
কর্িমক নং েভাক্তার নাম িপতা/সব্ামীর নাম পুরুষ/মিহলা েপশা গর্াম oয়াড র্ iuিনয়ন eন,আiিড নং েভাক্তার েমাবাiল নমব্র িডলােরর নাম িডলােরর েমাবাiল নমব্র 

1 লািক েবগম আব্দুল খােলক মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751 36 13 991 1959275719 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
2 হাoয়া েবগম েমাকবুল েহােসন মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751 3608845 1995784690 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
3 েসিলনা আক্তার েমাঃ েসিলম হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 2007477 513001710 1871396678 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
4 জামাল বয্াপারী আঃ কােদর বয্াপারী পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751 3609780 1952972480 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899

খাদয্ বান্ধব কম র্সূচী
হত দির েদর নােমর তািলকা 

1নং আiচগাতী iuিনয়ন পিরষদ, রূপসা, খুলনা।

4 জামাল বয্াপারী আঃ কােদর বয্াপারী পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751 3609780 1952972480 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
5 পারুল েবগম েমাঃ হািলম েমাড়ল মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751361389 6 1965543693 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
6 দুলালী েবগম েমাহরাব হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751360588 4 1973100401 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
7 রিজনা েবগম েমাঃ শাহাজান েশখ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751361228 6 1843390302 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
8 সুমন গাজী iমদাদ গাজী পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717 513611094 1943501767 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
9 েমাঃ রিবuল iসলাম েমাঃ জাহাঙ্গীর েহােসন পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1991 4717513000521 1724100401 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
10 আিল েহােসন সমেশর আলী পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175 13607643 1911788076 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
11 আিরফা েবগম হািনফ েচৗিকদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751 3609393 1920066287 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
12 নাজিরন েবগম েসাহরাব হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751 3611020 1920857450 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
13 েহেলনা েবগম েমাঃ দুলাল েমালয্া মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751 3609732 1973100401 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
14 আন্না েবগম েশখ আঃ হক মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751 3607649 1915892375 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
15 েমাকবুল িসকদার মৃত কােশম িশকদার পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751 3608840 1998319440 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
16 eস,eম, iকলাছ আলী েমাঃ আকব্াস আলী েশখ পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751 3612485 1735686925 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
17 মমতাজ েবগম আব্দুল সাত্তার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751 3611070 1985978529 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
18 লিতফা েবগম আঃ রিশদ িসকদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513610 396 1971203755 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
19 তােজনুর েবগম েমাঃ েখাকন হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 12003 1846145624 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
20 েস্নহ আরা েবগম সুলতান হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751 3613148 199382520 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
21 েসিলনা হাoলাদার েমাঃ হািলম বয্াপারী মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1963 4717513029938 1952974140 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
22 েমােশ র্দ িবল্লাহ মৃত oমর ফারুক িবপ্লব পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1960 4717513000004 1959277262 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
23 জবুেরান েনছা েমাঃ কালু েমাল্লা মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 07816 1980448929 েমাঃ iমদাদুল iসলাম



24 মমতাজ েবগম িসরাজ খ  মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751 360196 1985978529 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
25 িবলিকছ েবগম কুদ্দুস খ  মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717 513612285 1961973477 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
26 েকািহনুর েবগম েমাঃ মািনক িময়া মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751 3611963 1921938741 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
27 েসিলনা েবগম েমাঃ iি স আলী খ  মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751 3611182 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
28 িবশব্িজৎ শীল েগৗরঙ্গ শীল পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717 51361114 1719334825 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
29 েবগম আঃ রিশদ েশখ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751 3608936 1724336774 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
30 েরখা েবগম আঃ রিশদ তালুকদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751 3611482 1977763033 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
31 েজসিমন েবগম আিতয়ার েশখ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751 3608907 1964650299 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
32 েজাসনা েবগম আলমগীর েশখ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751 3608914 1952140586 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
33 রিহমা েবগম েবল্লাল তালুকদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513612 404 1912686051 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899লু গৃ পু দু
34 তাসিলয়া জামাল েশখ পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751 3608905 1710776017 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
35 েদােলনা েবগম টুলু িসকদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751 3611032 1998715183 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
36 আয়শা েবগম মুিজবুর রহমান মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513611 654 1973995858 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
37 েমােমনা েবগম েশখ iসমাiল েহােসন মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 08143 1912473427 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
38 মীর আব্দুল হান্নান মৃত আঃ মান্নান পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 08143 1758755091 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
39 েমােমনা েবগম িসিদ্দক হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513611 710 1940524664 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
40 নুর জাহান েবগম মৃত সাত্তার বয্াপারী মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1975717513 000015 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
41 জািকয়া েবগম মৃত আমজাদ আলী খ  মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 08225 1923994998 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
42 েমাঃ জাহাঙ্গীর েশখ মৃত জবব্ার েশখ পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 08585 1920921667 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
43 িরিজয়া েবগম আলতাফ েহােসন মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513630 332 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
44 হনুফা েবগম আমীর েহােসন সরদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751 360871 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
45 জিরনা েবগম মৃত সবুর গাজী মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 09754 1998241337 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
46 েমাঃ টুটুল গাজী মৃত েমাঃ সবুর গাজী পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513612 186 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
47 বকুল েবগম আঃ লিতফ েশখ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751361085 5 1962031165 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
48 িশিরনা েবগম েমাঃ কামাল মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 08464 1957567191 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 171102989948 িশিরনা েবগম েমাঃ কামাল মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 08464 1957567191 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
49 সেন্তাষ কুমার সরকার মৃত হিরপদ সরকার পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 10132 1925383603 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
50 সুমী রাণী রায় রিবন রায় মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1993 471751300311 1730945527 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
51 কুলসুম আক্তার েববী েমাঃ কিবর েমাস্তফা মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1983 4717513019831 1995615695 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
52 িরিজয়া আক্তার আক্তার েহােসন েমালয্া মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751 3609785 1996166312 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
53 মিজর্না েবগম রিকত েমালয্া মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 12648 1990536781 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899



54 সালমা েবগম আেনায়ার েমালয্া মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 08610 1937290274 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
55 পারুল গফফার েশখ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513613 109 1993378637 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
56 খুকু চয্াটািজ মৃত েগৗর পদ চয্াটািজ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751 3602005 1730954047 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
57 িবuিট েবগম iuনুছ িসকদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 12644 1191605612 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
58 েসিলনা েবগম হািফজুল পােটায়ারী মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751 3612646 1910333551 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
59 রুনা খাতুন মাসুদ েশখ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751360823 8 019427 00739 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
60 নািজম iসলাম হাoলাদার নজরুল iসলাম হাoলাদার পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 09740 1923587166 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
61 সালমা েবগম আবুল কালাম হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 14142 1919844347 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
62 আব্দুস সালাম েশখ আবুল কালাম েশখ পুরুষ মজীবী িসংেহরচর 2 আiচগাতী 479210 6084366 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
63 সিনয়া খাতুন েমাঃ জয়নাল মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1992 4717513028476 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899তু গৃ পু দু
64 সব্প্না খাতুন রুস্তম িসকদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751 3607414 194153572 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
65 ফােতমা েবগম িসিদ্দক েশখ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 11121 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
66 আয়তন েবগম জিলল েশখ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513617 020 1752469513 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
67 রুমানা নাসিরন েগালাম কিবর মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1995 4717513000001 1733635080 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
68 লক্ষ্মী রাণী েদ িদিলপ েদ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 10043 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
69 িদপািনব্তা িবশব্াস কুমুদ রঞ্জন মন্ডল মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1994 4717513000707 1929448626 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
70 aচ র্না িবশব্াস রিবন িবশব্াস মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751 3610051 1929448626 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
71 তনব্ী িবশব্াস লক্ষণ চ  িবশব্াস মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751 3612087 1922380035 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
72 হািবব হাoলাদার আব্দুর রহমান খ  মিহলা গৃিহনী শীতলপুর 2 আiচগাতী 47175136 05754 1949868421 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
73 মুক্তা রাণী করমকার ি িদপ কুমার মন্ডল মিহলা গৃিহনী শীতলপুর 2 আiচগাতী 1977 4717518000018 1760369022 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
74 বনলতা েঘাষ শংকর েঘাষ মিহলা গৃিহনী শীতলপুর 2 আiচগাতী 47175136 09752 1747458427 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
75 মিজর্না েবগম আলী েহােসন খান মিহলা গৃিহনী শীতলপুর 2 আiচগাতী 471751 3613804 1925506249 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
76 েরবা মন্ডল িনরঞ্জন মন্ডল মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 2 আiচগাতী 471751361352 8 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
77 জািকর েহােসন মৃত আঃ কােদর তালুকদার পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 09614 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
78 েমাঃ রিফকুল iসলাম মৃত শরফুিদ্দন আহেমদ পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 08831 1911853757 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 171102989978 েমাঃ রিফকুল iসলাম মৃত শরফুিদ্দন আহেমদ পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 08831 1911853757 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
79 খেন্দাকার আকরাম েহােসন মৃত খেন্দাকার আকবর েহােসন পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 07768 1716537685 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
80 েমাঃ আেনায়ার েহােসন আহম্মাদ আলী পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513614 040 1754204434 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
81 েমাঃ সিহদুল রহমান মৃত আব্দুল বারী পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 13982 171621471 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
82 uিকল uিদ্দন হাoলাদার মৃত হােশম uিদ্দন পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 13969 1954101265 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
83 েমাঃ েশখ েরজা মৃত েশখ আঃ জবব্ার পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1981 4717513609107 1703712422 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899



84 েমাঃ রিবuল iসলাম েমাঃ জাহাঙ্গীর েশখ পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1987 4717513000070 1927174674 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
85 মমতাজ েবগম েমাঃ মুনছুর ফারাজী মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 09077 1929403080 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
86 িকরণ চ  দাস মৃত িবনয় ভূষণ দাস পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 09481 1939133197 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
87 নাসিরন েবগম মািনক সানা মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513610 763 1959787498 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
88 রাণী েমাঃ েগালাম িকবিরয়া মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 12011 1917152323 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
89 হািমদা খাতুন মৃত……… uিদ্দন মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513608 462 1912103880 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
90 িরক্তা আক্তার ঋতু আঃ রব শরীফ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 2007 7417513001114 1928456831 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
91 চান িময়া  মৃত আঃ রহমান তালুকদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4703 782610631 191635438 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
92 িশuলী েবগম িলটন হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 08601 1917492829 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
93 যুিথকা ঘরামী িবজয় ঘরামী মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751 3610719 1937734448 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899যু গৃ পু দু
94 লাiজু খানম েমাঃ কালাম িময়া মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1991 47177835032055 199525215 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
95 েশখ আিজজুর রহমান মৃত আিজবর রহমান পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 13736 1735834105 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
96 েমাঃ সাহালম আকন মৃত নূর েমাহাম্মদ আকন পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175813609 392 1736301829 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
97 িনম র্ল দাস সতয্ রঞ্জন দাস পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 09484 1912066934 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
98 সুমী িবশব্াস তপন িবশব্াস মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 11116 1730945278 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
99 েজাস্না দাস পেরশ দাস মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751361112 3 19394155503 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
100 চায়না হালদার কৃষ্ণ হালদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 09511 1984460547 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
101 সিবতা রাণী পাল িবশব্িজৎ পাল মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 11088 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
102   দুলাল মজুমদার মৃত িবেনাদ মজুমদার পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136100 94 1615016694 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
103 শংকরী দাস কৃষ্ণ চ  দাস মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 12091 1939660969 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
104 লক্ষ্মী রাণী শীল েহাকন চ  শীল মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513612 102 1959580880 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
105 মিনরুল iসলাম মৃত আকুবব্র েশখ পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 08468 1990289996 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
106 েসােহল হাoলাদার আিজজ হাoলাদার পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 08216 1980933259 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
107 মিন রাণী িবশব্াস মৃত রেমশ িবশব্াস মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 12096 1985519142 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
108 ফােতমা েবগম iসমাiল হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136120 75 1913174035 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899108 ফােতমা েবগম iসমাiল হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136120 75 1913174035 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
109 মিণ রাণী দাস কৃষ্ণ পদ দাস মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 6110474 1966946533 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
110 রীনা রাণী দাস িবমল কৃষ্ণ দাস মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751 3610107 1921777900 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
111 সাধনা রাণী েদ সুশান্ত েদ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513610 442 1986617005 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
112 িবমল চ  দাস মৃত িবেজ নাথ দাস পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 12061 1926333910 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
113 সুিনতী মন্ডল মদন কুমার মন্ডল পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513612 443 1992526811 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899



114 কমলা রাণী দাস দুলাল দাস মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513612 442 1747820331 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
115 aঞ্জলী দাস তারক চ  দাস মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 11101 1985518863 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
116 সঞ্জয় কুমার শীল aমর চ  শীল পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1988 4717513000055 1942499460 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
117 সািহদা েবগম কাজী জুলিফকার আলী মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1975 4717513000007 1952389398 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
118 তপন কুমার রায় মৃত িবেনাদ চ  রায় পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 09327 1712744440 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
119 দুলালী রাণী িশকদার মেনারঞ্জন িসকদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513642 119 1926442748 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
120 সব্পন কুমার রায় মৃত িবেনাদ চ  রায় পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513609 549 1719265363 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
121 িনকু বাড়i িটটু বাড়i পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 09777 1955781787 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
122 হিরপদ শীল মৃত িবেনাদ চ  রায় পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 09553 1712799440 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
123 সমীর িবশব্াস িনরমল িবশব্াস পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 11124 1712311620 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899পুরু পু দু
124 জুেলখা েবগম eনােয়ত েসপাহী মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 08081 1946164244 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
125 েশখ আবুল েহােসন বাবুল মৃত আঃ খােলক পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 09519 1919434414 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
126 মানসুরা েবগম আবুল েশখ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1992 4717513000405 1674654690 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
127 নাজমা েবগম েমাঃ হািলম মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 08681 1985298364 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
128 েমাঃ রুেবল েমাঃ তােরক হাoলাদার পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1993 4717513000063 1918012815 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
129 েশখ মাহবুব েহােসন মৃত েশখ আব্দুল খােলক পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 08934 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
130 কাজল েবগম আলতাফ সরদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 09718 1952316292 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
131 আশা সুতার ভেবাতস সুতার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1990 7417513000339 1829907721 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
132 আলী েনoয়াজ েচৗধুরী মৃত আব্দুল মিজদ েচৗধুরী পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 09709 1911686441 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
133 রীতা পাল মৃত আিশষ পাল মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1979 4717513000006 1763349356 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
134 আফেরাজা েচৗধুরী সেরায়ার হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 10724 1991343669 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
135 েমাঃ রoনাকুল iসলাম মৃত শরাফ uদ্দীন পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513608 558 1912103880 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
136 মিজর্না েবগম ফেজার গাজী মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513600 831 1991348959 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
137 িবলিকস েবগম েসিলম হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 571751 3608175 1924622709 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
138 বাদল েহােসন েচৗধুরী মৃত মিজদ েচৗধুরী পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1969 471153000012 1923707090 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899138 বাদল েহােসন েচৗধুরী মৃত মিজদ েচৗধুরী পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1969 471153000012 1923707090 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
139 সােলহা েবগম মান্নান েহােসন মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 13596 1944237493 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
140 iরাণী েবগম কালাম েহােসন মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 12164 01935 890276 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
141 সিফয়া েবগম আজহার আব্লী খান মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513613 516 1913876492 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
142 মঞ্জু েবগম েমাঃ আবুল সরদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 05680 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
143 েমাঃ েতারাব আলী েমাঃ তােহর আলী জমাদ্দার পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513613 584 1703712422 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899



144 খিলল মিল্লক মৃত হািকম মিল্লক পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 09368 1875663109 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
145 েশফালী রাণী েদ নারায়ন চ  েদ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 12094 1712813050 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
146 সুধা রাণী িবশব্াস কৃষ্ণপদ িবশব্াস মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1964 471751303060689 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
147 স্মৃিত রাণী িবশব্াস রাম কৃষ্ণ িবশব্াস মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 12055 1922380035 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
148 মীর িমলন মীর েমাকাররম পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513607 656 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
149 বকুল জান িবিব iমদাদ গাজী মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513612 166 1967610310 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
150 তাপস িবশব্াস চ নন িবশব্াস পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 10479 1741304246 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
151 েমাঃ েতাফােজ্জল েমাসেলম বয্াপারী পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136979 35 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
152 কামাল েহােসন খিলফা জয়নাল খিলফা পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513609 061 1965410565 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
153 তাসিলমা েবগম েমাঃ হুমায়ুন কিবর মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 2 আiচগাতী 47175136 07750 1951435933 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899য়ু গৃ দু
154 িবেল্লা রাণী সাহা তুরণীকান্ত সাহা মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751361214 8 1719195983 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
155 রািজয়া েবগম iuনুচ েমালয্া মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 13717 1943175245 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
156 শিফ েবগম েমাকেলস েশখ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 07758 1935015567 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
157 েমাঃ শoকত েহােসন েমাঃ হািনফ সরদার পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136088 18 1729904935 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
158 েসািনয়া খাতুন জাহাঙ্গীর আলম মুরাদ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1996 871044613325 1911295789 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
159 েববী রহমান মিজবর বয্াপারী মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513610 791 1701748288 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
160 হাoয়া িবিব সােহদ আলী িশকদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 12602 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
161 আশাবর হাoলাদার মৃত ছােদম আলী হাoলাদার পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 11566 1721376324 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
162 খােলক মিল্লক মৃত েমািমন মিল্লক পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751361 0008 1916138962 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
163 আঃ রব হাoলাদার মৃত হায়দার আলী পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513613 711 1918235505 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
164 আiয়ুব আলী েশখ শাজাহান পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 08635 1962849942 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
165 আয়শা েবগম েশঞ মহবব্ত আলী মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 10152 1986638310 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
166 রিহমা েবগম আব্দুল সত্তার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 08972 1964145679 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
167 তানিজলা েবগম হািনফ সাi মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 11399 1983637824 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
168 মিজর্না েবগম েমাঃ িসরাজ সানা মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 10761 1922585947 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899168 মিজনা েবগম েমাঃ িসরাজ সানা মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 10761 1922585947 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
169 বাবুল হাoলাদার মৃত আঃ লিতফ হাoলাদার পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 12851 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
170 িমলন ভুiঁয়া কাঞ্চন ভুiঁয়া পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 09682 01985 830496 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
171 হাসনা েবগম েমাকেছদ আলী হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 08162 1957260918 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
172
173 পারভীন েবগম সাগর েমালয্া মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 08869 1932261931 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899



174 তুলসী মন্ডল িচত্ত মন্ডল মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 12463 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
175 জাহানারা েবগম শাহ আলম মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 13718 1943175245 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
176 িরনা েবগম মৃত iuসুফ েশখ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 10151 1974818583 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
177 হািলমা েবগম হান্নান েশখ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 08520 1986578016 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
178 কুলসুম েবগম তায়জুল iসলাম মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 01892 19634789 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
179 তাহিমনা েবগম েলহাজ uিদ্দন মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513613 155 1771446429 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
180 রoশানারা েবগম আঃ মান্নান হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 08970 1731336550 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
181 েমাঃ িলটন েহােসন আিজজ আকন পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513611 850 1911604544 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
182 লাবনী েবগম ফয়সাল েশখ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 07630 191676585 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
183 িলমা েবগম িহমােয়ত েশখ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1991 4717554062055 1987034042 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899গৃ পু দু
184 আেনায়ারা েবগম েশখ আঃ কুদ্দুস মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513608 948 170996487 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
185 েশখ েবলাল েহােসন মৃত েশখ আবুল কােশম পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751360899 5 170996487 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
186 েমাঃ সিহকুল iসলাম মৃত েমাঃ েহােসন আলী পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 10440 191325538 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
187 েহেলনা েবগম ফারুক েহােসন মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 12328 0193 1121091 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
188 েমাঃ বক্কার গাজী েমাস্তফা গাজী পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513059 739 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
189 েমাঃ iuসুফ খান মৃত আঃ হািলম খান পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513613 381 1993969958 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
190 েমাঃ কামরুল েমাঃ মােজদ হাoলাদার পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 12818 1717666379 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
191 ময়না আলািমন েমালয্া মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 12818 1717666379 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
192 েজবুন্নাহার নুরুল iসলাম পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 13721 1784591508 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
193 শািহনূর জাহান মুিক্ত িজন্নান েহােসন রানা মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1992 4717513000411 198625572 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
194 িশল্পী েবগম িমরাজ বয্াপারী মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 11331 1762095541 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
195 েরনু েবগম নূর iসলাম হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 08944 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
196 পিরমল দাস সম্ভ চরণ দাস পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 10140 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
197 সািবনা েবগম েমাঃ আবব্াছ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513612 001 1951752820 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
198 আঃ হািমদ েজায়াদ্দার মৃত েগালাপ েজায়াদ্দার পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1993 4717513058955 1941051816 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899198 আঃ হািমদ েজায়াদ্দার মৃত েগালাপ েজায়াদ্দার পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1993 4717513058955 1941051816 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
199 শািফয়া েবগম েমাঃ কিবর েহােসন মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 07831 1995784971 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
200 েমাঃ আবুল কােশম মৃত রহমান বয্াপারী পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 13515 1986612510 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
201 রােবয়া েবগম েসাবহান বয্াপারী মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513611 444 1926783106 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
202 নাজমা েবগম হািফজুর রহমান েশখ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513611 967 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
203 েরশমা েবগম েসিলম পারেভজ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513608 517 1914106269 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899



204 েমাঃ নূরুজ্জামান মৃত জয়নাল আেবদীন পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 09575 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
205 লুৎফার রহমান সরদার মৃত আঃ লিতফ সরদার পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 07759 1993285083 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
206 কুলসুম েবগম আঃ সাত্তার হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 10345 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
207 নাজমা েবগম কামরুল হাসান মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513607 648 1919460384 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
208 কাশ চ  সাহা মৃত হিরপদ সাহা পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 10773 1673992905 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
209 িলিপ েবগম শাহ আলম হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136124 00 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
210 i িজৎ িবশব্াস মৃত িহরনব্য় িবশব্াস পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513609 618 1798315171 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
211 জয়নাল হাoলাদার মৃত কােদর হাoলাদার পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 08241 1929982332 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
212 আলতাফ মাহমুদ মৃত oয়ােজত আলী পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751360 7865 1994250463 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
213 eিমিল েবগম আলম ফরাজী মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 13196 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899গৃ পু দু
214 হাoয়া েবগম েমাঃ িসিদ্দক খ  মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 2 আiচগাতী 471751361768 5 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
215 রািশদা েবগম আনছার আলী সরদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 08863 1951435926 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
216 আমীর েহােসন েমাঃ টীন িময়া পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 07697 1876557958 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
217 েহনা েবগম হারুন মৃধা মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751361356 9 1954094911 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
218 আবুল েহােসন আঃ রিশদ পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751362 0088 1736010955 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
219 মাফুজা েবগম বাবুল হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 03072 1995502012 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
220 রািশদা েবগম সামসুর হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 08194 1993285083 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
221 পারভীন েবগম িমন্টু েশখ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 13554 1937866774 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
222 েরেহনা েবগম েমাঃ হােসম হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 08555 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
223 সািহদা েবগম েমাঃ হােসম হাoলাদার মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 2 আiচগাতী 47175136 04900 1969265946 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
224 তানিজলা েবগম েমাঃ নুরুল iসলাম মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751361249 8 1941952966 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
225 মানসুরা েবগম আবুল েশখ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 12281 177411850 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
226 েছতারা েবগম মৃত েসাহরাব েহােসন মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 08048 1943506923 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
227 কুলছুম েবগম েমাঃ ফারুক েহােসন মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 2 আiচগাতী 47175136 05936121 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
228 আলতাফ েহােসন মৃত জােবদ েশখ মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 2 আiচগাতী 47175136 08952 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899228 আলতাফ েহােসন মৃত জােবদ েশখ মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 2 আiচগাতী 47175136 08952 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
229 আিমর আলী েমাড়ল েমাঃ ফারুক আলী েমাড়ল মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 2 আiচগাতী 471751360983 7 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
230 আঃ রিশদ মৃত আব্দুর জবব্ার মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 2 আiচগাতী 47175136 11540 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
231 iয়াসিমন আক্তার সবুজ ফিকর মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1993 4717513000294 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
232 iয়াছিমন েবগম েমাঃ আফজাল হাoলাদার পুরুষ মজীবী িসংেহরচর 2 আiচগাতী 47175136 12671 1915715134 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
233 মারুফা েবগম েমাঃ আিমরুল সরদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 08873 1959814620 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899



234 জাহানারা েবগম নান্নু েদoয়ান মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513610 495 1994855560 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
235 েমাঃ বাবুল হাoলাদার আলীথ আহেমদ হাoলাদার পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 09794 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
236 িমনারা েবগম আকবর হাoলাদার মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 2 আiচগাতী 1989 471753000126 1995924586 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
237 েমাঃ সিফকুল iসলাম খ  মৃত আমজাদ খ  পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1992 4717513000037 1966993435 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
238 জাহানারা েবগম েমাঃ মিতয়ার রহমান মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1990 4717513000467 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
239 িফেরাজা েবগম েসাবহান ঘরামী মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513614 335 1998241337 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
240 সন্ধয্া রাণী শীল দীিলপ চ  শীল মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513611 097 1951758187 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
241 িনরালা খাতুন েমাঃ মুিজবর সরদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 09745 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
242 রুহুল আিমন মৃধা আব্দুল জবব্ার মৃধা মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 2 আiচগাতী 47175136 02094 1998715194 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
243 কুলছুম েবগম েমাঃ নূর iসলাম মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513609 714 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899কু ছু নূ গৃ পু দু
244 আিছয়া েবগম মৃত নূর iসলাম মিহলা গৃিহনী েসেনরবাজার 2 আiচগাতী 47175136 10785 1954654711 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
245 কাঞ্চন হাoলাদার মৃত আজহার হাoলাদার মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 2 আiচগাতী 47175136 10785 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
246 েমাঃ েসাহাগ েশখ জাহাঙ্গীর েহােসন পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1994 4717513051950 1961116610 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
247 মুরাদ েশখ জামাল েশখ পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 09020 1911274299 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
248 জােহদা বারী মৃত আব্দুল বাদী মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513610 380 1972842484 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
249 নাজমা েবগম েমাঃ িবল্লাল েহােসন েমাল্লা মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 10380 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
250 খািদজা েবগম আঃ কুদ্দুস মন্ডল মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 09342 1993417728 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
251 রিফজা েবগম আলতাফ েহােসন মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1988 4795124022035 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
252 েমাঃ মািনক িময়া আলী আহেমদ পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 08663 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
253 েমাঃ কাoছার আলী েসাহরাব েমালয্া পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 14538 1763658675 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
254 জামান েমালয্া েসাহরাফ েমালয্া পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471771530145 1 1964909968 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
255 রিহমা েবগম আিমরুল iসলাম িহরন মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513604 605 1959805739 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
256 ছােলহা েবগম আঃ হক হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 34922 1729438934 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
257 ফােতমা েবগম েমাঃ েদেলায়ার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1991 4717513000100 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
258 েখােদজা েবগম েলাকমান িসকদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513608 830 1921777710 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899258 েখােদজা েবগম েলাকমান িসকদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513608 830 1921777710 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
259 িরজু খাতুন েমাঃ কুদ্দুস মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 2000 471715604548 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
260 মিরয়ম েবগম িজন্নাত েবগম মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 07872 1957912871 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
261 তাছিলমা েবগম েমাঃ েবল্লাল মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751 0608155 1949804202 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
262 কাজল খাতুন েমাঃ কালাম হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1998 4717513008335 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
263 েরেহনা আক্তার েমাঃ জয়নাল েশখ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513 000157 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899



264 িরমু আক্তার েমাঃ সাiফুল মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1994 4717513000369 019977 520056 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
265 ীতী আক্তার েমাঃ জামাল মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 2007 477513011713 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
266 রােবয়া েবগম িমঠু গাজী মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1991 47175130004000 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
267 েমাছাঃ দুিখ েবগম েমাঃ হািনফ হাoলাদার মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 2 আiচগাতী 47175136 04167 1705381847 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
268 বােরক েমাল্লা েমাঃ মিন েমাল্লা মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 15576 1725995792 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
269 শায়লা শারমীন আকানা মাহমুদ মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 2 আiচগাতী 47175136 04821 1984513862 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
270 সামছুর নাহার নূর েহােসন মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 2 আiচগাতী 471751361333 3 01912 9338164 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
271 রাজ্জাক আলী ফিকর মৃত aেজত আলী ফিকর পুরুষ মজীবী িসংেহরচর 2 আiচগাতী 471751360980 7 1965543693 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
272 হািস েবগম েমাঃ িমলন েহােসন মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 2 আiচগাতী 47175136 12487 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
273 েমাঃ জামাল uিদ্দন েমাঃ আফতাব uিদ্দন পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 08952 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899পুরু পু দু
274 িরপা আক্তার সাহাজান িসকদার মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 2 আiচগাতী 1998 4717513029855 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
275 মিন রাণী িবশব্াস মৃত রেমশ িবশব্াস মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 2 আiচগাতী 4717513612 076 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
276 েমাঃ ফারুক েহােসন খান েমাঃ মনু খান মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 04167 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
277 ময়না েবগম  েমাঃ খােলক েমালয্া মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513611 017 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
278 জীবন বালা মৃত রাম চ  মাহালী পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751 361113 1758838099 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
279 আেলয়া েবগম েমাঃ বাদমা িময়া মিহলা গৃিহনী ঠান্ডার বাগান 2 আiচগাতী 47175136 09941 1819898980 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
280 শুকুর জান েবগম মৃত েমাকবুল েহােসন মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 2 আiচগাতী 47175136 10756 1921348087 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
281 েরাসেন েবগম মান্নান খ  মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 2 আiচগাতী 47175136 11667 01858 934299 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
282 মেনায়ারা েবগম আঃ বািরক সরদার মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 2 আiচগাতী 4717513611 688 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
283 নূর জাহান েবগম জয়নাল খিলফা মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 2 আiচগাতী 47175136 07854 1937539742 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
284 আিকমন েনছা েবগম মৃত কােদর মিল্লক মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 2 আiচগাতী 47175136 08469 1940524992 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
285 েমাঃ নািসর েশখ েমাঃ হাসান আলী েশখ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 10578 1866837362 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
286 িমিহর হাoলাদার মদন হাoলাদার মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 2 আiচগাতী 471751361003 2 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
287 িনলুফা েবগম েমাঃ জামাল েশখ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513616 716 1998108738 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
288 আবুল কােশম হাoলাদার মৃত েজবন িময়া মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 2 আiচগাতী 47175136 09012 1915782235 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899288 আবুল কােশম হাoলাদার মৃত েজবন িময়া মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 2 আiচগাতী 47175136 09012 1915782235 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
289 আেমনা েবগম েমাঃ েমাফােজ্জল েহােসন মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751360901 2 1915782235 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
290 েরেহনা েবগম েমাঃ হােসম হাoলাদার পুরুষম মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 08555 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
291 সূযয্ েবগম েমাঃ সাত্তার বয়াতী মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 2 আiচগাতী 1974 4717513000008 1928292711 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
292 হািলমা েবগম আসমত আলী হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 07767 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
293 আেনায়ারা েবগম েতাতা মাতুবব্র পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513615 563 1914288102 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899



294 েমােমনা েবগম আলমগীর মীর মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 2 আiচগাতী 47175136 11449 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
295 িমনতী রাণী সাধন শীল মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 2 আiচগাতী 47175136 09828 1798318297 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
296 আলী আহেম্মদ খান মৃত েমািমন আলী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 2 আiচগাতী 47175136 11447 1758688525 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
297 রিহমা েবগম েমাঃ আবুল কালাম মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513608 875 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
298 হািফজা েবগম েমাঃ হািনফ গাজী মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 0638 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
299 নাজমুন নাহার েমাঃ িমজানুর রহমান পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 13513 1943504505 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
300 পারুল েবগম আব্দুল মান্নান মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471758136 10381 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
301 চম্পা েবগম কিবর ভুiঁয়া মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 08814 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
302 েববী েবগম eয়ার আলী মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 12838 1969579057 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
303 মুক্তা েবগম হির েশখ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751 3608816 1920375905 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899মু গৃ পু দু
304 হািলমা েবগম মৃত আজহার আলী েশখ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 09113 1920375905 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
305 েরাসেন আরা েবগম আিজজ হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 02456 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
306 নাসিরন আক্তার শহীদ দফাদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 12345 1726418161 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
307 আছমা েবগম েমাঃ মিনর েহােসন পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1988 4717513000126 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
308 েমাঃ িরপন খান েমাঃ মিজদ খান পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 11527 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
309 েমাঃ সেরায়ার মৃত েমাশােরফ হাoলাদার পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 08661 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
310 মমতাজ েবগম মৃত েমাশােরফ েহােসন মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 08660 1919919235 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
311 েমাঃ তােজল েশখ মৃত বােরক েশখ পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1964 47175133 00000 1937539758 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
312 েমাঃ খায়রুল iসলাম েমাক্তার েহােসন গাজী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 2 আiচগাতী 4717513610 332 1915731378 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
313 তাছিলমা েবগম বাদশা মৃধা মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 06122 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
314 িমনু েবগম িলয়াকত মীর পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1977 4717513 000013 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
315 েমাঃ বাদল গাজী েমাঃ আিমর গাজী মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 03704 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
316 শাহানারা েবগম ছামাদ েশখ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 09920 1918576903 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
317 েরািজ েবগম েমাঃ েলাকমান েহােসন মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 11474 1988982018 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
318 শাহীদা েবগম মৃত হারুন িসকদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513612 035 1980064739 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899318 শাহীদা েবগম মৃত হারুন িসকদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513612 035 1980064739 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
319 পারভীন েবগম েমাঃ হািবব শরীফ মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 2 আiচগাতী 47175136 11050 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
320 খািদজা েবগম মৃত নূর iসলাম হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513610 875 1728532642 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
321 চ ন বানু মৃত েমািমন েশখ পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751361 0002 1917177597 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
322 ছিকনা েবগম েমাস্তফা েহােসন মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 12765 1717177597 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
323 িশিরনা েবগম রাহুল েমালয্া মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513634 572 1912382542 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899



324 েজাসনা েবগম জাকীর েহােসন মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 02547 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
325 ফােতমা খাতুন েমাঃ সামাদ েমাল্লা মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1971 4717554670682 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
326 কিনকা িবশব্াস aরুন িবশব্াস মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 2 আiচগাতী 47175136 09820 1936650212 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
327 জগিদস ৈম  aনাথ ৈম পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 09798 1866937858 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
328 সাiফুল iসলাম বাবু মৃত সামছুর রহমান পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 11055 1758688533 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
329 হয্াপী েবগম েখাকন হাoলাদার পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 11645 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
330 লাভলী খাতুন েমাঃ নজরুল iসলাম মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 08228 1919685451 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
331 শািহদা েবগম কামরুল iসলাম মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471121 1904639 1911267654 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
332 পলাশ িবশব্াস হীরা িবশব্াস পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 10516 1778625247 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
333 বাবু শুসান্ত েদ সুধীর েদ পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513608 811 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899বু শু সু পুরু পু দু
334 কিহনূর েবগম েমাঃ আয়নাল গাজী পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 11694 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
335 শাহানাজ েবগম জািকর েহােসন মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513609 441 1983001725 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
336 সািহদা আক্তার ফজলুল হক মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 2 আiচগাতী 47175136 08622 1794710774 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
337 হািছনা েবগম জাহাঙ্গীর েহােসন মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 13651 1926783106 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
338 িরিজয়া েবগম আবুল েহােসন মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751361139 5 1757672195 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
339 নািগ র্স েবগম নুর েমাহাম্মাদ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 11987 1985978768 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
340 তপন নাগ মৃত সুিনল নাগ পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 03573 1739990244 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
341 রিফক সরদার মৃত দাuদ সরদার পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 13643 1921826309 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
342 খািদজা খাতুন মিহদুল iসলাম মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 13620 1735867537 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
343 েমাঃ iি স আলী েমাঃ আলী েশখ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 2 আiচগাতী 47175136 19862 0196113075 1 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
344 েরক্সনা েবগম বাবুল হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 13225 0173 77956952 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
345 আেলা েবগম আসমত সরদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 11847 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
346 আেয়না েবগম মুিজবর েশখ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 09796 1985518862 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
347 েমাঃ মিনরুল iসলাম মৃত েশখ দব্ীন েমাহাম্মদ পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 27653 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
348 েমাঃ নান্না িময়া হাoলাদার মৃত েগালাম আলী হাoলাদার পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 07843 1913251640 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899348 েমাঃ নান্না িময়া হাoলাদার মৃত েগালাম আলী হাoলাদার পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 07843 1913251640 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
349 িশল্পী েবগম ফুল িময়া মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1985 47175136 12846 1961618726 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
350 আেনায়ারা েবগম ফিরদ খ  মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513613 649 1998716136 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
351 হাসনা েহনা েবগম হারুনার রশীদ খান মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 13646 1960965912 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
352 জািহদুর রহমান িমঠু মৃত সামসুর রহমান পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513613 951 019112 14841 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
353 েসিলনা েবগম আব্দুল কােদর মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 02133 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899



354 েসিলনা েবগম শিহদুল মাতবব্ার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 11413 1872214338 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
355 ফােতমা েবগম েসােহল েমাল্লা মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513612 362 01921918 973 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
356 েরািজনা েবগম েসাহাগ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1992 4717513000407 1811786050 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
357 রুপালী খন্দকার খন্দকার মিনরুল iসলাম মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 08121 1948366938 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
358 লাiিল েবগম েদেলায়ার েশখ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513609 041 1722467728 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
359 শাজাহান েমাল্লা মৃত েমাঃ মিনরুিদ্দন েমাল্লা পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513611 545 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
360 মােলকা েবগম মৃত তসিলম uিদ্দন হাoঃ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1954 4717513000054 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
361 ছােলহা েবগম েদেলায়ার েহােসন মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513612 333 1937538646 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
362 জাহানারা েবগম মৃত আঃ রিশদ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 09037 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
363 সািহদা েবগম েমাঃ িফেরাজ খ  মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 05251 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899গৃ পু দু
364 রুনা েবগম েমাঃ িমজান েশখ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 07663 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
365 েরােকয়া খাতুন শিহদুল iসরাম মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 13616 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
366 সালমা েবগম েদেলায়ার েহােসন মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 11355 1928052218 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
367 েমাঃ আবুল মৃত আিমর েহােসন পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 08579 1917094183 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
368 নািছমা েবগম আকবার েহােসন বয্াপারী মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751361167 6 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
369 ফােতমা েবগম মুিনর েহােসন মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 13853 0194920 7351 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
370 সালমা েবগম ছােয়ম েশখ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513613 883 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
371 বৃিষ্ট েবগম নািসর হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1979 4717513000130 1912853085 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
372 পারুল েবগম েদেলায়ার েহােসন মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 13522 1823361238 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
373 মিরয়ম েবগম েমাঃ আিমর আকন পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1997 4717513048530 1992527507 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
374 ফিরদা েবগম ফজলুর রহমান মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 09076 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
375 রিহমা েবগম খিলল হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751360860 8 1994808185 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
376 ফিরদা েবগম জাহাঙ্গীর তালুকদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 08203 1989601873 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
377 খািদজা েবগম মৃত নূর iসলাম হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 10875 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
378 আয়শা েবগম মৃত আব্দুল হাi িময়া মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 09071 1937279488 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899378 আয়শা েবগম মৃত আব্দুল হাi িময়া মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 09071 1937279488 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
379 ছািলমা েবগম েমাঃ হারুন িশকদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 2035 1993099164 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
380 িনিলমা রাণী িবশব্াস িদপঙ্কর িশকদার পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513620 632 1758552703 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
381 মঞ্জু েবগম েমাঃ েসিলম খান পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751360577 5 1964905920 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
382 নুর েমাহাম্মদ হাoলাদার মৃত.মকবুল হাoলাদার পুরুষ মজীবী আiচগাতী 2 আiচগাতী 5.82862E+23 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
383 aঞ্জলী রাণী দাস কািলপদ েঘাষ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1982 4717554663493 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899



384 েমােমনা েবগম েখাকন েমাল্লা মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 09068 1957610589 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
385 রoশান েবগম মৃত েস্কন বয্াপারী মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513609 059 1969793743 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
386 েসাবাহান েশখ মৃত ছােয়ম আলী মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 2 আiচগাতী 47175136 13167 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
387 েরািজনা েবগম েমাঃ জাহাঙ্গীর েশখ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 19874717 513000049 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
388 ফিরদা েবগম েমাঃ বাবুল গাজী মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513612 324 1914883992 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
389 চ ন েমাল্লা মৃত আকু েমাল্লা পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136111 99 1772294610 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
390 পারুল েবগম েমাঃ েসিলম মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 08655 1995185075 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
391 িনলুফা েবগম েমাঃ iমাম খান মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 13807 1819690346 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
392 েকািহনুর েবগম জাফর খান মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513613 528 1923875478 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
393 েসতারা েবগম ফারুক হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513611 462 1925697614 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899রু গৃ পু দু
394 বকুল েবগম মৃত আলী েহােসন পুরুষ মজীবী আiচগাতী 2 আiচগাতী 4717513614 269 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
395 হাoয়া িবিব সােহদ আলী িশকদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513612 502 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
396 ফিরদা েবগম হািফজুল গাজী মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513609 921 1951912811 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
397 েমাঃ কামাল েমাল্লা েমাঃ খােলক েমাল্লা পুরুষ মজীবী কািরকরপাড়া 2 আiচগাতী 1998 4717513101992 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
398 আেনায়ারা েবগম েসাহরাব সরদার মিহলা গৃিহনী কািরকরপাড়া 2 আiচগাতী 471751360861 3 1989583259 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
399 সিখ খাতুন হারুন েমাল্লা মিহলা গৃিহনী কািরকরপাড়া 2 আiচগাতী 1990 4717513000153 1997343361 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
400 রােফজা েবগম েমাস্তফা কামাল মিহলা গৃিহনী কািরকরপাড়া 2 আiচগাতী 4717513613 96 1957125557 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
401 িশ া রাণী িবশব্াস পলাশ িবশব্াস মিহলা গৃিহনী কািরকরপাড়া 2 আiচগাতী 471751360 9822 1924215002 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
402 েজসিমন েবগম শাহা আলম েশখ মিহলা গৃিহনী কািরকরপাড়া 2 আiচগাতী 47175136 07747 1964650263 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
403 মিনকা রাণী িবশব্াস লক্ষন চ  িবশব্াস মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513610 512 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
404 েসিলনা েবগম ফিরদ িময়া মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 02284 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
405 েমাঃ জাহাঙ্গীর েহােসন uিকল হাoলাদার পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 13968 1920946697 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
406 েরনু েবগম সাঈদ মতবব্র মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751360963 6 1839160494 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
407 রীনা েবগম েমাঃ হািনফ েমাল্লা মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 2 আiচগাতী 47175136 08597 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
408 জাহানারা েবগম েমাঃ নজরুল েশখ মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 2 আiচগাতী 4717513608 966 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899408 জাহানারা েবগম েমাঃ নজরুল েশখ মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 2 আiচগাতী 4717513608 966 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
409 িরিজয়া েবগম আঃ রহমান বাহাদুর মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136113 66 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
410 নূর জাহান েমাঃ iuসুফ আলী মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 08659 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
411 মেনায়ারা েবগম হারুন েমাল্লা মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 07866 019522 316351 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
412 েরেহনা েবগম  নূর iসলাম মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513612 696 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
413 ফেতমা েবগম েমাঃ আব্দুল রিশদ মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 2 আiচগাতী 1985 4717513000022 1961130704 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899



414 েসিলম চাপরাশী মৃত তােছম চাপরাশী মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513601 919 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
415 আবুল কালাম আজাদ মৃত আবুল েহােসন সানা মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 01970 1924390696 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
416 পারুল েবগম মনু সানা মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751361320 1 1626298309 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
417 জান্নাতুল েফরেদৗস েদেলায়ার হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 2007 477513011852 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
418 মুিক্ত েবগম েদেলায়ার হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513610 752 1927175328 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
419 কিরমন েবগম কালাম িশকদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 08471 1992872203 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
420 সুশীল মন্ডল সুখচান মন্ডল মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 10009 1969767641 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
421 ফিরদা েবগম আব্দুল লিতফ খ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 08181 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
422 আসলাম িময়া মৃত নুরু িময়া পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 11219 1921731200 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
423 আব্দুল মােলক মৃত আলকাজ uিদ্দন হাoঃ পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 11488 1933859895 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899ব্দু মৃ পুরু পু দু
424 নাজমা েবগম েসাহেল হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136089 33 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
425 কিরমন েনছা েমাঃ নজরুল খান মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751360 7829 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
426 শায়লা েবগম েমাঃ পলাশ সানা মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1991 4717513000156 1980917712 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
427 হািফজুল iসলাম হাoয়া িবিব পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513 0000422 1982693135 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
428 েরকছনা েবগম েমাঃ হািনফ মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 2 আiচগাতী 1995 47175131 00503 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
429 রািশদা েবগম হািববুর রহমান মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 12325 1770261515 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
430 চম্পা েবগম েমাঃ েকারবান েশখ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 11540 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
431 েশখ আবু বক্কার েমাঃ iমান েমাড়ল পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 05745 1911846999 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
432 েমাঃ খালক েমাল্লা েমাঃ মিন েমাল্লা পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513615 393 1914262726 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
433 নাজমা েবগম েমাঃ আিজজ েমাল্লা পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1986 4717513000024 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
434 েমাঃ মিনর হাoলাদার কালাম হাoলাদার পুরুষ মজীবী আiচগাতী 2 আiচগাতী 4717513615 699 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
435 নুরজাহান েবগম মৃত সুলতান খ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 11431 1911452621 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
436 িপয়ারা েবগম আঃ রিহম হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 11401 1628184197 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
437 iমামা েবগম েমাঃ বাবুল ফিকর মিহলা গৃিহনী সাহাপাড়া 2 আiচগাতী 47175136 07680 1827333374 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
438 রািসদা েবগম মৃত রিহম বয্াপারী মিহলা গৃিহনী সাহাপাড়া 2 আiচগাতী 471751361139 4 1948929917 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899438 রািসদা েবগম মৃত রিহম বয্াপারী মিহলা গৃিহনী সাহাপাড়া 2 আiচগাতী 471751361139 4 1948929917 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
439 েশফািল েবগম রুস্তম আলী মিহলা গৃিহনী সাহাপাড়া 2 আiচগাতী 471751 3608072 193569117 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
440 তারা বানু নুর েহােসন মিহলা গৃিহনী সাহাপাড়া 2 আiচগাতী 47175136 11469 1735598220 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
441 িবমলা সাহা কারিতক সাহা মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 2 আiচগাতী 47175136 10799 1681539355 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
442 সােলহা েবগম লিতব তালুকদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 11522 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
443 শািহনুর েবগম জিসম মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513612 347 1989613622 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899



444 রািশদা েবগম রিহম খান (শািহন) মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 11060 1997521297 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
445 আছমা আকতার কামাল েহােসন খান মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 16806 1964935247 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
446 দুলালী রাণী িশকদার রােজ  নাথ িশকদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513612 435 1964649738 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
447 হািচনা েবগম েমাছেলম ফরািজম মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751360980 1 1959777054 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
448 মিন েবগম েমাঃ বাবু খ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1994 47175131 00656 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
449 রিহমা েবগম িমজানুর রহমান মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 09059 1915572053 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
450 খািদজা েবগম মৃত মিফজ uিদ্দন বয্াপারী মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513611 559 1766287920 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
451 ফােতমা খাতুন শাহ আলম পােটায়ারী মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 2 আiচগাতী 47175136 10759 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
452 িরম্পা খাতুন মুিজবর রহমান মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 07742 1948126183 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
453 ফােতমা েবগম দুলাল েহােসন মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1991 4717513000100 1942703354 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899দু গৃ পু দু
454 সািদয়া আক্তার িলিপ েমাঃ িমলন েশখ মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 2 আiচগাতী 47175136030 82 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
455 সািহদা েবগম েমাঃ মাসুদ মন্ডল পুরুষ মজীবী আiচগাতী 2 আiচগাতী 099 04717513000187 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
456 েমাঃ িশমুল মৃত আবু িমনা মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1992 4717513000101 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
457 মিজর্না েবগম হােচন চাপরািশ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1985 4717513028963 1993910345 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
458 েরেবকা েবগম আলমমীর মািঝ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 09047 1985542635 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
459 আল আিমন জাহািঙ্গর তালুকদার পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751360864 8 1943168453 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
460 খািদজা েবগম আঃ মােজদ গাiন মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 2 আiচগাতী 4717513611 083 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
461 রুনা েবগম েমাঃ iসলামiল খ  মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 10482 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
462 কমলা েবগম আব্দুল েহােসন হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513609 705 1925078140 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
463 েবলাল হাoলাদার েমাঃ বাবুল হাoলাদার পুরুষ মজীবী আiচগাতী 2 আiচগাতী 1989 17513000282 1994251778 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
464 েমাঃ নজরুল iসলাম েমাঃ কােদর েশখ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 14058 1986673561 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
465 রানু েবগম িফেরাজ েশখ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513608 600 1985306335 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
466 আেলমা েবগম হাসান আলী মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 08073 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
467 হািলমা েবগম শাহ আলম মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513613 541 017766 263027 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
468 েরািজ েবগম কালাম সরদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 11415 1914835356 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899468 েরািজ েবগম কালাম সরদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 11415 1914835356 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
469 ফিরদা েবগম েমাঃ নজরুল খ  মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 2 আiচগাতী 47175136 15346 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
470 আেনায়ারা েবগম আিমর েহােসন মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 09711 1732430815 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
471 ফিরদা েবগম েমা: জিলল েশখ মিহলা গৃিহনী িমলিকেদঃ 4 আiচগাতী 47175136 15723 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
472 লাiজু েবগম েমাঃ েবলাল মৃধা মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 2 আiচগাতী 47175136 08165 1998321101 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
473 িরমা েবগম আনারুল েমাল্লা মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1988 4717513000150 1996691373 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899



474 িশমা েবগম বাবুল সরদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513611 558 1928550056 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
475 িশরাজ মুিন্স মৃত ফজেল মুিন্স পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 12343 1948913559 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
476 বরুনা সাহা িনতয্ানন্দ সাহা মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513610 801 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
477 িরংকু েভৗিমক দীপ েভৗিমক মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 2 আiচগাতী 4717513612 121 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
478 আকুব আলী মৃত:কালাi েশখ পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513611429 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
479 কৃষ্ণ িম ী সঞ্জয় মন্ডল পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 0997 1943748903 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
480 িলিপ েবগম আঃ সবুর মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 12654 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
481 মুনিজলা েবগম আব্দুর রিশদ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751361462 4 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
482 লাবনী গাজী হািবব শিরফ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513 000541 1969774475 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
483 রত্না সরকার তরুন সরকার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175154 663493 01964 145278 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899রু গৃ পু দু
484 মঞ্জু রাণী রায় সমীর রায় মিহলা গৃিহনী িম. েদয়াড়া 2 আiচগাতী 4717513610 796 1918932201 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
485 িহরু বয্াপারী জহর গাজী পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1971 4717513000005 1931037960 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
486 তািপয়া েবগম আতর আলী মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751361172 8 1957242268 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
487 হািছনা েবগম মৃত েমানতাজ uিদ্দন হাoঃ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 11065 1982693135 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
488 মিতয়ার রহমান েগৗর িবশব্াস পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 11067 1921731213 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
489 লিক্ষ িবশব্াস আফজাল মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 10021 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
490 িবিথকা সরকার িজেতন সরকার পুরুষ মজীবী িম. েদয়াড়া 2 আiচগাতী 471751361048 1 1998240962 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
491 িমনতী রাণী শীল শংকর শীল মিহলা গৃিহনী িম. েদয়াড়া 2 আiচগাতী 471751360 2878 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
492 সব্প্না েবগম দুলাল েমাল্লা পুরুষ মজীবী িম. েদয়াড়া 2 আiচগাতী 1992 4717513058578 1925506288 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
493 খািদজা েবগম  eমদাদুল হাoলাদার মিহলা গৃিহনী িম.েদয়াড়া 2 আiচগাতী 1989 4798519010572 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
494 কিবর েহােসন েজেহর আলী সরদার পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1946 471753018978 1613440500 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
495 কুলছুম আক্তার েমাঃ হািফজুর রহমান মিহলা গৃিহনী িম.েদয়াড়া 2 আiচগাতী 47175136 13940 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
496 েশখ আবুল কােশম মৃত আব্দুল বািরক মিহলা গৃিহনী িম.েদয়াড়া 2 আiচগাতী 47175136 13626 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
497 রাণী সরকার সুমন চ  সরকার মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 2 আiচগাতী 47175136 03019 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
498 শামীম শরীফ শাহাজাহান শরীফ পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751360162 0 1988981956 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899498 শামীম শরীফ শাহাজাহান শরীফ পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751360162 0 1988981956 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
499 হযরত আলী েমাঃ বাবুল পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1993 47175130000582 1918999153 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
500 মুন্নী েবগম নুরুজ্জামান বয্াপারী মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 20462 1783373638 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
501 iয়াছিমন খাতুন মিজবর েমাল্লা পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513618 080 1913410950 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
502 িলমা খাতুন হারুন-aর-রশীদ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1997 4717513008419 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
503 কিরনা েবগম মৃত আবু িময়া মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 09070 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899



504 েমাঃ মােলক কাoছার আব্দুল মান্নান পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 2007477 51312263 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
505 আল্লাদী ভক্ত সুিনল ভক্ত পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751 3611122 1914118134 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
506 সেরায়ার েহােসন আবুল কােশম পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1983 47175130 00036 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
507 ফােতমা েবগম আমজাদ মুন্সী মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 11414 1944819015 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
508 লুৎফর রহমান চ ন িময়া পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 15704 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
509 aিনতা পােন্ড দয়াল পােন্ড মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 11120 1916342211 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
510 মিনরা েবগম আবু সাiদ েমাল্লা মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 5 আiচগাতী 4717513618488 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
511 রুিবনা খাতুন েদেলায়ার েহােসন মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 0793 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
512 আ: সালম েশখ আবুল কালম েশখ পুরুষ কৃষক িসংেহরচর 5 আiচগাতী 5.82862E+23 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
513 ফািহমা েবগম সািহদুল iসলাম মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 5 আiচগাতী 4717513618088 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899দু গৃ দু
514 েহাসেন আরা কামাল মাতুবব্র মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 17618 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
515 িমনারা েবগম সাগর েমালয্া মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 073583 1911056829 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
516 নুরুন্নাহার হায়দার সরদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 7648415 1942723373 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
517 সােলহা েবগম আশরাফ আলী মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751360 7584 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
518 সুখী েবগম েমাঃ হািনফ হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1988 4717513000041 1957582 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
519 তাছিলমা েবগম আব্দুর রব হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513617 635 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
520 ময়না েবগম শাহজাহান ফরাজী মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 18808 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
521 সন্ধয্া রাণী দাস কৃষ্ণ কুমারী দাস মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513617 621 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
522 েরবা মন্ডল িনরাঞ্জন মন্ডল মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513618 132 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
523 খাiরুন নাহার হািববুর রহমান মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 17626 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
524 রoশান আরা েবগম জাহাঙ্গীর হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 17778 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
525 নুর জাহান েবগম আলতাফ েহােসন মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 17627 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
526 ফিজলা েবগম আঃ মিজদ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513617 645 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
527 রিহমা েবগম মৃত তিমজ uিদ্দন মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136177 05 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
528 েরােকয়া েবগম লুৎফর রহমান মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 17625 1920504165 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899528 েরােকয়া েবগম লুৎফর রহমান মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 17625 1920504165 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
529 শাহাবুিদ্দন েচৗধুরী মৃত মকবুল আহেম্মদ পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513618 384 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
530 হািলমা েবগম সাহাবুিদ্দন মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 2007 4775130116671 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
531 েমাঃ েসালায়মান েসাবাহান বয্াপারী মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 18498 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
532 রুনা েবগম িমজান েশখ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513614 335 1942079158 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
533 হািলমা েবগম আফছার েশখ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513618 142 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899



534 েজােবদা েবগম চ ন িময়া মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751361765 8 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
535 মমতাজ েবগম নািসর েশখ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513617 655 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
536 মমতাজ েবগম েমা. নািছর েশখ মিহলা মজীবী িসংেহরচর 5 আiচগাতী 4717513617620 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
537 েবগম আলী আহেমদ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513617 666 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
538 হািলমা েবগম নূর iসলাম মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 17667 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
539 নাসিরন েবগম জয়নাল মিল্লক মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1994 4717513100656 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
540 হাoয়া েবগম িসিদ্দক খা মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 471751361768 5 0199 66279435 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
541 মােজদা েবগম মিহuিদ্দন মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 17693 েমাঃ iমদাদুল iসলাম 1711029899
542 মেনায়ারা েবগম আবুল েহােসন মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16968 uৎপল দাস 1964649738
543 aঞ্চজী রায় সিঞ্জব রায় পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 10101 uৎপল দাস 1964649738পুরু পু
544 রানী আক্তার ফুরত িশকদার মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 1998 4717513049903 uৎপল দাস 1964649738
545 তাছিলমা েবগম েসেকন্দার খান মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 02380 uৎপল দাস 1964649738
546 িবনতী রাণী কম র্কার রেমশ কম র্কার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 11126 uৎপল দাস 1964649738
547 িশল্পী িবশব্াস মৃত িনতাi িবশব্াস মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 10493 uৎপল দাস 1964649738
548 aঞ্জনা হালদার িনিশকান্ত হালদার মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 02969 uৎপল দাস 1964649738
549 েমাঃ খিলল হাoলাদার মৃত কােদর হাoলাদার পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 05747 uৎপল দাস 1964649738
550 মিরয়ম েবগম আঃ রাজ্জাক েশখ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513602 360 uৎপল দাস 1964649738
551 মিনকা শাহািন সব্পন শাহািন মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 09999 uৎপল দাস 1964649738
552 আব্দুল আিজজ হাoলাদার মৃত কােদর হাoলাদার পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 13575 uৎপল দাস 1964649738
553 সীতা বালা মন্ডল িবনয় মন্ডল মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 12432 uৎপল দাস 1964649738
554 িশপরা হালদার ৈশবল হালদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 09515 1963608504 uৎপল দাস 1964649738
555 িলিপকা হালদার সঞ্জয় হালদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 09514 1754434666 uৎপল দাস 1964649738
556 সিবতা হালদার শংকর হালদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 09508 uৎপল দাস 1964649738
557 েগাপাল চ  মন্ডল সনাতন চ  মন্ডল পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 11868 uৎপল দাস 1964649738
558 পূণ র্লিক্ষ্ম দাস পূিষনাথ দাস মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 12460 uৎপল দাস 1964649738558 পূণ লিক্ষ্ম দাস পূিষনাথ দাস মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 12460 uৎপল দাস 1964649738
559 েমাঃ েমাশােরফ েহােসন েমাঃ আবু বক্কর পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47037760526 9 uৎপল দাস 1964649738
560 কুমােরশ চ  হালদার শশধর হালদার পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 10064 uৎপল দাস 1964649738
561 কািলদাসী মন্ডল সুখচ দ মন্ডল পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 10159 uৎপল দাস 1964649738
562 িশ া রাণী দাস রিবন দাস মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 12063 uৎপল দাস 1964649738
563 েরখা বাকিচ সদানন্দ বাকিচ মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1991 47175130 00224 uৎপল দাস 1964649738



564 রেমশ দাস মৃত নগরবাসী দাস পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 10155 uৎপল দাস 1964649738
565 নুপুর রাণী শীল পিরমল শীল মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 4717513612 440 uৎপল দাস 1964649738
566 রীতা রাণী সাহা েশখর কুমার সাহা মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 09877 uৎপল দাস 1964649738
567 তৃিপ্ত রাণী বিনক বািপ্প বিনক মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 09317 uৎপল দাস 1964649738
568 িবনা রাণী দাস কািলদাস দাস মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 12441 uৎপল দাস 1964649738
569 সাহানা েবগম েমাঃ শিহদুল মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 1983 4717513000008 uৎপল দাস 1964649738
570 মািনক চ  সরকার িনিশকান্ত সরকার পুরুষ মজীবী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 10090 uৎপল দাস 1964649738
571 সম্পা হালদার েগািবন্দ হালদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 09516 uৎপল দাস 1964649738
572 মিনরা েবগম কামাল িশকদার মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16954 uৎপল দাস 1964649738
573 মাহমুদ েহােসন মাসুম েমাঃ আঃ বােরক েশখ পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 14900 uৎপল দাস 1964649738মু সু পুরু
574 রিশদা েবগম েমাঃ সবুর েশখ মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 15064 uৎপল দাস 1964649738
575 শিহদুল iসলাম হাoলাদার েমাঃ নুরুল iসলাম হাoলাদার পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 1990 4717513000320 uৎপল দাস 1964649738
576 জয়নাল েশখ মৃত আঃ জবব্ার েশখ পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 15422 1782043574 uৎপল দাস 1964649738
577 ফাiমা েবগম েমাঃ রিবuল iসলাম মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 20096 uৎপল দাস 1964649738
578 েমাঃ নুরুল iসলাম সরদার েমাঃ গফ্ফার সরদার পুরুষ মজীবী িশরগাতী আiচগাতী 47175136 34619 uৎপল দাস 1964649738
579 েমাঃ মিনরুজ্জামান েদoয়ান েমাঃ লাল িময়া েদoয়ান পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 15102 uৎপল দাস 1964649738
580 েসােহল রানা রিফক তালুকদার পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16363 uৎপল দাস 1964649738
581 নািছমা েবগম রুস্তম হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 11780 uৎপল দাস 1964649738
582 শািহনূর খাতুন িসিদ্দক বয্াপারী মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 1992 4717513004213 uৎপল দাস 1964649738
583 েমাঃ হািফজ িশকারী রুস্তম িশকারী পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 15112 1721582606 uৎপল দাস 1964649738
584 েমাঃ আঃ জিলল েমাল্লা েমাঃ কানু েমাল্লা পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 07815 uৎপল দাস 1964649738
585 েমাঃ রিহম বয্াপারী আেলম বয্াপারী পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 17002 uৎপল দাস 1964649738
586 আিমনুর েশখ আেনায়ার েহােসন পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 14418 uৎপল দাস 1964649738
587 িমেসস েগালাপী আক্তার ববী মামুন খান মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175136 08900 uৎপল দাস 1964649738
588 iয়ানূর েবগম শাহ আলম পােটায়ারী মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 14955 uৎপল দাস 1964649738588 iয়ানূর েবগম শাহ আলম পােটায়ারী মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 14955 uৎপল দাস 1964649738
589 েবগ িজন্নাত েবগ oয়ােজত আলী মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 2 আiচগাতী 47175134 15305 uৎপল দাস 1964649738
590 বাদশা েশখ েমাঃ i ািহম েশখ পুরুষ মজীবী িশরগাতী আiচগাতী 1987 4717513633781 uৎপল দাস 1964649738
591 েমাঃ জািহদুল iসলাম েমাঃ আiয়ুব আলী পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 14213 uৎপল দাস 1964649738
592 নাজমা েবগম মজলু েশখ মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 17437 uৎপল দাস 1964649738
593 েরশমা েবগম েমাঃ iসমাiল মৃধা মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16070 uৎপল দাস 1964649738



594 জাহানারা খাতুন েমাঃ iসমাiল iমান েমাড়ল মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16042 1919813290 uৎপল দাস 1964649738
595 আল আিমন শরীফ েমাঃ হািবব শরীফ পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 17368 uৎপল দাস 1964649738
596 েমাঃ হািববুর রহমান মৃত েহােসন েশখ পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 160410 uৎপল দাস 1964649738
597 আব্দুল কুদ্দুস খা েমাঃ জােমদ আলী পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16688 1982171729 uৎপল দাস 1964649738
598 েমাসাঃ েজয্াস্না েবগম েশখ মিফজুল রহমান মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16344 198613620 uৎপল দাস 1964649738
599 েমাঃ িসরাজ িময়া মৃত েহােসন িময়া পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 14238 uৎপল দাস 1964649738
600 েমাঃ বাবুল েশখ মৃত iuনুস েশখ পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 14677 uৎপল দাস 1964649738
601 নািছমা েবগম আলমগীর েশখ মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 08975 uৎপল দাস 1964649738
602 েমাঃ আজমল েমাল্লয্া মৃত আব্দুল জবব্ার েমালয্া পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 14916 uৎপল দাস 1964649738
603 হািলমা েবগম শাহ আলম েমালয্া মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 17166 uৎপল দাস 1964649738গৃ
604 েমাঃ রুহুল আিমন হাoলাদার মৃত iি স হাoলাদার পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 14694 19634814 uৎপল দাস 1964649738
605 েমাঃ বাবুল হাoলাদার িজন্নাত হাoলাদার পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 14889 1913931664 uৎপল দাস 1964649738
606 েমাঃ আলী েহােসন েশখ মৃত জয়নাল েশখ পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 14890 1963479499 uৎপল দাস 1964649738
607 েমাঃ আল আিমন েশখ েমাঃ নােদর বয্াপারী পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 1990 4717513000319 1913483901 uৎপল দাস 1964649738
608 েমাঃ িমজানুর রহমান মৃত জয়নাল হাoলাদার পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 14720 uৎপল দাস 1964649738
609 েমাঃ িসিদ্দক হাoলাদার মৃত আয়নাল হাoলাদার পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 14680 uৎপল দাস 1964649738
610 েমাঃ বাদল মুন্সী মৃত আেলক মুন্সী পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 14659 uৎপল দাস 1964649738
611 েমাঃ oমর ফারুক মৃত iমান uিদ্দন হাoলাদার পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 14684 uৎপল দাস 1964649738
612 নূর iসলাম হাoলাদার মৃত iি স হাoলাদার পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 14668 1980939491 uৎপল দাস 1964649738
613 েমাঃহািবব খান েমাঃ বাবর আলী খান পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 14548 uৎপল দাস 1964649738
614 েমাঃ আবু হািনফ আঃ হািকম হাoলাদার পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16673 uৎপল দাস 1964649738
615 েমাঃ শাহাজাহান সাগর েমাঃ েহােসন খ  পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 14327 uৎপল দাস 1964649738
616 আছমা েবগম আবু কালাম মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 17092 1990095832 uৎপল দাস 1964649738
617 িমনারা েবগম েমাঃ আিতয়ার ফারাজী মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16420 uৎপল দাস 1964649738
618 হাoয়া িবিব আলী েহােসন শরীফ মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16665 uৎপল দাস 1964649738618 হাoয়া িবিব আলী েহােসন শরীফ মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16665 uৎপল দাস 1964649738
619 েমাঃ েবল্লাল েশখ মৃত িলয়াকত েশখ পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16388 uৎপল দাস 1964649738
620 লািখ মৃত আশরাব আলী মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16716 1680607701 uৎপল দাস 1964649738
621 হাজরা েবগম মৃত নুরজ্জামান মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16761 uৎপল দাস 1964649738
622 মিলনা েবগম নািসর হাoলাদার মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16759 1939333706 uৎপল দাস 1964649738
623 ছােলহা েবগম হান্নান ফিকর মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 14483 1631762676 uৎপল দাস 1964649738



624 মমতাজ েবগম মৃত েমাঃ ফারুক সানা মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16402 1960545414 uৎপল দাস 1964649738
625 আেমনা েবগম েমাঃ iসমাiল েমালয্া মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16704 uৎপল দাস 1964649738
626 মমতাজ েবগম শাহাজাহান েমালয্া মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16702 1946647077 uৎপল দাস 1964649738
627 েমাঃ শািহন ফরািজ মৃত েসাবহান ফরাজী পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16299 1916005608 uৎপল দাস 1964649738
628 েহনারা েবগম িলটন হাoলাদার মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16721 1941153382 uৎপল দাস 1964649738
629 মুন্নী েমাঃ িসিদ্দক মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16288 uৎপল দাস 1964649738
630 লািক আক্তার নূর েমাহাম্মদ (িরপন) মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47951274 76980 1949868792 uৎপল দাস 1964649738
631 েমাঃ েমাতােলব বয্াপারী আলা িমঞা বয্াপারী পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16996 uৎপল দাস 1964649738
632 েমাঃ কিবর েমাড়ল iমানী েমাড়ল পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 17422 1914651520 uৎপল দাস 1964649738
633 মনজু েবগম েমাঃ েসাহাগ গাজী মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16689 1929872259 uৎপল দাস 1964649738জু গৃ
634 েমাঃ কামাল েহােসন মািনক েমাঃ েমাকেছদুর রহমান পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 4717513615 666 uৎপল দাস 1964649738
635 েমাসাঃ হািলমা েবগম মৃত েমাঃ রুহুল আিমন মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 1951 4717513026563 uৎপল দাস 1964649738
636 েমাঃ েদেলায়ার েহােসন েমাঃ লালা িময়া পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 1980 4717513619958 1946533250 uৎপল দাস 1964649738
637 রােবয়া েবগম বাদশা িময়া মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 17448 1949228792 uৎপল দাস 1964649738
638 েশখ েমাঃ িমজানুর রহমান মৃত েমাঃ iসমাiল েহােসন পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 17173 1724537028 uৎপল দাস 1964649738
639 আছমা েবগম জািকর মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16980 1917795390 uৎপল দাস 1964649738
640 ময়না রাজ্জাক মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 17360 1963338785 uৎপল দাস 1964649738
641 নািছমা েবগম আব্দুল হক মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 17335 1952986519 uৎপল দাস 1964649738
642 েমাছাঃ িনহার েবগম হারুন aর রশীদ মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 50816 uৎপল দাস 1964649738
643 েহাসেনয়ারা েবগম েমাঃ আলম েশখ মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 17146 1783410538 uৎপল দাস 1964649738
644 মনজু েবগম েমাঃ শিফকুল গাজী মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 17310 uৎপল দাস 1964649738
645 মান্নান খান মৃত কাঞ্চন আলী খান পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 17362 1957600127 uৎপল দাস 1964649738
646 আব্দুল কােদর হাoলাদার মৃত খােলক হাoলাদার পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16613 1735979086 uৎপল দাস 1964649738
647 েমাঃ আলমগীর িশকদার লাল চান িশকদার পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16714 1981889719 uৎপল দাস 1964649738
648 েমাঃ দব্ীন আলী মৃত আবুল কােশম পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16475 uৎপল দাস 1964649738648 েমাঃ দব্ীন আলী মৃত আবুল কােশম পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16475 uৎপল দাস 1964649738
649 কুদ্দুস আলী আেনায়ার ফারাজী পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16733 1980945421 uৎপল দাস 1964649738
650 জােহদা েবগম সেরায়ার িশকদার মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 17387 1952435961 uৎপল দাস 1964649738
651 েমাঃ হারুন েশখ মৃত েমাকেলছ েশখ পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16411 uৎপল দাস 1964649738
652 েমাঃ নািসর েমাল্লা েমাঃ কােশম েমাল্লা পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16950 1762092955 uৎপল দাস 1964649738
653 েমাঃ রিফক েসােহল মৃত িগয়াস uিদ্দন েসােহল পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 14477 1754064397 uৎপল দাস 1964649738



654 মান্নান খ  মৃত েহােসন খ  পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136144 19 uৎপল দাস 1964649738
655 েমাঃ আনছার হাoলাদার মৃত গফুর হাoলাদার পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 14323 1798285193 uৎপল দাস 1964649738
656 েমাঃ আব্দুর হক সরদার গুঞ্জর আলী সরদার পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 4717513614 903 uৎপল দাস 1964649738
657 সিখনা েবগম েশখ আঃ আিজজ মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16384 uৎপল দাস 1964649738
658 িপয়ারা েবগম েসাবহান হাoলাদার মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16456 1995784678 uৎপল দাস 1964649738
659 নুপুর েবগম মৃত রজব আলী হাoলাদার মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 147260 1867552769 uৎপল দাস 1964649738
660 লুৎফর েমাড়ল মৃত েমাবােরক েমাড়ল পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 4717513617 401 1752914758 uৎপল দাস 1964649738
661 খান সাiফুল iসলাম তােহর আলী খান পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16331 uৎপল দাস 1964649738
662 িলয়াকত আলী খান মৃত েমাহাম্মদ আলী খান পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16314 uৎপল দাস 1964649738
663 েমাঃ eবাদুল েশখ মৃত গফ্ফার েশখ পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16026 uৎপল দাস 1964649738দু মৃ পুরু
664 আেলয়া েবগম হান্নান ফিকর মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 17098 uৎপল দাস 1964649738
665 েমাঃ জািকর েমাল্লা েমাঃ খােলক েমাল্লা পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16616 uৎপল দাস 1964649738
666 েমাঃ জািকর েহােসন েমাঃ শিফ িমঞা হাoলাদার পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16611 1923401489 uৎপল দাস 1964649738
667 িজহাদ েহােসন মৃত েশখ আব্দুল জবব্ার পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16604 uৎপল দাস 1964649738
668 েমাঃ শাহাজালাল হাoলাদার মৃত মহবব্ত আলী হাoলাদার পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 116615 uৎপল দাস 1964649738
669 ফােতমা েবগম খিলল খা মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 17318 1957602343 uৎপল দাস 1964649738
670 ফােতমা েবগম জয়নাল তালুকদার মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 17099 uৎপল দাস 1964649738
671 বাচ্চু মাতবর রুস্তম মাতুবব্র পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 17140 1985542945 uৎপল দাস 1964649738
672 েমাঃ িলটন েশখ মৃত েমাঃ মিজদ েশখ পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16416 uৎপল দাস 1964649738
673 েমাঃ আলম গাজী মৃত iসমাiল গাজী পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16404 uৎপল দাস 1964649738
674 েমাঃ eকলাস েশখ মৃত েমাতাহার েশখ পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 1957 4717513000009 uৎপল দাস 1964649738
675 আব্দুর রিশদ মুন্সী মৃত আলতাফ মুন্সী পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 15078 1754763482 uৎপল দাস 1964649738
676 কালু েশখ মৃত কািফল uিদ্দন েশখ পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16395 uৎপল দাস 1964649738
677 েমাঃ েমাকেছদ িশকদার মৃত আদম আলী িশকদার পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 17122 uৎপল দাস 1964649738
678 েমাঃ আব্দুর বােরক হাoলাদার মৃত কােশম হাoলাদার পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16463 1934803667 uৎপল দাস 1964649738678 েমাঃ আব্দুর বােরক হাoলাদার মৃত কােশম হাoলাদার পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16463 1934803667 uৎপল দাস 1964649738
679 েমাঃ iuসুফ মাতুবব্ার েমাশােরফ মাতুবব্র পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 15435 1925383250 uৎপল দাস 1964649738
680 েসাবান ফিকর মৃত মঈন uিদ্দন ফিকর পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 17091 1928292714 uৎপল দাস 1964649738
681 েমাছা: েববী েবগম েমা: হািনফ পােটায়ারী মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 15954 1915827374 uৎপল দাস 1964649738
682 রািজয়া েবগম আব্দুল কােদর খান মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 15385 uৎপল দাস 1964649738
683 রিমছা েবগম ৈসয়দ মকবুল েহােসন মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড় 3 আiচগাতী 47175136 15608 1927038062 uৎপল দাস 1964649738



684 সুমনা েবগম আব্দুল জিলল খান মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 471751361538 0 uৎপল দাস 1964649738
685 বাবুল িশকদার লাল চান িশকদার পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16669 1911647023 uৎপল দাস 1964649738
686 রিহমা খানম মৃত আিজজুল হক মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16633 uৎপল দাস 1964649738
687 েমাঃ i ািহম হাoলাদার মৃত iছাহাক হাoলাদার পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16089 uৎপল দাস 1964649738
688 েমাঃ শাহাজাহান বয্াপাির মৃত আঃ লিতফ বয্াপারী পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 15968 1953833963 uৎপল দাস 1964649738
689 েমাঃ শামীম বয্াপাির েমাঃ শাহজাহান বয্াপারী পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16018 1718221952 uৎপল দাস 1964649738
690 েমাঃ রিফক সরদার মৃত হােসম সরদার পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16435 uৎপল দাস 1964649738
691 েমাঃ িমজান হাoলাদার সােহদ আলী হাoলাদার পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16067 1979624967 uৎপল দাস 1964649738
692 েমাঃ েমাতােলব খান েসাজাহার খান পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16055 1717457211 uৎপল দাস 1964649738
693 মমতাজ েবগম েমাঃ ফারুক মুন্সী মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 17311 uৎপল দাস 1964649738রু মু গৃ
694 আমজাদ েমাড়ল মৃত আব্দুল রহমান েমাড়ল পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16458 1924187934 uৎপল দাস 1964649738
695 িবuিট েবগম আবুল কালাম মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 17369 uৎপল দাস 1964649738
696 েসানালী েবগম েমাঃ িফেরাজ খান মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 50815 1990032929 uৎপল দাস 1964649738
697 েমাঃ মন্নান খ  েমাঃ আজাহার খ  পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 1982 4717513000015 1918999335 uৎপল দাস 1964649738
698 েমাঃ ডািলম েমাঃ গিণ সরদার পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 17312 uৎপল দাস 1964649738
699 খািদজা েবগম েমাঃ মাছুম েশখ মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 1989 4717513000169 uৎপল দাস 1964649738
700 েশখ নূর iসলাম েখাকন মৃত আঃ aেহদ েশখ পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16367 1951769206 uৎপল দাস 1964649738
701 িবuিট েবগম েমাঃ জামাল মীজর্া মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 14283 1910325540 uৎপল দাস 1964649738
702 েসিলনা আক্তার আবু বক্কর িসিদ্দক মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 4717513616 278 uৎপল দাস 1964649738
703 েমাঃ িমজান মিল্লক েমাঃ জিলল মিল্লক পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16085 uৎপল দাস 1964649738
704 েশখ িরপন নূর iসলাম েশখ পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16369 1939896890 uৎপল দাস 1964649738
705 েমাফােজ্জল েমাড়ল মৃত েমাবােরক েমাড়ল পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16452 1956449445 uৎপল দাস 1964649738
706 েহলানা েবগম আকবর েমাড়ল মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16044 1937731461 uৎপল দাস 1964649738
707 েমািমন েমাড়ল মৃত মিহuিদ্দন েমাড়ল পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 17467 uৎপল দাস 1964649738
708 মাহমুদা েবগম েমাঃ কাoছার েশখ মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 14289 1992868128 uৎপল দাস 1964649738708 মাহমুদা েবগম েমাঃ কাoছার েশখ মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 14289 1992868128 uৎপল দাস 1964649738
709 বক্কর েমাড়ল মৃত মিহuিদ্দন েমাড়ল পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 17175 1930355056 uৎপল দাস 1964649738
710 মায়া রাণী েহলা মৃত নারায়ন েহলা মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16651 uৎপল দাস 1964649738
711 ফিজলা েবগম মৃত মাহাবুবুর রহমান েশখ মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 17266 1911136063 uৎপল দাস 1964649738
712 লাবলু েমাড়ল মৃত মিহuিদ্দন েমাড়ল পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 17364 1946624216 uৎপল দাস 1964649738
713 oয়াদুল েশখ আবুল হােসম েশখ পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 471751361422 5 uৎপল দাস 1964649738



714 আেনায়ার েহােসন েশখ নূর েমাহাম্মদ পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136144 88 1931879904 uৎপল দাস 1964649738
715 হািসনা েবগম েমাঃ দুলাল মাতুবব্র মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16473 1927101317 uৎপল দাস 1964649738
716 েমাঃ সাত্তার হাoলাদার েমাঃ মােলক হাoলাদার পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16668 1994250479 uৎপল দাস 1964649738
717 েমাঃ েসােহল মিল্লক েমাঃ শাহজাহান মিল্লক পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 1992 4717513000082 1984104917 uৎপল দাস 1964649738
718 সাহীনূর িমলন হাoলাদার মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 4717513617 147 185542945 uৎপল দাস 1964649738
719 েসতারা েবগম আবুল েচৗিকদার মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16684 1959785920 uৎপল দাস 1964649738
720 রািফয়া েবগম কাজী হাসান আলী মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 1960 4717513000011 1718691420 uৎপল দাস 1964649738
721 হািসনা েবগম সালাuিদ্দন েশখ মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16735 uৎপল দাস 1964649738
722 েশফািল েবগম খােলক মাতবব্র মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 14984 uৎপল দাস 1964649738
723 মেনায়ারা েবগম েমাঃ সবুজ িশকদার মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 17321 1910009830 uৎপল দাস 1964649738বু গৃ
724 মিজর্না েবগম আব্দুল মােলক হাoলাদার মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 17006 uৎপল দাস 1964649738
725 েমাঃ মিনরুজ্জামান খ ন মৃত েনায়াব আলী খান পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 15324 uৎপল দাস 1964649738
726 েমাঃ সেরায়ার বয্াপারী েমাঃ নুরুিদ্দন বয্াপারী পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 4717513615 607 uৎপল দাস 1964649738
727 েমাঃ ফারুক ফরাজী মৃত আেয়জ uিদ্দন ফারাজী পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 15567 uৎপল দাস 1964649738
728 েবগম রুস্তম িশকারী মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 15062 1947515286 uৎপল দাস 1964649738
729 েশখ আিজজুল মৃত আব্দুল গফুর েশখ পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 15928 1929892359 uৎপল দাস 1964649738
730 িপয়াির েবগম েদেলায়ার মাতুবব্র মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16691 1941239361 uৎপল দাস 1964649738
731 েমাঃ রিফকুল iসলাম খান মৃত েনায়াব আলী খান পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 15323 1957616769 uৎপল দাস 1964649738
732 েমাঃ আব্দুর মােলক হাoলাদার ……………হাoলাদার পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 50790 1937292630 uৎপল দাস 1964649738
733 মতেলব হাoলাদার আঃ গিণ হাoলাদার পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 1955 0610794502305 1724268522 uৎপল দাস 1964649738
734 েমাঃ হায়দার জমাদ্দার েছাবাহান জমাদ্দার পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 15636 uৎপল দাস 1964649738
735 আল মামুন েকাতয়াল মৃত বুলু েকাতয়াল পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16266 1815195402 uৎপল দাস 1964649738
736 েমাঃ শাহীদুল iসলাম মৃত…………uিদ্দন খান পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 14610 uৎপল দাস 1964649738
737 েমাঃ কাoসার হাoলাদার মৃত েমাহাম্মদ হাoলাদার পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 14667 uৎপল দাস 1964649738
738 িছিদ্দক বয্াপারী মৃত েমােমনuিদ্দন বয্াপারী পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 14712 uৎপল দাস 1964649738738 িছিদ্দক বয্াপারী মৃত েমােমনuিদ্দন বয্াপারী পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 14712 uৎপল দাস 1964649738
739 েমাঃ কুিট হাoলাদার মৃত ফিটক হাoলাদার পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 14682 uৎপল দাস 1964649738
740 েমাঃ িলটন হাoলাদার মৃত হারুন হাoলাদার পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 14627 uৎপল দাস 1964649738
741 েমাঃ জামাল বয্াপারী আেলম বয্াপারী পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16778 uৎপল দাস 1964649738
742 েসােহল হাসান েমাঃ েমাতােলব েহােসন পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 1990 4717513000152 uৎপল দাস 1964649738
743 েমাঃশাহা আলম হাoলাদার শামনুল হক হাoলাদার পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 14669 1718554465 uৎপল দাস 1964649738



744 মমতাজ েবগম শাহ আলম আকন মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 14724 1993346329 uৎপল দাস 1964649738
745 েমাঃ আব্দুর রাজ্জাক মৃত েমািমন uিদ্দন বয্াপারী পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 14685 uৎপল দাস 1964649738
746 িমেসস রহমিত েবগম েমাঃ িমজানুর রহমান মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 14563 1933626440 uৎপল দাস 1964649738
747 জাহানারা েবগম েছারাপ জমাদ্দার মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 15641 uৎপল দাস 1964649738
748 আব্দুল মান্নান হাoলাদার মৃত তােহর uিদ্দন হক হাoলাদার পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 15591 1963906029 uৎপল দাস 1964649738
749 েমাঃ জাহাঙ্গীর মৃত দিলল uিদ্দন েশখ পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 471751365077 3 1950640067 uৎপল দাস 1964649738
750 েমাঃ শিফকুল গাজী মৃত েমাঃ মুনসুর গাজী পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 14899 uৎপল দাস 1964649738
751 েমাঃ হিব খান েমাঃ বাবর আলী খ ন পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136145 51 1775905581 uৎপল দাস 1964649738
752 ফারুক হাoলাদার মৃত েমাহাম্মাদ হক হাoলাদার পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 14711 1988491662 uৎপল দাস 1964649738
753 েমাঃ মিহদুল iসলাম েমাঃ নুর iসলাম খ  পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 14637 uৎপল দাস 1964649738দু নু পুরু
754 েমাঃ শoকত আলী েশখ েমাঃ মকবুল েশখ পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 15259 1940175027 uৎপল দাস 1964649738
755 হান্নান খ  বাবর আলী খ  পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 15007 uৎপল দাস 1964649738
756 েমাঃ কবীর েহােসন মৃত আব্দুল oহাব পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 17371 1914746985 uৎপল দাস 1964649738
757 েমাঃ সাহাদাত হাoলাদার েমাঃ বােরক হাoলাদার পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 17386 1720030858 uৎপল দাস 1964649738
758 খিলল েচৗধুরী মৃত আঃ হাi েচৗধুরী পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 14705 uৎপল দাস 1964649738
759 ফিরদা েবগম বাবুল সদ র্ার মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 471751361694 7 1929656019 uৎপল দাস 1964649738
760 বাচ্চু হাoলাদার মৃত রজ্জব আলী হাoলাদার পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16736 1986577893 uৎপল দাস 1964649738
761 েমাছাঃ তাছিলমা েবগম েমাস্তফা সানা মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16028 1956130702 uৎপল দাস 1964649738
762 েমাঃ iশাদুল ফরাজী মিজদ ফরাজী পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16681 1992305836 uৎপল দাস 1964649738
763 আেনায়ার আলী আবুল েহােসন পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 1968 131581300007 uৎপল দাস 1964649738
764 েমাঃ বাবুল খ ন আঃ গিন খ ন পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 471751361670 2 uৎপল দাস 1964649738
765 েমাঃ আশােরফ েশখ মৃত হােশম েশখ পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16764 uৎপল দাস 1964649738
766 নািগ র্স আক্তার েমাঃ আল আিমন হাoলাদার মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 1994 71753000419 1959814631 uৎপল দাস 1964649738
767 শাহানারা েবগম েমাঃ েসেকন্দার হাoলাদার মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 14501 uৎপল দাস 1964649738
768 েমাতােলব িশকদার মৃত ছামাদ িশকদার পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16967 uৎপল দাস 1964649738768 েমাতােলব িশকদার মৃত ছামাদ িশকদার পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16967 uৎপল দাস 1964649738
769 েমাঃ কামরুল হাসান (চান) মৃত আঃ বােরক পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 14234 uৎপল দাস 1964649738
770 েমাঃেতাতা বয্াপারী আলািময়া বয্াপারী পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 14716 uৎপল দাস 1964649738
771 সাহানা েবগম জেবদা আলী গাজী মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 14980 1962848052 uৎপল দাস 1964649738
772 েমাঃ নািজম সদ র্ার েমাঃ বাচ্চু সদ র্ার পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 14444 uৎপল দাস 1964649738
773 েমাঃ রুহুল আিমন আঃ মােলক হাoলাদার পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136152 95 uৎপল দাস 1964649738



774 েমাঃ আিমনুল iসলাম আঃ হািকম হাoলাদার পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16262 uৎপল দাস 1964649738
775 েবল্লাল মাতুবব্র েমাঃ ফােজল মাতুবব্র পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 17046 1920510249 uৎপল দাস 1964649738
776 eস,eম, আবুল হাসনাত আঃ েমাতােলব পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 17402 uৎপল দাস 1964649738
777 েমাঃ রুস্তম হাoলাদার েমাঃ হািকম হাoলাদার পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 15267 1710887273 uৎপল দাস 1964649738
778 শিহদুল আবু বক্কার িছিদ্দক পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16394 uৎপল দাস 1964649738
779 েমাঃ iয়ািমন বয্াপারী নািসর বয্াপারী পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 4717512138372 9 uৎপল দাস 1964649738
780 েমাঃ লিতফ খ  মৃত রিহম খ  পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 1727 1 1918573509 uৎপল দাস 1964649738
781 নূর নাহার েবগম েমাতােলব িশকদার মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16966 uৎপল দাস 1964649738
782 েমাঃ েসাহরাব েহােসন আশরাফ আলী হাoলাদার পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16812 0162726 8061 uৎপল দাস 1964649738
783 েমাঃ রাহাত oহাব আলী পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 17363 uৎপল দাস 1964649738পুরু
784 ফােতমা খাতুন সাiফুল েমাল্লা মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47037900 618 uৎপল দাস 1964649738
785 নাজমা েবগম েমাঃ iসাদুল হাoলাদার মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 12282 uৎপল দাস 1964649738
786 েমাঃ জুেয়ল রানা মৃত আবুল কােশম পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 15080 uৎপল দাস 1964649738
787 েমাঃ েমাশারফ েমাল্লা লাল চান েমাল্লা পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 08972 uৎপল দাস 1964649738
788 রােবয়া আক্তার িনিশ জািকর ফরাজী মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 1996 4717513000124 uৎপল দাস 1964649738
789 হািলমা েবগম েমাঃ শাহ আলী হাoলাদার মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 17007 uৎপল দাস 1964649738
790 েমাঃ নান্না খ ন েমাঃ সামছু খান পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16989 1922135641 uৎপল দাস 1964649738
791 আব্দুল হািলল মৃত নূর েমাহাম্মদ সরদার পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 15009 1913405600 uৎপল দাস 1964649738
792 লক্ষণ চ  দাস মৃত সুের  নাথ দাস পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 14655 1964905486 uৎপল দাস 1964649738
793 েসাহাগ হাoলাদার iuনুস হাoলাদার পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 4703790 001175 1971441688 uৎপল দাস 1964649738
794 েমাঃ iসমাiল িশকদার মৃত হােতম আলী িশকদার পুরুষ মজীবী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47173676 48559 uৎপল দাস 1964649738
795 েমাছাঃ িলিপ েবগম েমাঃ েমাস্তফা কামাল তাজ মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 1988 4717513000056 uৎপল দাস 1964649738
796 েজাহরা েবগম সুলতান হাoলাদার মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 4717567648 049 uৎপল দাস 1964649738
797 পারুল েবগম জািকর েহােসন মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 18379 uৎপল দাস 1964649738
798 েকািহনুর েবগম জািকর েহােসন মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 18009 1995379814 uৎপল দাস 1964649738798 েকািহনুর েবগম জািকর েহােসন মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 18009 1995379814 uৎপল দাস 1964649738
799 েমাছাঃ েরািজনা পারভীন েমাঃ িফেরাজ মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 18107 019507 93746 uৎপল দাস 1964649738
800 েমাছাঃ েসতারা েবগম জাফর আলী েশখ মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 17675 1985407068 uৎপল দাস 1964649738
801 েমাছাঃ েদেলায়ারা েবগম শাহা আলম হাoলাদার মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 18324 1788611538 6 uৎপল দাস 1964649738
802 েমাছাঃ নিছমন েবগম আঃ মান্নান খ  মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 18863 1914116941 uৎপল দাস 1964649738
803 েমাছাঃ েরািজনা আক্তার েবলােয়ত েহােসন মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 18813 uৎপল দাস 1964649738



804 েশফালী েবগম েমাবারক গাজী মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 17976 1712904700 uৎপল দাস 1964649738
805 হনুফা েবগম েমাঃ হায়দার েশখ মিহলা মজীবী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 17972 1712904700 uৎপল দাস 1964649738
806 রিমছা েবগম েমাঃ েদেলায়ার েহােসন মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 18178 1768160205 uৎপল দাস 1964649738
807 েসিলনা েবগম মুজািহদ েমাল্লা মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 4717567648 022 uৎপল দাস 1964649738
808 জাহানারা েবগম আিমর আলী গাজী মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 18414 uৎপল দাস 1964649738
809 েমাছা: েসিলনা েবগম েমা: শুকুর আলী মিহলা মজীবী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 18326 uৎপল দাস 1964649738
810 আসুরা েবগম শাহাদত সদ র্ার মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 18223 1919424915 uৎপল দাস 1964649738
811 রােফজা েবগম iসমাঈল গাজী মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 18214 1932247482 uৎপল দাস 1964649738
812 েমাঃ ছিগর ফরাজী আলাuিদ্দন ফরাজী পুরুষ মজীবী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 18230 1911549034 uৎপল দাস 1964649738
813 মােলকা েবগম আiuব আলী মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 18002 uৎপল দাস 1964649738গৃ
814 েমাছাঃ সািহদা েবগম েমাঃ আেনায়ার েহােসন মিহলা মজীবী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 18895 1951912862 uৎপল দাস 1964649738
815 েমাছাঃ নািছমা েবগম আব্দুল মিজদ খান মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 471751361760 2 1922319616 uৎপল দাস 1964649738
816 েমাছাঃ কাজল েবগম েমাঃ আব্দুল ছত্তার হাoলাদার মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 17643 uৎপল দাস 1964649738
817 িশuিল েবগম আঃ oয়াদুদ আকর মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 4717513617 634 1930339471 uৎপল দাস 1964649738
818 েমাছাঃ শািফয়া েবগম েমাঃ েগালাম রসুল েমাড়ল মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 471751361770 0 uৎপল দাস 1964649738
819 েমাছাঃ আেমনা েবগম েমাঃ রিহম সানা মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 17717 1731196222 uৎপল দাস 1964649738
820 েনহারুন েবগম েমাঃ রাজ্জাক েমাড়ল মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 18073 1997948965 uৎপল দাস 1964649738
821 িলিল েবগম েমাঃ রিশদ সরদার মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 18076 1943112379 uৎপল দাস 1964649738
822 েমাছাঃ ফিরদা েবগম েমাঃ রিফক েমালয্া মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 4717513618 359 1922265055 uৎপল দাস 1964649738
823 েমাছাঃ আেলয়া েবগম শাহাজাহান হাoলাদার মিহলা মজীবী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 17649 01936 160726 uৎপল দাস 1964649738
824 েমাছাঃ ময়না েবগম আবু সুলতান (বাবুল) মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 17841 uৎপল দাস 1964649738
825 ফিরদা েবগম আশরাফ েহােসন মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 18029 uৎপল দাস 1964649738
826 েমাছাঃ েহেলনা েবগম েমাঃ শুকুর আলী হাoলাদার মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 17729 1937283967 uৎপল দাস 1964649738
827 েমাছাঃ ফিরদা েবগম েমাঃ লাল িময়া গাজী মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 17783 uৎপল দাস 1964649738
828 ঝুমুর েবগম েমাঃ মিনর iসলাম মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 18044 uৎপল দাস 1964649738828 ঝুমুর েবগম েমাঃ মিনর iসলাম মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 18044 uৎপল দাস 1964649738
829 নুপুর সুলতানা েমাঃসুলতান হাoলাদার মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 1990 4717513000177 uৎপল দাস 1964649738
830 েশফালী েবগম েমাঃ ফজলুর রহমান মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 18070 uৎপল দাস 1964649738
831 মেনায়ারা েবগম েমাঃ বাবুল খ  মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 18451 uৎপল দাস 1964649738
832 েমাছাঃ জাহানারা েবগম েমাঃ লুৎফর সানা মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 17742 1931052084 uৎপল দাস 1964649738
833 েমাছাঃ শািফয়া েবগম েমাঃ আবু সােলক হাoলাদার মিহলা মজীবী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 17631 1998116256 uৎপল দাস 1964649738



834 আকিলমা েবগম েমাঃ আলী আহম্মদ মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 18165 uৎপল দাস 1964649738
835 হািসনা েবগম েমাঃ িসরাজুল খান মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 17967 01934 868695 uৎপল দাস 1964649738
836 েমাছাঃ আকিলমা েবগম েমাঃ নািসর uিদ্দন মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 17699 01715 4204436 uৎপল দাস 1964649738
837 েমাছাঃ িফেরাজা েবগম মৃত ছালাম সরদার মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 18200 1980058603 uৎপল দাস 1964649738
838 েরেবকা েবগম মিজবর রহমান মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 18079 1931673705 uৎপল দাস 1964649738
839 েমাছাঃ লাiলী েবগম ছত্তার েশখ মিহলা মজীবী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 17835 1943419412 uৎপল দাস 1964649738
840 েমাছাঃ কিহনুর েবগম েমাঃ লিতফ খান মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 18738 1779576445 uৎপল দাস 1964649738
841 ফেতমা েবগম েতাতা িময়া মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 18064 uৎপল দাস 1964649738
842 সােলহা েবগম নূর iসলাম মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 18225 uৎপল দাস 1964649738
843 েমা: শিরফ হাoলাদার েমা:িমজানুর রহমান পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 4717513614663 uৎপল দাস 1964649738নু পুরু
844 পারিভন েবগম েখাকন ঘরামী মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 147৯৯ uৎপল দাস 1964649738
845 েমাছাঃ ফােতমা েবগম েমাঃ শুকুর আলী মিহলা মজীবী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 18879 1914117941 uৎপল দাস 1964649738
846 েরনু েবগম েমাঃ লাল িময়া মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 18099 1950733985 uৎপল দাস 1964649738
847 েশফালী েবগম মৃত মতেলব সরদার মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 18047 1734687067 uৎপল দাস 1964649738
848 েমাছাঃ ছািবনা েবগম েমাঃ শিফকুল iসলাম মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 18842 uৎপল দাস 1964649738
849 আিমব্য়া েবগম জিলল েমাল্লা মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 18525 uৎপল দাস 1964649738
850 হািলমা েবগম েসিলম হাoলাদার মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 18485 uৎপল দাস 1964649738
851 ময়না আক্তার নূর iসলাম হাoলাদার মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 1992 4717513000179 uৎপল দাস 1964649738
852 েরােকয়া েবগম েমাঃ আলমগীর গাজী মিহলা মজীবী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136182 03 1922479681 uৎপল দাস 1964649738
853 েরশমা েবগম শিহদুল েমাল্লা মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 18437 uৎপল দাস 1964649738
854 আকিলমা েবগম আব্দুর রিহম েশখ মিহলা মজীবী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 18077 1959284628 uৎপল দাস 1964649738
855 েমাছাঃ নূরজাহান েবগম েমাঃ আঃ খােলক মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 471751361877 8 uৎপল দাস 1964649738
856 েরকসানা েবগম জাহাঙ্গীর েহােসন (ভুেট্টা) মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 18024 1925934435 uৎপল দাস 1964649738
857 তািনয়া আক্তার েমাঃ েফরদাuস মিহলা মজীবী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 17971 1925934435 uৎপল দাস 1964649738
858 েমাছাঃ কাজল েবগম েমাঃ হািনফ খ মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 18072 019150852 17 uৎপল দাস 1964649738858 েমাছাঃ কাজল েবগম েমাঃ হািনফ খ  মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 18072 019150852 17 uৎপল দাস 1964649738
859 সুমন সালাম সরদার পুরুষ মজীবী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 1992 417513000172 uৎপল দাস 1964649738
860 েমাঃ জালাল হাoলাদার মৃত েমাঃ হােমদ হাoলাদার পুরুষ মজীবী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 18198 uৎপল দাস 1964649738
861 েমাছাঃ আছমা েবগম েমাঃ সিফকুল iসলাম মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 198247175130000 11 1913215537 uৎপল দাস 1964649738
862 েমাঃ পারেভজ েহােসন েমাঃ ফজলুর রহমান পুরুষ মজীবী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 18008 uৎপল দাস 1964649738
863 হনুফা েবগম মৃত eকরামুল হক মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 4717513618 429 uৎপল দাস 1964649738



864 ফােতমা েবগম েমাস্তফা গাজী মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 18436 uৎপল দাস 1964649738
865 েমাছাঃ িফেরাজা েবগম েমাঃ নূর iসলাম হাoলাদার মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 18330 1929656240 uৎপল দাস 1964649738
866 েরকেছানা েবগম মাহাতাফ হাoলাদার মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 471751676480 23 uৎপল দাস 1964649738
867 আকিলমা েবগম জামাল হাoলাদার মিহলা মজীবী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 17670 uৎপল দাস 1964649738
868 পারিভন েবগম শাহাজামাল মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 18334 uৎপল দাস 1964649738
869 মিরয়ম আনারুল েশখ মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 1991 4717513000085 1919861467 uৎপল দাস 1964649738
870 নাজিমন েমাঃ iuসুফ খ  মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 1999 54717513000042 uৎপল দাস 1964649738
871 েমাছাঃ শািহদা েবগম আব্দুল খােলক মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 18691 uৎপল দাস 1964649738
872 েমাঃ মিজদ েমালয্া মৃত হাসান েমালয্া পুরুষ মজীবী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 4717567648 425 1918573813 uৎপল দাস 1964649738
873 েমাছাঃ নূরজাহান েবগম েমাঃ জিসম uিদ্দন মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136183 28 uৎপল দাস 1964649738নূ গৃ
874 েমাছাঃ মিজর্না েবগম েমাঃ হারতন হাoলাদার মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 18332 uৎপল দাস 1964649738
875 েমাছাঃ মমতাজ েবগম েমাঃ জাফর িশকদার মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 17727 1993812256 uৎপল দাস 1964649738
876 েমাঃ শািহন হাoলাদার েমাঃ আেনায়ার হাoলাদার পুরুষ মজীবী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 17615 uৎপল দাস 1964649738
877 েমাছাঃ হািছনা বানু েমাঃ নািছর েমখ মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 17616 1998042493 uৎপল দাস 1964649738
878 েমাঃ আলম মৃত হােতম েমালয্া পুরুষ মজীবী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175676 47792 1960144490 uৎপল দাস 1964649738
879 মিজরন েবগম েমাঃ ফকরুল iসলাম মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 18075 1728991770 uৎপল দাস 1964649738
880 েমাঃ শুকুর আলী েমাঃ জুলমাত মীর পুরুষ মজীবী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 18714 uৎপল দাস 1964649738
881 েমাছাঃ আিছয়া েবগম েমাঃ হােসম মৃধা মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 17719 1981605910 uৎপল দাস 1964649738
882 সিহদা েবগম মৃত আঃ মিজদ বয্াপারী মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 19704 uৎপল দাস 1964649738
883 পাথ র্ কুমার দাস মাখন লাল দাস পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 24554 1735037647 uৎপল দাস 1964649738
884 িনরঞ্জন কুমার পাল মৃত aিজত কুমার পাল পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 24525 uৎপল দাস 1964649738
885 কানাi লাল পাল মৃত নেগ নাথ পাল পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 24532 uৎপল দাস 1964649738
886 গেণশ চ  িবশব্াস মৃত ডয্াঙ্গর িবশব্াস পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 24568 1966946152 uৎপল দাস 1964649738
887 েমাঃ েলাকমান গাজী মৃত iuছুপ গাজী পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 22852 1911720641 uৎপল দাস 1964649738
888 েমাছাঃ সািহদা েবগম েমাঃ িমজান মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 21529 1920687563 uৎপল দাস 1964649738888 েমাছাঃ সািহদা েবগম েমাঃ িমজান মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 21529 1920687563 uৎপল দাস 1964649738
889 কায়জার uিদ্দন েশখ নoেশর আলী পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 1992 4717513000136 uৎপল দাস 1964649738
890 আঃ রাজ্জাক িমরজুন ফিকর পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 20082 uৎপল দাস 1964649738
891 বাদশা িময়া মৃত িবল্লাল ঢালী পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 20537 uৎপল দাস 1964649738
892 জয়মতী সরকার িবনয় সরকার মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 24574 uৎপল দাস 1964649738
893 মিহদুল iসলাম েমাঃ েমাক্তার মিল্লক পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 20837 uৎপল দাস 1964649738



894 আসমা েবগম নজরুল গাজী মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 28302 uৎপল দাস 1964649738
895 েকািহনূর েবগম মৃত েমাঃ পান্না হাoলাদার মিহলা মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 28170 uৎপল দাস 1964649738
896 সােজদা েবগম েমাঃ iuনুছ মিল্লক মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 20836 1971988943 uৎপল দাস 1964649738
897 খািদজা েশখ আব্দুল আজীজ মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 20464 uৎপল দাস 1964649738
898 আক্তার (হাoয়া) েমাঃ শহীদুর রহমান মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 2046 uৎপল দাস 1964649738
899 েসিলম শাহেনoয়াজ আবু বকর িসিদ্দক পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 19694 uৎপল দাস 1964649738
900 েমাঃ আিজজুল হক আহেমদ আলী পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 1957 4717513625037 uৎপল দাস 1964649738
901 িমজানুর রহমান েমাঃ শুকুর আলী মালদার পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 20501 1765697100 uৎপল দাস 1964649738
902 পলাশ কুমার সাহানী aজুর্ন কুমার সাহানী পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 22909 uৎপল দাস 1964649738
903 েমাঃ আছাদুজ্জামান (রাজ) মৃত রাজ্জাক সানা পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 20228 uৎপল দাস 1964649738দু মৃ পুরু
904 েমাঃ েহােসন িবশব্াস েমাঃ রুহুল িবশব্াস পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 23823 uৎপল দাস 1964649738
905 েমাঃ সুমন মালদার েমাঃ aিলয়ার রহমান পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 4717513619 791 1912135762 uৎপল দাস 1964649738
906 নািছমা েবগম েমাঃ হাসান বয্াপারী মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 19916 uৎপল দাস 1964649738
907 েমাঃ aিলয়ার রহমান মৃত বাশু মুিন্স পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 19746 uৎপল দাস 1964649738
908 eস,eম, সাiফুল্লাহ মৃত eস,eম আব্দুল্লাহ পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 22064 uৎপল দাস 1964649738
909 eস,eম, জাকািরয়া মৃত শাহ আফতাব uিদ্দন পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 19170 1917754300 uৎপল দাস 1964649738
910 কামনা রাণী িবশব্াস সব্পন কুমার িবশব্াস মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136191 04 uৎপল দাস 1964649738
911 েমাঃসামছুর রহমান মৃত েসখ মতেলব আলী পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 27114 uৎপল দাস 1964649738
912 মিরয়াম েবগম েমাক্তার আলী মিল্লক মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 20816 uৎপল দাস 1964649738
913 েমাঃ নুরুল iসলাম মৃত বাসু মুিন্স পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 4717513622 886 uৎপল দাস 1964649738
914 েমাঃ কালাম েহােসন মিল্লক আব্দুল খােলক পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 22588 01926 949737 uৎপল দাস 1964649738
915 েমাঃ আব্দুল খােলক খান মৃত েমাঃ আমজাদ খান পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 22847 uৎপল দাস 1964649738
916 েমাঃ আবব্াস আলী িময়া মৃত েমাঃ আিলমuিদ্দন িমঞা পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 22872 017428 31647 uৎপল দাস 1964649738
917 আব্দুস সালাম হােফজ জমাদ্দার পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 19848 1966860557 uৎপল দাস 1964649738
918 েরশমা েবগম েমাঃ জুলিফকার িমঞা মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 22868 1993099120 uৎপল দাস 1964649738918 েরশমা েবগম েমাঃ জুলিফকার িমঞা মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 22868 1993099120 uৎপল দাস 1964649738
919 েজাহরা েবগম মুরাদ েশখ মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 20405 1984460570 uৎপল দাস 1964649738
920 সাiফুল iসলাম েমাঃ েখারেশদ আলম পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 24687 01912 670438 uৎপল দাস 1964649738
921 ফািতমা আক্তার েমরী েমাঃ কামরুল iসলাম খ  মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 04137 uৎপল দাস 1964649738
922 মেনায়ারা েবগম গাজী েমাঃ আবু সােলহ মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 22882 1701748097 uৎপল দাস 1964649738
923 খান আবুল েহােসন মৃত ছােহব আলী খান পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136211 82 1965411430 uৎপল দাস 1964649738



924 আেনায়ারা েবগম েশখ শফীকুল iসলাম (বাবলু) মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 21334 uৎপল দাস 1964649738
925 ছািবলা খান হারুন আর রশীদ মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 4717513624 903 uৎপল দাস 1964649738
926 শিহদুল iসলাম ঢালী মিতয়ার রহমান ঢালী পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 21363 uৎপল দাস 1964649738
927 িশকদার েমজবাuল iসলাম মৃত িশকদার মুসতাiন িবল্লাহ পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 1981 4717513000031 uৎপল দাস 1964649738
928 ফােতমা েবগম হারুন সরদার মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 22090 1947274133 uৎপল দাস 1964649738
929 েজাসনা খাতুন নািসর িশকদার মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 22237 1932640712 uৎপল দাস 1964649738
930 লিতফা খানম মৃত eস,eম, আব্দুল্লাহ মিহলা মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 22067 uৎপল দাস 1964649738
931 মুিক্ত েবগম েমাঃ কoছার গাজী মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 22143 1996110015 uৎপল দাস 1964649738
932 আকিলমা েমাঃ আলম আকন মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 20382 1998412355 uৎপল দাস 1964649738
933 চুমিক েবগম েমাঃ রমজান খান মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 25421 uৎপল দাস 1964649738চু গৃ
934 েমাঃ ছেলমান েদoয়ান হাসান আলী েদoয়ান পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 22525 1674321604 uৎপল দাস 1964649738
935 েশখ েমেহদী হাছান েমাঃ নুরুদ্দীন পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 22316 uৎপল দাস 1964649738
936 েহেলনা েবগম েমাঃ হািবব তালুকদার মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 21875 1724247304 uৎপল দাস 1964649738
937 েমাঃ হািবব তালুকদার মৃত েমাহাম্মদ তালুকদার পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 21874 1914095077 uৎপল দাস 1964649738
938 ফুলজান েবগম েমাঃ বাদল মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 22619 1982544459 uৎপল দাস 1964649738
939 েমাঃ আiয়ুব আলী হাoলাদার oয়ােরছ আলী হাoলাদার পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 4717513622 844 1982544459 uৎপল দাস 1964649738
940 নূরনাহার েমাঃ আiয়ুব আলী হাoলাদার মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 22845 uৎপল দাস 1964649738
941 eস,eম হািফজ মৃত eস,eম আব্দুল্লাহ পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 1975 4717513000001 uৎপল দাস 1964649738
942 িদব্ন iসলাম েমাড়ল iuসুফ েমাড়ল পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 471751362507 4 uৎপল দাস 1964649738
943 েমাছাঃ শাহানা মৃত নািসর খান মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 21673 1964581249 uৎপল দাস 1964649738
944 েমাঃ iকরাম েশখ আঃ আজহার েশখ পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 29184154 64603 1930350924 uৎপল দাস 1964649738
945 েমাঃ i াহীম েহােসন েশখ আব্দুল মান্নান পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 471751361981 0 uৎপল দাস 1964649738
946 েমাঃ মিহদুল iসলাম ৈসয়দ শািহদুল iসলাম পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 19807 01680 607917 uৎপল দাস 1964649738
947 েশখ িমলটন মৃত েশখ বািরক পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 1983 uৎপল দাস 1964649738
948 ছাদ্দাম হাoলাদার মৃত মািনক হাoলাদার পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 1991 471751300059 uৎপল দাস 1964649738948 ছাদ্দাম হাoলাদার মৃত মািনক হাoলাদার পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 1991 471751300059 uৎপল দাস 1964649738
949 েমাঃ রােসল হাoলাদার রসুল েমাঃ আব্দুস সত্তার পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 22559 uৎপল দাস 1964649738
950 েমাঃ েফরেদৗস েহােসন েমাঃ নূর iসলাম পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 19562 uৎপল দাস 1964649738
951 েশখ খিলল মৃত ফরমান েশখ পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 19656 uৎপল দাস 1964649738
952 আনিজরা েবগম েশখ কাiয়ুম েহােসন মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 22073 uৎপল দাস 1964649738
953 iয়াসিমন েবগম (টুকটুিক) শাহাদাত েহােসন (সাগর) মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 21357 uৎপল দাস 1964649738



954 রািজয়া েবগম েমাঃ আনছার আলী হাoলাদার মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 21886 uৎপল দাস 1964649738
955 েমাঃ শািমম হাoলাদার েমাঃ শাহাজান পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 1994 717513 000340 1960334475 uৎপল দাস 1964649738
956 েশখ আশরাফ আলী মৃত েশখ রমজান আলী পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 25450 1988031620 uৎপল দাস 1964649738
957 েরবা েবগম েমাঃ রাজীবুল iসলাম মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 24130 uৎপল দাস 1964649738
958 রােবয়া খাতুন আঃ মান্নান মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 21404 1975265050 uৎপল দাস 1964649738
959 মেনায়ারা েবগম েমাহাম্মদ আবুল েহােসন মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 24191 uৎপল দাস 1964649738
960 রদিন েবগম েমাঃ েহােসন মিহলা মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 19470 uৎপল দাস 1964649738
961 মিনরা েবগম েমাঃ নুর iসলাম েশখ মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 21900 uৎপল দাস 1964649738
962 খায়রুন্নাবী মৃত সােলক িময়া মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 2450 uৎপল দাস 1964649738
963 ফিরদা েবগম েশখ আবুল মুনসুর মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 21783 uৎপল দাস 1964649738বু মু সু গৃ
964 েমাঃ জিসম uিদ্দন েশখ েমাজাহার uিদ্দন পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 25697 uৎপল দাস 1964649738
965 িরয়াজুল iসলাম েক,িব,eম খায়রুজ্জামান পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 1992 4717513000119 uৎপল দাস 1964649738
966 েমাঃ মাসুদ কিরম েশখ আবুল মুনসুর পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 21784 uৎপল দাস 1964649738
967 আল নািহয়ান কামরান েশখ আবুল মুনসুর েহােসন পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 1994 4717513000371 uৎপল দাস 1964649738
968 েমাঃ িজহাদুজ্জামান েশখ নুরুদ্দীন পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 19676 uৎপল দাস 1964649738
969 আিরফা েবগম েজানােয়দ েহােসন মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 25478 uৎপল দাস 1964649738
970 জািহদুজ্জামান েসখ নুরuিদ্দন পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 1976 471751300001 uৎপল দাস 1964649738
971 েমাঃ জুনাঈদ আব্দুর রহমান পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 22330 uৎপল দাস 1964649738
972 েসখ মুরাদ েশখ কুতুব uিদ্দন পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136219 94 uৎপল দাস 1964649738
973 নূর আলম মুন্সী মৃত নoয়াব আলী মুন্সী পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 21611 uৎপল দাস 1964649738
974 েমাঃ আবুল কােশম েমাঃ গাuছ িশকদার পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 15136 uৎপল দাস 1964649738
975 মুরাদ আব্দুল মুন্সী পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 24121 uৎপল দাস 1964649738
976 েমাঃ েশখ রানা আলাuিদ্দন পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 1992 4717513000158 uৎপল দাস 1964649738
977 েমাঃ রাজীবুল iসলাম মৃত আঃ কােদর পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 24162 uৎপল দাস 1964649738
978 েজসিমন খাতুন েমেহদী হাসান মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 25509 uৎপল দাস 1964649738978 েজসিমন খাতুন েমেহদী হাসান মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 25509 uৎপল দাস 1964649738
979 লাভলী েবগম iকবাল েহােসন মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 25519 1918600889 uৎপল দাস 1964649738
980 েমাঃ জুনােয়দ েমাঃ আলী আহেমদ পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 21985 uৎপল দাস 1964649738
981 েমাঃ আলমগীর েহােসন মৃত েহকমত আলী পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 22238 1932099055 uৎপল দাস 1964649738
982 েমাঃ জােবদ uিদ্দন েমাঃ আলী আহেমদ পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 21986 1938315107 uৎপল দাস 1964649738
983 েরহানা েবগম েমাঃ আকবর আলী মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 25466 1956129157 uৎপল দাস 1964649738



984 আফেরাজা েবগম রিবuল iসলাম মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 25567 uৎপল দাস 1964649738
985 েমাঃ মুনসুর আলী মৃত শুকুর আলী পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 1944 4717513000005 uৎপল দাস 1964649738
986 েমাঃ আব্দুস সালাম েশখ মৃত ঈমানী েশখ পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 24641 1915518815 uৎপল দাস 1964649738
987 শিরফা আলম মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 24114 uৎপল দাস 1964649738
988 েমাছাঃ আেমনা েবগম েমাঃ বাবুল হাoলাদার মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 19321 uৎপল দাস 1964649738
989 মঞ্জুরা খাতুন আব্দুর রহমান মিহলা মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 25645 1950153548 uৎপল দাস 1964649738
990 আেলা মিত আব্দুল হািকম মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 2058 uৎপল দাস 1964649738
991 eস েক েমাঃ মিনর uিদ্দন মৃত আব্দুল হািমদ পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 22892 1918804782 uৎপল দাস 1964649738
992 েমাঃ আব্দুর রহমান মৃত েমাঃ আবু বকর পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 24644 uৎপল দাস 1964649738
993 িমনারা েবগম েমাল্লা মুরাদ েহােসন মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 24110 uৎপল দাস 1964649738মু গৃ
994 েমাঃ আহাদ আলী েমাঃ আিজজুল iসলাম পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 1998 471751300016 1926289537 uৎপল দাস 1964649738
995 েমাঃ নূর আলম খান েমাঃ ফজলুল হক পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 25584 uৎপল দাস 1964649738
996 েমাঃ িমলন েশখ েমাঃ আলম েশখ পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 25632 uৎপল দাস 1964649738
997 আসাদুল iসলাম মৃত মিনরুল iসলাম পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 25696 uৎপল দাস 1964649738
998 শাহানাজ আক্তার পারভীন েশখ েফরেদৗস মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 24101 uৎপল দাস 1964649738
999 েমাছাঃ আজিমরা েবগম েমাঃ িমন্টু েশখ মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 21641 uৎপল দাস 1964649738
1000 শরবানু নূর আলম েশখ মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 21612 uৎপল দাস 1964649738
1001 েমা: আকবর আলী মৃত েমাঃ ছােদক আলী পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 25455 uৎপল দাস 1964649738
1002 িফেরাজা েবগম রহমান েহােসন মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 25538 uৎপল দাস 1964649738
1003 বাপ্পী েশখ মৃত সাiফুল েশখ পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 24128 uৎপল দাস 1964649738
1004 িশমুল সাহা আলম পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 4717513624 105 uৎপল দাস 1964649738
1005 েেমা: সাiফুল iসলাম েমাঃ i ািহম পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 21811 uৎপল দাস 1964649738
1006 েমাঃ সাহ আলম ম্নুসী মৃত েহকমত আলী মুন্সী পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 21602 uৎপল দাস 1964649738
1007 িফেরাজা েবগম আঃ হািকম েশখ মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 24639 uৎপল দাস 1964649738
1008 হােজরা েবগম আলমগীর েশখ মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 19336 uৎপল দাস 19646497381008 হােজরা েবগম আলমগীর েশখ মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 19336 uৎপল দাস 1964649738
1009 কুলছুম েবগম মৃত আঃ খােলক মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 19456 uৎপল দাস 1964649738
1010 েমাঃ রাজু েশখ েমাঃ আঃ হািকম পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 471754136 21466 uৎপল দাস 1964649738
1011 েমাছাঃ রoশনারা েমাঃ ছেবদ আলী মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 21640 uৎপল দাস 1964649738
1012 েজানােয়দ েহােসন েশখ নুর uিদ্দন পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 25480 uৎপল দাস 1964649738
1013 েমাঃ আিলনুর আব্দুল ছামাদ পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 25553 uৎপল দাস 1964649738



1014 েসখ কুতুব uিদ্দন মৃঃ েশখ েমােমিনuিদ্দন পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 22024 uৎপল দাস 1964649738
1015 েমাঃ িবল্লাল েহােসন ফজর আলী পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 20754 uৎপল দাস 1964649738
1016 খািদজা খাতুন আজাদুর রহমান মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 1995 4717513000134 uৎপল দাস 1964649738
1017 রািজবুল iসলাম কামাল েহােসন পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 1997 4717513000045 uৎপল দাস 1964649738
1018 আকিলমা েবগম েশখ নুর uিদ্দন মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 25491 uৎপল দাস 1964649738
1019 েমাঃ মাহমুদ হাসান েশখ নুর uিদ্দন পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 2160 uৎপল দাস 1964649738
1020 শারিমন আক্তার সুমা মৃত মুতািকল েহােসন মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 1993 4717513000261 uৎপল দাস 1964649738
1021 রািজয়া পারিভন রিত েক িব eম খায়রুন্নবী মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 1990 4717513000343 uৎপল দাস 1964649738
1022 িমেসস হােজা আিমর eস eম আিমর হামজা মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 22515 uৎপল দাস 1964649738
1023 রােবয়া েবগম েশখ কামাল েহােসন মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 25485 uৎপল দাস 1964649738গৃ
1024 েমাঃ েজাবােয়র েহােসন েশখ নরুদ্দীন পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 1977 47175136 25664 uৎপল দাস 1964649738
1025 খােলদা েবগম খায়রুন্নবী মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136245 02 uৎপল দাস 1964649738
1026 নারিগস জাহান েশখ েমাজাহার uিদ্দন মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 1996 4717513000026 uৎপল দাস 1964649738
1027 বকুল িবিব েশখ eনােয়ত েহােসন মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 21849 uৎপল দাস 1964649738
1028 েমাঃ আিজজুল iসলাম েশখ েমাজাহার uিদ্দন পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 25633 uৎপল দাস 1964649738
1029 েশখ েমাতািক্কল েহােসন েশখ নরু uিদ্দন পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 1976 4717513000007 uৎপল দাস 1964649738
1030 েশখ কামাল েহােসন মৃত েশখ দিলল uিদ্দন পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 25673 uৎপল দাস 1964649738
1031 খ ন নoেজস আলী মৃত খ ন মিনর uিদ্দন পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 25532 uৎপল দাস 1964649738
1032 েমাঃ জিহর uদ্দীন েশখ েমাজাহার uিদ্দন পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 1987 4717513625635 uৎপল দাস 1964649738
1033 আিমরান েনছা আেমর আলী মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 25555 uৎপল দাস 1964649738
1034 আেবদা নুর েমাহাম্মদ মুন্সী মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 25153 uৎপল দাস 1964649738
1035 েরািজনা েবগম েমাঃ জািকর েহােসন হাoলাদারমিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 27060 uৎপল দাস 1964649738
1036 েমাছাঃ খােলদা েবগম েমাঃ আঃ ছালাম মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 25518 uৎপল দাস 1964649738
1037 সাiফা েবগম আবব্াস আলী মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 24951 uৎপল দাস 1964649738
1038 বুলবুল আহেমদ মৃত আঃ মােলক পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 25578 uৎপল দাস 19646497381038 বুলবুল আহেমদ মৃত আঃ মােলক পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 25578 uৎপল দাস 1964649738
1039 িফেরাজা খিলল তালুকদার মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 25158 uৎপল দাস 1964649738
1040 েমাঃ iমান েহােসন মৃত শােহব আলী খান পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 22327 uৎপল দাস 1964649738
1041 রািকদ েহােসন েশখ oমর আলী পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175132504 3 019234 06234 uৎপল দাস 1964649738
1042 হািছনা েরজাuল মুন্সী মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 24987 0175464 5226 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1043 ফেতমা েবগম বিদয়ার েমাড়ল মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 25028 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424



1044 নাজমা খাতুন বাদল েশখ মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 25666 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1045 ফিরদা iয়াছিমন েশখ জাহাঙ্গীর আলম মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 24945 0192122 3395 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1046 রিহমা েবগম েশখ আহাদ মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 25072 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1047 মিন iuসুপ আলী েমাড়ল মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 5069 01925 687998 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1048 সব্প্না েবগম আব্দুল জিলল মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 1986 4717513000014 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1049 েমাসাঃ ফেতমা েবগম েসখ আিমনুল iসলাম মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 27055 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1050 েমাঃ আেনায়ার েহােসন েশখ আঃ জিলল পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 21678 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1051 হািমদুল ঢালী েমাঃ মিত ঢালী পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 24305 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1052 মাহমুদা েবগম িশহাব সরদার মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 471756 7654477 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1053 েরশমা নূর আলম খান মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 25080 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424নূ গৃ ফু
1054 ফােতমা েবগম আিরফুল iসলাম মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 1992 4717513000129 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1055 সািবনা েবগম েমাঃ সািহদুল iসলাম মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 25467 1795563324 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1056 মিরয়াম আনছার আলী মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 24965 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1057 েরেবকা েবগম েশখ জামাল uিদ্দন মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 25593 1712087383 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1058 মঞ্জুরা েবগম েমাশােরফ িশকদার মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 25574 1835854321 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1059 েবদনা েবগম জুলিফকার আলী বাবু মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 25170 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1060 নািদরা কুদ্দুছ আলী মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 4717513625 088 1926310040 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1061 িনহার েবগম আবু তােলব মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 24956 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1062 শারিমন সুলতানা রিফকুল iসলাম তালুকদার মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 23819 1918058983 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1063 দুলালী খাতুন রিকবুল iসলাম মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 1994 4717513000121 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1064 েমাসাঃ খািদজা আক্তার েমাঃ আলতাফ েহােসন মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 1992 4717513000112 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1065 eস,eম, oয়ালী uলয্াহ eস,eম, আব্দুল্লাহ পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 471751362561 2 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1066 েশখ আসলাম মৃত েশখ হাসান uিদ্দন পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 25643 1926311712 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1067 রােবয়া েবগম আবু তােলব মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 1986 471513000013 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1068 aনুফা েবগম জহুরুল iসলাম রাজু মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 25544 01933 643550 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 19312664241068 aনুফা েবগম জহুরুল iসলাম রাজু মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 25544 01933 643550 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1069 সািপয়া েবগম িজন্না গাজী মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 25144 1721688401 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1070 eরেহনা খাতুন আব্দুল সামাদ মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 25566 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1071 জািহদা েশখ বাদশা মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 25139 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1072 জুিলয়া েবগম জুলকার মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 1989 471751300011 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1073 আব্দুল কােদর খান হযরত আলী পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 25682 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424



1074 শাহানাজ েবগম আব্দুল জবব্ার মৃধা মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 25138 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1075 েমাঃ সাiফুল iসলাম েমাঃ আঃ খােলক পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 1979 4717513000017 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1076 েমাঃ আলী েনoয়াজ িবশব্াস েমাঃ নুরুর আিমন িবশব্াস পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 1994 4717513000132 01969 242180 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1077 ফােতমা-তুজ-েজাহরা জািমল আহেমদ েসাহাগ মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 23742 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1078 েমাঃ গুফরান েমাড়ল আশরাফ েমাড়ল পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 1987 17513000040 1931289802 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1079 ঝরনা েবগম আবুল বাশার মুন্সী মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 2238 1960019896 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1080 রািশদা আক্তার েমাঃ বিন আিমন িবশব্াস মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 23745 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1081 েমাঃ রিন হাসান েমাঃ রুহুল আিমন পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 23741 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1082 েমাঃ আরজ আলী িবশব্াস েমাঃ আক্তার িবশব্াস পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 20742 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1083 েমাঃ আিজজুর রহমান (আিজজ) েমাঃ আঃ মিজদ েশখ পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 21325 1953831812 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424জু পুরু ফু
1084 শাহানারা নাসিরন সােরায়ার েহােসন মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 096647175136 23259 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1085 েহাসেন আরা eস,eম,েসিলম মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 22061 1929403229 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1086 নুরজাহান েবগম েমাঃ রুহুল আিমন মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 23743 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1087 েমাঃ িবল্লাল েশখ েমাঃ ফারুক েহােসন পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 4717513623 730 01939 118402 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1088 েমাঃ রািজব খান েমাঃ eসেকন খ ন পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 23271 1991672272 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1089 েমাঃ আলমগীর েহােসন মৃত মতেলব েশখ পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 23267 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1090 আবু হাoলাদার আব্দুল বারী হাoলাদার পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 21295 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1091 েমাঃ রিফকুল েশখ েমাঃ সুলতান েশখ পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 1981 471751361409 1957241263 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1092 েমাঃ মাছুম হাoলাদার েমাঃ সাত্তার হাoলাদার পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 4717513619 710 1951757652 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1093 আেয়শা েবগম মৃত েহলাল মন্ডল মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 21253 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1094 রুস্তম কাজী মকবুল কাজী পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 4717513620 851 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1095 েমাঃ কoছার আলী েশখ মহিসন েশখ পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 20795 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1096 েমাঃেরাকনুজ্জামান মৃত আব্দুল লিতফ পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 23779 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1097 েমাঃ জািহদেহােসন মৃত আব্দুল লিতফ পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 23741 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1098 েমাঃ iমদাদুল হক মৃত আব্দুল লিতফ পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 23735 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 19312664241098 েমাঃ iমদাদুল হক মৃত আব্দুল লিতফ পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 23735 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1099 েমাঃ কামাল মৃত আব্দুল লিতফ পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 23783 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1100 েমাঃ জািকর েহােসন মৃত আব্দুল লিতফ পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 23769 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1101 েমাঃ সবুজ খ ন আব্দুল জবব্ার খ ন পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 23784 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1102 েমাঃ মিছuর রহমান মৃত আব্দুল গিন পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 23272 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1103 শিহদুল iসলাম মৃত আব্দুল গণী েশখ পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 2281 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424



1104 েমাঃ রিফকুল iসলাম মৃত আব্দুল গণী েশখ পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 23710 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1105 রিহম ফিকর েমাঃ আব্দুস েসাবহান ফিকর পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 1992 4717513000139 1910664234 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1106 হািববুর রহমান মৃত মiনুদ্দীন হাoলাদার পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 21143 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1107 কামাল বয্াপারী মৃত জিমর uদ্দীন বয্াপারী পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 21240 1736694837 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1108 সুিখ েবগম েমাঃ iকবাল েশখ মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 23415 1910588222 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1109 আেলয়া েবগম eনােয়ত খান মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 22476 1952436830 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1110 নাজমা েবগম আব্দুল গফ্ফার েশখ মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 22450 1795064687 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1111 েমাহাম্মদ েশখ হােসম েশখ পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 22472 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1112 েমাঃিফেরাজ েশখ েমাঃ হােসম েশখ পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 22446 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1113 েমাছাঃ ডিল েবগম েমাঃ েমাকেছদ আলী মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 23409 1923579832 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424গৃ ফু
1114 েমাঃ নুর আিমন iসলাম আলতাফ েহােসন পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 1990 4717513000361 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1115 কাকলী েবগম েশখ আেনায়ার মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 20855 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1116 েমাঃ সাজ্জাদ েশখ মৃত iসমাiল েশখ পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 23410 195724483 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1117 েমাঃ িসিদ্দক েশখ আব্দুল রিশদ েশখ পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 22171 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1118 েমাঃ েসাবহান েশখ আলী আশরাফ েশখ পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 1968 471751300015 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1119 েমাঃ নািসর েজামাদ্দার েমাঃ হােফজ েজামাদ্দার পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 19724 1927038201 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1120 েমাঃ েমাক্তার েহােসন েদেলায়ার েহােসন পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 4717513623 822 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1121 শাহানারা রিফক েশখ মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 23832 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1122 েমাঃ জিহর iকবাল পান্না েমাঃ হািববুর রহমান পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 22185 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1123 েমাছাঃ আেবদা খাতুন েমাঃ মকবুল েহােসন মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 23521 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1124 বাবর আলী গাজী মৃত oহাব গাজী পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 23396 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1125 আবু হািনফ েশখ মৃত oফাজ uিদ্দন পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 23469 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1126 েমাঃ সিফ েশখ মৃত মিতয়ার রহমান েশখ পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 23759 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1127 েশখ মিনরুল iসলাম মৃত আকবর আলী েশখ পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 21093 1993882872 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1128 েমাঃ শাহিরয়ার আহেমদ (িরয়াদ) েমাঃ ফিরদ আহেমদ পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 21190 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 19312664241128 েমাঃ শাহিরয়ার আহেমদ (িরয়াদ) েমাঃ ফিরদ আহেমদ পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 21190 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1129 েহাসেন আরা খাতুন নূরুল iসলাম মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 7.81763E+12 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1130 েশখ সালাuিদ্দন েশখ oয়ােজদ আলী পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 20832 1956450231 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1131 লাবনী আক্তার বাবু েমাল্লা মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 1991 471513 000001 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1132 সাহানা েবগম মৃত জালাল েশখ মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 21719 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1133 রাজু আহেমদ মৃত জগবন্ধু িবশব্াস পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 20849 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424



1134 েমাঃ মাসুদ েশখ সেলমান েশখ পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 23314 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1135 চায়না েবগম মহর আলী গাজী মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 21468 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1136 েশখ মাসুম িবল্লাহ মৃত েশখ মাহাতাব uিদ্দন পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 23845 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1137 রািজয়া েবগম েমাঃ iuনুছ েশখ মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 23419 1930340046 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1138 েশখ আব্দুল মান্নান মৃত েশখ মাহাতাব uিদ্দন পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 16945 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1139 েমাছাঃ িফেরাজ েবগম eস eম eনামুল হক (মারুফ) মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 20466 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1140 েমাঃ রিবuল iসলাম (েসাহাগ) েমাঃ শাহাবুিদ্দন েমাড়ল পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 471751362075 2 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1141 কািরমা েবগম েমাঃ i ািহম সরদার মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 22148 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1142 ছােলহা েবগম হারুনার রিশদ মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 49966 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1143   জুবায়রা মাহরু িশকদার েমাঃ কিবর মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 24663 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424জু রু গৃ ফু
1144 মন্নুজান েবগম মৃত েগালাম রসুল মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 21878 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1145 েদেলায়ারা েবগম িফেরাজ আহেমদ মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 741762717025 8 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1146 নাজমীন েবগম েমাঃ কামাল মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 23750 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1147 েসখ iমরান েহােসন েশখ iনছান আলী পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 24690 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1148 মিফজুল iসলাম েশখ শমেছর আলী পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 4717513622 543 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1149 েমাফােজ্জল গাজী মৃত েসেকন্দার গাজী পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 21196 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1150 েমাঃ েফরদাuচ আিতয়ার রহমান পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 23755 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1151 নািদরা iয়াসিমন স,eম, eনামুল হক মারুফ মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 23332 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1152 েশখ মিজবুর রহমান মৃত আক্কাছ পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 23463 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1153 ঝরনা েবগম েমাঃ হাসমত আলী েশখ মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 23837 194052831 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1154 েজসিমন আক্তার ছিব েমাঃ েসিলম খান মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 49968 1962010783 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1155 খািদজা রoশন িবশব্াস মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 23799 1995144476 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1156 েরেস্কানা খাতুন েমাঃ আসলাম েশখ মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 15818 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1157 েশখ েমাহাম্মদ আলী েশখ ফেত আলী পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 20776 1922955777 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1158 আসমা েবগম মৃত েমাঃ আব্দুল হক মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 23300 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 19312664241158 আসমা েবগম মৃত েমাঃ আব্দুল হক মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 23300 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1159 হািমদা েবগম েশখ আবুল েহােসন মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 23474 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1160 েমাঃ শািহন হাoলাদার (দুলাল) েমাঃ আঃ মােলক পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 23549 1948929718 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1161 েমাছাঃছিকনা েবগম েমাঃ িনজাম মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 23531 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1162 েক eম রাজু আব্দুল oহাব পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 1969 471753622918 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1163 েমাঃ মাহামুদুল হাসান রাহাত েমাঃ িফেরাজ আহেম্মদ পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 08205 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424



1164 আব্দুস সালাম সরদার েমাঃ তােজল সরদার পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 4717513623 540 1774773998 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1165 আকিলমা েবগম েমাঃ নুরুল হক মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 20753 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1166 আিমব্য়া েবগম মৃত েমাসেলম খ  মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 20419 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1167 সািহদা েবগম েশখ আব্দুল্লাহ মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 26462 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1168 মায়া েবগম েমাঃ চুন্নু িময়া মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 21060 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1169 েমাঃ iফেত শামুল হক েমাঃ আব্দুল হক পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 02143 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1170 eম েক oয়ািহকুর রহমান eস,েক আিতয়ার রহমান পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 1995 4717513000117 1910333397 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1171 েমাঃ iসলাম খিলফা মৃত েমাসেলম খিলফা পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 19876 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1172 েমাঃ নান্নু হাoলাদার মৃত খােলক হাoলাদার পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 21843 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1173 েমাঃ iফেতখায়রুল হক মৃত আব্দুল হক পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 23299 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424রু মৃ ব্দু পুরু ফু
1174 েমাঃ iয়ািছন সরদার মৃত কােদর সরদার পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 564 1928750391 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1175 িলিল iয়াসিমন মৃত েশখ আবুল হাসান মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 2109776 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1176 েমাছাঃ িফেরাজা েবগম আঃ ছালাম মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 21557 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1177 ছািবনা iয়াসিমন িশমু iস্তাক েমাহাম্মদ িলপ মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 23263 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1178 েমাসাঃ লাকী আকতার েমাঃ রিবuল iসলাম মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136197 22 1990945211 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1179 েমাঃ আিরফুজ্জামান মৃত েরজাuল কিরম পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 21049 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1180 শািন্ত েবগম েমাকেছদুল রহমান মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 2621061 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1181 েমাঃ েরজাuল iসলাম মৃত eরফান uিদ্দন সরদার পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 22136 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1182 েমাঃ েসেকন্দার আলী েমাঃ আিদল uিদ্দন পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 01257 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1183 ফিজলা মৃত আলীজান মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 23796 1934720614 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1184 েমাঃ জাহাঙ্গীর েশখ মৃত মতেলব েমখ পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 23708 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1185 েমাঃ হাছম uিদ্দন েমাঃ কামাল uিদ্দন েমাড়ল পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 1994 717513000266 1676772428 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1186 েমাল্লা েমাজািহদুল আলম পলাশ আিতয়ার রহমান েমাল্লা পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 22111 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1187 iি স আলী (িমলন) েমাঃ iuছুফ আলী পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 21095 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1188 মুসিলমা খাতুন মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 29285 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 19312664241188 মুসিলমা খাতুন মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 29285 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1189 খুরিশদা মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 23395 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1190 পিল খাতুন মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 198347175136 23256 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1191 কৃষ্ণ পদ পাল মৃত সুেবাধ চ  পাল পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136207 13 01710 851039 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1192 আিরফা মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 23718 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1193 রত্না েবগম মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 23347 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424



1194 েমাঃ জাহাঙ্গীর আলম মৃত আঃ মিজদ জমাদ্দার পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 23286 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1195 েমাঃ আব্দুল মােলক হাoলাদার মৃত হােমজ uিদ্দন হাoলাদার পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 23547 1712785273 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1196 েমাঃ আলমগীর মুকুল মৃত বজলার রহমান পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 23261 1999282296 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1197 আবু বক্কার েশখ আব্দুল লিতফ েশখ পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 21258 1980940034 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1198 আকিলমা েবগম েমাঃআঃ মান্নান তালুকদার মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 21897 1949631363 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1199 েমাঃ iসলাম েশখ হািকম েশখ পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 1994 4717513000435 1931039325 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1200 েমাছাঃ eিমিল েবগম েমাঃ ফারুক হাoলাদার মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 21519 1950141569 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1201 েমাঃ েছাটন হাসান রহমান মৃত েমাঃ আব্দুর রব েশখ পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 1982 4717513000020 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1202 িশিরনা আক্তার েমাঃ জািকর িশকদার মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136219 01 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1203 আেনায়ারা মৃত েমাফােজ্জল মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 20112 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424মৃ গৃ ফু
1204 শিরফা েবগম েমাঃ শাহ আব্দুল লিতফ মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 23509 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1205 েমাছাঃ েহাসেন আরা েবগম(লাভলী িমজানুর রহমান মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 4717513621 055 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1206 েমাঃ আিমর আলী রাজা জুলমত আলী রাজা পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 21575 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1207 খান সাiফুল iসলাম মৃত খান শিহদুল্লাহ পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 25381 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1208 আব্দুল রাজ্জাক মৃত েমাঃ আরব আরী পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 24155 1987035364 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1209 মেনাজ কুমার দাস মৃত হিরপদ দাস পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136207 30 1912982876 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1210 েশখ মিমজuিদ্দন (তুষার) েসখ মিহuিদ্দন পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136216 69 1718220734 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1211 রািছয়া সুলতানা ৈসয়দ েবনজীর আহেম্মদ মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 20605 1986609420 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1212 আেনায়ারা আেনায়ার কিবর মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 471751361957 2 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1213 েমাঃ আকরাম েহােসন েশখ আমীর আলী পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 25464 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1214 আব্দুল হািকম মৃত আঃ লিতফ পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 25550 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1215 সবুরা েবগম আঃ সাত্তার হাoলাদার মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 22557 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1216 সায়রা খাতুন েমাঃ eনামুল হক মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 5 আiচগাতী 47175136 19911 1935276594 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1217 েমাঃ হািলম েমাল্লা েমাঃ েসেকন্দার েমাল্লা পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136011 86 1936030063 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1218 েমাঃ পান্না সরদার আমজাদ সরদার পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 052 1993418799 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 19312664241218 েমাঃ পান্না সরদার আমজাদ সরদার পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 052 1993418799 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1219 েমাঃ শিহদুল জবব্ার তালুকদার পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 04079 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1220 রািজয়া েবগম eনামুল কিবর মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 02280 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1221 আফজাল আঃ জবব্ার তালুকদার পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 4717513604 326 1933192842 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1222 বাবু কুমার সাহা রেঙ্গশব্র সাহা পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 03516 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1223 েমাঃ শািকল আঃ আিজজ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 265283 1924311607 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424



1224 ৈতেয়বুর রহমান মিত েমাল্লা পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 04678 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1225 হাছান েশখ েশখ েগালাম েমাস্তফা পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 00194 1941238866 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1226 মেনায়ারা েবগম িমলন মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 471751360551 2 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1227 আঃ হািমদ িবশব্াস oেজদ আলী িবশব্াস পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 00403 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1228 িমজানুর রহমান েমাশােরফ তালুকদার পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 05472 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1229 েমাঃ কিবর হাoলাদার হািমদ হাoলাদার পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 02110 1951341176 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1230 িশuলী রহমান েমাস্তািফজুর রহমান মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 00155 1740316796 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1231 ময়না েবগম েমাঃ গফ্ফার েশখ মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 07402 1980126240 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1232 তাসিলমা েবগম লালিময়া ফরাজী মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 06235 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1233 রানু েবগম oমর আলী মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 06835 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424নু গৃ ফু
1234 আবু জািহদ সরদার জিলল সরদার পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 4717513600 779 198691194 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1235 আবু আহেম্মদ আবু তােহর পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 00900 1912462609 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1236 সািফয়া েবগম iি স আলী মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 06246 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1237 েসিলনা জামাল জামাল uিদ্দন মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 4717513605 087 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1238 জাহাঙ্গীর ফিকর জবব্ার ফিকর পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 02450 194788676 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1239 সাহানা েবগম কিবর মুিন্স মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 0972 24717513000004 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1240 মমতাজ েবগম হােরজ হাoলাদার মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 0602444 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1241 iuনুস বয্াপারী ফজেল বয্াপারী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 4717513604 280 01914 578005 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1242 সাথী আক্তার েশখ েগালাম বারী মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 07253 1747652911 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1243 মরিজনা েবগম iসহাক সরদার মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 04474 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1244 জিরনা েবগম কােদর হাoলাদার মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 04032 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1245 ফােতমা েবগম েমাকতার েহােসন মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 02914 1994696458 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1246 েশখ আরমান আলী েশখ হায়দার আলী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 0197 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1247 েমাঃ আমীর আলী iসমাiল আলী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 00851 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1248 েমাস্তাির েবগম েশখ হায়দার আলী মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 03316 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 19312664241248 েমাস্তাির েবগম েশখ হায়দার আলী মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 03316 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1249 িবuিট iসলাম ফজলুর রহমান মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 1985 4795155 01917 862596 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1250 েগালাম েমাস্তফা নুর েমাহাম্মদ মৃধা পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 03958 1967573299 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1251 aেশাক কুমার রায় বিমল চ  রায় পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 04545 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1252 আঃ রব আকন iসমাiল আকন পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 19734717513000 000 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1253 শাহ জামাল মৃত েমাতালেব পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 03260 1986678003 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424



1254 মিতuর রহমান iসমাiল আকন পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 00452 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1255 পারুল েবগম কিবরuিদ্দন মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 01175 01920 866847 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1256 রাণী েবগম হুমায়ুন কিবর মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 0519010 1994250651 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1257 আেনায়ারা েবগম খিললুর রহমান মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 471751360 1504 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1258 রানু েবগম েমাঃ েখাকন মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 06661 1929403122 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1259 হািফজা েবগম আiuব আলী মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 06639 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1260 িশিরন সুলতানা আঃ সালাম িময়া মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 01519 1918787841 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1261 শয্ামল মন্ডল সুধান্ন মন্ডল পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 1987471751 30008 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1262 েমাঃ iয়ািসন ঢালী আঃ সামাদ ঢালী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136050 76 1925216052 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1263 নবীর গাজী eকেলস গাজী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 00076 1724115678 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424পুরু ফু
1264 নুর জাহান েবগম রিশদ িশকদার মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 03367 1956130722 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1265 তাসিলমা েবগম iকবাল েশখ মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 03365 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1266 ফােতমা েবগম আবুল শরীফ মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 04837 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1267 নারিগস েবগম আবুল েহােসন মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 05234 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1268 েসিলনা েবগম রিবuল iসলাম মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 1949 4717513000079 1965418871 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1269 আঃ জলীল গাজী বােরক গাজী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 06936 1988479744 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1270 হািসনা েবগম কিবর হাoলাদার মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 471751360733 2 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1271 রুমা েমেহদী হাসান মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 06288 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1272 েমাঃ িজহাদ সরদার মুজাহাক সরদার পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 471751360 5551 1925227844 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1273 েরকছনা েবগম আঃ মান্নান মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 19874717513000 50 1931431394 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1274 িমঠু সরদার েসাহরাব সরদার পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 05419 198693281 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1275 আিরফা েবগম েমেহদী হাসান মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136070 56 01912 555260 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1276 তহিমনা েবগম আলী আকবর মৃধা মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 05108 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1277 রাজু হালদার আিমর েশখ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 1992 717513000329 1980443805 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1278 আঃ সাত্তার জয়েনািদ্দ েশখ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 471751360 2063 1987670989 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 19312664241278 আঃ সাত্তার জয়েনািদ্দ েশখ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 471751360 2063 1987670989 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1279 সবুর সরদার শাহ আলম পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 4717513600 907 1913854400 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1280 আজাহার েশখ কাঞ্চন েশখ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 05245 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1281 আমজাদ েশখ মৃত iকলাi েশখ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 07538 192607203 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1282 সােজদা েবগম আিজজুল েশখ মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 09656 172914708 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1283 েপয়ারা েবগম নুর iসলাম মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 06078 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424



1284 আবুল েশখ জিলল েশখ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 00205 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1285 আেলয়া িবিব রিফক মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 04918 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1286 রিহমা েবগম হািকম েমাল্লা মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 1963 4717513000004 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1287 েসিলম হাoলাদার গিন হাoলাদার পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 00785 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1288 সণ র্া েবগম খান েশখদুত মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 05118 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1289 রuেফাল েবগম খােলক জমাদ্দার মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 05167 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1290 িবলিকস েবগম আকরাম হাoলাদার মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 05194 1947833195 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1291 হােজরা েবগম খােলক েশখ মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 00881 1713689021 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1292 আিঞ্জরা েবগম oহাব আলী মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 05066 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1293 আবুল কালাম েমাজাহার পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 0317 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424বু পুরু ফু
1294 েহাসেনয়ারা েবগম iuনুস আলী মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 03191 1916050738 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1295 রুিলয়া েবগম আঃ সাত্তার হাoলাদার মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 4746 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1296 নাজমা েবগম লুৎফর গাজী মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 5620 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1297 পিল েবগম বাবুল মিল্লক মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 04235 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1298 আসমা েবগম নািসর ফিকর মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 05195 1763217380 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1299 হারুন ফিকর গনেজর ফিকর পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 04378 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1300 আেবদা েবগম সাiদুল িশকদার মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 48002 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1301 তািনয়া িবশব্াস সহেদব িবশব্াস মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 03184 1952336862 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1302 হাoয়া েবগম সাঈদ েশখ মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 05137 1990944082 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1303 িলটন েহােসন েমাসােরফ েহােসন পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 01253 1925593212 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1304 হারুন হাoলাদার েলহাচ হাoলাদার পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 06223 1932331511 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1305 রিশদ হাoলাদার রহম আলী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 1958 4717513000003 1929656127 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1306 শাiতাজ iসলাম শহীদুল iসলাম পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 02196 1772009837 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1307 কালু ফরাজী মফেজর ফরাজী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 05107 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1308 জাহানারা েবগম েকাতন িশকদার মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 1986 4717513000044 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 19312664241308 জাহানারা েবগম েকাতন িশকদার মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 1986 4717513000044 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1309 হারুন  িশরাজuিদ্দন পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 04622 1921715072 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1310 তাসিলমা েবগম আনসার আলী মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 00749 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1311 জাকািরয়া রানা আিজজুর রহমান পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47971284 982 1676006120 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1312 েসিলনা েবগম নুরুল আমীন মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 4717513 4 1966993252 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1313 আসমা েবগম মিনরুল েহােসন মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 04748 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424



