
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার

উপেজলা খা  িনয় েকর দ র

রামগড়, খাগড়াছিড় পাবত  জলা।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

১ মা: র হােসন িপং- ছয়দ আহা দ ষ িমক থিলবাড়ী ১ নং পাতাছড়া 4618057571080    হাজী ল আবছার ১৫৫৩০০৫৮২৪

২ হাসেনয়ারা বগম া: ত আ  তােহর মিহলা িদনম র ’’ ’’ ’’ 4618057571020    ’’ ’’

৩ ছিকনা বগম া; মাঃ ইউ ফ আলী মিহলা িদনম র ’ ’’ ’’ 19904618057000100    ’’ ’’

৪ মাঃ কিবর আহ দ িপং- ত র আহা দ ষ ’’ ’’ ’’ ’’ 4618057571409    ’’ ’’

৫ ল মা আ ার াঃ মাঃ জাফর ষ ’’ ’ ’’ ’’ 4618057571021    ’’ ’’

৬ রিহমা খা ন াঃ ত র ল আহা দ মিহলা িদনম র ’’ ’’ ’’ 4618057571414    ’’ ’’

৭ মারা বগম াঃ মাঃ র হােসন মিহলা িদনম র ’’ ’’ ’’ 19904618057000000    ’’ ’’

৮ মাঃ জয়নাল আেবদীন িপং- ত চান িময়া ষ িমক ’’ ’’ ’’ 4618057571024    ’’ ’’

৯ মাছা ৎুফেরাজা বগম িপং- মাঃ ইিলয়াছ মিহলা িদনম র ’’ ’’ ’’ 19924618057000500    ’’ ’’

১০ হািছনা আ ার াঃ আ ার হােসন মিহলা িদনম র রান রামগড় ’’ ’’ 1513313903135    ’’ ’’

১১ মাঃসাম ল হক িপং- মাঃ আ ল খােয়র ষ িমক থিলবাড়ী ’’ ’’ 461857571426    ’’ ’’

১২ মাছাৎ রােকয়া াঃশাস ল িময়া মিহলা িদনম র ’’ ’’ ’’ 4618057571404    ’’ ’’

১৩ মাসাঃ আং েরর নছা াঃ মাঃ আিজ ল হক মিহলা িদনম র ’’ ’’ ’’ 4618057571383    ’’ ’’

১৪ মাঃ মিফ র রহমান িপং ত মনা িময়া ষ িমক ’’ ’’ ’’ 4618057571372    ’’ ’’

১৫ কিহ র বগম া- মাঃ জয়নাল আেবদীন মিহলা িদনম র ’’ ’’ ’’ 4618057571391    ’’ ’’
১৬ মিজ ল হক িপং- ত মাহা দ িময়া ষ িমক ’’ ’’ ’’ 1618057571380    ’’ ’’

১৭ মাঃ সাই ল ইসলাম িপং-মিজ ল হক ষ িমক ’’ ’’ ’’ 19924618057000100    ’’ ’’

১৮ িসরাজ িময়া িপং- মাঃ আ  আহ দ ষ িমক ’’ ’’ ’’ 4618057571070    ’’ ’’

১৯ বিশর আহ দ িপং ত গিন আহ দ ষ িমক ’’ ’’ ’’ 4618057571187    ’’ ’’

২০ সাই া মারমা াঃ আ ই অং চৗ রী মিহলা িদনম র তমরম হড ান 
পাড়া

১ নং পাতাছড়া 4618057570220    হাজী ল আবছার ১৫৫৩০০৫৮২৪

২১ মাঃ ফজল হক িপং- মাঃ হ  িময়া ষ িমক থিল বাড়ী ’’ ’’ 4618057571181    ’’ ’’

২২ ঞাবাই মামা া- মম মামা মিহলা িদনম র তমরম হড ান পাড়া ’’ ’’ 4618057570227    ’’ ’’

২৩ আওয়ং মামা া- থইউ মামা মিহলা িদনম র ’’ ’’ ’’ 4618057570255    ’’ ’’

২৪ মাঃ হািনফ িময়া িপং- মাঃ ফজল হক ষ িমক থিলবাড়ী ’’ ’’ 4618057571183    হাজী ল আবছার ১৫৫৩০০৫৮২৪

২৫ মােনায়ারা বগম াঃ মাঃ সাহাব উি ন মিহলা িদনম র বড়িবল ’’ ’’ 1513313906961    ’’ ’’

২৬ মাঃ তা ল ইসলাম িপং- বদর আলী ষ িমক থিলবাড়ী ১ নং পাতাছড়া 4618057571095    

২৭ মাঃ আলমগীর হােসন িপং- বলাল হােসন ষ িমক ’’ ’’ ’’ 19934618057000000    ’’ ’’

২৮ মাঃ শািহ ল ইসলাম িপং- মাঃ শিফক ি ষ িমক ’’ ’’ ’’ 4618057571170    ’’ ’’

২৯ মেনায়ারা বগম া- মাঃ সাই ল ইসলাম মিহলা িদনম র ’’ ’’ ’’ 4618057571160    ’’ ’’

ইউিনয়নওয়াড 
নং

ামপশািপতা/ ামীনাম ষ/ মিহলা

  জলা- খাগড়াছিড় পাবত  জলা             উপেজলা –রামগড়                                        ইউিনয়ন- পাতাছড়া

সং  িডলােরর নাম িডলােরর মাবাইল নং নং ভা ার 
মাবাইল নং

জাতীয় পিরচয় প  নং



৩০ মাঃ ইউ ফ িপং- ত: ইি স আলী ষ িমক ’’ ’’ ’’ 4618057571367    ’’ ’’

৩১ আ ল ওয়া দ িপং- আ ল মা ান ষ িমক ’’ ’’ ’’ 19904618057000000    ’’ ’’

৩২ আ ল মা ান িপং- ত কারবান ধা ষ িমক ’’ ’’ ’’ 19524618057000000    ’’ ’’

৩৩ িবিব ছােয়রা া-আলাউি ন মিহলা িদনমজির ’’ ’’ ’’ 4618057571162    ’’ ’’

৩৪ িবিব হািছনা া- ছােদক হােসন মিহলা িদনম র ’’ ’’ ’’ 4618057571101    ’’ ’’

৩৫ মাছঃ শােহদা আ ার া- মাঃ ইউ ফ মিহলা িদনম র ’’ ’’ ’’ 4618057571366    ’’ ’’

৩৬ েলখা বগম া- তা ল ইসলাম মিহলা িদনম র ’’ ’’ ’’ 4618057571067    ’’ ’’

৩৭ মাহ দা খা ন া- মাঃ কামাল উি ন মিহলা িদনম র ’’ ’’ ’’ 4618057571168    ’’ ’’

৩৮ আেনায়ার হােসন িপং- মাঃ জ িময়া ষ িমক ’’ ’’ ’’ 19924618057000000    ’’ ’’

৩৯ িছমাউল জা াত া- মাঃ ইউ ছ িময়া মিহলা িদনম র ’’ ’’ ’’ 19924618057000000    ’’ ’’

৪০ মাসাঃ ছােয়রা বগম া- মাঃ আ ল হােসম মিহলা িদনম র ’’ ’’ ’’ 4618057571043    ’’ ’’

৪১ উমা  মামা া-সা  মামা মিহলা িদনম র তমরম 
হড ানপাড়া

’’ ’’ 4618057570237    ’’ ’’

৪২ পাইেবায়াংির মামা া- উজাই মামা মিহলা িদনম র ,, ১ নং পাতাছড়া 19924618057000000    ’’ ’’

৪৩ আ া মামা া-মায়া মিন চাকমা মিহলা িদনম র ’’ ’’ ’’ 4618057570280    ’’ ’’

৪৪ পাইেশ মামা া- ইলা  মামা মিহলা িদনম র ’’ ’’ ’’ 4618057570235    ’’ ’’

৪৫ া ওয়াং মামা া- ত থইচাও মাম মিহলা িদনম র ’’ ’’ ’’ 4618057570183    হাজী ল আবছার ১৫৫৩০০৫৮২৪

৪৬ িচ া মামা া-কংেঞা চৗ রী মিহলা িদনম র থিলবাড়ী ’’ ’’ 4618057570178    ’’ ’’

৪৭ উসািচং মামা া- জাই মামা মিহলা িদনম র ’’ ’’ ’’ 4618057570234    ’’ ’’

৪৮ আেম মামা া-সােথায়াই মামা মিহলা িদনম র ’’ ’’ ’’ 4618057570239    ’’ ’’

৪৯ িমতা চাকমা া-ম  ম ন চাকমা মিহলা িদনম র অ নী কাবারী পাড়া ’’ ’’ 4618057570582    ’’ ’’

৫০ তজী রানী ি রা া- ধীের  ি রা মিহলা িদনম র জির চ  পাড়া ’’ ’’ 4618057570771    ’’ ’’

৫১ মাঃ জিসম িপং- ল ইসলাম ষ িমক থিলবাড়ী ১ নং পাতাছড়া 4618057571158    হাজী ল আবছার ১৫৫৩০০৫৮২৪

৫২ মাসাঃ িবিব ফািতমা া- মাঃ ইউ স মিহলা িদনম র ’’ ’’ ’’ 4618057571319    ’’ ’’

৫৩ জিরনা বগম া- মাঃ ওবাই ল হক মিহলা িদনম র ’’ ’’ ’’ 4618057571174    ’’ ’’

৫৪ মাঃ আেনায়ার হােসন 
(খাকা)

িপং- ত মাশারফ হােসন ষ িমক ’’ ’’ ’’ 4618057571332    ’’ ’’

৫৫ কামাল হােসন িপং- আববাছ উ ীন ষ িমক ’’ ’’ ’’ 4618057571090    ’’ ’’

৫৬ আেলয়া বগম া- হা  ন মিহলা িদনম র ’’ ’’ ’’ 4618057571339    ’’ ’’

৫৭ রজাহান বগম া- মাঃ শিহ ল ইসলাম মিহলা িদনম র ’’ ’’ ’’ 46180575713543    ’’ ’’

৫৮ রােবয়া ব ী া- ইিলয়াছ মিহলা িদনম র ’’ ’’ ’’ 4618057571333    ’’ ’’

৫৯ আেনায়ারা বগম া- মাঃ মা ফা মিহলা িদনম র ’’ ’’ ’’ 4618057571042    ’’ ’’

৬০ রিহমা খা ন া-আ ল হােসম মিহলা িদনম র ’’ ’’ ’’ 19804618057000000    ’’ ’’

৬১ র  বালা ি রা া- তাল মার ি রা মিহলা িদনম র তচাকমা পাড়া ’’ ’’ 4618057575245    ’’ ’’

৬২ জাহরা বগম া- মাঃ র নবী মিহলা িদনম র থিলবাড়ী ’’ ’’ 4618057571098    ’’ ’’

৬৩ রােহলা বগম া- মাঃ জা  িময়া মিহলা িদনম র ’’ ’’ ’’ 4618057570996    ’’ ’’

৬৪ মজ ল ী ি রা া-বের  ি রা মিহলা িদনম র ’’ ’’ ’’ 4618057571016    ’’ ’’

৬৫ হােসন আরা া- ইমাম হােসন মিহলা িদনম র ’’ ’’ ’’ 4618057571435    ’’ ’’



৬৬ মাসাঃ জাহরা বগম া- মাঃ বলাল হােসন 
ম মদার

মিহলা িদনম র ’’ ’’ ’’ 4618057571320    ’’ ’’

৬৭ িবিব ছিকনা া- ত ল আিমন মিহলা িদনম র ’’ ’’ ’’ 4618057571102    ’’ ’’

৬৮ মাহ দা আ ার িপং-মাহ ল আলম মিহলা িদনম র ’’ ’’ ’’ 19924618057011300    ’’ ’’

৬৯ রােশদা বগম া- মাঃ র নবী মিহলা িদনম র ’’ ’’ ’’ 4618057571169    ’’ ’’

৭০ সােহনা আ ার া-িছি ক আহমদ মিহলা িদনম র ’’ ’’ ’’ 19884618057000000    ,, ,,
৭১ তাহিমনা আ ার া- বলাল হােসন মিহলা িদনম র ছাইদং ছড়া ১ নং পাতাছড়া 4618057576614    ’’ ’’

৭২ কাজী আেমনা া-কাজী িমজা র রহমান মিহলা িদনম র কাজী পাড়া ’’ ’’ 4618076569534    ’’ ’’

৭৩ উ ই মামা া- মংেশ মামা মিহলা িদনম র তম  হড ান 
পাড়া

’’ ’’ 4618057570232    ’’ ’’

৭৪ মাঃ নজ ল ইসলাম িপং- ফেয়জ আহা দ ষ িমক পাতাছড়া ২ নং ’’ 4618057572354    ’’ ’’

৭৫ মাঃ জিহর উি ন িপং- ত সাম ল দা ষ িমক ’’ ’’ ’’ 4618057572213    ’’ ’’

৭৬ ছােয়দ িময়া িপং- মাঃ ইউ ফ আলী ষ িমক পাতাছড়া ২ নং পাতাছড়া 4618057571701    হাজী ল আবছার ১৫৫৩০০৫৮২৪

৭৭ জােহদা বগম া- মাঃ আ ার হােসন মিহলা িদনম র ,, ’’ ’’ 4618057572001    ’’ ’’

৭৮ খােদজা বগম া- জাহা ীর আলম মিহলা িদনম র পাতাছড়া ’’ ’’ 4618057571733    ’’ ’’

৭৯ রিজয়া বগম া- মাঃ সায় ল হক মিহলা িদনম র পাতাছড়া ’’ ’’ 4618057572252    ’’ ’’

৮০ মাঃ শাহাজান িপং- মৗলভী মায়াে ম 
হােসন

ষ িমক ’’ ’’ ’’ 4618057572250    ’’ ’’

৮১ মাঃ আ ল হােসন িপং- মাঃ জয়নাল আেবদীন ষ িমক ’’ ’’ ’’ 19934618057000000    ’’ ’’

৮২ মাঃ আ ল হােসম িপং- মাঃ জয়নাল আেবদীন ষ িমক ’’ ’’ ’’ 4618057571946    ’’ ’’

৮৩ মােজদা বগম া-সািহদ িময়া মিহলা িদনম র পাতাছড়া ’’ ’’ 4618057572215    ’’ ’’

৮৪ িবিব হাওয় া- মাঃ আ ল বািছর মিহলা িদনম র পাতাছড়া ’’ ’’ 19824618057000000    ’’ ’’

৮৫ মাঃ গিণ িময়া িপং- মাঃ  িময়া ষ িমক ’’ ’’ ’’ 4618057571963    ’’ ’’

৮৬ জ ন নাহার া- মা ফা সিলম রাজা ষ িমক ’’ ’’ ’’ 4618057572267    ’’ ’’

৮৭ ছমনা খা ন া- মাঃ ইসমাইল হােসন ষ িমক ’’ ’’ ’’ 4618057572212    ’’ ’’

৮৮ মাঃ র নবী িপং- ত: মাঃ রািমজ উি ন ষ িমক ’’ ’’ ’’ 19934618057000000    ’’ ’’

৮৯ মাঃ চান িময়া িপং- ত িজ ত আলী ষ িমক ’’ ’’ ’’ 19664618057000000    ’’ ’’

৯০ মাঃ িগয়াস উি ন িপং- ত িকতাব আলী ষ িমক ’’ ’’ ’’ 4618057572371    ’’ ’’

৯১ মাঃ মাসাে ক হােসন িপং- ত মিহর উি ন ষ িমক ’’ ’’ ’’ 4618057572371    ’’ ’’

৯২ রমজান বা া- ত মাঃ ইসমাইল মিহলা িদনম র পাতাছড়া ’’ ’’ 3019438479338    ’’ ’’

৯৩ মাঃ িরয়াজ চৗ রী িপং- মাঃ জালাল আহ দ ষ িমক ’’ ’’ ’’ 4618057572302    ’’ ’’

