
৮নং চাতরী ইউিনয়েনর হতদিরে র নােমর তািলকাঃ 

ঃ 
নং 

উপকার ভাগীর নাম িপতা/ ামীর নাম ওয়াড 
নং 

জাতীয় পিরচয় প  নং 

০১ নুর হােসন ফজর রহমান ০১  
০২ মাঃ আইয়ুব আহমদ কিবর ০১  
০৩ মাঃ নু ল আিজম খুইল া িময়া ০১  
০৪ আিমর আহমদ আবু ছয়দ ০১  
০৫ রমজান আলী মাঃ বলাল ০১  
০৬ মাঃ মুছা  হািছ িময়া ০১  
০৭ িম ু  আবুল কােশম ০১  
০৮ জিমর আহমদ মাঃ িময়া ০১  
০৯ আমজাদ হােসন কালু িময়া ০১  
১০ নু  ছাফা আব ল মােলক ০১  
১১ িসরাজ িসকদার  আব  ছবুর ০১  
১২ মাঃ ইমন  মিফজুর রহমান ০১  
১৩ মাঃ সা াদ  আব  ছালাম ০১  
১৪ ইমরান হােসন আব ল নুর চৗঃ ০১  
১৫ পচু িময়া আবুল হােসন ০১  
১৬ রইচান িময়া খিললুর রহমান ০১  
১৭ জিমর আহমদ মনচুর আলী ০১  
১৮ িরপন  আক  কুর ০১  
১৯ আব ল আিজজ নুর আহমদ   
২০ মিনর হােসন আব ল মানাফ ০১  
২১ শামসুল আলম ইউচুপ মাহা দ ০১  
২২ মাঃইকবাল  সুলতান আহমদ ০১  
২৩ মাঃ সিলম ফজল আহমদ ০১  
২৪ মাঃ শিফ এজহার িময়া ০১  
২৫ হাছান আলী মকছু র রহমান ০১  
২৬ ফিরদা বগম আকতার কামাল ০১  
২৭ কৃষ া দাশ মৃত িনতাই দাশ ০২  
২৮ মধু দাশ মৃত খেগ  দাম ০২  
২৯ নারায়ন দাশ মৃত সতীমা চ  দাশ ০২  
৩০ উতম দাশ (িম ু) মৃত সািনক  দাশ ০২  
৩১ বাবুল চৗধুরী মৃত রবতী চৗধুরী ০২  
৩২ চ ন সন মৃত িহমাং  সন ০২  
৩৩ ি য় র ন সন মৃত েজ  সন ০২  
৩৪ তুসার পাল  মৃত খাকন পাল ০২  
৩৫ লাল পাল মৃত অমেল ু পাল ০২  
৩৬ িবনা নাথ মৃত রাখাল নাথ ০২  



৩৭ িমলন নাথ মৃত জীবন নাথ ০২  
৩৮ কৃষ  চৗধুরী মৃত ফিন চৗধুরী ০২  
৩৯ সুধীর দাশ  মৃত বসন দাশ ০২  
৪০ রতন মহাজন মৃত কালী কুমার মহাজন ০২  
৪১ মৃ ল  মৃত িহমাং   ০২  
৪২ রি িত পাল মৃত বরদা চরন পাল ০২  
৪৩ বলরাম আচায  মৃত ননী গাপাল আচায  ০২  
৪৪ লাবনী দাশ  মৃত গাপাল সাহা ০২  
৪৫ অিজত দত মৃত ফুল দত ০২  
৪৬ লামতী দাশ মৃত জাৎসা রাম দাশ ০২  
৪৭ ল ী দাশ মৃত সাধন দাস ০২  
৪৮ সারথী দাশ মৃত যতী  দাশ ০২  
৪৯ মাখন দাশ  মৃত মঘনাদ দাশ ০২  
