
 

ক্রমিক 
নং 

পমিবাি প্রধাননি নাি ও এআইমি নং মপতাি/স্বািীি নাি পপশা ঠিকানা প াক্তাি পিাবাইল 
নং 

১িবাি মবতিনেি 
তামিখ 

২য় বািমবতিনেি 
তামিখ 

তৃয় বাি 
মবতিনেি 
তামিখ 

িন্তবয 

০১ ০২  ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ ০৯ ১০ 
1.  শ্রী িানিন্দ দাস ৩২১৮০৮৫০৮৯৩৫৭ িৃত িানেন্দ দাস কৃমি দঃ সাথমলয়া      

2.  পিাঃ পসনকন্দাি ৩২১৮০৮৫০৮০৮৩৮ গিত উলযা কৃমি বাাঁ শহাটী      

3.  পিাঃ এিশাদ ৩২১৮০৮৫০০৮৯২২৯ আঃ বািী মদনিেুি উঃ সাথমলয়া      

4.  পিাছাঃ িিতাে ৩২১৮০৮৫০৮৭৩৫২ িৃত কামছি উমিন কৃমি কচুয়া      

5.  পিাঃ িমেবি ৩২১৮০৮৫০৮৪২৬৫ িৃত িইচ উমিন মদনিেুি পগামবন্দ      

6.  পিাঃ এনািুল ৩২১৮০৮৫০৮৫৩৫৭ আঃ িমেদ মদনিেুি পগামবন্দ      

7.  পিাঃ লাল মিয়া ৩২১৮০৮৫০৮৪৬৫২ ইমনেল মদনিেুি পগামবন্দ      

8.  পিাঃ পিাসত্মফা আকন্দ ৩২১৮০৮৫০৯৩৮৪৯ পিাঃ িমেবি মদনিেুি পগামবন্দ      

9.  পিাছাঃ কমহনুি ৩২১৮০৮৫০০০০১১৭ পিাঃ তানলব গৃমহনী কচুয়া      

10.  পিাছাঃ হামিদা ৩২১৮০৮৫০৯৯৩৬০ িৃত িেব গৃমহনী কচুয়া      

11.   পিাছাঃ বামছিন ৩২১৮০৮৫০৮৬৯৯০ পিাঃ ইছাহাক গৃমহনী কচুয়া      

12.  পিাছাঃ আনবদা ৩২১৮০৮৫০৮৫৩৭২ হায়দাি িহিান গৃমহনী কচুয়া      

13.  পিাছাঃ কাকমল ৩২১৮০৮৫০৮৬৬০৯৭ িৃত এিশাদ িন্ডল গৃমহনী বাাঁ শহাট      

14.  পিাছাঃ মনলুফা ৩২১৮০৮৫০৮৬১১১ িৃত ফেল হক গৃমহনী বাাঁ শহাট      

15.  পিাঃ ইমিস ৩২১৮০৮৫০৮৫৮৪৮ সিত উলস্না কৃমি কচুয়া      

16.  পিাঃ সািসুল হক ৩২১৮০৮৫০৮৬৫০২ িৃত মিঘি উমিন কৃমি কচুয়া      

17.  পিাঃ ছানবদ আলী ৩২১৮০৮৫০৮৫৪৩৪ িৃত িনয়ে উমিন কৃমি কচুয়া      

18.  পিাঃ দুদু মিয়া ৩২১৮০৮৫০৮৭৭৩৯ পছাবাহান কৃমি কচুয়া      

19.  পিাছাঃ িঞু্জয়ািা ৩২১৮০৮৫০৯৯৩৩৭  পিোউল গৃমহনী উঃ সাথমলয়া      

20.  পিাছাঃ িানেদা ৩২১৮০৮৫০৮৭০৪১ দুলু মদনিেুি কচুয়া      

21.  পিাঃ ছানয়দ আলী ৩২১৮০৮৫০৯৪১৮৪ িৃত. ফনয়ে উমিন কৃমি উঃ সাথমলয়া      

22.  পিাছাঃ কমহনুি ৩২১৮০৮৫০০০১২৭ তানলব গৃমহনী কচুয়া      

23.  পিাছাঃ মফনিাো ৩২১৮০৮৫০৮৭৮৯২ আবু তানলব গৃমহনী কচুয়া      

24.  পিাঃ িমেবি ৩২১৮০৮৫০৮৬৫৩৮ গফুি পবপািী কৃমি কচুয়া      



 