1314 সবুজ সানা বকর সানা পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 05478 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1315 শহীদুল সরদার েসানাi সরদার পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 03559 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1316 আiuব আলী জালাল সরদার পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 03402 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1317 েখাকন েশখ েশখ মাহাবুব পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 01964 1764538730 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1318 জয়নাল খা নoয়াব আলী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 01952 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1319 িবলিকজ েবগম বাবুল বয্াপারী মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 04277 1995502010 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1320 রিবuল iসলাম আঃ রিশদ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 01116 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1321 আঃ সাঈদ iি স িময়া পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 01096 1929657223 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1322 েসতারা েবগম রহমান হাoলাদার মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 04383 1922145682 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1323 শাহানুর েবগম রিফকুল গাজী মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 792800511548 2 1941507538 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424নু কু গৃ ফু
1324 েমাঃ মহসীন েশর আলী েমাল্লা পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 01248 1977221717 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1325 শািহনুর মিনরুল iসলাম মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 05407 1999252487 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1326 রািজয়া েবগম েমাকতার সরদার মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 02498 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1327 নাজমীন েমাঃ জাহাঙ্গীর মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 1989 4717513000 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1328 জিরনা েবগম মািনক মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 01934 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1329 খিলল েশখ তাiফুল আলী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 01888 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1330 িশিরন পারেভজ মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 02048 1962031306 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1331 কাoসার খান জয়নাল আেবদীন পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 03317 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1332 ফারুক সরদার েমাশােরফ েহােসন পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 1984 4717513000014 1959284151 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1333 পারুল েবগম হারুন হাoলাদার মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 01169 1914883787 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1334 কন্থলাল শীল কানস্ত শীল পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 03636 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1335 রত্না সাহা িবধান সাহা মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 4717513603 677 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1336 শারিমন আক্তার শহীদুল iসলাম মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 02951 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1337 লাবনী আক্তার আেনায়ার মিল্লক মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 00765 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1338 আেনায়ারা েবগম সুলতান সােহব মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 15317 1952436830 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 19312664241338 আেনায়ারা েবগম সুলতান সােহব মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 15317 1952436830 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1339 েমা: আফজাল সরদার iমান আলী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 4717513604046 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1340 মিল্লক আকরাম আমজাদ মিল্লক পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 4717513602 705 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1341 মিজরুন েবগম আঃ হাi মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 07053 1956648448 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1342 আরশাদ ঢালী সামাদ ঢালী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 05049 1725613568 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1343 মাহাতাব খান আঃ রিহম খান পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 01851 1950117375 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424



1344 আফিরনা আক্তার মিফজুল iসলাম মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 1990 4717513000137 1995145273 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1345 সুিফয়া েবগম মকবুল iসলাম মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 02947 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1346 েমাঃ আিনচ মিফজ uিদ্দন পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 471751360 5570 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1347 জােলয়া েবগম আলী আহম্মদ মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 06304 1921138717 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1348 রিহমা েবগম ৈতয়ব িশকদার মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 05602 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1349 আজমল iি স েশখ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 05371 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1350 জাফর iকবাল oবায়দুল হক পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 06924 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1351 মধু দাস সুেরন দাস পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 05552 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1352 িবuিট েবগম হািমদুল মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 1998 4717513000304 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1353 সিরফা েবগম েমাফােজ্জল েশখ মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 05043 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424গৃ ফু
1354 েবলাল হাoলাদার জালাল হাoলাদার পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 22305 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1355 রােহলা েবগম নািসর খান মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 23378 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1356 িরনা েবগম মামুন মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 20751 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1357 ৈতেয়ব আলী iuসুফ আলী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 20757 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1358 সব্প্না েবগম আলম হাoলাদার মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 23762 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1359 জালাল েশখ আবুল েশখ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 20778 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1360 েমাস্তফা েশখ আবুল হােসম পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 4717513620 747 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1361 েসিলনা আuব আলী মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 25351 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1362 আিরফ রজত আলী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 20755 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1363 িমলন আঃ হক পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 20779 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1364 iসলাম গাজী oহাব আলী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 20792 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1365 িলিপ েবগম কামাল সরদার মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 23767 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1366 পারুল েবগম আবুল েহােসন মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 20780 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1367 েমাঃ শিহদুল iসলাম মৃত শামছু েমালয্া পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 0363 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1368 রিহমা েবগম আছাবuিদ্দন জালাল মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 01491 1912762323 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 19312664241368 রিহমা েবগম আছাবuিদ্দন জালাল মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 01491 1912762323 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1369 েমাঃ মঈনুল iসলাম মৃত িজতু ফিকর পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 07513 1925697266 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1370 েমাঃ iমরান গাজী েমাতােলব গাজী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 01144 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1371 েশখ েমাজােম্মল েহােসন মৃত েশখ ৈতয়বুর রহমান পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 056547 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1372 নুর iসলাম খিলফা মৃত েতাজাবব্র খিলফা পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 01093 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1373 আেনায়ারা েবগম আমজাদ েহােসন মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 07051 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424



1374 েমাঃ রুেবল েমাঃ আবুল েহােসন পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 1993 4717513000246 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1375 েমােমনা েবগম আলতাফ েশখ মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 01491 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1376 েমাঃ oিহদুজ্জামান জাহাতাব েগালদার পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 04336 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1377 েরাখসানা আখতার েশখ আলাuিদ্দন আহেম্মদ মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 01469 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1378 নুরুন নাহার েবগম আব্দুল হক হাoলাদার মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 01517 1724474711 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1379 মমতাজ েবগম আব্দুল মােলক মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 009041 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1380 েমাসাঃ আয়শা আক্তার েশখ েমাঃ আখতারুজ্জামান মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 03882 1915202196 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1381 েমাঃ িসিদ্দক গাজী েমাঃ েমাতােলব গাজী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 471751360 1102 1946514601 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1382 মাহাবুব েমালয্া মৃত আকরাম েমালয্া পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 4717513601 859 1965978538 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1383 ছািমেরান আবুল েহােসন মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 1455 1 9633503317 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424বু গৃ ফু
1384 খািদজা েবগম মান্নান েশখ মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 4717513602504 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1385 েরশমা েবগম েসিলম েশখ মিহলা মজীবী েদয়াড়া 1 আiচগাতী 4717513601574    েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1386 েমাঃ আলী আকবর েশখ মৃত েলাহজuিদ্দন েশখ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 1957 4717513000001 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1387 ছফুরা েবগম েমানেছর হাoলাদার মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 02377 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1388 েমাঃ মিনর মিল্লক মৃত মহুবার মিল্লক পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 00563 1931680119 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1389 েরােকয়া েবগম েমাতােলব গাজী মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 01481 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1390 েমাছাঃ সািবনা েশখ সামছুল হক মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 07281 1930780054 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1391 েমাছাঃ রুিবনা খানম েমাঃ হযরত আলী মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 04175 1915519588 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1392 ছায়রা েবগম আঃ সাত্তার েশখ মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 23761 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1393 রােবয়া েবগম ৈসয়ম কােমল েহােসন মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 07051 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1394 েসািনয়া েবগম েশখ ফিরদ আহেমদ মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 4717513636 03058 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1395 েশখ আব্দুর রহমান নিভয়ার আলী েশখ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 01261 1935776525 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1396 েমাঃ েবল্লাল আকুব আলী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 06396 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1397 মুিন্ন েবগম মুিজবর েশখ মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 07359 1957260901 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1398 েশখ নািসর েশখ iমান আলী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136218 97 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 19312664241398 েশখ নািসর েশখ iমান আলী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136218 97 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1399 েমাঃ লাভলু সরদার মৃত জালাল সরদার পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 01610 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1400 েমাঃ েরজাuল কিরম মৃত েমাঃ আব্দুল খােলক পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 03887 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1401 েমাঃ রােফজা খাতুন েমাঃ সােজদ আলী মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 20791 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1402 তাসিলমা খাতুন েমাঃ গাজী রহমদাস মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 4710434790 914 1964945896 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1403 েসিলনা েবগম ফিরদ িময়া মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 02284 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424



1404 সােয়দা েবগম িপয়ার আলী গাজী মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 05305 1926124435 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1405 আঃ কােদর জিলল uিদ্দন পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 06856 1781659594 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1406 র ধা রানী েঘাষ িশিশর কুমার মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 05348 1915515241 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1407 মমতাজ েবগম আবুল েহােসন মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 1978 4717513000023 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1408 েশখ মুিজবর রহমান েশখ েগালাম রসুল পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 01173 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1409 আন্জুমান আরা মাহাবুব েমাঃ আব্দুল্লাহ মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 04331 1912458079 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1410 ফিরদা েবগম আঃ হােসম েশখ মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 04802 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1411 ৈসয়দ রিবuল iসলাম মৃত ৈসয়দ আিমরুল পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 4717513605 363 169131450 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1412 পারভীন েবগম বাবুল েশখ মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 06365 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1413 েসাহাগ েহােসন আেনায়ার েহােসন পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 01803 1911958019 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424পুরু ফু
1414 েজসিমন েবগম েশখ জুেয়ল মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 06134 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1415 েমাসাঃ আঞ্চুরা েবগম মৃত শািহদ আলী মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 04202 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1416 আেবদা সুলতানা আহাদ আলী েমালয্া মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 00109 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1417 iয়াসিমন েবগম ছােয়দ আলী মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 07234 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1418 েদােলনা েবগম আব্দুর রিহম েশখ মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 03266 1919897773 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1419 রািজয়া েবগম িসরাজুল iসলাম মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47037700 1346 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1420 জািমলা iসলাম েমাঃ রিফকুল iসলাম মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 05445 1982697721 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1421 েমাঃ মারুফ েহােসন সরদার মৃত জামাল েহােসন সরদার পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 479128 488137 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1422 সােজদা েবগম েমাঃ হুমায়ুন কিবর পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 00204 1917178271 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1423 সিরফা েবগম হািববুর রহমান পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 02151 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1424 েমাঃ সুমন েমাঃ নজরুল েচৗধুরী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 03322 1956130687 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1425 মিহদ েশখ েশখ iuছুফ আলী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 03096 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1426 েমাঃ নoয়াব আলী মন্ডল মৃত শমেসর মন্ডল পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 02335 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1427 সািব ী রানী দাস শয্ামল কুমার দাস মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 04766 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1428 িবকর্ম কুমার েদ মৃত কালীপদ েদ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 03962 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 19312664241428 িবকর্ম কুমার েদ মৃত কালীপদ েদ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 03962 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1429 েমাঃ iসমািল েহােসন মুনছুর আলী মীর পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 05806 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1430 বাবুল মিল্লক আিতয়ার রহমান পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 00064 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1431 েমাঃ আকবর আলী তালুকদার েমাঃ েমাদােচ্ছর আলী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 05724 1949874325 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1432 জালাল হাoলাদার মৃত চানিময়া হাoলাদার পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 02762 1703712425 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1433 আনন্দ কুমার সাহা মৃত কালীপদ সাহা পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 03542 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424



1434 িরতা েবগম িসরাজ েমাড়ল মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 1989 471513000080 1723354427 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1435 শাহাজাহান বয্াপারী মৃত আব্দুল হালীম বয্াপারী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 02118 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1436 েমাঃ শিফকুর রহমান মৃত েজেহর আলী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 02517 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1437 েখাকন সাহা িনরঞ্জন সাহা পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 03540 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1438 েমাঃ আফজাল েহােসন মৃত েমাঃ হাচান uিদ্দন পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 06951 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1439 তােরক েমাল্লা আিতয়ার েমাল্লা পুরুষ মজীবী েদয়াড়া 6 আiচগাতী 5.82862E+1৯ 019261245 64 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1440 েসিলনা েবগম আমীর হামজা েশখ মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 5.82862E+1৯ 1853105958 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1441 চুন্নু িময়া মৃত আঃ রিহম িময়া পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 06854 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1442 েমাছাঃ চম্পা খাতুন েমাঃ নুরুল েশখ মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 1987 181362000032 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1443 পিরমল কুমার দাস িবমল কুমার দাস পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 07575 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424কু কু পুরু ফু
1444 পূিণ র্মা সাহা িলটন সাহা মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 03479 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1445 সব্প্ন কুমার িবশব্াস শচী নাথ িবশব্াস পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 03589 1739911386 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1446 েরােকয়া েবগম েমাঃ শহীদুল iসলাম মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 06957 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1447 জাহাঙ্গীর েমাল্লা মৃত আিদuিদ্দন েমাল্লা পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 05661 1969688894 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1448 নারায়ন চ  সাহা মৃত শুকলাল সাহা পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 03519 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1449 বাসুেদব শীল মৃত িবজয় চ  শীল পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 02806 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1450 েমাঃ iuনুস iকরাম আলী হাoলাদার পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 06091 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1451 েমাঃ ফজলু কাজী মৃত আব্দুল কাজী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 06050 1719683568 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1452 ৈশেল নাথ মন্ডল মৃত সিচ রিস চ  মন্ডল পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 03725 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1453 েমাঃ নািদর uিদ্দন মৃত েমাঃ oয়ােজদ আলী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 01613 1921172612 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1454 aিনমা দত্ত জগন্নাথ দত্ত মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 02975 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1455 হািসনা েবগম আব্দুল কালাম মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 06260 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1456 সািহদা েবগম শহীদুল iসলাম মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 06101 1932967328 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1457 েমাছাঃ রািহলা েবগম েমাঃ আলাuিদ্দন েশখ মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 02857 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1458 আব্দুল রহমান মৃত শাজuিদ্দন পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 4717513600 821 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 19312664241458 আব্দুল রহমান মৃত শাজuিদ্দন পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 4717513600 821 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1459 আেমনা েবগম জােবদ আলী খিলফা মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 06182 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1460 েমাঃ মাহফুজ েশখ েমাঃ হািনফ েশখ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 06042 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1461 বাচ্চু েশখ মৃত েমাঃ আব্দুল্লাহ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 06254 1952975081 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1462 হােজরা েবগম আিতয়ার েশখ মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 05637 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1463 েজসিমন েবগম খিললুর রহমান খ  মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 05282 1950155015 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424



1464 েমাঃ চান িময়া আকন তািজমuিদ্দন আকন পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 02850 1921918852 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1465 েমাঃ আব্দুস সাত্তার েবলােয়ত আলী হাoলাদার পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 00433 1912378001 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1466 শামীম uল আলম মন্ডল নoয়াব আলী মন্ডল পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 03771 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1467 কামারুন েবগম িসিদ্দক েমাল্লা মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 06113 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1468 জাহাঙ্গীর েশখ মৃত হাচান েশখ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 04227 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1469 েসারাব তালুকদার মৃত েমাদােচ্ছর আলী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 05770 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1470 সব্প্না েবগম আব্দুল্লাহ মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 01915 810243 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1471 েমাছাঃ রানী েবগম েদেলায়ার েহােসন মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 06256 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1472 সুলতান রািজয়া খাতুন খিললুর রহমান েকাতয়াল মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 07323 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1473 েমাঃ মিহদুর রহমান িমলন মৃত খােলক েশখ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 03888 1928154535 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424দু মৃ পুরু ফু
1474 িনম র্ল শীল িবশব্নাথ শীল পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 06160 1920279892 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1475 পারুল েবগম েশখ মিনরুল iসলাম মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 01196 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1476 খািদজা েবগম হারুন খ  মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 0612 1921723810 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1477 েমাঃ রিফকুল iসলাম আঃ বােরক বয্াপারী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 04693 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1478 রবী নাথ েদ রাম লাল েদ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 05346 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1479 েমাঃ আবুল কালাম েশখ মৃত সাiজuিদ্দন েশখ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 07298 1923984219 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1480 নাiমা েবগম মহিসন বয্াপারী মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 06112 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1481 েখােদজা েবগম মািনক খ  মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 05857 1948123451 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1482 নুর জাহান েবগম েমাঃ হািফজুর রহমান মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 05542 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1483 ময়না েবগম েহােসন মুিন্স মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 1984 4715130000020 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1484 তাসিলমা েবগম েমাঃ আঃ সাত্তার িশকদার মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 05151 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1485 হািলমা মৃত মিজবর রহমান মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 04657 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1486 েমাঃ আবুল কােশম হাoলাদার মৃত আসরাফ আলী ফরাজী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 01095 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1487 রাণী আক্তার েমাঃ কামাল েশখ মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 06278 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1488 সািকলা েবগম শামসুল হক মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 06359 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 19312664241488 সািকলা েবগম শামসুল হক মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 06359 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1489 মাহামুদা পারভীন রুমী রিফকুল iসলাম মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 06963 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1490 মীরা সাহা েভালানাথ সাহা মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 03059 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1491 ফােতমা খাতুন oমর আলী মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 1990 717513000223 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1492 কিহনুর েবগম আব্দুল েশখ মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 02065 1918632127 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1493 েমাঃ কামাল সরদার েমাঃ iসমাiল সরদার পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 04617 1967557327 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424



1494 শাহানাজ পারভীন েশখ িমজানুর রহমান মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 1988 4717513000035 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1495 পারুল েবগম iনসান আলী সরদার মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 23760 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1496 হািববুর রহমান মৃত নুর েহােসন হাoলাদার পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 00154 1716149936 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1497 েকািহনুর েবগম রিশদ মিল্লক মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 01284 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1498 সােবরা েবগম েমাঃ iকবাল েহােসন মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 06130 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1499 মিনরা েবগম েমাঃ লাল িময়া হাoলাদার মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 03553 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1500 রাধা রানী দাস নারায়ন চ  দাস মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 05255 1931880981 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1501 নাসিরন েবগম জািকর হাoলাদার মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 04734 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1502 আেলা েবগম মৃত সুলতান খ  মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 05298 1950641 5116 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1503 রানু েবগম আবু বক্কার িসিদ্দক মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 03738 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424নু বু গৃ ফু
1504 ফিরদা েবগম আশরাফ গাজী মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 07537 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1505 েবিব েবগম জািকর খান মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 06124 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1506 পারভীন মিফজুর গাজী মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 1986 4717513000022 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1507 িদলা iসলাম েমাঃ oমর আলী েশখ মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 05274 1682763878 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1508 রািজয়া েবগম েমাঃ েগালাম রহমান মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 06219 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1509 নািসমা পারভীন রুহুল আিমন মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 06218 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1510 ময়না েবগম iuনুস খা মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 02460 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1511 আঃ জিলল খা মৃত সুলতান খা পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 1976 4717513000015 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1512 কিহনুর েবগম েমাঃ মারুফ েশখ মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 02376 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1513 সুিম েবগম নজরুল iসলাম মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 06663 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1514 েববী েমাস্তফা েশখ মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 00041 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1515 শািহনুর েবগম লাভলু আকন মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 04884 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1516 আেনায়ারা েবগম মান্নান হাoলাদার মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 06084 1914656485 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1517 কল্পনা রানী শীল মদন শীল মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 0390 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1518 সােহছা খাতুন িমজানুর রহমান মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 25055 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 19312664241518 সােহছা খাতুন িমজানুর রহমান মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 25055 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1519 মািহরা েবগম আiয়ুব আলী মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 19054 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1520 েশখ ফয়সাল আব্দুল রাজ্জাক পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 25009 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1521 হাবীবুর রহমান মৃত aিহদুর রহমান পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 21127 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1522 জিসম uিদ্দন মৃত ফজেল eলাহী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 22138 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1523 িজয়াuর রহমান িবদুয্ৎ মৃত aিহদুর রহমান পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 21129 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424



1524 মঞ্জুয়ারা খাতুন জািহদুর রহমান মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 21821 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1525 েহাসেনয়ারা খাতুন সাiদুর রহমান মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 24918 1934721029 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1526 েশখ আজমীর েশখ নুরুল হক পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 10293 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1527 আবজাল েহােসন আকরাম েহােসন পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 25040 1910999232 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1528 নুর েমাহাম্মদ মৃত দীন েমাহাম্মদ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 25347 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1529 সােহলা েজবীন কনা মুিজবর রহমান মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 20775 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1530 শাহানারা আক্তার সরদার আকবর মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 9367 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1531
1532 নািদম uিদ্দন আশরাফ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 471751436 24937 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1533 জেবদা েবগম আবুল েহােসন মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 21183 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424বু গৃ ফু
1534 আজিমর আলী মৃত সত্তার আলী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 1990 4717513000212 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1535 ৈসয়দ েতৗিফকুল ৈসয়দ শিহদুল পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 1995 471751300010 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1536 ৈসয়দ েবনিজর মৃত ৈসয়দ নুর আহেমদ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 20603 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1537 আেমনা েবগম েশখ iনসান মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 25490 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1538 কামরুল খান মৃত ছিকম আলী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 24902 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1539 সিজব েহােসন িজয়াuল হক পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 1988 47175130000 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1540 সাহানারা রশীদ আঃ রশীদ সাহা পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 19083 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1541 আেবদা েবগম ফেত আলী মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 25020 েমাঃ আিরফুজ্জামান িলটন 1931266424
1542 েশখ িমল্লাল পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 24912 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1543 ফিরদ েশখ মৃত হােতম েশখ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 20018 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1544 সামছুন নাহার মৃত সত্তার আলী মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 24915 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1545 আব্দুর রাজ্জাক হাoলাদার মৃত আব্দুর খােলক পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 24934 01921467 533 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1546 সামছুল খান মৃত খান শুকুর পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 25082 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1547 ৈসয়দ আলী iuসুপ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 4717513624 984 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1548 েববী েবগম সিহদুল iসলাম মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 19722 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1549 েমাসাঃ ফােতমা েবগম েসিলম পােটায়াির মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 21226 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1550 জােবদা খাতুন মৃত আঃ আিজজ মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 19421 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1551 আসমা েবগম আয়ুব েহােসন মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 4717513619 565 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1552 কামাল েহােসন লাবু মৃত আবুল কােশম েমাল্লা পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 20488 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682



1553 আেনায়ারা েবগম মৃত শoকত মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 4717513625 500 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1554 লািখ েবগম েগালাম েহােসন মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 25541 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1555 কিহনুর েবগম আমজাদ খান মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 22473 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1556 বীনা রাণী িসং েগালাপ চ  িসং মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 19113 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1557 েমাঃ েতৗিহদ েশখ মৃত মতেলব পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 24995 019830 47904 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1558 েমাঃ েমািফজুল মৃত আত্তাফ আলী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 25156 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1559 েমাঃ েগালাম মৃত oমর আলী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 4717513625 548 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1560 আছাদুজ্জামান মৃত আব্দুর পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 4717513625 089 01915 883299 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1561 েকািহনুর আছাদুজ্জামান মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 25087 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682

ি ী ী i ী i ী ী ট ল্টু1562 জিসম তালুকদার মৃত েমাহাম্মদ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 4717513625 154 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1563 েরনুকা েবগম েমাঃ কামরুজ্জামান মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 27123 01972 690925 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1564 আদরী েবগম েশখ নবী uল্লাহ মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 4717513628 095 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1565 েমাঃ আজাহার uদ্দীন েমাঃ iকরাম আলী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 28097 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1566 কুতুব uিদ্দন মৃত আঃ গিন পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 28286 01939 106408 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1567 েহাসেনয়ারা েবগম েশখ েগালাম েহােসন মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 4717513628 156 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1568 েমাছাঃ েখােদজা েবগম মৃত আরাফাত আলী মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 28174 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1569 েজাছনা iসরাত আলী মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 27765 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1570 জােবদ েহােসন জালাল েহােসন পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 27228 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1571 েশখ জািবদ েহােসন েশখ েগালাম িসিদ্দক পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 28137 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1572 েমাঃ আরমান েমাঃ েশরজন পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 27511 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1573 েশখ iশারাত েহােসন েশখ েদেলায়ার েহােসন পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136263 01 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1574 িরমা ফারজানা শািকল আহম্মদ মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 1300090 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1575 েমাঃ হািফজুর রহমান েমাঃ েদেলায়ার েহােসন পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 26253 রাজীব দাস টাল্টু 17121956821575 েমাঃ হািফজুর রহমান েমাঃ েদেলায়ার েহােসন পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 26253 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1576 েশখ িনজামুল iসলাম মৃত েশখ েগালাম কুদ্দুস পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 26378 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1577 েমাছাঃ uেম্ম হানী েবগম েশখ িসরাজুল iসলাম মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 28805 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1578 িবজলী েবগম েশখ শািহন মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 4717513629 343 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1579 আয়শা েবগম েসখ েমাঃ আবুল খােয়র মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 27126 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1580 েজবা েবগম কাজী কামরুল iসলাম মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 26938 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682



1581 েরািজ েবগম েমাঃ আবব্াস আলী মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 27491 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1582 েরেহনা েবগম জািহদুল iসলাম মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 4717513627 988 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1583 ময়না েবগম আেলক েমাড়ল মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 27223 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1584 সােহলা েবগম মৃত েশখ হারুন মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 28251 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1585 পঞ্চানন দাস তারাপদ দাস পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 26475 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1586 খািদজা েবগম হািফজুর েমাড়ল মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 27252 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1587 ফােতমা েবগম েমাঃ জহরুল হক মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 03035 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1588 মমতা রানী সাহা aেশাক সাহা মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 02047 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1589 মামুনুর রিশদ মৃত জালাল সরদার পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 00474 01950 769675 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682

ি ী ী i ী i ী ী ট ল্টু1590 েমাঃ oমর ফারুক মৃত মান্নান িবশব্াস পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 04953 017208 13024 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1591 মিনরুল iসলাম েমাসেলম খান পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 01899 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1592 েমাঃ আবব্াস খিলফা মান্নান খিলফা পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 01971 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1593 েমাঃ আবুল মৃত মারফত আলী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 01140 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1594 আঃ রিশদ মৃত েশখ মাহামুদ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 01995 016850 09998 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1595 আলম মাতবর মৃত হািববুল্লাহ মাতবর পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 02786 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1596 েশখ মিফজুল iসলাম মৃত আঃ মিজদ েশখ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 02946 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1597 আেনায়ার তালুকদার মৃত আেক্কল আলী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 02710 01916 611404 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1598 েমাঃ বুলু সানা মৃত েমানতাজ সানা পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 01872 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1599 aঞ্জলী রানী করমকার মৃত িদলীপ করমকার মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 03496 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1600 েমাঃ েলাকমান েশখ মৃত আসমান েশখ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 01847 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1601 েমাঃ আবুল বাসার হাoলাদার মৃত আঃ গিন হাoলাদার পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 01910 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1602 iয়াসিন আক্তার আজাদ মিল্লক মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 02679 01993 083319 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1603 আঃ লিতব জমাদ্দার েচরাগ আলী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 01889 01924 431611 রাজীব দাস টাল্টু 17121956821603 আঃ লিতব জমাদ্দার েচরাগ আলী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 01889 01924 431611 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1604 েমাসােরফ সানা মনু সানা পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 4717513601 884 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1605 পান্নী আকন মৃত iসমাiল আকন মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 01902 01964 935420 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1606 েমাঃ িজলু ভূiয়া েমাঃ কাঞ্চন ভূiয়া পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 15131 018213 47249 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1607 eমদাদুল হাoলাদার মৃত আব্দুল হািমদ হাoলাদারপুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 01990 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1608 েশখ মুরাদ েহােসন েশখ আঃ বাির পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 471751365 03267 019280 34042 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682



1609 েমাঃ েমাতেলব েমাল্লা েমাঃ েসিলম েমাল্লা পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 01881 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1610 েমাঃ আজগার আলী েমাঃ মারুফ আলী েশখ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 03329 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1611 িশিরন েবগম েমাঃ কিবর মিল্লক মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 02603 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1612 েমাঃ বাচ্চু েশখ েমাঃ আকবার আলী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 36187 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1613 সােলহা েবগম আবুল কালাম তালুকদার মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 02253 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1614 েমাছাঃ ফােতমা েবগম েমাঃ আহাসান েহােসন মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 12116 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1615 লািক েবগম িজয়াuল হক রানা মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 02264 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1616 েজাহরা েবগম ফিরদ েহােসন মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 03233 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1617 জাহান আলী জালাল সরদার পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 06636 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682

ী ী i ী i ী ী ট ল্টু1618 েমাঃ বাবুল েশখ মৃত েমাঃ আক্কাস েশখ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 03349 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1619 আবু বক্কার িসিদ্দক েমাজাম েশখ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 03735 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1620 iসমাiল েহােসন মৃত েশখ কােসম আলী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 02723 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1621 েমাঃ ৈতয়বুর রহমান মৃত েমাঃ রসুল খা পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 01944 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1622 েমাঃ হািনফ িবশব্াস েমাঃ হািববুর রহমান পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 01122 01754 329595 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1623 েমাছাঃ মুক্তা েবগম েমাঃ হািনফ েশখ মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 76700 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1624 মিনরা েবগম েমাঃ iিলয়াচ খিলফা মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 06180 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1625 শািমমা েবগম মিল্লক আক্তার মিল্লক েখাকন মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 02641 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1626 আবু জাফর মাহামুদ েশখ ফিরদ আহেম্মদ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 06173 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1627 েমাঃ দীন iসলাম মৃত iসমাiল ভূiয়া পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 07025 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1628 েসিলনা েবগম েমাঃ তাজুল iসলাম মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 06836 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1629 েমাঃ জািকর েহােসন মৃত রিহম খান পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 06647 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1630 কিবর হাoলাদার মৃত আসমত আলী হাoলাদারপুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 4717513605 749 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1631 েরখা আক্তার লুনা শাহাদাত খান মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 04804 রাজীব দাস টাল্টু 17121956821631 েরখা আক্তার লুনা শাহাদাত খান মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 04804 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1632 েমাঃ িসিদ্দক েশখ েমেহর েশখ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 06360 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1633 লুৎফুেন্নছা েবগম েমাঃ লুৎফর রহমান মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 05357 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1634 েমাঃ েসেকন্দার েশখ েমাঃ iবরািহম েশখ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 06406 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1635 েমাঃ হািনফ হাoলাদার মৃত আiনুিদ্দন হাoলাদার পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 06868 01938 116491 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1636 েমাঃ রিফক েমাল্লা মৃত আকবার েমাল্লা পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 01824 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682



1637 সূরয েবগম মৃত আঃ সাত্তার েশখ মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 01624 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1638 কাজী আিমনুর রহমান কাজী েদেলায়ার েহােসন পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 01822 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1639 িবuিট আকন আঃ রিশদ তালুকদার মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 02599 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1640 েমাছাঃ ফােতমা েবগম েমাঃ জােবদ আলী েশখ মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 03896 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1641 মুিজবর রহমান আসরাফ আলী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 04996 0193434 8261 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1642 জুেলখা েবগম আবুল বাশার মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 03280 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1643 ঝরনা েবগম কুদ্দুস েশখ মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 01208 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1644 ফুলবানু েবগম েমাবারক আলী মহাজন মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 02414 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1645 আিজবর রহমান মৃত আব্দুল হক পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 3000006 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682

ি ি ি ী i ী i ী ী ট ল্টু1646 েমাছাঃ নািসমা আক্তার েমাঃ েমাখেলসুর রহমান মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 13000280 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1647 aেশাক কুমার সাহা মৃত কািলপদ সাহা পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 03792 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1648 েরােকয়া েবগম েমাঃ আলী েমাল্লা মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 13835 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1649 নািসমা েবগম েমাঃ আবুল কােসম মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 13612 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1650 মেনায়ারা েবগম সুজন েশখ মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 10586 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1651 মাহামুদা রহমান রুনা েমাঃ েমাস্তািফজুর রহমান মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 11748 01923 36171 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1652 েমাঃ iসলামiল হাoলাদার মৃত সুলতান হাoলাদার পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 10071 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1653 েমাঃ জাহাঙ্গীর েহােসন আঃ রহমান হাoলাদার পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 13241 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1654 তুলসী সাহা মৃত হিরপদ সাহা মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 10775 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1655 েমাঃ েমাখেলসুর রহমান মৃত হাসান আলী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 11174 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1656 শয্ামল সরকার মৃত বলবীম সরকার পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 09824 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1657 েমাঃ হািফজুর রহমান মৃত আিজবুর রহমান পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 13903 01674 191847 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1658 েমাঃ ছেলমান মুন্সী আলী আকবার মুন্সী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 12827 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1659 িমেসস বকুল টুলু েশখ মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 01550 রাজীব দাস টাল্টু 17121956821659 িমেসস বকুল টুলু েশখ মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 01550 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1660  েমাঃ মাহাবুবুর রহমান িমন্টু মৃত আব্দুল কােদর তালুকদারপুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 09576 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1661 মুিজবর রহমান েমাঃ আলী েমাল্লা পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 13833 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1662 েমাঃ েগালাম েমাস্তফা মৃত আব্দুল সালাম পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 11584 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1663 েশখ আবুল কােসম মৃত েশখ আঃ বািরক িডলার পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 13626 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1664 েমাঃ আবুল েহােসন মৃত তেজারuিদ্দন হাoলাদার পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 13751 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682



1665 িনলুফা েবগম েমাঃ iমাম েহােসন মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 13807 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1666 মঞ্জু েবগম আিমর েহােসন খান মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 13805 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1667 হািসনা েবগম আনসার সরদার মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 13656 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1668 েমাঃ কামাল েহােসন বাবু আকতার েহােসন সরদার পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 13839 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1669 মাসুমা েবগম নজরুল েমাল্লা মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 09936 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1670 বাদল আকন মৃত শামেছর আকন পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 14020 01756 782139 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1671 েমাঃ তাজুল iসলাম মৃত মিতয়ার রহমান পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 09688 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1672 েমাছাঃ িহরা েবগম রিবuল iসলাম মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 07651 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1673 আকিলমা েবগম নান্টু সরদার মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 07711 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682

ি ি ি ি ী i ী i ী ী ট ল্টু1674 হািসনা খাতুন আঃ হান্নান মিল্লক মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 07832 01777 457608 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1675 আঃ গফ্ফার েমাঃ আব্দুল সামাদ খান পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 13483 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1676 েমাঃ েমাসােরফ েহােসন েমাঃ জিলল সরদার পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 11189 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1677 মিনরা েবগম েমাঃ হািবব েশখ মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 08493 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1678 দীপ কুমার েভৗমীক পিরেতাষ কুমার েভৗমীক পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 12468 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1679 হািসনা েবগম মৃত আজাহার আলী েশখ মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 09113 01914 020281 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1680 আঃ মােলক আবু তােহর বয্াপারী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 07691 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1681 িছিদ্দক মাতবর মৃত শুরা মাতবর পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 07855 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1682 েমাঃ হারুন মৃত েমাছেলম আলী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 13894 01925 887174 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1683 েমাঃ কিবর েমাল্লা eসহাক েমাল্লা পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 12790 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1684 েশখ েমাঃ আবু জাফর েশখঃ মহাম্মদ আলী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 32581 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1685 েমাঃ কুদ্দুস নজরুল েশখ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 34430 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1686 েমাঃ ফজলুল হক মৃত েমাকাম েমাল্লা পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 33233 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1687 েমাঃ আিরফুল iসলাম েমাঃ নজরুল iসলাম পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 33991 রাজীব দাস টাল্টু 17121956821687 েমাঃ আিরফুল iসলাম েমাঃ নজরুল iসলাম পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 33991 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1688 েমাঃ ফারুক েশখ মৃত েখারেশদ েশখ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 32965 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1689 েমাঃ আতাহার আলী মিল্লক মৃত আব্দুল সাত্তার মিল্লক পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 33626 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1690 েশখ আজগার েশখ সামছুর রহমান পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 32805 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1691 মনজুয়ারা েবগম েশখ আঃ জিলল মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 4717513633 359 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1692 েমাঃ শাহীন ঢালী ঢালী মুিজবর রহমান পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 31994 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682



1693 সািহদা েবগম মহািসন হাoলাদার মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 16983 01910 325453 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1694 িজয়াuর রহমান গাজী নুর আহমদ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 19954717513 000023 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1695 েমাঃ আসাদুজ্জামান মৃত েমাঃ জালাল uিদ্দন পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 199247175130007 0 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1696 মােজদা েবগম েমাঃ আব্দুল হক সরদার মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 20451 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1697 েশখ মিমন uিদ্দন মৃত েশখ িনজামuিদ্দন পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 30462 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1698 আব্দুর রব েপয়াদা মৃত েসেকন্দার আলী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 31933 01982 148000 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1699 েশখ জািকর েহােসন মৃত আঃ মিজদ েসখ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 31820 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1700 আশরাফ েশখ মৃত শিফরuিদ্দন পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 31966 01915 160466 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1701 িফেরাজ েমাল্লা েমাঃ িসরাজ েমাল্লা পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 31283 01917 720615 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682

ী ী i ী i ী ী ট ল্টু1702 েমাল্লয্া আব্দুর রাজ্জাক আঃ oহাব েমাল্লয্া পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 30862 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1703 েমাঃ মাহাবুব েশখ েশখ রুহুল আিমন পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 31884 01922 479817 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1704 েমাঃ েসােহল েমাল্লয্া জাহাঙ্গীর েমালয্া পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 31881 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1705 েমাঃ েসিলম েশখ সুলতান েশখ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 30247 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1706 েশখ মুহাম্মদ আলী মৃত েশখ আঃ জিলল পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 30434 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1707 মায়া েসন মাধন েসন মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 30368 01926 231446 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1708 গাজী আব্দুল্লাহ েমাঃ মতীন গাজী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 30321 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1709 কারমা েবগম েশখ েমাঃ জাফর মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 30727 01989 591645 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1710 মিনর মিল্লক আকবার মিল্লক পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 13000100 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1711 আেবদা েবগম েমাঃ আঃ খােলক মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 4717513632 000 01961 123468 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1712 মরিজনা েবগম েশখ আলালuিদ্দন মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 30732 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1713 আলী েহােসন েমাল্লয্া eিকন েমাল্লয্া পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 30804 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1714 নািহদ েশখ আনছার েশখ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 31887 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1715 রািফয়া েবগম আনছার েশখ মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 31910 01725 114255 রাজীব দাস টাল্টু 17121956821715 রািফয়া েবগম আনছার েশখ মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 31910 01725 114255 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1716 খাiরুন েশখ মৃত মুন্তাজ েশখ মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 13000009 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1717 ৈতয়বুর রহমান ঢালী েমাঃ আবব্াস ঢালী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 30525 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1718 আিজজুর ঢালী হােসম ঢালী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 13000002 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1719 েশখ িমঠু েশখ সামসুর রহমান পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 31109 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1720 ৈসয়দ েমাহম্মাদ আলী মৃত ৈসয়দ নুর পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 30959 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682



1721 কিরম েমাল্লয্া আরজান েমাল্লয্া পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 4717513632 287 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1722 মুজাফ্ফর েমালয্া  মৃত সামসুর রহমান পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 32325 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1723 আঃ রব েমালয্া মৃত eিকন েমাল্লয্া পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 30203 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1724 িলটন েমালয্া মৃত আবুল েমালয্া পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 32011 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1725 জািমলা েবগম মৃত েরাস্তম েমালয্া মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 31180 01954 667627 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1726 েশখ আব্দুল সত্তার মৃত েশখ মকবুল পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 32292 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1727 তাপস মৃত কািত্তক পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 31585 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1728 পলাশ হালদার মৃত ৈশেলন হালদার পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 0232 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1729 হেরন হালদার মৃত নকুল হালদার পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 30446 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682

ি ি ি ি ী i ী i ী ী ট ল্টু1730 আেরফা েবগম মৃত জািহদ মিল্লক মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 30282 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1731 চায়না েবগম মৃত েসিলম েমালয্া মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 30307 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1732 িফেরাজা েবগম মৃত নুরিময়া ফিকর মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 3000602 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1733 খুরিশদা েবগম আঃ জিলল েমালয্া মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 30445 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1734 রােবয়া েবগম মৃত ঢালী সরদার মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 30652 01993 418497 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1735 আঃ হক েশখ হােশম েশখ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 30281 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1736 েমােমনা েবগম িলয়াকত সানা মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 4717513630 296 01936 264354 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1737 সায়রা েবগম ঢালী েমানতাজ uদ্দীন মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 30730 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1738 আকিলমা েবগম আিরফ েমালয্া মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 31067 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1739 রািহনা েবগম iনতাজ আলী মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 30734 01763 814883 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1740 মকবুল েপয়াদা মৃত আক্কাস েপয়াদা মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 32329 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1741 ছােলহা েবগম েমাজাম ঢালী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 30284 01952 438278 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1742 iি স মিল্লক আফজাল মিল্লক পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 30226 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1743 সন্ধয্া রানী চরকরবরতী সতয্িজৎ চরকরবতী মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 4717513631 044 রাজীব দাস টাল্টু 17121956821743 সন্ধয্া রানী চরকরবরতী সতয্িজৎ চরকরবতী মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 4717513631 044 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1744 ফােতমা েবগম কামরুল েমালয্া মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 30834 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1745 ছত্তার মিল্লক মৃত েমানতাজ মিল্লক পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 4717513632 185 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1746 মুকরািমন িশকদার মৃত মুনসুর িশকদার পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 32226 01933 049753 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1747 সরদার ফারুক েহােসন সরদার েমাসেলম uিদ্দন পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 30883 019669 46079 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1748 েশখ iকরাম আলী মৃত ছবদুল েশখ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 471758136 30712 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682



1749 েশখ রািজব েশখ আশরাফ েহােসন পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 32244 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1750 েশখ আেনায়ার েশখ রুহুল আিমন পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 31885 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1751 েফরদাuস মিল্লক মৃত iসমাiল মিল্লক পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 31449 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1752 েশখ ফিরদুল uিদ্দন মৃত আঃ জবব্ার পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 32296 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1753 কিবর েমালয্া মৃত লুৎফার েমালয্া পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 30516 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1754 রােবয়া েবগম মৃত আঃ বােরক েমালয্া মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 30778 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1755 সরজীৎ িবশব্াস মৃত রিশকলাল িবশব্াস পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 30547 01970 266026 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1756 মিতয়ার রহমান ঢালী মৃত আিজম ঢালী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 30302 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1757 েমাঃ িজন্নাম েমালয্া েমাঃ লুৎফার েমালয্া পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 31650 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682

ী ী i ী i ী ী ট ল্টু1758 েশখ আবুল মৃত আমজাদ েশখ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 31823 01988 969446 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1759 েগালাম রসুল গাজী আঃ মতীন গাজী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 30437 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1760 সিহদুল েশখ মৃত জািহদ েশখ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 3000105 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1761 েশর আলী েহােসন মৃত আঃ মিজদ েশখ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 31819 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1762 টুটুল েমালয্া মৃত েমাহম্মাদ েমালয্া পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 30814 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1763 েরজাuল েশখ মকবুল েহােসন পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 4717513632 301 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1764 ঢালী রিবuল ঢালী েগালাম রহমান পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 30625 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1765 েশখ iি স আলী মৃত আঃ জবব্ার েশখ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 31812 01986 572402 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1766 মাহাবুর ঢালী আিতয়ার রহমান ঢালী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 31645 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1767 েমাঃ হািববুর রহমান মৃত িপর েমাহাম্মদ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 30855 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1768 িশিরনা েবগম হান্নান ঢালী মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 31523 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1769 েশখ েমাস্তফা মৃত আঃ হক েশখ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 31030 01964 1441514 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1770 iিলয়াজ ঢালী মৃত শুকুর ঢালী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 30690 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1771 জুলিফকার েমালয্া আঃ হািকম েমালয্া পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 31853 01931 679849 রাজীব দাস টাল্টু 17121956821771 জুলিফকার েমালয্া আঃ হািকম েমালয্া পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 31853 01931 679849 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1772 মিহবুল্লাহ আঃ রিশদ েমালয্া পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 513000037 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1773 েসেকন্দার আলী েপয়াদা মৃত iসমাiল েপয়াদা পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 31927 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1774 ফিরদা েবগম েমাঃ মান্নান েশখ মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 4717513631 979 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1775 িমনহাজুল আেবদীন েমাঃ েগালাম রহমান পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 32219 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1776 েমাশােরফ েমালয্া মৃত আঃ মিজদ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 32153 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682



1777 হািফজুর রহমান মৃত েশখ আঃ েমাসেলম পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 30701 01992 929221 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1778 েশখ আকরাম মৃত নুর েমাহাম্মদ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 32237 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1779 ৈসয়দ েমাহাম্মদ আলী ৈসয়দ আিজজ আলী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 32327 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1780 েশখ মুিজবুর রহমান মৃত আকবার েশখ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 32328 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1781 শাহাবুদ্দীন মিল্লক মৃত জালাল uিদ্দন মিল্লক পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 322193 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1782 মিল্লক মুরিশদ আলম মৃত েমাকেসদ আলী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 30636 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1783 eফ eম ফিরদুজ্জামান eফ eম আক্কাস আলী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 32190 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1784 দাuদ সরদার আঃ লিতফ সরদার পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 30740 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1785 েগালাম রসুল মিল্লক   মৃত জালাল মিল্লক পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 62161 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682

ি ি ী ী i ী i ী ী ট ল্টু1786 েমাঃ আঃ গফ্ফার মিল্লক মৃত oিলয়ার রহমান পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 32191 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1787 েমাঃ মুকুল সরদার মৃত েমারেশদ সরদার পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 30357 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1788 নািসমা খাতুন েশখ আকতার েহােসন মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 0623 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1789 েমাঃ iকলাস মৃধা মৃত আিফলuিদ্দন মৃধা পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 30821 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1790 েমাঃ iসমাiল ঢালী মৃত iবরাহীম ঢালী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 30619 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1791 হিরচান ভীম মৃধা পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 31699 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1792 সুজা েশখ েমাঃ আনছার েশখ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 300043 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1793 েশখ েগালাম েমালয্া মৃত েশখ মকবুল েমালয্া পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 30879 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1794 বাবুল ঢালী েগালাম রহমান ঢালী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 30624 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1795 আঃ সালাম েমালয্া মৃত আঃ হােসম েমালয্া পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 31807 01949 206042 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1796 েমাঃ মিহদুল েপয়াদা মৃত iসমাiল েপয়াদা পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 31992 01961 237904 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1797 নoেসর েশখ মৃত েমাবােরক েশখ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 3889 01908 21325 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1798 েশখ রাজা িময়া মৃত েমানতাজ িময়া পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 31896 01717 125302 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1799 েশখ শিহদুল iসরাম আঃ জবব্ার েশখ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 31814 রাজীব দাস টাল্টু 17121956821799 েশখ শিহদুল iসরাম আঃ জবব্ার েশখ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 31814 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1800 হাসমত েশখ মৃত েসেকল েশখ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 30923 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1801 iিলয়াস েমালয্া তােলব েমালয্া পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 30949 01922 370041 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1802 তুিহন েমালয্া মৃত েমাকতােদর েমালয্া পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 30898 01933 313868 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1803 েমাঃ মিমরুন েশখ মৃত খিললুর রহমান পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 30491 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1804 eলাiভ েমালয্া মৃত েরাস্তম েমালয্া পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 31177 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682



1805 আঃ রিহম েমালয্া আঃ তহাব েমালয্া পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 30870 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1806 আনছার েমালয্া মৃত িসরাজ েমালয্া পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 31192 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1807 সিহদ েশখ মৃত আনছার েশখ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 31908 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1808 িবশব্িজৎ সরদার মৃত দুলাল সরদার পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 31183 01914 050301 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1809 আঃ রিহম ঢালী মৃত আঃ সত্তার ঢালী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 31827 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1810 iকরাম েমালয্া মৃত েমাকতােদর েমালয্া পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 30937 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1811 েমাঃ সিহদুল েপয়াদা মৃত iসমাiল েপয়াদা পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 31929 01941 951153 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1812 রুেবল েশখ মৃত সাজাহান েশখ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 30254 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1813 ঢালী রিবuল মৃত সত্তার ঢালী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 31829 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682

ি ি ি ি ি ী i ী i ী ী ট ল্টু1814 িলিপয়া েবগম মৃত শিহদ েমালয্া মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 32263 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1815 আফাল েমালয্া uিজর আলী েমালয্া পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 31171 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1816 িদিলপ িবশব্াস মৃত সুিশল িবশব্াস পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 31636 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1817 মিনরা েবগম মৃত িমলন েমালয্া মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 30515 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1818 তাসিলমা েবগম মৃত েমাঃ েগালাম বাবুল মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 31972 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1819 েমাঃ েসিলম েশখ মৃত মািনক েশখ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 31947 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1820 iমরান মিল্লক মৃত মিল্লক মিহuিদ্দন পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 31441 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1821 রাসুল েমালয্া েমাঃ েমাশােরফ েমালয্া পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 30597 01992 727486 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1822 িলপন েমালয্া মৃত আবুল েমালয্া পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 31936 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1823 েমাঃ কালাম েমালয্া মৃত আঃ হক েমালয্া পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 30301 01988 491625 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1824 েমাঃ ফারুক েশখ মৃত কােদর েশখ পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 31233 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1825 েমাঃ েসাহাগ ঢালী মৃত মুিজবর রহমান পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 30541 01915 096860 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1826 েমাঃ জালাল েমালয্া মৃত আঃ হক েমালয্া পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 3068 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1827 ফিরদা েবগম বাবুল সরদার মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 05497 রাজীব দাস টাল্টু 17121956821827 ফিরদা েবগম বাবুল সরদার মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 05497 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1828 বাবু েমালয্া রুহুল েমালয্া পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 00052 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1829 িপয়ারা েবগম কিবর েমালয্া মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 0075 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1830 সব্রসিত রাণী দাস পলু দাস মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 05490 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1831 মমতা রাণী দাস বাবুল দাস মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 05491 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1832 জীবন খ ন মৃত জয়নাল আেবদীন পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 02099 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682



1833 হািলমা েবগম হািববুল্লা িসকদার মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 700005 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1834 আেমনা েবগম মৃত আব্দুস সত্তার মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 02220 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1835 নাজমা েবগম েমাঃ েলাকমান মীর মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 04 004 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1836 শািহদা েবগম আব্দুল সালাম মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 00579 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1837 নািছমা েবগম আশরাফ েশখ মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 00055 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1838 সিখনা েবগম েশখ আনারুল iসলাম মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 34619 01928 751501 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1839 েমাঃ িমজানুর েমালয্া আবুল কালাম েমালয্া পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 08704 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1840 রােবয়া আক্তার বরনা রুহুল আিমন খান মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 13266 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1841 মাহমুদা রহমান রুনা েমাস্তািফজুর রহমান মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 30001 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682

ি ি ী i ী i ী ী ট ল্টু1842 আসমা েবগম েখাকন খন্দকার মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 08123 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1843 শািহনুর েবগম আব্দুল আিজজ মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 13576 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1844 নাজমা েবগম শিহদুল তালুকদার মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 11093 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1845 েসতারা েবগম আব্দুল রিহম মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 09639 019205 32438 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1846 ছিকনা েবগম জামাল সরদার মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 12611 019344 89989 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1847 লাকী আকতার নািছর হাoলাদার মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 13000408 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1848 িমরাজুল iসলাম শামছুল হুদা পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 09088 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1849 িমনারা  েবগম েমাঃ চান িময়া মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 07782 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1850 শাখাoয়াত েহােসন ছামাদ হাoলাদার পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 07771 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1851 আফেরাজা েবগম েমাঃ বাবুল েহােসন মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 08411 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1852 েসিলনা েবগম মুিজবর রহমান মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 01971 441677 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1853 মেনায়ারা েবগম iuনুস আলী মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 08122 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1854 iকরামুল iসলাম েশখ শামসুল হুদা পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 09065 019817 12259 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1855 েমাসাঃ রুনা েবগম iসমাiল খা মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 10482 01959 899084 রাজীব দাস টাল্টু 17121956821855 েমাসাঃ রুনা েবগম iসমাiল খা মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 10482 01959 899084 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1856 মমতাজ েবগম েমাঃ চান িময়া মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 10530 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1857 েসিলম মিল্লক মৃত সত্তার মিল্লক পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 10532 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1858 কিহনুর েবগম আবুল কালাম েহােসন মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 13675 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1859 কিবর েহােসন মৃত তাজন আলী পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 09694 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1860 কানন বালা সরকার িনত্তানন্দ সরকার মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 10844 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682



1861 রীতা রানী িবশব্াস আনন্দ সাহা মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 000009 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1862 aঞ্জলী রানী রায় িচত্ত রঞ্জন রায় মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 10827 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1863 হািববুল্লাহ ফিকর মৃত oয়ােজদ আলী পুরুষ মজিবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 13849 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1864 aিমতা রানী রায় তপন কুমার রায় মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 09555 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1865 মধু িবশব্াস ফুল্ল িবশব্াস পুরুষ মজিবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 09596 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1866 রীনা েবগম আমেজদ হাoলাদার মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 10741 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1867 মঙ্গলী িবশব্াস মৃত মেনাহর িবশব্াস মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 10809 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1868 সালাuদ্দীন িময়া হােরশ িময়া পুরুষ মজিবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 12028 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1869 কিবতা মালী সুশান্ত মালী মিহলা গৃিহনী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 10038 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682

ি ি ি ি ী i ী ী ট ল্টু1870 খািদজা েবগম েমাঃ হািবব মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16627 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1871 আকিলমা আক্তার হারুন aর রিশিদ মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 14411 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1872 মােজদা েবগম েমাঃ মiনুিদ্দন মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 4717513616 451 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1873 আেলয়া েবগম iuছুফ হাoলাদার মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 15657 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1874 পারভীন েবগম আিলম uিদ্দন ঢালী মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 15691 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1875 েমাসাঃ ঝুমুর েবগম েমাঃ হািব খান মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 14550 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1876 সাহারা েবগম মৃত রুহুল আিমন মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 14564 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1877 সােজদা েবগম শিহদুল হাoলাদার মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 15657 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1878 আিমনুল iসলাম েমাশােরফ েশখ পুরুষ মজীবী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 471751363 000320 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1879 হািসনা েবগম জািকর েহােসন মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 16603 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1880 হািলমা আক্তার কাজী eনামুল হক মিহলা গৃিহনী িমিল্ক েদয়াড়া 3 আiচগাতী 47175136 14247 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1881 আঃ সালাম েমালয্া আমজাদ েহােসন েমালয্া পুরুষ মজীবী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 18339 01918 605905 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1882 েমাঃ মােলক মৃত মুনছুর আলী পুরুষ মজীবী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 18797 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1883 েহাসেনআরা পারভীন েমাস্তফানুর আহেমদ মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 18262 রাজীব দাস টাল্টু 17121956821883 েহাসেনআরা পারভীন েমাস্তফানুর আহেমদ মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 18262 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1884 েমাশােরফ গাজী মৃত দাuদ গাজী পুরুষ মজীবী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 18250 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1885 রািশদা েবগম iuনুছ সানা মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 17776 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1886 আেলয়া েবগম দব্ীন েমাহম্মাদ মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 18354 01947 537961 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1887 হািলম হাoলাদার জামাল হাoলাদার মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 18546 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1888 আসমা েবগম সাiফুল iসলাম মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 1982471751 3617984 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682



1889 আেলয়া েবগম আিমর আলী সরদার মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 17639 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1890 রািশদা েবগম নুরুল আিমন বাবুল মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 18338 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1891 সুিফয়া েবগম নূর েমাহম্মাদ মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 17722 0191508 5211 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1892 আবু মােলক েমাছেলম হাoলাদার পুরুষ মজীবী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 18144 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1893 চম্পা েবগম আবুল েহােসন মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 18131 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1894 তাসিলমা েবগম েমাঃ আবুল কালাম মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 18360 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1895 েরািজনা েবগম নূর iসলাম মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 17988 019800 42735 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1896 আনজু েবগম েমাঃ iি স আলী মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 17999 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1897 নাজমা েবগম ফজলু হাoলাদার মিহলা গৃিহনী িসংেহরচর 4 আiচগাতী 47175136 17453 01920 752770 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682

i i ী ী ি ী i ী ী ট ল্টু1898 েশখ সাiফুল iসলাম মৃত েশখ সামছুর রহমান পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 34545 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1899 েগালাম রসুল বাবুর আলী মুন্সী পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 32543 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1900 তহিমনা েবগম জাহাঙ্গীর েশখ মিহলা গৃিহনী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 32951 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1901 েসােহল সরদার iuনুস সরদার পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 471751361 0000003 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1902 সিহদুল iসলাম আঃ খােলক পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 09689 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1903 েমাঃ রিবuল েশখ েমাঃ বাবুল েশখ পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 34446 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1904 েমাঃ iকরাম েহােসন েশখ সামছুর রহমান পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 33724 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1905 িসিদ্দক েশখ পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 32209 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1906 েমাঃ িলটন কাঞ্চন হাoলাদার পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 33038 01937 283162 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1907 েমাঃ আমজাদ েহােসন মৃত আিকজ uিদ্দন পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 33833 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1908 eস,eম, সােহব আলী মৃত মুনছুর েশখ পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 33846 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1909 েসেকন্দার েমাল্লা মৃত েমাকাম েমাল্লা পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 33421 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1910 আবুল খােয়র মৃত রমজান খা পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 33011 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1911 লাভলী েবগম ঢালী নাজমুল হক মিহলা গৃিহনী দূরজর্নীমহল 8 আiচগাতী 4717513630238 রাজীব দাস টাল্টু 17121956821911 লাভলী েবগম ঢালী নাজমুল হক মিহলা গৃিহনী দূরজনীমহল 8 আiচগাতী 4717513630238 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1912 রিহমা েবগম েশখ iিলয়াছ েহােসন মিহলা গৃিহনী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 37015 01765 175380 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1913 রােবয়া (সব্াপ্না) নজরুল হক মিহলা গৃিহনী দূরজর্নীমহল 8 আiচগাতী 4717513630249 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1914 েমাঃ সবুজ হািকম হাoলাদার পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 62913 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1915 েমাল্লা আবু বক্কার মৃত রােহন েমাল্লা পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 34613 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1916 আবুল েহােসন হাoলাদার মৃত আঃ গফুর পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 34151 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682



1917 েমাঃ বায়িজত েহােসন মৃত েশখ সামছুর পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 33701 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1918 েমাঃ মুিজবুর রহমান মৃত সুলতান আহেম্মদ পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 33801 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1919 তাহানুর রহমান জুেয়ল নজরুল মীর পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 4717513630 00003 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1920 রুস্তম আলী মৃত নূর েমাহাম্মদ আকন পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 32792 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1921 জালাল uিদ্দন েহকমত uল্লাহ েশখ পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 37007 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1922 eস,eম, শািহনুর রহমান সরদার iছাহাক আহেম্মদ পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 32637 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1923 eস,eম, রুমু eস,eম শিফuর রহমান পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136327 94 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1924 েশখ েরজাuল কিরম মৃত েসেকন্দার আলী পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 4717513634 152 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1925 েমাঃ েসানা িময়া মৃত আিমর uিদ্দন েমাল্লা পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 32602 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682

u ী i ি ী ী ি ী i ী ী ট ল্টু1926 দাuদ আলী i ািহম েশখ পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 33891 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1927 েমাঃ নািসম েশখ রুহুল আিমন েশখ পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 4717513637 480 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1928 েমাঃ আিজজুল হক মৃত েজানার uিদ্দন পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 33409 01912 546309 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1929 েমাঃ িমজানুর রহমান েগালাম রহমান মিল র্ক পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 33883 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1930 রুিবয়া েবগম রuফ সরদার মিহলা গৃিহনী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 32652 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1931 আিমব্য়া খাতুন মৃত মিতয়ার সরদার মিহলা গৃিহনী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 32795 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1932 লায়লা েবগম কামাল সরদার মিহলা গৃিহনী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 32658 01965 973975 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1933 েমাঃ খােলক গাজী মৃত আলী গাজী পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 34579 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1934 েমাঃ আল আিমন িবশব্াস েমাঃ জামাল িবশব্াস পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 00168 01986 577464 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1935 েমাঃ রিফকুল iসলাম খান আলী আকবর পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 33603 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1936 েমাঃ আবু জাফর মতেলব েশখ পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 33911 01919 193344 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1937 েমাঃ iকরাম েশখ েছকতuল্লাহ পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 34330 01966 989724 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1938 েমা:শিরফুল েমাল্লা েমা: uিকল েমাল্লা পুরুষ মজীবী দূরজর্নীমহল 8 আiচগাতী 4717513631946 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1939 েমাঃ oমর গাজী সমেশর গাজী পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 34434 রাজীব দাস টাল্টু 17121956821939 েমাঃ oমর গাজী সমেশর গাজী পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 34434 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1940 রিজনা েবগম আব্দুল কােদর কাজী মিহলা গৃিহনী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 33690 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1941 জিরনা েবগম বাবর আলী মুন্সী মিহলা গৃিহনী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 34014 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1942 জািমলা েবগম েখাকা মিল্লক মিহলা গৃিহনী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 34609 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1943 িমনু েবগম মৃত মন্টু েশখ মিহলা গৃিহনী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136300000 7 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1944 েশখ জািহদুল iসলাম আব্দুল জবব্ার পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 471751363291 6 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682



1945 েরেহনা আক্তার oয়ািহদুর রহমান মিল্লক মিহলা গৃিহনী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 32640 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1946 সািবনা েমা: িটপু মিহলা গৃিহনী িশরগাতী 8 আiচগাতী 4717513633916 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1947 েমাঃ িসরাজ গাজী সুলতান গাজী পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136333 44 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1948 িসরাজুল iসলাম সরদার েসাহাগ েহােসন পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 34587 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1949 েশখ হারুন aর রিশদ মৃত আলতাফ েহােসন পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 14594 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1950 iিলয়াছ হাoলাদার মৃত oসমান হাoলাদার পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 471751363274 1 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1951 েমাঃ আসলাম সরদার েমাঃ গফ্ফার সরদার পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 32752 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1952 সরদার আবু জাফর মৃত রােহন uিদ্দন সরদার পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 32699 019752 03015 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1953 আিতয়ার রহমান মিল্লক মিতয়ার রহমান মিল্লক পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 33735 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682

i uি ী ী ি ী i ী ী ট ল্টু1954 েশখ নজরুল iসলাম মৃত েশখ েমামতাজ uিদ্দন পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 34474 0175666 7462 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1955 আঃ সালাম েশখ মৃত েশখ রুস্তম আলী পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 33400 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1956 হািফজ েশখ মৃত আব্দুর রহসান েশখ পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 471751363404 7 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1957 েশখ ময়নuিদ্দন মৃত iিলয়াছ েশখ পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 34197 01924 671331 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1958 েমাঃ মিনরুল iসলাম মৃত আব্দুল আিজজ েশখ পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 33851 01787 462324 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1959 েশখ আিমনুল iসলাম মৃত আব্দুল কােদর েশখ পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 32682 019866 76352 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1960 নুরুল iসলাম িশকদার মৃত েসাবহান িশকদার পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 34135 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1961 িমনা েবগম দুখী েবগম মিহলা গৃিহনী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 34011 01910 302159 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1962 রবব্ানী সরদার মৃত আিসব সরদার পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 32861 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1963 iকবাল েমাড়ল আলতাফ েমাড়ল পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136332 40 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1964 েসিলম েশখ েমাঃ আজহার েশখ পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 34437 01949 330955 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1965 হািববুর রহমান মৃত আব্দুল oহাব েশখ পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 33788 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1966 েমাশােরফ মিল্লক মৃত মান্দার মিল্লক পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 34040 01996 692027 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1967 মুিজবর মিল্লক েখারেশদ মিল্লক পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 33643 রাজীব দাস টাল্টু 17121956821967 মুিজবর মিল্লক েখারেশদ মিল্লক পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 33643 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1968 নূর েমাহাম্মদ িশকদার মৃত েসাবহান েশখ পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 18053 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1969 দুলাল হাoলাদার েমাঃ জালাল হাoলাদার পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 34429 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1970 িমকাiল েশখ রিহম েশখ পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 32542 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1971 েশখ আিরফ েহােসন মৃত েশখ সামছুর রহমান পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 32400 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1972 আসাদ সরদার সরদার খিললুর রহমান পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 32657 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682



1973 রoশায়ারা েবগম েমাকসুদুল সরদার মিহলা গৃিহনী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 32611 01955 796736 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1974 আিরফ েশখ মিফজুল েশখ পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 34132 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1975 েমাঃ রুহুল েশখ মৃত আব্দুল আিজজ েশখ পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 33841 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1976 সবুরুেন্নছা আবুল কালাম েশখ মিহলা গৃিহনী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 32434 01760 088636 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1977 আঃ মান্নান মিল্লক আজগর আলী মিল্লক পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 33853 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1978 আছমা েবগম িসরাজুল iসলাম মিহলা গৃিহনী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 32529 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1979 আঃ আিজজ গাজী মৃত েমাহাম্মাদ আলী গাজী পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 34540 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1980 িরয়াজ মাহমুদ খান েমাঃ শাহজাহান আলী খান পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 3000165 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1981 রিজনা েবগম জাহাঙ্গীর েশখ মিহলা গৃিহনী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 32736 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682

ী ী ি ী i ী ী ট ল্টু1982 েমাঃ কুদ্দুস আব্দুল মােলক েশখ পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 32964 01975 611890 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1983 আবুল কালাম লাল িময়া শরীফ পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 32809 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1984 েমাঃ iসাহাক পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 34595 01918 372737 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1985 বােশত মিল্লক মৃত মান্দার মিল্লক পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 33634 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1986 আহম্মদ আলী আলী েহােসন পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 33375 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1987 iuনুছ আলী েশখ মৃত আিমন uিদ্দন েশখ পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136326 12 019855 49267 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1988 েমাঃ সবুজ মিল্লক হািববুর রহমান মিল্লক পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 33737 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1989 কাজী েমাবােশর েহােসন গাজী নূর েমাহাম্মদ পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 32850 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1990 েশখ েগালাম নবী মৃত েশখ জালাল uিদ্দন পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 34382 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1991 আেনায়ারা েবগম আলতাফ েশখ মিহলা গৃিহনী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 32527 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1992 রুমুছা েবগম েমাস্তািফজুর রহমান মিহলা গৃিহনী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 33762 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1993 শিহদুল েশখ হািনফ েশখ পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 34541 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1994 জােবদ আলী েমাল্লা গফুর েমাল্লা পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 32975 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1995 হাসান আলী হাoলাদার মৃত আঃ আিজজ পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 32517 রাজীব দাস টাল্টু 17121956821995 হাসান আলী হাoলাদার মৃত আঃ আিজজ পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 32517 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1996 আিরজুল েশখ েমাঃ সুলতান েশখ পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 34488 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1997 আবুল েহােসন মৃত আঃ মিজদ েশখ পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 34550 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1998 রজব আলী েমাল্লা গফুর েমাল্লা পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 32983 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
1999 রিফকুল iসলাম আঃ মিজদ সরদার পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 32695 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
2000 লালু আকন মৃত নূর েমাহাম্মদ আকন পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 32819 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682



2001 জুেয়ল রানা গাজী মুনছুর গাজী পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 32697 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
2002 েমাঃ মিকত সরদার আঃ মিজদ সরদার পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 32684 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
2003 রািহলা েবগম কালাম েশখ মিহলা গৃিহনী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 33708 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
2004 লুৎফর রহমান আঃ সালাত পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 33810 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
2005 শাহনাজ েবগম েশখ ফারুক মিহলা গৃিহনী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 33710 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
2006 আিঞ্জলা েবগম আব্দুর রব মিহলা গৃিহনী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 32726 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
2007 মােলক গাজী মৃত আলী গাজী পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 471751363454 2 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
2008 জহুর েশখ মৃত আিকজ uিদ্দন েশখ পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 33832 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
2009 েমাঃ শাহ জাহান আব্দুস সাত্তার েশখ পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 33907 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682

ী ি ি ী ি ী i ী ী ট ল্টু2010 রাণী েবগম আেনায়ার েহােসন মিহলা গৃিহনী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 33979 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
2011 শািহনূর রহমান েমাঃ শাহাদাত পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 34601 01913 933960 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
2012 হারুনুর বাশার eম, e হািমদ েমাল্লা পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 33609 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
2013 আঃ রাজ্জাক েশখ মৃত oহাব েশখ পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 32675 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
2014 গফ্ফার সরদার মৃত কালু সরদার পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 32751 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
2015 eস,eম, রাহাদ শাহিরয়া েমাঃ হারুন aর রিশদ পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 34360 019624 55470 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
2016 সাঈদ েমাল্লা আব্দুল আলম েমাল্লা পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 34000 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
2017 েমাঃ জহুরুল হক মৃত েশখ iশারuিদ্দন পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 33993 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
2018 আক্তার মিল্লক মৃত সাত্তার মিল্লক পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 33633 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
2019 েগালাম রসুল মৃত আব্দুল খােলক পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 34060 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
2020 লাiলী েবগম হািমদ েমাল্লা মিহলা গৃিহনী খানেমা:পুর ৯ আiচগাতী 4717513635370 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
2021 সাঈদুর রহমান আকবর আলী পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 33607 0193126 5532 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
2022 েসেকন্দার মিল্লক oমর আলী মিল্লক পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 33345 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
2023 মেনায়ারা েবগম েসাবহান গাজী মিহলা গৃিহনী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175813634 332 রাজীব দাস টাল্টু 17121956822023 মেনায়ারা েবগম েসাবহান গাজী মিহলা গৃিহনী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175813634 332 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
2024 শিহদুল iসলাম আিজজ েমাড়ল পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 50096 01964 575345 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
2025 েমাঃ শিহদুল iসলাম েগালাম রবব্ানী সরদার পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 32515 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
2026 বিদয়ার রহমান মিল্লক মৃত মিতয়ার রহমান মিল্লক পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 32515 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
2027 আিরফুল iসলাম েশখ আব্দুল খােলক পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 33738 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
2028 আিজজুর রহমান েগালাম রহমান মিল্লক পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 34022 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682



2029 রিফক খান খান েরজoয়ান পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 33794 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
2030 হািমদ েশখ সামছুর রহমান েশখ পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 33739 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
2031 iনামুল িবশব্াস পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 34005 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
2032 শিহদুল iসলাম মৃত আব্দুল কিরম পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 32887 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
2033 আিলম েশখ মৃত সেলমান েশখ পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 33931 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
2034 আিনসুর রহমান েমাড়ল েমাঃ শিহদুল iসলাম পুরুষ মজীবী িশরগাতী 8 আiচগাতী 47175136 33743 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
2035 েশখ আনছার আলী মৃত সােহব আলী পুরুষ মজীবী খানেমাহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 98920 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
2036 কামাল েশখ আকবার েশখ পুরুষ মজীবী খানেমাহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 35427 01924 810040 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
2037 েমাঃ জাহাঙ্গীর সরদার েমাঃ িসিদ্দক সরদার পুরুষ মজীবী খানেমাহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 14894 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682

ি ি ী ি ি ী i ী ী ট ল্টু2038 তািনয়া েবগম আলািময়া বয্াপারী মিহলা গৃিহনী খানেমাহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 379729 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
2039 রােবয়া েবগম জুম্মান তালুকদার মিহলা গৃিহনী খানেমাহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 12668 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
2040 েশখ আমজাদ েহােসন মৃত আফসার েহােসন পুরুষ মজীবী খানেমাহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 34798 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
2041 সাহাবুিদ্দন েশখ সাiজুিদ্দন েশখ পুরুষ মজীবী খানেমাহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 14744 রাজীব দাস টাল্টু 1712195682
2042 মায়া েবগম িমজানুর রহমান মিহলা গৃিহনী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136146 86 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2043 তিহদুল iসলাম মৃত iসমাiল েশখ পুরুষ মজীবী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 4717513634 883 01912 767950 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2044 হািলমা েবগম কাঞ্চন আলী হাoলাদার মিহলা গৃিহনী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 471751363 5801 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2045 iসেমাত আরা েবগম আবুল বাশার সরদার মিহলা গৃিহনী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 4717513614 895 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2046 নূর জাহান েবগম মুিজবর বয্াপারী মিহলা গৃিহনী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 14727 1918306990 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2047  েবল্লাল হাoলাদার oসমান হাoলাদার পুরুষ মজীবী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 471751361 6438 1949625168 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2048  েমাঃ জামাল সরদার েমাছাক সরদার পুরুষ মজীবী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 471751363 5203 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2049  েমাঃ েখাকন েশখ মৃত ঝড়ু েশখ পুরুষ মজীবী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 35151 1910377181 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2050 সাফােয়ত েচৗধুরী মৃত আতাহার েচৗধুরী পুরুষ মজীবী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 4717513 635154 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2051 কাজল েবগম েদেলায়ার েহােসন মিহলা গৃিহনী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 20512 1752361276 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯32662051 কাজল েবগম েদেলায়ার েহােসন মিহলা গৃিহনী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 20512 1752361276 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2052 িনলুফা iয়াসিমন জাহাঙ্গীর েহােসন মিহলা গৃিহনী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 4717513620 511 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2053 আেবনুবা েবগম নূর iসলাম মিহলা গৃিহনী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 471751361 3918 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2054 iি স েশখ আঃ জবব্ার েশখ পুরুষ মজীবী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 14569 1913734433 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2055 েরখা মাহামুদ সুলতান মাহামুদ মিহলা গৃিহনী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 34703 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2056 তাহিমনা েবগম হারুনার রািসদ মিহলা গৃিহনী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 471751363 5663 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266



2057 েশখ ডািলম েহােসন মৃত মিমন uিদ্দন পুরুষ মজীবী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 471751363 5292 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2058 iমরান েহােসন iuনুস মীর পুরুষ মজীবী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 479851723 6153 1913106220 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2059 মাহাবুর রহমান মৃত মিমন uিদ্দন পুরুষ মজীবী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 35289 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2060 iকবাল েহােসন েমাহাম্মাদ আলী পুরুষ মজীবী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 4717513635 574 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2061 মাসুম িবল্লাহ েশখ নজরুল iসলাম পুরুষ মজীবী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 471751363 4852 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2062 টুটুল গাiন লিতফ গাiন পুরুষ মজীবী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 34783 1961130697 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2063 হারুন মিল্লক মৃত আদম মিল্লক পুরুষ মজীবী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 35792 1724585748 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2064 খািদজা েবগম নুর আলম মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 3 আiচগাতী 4717513611751 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2065 েশখ েসিলম মৃত মিমন uিদ্দন পুরুষ মজীবী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 35449 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266

i ি iি ী ী i ী ি ি2066 i ািহম হাoলাদার iি স হাoলাদার পুরুষ মজীবী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 14628 1907276956 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2067 আঃ হািলম মৃত iংগুল uিদ্দন পুরুষ মজীবী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 4795121384 106 1950116873 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2068 iকরাম েহােসন মৃত আঃ খােলক পুরুষ মজীবী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 34801 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2069 আলমগীর েহােসন আকবর েশখ পুরুষ মজীবী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 14695 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2070 েশখ জাহাঙ্গীর েহােসন আঃ গফুর পুরুষ মজীবী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 35252 1990945835 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2071 িলিপ েবগম ফারুক েশখ মিহলা গৃিহনী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 4717513607524 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2072 আেনায়ারা েবগম মৃত আঃ গফুর মিহলা গৃিহনী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 35454 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2073 েমা: ফজর েশখ েশখ েমা: হাসান পুরুষ মজীবী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 4717513000397 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2074 নূর আলম িসিদ্দিক আবুল কালাম পুরুষ মজীবী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 35271 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2075 শিরফুল iসলাম মৃত হােশম েশখ পুরুষ মজীবী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 34856 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2076 সালাuিদ্দন গাজী আফসার গাজী পুরুষ মজীবী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 35701 1915901660 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2077 আক্তার হাoলাদার মৃত আশরাফ পুরুষ মজীবী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 29858 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2078 েমাঃ বাচ্চু মিতয়ার রহমান তালুকদার পুরুষ মজীবী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 34873 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2079 েশখ iি স আলী মৃত েগালাম েশখ পুরুষ মজীবী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 34803 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯32662079 েশখ iি স আলী মৃত েগালাম েশখ পুরুষ মজীবী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 34803 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2080 েশখ িসরাজুল iসলাম মৃত সেলমান েশখ পুরুষ মজীবী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 35597 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2081 আিরফুল েশখ মৃত হােশম েশখ পুরুষ মজীবী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 1993 4717513000149 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2082 েহাসেনয়ারা েবগম েমাঃ আলমগীর েহােসন মিহলা গৃিহনী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 96386 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2083 আবব্াস েশখ মৃত মহী uিদ্দন েশখ পুরুষ মজীবী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 34887 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2084 আিরফা সুলতানা েশখ মিনর আহেম্মদ মিহলা গৃিহনী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 35013 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266



2085 রিহমা েবগম iিলয়াস েশখ মিহলা গৃিহনী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 34816 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2086 েগালাম রসুল সরদার মৃত আফতাব আলী পুরুষ মজীবী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 12506 1728450793 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2087 েশখ আকরাম েহােসন মৃত েছকেমাতুল্লা েশখ পুরুষ মজীবী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 34935 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2088 জাহানারা েবগম iমান গাজী মিহলা গৃিহনী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 35646 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2089 িশল্পী েবগম iকরাম েহােসন মিহলা গৃিহনী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 34849 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2090 নাজমা েবগম জালাল েশখ মিহলা গৃিহনী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 35587 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2091 েশখ আঃ সত্তার আঃ রব পুরুষ মজীবী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 35578 1983001668 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2092 eস,eম মিনর েহােসন নূর iসলাম পুরুষ মজীবী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 34722 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2093 েশখ আলী েহােসন মৃত আঃ গিন পুরুষ মজীবী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 34737 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266

ি ি ী ী i ী ি ি2094 েসােহল মিল্লক মৃত েখাকন মিল্লক পুরুষ মজীবী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 4717 513000207 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2095 েশখ নািসর uিদ্দন মৃত আঃ লিতফ পুরুষ মজীবী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 4871 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2096 iকবাল েহােসন মিল্লক মৃত আঃ গিন পুরুষ মজীবী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 34965 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2097 েশখ আলতাপ েহােসন মৃত আঃ গিন পুরুষ মজীবী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 35747 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2098 েশখ েমেহদী হাসান (হান্নান) মৃত আঃ জবব্ার েশখ পুরুষ মজীবী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 34824 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2099 আবু বক্কার িসিদ্দক আকবর েশখ পুরুষ মজীবী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 14754 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2100 বাবুল েশখ েসেকন্দার পুরুষ মজীবী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 35445 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2101 জােহদা েবগম আবুল বাসার মিহলা গৃিহনী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 34748 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2102 হনুফা েবগম মৃত কিবর খন্দকার মিহলা গৃিহনী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 22832 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2103 সুমন খন্দকার েমাবারক েশখ পুরুষ মজীবী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 471751 3000055 1921949285 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2104 িফেরাজ েশখ েমাদােচ্ছর েশখ পুরুষ মজীবী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 08109 1940547167 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2105 আকিলমা েবগম দব্ীন মহাম্মদ মিহলা গৃিহনী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 35816 1933627589 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2106 েশখ মহািসন লিতফ েশখ পুরুষ মজীবী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 35315 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2107 িমজানুর রহমান লিতফ েশখ পুরুষ মজীবী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 35260 1932672861 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯32662107 িমজানুর রহমান লিতফ েশখ পুরুষ মজীবী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 35260 1932672861 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2108 লুৎফর েশখ আসলাম হাoলাদার পুরুষ মজীবী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 35620 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2109 িনরা েবগম মৃত আঃ গিন মিহলা গৃিহনী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 4717513 6 1920291880 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2110 জািকর েহােসন মৃত আঃ গফর পুরুষ মজীবী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 35259 1936614202 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2111 জািকর েহােসন মৃত আঃ গফুর পুরুষ মজীবী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 35366 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2112 ছুরাফ েশখ মৃত আঃ খােলক পুরুষ মজীবী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 34807 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266



2113 আকমাল েচৗধুরী দিলল েচৗধুরী পুরুষ মজীবী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 14719 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2114 আল আিমন গাiন লিতফ গাiন পুরুষ মজীবী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 34799 1939133217 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2115 সািহনা েবগম আঃ মান্নান মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া আiচগাতী 47175136 34731 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2116 দবীর গাiন িকসমত গাiন পুরুষ মজীবী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 35748 1923942844 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2117 েবল্লাল েহােসন মৃত রুস্তম েশখ পুরুষ মজীবী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 34989 1960238398 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2118 জরব আলী মৃত মিমন uিদ্দন পুরুষ মজীবী খানমহাম্মদপুর 9 আiচগাতী 47175136 35170 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2119 রুহুল আিমন গাজী মৃত েতােকল গাজী পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 29836 1992741025 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2120 হািলমা েশখ মৃত আিজজ েশখ মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26340 1950141341 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2121 মুনসুর েমালয্া মৃত শুকুর েমালয্া পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 30018 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266

ী ি i iি ী ী ী ী ি িট i ী ি ি2122 মীর শািহদুল iসলাম মৃত iি স আলী মীর পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 29652 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2123 েশখ আিশকুজ্জামান মৃত সাত্তার আলী পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 4717513629 469 1931037981 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2124 েমাঃ েসিলম হাoলাদার মৃত েমাঃ আবুল বাশার পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 1976 4717513000013 1935643832 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2125 শoকত নূর েহােসন খিলফা পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 29843 191143113 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2126 েমাঃ আiয়ুব আলী মৃত েশখ iসহাক পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 471751 36 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2127 েমাঃ েগালাম রসুল মিল্লক মৃত েসাহরাব েহােসন পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 29918 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2128 েমাঃ আিনস েমাঃ মুিজবর রহমান পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 26172949 22264 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2129 েমাঃ iসরািফল েহােসন মৃত শামসুল হক পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 28467 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2130 আব্দুল্লাহ িবশব্াস নূর েমাহাম্মদ িবশব্াস পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 29901 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2131 ছাiদ খিরফা নূর েহােসন খিলফা পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 29857 1967603622 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2132 েশখ রািজব েশখ আiয়ুব আরী পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26974 1914685706 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2133 রািবব্ হাoলাদার মৃত েমাঃ আবুল কালাম পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 4717513000 198 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2134 েশখ শাহাদাৎ েহােসন মৃত েরাকন uিদ্দন পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 29390 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2135 িমনাহাজ uিদ্দন মুন্না iসমাiল েহােসন পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 471751 36 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯32662135 িমনাহাজ uিদ্দন মুন্না iসমাiল েহােসন পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 471751 36 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2136 আিরফ ভুiয়া মৃত হািববুর রহমান পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 28433 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2137 ফরহাদ েমালয্া মৃত হায়দার েমালয্া পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 29894 1918430562 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2138 নুর iসলাম েশখ মৃত েতারাব আলী েশখ পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26683 1934943941 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2139 আঃ রাজ্জাক েশখ আজগার আলী েশখ পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 29008 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2140 েশখ মুসা মৃত শুকুর েশখ পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 29767 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266



2141 মিল্লক iমরুল কিবর েমাঃ আঃ মান্নান মিল্লক পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26833 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2142 কানাi দাস মৃত শািন্ত রাম দাস পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26549 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2143 হািনফ জমাদ্দার iসরাiল জমাদ্দার পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 29523 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2144 কাজী রবীuল iসলাম কাজী আঃ রuফ পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 27011 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2145 রনিজত কুমার দাস মৃত ফিকর চ  দাস পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26675 1949207940 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2146 কাজী আবুল েহােসন  মৃত কােশম কািজ পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26350 1926441097 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2147 আসাদুর রহমান বকিস ছেলমান বকিস পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26395 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2148  সুবাস কুমার দাস মেনারঞ্জন দাস পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26555 1997346136 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2149 েবগ েরজাuল কিরম মৃত েবগ iসমাiল পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 34735 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266

র্ ী ী ি িট i ী ি ি2150  aজুর্ন কুমার দাস মৃত aধর চ  দাস পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26506 1937716717 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2151 সাধন দাস বাসুেদব দাস পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26467 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2152 েগৗর দাস হির েমাহন দাস পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26658 1969242115 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2153 িদপক দাস মৃত মান্দার দাস পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26701 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2154 েমাঃ আবুল কােশম েশখ মৃত আফসার েশখ পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26184 1924187592 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2155 েশখ িবল্লাল আঃ বািরক েশখ পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26781 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2156 সন্নাসী মৃত হিরদাস পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 27850 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2157 েশখ জামাল uিদ্দন মৃত েশখ েমাসেলম uিদ্দন পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26101 1917565163 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2158 েমাঃ কাoসার আলী েশখ মৃত আলী আকবর পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 29002 1987034029 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2159 েমাঃ জাফর তালুকদার মৃত সামসুর রহমান তালুকদার পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26743 1964943941 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2160 হাসান মৃত আব্দুল খােলক পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 4717513000 204 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2161 কাজী কিবর কাজী oয়াদুদ পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2162 েশখ মারুফ েহােসন মৃত েশখ সালাহuিদ্দন পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 29374 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2163 খান েমেহদী হাসান খান আবুল েহােসন পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 29485 1962434372 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯32662163 খান েমেহদী হাসান খান আবুল েহােসন পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 29485 1962434372 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2164 েমাঃ হািফজুল iসাম েমাঃ iসহাক সরদার পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 29515 1771177249 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2165 জািকর েগালদার মৃত i ািহম েগালদার পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 471751300000 1 1917947566 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2166 রুহুল আিমন েশখ oসমান েমখ পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 1994 4717513000188 1942931907 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2167 মিরয়ম খাতুন েশখ রুস্তম আলী মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 25773 1934139946 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2168 জাহানারা েবগম েশখ ফজলুল হক মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 25881 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266



2169 আফেরাজা েবগম েমালয্া রিবuল iসলাম মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 29634 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2170 রিশদা েবগম মৃত জামাল েমখ মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 29958 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2171 আকিলমা েবগম সামসুর রহমান মিল্লক মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 28903 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2172 িসবা দািস হিরচান দাসী মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26503 1939123967 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2173 তাসিলমা েবগম েমাঃ সািহদুল iসলাম মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 28854 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2174 পিল েবগম েমাঃ আনসার সরদার মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26138 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2175 সিকনা েবগম মৃত চানিময়া েশখ মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26148 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2176 নাসিরন েবগম aিহদ েশখ মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26261 1991628508 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2177 রিন্জ েবগম আঃ রিশদ মিল্লক মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 25879 1949226229 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266

ি ি ি ী ি িট i ী ি ি2178 মািহনুর েবগম েশখ শাহজাহান মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 25885 196359356 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2179 মমতাজ েবগম েমাঃ বাবুল েশখ মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26121 1925587474 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2180 েমাছাঃ হািফজা েবগম েমাঃ আেনায়ার েহােসন মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26843 1740829017 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2181 ফােতমা েবগম েসাবহান েমখ মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 471751 3000003 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2182 মাহমুদা েবগম েমাঃ হািববুর রহমান মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26851 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2183 শািহদা েবগম মৃত েশখ iয়াকুব আলী মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 25882 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2184 েমাছা: সিনয়া েবগম েমাঃ eরশাদ আলী মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26258 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2185 েমাকেরমা েবগম বাবুল বয্াপারী মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26392 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2186 েজসিমন েবগম েশখ রমজান আলী মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26247 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2187 সুিফয়া েবগম গাoসুল আজম মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26249 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2188 সালমা েবগম সেলমান বকিস মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26439 1940432971 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2189 পারভীন েবগম েশখ িমথুন মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 4717513 6 1952974383 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2190 আেলয়া েবগম হািববুর রহমান মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26401 1962046745 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2191 আয়িরন েবগম দব্ীন েমাহাম্মদ মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26332 1938117144 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯32662191 আয়িরন েবগম দব্ীন েমাহাম্মদ মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26332 1938117144 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2192 নাজমা েবগম েমাঃ শাহজাহান মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26248 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2193 আেলয়া েবগম সােহব আলী হাoলাদার মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 25326 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2194 আেমনা েবগম শিরফুল iসলাম মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 4795 121390744 1950205857 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2195 েরশমা েবগম েমাঃ আঃ হািমদ গাজী মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 4717631822 495 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2196 নাজমা েবগম নািহদ েশখ মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 28475 1928215787 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266



2197 সাহানারা মিনর আিল মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 29863 1915437908 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2198 েসতারা েবগম জাফর েমাড়ল মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 29625 1997345405 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2199 িফেরাজা েবগম েগালাম ভুiঁয়া মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 29013 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2200 আেলয়া েবগম ঢালী শাহজাহান কিবর মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26685 1730191997 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2201 নািগ র্স েবগম মৃত শাহাবুিদ্দন েশখ মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 29500 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2202 হািসনা েশখ মুস্তার মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 25770 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2203 পিল েবগম েমাহাম্মদ আলী মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26328 1938117144 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2204 ছবুরুন েনছা মৃত েশখ মকবুল েহােসন মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 29855 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2205 েহাসেনয়ারা েবগম মীর আবুল কােশম মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 28452 1989613595 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266

ী ি ি ী ি িট i ী ি ি2206 লুৎফুন েনছা েশখ েমাহাম্মদ আলী মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 300068 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2207 হুরজান েবগম মৃত েহােসন িবশব্াস মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 27043 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2208 রুিমছা েবগম মাহাতাব uিদ্দন মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 27047 192398138 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2209 আরিমন আক্তার েশখ জািকর মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26264 1949226229 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2210 িমেসস েকয়া গাজী জিহরuিদ্দন মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 29932 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2211 হাসনা িহনা আঃ মােলক েমালয্া মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 29553 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2212 িলপা আক্তার েমালয্া রাজা আহেমদ মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 22883 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2213 তানিজলা েবগম েমাঃ কুদ্দুস মীর মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 29587 1928514819 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2214 রুনা েবগম আশরাফুল সানা মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 29591 1965166109 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2215 েকােমলা েবগম মৃত হািববুর রহমান মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 29616 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2216 সাথী েবগম িমঠু েগালদার মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 28979 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2217 রীতা েবগম আসলাম েশখ মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 28921 1924187660 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2218 ঝুমুর েবগম শামীম েশখ মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 28865 1931373262 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2219 েরািজনা েবগম েশখ নাজমুল মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 28441 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯32662219 েরািজনা েবগম েশখ নাজমুল মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 28441 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2220 কাকলী েবগম েমাঃ সাজ্জাদ েহােসন মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 29519 1954653504 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2221 হািসনা কালাম ফরাজী মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 29845 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2222 সুিফয়া েবগম মুনসুর হাoলাদার মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26593 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2223 রিবuল iসলাম মৃত আলী আকবার পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 471751 36 1925322818 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2224 েলিবয়া েবগম আলমগীর মিল্লক মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 25838 1917565133 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266



2225 িশিল্প েবগম মিনর মিল্লক মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 25835 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2226 আছমা েবগম আঃ গফ্ফার েশখ মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 25830 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2227 েহাসেন আরা মৃত েমাকেছদ মিল্লক মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26828 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2228 ঝরনা েবগম আবু বক্কার েশখ মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 25889 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2229 িরমা েবগম আঃ রহমান মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26266 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2230 েমাছাঃ জিল আিবদ রহমান জিল মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26409 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2231 েজাহরা েবগম eনামুল তালুকদার মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 29880 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2232 েরহানা েবগম আঃ আিজজ েমালয্া মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 29149 1995860329 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2233 জাহানারা েবগম iসমাiল খান মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175813626 708 1949647091 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266

ী ী ি ি ী ি িট i ী ি ি2234 নরীন েবগম আজগার আলী েশখ মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26278 1924394615 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2235 আেলয়া েবগম েশখ নূর আিমন মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 28144 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2236 জাহানারা েবগম েমাঃ েগালজার খান মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 28627 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2237 হাoয়া েবগম জািহদ েশখ মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 25768 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2238 হয্ািপ েবগম েমাস্তফা েশখ মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 25867 1962000784 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2239 রুপালী েবগম েশখ জািহদ মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 4717513626 270 1948919474 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2240 রুমা আকরাম uিদ্দন েশখ মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 373 1921938561 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2241 আঃ সালাম েশখ মৃত েমাসেলম েশখ পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26722 1919825923 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2242 আবু বক্কর েশখ মৃত জাফর েশখ পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 29916 1986609341 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2243 েমাছাবত আলী েশখ হািববুর রহমান পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26383 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2244 মিনরুল iসলাম মৃত েমাসেলম েমালয্া পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 4717513 6 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2245 িলয়া আলী সরদার মৃত iuনুস সরদার পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26128 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2246 নুরুল হক তুলিময়া আজহার আলী পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 229583 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2247 জবব্ার েগালদার আঃ আিজজ পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 28946 1865007563 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯32662247 জবব্ার েগালদার আঃ আিজজ পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 28946 1865007563 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2248 গাজী মাসুদ রানা গাজী iসমাiল েহােসন পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 29525 1922484834 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2249 েমাঃ কিবরুল হক েগালদার েমাঃ জহুরুল হক পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 28930 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2250 েমাঃ আঃ uহব মৃত iশারুিদ্দন পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26784 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2251 েমাঃ রব েমালয্া েমাঃ হুমায়ুন কিবর পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 4.71751E+12 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2252 ফােয়ক হাoলাদার মৃত িসরাজ হাoলাদার পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 29986 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266



2253 মীর েগালাম েমাস্তফা মৃত েমাহেসন আলী মীর পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 29612 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2254 নুর েমাহাম্মদ েমালয্া আঃ মিজদ েমালয্া পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 29582 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2255 সালমা েবগম আবু হামজা মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 28126 1950795508 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2256 জুেলখা েবগম মৃত আশরাফ েহােসন মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 28191 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2257 হািলমা েবগম েশখ সাiফুল iসলাম মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 28209 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2258 রােশদা েবগম সাiদুল iসরাম মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 4717513 000050 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2259 আকলীমা েবগম আলী েহােসন মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 28096 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2260 আেমনা েবগম েমাঃ েমাক্তার েহােসন মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 4717513 000004 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2261 শরীফা েবগম মৃত ফরহাদ েহােসন মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26215 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266

ি ি ি ি ী ি িট i ী ি ি2262 শািকলা েবগম িশমুল েশখ মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 27041 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2263 িশuলী েবগম েসখ জািকর েহােসন মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 27118 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2264 জাহানারা েবগম েসখ জািকর মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 27786 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2265 নাজমীন েবগম েশখ আসলাম মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 28290 1950137697 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2266 েমাঃ eজাজুল মৃত iছাক মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 28291 1911953486 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2267 সািবনা েবগম  েশখ শাহাবুিদ্দন মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 28215 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2268 েশখ আিজজুর রহমান েশখ oমর আলী মুন্সী পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26212 1993995869 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2269 শoকত আলী েশখ েশখ িসিদ্দক আলী পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 293337 1997521300 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2270 েমেহদী হাসান েমাঃ i াহীম েচৗধুরী পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 4717513 628199 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2271 ফারহানা iসমাiল েশখ মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 4717513000 444 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2272 সুমন েশখ মৃত আলী েনoয়াজ েশখ পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 4717513628 069 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2273 জাহাঙ্গীর েহােসন আঃ হািমদ বাবু পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 4717513 000029 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2274 সুলতানা েবগম কিবর িদদার মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 50819 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2275 রীনা েবগম েগালাম িকবরীয়া মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 27626 1950116864 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯32662275 রীনা েবগম েগালাম িকবরীয়া মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 27626 1950116864 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2276 ঝণ র্া েবগম েমকবর আলী মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 28091 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2277 রাহাদ েশখ মৃত ে মড আলী পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 20681 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2278 iuসুফ আকন আঃ মান্নান আকন পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 27196 1920638466 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2279 সাজ্জাদ েশখ সামাদ েশখ পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 19074 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2280 কুলসুম েবগম জািকর েহােসন মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 28140 1963238713 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266



2281 েশখ আলী েহােসন েজাহর আলী পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 27135 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2282 জােবদা েবগম মক্তার আলী মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 27135 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2283 ফািহমা েবগম আিমরুল iসলাম মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 4717513 000015 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2284 রিবuল iসলাম আশরাফ আলী পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 27192 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2285 শামীমা খাতুন মৃত েমাঃ নজরুল iসলাম মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 28288 1957617812 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2286 েশখ েসাহাগ েহােসন েসখ সািহদ েহােসন পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 28114 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2287 েমাঃ আিজজুল রিবuল iসলাম পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 27203 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2288 নািসমা েবগম েশখ আিনসুর রহমান মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 288160 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2289 েমাছাঃ ফােতমা আক্তার েহকমত আলী মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 226759 1878038001 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266

i ি ি ি ী ি িট i ী ি ি2290 েমাছাঃ নূর জাহান i ািহম হক মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26817 1951915829 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2291 েমাঃ হািলম মৃত হাসমত আলী পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 27907 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2292 সািফদা খাতুন েসাহরব েহােসন মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26173 1984896907 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2293 েশখ রিফকুল iসলাম মৃত জয়নুল আেবদীন পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26287 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2294 েমাঃ আসলাম েশরজান আলী পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 28299 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2295 েশখ েরজাuল মৃত েশখ ফজেল কিরম পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 27600 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2296 হাoয়া েবগম আঃ রuফ মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 27912 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2297 কামরুল iসলাম মৃত েশখ হাসমত পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 27574 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2298 েরকেসানা পারভীন েসখ কিবর েহােসন মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26177 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2299 েশখ রােশদ uিদ্দন েশখ তিরদ আহমদ পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 27556 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2300 েশখ িফেরাজ মৃত েশখ েগালাম বারী পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 27580 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2301 েশখ নািজম uিদ্দন মৃত েশখ oিহদ আলী পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 27567 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2302 সােলহা েবগম েমাঃ আলীজান মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26871 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2303 সাহানারা েবগম েশখ ফায়কuদ্দীন মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 27558 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯32662303 সাহানারা েবগম েশখ ফায়কuদ্দীন মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 27558 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2304 সামসুন নাহার েবগম হুমায়ুন কিবর মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 28224 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2305 শরীফুল iসলাম আঃ বািরক পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 27634 1932637457 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2306 েশখ ৈসয়দ আহমদ েশখ নজরুল iসলাম পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 27200 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2307 েশখ আঃ সামাদ মৃত েশখ আঃ বারী পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 28202 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2308 েশখ শািকল মৃত েশখ েগালাম বারীক পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 27554 01914 776909 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266



2309 আফেরাজা েবগম েশখ আসাদুল মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 269 76883270723 1918045935 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2310 আবু জাফর িসকারী েশখ েগালাম িকবিরয়া পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 4717513 000299 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2311 েশখ নািদর uিদ্দন েশখ েগালাম বাির পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 27557 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2312 আিজজুর রহমান েশখ নজরুল পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 4717513 000301 1919002779 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2313 আঃ রিশদ মৃত হাসান আলী পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 471751 3627310 1745150045 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2314 কাজী খিললুল্লাহ মৃত কাজী আসাদুল্লাহ পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 28273 1912260503 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2315 েমাঃ আশরাফ uিদ্দন েমাস্তািফজুর রহমান পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 27104 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2316 েমামতাজ েবগম oয়ািহদুর রহমান মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26855 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2317 আঃ রাজ্জাক িশকদার আঃ হািমদ িশকদার পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 13712 1779135949 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266

ি iঁ ি ি ী ি িট i ী ি ি2318 ফিরদা েবগম েমাস্তফা ভুiঁয়া মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 29034 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2319 হারুন uর রিশদ রিহম পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 27863 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2320 নাজমা আেহদ আলী মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 27767 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2321 সুিফয়া েবগম েমেসর আলী মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 27870 1957611803 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2322 মিনরুল iসলাম আনসার আলী পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 546 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2323 নoরীন েকয়া েশখ মিহuিদ্দন মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 4717513 000198 1910386060 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2324 েজাহরা েবগম হািকম খান মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 28532 1910386060 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2325 মিনরা েশখ আলী আকবার মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 29773 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2326 েরােকয়া আেয়u লস্কর মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 28491 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2327 মিফজুল iসলাম মৃত eসহাক পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 27453 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2328 রিহমা iuনুস ঢালী পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 28573 1920513949 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2329 েশখ আিনস েমাঃ আলী পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26776 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2330 িরয়াজুল iসলাম মৃত আঃ হক পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 30002 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2331 েমাঃিসরাজুল iসলাম মৃত িসরাজুল iসলাম পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 28571 1761771464 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯32662331 েমাঃিসরাজুল iসলাম মৃত িসরাজুল iসলাম পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 28571 1761771464 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2332 সােলহা েবগম জামাল হাoলাদার মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 28535 191476324 70 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2333 রমজান আলী আনসার আলী পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 27542 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2334 আঃ বারী েশখ মিহuিদ্দন পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 27582 1932637457 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2335 জােবদ আলী েশখ হাসান আল িসিদ্দক আলী পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 27189 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2336 iuনুস েমাড়ল জান্নবী েমাড়ল পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 27326 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266



2337 েশখ িনয়ামুল হক েশখ আঃ হাi পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 28264 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2338 তাছিলমা েবগম আিজজুল েমাড়ল মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 27246 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2339 েশখ আশরাফ আলী েশখ আেম্মদ আলী পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 471751 36 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2340 সুলতানা েবগম মিফজুল iসলাম মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 27500 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2341 নূর জাহান েবগম মৃত কাজী আসাদুল্লাহ মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 28233 1839730233 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2342 খান রিফকুল iসলাম মৃত আঃ হািকম খান পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 27576 1966978869 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2343 েশখ আহমদ আলী মৃত েশখ আদাদ আলী পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 27073 1988492427 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2344 মেনায়ারা েবগম েশখ হািববুর রহমান মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 4717513629 369 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2345 সুরাজuিদ্দন েশখ আঃ oিছদ পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 27426 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266

ী ি ী ী ি িট i ী ি ি2346 েমাঃ েশরজান আলী মৃত আঃ রিশদ পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 27515 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2347 েশখ েতৗিহদ মৃত েশখ আঃ রিশদ পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 27426 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2348 েমাঃ িসিদ্দকুর রহমান আঃ খােলক পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 28607 1671771464 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2349 পিপ খাতুন আঃ হাi মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 4717513 000031 1766733909 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2350 েরেহনা েশখ আঃ জবব্ার মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 29388 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2351 শিরফুল iসলাম মৃত েগালাম রহমান পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 27288 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2352 হােজরা েবগম আিজমুিদ্দন মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 28507 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2353 মান্নান েশখ মৃত আঃ হািমদ পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 28576 1997255481 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2354 মীর আবুল েহােসন মৃত iি স মীর পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 26940 70224333 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2355 আব্দুল্লাহ মৃত মতেলব আলী মীর পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 28608 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2356 জিল েবগম iকরাম েহােসন মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 28145 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2357 আিছয়া েবগম মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 471751 36 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2358 iি স আলী পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 471751 36 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2359 লািক েবগম হােফজ সরদার মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 05595 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯32662359 লািক েবগম হােফজ সরদার মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 05595 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2360 েমাঃ রহমান েমাঃ আবুল কােশম পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 02100 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2361 েমাশােররফ বয্াপারী আলাuিদ্দন বয্াপারী পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 4717513 00006 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2362 iuনুছ ফিকর হােসম ফিকর পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 00791 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2363 েমাঃ iuনুছ নবাব আলী ফিকর পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 033765 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2364 েমাঃ হিব ফিকর েমাঃ oসমান ফিকর পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 02955 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266



2365 েমাঃ নজরুল iসলাম েমাকােম্মল বারী পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 471756 7651569 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2366 ৈসয়দ িরপন আলী ৈসয়দ জািহদ পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 03374 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2367 েমাঃ আসাদ েশখ আব্দুল গিণ েশখ পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 06107 1951915829 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2368 রানা হাoলাদার তােহর হাoলাদার পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 01565 1931643831 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2369 েমাঃ েসাহাগ েহােসন েমাঃ হারুন aর রিশদ পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 04010 1967554938 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2370 েমাঃ সালাম খা েমাঃ শিফক খা পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 00801 1929185131 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2371 েমাঃ uজ্জব্ল ফিকর েমাঃ কােশম ফিকর পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 00790 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2372 েমাঃ আবু হািনফ হাoলাদার েমাসেলমuিদ্দন হাoলাদার পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175676 48382 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2373 েমাঃ েরজাuল আকবর খা পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 04390 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266

ী ী ী ী ি িট i ী ি ি2374 েমাঃ আকবর গাজী কুদ্দুস গাজী পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 02773 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2375 েমাঃ িমন্টু হাoলাদার েমাঃ i ািহম হাoলাদার পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175131 00842 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2376 েমাঃ রিফক েমাঃ আকবর পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175130 1571 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2377 েমাঃ আিমর েশখ েমাঃডাবলু েশখ পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 1994 3513290008988 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2378 েমাঃ েদেলায়ার েহােসন েমাঃ জিহর েশখ পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 033857 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2379 িপনা েবগম aমল চ  রায় পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 07515 1916808329 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2380 নয়ন তারা ৈসয়দ আহেম্মদ মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 01518 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2381 েমাঃ আসাদ েমাঃ েমাসেলম পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175122 411432 1963596185 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2382 েমাঃ শিহদ হাoলাদার নূর েমাহাম্মদ হাoলাদার পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 03112 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2383 আেলয়া েবগম রশীদ গাজী মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 02593 1965421203 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2384 সােল আহেম্মদ মকবুল গাজী পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 00910 1965421203 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2385 শাহ আলম আঃ খােলক পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 02478 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2386 েমাঃ েহলাল েহােসন েমাঃ মকবুল হাoলাদার পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 04681 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2387 iবাদত লস্কর সত্তর লস্কর পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 04898 1924195954 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯32662387 iবাদত লস্কর সত্তর লস্কর পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 04898 1924195954 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2388 িমজানুর রহমান খিলফা খােলক খিলফা পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 03841 1918572748 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2389 েমাঃ েতাফােজ্জল হাoলাদার েমামতাজ হাoলাদার পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 033979 1934266827 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2390 সুিফয়া েবগম শাহ জাহান বয্াপারী মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 02153 1931441453 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2391 কাজল েবগম রিবuল iসলাম মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 02484 177261592 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2392 েশফালী েবগম নoয়াব আলী েমাল্লা মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 04784 191677927 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266



2393 iলািহ ,েমাল্লা েমাঃ আিকজ েমাল্লা পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 02486 19641327 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2394 রুকসানা েবগম ছািলম িবশব্াস মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 1983 5612814000007 1758176647 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2395 িফেরাজা েবগম েমাঃ নজরুল েশখ মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 03108 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2396 েজসিমন খাতুন সালাম েশখ মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 04782 1919835024 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2397 সব্প্না খাতুন পাiজার ফিকর মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 04465 191793904 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2398 শাহনাজ পারভীন েমাঃ শিহদুল মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 04803 192467078 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2399 লাবনী েবগম জািহদুল হাoলাদার মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 1990 4717513000129 1956454224 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2400 েমাঃ আব্দুল কােদর হাoলাদার েমাঃ আকবার হাoলাদার পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 03922 1922875117 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2401 তাজনুর েবগম নূর েমাহাম্মদ মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 02591 1922646892 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266

ি ি ী ি ি ী ি িট i ী ি ি2402 শািহনা েবগম নািসর গাজী মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 02508 1924195731 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2403 মােলকা েবগম মকবুল হাoলাদার মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 471751 36 1741272827 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2404 শাহজাহান েমাঃ কালু বয্াপারী পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 05426 194649412 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2405 কুলছুম েবগম েমাঃ আব্দুল আিজজ মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 02193 1624311238 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2406 েমােমনা েবগম কাজী হারুন রিশদ মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 03679 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2407 িহরা েবগম কাজী েসাহাগ iসলাম মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 01942 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2408 মনজু েবগম ফজর আলী িশকদার মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 04814 1998108740 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2409 ফিরদা েবগম মুিজবর হাoলাদার মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 02510 1716475179 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2410 গীতা সাহা রতন সাহা মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 02988 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2411 হািলম হাoলাদার েমাসেলম হাoলাদার পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 05406 1684224876 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2412 আিনছুর রহমান মহাবুর হক পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 06264 1681537466 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2413 সিখনা েবগম সত্তার গাজী মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 05836 1681537466 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2414 সুিফয়া েবগম মুনছুর আলী মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 07043 1926602685 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2415 েমাঃ িরয়াদ েশখ বাবুল েশখ পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 03382 1935696940 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯32662415 েমাঃ িরয়াদ েশখ বাবুল েশখ পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 03382 1935696940 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2416 েমাঃ হািফজুল iসলাম পুরুষ মজীবী আiচগাতী 1 আiচগাতী 47175136 02949 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2417 িপয়ারী েবগম কবীর েমাল্লা মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 00075 19303 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2418 নািছমা েবগম আশরাফ েশখ মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 00055 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2419 সািহদা েবগম আঃ সালাম হাoলাদার মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 00579 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2420 নাজমা েবগম েমাঃ েলাকমান মীর মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 04004 19866 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266



2421 আেমনা েবগম েমাঃ আঃ সাত্তার মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 02220 19546 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2422 হািলমা েবগম হািববুল্লাহ িসকদার মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 471752700000 5 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2423 জীবন খা েমাঃ জয়নাল আেবিদন পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 02099 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2424 েমামতা রাণী দাস বাবুল দাস মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 05491 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2425 সব্রসতী রাণী পল্টু দাস মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 05490 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2426 সিখনা েবগম েশখ আনারুল iসলাম মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 02507 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2427 েমেহরুন েবগম েমাঃ শাহাজাহান মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 04960 193655 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2428 েহনা েবগম েমাঃ খিবরuিদ্দন মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 13532 1721168428 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2429 িশলা দাস লক্ষন দাস মিহলা গৃিহনী জুিগহািট 7 আiচগাতী 47175136 37753 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266

ী ী ী ি িট i ী ি ি2430 েমাঃ আলী আকবর আঃ সাত্তার েশখ পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 10360 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2431 iয়াছিমন েবগম েশখ েমাহাম্মদ আলী মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 10358 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2432 নাহার েবগম iসমাiল হাoলাদার মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 11539 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2433 িফেরাজা েবগম মিফজুল iসলাম মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 11479 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2434 বকুল েবগম মৃত চ দ িময়া মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 13108 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2435 ছায়রা েবগম জয়নাল হাoলাদার মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 08452 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2436 িশল্পী েবগম সজল বয্াপারী মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 11194 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2437 সুিম আক্তার আলম সরদার মিহলা গৃিহনী রাজাপুর 3 আiচগাতী 4792106084366 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2438 েনছারুন েবগম শরীফ েহােসন মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 10147 17161816 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2439 েদালা েবগম আকবার আলী েশখ মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 12823 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2440 নািছমা েবগম েমাজােম্মল গাজী মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 09635 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2441 সিবতা ঘরামী হেরন ঘরামী মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 4717513609582 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2442 ফােতমা েবগম নান্টু ঢালী মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175130000 43 1926320 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2443 েমাঃ সালাম েশখ মৃত আফতাব েশখ পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 15922 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯32662443 েমাঃ সালাম েশখ মৃত আফতাব েশখ পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 15922 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2444 আসাদ েশখ েশখ েসিলম পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 4717513000 330 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2445 আকুল েহােসন ফজলুর রহমান বয্াপারী পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 14926 1717668830 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2446 িপয়ারা েবগম আঃ আিজজ হাoলাদার মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 15241 1926928036 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2447 নাজমা েবগম েমাঃ মুনছুর সরদার মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 14479 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2448 নািছমা েবগম েমাঃ ফারুক খান মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 14264 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266



2449 সালমা েবগম েমাঃ িরপন মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 15223 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2450 সােজদা েবগম েমাঃ জয়নাল হাoলাদার মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 14365 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2451 জাহানারা েবগম েমাঃ হািবব খা মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 15910 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2452 শাহানা েবগম েমাশােরফ েমাল্লা মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 4717513616 305 1921293221 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2453 জািহদুল iসলাম নূর iসলাম পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 18453 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2454 কাজী iমামুল iসলাম কাজী আঃ oহাব পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 22917 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2455 রিহম বাদশা েমাঃ েসাহরাব েহােসন পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 19764 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2456 আলী আহেম্মদ হাজী আব্দুল aেহদ পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 12137 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2457 িনলুফা iয়াছিমন বাবু েদoয়ান পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 4717513 000126 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266

i ি ি uি ি ি ী ি িট i ী ি ি2458 iয়াছিমন েবগম েমাঃ িগয়াস uিদ্দন মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 19084 17687416 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2459 েসাহরাব খান সুলতান খান পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 23430 192557930 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2460 লাল িময়া হাoলাদার আঃ রিশদ হাoলাদার পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 19769 1913252376 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2461 জাহানারা েবগম েখারেশদ হাoলাদার মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 23871 1925230347 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2462 েমাঃ নািসর uিদ্দন আবুল কােশম েশখ পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 21044 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2463 হািলমা খাতুন মৃত ফারুক মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 4717513 000007 1961974956 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2464 মিতয়ার রহমান খান আঃ কােদর খান পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 20483 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2465 জাহানারা েবগম আঃ রিহম হাoলাদার মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 22474 1713659423 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2466 েসতারা েবগম আঃ মােলক মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 22634 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2467 েমাঃ শািহদ হাoলাদার েমাঃ েমাস্তফা হাoলাদার পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 1993 4717513017227 1936160702 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2468 চ ন বানু আবুল কালাম আজাদ পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 22889 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2469 েমামতা েবগম হাসী আঃ জিলল হাoলাদার মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 23482 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2470 খািদজা েবগম লাল িময়া মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 471751 36 1992868244 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2471 পারভীন আক্তার বিদয়ার ঢালী মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 22488 184698091 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯32662471 পারভীন আক্তার বিদয়ার ঢালী মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 22488 184698091 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2472 ছায়রা আশরাফ মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 6 আiচগাতী 47175136 24911 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2473 েশখ েসিলম মৃত আঃ জবব্ার পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 19537 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2474 িদিলপ চ  রায় ৈকলাশ চ  রায় পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 24536 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2475 আিছয়া েবগম েমাঃ েহমােয়ত েহােসন মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 19588 1917998283 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2476 iিলয়াছ েহােসন েশখ েগালাম েমাহাম্মদ পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 24517 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266



2477 েরািজনা েবগম আলম েশখ মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 6 আiচগাতী 5.82862E+23 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2478 েমাঃ আসলাম েহােসন েশখ েগালাম েমাহাম্মদ েশখ পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 19586 1949869306 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2479 নারান চ  পাল মৃত শশধর পাল পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 24659 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2480 েমাঃ শাহ আলম েশখ েমাঃ েজানাব আলী েশখ পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 20231 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2481 েমাঃ আবুল বাশার েমাঃ মােলক েশখ পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 25576 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2482 আকিলমা েবগম বাদল েশেখ মিহলা গৃিহনী েদয়াড়া 6 আiচগাতী 4717513622883 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2483 eস,েক িসরাজ েশখ oিহদ পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 22483 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2484 িতমা মৃত েখাকা দাস মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 4717513000 263 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2485 পুষ্প রাণী দাসী িবমল দাস মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26585 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266

uি ি ি ী ি িট i ী ি ি2486 েরেহনা েবগম বাহাuিদ্দন মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 29816 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2487 aিহনূর েবগম েসেকন্দার েশখ মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 29342 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2488 শািহদা েবগম েশখ iমরান েহােসন মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 28506 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2489 শয্ামল কুমার দাস রবীন দাস পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26499 1920436466 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2490 িমেসস েরহানা েশখ েমাঃ নািসর েশখ মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26117 1936837652 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2491 েমাসাঃ আরজু আরা েবগম েমাঃ বিছর খা মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26831 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2492 েশখ iকবাল েহােসন েশখ আমীর আলী পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 471751300000 5 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2493 আরিজনা তািরকুল েশখ পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 28471 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2494 নূর জাহান েবগম মৃত আঃ খােলক েশখ পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26178 198896866 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2495 েশখ েগালাম মাসুদ েশখ আঃ মােলক পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26352 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2496 েশখ হািমদুর রিশদ েশখ আঃ মান্নান পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 28316 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2497 েমাঃ জাফরুল iসলাম েশখ আকবর আলী পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 28277 1932637457 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2498 েরােকয়া েবগম েমাঃ আনছার আলী মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 27541 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2499 েমাঃ রিফকুল iসলাম মৃত েশখ আঃ রিহম পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 28119 1922303625 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯32662499 েমাঃ রিফকুল iসলাম মৃত েশখ আঃ রিহম পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 28119 1922303625 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2500 আেমনা েবগম েমাঃ রিফকুল iসলাম মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 471751 36 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2501 েশখ েশরশাহ েশখ নূরন্নবী পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 471751362826 1 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2502 েজয্াস্না েবগম েমাঃ মিফজ মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 28065 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2503 আহসান হািবব জিন েমাঃ আশরাফ আলী পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26977 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2504 কাজী েমজবাহuিদ্দন মুফিত মৃত কাজী জিসম uিদ্দন পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 28231 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266



2505 নািছমা েবগম েমাঃ সাiফুল iসলাম মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 4717513 000005 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2506 িমেসস েরহানা েশখ েমাঃ নািসর েশখ মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26117 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2507 েমাসাঃ আরজু আরা েবগম েমাঃ বিছর খা মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26831 1910502880 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2508 েশখ iকবাল েহােসন েশখ আমীর আলী পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 4717513 000005 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2509 আরিজনা তািরকুল েশখ মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 28471 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2510 নূর জাহান েবগম মৃত আঃ খােলক েশখ পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26178 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2511 েশখ েগালাম মাসুদ েশখ আঃ মােলক পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26352 1917938697 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2512 েশখ হািমদুর রিশদ েশখ আঃ মান্নান পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 28316 199633292 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2513 েমাঃ জাফরুল iসলাম েশখ আকবর আলী পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 28277 1913491614 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266

ী ি ি ী ি িট i ী ি ি2514 েরােকয়া েবগম েমাঃ আনছার আলী মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 27541 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2515 েমাঃ রিফকুল iসলাম মৃত েশখ আঃ রিহম পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 28119 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2516 আেমনা েবগম েমাঃ রিফকুল iসলাম মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 471751 36 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2517 েশখ েশরশাহ েশখ নূরন্নবী পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 28261 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2518 েজয্াৎস্না েবগম েমাঃ মিফজ মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 28065 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2519 আহসান হািবব জিন েমাঃ আশরাফ আলী পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 26977 1993099173 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2520 লাiজু েবগম িগয়াস uিদ্দন মিহলা গৃিহনী িশরগাতী 9 আiচগাতী 4717513633628 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2521 নািছমা েবগম েমাঃ সাiফুল iসলাম মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 4717513 000005 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2522 হােসম মিল্লক মান্দার মিল্লক পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 33632 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2523 েমাঃ সুমন েখাকন ফিকর পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 33721 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2524 েশখ আবু সাঈদ েশখ রুহুল আিমন পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 33112 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2525 uেপন েশখ েমাঃজাহাঙ্গীর েশখ পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 33404 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2526 আসলাম েমাল্লা আরশাদ আলী েমাল্লা পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 33791 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2527 লিতফা েবগম েমাঃ জুলহাজ েমাড়ল মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 34393 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯32662527 লিতফা েবগম েমাঃ জুলহাজ েমাড়ল মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 34393 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2528 মুিজবর রহমান খান খান আব্দুল খােলক পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 33970 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2529 eস,eম,iমরান আলী সরদার iি স আলী পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 34100 1918823485 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2530 তাজিনন নাহার েমাঃ হািফজুর রহমান মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 343370 194052504 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2531 েমামতাজ েবগম রমজান আলী খান মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 33307 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2532 সিখনা েবগম iuনুছ আলী খান মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 33388 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266



2533 সািবনা েবগম সােহব আলী মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 33893 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2534 আিজজা খাতুন েমাঃ হারুন aর রিশদ মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 34359 1988981879 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2535 লায়লা েবগম oিহদুল iসলাম মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 34373 191020777 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2536 েগালাম নবী মৃত সত্তার খান পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 341608 1988981879 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2537 সালমা েবগম েসিলম েশখ মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 50850 1922135116 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2538 oসমান আলী েমানছার েশখ পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 32687 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2539 মিরয়ম েবগম oসমান েশখ মিহলা গৃিহনী যুিগহািট 6 আiচগাতী 47175136 34407 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2540 েবলাল েহােসন মৃত iয়াকুব আলী পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 4717513 000001 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266
2541 নূর iসলাম েমাঃ আলী আক্কাছ পুরুষ মজীবী যুিগহািট 6 আiচগাতী 4717513041 282 19632585 েশখ মিনরুজ্জামান মিন 28291৯3266

ি

কর্িমকনং েভাক্তার নাম সব্ামী/িপতার নাম পুরুষ/মিহলা েপশা গর্াম oয়াড র্ iuিনয়ন eনআiিড েভাক্তার েমাবাiল িডলােরর নাম িডলােরর েমাবাiল
1 সন্ধারানী পাল কািত্তক চ  পাল মিহলা গৃিহনী ভবানীপের 1 ফলতলা 4717567637511 2৯44355379 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
2 রুপালী রানী পাল িনতাi চ  পাল মিহলা ” “ ’’ ’’ 1 ” “ 4717567637563 2৯36474472 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
3 েসানােতান কুমার কালী চরন পাল পুরুষ কৃিষ ’’ ’’ 1 ” “ 4717567637483 29462686৯2 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
4 হািলমা েবগম নুর iসলাম মিহলা ” “ ’’ ’’ 1 ” “ 4717567637112 2৯63547916 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
5 মােজদা েবগম নুরালী িশকদার মিহলা ” “ ’’ ’’ 1 ” “ 4717567156922 2৯৯6732442 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
6 জামাল িবশব্াস আবু বককর িবশব্াস পুরুষ কৃিষ ’’ ’’ 1 ” “ 4717567636918 2874676৯৯6 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
7 িলিপকা মহলদার কৃষ্ণ পদ মহলদার মিহলা ” “ ’’ ’’ 1 ” “ 4717567637891 2৯35495468 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
8 সন্ধা রানী মন্ডল গুরুদাস মহলদার মিহলা ” “ ’’ ’’ 1 ” “ 4717567637893 2৯9662৯924 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
9 বরুন কুমার পাল কালী দাস পাল পুরুষ বয্বসা ’’ ’’ 1 ” “ 4717567637585 288691৯419 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956

খাদ বা ব কমসূিচ
হতদির েদর নােমর তািলকা
২নং ীফলতলা ইউিনয়ন পিরষদ

পসা,খুলনা।

রু কু পুরু ’’ ’’ হ
10 লক্ষী রানী পাল aিসত কুমার পাল মিহলা গৃিহনী ’’ ’’ 1 ” “ 470439637544 2৯4972495৯ েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
11 aরুন কুমার পাল কালী দাস পাল পুরুষ বয্বসা ’’ ’’ 1 ” “ 4717567637463 288691৯419 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
12 েমাঃ আসলাম সােদক েশখ পুরুষ কৃিষ ’’ ’’ 1 ” “ 4717567637491 2৯48845454 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
13 িশখা েবগম হুমাuন েশখ মিহলা গৃিহনী ’’ ’’ 1 ” “ 4717567000005 2745723451 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
14 েমাঃ েসিলম েশখ আিজজুল হক পুরুষ কৃিষ ’’ ’’ 1 ” “ 4717567636915 28492৯৯321 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956



15 েগৗর কুমার পাল হিরপদ পাল পুরুষ ” “ ’’ ’’ 1 ” “ 4717567637488 2821888727 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
16 েমাঃ আঃ জিলল েমাঃ আিজজুর েশখ পুরুষ ” “ ’’ ’’ 1 ” “ 4717567636901 28492৯৯321 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
17  েমাঃ আকরাম খা খা েমাহাম্মদ আলী পুরুষ ” “ ’’ ’’ 1 ” “ 4717567636547 28492৯৯321 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
18 সুিবতা রানী সুিনল কুমার িবশব্াস মিহলা গৃিহনী ’’ ’’ 1 ” “ 4717567636808 2867717854 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
19 মিনরা েবগম েরজাuল েশখ মিহলা ” “ ’’ ’’ 1 ” “ 4717567636970 2৯7144554৯ েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
20 আল-মামুন েশখ আিজজুল েশখ পুরুষ কৃিষ ’’ ’’ 1 ” “ 4717567000002 2৯47391812 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
21 আবু তােলব েশখ েমাঃ েমাবারক েশখ পুরুষ ” “ ’’ ’’ 1 ” “ 4717567636971 2৯48881992 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
22 iিপয়ার েশখ েমাঃ আবুল েশখ পুরুষ ” “ ’’ ’’ 1 ” “ 4717567636628 2৯6871৯278 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
23 েমাঃ মুনসুর আলী মিতন িশকদার পুরুষ ” “ ’’ ’’ 1 ” “ 4717567637356 29476৯9651 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
24 িমন্ট— িশকদার আলী েহােসন িশকদার পুরুষ ” “ ’’ ’’ 1 ” “ 4717567636400 2947969213 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
25 মাধুরী রানী পাল তুষার কুমার পাল মিহলা গৃিহনী ’’ ’’ 1 ” “ 4717567637588 2৯36474472 েমাঃ শামীম হাসান 191258895625 মাধুরী রানী পাল তুষার কুমার পাল মিহলা গৃিহনী ’’ ’’ 1 ” “ 4717567637588 2৯36474472 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
26 সুকুমার পাল মান্দার পাল পুরুষ কৃিষ ’’ ’’ 1 ” “ 4717567637619 2895411৯83 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
27 েমাঃ iয়ািছর আরাফাত েমাঃ আিজজুর রহমান পুরুষ বয্বসা ’’ ’’ 1 ” “ 4717567636943 2৯223৯6331 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
28 আনিজরা েবগম েমাঃ আিতয়ার রহমান মিহলা গৃিহনী ’’ ’’ 1 ” “ 4717567637096 2৯63৯84659 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
29 তানিজলা েবগম মিনরুল েশখ মিহলা ” “ ’’ ’’ 1 ” “ 4717567636852 2৯6669৯854 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
30 েজসিমন খাতুন মান্নান কাগজী মিহলা ” “ ’’ ’’ 1 ” “ 4719413002012 2৯৯2985621 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
31 নািসমা েবগম নুর আমীন িশকদার মিহলা দরিজ ভবানীপের 1 ফলতলা 4717567000209 2893831656 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
32 চম্পা েবগম িনজাম েমাল্লা মিহলা গৃিহনী ’’ ’’ 1 ’’ ’’ 4717567637054 2৯6669৯814 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
33 মাহামুদা েবগম খান জাহান আলী মিহলা গৃিহনী ’’ ’’ 1 ’’ ’’ 4717567636992 2৯21424৯65 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
34 িনপা রানী িবশব্াস বাসুেদব িবশব্াস মিহলা গৃিহনী ’’ ’’ 1 ’’ ’’ 4717567637060 2856323989 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
35 েমাঃ সািহদুর েশখ সিলমুন uিদ্দন েশখ পুরুষ িদনমুজুর ’’ ’’ 1 ’’ ’’ 4717567637106 28492৯৯321 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
36 জিল আক্তার আঃ হািলম েশখ মিহলা গৃিহনী ’’ ’’ 1 ’’ ’’ 47175676637081 2৯65126439 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
37 েমাসনাঃ নািহদা েবগম েমাঃ েসেকেন্দার আলী মিহলা গৃিহনী ’’ ’’ 1 ’’ ’’ 4717567636959 2৯42378364 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
38 নুর জাহান েবগম েশখ েমাহাম্মাদ আলী মিহলা গৃিহনী ’’ ’’ 1 ’’ ’’ 4717567637573 2৯61229582 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
39 আঃ মিজদ িশকদার হািমদ িশকদার পুরুষ কৃষক ’’ ’’ 1 ’’ ’’ 4717567633993 2৯21436412 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
40 েদব সাদ িবশব্াস িধের নাথ িবশব্াস মিহলা কৃষক ’’ ’’ 1 ’’ ’’ 4717567636912 2৯756৯2968 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956কৃ ’’ ’’
41 আঃ কুদ্দুস হালদার aেয়স uিদ্দন পুরুষ ভয্ানচালক ’’ ’’ 1 ’’ ’’ 4717567637423 2৯৯67271৯5 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
42 হািসনা েবগম রিফক েশখ মিহলা গৃিহনী ’’ ’’ 1 ’’ ’’ 4717567636834 2৯63547916 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
43 eমদাদুল েশখ মুিজবুর রহমান পুরুষ কৃষক ’’ ’’ 1 ’’ ’’ 4717567637336 2৯62539839 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
44 সােবরা খাতুন সােদক েহােসন মিহলা গৃিহনী ’’ ’’ 1 ’’ ’’ 4717567637635 2৯6669৯826 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
45 সুকজান েবগম সালাম শিরফ মিহলা গৃিহনী ’’ ’’ 1 ’’ ’’ 4717567636597 2৯৯5৯৯2835 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
46 আিমনুর রহমান আিজজুর রহমান পুরুষ বয্বসা ’’ ’’ 1 ’’ ’’ 4717567636723 2৯৯5৯৯2837 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956



47 েমাঃ আলািমন েশখ মকেসদ েশখ পুরুষ ভয্ানচালক ’’ ’’ 1 ’’ ’’ 4717567637475 2৯364348৯8 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
48 পারিভন েবগম রিবuল েশখ মিহলা গৃিহনী ’’ ’’ 1 ’’ ’’ 4717567636925 2৯3398275৯ েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
49 পারিভন েবগম iবাদত িশকদার মিহলা গৃিহনী ’’ ’’ 1 ’’ ’’ 4717567636800 2974৯12642 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
50 েমাঃ হান্নান েশখ মুনসুর আলী পুরুষ বয্বসা ’’ ’’ 1 ’’ ’’ 4717567637506 2৯334৯919৯ েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
51 হািলমা েবগম তিরকুল iসলাম মিহলা গৃিহনী ’’ ’’ 1 ’’ ’’ 4717567000004 2৯32915358 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
52 ফােতমা েবগম মবেজল িশকদার মিহলা গৃিহনী ’’ ’’ 1 ’’ ’’ 4717567637455 2৯83425576 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
53 হািরফা েবগম জামাল েহােসন মিহলা গৃিহনী ’’ ’’ 1 ’’ ’’ 4795121392275 2৯577197৯৯ েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
54 েমাঃ জিসম েশখ চানিময়া েশখ পুরুষ গৃিহনী ’’ ’’ 1 ’’ ’’ 4717567636990 2৯95572193 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
55 আিমরুন েবগম নািসর েশখ মিহলা গৃিহনী ’’ ’’ 1 ’’ ’’ 4717567637432 2৯64943৯43 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
56 ভানু েবগম মুনতাজ েশখ মিহলা গৃিহনী ’’ ’’ 1 ’’ ’’ 4717567636064 2947979213 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
57 সুিম মহলদার aিসম মহলদার পুরুষ কৃষক ’’ ’’ 1 ’’ ’’ 4717567636874 2৯7৯৯46141 েমাঃ শামীম হাসান 191258895657 সুিম  মহলদার aিসম মহলদার পুরুষ কৃষক ’’ ’’ 1 ’’ ’’ 4717567636874 2৯7৯৯46141 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
58 কৃষ্ণপদ বাকিচ কালীপদ বাকিচ পুরুষ বয্বসা ’’ ’’ 1 ’’ ’’ 4717567636195 2৯324916৯7 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
59 েগালাম েহােসন সুিবদ আিল পুরুষ কৃষক ’’ ’’ 1 ’’ ’’ 4717567636748 2954396337 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
60 আয়শা েবগম মান্নান েশখ মিহলা গৃিহনী ’’ ’’ 1 ’’ ’’ 4717567637435 2৯83425576 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
61 সুিফয়া েবগম েমাঃ মকেছদ েশখ মিহলা গৃিহনী ভবানীপের 1 ফলতলা 4717567637558 2৯5৯717৯82 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
62 রােহলা েবগম iসমাiল েশখ মিহলা গৃিহনী ’’ ’’ 1 ” “ 4717567636824 285৯63621৯ েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
63 হািনফ িশকদার আলী েহােসন িশকদার পুরুষ কৃষক ’’ ’’ 1 ” “ 4717567636403 2৯521৯2448 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
64 িরনা িবশব্াস সতয্িজৎ িবশব্াস মিহলা গৃিহনী ’’ ’’ 1 ” “ 4717567636862 2৯৯418৯915 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
65 আিরফুল iসলাম ফজর আলী পুরুষ কৃষক ’’ ’’ 1 ” “ 7477567025582 2৯36478124 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
66 হািববুর রহমান গনী হালদার পুরুষ িদনমুজুর ’’ ’’ 1 ” “ 471756763737362 2৯25281125 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
67 সাহাজান েশখ শিফuিদ্দন েশখ পুরুষ িদনমুজুর ’’ ’’ 1 ” “ 471756763977 2৯৯4924৯52 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
68 ফজর েশখ দিলল uিদ্দন েশখ পুরুষ িদনমুজুর ’’ ’’ 1 ” “ 4717567636966 2৯36478124 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
69 রুহুল আিমন রােশদ িশকদার পুরুষ বয্বসা ’’ ’’ 1 ” “ 4717567636433 2৯48645775 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
70 হাসান হালদার মতেলব হালদার পুরুষ কৃষক ’’ ’’ 1 ” “ 4717567637372 2৯33556481 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
71 রুেফাল আিমন মগুল েশখ পুরুষ কৃষক ’’ ’’ 1 ” “ 4717567636181 2৯28738731 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
72 শািহনা েবগম শাহাজাহান েশখ মিহলা গৃিহনী ’’ ’’ 1 ” “ 4717567636978 2৯৯4924৯52 েমাঃ শামীম হাসান 191258895672 শািহনা েবগম শাহাজাহান েশখ মিহলা গৃিহনী ’’ ’’ 1  4717567636978 2৯৯4924৯52 েমা  শামীম হাসান 1912588956
73 েসিলম সুলতান uিজর আলী েশখ পুরুষ কৃষক ’’ ’’ 1 ” “ 4717567636030 2৯7৯8৯57৯9 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
74 েসাহরাপ েশখ হােসম েশখ পুরুষ বয্বসা ’’ ’’ 1 ” “ 4717567636363 2৯71581813 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
75 বাবুল েশখ সােদক আলী েশখ পুরুষ বয্বসা ’’ ’’ 1 ” “ 4717567636  628 2৯৯47৯8291 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
76 পারেভজ েশখ iিলয়াস েশখ পুরুষ িদনমুজুর চ ন ী 1 ” “ 4717567636382 2৯21454111 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
77 িশফালী েবগম আঃ সাত্তার েশখ মিহলা গৃিহনী ’’ ’’ 1 ” “ 4717537636358 2৯22368277 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956



78 িমজানুর রহমান শািহদুল iসলাম পুরুষ কৃষক ’’ ’’ 1 ” “ 4717567636088 2৯7৯251814 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
79 ফারহানা আফেরাজ eস eস আঃ কুদ্দুস মিহলা গৃিহনী ’’ ’’ 1 ” “ 4717537636494 2৯22368277 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
80 শািহদা েবগম হািববুর রহমান মিহলা গৃিহনী ’’ ’’ 1 ” “ 4717567636497 2৯৯1৯55545 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
81 রিফকুল iসলাম iuনুছ েশখ পুরুষ ভয্ানচিলক ’’ ’’ 1 ” “ 4717567636080 2৯242156৯8 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
82 নাজমা পারিভন আবু বক্কর মিহলা দরিজ ’’ ’’ 1 ” “ 4717567636351 2৯22947৯72 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
83 সাiদুর রহমান iuছুফ েশখ পুরুষ কৃষক ’’ ’’ 1 ” “ 4717567636069 2৯24511563 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
84 রােবয়া খাতুন আঃ ছালাম েশখ মিহলা গৃিহনী ’’ ’’ 1 ” “ 4717567636115 2৯65126439 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
85 েদেলায়ার েহােসন আঃ সত্তার েশখ পুরুষ বয্বসা ’’ ’’ 1 ” “ 4717567636116 2৯76514৯51 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
86 রনকুল iসলাম দাuদ েশখ পুরুষ িদনমুজুর ’’ ’’ 1 ” “ 4717567636391 2৯96715411 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
87 েমাস্তফা েশখ সুলতান আহেম্মদ পুরুষ িদনমুজুর ’’ ’’ 1 ” “ 4717567637100 2৯36788335 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
88 aেশাক কুমার সনাতন পুরুষ কৃষক ’’ ’’ 1 ” “ 4717567636652 2842545197 েমাঃ শামীম হাসান 191258895688 aেশাক কুমার সনাতন পুরুষ কৃষক ’’ ’’ 1 ” “ 4717567636652 2842545197 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
89 খািদজা েবগম আহেম্মদ আলী মিহলা গৃিহনী ’’ ’’ 1 ” “ 4717567636093 2৯22948175 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
90 শিরফা েবগম েমাঃ শিরফ েশখ মিহলা গৃিহনী ’’ ’’ 1 ” “ 4717567636069 2৯52৯78546 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
91 কিহনুর েবগম শামছুর uিদ্দন েশখ মিহলা গৃিহনী চ ন ী 1 ফলতলা 4717567636754 286৯1574৯6 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
92 iuসুফ েশখ মঙ্গল েশখ পুরুষ বয্বসা ’’ ’’ 1 ” “ 4717567000004 2৯96৯91754 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
93 েমাঃaিহদ হালদার আব্দুল খােলক হালদার পুরুষ কৃষক চ ন ী 1 ” “ 4717567636446 29743521৯1 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
94 নারিগস পারিভন েগালাম েমাস্তফা মিহলা গৃিহনী ’’ ’’ 1 ” “ 471756763604 2৯4৯767279 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
95 সবুরুেন্নছা েবগম আিমর হালদার মিহলা গৃিহনী চ ন ী 1 ” “ 471756763057 2৯24259957 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
96 েমাঃ আহাদ হালদার আবু বক্কর হালদার পুরুষ িদনমজুর ’’ ’’ 1 ” “ 4717567636418 2৯322484৯5 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
97 মাহাবুব ঢালী ৈতেয়বুর রহমান পুরুষ িদনমজুর চ ন ী 1 ” “ 4717567636618 2৯634482৯৯ েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
98 শািফয়া খাতুন আফজাল েমাল্লা মিহলা গৃিহনী ’’ ’’ 1 4717567636060 2৯24511563 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
99 রিবuল েশখ শাহাদাত েশখ পুরুষ কৃষক চ ন ী 1 ” “ 4717567636625 27471৯2532 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956

100 শুকুর আলী েমাঃ িলয়াকত আলী পুরুষ কৃষক ’’ ’’ 1 ” “ 4717567636608 2791281614 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
101 ফজলু হালদার eসেকন হালদার পুরুষ কৃষক চ ন ী 1 ” “ 4717567637343 2839431564 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
102 িমজানুর িশকদার হািববুর রহমান পুরুষ কৃষক ’’ ’’ 1 ” “ 4717567636742 2৯94496877 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
103 েমাঃ জামাল েশখ েমাঃ আলাuিদ্দন েশখ পুরুষ কৃষক চ ন ী 1 ” “ 4717567636168 2৯32৯4৯261 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956103 েমা  জামাল েশখ েমা  আলা িদ্দন েশখ পুরুষ কৃষক চ ন ী 1  4717567636168 2৯32৯4৯26 েমা  শামীম হাসান 1912588956
104 আবুল েহােসন আমীর আলী পুরুষ িদনমজুর ’’ ’’ 1 ” “ 4717567637639 2৯83325576 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
105 েমাঃ শাহা আলম েমাঃ আলাuিদ্দন েশখ পুরুষ কৃষক চ ন ী 1 ” “ 4717567636216 2৯223৯7138 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
106 আঃ সালাম নািজম uিদ্দন হালদার পুরুষ কৃষক ’’ ’’ 1 ” “ 4717567637179 2৯26662126 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
107 রিশদা েবগম সােদক আলী েশখ মিহলা গৃিহনী চ ন ী 1 ” “ 4717567637137 2৯33731221 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
108 আঃ সত্তার আব্দুর বািরক পুরুষ কৃষক ’’ ’’ 1 ” “ 4717567637124 2৯33731221 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956



109 েমাঃ নজরুল মিল্লক আিতয়ার রহমান পুরুষ কৃষক চ ন ী 1 ” “ 4717567637476 2৯999৯67৯2 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
110 রীনা েবগম খিললুর েশখ মিহলা গৃিহনী ’’ ’’ 1 ” “ 4717567637157 2৯65126439 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
111 আঃ জিলল েশখ আলীমুিদ্দন েশখ পুরুষ বয্বসা চ ন ী 1 ” “ 4717567637149 2966499223 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
112 দব্ীন মুহাম্মাদ ঢালী আবুল কােশম ঢালী পুরুষ কৃষক ’’ ’’ 1 ” “ 47175513048274 2৯23525126 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
113 নুর জাহান েবগম েসেকন্দার হালদার মিহলা গৃিহনী চ ন ী 1 ” “ 4717567636371 2৯32834647 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
114 iকরাম িশকদার রােশদ িশকদার পুরুষ কৃষক ’’ ’’ 1 ” “ 4717567363435 2৯352৯4542 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
115 আলমগীর হালদার iয়ািমন হালদার পুরুষ িদনমজুর চ ন ী 1 ” “ 4717567636053 2৯97371227 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
116 িবল্লাল েমাল্লা মিনর েমাল্লা পুরুষ িদনমজুর ’’ ’’ 1 ” “ 4717567000021 2৯937৯4281 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
117 হক হালদার েবতার uিদ্দন হালদার পুরুষ কৃষক ’’ ’’ 1 ” “ 4717567636472 2৯74৯98196 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
118 আফসার েশখ মঙ্গল েশখ পুরুষ কৃষক ’’ ’’ 1 ” “ 4717567636022 2৯4৯767279 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
119 আবুল েহােসন মঈন েশখ পুরুষ বয্বসা ’’ ’’ 1 ” “ 4717567636065 2৯36945822 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956119 আবুল েহােসন মঈন েশখ পুরুষ বয্বসা ’’ ’’ 1 ” “ 4717567636065 2৯36945822 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
120 আলী েহােসন আিতয়ার িশকদার পুরুষ িদনমজুর 1 ” “ 4717567636450 2৯42৯272৯8 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
121 আলী আজগার কিরম েশখ পুরুষ িদনমজুর চ ন ী 1 ফলতলা 4717567636196 2৯67561285 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
122 বয্াসেদব িবশব্াস সহােদব িবশব্াস পুরুষ িদনমজুর চ ন ী 1 ” “ 4717567636142 2৯72253৯৯1 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
123 পান্না েবগম শাহাবুিদ্দন খান মিহলা গৃিহনী ” “ 1 ” “ 4717567636373 2৯26994496 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
124 কালী সাদ aিজত কুমান িবশব্াস পুরুষ কৃষক ” “ 1 ” “ 4717567637136 2957597796 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
125 aজয় িবশব্াস বাসুেদব িবশব্াস পুরুষ কৃষক ” “ 1 ” “ 4717567637075 296৯৯5৯13৯ েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
126 িজয়াuর রহমান ৈসয়দ আলী পুরুষ িদনমজুর ” “ 1 ” “ 4717567636224 2৯৯6741৯39 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
127 শিরফুল iসলাম আলী আজগার পুরুষ িদনমজুর ” “ 1 ” “ 4717567636019 297৯834384 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
128 iকবাল েশখ আিতয়ার রহমান পুরুষ িদনমজুর ” “ 1 ” “ 4717567636455 2৯38148814 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
129 কুলসুম েবগম গিন েমাড়ল মিহলা গৃিহনী ” “ 1 ” “ 4717567637126 2৯78747৯77 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
130 aিসম িবশব্াস সুেবাধ িবশব্াস পুরুষ কৃষক ” “ 1 ” “ 4717567637074 29571৯8৯47 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
131 আসাবুর েশখ জিলল েশখ পুরুষ কৃষক ” “ 1 ” “ 4717567636263 28492৯৯321 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
132 িনজাম আলী আজাত আলী পুরুষ কৃষক ” “ 1 ” “ 4717567000194 2৯৯4316৯98 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
133 আক্তার কুরমান কুরমান পুরুষ িদনমজুর ” “ 1 ” “ 4717567637647 2৯৯4৯75595 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
134 সবুরুেন্নছা শুকুর মিহলা গৃিহনী ” “ 1 ” “ 4717567636525 2৯6669৯881 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956134 সবুরুেন্নছা শুকুর মিহলা গৃিহনী  1  4717567636525 2৯6669৯88 েমা  শামীম হাসান 1912588956
135 হািমদা েবগম আবজাল বক্স মিহলা গৃিহনী ” “ 1 ” “ 4717567636635 2৯3৯14৯137 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
136 েসাবান বক্স   আসব্াব বক্স পুরুষ কৃষক ” “ 1 ” “ 4717567636514 297৯69149৯ েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
137 আসব্াব আলী হােসন বক্স পুরুষ িদনমজুর ” “ 1 ” “ 47175676365549 2৯5৯71637৯ েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
138 iফেতখার আলী রনকুল iসলাম পুরুষ কৃষক ” “ 1 ” “ 4717567636666 2825৯97৯77 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
139 রিহমা েবগম জয়নাল িশকদার মিহলা দরিজ ” “ 1 ” “ 4717567636506 285৯৯92৯49 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956



140 কিহনুর েবগম iসমাiল েশখ মিহলা দরিজ ” “ 1 ” “ 4717567636521 297৯69149৯ েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
141 কামরুল জামান বজলু খ পুরুষ িদনমজুর ” “ 1 ” “ 4717567636611 2৯25৯97877 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
142 ঊষা রানী িবশব্াস রেমশ চ  িবশব্াস মিহলা গৃিহনী ” “ 1 ” “ 4717567636873 2৯39957558 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
143 খািদজা েবগম সমেসর আলী মিহলা গৃিহনী ” “ 1 ” “ 4717413990389 29662৯7611 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
144 আবু সাiদ েশখ সুক্কুর আলী েশখ পুরুষ বয্বসা ” “ 1 ” “ 4717567637160 28492৯৯321 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
145 দাuদ েশখ আিতয়ার েশখ পুরুষ বয্বসা ” “ 1 ” “ 4717567636996 29414433৯3 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
146 মুনছুর রহমান কুরমান আলী পুরুষ কৃষক ” “ 1 ” “ 4717567636941 295496798৯ েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
147 আলী আকবার আিজম uিদ্দন পুরুষ কৃষক ” “ 1 ” “ 4717567636094 2798439262 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
148 আলমগীর েমাল্লা আঃ রিশদ েমাল্লা পুরুষ কৃষক ” “ 1 ” “ 4717567000275 2৯29515462 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
149 মাহাবুর আলম আলী আকবার পুরুষ কৃষক ” “ 1 ” “ 4717567000103 2819743233 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
150 হাসান েমাড়ল হায়দার েমাড়ল পুরুষ কৃষক ” “ 1 ” “ 4717567411198 2৯6685371৯ েমাঃ শামীম হাসান 1912588956150 হাসান েমাড়ল হায়দার েমাড়ল পুরুষ কৃষক ” “ 1 ” “ 4717567411198 2৯6685371৯ েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
151 রুিবয়া েবগম আলী আকবার মিহলা গৃিহনী চ ন ী 1 ফলতলা 47175676367127 2৯4775৯919 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
152 হািসনা েবগম হায়দার মিহলা গৃিহনী ” “ 1 ” “ 47175676365620 285716558৯ েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
153 আসব্াব আলী হােসন বক্স পুরুষ িদনমজুর ” “ 1 ” “ 47175676365549 2৯5৯71637৯ েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
154 েজাসনা েবগম iয়ািমন েমাড়ল মিহলা গৃিহনী ” “ 1 ” “ 47175676367879 2৯৯2739115 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
155 ফােতমা খাতুন নুর iসলাম মিহলা িদনমজুর ” “ 1 ” “ 47175676368624 2৯2৯595563 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
156 iি স েমাল্লা জািলল েমাল্লা পুরুষ িদনমজুর ডামরা 2 ” “ 47175676369737 29744563৯5 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
157 দীপ কুন্ড— aিধর কুন্ড— পুরুষ িদনমজুর ” “ 2 ” “ 4717567639677 2৯4213৯565 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
158 কৃষ্ণ কুমার কুন্ড— aিধর কুন্ড— পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567639381 2৯486322৯3 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
159 দীপক কুন্ড— aিধর কুন্ড— পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567637126 2৯37238776 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
160 আঃ েসাবহান আঃ রিশদ েশখ পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567637074 2৯25৯9845৯ েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
161 িরজাuল কিরম আিতয়ার মিল্লক পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567636263 2৯26631397 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
162 সংকর চ  শীল পিরমল চ পুরুষ িদনমজুর ” “ 2 ” “ 4717567000194 2738595382 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
163 েগৗতম চ  শীল পিরমল চ পুরুষ িদনমজুর ” “ 2 ” “ 4717567637647 2738595382 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
164 েহকমত আলী আবু বক্কর পুরুষ বয্বসা ” “ 2 ” “ 4717567636525 2৯3378786৯ েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
165 সাহাদত েহােসন গফ্ফার সরদার পুরুষ িদনমজুর ” “ 2 ” “ 4717567636635 273782৯668 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956165 সাহাদ  েহােসন গ ফার সরদার পুরুষ িদনমজুর  2  4717567636635 273782৯668 েমা  শামীম হাসান 1912588956
166 সালমা েবগম েহকমত েমাল্লা মিহলা গৃিহনী ” “ 2 ” “ 4717567636514 2৯2৯975194 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
167 ডািলম মিল্লক আিতয়ার মিল্লক পুরুষ িদনমজুর ” “ 2 ” “ 4717567638950 2825621241 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
168 আয়ুব আলী েমাসেলম হালদার পুরুষ িদনমজুর ” “ 2 ” “ 4717567636666 2৯23৯62৯8৯ েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
169 আেলয়া েবগম হািববুর হালদার মিহলা গৃিহনী ” “ 2 ” “ 4717567636506 2৯81647887 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
170 কাজী আয়ুব আলী কাজী আঃ রিশদ পুরুষ িদনমজুর ” “ 2 ” “ 4717567636521 2৯64৯44931 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956