৫০ গাপন দাশ মৃত মেনাহির দাশ ০২  
৫১ হিরলাল দাশ মৃত দয়াল হির দাশ ০২  
৫২ বকুল বালাজল দাশ মৃত সুেরশ জল দাশ ০২  
৫৩ উতম জল দাশ খেগ র জলদাশ ০২  
৫৪ পরীি ত দাশ অিভমুন  দাশ ০২  
৫৫ হিরলাল দাশ  মৃত ধণীরাম দাশ ০২  
৫৬ মািনক নাথ মৃত িবেরাদ িবহারী নাথ ০২  
৫৭ িবপব দত (নব) লাল দত ০৩ ১৫১০৪৬৬৭৫৮৪৩৪ 
৫৮ িমলন ঘাষ ীেরাদ ঘাষ ০৩ ১৫১০৪৬৬৭৫৮৩৭৪ 
৫৯ বাবুল চৗধুরী মিন  চৗধুরী ০৩ ১৫১০৪৬৬৭৫৮৩৫১ 
৬০ িনতাই দত (নট)ু মনেমাহন দত ০৩ ১৫১০৪৬৬৭৬৩০২৫ 
৬১ রীনা শীল  জুেয়ল শীল ০৩ ১৫১০৪৬৬১০১৫১২ 
৬২ েবল দত বাদল দত ০৩ ১৫৯১৯০৪২৭৪৫৫৯ 
৬৩ জগদীশ দত িকরন দত ০৩ ১৫১০৪৬৬৭৫৮৯৮৪ 
৬৪ ানহির দত মাহন বািঁশ দত ০৩ ১৫১০৪৬৬৭৬৩০০৩ 
৬৫ রাখাল দত সাধন দত ০৩ ১৫১০৪৬৬৭৫৯০০০ 
৬৬ সুবাষ বড়ুয়া মনর ন বড়ুয়া ০৩ ১৫১০৪৬৬৭৫৮৮১৮ 
৬৭ সাজু বড়ুয়া বাদল বড়ুয়া ০৩ ১৫১০৪৬৬৭৫৮৮৩৫ 
৬৮ দালন বড়ুয়া অমল বড়ুয়া ০৩ ১৫১০৪৬৬৭৫৮৮৫৪ 
৬৯ ল ী দত মৃত রামচ  দত ০৩  
৭০ দীপক চ  দত মৃত দব  দত ০৩ ১৫১০৪৬৬৭৫৮৫৫৯ 
৭১ িমলন দত গেনশ দত ০৩ ১৫১০৪৬৬৭৫৮৫৩৫ 
৭২ িবপব দত ফিন  দত ০৩ ১৫১০৪৬৬৭৫৮৬৮৩ 
৭৩ রাপন দত িবেনাদ দত ০৩ ১৫১০৪৬৬৭৫৮৬৬৪ 
৭৪ জাগনা দ খাকন দত ০৩ ১৫১০৪৬৬৭৫৮৬৩৮ 
৭৫ ছিব দত রবী  দত ০৩ ১৫১০৪৬৬৭৫৮৪২৫ 
৭৬ নীলা দত িবমল দত ০৩ ১৫১০৪৬৬৭৫৮৬১৭ 



৭৭ িম ু দত মৃত বনমালী দত ০৩ ১৫১০৪৬৬৭৬৩১৩৭ 
৭৮ পন দত রবী  দত ০৩ ১৫১০৪৬৬৭৬৩৪৬৬ 
৭৯ িবপুল (দত) িসকদার  রােজ  দত িসকদার ০৩ ১৫১০৪৬৬৭৬৩৩৫৭ 
৮০ সজল দত সারদা চরন দত ০৩  
৮১ নসাল দত সুধাং  দত ০৩ ১৫১০৪৬৬৭৬৩০৯৪ 
৮২ সমু দত সি  চরন দত ০৩ ১৫১০৪৬৬৭৬৩৪০৯ 
৮৩ সবারাম দত সুেরশ দত ০৩ ১৫১০৪৬৬৭৬৩৫৩২ 
৮৪ পুিলন দত শশাংক দত ০৩ ১৫১০৪৬৬৭৬৩২৩১ 
৮৫ শাভাল ী মজুমদার েয াধন মজুমদার ০৩ ১৫১০৪৬৬৭৬৩০৯২ 
৮৬ সিমরন দত ভুপিত র জন দত ০৩ ১৫১০৪৬৬৭৬৩৫০২ 
৮৭ মাঃ আবু তােহর  মৃত এজাহার িময়া ০৪ ১৫১০৪৬৬০০০১১৮ 
৮৮ মাঃ ছয়দ নুর  আব ল কােদর ০৪ ১৫১০৪৬৬৭৬৪৯৬৩ 
৮৯ মাঃ ফারকান  িমর আহমদ ০৪ ১৫১০৪৬৬৭৬৪২৩৭ 