৯৪ মাঃ ল িময়া িপং- ত এনােয়ত আলী ষ িমক ’’ ’’ ’’ 4618057572368    ’’ ’’

৯৫ মাঃ আ  তােলব িপং- ত ি  আ ল গিণ ষ িমক কলাবাড়ী ’’ ’’ 4618057572551    ,, ,,
৯৬ মিহন উি ন িপং- মাঃ আ  তােহর ষ িমক কলাবাড়ী ’’ ’’ 4618057572570    ’’ ’’

৯৭ মাঃ িমর হােসন িপং- ত বিদউ ামান ষ িমক কলাবাড়ী ’’ ’’ 4618057571153    ’’ ’’

৯৮ আমিবয়া খা ন া- মাঃ মা ািফেজর রহমান মিহলা িদনম র কলাবাড়ী ’’ ’’ 4618057572509    ’’ ’’

৯৯ জিরনা আ ার া- মাঃ বা  িময়া মিহলা িদনম র কলাবাড়ী ২ নং পাতাছড়া 4618057572515    ’’ ’’



১০০ মেনজা খা ন া- আ  তােহর মিহলা িদনম র কলাবাড়ী ’’ ’’ 4618057572564    ’’ ’’

১০১ মাঃ জিহর উি ন িপং- মাঃ খিমর উি ন ষ িমক পাতাছড়া ২ নং পাতাছড়া 4618057572230    হাজী ল আবছার ১৫৫৩০০৫৮২৪

১০২ হািবব িমঞা িপং-জেবদ উ াহ ষ িমক পাতাছড়া ’’ ’’ 4618057571709    ’’ ’’

১০৩ মাঃ জয়নাল আেবদীন িপং- ত আ ল কিরম ষ িমক পাতাছড়া ’’ ’’ 4618057571734    ’’ ’’

১০৪ মাঃ শিফ ল ইসলাম িপং- মাঃ তাতা িময়া ষ িমক পাতাছড়া ’’ ’’ 4618057572367    ’’ ’’

১০৫ রাকসানা বগম া-অিহ র রহমান মিহলা িদনম র পাতাছড়া ’’ ’’ 3012923280283    ’’ ’’

১০৬ মাঃ ফজ ল কিরম িপং- ত আ ল বশর ষ িমক পাতাছড়া ’’ ’’ 4618057571747    ’’ ’’

১০৭ ফা ক হােসন িপং- ত আ ল গেন মািঝ ষ িমক পাতাছড়া ’’ ’’ 8410771328637    ’’ ’’

১০৮ মাঃ দেলায়ার হােসন িপং- মাঃ ওবায় ল হক ষ িমক পাতাছড়া ’’ ’’ 19944618057000000    ’’ ’’

১০৯ ইউ ব আলী িপং-জালাল িময়া ষ িমক পাতাছড়া ’’ ’’ 19879196203000000    ’’ ’’

১১০ মাঃ আিরফ হােসন িপং- ত আ ল আহা দ ষ িমক পাতাছড়া ’’ ’’ 19934618057000000    ’’ ’’

১১১ মাঃ িফেরাজ আলম িপং- ত জালাল আহা দ ষ িমক পাতাছড়া ’’ ’’ 4618057571955    ’’ ’’

১১২ শােহদা বগম া- মাঃ আ ল খােলক মিহলা িদনম র পাতাছড়া ’’ ’’ 4618057571998    ’’ ’’

১১৩ মাঃ আেনায়ার হােসন িপং- ত আলীম উি ন ষ িমক পাতাছড়া ’’ ’’ 4618057572372    ’’ ’’

১১৪ মাঃ আ ল গিণ িপং- মাঃ আ ল মিতন ষ িমক পাতাছড়া ’’ ’’ 4618057572312    ’’ ’’

১১৫ মাঃ আ ল কাইউম িপং- মাঃ এয়া ব আলী ষ িমক পাতাছড়া ’’ ’’ 4618057571983    ’’ ’’

১১৬ মাঃ হলাল হােসন িপং- মাঃ আ ল কালাম ষ িমক পাতাছড়া ’’ ’’ 19934618057000000    ’’ ’’

১১৭ মন চান ি রা িপং- ত রিবয়া ি রা ষ িমক পাতাছড়া ’’ ’’ 4618057571749    ’’ ’’

১১৮ িহর মার ি রা িপং- দেব  ি রা ষ িমক পাতাছড়া ’’ ’’ 4618057571643    ’’ ’’

১১৯ কির  ি রা িপং-চরণ মার ি রা ষ িমক পাতাছড়া ’’ ’’ 19804618057000000    ’’ ’’

১২০ িপন মার ি রা িপং-কমরাই ি রা ষ িমক পাতাছড়া ’’ ’’ 4618057571696    ,, ,,
১২১ িপন বালা ি রা া-বাতারাম ি রা মিহলা িদনম র পাতাছড়া ’’ ’’ 4618057571731    ’’ ’’

১২২ মাঃ আলী আহা দ িপং-আলী অকবর ষ িমক পাতাছড়া ’’ ’’ 4618057572292    ’’ ’’

১২৩ মাঃ শিহ ল ইসলাম িপং- মাঃ কিবর ষ িমক পাতাছড়া ’’ ’’ 4618057572378    ’’ ’’

১২৪ ফজর বা া-ইউ প িময়া মিহলা িদনম র পাতাছড়া ’’ ’’ 4618057572359    ’’ ’’

১২৫ মাঃ মিনর হােসন িপং- মাঃ ল দা ষ িমক পাতাছড়া ’’ ’’ 4618057571968    ’’ ’’

১২৬ মাঃ ইসমাইল মৗলভী আ ল হািকম ষ িমক পাতাছড়া ২নং পাতাছড়া 4618057571981    হাজী ল আবছার ১৫৫৩০০৫৮২৪

১২৭ রিহমা বগম া-কাউছার উি ন খা মিহলা িদনম র পাতাছড়া ,, ,, 4618057572208    ’’ ’’

১২৮ পারিভন আ ার া-আ ল রিশদ মিহলা িদনম র পাতাছড়া ’’ ’’ 4618057572507    ’’ ’’

১২৯ জাহানারা বগম া- মাঃ কিবর আহ দ মিহলা িদনম র পাতাছড়া ’’ ’’ 4618057572201    ’’ ’’

১৩০ মাঃ সাই ল ইসলাম িপং-হািবব িময়া ষ িমক পাতাছড়া ’’ ’’ 19914618057000000    ’’ ’’

১৩১ মাঃ ই ািহম িপং- ত আ ল মিতন ষ িমক পাতাছড়া ’’ ’’ 4618057572319    ’’ ’’

১৩২ মেনায়ারা বগম া-সাম ল হক মিহলা িদনম র পাতাছড়া ’’ ’’ 4618057571973    ’’ ’’

১৩৩ খােদজা বগম া- মাঃ মা ফা িময়া মিহলা িদনম র পাতাছড়া ’’ ’’ 4618057571967    ’’ ’’

১৩৪ মাঃ আলী িময়া িপং- ত হােরছ িময়া ষ িমক পাতাছড়া ’’ ’’ 4618057571984    ’’ ’’

১৩৫ এছাক িময়া িপং-আ ল খােয়র ষ িমক কলাবাড়ী ’’ ’’ 19914618057000000    ’’ ’’

১৩৬ মাঃ আঃ মিতন িপং- ত মিফজ উ া ষ িমক কলাবাড়ী ’’ ’’ 5114385953650    ’’ ’’

১৩৭ আয়নারং ি রা া-রমনী মার ি রা মিহলা িদনম র পাতাছড়া ’’ ’’ 4618057572546    ’’ ’’

১৩৮ িখরক পিত ি রা া-জািমন চ  ি রা মিহলা িদনম র পাতাছড়া ’’ ’’ 4618057571714    ’’ ’’



১৩৯ আলী আহে দ িপং- ত ফেতহ আলী ষ িমক পাতাছড়া ’’ ’’ 1917277604460    ’’ ’’

১৪০ লািখ িবিব া-ইউ ছ িময়া মিহলা িদনম র পাতাছড়া ’’ ’’ 4618057571988    ’’ ’’

১৪১ মাঃ আ ল কালাম  মাঃ মাজাে ল হারসন ষ িমক পাতাছড়া ’’ ’’ 4618057571958    ’’ ’’

১৪২ মাঃ কামাল উি ন িপং- মাঃ আল  িময়া ষ িমক পাতাছড়া ’’ ’’ 4618057571762    ’’ ’’

১৪৩ লজান িবিব া- জ আলী ষ িমক পাতাছড়া ’’ ’’ 4618057572360    ’’ ’’

১৪৪ মাঃ সােলমান িপং- মাঃ মেহর আলী ষ িমক পাতাছড়া ’’ ’’ 19884618057000000    ’’ ’’

১৪৫ মাঃ আ ল হা ান িপং- মাঃ মেহর আলী ষ িমক পাতাছড়া ’’ ’’ 4618057572045    ,, ,,
১৪৬ মেনায়ারা বগম া-হা ন অর রিশদ মিহলা িদনম র পাতাছড়া ’’ ’’ 4618057572296    ’’ ’’

১৪৭ মেনায়ারা বগম া- মাঃ আ ল মােলক মিহলা িদনম র পাতাছড়া ’’ ’’ 4618057571993    ’’ ’’

১৪৮ মাঃ আ ল কােদর িপং- মাঃ আ ল খােলক ষ িমক পাতাছড়া ’’ ’’ 4618057571995    ’’ ’’

১৪৯ মাঃ ওমর ফা ক রা িপং- মাঃ শাহজাহান ষ িমক পাতাছড়া ’’ ’’ 4618057572043    ’’ ’’

১৫০ ফরেদৗস বগম া- মাঃমিনর হােসন ষ িমক পাতাছড়া ’’ ’’ 4618057572875    ’’ ’’

১৫১ র ভা া- ত ছােয়দআলী মিহলা িদনম র পাতাছড়া ’’ ’’ 4618057571719    ’’ ’’

১৫২ মাঃ ইসমাইল হােসন িপং- ত িসরাজ িময়া ষ িমক পাতাছড়া ’’ ’’ 19934618057000100    ’’ ’’

১৫৩ জাহানারা বগম া- ত শাহ আলম মিহলা িদনম র পাতাছড়া ’’ ’’ 4618057571994    ’’ ’’

১৫৪ মাঃ আ ল জিলল িপং-আ ল হািমদ ষ িমক পাতাছড়া ’’ ’’ 4618057572284    ’’ ’’

১৫৫ হের  ি রা িপং- ত তারাচান ি রা ষ িমক পাতাছড়া ২নং পাতাছড়া 4618057571664    হাজী ল আবছার ১৫৫৩০০৫৮২৪

১৫৬ বরনপিত ি রা া-মান ার ি রা মিহলা িদনম র পাতাছড়া ’’ ’’ 4618057571662    ’’ ’’

১৫৭ িদন মার ি রা িপং- ত জািমন চ  ি রা ষ িমক পাতাছড়া ’’ ’’ 4618057571715    ’’ ’’

১৫৮ িচকনিত ি রা ধািমনী মার ি রা মিহলা িদনম র পাতাছড়া ’’ ’’ 4618057571681    ’’ ’’

১৫৯ ধনবালা ি রা া-কিল  ি রা মিহলা িদনম র পাতাছড়া ’’ ’’ 4618057572545    ’’ ’’

১৬০ িকরণ বালা ি রা া-প ন জয় ি রা মিহলা িদনম র পাতাছড়া ’’ ’’ 4618057572532    ’’ ’’

১৬১ িবিব তা রা া-সিমদ ল হক মিহলা িদনম র পাতাছড়া ’’ ’’ 4618057572358    ’’ ’’

১৬২ দেলায়ার হােসন িপং-লাল িময়া ষ িমক পাতাছড়া ’’ ’’ 4618057572374    ’’ ’’

১৬৩ মাঃ ল হক িপং- মাঃ আফতাব উি ন ষ িমক পাতাছড়া ’’ ’’ 4618057572270    ’’ ’’

১৬৪ আেয়শা বগম া- ত আফাজ উি ন মিহলা িদনম র পাতাছড়া ’’ ’’ 4618057571992    ’’ ’’

১৬৫ মাছাঃ লায়লা বগম া-আ ল মা ান মিহলা িদনম র পাতাছড়া ’’ ’’ 4618057572309    ’’ ’’

১৬৬ মাঃশাহ জাহান িপং- মাঃ আ ল আলী ষ িমক পাতাছড়া ’’ ’’ 4618057572584    ’’ ’’

১৬৭ সােহরা বগম া-আিজদ িময়া মিহলা িদনম র পাতাছড়া ’’ ’’ 9112713134810    ’’ ’’

১৬৮ উেপন মার ি রা িপং- ত অগাই া ি রা ষ িমক পাতাছড়া ’’ ’’ 4618057571669    ’’ ’’

১৬৯ মাঃ খারেশদ আলম িপং- মাঃ নাব আলী ষ িমক পাতাছড়া ’’ ’’ 14992461805700000    ’’ ’’

১৭০ মেনায়ারা বগম া-মিফ র রহমান মিহলা িদনম র পাতাছড়া ’’ ’’ 4618057572306    ’’ ’’

১৭১ র জাহান বগম া- মাঃ ইিলয়াছ মিহলা িদনম র পাতাছড়া ’’ ’’ 4618057571723    ’’ ’’

১৭২ মাঃ শক রােসল িপং- আ ল খােয়র ষ িমক পাতাছড়া ’’ ’’ 4618057572224    ’’ ’’

১৭৩ আঃ আিজজ িপং-আফতাব উি ন ষ িমক পাতাছড়া ’’ ’’ 4618057572015    ’’ ’’

১৭৪ িমরপিত ি রা া- িনেক  ি রা মিহলা িদনম র র ল র,নাকাপা ৩নং ’’ 4618057572673    ,, ,,
১৭৫ তাফাইলা ি রা িপং-পল নাম ি রা ষ িমক ’’ ’’ ’’ 4618057572690    ’’ ’’

১৭৬ মিত  ি রা িপং- ত নয়ন মার ি রা ষ িমক ’’ ’’ ’’ 4618057572664    ’’ ’’

১৭৭ সানারং ি রা া-আ াম ি রা ষ িমক ’’ ’’ ’’ 4618057572694    ’’ ’’



১৭৮ িগয়াত মাহন ি রা িপং- া চান ি রা ষ িমক ’’ ’’ ’’ 4618057572666    ’’ ’’

১৭৯ বারা মার ি রা িপং-িগরা চ  ি রা ষ িমক ’’ ’’ ’’ 4618057572653    ’’ ’’

১৮০ সিম  ি রা িপং- তা িশং ি রা ষ িমক ’’ ’’ ’’ 4618057572677    ’’ ’’

১৮১ খারাং ল ী ি রা া- টািশং ি রা মিহলা িদনম র র ল র,নাকাপা ৩নং ’’ 4618057572681    ’’ ’’

১৮২ শাম   ি রা া-মংলভাং মারমা মিহলা িদনম র র ল র,নাকাপা ৩নং পাতাছড়া 4618057572644    হাজী ল আবছার ১৫৫৩০০৫৮২৪

১৮৩ বারামা ি রা িপং-লিব  ি রা ষ িমক ’’ ’’ ’’ 4618057572698    ’’ ’’

১৮৪ বারাচান ি রা িপং-িগরা চ  ি রা ষ িমক ’’ ’’ ’’ 4618057572636    ’’ ’’

১৮৫ গা তী ি রা া-কন ি রা মিহলা িদনম র র ল র,নাকাপা ৩নং পাতাছড়া 4618057571805    ’’ ’’

১৮৬ ল মার ি রা িপং-যতন মার ি রা ষ িমক ’’ ’’ ’’ 4618057572631    ’’ ’’

