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নাম িপতা/ ামীর নাম কানা ওয়াড নং পশা

১ আখতার হােসন ামান সিলম পাড়া
২ র আ ার বিশর আহ দ সিলম পাড়া
৩ আেলয়া বগম আ  বকর সিলম পাড়া
৪ মােমনা বগম আমীর আলী সিলম পাড়া
৫ মাঃ সিলম ত মাঃ জাহা ীর আলম সিলম পাড়া
৬ িমর হােসন মাঃ মাফা ল হােসন সিলম পাড়া
৭ সােজদা বগম জােবদ আলী সিলম পাড়া
৮ মাখেল র রহমান শােহদ আলী সিলম পাড়া
৯ জামাল হােসন সরাফত আলী সিলম পাড়া
১০ এবাই ল হক ত আ ল জ ার সিলম পাড়া
১১ লাল সরকার মা ান সরকার সিলম পাড়া
১২ ব লা বগম আ র রিশদ সিলম পাড়া
১৩ িজনা বগম মাঃ আ র রিহম সিলম পাড়া
১৪ মাঃ আহ দ আলী জাফর আলী সিলম পাড়া
১৫ শাহীনা খা ন শহীদ িময়া সিলম পাড়া
১৬ আব র রিশদ জলবাসী সরদার সিলম পাড়া
১৭ মাঃ সম  িমঞা ফজল হক সিলম পাড়া
১৮ কালা িমঞা শাহা াহ সিলম পাড়া
১৯ ননা িমঞা আ ছ র সিলম পাড়া
২০ জ রা বগম রা ম আলী সিলম পাড়া
২১ মিজনা বগম কিছম উি ন সিলম পাড়া
২২ মাঃ মন জামাল উি ন সিলম পাড়া
২৩ জয়নাল আেবদীন আ  মা া সিলম পাড়া
২৪ মাহা দ ইি স একরাম আলী সিলম পাড়া
২৫ মাঃ স র আিম র রহমান সিলম পাড়া
২৬ র জাহান বগম শাম ল হক সিলম পাড়া
২৭ মাঃ খাকন িময়া মাঃ কালা িময়া সিলম পাড়া
২৮ জােবদা বগম মাঃ আ ল হােসন সিলম পাড়া
২৯ মাহা দ ইয়ািছন িছি র রহমান সিলম পাড়া
৩০ জাহা ীর শােহদ আলী সিলম পাড়া
৩১ জাহানারা বগম আব ল হক সিলম পাড়া
৩২ মাঃ রজাউল কিরম আরফান আলী সিলম পাড়া
৩৩ ময়না বগম জােবদ আলী সিলম পাড়া
৩৪ গালতাজ বগম আেনায়ার হােসন সিলম পাড়া
৩৫ মাঃ সিহ ল ইসলাম আঃ রিসদ সিলম পাড়া
৩৬ আছমা বগম ত শখ আহ দ সিলম পাড়া
৩৭ মাঃ গালাম হােসন মাঃ সােহদ আলী সিলম পাড়া
৩৮ নািছর িময়া এবাই ল হক সিলম পাড়া
৩৯ হািছনা আ ার সিক র রহমান সিলম পাড়া
৪০ ল ইসলাম আ ল জিলল সিলম পাড়া
৪১ মাঃ পারেভজ মাঃ ই ািহম সিলম পাড়া
৪২ পারভীন আ ার আব ল জ ার সিলম পাড়া
৪৩ মাঃ আ ল রা াক মাঃ আই ব আলী সিলম পাড়া
৪৪ ন য়ারা বগম মাঃ হািলম সিলম পাড়া
৪৫ ল িময়া হাওলাদার আলী হােসন হাওলাদার সিলম পাড়া
৪৬ মাঃ ছাই ল জামা ার মাঃ সাহারাপ জামা ার সিলম পাড়া
৪৭ মাঃ ল আলম মক ল হােসন সিলম পাড়া
৪৮ সােহল হােসন আ ল কালাম মীর সিলম পাড়া
৪৯ লতান হাওলাদার আলী হােসন হাওলাদার সিলম পাড়া

খাগড়াছিড় পৗরসভা ০৩ নং ওয়ােডর িবেশষ ওএমএস কাডধারীেদর নােমর তািলকা 



৫০ আব ল শহীদ আব ল মিজদ সিলম পাড়া
৫১ রােকয়া বগম আ ল হােসম সিলম পাড়া
৫২ মাঃ চ ন িময়া মিম ল হক সিলম পাড়া
৫৩ মাঃ আেনায়ার হােসন মাঃ হজরত আলী সিলম পাড়া
৫৪ আরিজনা আ ার আ ল হাই সিলম পাড়া
৫৫ ছিকনা বগম আ ল মিজব সিলম পাড়া
৫৬ মাঃ ল ইসলাম মাঃ আলী রাজা সিলম পাড়া
৫৭ মাঃ আলা উি ন খারেশদ িমিজ সিলম পাড়া
৫৮ শারিমন আ ার িম মাঃ শখ ফিরদ সিলম পাড়া
৫৯ মিনর হােসন মিফজ উি ন সিলম পাড়া
৬০ সাই ল ইসলাম আ র রিসদ সিলম পাড়া
৬১ মর জা বগম আহ দ িমঞা সিলম পাড়া
৬২ আিজ ল ইসলাম আ ল হােসন সিলম পাড়া
৬৩ রিজনা আ ার আহা দ কিবর সিলম পাড়া
৬৪ হািমদা বগম মাঃ আিলম উি ন সিলম পাড়া
৬৫ শ ু নাথ ঘাষ সেত  নাথ ঘাষ সিলম পাড়া
৬৬ নািছমা খা ন মজল হক সিলম পাড়া
৬৭ জাহানারা বগম আব ল হক সিলম পাড়া
৬৮ সােজদা বগম আ ল হািমদ সিলম পাড়া
৬৯ মাঃ ইউ প আব ল রা াক সিলম পাড়া
৭০ ছিকনা বগম শ  িময়া সিলম পাড়া
৭১ খািদজা বগম িমজান উি ন সিলম পাড়া
৭২ কিনকা রাণী দাস যােগ  লাল নাথ সিলম পাড়া
৭৩ মিজনা আ ার মাঃ ইয়ািছন সিলম পাড়া
৭৪ শারিমন আ ার মাঃ একলাস রহমান সিলম পাড়া
৭৫ ল মা আ ার মাঃ আব ল কিরম সিলম পাড়া
৭৬ বলাল উি ন র মাহা দ খান সিলম পাড়া
৭৭ আেনায়ারা বগম জিলল ব সিলম পাড়া
৭৮ আ াছ আলী মন র আলী সিলম পাড়া
৭৯ হািফজা বগম হািবব িময়া সিলম পাড়া
৮০ খােলদা আ ার ফিকর আহা দ সিলম পাড়া
৮১ মাঃ সিলম মাঃ নিজর আহ দ সিলম পাড়া
৮২ আেমনা বগম মাঃ আলী আ াব সিলম পাড়া
৮৩ তাজ নহার আ ল মােলক সিলম পাড়া
৮৪ িশউিল আ ার মাঃ সিফ ল ইসলাম সিলম পাড়া
৮৫ ল ম আ ার আব ল খােলক সিলম পাড়া
৮৬ জাহানারা বগম বাদশা িময়া সিলম পাড়া
৮৭ শািহনা বগম আ  িময়া সিলম পাড়া
৮৮ রাজািব বগম তালব আলী সিলম পাড়া
৮৯ মাঃ ওসমান িস ীক আহ দ সিলম পাড়া
৯০ শাহানাজ আ ার আব ল জিলল সিলম পাড়া
৯১ মাসাঃ মাবারকাে ছা মাঃ ল ইসলাম সিলম পাড়া
৯২ ফিজলা খা ন হাবী র রহমান সিলম পাড়া
৯৩ মাঃ আ  িময়া মাঃ র িময়া সিলম পাড়া
৯৪ িন  বগম আনার উ া সিলম পাড়া
৯৫ আ ল কােশম আ  তােহর সিলম পাড়া
৯৬ মাঃ আ ল হাই মাঃ সেমদ আলী সিলম পাড়া
৯৭ আ ল কােশম আ ল হােসম সিলম পাড়া
৯৮ আেনায়ারা বগম আলী আজম খ সিলম পাড়া
৯৯ বলিজয়ারা বগম ী িময়া সিলম পাড়া
১০০ জােবদা বগম মাঃ আ ল হােসন সিলম পাড়া
১০১ নাজমা আ ার র আলম সিলম পাড়া
১০২ িবলিকছ আ ার ল ইসলাম সিলম পাড়া



