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ক্রমিক 
নং 

পমিবাি প্রধাননি নাি ও এনআইমি নং মপতা/স্বািীি 
নাি 

মিাবাইল 
নং 

ঠিকানা মপশা ১ি বাি 
মবতিনেি 
তামিখ 

২য় বাি মবতিনেি 
তামিখ 

তৃয় 
বাি 
মবতিনেি 
তামিখ 

মন্তবয 

১ ২  ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
০১ মুক্তি রানী ৩২১৮৮৫৭২৪৫৬০৮ হীদয় চন্দ্র  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
০২ ফুল্ চান ৩২১৮৮৫৭২৪৫৭৪২ গসনশ   উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
০৩ আইজল্ ৩২১৮৮৫৭২৪৫৪৯০ মষির  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
০৪ আষনিুর ৩২১৮৮৫৭২৪৫৩৬৫ নয়া ষময়া  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
০৫ খষল্ল্ ৩২১৮৮৫৭২৪৫৫১৮ নবা শশখ  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
০৬ ষবনতী রানী ৩২১৮৮৫৭২৪৫৭৪৫ ষবশু রাম  উল্যাস ানাতল্া গৃষহনী     
০৭ মষরয়ম ৩২১৮৮৫৭০০০০০২ আফজাল্  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
০৮ আষতকুর ৩২১৮৮৫৭২৪৫৯৫১ নবাব আল্ী  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
০৯ মধু ষময়া ৩২১৮৮৫৭২৪৫৯৬৯ আসনায়ার  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
১০ আক্তজবর ৩২১৮৮৫৭১১৮২৩৩ রমজান আল্ী  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
১১ ষমতনী রানী ৩২১৮৮৫৭২৪৫৭৯৭ ল্াল্ুয়া  উল্যাস ানাতল্া গৃষহনী     
১২ ষিয়াষশ রানী ৩২১৮৮৫৭২৪৫৭৭৬ মৃত নানকা   ’’ গৃষহনী     
১৩  প্না রানী ৩২১৮৮৫৭২৮২৫১৮ ষবরমল্  ’’ গৃষহনী     
১৪ িারূল্ ৩২১৮৮৫৭২৪৫৭৬৬ িসরায়ার  উল্যাস ানাতল্া গৃষহনী     
১৫ নরায়ন ৩২১৮৮৫৭২৪৫৭৮০ মন্টু রাম  ’’ কৃষি     
১৬ তইবর আল্ী ৩২১৮৮৫৭২৪৪২৬৪ হায়দার আল্ী  বুরম্নঙ্গী কৃষি     

১৭ আসল্মা ৩২১৮৮৫৭২৪৫১৯৪ বদরম্নল্্  
 

উল্যাস ানাতল্া গৃষহনী    
 

১৮ নুর জাহান ৩২১৮৮৫৭২৪৬৯৭৫ মহরম আল্ী  িাঠানিাড়া গৃষহনী     
১৯ ষশল্পী  ৩২১৮৮৫৭২৮২৫১৫ বুল্ু   উল্যাস ানাতল্া গৃষহনী     
২০ িল্াশ ৩২১৮৮৫৭২৮৪৫০৪৯ মষতন  ’’ কৃষি     
২১ ফুল্ ষময়া ৩২১৮৮৫৭১১২৫৮৭ মক্তজবর  ’’ কৃষি     
২২ ষবশ নাথ ৩২১৮৮৫৭২৮২৩৮৯ বাবু রাম  ’’ কৃষি     
২৩ বাহাদুর ৩২১৮৮৫৭২৪৫৯৮০ ইল্াহী  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     



২৪ মঞ্জ ুরানী ৩২১৮৮৫৭২৪৫৭৭৫ ষশবু রাম  ’’ কৃষি     
২৫ আরষত ৩২১৮৮৫৭২৮২৩৯ মসহন্দ্র  ’’ কৃষি     
২৬ বা মত্মী রানী ৩২১৮৮৫৭২৮২০০৭ ষবশ নাল্  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
২৭ শাষহন ষময়া ৩২১৮৮৫৭২৮২৫২৭ আইয়ুব  ’’ কৃষি     
২৮ িারষিন ৩২১৮৮৫৭১১৮৫৫৭ আষনিুর  ’’ কৃষি     

২৯ শজাববার ৩২১৮৮৫৭১১৮৫১১ 
আরজ 
উল্যাহঙ  ’’ কৃষি    

 

৩০ কাজল্  ৩২১৮৮৫৭২৪৫১৫৭  শিসনশ চ্র   কৃষি     
৩১ মষির উক্তিন        ২৪৫৩৬৮ িানা  ’’ কৃষি     
৩২ মাসজদা ৩২১৮৮৫৭২৮০৫০৬ আইয়ব আল্ী  ’’ কৃষি     
৩৩ িাদুনা রানী ৩২১৮৮৫৭২৪৫১০৭ ষনরঞ্জন  ’’ কৃষি     
৩৪ নাসয়ব আল্ী ৩২১৮৮৫৭২৪৫৭৯৮ নষির  ’’ কৃষি     
৩৫ ল্াষক ৩২১৮৮৫৭১১৮৩৯৩ জাষহদুল্   ’’ কৃষি     
৩৬ শাষহনা ৩২১৮৮৫৭২৪৫৭২২ আষমরম্নল্  ’’ কৃষি     
৩৭ আসনায়ারা ৩২১৮৮৫৭২৪৫৭৩৯ একরামুল্  ’’ কৃষি     
৩৮  ানক্তজল্া ৩২১৮৮৫৭৫৫২৫৭৮ শাহ জাহান  বুরম্নঙ্গী কৃষি     

৩৯ কামাল্ ৩২১৮৮৫৭২৪৫০১১ 
আঃ কাসদর 
মুক্তি  ’’ কৃষি    

 

৪০ মুনিুর আল্ী ৩২১৮৮৫৭২৪৫৪৯৩ মষফজ উক্তিন  ’’ কৃষি     
৪১ ল্াষক ৩২১৮৮৫৭০০০১৭১ শ াহাগ  িাটানিাড়া কৃষি     
৪২ শফিী  ৩২১৮৮৫৭২৪৩০২০ জহুরম্নল্  িাঠানিাড়া কৃষি     
৪৩ ল্াইল্ী ৩২১৮৮৫৭৮৬০৮৩২ আক্তজম  ’’ কৃষি     
৪৪ শাজাহান ৩২১৮৮৫৭২৮৬২৩৬ শ ফাসয়ত  ’’ কৃষি     
৪৫ তনু ৩২১৮৮৫৭০০০৪১৯ হা ানুর  ’’ কৃষি     
৪৬ রষহমা ৩২১৮৮৫৭২৪৬৯১০ আক্তজজ  িাঠানিাড়া কৃষি     
৪৭ এ সমাতারা ৩২১৮৮৫৭২৮৩২২০ মখসল্ি  ’’ কৃষি     
৪৮ খাসল্দা  ৩২১৮৮৫৭২৪৬৩৫২ ক্তজয়াউর  ’’ কৃষি     
৪৯ শষরফা ৩২১৮৮৫৭২৪৬৬৯২ খাসল্ত  ’’ কৃষি     
৫০ আল্তা ৩২১৮৮৫৭২৪৬৯১৫ িাম ুল্  িাঠানিাড়া কৃষি     
৫১ কষহনুর ৩২১৮৮৫৭২৮৩২৫৮ ওয়াসহদ  ’’ কৃষি     
৫২ আব্দলু্স্নাহ ৩২১৮৮৫৭২৪৬৩৯৬ হাই  ’’ কৃষি     
৫৩ িষল্মা ৩২১৮৮৫৭২৪৬৭০৯ কষিম  িাঠানিাড়া কৃষি     



৫৪ কিু  ৩২১৮৮৫৭২৪৩০৬৯ আফজাল্  ’’ কৃষি     
৫৫ জাষহদুল্ ৩২১৮৮৫৭২৪৬১৭৩ ল্াল্ ষময়া  ’’ কৃষি     
৫৬ নয়া ষময়া ৩২১৮৮৫৭২৫৮৩০৯২ শিামর  ’’ কৃষি     
৫৭ ময়মনা ৩২১৮৮৫৭২৪১৬৮৪৪ ওয়াসহদ  ’’ কৃষি     
৫৮ মাষনক ৩২১৮৮৫৭২২৮১৫০  ুখসদব  বড়াইকান্দী কৃষি     
৫৯ জাষহদুল্  খাসল্ক  িাঠানিাড়া কৃষি    

 

৬০ মষতন ৩২১৮৮৫৭২৪৪৯৪৭ িষল্ম  ’’ কৃষি     
৬১ রাসজন ৩২১৮৮৫৭২৮১৮৭১ রষবদা   উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
৬২ ষমজজা  ৩২১৮৮৫৭০০০০১ নাক্তজর  িাঠানিাড়া কৃষি     
৬৩ তাজলু্  ৩২১৮৮৫৭২৪৪৬০১  শিাবহান   কৃষি     
৬৫ িাষবনা ৩২১৮৮৫৭২৪৬৩৮৩ মষশউর   কৃষি     
৬৬ জামাল্ ৩২১৮৮৫৭২৪৬৩৮৬ মষফজ  ’’ কৃষি     
৬৭  আষনিুর  ৩২১৮৮৫৭২৪৬৫৩৭ আজগর  ’’ কৃষি     
৬৮ ষদষি রানী ৩২১৮৮৫৭২৪৬০৯৮ শখাকান   িাঠানিাড়া কৃষি     
৬৯ এনিার ৩২১৮৮৫৭২৪৬৯৬৪ বারী  ’’ কৃষি     
৭০ জাষমল্া ৩২১৮৮৫৭২৪৬১৩৪ আসনি  িাঠানিাড়া কৃষি     
৭১ তাজলু্ ৩২১৮৮৫৭২৪৬৯০৭ এল্াজ  ’’ কৃষি     
৭২ বা মত্মী ৩২১৮৮৫৭২৪৬১৯৮৯ অমুল্য  ’’ কৃষি     
৭৩ িাসল্হা ৩২১৮৮৫৭২৮৩৩৩৫ িাল্াম  ’’ কৃষি     
৭৪ নাক্তজমা ৩২১৮৮৫৭২৪৬১৩৫ শমা সল্ম  ’’ কৃষি     
৭৫ কাসশম ৩২১৮৮৫৭২৮৩১২৬ শমন্দ ু রকার  ’’ কৃষি     
৭৬ নষতফুল্ ৩২১৮৮৫৭২৪৩০১৬ ফজল্  ’’ কৃষি     
৭৭ শফরসদৌ  ৩২১৮৮৫৭০০০০০২ আক্তজজার  ’’ কৃষি     
৭৮ আবুল্ ৩২১৮৮৫৭২৪৬০৩২ িষহর  ’’ কৃষি     
৭৯ আঃ হান্নান ৩২১৮৮৫৭২৪৬৫৫২ জমস দ  ’’ কৃষি     
৮০ শ াসহল্  ৩২১৮৮৫৭২৪৬৬৮৫ শমামত্মাজ  ’’ কৃষি     
৮১ িারম্নল্ ৩২১৮৮৫৭২৪৬৩৯৪ তিষল্ম  িাঠানিাড়া কৃষি     
৮২ হাষদ ৩২১৮৮৫৭২৪৬৮৬৩ ইব্রাষহম  ’’ কৃষি     
৮৩ মষমনা ৩২১৮৮৫৭২৪৬৩৬৪ শমা সল্ম  ’’ কৃষি     
৮৪ শমাজাহার  ৩২১৮৮৫৭২৮৩১৭১ বক্কর  ’’ কৃষি     
৮৫ িবুর ৩২১৮৮৫৭২৮৩৩৭১ মষফজ  ’’ কৃষি     



৮৬ আষতকুর ৩২১৮৮৫৭০০০০৯৮ আক্তজবর  িাঠানিাড়া কৃষি     
৮৭ ওয়াসল্দা ৩২১৮৮৫৭২৫৬০৪৩ শমানারম্নল্  ’’ কৃষি     
৮৮ জাষমরম্নল্ ৩২১৮৮৫৭২৪৬৯৪৩ মক্তজদ  ’’ কৃষি     
৮৯ মমতা ৩২১৮৮৫৭২৪৬১৭১ ফয়াজ  ’’ কৃষি     
৯০ শষহদুল্ ৩২১৮৮৫৭২৪৬৫২৫ আষমর উক্তিন  ’’ কৃষি     
৯১ জহুরম্নল্  ৩২১৮৮৫৭০০০০০১ আফিার  ’’ কৃষি     
৯২ জবা ৩২১৮৮৫৭২৪৬৩৬০ নজরম্নল্   কৃষি     
৯৩ আঞ্জয়ুারা ৩২১৮৮৫৭২৪৬৩০২ এখল্ািুর  িাঠানিাড়া কৃষি     
৯৪ আষি শবগম ৩২১৮৮৫৭০০০৩৯৫ হারম্ননুর রষশদ  ’’ কৃষি     
৯৫ উষকল্ ৩২১৮৮৫৭৩৪২১২১ ষিমানন্দ  বুরম্নঙ্গী কৃষি     
৯৬ জয়মত্ম ৩২১৮৮৫৭২০৯৩৮০ জগষদ   ’’ কৃষি     
৯৭ শুিা  ৩২১৮৮৫৭২৪৪৮৫৮ িষচন্দ্র  ’’ কৃষি     
৯৮ চান্দ ু ৩২১৮৮৫৭২৪৪৮৭৮ ফইম  ’’ কৃষি     