১৮৭ বনপিত ি রা া- দেব  ি রা মিহলা িদনম র র ল র,নাকাপা ৩নং পাতাছড়া 4618057572905    ’’ ’’

১৮৮ ম মার ি রা িপং- ত ধম চরন ি রা ষ িমক ’’ ’’ ’’ 4618057573385    ’’ ’’

১৮৯ দল ী ি রা া- ত শাি রাম ি রা মিহলা িদনম র র ল র,নাকাপা ৩নং পাতাছড়া 4617059331331    ’’ ’’

১৯০ পাইলামং মামা কাি িপং- াসােথায়াই মামা ষ িমক ’’ ’’ ’’ 4618057572815    ’’ ’’

১৯১ কংচাই মামা িপং-কােসা মামা ষ িমক ’’ ’’ ’’ 4618057572802    ’’ ’’

১৯২ আ িশ মামা িপং- াসােথায়াই মামা ষ িমক ’’ ’’ ’’ 4618057572836    ’’ ’’

১৯৩ কসম িবকাশ ি রা িপং-ছা র চ  ি রা ষ িমক ’’ ’’ ’’ 19994618057570000    ’’ ’’

১৯৪ অংক জাই মামা িপং-সাৈথই মামা ষ িমক ’’ ’’ ’’ 4618057572849    ’’ ’’

১৯৫ অহ  মগ িপং- ইউ মারমা ষ িমক ’’ ’’ ’’ 19944618057000000    ’’ ’’

১৯৬ আ  অং মগ িপং-িন অং মগ ষ িমক ’’ ’’ ’’ 4618057572736    ’’ ’’

১৯৭ মংলা  মামা িপং- ত ম  মামা ষ িমক ’’ ’’ ’’ 4618057572720    ’’ ’’

১৯৮ মা  মামা া-কাি  মামা মিহলা িদনম র র ল র,নাকাপা ৩নং পাতাছড়া 4618057572839    ’’ ’’

১৯৯ আপাইঅং মিগনী িপং- থই  মারমা ষ িমক ’’ ’’ ’’ 4618057572810    ’’ ’’

২০০ মংেথায়াই মামা িপং- ইলা মামা ষ িমক ’’ ’’ ’’ 19904618057000000    ’’ ’’

২০১ পাইসা  মিগনী া- ইউ মামা মিহলা িদনম র র ল র,নাকাপা ৩নং পাতাছড়া 4618057572834    ,, ,,

২০২ ইলা মামা িপং-সাইে  মামা ষ িমক ’’ ’’ ’’ 4618057572771    ’’ ’’

২০৩ মংমংেশ মারমা িপং-চির মামা ষ িমক ’’ ’’ ’’ 4618057572859    ’’ ’’

২০৪ চাইৈথঅং মারমা িপং- ইলা মামা ষ িমক ’’ ’’ ’’ 4618057572696    ’’ ’’

২০৫ মংসা  মামা িপং- ইসাইঅং মামা ষ িমক ’’ ’’ ’’ 4618057572818    ’’ ’’

২০৬ পাইসাই া মিগনী া-ির  মামা মিহলা িদনম র র ল র,নাকাপা ৩নং পাতাছড়া 4618057572712    ’’ ’’

২০৭ সাৈথই  মামা িপং- ইলা মামা ষ িমক ’’ ’’ ’’ 4618057572796    ’’ ’’

২০৮ থইং  মামা িপং-সাৈথই মামা ষ িমক ’’ ’’ ’’ 4618057572826    ’’ ’’

২০৯ আ ামা মিগনী া-অংত মার ি রা মিহলা িদনম র র ল র,নাকাপা ৩নং পাতাছড়া 4618057572831    হাজী ল আবছার ১৫৫৩০০৫৮২৪

২১০ রেফজা বগম া- ত মিনর হােসন মিহলা িদনম র র ল র,নাকাপা ৩নং পাতাছড়া 4618057573108    ’’ ’’

২১১ মাঃ েবল হােসন িপং- মাঃ মীর হােসন ষ িমক ’’ ’’ ’’ 19914618057000100    ’’ ’’

২১২ মমতাজ বগম া-মীর হােসন মিহলা িদনম র র ল র,নাকাপা ৩নং পাতাছড়া 4618057573800    ,, ,,
২১৩ জােহরা বগম া-আমান উ াহ মিহলা িদনম র র ল র,নাকাপা ৩নং পাতাছড়া 4618057573775    ’’ ’’

২১৪ মাঃ আ  তােহর িপং-মািনক িময়া ষ িমক ’’ ’’ ’’ 4618057573423    ’’ ’’

২১৫ জিসম উি ন িপং-আ  ইউ ফ ষ িমক ’’ ’’ ’’ 4618057573770    ’’ ’’



২১৬ ল ইসলাম িপং- ত আিমন উ াহ ষ িমক ’’ ’’ ’’ 5114314160086    ’’ ’’

২১৭ মাঃ ইসমাইল হােসন িপং- ত সয়দ আহা দ ষ িমক ’’ ’’ ’’ 4618057573742    ’’ ’’

২১৮ রােকয়া বগম া-নািছর উি ন মিহলা িদনম র র ল র,নাকাপা ৩নং পাতাছড়া 4618057573646    ’’ ’’

২১৯ হা  বগম া-হা  িময়া মিহলা িদনম র র ল র,নাকাপা ৩নং পাতাছড়া 4618057573794    ’’ ’’

২২০ আ ল বাশার িপং-মিমন িময়া ষ িমক ’’ ’’ ’’ 4618057573407    ’’ ’’

২২১ মাঃ আবদউল গ র িপং- মাঃ িসরাজ িময়া ষ িমক ’’ ’’ ’’ 19904618057000100    ’’ ’’

২২২ মমতাজ বগম া- ত আ ল অখােলক মিহলা িদনম র র ল র,নাকাপা ৩নং পাতাছড়া 4618057573699    ’’ ’’

২২৩ আ ল বােরক িপং- মাঃ আঃ হািমদ ষ িমক ’’ ’’ ’’ 4618057573724    ’’ ’’

২২৪ রেহনা আ ার া- লাল িময়া মিহলা িদনম র র ল র,নাকাপা ৩নং পাতাছড়া 4618057573618    ’’ ’’
২২৫ মাঃ তা  িময়া িপং- ত আকমত আলী ষ িমক ’’ ’’ ’’ 4618057573659    ’’ ’’

২২৬ াহার া- মাঃ আ  িময়া মিহলা িদনম র র ল র,নাকাপা ৩নং পাতাছড়া 4618057573622    ’’ ’’

২২৭ মাঃ ইউ ছ িপং- মাঃ জ ষ িমক ’’ ’’ ’’ 1920905091279    ’’ ’’

২২৮ যবান বগম া- মাঃ জালাল হােসন মিহলা িদনম র র ল র,নাকাপা ৩নং পাতাছড়া 4618057573735    ’’ ’’

২২৯ হািলমা খা ন া-জালাল আহা দ মিহলা িদনম র র ল র,নাকাপা ৩নং পাতাছড়া 4618057573692    ’’ ’’
২৩০ মাঃ র ইসলাম িপং-আঃ খােলক ষ িমক ’’ ’’ ’’ 4618057573693    ’’ ’’

২৩১ মাঃ তা ল ইসলাম িপং- ত আকমত আলী ষ িমক ’’ ’’ ’’ 4618057573689    ,, ,,
২৩২ মাঃ ইউ ছ িপং- মাঃ এয়া ব আলী ষ িমক ’’ ’’ ’’ 19904618057000000    ’’ ’’

২৩৩ আ  তােহর িপং- মাঃ সিলম িময়া ষ িমক ’’ ’’ ’’ 19704618057000000    ’’ ’’

২৩৪ মিরয়ম া-মন র মিহলা িদনম র র ল র,নাকাপা ৩নং পাতাছড়া 4618057573029    ’’ ’’
২৩৫ কিব ি ন িপং-সিব ি ন ষ িমক ’’ ’’ ’’ 19614618057000000    ’’ ’’

২৩৬ শিহদ উ াহ িপং-কা  িময়া ষ িমক ’’ ’’ ’’ 4618057572943    ’’ ’’

২৩৭ মাঃ আ ল আিজজ িপং- ত মাঃ আলাউি ন ষ িমক ’’ ’’ ’’ 19934618057000000    ’’ ’’

২৩৮ ছা ার িপং-রহমান ষ িমক ’’ ’’ ’’ 4618057572979    ’’ ’’

২৩৯ হলাল উি ন িপং-আ ল খােয়র ষ িমক র ল র,নাকাপা ৩নং পাতাছড়া 4618057573009    হাজী ল আবছার ১৫৫৩০০৫৮২৪

২৪০ জাফর আহা দ িপং- আ  িময়া ষ িমক ’’ ’’ ’’ 4618057573019    ’’ ’’
২৪১ আেলয়া বগম া- র আলম মিহলা িদনম র র ল র,নাকাপা ৩নং পাতাছড়া 4618057573142    ’’ ’’

২৪২ মাঃ মা ন িপং-সিহদ উ াহ ষ িমক র ল র,নাকাপা ৩নং পাতাছড়া 4618057573141    ,, ,,
২৪৩ আ ল মিজদ িপং-নজ ল ইসলাম ষ িমক র ল র,নাকাপা ৩নং পাতাছড়া 4618057573216    ’’ ’’

২৪৪ শরী ল ইসলাম িপং-জয়নাল আেবদীন ষ িমক র ল র,নাকাপা ৩নং পাতাছড়া 4618057572985    ’’ ’’

২৪৫ ফােতমা বগম া-সােদক িময়া মিহলা িদনম র র ল র,নাকাপা ৩নং পাতাছড়া 4618057573278    ’’ ’’

২৪৬ খিদজা বগম া-আ ল মা ান মিহলা িদনম র র ল র,নাকাপা ৩নং পাতাছড়া 4618057573364    ’’ ’’
২৪৭ িন ফা বগম া- মাঃ আলাউি ন মিহলা িদনম র র ল র,নাকাপা ৩নং পাতাছড়া 4618057573280    ’’ ’’
২৪৮ বজ র রহমান া- নায়াব আলী ষ িমক র ল র,নাকাপা ৩নং পাতাছড়া 4618057573322    ’’ ’’

২৪৯ মাঃ আ র রিহম িপং-আ ল কােদর ষ িমক র ল র,নাকাপা ৩নং পাতাছড়া 4618057573297    ’’ ’’

২৫০ মাঃ রমজান আলী িপং-আ ল ছাবহান ষ িমক র ল র,নাকাপা ৩নং পাতাছড়া 4618057573308    ’’ ’’

২৫১ িব ল চ  শীল িপং- িনল চ  শীল ষ িমক র ল র,নাকাপা ৩নং পাতাছড়া 4618057573299    ’’ ’’

২৫২ আ ল হািকম িপং-ম  িময়া ষ িমক র ল র,নাকাপা ৩নং পাতাছড়া 4618057573380    ’’ ’’

২৫৩ জাসনা বগম া- বলাল হােসন মিহলা িদনম র র ল র,নাকাপা ৩নং পাতাছড়া 4618057573344    ’’ ’’



২৫৪ নিজর আহা দ িপং- আ ল মােলক ষ িমক র ল র,নাকাপা ৩নং পাতাছড়া 4618057573450    ’’ ’’

২৫৫ মাঃ মা ফা িপং-ম  িময়া ষ িমক র ল র,নাকাপা ৩নং পাতাছড়া 4618057573341    ’’ ’’

২৫৬ মাঃ এয়া ব আলী িপং- মাঃ ম  িময়া ষ িমক র ল র,নাকাপা ৩নং পাতাছড়া 4618057578011    ’’ ’’

২৫৭ খােলদা বগম া-আ ল কােশম মিহলা িদনম র র ল র,নাকাপা ৩নং পাতাছড়া 4618057573333    ’’ ’’

২৫৮ মাঃ ই ািহম িপং- ী আ ল হক ষ িমক র ল র,নাকাপা ৩নং পাতাছড়া 4618057573284    ’’ ’’

২৫৯ মাঃ মািনক িময়া িপং-আ ল বােরক ষ িমক র ল র,নাকাপা ৩নং পাতাছড়া 4618057573377    ’’ ’’

২৬০ মাঃ শাহ আলম িপং- মাঃ িসি ক আহা দ ষ িমক র ল র,নাকাপা ৩নং পাতাছড়া 4618057573375    ’’ ’’

২৬১ মাঃ দেলায়ার হােসন িপং-ফজ ল হক ষ িমক র ল র,নাকাপা ৩নং পাতাছড়া 4618057573372    ,, ,,
২৬২ মাঃ ফয়সাল িপং- মাঃ আিমন িময়া ষ িমক র ল র,নাকাপা ৩নং পাতাছড়া 4618057573384    ’’ ’’

২৬৩ মাঃ আ ল কিরম িপং- মাহা দ আলী ষ িমক র ল র,নাকাপা ৩নং পাতাছড়া 19804618057000000    ’’ ’’

২৬৪ গৗির মালা চাকমা া- ভাত চ  চাকমা মিহলা িদনম র পাই া ভ া ৪নং পাতাছড়া 4618057574781    ’’ ’’

২৬৫ পদা দবী চাকমা া-য  িসংহ চাকমা মিহলা িদনম র পাই া ভ া ৪নং পাতাছড়া 4618057574750    ’’ ’’

২৬৬ কজলী চাকমা া- তাপ িসংহ চাকমা মিহলা িদনম র পাই া ভ া ৪নং পাতাছড়া 19924618057000000    ’’ ’’

২৬৭ রীপন চাকমা িপং-আন  চাকমা ষ িমক পাই া ভ া ৪নং পাতাছড়া 19934618057000000    ’’ ’’

২৬৮ মাঃ আ ল মা ান িপং-ইি ম আলী ষ িমক মাহা ব নগর ৪নং পাতাছড়া 4618057574378    ’’ ’’

২৬৯ উ ই মারমা া-ফাথ মারমা মিহলা িদনম র পাই া ভ া ৪নং পাতাছড়া 4618057574717    ’’ ’’

২৭০ ংঞা হালা চাকমা িপং- মর  চাকমা ষ িমক পাই া ভ া ৪নং পাতাছড়া 4618057574782    ’’ ’’

২৭১ বরাজ চাকমা ত বীের  মার চাকমা ষ িমক পাই া ভ া ৪নং পাতাছড়া 19864618057000000    ’’ ’’

২৭২ মনা র না চাকমা া- ত িকনা রামা চাকমা মিহলা িদনম র মাহা ব নগর ৪নং পাতাছড়া 4618057573918    হাজী ল আবছার ১৫৫৩০০৫৮২৪

২৭৩ আেরমা মারমা া-িখ অং মারমা মিহলা িদনম র পাই া ভ া ৪নং পাতাছড়া 4618057574681    ’’ ’’

২৭৪ িমলন চাকমা িপং-িসংহ চাকমা ষ িমক রমনী মাহন পাড়া ৪নং পাতাছড়া 4616171376405    ’’ ’’

২৭৫ ক  চাকমা া- েরস চাকমা মিহলা িদনম র পাই া ভ া ৪নং পাতাছড়া 4618057574738    ’’ ’’

২৭৬ মাঃ জিহর ঞা িপং-আহা দ ঞা ষ িমক মাহা ব নগর ৪নং পাতাছড়া 19764618057000000    ’’ ’’

২৭৭ হাি  চাকমা া-ল ী মার চাকমা মিহলা িদনম র থিলবাড়ী ৪নং পাতাছড়া 4618057571431    ’’ ’’

২৭৮ মাঃ মাশারফ হােসন িপং- ত মািফজ আকন ষ িমক কালাপািন ৪নং পাতাছড়া 4618038631478    ’’ ’’

২৭৯ মা দা বগম া-জিহ ল ইসলাম মিহলা িদনম র মাহা ব নগর ৪নং পাতাছড়া 4618057574371    ’’ ’’