171 আসমা েবগম আঃ খিলল মিহলা গৃিহনী ” “ 2 ” “ 4717567636611 2৯৯9623183 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
172 হািববুর রহমান লুৎফর রহমান পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567636873 2৯249৯1247 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
173 হািলম েশখ িনজাম েশখ মিহলা বয্বসা ” “ 2 ” “ 4717413990389 2৯79452997 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
174 আলািমন েহােসন েমাফােজ্জল েশখ পুরুষ বয্বসা ” “ 2 ” “ 4717567637160 2৯23499223 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
175 কমল কুমার শীল aিধর কুমার শীল পুরুষ বয্বসা ” “ 2 ” “ 4717567636996 2৯24৯4৯3৯1 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
176 বায়িজত হালদার েমাহাম্মাদ হালদার পুরুষ বয্বসা হােসনপুর 2 ” “ 4717567636941 2৯73826৯75 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
177 i ািহম হালদার iসলাম হালদার পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567636094 2৯2৯975187 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
178 আেমনা খাতুন জয়নাল মিহলা গৃিহনী ” “ 2 ” “ 4717567000275 2৯26528126 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
179 aনাথ রায় ৈবকুন্ঠ রায় পুরুষ িদনমজুর ” “ 2 ” “ 4717567000103 2৯৯4924159 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
180 মাফুজ রানা জবব্ার হালদার পুরুষ বয্বসা ” “ 2 ” “ 4717567638825 2৯2৯573657 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
181 রুেবল হালদার লুৎফর হালদার পুরুষ িদনমজুর হােসনপর 2 ফলতলা 4717567000085 2৯64929৯21 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956181 রুেবল হালদার লুৎফর হালদার পুরুষ িদনমজুর হােসনপুর 2 ফলতলা 4717567000085 2৯64929৯21 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
182 রিবuল iসলাম হািববুর রহমান পুরুষ িদনমজুর ” “ 2 ” “ 4717567638805 2৯81647887 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
183 মাহাবুব েহােসন জবব্ার হালদার পুরুষ িদনমজুর ” “ 2 ” “ 4717567738856 28427৯7283 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
184 আঃ হান্নান মােলক মুিন্স পুরুষ িদনমজুর ” “ 2 ” “ 4717567638169 2৯7272৯389 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
185 আেমনা েবগম হান্নান/মান্নান মিহলা গৃিহনী ” “ 2 ” “ 4717567638464 2৯21455৯55 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
186 সুিফয়া েবগম েমাঃ শাহাজান মিহলা গৃিহনী ” “ 2 ” “ 4717567638464 2৯42377259 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
187 হুমাuন কিবর আবু জাফর পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567637843 2৯263৯3629 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
188 সাiদুল খা েসাহরাব খ পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567639117 284৯434164 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
189 িলিলমা েবগম আসলাম গাজী মিহলা গৃিহনী ” “ 2 ” “ 4717567639693 2৯24৯23572 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
190 আঃ জিলল েশখ মান্দার েশখ পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567639650 2৯52৯5৯173 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
191 রিহমা েবগম িসিদ্দক মিল্লক মিহলা গৃিহনী ” “ 2 ” “ 4717567639377 2৯3775৯452 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
192 িরনা েবগম আছাবুর েশখ মিহলা গৃিহনী ” “ 2 ” “ 4717567638938 2৯৯182213৯ েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
193 আসলাম গাজী iসমাiল গাজী পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567639572 2৯49927৯4৯ েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
194 মিনরা েবগম মুিজবুর রহমান মিহলা গৃিহনী ” “ 2 ” “ 4717567639667 2737988768 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
195 পেরেভজ েশখ সাহাজান েশখ পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567639320 2৯2329৯7৯8 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
196 িরিজয়া েবগম iuসুফ েমাল্লা মিহলা গৃিহনী ” “ 2 ” “ 4717567639563 2791253133 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956196 িরিজয়া েবগম i সুফ েমাল্লা মিহলা গৃিহনী  2  4717567639563 279 253 33 েমা  শামীম হাসান 1912588956
197 শািহনা েবগম েমাফােজ্জল ঢালী মিহলা গৃিহনী ” “ 2 ” “ 4717567639422 2৯22564353 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
198 খায়রুল আলম মতেলব েশখ পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 470491339835 2৯276395৯5 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
199 জাহানারা েবগম রােহন uিদ্দন মিহলা গৃিহনী ” “ 2 ” “ 4717567639672 2৯233৯1৯36 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
200 সুকিলমা মিতয়ার রহমান মিহলা গৃিহনী ” “ 2 ” “ 4717567639406 2৯48842588 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
201 কামরুল জামান মতেলব পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567639534 2৯3348৯283 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956



202 হােসম মিল্লক সিফuিদ্দন মিল্লক পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567639406 2৯59৯24131 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
203 আবুল েহােসন ঢালী সামসুর রহমান পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567639534 2৯5234৯134 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
204 কিরম ঢালী ৈতয়ুবুর রহমান পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567639230 2৯2765৯844 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
205 আঃ সালাম েগালাম রসুল পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567638954 2৯9212৯4৯৯ েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
206 শিহদুল iসলাম সামাদ ঢালী পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717519273338 2৯765339৯4 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
207 িমজানুর রহমান খােলক ঢালী পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567638959 2৯48891195 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
208 েমাস্তফা গাজী সামাদ গাজী পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567639211 2৯24771797 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
209 আেলয়া েবগম আেলামগীর েশখ মিহলা মিহলা ” “ 2 ” “ 4717567639754 2৯6669৯943 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
210 সািহদা েবগম সােলমান খন্দকার মিহলা মিহলা ” “ 2 ” “ 4717567639558 2৯995৯6272 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
211 েমাঃ খায়রুল েগালাম রহমান পুরুষ কৃষক হােসনপুর 2 ফলতলা 4717567639575 2৯23326863 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
212 মুিজবর রহমান আবুল কােশম পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567639304 2৯72৯84485 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956212 মুিজবর রহমান আবুল কােশম পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567639304 2৯72৯84485 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
213 সেরায়ার হালদার আক্তার হাল্দার পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 47175676390309 2৯78661249 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
214 আঃ রাজ্জাক েশখ েগালাম েশখ পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567639061 2৯32৯4৯28৯ েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
215 ফিরদা েবগম খােলক েশখ মিহলা মিহলা ” “ 2 ” “ 4717567639659 2৯39284938 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
216 মান্নান খ আকমান খ পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717657838955 2956173887 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
217 সারাফাত েহােসন রাজ্জাক খ পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717557679075 2৯23224143 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
218 েমাঃ iি স েমাল্লা েমাঃ জিলল েমাল্লা পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567639737 2977৯79632 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
219 আঃ মান্নান মনছুর েশখ পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567638173 2৯৯95227৯৯ েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
220 যাকািরয়া ফিকর ছত্তার ফিকর পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567639570 2৯32834৯4৯ েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
221 আেতার আলী মান্দার েশখ পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567839869 2৯4৯244866 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
222 জিলল েমাড়ল শাহাজাহান েমাড়ল পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567639673 2৯59263766 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
223 েরােকয়া েবগম ফােয়ক মিল্লক পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567639026 2৯42৯64741 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
224 নুর েমাহম্মাদ ফােয়ক মিল্লক পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567639665 2৯24772389 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
225 েমাঃ বাশার হােসম হাল্দার পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567639420 2৯2৯573657 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
226 রিশদা েবগম আঃ কােশম মিহলা কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567638867 2৯45837767 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
227 ছািবনা েবগম মাছুদ েমাল্লা মিহলা গৃিহনী ” “ 2 ” “ 4717567639700 2৯3283৯266 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956227 ছািবনা েবগম মাছুদ েমাল্লা মিহলা গৃিহনী  2  4717567639700 2৯3283৯266 েমা  শামীম হাসান 1912588956
228 নূর iসলাম iuসুফ আলী পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567639814 2৯52৯5৯173 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
229 সবুেরােন্নছা মাহাতাব মিল্লক মিহলা গৃিহনী ” “ 2 ” “ 4717567639678 2৯2971186৯ েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
230 েমানতাজ েশখ মতেলব েশখ পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567639561 272৯931911 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
231 মিনরুল iসলাম আফতাব েহােসন পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567639582 2৯2559৯152 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
232 আফজাল েহােসন আকাম uিদ্দন পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717537639263 2৯71129976 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956



233 আঃ মান্নান ফিকর iনতাজ িফিকর পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567638561 2৯48891554 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
234 কুলসুম েবগম রিফকুল iসলাম মিহলা গৃিহনী ” “ 2 ” “ 4717567638084 2৯74591445 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
235 দীপ বসু ভের নাথ বসু পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567637773 2৯2৯24634৯ েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
236 কাকলী রানী সতয্িজত বসু মিহলা গৃিহনী ” “ 2 ” “ 4717567638582 2৯31196৯৯3 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
237 িবকাস চ  শীল মন্টু চ  শীল পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 47175638575 2৯৯3625837 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
238 বাসুেদব শীল পিরমল চ  শীল পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567638446 2৯88648864 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
239 আরতী দাস uত্তম দাস পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567638454 2৯৯4319423 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
240 িবধান চ  শীল সেন্তাষ শীল পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567638581 2945735323 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
241 িপব্  কুমার শীল সুিনল শীল পুরুষ কৃষক হােসনপুর 2 ফলতলা 4717567638459 2986516৯76 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
242 বাবলু শীল aিসম শীল পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567638476 28৯1৯97762 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
243 েশখ ফিরদ েশখ আফসার পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567638467 2৯63228195 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956243 েশখ ফিরদ েশখ আফসার পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567638467 2৯63228195 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
244 েগৗতম কুমার পিরমল চ পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567638562 2৯67565223 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
245 সুিজত শীল aধীর শীল পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567638971 ৯৯43942233 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
246 িলঠন চ  শীল িনমাi চ  শীল পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567638441 2৯47376748 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
247 আবুল েহােসন আঃ জবব্ার েশখ পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567637965 2৯72227911 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
248 গিব  দাস রাম চ  দাস পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567637783 2৯28384435 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
249 কাজল কুন্ডু জিত নাথ কুন্ডু পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 47147567638592 2৯29161374 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
250 গেনশ চ  শীল নেরন শীল পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567638330 28৯1৯97762 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
251 পবন কুমার রাi মানয্ রাi পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567638518 2৯৯738৯239 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
252 খিললুর রহমান আিল খ পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567638148 2৯৯৯3৯9927 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
253 সব্পন মন্ডল নারায়ন মন্ডল পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567638525 2৯54836179 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
254 aিসত বরন েদব সাদ পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567638162 289৯144836 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
255 তাপস কুমার কুন্ডু মািনক লাল পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567000007 2৯47271792 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
256 aমাল মিন নাথ মূদী পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567638585 2882288495 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
257 কুসুম রানী েগাপাল মিহলা গৃিহনী ” “ 2 ” “ 4717567538288 2৯৯181৯321 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
258 খািদজা েবগম রিফকুল iসলাম মিহলা গৃিহনী ” “ 2 ” “ 4717567638541 2৯32834649 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956258 খািদজা েবগম রিফকুল iসলাম মিহলা গৃিহনী  2  4717567638541 2৯32834649 েমা  শামীম হাসান 1912588956
259 আতর আলী মুনসুর পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567000001 2৯57682763 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
260 aচ র্না রানী েদ মািনক চ  েদ মিহলা কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567638193 2852715848 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
261 সুলতান তালুকদার কােশম তালুকদার পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567638514 2816৯৯1598 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
262 েসিলনা েবগম iuনুস গাজী মিহলা কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567638134 2৯4541৯548 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
263 আঃ রিহম আঃ গিন মিল্লক পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567639567 2৯36788337 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956



264 জিলল েশখ েমাকাম েশখ পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567638617 2৯29935649 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
265 েরােকয়া েবগম রিফক েমাল্লা মিহলা গৃিহনী ” “ 2 ” “ 4717567637741 27438889৯6 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
266 শাহারুন েবগম আেনায়ার েশখ মিহলা গৃিহনী ” “ 2 ” “ 4717567637956 2৯44938369 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
267 আনজু েবগম iি স েশখ মিহলা গৃিহনী ” “ 2 ” “ 4717567637763 2৯2৯97796৯ েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
268 েমাঃ হােনফ েশখ িনজাম েশখ পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567637751 2৯63228195 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
269 আক্তার েমাল্লা iনছান েমাল্লা পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567637748 2৯96৯91418 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
270 েজাহরা েবগম iসরাiল েশখ মিহলা গৃিহনী ” “ 2 ” “ 4717567638343 2৯25427874 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
271 সুকুমার কুন্ড হরিসত কুন্ড পুরুষ কৃষক ডামরা 2 ফলতলা 4717567638377 2836147991 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
272 জাহাঙ্গীর আলম eনামুল হক পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567638317 2978294444 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
273 ডিল েবগম হািসব েশখ মিহলা গৃিহনী ” “ 2 ” “ 4717567415360 2৯492466৯2 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
274 সুধাংশ দাস িনমাi দাস পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567638105 2৯৯8455682 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956274 সুধাংশ দাস িনমাi দাস পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567638105 2৯৯8455682 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
275 বাদল কািন্ত শীল জেগ  শীল পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567639241 28৯8184572 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
276 জামাল েশখ িনজাম েশখ পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567639245 2৯4715465৯ েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
277 েমাঃ িহেরান েশখ েশখ ফজর আলী পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567637763 2৯35298811 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
278 আঃ oহাব েশখ তিজত েশখ পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567638290 2৯35298811 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
279 নািহদুজ্জামান নুর iসলাম পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567637891 2৯264৯8755 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
280 তপন মন্ডল নারায়ন মন্ডল পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567000069 2৯73963841 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
281 েগািবন্দ শীল মন্টু শীল পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567637899 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
282 হারান মন্ডল aমূলয্ মন্ডল পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567638639 2৯98144237 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
283  কৃষ্ণ চ  শীল সিতশ চ  শীল পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567638164 2৯46465481 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
284 আশরাফুল নুর iসলাম পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567637838 2866৯17189 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
285 িশিরনা েবগম নুরুল আিমন মিহলা গৃিহনী হােসনপুর 2 ” “ 4717567060149 2৯45619৯73 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
286 েমাজাফ্ফার ঢালী রাজামুিদ্দন ঢালী পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567637766 2৯৯9522811 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
287 েমাঃরমজান আলী সামাদ হালদার পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567639761 295782916৯ েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
288 iয়ািসন িমনা uিজর িমনা পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567638071 27953362৯8 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
289 নাজমা েবগম চান িময়া মিহলা গৃিহনী ” “ 2 ” “ 4717567638892 2৯72729881 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956289 নাজমা েবগম ান িময়া মিহলা গৃিহনী  2  4717567638892 2৯7272988 েমা  শামীম হাসান 1912588956
290 রানী েমাঃ শিরফ েহােসন/রিফকুল েহােস মিহলা গৃিহনী ” “ 2 ” “ 4717567638277 279497647৯ েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
291 িসিদ্দকুর রহমান েতাফাজ পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567833830 2967866192 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
292 েমেহদী মামুন সবুর েশখ পুরুষ কৃষক ” “ 2 ” “ 4717567638843 2৯৯1৯5732৯ েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
293 েগালািপ তরফদার তপন তরফদার মিহলা ীফলতলা 3 ” “ 4717567639588 2৯৯3638895 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
294 iয়ািমন হুসাiন মিতয়ার রহমান পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567641700 2812963198 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956



295 সােজদা েবগম েশখ আলী েহােসন মিহলা গৃিহনী ” “ 3 ” “ 4747567006284 2৯45621798 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
296 জাহানারা েবগম আবুল কােশম মিহলা গৃিহনী ” “ 3 ” “ 4717567641014 2৯22762292 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
297 আলমগীর ঢালী আমজাদ ঢালী পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567640945 2৯75৯66৯21 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
298 হািববুর হাoলাদার শাহাজান হালদার পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567640422 2৯72241927 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
299 আতাহার সরদার i ািহম সরদার পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567641691 2৯31617912 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
300 েহােসন মিল্লক মুহাম্মাদ আলী পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567641462 2৯5485৯491 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
301 তহিমনা েবগম েশখ কামরুল মিহলা গৃিহনী ীফলতলা 3 ফলতলা 4717567641511 2৯73121716 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
302 আঃ গনী কাগজী েবলােয়ত কাগজী পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567640955 2৯23937541 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
303 কুলসুম িবিব েসতু সরদার মিহলা গৃিহনী ” “ 3 ” “ 4717567641301 2৯4674৯374 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
304 রিশদা েবগম iি স েশখ মিহলা গৃিহনী ” “ 3 ” “ 4717567641829 2৯72256231 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
305 শািহনুর েবগম কামাল েশখ মিহলা গৃিহনী ” “ 3 ” “ 4717567641009 2৯49794৯37 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956305 শািহনুর েবগম কামাল েশখ মিহলা গৃিহনী ” “ 3 ” “ 4717567641009 2৯49794৯37 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
306 আবুল েহােসন হািকম েশখ পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567641400 2৯393৯291৯ েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
307 েশখ মান্নান হািকম েশখ পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567641152 2৯৯58৯2898 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
308 সািবনা েবগম শাহাজাদা খান মিহলা গৃিহনী ” “ 3 ” “ 4717567641153 2৯6871৯386 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
309 রিশদা েবগম uিজর আলী মিহলা গৃিহনী ” “ 3 ” “ 4717567641010 2৯633৯862৯ েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
310 আসব্াব সরদার ৈসয়দ আলী সরদার পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567640467 2৯37561467 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
311 েমাকােম্মল সরদার রিফক uিদ্দন পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567000020 2৯25767248 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
312 নুর নাহার সoকত কয়াল পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567641762 2৯39861812 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
313 জাফর েশখ i ািহম েশখ পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567641009 2868644693 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
314 মজীদ সানা আরশাদ আলী পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567640124 2৯6৯3969৯2 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
315 আবু বক্কর িসিদ্দক iয়ািকন েমাড়ল পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567641889 2৯22716284 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
316 পারুল গনী েমাল্লা মিহলা গৃিহনী ” “ 3 ” “ 4717567639969 2৯6719৯842 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
317 মুস্তাiন মৃধা নজরুল হক মৃধা পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567000001 2৯27488432 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
318 আজাদ েগালাম রসুল পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567640951 2৯34289346 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
319 হািফজা মান্নান মিহলা গৃিহনী ” “ 3 ” “ 4717567000058 2৯৯8৯5৯238 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
320 হািববুর রহমান েহােসন েশখ পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567641079 2৯53545৯38 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956320 হািববুর রহমান েহােসন েশখ পুরুষ কৃষক  3  4717567641079 2৯53545৯38 েমা  শামীম হাসান 1912588956
321 আিরফ েশখ রিফক েশখ পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567641447 2৯75263294 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
322 শাহাজান েশখ েরাকন েশখ পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567000051 2৯51637587 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
323 সিঞ্জত চকর্বত মািনক বরণ পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567641101 2৯66৯79565 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
324 িলঠন গাজী কালাম গাজী পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567641892 2৯323643৯8 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
325 িমজানুর বারী েশখ পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567640059 2814695678 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956



326 মিনরুল সরদার ৈসয়দ আলী পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567640451 2৯25395615 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
327 সব্পন চকর্বত কৃষ্ণপদ পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567640780 2৯21119৯75 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
328 আেলয়া েবগম রাজ্জাক মিহলা গৃিহনী ” “ 3 ” “ 4717517000243 2৯42754511 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
329 নবাব েমাল্লা মিমন েমাল্লা পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567641776 2৯৯7792295 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
330 রািহলা েদেলায়ার েশখ মিহলা গৃিহনী ” “ 3 ” “ 4717567641386 27373৯৯6৯6 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
331 েরাস্তম সরদার েখারেশদ সরদার পুরুষ কৃষক ীফলতলা 3 ফলতলা 4717567641076 2৯42754752 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
332 জবব্ার সানা েমাল্লা সানা পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567640754 2৯3633729৯ েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
333 আেয়শা হািকম েশখ মিহলা গৃিহনী ” “ 3 ” “ 4717567640187 2784234339 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
334 ফিরদা েবগম রাজু েশখ মিহলা গৃিহনী ” “ 3 ” “ 4717567640307 2৯29722847 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
335 েহেলনা মুনসুর আলী মিহলা গৃিহনী ” “ 3 ” “ 4717567641071 2৯722418৯৯ েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
336 মাসুদ সরদার aিজত সরদার পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567641069 2৯2৯৯37৯92 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956336 মাসুদ সরদার aিজত সরদার পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567641069 2৯2৯৯37৯92 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
337 মহািসন েশখ হািকম েশখ পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567641683 2৯93546687 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
338 জয়নাল েশখ মতেলব েশখ পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567641006 2৯৯57৯7758 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
339 শািহদুল েশখ আকবার েশখ পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567640359 2৯47376596 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
340 আজিমর েশখ সুলতান েশখ পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567641164 2৯৯6741894 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
341 oমর েশখ আনছার েশখ পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567640502 2৯96৯72312 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
342 ৈসয়দ হাoলাদার oহাব হাoলাদার পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567641097 2৯392৯5923 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
343 মিনরুল iসলাম নািজমুিদ্দন পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567641090 2৯23853552 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
344 i ািহম সরদার uসমান সরদার পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567640038 2৯6669৯979 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
345 আলম েশখ িবল্লাল েশখ পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567641678 2৯75352৯42 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
346 শিরফুল মিল্লক iি স মিল্লক পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567641412 2৯21783৯98 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
347 েগালাম েশখ আবুল েহােসন পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567641459 2৯4৯775৯48 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
348 আলতাফ মিল্লক েমরাজ মিল্লক পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 471756764102 2৯251৯8679 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
349 েখাকন মিল্লক মুনছুর মিল্লক পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567641492 2৯21783৯98 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
350 মৃনাল মৃধা মকবুল মৃধা পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567641505 2৯21461666 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
351 iমান মিল্লক িদব্ন মুহাম্মাদ পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567641340 2৯৯4595613 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956351 iমান মিল্লক িদব্ন মুহাম্মাদ পুরুষ কৃষক  3  4717567641340 2৯৯45956 3 েমা  শামীম হাসান 1912588956
352 জােহদা আলী েহােসন হালদার পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567641445 2৯55346743 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
353 িরপন নুর খন্দকার পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567641377 2৯98642859 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
354 েসিলম মিল্লক আবুল কােশম পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567641470 2৯25৯97৯99 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
355 iয়াদ মিল্লক eেজল মিল্লক পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567641541 2৯955726৯2 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
356 জাকািরয়া মিল্লক আবুল কােশম পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 47175676440022 2৯28৯64391 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956



357 মুিজবুর েশখ েমেছর েশখ পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567641540 2৯67৯81৯42 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
358 আসলাম মিল্লক আহম্মাদ মিল্লক পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 47127567641464 2৯937৯48৯3 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
359 েগৗতম কর েদব সাদ পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4775567004515 2৯27214157 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
360 নুর iসলাম মিল্লক আক্তার মিল্লক পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567640354 2৯4713৯468 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
361 েগালাম মিল্লক নুর মুহাম্মাদ পুরুষ কৃষক ীফলতলা 3 ফলতলা 4717567641490 2৯9৯99249৯ েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
362 aিনমা িবশব্াস বাবুল িবশব্াস মিহলা গৃিহনী ” “ 3 ” “ 4717567641462 2৯55৯7887৯ েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
363 সুশান্ত ভ aতুল িবশব্াস পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567641778 2৯6669৯985 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
364 iকলাস েশখ হােসন েশখ পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567639910 2৯71581586 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
365 আজগার েশখ েমেছর েশখ পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567640759 2৯৯2728262 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
366 মুরাদ েশখ iuসুব েশখ পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567641789 2৯23461592 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
367 শাহা আলী আক্কাস আলী পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567000077 2979৯2৯৯28 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956367 শাহা আলী আক্কাস আলী পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567000077 2979৯2৯৯28 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
368 আরব সরদার হােসম সরদার পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 47175640814 2৯76532638 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
369 বাবলু েমাল্লা ছালাম েমাল্লা পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567640750 2৯22346335 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
370 হািমদ সরদার েমাশােরফ সরদার পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567640728 2৯266741৯5 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
371 রহমান সরদার হােসম সরদার পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 582867+87592৯ 2৯76532638 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
372 আসলাম েশখ েমেসর েশখ পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567641815 2৯3৯269472 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
373 সাiফুল সরদার ৈসয়দ আলী পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567641899 2৯33481591 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
374 নারায়ন রায় িশবপদ েচৗধুরী পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567641842 2৯353117৯9 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
375 আবদার সরদার নািজর সরদার পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567640256 2৯2৯9435৯1 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
376 েসিলম েশখ লুৎফর রহমান পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567641836 2৯32৯57৯৯17 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
377 মিজর্ েবগম হক েমাল্লা মিহলা গৃিহনী ” “ 3 ” “ 4717567640379 2৯722৯1794 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
378 uত্তম মন্ডল ৈশেলন মন্ডল পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 2616882487228 2৯41449385 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
379 মাহাবুব সরদার হােতম সরদার পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567641823 2৯৯9৯1৯763 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
380 েসােহল সরদার িরজাuল সরদার পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567000003 2৯97653563 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
381 oিজবুর রহমান মানদার েশখ পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567000001 2৯71184396 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
382 তােহরা আিতয়ার েশখ মিহলা গৃিহনী ” “ 3 ” “ 4717567000001 2৯26631491 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956382 ােহরা আি য়ার েশখ মিহলা গৃিহনী  3  4717567000001 2৯2663 49 েমা  শামীম হাসান 1912588956
383 ছায়া েবগম আকরাম মুিন্স মিহলা গৃিহনী ” “ 3 ” “ 4717567640859 2৯655233৯1 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
384 আিমব্য়া oহাব মুিন্স মিহলা গৃিহনী ” “ 3 ” “ 4717567640485 2৯৯9293642 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
385 মুিজর েশখ হােসম েশখ পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567640272 2৯34381381 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
386 েজসিমন হারুন ফিকর মিহলা গৃিহনী ” “ 3 ” “ 4717567639957 2৯4৯243৯75 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
387 মিনরুল িশকদার কােশম িশকদার পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567640854 2৯৯9৯21145 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956



388 সাগর িবশব্াস সুকুমার িবশব্াস পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567640484 2৯৯847962৯ েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
389 ফােতমা িসিদ্দক েমাড়ল মিহলা গৃিহনী ” “ 3 ” “ 4717567000263 2৯46722885 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
390 েহদােয়ত সরদার হায়দার সরদার পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567640933 2৯26৯2545৯ েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
391 iকবাল েশখ নুর iসলাম েশখ পুরুষ কৃষক ীফলতলা 3 ফলতলা 4717567000217 2৯7866৯68 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
392 আলী আহেম্মদ আবু বক্কার েশখ পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567640911 2৯95217137 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
393 oহাব হালদার বাহাদুর েশখ পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567640756 2826745668 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
394 েদেলায়ার েশখ নoেশর েশখ পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567641084 2৯4৯894248 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
395 রিবন ভ aতুল ভ পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567641105 2৯53214531 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
396 আমান সরদার iসমাiল পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567639906 2৯91542452 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
397 েদেলায়ার ছালাম েশখ পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567640681 2৯6493129৯ েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
398 iমামুল হােতম সরদার পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567639964 2৯৯9৯1৯786 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956398 iমামুল হােতম সরদার পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567639964 2৯৯9৯1৯786 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
399 aিসম েচৗধুরী ভাত েচৗধুরী পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567639913 2৯26312৯63 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
400 বাবুল েশখ েমাহাম্মাদ েশখ পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567641745 2৯34৯53৯61 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
401 গাuজ েশখ আয়ুব আলী পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567641354 2৯26৯12928 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
402 জাহানারা িবল্লাল েশখ মিহলা গৃিহনী ” “ 3 ” “ 4717567644401 2977739679 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
403 িলয়াকত রiজ uিদ্দন েশখ পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567640122 2৯৯4৯68174 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
404 েরােকয়া েমাশােরফ মিহলা গৃিহনী ” “ 3 ” “ 4717567641397 2৯53191৯38 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
405 মিনরুল আবু বক্কার েমাড়ল পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567641346 2৯91491239 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
406 আয়ুব েশখ েমাহাম্মাদ েশখ পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567000025 2৯75243898 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
407 ফারুক ফিকর মেয়ন ফিকর পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567010925 2৯4864415৯ েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
408 েরােকয়া কালাম েশখ মিহলা গৃিহনী ” “ 3 ” “ 4717567641409 2৯34545193 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
409 িরপন েশখ সত্তার েশখ পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567640077 2৯27488432 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
410 নাজু িমেলান েশখ মিহলা গৃিহনী ” “ 3 ” “ 4717567641406 2৯37428911 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
411 আসলাম সরদার েতাতা িময়া পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567641666 2৯34738153 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
412 আিমরুনেনসা িগয়াস হালদার মিহলা গৃিহনী ” “ 3 ” “ 4717567684306 2৯24517324 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
413 িবলু েরেহনা েসাহরাফ েশখ পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567640286 2৯4833372৯ েমাঃ শামীম হাসান 1912588956413 িবলু েরেহনা েসাহরাফ েশখ পুরুষ কৃষক  3  4717567640286 2৯4833372৯ েমা  শামীম হাসান 1912588956
414 আয়ুব সরদার uিকল সরদার পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567640469 2৯2৯9435৯1 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
415 জুলহাস েশখ লুতফার েশখ পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567415354 2৯531৯5993 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
416 রািশদা িলয়াকত েশখ মিহলা গৃিহনী ” “ 3 ” “ 4717567640327 2৯991445৯6 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
417 বাবুল েশখ uিকল েশখ পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567641175 2৯33255753 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
418 আয়ুব েশখ আিজবার েশখ পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567000002 2৯25793684 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956



419 আেনায়ারা iশারুল েশখ পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567640073 2৯57684276 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
420 সাiফুল iসলাম আক্তার েশখ পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567641408 2939968665 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
421 কুদ্দুস খ eিকন খ পুরুষ কৃষক ীফলতলা 3 ফলতলা 4717567633869 2৯৯৯396966 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
422 জািকর মিল্লক মিজত মিল্লক পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567641513 2৯81৯৯38৯৯ েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
423 জািহদ কুদ্দু মিল্লক পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567641964 2৯7272986৯ েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
424 মারুফ হােশম েশখ পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4719513051679 2৯3742৯828 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
425 নাজমা নূর খন্দকার মিহলা গৃিহনী ” “ 3 ” “ 4717567641457 2৯669৯9941 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
426 মুরাদ সরদার মুিজবুর সরদার পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567640813 2৯6754৯357 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
427 আব্দুল েশখ নূর েশখ পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567640708 2৯৯8366438 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
428 iছা সরদার আেনায়ার সরদার পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567641932 2৯929৯3113 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
429 জাফর সরদার ৈসয়দ আলী পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567640779 2৯24869942 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956429 জাফর সরদার ৈসয়দ আলী পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567640779 2৯24869942 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
430 জােবদ সরদার আক্কাস সরদার পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567640699 2৯33592521 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
431 মৃতুয্ঞ্চয় রায় িনরাপদ রায় পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567640699 2৯27632232 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
432 eরশাদ সরদার সুলতান সরদার পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567641962 2৯51934536 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
433 নািগ র্স জুলহাস েশখ মিহলা গৃিহনী ” “ 3 ” “ 4717567641949 2৯5652৯৯85 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
434 সুিফয়া হান্নান মিহলা গৃিহনী ” “ 3 ” “ 4717567641681 2৯861125৯3 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
435 টুকু েমাল্লা েখাকা েমাল্লা পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567640786 2৯54613669 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
436 সিঞ্জব েচৗধূরী শীবপদ েচৗধুরী পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567640604 2৯2613৯62৯ েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
437 গফ্ফার সরদার কােশম সরদার পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567640393 29386৯6722 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
438 মুররী েমাহন িচত্তরঞ্জন পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567639933 2795৯79638 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
439 িপয়ারী iসমাiল েমাল্লা মিহলা গৃিহনী ” “ 3 ” “ 4717567641521 29417৯37৯2 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
440 েফরদাuস েশখ আরশাদ েশখ পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567010840 2৯9৯441694 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
441 হািফজুর  েশখ বক্কর েশখ পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567640374 2৯59234923 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
442 মিনরা আসব্াব েশখ মিহলা গৃিহনী ” “ 3 ” “ 4717567640275 2791281614 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
443 তাসিলমা িমজানুর রহমান মিহলা গৃিহনী ” “ 3 ” “ 4717567640133 2৯25882475 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
444 িলয়াকত েশখ uতার uিদ্দন পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567641422 2৯3219৯66৯ েমাঃ শামীম হাসান 1912588956444 িলয়াক  েশখ ার িদ্দন পুরুষ কৃষক  3  4717567641422 2৯32 9৯66৯ েমা  শামীম হাসান 1912588956
445 রহমত আলী আিমনুল iসলাম পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 2616882487408 2৯628651৯4 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
446 আবু সাiদ গাজী ফজর গাজী পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567641322 2931৯31754 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
447 বাদশা েমাল্লা হক েমাল্লা পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567641324 2৯23314118 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
448 কৃষ্ণ শীল িনমাi শীল পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567681338 2৯27721657 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
449 িশখা লীল বাবলু শীল পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567641546 2৯23৯63119 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956



450 আঃ গফুর েশখ েগালাম সেরায়ার পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567640495 2৯24834283 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
451 তপন শীল মিন  চ  শীল পুরুষ কৃষক ীফলতলা 3 ফলতলা 4717567640496 2৯53144636 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
452 দীপ কর ফুল্ল কর পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567641329 2৯389৯1321 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
453 পল্লব কর মেনারঞ্জন কর পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567640396 2৯26343৯67 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
454 নারায়ন চ  শীল রাম চ  শীল পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567640018 2৯34175862 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
455 হািলমা েজাহর মিহলা গৃিহনী ” “ 3 ” “ 4717567640800 29417৯37৯2 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
456 সুিফয়া েসিলম েশখ মিহলা গৃিহনী ” “ 3 ” “ 4717567640471 2৯৯9431522 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
457 হািলম েশখ আবু বক্কর েশখ পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567641316 2৯59263735 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
458 তাপস কর েদব সাদ কর পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567641677 2৯34517৯44 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
459 মিহর েশখ েগালাম সেরায়ার পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567640760 2৯৯৯395222 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
460 হািসনা হােসম িবশব্াস মিহলা গৃিহনী ” “ 3 ” “ 4717567640730 2৯82689225 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956460 হািসনা হােসম িবশব্াস মিহলা গৃিহনী ” “ 3 ” “ 4717567640730 2৯82689225 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
461 aরিবন্দ েমাহলী মুকন্দ মহলী পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567641581 2৯24131587 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
462 েভালানাথ বসু কালীপদ বসু পুরুষ কৃষক ীফলতল 3 ” “ 4.71757E+12
463 ৈতেয়ব সরদার বািরক সরদার পুরুষ কৃষক ীফলতলা ” “ 4.71757E+12
464 মিনরুল েশখ আবু বক্কার েশখ পুরুষ কৃষক ীফলতল 3 ” “ 4.71757E+12
465 iয়াদ সরদার আক্কাস সরদার পুরুষ 3 ” “ 4.71757E+12
466 রাম দাসী িবশব্াস দুলাল িবশব্াস মিহলা গৃিহনী ীফলতল 3 ” “ 4.71757E+12
467 কামাল সরদার েতাতা িময়া পুরুষ কৃষক ীফলতল 3 ” “ 4717567640847
468 খািদজা নoেশর সরদার মিহলা গৃিহনী ” “ 3 ” “ 4717567641850 279871৯3৯4 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
469 পিরেতাশ বসু কালী দাস পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567640912 2৯462763৯7 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
470 iমরান iuসুব সরদার পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567640754 2৯98842554 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
471 uজ্জল বসু মেনারঞ্জন বসু পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567641971 2৯91555941 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
472 েগালাম েশখ  তহম েশখ পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567000010 2৯83729767 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
473 কামরুল iসলাম লুৎফর রহমান পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567640608 2৯53214537 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
474 মিনকান্ত িবশব্াস েদব চরন িবশব্াস পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567600223 2৯26535453 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
475 েদব সাদ েচৗধুরী লিলত েমাহন পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567597880 2৯28৯58518 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956475 েদব সাদ েচৗধুরী লিলত েমাহন পুরুষ কৃষক ” 3  4717567597880 2৯28৯58518 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
476 িরয়াজুল iসলাম িসরাজুল iসলাম পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567640920 2৯29921954 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
477 েমাস্তফা সরদার েমাহাম্মাদ সরদার পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 4717567640774 2৯2৯6669৯9 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
478 আকরাম েশখ আক্তার েশখ পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 471756764133 2৯55৯7887৯ েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
479 রােশদা েবগম  আমজাদ সরদার মিহলা ” “ 3 ” “ 471756741325 2৯77৯৯4193 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
480 শিরফুল iসলাম আলী আফসার পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ 47175670000054 2৯74৯98৯38 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956



481 মঞ্জ রানী রনীন চ  শীল মিহলা ীফলতলা 3 ফলতলা 4717567641325 2৯৯4923652 েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
482 েমাস্তািকম সরদার iuসুফ সরদার পুরুষ কৃষক ” “ 3 ” “ ################## 2৯6446৯5৯৯ েমাঃ শামীম হাসান 1912588956
483 আলমগীর হাসান iয়াকুব আলী পুরুষ কৃষক ীফলতলা 3 ফলতলা 4717567642845 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
484 আছমা সেরায়ার েশখ মিহলা কৃষক ীফলতলা 3 ফলতলা 4717567642412 284599৯122 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
485 হািলম হােসম েশখ পুরুষ কৃষক ীফলতলা 3 ফলতলা 4717567642141 26469218৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
486 আলািমন হািমদ সরদার পুরুষ কৃষক ীফলতলা 3 ফলতলা 4717567635143 2725313429 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
487 তিরকুল িজন্নাত সরদার পুরুষ কৃষক ীফলতলা 3 ফলতলা 4717567654134 2৯2472635৯ eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
488 আঃ ছালাম েশখ েমাঃ আiয়ুব আলী পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ফলতলা 4717567643921 283529৯126 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
489 েমাঃ আিতয়ার রহমান মৃত মিহর uিদ্দন েমাড়ল পুরুষ কৃষক বাধঁাল 5 ফলতলা 4717567644680 26469218৯1 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
490 েজসিমন েবগম েমাঃ aেজত েশখ মিহলা কৃষক মশাঘুনী 4 ফলতলা 4717567642414 2725313491 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
491 া া া া া uি পু মশাঘনী 4 া 4717567642819 ি া া া 1711981260491 েমাঃ মাহমুদুল হাসান েমাসেলম uিদ্দন পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ফলতলা 4717567642819 2৯33726313 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
492 িবuিট েবগম হান্নান ঢালী মিহলা কৃষক মশাঘুনী 4 ফলতলা 4717567642491 288599৯121 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
493 বাবুল iসলাম মিল্লক লুৎফর রহমান মািল্লক পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ফলতলা 4717567643161 2647921865 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
494 েরখা েবগম েমাঃ শিরফুল iসলাম মিহলা কৃষক মশাঘুনী 4 ফলতলা 4717567643136 2745313468 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
495 আশরাফ iজারাদার uতার uিদ্দন iজারাদার পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ফলতলা 4717567643502 2৯33726332 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
496 িমতা েবগম রনিজৎ েবাস মিহলা কৃষক মশাঘুনী 4 ফলতলা 4717567642556 281595৯222 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
497 হায়দার মৃধা দাuদ মৃধা পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ফলতলা 4717567643171 2641921862 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
498 মিলনা রানী রায় েগাপাল চ  রায় মিহলা গৃিহনী মশাঘুনী 4 ফলতলা 4717567643071 2721323445 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
499 সােজদা েবগম oমর আলী মিহলা গৃিহনী মশাঘুনী 4 ফলতলা 4717567644069 2৯24726352 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
500 িনহার েবগম সুরমান েমাড়ল মিহলা গৃিহনী মশাঘুনী 4 ফলতলা 4717567664213 2815967114 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
501 আফেরাজা েবগম দব্ীন মুহাম্মাদ মিহলা গৃিহনী মশাঘুনী 4 ফলতলা 4717567643363 2636922866 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
502 েজেলখা েবগম িসিদ্দক েশখ মিহলা গৃিহনী মশাঘুনী 4 ফলতলা 4717567643594 2755323438 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
503 iয়ািসন েশখ েগালাম েমখ পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ফলতলা 4717567642766 2৯33726333 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
504 েসিলনা েবগম েমাঃ i ািহম েশখ মিহলা গৃিহনী মশাঘুনী 4 ফলতলা 4717567643627 2845982127 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
505 েশখ আiয়ুব আলী আক্তার uিদ্দন েশখ পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ফলতলা 4717567644239 2656921889 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260iয়ু পুরু কৃ ম ঘুন রু
506 মেনায়ারা েবগম কিবর uিদ্দন েশখ মিহলা গৃিহনী মশাঘুনী 4 ফলতলা 4717567644065 2745213461 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
507 কািরমা েবগম েখাকন েমাড়ল মিহলা গৃিহনী মশাঘুনী 4 ফলতলা 4717567643635 2৯53216342 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
508 আিরফা েবগম েমাঃ হািদ েশখ মিহলা গৃিহনী মশাঘুনী 4 ফলতলা 4717567643494 284591৯539 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
509 iuনুস েশখ েশখ আঃ oহাব পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ফলতলা 4717567644277 2645922881 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
510 েসিলম েমাড়ল জিলল েমাড়ল পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ফলতলা 4717567642035 2775613477 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260



511 িফেরাজা েবগম সেরায়ার iজারাদার মিহলা গৃিহনী মশাঘুনী 4 ফলতলা 4717567642042 2৯24756363 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
512 িনপু েশখ নজমাল েশখ মিহলা গৃিহনী মশাঘুনী 4 ফলতলা 4717567643791 2855992169 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
513 নজমল েশখ েসানািময়া েশখ পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ফলতলা 4717567643784 26469218৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
514 হািববুল্লাহ হালদার মিত হালদার পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ফলতলা 4717567642437 2826324148 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
515 iসলাম েশখ আঃ কােদর েশখ পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ফলতলা 4717567644268 2963385941 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
516 iuনুস িশকদার নিজর িশকদার পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ফলতলা 4717567643201 2৯35717284 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
517 শািহদুল েশখ আিজদ েশখ পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ফলতলা 4717567643789 2933625259 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
518 আলমগীর মৃধা খােলক মৃধা পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ফলতলা 4717567642898 2823135164 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
519 মহিসন েশখ ফজর আলী েশখ পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ফলতলা 4717567642870 2822951৯৯7 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
520 হারুন েমাড়ল শিফuিদ্দন েমাড়ল পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ফলতলা 4717567642802 2৯22৯63483 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
521 i ািহম েহােসন মৃধা iসমাiল েহােসন পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ফলতলা 4717567644271 2889492425 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
522 েবিব েবগম েমাঃ কামাল েশখ মিহলা গৃিহনী মশাঘুনী 4 ফলতলা 4717567635458 2894521234 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
523 খািদজা েবগম েমাজািহদ েশখ মিহলা গৃিহনী মশাঘুনী 4 ফলতলা 4717567644139 282637৯779 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
524 ফারজানা েবগম েসাহাগ দফাদার মিহলা গৃিহনী মশাঘুনী 4 ফলতলা 4717567644143 2827595415 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
525 ফিরদা েবগম তােলব েশখ মিহলা গৃিহনী মশাঘুনী 4 ফলতলা 4717567643515 2৯47759116 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
526 কাজল েবগম আঃ রহমান েশখ পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ফলতলা 4717567644130 2822172418 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
527 শিরফুল iসলাম শিহদুল iসলাম পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ফলতলা 4717567000220 2822689916 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
528 েবিব েবগম েরজাuল হাoলাদার মিহলা গৃিহনী মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567644159 2831114868 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
529 হাসনা েবগম জিলল িশকদার মিহলা গৃিহনী মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567642133 2822৯84187 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
530 েমাঃ হািববুর রহমান ফজর েমাড়ল পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567642092 2827997131 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
531 মািনক দত্ত জিতস দত্ত মিহলা গৃিহনী মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567643204 2৯82৯6৯2৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
532 মুিজবুর রহমান সেরায়ার uিদ্দন েমাড়ল পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567642846 2823743824 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
533 েহেলনা েবগম হািলম েশখ মিহলা গৃিহনী মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567643553 2822৯9867৯ eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
534 মিনরা েবগম েমাহাঃ েমাড়ল মিহলা গৃিহনী মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717576261317 2824175997 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
535 িজ.eম. খািলদ eরশদ গাজী পুরুষ কৃষক মশাঘনী 4 ’’ ’’ 4717567642213 28248৯618৯ eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260535 িজ.eম. খািলদ eরশদ গাজী পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4  4717567642213 28248৯618৯ eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
536 লিতফা েবগম মিহuিদ্দন গাজী মিহলা গৃিহনী মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567644077 2৯22261332 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
537 েসেকন েশখ েছাট্ট েশখ পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567642388 2823882222 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
538 হািনফ সরদার আবুল সরদার পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567642633 2786৯17439 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
539 iমারাত হালদার েমাসেলম হালদার পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567645126 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
540 রােসল েশখ হািকম েশখ পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567644207 2829915656 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260



541 েমাঃ িমজানুর রহমান জুলিফকার রহমান পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 471756764336 2823422751 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
542 মমতজা েবগম আঃ আিজজ েশখ মিহলা গৃিহনী মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567643279 282241৯244 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
543 েমাসাঃ িশuিল েবগম মুকুল খান মিহলা গৃিহনী মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567674636 2৯25945৯92 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
544 নুর iসলাম মৃধা মৃত iজার uিদ্দন মৃধা পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567643788 2৯312276৯7 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
545 ফারজানা আক্তার িনপু মামুন েশখ মিহলা গৃিহনী মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567643066 282637৯552 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
546 েমাঃ েসিলম েমাড়ল েমাঃ আলতাফ েমাড়ল পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567429077 2৯25826987 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
547 েরজাuল েশখ আকামুিদ্দন েশখ পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567643796 2829555916 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
548 েমাদােচ্ছর েশখ iuছুফ কাজী পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567642458 283528৯488 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
549 রািজয়া েবগম িনজাম হালাদার মিহলা গৃিহনী মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567643780 2784৯1৯477 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
550 রিব েশখ েছাট েশখ মিহলা গৃিহনী মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567644185 28224763৯3 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
551 রুস্তম েশখ আকামুিদ্দন েশখ পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567642925 282383৯255 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
552 আেমনা েবগম আফছার েশখ মিহলা গৃিহনী মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567643777 12822-171322 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
553 িশuিল েবগম আমজাদ েশখ মিহলা গৃিহনী মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567642925 28224862৯9 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
554 শিরফুল iসলাম সামছুর েশখ পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567643777 2831114116 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
555 েসািনয়া আিজত েশখ মিহলা গৃিহনী মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567632105 2৯2৯667776 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
556 রাজ্জাক েশখ আকামুিদ্দন েশখ পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567651877 2828639773 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
557 আহাদ েশখ নুর মুহাম্মাদ েশখ পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567623456 2৯22198538 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
558 eস.eম. হািববুর রহমান আলতাফ েশখ পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567665011 2831114868 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
559 সিহদুল েশখ মেয়ম েশখ পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567638138 2824477৯28 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
560 আিমর হালদার সুলতান হালদার পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567651426 2929167115 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
561 বক্কার েমাল্লা খিলল েমাল্লা পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567632507 2৯2322849৯ eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
562 িলয়াকত মীর আেনায়ার মীর পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567652148 28299৯8971 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
563 েশােয়ব মীর আেনায়ার মীর পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567691306 2823162219 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
564 েসিলম েশখ জবব্ার েশখ পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567635145 2857৯51691 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
565 সাiফুল কাজী ছালাম কাজী পুরুষ কৃষক মশাঘনী 4 ’’ ’’ 4717567668714 2৯23536386 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260565 সাiফুল কাজী ছালাম কাজী পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4  4717567668714 2৯23536386 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
566 সীমা েবগম েমাঃ হান্নান ঢালী মিহলা গৃিহনী মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567625316 2866646786 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
567 কুলছুম েবগম বােরা েশখ মিহলা গৃিহনী মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567651707 2832293866 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
568 আলী আহেম্মদ মিহর uিদ্দন েচৗধূরী পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567663819 2823277121 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
569 aিহদ েশখ মিহuিদ্দ েশখ পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567648975 28237738৯5 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
570 মাসুম েশখ কােদর েশখ পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567612589 2842477৯45 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260



571 aিহদুল েশখ কােদর েশখ পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567695874 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
572 ফজর আলী মৃধা বাসারাত মৃধা পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567665896 2825৯43974 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
573 তুিহন েমাড়ল লিতফ েমাড়ল পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567632569 2৯73964416 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
574 আিরফ েমাড়ল জিলল েমাড়ল পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567678593 28316৯4915 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
575 মাসুম েশখ নুর মুহাম্মাদ েশখ পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567615896 28282৯8364 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
576 জািহদ েশখ সুবহান েশখ পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567653147 287779৯296 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
577 েশখ হায়দার আলী েশখ আঃ oহাব পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567651234 282229৯1৯9 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
578 হাসান েশখ আনায়ায়ার েশখ পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567665417 28234449৯8 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
579 হাসান মিল্লক েতারাব মিল্লক পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567625814 2795193124 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
580 কামরুল মিল্লক লুৎফার মিল্লক পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567615946 2837839724 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
581 নয়ন েমাল্লা েসেকন্দার েমাল্লা পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567635746 2৯246৯9962 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
582 oিলয়ার েশখ আিজজ েশখ পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567665872 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
583 রািশদা েবগম সবুর iজারাদার মিহলা গৃিহনী মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567654213 2834554৯৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
584 কুরমান েমাড়ল ফজর েমাড়ল পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567687461 2৯2371৯৯29 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
585 মুনতাজ েমাড়ল ফজর েমাড়ল পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567625874 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
586 েদেলায়ার েমাড়ল রানা েশখ পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567665743 2৯515112৯9 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
587 মাহাবুব েমাড়ল iয়াকুব েমাড়ল পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567651472 2817৯153৯8 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
588 হািফজ েশখ পাচু েশখ পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567625467 2822562৯68 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
589 আলমগীর েহােসন eরশaদ গাজী পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567694137 2৯98567212 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
590 িটংকু হালদার iমান আলী হালদার পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567656871 2827181976 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
591 শিহদুল েশখ েগালাম আলী েশখ পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567652643 2734353521 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
592 রিহম েশখ মকেছদ েশখ পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567632487 2৯33726384 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
593 হািলম েমাড়ল আলতাফ েমাড়ল পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567656410 286512৯659 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
594 কাজল হালদার িমজর্া হালদার পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567656874 2646924874 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
595 েনায়াব আলী হািববুর েশখ পুরুষ কৃষক মশাঘনী 4 ’’ ’’ 4717567621473 2735123439 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260595 েনায়াব আলী হািববুর েশখ পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4  4717567621473 2735123439 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
596 oসমান েশখ আফজাল েশখ পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567665231 2৯63726342 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
597 সেরা েশখ রমজান েশখ পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567695682 287599৯694 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
598 oসমান েমাড়ল ফজর েমাড়ল পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567656871 2676924868 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
599 হাদী েশখ কিবর েশখ পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567625835 2625313431 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
600 শাহাবুিদ্দন  (েছাট) েখাশেদল েশখ পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567656234 27469218৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260



601 iকবাল িশকদার oমর িশকদার পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567653701 284599৯122 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
602 শoকত হালদার েমাসেলম হালদার পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567652815 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
603 শাহাবুিদ্দন েশখ িসরাজ েশখ পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567663416 2৯25313429 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
604 শিহদ েশখ iরাজল্ল েশখ পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567651473 2৯33726355 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
605 তািনয়া েবগম েমাস্তফা কামাল মিহলা গৃিহনী মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567687104 2645363429 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
606 নুর iসলাম েশখ রিশদ েশখ পুরুষ কৃষক মশাঘুনী 4 ’’ ’’ 4717567653017 27869228৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
607 েমাঃ েমাস্তাক েমাড়ল েমাঃ iিলয়াস েমাড়ল পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567644454 26469218৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
608 েমাঃ েমাদােচ্ছর েহােসন েমাঃনকী uিদ্দন েমাড়ল পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567644748 2725313424 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
609 মিহদুল iসলাম েমাঃ সেরায়ার েমাড়ল পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567644240 28237738৯5 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
610 েমাঃ আছাদ েশখ েমাঃ আবুল আিজজ পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567646683 2842477৯45 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
611 েমাঃ েমাশােরফ েমাড়ল নকীব uিদ্দন েমাড়ল পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567644682 2৯33726366 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
612 আফসানা আক্তার িমিল iি স মিল্লক মিহলা গৃিহনী বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567670081 2825৯43974 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
613 িরিন আক্তার iি স মিল্লক মিহলা গৃিহনী বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567645949 2৯73964416 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
614 েসিলনা েবগম েমাঃ কাoছার েশখ মিহলা গৃিহনী বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567645614 12831-6৯4915 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
615 েমাঃ iিলয়াজ েমাড়ল নিকবুিদ্দ েমাড়ল পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567644433 28282৯8364 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
616 েমাঃ আবু বক্কার েমাড়ল আব্দুস সাত্তার েমাড়ল পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567653105 287779৯296 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
617 েমাঃ জািকর েমাড়ল আব্দুস সাত্তার েমাড়ল পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567644413 28682৯8369 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
618 েমাছাঃ েরশমা েবগম মামুন েমাল্লা মিহলা গৃিহনী বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567644521 284599৯122 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
619 েমাঃ েগালাম েমাস্তফা মৃত িকতাবিদ্দ েশখ পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567645230 26469218৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
620 েমাঃ iuসুছ মিল্লক মৃত েতকিড় েমাড়ল পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567646115 2725313429 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
621 েমাঃ রিফuিদ্দন মিল্লক তাজ uিদ্দন মিল্লক পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567646206 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
622 আব্দুল হািকম মিল্লক আঃ সামাদ মিল্লক পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567670081 284599৯122 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
623 মুিন্স মঈনুর রহমান মৃত মুিন্স হািববুর পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567644868 26469218৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
624 েমাঃ শাহেনoয়াজ েমাঃ iি স মিল্লক পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567646296 2725313429 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
625 ৈসয়দ আলী মীর েগালাম আলী পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567645166 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260625 ৈসয়দ আলী মীর েগালাম আলী পুরুষ কৃষক বাধাল 5  4717567645166 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
626 িমলন েমাল্লা েগালাম েমাল্লা পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567670002 284599৯122 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
627 েদৗলত েশখ ৈসয়দ েশখ পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567646231 26469218৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
628 মা ফ ফিকর মাসেলম ফিকর পু ষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567644858.00
629 সেরায়ার মি ক সামছর রহমান পু ষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567648665.00
630 ইসাক িব াস ছবদুল িব াস পু ষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4.74718E+14



631 েমাঃ িজয়ার েশখ েগালাম রসুল েশখ পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567645153 2725313429 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
632 ছালাম েশখ িসরাজতুল্লা েশখ পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567644583 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
633 টুটুল েশখ িরজাuল েশখ পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567670059 284599৯122 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
634 iসরাপ েশখ iমানুিদ্দন েশখ পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567645756 26469218৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
635 ফুল েবগম সমুনছুর েশখ মিহলা গৃিহনী বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567644587 2725313429 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
636 আবুল েহােসন মুিজবার েশখ পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567626897 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
637 শাহ আলম বাবর আলী মুিন্স পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567645097 284599৯122 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
638 িলটন েশখ িরজাuল েশখ পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567645111 26469218৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
639 শিরফুল েশখ আবুল েহােসন েশখ পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567644777 2725313429 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
640 সুমন েশখ মিনরুল েশখ পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567645210 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
641 মাহামুদ হাসান দাuদ আলী েশখ পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567645853 284599৯122 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
642 েমাঃ িসয়াম মিল্লক েমাঃ মুসা মিল্লক পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567600040 26469218৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
643 হান্নান হাoলাদার আiয়ুব আলী হাoলাদার পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567645864 2725313429 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
644 েমাঃ শাহাজাহান েমাড়ল েমাঃ নিক uিদ্দন েমাড়-ল পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567654135 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
645 iসমাiল মিল্লক েমাসেলম মিল্লক পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567645623 284599৯122 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
646 মাহাবুব েশখ নুর মুহাম্মাদ েশখ পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567645947 26469218৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
647 iয়ািমন েশখ িদন iসলাম েশখ পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567600110 2725313429 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
648 হারুন েশখ হােনফ েশখ পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567645146 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
649 িশিরনা েবগম রিব েশখ মিহলা গৃিহনী বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567647644 284599৯122 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
650 রুহুল আিমন আঃ আিজজ পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567662565 26469218৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
651 আিরফুল েমাল্লা জবব্ার েমা্লা পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567646866 2725313429 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
652 iমাদুল হক েমাড়ল আঃ রহমান েমাড়ল পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567658817 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
653 বাদশা েশখ েমাস্তফা েশখ পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567652259 284599৯122 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
654 নবাব েশখ ৈসেয়দ েশখ পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567662321 26469218৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
655 আজমুিদ্দন েশখ জহুরুল েশখ পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567650932 2725313429 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260655 আজমুিদ্দন েশখ জহুরুল েশখ পুরুষ কৃষক বাধাল 5  4717567650932 2725313429 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
656 েশখ আব্দুল হাi নছর uিদ্দন েশখ পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 471756765244 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
657 নাজমুল েহােসন রােহন মিল্লক পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 471756766249 26469218৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
658 জয়নাল আেবিদন  জনাব আলী পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 471756765123 2725313429 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
659 জাকািরয়া মিল্লক আরজান মিল্লক পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 471756764435 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
660 মিনরুল iসলাম িসিদ্দক েশখ পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 471756766385 284599৯122 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260



661 আঃ রাজ্জাক েমাড়ল আঃ ছাত্তার েমাড়ল পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 471756764684 26469218৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
662 খেয়র েমাল্লা নিজর েমাল্লা পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 471756765763 2725313429 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
663 েমাজাম েশখ তিছর েশখ পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567622074 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
664 কালাম েশখ iয়াকুব েশখ পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 471756760005 284599৯122 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
665 আছলাম েশখ রাজ্জাক েশখ পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567616134 26469218৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
666 আঃ হািকম মিল্লক মুিজবার রহমান পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 471756764562 2725313429 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
667 মাসুদ েমাড়ল সেরায়ার েমাড়ল পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 471756764426 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
668 আজগার েশখ আঃ রাজ্জাক েশখ পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567645526 284599৯122 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
669 কালাম শখ ইয়াকুব শখ পুরুষ কৃষক বাধাল
670 েশখ নজরুল iসলাম লুতফর েশখ পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567645107 26469218৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
671 আলািমন ফিকর েহােসন ফিকর পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567645655 2725313429 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
672 শিফ মিল্লক আফছার মিল্লক পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 471756764129 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
673 ফারুক েশখ হােনফ েশখ পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 471756765649 284599৯122 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
674 রিফ মিল্লক খােলক মিল্লক পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 471756765263 26469218৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
675 iমদাদ েশখ সেবরাত েশখ পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 471756765217 2725313429 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
676 আজাদ েমাড়ল আক্তার েমাড়ল পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 471756765625 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
677 আশাকুল িবশব্াস শিহদ িবশব্াস পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567600335 284599৯122 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
678 েমাঃ কামরুল েশখ আনছার েশখ পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567624874 26469218৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
679 েমাঃ িবল্লাল েশখ মুনছুর েশখ পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567644765 2725313429 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
680 রাজা আহেম্মদ আঃ রিহম েমাল্লা পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567640029 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
681 আবু সাiদ মিল্লক আঃ রuফ মিল্লক পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567645515 284599৯122 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
682 আবুল হাসান েমাসেলম েশখ পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567645882 26469218৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
683 শািকল মিল্লক জািকর মিল্লক পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567650953 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
684 কিবর মিল্লক িসিদ্দক মিল্লক পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567655651 284599৯122 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
685 জিলল মিল্লক শামছুর মিল্লক পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567654465 26469218৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260685 জিলল মিল্লক শামছুর মিল্লক পুরুষ কৃষক বাধাল 5  4717567654465 26469218৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
686 িলঠু মিল্লক জিলল মিল্লক পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567623547 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
687 সুমন মিল্লক সাiফুর রহমান পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567646460 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
688 খায়রুল মিল্লক মকবুল মিল্লক পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567648645 284599৯122 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
689 পলাশ মিল্লক েমাফােজ্জল মািল্লক পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567628728 26469218৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
690 িলয়াকত মিল্লক eছাব মিল্লক পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567656149 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260



691 আদনান মিল্লক মিল্লক শাহাজান পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567628725 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
692 আেবদুন রমজান েশখ মিহলা গৃিহনী বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567654103 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
693 জাহাঙ্গীর েমাল্লা ফজর েমাল্লা পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567645631 26469218৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
694 িলঠু মিল্লক সাত্তার মিল্লক পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567624133 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
695 হান্নান েশখ েমাঃ মুনছুর েশখ পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567646974 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
696 েমাঃ কামরুল েশখ জহুর েশখ পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567650940 284599৯122 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
697 েমাঃ েজাবােয়র েহােসন েমাঃ জালাল েশখ পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567646578 26469218৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
698 েমাঃ নজরুল iসলাম েমাঃ রমজান েশখ পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567647029 2725313429 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
699 েমাঃ আবু জাফর হাoলা: আিজমুিদ্দ হালদার পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567656308 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
700 iয়ািসন মিল্লক েখাকন মিল্লক পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567663391 284599৯122 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
701 েমাঃ রাজা েশখ েমাঃ মুনছুর েশখ পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567656633 26469218৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
702 িলজা খাতুন িপং-বাবুল েমাল্লা মিহলা গৃিহনী বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567667002 2725313429 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
703 েমাঃ হািফজুর রহমান েমাঃ েমাস্তফা েশখ পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567663764 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
704 েমাঃ মাহাবুবুর রহমান আব্দুর শুকুর েমাল্লা পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567651407 284599৯122 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
705 েমাঃ েগালাম েমাল্লা েমাঃ iিলয়াস েমাল্লা পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567646818 26469218৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
706 েমাসাঃ পারুল েবগম েমাঃ বাবুল েমাল্লা মিহলা গৃিহনী বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567650866 2725313429 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
707 েমাঃ শিরফুল েমাল্লা েমাঃ আজাহার আলী পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567655413 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
708 েমাছাঃ সিখনা েবগম েমাঃ iসরাiল েমাল্লা মিহলা গৃিহনী বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567651145 284599৯122 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
709 রুেবল েশখ েমাঃ িরজাuল েশখ মিহলা গৃিহনী বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567669307 2725313429 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
710 েমাঃ আিমরুল iসলাম েমাঃ রুেফাল আিমন পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567601089 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
711 আশব্াব মিল্লক েমাঃ iসমাiল মিল্লক পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567658591 284599৯122 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
712 িরক্তা iuছুব িশকদার মিহলা গৃিহনী বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567647164 26469218৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
713 রািশদা েবগম শিফকুল iসলাম মিহলা গৃিহনী বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567645845 2725313429 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
714 আব্দুল মােলক েমাঃ িসরাজ সরদার পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567645526 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
715 েমাঃ iমদাদুল েশখ েমাঃ েমানতাজ েশখ পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567656473 284599৯122 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260715 েমাঃ iমদাদুল েশখ েমাঃ েমানতাজ েশখ পুরুষ কৃষক বাধাল 5  4717567656473 284599৯122 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
716 আকবার মিল্লক েমাঃ লুৎফর মিল্লক পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567668167 26469218৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
717 েমাঃ মহািসন মিল্লক েমাঃ েমাজােহর মিল্লক পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567654685 2725313429 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
718 ছালমা েবগম সব্াঃ েমাঃনজরুল মিহলা গৃিহনী বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567654994 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
719 পারুল েবগম েমাঃ েমাজাফ্ফার েশখ মিহলা গৃিহনী বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567654970 284599৯122 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
720 নুর iসলাম মিল্লক েমাঃ ফযসাল মিল্লক পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567645491 26469218৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260



721 আকবার আলী েশখ েমাঃ আহর আলী পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567648451 2725313429 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
722 রিফকুল iসলাম েমাঃ েমাস্ত েশখ পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567600606 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
723 েমাঃ iসরাiল েশখ েমাঃ সুলতান আহেম্মদ পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567655372 284599৯122 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
724 তুবা খাতুন েমাসেলম েশখ মিহলা গৃিহনী বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567616775 26469218৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
725 হািলমা েবগম েমাঃ তিরকুল iসলাম মিহলা গৃিহনী বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567654494 2725313429 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
726 হািববুর রহমান আঃ জবব্ার েশখ পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567645976 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
727 eস.eম. আমজাদ েমাঃ নজরুল হক পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567652375 284599৯122 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
728 েমাছাঃ আঞ্জ েবগম iয়াকুব আলী আকন মিহলা গৃিহনী বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567652254 26469218৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
729 সাগর েশখ েমাঃ েসাকর েশখ পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567661082 2725313429 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
730 েশখ সাদী েমাঃ ৈতয়ব আলী পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567646402 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
731 েমাঃ সােহব আলী আঃ কুদ্দুস েশখ পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567659026 284599৯122 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
732 আবুল েমাড়ল েমাঃ আিজদ েমাড়ল পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567655454 26469218৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
733 বােয় জদ শখ মাঃ ওমর আলী শখ পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717564645545.00 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
734 িমজানুর রহমান মাঃ তাফাে ল শখ পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567644766.00 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
735 মিন ল ইসলাম হল শখ পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717657648392.00 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
736 মাঃ শিহদ মা া নুর মুহা াদ মা া পুরুষ কৃষক বাধাল 6 ’’ ’’ 4717567644468.00 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
737 রািশদা আঃ রিশদ মিল্লক মিহলা গৃিহনী বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567658502 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
738 শাহাবুিদ্দন মিল্লক আবুল মিল্লক পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567648971 284599৯122 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
739 েমাঃ হািফজুর েমাঃ েতারাব আলী পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567644655 26469218৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
740 েমাঃ আকবার েশখ েসাহরাপ েশখ পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567659753 2725313429 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
741 রােসল জমাদ্দার iি স জমাদ্দার পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567643177 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
742 আবু জাফরেমীর রজব আলী মীর পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567624132 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
743 জিলল েশখ আলতাপ েশখ পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567600140 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
744 িরনা বেগম কামাল েশখ মিহলা গৃিহনী বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567600270 2725313429 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
745 শািহন মিল্লক নািজম মিল্লক পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567644852 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260745 শািহন মিল্লক নািজম মিল্লক পুরুষ কৃষক বাধাল 5  56 6 85  3 3 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
746 aচ র্না রানী শীল aসীত কুমার শীল মিহলা কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567646708 2725313429 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
747 েমাঃ শিহদুল iসলাম েগালাম মoলা পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567647392 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
748 েশখ দাuদ আঃ লিতফ েশখ পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567647491 284599৯122 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
749 েগালাম মoলানা আঃ লিতফ পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567647393 26469218৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
750 িদন মুহআম্মাদ েশখ মৃত গফুর েশখ পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567647070 2725313429 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260



751 আবু সাiদ আঃ কুদ্দুস েমাল্লা পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567646625 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
752 মiনুজ্জামান বিদuজ্জামান পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567647413 284599৯122 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
753 খািলদ িবশব্াস আসাদ িবশব্াস পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567647406 2646921658 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
754 খিলল িবশব্াস আসাদুজ্জামান পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567647410 2725313147 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
755 মিহর িবশব্াস আবুল হােসম পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567647364 2৯2372679৯ eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
756 েমাঃ i ািহম িবশব্াস েগালাম কােদর পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567647363 284599৯753 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
757 আঃ হািকম আিমনুল iসলাম পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567647450 2646921684 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
758 হারুনর রিশদ ফিছয়ার রহমান পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567646421 2725313925 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
759 েমাঃ iমরান েশখ েদৗলত েশখ পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567647234 2৯23726928 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
760 iমদাদুল হক িবশব্াস মতেলব িবশব্াস পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567646875 284599৯961 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
761 েমাঃ শিহদুল iসলাম আিমর েহােসন পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567600161 2725313937 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
762 আঃ কাuম হারুনার রিশদ পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567647513 2৯23726924 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
763 েশখ িদদার দিলল uিদ্দন মুিন্স পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567647160 284599৯932 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
764 েমাঃ ফারুক েশখ েগালাম রহমান পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567647103 2646921965 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
765 আজাদ েমাল্লা ফজলু েমাল্লা পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567647420 2725313963 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
766 গাuস মিল্লক মতেলব মিল্লক পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567646512 2৯23726974 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
767 eসেকন্দার িবশব্াস েখাসেদল িবশব্াস পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567607135 284599৯98৯ eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
768 আক্তার মিল্লক আজাহার মিল্লক পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567646551 26469219৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
769 েমাঃ িগয়াস uিদ্দন িটপু আবু সুিফয়ান পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567645679 2725313963 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
770 মহািসন িবশব্াস আঃ মান্নান পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567645568 2৯23726313 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
771 মাহাফুজ েশখ রাজা আলী পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567642319 284599৯624 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
772 সািবনা েবগম সেলমান েমাল্লা মিহলা গৃিহনী জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567642258 26469215৯9 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
773 বিদuজ্জামান েলহাজ uিদ্দন পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567647817 2725313569 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
774 েমাঃ েমাশােরফ সেলমান িশকদার পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567647616 2৯23726582 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
775 িনতাi ভ সীতানাথ পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567645765 284599৯126 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260775 িনতাi ভ সীতানাথ পুরুষ কৃষক জায়ার 6  4717567645765 284599৯126 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
776 েমাঃ েশকর িবশব্াস েগালাম কােদর পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567645561 2646921732 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
777 েমাঃমাসুদ রানা েমাঃ জাহাঙ্গীর পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567612342 2725313742 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
778 িতমা রানী শীল েগৗর চ  শীল মিহলা গৃিহনী জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567656434 2৯23726763 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
779 েমাঃ iকবাল েহােসন আঃ কােদর পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567652414 284599৯756 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
780 েমাঃ িনজাবুর রহমান দীন মুহাম্মাদ পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567687151 264692129৯ eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260



781 েমাঃ েসিলম েশখ জির uিদ্দন পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567656213 2725313289 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
782 সoকাত েশখ সoকাত েহােসন পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567653462 2৯23726267 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
783 নুর জাহান েমাঃ নাজমুল মিহলা গৃিহনী জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567654724 284599৯256 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
784 েশখ আবু বক্কার আবুল কােশম পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567455614 2646921235 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
785 েমাঃ আবু জাফর েমাঃ সত্তার হালদার পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567656556 2725313236 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
786 হুমাuন কিবর েখােদজা েবগম পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567656412 2৯23726247 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
787 িবলিকস েবগম নিজর মুিন্স মিহলা গৃিহনী জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567647173 2646921236 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
788 রানী েবগম মারুফ েশখ মিহলা গৃিহনী জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567647118 2725313৯62 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
789 েগালাম েমাস্তফা আঃ লিতফ পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567646818 2৯23726634 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
790 রানু আলম েশখ মিহলা গৃিহনী জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567646537 284599৯674 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
791 েমাঃ েমাহন েশখ নুর iসলাম পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567647360 2646921632 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
792 হািমদা েবগম মিফজ িবশব্াস মিহলা গৃিহনী জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567647176 2725313965 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
793 েমাঃ মাসুম খান হান্নান পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567646525 2৯23726769 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
794 নািদরা েবগম iয়ািসন িবশব্াস মিহলা গৃিহনী জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567647410 284599৯476 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
795 েসািলমা েবগম আবুল কালাম মিহলা গৃিহনী জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567647132 2646921347 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
796 হািসনা েবগম েমাঃ সাজাহান মিহলা গৃিহনী জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567647168 2725313234 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
797 নাজমা খাতুন েমাঃ সoকাত েশখ মিহলা গৃিহনী জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567624054 2৯23726523 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
798 আলমগীর েহােসন েমাবােরক েহােসন পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567647357 284599৯852 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
799 আলী আজগার আবু তােহর েমাল্লা পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567647207 2646921985 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
800 আসমা েবগম েরজাuল েশখ মিহলা গৃিহনী জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567647029 2725313৯96 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
801 নুর নাহার েশখ হািফজুর মিহলা গৃিহনী জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567647054 2৯2372647৯ eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
802 গুলসান েবগম iকবাল েশখ মিহলা গৃিহনী জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567647135 284599৯369 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
803 iকরামুল সরদার হািনফ সরদার পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567646599 2646921258 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
804 মুিজবার েখান  i ািহম খান পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567646599 2725313432 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
805 িমলন কুমার শীল সুিনল কুমার পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567646411 2৯23726567 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260805 িমলন কুমার শীল সুিনল কুমার পুরুষ কৃষক জায়ার 6  4717567646411 2৯23726567 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
806 শয্ামপদ শীল মিনরুল শীল পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567646709 284599৯765 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
807 সেন্তাস কুমার শীল নারায়ন চ পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567646738 2646921৯12 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
808 িবশব্ িজেত শীল aিধর চ  শীল পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567646757 2725313423 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
809 িনতয্ শীল মেনারঞ্জন শীল পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567647520 2৯23726582 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
810 নাজমা েবগম েস্কন্দার মিহলা গৃিহনী জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567647185 284599৯332 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260



811 পুতুল েবগম জিলল িবশব্াস মিহলা গৃিহনী জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567647088 2646921889 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
812 তািনয়া খাতুন নািছমা েবগম মিহলা গৃিহনী জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567647420 2725313462 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
813 নািছরা খাতুন জাহাঙ্গীর আলম মিহলা গৃিহনী বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567646797 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
814 আঃ ছালাম হালদার শাহাবুিদ্দন হালদার পুরুষ কৃষক বাধাল 5 ’’ ’’ 4717567646820 284599৯122 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
815 আঃ জবব্ার মান্দার েমাড়ল পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567647175 26469218৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
816 আেলয়া ৈসয়দ আহেম্মদ মিহলা গৃিহনী জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567647126 2725313429 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
817 মুকুল মিল্লক iuনুস আহেম্মদ পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567640351 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
818 িলয়াকত েশখ মুনতাজ েশখ পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567647113 284599৯122 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
819 ঝন র্া কাoছার দািড়য়া মিহলা গৃিহনী জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567647536 26469218৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
820 আঃ মান্নান মিল্লক েগালাম সেরায়ার পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567664652 2725313429 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
821 েহনা েমাল্লা মুিজবর মিহলা গৃিহনী জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567647010 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
822 েমেহদী হাসান সােদক মিল্লক পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567600932 284599৯122 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
823 মিনর েশখ ফুল েশখ পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567646864 26469218৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
824 নজরুল iসলাম েরাকনুিদ্দন পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567647485 2725313429 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
825 েমাঃ iসরাiল মিহর uিদ্দন পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567647530 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
826 েশখ আিনছুর রহমান ৈসয়দ আহেম্মদ পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567647044 284599৯122 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
827 আয়শা েবগম েমাঃ নািসর েশখ মিহলা গৃিহনী জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567646464 26469218৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
828 সিকনা মিতয়ার রহমান মিহলা গৃিহনী জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567646480 2725313429 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
829 মেনায়ারা েবগম িসিদ্দকুর রহমান মিহলা গৃিহনী জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567647116 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
830 েমাঃ িমজান মিল্লক মুনতা্জ মিল্লক পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567646560 284599৯122 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
831 েমাঃ িরজাuল েশখ সুলতান শখ পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567647030 26469218৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
832 শিরফুল েমাতােলব পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567647479 2725313429 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
833 েশখ আসাবুর ৈসয়দ েশখ পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567647007 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
834 iয়াসিমন আহেম্মদ েমাল্লা মিহলা গৃিহনী জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567647330 284599৯122 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
835 েমাঃ আঃ গফ্ফার েরাকন েশখ পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567646878 26469218৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260835 েমাঃ আঃ গফ্ফার েরাকন েশখ পুরুষ কৃষক জায়ার 6  4717567646878 26469218৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
836 হািফজা জািকর েহােসন মিহলা গৃিহনী জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567647569 2725313429 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
837 শাহাজান িশকদার আঃ রহমান পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567646501 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
838 আসমা েবগম আিতয়ার মুিন্স মিহলা গৃিহনী জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567647139 284599৯122 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
839 েমাতােলব েশখ আঃ বািরক েশখ পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567645222 2725313429 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
840 জেবদা েবগম েমাশােরফ েমাল্লা মিহলা গৃিহনী জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567645357 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260



841 বাবু মিল্লক oহাব মিল্লক পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567624554 284599৯122 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
842 তাসিলমা খাতুন মুিজবুর রহমান মিহলা গৃিহনী জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567654702 26469218৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
843 বাবুল মিল্লক iuসুফ মিল্লক পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567645473 2725313429 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
844 uজ্জল কুমার শীল কীরন চ শীল পুরুষ গৃিহনী জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567615449 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
845 েমাঃ আমজাদ বািরক েশখ পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567645871 284599৯122 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
846 হাoয়া িবিব iসরাiল েশখ মিহলা গৃিহনী জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567646480 26469218৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
847 হান্নান মিল্লক জালাল uিদ্দন পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567647116 2725313429 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
848 েমাঃ খাiরুল iসলাম আমজাদ হালদার পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567646560 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
849 েমাঃ সুলতান েশখ জয়নাল েশখ পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567647030 284599৯122 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
850 সয়ফার েশখ েনছারুিদ্দন েশখ পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567647479 26469218৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
851 i ািহম েহােসন ফিসয়ার রহমান পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567647007 2725313429 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
852 নুরুল আিমন েশখ i াiল েশখ পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567647330 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
853 রিবuল iসলাম হারুনার রিশদ পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567646878 284599৯122 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
854 iনামুল েশখ রিফকুল আলম পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567647569 26469218৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
855 েমাঃ আবুল েহােসন বািরক েশখ পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567645378 2725313429 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
856 েমাঃ িসিদ্দক েমাল্লা iuসুফ েমাল্লা পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567678104 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
857 েশখ েগালাম েশখ দিলল uিদ্দন পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567643453 284599৯122 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
858 িজ eম রুহুল আিম ৈসয়দ আলী গাজী পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567645754 26469218৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
859 আফেরাজা েবগম মুিজরুর মুিন্স মিহলা গৃিহনী জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567648574 2725313429 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
860 eস eম নুরুন্নিব সয়ফার েশখ পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567615353 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
861 েগালাম মিল্লক সুরত মিল্লক পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567645883 284599৯122 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
862 হাসান মিল্লক মান্নান মিল্লক পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567612458 26469218৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
863 েশখ নজরুল iসলাম আবুল হােসম পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567612255 2725313429 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
864 িলয়াকত মিল্লক সেলমান মিল্লক পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567612475 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
865 িমজানুর রহমান নজ ল ইসলাম পুরুষ কৃষক জায়ার 6 4717567646489 0 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260865 িমজানুর রহমান নজ ল ইসলাম পুরুষ কৃষক জায়ার 6 4717567646489.0 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
866 ম র মি ক ইসাক মি ক পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567647211.0 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
867 মু ার মি ক মতৃ আজাহার মি ক পুরুষ কৃষক জায়ার 6 4717567646547.0 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
868 মাশােরফ মি ক সেরায়ার মি ক পুরুষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567647357.0 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
869 ভাষ কুমার শীল ললীত মাগস শীল পুরুষ কৃষক জায়ার 6 4717567646713.0 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
870 সােলহা বগম আজাহ ল ইসলাম মিহলা গৃিহনী জায়ার 6 ’’ ’’ 4717567647334.0 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260



871 মােজদা বগম স ার মি ক মিহলা গৃিহনী জায়ার 6 4717567646576.0 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
872 িরয়াজলু মি ক হা ান মি ক পু ষ কৃষক জায়ার 6 ’’ ’’ ################## eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
873 জাহরা খেয়র িব াস মিহলা গৃিহনী জায়ার 6 4717567647423.0 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
874 তেয়ািহদ স ার মি ক মিহলা গৃিহনী জায়ার 6 ’’ ’’ ################## eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
875 আিশশ িম মৃত aিনল কুমার িম পুরুষ কৃষক পঃ ন নপু 7 4717567650354 2876953254 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
876 aঞ্জনা রানী িম িবমল কুমার িম মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপু 7 ’’ ’’ 4717567650526 2৯98352718 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
877 কমল কুমার িম িবমল কুমার িম পুরুষ কৃষক পঃ ন নপু 7 4717567650110 7625893456 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
878 েমাসাঃ হািলমা েবগম েমাঃ মাহাবুর রহমান মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপু 7 ’’ ’’ 4717567650166 2658723589 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
879 েশখ েমাঃ আলমগীর মৃত েশখ আঃ মতেলব পুরুষ কৃষক পঃ ন নপু 7 ’’ ’’ 4717567650192 2৯98352635 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
880 রুনা েবগম েমাঃ েখাকন েশখ মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপু 7 ’’ ’’ 4717567650156 2762589346 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
881 ি ি ী প 7 4717567648998 ি 1711981260881 েমাসাঃ েগােল আরজান েমাঃ কুদ্দুস েমাড়ল মিহলা গৃিহনী মাসা ারপু 7 ’’ ’’ 4717567648998 2658723327 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
882 েদেলায়ার েহােসন মৃত আব্দুর রহমান পুরুষ কৃষক দঃ ন নপুর 8 ’’ ’’ 4717567649899 28369533৯5 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
883 তাপস িম মৃত aিনল কুমার িম মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপু 7 ’’ ’’ 4717567650708 2৯38352726 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
884 িলিপ রানী িম তাপস িম মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপু 7 ’’ ’’ 4717567650522 2764589347 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
885 রুনা েবগম েমাঃ েফরদাuস মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপু 7 ’’ ’’ 4717567652388 2655723599 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
886 েমাসাঃ তহিমনা েবগম আবুল কালাম মীর মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপু 7 ’’ ’’ 4717567650295 2762589343 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
887 আসমা েবগম েমাঃ িফেরাজ েশখ মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপু 7 ’’ ’’ 4717567650174 2658723912 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
888 িলিপ েবগম েমাঃ i ািহম েশখ মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপু 7 ’’ ’’ 4717567652242 2876953462 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
889 েমাঃ েসন্ট— হাoলাদার েমাঃ আবুল কােশম পুরুষ কৃষক পঃ ন নপু 7 ’’ ’’ 4717567651007 2৯98352686 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
890 েমাঃ েফরদাuস েমাঃ েগালাম রসুল পুরুষ কৃষক পঃ ন নপু 7 ’’ ’’ 4717567652674 27625893৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
891 আেলয়া েবগম েমাঃ আঃ লিতফ মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপু 7 ’’ ’’ 4717567649898 2658723589 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
892 সািমনা েবগম েমেলায়ার েহােসন মিহলা গৃিহনী দঃ ন নপুর 8 ’’ ’’ 4717567651940 2755323469 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
893 মাছুমা েবগম েমাঃ oমর ফারুক মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপু 7 ’’ ’’ 4717567650650 2৯33726347 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
894 কিবতা েবগম েমাঃ শুকুর হাoলাদার মিহলা গৃিহনী মাছা ারপু 7 ’’ ’’ 4717567649029 2৯53216345 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
895 িশuিল েবগম েমাঃ মান্নান খান মিহলা গৃিহনী মাছা ারপু 7 ’’ ’’ 4717567600004 284591৯5৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260895 িশ িল বগম মা  মান্নান খান মিহলা গৃিহনী মাছা ারপু 7  56 60000  eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
896 েমাঃ বাবুল েশখ মৃত েমাঃ জবব্ার েশখ পুরুষ কৃষক মাছা ারপু 7 ’’ ’’ 4717567648631 2645922869 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
897 তাছিলমা েবগম েমাঃ িসরাজুল iষলাম মিহলা গৃিহনী মাছা ারপু 7 ’’ ’’ 4717567649196 27756134৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
898 মেনায়ারা েবগম েমাঃ iসমাuল েশখ মিহলা গৃিহনী মাছা ারপু 7 ’’ ’’ 4717567649036 2৯24756342 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
899 সুিম েবগম েমাঃ জাহাঙ্গীর েশখ মিহলা গৃিহনী মাছা ারপু 7 ’’ ’’ 4717567649039 2855992175 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
900 েমাঃ লাবলু হাoলাদার েমাঃ েসেকন্দার পুরুষ কৃষক মাছা ারপু 7 ’’ ’’ 4717567648979 2725313486 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260



901 েরনু েবগম েমাঃ আশব্াব খিলখা মিহলা গৃিহনী মাছা ারপু 7 ’’ ’’ 4717567649037 2৯23726375 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
902 নাজমা আক্তার েমাঃ আবু সাiদ মিহলা গৃিহনী মাছা ারপু 7 ’’ ’’ 4717567649198 284599৯145 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
903 েশখ েমাঃ আবু মুসা মৃত েশখ আবু বক্কার পুরুষ কৃষক মাছা ারপু 7 ’’ ’’ 4717567649241 2646921866 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
904 তাসিলমা েবগম েমাঃ সাজ্জাদুল মিহলা গৃিহনী মাছা ারপু 7 ’’ ’’ 4717567648325 2725313461 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
905 আকিলমা েবগম সত্তার হাoলাদার মিহলা গৃিহনী মাছা ার 7 ’’ ’’ 4717567649130 2৯23726312 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
906 তহিমনা েবগম েমাঃ হা্রুন-uর রিশদ মিহলা গৃিহনী মাছা ার 7 ’’ ’’ 4717567648626 284599৯176 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
907 হােজরা েবগম আিমর আলী মিহলা গৃিহনী মাছা ার 7 ’’ ’’ 4717567649041 2646921898 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
908 রুনু েবগম েমাঃ িপন্ট— ফিকর মিহলা গৃিহনী পঃন নপুর 8 ’’ ’’ 4717567648794 2725313476 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
909 হািসনা ভানু মৃত আঃ রিশদ মিহলা গৃিহনী পঃন নপুর 8 ’’ ’’ 4717567649105 2৯23726312 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
910 েমাঃ কামরুল iসলাম েমাঃ আঃ গিন েশখ পুরুষ কৃষক মাছা ারপু 7 ’’ ’’ 4717567600016 284599৯158 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
911 েমাঃ iনসান েশখ েমাঃ আঃ গিন পুরুষ কৃষক মাছা ারপু 7 ’’ ’’ 4717567648994 2646921855 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
912 মরিজনা েবগম েমাঃ হান্নান েশখ মিহলা গৃিহনী মাছা ারপু 7 ’’ ’’ 4717567641310 2725313429 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
913 েমাসাঃ নাজমা েবগম আব্দুল েহােসন মিহলা গৃিহনী পঃন নপুর 7 ’’ ’’ 4717567629430 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
914 েমাসাঃ সিলমা েবগম েমাঃ িফেরাজ েশখ মিহলা গৃিহনী পঃন নপুর 7 ’’ ’’ 4717567652103 284599৯122 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
915 েমাসাঃ শান্তা েবগম েমাঃ বাবুল েমাল্লা মিহলা গৃিহনী পঃন নপুর 7 ’’ ’’ 471756761088 26469218৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
916 মেনায়রা েবগম i ািহম খিললুল্লাহ মিহলা গৃিহনী পঃন নপুর 7 ’’ ’’ 471756765285 2725313429 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
917 েমাঃ রমজান খা নুর iসলাম খা পুরুষ কৃষক পঃন নপুর 7 ’’ ’’ 4717567652868 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
918 েমাঃ আঃ মােলক েমাড়ল মৃত তিকমুিদ্দন পুরুষ কৃষক ”  “ 7 ’’ ’’ 4717567652503 284599৯122 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
919 েমাঃ আশরাফ আলী েমাঃ আঃ মােলক পুরুষ কৃষক ”  “ 7 ’’ ’’ 4717567600006 26469218৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
920 েমাঃ iখিতয়ার uদ্দীন েমাঃ আঃ বারী েমাড়ল পুরুষ কৃষক ”  “ 7 ’’ ’’ 4717567651078 2725313429 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
921 আঃ বারী েমাড়ল মৃত তিকমুিদ্দন পুরুষ কৃষক ”  “ 7 ’’ ’’ 4717567652500 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
922 েমাছাঃ িফেরাজা েমাঃ জাহাঙ্গীর মিহলা ”  “ 7 ’’ ’’ 4717567665100 284599৯122 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
923 েমাঃ আঃ রহমান েশখ েমাঃ খিলল পুরুষ ”  “ 7 ’’ ’’ 4717567650272 26469218৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
924 েশখ হািববুল্লাহ মৃত েশখ েকনাহুল্লাহ পুরুষ ”  “ 7 ’’ ’’ 4717567651925 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
925 রািজয়া েবগম লাভলু তালুকদার মিহলা গৃিহনী ”  “ 7 ’’ ’’ 4717567650528 284599৯122 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260925 রািজয়া েবগম লাভলু তালুকদার মিহলা গৃিহনী ”  7  4717567650528 284599৯122 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
926 রানী েবগম েমাঃ সেরায়ার মিহলা গৃিহনী ”  “ 7 ’’ ’’ 4717567650238 26469218৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
927 ফেতমা েবগম েমাঃ নুর iসলাম মিহলা গৃিহনী ”  “ 7 ’’ ’’ 4717567650242 2725313429 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
928 িশuিল েবগম েমাঃ মন্টু হাoলাদার মিহলা গৃিহনী ”  “ 7 ’’ ’’ 4717567650246 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
929 েমাছাঃ খািদজা েবগম েমাঃ েসাহরাব েমাড়ল মিহলা গৃিহনী ”  “ 7 ’’ ’’ 4717567652147 284599৯122 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
930 খায়রুন েবগম েমাঃ েমাস্তফা ফিকর মিহলা গৃিহনী ”  “ 7 ’’ ’’ 4717567650101 26469218৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260



931 েমাছাঃ আিছয়া েবগম বাচ্চ— বয্াপারী মিহলা গৃিহনী ”  “ 7 ’’ ’’ 4717567600004 2725313429 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
932 রনিজনা েবগম আনরছার আলী মিহলা গৃিহনী ”  “ 7 ’’ ’’ 4717567652825 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
933 িলিলমা েবগম iনতাজ েশখ মিহলা গৃিহনী ”  “ 7 ’’ ’’ 4717567652420 284599৯122 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
934 েমাছাঃ রুিব েবগম েখাকন হালদার মিহলা গৃিহনী ”  “ 7 ’’ ’’ 4717567650907 26469218৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
935 জািমলা েবগম েমাঃ শািমম মিহলা গৃিহনী ”  “ 7 ’’ ’’ 4717567600052 2725313429 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
936 আেলয়া েবগম oমর েশখ মিহলা গৃিহনী ”  “ 7 ’’ ’’ 4717567650931 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
937 েমাছাঃ শািহদা েবগম আঃ গফ্ফার কাজী মিহলা গৃিহনী ”  “ 7 ’’ ’’ 4717567650917 284599৯122 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
938 কুলছুম েবগম হান্নান হালদার মিহলা গৃিহনী ”  “ 7 ’’ ’’ 4717567650963 26469218৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
939 সুিম খাতুন রাহাত িশকদার মিহলা গৃিহনী ”  “ 7 ’’ ’’ 4717567600265 2725313429 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
940 েহেলনা েবগম মুস্তািকম হালদার মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপু 7 ’’ ’’ 4717567651343 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
941 িরিন েবগম বাবলু িসফাi মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপু 7 ’’ ’’ 4717567650906 284599৯122 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
942 েমাছাঃ আনজু আরা গফুর সরদার মিহলা গৃিহনী ”  “ 7 ’’ ’’ 4717567651125 26469218৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
943 জীবন কৃষ্ণ েদবনাথ িচত্তরঞ্জন েদবনাথ পুরুষ কৃিষ ”  “ 7 ’’ ’’ 4717567652607 2725313429 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
944 েমাছাঃ ঝরনা মাসুদ খান মিহলা গৃিহনী ”  “ 7 ’’ ’’ 4717567651054 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
945 িরম্পা েবগম েমাঃ ফারুক েমাল্লা মিহলা গৃিহনী ”  “ 7 ’’ ’’ 4717567651816 284599৯122 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
946 েমাছাঃ তাসিলমা েবগম েমাঃ হারুনার রিশদ মিহলা গৃিহনী ”  “ 7 ’’ ’’ 4717567651056 26469218৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
947 আসাদুজ্জামান সাuদ েশখ পুরুষ কৃিষ ”  “ 7 ’’ ’’ 4717567651215 2725313429 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
948 েরােকয়া েবগম েমাঃ আঃ রব ফারাজী মিহলা গৃিহনী েমাসা ার 7 ’’ ’’ 4717567647781 2৯2372637৯ eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
949 ফােতমা েবগম েমাঃ আিজজুল মিহলা গৃিহনী মাসা ারপু 7 ’’ ’’ 4717567649002 284599৯19৯ eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
950 মাহাবুবা েবগম েমাঃ জািহদ গাজী মিহলা গৃিহনী েমাসা ার 7 ’’ ’’ 4717567647711 2646921879 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
951 নুির েবগম েমাঃ েমেহদী হাসান মিহলা গৃিহনী ”  “ 7 ’’ ’’ 4717567648354 2৯23726366 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
952 ফেতমা েবগম েমাঃ আবুল েহােসন মিহলা গৃিহনী দঃ ন নপুর 8 ’’ ’’ 4717567649768 284599৯122 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
953 শারিমন েবগম েমাঃ েসিলম মিহলা গৃিহনী ন নপুর 8 ’’ ’’ 4717567600293 26469218৯2 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
954 রিহমা েবগম কুদ্দুস খা মিহলা গৃিহনী দঃ ন নপুর 8 ’’ ’’ 4717567680791 2725313429 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
955 শািহনুর েবগম হািবব তালুকদার মিহলা গৃিহনী ”  ” 8 ’’ ’’ 4717567649733 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260955 শািহনুর েবগম হািবব তালুকদার মিহলা গৃিহনী ”  ” 8  4717567649733 2৯23726358 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
956 েমাঃ িমজান েমাড়ল েমাঃ েমাশােরফ েমাড়ল পুরুষ কৃিষ ”  ” 8 ’’ ’’ 4717567649621 284599৯122 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
957 েকািহনুর েবগম সুরত আলী েশখ মিহলা গৃিহনী ”  ” 8 ’’ ’’ 4717567608465 2646921833 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
958 েমেহরুেন্নছা েবগম েমাঃ আেনায়ার মিহলা গৃিহনী ”  ” 8 ’’ ’’ 4717567649313 2725313483 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
959 মিজর্না েবগম েমাশােরফ েমাড়ল মিহলা গৃিহনী ”  ” 8 ’’ ’’ 4717567649307 2৯23726367 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
960 েমাঃ িসরাজ সরদার কােশম সরদার পুরুষ কৃিষ ”  ” 8 ’’ ’’ 4717567649401 284599৯191 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260



961 রিহমা েবগম েমাঃ বাবুল হালদার মিহলা গৃিহনী ”  ” 8 ’’ ’’ 4717567649701 2646921868 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
962 েরেবকা েবগম েমাঃ েবল্লাল খা মিহলা গৃিহনী ”  ” 8 ’’ ’’ 4717567649763 2725313458 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
963 মুক্তা েবগম i ািহম সরদার মিহলা গৃিহনী ”  ” 8 ’’ ’’ 4717567600014 2৯2372637৯ eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
964 হািফজা েবগম েমাঃ নুরুল হক মিহলা গৃিহনী ”  ” 8 ’’ ’’ 4717567649717 284599৯145 eিবeম কামরুজ্জামান 1711981260
965 খােলদা েবগম েমাশােরফ েশখ মিহলা গৃিহনী ”  ” 8 ’’ ’’ 4717567649456 2646921835 সরদার িমজানুর রহমান 1711981260
966 হােজরা েবগম বাদল হালদার মিহলা গৃিহনী ”  ” 8 ’’ ’’ 4717567649937 2725313467 সরদার িমজানুর রহমান 1711981260
967 লাiলী েবগম েমাঃ i ািহম েমাড়ল মিহলা গৃিহনী ”  ” 8 ’’ ’’ 4717567649311 2৯23726398 সরদার িমজানুর রহমান 1711981260
968 তাছিলমা েবগম আলতাফ েহােসন মিহলা গৃিহনী ”  ” 8 ’’ ’’ 4717567649794 284599৯186 সরদার িমজানুর রহমান 1711981260
969 পারুল েবগম নুর মুহাম্মাদ েশখ মিহলা গৃিহনী ”  ” 8 ’’ ’’ 4717567649355 2646921885 সরদার িমজানুর রহমান 1711981260
970 সািপয়া েবগম মিনর েহােসন মিহলা গৃিহনী ”  ” 8 ’’ ’’ 4717567600065 2725313487 সরদার িমজানুর রহমান 1711981260গৃ নু
971 সীমা েবগম ডািলম ফারাজী মিহলা গৃিহনী ”  ” 8 ’’ ’’ 4717567649439 2৯23726386 সরদার িমজানুর রহমান 1711981260
972 মািহরা েবগম িমরাজ সরদার মিহলা গৃিহনী ”  ” 8 ’’ ’’ 4717567649440 284599৯179 সরদার িমজানুর রহমান 1711981260
973 খািদজা েবগম নুর মুহাম্মাদ মিহলা গৃিহনী ”  ” 8 ’’ ’’ 4717567600025 2646921889 সরদার িমজানুর রহমান 1711981260

974 রািশদা েবগম শাহ আলম খা মিহলা গৃিহনী ”  ” 8 ’’ ’’ 4717567654713 2725313479 সরদার িমজানুর রহমান 1711981260
975 িশিল্প েবগম জামাল ফারাজী মিহলা গৃিহনী ”  ” 8 ’’ ’’ 4717567649806 2৯2372637৯ সরদার িমজানুর রহমান 1711981260
976 সানিজদা হক িমনা েমাঃ eনামুল হক মিহলা গৃিহনী ”  ” 8 ’’ ’’ 4717567649347 284599৯177 সরদার িমজানুর রহমান 1711981260

977 খািদজা েবগম মাসুম েশখ মিহলা গৃিহনী

Pi 
†gvQveŸi 

cyi 7 ফলতলা 4717567648310

01997-
292588

সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

978 িরনা পারভীন েমাঃ শাহ আলম মিহলা গৃিহনী দঃ ন নপ 8 ফলতলা 4717567649438 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

979 েরােকয়া েবগম আঃ রিশদ েমাড়ল মিহলা গৃিহনী দঃ ন নপ 8 ফলতলা 4717567649317
01962-
838165 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

980 মাফুজা েবগম iuসুফ িশকদার মিহলা গৃিহনী দঃ ন নপ 8 ফলতলা 4717567649319
01955-91306

সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

01983
981 েমাঃ েমাস্তাক েমাল্লা েমাঃ মুনসুর েমাল্লা পুরুষ গৃিহনী দঃ ন নপ 8 ফলতলা 4717567649596

01983-
113325 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

982 েসািনয়া আক্তার েমাঃ মিনর গাজী মিহলা গৃিহনী

Pi 
†gvQveŸi 

cyi 7 ফলতলা 47175676465397 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948



983 রিশদা েবগম  েমাঃ শিহদ েমাল্লা মিহলা গৃিহনী

Pi 
†gvQveŸi 

cyi 7 ফলতলা 4717567647630 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

984 সুমা েবগম েমাঃ বাবুল েমাল্লা মিহলা গৃিহনী

Pi 
†gvQveŸi 

cyi 7 ফলতলা 4717567647603 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

985 মারুফা েবগম েমাঃ েশােয়বুল iসলাম মিহলা গৃিহনী

Pi 
†gvQveŸi 

cyi 7 ফলতলা 4717567000180 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

Pi 
†gvQveŸi 

986 মিনকা আক্তার বাবুল সরদার মিহলা গৃিহনী
†gvQveŸi 

cyi 7 ফলতলা 4717567000281 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

987 ি য়া আক্তার নoেশর েশখ মিহলা গৃিহনী

Pi 
†gvQveŸi 

cyi 7 ফলতলা 4717567000181 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

988 তাছিলমা েবগম েমাঃ আলআিমন মিহলা গৃিহনী দঃ ন নপুর 8 ফলতলা 4717567649873 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

989 েসিনয়া আক্তার েমাঃ মিনর গাজী মিহলা গৃিহনী

Pi 
†gvQveŸi 

cyi 7 ফলতলা 4717567000171 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

990 রিশদা েবগম  েমাঃ শিহদ েমাল্লা মিহলা গৃিহনী

Pi 
†gvQveŸi 

cyi 7 ফলতলা 4717567649796 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

991 সুমা েবগম েমাঃ বাবুল েমাল্লা মিহলা গৃিহনী ফলতলা 4717567647603

992 আছমা েবগম েমঃ িমজান েশখ মিহলা গৃিহনী

Pi 
†gvQveŸi 

cyi 7 ফলতলা

4717567647603 

সরদার িমজানুর রহমান 1936625948992 আছমা েবগম েমঃ িমজান েশখ মিহলা গৃিহনী cyi 7 ফলতলা সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

993 েহিরয়া েবগম মিনরুল iসলাম মিহলা গৃিহনী

Pi 
†gvQveŸi 

cyi 7 ফলতলা

19914717567000100 

সরদার িমজানুর রহমান 1936625948



994 শাবানা েবগম েমাঃ মাছম েশখ মিহলা গৃিহনী

Pi 
†gvQveŸi 

cyi 7 ফলতলা

4717567648461 

সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

995 আেমনা েবগম iয়ািছন মিল্লক মিহলা গৃিহনী

Pi 
†gvQveŸi 

cyi 7 ফলতলা

19914717567000100 

সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

996 আকিলমা েবগম েমাঃ িফেরাজ েশখ মিহলা গৃিহনী

Pi 
†gvQveŸi 

cyi 7 ফলতলা

4717567648058 

সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

997 ছালমা েবগম েমাঃ আবুল েহােসন মিহলা গৃিহনী Pi 7 ফলতলা 4717567648413 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

998 আ া গ া আশ া ি া গৃি ী Pi 7 া 4717567647701 া ি া া 1936625948998 আেলয়া েবগম েমাঃ আশফাক মিহলা গৃিহনী Pi 7 ফলতলা 4717567647701 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

999 িশিরনা েবগম iসলাম আলী মিহলা গৃিহনী দঃ ন নপুর 8 ফলতলা 4717567647797 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### কমলা খাতুন লাল গাজী মিহলা গৃিহনী চর ন নপুর 8 ফলতলা 19794717567019700 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1001 িবলিকস েবগম েমাঃ মুিজবর েশখ মিহলা গৃিহনী চর ন নপুর 8 ফলতলা 19964717567006400 01967-636970সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1002 ছািবকুন নাহার রিফক েমাল্লা মিহলা গৃিহনী মাছা ারপুর 7 ফলতলা 4717567648557 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### ফারজানা আক্তার েমাঃ iি স েমাড়ল মিহলা গৃিহনী মাছা ারপুর 7 ফলতলা 19934717567000300 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### তাছিলমা েবগম iিলয়াছ মৃধা মিহলা গৃিহনী মাছা ারপুর 7 ফলতলা
199647175670274 01972-

173225 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1005 েসিলনা আক্তার নবীর েহােসন মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপুর 8 ফলতলা 4717567650326
01680-
836619 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1006 খািদজা েবগম েমাঃ শাহজাহান আলী মিহলা গৃিহনী মাছা ারপুর 7 ফলতলা 471756764984 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### মিরয়াম েবগম কামাল হাoলাদার মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপুর 8 ফলতলা 4717567650647 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### পারুল েবগম আঃ গফুর েশখ মিহলা গৃিহনী মাছা ারপুর 7 ফলতলা 4717567648698 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### ছালমা েবগম েমাঃ শিহদুল iসলাম মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপুর 8 ফলতলা 4717567650589 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1010 েরােকয়া েবগম আক্তার েমাল্লা মিহলা গৃিহনী দঃ ন নপুর 8 ফলতলা 471756769902 1923394394 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

4717567650275 01906
1011 রিহমা েবগম েমাঃ আনসার গাজী মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপুর 8 ফলতলা

4717567650275 01906-
805541 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1012 েমাঃ ফুলিময়া মৃতঃ eেকন আলী পুরুষ কৃিষ মাছা ারপুর 7 ফলতলা
4717567649143 01677-

960094 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1013 নািছমা েবগম েমাঃ জািকর েমাল্লা মিহলা গৃিহনী মাছা ারপুর 7 ফলতলা
4717567649030 01941-

262389 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948



#### রিহমা েবগম িছিদ্দক েমাড়ল মিহলা গৃিহনী মাছা ারপুর 7 ফলতলা
2007477513000870 01962-

047764 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1015 সােজদা েবগম েমাঃ শামসুল হক মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপুর 8 ফলতলা 4717567650213 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1016 নািছমা েবগম েমাঃ িমজানির রহমান মিহলা গৃিহনী মাছা ারপুর 7 ফলতলা
4717567648797 01931-

284556 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1017 নুপুর েবগম েসােহল গাজী মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপুর 8 ফলতলা 47175676000000 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1018 লাiলী েবগম েমাঃ িমজানুর রহমান মিহলা গৃিহনী মাছা ারপুর 7 ফলতলা 4717567649137 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### েমাসাঃ রােবয়া েবগম কাজী েমাহাম্মাদ বাদশা মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপুর 8 ফলতলা
4717567650265 01929-

587424 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1020 েহাসেনয়ারা েবগম আহাদ আলী েশখ মিহলা গৃিহনী মাছা ারপুর 7 ফলতলা 4717567648748 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

19874717567000000 01758
1021 eিলনা েবগম েমাঃ জািকর েহােসন মিহলা গৃিহনী মাছা ারপুর 7 ফলতলা

19874717567000000 01758-
364942 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1022 েসিলনা েবগম েমাঃ শহর আলী মিহলা গৃিহনী মাছা ারপুর 7 ফলতলা 4717567649070 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1023 ফােতমা েবগম বায়িজদ েশখ মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপুর 8 ফলতলা 4717567650687 1934249056 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1024 কদভানু েবগম েমাঃ জািহদ খা মিহলা গৃিহনী মাছা ারপুর 7 ফলতলা
4717567648733 01968-

343573 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1025 িমনু েবগম েমাঃ কােদর হাoলাদার মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপুর 8 ফলতলা 4717567650152 1925566083 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1026 হাoয়া েবগম েমাঃ শািহন েশখ মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপুর 8 ফলতলা
4717567650284 01855-

971949 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1027 িফেরাজা েবগম েমাঃ রিফক েশখ মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপুর 8 ফলতলা
4717567650640 01952-

119421 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1028 েমাসাঃ লাiলী েবগম শিহদুল iসলাম মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপুর 8 ফলতলা
4717567650436 01626-

079715 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1029 েরেহনা েবগম েমাঃ েমাজাম সরদার মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপুর 8 ফলতলা
4717567650287 01944-74668

সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### েসাহাগী েবগম েমাঃ িমলন গাজী মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপুর 8 ফলতলা
4717567650215 01926-

450264 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1031 লািক েবগম iসমাiল গাজী মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপুর 8 ফলতলা
4717567658175 01860-50577

সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1032 আনিজরা েবগম আবুল েহােসন মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপুর 8 ফলতলা
4717567650236 01959-

785453 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948



#### বাবুল খ আবুল খা মিহলা গৃিহনী মাছা ারপুর 7 ফলতলা 471756764432758 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### আছমা েবগম িছিদ্দক গাজী মিহলা গৃিহনী মাছা ারপুর 7 ফলতলা 47175676483954 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1035 রািজয়া দুলা্ল খা মিহলা গৃিহনী মাছা ারপুর 7 ফলতলা 471756764974875 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1036 েরক্সনা বাবুল  হাoলাদার মিহলা গৃিহনী মাছা ারপুর 7 ফলতলা
4717567650553 01955-

589931 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### রিশদা নুর iসলাম মিহলা গৃিহনী মাছা ারপুর 7 ফলতলা 4717567651307 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### শারিমন iনামুল হক মিহলা গৃিহনী মাছা ারপুর 7 ফলতলা
4717567649135 01942-

920642 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### মাহফুজা িরপন েশখ মিহলা গৃিহনী মাছা ারপুর 7 ফলতলা 4717567649031 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

াি া া ি া গৃি ী মাছা ারপুর 7 া
4717567648704 01992-49696

া ি া া 193662 948#### হািলমা oহাব মিহলা গৃিহনী মাছা ারপুর 7 ফলতলা সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### েগালাম েমাস্তফা জমাদ্দার মৃতঃেমাবােরক আলী পুরুষ কৃিষ মাছা ারপুর 7 ফলতলা 4717567651417 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1042 বিন েবগম সব্াঃ েমাঃ মাসুম েমাড়ল মিহলা গৃিহনী মাছা ারপুর 7 ফলতলা
4717567651723 01918-

608334 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### েমাঃ আবুছাiদ েমাল্লা েমাঃ ৈসয়দ আলী পুরুষ কৃিষ মাছা ারপুর 7 ফলতলা
4717567651137 01711-

210496 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### েমাঃ িমজানুর রহমান সামসুর রহমান গাজী পুরুষ কৃিষ মাছা ারপুর 7 ফলতলা 4717567652566 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1045 েমাছাঃ সািহদা েবগম েশখ সিহদুল iসলাম মিহলা গৃিহনী 7 ফলতলা
4717567650505 01611-

967170 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### েমাসাঃ মুসিলমা েবগম মৃতঃ তাiজুল iসলাম মিহলা গৃিহনী ফলতলা
4717567652139 01951-

914247 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### েমাঃ িরপন েশখ মৃতঃ তাiজুল iসলাম পুরুষ কৃিষ ন নপুর 9 ফলতলা 4717567021676 ,, সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### নারিগস েবগম রিফকুল iসলাম মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা
4717567650527 01915-

462744 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

ী ী ি পঃ ন নপর
4717567650187 01932-

245616 ি#### েমাঃ আঃ বােরক েশখ মৃত আমীর আলী পুরুষ কৃিষ পঃ ন নপুর 9 ফলতলা 245616 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1050 রিহমা েবগম হািমজ uিদ্দন মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা 4717567651310 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1051 পারভীন েবগম হাসান েশখ মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা 4717567650929 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1052 েমাঃ মাছুম েশখ েমাঃ আঃ লিতফ েশখ পুরুষ কৃিষ পঃ ন নপুর 9 ফলতলা
4717567652484 01844-60586

সরদার িমজানুর রহমান 1936625948



1053 েমাসাঃ িবuিট েবগম আলম হাoলাদার মিহলা গৃিহনী  ন নপুর 9 ফলতলা
4717567650421 01924-

672061 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1054 জামাল হাoলাদার হােসম হoলাদার পুরুষ কৃিষ  ন নপুর 9 ফলতলা
4717567020849 01918-

607629 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1055 েমাছাঃ নুরজাহান েবগম েমাঃ আঃ মান্নান মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা 4717567651348 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1056 দীন েমাহাম্মাদ েমাড়ল মৃতঃ েখাদাবক্স েমাড়ল পুরুষ কৃিষ পঃ ন নপুর 9 ফলতলা 4717567650642 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1057 িমলন িশকদার মৃত আলী িশকদার পুরুষ কৃিষ ন নপুর 9 ফলতলা 4717567022049 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1058 আবুল েহােসন েমাল্লা মৃতঃ নুর েমাহাম্মাদ েমাল্লা পুরুষ কৃিষ পঃ ন নপুর 9 ফলতলা 4717567651164 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1059 েমাঃ িবল্লাল িশকদার মৃতঃ আলীমুিদ্দন িমনা পুরুষ কৃিষ পঃ ন নপুর 9 ফলতলা 4717567651753 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1060 আিছয়া েবগম সবুর সoদাগর মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা
4717567651732 01850-

512053 সরদার িমজানুর রহমান 19366259481060 আিছয়া েবগম সবুর সoদাগর মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা 512053 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1061 েহাসেনয়ারা েবগম আলী আকবর মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা
4717567652863 01796-

236637 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1062 েমাঃ iকরাম েশখ মৃত েমাসেলম েশখ পুরুষ কৃিষ পঃ ন নপুর 9 ফলতলা
4717567000003 01917-

833423 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1063 ছিকনা েবগম হািকম েশখ মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা 4717567650926 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### েমাস্তফা কামাল আলতাফ েহােসন পুরুষ কৃিষ পঃ ন নপুর 9 ফলতলা
47175676543324 01986-

259929 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1065 আিকজ uিদ্দন মৃতঃ জিমর uিদ্দন পুরুষ কৃিষ পঃ ন নপুর 9 ফলতলা 4717567651462 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1066 েমাঃ রািজব েশখ আঃ হাi েশখ পুরুষ কৃিষ পঃ ন নপুর 9 ফলতলা
4717567651559 01921-

715773 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1067 েমেহরুেন্নছা েবগম মৃতঃ মকবুল েশখ মিহলা গৃিহনী  ন নপুর 9 ফলতলা 4717567000174 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1068 েমাঃ আছাবুর েমাঃ েমাজােহর খা পুরুষ গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা
4717567652228 01990-

505682 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### সােহরা েবগম মৃতঃ মান্নান েশখ মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা 4717567650191 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

4717567650977 01926
#### ৈসয়দ আলী হাoলাদার মৃতঃ রহমত uল্লাহ পুরুষ গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা

4717567650977 01926-
319665 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1071 কিহনুর েবগম মাসুম িবল্লাহ মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা
4717567000000 01855-

118686 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1072 মরিজনা েবগম শামসুল হক মাতবব্র মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা
4717567653001 01913-

082455 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948



#### আবুল কােশম েচৗধুরী মৃতঃ তােজল েচৗধুরী পুরুষ গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা
4717567651203 01918-

045358 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### েমাঃ রােসল েমাল্লা েমাঃ সালাম েমাল্লা পুরুষ গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা
4717567652199 01998-

513021 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1075 েমাঃ েসাহরাব েমাল্লা মৃতঃ নoেশর েমেড়ল পুরুষ গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা
4717567651840 01936-

279451 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1076 iয়াছিমন আক্তার নািজমুর রহমান মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা
4717567652739 01721-

674875 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### েমাঃ ছেরায়ার মিল্লক েসেকন্দার মিল্লক পুরুষ গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা
4717567652205 01934-

718655 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

4717567651939 01902 27926
#### েমাঃ আবব্াস েমাল্লা েমাঃ হািলম েমাল্লা পুরুষ গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা

4717567651939 01902-27926
সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### েমাঃ েমাতােহর েচীধুরী মৃতঃ তােজল েচৗধুরী পুরুষ গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা
4717567652016 01910-

673459 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### েমাঃ েহমােয়ত েমাল্লা মৃতঃ আব্দুল কিরম েমাল্লা পুরুষ গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা
4717567652197 01936-

832844 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1081 েমাছাঃ মাহমুদা েবগম েমাঃ মহারাজ খান মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা 4717567656522 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1082 েমাসাঃ ময়না েবগম আলমঙ্গীর হoলাদার মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা
471756765204 01992-

308705 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### েমাঃ খােলক েচৗধুরী মৃতঃ েমাঃ তােজল েচৗধুরী পুরুষ গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা
471756762020 01915-

413549 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### েমাঃ েরাস্তম েশখ মৃতঃ আিজজ েশখ পুরুষ গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা
4717567651844 01948-

914496 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1085 েমাসাঃ েজসিমন আক্তার আব্দুল হান্নান মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা
4717567652041 01711-

343062 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1086 ি ি ী 9 4717567652618 ি1086 সালমা েবগম েমাঃ েহমােয়ত েহােসন মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা 4717567652618 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### নাহার েবগম জয়নাল হাoলাদার মিহলা গৃিহনী মাছা ারপুর 7 ফলতলা
4717567000003 01968-

011830 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### রিহমা আক্তার িরয়া েমাঃ রহমান হাoলাদার মিহলা গৃিহনী  ন নপুর 9 ফলতলা 4717567029829 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### েমাঃ বাবুল খা েমাঃ আবুল েহােসন খা পুরুষ গৃিহনী দঃ ন নপুর 9 ফলতলা 4717567649644 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948



#### েমাঃ জািকর েহােসন মৃতঃ নািজর িমনা পুরুষ গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা
4717567652630 01957-

610448 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### েমাঃ iমরান েশখ েমাঃ েখাকন েশখ পুরুষ গৃিহনী ন নপুর 9 ফলতলা 4717567000168 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1092 েমাঃ বাদল মিল্লক েমাঃ নািছর মিল্লক পুরুষ গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা
4717567000383 01991-

660229 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### েমাঃ রিফুকুল iসলাম মৃতঃ আব্দুল হােসম েশখ পুরুষ গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা
4717567653083 01943-

487469 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### েশখ আঃ হাi েমাঃ েহােসন েশখ পুরুষ গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা 4717567651941 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1095 আিছফ মিল্লক জালাল মিল্লক পুরুষ গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা
4717567000131 01876-

738638 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

4717567652442 01938
#### হািলমা েবগম মােলক গািজ মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা

4717567652442 01938-
135402 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### জািমর েহােসন মৃত আিল েহােসন েশখ পুরুষ গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা
4717567654130 01937-

113077 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### েমাঃ শুকুর আলী সরদার মৃতঃ েসানা সরদার মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা
4717567651043 01724-

459969 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### েমাঃ িমজান েশখ মৃতঃ আিমর েশখ পুরুষ গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা
4717567655023 01920-

866981 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1100 েমাঃ বিশর আহম্মদ আঃ সালাম হoলাদার পুরুষ গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা 4717567000172 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1101 েমাছাঃ ঝরনা েবগম েমাঃ নািজম uিদ্দন মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা 4717567654079 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1102 েরেহনা েবগম েমাঃপান্নু সরদার মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা 4717567652571 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1103 েমাঃ সাগর েশখ েমাঃ নুর iসলাম েশখ পুরুষ গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা
4717567652264 01863-

966338 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### েমাঃ বাবুল েশখ েশখ জােহর uল্লাহ পুরুষ গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা
4717567000004 01945-

356931 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1105 আছমা েবগম েমাঃ শাহ জামাল েশখ মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা
4717567652223 01918-

617775 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1106 আছলাম েশখ েমাঃ সামাদ েশখ মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা
4717567651682 01906-

363702 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1107 েশখ হারুনুর রিশদ েশখ েহােসন আলী পুরুষ গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা 4717567651467 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1108 েশখ আঃ সামাদ মৃতঃ েশখ িবরাজ uিদ্দন পুরুষ গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা 4717567651762 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948



#### িমেসস রানী েবগম আিমরুল সরদার মিহলা গৃিহনী  ন নপুর 9 ফলতলা
4717567000239 01918-

611974 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1110 েমাঃ বাবুল েশখ মৃতঃ আঃ গিন েশখ পুরুষ গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা
4717567652646 01964-

599385 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1111 েমাঃ iuনুছ মাতবব্র চানিময়া মাতবব্র পুরুষ গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা 4717567651050 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1112 েমাঃ লুৎফর রহমান মৃতঃ েজানব আলী পুরুষ গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা
4717567653680 01683-

091183 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1113 েমাঃ আবু হায়রাত সানা মৃতঃ আবু তােলব পুরুষ গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা
4717567653071 01920-

686538 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1114 া আ খা া আি uি খা পু গৃি ী পঃ ন নপুর 9 া
4717567651516 01716-

432082 া ি া া 193662 9481114 েমাঃ আমেজদ খা েমাঃ আিদল uিদ্দন খা পুরুষ গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা 432082 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1115 েমাঃ মামুন ফিকর েমাঃ আসাদুজ্জামান পুরুষ গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা
4717567651066 01938-07527

সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1116 েমাঃ িজয়াuর রহমান েমাসেলম েমাল্লা পুরুষ গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা 4717567651254 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1117 েমাঃ আলী েহােসন েমাঃআকবর পুরুষ গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা
4717567653014 01919-

822546 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1118 েমাছঃ তাছিলমা েমাঃ হািববুর রহমান মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা
4717567650982 01925-

363357 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1119 েমাসাঃ মিজর্না নজরুল iসলাম মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা 4717567651020 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1120 েমাঃ িরয়াজ েমাল্লা েমাঃ আবুল কালাম পুরুষ গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা
4717567651482 01921-

723797 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1121 আনিজরা েবগম শাহ আেলাম হাoলাদার মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা
4717567652528 01985-

331543 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1122 েমাঃ iলাহী েশখ মৃতঃ মােলক েশখ পুরুষ গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা 4717567651006 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

ঈ ি ি ী পঃ ন নপর
4717567651728 01720-

965920 ি1123 আেলয়া েবগম েমাঃ iসমাঈল েশখ মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা 965920 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1124 েমাছাঃ লাভলী েবগম েমাঃ েমাস্তফা েশখ মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা
4717567650947 01967-

557091 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1125 কামরুল iসলাম েমাল্লা মৃত নুেরা েমাল্লা পুরুষ গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা
4717567650989 01952-

986820 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948



1126 বাদশা সরদার হাসান সরদার পুরুষ গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা
4717567000161 01957-

617919 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1127 েমাঃ েসােহল েমাড়ল েমাঃ েমাস্তফা েমাড়ল পুরুষ গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা 4717567652476 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1128 জািকর েহােসন হাoলাদার মৃতঃ আঃ হািকম হoলাদার পুরুষ গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা 4717567652186 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1129 আঃ কুদ্দুস েশখ মৃতঃ েমাঃ েমাসেলম েশখ পুরুষ গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা
4717567650969 01999-

787218 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1130 আেলয়া েবগম আঃ মােলক হাoলাদার মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা 4717567651222 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1131 রুমানা আক্তার েমাঃ িবল্লাল সরদার মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা
4717567652678 01913-

269077 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1132 ি ি ী পঃ ন নপর 9
4717567652572 01701-

404947 ি1132 েশখ েমাঃ আছলাম েশখ জিহরুল্লাহ পুরুষ গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা 404947 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1133 েমাছাঃ শাহানা েবগম রিবuল িবশব্াস মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা
4717567652684 01929-

401287 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### েমাঃ লুৎফর রহমান মৃতঃ েসানা সরদার পুরুষ গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা
4717567652649 01926-

319469 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1135 েমাঃ আলী েমাল্লা মৃতঃ নুর েমাহাম্মাদ েমাল্লা পুরুষ গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা 4717567651140 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1136 ছিখনা  েবগম েমাঃ আঃ রuফ েশখ মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা
4717567651716 01912-

194407 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1137  েমাঃ িমন্টু েশখ  েমাঃ েমাসেলম েশখ পুরুষ গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা
4717567651669 01907-09995

সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1138 মিনরুল আলম শামসুল হক পুরুষ গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা
4717567415188 01935-00262

সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### েমাঃ িসরাজুল িশকদার েমাঃ আনছার িশকদার পুরুষ গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা 4717567000292 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### েরক্সনা  েবগম েমাঃ আনছার িশকদার মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা 4717567436467 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

পঃ ন নপর
4717567651751 01928-

1141  েমাঃ কামরুল িবশব্াস মৃতঃ আবু বক্কার িবশব্াস পুরুষ গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা 751813 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1142 িশমুল  েবগম মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা 4717567438538 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

####  েমাঃ আবুল েহােসন মৃতঃ হােসন আলী পুরুষ গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা 4717567652615 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### তাসিলমা  েবগম েমাঃ iিলয়াস েমাড়ল মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা 4717567651722 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948



1145 েমাঃ iিলয়াজ হাoলাদার েমাঃ সেরায়ার হoলাদার পুরুষ গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা
4717567652379 01956-

649354 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1146 েমাঃ মাহাবুবুর রহমান কারী iuসুফ আলী পুরুষ গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা 19994717567261300 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

####  েমাদােচ্ছর আলী মৃতঃ iমান uিদ্দন পুরুষ গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা
4717567653703 01704-

402846 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### েমাঃ oয়ািলদ েশখ েমাঃ আবুল েশখ পুরুষ গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা 4717567653862 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### েমাঃ মিনরুল মিল্লক সুিরমান মিল্লক পুরুষ গৃিহনী ভ গাতী 9 ফলতলা 4717567654825 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1150 পারভীন েবগম জবব্ার েশখ মিহলা গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা 4717567653823 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1151 ছােলহা েবগম েরজাuল েশখ মিহলা গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা 4717567654326 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1152 আব্দুল হাoলাদার মৃতঃ iংগুল হাoলাদার পুরুষ গৃিহনী ভ গাতী 9 ফলতলা 4717567654227 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

ী1153 েমাক্তার আলী আিমন েশখ পুরুষ গৃিহনী ভ গাতী 9 ফলতলা 4717567654241 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1154 িলিপ েবগম েমাঃ েসিলম েশখ মিহলা গৃিহনী ভ গাতী 9 ফলতলা
4717567654614 01722-

022611 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1155 আঃ ছত্তার সরদার মৃতঃ আিফল uিদ্দন পুরুষ গৃিহনী ভ গাতী 9 ফলতলা 4717567654271 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1156 েমাঃ েসিলম হাoলাদার মৃতঃ নােজম হাoলাদার পুরুষ গৃিহনী ভ গাতী 9 ফলতলা 4717567654606 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1157 েমাঃ শিহদুল iসলাম মৃতঃ আবুল েহােসন পুরুষ গৃিহনী ভ গাতী 9 ফলতলা
4717567654330 01944-

966848 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1158 েগালাম েমাস্তফা েশখ েমাঃ আবুল েহােসন পুরুষ গৃিহনী ভ গাতী 9 ফলতলা 4717567654650 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1159 েমাঃ আফজাল েশখ মৃতঃ কিলম uিদ্দন পুরুষ গৃিহনী ভ গাতী 9 ফলতলা
4717567653702 01949-

884203 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1160 েমাঃ হািফজুর রহমান আবুল কােসম পুরুষ গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা 4717567653929 01951-7392 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1161 েমাঃ আিনচ েশখ মৃতঃ েতােলব েশখ পুরুষ গৃিহনী ভ গাতী 9 ফলতলা
4717567654824 01924-

671759 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1162 েমাঃ eরশাদ আলী েমাঃ iয়ািছন সরদার পুরুষ গৃিহনী ভ গাতী 9 ফলতলা 4717567654352 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1163 েমাঃ খিলল হাoলাদার মৃতঃ মিজদ হাoলাদার পুরুষ গৃিহনী ন নপুর 9 ফলতলা 4717567653494 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948মৃ পুরু গৃ ু নু
1164 েমাসাঃ িলিপ েবগম েমাঃ জািহদ েমাল্লা মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা 4717567651409 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1165 েমাল্লা নজরুল iসলাম মৃতঃ আয়ুব আলী পুরুষ গৃিহনী ভ গাতী 9 ফলতলা 4717567654201 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1166 েমাসাঃ ফােতমা েবগম েমাঃ ছত্তার েমাল্লা্ মিহলা গৃিহনী ভ গাতী 9 ফলতলা
4717567654760 01921-

919260 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948



1167 তুরাব েশখ েমাঃ আব্দুল েশখ পুরুষ কৃিষ গয়সারগাতী 9 ফলতলা
19894717567000000 01918-

787636 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1168 েমাঃ মিনরুল iসলাম মৃতঃ আব্দুল েহাসন পুরুষ কৃিষ ভ গাতী 9 ফলতলা 19934717567000100 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1169 মাসুদ েশখ েমাঃ আবুল েহােসন পুরুষ কৃিষ ভ গাতী 9 ফলতলা
4717567654647 01948-

149319 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1170 হািলমা িবিব মৃতঃ বসত আলী হাoলাদার মিহলা গৃিহনী ভ গাতী 9 ফলতলা 4717567654204 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1171 েমাঃ শিরফুল iসলাম েমাঃ আজাদ েশখ পুরুষ গৃিহনী ন নপুর 9 ফলতলা 19904717567007300 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1172 ছায়রা েবেগম আলী েহােসন মিহলা গৃিহনী ভ গাতী 9 ফলতলা
4717567654620 01957-

610448 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1173 ি ি ী ভ গাতী 9
19874717567024000 01990-

944099 ি1173 িহরন হাoলাদার নুরুল হক হাoলাদার পুরুষ গৃিহনী ভ গাতী 9 ফলতলা 944099 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### েমাঃ আবুল বাশার মৃতঃ আঃoহাব মুিন্স পুরুষ গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা 4717567652187 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1175 েমাঃ oিহদুল েশখ মৃতঃ মকবুল েশখ পুরুষ গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা 4717567653843 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1176 হীরা েবগম েমাঃ সরদার সাহাবুিদ্দন মিহলা গৃিহনী ভ গাতী 9 ফলতলা
4717567654707 01915-

424377 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1177 েমাঃ সরদার শাহাবুিদ্দন হাজী েমাঃ রহমান পুরুষ গৃিহনী ,, 9 ফলতলা
4717567654706 01920-

506322 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1178 েমাঃ জালাল েশখ মৃতঃ ফজর েশখ পুরুষ গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা
4717567653866 01931-

880991 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### েমাঃ মাহাবুর রহমান আবু বক্কার ছিদ্দক পুরুষ গৃিহনী ,, 9 ফলতলা 4717567642452 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1180 েমাঃ eনােয়ত হাoলাদার মৃতঃ নােজম হাoলাদার পুরুষ গৃিহনী ভ গাতী 9 ফলতলা
4717567654222 01922-

406728 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1181 েমাঃ লুৎফর েশখ মৃতঃ েমােজল েশখ পুরুষ গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা 4717567653864 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1182 েমাঃ খুকু েবগম আঃ মান্নান েশখ মিহলা গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা
4717567653834 01922-

967221 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1183 গফ্ফার েশখ মৃতঃ আবু বক্কার েশখ পুরুষ গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা 4717567653820 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### েসিলনা েবগম কামাল েশখ মিহলা গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা
4717567654634 01903-

825640 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1185 রিহমা েবগম েমাঃ িসরাজ ফিকর মিহলা গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা
4717567653996 01924-

322857 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948



1186 সরদার িফেরাজ আহেম্মদ মৃতঃ সরদা  আেনায়ার পুরুষ গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা 4717567653960 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1187 েমাছাঃ ঝরনা েবগম েমাঃসাগর হাoলাদার পুরুষ গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা 4717567653841 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1188 মমুন েশখ েমাঃ আিদল েশখ পুরুষ গৃিহনী ভ গাতী 9 ফলতলা 4717567654827 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### েমাছাঃ েহেলনা েবগম মুিজবুর হাoলাদার মিহলা গৃিহনী ভ গাতী 9 ফলতলা
4717567654216 01928-

551771 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### লাiলী েবগম বাবুল হাoলাদার মিহলা গৃিহনী ভ গাতী 9 ফলতলা
4717567654340 01964-

790813 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1191 েমাছাঃ তাসিলমা েবগম েমাঃ হািবব হাoলাদার মিহলা গৃিহনী ভ গাতী 9 ফলতলা 4717567654335 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1192 েশখ জািকর েহােসন েশখ হািববুর রহমান পুরুষ গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা
4717567653860 01913-

057724 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### রােবয়া েবগম েশখ হািববুর মিহলা গৃিহনী ,, 9 ফলতলা
4717567653859 01739-

216687 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### েমাঃ রুহুল আিমন মৃতঃ আঃ রিশদ হাoলাদার পুরুষ গৃিহনী ন নপুর 9 ফলতলা
4717567653288 01914-

656899 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1195 েমাঃ সাiদুর রহমান মৃতঃ রাজু েশখ পুরুষ গৃিহনী ,, 9 ফলতলা 4717567653532 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1196 খােলদা েবগম হুমায়ুন কিবর মিহলা গৃিহনী ,, 9 ফলতলা 4717567653500 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### েমাসাঃ িমনারা েবগম েমাঃ শিহদুল iসলাম মিহলা গৃিহনী ,, 9 ফলতলা
4717567653228 01706-

361132 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### েশখ েহলাল uিদ্দন আহেম্মদ েশখ নoেশর আলী পুরুষ গৃিহনী ,, 9 ফলতলা
199247175670000 01926-

319621 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### েশখ েমাঃ বাবুল েহােসন েমাঃ শাহজাহান েশখ মিহলা গৃিহনী ন নপুর 9 ফলতলা 4717567653174 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1200 েমাঃ সািহন েশখ েমাঃ আেনায়ার েশখ পুরুষ গৃিহনী ভ গাতী 9 ফলতলা 4717567654473 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1201 েমাঃ আলমগীর েশখ েমাঃ আঃ সামাদ পুরুষ গৃিহনী ,, 9 ফলতলা
4717567654820 01948-

920753 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1202 িমন্ট তালুকদার বােরক তালুকদার পুরুষ গৃিহনী ন নপুর 9 ফলতলা 19874717567000000 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1203 েমাঃ জািহদ মুিন্স েমাঃ i ািহম মুিন্স পুরুষ গৃিহনী ন নপুর 9 ফলতলা 4717567653347 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1204 েমাঃ মুকুল েশখ েমাঃ েখাকন েশখ পুরুষ গৃিহনী ন নপুর 9 ফলতলা
20074717567024700 01923-

401803 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1205 েমাঃ েগালাম েমাস্তফা মৃতঃ iসহাক েমাল্লা পুরুষ গৃিহনী ন নপুর 9 ফলতলা
4717567653129 01933-

626878 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948



1206 আবুল কােশম হoলাদার আব্দুল আিজজ পুরুষ গৃিহনী ন নপুর 9 ফলতলা
4717567653569 01928-

751544 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1207 িরপন েমাল্লা মৃতঃ জহুর েমাল্লা পুরুষ গৃিহনী ন নপুর 9 ফলতলা 4717567653551 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1208 শিহদ েশখ মৃতঃমিমন uিদ্দন েশখ পুরুষ গৃিহনী 9 ফলতলা সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1209 েমাঃ কামাল েশখ েমাঃ শাজাহান েশখ পুরুষ গৃিহনী ন নপুর 9 ফলতলা 4717567653115 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1210 েমাঃ রিফকুল iসলাম েমাঃ রিফকুল iসলাম, পুরুষ গৃিহনী ন নপুর 9 ফলতলা
4717567652284 01923-

406260 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1211 েমাসাঃ মমতাজ মালা েমাসাঃ মমতাজ মালা পুরুষ গৃিহনী ন নপুর 9 ফলতলা 4717567653217 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1212 েমাঃ হারুন েমাল্লা মৃতঃ iসমাiল েমাল্লা পুরুষ গৃিহনী ন নপুর 9 ফলতলা 4717567653248 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

ি ি ী ন নপর
4717567653579.0 01983-

386192 ি1213 েমাঃ মিনর েশখ েমাঃ েশখ iসমাiল পুরুষ গৃিহনী ন নপুর 9 ফলতলা 386192 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1214 েমাঃ িমন্টু েশখ েমাঃ মকবুল েশখ পুরুষ গৃিহনী রেমাছা রপ 9 ফলতলা 4717567654359.0 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1215 েমাঃ নািছম হাoলাদার েমাঃ আিজজুর রহমান পুরুষ গৃিহনী ন নপুর 9 ফলতলা 4717567653547.0 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1216 েমাঃ আিনছুর রহমান মৃতঃ রাজা আলী েশখ পুরুষ গৃিহনী ন নপুর 9 ফলতলা 4717567653246.0 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1217 েমাঃ েসিলম েশখ েমাঃ কিবর েশখ পুরুষ গৃিহনী ন নপুর 9 ফলতলা ################## সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1218  েমাঃ রােসল েচৗধুরী আব্দুল েচৗধুরী পুরুষ গৃিহনী ন নপুর 9 ফলতলা
################## 01994-

696192 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1219 েমাঃ oিলয়ার রহমান মৃতঃ েশখ আঃ বািরক পুরুষ গৃিহনী ন নপুর 9 ফলতলা 4717567654469.0 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1220 েমাঃ আয়নাল হাoলাদার েমাঃ হােচন হাoলাদার পুরুষ গৃিহনী ন নপুর 9 ফলতলা
4717567653326.0 01915-

900471 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1221 েমাঃ সাগর হাoলাদার oহাব হাoলাদার পুরুষ গৃিহনী ন নপুর 9 ফলতলা
471756765367.0 01923-

865792 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1222 েমাঃ আসলাম খা মৃতঃ আকবর আলী পুরুষ গৃিহনী ন নপুর 9 ফলতলা 4717567653650.0 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1223 েমাঃ জািকর েহােসন সােহব আলী হাoলাদার পুরুষ গৃিহনী ন নপুর 9 ফলতলা
471756765366.0 01721-

688001 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948পুরু গৃ নু

1224 শাহাজাহান হoলাদার েকারবান হাoলাদার পুরুষ গৃিহনী ন নপুর 9 ফলতলা
################## 01941-

059075 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1225 কামাল গাজী দাuদ গাজী পুরুষ গৃিহনী ন নপুর 9 ফলতলা ################## সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1226 তাসিলমা মজু মাoলানা মিহলা গৃিহনী ন নপুর 9 ফলতলা ################## সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1227 েমাসাঃ েসিলনা েবগম েমাঃ লুতফর রহমান মিহলা গৃিহনী ভ গাতী 9 ফলতলা 4717567654738 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948



1228 েমাঃ িমন্টু েশখ েমাঃ মকবুল েহােসন পুরুষ গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা 4717567654359 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1229 েমাঃ ফারুক হাoলাদার েমাঃ আলতাফ হাoলাদার পুরুষ গৃিহনী ন নপুর 9 ফলতলা 4717567653245 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1230 নুর iসলাম েশখ মৃতঃ eমদাদুল েশখ পুরুষ গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা 4717567654439 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1231 েমাঃ িজল্লাল খন্দকার আবুল কােসম খন্দকার পুরুষ গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা 4717567653932 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1232 েমাঃ আলম েমাল্লা মৃতঃ ৈসয়দ েমাল্লা পুরুষ গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা
4717567653844 01937-

279450 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1233 আহম্মদ আলী খান েমাঃ iuসুফ আলী পুরুষ গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা
4717567654294 01861-

502812 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1234 আজাদ েশখ মৃতঃ আিমন uিদ্দন পুরুষ গৃিহনী ভ গাতী 9 ফলতলা
4717567654243 01961-

618947 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1235 েমাসাঃ নুরজাহান েবগম েমাঃ ছালাম েশখ পুরুষ গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা
4717567653869 01732-

033764 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1236 েমাঃ েগালাম রবব্ানী েমাঃ oয়ােজদ েশখ পুরুষ গৃিহনী ভ গাতী 9 ফলতলা
4717567654232 01956-

435337 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1237 েমাছাঃ আিমরুেন্নছা েমাঃ িনয়ামত খা মিহলা গৃিহনী ,, 9 ফলতলা 4717567654758 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1238 কমলা েবগম েমাঃ িসরাজ েশখ মিহলা গৃিহনী ,, 9 ফলতলা 4717567654351 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1239 ফােতমা েবগম ছত্তার েশখ মিহলা গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা 4717567654256 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1240 েহােনয়ারা েবগম জামাল েশখ মিহলা গৃিহনী ,, 9 ফলতলা
4717567653802 01934-49566

সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1241 েমাছাঃ তাসিলমা েবগম েমাঃ হািববুর রহমান হাoলাদার মিহলা গৃিহনী ভ গাতী 9 ফলতলা
4717567654335 01990-

944979 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1242 িবuিট েবগম জাফর িশকদার মিহলা গৃিহনী ,, 9 ফলতলা
4717567654214 01957-

617916 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1243 iuনুছ  মািঝ েসহরাব মািঝ পুরুষ গৃিহনী ,, 9 ফলতলা
4717567654444 01941-

952931 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### েরেবকা েবগম েমাঃ i ািহম েশখ মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপুর 9 ফলতলা
4717567652421 01983-

002154 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1245 েরশমা েবগম নজরুল েশখ মিহলা গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা 4717567654257 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1246  েমাছাঃ আেনায়ারা েবগম েমাঃ আবুল কালাম মিহলা গৃিহনী ভ গাতী 9 ফলতলা 4717567654773 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1247 তািনয়া খাতুন আনারুল মীর মিহলা গৃিহনী ভ গাতী 9 ফলতলা 1990471756700020 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948



1248 েমাসাঃ তাছিলমা েমাঃ  মিমন uিদ্দতন মিহলা গৃিহনী ভ গাতী 9 ফলতলা 4717567654751 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

####  েমাঃ সoকত ফিকর মৃতঃ হােসম ফিকর পুরুষ গৃিহনী ভ গাতী 9 ফলতলা
4717567654432 01711-

332636 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1250 ৈবশাখী আিতয়ার েশখ মিহলা গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা
2002471756702470 01953-

837815 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1251 েমাঃ জািহদ হাসান রাজ্জাক েশখ পুরুষ গৃিহনী ,, 9 ফলতলা
4717567654451 01947-

544390 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1252 েমাঃ আলািমন েশখ েমাঃ আমেজদ েশখ পুরুষ গৃিহনী ,, 9 ফলতলা
4717567653870 01865-

806946 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1253 েমাঃ আবুল কালাম মৃতঃ iuসুফ সরদার পুরুষ গৃিহনী ,, 9 ফলতলা 4717567653872 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1254 ি ি ি ী 9 4717567653875 ি1254 েমাঃ িমলন সরদার েমাঃ আবুল কালাম মিহলা গৃিহনী ,, 9 ফলতলা 4717567653875 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1255 েমাঃ আফজাল েশখ মৃতঃ ফজর েশখ পুরুষ গৃিহনী ,, 9 ফলতলা
4717567654548 01911-

076434 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1256 সািবব্র েশখ েকামাল েশখ পুরুষ গৃিহনী f`ªMvZx 9 ফলতলা
477567024059 01934-

725047 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1257 েমাঃ iি স আলী মৃতঃ আক্কাস আলী পুরুষ গৃিহনী MqmviMvZx 9 ফলতলা
19944717567024000 01915-

191555 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1258 েমাঃ রিফকুল iসলাম েসালায়মান ফিকর পুরুষ গৃিহনী ,, 9 ফলতলা
4717567653999 01923-

407083 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1259 েমাঃ শিহদুজ্জামান মৃতঃ ছেলমান ফিকর পুরুষ গৃিহনী ,, 9 ফলতলা
4717567654325 01929-

952062 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1260 েমাঃ রিবuল iসলাম মৃতঃ ছেলমান ফিকর পুরুষ গৃিহনী ,, 9 ফলতলা
4717567654323 01951-

434830 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1261 েমাঃ িমজানুর রহমান মৃতঃ আিজজ ফিকর পুরুষ গৃিহনী ,, 9 ফলতলা
4717567653989 01991-

627701 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1262 েমাঃ শাহজাহান সরদার েমাঃ আফতাব সরদার পুরুষ গৃিহনী ,, 9 ফলতলা
4717567653998 01912-

927779 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1263 েমাঃ ফারুক সরদার েমাঃ আফতাব সরদার পুরুষ গৃিহনী ,, 9 ফলতলা
4717567654060 01976-

058665 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1264 পারভীন েবগম শাহ আলম সরদার মিহলা গৃিহনী ,, 9 ফলতলা 4717567654002 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948



1265 েকািহনুর েবগম েমাঃ ফারুক মিহলা গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা
4717567654005 01911-

514883 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1266 নাজমা েবগম জামাল সরদার মিহলা গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা 4717567654025 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1267 েমাঃ iি স আলী মৃতঃ আক্কাস আলী পুরুষ গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা 4717567653981 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1268 িপয়া েবগম বাবুল েশখ মিহলা গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা
4717567654007 01958-

617151 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1269 শীষ েমাহাম্মদ েশখ মৃতঃ আব্দুল কিরম পুরুষ গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা 4717567653370 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1270 তাছিলমা েবগম আবদার আলী মিহলা গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা
19644717567000000 01913-

3448178 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1271 ী ি ী গয়সারগাতী 9
4717567654049 01924-

187074 ি1271  েশখ আব্দুল্লাহ মৃতঃ জুনাব আলী েশখ পুরুষ গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা 187074 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1272  েশখ হািববুর রহমান মৃতঃ জুনাব আলী পুরুষ গৃিহনী ন নপুর 9 ফলতলা 4717567654076 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1273 েসিলনা েবগম েমাঃ আমেজদ েশখ মিহলা গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা
4717567654001 01850-

744689 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1274 হািসনা েবগম আজমল েশখ মিহলা গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা
4717567654034 01854-

613570 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1275 রিশদা েবগম েসবহান েশখ মিহলা গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা 4717567654029 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1276 মারিজয়া েবগম েমাঃ িবল্লাল েশখ মিহলা গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা
4717567654031 01995-

616813 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1277 েমাঃ নoেশর েশখ েেমাঃ েসবহান েশখ পুরুষ গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা 4717567654087 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1278 িশuলী েবগম রিফক েশখ মিহলা গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা
4717567654036 01991-

627803 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1279 েমাঃ শাহজাহান েশখ মৃতঃ শামসুর েশখ মিহলা গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা
47175676540364400 01995-

616794 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1280 েমাঃ রিফক েশখ মৃতঃ শামসুর েশখ পুরুষ গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা 4717567654045 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1281 েমাঃ শহাবুিদ্দন েশখ মৃতঃ শামসুর েশখ পুরুষ গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা 4717567653938 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1282 নািছম েশখ েেমাঃ শিফক েশখ পুরুষ গৃিহনী ভ গাতী 9 ফলতলা
2067470560023970 01912-53404

সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1283 আঃ রহমান েশখ মৃতঃ কিরম েশখ পুরুষ গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা
4717567654011 01947-

285073 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948



1284 মাফুজা েবগম েেমাঃ বাদশা েশখ মিহলা গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা 4717567654010 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1285 রাবব্ী সরদার গাuছ সরদার পুরুষ গৃিহনী ন নপুর 9 ফলতলা
20004747567024500 01857-

054650 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1286 েমাঃ iসলাম সরদার oহাব সরদার পুরুষ গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা
4717567653956 01923-

259700 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1287 খািদজা েবগম েেমাঃ iসলাম মিহলা গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা 1992471756700010 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1288 েমাঃ আসলাম সরদার oহাব সরদার পুরুষ গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা
4717567654268 01916-

136724 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1289 েমাঃ আিজজ বািরক মিল্লক পুরুষ গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা
1518666249751 01990-

095094 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

4717567654364 01957
1290 েমাঃ বাবুল সরদার েেমাঃ েদেলায়ার সরদার পুরুষ গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা

4717567654364 01957-
561140 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1291 েমাঃ বাচ্চু সরদার মৃতঃ গফুর সরদার পুরুষ গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা
4717567654044 01925-

591401 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1292 েমাদােচ্ছর আলী iমান uিদ্দন পুরুষ গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা 4717567653703 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1293 আন্না েবগম েসাহাগ হাoলাদার মিহলা গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা
4717567653884 01789-

617932 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### পিরেতাষ কুমার েপমদাস কুমার পুরুষ গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা
4717567659876 01861-

774956 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1295 পািচরানী িবশব্াস েগৗরপদ িবশব্াস মিহলা গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা
4717567653902 01955-

589918 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1296 িবষ্ণপদ িবশব্াস aমুলয্ কুমার িবশব্াস পুরুষ গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা
4717567653899 01928-

037974 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1297 িদিলপ কুমার িবশব্াস ফুল্লয্ কুমার িবশব্াস পুরুষ গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা
4717567653878 01908-

762960 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1298 েখাকন িবশব্াস ফুল্লয্  িবশব্াস পুরুষ গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা
4717567653698 01955-

589991 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### নারদ কুমার িশবপদ িবশব্াস পুরুষ গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা
4717567653887 01827-

924933 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### েমাঃ সুমন েশখ শামসুর েশখ পুরুষ গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা 4717567653912 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1301 ফিরদা েবগম েমাঃ িজয়াuর রহমান মিহলা গৃিহনী ভ গাতী 9 ফলতলা 4717567652742 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948



1302 েরশমা েবগম েমাঃ জািহদ েশখ মিহলা গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা
4717567653917 01941-

206609 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### েমাঃ হািববুর রহমান েমাঃ ছত্তকার ফিকর পুরুষ গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা 4717567653914 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### েমাঃ েমাস্তফা েশখ শামসুর েশখ পুরুষ গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা
4717567653909 01865-

770397 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1305 েমাঃ মৗবর ফিকর ছত্তার ফিকর পুরুষ গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা
4717567653919 01949-

868380 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1306 েমাঃ শিহদ েশখ শামসুর েশখ পুরুষ গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা
4717567653911 01928-

292177 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

া া া গ া শি খা পু গৃি ী গয়সারগাতী 9 া
4717567653919 01968-

654274 া ি া া 193662 948#### মেনায়ারা েবগম েমাঃ শিহদ খা পুরুষ গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা 654274 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### েমাঃ কিবর েশখ আনসার েশখ পুরুষ গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা
4717567653916 01947-

285077 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### েশখ আবু সাiদ েশখ সামছুর রহমান পুরুষ গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা
19674717567653900 01923-

942728 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1310 েহেলনা েবগম েমাঃ ছেরায়ার েশখ মিহলা গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা
4717567653949 01900-

367845 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1311 তােজনুর েবগম েমাঃ জািহদ হাoলাদার মিহলা গৃিহনী ভ গাতী 9 ফলতলা
4717567654375 01928-

551271 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1312 েমাসাঃ নািদরা েবগম েমাঃ আিজবুর েশখ মিহলা গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা
4717567654720 01924-

187075 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1313 ফিরদা েবগম েমাঃ িজয়াuর রহমান মিহলা গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা
47175676537007 01931-

265276 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### েমাঃ সুজা মিল্লক েমাঃ আজাদ মিল্লক পুরুষ গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা 1991471756700290 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1315 ি ী গয়সারগাতী 9
47175676544709 01924-

