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িমক 
নং 

উপকারেভাগীর নাম িপতা/ ামীর নাম ওয়াড 
নং 

াম ম ব  

১ মাছাঃ পয়ারী বগম মৃতঃ নিছমুি ন ০১ গংগাচড়া  
২ মাছাঃ অিজফা বগম লাল িময়া ০১ গংগাচড়া  
৩ মাছাঃ ফরেদৗসী বগম মাঃ চান িময়া ০১ গংগাচড়া  
৪ মাছাঃ আলফুনা বগম মাঃ নজরুল ইসলাম ০১ গংগাচড়া  
৫ মাছাঃ মািনকা বগম মাঃ ম ু  িময়া ০১ গংগাচড়া  
৬ মাছাঃ গালাপজন বওয়া মাঃ আছাব উি ন ০১ গংগাচড়া  
৭ মাছাঃ রাকেছনা বগম মাঃ মিতয়ার রহমান ০১ গংগাচড়া  
৮ মাছাঃ পারভীন মাঃ আেনায়ারুল ইসলাম ০১ গংগাচড়া  
৯ মাছাঃ রােমনা বগম মাঃ লবু িময়া ০১ গংগাচড়া  
১০ মাছাঃ শরীফা বগম মাঃ দলওয়ার হােসন ০১ গংগাচড়া  
১১ মাছাঃ শােহদা বগম মাঃ আজাহার আলী ০১ গংগাচড়া  
১২ মাছাঃ রিহমা বগম মাঃ আ ুল মােলক ০১ গংগাচড়া  
১৩ মাছাঃ শিরফা বগম মাঃ মনতাজ বগম ০১ গংগাচড়া  
১৪ মাছাঃ খািদজা বগম মাঃ হারুন িময়া ০১ গংগাচড়া  
১৫ মাছাঃ পয়ারী বগম মাঃ আিমনুর রহমান ০১ গংগাচড়া  
১৬ মাছাঃ আেনায়ারা বগম মাঃ লাল িময়া ০১ গংগাচড়া  
১৭ মাছাঃ পারুল বগম মাঃ হােছন আলী ০১ গংগাচড়া  
১৮ মাছাঃ শাহানা বগম মাঃ লাল িময়া ০১ গংগাচড়া  
১৯ মাছাঃ হািসনা বগম মাঃ রিফ ল ইসলাম ০১ গংগাচড়া  
২০ মাছাঃ জােলখা বগম মাঃ শিফ ল ইসলাম ০১ গংগাচড়া  
২১ মাছাঃ লবুদা বগম মাঃ হুজুর আলী ০১ গংগাচড়া  
২২ মাছাঃ পািকজা বগম মাঃ না ু  িময়া ০১ গংগাচড়া  
২৩ মাছাঃ শফালী বগম নুর মাহা দ ০১ গংগাচড়া  
২৪ মাছাঃ মমতাজ বগম মাঃ নাজমুল হক ০১ গংগাচড়া  
২৫ মাছাঃ মিরনা বগম মাঃ শিফ ল ইসলাম ০১ গংগাচড়া  
২৬ মাছাঃ মাসেলমা বগম মাঃ একরামুল হক ০১ গংগাচড়া  
২৭ মাছাঃ চায়না বগম মাঃ নুরু িময়া ০১ গংগাচড়া  
২৮ মাছাঃ রিশদা বগম মাঃ শােহনুর রহমান ০১ গংগাচড়া  
২৯ মাছাঃ চ া খাতুন মাঃ সুরুজ িময়া ০১ গংগাচড়া  
৩০ মাছাঃ আেনায়ারা বগম মাঃ বাদশা িময়া ০১ গংগাচড়া  
৩১ মাছাঃ ফিজলা বগম মাছাঃ রিফ ল ইসলাম ০১ গংগাচড়া  
৩২ মাছাঃ শফালী বগম মাঃ আিমন িময়া ০১ গংগাচড়া  
৩৩ মাছাঃ রােবয়া খাতুন মাঃ সামছুল হক ০১ গংগাচড়া  
৩৪ মাছাঃ রুিজনা বগম নুর মাহা দ ০১ গংগাচড়া  
৩৫ মাছাঃ হাওয়া বগম মাঃ ছােদ ল ইসলাম ০১ গংগাচড়া  
৩৬ মাছাঃ ছিব বগম মাঃ িলজু িময়া ০১ গংগাচড়া  
৩৭ মাছাঃ লায়িল বগম মাঃ গালাম র ানী ০১ গংগাচড়া  
৩৮ মাছাঃ ছামছু াহার বগম মাঃ আফজাল হােসন ০১ গংগাচড়া  
৩৯ মাছাঃ মােজদা খাতুন মাঃ র ু  িময়া ০১ গংগাচড়া  