২৮০ মাঃ শাহজাহান গাজী িপং- জয়নাল গাজী ষ িমক মাহা ব নগর ৪নং পাতাছড়া 4618057574305    ’’ ’’

২৮১ মাঃ ইউ ব আলী িপং- ত হািবব উি ন ষ িমক মাহা ব নগর ৪নং পাতাছড়া 4618057574424    ’’ ’’

২৮২ মংিচ  মারমা া-অং  মামা মিহলা িদনম র পাই া ভ া পাড়া ৪নং পাতাছড়া 19694618057000000    ’’ ’’

২৮৩ ল  চাকমা া- ই  র ন চাকমা মিহলা িদনম র পাই া ভ া পাড়া ৪নং পাতাছড়া 4618057574742    ’’ ’’

২৮৪ থইউ মামা িপং- ত অং  মামা মিহলা িদনম র পাই া ভ া পাড়া ৪নং পাতাছড়া 19494618057000000    ’’ ’’
২৮৫ মানবী চাকমা া- ত জা ড়া চাকমা মিহলা িদনম র পাই া ভ া পাড়া ৪নং পাতাছড়া 4618057574759    ’’ ’’

২৮৬ ই াজাই মারমা া-অংসাখই মারমা মিহলা িদনম র পাই া ভ া পাড়া ৪নং পাতাছড়া 4618057574674    ’’ ’’
২৮৭ উেরশ মাহন চাকমা িপং- বাউিত চাকমা ষ িমক পাই া ভ া পাড়া ৪নং পাতাছড়া 4618057574747    ’’ ’’
২৮৮ ক  মারমা িপং-মংসা মামা ষ িমক পাই া ভ া পাড়া ৪নং পাতাছড়া 4618057574713    ’’ ’’

২৮৯ িচ ষন চাকমা িপং-িসদা মাহন চাকমা ষ িমক পাই া ভ া পাড়া ৪নং পাতাছড়া 4618057574780    ’’ ’’



২৯০ িরবা ধন চাকমা িপং- মরত চাকমা ষ িমক পাই া ভ া পাড়া ৪নং পাতাছড়া 4618057574774    ’’ ’’
২৯১ নং ই মারমা া- ত পাইসাঅং মামা মিহলা িদনম র পাই া ভ া পাড়া ৪নং পাতাছড়া 4618057574729    ,, ,,

২৯২ অং ােঞা মারমা া- মািনক মার ি রা মিহলা িদনম র পাই া ভ া পাড়া ৪নং পাতাছড়া 4618057574699    ’’ ’’

২৯৩ িনলাউ মারমা া- ত মং েশ মারমা মিহলা িদনম র পাই া ভ া ৪নং পাতাছড়া 4618057574730    ’’ ’’

২৯৪ রিজয়া বগম া- মাঃ র নবী মিহলা িদনম র মাহা ব নগর ৪নং পাতাছড়া 4618057574331    ’’ ’’
২৯৫ পাইসা  মারমা া- থইউ মারমা মিহলা িদনম র পাইলাভা া ৪নং পাতাছড়া 4618057574708    ’’ ’’
২৯৬ অংক জাই মারমা িপং- দওেয়ং মারমা ষ িমক পাই া ভ া ৪নং পাতাছড়া 4618057574704    ’’ ’’

২৯৭ িমলাচ চাকমা িপং-বড় ভারত চাকমা ষ িমক পাই া ভ া ৪নং পাতাছড়া 4618057574766    ’’ ’’

২৯৮ মাছাঃ জাহানারা বগম া-নজ ল ইসলাম মিহলা িদনম র মাহা ব নগর ৪নং পাতাছড়া 4618057574291    ’’ ’’

২৯৯ মাহা দ আলী িপং- মাঃ িজ খা ষ িমক মাহা ব নগর ৪নং পাতাছড়া 4618057574360    ’’ ’’

৩০০ মিতউর রহমান িপং- ত মনতাজ আলী ষ িমক মাহা ব নগর ৪নং পাতাছড়া 4618057573931    ’’ ’’

৩০১ মাঃ সিলম খান িপং- মাঃ রতন খান ষ িমক মাহা ব নগর ৪নং পাতাছড়া 4618057574335    হাজী ল আবছার ১৫৫৩০০৫৮২৪

৩০২ মাঃ ই ািহম িপং-হা র রিশদ ষ িমক মাহা ব নগর ৪নং পাতাছড়া 19944618057000000    

৩০৩ শিহদা বগম া- া  ব ও িসি ক মিহলা িদনম র মাহা ব নগর ৪নং পাতাছড়া 4618057574365    ’’ ’’

৩০৪ জাহানারা া- ত ন নবী মিহলা িদনম র মাহা ব নগর ৪নং পাতাছড়া 4618057573938    ’’ ’’

৩০৫ আকিলমা বগম া- নবীর হােসন মিহলা িদনম র মাহা ব নগর ৪নং পাতাছড়া 4618057574379    ’’ ’’

৩০৬ মাছাঃ রিহমা বগম া-ছােল আহা দ মিহলা িদনম র মাহা ব নগর ৪নং পাতাছড়া 4618057574339    ’’ ’’

৩০৭ হােজরা খা ন া- আ ল হােসন মিহলা িদনম র মাহা ব নগর ৪নং পাতাছড়া 4618057574361    ’’ ’’

৩০৮ মাঃ কিবর আহা দ িপং- ত বলােয়ত হােসন ষ িমক মাহা ব নগর ৪নং পাতাছড়া 4618057574349    ’’ ’’

৩০৯ আয়শা বগম া- সিহ ল ইসলাম মিহলা িদনম র মাহা ব নগর ৪নং পাতাছড়া 4618057574363    ’’ ’’

৩১০ ইউ ফ আলী িপং- মিনর আহা দ ষ িমক মাহা ব নগর ৪নং পাতাছড়া 4618057573952    ’’ ’’

৩১১ আব র রহমান িপং-ইি স মা ার ষ িমক মাহা ব নগর ৪নং পাতাছড়া 4618057574386    ’’ ’’

৩১২ হািলমা বগম া- শাহ আলম মিহলা িদনম র মাহা ব নগর ৪নং পাতাছড়া 4618057574395    ’’ ’’

৩১৩ মাঃ ছােবদ িময়া িপং- মাঃ আলফাজ ষ িমক মাহা ব নগর ৪নং পাতাছড়া 19803219118657900    ’’ ’’

৩১৪ রিহমা খা ন া- মাঃ জিহর উি ন মিহলা িদনম র থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576044    ’’ ’’
৩১৫ মাঃ আ ল মাতােলব িপং- মাঃ আ ল মা ান ষ িমক থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575818    ’’ ’’

৩১৬ মাঃ র নবী িপং- ত আ  হােসম ষ িমক থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575985    ’’ ’’
৩১৭ শাম র নাহার া- মহরম আলী মিহলা িদনম র থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575981    ’’ ’’
৩১৮ মাঃ মিজ র হক িপং- ত কারবান আলী ষ িমক থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575754    ’’ ’’

৩১৯ মংলা মারমা া- দাঅং মামা মিহলা িদনম র পাগলাপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576218    ’’ ’’

৩২০ মাঃ মিম ল হক িপং- মাঃ মাহা ল হক ষ িমক তালমিন পাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057573092    ’’ ’’

৩২১ মেনায়ারা বগম া- মাহা ল হক মিহলা িদনম র ’’ ৫নং পাতাছড়া 4618057573095    ,, ,,
৩২২ মাঃ একরা ল হক িপং- ত নিজর আহা দ ষ িমক থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575821    ’’ ’’

৩২৩ মাঃ আ ল আিলম িপং- মাঃ বা  িময়া ষ িমক থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576023    ’’ ’’

৩২৪ নলাঅং মামা া- ত মংমং মামা মিহলা িদনম র পাগলাপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576350    ’’ ’’

৩২৫ জিসম উি ন িপং- ত ফজর আলী ষ িমক থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 460632000003    ’’ ’’

৩২৬ আ ল মােলক িপং- ত মমতাজ িময়া ষ িমক থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575994    ’’ ’’



৩২৭ মাঃ আ ল মােলক িপং- ত আ ল হােসম ষ িমক থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575984    ’’ ’’

৩২৮ মাঃ িছি র রহমান িপং- ত র মাহ দ ষ িমক থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576037    ’’ ’’

৩২৯ মাঃ বলাল হােসন িপং- মাঃ নােদেরর ামান ষ িমক থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576021    ’’ ’’
৩৩০ মাঃ মিফ র রহমান িপং- ত ইউ ছ ষ িমক থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575951    ’’ ’’

৩৩১ মাঃ আ  হািনফ িপং- মাঃ বা  িময়া ষ িমক থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 19934618057000000    ’’ ’’

৩৩২ িনেম ম ি রা িপং- ের  ি রা ষ িমক তচাকমা ৫নং পাতাছড়া 19934618057000000    হাজী ল আবছার ১৫৫৩০০৫৮২৪

৩৩৩ মাঃ হািনফ িপং- ত ম াজ িময়া ষ িমক থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575786    ’’ ’’

৩৩৪ মাঃ আ ল বশর িপং- ত র আহ দ ষ িমক থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575946    ’’ ’’

৩৩৫ মাঃ নাহাব আলী িপং-ফজল িময়া ষ িমক থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575857    ’’ ’’

৩৩৬ নািছমা বগম া- মাঃ সিলম মিহলা িদনম র থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575816    ’’ ’’

৩৩৭ হিছনা আ ার া- মাঃ মাশারফ হােসন মিহলা িদনম র থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575904    ’’ ’’

৩৩৮ প জয় ি রা িপং-নব মার ি রা ষ িমক তচাকমা ৫নং পাতাছড়া 4618057574618    ’’ ’’

৩৩৯ িবিব ছিকনা া- ফজল িময়া মিহলা িদনম র থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575766    ’’ ’’

৩৪০ মাঃ আিমর হােসন িপং- নােদ ামান ষ িমক থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575898    ’’ ’’

৩৪১ মাঃ আ ল কােদর িপং- ত লা িময়া ষ িমক থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575905    ’’ ’’

৩৪২ মাঃ ফা ক ইসলাম িপং- মাইন উি ন ষ িমক থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576001    ’’ ’’

৩৪৩ িবিব ফােতমা া- মাঃ আ ল হােসন মিহলা িদনম র থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575903    ’’ ’’

৩৪৪ মাঃ জয়নাল আেবদীন িপং-আ  িময়া ষ িমক থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575855    ’’ ’’
৩৪৫ জিমচ  ি রা িপং- তিরয়া ি রা ষ িমক তচাকমা ৫নং পাতাছড়া 4618057575174    ’’ ’’
৩৪৬ তাজ নাহার া- মােমন উ াহ মিহলা িদনম র ওয়াইফা পাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618076661713    ’’ ’’

৩৪৭ মাইন উি ন িপং- ছােয়ম উি ন ী ষ িমক থিড়পাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575996    ’’ ’’

৩৪৮ অিল আহা দ িপং- ত আলী আকবর ষ িমক থিড়পাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575847    ’’ ’’
৩৪৯ মাঃ হািনফ িপং- মাঃ মা ফা ষ িমক পাগলাপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576427    ’’ ’’

৩৫০ সািফয়া বগম া- মাঃ বলাল হােসন মিহলা িদনম র থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575777    ’’ ’’
৩৫১ রাম মার ি রা িপং- কাি  রাম ি রা ষ িমক তচাকমা ৫নং পাতাছড়া 4618057575047    ,, ,,

৩৫২ প পিত ি রা া-সবব মার ি রা মিহলা িদনম র তচাকমা ৫নং পাতাছড়া 4618057575142    ’’ ’’
৩৫৩ জীবন নাহা া- মাঃ সকা ার আলী মিহলা িদনম র থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575841    ’’ ’’

৩৫৪ উলা  মারমা িপং-অং  মারমা ষ িমক পাগলাপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576282    ’’ ’’

৩৫৫ মাঃ আিমর হােসন িপং- ত র আহামামদ ষ িমক পাগলাপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576519    ’’ ’’
৩৫৬ হজর বা া- মাঃ তা  িময়া মিহলা িদনম র পাগলাপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576508    ’’ ’’

৩৫৭ মাছাঃ নারগীস আ ার া- মাঃ আলী আ াফ মিহলা িদনম র পাগলাপাড়া ৫নং পাতাছড়া 19914618057000000    ’’ ’’

৩৫৮ মাছাঃ জাহানারা বগম া- মাঃ আেনায়ার হােসন মিহলা িদনম র পাগলাপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576502    ’’ ’’

৩৫৯ মাঃ রিফ ল ইসলাম িপং- মাঃ ল আিমন ষ িমক ছাইদংছড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057577082    ’’ ’’
৩৬০ মাঃ আ ল ম ান িপং-মিত ওসমান আলী ষ িমক থিড়পাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575779    ’’ ’’
৩৬১ ফেয়জ আহা দ িপং-মক ল আহা দ ষ িমক তচাকমা ৫নং পাতাছড়া 4618057575252    ’’ ’’

৩৬২  মাঃ আ ল ম ান িপং- ত ওসমান আলী ষ িমক চৗ রী পাড়া ৫নং পাতাছড়া 4628005515518    হাজী ল আবছার ১৫৫৩০০৫৮২৪

৩৬৩ রােশদা আ ার া- আ র রিশদ মিহলা িদনম র তালমিন পাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057573099    ’’ ’’



৩৬৪ মাঃ িমজা র রহমান মাঃ আেনায়া ল হক মা া ষ িমক ছাইদংছড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576559    ’’ ’’

৩৬৫ সািফয়া আ ার া-হািবব উ াহ মিহলা িদনম র দাতারাম পাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057577831    ’’ ’’

৩৬৬ আ  িময়া িপং- ত জয়নাল আেবদীন ষ িমক র ল র ৫নং পাতাছড়া 4618057573454    ’’ ’’

৩৬৭ দেব  ি রা িপং- ত মার িসং ি রা ষ িমক থিড়পাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576009    ’’ ’’

৩৬৮ িদহিত ি রা া-রাং মার ি রা মিহলা িদনম র থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575877    ’’ ’’

৩৬৯ িনপিত ি রা া-বিহন মার িত রা মিহলা িদনম র থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575887    ’’ ’’

৩৭০ ল ল ী ি রা া- ঃ দাউদ মার ি রা মিহলা িদনম র থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575871    ’’ ’’

৩৭১ িবশ^পিত ি রা া- মার চ  ি রা মিহলা িদনম র থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575865    ’’ ’’

৩৭২ শাহজাহান িপতা-ইি স িময়া ষ িমক পাকলাপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576407    ’’ ’’

৩৭৩ পারিভন া-জািকর হােসন মিহলা িদনম র থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575807    ’’ ’’

৩৭৪ মাঃ িনজাম উি ন িপং-মিজ ল হক ষ িমক থিরবাড়ী ৫নং পাতাছড়া 4618057575331    ’’ ’’
৩৭৫ রাশনা বগম া- ত হািরছ িময়া মিহলা িদনম র দাতারাম পাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057577887    ’’ ’’

৩৭৬ জা া ল ফরেদৗস া- মাবারক হােসন মিহলা িদনম র থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576012    ’’ ’’

৩৭৭ মাঃ আ ল রিহম িপং- ত ব  িময়া ষ িমক থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575760    ’’ ’’
৩৭৮ সর মার ি রা িপং- ের  ি রা ষ িমক তচাকমা ৫নং পাতাছড়া 4618057575210    ’’ ’’

৩৭৯ ভেব  ি রা িপং-িবেরন মার ি রা ষ িমক তচাকমা ৫নং পাতাছড়া 19944618057000000    ’’ ’’

৩৮০ েলখা আকতার া- ত ম াজ িময়া মিহলা িদনম র থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 19944618057000000    ’’ ’’