330816 ি1315 েমাঃ আঃ গফ্ফার সুেরাত েমাল্লা পুরুষ গৃিহনী গয়সারগাতী 9 ফলতলা 330816 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1316 মজনু েবগম েমাঃ েমাকেছদ পুরুষ গৃিহনী ভ গাতী 9 ফলতলা 19664717567000000 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1317 েশখ aিহদুজ্জামান মৃত েশখ আবুল পুরুষ গৃিহনী ভ গাতী 9 ফলতলা
4717567654674 01862-

995900 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1318 েমাঃ শািহন েশখ েমাঃ েশখ আঃ জিলল পুরুষ গৃিহনী ভ গাতী 9 ফলতলা
4717567654366 01949-

605340 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948



#### িশিরনা েবগম িনক্তার েশখ মিহলা গৃিহনী ভ গাতী 9 ফলতলা
4717567654617 01907-

261544 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1320 আঃ আিলম  হাoলাদার আঃ খােলক হoলাদার পুরুষ গৃিহনী ভ গাতী 9 ফলতলা
4717567654371 01912-

199400 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1321 েমাঃ আিজজুল iসলাম েমাঃ i ািহম েশখ পুরুষ গৃিহনী ভ গাতী 9 ফলতলা
4717567654711 01863-

674747 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1322 েমাঃ আবুল  বাশার েমাঃ আলমগীর পুরুষ গৃিহনী ভ গাতী 9 ফলতলা
4717567651363410 01848-

4281162 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1323 আলমঙ্গীর েমাল্লা রিশদ েমাল্লা পুরুষ গৃিহনী ডামরা 2 ফলতলা
17567000275 01955-58901

সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1324 াি ি া া া পু গৃি ী ীফলতলা 3 া 4717567000209 া ি া া 193662 9481324 হািনফ মিল্লক েমাহাম্মাদ পুরুষ গৃিহনী ীফলতলা 3 ফলতলা 4717567000209 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1325 রিফকুল iসলাম ফারজী আেবর ফারাজী পুরুষ গৃিহনী হােসনপরু 2 ফলতলা 4717567639694 1912952068 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1326 শিহদ  েশখ পুরুষ গৃিহনী ন নপুর 9 ফলতলা 4717567653498 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1327 েমাছাঃ জািমেরান েনছা েবগম মিহলা গৃিহনী ন নপুর 9 ফলতলা 5102030615 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1328 হািলমা েবগম মিহলা গৃিহনী ম ন নপ 9 ফলতলা 4717567651759 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1329 মিজর্না েবগম মিহলা গৃিহনী ,, ফলতলা 3297024931 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### হােনফ হালদার পুরুষ গৃিহনী হােসনপুর-২ ফলতলা
4717567638974 01928-

194504 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1331 েসােহল রানা iসরাiল সরদার পুরুষ গৃিহনী ীফলতলা-০৩ ফলতলা 47175676000140 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1332 পারভীন েবগম মিহলা গৃিহনী ীফলতলা-০৩ ফলতলা
4717567640397 01948-

155012 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### iuসুব সরদার ছবদুল সরদার পুরুষ গৃিহনী ীফলতলা-০৩ ফলতলা
4717567640886 01995-

617376 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### িফেরাজা েবগম িজন্নাত সরদার মিহলা গৃিহনী ীফলতলা-০৩ ফলতলা
4717567640688 01998-

910021 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1335 রিফক েশখ পুরুষ গৃিহনী ীফলতলা-০৩ ফলতলা
4717567641048 01926-

155539 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1336 রমজান গাজী বািরক গাজী পুরুষ গৃিহনী ীফলতলা-০৩ ফলতলা 4717567026000 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### মিহদুল iসলাম পুরুষ গৃিহনী ীফলতলা-০৩ ফলতলা 47175676000212 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### ৈতয়ব হাoলাদার oহাব হাoলাদার পুরুষ গৃিহনী ীফলতলা-০৩ ফলতলা 4717567640087 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948



#### িবজলী শীল মধু শীল মিহলা গৃিহনী ীফলতলা-০৩ ফলতলা 4717567641328 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### লিতফ েশখ খােলক েশখ পুরুষ গৃিহনী ীফলতলা-০৩ ফলতলা
4717567640673 01921-

154004 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### খািদজা েশখ গফুর মিহলা গৃিহনী ীফলতলা-০৩ ফলতলা
4717567000200 01913-

723172 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1342 সামসুন্নাহার পুরুষ গৃিহনী ীফলতলা-০৩ ফলতলা
47175670000025 01951-

429623 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### আজিমর েশখ সেরায়ার েশখ পুরুষ গৃিহনী ীফলতলা-০৩ ফলতলা
4717567641342 01839-

943917 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

ী া শী ি াi শী পু গৃি ী ীফলতলা-০৩ া
4717567641398 01965-

537923 া ি া া 193662 948#### সমীর কুমার শীল িনমাi শীল পুরুষ গৃিহনী ীফলতলা ০৩ ফলতলা 537923 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1345 েমাঃ আব্দার আলী েশখ পুরুষ গৃিহনী ীফলতলা-০৩ ফলতলা 4717567011364 01915- সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### েমাঃ আঃ হািমদ মিল্লক মাহাতাব মিল্লক পুরুষ গৃিহনী ীফলতলা-০৩ ফলতলা 4717567641482 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### েমাঃ গিন মিল্লক েসরাজ মিল্লক পুরুষ গৃিহনী ীফলতলা-০৩ ফলতলা 4717567641488 01980- সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### েমাঃ iমাদুল মিল্লক iি  আলী মিল্লক পুরুষ গৃিহনী ীফলতলা-০৩ ফলতলা 4717567641553 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### েমাঃ হায়দার েশখ পুরুষ গৃিহনী ীফলতলা-০৩ ফলতলা
4717567640039 01935-

768475 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1350 পান্না েবগম আলতাফ গাজী মিহলা গৃিহনী ীফলতলা-০৩ ফলতলা
4717567641355 01994-

545171 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1351 েমাসাঃ শিরফা েবগম মিহলা গৃিহনী ীফলতলা-০৩ ফলতলা 4717567641395 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1352 েমাঃ জিন েশখ আঃ ছালাম েশখ পুরুষ গৃিহনী ীফলতলা-০৩ ফলতলা
4717567641103 01929-

892451 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1353 ছােলহা েবগম আঃ রহমান েশখ মিহলা গৃিহনী ীফলতলা-০৩ ফলতলা
4717567641309 01915-

422037 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1354 ফিরদা  েবগম আফাজ uিদ্দন মািল মিহলা গৃিহনী ীফলতলা-০৩ ফলতলা 4717567640966 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

ী1355 েমাঃ সoকত আলী মিল্লক সেলমান মিল্লক পুরুষ গৃিহনী ীফলতলা-০৩ ফলতলা 4717567647531 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1356 ধনঞ্জয় রায় িনরাঞ্জন রায় পুরুষ গৃিহনী ীফলতলা-০৩ ফলতলা 4717567646733 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1357 তানভীর হাসান আেক্কল পুরুষ গৃিহনী ীফলতলা-০৩ ফলতলা 4717567643180 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1358 েশখ হািদ েশখ েশােয়বুর রহমান পুরুষ গৃিহনী বাধাল ৫ ফলতলা
4717567646110 01969-

811673 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948



1359 েমাসাঃ রিশদা  েবগম েমাঃ ফজর সরদার মিহলা গৃিহনী বাধাল ৫ ফলতলা 4717567644573 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1360 িবিথ েবগম েশখ কামরুল মিহলা গৃিহনী ভ গাতী -৯ ফলতলা 4717567654393 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1361 হািস েবগম রাজ্জাক েশখ মিহলা গৃিহনী ভ গাতী -৯ ফলতলা
4717567654421 01711-

130150 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1362 েমাঃ শিহদুল iসলাম পাiক েমাঃ হািফজুর পাiক পুরুষ গৃিহনী ভ গাতী -৯ ফলতলা 4717567654873 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1363 েমাঃ iuছুব আলী মিল্লক পুরুষ গৃিহনী ভ গাতী -৯ ফলতলা
4717567654747 01912-

858571 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### েহাসেনয়ারা েবগম েমাঃ েমাজাফ্ফার েশখ মিহলা গৃিহনী ভ গাতী -৯ ফলতলা 4717567654759 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1365 েমাছাঃ রািহলা েবগম েমাঃ হািলম েশখ মিহলা গৃিহনী ভ গাতী -৯ ফলতলা
4717567654769 01989-

611698 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1366 েমাঃ iি স েশখ শুকুর েশখ পুরুষ গৃিহনী ভ গাতী -৯ ফলতলা
4717567654381 01913-

842415 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1367 েমাঃ আজমল েহােসন েমাঃ i ািহম েশখ পুরুষ গৃিহনী ভ গাতী -৯ ফলতলা
471756769465 01712-

515781 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1368 েমাঃ শিহদুল iসলাম রুহুল আমীন পুরুষ গৃিহনী ন নপুর -০৭ ফলতলা
4717567650189 01717-

272830 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### েমাঃ রিফকুল iসলাম েমাঃ রুহুল আমীন পুরুষ গৃিহনী ঃ ন নপুর -৭ ফলতলা
4717567650158 01730-

197266 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### েমাঃ কামরুল iসলাম িসরাজুল iসলাম পুরুষ গৃিহনী ঃ ন নপুর -৭ ফলতলা 4717567650150 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1371 রুনু েবগম েমাঃ রিফক েমাল্লা পুরুষ গৃিহনী ঃ ন নপুর -৭ ফলতলা
4717567650200 01948-

162256 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1372 তাসিলমা েবগম েশখ ফজলুর রহমান মিহলা গৃিহনী ঃ ন নপুর -৭ ফলতলা 47175677030448 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### iয়াছিমন খাতুন েমাঃ েমাশােরফ েহােসন মিহলা গৃিহনী ঃ ন নপুর -৭ ফলতলা 471756750373 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### সুলতানা েবগম েশখ েগালাম রসুল মিহলা গৃিহনী ঃ ন নপুর -৭ ফলতলা 4717567650171 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1375 েরবানা  েবগম কামরুল iসলাম মিহলা গৃিহনী মাছা রপুর ৭ ফলতলা 4717567649106 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1376 হািমদা  েবগম েমাঃ িসিদ্দক েমাড়ল মিহলা গৃিহনী মাছা রপুর ৭ ফলতলা
4717567648999 01717-

666736 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### িহরা েবগম েগালাম রসুল মিহলা গৃিহনী ঃ ন নপুর -৭ ফলতলা 4717567649784 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### েমাঃ চান িময়া আয়ুব েশখ পুরুষ গৃিহনী মাছা রপুর ৭ ফলতলা
4717567649162 01736-

078747 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948



#### েমাঃ আসলাম খান আঃ রহমান খান পুরুষ গৃিহনী ঃ ন নপুর -৭ ফলতলা
4717567650732 01921-

823726 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### েমাঃ কামরুল হাসান েমাঃ আব্দুল সত্তার খা পুরুষ গৃিহনী মাছা রপুর ৭ ফলতলা 4717567642553 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1381 শারিমন েবগম েমাঃ শিরফুল iসলাম মিহলা গৃিহনী মাছা রপুর ৭ ফলতলা 4717567648730 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1382 শয্ামলী রানী aিসত কুমার মিহলা গৃিহনী মাছা রপুর ৭ ফলতলা
4717567649110 01919-

405287 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### আিখ েবগম ছােবদ আলী েমাল্লা মিহলা গৃিহনী ঃ ন নপুর ০৭ ফলতলা 4717567029723 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### িলমা আক্তার শামসুল হক মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপুর ৭ ফলতলা 4717567031134 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1385 আফেরাজা েবগম েমাঃ মুিনর েচৗধুরী মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপুর ৭ ফলতলা 4717567651614 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1386 েমাঃ জুবােয়র খা েমাঃ বােরক খা মিহলা গৃিহনী ন নপুর ৮ ফলতলা 4717567653132 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### েমাঃ iমাদুল হক েমাঃ iসহাক খান পুরুষ গৃিহনী ন নপুর ৮ ফলতলা 4717567653576 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### েমাঃ ফরহাদ েশখ রুস্তুম েশখ পুরুষ গৃিহনী ন নপুর ৮ ফলতলা
4717567653687 01913-

804408 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### আবুল েহােসন হাoলাদার আলতাফ েহােসন পুরুষ গৃিহনী ন নপুর ৭ ফলতলা 4717567653553 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### েশখ ফিরদুল iসলাম েশখ ফজলার রহমান পুরুষ গৃিহনী ন নপুর ৮ ফলতলা 4717567653507 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### সািহদা েবগম খিলল েশখ মিহলা গৃিহনী ন নপুর ৭ ফলতলা 4717567650541 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1392 েমাঃ আঃ হািলম সরদার শামসুর রহমান পুরুষ গৃিহনী পঃ ন নপুর ৭ ফলতলা 4717567651028 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### eফ eম হািফজুর রহমান আবুল হােসম পুরুষ গৃিহনী পঃ ন নপুর ৭ ফলতলা
4717567651069 01967-

543230 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### নারিগস েবগম িমরাজ ফিকর মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপুর ৭ ফলতলা 4717567650599 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1395 েমাঃ িছিদ্দক েশখ পুরুষ গৃিহনী পঃ ন নপুর ৭ ফলতলা 4717567651116 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### িরমা েবগম আঃ রব হাoলাদার মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপুর ৭ ফলতলা 4717567000060 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### েমাঃ েহদােয়ত েহােসন পুরুষ গৃিহনী মশাঘুনী -৪ ফলতলা 4717567645794 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### শিরফুল েশখ আলম েশখ পুরুষ গৃিহনী মশাঘুনী ফলতলা
4717567656543 01748-

406742 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948ফু পুরু গৃ হ নু হ
#### রহমত আলী েশখ আমীরুল েশখ পুরুষ গৃিহনী মশাঘুনী ফলতলা 4717567658765 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### িরয়াজ uিদ্দন েমাড়ল েমাঃ বাবুল েশখ মিহলা গৃিহনী মশাঘুনী ফলতলা 4717567659765 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### হািফজুর রহমান হািববুর রহমান পুরুষ গৃিহনী মশাঘুনী ফলতলা 4717567654567 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1402 েফরেদৗস েশখ আঃ লিতফ েশখ পুরুষ গৃিহনী মশাঘুনী ফলতলা
4717567637729 01904-

956580 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948



#### আিরফুল েমাড়ল কুরমান েমাড়ল পুরুষ গৃিহনী মশাঘুনী -৪ ফলতলা
4717567642991 01948-

913016 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### সািবদা েবগম জিলল েশখ মিহলা গৃিহনী মশাঘুনী-৪ ফলতলা 4717567658673 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1405 জাহাঙ্গীর iজারাদার oতার uিদ্দন পুরুষ গৃিহনী মশাঘুনী-৪ ফলতলা 4717567635789 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### সুবহান েশখ iরফান েশখ পুরুষ গৃিহনী মশাঘুনী-৪ ফলতলা
4717567643585 01912-

668516 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### আছাবুর iজারাদার ছত্তার iজারাদার পুরুষ গৃিহনী মশাঘুনী -৪ ফলতলা 471756763589 01954-159367সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### রুিবজুল েশখ িরজাuল েশখ পুরুষ গৃিহনী বাধাল - ৫ ফলতলা 4717567644604 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### মুশা েমাল্লা েখারেশদ েমাল্লা পুরুষ গৃিহনী বাধাল- ৫ ফলতলা 4717567644472 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### আিজজুল েমাল্লা মাহাতাব েমাল্লা পুরুষ গৃিহনী বাধাল- ৫ ফলতলা 4717567645799 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1411 েশাকর েশখ iয়াকুব েশখ পুরুষ গৃিহনী বাধাল- ৫ ফলতলা 4717567646238 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1412 নারিগস সুলতানা হুমায়ুন কিবর মিহলা গৃিহনী বাধাল- ৫ ফলতলা 4717567657538 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### পান্না েবগম রিবuল iসলাম মিহলা গৃিহনী দঃ ন নপুর ফলতলা 4717567645518 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### নাজমুল হাসান েশখ লুৎফর রহমান পুরুষ গৃিহনী বাধাল- ৫ ফলতলা 4717567657894 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1415 চান্দু েশখ খােলক েশখ পুরুষ গৃিহনী বাধাল- ৫ ফলতলা 4717567645527 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1416 েমাঃ িটটু েমাড়ল আকবর েমাড়ল পুরুষ গৃিহনী বাধাল- ৫ ফলতলা 4717567646255 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### েরজা েমাল্লা রিহম েমাল্লা পুরুষ গৃিহনী বাধাল- ৫ ফলতলা 4717567658637 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### নাজমা েবগম আঃ মান্নান হালদার মিহলা গৃিহনী চ ন ী-১ ফলতলা 4717567636491 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### েমাসাঃ মাফুজা েবগম েমাঃ iসলাম ভুiয়া মিহলা গৃিহনী ভবনীপুর -১ ফলতলা
47175676377456 01966-

180275 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1420 ছােলহা েবগম েমাঃ আবুল েহােসন েশখ মিহলা গৃিহনী ফলতলা 47175676569804 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1421 শিরফা  েবগম আঃ রিশদ েমাল্লা মিহলা গৃিহনী ডামরা -২ ফলতলা
4717567638271 01918-

404357 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1422  েমাঃ আকবর আলী েমাল্লা আবুল েহােসন পুরুষ গৃিহনী ডামরা-২ ফলতলা
47175676638279 01960-

018830 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948বু হ পুরু গৃ হ নু হ

1423 তপন মন্ডল নারায়ন মন্ডল পুরুষ গৃিহনী ডামরা-২ ফলতলা
4717567637899 01962-

852730 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### েমাঃ েমাস্তফা হািকম েশখ পুরুষ গৃিহনী পয়ারা -১ ফলতলা
4717567636616 01912-

583807 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1425 সাহানারা েবগম মহািসন েমাল্লা মিহলা গৃিহনী চ ন ী-১ ফলতলা 4717567636493 01904- সরদার িমজানুর রহমান 1936625948



1426 েরােকয়া েবগম েসাহরাব েশখ মিহলা গৃিহনী চ ন ী-১ ফলতলা 4717567636365 01942- সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1427 জাহানারা  েবগম িসিদ্দক হালদার মিহলা গৃিহনী চ ন ী-১ ফলতলা 4717567636378 01968- সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1428 িনলুফা iয়াছিমন জািকর েহােসন মিহলা গৃিহনী ঃ ন নপুর -১ ফলতলা 4717567650173 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### সুলতানা  েবগম েশখ েগালাম রসুল মিহলা গৃিহনী ,, ফলতলা 4717567637539 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### হািমদা েবগম েমাঃ িসিদ্দক েমাড়ল মিহলা গৃিহনী মাছা রপুর -৭ ফলতলা 4717567648999 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### রুমা  েবগম জয়নাল েশখ মিহলা গৃিহনী মাছা রপুর -৭ ফলতলা 471756764935 01745- সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1432  েরােকয়া খাতুন সুজন েশখ মিহলা গৃিহনী মাছা রপুর -৭ ফলতলা 4717567000230 01916- সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### রুমা  েবগম শািহন চাকলাদার মিহলা গৃিহনী মাছা রপুর -৭ ফলতলা 4717567649047 01922- সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### আিরফা খাতুন আর iসলাম মিহলা গৃিহনী মাছা রপুর -৭ ফলতলা
4717567006688 01987-

335152 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

1435 া া খা া া া া ি া গৃি ী মাছা রপর ৭ া 4717567030184 া ি া া 19366259481435 ফােতমা খাতুন কালাম জমাদ্দার মিহলা গৃিহনী মাছা রপুর -৭ ফলতলা 4717567030184 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### পিপ সুলতানা আবুল েহােসন মিহলা গৃিহনী ন নপুন - ৮ ফলতলা 4717567020970 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### েমাসাঃ েরােকয়া েবগম মাহাবুবুল হক মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপুর ৭ ফলতলা 4717567648593 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### িলজা আক্তার নুর নবী মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপুর ৭ ফলতলা 4717567648593 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### নাছিরন েবগম েসিলম, মিল্লক মিহলা গৃিহনী মাছা ার পুর ফলতলা
4717567648543 01972-

173225 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### েবলােয়ত খন্দকার জজআলী খন্দকার পুরুষ গৃিহনী পঃ ন নপুর ৭ ফলতলা 4717567650985 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### নবী েমাড়ল বক্স েমাড়ল মিহলা গৃিহনী পঃ ন নপুর ৭ ফলতলা
4717567650985 01771-

306577 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### তািজনুর েবগম কুদ্দুস েশখ মিহলা গৃিহনী ,, ফলতলা 4717567650296 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### রািহলা েবগম নুর েমাহাম্মাদ েশখ মিহলা গৃিহনী ীফলতলা ৭ ফলতলা 4717567639393 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### তােহরা পারভীন শিহদুল iসলাম ঢালী মিহলা গৃিহনী জায়ার ৬ ফলতলা 47175676 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### শoকত আলী সেলমান মিল্লক পুরুষ গৃিহনী জায়ার ৬ ফলতলা 4717567698672 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

#### রবু েশখ ছেলমান েশখ পুরুষ গৃিহনী জায়ার ৬ ফলতলা 471756764717 সরদার িমজানুর রহমান 1936625948

খাদয্ বান্ধব কম র্সুিচ

হত দির েদর নােমর তািলকা

4নং ৈনহািট iuিনয়ন পিরষদ,রূপসা, খুলনা



কর্: নং  েভাক্তার নাম িপতা/সব্ামীর নাম পুরুষ/মিহলা েপশা গর্াম oয়াড র্ iuিনয়ন eন,আiিড নং: েভাক্তার েমাবাiল 
নং: িডলােরর নাম িডলােরর েমাবাiল নং:

2 েমা: ছেলমান গাজী মৃত- রমজান গাজী পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866577966 12৯45619929
eস,eম মাসুম কিবর সবুজ

12৯977235৯3

3 সােলহা েবগম আফসার uিদ্দন েশখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665766৯28 12৯29976৯74 "           " "           "

4 আয়শা েবগম েমা: মুসা েশখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576৯৯23 12829297633 "           " "           "

5 হািমদা েবগম সােহব আলী েমাল্লা মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665771481 "           " "           "

6 জাহাঙ্গীর গাজী সুলতান গাজী পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576৯৯11 12৯42749968 "           " "           "

7 েসানামিন েবগম আ: কােদর খান মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665768823 12৯35587159 "           " "           "

8 িমেসস সুিম েমা: আ: সালাম মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866571667 12836373994 "           " "           "

9 িরনা েবগম আকবর িশকদার মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769453 12৯373৯5311 "           " "           "

৯ েসফালী আরমান েশখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  582866572৯53 12৯88৯17878 "           " "           "

21 েমা: িমজান সরদার আ: আিজজ সরদার পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665766৯77 12৯9377৯586 "           " "           "

22 নুর iসলাম মকবুল েশখ পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665111497 "           " "           "22 নুর iসলাম মকবুল েশখ পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665111497                       

23 েহেলনা েবগম কাজী রিফকুল iসলাম মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665767269 12৯৯13৯1153 "           " "           "

24 ৈসয়দ আিশক আহসান ৈসয়দ আব্দুল হাi পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665111133 "           " "           "



25 েমাস্তািফজুর রহমান েমা: িসরাজুল iসলাম পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665766967 12৯32562826 "           " "           "

26 আেলয়া েবগম েমা: মন্টু হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665766539 12৯2585৯৯93 "           " "           "

27 েমা: েসিলম েশখ মৃ: আ: গিন েশখ পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665766855 12৯3788৯278 "           " "           "

28 েজসিমন িসরাজুল iসলাম েশখ মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  582866577111৯ 12827633929 "           " "           "

29 সেরায়ার েহােসন েশখ আ: খােলক খান পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665111282 12৯54618551 "           " "           "

2৯ হািসনা েবগম কিরব ঘরামী মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665771511 12৯4717135 "           " "           "

31 নুির নুর iসলাম গাজী মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665766998 12৯99567863 "           " "           "

32 িবuিট েবগম েমা: শাহজাহান আবব্াস মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665766986 "           " "           "

33 কিহনুর েবগম েমা: আ: খােলক েশখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  582866576৯688 "           " "           "

34 জাহানারা েবগম েমা: শামীম েশখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665771678 12৯৯8153817 "           " "           "

35 ফিরদা েবগম েমা: েলাকমান েশখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665766765 12827৯৯2487 "           " "           "

36 আফসানা আক্তার লািক ৈসয়দ মাছুদুল iসলাম মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665768372 12949652952 "           " "           "

া া া া আ ী পু ি া গ ৈ াটী া ি37 েমায়ােজ্জম েহােসন মৃত: মহবব্াত আলী পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866577314৯ 12৯328233৯1 eস,eম মাসুম কিবর সবুজ 12৯977235৯3

38 রিহমা আকরাম আকরাম েহােসন মন্টু মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665766616 1288826৯339 "           " "           "

39 আিমব্য়া েবগম েশখ েমা: আলম মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  58286657668৯9 12৯34৯৯3642 "           " "           "



3৯ ফােতমা েবগম েমা: িসরাজুল হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665768736 "           " "           "

41 রুিবনা েবগম আ: খােলক হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665772473 12839646382 "           " "           "

42 েহাসেনয়ারা েবগম েমা: আiয়ুব আলী েশখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665111124 "           " "           "

43 েরােকয়া েবগম মৃত: আiয়ুব আলী েমাল্লা মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665772451 "           " "           "

44 হািলমা েবগম েমা: হাসান েশখ মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665772779 12৯৯3637714 "           " "           "

45 হািলমা েবগম েমা: aদুদ েশখ মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665767921 12৯29732995 "           " "           "

46 িমেসস আসমা েবগম েমা: সাiফুল iসলাম মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  582866576926৯ 128356৯661 "           " "           "

47 েমাসা: রািশদা পারভীন েমা: িমজানুর রহমান মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665766723 12৯36686452 "           " "           "

48 আছমা রহমান েমা: েগালাম রহমান মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665765259 12৯22547119 "           " "           "

49 হািসনা েবগম েমা: রহমান মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  58286657694৯2 12৯52264654 "           " "           "

4৯ নাছিরন েবগম ৈসয়দ আলী হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665766৯94 1285৯434343 "           " "           "

51 েমা: কামাল েহােসন কব্ারী আ: হাoলাদার পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665769638 12832482494 "           " "           "

া আ া া া া শখ পু ি ি গ ৈ াটী " " " "52 েমা: আবুল কালাম েমা: েমাসেলম েশখ পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665766৯22 12823521618 "           " "           "

53 মেনায়ারা েমা: েখাকন েশখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  582866576৯2৯2 12৯38289377 "           " "           "

54 েমাসা িফেরাজা েবগম েমা: ফরজ আলী মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665111246 "           " "           "



55 রুনা খাতুন েমা: iজাজ েশখ মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  582866576৯641 12৯668৯8173 "           " "           "

56 আশরাফুল েশখ বাবুল েমা: iuসুচ আলী েশখ পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  58286657692৯4 12৯72743৯99 "           " "           "

57 েমাসা: সালমা খাতুন েমা: মামুন মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  582866511127৯ 12৯97368596 "           " "           "

58 তািনয়া খাতুন েমা: িমরাজ েশখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  582866576৯617 12৯7156352৯ "           " "           "

59 ফােতমা খাতুন েমা:মাছুম িবল্লাহ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665772৯81 12৯25954157 "           " "           "

5৯ জুেলখা েমা: বাবুল েশখ মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665772৯79 "           " "           "

61 েহাসেনয়ারা েমা: েসিলম খা মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665766754 "           " "           "

62  লাকী খাতুন েমা: iিলয়াছ হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  582866572৯99 12৯7৯671919 eস,eম মাসুম কিবর সবুজ 12৯977235৯3

63 বাকী িবল্লাল েশখ েমা: আ: আিজজ েশখ পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  582866576৯৯62 12৯23356499 "           " "           "

64 েমা: হািফজুল্লাহ েমা: মৃত: iuনুছ িময়a পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665776136 "           " "           "

65 েমা: তুষার েমা: আিতয়ার রহমান পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665773311 12৯29714915 "           " "           "

66 েমা: জাহাঙ্গীর েমা: িমনহাজ েশখ পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665769155 12৯23252166 "           " "           "

ি ি া া া ি া শখ ি া গৃি ী ি গ ৈ াটী " " " "67 িরিজয়া েমা: লালিময়া েশখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665772৯74 128865269৯73 "           " "           "

68 আকিলমা েমা: েমাসেলম েশখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665772৯76 1286৯318785 "           " "           "

69 ছািবলা ৈসয়দ আলী হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665766৯2৯ 1297533587৯ "           " "           "



6৯ আিমব্য়া েমা: আবু তােলব েশখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665773128 "           " "           "

71 িরনা েমা: আবু বকব্র েশখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665773131 "           " "           "

72 জাহানারা েবগম েমা: েশখ মুনছুর আলী মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  58286657691৯2 12৯293৯3৯৯2 "           " "           "

73 েকািহনুর েবগম েমা: সুরাত জামান মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  582866576৯৯91 12৯44416525 "           " "           "

74 েমাসা: িফেরাজা খাতুন েমা: রমজান আলী েশখ মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  58286651115৯5 12৯45831966 "           " "           "

75 সািফয়া েবগম আব্দুল কােদর শিরফ মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665772295 12৯3283৯474 "           " "           "

76 মািহনা েবগম েমা: নিবন েমাল্লা মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665773165 "           " "           "

77 েমা: iয়ািছন েশখ েমা: রাজা েশখ পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665769852 "           " "           "

78 রিহমা েবগম েমা: মিহuিদ্দন েশখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  582866576৯634 "           " "           "

79 নাছিরন েবগম েমা: িসরাজুল iসলাম মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  582866576৯631 "           " "           "

7৯ হাসনা খাতুন েমা: েসিলম েশখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665111114 "           " "           "

81 খািদজা খাতুন েমা: মান্নান েশখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665772৯55 12৯24262475 "           " "           "

া গ া া াঙ্গী া ি া গৃি ী া গ ৈ াটী " " " "82 মুক্তা েবগম েমা: জাহাঙ্গীর সরদার মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665766৯৯1 12৯3৯313358 "           " "           "

83 রoশনারা েমা:সুরমান েশখ মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665772৯51 "           " "           "

84 ফােতমা েমা: বাবুল েশখ মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665773156 "           " "           "



85 েমা: গাuচ সরদার মৃত: হােসম সরদার পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665769417 "           " "           "

86 আিমন তরফদার মৃত: রাজ্জাক তরফদার পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  582866576৯663 "           " "           "

87 িমর জাহান েবগম েমা: হািবল িশকদার মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665767341 eস,eম মাসুম কিবর সবুজ 12৯977235৯3

88 নাজমা েবগম েমা: েবল্লাল শিরফ মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665771366 12৯873৯৯824 "           " "           "

89 হািফজা েবগম েমা: হায়দার আলী মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665772177 12৯62৯266৯8 "           " "           "

8৯  েমা: হারুন হাoলাদার iমাম েহােসন হাoলাদার পুরুষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665773187 "           " "           "

91 শীলা েবগম েমা: জাবব্ার েশখ মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665771531 "           " "           "

92 েহনা েবগম েমা: কিবর েশখ মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665771542 "           " "           "

93 মায়া েমা: আছাফুল মিল্লক মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665771599 12৯43372৯14 "           " "           "

94 সালমা েবগম েমা: লূ্ৎ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665767342 12876797178 "           " "           "

95 কুলসুম েবগম েমা: আ: জিলল খ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665766764 12৯49245497 "           " "           "

96 েপয়ারা েবগম েমা: নুর েমাহাম্মাদ গাজী মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665767367 12৯25176298 "           " "           "

া া গ া গ া ি া গৃি ী ি গ ৈ াটী " " " "97 রােফজা েবগম েমা: গফুর সরদার মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665766771 12৯76533849 "           " "           "

98 আকবাল হাoলাদার সােহব আলী হাoলাদার পুরুষ গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665766623 12৯7458৯385 "           " "           "

99 আিখরুন েমা: েসাহরাফ গাজী মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  582866576672৯ 12৯64865276 "           " "           "



9৯ সােলহা পারভীন েমা: সাiফুল গাজী মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665766735 12৯2915985৯ "           " "           "

৯1 কুলসুম েবগম েমা: েখাকন িম ী মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665766685 12৯৯3838826 "           " "           "

৯2 মমতাজ মৃত:  নুরুল হক মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665767656 "           " "           "

৯3 ফােতমা েবগম মৃত: িসরাজ হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665767676 12৯৯66773৯7 "           " "           "

৯4 কিরমা েবগম েমা: বুলবুল েশখ মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665767828 12৯81989৯65 "           " "           "

৯5 নািসমা েবগম েমা: মাহামুদ হাসান মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665767৯72 "           " "           "

৯6 েমা: িমরাজ েশখ েমা: সািবব্র েশখ পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665768795 12৯7৯851953 "           " "           "

৯7 শিরফা েবগম েমা: রoশন আলী মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665767629 "           " "           "

৯8 মেনায়ারা েবগম েমা:কােলা হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  582866576767 "           " "           "

৯9 েগালাপজান েবগম েমা: জামাল েশখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  582866576764৯ "           " "           "

৯৯ েমা: শিফকুল iসলাম েমা: হািলম েশখ পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  58286657718৯৯ 12৯6494298 "           " "           "

211 নাহার েবগম েমা: জাফর েশখ মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665767654 "           " "           "

া া খা া া া া ি া গৃি ী া গ ৈ াটী া ি212 মাহমুদা খাতুন েমা: মাহামুদ সরদার মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576779 eস,eম মাসুম কিবর সবুজ 12৯977235৯3

213 মেনায়ারা েবগম েমা: আবুল েহােসন গাজী মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665766887 12881716516 "           " "           "

214 শাহানারা েবগম েমা: জিসম েশখ মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665768364 12৯৯116284 "           " "           "



215 রােবয়া খাতুন বাবলী সেরায়ার েহােসন েমাল্লা মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  58286657728৯6 "           " "           "

216 েমাসা: রূপালী েবগম েমা: েশখ ফিরদ বাবু মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  582866576619৯ 12883558148 "           " "           "

217 লািখ েবগম েমা: আ: হক মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665767953 12৯28662511 "           " "           "

218 েমা: জািহদুর রহমান েমা: আবুল বাশার পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665747276 12৯76514214 "           " "           "

219 ছািবনা েবগম েমা: আ: মােলক েশখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665772775 12৯77৯78354 "           " "           "

21৯ েমা: আিতয়ার আফসার uিদ্দন হাoলাদার পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665772632 12৯76535215 "           " "           "

221 েরেহনা েবগম েমা: আলম হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665767519 12৯76251৯16 "           " "           "

222 েমা: দাuদ সরদার মৃত: হােসম সরদার পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665769418 "           " "           "

223 নািদরা েবগম েমা: শাজাহান হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665767684 12৯71583555 "           " "           "

224 েমাসা: ফােতমা েবগম েমা: হাসান েশখ মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  582866576৯382 12৯74979৯৯3 "           " "           "

225 নুর iসলাম তালুকদার েমা: বাবুল তরফদার পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  58152৯768754 12985225236 "           " "           "

226 েমা: সুজন আহম্মদ আলী সরদার পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  582866576839৯ 12৯46752586 "           " "           "

ৈ ি i া ৈ আ া i া পু ি ি গ ৈ াটী " " " "227 ৈসয়দ তুিহনুল iসলাম ৈসয়দ আজহারুল iসলাম পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665768371 12৯49241487 "           " "           "

228 েমাসা: িবuিট েমা: aিহদুজ্জামান মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665768376 12871777229 "           " "           "

229 নাহার েবগম েমা: আজাদুল iসলাম মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665768369 12৯৯9677৯98 "           " "           "



22৯ নাজমা   েমা: iিলয়াছ েহােসন মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  582866571133 12৯471682৯7 "           " "           "

231 েজাছনা েবগম েমা: বাবুল হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665768111 12827212125 "           " "           "

232 লািক েবগম েমা: জয়নাল আেবদীন মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665771534 "           " "           "

233 েহাসেনয়ারা েবগম েমা: আসলাম েশখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665769128 12৯27857757 "           " "           "

234 সুখী েবগম েমা: েখাদ বক্স েমাড়ল মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665769757 "           " "           "

235 েমা: জািহদ েশখ েমা: েমাস্তািকন েশখ পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  582866511132৯ 12৯95216137 "           " "           "

236 মাফুজা েবগম েমা: েসাoকাত েশখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665766954 12৯৯58995৯1 "           " "           "

237 েমা: মহািসন েমা: iয়ািছন েশখ পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665769781 eস,eম মাসুম কিবর সবুজ 12৯977235৯3

238 মিজন র্া েবগম মৃত: মিতয়ার রহমান মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  582866576৯৯33 "           " "           "

239 সামীমা আক্তার িসমু েমা: রিবuল গাজী মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  582866576৯9৯8 12৯৯682৯932 "           " "           "

23৯ ফিরদা েবগম েমা: আ: খােলক েশখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  582866576৯9৯2 12৯2৯341796 "           " "           "

241 েরশমা আক্তার েমা: েসােহল ভূiয়া মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  582866576৯৯3৯ 12৯6691৯554 "           " "           "

িশি া গ া গী খা ি া গৃি ী ি গ ৈ াটী " " " "242 িশিরনা েবগম েমা: ছগীর খা মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665779393 12৯4144৯697 "           " "           "

243 িফেরাজা েবগম েমা: মুিজবর েশখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  58286657691৯9 1278721৯4৯9 "           " "           "

244 মারুফা েবগম েমা: আ: হািলম েমাল্লা মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665766988 12৯41448৯৯3 "           " "           "



245 রুকসানা আক্তার েমা: আiয়ুব আলী মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665111132 "           " "           "

246 িফেরাজা েবগম েমা: জালাল গাজী মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665769284 "           " "           "

247 েমা: সহীদ হাoলাদার আ: খােলক হoলাদার পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665772৯1৯ "           " "           "

248 েরাকসানা iসলাম আশরাফুল iসলাম আজু মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  58286657672৯4 12৯2৯3398৯5 "           " "           "

249 মিন সুলতানা েমা: কামরুজ্জামান মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665766984 12৯29321131 "           " "           "

24৯ নািদরা েমা: গফুর েশখ মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665769৯73 12৯৯৯394৯85 "           " "           "

251 েমা: জামান েমা: ৈসয়দ আলী গাজী পুরুষ গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665766484 12৯68713712 "           " "           "

252 তুিল েবগম েমা: আ: জিলল ফিকর মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5813৯36551৯৯ "           " "           "

253 েজাস্না েবগম েমা: ফজলুর রহমান মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665766৯67 12৯995৯726৯ "           " "           "

254 েরােমছা েবগম েমা: সুলতান আহম্মদ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665766532 12৯34698953 "           " "           "

255 মিরয়ম েমা: েখাকন িশকদার মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665766743 12৯26629413 "           " "           "

256 িহেরানা েবগম েমা: শিহদুল iসলাম মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665772513 "           " "           "

ি গ া া া আ ী ি া গৃি ী ি গ ৈ াটী " " " "257 কিহনুর েবগম েমা: হায়দার আলী মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665772837 12৯65749665 "           " "           "

258 সিফকুল iসলাম বাবু কিরম েমাল্লা পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 12৯22797626 "           " "           "

259 শািহদা েবগম মৃত: ছুরত মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665766942 12৯765141৯2 "           " "           "



25৯ পারভীন েবগম েমা: েদেলায়ার মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665767171 12৯77৯72357 "           " "           "

261 েবল্লাল েশখ মৃত: iছহাক েশখ পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী  5828665767493 1282৯41৯1৯9 "           " "           "

262 েজসিমন আক্তার েমা: আ: রহমান মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665111485 eস,eম মাসুম কিবর সবুজ 12৯977235৯3

263 আেলয়া েবগম মিহদুল iসলাম মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665771543 "           " "           "

264 সািবনা েবগম আিমর েহােসন গাজী মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665766459 12৯3851৯628 "           " "           "

265 তুিহন সুলতানা সজরূল iসলাম পুরুষ গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665767351 "           " "           "

266 জাহাঙ্গীর আলম মৃত: আলী আজম পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769112 12৯3342৯848 "           " "           "

267 আব্দুল্লাহ আল আজী েশখ আকবর আলী পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665767385 12৯2৯528335 "           " "           "

268 িবল্লাল জমাদ্দার মৃত: জয়নাল জমাদ্দা পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576৯76৯ "           " "           "

269 বােরক েশখ মৃত: গিন েশখ পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 1226758৯7547 12৯32445192 "           " "           "

26৯ রিবuল গাজী িনছার গাজী পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665766885 12৯59265744 "           " "           "

271 সালমা সুলতানা সালাম গাজী মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665767374 12৯38578181 "           " "           "

াট া া খা া া পু ি ি গ ৈ াটী " " " "272 স াট েমাল্লা মৃত েখাকন েমাল্লা পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769299 12৯67759334 "           " "           "

273 মিন সুলতানা কামরুজ্জামান মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665766584 "           " "           "

274 আিজজুল েমাল্লা জালাল েমাল্লা পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769338 "           " "           "



275 সামসুন নাহার েমািমন uিদ্দন েমাল্লা মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665766281 "           " "           "

276 নাজমা েশখ আকরাম েশখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665772৯4৯ 12৯22722744 "           " "           "

277 ফােতমা েবগম রাজ্জাক েশখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576৯৯22 12৯6253৯38৯ "           " "           "

278 রুেবল েচাধুরী আিলম পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665772629 12৯25861153 "           " "           "

279 জিমল খাতুন ফােতমা েবগম মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665766৯3৯ 12879561822 "           " "           "

27৯ িশিরন েবগম েদােলায়ার জমাদ্দার মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665767916 "           " "           "

281 েমাসা: পারভীন েবগম িমরাজ আলী েশখ মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576৯33৯ 12869122263 "           " "           "

282 েহাসেনয়ারা খােলক মাতুবব্র মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769137 12৯33483৯59 "           " "           "

283 ফােতমা আবু সােলক মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 58286657716৯2 12৯77৯5463৯ "           " "           "

284 আেমনা েবগম রিবuল iসলাম মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576৯46৯ "           " "           "

285 েদেলায়ার িশকদার মৃত: সহজুিদ্দ িশকদার পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576৯777 12৯5592871৯ "           " "           "

286 হািমদা েবগম আবু বক্কর িসিদ্দক মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665767৯93 "           " "           "

ি া আ া ি িথ া ি া ি া গৃি ী ি গ ৈ াটী া ি287 রুিবনা আক্তার িবিথ সামসুল কিবর বাবূ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665771694 eস,eম মাসুম কিবর সবুজ 12৯977235৯3

288 হািববা েবগম িসিদ্দক খা মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576৯487 "           " "           "

289 সািদয়া সুলতানা রুপা আসাদুজ্জামান মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 58286657768398 "           " "           "



28৯ িমেসস িসমা েবগম হািনফ হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866577142৯ "           " "           "

291 আয়তন েবগম কিরম েশখ মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665768772 12953123715 "           " "           "

292 পুতুল েবগম েমা: জািমল মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665767658 12৯4687৯261 "           " "           "

293 রাজ্জাক সরদার হাসান আলী সরদার পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576৯779 1283632282৯ "           " "           "

294 হািস েবগম জািকর েহােসন মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665772325 12৯6318983৯ "           " "           "

295 মুিন্ন েবগম ডািলম েশখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665772862 12৯958৯532 "           " "           "

296 িমেসস সালমা জামান মিনরুজ্জামান বাচ্চু মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665111113 12৯31571232 "           " "           "

297 রoশনারা েবগম মান্নান েশখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665773199 "           " "           "

298 হািছবা েবগম জামাল হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665767164 12৯98143৯26 "           " "           "

299 িলটন েমাল্লা শাহাজান েমাল্লা পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576684৯ 12৯45533341 "           " "           "

29৯ তহিমনা েবগম দব্ীন েমাহাম্মাদ েখাকন মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665766575 "           " "           "

2৯1 েমাস্তফা আলী েশখ মৃত: আ: গিন েশখ পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665767128 12৯3৯9৯3351 "           " "           "

শাি আ া ৈ আ ী আ া ি া গৃি ী া গ ৈ াটী " " " "2৯2 শািমম আরা ৈসয়দ আলী আকবার মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 58286657662৯4 12৯82359379 "           " "           "

2৯3 খািদজা েবগম আলী েহােসন মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665766258 12৯76643668 "           " "           "

2৯4 েমেহরুন েবগম আ: রাজ্জাক মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576944৯ "           " "           "



2৯5 েজেলকা েবগম েমাদােছর শখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769432 12৯7245972৯ "           " "           "

2৯6 নািদরা েবগম eনােয়ত েশখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 58286657672৯৯ 12৯722546৯4 "           " "           "

2৯7 ফিরদা েবগম েমা: হুমায়ুন বাদশাহ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 58286657684৯5 "           " "           "

2৯8 আ: রিশদ হােসম মাতুবব্ার পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769762 12৯2329৯879 "           " "           "

2৯9 আ: কােদর েশখ জিলল েশখ পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769755 12৯4889359 "           " "           "

2৯৯ মিনর েশখ আ: মােলক েশখ পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769868 "           " "           "

311 েমা: সািবব্র আ: মােলক পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769713 12৯৯535৯358 "           " "           "

312 আিতয়ার রহমান েশখ মান্নান পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665768447 12৯34688125 eস,eম মাসুম কিবর সবুজ 12৯977235৯3

313 মুিজবর আ: মােলক পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769714 "           " "           "

314 েসিলম সরদার হািনফ সরদার পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665796987 "           " "           "

315 েসাহাগ হািকম মািঝ পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576৯794 12৯64943753 "           " "           "

316 জামাল গাজী আজাহার গাজী পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576৯67৯ 12৯6871৯25৯ "           " "           "

া আ া শখ আি i া ি া গৃি ী ি গ ৈ াটী " " " "317 তমা আফেরাজ েশখ আিজজুল iসলাম মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665771261 12৯2495527৯ "           " "           "

318 ফুলমিত বােরক েমাল্লা মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576৯291 "           " "           "

319 আসমা েবগম ফিকর আ: মিজদ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769৯8৯ "           " "           "



31৯ শিহদুল iসলাম হােতম সরদার পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769৯58 12827126136 "           " "           "

321 নুরু েশখ েমািমন েশখ পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665773163 "           " "           "

322 েসাহরাফ মািঝ জবব্ার হাoলাদার পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769853 12৯99144615 "           " "           "

323 িফেরাজ েসাহরাফ মািঝ পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665111267 12৯34873888 "           " "           "

324 জীবন েনছা েবগম নoেশর আলী মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576৯3৯8 12৯42326928 "           " "           "

325 েসেনারা েবগম আয়নাল খা মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী "           " "           "

326 েরেবকা েবগম জাহাঙ্গীর খন্দকার মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 58286657723৯8 12৯29939৯6 "           " "           "

327 মুক্তা খাতুন েমাজােম্মল হক মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665111295 "           " "           "

328 েশফালী েবগম েমা: জিলল মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 58286657664৯9 12971579996 "           " "           "

329 িশuলী জািহদুল েশখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769144 12৯94249675 "           " "           "

32৯ মেনায়ারা েবগম েজেহর আলী সানা মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866577165৯ "           " "           "

331 সােলহা েবগম েমা: হািনফ গাজী মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769517 12৯31196478 "           " "           "

ি া া পা া গা ী ি া গৃি ী ি গ ৈ াটী " " " "332 মিনরা েমা: পান্না গাজী মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665111495 12৯3239431৯ "           " "           "

333 হািববুর রহমান িজহাদ আলী সরদার পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576698৯ "           " "           "

334 নািছমা েবগম েগালাম েমাস্তফা মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 58286657662৯5 12৯34688126 "           " "           "



335 িবলিকছ েবগম বাদশা েশখ মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769117 "           " "           "

336 বকুল েবগম মৃত: িসরাজ uিদ্দন মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665766257 "           " "           "

337 আেনায়ারা েবগম েশখ আিতয়ার রহমান মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 58286657661৯4 12843৯52৯2৯ eস,eম মাসুম কিবর সবুজ 12৯977235৯3

338 তহিমনা েবগম বুলবুল সরদার মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769176 "           " "           "

339 িরনা েবগম কামরুল iসলাম মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769148 "           " "           "

33৯ সালমা েবগম নরুল iসলাম মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665772277 12৯977239৯3 "           " "           "

341 েমা: হািলম কিবরাজ মৃত: আজহার কিবরাজ পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665766৯47 12৯53534456 "           " "           "

342 েমা: রিফকুল েমাল্লা আ: রিশদ েমাল্লা পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665766৯44 "           " "           "

343 আশরাফুল iসলাম সামসুর রহমান পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 58286657672৯3 12৯2৯3398৯5 "           " "           "

344 oিলয়ার রহমান মৃত: চাদিময়া গাজী পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 58286657692৯5 12944546265 "           " "           "

345 শিহদুল iসলাম আিমর আলী পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769721 "           " "           "

346 কিহনুর েবগম মান্নান েশখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665772183 12৯977239৯3 "           " "           "

াি া গ া শখ ি া গৃি ী ি গ ৈ াটী " " " "347 সািমমা েবগম মৃত: বাচ্চু েশখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769৯36 129792৯7236 "           " "           "

348 সাiফ খান জয়খান পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866577282৯ 1284৯341228 "           " "           "

349 পিল েবগম িমলন মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665111282 12882717735 "           " "           "



34৯ হািফজা েবগম রুস্তম মৃধা মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576৯538 "           " "           "

351 েবল্লাল েশখ মৃত েমাসেলম েশখ পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769৯81 12৯5৯98৯75৯ "           " "           "

352 েমা: আ: জবব্ার ফরাজী আকবব্র ফরাজী পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665761147 12৯223৯6287 "           " "           "

353 েমা: আ: মান্নান মৃধা চানমুদ্দীন মৃধা পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576৯463 "           " "           "

354 েমাসা: সরবানু েবগম রুস্তম জমাদ্দার মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576৯322 12৯55৯76971 "           " "           "

355 েমা: েমায়ােজ্জম েশখ রিফজ uিদ্দন পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582818898827৯ "           " "           "

356 েমা: েবলােয়ত েহােসন আ: কিরম হাoলাদার পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576৯481 "           " "           "

357 রিহমা েবগম হািলম হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665772779 12৯7৯3519৯4 "           " "           "

358 সামসুন নাহার েমাসেলম সরদার মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576৯3৯৯ 12৯25657952 "           " "           "

359 শািহনা েবগম আ: েমাতােলব মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576৯3৯9 12৯2535৯579 "           " "           "

35৯ েমা: চান সরদার েমাসেলম সরদার পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 58286655262৯3 12৯27493891 "           " "           "

361 মািহদা েবগম আকরাম েমাল্লা মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769576 "           " "           "

ৗি ি আ া পু ি ি গ ৈ াটী া ি362 েফরেদৗিস ডিল আফজাজুল হক পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 58286657662৯3 12৯36787111 eস,eম মাসুম কিবর সবুজ 12৯977235৯3

363 রুনা েবগম রুনা েবগম মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665772332 12৯57757477 "           " "           "

364 জাহানারা েবগম আ: জিলল মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665767568 12৯213৯6964 "           " "           "



365 িমস iয়াসিমন েবগম েসাহাগ েশখ মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 58286651115৯6 12৯৯4595735 "           " "           "

366 রিহমা েবগম শিফকুল iসলাম মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665772335 12৯27193614 "           " "           "

367 েমা: মিশয়ার আলী েমাস্তাক আলী পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 58286657673৯2 12৯33863845 "           " "           "

368 শারিমন েবগম িমন্টু গাজী মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665772569 12৯৯4923787 "           " "           "

369 েমা: গাuস গাজী নoয়াব আলী পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665767444 "           " "           "

36৯ েমা: জামাল েশখ সামাদ েশখ পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769766 128645৯67৯৯ "           " "           "

371 েসাহরাব গাজী েনছার েশখ পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665766745 12৯22683499 "           " "           "

372 রুহুল আিমন হাoলাদার মৃত: নিজর হাoলাদার পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769719 128৯9182826 "           " "           "

373 আবুল খােয়র মৃত: আলী েহােসন পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665767312 "           " "           "

374 েমা: মাহাবুবুর রহমান মৃত: েশখ িসরাজ পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665767281 12৯21441142 "           " "           "

375 িমেসস চানফুল হাসান কামরুল হাসান মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665772533 "           " "           "

376 েমা: আকরাম েহােসন আেনায়ার েহােসন পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665766৯52 12৯29736775 "           " "           "

া া া খা া i া আ ী খা পু ি া গ ৈ াটী " " " "377 েমা: বাবুল েহােসন খান েমা: iছহাক আলী খান পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576৯163 "           " "           "

378 নুরূ iসলাম েশখ েমা: তােহর েশখ পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576৯913 12৯৯862৯937 "           " "           "

379 েমা: হািফজুর রহমান েমা: iuনুছ েমাড়ল পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866511128৯ 12৯2662413 "           " "           "



37৯ চম্পা খাতুন েমা: আিলম েজামাদ্দার মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665768641 "           " "           "

381 সালমা েবগম েমা: iসা েশখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 58286657686৯4 1297327325৯ "           " "           "

382 েমা: সাiফুল iসলাম েমা: েশখ সমেসর আলী পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769৯31 128৯5243422 "           " "           "

383 েমা: মিমন uিদ্দন েমা: ৈসয়দ আলী গাজী পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769৯45 12৯29732437 "           " "           "

384 েমা: েহােসন েমাল্লা েমা: জিলল েমাল্লা পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769৯48 12৯52456761 "           " "           "

385 eম e হােশম েমা: মুিন্স পরশuল্লাহ পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576৯145 "           " "           "

386 নাসিরন আক্তার েমা: মুনসুর আলী মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769৯75 "           " "           "

387 আিখ েবগম েমা: িসরাজুল iসলাম মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576৯285 12৯42395969 eস,eম মাসুম কিবর সবুজ 12৯977235৯3

388 েমা: েহমােয়ত েমাল্লা েমা: সুলতানা েমাল্লা পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576৯117 12৯52456761 "           " "           "

389 েসিলনা েবগম েমা: সাহাজান হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 58286657797৯1 12৯38651955 "           " "           "

38৯ মািহরা খাতুন েমা: ফিরদ েশখ মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665771473 "           " "           "

391 আকিলমা েবগম েমা: মুিজবুর রহমান মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665767549 1294৯479512 "           " "           "

া া া া া া পু ি ি গ ৈ াটী " " " "392 েমা: মুরাদ েমা: মান্নান সরদার পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665768526 12৯26159272 "           " "           "

393 েমা: কামাল সদ র্ার েমা: জবব্ার সরদার পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665771589 "           " "           "

394 শািপয়া আক্তার মহনা েমা: ফজর েমাল্লা মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী "           " "           "



395 আশাস বাৈড় েমা: ফূল্ল বাৈড় পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665767154 12৯59262466 "           " "           "

396 েরাকছানা েবগম েমা: জাহাঙ্গীর মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576৯415 "           " "           "

397 িশিরনা েবগম েমা: েসাহরাব েশখ মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769851 12827821226 "           " "           "

398 রািশদা েবগম েমা: কিহনুর গাজী মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665766759 12৯61729221 "           " "           "

399 েমা: সিহদ েমাল্লা মৃত: সুলতান েমাল্লা পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769৯62 12৯4886৯252 "           " "           "

39৯ িফেরাজা েবগম েমা: েসিলম বয্াপারী মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769732 "           " "           "

3৯1 িমতু েমা: কিরম েমাল্লা মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769৯7৯ 1285৯142966 "           " "           "

3৯2 uেম্ম কুলসুম সািবনা েমা: নুর েমাহাম্মাদ গাজী মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665771119 12837839629 "           " "           "

3৯3 চম্পা েমা: েগালাম মাoলা মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665766529 "           " "           "

3৯4 আেলয়া েবগম েমা: সামাদ েশখ মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769767 12৯52162732 "           " "           "

3৯5 সৃ বান েবগম েমা: iি স হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665767421 44444444444444 "           " "           "

3৯6 ছােলয়া েবগম েমা: জালাল িম ী মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769177 12৯52263788 "           " "           "

াি গ া ি ি া া ি া গৃি ী ি গ ৈ াটী " " " "3৯7 হািসনুর েবগম েমা: িসিদ্দক েমাল্লা মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665766935 12৯৯3979464 "           " "           "

3৯8 তাজিমরা েবগম েমা: েমাকাররাম আলম মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576914৯ 12৯47995389 "           " "           "

3৯9 রািহলা েবগম েমা: হাবীবুর রহমান মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665766৯49 "           " "           "



3৯৯ রািবয়া েবগম েমা: কামাল েমাল্লা মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665772353 12৯53৯51৯83 "           " "           "

411 হািনফ কাজী েমা: েসাহরাব কাজী পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866577285 12৯367৯7752 "           " "           "

412 আব্দুল রিশদ েমা: েগালাম  েমাস্তফা পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665766573 ৯4193৯৯7 eস,eম মাসুম কিবর সবুজ 12৯977235৯3

413 আ: জিলল হাoলাদার েমেহর আলী হাoলাদার পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665772৯4 12827৯838৯4 "           " "           "

414 িনহারুন েবগম েমা: নজরুল েশখ মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665772338 12৯66912876 "           " "           "

415 তাছিলমা েবগম েমা: কামরূল েশখ মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 58286657723৯2 "           " "           "

416 মুিশ র্দা েবগম েমা: আলমগীর েশখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665772191 "           " "           "

417 আব্দুল কােদর েমা: রমজান শরীফ পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665767481 12৯72241৯79 "           " "           "

418 রানী িশকদার েমা: রিফকুল িশকদার মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828638821191 "           " "           "

419 িবuিট েবগম শাহ আলম ভূiয়া রানা মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769463 12932862238 "           " "           "

41৯ েফেরাজা েবগম আলমগীর হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665766832 "           " "           "

421 হািলমা েবগম েমাশােরফ হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769513 "           " "           "

া া গ া া শু ি া গৃি ী ি গ ৈ াটী " " " "422 ফােতমা েবগম মাসুদুর রহমান শুকুর মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769473 12৯22288196 "           " "           "

423 েহাসনা েবগম িনিশ েমা: মাসুম সরদার মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769474 12৯33765363 "           " "           "

424 হািলমা েবগম েমা: নুরুiসলাম মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665768468 "           " "           "



425 আiিরন েবগম েমা: ছেলমান েশখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 58286657678৯8 12৯88216818 "           " "           "

426 রািসদা েবগম েমা: নজরুল iসলাম মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769253 12৯37211163 "           " "           "

427 লুৎফর রহমান েশখ েমা: আ: কিরম পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665772726 12৯24553125 "           " "           "

428 মিনরুজ্জামান (মিনর) েমা: গাuস আলী সরদার পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665772727 12867717657 "           " "           "

429  আ: সাত্তার েশখ েমা: আ: কিরম েশখ পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665772৯36 129717৯6491 "           " "           "

42৯ মমতাঝ খাতুন েমা: আ: কিরম েশখ মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866577271৯ 12896954439 "           " "           "

431 িফেরাজা েবগম েমা: আবুল েহােসন মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665772৯39 12৯233৯4635 "           " "           "

432 হািফজুর রহমান েমা: আলাuিদ্দন েশখ পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665766668 12৯6৯689328 "           " "           "

433 েশখ েমা: আলম েমা: আকবার আলী পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769667 12৯৯6166117 "           " "           "

434 রিহমা েবগম েমা: নজরুল iসলাম মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665766417 12৯58725232 "           " "           "

435 জািমলা েবগম েমা: মরতুজা েবগম মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665772533 12827295948 "           " "           "

436 েশফািল েবগম েমা: কামাল েহােসন মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665772537 12743127411 "           " "           "

া া া া শা ি া পু ি ি গ ৈ াটী া ি437 েমা: ফারুক েমা: বাদশা িময়া পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665772543 12৯24৯33345 eস,eম মাসুম কিবর সবুজ 12৯977235৯3

438 নাজমুল নাহার েমা: মাসুদুর রহমান পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665772556 12৯59৯3৯818 "           " "           "

439 iসলাম েশখ েমা: মরতুজা েশখ পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576932৯ 12৯3৯149629 "           " "           "



43৯ হািলমা েবগম েমা: বাবর আলী গাজী পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665767367 12৯24164357 "           " "           "

441 মিফজুল হক খন্দকার মৃত: iuসুফ পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866577234৯ 12৯57757477 "           " "           "

442 রিশদা েবগম েমা: মােলক হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665772495 "           " "           "

443 েশখ আিলফ েহােসন েমা: েমাশােরফ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665111274 12৯995৯7241 "           " "           "

444 েরশমা েরজা েমা: আিজজুল মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665771322 12৯5৯337556 "           " "           "

445 নািছমা েমা: মিনর মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576৯662 129792৯7244 "           " "           "

446 eনােয়ত হাo: েমা: আমেজদ পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665771665 12৯47761334 "           " "           "

447 জবব্ার খা মৃত: eনতাজ uিদ্দন পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665771552 12৯58626391 "           " "           "

448 আবু হািনফ মৃত: হায়দার আলী পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665768811 "           " "           "

449 েমা: িমন্টু হাoলাদার েমা: ছাত্তার হাoলাদার পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 58286657684৯2 12935217353 "           " "           "

44৯ ঝণ র্া েবগম েমা: েরজাuল কিরম মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576৯848 12৯3৯29647৯ "           " "           "

451 শাহাজান েমা: েভমর আলী পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665767৯88 12৯367৯7662 "           " "           "

া গ া আi া া ি া গৃি ী ি গ ৈ াটী " " " "452 েহেলনা েবগম েমা: আiয়ুব সানা মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665767436 12৯45994456 "           " "           "

453 িবuিট েবগম েমা: জামাল েশখ মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 58286657731৯5 12৯9299৯996 "           " "           "

454 রােবয়া খাতুন েমা: হযরত আলী মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665111283 "           " "           "



455 লিতফা েবগম েমা: আবুল বাশার মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769573 12826966938 "           " "           "

456 তাছিলমা েবগম েমা: কায়দুল iসলাম মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769528 12845323264 "           " "           "

457 হািসনা েবগম েমা: মুনছুর আলী মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665772378 1282863৯897 "           " "           "

458 আ: হািমদ েমা: আ: রব হাoলাদার পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866577118৯ "           " "           "

459 নুরু-নাহার েবগম েমা: েহমােয়ত িশকদার মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769147 12৯523816৯9 "           " "           "

45৯ মেনায়ারা েবগম েমা: মান্নান িশকদার মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665772৯42 "           " "           "

461 িলটন মৃধা েমা: ছত্তার মৃধা পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576961৯ 1284৯61৯585 "           " "           "

462 খন্দকার আছলাম েমাবােরক আলী খন্দকার পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665766421 1282৯748612 eস,eম মাসুম কিবর সবুজ 12৯977235৯3

463 েমা:  শাহানাজ েমা: আক্তার েহােসন মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769232 12৯49717421 "           " "           "

464 মেনায়ারা েমা: হারুন খান মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576৯126 12882717735 "           " "           "

465 আব্দুল মিজদ েশখ েমা: জবান uল্লাহ েশখ পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576৯129 "           " "           "

466 েজসিমন েবগম েমা: আিতয়ার রহমান মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769285 12৯6494৯397 "           " "           "

া া া আি আ ী পু ি া গ ৈ াটী " " " "467 রাজ্জাক েমা: আিমর আলী পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769282 12৯29812973 "           " "           "

468 আবুল হােশম েমা: আহম্মদ আলী েমাল্লা পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665768752 12৯26196316 "           " "           "

469 মািহরা েবগম েমা: েমাতােলব সরদার মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 58286657694৯7 12৯3৯4৯2371 "           " "           "



46৯ নাজমা েবগম েমা: খিলল ফিকর মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576922৯ "           " "           "

471 েছয়ারুন েবগম েমা: আ: হািমদ েশখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769127 "           " "           "

472 রমজান আলী েশখ েমা: আ: গিন েশখ পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 58286657728৯5 12৯98143৯22 "           " "           "

473 েকািহনুর েবগম েমা: শিহদুল েশখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769216 12৯27247294 "           " "           "

474 হািস েবগম েশখ রিবuল iসলাম মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665771799 "           " "           "

475 নাজমা েবগম েমা: সাiফুল iসলাম মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665767566 12৯251৯8926 "           " "           "

476 আছলাম খিলফা নুর েমাহাম্মাদ খিলফা মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 58286657698৯4 "           " "           "

477 েজাছনা েমা: ফারুক েহােসন মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769৯62 "           " "           "

478 আবুল কালাম আব্দুল কিরম সরদার পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665766799 12৯78682476 "           " "           "

479 রিশদ েশখ েমা: সুলতান েশখ পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665773191 12৯33345486 "           " "           "

47৯ জিসম েমা: বজলু েশখ পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665766182 12৯3532৯৯৯৯ "           " "           "

481 িরিজয়া েমা: আমেজদ চাপরাশী মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576৯26৯ 12৯4144৯367 "           " "           "

া া গ া া াি শখ ি া গৃি ী া গ ৈ াটী " " " "482 েমােমনা েবগম েমা: েমাস্তািকন েশখ মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665772৯85 12৯95216137 "           " "           "

483 সুিফয়া েবগম েমা: রাজ্জাক েহােসন বাবু মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 58286657694৯1 "           " "           "

484 আব্দুল বােরক খা েমা: আসমান খা পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665766142 "           " "           "



485 েসিলনা েবগম েমা: জয়নাল েমাল্লা মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665766222 "           " "           "

486 শািহনুর েবগম েমা: কামরুজ্জামান টুকু মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 58286657727৯9 12943644231 "           " "           "

487 দলু িময়া েমা: শিফজ uিদ্দন পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576৯438 eস,eম মাসুম কিবর সবুজ 12৯977235৯3

488 শাহাজাহান হাoলাদার েমা: েসরাজ িম ী মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769715 12৯35৯379৯ "           " "           "

489 িনলুফার iয়াসিমন আলী আকবার েমাড়ল মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665772476 12৯24217137 "           " "           "

48৯ েসিলনা েবগম েমা: জয়নাল েমাল্লা মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665766222 "           " "           "

491 শািহনুর েবগম েমা: ফায়জুল ফিকর মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769147 12৯73566422 "           " "           "

492 মুকুল েবগম েমা: শাজাহান মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 58286611111৯8 128৯৯15৯279 "           " "           "

493 আকিলমা েবগম েমা: জাহাঙ্গীর মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769129 12865269৯73 "           " "           "

494 েজাহরা েবগম েমা: iসমাiল মুন্সী মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665766674 12৯৯1649793 "           " "           "

495 জালাল সরদার তারাi েমা: েমাসেলম সরদার পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866567229৯ 12851693734 "           " "           "

496 নূর iসলাম েশখ েমা: আিমর আলী েশখ পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665772175 "           " "           "

আ ী া iu শখ পু ি ি গ ৈ াটী " " " "497 আলী েমা: iuনুস েশখ পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828667572392 "           " "           "

498 েসাবহান তালুকদার আেয়জ uিদ্দন তালুকদার পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 58286657664৯8 1297973487৯ "           " "           "

499 মেনায়ারা েবগম িমিম েমা: আিমর আলী েশখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866577৯164 "           " "           "



49৯ জািহদুর রহমান েমা: আবুল বাশার পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769193 "           " "           "

4৯1 সািজয়া আকেরাজ আব্দুল্লাহ আল মামুন িমল্টন মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 1227182966591 "           " "           "

4৯2 নুরুেন্নছা েবগম েমা: েহমােয়ত uিদ্দন মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769832 "           " "           "

4৯3 সাধনা েবগম েমা: মান্নান িশকদার মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665111113 "           " "           "

4৯4 ফােতমা েবগম েমা: রজব আলী সরদার মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866114131 12৯3187৯425 "           " "           "

4৯5 মিজদ গাজী েমা: কােয়ম গাজী পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769৯৯5 12৯29714962 "           " "           "

4৯6 নাছিরন নoয়াব আলী েচৗিকদার মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665767533 12৯366৯2292 "           " "           "

4৯7 সুলতানা েবগম েমা: আলমগীর েশখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866569179 "           " "           "

4৯8 আজ েবগম আবু তােহর হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769497 12৯62৯266৯8 "           " "           "

4৯9 তারা েমা: হারুন েমাল্লা মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769725 "           " "           "

4৯৯ রিন পারিভন েমা: iছহাক েশখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769481 12৯42484578 "           " "           "

511 সালমা েবগম েমা: গফুর েশখ মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665766848 "           " "           "

5 2 ফােতমা েবগম েমা আব্দুল মিজদ েশখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 2 নং নং ৈনহাটী 5828665772 72 eস eম মাসুম কিবর সবুজ 2৯977235৯3512 ফােতমা েবগম েমা: আব্দুল মিজদ েশখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665772172 eস,eম মাসুম কিবর সবুজ 12৯977235৯3

513 সুিফয়া েবগম েমা: আলী আকবার মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866596989৯ 12894519867 "           " "           "

514 কুলছুম েবগম েমা: আবুল হােশম মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576৯812 "           " "           "



515 হাoয়ানুর েমা: নুরুজ্জামান গাজী মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665766527 "           " "           "

516 েমাশােরফ েহােসন েমা: েহােসন হাoলাদার পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769577 12৯67৯93595 "           " "           "

517 ময়না িবিব েমা: েসেকন্দার েমাল্লা মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665772৯27 12৯44199628 "           " "           "

518 রিসদ েশখ েমা: ছেবদ আলী েশখ পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665767819 12831423123 "           " "           "

519 নুরজাহান কাজী েদেলায়ার েহােসন মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665766161 "           " "           "

51৯ িমেসস রত্না আক্তার েমা: নািছর হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665111267 "           " "           "

521 েমাতােলব িশকদার আব্দুল হািমদ িশকদার পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866577158৯ "           " "           "

522 জিলল হাoলাদার কদম আলী হাoলাদার পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576৯৯58 12৯313৯2923 "           " "           "

523 িনসা েবগম েমা: েমাজােম্মল হক িলটু মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665766642 "           " "           "

524 েজসিমন েবগম েমা: রিবuল আuয়াল মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 58286657696৯3 "           " "           "

525 বাহার আলী হাoলাদার গেয়জ uিদ্দন হাoলাদার পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665772881 12৯3342৯857 "           " "           "

526 রিফকুল iসলাম েশখ েমা: আ: হািমদ েশখ পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665768724 12৯6৯888351 "           " "           "

া া া া াি পু ি া গ ৈ াটী " " " "527 েমা: মাহফুজ েমা: েমাস্তািকন পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665768751 12৯427493৯6 "           " "           "

528 েমা: েসােহল েহােসন েমা: আলী েহােসন পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665768814 129647624৯4 "           " "           "

529 েমা: আ: হািমদ েমা: oমর আলী সরদার পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769৯17 "           " "           "



52৯ েমা: মুরাদ েহােসন েমা: েমাবারক েশখ পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665767৯98 12৯491৯6246 "           " "           "

531 েমা: iuনুস িশকদার েমা: আ: রাজ্জাক পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665771575 12৯57275781 "           " "           "

532 েমা: আিরফ িসকদার েমা: আব্দুল খােলক পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576789৯ "           " "           "

533 েশখ জয়নাল আেবদীন েমা: আিমর েহােসন পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665767559 1282775৯8863 "           " "           "

534 েরহানা পারভীন িলিপ েমা: বাবুল সরদার মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5815317728৯7 "           " "           "

535 eস eম মুছু েমা: আ: জবব্ার পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665767632 1289৯32৯৯39 "           " "           "

536 েমা: আিছব েমা: আলী েমাল্লা পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665768743 12৯4687৯261 "           " "           "

537 হািববুর রহমান েমা: েমািমন uিদ্দন েশখ পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 58286657711৯6 eস,eম মাসুম কিবর সবুজ 12৯977235৯3

538 েমা: iমদাদ আলী েমা: iমান আলী পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576691৯ "           " "           "

539 েরজাuল কিরম িমঠু েমা: আ: রাজ্জাক েমাল্লা পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769359 12৯97477926 "           " "           "

53৯ হািলমা েবগম েমা: জবব্ার মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576649৯ "           " "           "

541 িরিজয়া েবগম েমা: আ: মান্নান েশখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769737 "           " "           "

542 জুেলখা েবগম আiয়ুব আলী িবশব্াস মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 2 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769827 " " " "542 জুেলখা েবগম আiয়ুব আলী িবশব্াস মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769827 "           " "           "

543 েমা: আকরাম েমাল্লা েমা: গিন েমাল্লা পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769749 12৯6775৯78৯ "           " "           "

544 েমা: েসিলম েশখ েশখ েমা: ফিরদ পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576845৯ 12৯22579565 "           " "           "



545 েমাশােরফ েহােসন েমা: হােসম বয্াপারী পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665767929 12৯93874348 "           " "           "

546 আ: রিশদ বয্াপারী েমা: খিবর বয্াপারী পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665767৯৯6 12৯94113268 "           " "           "

547 হািলমা েবগম েমা: আ: রাজ্জাক মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665768689 "           " "           "

548 েমা: oসমান েমাল্লয্া েমা: হান্নান েমাল্লা পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665768771 1294৯88৯941 "           " "           "

549 মনিজলা েবগম েমা: oহাব েশখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576৯475 12৯72241৯77 "           " "           "

54৯ েমা: বায়জীদ েহােসন েমা: হািববুর রহমান পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 58286657672৯8 12৯32883995 "           " "           "

551 েমা: েমাসেলহ uিদ্দন েমা: iমান আলী পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665767472 12৯43229787 "           " "           "

552 েমা: েসিলম েশখ নুর েমাহাম্মাদ েখাকন পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665772331 12৯6173৯552 "           " "           "

553 লায়লা পারভীন েমা: শিহদুল iসলাম মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665767166 1282৯16৯759 "           " "           "

554 সািফয়া েবগম েমা: জাহাঙ্গীর িমর মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665772164 12৯6514৯691 "           " "           "

555 সােলহা েবগম েমা: শামসুল হক মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 58286657722৯3 "           " "           "

556 নাজমা েবগম েমা: নািছর uিদ্দন মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665773322 12৯422৯8959 "           " "           "

া াি া া া আ ী পু ি ি গ ৈ াটী " " " "557 েমা: হািসবুর রহমান েমা: হােতম আলী পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665772398 12৯29727859 "           " "           "

558 জাহানারা েবগম েমা: iসমাiল েহােসন মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665767317 12978669797 "           " "           "

559 নাছিরন েবগম েমা: আলী হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665767232 12৯91725253 "           " "           "



55৯ রমজান হাoলাদার েমা: বাহার আলী পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665111329 12৯3342৯857 "           " "           "

561 েমা: জািহদুল iসলাম েমা: শাহাবুিদ্দন পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769459 "           " "           "

562 েমা: েমাশােরক েশখ েমা: মান্নান েশখ পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576৯175 eস,eম মাসুম কিবর সবুজ 12৯977235৯3

563 সপ্না েবগম েমা: বাবুল খান মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665771171 12৯35782৯82 "           " "           "

564 িমেসস শাহানাজ েমা: িলটন মাতবব্ার মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665771431 12৯32৯25৯54 "           " "           "

565 িমেসস িসমা েবগম েমা: হািনফ হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866577142৯ 12৯38142974 "           " "           "

566 েমাছা: ফিরদা েবগম েমা: িমজান েমাড়ল মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665766721 12৯24158138 "           " "           "

567 শাহানাজ েবহম েমা: কামাল েশখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665772262 "           " "           "

568 আেলয়া েবগম েমা: খােলক ফিকর মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665766৯68 12৯2421838৯ "           " "           "

569 েমাছা: তাছিলমা েবগম েমা: কুদ্দুছ েমাল্লা মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769131 12৯31624686 "           " "           "

56৯ শািহনুর েবগম েমা: েমাসােরফ েশখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576953৯ 12৯2624৯223 "           " "           "

571 েরািজনা েবগম েমা: আল আিমন ফিকর মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665766৯69 128915৯2241 "           " "           "

আ ি া গ া খি া ি া গৃি ী ি গ ৈ াটী " " " "572 আকিলমা েবগম েমা: খিললুর রহমান মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665768657 12৯51379394 "           " "           "

573 েমা: কামাল েহােসন েমা: আেনায়ার েহােসন মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665766973 12৯45৯7৯726 "           " "           "

574 িদপালী েবগম েমা: েমাদােচ্ছর মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665773318 12৯৯8454383 "           " "           "



575 সুলতানা যুথী েমা: হারুনুর রিশদ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 58152৯111983 "           " "           "

576 শিফকুল iসলাম খা েমা: iছহাক খা পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576৯154 12৯22286158 "           " "           "

577 েমা: েদেলায়ার েহােসন েমৗলিভ আবুল হােসম পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 58286657716৯3 12865549137 "           " "           "

578 আ: ছাত্তার েমা: আবুল কােশম পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576৯831 12৯7৯825373 "           " "           "

579 জাহানারা েবগম েমা: ছাত্তার হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665767৯৯4 12827446221 "           " "           "

57৯ iuসুফ বয্াপারী েমা: েতাজােম্মল বয্াপারী পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665777127 12৯65122225 "           " "           "

581 েমেহরুনেনসা েবগম েমা: ৈসয়দ সব্পন মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576৯72৯ 12794815896 "           " "           "

582 হািববুর রহমান েমা: আ: গফুর গাজী পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665753236 "           " "           "

583 রােবয়া আক্তার চুমিক েমা: গফফার েশখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665111279 "           " "           "

584 মিনরা েবগম েমা: হািমদ সরদার মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665872866 "           " "           "

585 আেমনা েবগম েমা: আ: রিশদ েশখ মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866577288৯ "           " "           "

586 আকাশ েমা: েরাকামুিদ্দন পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769893 129955526৯৯ "           " "           "

587 মােলক েশখ েমা: রিহম েশখ পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665773129 12৯68713659 eস eম মাসুম কিবর সবুজ 12৯977235৯3587 মােলক েশখ েমা: রিহম েশখ পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665773129 12৯68713659 eস,eম মাসুম কিবর সবুজ 12৯977235৯3

588 নািগ র্স েবগম েমা: রুস্তম েশখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665772792 "           " "           "

589 ফািহমা েবগম েমা: েসাহরাব েশখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665772587 "           " "           "



58৯ সুিফয়া েবগম েমা: নুরুল iসলাম মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576739৯ 12467241532 "           " "           "

591 রoশনারা পারভীন েমা: মিনরুজ্জামান মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769121 12৯4146৯592 "           " "           "

592 কিহনুর েমা: রাজ্জাক েশখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769616 18276797182 "           " "           "

593 কমলা েবগম েমা: মামুন সরদার মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769222 12৯4674৯671 "           " "           "

594 তহিমনা েবগম েমা: নুর iসলাম েশখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769199 12951৯15861 "           " "           "

595 আবুল েহােসন আকুববার হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665767141 1282৯566568 "           " "           "

596 সািবহা সুলতানা েমা: শািমম মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665778164 12৯41738611 "           " "           "

597 েগােলনুর েবগম েমা: িফেরাজ েমাল্লা মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576951৯ "           " "           "

598 শািফরা েবগম েমা: আব্দুস ছাত্তার মৃধা মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665771563 12৯৯2985875 "           " "           "

599 কুলছুম িবিব েমা: েমাশােরফ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665771563 12৯65749৯59 "           " "           "

59৯ কিরমা েবগম েমা: iকবাল খান মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665771275 "           " "           "

5৯1 রুিমছা েবগম েমা: আবুল হােশম েশখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665771142 12৯97৯43৯62 "           " "           "

শ আ ী শখ া া শখ পু ি ি গ ৈ াটী " " " "5৯2 শoকত আলী েশখ েমা: েমাসেলম েশখ পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 58286657713৯9 12891166827 "           " "           "

5৯3 েজিরনা েবগম মিল আিজম েহােসন েজামাদ্দার মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665778646 "           " "           "

5৯4 oমর আলী েশখ েমা: আবু বকব্ার েশখ পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576৯334 12৯2251৯328 "           " "           "



5৯5 ছােহরা েবগম েমা: হান্নান েশখ পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576৯753 12782695542 "           " "           "

5৯6 িফেরাজ েমা: মান্নান পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576৯75৯ "           " "           "

5৯7 আছফুল মিল্লক েমা: আ: হািমদ মিল্লক পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665771598 12৯32৯4৯378 "           " "           "

5৯8 মিজর্না েবগম েমা: iনছান uিদ্দন মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665771644 "           " "           "

5৯9 পারিভন েমা: আকবর েশখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576৯৯৯9 1282৯491647 "           " "           "

5৯৯ িবপ্লব গাজী েমা: iছহাক গাজী পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866511179 12872936666 "           " "           "

611 িফেরাজা েবগম েমা: আবু বকর েশখ মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665771144 "           " "           "

612 আহসান কিবর সরদার হািববুর রহমান পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576৯886 12৯28৯63799 eস,eম মাসুম কিবর সবুজ 12৯977235৯3

613 আিজজুল iসলাম েমা: আেনায়ার েহােসন পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576৯24৯ 12৯37211163 "           " "           "

614 েখােদজা েবগম েমা: গফুর েশখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769172 "           " "           "

615 েমহাবব্াত েশখ েমা: সাহাবুিদ্দন েশখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769357 12৯252৯3267 "           " "           "

616 বকুল েবগম আলী আকবার েশখ মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769239 "           " "           "

6 7 েরােকয়া েবগম েমা জািকর জমাদ্দার মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 2 নং নং ৈনহাটী 582866577 75৯ " " " "617 েরােকয়া েবগম েমা: জািকর জমাদ্দার মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866577175৯ "           " "           "

618 িশিরন সুলতানা েমা: হািলম েশখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 58286657694৯5 "           " "           "

619 িরনা েমা: i ািহম েশখ মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769522 128439৯৯৯৯3 "           " "           "



61৯ েমা: শিহদুল েশখ েমা: iছাহাক েশখ পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866577311৯ "           " "           "

621 িলিল েবগম েমা: জািহদ হাসান পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866566972 12৯৯4355966 "           " "           "

622 আব্দল মান্নান েমাল্লয্া েমা: নুরুল iসলাম েমাল্লয্া পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665772914 12৯25881837 "           " "           "

623 নাজমুন্নাহার েববী েমা: আনছার আলী মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665767245 12৯28926916 "           " "           "

624 েজছিমন েমা: েবারহান uিদ্দন মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 58286657673৯5 12৯48645641 "           " "           "

625 শারিমন সুলতানা েমা: নজরুল iসলাম মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665767352 "           " "           "

626 েমা: বাবুল েসখ েমা: জািমর েশখ পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665766255 12৯274254৯৯ "           " "           "

627 েমা: আব্দুর রuফ েমা: েমাসেলম পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665111227 12৯49728437 "           " "           "

628 েমা: রায়হান েশখ েমা: মিহuিদ্দন পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665111244 12৯62544522 "           " "           "

629 খুরিশদা েবগম েমা: iuছুফ েশখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576৯645 12৯8776৯282 "           " "           "

62৯ েমা: মাছুম েমাল্লয্া েমা:  চান্দু েমাল্লা পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665767922 "           " "           "

631 রািন েবগম েমা: শিহদুল iসলাম মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665772336 12৯28597911 "           " "           "

া াি শখ া শখ আ াি পু ি ি গ ৈ াটী " " " "632 েমা: ফািরদ েশখ েমা: েশখ আ: হািমদ পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769211 12৯৯3839764 "           " "           "

633 েজছিমন েবগম েমা: আজাহার িশকদার মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665767895 "           " "           "

634 েরেহনা েবগম েমা: বাবুল খান মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665768374 12৯৯77৯3227 "           " "           "



635 মিনরা েবগম েমাহাম্মাদ আলী মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576৯441 "           " "           "

636 নরু জাহান েবগম েমা: নুর iসলাম েমাড়ল মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576৯886 12845589582 "           " "           "

637 জয়নাব িবিব েমা: আমজাদ খান মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665767667 eস,eম মাসুম কিবর সবুজ 12৯977235৯3

638 েরেহনা েবগম েমা জামাল েশখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576693৯ 12৯27661856 "           " "           "

639 তহিমনা েবগম েমা: আিতয়ার রহমান মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 58286657697৯3 1274299312৯ "           " "           "

63৯ নািগ র্স আক্তার েমা: িফেরাজ েশখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769727 12৯34৯92৯52 "           " "           "

641 আেলয়া েবগম েমা: জয়নাল হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769511 12৯313৯2841 "           " "           "

642 রুিব  েমা: েমাশােরফ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665766958 1296858৯361 "           " "           "

643 েদােলন েবগম েমা: আেনায়ার ঘরামী মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665766323 12৯588486৯6 "           " "           "

644 আবু তােলব ডাক্তার েমা: েছাবাহান ডাক্তার পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665711456 12848765365 "           " "           "

645 বিদuজ্জামান েমা: েতারাব েশখ পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665772621 12৯2788৯454 "           " "           "

646 রিশদা আক্তার েমা: আসলাম েহােসন মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576৯276 12836511343 "           " "           "

আ া আ া র্ণা আ া া ন্টু ি া গৃি ী ি গ ৈ াটী " " " "647 আজুমান আরা সূব র্ণা আকরাম েহােসন মন্টু মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665767515 12৯৯1৯56774 "           " "           "

648 কামরুণ iসলাম েমাল্লয্া েমা: ছাত্তার েমাল্লা পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665767667 12৯5৯714942 "           " "           "

649 রুিমছা েবগম েমা: আ: গফফার েশখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576693৯ "           " "           "



64৯ ফিরদা েবগম েমা: িসরাজুল iসলাম মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665767৯3 12৯78684338 "           " "           "

651 iয়ািসন আলী মৃত: রায়হান আলী পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769727 12৯65748434 "           " "           "

652 আলী আকবর েশখ েমা: হােতম েশখ পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665769511 "           " "           "

653 শিরফা েবগম েমা: আবুল কালাম মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665766958 "           " "           "

654 হািমদা েবগম েমা: শুকুর আলী সরদার মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665766323 "           " "           "

655 আলমঙ্গীর হাoলাদার েমাশােরফ হাoলাদার পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665111456 12৯34191157 "           " "           "

656 মােজদা েবগম আেনায়ার েহােসন িশক: মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665772621 12977125292 "           " "           "

657 ৈতয়ব েমাল্লয্া েমা: oয়ােজদ েমাল্লা পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576৯276 "           " "           "

658 েরশমা েবগম লৎফর রহমান হাo: মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665767515 "           " "           "

659 মমতাজ েবগম েমা: নুরiসলাম হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665767667 "           " "           "

65৯ সরদার েহকমত মৃত: মািনক সরদার পুরুষ কৃিষ রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576693৯ 1282223৯৯৯6 "           " "           "

661 ঝর্ণ র্া েবগম েমা: জামাল হাoলাদার মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 58286657697৯3 12৯35338771 "           " "           "

662 নািসমা েবগম েমা জিলল সরদার মিহলা গৃিহনী রামনগর 2 নং নং ৈনহাটী 5828665772759 eস eম মাসুম কিবর সবুজ 2৯977235৯3662 নািসমা েবগম েমা: জিলল সরদার মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665772759 eস,eম মাসুম কিবর সবুজ 12৯977235৯3

663 সুiিট খাতুন েমা: ধলু েশখ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665111271 12৯38149515 "           " "           "

664 েশফালী েবগম েমা আবুল কালাম মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 582866576৯6৯9 "           " "           "



665 সিখনা েবগম েমা: িকবিরয়া েশখ মিহলা গৃিহনী রামনগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665771143 12৯4৯22৯163 "           " "           "

666 সেলমান সরদার েমা: সােহব আলী সরদার পুরুষ কৃিষ রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665771364 12৯6871৯237 "           " "           "

667 নাজমা েবগম েমা: ছিবর আহেম্মদ মিহলা গৃিহনী রিহম নগর 12 নং 4নং ৈনহাটী 5828665771424 12৯966৯71৯34 "           " "           "

668 আেমনা েবগম েমাঃ মেনায়ার মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554656902 01715-509810 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
669 েমাঃ সুরুজ েশখ েমাঃ নূর েমাহাম্মাদ েমাড়ল পুরুষ কৃিষ রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554661224 01968-608925 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
66৯ আিসয়া েবগম েমাঃ জািকর েহােসন মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554659813 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
671 েহনা েবগম েমাঃ শাহা আলম হoঃ মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554657538 1925824528 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932671 েহনা েবগম েমাঃ শাহা আলম হoঃ মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554657538 1925824528 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
672 জামান সরদার েমাঃ েমেহর আরী সরদার পুরুষ কৃিষ রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554659844 1950836795 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
673 েমাসাঃ সালমা েবগম েমাঃ মন্টু হাসান মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554659266 1750608792 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
674 িমেসস চায়না েবগম  েমাঃ আলমগীর েহােসন মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554660376 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
675 রািজয়া সুলতানা েমাঃ বাবুল খান মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554000008 1654854685 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
676 িফেরাজা েবগম েমাঃ নজরুল সরদার মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554656707 1950879134 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
677 মুিন্ন েবগম েমাঃ ফারুক জমাদ্দার মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554659840 1551206587 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
678 আজগার আলী েশখ েমাঃ হােতম েশখ পুরুষ কৃিষ রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554661772 16168576420 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
679 জাহাঙ্গীর েহােসন েমাঃ মুিজবর রহমান েমাল্লা পুরুষ কৃিষ রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554655174 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
67৯ মেনায়ারা েবগম আলাuিদ্দন গাজী মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554675607 01912-456782 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
681 িরনা রাহাত খা মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554660484 01712-638754 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
682 িমনু েবগম েমাঃ েগালাম রহমান নুর মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554655327 01964-524682 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
683 আকিলমা নূর iসলাম মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554658146 01642-458576 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
684 আকিলমা েবগম সােনায়ার সরদার মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554658146 01551-548576 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
685 পারভীন েবগম খিললুর রহমান মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554666470 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
686 েশপালী েবগম লুৎফর রহমান মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554655265 01929-194680 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932686 েশপালী েবগম লুৎফর রহমান মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554655265 01929 194680 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
687 হািমদ েমাল্লা মৃত: গিণ েমাল্লা পুরুষ কৃিষ রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554658675 01671-986428 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
688 েমাঃ েসােহল সামসুর রহমান পুরুষ কৃিষ রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554659365 01750-254678 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
689 iuনুস হাoলাদার েসারাপ হাoলাদার পুরুষ কৃিষ রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554657058 01946-324567 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
68৯ সাহানাজ েবহম েমাঃ েখাকন মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554656481 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
691 আকবার েশখ আিমর েশখ পুরুষ কৃিষ রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554658712 01981-468512 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932



692 আঃ হািমদ েশখ i ািহম ফিকর পুরুষ কৃিষ রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554658350 01713-458279 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
693 নজরুল iসলাম আঃ সালাম েমাল্লা পুরুষ কৃিষ রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554655307 01612-789642 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
694 আনিজরা খাতুন আসাদুজ্জামান মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554661612 01731-856913 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
695 ফারুক েহােসন মৃত: আকবর আলী মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554655504 01981-105847 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
696 জিরনা েবগম আঃ জব্বব্ার েমাল্লা মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554655777 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
697 আলমগীর ফিকর হািবব ফিকর পুরুষ কৃিষ রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554661164 01923-856483 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
698 েদােলনা েবগম তােরক েশখ মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554000099 01915-879245 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
699 আঃ সালাম েশখ আঃ জব্বব্ার েশখ পুরুষ কৃিষ রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554655025 01922-145342 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
69৯ ঝুমকা বিশর িশকদার মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554000207 01951-871247 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
6৯1 আঃ জবব্ার েশখ মৃত: iসমাiল পুরুষ কৃিষ রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554655026 01922-141448 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
6৯2 িজকু েশখ েদেলায়ার েহােসন পুরুষ কৃিষ রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554668163 01931 546598 িরয়াদ েহােসন খান 19778029326৯2 িজকু েশখ েদেলায়ার েহােসন পুরুষ কৃিষ রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554668163 01931-546598 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
6৯3 নািগ র্স েবগম িমন্টু বয্াপারী মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554661088 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
6৯4 লাiজু েবগম েমাঃ i ািহম মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554000288 01781-556789 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
6৯5 শিহদুল হক আজমল েহােসন পুরুষ কৃিষ রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554661147 01614-817625 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
6৯6 ফুলমালা রিবuল iসলাম মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554000497 01985-789512 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
6৯7 েজেলকা েবগম েমাদােচ্ছর েশখ মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554658321 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
6৯8 আজাদ রহমান রাজা িময়া পুরুষ কৃিষ রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554669677 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
6৯9 আবুল েহােসন হাoঃ ফজর আলী পুরুষ কৃিষ রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554655160 198759456 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
6৯৯ সিকনা েবগম আরশাদ আলী সরদার মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554661470 01911-838182 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
711 আঃ হািলম মুিন্স আঃ মােলক মুিন্স পুরুষ কৃিষ রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554661921 01959-284311 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
712 নাজিনন েবগম হাসান হাoঃ মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554661678 01712-457812 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
713 নাহার েবগম নূরনবী মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554655065 1716324567 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
714 ঝণ র্া েবগম কামাল মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554655064 01616-895746 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
715 রািহলা েবগম মান্নান গাজী মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554655042 17184512456 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
716 িলিল েবগম মুনছুর আলী মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554655100 01930-637861 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
717 মাছুমা েবগম িমজানুর রহমান মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554661690 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 19778029327 7 মাছুমা েবগম িমজানুর রহমান মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহা ী 471755466169 পা য়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 19778 2932
718 রুকছানা আক্তার আuব আলী মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554000021 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
719 ফাদতমা েবগম সামছুল হক মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554658753 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
71৯ েরসমা খাতুন রিফকুল েচৗধরী মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554655693 01554-857912 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
721 জাফর েশখ ছুরত আলী পুরুষ কৃিষ রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554660462 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
722 আিশক iকবল েশখ েমাজাফ্ফার রহমান পুরুষ কৃিষ রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554656562 19358246 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932



723 মিনরুল iসলাম আঃ হািমদ মুিন্স পুরুষ কৃিষ রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554668254 01916-124578 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
724 মাছুমা েবগম িমজানুর রহমান মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554661690 01918-45638 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
725 েসিলনা েবগম আজাদ রহমান মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554660564 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
726 বাবু েশখ গফ্ফার েশখ পুরুষ কৃিষ রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554658356 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
727 বাশারাত সরদার হােসম সরদার পুরুষ কৃিষ রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554658302 1618965245 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
728 শিহরা েবগম জামাল েশখ মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554658654 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
729 মিনরুজ্জামান বাচ্ছু েসেকন্দার uিদ্দন েশখ পুরুষ কৃিষ রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554655487 1754623820 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
72৯ শােহরা েবগম িমনাজ uিদ্দন েশখ মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554658059 01971-004560 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
731 আল আিমন আঃ খােলক পুরুষ কৃিষ রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554655501 1955800450 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
732 ফারুিক েহােসন আকবর আলী পুরুষ কৃিষ রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554655504 01842-563574 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
733 আেনায়ারা েবগম রছুল আিমন মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554656530 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932733 আেনায়ারা েবগম রছুল আিমন মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554656530 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
734 পারভীন েবগম নূর েশখ মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554659806 18316548 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
735 তাহিমরা েবগম মিনরুল iসলাম মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554659803 161658556 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
736 শাহাজান েশখ শামসুল রহমান েশখ পুরুষ কৃিষ রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554656755 198764546 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
737 শাহারা েবগম েশখ েমাজাফ্ফার রহমান মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554656525 171685246 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
738 মমতাজ েবগম রিফকুল iসলাম েশখ মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554659808 1854060486 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
739 েসিলনা েবগম েমাসেলম মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554659830 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
73৯ জাহানারা েবগম েমাহাম্মাদ আলী েমাল্লা মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554657592 171648845 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
741 শািন সoকত আলী মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554657383 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
742 রািজয়া সুলতানা সাiফুল েশখ মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554656526 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
743 আয়শা েবগম মিনর িবশব্াস মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554661753 164982445 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
744 িরিজয়া েবগম গফ্ফার েশখ মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554661094 192587945 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
745 শিরফুল iসলাম েশখ রিফকুল iসলাম েশখ মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554659807 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
746 রিশদা েবগম জাহাঙ্গীর মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554659879 1726824532 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
747 মিনরা েবগম হাসান খা মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554659873 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
748 েসফািল েবগম জািকর খা মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554659852 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932748 েসফািল েবগম জািকর খা মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহা ী 4717554659852 পা য়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 19778 2932
749 শাহানারা েবগম জািকর খান মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554659857 198745620 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
74৯ িমরাজুল iসলাম আঃ রিশদ সরদার পুরুষ কৃিষ রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554655429 171546985 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
751 েরােকয়া েবগম েসেকন্দার কাজী পুরুষ কৃিষ রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554659230 1840604051 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
752 কামরুল আঃ সামাদ মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554652276 1964525814 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
753 ফােতমা েবগম েখাকন আলী হাoঃ মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554656223 1981456854 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932



754 iসারাত সরদার হােসম সরদার পুরুষ কৃিষ রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554658303 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
755 নূর জাহান েবগম মুনছুর আলী মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554658963 1925576932 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
756 রoশনারা েবগম আলী েহােসন মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554658031 1619458279 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
757 জিল েবগম সােজদুর রহমান তমাল মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554656295 1952468279 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
758 আঃ হািমদ মুিন্স আঃ মােলক মুিন্স পুরুষ কৃিষ রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554661204 1781458566 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
759 তাসিলমা েবগম আলমগীর েহােসন মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554000034 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
75৯ মাসুদা েবগম নািসম মুিন্স মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554658522 1717568545 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
761 আজাদ রহমান েশখ আকবর আলী পুরুষ কৃিষ রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554656273 1645854678 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
762 েরােকয়া সুলতানা আসাদুর রহমান েমাল্লা মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554655494 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
763 েশফািল খাতুন আলািমন মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554000120 1975784562 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
764 িফেরাজা েবগম মহািসন হাoঃ মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554655180 1999541686 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932764 িফেরাজা েবগম মহািসন হাoঃ মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554655180 1999541686 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
765 েরজয়ানা সুলতানা মুক্তা মিহuিদ্দন হাoঃ মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554000506 1964532545 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
766 মন্নু েবগম iসলাম সরদার মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554661529 1919564821 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
767 েমৗসুিম েবগম িমজানুর রহমান মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554656164 1918524854 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
768 জািহদুল iসলাম রাজু েদেলায়ার েহােসন পুরুষ কৃিষ রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554660597 1645824062 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
769 নজরুল iসলাম আকবর পুরুষ কৃিষ রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554655626 1551457890 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
76৯ আনছার আলী বাদল নিকম uিদ্দন পাiক পুরুষ কৃিষ রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554656133 1752458247 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
771 সালমা েবগম নূর গাজী মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554655625 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
772 িসিদ্দক তালুকদার আঃ রিশদ তালুকদার পুরুষ কৃিষ রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554670883 1971845687 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
773 হািলমা েবগম জয়নাল সরদার মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554670725 1971457820 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
774 েমেহরুন আেনায়ার েশখ মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554666263 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
775 েশপালী েবগম রিবuল েশখ মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554664700 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
776 কাoছার আলী িমর নoেশর আলী িমর পুরুষ কৃিষ রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554664470 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
777 েবগম েমাঃ নoেশর আলী িমর মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554664501 194679585 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
778 আেনায়ারা আবু তােহর মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554670061 1717458512 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
779 আিছয়া েবগম সাজাহান েশখ মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554664691 1725828782 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932779 আিছয়া েবগম সাজাহান েশখ মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহা ী 4717554664691 1725828782 িরয়াদ েহােসন খান 19778 2932
77৯ িফেরাজা েবগম সেবদ সরদার মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663964 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
781 তাসিলমা েবগম মিনরুজ্জামান খন্দকার মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554666196 1916785204 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
782 েবিব রসূল মিল্লক মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554670990 1946789309 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
783 আিমব্য়া i ািহম গাজী মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554670992 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
784 হােজরা েবগম আঃ হািকম হাoঃ মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554664572 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932



785 নাসিরন েবগম িরদয় েচৗধুরী মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554668128 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
786 আিমব্য়া েসিলম মিহলা গৃিহনী রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554665830 1978579544 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
787 আঃ গিণ েশখ শাiজ uিদ্দন েশখ পুরুষ কৃিষ রামনগর 1 নং 3নং ৈনহাটী 4717554669280 1817952600 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
788 মােজদা েবগম কিবর তালুকদার মিহলা গৃিহনী বাগমারা 02 নং 3নং ৈনহাটী 4717554664544 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
789 খান েমাঃ নূরুল হক ঞান আঃ আিজ্জ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 02 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663773 1832500700 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
78৯ েশপালী েবগম লুৎফর রহমান মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554691562 1789546524 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
791 শাহানারা েবগম iuনুস েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554665842 1946875246 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
792 খিললুর রহমান সরদার েতাফােজ্জল েহােসন পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554666094 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
793 শােজদা েবগম আলমিগর মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554665197 1648595224 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
794 েরশামা েবগম বুলু েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554662582 1649578250 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
795 বাবলু েমাল্লা iসহাক েমাল্লা মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554000054 1964527846 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932795 বাবলু েমাল্লা iসহাক েমাল্লা মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554000054 1964527846 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
796 আকিলমা েবগম আঃ রহমান হাoঃ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554667931 1927033195 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
797 মেনায়ারা েবগম আঃহািমদ েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554665748 1819465278 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
798 কািরমা মাহাতাব আলী মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554662799 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
799 শািহনুর েবগম েসােহল মিল্লক মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554655036 1845857850 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
79৯ পারিভন েবগম সামাদ েমাল্লা মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554000013 1824682462 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
7৯1 আকিলমা েবগম েরজাuল ঢালী মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554665308 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
7৯2 েমাসাঃ িলিপ েবগম মুকিল েমাল্লা মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554664057 1798456275 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
7৯3 ফােতমা েবগম লিতফ হাoঃ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554662551 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
7৯4 রািশদা েবগম বিসর মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554665756 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
7৯5 শাহানা েবগম েমাঃ আঃ রিশদ খা মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554665923 1713458576 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
7৯6 রিশদা েবগম েমাঃ আঃ হক হাoঃ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663777 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
7৯7 নাহার খাতুন েমাঃ কামরুল iসলাম মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663176 1982456824 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
7৯8 েরখা েবগম েমাঃ খাiরুল iসলাম মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663786 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
7৯9 িবলিকছ েমাঃ জাফর ফারািজ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554666132 1981457812 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
7৯৯ েজসিমন আক্তার েমাঃশাহ আলম েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554668125 1917564854 িরয়াদ েহােসন খান 19778029327৯৯ েজসিমন আক্তার েমা শাহ আলম েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহা ী 4717554668125 1917564854 িরয়াদ েহােসন খান 19778 2932
811 হনুফা েবগম েমাঃ আছাদ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554665813 1917459685 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
812 রােবয়া েবগম েমাঃ জাবব্ার আলী মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554662825 1982857921 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
813 আিমব্য়া েবগম েমাঃ আবুল েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554669139 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
814 ফােতমা েবগম েমাঃ রিহম মৃধা মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663142 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
815 ছিখনা েবগম েমাঃ iিসুফ আলী মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554664513 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932



816 তাছিলমা েবগম েমাঃ েশখ oয়ােজদ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554670521 1717963258 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
817 রূপসী েবগম েমাঃ েমাবােরক হাoঃ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554664549 1812528525 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
818 নাছিরন েবগম েমাঃ িমজানুর রহমান মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554662499 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
819 নূর জাহান েবগম েমাঃ আঃ গফ্ফার েমখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554665701 19130005248 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
81৯ রুিব না েবগম েমাঃ আঃ হািকম মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554665936 19235450074 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
821 সালমা েমাঃ িমরান েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554666213 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
822 আনিজরা েবগম েমাঃ জািকর েহােসন মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554664586 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
823 চায়না েবগম েমাঃ রনিজদ েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554664397 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
824 আেনায়ারা েবগম েমাঃ েসিলম জাহাঙ্গীর িবশব্াস মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554666001 1635784585 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
825 শািহনুর েবগম েমাঃ আলািমন হাoঃ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554666991 1717894562 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
826 খািদজা েমাঃ আবু হািনফ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554666085 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932826 খািদজা েমাঃ আবু হািনফ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554666085 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
827 কুলছুম িবিব েমাঃ কুদ্দুস েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554669959 1985450045 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
828 খািদজা েবগম েমাহাম্মাদ ফিকর মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554666028 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
829 িহরা েবগম েমাঃ মুজাফ্ফার আলী িমর মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554662845 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
82৯ েরকেসানা েবগম েমাঃ ফয়সাল েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554666706 1715854675 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
831 আলমিগর েশখ েমাঃ আফসার েশখ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554664752 1716854521 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
832 আেনায়ারা েবগম েমাঃ oিলয়ার গাজী মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663381 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
833 েরনু েবগম েমাঃ েবমর আলী েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554669248 1918004528 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
834 রােবয়া েবগম েমাঃ মিনরুজ্জামান মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554694177 1729161993 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
835 েসিলম েমাঃ শাহাজাহান বয্াপারী মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554669970 1734252250 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
836 আিনছুর রহমান েমাঃ মহাবব্াত uিদ্দন পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554667804 1950000450 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
837 আিজজুল হাoঃ েমাঃ ফজর আলী হাoঃ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554000109 1945452052 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
838 আয়না মিত েবগম েমাঃ েখাকা েমাল্লা মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663202 1918452845 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
839 জাহানার েবগম েমাঃ আলী েহােসন মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554662866 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
83৯ তানিজলা েবগম েমাঃ নািজম uিদ্দন খান মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554643057 1612458540 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
841 িলিল আক্তার িনিশ েমাঃ বািপ্প হাসান শান্ত মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554645041 1824580045 িরয়াদ েহােসন খান 197780293284 িলিল আক্তার িনিশ েমা  বািপ্প হাসান শান্ত মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহা ী 4717554645 41 182458 45 িরয়াদ েহােসন খান 19778 2932
842 সুজা েমাঃ আেলক িময়া পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554668872 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
843 পিপ েবগম েমাঃ িজল্লুর িবশব্াস মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554665828 1648245274 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
844 েজসিমন েবগম েমাঃ িজয়া িবশব্াস মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 111431055357 1915458550 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
845 সােলহা েবগম েমাঃ আরমান েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554669578 1945824652 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
846 আেলয়া েমাঃ আরশাফ আলী েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554668914 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932



847 aিহদ েশখ েমাঃ আঃ গফুর েশখ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554646705 182648254 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
848 নািসমা েবগম েমাঃ মুজাফ্ফার েহােসন মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554665645 1945824620 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
849 রািজয়া েবগম েমাঃ েমাদােচ্ছর মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554665629 1974575456 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
84৯ নাসিরন েবগম েমাঃ খােলক েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554668179 1931267226 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
851 সুলতানা েবগম েমাঃ আঃ খােলক েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554668186 1933099074 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
852 আয়শা েবগম েমাঃ েসাহরাফ েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554664587 1697254520 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
853 ঝণ র্া েবগম েমাঃ েমাসােরফ েহােসন মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554664589 1648245652 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
854 নাজমা েবগম েমাঃ রুহুল আিমন মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663983 1645824562 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
855 হািকম েমাঃ আরশাফ আলী েমাঃ আকবার আলী পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554662522 1912548524 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
856 মােলকা খাতুন েমাঃ আলতাফ েহােসন মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554670618 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
857 কাকুিল খাতুন েমাঃ জিহরুল েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554665325 1784214565 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932857 কাকুিল খাতুন েমাঃ জিহরুল েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554665325 1784214565 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
858 মিহদুল iসলাম েমাঃ নুরুল iসলাম পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554695973 1745685245 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
859 েমাসাঃ কাজল েবগম েমাঃ আবু সােলক মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554667240 1642874650 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
85৯ তাসিলমা েবগম েমাঃ আলতাফ েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554667244 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
861 সােলহা েবগম েমাঃ েসাহরাফ েহােসন হাoঃ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554666354 1750284562 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
862 রিজনা েবগম েমাঃ মাহাবুব মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554668073 1641852420 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
863 েবফুল েমাঃ iিলয়াছ হাoঃ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554662411 1954521874 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
864 মিজর্না েবগম েমাঃ শিফuজ্জামান মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663562 1950452872 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
865 আকিল েমাঃ আফজাল েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663783 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
866 িরিজয়া েবগম েমাঃ দিবর আলী েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4795130530394 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
867 মেনায়ারা েবগম েমাঃ জামাল েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554662637 1725856462 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
868 পারুল েবগম েমাঃ সরoয়ার েহােসন মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554662429 19939326700 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
869 েজাসনা েবগম েফারকান হাoঃ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554669500 19184582460 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
86৯ আিমর আলী বয়ািত তেয়ব আলী মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554662410 19168246289 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
871 আয়শা েবগম আজাত েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663516 19824652800 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
872 হািস েবগম iয়ািসন েমাল্লা মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554668157 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932872 হািস েবগম iয়ািসন েমাল্লা মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহা ী 4717554668157 পা য়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 19778 2932
873 জেহারা েবগম শাহাজান মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554671065 1985765458 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
874 হািলমা েমাঃ েদেলায়ার মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554670585 1918462850 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
875 নািসমা েবগম েমাঃ হায়দার মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554646658 1985274000 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
876 জাহানারা েবগম েমাঃ েসাহাগ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663842 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
877 রােবয়আ খাতুন েমাঃ আঃ কুদ্দুস মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663930 1985274625 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932



878 রিহমা েবগম েমাঃ আঃ কিরম মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554666458 1975465824 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
879 হািসনা েবগম েমাঃ আঃ রিশদ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663158 1781568520 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
87৯ নািসমা েবগম েমাঃ রাজু iসলাম মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554000011 1998909213 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
881 ফিরদা েমাঃ েরাস্তম সরদার মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554670567 1987562756 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
882 খািদজা েমাঃ মাসুম েমাল্লা মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663785 1978524565 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
883 মেনায়ারা েমাঃ সুকুর মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554671331 1985756445 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
884 পারিভন েবগম েমাঃ সাদ্দাম েমাল্লা মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554000013 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
885 সুলতান েমাল্লা েমাঃ ফজু েমাল্লা পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554670955 1854458215 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
886 আিজজ খান েমাঃ আবুল খান পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 471755467955 1724682425 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
887 জেহারা েমাঃ আঃ মান্নান মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554664741 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
888 হািসনা েমাঃ েফারকান মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663162 1685854652 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932888 হািসনা েমাঃ েফারকান মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663162 1685854652 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
889 মঞ্জুিময়া হাoঃ েমাঃ মিতয়ার েহােসন হাoঃ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554666858 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
88৯ েশপালী িবশব্াস মিন  িবশব্াস মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554662964 1982754652 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
891 হািসনা েবগম েমাঃ oমর আলী েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663660 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
892 তাসিলমা েবগম িজন্নাত িশকদার মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
893 নূর জাহান হােশম িশকদার মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554670967 1682475620 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
894 ফােতমা েমাঃ রুহুল আিমন মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554667091 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
895 শারিমন েমাঃ মামুন মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663410 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
896 পিল েবগম েমাঃ আলমিগর মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554668271 1985762870 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
897 সালমা েমাঃ হােরজ সরদার মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554664916 1625824562 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
898 নাজিনন নাহার েমাঃ আবুল েহােসন েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554694126 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
899 আবুল েহােসন েমাঃ আকবর পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554664909 01963-464624 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
89৯ রািখ েমাঃ iকবাল েমাল্লা মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554669142 1912645382 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
8৯1 েহাসেনয়ারা েমাঃ আবুল েহােসন মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663440 1912643549 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
8৯2 আিসয়া েমাঃ জাহািরয়া মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554664315 1912638340 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
8৯3 কানন বয্াপারী সন্তস বয্াপারী মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663471 1652875400 িরয়াদ েহােসন খান 19778029328৯3 কানন বয্াপারী সন্তস বয্াপারী মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহা ী 4717554663471 16528754 িরয়াদ েহােসন খান 19778 2932
8৯4 দুলাল হাoলাদার েমাঃ মান্নান হাoঃ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663495 1985246287 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
8৯5 িশফালী েমাঃ iমান আলী িমর মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554664120 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
8৯6 খােদম আলী েমাঃ রজব আলী পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554664485 1987254656 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
8৯7 সুিম েমাঃ সাখায়াত মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554664036 1982465850 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
8৯8 কিহনুর েমাঃ মিফজুল মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663517 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932



8৯9 মিরয়াম েমাঃ জবব্ার হাoঃ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663521 1923857595 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
8৯৯ লাবিল েবগম েমাঃ িমজান েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663520 1964285450 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
911 মানছুরা েমাঃ জিহরুল মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554662427 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
912 িপয়ারা েমাঃ আবুল কালাম মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554669682 1735824582 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
913 েমেরজান েমাঃ েমাবােরক মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554670288 1925824682 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
914 পাভীন েবগম েমাঃ রিফকুল মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554670328 1698246540 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
915 রেকয়া েবগম েমাঃ আলী আকবর মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554670539 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
916 আবুল কালাম েমাঃ িপর মহাম্মাদ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554664400 1795245200 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
917 ফিরদা iয়াসিমন মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554668373 1785004582 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
918 ফােতমা েবগম েমাঃ মিতuর রহমান েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554668352 1985276000 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
919 আিছয়া েবগম েমাঃ হািলম েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554690242 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932919 আিছয়া েবগম েমাঃ হািলম েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554690242 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
91৯ েরােকয়া েবগম েমাঃ েগালাম েহােসন মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554668250 1925300458 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
921 মমতাজ েবগম েমাঃ আলম বয্াপরী মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554667043 1685245820 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
922 েসেকন্দার আলী েমাঃ আজহার আলী পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663674 1913582458 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
923 মহািমস আকন েমাঃ আবুল েহােসন পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554668074 1987524621 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
924 েমাসাঃ মেমনা েবগম েমাঃ আঃ রিহম মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554670434 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
925 েজসিমন েবগম েমাঃ জািহদুর রহমান মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663748 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
926 মাহফুজা েবগম েমাঃ হােতম েমাল্লা মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554668007 1968524620 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
927 মাকসুদা েবগম েমাহাম্মাদ আলী েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554668489 1746820045 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
928 রািজয়া েবগম েমাঃ বাবুল সরদার মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554667092 1759504520 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
929 মমতাজ েবগম েমাঃ আকবর আলী েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554694283 1987458200 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
92৯ নয়ন েবগম েমাঃ হারুন েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554664604 1918458246 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
931 রােবয়া েবগম েমাঃ শিহদ েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554668442 1917824600 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
932 েসিলনা েবগম েমাঃ আঃ সত্তার েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554668554 1769524520 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
933 ফিরদা েবগম েমাঃ েমাশােরফ তালুকদার মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663271 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
934 শািহনুর েবগম েমাঃ বজলুর রহমান মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554664184 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932934 শািহনুর েবগম েমা  বজলুর রহমান মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহা ী 4717554664184 পা য়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 19778 2932
935 েজসিমন েবগম েমাঃ হািলম হাoঃ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554669149 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
936 বাদশা েহােসন েমাঃ েমাজােম্মল পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554669952 1724890707 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
937 আকিল েবগম েমাঃ গাuস েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554668447 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
938 নূর জাহান েমাহাম্মাদ আলী পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554000113 1745824620 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
939 নূরুল iসলাম েমাঃ আব্দুল মান্নান মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554600252 1759200460 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932



93৯ মমতাজ েবগম েমাঃ আলমগীর মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554671021 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
941 হািমদ েশখ েমাঃ েবলােয়ত পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663042 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
942 েসফালী েবগম েমাঃ iকবাল মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554670400 1845004600 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
943 আলম তাজ েমাতােচ্ছর হাoঃ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554670475 1615008645 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
944 িমতু খাতুন েমাঃ েতাতা িময়া মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554000310 1795452840 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
945 েসফালী েবগম েমাঃ মােলক েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663539 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
946 সাথী েবগম েমাঃ নািজম uিদ্দন মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554669611 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
947 ফােতমা েমাঃ লুৎফার েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554671532 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
948 লুিচয়া েবগম েমাঃ েহােসন আলী মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663425 1715682460 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
949 আঃ গফ্ফার েমাঃ দারবাদ সরদার মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554671649 1972584520 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
94৯ জান্নাতুল েফরদাuস েমাঃ iসমাঈল মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554671634 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 197780293294৯ জান্নাতুল েফরদাuস েমাঃ iসমাঈল মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554671634 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
951 েফরদাuসী েমাঃ আঃ সাত্তার মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554665877 1978254600 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
952 তাসিলমা েবগম েমাঃ হারুন েখাকন মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554662892 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
953 সালমা েবগম েমাঃ মাছুম খিলফা মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554000030 1914582420 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
954 েপয়ারা েবগম েমাৎ শাহজান েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663662 1697584765 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
955 িশিরনা েমাঃ েদেলায়ার মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554670477 1945825460 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
956 হাoয়া খাতুন েমাঃ আঃ রাজ্জাক মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554000033 1975245820 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
957 শািহনা েবগম েমাঃ বাদল েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663309 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
958 ময়না েবগম েমাঃ জাহাঙ্গীর মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554000016 1975274600 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
959 নািছমা েবগম চন্নু িময়া মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663483 1695750045 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
95৯ েগালাম মoলা েমাঃ েশেহর আলী পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554666417 1987570017 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
961 কাজল েরখা েমাঃ জাহাঙ্গীর মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554670346 01929-647900 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
962 কুলছুম েবগম েমাঃ সামসু সরদার মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554671257 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
963 আেনায়ারা েমাঃ সােলক হাoঃ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554670292 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
964 িনয়ামত েমাঃ রমজান আলী পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554620808 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
965 জেবদা েমাৎ জনাব আলী মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554664359 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932965 জেবদা েমাৎ জনাব আলী মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহা ী 4717554664359 পা য়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 19778 2932
966 কিহনুর েমাঃ মুরাদ আলী মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554670893 168546821 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
967 হািলমা েবগম েমাঃ েগালাম রসুল মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663486 1985775600 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
968 েরেহনা েমাঃ কিবর েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663159 1938270045 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
969 হািসনা েমাঃ হাসান মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554662839 1756852466 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
96৯ মান্নান আলী িমর েমাঃ ছােদম আলী মীর পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554000562 1982462800 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932



971 ছািবনা েমাঃ িলটন সরদার মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554662843 1985274612 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
972 মুক্তা েবগম েমাঃ জামাল uিদ্দন মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554670215 01972-314597 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
973 ফারুক গাজী েমাঃ মান্নান  গাজী েমাঃ মান্না গাজী কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554662662 1915002756 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
974 েরেহনা েমাঃ আমজাদ েমাল্লা মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554670963 1978242100 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
975 আিমব্য়া েবগম েমাঃ হােরছ হাoঃ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554670419 1971988500 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
976 আলাuিদ্দন েমাঃ েখারেশদ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554670231 1739452463 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
977 মানছুরা েবগম েমাঃ বাদলা েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663055 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
978 রুনা েবগম েমাঃ আফজাল েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554667444 1746258140 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
979 েজােহারা েবগম েমাঃ শাহাজান মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554671060 1758246255 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
97৯ হািসনা েবগম েমাঃ আiয়ুব আলী েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554668415 1625007485 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
981 জািহদা েবগম েমাঃ সুলতান েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554662632 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932981 জািহদা েবগম েমাঃ সুলতান েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554662632 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
982 আেলক েশখ েমাঃ মমেরজ েশখ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554664083 01949-603694 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
983 পারুল েবগম েমাঃ েতাতা িময়া মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554662419 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
984 মিজনা েবগম েমাঃ রুস্তম মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554671005 1642475960 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
985 আসমা েবগম েমাঃ রিশদ েগালদার মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554667408 1615247045 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
986 েরক্সনা েবগম েমাঃ মােলক ফিকর মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554668070 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
987 পুষ্পেহলা মনেতাষ েহলা মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554683598 1925682450 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
988 আবু তােলব েমাঃ সােদক আলী েশখ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663554 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
989 রিবuল iসলাম েমাঃ েমাকেছদ আলী েশখ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554667782 1985274604 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
98৯ iসমাiল গাজী েমাৎ কিরম uিদ্দন গাজী পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554664340 1968524520 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
991 মিহদুল iসলাম েমাঃ নূর iসলাম পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 471758169595973 1915836700 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
992 মেনায়ারা েমাঃ শিহদুল েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554670569 1918458241 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
993 রিশদা েবগম েমাঃ খায়রুল iসলাম মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554665457 1911838182 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
994 নাজিনন সুলতানা েমাঃ েমাশােরফ েহােসন মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554000502 1911458246 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
995 জািহদুল iসলাম েমাঃ iসলাম েহােসন পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554670701 1914854698 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
996 লিতফা আক্তার েমাঃ খন্দকার eনামুল হক মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554669025 1818458240 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932996 লি ফা আক্তার েমা  খন্দকার eনামুল হক মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহা ী 4717554669 25 181845824 িরয়াদ েহােসন খান 19778 2932
997 িমিন েবগম েমাঃ খিলল েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554665574 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
998 শািহনা েবগম েমাঃ েলয়াকত আলী েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554668438 1982458241 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
999 খােলক হাoলাদার েমাঃ েসেকন্দার হাoঃ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554415078 1985274458 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
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৯13 নাছিরন েবগম েমাঃ েগালাম িকবরীয়া মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554667912 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
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৯4৯ িশuলী েবগম েমাঃ আঃ জিলল েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554662478 1945820046 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
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৯54 িশল্পী েবগম েমাঃ বাবুল খা মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554662529 01796-245241 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
৯55 মেনায়ারা েমাঃ মাসুম খিলফা মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554670029 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
৯56 uেম্ম রুসান েমাঃ মিনরুল iসলাম মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554669019 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
৯57 আiিরন সুলতানা েমাঃ খন্দকার মুস্তাক আহম্মদ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554669024 1619524004 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
৯58 সািফয়া আক্তার েমােহানা েমাঃ মিহদুল iসলাম মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554669986 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932৯58 সািফয়া আক্তার েমােহানা েমা  মিহদুল iসলাম মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহা ী 4717554669986 পা য়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 19778 2932
৯59 জালাল েশখ েমাঃ আিদল uিদ্দন পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 1712584481 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
৯5৯ তাছিলমা েবগম েমাঃ হািনফ খিলফা মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554671263 01734-252510 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
৯61 জিসম সoদাগার েমাঃ েছাবহান সoদাগার পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554655796 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
৯62 খােলদা েবগম েমাঃ েহমােয়ত েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554645298 1922414524 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
৯63 আঃ রিহম হাoঃ েমাঃ আঃ রব হাoঃ মিহলা কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663907 1919232452 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932



৯64 েরখা েবগম েমাঃ রিবuল iসলাম মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554645059 1922451411 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
৯65 পারুল েবগম েমাঃ িবল্লাল েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663080 1918542041 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
৯66 আেনায়ারা েবগম েমাঃ নািসর uিদ্দন মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663078 1922145214 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
৯67 তািনয়া আক্তার রিহমা েমাঃ রুেবল েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554000135 1916442400 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
৯68 তাছিলমা খাতুন েমাঃ আলমগীর েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554650081 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
৯69 তাছিলমা েমাঃ শাহজান েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554662928 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
৯6৯ জুেয়ল েশখ েমাঃ হারুন েশখ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554000148 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
৯71 ফিরদা েবগম েমাঃ আলমগীর মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554664155 1712254585 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
৯72 পারভীন েমাঃ িমজান েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663084 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
৯73 শািহনা েবগম েমাঃ সালাম েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663109 1716585240 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
৯74 রিজনা েবগম েমাঃ নূরুল আিমন মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554664884 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932৯74 রিজনা েবগম েমাঃ নূরুল আিমন মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554664884 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
৯75 পারুল েবগম েমাঃ েবলােয়ত েমাল্লা মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554694077 1722154100 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
৯76 রিহমা েবগম েমাঃ আিকল uিদ্দন মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663384 1818150147 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
৯77 মনজু েমাল্লা েমাঃ হােশম েমাল্লা পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554668295 1989602378 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
৯78 iমরান সানা েমাঃ েখাকন সানা মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554000202 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
৯79 পািখ েমাঃ রিহম েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554630997 01998-909213 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
৯7৯ খুিশদা েবগম েমাঃ িলয়াকত েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554667902 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
৯81 খােলদা েবগম েমাঃ েহমােয়ত েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663083 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
৯82 েমাঃ রুেবল েশক েমাঃ আঃ রব হাoঃ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 19914717554000300 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
৯83 হািলমা েবগম েমাঃ রিবuল iসলাম মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663073 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
৯84 শিহদুল iসলাম েমাঃ খিললুল iসলাম পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663080 1912545214 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
৯85 আকিলমা েবগম েমাঃ হািফজুর রহমান মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554666878 1917166500 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
৯86 েজসিমন আক্তার েমাঃ সুমন মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554666752 1723584201 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
৯87 আয়িত aিনল শীল মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554671932 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
৯88 েমির খাতুন েমাঃ আবুল েহােসন মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663995 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
৯89 মমতাজ েবগম েমাঃ নূরুজ্জামান মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663442 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932৯89 মম াজ েবগম েমা  নূরুজ্জামান মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহা ী 4717554663442 পা য়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 19778 2932
৯8৯ েজসিমন েমাঃ েগালাম সােরায়ার মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663443 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
৯91 ফােতমা েবগম েমাঃ আিমর েহােসন মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663441 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
৯92 েসিলনা েবগম েমাঃ েগয়াস uিদ্দন সরদার মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663145 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
৯93 িমিলনা েবগম েমাঃ oিলয়ার রহমান মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554668241 1723852741 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
৯94 আঙ্গুরা েবগম েমাঃ েমাঃ হািববুর রহমান মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554668235 1821475800 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932



৯95 েমাঃ আলী আকবর েশখ েমাঃ আলী েহােসন েশখ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554666654 1821457520 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
৯96 মুনছুর আলী েশখ েমাঃ আঃ মিজদ েশখ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 47175546673735 1945075070 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
৯97 িবuিট েমাঃ হাচান আলী মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554662841 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
৯98 ফিরদা েবগম েমাঃ ফজল্লু কিরম মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554668362 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
৯99 লাবিন আক্তার েমাঃ oিহদুল iসলাম মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 117311600922 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
৯9৯ iয়াসিমন েবগম েমাঃ iuসুফ আলী েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554668174 1722458500 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
৯৯1 আেনায়ার ে◌েশখ েমাঃ েমাস্তফা েশখ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554664904 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
৯৯2 সালমা েবগম েমাঃ আশরাফ আলী েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554664899 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
৯৯3 িশকারী হাoয়া আক্তার েমাঃ রিবuল iসলাম মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554000426 1985216500 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
৯৯4 েখারেশদ েমাল্লা েমাঃ ফােহক েমা া পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554668555 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
৯৯5 কুলসুম েবগম েমাঃ রিবuল iসলাম মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554665524 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932৯৯5 কুলসুম েবগম েমাঃ রিবuল iসলাম মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554665524 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
৯৯6 িরিজয়া েবগম েমাঃ জিলল হাoঃ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663339 1982452750 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
৯৯7 েরােকয়া েবগম েমাঃ আবু তােলব সরদার মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554664210 1725484230 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
৯৯8 হািলমা েবগম েমাঃ আবুল েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554664930 1928450462 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
৯৯9 সুিফয়া েবগম েমাঃ আঃ সাত্তার মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554666608 1918456217 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
৯৯৯ ফােতমা েবগম েমাঃ কােদর ফরাজী মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554664924 1927417650 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2111 লক্ষী রাণী পিরমল চ  শীল মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663658 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2112 চানুশীল িবশব্ চ  শীল মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663951 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2113 আিরফ েশখ েমাৎ েসাহরফ েশখ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554664199 1828458240 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2114 সাiফুল েমাল্লা েমাঃ আিজজ েমাল্লা পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554665250 1675217001 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2115 i ািহম েশখ েমাঃ েমাজােম্মল পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554669334 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2116 আঃ রব েমাঃ দলাi েশখ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554664097 1551854712 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2117 আঃ মােলক েমাঃ  আiয়ুব আলী পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554664100 1559815620 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2118 রানু েবগম েমাৎ iসারাত গাজী মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663606 1919854712 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2119 পিল পারিভন েমাঃ আলতাফ েহােসন মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554665417 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
211৯ েরােকয়া েবগম েমাঃ oসমান েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554668237 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 19778029322 ৯ েরােকয়া েবগম েমা  সমান েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহা ী 4717554668237 পা য়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 19778 2932
2121 ফােতমা েবগম েমাঃ খাজা uিদ্দন মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554666689 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2122 িপলিজরা েবগম েমাঃ আলী েহােসন মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554666621 1843564812 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2123 িশল্পী েবগম েমাঃ আলী েহােসন েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554666622 1931881537 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2124 রিমছা েবগম েমাঃ আঃ হািমদ েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554694145 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2125 মিরয়াম েবগম েমাঃ iকবাল েহােসন মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554669551 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932



2126 েসিলনা েবগম েমাঃ আঃ খােলক মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554670088 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2127 মুিক্ত েমাঃ আব্দুল্লাহ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554662853 1728455501 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2128 ফারজানা আফিরন েমাঃ হািমদ মিল্লক মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554679210 1726004582 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2129 রুনা েমাঃ আবু বক্কার মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554662858 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
212৯ ছাফারা েবগম েমাঃ আজগর েহােসন মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554668290 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2131 নূরুন নাহার েমাঃ সাiফুল iসলাম মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554661959 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2132 আিমব্য়া েবগম েমাঃ েগালাম েমাস্তফা িশকদার মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554662463 1982452170 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2133 আঃ রাজ্জাক গাজী েমাঃ আঃ সালাম গাজী পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554662835 1727545820 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2134 ৈসয়দ মাহমুদুল হাসান েমাঃ ৈসয়দ শাজাহান আলী পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554667805 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2135 আiয়ুব েশখ মৃতঃ েমাঃ আকবর আলী পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554667959 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2136 েকােমলা েবগম েমাঃ আলী েহােসন েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554666620 1648240000 িরয়াদ েহােসন খান 19778029322136 েকােমলা েবগম েমাঃ আলী েহােসন েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554666620 1648240000 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2137 iuনুস আলী েশখ েমাঃ রহমান আলী েশখ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 471755464772 1845216700 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2138 সামসুন নাহার েমাঃ আঃ আoয়াল খান মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 471755466247 1926415820 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2139 ফারুক েমাল্লা েমাঃ আবু জাফর েমাল্লা পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 471755466445 1930340531 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
213৯ ফিরদ েমাল্লা েমাঃ জাফর েমাল্লা পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 471755466469 1997490450 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2141 রিহমা েবগম েমাঃ আঃ কােদর হাoঃ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 471755466664 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2142 নুর জাহান েবগম েমাঃ বাবুল েমাল্লা মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554000020 1728457823 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2143 মাসুদুর রহমান েমাঃ সােদক আলী েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 471755466811 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2144 আিজজ েমাল্লা েমাঃ আকবর আলী েশক পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554667994 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2145 সািবনা েবগম েমাঃ iকবল েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 471755466653 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2146 িলিপ েবগম েমাঃ শাহদাত েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 471755461194 1925848242 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2147 মুসিলমা েবগম েমাঃ ফকরুল আলম মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 652280440445 1719456213 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2148 আিতয়ার েমাল্লা েমাঃ লুৎফর েমাল্লা পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554667349 1975456213 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2149 নূরনাহার েবগম েমাঃ ফজলুল হক িশকদার মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554667146 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
214৯ রুপালী েবগম েমাঃ সািকল  মাতুবব্র মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 19944715540009 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2151 েহাসেনয়ারা েমাঃ হুমায়ুন কিবর িমর মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554662510 1719852465 িরয়াদ েহােসন খান 19778029322 5 েহাসেনয়ারা েমা  হুমায়ুন কিবর িমর মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহা ী 471755466251 1719852465 িরয়াদ েহােসন খান 19778 2932
2152 হািসনা েমাঃ হাসান আলী মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554666283 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2153 সিকনা খাতুন েমাঃ েহােসন আলী মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554668198 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2154 হাসনা েবগম েমাঃ গাuস েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554668169 16125400702 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2155 শািহনুর আক্তার eস,eম শািমম েহােসন মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554680502 19824568004 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2156 লাiজু আক্তার িবথী েমাঃ সাজ্জাদ েহােসন িলঃ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554669714 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932



2157 দুলাল িমরদা েমাঃ মােলক িমরদা পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554634921 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2158 আিছয়া েবগম েমাঃ কুদ্দুস ঠাকুর মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554664817 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2159 মাহমুদা খাতুন িরক্তা েমাঃ মহবব্ত iসলাম মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554668389 01946-572639 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
215৯ হােজরা েবগম েমাঃ েরজাuল ি◌কিরম বড়দা মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554665621 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2161 েখােদজা েবগম েমাঃ ছেবদ আলী মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663325 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2162 হািলমা খাতুন েমাঃ কিবর মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554716663 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2163 মনিজলা খাতুন eস,eম নজরুল iসলাম মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554760636 1724852100 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2164 কাজল েবগম েমাৎ মাসুদ েমাল্লা মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554664266 1725648241 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2165 শাহানারা েবগম েমাঃ আiয়ুব আলী মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554665541 1919458210 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2166 ফজল রহমান েমাঃ পাচু েশখ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554664938 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2167 আিতয়ার েশখ েমাঃ েছেকন্দার েশখ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663922 1920458210 িরয়াদ েহােসন খান 19778029322167 আিতয়ার েশখ েমাঃ েছেকন্দার েশখ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554663922 1920458210 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2168 খিললুর রহমান েশখ েমাঃ আফসার েশখ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554668513 1938754100 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2169 আিমরুন েবগম েমাঃ আঃ oহাব খান মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 47175546695619 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
216৯ আক্তার েহােসন েমাঃ আiয়ুব েমাল্লা পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554668419 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2171 রিহমা েবগম েমাঃ আঃ হািনফ হাoঃ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554665008 1726825458 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2172 ডািলম েমাঃ রুস্তম আলী খা পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554670412 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2173 েমির েবগম েমাঃ রািজব খা মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554669907 1925846820 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2174 মাকুল েবগম েমাঃ ফারুক তালুকদার মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554664744 1982451200 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2175 েমেরজান েমাঃ রস্তম আলী খান মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554669961 1971652771 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2176 মিনরুল iসলাম েমাঃ েমাসেলম তালুকদার পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554671270 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2177 নািগস েবগম েমাঃ i ীস েশক মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554666144 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2178 িলিল েবগম েমাঃ iuনুস তালুকদার মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554671298 1924682111 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2179 শািহনুর েবগম েমাঃ আঃ রহমান তালুকদার মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554669960 1982145820 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
217৯ কুলসুম িবিব েমাঃ েমাসেলম তালুকদার মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554671268 1725485000 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2181 মুক্তা েবগম েমাঃ নািসম মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554666775 1716524488 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2182 আরিজনা েবগম েমাঃ আবুল কালাম মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554666867 1928824521 িরয়াদ েহােসন খান 19778029322 82 আরিজনা েবগম েমা  আবুল কালাম মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহা ী 4717554666867 1928824521 িরয়াদ েহােসন খান 19778 2932
2183 হািস েবগম েমাঃ কামরুল মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554668215 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2184 হািস েবগম েমাঃ iuনুচ েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554668154 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2185 েহাসেনয়ারা েবগম েমাঃ আফজাল েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554666774 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2186 লুবনা েবগম েমাঃ আজহার মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554666802 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2187 মাছুরা েবগম েমাঃ সoকত েহােসন েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554668158 1919458247 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932



2188 জািহদুল iসলাম েমাঃ সােদকুল iসলাম পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554668018 1648458215 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2189 আিমব্য়া েবগম েমাঃ আঃ রহমান খান মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554666772 1919785420 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
218৯ েজাসনা েবগম েমাঃ েবেেলােয়ত েহােসন মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554668182 1957854215 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2191 শািহদা েবগম েমাঃ আরমান েহােসন  মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554666777 1920524951 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2192 িবuিট েবগম েমাঃ হাসমত আলী হাoঃ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554664876 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2193 সািবনা iয়াসিমন েমাঃ লিতফ হাoঃ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554662843 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2194 তািনয়া সুলতানা েমাঃ রােশদ আলী েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554679525 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2195 েরােকয়া েবগম েমাঃ খােলক হাoঃ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554667307 1920751874 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2196 সুিম েবগম েমাঃ লিতফ হাoঃ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554000009 1910458240 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2197 নূর জাহান রুহুল আিমন মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554665295 1985475100 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2198 রিহমা েমাঃ চান িময়া মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554667380 1919157824 িরয়াদ েহােসন খান 19778029322198 রিহমা েমাঃ চান িময়া মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554667380 1919157824 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2199 জািহদুর রহমান েমাঃ সoকাত আলী েশখ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554667327 1918157485 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
219৯ িফেরাজা েবগম েমাঃ জািকর েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554662682 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
21৯1 েহনা আক্তার েমাঃ eনামুল iসলাম মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554000030 1719854620 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
21৯2 নািদরা েবগম েমাঃ মাছুম েমাল্লা মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554668121 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
21৯3 কিহনুর েমাঃ আবু সাiদ iজাদার মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554666036 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
21৯4 িরনা পারভীন eস eম েরাকনুজ্জামান মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554667370 1917895242 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
21৯5 oদুত েশখ েমাঃ মুনছুর আলী েশখ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554668227 1918452152 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
21৯6 েমাসাঃ েবগম েমাঃ oিলয়ার েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554666455 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
21৯7 ফােতমা েবগম েমাঃ সoকত েহােসন েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554668531 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
21৯8 রুিম েবগম েমাঃ সােদকুল iসলাম মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554668531 01611-897456 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
21৯9 আবুল কােশম খান েমাঃ আঃ রহমান খান পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554668531 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
21৯৯ ছেরায়ার েহােসন েমাঃ রবলােয়ত েহােসন পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554668266 01551-857812 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2211 েহেলনা েবগম েমাঃ আরমান েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554668114 01925-622998 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2212 আঃ হাi হাoঃ েমাঃ হাসমত আলী হাoঃ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554664892 01918-963258 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2213 পারুল েবগম েমাঃ লিতফ হাoঃ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554664879 01950-147852 িরয়াদ েহােসন খান 197780293222 3 পারুল েবগম েমা  লি ফ হা  মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহা ী 4717554664879 195 147852 িরয়াদ েহােসন খান 19778 2932
2214 েমাহাম্মাদ আলী েশখ েমাঃ রােশদ আলী েশখ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554668243 1913258369 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2215 সািফয়া নাসিরন েমাঃ খােলক হাoঃ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554667229 01785-987456 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2216 কুলসুম েবগম েমাঃ লিতফ হাoঃ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554664869 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2217 মমতাজ েবগম েমাঃ রুহুল আিমন মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554665586 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2218 তােরক েশখ েমাঃ চান িময়া পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554664969 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932



2219 েজসিমন েবগম েমাঃ সoকাত আলী েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554666764 পাoয়া যায়নাi িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
221৯ েসিলনা েবগম েমাঃ জািকর েশখ মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554666776 01985-987452 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2221 েরকেসানা েবগম েমাঃ েমাতােলব মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554666756 01789-654123 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2222 খািদজা েবগম েমাঃ আেনায়ার েহােসন খান মিহলা গৃিহনী বাগমারা 2 নং 3নং ৈনহাটী 4717554668147 01954-689745 িরয়াদ েহােসন খান 1977802932
2223 লৎফর রহমান েমাঃ নূর আলী েশখ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554665121 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2224 আঃ হক েশখ েমাঃ আঃ আিজজ েশখ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554665121 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2225 আেনায়ারা েবগম েমাঃ মুক্তার েহােসন মিহলা গৃহীনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554664853 017740015299 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2226 েফরেদৗসী েবগম েমাঃ শিহদ হাoঃ মিহলা গৃহীনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554666975 01941058309 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2227 মিরয়ম েবগম েমাঃ আiজ uিদ্দন সরদার মিহলা গৃহীনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554664886 01980431425 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2228 পারুল েবগম েমাঃ oিহদ েশখ মিহলা গৃহীনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554664591 01750162111 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2229 নািগজ েবগম েমাঃ আঃ রাজ্জাক মিহলা গৃহীনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554665568 01750162111 মারুফ েহােসন খান 17153528102229 নািগজ েবগম েমাঃ আঃ রাজ্জাক মিহলা গৃহীনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554665568 01750162111 মারুফ েহােসন খান 1715352810
222৯ ফিরদা েবগম েমাঃ আঃ oহাব মিহলা গৃহীনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554665857 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2231 আঃ সালাম গাজী েমাঃ আঃ কিরম গাজী পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554666905 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2232 িবলিকছ খাতুন েমাঃ সুলতান েশক মিহলা গৃহীনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554667398 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2233 রিহমা েবগম েমাঃ জিলল হাoঃ মিহলা গৃহীনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554665984 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2234 আয়শা েবগম eম,e রােশদ মিহলা গৃহীনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554666067 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2235 হাজরা েবগম েমাঃ আঃ সাত্তার েমাল্লা মিহলা গৃহীনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554667738 01721007974 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2236 হািসনা েবগম েমাঃ আলাuিদ্দন েশখ মিহলা গৃহীনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554668501 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2237 আঃ মিজদ েমাঃ আঃ আিজজ েমাল্লা পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 471754668063 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2238 েরকেসানা েবগম েমাঃ িমলন েশখ মিহলা গৃহীনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554668401 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2239 কুলছুম েবগম েমাঃ হারুন েশখ মিহলা গৃহীনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554666953 মারুফ েহােসন খান 1715352810
223৯ লায়িল খাতুন েমাঃ আিজজ েশখ মিহলা গৃহীনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554662509 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2241 নূর জাহান েবগম েমাঃ কাoসার গাজী মিহলা গৃহীনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554667136 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2242 কিহনুর েবগম েমাঃ oদুদ েমাল্লা মিহলা গৃহীনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554668232 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2243 তািনয়া খাতুন েমাঃ iসমাiল েহােসন মিহলা গৃহীনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554666832 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2244 হািমদা েমাঃ কুদ্দুস িময়া মিহলা গৃহীনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554667305 01919544499 মারুফ েহােসন খান 17153528102244 হািমদা েমা  কুদ্দুস িময়া মিহলা গৃহীনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহা ী 47175546673 5 1919544499 মারুফ েহােসন খান 171535281
2245 মুক্তা েবগম েমাঃ মিফজুল iসলাম মিহলা গৃহীনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546000078 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2246 ফিরদা েবগম েমাঃ আবুল কালাম সরদার মিহলা গৃহীনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554664480 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2247 মিনরা েবগম েমাঃ নজরুল iসলাম মিহলা গৃহীনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554664329 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2248 িনলুফা iয়াসিমন েমাঃ iনুস েশখ মিহলা গৃহীনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554666933 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2249 েজসিমন আক্তার েমাঃ রজব আলী সরদার মিহলা গৃহীনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175542000460 মারুফ েহােসন খান 1715352810



224৯ জািমলা েবগম েমাঃ হােশম আলী িমর মিহলা গৃহীনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554662505 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2251 নাজমা েবগম েমাঃ আবুসা েশখ মিহলা গৃহীনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554667358 01910325959 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2252 iয়াসিমন মৃতঃ আঃ oহাব মিহলা গৃহীনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554666944 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2253 iuনুস েশখ মসেলম েশখ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554666775 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2254 নূর নাহার আিজজ মিহলা গৃহীনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554667385 01985205858 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2255 রুকসানা েবগম জািহদুল iসলাম মিহলা গৃহীনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554665162 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2256 রািশদা েবগম রিশদ হাoঃ মিহলা গৃহীনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554668974 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2257 আফেরাজা েবগম আলমিগর েশখ মিহলা গৃহীনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554665164 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2258 েরােমছা িবিব ৈসয়দ iসমত আলী মিহলা গৃহীনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554666893 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2259 েসেকলা েবগম আবুল বাশার েশখ মিহলা গৃহীনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554668425 01941262747 মারুফ েহােসন খান 1715352810
225৯ জািকর েহােসন আঃ oহাব েশখ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554665065 01913779237 মারুফ েহােসন খান 1715352810225৯ জািকর েহােসন আঃ oহাব েশখ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554665065 01913779237 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2261 জােহদা েবগম আকবর আলী েশখ মিহলা গৃহীনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554668062 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2262 সাথী েবগম বাবুল েশখ মিহলা গৃহীনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 471755466472 01957601365 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2263 নাজমা েবগম আঃ সালাম মিহলা গৃহীনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554663760 01957576544 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2264 ফজল্লুল কিরম েমাজাহার েশখ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554667891 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2265 আেনায়ার েহােসন েমাঃ আফজাল েহােসন পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554663912 01725075926 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2266 কুদ্দুস আলী েশখ েমাঃ iমান uিদ্দন েশখ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554694098 01733408026 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2267 সাথী েবগম েমাঃ আঃ সাত্তার েশখ মিহলা গৃহীনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554666594 01994550402 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2268 রিহমা েবগম েমাঃ iমদাত আলী েশখ মিহলা গৃহীনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554661400 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2269 আিমনুল iসলাম েমাঃ বািতল েমাল্লা মিহলা গৃহীনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554664019 01996609159 মারুফ েহােসন খান 1715352810
226৯ আেলয়া েবগম েমাঃ আফজাল েহােসন মিহলা গৃহীনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554659902 01747108759 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2271 সােছহা েমাঃ িসিদ্দক াপারী মিহলা গৃহীনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554670218 0199420384 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2272 মাহফুজা েমাঃ আঃ সালাম খদ্দকার মিহলা গৃহীনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554666194 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2273 সােলহা েবগম েমাঃ আরমান েশখ মিহলা গৃহীনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554669578 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2274 সুকুর আলী েশখ েমাঃ iসমাiল েশখ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554663809 01725261051 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2275 মমতাজ েবগম েমাঃ আবুল কালাম খান মিহলা গৃহীনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554663847 মারুফ েহােসন খান 17153528102275 মম াজ েবগম েমা  আবুল কালাম খান মিহলা গৃহীনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহা ী 4717554663847 মারুফ েহােসন খান 171535281
2276 iবাদুল েশখ েমাঃ আিমর আলী েশখ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554666114 01729777809 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2277 শীলা রাণী শীল দলু রাণী শীল মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554663953 01742251920 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2278 মািরয়া কিবিতয় খন্দকার িজয়াuল হক মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554669026 01932552769 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2279 আলািমন মৃধা আনছার মৃধা পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554665149 01984104712 মারুফ েহােসন খান 1715352810
227৯ আসমা েবগম েমাঃ শিহদ েশখ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546 01729886614 মারুফ েহােসন খান 1715352810



2281 রিহমা েবগম েমাঃ সুমন েশখ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546 01729886614 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2282 হািলমা েবগম েমাঃ আজাহার আলী ফিকর মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554665336 01965528360 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2283 হািসনা েবগম েমাঃ সালাম গাজী মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554667381 01965528360 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2284 রoশনারা েবগম েমাঃ সুকুর আলী হাজারী মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546 01965528360 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2285 i ািহম েশখ েমাঃ আঃ হািকম েশখ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546 01965528360 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2286 মান্নান গাজী েমাঃ পবন গাজী পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546 01965528360 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2287 েজসিমন আক্তার েমাঃ iয়ািহয়া েমাল্লা মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546 01965528360 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2288 জয়নব েবগম েমাঃ আজমল েহােসন মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546 01718553894 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2289 সুমী েবগম েমাঃ তুিহন েশখ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546 মারুফ েহােসন খান 1715352810
228৯ সুিফয়া েবগম েমাঃ হােসন েমাল্লা মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2291 িশলা েবগম েমাঃ oিহদুল গাজী মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546 মারুফ েহােসন খান 17153528102291 িশলা েবগম েমাঃ oিহদুল গাজী মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2292 রািহলা েবগম েমাঃ সেলমান েশখ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2293 মনিজরা েবগম েমাঃ নূর েমাহাম্মাদ েশখ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554670458 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2294 আশা রাণী শীল িদিলপ চ  সীল মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546663954 01929184495 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2295 েরােকয়া েমাঃ লিতফ হাoঃ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554675465 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2296 মিনরা েমাঃ েগালাম রসূল মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554652773 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2297 শািহদা েবগম েমাঃ েরজাuল েশখ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2298 শািহদা েবগম েমাঃ আনসার েশখ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546 01957609278 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2299 েজাসনা েবগম েমাঃ আঃ মান্না গাজী মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546 01924808384 মারুফ েহােসন খান 1715352810
229৯ কিহনুর েবগম েমাঃ হাসান আলী েশখ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546 01992727993 মারুফ েহােসন খান 1715352810
22৯1 ফিরদা েমাঃ আবু বক্কর িসিদ্দক মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546 মারুফ েহােসন খান 1715352810
22৯2 িলিপ েবগম েমাঃ আঃ সাত্তার েশখ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546 মারুফ েহােসন খান 1715352810
22৯3 জােহদা েবগম েমাঃ িবল্লাল েহােসন মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546 মারুফ েহােসন খান 1715352810
22৯4 মামুন েশখ েমাঃ আঃ সাত্তার েশখ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554666742 মারুফ েহােসন খান 1715352810
22৯5 রুহুল আিমন েমাঃ আঃ খােলক েশখ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554666724 মারুফ েহােসন খান 1715352810
22৯6 িশিরনা েবগম েমাঃ িদলদার আলী মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546 মারুফ েহােসন খান 171535281022৯6 িশিরনা েবগম েমা  িদলদার আলী মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহা ী 47175546 মারুফ েহােসন খান 171535281
22৯7 আঃ আলী খা েমাঃ oেহদ আলী খা পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546 মারুফ েহােসন খান 1715352810
22৯8 আিজজুল েমাঃ আঃ মিজদ হাoঃ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546 মারুফ েহােসন খান 1715352810
22৯9 বাচ্ছু েশখ েমাঃ গফুর মাতবব্র পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546 01729777407 মারুফ েহােসন খান 1715352810
22৯৯ েরনু েবগম েমাঃ আলমগীর আলী মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546664721 01949206199 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2311 েপয়ারা েবগম েমাঃ শিহদুল জমাদ্দার মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554670988 01986609177 মারুফ েহােসন খান 1715352810