৯৯ শজাসবদ আল্ী ৩২১৮৮৫৭২৮৩৩৪৫ 
শরাজগার  
আল্ী  িাঠানিাড়া কৃষি    

 

১০০ উজ্জল্্ ৩২১৮৮৫৭২৮১২৫৪ 
 আজম 
উক্তিন  ’’ কৃষি    

 

১০১ নষবরন ৩২১৮৮৫৭২৮১২৪৩ শখাকা  বুরম্নঙ্গী কৃষি     
১০২ ফক্তজল্া ৩২১৮৮৫৭১১৮৭৮২ নাক্তজম  ’’ কৃষি     
১০৩ আকিার  ৩২১৮৮৫৭১১৯৭৯৫ ময়নুল্  ’’ কৃষি     
১০৪ মক্তজজনা ৩২১৮৮৫৭২৮১০৬৭ ওয়াসরি  িাঠানিাড়া কৃষি     
১০৫ কমল্া  ৩২১৮৮৫৭২৪৫৯৪৭ খাসল্ক  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
১০৬ ষবজল্ী ৩২১৮৮৫৭১১৮৫৯৫ তারম্নল্  ’’ কৃষি     
১০৭ আষনিা ৩২১৮৮৫৭২৮৩৪৪৩ মষতজয়ার  ’’ কৃষি     
১০৮ নাক্তজমা ৩২১৮৮৫৭২৮১০৫২ আষমরম্নল্  িাঠানিাড়া কৃষি     
১০৯  ষরিা  ৩২১৮৮৫৭২৪৪২৩৮ জাষহদুল্  বুরম্নঙ্গী কৃষি     
১১০ িাসহরা  ৩২১৮৮৫৭২৮৩১৪৪ রষহম বক   িাঠানিাড়া কৃষি     
১১১ ইিাতন ৩২১৮৮৫৭২৪৫৯১২ হষববর  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
১১২ ফুল্মাই ৩২১৮৮৫৭২৮৮৪৮২ শহাস ন আল্ী  বড়াইকান্দী কৃষি     
১১৩ ষশষরনা ৩২১৮৮৫৭০০০০৬৯ তাক্তজরম্নল্  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
১১৪ আকতারা ৩২১৮৮৫৭১১৮৩৭৫ হাষবজার  ’’ কৃষি     
১১৫ আঃ রষহম ৩২১৮৮৫৭১১৮২৪০ মনা  ’’ কৃষি     



১১৭ জষ ম ৩২১৮৮৫৭২৮৫১২৭ এ মাইল্  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
১১৮  ুল্তানা ৩২১৮৮৫৭৮২৫০৮  াসহব আল্ী  ’’ কৃষি     
১১৯ আসয়শা ৩২১৮৮৫৭২৪৫৮৫০ রষহম  ’’ কৃষি     
১২০ শমাকসিদ ৩২১৮৮৫৭২৮২৩৪৬ আঃ রষহম  ’’ কৃষি     
১২১  ুমন ৩২১৮৮৫৭২৪৫৭২০ শিাবহান  ’’ কৃষি     
১২২ আসল্য়া ৩২১৮৮৫৭২৪৪৭৯১ আফজার  িাটানিাড়া কৃষি     
১২৩ শগাল্াম ৩২১৮৮৫৭২৪৫৪২০ শমাোংল্া  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
১২৪ ধনরাক্তজ ৩২১৮৮৫৭২৪৫৭৫৩ দুল্াল্  ’’ কৃষি     
১২৬ মসমনা ৩২১৮৮৫৭১১৮৩৫৯ মকবুল্  ’’ কৃষি     
১২৯ রষহমা ৩২১৮৮৫৭২৮২৫০৫ শাহ আল্ম  ’’ কৃষি     
১৩০ বাবল্ু        ৩২১৮৮৫৭২ আনদারু  ’’ কৃষি     

১৩১ জষরফুল্ ৩২১৮৮৫৭২৮৩৪৯১ 
 াফাসয়ত 
উল্যা  

’’ 
কৃষি 

 
  

 

১৩২ এমত্মাজ আল্ী ৩২১৮৮৫৭২৪৭৫৩৭ শমাবারক  বাল্ুয়া কৃষি     
১৩৩ রষব ৩২১৮৮৫৭২৪৭৭০৪ নসরা    ’’ কৃষি     
১৩৪  ন্ধা রানী ৩২১৮৮৫৭২৪৭৬১৮ মোংল্ু  ’’ কৃষি     
১৩৫ ওয়াসহদ ৩২১৮৮৫৭২৪৭৬৮২ আষমর উক্তিন  ’’ কৃষি     
১৩৬ বাসির ৩২১৮৮৫৭২৪৭৮০৩ আকবর  ’’ কৃষি     
১৩৭ মসমনা ৩২১৮৮৫৭২৪৬৫০৭ নুরম্নল্  ’’ কৃষি     
১৩৮ মক্তঞ্জল্া ৩২১৮৮৫৭২৪৭৪৫৮ ওয়াসরি  ’’ কৃষি     
১৩৯ মাহবুর  ৩২১৮৮৫৭২৪৪২৭৩ হায়দার  বুরম্নঙ্গী কৃষি     
১৪১ দুল্ু ৩২১৮৮৫৭২৪৬৫২২ ওয়াহাব  িাঠানিাড়া কৃষি     
১৪২  াইদুল্  ৩২১৮৮৫৭২৮২৩৮৬ শমাজাসেল্  ’’ কৃষি     
১৪৩ মষল্মন ৩২১৮৮৫৭২৪৬৫৩৪ আবুল্  ’’ কৃষি     
১৪৪ আব্দ ু  াল্াম        ৩২১৮৮৫৭২ নষিম  িাঠানিাড়া কৃষি     
১৪৫ তাজলু্ ৩২১৮৮৫৭২৮৩২৫৩ জাল্াল্  ’’ কৃষি     
১৪৬ মাহাতাব ৩২১৮৮৫৭২৪৬৮৮৭ আঃ রাজ্জাক  ’’ কৃষি     
১৪৭ বষন আষমন ৩২১৮৮৫৭২৪৬৪২২ ইয়াকুব  ’’ কৃষি     
১৪৮ িাইফুল্  ৩২১৮৮৫৭২৮৩০৫৯ ওয়াসহদ  ’’ কৃষি     
১৪৯ শাহারম্নল্ ৩২১৮৮৫৭২৪৬১৩৯ শমাফাজ্জাল্  ’’ কৃষি     
১৫০ ল্াষক ৩২১৮৮৫৭২৮৩১৭৮ আইয়ুব আল্ী  ’’ কৃষি     
১৫১ জষরফুল্ ৩২১৮৮৫৭২৪৬৬৪০ ষমনার  ’’ কৃষি     



১৫২ ধমুাল্ী ৩২১৮৮৫৭২৪৬৭৫৩ মনিুর  ’’ কৃষি     
১৫৩ কাইয়ুম ৩২১৮৮৫৭২৪৬০১১ কাসদর  ’’ কৃষি     
১৫৫ িষল্মা ৩২১৮৮৫৭২৪৬৮১২ মকবুল্  িাঠানিাড়া কৃষি     
১৫৬ শমাফাজ্জাল্  ৩২১৮৮৫৭২৪৬১৪৬ আকাল্ু  ’’ কৃষি     
১৫৭  ষচ রানী ৩২১৮৮৫৭২৪৬১১৫ মসহন্দ্র  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
১৫৮ িাল্জার ৩২১৮৮৫৭২৮৩০৫২ কিু   িাটানিাড়া কৃষি     

১৫৯ ল্াইল্ী ৩২১৮৮৫৭২৮৩৩৯৫ শমা ত্মফা্  
 

উল্যাস ানাতল্া কৃষি    
 

১৬০ মক্তজজনা  ৩২১৮৮৫৭২৪৫৯২৫ দুল্াল্  িাঠানিাড়া কৃষি     
১৬১ ষরনা ৩২১৮৮৫৭২৪৫৬১ নুরম্নল্  ’’ কৃষি     
১৬২ অতুল্ ৩২১৮৮৫৭২৮৩০১৪ ইব্রাষহম  িাঠানিাড়া কৃষি     
১৬৩ আসিল্ ৩২১৮৮৫৭০০০১৫৩ মন্টু  িাঠানিাড়া কৃষি     
১৬৪ আজাহার ৩২১৮৮৫৭২৪৬০৪৬ ফজল্  ’’ কৃষি     
১৬৫ আিমা  ৩২১৮৮৫৭২৮৩৪৫০  শ ষল্ম  ’’ কৃষি     
১৬৬ শামত্মী বাল্া ৩২১৮৮৫৭২৮৩৩৩৪ নসরশ  ’’ কৃষি     
১৬৭ শানক্তজল্া ৩২১৮৮৫৭২৪৭৭৩১ শজাসবদ আল্ী  ’’ কৃষি     
১৬৮ চাস ল্ী ৩২১৮৮৫৭২৪৬০৭২ কাল্াম  িাঠানিাড়া কৃষি     
১৬৯  াজ ু ৩২১৮৮৫৭২৪৬৪৭৩ িাসদক আল্ী  ’ কৃষি     
১৭০ মষতয়ার ৩২১৮৮৫৭২৪৬৫৭৫ ষশরাজলু্  ’’ কৃষি     
১৭১ শজা না ৩২১৮৮৫৭২৪৪৯৬৪ নুরম্নল্  বুরম্নঙ্গী কৃষি     
১৭২ কাকুল্ী ৩২১৮৮৫৭২৪৬৪৩১ মিাষদ  িাঠানিাড়া কৃষি     
১৭৩ নাক্তজরম্নল্ ৩২১৮৮৫৭২৮৩২৯১ শদল্বার  ’’ কৃষি     
১৭৫ শাষহন  ৩২১৮৮৫৭০০০৩৭২ িাত্তার  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
১৭৬ শাষহদা ৩২১৮৮৫৭২৪৪৯৭২ এনামুল্  বুরম্নঙ্গী কৃষি     
১৭৭ শজল্খা ৩২১৮৮৫৭১১৮৭৪৩ ল্াল্মন  ’’ কৃষি     

১৭৮ জষমল্া ৩২১৮৮৫৭২৪৪৮৮৬ 
শজাববার 
আল্ী  ’’ কৃষি    

 

১৭৯ রষশদা ৩২১৮৮৫৭০০০০০৭ রষবউল্  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
১৮০ ফষরদা ৩২১৮৮৫৭২৮২৫২১ শমাখসল্ি  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
১৮১ রষবউল্ ৩২১৮৮৫৭২৬১৬৩৭ মকবুল্  িাঠানিাড়া কৃষি     
১৮২ মাল্ষত ৩২১৮৮৫৭২৪৭৩২৭ ফষন  ’’ কৃষি     
১৮৪ মষতফুল্ ৩২১৮৮৫৭২৮১০৬৪ শ ামা  উক্তিন  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     



১৮৫  াষফয়া ৩২১৮৮৫৭২৪৬৫২৫ আসনায়ার  িাঠানিাড়া কৃষি     

১৮৬ আঃ জষল্ল্ ৩২১৮৮৫৭- 
আমজাদ 
শহাস ন  িাটানিাড়া কৃষি    

 

১৮৭ রম্নক্তজনা ৩২১৮৮৫৭২৪৪৯৬৪ আষনিুর  বুরম্নঙ্গী কৃষি     
১৯২ শগাসল্স্থা ৩২১৮৮৫৭২৪৫৫৩৭ শাহ জাহান  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     

১৯৩  ুজন ষময়া ৩২১৮৮৫৭৭৩৬৭৫৩ 
শমামত্মাজ 
আল্ী  িাঠানিাড়া কৃষি    

 

১৯৪ নষবরন ৩২১৮৮৫৭২৪৫৭১৫ আক্তজজ  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
১৯৬ মসনায়ারা ৩২১৮৮৫৭২৪৪০৩০ ল্াল্ ষময়া  বুরম্নঙ্গী কৃষি     
১৯৭ ষবউটট ৩২১৮৮৫৭২৮২০১২ আঃ রষশদ  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
১৯৮ ষমনা ৩২১৮৮৫৭২৮২৩২০ িইবর  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
১৯৯ শজল্ী ৩২১৮৮৫৭০০০০৯৬ শরজাউল্  িাঠানিাড়া কৃষি     
২০০ দুল্ু        ২৪৬৬৭৯ আরমান  িাঠানিাড়া কৃষি     

২০১ 
ওমর আল্ী 
িধান ৩২১৮৮৫৭০০০২৮৭ 

আঃ বারী 
িধান  ’’ কৃষি    

 