৩৮১ মাঃ ল আিমন িপং- ত আ ল খােয়র ষ িমক থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 19844618057000000    ,, ,,
৩৮২ মেনায়ারা বগম া- ত ফজর আলী মিহলা িদনম র থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575817    ’’ ’’

৩৮৩ শহর বা া- ত আ র রহমান মিহলা িদনম র থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575809    ’’ ’’
৩৮৪ রেহনা বগম া- মাঃ হািনফ িময়া ষ িমক থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575769    ’’ ’’
৩৮৫ র জাহান বগম া- বা  িময়া মিহলা িদনম র থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575824    ,, ,,
৩৮৬ দেলায়ারা বগম া- র নবী মিহলা িদনম র থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575848    ’’ ’’

৩৮৭ মাঃ আ া ামান িপং- ত দরেবশ আলী ষ িমক থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576034    ’’ ’’

৩৮৮ রিব মাহন ি রা িপং-অিরাম ি রা ষ িমক তচাকমা ৫নং পাতাছড়া 4618057575448    ’’ ’’

৩৮৯ মাঃ ওমর আলী িপং- ত ম াজ িময়া ষ িমক থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575802    ’’ ’’
৩৯০ মাঃ িমহন উি ন িপং- মাঃ কিরম উ াহ ষ িমক থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575814    মাঃ বলােয়ত 

হােসন
১৫৫৭১৯৮৯৪২

৩৯১ মাঃ মাহ ল হক িপং- মাঃ আ ল হক ষ িমক থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575773    ’’ ’’

৩৯২ মাঃ জয়নাল আেবদীন িপং- ত আ ল নাফ ষ িমক থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575997    ’’ ’’

৩৯৩ মাঃ শিহ ল ইসলাম িপং- মাঃ আিমর হােসন ষ িমক পাগলাপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576457    ’’ ’’

৩৯৪ রেহনা আ ার া- আ ল গিন মিহলা িদনম র পাগলাপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576454    ’’ ’’

৩৯৫ মাঃ ল ইসলাম িপং-  িময়া ষ িমক পাগলাপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576485    ’’ ’’

৩৯৬ ফােতমা বগম া- বলােয়ত হােসন মিহলা িদনম র পাগলাপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576528    ’’ ’’

৩৯৭ শােহদা আ ার া- মাঃ র নবী মিহলা িদনম র পাগলাপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576438    ’’ ’’

৩৯৮ রােহনা আ ার া- মাঃ ম াজ িময়া মিহলা িদনম র পাগলাপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576357    ’’ ’’

৩৯৯ হাসেনয়ারা বড়ম া- মাঃ র কিরম মিহলা িদনম র পাগলাপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576441    ’’ ’’



৪০০ মাঃ আ ল বশর িপং- ত আ ল হক ষ িমক পাগলাপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576414    ’’ ’’

৪০১ িফয়া খা ন া- ত আ ল হক মিহলা িদনম র পাগলাপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576413    ’’ ’’
৪০২ মাঃ কাউছার িসি ক িপং- মাঃ তয়ব আলী ষ িমক পাগলাপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576473    ’’ ’’

৪০৩ ফা ক হােসন িপং- ত আ ল কােদর ষ িমক পাগলাপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576478    ’’ ’’
৪০৪ মাঃ এয়ািছন িপং- ত তয়ব আলী ষ িমক পাগলাপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576474    ’’ ’’

৪০৫ ছিকনা বগম া- মাঃ আ ল কালাম মিহলা িদনম র পাগলাপাড়া ৫নং পাতাছড়া 19854618057000000    ’’ ’’

৪০৬ মাঃ িমজা র রহমান িপং- মাঃ ইি স ষ িমক পাগলাপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576463    ’’ ’’
৪০৭ মাঃ িছি ক আহা দ িপং- মাঃ সানা িময়া ষ িমক পাগলাপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576411    ’’ ’’

৪০৮ অরচ ন ি রা িপং- চরন মার ষ িমক পাগলাপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575395    ’’ ’’

৪০৯ কামাল উি ন িপং- ত আহা র ষ িমক পাগলাপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576480    ,, ,,
৪১০ রিহন মার ি রা িপং- ত রায় মার ি রা ষ িমক তচাকমা ৫নং পাতাছড়া 4618057575427    ’’ ’’

৪১১ মাঃ ই ািহম িপং-আ ল শ র ষ িমক পাগলাপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576479    ’’ ’’

৪১২ রজাহান বগম া- সাই ল ইসলাম মিহলা িদনম র পাগলাপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576437    ’’ ’’

৪১৩ মাঃ মিজ ল হক িপং- মাঃ আ াফ আলী ষ িমক পাগলাপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575255    ’’ ’’

৪১৪ ল ম আ ার া- ওমর ফা ক মিহলা িদনম র পাগলাপাড়া ৫নং পাতাছড়া 19924618057000100    ,, ,,

৪১৫ সােহদা আ ার (শা ) া-আ র রিহম মিহলা িদনম র পাগলাপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575325    ’’ ’’
৪১৬ মাহা ব আলম িপং-বা  িময়া ষ িমক তালমিন পাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057572920    ’’ ’’

৪১৭ মাঃ বলাল হােসন িপং- তয়ব আলী ষ িমক পাগলাপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057574659    ’’ ’’

৪১৮ জােহদা বগম া- আ ল আলীম মিহলা িদনম র পাগলাপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576008    ’’ ’’

৪১৯ মাঃ ল দা িপং- আব র র ষ িমক পাগলাপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576436    ’’ ’’
৪২০ সানা মার ি রা িপং-সনাধন ি রা ষ িমক পাগলাপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575031    মাঃ বলােয়ত 
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৪২১ রিম চান ি রা িপং ত চ াপতা ি রা ষ িমক পাগলাপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575369    ’’ ’’

৪২২ ভা মার ি রা িপং- ের  মার ি রা ষ িমক তচাকমা পাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575122    ’’ ’’

৪২৩ ব মার ি রা িপং- ের  ি রা ষ িমক তচাকমা পাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575035    ’’ ’’

৪২৪ অিশন মার ি রা িপং- ত বেজ  ি রা ষ িমক তচাকমা পাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575428    ’’ ’’

৪২৫ মন মার ি রা িপং- জিলয়া ি রা ষ িমক তচাকমা পাড়া ৫নং পাতাছড়া 19884618057000000    ’’ ’’

৪২৬ ফাওি  ি রা া-বািন মার ি রা ষ িমক তচাকমা পাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575924    ’’ ’’
৪২৭ আমা মারমা া-পাইসাই া মামা মিহলা িদনম র তচাকমা পাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576292    ’’ ’’

৪২৮ ােরা মারমা া- মংলা  মারমা মিহলা িদনম র তচাকমা পাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576281    ’’ ’’
৪২৯ পাইচাই া মামা া-অংক লা মামা মিহলা িদনম র পাগলাপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576352    ’’ ’’
৪৩০ ইিছ অং মামা িপং-ওরা অং মামা ষ িমক তচাকমা পাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576491    ’’ ’’
৪৩১ ল চ  ি রা িপং- জধন ি রা ষ িমক তচাকমা পাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576386    ’’ ’’
৪৩২ মংেশ  মামা িপং-পাইদাই মামা ষ িমক তচাকমা পাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576233    ’’ ’’
৪৩৩ মািনর ং ি রা িপং- কমপাইয়া ি রা ষ িমক তচাকমা পাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576274    ’’ ’’
৪৩৪ াবম ী বালা ি রা া-জিয়চ  ি রা মিহলা িদনম র পাগলাপাড়া ৫নং পাতাছড়া 1990618057000020    ’’ ’’

৪৩৫ প  ল ী ি রা া-চা  অং মামা মিহলা িদনম র পাগলাপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576416    ’’ ’’

৪৩৬ দশ ল ী ি রা া- খাবা মার ি রা মিহলা িদনম র পাগলাপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576515    ’’ ’’

৪৩৭ শাম  মার ি রা িপং-চািদয়া ি রা ষ িমক পাগলাপাড়া ৫নং পাতাছড়া 19704618057000000    ’’ ’’

৪৩৮ িনবাই মামা িপং-অংছােঞা মামা ষ িমক পাগলাপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576420    ’’ ’’



৪৩৯ াইলাচাই মা া িপং- িচংলা  মামা ষ িমক পাগলাপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576353    ,, ,,
৪৪০ ওয়াবাই মামা িপং- দাঅং  মামা ষ িমক পাগলাপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576423    ’’ ’’

৪৪১ মংলা  মামা িপং- কজখই মামা ষ িমক পাগলাপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576333    ’’ ’’
৪৪২ অংমা ই মামা িপং- দাঅং  মামা ষ িমক পাগলাপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576310    ’’ ’’

৪৪৩ রঅং মামা িপং-মংতাক মামা ষ িমক পাগলাপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576302    ’’ ’’

৪৪৪ রাে  মামা া-আথই মামা মিহলা িদনম র পাগলাপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576483    ,, ,,

৪৪৫ অং া মামা া-উ জাই মামা মিহলা িদনম র পাগলাপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576336    ’’ ’’
৪৪৬ মিত ি রা া- যা  ি রা মিহলা িদনম র পাগলাপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576275    ’’ ’’

৪৪৭ ক া-জিলয়া ি রা মিহলা িদনম র পাগলাপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576265    ’’ ’’

৪৪৮ মংসা  মামা া-উহলা  মামা মিহলা িদনম র পাগলাপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576312    ’’ ’’

৪৪৯ মংসা ই মামা িপং- ত ইেমাচাই মামা ষ িমক পাগলাপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576295    ’’ ’’

৪৫০ লাে অং মামা িপং-অংসা  মামা ষ িমক পাগলাপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576396    মাঃ বলােয়ত 
হােসন

১৫৫৭১৯৮৯৪২

৪৫১ পদ মার ি রা িপং- রাজ মার ি রা ষ িমক থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575930    ’’ ’’

৪৫২ িনর মার ি রা িপং- ত মদলী মার ি রা ষ িমক থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576042    ’’ ’’

৪৫৩ সগাপিত ি রা া-রাজ মার ি রা মিহলা িদনম র থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575927    ’’ ’’

৪৫৪ মানল ী ি রা া- িনত ান  ি রা মিহলা িদনম র থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575445    ’’ ’’

৪৫৫ ধন য় ি রা িপং-অমণমিন ি রা ষ িমক থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575733    ’’ ’’

৪৫৬ আিজ  ি রা িপং- ত দাও মার ি রা ষ িমক থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 19904618057000000    ’’ ’’

৪৫৭ বেজ  ি রা িপং- গা ারী ি রা ষ িমক থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575864    ’’ ’’
৪৫৮ তরিন মার ি রা িপং- ত দাতারাম ি রা ষ িমক থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575908    ’’ ’’

৪৫৯ মািনক চ  ি রা িপং- ই চ  ি রা ষ িমক থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575740    ’’ ’’
৪৬০ িবরনজয় ি রা িপং- িতরাম ি রা ষ িমক থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575919    ’’ ’’
৪৬১ বিহনিত ি রা া- ধরায় ি রা ষ িমক থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575918    ’’ ’’

৪৬২ িবিশ মার ি রা িপং-যিতন চ  ি রা ষ িমক থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575746    ’’ ’’
৪৬৩ বরন মার ি রা িপং- ত তাফরাম ি রা ষ িমক থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575954    ’’ ’’
৪৬৪ মন মাহন ি রা িপং-তরনী মার ি রা ষ িমক থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576038    ’’ ’’

৪৬৫ মং  মামা িপং- ত উ  মামা ষ িমক থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576363    ’’ ’’
৪৬৬ নেগ  ি রা িপং- সবাধন ি রা ষ িমক থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575899    ’’ ’’
৪৬৭ খ  মাহন ি রা িপং-দিনয়া মার ি রা ষ িমক থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575922    ’’ ’’

৪৬৮ িল  ি রা িপং- ত রাম ি রা ষ িমক থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575830    ’’ ’’
৪৬৯ পশ মার ি রা িপং- রজা িশং ি রা ষ িমক থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575874    ,, ,,

৪৭০ যপিত ি রা া-িব  মার ি রা মিহলা িদনম র থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 19644618057000000    ’’ ’’

৪৭১ িনের  ি রা িপং-চ িদরাম ি রা ষ িমক থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575004    ’’ ’’
৪৭২ দয় মার ি রা িপং-সর মার ি রা ষ িমক থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 19824618057000000    ’’ ’’
৪৭৩ জািমনী দব ি রা া- রাজ মার ি রা মিহলা িদনম র থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575882    ’’ ’’

৪৭৪ অ  মার ি রা িপং- মাদারাই ি রা ষ িমক থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575866    ,,, ,,,
৪৭৫ সবাধন ি রা িপং- ত লারাম ি রা ষ িমক থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575900    ’’ ’’
৪৭৬ ম লিত ি রা া-পবরাম ি রা মিহলা িদনম র থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575879    ’’ ’’
৪৭৭ সর মাহন ি রা িপং- চান িশং ি রা ষ িমক থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575845    ’’ ’’



৪৭৮ হািস মার ি রা িপং-ক িতয়া ি রানী ষ িমক থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575752    ’’ ’’

৪৭৯ বর মার ি রা িপং- িবের  ি রা ষ িমক থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575888    মাঃ বলােয়ত 
হােসন

১৫৫৭১৯৮৯৪২

৪৮০ কয়াংিত ি রা া- রমনী মার ি রা মিহলা িদনম র থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057575938    ’’ ’’

৪৮১ আেয়শা খা ন া- বলােয়ত হােসন মিহলা িদনম র থিলপাড়া ৫নং পাতাছড়া 4618057576018    ’’ ’’

৪৮২ মাঃ ইউ প িময়া িপং- আ ল কালাম িময়া ষ িমক ছাইদং ছড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057577125    ’’ ’’

৪৮৩ মাঃ মিজ ল হক িপং- মাঃ া ল ছাবহান ষ িমক ছাইদং ছড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057576590    ’’ ’’

৪৮৪ মাঃ ইউ প িপং- মাঃ ইমাম হােসন ষ িমক ছাইদং ছড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057576689    ’’ ’’

৪৮৫ মাঃ আলী হােসন িপং-নজ ল হােসন ষ িমক ছাইদং ছড়া ৬নং পাতাছড়া 19894618075000000    ’’ ’’
৪৮৬ মাঃ আির ল ইসলাম িপং- মাঃ ল আিমন ষ িমক ছাইদং ছড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057577072    ’’ ’’

৪৮৭ মাঃ মা ফা িপং- মাঃ ছােদক আহা দ ষ িমক ছাইদং ছড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057576665    ’’ ’’

৪৮৮ মাঃ িজয়াউল হক িপং- জাফর আহ দ ষ িমক ছাইদং ছড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057576678    ’’ ’’

৪৮৯ মাঃ আঃ ছাবাহান িপং- ত হােতম আলী ষ িমক ছাইদং ছড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057576582    ’’ ’’
৪৯০ মাঃ আলী িপং-হাসান আলী ষ িমক ছাইদং ছড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057576551    ’’ ’’

৪৯১ আেনায়ারা খা ন া- হা র রিশদ মিহলা িদনম র ছাইদং ছড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057576570    ’’ ’’

৪৯২ ছােলহা বগম া-তাির ল ইসলাম মিহলা িদনম র ছাইদং ছড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057577129    ’’ ’’

৪৯৩ আঃ কােদর িপং- আঃ গিন ষ িমক ছাইদং ছড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057577074    ’’ ’’
৪৯৪ ছাই ল হােসন িপং- গালাপ হােসন ষ িমক ছাইদং ছড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057576553    ’’ ’’

