
২নং বারশত ইউিনয়েনর হতদিরে র নােসর তািলকাঃ 

ঃ 
নং 

উপকার ভাগীর নাম িপতা/ ামীর নাম ওয়াড 
নং 

জাতীয় পিরচয় প  নং 

১ মাঃ শাহ জাহান  মৃত আবুল বাশার  ০১ ১৫১০৪৩৮৭৮৯৩৩০ 
২ মমতাজ বগম সরাজ উি ন  ০১ ১৫১০৪৩৮৭৮৯৩১০ 
৩ িরিজয়া বগম নুর উি ন  ০১ ১৫১০৪৩৮৭৮৯২৯৯ 
৪ মাঃ হািনফ আব ল িসদ ০১ ১৫১০৪৩৮৭৮৯৩২৫ 
৫ রায়হানা মাহা দ হািনফ ০১ ১৫১০৪৩৮৭৮৯৩১৭ 
৬ আবু বকর িসি ক ইয়াকুব আলী ০১ ১৫১০৪৩৮৭৮৯৬৪৩ 
৭ মাঃ আকবর  আব ল মাতােলব ০১ ১৫১০৪৩৮৭৮৯৩২২ 
৮ হািলমা আকতার  আব ছ ছাবাহান  ০১ ১৫১০৪৩৮৭৮৯৯৯৯ 
৯ নুর নাহার  মাঃ কামাল  ০১ ১৫১০৪৩৮৭৮৯৭২৭ 
১০ িব আকতার  আবু তােহর  ০১ ১৫১০৪৩৮৭৮৯৩০৪ 
১১ পন নাথ ম ু িবকাশ নাথ ০১ ১৫১০৪৩৮৭৮৯৩২০ 
১২ জাপর আহ দ সুরত আলী খান ০১ ১৫১০৪৩৮৭৮৯৭৬৭ 
১৩ শফালী বগম একুব আলী ০১ ১৫১০৪৩৮৭৮৯২৮৬ 
১৪ নু নাহার বগম মাঃ নজ ল ইসলাম ০১ ১৫১০৪৩৮৭৮৯৫৮৬ 
১৫ মাঃ নজ ল ইসলাম নুর মাহা দ ০১ ১৫১০৪৩৮৭৮৯৫৮৫ 
১৬ মাঃ ইসমাইল মাঃ ইউচুফ ০১ ১৫১০৪৩৮০০০০১৫ 
১৭ মাহা দ ইউসুফ মৃত এমজদ আলী ০১ ১৫১০৪৩৮৭৮৯৫৯৬ 
১৮ মাহা দ ইিলয়াছ মাহা দ ইউসুফ ০১ ১৫১০৪৩৮৭৮৯৫৯২ 
১৯ চমনারা বগম মাহা দ ইউসুফ ০১ ১৫১০৪৩৮৭৮৯৫৯০ 
২০ মাঃ জাহা ীর আলম ফেয়জ আহা দ ০২ ১৫১০৪৩৮৭৮৭১১৪ 
২১ মাঃ জাহা ীর আলম আলী আকবর ০২ ১৫১০৪৩৮৭৮৭০৬১ 
২২ আেনায়ারা বগম মৃত িদল মাহা দ ০২ ১৫১০৪৩৮৭৯৭৫৮৪ 
২৩ ফারকান জাফর আহা দ ০২ ১৫১০৪৩৮৭৮৭০৯২ 
২৪ শাহাদাত মৃত নু ল হক ০২ ১৫১০৪৩৮৭৮৭২৮৯ 
২৫ মাঃ আবুল কালাম তাজুর মুলুক ০২ ১৫১০৪৩৮৭৮৭০৭০ 
২৬ মাঃ আয়ুব মৃত কিলম উি ন ০২ ১৫১০৪৩৮৭৮৭২০১ 
২৭ মাঃ ফা খ মৃত অিছ িময়া ০২ ১৫১০৪৩৮০০০০১২ 
২৮ মাঃ ইছহাক মৃত বাবুল হক ০২ ১৫১০৪৩৮৭৮৭০৭১ 
২৯ ফেয়জ মৃত লাল িময়া ০২ ১৫১০৪৩৮৭৮৭২২৫ 
৩০ মাঃ ইিলয়াছ নু ল হক ০২ ১৫১০৪৩৮৭৮৭৮৪৬ 
৩১ জাহানারা বগম মৃত কিবর আহা দ ০২ ১৫১০৪৩৮৭৮৭২০৩ 
৩২ মাঃ সাম ল আলম ইমান আলী ০২ ১৫১০৪৩৮৭৮৭১৪১ 
৩৩ মাঃ ইি ছ মাঃ ইউনুছ ০২ ১৫১০৪৩৮৫৬৭৭২৬ 
৩৪ মাঃ মাসুম মাঃ ছয়দ আহা দ ০২ ১৫১০৪৩৮৭৮৭০৬৯ 
৩৫ মাহা দ ইউনুচ মৃত সাহাব িময়া ০২ ১৫১০৪৩৮৭৮১৮০০ 
৩৬ হিলনা আকার মাঃ কামাল উি ন ০২ ১৫১০৪৩৮৭৮১৭৮৪ 