৯০ মাঃ ইি চ  মৃত আব  ছালাম ০৪ ১৫১০৪৬৬৭৬৪৩৮০ 
৯১ আহমদ নুর মৃত আবুল খােয়র ০৪ ১৫১০৪৬৬৭৬৪০৮৮ 
৯২ আব লাহ আল নামান আব স কুর ০৪ ১৫১০৪৬৬০০০০৮৪ 
৯৩ আব ল আলীম আক ল মােলক ০৪ ১৫১০৪৬৬০০০০১০ 
৯৪ মাঃ আব ল মনান মৃত আবুল কােশম ০৪ ১৫১৮৬৮৫৩২৮৯৩৪ 
৯৫ নু ল ইসলাম মৃত ছােল আহমদ ০৪ ১৫১০৪৬৬৭৬৪৮৩৮ 
৯৬ মাঃ জাফর মৃত জালাল আহমদ ০৪ ১৫১০৪৬৬৭৬৪৬৬৪ 
৯৭ মাঃ আেনায়ার হােসন মৃত নু ল আলম ০৪ ১৫১০৪৬৬৭৬৩৯৬৩ 
৯৮ নু ল আলাম আব চ ছাতার ০৪ ১৫১০৪৬৬৭৬৪৩২৩ 
৯৯ মাঃ আবুল বসর  মৃত আিমর হােসন ০৪ ১৫১০৪৬৬৭৬৩৬৮১ 
১০০ মাঃ হা ন আব ল জ ার ০৪ ১৫১০৪৬৬৭৬৪৭৪৬ 
১০১ মাঃ হােসন জািগর হােসন ০৪ ১৫১০৪৬৬৭৬৪৩৫৫ 
১০২ মাঃ আব র রিহম মৃত কালা িময়া ০৪ ১৫১০৪৬৬৭৬৩৮২৮ 
১০৩ মাঃ জিসম উি ন মৃত মফজলর রহামন ০৪ ১৫১০৪৬৬৭৬৩৬৪২ 
১০৪ িসরাজুল ইসলাম আব র রহমান ০৪ ১৫১০৪৬৬৭৬৩৯০৬ 
১০৫ আবু তােহর মৃত জামাল উি ন ০৪ ১৫১০৪৬৬৭৬৪৩৬০ 
১০৬ মিফজুল আলম মৃত শামসুল আলম ০৪ ১৫১০৪৬৬৭৬৪২৮৫ 
১০৭ ছেনায়ারা বগম আবুল হােসন ০৪ ১৫১০৪৬৬৭৬৪২৪২ 
১০৮ মাঃ হােসন মৃত আিব র রহমান ০৪ ১৫১০৪৬৬৭৬৪৩৬৫ 
১০৯ নুর কােশম মৃত কালা িময়া ০৪ ১৫১০৪৬৬৭৬৭০৫৭ 
১১০ নুর মাহা দ মৃত রা িময়া ০৪ ১৫১০৪৬৬৭৬৩৮২০ 
১১১ আব ল মানান মৃত আব ল মতলব ০৪ ১৫১০৪৬৬৭৬৪৮৯৯ 
১১২ আলী আকবর  এলাহী ব   ১৫১০৪৬৬৭৬৪৫৪৯ 
১১৩ ছয়দনুর  মৃত রিশদ আহমদ ০৪ ১৫১০৪৬৬৭৬৭০০৯ 
১১৪ মাঃ জামান  মৃত হািকম আলী ০৪ ১৫১০৪৬৬৭৬৪৭৪৯ 
১১৫ নু ল ইসলাম মৃত হািচ িময়া ০৪ ১৫১০৪৬৬৭৬৩৮৭১ 
১১৬ কুলছুম বগম মাঃ হা ন ০৪ ১৫১০৪৬৬৭৬৪৪৫৩ 



১১৭ মাঃ নািজম উি ন  মৃত নু ল ইসলাম ০৪ ১৫১০৪৬৬৭৬৪৪৮৯ 
১১৮ মাহাবুবুর রহমান মৃত িজনাত আলী ০৪ ১৫১০৪৬৬৭৬৪৫৩০ 
১১৯ মুছা আলম মৃত মাঃ মাসেলম ০৪ ১৫১০৪৬৬৭৬৪১২৯ 
১২০ বিদউল আলম মৃত বাচা িময়া ০৪ ১৫১০৪৬৬৭৬৪৩৩২ 
১২১ দেলায়ার হােসন মৃত জািগর হােসন ০৪ ১৫১০৪৬৬০০০০১ 
১২২ মাঃ আব ল মিবন মৃত আবুদল খােলক ০৪ ১৫১০৪৬৬৭৬৪৫৩১ 
১২৩ মাঃ হলাল মৃত রাজা িময়া ০৪ ১৫১০৪৬৬৭৬৪৫৫৭ 