১০৩ র আশা বগম ল হক সিলম পাড়া
১০৪ মাঃ মন আব র কিরম সিলম পাড়া
১০৫ ম ির আ ার িরনা মাঃ ইি ছ সিলম পাড়া
১০৬ িরিজয়া বগম সানা িময়া করানী সিলম পাড়া
১০৭ মাঃ জামাল উি ন মাঃ ইি ছ সিলম পাড়া
১০৮ মাঃ একলাস রহমান মাঃ বজল আহেমদ সিলম পাড়া
১০৯ মাছাঃ নাজমা আ ার মাঃ জয়নাল আেবদীন সিলম পাড়া
১১০ ল মা বগম তা ল ইসলাম সিলম পাড়া
১১১ মাঃ জাহা ীর আলম আিমন উি ন সিলম পাড়া
১১২ মাঃ শাহাজান জাহা ীর হােসন সিলম পাড়া
১১৩ পারিভন আ ার সাহাব িময়া সিলম পাড়া
১১৪ রিজয়া বগম ম আলী সিলম পাড়া
১১৫ পারিভন আ ার মাঃ আিম র রহমান সিলম পাড়া
১১৬ মাছাঃ ফােতমা বগম মাঃ আ ল কালাম সিলম পাড়া
১১৭ মাঃ আ র রিহম মাঃ লতান সিলম পাড়া
১১৮ রিশদা আ ার আহা দ হােসন সিলম পাড়া
১১৯ বাদশা িমঞা আ র রিশদ সিলম পাড়া
১২০ আয়শা আ ার ি মাঃ র ইসলাম সিলম পাড়া
১২১ দেলায়ারা বগম ওসমান গিন সিলম পাড়া
১২২ জােহ ল আলম আ ল মিজদ সিলম পাড়া
১২৩ মাঃ তাফা ল হােসন আ ল জিলল সিলম পাড়া
১২৪ র আশা বগম র আহা দ সিলম পাড়া
১২৫ মাছাঃ ছােলমা খা ন ত আ ল মিজদ সিলম পাড়া
১২৬ আব ল শহীদ আব ল মিজদ সিলম পাড়া
১২৭ মাছাঃ ক না আ ার িশ ী মাঃ শাহাব উি ন সিলম পাড়া
১২৮ মাছাঃ হােজরা খা ন মাঃ বােরক সিলম পাড়া
১২৯ খারেশদ আলম আ ল জ ার সিলম পাড়া
১৩০ মাঃ মিনর হােসন ল ইসলাম সিলম পাড়া
১৩১ কর েলর নছা আলী নওয়াজ সিলম পাড়া
১৩২ জা া ল ফরেদৗস মিফ র রহমান সিলম পাড়া
১৩৩ িন ফা বগম বাদশা িময়া সিলম পাড়া
১৩৪ মাছা দ নাজমা বগম মাঃ বলােয়ত হােসন সিলম পাড়া
১৩৫ মাছাঃ রেহনা খা ন মাঃ  ি ন সিলম পাড়া
১৩৬ আলতাফ হােসন বজল আহ দ সিলম পাড়া
১৩৭ মেনায়ারা বগম ইমান শরীফ সিলম পাড়া
১৩৮ রিশদ আলম ত মজল হক সিলম পাড়া
১৩৯ আয়শা বগম ইছাহাক সিলম পাড়া
১৪০ খািদজা বগম জয়নাল আেবদীন সিলম পাড়া
১৪১ মাছাঃ আেমনা খা ন মাঃ আ সিলম পাড়া
১৪২ আয়শা আ ার বহল আহেমদ সিলম পাড়া
১৪৩ রওশনারা বগম সকা র আলী সিলম পাড়া
১৪৪ আই ব আলী ত মজল হক সিলম পাড়া
১৪৫ মাছাঃ হ ফা আ ার মাঃ আ ল কালাম সিলম পাড়া
১৪৬ ফােতমা আ ার আ ল কােসম সিলম পাড়া
১৪৭ মাঃ কাম ল ইসলাম কামাল হােসন সিলম পাড়া
১৪৮ মেনায়ারা বগম ি  িময়া সিলম পাড়া
১৪৯ হ ফা বগম বক  িময়া সিলম পাড়া
১৫০ নািছমা আ ার আ ল খােয়র সিলম পাড়া
১৫১ এরশাদ মাঃ কা  িময়া সিলম পাড়া
১৫২ র নাহার বগম ফিকর আহ দ সিলম পাড়া
১৫৩ আ  কালাম আজাদ আ ল সামাদ সিলম পাড়া
১৫৪ রােকয়া বগম আ  িসি ক সিলম পাড়া
১৫৫ ফিরদা খা ন মাঃ আব ল বােরক সিলম পাড়া



১৫৬ মাঃ আ ল কােশম আব ছ ছাবাহান সিলম পাড়া
১৫৭ মাঃ ই ািহম মাঃ হািফ র রহমান সিলম পাড়া
১৫৮ র নাহার া র মাহা দ সিলম পাড়া
১৫৯ মাঃ আিন র রহমা মাঃ হািনফ সিলম পাড়া
১৬০ তাজ নহার আ ল মােলক সিলম পাড়া
১৬১ মাঃ ফা ক মাঃ আই ব আলী সিলম পাড়া
১৬২ মাঃ মা ফা মাঃ আ ল খােয়র সিলম পাড়া
১৬৩ কাজী না  আ ার কাজী আ ল বশর সিলম পাড়া
১৬৪ িরিজয়া বগম আহ দ িময়া সিলম পাড়া
১৬৫ মাঃ কামাল হােসন মাঃ আলী হােসন সিলম পাড়া
১৬৬ সাম র নাহার মাঃ খিল র রহমান সিলম পাড়া
১৬৭ ফােতমা বগম হািফ র রহমান সিলম পাড়া
১৬৮ আছমা আ ার মাঃ বাচা িময়া সিলম পাড়া
১৬৯ জিসম উি ন মক ল হােসন সিলম পাড়া
১৭০ ম  িময়া মক ল হােসন সিলম পাড়া
১৭১ নাজমা আ ার মাজাফফর সিলম পাড়া
১৭২ র জাহান বগম হযরত আলী সিলম পাড়া
১৭৩ আ ল মা ান আ ল খােয়র সিলম পাড়া
১৭৪ মাহা দ আলী মাঃ আলী আ াফ সিলম পাড়া
১৭৫ দেলায়ার হােসন র আহা দ সিলম পাড়া
১৭৬ মাঃ নািছর উি ন র আহ দ সিলম পাড়া
১৭৭ মাঃ অিল উ ামান মায়ন কিবর সিলম পাড়া
১৭৮ ইয়াসিমন আ ার মা ন কিরম সিলম পাড়া
১৭৯ শািহ র আ ার ল ইসলাম সিলম পাড়া
১৮০ আহা দ িমঞা ত  িমঞা সিলম পাড়া
১৮১ র মাহা দ ত আিম ামান সিলম পাড়া
১৮২ সিলনা আ ার বাদশা িময়া সিলম পাড়া
১৮৩ মেনায়ারা আ ার মাঃ রেশদ আলম সিলম পাড়া
১৮৪ মাছাঃ কাজল রখা মাঃ জয়নাল আেবদীন সিলম পাড়া
১৮৫ িমেসস সিলনা আঃ খােলক সিলম পাড়া
১৮৬ মাঃ ইয়ািছন আরাফাত ইউ প আলী সিলম পাড়া
১৮৭ আি য়া আ ার ফজর আলী সিলম পাড়া
১৮৮ মাঃ ছা মাঃ হািফ র রহমান সিলম পাড়া
১৮৯ আ  ব র ত আ ল হােসম সিলম পাড়া
১৯০ র বা লাল িমঞা সিলম পাড়া
১৯১ আয়শা বগম মমতাজ িময়া সিলম পাড়া
১৯২ আব ল খােলক নবী হােসন সিলম পাড়া
১৯৩ র ইসলাম র নবী সিলম পাড়া
১৯৪ লািক আ ার মাঃ র নবী সিলম পাড়া
১৯৫ আয়শা খা ন তা ল ইসলাম সিলম পাড়া
১৯৬ মাঃ ল আলম মক ল হােসন সিলম পাড়া
১৯৭ কিহ র বগম আিমর হােসন সিলম পাড়া
১৯৮ ি  আ ার মাধবী র মাহা দ সিলম পাড়া
১৯৯ আয়শা বগম আব র রা াক সিলম পাড়া
২০০ মাঃ নািছর উি ন মাঃ দেলায়ার হােসন সিলম পাড়া
২০১ মিহউি ন আ ল বশর সিলম পাড়া
২০২ আেনয়ারা বগম মা  ইয়া আরামবাগ
২০৩ স জ কাি  ব য়া রনধীর ড়য়া আরামবাগ
২০৪ মাঃ আ ল কালাম আ ল মিজদ আরামবাগ
২০৫ মাঃ কামাল হােসন ৎফর রহমান আরামবাগ
২০৬ মিজনা বগম িসি র রহমান আরামবাগ
২০৭ মাঃ জাহা ীর আলম মিফ র রহমান আরামবাগ
২০৮ হািব র রহমান আ  ব র িছি ক আরামবাগ