২০২ শমৌ ুমী        ৩২১৮৮৫৭২৪ আল্মগীর  িাষচয়ারিুর কৃষি     
২০৩ বাবল্ু ৩২১৮৮৫৭২২৮০৮৪ চান ষময়া  ’’ কৃষি     
২০৪ মন্টু  ৩২১৮৮৫৭২৪৮২২০৩ শদসল্ায়ার  বুরম্নঙ্গী কৃষি     
২০৫ ইমাত ৩২১৮৮৫৭২৪৮০৪২ কাসশম   ’’ কৃষি     
২০৬  াজ্জাদুল্ ৩২১৮৮৫৭০০০০০৫ মষফজল্  উরয্াস ানাতল্া কৃষি     
২০৭ আবু তাসহর ৩২১৮৮৫৭২৪৪০৬০ কিু   বুরম্নঙ্গী কৃষি     
২০৮ হাষমদুল্ ৩২১৮৮৫৭০০০৩৯১ শষহদুল্  িাঠানিাড়া কৃষি     
২১০  াজ ু ৩২১৮৮৫৭২৪৯৮১৬ ল্ষতফ  িাটানিাড়া কৃষি     
২১২  াহানা ৩২১৮৮৫৭১১৮৩৬৩ জাষহদ  বুরম্নঙ্গী কৃষি     
২১৩ আসল্য়া ৩২১৮৮৫৭২৮৩৩৯১ রষফকুল্  ’’ কৃষি     
২১৪ নুরজাহান ৩২১৮৮৫৭২৪৭৭৬৯ িষল্ম উক্তিন  ’’ কৃষি     
২১৫ এ মতারা ৩২১৮৮৫৭২৪৬০৬৪ ল্ািল্ু  িাঠানিাড়া কৃষি     
২১৬ শািল্া  ৩২১৮৮৫৭২৪৬১৪৯ বুল্ু  িাষচয়ারিুর কৃষি     
২১৭ মক্তজরন  শবগম ৩২১৮৮৫৭২৪৬১৩৮ মাবুদ  িাঠানিাড়া কৃষি     
২১৮  ম্পা ৩২১৮৮৫৭২৪৬২৪৮ জাহাঙ্গীর  িাঠানিাড়া কৃষি     
২১৯ আষবরন ৩২১৮৮৫৭২৮৩০২৬ শ য়দ আল্ী  ’’ কৃষি     
২২০ আক্কা  ৩২১৮৮৫৭০০০০৯৯ আল্ী আকবর  িাঠানিাড়া কৃষি     



২২১ জাল্াল্ ৩২১৮৮৫৭২৪৮১৪২ আকবর শশখ  িাষচয়ারিুর কৃষি     
২২২ আঃ হাই ৩২১৮৮৫৭২৪৬০২৮ ই মাইল্  ’’ কৃষি     
২২৩ আজগর ৩২১৮৮৫৭২৪৬৯৩৪ জসয়ন  িাঠানিাড়া কৃষি     
২২৪ নাক্তজমা ৩২১৮৮৫৭২৮৩০৪৭ আষমনুল্  িাঠানিাড়া কৃষি     
২২৬ শষহদুল্ ই ল্াম ৩২১৮৮৫৭২৪৬৬৬৪ আষমর্ উক্তিন  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
২২৭ ফক্তজল্া ৩২১৮৮৫৭২৪৬০২৭ তসফা  িাঠানিাড়া কৃষি     
২২৮ আঞ্জয়ুারা ৩২১৮৮৫৭২৪৪৮৭৩ নুরম্নল্ ই ল্াম  ’’ বাল্ুয়া কৃষি     
২২৯ মসনায়ারা ৩২১৮৮৫৭২৪৬৮৩৩ জষল্ল্  িাঠানিাড়া কৃষি     
২৩০ মাসজদা ৩২১৮৮৫৭২৪৬৮৭০ এমত্মাজ  ’’ কৃষি     
২৩১ কষল্ম উক্তিন ৩২১৮৮৫৭২৪৮২১৭ আইজ উক্তিন  িাষচয়ার িুর কৃষি     
২৩২ আসফজা ৩২১৮৮৫৭২৪৫৮৪৮ শতাজাসেল্  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
২৩৩ তাজমুল্ ৩২১৮৮৫৭০০০০০৪ তষমজ  িাঠানিাড়া কৃষি     
২৩৪ শ্রী ল্াল্ন কুমাড় ৩২১৮৮৫৭২৪৪৮৫২ চারম্ন বাল্া  বুরম্নঙ্গী কৃষি     
২৩৫ ল্ুৎফর  ৩২১৮৮৫৭৪১৮১০৮ নয়া ষময়া  ’’ কৃষি     
২৩৭ আয়শা ৩২১৮৮৫৭২৮৩১২০  াসহব ষময়া  িাঠানিাড়া কৃষি     
২৩৮ আল্তা ৩২১৮৮৫৭২৪৬৪৮১ মৃতঃ মক্তজবর   ’’ কৃষি     
২৩৯ আঃ মক্তজদ ৩২১৮৮৫৭২৪৬৬২৯ ইয়াকুব আল্ী  ’’ কৃষি     
২৪০ িাসদক আল্ী  ৩২১৮৮৫৭২৮৩০৩২ ষকফাসয়ত  ’’ কৃষি     
২৪১ মষির উক্তিন ৩২১৮৮৫৭২৪৫৭৯৯ নষির উক্তিন  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
২৪২ আফরম্নজা  ৩২১৮৮৫৭২৮৩১৩২ মষতন  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
২৪৪ আঞ্জ ুশবগম ৩২১৮৮৫৭২৮৩১২৫ নজরম্নল্  িাঠানিাড়া কৃষি     
২৪৫ রাসহনুল্ ৩২১৮৮৫৭২৮৩৩৮০ ল্ষতফ  িাঠানিাড়া কৃষি     
২৪৬ মান্নান ৩২১৮৮৫৭২৮৩০৮৭ শহাস ন আল্ী  ’’ কৃষি     
২৪৭ ষশউল্ী ৩২১৮৮৫৭২৪৫১৭৩ আষমরম্নল্  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
২৪৮ ল্াল্ িান ু ৩২১৮৮৫৭২৪৬২৬০ আঃ রাজ্জাক  িাঠানিাড়া কৃষি     
২৪৯ আষনিা ৩২১৮৮৫৭২৪৫৭৩০ আশাদুল্  িাঠানিাড়া কৃষি     
২৫০  াদা ষময়া ৩২১৮৮৫৭২৮২৫৩৪ শজাববার  ’’ কৃষি     
২৫১ শাসহনা ৩২১৮৮৫৭২৮৩৩৭৪ আঃ হাই  ’ কৃষি     
২৫২ িষকনা ৩২১৮৮৫৭২৪৫৮৬৯ নক্তজর শহাস ন  ’’ কৃষি     
২৫৩ িারষিন ৩২১৮৮৫৭২৪৫৯১৮ মহাতাব  ’’ কৃষি     
২৫৪ আব্দলু্যাহ ৩২১৮৮৫৭২৪৫৭৩১ মসয়ন উক্তিন  ’’ কৃষি     



২৫৫ শফিী ৩২১৮৮৫৭২৪৫৯৩৪ শাহ জাহান  ’’ কৃষি     
২৫৬ জামাল্  রকার ৩২১৮৮৫৭২৪৫৯২১ আনিার আল্ী  ’’ কৃষি     

২৫৭ কষহনুর শবগম ৩২১৮৮৫৭২৪৫৮৯২ 
মষশউর 
রহমান  ’’ কৃষি    

 

২৫৮ ওয়াষমল্া ৩২১৮৮৫৭২৪৫৯০৯ আঃ রাজ্জাক  ’’ কৃষি     
২৫৯ মসনায়ারা ৩২১৮৮৫৭২৪৫২৪৮ মষহদুল্  িাঠানিাড়া কৃষি     
২৬০ শাহ আল্ম ৩২১৮৮৫৭২৪৫৯২৩ কাসশম  ’’ কৃষি     
২৬১ আসনায়ারা ৩২১৮৮৫৭২৪৫০২৫ জহুরম্নল্  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
২৬২ আইজার ৩২১৮৮৫৭২৪৬৫৯৪ আরমান  ’’ কৃষি     
২৬৩ আষমরম্নল্ ৩২১৮৮৫৭২৪৫১৪২ ওয়াসহদ আল্ী  ’’ কৃষি     
২৬৪ এসল্কা  ৩২১৮৮৫৭২৮২৫৩৭ ইউনু  আল্ী  ’’ কৃষি     
২৬৫ আমাদ শহাস ন ৩২১৮৮৫৭২৪৫২৬২ ফয়জার   ’’ কৃষি     
২৬৬ হাষ না  ৩২১৮৮৫৭২৪৫১৮৫ মষনর   ’’ কৃষি     
২৬৭  শহাস ন  ৩২১৮৮৫৭২৪৫০০৫ এইচ উক্তিন  ’’ কৃষি     
২৬৮ আষনিুর রহমান ৩২১৮৮৫৭২৪৫২৮৫ আমজাদ  ’’ কৃষি     
২৬৯ আষবসদ ৩২১৮৮৫৭২৮২৩১৫ আক্তজম   ’’ কৃষি     
২৭০ মষশউর ৩২১৮৮৫৭২৮২৫৪৮ ইউনু  আল্ী  ’ কৃষি     
২৭১ শরনুকা ৩২১৮৮৫৭২৪৫১৫৮ মষফজল্  ’’ কৃষি     
২৭২ শাষহদুল্ ৩২১৮৮৫৭২৮২১৪০ িাত্তার  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
২৭৩ চাম্পা ৩২১৮৮৫৭২৪৫১৮৯ শরজাইল্  ’’ কৃষি     
২৭৪  ুমষত রানী ৩২১৮৮৫৭৩২২৯০১ শগৌরাঙ্গ  ’ কৃষি     
২৭৫ ষবসরন্দ্র নাথ ৩২১৮৮৫৭২৪৫৬৫০ বাসনস্বর চন্দ্র  ’’ কৃষি     
২৭৬ খায়রন শবগম ৩২১৮৮৫৭২৮৩২২৯ শাহাদুল্  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
২৭৭ মষল্স্নকা ৩২১৮৮৫৭২৪৬৮৫২ মসফজ্জাল্  ’’ কৃষি     
২৭৮ শরক্তজয়া ৩২১৮৮৫৭২৮৩২২৭ আফজাল্  ’’ কৃষি     
২৭৯ শজা না ৩২১৮৮৫৭২৪৬৮৫২ মুনিুর আল্ী  ’’ কৃষি     

২৮০ আসমল্া ৩২১৮৮৫৭২৪৬৪৯৯ 
শদসল্ায়ার 
শহাস ন  ’’ কৃষি    

 

২৮১ শ সকন্দার  ৩২১৮৮৫৭২৪৭৭৯৮ কানু   কৃষি     
২৮২ মসয়জ  ৩২১৮৮৫৭২৪৭৮৭৫ মাসল্ক  ’’ কৃষি     

২৮৪ আক্তজম উক্তিন ৩২১৮৮৫৭২৪৫২৭৭ 
শকফাসমত 
উল্যাহ  উল্যাস ানাতল্া কৃষি    

 



