
৬নং গংগাচড়া ইউিনয়ন পিরষদ, গংগাচড়া, রং র। 
২০১৩-২০১৪ অথবছের অিত দির েদর জ  কমসং ান কম চীর িনবািচত উপকারেভাগীর তািলকা (১ম পযায়) 

 
 

িমক 
নং 

লটািরর 
িমক 
নং 

নাম িপতা/ ামীর নাম ওয়াড নং আইিড নং াম 

1.  ০৬ মাছাঃ জােহরা বগম মাঃ মক দার রহমান ০১ ৮০৩১৪৯ গংগাচড়া 
2.  ১০৯ মাঃ হােছন আলী মাঃ মিহর উি ন ০১ ০২৪০৩ গংগাচড়া 
3.  ১৫২ মাঃ আলমগীর হােসন তঃ ফজলার রহমান ০১ ৭৮৫৫০ গংগাচড়া 
4.  ৫৫ মাছাঃ মিনজা বগম মাঃ র  িময়া ০১ ৬১২৮০ গংগাচড়া 
5.  ১৬৫ মাঃ সালায়মান  মাঃ ক  শখ ০১ ১১০২০ গংগাচড়া 
6.  ৬৬ মাঃ একরা ল হক মাঃ আলা িময়া ০১ ৯৫৮৩০ ি পাড়া 
7.  ৬১ মাঃ সালায়মান  তঃ বশর উি ন ০১ ০২১৩০ গংগাচড়া 
8.  ১৫৪ মাছাঃ মেমনা বগম মাঃ বাদশা িময়া ০১ ২৩৪২০ গংগাচড়া 
9.  ১৬৬ মাঃ না  িময়া মাঃ মিহর উি ন ০১ ৬৭১১০ গংগাচড়া 
10.  ১৮২ মাঃ আেনায়া ল 

ইসলাম 
তঃ আঃ জববার ০১ ৬৫২১০ হাজীপাড়া 

11.  ১২৮ মাছাঃ শফালী বগম মাঃ র ইসলাম ০১ ৩৬৫২০ গংগাচড়া 
12.  ১০২ মাছাঃ তারিজনা বগম তঃ আজাহার ০১ ০৪০৮০ গংগাচড়া 
13.  ১৮৯ মাঃ মিম র ইসলাম মাঃ সােলমান ০১ ০১২০০ গংগাচড়া 
14.  ৪২ মাঃ কােশম আলী তঃ হিছম আলী ০১ ০১৫৯৫ গংগাচড়া 
15.  ৬৮ মাছাঃ কিবতা বগম মাঃ আিতয়ার রহমান ০১ ৮০১৭৭ গংগাচড়া 
16.  ১৫৩ মাছাঃ ল লী বগম মাঃ সােহব আলী ০১ ০৩৮৪৪ গংগাচড়া 
17.  ২০ মাঃ আছাব উি ন তঃ ওমর আলী ০১ ০৩৯০৭ গংগাচড়া 
18.  ৪৭ মাছাঃ রােবয়া বগম মাঃ এমদাদ  আলী ০১ ৫৮০৯৩ ধা র 
19.  ৭০ মাঃ র আিমন মাঃ শিহর আলী ০১ ০৩৫০৬ গংগাচড়া 
20.  ৭২ মাঃ মত ব িময়া মাঃ মন র আলী ০১ ০৩৮০৪ গংগাচড়া 
21.  ১৮৮ মাছাঃ শহর বা  মাঃ শমেসর আলী ০১ ০১০৭৩ খামারপাড়া 
22.  ২৩ মাছাঃ শািহনা বগম মাঃ রিফ ল ইসলাম ০১ ০১৬৪৪ ম পাড়া 
23.  ১৫৯ ল িময়া তঃ জববার ০১ ০৪১৫৪ ি পাড়া 
24.  ১৭৬ মাছাঃ পািকজা বগম মাঃ র ইসলাম ০১ ০৩১৯২ গংগাচড়া 
25.  ২৯ মাছাঃ আেলমা বগম তঃ নিছম উি ন ০১ ০৪১৪২ গংগাচড়া 
26.  ১১০ মাঃ নওশা িময়া তঃ সাম ি  ০১ ০১৪০২ বপাড়া 
27.  ২৬ মাছাঃ রশমা বগম মাঃ মা ািফজার ০১ ০৩৭৭৩ গংগাচড়া 
28.  ১৮ মাছাঃ মােজদা বগম সরকার মাচা  ০১ ০৩০৫৮ গংগাচড়া 
29.  ১০১ মাছাঃ মৗলতন নছা তঃ আছা ি ন ০১ ০৩৫৯৯ গংগাচড়া 
30.  ৬৭ মাঃ ম বার রহমান তঃ জ র উ াহ ০১ ০১৮৮৯ খামারপাড়া 

 ৩১ ১২ মাছাঃ সফািল বগম মাঃ লতান আলী ০১ ০৩১১৮ থানাপাড়া 
৩২ ১০৮ মাছাঃ মাসেলমা 

বগম 
মাঃ তয়ব আলী ০১ ৮০২৭৪৪ গংগাচড়া 

৩৩ ৯৮ মাছাঃ িবউ  বগম মাঃ মা ািফজার রহমান ০১ ০৩৪৭৩ ি পাড়া 
৩৪ ৮৮ মাছাঃ মিমনা বগম তঃ আেনায়ার হােসন ০১ ০৩২৮৮৮ হাজীপাড়া 
৩৫ ১৮৬ মাছাঃ আছমা বগম মাঃ নিছম উি ন ০১ ০৩৯৯৪ গংগাচড়া 
৩৬ ১৩৪ মাছাঃ রােহনা বগম মাঃ মহাসীন আলী ০১ ০৩১৬৩ গংগাচড়া 
৩৭ ১১১ মাঃ আঃ মােলক তঃ মিনর উি ন ০১ ০১৯২৬ ব ম পাড়া 
৩৮ ১৭ মাছাঃ ফােতমা বগম মাঃ মাজাহার হােসন ০১ ০১৮০৯ গংগাচড়া 



৩৯ ১৬৮ মাছাঃ জ রা বগম তঃ হািজর উি ন ০১ ০৪১৬৪ গংগাচড়া 
৪০ ৪৫ মাঃ বলাল িময়া তঃ সিহদার রহমান ০১ ০১৯৫০ গংগাচড়া 
৪১ ০৯ মাছাঃ জােবদা বগম মাঃ ফয়জার আলী ০১ ০৩১১০ গংগাচড়া 
৪২ ১৬ মাছাঃ জিরনা বওয়া তঃ জ ী শখ ০১ ০১৭৯৯ গংগাচড়া 
৪৩ ১৩৮ মাছাঃ নারিজনা বগম মাঃ হাসান আলী ০১ ৯২২২৫ হাজীপাড়া 
৪৪ ৭৯ মাঃ সা ার িময়া তঃ আেবদ আলী ০১ ০১১৬৮ গংগাচড়া 
৪৫ ১৫ মাঃ আমজাদ হােসন তঃ ছাম ি ন ০১ ০১৭৯৬ গংগাচড়া 
৪৬ ১৫০ মাঃ আিম র ইসলাম মাঃ সিহদার রহমান ০১ ০১১০৪ গংগাচড়া 
৪৭ ৮০ মাছাঃ আিনচা খা ন তঃ র আলী ০১ ০১৮০৮ গংগাচড়া 
৪৮ ১২০ মাছাঃ খায়েরান বগম মাঃ রয়া ল ইসলাম ০১ ০২৮১৫ গংগাচড়া 
৪৯ ৯৭ মাঃ আলমগীর হােসন তঃ আজগার আলী ০১ ০৪১৩৩ গংগাচড়া 
৫০ ১৭৭ মাঃ জমেসর আলী তঃ ছফর আলী ০১ ০২৭০৬ গংগাচড়া 
৫১ ১১৭ মাছাঃ হােছন বা  মাঃ আঃ সামাদ ০১ ০৩৬৫২ গংগাচড়া 
৫২ ১১২ মাছাঃ শাহানা বগম মাঃ ান িময়া ০১ ০৩৫২২ গংগাচড়া  
৫৩ ১৯৬ মাছাঃ মির খা ন তঃ হািফ ল ইসলাম ০১ ৮০২১৪৪ গংগাচড়া 
৫৪ ১৯৮ মাছাঃ জােবদা বগম মাঃ হািছম উি ন ০১ ৮০২৩২৭ গংগাচড়া  
৫৫ ২০৫ মাছাঃ রােমনা বগম মাঃ তছিলম উি ন ০১ ৬৬১০৪ গংগাচড়া 
৫৬ ১৯৫ মাঃ বলাল িময়া তঃ খাকা িময়া ০১ ০২১৬৪ গংগাচড়া 
৫৭ ২০৩ মাঃ রল হক তঃ বিছর উি ন ০১ ০২৫৪৮ গংগাচড়া 
৫৮ ২১১ জা া রানী নেরন চ  রায় ০১ ০২৫৩৮ গংগাচড়া 
৫৯ ২১৮ আফজাল হােসন তঃ মিফজ উি ন ০১ ০১৭৯৮ গংগাচড়া  
৬০ ২০৯ রােমনা বগম কিপল উি ন ০১ ০৩১৪৩ গংগাচড়া 
 ৬১ ২২১ শিরফা বগম নজ ল ইসলাম ০১ ০১৭৭০ গংগাচড়া  
৬২ ২২০ রি না বগম তঃ জাহা ীর হােসন ০১ ০১৮৯৩ গংগাচড়া 
৬৩ ২১৬ তছিলম উি ন তঃ নিজর উি ন ০১ ০৪১৯৬ গংগাচড়া 
৬৪ ২২৫ মা দা বগম বাদশা িময়া ০১ ০২৩২৬ গংগাচড়া 
৬৫ ২২২ মিহদার রহমান বা  িময়া ০১ ০১৫২৬ গংগাচড়া 
66.   মাছাঃ শফালী বগম খিল র রহমান ০১  গংগাচড়া 
67.   র জাহান মাহা দ আলী ০১  গংগাচড়া 
68.   মাছাঃ আন মা বগম মাঃ হািবব িময়া ০১ ৮০৩১৫৫ গংগাচড়া 
69.   মাছাঃ িবউ  বগম মাঃ বা ল ইসলাম ০১ ৫৫৯৫ গংগাচড়া 
70.   মাছাঃ আিছয়া বগম মাঃ ফজ ল হক ০১ ৮০৩১২৮ গংগাচড়া 
71.   মাছাঃ অিসনা বগম মাঃ রা  িময়া ০১ ৮০২৫০৫ গংগাচড়া 
72.   মাছাঃ হািছনা বগম মাঃ র আলম ০১ ৮০৩১৫৬ গংগাচড়া 
73.   মাঃ সা াদ হােসন তঃ নিছম উি ন ০১ ৮০২০৬১ গংগাচড়া 
74.   মাঃ আরিজনা বগম মাঃ মাসেলম উি ন ০১ ৮০৩১৬০ গংগাচড়া 
75.   মাছাঃ লালমাই বগম মাঃ ৎফর রহমান ০১ ৮০৩৬৫৮ গংগাচড়া 
76.   মাছাঃ সিরনা বগম মাঃ মাকেলছার রহমান ০১ ৮০৩১৮৩ গংগাচড়া 
77.   মাছাঃ আ রী বগম মাঃ শামীম িময়া ০১ ৮০১৯১৩ খামারপাড়া 
78.    রানী শমা তঃ ধীেরন চ  শমা ০১ ৮০২২৮৮ গংগাচড়া 
79.   মাছাঃ আেলয়া বগম মাঃ কািফ িময়া ০১ ৮০৬৪৮৭ গংগাচড়া 
80.   মাঃ স জ িময়া মাঃ মক ল হােসন ০১ ৮০২২০৩ গংগাচড়া 
81.   মাছাঃ িবউ  বগম মাঃ র আলম ০১ ৮০৩৬৫৫ গংগাচড়া 
82.  ১৮৭ মাঃ আশরাফ আলী  মাঃ তছিলম উি ন ০২ ০৫৩৪৭ ম পাড়া 
83.  ১৮০ মাঃ আলতাফ হােসন মাঃ আ ব র িসি ক ০২ ৯৭৪২৩ গা ারপাড় 
84.  ১০৬ মাছাঃ জােহরা বগম মাঃ নজ ল ইসলাম ০২ ০৭২১৪ গা ারপাড় 



