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হত দির�� ও �ঃ�েদর মােঝ �� �ে� খা�শ� িবতরেনর অ�ািধকার তািলকা 

 
�/নং নাম িপতা/�ামী �পশা আইিড নং ওয়াড � �াম 
০১ �সিলম �ত মিফজ উ�া �িমক ৫১১৪৩৪০৭৩৩৭৭৯ ০৭ বটতলী 
০২ মেনায়ারা �বগম আব�ল ম�ান �িহনী ৫১১৪৩৪০৭৩৩৭৯৭ ০৭ বটতলী 
০৩ আলমগীর �হােসন আ�াছ িময়া �ষক ৫১১৪৩৪০৭৩৩৮৬৪ ০৭ বটতলী 
০৪ ইসমাইল �হােসন �র ইসলাম িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৭৩৩৭৬০ ০৭ বটতলী 
০৫ কা� িময়া �ত ধ� িময়া �িমক ৫১১৪৩৪০৭৩৩৭৫৮ ০৭ বটতলী 
০৬ �মাঃ আলম �হােসন �মাঃ শাহাব উি�ন 

�খাকন 
�ষক ৫১১৪৩৪০৭৩৩ ০৭ বটতলী 

০৭ আলী আহ�দ মিফজ উ� িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৭৩৩৭৮০ ০৭ বটতলী 
০৮ ফােতমা আব�ল সিহদ �িহনী ৫১১৪৩৪০৭৩৩৪৫৩ ০৭ বটতলী 
০৯ আেনায়ার আ�ল কালাম �িমক ৫১১৪৩৪০৭০১৩০ ০৭ বটতলী 
১০ �মাঃ আ�ল কালাম �ত �ছলামত উ�া �ষক ৫১১৪৩৪০০০০০০১ ০৭ বটতলী 
১১ �মাঃ আব�ল হািমদ �ত আ� তােহর িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৭৩৩৪৯৯ ০৭ বটতলী 
১২ �মাঃ মািনক িময়া জয়নাল আবদীন �িমক ৫১১৪৩৪০৭৩৩৮১২ ০৭ বটতলী 
১৩ �মাঃ আ� িময়া �ত �মাহা�দ উ�া �ষক ৫১১৪৩৪০৭৩৩৮০৪ ০৭ বটতলী 
১৪ শাম�ন নাহার �ত আব�ল ম�ান িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৭৩৩৫৮৫ ০৭ বটতলী 
১৫ �ন�র আহ�দ �ত �লতান আহ�দ �িমক ৫১১৪৩৪০৬৫১২০৯ ০৭ বটতলী 
১৬ র�প বান সােলহ উি�ন �ষক ৫১১৪৩৪০৭৩৩৪২৫ ০৭ বটতলী 
১৭ আলী হায়দার মিমন উ�া িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৭৩৪১৫৫ ০৭ বটতলী 
১৮ আ�াফ  আলী মিফজ উ�া �িমক ৫১১৪৩৪০৭৩৩৪৬৯ ০৭ বটতলী 
১৯ কিবর �হােসন �ত ছােয়দ উ�া �ষক ৫১১৪৩৪০৭৩৩৮৩১ ০৭ বটতলী 
২০ আেয়শা �বগম আলী আহ�দ �িহনী ৫১১৪৩৪০৭৩৩৮৯৪ ০৭ বটতলী 
২১ �মাঃেবল�াল �হােসন �ত আ: স�ার �িমক ৫১১৪৩৪০০০০০১৬ ০৭ বটতলী 
২২ জাহা�ীর আলম রিফক উ�া �ষক ৫১১৪৩৪০৭৩৩৭৭০ ০৭ বটতলী 
২৩ কিবর �হােসন �র আলম িদন ম�র ৫১১৪৩৪০০০০১৫৩ ০৭ বটতলী 
২৪ �খরেশদ আলম �ত �র জামান �িমক ৫১১৪৩৪০৭৩৩৮৬৭ ০৭ বটতলী 
২৫ �মাঃ ইউ�ফ �ত আকার��ামান �ষক ৫১১৪৩৪০৭৩৩৫২৮ ০৭ বটতলী 
২৬ িরনা আ�ার কামাল �হােসন �িহনী ৫১১৪৩৪০৭৩৩৮৪৩ ০৭ বটতলী 
২৭ �মাঃ জিহর উি�ন হােফজ আহ�দ �িমক ৫১১৪৩৪০৭৩৩৪৪৩ ০৭ বটতলী 
২৮ মারফত উ�া �ত মম�াজ িময়া �ষক ৫১১৪৩৪০৭৩৩৫৭৯ ০৭ বটতলী 
২৯ বাব� আব�ল িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৬৫৪৮৭২ ০৭ বটতলী 
৩০ হােফজা খা�ন আ�ল কােশম �িহনী ৫১১৪৩৪০৭৩৩৫০৯ ০৭ বটতলী 
৩১ �মাঃ আ�ল বাসার �ত �মাঃ বিশর উ�া �িমক ৫১১৪৩৪০৭৩৩১৫৯ ০৭ বটতলী 
৩২ ছিকনা �বগম �মাঃ ফার�ক �িহনী ৫১১৪৩৪০৭৩৩২৩৯ ০৭ বটতলী 
৩৩ আব�স সা�ার �ত আব�ল আিজজ �িমক ৫১১৪৩৪০৭৩৩৫৭১ ০৭ বটতলী 
৩৪ আলী আহ�দ �ত এবাদ উ�া �ষক ৫১১৪৩৪০৭৩৩২৫১ ০৭ বটতলী 
৩৫ ফােতমা �বগম হািফজ উ�া িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৭৩৩২৫ ০৭ বটতলী 
৩৬ আরতী রানী দাস রমনী চ� দাস �িমক ৫১১৪৩৪০৭৩৩৩৩৮ ০৭ বটতলী 
৩৭ রতন চ� �দ �র� লাল �দ �ষক ৫১১৪৩৪০৭৩৩০৭৭ ০৭ বটতলী 
৩৮ আলমগীর �হােসন �র �হােসন িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৭৩৩৩০২ ০৭ বটতলী 
৩৯ ফজ�ল কিরম �ত মহরম আলী �িমক ৫১১৪৩৪০৭৩৩৩৬৫ ০৭ বটতলী 
৪০ নািগ �স আ�ার �সিলম �ষক ৫১১৪৩৪০৭৩৩৮৫২ ০৭ বটতলী 
৪১ আব�ল মিজদ আব�ল ম�ান িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৭৩৩৬৮৭ ০৭ বটতলী 
৪২ আেনায়ারা �বগম �মাঃ িনজাম �িমক ৫১১৪৩৪০৭৩৩৩৯৮ ০৭ বটতলী 
৪৩ �মাঃ িলটন �ত �মাঃ মিমন উ�া �ষক ৫১১৪৩৪০৭৩৩৬৯১ ০৭ বটতলী 
৪৪ �খারেশদ আলম রিফক উ�া িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৭৩৩৬৮১ ০৭ বটতলী 
৪৫ �ামল চ� হির �ষন �িমক ৫১১৪৩৪০৭৩৩৬১৯ ০৭ বটতলী 
৪৬ জামাল �ত আব�ল ম�ান �ষক ৫১১৪৩৪০৭৩৩৮১০ ০৭ বটতলী 
৪৭ �মাঃ মা��র রিশদ �র �মাহা�দ িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৭৩৩১৪১ ০৭ বটতলী 
৪৮ �খারেশদ আলম হাছান আহ�দ �িমক ৫১১৪৩৪০৭৩৪২৮০ ০৭ বটতলী 



