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৮ নং চনুিত ইউিনয়ন পিরষদ, লাহাগাড়া, চ াম। 
হতদির েদর তািলকা 

ঃ নং উপকারেভাগীর নাম িপতা/ ামীর নাম পশা  ওয়াড িঠকানা জাতীয় পিরচয়প /জ  িনব ন নং 
1)  এ াপা আলী মতৃ আ লু মতলব কৃষক  ১ চনুিত িমিরিখল ১৫১৪৭৩২৮২৫৮৩০ 
2)  নািজম উ ীন মতৃ আ ুল জিলল কৃষক ১ চনুিত িমিরিখল ১৫১৪৭৩২৮২৫৭৭৯ 
3)  মাহা দ হলাল উ ীন মাহা দ আ লু মাবদু চাকুরীজীবী  ১ চনুিত িমিরিখল ১৯৯১১৫১৪৭৩২০০০২০২ 
4)  মাহা দ ইউনছু িছি ক আহমদ িদনমজুর  ১ চনুিত িমিরিখল ১৫১৪৭৩২৮২৫৬২৫ 
5)  মাহা দ হা ন মতৃ রাজা িময়া কৃষক ১ চনুিত িমিরিখল ১৫১৪৭৩২৮২৯২১২ 
6)  আেনায়ার হােসন মাঃ ইসলাম িদনমজুর ১ চনুিত িমিরিখল ১৯৯০১৫১৪৭৩২০০০২২০ 
7)  নু ল আবছার মতৃ আ লু জিলল িদনমজুর ১ চনুিত িমিরিখল ১৫১৪৭৩২৮২৫০৯২ 
8)  মহুা দ দরাস কালাম সাবহান িদনমজুর ১ চনুিত িমিরিখল ১৫১৪৭৩২৮২৫০৯৪ 
9)  মাঃ ইসহাক মতৃ আজম উ াহ চাকুরীজীবী ১ চনুিত িমিরিখল ১৫১৪৭৩২৮২৫৯২১ 
10)  মাঃ ইি স িময়া মতৃ এ িপজুর রহমান িদনমজুর ১ চনুিত িমিরিখল ১৫১৪৭৩২৮২৫৭৪৯ 
11)  শিফ উ াহ তয়ব উ াহ িদনমজুর ১ চনুিত িমিরিখল ১৫১৪৭৩২৬০৬৫৮২ 
12)  মাহা দ কুতবু উ ীন মতৃ আহমদ কিবর চাকুরীজীবী ১ চনুিত িমিরিখল ১৫১৪৭৩২৮২৫৪৬১ 
13)  মাহা দ হেসন মতৃ আজম উ াহ কৃষক ১ চনুিত িমিরিখল ১৫১৪৭৩২৮২৫৬৪৮ 
14)  জয়নাল আেবদীন মতৃ এ িফজুর রহমান চাকুরীজীবী ১ চনুিত িমিরিখল ১৫১৪৭৩২৮২৫৮৭০ 
15)  মাঃ জামাল উ ীন কিবর আহমদ িদনমজুর ১ চনুিত সিুফনগর ১৫১৪৭৩২৮২৯৫৯৯ 
16)  নু ল ইসলাম মতৃ গালাম কােদর িদনমজুর ১ চুনিত সিুফনগর ১৫১৪৭৩২৮২৯৪৪৫ 

17)  মাঃ ইসলাম সালতান আহমদ িদনমজুর ১ চনুিত সিুফনগর ১৫১৪৭৩২৮২৫১৯৩ 
18)  মাঃ হাছন মতৃ কাল ুিময়া িদনমজুর ১ চনুিত সিুফনগর ১৫১৪৭৩২৮২৯৪৪১ 
19)  মাঃ ছয়দ নরু মতৃ মাঃ আিজজুর রহমান কৃষক ১ চনুিত সিুফনগর ১৫১৪৭৩২৮২৯৩৪৫ 

20)  আবলু কােশম মতৃ আহমদ িময়া চাকুরীজীবী ১ চনুিত সিুফনগর ১৫১৪৭৩২৮২৯৪৪৮৩ 
21)  মাঃ দরাজ মতৃ িসরাজুল ইসলাম িদনমজুর ১ চনুিত সিুফনগর ১৫১৪৭৩২৮২৯৩৪১ 
22)  আ লু মাবদু মতৃ িফ জ আহামদ িদনমজুর ১ চনুিত সিুফনগর ১৫১৪৭৩২৮২৯২১০ 
23)  মাহা দ মছুা মতৃ িছি ক আহমদ কৃষক ১ চনুিত সিুফনগর ১৫১৪৭৩২৮২৯১৯৮ 

24)  মাঃ রৗশন আলী মতৃ ইউছুফ আলী কৃষক ১ চনুিত সিুফনগর ১৫১৪৭৩২৮২০৮৪৩ 



2 

 

25)  আবলু কালাম মতৃ আব ুতােহর িদনমজুর ১ চনুিত আ য়ন ক  ১৫১৪৭৩২৮২৭৯১৬ 
26)  মাঃ ইসমাঈল মতৃ বাচা িময়া িদনমজুর ১ চনুিত আ য়ন ক  ১৫১৪৭৩২৮২৯০৭১ 
27)  মাঃ ইসমাঈল মতৃ গালাম কােদর িদনমজুর ১ চনুিত আ য়ন ক  ১৫১৪৭৩২৮২৯১৯৩ 
28)  মাহা দ ইি ছ গালাম ছাবহান িদনমজুর ১ চনুিত আ য়ন ক  ১৫১৪৭৩২৮২৯০৯৫ 
29)  আবলু কােশম মতৃ মাহফুজুর রহমান কৃষক ১ চনুিত আ য়ন ক  ১৫১৪৭৩২৮২৯০২২ 

30)  শাহ আলম মতৃ মাঃ ই াহীম কৃষক ১ চনুিত আ য়ন ক  ১৫১৪৭৩২৮২৯০০৬ 
31)  প দ গৗরা  দ চাকুরীজীবী ১ চনুিত িহ  ুপাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৫৩২৭ 
32)  িশপক দ মধ ুিবকাশ দ িদনমজুর ১ চনুিত িহ  ুপাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৫৪২৬ 
33)  রাখাল দ মতৃ অনধুজ দ কৃষক ১ চনুিত িহ  ুপাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৫২৯৫ 
34)  সকাল কাি  দ মতৃ িনর ন দ চাকুরীজীবী ১ চনুিত িহ  ুপাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৫৩১১ 
35)  অিজত কুমার দাশ মতৃ রমনী মাহন দাশ চাকুরীজীবী ১ চনুিত িহ  ুপাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৫৩৮০ 

36)  দয়াল শীল মতৃ রখুনাথ শীল িদনমজুর ১ চনুিত িহ  ুপাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৫৪৩৬ 
37)  নারায়ন দ মতৃ উেপ  চ  দ িদনমজুর ১ চনুিত িহ  ুপাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৫৩৫০ 
38)  পন কাি  দ ফিকর চানঁ দ কৃষক ১ চনুিত িহ  ুপাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৫৪০৩ 
39)  ফনী ভষূন দ মতৃ রেমশ চ  দ কৃষক ১ চনুিত িহ  ুপাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৫৩২১ 
40)  অিমত কাি  দ মতৃ িনর ন দ ির াচালক  ১ চনুিত িহ  ুপাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৫৩৪৪ 
41)  মাঃ মঈন উ ীন মাঃ নরু আহমদ িদনমজুর ১ চনুিত িমিরিখল ১৫১৪৭৩২৮২৫৮২৪ 
42)  আ লু জ ার মঃ ই ািহম িদনমজুর ১ চনুিত িমিরিখল ১৫১৪৭৩২৮২৫৭৩৫ 
43)  িসরাজুল ইসলাম আ  ুরিশদ িদনমজুর ১ চনুিত িমিরিখল ১৫১৪৭৩২৮২৫৮৭১ 
44)  শাহা আলম মাঃ রিবউল হাছাইন িদনমজুর ১ চনুিত িমিরিখল ১৫১৪৭৩২৮২৯২৪৫ 
45)  আহমদ কিবর মতৃ লাল িময়া িদনমজুর ১ চুনিত িমিরিখল ১৫১৪৭৩২৮২৫৪৭২ 

46)  মাঃ সালমান হাছাইন  মাঃ হাছাইন চাকুরীজীবী ১ চনুিত িমিরিখল ১৯৯৭১৫১৪৭৩২০১০৮১৫  
47)  মাহা দ মা ািফজ ফেয়জ আহমদ িদনমজুর ১ চনুিত িমিরিখল ১৫১৪৭৩২৮২৫৯০৬ 
48)  মাহা দ আয়ুব িছি ক আহমদ িদনমজুর ১ চনুিত িমিরিখল ১৫১৪৭৩২৮২৫৬০৩ 
49)  মাহা দ আ লু জিলল মতৃ আলীম উ াহ কৃষক  ১ চনুিত িমিরিখল ১৫১৪৭৩২৮২৫৫৩৫ 
50)  আবলু বশর আবলু হােছন চাকুরীজীবী ১ চনুিত িমিরিখল ১৫১৪৭৩২৮২৫৫৪৮ 
51)  আি য়া বগম আ  ুছালাম গৃিহণী  ১ চনুিত রাতারকুল ১৫১৪৭৩২৬০৬৫৫৯ 
52)  রেহনা আ ার সিলম উ ীন গৃিহণী ১ চনুিত রাতারকুল ১৫১৪৭৩২৮২৫৯৭২ 
53)  হািছনা আ ার মিতউর রহমান গৃিহণী  ১ চনুিত বাশঁখািলয়া পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৯৯৯০ 
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54)  রিমজা বগম ল আিমন গৃিহণী ১ চনুিত বাশঁখািলয়া পাড়া ১৯৯১১৫১৪৭৩২০০০২৫৫ 
55)  আেরফা বগম মাঃ আলমগীর গৃিহণী  ১ চনুিত আ য়ন ক  ১৫১৪৭৩২৮২৯১২৮ 
56)  শািহনা আ ার আবলু কালাম গৃিহণী ১ চনুিত আ য়ন ক  ১৫১৪৭৩২৮২৯১২৯ 
57)  তােহরা বগম জিহর আলম গৃিহণী  ১ চনুিত আ য়ন ক  ১৫১৪৭৩২৮২৯১৪২ 
58)  রওশন আকতার আব ু ছয়দ গৃিহণী ১ চনুিত আ য়ন ক  ১৫১৪৭৩২৮২৯১৫৩ 
59)  আলম শাইর জাহা ীর আলম গৃিহণী ১ চনুিত আ য়ন ক  ১৫১৪৭৩২৮২৯০৫৪ 
60)  রািজনা আ ার হলাল উ ীন গৃিহণী  ১ চনুিত িমিরিখল ১৫১৪৭৩২৮২৯১৬৩ 

61)  ফােতমা বগম মাঃ ইসলাম গৃিহণী ১ চনুিত িমিরিখল ১৫১৪৭৩২৮২৫৪৭৯ 
62)  ছিলমা খাতনু মাহা দ ইউছুফ গৃিহণী  ১ চনুিত িমিরিখল ১৫১৪৭৩২৮২৫৫০০ 