১২৪ মাহা দ সােহল মৃত গালামুর রহমান ০৪ ১৫১০৪৬৬৭৬৪৫০৫ 
১২৫ মাঃ আব র রিহম মৃত নুর মাহা দ ০৪ ১৫১০৪৬৬৭৬৪৫৭৩ 
১২৬ ছেনায়ারা বগম মৃত আব ল হক ০৪ ১৫১০৪৬৬৭৬৪৭০৪ 
১২৭ মাঃ সেরায়ার মৃত নু ল আবছার ০৪  
১২৮ নুর বগম মাহা দ হােসন ০৪ ১৫১০৪৬৬৭৬৩৮৯৩ 
১২৯ কাজী ইয়ার মাঃ মৃত মাঃ নু ল হক ০৪ ১৫১০৪৬৬৭৬৩৭০৭ 
১৩০ মাঃ সাফাত মৃত সাহাব উি ন ০৪  
১৩১ ফােতমা বগম মৃত মাঃ ইউনুচ ০৪ ১৫১০৪৬৬৭৬৩৭৮৬ 
১৩২ মাঃ ইসমাইল মৃত মৃত নিজর আহমদ ০৫  
১৩৩ শাহ আলম মৃত দরফ আলম ০৫ ১৫১০৪৬৬৭৬৭৮৭০ 
১৩৪ ছয়দ নুর  মৃত মেহ মান ০৫  
১৩৫ জাহরা বগম মৃত মৗলবী কামাল উি ন ০৫  
১৩৬ রিন আকতার মৃত নু মান ০৫  
১৩৭ মনছুর আলী মৃত আবুল কােশম ০৫  
১৩৮ বিব আকতার  মাঃ ইি চ সওদাগর ০৫  
১৩৯ মেনায়ারা  মৃত আব ল মানাফ ০৫ ১৫১০৪৬৬৭৬৭১৭৮ 
১৪০ মাঃ আজাদ মৃত ওয়ালী মাহা দ ০৫  
১৪১ মাঃ জােহদ মৃত সােলমান সওদাগর ০৫ ১৫১০৪৬৬৭৬৭৬৪২ 
১৪২ আব র রিহম মৃত মাঃ ইউনুচ ০৫ ১৫১০৪৬৬৭৭২৫৯০ 
১৪৩ মাঃ মিহ উি ন মাঃ ইউছুপ ০৫  
১৪৪ নািজম   মৃত কালু িময়া ০৫  
১৪৫ মাঃ মুছা  মৃত আশরাফ আলী ০৫  
১৪৬ মাঃ ছয়দ  মৃত ওয়াইজ উি ন  ০৫  
১৪৭ মাঃ নািছর  মৃত রিশদ আহমদ ০৫ ১৫১০৪৬৬৭৬৭৭৬৯ 
১৪৮ কামাল সওদাগর মৃত িমর আহমদ ০৫  
১৪৯ সিকনা খাতুন মৃত আব ল মনান ০৫  
১৫০ মাঃ রিফক আব ল ছবুর  ০৫  
১৫১ কামার উি ন কিবর আহমদ ০৫  
১৫২ আব ল হািলম মাঃ শিরফ ০৫  
১৫৩ মাঃ জিসম আবু জাফর ০৫ ১৫১০৪৬৬৭৬৭৫০৮ 
১৫৪ নুর কােশম মাঃ আলী ০৫ ১৫১০৪৬৬৭৬৭৪৮৪ 
১৫৫ নুর নাহার মৃত আব ল জ ার ০৫  
১৫৬ সুধীর নাথ মৃত রজনী মাহন নাথ ০৫  



১৫৭ পঁচু িময়া মৃত মিতয়ার রহমান ০৫  
১৫৮ মাঃ রায়হান মৃত দিললুর রহমান ০৫  
১৫৯ জিসম উি ন মৃত রনু িময়া ০৫  
১৬০ মাবু িময়া মৃত বিসর উি ন ০৫  
১৬১ মাঃ ওসমান আব ল মনান ০৫  
১৬২ মাঃ দেলায়ার হােসন বিদ মা ০৫ ১৫১০৪৬৬৭৭২৩৯৪ 
১৬৩ মাঃ আলমগীর মৃত সাম ল আলম ০৫  
১৬৪ নু ল আলম মৃত রিশদ আহমদ ০৫  
১৬৫ মিফজ উি ন আিমর হামজা  ১৫১০৪৬৬৭৬৭৫৯৮ 
১৬৬ মাঃ জােন আলম তারফ আলী ০৫ ১৫১০৪৬৬৭৭২৫০২ 