২৮৫ মুশীদা  ৩২১৮৮৫৭২৪৮৪৮২ আঃ রষশদ  ’’ কৃষি     
২৮৬ বাবু ৩২১৮৮৫৭২৪৮৬২৬ শখরাজ আল্ী  িাটানিাড়া কৃষি     
২৮৭ আঞ্জয়ুারা ৩২১৮৮৫৭৩৪২৭২০ জাষহদুল্  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
২৮৮ আঃ িাত্তার ৩২১৮৮৫৭২৮২৫৪৯ শজাববার  ’’ কৃষি     
২৮৯ আবুল্ শহাস ন ৩২১৮৮৫৭২৪৫৯২৯ আফিার  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
২৯০ রষশদা শবগম ৩২১৮৮৫৭২৪৫৩৩২ ষমনার  ’’ কৃষি     
২৯২ শগৌরী ৩২১৮৮৫৭২৪৫০৭২ রতন  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
২৯৩ িারম্নল্ ৩২১৮৮৫৭২৪৫৪৩৭ শজাসবদ আল্ী  ’’ কৃষি     
২৯৪ আসমনা ৩২১৮৮৫৭২৪৪৩৫০ নাক্তজরম্নল্  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
২৯৫  বুজ  ৩২১৮৮৫৭২৪৫৭৫৯ িাত্তার  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
২৯৬ িারম্নল্  ৩২১৮৮৫৭০০০১৫৮ িাল্াম  ’’ কৃষি     
২৯৭ মক্তঞ্জল্া ৩২১৮৮৫৭২৪৬২৮৬ কামাল্  িাঠানিাড়া কৃষি     
২৯৮ অষমিা শবগম ৩২১৮৮৫৭২৪৬৩৪৬ ল্াল্ উক্তিন  িাঠানিাড়া কৃষি     
২৯৯ হাষববুর ৩২১৮৮৫৭২৮০০১২ মষতন  বুরম্নঙ্গী কৃষি     
৩০০  াথী ৩২১৮৮৫৭২৪৪২৮২ ক্তজয়াউর  ’’ কৃষি     
৩০২ এ সমাতারা ৩২১৮৮৫৭২৪৭৩৫৭ আসনায়ার  ঝইল্তল্া কৃষি     
৩০৩ বাসির ৩২১৮৮৫৭১১৮৭৩২ নফু আকন্দ  বুরম্নঙ্গী কৃষি     
৩০৪ শবল্ী ৩২১৮৮৫৭২৮০০১৫ ষ রাজলু্  ’’ কৃষি     
৩০৫ শষফকুল্ ৩২১৮৮৫৭১১৮৬০৯ িাত্তার  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
৩০৬ আঃ হান্নান ৩২১৮৮৫৭২৪৪৫৯৭ আঃ রষশদ  বুরম্নঙ্গী কৃষি     
৩০৭  াসয়দ ষময়া ৩২১৮৮৫৭২৪৬৭৮২ আিমত  িাঠানিাড়া কৃষি     
৩০৯ নওয়াব আল্ী ৩২১৮৮৫৭২৮২৫০৩ নষির  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
৩১০ িষকনা ৩২১৮৮৫৭২৮৫৩১ আষমর উক্তিন  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
৩১৩ ওয়াষল্উর ৩২১৮৮৫৭২৮৩৪২১ আষমর উক্তিন  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
৩১৪ আসমনা        ৩২১৮৮৫৭২৫৪ শমাজাফ্ফর  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
৩১৫ আষমল্া ৩২১৮৮৫৭২৪৬৬০২ কষল্ম উক্তিন  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
৩১৬ রাসশদা        ৩২১৮৮৫৭ ফষরদ  বুরম্নঙ্গী কৃষি     
৩২২ মক্তজদা ৩২১৮৮৫৭২৮৯৫৮০ শষহদুল্  বুরম্নঙ্গী কৃষি     
৫৮৬ িাসরায়ার ৩২১৮৮৫৭২৪৭৬১৩ আজগর  বাল্ুয়া কৃষি     

৫৮৭ 
শমাঃ মঞ্জরু 
ষময়া ৩২১৮৮৫৭২৪৮৫৩৬ 

শমাঃ 
শমামত্মাজ  বড়াইকান্দী কৃষি    

 

৫৮৮ একরাম ৩২১৮৮৫৭২৪৮৫৩৭ মৃতঃ ওমর  ’’ কৃষি     



আল্ী  
৫৮৯ শমািাঃ মসমনা ৩২১৮৮৫৭২৪৮৪০৮ আঃ আক্তজজ  বড়াইকান্দী কৃষি     
৫৯০ শ্রীমষত িাদই ৩২১৮৮৫৭২৪৭৩৪৭ শ্রী ষবজয়  ’’ কৃষি     
৫৯১ িন্নু ৩২১৮৮৫৭২৪৭২৯৪ হর ুদর  ঝইল্তল্া কৃষি     
৫৯২  ায়তন ৩২১৮৮৫৭২৪৭৫৪৭ ল্াল্ ষময়া  ঝইল্তল্া কৃষি     
৫৯৩ ল্ািল্ু ষময়া ৩২১৮৮৫৭২৪৮৪০৪ এমদাদুল্  ’’ কৃষি     

৫৯৪ মষশদুল্ ই ল্াম ৩২১৮৮৫৭২২৮২১৩ 
আফতার 
শহাস ন  ’’ কৃষি    

 

৫৯৫ মমতাজ উক্তিন ৩২১৮৮৫৭২৪৮৭৬৬ শাসয়ক উল্যাহ  ’’ কৃষি     
৫৯৬ হাষ বুল্  ৩২১৮৮৫৭২৪৮৫৮৭ আয়নাল্ হক  ’’ কৃষি     
৫৯৭ হাষবজার রহমান ৩২১৮৮৫৭২২৮১৯১ মুনিুর রহমান  ’’ কৃষি     
৫৯৮ ক্তজল্সু্নর রহমান ৩২১৮৮৫৭২৪৮৯৫৯ শিাল্া শবিারী  ’’ কৃষি     

৫৯৯ আঃ রষশদ ৩২১৮৮৫৭২৮৮১৮০ 
আকবর 
শহাস ন  ’’ কৃষি    

 

৬০০ আনিার আল্ী ৩২১৮৮৫৭২৪৮৫৯০ মনা শশখ  ’’ কৃষি     
৬০১ শাষহনুর  ৩২১৮৮৫৭২৪৮৭৬৪ মহরম আল্ী  ’’ কৃষি     
৬০২ মষফজার রহমান ৩২১৮৮৫৭২৪৮৭৩৭ মহর জম আল্ী  ’’ কৃষি     
৬০৩ নুরম্নন্নবী ৩২১৮৮৫৭২৪৮৭৫৫ িাসদক আল্ী  বড়াইকান্দী কৃষি     
৬০৪ নইবর রহমান ৩২১৮৮৫৭২২৮৩৬৭ জসবতদ আল্ী  ’’ কৃষি     
৬০৫ আক্তজবর রহমান ৩২১৮৮৫৭২৪৮৭৪৮ িষহর উক্তিন  ’’ কৃষি     
৬০৬ মাহবুর রহমান ৩২১৮৮৫৭২২৮১৩৮ িামাদ শহাস ন  ’’ কৃষি     
৬০৭  বুজ ষময়া ৩২১৮৮৫৭২২৮২৯১ আঃ হাষল্ম   ’’ কৃষি     

৬০৮ িারষিন ৩২১৮৮৫৭২৪৮৭৯০ 
জাষমল্ 
আহসেদ  ’’ কৃষি    

 

৬০৯ মাসজদা শবগম ৩২১৮৮৫৭২৪৮৭৯৭ 
জহুরম্নল্ 
ই ল্াম  ’’ কৃষি    

 

৬১০ আইল্া শবগম ৩২১৮৮৫৭২৪৮৪৯৮ মসয়জ উক্তিন  ’’ কৃষি     
৬১১ মমতা বানু ৩২১৮৮৫৭২৪৮৪৫১ আবুল্ কাল্াম  ’’ কৃষি     
৬১২ শবহুল্া শবগম ৩২১৮৮৫৭৩৩৮৫০৪ ষ িাক  ’’ কৃষি     
৬১৩ রাসশদা শবগম ৩২১৮৮৫৭২৪৮৬৩১ শতাজাসেল্  ’’ কৃষি     

৬১৪  ুষফয়া শবগম ৩২১৮৮৫৭২৪৮৭১৩ 
এমত্মাজ 
আল্ী  ’’ কৃষি    

 

৬১৫ রাসশদা ৩২১৮৮৫৭২৪৮৬৩১ ইমার আল্ী  ঝইল্তল্া কৃষি     
৬১৬ আঃ িবুর ৩২১৮৮৫৭২৪৮৭০৯ তাজরম্নল্  ঝইল্তল্া কৃষি     



ই ল্াম 

৬১৭ আঃ কষরম  ৩২১৮৮৫৭২৪৭১১২ 
হাষববুর 
রহমান  ঝইল্তল্া কৃষি    

 

৬১৮ হাষববুর রহমান  ৩২১৮৮৫৭২৪৭০১২ মষনর উক্তিন  ’’ কৃষি     
৬১৯ শতাতা ষময়া ৩২১৮৮৫৭২৪৭১৮৫ ইউ ুফ আল্ী  ’’ কৃষি     
৬২০ আঃ কাষফ ৩২১৮৮৫৭২৪৮৭৪২ আঃ িবুর  ঝইল্তল্া কৃষি     
৬২১ শযামল্ী ৩২১৮৮৫৭০০০০০৭ অষফজল্  ’’ কৃষি     
৬২২ কুসমষদষন ৩২১৮৮৫৭২৪৭৩০৯ ষবনয়  ’’ কৃষি     
৬২৩ জদু রাম ৩২১৮৮৫৭২৪৩৭০৫ মধু রাম  ’’ কৃষি     
৬২৪  ষতশ ৩২১৮৮৫৭২৪৭৩৩২ মধু   ’’ কৃষি     
৬২৫ িাতানু ৩২১৮৮৫৭২৪৭৩১৫ রাজধন  ’’ কৃষি     
৬২৬ রাধা চরন ৩২১৮৮৫৭২৪৭৪৮১ শিাল্া  ’’ কৃষি     
৬২৭ আরষত ৩২১৮৮৫৭২৪৭৩৪০ তরনী  ’’ কৃষি     
৬২৮ মোংল্ু শশখ ৩২১৮৮৫৭২৪৮৩৯৪ মসয়জ  িাষচয়ারিুর কৃষি     

৬২৯ মমতা শবগম ৩২১৮৮৫৭২৪৮০০৮ 
িাইদার 
রহমান  ’’ কৃষি    

 

৬৩০ 
আসনায়ারা 
শবগম ৩২১৮৮৫৭২২৮০২৮ বাহার আল্ী  ’’ কৃষি    

 

৬৩১ আসল্চা শবগম ৩২১৮৮৫৭২৪৮২৭৫  বর আল্ী  ’’ কৃষি     
৬৩২ আঃ রাজ্জাক ৩২১৮৮৫৭২৪৮২৩২ শমামত্মাজ  ’’ কৃষি     
৬৩৩ আষনিুর  ৩২১৮৮৫৭২৪৮২০৮ নুরম্নল্ ই ল্াম  ’’ কৃষি     
৬৩৪ ষ রাজলু্ই ল্াম ৩২১৮৮৫৭০০০০৬ আঃ রহমান  ’’ কৃষি     
৬৩৫ আঃ হাষল্ম ৩২১৮৮৫৭২৪৮২৮৮ আঃ গষি  ’’ কৃষি     
৬৩৬ আবু তাসল্ব ৩২১৮৮৫৭২২৮০৯২ এষচন আল্ী  ’’ কৃষি     
৬৩৭ শগাফ্ফার ৩২১৮৮৫৭২৪৮২৯৬ আব্দলু্ গষি  িাষচয়ারিুর কৃষি     

৬৩৮ ময়নুল্ হক ৩২১৮৮৫৭২৪৮১৭৪ 
হাষববুর 
রহমান  ’’ কৃষি    

 

৬৩৯ জাল্াল্  ৩২১৮৮৫৭২৪৮১৫৬  শ াটকা  ’’ কৃষি     
৭০৫ শমাঃ মষফজল্ ৩২১৮৮৫৭২৪৪৩৯৯ মওল্া  বুরম্নঙ্গী কৃষি     
৭০৬ জাষমল্া ৩২১৮৮৫৭২৪৪৩৯৩ ফসত আল্ী  ’’ কৃষি     
৭০৭ আকষল্মা ৩২১৮৮৫৭২৪৪৭৮২ হষববর  ’’ কৃষি     
৭০৮ বকুল্ িধান ৩২১৮৮৫৭২৪৪৬৭৫ শহাস ন আল্ী  ’’ কৃষি     
৭০৯ ফষরদ্ ৩২১৮৮৫৭২৪৪৪৭৪ বাদশা  ’’ কৃষি     



৭১০ শফসরাজা ৩২১৮৮৫৭২৪৪২২৬ শাম ুল্  ’’ কৃষি     
৭১১ শািল্া ৩২১৮৮৫৭২৪৪২১৩ শাহ জাহান  ’’ কৃষি     
৭১২ রষশদ ৩২১৮৮৫৭২৪৪২০৮ আষল্ম উক্তিন  ’’ কৃষি     
৭১৩ শশফাল্ী ৩২১৮৮৫৭২৪৪৫৭৯ িাম ুল্  ’’ কৃষি     
৭১৪ নষিরন ৩২১৮৮৫৭২৪৪৪৫২ আকাল্ু  ’’ কৃষি     
৭১৫ শমাশারফ ৩২১৮৮৫৭২৪৪৯২২ ফুল্ ষময়া  ’’ কৃষি     
৭১৬ িায়দার  ৩২১৮৮৫৭১১৮৬৮৩ ফজল্ু  ’’ কৃষি     
৭১৭ ফুল্ জান ৩২১৮৮৫৭২৪৪৫৫৭ আবুল্ শহাস ন  ’’ কৃষি     
৭১৮ অষমতন ৩২১৮৮৫৭৩২১৮৮ আবুল্ শহাস ন  ’’ কৃষি     
৭১৯ জষল্ল্ ৩২১৮৮৫৭১২৪৪৯০০ নইম উক্তিন  ’’ কৃষি     
৭২০ হাষিবর  ৩২১৮৮৫৭২৪৪৯৫৬ হাস ন আল্ী  ’’ কৃষি     
৭২১ রাষহল্া ৩২১৮৮৫৭২৪৪৪৫৭ আঃ হান্নান  বুরম্নঙ্গী কৃষি     

৭২২ 
আঃ ওয়াসহদ 

৩২১৮৮৫৭১১৮৬৯৪ 
ষদয়ানত 
উল্যাহ  ’’ কৃষি    

 