৩৭ আেনায়ারা বগম মৃত আেনায়ার হােসন ০২ ১৫১০৪৩৮৭৮১৪৮৩ 
৩৮ আেনায়ারা বগম মাঃ হােসন ০২ ১৫১০৪৩৮৭৮১৯৯২ 
৩৯ সালমা খাতুন  মৃত বদ ামান ০২ ১৫১০৪৩৮৭৮১৫৬০ 
৪০ মাসফা  থাতুন ০২ ১৫১০৪৩৮৭৮১৪৩৯ 
৪১ মাসাক আহা দ মৃত কালা িময়া ০২ ১৫১০৪৩৮৭৮৭৫১৯ 
৪২ জালাল আহা দ মৃত কালা িময়া ০২ ১৫১০৪৩৮৭৮৭৪০৩ 
৪৩ সুলতানা বগম আব ল মানান চৗঃ ০২ ১৫১০৪৩৮৭৮৭৪১০ 
৪৪ শাহ আলম মৃত ফজল রহমান  ০২ ১৫১০৪৩৮৭৮৭৫০৩ 
৪৫ জয়নাব বগম রমজান আলী ০২ ১৫১০৪৩৮৭৮৭৬০২ 
৪৬ হাছানা খাতুন মৃত খুইলা িময়া ০৩ ১৫১০৪৩৮৭৮৩৪২০ 
৪৭ ওলমা নু ল হক ০৩ ১৫১০৪৩৮৭৮৩৮২৯ 
৪৮ এ. ক.খান নিজর আহামদ ০৩ ১৫১০৪৩৮৭৮৩৭০০ 
৪৯ বাবুল হক মৃত আবুল খােয়র ০৩ ১৫১০৪৩৮৭৮৩৯৪০ 
৫০ আব ল কুর আবু সামা ০৩ ১৫১০৪৩৮০০০০০৯ 
৫১ মা হা ন মৃত রা িময়া ০৩ ১৫১০৪৩৮৭৮৩৯৫২ 
৫২ মায়মুনা খাতুন আেনায়ারা হােসন ০৩ ১৫১০৪৩৮৭৮৩৭৬৩ 
৫৩ হািববুর রহমান  মৃত আিছ িময়া ০৩ ১৫১০৪৩৮৭৮৩৯৭০ 
৫৪ পা ল আকতার  আবু তােহর  ০৩ ১৫০২৮০০০২৯৪৫ 
৫৫ হাসেন আরা বগম মাঃ ইি চ ০৩ ১৫১০৪৩৮৭৮৩৯৯৫৭ 
৫৬ আয়ুব আলী মৃত বদ ামান ০৩ ১৫১০৪৩৮৭৮৩৬৯৬ 
৫৭ খায় েনছা মৃত মাঃ আলী ০৩ ১৫১০৪৩৮৭৮৩৭৫৬ 
৫৮ আিজজুল হক আবুল বশর  ০৩ ১৫১০৪৩৮৭৮৩৯৯৪ 
৫৯ পািকজা বগম শামসু িময়া ০৩ ১৫১০৪৩৮৭৮৩৮২৩ 
৬০ মাঃ ইউচুপ নু ল ইসলাম ০৩ ১৫১০৪৩৮৭৮৩৮১৫ 
৬১ মাঃ জােবর  নু ল হক ০৩ ১৫১০৪৩৮৭৮৩৭৩২ 
৬২ হাসেন আরা বগম মৃত নু ল হক ০৩ ১৫১০৪৩৮৭৮৮৯৮৩ 
৬৩ নুসরাতুল কিরম ডিল নু ল কিরম ০৩ ১৫১০৪৩৮০০১৪০ 
৬৪ কুসুম মাহা দ ইউসুফ ০৩ ১৫১০৪৩৮৭৮৩৮৮৪ 
৬৫ আেমনা বগম মৃত নািজর আহামদ ০৩ ১৫১০৪৯৫৭৪২৬৩৫ 
৬৬ সুধীর শীল েজ  শীল ০৩ ১৫১০৪৩৮৭৮৩৪৯১ 
৬৭ আজম শােয়র  আব ল খােয়র ০৩ ১৫১০৪৩৮৭৮৩০৭৮ 
৬৮ পা শীল ফুল শীল ০৩ ১৫১০৪৩৮৭৮৩৫০৬ 
৬৯ মিরয়ম বগম বাবু ছালাম ০৩ ১৫১০৪৩৮৭৮৩৪১৮ 
৭০ আব ল গফুর আব স সালাম ০৩ ১৫১০৪৩৮৭৮৩৩৬৫ 
৭১ ছালমা বগম মজলুশ খান ০৩ ১৫১০৪৩৮০০০০০৩ 
৭২ বুলবুল আকতার মিহ উি ন ০৩ ১৫১০৪৩৮৭৮৩৪৬০ 
৭৩ আব ল ছালাম মৃত মাহা দ িময়া ০৩ ১৫১০৪৩৮৭৮৩৩৪৫ 
৭৪ মাঃ ইিলয়াছ মৃত ছয় র রহমান ০৩ ১৫১০৪৩৮৭৮৩৯৭২ 
৭৫ িদলু আব ল মানান ০৩ ১৫১০৪৩৮৭৮৩৬৮৭ 
৭৬ মাঃ শাহাদাত হাসাইন আব ল মানান ০৩ ১৫১০৪৩৮৭৮৩৮৪৩ 