৪০ মাছাঃ কাজলী বগম মাঃ শিফ ল ইসলাম ০১ গংগাচড়া  
৪১ মাছাঃ সুলতানা বগম মাঃ মিতয়ার রহমান ০১ গংগাচড়া  



৪২ মাছাঃ দুলালী বগম মাঃ সুরুজ িময়া ০১ গংগাচড়া  
৪৩ মাছাঃ মিরয়ম বগম মাঃ নুর আলম ০১ গংগাচড়া  
৪৪ মাছাঃ রােশদা বগম মাঃ আঃ লিতফ ০১ গংগাচড়া  
৪৫ মাছাঃ জাহানারা বগম মাঃ নুরুল হক ০১ গংগাচড়া  
৪৬ মাছাঃ আেলমা বগম মাঃ শাহাজাদা িময়া ০১ গংগাচড়া  
৪৭ মাছাঃ আরিফনা বগম মাঃ বাবু িময়া ০২ গা ারপাড়  
৪৮ মাছাঃ পারভীন বগম মাঃ মা ািফজার ০২ গা ারপাড়  
৪৯ মাছাঃ হািববা বগম মাঃ গালজার রহমান ০২ গা ারপাড়  
৫০ মাছাঃ আ ুমা বগম মাঃ আনছার আলী ০২ গা ারপাড়  
৫১ মাছাঃ মেনায়ারা বগম মাঃ আঃ মােলক ০২ গা ারপাড়  
৫২ মাছাঃ হােমদা খাতুন মাঃ সুজা িময়া ০২ গা ারপাড়  
৫৩ মাছাঃ মায়া বগম মাঃ আবুল কালাম ০২ গা ারপাড়  
৫৪ মাছাঃ িশিরনা বগম মাঃ মাবারক আলী ০২ গা ারপাড়  
৫৫ মাছাঃ রাকসানা বগম মাঃ তবারক আলী ০২ গা ারপাড়  
৫৬ মাছাঃ বিব খাতুন মাঃ আঃ সাবহান ০২ গা ারপাড়  
৫৭ মাছাঃ মােশদা বগম মাঃ ই াহীম ইসলাম ০২ গা ারপাড়  
৫৮ মাছাঃ সুলতানা বগম মাঃ শািফউল ইসলাম ০২ গা ারপাড়  
৫৯ মাছাঃ মি লা বগম মাঃ মাজাে ল হাঃ ০২ গা ারপাড়  
৬০ মাছাঃ আ ুরা বগম মাঃ আজহারুল ইসঃ ০২ গা ারপাড়  
৬১ মাছাঃ ছািমনা বগম মাঃ এনামুল হক ০২ গা ারপাড়  
৬২ মাছাঃ জিমলা বগম মাঃ নুর ইসলাম ০২ গা ারপাড়  
৬৩ মাছাঃ সিলনা বগম মাঃ হাসানুর রহমান ০২ গা ারপাড়  
৬৪ মাছাঃ লাইলী বগম মাঃ রিফ ল ইসলাম ০২ গা ারপাড়  
৬৫ মাছাঃ আেমনা বগম মাঃ বছর উি ন ০২ গা ারপাড়  
৬৬ মাছাঃ সািবনা আ ার মাঃ রাজা িময়া ০২ গা ারপাড়  
৬৭ মাছাঃ কিহনুর খাতুন মাঃ হােরছ িময়া ০২ গা ারপাড়  
৬৮ লি  রানী সুিশল চ  রায় ০২ গা ারপাড়  
৬৯ মাছাঃ রাকসানা বগম মাঃ সুজা িময়া ০২ গা ারপাড়  
৭০ মাছাঃ নুরজাহান বগম মাঃ আঃ মা ান ০২ গা ারপাড়  
৭১ মাছাঃ রুিবনা বগম মাঃ রমজান আলী ০২ গা ারপাড়  
৭২ মাছাঃ ফ ী বগম মাঃ রমজান আলী ০২ গা ারপাড়  
৭৩ মাছাঃ নুর াহার বগম মাঃ মাহফুজার রহঃ ০২ গা ারপাড়  
৭৪ সুমী বালা অিবনাশ চ  ০২ গা ারপাড়  
৭৫ মাছাঃ আজিজনা বগম মাঃ মকসুদার রহমান ০২ গা ারপাড়  
৭৬ মাছাঃ মৗসুমী বগম মাঃ শাহজাহান িময়া ০২ গা ারপাড়  
৭৭ মাছাঃ িবলিকছ বগম মাঃ নুর ইসলাম ০২ গা ারপাড়  
৭৮ মাছাঃ মিরয়ম বগম মাঃ হারুনার রিশদ ০২ গা ারপাড়  
৭৯ মাছাঃ হািমদা বগম মাঃ নুর ইসলাম ০২ গা ারপাড়  
৮০ মাছাঃ ফােতমা বগম মাঃ জাহা ীর হােসন ০২ গা ারপাড়  