৭২৩ মষরচ মষত ৩২১৮৮৫৭০০০২৯৫ তারা ষময়া   কৃষি     
৭২৪ শজসল্খা ৩২১৮৮৫৭২৮১২২২ হান্নান  ’’ কৃষি     
৭২৫ মষতয়ার রহমান ৩২১৮৮৫৭১১৮৭৭১ তষমজ  ’’ কৃষি     
৭২৬ মষতন ৩২১৮৮৫৭২৪৪৮৩২ আঃ হাষল্ম  ’’ কৃষি     
৭২৭ হষববর রহমান ৩২১৮৮৫৭২৪৪৫৬২ আঃ শজাববার  বুরম্নঙ্গী কৃষি     
৭২৮ শশফাল্ী শবগম ৩২১৮৮৫৭১১৮৬৪৯ নষিম উক্তিন  ’’ কৃষি     
৭২৯ আল্া ষময়া ৩২১৮৮৫৭২৮১০৪১ নয়া ষময়া  বুরম্নঙ্গী কৃষি     
৭৩০ বাবল্ু ৩২১৮৮৫৭১১৮৭০৬ শমানতা্জ  ’’ কৃষি     
৭৩১ আল্ম ষময়া ৩২১৮৮৫৭২৮১০০৭ হাষবজার  ’’ কৃষি     
৭৩২ রাসবয়া ৩২১৮৮৫৭২৮১৩৪২ বাদশাহ  ’’ কৃষি     

৭৩৩ 
জষরনা শবগম 

৩২১৮৮৫৭২৮১৩৬৭ 
আসনায়ার 
শহাস ন  ’’ কৃষি    

 

৭৩৪ আষফয়া ৩২১৮৮৫৭২৮১২২৫ আঃ কষরম  ’’ কৃষি     
৭৩৫  াবানা ৩২১৮৮৫৭২৮১০৫১ শষহদুল্  ’’ কৃষি     
৭৩৬  ুষনল্ কুমার  ৩২১৮৮৫৭২৪৪৫৯৯  শদসবন্দ্র নাথ  ’’ কৃষি     
৭৩৭ মাসল্কা ৩২১৮৮৫৭২৪৪১৪১ মহাববাত  ’’ কৃষি     
৭৩৮ মষকমন ৩২১৮৮৫৭২৮১৩৫২ ইয়ার উক্তিন  ’’ কৃষি     
৭৩৯ আঃ কাল্াম ৩২১৮৮৫৭২৪৪৬৬১ স য়দ আল্ী  বুরম্নঙ্গী কৃষি     



৭৪০ শরক্তজয়া শবগম ৩২১৮৮৫৭২৪৪৭৮০ হাষবজার  ’’ কৃষি     
৭৪১ মঞ্জয়ুারা ৩২১৮৮৫৭২৪৪১০০ রাজা ষময়া  ’’ কৃষি     
৭৪২ ল্ষতফন ৩২১৮৮৫৭২৪৪০৩৭ আনার আল্ী  ’’ কৃষি     
৭৪৩ মষশউর রহমান ৩২১৮৮৫৭০০০১০৫ আফিার  ’’ কৃষি     
৭৪৪ খুষক শবগম ৩২১৮৮৫৭২৪৪১১৫ আফজাল্  ’’ কৃষি     
৭৪৫ আইজল্ ৩২১৮৮৫৭২৪৪১১৮ গষি  ’’ কৃষি     
৭৪৬ মমতা শবগম ৩২১৮৮৫৭২৮১২৪২ আফর উক্তিন  ’’ কৃষি     
৭৪৭ এল্িা ৩২১৮৮৫৭৩৪২১৬০ িাইদুর   ’’ কৃষি     
৭৪৮ শদল্দার ৩২১৮৮৫৭২৮১০৭১ আষমরম্নক্তিন  ’’ কৃষি     
৭৪৯  াজ ু ৩২১৮৮৫৭২৮১৩৯৩ শাম ুল্  বুরম্নঙ্গী কৃষি     
৭৫০ মসফজ্ঝল্ ৩২১৮৮৫৭২৪৪৫২৭ মষফজ উক্তিন  ’’ কৃষি     
৭৫১ িষল্ম উক্তিন ৩২১৮৮৫৭২৮১৩১৫ শমস র  ’’ কৃষি     
৭৫২ ফয়জার শমাল্স্না ৩২১৮৮৫৭১১৮৬১০ কানাই  ’’ কৃষি     

৭৫৩ 
ল্তা আিার 

৩২১৮৮৫৭১২৮৩ 
িাইফুল্ 
ই ল্াম  বুরম্নঙ্গী কৃষি    

 

৭৫৪ শাম ুন্নাহার  ৩২১৮৮৫৭২৪৪৪৩০ এ মাইল্  ’’ কৃষি     
৭৫৫ নাজমা ৩২১৮৮৫৭২৪৪৭০২ শাহ আল্ম  ’’ কৃষি     
৭৫৬ আঃ হাষমদ ৩২১৮৮৫৭২৪৪৭২০ ষবর মষনয়া  ’’ কৃষি     
৭৫৭ শগাসল্স্থা ৩২১৮৮৫৭২৪৪৫৭০ ষরয়াজ উক্তিন  বুরম্নঙ্গী কৃষি     
৭৫৮ ফাসতমা শবওয়া ৩২১৮৮৫৭২৪৪২৭৮ আবুল্ শহাস ন  ’’ কৃষি     
৭৫৯ শ ষল্না শবগম ৩২১৮৮৫৭৩৪২১০৭ আঃ জষল্ল্  বুরম্নঙ্গী কৃষি     

৭৬০ 
শশফাল্ী শবগম 

৩২১৮৮৫৭২৪৪৫৫৫ 
আনারম্নল্ 
ই ল্াম  ’’ কৃষি    

 

৭৬১ রানী ৩২১৮৮৫৭২৪৪৬৩৮ শমা ত্মাষফজার  ’’ কৃষি     
৭৬২ জাসহর ষময়া ৩২১৮৮৫৭২৪৪৩৯১ ইমার আল্ী  ’’ কৃষি     
৭৬৩ খুষক ৩২১৮৮৫৭২৪৪৩৯৮ আঃ রউি  ’’ কৃষি     
৭৬৪ ষশষল্প ৩২১৮৮৫৭২৪৪৬৫৮ িদরম্নল্   ’’ কৃষি     
৭৬৫ মমতাজ ৩২১৮৮৫৭২৪৪৬৭৬ বকুল্  ’’ কৃষি     
৭৬৬ আষমনা  ৩২১৮৮৫৭২৪৪৩৪২ আইয়ুব আল্ী  ’’ কৃষি     
৭৬৭ িুতুল্ ৩২১৮৮৫৭৫০৩৩৫  াধন চন্দ্র  ’’ কৃষি     
৭৬৮ জহুরম্নল্  ৩২১৮৮৫৭২৪৪৭৭৯ মষতন  ’’ কৃষি     
৭৬৯ জষরনা ৩২১৮৮৫৭২৪৪৫৫৬ আঃ মান্নান  ’’ কৃষি     



৭৭০ গীতা রানী ৩২১৮৮৫৭২৪৫৭৮৪ মৃত মন্টু রায়  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
৭৭১ শ্রীমষত ল্ÿীী 

রানী 
১৯৯২৩২১৮৮৫৭০০০০৪৯ শযামল্ রাম  

 
উল্যাস ানাতল্া 

কৃষি 
 

 
  

৭৭২ আদরী রানী ৩২১৮৮৫৭২৮২২৬২ ষনসিন চন্দ্র 
দা   

উল্যাস ানাতল্া 
কৃষি 

 
 

  

৭৭৩ অষনল্ চন্দ্র 
ষবশ্বা  

৩২১৮৮৫৭২৪৫১৫৮ মৃত মহমত্ম 
চন্দ্র ষবশ্বা   

উল্যাস ানাতল্া 
কৃষি 

 
 

  

৭৭৪ ল্াষচয়া রানী ৩২১৮৮৫৭২৪৫৭৮১ বাচ্চু রাম  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
৭৭৫ ষশউল্ী রানী ৩২১৮৮৫৭২৮২৫১১ ষনিষত রায়  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
৭৭৬  নমষত রানী ৩২১৮৮৫৭২৪৫৭৮২ তারা চান  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
৭৭৭ শগািাল্ চন্দ্র 

রাজির 
৩২১৮৮৫৭২৮২৩৮৮ মৃত িুটটয়া 

রম রাজির  
উল্যাস ানাতল্া 

কৃষি 
 

 
  

৭৭৮ ষল্ল্ত্তষত রানী ৩২১৮৮৫৭২৪৫৭৯৪ চযসরায়া রায়  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
৭৭৯ শ্রীমষত ক ল্ী 

রানী 
১৯৯২৩২১৮৮৫৭০০০১০৭  নারায়ন রাম 

 
উল্যাস ানাতল্া 

কৃষি 
 

 
  

৭৮০  াধনা  রানী ৩২১৮৮৫৭২৪৫৭৯৫  হষরশ চন্দ্র  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
৭৮১ অতীশ রাম ৩২১৮৮৫৭২৪৫৭৭১ রাম ষবল্াশ  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
৭৮২ অষনতা রানী ৩২১৮৮৫৭২৮২৩৮৭ ষবসরন চন্দ্র  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
৭৮৩  মবরী  আসজন  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     

৭৮৪ শ্রী নাথ রাজির ৩২১৮৮৫৭২৪৫৭৪৯ বাবু রাম  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
৭৮৫ শমািাঃ জবা 

শবগম 
৩২১৮৮৯৫১১২৫৮৮ মৃত 

শমাজাসেল্ 
হক  

উল্যাস ানাতল্া 

কৃষি 

 

 

  

৭৮৬ শমািাঃ আসমনা 
শবগম 

৩২১৮৮৫৭২৪৫৭৬৫ শমাঃ আঃ 
ল্ষতফ  

উল্যাস ানাতল্া 
কৃষি 

 
 

  

৭৮৭ মাষনক চান ৩২১৮৮৫৭২৮২৩৯৪ মৃত বল্াই রাম  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
৭৮৮ িারতী রানী ৩২১৮৮৫৭২৪৫৭৮৯  ুক চান  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
৭৮৯ কাজল্ী রানী ৩২১৮৮৫৭২৪৫৭৫০ বসনায়ারী  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
৭৯০ শযমল্ রাজির ৩২১৮৮৫৭২৪৫৭৫১ মৃত ধীসরন  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
৭৯১ শমাঃ বাচ্চা ষময়া ৩২১৮৮৫৭২৪৫৮২১ মৃত 

আল্াবক   
উল্যাস ানাতল্া 

কৃষি 
 

 
  

৭৯২ শমাঃসগাল্জার  ৩২১৮৮৫৭২৮২১৪২ ষবনাজ উল্যা  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
৭৯৩ শরখা রানী ৩২১৮৮৫৭১১৮৫৮৩ কৃষ্ণিদ  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
৭৯৪ শমাঃ শগাল্জার 

রহমান 
৩২১৮৮৫৭২৮২১১১ মৃত নষিম 

 
উল্যাস ানাতল্া 

কৃষি 
 

 
  



৭৯৫ শমািাঃ ল্াইল্ী 
শবগম 

৩২১৮৮৫৭২৪৫২৭২ শমাঃ শষহদুল্ 
ই ল্াম  

উল্যাস ানাতল্া 
কৃষি 

 
 

  

৭৯৬ শমাঃ একরাম  ৩২১৮৮৫৭২৪৫২৪৯  শমাঃ মু া  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
৭৯৭ শমাঃ ই মাইল্ 

শহাস ন 
৩২১৮৮৫৭২৪৫১৬৪ মৃত ইচাহাক 

আল্ী  
উল্যাস ানাতল্া 

কৃষি 
 

 
  

৭৯৮ শমািাঃ িষব 
শবগম 

৩২১৮৮৫৭২৪৫১৬৭ শমাঃ  ুজা 
ষময়া  

উল্যাস ানাতল্া 
কৃষি 

 
 

  

৭৯৯ শগসরন চন্দ্র দা  ৩২১৮৮৫৭২৮২০৩৯ গষরধর  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
৮০০ শ্রী উত্তম চন্দ্র 

চাকী 
৩২১৮৮৫৭১১৮২৬৮ িিাত চন্দ্র 

চাকী  
উল্যাস ানাতল্া 

কৃষি 
 

 
  

৮০১ শমািাঃ ধল্ী 
শবগম 

৩২১৮৮৫৭২৪৫৫৮৯ শমাঃ আকাম 
উক্তিন  

উল্যাস ানাতল্া 
কৃষি 

 
 

  

৮০২ রাধা চরি ৩২১৮৮৫৭২৮২০৩৩ আনদারম্ন দা   উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
৮০৩ িুষ্প রানী ৩২১৮৮৫৭২৮২১০৮ ঘুন ুদা   উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
৮০৪ শ্রী মাখন চন্দ্র 