৭৭ ছলমা খাতুন আব ল ছাবান ০৩ ১৫১০৪৩৮৭৮৩৯৬৪ 
৭৮ শহর মুলুক আব ল কিরম ০৩ ১৫১০৪৩৮৭৮৩৭৭৫ 
৭৯ আব ল ছবুর  িময়া ০৩ ১৫১০৪৩৮৭৮৩৯১৫ 
৮০ সুখী শীল অিজত শীল ০৩ ১৫১০৪৩৮৭৮৩৫০৫ 
৮১ আব ল ছালাম ইমাম হােসন ০৩ ১৫১০৪৩৮৭৮৩৪৮৬ 
৮২ মাঃ ইয়ািছন বশর আহামদ ০৩ ১৫১০৪৩৮৭৮৩৬৪৪ 
৮৩ আবুল কােশম আলম খান ০৩ ১৫৯৪১৩৪১৮২১৮১ 
৮৪ নজাম উি ন আব ল জিলল ০৩ ১৫১০৪৩৮০০০১৪১ 
৮৫ মাঃ আইয়ুব আলী বিশর আহেমদ ০৩ ১৫১০৪৩৮৭৮৩৫৭১ 
৮৬ রিবজা খাতুন নুর হােসন ০৩ ১৫১০৪৩৮৭৮৩৪৪১ 
৮৭ রিহমা বগম নুর মাহা দ নুরী ০৩ ১৫১০৪৩৮৭৮৩৬০৬ 
৮৮ র তী শীল সুনীল শালী ০৩ ১৫১০৪৩৮৭৮৩৪৮৩ 
৮৯ লায়লা বগম মাঃ ছয়দ ০৩ ১৫১০৪৩৮৭৮৩৩৭৮ 
৯০ আবুল বশর  মৃত বিদ ল রহমান ০৪ ১৫১০৪৩৮৭৫৯৪৫২ 
৯১ মাঃ জনাব আলী মৃত মাঃ আলী ০৪ ১৫১০৪৩৮৭৮২২৪৪ 
৯২ িমনুয়ারা বগম মাঃ সালাইসান হক ০৪ ১৫১০৪৩৮৭৫৯৬১৭ 
৯৩ ছিকনা খাতুন মৃত আেবদা িমঞা ০৪ ১৫১০৪৩৮৭৫৯৮৬৭ 
৯৪ মাঃ জাহা ীর আলম মাঃ মফজল আহমদ ০৪ ১৫১০৪৩৮৭৮২৩০৭ 
৯৫ নুর নছা মৃত ফজল আহা দ ০৪ ১৫১০৪৩৮৭৮২১৮৮ 
৯৬ আেনায়ারা বগম মৃত জাফর আহমদ ০৪ ১৫১০৪৩৮৭৮২২৮৪ 
৯৭ মাঃ জিসম উি ন মৃত আবু ছালাম ০৪ ১৫১০৪৩৮৭৫৯৭৫১ 
৯৮ জাফর আহমদ মৃত আব ল হািকম ০৪ ১৫১০৪৩৮৭৫৯১৫৩ 
৯৯ খুরিশদা বগম নু ল আলম ০৪ ১৫১০৪৩৮৭৫৯৭৬৮ 
১০০ আব ল কুর মৃত মাহা দ শিফ ০৪ ১৫১০৪৩৮৭৮২২৬০ 
১০১ মমতাজ বগম আব ল জিলল ০৪ ১৫১০৪৩৮৭৫৯৪০৭ 
১০২ এয়ার মাহা দ িসরাজুল ইসলাম ০৪ ১৫১০৪৩৮৭৮২২৪০ 
১০৩ ছােবর আহা দ তজিরপ খান ০৪ ১৫১০৪৩৮৭৫৯৪৩৭ 
১০৪ মদন শর নু ল হক ০৪ ১৫১০৪৩৮৭৫৯৩৩৪ 
১০৫ সিলনা বগম মৃত লাকমান ০৪ ১৫১০৪৩৮৭৮২১৭৬ 
১০৬ আব ল ছালাম ইউসুফ আলী ০৪ ১৫১০৪৩৮৭৫৯৪১২ 
১০৭ মাঃ আবুল কােশম না  িময়া ০৪ ১৫১০৪৩৮৭৮২৩৭২ 
১০৮ খিতজা বগম মৃত ল  িময়া ০৪ ১৫১০৪৩৮৭৫৯৮৭৭ 
১০৯ আব ল খােলক মৃত মুি  িময়া ০৪ ১৫১০৪৩৮০১৯১৯১ 
১১০ আহমদ নবী  মৃত নু ল হক ০৪ ১৫১০৪৩৮৭৫৯৭৭৬ 
১১১ লাকী আকতার  জাহা ীর  ০৪ ১৫১০৪৩৮৭৮৩৩৮৫ 
১১২ মাঃ নু ল হক মৃত আহমদ হােসন ০৪ ১৫১০৪৩৮৭৫৯১৩৩ 
১১৩ আব ল কােদর  মাবারক আলী ০৪ ১৫১০৪৩৮৭৫৯০৮১ 
১১৪ মাঃ নু ল ইসলাম িটট ু পচু িময়া ০৪ ১৫১০৪৩৮৭৮৯৮১৫ 