২০৯ মাঃ ইউ ছ আঃ খােলক আরামবাগ
২১০ মাঃ বা ল হােসন আঃ রিশদ আরামবাগ
২১১ রমা বগম মাঃ মাসােরফ হােসন নােয়ব আরামবাগ
২১২ মাঃ সােরায়ার এনাম মাঃ রিফক আরামবাগ
২১৩ মাঃ আ ল মা ান মাঃ আ ল কালাম আরামবাগ
২১৪ মাঃ ই ািহম খিলল মাঃ ইউ ছ আরামবাগ
২১৫ িব আ ার ামী- মাঃ আলম আরামবাগ
২১৬ মাঃ ইউ ছ আ ল হািমদ আরামবাগ
২১৭ িবলিকছ আ ার হােসন সরকার আরামবাগ
২১৮ ইউ ফ ফরাজী হােসন ফরাজী আরামবাগ
২১৯ মাসা ৎ লাভলী বগম ামী- মাঃ ব াল হােসন আরামবাগ
২২০ মাঃ শাহ আলম মাঃ জয়নাল আেবদীন আরামবাগ
২২১ মমতাজ বগম িছি ক আহ দ আরামবাগ
২২২ মাঃ আলম আ ল হােসন আরামবাগ
২২৩ মাসা ৎ লাভলী বগম মাঃ আিল হােসন হাওলাদার আরামবাগ
২২৪ শাবানা আ ার তামেছর আলী আরামবাগ
২২৫ মাঃ সা  িময়া আ ল ছ আরামবাগ
২২৬ বা ল খান মা ান খান আরামবাগ
২২৭ রেহনা বগম শাম ল হক আরামবাগ
২২৮ ইউ ফ ফরাজী হােসন ফরাজী আরামবাগ
২২৯ মাঃ খাকন আ ল মােলক আরামবাগ
২৩০ মাঃ সাহাগ মাঃ আব ল হাই আরামবাগ
২৩১ মাঃ ফয়ার আহ দ  িময়া আরামবাগ
২৩২ হািসনা আ ার আ ল খােলক আরামবাগ
২৩৩ িপয়া খা ন ল হক আরামবাগ
২৩৪ মাঃ আ াজ আলী মাহা দ মিনর হােসন আরামবাগ
২৩৫ লাকী দ কা  ঘাষ আরামবাগ
২৩৬ বাদশা িময়া গাপাল শখ আরামবাগ
২৩৭ িশিরন আ ার মাঃ আ ল কালাম মীর আরামবাগ
২৩৮ মাঃ আ াস উি ন মাহা দ হাছাইন আরামবাগ
২৩৯ মিরয়ম িবিব সদালী রহমান আরামবাগ
২৪০ মাঃ মাশারফ হােসন ত শরাফউ াহ আরামবাগ
২৪১ িমজা র রহমান মাশারফ হােসন আরামবাগ
২৪২ শামীমা আ ার অিল আহেমদ আরামবাগ
২৪৩ মাঃ রিজউল কিরম (বা ) মীর মাঃ ওমর ফা ক মীর আরামবাগ
২৪৪ মাঃ আিম র রহমান মাঃ মাশারফ হােসন আরামবাগ
২৪৫ রিফ ল ইসলাম আব ল লিতফ চৗ রী শাি নগর
২৪৬ মাঃ জাফর ইয়ািছন -ঐ-
২৪৭ া রানী দাশ পন মার দাশ -ঐ-
২৪৮ সাধন ধর িনতাই ধর -ঐ-
২৪৯ রিফ ল ইসলাম আলী আহ দ -ঐ-
২৫০ মাঃ ছফা ত আলী হােসন -ঐ-
২৫১ র ন ব য়া শচী লাল ব য়া -ঐ-
২৫২ িবজয় মার দ রবী  মার দ -ঐ-
২৫৩ িম ন চ বত দীপ চ বত -ঐ-
২৫৪ রিফ ল ইসলাম জয়নাল আবদীন -ঐ-
২৫৫ ামল মার দ রিব  মার দ -ঐ-
২৫৬ অজয় মার দ রবী  মার দ -ঐ-
২৫৭ িম ন চৗ রী  চৗ রী -ঐ-
২৫৮ চ ন দাশ গাপাল দাশ -ঐ-
২৫৯ ম ির বগম আব ল মা ান -ঐ-
২৬০ মাঃ আিমর হােসন শাহজাহান িময়া -ঐ-
২৬১ মাঃ শাহজাহান িময়া ত আলী আকবর -ঐ-



২৬২ জা া ল নাহার মাঃ  িময়া -ঐ-
২৬৩ জসিমন আ ার রশমা হািব র রহমান -ঐ-
২৬৪ নজ ল ইসলাম আ ল খােলক -ঐ-
২৬৫ জাহান আহা দ সাহবান -ঐ-
২৬৬ খােলদা বগম আব ল গ র -ঐ-
২৬৭ পন দব মাধব চ  দ -ঐ-
২৬৮ মাঃ মা ফা িরপন মাঃ ইিলয়াছ -ঐ-
২৬৯ মাঃ শাহজাহান িময়া ত আলী আকবর -ঐ-
২৭০ নািবলা র আহে দ ছাফা -ঐ-
২৭১ জসিমন আ ার মাঃ খােয়র আহেমদ -ঐ-
২৭২ রবী  মার দ িনেরাদ িবহারী দ -ঐ-
২৭৩ মাঃ বলাল হােসন ছােলহ আহমদ -ঐ-
২৭৪ উ ল পাল অ ধ পাল -ঐ-
২৭৫ ি য় তাষ দ হারাধন চ  দ -ঐ-
২৭৬ জা া ল ফরেদৗস মাঃ আ স সা ার -ঐ-
২৭৭ মাঃ নাঈম উ ীন মাঃ আব ল ওয়া দ -ঐ-
২৭৮ গালারজান বগম শাহাব িময়া -ঐ-
২৭৯ মাঃ রহান উ ীন আব ল ওয়া দ -ঐ-
২৮০ আ ল কালাম আিম র রহমান -ঐ-
২৮১ রািজয়া বগম মাতাহার উি ন -ঐ-
২৮২ ক,এম, রায়হান উল ইসলাম ক,এম, মিজ র রহমান -ঐ-
২৮৩ এ.িব.এম. কাউসা ল আলম মাহা দ মায়ন কিবর -ঐ-
২৮৪ মাঃ মা ন কিবর মাহা দ ল আলম িচশিত -ঐ-
২৮৫ সােয়রা বগম আ স ছালাম তা কদার -ঐ-
২৮৬ মেনায়ারা বগম ল ইসলাম -ঐ-
২৮৭ রনিজৎ সন বাদল চ  সন -ঐ-
২৮৮ িচ  রানী ঘাষ খেগ  দাশ -ঐ-
২৮৯ র জাহান বগম মাঃ মা ান -ঐ-
২৯০ ল ী রানী সন িনর ন ঘাষ -ঐ-
২৯১ মাঃ সানা িময়া আ ল বােরক -ঐ-
২৯২ হািলমা বগম আ ল মা ান -ঐ-
২৯৩ িদপংকর চ বত দীপ চ বত -ঐ-
২৯৪ ইসমাইল হােসন মাঃ ইিলয়াছ -ঐ-
২৯৫ দীপ ব য়া েমােতাষ ব য়া -ঐ-
২৯৬ িজত দাশ সাধন চ  দাশ -ঐ-
২৯৭ শংকর চৗ রী  চৗ রী -ঐ-
২৯৮ ধমরাজ ব য়া রবতী র ন ব য়া -ঐ-
২৯৯ মাঃ ল আলম আ ল বাির -ঐ-
৩০০ মাঃ মা ফা িরপন মাঃ ইিলয়াছ -ঐ-
৩০১ মাঃ কিরম আ ল অ দ -ঐ-
৩০২ ফিরদ িময়া মাঃ শাম -ঐ-
৩০৩ মাঃ ইসমাইল খ ন া র মাহা দ -ঐ-
৩০৪ হা ন অর রিশদ রিন হায়াত হােসন -ঐ-
৩০৫ সিখনা বগম ই াহীম -ঐ-
৩০৬ ি  বগম মাঃ মিমন -ঐ-
৩০৭ অমল ধর গৗরা  ঁধর -ঐ-
৩০৮ শামীমা বগম আিমান উ াহ -ঐ-
৩০৯ মাঃ মিন ল ইসলমা মাঃ মিজ র রহমান -ঐ-
৩১০ সজল দাশ িনল দাশ -ঐ-
৩১১ মাঃ বলাল হােসন ছােলহ আহমদ -ঐ-
৩১২ দালন কাি  দ অিনল কাি  দ -ঐ-
৩১৩ পনা ব য়া মািনক ব য়া -ঐ-
৩১৪ দালন কাি  দ কালী পদ দ -ঐ-