63)  নািছমা বগম কিবর আহমদ গৃিহণী ১ চনুিত রাতারকুল ১৫১৪৭৩২৮২৯৯১৭ 
64)  জাফুরা বগম মকবলু আহমদ গৃিহণী  ১ চনুিত িমিরিখল ১৫১৪৭৩২৮২৫৬৭৫ 
65)  িরজুয়ারা বগম মাঃ ইিলয়াছ গৃিহণী ১ চনুিত িমিরিখল ১৫১৪৭৩২৮২৫৬৫০ 
66)  লায়লা বগম মতৃ মাঃ ইসলাম গৃিহণী  ১ চনুিত িমিরিখল ১৫১৪৭৩২৮২৫৯০৫ 
67)  অিনতা শীল মিন  শীল গৃিহণী ১ চনুিত িহ  ুপাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৫৪২২ 
68)  িমঠু দ সবুল দ গৃিহণী  ১ চনুিত িহ  ুপাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৫২৩৬ 
69)  রন ুআরা বগম সাম ল আলম গৃিহণী ১ চনুিত সিুফনগর ১৫১৪৭৩২৮২৯৪০৪ 
70)  ছনয়ুারা বগম বিশর আহমদ গৃিহণী  ১ চনুিত সিুফনগর ১৫১৪৭৩২৮২৯৫৬৫ 
71)  মাঃ দরাজ মাঃ কাল ু িদনমজুর  ১ চনুিত রাতারকুল ১৫১৪৭৩২৮২৭৯০৩ 
72)  মাঃ ইসহাক মতৃ আ লু জিলল িদনমজুর ১ চনুিত রাতারকুল ১৫১৪৭৩২৮২৫৯৫৯ 
73)  মাঃ জাফর আলম মতৃ আিমন শিরফ কৃষক  ১ চনুিত রাতারকুল ১৫১৪৭৩২৬০৬৫০২ 
74)  নু ল ইসলাম মতৃ ওলা িময়া ির াচালক  ১ চনুিত রাতারকুল ১৫১৪৭৩২৮২৫৯৪৯ 
75)  রওশন আলী মতৃ লাল িময়া কৃষক ১ চনুিত বাশঁখািলয়া পাড়া ১৫১৪৭৩২৬০৬৫৪৬ 
76)  আ রু রহমান িশর মিন ি পরুা িদনমজুর ১ চনুিত রাতারকুল ১৫১৪৭৩২৬০৬৫৭৪ 
77)  খােলদা বগম মাঃ সাহাবিু ন গৃিহণী  ১ চনুিত সিুফনগর ১৫১৪৭৩২৮২৯৫৮২ 
78)  িজনা আ ার জিসম উি ন গৃিহণী ১ চনুিত সিুফনগর ১৯৯০১৫১৪৭৩২০০০০৩৪ 
79)  মাহফুজা বগম মতৃ হােসম উ ীন গৃিহণী ১ চনুিত পিলরজুম ১৫১৪৭৩২৮২৯৮১০ 
80)  ছিকনা খাতনু আেনায়ার গৃিহণী ১ চনুিত পিলরজুম ১৫১৪৭৩২৮২৯৭৮৭ 
81)  শামসু াহার মাঃ হােসম গৃিহণী ১ চনুিত পিলরজুম ১৫১৪৭৩২৮২৯৮০৮ 
82)  নরু সন অিল আহমদ ির া চালক  ১ সিুফনগর, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২৭৯৯৯ 
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83)  সাম াহার বগম ইমাম হাছান গৃিহণী ১ সিুফনগর, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২৯৪২৩ 
84)  িসরাজুল ইসলাম মতৃ গালাম কােদর কৃষক ১ সিুফনগর, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২৯৪৬৭ 
85)  নািছর উ ীন শিফ আলম   িদনমজুর ১ ফাের া  ১৫১৪৭৩২৬০৮৩৫০ 
86)  মাঃ শিফ মতৃ জকিরয়া কৃষক ১ আ য়নেক , চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২৯০১৬ 
87)  স  ুনাথ দ মতৃ অনধুজ দ িদনমজুর ১ িহ  ুপাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২৫৩১৩ 
88)  ফােতমা বগম নবী হােসন গৃিহণী ১ সিুফনগর, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২৯৬১১ 
89)  মাঃ ইিলয়াছ মতৃ আ লু জিলল কৃষক ১ সিুফনগর, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২৯৩১৭ 
90)  মিরয়ম খাতনু অিল আহমদ গৃিহণী ১ সিুফনগর, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২৭৯৯৭ 
91)  মৃ ল কাি  দাশ ফিন    দাশ ির া চালক ১ চনুিত িহ  ুপাড়া  ১৯৭৫১৫১৪৭৩২০০০০১১ 
92)  মা াক আহমদ মতৃ মাজাহার আহামদ কৃষক  ১ িমিরিখল, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২৫৫২৭ 
93)  মাঃ রিবউল হাছন মতৃ কােদর বকস ু িদনমজুর  ১ িমিরিখল, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২৫৫১২ 
94)  মাঃ বিশর আহমদ মতৃ আ লু অ দ কৃষক  ১ সিুফনগর, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২৯৬৯৬ 
95)  নজাম উি ন জালাল আহমদ ব বসািয়ক  ১ সিুফনগর, চনুিত ১৯৭৯১৫১৪৭৩২০০৩৮২৫ 
96)  আবলু কােশম  মতৃ ফেয়জ আহমদ কৃষক ১ িমিরিখল,চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২৮১৬৮ 
97)  ছফুরা বগম রা িময়া গৃিহণী ১ সফুীনগর, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২৯০১২ 
98)  সােলহা বগম জালাল আহমদ গৃিহণী ১ সিুফনগর, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২৯৬৫৪ 
99)  খারেশদ আলম মতৃ নু ল আিমন িদনমজুর ১ সিুফ নগর, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২৯৩৮৮ 
100)  িরজু আরা বগম  মাঃ ইছহাক গৃিহণী ৩ ইসলািময়া পাড়া, চনুিত  ১৫১৪৭৩২৮২২৭০৭  
101)  ফির ল আলম  মতৃ লাল িময়া  িদনমজুর ১ সিুফনগর, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২৯০০৩  
102)  হািছনা বগম মাঃ আয়ুব গৃিহণী ১ সিুফনগর, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২৯৫০২ 
103)  কামাল উ ীন মতৃ আিজজুর রহমান চাকুরীজীবী ২ চনুিত মিফজ কাঃ পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৭১৬২ 
104)  মাঃ মিহ উ ীন মিফজুর রহমান ব বসািয়ক  ২ চনুিত মিফজ কাঃ পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৭১১৬ 
105)  নজ ল ইসলাম িসরাজুল ইসলাম ির াচালক ২ চনুিত মিফজ কাঃ পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৭১৮৮ 
106)  মাঃ শিফকুল ইসলাম আিমন শরীফ ব বসািয়ক ২ চনুিত মিফজ কাঃ পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৭১০৪ 
107)  মাঃ আ লু আিজজ মতৃ আ লু হািলম কৃষক ২ চনুিত মিফজ কাঃ পাড়া ১৯৭৫১৫১৪৭৩২০৩৭২৭২ 
108)  মাঃ ইসমাইল মতৃ আিমন উ াহ চাকুরীজীবী ২ চনুিত মিফজ কাঃ পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৭১২৪ 
109)  মাহা দ হাছন মতৃ িছি ক আহমদ কৃষক ২ চনুিত মধ ু কাঃ পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৮৬৫৩ 
110)  জাহা ীর আলম মা াক আহমদ িদনমজুর ২ চনুিত মধ ু কাঃ পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৭০৪৮ 
111)  িব আ ার  এনামলু হক  গৃিহণী  ৩ চনুিত জ.এম.িসকদার ১৫১৪৭৩২৮২২২৬৯  
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পাড়া  
112)  আিজজা আ সু সালাম গৃিহণী ২ চনুিত মধ ু কাঃ পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৭০৬৭ 
113)  রািজয়া বগম আবলু কােশম গৃিহণী ২ চনুিত মধ ু কাঃ পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৭০১৩ 
114)  হাসেন আরা বগম মাহা দ নরু গৃিহণী ২ চনুিত মধ ু কাঃ পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৭০৪৩ 
115)  মািবয়া খাতনু আবলু হাসন গৃিহণী ২ চনুিত মধ ু কাঃ পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৯১৭৭ 
116)  মাহা দ আইয়ুব মতৃ আহমদ আলী ির াচালক ২ চনুিত আ লু হােফজ পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৮৬১৭ 
117)  আলী হােসন মতৃ দান ুিময়া চাকুরীজীবী ২ চনুিত হািবব ম ার পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৭২৫১ 
118)  মাতােহরা বগম মতৃ আ সু সালাম গৃিহণী ২ চনুিত হািবব ম ার পাড়া ১৯৬৯১৫১৪৭৩২০১৭৪৪৬ 
119)  রিফয়া খাতনু মতৃ আবলু কােশম গৃিহণী ২ চনুিত দােরাগা পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৮৮৩৮ 
120)  মাঃ মিহ উ ীন ফৗজুল কিবর চাকুরীজীবী ২ চনুিত দােরাগা পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৮৭০২ 
121)  ছনয়ুারা বগম মাহা দ ইউনছু গৃিহণী ২ চনুিত দােরাগা পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৮৭৭৯ 
122)  মাঃ কামাল উ ীন মাজােহর আহমদ কৃষক  ২ চনুিত হা র পাহাড় ১৫১৪৭৩২৮২৭৭৪৫ 
123)  মাহাং নজাম উ ীন মতৃ মাহাং সালাইমান কৃষক ২ চনুিত সােলমান হােফজ  

পাড়া 
১৯৬৯১৫১৪৭৩২০০০১৪ 

124)  মাঃ মিহ উ ীন মাঃ পঠান চাকুরীজীবী ২ চনুিত হা র পাহাড় ১৫১৪৭৩২৮২৭৬৩০ 
125)  মাঃ আ রু রিহম আ রু রু চাকুরীজীবী ২ চনুিত হা র পাহাড় ১৫১৪৭৩২৮২৭৬০৩ 
126)  আ লু আিজজ জালাল আহমদ কৃষক ২ চনুিত হা র পাহাড় ১৫১৪৭৩২৮২৮৬০৬ 
127)  নু ল ইসলাম মতৃ সালতান আহমদ িদনমজুর  ২ চনুিত হা র পাহাড় ১৫১৪৭৩২৮২৭৭৮০ 
128)  ছমন খাতনু মাঃ ওবায় ল হািকম গৃিহণী ২ চনুিত হা র পাহাড় ১৫১৪৭৩২৮২৭৬৫৬ 
129)  মাঃ ইউছুফ মতৃ আবলু হােসন চাকুরীজীবী ২ চনুিত হা র পাহাড় ১৫১৪৭৩২৮২৭৬৬৩ 
130)  মাঃ হা ন মতৃ সািচ িময়া কৃষক  ২ চনুিত হা র পাহাড় ১৫১৪৭৩২৮২৮৬২৪ 
131)  মিনর আহমদ মতৃ রিকম উ াহ ব বসািয়ক  ২ চনুিত হা র পাহাড় ১৫১৪৭৩২৮২৭৭৫৫ 
132)  হলাল উ ীন আসহাব িময়া কৃষক  ২ চনুিত হা র পাহাড় ১৯৮৮১৫১৪৭৩২০২৪৯৩১ 
133)  জয়নাল আেবদীন মতৃ খিললরু রহমান কৃষক ২ চনুিত আখতািরয়া আদশ 

পাড়া 
১৫১৪৭৩২৮২৭৩২৯ 

134)  মাঃ আব ুতােহর নিজর আহমদ কৃষক ২ চনুিত আখতািরয়া আদশ 
পাড়া 

১৫১৪৭৩২৮২৭৪৪৯ 

135)  শাহ আলম চাঁন িময়া ব বসািয়ক ২ চনুিত আখতািরয়া আদশ 
পাড়া 

১৫১৪৭৩২৮২৭৪২২ 



6 

 

136)  মাঃ আব ুতােহর মতৃ কিবর আহমদ চাকুরীজীবী ২ চনুিত আখতািরয়া আদশ 
পাড়া 

১৫১৪৭২৮২৭৩৭০ 

137)  সােয়রা খাতনু মতৃ আ রু রিশদ গৃিহণী ২ চনুিত আখতািরয়া আদশ 
পাড়া 

১৫১৪৭৩২৮২৭৩৪১ 

138)  মাঃ মাসদু রানা জাফ ল হক িদনমজুর  ২ চনুিত িমিরিখল নতনু পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৭৩৯৬ 
139)  মােলকা আবলু কােশম গৃিহণী ২ চনুিত িমিরিখল রা া 

পাহাড় 
১৫১৪৭৩২৮২৮০৭১ 

140)  আব ুতােহর আবলু কােশম কৃষক  ২ চনুিত িমিরিখল রা া 
পাহাড় 

১৫১৪৭৩২৮২৭৩৭৮ 

141)  রিশদা খাতনু মাঃ ফয়জুর রহমান গৃিহণী ২ চনুিত শম  ম ার পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৮৩১৭ 
142)  কিরমেু ছা বগম  আব র রু  গৃিহণী ২ চনুিত িমিরিখল  ১৫১৪৭৩২৮২৫৭৮৮  
143)  সােবরা খাতনু মতৃ নসরত আলী গৃিহণী ২ চনুিত নািজর পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৮৪৯ 
144)  মমতাজ বগম মতৃ মা াক আহমদ গৃিহণী ২ চনুিত নািজর পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৮৪৮২ 
145)  নু ল আলম মতৃ তজুমু ীন কৃষক  ২ চনুিত নািজর পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৮৫০১ 
146)  মছুা  সােবরা খাতনু মহুা দ আবলু হােশম গৃিহণী ২ চনুিত নািজর পাড়া ১৫১৪৭২৮২৮৫১৬ 
147)  মহুা দ ইউনছু মতৃ লাল িময়া িদনমজুর  ২ চনুিত নািজর পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৮৫৫৫ 
148)  সরওয়ার মাবদু আ লু মাবদু চাকুরীজীবী  ২ চনুিত িমিরিখল নতনু পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৭৫০৫ 
149)  আবলু কােশম মতৃ আিমর হামজা িদনমজুর ২ চনুিত িমিরিখল নতনু পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৭৩৮৪ 
150)  মাঃ িজয়াবলু হক মতৃ মাঃ হাসন িদনমজুর ২ চনুিত িমিরিখল নতনু পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৮৬৪১ 
151)  আ লু কু সু মতৃ আিমরা হামজা চাকুরীজীবী ২ চনুিত িমিরিখল নতনু পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৭৩৮৭ 
152)  নু ল ইসলাম মতৃ আলী আহমদ িদনমজুর ২ চনুিত িমিরিখল নতনু পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৮২১৮ 
153)  আশরফ িময়া মতৃ আজম উ াহ িদনমজুর ২ চনুিত িমিরিখল নতনু পাড়া ১৯৫৫১৫১৪৭৩২০০০০০৫ 
154)  মনুতািছর কিবর চৗঃ মায়ন কিবর চৗধরুী ব বসািয়ক ২ চনুিত দােরাগা পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৮৭০৩ 
155)  নরু আয়শা বগম আ সু সা ার গৃিহণী ২ চনুিত িমিরিখল নতনু পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৮১৬১ 
156)  মাঃ মিন ল মাবুদ আ লু মাবদু ব বসািয়ক ২ চনুিত িমিরিখল নতনু পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৭৪৪১ 
157)  মাঃ জিসম উ ীন  নরূ আহমদ  াইভার  ৮ সাতগড় নয়া পাড়া  ১৯৮০১৫১৪৭৩২০০০০০১  
158)  আব ুতােহর আবলু হােছন িদনমজুর ২ চনুিত িমিরিখল নতনু পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৮১৯৭ 
159)  মািবয়া বগম মাঃ পঠান গৃিহণী ২ চনুিত হা র পাহাড় ১৫১৪৭৩২৮২৭৬৩৩ 
160)  আবলু বশর মতৃ আবদরূ রিশদ িদনমজুর ২ চনুিত িমিরিখল নতনু পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৮২২১ 
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161)  মেহ ে ছা আব ল মাবদু গৃিহণী ২ চনুিত হা র পাহাড় ১৫১৪৭৩২৮২৭৬৮০ 
162)  নরু বান ু আ লু মােমন গৃিহণী ২ চনুিত িমিরিখল রা া 

পাহাড় 
১৫১৪৭৩২৮২৮০৭০ 

163)  মাহা দ আলী মতৃ আ  ুরিশদ িদনমজুর ২ চনুিত আদশ পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৭৩৮০ 
164)  মাঃ নু  মতৃ দান ুিময়া িদনমজুর ২ চনুিত মিু  পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৭৩৬৭ 
165)  ফিরদ আহা দ মতৃ আব ল হািমদ ব বসািয়ক ২ চনুিত িমিরিখল নতনু পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৭৫০৮ 
166)  মাঃ রিফক মতৃ ইছাক ব বসািয়ক ২ চনুিত িমিরিখল নতনু পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৮১২৫ 
167)  ম ফা খাতনু মতৃ আ লু কােদর গৃিহণী ২ চনুিত িমিরিখল নতনু পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৮২২০ 
168)  মাঃ নু ল ইসলাম িসরাজুল হক ভ ান চালক  ২ মিফজ কা. পা. চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২৭২১৪ 
169)  রওশন আব ল ওয়াজ গৃিহণী ২ চনুিত মিফজ কাঃ পাড়া  ১৫১৪৭৩২৮২৭১৪৯ 
170)  আববাস উি ন মতৃ আ লু আলীম চাকুরীজীবী  ২ চনুিত হােফজ সােলমান 

পাড়া  
১৫১৪৭৩২৮২৮৬১৫ 

171)  মাঃ ইসমাইল লা িময়া মকািনক  ২ মধ ু কাং পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২৭১৫৯ 
172)  মাঃ নািসর উি ন মিফজুর রহমান িদনমজুর  ২ মিফজ কাং পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২৭১২৫ 
173)  আব ুহািনফ মতৃ মাজাফফর আহমদ িদনমজুর ৩ চনুিত হািনফার পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২২৩৩০ 
174)  সাম  নাহার আব ল ম ান গৃিহণী ৩ চনুিত িময়াজী পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২২৫৬৫ 
175)  মাহা দ শাহ আলম মাঃ ইছলাম িদনমজুর ৩ চনুিত সালতান মৗঃ পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২২৪৩৩ 
176)  শাহাদা আ ার মাঃ আইয়ুব গৃিহণী ৩ চনুিত পঠােনর পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২২৩৬৯ 
177)  নিজর আহমদ মিুফজুর রহমান ভ ানচালক  ৩ চনুিত িময়াজী নগর ১৫১৪৭৩২৮২৩৭৩৬ 
178)  ফেয়জ আহমদ মতৃ সলুতান আহমদ াইভার  ৩ চনুিত আদশ পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৩৬২৪ 
179)  আব ু ছয়দ মাহা দ সালাহ 

উ ীন 
আ লু গফুর িদনমজুর ৩ চনুিত িময়াজী নগর ১৫১৪৭৩২৮২৩৮০০ 

180)  মাঃ রিফকুল ইসলাম মতৃ আ ুল বারী ব বসািয়ক  ৩ চনুিত খিলফার পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২২০০৭ 
181)  রােকয়া বগম মাঃ আিমনলু হক গৃিহণী ৩ চনুিত বড় িময়াজী পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৩০৬৭ 
182)  নু ল আবছার মতৃ িছি ক আহমদ ব বসািয়ক ৩ চনুিত জান মাঃ িসকদার 