১১৫ মাঃ হা ন মৃত মুি  িময়া ০৫ ১৫১০৪৩৮৭৮২৪৭৯ 
১১৬ মতাজ উ ীন মৃত মুি  িময়া ০৫ ১৫১০৪৩৮৭৮২৪৮৪ 



১১৭ মাঃ আবুল হােসন মৃত মাঃ নুর ামান  ০৫ ১৫১০৪৩৮৭৮৪১৬৬ 
১১৮ মাঃ এয়াকুব  মৃত আিফ উি ন  ০৫ ১৫১০৪৩৮৭৮৪৪৮০ 
১১৯ ছমনা বগম মাঃ ছবুর ০৫ ১৫১০৪৩৮৭৮৪১৮৭ 
১২০ দেলায়ার হােসন মৃত িছি ক আহমদ ০৫ ১৫১০৪৩৮৭৮৪২৭০ 
১২১ আব র কুর মৃত সানা িময়া ০৫ ১৫১০৪৩৮৭৮৪৩৭০ 
১২২ আিছয়া খাতুন মৃত আবুল হােসন ০৫ ১৫১০৪৩৮৭৮৪৪৬৫ 
১২৩ মাছুমা খাতুন মৃত পছু িময়া ০৫ ১৫১০৪৩৮৭৮৪৩৪২ 
১২৪ মাঃ ইউচুপ মৃত মুি  িময়া ০৫ ১৫১০৪৩৮৭৮৪১৮৮ 
১২৫ মাঃ জােন আলম মৃত ঠা া িময়া ০৫ ১৫১০৪৩৮৭৮৪১৭৯ 
১২৬ আ ুল খােলক মৃত মাঃ লাকমান ০৫ ১৫১০৪৩৮৭৮৪২১৫ 
১২৭ নু ল হক মৃত মাঃ আলী ০৫ ১৫১০৪৩৮৭৮৪২১৮ 
১২৮ মাঃ আমানুলাহ পচু িময়া ০৫ ১৫১০৪৩৮৭৮৪২৭৫ 
১২৯ মাঃ শিরফ মৃত আ ুল জিলল ০৫ ১৫১০৪৩৮৭৮৪২৩৬ 
১৩০ মাঃ মিজবুর রহমান মৃত মুছা আলী ০৫ ১৫১০৪৩৮৭৮৪২৪৩ 
১৩১ কালা িময়া মৃত মাঃ ই ািহম ০৫ ১৫১০৪৩৮৭৮৪২৭৮ 
১৩২ আ ুর াক মৃত আব ল খােলক ০৫ ১৫১০৪৩৮৭৮৪৪৫০ 
১৩৩ নু ল হক মৃত গিন িময়া ০৫ ১৫১০৪৩৮৭৮৪২৯০ 
১৩৪ নুর আলম মৃত ছেল আহমদ ০৫ ১৫১০৪৩৮৭৮৬১৪৭ 
১৩৫ মাঃ তৗিহ ল ইসলাম নুর মাহা দ ০৫ ১৫১০৪৩৮৭৮৪৬৫১ 
১৩৬ মসু িময়া নুর মাহা দ ০৫ ১৫১০৪৩৮৭৮৪৭৪৯ 
১৩৭ মাঃ সিলম আ ুর রিশদ ০৫ ১৫১০৪৩৮৭৮৪৮৫৭ 
১৩৮ মিনর আহমদ মতৃ িছি ক আহমদ ০৫ ১৫১০৪৩৮৭৮৪০১৬ 
১৩৯ নুর আহমদ মৃত নিজর আহমদ ০৫ ১৫১০৪৩৮৭৫২৭৭৭ 
১৪০ মাঃ আবুল কােশম মৃত ব ামান ০৫ ১৫১০৪৩৮৭৫২৬৪৩ 
১৪১ আকার বগম মৃত মদন আলী ০৫ ১৫১০৪৩৮৭৫২৬৭৪ 
১৪২ ছয়দ নুর মৃত বাদশা িময়া ০৫ ১৫১০৪৩৮৭৫২৫৯৮ 
১৪৩ নুের ইসলাম মৃত তােলপ আলী ০৫ ১৫১০৪৩৮৭৫২৫৫২ 
১৪৪ আব ল ছাবহান মৃত ছেল আহমদ ০৫ ১৫১০৪৩৮৭৫২১৮০ 
১৪৫ মিনর আহমদ মৃত আলী ০৫ ১৫১০৪৩৮৭৫২২৬৫ 
১৪৬ সালমা খাতুন মৃত আব ল মােলক ০৫ ১৫১০৪৩৮৭৫২০৬৯ 
১৪৭ মাঃ জাফর মৃত আ ুল গিন ০৫ ১৫১০৪৩৮৭৫২১২৭ 
১৪৮ মুসেলমা পিপ বগম মৃত মুরজত আলী ০৫ ১৫১০৪৩৮০০০০৭ 
১৪৯ মাঃ ইউচুপ  িময়া  ০৬ ১৫১০৪৩৮৮৮৩১০৪ 
১৫০ বাবুল দাশ কৃমহন দাশ ০৬ ১৫১০৪৩৮৭৮০১৪৭ 
১৫১ কুিকলা দাশ মৃত সুিধর দাশ ০৬ ১৫১০৪৩৮৭৮০১৩৭ 
১৫২ ির  দাশ রাখাল দাশ ০৬ ১৫১০৪৩৮৭৮০১৩৬ 