১৬৭ রমজান আলী লঅ িময়া ০৫ ১৫১০৪৬৬০০০০১৬ 
১৬৮ আলমগীর  আব ল ছাতার ০৫  
১৬৯ মাঃ হা ন  আব র রহমান ০৫  
১৭০ আবুল খােয়র মৃত কালা িময়া ০৫  
১৭১ আিছয়া খাতুন মৃত ইউছুপ মাহা দ ০৫  
১৭২ আব ল হক মৃত আব ল মােলক ০৬  
১৭৩ আবুল কােশম মৃত আলী আহমদ ০৬  
১৭৪ নুর মাহা দ আব ল মানাফ ০৬  
১৭৫ িমনু আরা নু ল হক ০৬  
১৭৬ জাহানারা বগম সুলতান আহামদ ০৬  
১৭৭ মতুজা বগম ছােবর আহমদ ০৬  
১৭৮ তােহরা বগম আঃ কু ুছ ০৬  
১৭৯ রিশদা বগম আ ুর রহমান ০৬  
১৮০ নুর নাহার  জাফর আহমদ ০৬  
১৮১ আইয়ুব আলী মৃত হাজী িময়া ০৬  
১৮২ নু ল দা রিশদ আহমদ ০৬  
১৮৩ খােলদা বগম মাঃ নািছর ০৬  
১৮৪ মিতউর রহমান মৃত খিললুর রহমান ০৬  
১৮৫ নুর আয়শা এয়াকুব আলী ০৬  
১৮৬ ইয়াসিমন মৃত মাঃ জামান ০৬  
১৮৭ ছিকনা বগম মৃত আঃ আিজজ ০৬  
১৮৮ মাঃ শািকল আঃ হািলম ০৬  
১৮৯ কাজী িশিরন আকতার মৃত সি র আঃ ০৬  
১৯০ জাহরা বগম মৃত আঃ কিরম ০৬  
১৯১ আব  রা াক আঃ মিজদ ০৬  
১৯২ ছিকনা বগম মৃত নু  ছফা  ০৬  
১৯৩ আবু  মতৃ ছয়দ আঃ ০৬  
১৯৪ আেমনা খাতুন মৃত বাদশা িময়া ০৬  
১৯৫ দেলায়ার হােসন মৃত খুল া িময়া ০৬  
১৯৬ খােলদা বগম আিমর হােসন ০৬  



১৯৭ মাঃ মিহ উি ন মৃত সুলতান আহমদ ০৬  
১৯৮ মাঃ জাহা ীর মৃত হািববুর রহমান ০৬  
১৯৯ ল আিমন মৃত আহম র রহমান ০৬  
২০০ মনজুরা বগম মৃত আলী আহমদ ০৬  
২০১ মাঃ বলাল মৃত মাঃ জামাল ০৬  
২০২ জুেলখা রাজা িময়া ০৬  
২০৩ নুর বগম মৃত এয়ার মাঃ ০৬  
২০৪ শািহনা আকতার  আবু তােহর ০৬  
২০৫ ফির ল আলম আিম ামান ০৬  
২০৬ রােশদা বগম মৃত মাঃ রিফক ০৬  
২০৭ সুধার চ  মৃত অবন চরন চ   ০৭ ১৫১০৪৬৬৮২০৯২৮ 
২০৮ িমলণী িব াস সানারাম িব াস ০৭  
২০৯ খাকন চ   গৗরা  চ   ০৭ ১৫১০৪৬৬৮২০৮৭৮ 
২১০ অেশাক ঘাষ মতৃ বাবুল ঘাষ ০৭ ১৫১০৪৬৬৮২৯৪২১ 
২১১ মাঃ ইয়ািছন মাঃ মাসফা ০৭ ০৯১১৮৬৫০০০০০৪ 
২১২ সুনীল দত সুর জন দত ০৭ ১৫১০৪৬৬৮২৯৪৫৮ 
২১৩ রনু বালা বদ  ি েরাদ বদ  ০৭  
২১৪ সুিজত সরকার মৃত গৗরাঙগ সরকার ০৭ ১৫১০৪৬৬৮২৫৩৬৪ 