পাড়া 
১৫১৪৭৩২৮২২২৬৬ 

183)  মাঃ শিফক আহমদ মাঃ কিবর আহমদ ব বসািয়ক ৩ চনুিত রা া পাহাড় ১৫১৪৭৩২৮২২৬৪৩ 
184)  মাঃ মনজুর আলম মাঃ মু াক আহমদ িদনমজুর ৩ চনুিত ইসলািময়া পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২২৬৮৯ 
185)  মাঃ আলমগীর মাঃ ইউনছু িদনমজুর ৩ চনুিত ইসলািময়া পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২২৬৭৭ 
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186)  মিরয়ম খাতনু মাহাববু নরু গৃিহণী ৩ চনুিত আদশ পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৩৬২৮ 
187)  মাঃ দরাজ মতৃ আবলু কােশম িদনমজুর ৩ চনুিত ইসলািময়া পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২২৬৬৮ 
188)  মাঃ ওসমান গিন মতৃ আ লু জিলল াইভার  ৩ চনুিত ইসলািময়া পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২২৭১৮ 
189)  নরু আয়শা ইউসফু গৃিহণী ৩ চনুিত িময়াজী নগর ১৫১৪৭৩২৮২৩৭৩৩ 
190)  মাহা দ নামান আ লু মাবদু াইভার ৩ চনুিত িময়াজী পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৩৭৩১ 
191)  আশরফ আলী মিুন মান কৃষক  ৩ চনুিত হািজর পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৩৩৫৪ 
192)  ছয়দা বগম আ লু কিরম গৃিহণী ৩ চনুিত আদশ পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৩৬২৭ 
193)  মাহাঃ নু ল আলম মতৃ ছিফউ াহ কৃষক ৩ চনুিত আদশ পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৩২২১ 
194)  জ াতলু ফরদাউস এজাহার িময়া গৃিহণী ৩ চনুিত আদশ পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৩৬৯৯ 
195)  সেন আরা মাঃ আবলু বশর গৃিহণী ৩ চনুিত বড় িময়াজী পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৩০৩০ 
196)  মাঃ ফিরদ আহমদ মতৃ আ লু কিরম কৃষক ৩ চনুিত বড় িময়াজী পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২২৭৬৩ 
197)  মাঃ ইকবাল হােসন মতৃ সয়দ আহমদ কৃষক ৩ চনুিত আদশ পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৩১৭৫ 
198)  নু ল আলম হদায়ত আলী ভ ানচালক  ৩ চনুিত খিলফার পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৩৬৫৮ 
199)  আ সু ছালাম মতৃ মাহা দ ইসমাঈল কৃষক ৩ চনুিত হািজর পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৩২৬৬ 
200)  রােকয়া বগম আ লু লিতফ গৃিহণী ৩ চনুিত আদশ পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৩১৫৮ 
201)  রািকয়া বগম আব ুতােহর গৃিহণী ৩ চনুিত খিলফার পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৩৫৩৩ 
202)  মিরয়ম খাতনু মতৃ খুল ুিময়া গৃিহণী ৩ চনুিত হািজর পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৩৩৪৭ 
203)  রেহনা আকতার নু ন নবী গৃিহণী ৩ চনুিত হািজর পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৩২৩১ 
204)  আয়শা বগম আবলু হােশম গৃিহণী ৩ চনুিত হািজর পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৩২৪৩ 
205)  জাফর আহমদ মতৃ দান ুিময়া কাঠিম ী  ৩ চনুিত হািজর পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৩৪৬১ 
206)  নািছমা আ ার হা নর রিশদ গৃিহণী ৩ চনুিত সালতান মৗঃ পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২২৪৬০ 
207)  ছমন খাতনু আিমর হামজা গৃিহণী ৩ চনুিত সালতান মৗঃ পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২২৪৩৯ 
208)  িদলওয়ারা বগম মা াক আহমদ গৃিহণী ৩ চনুিত আদশ পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৩১৪৫ 
209)  িজয়াবলু হক মা ািফজুর রহমান ির া চালক  ৩ চনুিত সালতান মৗঃ পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৩৭৯১ 
210)  কম ন িনসা মাঃ আইয়ুব গৃিহণী ৩ চনুিত হািনফার পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২২৩২৬ 
211)  মা া ল হক মাহববুর রহমান িদনমজুর  ৩ চনুিত হািনফার পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২২৩৪৩ 
212)  রােশদা বগম মিনর আহমদ গৃিহণী ৩ চনুিত িময়াজী পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৩৭৭০ 
213)  মাহা দ জােহ ল ইসলাম মাঃ জামাল আহমদ িদনমজুর ৩ চনুিত সালতান মৗঃ পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২২৫৫২ 

214)  সিলনা আ ার ইসমাঈল গৃিহণী ৩ চনুিত আদশ পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৩১৮১ 
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215)  িদলয়ুারা বগম আশরফ িময়া গৃিহণী ৩ চনুিত পঠােনর পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২২৩৯৪ 

216)  আব ুতােহর মতৃ গালাম কােদর চাকুরীজীবী  ৩ চনুিত খিলফার পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২২০৮৭ 

217)  চন ুআরা বগম নু ল হক গৃিহণী ৩ চনুিত খিলফার পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২২০৭৯ 
218)  শামছুন নাহার মাঃ জকিরয়া গৃিহণী ৩ চনুিত খিলফার পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২১১৯ 
219)  আন ুআরা বগম নু ল আিমন গৃিহণী ৩ চনুিত খিলফার পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২২১৯৯ 
220)  মাঃ ইছহাক মতৃ ঠা া িময়া কৃষক  ৩ চনুিত খিলফার পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২২০৭১ 
221)  মাঃ হােরছ নিছর আহমদ ির া চালক  ৩ চনুিত খিলফার পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২২১২৯ 
222)  আলী আহমদ আ  ুজিলল কৃষক  ৩ চনুিত খিলফার পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২২১৭০ 
223)  মাঃ শিফকুর রহমান মতৃ িছি ক আহমদ কৃষক ৩ চনুিত খিলফার পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৩৬৭৩ 
224)  মাঃ মছুা রা িময়া ব বসািয়ক  ৩ চনুিত খিলফার পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৩৬৫৬ 
225)  মাঃ আবলু হােশম মাঃ হাকীম আলী িদনমজুর  ৩ চনুিত হািজর পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৩৪২৯ 
226)  শািহন আ ার আ রু ছবরু গৃিহণী ৩ চনুিত হািজর পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৩৩৯১ 
227)  আবলু কালাম ঠা া িময়া ভ ানচালক  ৩ চনুিত হািজর পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২২২৯৬ 
228)  মমতাজ আবলু কালাম গৃিহণী ৩ চনুিত হািজর পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৩৪৫৬ 
229)  মাঃ আশরফ িময়া মাঃ সােলহ আহমদ িদনমজুর ৩ চনুিত ইসলািময়া পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২২৭২৪ 
230)  মাঃ শামসলু হক মাঃ সােলহ আহমদ িদনমজুর ৩ চনুিত ইসলািময়া পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২২৭৬২ 
231)  মাঃ শাহ আলম মতৃ আ সু সালাম িদনমজুর ৩ চনুিত ইসলািময়া পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২২৬৮৫ 
232)  মাঃ ইসলাম মতৃ মাঃ আবলু কােশম িদনমজুর ৩ চনুিত ইসলািময়া পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২২৬৭১ 
233)  িসরাজুল ইসলাম মাঃ সােলহ আহমদ াইভার  ৩ চনুিত ইসলািময়া পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২২৭২২ 
234)  মাহা দ হাসাইন শম ল ইসলাম ব বসািয়ক  ৩ চনুিত সালতান মৗঃ পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২২৪০২ 
235)  জাহা ীর আলম মতৃ আ সু সালাম কাঠ িম ী  ৩ চনুিত হািজর পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৩২৬৪ 
236)  নািছমা আ ার জিসম উ ীন গৃিহণী ৩ চনুিত পঠােনর পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২২৩৫৫ 
237)  জাহানারা বগম নািছর উ ীন গৃিহণী ৩ চনুিত িময়াজী পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৩৭৩৫ 
238)  জামাল উ ীন ফরেদৗস আহমদ িদনমজুর  ৩ চনুিত জান মাঃ িসকদার 

পাড়া 
১৫১৪৭৩২৮২২২৪৮ 

239)  মাহা দ আব াহ মাহাং হািকম আলী িদনমজুর ৩ চনুিত হািজর পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৩২৯২ 
240)  জিসম উি ন মতৃ ছােলহ আহমদ িদনমজুর ৩ চনুিত ইসলািময়া পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২২৭৫৫ 
241)  কিবর আহমদ মতৃ বাচা িময়া িদনমজুর ৩ চনুিত হািজর পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৩২৮৮ 
242)  মাঃ হােসন মতৃ আবলু খাইর ভ ানচালক  ৩ চনুিত রা া পাহাড় ১৫১৪৭৩২৮২২৬৩২ 
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243)  মাঃ জিসম উ ীন মতৃ আবসু সমদ িদনমজুর  ৩ চনুিত খিলফার পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২২০১১ 
244)  আহমদ হােছন আব  জিলল ভ ানচালক ৩ চনুিত খিলফার পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২২১৫৭ 
245)  আব ল মতলব মতৃ িছি ক আহমদ িদনমজুর ৩ চনুিত জান মাঃ িসকদার 

পাড়া 
১৫১৪৭৩২৮২২২৭০ 

246)  মাঃ নু ল আিমন চান িময়া ব বসািয়ক  ৩ চনুিত জান মাঃ িসকদার 
পাড়া 

১৫১৪৭৩২৮২২২৩৪ 

247)  আি য়া খাতনু আ রু রিশদ গৃিহণী ৩ চনুিত হািজর পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৩২১৬ 
248)  রািজয়া বগম মাঃ আ রু নরু গৃিহণী ৩ চনুিত বড় িময়াজী পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৩০০২ 
249)  রিশদা মতৃ বিশর আহমদ গৃিহণী ৩ চনুিত হািজর পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৩২৩৪ 
250)  রিহমা বগম জিসম উ ীন গৃিহণী ৩ চনুিত হািজর পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২২৭৮৯ 
251)  হািমদ আ রু রিশদ িদনমজুর  ৩ চনুিত হািজর পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৩২১২ 
252)  শারিমন আ ার মাঃ শহী াহ গৃিহণী ৩ চনুিত বড় িময়াজী পাড়া ১৯৯০১৫১৪৭৩২০০০০৪২ 

253)  মাহা দ ইউসফু শম ল ইসলাম কৃষক ৩ চনুিত সালতান মৗঃ পাড়া  ১৫১৪৭৩২৮২২৪০৩ 
254)  শম ল আলম মতৃ আবলু খাইর কৃষক ৩ রা া পাহাড়, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২২৬৩৪ 
255)  শােকরা বগম আহমদ কিবর গৃিহণী ৩ আদশ পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২৩১৪৯ 
256)  নু ল কিবর মতৃ মাঃ বকস ু িদনমজুর ৩ আদশ পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২৩১৪৬ 
257)  মাঃ ওসানগণী মতৃ আরবান আলী রাজিম ী  ৩ চনুিত ইসলািময়া পাড়া  ১৫১৪৭৩২৮২২৬৭৫ 
258)  মাঃ মাছা মা াক আহমদ ির া চালক  ৩ চনুিত রা া পাহাড় ১৫১৪৭৩২৮২৮০৬৫ 
259)  আেনায়ারা বগম িছি ক আহমদ গৃিহণী ৩ ইসলািময়া পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২২৭০৮ 
260)  ছরওয়ার কামাল মতৃ আ সু সাবহান ির া চালক ৩ আদশ পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২৩১৩১ 
261)  মাঃ মু াক আহমদ  মতৃ আ লু জ ার  কৃষক  ৩ চনুিত ইসলািময়া পাড়া  ১৫১৪৭৩২৮২২৬৯২  
262)  মাঃ আবু তােহর মতৃ আ লু জিলল কৃষক  ৩ চনুিত ইসলািময়া পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২২৬৯৫ 
263)  শরাফত উ াহ তজু িময়া িদনমজুর ৪ কুমিুদয়া পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২১৮১৪ 
264)  মহুা দ আবলু হােশম মতৃ মরূ সাইন িদনমজুর ৪ হাটেখালা মরুা,  চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২৬১৪৫ 
265)  িসরাজুল ইসলাম মতৃ আহমদ আলী িদনমজুর ৪ কুমিুদয়া পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২১৮৪৩ 
266)  আেনায়ারা বগম মাস াক আহমদ গৃিহণী ৪ কােলা. িস. পাড়া চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২৬৪১১ 
267)  রািজয়া বগম মাঃ সিলম উ াহ গৃিহণী ৪ কুমিুদয়া পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২১৬৪৫ 
268)  আবলু হােশম মতৃ আ লু মােলক ির া চালক  ৪ হাটেখালা মরুা, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২১৯২১ 
269)  ফােতমা বগম নু ল ইসলাম গৃিহণী ৪ রহমািনয়া পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২১৪২৯ 
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270)  লিতফা বগম মতৃ শাহাদত হােসন গৃিহণী ৪ রহমািনয়া পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২১৪১২ 
271)  হাসেন আরা বগম কারবান আলী গৃিহণী ৪ হাটেখালা মরুা, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২১৯০৪ 
272)  িব আ ার আল উ ীন গৃিহণী ৪ হাটেখালা মরুা, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২৬৮৩৪ 
273)  রিকমা খাতনু মতৃ মিনর আহমদ গৃিহণী ৪ কােলা িসকদার পাড়া, 

চনুিত 
১৫১৪৭৩২৮২৬৩৬ 

274)  নািছমা আখতার সয়দ কােসম গৃিহণী ৪ কুমিুদয়া পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২৬৯২০ 
275)  শমসলু আলম মতৃ আিজজুর রহমান িদনমজুর ৪ নলবিনয়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২৬৬৩২ 
276)  মহুা দ সাইফুল ইসলাম শিফউল আলম িদনমজুর ৪ চনুিত চনুিত শামস ুহাজী 