৪৯ জিসম উি�ন �ত �মাঃ জিহর �ষক ৫১১৪৩৪০৭৩৩৪১৬ ০৭ বটতলী 
৫০ িশপন চ� �েরশ চ� িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৭৩৩৬৫৫ ০৭ বটতলী 
৫১ মেনায়ারা �বগম �মাঃ ই�ািহম �িমক ৫১১৪৩৪০০০০০৭৮ ০৭ বটতলী 
৫২ আ�ল িছি�ক �ত সাম�ল হক �ষক ৫১১৪৩৪০৭৩৩৯৫১ ০৭ বটতলী 
৫৩ �মাঃ �র �মাহা�দ ফজ�র রহমান িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৭৩৩৩২৩ ০৭ বটতলী 
৫৪ �ষণ �ত িবেনাদ �িমক ৫১১৪৩৪০৭৩৩৩২৩ ০৭ বটতলী 
৫৫ �মাঃ হািনফ �ত ইি�স িময়া �ষক ৫১১৪৩৪০৭৩৩৩৬০ ০৭ বটতলী 
৫৬ আব�ল মিতন আব�ল ম�ান িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৭৩৩৪৮৭ ০৭ বটতলী 
৫৭ �মােমনা খা�ন �ত মিমন উ�া �িহনী ৫১১৪৩৪০৭৩৩০৯৭ ০৭ বটতলী 
৫৮ �র নবী �ছয়দ আলী �িমক ৫১১৪৩৪০৭৩৩৪৬২ ০৭ বটতলী 
৫৯ �তাফােয়ল আহ�দ �ত সািবদ িময়া �ষক ৫১১৪৩৪০৭৩৩১৩৬ ০৭ বটতলী 
৬০ �মাঃ আব�ল সিহদ �ত ছািবর িময়া িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৭৩৩০০৩ ০৭ বটতলী 
৬১ �সতারা �বগম আব�স সা�ার �িমক ৫১১৪৩৪০৭৩৩৪১৫ ০৭ বটতলী 
৬২ �মাঃ মিহন উি�ন �মাঃ র��ল আিমন �ষক ৫১১৪৩৪০৭৩৩৪১৮ ০৭ বটতলী 
৬৩ �মাহা�দ �লাল �ত �ক�ল আহ�দ িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৭৩৩১৩১ ০৭ বটতলী 
৬৪ �র নাহার �বগম �মাঃ �র নবী �িমক ৫১১৪৩৪০৭৩৩১৪৪ ০৭ বটতলী 
৬৫ মমতাজ �বগম �মাঃ কামাল �হােসন �ষক ৫১১৪৩৪০৭৩৩১৪৯ ০৭ বটতলী 
৬৬ রােছল অিজ উ�া িদন ম�র ৫১১৪৩৪০০০০৭৯৩ ০৭ বটতলী 
৬৭ মাক�দ রহমান �ত আিজজ উ�া �িমক ৫১১৪৩৪০৭৩২৭৭৪ ০৭ বটতলী 
৬৮ তাজ নাহার �বগম আব�স সা�ার �ষক ৫১১৪৩৪০৭৩৩৮৩৪ ০৭ বটতলী 
৬৯ সিফক উ�া �ত হািফজ উ�া িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৭৩৩০৩৭ ০৭ বটতলী 
৭০ �হাসেনয়ারা �বগম মিফজ উ�া �িমক ৫১১৪৩৪০৭৩৩৩৪৬ ০৭ বটতলী 
৭১ �মাঃ ফজল কিরম �ত আহ�দ উ�া �ষক ৫১১৪৩৪০৭৩৩৮৪১ ০৭ বরপাড়া 
৭২ আেয়শা �বগম �ত �বল�াল �হােসন িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৭৩৩৩১০ ০৭ বরপাড়া 
৭৩ �জসিমন আ�ার �ত আব�ল ওয়া�ধ �িমক ৫১১৪৩৪০৬৫৪৮৮৩ ০৮ বটতলী 
৭৪ হাজরা �বগম ইউ�ফ �ষক ৫১১৪৩৪০৬৫০০৬২ ০৮ নরিসংহ�র 
৭৫ িবিব �র জাহান আব�ল সিহদ িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৬৫০১৪৮ ০৮ নরিসংহ�র 
৭৬ �মাঃ কিবর �ত ফজল কিরম �িমক ৫১১৪৩৪০৬৫১৪০৬ ০৮ বটতলী 
৭৭ আেলয়া �বগম �ত ফজর আলী �ষক ৫১১৪৩৪০০৩৮৯৫৯ ০৮ নরিসংহ�র 
৭৮ �র �মাহা�দ �ত আছলাম িময়া িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৬৫১৪৩২ ০৮ বটতলী 
৭৯ �রােকয়া �বগম �ত মিমন উ�া �িমক ৫১১৪৩৪০৬৫১৮৩৮ ০৮ করইতলা 
৮০ �মাঃ ইসমাইল �ত ই�ািহম �ষক ৫১১৪৩৪০৬৫১৮৩৮ ০৮ বটতলী 
৮১ র�িবন �বগম �ত আজহার িময়া িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৬৫১৭৯১ ০৮ বটতলী 
৮২ আব�র রিশদ আ� তােহর �িমক ৫১১৪৩৪০৭৩৪৭৪০ ০৮ বটতলী 
৮৩ �ি� �বগম আ� তােহর �ষক ৫১১৪৩৪০০৩৬০৯৮ ০৮ করইতলা 
৮৪ রিহমা �বগম আিজ�র রহমান িদন ম�র ৫১১৪৩৪০০০৪৯৭৫ ০৮ বটতলী 
৮৫ �র�ল ইসলাম �ত িছি�ক উ�া �িমক ৫১১৪৩৪০৬৫০৬৬৯ ০৮ করইতলা 
৮৬ �মাঃ �গাফরান �ত �র �মাহা�দ �ষক ৫১১৪৩৪০৬৫৩৭০৩ ০৮ করইতলা 
৮৭ িবউ� �বগম �ত জাফর আহেমদ িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৭২৯০০৯ ০৮ করইতলা 
৮৮ মা��র রিশদ �ত আব�র রিকব �িমক ৫১১৪৩৪০৬৫৩১২৩ ০৮ বটতলী 
৮৯ মিরয়ম �বগম �সয়দ আহে�দ �ষক ৫১১৪৩৪০৫৫০৫৮৩ ০৮ করইতলা 
৯০ হাজরা �বগম �ক�ল আহে�দ িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৬৫১৯১৮ ০৮ বটতলী 
৯১ রমজনী �বগম আজম আলী �িমক ৫১১৪৩৪০৭৩৪৬৩০ ০৮ করইতলা 
৯২ �র �মাহা�দ আছলাম িময়া �ষক ৫১১৪৩৪০৬৫১৪৩২ ০৮ বটতলী 
৯৩ মারজাহান �বগম সিফক উ�া িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৬৫১৭৮১ ০৮ বটতলী 
৯৪ ফােতমা �বগম �মাঃ ইউ�ফ �িমক ৫১১৪৩৪০৬৫৩১০৭ ০৮ বটতলী 
৯৫ �র �মাহা�দ মিজ�ল হক �ষক ৫১১৪৩৪০৬৫১০৫৩ ০৮ করইতলা 
৯৬ �মাঃ ইসমাইল রহমত উ�া িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৭৩৪৭১৯ ০৮ বটতলী 
৯৭ �দেলয়ার �হােসন �মাঃ িসরাজ �িমক ৫১১৪৩৪০৬৫০৬৫৬ ০৮ করইতলা 
৯৮ �র আলম আিজজ উ�া �ষক ০৩১০৪৩১২৫৫৩৫৮ ০৮ নরিসংহ�র 
৯৯ �র�ল আিমন রহমত উ�া িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৭৩৪৮২৩ ০৮ বটতলী 
১০০ ফােতমা �বগম ম�ান �িমক ৫১১৪৩৪০৬৫০৯৪৪ ০৮ নরিসংহ�র 
১০১ আ�ল বাসার �ত জেবদ উ�া �ষক ৫১১৪৩৪০৬৫০৩১৯ ০৮ নরিসংহ�র 
১০২ র��ল আিমন জালাল আহ�দ িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৬৫১৭৪৫ ০৮ বটতলী 
১০৩ আব�ল হািকম �ত খােয়র উ�া �িমক ৫১১৪৩৪০০০০০২১ ০৮ বটতলী 