দা  
৩২১৮৮৫৭২৪৫০৭৪ মৃত যসঙ্গসশ্বর 

চন্দ্র দা   
উল্যাস ানাতল্া 

কৃষি 
 

 
  

৮০৫ ইন্দ্রমহন বম জন ৩২১৮৮৫৭১১৮৩০৭ শগৌরমহন 
বম জন  

উল্যাস ানাতল্া 
কৃষি 

 
 

  

৮০৬ শমাঃ  াইদুল্ 
ই ল্াম 

৩২১৮৮৫৭২৪৫২৫১ মৃত বাটু 
 

উল্যাস ানাতল্া 
কৃষি 

 
 

  

৮০৭ শমাঃ রাজা ষময়া ৩২১৮৮৫৭২৪৫২৭৫  শমাঃ জামাল্ 
উক্তিন  

উল্যাস ানাতল্া 
কৃষি 

 
 

  

৮০৮ শমাঃ নুরম্নল্ 
ষময়া 

৩২১৮৮৫৭২৮২১৯৭ শমাঃ মবারক 
আল্ী  

উল্যাস ানাতল্া 
কৃষি 

 
 

  

৮০৯ ÿীীষতশ চন্দ্র ৩২১৮৮৫৭২৪৫৬১৫ তুল্শী রাম  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
৮১০ শমাঃ মাসল্ক 

উক্তিন 
৩২১৮৮৫৭২৪৫২৬০ মৃত ল্াল্ু 

 
উল্যাস ানাতল্া 

কৃষি 
 

 
  

৮১১ শমাঃ শওকত 
আল্ী 

৩২১৮৮৫৭২৪৫২১২ মৃত স য়দ 
আল্ী  

উল্যাস ানাতল্া 
কৃষি 

 
 

  

৮১২ শমাহােদ আল্ী ৩২১৮৮৫৭২৪৫২৫৩ মৃত আবুল্ 
শহাস ন  

উল্যাস ানাতল্া 
কৃষি 

 
 

  

৮১৩  ুমষত রানী ৩২১৮৮৫৭২৪৫০৮৪ মৃত বানু রাম 
দা   

উল্যাস ানাতল্া 
কৃষি 

 
 

  

৮১৪ শমািাঃ মাসজদা ৩২১৮৮৫৭১১৮৪৯৭ শমাঃ হায়দার 
আল্ী  

উল্যাস ানাতল্া 
কৃষি 

 
 

  

৮১৫ ষনবারন চন্দ্র ৩২১৮৮৫৭১১৮২৮২ ষনরািদ শদব  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
৮১৬ আস া বাল্া ৩২৮৮৫৭২৪৫১৫৬ শ্রীধর চন্দ্র 

দা   
উল্যাস ানাতল্া 

কৃষি 
 

 
  



৮১৭ আঃ রষশদ ৩২১৮৮৫৭২৮২১২৪ জষহরক্তি  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
৮১৮ শমাঃ রাজা ষময়া ৩২১৮৮৫৭২৪৫৮৪৫  শমাঃ 

আজগর আল্ী  
উল্যাস ানাতল্া 

কৃষি 
 

 
  

৮১৯ শ্রী নবান ুচন্দ্র 
ষবশ্বা  

৩২১৮৮৫৭২৪৫১১৭ মৃত শদবনাহা 
চন্দ্র ষবশ্বা   

উল্যাস ানাতল্া 
কৃষি 

 
 

  

৮২০ শমািাঃ কমল্া 
শবগম 

৩২১৮৮৫৭২৮২২০০ মক্তজবর 
 

উল্যাস ানাতল্া 
কৃষি 

 
 

  

৮২১ ষনবারন চন্দ্র 
দা   

৩২১৮৮৫৭২৪৫০৯৮ মৃত রাম নাথ 
চন্দ্র দা   

উল্যাস ানাতল্া 
কৃষি 

 
 

  

৮২২ শহনা রািী শদব ৩২১৮৮৫৭১১৮২০ শতসজন্দ্রনাথ 
শদব  

উল্যাস ানাতল্া 
কৃষি 

 
 

  

৮২৩ শমাঃ শ ানা ষময়া ৩২১৮৮৫৭২৮২৩৬৬  শহাস ন 
 

  
উল্যাস ানাতল্া কৃষি 

 
 

  

৮২৪ মতল্ী রনী ৩২১৮৮৫৭২৪৫৭৮৮ ষবজয় রাজির  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
৮২৫ ষগয়া  উক্তিন ৩২১৮৮৫৭২৮২৩৬৬ গফুর 

 
  
উল্যাস ানাতল্া কৃষি 

 
 

  

৮২৬ রািী ৩২১৮৮৫৭২৪৫৭৮৩ বাচ্চু রাম  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
৮২৭ শততারী রািী ৩২১৮৮৫৭২৪৫৭৮৬ ষকমত্ত রাম  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
৮২৮ শমাঃ আষমরম্নল্ 

ই ল্াম 
৩২১৮৮৫৭২৪৫৮৬০ আব্দলু্ গষন 

 
উল্যাস ানাতল্া 

কৃষি 
 

 
  

৮২৯ শমািাঃ 
নুরম্নন্নাহার 

৩২১৮৮৫৭২৪৫২১৮  আ রাফ 
আল্ী  

উল্যাস ানাতল্া 
কৃষি 

 
 

  

৮৩০ শমািাঃ জষরনা ৩২১৮৮৫৭১১৮৩৫৬ মৃত শখাকা 
ষময়া  

উল্যাস ানাতল্া 
কৃষি 

 
 

  

৮৩১ শমাঃ বাবল্ু ৩২১৮৮৫৭২৪৫০০৭ মৃত রইচ 
উক্তিন  

উল্যাস ানাতল্া 
কৃষি 

 
 

  

৮৩২ শমাঃ 
আঃওয়াসহদ 
আকন্দ 

৩২১৮৮৫৭১১৮৪৩৯ িসমর আল্ী 
আকন্দ 

 

উল্যাস ানাতল্া 

কৃষি 

 

 

  

৮৩৩ শমািাঃ আষিয়া 
শবগম  

৩২১৮৮৫৭২৪৫০১০  শমাঃ 
আজগর আল্ী  

উল্যাস ানাতল্া 
কৃষি 

 
 

  

৮৩৪ শমাঃ মষতয়ার ৩২৮৮৫৭২৮২১২২ আক্তজমক্তি 
 

  
উল্যাস ানাতল্া কৃষি 

 
 

  

৮৩৫ শমাঃ জাষন 
কিুি 

৩২১৮৮৫৭২৮২৪৩৯  মৃত হাসিন 
আল্ী  

উল্যাস ানাতল্া 
কৃষি 

 
 

  

৮৩৬ শমাঃ 
আফজাল্সহাস ন  

৩২১৮৮৫৭১১৮৫৬৪ শমাঃআক্তজজার 
রহমান 
আকন্দ  

উল্যাস ানাতল্া 

কৃষি 

 

 

  



৮৩৭ শমাঃ মমতাজ 
আল্ী 

৩২১৮৮৫৭২৮২২৬৪ মৃতঃ খবর 
আল্ী  

উল্যাস ানাতল্া 
কৃষি 

 
 

  

৮৩৮ শমািাঃ এবাদন 
শবগম 

৩২১৮৮৫৭১১৮৪৫৯  শমাঃ অকবর 
শহাস ন  

উল্যাস ানাতল্া 
কৃষি 

 
 

  

৮৩৯ রত্না রািী ৩২১৮৮৫৭২৪৫৭১১  ষনসরন চন্দ্র 
 াহা  

উল্যাস ানাতল্া 
কৃষি 

 
 

  

৮৪০ শমাঃ শরজাউল্ 
কষরম 

৩২১৮৮৫৭১১৮৫১২ মৃত আব্দলু্ 
বাকী  রকার  

উল্যাস ানাতল্া 
কৃষি 

 
 

  

৮৪১   ুধা রািী ৩২১৮৮৫৭২৪৫০৮৯ মৃত ঘুন ুরাম 
দা   

উল্যাস ানাতল্া 
কৃষি 

 
 

  

৮৪২  শমাঃ আক্কা  
আল্ী বকুল্ 

১৯৯১৩২১৮৮৫০০০০৯ ইউ ুফ  
 

উল্যাস ানাতল্া 
কৃষি 

 
 

  

৮৪৩ চাম্পা রানী ৩২১৮৮৫৭২৪৫৭৯৩ আনন্দ রায়  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
৮৪৪ শমাঃ  াসহব 

আল্ী  
৩২১৮৮৫৭১১৮৩১৪  শমাঃ চসত 

আকন্দ  
উল্যাস ানাতল্া 

কৃষি 
 

 
  

৮৪৫ শমাঃ এরশাদ 
ষময়া 

৩২১৮৮৫৭২৪৫৯৬৭ শমাঃ আব্দলু্ 
মক্তজদ  

উল্যাস ানাতল্া 
কৃষি 

 
 

  

৮৪৬ শমাঃ হারম্নন 
রষশদ 

৩২১৮৮৫৭২৮২৩৭০ আকাবর 
শহাস ন  

উল্যাস ানাতল্া 
কৃষি 

 
 

  

৮৪৭ শ্রীমষত িষচ 
রানী 

৩২১৮৮৫৭২৪৫০৬৫ ষবনয় চন্দ্র 
 

উল্যাস ানাতল্া 
কৃষি 

 
 

  

৮৪৮ শমাঃ ষমঠু ষময়া   ৩২১৮৮৫৭২৪৫৫৬০ মুনিুর আল্ী   উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
৮৪৯ আরতী রানী ৩২১৮৮৫৭২৪৫৭৯৬ রনক্তজৎ রায়  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
৮৫০ আজাদুল্ 

ই ল্াম 
৩২১৮৮৫৭২৮২০৮৩ আইনিীন 

 
উল্যাস ানাতল্া 

কৃষি 
 

 
  

৮৫১ শাষহনুর রহমান ৩২১৮৮৫৭২৮২৩৭৬ শহাস ন আল্ী 
শবিারী  

উল্যাস ানাতল্া 
কৃষি 

 
 

  

৮৫২ ষনম জল্ চন্দ্র দা  ৩২১৮৮৫৭২৪৫০৬২ শগাল্ক চন্দ্র 
দা   

উল্যাস ানাতল্া 
কৃষি 

 
 

  

৮৫৩ কাষল্ চরি ৩২১৮৮৫৭২৮২১১১ বুষ্টম দা   উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
৮৫৪  ুবল্ চন্দ্র 

ষবশ্বা  
১৯৮৬৩২১৮৮৫৭০০০০০৪  ুকুমার ষবশ্বা  

 
উল্যাস ানাতল্া 

কৃষি 
 

 
  

৮৫৫ আঃ শল্াকমান ৩২১৮৮৫৭১১৮৩৩২ আকবর 
শহাস ন  

উল্যাস ানাতল্া 
কৃষি 

 
 

  

৮৫৬  াইদুর রহমান ৩২১৮৮৫৭২৪৫৪২৭ বানু ষময়া  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
৮৫৭ শাষহন আল্ম ৩২১৮৮৫৭২৪৫৩০০ আঃ  াল্াম 

শশখ  
উল্যাস ানাতল্া 

কৃষি 
 

 
  

৮৫৮ শাহ আল্ম ৩২১৮৮৫৭২৪৫৩১৮ জষনব উক্তিন  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     



৮৫৯ খষল্ল্ বযিারী ৩২১৮৮৫৭১১৮৪৭৮ আসয়ন উক্তিন  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
৮৬০ দীিাল্ী রানী  ৩২১৮৮৫৭২৪৫৬৬০  ষবসরন্দ্র নাথ  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
৮৬১ শমাঃ চান ষময়া  ৩২১৮৮৫৭২৮২৩৪২ সিরক্তি  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
৮৬২ মষরয়ম ৩২১৮৮৫৭১১৮৪৫৪৫ আবু কাসশম  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
৮৬৩ মুনিুর রহমান ৩২১৮৮৫৭১১৮২৯৭ ওসমার আল্ী  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
৮৬৪ আফতাব বাদশা ৩২১৮৮৫৭২৮২০৮৩ আবুল্ শহাস ন   উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
৮৬৫ আক্তজবর রহমান ৩২১৮৮৫৭১১৮৪৯১ ল্ুৎফর রহমান  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
৮৬৬ ষশম ুরানী ৩২১৮৮৫৭০০০২২৫ উজ্জল্  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
৮৬৭ ষবনয় চন্দ্র ৩২১৮৮৫৭২৪৫৬২৩ শবসতশ্বর  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
৮৬৮ ষনষখল্ চন্দ্র ৩২১৮৮৫৭২৪৫০৭৯ ষল্চু চন্দ্র  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
৮৬৯ ষবষ্ণিদ দা  ৩২১৮৮৫৭২৮২৫০৩ শ্রীিদ দা   উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
৮৭০ শজাসগন্দ্র রষব 

দা  
৩২১৮৮৫৭২৮২০০৩ ষশবসরন 

 
উল্যাস ানাতল্া 

কৃষি 
 

 
  