পাড়া 
১৫১৪৭৩২৮২১৩১১ 

277)  কাউছার আ ার মাহা দ শােকর গৃিহণী ৪ নলবিনয়া, চনুিত ১৯৯৩১৫১৪৭৩২০০০০৭২ 
278)  নরু জাহান জহীর আহমদ গৃিহণী ৪ কুমিুদয়া পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২১৭৭৯ 
279)  জ াতলু ফরদাউস মাঃ িমনা ল গৃিহণী ৪ হাটেখালা মরুা, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২৬৮২৩ 
280)  সিলনা আ ার মাজা ফর আহমদ গৃিহণী ৪ হাটেখলা মরুা, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২৬৮৬৭ 
281)  আেমনা বগম জাফর আহমদ গৃিহণী ৪ কুমিুদয়া পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২১৬৫৬ 
282)  মহুা দ ই ািহম মতৃ আব  ছালাম প ী িচিক সক  ৪ চনুিত শামস ুহাজী পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২১৩৬০ 
283)  ছিকনা খাতনু বজল কিরব গৃিহণী ৪ কুমিুদয়া পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২১৭৫৩ 
284)  হািমদা আ ার নজাম উ ীন গৃিহণী ৪ নলবিনয়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২৬৫০৩ 
285)  রােশদা আ ার মতৃ রাহমতু াহ গৃিহণী ৪ হাটেখালা মরুা, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২৬০৭৪ 
286)  সনা আরা বগম মহুা দ রিফক গৃিহণী ৪ হাটেখালা মরুা, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২৬১৭৬ 
287)  বােরক নু ল কিবর চাকুরীজীবী  ৪ কুমিুদয়া পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২১৭১৯ 
288)  আলী আহমদ মতৃ আিমর হামজা চাকুরীজীবী ৪ নলবিনয়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২৬৫৬৭ 
289)  শাহীন আ ার রিফক গৃিহণী ৪ হাটেখালা মরুা, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২১৯৫৮ 
290)  ছমরা বগম আিমন আহমদ গৃিহণী ৪ হাজী শমস.ু পা. চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২১৩৮৬ 
291)  আ সু সালাম মতৃ মকবলু আলী িদনমজুর ৪ কুমিুদয়া পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২১৮৯৩ 
292)  মু ািফজুর রহমান ফজ আহমদ িদনমজুর ৪ নলবিনয়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২৬৭১৩ 
293)  িদেলায়ারা বগম ইি স গৃিহণী ৪ নলবিনয়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২৬৫৯০ 
294)  আেমনা বগম আবলু হােশম গৃিহণী ৪ হাটেখালা মরুা, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২৬৮৫৮ 
295)  জােহদা বগম খিললরু রহমান গৃিহণী ৪ কুমিুদয়া পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২১৮৭৮ 
296)  মাঃ কামাল হােসন মতৃ আবলু খাইর াইভার  ৪ নলবিনয়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২৬৫৮৬ 
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297)  মাঃ ছােদক মতৃ মজুােহর আহমদ চাকুরীজীবী ৪ চনুিত ১৯৯০১৫১৪৭৩২০০০০৬৫ 
298)  আয়শা আ ার আ লু মানাফ গৃিহণী ৪ কােলা.িস. পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২৬৩৩৭ 
299)  মাহা দ নু ল আলম  মিু  িময়া  কৃষক  ৪  চনুিত হাটেখালা মরুা  ১৫১৪৭৩২৮২৬৮৬৩ 
300)  িদলয়ুারা বগম  মহুা দ আলী  গৃিহণী ৪ চনুিত হাটেখালা মরুা ১৫১৪৭৩২৮২৬৮২৭ 
301)  িমনয়ুারা  মা াক আহমদ  গৃিহণী ৪ চনুিত হাটেখালা মরুা ১৫১৪৭৩২৮২৮৬১৮১ 
302)  মহুা দ আিরফুল ইসলাম  মহুা দ হািববরু রহমান  চাকুরীজীবী ৪ চনুিত শামস ুহািজর পাড়া  ১৯৯৪১৫১৪৭৩২০০০১০৩ 
303)  আেমনা খাতনু  আিরফুল ইসলাম  গৃিহণী ৪ চনুিত নলবিনয়া  ১৫১৪৭৩২৮২৬৭৬৯ 
304)  জািরয়া বগম  মহুা দ মমতাজ  গৃিহণী ৪  চনুিত িহমছিড় রহমািনয়া 

পাড়া  
১৫১৪৭৩২৮২১৪১৭ 

305)  শােহ আলম  মতৃ আ রু রিশদ  কৃষক  ৪ চনুিত িহমছিড় রহমািনয়া 
পাড়া 

১৫১৪৭৩২৮২১৪১৪ 

306)  মহুা দ দােয়ম উ াহ  মতৃ মহুা দ এনােয়ত আলী  কৃষক ৪ চনুিত কুমিুদয়া পাড়া  ১৫১৪৭৩২৮২১৬১০ 
307)  হািছনা বগম  মতৃ আবলু হােশম  গৃিহণী ৪ চনুিত কুমিুদয়া পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৬৯৫৭ 
308)  রােকয়া বগম  মাহা দ হােসন  গৃিহণী ৪ চনুিত কুমিুদয়া পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২১৮৯৭ 
309)  নািছমা  মতৃ আতর আলী  গৃিহণী ৪ চনুিত কুমিুদয়া পাড়া  ১৫১৪৭৩২৮২১৬৪৯ 
310)  জােহদা বগম  নু ল ইসলাম  গৃিহণী ৪ চুনিত কুমিুদয়া পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৬৪৭৭ 
311)  আেনায়ারা বগম  নবী হােসন  গৃিহণী ৪ চনুিত কুমিুদয়া পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২১৭৬৪ 
312)  আব ল জিলল মতৃ আতর আলী  কৃষক ৪ চনুিত কুমিুদয়া পাড়া  ১৫১৪৭৩২৮২১৬৯৩ 
313)  ইসমত আরা বগম  মাইজ উ ীন  গৃিহণী ৪ চনুিত ইউসফু মি ল পাড়া  ১৫১৪৭৩২৮২১১১৪ 
314)  সন ুআরা বগম  মহুা দ ইউসফু  গৃিহণী ৪ চনুিত হাটেখালা মরুা  ১৫১৪৭৩২৮২৬১৮৬ 
315)  মহুা দ মাঈনু ীন  মতৃ ইমাম উ ীন  িদনমজুর  ৪ চনুিত শামস ুহাজী পাড়া  ১৫১৪৭৩২৮২১৩৯৮ 
316)  মহুা দ ইসলাম  মতৃ আ রু রিশদ  িদনমজুর ৪  চনুিত শামস ুহাজী পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২১৪৫৭ 
317)  নািসমা আকতার  মিনর আহমদ  গৃিহণী ৪ চনুিত  ১৫১৪৭৩২৮২০২৫৬ 
318)  মঃু আবলু কােশম বাবলু মতৃ আ লু মতলব চাকুরীজীবী  ৪ কুমিুদয়া পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২১৬৫৪ 
319)  নরু জাহান আবলু হাছন গৃিহণী ৪ নায়া পাড়া, সাতগড় ১৫১৪৭৩২৬০৩৫৩০ 
320)  কুলসমুা বগম মতৃ জালাল আহমদ গৃিহণী ৪ হাটেখালা মরুা, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২১৯৬২ 
321)  আব ুশামস ুমঃু নু ি ন চৗঃ মতৃ আ রু রহমান চৗঃ রং িম ী  ৪ চনুিত কুমিুদয়া পাড়া  ১৫১৪৭৩২৮২৪৮৮০ 
322)  সয়দ আহমদ কিবর আহমদ কৃষক ৪ কুমিুদয়া পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২১৬৮২ 
323)  মাঃ ই াহীম মতৃ অিল আহমদ কৃষক ৪ কালঃুিসঃ পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২৬৩৯৯ 



13 

 

324)  জা াতলু ফরেদৗস মাঃ আ লু রু গৃিহণী ৪ কুমিুদয়া পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২১৬২২ 
325)  িসরাজুল ইসলাম আলী আহমদ কৃষক ৪ কালু.িস. পাড়া. চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২৬৩৯৩ 
326)  খিতজা বগম  সয়দ আহমদ  গৃিহণী ৪ চনুিত কােলা িসকদার 

পাড়া  
১৫১৪৭৩২৮২৬৪১০ 

327)  মাহা দ মািনক  আিজজুর রহমান  িদনমজুর ৪ চনুিত হাটেখালা মরুা  ১৫১৪৭৩২৮২১৯১০ 
328)  আব ুতােহর মহুা দ 

মহুীউ ীন  
তজু িময়া  িদনমজুর ৪ চনুিত কুমিুদয়া পাড়া  ১৫১৪৭৩২৮২১৮৮৭ 

329)  আব ল মতলব  মতৃ জলীল বকস ু কৃষক  ৪ চনুিত কুমিুদয়া পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২১৭০৭ 
330)  মহুা দ আব চ ছালাম  মতৃ আতর আলী  িদনমজুর ৪ চনুিত কুমিুদয়া পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২১৬৯১ 
331)  মাঃ শাহ আলম  মতৃ মাঃ ইউছুপ আলী  িদনমজুর ৪ চনুিত কােলা িসকদার 

পাড়া 
১৫১৪৭৩২৮২৬৪৩৯ 

332)  আলী আহমদ  শাহাব িময়া  কৃষক ৪ চনুিত কােলা িসকদার 
পাড়া  

১৫১৪৭৩২৮২৬৩৯১ 

333)  মহুা দ আরফাত  বাদশা িময়া  কৃষক ৪ চনুিত হাটেখালা মরুা  ১৫১৪৭৩২৮২৬৮৫৯ 
334)  মাঃ আলমগীর  মাঃ সােহব িময়া  িদনমজুর ৪ চনুিত কােলা িসকদার 

পাড়া 
১৫১৪৭৩২৮২৬৪৭১ 

335)  ফােতমা বগম  তয়ব আলী  কৃষক  ৪ চনুিত হাটেখালা মরুা ১৫১৪৭৩২৮২৬০৫৩ 
336)  মনছুর উ ীন  মতৃ আবলু হােসম  িদনমজুর ৪ চনুিত কােলা িসকদার 

পাড়া 
১৫১৪৭৩২৮২৬৪০৩ 

337)  আলতাপ  মতৃ ফিকর মাহা দ  িদনমজুর ৪ চনুিত কােলা িসকদার 
পাড়া 

১৫১৪৭৩২৮২৬২৩৪ 

338)  মাঃ শাহা আলম  মতৃ শম ল আলম  িদনমজুর ৪ চনুিত কােলা িসকদার 
পাড়া 

১৫১৪৭৩২৮২৬২২২ 

339)  সােদক হােছন  বদ ে াজা  িদনমজুর ৪ চনুিত কুমিুদয়া পাড়া ১৯৯০১৫১৪৭৩২০০০২৭৭ 
340)  আলী নবী  মতৃ আ রু রিশদ  িদনমজুর  ৫ চনুিত েমর পাড়া  ১৫১৪৭৩২২৮২০৫০৭ 
341)  মহুা দ বিদউল আলম  মিনর আহমদ  কৃষক  ৫ চনুিত আহসানউ াহ 

বােপরপাড়া  
১৫১৪৭৩২২৮২০৭২৪ 

342)  িদগত বড়ুয়া  ল  বড়ুয়া  িদনমজুর  ৫ চনুিত বড়ুয়া পাড়া  ১৫১৪৭৩২২৮২৪৩৩২ 
343)  রাশন আরা বগম  নািজম উ িদন  গৃিহণী  ৫ চনুিত েমর পাড়া ১৫১৪৭৩২২৮২৪৫১১ 
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344)  মাঃ ইসমাঈল ফেয়জ আহমদ  কৃষক ৫ চনুিত েমর পাড়া ১৫১৪৭৩২২৮২৪৫০২ 
345)  মমতাজ বগম  মতৃ মু ািফজুর রহমান  গৃিহণী ৫ চনুিত  ১৫১৪৭৩২২৮২৪৪৯৭ 
346)  মাহা দ সানা িময়া  মতৃ আলী আহমদ  িদনমজুর  ৫ চনুিত কাঠািলয়া পাড়া  ১৫১৪৭৩২২৮২৪৩৮৮ 
347)  মাহা দ কামাল হােসন  মতৃ আশরফ িময়া  কৃষক ৫ চনুিত কাঠািলয়া পাড়া ১৫১৪৭৩২২৮২৪২৬০ 
348)  আহমদ িময়া  হাসমত আিল  কৃষক ৫ চনুিত কাঠািলয়া পাড়া ১৫১৪৭৩২২৮২৪২৮৩ 
349)  আমান উ াহ  মতৃ আব ুবকর  কৃষক ৫ চনুিত মৗলানা পাড়া  ১৫১৪৭৩২২৮২০৮৬৭ 
350)  নু ল আলম  রা িময়া  িদনমজুর ৫ চনুিত কাঠািলয়া পাড়া ১৫১৪৭৩২২৮২৪৩৯৯ 
351)  মাঃ মাহাফুজ  আ লু হািকম  ু  ব বসা  ৫ চনুিত মৗলানা পাড়া ১৫১৪৭৩২২৮২০৩৮২ 
352)  ছােবরা খাতনু  িছি ক আহমদ  গৃিহণী ৫ চনুিত কাঠািলয়া পাড়া ১৫১৪৭৩২২৮২৪২০৩ 
353)  মমতাজ বগম  আ রু রিহম  গৃিহণী ৫ চনুিত  ১৯৮৯১৫১৪৭৩২০০০০৬৫ 
354)  জয়নাব বগম  আবলু কালাম  গৃিহণী ৫ চনুিত মৗলানা পাড়া ১৫১৪৭৩২২৮২০৩৯৩ 
355)  আছহাব িময়া  মতৃ আ লু ওয়া দ  ু  ব বসা ৫ চনুিত মৗলানা পাড়া ১৫১৪৭৩২২৮২৪৬৫৯ 
356)  িদল ুআরা বগম  আ লু লিতফ  গৃিহণী ৫ চনুিত রাসাই া ঘানা  ১৫২৬১৬৮২০১৬০ 
357)  সাধন বড়ুয়া  মতৃ উেপ  বড়ুয়া  ির া চালক  ৫ চনুিত রাসাই া ঘানা ১৫১৪৭৩২২৮২০১৯৪ 
358)  মাঃ শিফক  মতৃ ফজায়ত  রাজ িম ী  ৫ চনুিত কাঠািলয়া পাড়া  ১৫১৪৭৩২২৮২৪২৩৩  
359)  ম রুা বগম  জামাল উি ন  গৃিহণী  ৫ চনুিত কাঠািলয়া পাড়া ১৫১৪৭৩২২৮২৪২২৭ 
360)  নরু বগম  মহুা দ হা ন  গৃিহণী ৫ চনুিত রাসাই া ঘানা ১৫১৪৭৩২২৮২০৮৬১ 
361)  রােকয়া বগম  রিফকুল ইসলাম  গৃিহণী ৫ চনুিত কাঠািলয়া পাড়া ১৫১৪৭৩২২৮২৪২০৫ 
362)  মাঃ ছােদক হাছন  সালতান আহমদ  কৃষক  ৫ চনুিত কাঠািলয়া পাড়া ১৫১৪৭৩২২৮২৪২৩৭ 
363)  হােফজ আহমদ  মহুা দ হাছন  কৃষক ৫ চনুিত েমর পাড়া  ১৫১৪৭৩২২৮২৪৪৩৩ 
364)  মাঃ আ লু মােলক  মতৃ বিশর আহমদ  কৃষক ৫ চনুিত মৗলানা পাড়া  ১৫১৪৭৩২২৮২০৪৪৩ 
365)  মাঃ হােছন  আবলু বশর  কৃষক ৫ চনুিত  ১৯৮৭১৫১৪৭৩২০০০০১৮ 
366)  মাঃ বাবলু  আ রু রহমান  িদনমজুর  ৫ চনুিত শাহ ফিকর নয়া 