85.  ১৫৬ মাঃ আমজাদ হােসন মাঃ আিছ ি ন ০২ ০৫৩১১ ম পাড়া 
86.  ১৩১ মিত কিণকা রানী  িব  চ  ০২ ০৭২৫২ গা ারপাড় 
87.  ১৩০ মাঃ হা র রশীদ মাঃ মেহর আলী ০২ ০৬৩৮২ গা ারপাড় 
88.  ৫০ মাছাঃ পা ল বগম মাঃ সিফ ল ইসলাম ০২ ০৬২৩৫ গা ারপাড় 
89.  ১৮ মাঃ ল দা মাঃ আ ল হক ০২ ০৪৪৯৬ ি পাড়া 
90.  ৪৯ মাঃ আলমগীর মাঃ আলা িময়া ০২ ০৬০০২ গা ারপাড় 
91.  ১৪২ মাছাঃ রিজফা বগম মাঃ মািনক িময়া ০২ ০৬২৭৭ গা ারপাড় 
92.  ২৫ মাঃ ইসলাম মাঃ আিজজার রহমান ০২ ০৪৪০৮ ি পাড়া 
93.  ৯৪ মাঃ মিম র রহমান মাঃ আকবার আলী ০২ ০৫৯২৪ গা ারপাড় 
94.  ৭৩ মাছাঃ পারভীন বগম মাঃ ইউ ছ আলী ০২ ০৪৪৩০ ি পাড়া 
95.  ৩২ মাঃ কিব র ইসলাম মাঃ মিফজ উি ন ০২ ০৫৪৩৩ গংগাচড়া 
96.  ৮৪ মাঃ জিলল িময়া মাঃ জয়ার উি ন ০২ ৮২৮১৪৮ গা ারপাড় 
97.  ১৬৮ মাছাঃ আেলমা বগম মাঃ জােহ ল ইসলাম ০২ ০৬১৪২ গা ারপাড় 
98.  ৯০ মাঃ আশরা ল 

ইসলাম 
মাঃ আিজজার রহমান ০২ ০৭০৮৫ গা ারপাড় 

99.  ৬৪ মাছাঃ িবউ  বগম মাঃ আফজা ল হক ০২ ০৪৮৭১ ি পাড়া 
100.  ১৪৭ মাঃ মািনক িময়া মাঃ িদদার হােসন ০২ ০৬০০৮ গা ারপাড় 
101.  ৭০ মাঃ আিনছার রহমান মাঃ শাহন া ০২ ০৫৬৮ গা ারপাড় 
102.  ৪২ মাছাঃ রজাহান বগম মাঃ িল  িময়া ০২ ০৬০১২ গা ারপাড় 
103.  ১১১ মাঃ মািনক িময়া মাঃ আ ল হােসন ০২ ০৭২৯৬ গা ারপাড় 
104.  ১২৫ মাছাঃ আ মা বগম মাঃ ছােলমান ০২ ০৬২৪৪ গা ারপাড় 
105.  ৬৮ মাঃ আলম িময়া মাঃ আিছ ি ন ০২ ০৪৫৪১ ম পাড়া 
106.  ৪১ মাঃ শািহন িময়া মাঃ আিনচার রহমান ০২ ০৫৯৮০ গা ারপাড় 
107.  ১০১ মাঃ ফিজ ল ইসলাম মাঃ ম বার রহমান ০২ ০৬০০৭ গা ারপাড় 
108.  ১২১ মাঃ আিজ ল ইসলাম মাঃ আ র রহমান ০২ ০৬০৫৯ গা ারপাড় 
109.  ১১৫ মাঃ মা দ রানা  মাঃ কিছ ি ন ০২ ০৪৮৪১ গংগাচড়া 
110.  ৫৩ মাঃ রা  িময়া মাঃ জানাব আলী ০২ ০৫০২৭ ম পাড়া 
111.  ১৯৬ মাঃ আিম র রহমান মাঃ মিফজ উি ন ০২ ০৫০৭১ ম পাড়া 

 ৩৪ মাঃ খিতবর রহমান মাঃ দেলায়ার হােসন ০২ ০৭২৬১ গা ারপাড় 
112.  ৮৩ মাছাঃ আিছয়া বগম তঃ হািকম উি ন ০২ ০৬১১৪ গা ারপাড় 
113.  ১২০ মাঃ মাকতার হােসন মাঃ আ ল হােসন ০২ ০৬১২৯ গা ারপাড় 
114.  ১৮৬ মাঃ আিম র রহমান তঃ হােসব উি ন ০২ ০৭০০৩ গা ারপাড় 
115.  ০২ মাছাঃ মিরনা বগম মাঃ মাবারক হােসন ০২ ০৭২২৩ গা ারপাড় 
116.  ১৪৮ মাঃ আখতা ল 

ইসলাম 
মাঃ একরা ল হক ০২ ০৩৬৪৬ গা ারপাড় 

117.  ১০ মাঃ আঃ লিতফ মাঃ আিজ ল ইসলাম ০২ ০০১১৭ গা ারপাড় 
118.  ১৯০ মাঃ িরপন িময়া মাঃ হািফজ উি ন ০২ ০৭১০০ গা ারপাড় 
119.  ৭৫ মাঃ রজামান তঃ মাজা িময়া ০২ ৮০৭২৩৯ গা ারপাড় 
120.  ১৪ মাঃ মহািসন আলী মাঃ ফেয়জ উি ন ০২ ০৬৯১৯ গা ারপাড় 
121.  ২৩ মাছাঃ আিনচা বগম মাঃ মিজবর রহমান ০২ ০৪৪৪৫ গা ারপাড় 
122.  ০৫  মাঃ ইি স আলী  মাঃ জয়ার উি ন ০২ ০৬৯৬০ গা ারপাড় 
123.  ৮২ মাঃ র ইসলাম মাঃ এমদাদ আলী ০২ ০৬২৪৯ গা ারপাড় 