2312 েমািল্লক আলী আকবর েমাঃ েমৗলিভ eবারত আলী পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554666370 01915468512 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2313 েস্নহলতা কািতক রানা মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546 01993910734 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2314 লািক জাফর িমনা মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546 01993910734 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2315 আেবদা সুলতানা েশখ আকমল েহােসন মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2316 েমাস্তফা েমাঃ শিফর uিদ্দন েশখ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2317 েহেলনা েমাঃ বাচ্ছু েমাল্লা মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546669663 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2318 েহেলনা েমাঃ িমজানুর রহমান মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546669383 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2319 েরািজনা আক্তার েমাঃ েশখ মামুন মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546 মারুফ েহােসন খান 1715352810
231৯ i ািহম েশখ েমাঃ সামছুর রহমান পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554666652 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2321 েরািজয়া সুলতানা েমাঃ মনু গাজী মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554666605 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2322 কদবানু েমাঃ আঃ আলী েশখ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554667548 মারুফ েহােসন খান 17153528102322 কদবানু েমাঃ আঃ আলী েশখ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554667548 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2323 শাহাদাত েহােসন হাoঃ েমাঃ আদম আলী হাoঃ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546 01943446946 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2324 নািছমা েবগম েমাঃ েগালাম খান মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546 01911158165 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2325 েরসমা আক্তার েমাঃ েসােহল েহােসন িলটন মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546 01727439655 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2326 আেলয়া েবগম েমাঃ েসিলম েশখ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546 01967637016 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2327 েসােহল মিল্লক েমাঃ জাহাঙ্গীর মিল্লক পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2328 iuসুল হাoঃ সামছুল হক হাoঃ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2329 মিহদ েশখ েমাঃ েমাসােরফ েশখ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546663641 01746286360 মারুফ েহােসন খান 1715352810
232৯ ঝরনা েবগম েমাঃ আলী মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554663975 01934032925 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2331 হারুনার রিশদ েমাঃ সামছু হাoঃ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554663676 01757808011 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2332 েসােহল েশখ েমাঃ iসমাiল েশখ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554697691 01922652951 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2333 িমন্টু মুিন্স েমাঃ oিহদুল মুিন্স পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554663668 01922652951 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2334 শিহদ েশখ েমাঃ েমাসােরফ েশখ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554666435 01988495752 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2335 ে◌আঃ জবব্ার হাoঃ েমাঃ মােজদ হাoঃ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554663927 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2336 iসহাক েশখ েমাঃ হােসম েশখ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554665303 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2337 সািফয়া েবগম েমাঃ বাবুল েহােসন মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554663679 মারুফ েহােসন খান 17153528102337 সািফয়া েবগম েমা  বাবুল েহােসন মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহা ী 4717554663679 মারুফ েহােসন খান 171535281
2338 রুমা েবগম েমাঃ নােদর েচৗধূির মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2339 হািসনা েবগম েমাঃ িমন্টু সরদার মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546 মারুফ েহােসন খান 1715352810
233৯ নয়না েবগম েমাঃ িলপু সরদার মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2341 ফিরদা েবগম েমাঃ মুনছুর েশখ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2342 িরনা েবগম েমাঃ েমাস্তফা েশখ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546 01752206294 মারুফ েহােসন খান 1715352810



2343 জেবদা েবগম েমাঃ iমান uিদ্দন েশখ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546 01757838970 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2344 নূর জাহান েবগম েমাঃ েখাকন েশখ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546 01757838970 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2345 চম্পা েবগম েমাঃ হারুন হাoঃ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546 01914911986 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2346 আেমনা েবগম েমাঃ আবুল গাজী মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554666868 01928149351 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2347 শিরফা খানম খান আঃ হািকম মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554668376 01737654345 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2348 ফিরদা েবগম েমাঃ iমতাজ আলী েশখ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554667071 01956639247 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2349 নািছমা েবগম েমাঃ নূর হািবব েশখ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554667017 মারুফ েহােসন খান 1715352810
234৯ সেলমান িশকদার েমাঃ মুনছুর িশকদার পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554670923 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2351 ফজলূ মাতবব্র েমাঃ আঃ মিজদ মাতবব্র পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554670848 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2352 আঃ হািলম েশখ েমাঃ আঃ oেহদ েশখ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554670916 01931881771 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2353 জািকর াপারী েমাঃ রাজ্জাক বয্াপির পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554670380 মারুফ েহােসন খান 17153528102353 জািকর াপারী েমাঃ রাজ্জাক বয্াপির পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554670380 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2354 েসিলনা েবগম েমাঃ শাজাহান মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554642414 01931285093 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2355 সামাদ আজাদ েমাঃ আজগর আলী পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554663093 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2356 হািনফ েমাল্লা েমাঃ আঃ জিলল েমাল্লা পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554000206 01910323521 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2357 েরেবকা েবগম েমাঃ আঃ মান্না েশখ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554667676 01969403667 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2358 ফিজলা েবগম েমাঃ েহদােয়ত আলী খান মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554662424 01961265218 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2359 শােহদা েবগম েমাঃ আঃ জিলল েমাল্লা মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554666424 01926450596 মারুফ েহােসন খান 1715352810
235৯ হারুনার রিশদ েমাঃ করম আলী খা পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554666434 01928033698 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2361 মেমনা েবগম েমাঃ i ািহম খান মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 471755464662416 01962047117 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2362 আঃ েসাবহান েমাঃ aনয্াত আলী েমাল্লা পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554664088 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2363 হাসন েমাল্লা েমাঃ আঃ জিলল েমাল্লা পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554000285 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2364 ফােতমা েবগম েমাঃ সবহান েমাল্লা মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554662629 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2365 েহমােয়ত আলী খান েমাঃ েমাসেলম খান পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554662425 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2366 েরােকয়া েবগম হািববুর গাজী মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554605195 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2367 আকিলমা েবগম েমাঃ মহারাজ মৃধা মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554664530 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2368 িপনিজরা েবগম েমাঃ হারুন খা মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554662435 01918603845 মারুফ েহােসন খান 17153528102368 িপনিজরা েবগম েমা  হারুন খা মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহা ী 4717554662435 19186 3845 মারুফ েহােসন খান 171535281
2369 i ািহম খা েমাঃ সুন্দর আলী খা পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554662418 মারুফ েহােসন খান 1715352810
236৯ ফিরদা েমাঃ i ািহম মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554664542 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2371 খােলদা েবগম েমাঃ েমাসােরফ েহােসন মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554665491 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2372 িবuিট েবগম েমাঃ আসাদ মিল্লক মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554663356 01918603845 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2373 মুক্তা েবগম েমাঃ সাগর মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554663028 মারুফ েহােসন খান 1715352810



2374 সােলহা েবগম েমাঃ হািববুর রহমান মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554664693 01786044664 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2375 সািবনা iয়াসিমন েমাঃ iকবল েহােসন মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554664934 01786044664 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2376 েশপালী েবগম েমাঃ জয়নল আেবিদন মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554665605 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2377 সািথ েবগম েমাঃ েরজাuল েশখ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554664220 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2378 জেবদা েবগম েমাঃ নূর েমাহাম্মাদ েশখ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 471755465564 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2379 আকিলমা েবগম জািহদ েহােসন হাoঃ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554664997 মারুফ েহােসন খান 1715352810
237৯ iিত েবগম েমাঃ রাজ্জাক মিল্লক মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554669449 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2381 েমাসাঃ আেমনা েবগম মাহাতাব uিদ্দন মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554664935 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2382 েপয়ারা েবগম বাবুল েশখ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554663563 01955003549 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2383 েশপালী েবগম শাহাজান বয্াপাির মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546671261 018501894428 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2384 ফিরদা েবগম েমাঃ আেনায়ার েশখ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554694247 01850189428 মারুফ েহােসন খান 17153528102384 ফিরদা েবগম েমাঃ আেনায়ার েশখ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554694247 01850189428 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2385 িশল্পী খাতুন েমাঃ বাবুল েহােসন মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546 01861775803 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2386 নািদরা েমাঃ িজয়াuর রহমান মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2387 নাজিমন েবগম েমাঃ হাসান হাoঃ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2388 েজাসনা েবগম েমাঃ িফকুন েশখ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2389 মুিন্ন েবগম েমাঃ শিরফুল iসলাম মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546 মারুফ েহােসন খান 1715352810
238৯ খািদজা েবগম েমাঃ আবু হািনফ েশখ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546 01948156104 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2391 লািক পারিভন েমাঃ হািবব সরদার মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2392 ঝুমুর আক্তার েমাঃ মিহদুল মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2393 রিহমা েবগম েমাহাম্মাদ আলী েশখ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546 01992937216 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2394 লিতফা েবগম মুসা গাজী মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2395 িনলুফা েবগম েমাঃ মস্তফা তালুলকদার মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546 01929660974 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2396 রােবয়া আক্তার রুপা েমাঃ িলটন েশখ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2397 রােবয়া েবগম েমাঃ শিফকুল iসলাম মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2398 শাহানারা েবগম েমাঃ আমজাদ েশখ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554665477 01626323905 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2399 কিহনুর েবগম েমাঃ আক্তারুজ্জামান মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554669177 01923184539 মারুফ েহােসন খান 17153528102399 কিহনুর েবগম েমা  আক্তারুজ্জামান মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহা ী 4717554669177 1923184539 মারুফ েহােসন খান 171535281
239৯ জািকয়া েবগম েমাঃ মুিজবর েশখ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554665282 01739966726 মারুফ েহােসন খান 1715352810
23৯1 ডিলনা েবগম েমাঃ আক্তার uিদ্দন েশখ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554666634 01987040968 মারুফ েহােসন খান 1715352810
23৯2 আiিরন সুলতানা েমাঃ বাবুল েশখ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554667788 01987040968 মারুফ েহােসন খান 1715352810
23৯3 নূর নাহার েমাঃ কাoসার মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554666632 01738478721 মারুফ েহােসন খান 1715352810
23৯4 ফােতমা েবগম েমাঃ হাসান খান মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554666188 01781746321 মারুফ েহােসন খান 1715352810



23৯5 লাবিন েবগম েমাঃ সাহাদাৎ িবশব্াস মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554000407 01912255532 মারুফ েহােসন খান 1715352810
23৯6 িশuিল েবগম েমাঃ সােহব আলী েশখ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554666635 01916525256 মারুফ েহােসন খান 1715352810
23৯7 েমেহরুন েমাঃ েমাসেলম েশখ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 471755465528 01992937216 মারুফ েহােসন খান 1715352810
23৯8 মুিন্ন খাতুন েমাঃ মিফজুল iসলাম মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554668550 01948156104 মারুফ েহােসন খান 1715352810
23৯9 আলীিমন েশখ েমাঃ গাuস েশখ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554667299 018611775803 মারুফ েহােসন খান 1715352810
23৯৯ হােজরা েবগম েমাঃ সােদক আহেম্মদ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554664925 01850189428 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2411 আিছরুন েবগম েমাঃ গাuস েশখ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554667296 01850189408 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2412 েসিলনা েবগম েমাঃ সেরায়ার েশখ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 471755467265 01996682027 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2413 রoশনারা েবগম েমাঃ দাuত েশখ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554667188 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2414 লািক েবগম েমাঃ নজরুল আলী িমর মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554662672 017964575071 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2415 তাসিলমা েবগম েমাঃ রিবuল iসলাম মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554665563 মারুফ েহােসন খান 17153528102415 তাসিলমা েবগম েমাঃ রিবuল iসলাম মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554665563 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2416 হািলমা খাতুন েমাঃ মুিজবর রহমান মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554667935 017913032306 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2417 লাজু েবগম েমাঃ শহর আলী সরদার মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554666647 01998909384 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2418 আেমনা েবগম েমাঃ েমাতােলব েশখ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554663402 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2419 ডিল েবগম েমাঃ রুহুল হাoঃ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554677069 মারুফ েহােসন খান 1715352810
241৯ oসমান েশখ েমাঃ আঃ সামাদ েশখ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554668239 01859081863 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2421 শািহদা েবগম েমাঃ আিতয়ার ভূiয়া মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554664584 01937587270 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2422 আশরাফ েশখ েমাঃ সামছুর রহমান পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554665508 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2423 মােলকা েবগম েমাঃ oমর আলী মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554000223 01995145509 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2424 মারুফা iসলাম ডািলয়া eস,eম নজরুল iসলাম মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554667707 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2425 জািকয়া সুলতানা েমাঃ আঃ জিলল েশখ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554668835 01764546284 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2426 রুিবয়া আঃ রিশদ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554671631 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2427 জােমলা েবগম েমাঃ ফারুক গাজী মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554663543 01767508795 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2428 সােলহা েবগম েমাঃ েসােহল েহােসন হাoঃ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554668294 01935275255 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2429 মুরিশদা েবগম িবল্লাল েহােসন মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554667586 01921826071 মারুফ েহােসন খান 1715352810
242৯ রুকসানা পারিভন েমাঃ নজরুল iসলাম খিবর মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4795130514630 মারুফ েহােসন খান 1715352810242৯ রুকসানা পারি ন েমা  নজরুল iসলাম খিবর মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহা ী 479513 51463 মারুফ েহােসন খান 171535281
2431 খািদজা েবগম েমাঃ েনছার uিদ্দন েমাল্লা মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554668338 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2432 জাহািঙ্গর েহােসন েমাঃ েসানা uল্লাহ েশখ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554671493 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2433 সিনয়া েমাঃ জুম্মান েশখ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554671490 019869127612 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2434 িরনা েবগম েমাঃ কামাল uিদ্দন মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554671490 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2435 নািসমা েবগম েমাঃ iি স আলী েখাকন মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554665132 মারুফ েহােসন খান 1715352810



2436 কুলসুম েমাঃ রািজব সরদার মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554669983 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2437 হািলমা েবগম েমাঃ iসহাক েশখ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554665304 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2438 েকােমলা েবগম েমাঃ আঃ সালাম েশখ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554667706 01933862970 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2439 িমনা iসলাম েমাঃ নজরুল iসলাম মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 471755400018 01938682900 মারুফ েহােসন খান 1715352810
243৯ তােহরা েবগম েমাঃ শিহদুল iসলাম মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554666204 01836510951 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2441 নাজমা েবগম েমাঃ হারুন েশখ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554663971 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2442 সুিফয়া েবগম েমাঃ শিহদ েশখ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554666715 01871396760 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2443 আতাহার গাজী েমাঃ আঃ সামাদ গাজী পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554667976 01795355267 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2444 েকািহনুর েবগম শিফক েমাড়ল মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717546 01862995146 মারুফ েহােসন খান 1715352810

2445 iসুফ আলী সরদার েমাঃ আঃ মিজদ সরদার পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী
4717546 019982166672

মারুফ েহােসন খান 17153528102445 iসুফ আলী সরদার েমাঃ আঃ মিজদ সরদার পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী মারুফ েহােসন খান 1715352810
2446 মিরয়াম েমাঃ রাজ্জাক মিল্লক মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717546 01705367069 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2447 েজসিমন েবগম েমাঃ শহজামান েশখ কালু মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717546 01752974716 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2448 সািফয়া নাসিরন েমাঃ খােলক হাoঃ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717546 01744223096 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2449 মেহার গাজী েমাঃ হােশম গাজী পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717546 01727129534 মারুফ েহােসন খান 1715352810
244৯ েমাস্তফা েমাঃ জাফর হাoঃ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554664482 01931298455 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2451 মান্নান আলী িমর েমাঃ সােদম আলী িমর পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554662501 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2452 িফেরাজা েবগম েমাঃ আবুল বাশার মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554662680 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2453 আক্কাস আলী লাল িময়া পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554662681 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2454 রােবয়া েবগম েমাঃ লাল িময়া মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554666163 01988033100 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2455 সুিফয়া েবগম ি◌আঃ গিণ েশখ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554663787 07953341254 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2456 আিমরুেন্নছা েমাঃ েসােহল মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554000627 07953341254 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2457 েজাসনা আক্তার েমা◌া◌ঃ েহােসন আলী মৃধা মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554664067 07953341254 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2458 সাiরা েবগম েমাঃ নূর বক্স হাoঃ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554662679 07953341254 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2459 আলতাফ েহােসন েমাঃ লাল িময়া পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554662844 01927032969 মারুফ েহােসন খান 1715352810
245৯ মমতাজ েমাঃ আuব iলী িমর মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554662503 01925169788 মারুফ েহােসন খান 1715352810245৯ মম াজ েমা  আ ব iলী িমর মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহা ী 47175546625 3 1925169788 মারুফ েহােসন খান 171535281
2461 নািসমা েবগম েমাঃ েদেলায়ার েহােসন মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554666710 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2462 মুিজবর হাoলাদার েমাঃ কােশম আলী হাoঃ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546663392 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2463 েহােসন আলী মৃধা েমাঃ েহােসন আলী মৃধা পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554663427 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2464 মুিন্ন েবগম েসাঃ আিজজুল iসলাম মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554664296 01734888719 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2465 শিহদুল iসলাম েমাঃ ফজর েশখ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554663412 01772470236 মারুফ েহােসন খান 1715352810



2466 রািজয়া েবগম েমাঃ আলািমন েশখ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554665035 01988970950 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2467 েদেলায়ার মিল্লক েমাঃ মুনছুর মিল্লক পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 471755466479 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2468 মমতাজ েবগম েমাঃ নজরুল iসলাম মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554663613 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2469 রািশদা েবগম েমাঃ খিললুর রহমান মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554667063 মারুফ েহােসন খান 1715352810
246৯ জিরনা েবগম েমাঃ রুস্তম েশখ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554666895 01925221095 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2471 বাবু েমাল্লা েমাঃ েগালাম েমাস্তফা েমাল্লা পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554667079 01925221095 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2472 মঞ্জুয়ারা েবগম েমাঃ েমাসেলম uিদ্দন মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554665526 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2473 েফরদাuস েমাঃ েমাসেলম েশখ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554667034 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2474 ফােতমা েবগম েমাঃ হািফজুর রহমান মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554667036 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2475 িবuিট েবগম েমাৎ মিফজুর রহমান মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554662531 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2476 আকুব আলী েমাল্লা েমাঃ eয়ার আলী েমাল্লা পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554662531 01913531171 মারুফ েহােসন খান 17153528102476 আকুব আলী েমাল্লা েমাঃ eয়ার আলী েমাল্লা পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554662531 01913531171 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2477 েহাসেনয়ারা েমাঃ হুমায়ুন কিবর মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554667119 01956649138 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2478 রিহমা েবগম েমাঃ আসাবুর মুিন্স মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554663613 01989961107 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2479 রািশদা েবগম খিললুর রহমান মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 471755462801 01989961107 মারুফ েহােসন খান 1715352810
247৯ জাহানারা েমাঃ আবুল কালাম মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554670856 01927675882 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2481 আেনায়ারা েবগম েমাঃ সুলতান েশখ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 471755464000412 01956645466 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2482 েমাঃ রােসল েমাঃ রািজব সরদার পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554669974 01933643068 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2483 কিহনুর েবগম েমাঃ সাছুল হক মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554669486 01959578637 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2484 মুনছুর আলী খান েমাঃ েমাসেলম খান মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554669992 01959578637 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2485 িলিপ েমাঃ জিলল েশখ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554669991 01752987851 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2486 শািহদা েমাঃ জিলল েশখ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554670004 01922370434 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2487 শিহদুল হাoঃ েমাঃ আহম্মদ হাoঃ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554670016 01954386879 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2488 শািহনুর েমাঃ মiনুল iসলাম মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554671324 01945432056 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2489 আঃ িরিশদ খা েমাঃ েমােফজ খা পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554669392 01990943675 মারুফ েহােসন খান 1715352810
248৯ জয়নাল গাজী েমাঃ শহর আলী গাজী পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554668933 01990943675 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2491 েমােজদা েবগম েমাঃ আঃ খােলক মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554669171 01959782678 মারুফ েহােসন খান 1715352810249 েমােজদা েবগম েমা  আ  খােলক মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহা ী 4717554669171 1959782678 মারুফ েহােসন খান 171535281
2492 রিজনা েবগম েমাঃ নূরুল iসলাম, েশখ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554669794 01946540475 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2493 কনা েবগম েমাঃ জািকর েশখ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554000237 01957329990 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2494 শারিমন েমাঃ িলটু মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554662883 01999747530 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2495 হাoয়া েবগম েমাঃ নূর েমাহাম্মাদ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554000529 01935638595 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2496 আসমা আক্তার িলিপ েমাঃ মিবন েশখ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554663629 01710123124 মারুফ েহােসন খান 1715352810



2497 িলিপ েবগম েমাঃ আঃ সাত্তার েশখ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554662585 01935775861 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2498 পািভন েবগম জািকর েশখ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554667414 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2499 ফিরদা েমাঃ আবু বক্কার িসিদ্দক মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554663697 মারুফ েহােসন খান 1715352810
249৯ েখােদজা েবগম েমাঃ আেনায়ার েশখ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554664106 মারুফ েহােসন খান 1715352810
24৯1 নাজমুল iসলাম রাজু েমাঃ নজরুল iসলাম পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 471755462773 মারুফ েহােসন খান 1715352810
24৯2 মিনরা েমাঃ েগালাম রসূল মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554664090 মারুফ েহােসন খান 1715352810
24৯3 পািভন েবগম েমাঃ ফিরদ েমাল্লা মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554668097 01866927813 মারুফ েহােসন খান 1715352810
24৯4 েজাসনা েবগম েমাঃ আঃ মান্নান গাজী মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554663693 01751772617 মারুফ েহােসন খান 1715352810
24৯5 েমাসাঃ মুক্তা েবগম েমাঃ রােসল েশখ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554670416 01766345475 মারুফ েহােসন খান 1715352810
24৯6 িশuিল েবগম েমাঃ আলমিগর হাoঃ মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554662829 01985520463 মারুফ েহােসন খান 1715352810
24৯7 রািজয়া েবগম েমাঃ নািসর মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554663044 মারুফ েহােসন খান 171535281024৯7 রািজয়া েবগম েমাঃ নািসর মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554663044 মারুফ েহােসন খান 1715352810
24৯8 জাহানার েবগম আলী আজগর সরদার মিহলা গুিহনী বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 47175546 01951434070 মারুফ েহােসন খান 1715352810
24৯9 ফজলূ আিজজ ফারািজ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 471755467059 01941950952 মারুফ েহােসন খান 1715352810
24৯৯ শাহজান হাoঃ আিজজ হাoঃ পুরুষ কৃিষ বাগমারা 2নং 3নং ৈনহাটী 4717554670842 01922627323 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2511 সন্নািস মন্ডল মৃতঃ রাখাল মন্ডল পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554672533 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2512 েমাঃ সাiফুল iসলাম েমাঃ েমাজাফ্ফার েশখ পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554672901 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2513 েমাঃ েবারহান েশখ েমাঃ হােসম েশখ পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554673991 01960460122 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2514 িলিপকা েমাঃ েসাবহান েশখ মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 0160202756 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2515 aিমত কুমারিশীল িনতাiকুমার শীল পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 19924717554000200 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2516 নাজমা েবগম আলমিগর তালুকদার মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554675226 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2517 গুরুদাস রায় মৃতঃ গঙ্গাধর রায় পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674725 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2518 তােহরা েবগম েমাঃ মিহদুল মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674467 01825557843 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2519 রািহলা েবগম পাচু েশখ মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554675217 01998309892 মারুফ েহােসন খান 1715352810
251৯ সরফুিদ্দন েশখ েমাঃ সাদ্দাম েহােসন পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554675153 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2521 সব্প্না রাণী ষীল িনতায় সীল মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674638 মারুফ েহােসন খান 1715352810

শখ আ ী শখ পু ি া া ৈ াটী া া খা2522 রুেবল েশখ oমর আলী েশখ পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554640009 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2523 েমােনায়ারা েবগম জালাল িশকদার মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554672883 01986259788 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2524 শািহনুর েবগম কামাল েশখ মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674238 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2525 রােবয়া েবগম নূর iসলাম মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554672840 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2526 হােজরা েবগম কদম আলী মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554672366 01935636771 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2527 তিহদ আলী eবারত েশখ পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554600066 মারুফ েহােসন খান 1715352810



2528 শাখাoয়াত েহােসন আঃ সত্তার পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554673895 01719557998 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2529 বাবুল েমাল্লা সমেশর আলী েমাল্লা পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674147 01985407086 মারুফ েহােসন খান 1715352810
252৯ কািরমা েবগম আজাহার খান মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674147 8255961925676

622
মারুফ েহােসন খান 1715352810

2531 খায়রুেন্নছা আিলমুিদ্দন েশখ মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554673965 01760200124 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2532 মিনরুজাম্মান েমাল্লা আuব আলী েমাল্লা পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554673674 01985542840 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2533 শািমম েশখ কিলমুিদ্দন েশখ পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554672390 01939654868 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2534 আফসার েশখ হােসল uিদ্দন পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554673085 019177419995 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2535 ফােতমা েবগম সুলায়মান েশখ মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554672104 01729893440 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2536 রিবuল iসলাম আরশাদ আলী পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674558 01932970116 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2537 েমাসেলম েশখ সমজuিদ্দন েশখ পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554672617 017052027907 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2538 শিরফ খান েমাঃ আঃ লিতফ খান পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554672196 01705505797 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2539 েজবুেন্নছা নজরুল iসলাম মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554673881 01914290270 মারুফ েহােসন খান 1715352810
253৯ iিলয়াজ লাল িময়া পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554671878 01795245621 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2541 বাবর আলী হােসজ uিদ্দন পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554673281 01718363378 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2542 জািহদুল iসলাম আফসার আলী পাড় পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674936 01910314125 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2543 কােদর েমাল্লা iuনুস েমাল্লা পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554672764 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2544 েমাঃ হািমদ গাজী আনসার গাজী পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554672333 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2545 খািদজা েবগম আঃ কিরম মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554673662 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2546 ৈতেয়ব আলী খান েসরজান আিল খান পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674451 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2547 েরেহনা েবগম আগজজুল েশখ মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674463 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2548 েবনিজর েশখ আমজাদ েশখ পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554672749 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2549 শাহানারা েবগম হািলম েমাল্লা মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674011 01971204137 মারুফ েহােসন খান 1715352810
254৯ িফেরাজা েবগম নািজমুল iসলাম মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674015 01919839784 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2551 হােতম আলী েমাস্তাক েশখ পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554672590 01933193433 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2552 সব্পন কুমার শীল aিজত কুমার শীল পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554622301 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2553 েহাসেনয়ারা েবগম iকরাম েশখ মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674527 মারুফ েহােসন খান 17153528102553 েহাসেনয়ারা েবগম iকরাম েশখ মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674527 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2554 সাiদুর রহমান আিনস েশখ পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554663666 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2555 নুর জাহান েবগম হােনফ েশখ মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554672240 01931285231 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2556 েরেহনা েবগম েমাকাররম েহােসন মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554672124 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2557 আিরফ হাসান আলাuিদ্দন পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554673090 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2558 রিকবুল iসলাম আঃ রব েশখ পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554672377 মারুফ েহােসন খান 1715352810



2559 রুনা েবগম আসলাম েমাল্লা মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554672377 0199556740 মারুফ েহােসন খান 1715352810
255৯ iপা রায় েনহার মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717555467448 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2561 েমাঃ আলী আকবর পাড় আসফছার আলী পাড় পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674944 019135809000 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2562 েজাহুরা েবগম সমেছর েমাল্লা মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467224 1965543169 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2563 েমাঃ িসরাজুল iসলাম আেনায়ারুল iসলাম পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755464000007 0152987861 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2564 aিভলাষ িবশব্াস যিতন িবশব্াস পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554672824 0152987861 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2565 েশপালী িবশব্াস বাদল িবশব্াস মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674746 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2566 মমতাজ েবগম েমাফােজ্জল গাজী মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554672527 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2567 িপংিজরা েবগম েমাতাহার গাজী মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554675057 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2568 েমাহাম্মাদ আলী েমাকেছদ আলী পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554672925 01766288012 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2569 আনিজরা েবগম আতাহার আলী খান মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554673552 মারুফ েহােসন খান 17153528102569 আনিজরা েবগম আতাহার আলী খান মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554673552 মারুফ েহােসন খান 1715352810
256৯ হুমায়ুন কিবর বাবু মকবুল সরদার পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554671694 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2571 আেনায়ার আলী েশখ আিমর আলী পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554673809 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2572 হািসনা েবগম েজানাব আলী েশখ মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554673869 01931883285 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2573 iuনুস গাজী মেহার আলী গাজী পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674966 01980679848 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2574 মতেলব েশখ েমেসল েশখ পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4711271818068 01957233116 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2575 মহাবব্ত ফিকর েসারমান ফিকর পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674436 01781962750 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2576 সামছুর রহমান আয়ুঊব আলী পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554672490 01981280118 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2577 মাহামুদা েবগম আলফাজ েশখ মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674649 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2578 েহােসন েশখ েগালাম ছেরায়ার পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674783 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2579 সামাদ েশখ েহকমত uল্লাহ পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674119 মারুফ েহােসন খান 1715352810
257৯ েজাসনা মহাতাব েমাল্লা মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674679 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2581 শিরফা আল মুিকত মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554673668 01980263393 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2582 কাকিল মাহামুদ েশখ মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554672339 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2583 েমাসারফ গাজী মহর আলী গাজী পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 47175546725139 মারুফ েহােসন খান 1715352810

ি ি ী2584 আসাবুর রহমান মiনুিদ্দন েশখ পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554675139 01795288846 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2585 iনসান েশখ েসাবহান েশখ পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554673110 01762095592 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2586 আিজজুল েশখ িসিদ্দক েশখ পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674472 01719506928 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2587 iuনুস আলী খন্দকার সামছুর রহমান পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554672909 019902920095 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2588 লুৎফর রহমান মান্দার গাiন পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674877 মারুফ েহােসন খান 1715352810



2589 বকুল মন্ডল aনািদ মন্ডল পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674710 মারুফ েহােসন খান 1715352810
258৯ হািস রািন দাস নারায়ন কুমার দাস মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674918 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2591 আকিলমা েবগম আকবর েশখ মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674442 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2592 পারুল েবগম রিফকুল েশখ মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554677912 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2593 মাহামুদা েবগম নজরুল iসলাম মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554673007 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2594 মনজুয়ারা েবগম মিনরুল iসলাম মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674071 01965440585 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2595 শািমমা আক্তার আশরাফ আলী মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554673670 01964790834 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2596 সুিম রায় িনমায় রায় মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674804 01954604989 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2597 নাসিরন েবগম নািসম েশখ মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554672139 01721761990 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2598 িরনা মন্ডল িদপক মন্ডল মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674699 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2599 িসমা রানী রায় রতন রায় মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674723 মারুফ েহােসন খান 1715352810
259৯ আেনায়ারা েবগম মিনরুজ্জামান মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554671837 মারুফ েহােসন খান 1715352810
25৯1 মেনায়ারা েবগম মুিজবর রহমান মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554671425 01953820143 মারুফ েহােসন খান 1715352810
25৯2 তহিমনা েবগম iসমাiল মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554671917 01969141533 মারুফ েহােসন খান 1715352810
25৯3 তাপিস সরদার কািলপদ সরদার মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 117341000031 01919550899 মারুফ েহােসন খান 1715352810
25৯4 সামছুর রহমান আহম্মদ খন্দকার পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554672926 01923942659 মারুফ েহােসন খান 1715352810
25৯5 শিরফ গাজী আহাদুল্লা গাজী পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554672757 মারুফ েহােসন খান 1715352810
25৯6 ফােতমা েবগম হািমদ েশখ মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674390 মারুফ েহােসন খান 1715352810
25৯7 নািসমা েবগম আসিছ েশখ মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554673128 মারুফ েহােসন খান 1715352810
25৯8 মােজদ িবশব্াস েশর আলী পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674024 01963985170 মারুফ েহােসন খান 1715352810
25৯9 iনসান গাজী আহাদুল্লা গাজী পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554000001 019167764478 মারুফ েহােসন খান 1715352810
25৯৯ েমাঃ oয়ািলদ iমান আলী পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554673702 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2611 ফারুক সরদার েমাসেলম সরদার পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674990 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2612 তহিমনা েবগম িরপন েশখ মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 47175540000024 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2613 িলয়াকত সামছুর েশখ পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554672897 মারুফ েহােসন খান 17153528102613 িলয়াকত সামছুর েশখ পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554672897 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2614 িশিশর কুমার ৈসেলন চ  িশল পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674610 01992728668 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2615 সুভাস চ  িশল aিভলাস চ  িশল পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674608 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2616 আঃ রuফ আলাuিদ্দন পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674401 01992728668 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2617 েমাফােজ্জল আঃ আিজজ পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554673800 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2618 েরািজবুল আহসান iসরাiল জাফির পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554673096 01941052412 মারুফ েহােসন খান 1715352810



2619 েবারহান েশখ আঃ িগিল পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674849 01989330166 মারুফ েহােসন খান 1715352810
261৯ হােজরা েবগম েসাহরাফ েহােসন মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554000004 01622741718 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2621 লাiিল েবগম িশিরফ েশখ মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554673353 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2622 িবনা রািন রায় িবকাশ রায় মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674724 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2623 চনচলা মন্ডল েদবনাত মন্ডল মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674741 01946153365 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2624 মরিজনা েবগম আঃ কােদর িশকদার মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554672700 01926294986 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2625 iি স গাজী রহমত গাজী পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674283 01946540564 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2626 েরেহনা েবগম oিহদ আলী েশখ মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554672165 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2627 রাম শাদ দাস আসুেতাস দাস পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674907 01939637508 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2628 aিধর বাবু দাষ িনহাল দাস পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674922 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2629 খািদজা েবগম আফতাব মিল্লক মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554672160 মারুফ েহােসন খান 1715352810
262৯ নজরুল iসলাম সমুজ uিদ্দন েশখ পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554672616 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2631 iি স েশখ েসাবহান েশখ পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467300 01969868718 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2632 মাহাবুব েশখ েমােসন আলী পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554672611 01921283202 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2633 খুরিশদা েবগম িজবরুল েমাল্লা মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554000001 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2634 েসতারা েবগম নূরািল েশখ মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554673877 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2635 রিবি◌uল iসলাম আঃ লিতফ েশখ পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554673938 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2636 রুিবয়া েবগম আঃ েসিলম েশখ মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674205 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2637 হািফজা খাতুন শিহদ েমাল্লা মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554672353 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2638 েকােমলা েবগম েফাকান আলী মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554675084 01737167282 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2639 আলািমন নূর েমাহাম্মাদ মাতবব্র পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554672913 01763567994 মারুফ েহােসন খান 1715352810
263৯ েজাহরা েবগম মুিজবুর রহমা মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674309 01927032003 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2641 শাহানারা েবগম রহহমত গাজী মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 326936242545 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2642 আিরফ েশখ শছুতুল্লা েশক পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674678 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2643 িরিজয়া েবগম েহমােয়ত েশখ মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554672548 মারুফ েহােসন খান 17153528102643 িরিজয়া েবগম েহমােয়ত েশখ মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554672548 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2644 শাহাজান হাoঃ aিকল uিদ্দন পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554672889 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2645 আকবর আলী ছেবদ পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554675429 01921825466 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2646 হািফজুর রহমান মিনরুল iসলাম পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554673002 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2647 ধম র্দাস রায় হিরবর রায় পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554673127 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2648 পুলিক রািন তাপষ রায় মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554672268 মারুফ েহােসন খান 1715352810



2649 মিরয়ম েবগম হািনফ খা মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674549 মারুফ েহােসন খান 1715352810
264৯ আঃ রিশদ সরদার িদন আলী পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554673226 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2651 হািসনা েবগম শাহাজাহান মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554673660 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2652 আকরাম খান েহকমত আলী পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554673241 01963255342 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2653 েমাস্তফা খান মুনছুর আলী পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554672361 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2654 নূর আলী আিফন uিদ্দন পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467261 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2655 কিবর েশখ কুতুব uিদ্দন পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554673015 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2656 আঃ িসবুর েশখ oফাজ পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674602 01925378615 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2657 েসাহাগ েশখ হারুন েশখ পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674075 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2658 আকরাম খান নিকম uিদ্দন পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554671993 01992314941 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2659 কুদ্দুস েমাল্লা  iসহাক পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554678338 মারুফ েহােসন খান 1715352810
265৯ হারুন রিশদ আঃ হািমদ পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674157 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2661 রতন িশল পঞ্চান্নান িশল পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674769 01762125285 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2662 কিলম uিদ্দন আহম্মদ uিদ্দন পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554673136 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2663 িমরাজুল আলী ফিকর মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554672249 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2664 ফিরদা েবগম আঃ সামাদ মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674176 01992725138 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2665 েমাঃ সত্তার েশখ মৃতঃ iuনুস েশখ পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554673435 01954083176 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2666 জািমলা মাহফুজ মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554673814 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2667 তানিজলা েবগম কামাল েমাল্লা মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674100 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2668 জাহািঙ্গর েমািফক পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554673904 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2669 আয়শা েবগম সালাম েশখ মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554675131 মারুফ েহােসন খান 1715352810
266৯ ফােতমা েবগম সালাম েমাল্লা মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554672272 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2671 মুক্তা েবগম জিসম uিদ্দন মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674424 01780232218 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2672 রিহমা েবগম রহমাত আলী মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554673067 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2673 আসমা েবগম হায়দার আলী মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674134 01952971096 মারুফ েহােসন খান 17153528102673 আসমা েবগম হায়দার আলী মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674134 01952971096 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2674 সােলহা েবগম েমাস্তাক মিল্লক মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 47175546765759 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2675 েরক্সনা েবগম আশরাফ আলী হাoঃ মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554673541 01929648854 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2676 নািসমা েবগম সoকত মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554671932 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2677 েছেহরা খাতুন মকবুল েহােসন মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554673545 01741534909 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2678 নূর জাহান েবগম আফতাব uিদ্দন মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554000024 01950141591 মারুফ েহােসন খান 1715352810



2679 শিরফুল iসলাম আলীম েশখ পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674100 মারুফ েহােসন খান 1715352810
267৯ জাহানারা েবগম ছুটু িবিব মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554673904 01770260564 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2681 মেমনা েবগম মৃত:েসাহরব আলী মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554675131 01917669104 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2682 ফােতমা েবগম জাহািঙ্গর হাoঃ মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554672272 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2683 রািহলা েবগম মুনছুর আলী মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 47175546 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2684 আবুল হাসান েশখ িসরমান েশখ পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554673067 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2685 েহােসেনয়ারা মুিজবুর রহমান মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674134 01917252445 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2686 মহািসন কদম আলী পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 47175546 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2687 রিবuল েশখ িরয়াজুল পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 47175546765158 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2688 ফুলজান জরিজদ েমাল্লা মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 47175546765158 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2689 েবারহান েশখ েমািফজ uিদ্দন পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 47175546 মারুফ েহােসন খান 17153528102689 েবারহান েশখ েমািফজ uিদ্দন পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 47175546 মারুফ েহােসন খান 1715352810
268৯ েখািলল সরদার শিরতুল্লা সরদার পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554670091 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2691 েহাসেনয়ারা েবগম শাহাজান িম ী পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2692 েমাহাম্মাদ আলী ফিকর আহমদ আলী ফিকর পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2693 খািদজা েবগম আশফাকুর রহমান মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674057 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2694 িমরাজুল iসলাম আলী আকবর েশখ পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674219 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2695 জান আলী েশখ iসমাiল েশখ পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2696 মহাবব্ত খান মৃত:দিললuিদ্দন খান পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2697 েরামানা েবগম আঃ রহমান মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 47177554674925 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2698 ফিরদা েবগম আিতয়ার রহমান হoঃ মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554673155 01921140846 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2699 শারিমন আক্তার ডিল আশরাফ আলী মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554673165 01929295825 মারুফ েহােসন খান 1715352810
269৯ িদিলপ কুমার িশল েবৗদ্ধনাত িশল পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 মারুফ েহােসন খান 1715352810
26৯1 েসিলনা েবগম সালাম গাজী মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 01921282206 মারুফ েহােসন খান 1715352810
26৯2 আশরাফ আলী iমান আলী পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 01966040091 মারুফ েহােসন খান 1715352810
26৯3 েখােদজা েবগম ছেবদ আলী মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 01706556749 মারুফ েহােসন খান 1715352810
26৯4 ফােতমা েবগম সুলাiমান েশখ মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 মারুফ েহােসন খান 171535281026৯4 ফাে মা েবগম সুলাiমান েশখ মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহা ী 471755467 মারুফ েহােসন খান 171535281
26৯5 রােহলা েবগম সoকত আলী মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 01922149441 মারুফ েহােসন খান 1715352810
26৯6 আেনায়ার েহােসন আফসার আলী েশখ পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 01955002528 মারুফ েহােসন খান 1715352810
26৯7 েদােলানা েবগম আেনায়ার েহােসন মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 মারুফ েহােসন খান 1715352810
26৯8 ফারুক েশখ iনসান েশখ পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 মারুফ েহােসন খান 1715352810
26৯9 আয়শা েবগম শাহাদাৎ েশখ মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 মারুফ েহােসন খান 1715352810



26৯৯ েগালাম েমাস্তফা জয়নাল েশখ পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2711 আেলয়া েবগম েমাস্তফা েশখ মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2712 িরয়াজ সরদার রুহুল সরদার পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2713 আঃ সালাম েমাল্লা আিকজ uিদ্দন েমাল্লা পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 01953358949 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2714 iমরান খান আuয়ুব আলী খান পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2715 সুশান্ত িশল িধের নাথ িশল পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 01719506928 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2716 হািববুর রহমান সামছুর রহমান পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674432 01719506928 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2717 ডিল েবগম আসলাম েশখ মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 01995144489 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2718 আমিবয়া হািববুর রহমান মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 01770260564 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2719 িবষ্ণু কুমার রায় িবরাম চ  রায় পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674695 01920327544 মারুফ েহােসন খান 1715352810
271৯ হ্ণাদ কুমার শীল েখাকন কুমার শীল পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 47175546 01917631186 মারুফ েহােসন খান 1715352810271৯ হ্ণাদ কুমার শীল েখাকন কুমার শীল পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 47175546 01917631186 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2721 তাপস কুমার শীল িধের  চ  িশল পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 47175546 01927033247 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2722 রমজান েশখ আঃ হাi েশখ পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 47175546 01920327544 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2723 শািহনা েবগম েশখ আেনায়ার েহােসন মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 47175546 01921482124 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2724 েমাঃ িমজানুর রহমান মৃত: আঃ মান্নান েশখ পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554675013 01921482124 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2725 তানিজলা েবগম সািকন েশখ মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 47175546 01921482124 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2726 শািহদা েবগম জাহািঙ্গর িসকদার মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554676372 01921482124 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2727 মিরয়ম েবগম আঃ হািমদ েশখ মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 01921482124 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2728 জােবর আলী েশখ আরশাদ আলী েশখ পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554676583 01921482124 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2729 েসিলনা েবগম মিকব েমাল্লা মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 মারুফ েহােসন খান 1715352810
272৯ েমাহাম্মাদ ফিকর েমাবারক ফিকর পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2731 তাসিলমা গফ্ফার েশখ মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755464976 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2732 েরশমা েবগম শিহদুল iসলাম মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 01916569390 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2733 আবু সাiদ েশখ আনছার আলী েশখ পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2734 মানছুরা েবগম েতৗিহদ েশখ মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2735 নজরুল iসলাম রুহুল মেমন পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 মারুফ েহােসন খান 17153528102735 নজরুল iসলাম রুহুল মেমন পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহা ী 471755467 মারুফ েহােসন খান 171535281
2736 েখারেশদা েবগম oয়ািলদ েশখ মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2737 আলী েহােসন আক্কাস গাজী পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2738 আয়শা েবগম শাহাদাৎ েশখ মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554670534 01964143911 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2739 খািদজা েবগম সাiফুল iসলাম মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 01964143911 মারুফ েহােসন খান 1715352810
273৯ সামাদ েশখ নিসর uিদ্দন েশখ পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 মারুফ েহােসন খান 1715352810



2741 iuসুফ গাজী আফজাল েহােসন পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2742 েদেলায়ার েশখ কাoসার েশখ পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2743 জািহদা েবগম গফ্ফার গাজী পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2744 আবু সাiদ েশখ iবারত আলী পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674292 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2745 iসরািফল েশখ িজনার uিদ্দন পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2746 েরােকয়া েবগম iকলাজ েশখ মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755464295 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2747 নািসমা েবগম িরেপান েশখ মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2748 আফজাল েশখ আঃ গিণ েশখ পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2749 সিবর খান দিবর খান পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674276 01944234940 মারুফ েহােসন খান 1715352810
274৯ লাiিল েবগম আশরাফ েশখ মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 01963988057 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2751 মহািসন সরদার েমাসেলম সরদার পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 01963988057 মারুফ েহােসন খান 17153528102751 মহািসন সরদার েমাসেলম সরদার পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 01963988057 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2752 আেলয়া েবগম আকবর আলী খা মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 01741412641 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2753 শিমর কুমার রায় িবনয় চ  রায় পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2754 নােদর খান oমর আলী খান পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2755 েমিরনা েবগম ফারুক হাoঃ মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 01848388970 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2756 িবuিট েবগম জামাল েমাল্লা মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2757 জালাল েশখ আিদল uিদ্দন েশখ পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 01747328052 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2758 রিফক েশখ মৃত:আঃ মােজদ েশখ পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 01957566739 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2759 ফােতমা খাতুন মিনরুল iসলাম মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 01938187164 মারুফ েহােসন খান 1715352810
275৯ েলহাজ uিদ্দন আরশাদ আলী পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 4717554674379 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2761 েরবা আক্তার নূরুল iসলাম মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2762 সাiফুল iসলাম টুকু ৈসেয়দ আলী হাoঃ পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2763 আেনায়ারা েবগম েগালাম েমাস্তফা মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2764 িবল্লাল েহােসন নজরুল iসলাম পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2765 আঃ বািরক িশকদার দিলল uিদ্দন িশকদার পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2766 খািদজা েবগম আসলাম হাoঃ মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 মারুফ েহােসন খান 17153528102766 খািদজা েবগম আসলাম হা  মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহা ী 471755467 মারুফ েহােসন খান 171535281
2767 সালমা খাতুন ফিরদ ফরািজ মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2768 i ািম েশখ কাoসার েশখ পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 01925363724 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2769 েমাহাম্মদ আলী েশখ আঃ সত্তর পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 01964592091 মারুফ েহােসন খান 1715352810
276৯ সােলহা েবগম েমাস্তফা হাoঃ মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 017090905226 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2771 েজসিমন েবগম ফারুক েশখ মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 01925363724 মারুফ েহােসন খান 1715352810



2772 েরখা েবগম হােশম আলী হাoঃ মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 01925363724 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2773 েজসিমন েবগম জিসম েশখ মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 01925363724 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2774 সঞ্জয় কুমার দাশ রাম শাদ দাস পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2775 েজসিমন েবগম iমান আলী মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2776 জােবদা েবগদ নূরুল iসলাম মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2777 মিনরুল iসলাম িসিদ্দক েশখ পুরুষ কৃিষ জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2778 েরােমসা েবগম েমাজাহার িশকদার মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 মারুফ েহােসন খান 1715352810
2779 েসিলনা েবগম সােদক মিহলা গুিহনী জাবুসা 3নং 3নং ৈনহাটী 471755467 1921052412 মারুফ েহােসন খান 1715352810
277৯ নুর iসলাম েশখ খিলরুর রহমান পুরুষ কৃিষ জাবুসা 4নং ৈনহাটী 2৯9৯422761 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2781 বাদল হাদল হাoঃ আঃ জিলল হাoঃ পুরুষ কৃিষ জাবুসা 4নং ৈনহাটী েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2782 আেলয়া েবগম িজনার uিদ্দন মিহলা গৃিহনী জাবুসা 4নং ৈনহাটী 2৯9৯422761 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯632782 আেলয়া েবগম িজনার uিদ্দন মিহলা গৃিহনী জাবুসা 4নং ৈনহাটী 2৯9৯422761 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2783 শিরফা েবগম আবুল কালাম মিহলা গৃিহনী জাবুসা 4নং ৈনহাটী 2৯9৯422761 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2784 িলংকন গাজী রুহুল আিমন পুরুষ কৃিষ জাবুসা 4নং ৈনহাটী 2869381556 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2785 মুিশ র্দা আক্তার iuসুফ আলী মিহলা গৃিহনী জাবুসা 4নং ৈনহাটী 2৯55776894 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2786 oয়ািহদুর রহমান আলী আকবর পুরুষ কৃিষ জাবুসা 4নং ৈনহাটী 2৯344৯5583 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2787 বিশরা খাতুন িমরাজুর রহমান মিহলা গৃিহনী জাবুসা 4নং ৈনহাটী 2৯344৯5583 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2৯62527478
2788 মিহদুল iসলাম নািজব েশখ পুরুষ কৃিষ জাবুসা 4নং ৈনহাটী 2826378429 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2789 আশানুর রহমান আঃ সামাদ েশখ পুরুষ কৃিষ জাবুসা 4নং ৈনহাটী 2৯৯4৯৯4752 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
278৯ জািহদুল iসলাম আঃ oহাব েশখ পুরুষ িমক জাবুসা 4নং ৈনহাটী েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2791 পারভীন আক্তার েমানেসব েশখ মিহলা গৃিহনী জাবুসা 4নং ৈনহাটী েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2792 েসেকন্দার আলী আঃ কােদর পুরুষ কৃিষ জাবুসা 4নং ৈনহাটী 2৯43379817 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2793 iকরামুল হক েতােমজ uিদ্দন পুরুষ কৃিষ জাবুসা 4নং ৈনহাটী 2৯43379817 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2794 িদব্ন েমাহাম্মদ েশখ আব্দুল েশখ পুরুষ কৃিষ জাবুসা 4নং ৈনহাটী 2৯43379817 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2795 সঞ্জয় রায় aিজত রায় পুরুষ কৃিষ জাবুসা 4নং ৈনহাটী 2৯47273213 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2796 আল আিমন িলয়াকত েহােসন পুরুষ কৃিষ জাবুসা 4নং ৈনহাটী েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2797 িবনা মন্ডল রিবন মন্ডল মিহলা গৃিহনী জাবুসা 4নং ৈনহাটী 2827828551 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯632797 িবনা ম ল রিবন ম ল মিহলা গৃিহনী জাবুসা 4নং ৈনহা ী 282782855 েমা  িছিদ্দক েশখ 2886৯ 2৯63
2798 কুদ্দুস মিল্লক iসাক মিল্লক পুরুষ কৃিষ জাবুসা 4নং ৈনহাটী েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2799 iয়াকুব েশখ েমাঃ iসমাiল েশখ পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 582866511116 2৯52৯62৯51 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
279৯ মিহদুল েমাঃ মিতuর রহমান পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665788945 2৯46479৯67 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
27৯1 iকবাল সরদার েমাঃ েমাকেছদ সরদার পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 58286657896৯7 2838323517 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
27৯2 মিশuর রহমান েমাঃ আঃ রিশদ পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665111139 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63



27৯3 আঃ রিহম েমাঃ আঃ কিরম ডাকুয়া পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665789841 2৯765332৯2 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
27৯4 নূর iসলাম েমাঃ লুৎফর রহমান পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665788146 2৯3622628 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
27৯5 েগালাম রসুল েমাঃ গফফার েমাল্লা পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯662 2৯86168178 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
27৯6 মাসুম েশখ েমাঃ সামাদ হাoলাদার পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578931৯ েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
27৯7 আলম খান েমাঃ জিলল খান পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665788284 2৯334৯4742 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
27৯8 েরজাuল কিরম েমাঃ রুস্তম আলী পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 582866511551 2741559236 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
27৯9 আসাদুর রহমান েমাঃ খিললুর রহমান পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665789258 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
27৯৯ খিলল েশখ েমাঃ আিমন uিদ্দন েশখ পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665789778 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2811 শাহাজান েশখ েমাঃ iuনুস আলী খান পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665789532 2৯26৯73426 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2812 রিবuল iসলাম েমাঃ েতােমজ ফরািজ পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯574 2৯355৯2367 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2813 েসিলম মৃধা েমাঃ হািফজ মৃধা পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯৯53 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯632813 েসিলম মৃধা েমাঃ হািফজ মৃধা পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯৯53 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2814 i িহম েহােসন েমাঃ আiuব আলী পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯৯55 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2815 iশারাত েহােসন েমাঃ শাহাদ আলী েশখ পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 58286657898৯3 2৯46277579 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2816 েমাহাম্মদ সরদার েমাঃ মুনসুর সরদার পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665789৯75 2৯366৯5198 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2817 ফিরদ েশখ েমাঃ দিলল uিদ্দন েশখ পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665788381 2৯76164732 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2818 আঃ মান্নান েশখ েমাঃ মুসিলম েশখ পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665789৯৯2 2৯29665317 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2819 oিহদুল iসলাম েমাঃ েখাকন খান পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665111116 2৯4473৯291 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
281৯ iuনুচ েশখ েমাঃ আঃ আিজজ পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665769222 2৯2178441৯ েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2821 i ািহম েশখ েমাঃ iসমাiল েশখ পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665788966 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2822 েমাঃ আিরফুল iসলাম েমাঃ রিবuল iসলাম পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665111222 2৯85311756 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2823 আবুল কালাম েমাঃ মেয়ন uিদ্দন েশখ পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯851 2৯91175687 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2824 মুিজবর েশখ েমাঃ i ািহম েশখ পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665789739 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2825 মুসা মৃত i ািহম েশখ পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 58286657618৯7 2821932646 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2826 রমজান েশখ েমাঃ মােজদ েশখ পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665789৯54 2৯41465৯92 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2827 মিতয়ার েশখ েমাঃ আবুল েহােসন েশখ পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665789572 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2828 iসরািফল েশখ েমাঃ iসমাiল েশখ পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866511122 2৯99144732 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯632828 iসরািফল েশখ েমা  iসমাiল েশখ পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহা ী 5828665 22 2৯99 44732 েমা  িছিদ্দক েশখ 2886৯ 2৯63
2829 সব্পন িবশব্াস সুিনল িবশব্াস পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665788616 2৯9958৯214 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
282৯ েখাকন খা েমাঃ িসরাজ খা পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665788941 2৯634395৯4 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2831 েসাহল হাoলাদার েমাঃ জালাল হাoলাদার পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665111135 2৯72252398 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2832 রােসল েশখ েমাঃ রিশদ মাস্টার পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665786945 2৯68421116 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2833 িলটন েশখ েমাঃ হান্নান েশখ পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665788895 2926668562 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63



2834 আiuব েমাড়ল েমাঃ আেনায়ার েমাড়ল পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯121 298৯725575 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2835 iরাদ আলী েশখ েমাঃ আরশাদ আলী েশখ পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯619 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2836 মনা েমাল্লা েমাঃ আিয়জ uিদ্দন েমাল্লা পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665788478 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2837 সরদার আহসান আলী েমাঃ মুনসুর আলী পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯1৯2 2936৯16943 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2838 আলাuিদ্দন েমাঃ মঈন uিদ্দন পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯649 2৯977৯2892 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2839 সoকত খান েমাঃ হািনফ খান পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665789৯39 2৯67266432 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
283৯ িলয়াকত খান েমাঃ হািনফ খান পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665789৯92 2৯61878৯97 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2841 নুরুল iসলাম েমাঃ আঃ খােলক পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665789346 2৯34186571 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2842 দাuদ েমাল্লা েমাঃ ছেলমান েমাল্লা পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665789৯46 282৯747999 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2843 আকরাম সরদার েমাঃ েমাকেলস সরদার পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665788৯14 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2844 আiয়ুব আলী েশখ েমাঃ নoয়াব আলী েশখ পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665788859 2৯351৯৯427 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯632844 আiয়ুব আলী েশখ েমাঃ নoয়াব আলী েশখ পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665788859 2৯351৯৯427 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2845 iসরাiল সরদার েমাঃ iসলাম সরদার পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665789৯59 2৯29516৯৯৯ েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2846 আব্দুল oয়ােহদ েমাঃ কারী মকবুল আহেমদ পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 58286657872৯6 2৯22৯38251 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2847 রিফক িবন েমাহাম্মদ েমাঃ সামসুর রহমান পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5827৯87127224 2৯5৯325৯64 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2848 েশখ রিবuল আuয়াল েমাঃ হািববুর রহমান েশখ পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 58286657867৯1 28৯2537৯16 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2849 সাiফুল্লাহ খান েক eম সুরত আলী পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯723 2৯6574৯716 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
284৯ আলমগীর েশখ েমাঃ আলী আকবর েশখ পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665788996 2৯37৯39694 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2851 েমাহাম্মদ আলী েমাল্লা েমাঃ আiজ uিদ্দন েমাল্লা পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665788484 2৯3439629৯ েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2852 আiuব আলী েমাঃ তােসর হাজরা পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯142 2৯5৯97৯149 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2853 হািবব হাoঃ েমাঃ নুর uিদ্দন হাoঃ পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯1৯৯ 2৯34৯92৯৯2 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2854 তুিহন েশখ েমাঃ iসরাiল েশখ পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯1৯৯ 2864৯89188 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2855 আলাuিদ্দন খ েমাঃ সােহদ আলী খ পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯314 2৯36577171 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2856 েমাঃ আব্দুল্লাহ েমাঃ আঃ খােলক পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665726248 2৯94761652 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2857 আেনায়ার েমাঃ আফসার uিদ্দন পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯481 2৯37211185 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2858 সািহন সরদার েমাঃ লিতফ সরদার পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665789751 2৯24547554 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2859 সাiদুল iসলাম েমাঃ তেমজ ফরািজ পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯32৯ 2835823845 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯632859 সাiদুল iসলাম েমা  েমজ ফরািজ পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহা ী 582866578৯32৯ 2835823845 েমা  িছিদ্দক েশখ 2886৯ 2৯63
285৯ নুরুল iসলাম েমাঃ আঃ আিজজ পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯615 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2861 জামাল িশকদার েমাঃ কামরুল িশকদার পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯396 2৯6574৯781 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2862 মুনসুর আলী েমাঃ েমাসেলম েশখ পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665788871 2৯64451892 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2863 েসেকন্দার আলী েমাঃ আঃ হািমদ েশখ পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665789885 2৯24৯31741 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2864 েসিলম মীর েমাঃ ৈসয়দ মীর পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665788947 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63



2865 িদপক কুমার দাস নারায়ন চ  দাস পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯৯45 2৯3৯7397৯1 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2866 েমাঃ কালাম মাতবব্র েমাঃ ৈতয়ব আলী মাতবব্র পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665789887 2৯4335298৯ েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2867 কামরুজ্জামান টুকু েমাঃ আঃ oিহদ শরীফ পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665788934 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2868 মেনায়ার েহােসন েমাঃ েমৗলভী মুনসুর পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯343 2845624474 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2869 জসীম uিদ্দন েমাঃ aবুল কালাম পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 58286657897৯3 2৯63427726 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
286৯ iকবাল েশখ েমাঃ হােশম েশখ পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665111131 2৯4৯765৯95 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2871 িজ eম আলম েমাঃ i ািহম গাজী পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665788৯52 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2872 ছত্তার েহােসন েমাঃ আঃ রব পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 58286657893৯9 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2873 আসমত আলী েমাঃ iনসান আলী পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665788৯78 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2874 েশখ েসােহল েমাঃ আলী েহােসন পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665788৯23 298৯978166 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2875 মিনরুল হাoঃ েমাঃ রুস্তম হাo পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665788464 2865539৯9৯ েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯632875 মিনরুল হাoঃ েমাঃ রুস্তম হাo পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665788464 2865539৯9৯ েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2876 েফরেদৗস েশখ েমাঃ আলতাফ েশখ পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯934 2৯38143৯72 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2877 মাহফুজ েমাঃ আঃ রিশদ পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯846 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2878 সামসুর রহমান েমাঃ বাহাদুর রহমান পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665789323 2৯9৯7133৯2 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2879 রানা েশখ েমাঃ iসমাiল েশখ পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665111659 2৯765159৯৯ েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
287৯ আিবর হাসান েমাঃ আলী আকবর পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665111547 2৯49793699 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2881 জুলিফকার েশখ েমাঃ সামসুর রহমান পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665786878 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2882 ৈসেয়দ আহেম্মদ বাবু েমাঃ বদরুল হক পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯119 2৯2৯935739 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2883 আঃ আজীজ েমাঃ আবু বক্কার পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665788287 2৯32826121 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2884 িমেসস িলনা েমাঃ জািকর েহােসন মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 58286657882৯3 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2885 ফেতমাতুজ েজাহরা েমাঃ কামাল েহােসন পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 58286657882৯4 2৯2619893৯ েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2886 িমেসস পরিভন েমাঃ আিতuর রহমান মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665775171 2৯7719৯৯62 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2887 সােজদা েবগম েমাঃ েসাহরাব মীর মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665788295 2864712371 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2888 িমেসস িরনা েবগম েমাঃ আক্কাস েশখ মিহলা গৃিহনী তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665788711 2৯78684532 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2889 আসমা েবগম েমাঃ শিহদুজ্জামান মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665772139 2৯43৯78616 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
288৯ মেনায়ারা েবগম েমাঃ কাজী মিনরুজ্জামান মিহলা গৃিহনী জয়পুর 7নং ৈনহাটী 5828665789465 2৯46277579 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373288৯ মেনায়ারা েবগম েমা  কাজী মিনরুজ্জামান মিহলা গৃিহনী জয়পুর 7নং ৈনহা ী 5828665789465 2৯46277579 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
2891 আবু তােলব েমাঃ আঃ রাজ্জাক পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 582866579814৯ 2৯77৯7836৯ েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2892 সােলহা েবগম েমাঃ আফজাল েহােসন পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 58286657877৯7 2৯23994248 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2893 ঊেম্ম সালমা েমাঃ হািববুর রহমান মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665788612 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2894 আলমগীর েহােসন েমাঃ iশারাত েহােসন পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665111153 2৯৯4৯76234 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2895 শািহদুল iসলাম েমাঃ মিতuর রহমান পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578891৯ 2৯46749৯67 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63



2896 আঃ রাজ্জাক মুন্সী েমাঃ মাহতাব মুন্সী পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665788867 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2897 আবুল কালাম েমাঃ মিমন uিদ্দন পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665788653 2৯54863475 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2898 পারিভন েবগম েমাঃ নজরুল সরদার মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665789368 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2899 মিনর েহােসন েমাঃ eনােয়ত েহােসন পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665788714 2823762৯41 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
289৯ নাজমা েবগম েমাঃ জামাল েমাল্লা মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578722৯ 2৯25৯৯5822 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
28৯1 রিহমা েবগম েমাঃ শিহদুল হাoঃ মিহলা গৃিহনী তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯৯81 2৯38128৯৯8 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
28৯2 পারিভন েবগম েমাঃ নািসম পাiক মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯3৯5 2834৯৯1635 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
28৯3 আিরফা েমাঃ ছেহল uিদ্দন মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯6৯5 2৯67565275 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
28৯4 রানু েবগম েমাঃ সাঈদ েশখ মিহলা গৃিহনী তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665785455 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
28৯5 রুমা শারিমন েমাঃ মারুফুল iসলাম মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665788185 2৯36688৯48 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
28৯6 িবuিট রানী দাস aরিবন্দু চ দাস মিহলা গৃিহনী তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 582866578748৯ 285795443৯ েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯6328৯6 িবuিট রানী দাস aরিবন্দু চ  দাস মিহলা গৃিহনী তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 582866578748৯ 285795443৯ েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
28৯7 আবুল কােশম িময়া েমাঃ আঃ গফুর িময়া পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665789325 2৯71184612 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
28৯8 আল আিমন েমাঃ হােতম হাoঃ পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866511597 2৯3497৯174 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
28৯9 রুিময়া েমাঃ জালাল েহােসন মিহলা গৃিহনী তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665788144 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
28৯৯ রিফক িবন েমাহাম্মদ েমাঃ সামসুর রহমান েশখ পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5827৯87127884 2836289657 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2911 িশল্পী েমাঃ আবুল হাসান মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665789449 289৯৯92222 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2912 পারিভন েবগম েমাঃ মিনরুল েশখ মিহলা গৃিহনী তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665789173 2৯2419488৯ েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2913 খােলদা েবগম েমাঃ নূর হাoলাদার মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯149 2৯25993৯৯2 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2914 নূর জাহান েবগম েমাঃ হান্নান েমাল্লা মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯696 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2915 রানী েবগম েমাঃ সািহদ েশখ মিহলা গৃিহনী তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯1 2965394216 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2916 খািদজা েমাঃ িসরাজুল েশখ মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665789345 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2917 িদলরুবা েশখ েমাঃ হােতম েশখ পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665789659 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2918 মােজদা খাতুন েমাঃ মামুন েশখ মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665111563 2৯2239৯৯89 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2919 েরকেসানা েবগম েমাঃ িমজান সরদার মিহলা গৃিহনী তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665111762 283৯997845 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
291৯ পান্না েবগম েমাঃ েবলােয়ত হাoলাদার মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665789852 2৯৯4৯72752 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2921 েজাস্না েবগম েমাঃ আেনায়ার েহােসন মিহলা গৃিহনী তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665787844 2848463153 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63292 েজাস্না েবগম েমা  আেনায়ার েহােসন মিহলা গৃিহনী ািলমপুর 5নং ৈনহা ী 5828665787844 2848463 53 েমা  িছিদ্দক েশখ 2886৯ 2৯63
2922 েশাভা আক্তার মুত েমাঃ হািমদ েমাল্লা মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665111218 2৯63248245 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2923 তাছিলমা েবগম েমাঃ আঃ রিশদ সানা মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯977 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2924 আঃ গফ্ফার খান েমাঃ আঃ রাজ্জাক খান পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯721 293৯81৯126 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2925 হািসনা েবগম েমাঃ জািকর আলী েশখ মিহলা গৃিহনী তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 582866578932৯ 2৯3622828৯ েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2926 আঃ oিহদ শরীফ েমাঃ মকবুল শরীফ পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578893৯ েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63



2927 শিহদা শাহ েমাহাম্দ েশখ মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665788962 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2928 সিকনা েবগম েমাঃ েফারকান হাoলাদার মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665782758 2৯48338৯5৯ েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2929 ফােতমা েমাঃ বােরক েশখ মিহলা গৃিহনী তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 582866578982৯ 2৯42৯64697 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
292৯ আরাফাত েশখ বাবু েমাঃ আবু তােলব েশখ পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯426 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2931 েশখ আঃ কুদ্দুস েশখ আঃ গফুর পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯427 2৯33256217 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2932 েমাছাঃ সবুরা েবগম েমাঃ আবুল বাশার হাoঃ মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665787111 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2933 নূর জাহান েবগম েমাঃ কামাল খন্দকার মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665789896 2৯97789485 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2934 েমেহরুন েনসা েমাঃ হািববুর রহমান েশখ মিহলা গৃিহনী তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665788৯18 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2935 তাসিলম uিদ্দন েশখ েমাঃ েদরাজ আলী পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665786৯৯4 2৯7৯373672 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2936 সেন্তাষ কুমার েদ aিনল েদ পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665786492 2৯393৯7971 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2937 সােহব আলী েমাঃ সেবদ আলী েশখ পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 58286657873৯9 2841৯24৯2৯ েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯632937 সােহব আলী েমাঃ সেবদ আলী েশখ পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 58286657873৯9 2841৯24৯2৯ েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2938 ফােতমা েবগম েমাঃ লাচ্চু লস্কার মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665787248 282৯747৯73 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2939 মােলকা েবগম েমাঃ সামসু গাজী মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665787177 2৯33142287 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
293৯ মাহাবুবুর রহমান েমাঃ িসিদ্দকুর রহমান েশখ পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665786825 2854226৯39 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2941 রুিমছা েবগম েমাঃ জুলিফকার েশখ মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665787539 2৯227147৯9 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2942 আবুল বাশার হাoঃ েমাঃ iuসুফ হাoঃ পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665786734 2987617786 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2943 আকিলমা েবগম েমাঃ রাজ্জাক হাoঃ মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665786968 2৯76654287 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2944 জুেলখা আক্তার লািক েমাঃ শুকুর ডাকুয়া মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665111461 2৯48333458 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2945 সািফয়া েবগম েমাঃ েদেলায়ার েহােসন মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665787552 2854488632 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2946 আেলয়া েবগম েমাঃ আমজাদ েশখ মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665786917 2৯৯942৯৯6৯ েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2947 মুসিলমা েবগম েমাঃ আবুল কালাম েশখ মিহলা গৃিহনী তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665786726 2824৯124৯৯ েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2948 তােহরা েবগম েমাঃ কােশম সরদার মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯952 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2949 নূর নাহার নূর েমাহাম্মদ মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 58286657869৯3 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
294৯ হািসনা েবগম েমাঃ মিনরুজ্জামান বাবুল মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯7৯6 2৯৯4194465 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2951 সুিফয়া েবগম েমাঃ েমাশােরফ েহােসন মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665787419 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2952 েরকেছানা খাতুন েমাঃ েমােশ র্দ আলী মিহলা গৃিহনী তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665788774 2৯46276156 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯632952 েরকেছানা খাতুন েমা  েমােশদ আলী মিহলা গৃিহনী ািলমপুর 5নং ৈনহা ী 5828665788774 2৯46276 56 েমা  িছিদ্দক েশখ 2886৯ 2৯63
2953 নাসিরন েবগম েমাঃ েহমােয়ত েশখ মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665789122 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2954 িপয়ারা েবগম েমাঃ েমাশােরফ মৃধা মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯9৯8 2811৯61৯52 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2955 ফজলুর রহমান েমাঃ খিলল হাoলাদার পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665789866 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2956 রিহমা েবগম েমাঃ আিতয়ার রহমান মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665786419 2৯36৯46527 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2957 েমাছাঃ খাiরুন েনসা েমাঃ আঃ oিহদ েশখ মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665787542 2৯25566৯85 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63



2958 রােবয়া েবগম েমাঃ মিনরুজ্জামান েশখ মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665787627 2৯21434873 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2959 আিমব্য়া েবগম েমাঃ iশারাত েশখ মিহলা গৃিহনী তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665789811 2৯96668562 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
295৯ আেমনা েমাঃ হয়দার েশখ মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯6৯1 2838323517 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2961 আয়শা েমাঃ িসিদ্দকুল মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯759 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2962 পারভীন েমাঃ iuসুফ হাoঃ পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665789৯45 2৯৯3836821 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2963 আঃ কােদর সরদার েমাসেলম সরদার পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665787472 2৯31843549 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2964 আবুল বাশার মৃত বিশর uিদ্দন েচৗধুরী পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578683৯ 2৯34৯53786 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2965 খািদজা েবগম েমাঃ জাহাঙ্গীর সরদার মিহলা গৃিহনী তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665787179 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2966 িব eম কামাল আহােম্মদ েমাঃ আহােম্মদ পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665772213 2৯39856536 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2967 েগৗির েখাকন দাস মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665786539 2৯6775৯7৯5 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2968 আকরাম তালুকদার েমাঃ আলতাফ তালুকদার পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665111167 2৯786574৯7 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯632968 আকরাম তালুকদার েমাঃ আলতাফ তালুকদার পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665111167 2৯786574৯7 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2969 েখাকন কুমার দাস িজেত নাথ দাস পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯৯12 2৯337311৯1 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
296৯ নূর iসলাম েমাতােলব েশখ পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯7৯8 2974785871 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2971 রিহমা আক্তার েমাঃ ৈসয়দ আহাম্মদ (বাবুল) মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯11৯ 2৯6187৯199 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2972 নূরুল iসলাম েমাঃ আঃ খােলক গাজী পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665789346 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2973 কিহনুর েবগম েমাঃ দাuদ েমাল্লা মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665789৯47 2৯5354৯586 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2974 আেলয়া েমাবােরক মাতবব্র মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 58286657৯79713 28৯2863762 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2975 ফােতমা আক্তার িশuিল েমাঃ হারুনার রিশদ মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665788955 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2976 েরভা রানী দাস েমাহন কুমার দাস মিহলা গৃিহনী তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665786559 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2977 সাহা েমাহাম্মদ আফসার uিদ্দন পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯773 2৯29731৯96 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2978 আিখ খাতুন েমাঃ সেরায়ার েশখ মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665111364 2৯36433963 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2979 েজাসনা েমাঃ সবুর খা মিহলা গৃিহনী তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665787187 2৯4674৯636 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
297৯ হািববুল্লাহ সরদার েমাঃ েমাসেলম সরদার পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665787497 28286387৯1 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2981 পূিণ র্মা রানী দাস  পল্লব দাস মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665787556 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2982 িলিপ েবগম েমাঃ আিনছুর রহমান মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665786925 2922614487 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2983 েজসিমন েবগম েমাঃ নজরুল েশখ মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578924৯ 2৯2859789৯ েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯632983 েজসিমন েবগম েমা  নজরুল েশখ মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহা ী 582866578924৯ 2৯2859789৯ েমা  িছিদ্দক েশখ 2886৯ 2৯63
2984 আকিলমা েবগম েমাঃ আঃ কােদর েশখ মিহলা গৃিহনী তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665787558 2৯67565৯79 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2985 লক্ষী রানী দাস িদলীপ কুমার দাস মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665787133 2854282483 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2986 তুিল েবগম েমাঃ রুেবল েশখ মিহলা গৃিহনী তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665791171 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2987 আঃ েমাতােলব হাoঃ েমাঃ আেক্কল আলী হাoঃ পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665789916 2৯24573463 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2988 ফােতমা আক্তার িশuিল েমাঃ হারুনার রিশদ মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665788955 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63



2989 আকিলমা েমাঃ নািসর uিদ্দন মিহলা গৃিহনী তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665787658 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
298৯ আফজাল েশখ েমাহাম্মদ আলী েশখ পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665787712 2৯3283৯462 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2991 েমেহরুন েনসা েমাঃ েমাসােরফ েহােসন খান মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 58286657876৯4 2৯365৯6৯39 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2992 জােয়দা েবগম েমাঃ েমাস্তফা মুিন্স মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665786৯24 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2993 সাহাজান হাoঃ েমাঃ আিজজ হাoঃ পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665789877 2৯৯4528948 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2994 জািকর েহােসন েমাঃ আঃ জবব্ার েশখ পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665789875 2811৯5৯9৯7 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2995 আরতী দুলাল চ  দাস মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578654৯ 28৯55৯6226 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2996 আজমল েহােসন বাবু েমাহাম্মদ আলী েশখ পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665787819 2৯36439345 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2997 আেনায়ার েহােসন েহলাল েশখ সেরায়ার েহােসন পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665787674 2846648572 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2998 জাহানারা েবগম েমাঃ আল আিমন মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665788628 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2999 আয়নাল েহােসন েমাঃ সামসুল হক পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665787225 2৯765৯6788 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯632999 আয়নাল েহােসন েমাঃ সামসুল হক পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665787225 2৯765৯6788 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
299৯ শাহাজান খান েমাঃ করম আলী খা পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665789676 2৯98146328 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
29৯1 মমতাজ েবগম েমাঃ আঃ হাi মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665789651 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
29৯2 েমাঃ মািনক েমাল্লা েমাঃ নােজম েমাল্লা পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665789518 2৯24373285 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
29৯3 সালমা েবগম েমাঃ আেনায়ার েহােসন মিহলা গৃিহনী তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665787148 2৯58385149 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
29৯4 আিমব্য়া খাতুন েমাঃ সামসুল হক মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665787146 2৯58385149 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
29৯5 জাহানারা েবগম আঃ মােলক মিহলা গৃিহনী তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯918 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
29৯6 রুিবনা েবগম েমাঃ মুকুল মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665786৯65 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
29৯7 েরােকয়া েবগম েমাঃ বাবুল েশখ মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665789৯26 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
29৯8 েকািকলা েমাঃ দুলাল মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯855 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
29৯9 জাহানারা েবগম েমাঃ রমজান েশখ মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578695৯ েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
29৯৯ সব্রসতী দাস aরিবন্দ দাস মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 58286657864৯1 2৯33594725 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯11 মনু রানী দাস aরুন দাস মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665787547 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯12 ফােতমা েবগম েমাঃ আঃ হািমদ মিহলা গৃিহনী তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665786971 2৯36326843 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯13 সব্পন মৃত ফিটক পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665786639 2৯4839৯566 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯14 সন্ধয্া রানী কৃষ্ণ দাস মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578663৯ 2৯৯738৯486 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯632৯ 4 সন্ধয্া রানী কৃষ্ণ দাস মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহা ী 582866578663৯ 2৯৯738৯486 েমা  িছিদ্দক েশখ 2886৯ 2৯63
2৯15 িমেসস নািদরা খানম েমাঃ েমায়ােজ্জম েহােসন মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665792692 2৯29724৯৯9 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯16 হািমদা েবগম েমাঃ হািফজুর রহমান মিহলা গৃিহনী তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665791125 296858৯356 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯17 আলী েহােসন েশখ েমাঃ আলী আকবর েশখ মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578897৯ 2842456165 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯18 oিলয়ার েশখ েগালাম েমাহাম্মদ আলী পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯441 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯19 আিমরুন েবগম েমাঃ আঃ রহমান হাoঃ মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665789496 2967182985 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63



2৯1৯ েরখা েবগম েমাঃ সাiফুল iসলাম মিহলা গৃিহনী তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665111388 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯21 মমতাজ েমাঃ ঈসা মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665786564 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯22 জাহানারা েবগম েমাঃ হরমুজ হাoঃ মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665789815 2৯6৯392253 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯23 জুলহাশ হাoলাদার েমাঃ মিতয়ার রহমান পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665788945 2৯5৯318139 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯24 আব্দুল কােদর েমাঃ aেহজ uিদ্দন পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665786৯64 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯25 মঞ্জু েবগম েমাঃ মুফােচ্ছর গাজী মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665786৯28 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯26 মুক্তা েবগম েমাঃ িমন্টু হাoলাদার মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665787863 2৯৯38364৯6 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯27 aিসম কুমার েদ িনতাi চ  েদ পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665787174 2৯3334431৯ েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯28 িসমা আক্তার েমাঃ iuনুস েশখ মিহলা গৃিহনী তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665787389 2৯489778৯1 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯29 আঃ রিশদ হাoলাদার েমাঃ আঃ গহর হাoঃ পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665787127 2৯7356648৯ েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯2৯ িদিলপ চ েদ ভূপাল চ েদ পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665786854 2৯৯৯3৯৯739 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯632৯2৯ িদিলপ চ  েদ ভূপাল চ  েদ পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665786854 2৯৯৯3৯৯739 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯31 ফুল্ল সারদা পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665788338 2৯237626৯6 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯32 আঃ মােলক হাoঃ েমাঃ মকবুল আলী হাoঃ পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 58286657874৯৯ 2858569458 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯33 ফিরদা iয়াসিমন েমাঃ ফারুক েচৗধুরী মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665786936 2৯985514৯7 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯34 েগােলনুর েমাঃ হািবব হাoঃ মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665786672 2৯৯৯864755 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯35 হিবরুন েবগম েমাঃ েরাস্তম েশখ মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665787554 2৯979161৯7 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯36 রািহলা েমাঃ েসেকন্দার আলী েসিলম মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665786555 2971477389 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯37 মুিজবর রহমান েমাঃ বািরক েশখ পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665786967 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯38 ফােতমা েবগম েমাঃ iিলয়াস েশখ মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665788172 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯39 মিজর্না েবগম েমাঃ েমাসেলম েশখ মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 58286657887৯4 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯3৯ আসমা েমাঃ েমেহদী হাসান মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665773821 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯41 জােহদা েবগম েমাঃ েমাস্তফা মুিন্স মিহলা গৃিহনী তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665786৯24 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯42 েরকেসানা েমাঃ জািকর েহােসন মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665786937 2৯232৯3537 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯43 আবুল বাশার েমাঃ ৈসয়দ আলী েশখ পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665787533 282325৯311 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯44 িরিজয়া েবগম েমাঃ হািববুর রহমান মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯697 2৯31488969 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯45 লািক েবগম েমাঃ িবল্লাল সরদার মিহলা গৃিহনী তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯658 2৯995৯6819 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯632৯45 লািক েবগম েমা  িবল্লাল সরদার মিহলা গৃিহনী ািলমপুর 5নং ৈনহা ী 582866578৯658 2৯995৯68 9 েমা  িছিদ্দক েশখ 2886৯ 2৯63
2৯46 বাবুল ফিকর েমাঃ oসমান ফিকর পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578856৯ 2811৯61515 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯47 রনিজনা েবগম েমাঃ আবুল কােশম িময়া মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665789326 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯48 েরখা আক্তার েমাঃ জািকর েহােসন হাoঃ মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578972৯ 2939456৯11 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯49 িরনা েদ শংকর কুমার েদ মিহলা গৃিহনী তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665786852 2৯352৯6753 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯4৯ পলাশী রািন েদ ননী েগাপাল েদ মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665786496 2827827718 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63



2৯51 িলিল েমাঃ জােবর মুন্সী মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665789741 2934289985 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯52 েসিলমা েবগম েমাঃ সাহাজান খান মিহলা গৃিহনী তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665789531 2৯21441142 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯53 রুিমছা েমাঃ আঃ রিহম মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665787711 2722৯38251 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯54 আঃ রিহম েমাঃ আঃ বােরক পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 582866578699৯ 2৯৯3418185 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯55 েসােহল সরদার েমাঃ আঃ রিশদ সরদার পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665787194 2845422252 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯56 তহিমনা েবগম েমাঃ নজরুল েশখ মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665789644 2856875326 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯57 চম্পা েবগম েমাঃ হায়দার আলী মৃধা মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665789412 2963155619 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯58 নািসমা েবগম েমাঃ েবল্লাল েশখ মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665789585 285176193৯ েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯59 সািহদা েবগম মান্নান িশকদার মিহলা গৃিহনী তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 582866578878৯ 2৯29৯27177 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯5৯ লািক েবগম িলয়াকত আলী খা মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯61 মাহাতাব েশখ েমাঃ সামসুর রহমান েশখ মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665788743 2৯৯667754৯ েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯632৯61 মাহাতাব েশখ েমাঃ সামসুর রহমান েশখ মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665788743 2৯৯667754৯ েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯62 েখােদজা েবগম েমাঃ গফ্ফার আকুঞ্জী মিহলা গৃিহনী তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 58286657884৯6 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯63 নািসমা েবগম েমাঃ আেনায়ার মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665789588 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯64 নূর নাহার েবগম েমাঃ জালাল েশখ মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665788736 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯65 িফেরাজ েশখ েমাঃ আiনুিদ্দন েশখ পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665789626 2৯৯3144886 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯66 েশহাব uিদ্দন েশখ েমাঃ েতাফােচ্ছল েহােসন পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665788৯97 2৯265637৯4 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯67 হািস েবগম েমাঃ সুজন েমাল্লা মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 58286657887৯3 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯68 েমাছাঃ রoশন েনসা েমাঃ আনসার আলী েশখ মিহলা গৃিহনী তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665789215 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯69 গফফার গাজী েমাঃ সহর আলী গাজী পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665789562 2৯38476736 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯6৯ মিনরুজ্জামান েক eম সুেরাত আলী মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯795 2৯6544৯716 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯71 সািহনুর েমাঃ িমজানুর রহমান মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯847 2937674445 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯72 েগালাম েমাস্তফা েশখ েমাঃ আবুল হােসম পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665787432 2৯5248৯772 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯73 েরকেসানা েবগম েমাহাম্মদ আলী েশখ মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665788972 2৯33738679 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯74 রিশদ েশখ েমাঃ েসালায়মান আলী পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665788452 2৯77৯56967 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯75 আiয়ুব েহােসন েমাঃ মিতuল্লাহ েশখ পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665788115 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯76 আেমনা েবগম েমাঃ আঃ লিতফ মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665786474 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯632৯76 আেমনা েবগম েমা  আ  লি ফ মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহা ী 5828665786474 েমা  িছিদ্দক েশখ 2886৯ 2৯63
2৯77 iuসুফ হাoঃ েমাঃ আঃ রব হাoলাদার পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯125 2৯53534372 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯78 আব্দুল হক আকন েমাঃ িসরাজ uিদ্দন আকন পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯472 2954972541 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯79 আবুল কামাল িশকদার েমাঃ হািমদ িশকদার পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯629 2৯3417416৯ েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯7৯ আিনস েমাঃ নূর আলী সরদার পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯623 2৯47759516 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯81 জােবদা খাতুন েমাঃ আঃ হািকম মিহলা গৃিহনী তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯633 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63



2৯82 ফুলজান িবিব েমাঃ তােছর হাজরা মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665789৯44 2৯48649879 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯83 েজাহরা েবগম েমাঃ মাiন uিদ্দন মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯634 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯84 রনিজদা েবগম েমাঃ আমজাদ েহােসন মিহলা গৃিহনী তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯817 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯85 জাহাঙ্গীর আলম েশখ েমাঃ মুনসুর আলী েশখ পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯75৯ 2৯245৯3716 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯86 েগৗরং েসন ফিন ভূষণ েসন পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578977৯ েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯87 নাজমা মিল্লক েমাঃ শাহাজান মিল্লক মিহলা গৃিহনী তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯996 29269718৯4 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯88 নািসমা েবগম েমাঃ নূর iসলাম েশখ মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665786827 2৯24187753 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯89 জািকর েহােসন মুিন্স েমাঃ েমাক্তার আলী মুিন্স পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665788448 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯8৯ uত্তম কুমার দাস িনতাi দাস পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665786636 2৯67৯82622 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯91 পারুল েবগম েসাহরাব িমজর্া মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665789579 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯92 মিনর েহােসন েমাঃ আিমর েহােসন ফরািজ পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯৯33 2৯234৯9364 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯632৯92 মিনর েহােসন েমাঃ আিমর েহােসন ফরািজ পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯৯33 2৯234৯9364 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯93 সালমা েবগম েমাঃ শাহ আলম েশখ মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665788891 2৯57278238 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯94 হান্নান েশখ েমাঃ মিনরুল পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665111581 2৯4৯466525 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯95 িসিদ্দকুল েমাঃ আঃ খােলক পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯659 2814৯3৯346 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯96 আবুল েহােসন েমাঃ আঃ কােদর পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665789497 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯97 আঃ আিলম েশখ েমাঃ আেনায়ার রহমান পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯388 2৯64485643 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯98 শাহাজান েশখ সুজা েমাঃ নূর আলী েশখ পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 58286657883৯2 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯99 আঃ হািলম েশখ েমাঃ আেনায়ার েহােসন েশখ পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯391 2৯49784868 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯9৯ তািছর uিদ্দন েমাঃ জহুর মিল্লক পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665789328 2899767984 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯৯1 েমাঃ মাহফুজ েমাঃ আঃ রিশদ খা পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578৯846 2৯44289249 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯৯2 েগালাম সেরায়ার েমাঃ দিলল uিদ্দন েমাল্লা পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 3721568112959 2৯38৯876৯৯ েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯৯3 ে ম দাস হিরপদ দাস পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665786537 2৯38784216 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯৯4 মন্টু কুমার দত্ত বুজ  কুমার দত্ত পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 58286657865৯1 2৯4833942৯ েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯৯5 মুক্তা েবগম েমাঃ iিলয়াস খান মিহলা গৃিহনী তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 582866578689৯ 2৯22268753 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯৯6 কৃষ্ণা রািন কর েগািবন্দ কুমার কর মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665786796 288৯254536 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯৯7 ফািহমা েবগম েমাঃ েমাজােম্মল েহােসন মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665787287 2৯583৯6516 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯632৯৯7 ফািহমা েবগম েমা  েমাজােম্মল েহােসন মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহা ী 5828665787287 2৯583৯65 6 েমা  িছিদ্দক েশখ 2886৯ 2৯63
2৯৯8 হািববা সুলতানা েমাঃ রুহুল আিমন মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 582866578766৯ 2৯73121482 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯৯9 আঃ রাজ্জাক েমাঃ আঃ জবব্ার হাoঃ পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665786958 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
2৯৯৯ জালাল েশখ েমাঃ আিদল uিদ্দন েশখ পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665786948 2৯58384924 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3111 আব্দুল হািমদ িশকদার েমাঃ আঃ মতেলব িশকদার পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665787774 28731৯6892 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3112 দাসী রতন মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 58286657864৯৯ 2৯47368612 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63



3113 িলল কুমার কিন্টরাম দাস পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665786631 2৯63246536 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3114 রিহমা েবগম কামাল uিদ্দন েবপারী মিহলা গৃিহনী তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 58286657874৯7 2৯৯3৯59৯81 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3115 পুতুল সুকুমার দাস মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665786546 2৯6514868৯ েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3116 মিনরুল iসলাম শরাপ uিদ্দন েশখ পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 582866578782৯ 2৯73121482 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3117 iসমাiল েশখ েমাঃ কােশম আলী েশখ পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665787457 2৯৯4৯75886 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3118 জুেলখা েবগম েমাঃ মাহফুজুর রহমান মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 58286657876৯9 2৯45913639 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3119 হাসান মাহমুদ েমাঃ iসমাiল েশখ পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665786964 2964762324 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
311৯ রােহলা েবগম েমাঃ সাiদুল iসলাম সরদার মিহলা গৃিহনী তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665788369 2৯399513৯3 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3121 েমাঃ রiচ েশখ েমাঃ আঃ কিরম েশখ পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665791179 2৯74358353 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3122 ফােতমা েবগম েমাঃ আঃ রাজ্জাক মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665787594 2৯668৯8352 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3123 আিমর েহােসন েমাঃ আব্দুল মােলক েশখ পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 58286657867৯৯ 2৯22735371 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯633123 আিমর েহােসন েমাঃ আব্দুল মােলক েশখ পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 58286657867৯৯ 2৯22735371 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3124 হাoয়া েবগম মিহলা গৃিহনী তািলমপুর 5নং ৈনহাটী েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3125 রুিব মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 296৯287818 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3126 শারিমন হক িশমু েমাঃ ফারুক েশখ মিহলা গৃিহনী জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665792474 2৯3৯352818 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3127 হােজরা েবগম েমাঃ আঃ আিজজ েশখ মিহলা গৃিহনী তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 5828665793456 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3128 আঃ ছত্তার েমাঃ আঃ খােলক পুরুষ কৃিষ জয়পুর 5নং ৈনহাটী 5828665792458 2945134286 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3129 জাহাঙ্গীর েমাল্লা েমাঃ oয়ােছদ েমাল্লা পুরুষ কৃিষ তািলমপুর 5নং ৈনহাটী 582866579253৯ েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
312৯ aনুপম কুমার েদবনাথ রমাকান্ত েদবনাথ পুরুষ কৃিষ রামপুর 6নং ৈনহাটী 58286657931৯4 28426৯878৯ েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3131 েমাঃ হািফজ পাiক েমাঃ আমীন uিদ্দন পাiক পুরুষ কৃিষ িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665111134 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3132 তািনয়া iসলাম েমাঃ তিহদ েশখ মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 58286657927৯2 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3133 ঈসা েশখ েমাঃ আজাহার আলী েশখ পুরুষ কৃিষ রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665792627 2৯23573436 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3134 নূর iসলাম েমাঃ েমাবােরক খন্দকার পুরুষ কৃিষ িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665792৯22 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3135 শিহদুল iসলাম েমাঃ আঃ রিহম খন্দকার পুরুষ কৃিষ িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665793182 2৯995৯6889 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3136 মান্নান গাজী েমাঃ হােশম গাজী পুরুষ কৃিষ িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665792685 2৯28926৯35 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3137 নূর েমাহাম্মদ সরদার েমাঃ েনছারuিদ্দন সরদার পুরুষ কৃিষ িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665793259 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3138 েমাঃ আলী খা েমাঃ লাল িময়া খা পুরুষ কৃিষ রামপুর 6নং ৈনহাটী 582866579295৯ 2839763951 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯633 38 েমা  আলী খা েমা  লাল িময়া খা পুরুষ কৃিষ রামপুর 6নং ৈনহা ী 582866579295৯ 283976395 েমা  িছিদ্দক েশখ 2886৯ 2৯63
3139 বােরক গাজী েমাঃ আজাহার গাজী পুরুষ কৃিষ িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665792622 295495৯589 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
313৯ নজরুল iসলাম খা েমাঃ আঃ রহমান খা পুরুষ কৃিষ িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665793282 2৯৯3417139 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3141 শািন্ত রানী দত্ত রিবন কুমার দত্ত মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665793191 2966৯33823 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3142 জান্নাতুল েবগম েমাঃ মােজদ েশখ মিহলা গৃিহনী রামপুর 6নং ৈনহাটী 56৯6621513228 284৯747116 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3143 শাiদুল iসলাম েমাঃ েসেকন্দার আলী পুরুষ কৃিষ িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665793279 2৯2৯753853 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63



3144 কেমলা েবগম েমাঃ লালু তালুকদার মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665792824 2৯21৯73131 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3145 আেলয়া েবগম েমাঃ েমাজাহার আলী েশক মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665792444 2৯22145694 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3146 নািসর হায়দার েমাঃ আদম আলী েশখ পুরুষ কৃিষ রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665792554 2৯48841523 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3147 হািলমা েবগম েমাঃ আঃ বােরক গাজী মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 582866579277৯ েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3148 আল আিমন সরদার aপু েমাঃ েমাশােরফ সরদার পুরুষ কৃিষ িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665111468 2983661438 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3149 েজােবদা েবগম েমাঃ আঃ হািমদ েশখ মিহলা গৃিহনী রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665792798 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
314৯ আঃ আিজজ েশখ েমাঃ আiন uিদ্দন েশখ পুরুষ কৃিষ িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665793432 2৯466272৯2 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3151 মােজদা েবগম আমজাদ েহােসন মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665792497 2835331৯18 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3152 িহরানুর খাতুন েমাঃ iি স হাoঃ মিহলা গৃিহনী রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665793439 2৯35495871 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3153 iuসুফ আলী েশখ েমাঃ আঃ রাজ্জাক েশখ পুরুষ কৃিষ িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665792৯8৯ 2৯9991৯239 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3154 রিহমা েবগম েমাঃ সেলমান েশখ মিহলা গৃিহনী রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665792662 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯633154 রিহমা েবগম েমাঃ সেলমান েশখ মিহলা গৃিহনী রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665792662 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3155 হুমায়ুন কিবর েমাঃ আঃ রিশদ হাoঃ পুরুষ কৃিষ িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665792626 2968454746 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3156 সািহদা েবগম েমাঃ ফারুক েহােসন মিহলা গৃিহনী রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665792747 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3157 শািহনা েবগম েমাঃ iসমাiল েশখ মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665792533 2৯24375998 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3158 েখােদজা েবগম েমাঃ আঃ ছত্তার মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665792459 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3159 নুরুল iসলাম েমাঃ েমাজাফফর েশখ পুরুষ কৃিষ রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665792891 2৯364781৯2 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
315৯ সািবনা iয়াসিমন আয়াতুল্লাহ েশখ মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665792464 2945134286 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3161 মিনরা েবগম েমাঃ েতারাব েশখ মিহলা গৃিহনী রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665792477 2839৯45158 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3162 রিশদা েবগম েমাঃ আঃ আলী মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665792973 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3163 আছমা েবগম েমাঃ েসাহরাব েশখ মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665792471 2৯3৯352818 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3164 সুলতানা পারভীন েমাঃ নুরুল iসলাম মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665792892 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3165 আকতার েশখ েমাঃ আঃ আিজজ েশখ পুরুষ কৃিষ িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665792944 2879799533 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3166 মূসা েশখ েমাঃ আজাহার েশখ পুরুষ কৃিষ রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665792966 2953844844 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3167 নয়ন হাoলাদার েমাঃ মিতয়ার হাoঃ পুরুষ কৃিষ রামপুর 6নং ৈনহাটী 58286657944৯4 2816779382 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3168 েগালাম েমাস্তফা েমাঃ আমেজদ আলী আকন পুরুষ কৃিষ রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665793286 2945134286 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3169 সুরমা আক্তার িপয়া েমাঃ oমর ফারুক পেটায়ারী মিহলা গৃিহনী রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665793299 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯633 69 সুরমা আক্তার িপয়া েমা  মর ফারুক পে ায়ারী মিহলা গৃিহনী রামপুর 6নং ৈনহা ী 5828665793299 েমা  িছিদ্দক েশখ 2886৯ 2৯63
316৯ খািদজা েবগম েমাঃ েরেজায়ান েশখ মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665792564 2৯48841523 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3171 েসতারা েবগম েমাঃ রােহন uিদ্দন ফিকর মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665792912 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3172 মািনক িশকদার েমাঃ চানিময়া িশকদার পুরুষ কৃিষ িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665792৯62 297764৯422 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3173 লাবলী েবগম েমাঃ জহুরুল iসলাম মিহলা গৃিহনী রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665792524 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3174 পিল েবগম েমাঃ সাiদুল iসলাম মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665792782 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63



3175 আকিলমা েবগম েমাঃ েমাস্তাফা েশখ মিহলা গৃিহনী রামপুর 6নং ৈনহাটী 58286657928৯7 2963৯29872 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3176 আকিলমা েবগম েমাঃ আঃ বােরক হাoঃ মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665792৯45 2৯6173৯548 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3177 সালমা সুলতানা িসমা েমাঃ আবু জাফর েশখ মিহলা গৃিহনী রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665792623 2৯344৯5869 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3178 মিনরা েবগম েমাঃ হািববুর রহমান মিহলা গৃিহনী রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665792731 2৯49228218 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3179 iরা েদবনাথ জিতন েদবনাথ পুরুষ কৃিষ িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 582866579319৯ 28426৯878৯ েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
317৯ সালমা েবগম েমাঃ েমাতােলব েশখ মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665793187 2৯281৯2599 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3181 ফরুক হাoলাদার েমাঃ েমাবােরক হাoঃ পুরুষ কৃিষ রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665793117 2৯3564৯713 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3182 শািফয়া রহমান েমাঃ মিতয়ার রহমান মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 582866511133 2888271881 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3183 আেনায়ার েহােসন িলটন েমাঃ আঃ রাজ্জাক পুরুষ কৃিষ িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665792629 2৯54৯74828 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3184 পারুল খাতুন েমাঃ আঃ রহমান েশখ মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665792826 2৯49725145 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3185 পলাশ কুমার িবশব্াস মিন কুমার িবশব্াস পুরুষ কৃিষ রামপুর 6নং ৈনহাটী 58286657788৯7 2978৯8৯172 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯633185 পলাশ কুমার িবশব্াস মিন  কুমার িবশব্াস পুরুষ কৃিষ রামপুর 6নং ৈনহাটী 58286657788৯7 2978৯8৯172 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3186 েজসিমন েবগম েমাঃ বাচ্চু েশখ মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665791581 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3187 রানা েমাল্লা েমাঃ হািমদ েমাল্লা পুরুষ কৃিষ িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 582866579235৯ 2৯24513৯76 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3188 ভানু েদব শািন্ত েদব পুরুষ কৃিষ রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665791917 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3189 েমাস্তফা েমাল্লা েমাঃ রমজান েমাল্লা পুরুষ কৃিষ িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665791414 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
318৯ আঃ ছত্তার েমাল্লা েমাঃ আঃ রiজ েমাল্লা পুরুষ কৃিষ িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665791644 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3191 মুিজবুর রহমান েমাঃ েমাকেলছুর রহমান পুরুষ কৃিষ িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 58286657919৯৯ েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3192 মাসুমা খাতুন েমাঃ শিহদুল iসলাম েশখ মিহলা গৃিহনী রামপুর 6নং ৈনহাটী 58৯6238587626 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3193 আিমর আলী সরদার েমাঃ মৃত কােদর সরদার পুরুষ কৃিষ িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 582866579227৯ 2869122262 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3194 মহর আলী েশখ েমাঃ েমাকেছদ আলী েশখ পুরুষ কৃিষ রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665798251 2846586982 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3195 আঃ মান্নান েশখ েমাঃ েগালাম েমাস্তফা পুরুষ কৃিষ িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665791842 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3196 তািছর েমাল্লা েমাঃ হািববুর েমাল্লা পুরুষ কৃিষ রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828669144948 2৯33756722 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3197 ৈতেয়ব েমাল্লা েমাঃ আকবর আলী েমাল্লা পুরুষ কৃিষ িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5827৯8712543৯ 2৯59৯31347 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3198 ফােতমা েবগম েমাঃ েসালাiমান েশখ মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665791226 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3199 iuনুস েশখ েমাঃ েখারেশদ েশখ পুরুষ কৃিষ রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665792367 2816776331 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
319৯ আবু সাiদ েখাকন েমাঃ ছেবদ েশখ পুরুষ কৃিষ িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665792192 2৯758৯1641 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯633 9৯ আবু সাiদ েখাকন েমা  ছেবদ েশখ পুরুষ কৃিষ িকসম  খুলনা 6নং ৈনহা ী 5828665792 92 2৯758৯ 64 েমা  িছিদ্দক েশখ 2886৯ 2৯63
31৯1 েশখর দাস পুিলন দাস পুরুষ কৃিষ রামপুর 6নং ৈনহাটী 58286657918৯8 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
31৯2 িরনা েবগম েমাঃ খািলদুর রহমান েশখ মিহলা গৃিহনী রামপুর 6নং ৈনহাটী 58286657921৯5 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
31৯3 মােজদা খাতুন িনপা েমাঃ িসরাজুল iসলাম হাoঃ মিহলা গৃিহনী রামপুর 6নং ৈনহাটী 582866579218৯ 2৯36168211 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
31৯4 আনিজরা েবগম েমাঃ আব্দুল্লাহ েশখ মিহলা গৃিহনী রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665792189 2৯4৯533325 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
31৯5 হািলমা েবগম েমাঃ লাল িময়া েশখ মিহলা গৃিহনী রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665798279 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63



31৯6 রিফকুল েশখ েমাঃ লিতফ েশখ পুরুষ কৃিষ িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665792344 2৯33779575 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
31৯7 তহিমনা েবগম েমাঃ iকবাল েশখ মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665793948 2844691327 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
31৯8 রােবয়া েবগম েমাঃ হািকম েশখ মিহলা গৃিহনী রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665792219 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
31৯9 হুমায়ুন সরদার েমাঃ iসলাম সরদার পুরুষ কৃিষ িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665792137 2733275638 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
31৯৯ িবল্লাল িশকদার েমাঃ খােলক েশখ পুরুষ কৃিষ রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665792131 2৯৯1648986 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3211 নূর iসলাম েমাঃ আিজজ পুরুষ কৃিষ িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665792146 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3212 েশখ ফিরদ েমাঃ iসরাiল েশখ মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665791994 2৯9৯29547৯ েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3213 oমর শিরফ েমাঃ iসরাiল েশখ পুরুষ কৃিষ িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665791993 2৯86695৯37 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3214 iসলাম েশখ েমাঃ েমাসেলম েশখ মিহলা গৃিহনী রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665791433 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3215 েমাসােরফ েশখ মৃত মিফজ uিদ্দন েশখ পুরুষ কৃিষ িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665791524 2942146748 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3216 পলাশ কুমার িশকদার কািতর্ক চ িশকদার পুরুষ কৃিষ িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665791237 2৯929৯2921 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯633216 পলাশ কুমার িশকদার কািতক চ  িশকদার পুরুষ কৃিষ িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665791237 2৯929৯2921 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3217 নূর iসলাম েশখ েমাঃ ছুরমান েশখ পুরুষ কৃিষ িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665792331 2৯2527911৯ েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3218 লাবনী েবগম েমাঃ মাহাবুর সরদার মিহলা গৃিহনী রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665792151 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3219 নাজিমন েবগম েমাঃ নূর েমাহাম্মদ মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665792187 2৯4775৯2৯5 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
321৯ েজাহরা েবগম েমাঃ মাহাবুর সরদার মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665792188 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3221 েহমােয়ত েশখ েমাঃ oয়াদুত েশখ পুরুষ কৃিষ রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665792176 2942146748 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3222 জােয়দা েবগম েমাঃ iuনুস সরদার মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 582866579214৯ 295৯278949 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3223 সােদক সরদার েমাঃ iসমাiল সরদার পুরুষ কৃিষ িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665792215 2৯৯95233৯8 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3224 হােজরা েবগম েমাঃ সুলতান খা মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665792248 2৯2199৯157 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3225 জাহানারা েবগম েমাঃ সালাম েমাড়ল মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665791258 2৯9556৯92৯ েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3226 িমস সপ্না আক্তার েমাঃ বাবুল েচৗধুির মিহলা গৃিহনী রামপুর 6নং ৈনহাটী 58286651115৯9 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3227 সালমা েবগম েমাঃ জািকর েহােসন মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665792৯71 2৯36352464 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3228 েসফালী েবগম েমাঃ জামাল িশকদার মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665792৯78 2৯3৯768193 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3229 িশিরনা খাতুন েমাঃ মাসুদ েশখ মিহলা গৃিহনী রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665111494 2৯942156৯5 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
322৯ সুলতানা iয়াসিমন েমাঃ বাবুল েশখ মিহলা গৃিহনী 6নং ৈনহাটী 5828665792৯89 2868234275 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3231 আেনায়ারা েবগম েমাঃ নূর iসলাম মিহলা গৃিহনী রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665792৯23 294৯42৯465 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63323 আেনায়ারা েবগম েমা  নূর iসলাম মিহলা গৃিহনী রামপুর 6নং ৈনহা ী 5828665792৯23 294৯42৯465 েমা  িছিদ্দক েশখ 2886৯ 2৯63
3232 আসেলমা েবগম েমাঃ iিলয়াস েহােসন মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665792618 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3233 aিচতন েবগম েমাঃ আবব্াস েশখ মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665792863 2৯25466৯43 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3234 আেনায়ারা েবগম েমাঃ সাহাদাত েমাল্লা মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665791671 2৯31485913 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3235 আিছয়া েবগম েমাঃ শাহাদাত েশখ মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665792178 2৯78618449 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3236 িশবলী খাতুন েমাঃ নজরুল iসলাম মিহলা গৃিহনী রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665791953 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63



3237 নাসিরন েবগম েমাঃ uিজর েমাল্লা মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665791539 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3238 রােবয়া খাতুন েমাঃ শাহাজান েশখ মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665791443 2৯618৯3411 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3239 oিহদুর রহমান েশখ েমাঃ আবু বক্কর েশক পুরুষ কৃিষ রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665791৯92 297৯125439 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
323৯ িমনা েবগম েমাঃ েশখ আলমগীর মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 582866579187৯ 2৯354৯1792 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3241 আকিলমা েবগম েমাঃ i ািহম সরদার মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665792249 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3242 খাiরুল হাসান েমাঃ সালাম িসিদ্দক পুরুষ কৃিষ রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665111453 2৯9379৯394 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3243 ফােতমা েবগম েমাঃ সুলতান কিবর মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665793156 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3244 কুলসুম েবগম েমাঃ মুিজবর েমাল্লা মিহলা গৃিহনী রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665791823 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3245 রিফকুল iসলাম েমাঃ গফুর েশখ পুরুষ কৃিষ িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665791998 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3246 আন্না েবগম েমাঃ শিহদ েমাল্লা মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665791851 2৯৯431979৯ েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3247 iি স েশখ েমাঃ নূর iসলাম পুরুষ কৃিষ িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 58286657919৯2 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯633247 iি স েশখ েমাঃ নূর iসলাম পুরুষ কৃিষ িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 58286657919৯2 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3248 েমেহদী হাসান েমাঃ লুৎফর রহমান পুরুষ কৃিষ িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 582866579224৯ েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3249 িরিজয়া েবগম েমাঃ আঃ হািকম হাoঃ মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665791৯1৯ 2৯33863845 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
324৯ সুিফয়া েবগম মিহলা গৃিহনী রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665791৯34 2৯887272৯7 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3251 নূরজাহান েবগম রহমান খা মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665792125 287222৯375 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3252 সুন্দরী লস্কর ৈশেলন লস্কর মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665792327 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3253 রীতা রানী পাল ৈশেলন লস্কর মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665791381 2৯46485788 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3254 রুস্তম হাoঃ েমাঃ েমাসেলম হাoঃ পুরুষ কৃিষ রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665791৯27 2949461162 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3255 মুসিলমা েবগম েমাঃ আিজজুল েশখ মিহলা গৃিহনী 6নং ৈনহাটী 582866579183৯ েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3256 শািহদা েবগম েমাঃ ফারুক েহােসন মিহলা গৃিহনী রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665792747 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3257 বাসন্তী রানী িবশব্াস িদিলপ কুমার িবশব্াস মিহলা গৃিহনী রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665793176 2৯29714961 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3258 েমাঃ িজহাদ েশখ েমাঃ রিফক েশখ পুরুষ কৃিষ রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665793485 2944948158 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3259 েমাঃ নবী েশখ েমাঃ আবুল হােশম েশখ পুরুষ কৃিষ রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665111127 29834৯9336 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
325৯ রিবuল iসলাম iরান েমাঃ আবু দাuদ গাজী পুরুষ কৃিষ রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665792674 2936842894 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3261 েমাঃ নজরুল iসলাম েমাঃ হািববুর রহমান েশখ পুরুষ কৃিষ িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 582866579284৯ েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3262 eস eম হািববুর রহমান eস eম িলয়াকত আলী পুরুষ কৃিষ িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665792714 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯633262 eস eম হািববুর রহমান eস eম িলয়াক  আলী পুরুষ কৃিষ িকসম  খুলনা 6নং ৈনহা ী 58286657927 4 েমা  িছিদ্দক েশখ 2886৯ 2৯63
3263 েমাঃ আিনসুর রহমান েমাঃ iuসুফ আলী পুরুষ কৃিষ িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665111313 2৯72৯8458৯ েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3264 েমাঃ সবুজ মিল্লক েমাঃ েমাতােলব মিল্লক পুরুষ কৃিষ রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665111432 2৯21৯73131 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3265 েমাঃ আঃ হািলম েশখ েমাঃ িছিদ্দক েশখ পুরুষ কৃিষ রামপুর 6নং ৈনহাটী 58286657924৯2 2৯414619৯৯ েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3266 েমাঃ মিফজুর রহমান েমাঃ iuসুফ আলী পুরুষ কৃিষ রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665111218 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3267 নুরজাহান েবগম েমাঃ রাজা েশখ মিহলা গৃিহনী রামপুর 6নং ৈনহাটী 582866579255৯ 29926891৯5 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63



3268 রিহমা িবিব েমাঃ গাuস েশখ মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665793384 2৯53191342 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3269 ফুল বানু েবগম েমাঃ আনসার েশখ মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665791৯39 294362৯532 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
326৯ মেনারঞ্জন িবশব্াস মৃত েজানািক িবশব্াস পুরুষ কৃিষ িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665792353 2834544738 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3271 নািসমা েবগম েমাঃ আলম হাoঃ মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665793241 2৯9364642৯ েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3272 েমাঃ চান িময়া েমাঃ আঃ রিশদ হাoঃ পুরুষ কৃিষ িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 58286657926৯4 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3273 মেনায়ারা েবগম েহােসন েশখ মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665792932 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3274 েমিরনা খাতুন েমাঃ েহমােয়ত মিল্লক মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665792827 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3275 েমাঃ আশরাফুল iসলাম মৃত েশখ হােতম আলী পুরুষ কৃিষ রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665792488 2৯75৯65881 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3276 েমাঃ iিলয়াস েহােসন মৃত আনসার uিদ্দন েশখ পুরুষ কৃিষ রামপুর 6নং ৈনহাটী 58286657924৯5 284৯1967৯৯ েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3277 িহরাতুন েনসা েমাঃ েমাসােরফ েহােসন মিহলা গৃিহনী রামপুর 6নং ৈনহাটী 58286657925৯5 2৯9379৯394 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3278 পূিণ র্মা িম সংকর িম মিহলা গৃিহনী রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665793196 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯633278 পূিণমা িম সংকর িম মিহলা গৃিহনী রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665793196 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3279 েমাছাঃ রািহলা েবগম েমাঃ েগালাম েমাস্তফা মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665794287 2৯644521৯৯ েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
327৯ েমাঃ আবুল েহােসন মৃত eবাদ আিলম সাiদ পুরুষ কৃিষ িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665792542 2৯381441৯৯ েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3281 েজাছনা েবগম েমাঃ eবাদুল েশখ দুলু মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665791974 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3282 তােজনুর েবগম মৃত রুহুল আিমন মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665791৯57 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3283 িমনতী পাল রনজীত পাল মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665791৯74 2৯42992113 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3284 লক্ষী রানী েদব তুষার কুমার েদব মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665111325 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3285 ছিব েদব জীবন েদব মিহলা গৃিহনী রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665791963 2938696375 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3286 ফােতমা েবগম েমানতাজ আলী গাজী মিহলা গৃিহনী রামপুর 6নং ৈনহাটী 58286657913৯6 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3287 শািহনা েবগম েমাঃ আমজাদ েশখ মিহলা গৃিহনী রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665791874 2977৯38315 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3288 নারায়ন দাস মৃত কািল পদ দাস পুরুষ কৃিষ রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665791938 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3289 নুরজাহান েবগম িমকাiল হাoঃ মিহলা গৃিহনী রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665792152 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
328৯ িদপািল সরকার পঞ্চানন সরকার মিহলা গৃিহনী রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665791৯52 287191৯323 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3291 েহােসন েশখ ফজর আলী েশখ পুরুষ কৃিষ িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665791364 2879৯78785 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3292 জামাল েহােসন েশখ িমরাজ আলী পুরুষ কৃিষ িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665791333 2৯7৯252886 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3293 নািসমা েবগম লুৎফার েশখ মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 58286657915৯3 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯633293 নািসমা েবগম লুৎফার েশখ মিহলা গৃিহনী িকসম  খুলনা 6নং ৈনহা ী 582866579 5৯3 েমা  িছিদ্দক েশখ 2886৯ 2৯63
3294 আঃ লিতফ েশখ মৃত শিফর uিদ্দন েশখ পুরুষ কৃিষ িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665791597 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3295 েমাছাঃ েজসিমন েবগম শািমম খান মিহলা গৃিহনী রামপুর 6নং ৈনহাটী 582866579166৯ 2৯5354626৯ েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3296 েমাঃ সামসুর খা মৃত আঃ আলী খা পুরুষ কৃিষ রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665798389 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3297 রুহুল আিমন েশখ মৃত আক্কাস uিদ্দন েশখ পুরুষ কৃিষ রামপুর 6নং ৈনহাটী 58286657915৯1 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3298 েমাঃ আঃ হািমদ েশখ েমাঃ হােসম েশখ পুরুষ কৃিষ রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665791683 2৯9৯713391 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63



3299 মােজদা েবগম মনসুর হাoঃ মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665791686 2৯75761341 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
329৯ েমাঃ নািসর uিদ্দন uিকল uিদ্দন েশখ পুরুষ কৃিষ িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665791989 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
32৯1 িদপািল দত্ত সংকর দত্ত মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665791838 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
32৯2 েমাঃ আয়নাল হাoঃ মৃত িহমুলuিদ্দন হাoঃ পুরুষ কৃিষ িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665791৯23 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
32৯3 iকবাল েচৗধুির মৃত ৈসয়দ আলী েচৗধুির পুরুষ কৃিষ িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665792138 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
32৯4 বুলু েবগম মািনক ফিকর মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665792171 2৯45৯৯৯859 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
32৯5 েমাঃ িমজানুর রহমান আিজজ েমাল্লা পুরুষ কৃিষ িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665792253 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
32৯6 িহনা েবগম েমাস্তফা েমাল্লা মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 58286657911৯ 2833665831 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
32৯7 হািলমা েবগম িসরাজুল iসলাম মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665791268 2969738659 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
32৯8 ফারজানা iয়াসিমন হািববুর রহমান মিহলা গৃিহনী রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665798262 2৯77753৯83 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
32৯9 আেমনা েবগম েমাঃ মিতয়ার রহমান মিহলা গৃিহনী রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665791835 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯6332৯9 আেমনা েবগম েমাঃ মিতয়ার রহমান মিহলা গৃিহনী রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665791835 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
32৯৯ সুরাiয়া েমাঃ মাসুদ রানা মিহলা গৃিহনী রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665791858 2835954722 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3311 েমাঃ হািব হাoঃ মৃত সুলতান হাoঃ পুরুষ কৃিষ রামপুর 6নং ৈনহাটী 9321554111115 294362৯647 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3312 সিবতা িবশব্াস দীপ িবশব্াস মিহলা গৃিহনী রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665111536 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3313 সম্পা িবশব্াস সাধন িবশব্াস মিহলা গৃিহনী রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665791৯8৯ 2835954722 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3314 আমেজদ েশখ মৃত iuনুস েশখ পুরুষ কৃিষ রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665791618 2962545585 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3315 জািকর েহােসন জামাল েশখ পুরুষ কৃিষ িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665791272 2৯36169514 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3316 েমাছাঃ রoশন আরা েবগম েমাঃ তােরক েশখ মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 58৯624266975৯ েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3317 েশখ মহািসন েশখ িমরাজ আলী পুরুষ কৃিষ িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665791331 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3318 েমাঃ বােয়িজদ েশখ েশখ েমরাজ আলী পুরুষ কৃিষ িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665791447 2৯54859৯88 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3319 ময়না েবগম েমাসােরফ ফিকর মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665791714 2৯52872726 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
331৯ সােয়রা েবগম হািববুর রহমান মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 58286657921৯8 2৯3995698৯ েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3321 েমাঃ রাজু েচৗধুির আঃ হক েচৗধুির পুরুষ কৃিষ িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665791679 2947৯51712 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3322 আনজুয়ারা েবগম বাচ্চু হাoঃ মিহলা গৃিহনী রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665791৯33 2৯৯4৯22394 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3323 েমাহাম্মদ আলী মৃত ছুরমান আলী পুরুষ কৃিষ রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665791437 29৯৯272381 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3324 ডািলয়া েবগম আঃ জিলল মিহলা গৃিহনী রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665111217 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯633324 ািলয়া েবগম আ  জিলল মিহলা গৃিহনী রামপুর 6নং ৈনহা ী 5828665 2 7 েমা  িছিদ্দক েশখ 2886৯ 2৯63
3325 নািগ র্স েবগম মাহাবুর রহমান মিহলা গৃিহনী রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665792278 286776৯335 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3326 েনসার আলী গাজী মৃত শরীতুল্লা গাজী মিহলা গৃিহনী রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665111115 2৯৯4৯21847 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3327 হাসান েমাল্লা মৃত আলী আকবর েমাল্লা পুরুষ কৃিষ রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665111492 2943632869 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3328 আব্দুল্লাহ আলী মৃত েমাকেলস েশখ পুরুষ কৃিষ িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665793442 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3329 েমাঃ তিরকুল গাজী েমাঃ মান্নান গাজী পুরুষ কৃিষ িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665111464 2৯28926৯35 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63



332৯ ছিকনা েবগম খয়বর েশখ মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665792934 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3331 েজােলখা েবগম সুলতান েশখ মিহলা গৃিহনী রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665792928 2966৯৯4729 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3332 েমাঃ আজিমর েহােসন েমাঃ iসমাiল েশখ পুরুষ কৃিষ রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665792963 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3333 নুর নাহার েবগম আক্তার েশখ মিহলা গৃিহনী রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665793446 2৯669191৯5 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3334 েমাঃ আবু বক্কর দুলাল মন্ডল পুরুষ কৃিষ রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665792919 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3335 মরিজনা েবগম েমাঃ আেলক েশখ মিহলা গৃিহনী িকসমত খুলনা 6নং ৈনহাটী 5828665792519 েমাঃ িছিদ্দক েশখ 2886৯12৯63
3336 ফিজলা েবগম আবুল কালাম মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 582866575৯ রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3337 লিতফা েবগম রুহুল আিমন মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796498 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3338 রিহমা েবগম হাসান েসখ মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796498 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3339 সব্প্না েবগম iuনুস মৃধা মিহলা গৃিহনী রামপুর 6নং ৈনহাটী 2৯344৯5583 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
333৯ আিমরুেন্নছা ছােদক হাoঃ মিহলা কৃিষ রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665793477 2863482358 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373333৯ আিমরুেন্নছা ছােদক হাoঃ মিহলা কৃিষ রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665793477 2863482358 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3341 পুষ্প সরদার িবেজ  সরদার পুরুষ কৃিষ রামপুর 6নং ৈনহাটী 582866579321৯ রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3342 েমাঃ আজজুল েশখ মৃত মােজদ েশখ পুরুষ কৃিষ রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665792819 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3343 আকিলমা েবগম আছাবুর েমাড়ল মিহলা গৃিহনী রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665144979 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3344 আিমর আলী েমাঃ নািছর uিদ্দন পুরুষ িমক রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665792673 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3345 রুিমছা েবগম েমাঃ আবুল েহােসন মিহলা িমক রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665792184 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3346 আবু জাফর সরদার েমাঃ শাজাহান সরদার পুরুষ িমক রামপুর 6নং ৈনহাটী 58286657919৯6 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3347 ফিরদা েবগম েমাঃ মুন্তাজ েশখ মিহলা িমক রামপুর 6নং ৈনহাটী 582866579228৯ রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3348 েমাসেলম েশখ েমাঃ iসহাক েশখ পুরুষ িমক রামপুর 6নং ৈনহাটী 5828665791617 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3349 নুরজাহান েবগম েমাঃ েমাতাহার হাoঃ মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665793849 2৯48989541 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
334৯ েমাছাঃ জাহানারা েবগম েমাঃ নূরেমাহাম্মদ েশখ মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794136 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3351 িবলিকস েবগম েমাঃ সাiফুল iসলাম মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 58286657942৯7 2৯7113239৯ রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3352 হামুদা েবগম েমাঃ জয়নাল েশখ মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 58286657938৯2 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3353 িপয়ারা েবগম েমাঃ েরাস্তম েজামাদ্দার মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 58286657948৯3 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3354 েদােলনা েমাঃ আনছার আলী মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794833 289812৯935 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3355 েজাহরা েবগম েমাঃ িফেরাজ সরদার মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794212 রুহুল আিমন রিব 2৯372983733355 েজাহরা েবগম েমা  িফেরাজ সরদার মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহা ী 58286657942 2 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3356 আেনায়ারা েবগম েমাঃ মতেলব েশখ মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665793926 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3357 আকিলমা েবগম েমাঃ মতেলব জমাদ্দার মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794182 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3358 েরশমা েবগম েমাঃ হান্নান েশখ মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794186 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3359 রুিবয়া েবগম েমাঃ েখাকন েশখ মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 58286657938৯7 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
335৯ আেনায়ারা েবগম েমাঃ েমাসেলম েশখ মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665793911 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373



3361 সািহনুর েবগম েমাঃ মিজদ েশখ মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 58286657939৯1 295৯223972 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3362 আেনায়ারা েবগম েমাঃ আঃ খােলক েশখ মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794812 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3363 রােবয়া েবগম েমাঃ খােলক েশখ মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794864 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3364 িশপালী েবগম েমাঃ আকরাম েশখ মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 58286657941৯9 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3365 রুিবয়া েবগম েমাঃ নজরুল েশখ মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794825 2৯76553451 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3366 েসিলনা েবগম েমাঃ েকরামত আলী েশখ মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 58286657949৯4 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3367 ছাiরুন েমাঃ iuসুফ আলী মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794319 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3368 সুিফয়া েবগম েমাঃ মহািসন মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794712 29682484৯8 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3369 মুিন্ন েবগম েমাঃ আকরাম েশখ মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794842 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
336৯ ভারতী রানী েদ সংকর েদ মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794928 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3371 সােলহা েবগম নুরুজ্জামান গাজী মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 582866579492৯ রুহুল আিমন রিব 2৯372983733371 সােলহা েবগম নুরুজ্জামান গাজী মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 582866579492৯ রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3372 খািদজা েবগম েমাঃ েখাকন ফারাজী মিহলা িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 58286657947৯৯ রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3373 িনলুফা iয়াসিমন েমাঃ নুরুল iসলাম মিহলা িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794863 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3374 মিজর্না েবগম েমাঃ মুক্তার তালুকদার মিহলা িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794172 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3375 িশলা রানী দাস aিসত কুমার দাস মিহলা িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794975 2৯94217544 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3376 ফােতমা েবগম েমাঃ েগালাম েহােসন মিহলা িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794219 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3377 ঝন র্া আক্তার সুখী েমাঃ iয়াকুব জমাদ্দার মিহলা িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665111268 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3378 সািফয়া েবগম েমাঃ আঃ হক েশখ মিহলা িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794165 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3379 ফােতমা েবগম েমাঃ আঃ গফুর কাজী মিহলা িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794826 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
337৯ aদুত েশখ েমাঃ ছেবদ আলী মিহলা কৃিষ েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665793924 2854812৯৯3 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3381 নাহার েবগম েমাঃ iয়ািছন েশখ মিহলা িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794674 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3382 িলিপয়া েবগম েমাঃ আঃ রাজ্জাক মিল্লক মিহলা িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794686 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3383 খািদজা েবগম েমাঃ মিজদ মিল্লক মিহলা িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794688 288956৯৯12 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3384 মুক্তা েমাঃ িফেরাজ েশখ মিহলা িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665111436 2৯72215782 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3385 নািগ র্স েবগম েমাঃ আবু েশখ মিহলা িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 58286657943৯8 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3386 েমাহাম্মদ সােহব আলী েমাঃ আঃ আিজজ েশখ পুরুষ কৃিষ েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794641 রুহুল আিমন রিব 2৯372983733386 েমাহাম্মদ সােহব আলী েমা  আ  আিজজ েশখ পুরুষ কৃিষ েদবীপুর 7নং ৈনহা ী 582866579464 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3387 মমতাজ েবগম শাহ েমাঃ আলী আকবর মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794999 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3388 জাহানারা েবগম েমাঃ নূর iসলাম েশখ মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665111124 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3389 শািকলা েবগম েমাঃ নবী েমাল্লা মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794116 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
338৯ িরমা খাতুন েমাঃ রিশদ আকন মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794673 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3391 আসমা েবগম েমাঃ শাহাদাত মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794668 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373



3392 মাসুদ েশখ েমাঃ আঃ জবব্ার েশখ পুরুষ িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794৯89 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3393 সংগীতা রানী রায় পলাশ রায় মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665111262 2৯31789468 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3394 তপিত রানী দাস শয্ামা পদ দাস মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665793887 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3395 iয়াকুব হাoলাদার আব্দুল হাoলাদার পুরুষ কৃিষ েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794238 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3396 রািজয়া েবগম েমাঃ েমাশােরফ েশখ মিহলা িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794৯31 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3397 মাফুজা েবগম েমাঃ েমােসন েশখ মিহলা িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794874 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3398 iয়াকুব আলী হাoলাদার েমাঃ আবুতােলব হাoলাদার পুরুষ িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665795981 2৯27512187 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3399 রুিবয়া েবগম েমাঃ জনাব আলী সরদার মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794879 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
339৯ কুলসুম েবগম েমাঃ হািনফ েশখ মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665795959 2744488৯8৯ রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
33৯1 স্মৃিত আক্তার িমম েমাঃ মাছুম েশখ মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 58286611111৯5 2৯31989731 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
33৯2 নাসিরন েবগম েমাঃ মাসুদ পাiক মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 582866579548৯ 2৯৯4397595 রুহুল আিমন রিব 2৯3729837333৯2 নাসিরন েবগম েমাঃ মাসুদ পাiক মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 582866579548৯ 2৯৯4397595 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
33৯3 িচয়ারুন েবগম েমাঃ আবু বক্কর হাoলাদার মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665795885 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
33৯4 ছােলহা েবগম েমাঃ িলয়াকত হাoলাদার মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 582866579554৯ 2৯97786496 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
33৯5 ছায়রা েবগম েমাঃ আiয়ুব হাoলাদার মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665795972 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
33৯6 িশuিল েবগম েমাঃ চান িময়া মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665795147 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
33৯7 েশখ আঃ কুদ্দুস কাoসার েশখ মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665795795 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
33৯8 িরনা েবগম ছালাম হাoলাদার মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665795555 2৯৯6৯৯3789 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
33৯9 িশuিল েবগম েমাঃ কিবরুল iসলাম মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665795489 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
33৯৯ জাহানারা েবগম েমাঃ নজরুল েশখ মিহলা িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665795964 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3411 মাফুজা খাতুন েমাঃ আফজ uিদ্দন েশখ মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665795856 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3412 আয়শা েবগম েমাঃ নুর iসলাম েশখ মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665795844 2৯4৯389676 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3413 েরােকয়া েবগম েমাঃ আঃ জিলল মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665795845 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3414 হািলমা েবগম েমাঃ আেনায়ার েশখ মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665795823 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3415 েরািজনা েবগম েমাঃ কিবর হাoঃ মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 58286657958৯1 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3416 জয়নাবুেন্নসা েমাঃ েশখ শিহদুল iসলাম মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665111115 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3417 সন্ধা পাল িবষ্ণু পাল মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665795735 রুহুল আিমন রিব 2৯3729837334 7 সন্ধা পাল িবষ্ণু পাল মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহা ী 5828665795735 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3418 েরামানা েবগম েমাঃ iকবাল দিজর্ মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665795124 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3419 মারুফা েবগম েমাঃ মাহমুদ হাoঃ মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 58286657958911 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
341৯ িশuিল েবগম েমাঃ আিমনুল হাoঃ মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 58286657958৯9 2946495377 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3421 িফেরাজা েবগম েমাঃ আলমিগর হাoঃ মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665795923 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3422 সুিফয়া েবগম েমাঃ আঃ জিলল েশখ মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665793৯83 298663৯ রুহুল আিমন রিব 2৯37298373



3423 কুদ্দুস েশখ েমাঃ মতেলব েশখ পুরুষ কৃিষ েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665793928 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3424 লক্ষী রানী সাহা িবষ্ণু পদ সাহা মিহলা িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794624 2৯85316363 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3425 েমাছাঃ পারুল েবগম েমাঃ আলমিগর েশখ মিহলা িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794134 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3426 িশuিল েমাঃ নািছর আহেম্মদ মিহলা িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794299 2847456992 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3427 শািন্ত েজায়াদ্দার বসন্ত েজায়াদ্দার মিহলা িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794728 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3428 েশফালী রানী েদ সুবাস চ  েদ মিহলা িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 58286657946৯7 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3429 েমাসাঃ িশিল্প েবগম েমাঃ েহমােয়ত েহােসন মিহলা িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665795367 2৯387৯7৯67 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
342৯ খািদজা েবগম েমাঃ সুলতান গাজী মিহলা িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665795859 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3431 শাহনাজ েবগম েমাঃ হান্নান েমাড়ল মিহলা িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 58286657957৯2 2836৯17243 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3432 লািক েবগম েমাঃ েমাসােরফ েশখ মিহলা িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794৯32 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3433 েরেহনা েবগম েমাঃ রাজা েশখ মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794144 রুহুল আিমন রিব 2৯372983733433 েরেহনা েবগম েমাঃ রাজা েশখ মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794144 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3434 নূর জাহান েবগম আঃ মিজদ ফিকর মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665795494 2৯2৯134796 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3435 আফেরাজা েবগম েমাঃ িরয়াজ আলী িমর মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665111118 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3436 জািহদ সরদার েমাঃ ফিরদ সরদার পুরুষ কৃিষ েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 58286657938৯8 2৯95571422 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3437 নুরজাহান েবগম েমাঃ আকরাম মিল্লক মিহলা িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665795968 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3438 রািজয়া েবগম েমাঃ েমাসােরফ েশখ মিহলা িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794৯31 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3439 িদপালী রানী দাস িবপুল দাস মিহলা িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665796792 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
343৯ আiয়ুব আলী হাoঃ েমাঃ আঃ হাoলাদার পুরুষ িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794৯87 2৯৯1846324 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3441 iuসুফ আলী ফরাজী েমাঃ আরব আলী ফরাজী পুরুষ কৃিষ েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794967 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3442 হািলমা েবগম েশখ েমাঃ শাহাজাহান মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665795134 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3443 কানন বালা েজায়াদ্দার কালু েজায়াদ্দার পুরুষ কৃিষ েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794729 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3444 িচররঞ্জন দাস েবনুকা বালা দাস পুরুষ কৃিষ েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665793956 281৯55৯৯31 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3445 ফিটক দাস গগণ দাস পুরুষ কৃিষ েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 58286657939৯4 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3446 মাখন দাস বরমালী দাস পুরুষ কৃিষ েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665793858 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3447 খুরিশদা েবগম েমাঃ েসিলম েশখ মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794721 2976629662 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3448 কমেলশ কুমার দাস সুেবাধ চ  দাস পুরুষ িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794754 রুহুল আিমন রিব 2৯372983733448 কমেলশ কুমার দাস সুেবাধ  দাস পুরুষ িমক েদবীপুর 7নং ৈনহা ী 5828665794754 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3449 েমাঃ েবল্লাল েশখ ৈসয়দ আলী েশখ পুরুষ িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794892 2959175943 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
344৯ জয়েদব কুমার রায় aিনল কুমার রায় পুরুষ িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 582866579385৯ 2831422857 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3451 েমাঃ িজল্লুর রহমান মৃত আিজজ েমাল্লা পুরুষ িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794756 2৯8৯252638 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3452 মুরসািলন েশখ েমাঃ ছালাম েশখ পুরুষ িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665795756 2৯৯157555 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3453 নজরুল iসলাম আকবার েশখ পুরুষ িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 58286657951৯2 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373



3454 জািকর েশখ আরশাদ আলী েশখ পুরুষ িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665795794 2৯67561159 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3455 মহােদব চ  দাস হের নাথ চ  দাস পুরুষ িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665795185 2৯35322৯168 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3456 েমাঃ েখাকন হাoঃ েমাঃ আলাuিদ্দন হাoঃ পুরুষ িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665781384 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3457 মানসুরা েবগম েমাঃ আজমল মিল্লক মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665795271 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3458 আঃ রাজ্জাক েশখ েমাঃ আবুল হােসম েশখ পুরুষ কৃিষ েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794৯62 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3459 নাজিমন আক্তার িলিপ েমাঃ আলািমন েশখ মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 582866579498৯ 2৯229৯9859 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
345৯ রিবuল েশখ েমাঃ মনছুর েশখ পুরুষ িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665795839 2৯53813926 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3461 জিন েশখ েমাঃ আশব্াব েশখ পুরুষ িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665795294 2962462851 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3462 আঃ রিহম েশখ েমাঃ হাব েশখ পুরুষ িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665111135 2877248779 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3463 আলী আজগর েশখ েমাঃ আিল আকবর েশখ পুরুষ িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665795846 2৯4791378 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3464 আসমা েবগম েমাঃ কিবর েহােসন মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665796622 রুহুল আিমন রিব 2৯372983733464 আসমা েবগম েমাঃ কিবর েহােসন মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665796622 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3465 মুিজবুর রহমান মৃত িতসার েশখ পুরুষ কৃিষ েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665795368 2৯28৯69413 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3466 িশিরন সুলতানা েশখ সুলতান মিহলা িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 582866579514৯ রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3467 মুরিশদা েবগম েমাঃ কামরুল iসলাম মিহলা িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 582866511123৯ রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3468 জিরনা েবগম আঃ মিজদ েশখ মিহলা িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 582866579423৯ 29682484৯8 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3469 বাবুল েশখ সাহাজ uিদ্দন েশখ পুরুষ কৃিষ েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794255 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
346৯ রেমশ রায় aিনল রায় পুরুষ কৃিষ েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 582866579383৯ রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3471 হােজরা েবগম আঃ রহমান েশখ মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794159 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3472 েমাঃ িমন্টু েশখ মৃত ৈসয়দ েশখ পুরুষ কৃিষ েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 58286657941৯2 2৯5884৯526 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3473 জাহািঙ্গর েশখ মৃত হুমায়ুন কিবর পুরুষ কৃিষ েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 582866579437৯ রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3474 জাহানারা েবগম েমাঃ আবু জাফর েশখ মিহলা িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 58286657941৯5 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3475 আলািমন েমাঃ েমাস্তফা েশখ পুরুষ িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665111553 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3476 লুতফর েশখ েমাঃ মহর েশখ পুরুষ িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794173 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3477 েজসিমন েবগম েমাঃ রিবuল েশখ মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794184 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3478 সুমন েশখ েমাঃ সাহাব uিদ্দন পুরুষ কৃিষ েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 58286657943৯2 2৯5৯334211 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3479 মিনরা েবগম েমাঃ ফরহাদ েশখ মিহলা িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794131 2838817753 রুহুল আিমন রিব 2৯372983733479 মিনরা েবগম েমা  ফরহাদ েশখ মিহলা িমক েদবীপুর 7নং ৈনহা ী 5828665794 3 28388 7753 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
347৯ খািদজা েবগম েমাঃ মান্নান কািজ মিহলা িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794176 2৯57385621 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3481 মিঞ্জলা খাতুন েমাঃ হােসম আিল েশখ পুরুষ কৃিষ েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665785522 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3482 মিঞ্জলা েবগম েমাঃ আঃ হক সানা মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665795279 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3483 জােহদা েবগম েমাঃ আব্দুল মিজদ েশখ মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794৯2৯ রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3484 মাহাফুজা েবগম েমাঃ মীর েরজাuল কিরম মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794289 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373



3485 সব্প্না দাস েগৗর দাস মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794593 2৯52৯76948 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3486 মালা েবগম েমাঃ েশখ আবু তােলব মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794595 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3487 সুলতানা পারিভন েমাঃ আবু জাফর েশখ পুরুষ কৃিষ েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794195 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3488 নাজমা েবগম েমাঃ আকবার মিল্লক পুরুষ কৃিষ েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794298 2৯28159622 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3489 আঞ্জুমান আরা েমাঃ aয়ুব আলী মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665793935 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
348৯ শঙ্কর েদ নের নাথ পুরুষ িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665793812 2832498635 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3491 েমাছাঃ নািছরুন েবগম েমাঃ গাজী iনসান uিদ্দন মিহলা িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794945 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3492 আলতাফ জমাদ্দার েমাঃ iয়াকুব জমাদ্দার পুরুষ কৃিষ েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794919 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3493 আবু কােদর েমাঃ কoছার পুরুষ কৃিষ েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665795781 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3494 aনন্নপুনা িসংহ আষুেতাষ িশংহ মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665793879 2৯751৯3511 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3495 মাসুম েশখ েমাঃ আবুল হােসম েশখ পুরুষ কৃিষ েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794৯96 2971478891 রুহুল আিমন রিব 2৯372983733495 মাসুম েশখ েমাঃ আবুল হােসম েশখ পুরুষ কৃিষ েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794৯96 2971478891 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3496 লুতফর েশখ েমাঃ েকরামাতুল্লা েশখ মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794871 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3497 বাবু েশখ েমাঃ নজরুল েশখ পুরুষ িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 58286657943৯9 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3498 লিতকা রানী দাস িচত্তরঞ্জন দাস পুরুষ িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665793978 2833419785 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3499 হািববুর রহমান েশখ েমাঃ আঃ বােশর েশখ পুরুষ িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665793৯71 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
349৯ মধুসূদন দাস বণ্মািল দাস পুরুষ িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665793881 2831573123 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
34৯1 aবাiদুল খা েমাঃ নুর iসলাম খা পুরুষ িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665791348 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
34৯2 শাহানাজ খাতুন জুেয়ল েমাল্লা মিহলা িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665791738 2৯48265251 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
34৯3 ফােতমা খাতুন মৃত আনসার uিদ্দন মিহলা িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665793816 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
34৯4 শিহদ েশখ েমাঃ মৃত রক্মাতুল্লা েশখ পুরুষ কৃিষ েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665793963 2879294175 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
34৯5 রিহমা েবগম হাসান েশখ মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665793918 2৯36711৯৯9 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
34৯6 ছােলহা েবগম েমাঃ iন্তাজ সরদার মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665784988 2৯32৯4৯374 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
34৯7 েজােবদা েবগম মৃত আশরাফ আলী েশখ মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794821 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
34৯8 জয়ন্তী রানী দাস রিবন কুমার দাস মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794974 2৯77৯456৯7 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
34৯9 লাবলু েশখ েমাঃ সাহাজ uিদ্দন েশখ পুরুষ িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794816 2833৯96492 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
34৯৯ েগালাম েশখ েমাঃ সুলতান েশখ পুরুষ িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794992 রুহুল আিমন রিব 2৯3729837334৯৯ েগালাম েশখ েমা  সুল ান েশখ পুরুষ িমক েদবীপুর 7নং ৈনহা ী 5828665794992 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3511 খােলদা েবগম eফ eম হািদuজ্জামান মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 58286657949৯1 2৯7৯6222৯4 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3512 আিমব্য়া েবগম েমাঃ হুমায়ুন কিবর মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794875 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3513 ফিরদ সরদার জাফর সরদার পুরুষ কৃিষ েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794213 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3514 সব্পন কুমার েদ মৃত নের নাথ েদ পুরুষ কৃিষ েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665793957 2৯2476৯777 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3515 েহলাল মিল্লক েমাঃ মােলক মিল্লক পুরুষ কৃিষ েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 582866579473৯ 2৯8৯711731 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373



3516 তাসিলমা েবগম েমাঃ আলমিগর েহােসন মিহলা িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 58286657939৯6 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3517 েমাছাঃ ডিল খাতুন েমাঃ মাহাবুর েহােসন মিহলা িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 582866579419৯ 2927718573 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3518 িমরন কাজী েমাঃ আঃ oহাব কাজী পুরুষ িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665796149 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3519 কুলসুম েবগম েমাঃ মতেলব েশখ মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794164 2৯68685135 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
351৯ েগৗতম দাস মৃত কািলপদ দাস পুরুষ কৃিষ েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665793819 2828৯62615 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3521 আঃ রাজ্জাক খান েমাঃ জেবদ আিল খান পুরুষ কৃিষ েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794774 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3522 জাহানারা েবগম েমাঃ েেখাকন েমাল্লা মিহলা িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794395 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3523 uত্তম কুমার দাস মৃত িজেত নাথ দাস পুরুষ িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665793824 2৯43৯35628 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3524 িগতা রানী েদ সুকলাল েদ মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665793৯75 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3525 িমিহনা েমােশ র্দ eিট eম মাসুম েমােশ র্দ মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665793৯3৯ রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3526 িরতা রানী েদ িনতয্রঞ্জন েদ মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665943547 রুহুল আিমন রিব 2৯372983733526 িরতা রানী েদ িনতয্রঞ্জন েদ মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665943547 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3527 গফফার েশখ েমাঃ আিলমুিদ্দন েশখ পুরুষ কৃিষ েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665793৯25 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3528 হুকুম আিল েশখ েমাঃ সেলমান েশখ পুরুষ কৃিষ েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794787 293৯৯64৯৯2 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3529 সিমর কুমার দাস েগাপাল চ  দাস পুরুষ কৃিষ েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 582866579478৯ 2৯৯452৯489 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
352৯ iয়াকুব জমাদ্দার েমাঃ কপদম আিল জুমাদ্দার পুরুষ কৃিষ েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 58286657948৯6 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3531 বিবতা রানী িসংহ েগৗরপদা িসংহ মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665111117 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3532 শিহদুল েশখ েমাঃ জবব্ার েশখ পুরুষ িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794855 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3533 েমাতােলব খান েমাঃ হােতম আলী খান পুরুষ িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794382 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3534 বাবর আলী েমাঃ আবু তােলব আলী ফিকর পুরুষ িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665794৯21 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3535 আঃ খােলক েশখ েমাঃ মতেলব েশখ পুরুষ িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665795766 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3536 মহািসন েমাঃ সবুর েশখ পুরুষ কৃিষ েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 58286657952৯4 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3537 হািসনা েবগম েমাঃ আবুল কালাম হাoঃ মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665795247 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3538 iসমাiল েশখ েমাঃ েমাতােলব েশখ পুরুষ িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665795864 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3539 ফারুখ েশখ েমাঃ গফুর েশখ পুরুষ িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665796615 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
353৯ মিনর েমাল্লা েমাঃ রুহুল আিমন েমাল্লা পুরুষ িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665795982 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3541 রিবন কুমার পাল নারায়ণ চ  পাল পুরুষ িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665795728 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373354 রিবন কুমার পাল নারায়ণ  পাল পুরুষ িমক েদবীপুর 7নং ৈনহা ী 5828665795728 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3542 কামাল েমাল্লা েমাঃ িতছার uিদ্দন েমাল্লা পুরুষ িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 58286657951৯8 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3543 সিমর দাস িনতাi দাস পুরুষ িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665795263 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3544 নুর iসলাম েমাল্লা েমাঃ গহর েমাল্লা পুরুষ িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 582866579524৯ রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3545 সাহানারা আক্তার পিল েমাঃ iয়ািসন হালদার পুরুষ িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665795973 286575611 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3546 নাজমা েবগম েমাঃ িমজানুর রহমান মিহলা িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665795979 2৯35299193 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373



3547 রুনা খাতুন েমাঃ েসাহরাব েমাল্লা মিহলা কৃিষ েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665795281 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3548 িবল্লাল েমাল্লা েমাঃ খােলক েমাল্লা পুরুষ কৃিষ েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665795932 2৯296৯8896 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3549 আঃ রাজ্জাক েমাল্লা েমাঃ মিতয়ার েমাল্লা পুরুষ কৃিষ েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 582866579562৯ রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
354৯ িসরাজুল েশখ মৃত iuসুফ েশখ পুরুষ কৃিষ েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665795378 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3551 েমির েবগম েমাকেছদ েশখ মিহলা গৃিহনী েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665795891 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3552 রমজান েশখ িরফাজ uিদ্দন েশখ পুরুষ িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 582866579585৯ রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3553 রহমত েশখ আলী আকবর েশখ পুরুষ িমক েদবীপুর 7নং ৈনহাটী 5828665795848 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3554 কালাম েশখ আঃ খােলক েশখ পুরুষ িমক েনহালপুর 7নং ৈনহাটী 582866579558৯ রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3555 সিঞ্জত কুমার েদ তারাপদ েদ পুরুষ িমক েনহালপুর 7নং ৈনহাটী 5828665795726 2857268622 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3556 আমজাদ েশখ আঃ খােলক েশখ পুরুষ িমক েনহালপুর 7নং ৈনহাটী 5828665785379 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3557 িদপক দাস মৃত ব দাস পুরুষ িমক েনহালপুর 7নং ৈনহাটী 5828665795225 রুহুল আিমন রিব 2৯372983733557 িদপক দাস মৃত ব দাস পুরুষ িমক েনহালপুর 7নং ৈনহাটী 5828665795225 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3558 iি স হাoঃ আঃ সালাম হাoঃ পুরুষ িমক েনহালপুর 7নং ৈনহাটী 5828665795554 2৯42191378 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3559 iমরান েশখ খােলক েশখ পুরুষ িমক েনহালপুর 7নং ৈনহাটী 5828665791632 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
355৯ মহােদব কুমার পাল নারায়নচ  পাল পুরুষ িমক েনহালপুর 7নং ৈনহাটী 5828665795759 2৯66553451 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3561 হািসবুর রহমান আঃ মােলক েশখ পুরুষ কৃিষ েনহালপুর 7নং ৈনহাটী 5828665795369 2৯9৯422934 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3562 েখােদজা েবগম আিজজ েবপাির মিহলা গৃিহনী েনহালপুর 7নং ৈনহাটী 5828665799525 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3563 েরেহনা েবগম েমাঃ নজরুল iসলাম মিহলা গৃিহনী েনহালপুর 7নং ৈনহাটী 5828665795327 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3564 আরিত রানী দাস িনলুমা হালদার মিহলা িমক েনহালপুর 7নং ৈনহাটী 5828665795258 2৯61752813 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3565 সুভাস দাস কানাi দাস পুরুষ িমক েনহালপুর 7নং ৈনহাটী 5828665795232 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3566 েলকজান িবিব iনতাজ আলী েশখ মিহলা গৃিহনী েনহালপুর 7নং ৈনহাটী 582866579643৯ রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3567 েজসিমন েবগম েরাকন আলী মিহলা গৃিহনী েনহালপুর 7নং ৈনহাটী 5828665796৯49 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3568 জাহানারা েবগম আজাহার আিল মিহলা গৃিহনী েনহালপুর 7নং ৈনহাটী 5828665796664 2৯6286882৯ রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3569 নািসমা েবগম আuসুফ হাoঃ মিহলা গৃিহনী েনহালপুর 7নং ৈনহাটী 5828665797549 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
356৯ আসমা েবগম েছাবহান হাoঃ মিহলা গৃিহনী েনহালপুর 7নং ৈনহাটী 5828665797528 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3571 জাহানারা েবগম আঃ হািমদ মিহলা গৃিহনী েনহালপুর 7নং ৈনহাটী 582866579875৯ রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3572 খািদজা েবগম হািনফ হাoঃ মিহলা গৃিহনী েনহালপুর 7নং ৈনহাটী 5828665791৯65 2৯51635373 রুহুল আিমন রিব 2৯372983733572 খািদজা েবগম হািনফ হা মিহলা গৃিহনী েনহালপুর 7নং ৈনহা ী 582866579 ৯65 2৯5 635373 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3573 iিত রানী িশল মািনক পদ িশল মিহলা গৃিহনী েনহালপুর 7নং ৈনহাটী 5828665796459 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3574 সপ্না দত্ত বাদল দত্ত মিহলা গৃিহনী েনহালপুর 7নং ৈনহাটী 58286657964৯8 2846718261 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3575 েরেক্সানা খাতুন oহাব মিল্লক মিহলা িমক েনহালপুর 7নং ৈনহাটী 5828665798483 2832588774 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3576 হািসনা েবগম রুহুল আিমন মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 58286657966৯8 2824৯1৯9৯9 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3577 সাহানারা েবগম আবুল েহােসন গািজ মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797149 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373