৮১ মাছাঃ আদুরী বগম মাঃ হাছান আলী ০২ গা ারপাড়  
৮২ মাছাঃ নাজমা বগম মাঃ আবু সয়দ ০২ গা ারপাড়  
৮৩ মাছাঃ সুলতানা বগম মাঃ রিফ ল ইসলাম ০২ গা ারপাড়  
৮৪ মাছাঃ মাকাররমা খাতুন মাঃ সুজা িময়া ০২ গা ারপাড়  
৮৫ মাছাঃ রওশনারা বগম মাঃ রওশনুল হক ০২ গা ারপাড়  
৮৬ মাছাঃ িশিরনা বগম মাঃ আেনায়ার হােসন ০২ গা ারপাড়  



৮৭ মাছাঃ শফালী বগম মাঃ ফজলুল হক ০২ গা ারপাড়  
৮৮ মাছাঃ হািসনা বগম মাঃ সাইেয়দার রহমান ০২ গা ারপাড়  
৮৯ উলিপ রানী িব ু  চ  ০৩ ধামুর  
৯০ মাছাঃ মাহােদকা বগম মাঃ আেনায়ারুল ইসঃ ০৩ ধামুর  
৯১ মাছাঃ জাহানারা বগম মাঃ আিজদ িময়া ০৩ ধামুর  
৯২ মাছাঃ দুলালী বগম মাঃ দুলু িময়া ০৩ ধামুর  
৯৩ মাছাঃ পারভীন বগম মাঃ মা ািফজার ০৩ ধামুর  
৯৪ মাছাঃ রাকছানা বগম মাঃ সুজা িময়া ০৩ ধামুর  
৯৫ আেলা রানী কা ন চ  মার ০৩ ধামুর  
৯৬ িবউ  রানী ি িতশ চ  ০৩ ধামুর  
৯৭ কা ন বালা হেরন চ  ০৩ ধামুর  
৯৮ রতনা রানী ােজন চ  ০৩ ধামুর  
৯৯ অ না রানী রমানাথ দাশ ০৩ ধামুর  
১০০ ক না রানী িবমল চ  ০৩ ধামুর  
১০১ মাছাঃ চায়না বগম মাঃ নয়া িময়া ০৩ ধামুর  
১০২ মাছাঃ িমনা বগম মাঃ আবু তােলব ০৩ ধামুর  
১০৩ মাছাঃ আফরুজা বগম মাঃ িমলন িময়া ০৩ ধামুর  
১০৪ মাছাঃ আিনছা বগম মাঃ মহািসন আলী ০৩ ধামুর  
১০৫ মাছাঃ রাকছানা বগম মাঃ আইয়ুব আলী ০৩ ধামুর  
১০৬ মাছাঃ ছিফয়া বগম মাঃ আবুল কােশম ০৩ ধামুর  
১০৭ মাছাঃ রিহমা বগম মাঃ আঃ কালাম আঃ ০৩ ধামুর  
১০৮ মাছাঃ মাছেলমা বগম মাঃ ছালাম িময়া ০৩ ধামুর  
১০৯ মাছাঃ আেনায়ারা বগম মাঃ আঃ রিশদ িময়া ০৩ ধামুর  
১১০ মাছাঃ আলেবদা বগম মাঃ রিফ ল ইসলাম ০৩ ধামুর  
১১১ ছিবতা রানী িতলক চ  ০৩ ধামুর  
১১২ মাছাঃ রিজনা আ ার মাঃ জয়নাল িময়া ০৩ ধামুর  
১১৩ মাছাঃ হােছন বানু মাঃ মাজাম উি ন ০৩ ধামুর  
১১৪ মাছাঃ মায়া বগম মাঃ ইছুব আলী ০৩ ধামুর  
১১৫ মাছাঃ লাভলী বগম মাঃ আবুল হােসন ০৩ ধামুর  
১১৬ মাছাঃ হািনফা বগম মাঃ শািহদুর রহমান ০৩ ধামুর  
১১৭ মাছাঃ তহুরা বগম মাঃ শিফ ল ইসলাম ০৩ ধামুর  
১১৮ মাছাঃ রােশদা বগম মাঃ নুর ইসলাম ০৩ ধামুর  
১১৯ মাছাঃ তহিমনা বগম মাঃ হায়দার আলী ০৩ ধামুর  
১২০ মাছাঃ মাসুদা বগম মাঃ বলাল িময়া ০৩ ধামুর  
১২১ মাছাঃ িমনারা বগম মাঃ আইয়ব আলী ০৩ ধামুর  
১২২ মাছাঃ রখা বগম মাঃ খায়রুল ইসলাম ০৩ ধামুর  
১২৩ উষা রানী রনিজত চ  ০৩ ধামুর  
১২৪ মাছাঃ মািজনা বগম মাঃ মাখেলছার রহঃ ০৩ ধামুর  
১২৫ মাছাঃ আিরফা বগম মাঃ শািহনুর রহমান ০৩ ধামুর  