124.  ১২৯ মাঃ ছিকর আলী মাঃ জ র উি ন ০২ ০৪৯৯১ গা ারপাড় 
125.  ১৮২ মাছাঃ ক না বগম মাঃ আঃ সা ার ০২ ০৫৩৬৭ গা ারপাড় 
126.  ৪৭ মাছাঃ ফেরাজা বগম মাঃ আলা িময়া ০২ ০৬০৬৫ গা ারপাড় 
127.  ৮৫ মাঃ শির ল ইসলাম  র মাহা দ ০২ ০৬৭৮১ গা ারপাড় 
128.  ৩৬ মাছাঃ মিরনা বগম মাঃ আলম িময়া ০২ ০৭০৯৭ গা ারপাড় 
129.  ১১২ মাঃ আ ল মা ান মাঃ আঃ খােলক ০২ ০৫৬৭৭ গা ারপাড় 
130.  ১৬০ মাঃ আমজা ল হক মাঃ আঃ রহমান ০২ ০৭১৫১ গা ারপাড় 
131.  ১৬৫ মাছাঃ রিজনা বগম মাঃ আলম িময়া ০২ ০৪৫২০ গংগাচড়া 
132.  ৯৯ মাঃ মাফা ল 

হােসন 
তঃ নছর উি ন ০২ ০৬২১৩ গা ারপাড় 

133.  ১৯৮ মাঃ মিম র রহমান মাঃ এ াজ আলী ০২ ২৮১৬২ গা ারপাড় 
134.  ২০১ মাঃ জােহ ল ইসলাম মাঃ আঃ জববার ০২ ০৬৯০৪ গা ারপাড় 
135.  ২০৮ সাইেয়দ হােসন তঃ আহা দ ০২ ০৬২৫১ গা ারপাড় 
136.  ২০৫ র ইসলাম ৎফর রহমান ০২ ০৫৬৪০ গা ারপাড় 
137.  ২০৩ মিরনা খা ন মা  িময়া ০২ ০৬৬৯৪ গা ারপাড় 
138.  ২০২ কিবতা রানী   চ  ০২ ০৭২৫৩ গা ারপাড় 

  আ ল কালাম মাঃ সিহদার রহমান ০২  গা ারপাড় 
139.   আফতাব উি ন আঃ রহমান ০২  গা ারপাড় 
140.   মাছাঃ ফ ী খা ন মাঃ মাহা ব আলী ০২ ৮০৬৮৮১ গা ারপাড় 
141.   মাঃ ল  িময়া মাঃ লতান িময়া ০২ ৮০৭১৩৫ গা ারপাড় 
142.   মাঃ জােক ল ইসলাম মাঃ সিহদার রহমান ০২ ৮০৭২১২ গা ারপাড় 
143.   মাঃ নজ ল ইসলাম তঃ নছর আলী ০২ ৮০৭০৪৭ গা ারপাড় 
144.   মাঃ আিম র রহমান তঃ আ র রহমান ০২ ৮০৭১৪৯ গা ারপাড় 
145.   মাঃ রাসতম আলী তঃ গ  শখ ০২ ৮০৭১৫৪ গা ারপাড় 

 ২৩৮ মাঃ জয়া ল ইসলাম মাঃ ই াহীম ০৩ ০৯০৩৭ ধা র 
146.  ২০১ মাঃ ইসরািফল  মাঃ আঃ জিলল ০৩ ০৯১৮২ ধা র 
147.  ১১২ সচীন চ  ব  দাশ ০৩ ০৭৪৭৪ ধা র 
148.  ১৬৬ মাঃ ল আিমন মাঃ কাবাদ িময়া ০৩ ০৪৭৪৭ ধা র 
149.  ৪৯ মাঃ আশা ামান তঃ আলতাব হােসন ০৩  ধা র 
150.  ২২২ মাছাঃ র বা  মাঃ আিজজার রহমান ০৩ ১০০৯৫ ধা র 
151.  ২১৮ মাঃ মেনায়া ল 

ইসলাম 
মাঃ মাফা ল হােসন ০৩ ০৯৩২৩ ধা র 

152.  ২০০ মাঃ রােসদ আলী মাঃ আকাবর আলী ০৩ ১৮০৯৯৭৭ ধা র 
153.  ২৩৯ িব ল চ  কােম া রায় ০৩ ০৮০২৮ ধা র 
154.  ২১২ মাঃ আিম র রহমান মাহা দ ০৩ ০৯৩৫১ ধা র 
155.  ২৩৩ মাঃ িমজা র রহমান মাঃ আ ব র ০৩ ০৯৯০৩ ধা র 
156.  ২০৭ মাঃ জন িময়া মাঃ মা ফা ০৩ ১০০০১০ ধা র 
157.  ১৬ মাছাঃ রিহমা বগম মাঃ আলমগীর হােসন ০৩ ০৯৯০৬ ধা র 
158.  ২৭ মাছাঃ মেমনা বগম মাঃ নজ ল ইসলাম ০৩ ৭৭৮২৫৯ ধা র 
159.  ৭৮ মাঃ খিতবি ন মাঃ শমেছর আলী ০৩ ১০২৭৮ ধা র 
160.  ১৫ মাঃ আঃ রা াক মাঃ তােলব আলী ০৩ ০৭৭৫০ ধা র 
161.  ১২৫ ময়না বগম মাঃ ছালাম িময়া ০৩ ০৮৮০৪ ধা র 
162.  ১৫৬ মাছাঃ জােহদা বগম মাঃ মক ল হােসন ০৩ ০৮৮৬০ ধা র 
163.  ৯৭ মাছাঃ মিমনা বগম মাঃ মনতাজ আলী ০৩ ৭৮১৭৭ ধা র 



164.  ১৬৫ রতনা বালা অল  দাস ০৩ ০৭৪২০ ধা র 
165.  ৯৫ িমলন চ  িবজয় চ  ০৩ ৭৮০৮৮ ধা র 
166.  ১৬১ মাছাঃ জাহানারা বগম মাঃ মাহাতাব উি ন ০৩ ০৮১৬০ ধা র 
167.  ০৪ মাছাঃ রিশদা বগম মাঃ িম  িময়া ০৩ ০৮৭৬৮ ধা র 
168.  ১৫৭ মাঃ বাব  িময়া মাঃ ছিকর আলী ০৩ ৭৭৮১০৭ ধা র 
169.  ১৮০ মাঃ বাদশা িময়া মাঃ আইন উি ন ০৩ ৮১০৭৯ ধা র 
170.  ১৫৩ মাঃ রিবউল ইসলাম মাঃ আিতয়ার রহমান ০৩ ০২৩৪৪ ধা র 
171.  ৮৩ মাছাঃ শািহনা বগম মাঃ সািফ র  ০৩ ৭৭৮১৭৫ ধা র 
172.  ১৪৬ মাছাঃ আিনছা বগম মাঃ মহািসন আলী ০৩ ০৮৭৪৯ ধা র 
173.  ২২৫ মাঃ লাল িময়া মাঃ আেনায়া ল ইসলাম ০৩ ৭৮০৪৩ ধা র 
174.  ১১৯ ব  দাস বা  দাস ০৩ ০৭৪৪০ ধা র 
175.  ১৮ মাঃ র  িময়া মাঃ মিফজ উি ন ০৩ ০৮৭৮৫ ধা র 
176.  ২৩৫ মাছাঃ আিমনা বগম মাঃ মক ল হােসন ০৩ ১৮০৯৬৬ ধা র 
177.  ২০৮ মাঃ সামাদ িময়া মাঃ বােজ মা ন ০৩ ৭৮০৫৪ ধা র 
178.  ১৩৩ ধীর চ  সনাতন ব ন ০৩ ০৮৯৪৫ ধা র 
179.  ১৩ মাছাঃ রিহলা বগম মাঃ আলী ি ন ০৩ ০৯৪৫৫ ধা র 
180.  ১৪৮ মাঃ র ইসলাম মাঃ শমেছর আলী ০৩ ০৮৪২৫ ধা র 
181.  ২৩ মাঃ হািমদার রহমান মাঃ জ র আলী ০৩ ০৮২৪০ ধা র 
182.  ২৪৪ ঝরনা রানী ল ী চ  ০৩ ০৯৪৫৩ ধা র 
183.  ২৪৬ মাছাঃ মােহনা বগম মাঃ আ ল আিজজ ০৩ ০৯৯৫০ ধা র 
184.  ০৩ মাছাঃ ম  বগম মাঃ তা ল ইসলাম ০৩ ০৮৮০০ ধা র 
185.  ৭২ মাখন দাস নীবদ দাস ০৩ ০০০২৬৯ ধা র 
186.  ৭৫ অ লী রানী িহমান চ  ০৩ ৭৮১৯৮ ধা র 
187.  ৯২ রীনা রানী িমলন চ  ০৩ ০৮৪৯০ ধা র 
188.  ৫৬ মাছাঃ পারভীন বগম মাঃ শিহ ল ইসলাম ০৩ ০৮৬৮৪ ধা র 
189.  ১৪৩ িশলা রানী রমাকা  ব ন ০৩ ০৮৩৯৬ ধা র 
190.  ২২ মাঃ শািহন িময়া মাঃ লাল িময়া ০৩ ০৮২৩৬ ধা র 
191.  ২৪৩ মাছাঃ জিরনা বগম মাঃ বা ল িময়া ০৩ ৮১০২৫১ ধা র 
192.  ৪৭ চায়না বগম মাঃ তাফা ল হােসন ০৩ ৭৮২৮৪ ধা র 
193.  ১০০ মাঃ এনা ল হক মাঃ ফজেল আলী ০৩ ০৮৪১৩ ধা র 
194.  ২৪১ মাঃ আঃ মা ান পাগলা ০৩ ০৮৮৮৮ ধা র 
195.  ৯৬ মাঃ মা ফা মাঃ মনতাজ আলী ০৩ ৮০৭৪৫১ ধা র 
196.  ২৩৬ মাছাঃ মাসেলমা 