পাড়া  
১৫১৪৭৩২২৮২০৪৩৪ 

367)  নািগস বগম  মহুা দ ই ািহম  গৃিহণী ৫ চনুিত সাই া ঘানা  ১৫১৪৭৩২২৮২০০৩৬ 
368)  তছিলমা খানম আরজু  মাহমু ল ওয়া দ  গৃিহণী ৫ চনুিত মৗলানা পাড়া  ১৫১৪৭৩২২৮২৪৬৩৮ 
369)  মাহমদুা খাতনু  মতৃ রিশদ আহমদ  গৃিহণী ৫ চনুিত মৗলানা পাড়া ১৫১৪৭৩২২৮২৪৭৩৭ 
370)  মাঃ খিলল উি ন  মাঃ এহেতশামলু হক  িদনমজুর  ৫ চনুিত  ২৬৯৩৬২৫৬৪৮৩৫৭ 
371)  িদল মাহা দ  মতৃ আ রু রহমান  কৃষক ৫ চনুিত শাহ ফিকর নয়া ১৫১৪৭৩২২৮২০৭৭৯ 
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পাড়া 
372)  মহুা দ িসরাজ  মহুা দ আ লু আলীম  রং িম ী  ৫ চনুিত মৗলানা পাড়া  ১৫১৪৭৩২২৮২৪৬৫৭ 
373)  মহুা দ আসা র রহমান  মহুা দ আ লু খােলক  চাকুরীজীবী  ৫ চনুিত মৗলানা পাড়া ১৫১৪৭৩২২৮২৪৬৮৪ 
374)  শাফুল বড়ুয়া   সধূীর বড়ুয়া  কাঠিম ী  ৫ চনুিত বড়ুয়া পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২০৭৩২ 
375)  অ ন বড়ুয়া  মতৃ সেুরশ বড়ুয়া  কৃষক ৫ চনুিত বড়ুয়া পাড়া  ১৫১৮২২১২৭৯৫০৮ 
376)  শাহ আলম  মতৃ িছি ক আহমদ  কৃষক ৫ চনুিত কাঠািলয়া পাড়া  ১৫১৪৭৩২৮২০৫৯৭ 
377)  আবলু কােশম  মতৃ আিজজুর রহমান  কৃষক ৫ চনুিত কাঠািলয়া পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৪৩৭০ 
378)  বিশর আহমদ  মতৃ আলী মু াহ  কৃষক ৫ চনুিত কাঠািলয়া পাড়া  ১৫১৪৭৩২৮২৪৩৪৪ 
379)  মাহা দ ইসলাম  মতৃ সালতান আহমদ  কৃষক ৫ চনুিত কাঠািলয়া পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৪৩৯৮ 
380)  মাহা দ হাছন  মতৃ আছহাব িময়া  কৃষক ৫ চনুিত কাঠািলয়া পাড়া  ১৫১৪৭৩২৮২৪২৬৮ 
381)  জাহানারা বগম  মাঃ ইসলাম  গৃিহণী ৫ চনুিত েমর পাড়া  ১৫১৪৭৩২৮২৪৫১৫ 
382)  রািজনা আ ার  মাঃ সােলমান  গৃিহণী ৫  চনুিত শাহ ফিকর তলুাতলী  ১৫১৪৭৩২৮২০৭৫৭ 
383)  আেরফা বগম  মাঃ হা ন  গৃিহণী ৫ চনুিত শাহ ফিকর নয়া 