১২৬ মাছাঃ আেলয়া বগম মাঃ না ু  িময়া ০৩ ধামুর  
১২৭ মাছাঃ রুমানা বগম মাঃ মিমনুর ইসলাম ০৩ ধামুর  
১২৮ মাছাঃ া বগম মাঃ আহাদ আলী ০৪ গংগাচড়া  
১২৯ মাছাঃ রািশদা বগম মাঃ আসাদুল ইসলাম ০৪ গংগাচড়া  
১৩০ মাছাঃ মেনায়ারা বগম মাঃ মিতয়ার রহমান ০৪ গংগাচড়া  
১৩১ মাছাঃ রাকছানা বগম মাঃ িচনু িময়া ০৪ গংগাচড়া  



১৩২ মাছাঃ লাবনী বগম মাঃ বাবু িময়া ০৪ গংগাচড়া  
১৩৩ মাছাঃ ম ুমা বগম মাঃ িসরাজ িময়া ০৪ গংগাচড়া  
১৩৪ মাছাঃ ময়না বগম মাঃ র ু িময়া ০৪ গংগাচড়া  
১৩৫ মাছাঃ রিশদা বগম মাঃ আিজজুল ইসলাম ০৪ গংগাচড়া  
১৩৬ মাছাঃ আেমনা বগম মাঃ শিফ ল ইসলাম ০৪ গংগাচড়া  
১৩৭ মাছাঃ পারুল বগম মাঃ আলী হােসন ০৪ গংগাচড়া  
১৩৮ অিনতা রানী রবী নাথ িব াস ০৪ গংগাচড়া  
১৩৯ মাছাঃ রািশদা বগম মাঃ আনছার আলী ০৪ গংগাচড়া  
১৪০ নি তা রানী মহ ত হিরপদ মহ  ০৪ গংগাচড়া  
১৪১ মীলা রানী সরকার হিরপদ চ  সরকার ০৪ গংগাচড়া  
১৪২ মাছাঃ িশিরনা বগম মাঃ শিফ ল ইসলাম ০৪ গংগাচড়া  
১৪৩ মাছাঃ কাজলী বগম মাঃ িলজু িময়া ০৪ গংগাচড়া  
১৪৪ মাছাঃ সািহদা বগম মাঃ সাজু িময়া ০৪ গংগাচড়া  
১৪৫ মাছাঃ সুবণা বগম মাঃ আসরাফু ামান ০৪ গংগাচড়া  
১৪৬ মাছাঃ িমি  খাতুন মাঃ আউয়াল িময়া ০৪ গংগাচড়া  
১৪৭ মাছাঃ রতনা আ ার মাঃ জাদু িময়া ০৪ গংগাচড়া  
১৪৮ অিনতা রানী  ম ু  মহ  ০৪ গংগাচড়া  
১৪৯ মাছাঃ শাহানা বগম মাঃ মিমনুর ইসলাম ০৪ গংগাচড়া  
১৫০ মাছাঃ মি কা খাতুন মাঃ আমজাদ হােসন ০৪ গংগাচড়া  
১৫১ মাছাঃ সুিম বগম মাঃ আ ু াহ ০৪ গংগাচড়া  
১৫২ মাছাঃ মােশদা বগম মাঃ হািমদার রহমান ০৪ গংগাচড়া  
১৫৩ মাছাঃ হােমদা বগম মাঃ সুজা িময়া ০৪ গংগাচড়া  
১৫৪ মাছাঃ বগম িলজু আহে দ ০৪ গংগাচড়া  
১৫৫ মিত পু  রানী সরকার জগ াথ চ  সরকার ০৪ গংগাচড়া  
১৫৬ মাছাঃ আিনকা বগম মাঃ রিবউল ইসলাম ০৪ গংগাচড়া  
১৫৭ মাছাঃ ঝণা বগম মাঃ মাহমুদুল হক ০৪ গংগাচড়া  
১৫৮ মাছাঃ রনু খাতুন মাঃ সয়দ আলী ০৪ গংগাচড়া  
১৫৯ মাছাঃ মিমনা বগম মাঃ আ ুর রিশদ ০৪ গংগাচড়া  
১৬০ মাছাঃ আকতারা বগম মাঃ আিমনুর রহমান ০৪ গংগাচড়া  
১৬১ মাছাঃ বুলবুিল বগম মাঃ তয়ব আলী ০৪ গংগাচড়া  
১৬২ মাছাঃ ফিজলা বগম মাঃ আ ুর ছালাম ০৪ গংগাচড়া  
১৬৩ মাছাঃ আরিমনা বগম মাঃ ছােদ ল ইসলাম ০৪ গংগাচড়া  
১৬৪ মাছাঃ রুমানা বগম মাঃ নাজমুল হক ০৪ গংগাচড়া  
১৬৫ মাছাঃ নারিজনা বগম মাঃ শাহাজাহান িময়া ০৪ গংগাচড়া  
১৬৬ মাছাঃ দুলালী বগম মাঃ মািনক িময়া ০৪ গংগাচড়া  