১৫৩ শারিত দাশ জিত  দাশ ০৬ ১৫১০৪৩৮৭৮০১৩৮ 
১৫৪ সুবল দাশ মৃত রােজ  দাশ ০৬ ১৫১০৪৩৮৭৮০১৫৪ 
১৫৫ ফুলা দাশ মৃত অি নী দাশ ০৬ ১৫১০৪৩৮৭৮০৫২৬ 
১৫৬ মমতাজ বগমশ নু ল আিমন ০৬ ১৫১০৪৩৮৭৮৬১৮০ 



১৫৭ এয়ার মাহা দ মৃত  িময়া ০৬ ১৫১০৪৩৮৭৮৬২০০ 
১৫৮ আেয়শা খাতুন  মফজল আহমদ ০৬ ১৫১০৪৩৮৭৮৬১৮৬ 
১৫৯ আলী আহমদ  আব ল লিতফ ০৬ ১৫১০৪৩৮৭৮৬২৫৮ 
১৬০ শাহনাজ বগম মাঃ ইি ছ ০৬ ১৫১০৪৩৮৭৮০৪৯৩ 
১৬১ মাঃ নািছর  জাফর আহমদ ০৬ ১৫১০৪৩৮৭৮৬২২৭ 
১৬২ মাঃ ইি চ মৃত বাদশা িময়া ০৬ ১৫১০৪৩৮৭৮৬১৮৮ 
১৬৩ মাহা দ নুর নু ল হক ০৬ ১৫১০৪৩৮৭৮৬০৩৬ 
১৬৪ মাঃ আফছার উি ন  আবুল হােশম ০৬ ১৫১০৪৩৮৭৮৬০৬৫ 
১৬৫ মাঃ জিসম উি ন নু ল হক ০৬ ১৫১০৪৩৮৭৮৬০৪৫ 
৬৬ মা ◌ঃ ওসমান মাঃ লাকমান ০৬ ১৫১০৪৩৮৭৮৬২২২ 
১৬৭ মাঃ রিফক মৃত মুি  িময়া ০৬ ১৫১০৪৩৮৭৮০০৪৮ 
১৬৮ কিবর আহা দ মৃত খােদম আলী ০৬ ১৫১০৪৩৮৭৮০৪৭৭ 
১৬৯ শামসুল আলম বাদশা িময়া ০৬ ১৫১০৪৩৮৭৮০০৬৪ 
১৭০ ছিকনা বগম মৃত ঠা া িময়া ০৬ ১৫১০৪৩৮৭৮০০৯২ 
১৭১ আেনায়া বগম আব ল হািকম ০৬ ১৫১০৪৩৮৭৮০৪৪৪ 
১৭২ নুর িনছা মাহবুব আলম ০৬ ১৫১০৪৩৮৭৮০০৮০ 
১৭৩ মাঃ আলম মৃত মুি  িময়া ০৬ ১৫১০৪৩৮৭৮০০৩৯ 
১৭৪ আব ল মােলক আহমদ ছফা ০৬ ১৫১০৪৩৮৭৮৬৬৭৩ 
১৭৫ রশীদা খাতুন এয়ার মাহা দ ০৬ ১৫১০৪৩৮৭৮৩৩৭৫ 
১৭৬ মাঃ ইছহাক আব ল মােলক ০৬ ১৫১০৪৩৮৭৮০৪৭২ 
১৭৭ আেমনা খাতুন মৃত নিজর আহমদ ০৬ ১৫১০৪৩৮৭৮৬২৭৬ 
১৭৮ মাঃ আেনায়ার  আব ল মানাফ ০৭ ১৫১০৪৩৮৭৫৪৭০৭ 
১৭৯ মাঃ ইউনুচ মৃত ড়া িময়া ০৭ ১৫১০৪৩৮৭৫৪৭৪০ 
১৮০ নুর বগম দেলায়ার হােসন ০৭ ১৫১০৪৩৮৭৫৪৭৫৯ 
১৮১ মাহা দ জােন আলম আহমদ ছফা ০৭ ১৫১০৪৩৮৭৫৪৮০৩ 
১৮২ সািনক নাথ মৃত িশ  বালা দবী ০৭ ১৫১০৪৩৮৭৫৪৪৪৯ 
১৮৩ ভা রানী দবী িনতাই নাথ ০৭ ১৫১০৪৩৮৭৫৪৫১৩ 
১৮৪ মাঃ আলী মদন আলী ০৭ ১৫১০৪৩৮৭৫৪০৯০ 
১৮৫ আ ুর রিহম মৃত ল  িময়া ০৭ ১৫১০৪৩৮৭৫৪৮৫৭ 
১৮৬ মাঃ মুছা মৃত সাব িময়া ০৭ ১৫১০৪৩৮৭৫৪৭৪৮ 
১৮৭ আিমর হােসন না  িময়া ০৭ ১৫১০৪৩৮৭৫৪৭৪৫ 
১৮৮ িদলীপ দাশ মৃত িচতর জন দাশ ০৭ ১৫১০৪৩৮৭৯৯৫২৪ 
১৮৯ অমেল ু নাথ মৃত মেহ  নাথ ০৭ ১৫১০৪৩৮৭৫৪৪০৭ 
১৯০ লীত দবী মৃত রবী  নাথ ০৭ ১৫১০৪৩৮৭৫৪৪১৩ 
১৯১ পক রায় সরকার অমেল  রায় সরকার ০৭ ১৫১০৪৩৮৭৫৪৩৬৮ 