25.  পিাছাঃ ছমকনা ৩২১৮০৮৫০৮৪১৮০ িইি গৃমহনী পগামবন্দ      

26.  পিাছাঃ আমবিন ৩২১৮০৮৫০৮৮৪৪৭ আঃ ছাত্তাি গৃমহনী উঃ সাথমলয়া      

27.  পিাঃ মবশু মিয়া ৩২১৮০৮৫০৯৯২০১ আকবি মদনিেুি উঃ সাথমলয়া      

28.  পিাঃ ছায়দাি িহিান ৩২১৮০৮৫০৮৫৩৭১ আকবি আলী মদনিেুি কচুয়া      

29.  পিাছাঃ পসা াগী ৩২১৮০৮৫০৮৬৭৪৪ িাহাবুি গৃমহনী কচুয়া      

30.  পসনকন্দাি ৩২১৮০৮৫০৮০৮৩৮ গিত উলস্না কৃমি বাশহাট      

31.  পিাঃ হুিায়ন কমবি ৩২১৮০৮৫০০০১৩০ পিোউল কমিি কৃমি প ামগপাড়া      

32.  পিাঃ িহামফল ৩২১৮০৮৫০৮৭৭১৪ বমদ োিান কৃমি কচুয়া      

33.  পিাঃ নুিম্নল পশখ ৩২১৮০৮৫০৯০৪৪৯ িৃত পহানসন আলী মদনিেুি দঃ সাথমলয়া      

34.  পিাঃ েয়নাল ৩২১৮০৮৫০৮৪৪১৪ পতাফাউলস্না কৃমি পগামবন্দ      

35.  পিাঃ িহমসন ৩২১৮০৮৫০৮৮৪৩১ িৃত সানহব আলী কৃমি উঃ সাথমলয়া      

36.  পিাঃ মফেু ৩২১৮০৮৫০৬১৮৪১৩ পোনবদ আলী কৃমি বাশহাটা      

37.  পিাঃ আমফফুল ৩২১৮০৮৫০০০২১৬ আকবি কৃমি উঃ সাথমলয়া      

38.  পিাঃ আয়নাল ৩২১৮০৮৫০৮৫০৫৭ িৃত তমিে মদনিেুি পগামবন্দ      

39.  পিাছাঃ খুমক ৩২১৮০৮৫০৮৪৫১৬ িমফেল গৃমহনী পগামবন্দ      

40.  পিাছাঃ শমিফা ৩২১৮০৮৫০৮৫৪৪৫ পগালাি পিাসত্মফা গৃমহনী পগামবন্দ      

41.  পিাছাঃ িইফুল ৩২১৮০৮৫০৮৪৫৯৮ কানশি গৃমহনী পগামবন্দ      

42.  পিাছাঃ েমিনা ৩২১৮০৮৫০০০০০৩ িয়াে গৃমহনী পগামবন্দ      

43.  পিাঃ পখাকা মিয়া ৩২১৮০৮৫০ বাবি আলী কৃমি কচুয়া      

44.  পিাঃ বাদশা ৩২১৮০৮৫০৯৮৫৯০ পখেু কৃমি বাশহাটা      

45.  পিাঃ নেিম্নল ৩২১৮০৮৫০৯৮৫৮৪ িয়ােু কৃমি বাশহাটা      

46.  আশিাফ  ৩২১৮০৮৫০৮৮০০৯ িহামসন কৃমি উত্তি সাথমলয়া      

47.  আনতায়াি ৩২১৮০৮৫০৯৩৯০৮ িৃত আসতউলস্না মদনিেুি প ামগপাড়া      

48.  িমশউি িহিান ৩২১৮০৮৫০০০১৭৪ আমেবি িহিান মদনিেুি পগামবন্দ      

49.  পিাঃ ফনয়ে উমিন ৩২১৮০৮৫০৯৯১২৭ পগন্দা পশখা কৃমি উঃ সাথমলয়া      

50.  পিাঃ আকবি আলী ৩২১৮০৮৫০৮৪৩৩৭ ছইদালী মদনিেুি পগামবন্দ      

51.  পিাছাঃ পিনহিন ৩২১৮০৮৫০৮৪৫২০ পিাোি িন্ডল গৃমহনী পগামবন্দ      

52.  পিাছাঃ আনবদা ৩২১৮০৮৫০৮৫৫৬৮ কমবি গৃমহনী পগামবন্দ      



 