পাড়া  
১৫১৪৭৩২৮২৪৭৩৬ 

384)  আবলু হােশম  মতৃ ইয়ািছন আলী  িদনমজুর  ৫ চনুিত রাসাই া ঘানা  ১৫১৪৭৩২৮২০০৯৩ 
385)  িনপ ুবড়ুয়া  মিন  বড়ুয়া  িদনমজুর ৫ চনুিত বড়ুয়া পাড়া  ১৫১৪৭৩২৮২০৪৫২ 
386)  ফিন মাহন বড়ুয়া  মতৃ ফিক ান বড়ুয়া  কৃষক  ৫ চনুিত বড়ুয়া পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২০৪১৫ 
387)  মমতাজ বগম আবলু হােশম গৃিহণী  ৫ মাও. পাড়া. চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২৪৯১৯ 
388)  শািহন আ ার জাফর আলম গৃিহণী ৫ মাওলানা পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২০৫০৮ 
389)  আ লু ম ান নিজর আহমদ কৃষক  ৫ র েমর পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২৪৪৪১ 
390)  মাঃ শফােয়ত হাছাইন মহুা দ আ লু আিলম িদনমজুর ৫ মৗলানা পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২৪৬৬৮ 
391)  মাঃ আবলু কােশম  মতৃ মাঃ পটান  কৃষক  ৫ রহমািনয়া পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২০২২২  
392)  শামসলু আলম মতৃ আ লু জিলল কৃষক ৫ র েমর পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৮২০৬৮৯ 
393)  আেনায়ারা বগম  মাঃ কােশম  গৃিহণী ৫ চনুিত রহমািনয়া পাড়া  ১৫১৪৭৩২৮২০২৫৮ 
394)  মেনায়ারা বগম  নরু কােশম  গৃিহণী ৫ চনুিত রহমািনয়া পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২০২৫৯ 
395)  দয় বালা বড়ুয়া  অিনল বড়ুয়া  গৃিহণী  ৫ চনুিত বড়ুয়া পাড়া  ১৫১৪৭৩২৮২৪৩২২ 
396)  পট ুরানী বড়ুয়া  মতৃ রাখাল বড়ুয়া  গৃিহণী ৫ চনুিত বড়ুয়া পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৪৭৭৬ 
397)  মািবয়া খাতনু  শামসলু আলম  গৃিহণী  ৫ চনুিত রহমািনয়া পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৪১৮২ 
398)  আি য়া খাতনু  আলী আহমদ  গৃিহণী ৫ চনুিত রহমািনয়া পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৪২০০ 
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399)  জাহারা খাতনু  আবলু কােছম  গৃিহণী  ৫ চনুিত েমর পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৪৫২৬ 
400)  নু  জাহান  আ সু সাবাহান  গৃিহণী ৫ চনুিত কাঠািলয়া পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৪২৫৯ 
401)  মা াক আহমদ  মতৃ মজুাে র আহমদ  িদনমজুর  ৫ চনুিত  ১৫১৪৭৩২৮২৪৯৯২ 
402)  মাঃ ইসমাঈল  মনছুর আহমদ  িদনমজুর ৫ চনুিত মৗলানা পাড়া  ১৫১৪৭৩২৮২৪৯৮১ 
403)  মহুা দ হােশম  মহুা দ ই ািহম  িদনমজুর ৫ চনুিত মৗলানা পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৪৬০৮ 
404)  মহুা দ ওমর ফা ক  মতৃ হািমদ হাছাইন  িদনমজুর ৫ চনুিত রহমািনয়া পাড়া  ১৫১৪৭৩২৮২৪০০১ 
405)  শমসনু নাহার  জামাল হােসন  গৃিহণী ৫ চনুিত কাঠািলয়া পাড়া  ১৫১৪৭৩২৮২৪২৯৭ 
406)  মা ফা কামাল  মহুা দ মাজাফফর আহমদ  িদনমজুর ৫ চনুিত মৗলানা পাড়া  ১৫১৪৭৩২৮২৪৮৪৫ 
407)  মাঃ সালতান আহমদ  মতৃ মহুা দ মজা র আহমদ  কৃষক  ৫ চনুিত মৗলানা পাড়া ১৫১৪৭৩২৮২৪৮১৯ 
408)  মাহা দ রােবল  মাঃ হাছন  িদনমজুর ৫ চনুিত কাঠািলয়া পাড়া  ১৫১৪৭৩২৮২৪৩৯৫ 
409)  খােলদা আ ার কফােয়ত উ াহ  গৃিহণী ৬ বাগান পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৬০৯৪৬৫ 
410)  িসরাজুল ইসলাম মতৃ নজু িময়া িদনমজুর ৬ বাগান পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৬০৯৪৯৭ 
411)  মাঃ বলাল জিবর আহমদ কৃষক ৬ গায়াি  মরুা, চনুিত ১৫১৪৭৩২৬০৪৫৯০ 
412)  রােশ ল আলম তামা া িছি কা িদনমজুর ৬ বাগান পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৬০৪৫০৫ 
413)  নু বী মতৃ মাঃ আ লু মােলক নু ি ছা ৬ বাগান পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৬০৪৪৬৫ 
414)  রিহমা আ ার মাঃ নু ল আবচার গৃিহণী ৬ বাগান পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৬০৪৪৩০ 
415)  আবলু কােশম কিবর আহমদ কৃষক ৬ ডপিুট পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৬০৯০৪৫ 
416)  নু াহান আব ুফজল গৃিহণী ৬ গায়াি  মরুা, চনুিত ১৫১৪৭৩২৬০৪৩৮৪ 
417)  ওবাই ল হক মতৃ গালাম কােদর িদনমজুর ৬ বাগান পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৬০৯৪৬৯ 
418)  জয়নলু আেবদীন মেুশ ল আলম চাকুরীজীবী  ৬ বাগান পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৬০৯৪২৫ 
419)  মাঃ রিফক আহমদ জিবর আহমদ িদনমজুর  ৬ গায়াি  মরুা, চনুিত ১৫১৪৭৩২৬০৪৩৫৬ 
420)  জয়নলু আেবদীন মতৃ আ রু রিশদ িদনমজুর ৬ বাগান পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৬০৪৫৫৪ 
421)  নু ল কিবর আ রু রহমান কৃষক  ৬ গায়াি  মরুা, চনুিত ১৫১৪৭৩২৬০৪৫৭৯ 
422)  রওশন আকতার মাঃ আিজজুর রহমান গৃিহণী ৬ বাগান পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৬০৪৪২১ 
423)  মাঃ আব ুছােয়ম মতৃ ফৗজুল কিবর িদনমজুর ৬ বাগান পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২২০০০১৭ 
424)  সকু  কাি  দব সভুাষ চ  দব িদনমজুর ৬ দঃিহ  ুপাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৬০৪৭৮৪ 
425)  মাঃ ইিলয়াছ আবলু হােছন িদনমজুর ৬ বাগান পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৬০৯২৯৩ 
426)  রাখাল দাশ মতৃ তারা চরণ দাশ িদনমজুর ৬ চনুিত দি ণ িহ  ুপাড়া ১৫১৪৭৩২৬০৪৭৩৩ 
427)  মাঃ আবলু কালাম হািনফ িমজা িদনমজুর ৬ বাগান পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২০০০০৫৪ 
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428)  রািজয়া বগম আ সু কুর গৃিহণী ৬ গায়াি  মরুা, চনুিত ১৫১৪৭৩২৬০৪৩৯৫ 
429)  খােলদ মস র আহমদ কিবর চাকুরীজীবী  ৬ বাগান পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৬০৯৪৮০ 
430)  সাইফুল ইসলাম সােলহ আহমদ কৃষক ৬ বাগান পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৬০৯২৬২ 
431)  মাসকুুর রহমান মতৃ মাহমু র রহমান িদনমজুর  ৬ বাগান পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৬০৯৮১৫ 
432)  মাঃ জাবােয়র মতৃ নিজর আহমদ িদনমজুর ৬ বাগান পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৬০৪৫৯৯ 
433)  িব আ ার িছি ক আহমদ গৃিহণী ৬ বাগান পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৬০৪৪২৩ 
434)  ফিরদা বগম আমান উ াহ  গৃিহণী ৬ বাগান পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৬০৯৩২৮ 
435)  জালাল উি ন আ লু লিতফ কৃষক ৬ চনুিত ১৯৮৭১৫১৪৭৩২২০০০০১১ 
436)  ফােতমা িছি কা মাজাে ল গৃিহণী ৬ বাগান পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২২০০০০১৪ 
437)  মাঃ আব ুতােহর মতৃ বিদউল আলম কৃষক ৬ গায়াি  মরুা, চনুিত ১৫১৪৭৩২৬০৪৩২১ 
438)  মহুা দ মনছুর আলী মাঃ রজা আলী কৃষক ৬ িসকদার পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৬০৯৬৬৩ 
439)  নািছমা আ ার হা নর রিশদ গৃিহণী ৬ ডপিুট পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৬০৪৯৩৭ 
440)  িমনহাজুি ছা মতৃ মিুজবলু হক গৃিহণী ৬ বাগান পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৬০৯৪৬৩ 
441)  আতাউর রহমান খান ওেম াহ খান কৃষক ৬ িডপিুট পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৬০৪৯১০ 
442)  হফজুর রহমান সিলমরু রহমান কৃষক ৬ িডপিুট পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৬০৯১১২ 
443)  হািমদা বগম কিবর আহমদ গৃিহণী ৬ বাগান পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৬০৯৩৮৫ 
444)  হাবীবরু রহমান বিশর আহমদ চাকুরীজীবী  ৬ চনুিত িসকদার পাড়া ১৯৭৭১৫১৪৭৩২০১৭২২৩ 
445)  মাঃ জিমর উ ীন আরজু মাহা দ ইউসফু আলী ব বসািয়ক  ৬ চনুিত িসকদার পাড়া ১৫১৪৭৩২৬০৪১৩৪ 
446)  হােজরা খাতনু  নু ল ইসলাম  গৃিহণী ৬ চনুিত বাগান পাড়া  ১৫১৪৭৩২৬০৪৫৭৩ 
447)  মনজুরা বগম  মতৃ মাহা দ আব াহ  গৃিহণী ৬ চনুিত ডপিুট পাড়া  ১৫১৪৭৩২৬০৯০৯১ 
448)  এমদাদ হােসন  মতৃ সােলহ আহমদ  দিজ  ৬ চনুিত িডপিুট পাড়া  ১৫১৪৭৩২৬০৯০০৬ 
449)  কাজী মেহর িবন কসলান  কাজী আ রু রা াক  চাকুরীবী  ৬ চনুিত কাজী পাড়া  ১৫১৪৭৩২৬০৯৭১৭ 
450)  কাজল কাি  দাশ  রােজ  লাল দাশ  কৃষক ৬ চনুিত দি ণ িহ  ুপাড়া  ১৫১৪৭৩২৬০৪৬৬৬ 
451)  উ ম আচায   মিন  আচায   কৃষক ৬ চনুিত দি ণ িহ  ুপাড়া  ১৯৮৮১৫১৪৭৩২০৪০১৫৭ 
452)  রেহনা বগম  আ লু কিরম  গৃিহণী ৬ চনুিত ডপিুট পাড়া  ১৫১৪৭৩২৬০৯০৩৭ 
453)  সাধন  দাশ মতৃ যােগস  দাশ িদনমজুর  ৬ দঃিহ  ুপাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৬০৪৬৯৬ 
454)  আ লু হািকম (ভু )ু আব ল মিজদ  াইভার  ৬ চনুিত বাগান পাড়া  ১৫১৪৭৩২০০০০০৭ 
455)  সমুন দাশ মতৃ ফিন  কল দাশ নািপত  ৬ দঃ িহ  ুপাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২০০০৩২৪ 
456)  মাঃ আিজজ উ ীন মতৃ কিবর আহমদ ইমাম  ৬ বাগান পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২০০০০২১ 
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457)  মাঃ হাসান আলী মতৃ বজল কিরম িদনমজুর  ৬ বাগান পাড়া, চনুিত ১৯৭৭১৫১৪৭৩২০১৫৪৬৪ 
458)  িমজানরু রহমান আবলু কােশম িদনমজুর ৬ বাগান পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৬০৪৫৯৮ 
459)  মাঃ ই াহীম কিবর আহমদ িদনমজুর ৬ বাগান পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৬০৯৩৭৫ 
460)  আসা মান মতৃ নজু িময়া কৃষক  ৬ বাগান পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৬০৯২৮৭ 
461)  সালতান আহমদ মতৃ মাঃ কাল ু কৃষক ৬ বাগান পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৬০৯৩৪৩ 
462)  আ লু গফুর মতৃ আ লু ও দ িদনমজুর ৬ বাগান বাজার, চনুিত ১৫১৪৭৩২৬০৯৩৪৪ 
463)  আ লু হািকম মতৃ এজাহার িময়া কৃষক ৬ বাগান পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৬০৯৪৭৯ 
464)  নপাল দাশ মতৃ যােগস  দাশ িদনমজুর  ৬ দঃ িহ  ুপাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৬০৪৭৯১ 
465)  মাঃ ইসলাম মতৃ হািমদ আলী িদনমজুর ৬ বাগান পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৬০৯৪০৪ 
466)  মাহা দ আ ু াহ  মতৃ নরু আহমদ  কৃষক  ৫ সাই া ঘানা, চনুিত  ১৫১৪৭৩২৮২০০১৭  
467)  মাঃ িসরাজুল ইসলাম আিম মান িদনমজুর  ৬ বাগান পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৬০৯৪০২ 
468)  বাবলু মতৃ টনু ুিময়া িদনমজুর ৬ চনুিত বাগান পাড়া  ১৯৬৫১৫১৪৭৩২০০০১৫ 
469)  পারিভন আ ার শামসলু আলম গৃিহণী ৬ ডপিুট পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৬০৯১২৪ 
470)  মানমাই নতলু কাওছার  মাহা দ হািববরু রহমান  গৃিহণী ৬ চনুিত িসকদার পাড়া  ১৫১৪৭৩২৬০৪১২৭ 
471)  মাঃ সােদক  আমজাদ আলী  চাকুরীজীবী  ৬ চনুিত িসকদার পাড়া ১৫১৪৭৩২৬০৪০৯২ 
472)  ছােলহা বগম  নরু হাছাইন  গৃিহণী  ৬ চনুিত িসকদার পাড়া ১৫১৪৭৩২৬০৪০৮২ 
473)  বাস ী িসকদার  যতী  মাহন িসকদার  গৃিহণী  ৬ চনুিত দি ণ িহ  ুপাড়া  ১৫১৪৭৩২৬০৪৬২২ 
474)  িব া া দাশ  মতৃ নেগ  া দাশ  কৃষক  ৬ চনুিত দি ণ িহ  ুপাড়া ১৫১৪৭৩২৬০৪৬৯০ 
475)  মেনায়ারা বগম  আছা ামান  গৃিহণী  ৬ চনুিত বাগান পাড়া  ১৫১৪৭৩২৬০৯৩৬১ 
476)  বলু ুআকতার  আবলু হাছন কাশ ইউনুছ  গৃিহণী  ৬ চনুিত বাগান পাড়া(পবু)  ১৫১৪৭৩২৬০৯২১৬ 
477)  আেরফা বগম  মৃত আ লু ওহাব  গৃিহণী ৬ চনুিত িসকদার পাড়া ১৫১৪৭৩২৬০৪১৬৭ 
478)  মাঃ মাছা উ ীন  আবলু ফজল  িদনমজুর  ৬ চনুিত িসকদার পাড়া ১৫১৪৭৩২৬০৪১৮৪ 
479)  মাঃ এফজালরু রহমান  মাঃ ওবাই ল হািলম  িদনমজুর  ৬ চনুিত িসকদার পাড়া ১৫১৪৭৩২৬০৯৬৫৫ 
480)  কাম াহার বগম  মতৃ আ শু কুর মািনক  গৃিহণী ৬ চনুিত ডপিুট পাড়া  ১৫১৪৭৩২৬০৪৯০৯ 
481)  ছিকনা বগম  আ  ু কুর  গৃিহণী ৬ চনুিত িসকদার পাড়া ১৫১৪৭৩২৬০৪১১৮ 
482)  মাহা দ মৗ র রহমান  মতৃ মাহফুজুর রহমান  চাকুরীজীবী   ৬ চনুিত িসকদার পাড়া ১৫১৪৭৩২৬০৪১১০  
483)  আেমনা বগম  জিমর উি ন আরজু  গৃিহণী ৬ চনুিত িসকদার পাড়া ১৫১৪৭৩২৬০৪১৩৩ 
484)  মাঃ কন  আলী আহমদ  কৃষক  ৬ চনুিত িডপিুট পাড়া  ১৫১৪৭৩২৬০৯০৫৭ 
485)  নজাম উ ীন   মতৃ আ লু আিজজ  কৃষক  ৭ সাতগড় মা ার পাড়া  ১৯৯২১৫১৪৭৩২০২০৬৩৭ 
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486)  জিহর আহমদ  আহমদ হােসন  িদনমজুর  ৭ সাতগড় পবু পাড়া ১৯৮১১৫১৪৭৩২০০০০১৮ 
487)  মাঃ আ ুস ছফুর  মতৃ আছহাব িময়া  রাজ িম ী  ৭ সাতগড় পবু পাড়া ১৫১৪৭৩২৬০১১৫৩ 
488)  মাঃ ইছহাক  মতৃ আহমদ হাছন  িদনমজুর  ৭ সাতগড় মৗলভী পাড়া  ১৫১৪৭৩২৬০১২৬৪ 
489)  হািছনা বগম  মাহাঃ হােশম  গৃিহণী  ৭ সাতগড় নায়া পাড়া  ১৫১৪৭৩২৬০৩৫১৩ 
490)  মমতাজ বগম  আ লু গিণ  গৃিহণী ৭ সাতগড়  ১৯৬৫১৫১৪৭৩২০০০০১৩ 
491)  মাঃ জিসম উি ন  নজু িময়া  িদনমজুর ৭ সাতগড় নায়া পাড়া ১৫১৪৭৩২৬০৩৬১৭ 
492)  শিফক  খাইর আহমদ  িদনমজুর ৭ সাতগড় নায়া পাড়া ১৫১৪৭৩২৬০৩৫০৭ 
493)  মাহা দ ইউচপু  নু ল কিবর  িদনমজুর ৭ সাতগড় বড়েঘানা ১৫১৪৭৩২৬০৩৪১৬ 
494)  মাঃ নািছর উি ন  মাঃ জিলল বকস ু িদনমজুর ৭ সাতগড় বড়েঘানা  ১৫১৪৭৩২৬০৩৪৭৩ 
495)  ফিরদ আহমদ  মতৃ মাঃ হাছান  িদনমজুর ৭ সাতগড় উ র পাড়া  ১৫১৪৭৩২৬০ 
496)  কুতবু উ ীন  মাঃ ইউনছু  ভ ানচালক  ৭ সাতগড় মৗলভী পাড়া  ১৯৭৭১৫১৪৭৩২০২৫০৪৩ 
497)  ছােবরা খাতনু  মতৃ মাঃ ইউনছু  গৃিহণী ৭ সাতগড় মৗলভী পাড়া ১৫১৪৭৩২৬০১২৬২ 
498)  সয়দ মাহা দ আলমগীর  সয়দ মা ার আহমদ  কৃষক ৭ সাতগড় মৗলভী পাড়া ১৯৮৩১৫১৪৭৩২০০০০৩২ 
499)  নু ল ইসলাম  ঋত আহমদ িময়া  কৃষক ৭ সাতগড় মা ার পাড়া  ১৫১৪৭৩২৬০৩৩৩০ 
500)  আ সু সা ার  মতৃ আন ুিময়া  কৃষক ৭ সাতগড় উ র পাড়া  ১৫১৪৭৩২৬০১০৫৯ 
501)  খাইর আহমদ  মতৃ এজাহার িময়া  াইভার  ৭ সাতগড় উ র পাড়া ১৫১৪৭৩২৬০১০৮৪ 
502)  মাঃ আিমনলু হক  মতৃ মাঃ আমান উ াহ  কৃষক ৭ সাতগড় মৗলভী পাড়া  ১৫১৪৭৩২৬০১২৬৬ 
503)  মাঃ জুবাইর  মাঃ শাহ আলম  িদনমজুর  ৭ সাতগড় ম ার পাড়া  ১৯৯১১৫১৪৭৩২০০০৩০৭ 
504)  নিজর আহমদ  মতৃ ইউছুফ আলী  কৃষক ৭ সাতগড় কুলাল পাড়া  ১৫১৪৭৩২৬০১৭৯৬ 
505)  মাঃ এরফান  জয়নাল  কৃষক ৭ সাতগড় বড়েঘানা  ১৯৮৯১৫১৪৭৩২০০০০৪৪ 
506)  শিফক আহমদ  আমীন শিরফ  কৃষক ৭ সাতগড় ম ার পাড়া  ৫৬০১৬০৪০৩০৫১০৯৪০ 
507)  িছি ক আহমদ  বিশর আহমদ  িদনমজুর ৭ সাতগড় মা ার পাড়া  ১৫১৪৭৩২৬০৩৪৬১ 
508)  বিশর আহমদ  আলী আহমদ িদনমজুর ৭ সাতগড় ম ার পাড়া  ১৯৭৩১৫১৪৭৩২০০০০০৫ 
509)  জাহানারা বগম  মতৃ নু ল কিবর  গৃিহণী  ৭ সাতগড় পবূ পাড়া  ১৫১৪৭৩২৬০১৫২৭ 
510)  আমান উ াহ  মতৃ ছােলহ আহমদ  িদনমজুর ৭ সাতগড় পবূ পাড়া ১৫১৪৭৩২৬০১২২৬ 
511)  মাঃ আেনায়ার হাছন  অিল আহমদ  কৃষক ৭ সাতগড় আলীর পাড়া  ১৫১৪৭৩২৬০১৩৭৪ 
512)  মাজাফফর আহমদ  মতৃ মহুাঃ এয়াকুব  িদনমজুর ৭ সাতগড় উ র পাড়া  ১৫১৪৭৩২৬০১২৪৭ 
513)  রােসল উ ীন  আ লু আিজম  িদনমজুর ৭ সাতগড় উ র পাড়া  ১৫১৪৭৩২৬০১০৬৭ 
514)  ছােলহা বগম    কামাল উি ন  গৃিহণী ৭ সাতগড় আসকর আলী ১৫১৪৭৩২৬০২৪২৪  
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সওঃ পাড়া  
515)  মাঃ হলাল উি ন  নু ল কিবর  কৃষক ৭ সাতগড় উ র পাড়া  ১৯৮৩১৫১৪৭৩২০০০০৪৮ 
516)  আবলু কােশম  মতৃ হাসমত উ াহ  িদনমজুর ৭ সাতগড় পবূ পাড়া  ১৫১৪৭৩২৬০১১৬৯ 
517)  জাফর আহমদ  মতৃ নু ল বকস ু িদনমজুর ৭ সাতগড় কুলাল পাড়া  ১৫১৪৭৩২৬০১৯২৫ 
518)  কিবর আহমদ  মতৃ আিমন শিরফ  কৃষক ৭ সাতগড় ম ার পাড়া  ১৯৭২১৫১৪৭৩২০০০০১৫ 
519)  ওবাই ল হািকম  টনু ুিময়া  কৃষক ৭ সাতগড় মা ার পাড়া  ১৫১৪৭৩২৬০৩২৭০ 
520)  মা াক আহমদ  আ রু রিশদ িদনমজুর ৭ সাতগড় উ র পাড়া  ১৯৯১১৫১৪৭৩২০০০৪০৮ 
521)  মহুা দ জালাল আহমদ  মহুা দ আ লু হািকম  িদনমজুর ৭ সাতগড় মা ার পাড়া ১৫১৪৭৩২৬০৩২৮০ 
522)  িলটন শীল  বাবলু শীল  িদনমজুর ৭ সাতগড় শীল  ১৯৯২১৫১৪৭৩২০০৩০৯ 
523)  সয়দ আিনসরু রহমান   সয়দ জাফর আহমদ  িদনমজুর  ৭ সাতগড় মৗলভী পাড়া  ১৯৮৪১৫১৪৭৩২৬০১৪০৮ 
524)  রিফক আহমদ  জিলল বকস ু িদনমজুর ৭ সাতগড় বড়েঘানা  ১৫১৪৭৩২৬০৩৭২১ 
525)  িমন ুআ ার  আব ুতােহর  গৃিহণী ৭ সাতগড় বড়েঘানা  ১৫১৪৭৩২৬০৩৩৮২  
526)  লজার বগম  আিজজু াহ  গৃিহণী ৭ সাতগড় পবূ পাড়া  ১৫১৪৭৩২৬০১৬০৭ 
527)  আিছয়া খাতনু  জাফর আহমদ  গৃিহণী ৭ সাতগড় পবূ পাড়া ১৫১৪৭৩২৬০১৭০৬ 
528)  ফিরদা ইয়াছিমন  লাল িময়া  গৃিহণী ৭ সাতগড় কুলাল পাড়া  ১৫১৪৭৩২৬০১৮২৮ 
529)  নািছমা আ ার  নািজম উ ীন  গৃিহণী ৭ সাতগড় পবূ পাড়া ১৫১৪৭৩২৬০১১৭৬ 
530)  সেন আরা বগম  আবলু কােশম  গৃিহণী ৭ সাতগড় পবূ পাড়া ১৫১৪৭৩২৬০১১৭০ 
531)  জসিমন আ ার  শমসলু আলম  গৃিহণী ৭ সাতগড় কুলাল পাড়া  ২০০০১৫১৪৭৩২০১৯০৫৩ 
532)  মাজা ফর আহমদ মতৃ ছােলহ আহমদ কৃষক  ৭ মা ার পাড়া, সাতগড় ১৫১৪৭৩২৬০৩০০৫ 
533)  নু ল আলম আলী আহমদ িদনমজুর  ৭ উ র পাড়া, সাতগড় ১৫১৪৭৩২৬০১০৪৮ 
534)  লয়াকত আলী আলতাফ িময়া ব বসািয়ক  ৭ ম ার পাড়া, সাতগড় ১৫১৪৭৩২৬০৩০৩৭ 
535)  রােশদা বগম নু ল আলম গৃিহণী ৭ উ র পাড়া, সাতগড় ১৫১৪৭৩২৬০১৩৮৮ 
536)  ফির ল আলম মতৃ ফজলরু রহমান কৃষক ৭ উ র পাড়া, সাতগড় ১৫১৪৭৩২৬০১১৯৭ 
537)  হােফজ আহমদ মতৃ সয়দ আহমদ  িদনমজুর ৭ মা ার পাড়া, সাতগড় ১৫১৪৭৩২৬০৩৩২৬  
538)  আব ল ম ান  আব ন নরু  কৃষক ৭ উ র পাড়া, সাতগড় ১৯৮৮১৫১৪৭৩২০০০০৫৯ 
539)  মাঃ ওিহ ল আলম মতৃ  সাদত হাছাইন িদনমজুর ৭ মৗলভী পা. সাতগড় ১৫১৪৭৩২৬০১২৯৯ 
540)  নরূ আলম মতৃ জয়নাল আেবিদন িদনমজুর ৭ মা ার পাড়া, সাতগড় ১৫১৪৭৩২৬০৩২৭৮ 
541)  শিফক আহমদ মতৃ আলশরাফ আলী কৃষক ৭ মা ার পাড়া, সাতগড় ১৫১৪৭৩২৬০৩২৯২ 
542)  মনজুরা বগম মাঃ িফয়ােরা গৃিহণী ৭ বরেঘানা পাড়া, সাতগড় ১৫১৪৭৩২৬০৩৩৮৯ 
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543)  আশরফ িময়া মতৃ আবলু হাছাইন িদনমজুর ৭ মা ার পাড়া, সাতগড় ১৫১৪৭৩২৬০৩২৮৪ 
544)  জাফর আলম মতৃ মাঃ ইসমাঈল কৃষক  ৭ মা ার পাড়া, সাতগড় ১৫১৪৭৩২৬০৩৪৪৩ 
545)  নরু আহমদ আ লু হািকম িদনমজুর ৭ কুলাল পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৫০১৮১৩ 
546)  মাঃ হােসন মতৃ আসহাব িময়া রাজিম ী  ৭ পবূ পাড়া, সাতগড় ১৫১৪৭৩২৬০১২১৭ 
547)  আিমর আহমদ মতৃ ছয় র রহমান িদনমজুর ৭ বরেঘানা, সাতগড় ১৫১৪৭৩২৬০৩৬৩০ 
548)  মেনায়ারা বগম ফলজ কিরম গৃিহণী ৭ কুলাল পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৬০১৬৯৯ 
549)  চােলহা বগম মতৃ ছয় র রহমান গৃিহণী ৭ মা ার পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৬০৩১১৩ 
550)  মাসদু রানা  মতৃ মহ ত আলী  িদনমজুর ৭ মা ার পাড়া, সাতগড় ১৫১৪৭৩২৬০৩৩৬০ 
551)  জিলল বকস ু মতৃ আব ুব র কৃষক ৭ বরেঘানা, সাতগড় ১৫১৪৭৩২৬০৩৩৯০ 
552)  চমন আরা বগম  কালা িময়া  গৃিহণী ৭ সাতগড় কুলাল পাড়া  ১৫১৪৭৩২৬০৩৭৫৩ 
553)  মাছা  জয়নাব বগম  মাঃ ইিদছ  গৃিহণী ৭ সাতগড় মৗলভী পাড়া  ১৫১৪৭৩২৬০১৩৩০ 
554)  সল ুকুমার শীল  অন  কুমার শীল  নািপত  ৭ সাতগড় শীল পাড়া  ১৫১৪৭৩২৬০১২৪৫ 
555)  মাঃ সাইদী  মতৃ শাহাদত হাসাইন  িদনমজুর  ৭ সাতগড় মৗলভী পাড়া ১৫১৪৭৩২৬০১২৮৮ 
556)  বাচা িময়া  মতৃ আজম উ াহ  কৃষক  ৭ সাতগড় কুলাল পাড়া  ১৫১৪৭৩২৬০১৬৯৭ 
557)  সলুাল কাি  শীল  মতৃ িনমাই চরণ শীল  নািপত  ৭ সাতগড় শীল পাড়া  ১৫১৪৭৩২৬০১১১৫ 
558)  িদেলায়ারা বগম  জামাল উ ীন  গৃিহণী ৭ সাতগড় পবূ পাড়া ১৫১৪৭৩২৬০১১৮৫ 
559)  আ লু মােজদ  মতৃ শিফক আহমদ  চাকুরীজীবী  ৭ সাতগড় মৗলভী পাড়া ১৫১৪৭৩২৬০১২৮৭ 
560)  িমনহাজ উ ীন  মতৃ মাঃ ইউসফু  িদনমজুর  ৭ সাতগড় মৗলভী পাড়া ১৫১৪৭৩২৬০১৪৩২ 
561)  গালজার বগম  আ রু রিশদ  গৃিহণী  ৮ নাির া  ১৫১৪৭৩২৬০৭৭২৬ 
562)  নািছমা আ ার  খাইর আহমদ  গৃিহণী ৮ নাির া  ১৫১৪৭৩২৬০৭৯৩৩ 
563)  মাঃ নু ফা  মতৃ আ লু অ দ  িদনমজুর  ৮ নাির া  ১৫১৪৭৩২৬০৭৫১৫ 
564)  হাছন আরা বগম  এ ক ফজললু হক  গৃিহণী ৮ নাির া  ১৫১৪৭৩২৬০৭৫১৩ 
565)  শাহাদত হােছন  আ লু মতলব  িদনমজুর ৮ নাির া  ১৫১৪৭৩২৬০৭৫৩৭ 
566)  জাহা ীর আলম  আব ল সালাম  িদনমজুর ৮ নাির া  ১৫১৪৭৩২৬০৭৬০২ 
567)  মাঃ ফা ক  ওলা িময়া  িদনমজুর ৮ নাির া  ১৫১৪৭৩২৬৭৬১১ 
568)  আেনায়ারা বগম  আবলু হেসন  গৃিহণী ৮ নাির া  ১৫১৪৭৩২৬০৭৬৪৪ 
569)  আ লু মােলক  আ লু আওয়াল  ভ ান চালক  ৮ নাির া  ১৫১৪৭৩২৬০৭৯০৬ 
570)  মিরয়ম খাতনু  রিফকুল ইসলাম  গৃিহণী ৮ নাির া  ১৫১৪৭৩২৬০৭৬৩১  
571)  মঃু আব াহ  আ লু জিলল  িদনমজুর ৮ নাির া  ১৫১৪৭৩২৬০৭৮৭৮ 
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572)  পারভীন আ ার  বাদশা িময়া  গৃিহণী ৮ সাতগড় নয়া পাড়া  ১৫১৪৭৩২৬০২৭৪৪ 
573)  শািহনা আকতার  মতৃ আবলু ম ান  গৃিহণী ৮ সাতগড় নয়া পাড়া ১৫১৪৭৩২৬০২৮৬৬ 
574)  সিকনা বগম  সােহব িময়া  গৃিহণী ৮ সাতগড় পািঠয়াল পাড়া  ১৫১৪৭৩২৬০২১৯২ 
575)  মাতােহরা বগম  কামাল উি ন  গৃিহণী ৮ সাতগড় আ র আলী সওঃ 