৪৯৫ মাঃ ল দা িপং- এরশাদ িময়া ষ িমক ছাইদং ছড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057577090    ’’ ’’

৪৯৬ হােসন আহা দ িপং-হাজী আলী আহা দ ষ িমক ছাইদং ছড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057576610    ’’ ’’

৪৯৭  গালাপ িময়া িপং- আিমর হােসন ষ িমক ছাইদং ছড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057576667    ’’ ’’

৪৯৮ মাঃ মারছািলন িপং- ত কা ন িময়া ষ িমক ছাইদং ছড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057576544    ,, ,,

৪৯৯ িবিব মিরয়ম া- মা  িময়া মিহলা িদনম র ছাইদং ছড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057577094    ’’ ’’

৫০০ লায়লা বগম া-আ র রা াক মিহলা িদনম র ছাইদং ছড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057576605    ’’ ’’

৫০১ মাহ দা খা ন া- হািদউর রহমান মিহলা িদনম র ছাইদং ছড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057576549    ’’ ’’

৫০২ রািজনা বগম া- জ িময়া মিহলা িদনম র ছাইদং ছড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057576550    ’’ ’’

৫০৩ হািছনা আ ার া-মিমন িময়া মিহলা িদনম র ছাইদং ছড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057577119    ,, ,,

৫০৪ জািকয়া খা ন া- আর মিতন মিহলা িদনম র ছাইদং ছড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057577086    ’’ ’’

৫০৫ আর আিজজ িপং-িসরাজ িময়া ষ িমক ছাইদং ছড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057577074    ’’ ’’

৫০৬ ইমাম হােসন িপং- সয়দ হােসন ষ িমক ছাইদং ছড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057576565    ’’ ’’

৫০৭ আ ল কালাম িপং- তােহর িময়া ষ িমক ছাইদং ছড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057576583    ’’ ’’

৫০৮ মাহতাব হােসন িপং- আিমর হােসন ষ িমক ছাইদং ছড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057576538    মাঃ বলােয়ত 
হােসন

১৫৫৭১৯৮৯৪২

৫০৯ কামাল উি ন িপং- খারেশদ আলম ষ িমক ছাইদং ছড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057576637    ’’ ’’

৫১০ হাসেনয়ারা বগম া- েরর জামান মিহলা িদনম র ছাইদং ছড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057577131    ’’ ’’
৫১১ িবিব হািলমা া-কামাল হােসন মিহলা িদনম র ছাইদং ছড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057576576    ’’ ’’

৫১২ হারা র রিশদ িপং- মারফত উ াহ ষ িমক ছাইদং ছড়া ৬নং পাতাছড়া 19844617035336000    ’’ ’’

৫১৩ মাশারফ হােসন িপং- মা ন কিবর ষ িমক ছাইদং ছড়া ৬নং পাতাছড়া 7528703115018    ’’ ’’



৫১৪ মাঃ র হােসন িপং- আিমর হােসন ষ িমক ছাইদং ছড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057576572    ’’ ’’

৫১৫ জামার হােসন িপং- রেশদ আলম ষ িমক ছাইদং ছড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057576597    ’’ ’’

৫১৬ আ  তােহর িপং-আলী আহাং ষ িমক ছাইদং ছড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057577096    ’’ ’’

৫১৭ ক  মার ি রা িপং-জেমাদন ি রা ষ িমক ছাইদং ছড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057576660    ’’ ’’

৫১৮ মাঃ আব াহ িপং-বাদশা িময়া ষ িমক ছাইদং ছড়া ৬নং পাতাছড়া 1513313906058    ’’ ’’

৫১৯ মার ই ািহম িপং-রিবউল হক ষ িমক ছাইদং ছড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057577146    ’’ ’’
৫২০ িগয়াস উি ন িপং- কির া ষ িমক তালমিন ৬নং পাতাছড়া 4618057573489    ’’ ’’

৫২১ জাহানারা বগম া- আঃ আিজজ মিহলা িদনম র তালমিন ৬নং পাতাছড়া 4618057573100    ’’ ’’

৫২২ দ  িময়া িপং- হািরছ িময়া ষ িমক তচাকমা ৬নং পাতাছড়া 4618057575251    ’’ ’’

৫২৩ শিরফা খা ন া- র ইয়া মিহলা িদনম র তচাকমা ৬নং পাতাছড়া 4618057575257    ’’ ’’

৫২৪ মাঃ জিসম উি ন িপং- গালাপ বহঃ ষ িমক ইসলামাবাদ ৬নং পাতাছড়া 1513313903789    ’’ ’’

৫২৫ মাহমা ল হাসান িপং- মা ফা ষ িমক ঢাকা কেলানী ৬নং পাতাছড়া 19914618057000000    ’’ ’’

৫২৬ মাঃ ই ািহম িপং-রিফজ উি ন ষ িমক ঢাকা কেলানী ৬নং পাতাছড়া 19914618057000100    ’’ ’’

৫২৭ মাঃ তা র রহমান িপং- মাঃ হািব র রহমান ষ িমক দাতারাম পাড়া ৬নং পাতাছড়া 19674618057000000    ,, ,,
৫২৮ আেয়শা বগম া-আ ল খােয়র মিহলা িদনম র দাতারাম পাড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057577694    ’’ ’’

৫২৯ র জাহান া- ত আ র খােলক মিহলা িদনম র দাতারাম পাড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057577462    ’’ ’’

৫৩০ জাহানারা বগম া- মাঃ কিরম উ াহ মিহলা িদনম র দাতারাম পাড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057577691    ’’ ’’
৫৩১ র আহা দ বশর িপং- মাঃ নািসর ইঁয়া ষ িমক দাতারাম পাড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057577749    ’’ ’’

৫৩২ মাঃ আঃ বােরক িপং- মাঃ দেলায়ার হােসন ষ িমক দাতারাম পাড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057577814    ,, ,,

৫৩৩ আঃ কােদর িপং- ত আ ল খােলক ষ িমক দাতারাম পাড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057577680    ’’ ’’
৫৩৪ ফরদাউস া- র আলম মিহলা িদনম র দাতারাম পাড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057577735    ’’ ’’

৫৩৫ িরিজয়া বগম া- ত িসরাজ িময়া মিহলা িদনম র দাতারাম পাড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057577686    ’’ ’’

৫৩৬ জােবদা খা ন া- মাঃ আ ল হােসন মিহলা িদনম র দাতারাম পাড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057577822    ’’ ’’

৫৩৭ হািসনা বগম া- মাঃ রিফ ল ইসলাম মিহলা িদনম র দাতারাম পাড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057577805    মাঃ বলােয়ত 
হােসন

১৫৫৭১৯৮৯৪২

৫৩৮ মাঃ হািব  উ াহ িপং- ত ইেম াজ আলী ষ িমক দাতারাম পাড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057577646    ’’ ’’

৫৩৯ মাঃ জয়নাল িপং- ত আ র িময়া ষ িমক দাতারাম পাড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057577865    ’’ ’’

৫৪০ রমা বগম িপং- বা  িময়া মিহলা িদনম র দাতারাম পাড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057577836    ’’ ’’

৫৪১ কিহ র বগম া- লাল িময়া মিহলা িদনম র দাতারাম পাড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057577804    ’’ ’’

৫৪২ মাঃ ইউ ছ িপং- আ ল হােশম ষ িমক দাতারাম পাড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057577875    ’’ ’’
৫৪৩ মাঃ র নবী িপং- মাঃ র ইসলাম ষ িমক দাতারাম পাড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057577725    ’’ ’’

৫৪৪ চ  ষান ি রা িপং-স ন ি রা ষ িমক দাতারাম পাড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057577420    ’’ ’’
৫৪৫ খের  ি রা িপং- শভ য় ি রা ষ িমক দাতারাম পাড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057577372    ’’ ’’

৫৪৬ বেজ  ি রা িপং-মসা মার ি রা ষ িমক দাতারাম পাড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057577379    ’’ ’’
৫৪৭ চাষী মার ি রা িপং- ন  িকেশার ি রা ষ িমক দাতারাম পাড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057577344    ’’ ’’

৫৪৮ মািনক ধন ি রা িপং- নেগ  ি রা ষ িমক দাতারাম পাড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057577356    ’’ ’’

৫৪৯ মা  িময়া িপং- ত দাইয়া িময়া ষ িমক দাতারাম পাড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057577741    ’’ ’’

৫৫০ আ ল মা ান িপং- ত খািল র রহমান ষ িমক দাতারাম পাড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057577784    ’’ ’’



৫৫১ ইসমাঈল হােসন িপং- ত আলী আকবর ষ িমক দাতারাম পাড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057577665    ’’ ’’

৫৫২ আসাদ আলী িপং- ছামান উ াহ ষ িমক দাতারাম পাড়া ৬নং পাতাছড়া 19914618057000000    ’’ ’’

৫৫৩ আমান উ াহ িপং-জিমদার িময়া ষ িমক দাতারাম পাড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057577851    ’’ ’’
৫৫৪ আেলয়া বগম া- মাঃ মাহ র মিহলা িদনম র দাতারাম পাড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057577649    ’’ ’’

৫৫৫ িবিব ব ল বগম া-আ  সােলক মিহলা িদনম র দাতারাম পাড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057577703    ’’ ’’

৫৫৬ জাহরা বগম া-সােয়ম উি ন নসী মিহলা িদনম র দাতারাম পাড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057577662    ,, ,,
৫৫৭ িরনা বগম া- আহসান উ াহ মিহলা িদনম র দাতারাম পাড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057577827    ’’ ’’

৫৫৮ মাঃ জয়নাল আেবদীন িপং- রেশদ আলম ষ িমক দাতারাম পাড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057577849    ’’ ’’

৫৫৯ হািফজা খা ন া- ত ফেয়জক উ ীন মিহলা িদনম র দাতারাম পাড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057577644    ’’ ’’

৫৬০ মাঃ মা ফা িময়া িপং- জা িময়া ষ িমক দাতারাম পাড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057577677    ’’ ’’

৫৬১ মাঃ সয়দ আহা দ িপং- ত মজল হক ষ িমক দাতারাম পাড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057577798    ,, ,,

৫৬২ জার মাহা দ িপং- ত নিজর আহ দ ষ িমক দাতারাম পাড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057577781    ’’ ’’

৫৬৩ পাকছাই ি রা িপং-ন িকেশার ি রা ষ িমক দাতারাম পাড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057577347    ’’ ’’

৫৬৪ কালা মার ি রা িপং- চৗ রী মার ি রা ষ িমক দাতারাম পাড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057577346    ’’ ’’

৫৬৫ মাঃ মা ফা িপং-ইউ চ হাওদার ষ িমক ঢাকা কেলানী ৬নং পাতাছড়া 4618057577323    ’’ ’’

৫৬৬ িব বগম া-আেনায়ার হােসন মিহলা িদনম র ঢাকা কেলানী ৬নং পাতাছড়া 4618057577287    মাঃ বলােয়ত 
হােসন

১৫৫৭১৯৮৯৪২

৫৬৭ জাসনা বগম া- মাঃ মা ফা মিহলা িদনম র ঢাকা কেলানী ৬নং পাতাছড়া 4618057577291    ’’ ’’

৫৬৮ িজনা আ ার া- মাঃ শিহ ল মিহলা িদনম র ঢাকা কেলানী ৬নং পাতাছড়া 19864618057000000    ’’ ’’

৫৬৯ খােতজা বগম া-মিফ র রহমান মিহলা িদনম র ঢাকা কেলানী ৬নং পাতাছড়া 4618057577286    ’’ ’’

৫৭০ ছােয়রা বগম া- শিফ র রহমান মিহলা িদনম র ঢাকা কেলানী ৬নং পাতাছড়া 4618057577317    ’’ ’’

৫৭১ িবিব আেয়শা া-মা দ িময়া মিহলা িদনম র ঢাকা কেলানী ৬নং পাতাছড়া 4618057577285    ’’ ’’

৫৭২ রতন ি রা িপং-মা  মার ি রা ষ িমক জাপাড়া ৭নং পাতাছড়া 19904618057000100    ’’ ’’

৫৭৩ প ধন ি রা িপং- তেল মার ি রা ষ িমক জাপাড়া ৭নং পাতাছড়া 4618057578906    ’’ ’’

৫৭৪ মহান চ  ি রা িপং-ন ল চ  ি রা ষ িমক জাপাড়া ৭নং পাতাছড়া 4618057578937    ’’ ’’

৫৭৫ ন  মার ি রা িপং- ত য় ি রা ষ িমক জাপাড়া ৭নং পাতাছড়া 19924618057000100    ’’ ’’

৫৭৬ িহের  মার ি রা িপং-কছম মার ি রা ষ িমক জাপাড়া ৭নং পাতাছড়া 19924618057000000    ’’ ’’

৫৭৭ আি নী মার ি রা গিনয়া মার ি রা ষ িমক জাপাড়া ৭নং পাতাছড়া 4618057578968    ’’ ’’

৫৭৮ মংকরই মার ি রা িপং-মিহ চ  ি রা ষ িমক জাপাড়া ৭নং পাতাছড়া 4618057578813    ’’ ’’

৫৭৯ মা জা খা ন ময়না া- কিরম গাজী মিহলা িদনম র জাপাড়া ৭নং পাতাছড়া 4618057578872    ’’ ’’

৫৮০ কা  মার ি রা িপং-ম  চ  ি রা ষ িমক জাপাড়া ৭নং পাতাছড়া 4618057579054    ’’ ’’

৫৮১ দয়া মার ি রা িপং- িবশ^রায়া রা ষ িমক জাপাড়া ৭নং পাতাছড়া 4618057578881    ’’ ’’
৫৮২ যাবন চ  ি রা িপং- ত রাই ি রা ষ িমক জাপাড়া ৭নং পাতাছড়া 4618057578823    ’’ ’’

৫৮৩ খামরাই ি রা িপং-পাবারাং ি রা ষ িমক জাপাড়া ৭নং পাতাছড়া 4618057578841    ’’ ’’

৫৮৪ কালাচান ি রা িপং- ত কছমরাম ি রা ষ িমক জাপাড়া ৭নং পাতাছড়া 4618057578841    ’’ ’’

৫৮৫ মিজন মার ি রা িপং-রিব মার ি রা ষ িমক জাপাড়া ৭নং পাতাছড়া 19924618057000000    ,, ,,

৫৮৬ ন  মার ি রা িপং- ত গিতয়া ি রা ষ িমক জাপাড়া ৭নং পাতাছড়া 27051616    ’’ ’’



৫৮৭ মিতন মার ি রা িপং-ধন চ  ি রা ষ িমক জাপাড়া ৭নং পাতাছড়া 4618057578961    ’’ ’’

৫৮৮ র  মার ি রা িপং-তা ীরায় ি রা ষ িমক জাপাড়া ৭নং পাতাছড়া 4618057579043    ’’ ’’

৫৮৯ গিতচ  ি রা িপং- িশরায় ি রা ষ িমক জাপাড়া ৭নং পাতাছড়া 4618057578951    ’’ ’’

৫৯০ লভাং ি রা িপং-মিন চ  ি রা ষ িমক জাপাড়া ৭নং পাতাছড়া 4618057578874    ,, ,,
৫৯১ রিব মার ি রা িপং-মা া ি রা ষ িমক জাপাড়া ৭নং পাতাছড়া 4618057578959    ’’ ’’

৫৯২ লব  ি রা িপং-ল ীমা ি রা ষ িমক জাপাড়া ৭নং পাতাছড়া 4618057578910    ’’ ’’
৫৯৩ দেব  ি রা িপং- ত গিত চ  ি রা ষ িমক জাপাড়া ৭নং পাতাছড়া 4618057578893    ’’ ’’

৫৯৪ হা রাই ি রা িপং- ত ফ  ি রা ষ িমক জাপাড়া ৭নং পাতাছড়া 4618057578992    ’’ ’’