৩১৫ ঝনা ব য়া িনর ন ব য়া -ঐ-
৩১৬ অ না রানী দাশ আ েতাষ দাশ -ঐ-
৩১৭ সাই ল ইসলাম ােবর আহ দ -ঐ-
৩১৮ মাঃ আব ল কিরম িমজা র রহমান -ঐ-
৩১৯ আ িলমা আ ার মাঃ হযরত আলী -ঐ-
৩২০ মাঃ নজ ল ইসলাম তঃ ছােবর আহমদ -ঐ-
৩২১ মাঃ আ  তােহর আঃ কিরম -ঐ-
৩২২ মাঃ কামাল উি ন ল আলম -ঐ-
৩২৩ রিশদা আ ার আ ল কােসম -ঐ-
৩২৪ শম লা ব য়া স য় ব য়া -ঐ-
৩২৫ সাই ল ইসলাম মক ল হােসন -ঐ-
৩২৬ রােকয়া বগম মাঃ আলমগীর -ঐ-
৩২৭ িব আ ার ি ল ইসলাম -ঐ-
৩২৮ মাঃ ইউ ছ িময়া চৗ রী মাসিলম উি ন চৗ রী -ঐ-
৩২৯ সহেদব দবনাথ ধন দবনাথ -ঐ-
৩৩০ িশ ী শীল পেলা চ  শীল -ঐ-
৩৩১ রিহমা বগম মাঃ ল আিমন -ঐ-
৩৩২ িরমা আ ার মাঃ মাশারফ হােসন -ঐ-
৩৩৩ মাছাঃ হনা আ ার মাঃ লতান -ঐ-
৩৩৪ মাঃ ল আলম আ ল বাির -ঐ-
৩৩৫ মাহা দ নয়ন মি ক আেনায়ার মি ক -ঐ-
৩৩৬ মাঃ তমেছর আলী মাঃ ফজ র রহমান -ঐ-
৩৩৭ মা মা বগম জয়নাল মি ক -ঐ-
৩৩৮  িময়া মেয়জ ম ল -ঐ-
৩৩৯ মাঃ ম  িময়া চান িময়া -ঐ-
৩৪০ মাঃ জয়নাল খ ন মাঃ শাহ আলম খ ন -ঐ-
৩৪১ জামাল হােসন মাঃ শাহজাহান িময়া -ঐ-
৩৪২ হা ান অর রিশদ হািনফ -ঐ-
৩৪৩ পারভীন আ ার আ ল কােশম -ঐ-
৩৪৪ হািলমা আ ার আ ল খােলক -ঐ-
৩৪৫ আেনায়ারা বগম বজল রহমান -ঐ-
৩৪৬ মাছাঃ বী আ ার ল ইসলাম -ঐ-
৩৪৭ মাঃ সােহল রানা মাঃ  িময়া -ঐ-
৩৪৮ র জাহান বগম মাঃ আব ল আিজজ -ঐ-
৩৪৯ িকেশার মার ব য়া শাক পদ ব য়া -ঐ-
৩৫০ পিপ রানী সন িদিলপ মার বিনক -ঐ-
৩৫১ কাজল দবনাথ ল ীপদ -ঐ-
৩৫২ মিক রাণী নাথ িদিলপ কাি  দ -ঐ-
৩৫৩ পন দবনাথ িচ  র ন দবনাথ -ঐ-
৩৫৪ রাজীব দবনাথ অিনল চ  দবনাথ -ঐ-
৩৫৫ িলিপ রানী দব হারাধন দ -ঐ-
৩৫৬ চ ন চৗ রী খেগ -ঐ-
৩৫৭ িম  ব য়া িনমল ব য়া -ঐ-
৩৫৮ িলটন মার দবনাথ মার দবনাথ -ঐ-
৩৫৯ পনা দ বা ল দ -ঐ-
৩৬০ ববী চৗ রী শাি পদ চৗ রী -ঐ-
৩৬১ রেমশ দাশ ত জহরলাল দাশ -ঐ-
৩৬২ ভজন ধর িনতাই ধর -ঐ-
৩৬৩ পনা ধর সহেদব ধর -ঐ-
৩৬৪ র া রানী দ ঃ দয়াল হির ঘাষ -ঐ-
৩৬৫ ডিল ধর িশ  র ন ধর -ঐ-
৩৬৬ ম  দ িন  ঘাষ -ঐ-
৩৬৭ প ী রানী শ া রতন শ া -ঐ-



৩৬৮ িন র িব াস যতী  লাল িব াস -ঐ-
৩৬৯ ত ী রানী দ ল ণ মার দ -ঐ-
৩৭০ র া মি ক রােজ  দ -ঐ-
৩৭১ বাব  দ খাকন চ  দ -ঐ-
৩৭২ িবকাশ মার শীল সাধন চ  শীল -ঐ-
৩৭৩ অপন দ ল দ -ঐ-
৩৭৪ ল রানী নাথ দাং  নাথ -ঐ-
৩৭৫ ম  দ নপাল চ  দ -ঐ-
৩৭৬ কাশ শীল সাধন শীল -ঐ-
৩৭৭ িশমলা রানী দ তিড়ৎ কাি  দ -ঐ-
৩৭৮ পন দ যতী  লাল দ -ঐ-
৩৭৯ িশ ল সন ত সাধন সন -ঐ-
৩৮০ মা রানী দাশ পন মার দাশ -ঐ-
৩৮১ গীতা নাথ  মাহন নাথ -ঐ-
৩৮২  বদনাথ পন দবনাথ -ঐ-
৩৮৩ দশন দ অি নী দ -ঐ-
৩৮৪ ি য়তম দ িবমল চ  দ -ঐ-
৩৮৫ েবল দ খাকন দ -ঐ-
৩৮৬ ন ল দবনাথ  ধন দবনাথ -ঐ-
৩৮৭ রতন মি ক যতী  মি ক -ঐ-
৩৮৮  িশখা চৗ রী অি িন বল -ঐ-
৩৮৯ িব িজৎ দ ত রবী  লাল দ -ঐ-
৩৯০ বা ল কাি  নাথ তেজ  মাহন নাথ -ঐ-
৩৯১ া ভা দব ল দব -ঐ-
৩৯২ চ ন কাি  দ কাজল কাি  দ -ঐ-
৩৯৩ নপাল চ  দবনাথ  মাহন দবনাথ -ঐ-
৩৯৪ লাকী বল ভজন দ -ঐ-
৩৯৫ শাি  চৗ রী খেগ  চৗ রী -ঐ-
৩৯৬ র া দ নদা বািশ দ -ঐ-
৩৯৭ মার দবনাথ রাজ  নাথ -ঐ-
৩৯৮ ম  দ শংকর হাজারী -ঐ-
৩৯৯ খাকন দ স  মার দ -ঐ-
৪০০ খাকন চ  নাথ  চ  নাথ -ঐ-
৪০১ রেকট দ খাকন চ  দ -ঐ-
৪০২ অ ণ চ  ধর গাপাল চ  ধর -ঐ-
৪০৩ লাকী নাথ মিন  নাথ -ঐ-
৪০৪  নাথ  নাথ -ঐ-
৪০৫ িম  দ ম  দ -ঐ-
৪০৬ নিমতা নাথ িবজন নাথ -ঐ-
৪০৭ নপালী ধর িনর ন ধর -ঐ-
৪০৮ ধীর কাি  দ মেনার ন দ -ঐ-
৪০৯ িমনা রাণী দ ভালা ম মদার -ঐ-
৪১০ উষা ধর যােগ  লাল ধর -ঐ-
৪১১ িমতা দাশ নীল চ  দ -ঐ-
৪১২ িব ব দ নাপল চ  দ -ঐ-
৪১৩ মািনক সন সাধন সন -ঐ-
৪১৪ িশ ী শীল পেলা চ  শীল -ঐ-
৪১৫ নারায়ন দ যােগ লাল দ -ঐ-
৪১৬ বাস দী বালা দবনাথ রপিত দবনাথ -ঐ-
৪১৭ শাি  নাথ  নাথ -ঐ-
৪১৮ পন দ নদা ব িশ দ -ঐ-
৪১৯ সজল দব িচ র ন দব -ঐ-
৪২০ রনী চৗ রী তপন চৗ রী -ঐ-



৪২১ অমল ধর গৗরা  ঁধর -ঐ-
৪২২ িবনীতা ব য়া আ েতাষ ব য়া -ঐ-
৪২৩ সনিজৎ চ  সন বাদল চ  সন -ঐ-
৪২৪ জন দ  মাহন দ -ঐ-
৪২৫ িনিখল চ  দবনাথ রাজ  দবনাথ -ঐ-
৪২৬ ভাত দ অি নী মার দ -ঐ-
৪২৭ বাসনা দাশ হেম  লাল ঘাষ -ঐ-
৪২৮ স য় দাশ তঃ বাদল দাশ -ঐ-
৪২৯ িশ া ব য়া দ  ব য়া -ঐ-
৪৩০ মন ব য়া ভক ব য়া -ঐ-
৪৩১ অ ান সন ভাত িকরণ সন -ঐ-
৪৩২ মকী রাণী ধর িনিখল নাথ -ঐ-
৪৩৩ িরনা রানী ধর গাপাল চ  ধর -ঐ-
৪৩৪ িব নাথ আ েতাষ -ঐ-
৪৩৫ মািনক চ  দ ত যতী  চ  দ -ঐ-
৪৩৬ িশ ী রাণী নাথ কমল কাি  নাথ -ঐ-
৪৩৭ ল ী রানী নাথ উেপ  নাথ -ঐ-
৪৩৮ রখা রানী নাথ িদেজ  দবনাথ -ঐ-
৪৩৯ রতন চ নাথ গাচরন দবনাথ -ঐ-
৪৪০ মৎ দ কালীপদ দ -ঐ-
৪৪১ ঝণা দাশ মনর ন দাশ -ঐ-
৪৪২ বা ল নাথ অনাথ -ঐ-
৪৪৩ বা ী দাশ বা ল দাশ -ঐ-
৪৪৪ সািনয়া চৗ রী বা  চৗ রী -ঐ-
৪৪৫ অচনা দ অি নী  মার িসংহ -ঐ-
৪৪৬ িন  দ মনী  দ -ঐ-
৪৪৭ মাঃ আলাউি ন মাঃ মা ফা িময়া -ঐ-
৪৪৮ মাঃ সারওয়ার শখ মাঃ বােকর আহাং শখ -ঐ-
৪৪৯ মাঃ শামম কাউসার আব র রিহম -ঐ-
৪৫০ মাহা দ রশীদ আলম মাহা দ আ র রউফ -ঐ-
৪৫১ মাহা ৎ ফিরদা বগম ইি ছর রহমান -ঐ-
৪৫২ মেনায়ারা বগম মাহা দ িসরাজ -ঐ-
৪৫৩ জসিমন আ ার মাঃ খােয়র আহেমদ -ঐ-
৪৫৪ রিহমা আ ার মমতাজ উি ন -ঐ-
৪৫৫ শামীমা বগম আিমন উ াহ -ঐ-
৪৫৬ মন র আলম আ ল কােশম -ঐ-
৪৫৭ সয়দ র আলী হােসন -ঐ-
৪৫৮ মাঃ রজাউল কিরম মাঃ ল আলম -ঐ-
৪৫৯ িরনা আ ার মাঃ হািবল িময়া -ঐ-
৪৬০ মাঃ আ ল মাতােলব বাদশা িময়া -ঐ-
৪৬১ িমনা বগম আঃ মা ান -ঐ-
৪৬২ মেনারা বগম মমতাজ আিল -ঐ-
৪৬৩ মাহা দ খারেশদ আলম মাঃ বােরক -ঐ-
৪৬৪ মিরয়ম খা ন মাজাহার নবী -ঐ-
৪৬৫ িগয়াস উাি ন সকা র িময়া -ঐ-
৪৬৬ রিফ ল ইসলাম আলী আহ দ -ঐ-
৪৬৭ মাহা দ আ  সাঈদ মাহা দ মিনর হােসন -ঐ-
৪৬৮ এয়া ব আলী শরীয়তউ া -ঐ-
৪৬৯ ফেতমা আ ার সাথী মাঃ িমরাজ খ ন -ঐ-
৪৭০ পা আ ার মিফ র রহমান -ঐ-
৪৭১ আব র রহমান হাওলাদার লতান হাওলাদার -ঐ-
৪৭২ মাহা দ রােসল ইউ স -ঐ-
৪৭৩ মাঃ হািনফ ফয়ার আহ দ -ঐ-