১০৪ মিনর �হােসন �ত ননা িময়া �ষক ৫১১৪৩৪০৬৫১১৩২ ০৮ করইতলা 
১০৫ �মাহেছনা �বগম আহ�দ উ�া িদন ম�র ৫১১৪৩৪০০৩৮৯৪৮২ ০৮ নরিসংহ�র 
১০৬ �মাঃ আ�ল কালাম �ত �মাঃ �জা িময়া �িমক ৫১১৪৩৪০১২৩৬৫২৬ ০৮ নরিসংহ�র 
১০৭ আেনায়ারা �বগম �হােসন আহমমদ �ষক ৫১১৪৩৪০৬৫১৮১১ ০৮ বটতলী 
১০৮ পারেভজ �হােসন আঃ মােলক িদন ম�র ৫১১৪৩৪০০৩৬০৬ ০৮ করইতলা 
১০৯ �রৗশন আ�ার কিরম �িমক ৫১১৪৩৪০৬৫০৩০৯ ০৮ নরিসংহ�র 
১১০ সিহদা �বগম আ� তােহর �ষক ৫১১৪৩৪০০৬৫১১৭৬ ০৮ বটতলী 
১১১ সাম�র নাহার িসরাজ িময়া িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৬৫০৯৫৩ ০৮ নরিসংহ�র 
১১২ জীবেনর �নছা �ত আ� িছি�ক �িমক ৫১১৪৩৪০৬৫০৯৫০ ০৮ নরিসংহ�র 
১১৩ ছিল উি�ন �মাঃ সবিফ উ�া �ষক ৫১১৪৩৪০৬৫০৭৭৪ ০৮ করইতলা 
১১৪ �মাঃ �মন �ত হাসমত উ�া িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৬৫০১২৮ ০৮ নরিসংহ�র 
১১৫ মা�েনর রিশদ �ত আ: হািমদ �িমক ৫১১৪৩৪০৬৫০২২ ০৮ করইতলা 
১১৬ ইসমাইল �হােসন ওবােয়দ উ�া �ষক ৫১১৪৩৪০৬৫০২৬৯ ০৮ নরিসংহ�র 
১১৭ রােবয়া �বগম র��ল ইমন িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৬৫৪৮১৮ ০৮ বটতলী 
১১৮ আব�র রব �ত ইমরান আলী �িমক ৫১১৪৩৪০৬৫৩১২৭ ০৮ বটতলী 
১১৯ আেমনা �বগম �র জামান �িহনী ৫১১৪৩৪০৬৫০৫০৯ ০৮ করইতলা 
১২০ �বল�াল �হােসন �ত �মাস�ফা �িমক ৫১১৪৩৪০৬৫০৫৩৬ ০৮ করইতলা 
১২১ �রািজনা �বগম আহ�দ উ�া �ষক ৫১১৪৩৪০৬৫১১৫৬ ০৮ করইতলা 
১২২ �র আলম �ত আ: লিতফ িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৬৫০৪২১ ০৮ করইতলা 
১২৩ �নহার আ�ল কালাম �িমক ৫১১৪৩৪০৬৫০৪৩৭ ০৮ করইতলা 
১২৪ �র�ল ইমন হাসমত খ� �ষক ৫১১৪৩৪০৭৩৪৬২০ ০৮ করইতলা 
১২৫ �মাঃ ফার�ক �হােসন আব�ল কােদর িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৭৩৪৬০২ ০৮ করইতলা 
১২৬ �সয়দ আহে�দ �ত সাম�ল হক �িমক ৫১১৪৩৪০৬৫০০৭০ ০৮ নরিসংহ�র 
১২৭ �র�ল আিমন �ত আব�ল হক �ষক ৫১১৪৩৪০৭৩৪৯৭৮ ০৮ করইতলা 
১২৮ আব�ল মােলক �সকাম�র িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৭২৮৪৬৮ ০৫ দিজ�পাড়া 
১২৯ �িজয়া �বগম আ�ল কালাম �িমক ৫১১৪৩৪০৯০০৬৫৩ ০৩ �রাম�র 
১৩০ হািছনা �বগম আব�র রিহম �ষক ৫১১৪৩৪০৮৯৯৩৮৫ ০৩ রমারিখল 
১৩১ আলী আহ�দ �ত নবী উ�া িদন ম�র ৫১১৪৩৪০০৬৯৫৪৯ ০৩ রমারিখল 
১৩২ �রােকয়া �বগম আ� ছােয়দ �িমক ৫১১৪৩৪০০৬৯৫৪৪ ০৩ রমারিখল 
১৩৩ �েরর জাহান মিফ�ল হক �ষক ৫১১৪৩৪০০৬৯৫৭০ ০৩ রমারিখল 
১৩৪ পার�ল �বগম আব�ল বােতন িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৮৯৮৭৫২ ০১ বড়ািলয়া 
১৩৫ �পয়ারা �বগম আব�র রব �িমক ৫১১৪৩৪০৮৯৮৪৭২ ০১ বড়ািলয়া 
১৩৬ �মাঃ �সিলম �ত ইউ�ছ িময়া �ষক ৫১১৪৩৪০০০০০৪০ ০১ বড়ািলয়া 
১৩৭ আলী �হােসন নিজর �ম��রী িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৭২৮১৭৩  দ�পাড়া 
১৩৮ মিফ�ল হক খিল�র রহমান �িমক ৫১১৪৩৪০০৬৯৫৭১ ০৩ রমারিখল 
১৩৯ শাহানাজ �মাঃ আজাদ �ষক ৫১১৪৩৪০০০০২১৯ ০৩ রমারিখল 
১৪০ �মাঃ জেবদ উ�া �সয়দ উ�া ্ িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৮৯৯০৭৫ ০৩ রমারিখল 
১৪১ �র�ল আিমন �ত আব�ল কিরম �িমক ৫১১৪৩৪০৮৯৯৭৭৫ ০৩ রমারিখল 
১৪২ শাহজাহান �র�প আ�ল কালাম �ষক ৫১১৪৩৪০৬৫৪৭৬৫ ০৩ রমারিখল 
১৪৩ �সাহাগ �হােসন �র ইসলাম িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৮৯৭৬৯৫ ০১ বড়ািলয়া 
১৪৪ আিমর �হােসন �ত বিদ উ�ামান �িমক ৫১১৪৩৪০৮৯৭৫৩৪ ০১ বড়ািলয়া 
১৪৫ সােলহা খা�ন মমতাজ উি�ন �ষক ৫১১৪৩৪৮৯৭২৩৩ ০১ বড়ািলয়া 
১৪৬ শহীন আ�ার হািনফ িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৮৯৭১০৯ ০১ বড়ািলয়া 
১৪৭ মিরয়ম �বগম �খারেশদ �িমক ৫১১৪৩৪০০০৩১৫ ০১ বড়ািলয়া 
১৪৮ িসরা�ল হক �র��া �ি� �ষক ৫১১৪৩৪৮৯৬২৮১ ০১ বড়ািলয়া 
১৪৯ আব�র রিহম র��ল আিমন িদন ম�র ৫১১৪৩৪০০০০০২৪ ০১ বড়ািলয়া 
১৫০ চিকনা �বগম আ�ল কালাম �িমক ৫১১৪৩৪০৮৯৭১৭৮ ০১ বড়ািলয়া 
১৫১ সামসন নাহার হািফজ উ�া �ষক ৫১১৪৩৪০৬৫৪৫১৮ ০১ বড়ািলয়া 
১৫২ �মা�ন কর�িলর �নছা িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৬৫৪৪৩ ০১ বড়ািলয়া 
১৫৩ শাহ আলম আব�ল গিন �িমক ৫১১৪৩৪০৮৯৬৫১১ ০১ বড়ািলয়া 
১৫৪ আব�ল ওহাব বিদ উ�ামান �ষক ৫১১৪৩৪০৮৯৭৯৭৪ ০১ বড়ািলয়া 
১৫৫ �মাঃ সিহদ উ�া আব�র রহমান িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৮৯৭১৬৩ ০১ বড়ািলয়া 
১৫৬ সাজ �বগম আিমর �হােসন �িমক ৫১১৪৩৪০৮৩৭৩৭৩ ০১ বড়ািলয়া 
১৫৭ গাজী নািজম উি�ন আব�ল কিরম �ষক ৫১১৪৩৪০৮৯৭২২৮ ০১ বড়ািলয়া 
১৫৮ ইসমাইল �হােসন আকাছ িময়া িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৮৯৭৬১৫ ০১ বড়ািলয়া 



১৫৯ ফােতমা খা�ন �বলাল �িমক ৫১১৪৩৪০৮৯৬৩৯৭ ০১ বড়ািলয়া 
১৬০ �নহার আ�ার ইউ�ফ আলী �ষক ৫১১৪৩৪০৮৯৭৯৯৩ ০১ বড়ািলয়া 
১৬১ নািসমা আ�ার মাহ��র রহমান িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৮৯৬০৬০ ০১ বড়ািলয়া 
১৬২ িবউ� আ�ার আেনায়ার �হােসন �িমক ৫১১৪৩৪০৮৯৮০০০ ০১ বড়ািলয়া 
১৬৩ �হাসেনয়ারা �বগম আলম �ষক ৫১১৪৩৪০৮৯৭৫০৪ ০১ বড়ািলয়া 
১৬৪ সিহ�ল ইসলাম হািফজ উ�া িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৮৯৬০৬৬ ০১ বড়ািলয়া 
১৬৫ �ৎ�র রহমান আেনায়ার উ�া �িমক ৫১১৪৩৪০৮৯৬১৪৪ ০১ বড়ািলয়া 
১৬৭ খােলদ আেনায়ার �ষক ৫১১৪৩৪০৮৯৬৭৪৯ ০১ বড়ািলয়া 
১৬৮ কাজল আিমর �হােসন িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৪৩৮৯৭৫ ০১ বড়ািলয়া 
১৬৯ �সিলনা আকতার আলমগীর �হােসন �িমক ৫১১৪৩৪০৮৯৭৯৩৩ ০১ বড়ািলয়া 
১৭০ হার��র রিশদ এিতম আলী �ষক ৫১১৪৩৪০৮৯৭৭৫৭ ০১ বড়ািলয়া 
১৭১ মারজান িসরাজ িময়া িদন ম�র ৫১১৪৩৪০০০০১০৫ ০১ বড়ািলয়া 
১৭২ হাজরা �বগম আ�ল কালম �িমক ৫১১৪৩৪০৮৯৭৯৪৩ ০১ বড়ািলয়া 
১৭৩ মেনার�জন �ঞ র�জন �ষক ৫১১৪৩৪০৮৯৬৬১১ ০১ বড়ািলয়া 
১৭৪ কাজী ইউ�ফ কাজী �গাপলান িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৮৯৬৫৪০ ০১ বড়ািলয়া 
১৭৫ হার�ন ফজ�র রহমান �িমক ৫১১৪৩৪০৮৯৬৫৫৯ ০১ বড়ািলয়া 
১৭৬ �পয়ারা �বগম আ�ল বাসার �ষক ৫১১৪৩৪০৮৯৭২৫৪ ০১ বড়ািলয়া 
১৭৭ জিহর আলম আব�র রব িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৮৯৬৪২৪ ০১ বড়ািলয়া 
১৭৮ জািবকর �হােসন আব�ল জববার �িমক ৫১১৪৩৪০৮৯৭৫১৪ ০১ বড়ািলয়া 
১৭৯ কিবর �হােসন সােলহ আহ�দ �ষক ৫১১৪৩৪০০০০০০১৩ ০১ বড়ািলয়া 
১৮০ আেয়শা �বগম সিফক উ�া িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৮৯৭৬০৪ ০১ বড়ািলয়া 
১৮১ কমলা আ�ার �লাল �িমক ৫১১৪৩৪০৮৯৭৭৯২ ০১ বড়ািলয়া 
১৮২ আ�ল বাসার আ�ল �হােসন �িমক ৫১১৪৩৪০৬৫৪৫৫১৪ ০১ বড়ািলয়া 
১৮৩ �বল�াল �হােসন ফজল কিরম �িমক ৫১১৪৩৪০৬৫৪৫৫১৩ ০১ বড়ািলয়া 
১৮৪ �র জাহান সানা উ�া �ষক ৫১১৪৩৪০০০০০০৪ ০১ বড়ািলয়া 
১৮৫ �মাবাে�রা �বগম �লাকমান িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৮৯৭৩৭৬ ০১ বড়ািলয়া 
১৮৬ মিহ উি�ন �র� িময়া �িমক ৫১১৪৩৪০৮৯৬৭১৯ ০১ বড়ািলয়া 
১৮৭ আেলয়া খা�ন �লাকমান �ষক ৫১১৪৩৪০৮৯৭২৮১ ০১ বড়ািলয়া 
১৮৮ জাহানারা �বগম জিসম উি�ন িদন ম�র ৫১৪৩৪০৮৯৭৩০০ ০১ বড়ািলয়া 
১৮৯ �বল�াল �হােসন আহ�দ উ�া �িমক ৫১১৪৩৪০৬৫৪১৬০ ০২ বড়ািলয়া 
১৯০ িমরা রানী �দ নেয়শ চ� �দ �ষক ৫১১৪৩৪০৬৫৪৯৩১ ০২ বরপাড়া 
১৯১ জাহানারা �বগম সিফক উ�া িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৮৯৮১২০ ০২ বড়ািলয়া 
১৯২ �মাঃ আ� তােহর �ত আব�ল গিন �িমক ৫১১৪৩৪০৮৯৮৫৪৪ ০২ বড়ািলয়া 
১৯৩ �র �হােসন আহ�দ উ�া �ষক ৫১১৪৩৪০০৭০৪৭১ ০২ বড়ািলয়া 
১৯৪ �মাঃ �বল�াল �হােসন আিল আহ�দ িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৮৯৮৭৫৯ ০২ বড়ািলয়া 
১৯৫ �িফয়া খা�ন আ: কােদর �িমক ৫১১৪৩৪০৮৯৮৮৯৭ ০২ বড়ািলয়া 
১৯৬ মমতাজ �বগম িসরাজ উি�ন �ষক ৫১১৪৩৪০৮৯৮৬০০ ০২ বড়ািলয়া 
১৯৭ মিরয়ম �বগম �তাফােয়ল আহ�দ িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৮৯৮৭৫১ ০২ বড়ািলয়া 
১৯৮ মাহ�জা �বগম আ�ল কালাম �িমক ৫১১৪৩৪০৮৯৮৮৭৩ ০২ বড়ািলয়া 
১৯৯ আেনায়ারা �বগম আব�ল কিরম �ষক ৫১১৪৩৪০৬৫৪১৭৬ ০২ বড়ািলয়া 
২০০ �মাঃজয়নাল আেবদীন অিজ উ�া িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৮৯৮৭১৩ ০২ বড়ািলয়া 
২০১ সত� র�ন দ� �ত মনর�ন দ� �িমক ৫১১৪৩৪০৬৫৪১৬৫ ০২ বড়ািলয়া 
২০২ আেলয়া �বগম �বল�াল �হােসন �ষক ৫১১৪৩৪০৮৯৮০৫৮ ০২ বরপাড়া 
২০৩ জাহানারা �বগম সিফক উ�া িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৮৯৮১২০ ০২ বরপাড়া 
২০৪ �রী আলম �মাঃ আব��া �িমক ৫১১৪৩৪০০০০০১২ ০২ বরপাড়া 
২০৫ �মাঃ শাম�ল আলম �ত �লতান আহ�দ �ষক ৫১১৪৩৪০৮৯৮১৫৭ ০২ বরপাড়া 
২০৬ সাম�ল আলম �ত আ�ল বাসার িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৮৯৮২৬৫ ০২ বরপাড়া 
২০৭ �মাঃ �লাল �মাঃ আহসার উ�া �িমক ৫১১৪৩৪০৮৯৮৩৫৮ ০২ বরপাড়া 
২০৮ ইসমাইল �হােসন �মাঃ িসরাজ �ষক ৫১১৪৩৪০৭ ০২ বরপাড়া 
২০৯ তাফা�ল �েরর জামান িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৮৯৮১১৮ ০২ বরপাড়া 
২১০ খিতজা �বগম আব�র রিশদ �িমক ৫১১৪৩৪০৮৯৮০৪৮ ০২ বরপাড়া 
২১১ �মাঃ ইউ�ফ আলী �ত ইউ�ছ পােটায়ারী �ষক ৫১১৪৩৪০৮৯৮৪৩৬ ০২ লাল�র 
২১২ নিজরস আহেমদ �ত �ন�র আহেমদ িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৮৯৮৭০৭ ০২ লাল�র 
২১৩ আব�ল খােলক জয়নাল আবদীন �িমক ৫১১৪৩৪০৮৯৮৭১৪ ০২ লাল�র 
২১৪ �মাঃ শাম�ল ইসলাম আ�ল কালাম �ষক ৫১১৪৩৪০৮৯৮৭০৮ ০২ লাল�র 