১৬৭ মাছাঃ রখা বগম মাঃ আ ুস সালাম ০৪ গংগাচড়া  
১৬৮ মাছাঃ মিজনা বগম মাঃ আঃ বােতন ০৪ গংগাচড়া  
১৬৯ মাছাঃ সুিম বগম মাঃ আঃ কালাম আজাদ ০৪ গংগাচড়া  
১৭০ মাছাঃ মিজনা বগম মাঃ নিছম উি ন ০৪ গংগাচড়া  
১৭১ মাছাঃ রুিজনা বগম মাঃ জাহা ীর হােসন ০৪ গংগাচড়া  
১৭২ মাছাঃ মাহেছনা বগম মাঃ মাখেলছার রহমান ০৫ ভূটকা/পঃ নবনীদাস  
১৭৩ মাছাঃ ফুলিত বগম মৃতঃ মহুবার রহমান ০৫ ভূটকা/পঃ নবনীদাস  
১৭৪ ময়না রানী রিবদাস মহ  ০৫ ভূটকা/পঃ নবনীদাস  
১৭৫ মাছাঃ িলিল বগম মাঃ ছিগর উি ন ০৫ ভূটকা/পঃ নবনীদাস  
১৭৬ মাছাঃ জেহর বানু মাঃ মিতয়ার রহমান ০৫ ভূটকা/পঃ নবনীদাস  



১৭৭ মালতী রানী গ ােরন চ  ০৫ ভূটকা/পঃ নবনীদাস  
১৭৮ মাছাঃ মাসেলমা বগম মাঃ গালাম মা ফা ০৫ ভূটকা/পঃ নবনীদাস  
১৭৯ মাছাঃ মািনকা বগম মাঃ আজাদ িময়া ০৫ ভূটকা/পঃ নবনীদাস  
১৮০ মাছাঃ মােজদা বগম মাঃ দুলু িময়া ০৫ ভূটকা/পঃ নবনীদাস  
১৮১ মাছাঃ পারভীন বগম মাঃ শাহাদত হােসন ০৫ ভূটকা/পঃ নবনীদাস  
১৮২ আেলামিত রানী ভালা রাম ০৫ ভূটকা/পঃ নবনীদাস  
১৮৩ মাছাঃ িরনা বগম মৃতঃ আফজাল হােসন ০৫ ভূটকা/পঃ নবনীদাস  
১৮৪ মাছাঃ ইসেমাতারা বগম মাঃ রুহুল আিমন ০৫ ভূটকা/পঃ নবনীদাস  
১৮৫ মাছাঃ রািজয়া বগম মাঃ মহুবার রহমান ০৫ ভূটকা/পঃ নবনীদাস  
১৮৬ মাছাঃ ম ুমা বগম মাঃ আিমনুর রহমান ০৫ ভূটকা/পঃ নবনীদাস  
১৮৭ মাছাঃ রখা বগম মাঃ মিজদুল ইসলাম ০৫ ভূটকা/পঃ নবনীদাস  
১৮৮ মাছাঃ হাসনা বগম মাঃ মা ািফজার রহঃ ০৫ ভূটকা/পঃ নবনীদাস  
১৮৯ মাছাঃ ইসেমাতারা বগম মাঃ নুর ইসলাম ০৫ ভূটকা/পঃ নবনীদাস  
১৯০ মাছাঃ শিরফা বগম মাঃ আশরাফুল ইসলাম ০৫ ভূটকা/পঃ নবনীদাস  
১৯১ মাছাঃ শফালী বগম মাঃ মিশয়ার রহমান ০৫ ভূটকা/পঃ নবনীদাস  
১৯২ মাছাঃ মমতাজ বগম মাঃ মাসুদ িময়া ০৫ ভূটকা/পঃ নবনীদাস  
১৯৩ মাছাঃ মায়া বগম মাঃ নজরুল ইসলাম ০৫ ভূটকা/পঃ নবনীদাস  
১৯৪ মাছাঃ িশিরনা বগম মাঃ আেলম িময়া ০৫ ভূটকা/পঃ নবনীদাস  
১৯৫ মাছাঃ সুিম বগম মাঃ সাবু িময়া ০৫ ভূটকা/পঃ নবনীদাস  
১৯৬ মাছাঃ আদুরী বগম মাঃ সাইফুল ইসলাম ০৫ ভূটকা/পঃ নবনীদাস  
১৯৭ মাছাঃ মরিজনা বগম মাঃ সাইেয়দুর রহমান ০৫ ভূটকা/পঃ নবনীদাস  
১৯৮ মাছাঃ িবউ  বগম মাঃ রুেবল িময়া ০৫ ভূটকা/পঃ নবনীদাস  
১৯৯ অ লী রানী িনমল চ  রায় ০৫ ভূটকা/পঃ নবনীদাস  
২০০ মাছাঃ রিহমা বগম মাঃ হািদস আলী ০৫ ভূটকা/পঃ নবনীদাস  
২০১ মাছাঃ মারেশদা বগম মাঃ ওসমান আলী ০৫ ভূটকা/পঃ নবনীদাস  
২০২ ছিবতা রানী রে র চ  ০৫ ভূটকা/পঃ নবনীদাস  