বগম 
মাঃ নবী সরকার ০৩ ১৮০৯১৮১ ধা র 

197.  ১০৭ সারতী রানী িলন চ  ০৩ ৭৮১০৫ ধা র 
198.  ২২১ মাঃ আিজ ল ইসলাম মাঃ মাজাে ল হক ০৩ ০৯১৩৩ ধা র 
199.  ৩৩ িবসাদী রানী কািমনী দাস ০৩ ০৭৪৫৮ ধা র 
200.  ২৪৯ জ াসনা রানী অ নী চ  রায় ০৩ ০৮৪০১ ধা র 
201.  ২৪৮ িমনতী রানী অ ল চ  রায় ০৩ ০১৬১৫ ধা র 
202.  ২৫৪ মাঃ এনা ল হক মাঃ আেলফ িময়া ০৩ ১০০৪৪ ধা র 
203.  ২৫৯ মাঃ িলটন িময়া তঃ র ইসলাম ০৩ ০২১৮৪ ধা র 
204.  ২৫৩ আইয়ব আলী তঃ সিহর আলী ০৩ ৭৮৩১৪ ধা র 
205.  ২৬৫ র  িময়া তঃ মিফজ উি ন ০৩ ০৮৭৮১ ধা র 
206.  ২৫১ শির ল ইসলাম তঃ ফজেল িময়া ০৩ ০৮৪২১ ধা র 
207.  ২৫৭ িগির বালা িরন চ  ০৩ ০৮৫৬২ ধা র 
208.  ২৬৭ রােকজা খা ন ম বর রহমান ০৩ ০৬৯৯৫ ধা র 



209.  ২৬৯ আলমগীর হােসন তঃ তফেছর আলী ০৩ ৭৮৩৪৭ ধা র 
210.  ২৭১ শাম ল আলম তঃ মাহা দ আলী ০৩ ২৮২১৯ ধা র 
211.  ২৬৮ িসরা ল ইসলাম  জ র উি ন ০৩ ০২৫৯৫ ধা র 
212.   ম াজ আলী নছর উি ন ০৩ ১৮০৮৮৩৭ ধা র 
213.   রােশদা বগম শাহ আলম ০৩ ৭৭৮৩৬১ ধা র 
214.   েবাধ চ  মনকা  ০৩ ০৮৯৫৫ ধা র 
215.   জা িময়া সা ার আলী ০৩ ০৮৭৫৯ ধা র 
216.   মাছাঃ ছােলহা বগম মাঃ নওশা িময়া ০৩  ধা র 
217.   শং িড় ব নী িনত া ব ণ ০৩ ৮১০২৪০ ধা র 
218.   মাঃ আ স সালাম মাঃ ম ম আলী ০৩ ৭৭৮২৫১ ধা র 
219.   মাঃ মা ািফজার 

রহমান 
মাঃ বিদর আলী ০৩ ৮০৯৭২৫ ধা র 

220.   মাছাঃ মিনরা বগম মাঃ আসা ল ইসলাম ০৩ ৮০৮৪৪০ ধা র 
221.   িগতা রানী দীপ চ  রায় ০৩ ৮০৮৫১১ ধা র 
222.   মাছাঃ িশিরনা বগম মাঃ নজ ল ইসলাম ০৩ ৮০৮৩৬৬ ধা র 
223.   জাসনা রানী মনজায় চ  রায় ০৩ ৮০৮৬৬৯ ধা র 
224.   অিনতা রানী শ া িনমাই চ  শ া ০৩ ৮১০২০৭ ধা র 
225.  ৭১ মাঃ র ইসলাম তঃ মেয়ন উি ন ০৪ ১০৫৯১ গংগাচড়া 
226.  ৫৫ মাছাঃ গালাপজান 

বগম 
মাঃ একাববর আলী ০৪ ১৮৯২ ম পাড়া 

227.  ০২ বাহা র খাকা িময়া ০৪ ১৭৭৬৪ দালাপাড়া 
228.  ৫০ মাঃ ওসমান আলী মাঃ হছা উি ন ০৪ ১১৩৪৮ মনাকষা 
229.  ৭৬ মাছাঃ পয়ারী বগম মাঃ র ইসলাম ০৪ ১২৪৪০ মনাকষা 
230.  ৭৮ মাছাঃ রােকয়া বগম মাঃ আলম িময়া ০৪ ১১০৬৪ ম পাড়া 
231.  ৯৩ মাঃ  িময়া মাঃ ইি স আলী ০৪ ১১৩৫১ মনাকষা 
232.  ৪৭ মাছাঃ মা দা বগম মাঃ রিফ ল ইসলাম ০৪ ১২৫৪৩ মনাকষা 
233.  ১১৮ মাছাঃ লাভলী বগম তঃ মােলক  ০৪ ১০৭৩৬ গংগাচড়া 
234.  ৮৯ মাঃ মই ল ইসলাম মাঃ আসরাব আলী ০৪ ১১২০৩ দালাপাড়া 
235.  ৮১ মাছাঃ রজাহান  মাঃ মিম র ইসলাম ০৪ ১১৩১৫ মনাকষা 
236.  ১১৬ মাঃ আ বর রহমান তঃ সাহানত উ াহ ০৪ ১১৫৮৫ গংগাচড়া 
237.  ৪৪ মাছাঃ ওেমনা বগম মাঃ আই ব আলী ০৪ ১১৩৩৭ গংগাচড়া 
238.  ১৪ মাঃ ফা ক িময়া তঃ আেবদ আলী ০৪ ১১৬৪২ গংগাচড়া 
239.  ১১৪ মাছাঃ আসমা খা ন মাঃ ল আিমন ০৪ ১২১৪৬ গংগাচড়া 
240.  ৬৬ িবকাশ চ  সরকার তঃ িতন িড় ০৪ ১১৮৩৪ গংগাচড়া 
241.  ৬৭ মাছাঃ ময়না বগম মাঃ জািক ল ইসলাম ০৪ ৮১০৯৫২ গংগাচড়া 
242.  ১৩৯ মাঃ ছিকর আলী  ০৪ ২৮০৯৬ গংগাচড়া 
243.  ৮২ মাঃ রিফজ উি ন তঃ মিফজ উি ন ০৪ ১০৬৩৯ গংগাচড়া 
244.  ১২৮ মাঃ র আিমন িময়া তঃ মাহাতব  ০৪ ১২৩৪২ গংগাচড়া 
245.  ৩৯ মাঃ আিজ ল ইসলাম তঃ সানার উি ন ০৪ ১১২৭২ গংগাচড়া 
246.  ৫৭ মাঃ আঃ রিশদ তঃ জামাল উি ন ০৪ ১২৬৮০ গংগাচড়া 
247.  ২৬ মাঃ জা িময়া তঃ ছপর উি ন ০৪ ১০৬১১ গংগাচড়া 
248.  ৩৫ মাঃ মাজাে ল হক তঃ কা য়া মা দ ০৪ ১১৪২৬ গংগাচড়া 



249.  ৫৯ মাঃ আঃ হািকম মাঃ আইয়ব আলী ০৪ ১০৮২১ গংগাচড়া 
250.  ০৪ মাছাঃ নাজমা বগম মাঃ রিফ ল ইসলাম ০৪ ১১৪৪৮ গংগাচড়া 
251.  ৯৪ মাঃ বা া িময়া মাঃ তছর উি র ০৪ ১১৬২২৭ গংগাচড়া 
252.  ২১ মাঃ সা  িময়া মাঃ ছপর উি ন ০৪ ১০৬০৮ গংগাচড়া 
253.  ১২৯ মাঃ আ ল ছালাম মাঃ ছট  িময়া ০৪ ১২১১৩ গংগাচড়া 
254.  ১৩৭ মাঃ আ ল মােলক মাঃ এছার উি ন ০৪ ১২৪৭৪ গংগাচড়া 
255.  ৭৪ মাছাঃ পয়ারী বগম মাঃ রমজান আলী ০৪ ১১৩১৮ গংগাচড়া 