২১৫ �মাঃ �র নবী �ত মিহব উ�া িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৮৯৮৬৭২ ০২ লাল�র 
২১৬ মিনর �হােসন আ�ল কােশম �িমক ৫১১৪৩৪০৮৯৮৯৯৯ ০২ বড়ািলয়া 
২১৭ �শফলী �বগম �র�ল আিমন �ষক ৫১১৪৩৪০৮৯৯১৮০ ০২ রমারিখল 
২১৮ তপন ��ধর �স� �মার িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৮৯৮৯৫৫ ০২ বড়ািলয়া 
১৯ ই�ািহম �ত রিফক �িমক ৫১১৪৩৪০৮৯৮৫৩৪ ০২ লাল�র 

২২০ জাহা�ীর আলম আব��া িময়া �ষক ৫১১৪৩৪০৮৯৮৫৫৬ ০২ লাল�র 
২২১ ফােতমা আ�ার িশ�ী শাহ আলম িদন ম�র ৫১১৪৩৪০০৪৩৩৩৬ ০২ লাল�র 
২২২ �মাঃ �হােসন �ত �সকাম�র িময়া �িমক ৫১১৪৩৪০০৫৪৬২ ০২ বড়ািলয়া 
২২৩ আ�ল কালাম �ত অিজ উ�া �ষক ৫১১৪৩০২৫২৬৬৫ ০২ বড়ািলয়া 
২২৪ �রিশদা �বগম �র নবী িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৭৮৯৫৪ ০২ লাল�র 
২২৫ রিহমা �বগম �তাফােয়ল আহ�দ �িমক ৫১১৪৩৪০৮৯২৫১ ০২ বড়ািলয়া 
২২৬ �বলােয়ত �হােসন �ত �হমােয়ত উ�া �ষক ৫১১৪৩৪০৭২৯৭৬৫ ০৬ �সয়দ�র 
২২৭ ওমর এমরান গিন আ�ল কােশম িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৭৩০৬৩৯ ০৬ �সয়দ�র 
২২৮ �রৗশন আরা �বগম আ� ছােয়দ �িমক ৫১১৪৩৪০৭৩০৭২৭ ০৬ �সয়দ�র 
২২৯ �রৗশন আ�ার আব�ল ��স �ষক ৫১১৪৩৪০৭৩০৬৬১ ০৬ �সয়দ�র 
২৩০ �মাঃ আকতার �হােসন �ত আিম�ল হক িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৭৩০৫২৩ ০৬ �সয়দ�র 
২৩১ শািহ�র �বগম �র �হােসন �িমক ৫১১৪৩৪০৭৩১৭৭৪ ০৬ �সয়দ�র 
২৩২ �মাঃ �মাস�ফা �ত জেবদ উ�া �ষক ৫১১৪৩৪০৭৩০০৭৫ ০৬ �সয়দ�র 
২৩৩ �মাঃ �র�ল আিমন �ত �মাঃ আব�ল মিজদ িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৭৩০০৯৯ ০৬ �সয়দ�র 
২৩৪ �মাঃ আব�ল আিলম �ত �মাঃ �খারেশদ �িমক ৫১১৪৩৪০৭৩০০৮৬ ০৬ �সয়দ�র 
২৩৫ আ� িছি�ক অিল উ�া �ষক ৫১১৪৩৪০৭৩১৫৭৩ ০৬ �সয়দ�র 
২৩৬ �মাঃ আব�ল আিজজ �ত �চৗ�রী িময়া িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৭৩০২০৯ ০৬ �সয়দ�র 
২৩৭ �মাঃ �সালায়মান �ত �মাঃ জেবদ উ�া �িমক ৫১১৪৩৪০৭৩০১৫৬ ০৬ �সয়দ�র 
২৩৮ আব�ল হািলম �ত আব�ল ওয়া�দ �ষক ৫১১৪৩৪০৭৩০১১৫ ০৬ �সয়দ�র 
২৩৯ আেমনা �বগম জাহা�ীর আলম িদন ম�র ৫১১৪৩৪০০৭৩১৫০৬ ০৬ �সয়দ�র 
২৪০ ফােতমা �বগম আ�ল কােশম �িমক ৫১১৪৩৪০৭৩০৪৭০ ০৬ �সয়দ�র 
২৪১ �র জাহান আ�ল কালাম �ষক ৫১১৪৩৪০৭৩০৪৭৩ ০৬ �সয়দ�র 
২৪২ পারভীন কাউছার িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৭২৯৫৮৬ ০৬ ধ��র 
২৪৩ পারভীন আ�ার �মাঃ আ�ল �হােসন �িমক ৫১১৪৩৪০৭৩০০৬১ ০৬ �সয়দ�র 
২৪৪ ফােতমা �বগম ফােতমা �বগম  ৫১১৪৩৪০৭৩০৮১৫ ০৬ ধ��র 

�/নং নাম িপতা/�ামী �পশা আইিড নং ওয়াড � �ামঃ 
২৪৫ মিনর �হােসন �মাঃ �হােসন খা �িমক ৫১১৪৩৪০৭৩০৩৪৫ ০৬ �সয়দ�র 
২৪৬ লাখী �বগম আব�ল কিরম �ষক ৫১১৪৩৪০৭৩০৮৩৪ ০৬ �সয়দ�র 
২৪৭ �শফালী �বগম �মাঃ �চৗ�রী িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৭৩০২৫৮ ০৬ �সয়দ�র 
২৪৮ �পয়ারা �বগম আব�ছ �ছাবহান �িমক ৫১১৪৩৪০৭৩০৯৩৯ ০৬ �সয়দ�র 
২৪৯ �মাস�ফা কামাল �হােসন আহ�দ �ষক ৫১১৪৩৪০৭৩০৭৯৪ ০৬ ধ��র 
২৫০ �মাঃ �খারেশদ আলম �হােসন আহ�দ িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৭২৯৮৪৪ ০৬ ধ��র 
২৫১ রহমান আলী আহ�দ �িমক ৫১১৪৩৪০৭২৯৫২৬ ০৬ ধ��র 
২৫২ সাহনারা �বগম �ন�র আহ�দ �ষক ৫১১৪৩৪০৭২৯৫২৩ ০৬ ধ��র 
২৫৩ �মাখেল�র রহমান আতেরর রহমান িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৭৩০৮২৮ ০৬ ধ��র 
২৫৪ �র�ন নাহার �খারেশদ �ম �িমক ৫১১৪৩৪০৭৩১৪৯২ ০৬ �সয়দ�র 
২৫৫ �দেলায়ার �হােসন �ত হািবব উ�া �ষক ৫১১৪৩৪০৭৩১৬৯১ ০৬ �সয়দ�র 
২৫৬ �মাঃ বাব� �ত মি�জল িময়া িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৭৩১৪০০ ০৬ �সয়দ�র 
২৫৭ নয়ন আ�ার কামাল �হােসন �িমক ৫১১৪৩৪০৭৩১০০৮ ০৬ �সয়দ�র 
২৫৮ �লাল �ত �দরত আলী �ষক ৫১১৪৩৪০৭২৯৫৩৫ ০৬ ধ��র 
২৫৯ আব�ল আউয়াল ইউ�ছ খান িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৭৩০৩৪৭ ০৬ �সয়দ�র 
২৬০ নজর�ল ইসলাম �ত আ� তােলব �িমক ৫১১৪৩৪০৭২৯৭২২ ০৬ ধ��র 
২৬১ হািনফ �ত ওসমান আলী �ষক ৫১১৪৩৪০৭২৯৫৪১ ০৬ �সয়দ�র 
২৬২ নাজ�ন নাহার জািকর �হােসন িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৭৩০৩৬৪ ০৬ �সয়দ�র 
২৬৩ মিজ�না �বগম �লাকমান �হােসন �িমক ৫১১৪৩৪০৭৩০৩৬৭ ০৬ �সয়দ�র 
২৬৪ �মাঃ আব�ল ওহাব আ�ল কালাম �ষক ৫১১৪৩৪০৭৩০৪৩৮ ০৬ �সয়দ�র 
২৬৫ ফােতমা আ� তেহর িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৭২৯৫৮৭ ০৬ �সয়দ�র 
২৬৬ �রিজয়া �বগম ঈমাম �হােসন �িমক ৫১১৪৩৪০৭৩০৫৫৬ ০৬ �সয়দ�র 
২৬৭ �মাঃ মাহ��ল আলম িমজা�র রহমান �ষক ৫১১৪৩৪০৭২৯৭৪৯ ০৬ ধ��র 
২৬৮ �মাঃ �র �হােসন মিমন উ�া িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৭২৯৯৭৬ ০৬ �সয়দ�র 