১৯২ সুিধ চ বতী মৃত শীতল চ বতী ০৭ ১৫১০৪৩৮৭৫৪০২০ 
১৯৩ পন কািন নাথ নতুন চ র নাথ ০৭ ১৫১০৪৩৮০০০০১৯ 
১৯৪ অ জনা ধর হারাধন ধর ০৭ ১৫১০৪৩৮৭৫৪১৮০ 
১৯৫ নীিলমা ধর সুিনল ধর ০৭ ১৫১০৪৩৮৭৫৪১৭১ 
১৯৬ মাঃ কামাল ওলা িময়া ০৭ ১৫১০৪৩৮৭৫৪৭০০ 



১৯৭ সজল ধর শশাংক মাহন ধর ০৭ ১৫১০৪৩৮৭৫৪০৮৪ 
১৯৮ িনতাই চরন নাথ মৃত রাধাকৃষ  নাথ ০৭ ১৫১০৪৩৮৭৫৪২৪৬ 
১৯৯ রতন কুমার নাথ মৃত সতীশ নাথ ০৭ ১৫১০৪৩৮৭৫৪৯৫০ 
২০০ অনাদী মাহন নাথ মৃত মাহন কৃষ  নাথ ০৭ ১৫১০৪৩৮৭৫৪৯৬৬ 
২০১ মিতলাল নাথ মৃত কািমনী কুমার নাথ ০৭ ১৫১০৪৩৮৭৫৪৪৮১৪ 
২০২ শািন বালা দবী অনন কুমার নাথ ০৭ ১৫১০৪৩৮৭৫৪৯৫৬ 
২০৩ কৃষ া দব দীপ চৗধুরী ০৭ ১৫১০৪৩৮৭৫৪৩৫৬ 
২০৪ ঝনা দবী মৃত ছাট লাল নাথ ০৭ ১৫১০৪৩৮৭৫৪৩০৬ 
২০৫ পিরেতাষ  চৗঃ মৃত রাজ চ  চৗঃ ০৭ ১৫১০৪৩৮০০৯৯৫২ 
২০৬ দীপ কুমার নাথ মৃত অপন চরন নাথ ০৭ ১৫১০৪৩৮০২১২৩৯ 
২০৭ সনাতন চ  নাথ পিরমল চ  নাথ ০৭ ১৫১০৪৩৮০১৬৯৭৪ 
২০৮ মৃ ল কািন নাথ অপনা চরন নাথ ০৭ ১৫৯২০৩৮২২৯২৮৮ 
২০৯ মাঃর নুর হােসন না  িময়া ০৭ ১৫১০৪৩৮৭৫৪৬৯৮ 
২১০ মাঃ শিফ আলম মাঃ আহমদ ছফা ০৭ ১৫১০৪৩৮৭৫৪৬৬৫ 
২১১ জাহরা বগম বাচা িময়া ০৭ ১৫১০৪৩৮৭৫৪৮৫০ 
২১২ মাঃ আবু তােহর  মাজােহর িময়া ০৭ ১৫১০৪৩৮৭৫৪৬৫৯ 
২১৩ আবুল কােশম আেনায়ার ০৭ ১৫১০৪৩৮৭৫৪৯২৮ 
২১৪ অিনতা চৗধুরী তাপস ০৭ ১৫১০৪৩৮৭৫৪১২৭ 
২১৫ স জু ধর িনমর ধর ০৭ ১৫১০৪৩৮৭৫৪১৬৭ 
২১৬ পা দাশ পন দাশ ০৭ ১৫১০৪৩৮৭৫৪১৬৬ 
২১৭ িশ ী চৗধুরী কাজল চৗধুরী ০৭ ১৫১০৪৩৮৭৫৪১২৫ 
২১৮ মাঃ জিসম জািগর আহমদ ০৮ ১৫১৭৩২৮৯৫০১৯৯ 
২১৯ জিহর আহমদ মৃত আহমদ শিরফ ০৮ ১৫১০৪৩৮৭৫৩৩৮১ 
২২০ মাঃ ওসমান মাঃ নু ল আলম ০৮ ১৫১০৪৩৮৭৫৩৫৩২ 
২২১ আব চ ছালাম মৃত মখলছুর ০৮ ১৫১০৪৩৮৭৫৩৫০৮ 
২২২ মাঃ নুর হােসন মৃত আহমদ নবী ০৮ ১৫১০৪৩৮৭৫১৩৩৮ 
২২৩ মাঃ নুর জামান মৃত মখলছুর রহমা ০৮ ১৫১০৪৩৮৭৫৩৪০৮ 
২২৪ মানা খাতুন মৃত আহমদ শরীফ ০৮ ১৫১০৪৩৮৭৫৩৩৯৫ 
২২৫ মাঃ হা ন মৃত আহমদ নবী ০৮ ১৫১০৪৩৮৭৫৩২২৪ 
২২৬ নু মা মৃত মনসী িময়া ০৮ ১৫১০৪৩৮৭৫৩১৪৯ 
২২৭ মাঃ শাহাজাহান আনু িমঞা ০৮ ১৫১০৪৩৮৭৫৩২৫৪ 
২২৮ হাছনারা বগম মতলব ০৮ ১৫১০৪৩৮৭৫৩১৯৯ 