৪৭৪ রিহমা আ ার আ ল আিজজ -ঐ-
৪৭৫ হােজরা বগম মহর আলী শখ -ঐ-
৪৭৬ শারিমন আ ার মাঃ রল ইসলাম -ঐ-
৪৭৭ মাঃ তানভীর হাছান আঃ মা ান হাওলাদার -ঐ-
৪৭৮ মাঃ রিবউল হাসান মাঃ ল আলম -ঐ-
৪৭৯ মাঃ িসরাজ হািবব উ া -ঐ-
৪৮০ মাঃ নবী হােসন মাঃ ামান -ঐ-
৪৮১ মাঃ ই ািহম খিলল আঃ হকজ ইয়া -ঐ-
৪৮২ ফারজানা আ ার বাদশা িময়া -ঐ-
৪৮৩ নািছমা আ ার মাঃ হািনফ -ঐ-
৪৮৪ আেনায়ারা বগম মাঃ আ ল জ ার -ঐ-
৪৮৫ ফেয়জ আহ দ ত সাই ল হক -ঐ-
৪৮৬ িম আ ার মাঃ শাহী র -ঐ-
৪৮৭ আব ল আিলম ল আলম -ঐ-
৪৮৮ মাঃ জয়নাল আেবদীন হা ন অর রিশদ -ঐ-
৪৮৯ মাঃ মা ফা আ ল হােসন -ঐ-
৪৯০ আলমগীর হােসন আহ দ হােসন -ঐ-
৪৯১ নািছমা বগম ল ইসলাম -ঐ-
৪৯২ িশিরন আ ার মাঃ আ ছ ছামাদ -ঐ-
৪৯৩ মাঃ সাই ল ইসলাম মাঃ আ ল কােশম -ঐ-
৪৯৪ মাছাঃ ল ম আ ার মাঃ বাদশা িময়া -ঐ-
৪৯৫ মাঃ ইছহাক আ ল হােসম -ঐ-
৪৯৬ আব ল মা ান চ ন িময়া -ঐ-
৪৯৭ ওসমান িময়া ল ইসলাম -ঐ-
৪৯৮ পা আ ার মাঃ কামাল হােসন -ঐ-
৪৯৯ মাঃ বলাল ফেয়জ আহমদ -ঐ-
৫০০ মাহা দ সােরায়ার হােসন আিমর আলী -ঐ-
৫০১ মাঃ শিফ ল ইসলাম আব ল ওহাব ী -ঐ-
৫০২ রিফ ল ইসলাম জয়নাল আেবদীন -ঐ-
৫০৩ মাঃ শামীম রজা বিশর আহেমদ -ঐ-
৫০৪ র নবী জালাল উি ন -ঐ-
৫০৫ রােকয়া বগম লাল িময়া -ঐ-
৫০৬ লায়লা বগম লাল িময়া -ঐ-
৫০৭ আেমনা বগম ল ইসলাম -ঐ-
৫০৮ সামা বগম মাঃ শিফউ া -ঐ-
৫০৯ মাছাঃ আি য়া খা ন আঃ ওসমান গিন -ঐ-
৫১০ রিজয়া বগম ল ইসলাম -ঐ-
৫১১ িমজা র রহমান চৗ রী আ র হািকম ি -ঐ-
৫১২ রােশদা আ ার আ ল রােশদ -ঐ-
৫১৩ ন নছা মক ল আহ দ -ঐ-
৫১৪ রািজনা আ ার আ ল রা াক -ঐ-
৫১৫ মাছাঃ জােহরা বগম মাঃ রহম আলী -ঐ-
৫১৬ মাঃ হােসন কিবর আহ দ -ঐ-
৫১৭ মাঃ আলমগীর সওদাগর িমঞা -ঐ-
৫১৮ মাঃ মন শখ মিনর হােসন -ঐ-
৫১৯ মাঃ সােহল রানা মাঃ  িময়া -ঐ-
৫২০ জােবদা বগম রিহজ উি ন -ঐ-
৫২১ িক বগম দেলায়ার হােসন -ঐ-
৫২২ রােবয়া বগম হািব র রহমান -ঐ-
৫২৩ মাহা দ কামাল হােসন লতান হাওলাদার -ঐ-
৫২৪ নািগসা আ ার হা নর রিশদ -ঐ-
৫২৫ আ ল হা ান বজল আহ দ -ঐ-
৫২৬ মাঃ মন র আলম মিতউর রহমান -ঐ-



৫২৭ মাহা দ জািকর হােসন মাহা দ ামান -ঐ-
৫২৮ মাছাঃ ফােতমা বগম মাহা দ ইউ ফ আলী -ঐ-
৫২৯ মেনায়ারা বগম আঃ জিলল -ঐ-
৫৩০ আেনায়ারা বগম যতী  মি ক -ঐ-
৫৩১ আ ল রা াক কিফল উ ীন -ঐ-
৫৩২ মাঃ জামাল আ ল কালাম -ঐ-
৫৩৩ মােজদা বগম আ ল কােশম -ঐ-
৫৩৪ মাঃ ামান আব ল মােলক -ঐ-
৫৩৫ মাহা দ আ  তােহর মাহা দ কামাল হােসন -ঐ-
৫৩৬ আিজ ন নছা মেহর আলী সরদার -ঐ-
৫৩৭ মাঃ আ র রিশদ আঃ বােরক -ঐ-
৫৩৮ মিজদা বগম মা ািফ র রহমান -ঐ-
৫৩৯ মাসাঃ নািগস আ ার মাঃ ামান -ঐ-
৫৪০ র নাহার আিমর আলী -ঐ-
৫৪১ জাহা ীর আলম সওদাগড় িময়া -ঐ-
৫৪২ মাহা দ হােতম আলী মাঃ ই  ফিকর -ঐ-
৫৪৩ মমতাজ বগম মক ল হােসন -ঐ-
৫৪৪ রােকয়া বগম আ ল কালাম -ঐ-
৫৪৫ খারেশদ আলম মাঃ বলাল -ঐ-
৫৪৬ আব ল মিজদ মাঃ রিতফ বারী -ঐ-
৫৪৭ আিজ ল হক জিহ ল হক -ঐ-
৫৪৮ হািলমা আ ার মাশারফ হােসন সরকার -ঐ-
৫৪৯ আেনায়ারা বগম মেনায়ার হােসন -ঐ-
৫৫০ শিফউল আলম আ  সয়দ -ঐ-
৫৫১ মা মা বগম জয়নাল মি ক -ঐ-
৫৫২ আঃ ছ িময়া হিলম ী -ঐ-
৫৫৩ মাঃ ল দা সােদক িময়া -ঐ-
৫৫৪ সািফয়া আ ার আিন র রহমান -ঐ-
৫৫৫ র জাহান বগম আ ল রহমান -ঐ-
৫৫৬ করামত আলী সাহরাপ িসকদার -ঐ-
৫৫৭ মাঃ মািনক রতন মাঃ ল দা মা া -ঐ-
৫৫৮ মাঃ সা াম হােসন মািনক মা া -ঐ-
৫৫৯ মিফজ উি ন মাঃ তেসর আলী -ঐ-
৫৬০ জািকয়া আহে দ জামাল উ ীন আহেমদ -ঐ-
৫৬১ ইসহাক আলী ওসমান মিন -ঐ-
৫৬২ র নাহার নবী হােসন -ঐ-
৫৬৩ সােহরা খা ন আব ল জ ার -ঐ-
৫৬৪ পিল আকতার মাঃ ছােরায়ার -ঐ-
৫৬৫ নাজিমান আ ার মাঃ আ ল কােদর -ঐ-
৫৬৬ আিরফ আমানত খ -ঐ-
৫৬৭ ফিরদা বগম আব ল মােলক মা া -ঐ-
৫৬৮ শারিমন আ ার মিনর হােসন -ঐ-
৫৬৯ জাহানারা বগম মাঃ  িময়া মহাজন পাড়া
৫৭০ মাঃ ইকবাল হােসন মাঃ িদদা ল আলম মহাজন পাড়া
৫৭১ মাঃ মা দ রানা মন মাঃ আিমর হােসন মহাজন পাড়া
৫৭২ সয়দ ইমাম হােসন সয়দ তাবজল হক মহাজন পাড়া
৫৭৩ মাহা দ শিফ ইছাক িময়া মহাজন পাড়া
৫৭৪ সােজদা বগম মাঃ হািনফ পি ম মহাজন পাড়া
৫৭৫ ই িজৎ দ ােন  দ পি ম মহাজন পাড়া
৫৭৬ আিরফ এম হােসন মক ল আহা দ পি ম মহাজন পাড়া
৫৭৭ দা  মাহা দ চৗ রী মক ল আহ দ পি ম মহাজন পাড়া
৫৭৮ রিহমা বগম মাসেলম উ ীন চৗ রী পি ম মহাজন পাড়া
৫৭৯ জন কাি  নাথ উেপ  নাথ পি ম মহাজন পাড়া