২৬৯ �বল�াল �হেসন আব�র রব খান �িমক ৫১১৪৩৪০৭২৯৬৩৬ ০৬ �সয়দ�র 
২৭০ তাজেকরা �বগম �খারেশদ আলম �ষক ৫১১৪৩৪০৯০০৬৬০ ০৩ �রাম�র 
২৭১ মিরয়ম �বগম আ� বকর িছি�ক িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৯০০৯২৫ ০৩ �রাম�র 
২৭২ মা�দ আ� কালাম �িমক ৫১১৪৩৪০০০০১২৮ ০৩ �রাম�র 
২৭৩ রােবয়া �বগম �সালায়মান �ষক ৫১১৩৪০৯০০৬৬১ ০৩ �রাম�র 
২৭৪ আছমা আকতার আিমন উ�া িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৯০০২৯১ ০৩ �রাম�র 
২৭৫ র��ল আিমন আ� তােহর �িমক ৫১১৪৩৪০৮৯৯৩৫৯ ০৩ �তাতারিখল 
২৭৬ পািখ আ�ল �হােসন �ষক ৫১১৪৩৪০৯০০৩০২ ০৩ �রাম�র 
২৭৭ �র জাহান �ত �র �মাহা�দ িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৯০০৪৭৩ ০৩ �রাম�র 
২৭৮ ঝণ �া �বগম �র �হােসন �িমক ৫১১৪৩৪০৮৯৯৪২৯ ০৩ �রাম�র 
২৭৯ তাপা�ল �ত আিতক উ�া �ষক ৫১১৪৩৪০৯০০২৯০ ০৩ �রাম�র 
২৮০ �র�ন নাহার �বলাল �হােসন িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৯০০৬৮৫ ০৩ �রাম�র 
২৮১ ব�ল সিফক উ�া �িমক ৫১১৪৩৪০৯০০৫৩৫ ০৩ �রাম�র 
২৮২ সাম�ন নাহার �সালায়মান �ষক ৫১১৪৩৪০০০০২৮৭ ০৩ �রাম�র 
২৮৩ �মাঃ ই�পিহম দীন �মাহা�দ িদন ম�র ৫১১৪৩৪০০২০৫৭২ ০৩ �রাম�র 
২৮৪ রা� আকতার জাহাঙগীর আলম �িমক ৫১১৪৩৪০০০৬২৬৯ ০৩ �রাম�র 
২৮৫ �ত�বা �বগম �মাঃ �র নবী �ষক ৫১১৪৩৪০৭৩৪২৬৩ ০৭ বটতলী 
২৮৬ মিরয়ম �বগম �মাঃ জিহর�ল ইসলাম িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৭৩৪৪৫৮ ০৭ বটতলী 
২৮৭ আব�ল সিহদ জাহা�ীর আলম �িমক ৫১১৪৩৪০০০০০১৩ ০৭ বটতলী 
২৮৮ � মিত অমর চ� �ষক ৫১১৪৩৪০৭৩৩৭৪৭ ০৭ বটতলী 
২৮৯ জিহর�ল ইসলাম �র �মাহা�দ িদন ম�র ৫১১৪৩৪০০৬৯৬৪৬ ০৮ বটতলী 
২৯০ �তাফােয়ল আহ�দ �ত �র ব� �িমক ৫১১৪৩৪০৭৩৪৬৮৯ ০৮ বটতলী 
২৯১ �ফরেদৗিস �বগম জাহানারা �বগম �ষক ৫১১৪৩৪০০৪৪২৬২ ০৮ বটতলী 
২৯২ মিফ�ল হক �ছরা�ল হক িদন ম�র ৫১১৪৩৪০০০০০০৪ ০৮ বটতলী 
২৯৩ �মাঃ ইউ�ফ �ত মম�াজ িময়া �িমক ৫১১৪৩৪০৭৩৪৯৬৪ ০৮ বটতলী 
২৯৪ আব�ল ওহাব আব��াহ �ষক ৫১১৪৩৪০০০৪৪৩১ ০৮ বটতলী 
২৯৫ িফেরাজ �ম বা�ল �হােসন িদন ম�র ৫১১৪৩৪০০৭০৪০১ ০৮ বটতলী 
২৯৬ আ� ছােয়দ �ত �ছরা�ল হক �িমক ৫১১৪৩৪০৬৫১৮৬৯ ০৮ বটতলী 
২৯৭ তা�ল ইসলাম খিল�র রহমান �ষক ৫১১৪৩৪০৬৫৩৭৭৪ ০৮ বটতলী 
২৯৮ ফােতমা �বগম িসরাজ িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৯০০৫৭৬ ০৩ �রাম�র 
২৯৯ মাইন উি�ন �ত র��ল আিমন �িমক ৫১১৪৩৪০৯০১৬১০ ০৪ দ�পাড়া 
৩০০ �চৗিকনা �বগম অিজ উ�া �ষক ৫১১৪৩৪০৯০১৭৭২ ০৪ দ�পাড়া 
৩০১ মিনর �হােসন আ�ল �হােসন িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৯০১৮৩১ ০৪ দ�পাড়া 
৩০২ �মাঃ জয়নাল আেবদীন আব�ল হািমদ �িমক ৫১১৪৩৪০৯০১৮০৬ ০৪ দ�পাড়া 
৩০৩ খািদজা �বগম জালাল আহ�দ �ষক ৫১১৪৩৪০৯০১৪২৩ ০৪ দ�পাড়া 
৩০৪ গিতা চ�বত� িরপন চ��ত� িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৯০১০৫১ ০৪ দ�পাড়া 
৩০৫ আেনায়ারা �বগম আব�ল জিলল �িমক ৫১১৪৩৪০৯০১৩১৪ ০৪ দ�পাড়া 
৩০৬ সিহদ উ�া �ত �মাখেল�র রহমান �ষক ৫১১৪৩৪০৯০১৬৩১ ০৪ দ�পাড়া 
৩০৭ র�� চ��ত� �ত মাখন লাল �িমক ৫১১৪৩৪০৯০১০৪৭ ০৪ দ�পাড়া 

৩০৮ �মাঃ আ�ল কালাম 
আজাদ 

�গালাম �ম��রী �ষক ৫১১৪৩৪০০০০০১৫ ০৪ দ�পাড়া 

৩০৯ িজেতস চ� �গােব� দাস িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৯০১৯৪১ ০৪ দ�পাড়া 
৩১০ �সরাত আ�ার �ববী মিনর �হােসন �িমক ৫১১৪৩৪০৯০১০৬১ ০৪ দ�পাড়া 
৩১১ আেয়শা আ�ার শিফক উ�া �ষক ৫১১৪৩৪০৯০১০৫৭ ০৪ দ�পাড়া 
৩১২ �গাপাল চ� রাধা চ� িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৯০১০৮৩ ০৪ দ�পাড়া 
৩১৩ নাহার আকতার �মাঃ আব�ল মিতন �িমক ৫১১৪৩৪০৯০১০৬২ ০৪ দ�পাড়া 
৩১৪ আেয়শা আ�ার িরনা শাহজাহান �ষক ৫১১৪৩৪০৯০১৫১৩ ০৪ দ�পাড়া 
৩১৫ আেনায়ারা �বগম �ত হািব�র রহমান িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৯০২৫৮৭ ০৪ দ�পাড়া 
৩১৬ শংকর চ� মাখন লাল �িমক ৫১১৪৩৪০৯০২৬৮০ ০৪ দ�পাড়া 
৩১৭ কিহ�র �বগম �মাঃ জািকর �হােসন �ষক ৫১১৪৩৪০৯০২৭৪৩ ০৪ দ�পাড়া 
৩১৮ �ল�ম আ�ল কােশ িদন ম�র ৫১১৪৩৪০০০০০০১ ০৪ দ�পাড়া 
৩১৯ �মাঃ হাছান আব�ল মিতন �িমক ৫১১৪৩৪০০৬৯৮৫৩ ০৪ দ�পাড়া 
৩২০ মারজাহান �বগম �বল�াল �হােসন �ষক ৫১১৪৩৪০৯০২৯৭৯ ০৪ দ�পাড়া 
৩২১ �মাঃ হাসান আব�ল আিজজ িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৯০২৯৬৮ ০৪ দ�পাড়া 
৩২২ লািখ আ�ার �মাহা�দ  আলী �িমক ৫১১৪৩৪০০৬৯৪৮৪ ০৪ দ�পাড়া 