৮৭১ অষময় বাল্া ৩২১৮৮৫৭২৪৫১৮১ মৃত. মষনন্দ্র 
নাথ  

উল্যাস ানাতল্া 
কৃষি 

 
 

  

৮৭২ মনজরুম্নল্ ৩২১৮৮৫৭২৮২২৬৫ ফজল্ুর কষরম  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
৮৭৩ আবুল্ শহাস ন ৩২১৮৮৫৭২৮২১৬৩ শ ানাউল্যা  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
৮৭৪ মুনিুর আল্ী ৩২১৮৮৫৭২৪৫৩৮৮ মক্তজবর  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
৮৭৫ শহল্াল্ শহাস ন ৩২১৮৮৫৭২৮২১৫৮ শ সকন্দার 

আল্ী  
উল্যাস ানাতল্া 

কৃষি 
 

 
  

৮৭৬ আষকমা ৩২১৮৮৫৭২৪৫৪০০ মাসল্ক  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
৮৭৭ আঃ ল্ষতফ 

আকন্দ 
৩২১৮৮৫৭২৪৫৩৮৬ মক্তজবর 

 
উল্যাস ানাতল্া 

কৃষি 
 

 
  

৮৭৮ আয়ুব শহাস ন ৩২১৮৮৫৭২৪৫০৬০ বাসির  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
৮৭৯ আজাদুল্ ৩২১৮৮৫৭২৮২৪৪৪ আঃ িাল্াম  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
৮৮০ শমাঃ শরজাউল্ ৩২১৮৮৫৭২৮২১৪৯ আফাজ  উল্যাস ানাতল্া কৃষি     
৮৮১ শমািাঃ কষিরন ৩২১৮৮৫৭২   উল্যাস ানাতল্া      
৮৮২ নবা আল্ী ৩২১৮৮৫৭২৮২৪৪৬ নয়া ষময়া  উল্যাস ানাতল্া      
৮৮৩ জয়নাল্ শবিারী ৩২১৮৮৫৭১৮৮৪৯৫ শহাস ন  উল্যাস ানাতল্া      
৮৮৪ শমািাঃ িারম্নল্ ৩২১৮৮৫৭২৪৫৫১০ আবু বক্কর  উল্যাস ানাতল্া      
৮৮৫ মষতয়ার রহমান ৩২১৮৮৫৭২৪৫৩৯৯ রষহম উক্তিন  উল্যাস ানাতল্া      
৮৮৬ শমাজাম ষময়া ৩২১৮৮৫৭২৪৫৮৮৯ মসয়জ  উল্যাস ানাতল্া      
৮৮৭ রম্নমা শবগম ৩২১৮৮৫৭২৮২১৪১ শাষহদুল্  উল্যাস ানাতল্া      



ই ল্াম 
৮৮৮ এমত্মাজ আল্ী ৩২১৮৮৫৭৩৪৩৯১০ নষির উক্তিন  উল্যাস ানাতল্া      
৮৮৯ কাসশম  ৩২১৮৮৫৭২৮১৬১০  শমসহর 

উল্যাহ 
 উল্যাস ানাতল্া   

 
  

৮৯০ শাহ জাহন ৩২১৮৮৫৭০০০২১২ তাসল্ব  উল্যাস ানাতল্া      
৮৯১ মুনিুর আল্ী ৩২১৮৮৫৭২৮১৫৩৩ ল্াল্ু  উল্যাস ানাতল্া      
৮৯২ মন্টু ষময়া ৩২১৮৮৫৭২৮১৬০৯ আঃ রষশদ   উল্যাস ানাতল্া      
৮৯৩ আফজাল্ ৩২১৮৮৫৭২৮২১৪৪ দাষনজ উল্যাহ  উল্যাস ানাতল্া      
৮৯৪ আঃ রষশদ ৩২১৮৮৫৭২৮২১৯০ রষহম  উল্যাস ানাতল্া      
৮৯৫ বাদল্ ষময়া ১৯৮৯৩২১৮৮৫৭০০০২০৫ আকামক্তি  উল্যাস ানাতল্া      
৮৯৬ শনাদী বাল্া ৩২১৮৮৫৭২৪৫০৯৫ ষিÿীুরাম দা   উল্যাস ানাতল্া      
৮৯৭ নুরম্নন্নবী ৩২১৮৮৫৭১১৮৪৫৩ জষ ম উক্তিন  উল্যাস ানাতল্া      
৮৯৮ শমা ত্মাফা ৩২১৮৮৫৭১১৮৫৫০ শমাফাজ্জল্  উল্যাস ানাতল্া      
৮৯৯ শমা সল্ম ৩২১৮৮৫৭১১৮৪৭৩ আক্তজাবর  উল্যাস ানাতল্া      
৯০০ আসনায়ারা 

শবওয়া 
৩২১৮৮৫৭২৪৫০৪৫ ষকফাসয়ত 

উল্যা 
 উল্যাস ানাতল্া   

 
  

৯০১ জষরফুল্ ৩২১৮৮৫৭২৪৫১১০ মাসল্ক উক্তিন  উল্যাস ানাতল্া      
৯০২ শাষকল্া ৩২১৮৮৫৭১১৮৬৩৪ আশাদুল্  বুরম্নঙ্গী      
৯০৩ শমািাঃ জষরনা ৩২১৮৮৫৭২৮১১৭১ হাষবজার  বুরম্নঙ্গী      
৯০৪ শমাঃ আঃ মষতন ৩২১৮৮৫৭১১৮৭১৮ শমাঃ তুফানু  বুরম্নঙ্গী      
৯০৫ শমাঃ তাসজল্ ৩২১৮৮৫৭১১৮৭৭৩ শমাঃ কষরম  বুরম্নঙ্গী      
৯০৬ শমাঃ আশাদুল্ ৩২১৮৮৫৭১১৮৬৮৯ শমাঃ এল্বার  বুরম্নঙ্গী      
৯০৭ শমাঃ জহুরম্নল্ ৩২১৮৮৫৭১১৮৬১৬ শমাঃ হাষবজার  বুরম্নঙ্গী      
৯০৮ শমাঃ এনসিার 

আল্ী 
৩২১৮৮৫৭১১৮৬৭৮ শমাঃ তুফানু 

িধান 
 বুরম্নঙ্গী   

 
  

৯০৯ ষরনা শবগম ৩২১৮৮৫৭২৮১০৬৯ শরজাউল্  বুরম্নঙ্গী      
৯১০ শমাঃ মষহদুল্ 

ই ল্াম 
৩২১৮৮৫৭২৮১৩২৮ মষরয়ম  বুরম্নঙ্গী   

 
  

৯১১ শমাঃ শরজাউল্ 
কষরম 

৩২১৮৮৫৭১১৮৭৫২ শমাঃ জষহর  বুরম্নঙ্গী   
 

  

৯১২ শমাঃ মষতয়ার 
রহমান 

৩২১৮৮৫৭২৪৪৪৫৮ আকরাম  বুরম্নঙ্গী   
 

  

৯১৩ আ াববর ৩২১৮৮৫৭১১৮৬৩৬ মষফজ উক্তিন  বুরম্নঙ্গী      
৯১৪ শমািাঃ জাষমল্া ৩২১৮৮৫৭১১৮৬৭১ শমাঃ িাম ুল্  বুরম্নঙ্গী      



শবগম  
৯১৫ শাষকল্া ৩২১৮৮৫৭০০০০৬০ শমাঃ ফষরদুল্  বুরম্নঙ্গী      
৯১৬ শমাঃ শমাজাসেল্ ৩২১৮৮৫৭২৪৪৬৯৫ আঃ ওয়াসরি  বুরম্নঙ্গী      
৯১৭ শমািাঃ শজষল্ ৩২১৮৮৫৭২৪৪৭২৫ শমাঃ মষশউর  বুরম্নঙ্গী      
৯১৮ রতন ৩২১৮৮৫৭২৪৪৪৩২  ুসরন্দ্র  বুরম্নঙ্গী      
৯১৯ শমাঃ জাহাঙ্গীর 

আল্ম 
৩২১৮৮৫৭২৮১১৯৬ শমাঃ দুল্ু  বুরম্নঙ্গী   

 
  

৯২০ শমািাঃ আক্তজরন 
শবওয়া 

৩২১৮৮৫৭২৪৪৬৩৪ শমাঃ ও মান  বুরম্নঙ্গী   
 

  

৯২১ শমািাঃ শমাসশদা 
শবগম 

৩২১৮৮৫৭২৪৪৪৯৮ শমাঃ িাইফুল্ 
ই ল্াম 

 বুরম্নঙ্গী   
 

  

৯২২ হাষদয়া ৩২১৮৮৫৭২৮৩১২১ িায়দার 
রহমান 

 িাঠান িাড়া   
 

  

৯২৩ হাষববুর রহমান ৩২১৮৮৫৭২৪৬৭৭৪ িায়দার  িাঠান িাড়া      
৯২৪ নয়ন ষময়া ৩২১৮৮৫৭২৮৩৪১০  াইদুর রহমান  িাঠান িাড়া      
৯২৫ শমািাঃ রম্নিাল্ী ৩২১৮৮৫৭২৪৬৫৪৬ শমাঃ হষববর  িাঠান িাড়া      
৯২৬ রষশদুল্ ই ল্াম ৩২১৮৮৫৭২৮৩১৬৯ শহাস ন আল্ী  িাঠান িাড়া      
৯২৭ শমাঃ আঃ 

ল্ষতফ 
৩২১৮৫৫৭২৪৪৬২৮ শমাঃ আল্তাব  িাঠান িাড়া   

 
  

৯২৮ ষদল্ ান ৩২১৮৮৫০৪৮৫৭৯০ ষদল্বর  িাঠান িাড়া      
৯২৯ িাসকায়াত ৩২১৮৮৫৭২৮৩১১৮ আক্তজবর  িাঠান িাড়া      
৯৩০ তষহদুল্ ৩২১৮৮৫৭২৪৬২১৮ তসফাজ্জাল্  িাঠান িাড়া      
৯৩১ আঃ জষল্ল্ ৩২১৮৮৫৭২৪৬৩৪৩ আরমান আল্ী  িাঠান িাড়া      
৯৩২ জাষহদুল্ ই ল্াম ৩২১৮৮৫৭২৪৬২১৬ শতাফাজ্জল্  িাঠান িাড়া      
৯৩৩ শমািাঃ 

আফরম্নজা  
৩২১৮৮৫৭২৮৩১২৩ শাহাদুল্  িাঠান িাড়া   

 
  

৯৩৪ শষফকুল্ ই ল্াম ৩২১৮৮৫৪২৮৩৩১৫ কষিম  িাঠান িাড়া      
৯৩৫ দুল্াল্ী  ৩২১৮৮৫৭২৪৬৯২২ কিু   িাঠান িাড়া      
৯৩৬ শমাঃ আষতকুর 

রহমান 
৩২১৮৮৫৭০০০২৫০ শমাঃ িামচুল্ 

মৃধা 
 িাঠান িাড়া   

 
  

৯৩৭ মাসজদা  ৩২১৮৮৫৭২৪৮৮৬০ শষফকুল্  বড়াইকাক্তন্দ      
৯৩৮ আঃ মক্তজদ 

 রকার 
৩২১৮৮৫৭২৪৮৮৯৬  ামাদ  বড়াইকাক্তন্দ   

 
  

৯৩৯ ইোংসরজ আল্ী ৩২১৮৮৫৭২২৮১১৫ আঃ কিু   বড়াইকাক্তন্দ      
৯৪০ হারম্নন ৩২১৮৮৫৭২৪৮৫৯৭ শমাঃ আল্ী  বড়াইকাক্তন্দ      



৯৪১ এমদাদুল্ হক  ৩২১৮৮৫৭২৪৮৫৮৭ শষফকুল্  বড়াইকাক্তন্দ      
৯৪২ মষমন  ৩২১৮৮৫৭২২৮১৩১ মুনিুর  বড়াইকাক্তন্দ      
৯৪৩ হায়দার ৩২১৮৮৫৭২৪৭৫৫২ এমদাদুল্  বড়াইকাক্তন্দ      
৯৪৪ এনামুল্ হক ৩২১৮৮৫৭২৪৮৮১০ আঃ গষি  বড়াইকাক্তন্দ      
৯৪৫ ফজল্ুল্ ৩২১৮৮৫৭২২৮৪০২ মষনরিী  িাষচয়ারিুর      
৯৪৬ আঃ খাসল্ক ৩২১৮৮৫৭২৪৮০৬৩ আঃ কাষফ  িাষচয়ারিুর      
৯৪৭ আফজাল্ 

শহাস ন 
৩২১৮৮৫৭০১৩৫৫৩ নাক্তজম 

শবিারী 
 িাষচয়ারিুর   

 
  