256.  ৩৬ মাঃ ব ল িময়া মাঃ দেলায়ার হােসন ০৪ ১১৬৯৯ পাড়া 

257.  ৭২ মাঃ আেনায়া ল মাঃ সাইয়া র  ০৪ ১১৫৩২ গংগাচড়া 

258.  ১১৯ মাছাঃ িন ফা বগম মাহা দ আলী ০৪  গংগাচড়া 

259.  ৯৫ কাজলী বগম মাঃ সােহব আলী ০৪ ১২৩৪৩ ম পাড়া 

260.  ৩৮ আঃ ছামাদ মাঃ সিহর উি ন ০৪ ১১৫৩৯ মনাকষা 

261.  ২৪ মাঃ আনছার আলী মাঃ মেছা শখ ০৪ ১০৮৯৫ ম পাড়া 

262.  ৪৩ মাছাঃ ৎফা বগম মাঃ আমজাদ হােসন ০৪ ১১৩৮৫ মনাকষা 

263.  ৭০ মাঃ শির ল ইসলাম মাঃ আিজজার রহমান ০৪ ১৮১১৩ মনাকষা 

264.  ৯১ মাঃ আিজ ল ইসলাম মাঃ আলা িময়া ০৪ ১০০০১৭১ পাড়া 

265.  ৬০ মাঃ আঃ গ র িময়া মাঃ একাববর আলী ০৪ ৮১০৮৯০ পাড়া 

266.  ৫৪ মাঃ ম  িময়া মাঃ কিছম উি ন ০৪ ১০৬১৩ পাড়া 

267.  ২৪৯ িদলীপ চ  ি িতশ চ  ০৪ ১১৭১৪ মনাকষা 

268.  ২৫১ মাঃ আঃ হািমদ  মাঃ কিলম উি ন ০৪ ১২৪৭৯ দালাপাড়া 

269.  ২৪৩ মাঃ িলটন িময়া তঃ নিছম উি ন ০৪ ১০৪৬৫ গংগাচড়া 

270.  ২৪৮ ল িময়া আনছার আলী ০৪ ১২৩৩৪ ম পাড়া 

271.  ২৫০ সা  িময়া তঃ ফেয়জ উি ন ০৪ ১২৪০৭ দালাপাড়া 

272.   আঃ রিশদ তঃ আিজ ি ন ০৪  গংগাচড়া 
273.   মাঃ মা ািফজার 

রহমান 
 মাঃ সিহদার রহমান ০৪ ৮১২৬৫০ দালাপাড়া 

274.   মাঃ শরী ল ইসলাম মাঃ রমজান আলী ০৪ ৮১১৫৭৬ গংগাচড়া ম পাড়া 
275.   মাছাঃ ওয়ােহদা বগম মাঃ আিছম উি ন ০৪ ৮১২৩১৯ গংগাচড়া ম পাড়া 
276.   মাঃ রিবউল ইসলাম মাঃ আনছার আলী ০৪ ৮১১৬০৪ গংগাচড়া ম পাড়া 
277.   মাঃ আিজজার রহমান তঃ মিহর উি ন ০৪ ৮১১৫৩৪  গংগাচড়া দালাপাড়া 
278.   মাঃ আশরা ল িময়া তঃ রিফজ উি ন ০৪ ৮১২৩৫০ গংগাচড়া ম পাড়া 
279.   মাঃ মাহা ল ইসলাম মাঃ খিল র রহমান ০৪ ৮১২১৫০ গংগাচড়া 
280.  ৪৬ মাছাঃ আফেরাজা বগম মাঃ ফরহাদ হােসন ০৫ ১৩৬২২ টকা 
281.  ৮৭ মাছাঃ জাছনা বগম  মাঃ হাদা িময়া ০৫ ১২৯৭৩ টকা 
282.  ১১৫ মাঃ রা ম িময়া মাঃ সেফর উি ন ০৫ ১৩৮৬৫ টকা 
283.  ৯৩ মাঃ দলওয়ার হােসন মাঃ খেয়র উি ন ০৫ ১৪২৬৯ টকা 
284.  ১৪৫ মাঃ কালাম িময়া তঃ আবদার ০৫ ১৩১৭৩ টকা 
285.  ১১৯ মাঃ মন র আলী  মাঃ শিহর আলী ০৫ ১৪৪৬৩ টকা 
286.  ২০ মাছাঃ নািছমা বগম মাঃ জমেসর আলী ০৫ ১৪৪৩৩ টকা 



287.  ১৫ মাছাঃ িহলা বগম মাঃ নজ ল ইসলাম ০৫ ১৩১৪৩ টকা 
288.  ২৮ মাছাঃ মা দা বগম মাঃ সােদ ল ইসলাম ০৫ ১৩৫৬১ টকা 
289.  ১০৫ মাছাঃ রছাপা বগম মাঃ রয়া ল হক ০৫ ১৪১১৯ টকা 
290.  ৬৮ মাঃ মাজাে ল 

হােসন 
মাঃ ম ম আলী ০৫ ১৪০৪১ টকা 

291.  ১১২ মাছাঃ রােকয়া বগম মাঃ আেবদীন  ০৫ ১৩০৯৬ টকা 
292.  ৫৯ মাঃ ফরেদৗস আলী মাঃ ধন মা দ ০৫ ০১১৯১ পঃ নবনীদাস 
293.  ১৩১ শি  রানী ক াবা  চ  ০৫ ১৪৮৮২ পঃ নবনীদাস 
294.  ১৪১ মাঃ মা া ল ইসলাম মাঃ মিজবর রহমান ০৫ ০০২৪১ টকা 
295.  ১১৪ মাছাঃ রনাহার বগম মাঃ আলম িময়া ০৫ ঃ নং- ১০১৫৫২ টকা 
296.  ১৩৬ মাঃ সােহব আলী তঃ জ র আলী ০৫ ১৩৫৬৮ টকা 
297.  ৮৬ মাঃ নজ ল ইসলাম মাঃ িনজাম উি ন ০৫ ৮১৩১৩৯ টকা 
298.  ৯৭ মাঃ আলা িময়া  তঃ অিছর উি ন ০৫ ১৩৬২৮ টকা 
299.  ৭০ মাছাঃ ময়না বগম মাঃ ম ম আলী ০৫ ১৪০৮৮ টকা 
300.  ১১০ মাঃ আছা ল হক মাঃ ওসমান আলী ০৫ ১৪৭৬৮ পঃ নবনীদাস 
301.  ২২ মাছাঃ িন বগম মাঃ মাফা ল হােসন ০৫  টকা 
302.  ৬০ িদপািল রানী িবেরন চ  ০৫ ১৪৯০৭ পঃ নবনীদাস 
303.  ৩০ মাঃ আলতাব হােসন তঃ তেছর উি ন ০৫ ১৩৫২৮ টকা 
304.  ৩৯ বাস ী রানী হিরলাল দাস ০৫ ০০২৬৮ টকা 
305.  ৮৫ মাছাঃ িশউলী বগম মাঃ মঈ ল ইসলাম ০৫ ১৩১৯৯ টকা 
306.  ৮২ মাঃ আেনায়া ল ইসলাম মাঃ মন র আলী ০৫ ১৫১৮৮ পঃ নবনীদাস 
307.  ৬৪ মাঃ মনতাজ আলী তঃ বাবর আলী ০৫ ১৪০৩৮ টকা 
308.  ৩৬ মাছাঃ িমনা বগম মাঃ লাকমান ০৫ ১৩৪১৪ টকা 
309.  ১২৬ মাঃ এরশাদ িময়া মাঃ মিজবর রহমান ০৫ ১৩৯৯৬ টকা 
310.  ৪৪ মাঃ মা ািফজার 

রহমান 
মাঃ আববাছ আলী ০৫ ১৩৯৮৪ টকা 

311.  ২৩ মাছাঃ রিবনা বগম মাঃ লাল িময়া ০৫ ১৩৬৮৪ টকা 
312.  ১০৮ মাঃ লাল িময়া মাঃ ছানার উি ন ০৫ ১৪০৭৭ টকা 
313.  ১২৮ মাছাঃ আকিলমা 

বগম 
মাঃ ছিমল উি ন ০৫ ১৩০৯৯ টকা 

314.  ৪৮ মাছাঃ মমতাজ বগম মাঃ হােছন আলী ০৫ ১৪২৭৮ টকা 
315.  ১৪৪ মাঃ মাখেলছার 

রহমান 
মাঃ মিফজ উি ন ০৫ ১৩৭০৮ টকা 

316.  ১৪৩ িগতা রানী খেগন চ  ০৫ ১৪৯৯৬ নবনীদাস 
317.  ১২১ মাঃ আউয়াল িময়া মাঃ মক ল হােসন ০৫ ১৪৩১৯ টকা 
318.  ০২ মাঃ সােলমান িময়া তঃ রিহম উি ন ০৫ ১৩১২৩ টকা 
319.  ১২৪ মাঃ মিতয়ার রহমান তঃ আববাস উি ন ০৫ ১৩৭৩৯ টকা 
320.  ৩৫ া বগম মাঃ আঃ হািমদ ০৫ ১৩৮৪২ টকা 
321.  ১৯ মাঃ জ িময়া মাঃ এনতাজ আলী ০৫ ১৪৩৪১ টকা 
322.  ৪০ মাছাঃ ছিবতন বগম মাঃ মিজবর রহমান ০৫ ১২৯৬২ টকা 
323.  ৫৫ মাঃ িমলন িময়া মাঃ নজ ল ইসলাম ০৫ ১৩৫২৭ টকা 
324.  ১৫১ মাছাঃ হােজরা বগম মাঃ আিজ ল ইসলাম ০৫ ১৪২১১ টকা 



325.  ২৫৮ মাঃ লিতফা বগম মাঃ মিম র রহমান ০৫  টকা 
326.  ২৬৫ মাছাঃ কাজলী বগম মাঃ আপী ল িময়া ০৫ ১৩৫৯২ টকা 
327.  ২৫৫ মাঃ িলমন িময়া মাঃ খিতব উি ন ০৫ ০০৩৬১১ টকা  
328.  ২৫৯ মাছাঃ মািনকা বগম মাঃ সা  িময়া ০৫ ১৩৪১৪ টকা  
329.   িশবা রানী তরণী চ  ০৫  টকা 
330.   লাকী বগম একরা ল হক ০৫  টকা 
331.   মাছাঃ সািমনা বগম মাঃ কাজল িময়া ০৫ ৮১৪০৫৬ টকা 
332.   মাছাঃ লালী বগম মাঃ সােলমান িময়া ০৫ ৮১৩৮১০ টকা 
333.   মাঃ লাল িময়া তঃ কিছম উি ন ০৫ ৮১৩০৯৭ টকা 
334.   বামনী বালা িলন চ   ০৫ ৮১৫০৫৬ টকা 
335.   মাছাঃ আ রী বগম  তঃ আশরা ল ইসলাম ০৫ ৮১৩০০৩ টকা 
336.   মাছাঃ রিজনা বগম মাঃ মিতয়ার রহমান ০৫ ৮১৩৫৮৯ টকা 
337.   মাঃ ইসমাঈল হােসন মাঃ ছফর উি ন ০৫ ৮১৩০৩২ টকা 
338.   মাছাঃ রাকেছনা 