3578 মেনায়ারা েবগম আঃ ছত্তার মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665795৯99 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3579 জাহানারা েবগম আঃ রাজ্জাক মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665799615 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
357৯ িশuিল রানী পাল aমর কুমার পাল মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796৯81 2888614228 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3581 মিজর্না েবগম কাজল েশখ মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665785৯18 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3582 সাহানারা েবগম আঃ রাজ্জাক মিল্লক মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798487 29398563৯9 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3583 সাহানারা েবগম রুেফাল আিমন মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796941 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3584 সুিফয়া েবগম মনছুর িমনা মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797138 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3585 আিরফা েবগম সামসুর রহমান মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796588 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3586 সােলহা েবগম নজরুল iসলাম মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797817 2৯38143989 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3587 শাহানাজ পারিভন শিহদুল iসলাম মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796794 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3588 আক্তারী েবগম সoকত মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796119 2৯257668৯5 রুহুল আিমন রিব 2৯372983733588 আক্তারী েবগম সoকত মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796119 2৯257668৯5 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3589 শািহন আঃ আিজজ েশখ পুরুষ কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796993 2৯23666373 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
358৯ িমজানুর রহমান রহমান েমাল্লা পুরুষ কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665791559 2৯৯9826217 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3591 েহেমলা েবগম মুনছুর আলী মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796599 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3592 রিবয়া েবগম iছা েশখ মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796423 2৯354৯5589 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3593 আবুল বাশার iসমাiল েশখ পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796177 2৯24448935 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3594 হােজরা েবগম আনছার আলী েশখ মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796434 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3595 েমােমনা েবগম েমাতােলব েশখ মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797৯48 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3596 আেনায়ারা েবগম আিজজ েশখ মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796745 2৯7৯3532৯1 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3597 বাসিত েঘাস aজুর্ন েঘাস মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797979 282712342 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3598 আিমরুন আঃ হাi মৃধা মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665795৯৯5 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3599 েরােকয়া খাতুন মৃত আজহার আলী ফিকর মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797879 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
359৯ েমাছাঃ নাজমা েবগম নুর iসলাম মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798৯27 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
35৯1 নাজমুন নাহার িসিদ্দকুর রহমান মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665795495 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
35৯2 কিরমন েবগম তাজু েশখ মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 582866579667৯ রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
35৯3 আিরফুল iসলাম েমাকেছদ েশখ পুরুষ কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665111317 রুহুল আিমন রিব 2৯3729837335৯3 আিরফুল iসলাম েমাকেছদ েশখ পুরুষ কৃিষ ৈনহা ী 8নং ৈনহা ী 5828665 3 7 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
35৯4 আজিমরা েবগম শিহদুল েমাল্লা মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 58৯6233521281 2৯4775৯893 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
35৯5 আশা রানী পাল িদপক কুমার পাল মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796৯19 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
35৯6 তািনয়া িদদার েশখ মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665111218 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
35৯7 েস্নায়ারা েবগম কােদর হাoঃ মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797386 2৯421548৯7 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
35৯8 aঞ্জিল রািন েগৗরাঙ্গ মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796927 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373



35৯9 িরিজয়া েবগম iমামুল িমনা মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797338 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
35৯৯ বেশানারা েবগম ছেলমান মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797674 2951384679 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3611 মিহদা েবগম িছিদ্দক মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797748 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3612 নুরুন্নাহার i ািহম মিহলা কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796971 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3613 সািহনুর েবগম জাহািঙ্গর মিহলা কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797141 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3614 ছােহির আকবার মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796497 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3615 আিলমা খােলক মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796284 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3616 নািগ র্স আফজাল মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796584 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3617 িশিরনা লুতফার মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796585 2৯7525518৯ রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3618 ছালমা আমানত সরদার মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797849 2৯5৯992889 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3619 আবু বক্কার েনছার uিদ্দন পুরুষ কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796344 রুহুল আিমন রিব 2৯372983733619 আবু বক্কার েনছার uিদ্দন পুরুষ কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796344 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
361৯ জািকর খান সুলতান খান পুরুষ কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798854 2929126৯1৯2 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3621 মমতাজ হাসান েমাড়ল মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796349 2৯9৯839782 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3622 েজাহরা েবগম দাuদ েশখ মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665795৯57 2947৯512৯5 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3623 হািলমা েবগম েহােসন আলী মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796385 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3624 সাহানাজ পারিভন আবুল কালাম মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665799157 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3625 আঃ জিলল আহাম্মাদ েশখ পুরুষ কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798439 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3626 আনিজরা েবগম হািববুর রহমান মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796726 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3627 েসিঞ্জত সুকলাল েদ পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665111481 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3628 ছত্তার সরদার জবব্ার সরদার পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 58286657963৯2 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3629 সািহদা েবগম নান্নুেশখ মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796271 2৯3312৯392 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
362৯ রিহমা েবগম েমাস্তফা েশখ মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 582866579641৯ রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3631 আয়শা আক্তার জািহদুর মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 58286657864৯5 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3632 মেনারঞ্জন পাল সিতশ পাল পুরুষ কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796৯46 2৯6253৯468 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3633 েমােমনা েবগম iuনুস আিল মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796622 2888272289 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3634 মােজদা েবগম েমাকেছদ আলী মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798189 রুহুল আিমন রিব 2৯372983733634 মােজদা েবগম েমাকেছদ আলী মিহলা িমক ৈনহা ী 8নং ৈনহা ী 5828665798 89 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3635 েস্নায়ারা েবগম েমাতাহার আলী মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796492 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3636 আিনস েমাল্লা ৈসয়দ েমাল্লা পুরুষ কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665799576 296931৯947 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3637 রুিবনা েবগম েমামরাজ আলী মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665799246 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3638 আয়শা েবগম আস্নমিগর েমাল্লা মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797418 2৯৯6255733 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3639 iসমত আরা রিফকুল iসলাম মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797813 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373



363৯ জাহািঙ্গর আঃ লিতফ পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798739 279873116৯ রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3641 েরাপেমছা েবগম লুতফার েশখ মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796685 2৯983762216 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3642 েজসিমন েবগম কামাল েহােসন মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796621 2৯75544৯4 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3643 িনিশ িবশব্াস তুশার কািন্ত মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797874 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3644 েমেহরুনেনসা নুর iসলাম মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798526 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3645 েহনা েবগম সামশুল হক মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797562 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3646 ফিজলা েবগম আবুল কারাম মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797542 2৯72729981 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3647 তািঞ্জলা েবগম রুহুল আিমন মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798229 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3648 লিতফা েবগম মাহাবুব েশখ মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796498 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3649 আসমা পারিভন আিজজুল হক মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798421 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
364৯ ফােতমা েবগম ফজলুর রহমান মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797239 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373364৯ ফােতমা েবগম ফজলুর রহমান মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797239 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3651 শািহনা েবগম নাজমুল নািজজ মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796655 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3652 রিহমা েবগম রিহম বািসর মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665795268 2৯52371৯89 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3653 মমতা রািন পাল হিবব  চ  পাল মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796৯23 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3654 সুজাতা রানী পাল তুসার কািন্ত পাল মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 582866579751৯ রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3655 মুন্তাজ েশখ iমািন েশখ পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 582866579675৯ 2৯473896৯7 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3656 খায়রুেন্নসা আমাতুয়ার রহমান মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665786919 2৯25466434 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3657 িশিরনা েবগম হািববুর রহমান মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796918 2৯৯2741413 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3658 নাসিরন আক্তার তাজুল iসলাম মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665111113 2৯977844৯4 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3659 সাiফুল িমনা মন্সর আিল পুরুষ কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 582866579642৯ রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
365৯ বাবুল মৃধা িকনু মৃধা পুরুষ কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797132 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3661 কিবর েশখ আহম্মদ েশখ পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797132 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3662 েস্নায়ারা েবগম আিনস েশখ মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3663 আেমনা েবগম িসিদ্দকুর রহমান মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3664 লািক েবগম জামাল েশখ মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798567 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3665 সােজদা েবগম মীর েমাঃ িলটন মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665799523 রুহুল আিমন রিব 2৯372983733665 সােজদা েবগম মীর েমা  িল ন মিহলা গৃিহনী ৈনহা ী 8নং ৈনহা ী 5828665799523 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3666 েহাসেনয়ারা জাফর সরদার মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 58286611797 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3667 শািহদা েবগম সােলক আকন মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798233 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3668 মমতাজ েবগম েগালাম রসুল মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665799338 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3669 েমােমনা েবগম বাদল মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798875 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
366৯ জিরনা মিজদ েশখ মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665799135 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373



3671 িশuিল eরসাদ হাoঃ মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797252 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3672 িশuিল জাহািঙ্গর েশখ মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665799456 2821428862 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3673 খািদজা ফজলুর রহমান মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 58286657971৯4 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3674 শাহানাজ িলটন েশখ মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665799397 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3675 রুনু রায় সব্পন কুমার মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797956 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3676 শান্তু বালা পাল িবনয় কৃষ্ণ পুরুষ কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796925 2824৯2414৯ রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3677 নািসমা আঃ সালাম মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 582866579879৯ 2853331238 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3678 িরনা মিনর হািকম মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797675 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3679 মিরয়ম েবগম সাiফুল মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796৯৯4 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
367৯ হািস শিহদুল মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796941 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3681 েসিলনূর নািসরুিদ্দন মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665111151 2933955471 রুহুল আিমন রিব 2৯372983733681 েসিলনূর নািসরুিদ্দন মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665111151 2933955471 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3682 িফেরাজা iসাহাক মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798৯৯7 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3683 আিঞ্জরা েবগম সত্তার মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798284 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3684 iসমাiল খান আiনুিদ্দন পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665799236 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3685 আিজজুর রহমান েরাস্তম আিল পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665799282 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3686 জিমরুল iসলাম িনজাম েশখ পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665111151 27358122৯2 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3687 সাহাজাহান িসরাজ ফিকর পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798523 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3688 মান্নান সরদার জবব্ার সরদার পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796425 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3689 কিবর মিল্লক দিলল uিদ্দন পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798825 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
368৯ নািসরুিদ্দন মাদার ফিকর পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798815 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3691 নব্সাদ েশখ আiuব আলী পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665799282 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3692 জািহদা েবগম েমাঃ আিজজুল iসলাম মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798889 2৯81253151 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3693 ফুলজান েবগম শািমম মৃধা মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665111115 2৯7156৯779 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3694 িবলিকস েবগম শুকুর েশখ মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797419 2947447421 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3695 মাহফুজা েবগম আিতয়ার েশখ মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798৯84 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3696 নুরজাহান েবগম কািজ েমাজােম্মল মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 582866579712৯ 2৯৯৯367469 রুহুল আিমন রিব 2৯372983733696 নুরজাহান েবগম কািজ েমাজােম্মল মিহলা গৃিহনী ৈনহা ী 8নং ৈনহা ী 5828665797 2৯ 2৯৯৯367469 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3697 েহাসেনয়ারা aেহদ মুরাদ মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798417 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3698 েজসিমন েবগম মুহাম্মাদ আলী মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798445 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3699 aলকা রানী aিজত কুমার মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797575 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
369৯ নাসিরন েবগম হািলম েশখ মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797281 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
36৯1 আরিত েবগম িবনয় কুমার মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 582866579882৯ রুহুল আিমন রিব 2৯37298373



36৯2 েরখা রানী তপন কুমার মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797963 2935662756 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
36৯3 েসতারা সােহব আলী মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797963 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
36৯4 বুলু সরকার িশবু সরকার পুরুষ কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796971 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
36৯5 েজয্াৎস্না রানী েগৗরাঙ্গ পাল মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 582866579692৯ রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
36৯6 কাকিল েশখ িবপুল েশখ মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665786972 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
36৯7 রুিবয়া েবগম আিজজার েশখ মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796631 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
36৯8 আেয়শা খাতুন েমাঃ সুমন েশখ মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665111718 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
36৯9 নুরজাহান েবগম েমাঃ িসরাজুল iসলাম মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796738 2742813541 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
36৯৯ িশফািল েবগম ফারুক পােটায়াির মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665799122 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3711 মিরয়ম েবগম নুর েমাহাম্মাদ মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798813 283864৯272 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3712 চান বড়ু আিল েহােসন মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798211 রুহুল আিমন রিব 2৯372983733712 চান বড়ু আিল েহােসন মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798211 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3713 রুিবনা েবগম খাiরুল বাশার মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796944 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3714 নািদরা েবগম হুমায়ুন কিবর মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798737 2৯28741৯49 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3715 শাহানাজ পারিভন নািছরুিদ্দন হাoঃ মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798723 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3716 মিঞ্জলা আমজাদ সরদার মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796914 2932841৯51 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3717 েমািফজুল iসলাম uিজর আিল েশখ পুরুষ কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 58286657111569 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3718 iিলয়াস ফরািজ সুলতান আহেমদ পুরুষ কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796214 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3719 শািহদা েবগম হািববুর রহমান মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 582866579374 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
371৯ জুেলখা েবগম হািববুর রহমান মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797৯33 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3721 মiনুিদ্দন আিল আহােম্মদ পুরুষ কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665799596 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3722 মুসা েমাল্লা আতর আলী পুরুষ কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797115 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3723 মান্নান েমাড়ল আমব্র আলী পুরুষ কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797119 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3724 ফােতমা েবগম আiয়ুব আলী মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 582866579946৯ রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3725 িরয়া কামরুল েহােসন মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665799411 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3726 কিহনুর েবগম েকারবান আলী মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797286 2৯51627671 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3727 শিহদুল ফরািজ আঃ রিশদ ফারািজ পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 58286657986৯4 রুহুল আিমন রিব 2৯372983733727 শিহদুল ফরািজ আ  রিশদ ফারািজ পুরুষ িমক ৈনহা ী 8নং ৈনহা ী 58286657986৯4 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3728 আবু হািনফ আফজাল আলী পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797213 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3729 ফলনাহার িজহাদ খন্দকার মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797348 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
372৯ পারিভন েমাস্তফা মিল্লক মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665799221 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3731 নািগ র্স জািকর েশখ মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665788437 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3732 আিজজুল েমাজােম্মল েশখ পুরুষ কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798452 2৯24৯48951 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373



3733 রীনা েবগম আকবর েশখ মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665795৯17 2৯3184৯4৯2 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3734 কামাল িশকদার হারুন িশকদার পুরুষ কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797195 2৯2159331 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3735 হািলমা আক্তার মিনরুল iসলাম মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797431 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3736 মাহমুদুল হাসান সমেশর আলী পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665795৯24 2৯29713121 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3737 েসিলম তালুকদার হািনফ তালুকদার পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796251 2৯72254৯45 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3738 হািলমা েবগম হািমদ মিল্লক মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796662 2৯77৯৯9৯82 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3739 েসানা রানী নব কুমার েদবনাথ মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798462 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
373৯ aিহদুল iমান আলী পুরুষ কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796312 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3741 আেনায়ারা েবগম সেলমান ভূiয়া মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797379 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3742 মজনু ভূiয়া সুলাiমান পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798998 2৯37435365 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3743 শাহানারা খাতুন িদদার েহােসন মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 58286657111 2844273156 রুহুল আিমন রিব 2৯372983733743 শাহানারা খাতুন িদদার েহােসন মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 58286657111 2844273156 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3744 েহেলনা েবগম িনজাম মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 582866576949 2৯3৯241255 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3745 আলািমন েশখ আিতয়ার েশখ পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797667 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3746 পারিভন েবগম কামরুল iসলাম মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665792৯৯1 2৯23৯68796 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3747 iuসুফ আলী হাoঃ েতাতা িময়া পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798767 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3748 নািসর uিদ্দন নুরুল iসলাম পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798733 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3749 আকবার েমাল্লা মকবুল েমাল্লা পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665794616 2৯23564959 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
374৯ তাজুিদ্দন েমাল্লা মিহuিদ্দন েমাল্লা পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798845 2৯71576748 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3751 নাজমুন নাহার েবগম িলয়াকত আলী খান মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665799753 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3752 িরিজয়া েবগম েমাসােরফ েহােসন মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796629 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3753 আলািমন েমান্তাজ uিদ্দন পুরুষ কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 582866579893৯ 2847599794 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3754 রুপা েবগম হািফজুর রহমান মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796626 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3755 সািফয়া েবগম জামাল েশখ মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665795৯15 2৯46275924 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3756 িরনা েবগম মাহফুজুর রহমান মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 58286657886628 2৯29337৯৯5 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3757 েরজাuল কিরম েমাসেলম আলী পুরুষ কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665795233 2৯4891৯381 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3758 সাগর েশখ রুেবল েমাসেলম েশখ পুরুষ কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 58286651111৯4 2৯553৯2643 রুহুল আিমন রিব 2৯372983733758 সাগর েশখ রুেবল েমাসেলম েশখ পুরুষ কৃিষ ৈনহা ী 8নং ৈনহা ী 5828665 ৯4 2৯553৯2643 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3759 নাসিরন আক্তার রািজবুল iসলাম মিহলা কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796983 2846796174 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
375৯ েমাসেলম আলী কােশম আলী পুরুষ কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665799284 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3761 নাজমা েবগম eমাদুল iসলাম মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797584 2৯21424541 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3762 হনুফা েবগম ফিরদ সরদার মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797352 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3763 মাকুল েবগম িমন্টু েশখ মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796৯99 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373



3764 ফুল ভানু আবুল হােশম িশকারী মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797284 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3765 শািহনা েবগম iuনুস মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797276 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3766 সাহানারা েবগম জামাল েশখ মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798756 2৯23564959 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3767 লাকী েবগম  কিবর খান মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665799589 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3768 রনিজদা েবগম েমাসেলম আিল েশখ মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665799285 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3769 মিনরুল iসলাম হািনফ সরদার পুরুষ কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665776938 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
376৯ আসমা েবগম আলািমন হাoঃ মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665111296 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3771 মারুফ েশখ আঃ লিতফ েশখ পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798146 2877311241 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3772 হুমায়ুন কিবর েশখ আব্দুল হােসম েশখ পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798826 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3773 আঃ আিজজ আেয়জ uিদ্দন পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798846 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3774 মাফুজা েবগম আবুল কালাম মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 58286657976৯1 রুহুল আিমন রিব 2৯372983733774 মাফুজা েবগম আবুল কালাম মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 58286657976৯1 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3775 ফুলজান আব্দুল জবব্ার গািজ মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797893 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3776 মিহদুল iসলাম আেনায়ার েহােসন পুরুষ কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798927 2৯45৯29992 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3777 সািফয়া েবগম শািমম মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798962 2৯34698692 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3778 eস eম iকবাল েহােসন iসমাiল েশখ পুরুষ কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 582866579633৯ রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3779 কামাল মাতুবব্র রােশদ মাতুবব্র পুরুষ কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798343 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
377৯ ছালমা েবগম আঃ রিশদ মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798328 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3781 েজসিমন েবগম আঃ রিশদ েমাড়ল মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665785৯81 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3782 আকিলমা েবগম আব্দুল গিন মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 582866579৯144 2৯26544113 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3783 রুকসানা েবগম সালাuিদ্দন মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796664 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3784 েমাঃ নুর iসলাম েশখ ৈসয়দ েশখ পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665799816 2944547743 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3785 আকিলমা েবগম দিলল uিদ্দন মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 58286657984৯7 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3786 মালা েবগম কামরুল iসলাম মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797297 2৯929৯1225 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3787 ফারুখ আবুল েহােসন পুরুষ কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 58286657978524 2৯95215514 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3788 িলিপ আবুল েহােসন মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797821 2৯9৯6৯2159 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3789 আঃ হাi েশখ লুৎফর রহমান পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798৯93 রুহুল আিমন রিব 2৯372983733789 আ  হাi েশখ লুৎফর রহমান পুরুষ িমক ৈনহা ী 8নং ৈনহা ী 5828665798৯93 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
378৯ েমেহরুনেনসা আজাহার আিল ফিকর মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665799148 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3791 আজাহার uিদ্দন মিফজুল uিদ্দন পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665792928 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3792 আকবার েহােসন েমাড়ল েমেহর আিল েমাড়ল পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 582866579719৯ রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3793 আবু বক্কার েশখ মুনসুর েশখ পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798৯75 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3794 সুরমান েমাল্লা ছােয়ম েমাল্লা পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 582866578716 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373



3795 েশখ সাiফুল iসলাম আবু বক্কার পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 58286657988৯5 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3796 সিকনা েবগম রিফকুল iসলাম মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796842 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3797 শািন্ত রানী সঞ্জয় কুমার মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796456 28422112422 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3798 নুরজাহান েবগম েশখ আiনুিদ্দন মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798৯43 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3799 নুরuন নাহার েবগম আবুল কালাম মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798৯9৯ 2886919৯36 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
379৯ কাoসার মাহমুদ আবুল কালাম পুরুষ কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797৯69 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
37৯1 তািনয়া েবগম আিজজুর রহমান মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798৯63 2৯32429822 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
37৯2 জয়নাল খা আিজজ খা পুরুষ কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 58286657988৯6 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
37৯3 রিশদা েবগম েগালাম রসুল মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796839 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
37৯4 রাজু আহেম্মদ আঃ কােদর েশখ পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665111215 28৯৯926933 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
37৯5 eনামুল হক শিফকুল iসরাম পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665111143 2৯93281777 রুহুল আিমন রিব 2৯3729837337৯5 eনামুল হক শিফকুল iসরাম পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665111143 2৯93281777 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
37৯6 িশিরনা েবগম আবুল কালাম মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 58286657888৯5৯ 2966259987 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
37৯7 শিফকুর রহমান েসেকন্দার আিল পুরুষ কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665111486 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
37৯8 আিমব্য়া েবগম আেখর আলী েশখ মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796743 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
37৯9 জাহািঙ্গর েহােসন আশরাফ আলী পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 582866579948৯ রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
37৯৯ i ািহম েশখ েবলােয়ত আিল পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665799964 2৯221996৯6 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3811 জািকর খা রাজ্জাক খা পুরুষ কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798964 2৯36186৯39 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3812 মারুফ হাoঃ iজারুিদ্দন পুরুষ কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798721 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3813 আসমা েবগম বািরক সরদার মিহলা কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665799581 2৯3414৯61 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3814 আঙ্গুরা েবগম আফসার uিদ্দন মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797334 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3815 েসফালী রানী েজন চ  পাল মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796৯1৯ রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3816 খান জাহান আলী aঃ হািলম েশখ পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 58286657976৯ 2845624864 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3817 েমাহাম্মাদ আলী তাজুিদ্দন েশখ পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 58286657987৯3 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3818 iি স খা হাসমত আলী খা পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665795৯33 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3819 আবু বক্কার েমাল্লা রহমান েমাল্লা পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796813 2৯4144৯84৯ রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
381৯ আজগর আলী আলী আকবার পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 2664622811111 রুহুল আিমন রিব 2৯3729837338 ৯ আজগর আলী আলী আকবার পুরুষ িমক ৈনহা ী 8নং ৈনহা ী 26646228 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3821 i ািহম েমাল্লা ৈসয়দ েমাল্লা পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665799129 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3822 আঃ হািলম তালুকদার হািনফ তালুকদার পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796391 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3823 গফফার রাঙ্গা িময়া পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 58286657989৯2 2৯252529৯21 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3824 আিমর আল ফারুক মুনসুর আলী েশখ পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798785 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3825 জুবােয়র মুস্তািকন েমাক্তািদর েহােসন পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665111253 2৯713৯2414 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373



3826 জািকর েশখ রুস্তম আলী পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798325 2৯4234967৯ রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3827 সহেদব নাথ কৃিত্তবাস েদবনাথ পুরুষ কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798763 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3828 নজরুল েশখ আলতাফ েশখ পুরুষ কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 582866579914৯ রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3829 আবু তােলব আেনায়ার েহােসন পুরুষ কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 58286657961৯9 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
382৯ আঃ রাজ্জাক বাচ্চু আনসার uিদ্দন পুরুষ কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665799326 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3831 েগালাম েমাস্তফা আঃ লিতফ েশখ পুরুষ কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 58286657888182 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3832 iuনুস আঃ গিন পুরুষ কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 582866579728৯ রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3833 eস eম সাiফুল আলম সামসুিদ্দন আহেম্মদ পুরুষ কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796176 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3834 িসরাজুল iসলাম িলটু আঃ রহমান পুরুষ কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665799237 2৯24222113 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3835 শিহদুল েশখ আেনায়ার েশখ পুরুষ কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797719 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3836 সিফকুর রহমান আঃ রহমান পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 58286657964৯6 রুহুল আিমন রিব 2৯372983733836 সিফকুর রহমান আঃ রহমান পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 58286657964৯6 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3837 রiজ েশখ মিমন uিদ্দন পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665799353 2৯35337932 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3838 আঃ সামাদ সরদার নুর েমাহাম্মদ পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797৯51 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3839 বীর চকর্বত িনরঞ্জন চকর্বত পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797952 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
383৯ েবলাল েহােসন iসমাiল েশখ পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798339 285747৯972 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3841 আেনায়ার খান মহবব্ত আলী পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665783৯3 2৯264৯887৯ রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3842 েসিলম সরদার iনতাজ আলী পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798215 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3843 iমান আলী েশখ নুর েমাহাম্মাদ পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797763 2846796128 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3844 আবু বক্কার েশখ আবু তােলব পুরুষ কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665799492 2৯523727৯6 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3845 iয়ািমন iসলাম শিহদুল iসলাম পুরুষ কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665111691 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3846 শাহজাহান েশখ হােসম েশখ পুরুষ কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798394 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3847 aিসম কুমার aিধর শীল পুরুষ কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797687 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3848 রুস্তম আলী হােতম আলী পুরুষ কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798843 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3849 iমান আলী বুধi েশখ পুরুষ কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796411 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
384৯ সুিফয়া েবগম আবুল হােশম েশখ মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 582866579781৯ 2৯52163543 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3851 সপ্না খানম আবু জাফর িসিদ্দক মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665111592 2৯235418৯3 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373385 সপ্না খানম আবু জাফর িসিদ্দক মিহলা গৃিহনী ৈনহা ী 8নং ৈনহা ী 5828665 592 2৯2354 8৯3 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3852 iয়াসিমন েবগম আলমগীর মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798334 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3853 পারিভন েবগম জাফর খান মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797826 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3854 িলিপ েবগম হানজালা মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796298 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3855 জািকয়া েবগম সুবহান হাoঃ মিহলা গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665799143 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3856 িশuিল সরকার কািতর্ক সরকার মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 58286657887169 2৯473887৯3 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373



3857 নািজেরান েবগম েসাহরাব েহােসন মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798938 2849549182 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3858 সুiট সুলতানা আজাহার ফিকর মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797945 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3859 oিজদা েবগম ৈতয়বুর রহমান মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 58286657993৯9 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
385৯ কৃষ্ণা রানী েদ সুেবাধ েদ মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 58286657994৯৯ রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3861 জােহদা েবগম আিতয়ার রহমান মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798873 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3862 বাসিন্ত দাস aিজত দাস মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665799176 2৯৯39197৯4 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3863 মনিজলা েবগম েবল্লাল ডাকুয়া মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 58286657982৯5 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3864 িরতা েবগম হািফজুর শিরফ মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665799763 2786833471 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3865 ফুলবানু গহর আলী হাoঃ মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798175 2৯7589৯486 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3866 জািমলা েবগম iসলাম হাoঃ মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 582866579725৯ রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3867 মঞ্জু েবগম জািহদ েশখ মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798281 রুহুল আিমন রিব 2৯372983733867 মঞ্জু েবগম জািহদ েশখ মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798281 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3868 ফিরদা খাতুন রিফকুল iসলাম মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796826 2৯5727828৯ রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3869 হািরমা েবগম শাহজাহান েশখ মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796672 2৯7458৯474 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
386৯ রেমসা হািববুর রহমান মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665791982 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3871 সপ্না েদবনাথ uত্তম েদবনাথ মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797136 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3872 মাফুজা iয়াসিমন আলম পােটায়াির মিহলা কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796563 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3873 নুর নাহার িফেরাজ মাহমুদ মিহলা কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665799352 2৯৯617৯936 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3874 মুক্তা আবুল হাসান মিহলা কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797666 2৯৯1৯5468৯ রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3875 হািফজা েবগম iuনুস মিহলা কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796258 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3876 মুিঞ্জরা েবগম বাবু েশখ মিহলা কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796৯12 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3877 মমতাজ েবগম শিহদুল iসরাম মিহলা কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 58286657969৯৯ রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3878 ফােতমা েবগম শাহজাহান েশখ মিহলা কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796994 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3879 আেলয়া েবগম আবু তােলব হাoঃ মিহলা কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665795548 2৯22913583 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
387৯ খােলদা েবগম মনসুর আলী মিহলা কৃিষ ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796129 2825682391 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3881 িবন্দু রািন পাল মিনিন্দর কুমার পাল মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 58286657886৯18 2৯2412৯428 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3882 িফেরাজা েবগম আলম uিদ্দন েশখ মিহলা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797151 রুহুল আিমন রিব 2৯372983733882 িফেরাজা েবগম আলম িদ্দন েশখ মিহলা িমক ৈনহা ী 8নং ৈনহা ী 5828665797 5 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3883 হািনফ েশখ ফজলুল েশখ পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796639 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3884 শাজাহান েশখ iমান আিল পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 582866579678৯ 2832588778 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3885 বিশর েশখ িদন েমাহাম্মাদ পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796716 2871729787 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3886 শিরফুল iসলাম oহাব আলী পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665795৯66 2৯22713995 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3887 oবাiদুল্লাহ কািজ আজমল কািজ পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796178 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373



3888 েগােঞ্জরা িমলন খা পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665794161 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3889 সারিমন আক্তার হািববুর রহমান পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665794372 2৯48265251 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
388৯ ফারজানা শিফকুল পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665116৯22 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3891 িবকাশ চকর্বত পিরেতাশ চকর্বত পুরুষ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665793874 2879294175 রুহুল আিমন রিব 2৯37298373
3892 রিবuল iসলাম oহাব আলী িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665795৯67 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3893 হুমায়ুন কিবর রাজা েশখ oয়ােজদ আলী িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797734 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3894 aিমরুল হক জািহতুল হক িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796115 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3895 েহদােয়তুল iসলাম uিজর আলী েশখ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796122 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3896 শিহদ েশখ uিজর আলী েশখ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798992 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3897 আিল েহােসন েশখ শহর আলী েশখ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796231 29662৯6638 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3898 নূর uিদ্দন মিহuিদ্দন েমাল্লা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798728 2৯34698697 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯243898 নূর uিদ্দন মিহuিদ্দন েমাল্লা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798728 2৯34698697 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3899 aবুল বাশার গাজী কােশম গাজী িদনমজুর ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798918 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
389৯ রািজয়া েবগম সামছুর েদাহা িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797713 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
38৯1 মিনরুল iসলাম আঃ মিজদ িদনমজুর ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797417 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
38৯2 মাসুরা েবগম িসিদ্দকুর েশখ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665799165 2945456727 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
38৯3 েকািহনুর েবগম আিজর uিদ্দন গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665797156 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
38৯4 আফেরাজা আক্তার মিনরুল iসলাম গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 31828665111798 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
38৯5 েমাঃ শিহদুল েশখ িদন েমাহাম্মদ িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796782 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
38৯6 েমাঃ আঃ শুকুর েশখ আঃ কােদর েশখ িদনমজুর ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 58286657963৯5 2৯57657993 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
38৯7 েমাঃ আঃ কােদর েশখ েমাঃ আঃ হািলম িমক ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665799৯65 2৯752563৯3 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
38৯8 আঃ oহাব েশখ মৃত েহকমতুল্লাহ েশখ চাকুিরজীিব ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665799955 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
38৯9 আবু বক্কর েশখ মৃত লুৎফর রহমান েশখ িমক আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 5828665799962 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
38৯৯ েমাঃ eনােয়ত েশখ েমাহাম্মদ আলী েশখ িদনমজুর আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866579৯৯53 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3911 েবহুলা রানী পাল হিরচাদ পাল গৃিহনী আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 5828665799697 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3912 েশাভা রানী পাল হরন চ  পাল িমক আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 5828665799687 2892297489 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3913 আন্না রানী পাল রতন কুমার পাল িমক আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 5828665799672 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯2439 3 আন্না রানী পাল র ন কুমার পাল িমক আমদাবাদ 9নং ৈনহা ী 5828665799672 েশখ েমা  বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3914 aনাদী পাল িবমল কৃষ্ণ পাল িমক আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 5828665799752 2823134466 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3915 পিরেতাষ পাল মৃত আদুরাম পাল কৃিষ আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 58286657996৯6 2৯73563581 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3916 আফেরাজা েবগম েমাঃ আঃ রিশদ েশখ গৃিহনী আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866579৯137 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3917 েরািজনা েবগম কামরুল ফিকর চাকুিরজীিব আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 5828665799৯46 2৯55941382 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3918 েরেহনা বাদল হাoঃ গৃিহনী আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866577383 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24



3919 েমাঃ আলী েহােসন েমা া মৃত শামসুর রহমান িমক আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866579৯992 2৯৯3৯42516 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
391৯ আকিলমা খাতুন মৃত oমর আলী েশখ গৃিহনী আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 5828665799৯12 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3921 বাসুেদব হালদার িবষ্ণু হালদার চাকুিরজীিব আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866579৯98৯ 2৯275971৯3 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3922 িনলুফা েবগম আল আিমন মিল্লক গৃিহনী আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 5828665799941 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3923 েমাঃ আফজাল মৃত আঃ মতেলব েশখ িমক আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 5828665799935 2837123279 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3924 েমাঃ আঃ মিজদ েমাঃ আঃ গিন িমক আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866579৯136 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3925 েমাঃ সামসুর গাজী মৃত েজানাব গাজী িমক আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866579৯471 2৯91542552 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3926 লিতকা মুখয্াজ সব্পন মুখয্াজ গৃিহনী আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 5828665799৯93 2৯4137৯৯16 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3927 েমাছাঃ লিতফা েবগম েমাঃ েমাস্তফা েশখ গৃিহনী আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866579৯৯78 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3928 েমাঃ শাহাদাত েহােসন মৃত আঃ কােদর আকুঞ্জ িমক আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866579৯369 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3929 েমাঃ হুমায়ুন কবীর ৈতেয়বুর রহমান আকুঞ্জ িমক আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866511117 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯243929 েমাঃ হুমায়ুন কবীর ৈতেয়বুর রহমান আকুঞ্জ িমক আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866511117 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
392৯ েমাছ রুপা খাতুন েমাঃ রােসল িশকারী গৃিহনী আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 5828665111191 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3931 িদপালী িবশব্াস শয্ামল িবশব্াস গৃিহনী আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866579৯944 2৯32588976 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3932 রoশন আরা েবগম েমাঃ লুৎফর রহমান গৃিহনী আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 5828665799৯৯৯ 2৯531৯248৯ েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3933 আবু সাiদ হাoঃ নুরুজ্জামান হাoঃ িদনমজুর আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 5828665799৯72 2৯49716474 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3934 েমাঃ কামরুজ্জামান হাoঃ মৃত েগালাম রসুল হাoঃ িদনমজুর আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866579৯972 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3935 েমাছাঃ শিরফা েবগম আঃ রিশদ গাজী গৃিহনী আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 5828665799৯54 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3936 েমাঃ মিনরুজ্জামান আঃ রিশদ হাoঃ িমক আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 5828665799৯25 2৯93693৯69 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3937 েমাঃ আঃ ছত্তার েশখ মৃত আবু তােলব েশখ িমক আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866579৯312 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3938 েমাঃ মিনরুল iসলাম েমাঃ আঃ মােলক েশখ িমক আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866579৯৯49 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3939 েমাঃ মহর আলী েশখ মৃত আঃ জবাবার েশখ িমক আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866579৯331 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
393৯ েমাঃ আঃ েসিলম েমাঃ আবু সাiদ েমাল্লা িমক আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 6৯2৯5224৯5339 2৯38149199 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3941 েমাঃ হারুনার রিশদ হাoঃ েমাঃ আঃ মােলক হাoঃ িদনমজুর আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866579৯48৯ েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3942 েমাঃ আলমগীর েশখ আঃ রহমান েশখ কৃিষ আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 5828665799৯31 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3943 আবু বক্কর েশখ মৃত আকাম uিদ্দন েশখ কৃিষ আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 5828665799961 2৯4৯৯63531 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3944 জােবদা েবগম মৃত েহােসন েশখ গৃিহনী আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 5828665799764 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯243944 জােবদা েবগম মৃ  েহােসন েশখ গৃিহনী আমদাবাদ 9নং ৈনহা ী 5828665799764 েশখ েমা  বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3945 েমাঃ জিহর েশখ মমতাজ আলী েশখ িদনমজুর আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 5828665799737 2৯334৯4784 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3946 েমাঃ েমাসেলম েশখ আিলমুিদ্দন িদনমজুর আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 5828665799745 2৯5৯715741 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3947 েমাঃ আলতাফ িশকারী েমাঃ ফজর আলী িশকারী িমক আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866579৯911 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3948 েমাঃ সাiদুল iসলাম আঃ রিশদ হাoলাদার কৃিষ আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866579995৯ েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3949 েমাছাঃ নািসমা েবগম েমাঃ ফজলু িশকারী গৃিহনী আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866579৯91৯ 2৯4923৯৯2৯ েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24



394৯ েমাছাঃ জয়নাব েবগম েমাঃ সামসুর রহমান িশকারী গৃিহনী আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866579৯918 2৯7৯923757 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3951 েমাঃ কিবর েশখ আঃ মােলক েশখ বয্াবসা আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866579৯952 2৯27893394 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3952 আজমল েশখ মৃত ৈসয়দ েশখ বয্াবসা আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 5828665796298 2৯5৯343132 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3953 রুিবয়া েবগম হাসান আলী খান গৃিহনী আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 5828665799৯35 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3954 সংকর মন্ডল সুিধর মন্ডল কৃিষ আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 58286657999৯7 2966712৯68 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3955 মিনরুজ্জামান েমাঃ মুিজবুর রহমান েশখ কৃিষ আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866579৯438 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3956 েমাঃ আিতয়ার রহমান েশখ মৃত eনাজ uিদ্দন েশখ িমক আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866579৯439 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3957 েমাঃ শিহদুল iসলাম েশখ মৃত eনাজ uিদ্দন েশখ চাকুিরজীিব আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866579৯418 2৯314854৯6 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3958 েমাছাঃ সাহানা েবগম মৃত আবুল বাশার গৃিহনী আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866579৯26৯ 2৯48977423 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3959 েমাঃ হারুন েশখ মৃত মতেলব েশখ িমক আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866579৯247 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
395৯ েমাঃ আজগর েশখ মৃত আঃ আিজজ েশখ কৃিষ আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866579৯232 2৯94496956 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24395৯ েমাঃ আজগর েশখ মৃত আঃ আিজজ েশখ কৃিষ আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866579৯232 2৯94496956 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3961 েমাছাঃ সােজদা েবগম েমাঃ িলয়াকত েশখ গৃিহনী আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866579৯25৯ েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3962 েমাছাঃ আেলয়া েবগম মৃত জনাব আলী গাজী গৃিহনী আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866579৯৯23 2৯৯4৯৯6858 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3963 েমাঃ হাসান িশকারী েমাঃ আঃ রহমান িশকাির িমক আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866579৯914 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3964 েমাছাঃ জািমলা েবগম েমাঃ রজব আলী েশখ গৃিহনী আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866579৯917 2৯5398৯39৯ েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3965 ভাষ েচৗধুরী নের নাথ েচৗধুির িদনমজুর আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 5828665799৯52 2৯৯4619727 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3966 আকিলমা েবগম তানেসন আলী েশখ গৃিহনী আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 5828665799928 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3967 েমাছাঃ আেনায়ারা েশখ েমাঃ মুসা েশখ গৃিহনী আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866579৯274 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3968 িবকাশ মন্ডল মৃত aিনল মন্ডল িমক আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 5828665799998 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3969 েমাঃ রিফকুল iসলাম গাuছ েশখ চাকুিরজীিব আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 2৯৯758286651115 2৯241927৯7 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
396৯ েমাছাঃ েহাসেনয়ারা েবগম েমাঃ কালাম েশখ বয্াবসা আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866579৯925 2৯91542552 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3971 েমাঃ মুক্তার সরদার মৃত আঃ গফুর সরদার কৃিষ আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 2৯7658286651122 2৯3৯295797 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3972 হায়দার খান হািমদ খান িমক আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 58286655262৯5 2৯32689862 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3973 মেনায়ারা েবগম আরশাদ আলী েশখ গৃিহনী আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 5828665799৯৯9 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3974 েমাঃ আল আিমন েশখ েমাঃ আবুল বাশার িমি  9নং ৈনহাটী 582866579৯৯65 2৯24448937 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3975 iফেত খাiরুল আলম খান আিতয়ার রহমান খান কৃিষ আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866579৯36৯ 284৯৯71154 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯243975 iফে  খাiরুল আলম খান আি য়ার রহমান খান কৃিষ আমদাবাদ 9নং ৈনহা ী 582866579৯36৯ 284৯৯7 54 েশখ েমা  বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3976 েমাক্তার েহােসন েশখ েমাঃ েকয়াম uিদ্দন কৃিষ আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866579৯399 2৯2419৯941 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3977 েমাঃ রিবuল iসলাম েমাঃ হািমদুর রহমান বয্াবসা iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 5828665111168 2৯4923৯৯14 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3978 েমাঃ iকবাল েহােসন েমাঃ আবুল েহােসন িমক আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866579৯225 2৯36722441 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3979 েমাঃ আঃ গফফার সরদার েমাঃ iিলয়াস সরদার িদনমজুর iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 582866579৯254 2৯22745931 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
397৯ েমাছাঃ সুিফয়া েবগম েমাঃ আজম আলী খান গৃিহনী আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866579৯21৯ 2৯৯7277632 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24



3981 েমাঃ আঃ হািকম েশখ মৃত েকয়াম uিদ্দন েশখ কৃিষ আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866579৯289 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3982 েমাছাঃ আিমব্য়া েবগম েমাঃ আফজাল েহােসন গৃিহনী আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866579৯282 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3983 আঃ রিন খান আঃ সবুর খান কৃিষ আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 5828665799৯33 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3984 েমাঃ শান্ত ফিকর মৃত আকবর আলী িমক আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866579৯9৯4 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3985 িবেরন হালদার মৃত সহেদব হালদার িমক আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866579৯935 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3986 শিফকুল iসলাম খান আঃ সাগর খান িদনমজুর iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 5828665756479 2৯97787৯83 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3987 হািসনা েবগম েমাঃ iuসুফ মিল্লক গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯1464 2৯93969384 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3988 েমাছাঃ আেমনা েবগম েমাঃ iuসুফ িমনা গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯2768 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3989 েমেহরুেন্নসা েবগম জবব্ার মিল্লক গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯14৯2 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
398৯ েমাঃ শিরফুল খান েমাঃ রিফক খান িমক iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯151৯ েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3991 লািক েবগম েমাঃ সািহদ হাoঃ গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 582866575৯৯75 2৯75417739 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯243991 লািক েবগম েমাঃ সািহদ হাoঃ গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 582866575৯৯75 2৯75417739 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3992 ফেতমা েবগম েমাঃ আিল আশরাফ েশখ গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯1577 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3993 েমাছাঃ লাবিন েবগম আিরফুল iসলাম গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 582866576111৯ েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3994 েমাঃ নাজমুল েশখ েমাঃ আঃ জবব্ার েশখ িমক iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯135৯ েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3995 নাজমা েবগম েমাঃ আবব্াস uিদ্দন েশখ গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯1288 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3996 েমাছাঃ কিরমা েবগম েমাঃ নoেশর আলী খান গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯1773 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3997 আঃ জবব্ার েশখ মৃত আঃ হািকম েশখ বয্াবসা iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯1৯79 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3998 েমাঃ েমস্তফা েশখ সেলমান েশখ িদনমজুর iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 5828665111126 2৯76649249 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3999 সাহানারা েবগম আজাদ েমাল্লা গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯1627 2৯65775৯৯8 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
399৯ আেমনা েবগম মৃত আঃ মতলব েশখ গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯1362 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
39৯1 েমাছাঃ সালমা েবগম েমাঃ িজয়া েশখ গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 5828665111479 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
39৯2 ডিল েবগম িবল্লাল েশখ গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯25517 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
39৯3 েমাঃ েসাবহান িমনা েমাঃ iuসুফ িমনা িদনমজুর iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯1347 2৯53৯51949 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
39৯4 নূর েমাহাম্মাদ মৃত রােশদ েমাল্লা িদনমজুর iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯2913 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
39৯5 েমাঃ আবুল েহােসন মৃত হািববুর রহমান িদনমজুর iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯1581 2৯31834771 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
39৯6 aপূব র্ কুমার পাল মৃত িকরন চ  পাল বয্াবসা iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯1192 2৯3755৯749 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯2439৯6 aপূব কুমার পাল মৃ  িকরন  পাল বয্াবসা iলাiপুর 9নং ৈনহা ী 58286657৯ 92 2৯3755৯749 েশখ েমা  বাদশা িময়া 2৯24924৯24
39৯7 আঃ রিহম মৃত রজব আলী েশখ িমক iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯1719 282৯87৯659 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
39৯8 েমাঃ কামরুল েশখ মৃত লাল িময়া েশখ িদনমজুর iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯1686 2৯625৯2346 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
39৯9 েমাঃ জাহাঙ্গীর হাoঃ মৃত আঃ ছত্তার িদনমজুর iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯1513 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
39৯৯ eস eম কিবর েহােসন মৃত েশখ মহবব্ত েহােসন কৃিষ iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 5828665756473 2৯35329৯75 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯11 িশব কুমার পাল মৃত মিত লাল পাল িমক iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯1123 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24



3৯12 েগািবন্দ কুমার পাল মৃত হিরচরন পাল িমক iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯2৯47 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯13 েমাঃ নজরুল iসলাম মৃত হাসমত আলী ফরািজ িদনমজুর iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯12৯6 2৯4৯22৯141 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯14 তীক চ  পাল গেনশ চ  পাল বয্াবসা iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯1181 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯15 েমাঃ সেলমান েশখ মৃত সামসুর রহমান কৃিষ iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯2861 2৯76649৯35 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯16 েজমস েঘাষ বরুন েঘাষ িদনমজুর iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯1113 28266497৯5 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯17 রিশদা েবগম েসাহরাব েশখ িমক iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯2375 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯18 নূর জাহান েবগম েকয়ামত আলী েশখ গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯1769 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯19 জািকয়া েবগম েমাঃ শoকত মীর গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 582866572৯232 2৯42141553 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯1৯ মাছুমা েবগম েমাঃ ফারুক েশখ গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯2318 28749753৯7 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯21 েমাঃ আসাদ েশখ মৃত শাহাদাত েশখ কৃিষ iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯2398 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯22 েমাঃ আলাuিদ্দন েমাঃ iনসান uিদ্দন িদনমজুর iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯2989 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯243৯22 েমাঃ আলাuিদ্দন েমাঃ iনসান uিদ্দন িদনমজুর iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯2989 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯23 আব্দুল্লাহ েমাল্লা মৃত আবুল হােসম েমাল্লা িমক iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯2336 2741৯56483 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯24 েমাঃ iসমাiল েশখ েমাঃ িজন্দা েশখ িদনমজুর iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯1৯82 273835৯196 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯25 সািহদা েবগম আবব্াস ডাকুয়া গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯225৯ েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯26 নাজমা েবগম নািসর েশখ গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯2277 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯27 আফেরাজা েবগম ছত্তার েশখ গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯2352 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯28 আফজাল েশখ মৃত শাহাদাত েশখ িদনমজুর iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯2986 2৯6358369৯ েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯29 আিমর আলী িমি সামসুর রহমান কৃিষ iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯2343 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯2৯ সঞ্জয় েদবনাথ রনিজত েদবনাথ বয্াবসা iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯2529 2886৯3৯632 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯31 িরনা েবগম জািকর হাoঃ িমক iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯5416 2৯98143৯13 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯32 মিতয়ার েশখ মৃত েশখ েমাহাম্মদ আলী কৃিষ iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯21৯7 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯33 িলিপ েবগম েমাঃ ফজলুল হক গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 582866579৯238 2৯75৯67918 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯34 সােজদা েবগম বািরক েশখ গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯2295 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯35 েমাছাঃ সিকনা েবগম েমাঃ েরাকন েমাল্লা গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 582866579৯2914 2৯332834৯8 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯36 বকুল েবগম আঃ মান্নান খান গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 582866578154 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯37 আিছয়া েবগম েমাঃ েশখ কুদ্দুস গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 582866579৯22৯8 293658৯261 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯243৯37 আিছয়া েবগম েমা  েশখ কুদ্দুস গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহা ী 582866579৯22৯8 293658৯26 েশখ েমা  বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯38 িমজানুর রহমান আজহার েশখ িমক iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 582866579৯2515 2৯36822৯11 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯39 েমাঃ জািকর েহােসন েমাল্লা মৃত েমাকেলস েমাল্লা িদনমজুর iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 582866579৯2948 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯3৯ ফিরদা েবগম আঃ বাশার গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 582866579৯2191 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯41 আিমনুর েশখ আজহার েশখ িমক iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 582866579৯2742 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯42 নািসমা েবগম হািফজুর রহমান গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯2697 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24



3৯43 নািসমা েবগম শহদুল iসলাম গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 582866579৯224 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯44 হািববুর রহমান মৃত জনাব আলী িদনমজুর iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 582866579৯2935 2৯61572744 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯45 েমাঃ আঃ সালাম মুিন্স মৃত iসমাiল মুিন্স িদনমজুর iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 582866579৯18৯2 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯46 মানসুরা েবগম তাiজুল ফিকর চাকুিরজীিব iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 582866579৯18৯5 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯47 েমাঃ iমদাদুল হক আবু তােহর খান কৃিষ iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 582866579৯1836 2৯2516৯365 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯48 সােহরা েবগম বাবুল আকন্দ গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯18৯9 2৯46744339 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯49 েশফালী েবগম মৃত সেলমান েশখ গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 582866579৯1958 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯4৯ জাহানারা েবগম আঃ মিতন গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯195৯ েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯51 েমাছাঃ হােজরা েবগম িসরাজুল iসলাম গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 582866579৯2957 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯52 েমাঃ নূর আলম েমাঃ আঃ মিতন বয্াবসা iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 582866579৯27৯5 2৯47758599 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯53 েমাঃ iuনুস েশখ মৃত েনসার uিদ্দন েশখ িমক iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 582866579৯1915 2৯4৯767167 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯243৯53 েমাঃ iuনুস েশখ মৃত েনসার uিদ্দন েশখ িমক iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 582866579৯1915 2৯4৯767167 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯54 েমাঃ আলী আকবব্ার মৃত আফতাব েহােসন কৃিষ iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 582866579৯2833 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯55 েমাঃ েসােহল েমাল্লা েমাঃ oিহদ েমাল্লা কৃিষ iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 582866579৯2821 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯56 েমাছাঃ নাজমা েবগম েমাঃ আিতধার েশখ গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 582866579৯2824 2৯৯2638584 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯57 েমাঃ িরিজয়া েবগম েমাঃ িমজানুর রহমান গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 582866579৯2777 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯58 েমাছাঃ iয়াসিমন েবগম েমাঃ েমাস্তফা হাসান িমন্টু গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 582866579৯2775 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯59 েমাঃ শাহজাহান খান জহুর আলী খান িমক iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 582866579৯1866 2৯96629817 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯5৯ েজাসনা েবগম আলতাফ েহােসন খান গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 582866579৯1777 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯61 েমাছাঃ আসমা েবগম েমাঃ সাiফুল iসলাম িমক iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 582866579৯216৯ েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯62 েমাঃ বাবর আলী েশখ েমাঃ েমাজাহার েশখ িদনমজুর iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 582866579৯1951 2879561731 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯63 নািদয়া েবগম েমাঃ সাiফুল iসলাম গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 582866511136 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯64 ফােতমা েবগম iuনুস েশখ গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 582866579৯1716 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯65 েমাছাঃ আফেরাজা েবগম েমাঃ হািলম আকুঞ্জ গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 582866579৯1761 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯66 িরনা েবগম েমাঃ iসরাiল েশখ গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯2931 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯67 েমাঃ েতাফােজ্জল েহােসন সিহল uিদ্দন েমাড়ল িমক iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 582866579৯2774 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯68 মুসিলমা েবগম িজন্নাত েশখ গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 582866579৯1828 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯243৯68 মুসিলমা েবগম িজন্না  েশখ গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহা ী 582866579৯ 828 েশখ েমা  বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯69 েমাঃ ফারুক েহােসন খান েমাঃ uিজর আলী খান কৃিষ iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 582866579৯1865 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯6৯ নািসমা েবগম েরাস্তম আলী খান গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 582866579৯1826 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯71 সািবনা েবগম eমদাদুল েমাল্লা গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 582866579৯1823 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯72 েমাছাঃ েরশমা খাতুন মিহদুল iসলাম গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 582866579৯1814 2৯3৯766৯84 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯73 েমাঃ েমাজাফফর েশখ মৃত আঃ খােলক েশখ কৃিষ মাছুয়াডাঙ্গা 9নং ৈনহাটী 582866579৯534 2875359225 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24



3৯74 কাকল মন্ডল কািতর্ক চ  মন্ডল গৃিহনী মাছুয়াডাঙ্গা 9নং ৈনহাটী 582866579৯819 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯75 েমাছাঃ জাহানারা েবগম আঃ সালাম েশখ গৃিহনী মাছুয়াডাঙ্গা 9নং ৈনহাটী 582866579৯856 2৯615952৯9 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯76 েমাছাঃ জিরনা েবগম আলী মতুর্জা গৃিহনী মাছুয়াডাঙ্গা 9নং ৈনহাটী 582866579৯882 2৯3468495৯ েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯77 েমাঃ রিবuল iসলাম েমাঃ আঃ জিলল েশখ িদনমজুর মাছুয়াডাঙ্গা 9নং ৈনহাটী 582866579৯523 2858633361 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯78 েমাছাঃ তাসিলমা েবগম মৃত মিফজুল iসলাম গৃিহনী মাছুয়াডাঙ্গা 9নং ৈনহাটী 582866579৯827 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯79 েমাছাঃ েকয়া েমাঃ আিনসুর রহমান গৃিহনী মাছুয়াডাঙ্গা 9নং ৈনহাটী 582866579৯876 2৯71376883 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯7৯ েমাঃ eকলাছুর রহমান আমজাদ পােটায়ারী িদনমজুর মাছুয়াডাঙ্গা 9নং ৈনহাটী 5828665111147 2৯78684269 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯81 েমাঃ কাiuম েশখ মুত লাল মাহমুদ েশখ কৃিষ মাছুয়াডাঙ্গা 9নং ৈনহাটী 582866579৯673 2৯44737614 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯82 েমাঃ আলী হালদার মৃত আক্কদ আলী হালদার গৃিহনী মাছুয়াডাঙ্গা 9নং ৈনহাটী 582866579৯615 2৯47375৯42 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯83 েমাছাঃ িনলীমা আবুল কালাম েশখ গৃিহনী মাছুয়াডাঙ্গা 9নং ৈনহাটী 582866579৯675 2৯48333387 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯84 েমাঃ aবুল কালাম সানা নoেশর আলী সানা বয্াবসা মাছুয়াডাঙ্গা 9নং ৈনহাটী 582866579৯677 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯243৯84 েমাঃ aবুল কালাম সানা নoেশর আলী সানা বয্াবসা মাছুয়াডাঙ্গা 9নং ৈনহাটী 582866579৯677 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯85 েমাছাঃ রােশদা েবগম েমাঃ আলী আকবর েমাল্লা িমক মাছুয়াডাঙ্গা 9নং ৈনহাটী 582866579৯63৯ 2৯9৯422761 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯86 েমাঃ সাiফুল iসলাম মৃত আঃ হািমদ িমক মাছুয়াডাঙ্গা 9নং ৈনহাটী 582866579৯719 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯87 iরানী েবগম েমাঃ আঃ সালাম েশখ গৃিহনী মাছুয়াডাঙ্গা 9নং ৈনহাটী 582866579৯861 2৯৯1৯546৯1 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯88 েমাঃ আফসার েশখ মৃত েগালাম আলী েশখ িমক মাছুয়াডাঙ্গা 9নং ৈনহাটী 582866579৯66৯ 2৯4793৯439 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯89 েরেহনা েবগম নূর iসলাম গৃিহনী মাছুয়াডাঙ্গা 9নং ৈনহাটী 582866579৯575 2৯288৯4237 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯8৯ পারুল েবগম আঃ গিন ফিকর গৃিহনী মাছুয়াডাঙ্গা 9নং ৈনহাটী 582866579৯6৯2 2৯৯1৯58556 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯91 েমাঃ শিরফুল iসলাম হািববুর রহমান িদনমজুর মাছুয়াডাঙ্গা 9নং ৈনহাটী 58286657৯1812 2৯36821392 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯92 েমাঃ েমেছর েশখ মৃত েগালাম আলী েশখ কৃিষ মাছুয়াডাঙ্গা 9নং ৈনহাটী 582866579৯711 2৯339829৯8 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯93 েমাঃ ফিরদ েশখ েমাঃ আলী েশখ িমক মাছুয়াডাঙ্গা 9নং ৈনহাটী 582866579৯635 2৯62539358 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯94 েমাঃ েমাস্তফা হালদার েমাঃ iমিতয়াজ হালদার িদনমজুর মাছুয়াডাঙ্গা 9নং ৈনহাটী 582866579৯694 2৯758৯1641 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯95 েমাছাঃ আকিলমা েবগম েমাঃ আঃ হািলম েমাল্লা গৃিহনী মাছুয়াডাঙ্গা 9নং ৈনহাটী 582866579৯852 2৯352৯2534 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯96 েমাঃ েসাহাগ মৃধা েমাঃ েসৗরভ মৃধা কৃিষ মাছুয়াডাঙ্গা 9নং ৈনহাটী 582866579৯536 2৯28779255 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯97 েমাঃ মুজািহদুল iসলাম েমাঃ আশরাফ আলী েশখ িদনমজুর মাছুয়াডাঙ্গা 9নং ৈনহাটী 582866579৯6৯4 2৯৯4৯756৯5 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯98 েহাসেনয়ারা েবগম েগয়াসuিদ্দন গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 582866579৯1292 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯99 সুিব েবগম েমাঃ iসমাiল েশখ গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 582866579৯2429 2৯68344771 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯243৯99 সুিব েবগম েমা  iসমাiল েশখ গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহা ী 582866579৯2429 2৯6834477 েশখ েমা  বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯9৯ সােজদা েবগম রিকবুল সরদার গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 582866579৯2199 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯৯1 েগালািপ খাতুন আসলাম েশখ গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 582866579৯1৯৯5 2৯5752461৯ েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯৯2 হািসনা েবগম আিজদ েশখ চাকুিরজীিব iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯21৯3 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯৯3 জিরনা েবগম oসমান সরদার গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯2765 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯৯4 রুনা েবগম েমাঃ মিনরুল iসলাম গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯1542 2৯97368574 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24



3৯৯5 েমাঃ শামসুজ্জামান রাজু েশখ েমাসেলম েশখ কৃিষ আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 58286657৯228 2৯38144367 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯৯6 িবuিট খাতুন েমাঃ শিহদুল iসলাম গৃিহনী আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 5828665111336 2৯72215692 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯৯7 েমাঃ বাবুল েশখ েমাঃ হািববুর রহমান কৃিষ আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866573৯৯1 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯৯8 েমাছাঃ িরতা েবগম েমাঃ নজরুল িশকারী গৃিহনী আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 58286657৯919 2৯5৯743৯88 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯৯9 চািমিন মুখাজ uত্তম মুখাজ গৃিহনী আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 58286657৯৯63 2৯27452148 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
3৯৯৯ aিনমা িরনা মন্ডল িশবপদ মন্ডল গৃিহনী আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 58286657৯9৯4 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4111 েমাঃ বাপ্পারাজ েশখ েমাঃ ৈতেয়বুর রহমান েশখ কৃিষ iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 5828665111423 2৯65778৯৯7 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4112 েমাছাঃ েসিলনা েবগম েমাঃ জিরল iসলাম বাবু গৃিহনী মাছুয়াডাঙ্গা 9নং ৈনহাটী 58286657৯517 2৯2444857৯ েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4113 েমাছাঃ রিহমা েবগম েমাঃ সত্তার েমাল্লা গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯2964 2৯29827৯৯6 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4114 নািসমা েবগম িজন্দার আলী েশখ গৃিহনী আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 58286657৯116 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4115 েমাঃ শুকুর আলী েমাঃ আঃ খােলক ফিকর কৃিষ iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯283৯ েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯244115 েমাঃ শুকুর আলী েমাঃ আঃ খােলক ফিকর কৃিষ iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯283৯ েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4116 েমাঃ খােলক হািলম ফিকর িমক iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯2839 2৯65749916 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4117 েমাঃ কামরুল iসলাম মৃত মিফজ uিদ্দন হাoঃ iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯1393 2৯25৯16767 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4118 েমাঃ কিময়ার ফিকর েমাঃ েমাসেলম ফিকর িমক iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯1359 2৯91৯4৯386 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4119 জািমলা েবগম আঃ রিশদ েশখ গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯1597 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
411৯ েগালজার েবগম জামেশদ আলী েশখ গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯1821 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4121 হাসানুর গাজী নূর iসলাম গাজী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯1749 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4122 েমাছাঃ িফেরাজা েবগম েমাঃ বাবু ফিকর iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯2৯9৯ েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4123 েমাঃ মুিজবর েশখ মৃত জালাল েশখ কৃিষ iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯2447 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4124 ৈচতনয্ পাল মৃত সুধাংশু কুমার পাল িদনমজুর iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 582866576524৯ 2৯6৯395592 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4125 েমাঃ সাজমুসসাদাত বাবলু আঃ লিতফ েমাল্লা iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯566 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4126 েমাঃ হািনফ সরদার েমাঃ oসমান সরদার িদনমজুর iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯1৯98 2৯52831929 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4127 নজরুল েশখ মৃত আলতাফ েশখ িদনমজুর iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657914৯ েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4128 িমজানুর রহমান েমাঃ মুিজবর েশখ িমক iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯2644 27471৯1815 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4129 েমাছাঃ নািসমা েবগম নুরু হাoলাদার িদনমজুর iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯5132 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
412৯ মােজদা েবগম সেলমান িমেন গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯1277 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯244 2৯ মােজদা েবগম সেলমান িমেন গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহা ী 58286657৯ 277 েশখ েমা  বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4131 েমাছাঃ মেনায়ারা েবগম েমাঃ েফারকান েশখ িমক iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 5828665111392 2৯66৯8৯63৯ েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4132 মুনসুরা েবগম আিনস হাoঃ িমক iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 5828665111392 2৯45916787 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4133 খােলদা েবগম েমাঃ কিবর েশখ িমক iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯1696 2৯746৯8412 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4134 েমাছাঃ িবলিকস েবগম েমাঃ হারুন েশখ িমক iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯2929 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4135 নাজিনমা েবগম আঃ কােদর েমাল্লা গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯1299 2৯৯6474৯36 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24



4136 খািদজা েবগম মৃত েগারাম আলী েশখ গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 5828665111152 2৯2512753৯ েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4137 কুদ্দুস মিল্লক মনসুর মিল্লক িমক iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯142 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4138 মমতাজ েবগম সামসু মিল্লক গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯1৯51 2৯84965466 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4139 েমাছাঃ শািহনা েবগম েমাঃ আিরফ গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯285৯ েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
413৯ iসরাiল আকুিঞ্জ আঃ কােদর আকুিঞ্জ কৃিষ iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 582866579৯398 295565৯81 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4141 শিফকুল iসলাম আবুল েহােসন খান িদনমজুর iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 582866579৯213 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4142 লুতফর রহমান আঃ রব হাoলাদার িমক iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯1৯15 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4143 সািবব্র আহেম্মদ আঃ ছাত্তার হাoলাদার িমক iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯1665 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4144 আেনায়ার েহােসন আiuব ফিকর কৃিষ iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286651112৯6 2৯2৯927891 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4145 সিকনা েবগম মাসুদ রানা গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯2192 283৯99772৯ েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4146 িবল্লাল েশখ আঃ হক িমক iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 5828665111483 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯244146 িবল্লাল েশখ আঃ হক িমক iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 5828665111483 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4147 সায়রা েবগম আঃ গফুর কৃিষ আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 58286657৯2385 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4148 আবুল বাশার িসিদ্দকী আঃ েসাবহান িসিদ্দকী িমক iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 5828665798353 2৯33255883 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4149 aন্তরা রানী পাল aমল কৃষ্ণ পাল গৃিহনী আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 5828665799৯85 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
414৯ সাহানা েবগম নািসর খান গৃিহনী আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 5828665799৯78 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4151 িরনা রানী মন্ডল িশখর মন্ডল গৃিহনী আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 58286657999৯6 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4152 কল্পনা মূখাজ িনভান মূখাজ গৃিহনী আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 5828665799৯82 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4153 মনিজদা েবগম আিতয়ার রহমান িদনমজুর মাছুয়াডাঙ্গা 9নং ৈনহাটী 582866579৯871 2949657712 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4154 মেনায়ারা েবগম iসরাiল েশখ গৃিহনী আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 58286657৯1929 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4155 তকুরা েবগম মিনরুল েশখ গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯2327 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4156 লািখ েবগম আিমর েশখ গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯2324 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4157 মানসুরা েবগম আলী েহােসন গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯1378 2৯73246422 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4158 জািমলা েবগম oিলয়ার েশখ গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665796539 2৯95216761 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4159 আসমা েবগম েমাহাবব্ত মীর গৃিহনী ৈনহাটী 8নং ৈনহাটী 5828665798776 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
415৯ মাকসুদা পারভীন আফজার েহােসন ফিকর গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯1789 2৯74৯17291 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4161 আঃ জিলল েশখ আশরাফুল কিবরাজ কৃিষ iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯219 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯244 6 আ  জিলল েশখ আশরাফুল কিবরাজ কৃিষ iলাiপুর 9নং ৈনহা ী 58286657৯2 9 েশখ েমা  বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4162 সবুরা েবগম আিজ রহমান সরদার গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯2191 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4163 সালমা েবগম আমজাদ েহােসন েশখ গৃিহনী আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866579992৯ েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4164 িরম্পা েবগম লাল হাoলাদার গৃিহনী আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 5828665788832 2৯63246724 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4165 আঃ জিলল হাoলাদার েমাঃ দিলল uিদ্দন হাoঃ কৃিষ iলাiপুর 9নং ৈনহাটী েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4166 মিরয়ম েবগম েমাঃ আলী েশখ গৃিহনী আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 5828665796৯56 2৯36486695 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24



4167 ফিরদা েবগম েমাঃ iসমাiল হাoঃ গৃিহনী আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4168 আল আিমন গাজী সত্তার গাজী কৃিষ iলাiপুর 9নং ৈনহাটী েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4169 সািহদা েবগম েমাঃ সামসুর রহমান গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
416৯ খিললুর রহমান েমাঃ আশরাফুল iসলাম িমক iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 2835545311 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4171 নাসিরন আক্তার েমাঃ আিজজুল েশখ iলাiপুর 9নং ৈনহাটী েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4172 িনয়ামত আলী খান েমাঃ আবুল েহােসন খান কৃিষ iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 2৯31767765 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4173 েমাছাঃ েসতারা েবগম েমাঃ আিসর uিদ্দন েশখ গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4174 আিমব্য়া েবগম েমাঃ হািববুর রহমান iলাiপুর 9নং ৈনহাটী েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4175 তাসিলমা েবগম মৃত েশখ সামসুর রহমান গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 2858278415 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4176 নািসমা খাতুন মৃত েশখ সামসুর রহমান গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 2856431618 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4177 মুিজবর েশখ েমাঃ সামসুর রহমান িদনমজুর iলাiপুর 9নং ৈনহাটী েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯244177 মুিজবর েশখ েমাঃ সামসুর রহমান িদনমজুর iলাiপুর 9নং ৈনহাটী েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4178 হািলমা েবগম েমাঃ শাহীন হাoলাদার গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4179 েমাঃ আঃ েমাতােলব েশখ মৃত oফাজ uিদ্দন েশখ িদনমজুর iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 582866571982 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
417৯ মিনর েশখ েমাহাম্মদ আলী েশখ িদনমজুর iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯1983 283989৯142 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4181 জিমর েশখ আবুল েশখ িদনমজুর iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯2424 29929৯9932 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4182 েমানতাজ েশখ েমাঃ শাহাদাত েশখ িমক আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 58286657৯1271 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4183 েমাঃ কামরুল iসলাম হাoঃ েমাঃ শিফuিদ্দন হাoঃ িমক iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯1393 2৯75৯54৯91 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4184 েমাতােলব আঃ মােলক বয্াবসা আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866579৯44৯ 2891345638 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4185 জাহানারা েবগম েমাজাহার আলী গৃিহনী আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 5828665786429 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4186 আনিজরা েবগম েমাঃ ছাত্তার েশখ িমক iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯1629 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4187 েমেহরুেন্নসা েবগম েমাঃ আমজাদ েমাল্লা গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯1454 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4188 েমাশােরফ েহােসন েমাঃ সামসু মিল্লক িমক iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯1৯53 2৯23৯61732 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4189 রােবয়া েবগম েমাঃ আঃ বাশার েশখ iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯17৯4 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
418৯ েমাঃ হািফজুর রহমান েমাহাম্মদ আলী িমক iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯27৯3 2821862359 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4191 আেলক েশখ েমাঃ আবুল হােশম িদনমজুর iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯2122 2৯3382৯699 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4192 জাহানারা েবগম েমাঃ শমেশর েশখ বয্াবসা মাছুয়াডাঙ্গা 9নং ৈনহাটী 582866579৯572 2৯42395465 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯244 92 জাহানারা েবগম েমা  শমেশর েশখ বয্াবসা মাছুয়া াঙ্গা 9নং ৈনহা ী 582866579৯572 2৯42395465 েশখ েমা  বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4193 েমাছাঃ সািহদা েবগম েমাঃ আমজাদ েহােসন কালু গৃিহনী আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866579৯৯28 2৯24769৯৯6 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4194 েশখ সাহানা েবগম েমাঃ তিরকুল iসলাম চাকুিরজীিব iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯2829 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4195 oিহদুল iসলাম নoেশর আলী িদনমজুর iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯17৯2 2৯558৯3875 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4196 সব্পন বয্াপারী েজােগশ চ  বয্াপারী বয্াবসা iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯৯818 2৯26935451 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4197 আেয়শা েবগম লাল িময়া গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯1689 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24



4198 ফােতমা খাতুন আবু তােলব েশখ গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯1835 2৯59৯24961 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4199 েমাঃ রিশদ খা েমাজাহার আলী খা িমক iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯6941 2973929516 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
419৯ িদপু পাল রঞ্জন কুমার পাল কৃিষ iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 5828665111182 2853432744 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
41৯1 েমেহদী হাসান সাiফুর রহমান কৃিষ iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯1345 2৯77121516 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
41৯2 মুরাদ আলী েশখ জিলল েশখ িমক iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 5828665111417 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
41৯3 রিফকুল iসলাম iসমাiল েশখ িমক মাছুয়াডাঙ্গা 9নং ৈনহাটী 582866577৯824 2৯6775৯548 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
41৯4 বািশর েশখ আবুবক্কার েশখ িমক আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 5828665799924 2৯47867412 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
41৯5 েমাঃ হািববুর রহমান রিফকুল iসলাম িমক মাছুয়াডাঙ্গা 9নং ৈনহাটী 582866579৯715 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
41৯6 eম eম নুরুল iসলাম eম eম oেদত মদ আলী িমক আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 5828665799৯76 2৯4838৯567 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
41৯7 েমাছাঃ নািসমা েবগম মৃত oমর আলী খান গৃিহনী মাছুয়াডাঙ্গা 9নং ৈনহাটী 582866579৯895 2৯22479695 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
41৯8 েমাঃ সরফরাজ খান oমর আলী খান িমক মাছুয়াডাঙ্গা 9নং ৈনহাটী 582866579৯655 2847122693 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯2441৯8 েমাঃ সরফরাজ খান oমর আলী খান িমক মাছুয়াডাঙ্গা 9নং ৈনহাটী 582866579৯655 2847122693 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
41৯9 iয়ারা েবগম আঃ গফুর গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯2789 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
41৯৯ মুরাদুল iসলাম েমাঃ নূর েমাহাম্মদ েশখ িমক মাছুয়াডাঙ্গা 9নং ৈনহাটী 582866579৯844 2৯৯1648459 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4211 েমাঃ েশর আলী খান আবুল েহােসন িমক 9নং ৈনহাটী 582866579৯221 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4212 িবলিকস েবগম শুকুর আলী েশখ গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯111৯ েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4213 আিমরুন েবগম েমাঃ িসিদ্দক েশখ িমক iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯292৯ েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4214 িমনা েবগম জামান হাoঃ গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯1৯64 2৯৯4924467 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4215 েহাসেনয়ারা েবগম েমাঃ েহােসন আলী েশখ গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯1219 2৯৯3637৯39 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4216 নূর বয্াপারী মiজুিদ্দন বয্াপারী িমক iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯1884 283৯৯148৯4 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4217 েমােমনা েবগম আিমন uিদ্দন গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯1861 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4218 আফেরাজা েবগম আঃ হান্নান গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯1852 2৯৯1846933 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4219 িসরাজুল iসলাম মুিজবর রহমান কৃিষ আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866579৯38৯ েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
421৯ েমাছাঃ হািমদা েবগম েমাঃ সুজাuিদ্দন খান গৃিহনী আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866579৯397 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4221 েমাছাঃ নারিগস কিবর েমাঃ হুমায়ুন কিবর গৃিহনী আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866579৯391 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4222 েমাঃ েরজাuল কিবর আঃ আিজজ কৃিষ আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 5828665799914 2৯৯58995৯6 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4223 eনামুল েশখ i ািহম েশখ িমক iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯2459 2৯5৯74৯৯97 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯244223 eনামুল েশখ i ািহম েশখ িমক iলাiপুর 9নং ৈনহা ী 58286657৯2459 2৯5৯74৯৯97 েশখ েমা  বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4224 ফুল্ল চ  পাল হিরচ  পাল িমক iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯1133 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4225 েগািবন্দ পাল মেহ  নাথ পাল িমক iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯116৯ েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4226 রনিজত পাল ৈশেলন পাল কৃিষ iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯11৯6 2৯25293682 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4227 মুনসুর ফিকর েমাহাম্মদ আলী ফিকর কৃিষ মাছুয়াডাঙ্গা 9নং ৈনহাটী 582866579৯599 2৯59৯24947 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4228 iসরাiল েশখ সােয়ল uিদ্দন েশখ িদনমজুর আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 5828665799৯23 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24



4229 েমাছাঃ হািলমা েবগম েমাঃ হােসম েশখ গৃিহনী আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866579৯384 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
422৯ সােলহা েবগম সালমান হাo িদনমজুর আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866579৯975 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4231 ফিরদ েশখ েমাঃ ফজর েশখ িদনমজুর আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866579৯28৯ েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4232 েমাঃ জািকর পাiক iসহাক পাiক িদনমজুর আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866578৯2৯1 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4233 চপলা রানী পাল তপন পাল িমক আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 5828665799622 2976৯৯5462 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4234 িফেরাজ িশকারী ফজর আলী িশকারী গৃিহনী আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866579৯8৯6 2৯74637816 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4235 আঃ গিন সরদার গহর আলী সরদার িমক আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866579৯৯16 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4236 েহােসন েমাল্লা আঃ বােরক গৃিহনী আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866579৯421 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4237 আেলয়া েবগম েমাঃ iকবাল েশখ িমক আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 5828665799৯৯6 28368৯2479 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4238 েমাঃ শাহিরয়া সুলতানা মুরিশদুল iসলাম িমক আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866579৯298 2৯34৯92৯82 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4239 হািলমা েবগম েমাঃ মিনরুল iসলাম িমক আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 5828667৯1511 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯244239 হািলমা েবগম েমাঃ মিনরুল iসলাম িমক আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 5828667৯1511 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
423৯ েমাঃ আবু হািনফ ফিকর আবু সাiদ ফিকর কৃিষ আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 5828665799৯91 2৯52367547 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4241 েমাঃ iuসুফ আলী iসহাক পাiক গৃিহনী আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866579৯425 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4242 েমাঃ রিবuল iসলাম েমাঃ আঃ রহমান েশখ গৃিহনী আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866579৯422 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4243 েমাঃ রিবuল iসলাম মৃত তাজuিদ্দন আহােম্মদ গৃিহনী আমদাবাদ 9নং ৈনহাটী 582866579৯433 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4244 েমাছাঃ েরােমসা েবগম েমাঃ iuসুফ েশখ গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯2769 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4245 রিহমা েবগম আজহার েশখ গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯5422 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4246 েরােবয়া েবগম মিতয়ার রহমান গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 58286657৯2544 287৯163418 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4247 রুিব েবগম কিরম েশখ কৃিষ iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 582866579৯963 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4248 আেমনা েবগম রিফক েমাল্লা গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 582866579৯956 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4249 জিরনা েবগম আরমান েশখ গৃিহনী iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 582866579৯998 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
424৯ শুকুর েশখ েমাঃ বাবুল েশখ িমক iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 5828665773195 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4251 আনিজরা েবগম আশরাফ আলী িমক iলাiপুর 9নং ৈনহাটী 582866579৯923 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4252 মারুফা েবগম েমাঃ িজনদার খা গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4629 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4253 নজরুল iসলাম েমাঃ জেবদ আলী হাoঃ কৃিষ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯421৯ েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4254 আব্দুল হািকম হাoঃ েমাঃ েসেকন্দার হাoলাদার কৃিষ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3445 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯244254 আব্দুল হািকম হা েমা  েসেকন্দার হা লাদার কৃিষ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহা ী 58286657৯3445 েশখ েমা  বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4255 পূিণ র্মা দাস ফুল্ল দাস কৃিষ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯442৯ েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4256 সেলমান হাoলাদার েমাঃ আফসার হাoঃ কৃিষ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4222 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4257 i ািহম খিলল েমাঃ আঃ ছত্তার সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4119 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4258 আবুল কালাম েশখ েমাঃ i ািহম েশখ িমক সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4659 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4259 িনয়ামত েশখ েমাঃ uজার uিদ্দন েশখ কৃিষ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4697 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24



425৯ েমাল্লা হািববুর রহমান েমাল্লা আiনুিদ্দন গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3793 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4261 েমাক্তার েশখ েমাঃ শাহাবুিদ্দন েশখ কৃিষ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3261 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4262 েসাবহান েশখ আরশাদ আলী িমক সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 5828665111274 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4263 আেলয়া েবগম েশখ আনসার আলী কৃিষ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯31৯9 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4264 েতারাব হাoলাদার তাহাজ uিদ্দন হাoঃ গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4348 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4265 সাহজাহান হাoঃ িসিদ্দক হাoঃ গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯328৯ েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4266 আলী আকবার aিজতুল্লাহ েশখ কৃিষ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3337 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4267 আনন্দী রানী শীল িকেশার কুমার শীল গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3469 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4268 মিজর্না েবগম েমাঃ আিতয়ার রহমান েশখ গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4523 2৯9৯422761 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4269 আশরাফ েশখ েমাঃ আঃ কিরম গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 5828665752347 2৯9৯422761 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
426৯ হারুন আর রিশদ েমাঃ iজার uিদ্দন কৃিষ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯2436 2৯9৯422761 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24426৯ হারুন আর রিশদ েমাঃ iজার uিদ্দন কৃিষ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯2436 2৯9৯422761 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4271 রােবয়া েবগম েমাঃ বােরক হাoঃ গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3333 2৯9৯422761 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4272 ছিমরন েবগম েমাঃ আলী িদনমজুর সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3178 2৯9৯422761 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4273 হনুফা সাহা মেনারঞ্জন সাহা িদনমজুর সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4436 2৯9৯422761 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4274 িরনা েবগম েমাঃ সেরায়ার েমাল্লা িমক সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4498 2৯9৯422761 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4275 েগালাম েহােসন েমাঃ শামসুর রহমান েমাল্লা িমক সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯445৯ 2৯9৯422761 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4276 েদেলায়ার েহােসন েশখ েমাঃ বিশর uিদ্দন িমক সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4572 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4277 েশখ ৈসয়দ আলী েমাঃ আঃ ছত্তার েশখ িমক সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯643 2৯96631138 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4278 আঃ জবব্ার েশখ েমাঃ মাহতাব েশখ িমক সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3576 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4279 কাজী মুরাদ েহােসন েমাঃ কাজী িসিদ্দক েহােসন িমক সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯33৯13 2৯46472649 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
427৯ মান্নান পাiক েমাঃ মুনসুর পাiক কৃিষ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4735 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4281 আসাদ েশখ েমাঃ আহমাদ আলী েশখ িদনমজুর সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯468৯ 2৯5924668৯ েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4282 আজমল েশখ েমাঃ েমাজাফফর েশখ গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4721 2৯48581457 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4283 েমাঃ জালাল খান েমাঃ আঃ কিরম খান গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯32৯9 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4284 আঃ খােলক গাজী েমাঃ ফজলুল হক গাজী গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3988 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4285 মুিন্ন েবগম আঃ জািকর েহােসন িদনমজুর সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3128 283942৯969 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯244285 মুিন্ন েবগম আ  জািকর েহােসন িদনমজুর সামন্তেসনা ৯নং ৈনহা ী 58286657৯3 28 283942৯969 েশখ েমা  বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4286 আজাহার মিল্লক েমাঃ সুজন মিল্লক কৃিষ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯36৯1 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4287 হািসনা েবগম েমাঃ আঃ েমাতােলব েশখ িদনমজুর সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯399৯ েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4288 েশখ েমাঃ মূসা েমাঃ েমাসােরফ েহােসন কৃিষ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3974 2833622881 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4289 রিবuল iসলাম েমাঃ আলতাফ েশখ কৃিষ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 5828665111542 2৯23465681 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
428৯ আসাদ েশখ েমাঃ জালাল েশখ িমক সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯325৯ 2৯৯5543673 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24



4291 eকরাম েহােসন েমাঃ ফজলুর রহমান কৃিষ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4714 2৯2834৯859 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4292 েমাঃ িসিদ্দক ফরাজী আনসার আলী ফরাজী কৃিষ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4৯৯8 2825৯5৯75৯ েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4293 সাiফুল হাoঃ আফসার হাoঃ কৃিষ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3494 2৯64469৯36 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4294 েশখ জািকর েহােসন েমাঃ আঃ সামাদ েশখ কৃিষ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯42৯7 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4295 সরদার মিলuর রহমান সরদার িকয়ামত আলী কৃিষ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4262 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4296 আঃ মান্নান েশখ েমাঃ ৈসয়দ েশখ কৃিষ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4497 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4297 নূর iসলাম েমাঃ মতেলব েশখ কৃিষ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4457 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4298 আমজাদ েহােসন পাiক েমাঃ েকয়ামত আলী পাiক কৃিষ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4162 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4299 মাসুদ েশখ েমাঃ আহমদ েশখ কৃিষ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4691 2৯67119234 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
429৯ শিহদুল iসলাম েমাঃ সামাদ েশখ গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4987 2961299৯64 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
42৯1 iসরাiল সরদার েমাঃ আফতাব সরদার িদনমজুর সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4764 2722713137 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯2442৯1 iসরাiল সরদার েমাঃ আফতাব সরদার িদনমজুর সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4764 2722713137 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
42৯2 সাহানা েবগম েমাঃ েশখ আিজজুল গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4293 2৯687124৯2 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
42৯3 েসিলম েশখ েমাঃ জাফর েশখ িমক সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4671 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
42৯4 আেবদা েবগম েমাঃ সালাম েমাল্লা গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4৯88 2৯45917247 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
42৯5 নoেশর আলী েমাঃ iিরয়াস েশখ িমক সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4৯4৯ 2৯৯77325৯2 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
42৯6 েরেবকা খাতুন েমাঃ oসমান েশখ গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4318 2৯43373857 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
42৯7 সালমা েবগম েমাঃ আব্দুল হাi গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3৯5 2৯45923934 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
42৯8 নািসমা েবগম েজামাত হাoঃ গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3219 2৯73964337 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
42৯9 আঃ মান্নান েমাল্লা েমাঃ মিজদ েমাল্লা িমক সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯498৯ েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
42৯৯ েহাসেনয়ারা েবগম েমাঃ িসরাজুল iসলাম গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4719 2৯756৯2649 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4311 িশuিল েবগম েমাঃ সেলমান হাoঃ গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3236 2৯323942৯৯ েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4312 আঃ জিলল খান েমাঃ আঃ কিরম খান িমক সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3295 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4313 তাসিলমা েবগম েমাঃ আমীর আলী গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4725 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4314 হাoয়া মৃত েসিলম গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 5828665111312 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4315 েহাসেনয়ারা েবগম িমজান uিদ্দন গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 22452122৯676 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4316 শারিমন আক্তার েমাঃ আিনসুর রহমান পাiক গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯332৯ েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯2443 6 শারিমন আক্তার েমা  আিনসুর রহমান পাiক গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহা ী 58286657৯332৯ েশখ েমা  বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4317 ফােতমা েবগম েপয়ারা েমাঃ আেশক আলী গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4656 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4318 আেনায়ারা েবগম েমাঃ uতার uিদ্দন গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4574 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4319 েরকেসানা েবগম কামাল েশখ গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3882 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
431৯ পুষ্পা চেট্টাপাধয্ায় দীপ রায় গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3539 2৯32915234 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4321 eম e আoয়াল খান েমাঃ আমানত খান িমক সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4৯91 2৯48851832 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24



4322 ফারুক েশখ েমাঃ হািববুর রহমান েশখ গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3322 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4323 িহরু েশখ েমাঃ রতন েশখ িমক সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4334 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4324 শিহদুল iসলাম েমাঃ আঃ রহমান িদনমজুর সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 5828665778191 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4325 ৈতেয়বুর রহমান েমাঃ iজার uিদ্দন িদনমজুর সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4566 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4326 তিরকুল iসলাম েমাঃ iজার uিদ্দন কৃিষ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4568 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4327 মাহাবুব েশখ েমাঃ আঃ মিজদ িমক সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3438 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4328 iকবাল েশখ েমাঃ আঃ ছত্তার েশখ িমক সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3448 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4329 জেবনুর েবগম েমাঃ সােহব আলী হাoঃ গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3766 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
432৯ হুমায়ুন কিবর েমাঃ ৈসেয়দ আলী পাiক িমক সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4186 2৯65778723 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4331 আলমগীর খান েমাঃ রমজান আলী কৃিষ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4854 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4332 শিহদা েবগম েশখ আজাহার আলী গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯419৯ েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯244332 শিহদা েবগম েশখ আজাহার আলী গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯419৯ েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4333 আবুল হাসান েমাঃ জহর আলী ফিকর কৃিষ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3544 28517346৯7 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4334 আঃ হাi েমাঃ আবু বক্কার িমক সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯38৯9 2839৯61355 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4335 েহােসন হাoলাদার েমাঃ আঃ সামাদ হাoঃ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 5828665111379 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4336 আজাদ েশখ েমাঃ আঃ বািরক বয্াপারী িমক সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3164 2৯22284917 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4337 আঃ কুদ্দুস মুরাদ েমাঃ িসরাজ বয্াপারী িমক সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3518 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4338 হািসনা েবগম েমাঃ নািসর িবশব্াস গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯45৯7 2৯61752658 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4339 আঃ মান্নান েশখ েমাঃ আঃ কুদ্দুস েশখ িমক সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3579 2864469676 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
433৯ শাহাজাহান আলী েমাঃ নূর আলী ফিকর সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3584 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4341 শিহদুল iসলাম েমাঃ আেনায়ার আলী কৃিষ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3588 2৯26৯59৯98 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4342 জেবদা েবগম েমাঃ নূর েমাহাম্মাদ েশখ িমক সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3612 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4343 আব্দুল্লাহ েশখ েমাঃ আঃ কুদ্দুস েশখ িমক সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯357৯ 2৯26991183 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4344 ফ ম আিলবুিদ্দন েমাঃ হারুন ফিকর িমক সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3548 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4345 খান আিরফুল হক েমাঃ খান েগালাম রবব্ানী িমক সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3984 2842545352 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4346 আকবার েশখ েমাঃ আঃ গিন েশখ কৃিষ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3335 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4347 শাহাবুিদ্দন েমাঃ েনসারuিদ্দন েশখ কৃিষ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3254 2৯3৯136৯8৯ েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯244347 শাহাবুিদ্দন েমা  েনসার িদ্দন েশখ কৃিষ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহা ী 58286657৯3254 2৯3৯ 36৯8৯ েশখ েমা  বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4348 আেলাক কুমার শীল থম কুমার শীল িমক সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3465 2849৯2817৯ েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4349 েজাসনা েবগম েমাঃ আিরফ েশখ িদনমজুর সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4518 29863674৯5 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
434৯ আলম েফৗজদার েমাঃ নাজমুর রিহম িদনমজুর সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3572 2872858৯43 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4351 রূপা েবগম েমাঃ কুদ্দুস েগালদার কৃিষ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 5828665788492 2৯4582৯681 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4352 হাসান ফিকর েমাঃ জবব্ার ফিকর িমক সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4686 2৯38732322 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24



4353 বাবুল েশখ েমাঃ আঃ মিজদ েশখ কৃিষ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3436 2৯52367638 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4354 কিবতা রানী দাস সুেবাল দাস িদনমজুর সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4422 28৯8539684 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4355 হািসনা েবগম খান শিহদুর রহমান িমক সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯32৯1 2৯৯1942৯77 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4356 েহাসেনয়ারা হািস েমাঃ জাফর েশখ কৃিষ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯378৯ 2৯৯182181৯ েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4357 মিহuিদ্দন মািনক েমাঃ সামসুর রহমান িমক সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3665 284436338৯ েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4358 নািহদ েশখ uতার uিদ্দন কৃিষ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯456৯ 2824৯34585 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4359 iuসুফ েমাল্লা েমাঃ েমাহর আলী েমাল্লা িদনমজুর সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3172 2839112251 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
435৯ কামাল েমাঃ আনসার uিদ্দন িমক সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯46৯4 2826659৯৯৯ েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4361 iমদাদ েহােসন েমাঃ লুৎফর রহমান েশখ কৃিষ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯331৯ 2৯22912678 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4362 িলয়াকত আলী ফিকর েমাঃ েহকমত আলী ফিকর িমক সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯433৯ 2৯27858982 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4363 iয়ািসন মিল্লক iসহাক মিল্লক িমক সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 2867566996 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯244363 iয়ািসন মিল্লক iসহাক মিল্লক িমক সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 2867566996 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4364 নািসর uিদ্দন েমাঃ সামসুর রহমান িমক সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯46৯5 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4365 জবব্ার েশখ েমাঃ ছেলমান েশখ গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3659 2৯65751225 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4366 আঃ সামাদ হাoঃ মৃত আঃ েসাবহান হাoঃ িমক সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯455৯ েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4367 মিহবুল্লাহ িমঠু েমাঃ uিজর আলী ফিকর সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3231 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4368 আজাদ আলী মৃত েমাঃ েছকমত আলী কৃিষ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3528 2৯281৯7465 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4369 oিলয়ার খান েমাঃ i ািহম খান িমক সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3552 2৯32441962 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
436৯ সািফয়া েবগম েমাঃ হািলম হাoঃ গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4774 2৯৯1942৯79 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4371 েশখ আবু তােহর মৃত েমাঃ আিমর আলী িমক সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3651 2৯31843744 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4372 নূর েমাহাম্মদ েশখ েমাঃ iuনুস আলী িমক সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4475 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4373 েমাঃ আলী েশখ েমাঃ iuনুস আলী কৃিষ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4473 2৯354৯2241 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4374 আজাহার েহােসন েমাঃ লুৎফর রহমান কৃিষ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯44৯2 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4375 লাভলু েশখ েমাঃ আঃ মিজদ েশখ িমক সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3437 2977৯37425 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4376 আরশাদ আলী েমাঃ আব্দুস েশখ িদনমজুর সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4687 28369৯6944 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4377 মাহাবুবুর রহমান েমাঃ আবু বক্কার িসিদ্দক িদনমজুর সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4985 282৯591165 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4378 জািকর েহােসন েমাঃ রমজান আলী খান কৃিষ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4851 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯244378 জািকর েহােসন েমা  রমজান আলী খান কৃিষ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহা ী 58286657৯485 েশখ েমা  বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4379 আসাদ সরদার েমাঃ বােরক সরদার িমক সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4৯68 2৯28163339 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
437৯ মাহামুদ হাসান মধু েমাঃ খাiরুল বাশার টুকু কৃিষ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4953 2৯617524৯2 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4381 শাহাজামান খান েমাঃ কিরম খান িদনমজুর সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3285 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4382 আঃ মােজদ পাiক েমাঃ মুনসুর পাiক িমক সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4969 2৯217৯9739 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4383 eম e eম সামসুল হক মৃত েসেকন্দার আলী কৃিষ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯348৯ েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24



4384 iিয়াকুব েশখ েমাঃ েমাকেসদ েশখ িমক সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58৯561৯236318 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4385 aঞ্জনা রানী শীল মেনারঞ্জন শীল গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3485 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4386 িসরাজ বয্াপারী েমাঃ জালাল uিদ্দন িদনমজুর সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3668 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4387 আজাহার মিল্লক সুজন মিল্লক বয্াবসা সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4388 নািসর মিল্লক েমাঃ বািরক মিল্লক কৃিষ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 2৯37311787 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4389 হািববুর রহমান েমাঃ আবুল কালাম িমক সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯476৯ েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
438৯ িদদারুল iসলাম েমাঃ তাজুল iসলাম িমক সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯48৯2 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4391 আঃ রিশদ েশখ েমাঃ iuসুফ েশখ িমক সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4284 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4392 ফিরদা েবগম েমাঃ নজরুল iসলাম গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4588 297259386 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4393 আবু আলী ফিকর েমাঃ নূর আলী ফিকর সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3586 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4394 জাফর েশখ েমাঃ েমাজাহার কৃিষ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3898 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯244394 জাফর েশখ েমাঃ েমাজাহার কৃিষ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3898 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4395 মূসা মিল্লক েমাঃ সুজন মিল্লক িমক সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯361৯ েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4396 েসাহাগ েশখ েমাঃ িসিদ্দক েশখ িমক সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3932 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4397 মারুফ মিল্লক েমাঃ আজাহার মিল্লক িমক সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 5828665111311 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4398 ফারুক েহােসন পাiক েমাঃ সামসুর রহমান পাiক িমক সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4963 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4399 মাসুদ আলী ফিকর েমাঃ uিজর আলী ফিকর কৃিষ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3529 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
439৯ েখারেশদ খান েমাঃ আলী আকবর খান কৃিষ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3656 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
43৯1 হািফজা েবগম েমাঃ শাহাদাত খান গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯329৯ েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
43৯2 আঃ সামাদ েশখ েমাঃ মাদার েশখ িদনমজুর সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3745 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
43৯3 কামরুল সরদার েমাঃ কুদ্দুস সরদার িদনমজুর সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3113 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
43৯4 আেলকজান েবগম েমাঃ েরজাuল iসলাম েশখ কৃিষ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4128 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
43৯5 মিজর্না েবগম েমাঃ ফরহাদ েমাল্লা গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4367 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
43৯6 আকিলমা েবগম েমাঃ সামসুর রহমান গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3579 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
43৯7 িশিরনা আক্তার েমাঃ আহসান হািবব িহমু গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3743 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
43৯8 েমাছাঃ রিজনা েবগম আিনস সরদার গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3862 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
43৯9 আiিরন আক্তার েমাঃ নূর iসলাম েশখ গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯36৯৯ েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯2443৯9 আiিরন আক্তার েমা  নূর iসলাম েশখ গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহা ী 58286657৯36৯৯ েশখ েমা  বাদশা িময়া 2৯24924৯24
43৯৯ েগালাম েমাস্তাফা েমাঃ আঃ রিশদ েশখ িমক সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯47৯7 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4411 িবিবমন িবিব েমাঃ আিজজ হাoঃ গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯34৯8 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4412 আঃ জবব্ার খান েমাঃ আিজজ খান িদনমজুর সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3241 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4413 আেনায়ারা েবগম েমাঃ আঃ জবব্ার েশখ গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3575 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4414 জাহানারা েবগম েমাঃ আঃ কুদ্দুস েশখ গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3578 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24



4415 নূরজাহান েবগম েমাঃ িকনা েমাল্লা গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3524 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4416 রািজয়া েবগম েমাঃ আবুল কালাম আজাদ গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯34৯2 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4417 রানু েবগম েমাঃ েসাবহান েমাল্লা গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3526 295৯8৯2145 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4418 রিঞ্জদা েবগম েমাঃ েমাসেলম গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3627 29731৯4169 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4419 েসিলমা েবগম েমাঃ শিফuিদ্দন ঢালী গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3638 283813৯632 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
441৯ শিরফা েবগম েমাঃ হােসম েশখ গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯6398 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4421 হােজরা খাতুন েমাঃ লুৎফর রহমান গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯44৯4 2৯4237782৯ েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4422 সােজদা খাতুন েমাঃ আিরফ েশখ গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯387৯ 29926817৯7 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4423 আঃ বািরক হাoলাদার েমাঃ আহম্মদ হাoঃ িমক সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯497৯1 2৯23678459 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4424 মহািসন েশখ েমাঃ আব্দুল মােলক েশখ িমক সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3125 2৯3৯316৯78 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4425 নাজমা েবগম েমাঃেনামান গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3837 2863141814 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯244425 নাজমা েবগম েমাঃেনামান গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3837 2863141814 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4426 জাহানারা েবগম েমাঃ েসিলম েশখ গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4682 2৯21451681 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4427 রত্না রানী কুন্ডু তপন কুমার কুন্ডু গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3752 2৯228৯৯287 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4428 সুজন দত্ত মািনক দত্ত িদনমজুর সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3967 2৯2833৯893 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4429 েমাঃ িবল্লাল েশখ আঃ জবব্ার েশখ িদনমজুর সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3633 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
442৯ েহমােয়ত েশখ েশখ েমাঃ মুসা কৃিষ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯416৯ েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4431 জাকািরয়া সরদার েমাঃ কুদ্দুস সরদার কৃিষ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3315 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4432 মিজর্না েবগম েমাঃ ফরহাদ েমাল্লা গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4787 2৯32429817 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4433 েজবা লসকার েমাঃ i ািহম লস্কার গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4322 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4434 আিজবুর মিল্লক েমাঃ মূসা মিল্লক কৃিষ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 2৯৯3582866511৯9 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4435 iিলয়াস েশখ েমাঃ oেহদ েশখ কৃিষ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯45৯3 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4436 আঃ জবব্ার েশখ েমাঃ বােরক েশখ কৃিষ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3486 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4437 িনজাম েশখ মৃত আঃ কিরম েশখ িদনমজুর সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3489 2৯2763651৯ েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4438 রনিজদা েবগম েমাঃ েমাসেলম গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3627 29731৯4169 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4439 তাপ কুমার শীল জীবন কুমার শীল িদনমজুর সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3413 2827718111 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
443৯ হায়দার েশখ েমাঃ কুিট িময়া িদনমজুর সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯363৯ 294416৯893 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24443৯ হায়দার েশখ েমা  কুিট িময়া িদনমজুর সামন্তেসনা ৯নং ৈনহা ী 58286657৯363৯ 2944 6৯893 েশখ েমা  বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4441 িসিদ্দক ফরাজী েমাঃ আনসার আলী ফরাজী িমক সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 582866511131৯ েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4442 আলতাফ েশখ েমাঃ কিরম েশখ কৃিষ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4591 2৯4672666৯ েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4443 খােলক ঢালী েমাঃ িফেরাজ ঢালী কৃিষ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3198 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4444 ডািলম সরদার আলীজান সরদার কৃিষ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 582866511188 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4445 তািনয়া পরভীন েমাঃ লুৎফর রহমান িদনমজুর সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯44৯1 2৯4237782৯ েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24



4446 িরয়াদান েবগম েমাঃ বাহার তালুকদার গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯44৯9 282৯83৯835 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4447 আেলয়া েবগম েমাঃ হািনফ েশখ গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯3498 282৯419৯19 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4448 তাসিলমা েবগম েমাঃ আঃ ছত্তার গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯344৯ েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4449 কিহনুর আবুল েহােসন গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 5828665767841 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
444৯ সাiফুজ্জামান uজ্জল কৃিষ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 5828665717848 2৯2416৯798 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4451 আব্দুল আিজজ েশখ রসুল কৃিষ সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4831 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
4452 ফােতমা েবগম আঃ রিশদ গৃিহনী সামন্তেসনা ৯নং ৈনহাটী 58286657৯4961 েশখ েমাঃ বাদশা িময়া 2৯24924৯24
কর্িমক েভাক্তার নাম িপতা/সব্ামীর নাম পুরুষ/মিহলা েপশা গর্াম oয়াড র্ iuিনয়ন eন.আiিড নং েভাক্তার েমাবাiল িডলােরর নাম িডলােরর েমাবাiল

2 েভালানাথ বদ্ধর্ন লাল েগাপাল বদ্ধর্ন পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯6282 খান জািহদ হাসান 2826896714
3 জয়েদব কুমার দাশ মৃত িজেত নাথ দাশ পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯5৯23 খান জািহদ হাসান 2826896714
4 েজাছনা রানী দাশ হলাদ চ দাশ নারী কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট eস িব 58286927৯6293 খান জািহদ হাসান 28268967144 েজাছনা রানী দাশ হলাদ চ  দাশ নারী কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯6293 খান জািহদ হাসান 2826896714
5 সািবeী ধর ান েগাপাল ধর নারী কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯6443 খান জািহদ হাসান 2826896714
6 নব কুমার েসন মৃত রুিহিন নাথ েসন পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯6978 খান জািহদ হাসান 2826896714
7 গেনশ চ  নন্দী মৃত ভিগনাথ নন্দী পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯6984 খান জািহদ হাসান 2826896714
8 ভারতী পা aিসত পা নারী কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯6836 খান জািহদ হাসান 2826896714
9 দুলাল কৃষ্ণ সাহা মৃত i  ভূসন সাহা পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯6671 খান জািহদ হাসান 2826896714
৯ িদলীপ বদ্ধর্ন aজ্ঞন বদ্ধর্ন পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7161 খান জািহদ হাসান 2826896714

21 েমা: মামুন েশখ মৃত েমাজােম্মল েসখ পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯5737 খান জািহদ হাসান 2826896714
22 aঞ্জনা সাহা িবনয় কৃষ্ণ সাহা নারী কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯6779 খান জািহদ হাসান 2826896714
23 িশল্পী েবগম েসােহল ফিকর নারী কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 5828665797881 খান জািহদ হাসান 2826896714
24 েরবা রানী সাহা সব্পন কুমার সাহা নারী কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯6662 খান জািহদ হাসান 2826896714
25 পানু িবশব্াস মৃত নারায়ন চ  সাহা পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯6818 খান জািহদ হাসান 2826896714
26 সুভাষ চ  রায় মৃত সব্তীষ চ  রায় পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7125 খান জািহদ হাসান 2826896714
27 ফুল্লু কুমার বালা মৃত মেহ  কুমার বালা পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯6444 খান জািহদ হাসান 2826896714
28 কািল চরন মৃধা মৃত মেনাহর মৃধা পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯6827 খান জািহদ হাসান 2826896714
29 মিনরুল iসলাম মৃত িশরমান আলী েশখ পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯5846 খান জািহদ হাসান 282689671429 মিনরুল iসলাম মৃ  িশরমান আলী েশখ পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯5846 খান জািহদ হাসান 28268967 4
2৯ েগৗর চ  েসন মৃত uদয় কৃষ্ণ েসন পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯6331 খান জািহদ হাসান 2826896714
31 েমা: eমদাদ েশখ মৃত েমা: নoয়াব আলী েশখ পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯6359 খান জািহদ হাসান 2826896714
32 চায়না মৃত মহবব্ত আলী নারী কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯6464 2866726291 খান জািহদ হাসান 2826896714
33 ফােতমা েবগম সাiফুল iসলাম নারী কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯6637 খান জািহদ হাসান 2826896714
34 নুর iসলাম মৃত দাuদ খান পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯56৯8 খান জািহদ হাসান 2826896714



35 ৈসয়দ আজমল েহােসন মৃত ৈসয়দেগালাম হােসম পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯5767 2945657৯48 খান জািহদ হাসান 2826896714
36 মিরয়াম েবগম আব্দুল ছত্তার মৃধা নারী কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯6813 খান জািহদ হাসান 2826896714
37 মাছুরা েবগম েমা: নজরুল iসলাম নারী কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯5684 খান জািহদ হাসান 2826896714
38 েমা: খিললুর রহমান েশখ আমন uল্লাহ পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯6948 খান জািহদ হাসান 2826896714
39 েমাছা: শিরফুেন্নছা েবগম েশখ বদরুজ্জামান নারী কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯6774 খান জািহদ হাসান 2826896714
3৯ েমা:আিনছুর রহমান টুকু মৃত েশখ আিতয়ার রহমান পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7392 খান জািহদ হাসান 2826896714
41 মিতয়ারা েবগম ৈসয়দ নািজর আলী নারী কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯5৯61 খান জািহদ হাসান 2826896714
42 িহরুন নাহার েমা: চান িময়া নারী কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯5736 খান জািহদ হাসান 2826896714
43 সােবরা আিমর আলী েশখ নারী কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7295 খান জািহদ হাসান 2826896714
44 রিশদা েবগম ৈসয়দ েগালাম েমাতর্জা নারী কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯5836 2৯8112471৯ খান জািহদ হাসান 2826896714
45 ৈসয়দ িমজানুর রহমান ৈসয়দ েমাদােচ্ছর আলী পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট eস িব 58286927৯5735 খান জািহদ হাসান 282689671445 ৈসয়দ িমজানুর রহমান ৈসয়দ েমাদােচ্ছর আলী পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯5735 খান জািহদ হাসান 2826896714
46 শািহনুর েবগম তাiজুল iসলাম নারী কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯5991 খান জািহদ হাসান 2826896714
47 েমা: আ: রহমান েশখ মৃত নoয়াব আলী পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯6448 খান জািহদ হাসান 2826896714
48 েশখ মাহাবুবুর রহমান মৃত েশখ আিতয়ার রহমান পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 5828692526146 খান জািহদ হাসান 2826896714
49 েশখ মারুফ েহােসন মৃত েশখ আ: কােদর পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯5৯29 খান জািহদ হাসান 2826896714
4৯ েশখ শিরফুল iসলাম মৃত েশখ আব্দুর সবুর পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯5৯34 খান জািহদ হাসান 2826896714
51 েশখ আব্দুল্লা আল মামুন েশখ আব্দুল মুিকত পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯5৯59 খান জািহদ হাসান 2826896714
52 েমা:হািববুর রহমান মৃধা মৃত iস্তাহার আরী মৃধা পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯5৯37 খান জািহদ হাসান 2826896714
53 েরনু েবগম কািলদাস মৃধা নারী কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯67৯৯ খান জািহদ হাসান 2826896714
54 মিরয়ম খাতুন েমা: বাবর আলী েশখ নারী কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 2৯৯31224542111111 খান জািহদ হাসান 2826896714
55 ফিজলাতুন েনছা েমা: িলয়াকত আলী খান নারী কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯6134 খান জািহদ হাসান 2826896714
56 েমা: শিহদুল iসলাম েশখ আিতয়ার রহমান পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯673৯ 2৯59৯2441৯ খান জািহদ হাসান 2826896714
57 ৈসয়দ আবব্াস আলী মৃত েজায়াদ আলী পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯63৯6 খান জািহদ হাসান 2826896714
58 েমা: েশখ আ: সালাম মৃত েশখ ফিশয়ার রহমান পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯5697 2৯34981713 খান জািহদ হাসান 2826896714
59 হািসবুর রহমান েশখ মৃত দাuদ আলী খান পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯6586 খান জািহদ হাসান 2826896714
5৯ ৈসয়দ মিনরুল iসলাম ৈসয়দ েমাফােজ্জল আলী পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯5779 2822376265 খান জািহদ হাসান 28268967145৯ ৈসয়দ মিনরুল iসলাম ৈসয়দ েমাফােজ্জল আলী পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯5779 2822376265 খান জািহদ হাসান 28268967 4
61 খান শিরফুল iসলাম মৃত খান িশরাজুল iসলাম পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 2৯৯65828692111111 2৯৯822216 খান জািহদ হাসান 2826896714
62 সব্ণ র্ালী আক্তার মৃত জাহাঙ্গীর কিবর নারী কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7456 2৯23297579 খান জািহদ হাসান 2826896714
63 েমা: রােসল েশখ েমা: েশখ সামাদ পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯5781 খান জািহদ হাসান 2826896714
64 েমা: খান েমাখেছদুল iসলাম মৃত েমা: খান িসরাজুল iসলাম পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7345 খান জািহদ হাসান 2826896714
65 খান আরশাফুল iসলাম মৃত খান িসরাজুল iসলাম পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7337 খান জািহদ হাসান 2826896714



66 িলটন সাহা মৃত েগৗর েমাহন সাহা পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯6839 খান জািহদ হাসান 2826896714
67 খান হািফজুল iসলাম মৃত খান িসরাজুল iসলাম পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7335 খান জািহদ হাসান 2826896714
68 েতৗিহদুল iসলাম েসােহল খান আমজাদ েহােসন পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯23৯3 2866৯15999 খান জািহদ হাসান 2826896714
69 ৈসয়দ েমা: মiনুর রহমান মৃত আবু সাiদ পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯6494 খান জািহদ হাসান 2826896714
6৯ েশখ রিবuল iসলাম েশখ আ: সামাদ পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯733 খান জািহদ হাসান 2826896714
71 েসখ মকবুল েহােসন মৃত আনছার uদ্দীন েশখ পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯5669 খান জািহদ হাসান 2826896714
72 েমা: শাহজাহান মৃত েমেহরুদ্দীন হাoলাদার পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 2৯6858286927৯7111 খান জািহদ হাসান 2826896714
73 খান িসহাবুজ্জামান খান কামরুজ্জামান পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 582869275৯৯73 খান জািহদ হাসান 2826896714
74 মারুদুল iসলাম িসরাজুল iসলাম পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 2৯৯65828692111111 খান জািহদ হাসান 2826896714
75 ফােতমা েবগম েসাহরাব কাজী নারী কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯6392 খান জািহদ হাসান 2826896714
76 শাহ েমা: আবু সাiদ মৃত শাহ েমা: আ: রাজ্জাক পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট eস িব 58286927৯6645 খান জািহদ হাসান 282689671476 শাহ েমা: আবু সাiদ মৃত শাহ েমা: আ: রাজ্জাক পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯6645 খান জািহদ হাসান 2826896714
77 িনলুফা আক্তার েশখ ফিরদ নারী কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯6773 খান জািহদ হাসান 2826896714
78 শামছুন্নাহার হািলম মিল্লক নারী কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7453 খান জািহদ হাসান 2826896714
79 শিরফা েবগম eনােয়ত েহােসন নারী কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯6362 খান জািহদ হাসান 2826896714
7৯ েমা: রাহাদুজ্জামান েমা: তিরকুল iসলাম পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 2৯৯55828692111211 2831568522 খান জািহদ হাসান 2826896714
81 শাহানারা েবগম েশখ আছলাম েহােসন নারী কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯5৯65 খান জািহদ হাসান 2826896714
82 আিশকুর জামান নািছম েশখ মুনছুর রহমান পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯6739 খান জািহদ হাসান 2826896714
83 ৈসয়দ মুছা মৃত ৈসয়দ েগালাম রসুল পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯584৯ 28342৯9৯41 খান জািহদ হাসান 2826896714
84 ৈসয়দ শািহনুর রহমান ৈসয়দ েমাদােচ্ছর আলী পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯5782 খান জািহদ হাসান 2826896714
85 েসয়দ মতেলব েহােসন মৃত ৈসয়দ েমাশারফ েহােসন পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯6562 খান জািহদ হাসান 2826896714
86 আবুল কােশম েশখ আ: গিন েশখ পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯6৯2৯ খান জািহদ হাসান 2826896714
87 আবু বক্কর িসিদ্দিক মৃত আ: রহমান ফিকর পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯5৯৯9 খান জািহদ হাসান 2826896714
88 েসখ নােছর বুলু েসখ েগালাম রসুল পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯61৯7 2৯76657261 খান জািহদ হাসান 2826896714
89 তহমীনা পারভীন েশখ শিহদুল হক নারী কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯6431 খান জািহদ হাসান 2826896714
8৯ ৈসয়দ িজয়াuল হক মৃত ৈসয়দ মহিসন আলী পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 2৯915828692111111 খান জািহদ হাসান 2826896714
91 ৈসয়দ খাiরুজ্জামান মন্টু মৃত েগালাম রসুল পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7382 খান জািহদ হাসান 28268967149 ৈসয়দ খাiরুজ্জামান মন্টু মৃ  েগালাম রসুল পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7382 খান জািহদ হাসান 28268967 4
92 ৈসয়দ আহাম্মদ েহােসন ৈসয়তদ েমাজােম্মল েহােসন পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7426 খান জািহদ হাসান 2826896714
93 েমা: আবু জাফর মৃত আব্দুল কিরম মাoলানা পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯658৯ খান জািহদ হাসান 2826896714
94 দীপ কুমার রায় ভাত চ  রায় পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7171 খান জািহদ হাসান 2826896714
95 ৈসয়দ েমাস্তািফজুর রহমান ৈসয়দ েগালাম েমাস্তফা পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 2৯945828692111111 2৯8112471৯ খান জািহদ হাসান 2826896714
96 েমা: মাছুদ মিল্লক েমা: iuনুস মিল্লক পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯6886 খান জািহদ হাসান 2826896714



97 কাজী জাকািরয়া মাহমুদ মৃত কাজী আসাদুজ্জামান পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7434 খান জািহদ হাসান 2826896714
98 িশিরনা েবগম আহম্মদ সত্তার খান নারী কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯6192 খান জািহদ হাসান 2826896714
99 কাজী iিলয়াছ iয়াকুব কাজী পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯6184 খান জািহদ হাসান 2826896714
9৯ েমা: নািছর iদ্দীন মৃত আব্দুস সামাদ খান পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7448 খান জািহদ হাসান 2826896714
৯1 েমা: জাহাঙ্গীর ফিকর মৃত আমীর আলী ফিকর পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯63৯3 খান জািহদ হাসান 2826896714
৯2 েমা: আলমগীর ফিকর মৃত আমীর আলী ফিকর পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯639৯ খান জািহদ হাসান 2826896714
৯3 েহদােয়ত খান মৃত আব্দুল রিকব খান পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯6162 খান জািহদ হাসান 2826896714
৯4 রুমানা েবগম আব্দুর রহমান েশখ নারী কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯6613 খান জািহদ হাসান 2826896714
৯5 রােবয়া েবগম েমাশারফ েমাড়ল নারী কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7235 খান জািহদ হাসান 2826896714
৯6 আিরফ েশখ আবুল েহােসন েসখ পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯72৯4 খান জািহদ হাসান 2826896714
৯7 রিবন রায় মৃত সরত চ রায় পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট eস িব 58286927৯681৯ 289187479৯ খান জািহদ হাসান 2826896714৯7 রিবন রায় মৃত সরত চ  রায় পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯681৯ 289187479৯ খান জািহদ হাসান 2826896714
৯8 সংকর দাস মৃত েদব রঞ্জন দাস পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯5625 খান জািহদ হাসান 2826896714
৯9 িমরাজুর রহমান সবুজ েশখ মিতয়ার রহমান পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯6841 খান জািহদ হাসান 2826896714
৯৯ িবনয় কৃষ্ন েসন মৃত জগবন্ধু েসন পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯6966 খান জািহদ হাসান 2826896714

211 তহিমনা েবগম েমা: রিবuল কাজী নারী কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯6174 খান জািহদ হাসান 2826896714
212 সুপন সাহা তপন সাহা পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 2৯৯35828692111111 খান জািহদ হাসান 2826896714
213 হািমদা েবগম আ: কােদর খান নারী কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯47৯5 খান জািহদ হাসান 2826896714
214 েজসিমন েমা: oিসকার নারী কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7372 খান জািহদ হাসান 2826896714
215 শয্াম  সাহা uত্তম কুমার েচৗধুির নারী কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯6649 খান জািহদ হাসান 2826896714
216 aচ র্না রানী দত্ত রেমশ চ  দত্ত নারী কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7148 খান জািহদ হাসান 2826896714
217 েমা: িবল্লাল েশখ মৃত েমা: iসমাiল েশখ পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7166 খান জািহদ হাসান 2826896714
218 জুলিফকার আলী কoছার আলী েশখ পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯6৯37 খান জািহদ হাসান 2826896714
219 েমা: রুহুল আিমন সরদার মৃত নজর আলী সরাদার পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 5828692817৯6৯৯3 খান জািহদ হাসান 2826896714
21৯ ৈসয়দ েমাফােজ্জল আলী মৃত ৈসয়দ মহবব্ত আলী পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯5825 2822376265 খান জািহদ হাসান 2826896714
221 ফােতমা মৃত ৈসয়দ েগালাম রসুল নারী কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7375 খান জািহদ হাসান 2826896714
222 কাজী েমা:নজরুল iসলাম েমা: iয়াকুব কাজী পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯6486 খান জািহদ হাসান 2826896714222 কাজী েমা:নজরুল iসলাম েমা: iয়াকুব কাজী পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯6486 খান জািহদ হাসান 28268967 4
223 জয় সাহা মৃত মুকুল সাহা পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯6762 খান জািহদ হাসান 2826896714
224 নুরুল আিমন েশখ মুনছুর পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7243 খান জািহদ হাসান 2826896714
225 oমর মিল্লক মৃত বািরক মিল্লক পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯6394 খান জািহদ হাসান 2826896714
226 আবুল হাসান মৃত েশখ আফসার পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 2৯8458286927৯6811 খান জািহদ হাসান 2826896714
227 কিবর েহােসন েমা: আ: হক হাoলাদার পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯56৯4 2827181836 খান জািহদ হাসান 2826896714



228 আল-মামুন iuছুপ আলী িবশব্াস পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7188 খান জািহদ হাসান 2826896714
229 ৈসয়দ েমাদােচ্ছর আলী ৈসয়দ মহবব্ত আলী পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯5719 খান জািহদ হাসান 2826896714
22৯ হািলম খান মৃত আিজজ খান পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯64৯5 খান জািহদ হাসান 2826896714
231 িহমু খান মৃত আব্দুর বািরক খান পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯6223 খান জািহদ হাসান 2826896714
232 আ: েশখ রিশদ মৃত েমাজােয়র েশখ পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 37৯77653৯234৯ খান জািহদ হাসান 2826896714
233 েশখ নািছর আহেম্মদ েমা: মুনছুর আলী পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯6849 খান জািহদ হাসান 2826896714
234 ৈসয়দ সািবব্র েহােসন ৈসয়দ খাiরুজ্জামান মন্টু পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 2৯৯85828692111211 খান জািহদ হাসান 2826896714
235 েশখ েমা: জাকািরয়া েশখ আকরাম েহােসন পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯6461 খান জািহদ হাসান 2826896714
236 েমা: শিহদুল iসলাম মৃত আবদুল oহাব েশখ পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯5844 খান জািহদ হাসান 2826896714
237 জাহাঙ্গীর মৃত মতেলব পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯6452 খান জািহদ হাসান 2826896714
238 সুেবাধ কুমার বদ্ধর্ন মৃত কুঞ্জু িবহার বদ্ধর্ন পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট eস িব 58286927৯7176 খান জািহদ হাসান 2826896714238 সুেবাধ কুমার বদ্ধন মৃত কুঞ্জু িবহার বদ্ধন পুরুষ কৃিষ কাজিদয়া 2 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7176 খান জািহদ হাসান 2826896714
239 আফজাল েশখ মৃত লাল িময়া েশখ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 5828692811315 খান জািহদ হাসান 2826896714
23৯ রজব আলী আহম্মদ আলী েশখ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯৯145 খান জািহদ হাসান 2826896714
241 জহুর খা মৃত রিহম খা পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 5828692811422 খান জািহদ হাসান 2826896714
242 শুসান্ত কুমার েদব কানাi লাল েদব পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 5828692811462 খান জািহদ হাসান 2826896714
243 সুেবাধ কুমার পাল সুের নাথ পাল পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 5828692811461 খান জািহদ হাসান 2826896714
244 েমা: আ:মুক্তার েশখ আনছার েশখ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286928115৯3 খান জািহদ হাসান 2826896714
245 ছত্তর েশখ iলািহ েশখ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 5828692811562 294956৯369 খান জািহদ হাসান 2826896714
246 েমা: oিলয়ার রহমান গাজী আিজজ গাজী পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 582869281121৯ খান জািহদ হাসান 2826896714
247 েমা: নুরু বয্াপারী আব্দুর রিশদ বয্াপারী পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 5828692811313 2992683853 খান জািহদ হাসান 2826896714
248 েমা: হাসমত হাoলাদার নoেশর হাoলাদার পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 582869281176 খান জািহদ হাসান 2826896714
249 েমা: হায়দার হাoলাদার েমা: লুতফার  হাoলাদার পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯12৯2 খান জািহদ হাসান 2826896714
24৯ আলাuদ্দীন েশখ শাহাদাত হাoলাদার পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 582869281141৯ খান জািহদ হাসান 2826896714
251 েশখ আফজাল েহােসন মােলক েশখ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 5828692812164 খান জািহদ হাসান 2826896714
252 েমা: হুমায়ুন কিবর আ: মিজদ েশখ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 5828692811359 2৯3৯62৯487 খান জািহদ হাসান 2826896714
253 oিলয়ার েশখ আ: আিজজ েশখ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 5828692811355 2৯97৯33257 খান জািহদ হাসান 2826896714253 িলয়ার েশখ আ: আিজজ েশখ পুরুষ কৃিষ ি লক 5 5 নং িট.eস.িব 58286928 355 2৯97৯33257 খান জািহদ হাসান 28268967 4
254 জবব্ার েশখ মৃত আফসার েশখ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 5828692811496 খান জািহদ হাসান 2826896714
255 েমা: আবু জাফর মৃত আক্কাস মিল্লক পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286928117৯৯ খান জািহদ হাসান 2826896714
256 িমজান েশখ আলতাফ েশখ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 5828692811318 খান জািহদ হাসান 2826896714
257 েমা: আলী আকবার েশখ মৃত iলািহ েশখ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 2৯৯45828692111211 2৯3৯9৯3585 খান জািহদ হাসান 2826896714
258 েমা: আ: হািলম েশখ মৃত i ািহম েশখ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 5828692811535 2৯4৯245312 খান জািহদ হাসান 2826896714



259 িতসার েশখ মৃত েফদু েশখ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 5828692811187 খান জািহদ হাসান 2826896714
25৯ েমা: হািফজুর েশখ েমা: ছেলায়ার েশখ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 5828692811784 খান জািহদ হাসান 2826896714
261 oয়ািহদ েশখ আিজজ েশখ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 5828692811185 খান জািহদ হাসান 2826896714
262 মািফয়া েবগম আব্দুল জিলল েশখ নারী কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286928113৯3 খান জািহদ হাসান 2826896714
263 iয়ার আলী হাoলাদার ছবুর হাoলাদার পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 5828692811447 খান জািহদ হাসান 2826896714
264 oফাজ uদ্দীন েশখ মিফজ uদ্দীন েশখ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯৯144 খান জািহদ হাসান 2826896714
265 জািহদুল iসলাম িবশব্াস সুলতান িবশব্াস পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 5828692811348 খান জািহদ হাসান 2826896714
266 মান্নান হালদার আিতয়ার হালদার পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 5828692811323 2৯35772934 খান জািহদ হাসান 2826896714
267 েমা: েখাকন েশখ আব্দুল মােলক েশখ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 37৯5924948৯44 খান জািহদ হাসান 2826896714
268 িনমাi চ  রায় িশবুবর রায় পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯9824 2948434134 খান জািহদ হাসান 2826896714
269 েহাসেনয়ারা েবগম হুমাuন কিবর নারী কৃিষ িতলক 5 5 নং িট eস িব 5828692811৯89 খান জািহদ হাসান 2826896714269 েহাসেনয়ারা েবগম হুমাuন কিবর নারী কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 5828692811৯89 খান জািহদ হাসান 2826896714
26৯ iমরান গাজী মৃত দাuদ গাজী পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯9979 খান জািহদ হাসান 2826896714
271 আ: হািলম গাজী মৃত দাuদ গাজী পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯৯143 খান জািহদ হাসান 2826896714
272 হারান দাশ aনাথ দাশ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 5828692811865 খান জািহদ হাসান 2826896714
273 েজসিমন েবগম জাহাঙ্গীর েশখ নারী কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286928121984 খান জািহদ হাসান 2826896714
274 বাবলু েশখ ছত্তার েশখ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 5828692812192 খান জািহদ হাসান 2826896714
275 রিবuল iসলাম েমা: হারুন েশখ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 2৯995828692111111 খান জািহদ হাসান 2826896714
276 aমর কৃষ্ণ সাহা মৃত সতীষ চ  সাহা পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 5828692812113 খান জািহদ হাসান 2826896714
277 েসন কুমার সাহা েগাকুল চ  সাহা পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯৯123 খান জািহদ হাসান 2826896714
278 মানস েঘাষ রতন কুমার েঘাষ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯৯243 খান জািহদ হাসান 2826896714
279 েমা: জবব্ার েমাল্লা মৃত হােসম েমাল্লা পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯৯67৯ খান জািহদ হাসান 2826896714
27৯ iসরাiল িশকারী মৃত আিমর uদ্দীন িশকারী পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯৯৯92 খান জািহদ হাসান 2826896714
281 মাছুরা েবগম েমাফােজ্জল ফারাজী নারী কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 5828692811136 খান জািহদ হাসান 2826896714
282 আিলম uদ্দীন েশখ মৃত iিলয়াজ uদ্দীন েশক পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯৯8৯6 2812943515 খান জািহদ হাসান 2826896714
283 আিছয়া েবগম মৃত েমা: মিতয়ার েমাড়ল নারী কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 2৯765828692922411 খান জািহদ হাসান 2826896714
284 সাহারা েবগম মৃত ফজর গাজী নারী কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 5828692811571 খান জািহদ হাসান 2826896714284 সাহারা েবগম মৃ  ফজর গাজী নারী কৃিষ ি লক 5 5 নং িট.eস.িব 58286928 57 খান জািহদ হাসান 28268967 4
285 েমা: আজাহার েশখ মৃত আব্দুল খােলক মুিঞ্চ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 5828692812199 খান জািহদ হাসান 2826896714
286 েমাছা: মমতাজ েবগম হায়দার গাজী হািসব নারী কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 5828692811৯82 খান জািহদ হাসান 2826896714
287 ফােতমা েবগম েমা: মুছা গাজী নারী কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯৯79৯ খান জািহদ হাসান 2826896714
288 েমা: হািফজুর হালদার কুবব্াত হালদার পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286928114৯৯ খান জািহদ হাসান 2826896714
289 লািখয়া খাতুন শিরফুল েশখ নারী কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 582869281184৯ খান জািহদ হাসান 2826896714



28৯ েমা: িটপু সুলতান মৃত চান িময়া পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯৯42৯ খান জািহদ হাসান 2826896714
291 েমা: হােসন েশখ মৃত েগাপাল েশখ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯৯914 2978294948 খান জািহদ হাসান 2826896714
292 কািরমা েবগম মহাসীন েশখ নারী কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 5828692811774 খান জািহদ হাসান 2826896714
293 েমা: iuছুপ সরদার তাজুল সরদার পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯97৯2 খান জািহদ হাসান 2826896714
294 িলটু েঘাষ বাদল েঘাষ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯1939 খান জািহদ হাসান 2826896714
295 সাগর েশখ েখাকন েশখ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 2৯৯15828692111311 খান জািহদ হাসান 2826896714
296 মহবব্াত েশখ কােশম েশখ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 2৯৯65828692111111 খান জািহদ হাসান 2826896714
297 েশখ েমা: আছাদুজ্জামান েশখ নূর েমাহাম্মাদ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 5828692811165 খান জািহদ হাসান 2826896714
298 মামুন হাoলাদার আকবর হাoলাদার পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 582869281235 2৯4278৯252 খান জািহদ হাসান 2826896714
299 েমা: আল মাবুদ হাoলাদার মৃত আকরাম আলী হাoলাদার পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 2৯৯15828692111311 2৯4278৯252 খান জািহদ হাসান 2826896714
29৯ িনমায় চ রায় মৃত িশশুবর রায় পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট eস িব 58286927৯9824 খান জািহদ হাসান 282689671429৯ িনমায় চ  রায় মৃত িশশুবর রায় পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯9824 খান জািহদ হাসান 2826896714
2৯1 সামছুল হক মৃত হািকম েমাল্লা পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 5828692811977 খান জািহদ হাসান 2826896714
2৯2 আমজাদ েশখ মৃত হািফজ uদ্দীন েশখ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286928118৯৯ খান জািহদ হাসান 2826896714
2৯3 নূরজাহান i ািহম সরদার নারী কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯969৯ খান জািহদ হাসান 2826896714
2৯4 েহলাল েশখ মােলক েশখ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 5828692811152 খান জািহদ হাসান 2826896714
2৯5 েমা: কামরুজ্জামান মৃত আ: হািমদ েশখ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 5828692811188 খান জািহদ হাসান 2826896714
2৯6 কoছার আলী েশখ মৃত আেখর আলী েশখ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 5828692811928 2874471৯32 খান জািহদ হাসান 2826896714
2৯7  তুলশী দাশ মৃত নারায়ন চ  দাশ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 582869281167৯ খান জািহদ হাসান 2826896714
2৯8 মিনরুল গাজী দাuদ গাজী পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7221 2798962548 খান জািহদ হাসান 2826896714
2৯9 তরুন দাশ মৃত কৃষ্ণ চ  দাস পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 582869281167৯ খান জািহদ হাসান 2826896714
2৯৯ েমা: হুসাiন কােদর গাজী পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 5828692811694 2৯36184173 খান জািহদ হাসান 2826896714
311 েমা: িজয়াuল গাজী েমা: আiuব গাজী পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 2৯৯15828692111111 খান জািহদ হাসান 2826896714
312 মাফুজা েবগম মৃত নূর েহােসন নারী কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 37৯4126151151 খান জািহদ হাসান 2826896714
313 েমাহাম্মদ েশখ মৃত মিফজ uদ্দীন পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 5828692811766 খান জািহদ হাসান 2826896714
314 েমা: আ: ছামাদ েমাল্লা মৃত হােসম েমাল্লা পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 5828692811849 281153315 খান জািহদ হাসান 2826896714
315 দব্ীন iসলাম হাoলাদার আলফাজ হাoলাদার পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 5828692812236 খান জািহদ হাসান 28268967143 5 দব্ীন iসলাম হা লাদার আলফাজ হা লাদার পুরুষ কৃিষ ি লক 5 5 নং িট.eস.িব 58286928 2236 খান জািহদ হাসান 28268967 4
316 শান্ত চকর্বত মৃত পশুপিত চকর্বত পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 5828692811896 খান জািহদ হাসান 2826896714
317 ফিজলা েবগম মৃত েমাদােচ্ছর েশখ নারী কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯৯885 2৯33913635 খান জািহদ হাসান 2826896714
318 হািলমা েবগম মৃত আব্দুল কােদর েশখ নারী কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯৯847 খান জািহদ হাসান 2826896714
319 িনতাi পাল মৃত হরিসত পাল পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 5828692811728 2৯4৯245341 খান জািহদ হাসান 2826896714
31৯ জয়েদব পাল মৃত জািমিন কুমার পাল পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯৯688 খান জািহদ হাসান 2826896714



321 মধুসূধন রায় মৃত রঘুনাথ রায় পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 5828692811877 2965514214 খান জািহদ হাসান 2826896714
322 িলটন েশখ কিবর েশখ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯৯175 খান জািহদ হাসান 2826896714
323 কিহনুর েবগম েমা: iসমাiল েশখ নারী কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯9932 খান জািহদ হাসান 2826896714
324 তারিজনা েবগম িশরাজুল iসলাম নারী কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯৯813 খান জািহদ হাসান 2826896714
325 আকতার েশখ মৃত কােশম েশখ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯৯292 খান জািহদ হাসান 2826896714
326 নূরজাহান েবগম হান্নান েশখ নারী কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯৯876 খান জািহদ হাসান 2826896714
327 কামাল েশখ মৃত েসানা uল্লাহ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯9955 2৯97354148 খান জািহদ হাসান 2826896714
328 আলমগীর েহােসন গফুর েহােসন পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 37৯7938794175 খান জািহদ হাসান 2826896714
329 মকবুল মৃত আব্দুল হািকম েশখ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯৯336 খান জািহদ হাসান 2826896714
32৯ হায়দার আলী সরাদার মাহাতাপ সরদার পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯৯318 খান জািহদ হাসান 2826896714
331 কিবর সরদার আবুল হােসম সরদার পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট eস িব 2৯945828692928৯1 খান জািহদ হাসান 2826896714331 কিবর সরদার আবুল হােসম সরদার পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 2৯945828692928৯1 খান জািহদ হাসান 2826896714
332 আবুল সরদার লুতফার সরদার পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯৯326 2977232৯48 খান জািহদ হাসান 2826896714
333 জােবদ েশখ মৃত oিফজিদ্দ েসখ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯৯944 খান জািহদ হাসান 2826896714
334 কাজী িফেরাজ আহেম্মদ হােফজ কাজী িনয়ামত আলী পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 2৯৯55828692111211 খান জািহদ হাসান 2826896714
335 মিনরুল iসলাম েমা: আব্দুল আহম্মদ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 2৯935828692121211 খান জািহদ হাসান 2826896714
336 েমা: দব্ীন iসলাম মৃত হািমদ েশখ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯৯387 2867567৯38 খান জািহদ হাসান 2826896714
337 আবুল কালাম গাজী েমানেছাব আলী গাজী পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯৯361 2৯4722566৯ খান জািহদ হাসান 2826896714
338 আকবার েশখ সুলতান েশখ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯৯385 খান জািহদ হাসান 2826896714
339 শিফক আকুিঞ্জ মৃত খােলক আকুিঞ্জ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯৯157 2৯25455352 খান জািহদ হাসান 2826896714
33৯ আব্দুল সত্তার েমাড়ল মৃত আ: মিজদ েমাড়ল পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯9915 খান জািহদ হাসান 2826896714
341 আ: সািমন আকুিঞ্জ মৃত খােলক আকুিঞ্জ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯৯242 খান জািহদ হাসান 2826896714
342 ভাত শীল মৃত কািলপদ শীল পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯৯245 282৯955985 খান জািহদ হাসান 2826896714
343 েমা: শহীদ েশখ মৃত আব্দুর বািরক েশখ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯98৯3 খান জািহদ হাসান 2826896714
344 সাiফুল iসলাম েশখ মৃত আব্দুর বািরক েশখ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯৯482 খান জািহদ হাসান 2826896714
345 েমা: হাসান আলী আ: লিতফ েশখ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯9887 খান জািহদ হাসান 2826896714
346 িজল্লাল েশখ মিতয়ার েশখ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯994৯ খান জািহদ হাসান 2826896714346 িজল্লাল েশখ মি য়ার েশখ পুরুষ কৃিষ ি লক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯994৯ খান জািহদ হাসান 28268967 4
347 হািমদ েশখ জিহর uদ্দীন েশখ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯৯948 2836371176 খান জািহদ হাসান 2826896714
348 aরিবন্দু েদবনাথ মৃত কািলপদ েদবনাথ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯9869 283৯66৯654 খান জািহদ হাসান 2826896714
349 কামরুল েশখ oহাব েশখ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯৯441 খান জািহদ হাসান 2826896714
34৯ iকরাম েশখ মিতয়ার েশখ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯৯94৯ খান জািহদ হাসান 2826896714
351 েমা: রমজান েমাড়ল জামাত আলী েমাড়ল পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯৯671 খান জািহদ হাসান 2826896714



352 eকিতয়ার িশকারী আ: জবব্ার িশকারী পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯৯৯1৯ খান জািহদ হাসান 2826896714
353 খািদজা েবগম েমাস্তফা িশকারী নারী কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 5828692814412 খান জািহদ হাসান 2826896714
354 aিবেরানেনছা মৃত আরমান গাজী নারী কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯৯৯58 খান জািহদ হাসান 2826896714
355 েগালাম িশকারী মৃত হােসম িশকারী পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 5828692811196 খান জািহদ হাসান 2826896714
356 লাiজু েবগম মৃত েমাছা গাজী নারী কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯৯৯49 খান জািহদ হাসান 2826896714
357 ছােলহা েবগম iন্তাজ আলী সরদার নারী কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 5828692812226 খান জািহদ হাসান 2826896714
358 iবাদুল িশকারী মৃত হািতম িশকারী পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯119৯ খান জািহদ হাসান 2826896714
359 েগৗতম কুমার সাহা গকুল চ  সাহা পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯৯95 2948159685 খান জািহদ হাসান 2826896714
35৯ েগৗির রানী সাহা aমূলয্ চ  সাহা নারী কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯৯199 খান জািহদ হাসান 2826896714
361 েমা: মাহাবুব েশখ মাহাতাব েশখ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286928113৯7 খান জািহদ হাসান 2826896714
362 িমতা রানী সাহা েগািবন্দ সাহা নারী কৃিষ িতলক 5 5 নং িট eস িব 58286927৯৯857 খান জািহদ হাসান 2826896714362 িমতা রানী সাহা েগািবন্দ সাহা নারী কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯৯857 খান জািহদ হাসান 2826896714
363 েমাছা: রািহলা েবগম আব্দুর রাজ্জাক েশখ নারী কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 5828692811251 খান জািহদ হাসান 2826896714
364 আব্দুর সালাম েশখ েখারেশদ আলম েশখ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯998৯ খান জািহদ হাসান 2826896714
365 েমা: শিরফুল iসলাম েশখ আব্দুর রাজ্জাক েশখ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 5828692812258 খান জািহদ হাসান 2826896714
366 হািসব েশখ মৃত মােজদ েশখ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯৯275 খান জািহদ হাসান 2826896714
367 েমা: হায়দার আলী েশখ আব্দুল মােলক েশখ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯9776 খান জািহদ হাসান 2826896714
368 েশখ আ: রিশদ মৃত েশখ আ: মিতন পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 5828692811৯38 খান জািহদ হাসান 2826896714
369 মাছুদ েমা: বাবুল েশখ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 5828692812254 খান জািহদ হাসান 2826896714
36৯ েকামর আলী গাজী মৃত মান্দার গাজী পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 5828692811147 খান জািহদ হাসান 2826896714
371 মাহামুদা সুলতানা আরশাফুল কিবর নারী কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286928121৯1 খান জািহদ হাসান 2826896714
372 জুেলখা েবগম oেমদ আলী গাজী নারী কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯৯6৯9 খান জািহদ হাসান 2826896714
373 আ: oয়াদুদ েশখ আ: আিজজ েশখ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 5828692811362 খান জািহদ হাসান 2826896714
374 েমা: আব্দুল্লা েহােসন েমা: িতলােখত েহােসন পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 2৯৯25828692111311 খান জািহদ হাসান 2826896714
375 িলয়াকত েশখ েমাহাম্মদ েশখ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯৯149 খান জািহদ হাসান 2826896714
376 মিনরুল iসলাম েশখ মৃত শিফর uদ্দীন েশখ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯৯156 খান জািহদ হাসান 2826896714
377 শাবানা েবগম খিলল েশখ নারী কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯9859 খান জািহদ হাসান 2826896714377 শাবানা েবগম খিলল েশখ নারী কৃিষ ি লক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯9859 খান জািহদ হাসান 28268967 4
378 ঝণ র্া েবগম আলমঙ্গীর েশখ নারী কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 2৯93582869292111111 খান জািহদ হাসান 2826896714
379 মধুসুদন সাহা েখাকন সাহা পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯৯45৯ খান জািহদ হাসান 2826896714
37৯ ছায়রা েবগম আ: মিজদ েশখ নারী কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯৯457 খান জািহদ হাসান 2826896714
381 জামাল েশখ iনাজদ্দীন েশখ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 2৯985828692111111 খান জািহদ হাসান 2826896714
382 খািদজা েবগম মৃত েবলােয়ত িশকারী নারী কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯৯৯7৯ খান জািহদ হাসান 2826896714



383 আছাদ িশকারী মিজদ িশকারী পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 582869281159৯ খান জািহদ হাসান 2826896714
384 িলপন িশকারী আবজান িশকারী পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286928115৯2 খান জািহদ হাসান 2826896714
385 েমা: রিফকুল iসলাম মৃত আব্দুল লিতফ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 5828692812115 খান জািহদ হাসান 2826896714
386 েমা: কামরুল iসলাম েমা: নুরুল হক পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯৯৯32 খান জািহদ হাসান 2826896714
387 েমা: িবল্লাল  েহােসন মৃত িসরাজুল iসলাম পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯৯997 2৯9527233 খান জািহদ হাসান 2826896714
388 েমা: িনয়ামত গাজী আলী আহম্মদ গাজী পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯৯৯31 খান জািহদ হাসান 2826896714
389 ছালমা েবগম েমাখেলচ সরদার নারী কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯৯৯9৯ খান জািহদ হাসান 2826896714
38৯ হািলমা েবগম আকবর েশখ নারী কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯৯৯95 খান জািহদ হাসান 2826896714
391 েমা: শারাফাত েহােসন আলী আহম্মদ গাজী পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯৯৯11 2853432628 খান জািহদ হাসান 2826896714
392 aেলাক চকর্বত ধীের নাথ চকর্বত পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 5828692812124 খান জািহদ হাসান 2826896714
393 নব কুমার দত্ত মৃত সুধীর কুমার দত্ত পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট eস িব 5828692811946 খান জািহদ হাসান 2826896714393 নব কুমার দত্ত মৃত সুধীর কুমার দত্ত পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 5828692811946 খান জািহদ হাসান 2826896714
394 আ: মিজদ েশখ মৃত আব্দুল জবব্ার েমখ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯971৯ 293৯322916 খান জািহদ হাসান 2826896714
395 েমা: আলাuদ্দীন েশখ েমা: iসছান েশখ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 5828692811862 2৯53534262 খান জািহদ হাসান 2826896714
396 েমা: ৈতেয়ব েশখ আলতাফ েশখ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯9688 খান জািহদ হাসান 2826896714
397 েমা: িজন্দার েশখ েমা: সামসুর েসখ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯9725 2791497756 খান জািহদ হাসান 2826896714
398 েমা: কােশম আলী েশখ মৃত নছর uদ্দীন েশখ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯9666 খান জািহদ হাসান 2826896714
399 েমা: িজন্দার েমাল্লা েমা: েমা: হােসম েমাল্লা পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯9767 খান জািহদ হাসান 2826896714
39৯ েমা: েগালাম েমাস্তফা মৃত আফছার েশখ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯981৯ খান জািহদ হাসান 2826896714
3৯1 আব্দুল আিজজ মৃত সুরমান েশখ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯9794 খান জািহদ হাসান 2826896714
3৯2 আ: আজাদ েশখ মৃত আেখর আলী েশখ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯9739 খান জািহদ হাসান 2826896714
3৯3 িরিজয়া ৈসয়দ গাজী নারী কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯9744 খান জািহদ হাসান 2826896714
3৯4 েমা: i িহম েশখ সিফর uদ্দীন েশখ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯9999 খান জািহদ হাসান 2826896714
3৯5 আজগর আলী েশখ  সিফর uদ্দীন েশখ পুরুষ কৃিষ িতলক 5 5 নং িট.eস.িব 58286927৯9994 খান জািহদ হাসান 2826896714
3৯6 চারু ৈবরাগী মৃত মেহ  ৈবরাগী নারী কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692812289 খান জািহদ হাসান 2826896714
3৯7 েদবাশীষ রায় রতন রায় পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692812338 খান জািহদ হাসান 2826896714
3৯8 িনেরন সরকার মৃত িকরন সরকার পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 58286928126৯2 খান জািহদ হাসান 28268967143৯8 িনেরন সরকার মৃ  িকরন সরকার পুরুষ কৃিষ পাথরঘা া 6 5 নং িট.eস.িব 58286928 26৯2 খান জািহদ হাসান 28268967 4
3৯9 শািহনা েবগম জামাল েশখ নারী কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692813৯1৯ খান জািহদ হাসান 2826896714
3৯৯ রিতকান্ত সরকার মৃত কািলপদ সরকার পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692812722 খান জািহদ হাসান 2826896714
411 aিসত সরকার মৃত িশশুবর সরদার পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692812717 খান জািহদ হাসান 2826896714
412 নিতশ সরকার aিনল সরকার পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 58286928126৯9 2826578329 খান জািহদ হাসান 2826896714
413 েশখ জালাল uদ্দীন মৃত িনছার uদ্দীন পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692813248 খান জািহদ হাসান 2826896714



414 পািচ িবশব্াস aমর িবশব্াস নারী কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692812764 খান জািহদ হাসান 2826896714
415 তুষার হালদার ৈশেশ নাথ হালদার পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692812734 খান জািহদ হাসান 2826896714
416 েমা: তিরকুল iসলাম আব্দুল মান্নান েশখ পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692812৯66 খান জািহদ হাসান 2826896714
417 সােজদা েবগম েমা: আেনায়ার েশখ নারী কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692813155 খান জািহদ হাসান 2826896714
418 রিশদ ফিকর মৃত eকলাস ফিকর পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692813214 খান জািহদ হাসান 2826896714
419 সিবতা হালদার ভাষ হালদার নারী কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692812728 খান জািহদ হাসান 2826896714
41৯ েমা: জুেয়ল েমা: নজরুল েশখ পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 2৯997826942755511 খান জািহদ হাসান 2826896714
421 iমরান েশখ মিতয়ার রহমান েশখ পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692812৯72 খান জািহদ হাসান 2826896714
422 হারুন েশখ মৃত েমাহাম্মাদ েশখ পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692812৯62 খান জািহদ হাসান 2826896714
423 মুকুন্দ সরকার যিত নাথ সরকার পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692812755 খান জািহদ হাসান 2826896714
424 েখাকন সরকার মৃত আনন্দ সরকার পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট eস িব 5828692812979 খান জািহদ হাসান 2826896714424 েখাকন সরকার মৃত আনন্দ সরকার পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692812979 খান জািহদ হাসান 2826896714
425 রঞ্জন হালদার মৃত ধীের নাথ সরকার পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692812৯45 খান জািহদ হাসান 2826896714
426 িবজন রায় মৃত জীেত নাথ রায় পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 228494769251 খান জািহদ হাসান 2826896714
427 রােসল েশখ মুিজবর েশখ পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692813272 খান জািহদ হাসান 2826896714
428 বীের নাথ িবশব্াস মৃত সুের নাথ িবশব্াস পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692812৯57 খান জািহদ হাসান 2826896714
429 মিমন uদ্দীন িশকদার মৃত েমাহাবব্ত আলী িশকদার পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 58286928127৯4 2828839৯7৯ খান জািহদ হাসান 2826896714
42৯ িবষ্ণপদ রায় মৃত িবদয্াধর রায় পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692812844 খান জািহদ হাসান 2826896714
431 aিজন মিল্লক মৃত কািলপদ মিল্লক পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692812834 খান জািহদ হাসান 2826896714
432 িচত্ত রঞ্জন রায় মৃত aধীর রায় পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692812881 খান জািহদ হাসান 2826896714
433 নতয্ রঞ্জন মন্ডল মৃত রাখাল মন্ডল পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692812825 খান জািহদ হাসান 2826896714
434 িনিক্ষল চ  মন্ডল মৃত রাখাল মন্ডল পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 2৯825828692812811 খান জািহদ হাসান 2826896714
435 সরিজত নন্দী মৃত রিবন নন্দী পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692812৯27 খান জািহদ হাসান 2826896714
436 িসরাজুল iসলাম েশখ হািববুর রহমান েশখ পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692812335 খান জািহদ হাসান 2826896714
437 আকবর আলী েহােসন আলী পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 58286928122৯9 খান জািহদ হাসান 2826896714
438 রমজান েমাল্লা গফুর েমাল্লা পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 58286928122৯5 খান জািহদ হাসান 2826896714
439 হািববুর রহমান খান মৃত ৈতয়ব আলী আলী খান পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 58286928124৯1 খান জািহদ হাসান 2826896714439 হািববুর রহমান খান মৃ  ৈ য়ব আলী আলী খান পুরুষ কৃিষ পাথরঘা া 6 5 নং িট.eস.িব 58286928 24৯ খান জািহদ হাসান 28268967 4
43৯ েগাপাল বাড়i রিঞ্জত বাড়i পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692812324 খান জািহদ হাসান 2826896714
441 িশব পদ রায় মৃত হিরপদ রায় পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692812517 খান জািহদ হাসান 2826896714
442 কািতর্ক রায় তারাপদ রায় পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692812488 খান জািহদ হাসান 2826896714
443 েসেকন্দার আলী েহােসন েশখ পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692812486 খান জািহদ হাসান 2826896714
444 শান্ত কুমার েপাদ্দার মৃত িনমাi চ  েপাদ্দার পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692812454 2৯99৯82384 খান জািহদ হাসান 2826896714