৯৪৮ বাচ্চা ৩২১৮৮৫৭২৪৮২৬৭ আগার আল্ী  িাষচয়ারিুর      
৯৪৯  সফর আল্ী ৩২১৮৮৫৭২৪৮৩৪৪ করম আল্ী  িাষচয়ারিুর      
৯৫০ মুনিুর শবিারী ৩২১৮৮৫৭২৪৮২৬৬ নুরম্নল্   িাষচয়ারিুর      
৯৫১ আঃ মক্তজদ ৩২১৮৮৫৭২২৮৩২৬ মক্তজবর 

রহমান 
 িাষচয়ারিুর   

 
  

৯৫২ আবুল্ ৩২১৮৮৫৭২২৮৩২৯ আবু তাসল্ব  িাষচয়ারিুর      
৯৫৩ শজসবদ আল্ী ৩২১৮৮৫৭২৪৮৩২৩ হজত আল্ী  িাষচয়ারিুর      
৯৫৪ আফজাল্ শশখ ৩২১৮৮৫৭২৪৭১২০ আষল্ শশখ  ঝইল্তল্া      
৯৫৫ ষশউল্ী ৩২১৮৮৫৭২৪৭১২২ মুোংল্ু ষময়া  ঝইল্তল্া      
৯৫৬  ুন্দরী শবগম ৩২১৮৮৫৭০০০১৮৩ আসতায়ার 

শহাস ন 
 ঝইল্তল্া   

 
  

৯৫৭  ম্পা শবগম ৩২১৮৮৫৭২৪৭২১৮ শমাঃ শাজাহান  ঝইল্তল্া      
৯৫৮ নষববর ৩২১৮৮৫৭১১৬৩৩৪ শুটকু  ও মাসনর 

িাড়া 
  

 
  

৯৫৯ আসনায়ারা  ৩২১৮৮৫৭১১৬৫৩৩ আিাতন  ও মাসনর 
িাড়া 

  
 

  

৯৬০ আসবদা ৩২১৮৮৫৭০০০০০২ শিাল্াই  ও মাসনর 
িাড়া 

  
 

  

৯৬১ আসনায়ারা ৩২১৮৮৫৭১১৬৯২৯ আফিার  ও মাসনর 
িাড়া 

  
 

  

৯৬২ আঃ রাজ্জাক  ৩২১৮৮৫৭১১৬৩৩৫ মক্তজবর  ও মাসনর 
িাড়া 

  
 

  

৯৬৩ কষহনুর ৩২১৮৮৫৭১১৬১০০ আবুল্ কাসশম  ও মাসনর 
িাড়া 

  
 

  

৯৬৪ বুল্ু ৩২১৮৮৫৭১১৬৬৬৩ তান্দ্রা  ও মাসনর 
িাড়া 

  
 

  

৯৬৫ শ সকন্দার  ৩২১৮৮৫৭১১৬৭১৯ জাহা বক   ও মাসনর 
িাড়া 

  
 

  



৯৬৬ আনিার ৩২১৮৮৫৭১১৬২৪৭ নবাব আল্ী  ও মাসনর 
িাড়া 

  
 

  

৯৬৭ রষশদুল্ ৩২১৮৮৫৭১১৬৫৪১ মষনয়া  ও মাসনর 
িাড়া 

  
 

  

৯৬৮ আজাদুল্ ৩১২৮৮৫৭১১৬৫২৭ শিাদাল্  ও মাসনর 
িাড়া 

  
 

  

৯৬৯ ক্তজল্স্নাল্ ৩২১৮৮৫৭১১৬৬০৫ মষহরা  ও মাসনর 
িাড়া 

  
 

  

৯৭০ কাসশম ৩২১৮৮৫৭১১৬৩৪৩ িাতানু  ও মাসনর 
িাড়া 

  
 

  

৯৭১ শাষহনুর  ৩২১৮৮৫৭০০০৪৫৭ শমাবারক 
আল্ী 

 ও মাসনর 
িাড়া 

  
 

  

৯৭২ শদসল্ায়ার ৩২১৮৮৫৭১১৬১১৫ শমাবারক  ও মাসনর 
িাড়া 

  
 

  

৯৭৩ নুরম্নজ্জামান ৩২১৮৮৫৭১১৬৭৩১ তিষল্ম  ও মাসনর 
িাড়া 

  
 

  

৯৭৪ আঃ রষহম ৩২১৮৮৫৭১১৬৭৬১ নুরম্নল্  ও মাসনর 
িাড়া 

  
 

  

৯৭৫ ইনামুল্ হক ৩২১৮৮৫৭২৮০৬৭২ হাষল্ম  ও মাসনর 
িাড়া 

  
 

  

৯৭৬ জাহাঙ্গীর আল্ম ৩২১৮৮৫৭১১৬২৮১ মক্তজবর  ও মাসনর 
িাড়া 

  
 

  

৯৭৭ ষমন্টু ষময়া ৩২১৮৮৫৭১১৬২৬৯ হায়দার আল্ী  ও মাসনর 
িাড়া 

  
 

  

৯৭৮ শরক্তজয়া ৩২১৮৮৫৭১১৬৮২৯ ফজল্ হক  ও মাসনর 
িাড়া 

  
 

  

৯৭৯ শগাল্ািী ৩২১৮৮৫৭১১৬৮৪৪৯ মজনু  ও মাসনর 
িাড়া 

  
 

  

৯৮০ মক্তজরন ৩২১৮৮৫৭১১৬৮৪৬ শমামত্মাজ 
আল্ী 

 ও মাসনর 
িাড়া 

  
 

  

৯৮১ নইম ৩২১৮৮৫৭১১৬৮২৪  ুটকু  ও মাসনর 
িাড়া 

  
 

  

৯৮২ শমাশারফ  ৩২১৮৮৫৭১১৬৭০১ শমা সল্ম  ও মাসনর 
িাড়া 

  
 

  

৯৮৩ ইয়াষিন আল্ী্ ৩২১৮৮৫৭১১৬৪৩৫ এমত্মাজ 
আল্ী 

 ও মাসনর 
িাড়া 

  
 

  

৯৮৪ তিষল্ম ৩২১৮৮৫৭১১৬৮২৯ শহাস ন আল্ী  ও মাসনর 
িাড়া 

  
 

  

৯৮৫ মাহাবুব ৩২১৮৮৫৭১১৬৬৬৫ শমাজাম  ও মাসনর 
িাড়া 

  
 

  



৯৮৬ আমজাদ ৩২১৮৮৫৭১১৬৩৩১ নবাব আল্ী  ও মাসনর 
িাড়া 

  
 

  

৯৮৭ শষফকুল্ ৩২১৮৮৫৭০০০০০২ জসবদ আল্ী  ও মাসনর 
িাড়া 

  
 

  

৯৮৮ হাষমদুল্ ৩২১৮৮৫৭১১৬০৬৫ শমাবারক 
আল্ী 

 ও মাসনর 
িাড়া 

  
 

  

৯৮৯ আসফল্া  ৩২১৮৮৫৭১১৬১১৯ মষমনুল্  ও মাসনর 
িাড়া 

  
 

  

৯৯০ শষফকুল্ ৩২১৮৮৫৭১১৬০৯৪ নাসির  ও মাসনর 
িাড়া 

  
 

  

৯৯১ শজা না ৩২১৮৮৫৭১১৬০৫৮ িষবর  ও মাসনর 
িাড়া 

  
 

  

৯৯২ ষতথী শবগম ৩২১৮৮৫৭১১৭৬০৪ ওয়াসহদুল্   তীতল্া      
৯৯৩ শগাল্াম ৩২১৮৮৫৭১১৭১৯৯ উমর শহাস ন   তীতল্া      
৯৯৪ িষহম উক্তিন ৩২১৮৮৫৭১১৭৬৬৩ ইউ ুফ আল্ী   তীতল্া      
৯৯৫ হাসজরা শবগম ৩২১৮৮৫৭১১৭৭০৬ একরাম আল্ী   তীতল্া      
৯৯৬ শাহ জাহান 

শশখ 
৩২১৮৮৫৭১১৭৭৬৩ িষহর   তীতল্া   

 
  

৯৯৭ িাইদা শবগম ৩২১৮৮৫৭১১৭৬১৫ মুনিুর আল্ী   তীতল্া      
৯৯৮ রষবউল্ ৩২১৮৮৫৭১১৭১০৪ মষফজ   তীতল্া      
৯৯৯ আঃ বারী ৩২১৮৮৫৭১১৭৬৪৫ আববা    তীতল্া      
১০০০ আঙু্গর শবগম ৩২১৮৮৫৭১১৭০০১ হাসমদ আল্ী   তীতল্া      
১০০১ িাষখ ৩২১৮৮৫৭১১৭২৪২ রষফকুল্ 

ই ল্াম 
  তীতল্া   

 
  

১০০২ বষদউজ্জামান 
শশখ 

৩২১৮৮৫৭১১৭৬০১  াসহব আল্ী   তীতল্া   
 

  

১০০৩ শষহদা শবগম ৩২১৮৮৫৭১১০০০৪ আষশকুল্ 
ই ল্াম 

  তীতল্া   
 

  

১০০৪ শমসহরম্নন 
শবগম 

৩২১৮৮৫৭১১৭৬১৮ আবুল্ কাসশম   তীতল্া   
 

  

১০০৫ আক্তজর শহাস ন ৩২১৮৮৫৭১১৬৮২২ মষনক উল্যাহ   তীতল্া      
১০০৬ ষনজাম ৩২১৮৮৫৭১১৭৭৪৮ িষহর   তীতল্া      
১০০৭ দুল্ু ৩২১৮৮৫৭১১৭২১৩ নুরম্নল্ ই ল্াম   তীতল্া      
১০০৮ মাহাফুজা ষশষর ৩২১৮৮৫৭২৪২৭২১ শাষহনুর  অনমত্মিুর      
১০০৯ আঃ  ামাদ ৩২১৮৮৫৭২৮২৭৫৩ বষির উক্তিন   রামনগর      
১০১০ আষমর শহাস ন ৩২১৮৮৫৭২৯৮৬ আঃ আক্তজজ  রামনগর      



১০১১ উসে কুল্িুম ৩২১৮৮৫৭০০০৩৯ আষতকুর 
রহমান 

 রামনগর   
 

  

১৩০৮ শমাঃ শষহদুল্ 
ই ল্াম 

৩২১৮৮৫৭২৪৫৪৫৮ শমাঃকষিল্ 
উক্তিন 

 উল্যাস ানাতল্া   
 

  

১৩০৯ শমাঃরষফকুল্ 
ই ল্াম 

৩২১৮৮৫৭২৪৫০৬৪ মৃতঃ ইব্রাষহম  উল্যাস ানাতল্া   
 

  

১৩১০ শমাঃ মষির 
উক্তিন 

৩২১৮৮৫৭৪৪১৩২ বাশত উল্যা   বুরম্নষঙ্গ   
 

  

১৩১১ শমািাঃ ষবল্ষকি ৩২১৮৮৫৭৪৫৮৩৩ আঃ মাসল্ক 
উল্যা 

 উল্যাস ানাতল্া   
 

  

১৩১৪ শমাঃ িায়দার 
রহমান  

৩২১৮৮৫৭২৪৫৯৬০ আজগর আল্ী  উল্যাস ানাতল্া   
 

  

১৩১৮ রষশদা ৩২১৮৮৫৭২৪৬৯৭৮ আঃ ওয়াসরজ  উল্যাস ানাতল্া      
১৩২২ আঞ্জয়ুারা ৩২১৮৮৫৭০০০০০৭ শাহ জাহান  উল্যাস ানাতল্া      
১৩২৩ িাষম ৩২১৮৮৫৭২৪৫২০৭ আসয়ন উক্তিন  উল্যাস ানাতল্া      
১৩২৪ চায়না শবগম ৩২১৮৮৫৭২৪৫২৮৩ আঃ মক্তজদ  উল্যাস ানাতল্া      
১৩২৮ হযরত আল্ী ৩২১৮৮৫৭২৮২০১৩ রফাসয়ত উল্যা  উল্যাস ানাতল্া      
১৩২৯ রম্নষফয়া ৩২১৮৫৭২৮৪৩৩২২ আষমর উক্তিন  উল্যাস ানাতল্া      
১৩৩০ রাসশল্ ৩২১৮৮৫৭০০০০৯৯ আঃবারী  উল্যাস ানাতল্া      
১৩৩১ শজসল্খা শবগম ৩২১৮৮৫৭২৪৪৯১২ শমাত্তাসল্ব 

শহাস ন 
 িাঠানিাড়া   

 
  

১৩৩২ আক্তজর উক্তিন ৩২১৮৮৫৭২৮৩৩০৮ আব্দলু্  িাঠানিাড়া      
১৩৩৪ শ্রীমষত বীনা 

রানী 
৩২১৮৮৫৭২৪৪৪৪০ িবানী  বুরম্নষঙ্গ   

 
  

১৩৩৫  ষহদা শবগম ৩২১৮৮৫৭১১৮৫৩৬ কাসদর আল্ী  িাঠানিাড়া      
১৩৩৬  াল্াম শবিারী ৩২১৮৮৫৭১১৮৫৩৭ ষরয়াজ উক্তিন  উল্যাস ানাতল্া      
 