৫৯৫ পন মার ি রা িপং- কন মার ি রা ষ িমক জাপাড়া ৭নং পাতাছড়া 4618057578554    মাঃ বলােয়ত 
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৫৯৬ আ চী মামা িপং-িন  মামা ষ িমক জাপাড়া ৭নং পাতাছড়া 4618057578554    ’’ ’’
৫৯৭ জ  মার ি রা িপং-মিতন চ  ি রা ষ িমক জাপাড়া ৭নং পাতাছড়া 4618057578944    ’’ ’’

৫৯৮ ব িশ মার ি রা িপং- রাবন চ  ি রা ষ িমক জাপাড়া ৭নং পাতাছড়া 4618057578903    ’’ ’’
৫৯৯ রিবয়া ি রা িপং- ত ল ীেয়া ি রা ষ িমক জাপাড়া ৭নং পাতাছড়া 4618057578931    ’’ ’’
৬০০ মাঃ খােলক মা া িপং- ত পা াহ মা া ষ িমক জাপাড়া ৭নং পাতাছড়া 4718639305997    ’’ ’’

৬০১ ল স মা া িপং-এলা ব  মা া ষ িমক জাপাড়া ৭নং পাতাছড়া 871047778099    ’’ ’’
৬০২ মাঃ আ ল মা ান মা া িপং- মাঃ মাসেলম মা া ষ িমক জাপাড়া ৭নং পাতাছড়া 19924618057000100    ’’ ’’

৬০৩ রাম  মারমা িপং-মংেথারাই মারমা ষ িমক নায়াপাড়া ৭নং পাতাছড়া 19894618057000000    ’’ ’’
৬০৪ মংলা মারমা া- চাইল মারমা মিহলা িদনম র নায়াপাড়া ৭নং পাতাছড়া 4618057578529    ’’ ’’

৬০৫ কম  মারমা িপং- ত চেথায়াই মারমা ষ িমক নায়াপাড়া ৭নং পাতাছড়া 4618057578506    ’’ ’’
৬০৬ ইল  মারমা া-ক ায়সাই মারমা মিহলা িদনম র নায়াপাড়া ৭নং পাতাছড়া 4618057578581    ’’ ’’

৬০৭ আেথায়াই মারমা িপং-মং েম মারমা ষ িমক নায়াপাড়া ৭নং পাতাছড়া 4618057578570    ’’ ’’

৬০৮ আেচই  মারমা িপং-ির চাই মারমা ষ িমক নায়াপাড়া ৭নং পাতাছড়া 4618057578547    ’’ ’’

৬০৯ মংজাই মারমা িপং-সং তয়াইউ মারমা ষ িমক নায়াপাড়া ৭নং পাতাছড়া 4618057578594    ’’ ’’

৬১০ আেথাই  মারমা িপং- ত মংেস  মারমা ষ িমক নায়াপাড়া ৭নং পাতাছড়া 4618057578590    ’’ ’’

৬১১ আ  মারমা া- ইলা মারমা মিহলা িদনম র নায়াপাড়া ৭নং পাতাছড়া 4618057578618    ’’ ’’

৬১২ বিল মারমা িপং- ই চাই মারমা ষ িমক নায়াপাড়া ৭নং পাতাছড়া 4618057578556    ’’ ’’

৬১৩ সাউ মারমা া- অং ই মারমা মিহলা িদনম র নায়াপাড়া ৭নং পাতাছড়া 4618057578551    ’’ ’’

৬১৪ সংমংেস মারমা িপং- ত মংলা কাবরী ষ িমক নায়াপাড়া ৭নং পাতাছড়া 4618057578592    ,, ,,
৬১৫ উেপ  ি রা িপং-বানী মার ি রা ষ িমক বলছিড় ৭নং পাতাছড়া 4618057577990    ’’ ’’
৬১৬ লমালা ি রা া-রজনী ি রা মিহলা িদনম র বলছিড় ৭নং পাতাছড়া 4618057577960    ’’ ’’
৬১৭ সমে মা ি রা া-িহের  ি রা মিহলা িদনম র বলছিড় ৭নং পাতাছড়া 4618057578017    ’’ ’’

৬১৮ িবমল ি রা িপং-কািমনী ি রা ষ িমক বলছিড় ৭নং পাতাছড়া 19924618057000000    ’’ ’’

৬১৯ লমালা ি রা া-জিম  ি রা মিহলা িদনম র বলছিড় ৭নং পাতাছড়া 4618057577943    ,, ,,

৬২০ আে চাই মারমা িপং- ত র া  মারমা ষ িমক কম  পাড়া ৭নং পাতাছড়া 4618057578319    ’’ ’’

৬২১ মমং মারমা া-মং  মারমা মিহলা িদনম র কম  পাড়া ৭নং পাতাছড়া 19894618057000000    ’’ ’’

৬২২ কং লা মারমা িপং-ক জ মারমা ষ িমক কম  পাড়া ৭নং পাতাছড়া 4618057578270    ’’ ’’
৬২৩ চাই থাঅং মারমা িপং- ত র  মারমা ষ িমক কম  পাড়া ৭নং পাতাছড়া 4618057578283    ’’ ’’

৬২৪ কংজ মারমা িপং ম মারমা ষ িমক কম  পাড়া ৭নং পাতাছড়া 4618057578277    মাঃ বলােয়ত 
হােসন
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৬২৫ পাই া মারমা া-মামা মারমা মিহলা িদনম র কম  পাড়া ৭নং পাতাছড়া 4618057578315    ’’ ’’
৬২৬ মংসা  মারমা া-মং  মারমা মিহলা িদনম র কম  পাড়া ৭নং পাতাছড়া 4618057578309    ’’ ’’

৬২৭ খজাির মারমা া-কংহলা মারমা মিহলা িদনম র কম  পাড়া ৭নং পাতাছড়া 4618057578312    ’’ ’’
৬২৮ পিত ি রা া-বিব  ি রা মিহলা িদনম র কম  পাড়া ৭নং পাতাছড়া 4618057578222    ’’ ’’
৬২৯ কলমা ি রা া-লালা মার ি রা মিহলা িদনম র সালদা ৭নং পাতাছড়া 4618057578175    ’’ ’’

৬৩০ বরমপিত ি রা া- লং রাই ি রা মিহলা িদনম র সালদা ৭নং পাতাছড়া 4618057578163    ’’ ’’

৬৩১ কা ন বালা ি রা া- রজনী ি রা মিহলা িদনম র সালদা ৭নং পাতাছড়া 4618057578245    ’’ ’’

৬৩২ শশী মার ি রা িপং-শরচ  ি রা ষ িমক বা খালী ৮নং পাতাছড়া 4618057579789    ’’ ’’

৬৩৩ রা  বগম া- সাম ল হক মিহলা িদনম র হাচান র ৮নং পাতাছড়া 1513313945641    ’’ ’’

৬৩৪ নািছমা আ ার া- মাঃ শহীদ উ াহ মিহলা িদনম র মাহা দ র ৮নং পাতাছড়া 1513323256656    ’’ ’’

৬৩৫ মাঃ ইউ ফ িপং- ত মাহা দ হােসন ষ িমক ব বা খালী ৮নং পাতাছড়া 1513323256321    ’’ ’’

৬৩৬ ির া চাকমা া- ত বলা চাকমা ষ িমক গয়া পাড়া ৮নং পাতাছড়া 4618057579210    ’’ ’’

৬৩৭ মাঃ আ  ছা িপং- মাঃ মাজাে ল হক ষ িমক দঃ বা খালী ৮নং পাতাছড়া 4618057550096    ’’ ’’
৬৩৮ ির িমলা চাকমা া- চন চাকমা মিহলা িদনম র গয়া পাড়া ৮নং পাতাছড়া 4618057579222    ’’ ’’
৬৩৯ জ রা খা ন া- ত ফজ  িময়া মিহলা িদনম র বা খালী ৮নং পাতাছড়া 4618057550676    ’’ ’’

৬৪০ মাঃস আ ল মােলক িপং- ত আ ল হােসম ষ িমক দঃ বা খালী ৮নং পাতাছড়া 4618057550066    ’’ ’’

৬৪১ আ ল বােরক  আেনায়ার হােসন গাজী ষ িমক বা খালী ৮নং পাতাছড়া 4618057579756    ’’ ’’

৬৪২ আ  তােহর িপং- ত আলী আহা দ ষ িমক দঃ বা খালী ৮নং পাতাছড়া 4618057579835    ’’ ’’

৬৪৩ মাঃ শাহজাহান িপং- মাঃ লাল িময়া ষ িমক কালাপািন ৮নং পাতাছড়া 4618057579583    ,, ,,
৬৪৪ আংকেরর নছা া- মাঃ শাহীন মিহলা িদনম র বা খালী ৮নং পাতাছড়া 4618057579782    ’’ ’’
৬৪৫ জাহানারা বগম া- জ িময়া মিহলা িদনম র মাহা দ র ৮নং পাতাছড়া 1513323256589    ’’ ’’

৬৪৬ সাম ল হক িপং- ত অিহ র রহমান ষ িমক হাছান র ৮নং পাতাছড়া 1513313945642    ’’ ’’
৬৪৭ িল  আ ার া-আ ল মা ান মিহলা িদনম র মাহা দ র ৮নং পাতাছড়া 1513323256639    ’’ ’’

৬৪৮ মাঃ আ ল হািকম িপং- মাঃ আ ল মা ান ষ িমক দঃ বা খালী ৮নং পাতাছড়া 4618057550079    ,, ,,
৬৪৯ রিফক িময়া িপং- ল আিমন ষ িমক হিত া ৮নং পাতাছড়া 4618057579555    ’’ ’’

৬৫০ মাঃ জিসম উি ন িপং- ত ওহাব আলী ইয়া ষ িমক গয়া পাড়া ৮নং পাতাছড়া 4618057550038    ’’ ’’

৬৫১ সাধন মার ি রা িপং-কা ারাম ি রা ষ িমক বা খালী ৮নং পাতাছড়া 4618057579749    ’’ ’’
৬৫২ মাঃ খারেশদ আলম 

ইয়া
িপং- আ র রব ইয়া ষ িমক গইয়া পাড়া ৮নং পাতাছড়া 4618057550030    ’’ ’’

৬৫৩ মাঃ হািব র রহমান িপং- মাঃ খিলল উি ন ষ িমক গইয়া পাড়া ৮নং পাতাছড়া 4618057550055    মাঃ বলােয়ত 
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৬৫৪ যতী  মার ি রা িপং সনাইয়া ি রানী ষ িমক দঃ বা খালী ৮নং পাতাছড়া 4618057579739    ’’ ’’
৬৫৫ িবস মার ি রা িপং- গগণ চ  ি রা ষ িমক দঃ বা খালী ৮নং পাতাছড়া 4618057579744    ’’ ’’

৬৫৬ চ  মার ি রা িপং- ফিতরাম ি রা ষ িমক দঃ বা খালী ৮নং পাতাছড়া 4618057579746    ’’ ’’
৬৫৭ কাি রাম ি রা িপং-রাধারাম ি রা ষ িমক বা খালী ৮নং পাতাছড়া 4618057579751    ’’ ’’

৬৫৮ যিথ মার ি রা িপং- কাি ক চ  ি রা ষ িমক বা খালী ৮নং পাতাছড়া 4618057579794    ’’ ’’

৬৫৯ মাঃ আ ল গ র িপং- মাঃ সােলমান ষ িমক বা খালী ৮নং পাতাছড়া 4618057579826    ’’ ’’
৬৬০ রতন মার ি রা িপং- ছইক া ি রা ষ িমক বা খালী ৮নং পাতাছড়া 4618057579753    ’’ ’’

৬৬১ বইলা ি রা িপং-শরচ  ি রা ষ িমক বা খালী ৮নং পাতাছড়া 4618057579791    ’’ ’’
৬৬২ িনিশ মার ি রা িপং-কাি রাম ি রা ষ িমক দঃ বা খালী ৮নং পাতাছড়া 1989461805700000    ’’ ’’

৬৬৩ মাঃ আ ল খােলক িপং- মাঃ কা  িময়া ষ িমক গইয়া পাড়া ৮নং পাতাছড়া 4618057550070    ’’ ’’



৬৬৪ মাঃ বা ল িময়া িপং- মাঃ আরব আলী ষ িমক দঃ বা খালী ৮নং পাতাছড়া 4618057550060    ’’ ’’

৬৬৫ মাঃ ল ইসলাম িপং- ত রহমান ী ষ িমক গইয়া পাড়া ৮নং পাতাছড়া 4618057550032    ’’ ’’
৬৬৬ মাসাঃ ছেনায়ারা বগম া- ত আ ার হােসন মিহলা িদনম র গইয়া পাড়া ৮নং পাতাছড়া 4618057550018    ’’ ’’

৬৬৭ মাঃ আলাউি ন িপং- মাঃ আিজ ল হক ষ িমক গইয়া পাড়া ৮নং পাতাছড়া 19944618057000000    ’’ ’’

৬৬৮ মাঃ লাল িময়া িপং- ত ওহাব আলী ষ িমক গইয়া পাড়া ৮নং পাতাছড়া 460646550040    ’’ ’’

৬৬৯ মাঃ মিনর হােসন িপং- ত লা  মািঝ ষ িমক কালাপািন ৮নং পাতাছড়া 4618057579597    ’’ ’’
৬৭০ মাঃ শাহ আলম িপং- এবা ল হক ষ িমক দঃ বা খালী ৮নং পাতাছড়া 46180575798396    ’’ ’’

৬৭১ তবল ধন চাকমা িপং- ত ধন রাম চাকমা ষ িমক মরাকইলা ৮নং পাতাছড়া 4618057579181    ’’ ’’
৬৭২ ল া চাকমা া- ত ন ী মার চাকমা মিহলা িদনম র মরাকইলা ৮নং পাতাছড়া 4618057579130    ,, ,,
৬৭৩ ভারত মার চাকমা িপং- ল া চাকমা ষ িমক মরাকইলা ৮নং পাতাছড়া 4618057579132    ’’ ’’

৬৭৪ গম মার চাকমা িপং-রা  ঁ লা চাকমা ষ িমক মরাকইলা ৮নং পাতাছড়া 4618057579144    ’’ ’’

৬৭৫ অ  মার চাকমা িপং- ত ভগড়া চাকমা ষ িমক মরাকইলা ৮নং পাতাছড়া 4618057579156    ’’ ’’

৬৭৬ রােকয়া বগম া- মাঃ মইজ উ ীন মিহলা িদনম র চাপাতলী ৮নং পাতাছড়া 1513323255595    ’’ ’’

৬৭৭ মাঃ মিনর হােসন িপং- মাঃ আ ল কিরম ষ িমক দঃ বা খালী ৮নং পাতাছড়া 4618057550051    ,, ,,
৬৭৮ মাঃ নিজর হােসন িপং- মাঃ রিফক ষ িমক কালাপািন ৮নং পাতাছড়া 4618057579595    ’’ ’’

৬৭৯ মাঃ হা  িময়া িপং- ত ওহাব আলী ষ িমক গইয়া পাড়া ৮নং পাতাছড়া 4618057550042    ’’ ’’

৬৮০ মাঃ ল হক িপং- ত মাজাে ল হক ষ িমক হিত া ৮নং পাতাছড়া 1994618057000120    ’’ ’’

৬৮১ হিরপদ চাকমা িপং-সনাতন চাকমা ষ িমক মরাকইলা ৮নং পাতাছড়া 4618057579120    ’’ ’’

৬৮২ জামাল িময়া িপং- ত রিফক িময়া ষ িমক কালাপািন ৮নং পাতাছড়া 4618057579588    মাঃ বলােয়ত 
হােসন

১৫৫৭১৯৮৯৪২

৬৮৩ মাহা দ হােসন িপং- আ ির রব ষ িমক কালাপািন ৮নং পাতাছড়া 4618057579567    ’’ ’’