২২৯ পািখ আকতার মাঃ নবী ০৮ ১৫১০৪৩৮৭৫৩১৮৫ 
২৩০ মাঃ ইউসুফ মৃত আলী আহমদ ০৮ ১৫১০৪৩৮৭৫৩২৪৬ 
২৩১ িনয়িত ভা দবী মৃত টু ু মাহন নাথ ০৮ ১৫১০৪৩৮৭৫১২৫৫৮ 
২৩২ গৗরা  নাথ অি নী কুমার নাথ ০৮ ১৫১০৪৩৮৭৫১০১৩ 
২৩৩ বনমালী নাথ সুবল নাথ ০৮ ১৫১০৪৩৮৭৫১১২১ 
২৩৪ মাখম নাথ মৃত িচ  নাথ ০৮ ১৫১০৪৩৮৭৫৩০৪৯ 
২৩৫ সমেরশ চ বতী িবমল চ বতী ০৮ ১৫১০৪৩৮৭৫১৩১২ 
২৩৬ িমনা রানী দবী অনীল নাথ ০৮ ১৫১০৪৩৮৭৫১০১৬ 



২৩৭ পিরমল নাথ হির র জন নাথ ০৮ ১৫১০৪৩৮৭৫১৯৮৯ 
২৩৮ মেনাহির নাথ বেজ  নাথ ০৮ ১৫১০৪৩৮৭৫১৪৫৯ 
২৩৯ ফুল নাথ মৃত কািল কুমার নাথ ০৮ ১৫১০৪৩৮৭৫১২১৪ 
২৪০ সজল কািন নাথ িজেত  নাথ ০৮ ১৫১০৪৩৮৭৫১৮১৮ 
২৪১ িটংকু দবী শশাংক মাহন নাথ ০৮ ১৫১০৪৩৮৭৫১৮১৯ 
২৪২ পন নাথ অমল কৃষ  নাথ ০৮ ১৫১০৪৩৮৭৫১৯৯৪ 
২৪৩ অিমতা দবী পিরমল নাথ ০৮ ১৫১০৪৩৮৭৫৩৬১৯ 
২৪৪ মুধ সুধন দব নাথ মৃত ই  কুমার দব নাথ ০৮ ১৫১০৪৩৮৭৫৩৬২১ 
২৪৫ পন নাথ মাখন লাল নাথ ০৮ ১৫১০৪৩৮৭৫১৭৯৬ 
২৪৬ ম জু রানী দবী সুিজত নাথ ০৮ ১৫১০৪৩৮৭৫১১১৮ 
২৪৭ িনভা রানী দবী সুিজত নাথ ০৮ ১৫১০৪৩৮৭৫৩০৪৪ 
২৪৮ কৃষ  চ বতী ননী গাপাল চ বতী ০৮ ১৫১০৪৩৮৭৫১১৬৬ 
২৪৯ পিরমল চ  নাথ মৃত পুিলন চ  নাথ ০৮ ১৫১০৪৩৮৭৫৩৬১৮ 
২৫০ খাকন নাথ মৃত অমুল  চরন নাথ ০৮ ১৫১০৪৩৮৭৫১৩০১ 
২৫১ বাদল নাথ জিতনর নাথ ০৮ ১৫১০৪৩৮৭৫১০১১ 
২৫২ িমনা ভা দবী মেনার জন নাথ ০৮ ১৫১০৪৩৮৭৫১২০৩ 
২৫৩ িনকাশ চ  নাথ মৃত শচী  মাহন নাথ ০৮ ১৫১০৪৩৮৭৫১৫২৬ 
২৫৪ নুর মাহা দ মৃত ওমর িময়া ০৮ ১৫১০৪৩৮৭৫৩৪৮৪ 
২৫৫ সকাল কািন নাথ মৃত ফুল নাথ ০৮ ১৫১০৪৩৮৭৫১২৩৪ 
২৫৬ শাহ আলম মাঃ এনাসুল হক ০৮ ১৫১০৪৩৮৭৫১০৭০ 
২৫৭ জাহরা আকতার আবুল কালাম ০৮ ১৫১০৪৩৮৭৫১২০৪ 
২৫৮ মিনর আহা দ মৃত মাঃ মুি  িময়া ০৮ ১৫১০৪৩৮৭৫১০৩৩ 
২৫৯ নিজর আহ দ মাঃ আলী ০৮ ১৫১০৪৩৮৭৫১০৪৫ 
২৬০ মাঃ ই ািহম আব র রিশদ ০৮ ১৫১০৪৩৮৭৫১৪৩৫ 
২৬১ আিমনুল  হক মৃত মাক ল আহমদ ০৮ ১৫১০৪৩৮৭৫১৬৫৩ 
২৬২ মাঃ আিরফ নু ল ইসলাম ০৮ ১৫১০৪৩৮৭৫১৮৩১ 
২৬৩ মাঃ জামাল উি ন  মৃত মাঃ ঠা া িময়া ০৮ ১৫১০৪৩৮৭৫১৬১০ 
২৬৪ মাঃ নুর আলম মৃত মাঃ আছ জ জামান ০৮ ১৫১০৪৩৮৭৫১৩৫১ 
২৬৫ মাঃ আব ল ছাবান আব ল বারী ০৮ ১৫১০৪৩৮৭৫৩১৭১ 