২০৩ মাছাঃ আইিরন আ ার মাঃ আিমনুর রহমান ০৫ ভূটকা/পঃ নবনীদাস  
২০৪ মাছাঃ মেনায়ারা বগম মাঃ এনামুল হক ০৫ ভূটকা/পঃ নবনীদাস  
২০৫ মাছাঃ ছািমনা বগম মাঃ আছাদুল হক ০৫ ভূটকা/পঃ নবনীদাস  
২০৬ মাছাঃ আফরুজা বগম মাঃ ফরহাদ হােসন ০৫ ভূটকা/পঃ নবনীদাস  
২০৭ মাছাঃ মারেশদা বগম মাঃ জুলিফকার আলী ০৬ নবনীদাস  
২০৮ মাছাঃ সাথী খাতুন মাঃ আ ু াহ-আল-মামুন ০৬ নবনীদাস  
২০৯ মাছাঃ আিমনা বগম মাঃ শিফ ল ইসলাম ০৬ নবনীদাস  
২১০ মালতী রানী িলটন চ  মহ  ০৬ নবনীদাস  
২১১ মাছাঃ আিলফা বগম মাঃ মজুমদার আলী ০৬ নবনীদাস  
২১২ মাছাঃ নািহদ পারভীন মাঃ আসাদুল হক ০৬ নবনীদাস  
২১৩ মাছাঃ িবলিকছ বগম মাঃ চান িময়া ০৬ নবনীদাস  
২১৪ মাছাঃ মি কা বগম মাঃ দুলাল িময়া ০৬ নবনীদাস  
২১৫ মাছাঃ সুলতানা বগম মাঃ দুলাল িময়া ০৬ নবনীদাস  
২১৬ মাছাঃ খািদজা বগম মাঃ আঃ বাির ০৬ নবনীদাস  
২১৭ মাছাঃ আয়শা বগম মাঃ মহুবার রহমান ০৬ নবনীদাস  
২১৮ মাছাঃ পয়ারী বগম মাঃ আঃ লিতফ ০৬ নবনীদাস  
২১৯ মাছাঃ শাপলা বগম মাঃ আিল হােসন ০৬ নবনীদাস  
২২০ মাছাঃ মেনায়ারা বগম মাঃ আেশক আলী ০৬ নবনীদাস  
২২১ মাছাঃ খািদজা বগম মাঃ বজরু িময়া ০৬ নবনীদাস  



২২২ মাছাঃ মিনজা বগম মাঃ মােহ আলম ০৬ নবনীদাস  
২২৩ মাছাঃ আনজুমা বগম মাঃ আশরাফুল ইসলাম ০৬ নবনীদাস  
২২৪ উষা রানী হম  বমন ০৬ নবনীদাস  
২২৫ রতনা রানী মহ  িনবারন চ  মহ  ০৬ নবনীদাস  
২২৬ া রানী ল ণ চ  বমন ০৬ নবনীদাস  
২২৭ মাছাঃ আিমনা বগম মাঃ তয়ব আলী ০৬ নবনীদাস  
২২৮ মাছাঃ নুরী বগম মাঃ আঃ রিশদ ০৬ নবনীদাস  
২২৯ মাছাঃ মমতাজ বগম মাঃ আিজজুল ইসলাম ০৬ নবনীদাস  
২৩০ মাছাঃ লসুম বগম মাঃ ওলীয়ার রহমান ০৬ নবনীদাস  
২৩১ মাছাঃ নাজিমন নাহার মাঃ ছােদ ল ইসলাম ০৬ নবনীদাস  
২৩২ মাছাঃ দু ী বগম মাঃ মিজবর রহমান ০৬ নবনীদাস  
২৩৩ মাছাঃ হােছন বানু মাছাঃ মতেলব িময়া ০৬ নবনীদাস  
২৩৪ মাছাঃ মাসেলমা বগম মাঃ আশরাফুল ইসলাম ০৬ নবনীদাস  
২৩৫ মাছাঃ বুলবুিল বগম মাঃ রাজা িময়া ০৬ নবনীদাস  
২৩৬ িরনা রানী মহ  কৃ  চ  মহ  ০৬ নবনীদাস  
২৩৭ স া রানী িবজয় চ  মহ  ০৬ নবনীদাস  
২৩৮ মাছাঃ আদুরী বগম মাঃ আবদার রহমান ০৬ নবনীদাস  
২৩৯ মাছাঃ রুপালী বগম মাঃ মিতন িময়া ০৬ নবনীদাস  
২৪০ নিমতা রানী মহ  সুভাষ চ  মহ  ০৬ নবনীদাস  
২৪১ মাছাঃ বুলবুিল বগম মাঃ আঃ খােলক ০৬ নবনীদাস  
২৪২ মাছাঃ মি লা বগম মাঃ রজাউল কিরম ০৬ নবনীদাস  
২৪৩ মাছাঃ লসুম বগম মাঃ আিমর আলী ০৬ নবনীদাস  
২৪৪ মাছাঃ ফি  বগম মাঃ আজহারুল ইসলাম ০৬ নবনীদাস  