২১৫ ঝয়েদব দত সুর জন দত ০৭ ১৫১০৪৬৬২০৮২১১ 
২১৬ িশখা সরকার িরটন সরকার ০৭ ১৫১০৪৬৬৮২৫৩৮১ 
২১৭ সুনীল দত সুরজান দত ০৭ ১৫১০৪৬৬৮২৯৪৬১ 
২১৮ আহমদ হােসন মৃত িছি ক আহমদ ০৭ ১৫১০৪৬৬৮২৯০০৮ 
২১৯ গাপাল বদ  মািনক বদ  ০৭ ১৫১০৪৬৬৮২০৯১৩ 
২২০ ম র দত মৃত রবী  দত ০৭ ১৫১০৪৬৬৮২৯৩০৯ 
২২১ িনিখল দত মৃত উেমশ দত ০৭ ১৫১০৪৬৬৮২৫৫৮৯ 
২২২ অেশাক িব াস মুরালী িব াস ০৭ ১৫১০৪৬৬৮২৫৮৬০ 
২২৩ িদপালী মিলক অ ন মিলক ০৭ ১৫১০৪৬৬৮২৫৪১৮ 
২২৪ িললা রাণী চ   তপন চ   ০৭ ১৫৯২০৩৯৭১৯৬৯৭ 
২২৫ রতন বদ  মৃত রাধামন বদ  ০৭ ১৫১০৪৬৬৮২৫৩১৯ 
২২৬ িদলীপ িব াস মৃত রেমশ িব াস ০৭ ১৫১০৪৬৬৮২০৯৭৯ 
২২৭ সিবতা িব াস মৃত লাল িব াস ০৭ ১৫১০৪৬৬৮২০৯৭২ 
২২৮ কলানা দবী মৃত যতী  নাথ ০৭ ১৫১০৪৬৬৮২৫৬৯৯ 
২২৯ আমতা চ  মৃত খেগ  চ  ০৭ ১৫১০৪৬৬৮২০৯৮৭ 
২৩০ িমনু প মৃত বকু  প ০৭ ১৫১০৪৬৬৮২৫৪২৮ 
২৩১ মাঃ খাই ামান মৃত মাঃ নািছম ০৭ ১৫১০৪৬৬৮২৯১৯৮ 
২৩২ মহন দত মৃত কািল শংকর দত ০৭ ১৫১০৪৬৬৮২৯৯৫০ 
২৩৩ আকাশ িম  মৃত কুমুদ ব ু িম  ০৭ ১৫১০৪৬৬৮২৫৬২৬ 
২৩৪ সুভাষ নাথ মৃত সুেখ ু নাথ ০৭ ১৫১০৪৬৬৮২৫৬৭৫ 
২৩৫ িরপন কািন দত সানা রাম দত ০৭ ১৫১০৪৬৬৮২৯৫১৫ 
২৩৬ সমর দত তেজ  লাল দত ০৭ ১৫১০৪৬৬৮২৯৪৭০ 



২৩৭ পন নাথ দয়াল হির নাথ ০৭ ১৫৯২০৩৯৮১১২৪৪ 
২৩৮ মাঃ বদ ল হক চৗঃ মৃত আবুল খােয়র চৗ ০৭ ১৫১০৪৬৬৮২৯১৫৩ 
২৩৯ পািখ চৗধুরী খাকন চৗধুরী ০৭ ১৫১০৪৬৬৮২৫২৭৭ 
২৪০ িনপু সরকার মৃত মদন সরকার ০৭ ১৫১০৪৬৬৮২৫৪৭৭ 
২৪১ িমটন মিলক ধাং  মিলক ০৭ ১৫১০৪৬৬৮২৫৪৩৪ 
২৪২ মাঃ ছয়দ জিহর সাম ল আলম ০৮  
২৪৩ মাঃ কামাল মৃত বাচা িময়া  ০৮  
২৪৪ শামশূল আলম মৃত আলী আহমদ ০৮  
২৪৫ মাঃ হা ন মৃত আলী খা ঁ ০৮  
২৪৬ মাঃ আবুল কালাম আলতাপ িময়া ০৮  
২৪৭ শখ আহমদ মৃত আলী আহমদ ০৮  
২৪৮ মাঃ হা ন মৃত আব  ছমদ ০৮  
২৪৯ আব ল মানান মৃত আব ল খােলক ০৮  
২৫০ আবুল ফেয়জ ইরাক মু ী ০৮  
২৫১ মাঃ জামাল মৃত বাদশা িময়া ০৮  
২৫২ আবু ছােলফ আবুল কালাম ০৮  
২৫৩ দেলায়ার হােসন মৃত ইউনুছ ০৮  