বগম 
মাঃ র ইসলাম ০৫ ৮১৩৫৫৮ টকা 

339.  ৭৮ মাছাঃ রি না বগম মাঃ হােফজ উি ন ০৬ ১৫৬১৩ নবনীদাস 
340.  ৩৮ নেরন চ  িন  চ  ০৬ ১৭২৭৩ নবনীদাস 
341.  ৪১ জাসনা বগম মাঃ আঃ গ র ০৬ ১৫৫৯৭ নবনীদাস 
342.  ২৪ মাছাঃ সালমা বগম মাঃ মিম র রহমান ০৬ ১৫৪৭২ নবনীদাস 
343.  ১০৮ আন  চ   মিহন চ  ০৬ ১৬০৬৪ নবনীদাস 
344.  ১০৪ মাঃ রিবউল ইসলাম মাঃ নছার উি ন ০৬ ১৬২০৭ াদনীপাড়া 
345.  ১২৪ মাছাঃ রাইয়া বগম মাঃ মিতয়ার রহমান ০৬ ১৫৪৯৫ নবনীদাস 
346.  ১৪৬ মমতাজ বগম মাঃ মহরত  ০৬ ১৬৯৩৮ নবনীদাস 
347.  ১০৬ মাঃ নাজ ল হােসন মাঃ কছর উি ন ০৬ ১৭৭৩৬ নবনীদাস 
348.  ৯৫ মাঃ আলমগীর হােসন মাঃ রিহম উি ন ০৬ ১৫৮৯০ নবনীদাস 
349.  ২১ মারেশদা বগম মাঃ মিতয়ার রহমান ০৬ ১৫৫৬২ নবনীদাস 
350.  ১৯ মাঃ মাসেলম িময়া মাঃ গমর উি ন ০৬ ১৫৪৭৬ নবনীদাস 
351.  ১০৫ রােকজা বগম মাঃ নছার উি ন ০৬ ১৬৩৮৩ নবনীদাস 
352.  ১৭ মাঃ র  িময়া মাঃ আ ল স ০৬ ১৫৫৪৯ নবনীদাস 
353.  ১০৩ িব ব চ   েরন চ  ০৬ ১৬৩৬৫ নবনীদাস 
354.  ১১৪ মাঃ মািনক িময়া মাঃ আঃ রহমান ০৬ ১৬৪৪১ নবনীদাস 
355.  ১৩৬ মিনজা বগম মাঃ আলম িময়া ০৬ ১৫৮৩৩ নবনীদাস 
356.  ১৫ দম ী রানী ধীর চ  ০৬ ১৬৫০৯ নবনীদাস 
357.  ৪২ মাঃ জয়নাল িময়া মাঃ আেলফ উি ন ০৬ ১৫৪৫৪ নবনীদাস 
358.  ১৪৭ মাঃ আিজজার রহমান মাঃ বহর উি ন ০৬ ১৮১০৫ নবনীদাস 
359.  ১২০  িলটন চ  অন  চ  ০৬  নবনীদাস 
360.  ১০৭ আিহমা বগম মাঃ কছর উি ন ০৬ ১৭৭৩৫ নবনীদাস 
361.  ১৬ মাঃ লাল িময়া মাঃ জিহর উি ন ০৬ ১৬৩৮৪ নবনীদাস 
362.  ০১ মাঃ লাইলী বগম মাঃ লতান িময়া ০৬ ১৫৯০৮ নবনীদাস 
363.  ১০২ আিনছা বগম মাঃ নওসা িময়া ০৬ ১৫৫৫৫ নবনীদাস 
364.  ১৩৩ মাঃ জা িময়া মাঃ জহর উি ন ০৬ ১৭৪১০ নবনীদাস 
365.  ৬০ মেনায়ারা বগম মাঃ আয়নাল িময়া ০৬ ১৮০৩১ নবনীদাস 



366.  ৫৫ মাঃ আসা ল ইসলাম মাঃ করামত আলী ০৬ ৩১৯৫৩ নবনীদাস 
367.  ১৪৩ নীল চ   িমকন ব ন ০৬ ১৬৬৭৩ নবনীদাস 
368.  ৬১ কা ন বালা তঃ বং  ব ন ০৬ ১৮১৬০৩ নবনীদাস 
369.  ১১১ একাদশ  ণ চ  ০৬ ০২৩৬১ টকা 

370.  ০৭ মাঃ আলমগীর হােসন মাঃ মিজবর রহমান ০৬ ১৬১৮৩ নবনীদাস 

371.  ২৫ মাঃ আঃ রহমান মাঃ আছকার ০৬ ১৬১৯৭ াদনীপাড়া 

372.  ৮৪ মাছাঃ ফারজানা বগম মাঃ মােজ ল ইসলাম ০৬ ১০০০২৮ নবনীদাস 

373.  ৩৯ মাঃ র হক মাঃ কিরম উি ন ০৬ ১৭১৫৮ নবনীদাস 

374.  ১৪০ মাছাঃ জিরনা বগম মাঃ মিতয়ার রহমান ০৬ ১৬৯৯১ নবনীদাস 

375.  ৫৩ মাঃ জয়নাল িময়া  মাঃ মিফজ উি ন ০৬ ১৭২৪৩ নবনীদাস 

376.  ৯২ মাঃ আিপ ল ইসলাম মাঃ আিমর আলী ০৬ ১৭৩৪৬ নবনীদাস 

377.  ৪০ মাঃ িমজা র রহমান মাঃ মাকেলছার রহমান ০৬ ১৬৯৬৮ নবনীদাস 

378.  ১৩৮ মাঃ রািময়া বগম মাঃ আলতাব হােসন ০৬ ১৬১৪৭ নবনীদাস 

379.  ১৩৪ মাঃ ল  িময়া মাঃ তিফল উি ন ০৬ ১৬৮৭৩ নবনীদাস 

380.  ৭১ মাছাঃ খািদজা বগম মাঃ আঃ বারী ০৬ ১৭২২২ নবনীদাস 

381.  ১৬৮ ামল চ  রায় িলন চ  রায় ০৬ ২৮২১৪ নবনীদাস 

382.  ১৫২ হম  চ  রায় শরৎ চ  রায় ০৬ ১৬৩৮৮ নবনীদাস 

383.  ১৬৩ মাঃ লিফজার 

রহমান 
মাঃ আঃ হািলম ০৬ ০১৬১০ ( াপন) নবনীদাস 

384.  ১৬২ মাঃ মাই ল িময়া মাঃ ছিগর উি ন ০৬ ০০০৫২৩ নবনীদাস 

385.  ১৬৭ আেলমা বগম মিহর উি ন ০৬ ১৭২০২ নবনীদাস 

386.  ১৬৯ জ ল  ছিকর উি ন ০৬ ১৭১২৯ নবনীদাস 

387.   মাঃ ছাম ল হাদা তঃ ফজল উি ন ০৬ ৮১৫৫৭১ নবনীদাস 
388.   মাছাঃ িমনা বগম মাঃ আলম িময়া ০৬ ৮১৮৪৬২ নবনীদাস 
389.   মাঃ হাসা র রহমান মাঃ আিজজার রহমান ০৬ ৮১৭২৫৫ ব নবনীদাস 
390.   মাছাঃ আফ জা বগম মাঃ াদ িময়া ০৬ ৮১৬৮৯৭ নবনীদাস 
391.  ৮৭ মাছাঃ আসমা বগম মাঃ আনছার আলী ০৭ ২২২৩৫ িনলকচ ী 
392.  ৯২ মাছাঃ ছিকনা বগম মাঃ আলমগীর হােসন ০৭ ১৯৮১৭ িনলকচ ী 
393.  ১৬ মাছাঃ বগম মাঃ আেবদ আলী ০৭ ১৯৩৫৫ আরািনয়ামত 
394.  ১১ মাঃ লাল িময়া মাঃ আ িসি ক ০৭ ২১৯২৪ িনলকচ ী 
395.  ০৭ আরিজনা বগম মাঃ মাহ ব  ০৭ ২১৩৪১ িনলকচ ী 
396.  ৬৮ মাঃ রা াক িময়া মাঃ নওশা িময়া ০৭ ২১৯৬৪ িনলকচ ী 
397.  ৯৭ মাঃ আশরাফ িময়া তঃ জিমর উি ন ০৭ ১৯৭২২ আরািনয়ামত 
398.  ১০৬ মাঃ মিতয়ার রহমান মাঃ জানাব আলী ০৭  আরািনয়ামত 
399.  ৮৬ মাছাঃ লেহদা বগম মাঃ ছািবর আলী ০৭ ২১৮৭০ িনলকচ ী 
400.  ৩৪ মাছাঃ সবরা বগম মাঃ আঃ কােশম ০৭ ২১৬৪৮ িনলকচ ী 
401.  ৭৬ মাছাঃ িশি  বগম মাঃ আ িসি ক ০৭ ০৬১১৩ িনলকচ ী 
402.  ১১৩ মাঃ ল িময়া মাঃ শাম ল হক ০৭ ০০০৭৪ িনলকচ ী 
403.  ২৬ মাছাঃ আেমনা বগম মাঃ বা া িময়া ০৭ ১৮৯৫২ আরািজিনয়ামত 
404.  ৭২ মাঃ িফেরাজ িময়া মাঃ মাফা ল হােসন ০৭ ৭৯৮৩৯ আরািনয়ামত 