২৬৬ শয়ার আলী মৃত ফজল কিরম ০৮ ১৫১০৪৩৮৭৫৩০৭০ 
২৬৭ মাঃ নু ল আলম মাঃ পচু িময়া ০৮ ১৫১০৪৩৮৭৫৩৩৫১ 
২৬৮ মাহা দ ছালাম মৃত বাদশা িময়া ০৯ ১৫১০৪৩৮৮৮৫৭১৪ 
২৬৯ আব ল কিরম মৃত ল  িময়া ০৯ ১৫১০৪৩৮৮৮৫২২০ 
২৭০ মাঃ আলী মৃত িপয়ার আহা দ ০৯ ১৫১০৪৩৮৮৮৩৯২৩ 
২৭১ মাঃ লাকমান মৃত িছি ক আহা দ ০৯ ১৫১০৪৩৮৮৮৫১৮১ 
২৭২ মাঃ ইিলয়াছ মৃত ল  িময়া ০৯ ১৫১০৪৩৮৭৯৮৬৮৩ 
২৭৩ শাম ল আলম মৃত শিফউর রহমান ০৯ ১৫১০৪৩৮৭৮৯৮৬৮৯ 
২৭৪ মাঃ জয়নাল আেবিদন মৃত আব ল গিন ০৯ ১৫১০৪৩৮৭৫৩৮৬৩ 
২৭৫ মাকার আহমদ মৃত আিমর আহমদ ০৯ ১৫১০৪৩৮৭৫৩৮৫৯ 
২৭৬ মাঃ ইিলয়াছ মৃত আহমদ ছফা ০৯ ১৫১০৪৩৮৮৮৫৭৮৫ 



২৭৭ মাঃ িদদা ল ইসলাম নুর মাহা দ ০৯ ১৫১০৪৩৮৮৮৩৭৯১ 
২৭৮ মাঃ আলম মৃত আ ুল মাতােলব ০৯ ১৫১০৪৩৮৭৮৯৮৬৪১ 
২৭৯ নুর আেয়শা বগম অিল আহ দ ০৯ ১৫১০৪৩৮৮৮৫২৬৭ 
২৮০ মাঃ সালায়মান মৃত শহর মুলুক ০৯ ১৫১০৪৩৮৮৮৩৭৯৮ 
২৮১ মাঃ আেনায়ার  কামাল আহা দ ০৯ ১৫১০৪৩৮৭৫৩৭৫৬ 
২৮২ মাঃ ইকবাল হাসান নুর মাহা দ ০৯ ১৫১০৪৩৮৭৫৩৮৩৭ 
২৮৩ মাহা দ মিফজ ফিকর আহমদ ০৯ ১৫১০৪৩৮৮৮৫৭৪২ 
২৮৪ বুলবুল আকতার  আব ল ছালাম ০৯ ১৫১০৪৩৮৮৮৩৮১৭ 
২৮৫ মমতাজ িময়া মৃত বিদউর রহমান ০৯ ১৫১০৪৩৮৭৯৮৬৪৩ 
২৮৬ শখ মাহা দ মৃত কালা িময়া ০৯ ১৫১০৪৩৮৭৯৮৬৩৬ 
২৮৭ মাঃ ফির ল আলম মাঃ শাহ আলম ০৯ ১৫১০৪৩৮৭৯৮৬৮৪ 
২৮৮ ফিরদা আকার  দেলায়ার হােসন ০৯ ১৫১০৪৩৮৭৯৮৭০৩ 
২৮৯ খিতজা বগম মৃত জােকর আহ দ ০৯ ১৫১০৪৩৮৮৮৫২৮৪ 
২৯০ রৗসন আরা বগম ল  িময়া ০৯ ১৫১০৪৩৮৮৮৫২৮৬ 
২৯১ মিরয়াম বগম মাঃ হােসন ০৯ ১৫১০৪৩৮৮৮৫২৮৩ 
২৯২ মাঃ িমজান মৃত ল  িময়া ০৯ ১৫১০৪৩৮০০০০৬৯ 
২৯৩ মাঃ জােন আলম মৃত আ ুল ০৯ ১৫১০৪৩৮৭৫৩৮৩৮ 
২৯৪ মাঃ আলী মৃত ফিকর মাহা দ ০৯ ১৫১০৪৩৮৭৫৩৭৪২ 
২৯৫ মাঃ নািসর না  িময়া ০৯ ১৫১০৪৩৮৮৮৫১৯১ 
২৯৬ পুলী িবহারী দব নাথ মৃত মাহন বাশী নাথ ০৯ ১৫১০৪৩৮৮৮৫০১৯ 
২৯৭ মাঃ রিফক মৃত বদ মান ০৯ ১৫১০৪৩৮৮৮৩৯৮৭ 
২৯৮ মাঃ মুছা আব ল খােলক ০৯ ১৫১৬১৫৫৮৯৮৬১৭ 
২৯৯ পলাশ কুমার নাথ িনধু  র জন নাথ ০৯ ১৫১০৪৩৮৮৮৫০৫২ 
৩০০  আকতার মৃত বাবুল হক ০৯ ১৫১০৪৩৮৭৮২৯৩০ 
৩০১ মাঃ রমজান আলী নায়া িময়া ০৯ ১৫১০৪৩৮৮৮৫৬৩৬ 
৩০২ শরজন খান মৃত নািছর জমা ০৯ ১৫১০৪৩৮৮৮৫৯৪৩ 

 