২৫৪ মাঃ শিফক মৃত নুর িময়া ০৮  
২৫৫ আব ল মােলক মৃত আবুল হােসন ০৮  
২৫৬ মাঃ হাচান মৃত হািমদ ব  ০৮  
২৫৭ নু ল হােশম মৃত আব  ছাবান ০৮  
২৫৮ মিন ল দা গালামর রহমান ০৮  
২৫৯ মাঃ ফারকান মৃত ছােল আহমদ ০৮  
২৬০ মাঃ বলাল মৃত হাছান আলী ০৭  
২৬১ নািছমা আকতার মৃত িদদা ল ইসলাম ০৮  
২৬২ মাঃ মামুন ইসলাম ০৮  
২৬৩ রােশদা বগম মৃত জালাল উি ন ০৮  
২৬৪ মমতাজ বগম মৃত কালু িময়া ০৮  
২৬৫ মাঃ হা ন মৗঃ আব ল খােলক ০৮  
২৬৬ আবুল কােশম মৃত লাল িময়া  ০৮  
২৬৭ আেনায়ার হােসন মৃত ছােল আহামদ ০৮  
২৬৮ শােহ ামান মাহা দ জামান ০৮  
২৬৯ মাঃ বাবুল মৃত না  িময়া ০৮  
২৭০ মাঃ মাহন মাঃ জােবর  ০৮  
২৭১ মাঃ জিমর গালাম রহমান ০৮  
২৭২ রজাউল কিরম িটট ু মতৃ নু ল কিবর ০৯  
২৭৩ আেনায়ার হােসন জালাল আহা দ ০৯  
২৭৪ মাঃ দেলায়ার ফজল আহা দ ০৯  
২৭৫ কামাল উি ন  মৃত আহমদ মা ার ০৯  
২৭৬ মাঃ হা ন হােসন আহমদ ০৯  



২৭৭ জয়নাল আেবদীন মফজল আহমদ ০৯  
২৭৮ মাঃ ইচাহাক মৃত খাই ামান ০৯  
২৭৯ মাঃ বা া মাহাবুবুল আলম ০৯  
২৮০ মাঃ তয়ব  মৃত না  িময়া ০৯  
২৮১ আব ল মানান মৃত দরেবশ আলী ০৯  
২৮২ িসনাজুল ইসলাম মৃত ধু িময়া ০৯  
২৮৩ মাঃ হােরচ মাঃ ইউনুচ ০৯  
২৮৪ নজ ল ইসলাম বাচা িময়া ০৯  
২৮৫ মাঃ আলী মৃত এয়াকুব ০৯  
২৮৬ ফজলুল হক মৃত খিললুর রহমান ০৯  
২৮৭ বারহান নুর মাহা দ ০৯  
২৮৮ আব ল মােলক মৃত  ০৯  
২৮৯ নুর বগম মৃত িছি ক আহমদ ০৯  
২৯০ িদলুয়ারা মৃত কারবান আলী ০৯  
২৯১ আব  কুর মৃত কারবান আলী ০৯  
২৯২ বলাল উি ন লা িময়া ০৯  
২৯৩ আহমদ ছফা মৃত মােলক আহমদ ০৯  
২৯৪ সজল বড়ুয়া রাজা বড়ুয়া ০৯  
২৯৫ অ য় বড়ুয়া মৃত রাখাল বড়ুয়া ০৯  
২৯৬ রতন বড়ুয়া রনিজত বড়ুয়া ০৯  
২৯৭ রািখ বড়ুয়া মৃত মািনক বড়ুয়া ০৯  
২৯৮ পুলক বড়ুয়া অিধমস বড়ুয়া ০৯  
২৯৯ মালিত বড়ুয়া মৃত রাম র বড়ুয়া  ০৯  
৩০০ বলী বড়ুয়া মৃত মািনক বড়ুয়া ০৯  
৩০১ মাঃ রােভল  মাঃ ইসমাইল ০৯  

 