৫৮০ মমতাজ বগম আলী আহা দ ইঁয়া পি ম মহাজন পাড়া
৫৮১ রিহমা আ ার আলী আকবর পি ম মহাজন পাড়া
৫৮২ আেনায়ারা বগম ামী- আব ল মা ান হাওলাদার মাইনীেভলী
৫৮৩ মিনর হােসন নয়ন আ ল মা ান হাওলাদার মাইনীেভলী
৫৮৪ আ ল মিতন আ ল আিজজ কেলজ রাড
৫৮৫ আব ল লিতফ আ ল মিতন কেলজ রাড
৫৮৬ আলী িমরন আ  তােহর কেলজ রাড
৫৮৭ ধীর চ  দ যািমনী দ কেলজ রাড
৫৮৮ মাহা দ জিসম উি ন মাহা দ হােসন কেলজ রাড
৫৮৯ সকত িমিজ আলী আহা দ শ িময়া পাড়া
৫৯০ ইউ ফ আলী সেমদ আলী শ িময়া পাড়া
৫৯১ ম রী বগম ামী- আব ল কােদর শ িময়া পাড়া
৫৯২ মাছাঃ মা জা খা ন িপতা- মাঃ আসা ল হক শ িময়া পাড়া
৫৯৩ হােজরা বগম ামী- র আলম শ িময়া পাড়া
৫৯৪ নাজমা বগম ামী- ত রাসনা খা ন শ িময়া পাড়া
৫৯৫  আকতার মাঃ শিফ শ িময়া পাড়া
৫৯৬ র জাহান বগম সাম ল আলম শ িময়া পাড়া
৫৯৭ মেনায়ারা বগম আব ল আিজজ শ িময়া পাড়া
৫৯৮ শািহনা আ ার ম র আলম শ িময়া পাড়া
৫৯৯ জাসনা বগম মাঃ আব ল শিরফ শ িময়া পাড়া
৬০০ আব ল মিজদ আ ল শরীফ শ িময়া পাড়া
৬০১ জা া ল ফরেদৗস শাহ আলম শ িময়া পাড়া
৬০২ হািছনা বগম মাঃ ল আলম শ িময়া পাড়া
৬০৩ মাঃ মিনর আহ দ আব ল ছালাম শ িময়া পাড়া
৬০৪ জােহ ল আলম শহর ক শ িময়া পাড়া
৬০৫ মাঃ আব ল আলম মাঃ শহর ক শ িময়া পাড়া
৬০৬ মি কা খা ন ল দা শ িময়া পাড়া
৬০৭ বাদশা আলম মাঃ শহর ক শ িময়া পাড়া
৬০৮ িবলিকছ আকতার মাঃ হােসন শ িময়া পাড়া
৬০৯ হা দ িময়া মাঃ মােল ামান শ িময়া পাড়া
৬১০ কািহ র বগম কামাল উ ীন শ িময়া পাড়া
৬১১ মাঃ মাসেলম উি ন মাঃ আ স ছালাম শ িময়া পাড়া
৬১২ শিফউল কবীর আব ল মােলক শ িময়া পাড়া
৬১৩ শােন আলম আব ল মােলক শ িময়া পাড়া
৬১৪ মাছা: িফয়া বগম দা  হাজী শ িময়া পাড়া
৬১৫ মাছাঃ রওশন আলী আব ল স র শ িময়া পাড়া
৬১৬ আহ দ হাসাইন মাঃ আব ল কােদর শ িময়া পাড়া
৬১৭ মা ম িময়া মাঃ এমদাদ িময়া শ িময়া পাড়া
৬১৮ মাঃ আ ল মিতন মাঃ আ ল গিন শ িময়া পাড়া
৬১৯ সােজদা আ ার মাঃ জাহা ীর আলম শ িময়া পাড়া
৬২০ জালাল আহমদ বজল আহমদ শ িময়া পাড়া
৬২১ শখর আহা দ আলী আহা দ শ িময়া পাড়া
৬২২ সােলহা বগম খিলল বশর শ িময়া পাড়া
৬২৩ রেফয়া বগম মহরম িময়া শ িময়া পাড়া
৬২৪ মাঃ নজ ল ইসলাম আিম ল ইসলাম শ িময়া পাড়া
৬২৫ মাঃ আব ল লিতফ মাঃ আ ল গিন শ িময়া পাড়া
৬২৬ ফােতমা আ ার আব ল খােলক শ িময়া পাড়া
৬২৭ ইমাম উি ন ফা  িময়া শ িময়া পাড়া
৬২৮ ক না বগম খিল র রহমান শ িময়া পাড়া
৬২৯ আ র রিহম মাঃ ওয়ােজদ আলী শ িময়া পাড়া
৬৩০ শাহজাহান িময়া র মাহা দ শ িময়া পাড়া
৬৩১ মাঃ আলী ত িসি ক আহ দ শ িময়া পাড়া
৬৩২ মাঃ আহা জ জামান ত মক ল আহ দ শ িময়া পাড়া



৬৩৩ জা া ল নাঈয়ম মাঃ উ াহ িময়া শ িময়া পাড়া
৬৩৪ মাঃ ইসমাইল হােসন মাঃ আ ল মা ান শ িময়া পাড়া
৬৩৫ মাঃ ছা সয়দ আহ দ শ িময়া পাড়া
৬৩৬ িবলিকছ আ ার মাঃ তা ল ইসলাম শ িময়া পাড়া
৬৩৭ মাঃ রােসল হােসন মাঃ া িমঞা শ িময়া পাড়া
৬৩৮ জিরনা বগম মাঃ এমদাদ িময়া শ িময়া পাড়া
৬৩৯ িরনা আ ার মাঃ িসরাজ িময়া শ িময়া পাড়া
৬৪০ জাহা ীর আলম মাঃ আ  ছয়দ শ িময়া পাড়া
৬৪১ মাঃ হাছান হােসন আলী শ িময়া পাড়া
৬৪২ মমতাজ উি ন আ ল কােসম শ িময়া পাড়া
৬৪৩ মাঃ আ  ছয়দ মাঃ মক ল তা কদার শ িময়া পাড়া
৬৪৪ আেনায়ারা বগম আ ল খােয়র শ িময়া পাড়া
৬৪৫ মাঃ নজ ল ইসলাম মাঃ আ ল কােশম শ িময়া পাড়া
৬৪৬ আ াছ আলী মাঃ লাল িময়া শ িময়া পাড়া
৬৪৭ বগমা খা ন মাঃ কালা িময়া শ িময়া পাড়া
৬৪৮ খারেশদ আলম মাঃ আ ল ছয়দ শ িময়া পাড়া
৬৪৯ আ ল কােদর মকল ামান তা কদার শ িময়া পাড়া
৬৫০ মাঃ মাহা ব আলম আ  ছয়দ শ িময়া পাড়া
৬৫১ মাঃ আ  নােছর মাঃ আ ল মন র শ িময়া পাড়া
৬৫২ মাঃ আব ল কাই ম মাঃ আ ল মন র শ িময়া পাড়া
৬৫৩ মাঃ আ ার হােসন মাঃ এমদাদ িময়া শ িময়া পাড়া
৬৫৪ খােয়র আহেমদ ত অিজেতর রহমান শ িময়া পাড়া
৬৫৫ মাঃ ছয় ল ইসলাম মাঃ আিম ল ইসলাম শ িময়া পাড়া
৬৫৬ শাহা র আলম র আহ দ শ িময়া পাড়া
৬৫৭ তানিজলা আকতার মাঃ আব ল জিলল শ িময়া পাড়া
৬৫৮ মাঃ আিজ র রহমান মাঃ আব র রহমান শ িময়া পাড়া
৬৫৯ মাঃ মিনর হােসন ব াল হােসন শ িময়া পাড়া
৬৬০ মাঃ ইসহাক মাঃ ইসমাইল শ িময়া পাড়া
৬৬১ িদদা ল আলম মাঃ কাম ামান শ িময়া পাড়া
৬৬২ মাঃ বজল আহমদ আিজ র রহমান শ িময়া পাড়া
৬৬৩ আবছার উি ন ত কা  িময়া মাত র শ িময়া পাড়া
৬৬৪ আেয়শা খা ন বজল আহামদ শ িময়া পাড়া
৬৬৫ মাঃ আিজজ উি ন কা  িময়া মাত র শ িময়া পাড়া
৬৬৬ সািহদা আ ার ল কিবর শ িময়া পাড়া
৬৬৭ মাঃ আ ল হািলম মাঃ আব র গিন শ িময়া পাড়া
৬৬৮ মাঃ ইসমাইল লা িময়া শ িময়া পাড়া
৬৬৯ রেহনা আ ার এলাহী বকস শ িময়া পাড়া
৬৭০ রজাহান বগম আ স র শ িময়া পাড়া
৬৭১ মাঃ শিরফ মাঃ হািরছ িময়া শ িময়া পাড়া
৬৭২ রজাউল কিরম মাহা দ আলী শ িময়া পাড়া
৬৭৩ মমতাজ বগম ত র আহা দ শ িময়া পাড়া
৬৭৪ মেনায়ারা বগম আব ল আিজজ শ িময়া পাড়া
৬৭৫ রািজনা বগম মাঃ আ ল কালাম শ িময়া পাড়া
৬৭৬ িসরাজ খা ন মাঃ আ ল হােসম শ িময়া পাড়া
৬৭৭ মাঃ ইকবাল িময়া মাঃ এমদাদ িময়া শ িময়া পাড়া
৬৭৮ আিম ল ইসলাম বজল িময়া শ িময়া পাড়া
৬৭৯ মাঃ আ র রিহম মাঃ ইি স িময়া শ িময়া পাড়া
৬৮০ আব ল মিজদ আ ল হােসন শ িময়া পাড়া
৬৮১ ি  আ ার মাঃ আ  ছা শ িময়া পাড়া
৬৮২ মাঃ  িময়া সা াদ ন ত িময়া শ িময়া পাড়া
৬৮৩ মাছা: মিরয়ম বগম শিরফ িময়া শ িময়া পাড়া
৬৮৪ বজল কিরম কামাল উি ন শ িময়া পাড়া
৬৮৫ মাঃ মা ফা মাঃ ছা শ িময়া পাড়া