২৪৫ রুপালী রানী িব নাথ চ  ০৭ িনলকচ ী/আঃ িনঃ  
২৪৬ মাছাঃ মাসেলমা বগম মাঃ আিনছার রহমান ০৭ িনলকচ ী/আঃ িনঃ  
২৪৭ মাছাঃ হািসনা বগম মাঃ নাজমুল হােসন ০৭ িনলকচ ী/আঃ িনঃ  
২৪৮ জয় ী রানী হিরনাথ বমন ০৭ িনলকচ ী/আঃ িনঃ  
২৪৯ মাছাঃ কাজলী বগম মাঃ মিনর উি ন ০৭ িনলকচ ী/আঃ িনঃ  
২৫০ মাছাঃ পয়ারা বগম মাঃ আবু হােসন ০৭ িনলকচ ী/আঃ িনঃ  
২৫১ ছপলা রানী বাহাদুর চ  ০৭ িনলকচ ী/আঃ িনঃ  
২৫২ শীতা রানী রায় সুবাস চ  রায় ০৭ িনলকচ ী/আঃ িনঃ  
২৫৩ রনিজতা রানী তাপ চ  ০৭ িনলকচ ী/আঃ িনঃ  
২৫৪ মাছাঃ লবুদা বগম মাঃ নুর হােসন ০৭ িনলকচ ী/আঃ িনঃ  
২৫৫ শুভা রানী ধনজয় চ  ০৭ িনলকচ ী/আঃ িনঃ  
২৫৬ মাছাঃ আ ুমা বগম মাঃ মিতউর রহমান ০৭ িনলকচ ী/আঃ িনঃ  
২৫৭ বিবতা রানী িব ু  চ  রায় ০৭ িনলকচ ী/আঃ িনঃ  
২৫৮ মাছাঃ নুরু াহার বগম মাঃ রাজু িময়া ০৭ িনলকচ ী/আঃ িনঃ  
২৫৯ মাছাঃ রুিবনা বগম মাঃ মিমনুর রহমান ০৭ িনলকচ ী/আঃ িনঃ  
২৬০ মাছাঃ মাহমুদা বগম মাঃ আঃ মিজদ ০৭ িনলকচ ী/আঃ িনঃ  
২৬১ মাছাঃ রিহমা বগম মাঃ লাভলু িময়া ০৭ িনলকচ ী/আঃ িনঃ  
২৬২ শ ামলী রানী িহেটন চ  ০৭ িনলকচ ী/আঃ িনঃ  
২৬৩ মাছাঃ সিফয়া বগম মাঃ চংটু িময়া ০৭ িনলকচ ী/আঃ িনঃ  
২৬৪ মাছাঃ মি কা বগম মাঃ আশরাফ আলী ০৭ িনলকচ ী/আঃ িনঃ  
২৬৫ মাছাঃ সিফয়া বগম মাঃ না া িময়া ০৭ িনলকচ ী/আঃ িনঃ  
২৬৬ মাছাঃ মফলা বগম মাঃ ছাবফরাজ ০৭ িনলকচ ী/আঃ িনঃ  



২৬৭ মাছাঃ হাছনা হনা মাঃ ম ুম আলী ০৭ িনলকচ ী/আঃ িনঃ  
২৬৮ মাছাঃ নুরু াহার িমিল মাঃ আজাহার আলী ০৭ িনলকচ ী/আঃ িনঃ  
২৬৯ মাছাঃ কাজলী বগম মাঃ দুলাল িময়া ০৭ িনলকচ ী/আঃ িনঃ  
২৭০ মাছাঃ জাসনা বগম মাঃ খিলল িময়া ০৭ িনলকচ ী/আঃ িনঃ  
২৭১ নিমতা রানী কৃ  চ  ০৮ চংমারী/পঃ মা াইন  
২৭২ মাছাঃ রাকেছনা বগম মাঃ আমজাদ হােসন ০৮ চংমারী/পঃ মা াইন  
২৭৩ মাছাঃ আরিজনা বগম মাঃ সুজা িময়া ০৮ চংমারী/পঃ মা াইন  
২৭৪ মাছাঃ ফারজানা বগম মাঃ িজয়াউল হক ০৮ চংমারী/পঃ মা াইন  
২৭৫ মাছাঃ নুরজাহান বগম মাঃ ফরহাদ হােসন ০৮ চংমারী/পঃ মা াইন  
২৭৬ মাছাঃ রুপালী বগম মাঃ তাজুল িময়া ০৮ চংমারী/পঃ মা াইন  
২৭৭ মাছাঃ লাভলী বগম মাঃ আমজাদ হােসন ০৮ চংমারী/পঃ মা াইন  
২৭৮ বিবতা রানী ডািলম মার ০৮ চংমারী/পঃ মা াইন  
২৭৯ বােজা বালা িবেরন চ  ০৮ চংমারী/পঃ মা াইন  
২৮০ মাছাঃ আ ুরা বগম মাঃ চংটু িময়া ০৮ চংমারী/পঃ মা াইন  
২৮১ ঝােলা বালা নেরশ চ  ০৮ চংমারী/পঃ মা াইন  
২৮২ কৃ া রানী ফুল  চ  ০৮ চংমারী/পঃ মা াইন  