405.  ১০৩ মাঃ আফজাল হােসন মাঃ মিফজ উি ন ০৭ ১৯০৮৩ আরািনয়ামত 
406.  ৫০ মাঃ খিল র রহমান তঃ আিজ ি ন ০৭ ০৩১৭১ আরািনয়ামত 
407.  ২২ মাছাঃ খােতজা বগম মাঃ আফজাল হােসন ০৭ ২২৮৮৮ িনলকচ ী 
408.  ১৫ মাঃ এনদাজ আলী মাঃ আিন র রহমান ০৭ ১৯১৬০ আরািজিনয়ামত 
409.  ০৪ মালিত রানী িগিরন চ  ০৭ ২১১২৬৯ িনলকচ ী 
410.  ৬৯ মাছাঃ খািদজা বগম মাঃ মাজাি ল ইসলাম ০৭ ২০৩৭৩ িনলকচ ী 
411.  ১০৪ মাঃ এমদাজ আলী মাঃ কিছম উি ন ০৭ ২১৯০১ িনলকচ ী 
412.  ৭৯ মাছাঃ আেলমা বগম মাঃ জয়নাল িময়া ০৭ ২২১৫২ িনলকচ ী 
413.  ৫৪ মাঃ জাহা ীর হােসন মাঃ জিসম উি ন ০৭ ২১৬৯৩ িনলকচ ী 
414.  ৭৮ মাঃ ম বন িময়া মাঃ রা ম আলী ০৭ ২০৬০৩ িনলকচ ী 
415.  ৪৬ কিনতা রানী ধীর চ  ০৭ ২১৩০৮ িনলকচ ী 
416.  ৩৭ মাঃ জােহ ল ইসলাম মাঃ আ ল ০৭ ০০৩৮৯ িনলকচ ী 
417.  ১২ মাঃ লাল িময়া মাঃ আঃ হােসন ০৭ ১৯৪৫৯ আরািজিনয়ামত 
418.  ৪৪ মাঃ মেনায়া ল ইসলাম মাঃ নজ ল ইসলাম ০৭ ০০০৮২ আরািজিনয়ামত 
419.  ৫৩ িবজিল বগম মাঃ আঃ রউফ ০৭ ১৯৯০৭ আরািজিনয়ামত 
420.  ৪৭ মাঃ শােহ ল ইসলাম মাঃ শহদার রহমান ০৭ ২১৭১৬ িনলকচ ী 
421.  ০৬ মাছাঃ মিনজা বগম মাঃ মিতয়ার রহমান ০৭ ২০৬০৫ িনলকচ ী 

422.  ৬২ মাঃ মক ল হােসন জেল মা ন ০৭  িনলকচ ী 

423.  ১৯ মাঃ মিম র রহমান মাঃ আ ল ০৭ ২২১৯৭ িনলকচ ী 

424.  ১০৭ মাছাঃ খািদজা বগম  মাঃ জ ল হক ০৭ ১৯১৪২ আরািজিনয়ামত 

425.  ৯৮ মাঃ শাহাজান িময়া মাঃ সিহর উি ন ০৭ ২২৩৯৮ িনলকচ ী 

426.  ৭৫ মাছাঃ ছিব খা ন মাঃ আিছম উি ন ০৭ ১৯৯৮৯ আরািজিনয়ামত 

427.  ৮৮ মাঃ আেশক আলী মাঃ সাম ল হক ০৭ ২১৭৯০ িনলকচ ী 

428.  ৩৬ মাঃ আকবর আলী মাঃ খিতব উি ন ০৭ ২১৬৬১ িনলকচ ী 

429.  ২১ জয় ী রানী  রায় ০৭ ২০২০৭ িনলকচ ী 

430.  ৮০ মাছাঃ েলখা বগম মাঃ হািব ল ইসলাম ০৭ ১৮৮৩৫ আরািজিনয়ামত 

431.  ৭১ মাঃ আিল হােসন মাঃ মাফা ল হােসন ০৭ ১৯৯০৪ আরািজিনয়ামত 

432.  ২৪ মাছাঃ খােতজা বগম মাঃ আতাউর রহমান ০৭ ২১৭২৯ িনলকচ ী 

433.  ০৩ মাঃ লাল িময়া মাঃ ফজ ল হক ০৭ ২০৪৪৭ আরািজিনয়ামত 

434.  ১১৯ িমনতী রানী িবমল চ  রায় ০৭ ১৯৩৭৬ আরািজিনয়ামত 

435.  ১১৫ মাঃ ফা ক িময়া মাঃ মাফা ল হােসন ০৭ ২২০৬৮ িনলকচ ী 

436.   মাছাঃ নািছমা বগম মাঃ মাজা ফার ০৭ ৮১৯৬৭৫ আরাজীিনয়ামত 
437.   মাছাঃ জাহানারা বগম তঃ আেশক আলী ০৭ ৮২২৩৬৪ িনলকচ ী 
438.   মাছাঃ রিহমা বগম মাঃ মেনায়া ল ইসলাম ০৭ ৮২১২৩৩ িনলকচ ী 
439.   মাঃ আিন র রহমান মাঃ আ ল হােসন ০৭ ৮১৯৬০৬ আরাজীিনয়ামত 
440.  ০৯  মাছাঃ া বগম মাঃ আ  সালাম ০৮ ২৪৮২৮ পি ম মা াইন 
441.  ২৫  মাছাঃ জােলখা বগম মাঃ কিছম উি ন ০৮ ২৪৭৩১ পি ম মা াইন 
442.  ৯৫ মাঃ আঃ কালাম মাঃ এমদাদ আলী ০৮ ২৪৩৯১ পি ম মা াইন 
443.  ৭৭ রিবনা বগম মাঃ মিহর উি ন ০৮ ২৩৫৭৬ পি ম মা াইন 
444.  ১২ মাছাঃ শােহদা বগম মাঃ দিপজ উি ন ০৮ ২৪৮০৪ পি ম মা াইন 



445.  ২২ মাঃ আলম িময়া মাঃ ছিকম উি ন ০৮ ৮২৪২৪ পি ম মা াইন 
446.  ৫৮ মাঃ আলমগীর হােসন মাঃ পিনর িময়া ০৮ ২৪১৯০ পি ম মা াইন 
447.  ২৪ মাঃ আেশক িময়া মাঃ নিছর উি ন ০৮ ২৪২০২ পি ম মা াইন 
448.  ৪২ জগদীশ চ  রিসক চ  ০৮ ২৩২১৬ চংমারী 
449.  ১৬ মাঃ সা  িময়া মাঃ আঃ হািমদ ০৮ ২৪৭১৬ পি ম মা াইন 
450.  ৫৫ মাঃ মিম র রহমান মাঃ আঃ রিশদ ০৮ ২৪৮৩৪ চংমারী 
451.  ০২ মাছাঃ আন মা বগম মাঃ আঃ রিফ ল ০৮ ২৪৭৯৯ পি ম মা াইন 
452.  ১০১ মাছাঃ িশিরনা বগম মাঃ আলমগীর হােসন ০৮ ২৪১৮৯ পি ম মা াইন 
453.  ৩৩ মাছাঃ মিজনা বগম মাঃ তিহর উি ন ০৮ ২৪৬০১ পি ম মা াইন 
454.  ৬৪ মাঃ মিম র ইসলাম মাঃ ছমেছল হক ০৮ ২৪০৮০ পি ম মা াইন 
455.  ৯৪ মাঃ আঃ হােশম মাঃ এবদাদ আলী ০৮ ২৪৮৯৫ পি ম মা াইন 
456.  ৮০ মাঃ ান িময়া মাঃ মিজবর রহমান ০৮ ১৮২৪৩২ পি ম মা াইন 
457.  ১০৩ মাঃ াদ িময়া মাঃ ছমেছল হক ০৮ ২৪০৯৪ পি ম মা াইন 
458.  ০৫ মাঃ ছমেছল হক তঃ জিহর উি ন ০৮ ২৩৫৪০ পি ম মা াইন 
459.  ১০২ মাঃ সিহদার রহমান মাঃ ছিলম উি ন ০৮ ২৪৬৬৩ পি ম মা াইন 
460.  ১০৭ বা  চ  তঃ ভালা  ০৮ ২৪০৯৮ পি ম মা াইন 
461.  ৭০ মাঃ আউয়াল হােসন মাঃ জিস ি ন ০৮ ২৪৮৮৮ পি ম মা াইন 
462.  ১১ মাঃ আতা ল ইসলাম মাঃ আ ল মা ান ০৮ ২৪৬৪৯ পি ম মা াইন 
463.  ৭৫ মাঃ আদম িময়া মাঃ ফজল িময়া ০৮ ০০১৭২ চংমারী 
464.  ১০ মাঃ িলটন িময়া মাঃ আঃ মা ান ০৮ ২৪৬৬৬ পি ম মা াইন 
465.  ৮৮ মাছাঃ আিমনা বগম মাঃ শাহাজান িময়া ০৮ ২৪১৪৪ পি ম মা াইন 
466.  ০৮ মাঃ আকবার িময়া মাঃ মিহর উি ন ০৮ ২৩৫৪৭ চংমারী 
467.  ৬৯ মাঃ রিফ ল ইসলাম মাঃ াদ িময়া ০৮ ২৩৯৭৪ পি ম মা াইন 
468.  ৬২ মাঃ তয়ব আলী তঃ ফেয়জ উি ন ০৮ ২৪৮৮৭ পি ম মা াইন 
469.  ৩৮ মাছাঃ িবজলী বগম মাঃ হােফ ল ইসলাম ০৮ ০০০৫১ পি ম মা াইন 
470.  ১৭ মাছাঃ আন মা বগম মাঃ মিহর উি ন ০৮ ১৫৪৯০ গংগাচড়া 