৬৮৬ মাঃ আব ল শ র দা  িময়া শ িময়া পাড়া
৬৮৭ মাঃ আ ল সালাম মাঃ আ র রিহম শ িময়া পাড়া
৬৮৮ আিমর আহ দ ল ইসলাম শ িময়া পাড়া
৬৮৯ কামাল হােসন অ র আলী শ িময়া পাড়া
৬৯০ মাঃ রজাউল কিরম কামাল উি ন শ িময়া পাড়া
৬৯১ ছােলহা আ ার আ স ছামাদ শ িময়া পাড়া
৬৯২ বিদউল আলম হািম ল হক শ িময়া পাড়া
৬৯৩ কাউছার আলম মাঃ কাম ামান শ িময়া পাড়া
৬৯৪ মাহা ব আলম খােয়র আহা দ শ িময়া পাড়া
৬৯৫ শাহজাহান বগম আহা ল হক শ িময়া পাড়া
৬৯৬ রাসন আরা বগম মাঃ আ ল হােশম শ িময়া পাড়া
৬৯৭ মা মা খা ন ত আব ল ছালাম শ িময়া পাড়া
৬৯৮ মেনায়ারা বগম আ ল হােসন শ িময়া পাড়া
৬৯৯ আ মানারা বগম হািম র রহমান শ িময়া পাড়া
৭০০ মাছা: িদেলায়ারা বগম ত আব ল মিজদ শ িময়া পাড়া
৭০১ সােনায়ারা বগম বিদ আলম শ িময়া পাড়া
৭০২ নািদরা বগম মাঃ তা ল ইসলাম শ িময়া পাড়া
৭০৩ মাঃ ইছাক িময়া মাঃ এমদাদ িময়া শ িময়া পাড়া
৭০৪ মাঃ শিফ ল ইসলাম আেনায়ার ইসলাম শ িময়া পাড়া
৭০৫ মাঃ হর িময়া মাঃ নাবােলাক িময়া শ িময়া পাড়া
৭০৬ মমতাজ বগম মাঃ ল হক মা ার শ িময়া পাড়া
৭০৭ সািহনা আ ার লাল িময়া শ িময়া পাড়া
৭০৮ িফেরাজা বগম সােহব িময়া শ িময়া পাড়া
৭০৯ ওয়ািসম উি ন মাঃ ফিরদ উি ন শ িময়া পাড়া
৭১০ নািজম উি ন মাঃ হাছান উি ন শ িময়া পাড়া



ভাটার আইিড নং মাবাইল নং ম

4650935754
3753108749
3750893947

1594308987030
19914624903000000

3748991605
2400953382
4650924873

4624903292841
4624903111565

1025467711
2850865771
6000918059
5511885591
3751972187
9575435574
9575436895
7800909983
8700933495
9150857259
8700944245
8700974663
7350940487
8250901819
4650924212 ১৮৫৩০৪৩১৮৪
2400923864
1009192913
6861593629
4651187736
8208585078 ১৮৪৫৭৭৪০২৩
6900865798
7801984613
4650925417
6900874584
4200879916

19834624903000000
1008234773
6000929361
2850877313
8700949905
5553142703
8250903302
9111882834
1500891187
3300909433
5556387388

4624903111650
7800919958
3300909300

নং ওয়ােডর িবেশষ ওএমএস কাডধারীেদর নােমর তািলকা (১ম পযায়)



6407329462
7350939539
1500902885
6428934910
4650935291
6900866481

4624903292998
19864624903294300

6878417655
8700935656 ১৯৪২৭২৮০৮৭
6450892481 ১৮২৩৪৫৮৮১৩
6000919669
5100882140
3750893905
2850866894
4200878116 ১৮২০৭০৯৪৬২
6450891582
6900865798
3262977857
2400915605
6000928488
9575440731
3300897984

3012538618171
19944624903000000 ১৮১৭৭২৮০৫৭

5100004448
4624903292954

6450879215
6003144307
1950897718 ১৫৮৫৮৭৮১৫০
9575986162
6000929916

4624903111659
7800918687
3753115082 ১৮৭৪৭৯৬৭৭৪
3750894507
6900874568
6450891491
9150866862
2850878865
8700934295
1937122222
9575440707
6450892374
5100881514

4624903292196
5100881860
2850878238
7352030865
6900874055
6861593629

4624903111598
3285017277



6000919016
7352020569
1025642347
3750903829
6860806550

4624903292874 ১৮৪৭৩৫৬৮৬২
19914624903000000

3750893715
7760137997

19964624903000000
7350939869
6450879033
2850867470
1457446738
1852031092
8700935110
5100880755
3705504318
3300898818
4200890855
6000929650
1025457878

4617789702779
6407329462
4602388912
1905951354
6900863975
1503132274
8250902437
4650926191
7800918281
5075301225
5091336551

4624903292869
2850867793

4624903111606
2850876596 ১৫৮৫৮৭৮০৪৭
6434384340 ১৮১৭৬৬০৭১৫
2400915985
2400914095
8250891960

4624903292160
6437237479
2400923765
2851965653
1950943637
5550910862
3750894648
6900864924
4650934435
5550920952
5100880649
2400915845



3750894259
1950944163
5552001595
6002010715
7800918687
6884804128
8700935813
7310030379

4624903292845
1950943256
2400913212
7350931924

19904624903000000
1025462696
1950952653

4624903111594 ১৮২৩৭১২৯১৬
5550911738
5100925238
5550921661
5550911639
1500892995
9150989409
6000917978
8700935946

4624903292846
4624903111596

3301997908
7805915001
1017803410
1500891013
6901960150
6900865541
1008683623

19634624903000000
5100870541
3750903647
4650925862
7794852199
4628888077

4624903292932
6450891335
6900875136
1503120477
6450880114
7800919123
3300899949
7350944117
2400928533
8250908657 ১৮৫৩০৩৭৩৬৩
5550926967 ১৮২০৭৩০৬৬৭
1466637400
8700949970
7350944349



1950941243
4624903294099

1923439986
3265221618
3750892212
1501983645

4624903294013
4624903294018

2400927907
4162588984

4624903504003
9575441200

4624903294211
4624903294012

2851132528
6900879930
5550924558

4624903294046
6000933371
4162588984
2388628105
6450895831
2850881927
1950956902
4200893271
4652022080
4650930763
5100891331
4200889105
9575440905 ১৫১৭১৮৫২০৭
9575442786

4624903294113
6000934148
4200895664
7773400168
6000932571
9575459079
1025465566

199046240903000000
6000931672
6900878213

4624903294098
3300935073
6900867356 ১৮৪৫৭৭৩৯৬৩
8250905679
7800910361
2400928418 ১৫৫৬৭৭২৯৩২
8700939179 ১৫৫৬৬৩৬০২০
1455046084
2850871977
8701038971