পাড়া 
১৫১৪৭৩২৬০২৩৪৭ 

576)  রেহনা আ ার  আেনায়ার হােছন  গৃিহণী ৮ সাতগড় আ র আলী সওঃ 
পাড়া 

১৫১৪৭৩২৬০২৩৬৬ 

577)  রিহমা খাতুন  শখ আহমদ  গৃিহণী ৮ সাতগড় পািঠয়াল পাড়া  ১৫১৪৭৩২৬০২০৭৮ 
578)  আেনায়ার হাসাইন  মাঃ ইসলাম  িদনমজুর ৮ সাতগড় নয়া পাড়া  ১৫১৪৭৩২৬০২০৩৭ 
579)  পরীবালা বড়ুয়া  িচ র ন বড়ুয়া  গৃিহণী ৮ নাির া বড়ুয়া পাড়া  ১৫১৪৭৩২৬০৭৪০০ 
580)  চ া বড়ুয়া  মিনয়া বড়ুয়া  গৃিহণী ৮ নাির া বড়ুয়া পাড়া ১৫১৪৭৩২৬০৭৩৫৭ 
581)  শামসু াহার বগম  বজলরু রহমান  গৃিহণী ৮ নাির া  ১৫১৪৭৩২৬০৭৮১৭ 
582)  আবলু বশর মতৃ আ লু খােলক  িদনমজুর ৮ নাির া ১৫১৪৭৩২৬০৭৮৬৭ 
583)  আ লু রু কাল ু মতৃ এজাহার িময়া  িভ কু  ৮ নাির া  ১৫১৪৭৩২৬০৭৬৯৮ 
584)  সাম ল আলম  মতৃ সু জ িময়া  িদনমজুর ৮ নাির া ১৫১৪৭৩২৬০৭৬৬৭ 
585)  জিহর উি ন  মতৃ জাফর আহমদ  িদনমজুর ৮ নাির া  ১৫১৪৭৩২৬০৭৫১৮ 
586)  আ লু জিলল  আ লু খােলক  িদনমজুর ৮ নাির া ১৫১৪৭৩২৬০৭৯২১ 
587)  আ রু রিহম  মতৃ রাহমত উ াহ  িদনমজুর ৮ নাির া  ১৯৬২১৫১৪৭৩২০০০০০৭ 
588)  খােলদা বগম  আবলু কােশন  গৃিহণী ৮ নাির া ১৯৮৬১৫১৪৭৩২১০১৩৪৪ 
589)  নু াহার  ফেয়জ আহমদ  গৃিহণী ৮ চাঁ া  ১৫১৪৭৩২৬০৬২৩৬ 
590)  ইছমত আরা বগম  গিন আহমদ  গৃিহণী ৮ চাঁ া ১৫১৪৭৩২৬০৬২৩৫ 
591)  নািছর উি ন  খাই াহ  িদনমজুর ৮ চাঁ া  ১৫১৪৭৩২৬০৬১৫৫ 
592)  নু ল কিবর  মতৃ গিন িময়া  িদনমজুর ৮ চাঁ া ১৫১৪৭৩২৬০৬২০৫ 
593)  বিশর আহমদ  মতৃ আ লু জ ার  িদনমজুর ৮ চাঁ া  ১৫১৪৭৩২৬০৬১৯৩ 
594)  িজয়াউর রহমান  কিলমু াহ  িদনমজুর ৮ চাঁ া ১৫১৪৭৩২৬০৭১২৪  
595)  আবলু হােশম  মতৃ নিজর িময়া  িদনমজুর ৮ চাঁ া  ১৫১৪৭৩২৬০৬২২৫ 
596)  মাঃ ইসলাম  মাঃ ই ািহম  িদনমজুর ৮ চাঁ া ১৫১৪৭৩২৬০৭২৩৫ 
597)  শািহন আ ার  মাঃ হলাল উ ীন  গৃিহণী ৮ চাঁ া  ১৫১৪৭৩২৬০৬২২১ 
598)  ম রু আলম  মতৃ মাজাফফর আহমদ  িদনমজুর ৮ চাঁ া ১৫১৪৭৩২৬০৭১৬৩ 
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599)  শিফকুর রহমান  মতৃ সালতান আহমদ  িদনমজুর ৮ নাির া  ১৫১৪৭৩২৬০৭৫৮০ 
600)  আ লু আিজজ  মজুােহর িময়া  িদনমজুর ৮ নাির া  ১৯৮৭১৫১৪৭৩২০০৮৫৭৪ 
601)  রােকয়া বগম  আহমদ কিবর  গৃিহণী ৮ নাির া ১৫১৪৭৩২৬০৭১৬৬ 
602)  নারিগছ আ ার  মাঃ খােন আলম  গৃিহণী  ৮ নাির া  ১৫১৪৭৩২৬০৭৫১২ 
603)  মাঃ সিলম উ ীন  মাঃ সাম ল আলম  িদনমজুর  ৮ নাির া ১৫১৪৭৩২৬০২৯৭০ 
604)  আবদরূ রিশদ  মতৃ রহমত উ াহ  কৃষক  ৮ নাির া ১৫১৪৭৩২৬০২৯৬৫ 
605)  সয়দ আহা দ  শিফক আহমদ  িদনমজুর  ৮ নাির া  ১৫১৪৭৩২৬০২৯৬৩ 
606)  মাঃ আেনায়ার হােসন  মা াক আহমদ  িদনমজুর  ৮ নাির া ১৫১৪৭৩২৬০৭৬৪০ 
607)  শাম াহার  মতৃ আবলু কােশম  িদনমজুর  ৮ নাির া  ১৫১৪৭৩২৬০৭৬২৮ 
608)  রওশন আরা বগম  শিফক আহমদ  গৃিহণী  ৮ সাতগড় আ র আলী সওঃ 

পাড়া  
১৫১৪৭৩২৬০২৩২১ 

609)  ছিলমা খাতনু  আবলু হােসন  গৃিহণী ৮ সাতগড় নয়া পাড়া  ১৫১৪৭৩২৬০২৬৯৭ 
610)  মািবয়া খাতনু  মতৃ শহর মু কু  গৃিহণী ৮ সাতগড় নয়া পাড়া  ১৫১৪৭৩২৬০২৮৮৩ 
611)  ছােলহা বগম  আলী হাছন গৃিহণী ৮ নায়া পাড়া, সাতগড় ১৫১৪৭৩২৬০৩৫৬৪ 
612)  মাঃ ইউসফু কালা িময়া িদনমজুর ৮ পঃ চাঁ া ১৫১৪৭৩২৬০২৯৬৮ 
613)  মাহববুরু রহমান খুল ুিময়া কৃষক ৮ সাতগড় আ র 

আলীসওদগর পাড়া 
১৫১৪৭৩২৬০২৪৮১ 

614)  রওশন আরা বগম িজয়াবলু হক গৃিহণী ৮ সাতগড় আ র 
আলীসওদগর পাড়া 

১৫১৪৭৩২৬০২৪৯৭ 

615)  সাইফুল ইসলাম আব র রহমান িদনমজুর ৮ পািটয়াল পাড়া, সাতগড় ১৫১৪৭৩২৬০২০৯৭ 
616)  সােকরা খাতনু আ লু আিজজ গৃিহণী ৮ পঃ চাঁ া ১৫১৪৭৩২৬০৬০১১ 
617)  সরওয়ার কামাল িসরাজুল ইসলাম িদনমজুর ৮ সাতগড় আ র 

আলীসওদগর পাড়া 
১৫১৪৭৩২৬০২৫০৭ 

618)  মাহা দ আলী আবলু হােসন িদনমজুর ৮ সাতগড় আ র 
আলীসওদগর পাড়া 

১৫১৪৭৩২৬০২৪৯০ 

619)  মাঃ নু ল ইসলাম  মতৃ আব র রিহম  িদনমজুর  ৮ চনুিত িমিরিখল  ১৫১৪৭৩২৮২৮০৪৯  
620)  কামাল উ ীন বিদউর রহমান কৃষক ৮ সাতগড় আ র 

আলীসওদগর পাড়া 
১৫১৪৭৩২৬০২৪৬৮ 

621)  মাঃ শওকত ওসমান জিহর আহমদ িদনমজুর ৮ সাতগড় আ র ১৫১৪৭৩২৬০২৩৩৪ 
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আলীসওদগর পাড়া 
622)  ফােতমা বগম আকাম উ ীন গৃিহণী ৮ সাতগড় আ র 

আলীসওদগর পাড়া 
১৫১৪৭৩২৬০২৪২৭ 

623)  ফেয়জ আহমদ মতৃ আ রু রহমান িদনমজুর ৮ নয়া পাড়া, সাতগড় ১৫১৪৭৩২৬০২৭২১ 
624)  লায়লা বগম শমসলু আলম গৃিহণী ৮ নয়া পাড়া, সাতগড় ১৫১৪৭৩২৬০২৫৭৯ 
625)  িসরাজুল ইসলাম টনু ুিময়া কৃষক ৮ নয়া পাড়া, সাতগড় ১৫১৪৭৩২৬০২৭৯৯ 
626)  আহমদ হাছন মতৃ দান ুিময়া কৃষক ৮ সাতগড় আ র 

আলীসওদগর পাড়া 
১৫১৪৭৩২৬০২৪৬৪ 

627)  আ ার আহমদ মতৃ আব ল হািকম কৃষক ৮ নয়া পাড়া, সাতগড় ১৫১৪৭৩২৬০২৬৮৯ 
628)  মাঃ ইিলয়াছ মতৃ আহমদ িময়া কৃষক ৮ নয়া পাড়া, সাতগড় ১৫১৪৭৩২৬০২৮৩৫ 
629)  কিবর আহমদ আশরফ আলী িদনমজুর  ৮ নয়া পাড়া, সাতগড় ১৫১৪৭৩২৬০২২১০ 
630)  মিরয়ম খাতনু শম  আলম গৃিহণী ৮ নয়া পাড়া, সাতগড় ১৫১৪৭৩২৬০২৬৫৩ 
631)  রিফক আহমদ মতৃ আিজজর রহমান িদনমজুর  ৮ সাতগড় আ র 