৩২৩ আ�ল কােশম �ত �ণ�র আলী �ষক ৫১১৪৩৪০৯০১৬৫২ ০৪ দ�পাড়া 
৩২৪ ফােতমা �বগম বা�ল �হােসন িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৯০১৬৫৪ ০৪ দ�পাড়া 
৩২৫ �জাসনা রানী �লাল চ� �িমক ৫১১৪৩৪০৯০১৫১৭ ০৪ দ�পাড়া 
৩২৬ বিবতা চ�বত� মািনক চ�বত� �ষক ৫১১৪৩৪০০০১৫২২ ০৪ দ�পাড়া 
৩২৭ নাজমা আ�ার �মাঃ সিফক উ�াহ িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৯০১০৭৫ ০৪ দ�পাড়া 
৩২৮ নাছমা আ�ার আব�ল আউয়াল �িমক ৫১১৪৩৪০৯০৭৪৫৬ ০৪ দ�পাড়া 
৩২৯ �ল�মা �বগম আলমগীর �ষক ৫১১৪৩৪০৯০২১৩৫ ০৪ দ�পাড়া 
৩৩০ নয়ন আ�ার �ত আইউব আলী িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৯০২৬৪৯ ০৪ দ�পাড়া 
৩৩১ �মাঃ �র নবী �ত আইউব আলী �িমক ৫১১৪৩৪০৯০২৬৫০ ০৪ দ�পাড়া 
৩৩২ পার�ল �বগম �ত আ� িছি�ক �ষক ৫১১৪৩৪০৯০২৭৪০ ০৪ দ�পাড়া 
৩৩৩ �মাঃ আলমগীর 

�হােসন 
�ত �র ইসলাম িদন ম�র ৫১১৪৩৪০০৭০১৬৯ ০৪ দ�পাড়া 

৩৩৪ �পয়ারা �বগম �মাঃ সােলহ আহা�দ �িমক ৫১১৪৩৪০০৬৯৮৪২ ০৪ দ�পাড়া 
৩৩৫ �মাঃ জিহর উি�ন সিফক উ�া �ষক ৫১১৪৩৪০৯০২২৭২ ০৪ দ�পাড়া 
৩৩৬ �হাছেনয়ারা �বগম মিনর �হােসন িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৯০২৪৪৫ ০৪ দ�পাড়া 
৩৩৭ আব�ল ম�ান �ত �গালাপ রহমান �িমক ৫১১৪৩৪০৯০২৬০৮ ০৪ দ�পাড়া 
৩৩৮ �মাঃ মিনর �হােসন �ত মম�াজ িময়া �ষক ৫১১৪৩৪০০৬৯৭৩০ ০৪ দ�পাড়া 
৩৩৯ �মাঃ মিফ�র রহমান �ত ফজেলর রহমান িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৯০২৫৮১ ০৪ দ�পাড়া 
৩৪০ �েরর জামান �মাঃ শাহা কারী �িমক ৫১১৪৩৪০৯০২২৭৩ ০৪ দ�পাড়া 
৩৪১ রনিজৎ চ� লনী লাল �ষক ৫১১৪৩৪০৯০২৬৯৮ ০৪ দ�পাড়া 
৩৪২ িবজয় চ� �রী �ত অি�নী িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৯০২৫২৯ ০৪ দ�পাড়া 
৩৪৩ আিমর �হােসন �মাঃ �লাল �িমক ৫১১৪৩৪০৯০২৯৮০ ০৪ দ�পাড়া 
৩৪৪ িপয়ার��ামান �ত আব�ল হািলম �ষক ৫১১৪৩৪০৯০২১০৯ ০৪ দ�পাড়া 
৩৪৫ আব�ল মিতন শাম�ল হক িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৬৫৩৪৯৯ ০৯ করইতলা 
৩৪৬ �সাহাগী �বগম আেনায়ার �হােসন �িমক ৫১১৪৩৪০৬৫৩৭৪৭ ০৯ করইতলা 
৩৪৭ ফােতমা �বগম আব�ল কােদর �ষক ১৫৯৪৩১৩৩৩৯৯৯৪৮ ০৯ করইতলা 
৩৪৮ কামাল �হােসন �মাঃ হাসান আলী িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৬৫৩৪৯১ ০৯ করইতলা 
৩৪৯ �মাঃ আ� তােহর �ত আব�ল মিতন �িমক ৫১১৪৩৪০৬৫৪০৩৩ ০৯ করইতলা 
৩৫০ আ: কােদর িছি�ক উ�া �ষক ৫১১৪৩৪০৬৫৩৭২২ ০৯ করইতলা 
৩৫১ নািহ�ল ইসলাম �মাঃ �মাস�ফা িদন ম�র ৫১১৪৩৪০০০০২৪০ ০৯ করইতলা 
৩৫২ আব�র রিহম আ: সালাম �িমক ৫১১৪৩৪০৬৫২৮২৯ ০৯ করইতলা 
৩৫৩ �মাঃ আ�ল বাসার �মাঃ হািনফ �ষক ৫১১৪৩৪০৬৫২৬১০ ০৯ করইতলা 
৩৫৪ হাজী ছােল আহ�দ �ত অিল উ�া িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৬৫৩৭৬৬ ০৯ করইতলা 
৩৫৫ হার��র রিশদ আ� তােহর �িমক ৫১১৪৩৪০৬৫৪০৭১ ০৯ করইতলা 
৩৫৬ কিহ�র �বগম বাহার উি�ন �ষক ৫১১৪৩৪০৬৫৩৯৬৩ ০৯ করইতলা 
৩৫৭ িবলিকছ �বগম �র�ল ইসলাম িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৬৫৩৮৯২ ০৯ করইতলা 
৩৫৮ �মাঃ িসরাজ সিফ উ�া �িমক ৫১১৪৩৪০৬৫৩৭৮৯ ০৯ করইতলা 
৩৫৯ �র নাহার র��ল আিমন �ষক ৫১১৪৩৪০৬৫৩৮৭১ ০৯ করইতলা 
৩৬০ ফােতমা �বগম �র�ল আিমন িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৬৫২৪৫০ ০৯ করইতলা 
৩৬১ �মাঃ মা��র রহমান �ত �মা: �হােসন �িমক ৫১১৪৩৪০৫৯৫৫৮৬ ০৯ করইতলা 
৩৬২ আ�ল কালাম আিলেফর রহমান �ষক ৫১১৪৩৪০৬৫২১৭১ ০৯ করইতলা 
৩৬৩ অজনা রানী �দ �লাল চ� �দ িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৬৫২২৬৫ ০৯ করইতলা 
৩৬৪ আব�ল গিন �ত মিফজ উ�া �িমক ৫১১৪৩৪০৬৫২৫৩০ ০৯ করইতলা 
৩৬৫ ভহলন রানী �নপাল চ� �ষক ৫১১৪৩৪০৬৫২২৮৬ ০৯ করইতলা 
৩৬৬ ইসমাইল �হােসন �মাঃ মম�াজ িময়া িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৬৫২২৯৭ ০৯ করইতলা 
৩৬৭ নবী উ�া �ত আব�ল হক �িমক ৫১১৪৩৪০৬৫৩৪৩১ ০৯ করইতলা 
৩৬৮ �মাঃ ই�ািহম �ত �জাবােয়দ আলী �ষক ৫১১৪৩৪০৬৫৩৪৬৮ ০৯ করইতলা 
৩৬৯ জােহরা �বগম আ�ল �হােসন �িমক ৫১১৪৩৪০৬৫৩৫০৩ ০৯ করইতলা 
৩৭০ কামর�ন নাহার �র নবী �ষক ৫১১৪৩৪০৬৫২৭২২ ০৯ করইতলা 
৩৭১ �মাঃ আ�ার �হােসন �ত খিল��া িদন ম�র ২৬৯২৮৪৮০৯৩১১৩ ০৯ করইতলা 
৩৭২ ফােতমা খা�ন �ত �র িময়া �িমক ৫১১৪৩৪০৬৫৪১৩৯ ০৯ করইতলা 
৩৭৩ আব�ল সিহদ �ত আিবদ িময়া �ষক ৫১১৪৩৪০৬৫২৪৪৪ ০৯ করইতলা 
৩৭৪ জালালাহ�দ চাদ িময়া িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৬৫৩২৩৪ ০৯ করইতলা 
৩৭৫ আব�র রহমান জয়নাল আবদীন �িমক ৫১১৪৩৪০৬৫২০৯১ ০৯ করইতলা 
৩৭৬ মন�রা �বগম আিতক উ�া �ষক ৫১১৪৩৪০৬৫৩৭৪১ ০৯ করইতলা 