4624903294342
4624903294349



3261094019
6435185563
6000939998
3300010018
8250896449
8678730139
8250913178

4624903294349
2402001594
4622882241
6000941044 ১৮২০৭৪১৭০৮
3751984489
8250906941
1025468438
7766769801
8700936985
2850866498
2381937438
2400915423
1950957108
7773824326
5953044780
5100891497
3300902743 ১৮৬৯৫৫৬৫৯৪
4604931966 ১৮২৮৮৩০৭৩২
4200900381
2400917247
7350952318 ১৮৫৪৫৬০৮২৩
6000922366
2400929085
6450901712
6865219858
4650944764
7350943739
2850869609
7800914017 ১৮২০২১৬৫২৭
6000931656
8700949376
8250913178
2400927154 ১৮১৫৮১৬৬৪৭
4650929484 ১৮২০৭১৪৫৫৩

20034624903000000
2812737852
5550917362
2850888963
7350936121
3300903014
6000934353
5550932544
3751984489
8700950747
3750909289
2395037589



6900911097
5538020107 ১৮২০৭০১৯৬২
6450934863 ১৮২০৭০৭৫৯৩
6450883068
5951081834

4624903295067
5550965817 ১৮২০৭০২৮৩৬
8700948329 ১৮২৮৯২৭৪৬০
8668782926 ১৮২১৫৬৩০৪২
5507802420 ১৮১৯৭৪৫৭৭৬
4200917781

19904624903000000
2361264811

4624903295041
8248822382 ১৮৬৫০৫৪৫৭৯
1025460054
7801988895

23595558182
5101951399
8700949376
7786452495
2400879579
5100883874
7350944646
6428745019
7801999298
3300911637
1500913049
6450885956
1025468180
6000940418
1928794336

19944624903000000
5555994390
2400930091
1501987745
4200891812
3751975198
3300913872
5550917180
5078688420
7800921749
2850871746 ১৫৫৩০৮১৫৬
1921295679
1025459619
1025466085
2855513160
5550925100
1025465889
6000924172
1950957033
1025459478
4177021245



8700950028
4181984305
7350936436
9150859651
7759812436
7803144109
1950947562

4624903293923
1025467752
5101949799
3300901521

460171000339
5951460863
6000923018

4624903159628
7800921269
1025476712 ১৬৭৩৭৫৩৪৩৪
9150861632
4650930433
7800954484
7800924487

4624903159586
1950964468
3744017538
7326354680
1950948891
2850882222
8700950937
4850927645
6450879637
7800912680
6000920436
5550909740
5100883494
2850866928
6000920956
9575463139
4650930706
5550917461
3750907416
4650939822
3750898169
2400917627
6900869675
5056359481
6450884272
1025460054
9150872654
8250895789
8700938825
1950944551
7350950858
8225131575



7350036121
9575443727
6450902553
3750913505
6900870509
8700940433
2400917403

4624903293819
8250908525
8249874655
6450880155
4200882308
1500894934
5100876951

4624903293881
7350935339
5550916828
6000922077
9575436150

4624903159621
4200884767
1950957280
5550912009
7795196133
9150863117
3300903881
4200892489
7800911088
4614133686
6450902678
2400928004

4624903165078
4622882241
1500913148
3300903014
6900880524
4189774294
1001656642
6451970278
2402001628

4624903293356
19854624903000000

6862763684
8700940839
9150860626
6900878213
1940645375
6450885261

19944624903000000
9104188082
7770681679
3712044134
4650929463



5100873891
6000965175
9150895853 ১৬৪৭৪৪৪১১৮

20024624903000000
1950962835
8700936845

1999462903000040
1025476720
9151941078
4655903682
1950948420

4624903293343
19994624903000000

2400935173
3300912015
6900864049
8250896209
9150862267 ১৮২০৭১৪০৭৪
5550957657
870093728
7772001553
6450894891
3300918962

95754466888 ১৮২৪৪১৭০৬২
5991842872
5550913726
6450725657
8216822273
7800910361

1982159551166280
9150878917
7800924214
6000923190 ১৮২৮৮৩৪৫২০
5550957665
4650945332
9151945079
3750898219
8250892273
3750914941
6450901787
9127449727

4617059352128
1950955870

4624903293746
2850888112

19944624903000000
5550915655
9150862523 ১৮৬৪২৮৭৪১৯
3276523457
5550926926
3723141580
6000931771
3263056735



9575446738
1860914976
1500894389
4650939053
5550924186
1500945561

4624903293777 ১৫৫৭২৭৪০৬১
4650939087
3300913971
1011910948
1019737798
4650927710
9106480263
3305824371
2400953796
3750865960
8700949046
2850872751
2851316311
8700951448
9150896489

4624923293604
9150863208
8234882762
5100883874
4650925631 ১৮২৮৯৪৫০৭৭

19654624903000000
19924624903000000

4624903165021 ১৮৩০১৫১৯৩১
2850868197
2850880135
6878322111
5100892859
3750896130
7350935057

4624903295159
1950948560
5537935602
7799430165

19934624903000000
2400918617
1500907520
1500855950

4624904183316
6450853665
1500863798
7800879624

4624903295039
4624903293013

4605087628
4624903293306

1950941250
6000939436 ১৮২০৭০১১৪৫



6900880847
5550909914

4624903293019
5100876373
4650940614
1025477058
2400928426
4200894758
2850882248
5091463280
2400951345

4624903286762 ১৮২৭৬৮০২৭৫
5100907558

4624903286705
4624903286581

1016467365 ১৮৬৭৬৯৮৮৪৫
4200915629 ১৮২৪৪০৯৩৮৫
2850903390 ২৮৫০৯০৩৩৯০

4624903286602 ১৮৬৫৩৪৮৫২২
5100916997 ১৮৬৫৩৪৮৫২৩
5550948797 ১৮৪০৮৮৭৪৮৭
9151936615 ১৮৭৯৪৫৬০২২
6000956521 ১৮৮৯৭৪২০৫০
7350966128 ১৫৫০৫৫১২৭৩
5100907129 ১৬২৯৭২৬৭৮৭
2400951337 ১৮২০৭০৯৮৫৯
1025477025 ১৮২৮৮৫৬৭৪১
3300934316 ১৮৬২০২০০১৬
1025476035 ১৮১১৮০৪০৪৬
6000956067 ১৫৮৫৮৭০৫৮৪

4624903286734 ১৫৫৬৬০৬৯৬২
8250929182 ১৫৩২৩২০০৮৫
8250930651 ১৮১৫১৪৭৪৪৬
3300935701 ১৮৬৪৮৩০৬৯০
6000955853 ১৮৮১৭২৪৮৪৪
6000954823 ১৮২৮৮৩২৩১২
5100908606 ১৫৫৬৫৪৩৬৪৩
6450916991 ১৫৮৫৮২৩৬৯২
5100907806 ১৮৭৭১২৪৬৬০
2853098024 ১৫৫৩১৪৫৯৯০
7800944147 ১৮৯৮৮৪০৯২
8250930719 ১৫৫৩০৯০৯২০
5100908390 ১৮৬২০১০০০০
2850904349 ১৮৬৬৬৬১৫৭১
5100906303 ১৫৮৭০২১০৪
6450917510 ১৮৩০০৮৭৬০০
9150894682 ১৮৬৭৩০৭০৭২
9150893536 ১৬১২০৭০২০০
6900903235 ১৮৪৬৫৩৯৬৪১

4624903292577 ১৮২৮৮৩০৩৯২
3300934894 ১৮১১৮৩৭১৮৩

4624903292506 ১৬৪১৪১১৯০০
4624903286514 ১৮৫৩১৩২৮২১



4624903292575 ১৮২৮৮৭৭৫০০
8224133911 ১৫৫৩৭৯২০৭২
4200916494 ১৮৬৪৮৭৮৯৯৭

5504111583 ১৮৮২৭৫৮৫৮৮
4624903292530 ১৫৫৬৭৭৭৪২২

2400826505 ১৪০৭৬০৮৪৬৮
6405204733 ১৮৩১৮২০৩৯৬
7350967787 ১৮২৫৩২৩০০৯
950979375 ১৫৫৬৩৯৯৪৯৮
1950978708 ১৮৭৯১০০৫৯২
6450917361 ১৫৩৬৪১০৬৯৭
6900754604 ১৮২০৭০২৮০৩
9150894245 ১৮৮৫৩৪৫০৩২
9150893346 ১৫৩৩০৪৯২৫৯
8700972485 ১৬৩৫১৯৩০১১
4200793141 ১৫৩৭৪৫১১০১
3300935180 ১৮২৬৩৪৯৯৮৮
4650962972 ১৮৬২০২০০২০
1025475912 ১৫৫৬৯৮৭৭২২
4650963046 ১৮৬৪১৩১৪৯৩

4624903285752 ১৫৩৭৩৬৬৬৪০
6900903151 ১৮২০৭৩২৯০০
2400950842 ১৮২৫৪৯৪২০২
1943203206 ১৮৩৭৮৪৪৯০৭
5100907582 ১৯০৬০২০৮৯৯
6901947256 ১৮৭৯৬৫৩০৭১

4624903286719 ১৮৩৭৯৩২৬৬৭
6883955517 ১৮৩৮১৩৯৪৬০
1500929557 ১৫৫৩৭৫৫৭০৬

4624903286570 ১৬১২০৭০২০০
3300934357 ১৮৭৬৫২৬৭৮৬
8700973491 ১৮২৯৪৫৮৬৬৭
5100909794 ১৮৪০৮৮৮৩৪৮
1950979706 ১৫৫২৭৪৩০০১

4624903286691 ১৫৩১৩৭৮২৬৮
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