৬৮৪ কামাল হােসন িপং- মাহা দ আলী ষ িমক হিত া ৮নং পাতাছড়া 19734618057000000    ’’ ’’
৬৮৫ িমজান িময়া িপং- লা  মািঝ ষ িমক গয়া পাড়া ৮নং পাতাছড়া 4618057579570    ’’ ’’

৬৮৬ মাছাঃ জািকয়া বগম া- মাহা দ ই ািহম মিহলা িদনম র দঃ বা খালী ৮নং পাতাছড়া 4618057550048    ’’ ’’

৬৮৭ আ  তােহর িপং- মাঃ ইউ ছ িময়া ষ িমক বা খালী ৮নং পাতাছড়া 4618057579776    ’’ ’’

৬৮৮ লতানা বগম া- মা নর হােসন মিহলা িদনম র কালাপািন ৮নং পাতাছড়া 19924618057000000    ’’ ’’

৬৮৯ দেলায়ার হােসন িপং- ত ছেলম ম মদার ষ িমক হিত া ৮নং পাতাছড়া 4618057579551    ’’ ’’

৬৯০ মাঃ নজ ল ইসলাম িপং- ত আ ল হােসম ষ িমক দঃ বা খালী ৮নং পাতাছড়া 4618057550068    ’’ ’’

৬৯১ মাঃ আ ল মাহােলব মাঃ আ ল কালাম আজাদ ষ িমক দঃ বা খালী ৮নং পাতাছড়া 19914618057000100    ’’ ’’

৬৯২ মাঃ র আলম িপং-কারী আ ল গ র ষ িমক বা খালী ৯নং পাতাছড়া 4618057550575    ’’ ’’

৬৯৩ মাঃ মন িময়া িপং- জয়নাল আেবদীন ষ িমক বা খালী ৯নং পাতাছড়া 19854618057000000    ’’ ’’

৬৯৪ মাঃ সালায়মান িপং- মাঃ ইসমাইল খান ষ িমক বা খালী ৯নং পাতাছড়া 4618057550024    ’’ ’’

৬৯৫ আলমগীর িপং-আঃ কােদর ষ িমক বা খালী ৯নং পাতাছড়া ৪০৮০৭৯২০(স ীপ নং) ’’ ’’

৬৯৬ মহরম িবিব া-আ ল ছালাম মিহলা িদনম র বা খালী ৯নং পাতাছড়া 4160649550844    ’’ ’’

৬৯৭ আেনায়ার আলী িপং- ত রত আলী ষ িমক বা খালী ৯নং পাতাছড়া 46180575505441    ’’ ’’

৬৯৮ জয়নব িবিব া- আলী আ াফ মিহলা িদনম র বা খালী ৯নং পাতাছড়া 4618057550531    ’’ ’’

৬৯৯ রা  আ ার া- ত শাহাদাৎ হােসন মিহলা িদনম র বা খালী ৯নং পাতাছড়া 4618057550697    ’’ ’’



৭০০ আ  িময়া িপং- ত আফাজ উি ন ষ িমক বা খালী ৯নং পাতাছড়া 4618057550514    ’’ ’’

৭০১ আ ল কােদর িপং-বাদশা িময়া ষ িমক বা খালী ৯নং পাতাছড়া 4618057550881    ,, ,,
৭০২ মাঃ এরশাদ িপং- ত কা  িময়া ষ িমক বা খালী ৯নং পাতাছড়া 1982461805700010    ’’ ’’

৭০৩ মাঃ সিহ ল ইসলাম িপং- মাঃ তিরক উ া ষ িমক বা খালী ৯নং পাতাছড়া 19884618057000000    ’’ ’’

৭০৪ ল আলম িপং- আনছার আলী ষ িমক বা খালী ৯নং পাতাছড়া 19914618057000100    ’’ ’’

৭০৫ মাঃ গারফান িপং- মাঃ ছােদক িময়া ষ িমক বা খালী ৯নং পাতাছড়া 4618057550489    ’’ ’’

৭০৬ মাহা দ আলী িপং-আেনায়ার আলী ষ িমক বা খালী ৯নং পাতাছড়া 19914618057000100    ,, ,,

৭০৭ ইি স িময়া িপং- ত আ ল হক ষ িমক বা খালী ৯নং পাতাছড়া 4618057550545    ’’ ’’

৭০৮ মাঃ কিরম উ া িপং-ছা  িময়া ষ িমক বা খালী ৯নং পাতাছড়া 461805755013759    ’’ ’’

৭০৯ র আলী িপং-আ ল ছমত ষ িমক বা খালী ৯নং পাতাছড়া 4618057550547    ’’ ’’

৭১০ সিলম উি ন সা াম িপং-আ ল রহমান ষ িমক বা খালী ৯নং পাতাছড়া 19934618057000100    ’’ ’’

৭১১ ছােলমা খা ন া- ত মাঃ ী িময়া ষ িমক বা খালী ৯নং পাতাছড়া 19714618057714700    মাঃ বলােয়ত 
হােসন

১৫৫৭১৯৮৯৪২

৭১২ আেমনা বগম া- পয়ার আহা দ মিহলা িদনম র বা খালী ৯নং পাতাছড়া 4618057550837    ’’ ’’

৭১৩ মাঃ মা ফা িপং- আ ল খােয়র ষ িমক বা খালী ৯নং পাতাছড়া 4618057550874    ’’ ’’

৭১৪ মাঃ করম আলী িপং- মাঃ আিমন িময়া ষ িমক বা খালী ৯নং পাতাছড়া 4618057550596    ’’ ’’
৭১৫ মাঃ ছােলমান িপং- মাঃ ছ  িময়া ষ িমক বা খালী ৯নং পাতাছড়া 4618057550579    ’’ ’’

৭১৬ মাঃ নািসর উি ন িপং-আ ল িময়া ষ িমক বা খালী ৯নং পাতাছড়া 4618057550687    ’’ ’’

৭১৭ মাঃ আিজ ল হক িপং- ত হােফজ আহে দ ষ িমক জয় র ৯নং পাতাছড়া 1515335442741    ’’ ’’

৭১৮ মাঃ ই ািহম িপং- ত লা  িময়া ষ িমক জয় র ৯নং পাতাছড়া 4618057550686    ’’ ’’

৭১৯ আেনায়ারা বগম া- আ ল ছামাদ মিহলা িদনম র জয় র ৯নং পাতাছড়া 4618057550854    ’’ ’’
৭২০ আেমনা বগম িপং-আমান উ াহ মিহলা িদনম র জয় র ৯নং পাতাছড়া 19974618057550100    ’’ ’’
৭২১ মাঃ আ ল কিরম িপং- ত ছােলমান ষ িমক জয় র ৯নং পাতাছড়া 19914618057550000    ’’ ’’

৭২২ আ ল খােলক িপং- ত ফেয়জ আহা দ ষ িমক জয় র ৯নং পাতাছড়া 4618057550869    ’’ ’’

৭২৩ ছােলমা বগম া- সাহাগ িময়া মিহলা িদনম র জয় র ৯নং পাতাছড়া 4618057550537    ’’ ’’

৭২৪ রােকয়া বগম া- ল ইসলাম মিহলা িদনম র জয় র ৯নং পাতাছড়া 4618057550702    ’’ ’’
৭২৫ রিজয়া আ ার া-জয়নাল আেবদীন মিহলা িদনম র জয় র ৯নং পাতাছড়া 4618057550905    ’’ ’’

৭২৬ ল আিমন িপং- ত র নবী ষ িমক জয় র ৯নং পাতাছড়া 19724618057550000    ’’ ’’

৭২৭ আ ল খােলক িপং- আ ল িময়া ষ িমক জয় র ৯নং পাতাছড়া 4618057550675    ’’ ’’

৭২৮ আ  তােলব িপং- ত আলী আহা দ ষ িমক সানার খীল ৯নং পাতাছড়া 4618057550875    ’’ ’’

৭২৯ মাঃ ই ািহম িপং- ত আ াফ আলী ষ িমক সানার খীল ৯নং পাতাছড়া 4618057550845    ’’ ’’
৭৩০ মাঃ জাহা ীর িপং- মাঃ আ ল কােদর ষ িমক সানার খীল ৯নং পাতাছড়া 4618057550906    ,, ,,

৭৩১ ল আিমন িপং-আ ল কােশম ষ িমক বা খালী ৯নং পাতাছড়া 4618057550671    ’’ ’’

৭৩২ মাঃ সিলম িপং- মাঃ শিফক ষ িমক বা খালী ৯নং পাতাছড়া 1990461805700070    ’’ ’’

৭৩৩ মাঃরিফক িময়া িপং- ত আ ল গিন ষ িমক পাইিসং ৯নং পাতাছড়া 4618057550832    ’’ ’’

৭৩৪ মাঃ আ  তােহর িপং- মিফ র রহমান ষ িমক বা খালী ৯নং পাতাছড়া 4618057550586    ’’ ’’
৭৩৫ মা ন হােসন িপং-আেনায়ার আলী ষ িমক বা খালী ৯নং পাতাছড়া 19934618057550000    ,, ,,



৭৩৬ িরপনা বগম া-হা ন রিশদ ষ িমক বা খালী ৯নং পাতাছড়া 4618057550707    ’’ ’’
৭৩৭ মাঃ ইউ প িময়া িপং- ত আ ল রিশদ ষ িমক বা খালী ৯নং পাতাছড়া 4618057550632    ’’ ’’
৭৩৮ আ ল খােয়র িপং-  িময়া ষ িমক বা খালী ৯নং পাতাছড়া 4618057550607    ’’ ’’

৭৩৯ িশেরা আ ার া- া ল কালাম মিহলা িদনম র বা খালী ৯নং পাতাছড়া 4618057550535    ’’ ’’

৭৪০ মাঃ আরচ িময়া িপং- ত আ ল রিশদ ষ িমক বা খালী ৯নং পাতাছড়া 4618057550691    মাঃ বলােয়ত 
হােসন

১৫৫৭১৯৮৯৪২

৭৪১ আিছয়া খা ন া-আ ল হােসম মিহলা িদনম র বা খালী ৯নং পাতাছড়া 4618057550649    ’’ ’’

৭৪২ মাঃ ইউ ছ িময়া িপং- ত আ র রিশদ ষ িমক বা খালী ৯নং পাতাছড়া 4618057550622    ’’ ’’

৭৪৩ ল আিমন িপং- আ ল কােশম ষ িমক বা খালী ৯নং পাতাছড়া 4618057550650    ’’ ’’
৭৪৪ মাঃ উ ািহম িপং- ত ল আিমন ষ িমক বা খালী ৯নং পাতাছড়া 4618057550496    ’’ ’’

৭৪৫ ওমর আলী িপং-আ ল ছমত ষ িমক বা খালী ৯নং পাতাছড়া 4618057550550    ’’ ’’

৭৪৬ মাঃ ইসমাইল িপং- ইমাম হােসন ষ িমক বা খালী ৯নং পাতাছড়া 4618057550611    ’’ ’’
৭৪৭ িফেরাজা বগম া- বা ল িময়া মিহলা িদনম র বা খালী ৯নং পাতাছড়া 4618057550599    ’’ ’’

৭৪৮ মাঃ র ল আহা দ িপং- মাঃ ছ  িময়া ষ িমক বা খালী ৯নং পাতাছড়া 4618057550617    ’’ ’’
৭৪৯ মাঃ তা ল ইসলাম িপং-আ ল ছমত ষ িমক বা খালী ৯নং পাতাছড়া 4618057550554    ’’ ’’

৭৫০ মাঃ মহরম আলী িপং- মাঃ আিমন িময়া ষ িমক বা খালী ৯নং পাতাছড়া 4618057550594    ’’ ’’

৭৫১ পারিবন আ ার া-আ ল হােসম মিহলা িদনম র বা খালী ৯নং পাতাছড়া 19954618057010100    ’’ ’’

৭৫২ হািসরাম ি রা িপং- ত িন ং ি রা ষ িমক বলছিড় পাড়া ৭নং পাতাছড়া 4618057577976    ’’ ’’

৭৫৩ িত  ি রা িপং- বানী মার ি রা ষ িমক বলছিড় পাড়া ৭নং পাতাছড়া 4618057578106    ’’ ’’

৭৫৪ জাহরা বগম া- আ ল খােয়র মিহলা িদনম র দাতারাম পাড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057577679    ’’ ’’

৭৫৫ ছােয়রা বগম া-মিম ল হক মিহলা িদনম র দাতারাম পাড়া ৬নং পাতাছড়া 4618057577723    ’’ ’’
৭৫৬ রাশন আরা বগম া- মাঃ আলা  িময়া মিহলা িদনম র ডাকবাংেলা পাড়া ২নং পাতাছড়া 4618057571763    ’’ ’’

৭৫৭ সিলনা বগম া- মাঃ আ র রিহম মিহলা িদনম র ডাকবাংেলা পাড়া ২নং পাতাছড়া 4618057571755    ’’ ’’

৭৫৮ মাঃ আ ল লিতফ িপং- মাঃ সিলম ষ িমক মাহ ব নগর ৪নং পাতাছড়া 4618057574292    ’’ ’’
৭৫৯ মাঃ রিপক িপং- মাঃ ইউ ছ আলী ষ িমক মাহ ব নগর ৪নং পাতাছড়া 19712619351968800    ,, ,,
৭৬০ মিজনা আ ার া-মিজ ল হক মিহলা িদনম র র ল র ৩নং পাতাছড়া 4618057573740    ’’ ’’

৭৬১ আয়শা খা ন া- ন ল হক মিহলা িদনম র র ল র ৩নং পাতাছড়া 4618057573750    ’’ ’’

৭৬২ িখের  ি রা িপং- ত প  মার ি রা ষ িমক জিরচ  পাড়া ১নং পাতাছড়া 46180057570725    ’’ ’’

৭৬৩ কািলপশন ি রা িপং- ত তিতয়া ি রা ষ িমক জিরচ  পাড়া ১নং পাতাছড়া 618057570731    ’’ ’’

৭৬৪ রািবয়া বগম া- ত আ ল খািলক মিহলা িদনম র দাতারাম পাড়া ৬নং পাতাছড়া 618057577682    ,, ,,
৭৬৫ সতীশ চ  ি রা িপং-িবিধরাম ি রা ষ িমক তচাকমা পাড়া ৫নং পাতাছড়া 618057575199    ’’ ’’
৭৬৬ স বালা ি রা া- দেব  ি রা মিহলা িদনম র তচাকমা পাড়া ৫নং পাতাছড়া 618057575484    ’’ ’’

৭৬৭ হম  ি রা িপং-কচাকরাই ি রা ষ িমক তচাকমা পাড়া ৫নং পাতাছড়া 618057575186    ’’ ’’
৭৬৮ তপরং ি রা া-ই  মার ি রা ষ িমক তচাকমা পাড়া ৫নং পাতাছড়া 618057575479    ’’ ’’

৭৬৯ কসমপিত ি রা া- ন মার ি রা মিহলা িদনম র তচাকমা পাড়া ৫নং পাতাছড়া 618057575415    মাঃ বলােয়ত 
হােসন

১৫৫৭১৯৮৯৪২

৭৭০ প াপিত ি রা িপং- মার িসং ি রা ষ িমক তচাকমা পাড়া ৫নং পাতাছড়া 618057575247    ’’ ’’



৭৭১ িক  ি রা িপং-সব মার ি রা ষ িমক তচাকমা পাড়া ৫নং পাতাছড়া 618057575102    ’’ ’’

৭৭২  মার ি রা িপং- ত ব রায় ি রা ষ িমক মািনক চ  পাড়া ১নং পাতাছড়া 618057570021    ’’ ’’

া িরত/০৫/০৩/২০
( াম সাদ চাকমা )

উপেজলা খা  িনয় ক(অঃদাঃ)
রামগড়, খাগড়াছিড় পাবত  জলা।