৩৭৭ �বাশ চ� �জািতস চ� িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৬৫২৫৩ ০৯ করইতলা 
৩৭৮ রিফক উ�া রিফক উ�া �িমক ৫১১৪৩৪০৬৫২২৬৫ ০৯ করইতলা 
৩৭৯ অ�ত চ� শীল �ত �িতশ চ� শীল �ষক ৫১১৪৩৪০৬৫২৩৪৪ ০৯ করইতলা 
৩৮০ �মাঃ কিবর �হােসন �ত মিফজ উ�া িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৬৫২৬৪৩ ০৯ করইতলা 
৩৮১ �মাঃ িশব� আব��াহ িময়া �িমক ৫১১৪৩৪০৬৫৪১০১ ০৯ করইতলা 
৩৮২ �মাঃ বা�ল �হােসন আব�র রব �ষক ৫১১৪৩৪০৬৫২৪৫২ ০৯ করইতলা 
৩৮৩ মেনায়ারা �বগম আ� ছােয়দ িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৬৫২৩১৯ ০৯ করইতলা 
৩৮৪ �তাফা�ল �হােসন �ত �ছয়দ আলী �িমক ৫১১৪৩৪০৬৫৩৫১১ ০৯ করইতলা 
৩৮৫ হারান ম�মদার কািশশর ম�মদার �ষক ৫১১৪৩৪০৬৫২৩১০ ০৯ করইতলা 
৩৮৬ �র�ল আিমন �লতান আহ�দ িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৬৫২৩৪৫ ০৯ করইতলা 
৩৮৭ আেয়শা �বগম �র�ল হক �িমক ৫১১৪৩৪০৬৫২০৩৩ ০৯ করইতলা 
৩৮৮ �িম �বগম িজয়া উি�ন �ষক ৫১১৪৩৪০৬৫২০৬৯ ০৯ করইতলা 
৩৮৯ �মাঃ �লাল অিজ উ�া িদন ম�র ৫১১৪৩৪০১৫৮১৪৮ ০৯ করইতলা 
৩৯০ �রৗশন আরা �বগম আ: মােলক �িমক ৫১১৪৩৪০৭২৮৮৯৭ ০৫ দিজ�পাড়া 
৩৯১ িবলিকছ শাহাজান �ষক ৫১১৪৩৪০০০০০০২ ০৬ দিজ�পাড়া 
৩৯২ ইছমাইল �ত আউ�ব আলী িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৭২৮৬৪১ ০৬ দিজ�পাড়া 
৩৯৩ আ� �ত�ব �ত আ�ব আলী �িমক ৫১১৪৩৪০৭৮৬৬৮ ০৬ দিজ�পাড়া 
৩৯৪ �মাঃ ইসমাইল �হােসন আববাছ উি�ন �ষক ৫১১৪৩৪০৭২৮৮০২ ০৬ দিজ�পাড়া 
৩৯৫ �রামানা আ�ার আ�ল কােশম িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৭২৮০৫১ ০৬ দিজ�পাড়া 
৩৯৬ �পয়ারা �বগম �তাফােয়ল আহ�দ �িমক ৫১১৪৩৪০৯০১৬৭৫ ০৬ দিজ�পাড়া 
৩৯৭ ির�া রানী �দ িচ�লাম �দ �ষক ৫১১৪৩৪০৯০২৮৮১ ০৬ দিজ�পাড়া 
৩৯৮ সাহানাজ �বগম �ত �মাঃ �লাল িদন ম�র ৫১১৪৩০৭৩০২২৮ ০৬ �সয়দ�র 
৩৯৯ সািহ�র �মাঃ �সিলম �িমক ৫১১৪৩৪০৭৩০৯১৬ ০৬ �সয়দ�র 
৪০০ মমতাজ �বগম �ত আ�ল কালাম �ষক ৫১১৪৩৪০৭৩১৯৪৭ ০৬ �সয়দ�র 
৪০১ �মাঃ িমজা�র রহমান �ত আব�ল লিতফ িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৭৩০১০৮ ০৬ �সয়দ�র 
৪০২ মিজ�না �বগম �মাঃ �র�ল আিমন �িমক ৫১১৪৩৪০৭৩০২০১ ০৬ �সয়দ�র 
৪০৩ পারভীন আ�ার �মাঃ আ�ল �হােসন �ষক ৫১১৪৩৪০৭৩০০৬১ ০৬ �সয়দ�র 
৪০৪ �র আলম আব�ল ম�ান িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৭২৮৬৫০ ০৫ দ�পাড়া 
৪০৫ ��ির �বগম জাহা�ীর আলম �িমক ৫১১৪৩৪০৭২৮৮৮২ ০৫ দ�পাড়া 
৪০৬ িলিল �বগম মািনক �ষক ৫১১৪৩৪০০৭৮৮৭৫ ০৫ দ�পাড়া 
৪০৭ �পয়ারা �বগম আব�স সাইদ িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৭২৯৩০৭ ০৫ দ�পাড়া 
৪০৮ �মাঃ �সিলম জয়নাল আবদীন �িমক ৫১১৪৩৪০৭২৯৩৩৭ ০৫ দ�পাড়া 
৪০৯ হািলমা �বগম �� িময়া �ষক ৫১১৪৩৪০৭২৯২১১ ০৫ দ�পাড়া 
৪১০ �পয়ারা �বগম ফিরদ িময়া িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৭২৯২৭৫ ০৫ দ�পাড়া 
৪১১ রানী �বগম হায়দার আলী �িমক ৫১১৪৩৪০৭২৮৬৬৭ ০৫ দ�পাড়া 
৪১২ ফােতমা �বগম �ত আলী আছরাফ �ষক ৫১১৪৩৪০৭২৮৬২৭ ০৫ দ�পাড়া 
৪১৩ �র জাহান �বগম �র নেমাহা�দ িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৭২৪৬৭৭ ০৫ দ�পাড়া 
৪১৪ �মাঃ শাহাজান মিজ�ল হক �িমক ৫১১৪৩৪০৭২৪৯২৫ ০৫ দিজ�পাড়া 
৪১৫ রজেবর �নছা অিল উ�া �ষক ৫১১৪৩৪০৭২৯২৭৪ ০৫ দ�পাড়া 
৪১৬ �পয়ার �হােসন মিনর �হােসন িদন ম�র ৫১১৪৩৪০০০০০৪২ ০৫ দিজ�পাড়া 
৪১৭ �খারেশদ আলম আব�র রিশদ খ� �িমক ৫১১৪৩৪০৭২৮৮২১ ০৫ দিজ�পাড়া 
৪১৮ মেনায়ারা �বগম �ন�র আহ�দ �িহনী ৫১১৪৩৪০৭২৮২০৬ ০৫ দিজ�পাড়া 
৪১৯ মেনায়ারা �বগম আব�ল সা�ার �িহনী ৫১১৪৩৪০৭২৮৩০১ ০৫ দিজ�পাড়া 
৪২০ পার�ল �বগম আব�র রিহম �িহনী ৫১১৪৩৪০৭২৮৮৯১ ০৫ দিজ�পাড়া 
৪২১ ফেয়জ আহ�দ আব�ল ম�ান �ষক ১৫৯২০৩৯৫৬৬৫২৫ ০৫ দিজ�পাড়া 
৪২২ নবী �হােসন মম�াজ িময়া িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৭২৯২৭৭ ০৫ দ�পাড়া 
৪২৩ আিমর �হােসন আলী আহ�দ �িমক ৫১১৪৩৪০৭২৯০১৫ ০৫ দ�পাড়া 
৪২৪ আ� তােহর আব�ল ম�ান �ষক ৫১১৪৩৪০৭২৮৭৭০ ০৫ দ�পাড়া 
৪২৫ সােহদা �বগম আ: সিহদ িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৭২৮৩৮২ ০৫ দ�পাড়া 
৪২৬ মিনর �হােসন আ: রিহম �িমক ৫১১৪৩৪০০০০১১৬ ০৫ দিজ�পাড়া 
৪২৭ �পয়ারা �বগম মিনর আ: খ� �িহনী ৫১১৪৩৪০৭২৮৮৪২ ০৫ দিজ�পাড়া 
৪২৮ �দেলায়ার �হােসন র�স�ম আলী িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৭২৮৪৫৫ ০৫ দিজ�পাড়া 
৪২৯ সাম�ন নাহার হার��র রিশদ �িমক ৫১১৪৩৪০৭২৮৩৪৫ ০৫ দিজ�পাড়া 
৪৩০ �শফালী �বগম আ: কােশম �িহনী ৫১১৪৩৪০৭২৮৮১৩ ০৫ দিজ�পাড়া 
�/নং নাম িপতা/�ামী �পশা আইিড নং ওয়াড � �ামঃ 