471.  ১০৬ মাঃ বাব  িময়া মাঃ সিহদার রহমান ০৮ ৮২৫২৪ চংমারী 

472.  ২৭ মাঃ আই ব আলী মাঃ আচার আলী ০৮ ২৫০৬৩ পি ম মা াইন 

473.  ৩৫ মাঃ আিম র রহমান মাঃ মিজবার রহমান ০৮ ২৩৯৩০ পি ম মা াইন 

474.  ২৯ মাঃ ম বার রহমান মাঃ মাফা ল হােসন ০৮ ২৫১৪৭ পি ম মা াইন 

475.  ৫২  চ  দেবন চ  ০৮ ২৫০০২ পি ম মা াইন 

476.  ৫৪ মাছাঃ আন মা বগম মাঃ শিফ ল ইসলাম ০৮ ২৩৫২৩ চংমারী 

477.  ৫০ মাছাঃ নাজমা বগম মাঃ আঃ হােশম ০৮ ২৪৯২১ পি ম মা াইন 

478.  ১১৯ তাব চ  রায় তঃ অন  চ  রায় ০৮ ০১০৫২ চংমারী 

479.  ১২৩ মাঃ আেবদ আলী মাঃ আমি  ০৮ ৮৫১৪২৮ চংমারী 

480.  ১০৬ মাঃ আ রী বগম মাঃ আিম র রহমান ০৮ ২০১২০ চংমারী 

481.  ১১১ মাঃ তাতা িময়া মাঃ মাজাে ল হক ০৮ ২৩৩৫৯ চংমারী 

482.  ১১৩ এমদাদ হােসন তঃ চৗ রী মা দ ০৮ ২৪৭৯১ চংমারী 

483.   মাঃ ছােদ ল ইসলাম তঃ আবদার আলী ০৮ ৮২৪১৬৮ পি ম মা াইন 
484.   মাছাঃ া বগম মাঃ ছািম ল ০৮ ৮২৪১৪৫ পি ম মা াইন 



485.   িজ বালা ভৗিমক কমল চ  ভৗিমক ০৮ ৮২৫১৩৮ পি ম মা াইন 
486.   মাছাঃ মাছেলমা বগম মাঃ মন র আলী ০৮ ৮২৪৩৭৪ পি ম মা াইন 
487.   মাঃ মাহ জার রহমান মাঃ নয়া িময়া ০৮ ৮২৭৭১৬ চংমারী 
488.   মাছাঃ হাওয়া বগম মাঃ জা িময়া ০৮ ৮২৩৬৩৩ চংমারী 
489.   ধা রানী গৗরা ী মহ  ০৮ ৮২৪৩৩৫ পি ম মা াইন 
490.  ২৫ মাঃ সেক ার আলী তঃ কিরম উি ন ০৯ ২৫৩৫৯ চংমারী 
491.  ২১ মাঃ কামাল িময়া মাঃ আিজ ল ইসলাম ০৯ ২৭৮৭২ চংমারী 
492.  ০৫ মাছাঃ রনাহার বগম মাঃ আেনায়া ল ইসলাম ০৯ ২৭৭৪০ চংমারী 
493.  ৭২ মাঃ শাহাজান িময়া মাঃ সােহব িময়া ০৯ ০২৩২১ চংমারী 
494.  ৩০ মাছাঃ ল দা বগম মাঃ িজয়া ল ইসলাম ০৯ ২৬১০৪ চংমারী 
495.  ০৯ হািম র ইসলাম মাঃ মন র আলী ০৯ ২৬২৩৮ দি ন চংমারী 
496.  ৬৬ মাঃ আিম র রহমান মাঃ বা র আলী ০৯ ০৪২৫১ চংমারী 
497.  ৮৩ মাছাঃ নাজমা বগম মাঃ মহািসন আলী ০৯ ২৬০২৫ চংমারী 
498.  ৭৩ মাঃ লাব  িময়া মাঃ আনছার আলী ০৯ ২৭২১৩ চংমারী 
499.  ৫০ র মাহা দ মাঃ আিলফ িময়া ০৯ ২৫৮৮৮ চংমারী 
500.  ১৭ আকিলমা বগম মাঃ লাল িময়া ০৯ ৮২৮৬৫ চংমারী 
501.  ৭১ মাঃ আিতয়ার রহমান মাঃ ম বার রহমান ০৯ ৪৫২০১ চংমারী 
502.  ৫৪ মাঃ িজয়া ল ইসলাম মাঃ মাফা ল হােসন ০৯ ২৬০৩৩ চংমারী 
503.  ৬৪ মাঃ ল িময়া মাঃ আিজজার রহমান ০৯ ৪২৬১১ চংমারী 
504.  ১৮ মাছাঃ লালী বগম মাঃ আশরা ল ইসলাম ০৯ ২৭৮১৯ চংমারী 
505.  ৫৯ মাঃ আলা িময়া মাঃ ছাম ি ন ০৯ ২৫৪৫১ চংমারী 
506.  ৮৭ মাঃ তা ল িময়া মাঃ মাফা ল হােসন ০৯ ২৬০৩৮ চংমারী 
507.  ৩৩ মাঃ ফজ র রহমান মাঃ আ ব র িসি ক ০৯ ২৬৪৫৪ চংমারী 
508.  ৩৫ মাঃ আঃ কােশম মাঃ আঃ আিজজ ০৯ ২৫৮৮৯ চংমারী 
509.  ৮৮ মাঃ এমদা ল হক  মাঃ নজ ল ইসলাম ০৯ ০২৯০২ চংমারী 
510.  ৭৪ মাঃ আিম র রহমান মাঃ মাফা ল হােসন ০৯ ২৬০৪১ চংমারী 
511.  ৪১ মাছাঃ ছােবরা বগম তঃ কিফল উি ন ০৯ ২৭৮২০ চংমারী 
512.  ৬২ মাছাঃ মিনজা বগম মাঃ আফসার আলী ০৯ ২৬২২৯ চংমারী 
513.  ২৩ মাঃ আেনায়ার হােসন মাঃ র  িময়া ০৯ ২৭৪৭৬ চংমারী 
514.  ৭৬ মাঃ র ইসলাম মাঃ মাজাে ল হােসন ০৯ ৭৭৫৯ চংমারী 
515.  ৯৫ মাঃ মক দার রহমান তঃ আ ল হােসন ০৯  চংমারী 
516.  ০২ মাঃ আলমগীর হােসন মাঃ রিফ ল ইসলাম ০৯ ২৬৯৪১ চংমারী 
517.  ৭৯ মাঃ মিন ল ইসলাম মাঃ আঃ সাবহান ০৯ ২৫৪৪১ চংমারী 
518.  ৫৩ মাঃ রা াক িময়া মাঃ সাহমাদার রহমান ০৯ ২৬১৫৩ চংমারী 
519.  ০৭ মাঃ মক ল হােসন মাঃ মিজবর রহমান ০৯ ২৬২৯৪ চংমারী 
520.  ৮৯ মাঃ আশরা ল ইসলাম তঃ আজগার আলী ০৯  চংমারী 
521.  ২৬ মাঃ র আলম র মাহা দ ০৯ ২৫৩৪৬ চংমারী 
522.  ২৭ মাঃ মজ ল হােসন মাঃ আ ল হােসন ০৯ ২৫৪৯১ চংমারী 
523.  ৯৬ মাছাঃ লায়লা বগম র মাহা দ ০৯ ২৭৮২২ চংমারী 
524.  ৪২ মাছাঃ রিজয়া পারভীন মাঃ নওশা িময়া ০৯ ২৩২৭৬ চংমারী 
525.  ০৬ মাঃ আঃ জিলল মাঃ গালাম এলাহী ০৯ ২৭৭৪৪ চংমারী 



526.  ৯৯ মাঃ ফা ক িময়া বা া িময়া ( মাহা দ) ০৯ ২৭৩৭২ চংমারী 
527.  ৪৮ মাঃ জােহ ল ইসলাম মাঃ মিফজ উি ন ০৯ ২৬৩১০ চংমারী 
528.  ১১২ মাঃ রা  িময়া মাঃ আগবার আলী ০৯ ২৩৯৪২ চংমারী 
529.  ১১৭ মাছাঃ িন ফা বগম মাঃ মিন জ িময়া ০৯ ৭৩২৫৫ চংমারী 
530.  ১২১ বজ র রহমান আ ল মা ান ০৯ ২৬৫১২ চংমারী 
531.   মাঃ লাল িময়া মাঃ আ ল হােসন ০৯ ৮২৬০৭৮ দি ণ চংমারী 
532.   মাঃ লাব  িময়া মাঃ বা র আলী ০৯ ৮২৫৫৮২ চংমারী 
533.   মাছাঃ আরেজনা খা ন মাঃ সেক ার আলী ০৯ ৮২৬৯২৬ চংমারী 
534.    মাঃ আতাউর রহমান তঃ রহমান ০৯ ৮২৫৪১০ চংমারী 
535.   মাছাঃ রােহনা বগম মাঃ আ র রা াক ০৯  চংমারী 

 