আলীসওদগর পাড়া 
১৫১৪৭৩২৬০২৪০৭ 

632)  মাহফুজুর রহমান মতৃ আিমর হামজা িদনমজুর ৮ পািটয়াল পাড়া, চনুিত ১৫১৪৭৩২৬০২১৩১ 
633)  মেনায়ারা বগম  মাঃ ইসলাম  গৃিহণী ৮ পািটয়াল পাড়া, সাতগড়  ১৫১৪৭৩২৬০২৪৭৪ 
634)  আশরফ িময়া মতৃ দান ুিময়া কৃষক ৮ পািটয়াল পাড়া, সাতগড় ১৫১৪৭৩২৬০২১৮৯ 
635)  লায়লা বগম আবলু কােশম  গৃিহণী ৮ চনুিত িমিরিখল  ১৫১৪৭৩২৮২৮১৮৯  
636)  জ া া আ ার  মাঃ আবলু কােশম  গৃিহণী  ৮ চনুিত সিুফনগর  ১৫১৪৭৩২৮২৯৫০৩  
637)  মাঃ মা াক  কিবর আহমদ  িদনমজুর ৮ সাতগড় নয়া পাড়া  ১৫১৪৭৩২৬০২৭০৯ 
638)  নু ল আিমন  জালাল আহমদ  িদনমজুর ৮ সাতগড় নয়া পাড়া ১৫১৪৭৩২৬০২১৮১ 
639)  শমসলু আলম  মতৃ বাদশা িময়া  িদনমজুর ৮ সাতগড় নয়া পাড়া ১৫১৪৭৩২৬০২৮১৮ 
640)  নু ল আলম  িসরাজুল ইসলাম  িদনমজুর ৮ সাতগড় নয়া পাড়া ১৫১৪৭৩২৬০২৫৫৩ 
641)  মাঃ হািকম আলী  আ লু আলীম  িদনমজুর ৮ সাতগড় নয়া পাড়া ১৫১৪৭৩২৬০২৮৫২ 
642)  মনতাজ উ ীন মতৃ কালা িময়া ভ ান চালক  ৯ উ র পানি শা ১৫১৪৭৩২৬০৫২২৯ 
643)  আ লু মােলক মতৃ ইমাম উ ীন কৃষক  ৯ উ র পানি শা ১৫১৪৭৩২৬০৫১৭১ 
644)  মাহা দ আইয়ুব আবলু হােসম কৃষক ৯ উ র পানি শা ১৫১৪৭৩২৬০৫০৭২ 
645)  ইছহাক িময়া র ন আলী কৃষক ৯ উ র পানি শা ১৫১৪৭৩২৬০৫০৭৪ 
646)  রাখাল কাি  দাশ আিম  দাশ িদনমজুর ৯ উ র পানি শা ১৫১৪৭৩২৬০৫২৯৪ 
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647)  মাহা দ বলাল নু ামান িদনমজুর ৯ উ র পানি শা ১৯৯৩১৫১৪৭৩২০০০১৭০ 
648)  হািছনা বগম মেহর আলী গৃিহণী ৯ উ র পানি শা ১৫১৪৭৩২৬০৫২৬৩ 
649)  মাহা দ মছুা সয়দ আহ দ িদনমজুর ৯ উ র পানি শা ১৫১৪৭৩২৬০৫৬২৬ 
650)  আফছার উ ীন মতৃ আবলু বশর িদনমজুর ৯ ম লুার চন, ফারা া ১৫১৪৭৩২৬০৮৩৬২ 
651)  ইছহাক িময়া কাল ুিময়া কৃষক ৯ উ র পানি শা ১৫১৪৭৩২৬০৮৬৩ 
652)  িসরাজ খাতনু মতৃ কিবর আহমদ গৃিহণী ৯ পানি শা ১৫১৪৭৩২৬০০৬৪৫ 
653)  মিতউর রহমান মতৃ ছদর আলী ব বসািয়ক  ৯ উ র পানি শা ১৫১৪৭৩২৬০৫২৯১ 
654)  জাফর আহমদ মতৃ সালতান আহমদ িদনমজুর  ৯ উ র পানি শা ১৫১৪৭৩২৬০৫১২০ 
655)  ছনয়ুারা বগম নু ল আিমন গৃিহণী ৯ ফারা াঁ ১৫১৪৭৩২৬০৮১৪৮ 
656)  শাহা আলম আহমদ হােসন িদনমজুর ৯ উ র পানি শা ১৯৯০১৫১৪৭৩২০০০০০৪ 
657)  শাহা আলম মতৃ মঃু সালাইমান ব বসািয়ক  ৯ উ র পানি শা ১৫১৪৭৩২৬০৫২৭৬ 
658)  শান ু বগম আহমদ হােসন গৃিহণী ৯ উ র পানি শা ১৫১৪৭৩২৬০৫২১২ 
659)  শাহ আলম মতৃ আবলু খাইর িদনমজুর ৯ উ র পানি শা ১৫১৪৭৩২৬০০৬৭৩ 
660)  মেনাআরা বগম মতৃ ঠা া িময়া গৃিহণী ৯ উ র পানি শা ১৫১৪৭৩২৬০৫২১০ 
661)  হােজরা খাতনু নু ল আহমদ গৃিহণী ৯ দি ণ পানি শা ১৫১৪৭৩২৬০০৬১৪ 
662)  নু ল হক গালাম সাবহান কৃষক  ৯ উ র পানি শা ১৫১৪৭৩২৬০৫০২৭ 
663)  হািবয়া খাতনু মাজােহর িময়া গৃিহণী ৯ পানি শা ১৫১৪৭৩২৬০০৬৫১ 
664)  বগম জান মতৃ জয়াবলু হক গৃিহণী ৯ পানি শা ১৫১৪৭৩৬০০৬৮৮ 
665)  রৗশন আ ার আ  ুছালাম গৃিহণী ৯ কুর আলী ১৫১৪৭৩২৬০০৪৩৮ 
666)  শাম ল আলম হাছন আলী চাকুরীজীবী  ৯ উ র পানি শা ১৯৯২১৫১৪৭৩২০০০২৯২ 
667)  শরিমদা আ ার আিমর আহমদ গৃিহণী ৯ উ র পানি শা ১৫১৪৭৩২৬০৫১৩৭ 
668)  আেনায়ার হাছন মতৃ আলী আকবর ব বসািয়ক  ৯ ফারা াঁ, পবূ পাড়া ১৫১৪৭৩২৬০৮৫১৮ 
669)  শােহ আলম কিবর আহমদ িদনমজুর  ৯ হাজীর পাড়া, পানি শা ১৫১৪৭৩২৬০৫৯২৪ 
670)  আব ুমছুা মতৃ নু ল হক িদনমজুর ৯ ম লুার চর, ফারা া ১৫১৪৭৩২৬০৮৩৩৮ 
671)  রেহনা বগম আ লু মানাফ গৃিহণী ৯ ম লুার চর, ফারা া ১৫১৪৭৩২৬০৮৪২৯ 
672)  মঃু বাবলু মঃু মাচা আলী িদনমজুর ৯ পানি শা ১৯৯০১৫১৪৭৩২০০০০৩১ 
673)  মঃু নওশাদ আ লু কােদর িদনমজুর ৯ ফারা াঁ ১৫১৪৭৩২৬০৮৩১৮ 
674)  রােবয়া খাতনু আকবর আহমদ গৃিহণী ৯ ফারা াঁ ১৫১৪৭৩২৬০৮৩৩১ 
675)  আবহুািনফ সািচ িময়া িদনমজুর ৯ ফারা াঁ ১৫১৪৭৩২৬০৮৪৬৩ 
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676)  সিলনা আ ার নজাম উ ীন গৃিহণী ৯ উ র পানি শা ১৫১৪৭৩২৬০৫১১৪ 
677)  শািহনা বগম ওসমান গিণ গৃিহণী ৯ ফারা াঁ ১৫১৪৭৩২৬০৮১৩৪ 
678)  িদলয়ুারা বগম মাহা দ ইসমাইল গৃিহণী ৯ উ র পানি শা ১৫১৪৭৩২৬০৫৫০৪ 
679)  লাকমান হাকীম মৃত মিফজুল রহমান িদনমজুর ৯ ফারা াঁ ১৫১৪৭৩২৬০৮২৪১ 
680)  ওমর আলী মতৃ নিজর আহমদ কৃষক  ৯ পানি শা ১৫১৪৭৩২৬০৫৭৮৬ 
681)  ফােতমা বগম আলমগীর গৃিহণী ৯ উ র পানি শা ১৫১৪৭৩২৬০৫৫৪৮ 
682)  চমন খাতনু আবলু হােসম গৃিহণী ৯ উ র পানি শা ১৫১৪৭৩২৬০৫০০৫ 
683)  আ লু আলম মতৃ ন ুিময়া ব বসািয়ক  ৯ উ র পানি শা ১৫১৪৭৩২৬০৫৪২৯ 
684)  আ লু মতলব ইমাম শরীফ িদনমজুর ৯ উ র পানি শা ১৫১৪৭৩২৬০৫৫১৩ 
685)  আব ুতােহর ফজুর রহমান ির া চালক  ৯ পানি শা ১৫১৪৭৩২৬০৫৩৯৬ 
686)  নরু আয়শা বগম ছােল আহমদ গৃিহণী ৯ উ র পানি শা ১৫১৪৭৩২৬০৫৫১৬ 
687)  আবলু হােশম মতৃ সালতাণ আহমদ িদনমজুর ৯ ফারা াঁ ১৫১৪৭৩২৬০০১০৪ 
688)  মঃু এয়াকুব আলী মতৃ জালাল আহমদ কৃষক  ৯ ফারা াঁ ১৫১৪৭৩২৬০০২৪০ 
689)  আশরাফ িময়া মতৃ দান ুিময়া কৃষক ৯ ফারা াঁ ১৫১৪৭৩২৬০০৩০৯ 
690)  জ ত আরা বগম বাবলু আবছার গৃিহণী ৯ উ র পানি শা ১৫১৪৭৩২৬০৫৫৬৩ 
691)  জািকর হাছাইন খাইর আহমদ ির া চালক ৯ ফারা াঁ ১৫১৪৭৩২৬০০৩৪২ 
692)  জা াত আরা বগম  আলতাফ িময়া  গৃিহণী ৯ পানি শা/ফাের া  ১৫১৪৭৮০০৩১১৬৮ 
693)  করম আলী  মাহর আলী  কৃষক  ৯ উ র পানি শা  ১৫১৪৭৩২৬০৫০৪৫ 
694)  জামাল হাছাইন  মতৃ কাল ুিময়া  কৃষক  ৯ ফাের া  ১৫১৪৭৩২৬০০১১৪ 
695)  আেনায়ারা বগম  মাহা দ পঠান গৃিহণী ৯ ফাের া  ১৫১৪৭৩২৬০০০৪৩ 
696)  িদল ুআরা বগম  গালাম কােদর  গৃিহণী ৯ পানি শা মন পাড়া  ১৫১৪৭৩২৬০০৫৩৪ 
697)  আ লু মা ান  মাজােহর িময়া  কৃষক ৯ পানি শা মন পাড়া ১৫১৪৭৩২৬০০৬৬৩ 
698)  জা াত আরা বগম  মাহা দ হািবব উ াজ  গৃিহণী ৯ ফাের া দঃ পাড়া  ১৫১৪৭৩২৬০০০৬৮ 
699)  আেরফা বগম  মা াক আহমদ  গৃিহণী ৯ পানি শা মন পাড়া ১৫১৪৭৩২৬০০৬৩৯ 
700)  নািছমা বগম  নু ল আলম  গৃিহণী ৯ পানি শা হাজী পাড়া  ১৫১৪৭৩২৬০৫৭৩৮ 
701)  ছারা বগম  ফজরন  গৃিহণী ৯ পানি শা উ র পাড়া  ১৫১৪৭৩২৬০৫৩৯৫  
702)  নুর বগম  মতৃ ইউনছু  গৃিহণী ৯ ফাের া  ১৫১৪৭৩২৬০৮৫৫৫  
703)  হাসেন আরা বগম  মাহা দ মছুা  গৃিহণী ৯ উ র পানি শা ১৫১৪৭৩২৬০৫৬১৭ 
704)  শাহীনা আ ার  শমস ুআলম  গৃিহণী ৯ পানি শা মহাজন পাড়া ১৫১৪৭৩২৬০৫৫৩৭ 
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705)  মাহা দ আলী  আলতাফ িময়া  িদনমজুর  ৯ পানি শা মন পাড়া ১৫১৪৭৩২৬০০৬০৭ 
706)  মমতাজ বগম  আ  ুছালাম  গৃিহণী ৯ পানি শা হাজী পাড়া ১৫১৪৭৩২৬০৫৭৪২ 
707)  িমজানরু রহমান  জামাল উি ন  িদনমজুর ৯ পানি শা  ১৯৮৫১৫১৪৭৩২০০৬৫৫৯ 
708)  রাহমত উ াহ  মতৃ বাচা িময়া  িদনমজুর ৯ ফাের া ম লুার চর  ১৫১৪৭৩২৬০০৪৫৯ 
709)  আেনায়ারা বগম আ লু খােলক  গৃিহণী ৯ ফাের া ম লুার চর ১৫১৪৭৩২৬০৮৩১৬ 

710)  রােশদা বগম  নু ল কিবর  গৃিহণী ৯ পানি শা উ র পাড়া  ১৫১৪৭৩২৬০৫৪৯৬ 
711)  হাই ীচা  কামাল উ ীন  গৃিহণী ৯ উ র পানি শা ১৫১৪৭৩২৬০৫২০৮ 

712)  মাঃ লাকমান  হািববরু রহমান  িদনমজুর ৯ উ র পানি শা ১৫১৪৭৩২৬০৫২৮০ 

713)  সাম াহার  আহমদ কিবর  গৃিহণী ৯ পানি শা হাজী পাড়া ১৫১৪৭৩২৬০৫৮০৬ 
714)  মাহেছনা বগম  মতৃ নু ফা  গৃিহণী ৯ পানি শা উ র পাড়া ১৫১৪৭৩২৬০৫৪৫৫ 
715)  কুন উি ন  জালাল আহমদ  িদনমজুর  ৯ পানি শা  ১৯৯৪১৫১৪৭৩২১০০২৫৫ 
716)  ইসমত আরা বগম  মাহা দ আমান উ াহ  গৃিহণী ৯ ফাের া  ১৫১৪৭৩২৬০৫৬৮৩ 
717)  জামাল উ ীন  জাফর আহমদ  কৃষক  ৯ পানি শা উ র পাড়া ১৫১৪৭৩২৬০৫৪৫২ 
718)  মাইমনুা আকতার  নু ল আলম  গৃিহণী ৯ উ র পানি শা ১৫১৪৭৩২৬০৫০৯৮ 
719)  হােলদা বগম  নিজর আহমদ  গৃিহণী ৯ উ র পানি শা ১৫১৪৭৩২৬০৫১৩৯ 
720)  আব ল গফুর  মাঃ মাছা আলী  িদনমজুর ৯ পানি শা  ১৯৯১১৫১৪৭৩২০০০০৯৩ 

 