৪৩১ আেমনা �বগম আ: মিজদ খ�ন �িমক ৫১১৪৩৪০৭২৮৮৩২ ০৫ দিজ�পাড়া 
৪৩২ আব�র রফ �ত রােশদ �ষক ৫১১৪৩৪০৭২৮৬৮২ ০৫ দ�পাড়া 
৪৩৩ আ��মা আ�ার আব�র রহমান িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৭২৯৩২৭ ০৫ দ�পাড়া 
৪৩৪ মিরয়ম সালা উি�ন �িমক ৫১১৪৩৪০৭২৮৪৭২ ০৫ দিজ�পাড়া 
৪৩৫ �খারেশদ  আলম আব�র রিশদ �ষক ৫১১৪৩৪০৭২৮৯৯৮ ০৫ দিজ�পাড়া 
৪৩৬ বা�ল আব�ল গ�র িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৭২৮২০৮ ০৫ দিজ�পাড়া 
৪৩৭ লািখ আব�স সিহদ �িহনী ৫১১৪৩৪০৭২৮০৮৬ ০৫ দ�পাড়া 
৪৩৮ আেয়শা �বগম িমজা�র রহমান �িহনী ৫১১৪৩৪০৭২৮০৭৮ ০৫ দিজ�পাড়া 
৪৩৯ আব�স �ছাবহন �ত আব�ল হািফজ িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৭৩৩৩০৫ ০৭ বটতলী 
৪৪০ আেলয়া �বগম �ত �মাঃ আ� িছি�ক �িমক ৫১১৪৩৪০৭৩২৭৩১ ০৭ বটতলী 
৪৪১ �র�ল ইসলাম এরা��া �ষক ১৫৯২৮১২৫০৪৫৫২ ০৭ বটতলী 
৪৪২ কাননী রানী দাস �বরাজ চ� িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৭৩৩৩৫৪ ০৭ বটতলী 
৪৪৩ িল� রানী �দ িহরালাল �দ �িমক ৫১১৪৩৪০৭৩২৬০৭ ০৭ বটতলী 
৪৪৪ পার�ল �বগম �মাঃ �মাস�ফা �িহনী ৫১১৪৩৪০৭৩৩৩২৮ ০৭ বটতলী 
৪৪৫ �মাঃ কামাল উি�ন �ত িনজাম উি�ন িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৭৩৩১২৮ ০৭ বটতলী 
৪৪৬ পার�ল আকতার �মাঃ �গাফরান িময়া �িমক ৫১১৪৩৪০০৮৬৭৮ ০৭ বটতলী 
৪৪৭ রা� আহেমদ �চৗ�রী �ষক ৫১১৪৩৪০০১২২০ ০৭ বটতলী 
৪৪৮ িলিল রানী �রী �ত নের� �মার �রী িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৯০২৫২১ ০৭ বটতলী 
৪৪৯ আ� তােহর �ত আব�ল হািমদ �িমক ২৬৯৬৮৩০০৩৮৯৬৪ ০৮ বটতলী 
৪৫০ ম�� রনী নারায়ন চ� �িহনী ৫১১৪৩৪০৬৫২৫০০ ০৯ করইতলা 
৪৫১ �র �মাহা�দ �ত ত� িময়া িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৮৯৯৭৩৩ ০৩ রমারিখল 
৪৫২ িবিব �ল�ম �রখা আ�ল কােশম �িমক ৫১১৪৩৪০৮৯৯৪৯২ ০৩ রমারিখল 
৪৫৩ আ� িছি�ক �হােসন আহ�দ �ষক ৫১১৪৩৪০৬৫৪৩২০ ০৩ রমারিখল 
৪৫৪ �মাঃ ফার�ক জাফর আহ�;দ িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৬৫৪৭৫৮ ০৩ রমারিখল 
৪৫৫ রিফক উ�া �ত খােয়র উ�া �িমক ৫১১৪৩৪০৮৯৯৭৬৩ ০৩ রমারিখল 
৪৫৬ �দেলায়ার �হােসন আব�ল হািকম �ষক ৫১১৪৩৪০৬৫৪৩৪৬ ০৩ রমারিখল 
৪৫৭ �মাঃ আ� িছি�ক �ত �গাফরান িময়া িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৮৯৯৪৯২ ০৩ রমারিখল 
৪৫৮ পাখী আ�ার �মারেশদ আলম �িমক ৫১১৪৩৪০৬৫৪৩৬৫ ০৩ রমারিখল 
৪৫৯ আ�রা �বগম মাহ��ল হক �িহনী ৫১১৪৩৪০৬৫৪৩৬৬ ০৩ রমারিখল 
৪৬০ �পয়ারা �বগম �ত আিতক উ�া �িহনী ৫১১৪৩৪০৯০০২৮৮ ০৩ �রাম�র 
৪৬১ ছিকনা �বগম �বল�াল �হােসন �িহনী ৫১১৪৩৪০০৬৯৫০১ ০৩ রমারিখল 
৪৬২ র�িবনা�ার �মাঃ শাম�ল �দা �িহনী ৫১১৪৩৪০৮৯৯৬৮৩ ০৩ �ততারিখল 
৪৬৩ শােহদা �বগম ,,মাঃ আব�ল কিরম �িহনী ৫১১৪৩৪০৮৯৯৭৫৫ ০৩ রমারিখল 
৪৬৪ নাজ�ল �দা মা�না ব�স সিহদ �িমক ৫১১৪৩৪০০০০৩১৯ ০৩ �তাতারিখল 
৪৬৫ নাজ�ন �মাঃ আ�লৈখােয়র �ষক ৫১১৪৩৪০৮৯৯৩১২ ০৩ রমারিখল 
৪৬৬ �ন� �বগম �মাঃ �র�ল হক িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৬৫৪৭৬৬ ০৩ রমারিখল 
৪৬৭ র��ল আিমন �ত আ� তােহর �িমক ৫১১৪৩৪০৮৯৯৩৬৮ ০৩ রমারিখল 
৪৬৮ �মাঃ ইয়ািহয়া আ: ওহাব �ষক ৬৭২৬৮১৯৫৮৮৫৭৪ ০৩ রমারিখল 
৪৬৯ িলটন আব�র রিহম িদন ম�র ৫১১৪৩৪০০০০১৫২ ০৩ রমারিখল 
৪৭০ জা�া�ল �ফরদাউস �মাঃ ইছমাইল �িহনী ৫১১৪৩৪০৬৫৪৩৭০ ০৩ রমারিখল 
৪৭১ �র আলম ত� িময়া �ষক ৫১১৪৩৪০০০০০৩১ ০৩ রমারিখল 
৪৭২ পারিবন আ�ার জাহা�ীর আলম িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৮৯৯৭১২ ০৩ রমারিখল 
৪৭৩ মাহ�বা আরা সিফক �িমক ২৬৯৪০৬৯১৫৩৭৬৬ ০৩ রমারিখল 
৪৭৪ আ�ল কালাম �মাজা�ফর �হােসন �ষক ৫১১৪৩৪০০৬৯৫৭৭ ০৩ রমারিখল 
৪৭৯ িদদার�ল আলম মিফ�ল হক িদন ম�র ৫১১৪৩৪০০৬৯৫৭৪ ০৩ রমারিখল 
৪৮০ �মাঃ হাছান �মাঃ হার�ন অর রিশদ �িমক ৫১১৪৩৪০৮৯৯৩৭১ ০৩ রমারিখল 
৪৮১ রিহমা �বগম �মাঃ আলমগীর �িহনী ৫১১৪৩৪০৮৯৯৭১৫ ০৩ রমারিখল 
৪৮২ র��ল আিমন আব�ল মা�দ িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৮৯৯১৫৭ ০৩ রমারিখল 
৪৮৩ আেরনায়ারা �বগম �মাঃ আব�ল ��ছ �িহনী ৮৪১৩৬৫৭৩৫৮৬২৫ ০৩ রমারিখল 
৪৮৪ মাক�দ আলম �র �হােসন �ষক ৫১১৪৩৪০০০০০০৭ ০৩ রমারিখল 
৪৮৫ শাহানাজ আ�ার �মাঃ আজাদ �িহনী ৫১১৪৩৪০০০০২১৯ ০৩ রমারিখল 
৪৮৬ িমজা�র রহমান �মাঃ �র নবী �িমক ৫১১৪৩৪০০৬৯৫২১ ০৩ রমারিখল 
৪৮৭ হার�নর রিশদ বিশর উ�া �ষক ৫১১৪৩৪০৮৯৯১৭২ ০৩ রমারিখল 
৪৮৮ �মাঃ ইউ�প আলী �র নবী িদন ম�র ৫১১৪৩৪০০৬৯৫৭৮ ০৩ রমারিখল 
৪৮৯ আব�ল বােকর �ত �ছয়দ আহে�দ �িমক ৫১১৪৩৪০৬৫৪৭৫৫ ০৩ রমারিখল 



৪৯০ িফেরাজা �বগম আিরেফর রহমান �িহনী ৫১১৪৩৪০৮৯৯৩৭০ ০৩ রমারিখল 
৪৯১ ফর�ন �নছা আ: সা�ার িদন ম�র  ০৩ �রাম�র 
৪৯২ ইকবাল �লাল �িমক  ০৩ রমারিখল 
৪৯৩ জা�া�ল �ফরদাউস ই�ািহম �িহনী  ০৩ �রাম�র 
৪৯৪ �জােবদা আ�ার আ: হািকম িদন ম�র  ০৩ �রাম�র 
৪৯৫ শাহাজান িছি�ক উ�া �িমক  ০৩ রমারিখল 
৪৯৬ �সিলম �ইয়া ইিলয়াস �ইয়া �ষক  ০৩ �রাম�র 
�/নং নাম িপতা/�ামী �পশা আইিড নং ওয়াড � �ামঃ 
৪৯৭ জালাল আহ�দ আব�ল মিতন �িমক  ০৩ রমারিখল 
৪৯৮ আেমনা �বগম �ত আব�র �র �িহনী  ০৩ �রাম�র 
৪৯৯ িজেত� চ� দাস �ত �দেব� দস িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৯০১৯৪১ ০৪ দ�পাড়া 
৫০০ �শফালী চ�বত� িবজয় চ�বত� �িহনী ৫১১৪৩৪০৯০১৫২৪ ০৪ দ�পাড়া 
৫০১ পার�ল �বগম �ছয়দ আহ�দ �িহনী ৫১১৪৩৪০৭২৮২৪৭ ০৫ দিজ�পাড়া 
৫০২ িনমাই ম�মদার সাধন চ� ম�মদার িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৬৫৪২৮১ ০৩ �তাতারিখল 
৫০৩ উ�লী রানী �দ �ত ����জয় �দ �িমক ৫১১৪৩৪০৬৫৪৯২৬ ০৪ দ�পাড়া 
৫০৪ পলাশ চ� �রী �ত নেরশ চ� �রী �ষক ৫১১৪৩৪০৯০২৫১৭ ০৪ দ�পাড়া 
৫০৫ ওমর চ� �রী �ত �খাকন চ� �রী িদন ম�র ৫১১৪৩৪০৯০২৯৯৮ ০৪ দ�পাড়া 
৫০৬ �বল�াল �হােসন �ত সািফক উ�া �িমক ৫১১৪৩৪০ ০৪ দ�পাড়া 
৫০৭ বাব� সিহদ উ�া �ষক ৫১১৪৩৪০ ০৪ দ�পাড়া 
৫০৮ �মাঃ মিজদ �ত আব�ল কিরম িদন ম�র ৫১১৪৩৪০ ০৪ দ�পাড়া 
৫০৯ �মাঃ �চৗ�রী আিজজ উ�া পােটায়ারী �িমক ৫১১৪৩৪০ ০৪ দ�পাড়া 
৫১০ �জাসনা �বগম �ত আব�ল আিজজ �িহনী ৫১১৪৩৪০৭২৮৩৬৭ ০৫ দিজ�পাড়া 
৫১১ িশ�ী আ�ার �ত �মাতােলব �িহনী ৫১১৪৩৪০ ০৫ দিজ�পাড়া 
৫১২ শাহী�র জিহর আহ�দ �িহনী ৫১১৪৩৪০ ০৪ দ�পাড়া 
৫১৩ পারিভন জিহর আহ�দ �িহনী ৫১১৪৩৪০ ০৪ দ�পাড়া 
৫১৪ ��িত রানী �রী  �িহনী ৫১১৪৩৪০ ০৪ দ�পাড়া 
৫১৫ �রােকয়া �ত আ�ল �হােসন �িহনী ৫১১৪৩৪০ ০৩ �রাম�র 
৫১৬ �র জাহান হার�ন রিশদ �িহনী ৫১১৪৩৪০৭৩৩৫১৫ ০৭ বটতলী 
৫১৭ িবউ� আলমগীর �িহনী ৫১১৪৩৪০ ০৮ করইতলা 
৫১৮ �রখা  �িহনী ৫১১৪৩৪০   
৫১৯ �রােকয়া �ত �ষক ৫১১৪৩৪০ ০৮ করইতলা 
৫২০       
৫২১       

 