২৮৩ মাছাঃ মাসেলমা বগম মাঃ শিফ ল ইসলাম ০৮ চংমারী/পঃ মা াইন  
২৮৪ মাছাঃ সুরিজনা বগম মাঃ নবর উি ন ০৮ চংমারী/পঃ মা াইন  
২৮৫ িদি  বালা কামছ চ  ০৮ চংমারী/পঃ মা াইন  
২৮৬ মাছাঃ রিজয়া বগম মাঃ আ বর রহমান ০৮ চংমারী/পঃ মা াইন  
২৮৭ মাছাঃ লাইজু বগম মাঃ লবু িময়া ০৮ চংমারী/পঃ মা াইন  
২৮৮ মাছাঃ লাইলী বগম মাঃ লাভলু িময়া ০৮ চংমারী/পঃ মা াইন  
২৮৯ মাছাঃ ছিকনা বগম মাঃ মিশয়ার রহমান ০৮ চংমারী/পঃ মা াইন  
২৯০ মাছাঃ রােবয়া বগম মৃতঃ নয়া িময়া ০৮ চংমারী/পঃ মা াইন  
২৯১ মাছাঃ নািছমা বগম মাঃ আঃ মা ান ০৮ চংমারী/পঃ মা াইন  
২৯২ মাছাঃ মিজনা বগম মাঃ আ ুল হািমদ ০৮ চংমারী/পঃ মা াইন  
২৯৩ মাছাঃ পয়ারী বগম মাঃ নুর উি ন ০৮ চংমারী/পঃ মা াইন  
২৯৪ মাছাঃ তহুিমনা বগম মাঃ তাহাজুল ইসলাম ০৮ চংমারী/পঃ মা াইন  
২৯৫ মাছাঃ ছােদকা বগম মাঃ এমদাদ আলী ০৮ চংমারী/পঃ মা াইন  
২৯৬ মাছাঃ লাভলী বগম মাঃ দুলু িময়া ০৯ চংমারী  
২৯৭ মাছাঃ ফুলমালা বগম মাঃ আলমগীর হােসন ০৯ চংমারী  
২৯৮ মাছাঃ ফুলিত বগম মাছাঃ মনু িময়া ০৯ চংমারী  
২৯৯ মাছাঃ সেনকা রানী রনিজত মার রায় ০৯ চংমারী  
৩০০ মাছাঃ ছািমনা বগম মাঃ আশরাফ আলী ০৯ চংমারী  
৩০১ মাছাঃ লাইজু বগম মাঃ আশরাফ আলী ০৯ চংমারী  
৩০২ মাছাঃ পয়ারী বগম মাঃ ফজলু িময়া ০৯ চংমারী  
৩০৩ মাছাঃ রাকেছনা বগম মাঃ আলীমুি ন ০৯ চংমারী  
৩০৪ মাছাঃ আকিলমা বগম মাঃ আকিলমা বগম ০৯ চংমারী  
৩০৫ মাছাঃ িশিরনা বগম মাঃ মকবুল হােসন ০৯ চংমারী  
৩০৬ মাছাঃ মি কা বগম মাঃ শাহাজান িময়া ০৯ চংমারী  
৩০৭ মাছাঃ আিছয়া বগম মাঃ আলম ০৯ চংমারী  
৩০৮ মাছাঃ া বগম মাঃ মকবুল হােসন ০৯ চংমারী  
৩০৯ মাছাঃ মােজদা খাতুন মাছাঃ হােশম আলী ০৯ চংমারী  
৩১০ মাছাঃ নুরছাপা বগম মাঃ সুজা িময়া ০৯ চংমারী  
৩১১ মাছাঃ মরতুজা বগম মাঃ আিজজুল ইসলাম ০৯ চংমারী  



৩১২ মাছাঃ শরীফা বগম মাঃ হািববুর রহমান ০৯ চংমারী  
৩১৩ মাছাঃ রুপালী বগম মাঃ আমজাদ হােসন ০৯ চংমারী  
৩১৪ মাছাঃ শ ামলী বগম মাঃ অেহদুল ইসলাম ০৯ চংমারী  
৩১৫ মাছাঃ রনিজনা বগম মাঃ জীবন রায়হান ০৯ চংমারী  
৩১৬ মাছাঃ রতনা বগম মাঃ অিজয়ার রহমান ০৯ চংমারী  
৩১৭ মাছাঃ আেনায়ারা বগম মাঃ সাইেয়দার রহমান ০৯ চংমারী  
৩১৮ মাছাঃ সাইফু াহার বগম মাঃ আলমগীর হােসন ০৯ চংমারী  
৩১৯ মাছাঃ মারেশদা বগম মাঃ রাজু িময়া ০৯ চংমারী  
৩২০ মাছাঃ শফালী বগম মাঃ আশরাফ হােসন ০৯ চংমারী  
৩২১ মাছাঃ কিহনুর বগম মাঃ মকছুদার রহমান ০৯ চংমারী  

   ০৯ চংমারী  
 