445 aজয় রায় মৃত aশব্ীিন রায় পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 58286928123৯4 খান জািহদ হাসান 2826896714
446 পিরেতাষ রায় মৃত িনেরাধ রায় পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692812453 খান জািহদ হাসান 2826896714
447 বাবুল রায় মৃত েগৗর পদ রায় পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692812379 খান জািহদ হাসান 2826896714
448 েশফালী রায় িনিক্ষল রায় নারী কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692812532 খান জািহদ হাসান 2826896714
449 মুকুন্দ রায় মৃত যােদাব রায় পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692812384 খান জািহদ হাসান 2826896714
44৯ গীতা দাশ িশবপদ রায় নারী কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692812441 খান জািহদ হাসান 2826896714
451 আিজজুর রহমান েমাজাফ্ফার েশখ পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 58286657৯4722 খান জািহদ হাসান 2826896714
452 েশখ আজগর আলী েমা: েশখ আ: গিন পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692812374 খান জািহদ হাসান 2826896714
453 েমা: মাহাতাব কাজী েখাকন আ: হািকম কাজী পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692812526 খান জািহদ হাসান 2826896714
454 শয্ামল হালদার মৃত সুেরন হালদাের পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692812637 খান জািহদ হাসান 2826896714
455 িরপন কুমার িবশব্াস পিরমল িবশব্াস পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট eস িব 5828692812625 খান জািহদ হাসান 2826896714455 িরপন কুমার িবশব্াস পিরমল িবশব্াস পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692812625 খান জািহদ হাসান 2826896714
456 aমর  হালদার মৃত সুেরন হালদাের পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692812639 খান জািহদ হাসান 2826896714
457 েদব ত সরকার মৃত aনন্ত সরকার পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692812972 খান জািহদ হাসান 2826896714
458 সুশীল কুন্ডু মৃত িবেনাধ কুন্ডু পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692812512 খান জািহদ হাসান 2826896714
459 হিরচাদ শীল মৃত aরিবন্দু িশল পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692812482 খান জািহদ হাসান 2826896714
45৯ িচত্ত রঞ্জন সরকার মৃত যিত নাথ সরকার পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692812757 খান জািহদ হাসান 2826896714
461 েমা: শিফকুল iসলা্ম েমা: আতর আলী েশখ পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692813237 2৯99৯82384 খান জািহদ হাসান 2826896714
462 শীতল রায় aশব্ীিন রায় নারী কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692812391 খান জািহদ হাসান 2826896714
463 েমা: মাছুম রায় জহর ফিকর পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692813263 খান জািহদ হাসান 2826896714
464 লিতফ ফিকর iকলাস ফিকর পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692813216 খান জািহদ হাসান 2826896714
465 িবল্লাল ফিকর মৃত হািনফ ফিকর পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692813231 খান জািহদ হাসান 2826896714
466 আলতাফ েশখ মৃত লালিময়া েশখ পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 58286928131৯4 খান জািহদ হাসান 2826896714
467 েশখ মেয়জuদ্দীন েশখ েনছার uদ্দীন পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692813124 2৯4714977৯ খান জািহদ হাসান 2826896714
468 েমা: হািববুর রহমান আশরাফ েশখ পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692812৯88 খান জািহদ হাসান 2826896714
469 েমা: iকবাল েহােসন মৃত েখাশেদল েশখ পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692813251 খান জািহদ হাসান 2826896714
46৯ iuনুছ আলী েশখ েমা: আবআদুল মিজদ েশখ পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 2৯৯85828692923611 খান জািহদ হাসান 282689671446৯ i নুছ আলী েশখ েমা: আবআদুল মিজদ েশখ পুরুষ কৃিষ পাথরঘা া 6 5 নং িট.eস.িব 2৯৯858286929236 খান জািহদ হাসান 28268967 4
471 ৈসয়দ আলী হাoলাদার মৃত আনছার আলী হাoলাদাের পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692813123 খান জািহদ হাসান 2826896714
472 করুনা রানী হালদার রেমশ চ  হালদার নারী কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692812796 খান জািহদ হাসান 2826896714
473 িলটন কুমার সরকার নারায়ন সরকার পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692812716 2৯43৯815৯3 খান জািহদ হাসান 2826896714
474 সংকর হালদার মৃত ধীেরন হালদার পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692812641 খান জািহদ হাসান 2826896714
475 েতাফােয়ল আহেমদ েসানা মৃত সেলমান িবহারী পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692812359 খান জািহদ হাসান 2826896714



476 সমীর কুমার রায় মৃত সুিনল রায় পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692812৯61 খান জািহদ হাসান 2826896714
477 েমা: শাহাজাহান হাoলাদার মৃত আনসার হাoলাদার পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692812৯75 খান জািহদ হাসান 2826896714
478 সুমন হালদার মৃত রািকব হালদার পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 2৯৯15828692111211 খান জািহদ হাসান 2826896714
479 েমা: আিজজুর রহমান খান মৃত ৈতয়ব আলী পুরুষ কৃিষ পাথরঘাটা 6 5 নং িট.eস.িব 5828692812348 খান জািহদ হাসান 2826896714
47৯ েমা: কামাল েমখ   মৃত েমা: েমাসেলম েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692814443 খান জািহদ হাসান 2826896714
481 েমা: সুজা uদ্দীন েশখ মৃত iি স আলী েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 58286928144৯3 286৯998829 খান জািহদ হাসান 2826896714
482 েমা: আবুল কামাল েশখ মৃত েমা: েমাসেলম েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692813৯12 খান জািহদ হাসান 2826896714
483 েমা: জািকর েগালদার েমা: কুদ্দুস েগালদার পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692813486 খান জািহদ হাসান 2826896714
484 েমা: েমাসেলম ফিকর মৃত iজার uদ্দীন ফিকর পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692814513 খান জািহদ হাসান 2826896714
485 েমা: মকবুল েশখ আেনায়ার েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692813716 খান জািহদ হাসান 2826896714
486 েমাসা: িবuিট েবগম েমা: হাসান েশখ নারী কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট eস িব 2৯৯35828692111211 খান জািহদ হাসান 2826896714486 েমাসা: িবuিট েবগম েমা: হাসান েশখ নারী কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 2৯৯35828692111211 খান জািহদ হাসান 2826896714
487 েমা: বাবুল েশখ মৃত েমাসেলম েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692814151 খান জািহদ হাসান 2826896714
488 েমা: িমজানুর রহমান েশখ েমা: মান্নান েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692814335 খান জািহদ হাসান 2826896714
489 েমা: িবল্লাল েশখ মৃত েমা: iরফান েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692813৯19 2৯765447৯4 খান জািহদ হাসান 2826896714
48৯ েমা: eেলম uদ্দীন েশখ মৃত iি স েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692814191 খান জািহদ হাসান 2826896714
491 েমা: আিতয়ার রহমান েশখ েমা: সােয়ম েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692814112 খান জািহদ হাসান 2826896714
492 েমা: আলমগীর েশখ মৃত ছিলম েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 58286928137৯21 খান জািহদ হাসান 2826896714
493 েখােদজা েবগম মৃত আবু বক্কর িসিদ্দক নারী কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 58286928138৯8 খান জািহদ হাসান 2826896714
494 েমা: েসিলম হাoলাদার েমা: আ: আিজজ হাoলাদার পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692814442 খান জািহদ হাসান 2826896714
495 েমা: বাদশা মাতুবব্ার মৃত iuনুছ মাতুবব্ার পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692813942 খান জািহদ হাসান 2826896714
496 আরশাফুল iসলাম মিশuর রহমান েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 582869281421৯ খান জািহদ হাসান 2826896714
497 েমা: হুমাuন েশখ মৃত সুলতান েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692814429 2৯41273439 খান জািহদ হাসান 2826896714
498 েমাসা: েহাসেনয়ারা েবগম েমা: আবু তােহর েশখ নারী কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692814459 খান জািহদ হাসান 2826896714
499 েমা: আবু দাuদ েশখ আ: গফুর েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692813556 খান জািহদ হাসান 2826896714
49৯ েমা: আলািমন েশখ েমা: শিফকুল iসলাম পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692813658 খান জািহদ হাসান 2826896714
4৯1 েমা: iরািন েবগম েমা: িমজানুর রহমান নারী কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692814435 2986642543 খান জািহদ হাসান 28268967144৯ েমা: iরািন েবগম েমা: িমজানুর রহমান নারী কৃিষ :খাজা াঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 58286928 4435 2986642543 খান জািহদ হাসান 28268967 4
4৯2 েমা: িলটন েশখ েমা: মিশয়ার েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692814127 খান জািহদ হাসান 2826896714
4৯3 েমা: গাuসুল েশখ মৃত েমা: গফুর েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 58286928139৯3 খান জািহদ হাসান 2826896714
4৯4 েমা: েমাকেছদ েমাল্লা মৃত আফছার েমাল্লা পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692814368 খান জািহদ হাসান 2826896714
4৯5 েমা: iসমাiল েশখ মৃত নূর েমাহাম্মদ েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692814373 খান জািহদ হাসান 2826896714
4৯6 েমা: লাভলু েশখ েমা: আেনায়ার েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692813851 খান জািহদ হাসান 2826896714



4৯7 েমা: ফারুক েহােসন মৃত মিতয়ার রহমান পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 58286928144৯7 খান জািহদ হাসান 2826896714
4৯8 েমা: রিজনা েবগম েমা: আফজাল েশখ নারী কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692814458 খান জািহদ হাসান 2826896714
4৯9 েমাসা: আছমা েবগম েমা: আবু বকর েশখ নারী কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692814431 খান জািহদ হাসান 2826896714
4৯৯ েমা: নািছর uদ্দীন েশখ মৃত হািববুর রহমান েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692813৯94 খান জািহদ হাসান 2826896714
511 েমাছা: আেনায়ারা েবগম iসহাক েশখ নারী কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692813997 খান জািহদ হাসান 2826896714
512 েমা: মুিজবর েমাড়ল মৃত aিক্ষল uদ্দীন েমাড়ল পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692813515 খান জািহদ হাসান 2826896714
513 িজ.eম আকরাম েহােসন মৃত িজ.eম জহুর পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692814266 খান জািহদ হাসান 2826896714
514 হািলমা েবগম আব্দুল জিলল েমাড়ল নারী কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692813743 খান জািহদ হাসান 2826896714
515 iমদাদুল েশখ মৃত iি স েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 2৯935828692814211 খান জািহদ হাসান 2826896714
516 েমা: শিহদুল iসলাম েমা: েমাস্তাজাবুর রহমান পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692813৯৯৯ খান জািহদ হাসান 2826896714
517 েমা: বাবর আলী মৃত নূর েমাহাম্মদ েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট eস িব 582869281 খান জািহদ হাসান 2826896714517 েমা: বাবর আলী মৃত নূর েমাহাম্মদ েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 582869281 খান জািহদ হাসান 2826896714
518 েমা: আব্দুর রuব েশখ েমা: ছবর েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692813979 খান জািহদ হাসান 2826896714
519 েমা: মুস্তাiন েশখ মৃত রমজান েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692813952 খান জািহদ হাসান 2826896714
51৯ েমা: বাবুল েশখ মৃত িকনাi েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692813528 খান জািহদ হাসান 2826896714
521 েমা: িফেরাজ েশখ মৃত মিতয়ার রহমান পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 58286928144৯9 খান জািহদ হাসান 2826896714
522 েমা: িসিদ্দক েশখ মৃত রমজান েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692813873 খান জািহদ হাসান 2826896714
523 আল আিমন েগালাম মতর্জা পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 2৯955828692813411 খান জািহদ হাসান 2826896714
524 নূর জাহান েবগম iি স আলী েশখ নারী কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692813৯45 খান জািহদ হাসান 2826896714
525 েমা: হািলম মিল্লক মিজদ মিল্লক পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692814142 খান জািহদ হাসান 2826896714
526 েমা: তুগলক েসখ মৃত আবু বক্কার েসখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692813495 খান জািহদ হাসান 2826896714
527 সিকনা েবগম েমা: মিজদ মিল্লক পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692814132 খান জািহদ হাসান 2826896714
528 আ: মান্নান েশখ মৃত aিকল uদ্দীন েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692814157 খান জািহদ হাসান 2826896714
529 েমা: আিমনুল iসলাম েমান্তজাবুর রহমান পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 58286928144৯8 খান জািহদ হাসান 2826896714
52৯ iuনুছ েশখ মৃত iনাজuদ্দীন েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692813454 খান জািহদ হাসান 2826896714
531 হাসমত েশখ আব্দুল বািরক েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 58286928138৯4 খান জািহদ হাসান 2826896714
532 েমা: জাহাঙ্গীর েশখ মৃত iনন্তাজ আলী েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692813971 খান জািহদ হাসান 2826896714532 েমা: জাহাঙ্গীর েশখ মৃ  iনন্তাজ আলী েশখ পুরুষ কৃিষ :খাজা াঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 58286928 397 খান জািহদ হাসান 28268967 4
533 েমা: কাজল েশখ মৃত আবু বকর িসিদ্দক পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692813915 খান জািহদ হাসান 2826896714
534 েমা: নািছর uদ্দীন েগালদার েমা: েমাবােরক েগালদার পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 58286928136৯4 খান জািহদ হাসান 2826896714
535 েমা: রহমত আলী েশখ মৃত কােয়ম আলী েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692813516 খান জািহদ হাসান 2826896714
536 েমা: iuসুফ েশখ মৃত iনাজ uদ্দীন েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692813814 খান জািহদ হাসান 2826896714
537 েমা: কুতুব uদ্দীন েশখ মৃত েছাবর েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692813৯22 খান জািহদ হাসান 2826896714



538 েমা: িজহাদুল iসলাম েমা: মহর আলী েশক পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 582869281443৯ খান জািহদ হাসান 2826896714
539 েমা: iয়ার আলী েশখ েমা: সােয়ব আলী েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692813656 খান জািহদ হাসান 2826896714
53৯ েমা: u ািহম েশখ মৃত নূর েমাহাম্মদ েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692813993 খান জািহদ হাসান 2826896714
541 েমা: মুিহবব্লু iসলাম মৃত আব্দুল মান্নান পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692813345 খান জািহদ হাসান 2826896714
542 নজরুল েশখ খিলল েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692813৯4৯ 2৯6187৯752 খান জািহদ হাসান 2826896714
543 েমা: বাবুল েশখ মৃত েমা: সাiফুর েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692813৯96 খান জািহদ হাসান 2826896714
544 েমা: আব্দুল হািলম েগালদার মৃত আব্দুল খােলক েগালদার পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692813998 খান জািহদ হাসান 2826896714
545 েমা: রিফকুল iসলাম েমা: আব্দুল মােলক েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692814323 খান জািহদ হাসান 2826896714
546 েমা: uিজর আলী েশখ মৃত নূর েমাহাম্মদ েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692813722 খান জািহদ হাসান 2826896714
547 েমা: হুমাuন  েশখ মৃত আব্দুল বািরক েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692814435 2৯29831389 খান জািহদ হাসান 2826896714
548 েমা: মুিজবর েশখ েমা: জুমাদ েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট eস িব 5828692813৯18 খান জািহদ হাসান 2826896714548 েমা: মুিজবর েশখ েমা: জুমাদ েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692813৯18 খান জািহদ হাসান 2826896714
549 েমা: মুনতাজ েশখ মৃত আিমন uদ্দীন েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692813445 খান জািহদ হাসান 2826896714
54৯ েমা: আলমগীর েশখ মৃত iন্তাজ আলী েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692813972 খান জািহদ হাসান 2826896714
551 েমা: হািসবুল iসলাম েমা: হােসন আলী েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692814128 খান জািহদ হাসান 2826896714
552 েমা: িফেরাজ েশখ মৃত জিলল েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692813৯31 2৯6187৯752 খান জািহদ হাসান 2826896714
553 জাপফার েশখ মুনতাজ েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692813৯81 খান জািহদ হাসান 2826896714
554 েমা: iছুব েশখ েমা: হারুন েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692814282 খান জািহদ হাসান 2826896714
555 আরাফাত েশখ েমা: েশখ কoছার আলী পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692813487 খান জািহদ হাসান 2826896714
556 েমা: কিবর েহােসন েশখ মৃত কানাi েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 58286928142৯8 খান জািহদ হাসান 2826896714
557 েমা: িনজাম uদ্দীন েশখ মৃত আব্দুল হািমদ েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 58286928133৯6 খান জািহদ হাসান 2826896714
558 নূর েমাহাম্মাদ েশখ সােয়ব আলী েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692814286 খান জািহদ হাসান 2826896714
559 েমা: আকবার আলী েশখ নoয়াব আলী েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692813921 খান জািহদ হাসান 2826896714
55৯ আব্দুল খােলক েশখ মৃত রেজাব আলী েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692813389 খান জািহদ হাসান 2826896714
561 েমা: আমজাদ েশখ আফছার েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692814393 খান জািহদ হাসান 2826896714
562 েমা: রিবuল iসলাম আ: মােলক েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692814326 খান জািহদ হাসান 2826896714
563 েমা: েমানেছাব েমাড়ল মৃত েমা: কােশম েমাড়ল পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692813521 খান জািহদ হাসান 2826896714563 েমা: েমানেছাব েমাড়ল মৃ  েমা: কােশম েমাড়ল পুরুষ কৃিষ :খাজা াঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 58286928 352 খান জািহদ হাসান 28268967 4
564 েসােহল েশখ রুহুল আিমন েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692813557 খান জািহদ হাসান 2826896714
565 েমা: সামেছর েশখ েমা: েরাস্তম েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692814269 খান জািহদ হাসান 2826896714
566 েমা: আকতার আলী মৃত আনছার আলী েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 58286928134৯1 খান জািহদ হাসান 2826896714
567 েমা: আলম েমাড়ল মিমন uদ্দীন েমাড়ল পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 58286928133৯7 খান জািহদ হাসান 2826896714
568 েমা: তফিছর েশখ েমা: আলী আহম্মদ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 2৯৯25828692111211 খান জািহদ হাসান 2826896714



569 েমাজাiদ েশখ েশখ আ: জিলল পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 2৯৯45828692111211 খান জািহদ হাসান 2826896714
56৯ েমাসা: িশমু েবগম েমা: শিরফুল েশখ নারী কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 58286928143৯1 খান জািহদ হাসান 2826896714
571 মাফুজা েবগম আব্দুল হক নারী কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692813৯85 খান জািহদ হাসান 2826896714
572 আনিজরা েবগম েমা: আবর আরী েশখ নারী কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 58286928142৯6 খান জািহদ হাসান 2826896714
573 কিরমুন েবগম িজয়াuর রহমান নারী কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692814225 খান জািহদ হাসান 2826896714
574 েমা: আuব আলী আ: আিজজ েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 582869281432৯ খান জািহদ হাসান 2826896714
575 েমা: শরফ uদ্দীন েশখ মৃত েশখ আিহবুর রহমান পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692813৯৯6 খান জািহদ হাসান 2826896714
576 েমা: শাহাবুিদ্দন েশখ মৃত েমাশারফ েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692813541 খান জািহদ হাসান 2826896714
577 েমা: নূর iসলাম েশখ মৃত আেয়ন uদ্দীন েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692813895 খান জািহদ হাসান 2826896714
578 েমা: েমারেশদুল হক জিন মৃত েমাহাম্মাদ েমাড়ল পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 2৯৯25828692111111 খান জািহদ হাসান 2826896714
579 েমা: িনয়ামত আলী েশখ মৃত েকারবান আলী েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট eস িব 5828692814377 খান জািহদ হাসান 2826896714579 েমা: িনয়ামত আলী েশখ মৃত েকারবান আলী েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692814377 খান জািহদ হাসান 2826896714
57৯ েমাহাম্মাদ েহােসন েশখ েকারবান আলী েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 58৯6234527164 খান জািহদ হাসান 2826896714
581 সুিফয়া খাতুন আব্দুল্লাহ েশখ নারী কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828665789277 খান জািহদ হাসান 2826896714
582 েমা: নূর iসস র্লাম েশখ েমা: মান্নান ফরাজী পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 58286928142৯7 খান জািহদ হাসান 2826896714
583 িরিজয়া েবগম মৃত রহমান গাজী নারী কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692813758 খান জািহদ হাসান 2826896714
584 আনিজরা েবগম মিন েশখ নারী কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692814185 খান জািহদ হাসান 2826896714
585 েমা: ছােদক আলী েশখ মৃত জিমর আলী েশক পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692813858 খান জািহদ হাসান 2826896714
586 েমা: লুতফর েশখ নূর েমাহাম্মাদ েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 58286928139৯5 খান জািহদ হাসান 2826896714
587 েমা: ছাদ্দাম েগালদার েমা: আ: আিজজ েগালদার পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 2৯৯45828692111211 খান জািহদ হাসান 2826896714
588 েমা: আকরাম েহােসন েগালদার মৃত েমা: েছকমত আলী েগালদার পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692813749 খান জািহদ হাসান 2826896714
589 েমাকেছদ আলী েশখ মৃত মাহাবুব েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692813৯38 খান জািহদ হাসান 2826896714
58৯ েমা: েমাসেলম uদ্দীন মৃত ৈসেয়দুর রহমান পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692814436 2৯4.৯646432 খান জািহদ হাসান 2826896714
591 েমা: জামাল uদ্দীন েশখ মৃত মাহাবুব আলী েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692813954 খান জািহদ হাসান 2826896714
592 েমাছা েজছিমন েবগম েমা: হািববুল্লাহ েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692813757 খান জািহদ হাসান 2826896714
593 েমা: আ: হািলম েশখ মৃত iসহাক আলী েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692814399 খান জািহদ হাসান 2826896714
594 েমা: iমরান েশখ েমা: iuনুছ েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692813959 খান জািহদ হাসান 2826896714594 েমা: iমরান েশখ েমা: i নুছ েশখ পুরুষ কৃিষ :খাজা াঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 58286928 3959 খান জািহদ হাসান 28268967 4
595 েমা: মহবব্ত আলী েশখ মৃত রহমান আলী েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692814297 খান জািহদ হাসান 2826896714
596 েমা: শিহদুল iসলাম হাoলাদার েমা: শoকত আলী হাoলাদার পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692814351 খান জািহদ হাসান 2826896714
597 েমা: িকয়ামuদ্দীন েশখ মৃত েমারেশদ েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692813৯32 খান জািহদ হাসান 2826896714
598 েমা: িনয়ামুল iসলাম েমা: নজরুল iসলাম পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692814484 খান জািহদ হাসান 2826896714
599 েমা: সoকত আলী েশখ মৃত েমা: আিছর uদ্দীন েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 582869281342৯ খান জািহদ হাসান 2826896714



59৯ েমাছা: রািহলা েবগম েমা: আবুল হাসান েশখ নারী কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692814426 খান জািহদ হাসান 2826896714
5৯1 আিরফা েবগম েমা: oিহদ পাiক নারী কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692813687 খান জািহদ হাসান 2826896714
5৯2 েমাসা: লফুজা েবগম মৃত মিজদ পাiক নারী কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 58286928144৯2 খান জািহদ হাসান 2826896714
5৯3 েমা: iসরাiল েশখ আিলমuদ্দীন েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 582869281389৯ খান জািহদ হাসান 2826896714
5৯4 আলািমন েমাড়ল মৃত লিতফ েমাড়ল পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692813752 খান জািহদ হাসান 2826896714
5৯5 েমা: জািহদ েশখ মৃত েগালাম েশখ পুরুষ কৃিষ u:খাজাডাঙ্গা 7 5 নং িট.eস.িব 5828692813527 খান জািহদ হাসান 2826896714
5৯6 খান আব্দুর রিফক মৃত আব্দুল আিজজ পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
5৯7 আঙ্গুরা েবগম oমর আলী ফিকর নারী কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7947 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
5৯8 সাহাজান কাজী পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯8867 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
5৯9 কুদুম রজ্ঞন নন্দী মৃত মুকুন্দ কুমার নন্দী পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯827৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
5৯৯ আসীত কুমার নন্দী পিরেতাষ কুমার নন্দী পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট eস িব 58286927৯8275 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯395৯৯ আসীত কুমার নন্দী পিরেতাষ কুমার নন্দী পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯8275 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
611 গেনশ চ  বদ্ধর্ন কুঞ্জু িবহারী বদ্ধর্ন পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯8253 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
612 বরুন হালদার মৃত সমর হালদার পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7657 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
613 কমল হালদার মৃত সতীষ হালদার পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7658 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
614 মুিক্ত রানী হালদার মৃত বাবলু কুমার হালদার নারী কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7647 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
615 িশব েসন কাঙ্গাল চ  েসন পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7765 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
616 পলাশ দত্ত aিনল দত্ত পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7639 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
617 কৃষ্ণ চ  দাশ বসন্ত কুমার দাস পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7627 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
618 িনতাi চ  হালদার সেন্তাস কুমার হালদার পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯76৯4 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
619 িলটন হালদার মৃত সব্পন কুমার হালদার পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7831 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
61৯ িনিক্ষল চ  হালদার মৃত aিনল কুমার হালদার পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7698 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
621 uত্তম ভ দুলাল চ  ভ পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯766৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
622 সব্পন িসংহ মৃত i  ভূষন িসংহ পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7819 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
623 িনতাi িসংহ মৃত i  ভূষন িসংহ পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7816 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
624 শািন্ত রানী হালদার িজেত নাথ হালদার নারী কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯768৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
625 সীতা রানী হালদার কািতর্ক হালদার নারী কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7679 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39625 সী া রানী হালদার কাি ক হালদার নারী কৃিষ াল লা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7679 কমল কৃষ্ণ হালদার 282689 ৯39
626 শয্ামল কুমার েসন কািলপদ েসন পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7678 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
627 মসুজয় কুমার দত্ত িনমাi চ  দত্ত পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯77৯৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
628 রুমানা আক্তার েমা: মিনর েহােসন নারী কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7767 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
629 রাম পাল িনিখল পাল পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯797৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
62৯ িশব হালদার কািলপদ হালদার পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7952 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39



631 কoছার েসখ মৃত খয়রাতুল্লা পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 5828692817633 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
632 েগৗর দাস মৃত aিজত দাস পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7782 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
633 নেরশ চ  পাল মৃত হরিসত পাল পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7954 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
634 িমন্টু পাল িচত্ত রঞ্জন পাল পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7971 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
635 েখাকন কুমার পাল লক্ষন কুমার পাল পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7947 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
636 সমীর কুমার পাল িবশব্নাথ পাল পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7993 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
637 জয়ান্ত পাল সুধাংশু পাল পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯79৯3 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
638 েদব শাদ দাশ িবনয় কৃষ্ণ দাশ পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7974 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
639 শিচ নাথ দাশ মৃত খেগ নাথ দাশ পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7৯98 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
63৯ তাপস কুমার েসন মৃত রঞ্জন েসন পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 2৯৯25828692111111 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
641 বীর েসন সুেবাল েসন পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট eস িব 2৯935828692111111 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39641 বীর েসন সুেবাল েসন পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 2৯935828692111111 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
642 েমা: রিফকুল েসখ মৃত আবু েসখ পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯8147 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
643 েমা: হােসম েশখ মৃত আহম্মদ েসখ পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7৯73 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
644 কালাম েশখ েমা: কােশম েসখ পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7৯42 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
645 তনয় হালদার সংকর হালদার পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯8162 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
646 জাফর খান মৃত নূর েমাহাম্মদ পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7824 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
647 েমা: গফ্ফার েশখ জবব্ার েশখ পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7৯45 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
648 েমা: শিহদুল কাজী েমা: কাজী আবুল েহােসন পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯8149 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
649 oিলয়ার রহমান হালদার আকবর আলী হালদার পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯8153 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
64৯ ফুলজাহান eয়দ আলী েশখ নারী কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯6375 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
651 েমা: আব্দুল কােদর েশখ আব্দুল কিরম েশখ পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7৯3৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
652 আব্দুল হািমদ খান মৃত আবু েশখ পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7৯99 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
653 আব্দুল গফ্ফার ফিকর মৃত হােসম আলী ফিকর পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯8216 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
654 েমা: কাজী কালাম েমা: েসাহরব কাজী পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7৯৯7 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
655 িবজয় দত্ত মৃত পঞ্চানন দত্ত পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯8118 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
656 সুিজত দত্ত মৃত হিরপদ পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7৯8৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39656 সুিজ  দ মৃ  হিরপদ পুরুষ কৃিষ াল লা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7৯8৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 282689 ৯39
657 সংগর্াম দত্ত মৃত িচত্তরঞ্জন দত্ত পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯8116 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
658 েমা: আব্দুল মিজদ েশখ েমা: জামাল uদ্দীন েশখ পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯8177 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
659 পারভীন আক্তার আবু বক্কর গাজী পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7868 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
65৯ েশখ শিহদুল iসলাম মৃত আিতয়ার রহমান পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7872 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
661 বাদল েশখ েমা: েহমােয়ত েশখ পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯82৯5 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39



662 েমা: আিমর েহােসন কoছার সরদার পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯8294 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
663 iমরান েশখ েমা: মাহামুদ েশখ পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯8298 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
664 হািলমা েবগম মৃত কoসার খা নারী কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯8493 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
665 সেরায়ার খান মৃত আব্দুল আিজজ খান পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯8322 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
666 িমনা েবগম েসর আলী নারী কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯8328 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
667 েমা: iuনুস েশখ েমা: iসরাiল েসখ পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯8499 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
668 uজ্জল কুমার দত্ত মৃত পিরেতাষ দত্ত পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯8417 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
669 ফিরদা েবগম েমা: হাসান খান নারী কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 2৯925828692111111 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
66৯ সুকুমার দত্ত aিজত কুমার দত্ত পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯8392 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
671 েশখর দত্ত িক্ষিতশ দত্ত পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯83৯4 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
672 নারায়ন দত্ত মৃত রাখাল চ দত্ত পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট eস িব 58286927৯8448 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39672 নারায়ন দত্ত মৃত রাখাল চ  দত্ত পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯8448 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
673 কৃষ্ণপদ দ্ত দুলাল চ  দত্ত পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯8445 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
674 মুকুল চ  দত্ত মৃত ধীের নাথ দত্ত পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯8382 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
675 aঞ্জন কুমার দাশ িনমিহ চ  দাশ পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯8378 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
676 দশরত রাহা মৃত হিরপদ রাহা পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯8361 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
677 তপন রাহা মৃত েজািতন রাহা পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯8352 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
678 জয়েদব রাহা মৃত িনম র্ল কুমার রাহা পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯834৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
679 aিসত কুমার িম মৃত মধু সুদন িম পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯833৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
67৯ aেশাক কুমার দত্ত মৃত রাখাল চ  দত্ত পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯8368 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
681 মৃনাল চ  দাশ মৃত জগদীশ চ  দাশ পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯8462 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
682 তরুন কুমার দত্ত শিক্তপদ দত্ত পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯77৯2 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
683 বীর ভ মৃত মেনারঞ্জন ভ পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯8164 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
684 েমা: আলমগীর কবীর আবুল িমনা পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7853 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
685 িমজানুর রহমান মৃত ৈসয়দ আবুল েহােসন পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7728 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
686 মলয় দাশ কৃষ্ণ চ  দাশ পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7634 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
687 সাগর কুমার বদ্ধর্ন ভবন কুমার বদ্ধর্ন পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯824৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39687 সাগর কুমার বদ্ধন বন কুমার বদ্ধন পুরুষ কৃিষ াল লা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯824৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 282689 ৯39
688 েদবাশীষ হালদার ৈশেলন হালদার পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7931 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
689 বীর কুমার দত্ত িনমম র্ল কুমার দত্ত পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯8436 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
68৯ ধীমান কুমার দাস িবনয় কৃষ্ণ দাশ পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯795৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
691 আনন্দ পাল মৃত িনেরাধ পাল পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯79৯7 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
692 লাল্টু হালদার িবশ্ননাথ নন্দী পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯81৯8 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39



693 মধুসুধন ভ মৃত aতুল চ  ভ পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯8138 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
694 ননী েগাপাল দত্ত মৃত কািলপদ দত্ত পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7৯95 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
695 িনতয্ানন্দ দত্ত মৃত পিরেতাষ কুমার দত্ত পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯8427 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
696 দীপক কুমার দত্ত মৃত ধীের নাথ দত্ত পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯8386 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
697 দীপক কুমার পাল িবশব্নাথ পাল পুরুষ কৃিষ তালতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯7989 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
698 আসলাম েমাড়ল মৃত uিকল uদ্দীন েমাড়ল পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯9197 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
699 লুতফর েশখ মৃত েনছার uদ্দীন েশখ পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯8788 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
69৯ aরুন কুমার আশ পুিলন িবহারী আশ পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯8589 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
6৯1 রত্না রানী দত্ত িবমল কুমার দত্ত নারী কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯8965 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
6৯2 িবষ্ণুপদ হালদার মৃত ধীের নাথ হালদার পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯8686 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
6৯3 েগৗরাংগ দত্ত শিক্তপদ দত্ত পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট eস িব 58286927৯8957 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯396৯3 েগৗরাংগ দত্ত শিক্তপদ দত্ত পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯8957 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
6৯4 রেমশ চ  আশ মৃত পুিলন িবহারী আশ পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯8597 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
6৯5 রনিজত হালদার মৃত রাম কৃষ্ণ হালদার পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯9169 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
6৯6 বািপ কুমার পাল কািলপদ পাল পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯8586 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
6৯7 েমাহাম্মাদ েশখ মৃত আব্দুল জবব্ার েশখ পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯8724 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
6৯8 েগািবন্দ েসন ফুল্ল চ  েসন পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯8846 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
6৯9 নারায়ন পাল সুেবাধ পাল পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯8843 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
6৯৯ সঞ্জয় কুমার ভ েগৗতম ভ পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯875৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
711 িমলন কুমার েদ মৃত শািন্ত রঞ্জন েদ পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯8৯33 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
712 গেনশ চ  আশ মৃত aধীর কুমার আশ পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯8৯92 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
713 দীপক চকর্বত িনলাময় চকর্বত পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯9125 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
714 তাপস দত্ত মৃত েদব কুমার দত্ত পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯8935 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
715 কােদর জমাদ্দার মৃত িসরাজ জমাদ্দার পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯8743 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
716 েমা: আতাপ কাজী মৃত আকাম কাজী পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯9351 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
717 েমা: iuনুজ ফিকর শাহজাহান ফিকর পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯93৯4 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
718 েমা: িহেনা ফিকর েমা: কoছার ফিকর পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯965৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯397 8 েমা: িহেনা ফিকর েমা: ক ছার ফিকর পুরুষ কৃিষ িগলা লা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯965৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 282689 ৯39
719 েলাকমান হািকম হাজী আিতয়ার রহমান পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯9263 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
71৯ মাহাবুব খান মৃত মিতয়ার রহমান খান পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯929৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
721 েমাস্তফা েশখ সাঈদ েশখ পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯9494 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
722 মামুন েশখ েমা: আকবর আলী েশখ পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯9516 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
723 িবল্লাল েশখ মৃত বােতন েশখ পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯9514 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39



724 আিজবর রহমান েশখ iমান আলী েশখ পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯9444 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
725 ডািলম েশখ মৃত শামীম েশখ পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯947৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
726 শিহদুল হাoলাদার সুলতান আলী হাoলাদার পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯9231 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
727 ছত্তার েমাড়ল মৃত iমান uদ্দীন েমাড়ল পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯8837 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
728 েগালাম খান মৃত জাফর খান পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯9474 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
729 কিরম েমাড়ল েমা: আব্দুল জিলল েমাড়ল পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯9412 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
72৯ রববান হাoলাদার ফজলু হালদার পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯8827 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
731 েমাস্তফা েশখ মৃত আফাজ uদ্দীন েশখ পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯93৯9 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
732 iuছুফ েশখ মৃত খােলক েশখ পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯944৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
733 দুলাল চ  েসন মৃত চারু চ  েসন পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯8566 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
734 রিথ নাথ দত্ত িহমাংশু দত্ত পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট eস িব 58286927৯8853 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39734 রিথ নাথ দত্ত িহমাংশু দত্ত পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯8853 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
735 সব্পন কুমার হালদার মৃত সতীষ হালদার পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯8981 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
736 মেনায়ারা েবগম নজরুল েশখ নারী কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯862৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
737 কাজী আছাদুজ্জামান েরাকন uদ্দীন কাজী পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯9374 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
738 কাজী ঝুমুর কাজী হুমাuন ফিরদ নারী কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯9622 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
739 শািহদা েবগম মৃত িসিদদ্দক কাজী নারী কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯9412 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
73৯ েমা: আiয়ুব েসখ মৃত বােতন েশখ পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯9513 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
741 আল-আিমন সরদার সেলমান সরদার পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯9428 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
742 েমা: মিফজুর রহমান মৃত iমান আলী পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 37৯3729616675 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
743 আিমব্য়া iয়াসিমন খািলদ চীধুরী নারী কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯9612 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
744 েশখর েদ শিক্তপদ েদ পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯8764 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
745 শংকর কুমার দত্ত িবমল সাদ দত্ত পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯58৯3 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
746 আরশাফ আলী েশখ মৃত আফজাল েসখ পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯8825 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
747 জহুর েসখ মিজদ েশখ পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯8685 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
748 িবপ্লব দত্ত লক্ণ দত্ত পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯8578 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
749 েমা: কুরবান েশখ মুনসুর েশখ পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 2৯৯55828692111211 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39749 েমা: কুরবান েশখ মুনসুর েশখ পুরুষ কৃিষ িগলা লা 3 5 নং িট.eস.িব 2৯৯55828692 2 কমল কৃষ্ণ হালদার 282689 ৯39
74৯ েছেকন্দার েশখ মিতন েশখ পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯931৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
751 িবকাশ কুমার আশ মৃত শয্াম পদ আশ পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯8৯16 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
752 েমান্তাজ কাজী মৃত হােসম কাজী পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯9387 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
753 ছালমা েবগম মিনরুল হাoলাদার নারী কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯9775 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
754 হাচান েশখ আজগার আলী েশখ পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯8854 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39



755 গিবন্দ কুমার িসংহ কািলপদ িসংহ পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯912৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
756 েগাপাল দাশ রাধা িবেনাধ দাশ পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯8৯58 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
757 িমঠুর েশখ মুতয়ার েশখ পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 2৯৯45828692111111 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
758 iিলয়াছ েশখ আবুল হােসম েশখ পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯9192 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
759 aঞ্জলী রানী দত্ত শয্ামাপদ দত্ত নারী কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯894৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
75৯ মিনরুল েশখ মােলক েশখ পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯9286 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
761 িপয়ারী েবগম ফকরুল iসলাম নারী কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯923৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
762 মােজদা েবগম iকলাস েশখ নারী কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯9563 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
763 েদবাশীষ হালদার হেগ নাথ হালদার পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯8979 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
764 েশখ েগালাম েমাস্তফা বািরক েশখ পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯6918 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
765 েমা: iছা েশখ খােলক েশখ পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট eস িব 58286927৯9458 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39765 েমা: iছা েশখ খােলক েশখ পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 58286927৯9458 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
766 কাজী লুভনা িসিদ্দক েশখ নারী কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 2৯915828692126311 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
767 মাছুম েশখ মিহuদ্দীন পুরুষ কৃিষ িগলাতলা 3 5 নং িট.eস.িব 2৯৯55828692111111 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
768 েমাহাম্মদ আিল েশখ মৃত আ: বািরক েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 58286928146৯8 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
769 েমা: েকরামত আলী েশখ মৃত আ: বািরক েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692814671 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
76৯ েমাসা: সিকনা েবগম েমা: গফ্ফার েশখ নারী কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692814683 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
771 েহাসেন ◌ারা েবগম েমা: হািববুর েশখ নারী কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 2৯৯25828692111111 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
772 নুরুন্নাহার েবগম েমা: কামরুল েমাড়ল নারী কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692815365 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
773 েমা: iসমাiল েশখ মৃত আ: আিজজ েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692814662 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
774 েমা: কিবর েশখ মৃত ছামাদ েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692815627 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
775 েমা: হায়দার েশখ মৃত iয়াকুব আলী পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 58286928155৯1 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
776 েশখ জািকর েহােসন মৃত েশখ হাসান আলী পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692815497 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
777 সায়রা খাতুন শাহাদাত েশখ নারী কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692814643 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
778 েমা: আছাদ েশখ েমা: আয়ুব আলী েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692815623 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
779 েমা: হািববুর রহমান েশখ মৃত আ: ছামাদ েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692814৯52 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
77৯ েমা: েগালাম মাoলা েশখ মৃত আমীন uদ্দীন েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692814647 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯3977৯ েমা: েগালাম মা লা েশখ মৃ  আমীন দ্দীন েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজা াঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 58286928 4647 কমল কৃষ্ণ হালদার 282689 ৯39
781 েমা: আিজজুর রহমান েমাড়ল েমা: েমাহর আলী েমাড়ল পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692815398 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
782 েমা: oিলয়ার েশখ েসাবহান েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692815696 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
783 আঙ্গুরা খাতুন েমা: oহাব েশখ নারী কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 58286928154৯9 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
784 েরক্সনা খাতুন আক্তারুজ্জামান িরপন নারী কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692815345 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
785 েমা: আিজজুল েশখ েমা: সােহব আলী েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 2৯৯25828692111111 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39



786 েমা: আলািমন েশখ মৃত নািছমুদ্দীন েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692815598 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
787 েমা: iসরাiল েশখ মৃত সামাদ েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692815673 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
788 েমাছা: রাবয়া েবগম েমা: কিবর েমাল্লা নারী কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 582869281569৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
789 েমাছা: রুিবয়া েবগম েমা: oহাব েশখ নারী কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692814687 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
78৯ েহাসেনয়ারা েবগম মুিজবর েশখ নারী কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692814৯55 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
791 ফােতমা েবগম েমা: িমরাজুল নারী কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 582869281533৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
792 েমাছা: আেবজান েবগম েমা: আয়ুব আলী েশখ নারী কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692815618 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
793 আলী েশখ মৃত েমাহাম্মদ েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692814721 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
794 েমা: তাoিহদ েশখ মৃত িলয়াকত আলী েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692814879 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
795 ফােতমা েবগম েমা: হায়দার আলী েশখ নারী কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692814৯79 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
796 িশিরনা েবগম আব্দুল মান্নান েশখ নারী কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট eস িব 5828692814728 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39796 িশিরনা েবগম আব্দুল মান্নান েশখ নারী কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692814728 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
797 আরশাফুল আলম আব্দুল হািলম েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692814721 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
798 েমা: oিহদ েশক মৃত িলয়াকত আলী েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692814658 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
799 েমা: সাiফুল iসলাম েমা: মহর আলী েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692815676 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
79৯ েমা: আিরফ িবল্লাহ েমা: মহর আলী েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 2৯৯25828692111311 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
7৯1 েমা: কিবর েমাড়ল েগালাম েমাস্তফা পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692815629 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
7৯2 েমাসা: শাহানারা েবগম েমা: েমাস্তফা েমাড়ল নারী কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692815616 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
7৯3 শািহনা েবগম েমা: জাহাঙ্গীর েশখ নারী কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692815337 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
7৯4 কামরুল েশখ িমকাiল েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 582869281461৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
7৯5 েমা: আবুল েহােসন েশখ জহুর েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692814811 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
7৯6 iকবাল খন্দকার মৃত দবীর uদ্দীন েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 58286928148৯2 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
7৯7 েমাছা: িরনা েবগম মৃত আব্দুল মান্নান খন্দকার নারী কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692815489 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
7৯8 হািলমা েবগম হান্নান েমাড়ল নারী কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692814934 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
7৯9 েমাছা: মিজর্না েবগম েমা: iিলয়াজ তরফদার নারী কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692815734 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
7৯৯ েমা: আকবর েশখ েমা: েমাশারফ েহােসন পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692814৯46 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
811 কামরুল iসলাম েমা: শoকাত েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692814689 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯398 কামরুল iসলাম েমা: শ কা  েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজা াঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 58286928 4689 কমল কৃষ্ণ হালদার 282689 ৯39
812 েমা: আছাদুর জামান েশখ েমা: আব্দুর রহমান েমখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692815626 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
813 েমা: শoকত আলী েশখ েমা: জিলল েমখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692815688 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
814 েমা: শাহাজান েমাড়ল মৃত আ: বািরক েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692815193 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
815 েমা: আ: রাজ্জাক েমাড়ল েমা: আ: মােলক েমাড়ল পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 2৯975828692111111 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
816 আব্দুর রuফ েশখ েমা: িজনার েমাড়ল পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692814725 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39



817 েশখ আব্দুল লিতফ মৃত েরফাজ uদ্দীন েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692815362 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
818 আব্দুর রিহম েশখ মৃত েরফাজ uদ্দীন েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692814719 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
819 লাভলী খাতুন মৃত েরফাজ uদ্দীন েশখ নারী কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692814৯৯9 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
81৯ মিজর্না েবগম সরদার সাiদুল iসলাম নারী কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692815317 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
821 েমা: িকবিরয়া েশখ জহুর েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692814646 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
822 ৈসয়দ মাহামুদ আলী মৃত আিমন uদ্দীন েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 582869281494৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
823 েমা: আনসার েশখ মৃত ৈসয়দ কoছার আলী পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 582869281559৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
824 লস্কর মেনায়ার মৃত ছদেরাতুল্লয্া েমখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692815354 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
825 ফােতমা েবগম আব্দুল মােজদ লস্কর নারী কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692814638 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
826 কািরমা েবগম েমা: iমান আরী েশখ নারী কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 582869281548৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
827 আেলয়া েবগম েমা: আলী নারী কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট eস িব 5828692814724 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39827 আেলয়া েবগম েমা: আলী নারী কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692814724 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
828 মিনর েহােসন েমাজােম্মল হক পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692815171 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
829 েমা: িমকাiল ফিকর মৃত i াহীম ফিকর পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692815512 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
82৯ আবুল কালাম সরদার মৃত আব্দুল খােলক সরদার পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692815455 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
831 েমা: েহকমত আলী েশখ মৃত বািরক েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692814672 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
832 iমলাক েশখ সােদক আলী েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 58286928149৯5 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
833 িনuটন েশখ জহুর েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692814৯6৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
834 েমা: ফরহাদ েশখ মৃত আিমন uদ্দীন েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 37৯776642732৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
835 মারুফা েবগম েমা: েগালাম েশখ নারী কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 2৯৯15828692111111 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
836 আবু জাফর েশখ মৃত আমীন uদদীন েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 58286928146৯5 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
837 হায়াতুেন্নছা েমা: েগারা সরদার নারী কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 2৯৯15828692111111 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
838 েমা: লিজবার রহমান েশখ েহােসন আলী েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692814794 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
839 েমা: েগালাম রসুল েশখ মৃত মিনর uদ্দীন েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692814652 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
83৯ েমা: মুস্তাuন খন্দকার মৃত মুনছুর খন্দকার পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692814576 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
841 েমা: হাসান েশখ েমা: ছিহর uদ্দীন েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692814৯3৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
842 েজাছনা েবগম হািমদ েমাড়ল নারী কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692815324 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39842 েজাছনা েবগম হািমদ েমাড়ল নারী কৃিষ দ:খাজা াঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 58286928 5324 কমল কৃষ্ণ হালদার 282689 ৯39
843 েমা: iuছুব আলী খন্দকার মৃত মান্নান খন্দকার পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692815686 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
844 েমাছা: ছালমা সুলতানা সালাuিদ্দন েশখ নারী কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692814985 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
845 েমা: িনজাম uদ্দীন েশখ মৃত েহােসন আলী েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 58286928146৯2 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
846 েমা: রিফকুল iসলাম মৃত জহুর েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692814626 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
847 eরশাদ েশখ আবু রােহন েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 2৯৯15828692111211 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39



848 সািহদা েবগম েমা: দাuদ েশখ নারী কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692814৯81 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
849 মুজািহদ সরকার েমাজােম্মল সরকার পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 2৯৯35828692111111 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
84৯ েমা: েসাহাগ সরদার েমা: আলমগীর সরদার পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 2৯৯25828692111311 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
851 মুছািবব্র সরদার ফজলুল হক সরদার পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 2৯৯75828692111211 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
852 েমা: কালাম েশখ েমা: আব্দুল গিন েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 582869281583৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
853 েমাছা: হাoয়া েবগম েমা: েমান্তাজ েমাড়ল পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692815663 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
854 iসরাiল ফিকর মৃত i ািহম ফিকর পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692815661 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
855 েমা: কিবর েশখ েমা: আব্দুল গফুর েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692814613 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
856 েমা: আব্দুল হািলম েশখ েমা: আিজজ েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692815672 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
857 আ: হািলম খন্দকার েমা: ৈসয়দ খন্দকার পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692814759 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
858 জিলল মিল্লক মৃত জালাল মিল্লক পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট eস িব 5828692814766 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39858 জিলল মিল্লক মৃত জালাল মিল্লক পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692814766 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
859 েশখ আবুল বাসার েমা: আবুল কালাম পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692814৯12 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
85৯ েমা: আব্দুল আoয়াল আবুল কালম পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692814989 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
861 েমা: আলািমন ফিকর েমা: কালাম ফিকর পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692815188 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
862 েমা: মিনরুল iসলাম খিললুর রহমান পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692815352 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
863 ৈসয়দ িমজান আলী ৈসয়দ oমর আলী পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692814951 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
864 েশখ গাuচ uল হক মৃত মহাসীন েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 582869281565৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
865 দাuদ আলী েশখ মৃত েমাহেসন েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692814664 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
866 ঝণ র্া খাতুন ৈসয়দ oমর আলী নারী কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 582869281493৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
867 রিকবুল iসলাম েমা: আব্দুল গফুর েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692814628 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
868 িপয়ারী েবগম নূর iসলাম েশখ নারী কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692814992 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
869 েমা: মােজদ েশখ মৃত i ািহম েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 58286928145৯5 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
86৯ িমরাজুল iসলাম েশখ মৃত দিলল uদ্দীন েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 58286928145৯3 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
871 েমাসা: হাসনােহনা েবগম েমা: আ: সাঈদ েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692815694 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
872 েমা: খিলল েশখ আেলক েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692815281 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
873 আব্দুর রিশদ েশখ মৃত রহমতুল্লাহ েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692815413 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39873 আব্দুর রিশদ েশখ মৃ  রহমতুল্লাহ েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজা াঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 58286928 54 3 কমল কৃষ্ণ হালদার 282689 ৯39
874 েমা: iকবাল েশখ মৃত শাহাবুিদ্দন েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 58286928145৯9 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
875 েমা: ফরহাদ েশখ েমা: আক্কাস েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692814৯51 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
876 কালাম ফিকর মৃত iসমাiল ফিকর পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692814621 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
877 িমস আেলয়া খাতুন মৃত গিন েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692815378 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
878 েশখ েমা: কামরুল iসলাম মৃত েমা: আবুল কােশম েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692814894 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39



879 বাহারুন েবগম আবব্াস েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692815323 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
87৯ আব্দুল কােদর েশখ মৃত iসহাক েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692815148 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
881 নূর েমাহাম্মদ েমাড়ল মােলক েমাড়ল পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 58286928153৯4 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
882 েমা: oতার uদ্দীন েমাড়ল মৃত oফাজ uদ্দীন েমাড়ল পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692815638 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
883 েমা: আিকজ uদ্দীন েশখ মৃত মহােসন েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 58286928146৯4 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
884 েমা: কামরুল iসলাম ফিকর মৃত েমা: আেনায়ার ফিকর পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692814923 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
885 েমা: iকরাম েমাড়ল েমা: আজমল েমাড়ল পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692815823 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
886 েমা: েদেলায়ার েহােসন মৃত িজল্লুর রহমান পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692815123 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
887 েমা: নাজমুল ফিকর আবু জাফর ফিকর পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692814824 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
888 আবুল খােয়র েশখ মৃত iসহাক েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 582869281514৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
889 েমা: নূর আলম েশখ আলী আহম্মদ েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট eস িব 582869281576৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39889 েমা: নূর আলম েশখ আলী আহম্মদ েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 582869281576৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
88৯ েমা: েসিলম ফিকর আবু জাফর ফিকর পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692814825 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
891 সরদার িসহাব মৃত সরদার আ: বারী পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 582869281477৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
892 েমা: কিবর সরদার মৃত eস বারী পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692814846 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
893 েমা: আবু সাiদ সরদার েমা: আব্দুল ছত্তার সরদার পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692815725 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
894 েকষ্ট কুমার দাশ মৃত েহমন্ত কুমার দাস পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692814855 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
895 েমা: িনয়াম ফরাজী মৃত নূরুল হক ফারাজী পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692815773 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
896 েমাছা: আেলয়া েবগম েমা: দরুদ আলী েমাড়ল নারী কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 58286928145৯7 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
897 সরদার তিরকুল iসলাম সরদার সািহদুল iসলাম পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 2৯৯65828692111111 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
898 েমা: ফারুখ হুসাiন মৃত আবু জাফর পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692814774 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
899 েশখ হায়দার আলী আ: মােলক েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692815468 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
89৯ েমা: েবারহান সরদার মৃত মিহuদ্দীন সরদার পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692815429 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
8৯1 েফরদাuস খান মৃত আিদল খান পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692814884 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
8৯2 েহমােয়ত েশখ ছােদক েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692814৯16 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
8৯3 েমা: হারুন েশখ সােহল uদ্দীন পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692815322 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
8৯4 েমা: রুহুল আিমন মৃত আব্দুল সামাদ েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692815597 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯398৯4 েমা: রুহুল আিমন মৃ  আব্দুল সামাদ েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজা াঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 58286928 5597 কমল কৃষ্ণ হালদার 282689 ৯39
8৯5 েমা: মহািসন খন্দকার মৃত ৈসয়দ খন্দকার পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692815664 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
8৯6 েশখ আসলাম লুতফর রহমান েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692814845 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
8৯7 সুিফয়া েবগম আনছার েমাড়ল নারী কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692815315 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
8৯8 েমা: সাiফুল iসলাম ফরাজী েমা: েগালাম ফরাজী পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 582869281577৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
8৯9 েমা: আoয়াল েশখ েমা: iuছুব েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 2৯৯25828692111111 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39



8৯৯ েমা: নাiম হাসান আ: কুদ্দুস েমাড়ল পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 2৯৯65828692111211 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
911 েমা: েমান্তাজ েশখ মৃত  েমা: দিলল uদ্দীন েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692814589 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
912 েমা: আছাদুজ্জামান েশখ মৃত iনছান uদ্দীন েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692814987 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
913 িনলুফা েবগম আ: হাi খন্দকার পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692814842 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
914 িসরাজ েশখ সােদক েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 58286928149৯9 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
915 েমা: হািববুর রহমান েশখ মৃত েমা: দিলল uদ্দীন েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 582869281459৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
916 েমা: আনছার খান মৃত েখারেশদ আলী খান পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692815499 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
917 েমা: আকরাম েশখ মৃত iসহাক েশখ পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 58286928152৯4 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
918 েরেহনা েবগম ৈসয়দ শoকত আলী নারী কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 58286928157৯2 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
919 িবল্লাল েশখ শিহদুল iসলাম পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 4424377৯5512৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
91৯ কামরুল েমাল্লা মৃত ফজল হক েমাল্লা পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট eস িব 5828692815687 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯3991৯ কামরুল েমাল্লা মৃত ফজল হক েমাল্লা পুরুষ কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 5828692815687 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
921 িফেরাজা েবগম েমা: কামরুল iসলাম তরফদার নারী কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 58286928146৯৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
922 পারভীন েবগম হান্নান সরদার নারী কৃিষ দ:খাজাডাঙ্গা 8 5 নং িট.eস.িব 58286928154৯2 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
923 িমরাজুল মিল্লক েমাস্তফা মিল্লক পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 2৯৯45828692111111 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
924 নািদরা েবগম মৃত েমাদােচ্ছর আলী নারী কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692526429 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
925 িমিন েবগম জািকর েশখ নারী কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 58286928164৯3 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
926 েমা: সবুজ েশখ েমা: কিবর েশখ পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 2৯৯8558692121841 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
927 হািলমা েবগম েমা: হােসন েশখ নারী কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692816457 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
928 েমা: িরপন সরদার েমা: শাহাজাহান সরদার পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 2৯৯15828692111111 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
929 হািমদুল েসখ আ: সালাম েশখ পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692816613 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
92৯ আসমা েবগম েমা: জািকর েহােসন নারী কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692816413 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
931 লাiিল েবগম েমা: আিতয়ার েশখ নারী কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 582869281638৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
932 সাহানারা েবগম েশর আলী েশখ নারী কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692815871 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
933 আব্দুল মােলক েশখ মৃত iসমাiল েশখ পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692815৯1৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
934 মাহাবুর েশখ েমা: আ: হািমদ েশখ পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 2৯৯25828692111111 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
935 েমা: সামাদ মিল্লক শাহজাহান মিল্লক পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692816315 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39935 েমা: সামাদ মিল্লক শাহজাহান মিল্লক পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 58286928 63 5 কমল কৃষ্ণ হালদার 282689 ৯39
936 জািকর েহােসন ৈসেয়দুর রহমান িমজর্া পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 58286928162৯4 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
937 িনরজ্ঞন কুমার েঘাষ মৃত aিজত কুমার েঘাষ পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692815৯86 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
938 েমা: iিলয়াস েগালদার মৃত iয়াকুব েগালদার পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692816336 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
939 েমা: েরাস্তম আলী মৃত iসমাiল েগালদার পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692816348 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
93৯ েসখ আসাদ আলী আক্কাস আরী েশখ পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692815864 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39



941 েমা: আেনায়ার েহােসন মৃত iuনুছ আলী পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 58286928158৯9 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
942 ফিরদ েসখ মৃত i ািহম েসখ পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692816381 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
943 iরাদুল েসখ মৃত সালাম েশখ পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 2৯৯55828692111111 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
944 েমা: হািনফ হাoলাদার জয়নাল হাoলাদার পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692816136 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
945 েমা: আবুল েহােসন ফারুখ েমা: আলতাফ েহােসন েসখ পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 58286928159৯4 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
946 িসরাজুল iসলাম েসখ মৃত রমজান আলী েশখ পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692816492 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
947 দাuদ েগালাদার মৃত iয়াকুব েগালদার পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692816324 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
948 িমজর্া আিমর েহােসন েমা: ৈসেয়দুর রহমান িমজর্া পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 58286928163৯2 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
949 েমা: েদেরায়ার েহােসন েমা: জালাল আহম্মদ পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692816356 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
94৯ েমা: েমাস্তািফজুর রহমান মৃত ফিটক আলী মিল্লক পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 582869281642৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
951 আব্দুল মান্নান েসখ েমা: আফসার আলী েসখ পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট eস িব 5828692819599 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39951 আব্দুল মান্নান েসখ েমা: আফসার আলী েসখ পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692819599 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
952 েমা: টুটুল েসখ মৃত  েগারফান িময়া পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692815964 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
953 আব্দুল্লাহ আল iয়ািছন িহরক েমা: iuনুছ েসখ পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 2৯৯45828692111111 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
954 সুজল কুমার েঘাষ কৃষ্ণপদ েঘাষ পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692815952 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
955 মঞ্জু রানী েঘাষ মৃত িমলন কুমার েঘাষ নারী কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692817115 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
956 েমা: েসিলম েসখ েমা: মঈন uদ্দীন েশখ পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 582869281683৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
957 েমা: িসিদ্দকুর রহমান আবুল হােসম আকন পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692815৯98 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
958 খান হুমাuন কিবর মিজদ খান পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692816695 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
959 আব্দুল মােলক হাoলাদার েহােসন হাoলাদার পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692816247 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
95৯ হাসমত সরদার আমীর আলী সরদার পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692815৯13 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
961 েমা: িবল্লাল েসখ iি স আলী েসখ পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692816389 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
962 েশখ মঞ্জুরুল iসলাম েশখ শামছুর রহমান পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692815873 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
963 েমা: েবলােয়ত েহােসন আব্দুল oহাব পাiক পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692816626 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
964 হািববুর েসখ মৃত আহম্মদ আলী েসখ পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692815894 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
965 েগৗতম রায় মধু মঙ্গল রায় পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692111193 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
966 েসাহরাব ঢালী হািকম ঢালী পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692816651 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39966 েসাহরাব ালী হািকম ালী পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 58286928 665 কমল কৃষ্ণ হালদার 282689 ৯39
967 আেখর আলী েসখ রায়হান uদ্দীন েসখ পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 2৯925828692111111 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
968 শাহাজান হাoলাদার েতাকােচ্ছর হাoলাদার পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692816486 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
969 েমা: মিজদ েসখ িজনার uদ্দীন েসখ পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692816313 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
96৯ পিলন েঘাষ জগদীশ েঘাষ পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 2৯৯45828692111111 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
971 i েদব েঘাষ মৃত aিজত েঘাষ পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692815৯69 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39



972 েমা: আব্দুল জবব্ার মৃত iসমাiল েগালদার পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 58286928161693 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
973 জিরনা েবগম েতাফােজ্জল ঢালী নারী কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692816774 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
974 িবষ্ণু পদ নন্দী মৃত িবের নাথ নন্দী পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 58286928165৯৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
975 িনরাপদ দাশ মৃত মেহ  চ  দাশ পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692816789 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
976 েমা: জািকর েসখ েমা: জিলল েসখ পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692111237 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
977 আনিজরা েবগম সােয়ব আলী েসখ নারী কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692815118 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
978 লুতফর হাoলাদার েমা: েমৗজআলী হাoলাদার পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 58286928163৯8 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
979 েরহানা েবগম েমা: হািমদ খান নারী কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692816433 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
97৯ পুলক কুমার রায় েজ নাথ রায় পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692816571 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
981 মদন রায় aনন্ত রায় পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692816574 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
982 aিখল চ দাস কািলপদ দাস পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট eস িব 2৯78582869211111 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39982 aিখল চ  দাস কািলপদ দাস পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 2৯78582869211111 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
983 শুিশল দাস হিরপদ দাস পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692816623 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
984 রািহলা েবগম আকমান আলী েশখ নারী কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 58286928166৯৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
985 সরদার আিজজুল iসলাম আব্দুল বািরক সরদার পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 582869281676৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
986 েমা: কামরুল iসলাম আবুল ◌াহােসম েশখ পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 58286928166৯3 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
987 নূর েমাহাম্মদ েসখ মৃত কােয়ম আলী েসখ পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692816697 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
988 বাবুল েবপাির মৃত সরদার েবপারী পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692816865 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
989 িবশব্িজত নন্দী মৃদ দীিলপ কুমার নন্দী পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 58286928165৯4 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
98৯ জিলল হাoলাদার মৃত েমৗজআলী হাoলাদার পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692816615 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
991 মিনরুল েসখ মৃত কিরম েশখ পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692816613 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
992 শিরফা েবগম oহাব পাiক নারী কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692816821 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
993 েমা: আব্দুস সামাদ মৃত কিহল uদ্দীন পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692816597 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
994 আহম্মাদ আলী েসখ মৃত কুরবান আলী েশখ পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692816587 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
995 আকিলমা েবগম েমা: রিফকুজ্জামান নারী কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 2219৯53৯8484 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
996 েমা: েমািনরুজ্জামান েসখ েমা: iি স েসখ পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692816843 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
997 িরনা েবগম েমাসেলম মিল্লক নারী কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692816655 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39997 িরনা েবগম েমাসেলম মিল্লক নারী কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 58286928 6655 কমল কৃষ্ণ হালদার 282689 ৯39
998 আকরাম মিল্লক মৃত রিহম মিল্লক পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692816676 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
999 েমা: রিবuল আoয়াল েমা: শাহাজাহান েমাড়ল পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692816445 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
99৯ েমা: িমজানুর রহমান েমাল্লা iuছুব আলী েমাল্লা পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 2৯965828692111111 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
9৯1 েমা: আিমনুল iসলাম iuছুব আলী েমাল্লা পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 2৯885828692111111 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
9৯2 নাজনীন েকয়া েমা: মঈন iিদ্দন েসখ পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 2৯৯25828692111311 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39



9৯3 আলাuদ্দীন েসখ মৃত iি স আলী েসখ পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 58286928166৯5 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
9৯4 িসিদ্দক আলী েসখ মৃত রমজান আলী েশখ পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692816415 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
9৯5 সিকনা েবগম েমা: আবুল কালাম েমাড়ল নারী কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692817113 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
9৯6 iকলাস েসখ মৃত চান িময়া পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692816466 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
9৯7 জুেয়না েবগম হায়দার আলী েশখ পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 582869281598৯9 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
9৯8 আ: রিশদ েসখ eনাজ uদ্দীন েশখ পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692815984 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
9৯9 েমা: শাহাজাহান েশখ েমখ জয়নাল আেবদীন পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692815986 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
9৯৯ েমা: আকরাম েশখ সুলতান েশখ পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692815868 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯11 িমজানুর রহমান আবু বক্কার েমখ পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692816354 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯12 সাধনা রানী েঘাষ আকুল কুমার পাল নারী কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692817163 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯13 েমা: আবু বক্কার েশখ মৃত আব্দুল হািমদ েশখ পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট eস িব 5828692816396 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39৯13 েমা: আবু বক্কার েশখ মৃত আব্দুল হািমদ েশখ পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692816396 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯14 লালন হাoলাদার েেমাকেছদ হাoলাদার পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692815966 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯15 রুিম জমাদ্দার মৃত মিনরুল জমাদ্দার নারী কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692816798 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯16 মঞ্জুয়ারা েবগম েগালাম েশখ নারী কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692816292 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯17 েমাসা: আফেরাজা খান আ: oহাব জমাদ্দার নারী কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692816699 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯18 খািদজা েবগম মেয়ন uদ্দীন েশখ নারী কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692816632 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯19 আনিজরা েবগম আব্দুর রিশদ খান নারী কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692816731 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯1৯ লাiিল েবগম মৃত আিনছুর রহমান নারী কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692815891 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯21 গেনশ দাশ মৃত দুলাল দাস পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692816584 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯22 সতয্িজত নন্দী মৃত দীিলপ নন্দী পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 58286928165৯3 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯23 সনিজত রায় মৃত aনন্ত রায় পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692816853 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯24 আকবর আলী জমাদ্দার মৃত শিফর uদ্দীন জমাদ্দার পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 58286928167৯7 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯25 ফিরদ ঢালী মৃত তােজম uদ্দীন ঢালী পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692816813 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯26 আজাদ িমজর্া মৃত কােদর মীজর্া পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 582869281644৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯27 েমা: জাহাঙ্গীর হাoলাদার মুক্তার হাoলাদার পুরুষ কৃিষ সব্ল্পবািহরিদয়া 9 5 নং িট.eস.িব 5828692816336 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯28 জািহদ েশখ েসাহরাব েশখ পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 58286657৯4154 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39৯28 জািহদ েশখ েসাহরাব েশখ পুরুষ কৃিষ পা ানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 58286657৯4 54 কমল কৃষ্ণ হালদার 282689 ৯39
৯29 আিনচুর রহমান েগালাদার আফসার েগালদার পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817548 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯2৯ আব্দুল হািলম েশখ আিমন uদ্দীন েশখ পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817৯89 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯31 রনিজদা েবগম েদেলায়ার নারী কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817552 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯32 েরজাuল েগালদার iিলয়াছ েগালদাল পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817৯51 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯33 শীিরনা কামাল eস eম কামাল েহােসন নারী কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817473 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39



৯34 আব্দুল গফফার েশখ আব্দুল আিজজ েশখ পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692816976 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯35 েমাছা: লািক েবগম আসলাম েশখ নারী কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817613 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯36 আিতয়ার রহমান েশখ মৃত সুলতান েশখ পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 582869281745৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯37 েমা: আজমল েশখ রকমাতুল্লা েশখ পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 582869281761৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯38 েমা: আয়ুব আলী সমাদ েশখ পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817612 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯39 আ: জবব্ার েশখ আ: খােলক েশখ পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817145 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯3৯ েহাসেনয়ারা েবগম মৃত aেহদ েহােসন নারী কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 58286928179৯8 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯41 েমা: আজাহার কাজী কােশম কাজী পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817946 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯42 েমাজাহার কাজী কােশম কাজী পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817945 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯43 েমা: লুকমান কাজী মৃত আহেম্মদ কাজী পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817251 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯44 সিফয়া েবগম েমা: েসাহরব িময়া পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট eস িব 5828692817813 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39৯44 সিফয়া েবগম েমা: েসাহরব িময়া পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817813 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯45 শংকরী রান রায় পিব  রায় নারী কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817755 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯46 খুিশ রানী রায় েগৗরঙ্গ রায় নারী কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817828 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯47 কমল কুমার রায় নকুল চ  রায় পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 58286928177৯8 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯48 মধুসুধন রায় পাচু েগাপাল রায় পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817811 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯49 লায়জু েবগম েমা: জািকর েহােসন খান নারী কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817৯56 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯4৯ জান্নাতুল েফরদাuস আিখ আয়ুব আলী খান নারী কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 58286928171৯3 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯51 েমা: রমজান আলী নূরিময়া গাজী পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817143 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯52 রoশনারা েবগম মৃত িসিদ্দক েমাল্লা নারী কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692816৯৯2 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯53 েমা: শাহাজাহান েশখ মৃত গুল েমা: েশখ পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692816৯42 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯54 আফতাব uদ্দীন েশখ মৃত বািরক েশখ পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 58286928169৯4 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯55 ছালমা েবগম েমা: সালাম নারী কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692816৯47 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯56 হািসনা েবগম মৃত হািন র্ফ ফিলফা নারী কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817199 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯57 েমা: িগয়াস uদ্দীন মিল্লক সিমর uদ্দীন মিল্লক পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692816৯58 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯58 আ: কােদর েচৗধুির রিন েমা: িমঠুন েচৗধুির পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 2৯৯55828692111111 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯59 েমা: খােলক গাজী মৃত কালািময়া গাজী পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692816৯82 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39৯59 েমা: খােলক গাজী মৃ  কালািময়া গাজী পুরুষ কৃিষ পা ানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 58286928 6৯82 কমল কৃষ্ণ হালদার 282689 ৯39
৯5৯ েমা: শিহদুল iসলাম মৃত iuছুব আলী েমাড়ল পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 58286928171৯৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯61 কাজী মিনরুল iসলাম মৃনছুর কাজী পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 58286928179৯7 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯62 েমা: নািছর uদ্দীন মিল্লক মৃত ছিমর uদ্দীন মিল্লক পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817238 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯63 েমা: শাহ আলম েচৗধুরী মৃত মাহাবুর আলম েচৗধুির পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817212 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯64 রিহমা েবগম মৃত: েমা: মতেলব েমাল্লা নারী কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817৯91 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39



৯65 ফােতমা েবগম েমা: আলী েমাড়ল নারী কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 582869281718৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯66 েমাসা: েরক্সনা আক্তার িরংিক েমা: সুমন হাoলাদার নারী কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 2৯৯45828692111311 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯67 েমা: মিনরুল iসলাম নান্টু েমা: আব্দুল রব পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 58286928175৯৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯68 িবকাশ কুমার রায় িবের নাথ রায় পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817৯13 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯69 দুলাল চ  রায় মৃত পিরেতাষ চ  রায় পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 582869281799৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯6৯ েমা: নবুয়াত খান মৃত েহােসন খান পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817836 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯71 আব্দুল ছামাদ েমাড়ল মৃত জবব্ার েমাড়ল পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817869 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯72 েশখর রায় সব্পন কুমা্র রায় পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817715 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯73 েমা: শাহজাহান হাoলাদার মৃত আ: কােদর পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817883 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯74 মাহাতাব কাজী েমা: কােশম কাজী পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 582869281793৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯75 নজরুল iসলাম খান মৃত জহুর খান পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট eস িব 5828692817837 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39৯75 নজরুল iসলাম খান মৃত জহুর খান পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817837 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯76 েমা: শিফকুল iসলাম েমা: মীর েহােসন পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692761915 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯77 েমা: শিফকুল iসলাম মৃত আক্কাস েশখ পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817124 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯78 েমা: আসলাম েশখ েমা: হারুন েশখ পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817547 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯79 েছকমত আলী েশখ ছােদক আলী েশখ পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817452 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯7৯ িবশব্িজত দাশ মৃত েগাপাল চ  দাশ পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817৯18 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯81 aবনী কুমার দাস ফুল্ল কুমার দাশ পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817561 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯82 িবষ্ণুপদ দাশ মৃত কৃষ্ণ পদ দাশ পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817249 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯83 িনয়ামত আলী গাজী বাবর আলী গাজী পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692818৯71 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯84 েমা: নূর আলম েমাড়ল েমা: আিজজুল হক েমাড়ল পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817৯66 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯85 মািফয়া েবগম েমাকেছদ েমাল্লা নারী কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817379 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯86 আ: ছত্তার েশখ মৃত আিদল uদ্দীন েশখ পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817599 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯87 নারায়ন চ  দাস তারাপদ দাশ পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817995 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯88 েমা: আiয়ুব আলী মৃত iয়াকুব  আলী পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817953 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯89 সাiফুল iসলাম আব্দুল সবুর েশখ পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817253 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯8৯ শিহদুল iসলাম েনায়ািময়া িসকদার পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817596 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39৯8৯ শিহদুল iসলাম েনায়ািময়া িসকদার পুরুষ কৃিষ পা ানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 58286928 7596 কমল কৃষ্ণ হালদার 282689 ৯39
৯91 রুহুল আিমন েশখ মৃত েসাবহান েশখ পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817৯14 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯92 সমীর কুমার রায় শািন্তপদ রায় পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817791 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯93 েমা: খিলল েমাড়র মৃত জবব্ার েমাড়ল পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 582869281786৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯94 েমা: বাবলুর রহমান েশখ েমা: শoকাত আলী েশখ পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 582869281771৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯95 েশখ েমা: রমজান আলী েশখ েমা: আলাuদ্দীন পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692816969 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39



৯96 েমা: আকরাম েহােসন মৃনতাজ আলী েশখ পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817891 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯97 আঞ্জুআয়া কাজী আমজাদ েহােসন নারী কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692816955 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯98 েমা: জুিলয়া েবগম েকারবান আলী নারী কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 582869281789৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯99 oহাব আলী খান েসােহল আ: রব খান পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 2৯৯35828692111111 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯9৯ aমল কুমার দাশ মৃত ধীের নাথ দাশ পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817918 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯৯1 রুেবল েশখ েমা: আলমগীর েশখ পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 582869281784৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯৯2 েমা: লাভলু েশখ েমা: িলয়াকত েশখ পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 582869281791৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯৯3 আলতাফ কাজী হােসম কাজী পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817936 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯৯4 সািহদ মীর আরজান মীর পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 2৯975828692111111 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯৯5 িবল্লাল গাজী রহমান গাজী পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 2৯8৯5828692111111 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯৯6 জুম্মান আনসারী মুন্না আনছারী পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট eস িব 2৯৯15828692111211 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39৯৯6 জুম্মান আনসারী মুন্না আনছারী পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 2৯৯15828692111211 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯৯7 শিহদুল iসলাম আ: রহমান হাoলাদার পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817৯23 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯৯8 েমা: বাবুল েশখ মৃত বািরক েশখ পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817459 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯৯9 েমাসা: সিখনা েবগম আেনায়ার েহােসন নারী কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817৯79 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
৯৯৯ েমা: আলমগীর খান িমন্নাত আলী ে◌াখান পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 582869281713৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39

2111 েমা: ফরহাদ েহােসন মীর মৃত শাহাজান মীর পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817৯88 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
2112 েমা: আনারুল iসলাম মৃত আ: খােয়র েমাল্লা পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817237 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
2113 জিরনা েবগম লাল িময়া েশখ নারী কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817537 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
2114 সতয্িজত রায়  দাম কুমার রায় পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817746 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
2115 েমা: মিনরুল iসলাম েশখ আ: আিজজ েশখ পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 2৯৯15828692111311 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
2116 রাজু রায় িদপক রায় পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817762 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
2117 aঞ্জনা রানী রায় রবী নাথধ রায় নারী কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817758 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
2118 বাসন্তী রানী রায় িনরাপদ রায় নারী কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 582869281781৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
2119 েশখ েমা: েশাশারফ েহােসন oয়ােজদ আলী েশখ পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692816৯45 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
211৯ েমাজাম েমাল্লা হােসম েমাল্লা পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 2৯865828638836311 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
2121 আ: মােলক েশখ মৃত শাহাদাত েশখ পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817৯62  2826891৯392 2 আ: মােলক েশখ মৃ  শাহাদা  েশখ পুরুষ কৃিষ পা ানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 58286928 7৯62  282689 ৯39
2122 লালন িশকদার মৃত রিশদ িশকদার পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692816982 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
2123 েমা: iকবাল েহােসন আ: রব পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 582869281762৯ কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
2124 জিলল েমাড়ল মৃত জবা্বার েমাড়ল পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817866 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
2125 েমা: আiয়ুব আলী ফিকর মৃত iজার uদ্দীন ফিকর পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817956 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
2126 েমা: আলাল েশখ েমাজাহার েশখ পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 58286928175৯8 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39



2127 েসেকন্দার বয্াপাির আনছার uদ্দীন বয্াপারী পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817998 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
2128 েমা: সামসুর রহমান কাজী মৃত আহম্মদ কাজী পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817938 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
2129 েমাজাফ্ফার েশখ েমা: িসিদ্দক েশখ পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817367 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
212৯ খািদজা েবগম েমা: বাবুল েশখ নারী কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817317 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
2131 কামরুজ্জামান দুলাল েমা: আিজজুল েশখ পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817955 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
2132 িরিজয়া েবগম েমা: হািববুর রহমান নারী কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817832 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
2133 েমা: জামাল েমাল্লা েমা: আ: জবব্ার েমাল্লা পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817৯12 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
2134 েমা: আ: গিন েশখ মৃত iছুব েশখ পুরুষ কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817597 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39
2135 েমাছা: আেমনা েবগম মৃত i ু স আলী েমাল্লা নারী কৃিষ পাচানী ৯ 5 নং িট.eস.িব 5828692817179 কমল কৃষ্ণ হালদার 2826891৯39

কর্ঃ নং নাম িপতা/সব্ামীর নাম পুরুষ/মিহলা েপশা গর্াম oয়াড র্ iuিনয়ন জাতীয় পিরচয়প  নং েভাক্তার েমাবাiল নমব্র িডলােরর নাম িডলােরর েমাবাiল নংপুরু

2 আঃ হািমদ েশখ েসাহরাব েশখ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 582863881৯225 2৯68344467 রিবuল iসলাম 2831924146
3 আফেরাজা েবগম েদলদার কাজী মিহলা গৃিহনী আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638819622 2৯৯1942৯55 রিবuল iসলাম 2831924146
4 েরেক্সানা েবগম রিবuল সমাদ্দার মিহলা গৃিহনী আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 582863881৯119 2949241721 রিবuল iসলাম 2831924146
5 েহদােয়ত েমালয্া েমাকেছদ েমালয্া পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638829111 2৯2719৯৯43 রিবuল iসলাম 2831924146
6 মিহদুল লস্কার ৈছয়দ লস্কার পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 582863881918৯ 2949716253 রিবuল iসলাম 2831924146
7 আলািমন েশখ আশরাফ েশখ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 582863881৯252 2৯89127৯51 রিবuল iসলাম 2831924146
8 আফেরাজা েবগম ছাত্তার লস্কার মিহলা গৃিহনী আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638819728 2943539৯5৯ রিবuল iসলাম 2831924146
9 সারমীন েবগম iসলাম লস্কর মিহলা গৃিহনী আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 2৯55582863811411 2943539৯5৯ রিবuল iসলাম 2831924146
৯ তপিসর লস্কার লুতফার পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638819518 2৯5৯343146 রিবuল iসলাম 2831924146
21 মিজর্না েবগম রিফকুল iসলাম মিহলা গৃিহনী আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638819626 2৯64763764 রিবuল iসলাম 2831924146
22 uিমব্য়া েবগম iকবাল েমালয্া মিহলা গৃিহনী আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638819715 2৯৯1৯57265 রিবuল iসলাম 2831924146
23 iকরাম েমালয্া আেলক েমালয্া পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 582863881৯183 2৯4862471৯ রিবuল iসলাম 2831924146
24 কালাম েমালয্া লিতফ েমালয্া পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 582863881৯141 2৯765152৯5 রিবuল iসলাম 2831924146
25 আল েহলাল লস্কার জিলল লস্কর পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638819136 295695৯5৯7 রিবuল iসলাম 2831924146

ি ট ি u i26 আিমন েমালয্া আহাদ েমালয্া পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 582863881৯134 2৯543634৯9 রিবuল iসলাম 2831924146
27 তহিমনা েবগম িমকাiল কাজী মিহলা গৃিহনী আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 582863881৯192 2৯81232465 রিবuল iসলাম 2831924146
28 আেপল কাজী iলাহী কাজী পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 582863881972৯ 2৯37181৯82 রিবuল iসলাম 2831924146
29 হােজরা েবগম েসেকন্দার আলী মিহলা গৃিহনী আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638819626 2৯37181৯82 রিবuল iসলাম 2831924146
2৯ আেয়ব আলী েশখ আজগার েশখ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818৯9৯ 2৯6689৯837 রিবuল iসলাম 2831924146
31 সাদ্দাম েমালয্া iয়ার আলী পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 2৯৯25818638152211 2৯531৯7৯17 রিবuল iসলাম 2831924146



32 সালাম হাগু েশখ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818582 2৯84514144 রিবuল iসলাম 2831924146
33 iিলয়াস লস্কার আকাম লস্কার পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638819777 227434441 রিবuল iসলাম 2831924146
34 েমাঃ েমাস্তফা লস্কার লুয়াব লস্কার পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 26৯314৯5779665 2৯77141৯67 রিবuল iসলাম 2831924146
35 িমজানুর লস্কার হাচান লস্কর পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638819749 2৯65518296 রিবuল iসলাম 2831924146
36 েমাঃ আিরফ লস্কর েখারেশদ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638819634 2৯76895255 রিবuল iসলাম 2831924146
37 হিকত িসয়াম লস্কর পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638819529 2849374814 রিবuল iসলাম 2831924146
38 েসাবান সেরায়ার পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 2৯৯55858638151৯11 2951692686 রিবuল iসলাম 2831924146
39 িমকiল লস্কার আলতাপ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 2৯715858638151711 2৯72728269 রিবuল iসলাম 2831924146
3৯ সােয়ব লস্কার লিতফ লস্কার পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638819718 2৯97769795 রিবuল iসলাম 2831924146
41 িসমাম হাসান খিলল পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 2৯9৯5828638111211 2৯41444593 রিবuল iসলাম 2831924146পুরু কৃ
42 িবল্লাল লস্কর (মাহাবুর) েসাবান পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638819352 2৯66৯36527 রিবuল iসলাম 2831924146
43 সাiদ েশখ খােলক েশখ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638819514 2৯74413782 রিবuল iসলাম 2831924146
44 জিলল লস্কর uিজন লস্কর পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638819817 2৯28377612 রিবuল iসলাম 2831924146
45 মঞ্জুর লস্কার iকিতয়ার পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 2৯৯3582863811141 2৯48891812 রিবuল iসলাম 2831924146
46 হাসমত েশখ খােলক পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638819348 2৯32352746 রিবuল iসলাম 2831924146
47 শাহীন েশখ মুহাম্মাদ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 2৯৯65828638865811 2৯76648525 রিবuল iসলাম 2831924146
48 েমাঃ শoকত আলী েশখ তােলব েশখ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638819418 2৯76648525 রিবuল iসলাম 2831924146
49 আমজাদ েশখ iসলাম মিহলা গৃিহনী আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638819437 2৯6669৯9৯5 রিবuল iসলাম 2831924146
4৯ লাভলু েশখ oহাব েশখ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 2৯91582863811৯3 2954617273 রিবuল iসলাম 2831924146
51 তােমশা েবগম তােমশা মিহলা গৃিহনী আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638819335 2৯49927৯5৯ রিবuল iসলাম 2831924146
52 iমামুল iসলাম মুনসুর েশখ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638819512 2৯52268535 রিবuল iসলাম 2831924146
53 েমাঃ িলটু লস্কার বক্কর লস্কার পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 582863881946৯ 2৯442৯3351 রিবuল iসলাম 2831924146
54 আবুল কালাম লস্কার রজব লস্কর পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638819468 নাi রিবuল iসলাম 2831924146
55 iয়ার আলী সরদার রমজান পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818৯33 2৯59765331 রিবuল iসলাম 2831924146
56 হািফজ েশখ রতন েশখ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818৯37 2৯49923264 রিবuল iসলাম 283192414656 হািফজ েশখ রতন েশখ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818৯37 2৯49923264 রিবuল iসলাম 2831924146
57 মiন uিদ্দন েশখ সেরা েশখ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 2৯985858638121111 2৯344৯5854 রিবuল iসলাম 2831924146
58 শিফকুল iসলাম (িলটন) আিজজার পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638819224 2৯36197289 রিবuল iসলাম 2831924146
59 েমাঃ িমরাজ েশখ শামসু েশখ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638819218 2৯32352746 রিবuল iসলাম 2831924146
5৯ িশখা খাতুন iসুফ মিহলা গৃিহনী আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818৯16 2৯42789৯53 রিবuল iসলাম 2831924146
61 েমাঃ িজল্লুর রহমান েতােয়ব পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818৯59 2৯49924624 রিবuল iসলাম 2831924146



62 সালাম লস্কার ছাত্তার লস্কার পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818৯37 2৯246৯8235 রিবuল iসলাম 2831924146
63 েমাঃ iuসুফ শিরফ েরাস্তম ফিকর পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638819৯62 2৯91৯52223 রিবuল iসলাম 2831924146
64 মাজাহারুল iসলাম েরজাuল পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638819138 2৯94249547 রিবuল iসলাম 2831924146
65 মাহাবুর েশখ সবুর েশখ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818৯35 288৯6497 রিবuল iসলাম 2831924146
66 েমাঃ টুটুল েশখ সােয়ব েশখ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638819196 2৯23117398 রিবuল iসলাম 2831924146
67 িমজান লস্কর রতন লস্কর পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818৯44 2৯73158268 রিবuল iসলাম 2831924146
68 েমাঃ i ািহম ফিকর হােসম ফিকর পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638819154 2965823936 রিবuল iসলাম 2831924146
69 iসমাiল শিরফ েরাস্তম শিরফ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 2৯9৯5828638111111 2৯9৯681452 রিবuল iসলাম 2831924146
6৯ iজাজুল েশখ আেরাজ আলী েশখ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818৯51 2৯33982271 রিবuল iসলাম 2831924146
71 ৈতেয়বুর রহমান জিমর uিদ্দন পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638819132 2873158179 রিবuল iসলাম 2831924146বু পুরু কৃ
72 iরাদুত েশখ আিজজ েশখ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 58286388188৯3 2৯৯9668494 রিবuল iসলাম 2831924146
73 েমাঃ েমাকারাম েমালয্া েমাজােহর পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638819123 2৯7117৯612 রিবuল iসলাম 2831924146
74 েমাঃ েমাক্তার েমালয্া লাল িময়া পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638819191 2৯9733519 রিবuল iসলাম 2831924146
75 েমাঃ আিকজ েমালয্া েমাজােহর পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638819115 2৯9৯696893 রিবuল iসলাম 2831924146
76 আঃ হািমদ েমালয্া তিছর uদ্দীন পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818৯55 2৯96417366 রিবuল iসলাম 2831924146
77 নাহার েবগম েগালাম মুন্সী মিহলা গৃিহনী আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 224532266311 2৯26651186 রিবuল iসলাম 2831924146
78 েমাঃ iমামুল েমলয্া জজ আলী পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818৯51 2৯55382346 রিবuল iসলাম 2831924146
79 েমাঃ নাiম েমালয্া iি স েমালয্া পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 2৯৯55828638111311 2৯39568767 রিবuল iসলাম 2831924146
7৯ েমাঃ মকেছদ েমালয্া সামাদ েশখ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818৯87 2৯44954244 রিবuল iসলাম 2831924146
81 েমাঃ েখাকা েশখ সামাদ েশখ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818৯3৯ 2৯65749৯82 রিবuল iসলাম 2831924146
82 েরেজায়ান েশখ আত্তাপ েশখ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638819৯74 2৯61739185 রিবuল iসলাম 2831924146
83 িজয়ারুল েশখ বােহর েশখ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 582863881৯138 2৯48347861 রিবuল iসলাম 2831924146
84 জািকর েহােসন িলয়াকত পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 582863881৯172 2৯45৯৯৯1৯8 রিবuল iসলাম 2831924146
85 শাহা আলম iকরাম পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638819৯93 287৯227529 রিবuল iসলাম 2831924146
86 মহািসন েমালয্া নূর মুহাম্মদ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 2৯৯658286381৯241 2৯43749868 রিবuল iসলাম 283192414686 মহািসন েমালয্া নূর মুহাম্মদ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 2৯৯658286381৯241 2৯43749868 রিবuল iসলাম 2831924146
87 সািফনা েবগম হাসান েমালয্া মিহলা গৃিহনী আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 582863881৯11 2৯5786৯225 রিবuল iসলাম 2831924146
88 আকবার েমালয্া আতা েমালয্া পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638819৯96 2৯31489169 রিবuল iসলাম 2831924146
89 আলঙ্গীর ফিকর iuসুফ ফিকর পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 582863881৯272 297৯134192 রিবuল iসলাম 2831924146
8৯ িকরামত েমালয্া আেলক পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 582863881৯272 2৯668৯7746 রিবuল iসলাম 2831924146
91 কিবর েশখ লুয়াব েশখ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 2৯84582863811111 2৯4862471৯ রিবuল iসলাম 2831924146



92 iসা ফিকর কুদ্দুস পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 2৯৯55828638111111 2৯49927৯3৯ রিবuল iসলাম 2831924146
93 আিজজুর েমালয্া ছত্তার েমালয্া পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 582863881৯152 297597969৯ রিবuল iসলাম 2831924146
94 জয়নাল সমাদ্দার মৃত েহােসন পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638819৯75 2৯35336876 রিবuল iসলাম 2831924146
95 লািখিময়া সমাদ্দার রাজ্জাক পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 582863881৯156 2৯৯41৯3882 রিবuল iসলাম 2831924146
96 মিহবুল েশখ িরজ্জাক েশখ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 582863881৯113 2৯41452৯88 রিবuল iসলাম 2831924146
97 রানা েমালয্া আরদ  েমালয্া পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 2৯৯4582863111291 2৯49927৯8৯ রিবuল iসলাম 2831924146
98 লাভলু েমালয্া িবলাত েমালয্া পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 2৯৯25828638111511 2৯66621594 রিবuল iসলাম 2831924146
99 iয়ািছন েমালয্া রসুল েমালয্া পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 2৯৯45828638111211 2৯489927৯65 রিবuল iসলাম 2831924146
9৯ রবু েমালয্া আবু তােলব পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638819৯77 2৯৯4৯৯6৯97 রিবuল iসলাম 2831924146
৯1 শিরফুল েমালয্া iমলাক পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638819284 2৯46952894 রিবuল iসলাম 2831924146ফু পুরু কৃ
৯2 iমান েমালয্া বাটা েমালয্া পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 582863881৯174 2৯49927546 রিবuল iসলাম 2831924146
৯3 হুমায়ুন েশখ সালাম েশখ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638819৯76 2৯22262768 রিবuল iসলাম 2831924146
৯4 সিফক ফিকর iসরাত পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 582863881৯169 2৯22262768 রিবuল iসলাম 2831924146
৯5 ছত্তার জমাদ্দার েসেকন্দার জমাদ্দার পুরুষ গৃিহনী আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 582863881৯255 2৯322৯72188 রিবuল iসলাম 2831924146
৯6 নজরুল ফিকর iশারত পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638819৯37 2৯618৯2689 রিবuল iসলাম 2831924146
৯7 iসমাiল েমালয্া ধলু েমালয্া পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 582863881৯222 2৯1483৯৯9 রিবuল iসলাম 2831924146
৯8 লুকমান েশখ দাuদ েশখ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 582863881৯214 29362৯4741 রিবuল iসলাম 2831924146
৯9 মুিঞ্জল েশখ iকলাজ েশখ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638819815 2৯22679284 রিবuল iসলাম 2831924146
৯৯ আবু তােলব সমাদ্দার সােমদ সমাদ্দার পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638817658 2৯41483৯৯9 রিবuল iসলাম 2831924146
211 uজলা েবগম সাহাদাত মিহলা গৃিহনী আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638819663 2৯৯11৯7912 রিবuল iসলাম 2831924146
212 শাহানারা েবগম সালাম মিহলা গৃিহনী আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 58286388196৯2 2৯৯7971668 রিবuল iসলাম 2831924146
213 রিকব েমালয্া শাহাদাৎ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638819635 297৯834629 রিবuল iসলাম 2831924146
214 েসানা েমালয্া আেলক পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638819৯66 2৯5৯3368৯8 রিবuল iসলাম 2831924146
215 েসতারা নািসর েমালয্া মিহলা গৃিহনী আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 582863881৯268 2৯527৯5411 রিবuল iসলাম 2831924146
216 মািবয়া েবগম বাবর আলী মিহলা গৃিহনী আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638819৯9৯ 2৯৯6727623 রিবuল iসলাম 2831924146216 মািবয়া েবগম বাবর আলী মিহলা গৃিহনী আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638819৯9৯ 2৯৯6727623 রিবuল iসলাম 2831924146
217 আঃ হক সমাদ্দার ছােদক েশখ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 582863881৯25৯ 2৯5৯3368৯8 রিবuল iসলাম 2831924146
218 eনােয়ত েশখ আেয়ব েশখ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638819৯44 2৯5৯3368৯8 রিবuল iসলাম 2831924146
219 আহম্মদ েশখ মান্দার েশখ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638819৯91 2872965595 রিবuল iসলাম 2831924146
21৯ iসরািফল কাজী ফজলু কাজী পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 582863881964৯ 2৯32834324 রিবuল iসলাম 2831924146
221 জামাল েমালয্া রিশদ েমালয্া পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638819৯28 2836451954 রিবuল iসলাম 2831924146



222 েমাস্তাক েমালয্া আঃ হাi পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 2৯৯3585863811৯811 2845134৯54 রিবuল iসলাম 2831924146
223 নূর iসলাম েশখ চান েশখ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638819৯53 2৯76৯89525 রিবuল iসলাম 2831924146
224 েমাদােছ্ছর েশখ সেরা েশখ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 582863881৯219 2959৯6423 রিবuল iসলাম 2831924146
225 েসেকন্দার েমালয্া েনছার uিদ্দন পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638819৯57 2824525323 রিবuল iসলাম 2831924146
226 আিজত েশখ লাল িময়া পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 582863881৯274 2৯52262817 রিবuল iসলাম 2831924146
227 জােবদ লস্কার বদর uদ্দীন পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638819636 2৯49793763 রিবuল iসলাম 2831924146
228 আেলক েমালয্া িরকাব েমালয্া পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 58286388197৯7 2৯23341188 রিবuল iসলাম 2831924146
229 iuনুস েমালয্া আরজ েমালয্া পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638819637 2৯32834324 রিবuল iসলাম 2831924146
22৯ সাiদ েমালয্া বজলার েমালয্া পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 582863881৯177 2৯৯5654353 রিবuল iসলাম 2831924146
231 েমাঃ িমলন েশখ জাহাঙ্গীর েশখ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 58286388188৯8 2৯62৯৯3398 রিবuল iসলাম 2831924146পুরু কৃ
232 মুরাদ েহােসন হান্নান েমালয্া পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818667 2৯48887634 রিবuল iসলাম 2831924146
233 েমাঃ শিরফুল েমালয্া হােতম েমালয্া পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638846 2৯344৯6221 রিবuল iসলাম 2831924146
234 মািব েমালয্া েমাহন পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818843 2৯৯1941853 রিবuল iসলাম 2831924146
235 আজহারুল েজাচারুল পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818856 273842৯646 রিবuল iসলাম 2831924146
236 নািসম েমালয্া জুলহাস পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818881 2৯71356742 রিবuল iসলাম 2831924146
237 েমাঃ হািফজুর েমালয্া মিজর েমালয্া পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818859 2৯৯77249৯2 রিবuল iসলাম 2831924146
238 বশার েমালয্া জুেয়ন েমালয্া পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 58286381৯8968 2৯39861786 রিবuল iসলাম 2831924146
239 iমদাদুল েমালয্া জুেয়ন েমালয্া পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818862 2৯71৯64529 রিবuল iসলাম 2831924146
23৯ েমাঃ চান িময়া মােলক পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818812 2৯7৯366127 রিবuল iসলাম 2831924146
241 েমাঃ আসাদুজ্জামান সরেবত পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818829 2৯৯66778৯7 রিবuল iসলাম 2831924146
242 েমাঃ আিরফুল রজব আলী পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818546 2966514168 রিবuল iসলাম 2831924146
243 জাফর লস্কার সুবান লস্কার পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 582863881879৯ 2৯29921313 রিবuল iসলাম 2831924146
244 েমাঃ িলয়াকত লস্কার সুবান লস্কার পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818957 2৯49927৯34 রিবuল iসলাম 2831924146
245 আঃ রব মুিন্স আিল মুিন্স পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818791 28৯3288684 রিবuল iসলাম 2831924146
246 েমাঃ েমজবা ভুiয়া েমাসেলম ভুiয়া পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818641 2৯49923281 রিবuল iসলাম 2831924146246 েমাঃ েমজবা ভুiয়া েমাসেলম ভুiয়া পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818641 2৯49923281 রিবuল iসলাম 2831924146
247 েমাঃ দুলাল েশখ তানেজল পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 58286388188৯5 2৯76533৯26 রিবuল iসলাম 2831924146
248 েমাঃ হাসমত েশখ সাiদ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818886 2৯৯6727653 রিবuল iসলাম 2831924146
249 বাদল েশখ সাঈদ েশখ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 2৯৯35828638211311 2৯76533৯26 রিবuল iসলাম 2831924146
24৯ েগালাম রসুল েশখ গাuস েশখ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 58286388188৯6 2৯3৯768448 রিবuল iসলাম 2831924146
251 জািহদুল েশখ আমীর েশখ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818874 2৯38৯77134 রিবuল iসলাম 2831924146



252 জািকর েশখ নoেসর পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 58286388187৯4 2৯288৯6497 রিবuল iসলাম 2831924146
253 মুিজবুর রহমান েশখ দাuদ েশখ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818749 2৯442৯3363 রিবuল iসলাম 2831924146
254 রােহলা েবগম দাuদ মিহলা গৃিহনী আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818737 2৯442৯3363 রিবuল iসলাম 2831924146
255 বাচ্চু েশখ িবলাত পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818731 2865172829 রিবuল iসলাম 2831924146
256 তািলব েশখ েসাবান পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818784 2৯4156৯254 রিবuল iসলাম 2831924146
257 জাকািরয়া আবু লাহাব পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818724 2৯49923282 রিবuল iসলাম 2831924146
258 জাহানারা সাহাজান মিহলা গৃিহনী আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818898 2934542453 রিবuল iসলাম 2831924146
259 েমাঃ iuনুস েশখ দাuদ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818877 2৯58944537 রিবuল iসলাম 2831924146
25৯ পদ্দ িবিব বদীর লস্কর মিহলা গৃিহনী আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818928 2৯58814৯47 রিবuল iসলাম 2831924146
261 সুিফয়া েবগম রাজু েশখ মিহলা গৃিহনী আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818922 2৯55928542 রিবuল iসলাম 2831924146সু জু গৃ
262 তুিহন মুিন্স মালু মুিন্স পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818588 2৯88316719 রিবuল iসলাম 2831924146
263 খুরিশদা েবগম iরু িময়া মিহলা গৃিহনী আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818566 2৯78352964 রিবuল iসলাম 2831924146
264 iমাদুল মুিন্স েরাকন পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818593 2৯46126৯85 রিবuল iসলাম 2831924146
265 মুনসুর মুিন্স েজাহর পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818656 2৯65686491 রিবuল iসলাম 2831924146
266 িফেরাজা েবগম েমাক্তার মিহলা গৃিহনী আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818568 2৯46126৯85 রিবuল iসলাম 2831924146
267 কালাম েশখ ছালাম পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818551 2৯84514144 রিবuল iসলাম 2831924146
268 েমাঃ িবল্লাল রজব েশখ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818511 2৯68712359 রিবuল iসলাম 2831924146
269 সাiফুল iসলাম জুেয়ন েমালয্া পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818888 2৯765214৯8 রিবuল iসলাম 2831924146
26৯ েমাঃ মিতয়ার েমালয্া লােয়ক পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818512 2৯5৯318762 রিবuল iসলাম 2831924146
271 ফারুক েমালয্া সরেবত েমালয্া পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 261215269৯6212 2833296232 রিবuল iসলাম 2831924146
272 েমাঃ শিরফ েমালয্া রুহুল েমালয্া পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818499 2833296232 রিবuল iসলাম 2831924146
273 আব্দুল্লাহ েমালয্া আিতয়ার পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818638 2৯73158276 রিবuল iসলাম 2831924146
274 সামছুন নাহার হারুন েমালয্া মিহলা গৃিহনী আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 58286388185৯3 2৯72215৯99 রিবuল iসলাম 2831924146
275 কাকন েমালয্া সিহর uিদ্দন পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818494 2৯51637261 রিবuল iসলাম 2831924146
276 নজরুল েমালয্া নুরুল েমালয্া পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818492 2৯61875৯61 রিবuল iসলাম 2831924146276 নজরুল েমালয্া নুরুল েমালয্া পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818492 2৯61875৯61 রিবuল iসলাম 2831924146
277 শিরফুল েমালয্া আবুল খােয়র পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818578 2৯768955৯8 রিবuল iসলাম 2831924146
278 িমলু েশখ সােয়ব পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818518 2৯99132165 রিবuল iসলাম 2831924146
279 িমরাজ েশখ েগালাপ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818677 2973924241 রিবuল iসলাম 2831924146
27৯ নুর iসলাম সাখাoয়াত পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 582৯524৯৯49৯7 2৯49923273 রিবuল iসলাম 2831924146
281 আমজাদ েশখ নজীর েশখ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818483 28৯৯47671৯ রিবuল iসলাম 2831924146



282 সিহদ েমালয্া iকলাজ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 2৯3৯295276 রিবuল iসলাম 2831924146
283 আজগার আলী েতােয়ব পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818481 28617৯616৯ রিবuল iসলাম 2831924146
284 েমাঃ কাকািময়া আহম্মদ েশখ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818478 2৯55928৯42 রিবuল iসলাম 2831924146
285 শিরফুল েশখ মিনর েশখ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 2৯৯15825638111111 2৯75243746 রিবuল iসলাম 2831924146
286 কামলা িবিব আবুল ফিকর মিহলা গৃিহনী আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818632 2৯298298৯2 রিবuল iসলাম 2831924146
287 েমাছাঃ রেবজান eরশাদ মিহলা গৃিহনী আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818436 2৯54257112 রিবuল iসলাম 2831924146
288 েমাঃ হাসান েশখ আক্কাস পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 582863881861৯ 2৯66621598 রিবuল iসলাম 2831924146
289 েমাঃ টুলু েশখ oহাব েশখ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818426 2৯298298৯2 রিবuল iসলাম 2831924146
28৯ মিকদুল (িমঠু) খােয়র েমালয্া পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ ৯6235542798 2৯4868471৯ রিবuল iসলাম 2831924146
291 েমাঃ িমরাজ েমালয্া সাহাদাত পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818498 2৯49927৯৯2 রিবuল iসলাম 2831924146পুরু কৃ
292 েহেলনা েবগম মিনকার মিহলা গৃিহনী আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818416 2৯5৯318762 রিবuল iসলাম 2831924146
293 েমাছাঃ িরনু েবগম আবু তােলব মিহলা গৃিহনী আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818116 2৯22184681 রিবuল iসলাম 2831924146
294 আল আিমন েশখ নািজর পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 2৯975828638111111 2৯22184681 রিবuল iসলাম 2831924146
295 েসাবহান েশখ েমাস্তফা পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818273 2৯31434968 রিবuল iসলাম 2831924146
296 রুহুল আিমন কদম আলী পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638819457 2৯745৯4399 রিবuল iসলাম 2831924146
297 িজয়ার েশখ বাবর আলী পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818141 2৯22184681 রিবuল iসলাম 2831924146
298 oিলয়ার রহমান আবু েমালয্া পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818136 2৯44551277 রিবuল iসলাম 2831924146
299 েমাঃ েকসমত জমাদ্দার েমালতা পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818166 2৯65695735 রিবuল iসলাম 2831924146
29৯ িলিপজা oহাব পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818172 28৯989386 রিবuল iসলাম 2831924146
2৯1 ভানু িবিব েদলoয়ার মিহলা গৃিহনী আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818171 2৯49924624 রিবuল iসলাম 2831924146
2৯2 কিহনুর iজার েমালয্া মিহলা গৃিহনী আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818178 2৯42৯6391৯ রিবuল iসলাম 2831924146
2৯3 iি স েশখ হািকম েশখ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 58286388182৯5 2৯47375451 রিবuল iসলাম 2831924146
2৯4 িরনু েবগম জালাল েমালয্া মিহলা গৃিহনী আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 58286388182৯9 2৯93146123 রিবuল iসলাম 2831924146
2৯5 আিমনুল iসলাম েখারেশদ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 58286388185৯4 2৯93146123 রিবuল iসলাম 2831924146
2৯6 জয়নাল সরদার iয়ািছন পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818287 2৯53534164 রিবuল iসলাম 28319241462৯6 জয়নাল সরদার iয়ািছন পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818287 2৯53534164 রিবuল iসলাম 2831924146
2৯7 নািছমা েবগম জয়নাল মিহলা গৃিহনী আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818275 2৯3৯294898 রিবuল iসলাম 2831924146
2৯8 সািহদা eেজল জমাদ্দার মিহলা গৃিহনী আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818277 2৯22184681 রিবuল iসলাম 2831924146
2৯9 িফেরাজা েবগম েতাতা িময়া মিহলা গৃিহনী পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 5828638818246 2৯298298৯2 রিবuল iসলাম 2831924146
2৯৯ আজিমরা েসেকন্দার মিহলা গৃিহনী আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 582863881824৯ 2৯26৯৯9569 রিবuল iসলাম 2831924146
311 েমাঃ েসাহাগ েশখ সিহদ পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638818676 2৯63414981 রিবuল iসলাম 2831924146



312 আেবজান েবগম সালখা মিহলা গৃিহনী আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638818249 2৯28352486 রিবuল iসলাম 2831924146
313 কহমিদ্দন েশখ eচন েশখ পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 58286388181৯4 2982925667 রিবuল iসলাম 2831924146
314 মরিজনা েবগম oহাব কারী মিহলা গৃিহনী আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638818243 2৯37416859 রিবuল iসলাম 2831924146
315 কাজল মিতয়ার পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638818242 2736258581 রিবuল iসলাম 2831924146
316 iয়াসিমন েবগম দুলাল মিহলা গৃিহনী পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 5828638818231 2৯49927৯42 রিবuল iসলাম 2831924146
317 আেলয়া েবগম লাল িময়া মিহলা গৃিহনী পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 5828638818284 2৯9958৯635 রিবuল iসলাম 2831924146
318 পিরজান uতার uিদ্দন মিহলা গৃিহনী পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 5828638818223 2856997788 রিবuল iসলাম 2831924146
319 েমাঃ েসিলম বচন েশখ পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 37৯879৯641161 2৯5৯317759 রিবuল iসলাম 2831924146
31৯ জািহদ েশখ কুদ্দুস পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 5828638818291 2৯7769৯57৯ রিবuল iসলাম 2831924146
321 কামাল েশখ কালা িময়া পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 5828638818444 2৯46৯67329 রিবuল iসলাম 2831924146পুরু কৃ পু
322 েমাঃ হািববুর রহমান মুফােচ্ছল পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 582863881882৯ 2৯৯535৯488 রিবuল iসলাম 2831924146
323 েমাঃ শoকত েমালয্া জয়নাল মিহলা গৃিহনী পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 5828638818818 2৯54636549 রিবuল iসলাম 2831924146
324 নাজিবন খাতুন সাঈদুল্লাহ মিহলা গৃিহনী পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 5828638818675 2৯24153862 রিবuল iসলাম 2831924146
325 েজাহরা েতাতাল মিহলা গৃিহনী পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 582863881981৯ 2৯49927৯44 রিবuল iসলাম 2831924146
326 iছাক লস্কর লুতফার পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 5828638818৯36 2৯54553593 রিবuল iসলাম 2831924146
327 সােজদুর রহমান েদলoয়ার পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 5828638818514 2৯24218356 রিবuল iসলাম 2831924146
328 সুলতানা েবগম সুমন েশখ মিহলা গৃিহনী পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 2৯৯45828638111511 2978581438 রিবuল iসলাম 2831924146
329 ছােহরা েবগম েমাহাম্মাদ মিহলা গৃিহনী পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 5828638819757 2৯54879687 রিবuল iসলাম 2831924146
32৯ েমাঃ িজয়ারুল iসলাম আঃ হক েশখ পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 5828638819162 2৯33976386 রিবuল iসলাম 2831924146
331 জািহদুল iসলাম আঃ হাi লস্কর পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 2৯৯75828638863৯ 2৯54553593 রিবuল iসলাম 2831924146
332 েমাঃ আিরফ েমালয্া হািববার েমালয্া পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 582863881৯513 2973629692 রিবuল iসলাম 2831924146
333 েমাছাঃ সাথী জাহাঙ্গীর মিহলা গৃিহনী আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯416 2৯36552৯31 রিবuল iসলাম 2831924146
334 েতাকািব রব েশখ পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯343 2৯317৯796৯ রিবuল iসলাম 2831924146
335 iরানী িছিদ্দক েশখ মিহলা গৃিহনী আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯53৯ 2৯36699৯41 রিবuল iসলাম 2831924146
336 জােবদা েবগম নািজর েহােসন মিহলা গৃিহনী আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯724 2৯42627791 রিবuল iসলাম 2831924146336 জােবদা েবগম নািজর েহােসন মিহলা গৃিহনী আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯724 2৯42627791 রিবuল iসলাম 2831924146
337 হািমদা েবগম আবু তােলব ফিকর মিহলা গৃিহনী আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯6৯7 28428379৯3 রিবuল iসলাম 2831924146
338 আলািমন েমালয্া ডনয়াম েমালয্া পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯723 2967437485 রিবuল iসলাম 2831924146
339 সাদ্দাম েশখ আঃ রিহম পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 2৯৯15858538129311 2৯815135৯3 রিবuল iসলাম 2831924146
33৯ িরক্তা পারভীন রুহুল মিহলা গৃিহনী আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯ 29435৯4565 রিবuল iসলাম 2831924146
341 নািছমা েবগম তিরকুল মিহলা গৃিহনী আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638821866 29417৯73৯2 রিবuল iসলাম 2831924146



342 েমাঃ িছিদ্দক িশকদার নেফল িশকদার পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638822444 299555263৯ রিবuল iসলাম 2831924146
343 েমাঃ ডািলম েশখ হািলম পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638822411 2986994322 রিবuল iসলাম 2831924146
344 মুঞ্জীলা েবগম হািববুর মিহলা গৃিহনী আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638822334 2871933724 রিবuল iসলাম 2831924146
345 েমাঃ iসলাম েশখ েরাকন েশখ পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯47৯ 2৯3788৯2৯7 রিবuল iসলাম 2831924146
346 মিহuিদ্দন সরদার মািনক পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯৯৯6 2৯381454৯1 রিবuল iসলাম 2831924146
347 রুহুল আিমন িশকদার জহুর িশকদার পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638821462 2৯995৯667৯ রিবuল iসলাম 2831924146
348 জয়তন েবগম oম্নহল িশকদার মিহলা গৃিহনী আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯৯85 2৯49924634 রিবuল iসলাম 2831924146
349 শািহনারা েবগম িজন্নাত েমালয্া পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638821222 2৯667৯1953 রিবuল iসলাম 2831924146
34৯ গাuছ ফিকর কামাল ফিকর পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯৯6৯ 2৯39411788 রিবuল iসলাম 2831924146
351 মাহাতাব সরদার হােমদ সরদার পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638821129 2৯2৯936889 রিবuল iসলাম 2831924146পুরু কৃ পু
352 েমােমলা আক্তার সরদার মিহলা গৃিহনী আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯7971 298৯942442 রিবuল iসলাম 2831924146
353 সুবািস aরমন িবঃ মিহলা গৃিহনী আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯997 2৯49924688 রিবuল iসলাম 2831924146
354 টুকু ফিকর iছাক ফিকর পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 582863881 2৯3354৯415 রিবuল iসলাম 2831924146
355 নoরাজ েশখ সামছুর েশখ পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638821231 2926876৯9৯ রিবuল iসলাম 2831924146
356 রানী খাতুন eেস্কন মীর মিহলা গৃিহনী আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 44571714 2৯91৯56443 রিবuল iসলাম 2831924146
357 সুজা িময়া পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 2৯৯5582863811121 28498৯2785 রিবuল iসলাম 2831924146
358 আবব্াস আলী হােসম েশখ পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638821136 2৯39568763 রিবuল iসলাম 2831924146
359 িরজাuল িশকদার সবুর িশকদার পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638821358 2৯311৯৯178 রিবuল iসলাম 2831924146
35৯ িফেরাজা েবগম িনয়ামত সরদার মিহলা গৃিহনী আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638821356 2৯5245৯943 রিবuল iসলাম 2831924146
361 জািহদুল সরদার িরজ্জাক পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638866318 293147674৯ রিবuল iসলাম 2831924146
362 হািমদ েশখ মুনসুর েশখ পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯542 2৯৯9৯43346 রিবuল iসলাম 2831924146
363 েমাঃ আবুল কালাম েশখ ফজর েশখ পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638822699 2৯৯3417484 রিবuল iসলাম 2831924146
364 আলাuিদ্দন েশখ ফজর েশখ পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638822698 2873756473 রিবuল iসলাম 2831924146
365 েমাঃ রায়হান েশখ ফজর েশখ পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638822784 2৯27৯84184 রিবuল iসলাম 2831924146
366 হািববুর েশখ েজাহর েশখ পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638822779 2৯77142138 রিবuল iসলাম 2831924146366 হািববুর েশখ েজাহর েশখ পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638822779 2৯77142138 রিবuল iসলাম 2831924146
367 েমাঃ ছত্তার েশখ বািরক েশখ পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638822785 28৯2273726 রিবuল iসলাম 2831924146
368 েমাঃ oিহদ েশখ আহর েশখ পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638822722 2৯3941৯236 রিবuল iসলাম 2831924146
369 তাজুবার নিজর েশখ পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 58286388225৯1 299৯99৯8৯ রিবuল iসলাম 2831924146
36৯ েমাশােরফ েশখ eলাম েশখ পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638837185 2874928551 রিবuল iসলাম 2831924146
371 েমাঃ কালাম েশখ নুরবক্স পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638822571 2৯2419226৯ রিবuল iসলাম 2831924146



372 মােলকা েবগম রজব আলী মিহলা গৃিহনী আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638822634 2৯65765৯45 রিবuল iসলাম 2831924146
373 েরােকয়া েবগম জামাল মিহলা গৃিহনী আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638822668 276654174 রিবuল iসলাম 2831924146
374 েমাঃ ৈসেয়দ সরদার uরমান পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638822৯33৯ 2৯4৯2447৯8 রিবuল iসলাম 2831924146
375 েমাঃ রিফক সরদার iিদল সরদার পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638822335 2৯৯782246 রিবuল iসলাম 2831924146
376 েমাঃ জািমল িশকদার আকবার পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638822666 28412972৯7 রিবuল iসলাম 2831924146
377 েমাকতার সরদার হােচন পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638822243 2৯39144637 রিবuল iসলাম 2831924146
378 নািসমা েবগম কামাল িশকদার মিহলা গৃিহনী আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638822669 2৯31882৯3৯ রিবuল iসলাম 2831924146
379 মঞ্জু েবগম িজয়া মিহলা গৃিহনী আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638821649 2৯25422555 রিবuল iসলাম 2831924146
37৯ সপ্না েবগম সাiফুল েশখ মিহলা গৃিহনী আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638821648 294851463৯ রিবuল iসলাম 2831924146
381 েমাঃ নূর েহােসন েশখ রহমান পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 5828638821641 297৯8341৯6 রিবuল iসলাম 2831924146নূ পুরু কৃ পু
382 েমাঃ আিজজুল পাiক নািজর পাiক পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 582863882238 2৯৯7211428 রিবuল iসলাম 2831924146
383 রoশনারা েবগম oিসকার মিহলা গৃিহনী পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 5828638821549 2889491919 রিবuল iসলাম 2831924146
384 েমাঃ িবশলাল িশকদার রজব িশকদার পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 5828638822662 2৯995৯1719 রিবuল iসলাম 2831924146
385 জিলল েশখ দুঃিখ মাহামুদ পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 5828638821994 2৯48624718 রিবuল iসলাম 2831924146
386 uজ্জল েঘাষ aিধর েশখ পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 5828638821566 2৯7৯8৯5188 রিবuল iসলাম 2831924146
387 দুলািল েবগম িজয়ার মিহলা গৃিহনী পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 5828638821546 2৯77643568 রিবuল iসলাম 2831924146
388 েমাঃ হাসান আলী েশখ সিদ uিদ্দন পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 58286388223৯8 2৯23989144 রিবuল iসলাম 2831924146
389 মােজদ েচৗধির পান্তু েচৗধির পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 582863882268 2827151254 রিবuল iসলাম 2831924146
38৯ েমাঃ iসলাম সরদার তুরফান পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 58286388221৯8 28921৯৯৯44 রিবuল iসলাম 2831924146
391 েমাঃ iয়ািসন সরদার মুক্তার পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 582863882265 2৯39861715 রিবuল iসলাম 2831924146
392 iসমাiল সরদার i ািহম পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638822 2৯3187৯587 রিবuল iসলাম 2831924146
393 নািদরা আরব িশকদার মিহলা গৃিহনী পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 582863882218৯ 2983418496 রিবuল iসলাম 2831924146
394 ফােতমা আকরাম িশকদার মিহলা গৃিহনী আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638822645 28749285৯4 রিবuল iসলাম 2831924146
395 েকয়া বাবুল গাজী মিহলা গৃিহনী আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638822317 2৯4863৯465 রিবuল iসলাম 2831924146
396 জিরনা েবগম মুনতাজ িশকদার মিহলা গৃিহনী আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638822693 2৯91185142 রিবuল iসলাম 2831924146396 জিরনা েবগম মুনতাজ িশকদার মিহলা গৃিহনী আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638822693 2৯91185142 রিবuল iসলাম 2831924146
397 সুলতানা রিবuল িশকদার মিহলা গৃিহনী আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 424957৯৯ 2967673823 রিবuল iসলাম 2831924146
398 শিহদুল আবু বক্কর পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638822346 2৯5881829 রিবuল iসলাম 2831924146
399 নূরজাহান মৃত জিমর মিহলা গৃিহনী আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638822754 2965168৯4৯ রিবuল iসলাম 2831924146
39৯ েমাঃ হােনফ িশকদার নেজল িশকদার মিহলা গৃিহনী আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638822768 2954৯51944 রিবuল iসলাম 2831924146
3৯1 iি স আলী িশকদার আিমর আলী পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 5828638822 2৯৯5756৯6৯ রিবuল iসলাম 2831924146



3৯2 আলািমন েশখ oতার uিদ্দন পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 2৯7349৯556 রিবuল iসলাম 2831924146
3৯3 আিমনুর েশখ বাদল েশখ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638811 2845649384 রিবuল iসলাম 2831924146
3৯4 তািহ িশকদার িমজা িশকদার পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638822679 2949654529 রিবuল iসলাম 2831924146
3৯5 িলিপ খাতুন হািববুর রহমান মিহলা গৃিহনী আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 2৯৯75828638869311 2985225328 রিবuল iসলাম 2831924146
3৯6 ছােলহা েবগম িসিদ্দক িশকদার মিহলা গৃিহনী আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 2৯5৯582863811111 299555263৯ রিবuল iসলাম 2831924146
3৯7 আঃ ছত্তার সরদার হােসম েশখ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 58286388223৯ 2946425765 রিবuল iসলাম 2831924146
3৯8 মাহামুদা আমান uলয্া পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 2৯565828638111111 285৯331353 রিবuল iসলাম 2831924146
3৯9 েমাছাঃ আিকরন েবগম আক্তার েমালয্া মিহলা গৃিহনী আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 58286388211৯9 2৯26934371 রিবuল iসলাম 2831924146
3৯৯ iuছুফ আলী মীর িকরামত পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 582863881৯৯9৯ 2৯21773৯98 রিবuল iসলাম 2831924146
411 েমাঃ শিফকুল iসলাম শoকত আলী পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638821493 2৯32663561 রিবuল iসলাম 2831924146কু পুরু কৃ
412 েমাঃ িজয়ার আলী েশখ েমাস্তফা পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 2৯৯458286381115 2৯4992462৯ রিবuল iসলাম 2831924146
413 আকিলমা ছত্তার িমনা মিহলা গৃিহনী আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638821471 2৯49924663 রিবuল iসলাম 2831924146
414 েমাঃ সালাম েশখ নূর iসলাম পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 582863881৯৯81 2৯2৯599456 রিবuল iসলাম 2831924146
415 আেমনা েবগম আঃ সালাম মিহলা গৃিহনী আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯৯৯3 2৯2৯244৯34 রিবuল iসলাম 2831924146
416 তাছিলমা আিরফুল েমালয্া মিহলা গৃিহনী আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯৯61 2৯9৯724417 রিবuল iসলাম 2831924146
417 জাকািরয়া েশখ েমাস্তফা পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 2৯৯5582863863811 2933675725 রিবuল iসলাম 2831924146
418 েমাছাঃ মিরয়ম েবগম সবুর েশখ মিহলা গৃিহনী আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 582863882281 2৯73826194 রিবuল iসলাম 2831924146
419 সাগিরকা খাতুন িমজানুর মিহলা গৃিহনী আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638821993 284579৯748 রিবuল iসলাম 2831924146
41৯ েমাঃ আবদার আলী িসরাজ uিদ্দন পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 5828638821979 2৯45837814 রিবuল iসলাম 2831924146
421 iমামুল েশখ েহকমতুল iসলাম পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 5828638821৯31 2৯73826194 রিবuল iসলাম 2831924146
422 কুলছুম েবগম রাজ্জাক েশখ মিহলা গৃিহনী আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638821631 2৯5582৯289 রিবuল iসলাম 2831924146
423 েমাছাঃ মমতাজ েবগম জাহাঙ্গীর েশখ মিহলা গৃিহনী আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638821438 2৯5862৯867 রিবuল iসলাম 2831924146
424 েমাঃ আবুল েহােসন তােজল েশখ পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 58286388218৯4 2৯52544৯65 রিবuল iসলাম 2831924146
425 েমাছাঃ গুলমান িজল্লু েশখ মিহলা গৃিহনী আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯538 2৯52544৯67 রিবuল iসলাম 2831924146
426 েগালাম েমাস্তফা িটটু আত্তাফ ফিকর পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯543 287৯৯22761 রিবuল iসলাম 2831924146426 েগালাম েমাস্তফা িটটু আত্তাফ ফিকর পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯543 287৯৯22761 রিবuল iসলাম 2831924146
427 েমাঃ iসমাiল েশখ েহবুল্লা েশখ পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯546 2৯49924666 রিবuল iসলাম 2831924146
428 েমাঃ iমদাদুল িশকদার মহাম্মদ পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯475 288৯392841 রিবuল iসলাম 2831924146
429 েমাঃ মিহদুল iসলাম মহম্মাদ ফিকর পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯418 2৯67৯19465 রিবuল iসলাম 2831924146
42৯ েমাঃ কামরুজ্জামান আেয়ব আলী পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯631 2৯3৯149422 রিবuল iসলাম 2831924146
431 ছত্তার খান জয়নাল খান পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638821362 2822924892 রিবuল iসলাম 2831924146



432 কািহনুর েবগম আতশ ফিকর মিহলা গৃিহনী আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯641 2৯31489169 রিবuল iসলাম 2831924146
433 তানিজলা আসাদ েমালয্া মিহলা গৃিহনী আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯656 2৯4838৯379 রিবuল iসলাম 2831924146
434 মিহদুল িশকদার oয়ােজদ আলী পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯685 2৯31489169 রিবuল iসলাম 2831924146
435 েরািজনা মিফজুল েমালয্া মিহলা গৃিহনী আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638111 2৯36339385 রিবuল iসলাম 2831924146
436 iি স েশখ সুলতান েশখ পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯452 2৯344৯5853 রিবuল iসলাম 2831924146
437 েমাছা ফিকর সােহব ফিকর পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯359 2৯3859৯4৯৯ রিবuল iসলাম 2831924146
438 েমাকােদ্দস েশখ মিহuিদ্দন পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯727 রিবuল iসলাম 2831924146
439 আব্দুল জবব্ার েশখ সােয়ব েশখ পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯368 2৯59৯23156 রিবuল iসলাম 2831924146
43৯ েমাফােজ্জল সরদার আিজজ সরদার পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯693 2৯56659958 রিবuল iসলাম 2831924146
441 েখারেসদ আলী ফিকর দিলল uিদ্দন পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯919 2৯36339389 রিবuল iসলাম 2831924146পুরু কৃ পু
442 ফারুক মিল্লক eয়াকুব মিল্লক পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 5828638822388 2962৯65412 রিবuল iসলাম 2831924146
443 েগালাম রসুল মিল্লক িনছার েমালয্া পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯4৯5 2৯75263552 রিবuল iসলাম 2831924146
444 হািফজুর রহমান হক েমালয্া পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯321 2৯6253৯252 রিবuল iসলাম 2831924146
445 বািক িবল্লাহ আলতাফ েমালয্া পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 58286388224৯7 2965557236 রিবuল iসলাম 2831924146
446 ছালমা েবগম মিতয়ার মিহলা গৃিহনী আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯471 2৯89451471 রিবuল iসলাম 2831924146
447 হািলমা েবগম হািববুর েমালয্া মিহলা গৃিহনী আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 2৯36691125 রিবuল iসলাম 2831924146
448 কিরম িশকদার ফােলক িশকদার পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638821666 2৯45913৯6৯ রিবuল iসলাম 2831924146
449 আব্দুর সুকুর রমজান পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638822112 28৯7344883 রিবuল iসলাম 2831924146
44৯ মিনর ফিকর iসরাiল পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638821367 2৯553461৯9 রিবuল iসলাম 2831924146
451 iসরাiল িবশব্াস পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 582863881৯৯৯7 2৯9378394৯ রিবuল iসলাম 2831924146
452 নাজমা মিতয়ার মিহলা গৃিহনী আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 58286388226৯9 2৯5৯985132 রিবuল iসলাম 2831924146
453 আহাদ ফিকর নাজমুল পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638821৯61 2964827677 রিবuল iসলাম 2831924146
454 রািজয়া েবগম েজাবােয়র আলী মিহলা গৃিহনী আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638822599 2953৯66966 রিবuল iসলাম 2831924146
455 আিল েহােসন েশখ েজাবােয়র আলী পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638822752 2945694171 রিবuল iসলাম 2831924146
456 আসাদ েশখ আছর েশখ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 582863881৯97 2৯314৯684৯ রিবuল iসলাম 2831924146456 আসাদ েশখ আছর েশখ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 582863881৯97 2৯314৯684৯ রিবuল iসলাম 2831924146
457 ফারুক সরদার েজাহর সরদার পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638821968 2৯27592168 রিবuল iসলাম 2831924146
458 িমকাiল সরদার i ািহম পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638821৯91 2796422241 রিবuল iসলাম 2831924146
459 ৈসেয়দ েমালয্া মােলক পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638821372 2৯3৯553898 রিবuল iসলাম 2831924146
45৯ আিনস েমালয্া রুহুল েমালয্া পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638821862 293৯6842৯6 রিবuল iসলাম 2831924146
461 আিজয়ার িশকদার আলী আকবার পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638821 2854৯49665 রিবuল iসলাম 2831924146



462 হান্নান িশকদার মিতয়ার পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638821572 2৯45913৯6৯ রিবuল iসলাম 2831924146
463 কািফuল iসলাম আলম িশকদার পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638822544 2873584949 রিবuল iসলাম 2831924146
464 েমাঃ আিরফ িশকদার শিহদ আলী পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638822787 2979213565 রিবuল iসলাম 2831924146
465 আেনায়ারা খাতুন েজাহর আলী মিহলা গৃিহনী আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 58286388225৯8 2৯51493535 রিবuল iসলাম 2831924146
466 আলী েহােসন আলম িশকদার পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638811461 29792৯3566 রিবuল iসলাম 2831924146
467 জাহাঙ্গীর িশকদার শিহদ িশকদার পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638822562 2944174৯15 রিবuল iসলাম 2831924146
468 নূর েমাহাম্মদ গাজী মতেলব পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638822948 285699৯৯৯1 রিবuল iসলাম 2831924146
469 শািফuিদ্দন েজাহর আলী পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 5828638823422 2939451483 রিবuল iসলাম 2831924146
46৯ সািফয়া েবগম আজাহার মিল্লক মিহলা গৃিহনী আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638821623 2৯47138318 রিবuল iসলাম 2831924146
471 আিতয়ার সরদার হক সরদার পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯966 2৯32834324 রিবuল iসলাম 2831924146পুরু কৃ পু
472 আঃ খােলক েশখ হক সরদার পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 5828638947693 2869৯92974 রিবuল iসলাম 2831924146
473 জামাল েমাড়ল iসহাক পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 5828638821৯96 297৯8341৯6 রিবuল iসলাম 2831924146
474 আবু তােলব িজন্নাত েশখ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 581499111285 2৯34173598 রিবuল iসলাম 2831924146
475 কািতর্ক চ  েহাড় িবমল চ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 2৯7৯8৯5188 রিবuল iসলাম 2831924146
476 আিতয়ার রহমান uিজর পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 58286388222৯6 296৯435৯55 রিবuল iসলাম 2831924146
477 সুিফয়া েবগম সাহা আলী মিহলা গৃিহনী পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 5828638821997 2898971397 রিবuল iসলাম 2831924146
478 আলমগীর েশখ রহমান পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 5828638822123 2৯45836169 রিবuল iসলাম 2831924146
479 শিহদ িশকদার আজাহার পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 5828638823516 274293212৯ রিবuল iসলাম 2831924146
47৯ েমাঃ িলটু েশখ েমাছা েশখ পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 5828638822442 2৯96415298 রিবuল iসলাম 2831924146
481 জয়নাল আেবদীন রােসক ফিকর পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯444 2৯38279347 রিবuল iসলাম 2831924146
482 আিরফুল েশখ েমাঃ িসরােজল েশখ পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 2৯৯5756847 রিবuল iসলাম 2831924146
483 মিনর েশখ মৃত আঃ লিতফ পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 2৯49924666 রিবuল iসলাম 2831924146
484 মঞ্জু ফিকর মৃত আত্তাফ ফিকর পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯459 2৯55347565 রিবuল iসলাম 2831924146
485 আঃ মান্নান িশকদার আিমন িশকদার পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯675 2৯59229826 রিবuল iসলাম 2831924146
486 ছাদ আলী মৃত মিবন uিদ্দন পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯396 2৯49924666 রিবuল iসলাম 2831924146486 ছাদ আলী মৃত মিবন uিদ্দন পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯396 2৯49924666 রিবuল iসলাম 2831924146
487 আলাuিদ্দন সরদার iদিরস সরদার পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 2৯৯75828638111511 2863811825 রিবuল iসলাম 2831924146
488 iক্তার আলী েশখ মৃত কালু েশখ পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯481 2৯61852637 রিবuল iসলাম 2831924146
489 কিবরা েবগম বাবু িময়া েশখ মিহলা গৃিহনী পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯648 2৯34৯531৯৯ রিবuল iসলাম 2831924146
48৯ ফিরদা েবগম রিহম েশখ মিহলা গৃিহনী পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯637 2৯549647৯2 রিবuল iসলাম 2831924146
491 iরাদত িশকদার বচন েমালয্া পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯371 2৯46419839 রিবuল iসলাম 2831924146



492 মামুন ফিকর আসাদ ফিকর পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 2৯৯25828638111111 2877859883 রিবuল iসলাম 2831924146
493 েহােসন আলী ফিকর দিলল uিদ্দন ফিকর পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 2৯925828638111111 2৯7৯351543 রিবuল iসলাম 2831924146
494 iয়ার আলী েমালয্া নাঈম uিদ্দন েমালয্া পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 5828638819৯52 2৯4862471৯ রিবuল iসলাম 2831924146
495 iuনুস আলী সরদার েভরম সরদার পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯719 2973629692 রিবuল iসলাম 2831924146
496 আবুল েহােসন েশখ আিজজ েশখ পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 5828638821248 2৯38383982 রিবuল iসলাম 2831924146
497 েখােদজা েবগম ফুল িময়া েশখ মিহলা গৃিহনী আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯355 2৯752635৯2 রিবuল iসলাম 2831924146
498 জামাল েমালয্া আব্দুল েমালয্া পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯382 2৯6253৯252 রিবuল iসলাম 2831924146
499 রাজু িবশব্াস iসরাiল িবশব্াস পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 2৯৯458286388 2৯9378394৯ রিবuল iসলাম 2831924146
49৯ মিলনা নজরুল iসলাম মিহলা গৃিহনী আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638111496 2৯32৯4998৯ রিবuল iসলাম 2831924146
4৯1 iকবাল েমালয্া মুরজুর েমালয্া পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 5828638821299 2৯86349636 রিবuল iসলাম 2831924146মু জু পুরু কৃ পু
4৯2 oমর আলী েশখ হাছান েশখ পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638821147 2741224836 রিবuল iসলাম 2831924146
4৯3 হািলম েশখ আবুল েহােসন েশখ পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638821326 29688৯1186 রিবuল iসলাম 2831924146
4৯4 িসরাজুল েশখ মােলক েশখ পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯519 2৯95216439 রিবuল iসলাম 2831924146
4৯5 তািরফ ফিকর নoেজশ ফিকর পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 2৯985828638111111 2885৯৯2586 রিবuল iসলাম 2831924146
4৯6 aদুত ফিকর নজরুল ফিকর পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638111595 296858৯475 রিবuল iসলাম 2831924146
4৯7 মুরাদ েমালয্া মিবন েমালয্া পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 5828638821451 2৯26934371 রিবuল iসলাম 2831924146
4৯8 মাহাবুর রহমান আক্কাস খান পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 7নং ঘাটেভাগ 582863881৯৯27 28815৯৯৯25 রিবuল iসলাম 2831924146
4৯9 ফুল িময়া ফিকর iসহাক ফিকর পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638821117 2964649714 রিবuল iসলাম 2831924146
4৯৯ লাiিল েবগম ফজর িবশব্াস মিহলা গৃিহনী আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638821449 2696372413 রিবuল iসলাম 2831924146
511 আঃ রহমান িবশব্াস ধলা িমেন িবশব্াস পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638821437 2৯399৯2৯69 রিবuল iসলাম 2831924146
512 ছােয়রা েবগম ছত্তার ফিকর মিহলা গৃিহনী আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638821288 2৯7৯351৯77 রিবuল iসলাম 2831924146
513 েবারহান েশখ সেলমান েশখ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638821376 2৯6871৯312 রিবuল iসলাম 2831924146
514 আঃ কুদ্দুস েশখ eেজল েশখ পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 582863882119৯ 2৯4278৯198 রিবuল iসলাম 2831924146
515 জহুর ফিকর রহমান ফিকর পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638821415 2৯৯8365892 রিবuল iসলাম 2831924146
516 িমরাজ আঃ হক মুিন্স পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638821224 2৯7434৯466 রিবuল iসলাম 2831924146516 িমরাজ আঃ হক মুিন্স পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638821224 2৯7434৯466 রিবuল iসলাম 2831924146
517 েসােহল রানা নুরল হক মুিন্স পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 2৯৯3582863811141 2৯৯523৯8৯6 রিবuল iসলাম 2831924146
518 ফােতমা েবগম জািহর েশখ মিহলা গৃিহনী আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638821342 298৯69285৯ রিবuল iসলাম 2831924146
519 তহিমনা েবগম েমাসেলম েমালয্া মিহলা গৃিহনী আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 2৯৯2584৯592162711 2৯7482৯962 রিবuল iসলাম 2831924146
51৯ মহােদব পা সুিধর কুমার পা পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 58286381৯989 2848514৯28 রিবuল iসলাম 2831924146
521 েরজন েশখ iকরাম েশখ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 582863881৯928 2888748565 রিবuল iসলাম 2831924146



522 েসাহাগ েমালয্া নূর iসলাম েমালয্া পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 582863881৯৯25 2732537973 রিবuল iসলাম 2831924146
523 i ািহম েশখ লাল িময়া পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 582863881৯৯96 2৯৯273৯92৯ রিবuল iসলাম 2831924146
524 রাবুল েশখ েমাস্তফা েশখ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 582863881৯৯59 2৯4992462৯ রিবuল iসলাম 2831924146
525 oমর আলী মুিন্স আজগার মুিন্স পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638821241 2৯52352367 রিবuল iসলাম 2831924146
526 দীপ িবশব্াস যিতন িবশব্াস পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 582863881৯৯97 2৯97৯3359৯ রিবuল iসলাম 2831924146
527 আবু েমাছা সালাম খান পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638821268 2৯52263591 রিবuল iসলাম 2831924146
528 আদির েবগম রিবuল সরদার মিহলা গৃিহনী আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638822737 2৯9647৯89৯ রিবuল iসলাম 2831924146
529 হািফজুর রহমান েজার আলী হালদার পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638821611 2৯৯54৯5477 রিবuল iসলাম 2831924146
52৯ আেনায়ার েহােসন রহমতুল্লাহ েশখ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638821969 2৯36494376 রিবuল iসলাম 2831924146
531 মিনরুিদ্দন েশখ আলািমন uিদ্দন পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638821885 28298157৯7 রিবuল iসলাম 2831924146রু পুরু কৃ
532 আঃ রহমান সরদার তুরফান সরদার পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638822233 295৯278926 রিবuল iসলাম 2831924146
533 েগানেজরা খাতুন ছত্তার মিল্লক মিহলা গৃিহনী পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 5828638821৯84 2851384679 রিবuল iসলাম 2831924146
534 i ািহম েশখ হারুন েশখ পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 5828638822745 2৯44939594 রিবuল iসলাম 2831924146
535 রিবuল iসলাম েমাঃ iসরািফল কাজী পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 5828638819691 2৯5245৯929 রিবuল iসলাম 2831924146
536 রত্না েবগম iসলাম পাiক মিহলা গৃিহনী পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 5828638829363 2৯7৯922৯93 রিবuল iসলাম 2831924146
537 হােজরা েবগম মৃত সত্তার িবশব্াস মিহলা গৃিহনী পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 2৯353৯34৯8 রিবuল iসলাম 2831924146
538 আেলয়া েবগম নবুলু েমালয্া মিহলা গৃিহনী আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 582863881৯324 2৯8261৯98৯ রিবuল iসলাম 2831924146
539 কাকিল িরজাuল মিহলা গৃিহনী পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 2৯৯55828638111511 2৯৯4৯21229 রিবuল iসলাম 2831924146
53৯ জাহাঙ্গীর েশখ মৃত কােছদ েশখ পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯6৯1 2৯৯9431376 রিবuল iসলাম 2831924146
541 মাহাবুর েশখ আবুল খােয়র েশখ পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638821998 2৯32৯92177 রিবuল iসলাম 2831924146
542 িমঠু েশখ নুেরা েশখ পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯549 2৯7৯884847 রিবuল iসলাম 2831924146
543 মািহনারা েবগম েমাস্তফা েশখ মিহলা গৃিহনী আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯439 রিবuল iসলাম 2831924146
544 মুিজবার পাiক কালু পাiক পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638821381 নাi রিবuল iসলাম 2831924146
545 আিছয়া েবগম েদেলায়ার ফিকর মিহলা গৃিহনী আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯436 2৯৯4993724 রিবuল iসলাম 2831924146
546 েমাসােরফ েশখ মিহ uিদ্দন পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯334 2৯36496915 রিবuল iসলাম 2831924146546 েমাসােরফ েশখ মিহ uিদ্দন পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯334 2৯36496915 রিবuল iসলাম 2831924146
547 রব েশখ মুনসুর েশখ পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯347 2৯499246৯1 রিবuল iসলাম 2831924146
548 হায়দার মিল্লক রহুল মিল্লক পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638821899 2993316166 রিবuল iসলাম 2831924146
549 েদলদার মতেলব সরদার পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638821996 298৯541৯41 রিবuল iসলাম 2831924146
54৯ েগালাম েশখ আবুল েশখ পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯548 2৯33983856 রিবuল iসলাম 2831924146
551 তািজবর েশখ আলতাফ েশখ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 582863881৯457 2৯4৯244791 রিবuল iসলাম 2831924146



552 েজাবােয়র সরদার আঃ রহমান েশখ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 582863881৯369 2৯৯৯632663 রিবuল iসলাম 2831924146
553 শুভ সরদার সুলতান সরদার পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 582863881৯515 2৯21424৯64 রিবuল iসলাম 2831924146
554 মাহাবুর েশখ মৃত মিমন েশখ পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯379 2৯344৯5852 রিবuল iসলাম 2831924146
555 নজু েশখ মৃত আমল েশখ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 582863881৯655 2৯36339385 রিবuল iসলাম 2831924146
556 শারিমন আক্তার িনলা আজম েশখ মিহলা গৃিহনী আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 582863875৯৯5৯ 2877445446 রিবuল iসলাম 2831924146
557 িকবিরয়া েশখ oতার uিদ্দন পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 58286388৯517 2৯7৯617876 রিবuল iসলাম 2831924146
558 তাসিলমা েবগম িজয়ারুল িশকদার পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 43629485 2৯৯5654353 রিবuল iসলাম 2831924147
559 হাসান িশকদার িজয়ারুল িশকদার পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 43629485 2৯৯5654353 রিবuল iসলাম 2831924147
55৯ রুম্মাম িশকদার েতাতা িশকদার পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯666 2৯37165৯57 রিবuল iসলাম 2831924148
561 িমলু িশকদার েতাতা িশকদার পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯672 2৯৯5654353 রিবuল iসলাম 2831924149লু পুরু কৃ পু
562 িমন্টু মুিন্স মৃত েলায়াব মুিন্স পুরুষ কৃষক আলাiপুর 2নং ঘাটেভাগ 582863881৯385 2৯77121876 রিবuল iসলাম 283192414৯
563 সাদ আলী লস্কার হািকম লস্কার পুরুষ কৃষক আলাiপুর 2নং ঘাটেভাগ 5828638821369 2885৯৯4562 রিবuল iসলাম 2831924151
564 তােরক েমালয্া গাuস েমালয্া পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯৯54 2৯9৯724417 রিবuল iসলাম 2831924152
565 আহজম েমালয্া শাহাদাত েমালয্া পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 5828638821176 2৯35337638 রিবuল iসলাম 2831924153
566 েমািবন েমালয্া শিফuিদ্দন পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 5828638821418 2৯26914371 রিবuল iসলাম 2831924154
567 সুিফয়ান েমালয্া আিজজার পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 5828638821466 2৯88694698 রিবuল iসলাম 2831924155
568 iসমাiল সরদার iuসুফ সরদার পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 3নং ঘাটেভাগ 3111582863812৯611 2৯৯3638231 রিবuল iসলাম 2831924156
569 শািহদা কািবলা খ মিহলা গৃিহনী পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯৯42 2৯97৯11596 রিবuল iসলাম 2831924157
56৯ সালাম েশখ জামাল েশখ পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638821992 2৯45837815 রিবuল iসলাম 2831924158
571 রিশর খা মকবুল খা পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638821৯28 294594158৯ রিবuল iসলাম 2831924159
572 েজসিমন আiuব মিহলা গৃিহনী আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638821856 2946৯82639 রিবuল iসলাম 283192415৯
573 নুর iসলাম iসহাক েমাড়ল পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 58286388219৯৯ 2৯25385783 রিবuল iসলাম 2831924161
574 uত্তার uিদ্দন েশখ হােরজ েশখ পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638822396 2৯9117568 রিবuল iসলাম 2831924162
575 iসমাiল সরদার i ািহম সরদার পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 582863882185৯ 2৯3851৯522 রিবuল iসলাম 2831924163
576 আব্দুল েমালয্া iশারত েমালয্া পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 58286386৯88৯5 2৯23৯37848 রিবuল iসলাম 2831924164576 আব্দুল েমালয্া iশারত েমালয্া পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 58286386৯88৯5 2৯23৯37848 রিবuল iসলাম 2831924164
577 মিহদুল ফিকর শাহাজান ফিকর পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 58286388৯943 2৯9421745৯ রিবuল iসলাম 2831924165
578 কালাম ফিকর মৃত আিজম uিদ্দন ফিকর পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯393 2৯৯9৯12112 রিবuল iসলাম 2831924166
579 জমু ফিকর সােহব ফিকর পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 3নং ঘাটেভাগ 2৯৯45828638111511 2৯52162৯39 রিবuল iসলাম 2831924166
57৯ বাবু সরদার হািফজুর সরদার পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638822795 2৯31615287 রিবuল iসলাম 2831924166
581 রাজু েশখ মিঞ্জল েশখ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯623 2৯499246৯3 রিবuল iসলাম 2831924166



582 রািজয়া িবলােয়ত েশখ মিহলা গৃিহনী আনন্দনগর 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯626 2৯39861123 রিবuল iসলাম 2831924166
583 েতাফােজ্জল সরদার আকবার সরদার পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 5828638813৯৯5 2৯32834324 রিবuল iসলাম 2831924167
584 oবায়দুল েমালয্া iশারত েমালয্া পুরুষ কৃষক পুিটমারী 2নং ঘাটেভাগ 5828638821378 2৯8798245৯ রিবuল iসলাম 2831924168
585 সিহদুল েশখ রিহম েশখ পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 582863881৯535 2৯97৯33615 রিবuল iসলাম 2831924169
586 আেনায়ার ফিকর কoসার ফিকর পুরুষ কৃষক আনন্দনগর 2নং ঘাটেভাগ 582863881৯338 2৯49793491 রিবuল iসলাম 283192416৯
587 তানিজলা েবগম েমাতােলব েমালয্া মিহলা গৃিহনী আনন্দনগর 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯944 2৯৯5654353 রিবuল iসলাম 2831924166
588 সাiফুল শুকুর সরদার পুরুষ কৃষক আলাiপুর 2নং ঘাটেভাগ 58286388225৯৯ রিবuল iসলাম 283192414৯
589 মিহদুল গাজী আিজম গাজী পুরুষ কৃষক পুিটমারী 2নং ঘাটেভাগ 37935139 2861৯57754 রিবuল iসলাম 2831924151
58৯ হািববুর আঃ রািকব ফরািজ পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 5828638822646 2837৯93256 রিবuল iসলাম 2831924152
591 বাবুল েশখ গফুর েশখ পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638822323 2৯৯43976৯8 রিবuল iসলাম 2831924153বু ফু পুরু কৃ পু
592 েরজাuল iসলাম রiজ েশখ পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638821994 2৯731553৯৯ রিবuল iসলাম 2831924154
593 রািজয়া েবগম রিশদ েশখ মিহলা গৃিহনী পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 5828638821318 2৯38557638 রিবuল iসলাম 2831924155
594 সুিফয়া েবগম িমঠু িশকদার মিহলা গৃিহনী পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 5828638821214 2৯23943671 রিবuল iসলাম 2831924156
595 কিনজা েবগম বাবুল েশখ মিহলা গৃিহনী পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 2৯9237৯2759189৯11 2833814485 রিবuল iসলাম 2831924157
596 রিবuল েমালয্া মসত্ম েমালয্া পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 5828638811248 2৯46৯17463 রিবuল iসলাম 2831924158
597 আলমগীর িমনা েরাসত্ম িমনা পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 58286388214৯1 2৯49924645 রিবuল iসলাম 2831924159
598 নুরজাহান েবগম আিজজার সরদার মিহলা গৃিহনী পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 5828638821348 286381977৯ রিবuল iসলাম 283192415৯
599 সালমা েবগম oমর মুিন্স মিহলা গৃিহনী পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 582863881৯৯79 22৯49924685 রিবuল iসলাম 2831924161
59৯ ফিরদ সরদার সেলমান সরদার পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 58286386৯8৯17 2৯৯4612759 রিবuল iসলাম 2831924162
5৯1 আব্দুল জবব্ার িশবিল েমাহাম্মদ আলী পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 5828638821 2826463325 রিবuল iসলাম 2831924163
5৯2 ফারুক মিল্লক েমাজােহর মিল্লক পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638821861 2৯533৯6959 রিবuল iসলাম 2831924164
5৯3 েরাকসানা েবেগম হায়দার েমালয্া পুরুষ কৃষক পুিটমারী 3নং ঘাটেভাগ 5828638821198 273977৯962 রিবuল iসলাম 2831924165
5৯4 আিমনুল iসলাম হািমদ েশখ পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638821619 2৯314৯6811 রিবuল iসলাম 2831924166
5৯5 রাজু সরদার মিনরুল সরদার পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 2৯৯35828638111511 2৯31943112 রিবuল iসলাম 2831924166
5৯6 আবুল হাসান িশকদার আঃ রিশদ িশকদার পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 582863882255৯ 2893872681 রিবuল iসলাম 28319241665৯6 আবুল হাসান িশকদার আঃ রিশদ িশকদার পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 582863882255৯ 2893872681 রিবuল iসলাম 2831924166
5৯7 হান্নান সরদার পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638822788 2৯4৯552251 রিবuল iসলাম 2831924166
5৯8 গিন িশকদার েখারেশদ িশকদার পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638822498 2968455217 রিবuল iসলাম 2831924166
5৯9 রহুল আিমন িশকদার আঃ আিজজ িশকদার পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638824816 2৯46886984 রিবuল iসলাম 2831924166
5৯৯ শাহ আলম মহলদার ফারহান মহলদার পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 5828638823157 2961৯91538 রিবuল iসলাম 2831924166
611 আকরাম েহােসন সাহা জামাল পুরুষ কৃষক আলাiপুর 3নং ঘাটেভাগ 58286388245৯9 2৯29491629 রিবuল iসলাম 2831924166



612
সািফয়া েবগম জাহাঙ্গীর মহলদার মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527712837 297625৯474 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

613
আলী আজগর েজেহর আলী পুরুষ কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527712394 2945694171 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

614
শাহ-েনoয়াজ শাহজাহান েশখ পুরুষ কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527710401 2926428৯83 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

615
সািমম িশকদার মােলক িশকদার পুরুষ কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527711074 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

616
তােরক িশকদার eয়াকুব িশকদার পুরুষ কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527711561 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

6 6

617
iংকর েমালস্না সােদক েমালস্না পুরুষ কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527710341 298৯5৯6248 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

618
খাiরুল েমালস্না শিফয়ত েমালস্না পুরুষ কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527712439 2949756477 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

619
oিহদা েবগম ফারুখ েহােসন মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 471752775816736 2৯8৯97৯413 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

61৯
খান আব্দুল জববার িশবলী খান েমাহাম্মাদ আলী পুরুষ কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 471752776736614 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

621
িনরন্জন কুন্ডু িনতয্ানন্দ কুন্ড পুরুষ কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527726065 2976514144 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

622
বজলু রিশদ িশকদার েশারজান পুরুষ কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527752 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

623
মিনরা েবগম জাফর গাজী মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527712068 2৯269৯2829 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

624
েনহারা েবগম রিফক িশকদার মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527713682 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

625
জািহদ হাসান শাহাআলম পুরুষ কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527712720 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476



626
আেলয়া েবগম iয়ািছন মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527712102 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

627
তােহরম্নেন্নছা আমজাদ মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527711907 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

628
iমামুল িশকদার আ: রuফ পুরুষ কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527712691 297৯917837 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

629
েজানােয়ত বজলু রহমান পুরুষ কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527712849 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

62৯
মাহাতুল েমালস্না সাহা আলী পুরুষ কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527719494 282539৯47৯ েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

62৯

631
মেনায়ারা েবগম আিমরম্নল মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527711931 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

632
নুর েমাহাম্মদ জাফর আলী পুরুষ কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 47175277 2977648363 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

633
জিহর হক েমালস্না কােদর েমালস্না পুরুষ কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 47175277 2968758975 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

634
গালাহ্uদ্দীন িময়া মািনক িময়া পুরুষ কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527713556 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

635
িসরাজুল iসলাম শহীদ আলী পুরুষ কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 47175277 294৯479584 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

636
েরােকয়া েবগম আuব আলী মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 47175277 2982881375 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

637
oহাব েচৗধরী মৃত - oহাব েচৗধরী পুরুষ কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 47175277 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

638
সাiদুল iসলাম সাহাদাত িশকদার পুরুষ কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 47175277 2৯473753৯৯ েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

639
বক্কর  েমালস্না কুতুব uিদ্দন পুরুষ কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 47175277 2941786392 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476



63৯
লাiলী েবগম আলাল uিদ্দন মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 47175277 298৯97৯373 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

641
আেমনা েবগম আলী েহােসন মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 47175277 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

642
সালাম িশকদার শিহদ আলী িশকদার পুরুষ কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527712413 2951444886 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

643
পারেভজ িশকদার জিলল িশকদার পুরুষ কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527713720 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

644
নাসিরন েবগম েহদােয়ত মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527712803 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

644

645
মিহেতান েনছা তাফুর েমালস্না মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527713234 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

646
সবুরন েবগম কাজীরম্নল iসরাল মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527712653 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

647
মােজদা েবগম বািক িবলস্নাহ মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527712259 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

648
তানিজলা খাতুন িনজাম িশকদার মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527751700990 2932493242 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

649
হািলমা েবগম দিবর িশকদার মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 47175277127712800 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

64৯
েরােকয়া েবগম গফুর েমালস্না মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527712406 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

651
িমজান িশকদার eিহ আলী পুরুষ কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527712538 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

652
রােশদ িশকদার রব িশকদার পুরুষ কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527713243 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

653
রহমান িশকদার গাছী রহমান পুরুষ কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527712093 293৯914৯8৯ েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476



654
শিরফা েবগম আিমরুল মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527712355 2৯3187৯585 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

655
iকলাস িশকদার আলী আক্কাস পুরুষ কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527711818 28৯5832436 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

656
রিহমা েবগম eনােয়ত িশকদার মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527712474 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

657
লািখয়া েবগম iংকর মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527713504 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

658
গফুর িশকদার মােজদ িশকদার পুরুষ কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527713605 2889572৯37 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

658

659
নাজমা েবগম হািববুর েচৗধুির মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527711817 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

65৯
রািহলা েবগম জািহদুল মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527712974 2897325678 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

661
শিহদা েবগম গফুর িশকদার মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527711824 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

662
তহিমনা েবগম iসলাম গািজ মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 47175277 2941৯58581 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

663
মাছূরা েবগম আজাদ ফরািজ মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 47175277 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

664
aেহদ িশকদার আিজজ িশকদার পুরুষ কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 47175277 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

665
ফিরদা েবগম েগালাম রহমান মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 47175277 2852527996 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

666
হািলমা েবগম eান্নান েশখ মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 47175277 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

667
জািহদুর-রহমান ফালাuিদ্দন পুরুষ কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 47175277 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476



668
মিতন আিমন আিজজ িশকদার পুরুষ কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527712486 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

669
িছিদ্দক িশকদার মুনিস িশকদার পুরুষ কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 47175277 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

66৯
নছুফা েবগম আলী িশকদার মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 47175277 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

671
েরােকয়া েবগম oহাব মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 47175277 295916761৯ েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

672
গফুর েমালস্না লিতফেমালস্না পুরুষ কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527712574 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

672

673
সমেসর আলী িশকদার েহমােয়ত িশকদার পুরুষ কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 471752771855 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

674
মাহামুদা েবগম iশারত মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527712964 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

675
সুমন েশখ আলী আকবার পুরুষ কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527712802 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

676
সিরফা েবগম সােয়র আলী মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527713177 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

677
ঝন র্া েবগম আয়নাল মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527712828 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

678
রােবয়া েবগম েমাসত্মফা েমালস্না মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527712508 289251৯৯15 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

679
আমজাদ েহােসন আশরাফ পুরুষ কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527713228 2824৯26797 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

67৯
oিহদুর-রহমান আ: মিজদ পুরুষ কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527713179 2৯651৯56৯5 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

681
খােলক িশকদার মৃত - আuয়ুব আলী পুরুষ কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527711941 2৯24313616 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476



682
শাহানাজ েবগম iছাক আলী মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527711981 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

683
জহীর আলী সাহাবুদ্দীন পুরুষ কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527712229 2971479984 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

684
সিখনা েবগম রিফক  িশকদার পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527713555 2957729149 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

685
েরেক্সানা েবগম eিনরম্নল িশকদার পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527712560 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

686
আসমা েবগম মিজবুর পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527712831 2791217378 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

686

687
মাহাবুর েশখ সিফ uদ্দীন পুরুষ কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527711901 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

688
রম্নহুল েমালস্না মৃত - ফেত আলী েমালস্না পুরুষ কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527711807 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

689
সিফর uদ্দীন সেরাuদ্দীন পুরুষ কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527712238 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

68৯
হািলমা েবগম মবেজল মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527713572 2975219৯62 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

691
মুনিজলা েবগম িমন্টু েশখ মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527000001 2962977468 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

692
আেনায়ারা েবগম তুফােজ্জল মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527712685 296936৯23৯ েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

693
েকািহনুর েবগম ফারম্নক েশখ মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527713284 2৯34186738 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

694
েকয়া খাতুন কামাল মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527713201 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

695
ফিরদা েবগম aিলদ েমালস্না মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527711902 296৯352183 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476



696
মােজদা েবগম আপত্মাব মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 471752772812 2৯৯4993765 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

697
িরয়াদুল iসলাম শিহদ িশকদার পুরুষ কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527712393 2৯5৯5৯6214 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

698
লিতফ েমালস্না কুতুব েমালস্না পুরুষ কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527712341 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

699
েমা: iবাদুর িশকদার মৃত - আuয়ৃব  িশকদার পুরুষ কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527713350 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

69৯
iেতত্মহাদুল েমালস্না েমাক্তার েমালস্না পুরুষ কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527712312 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

69৯

6৯1
িমজান েশখ iনছান েশখ পুরুষ কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527713717 2892454156 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

6৯2
রানা িশকদার আহম্মদ িশকদার পুরুষ কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527712316 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

6৯3
তানিজরম্নল িশকদার মৃত- ফজর আলী িশকদার পুরুষ কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527712609 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

6৯4
েজসিমন খাতুন হািববুর  রহমান মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 471752771219 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

6৯5
পারভীন েবগম গুলাম মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527712679 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

6৯6
েমা: হািসনা েবগম নুরম্নল হাসান মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527712165 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

6৯7
ছািববর িশকদার aিলদ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527700365 296228998৯ েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

6৯8
রম্নেবল িবশব্াস আলাuিদ্দন পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 47175277000154 2969116797 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

6৯9
সাiদুল েমালস্না হািববুর েমালস্না পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527700354 2৯344৯5815 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476



6৯৯
সামছুর রহমান মহর আলী  েমালস্না পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527712533 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

711
ৈতেয়বুর েমালস্না সিখয়াত পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527711916 27344৯5815 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

712
পিল েবগম জািহদুল মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527700110 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

713
রিফক েশখ আলী হায়দার পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527712152 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

714
েসাহাগ িশকদার হািলম িশকদার পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 471752700338 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

7 4

715
হুমায়ুন েমালস্না শাহা আলী পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527757329 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

716
oিহদ েশখ নুর মাহামুদ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527711925 129714799884- েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

717
জিসম িশকদার শাহাবুিদ্দন িশকদার পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527000753 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

718
েমাকত্মার েমালস্না লিতফ েমালস্না পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527000364 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

719
েমােকস্নসুর রহমান েগালাম পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 47175270000189 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

71৯
রাজ্জাক েশখ মজনু পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527000006 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

721
ছিনয়া েবগম নুর আিমন মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527713380 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

722
ফােতমা েবগম i াহীম খ মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527713381 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

723
শিরফ িশকদার শাহাবুিদ্দন  িশকদার পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527711062 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476



724
শিহদুল iসলাম আ: আিজজ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527703104 296৯82৯475 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

725
সায়ফুল i াহীম পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527712218 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

726
েরাসত্মম েমালস্না হুমায়ুন েমালস্না পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527712054 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

727
শাহাদু-জ্জামান আহম্মদ আলী পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527712622 27432৯4365 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

728
েমা: কামরম্নল িশকদার মৃত - শi আলী িশকদার পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527712534 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

728

729
ছািবনা েবগম আলম পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527712155 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

72৯
আসাদুল িশকদার শামসুিদ্দন িশকদার পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527713690 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

731
শাহ্আলম কােশসম পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527712107 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

732
মাসুদ রানা নুর নবী পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527712850 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

733
eনােয়ত uলস্না রাজ আলী পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 471752771136121 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

734
ফারজানা েবগম আিশকুলস্নাহ মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527712418 29279194992 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

735
আমব্ীয়া েবগম আবুল েহােসন মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527713620 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

736
আসমা েবগম iuনুস িশকদার মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527700394 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

737
সাiফুল িশকদার হািববুলস্নাহ িশকদার পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 471752771228 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476



738
েশখ িশবলী আ: আিজজ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527713011 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

739
iশারত িশকদার আিদল িশকদার পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 47175277126 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

73৯
সামাদ িশকদার শুকলাল িশকদার পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527700371 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

741
রিবয়ুল iসলাম আিমরম্নল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 471752771364 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

742
বাiিজদ িশকদার দীন েমাহাম্মদ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 47175277 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

742

743
নুরল  আিমন বাবর আলী পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 47175277 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

744
আব্দুলস্নাহ গািজ মoলাত গািজ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 47175277 2892714361 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

745
নাজমুল সাহাদাত েরজাuল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 47175277 2875359177 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

746
ফােতমা েবগম মুছা িমকদার পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527713018 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

747
iনজামুল িশকদার eস,e,মiন পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 47175277 29933151674 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

748
েগালাম রাববািন েকসমত পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 47175277 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

749
মুফােচ্ছল েহােসন আ: কুদ্দুছ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 47175277 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

74৯
সাহারা েবগম আসমত পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 47175277 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

751
েমাসত্মফা িশকদার মৃত-আ: রহমান পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 47175277 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476



752
েহাসেনয়ারা েবগম আ: কােসম পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527712105 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

753
আ: বাশার েশখ মৃত-আ: রহমান েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527713044 2৯6563172৯ েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

754
হািদuজ্জামান রিবuল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527712965 293৯12৯576 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

755
হায়তুন েবগম মাহাবুর পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527713360 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

756
সাiফুল iসলাম আশরাফ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527713312 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

756

757
ফজর আলী েমালস্না iসমাঈল েমালস্না পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527005996 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

758
আলমহগীর েমালস্না মৃত- নূর বক্স পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527713299 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

759
 েসাহরাফ িশকদার মিন িশকদার পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527712246 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

75৯
আবুল েহােসন ছাত্তার পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527712996 2853971864 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

761
ফিরদ েমালস্না রজব আলী েমালস্না পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 47175277122258 294225767৯ েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

762
েমারেশদ আলী গাজী eবারত গাজী পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527712856 29443৯41৯1 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

763
রােশদ েমালস্না েমাক্তার েমালস্না পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 4717527712630 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

764
বজলু িশকদার আনসার িশকদার পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী আলাiপুর 4 ঘাটেভাগ 47112389839464 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

765
েসতারা েবগম ফুলিময়া পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠভেভিগ 8 ঘাটেভাগ 4717527712856 2823645363 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476



766
সিমর কুমার পাল েজয্াৎৎষ চ  পাল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠভেভিগ 8 ঘাটেভাগ 4717527712140 282951723৯ েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

767
সপন কুমার পাল সুিনল কুমার পাল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠভেভিগ 8 ঘাটেভাগ 4717527713298 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

768
আেমনা েবগম আ: ছালাম হাoলাদার পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠভেভিগ 8 ঘাটেভাগ 4717527712486 29443৯4৯85 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

769
িবধান কুমার পাল মৃত-নটবর পাল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠভেভিগ 8 ঘাটেভাগ 47175277119565 2831৯৯8541 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

76৯
হারম্নণ পালoয়ান রতন পালoয়ান পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠভেভিগ 8 ঘাটেভাগ 4717527713365 2৯৯4529৯42 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

76৯

771
েমা: আফজাল েশখ মৃত- িমনহাজ েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠভেভিগ 8 ঘাটেভাগ 4717527712677 285৯46587৯ েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

772
মন্টু িশকদার ছত্তার িশকদার পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠভেভিগ 8 ঘাটেভাগ 471752773613 2৯36699৯35 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

773
িচত্ত পাল মৃত-মিতলাল পাল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠভেভিগ 8 ঘাটেভাগ 4717527712532 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

774
িদলীপ পাল লিলত েমাহন পাল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠভেভিগ 8 ঘাটেভাগ 4717527712732 2846৯61168 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

775
হািস মজুমদার মৃত-হিরদাস মজুমদার পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠভেভিগ 8 ঘাটেভাগ 4717527712532 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

776
িবমল মালী কািলচরন মালী পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠভেভিগ 8 ঘাটেভাগ 4717527716810 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

777
কৃষণ পদ মালী কালীচরন মালী পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠভেভিগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726487 2৯৯1941852 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

778
িবশব্নাথ মন্ডল মৃত-নারায়ন চ  মন্ডল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠভেভিগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726817 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

779
েগৗর চ  সরকার মৃ◌ৃত সিতস চ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠভেভিগ 8 ঘাটেভাগ 471752772554 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476



77৯
ৈসয়দ সাখাoয়াত েহােসন ৈসয়দ আজাদ আলী পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠভেভিগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726930 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

781
রনিজৎ aিধকারী  চরন দাস aিধকারী পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠভেভিগ 8 ঘাটেভাগ 4717527727040 2৯26315582 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

782
িদলীপ কুমার পাল মৃত-িকনারাম পাল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠভেভিগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726911 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

783
দীপ কুমার সরকার মািনক চ  সরকার পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠভেভিগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726478 2৯23113311 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

784
েমা: সুলতান েশখ মৃত-oয়ােজদ আলী েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠভেভিগ 8 ঘাটেভাগ 4717527725522 2৯342৯7796 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

784

785
সুজন পাল েগৗর পদ পাল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠভেভিগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726185 28৯3698785 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

786
রন্জন কুমার পাল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠভেভিগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726270 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

787
িবনয় কৃষণ পাল মৃত- হিরষদ পাল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠভেভিগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726230 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

788
সংকর কুমার পাল aমুলয্ কুমার পাল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠভেভিগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726187 2863৯79৯24 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

789
সুকুমার কুমার পাল মৃত- কািলপদ পাল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠভেভিগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726681 2857৯51147 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

78৯
পিরমল পাল েমঘনাথ পাল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠভেভিগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726993 2867566989 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

791
আব্দুল মােলক েশখ মৃত- oিফল uিদ্দন েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠভেভিগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726472 2৯61265694 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

792
িবশব্নাথ সরকার মৃত-েদেব নাথ সরকার পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠভেভিগ 8 ঘাটেভাগ 4717527725917 2৯38279347 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

793
েগালাম রসুল আবুল কােশম পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠভেভিগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726676 2977৯3744৯ েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476



794
টুম্পা রানী পাল বীরন চম  পাল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠভেভিগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726799 2843556457 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

795
েমা: আিতয়ার েশখ েমা: আবুল েহােসন পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠভেভিগ 8 ঘাটেভাগ 4717527725746 2৯98279347 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

796
ফােতমা েবগম আবু তােহর পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠভেভিগ 8 ঘাটেভাগ 4717527725711 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

797
েমা: নুরম্নল iসলাম হাoলাদার েহােসন আলী হাoলাদার পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠভেভিগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726477 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

798
েমা: েমাশােরফ ঘরামী মৃত- েখারেশদ ঘরামী পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726508 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

798

799
িনমাi চ  পাল মৃত-বরদা কামত্ম পাল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726614 286921৯934 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

79৯
নন্দ দুলাল পাল মৃত - ভুবন মহন পাল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726524 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

7৯1
েসাহাগ রায় বম&&কম চ  রায় পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726786 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

7৯2
রনিজত কুমার পাল লĀ◌ী কানত্ম পাল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726659 2৯76657262 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

7৯3
দীবাকর মালী দীন বন্ধু মালী পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726839 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

7৯4
সালাম মিলস্নক মৃত- ছুরত মিলস্নক পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527725921 285821৯243 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

7৯5
সু ত কুমার পাল রন্জন কুমার পাল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726119 28315৯164৯ েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

7৯6
েমা: মিতয়ার রহমান সরদার মৃত-েমা: নজর আলী সরদার পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726843 2৯37435825 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

7৯7
aরম্নণ কুমার কু◌ৃ◌ৃশারী েগৗর মহন কুশারী পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726794 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476



7৯8
েমা: আ: ছত্তার খান মৃত- আদম আলী খান পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726269 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

7৯9
রনিজৎ কুমার পাল িবমল কৃষণ পাল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527725638 2৯2৯৯৯6171 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

7৯৯
বলাi চ  পাল মৃত- হরিশত পাল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527725649 28৯4267178 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

811
িনতাi চ  পাল মৃত- হরিশত পাল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726738 2৯33৯৯8711 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

812
ভীম পদ রায় িহরন্নয় রায় পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726313 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

8 2

813
aিনেমস রায় মৃত-হের নাথ রায় পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726235 2৯393৯32৯9 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

814
িবশব্িজত মালী মৃত- িবমল মালী পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726627 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

815
লĀন িবশব্াস মৃত-aমূলয্ িবশব্াস পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527725948 2733721৯9৯ েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

816
নন্দ কুমার িবশব্স মৃত -েগািব  চ  িবশব্াস পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726783 2৯97৯328৯8 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

817
aরম্নন িবশব্াস মৃত-বনমালী িবশব্াস পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726969 2৯53534172 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

818
িদিলপ মালী দুলাল চ  মালী পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726993 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

819
aভয় েগািব  দাস মৃত- aননত্ম দাস পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 19640118669266800 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

81৯
aসীম মজুমদার মৃত-  aননত্ম মজুমদার পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527720529 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

821
মামত্ম মালী মৃত- িবষ্ণু চরন মালী পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726565 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476



822
িবজয় বষনত্ম মজুমদার িবশব্নাথ মজুমদার পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726214 2883৯3৯663 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

823
িমনিত মালী aমর কৃষণ মালী পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726302 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

824
িচত্ত রনজন রায় মৃত- aতুল রায় পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726153 2৯48646637 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

825
রবীন কুমার িবশব্াস মৃত ◌ু নটবর িবশব্াস পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726385 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

826
সব্পন কুমার িবশব্াস মহােদব িবশব্াস পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726168 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

826

827
তপন কুমার রায় aধীর রায় পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726166 2৯71181977 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

828
বাদল aিধকারী নারায়ন চ  aিধকারী পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726176 ৯672392৯1 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

829
জববার েশখ রহমান েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726237 2৯8৯846644 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

82৯
জািকর েহােসন মৃত - শহর আলী মাজী পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726263 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

831
মধুসুদন পাল মৃত - ভুবন মহন পাল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726243 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

832
ঠাকুর চ  পাল মৃত- তারক চ  পাল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726263 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

833
িনখল চ  পাল মৃত ◌ু রিশক লাল পাল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726240 2845182448 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

834
আেনায়ারা েবগম মৃত - জববার েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726205 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

835
রবীন চ  পাল মৃত - লĀন চ  পাল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726319 2867559912 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476



836
েমা: হাসান েশখ মৃত - iসহাক েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726315 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

837
আতােহর কাজী মৃত- iuসুফ কাজী পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726400 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

838
হািছনা েবগম েমাসােরফ েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527712486 2874928551 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

839
িবশব্িজত পাল সুেরম নাথ পাল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726060 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

83৯
েমাসত্মফা পাiক মৃত- কােসমা পাiক পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726087 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

83৯

841
েশখর িবশব্াস aরুন িবশব্াস পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527725656 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

842
স,ম,হািসবুর রহমান মৃত- েশখ হািববুলস্নাহ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726693 2831396155 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

843
েমা: iকরামুল পাiক মৃত- iসরাঈল পাiক পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527725673 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

844
বাবু কুশারী িনতাi কুশারী পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726514 2933625281 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

845
সুমমত্ম রায় মৃত - পণ্চানন রায় পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527725884 2৯76653879 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

846
সুধীর কুমার পাল মৃত ◌ু কনক চ  পাল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726593 2871335824 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

847
রািজব েশখ েমাসেলম েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726384 2৯44289887 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

848
ম্নব পাল মৃত - ধনন্জয় পাল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527712486 2853৯14142 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

849
সাiফুল খান েখাশ আলী খান পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527725688 2956529724 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476



84৯
সুভাশ চ  পাল ঠাকুর চ  পাল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726349 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

851
িচত্তরণ্জন পাল aমূলয্ কুমার পাল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726359 287786162৯ েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

852
কৃষ্ণ পদ পাল মৃত - বাবু রাম পাল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726001 282314573৯ েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

853
েমা: নুরল আমীন খান েখাশ আলী খান পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726733 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

854
জীবন পাল মৃত - যতী নাথ পাল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527000003 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

854

855
েমা: iকবাল েহােসন মৃত - আমজাদ খান পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726275 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

856
পিরমল কুমার পাল মৃত - কুন্জ িবহারী পাল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726981 2৯7৯92৯321 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

857
জয়মত্মী রায় মৃত - সুভাস রায় পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527000322 28364158৯1 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

858
িনরণ্জন িবশব্াস মৃত ◌ু লĀ◌ীকানত্ম িবশব্াস পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527712486 2966৯৯5156 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

859
জয়নাল হাoলাদার ছামছুর হাoলাদার পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527727066 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

85৯
রনিজৎ রায় মৃত - aতুল রায় পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726606 28745৯4599 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

861
সুকুমার পাল aমূলয্ পাল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527725507 2845৯1৯966 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

862
সুনীল কুমার পাল মৃত - কািলচরণ পাল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 471752772568 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

863
িলটন কুমার পাল আশুেতাষ পাল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527727065 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476



864
িবকর্মিজত  রায় িবেবকানন্দ রায় পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527725280 2873735695 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

865
িবষ্ণু পদ িবশব্াস মৃত - গিবন্দ চ  িবশব্াস পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 47175277 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

866
গীতা রানী মজুমদার েখাকন িবশব্াস পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527725547 2৯49255756 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

867
িমলন িশকদার মৃত - মিজদ িশকদার পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 470401000193 2৯43462257 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

868
েমা: মুনিজর েশখ আ: রিহম েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527712486 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

868

869
েমা: i ীস েশখ মৃত - eছহাক েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527725762 283৯৯9৯3৯6 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

86৯
েমা: রিফকুল iসলাম আিজজুর-রহমান েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726346 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

871
আ: বােরক হাoলাদার মৃত - আ: হািকম হাoলাদার পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527725610 2961228693 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

872
িবনয় িবশব্াস লĀ◌ীকানত্ম িবশব্াস পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527725739 2885642188 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

873
িনমায় চ  কুন্ডু িনতয্ানন্দ কুন্ডু পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 471752772575 29376৯8954 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

874
তপন কুমার দাস মৃত - নারায়ন চ  দাস পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726292 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

875
বরুন কুমার পাল ঠাকুর চ  পাল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726361 2৯746৯8824 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

876
িবষ্ণু কুশারী েগারাঙ্গ কুশারী পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726186 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

877
বাবু েশখ মৃত - গিণ েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726452 2946515822 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476



878
েসিলনা েবগম আমজাদ েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527712486 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

879
েমা: েসেকন্দার েশখ িসরাজ েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726577 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

87৯
েমা: েবারহান uদ্দীন েমা: মাহাবুব রহমান পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726902 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

881
েমা: েহলাল েশখ েমা: iuসুফ েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726575 284549336৯ েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

882
আলী েহােসন শিফuদ্দীন েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527725265 2৯7354৯496 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

882

883
েগৗর চ  পাল মৃত - নারায়ন চ  পাল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726023 2৯48624494 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

884
আকমান েশখ oয়ােজদ েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527725648 2৯437৯42৯9 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

885
দুলাল চ  কুন্ডু মৃত - কািল দাস কুন্ডু পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527725548 295৯278991 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

886
ভরত পাল েজয্ািতষ চ  পাল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527725548 2৯58626৯৯3 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

887
তাপস কুমার পাল মৃত -  নারায়ন চ  পাল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527728550 2814813695 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

888
েগািব  চ  পাল মৃত - রঘু◌ুনাথ পাল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527728611 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

889
েমা:িরয়াদুর-রহমান েমা: আবুল বাসার পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726244 2৯3৯295835 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

88৯
মিজর্না েবগম মৃত - জিলল েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726887 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

891
নািছমা েবগম নুর-িশকদার পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726126 2৯6187৯759 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476



892
চম্পা েবগম আলাল গাজী পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726000 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

893
েহেলনা েবগম আবুল েহােসন েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726677 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

894
নািছমা েবগম েমা:আিমর েহােসন পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726926 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

895
রুিমছা েবগম েমা: িরপন েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726903 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

896
েমা: oমর ফারুক মৃত - হরমুজ আলী েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726517 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

896

897
েযাহরা েবগম আনছার েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726539 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

898
আiশা েবগম আবুল েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527712486 2৯46751171 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

899
নজরুল iসলাম েশখ মৃত - আ: মতেলব পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527727000040 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

89৯
নািছমা েবগম iসলাম িশকদার পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726866 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

8৯1
েমা: আিজজুর-রহমান মৃত - নoেজশ আলী ফিকর পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726863 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

8৯2
সুরন্জন কুন্ডু মৃত - সুের নাথ কুন্ডু পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527720036 2948617285 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

8৯3
কমেলশ পাল আকুল চ  পাল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527727021 2৯3443257৯ েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

8৯4
েমা: েশর আলী মৃত - আত্তাপ আলী েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527725883 2892519969 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

8৯5
তপতী রানী পাল িনরা পদ পাল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 471752700067 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476



8৯6
েমা: সাiফুল েশখ মৃত - ছামছুর-রহমান েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527752988 2৯48848226 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

8৯7
জাহানারা েবগম মৃত - সােহব আলী পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527727030 2723448387 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

8৯8
আলী েহােসন আবুল কােশম পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527712486 2৯91175৯75 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

8৯9
aনুপ িবশব্াস মেনারন্জন িবশব্াস পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726612 2839924223 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

8৯৯
iকবাল েহােসন আলতাফ আকন পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527727080 2৯4188৯43৯ েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

8৯৯

911
েমা: িলটন েশখ মৃত - ছামছুর-রহমান েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527725944 287338৯81৯ েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

912
েমাশার র্ফ পাiক রoশান আলী পাiক পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726114 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

913
আবুল কালাম আকন মৃত - আ: কােদর আকন পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527000067 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

914
সিমর পাল মৃত -aিজদ পাল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527727114 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

915
আেলা মজুম্দার মৃত - aরিবন্দু মজুমদার পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 471752772634 2৯49784824 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

916
aিসত ভক্ত মৃত - রােজন ভক্ত পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726541 2৯48842457 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

917
সংকর মন্ডল সমত্মষ েমান্ডল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527725300 2৯4৯95588৯ েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

918
পিনেতাষ বাগচী aিনল বাগচী পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527712486 2734946567 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

919
সিচন রায় িবশব্নাথ রায় পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726802 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476



91৯
সনিজৎ বাগচী কািলপদ বাগচী পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 471752700007 2৯49784824 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

921
সন্জয় বাগচী aিনল বাগচী পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 471752772872 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

922
িমিহর মন্ডল মিনকামত্ম মন্ডল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527724902 2৯৯667871৯ েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

923
আরতী মিলস্নক সিমর মিলস্নক পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527724969 2৯649৯2721 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

924
শিক্ত পদ বসু মেনারন্জন বসু পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527724617 2৯49784824 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

924

925
িশবু িবশব্াস মৃত - পঞানন  িবশব্াস পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527724877 2৯54614754 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

926
তুষার মন্ডল জবাসী মন্ডল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527726876 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

927
িনম র্ল মজুমদার মৃত - পঞানন মজুমদার পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527724825 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

928
গুর পদ িবশব্াস মৃত - িবেনাদ িবশব্াস পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527712486 29853৯69৯4 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

929
িশেবন িবশব্স েগাপাল িবশব্াস পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527724973 2৯51635995 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

92৯
aরিবন্দু িবশব্াস চকেমাহন িবশব্াস পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 47175277270007 2৯75৯73846 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

931
িবকাশ aিধকারী মৃত - িবমল aিধকারী পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527724872 2৯7৯92৯313 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

932
েখাকন িবশব্াস মৃত - ঠাকুর িবশব্াস পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527724902 2৯7৯92৯313 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

933
aবনী রায় সদানন্দ রায় পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527724969 2৯6871৯342 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476



934
েগাপাল িবশব্াস মৃত - নারায়ন িবশব্স পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527724617 2৯94224251 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

935
িমলন বসু জগবন্ধু বসু পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527724877 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

936
রনিজত িবশব্াস িবজয় িবশব্াস পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527724932 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

937
শািমত্ম রাম মন্ডল মৃত - aনমত্ম মন্ডল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527725008 293৯81৯119 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

938
i ীস ফিকর মৃত - আবু বক্কর ফিকর পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527712486 2৯49246647 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

938

939
িজহাদুল মুিন্স মৃত - আ: হািকম মুিন্স পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527724940 2৯37316৯25 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

93৯
েমা: সািমম মুিন্স আহাম্মদ মুিন্স পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527724654 2৯38548932 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

941
বাবুল তালুকদার নoেশর আলী তালুকদার পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527724621 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

942
তাছিলমা েবগম আলী আজগর পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527724555 2৯5৯9৯3837 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

943
েলাকমান েহােসন মৃত - মিনরম্নদ্দীন েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527724971 2৯4৯235714 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

944
েমা: হায়দার আলী আ: কুদ্দুছ েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527725010 2৯489951152 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

945
স্মৃিত িবশব্াস পিরেতাস িবশব্াস পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527724609 28697৯7566 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

946
দুলু েশখ oিলয়ার রহমান পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527724480 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

947
রায়েজাল ফিকর জীবন ফিকর পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527724884 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476



948
কািল ঠাকুর রায় মৃত - তারাপদ রায় পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527712486 2৯5321565 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

949
 েমা: িমজান ফিকর মৃত - রােছক ফিকর পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527724145 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

94৯
iিপয়ার খান আফজাল খান পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527725073 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

951
েমা: রিবuল iসলাম েমা: আ: লিতফ েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527725240 2৯51636৯57 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

952
eনােয়ত েশখ মৃত - িতছার uদ্দীন েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 47175270000113 2৯26549৯22 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

952

953
েমা: বকু ফিকর মৃত - েদলদার আহম্মদ 

ফিকর
পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527725359 2৯65749৯8৯ েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

954
নজরম্নল iসলাম খন্দকার মৃত - নুরুল হক খন্দকার পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527725127 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

955
েবলােয়ত েমালস্না মৃত - আিনছ েমালস্না পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527725199 2৯75753289 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

956
েমা: সাখাoয়াত েহােসন মৃত - েদলদার আহম্মদ 

ফিকর
পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527725129 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

957
কুদ্দুছ ফিকর মৃত - iশারত ফিকর পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527725121 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

958
রাজ্জাক লস্কর মৃত - েরাসত্মম লস্কর পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527712486 2867735৯6৯ েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

959
আজাদ েমালস্না মৃত - মাছুম েমালস্না পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 47175277654171 298555445 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

95৯
েমা: জািকর েহােসন আকন মৃত - আ: কােদর আকন পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527654171 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

961
িফেরাজা েবগম oিলয়ার জমাদ্দার পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527725104 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476



962
জািকর খ আেনায়ার েহােসন খ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী িপঠােভাগ 8 ঘাটেভাগ 4717527725415 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

963
হািলমা েবগম iuনুছ  হাoলাদার পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527725383 2825958৯45 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

964
আমজাদ েশখ মৃত - ফিটক েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527725466 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

965
নাজমা েবগম জািমর পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527725356 2893826216 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

966
মিরয়াম রম্নহুল আিমন পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527725249 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

966

967
েদােলনা েবগম আমজাদ েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527725403 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

968
েদেলায়ার সাiদ চান্দু মৃত - হািনফ েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527712486 2931163176 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

969
েমা: িমজানুর েশখ েমা: েমাতােলব েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527725173 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

96৯
আলাuদ্দীন গাজী কােদর গাজী পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527727175 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

971
ফােতমা খাতুন আবু তােহর পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527727309 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

972
েমরী েবগম হািববুর-রহমান পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 471752700002 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

973
রিজনা েবগম েমা: আলী েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527729635 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

974
আবুল েশখ মৃত - হােনফ েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527729609 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

975
শিহদুল েশখ মৃত - আবুবক্কর েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527729190 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476



976
েজাৎসণা েবগম িসরাজ েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 110817156196 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

977
হািস েবগম বাবুল েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527728677 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

978
েহনা েবগম েমা: লালু েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527000221 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

979
তাপস মন্ডল জেগশ মন্ডল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527000029 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

97৯
মিহনারা েবগম েমা: িনজাম uিদ্দন েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527000000 2৯995৯66৯4 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

97৯

981
তাছিলমা েবগম রােসদ েচৗধরী পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527729652 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

982
িহরন েমালস্না i াহীম েমালস্না পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 47175277 2৯97715857 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

983
iিলয়াছ েশখ মৃত - ফজর েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 47175277 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

984
েমা: বাবুল েশখ আবু বক্কর েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 47175277 27429669৯2 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

985
রােফজা েবগম কিবর মুিন্স পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 47175277 2832158921 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

986
বাবুল েশখ মৃত - হােনফ েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 47175277 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

987
শািফয়া খাতুন লালিময়া পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 47175277 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

988
েলকজান বীবী আ: রিশদ েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 47175277 2৯6689৯6৯5 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

989
জাহানারা আক্তার খান জাহািঙ্গর কিবর পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 47175277 2922879499 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476



98৯
মিজর্না েবগম শাহাদাৎ েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 47175277 285৯916364 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

991
রিজনা েবগম ছিগর েমাড়ল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 47175277 2954174998 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

992
রানী েবগম নুর েমাহাম্মদ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527700453 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

993
মিনরম্নল েশখ আ: বােরক েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527729566 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

994
হািলমা েবগম কালাম হাoলাদার পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527729498 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

994

995
সিচন চকর্বত িনরান্জন চকর্বত পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527729411 282৯8673৯৯ েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

996
ফােতমা েবগম i ীস েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527729574 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

997
েদবী মন্ডল পিরেতাষ মন্ডল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527729570 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

998
শুকুর সরদার আিজজ সরদার পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527727336 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

999
আেনায়ারা েবগম রহমান েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527727963 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

99৯
রিবuল সরদার সেলমান সরদার পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527729335 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

9৯1
জিসম েশখ রিশদ েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 47175270176 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

9৯2
কিহনুর েবগম i ীস েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527724933 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

9৯3
আ: ছুবহান েশখ মৃত - মিজদ েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527729344 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476



9৯4
ঝন র্া েবগম iসরাiল েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527728590 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

9৯5
েজসিমন আক্তার iশারত েমালস্না পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 47175277297087 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

9৯6
মােজদা েবগম iসমাiল সরদার পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 470402000296 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

9৯7
রিজনা েবগম জািকর েহােসন পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527728625 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

9৯8
বাসারত েমালস্না iসলামা েমালস্না পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527000107 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

9৯8

9৯9
সামাদ েশখ গাuছ েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527728634 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

9৯৯
েসিলনা েবগম রহম েমালস্না পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527729653 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯11
iয়ার আলী তুরাফ খ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527000222 28674৯9211 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯12
রনিজতা শীল কািলপদ শীল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527729597 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯13
েমা:েসাহাগ সরদার আফজাল সরদার পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527729436 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯14
মিরয়াম আিতয়ার েমালস্না পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527729569 293744৯357 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯15
িফেরাজা েবগম আকর্াম েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527729888 28৯942493৯ েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯16
িরপন েমালস্না টুকু েমালস্না পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527729120 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯17
েফরদাuস iকরাম েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527729705 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476



৯18
েমা: মুিজবর সরদার মৃত - ছেলমান সরদার পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527729592 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯19
েহােসন েমালস্না মতেলব েমালস্না পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527728770 27346976৯6 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯1৯
মুনছুর েশখ ফজর েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527728584 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯21
েশখ আফজাল েহােসন েশখ uিজর আলী পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527729120 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯22
আকিলমা েবগম জিলল েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527729777 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯22

৯23
আবুল েহােসন আ: হািলম েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527729343 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯24
েপয়ারা েবগম জয়নাল ফরািজ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527729754 293744৯357 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯25
আলী হায়দার আ: কােশম মীর পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527729653 2৯36789567 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯26
সিখনা েবগম আ: হাসান েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527728706 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯27
েজাৎসণা েবগম হািফজুর েমাড়ল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 47175277281310 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯28
আমজাদ েশখ গাuছ েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527729639 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯29
আবু তােলব েশখ আ: হােনফ েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527729440 2৯36789567 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯2৯
সবুেরান েবগম েসকমত েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527729685 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯31
লাiলী েবগম লালন ফিকর পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527729290 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476



৯32
সুলতানা খানম কিবর েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527728583 2৯3341685৯ েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯33
েখাকন েশখ জববার েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527728372 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯34
েমা: বিদর েমালস্না েমা: েমাতােলব েমালস্না্ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527729691 283528৯41৯ েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯35
হািলমা েবগম ফজলু েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527729305 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯36
েসিলনা েবগম সামছুর িবশব্াস পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527728678 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯36

৯37
আিসয়া েবগম iuনুছ গাজী পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527728496 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯38
সাথী আক্তার তিকন েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527728776 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯39
রূপা রাজবংশী রবীন রাজবংশী পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527729621 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯3৯
রিফক েশখ তােহর েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527000003 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯41
আসমা েবগম আেনায়ারম্নল েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527729704 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯42
হােসম েমালস্না মৃত - আকামুদ্দীন েমালস্না পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 47175277 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯43
েমা: িসিদ্দক িশকদার সাদু িশকদার পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 47175277 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯44
দীন েমাহাম্মদ েশখ হািলম েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 47175277 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯45
েমাজাফ্ফার েমালস্না মকবুল েমালস্না পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 47175277 2796944399 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476



৯46
িলটন িশকদার িছিদ্দক িশকদার পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 47175277 2৯37316৯25 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯47
েমেহদী হাসান ছত্তার মৃত - আদ্দাশ েমালস্না পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 47175277 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯48
েযাহরা খানম আজাদ েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527712486 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯49
েসাহাগ েশখ আলী আকবার পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 47175277 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯4৯
রািকবুর সরদার নজরম্নল সরদার পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 47175277 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯4৯

৯51
কুদ্দুছ হাoলাদার মিজদ হাoলাদার পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 47175277 295828315 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯52
আলিঙ্গর েহােসন রিশদ েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527729557 28476৯5654 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯53
শািকলা েবগম টুকু েমালস্না পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527729576 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯54
মেনায়ারা েবগম oহাব গাজী পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 471752772871 28478937৯4 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯55
ছােলহা েবগম েসেকন্দার আলী পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527729859 2৯42789৯63 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯56
িশল্পী েবগম i াহীম েমালস্না পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527000002 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯57
িহরক েমালস্না সুলতান েমালস্না পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527725165 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯58
মােজদা েবগম জালাল uদ্দীন পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527729772 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯59
মােলক খান আদমা আলী পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527728681 2৯353৯4143 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476



৯5৯
মাহাবুর েশখ মিমন &&&uদ্দীন পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527000340 2৯34294763 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯61
আেনায়ার েমাড়ল oমর uদ্দীন েমাড়ল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527728279 289৯181115 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯62
িদলীপ পাল সুভত পাল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527729304 283565৯9956 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯63
িবকাশ পাল নিলত পাল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527728724 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯64
েমাসত্মফা েমাড়ল আকমান েমাড়ল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 47175277128719 2897325649 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯64

৯65
কৃষ্ণ চ  পাল িনমায় পাল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527728579 287997৯514 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯66
হুমায়ন েশখ েমাসত্মফা েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527729699 2৯932555৯8 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯67
মাফুজা েবগম আিজজুর-রহমান পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 47175277294310 2৯2৯459399 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯68
সাথী রানী দাস কৃষ্ণ দাস পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 471752771430 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯69
সিমর দাস হিরপদ দাস পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527724051 2858352454 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯6৯
 আয়uব েশখ েতািকন েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527724167 2795968৯61 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯71
হািলম েশখ েছদু েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527724041 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯72
নারিগস েবগম মুসত্মািফজ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527727929 2922681৯95 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯73
তপন পাল বীমল পাল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527728081 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476



৯74
মুসত্মািফজ খােলক হাoলাদার পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527727929 2৯36433726 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯75
খােলদা েবগম িলটন পাiক পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527728055 2949657794 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯76
মুরাদ কাজী আনসার কাজী পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527728037 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯77
রােছল েশখ আিমuদ্দীন েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527727759 2৯2133৯৯2৯ েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯78
েগৗতম পাল  েগাপাল পাল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527727128 2823652369 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯78

৯79
ছামছুন্নহার আকরাম পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527727124 2734317789 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯7৯
মুরিশদা েবগম আিজবার েমালস্না পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527728168 2836416414 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯81
ফারম্নক েহােসন রাজ্জাক ফিকর পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527000039 2৯23৯415৯9 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯82
হািববুর হালদার iয়াকুব হালদার পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527728001 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯83
ফিরদ আহম্মদ আ: রাজ্জাক পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527728107 2829656৯54 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯84
গফ্ফার েশখ আবদার েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 47175277 2৯3৯76844৯ েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯85
oমর েশখ আ: রাজ্জাক পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 47175277287955 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯86
মাকসুদা েবগম কােশম পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527728161 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯87
আিতয়ার হালদার েগালাপ হালদার পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527000413 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476



৯88
শািহনা েবগম আশব্াব েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527728181 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯89
রােবয়া েবগম কােশম সরদার পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 47175277 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯8৯
েহাসেনয়ারা েবগম বাবু েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 47175277 294163513৯ েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯91
িসনু েবগম সাiদুল আলী পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527750922 2৯95576752 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯92
আলস্নািদ েবগম eকতার কাজী পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 47175277263 2859652648 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯92

৯93
সািফয়া েবগম oিহদ খ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 47175277 2৯5831334 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯94
আেমনা েবগম েছাহরাফ খ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527728281 2৯39567477 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯95
আে াজা েবগম বাবু খ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 47175277 2৯213৯8299 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯96
পূিণ র্মা শীল তারাপদ শীল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527728041 2842৯268৯৯ েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯97
রম্নিবয়া েবগম মতেলব সরদার পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527719031 2৯৯193526 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯98
আিমনুর েবগম জািকর সরদার পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527728704 2835953326 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯99
রিহমা েবগম হািনফ েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527728975 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯9৯
েহনা েবগম শহীদ েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527729105 2৯33299261 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯৯1
সালমা েবগম রিফক কাজী পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527728881 2৯৯19344৯2 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476



৯৯2
হীরা েবগম জিসম খ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527728880 288৯4৯8368 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯৯3
হােজরা েবগম iuসুফ েমালস্না পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527728889 2৯4545313৯ েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯৯4
হািসনা েবগম মুজাফ্ফার কাজী পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527728871 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯৯5
আন্জীরা েবগম ছামছুর খ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527757320 2৯95576449 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯৯6
আয়শা েবগম আলম খ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527729780 285965268 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯৯6

৯৯7
আিফয়া েবগম জববার কাজী পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527728868 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯৯8
মিজর্না েবগম শাহাদত সরদার পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527729443 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯৯9
েসিলম েশখ রিফক েশখ পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527729066 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

৯৯৯
সন্জীত  পাল মৃত - aিজত পাল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 47175554664008 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

2111
লক্ষণ কুমার পাল িনতাi পদ পাল পুরুষ/মিহলা কৃিষিজবী ঘাটেভাগ 9 ঘাটেভাগ 4717527729011 েমা: মুছা েমাল্লা সবুজ 2939451476

2112 আঃ কুদ্দুস িশকদার মৃত চ নিময়া িশকদার পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 582863882911৯ 289৯৯25429 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2113 মনু মুিন্স রজ্জব মুিন্স পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638828595 2৯7311৯31৯ েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2114 আসকার আলী শাহাজান েশখ পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 58286388291৯4 279977745৯ েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2115 েহকমত গাজী রাঙ্গািময়া ঠাকুর পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638828489 2954618753 েখাকন মন্ডল 2৯28299288

ি ী ি ী ট2116 িসরাজ গাজী আল িময়া গাজী পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638828486 2৯3932৯474 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2117 iয়ার আলী িশকদার ৈতেয়ব আলী িশকদার পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 58286388291693 2৯28123326 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2118 িশপুল গাজী লরাল িময়া গাজী পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 58286388284746 299329131৯ েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2119 েরেহনা েবগম সব্াঃ মােলক েশখ মিহলা গৃিহনী চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638829622 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
211৯ আহাদ েমালয্া আহাদ েমালয্া পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638828384 2৯93785841 েখাকন মন্ডল 2৯28299288



2121 iনামুল েশখ মৃত iকলাস েশখ পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638828567 2956418229 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2122 জািকর েশখ iকলাস েশখ পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638828569 2৯55৯97268 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2123 আসমা েবগম সব্াঃ iসলাম গাজী মিহলা গৃিহনী চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638828625 299428৯891 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2124 রূপা েবগম মুরাদ গাজী পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638829577 2943741487 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2125 আিলম ঠাকুর েমাঃ তািজবর ঠাকুর পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 582863882881 2৯8187৯94৯ েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2126 মেনায়ারা েবগম সব্াঃ আহম্মদ েমালয্া মিহলা গৃিহনী চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638828819 2962341187 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2127 নাজমুল েমালয্া ছালাম েমালয্া পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638111117 2৯61262৯64 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2128 খাiরুল আলম েজানাব আলী েশখ পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638828519 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2129 শিরফুল িশকদার েছেকল িশকদার পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 58286388 2743546959 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
212৯ কালাম েমালয্া মৃত আঃ মােলক েমালয্া পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 582863882878৯ 2৯96415976 েখাকন মন্ডল 2৯28299288মৃ পুরু কৃ পু
2131 মনু েশখ শাহাদত েশখ পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 58286388287৯5 2৯৯3৯16846 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2132 আলাuিদ্দন েশখ দাuদ খান পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638111112 2971588991 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2133 েখাকন িশকদার েমাঃ iuনুস িশকদার পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638828887 2৯67266239 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2134 iয়ার আলী েশখ আরমান েশখ পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638829176 28৯6359641 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2135 iবাদ গাজী মৃত িছকু গাজী পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638828456 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2136 েমাশােরফ েশখ রহমান েশখ পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 582863882846৯ 2৯52372559 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2137 oিলয়ার েশখ মৃত মােলক েশখ পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638828672 2824৯29258 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2138 খায়রুল গাজী মহম্মদ পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638828883 273৯777827 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2139 মান্নান গাজী িনজাব গাজী পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638828879 2৯523725৯6 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
213৯ েমাস্তফা েশখ মহম্মদ পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638828561 2932764৯56 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2141 সােহব েমালয্া মৃত টুকু িময়া েমালয্া পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638829125 28397৯1854 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2142 িরজাuল েমাল্লা সােহব েমাল্লা পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638829128 2859326196 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2143 আজাদ িশকদার সুলতান পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 2৯8337৯2761274111 2843153763 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2144 মাহাবুবুর রহমান গহর িশকদার পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638827877 2874454481 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2145 রুনা খাতুন সব্াঃ কালা িময়া েশখ মিহলা গৃিহনী চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638111118 2৯49118692 েখাকন মন্ডল 2৯282992882145 রুনা খাতুন সব্াঃ কালা িময়া েশখ মিহলা গৃিহনী চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638111118 2৯49118692 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2146 িদরা গাজী চকু গাজী পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 582863882873৯ 2৯৯1৯56645 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2147 েকেজমান েমালয্া েমাশােরফ পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638828746 2859326196 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2148 আবুল মিজদ িশকদার পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 58286388 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2149 মিতয়ার েমালয্া মৃত েমাল্লা েমাজাহার uিদ্দন পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638827339 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
214৯ ফারহানা iয়াছিমন সব্াঃ েশখ মাসুদ রানা মিহলা গৃিহনী চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638828483 2824৯263৯4 েখাকন মন্ডল 2৯28299288



2151 মুরাদ েমালয্া মৃত মুজাহার পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638827317 2৯437499৯5 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2152 হান্নান েমালয্া মৃত শিরফ েহােসন েমালয্া পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638827346 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2153 আেবদ েমালয্া মৃত আমব্ার আলী েমালয্া পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 58286388275৯9 2842৯7৯663 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2154 তািজবার েমালয্া মৃত iসমাiল েমালয্া পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638825657 2738৯94491 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2155 িপয়ার েবগম সব্াঃ জাফর েমালয্া মিহলা গৃিহনী চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638827225 2939941862 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2156 মহাম্মাদ েশখ মুিজবর েশখ পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 2৯985828638111111 297৯691495 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2157 বাবু েমালয্া রিকত েমালয্া পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 4৯3 2৯9239৯567 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2158 iকরাম েশখ রাজ্জাক পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 2৯93582863811111 2873269344 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2159 জুলিফকার মহম সমাদ্দার পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638828941 2847865721 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
215৯ িজন্দার েমালয্া মৃত eেজল েমালয্া পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638827272 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288মৃ পুরু কৃ পু
2161 রায়হান েমালয্া েমাশারফ পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638111291 2৯6৯4৯৯853 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2162 তিরক েমালয্া েহমােয়ত েমালয্া পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638827461 281948845 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2163 নািসর েশখ েমাঃ আবুবক্কার েশখ পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638829513 2883৯266৯9 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2164 শািহদা েবগম iি স েশখ মিহলা গৃিহনী চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638826393 29759৯816 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2165 নাiম েমালয্া আসলাম েমালয্া পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 2৯৯25828638111111 2838583698 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2166 েমাতােলব ফরািজ মৃত লাল িময়া ছুকািত পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 582863882926৯ 29428127৯2 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2167 আক্তার ঠাকুর মৃত নরুল হক ঠাকুর পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638828868 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2168 আফরজা েবগম সব্াঃ েমাঃ হািনফ েমালয্া মিহলা গৃিহনী চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 582863882886 2৯93525939 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2169 েমাস্ত ঠাকুর রাঙা িময়া পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638828৯98 2৯৯1822148 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
216৯ েশরজন েশখ মৃত কামাল েশখ পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 582863882875 28968৯9888 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2171 জািমর েমালয্া iuসুফ েমালয্া পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 582863882912৯ 2৯32441736 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2172 নজরুল iসলাম রায়হান েশখ পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638828831 284৯632955 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2173 আেনায়ারা েবগম সব্াঃ আনসার েশখ মিহলা গৃিহনী চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638824৯78 2736৯416৯3 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2174 বাচ্চু েমালয্া েরাকসানা েবগম পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638825674 2873585843 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2175 িঝন্না েবগম সব্াঃ আলািমন েশখ মিহলা গৃিহনী চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 58286388285৯8 নাi েখাকন মন্ডল 2৯282992882175 িঝন্না েবগম সব্াঃ আলািমন েশখ মিহলা গৃিহনী চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 58286388285৯8 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2176 মুরাদ আলী েমাঃ শামছু েমালয্া পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638828276 2৯35৯24871 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2177 েখারেশদ েশখ েমাঃ েখারেশদ েশখ পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638828449 2৯42213987 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2178 হায়দার আলী রাজ্জাক ফিকর পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638828441 2৯89511866 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2179 জাহাঙ্গীর সরদার মৃত হাজারী সরদার পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638826488 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
217৯ নেরন ঋিষ মেনাহর িবশব্াস পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638828661 2963988996 েখাকন মন্ডল 2৯28299288



2181 রিন েবগম সব্াঃ শাহাবুর েশখ মিহলা গৃিহনী চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 582863882876৯ নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2182 শুকুেরান েবগম সব্াঃ িজল্লাল শরীফ মিহলা গৃিহনী চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638829174 2992258149 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2183 রিহমা েবগম সব্াঃ মৃত রজ্জাক ফরাজী মিহলা গৃিহনী চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 2৯৯955582863811111 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2184 েমাঃ েমাজােম্মল খান েসাহরাব খান পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 58286388257৯8 2869137791 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2185 শিফহারা েবগম সব্াঃ জাহাঙ্গীর েশখ মিহলা গৃিহনী চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638829248 29825646 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2186 রূপবান েবগম সব্াঃ মােলক ফরাজী মিহলা গৃিহনী চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638827279 29926867৯1 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2187 িসহাব েমালয্া টুকু েমালয্া পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638827274 2859893498 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2188 আেলয়া েবগম সব্াঃ িজয়াব েমালয্া মিহলা গৃিহনী চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 58223599৯৯6৯ 2785432473 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2189 টুকু েমালয্া িরজ্জাক েমালয্া পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638827398 2742394691 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
218৯ িরজাuল খান িফনাল uল্লাহ পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638834675 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288পুরু কৃ পু
2191 িবল্লাল েমালয্া েরেজা েমালয্া পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638827637 289413342 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2192 িমজান েমালয্া গাuছ েমালয্া পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 2৯965828638111111 286311৯2৯7 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2193 িদদার েমালয্া ফােয়ক েমালয্া পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 582863882764৯ 28৯3786845 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2194 ছালাuিদ্দন েমালয্া আিমর েমালয্া পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638827282 2874৯11714 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2195 নািশর েমালয্া হগারুন েমালয্া পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 582863882768৯ 29792৯3899 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2196 েমেহরুন েবগম সব্াঃ বাবলু মিহলা গৃিহনী চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638827695 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2197 ফরহাদ েমালয্া বাকা েমালয্া পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638827629 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2198 কােছদ েমালয্া বাহার েমালয্া পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 37৯৯348659889 299268711 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2199 আছাদ েমালয্া মৃত আিজজ েমালয্া পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638829552 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
219৯ বাবু েমালয্া রিকত েমালয্া পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638828396 2৯48645841 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
21৯1 বািক েমালয্া নুেরা েমালয্া পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638827272 29747৯9364 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
21৯2 নাছিরন েবগম সব্াঃ সাহাবুিদ্দন মিহলা গৃিহনী চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638827268 294355725৯ েখাকন মন্ডল 2৯28299288
21৯3 মুন্নাত েমালয্া নিজবর েমালয্া পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638827294 2৯758৯1147 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
21৯4 iসলাম েমালয্া েমাজাফর েমালয্া পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638827632 2৯8233884৯ েখাকন মন্ডল 2৯28299288
21৯5 iনামুল েমালয্া মেয়ন েমালয্া পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638827731 295৯276298 েখাকন মন্ডল 2৯2829928821৯5 iনামুল েমালয্া মেয়ন েমালয্া পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638827731 295৯276298 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
21৯6 uসমান ফরািজ পুরুষ গৃিহনী চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638827736 298233884৯ েখাকন মন্ডল 2৯28299288
21৯7 মাবু েমালয্া েমাসেলম েমালয্া পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638827477 2৯61879122 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
21৯8 দীপ েশখ আিনস েশখ পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638827731 288233884৯ েখাকন মন্ডল 2৯28299288
21৯9 রিবuল iসলাম িফনাল uল্লাহ পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 58286388288৯1 2892৯3853 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
21৯৯ আিকজুল েখাকা েশখ পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638827853 2৯35931345 েখাকন মন্ডল 2৯28299288



2211 oিহদুল েমালয্া শাহাজান েমালয্া পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 582863882৯648 2৯793852৯৯ েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2212 জািহদ েমালয্া আেরফুল েমালয্া পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638827814 2953143816 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2213 মােজদা েবগম সব্াঃ রািহদুল েমালয্া মিহলা গৃিহনী চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638827847 2৯5৯742788 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2214 িলটন েমালয্া রিশদ েমালয্া পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638838729 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2215 রাকুল সরদার আব্দুল হক পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638827819 2৯93843335 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2216 আকবর েশখ মােজদ েশখ পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638828891 2৯51389193 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2217 মিকত েমালয্া ফজলু েমালয্া পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 58286388277৯4 2৯39568812 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2218 ফিরদ েশখ হািকম েশখ পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638829548 2৯৯527218 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2219 হািফজুর েশখ রাজ্জাক েশখ পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638827981 2868267853 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
221৯ তুিহন েশখ নিজর েশখ পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 2৯৯35828638111511 2994988952 েখাকন মন্ডল 2৯28299288তু পুরু কৃ পু
2221 েবারান েমালয্া iয়ার েমালয্া পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 2৯915828638111111 2983417724 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2222 আিলম মুিন্স কামরুল iসলাম পুরুষ কৃষক বামনডাঙ্গা 5নং ঘাটেভাগ 2৯৯15828638111411 2971799525 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2223 েশখ েমাহাম্মদ আলী িসিদ্দকুর রহমান পুরুষ কৃষক বামনডাঙ্গা 5নং ঘাটেভাগ 58286388262৯2 295৯391993 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2224 শিফকুল েশখ শাখাoয়াত েশখ পুরুষ কৃষক বামনডাঙ্গা 5নং ঘাটেভাগ 5828638825114 2৯8347821 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2225 আশরাফ আলী জিলল েশখ পুরুষ কৃষক বামনডাঙ্গা 5নং ঘাটেভাগ 5828638824972 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2226 নুরজাহান সব্াঃ কিরম েশখ মিহলা গৃিহনী বামনডাঙ্গা 5নং ঘাটেভাগ 582863882534 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2227 সালমা েবগম oিহদুল েমালয্া মিহলা গৃিহনী বামনডাঙ্গা 5নং ঘাটেভাগ 5828638824৯92 295৯3979৯7 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2228 েমান্নাদ েশখ ছেবদ েশখ পুরুষ কৃষক বামনডাঙ্গা 5নং ঘাটেভাগ 5828638824911 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2229 iনামুল েশখ iছাক েশখ পুরুষ কৃষক বামনডাঙ্গা 5নং ঘাটেভাগ 5828638825118 2৯83478728 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
222৯ তিরক েশখ জীন্দার েশখ পুরুষ কৃষক বামনডাঙ্গা 5নং ঘাটেভাগ 5828638824৯61 286৯747791 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2231 মিফজ নিজর তালুকদার পুরুষ কৃষক বামনডাঙ্গা 5নং ঘাটেভাগ 582863882628৯ নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2232 িজল্লাল িমনা কালা িমনা পুরুষ কৃষক নড়িনয়া 5নং ঘাটেভাগ 5828638826724 2977651872 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2233 মিনরুজ্জামান আঃ রাজ্জাক তরফদার পুরুষ কৃষক বামনডাঙ্গা 5নং ঘাটেভাগ 5828638111122 2৯3৯733671 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2234 েরখা েবগম েমাঃ iয়ািহয়া েমালয্া মিহলা গৃিহনী বামনডাঙ্গা 5নং ঘাটেভাগ 5828638824928 2982922737 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2235 লাহু েশখ দুরজান েশখ পুরুষ কৃষক বামনডাঙ্গা 5নং ঘাটেভাগ 5828638824958 2969635৯4 েখাকন মন্ডল 2৯282992882235 লাহু েশখ দুরজান েশখ পুরুষ কৃষক বামনডাঙ্গা 5নং ঘাটেভাগ 5828638824958 2969635৯4 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2236 ফারুক েশখ আশরাফ েশখ পুরুষ কৃষক বামনডাঙ্গা 5নং ঘাটেভাগ 2৯945828638111111 2943644919 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2237 েরেসলা েবগম েতাপাল সরদার মিহলা গৃিহনী বামনডাঙ্গা 5নং ঘাটেভাগ 5828638826596 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2238 iকু িমনা uতার uিদ্দন িমনা পুরুষ কৃষক নড়িনয়া 5নং ঘাটেভাগ 58286388267335 2962979243 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2239 শাiদুল েশখ লতফার েশখ পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638828379 2৯35495434 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
223৯ েমাঃ েমাজােম্মল খান আরাফাত েশখ পুরুষ কৃষক বামনডাঙ্গা 5নং ঘাটেভাগ 5828638361131 2943644919 েখাকন মন্ডল 2৯28299288



2241 জুিরয়া েবগম েমাঃ জুেয়ল েশখ মিহলা গৃিহনী বামনডাঙ্গা 5নং ঘাটেভাগ 5828638824947 2838972875 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2242 েগালাম েশখ িসরাজ েশখ পুরুষ কৃষক বামনডাঙ্গা 5নং ঘাটেভাগ 5828638825৯৯5 2875432128 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2243 জুেলখা েবগম মিত েমালয্া পুরুষ কৃষক বামনডাঙ্গা 5নং ঘাটেভাগ 5828638836759 2৯9৯441৯57 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2244 আিনছ েশখ খােলক েশখ পুরুষ কৃষক বামনডাঙ্গা 5নং ঘাটেভাগ 5828638826৯51 27423359৯৯ েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2245 আেলয়া েবগম মেয়ন uিদ্দন মিহলা গৃিহনী নড়িনয়া 5নং ঘাটেভাগ 2৯985828638111 2977232849 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2246 েরােকয়া েবগম েমাকেছদ িবশব্াস মিহলা গৃিহনী নড়িনয়া 5নং ঘাটেভাগ 5828638826994 2874977197 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2247 রুপা েবগম রমজান েমালয্া মিহলা গৃিহনী নড়িনয়া 5নং ঘাটেভাগ 31182675811358৯ 2৯৯6254953 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2248 সােলহা েবগম oিলয়ার মিহলা গৃিহনী নড়িনয়া 5নং ঘাটেভাগ 5828638826818 2৯9958৯898 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2249 িলটু েমালয্া ৈসয়দ েমালয্া পুরুষ কৃষক নড়িনয়া 5নং ঘাটেভাগ 5828638826৯15 2949426899 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
224৯ আলী আহেম্মদ েমাসেলম েশখ পুরুষ কৃষক নড়িনয়া 5নং ঘাটেভাগ 5828638828893 2৯41449568 েখাকন মন্ডল 2৯28299288পুরু কৃ
2251 িকবিরয়া েমালয্া ছালাম েমালয্া পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 582863883173৯ 2৯৯962498 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2252 েদেলায়ার েশখ েনদু েশখ পুরুষ কৃষক নড়িনয়া 5নং ঘাটেভাগ 5828638828328 286979৯92৯ েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2253 আিকদুল গাজী ছকু গাজী পুরুষ কৃষক নড়িনয়া 5নং ঘাটেভাগ 5828638828741 2৯112৯937 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2254 নবীরু িশকদার আবু বকর েশখ পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638828361 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2255 শিহদুল iসলাম আবু বকর েশখ পুরুষ কৃষক নড়িনয়া 5নং ঘাটেভাগ 582863882882৯ 2815586124 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2256 েসাহাগ েশখ েরাকা েশখ পুরুষ কৃষক নড়িনয়া 5নং ঘাটেভাগ 5828638111554 2৯62544634 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2257 লালমিত েবগম েবল্লাল েশখ মিহলা গৃিহনী নড়িনয়া 5নং ঘাটেভাগ 5828638828776 2৯39567493 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2258 কুিট েবগম আঃ হাi মিহলা গৃিহনী চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 3362413131331331 283946377 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2259 আহাদ েমালয্া eেজল েমালয্া পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638829115 2৯652658৯7 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
225৯ হািরসন েবগম জািমল েশখ মিহলা গৃিহনী চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 2৯895828638111111 28545৯8295 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2261 পারিভন েবগম নািসম েমালয্া মিহলা গৃিহনী চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638841146 297247৯127 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2262 লাভলু েশখ বজলু েশখ পুরুষ কৃষক বামনডাঙ্গা 5নং ঘাটেভাগ 2৯925828638111111 299329131৯ েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2263 িবথী েবগম েমাঃ েহদােয়ত েশখ মিহলা গৃিহনী বামনডাঙ্গা 5নং ঘাটেভাগ 2৯995828638825111 29436449৯৯ েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2264 িমরাজ কাজী ছাকাoয়াত কাজী পুরুষ কৃষক বামনডাঙ্গা 5নং ঘাটেভাগ 2৯9৯5828638111111 286446৯4৯9 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2265 আছাদ েমালয্া বদন েমালয্া পুরুষ কৃষক বামনডাঙ্গা 5নং ঘাটেভাগ 5828638827257 2733265776 েখাকন মন্ডল 2৯282992882265 আছাদ েমালয্া বদন েমালয্া পুরুষ কৃষক বামনডাঙ্গা 5নং ঘাটেভাগ 5828638827257 2733265776 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2266 আক্কাছ েমালয্া কিরম েশখ পুরুষ কৃষক বামনডাঙ্গা 5নং ঘাটেভাগ 5828638834267 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2267 রুেবল েমালয্া বুলু েমালয্া পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638828436 2৯31798292 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2268 রুেবল েশখ আiব েশখ পুরুষ কৃষক বামনডাঙ্গা 5নং ঘাটেভাগ 5828638824987 296৯437962 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2269 শাহাবুল েমালয্া আজাহার েমালয্া পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638826384 296৯751417 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
226৯ আদুল্লা ছেলম েশখ পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638835679 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288



2271 ছিন েশখ শুকুর েশখ পুরুষ কৃষক বামনডাঙ্গা 5নং ঘাটেভাগ 2৯৯3582863811171 29561614৯9 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2272 শিহদ তালুকদার বাবন তালুকদার পুরুষ কৃষক বামনডাঙ্গা 5নং ঘাটেভাগ 5828638826447 2891413243 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2273 হান্নান েশখ গাuছ েশখ পুরুষ কৃষক বামনডাঙ্গা 5নং ঘাটেভাগ 5828638826176 2975786422 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2274 মিনর েমালয্া আসলাম েশখ পুরুষ কৃষক বামনডাঙ্গা 5নং ঘাটেভাগ 5828638826132 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2275 শািহদুল মফেজল পুরুষ কৃষক বামনডাঙ্গা 5নং ঘাটেভাগ 5828638825417 2941569৯2৯ েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2276 শিফকুল iসলাম েমাতােলব েমালয্া পুরুষ কৃষক বামনডাঙ্গা 5নং ঘাটেভাগ 582863811112৯ 2869971336 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2277 ফােতমা েবগম রিবuল িশকদার মিহলা গৃিহনী বামনডাঙ্গা 5নং ঘাটেভাগ 372834৯111877 283৯444923 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2278 মঈন uিদ্দন ফহম uিদ্দন সরদার পুরুষ কৃষক বামনডাঙ্গা 5নং ঘাটেভাগ 5828638825532 2853183853 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2279 আছাদ েশখ ফজলু েশখ পুরুষ কৃষক বামনডাঙ্গা 5নং ঘাটেভাগ 582863886539 28778615৯8 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
227৯ চানিময়া েশখ রিশদ পুরুষ কৃষক বামনডাঙ্গা 5নং ঘাটেভাগ 5828638825454 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288পুরু কৃ
2281 মান্নান েশখ হাসান পুরুষ কৃষক বামনডাঙ্গা 5নং ঘাটেভাগ 582863882548৯ 2৯54969835 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2282 aেলদ েশখ িছিদ্দক েশখ পুরুষ কৃষক বামনডাঙ্গা 5নং ঘাটেভাগ 58286388348262 29411৯1329 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2283 আিকদুল েমালয্া হািববুর েমালয্া পুরুষ কৃষক বামনডাঙ্গা 5নং ঘাটেভাগ 5828638834267 2৯657712৯4 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2284 রুপালী খাতুন পলাশ গাজী মিহলা গৃিহনী চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 582863882857৯ 2৯39926471 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2285 জািকর িমনা আলতাফ পুরুষ কৃষক বামনডাঙ্গা 5নং ঘাটেভাগ 582863882547৯ 2966116877 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2286 আবুল খােয়র জাফর েশখ পুরুষ কৃষক বামনডাঙ্গা 5নং ঘাটেভাগ 5828638825493 2859191557 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2287 নািসর েশখ বকুল পুরুষ কৃষক বামনডাঙ্গা 5নং ঘাটেভাগ 5828638826195 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2288 ৈসেয়দ িমনা সিরফ িমনা পুরুষ কৃষক বামনডাঙ্গা 5নং ঘাটেভাগ 582863882542৯ 2941869228 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2289 iকবাল তালুকদার সেরাজ পুরুষ কৃষক বামনডাঙ্গা 5নং ঘাটেভাগ 5828638261৯4 299255514৯ েখাকন মন্ডল 2৯28299288
228৯ বুলু িমনা আবুল িমনা পুরুষ কৃষক বামনডাঙ্গা 5নং ঘাটেভাগ 58286388254৯৯ নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2291 iিররুজ্জামান মৃত হাসান েশখ পুরুষ কৃষক বামনডাঙ্গা 5নং ঘাটেভাগ 5828638825395 2942441৯69 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2292 কািলনারা খাতুন হািববুর রহমান মিহলা গৃিহনী চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 582863882842৯ 2837788958 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2293 জুবােয়র েশখ জাফর েশখ পুরুষ কৃষক বামনডাঙ্গা 5নং ঘাটেভাগ 2৯৯75828638148411 2739355347 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2294 দীন iসলাম েগালাম পুরুষ কৃষক বামনডাঙ্গা 5নং ঘাটেভাগ 5828638825334 28371182৯4 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2295 হাসান েমালয্া নুরিময়া েমালয্া পুরুষ কৃষক বামনডাঙ্গা 5নং ঘাটেভাগ 5828638825546 295763817৯ েখাকন মন্ডল 2৯282992882295 হাসান েমালয্া নুরিময়া েমালয্া পুরুষ কৃষক বামনডাঙ্গা 5নং ঘাটেভাগ 5828638825546 295763817৯ েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2296 টুটুল িমনা আিতয়ার িমনা পুরুষ কৃষক বামনডাঙ্গা 5নং ঘাটেভাগ 58286388254৯7 2597৯22385 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2297 সামছুল হুদা খােলক েমালয্া পুরুষ কৃষক বামনডাঙ্গা 5নং ঘাটেভাগ 5828638824৯6৯ 284৯249171 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2298 নাজমুল েমালয্া সাiদ েমালয্া পুরুষ কৃষক বামনডাঙ্গা 5নং ঘাটেভাগ 5828638824959 2948561188 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2299 িবল্লাল িমনা ছেলমান িমনা পুরুষ কৃষক বামনডাঙ্গা 5নং ঘাটেভাগ 5828638825482 297৯৯53215 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
229৯ মাসুদ েমালয্া হাসান েমালয্া পুরুষ কৃষক বামনডাঙ্গা 5নং ঘাটেভাগ 582863882645৯ 2৯5763817৯ েখাকন মন্ডল 2৯28299288



22৯1 বাবুল েমালয্া iমান েশখ পুরুষ কৃষক বামনডাঙ্গা 5নং ঘাটেভাগ 5828638836614 2৯25৯৯3212 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
22৯2 বিদর েমালয্া iমান েমালয্া পুরুষ কৃষক বামনডাঙ্গা 5নং ঘাটেভাগ 58286388253৯৯ 2844615666 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
22৯3 বাবর িবশব্াস রাজা িময়া িবশব্াস পুরুষ কৃষক নড়িনয়া 5নং ঘাটেভাগ 5828638826988 2847663219 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
22৯4 তিরকুল েমালয্া সাiদ েমালয্া পুরুষ কৃষক নড়িনয়া 5নং ঘাটেভাগ 5828638826811 2৯3422847 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
22৯5 টুকু েমালয্া দিরর েমালয্া পুরুষ কৃষক নড়িনয়া 5নং ঘাটেভাগ 5828638827964 2৯৯5৯৯3212 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
22৯6 মিতয়ার েমালয্া আঃ মােলক েমালয্া পুরুষ কৃষক নড়িনয়া 5নং ঘাটেভাগ 5828638826968 2৯332৯1835 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
22৯7 বাদশা েমালয্া দরেবশ েমালয্া পুরুষ কৃষক নড়িনয়া 5নং ঘাটেভাগ 5828638827125 2858284838 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
22৯8 মন্টু েমালয্া মুিজবার েমালয্া পুরুষ কৃষক নড়িনয়া 5নং ঘাটেভাগ 5828638826773 2৯74361858 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
22৯9 আকতার েমালয্া মৃত iি স আলী েমালয্া পুরুষ কৃষক নড়িনয়া 5নং ঘাটেভাগ 2৯7৯5828638111111 2৯55342639 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
22৯৯ iকরাম িমনা েমাঃ মুকুল েশখ পুরুষ কৃষক নড়িনয়া 5নং ঘাটেভাগ 5828638825319 2৯28299289 েখাকন মন্ডল 2৯28299288মুকু পুরু কৃ
2311 কােছদ িমনা মৃত ছেরায়ার িমনা পুরুষ কৃষক নড়িনয়া 5নং ঘাটেভাগ 5828638825429 28686842৯5 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2312 আেয়ব েমালয্া েমাঃ ছাiফুল েশখ পুরুষ কৃষক নড়িনয়া 5নং ঘাটেভাগ 5828638825329 2৯28299288 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2313 iয়ার আলী েশখ আেয়ন uিদ্দন পুরুষ কৃষক নড়িনয়া 5নং ঘাটেভাগ 5828638825346 2৯28299288 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2314 রািহলা েবগম েমাঃ মুকুল েশখ মিহলা গৃিহনী চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638111122 2৯74592518 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2315 বানী ত মালাকার িনম র্ল মালাকার পুরুষ কৃষক েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 582863883213৯ 2৯93666213 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2316 কমালাশীষ রায় েগৗর রায় পুরুষ কৃষক েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 5828638832792 2৯49724952 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2317 চপলা দাস হিরদাস দাস পুরুষ কৃষক নড়িনয়া 5নং ঘাটেভাগ 5828638825123 2৯28292396 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2318 িবকাশ চ  রায় মৃত শারদা রায় পুরুষ কৃষক েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 582863883278 2৯86622৯89 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2319 কািলপদ িবশব্াস মৃত েবৗদ্ধনাথ িবশব্াস পুরুষ কৃষক েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 5828638832253 2৯৯9624297 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
231৯ িলকু মহলদার িনম র্ল মহলদার মিহলা গৃিহনী েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 2৯৯6582863811221 2৯44939441 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2321 ভারতী গাiন িদপু গাiন মিহলা গৃিহনী েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 5828638822823 2৯9৯722313 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2322 িবনয় মালাকার বাবুরাম মালাকার পুরুষ কৃষক েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 582863883216৯ 2866588868 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2323 হিরচ দ মন্ডল ঠাকুর মন্ডল পুরুষ কৃষক েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 5828638832891 2৯৯37518৯5 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2324 িরতা রানী রায় িনতাi চ  রায় মিহলা গৃিহনী েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 5828638811958 2৯29636341 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2325 রিবতা দাস মহােদব দাস মিহলা গৃিহনী িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 582863882৯397 2৯৯27৯3825 েখাকন মন্ডল 2৯282992882325 রিবতা দাস মহােদব দাস মিহলা গৃিহনী িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 582863882৯397 2৯৯27৯3825 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2326 েদ ত ধর নারায়ন ধর পুরুষ কৃষক েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 58286388322৯1 2891545848 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2327 িবনা েগালদার শংকর েগালদার মিহলা গৃিহনী িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 5828638832863 2৯৯37528৯5 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2328 লাভলী রায় বিঙ্কম চ  রায় মিহলা গৃিহনী িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 5828638837434 2৯389৯6424 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2329 পিরমল রায় মৃত পশুপিত রায় পুরুষ কৃষক েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 5828638832779 2978581438 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
232৯ কািলকান্ত হীরা মৃত হিরেমাহন হীরা পুরুষ কৃষক েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 5828638832৯93 2৯617521৯2 েখাকন মন্ডল 2৯28299288



2331 বরুন বাগচী মৃত নেরন বাগচী মিহলা গৃিহনী িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 58286388328৯2 2৯62544641 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2332 নীলা বাগচী ভিগরত বাগচী মিহলা গৃিহনী িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 5828638832911 27617521৯2 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2333 িনতুল হীরা মৃত বাবুরাম িহরা মিহলা গৃিহনী েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 58286388319৯3 2৯752563৯6 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2334 িদিপ্ত বাগচী সুিজত বাগচী পুরুষ কৃষক েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 5828638832668 2৯9117৯794 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2335 কাশ মজুমদার মহােদব মজুমদার পুরুষ কৃষক েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 5828638832363 2৯৯2343657 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2336 িশিশর মালাকার শরৎ মালাকার পুরুষ কৃষক েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 5828638832411 2৯752573৯6 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2337 সুিচ া মুখািজর্ aজয় মুখািজর্ মিহলা গৃিহনী েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 5828638831944 2865719794 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2338 কংকন দাস aেশাক দাস মিহলা গৃিহনী েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 5828638818৯9 2৯48764779 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2339 েগৗরী aিধকারী িবন্দু ভূষণ aিধকারী মিহলা গৃিহনী েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 582863883253৯ 2৯779447৯1 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
233৯ মিনষা িবশব্াস নয় িবশব্াস মিহলা গৃিহনী েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 5828638831836 2৯31882279 েখাকন মন্ডল 2৯28299288গৃ
2341 কুশাল মালাকার মৃত যিতন মালাকার পুরুষ কৃষক েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 5828638831816 2৯47375318 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2342 গেনশ রায় মৃত uেপ  নাথ রায় পুরুষ কৃষক েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 58286388332854 2৯48765779 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2343 পঞ্চা িকত্তুর্িনয়া রিবন িকত্তুর্িনয়া পুরুষ কৃষক েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 5828638831985 2826764657 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2344 সিবতা চকর্বত তপন চকর্বত পুরুষ কৃষক েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 5828638831945 2৯2৯534৯84 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2345 েভালানাথ মালাকার মৃত হীরামন মালাকার পুরুষ কৃষক েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 582863883273৯ 2885896265 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2346 ছন্দা ৈবরাগী aসীম ৈবরাগী মিহলা গৃিহনী েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 5828638831916 2৯46752975 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2347 গকুল শীল মৃত কািলপদ শীল পুরুষ কৃষক েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 5828638831892 2৯275952৯9 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2348 ঊষা রানী িবশব্াস িবেরন িবশব্াস মিহলা গৃিহনী েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 5828638831956 2৯66752975 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2349 িবেবচ্ছু হীরা িবশব্েদব হীরা পুরুষ কৃষক েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 582863883191৯ 2৯39956৯31 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
234৯ িলটন কুমার ৈবরাগী মৃত নের নাথ ৈবরাগী পুরুষ কৃষক েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 5828638831996 2৯46752975 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2351 পঞ্চানন িবশব্াস মৃত িবহারী িবশব্াস পুরুষ কৃষক েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 5828638831847 2৯36628913 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2352 সুধাংশু ৈবরাগী কৃষ্ণধর ৈবরাগী পুরুষ কৃষক েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 582863883274 2৯36727944 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2353 িনপা ধর হিরঠাকুর ধর মিহলা গৃিহনী েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 5828638111137 2৯39915171 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2354 aিভিজত মহলী মধসূদন মহলী পুরুষ কৃষক েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 582863883219৯ 2৯36627916 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2355 ভরত মিল্লক ফুল্ল মিল্লক পুরুষ কৃষক েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 5828638832675 2৯36727913 েখাকন মন্ডল 2৯282992882355 ভরত মিল্লক ফুল্ল মিল্লক পুরুষ কৃষক েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 5828638832675 2৯36727913 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2356 িনম র্ল মালাকার মৃত ে ানাচায র্ মালাকার পুরুষ কৃষক েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 5828638832৯15 2৯৯4792262 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2357 েগাপানাথ রায় ভাষারাম রায় মিহলা গৃিহনী েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 5828638832593 2৯36627913 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2358 বীর সরকার মৃত কুমুদ সরকার পুরুষ কৃষক েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 5828638832928 2৯৯4612599 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2359 পলাশ বালা রিবদাস বালা পুরুষ কৃষক েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 2৯৯15828638811 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
235৯ িচত্তরঞ্জন েপাদ্দার কািলপদ েপাদ্দার পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 5828638829৯87 2৯72729813 েখাকন মন্ডল 2৯28299288



2361 রাণী িবশব্াস ফুল্ল িবশব্াস মিহলা গৃিহনী েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 5828638831835 2৯64929873 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2362 মেহশ বাiন মধুসূদন বাiন পুরুষ কৃষক েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 5828638832533 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2363 দুলী মালাকার কািল ঠাকুর মালাকার মিহলা গৃিহনী েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 582863883256৯ 2৯42791366 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2364 তুষার ৈবরাগী ৈশেলন মিল্লক পুরুষ কৃষক েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 58286381111৯9 2৯55929748 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2365 েসানাময়ী মালাকার সব্রুপ মালাকার মিহলা গৃিহনী েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 5828638832522 2৯7112৯716 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2366 জাহাঙ্গীর েমালয্া শহর েমালয্া পুরুষ কৃষক েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 5828638832329 2৯42425৯1 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2367 িদেনশ দাশ েদবনাথ দাশ পুরুষ কৃষক েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 5828638832736 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2368 রীনা িকত্তুর্নীয়া aেশাক িকত্তুর্নীয়া মিহলা গৃিহনী েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 5828638831931 2৯98559871 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2369 চয়ন হীরা মৃত চন্ডীচরণ হীরা পুরুষ কৃষক েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 5828638832775 2৯92998391 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
236৯ সুেকশ মজুমদার সচীন মজুমদার পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 582863882৯68৯ 2৯6344834৯ েখাকন মন্ডল 2৯28299288সু জু জু পুরু কৃ
2371 িনতাi রায় বােজ নাথ রায় পুরুষ কৃষক েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 5828638832696 2995422777 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2372 সুবীর সরকার সুকুমার সরকার পুরুষ কৃষক েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 5828638832৯62 2৯38138৯৯1 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2373 সশানী িবশব্াস মরমানন্দ িবশব্াস পুরুষ কৃষক েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 5828638832৯6৯ 2৯9241123 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2374 তরুন বাগচী মৃত নেরন বাগচী পুরুষ কৃষক েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 5828638832924 2৯74592339 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2375 সুমন েশখ েমাঃ মুিজবর েশখ পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 2৯৯4582863811391 2৯72৯75543 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2376 িবেনাদ মজুমদার মিনকান্ত মজুমদার পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 582863882৯645 2৯92998373 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2377 কল্পনা রানী সাহা েগৗর কুমার সাহা মিহলা গৃিহনী িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 5828638831655 2৯7৯1593৯9 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2378 শািহদা েবগম রিফক সরদার মিহলা গৃিহনী িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 5828638879515 2৯47375377 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2379 িজল্লাল আলী মৃত েমাঃ জবব্ার আলী েশখ পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 5828638831636 2৯63548835 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
237৯ iমদাদুল ফরাজী মৃত আঃ ছত্তার ফরাজী পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 5828638831591 2৯39568799 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2381 মানজার েমালয্া েসেকল uিদ্দন েমালয্া পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 582863882955৯ 2৯593738৯8 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2382 বৃিষ্ট সাহা রাজু সাহা মিহলা গৃিহনী িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 2৯৯35828638111211 2৯3469838৯ েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2383 ভাত বালা মৃত সুেরন বালা পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 5828638831457 2৯৯৯897৯৯1 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2384 মাসুম মিল্লক আলী মিল্লক পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 2৯৯55828638111111 2823566129 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2385 েসাহরাব মিল্লক মৃত মিমনুিদ্দন মিল্লক পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 582863883159৯ 283361৯৯53 েখাকন মন্ডল 2৯282992882385 েসাহরাব মিল্লক মৃত মিমনুিদ্দন মিল্লক পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 582863883159৯ 283361৯৯53 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2386 েরেহনা খাতুন হারুন মিল্লক মিহলা গৃিহনী িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 5828631595 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2387 েরজাuল মিল্লক মৃত রুস্তম মিল্লক পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 5828638831577 2৯22395915 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2388 েহনা েবগম িমজানুর রহমান মিল্লক মিহলা গৃিহনী িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 5828638831566 2৯4৯54৯4৯8 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2389 েগালাম েমাস্তফা মৃত সুলতান মিল্লক পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 2৯9337৯7115866211 2৯48956437 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
238৯ সুনুকা িবশব্াস মৃত নীলরতন ৈবরাগী পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 582863882৯246 2৯7589৯591 েখাকন মন্ডল 2৯28299288



2391 িরপন কুমার িবশব্াস সুখলাল সাহা পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 582863882৯254 2৯৯3983324 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2392 ফিরদ েশখ েমাঃ লিতফ েশখ পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 5828638831679 2৯37418926 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2393 েশাভা রানী িবশব্াস নেরাত্তম িবশব্াস পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 582863882৯885 2967978551 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2394 িনরুপমা মন্ডল মৃত ধীেরন্দনাথ মন্ডল মিহলা গৃিহনী িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 582863883165৯ 2৯393৯38৯6 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2395 হিরচ দ খ মন্টু খ পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 5828638831684 2৯৯9362467 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2396 শিরফা েবগম বাবুল গাজী মিহলা গৃিহনী িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 7628724351684 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2397 নীলা িবশব্াস সুমঙ্গল িবশব্াস পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 5828638832695 2৯41889144 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2398 িবিথকা বাছার তপন বাছার মিহলা গৃিহনী িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 5828638831421 2831518162 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2399 আঃ রহমান সরদার আব্দুল রহমান সরদার পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 5828638831696 2৯31441625 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
239৯ িবধান বালা নেরশ বালা পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 5828638831428 2831518162 েখাকন মন্ডল 2৯28299288পুরু কৃ
23৯1 চােমলী িবশব্াস সুকান্ত িবশব্াস মিহলা গৃিহনী িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 5828638831672 2৯32441625 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
23৯2 িলিপ খাতুন েমাঃ জিজস িশকদার মিহলা গৃিহনী িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 58286388314৯1 2821518162 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
23৯3 আবুজার েমালয্া iিলয়াস েমালয্া পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 5828638831523 2824৯23542 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
23৯4 রাজলক্ষী ধর মৃত হলধর ধর মিহলা গৃিহনী িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 5828638831318 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
23৯5 ফারুক সরদার আiয়ুব আলী সরদার পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 58286388316৯৯1 2৯59৯3112৯ েখাকন মন্ডল 2৯28299288
23৯6 িসিদ্দক ফরাজী মৃত রাজ্জাক ফরাজী পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 5828638831695 2859592৯37 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
23৯7 েমাতােলব েশখ সুলতান েশখ পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 5828638831117 2৯97371298 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
23৯8 িলটন মিল্লক আঃ ছত্তার মিল্লক পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 5828638831745 2৯৯2441625 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
23৯9 aেশাক কুমার বালা মিতলাল বালা পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 5828638831425 2৯73964234 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
23৯৯ শিহদুল মিল্লক আঃ ছত্তার মিল্লক পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 582863883176৯ 2978৯8৯389 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2411 রবীন সাহা মৃত িবধুর সাহা পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 5828638831718 2৯94497924 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2412 হিরচ দ সাহা রনিজত সাহা পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 58286388316৯7 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2413 েদবািশষ িবশব্াস দয়াময় িবশব্াস পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 582863882৯738 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2414 iি স ফরািজ মৃত রাজ্জাক ফরাজী পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 5828638831393 2৯58626746 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2415 রামপদ ঋিষ চিন্ডচরণ ঋিষ পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 58286388313৯6 288611725৯ েখাকন মন্ডল 2৯282992882415 রামপদ ঋিষ চিন্ডচরণ ঋিষ পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 58286388313৯6 288611725৯ েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2416 সুকুমার দাস েগািবন্দ দাস পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 5828638831399 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2417 েমাঃ কামরুজ্জামান েমাঃ েশর আলী পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 5828638831761 2৯3৯885861 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2418 িদবান্ত খ মহানন্দ খা◌া◌ঁ পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 5828638831456 287876223৯ েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2419 হান্নান েশখ মৃত েমাকেসদ েশখ পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 582863882৯৯৯6 2৯628667311 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
241৯ িবধান িবশব্াস মৃত ধাম িবশব্াস পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 5828638831618 2৯2146৯৯77 েখাকন মন্ডল 2৯28299288



2421 আিজম েমালয্া েমাঃ হুরুমুজ েমালয্া পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 5828638831584 29255224299 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2422 রতন সাহা িনতাi সাহা পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 5828638831715 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2423 ৈকলাশী িবশব্াস শান্ত িবশব্াস মিহলা গৃিহনী িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 5828638831626 2৯৯5৯৯3182 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2424 কািলপদ সাহা পিততপবন সাহা পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 5828638831737 2857242977 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2425 সুিম া িবমব্াস পিরমল িবশব্াস মিহলা গৃিহনী িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 582863882৯865 2৯83325৯৯3 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2426 পারিভন েবগম নািসর হাoলাদার মিহলা গৃিহনী িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 58286388317237 2৯995৯2599 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2427 সব্পন কুমার দাস মৃত aিঙ্গকার দাস পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 582863882৯993 2৯25214344 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2428 িদপক িবশব্াস মৃত মথ িবশব্াস পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 58286388314127 2978293196 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2429 নন্দদুলাল িবশব্াস মৃত দাতারাম িবশব্াস পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 5828638829৯89 2৯2235৯৯18 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
242৯ িশমলা দাস মৃত aিঙ্গকার দাস পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 582863882৯998 297829317৯ েখাকন মন্ডল 2৯28299288মৃ পুরু কৃ
2431 সািব ী দাস পলাশ দাস মিহলা গৃিহনী িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 582863882৯995 2৯32৯47798 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2432 সন্ধীপ তরফদার মৃত সতীশ চ  তরফদার পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 582863882৯৯74 285835৯956 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2433 মহানন্দ িবশব্াস িনতাi িবশব্াস পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 5828638829৯78 2৯85282758 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2434 মধুসূদন েঘাষাল মৃত নারায়নচ  েঘাষাল পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 5828638831252 2৯98145528 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2435 নািসর েশখ মৃত েমাকেছদ েশখ পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 5828638831637 2৯58282729 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2436 বাটুল রায় মৃত নেরন রায় পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 5828638831286 29742৯5555 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2437  সুবল ৈবরাগী মৃত দশরথ ৈবরাগী পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 5828638831288 2৯31872251 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2438 পূরবী মজুমদার বাসুেদব মহরী মিহলা গৃিহনী িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 5828638831289 2৯32৯56578 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2439 িনহার রঞ্জন তরফদার মৃত সতীশ চ  তরফদার পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 582863882৯৯98 2৯32117712 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
243৯ িবজয় aিধকারী মৃত মহােদব aিধকারী পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 582863882৯৯18 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2441 সুবাস তরফদার মৃত ক্ষেরাদ তরফদার পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 5828638832৯৯46 2951476922 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2442 রামানন্দ aিধকারী মৃত িনমাi aিধকারী পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 582863882৯983 2949৯৯6532 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2443 সরিজত িবশব্াস হিরপদ িবশব্াস পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 582863882৯৯83 2৯৯273৯255 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2444 পুিলন রায় ষষ্টীবর রায় পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 582863882৯747 2৯293৯3495 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2445 বংশী aিধকারী মৃত িনমাi চ aিধকারী পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 582863882৯984 2৯45914727 েখাকন মন্ডল 2৯282992882445 বংশী aিধকারী মৃত িনমাi চ  aিধকারী পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 582863882৯984 2৯45914727 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2446 রাজকুমার ৈবরাগী মৃত ক্ষুিদরাম ৈবরাগী পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 582863883124৯ নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2447 তারক চ  aিধকারী মৃত মহােদব aিধকারী পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 582863882৯৯15 2৯45559852 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2448 দামুধর বালা মৃত কািলপদ বালা পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 582863882৯৯৯1 2৯7112৯68৯ েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2449 ফিরদা েবগম মিমন uিদ্দন মিহলা গৃিহনী িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 58286388316৯9 28৯3698954 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
244৯ েশাভা রানী খ মুিকন খ মিহলা গৃিহনী িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 582863882৯৯51 2৯8845573 েখাকন মন্ডল 2৯28299288



2451  িগরী কুমার তরফদার মৃত েগৗরপদ তরুয়া পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 5828638831534 2৯41465251 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2452 কািতর্ক কুমার খা মৃত িদব খ পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 5828638831732 2৯71915999 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2453 েশফালী মালাকার সেরাজ কুমার মালাকার মিহলা গৃিহনী েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 5828638832516 294৯৯৯73৯8 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2454 aিনবান খ শন্তুনাথ খ পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 5828638831122 294৯8452৯6 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2455 সাদ খ মৃত যদু খ পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 5828638831746 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2456 খিলল হাoলাদার কােশম আলী হাoলাদার পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 5828638831728 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2457 আবুল েমালয্া মৃত আােয়ব uিদ্দন েমালয্া পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 5828638831437 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2458 জুলিফকার েশখ মৃত হান্নান েশখ পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 5828638831495 2৯619৯4667 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2459 ভাষ দাস মধুসূদন দাস পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 582863882৯4৯27 2৯৯273৯285 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
245৯ সাদ মজুমদার হিরপদ মজুমদার পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 582863882৯695 2৯61229215 েখাকন মন্ডল 2৯28299288জু জু পুরু কৃ
2461 িশলা রানী িবশব্াস কৃষ্ণ িবশব্াস মিহলা গৃিহনী িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 582863882৯93৯ নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2462 মিলনা মালাকার পঞ্চানন মালাকার মিহলা গৃিহনী িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 582863882৯616 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2463 সুিজত সাহা মৃত কানাi সাহা পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 5828638831657 2832৯29156 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2464 শয্ামলী ধর সু ত ধর পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 582863882৯556 2867753691 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2465 পিত বালা কািরপদ বালা পুরুষ কৃষক েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 58286388322৯৯ 2৯3851৯898 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2466 িবuিট িকত্তর্নীয়া গেনশ চ  িকত্তর্নীয়া মিহলা গৃিহনী েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 5828638832541 2৯44939473 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2467 েসৗরভ দাস িশিরশ দাস পুরুষ কৃষক েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 2৯৯45828638111111 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2468 িদপক ৈবরাগী নীলরতন ৈবরাগী পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 5828638831258 2৯275৯58৯2 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2469 ঋত কমল মিনকান্ত িবশব্াস পুরুষ কৃষক েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 5828638831954 2৯47375394 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
246৯ েমাঃ মিফজুল রহমান শিফ uিদ্দন ফিকর পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638828543 296931৯751 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2471 তাপস aিধকারী মৃত েগৗর aিধকারী পুরুষ কৃষক েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 5828638831856 2৯9378983৯ েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2472 িবনয় ধর মৃত মুিক্তশব্র ধর পুরুষ কৃষক েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 5828638832628 2৯26569872 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2473 কলয্ান ধর কুশীলাল ধর পুরুষ কৃষক েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 5828638832957 2৯49246358 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2474 সন্ধয্া ধর ননীেগাপাল ধর মিহলা গৃিহনী েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 5828638832896 2৯7711৯215 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2475 aমব্িরশ মালাকার হিরমন মালাকার পুরুষ কৃষক েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 5828638832158 2৯28299288 েখাকন মন্ডল 2৯282992882475 aমব্িরশ মালাকার হিরমন মালাকার পুরুষ কৃষক েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 5828638832158 2৯28299288 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2476 নীল রতন হীরা কৃষ্ণ হীরা পুরুষ কৃষক েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 5828638832992 2878৯17653 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2477 িদরীপ রায় িনতয্ানন্দ রায় পুরুষ কৃষক েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 5828638832332 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2478 আমব্ািরশ মালাকার aেধ র্ন্দু মালাকার পুরুষ কৃষক েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 5828638832158 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2479 িবজন কুমার বালা বাবুরাম বালা পুরুষ কৃষক েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 5828638832371 2৯42141799 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
247৯ সু ত ধর মহােদব ধর পুরুষ কৃষক েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 5828638832373 2৯68354492 েখাকন মন্ডল 2৯28299288



2481 সমেরশ মন্ডল সতয্রঞ্জন মন্ডল পুরুষ কৃষক েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 5828638832385 2৯৯2968497 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2482 িতিমর কুমার বারা হিরসাধন বালা পুরুষ কৃষক েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 5828638832412 29465৯23৯9 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2483 যুগল মিল্লক ৈশেলন মিল্লক পুরুষ কৃষক েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 2৯৯4582863811131 2৯75255453 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2484 িনম র্ল হীরা মৃত হরমন পুরুষ কৃষক েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 5828638822991 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2485 পুরঞ্জন বাগচী মৃত িনমাi বাগচী পুরুষ কৃষক েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 5828638831869 2৯5354৯859 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2486 পিরেতাশ দাস গুরুপদ দাস পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638833998 2৯49794632 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2487 কািতর্ক বসু আিদতয্ বসু পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638833984 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2488 পিরেতাশ রায় পঞ্চানান রায় পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638833979 2৯65147438 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2489 সব্পন সাহা শুক লাল সাহা পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638831378 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
248৯ সুিনল মন্ডল ভুবন মন্ডল পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638834351 2৯2৯985761 েখাকন মন্ডল 2৯28299288সু ভু পুরু কৃ
2491 েলবু েমালয্া আলী েহােসন েমালয্া পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 58286388276৯৯ নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2492 মৃতুয্ন দাস েগািব  দাস পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638833833 2৯317823৯3 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2493 বরুন ৈবরাগী লক্ষীকান্ত ৈবরাগী পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638833৯17 2৯37342633 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2494 ধনঞ্জয় দাস নারায়ন দাস পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638833169 2৯28৯57৯78 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2495 কল্পনা দাস নিনেগাপাল দাস মিহলা গৃিহনী েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638833949 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2496 iন্দানী মন্ডল শেসাদর মন্ডল পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638833369 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2497 দীপ মজুমদার হিরপদ মজুমদার পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638833৯32 2৯752635৯৯ েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2498 িদপ্তীশব্র বসু আিদতয্ বসু পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 2৯৯25828638111411 2৯522375৯2 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2499 সুমন্ত সমাদ্দার সিতষ সমাদ্দার পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638833৯26 2৯42992614 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
249৯ মৃতুয্iঞ্জয় বাগচী হিরপদ বাগচী পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 582863883332 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
24৯1 িশবপদ মিল্লক কািলপদ মিল্লক পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638833534 2৯36655৯88 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
24৯2 িবজন িবশব্াস uজ্জল িবশব্াস পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 2৯৯1582863811141 2৯227227711 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
24৯3 দীপ রাহা ৈশেলন রাহা পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638833731 2৯34৯9313৯ েখাকন মন্ডল 2৯28299288
24৯4 পেরশ মন্ডল হাজরা লাল মন্ডল পুরুষ কৃষক েধাপােখালা 7নং ঘাটেভাগ 5828638835851 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
24৯5 aিশত দাস aনন্ত দাস পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638833৯25 29666734৯৯ েখাকন মন্ডল 2৯2829928824৯5 aিশত দাস aনন্ত দাস পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638833৯25 29666734৯৯ েখাকন মন্ডল 2৯28299288
24৯6 নারায়ন িশকদার নের নাথ িশকদার পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638834684 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
24৯7 িদেজ লাল মিল্লক িবেনাদ মিল্লক পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 58286388345৯ 2৯4213673৯ েখাকন মন্ডল 2৯28299288
24৯8 পিরমল মিল্লক সুবাস মিল্লক পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638833835 2835323638 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
24৯9 েরখা রানী ৈবরাগী সেন্তাস ৈবরাগী মিহলা গৃিহনী েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638833822 2833323338 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
24৯৯ দীপ ৈবরাগী সংকর ৈবরাগী পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638833678 2879৯82982 েখাকন মন্ডল 2৯28299288



2511 aিখল মজুমদার aমূলয্ মজুমদার পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 58286388331৯4 2৯48857333 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2512 তুল িবমব্াস িনমাi িবশব্াস পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 58286388331৯3 2৯31398128 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2513 মিনকান্ত রায় গেনশ রায় পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638833135 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2514 aনািদ িশকদার aমূলয্ িশকদার পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638833186 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2515 খুকু েবগম eবাদত েশখ মিহলা গৃিহনী চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 5828638828128 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2516 পুটু েশখ মকেছদ েশখ পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 582863883679৯ নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2517 সীমা রানী মন্ডল aরিবন্দ মন্ডল মিহলা গৃিহনী েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 582863882৯319 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2518 েগৗতম দাস aনন্ত দাস পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638834916 2৯64942715 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2519 পুরবী সরদার িবকাশ চ  সরদার মিহলা গৃিহনী েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 582863883457 2৯76531136 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
251৯ aিসম বালা সুেসন বালা পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638833697 2৯39926612 েখাকন মন্ডল 2৯28299288সু পুরু কৃ
2521 তাপস িশকদার গেনশ িশকদার পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638833697 2৯39926612 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2522 মৃতুয্নঞ্জয় রায় aমূলয্ রায় পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638833৯43 2৯৯8৯61988 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2523 সুশান্ত মিল্লক বুিদ্ধ মন্তর মিল্লক পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638833983 2৯42484765 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2524 শান্ত দাস পশুপিত দাস পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638866৯4 28৯2272787 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2525 সমীর িশকদার দেশারথ িশকদার পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638834323 2৯49794869 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2526 িবনয় ধর সুকলাস ধর পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638831316 2৯56799359 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2527 aেশাক ৈবদয্ িবকাশ চ  ৈবদয্ পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638833895 2৯4৯217332 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2528 েদবািশষ দাস বরুন দাস পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 582863883392 2৯53145৯47 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2529 সঞ্জয় ৈবরাগী ঠাকুর ৈবরাগী পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638833814 2৯912388৯7 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
252৯ শয্ামল দাস চিন্ডচরণ দাস পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638833862 2৯22965৯23 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2531 েসৗরভ দাস িশবপদ দাস পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 2৯৯25828638144311 2৯98567435 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2532 রিবন মন্ডল সুশীল মন্ডল পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638833774 2833323338 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2533 িমঠুন দাস পিরেতাষ দাস পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638833953 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2534 aপূব র্ দাস চন্ডীচরন দাস পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638833869 2৯39567847 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2535 িবেবমব্র দাস েগৗরাঙ্গ দাস পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638833946 2৯92775287 েখাকন মন্ডল 2৯282992882535 িবেবমব্র দাস েগৗরাঙ্গ দাস পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638833946 2৯92775287 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2536 নিমতা ঘরািম কািতর্ক ঘরািম মিহলা গৃিহনী েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638834282 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2537 লিহত মহলদার শািন্তরাম মহলদার পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638833711 2৯48857341 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2538 aরুন িবশব্াস িভষ্মেদব িবশব্াস পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638833542 2৯944৯81৯9 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2539 ভিক্ত িবশব্াস aিনল িবশব্াস মিহলা গৃিহনী েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 582863883333৯ নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
253৯ েগৗর িশকদার পদ িশকদার পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638834694 284213673৯ েখাকন মন্ডল 2৯28299288



2541 মানান রায় aিধর রায় পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638835486 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2542 aচ র্না রানী দাস বাস দাস মিহলা গৃিহনী েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638834695 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2543 aপূব র্ মিল্লক aমর মিল্লক পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638834359 2৯27৯31753 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2544 েমাঃ ফাহাদ েশখ িসরাজুল iসলাম পুরুষ কৃষক চ দপুর 5নং ঘাটেভাগ 58286388288৯8 2৯45836942 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2545 িদেনশ িবশব্াস দীপঙ্কর িবশব্াস পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638833217 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2546 িবমল রায় হিরচরণ রায় পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638833755 2৯32937264 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2547 েগৗর বাগচী পঞ্চানন বাগচী পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638833262 2৯4৯727782 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2548 নারায়ন িবশব্াস নকুল িবশব্াস পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 582863883369৯ 2৯752635৯৯ েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2549 টুমপা বাগচী হিরচাদ বাগচী মিহলা গৃিহনী েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 5828638111131 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
254৯ মথ মহলী সনয্যা মহলী পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638833196 2৯48854973 েখাকন মন্ডল 2৯28299288পুরু কৃ
2551 রঞ্জন দাস িবনয় দাস পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638834614 2924299288 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2552 িপযুষ বসু রিবন বসু পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638834685 2৯89593259 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2553 েস্নেহস দাস নারায়ন দাস পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638834767 2৯98567443 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2554 িশমুল রায় হিরচরন রায় পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638833251 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2555 সুকুমার িবশব্াস ভক্ত িবশব্াস পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638833339 2৯97715৯26 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2556 েগৗতম দাস গুরুপদ দাস পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 58286388339৯৯ 2৯344৯573৯ েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2557 িলটন দাস aরিবন্দ দাস পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638833৯16 28৯4741266 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2558 িক্ষিতশ ৈবরাগী হিরপদ ৈবরাগী পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638834329 2৯68386811 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2559 রত্না ৈবরাগী িবমল ৈবরাগী মিহলা গৃিহনী েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638834363 2৯53145847 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
255৯ সুজন মন্ডল মহােদব মন্ডল পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 58286388336৯6 2৯51422593 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2561 বাসুেদব রায় মহানন্দ রায় পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 582863883481৯ 2৯28741378 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2562 সুকুমার বালা সুেসন বালা পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638833747 2৯7৯93574৯ েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2563 িনরঞ্জন মালী িনমাi মালী পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 58286388331৯ নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2564 মৃতুয্নঞ্জয় িশকদার িবষ্ণুপদ িশকদার পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638833331 2৯3293586 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2565 কালাচ দ মালী মুকুন্দ মালী পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 582863883323৯ নাi েখাকন মন্ডল 2৯282992882565 কালাচ দ মালী মুকুন্দ মালী পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 582863883323৯ নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2566 নারদ রায় নারায়ন রায় পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638833165 2৯25265395 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2567 aসীম মালী যিতন মারী পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638833235 2৯62৯2394৯ েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2568 আদির মন্ডল িবকাশ মন্ডল মিহলা গৃিহনী েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638834957 2834986824 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2569 স্মৃিত িবশব্াস িনতাi িবশব্াস মিহলা গৃিহনী েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638833161 2৯618৯36৯6 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
256৯ মুিক্তশব্র রায় কৃষ্ণপদ রায় পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638833168 2৯51137৯৯1 েখাকন মন্ডল 2৯28299288



2571 মৃতুয্নঞ্জয় বাগচী বাটুল বাগচী পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638833323 2৯৯86631125 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2572 িনরাঞ্জন দাস নারায়ন দাস পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 58286388337৯9 2৯28৯57৯78 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2573 aরুন বাগচী কাঙ্গাল বাগচী পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638833237 2৯3৯7377৯7 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2574 বাসুেদব মন্ডল িনেরাধ মন্ডল পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638833768 2৯28527488 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2575 সুশীল রায় গুরুপদ রায় পুরুষ কৃষক েডাবা 7নং ঘাটেভাগ 5828638834248 নাi েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2576 িশবনাথ হালদার কািলঠাকুর হালদার পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 5828638831298 2949৯৯6532 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2577 কৃষ্ণ ধর িবশব্নাথ ধর পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 5828638831326 2৯91559789 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2578 বািলকা রায় aেশাক রায় মিহলা গৃিহনী েগায়াড়া 6নং ঘাটেভাগ 6643912878 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
2579 হিরেভালা রায় aরিবন্দ রায় পুরুষ কৃষক িশয়ালী 6নং ঘাটেভাগ 582863882৯56 2868678৯48 েখাকন মন্ডল 2৯28299288
257৯ সুভাস দাস রিবন দাস পুরুষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২২৮০৮ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১সু পুরু কৃ
2581 েগৗরাঙ্গ দাস কািত্তর্ক দাস পুরুষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২২০০৬ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2582 মিহেমাহন সরদার শম্ভ সরদার পুরুষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৩২০০ ০১৯৪৭-২৮৫৩ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2583 মানান রায় aধীর রায় পুরুষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৪৩৭৫ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2584 েগািবন্দ িশকদার গুরু দাস পুরুষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২২৬১৪ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2585 রনিজৎ িশকদার হির দাস পুরুষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৩৫৮৯ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2586 তারক মন্ডল েদেব  মন্ডল পুরুষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৩১৬৯ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2587 বাবুল ৈবরাগী সেন্তাষ ৈবরাগী পুরুষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২২৭১২ ০১৭২২-২১২২২ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2588 মেনাজ দাস মধুসুধন দাস পুরুষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২২৬৮৪ ০১৯২৫-৫৫৭৬ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2589 মেহান দাস ভক্ত দাস পুরুষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২২৬৭৭ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
258৯ ফুল্ল ৈবরাগী ভগীরত ৈবরাগী পুরুষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৩২৫৫ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2591 ছুি  রায় মিনবর রায় মিহলা গৃিহনী ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২২৯০৯ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2592 আন  মজমুদার হিরপদ মজমুদার পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২২৮০২ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2593 অনপু বসু মিনকা  বসু পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২২৯০২ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2594 পবন বরাগী ঠাকুর বরাগী পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২২৭০৫ ০১৯৬২-৬৯০৪ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2595 াপন সরদার ত ণী সরদার প ষ কিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২২৭৮৫ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১2595 াপন সরদার ত ণী সরদার পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২২৭৮৫ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2596 রেনা জৎ মি ক কালীপদ পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২২৪২০ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2597 অজয় বরাগী সুভাষ বরাগী পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১৫৯৯ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2598 পা ল মহলদার সনাতন পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২২৩৫৬ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2599 িনিলমা ম ল ভবন ম ল পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২২৬৬১ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
259৯ িসপন িব াস জেতন িব াস পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২২৮৮২ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১



25৯1 আিশস দাস মানান দাস পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২২৬৭৪ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
25৯2 সুকুমার ম ল সুশীল ম ল পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২২৬৬১ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
25৯3 যতীন ডাকুয়া রশীদ পাকুয়া পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৩৫৮৮ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
25৯4 অমার মালাকা অ¤œধর মালাকার পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৩৫৯০ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
25৯5 গৗর িসকদার সেজ িসকদার পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২২৩০৬ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
25৯6 খাকন বরাগী ভীম বরাগী পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২২২১৭ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
25৯7 মধুসুধন বাকচী সৃ ধর বাকচী পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২২১৫৪ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
25৯8 সবুজ িশকদার রতন িশকদার পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭০৩৩৮৯৮ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
25৯9 নারাই রায় রিতকা  রায় পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২২০৫২ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
25৯৯ িশফালী দাস াঃ িনিখল দাস মিহলা গিৃহনী ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০০৩২ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১ৃ
2611 ঠাকুর অিধকারী হের  নাথ অিধকারী পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৩৬৮৩ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2612 িবধান িব াস সা  িব াস পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২২১৫০ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2613 ভরত বরাগী রাধা কা  বরাগী পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৩৯২০ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2614 কুমদু িব াস হিরপদ িব াস পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৪৩৬৬ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2615 ত ন দাস অমূল  দাস পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৪১০২ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2616 ল²◌ী কা  রায় িধেরন রায় পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৪৩৬০ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2617 হিরচাদঁ বালা ম ল বালা পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৪২৪৭ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2618 িবপুল রায় গালক রায় পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৪২৪৫ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2619 গেনশ রায় মধূ রায় পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৩৯৪২ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
261৯ সন জৎ িশকদার উেপ  নাথ পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৩০১২ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2621 মনরহজ্ন মহ তােরক মহ পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৩৯৮১ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2622 িব ব বরাগী মানান বরাগী পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৩৯৩৮ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2623 ঠাকুর বরাগী িনতাই বরাগী পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৩৯১৭ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2624 িমলন িব াস সুম  িব াস পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৪৩৩৫ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2625 তাপস িব াস িচ র ন িব াস প ষ কিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৪২৫১ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১2625 তাপস িব াস িচ র ন িব াস পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৪২৫১ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2626 আিশস রায় আন  রায় পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩৩৮০৭ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2627 উৎপল দাস অিধর দাস পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৪৩৬৮ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2628 আন  রায় কুমুদ রায় পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫১৩৯৯০২৭৭ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2629 সাি রাম বালা ম ল বালা পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৪৩৩০ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
262৯ অিখল বালা বু ম  বালা পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৪৩৩৭ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১



2631 ীকা  বালা ম ল বালা পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৪৩৩৪ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2632 নেরশ বরাগী নারায়ন বরাগী পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৪০৫১ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2633 িবেরন রায় সে াষ রায় পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৪১৩৫ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2634 অিভ জৎ রায় িবেনাদ রায় পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৪৩৫৭ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2635 কানাই িব াস ি জবর িব াস পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৪৩০২ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2636 আন  রায় মহােদব পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৪১১৪ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2637 িনভা িব াস নমীেগাপাল রায় মিহলা গিৃহনী ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৪০৬৬ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2638 চ  রায় মুকু  রায় পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৪২১৬ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2639 আন  মজমুদার নারায়ন মজমুদার পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭০০০০৬০ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
263৯ শাি  িব াস সূয  িব াস মিহলা গিৃহনী ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৪৩১১ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১ূ ৃ
2641 নেরশ রায় হের িব  ুরায় পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৪১০৪ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2642 শ ান রায় মহাম  রায় পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৪১০৯ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2643 রবী নাথ বসু জয় হির বসু পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৩৩৭১ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2644 িপজসু বসু রিবন বসু পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৩৫৭৪ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2645 সৗেমন িব াস অনরু িব াস পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭০৩৪৭৪৭ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2646 িধমান িব াস বস পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৩৩৬০ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2647 িনত  দাস মৃত অতন দাস পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৩৩২৬ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2648 িদপংকর িব াস পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৩৩৫৩ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2649 িশবপদ িব াস মৃত িশ বর িব াস পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৩৩১৮ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
264৯ সুম  িব াস মৃত িনিশকা পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৩৫৮১ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2651 দুলালী ব াপারী মৃত শ ামা পদ মিহলা কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৩৫৯৬ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2652 িদবাশীষ দাস ব ণ দাস পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২২২৮১ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2653 শ ামল মি ক নগর বাসী মি ক পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৩৪১৬ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2654 সুেরশ রায় ত ন রায় পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৪২৮৫ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2655 দীপ িবশ াস চ পিত িব াস প ষ কিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৩৫০১ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১2655 দীপ িবশ াস চ পিত িব াস পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৩৫০১ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2656 িবর িব াস চ পিত িব াস পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৩৩১৭ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2657 অিমেতাষ ম ল সুশীল ম ল পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২২৯৩৩ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2658 সুকুমার ম ল সুশীল ম ল পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২২৯৩৮ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2659 তিহন ম ল সুশীল অবেল ু ম ল পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৩৬৯৪ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
265৯ িবজয় রায় পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৪৩৭১ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১



2661 িবপুল ব াপারী িশবপদ ব াপারী পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২২৯২৮ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2662 সু রী ব াপারী াঃ সুশীল ব পারী মিহলা গিৃহনী ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১০৬৯ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2663 অিনেমশ িব াস অিনল িব াস পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২২৯৩৩ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2664 ভ  িব াস াঃ অিনল িব াস মিহলা গিৃহনী ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২২২২৯ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2665 গেণশ রায় গৗরা  রায় পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৪১১৩ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2666 িরনা রায় স য় রায় পু ষ গিৃহনী ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৩৯৭১ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2667 সুকলাল দাস তারাপদ দাস পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৫৯৬ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2668 জােমনা বগম মিহলা গিৃহনী ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৯৭৩১ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2669 িশখািববী গফুর খা ঁ মিহলা গিৃহনী ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৯৮৪৯ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
266৯ কেমলা বগম সবরু খা ঁ মিহলা গিৃহনী ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৯১৩০ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১ু ৃ
2671 সিলনা বগম হািকম শখ মিহলা গিৃহনী ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫৫৪৬৬৪২৩৫ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2672 িশনা বগম জামাল শখ মিহলা গিৃহনী ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৯১০৩ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2673 হােজরা বগম (ছট িবিব) মুজবার মা া মিহলা গিৃহনী ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৯৮২৯ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2674 রিহমা বগম আ ু া শখ মিহলা গিৃহনী ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৯০৯০ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2675 রািসদা বগম তােয়ব খা ঁ মিহলা গিৃহনী ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৯০৬৭ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2676 মু া বগম পলাশ সরদার মিহলা গিৃহনী ৮ নং ৫ নং ঘাটেফরম নং- ২৬০৮৪৯৯৩ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2677 িমনু বগম মুজাফফার সরদার মিহলা গিৃহনী ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৮৯১০ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2678 সুেবাধ ম ল পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০১৪৮ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2679 ির জয়া বগম াঃ মহ ত মিহলা গিৃহনী ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৮০২৭ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
267৯ আসমা বগম িস ক মাড়ল মিহলা গিৃহনী ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৯১১ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2681 আফজাল হােসন আঃ বািরক পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭১২৩৭৬ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2682 দেলায়ার হােসন আিল ম জদ পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৩৭৮ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2683 স  দাস ঘিরপদ দাস পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭১২৬ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2684 মা ফা শখ আজত শখ পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৪৪৬ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2685 মা ািফজর শখ ছালাল শখ প ষ কিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭০০০১৮০ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১2685 মা ািফজরু শখ ছালাল শখ পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭০০০১৮০ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2686 নািছমা ই ািহম গাজী ই ািহম মিহলা গিৃহনী ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৯৩৫ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2687 সােয়ব শখ ইমান শখ পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭২৪০ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2688 বাবলু শখ রিশদ শখ পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭৯৫১৩০৫৩৫৭৭৭ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2689 ির জয়া বগম মহা াদ মিহলা গিৃহনী ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৮০২৭ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
268৯ আজজরু হালদার ইয়াকুব হালদার পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৩২০ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১



2691 আ লু আজজ কিরম ফিকর পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭২৫৩ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2692 জয়নাল ফিকর গাহর ফিকর পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭৭৫২৭৭২৭২৩৫ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2693 নুর ইসলাম জয়নাল ইসলাম পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৩২২ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2694 হলাল ফিকর বািরক ফিরক পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০১২৫ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2695 ীন ইসলাম জয়নাল ইসলাম পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭২৩৫ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2696 জািহদ ফিকর জয়নাল ইসলাম পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭২৫৪ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2697 নূরজাহান বগম সিলম ফিকর মিহলা গিৃহনী ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭২৩১ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2698 মু জবর রহমান আলাউ ন পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৩৭৫ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2699 িমঠ ফিকর আলাউ ন পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৪২৩ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
269৯ সেরায়ার ফিকর দলয়ার ফিকর পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৩৭৩ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১ু ৃ
26৯1 রাম কৃ  দ চা চ  দ পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৩০৪ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
26৯2 শখ ছািদ পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৩০০ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
26৯3 জয়েদব কুমার সন র ত সন পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ০৪৩৪১০০৯৬৭৭৬ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
26৯4 রতন কুমার দ ই ভু‚ষণ দ পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৩২৭ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
26৯5 আঃ ম জদ কিরম ফিকর পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭২২১ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
26৯6 মুনতাজ আলী পাইক কু দ আলী পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭২৮৫ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
26৯7 ফরহাদ ফিকর জ ার ফিকর পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৩৮৩ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
26৯8 আইয়ুব শখ মহ ত শখ পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৩৫৬ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
26৯9 রজাউল কিরম ওমর উ ন পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৪০৪ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
26৯৯ হািলম শখ ইমান উ ন পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭২০৮ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2711 শিহ ুল ইসলাম রইফ শখ পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭১৫৭ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2712 শখ সািদ সিফ উ ন পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৩৪৮ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2713 আ লু রিহম শখ রহমান শখ পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৩২৫ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2714 সয়দ শখ আকমান শখ পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭২৯৮ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2715 ইবাদত আলী হােসম শখ প ষ কিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭২৯৩ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১2715 ইবাদত আলী হােসম শখ পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭২৯৩ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2716 ইসমাইল শখ ইছাক শখ পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৪৫৮ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2717 হািববুর শখ আিদল উ ন পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৩৪৭ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2718 শিরফুল ইসলাম মুনতাজ পাইক পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৪৯১ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2719 নওেশর মাড়ল হােনফ মাড়ল পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৪৮৩ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
271৯ নরূ ইসলাম ইয়াকুব পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭২৬২ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১



2721 আরাফাত হােসন জালাল হােসন পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭২৯৯ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2722 তৗিহদুল হালদার ইছাক শখ পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৪৩৩ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2723 আলম শখ রিশদ পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩৬৫৮৭ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2724 মকেছদ মীর মাংলা মীর পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৪৮৫ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2725 নরূ মুহা াদ গাজী গফুর গাজী পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭২৫৫ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2726 আলতাফ হােসন রিফউ ন পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭০০০০০৩ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2727 শাহীনুর শখ জেবদ শখ পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৩৪৪ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2728 জািমদ সরদার হািকম সরদার পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭১৮৮ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2729 মাহ দ ফিকর কােশম সরদার পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭২৩৬ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
272৯ মিন ল হাওলাদার ইয়াকু হাওলাদার পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭২৬১ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১ু ু ৃ
2731 জামেসদ হাওয়ার আফছার হাওলাদার পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৭৯৫২ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2732 ওহাব শখ আকমান শখ পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৪৪৫ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2733 নয়ন বাছার িবেনাদ বাছার মিহলা গিৃহনী ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১৫৫৯ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2734 িকেশার কুমার দ বাদল দ পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭০০০২১৮ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2735 মজীদ হাওলাদার মতেলব হাওলাদার পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭২৮৭ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2736 রা াক হাওলাদার হাওলাদার পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭২৫২ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2737 আজাদ হাওলাদার আ াব হাওলাদার পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭২৮৪ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2738 বিব বগম ফিরদ মিহলা গিৃহনী ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৯৪২ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2739 আলামীন হাওলাদার আফছার হাওলাদার পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৯৫৮ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
273৯ জােবদ হাওলাদার পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৯৬০ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2741 আকবর গাজী হােছন পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৮১৭২ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2742 রিবউল ইসলাম আিতয়ার পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭২৬৭ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2743 ব াল শখ আ ু াহ শখ পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭০০০২২০ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2744 জ.এম আিল হােসন আকবার গাজী পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৮০৩৩ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2745 ইকরাম শখ ইবাদ শখ প ষ কিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৫০৫ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১2745 ইকরাম শখ ইবাদ শখ পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৫০৫ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2746 ই ািহম হাওলাদার ইয়াকুব হাওলাদার পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৪৮২ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2747 খানজাহান আলী আনছার পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৯৬১ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2748 মা ািফজরু রহমান ফজর হাওলাদার পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭১৪৫ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2749 িবেনাদ দাস িদেনর দাস পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭১১০ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
274৯ শহীদ শখ ইমান শখ পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭২১৩ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১



2751 হােসন িশকদার কােদর িশকদার পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৬৯০ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2752 আেনায়ার পাইক রহমান পাইক পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৭১০ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2753 লিতফ িশকদার কদম আলী পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৮৭৪ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2754 িমন্ট িশকদার ীন মাহা দ পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৮৭২ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2755 শহীদ িশকদার সুকুর আলী পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৬০৬ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2756 আবুসামা ফিকর মসেলম ফিকর পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৮২৭৪ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2757 িহরাজলু শখ আলী শখ পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭০০০২৬০ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2758 িশফালী হািনফ খা ঁ মিহলা গিৃহনী ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৭৬৪ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2759 িলিল বগম ছেলমান মিহলা গিৃহনী ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৬৩৫ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
275৯ হা ন ম জদ শখ পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৬৪ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১ু ৃ
2761 রজাউল মা া আলী আকবর মা া পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৮৪২৮ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2762 সালমা খাতন কালাম মাড়ল মিহলা গিৃহনী ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৬৫১ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2763 মাহাবরু শখ ম জদ শখ পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৮২৭১ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2764 আকরাম হােসন গাপাল খানঁ পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৮৬০ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2765 আসাদ হালদার মতেলব হালদার পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৮৯৭ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2766 িফেরাজ হালদার দলদার হালদার পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৮৪২৭ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2767 আজজরু হালদার আিতয়ার হালদার পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৮৯৮ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2768 রা জনা বগম িমলন পাইক মিহলা গিৃহনী ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৮০৫ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2769 রািসদা বগম খাজাম মিহলা গিৃহনী ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৮১২ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
276৯ িলিল বগম সামছর মিহলা গিৃহনী ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৭৮৮ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2771 জয়ার পাইক মকেছদ পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৮৮২৭ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2772 িসরাজলু পাইক মুনসুর পাইক পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৯৮৯১ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2773 মাহাবুর শখ ম জদ শখ পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৮১৪৫ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2774 ইি স আলী মাজাহার পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৬২৫ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2775 িতছার হালদার রহমান হালদার প ষ কিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৭৩৩ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১2775 িতছার হালদার রহমান হালদার পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৭৩৩ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2776 কালাচাদঁ ঋিষ মহােদব ঋিষ পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭০০০০৭৮ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2777 আিশক শখ আফজাল শখ পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭১১৯৪৮ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2778 িসলা বগম জালাল হাওলাদার পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে১৯৮৭৪৭১৭৫২৭০০০০৩৯ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2779 আবলু শখ ম জদ শখ পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭৭৫২৭৭২৭৭০৮ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
277৯ িলটন হালদার জামাল হালদার পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে১৯৯০৪৭৭৫২৭০০০৪৩৪ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১



2781 হািমদ হালদার চানঁ হালদার পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৬৭২ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2782 তািনয়া বগম ই ার সরদার মিহলা গিৃহনী ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৮২৯৩ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2783 জিরনা বগম আমেজদ মিহলা গিৃহনী ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৮৪২২ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2784 নাইমুল সরদার ফােয়ক সরদার পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৮৬২৮ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2785 আজবু াহ শখ লুৎফর শখ পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে১৯৯৪৭১৭৫২৭০০০০৩৪ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2786 আকিলমা বগম মহিসন গাজী মিহলা গিৃহনী ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৮৫০ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2787 আনসার আজগার মাঃ পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৮৬৩ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2788 আ লু রা াক জিরপ শখ পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৮৬৭ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2789 চ া বগম শাহাজান পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৮৩৩৫ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
278৯ জীবুর আলী হািলম শখ পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে১৯৯১৪৭১৭৫২৭০০০৪১৬ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১ু ু ৃ
2791 কু ুস শখ ইজার উ ন পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৮২৮২ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2792 আশরাফ আলী গালাম পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৮৩০৪ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2793 সওকাত শখ ইিলয়াছ শখ পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৮৩২৩ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2794 জািকর হােসন মু জবর পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে১৯৮৮৪৭১৭৫২৭০০০০৫০ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2795 মােমনা বগম আফজাল মিহলা গিৃহনী ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৮৪২১ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2796 হনারী বগম আঃ ছা ার মিহলা গিৃহনী ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৬৪৭ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2797 শিহদুল িব াস আফ্ফার িবঃ পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৮২৮৭ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2798 সিলম শখ আলতাফ পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৮২৮৫ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2799 আফেরাজা বগম মু জবর মিহলা গিৃহনী ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৮২৯০ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
279৯ হদােয়ত শখ মা ান পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৮২৪০ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
27৯1 আছমত শখ মাহা ত পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৮২০২ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
27৯2 রােবয়া খাতন আেনয়ার মিহলা গিৃহনী ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৮২৫১ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
27৯3 িদপক মি ক পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৮০৭ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
27৯4 পারিভন বগম ফা ক মিহলা গিৃহনী ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৮১৬৩ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
27৯5 হািমদা বগম ইজােহর মিহলা গিহনী ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৮০২৪ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১27৯5 হািমদা বগম ইজােহর মিহলা গিৃহনী ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৮০২৪ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
27৯6 সাহাগ শখ িস ক পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৮২৯৭ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
27৯7 ফাইজলু শখ আজজ শখ পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৮২৯২ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
27৯8 অেশাক কুমার পাল সুেবাধ পাল পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৮১৩১ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
27৯9 গািব  পাল েভদ পাল পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৮১০২ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
27৯৯ স য় কুমার পাল রন জৎ পাল পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৮০৮২ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১



2811 িনিখল চ  পাল শরৎ পাল পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৮০৬৮ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2812 শ ামল চ  পাল কািল চরণ পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৮০৬৩ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2813 বাবলু মি ক খােলক মি ক পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৮২৩১ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2814 িনতাই চ  পাল লিলত পাল পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২২৭২৮০৭৮ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2815 মানতাজ শখ জনুাব আলী পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৮২৭৭ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2816 মা ফ শখ ম জদ পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৮৩১ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2817 ইিলয়াস শখ জনুাব আলী পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৮৩৮৪ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2818 পাইক মাহা দ আলী মিমন পাইক পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৮০১ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2819 নােসর শখ পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৭৭৩ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
281৯ শিহদুল রহমান পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৮৮২ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১ু ু ৃ
2821 মা ান মি ক (বদলা) পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৮৪৮ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2822 ইসলাম শখ আরজাদ পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৮১৯ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2823 ইউনুচ পাওলান কােসম পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৯৯২ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2824 িমরাজলু পাইক মুনসুর পাইক পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৭৯২ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2825 জি ল কােসম পােলায়ান পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৭৬০ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2826 কালাম শখ আমেজদ শখ পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৮২৮৯ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2827 মিন ামান আসাদুর জামান পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৮১৫৯ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2828 ছালাম শখ আঃ গিন পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৮২২১ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2829 সিনয়া বগম মাহাবুর পাইক মিহলা গিৃহনী ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৮৪৪৮ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
282৯ রহানা বগম আবুব র মিহলা গিৃহনী ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৬৭৭ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2831 রােশদ মাড়ল হােনফ মাড়ল পু ষ কৃিষ ৮ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৯২১ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2832 আিমন শখ খিলল শখ পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৮২৫৬ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2833 হািনফ খ কার গামসরু খ কার পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৮২১০ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2834 আ রু সবুর মাসেলম পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭৯৬৭ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2835 আেনায়ার হােসন আমেজদ প ষ কিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৮২৮৬ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১2835 আেনায়ার হােসন আমেজদ পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৮২৮৬ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2836 মমতাজ খাকন মিহলা গিৃহনী ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৮২০৭ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2837 নজ ল ইসলাম ঘরমুন খা ঁ পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৯৪৫৫ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2838 িবকাশ কুমার দাস কািলপদ দাস পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৭১৩৮ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2839 জগিদশ িসকদার পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৯৯৪৪ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
283৯ জয়েদব ঘরামী রেমশ পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৬৯২ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১



2841 চ াক িব াস িচ  িব াস পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৫০১ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2842 অিচ  িব াস অিসম িব াস পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৫০৬ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2843 গৗর িব াস মিন  নাথ পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৫৯৯ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2844 গালক িব াস মিন  নাথ পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৫৯৫ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2845 িবনয় িব াস ম ত িব াস পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৪৪২ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2846 মু র মি ক পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১৬০৯ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2847 সেত ন িব াস মিন  িব াস পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৬১৪ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2848 সু ত ম ল আন  ম ল পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৭০৬ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2849 দব ত ম ল মিনবর ম ল পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭০০০২৩৩ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
284৯ িদপক িব াস টিন রাম পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৬৪১ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১ু ৃ
2851 শ ামল রায় হািরচাদঁ রায় পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৭৬১ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2852 খাকন খা ঁ সেয়দ আলী খা ঁ পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৮১৮ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2853 েভাদ কা ানী পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৯৫৯ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2854 সািহদ শখ মুনসুর শখ পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৮০২ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2855 জ াল শখ ঐ পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৮১৪ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2856 িবদু ৎ িব াস নের নাথ িব াস পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৬০৯ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2857 বাবলু িব াস ঐ পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৬০৩ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2858 হিরচাদঁ বালা ভাস বালা পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৬৭৬ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2859 সুজন মহলদার সুেবাধ মহলদার পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৩৮৫ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
285৯ সাধনা িব াস নের নাথ পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৩৯৮ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2861 শাে রাম বসু জয়েদব বসু পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৭৫১ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2862 ল²◌ীরানী রানা জেতন রানা মিহলা গিৃহনী ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৫৪৫ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2863 পু  বমন (বদলা) পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০১০৬ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2864 আিশষ ম ল িবেনাদ ম ল পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৪৬৭ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2865 রিবন িব াস কািতক িব াস প ষ কিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৫৮৮ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১2865 রিবন িব াস কািতক িব াস পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৫৮৮ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2866 িনরাপদ িব াস পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০০০১ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2867 িদপ র িব াস িনরমল িব াস পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৭৪১ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2868 িশবপদ িব াস পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০০৬৫ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2869 কুমদু িব াস কািলপদ িব াস পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৪৪৪ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
286৯ িবকাশ িব াস নেরন বাড়ই পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৪৫৮ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১



2871 ািচন িব াস িবমল িব াস পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৪২৫ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2872 সাদন িব াস িবধান িব াস পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১৬৯২ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2873 গািব  িকত্তিনয়া কািতক িকত্তিনয়া পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১২৯৬ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2874 সুেরন মালাকার স স মালাকাল পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১৭৪৯ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2875 মুকুল বালা কুমুদ বালা পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১৯০৩ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2876 অজয় বালা আিশক বালা পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১২৩০ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2877 পিরমল রায় কাি লাল রায় পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১৩০১ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2878 সুজন রায় সুকলাল রায় পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১৩২৬ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2879 পলাশ রায় িদিলিপ রায় পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১৩৯৪ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
287৯ গৗর মজমুদার কািলকা পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১৪১৩ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১ু ু ৃ
2881 িনিখল পা ার মানান পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১০৯৯ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2882 মধু রায় অন পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১৪৯০ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2883 সু ত িকত্তিনয়া গেজন পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭০০০২৬৫ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2884 পংকজ িকত্তিনয়া খেগন পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭০০০০২৬ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2885 ম িকত্তিনয়া গেনশ পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১৪৫৫ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2886 িবপুল িকত্তিনয়া দেবন পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১৪৮২ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2887 িমলন ঠাকুর মহােদব পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১৪৯৪ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2888 িকেশার মালাকার নারায়ন পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১৪৯৬ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2889 ি স মালাকার িপনক পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১৬৭৫ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
288৯ িদপক িকত্তিনয়া িদনবন্ধু পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১৬৪৩ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2891 অিমতাব রায় রেমন রায় পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১৪৭৪ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2892 স প মি ক শিশভষন পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১৫২২ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2893 িব  বাছার কািলপদ বাছার পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১৫৩৬ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2894 মনজ রায় ীকা পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১২৭৪ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2895 রন জৎ রায় িনিশকা প ষ কিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১২৭৬ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১2895 রন জৎ রায় িনিশকা পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১২৭৬ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2896 স ত রায় ঐ পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১০৮০ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2897 িবজয় রায় অমল রায় পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১২৬৮ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2898 িতলক বাছার প নন পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১৮৩৩ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2899 মধুসুধন মি ক পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১৫৭৩ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
289৯ িগতা বাছাড় িনরা ন পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১৫১৪ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১



28৯1 মিনকা  বরাগী মিন নাথ পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৮৬৮ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
28৯2 িগতা পা ার ওিবন মিহলা গিৃহনী ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১৫২০ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
28৯3 ¯ ◌œশ রায় গাপাল মিহলা গিৃহনী ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১৫৮৭ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
28৯4 অিধন রায় িভমরায় পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১১৮৯ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
28৯5 গাপল সরকার হিরপদ পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১৭৬৫ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
28৯6 অিমত মি ক দলাল পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১৩৩০ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
28৯7 িবমান মি ক প ানন পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১৮৬৩ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
28৯8 সকু রায় িদেনাবন্ধু পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১৮১৪ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
28৯9 রেমশ িসকদার পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৩৭৯৩ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
28৯৯ অরিব  ুিকত্তন য়া দয় পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১১৬২ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১ু ্ ু ৃ
2911 বীর রায় অিধর রায় পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭০০০০৮৯ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2912 কািতক বরাগী মহােদব পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১৮৩৫ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2913 মহান  বসু পরমা পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৯২৩ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2914 চাদঁ বালা পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৬৭৮ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2915 কাশ রায় সিতষ পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১১৮৭ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2916 রেমশ বসু পরমান পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৯২১ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2917 যুিধ  রায় সিতষ পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১৭৬৯ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2918 দীপংকর রায় আন  রায় পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১১৭৯ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2919 দুলাল বসু িবমল বসু পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৯১৫ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
291৯ খাকন বসু শেলন পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১৯৯৪ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2921 নারায়ন রায় িনিশকা  রায় পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১২৯৫ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2922 সুজন বসু পরমান বসু পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৮৯৭ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2923 ধন য় রায় পরম রায় পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭০০০০৯১ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2924 েজন বাওয়ালী িনরা ন পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১৮৫৮ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2925 িমহীর রায় ীবাস প ষ কিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১২১৮ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১2925 িমহীর রায় ীবাস পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১২১৮ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2926 অরিব  রায় জিতন রায় পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১৭৭৫ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2927 ঠাকুর বরাগী গিব পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১০১৬ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2928 িনিখল মি ক কৃ  মি ক পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১৮৫৪ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2929 িবজন িচ াপ ডবধান পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭০০০২৮৯ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
292৯ বাসুেদব িব াস পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৯৯০৫ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১



2931 হািলমা বগম হািববু াহ মিহলা গিৃহনী ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৬৪০৭৩৭২২৮০ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2932 পিরেতাষ কা ানী কন পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৯৭১ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2933 সংকর িব াস মিহলা গিৃহনী ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭১০০৩৯ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2934 কৃি বাশ ঠাকুর মুকু পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১৭১৩ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2935 সু ত মি ক পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৯০১ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2936 আিদত  মি ক সুকেদব পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০১৩৩ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2937 িনত ান  মি ক কেলশ পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০১৩১ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2938 রেমশ মি ক রামপদ পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০১৪৩ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2939 ভািত বালা পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০১৬৫ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
293৯ মন্ট মি ক কৃ পদ পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩২৬১৩ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১্ ৃ ু ৃ
2941 পাথ িব াস ( ভাস) অরিব ু পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১৭০১ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2942 অেলাক রায় রেমন পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১২৮১ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2943 বাবলু পা ার সুকলাল পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৫৩৮৭৮ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2944 সুকা  বমন পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০২৬৩ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2945 ইনুজ হাওলাদার পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৯৬৩৪ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2946 ি রদ মি ক িশ বর পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৮৯৩ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2947 িবেদশ মি ক শম পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৮৬৬ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2948 দীপ বসু সে াশ বসু পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৮৬ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2949 মধুসুধন িব াস পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৯৯১৫ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
294৯ রন জৎ বরাগী পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১০১৮ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2951 সংকর বসু গাপাল পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৯০৯ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2952 সুকলা মহলদার অেশাক মিহলা গিৃহনী ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০১৮২ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2953 সুেকন মালাকার পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১৬৩৩ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2954 জগিদস িব াস পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০০৭৬ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2955 িমনতী িব াস িবমান মিহলা গিহনী ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৫৭৯ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১2955 িমনতী িব াস িবমান মিহলা গিৃহনী ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৫৭৯ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2956 ঝণা বসু মুকুন মিহলা গিৃহনী ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৭৪৯ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2957 নিমতা বসু আন  বসু মিহলা গিৃহনী ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৪৫৪ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2958 অিনলা িব াস সংকর মিহলা গিৃহনী ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৪৪৮ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2959 অিসম িব াস পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০২৬৭ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
295৯ স য় বসু মহােদব পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৭৪৩ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১



2961 ভা বসু ঘারান মিহলা গিৃহনী ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৫৬২ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2962 সুজন বসু মরমান পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৮৯৭ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2963 অেসাক মি ক পদ পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১৬৭৪ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2964 ত ণ রানা অিনল রানা পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৩২৮৩০৪৮৩৪০ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2965 িরেব নাথ পা ার কালীবর পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১৯৩৮ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2966 িমনতী বরাগী িনরমল মিহলা গিৃহনী ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১০৬১ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2967 িদপংকর বাছার ভগবান পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১০৫৮ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2968 যুিদ র রায় পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১৭৬৯ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2969 িবেবক পা ার পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১০০৯ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
296৯ িবপুল বালা গাউর বালা পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১৭৮০ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১ু ু ৃ
2971 জ া ম ল িনত ান মিহলা গিৃহনী ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০২০৫ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2972 অমর বসু প ান পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৯২৫ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2973 িবেদশ মি ক ীম পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৮৮৬ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2974 রখা রানী দাস জিমত দাস মিহলা গিৃহনী ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২২৩৩৮ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2975 কানাইলাল রায় কুলপদ রায় পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০২২৮ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2976 গািপনাথ বসু গাপাল পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৮৯৫ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2977 স য় রায় পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২২৬১৬ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2978 িবধান বরাগী িনমাই বরাগী পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২২৭১৬ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2979 খাকন িব াস নেরন িব াস পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০১৯৮ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
297৯ কািতক পা ার পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১২৬৪ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2981 িবিচ া িব াস অমেল ু মিহলা গিৃহনী ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৬২৮ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2982 অিচ  িব াস অিসম পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৬৫০ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2983 উ রা ম ল িনরাপদ ম ল মিহলা গিৃহনী ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৫৫৩ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2984 গীতা ম ল ঐ মিহলা গিৃহনী ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৫৪৮ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2985 বাচচ মি ক প ষ কিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৮৪৫ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১2985 বাচ্চ মি ক পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৮৪৫ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2986 উ ম পা পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০০৪৭ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2987 আিদত  পা মা ার পা পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৯৯৭৭ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2988 িলঠ বসু গাপাল পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭০০০২৪২ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2989 বলাই রায় কািলপদ রায় পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১০১৯ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
298৯ িদপক বালা পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৪৩৩৩ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১



2991 সাগর পা অমূল  পা পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০০৭০ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2992 রা জ শর রায় ভগবান রায় পু ষ কৃিষ ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২২২৩৯ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2993 গীতা িব াস তাপস মিহলা গিৃহনী ৯ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৩২৪ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2994 মাহন িব াস নেরন িব াস পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০১৮৮ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2995 িবজয় িব াস নেরন িব াস পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৯৯৯৩ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2996 মন জৎ বরাগী মহােদব বরাগী পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে১৯৯১৪৭১৭৫২৭০০০৩৫৬ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2997 দুঃিখনী মুনু িনরা ন মিহলা গিৃহনী ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৩১৩ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2998 িনতায় িব াস কালীপদ িব াস পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০০১১ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2999 পংকজ বরাগী রিতকা  বরাগী পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে১৯৯২৪৭১৭৫২৭০০০২৮৭ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
299৯ িবজয় মজমুদার িবদুভূষণ পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০২৫২ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১ু ু ূ ু ৃ
29৯1 কমেলশ িব াস মুকু  িব াস পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০০২৮ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
29৯2 িনিখল িব াস জগিদস িব াস পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৯৯৭০ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
29৯3 িনলাপদ িব াস মৃত শশধর িব াস মিহলা গিৃহনী ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৯৯৫২ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
29৯4 পূিণমা ম ল শেলন মিহলা গিৃহনী ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০২২২ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
29৯5 সুেদব িব াস কািলপদ পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০২৭০ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
29৯6 িমনা রায় মিহলা গিৃহনী ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০২২৬ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
29৯7 িব জৎ ক ানী িবনদ ক ানী পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭০০০০১৯ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
29৯8 পিরেতাষ ক ানী কণধর কা ানী পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৯৭১ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
29৯9 মধূ বরাগী িরতকা  পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৯৫০ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
29৯৯ েজন বাওয়ালী িনরা ন পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১৮৫৮ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2৯11 ¯ ◌œহলতা চৗধুরী বেরন চৗধুরী মিহলা গিৃহনী ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১৮৯৯ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2৯12 িনমল বসু িশতল বসু পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০৯১২ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2৯13 অিসম মি ক সুেরন মি ক পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১২৯৭ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2৯14 িনিখল মি ক মেহ নাথ পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১৬১৮ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2৯15 িব নাথ যেগ নাথ প ষ কিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১০৬৯ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১2৯15 িব নাথ যেগ নাথ পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১০৬৯ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2৯16 প ানন মি ক ছাট মি ক পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১৩০৯ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2৯17 মেনাজ িব াস শাি রাম িব াস পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে১৯৯৪৪৭১৭৫২৭০০০৩১৫ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2৯18 আসুেতাষ িব াস নারায়ন িব াস পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৫২২৬ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2৯19 হািবব ফিকর টকু ফিকর পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২০০০৪৮৫ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2৯1৯ আফিরন আ ার মঞ্জ ুিসকদার মিহলা গিৃহনী ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭১৩৩০৪ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১



2৯21 জািকর মু আহ াদ মু পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭১৫১৪৪ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2৯22 মাঃ হলাল শখ আবুতােহর শখ পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৫৪৫৮ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2৯23 আহ দ মু মৃত আঃ হািসম পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৫০৭১ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2৯24 নজ ল ইসলাম মা ান পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৬৪৩৯ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2৯25 আবলু হােসন মুছাি পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৬০৮৫ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2৯26 এসেক ার শখ িসরাজ শখ পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৬৬৪২ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2৯27 আ সু সালাম িব াস মৃত বিন আিমন পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭১১৩৩৭ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2৯28 াব ী রানী পাল মিহলা গিৃহনী ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৮০৭২ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2৯29 হা ন পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৬৪২৫ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2৯2৯ ফরহাদ হােসন িলয়াকত পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে১৯৯২৪৭১৭৫২৭০০০০৫৪ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১ু ৃ
2৯31 নিবর মা া মৃত সাহাদাত পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭০৮৩৮০ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2৯32 শখ রিফকুল মৃত উঃ উ ন পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭০৯৬২৭ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2৯33 িদপক বরাগী পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৪০৫২ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2৯34 শাি লতা রায় মিহলা গিৃহনী ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৪০৭৩ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2৯35 িবনতা রায় মিহলা গিৃহনী ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৪২৯৩ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2৯36 িনরা ন রায় পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৪২১৪ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2৯37 নারায়ন চ  ডাকুয়া পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৩৯৭৮ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2৯38 ফু  বালা পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৯৯৩১ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2৯39 সমীর রায় পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৪২৮৩ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2৯3৯ পূিণমা রায় মিহলা গিৃহনী ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১৯৯৭ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2৯41 হীরামন রায় মিহলা গিৃহনী ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১৩৮৯ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2৯42 অধীর কুমার িব াস পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৫৯৮১৭৫ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2৯43 িদপু িব াস পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৩৭৫৪ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2৯44 শংকর িব াস পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩০০৩৯ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2৯45 িমনা মিহলা গিহনী ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১৩৭৯ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১2৯45 িমনা মিহলা গিৃহনী ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭৩১৩৭৯ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2৯46 খেগন বালা পু ষ কৃিষ ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭২৯৯৩৭ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১
2৯47 মাছাঃ িলিপ মিহলা গিৃহনী ৬ নং ৫ নং ঘাটে ৪৭১৭৫২৭৭০৯২৯৭ শখ জালাল ০১৮৭০-৭৫৮৬৯১