53.  পিাছাঃ পিানশেদা ৩২১৮০৮৫০৮৫৪২৮ ওবাইদুল গৃমহনী পগামবন্দ      

54.  পিাঃ আঃ েমলল ৩২১৮০৮৫০৮৪১৭১ ফািাে মদনিেুি বাশহাটা      

55.  পিাঃ আমেোি ৩২১৮০৮৫০৮৪১৫৫ শওকত পহানসন মদনিেুি পগামবন্দ      

56.  পিাছাঃ কুলছুি ৩২১৮০৮৫০৮৪১৫৪ িৃত আনয়ন গৃমহনী পগামবন্দ      

57.  পিাঃ মলটন ৩২১৮০৮৫০০০২৬৯ িৃত আনয়ন মিয়া মদনিেুি পগামবন্দ      

58.  ছমবিন ৩২১৮০৮৫০৯৮৫৪০ িননছি গৃমহনী বাশহাটা      

59.  ছমবলাল ৩২১৮০৮৫০৮৭৮২৮ পিবলাল িাি মদনিেুি কচুয়া      

60.  পিাঃ হুিিুদ উলস্না ৩২১৮০৮৫০৮৯০৭২ আসিত উলস্না কৃমি উঃ সাথমলয়া      

61.  োহাঙ্গীি আলি ৩২১৮০৮৫০৮৮০১২ আবু বক্কি মসমিক মদনিেুি উঃ সাথমলয়া      

62.  সনু্ট ৩২১৮০৮৫০৮৬৭৪১ তািাপন কৃমি কচুয়া      

63.  পিোউল ৩২১৮০৮৫০৫৮২২৪ আঃ হামিদ কৃমি উঃ পগামবন্দ      

64.  েহুিম্নল ৩২১৮০৮৫০৯৯৪৪৯ ছাত্তাি কৃমি উঃ সাথমলয়া      

65.  আঃ িমহি ৩২১৮০৮৫০৮৭৪৪১ আঃ েমলল মদনিেুি কচুয়া      

66.  পসানি লাল ৩২১৮০৮৫০৮৬৭৬৯ োনামক কৃমি কচুয়া      

67.  পসনকন্দাি ৩২১৮০৮৫০৮৭৩৮ িৃত পিাহাম্মদ আলী কৃমি কচুয়া      

68.  সানেদা ৩২১৮০৮৫০৮৪৫২৭ কািাল গৃমহনী বাশহাটা      

69.  ইউসুব িন্ডল ৩২১৮০৮৫০৮৬৮৫৯ হাসান কৃমি কচুয়া      

70.  আবুল পহানসন ৩২১৮০৮৫০৮৮১০৭ িৃত আবুল পখক কৃমি উঃ সাথমলয়া      

71.  মিোনুি ৩২১৮০৮৫০৮৪৯১৪ দবি আলী কৃমি পগামবন্দ      

72.  শানহব ৩২১৮০৮৫০০০১৩৪ কমফল কৃমি পগামবন্দ      

73.  আকমলিা ৩২১৮০৮৫০৮৮৭৯৭ আোহাি গৃমহনী উঃ সাথমলয়া      

74.  শ্রী হনিন্দনাথ ৩২১৮০৮৫০৯২৯৯৬ লÿে কৃমি উঃ সাথমলয়া      

75.  হামিদুল ৩২১৮০৮৫০৯০২৪৭ িৃত এলাচ উমিন মদনিেুি দঃ সাথমলয়া      

76.  কানশি ৩২১৮০৮৫০৮৮৯৯৭ িৃত আফসাি মদনিেুি উঃ সাথমলয়া      

77.  পিাঃ িমতয়াি ৩২১৮০৮৫০৯৯১১৬ িৃত বানছি মদনিেুি উঃ সাথমলয়া      

78.  লাইমল ৩২১৮০৮৫০৮৯৯০ িৃত িাো মিয়া গৃমহনী দঃ সাথমলয়া      

79.  আমবউল ইসলাি ৩২১৮০৮৫০০০০০৯ িৃত আবুল কানেি কৃমি উঃ সাথমলয়া      

80.  পিাছাঃ শানহনা ৩২১৮০৮৫০৮৪৫৪৫ আবু তানহি গৃমহনী পগামবন্দ      



 

81.  পিাঃ আোহাি ৩২১৮০৮৫০৮৮১১৩ িৃত েমলল উমিন মদনিেুি উঃ সাথমলয়া      

82.  আঃ িমেদ ৩২১৮০৮৫০৮৬৩৪৯ িানলক কৃমি পগামবন্দ      

83.  শ্রী সুবল চন্দ্র ৩২১৮০৮৫০৮৪৮৬৭ েগবনু্দ কৃমি পগামবন্দ      

84.  পিাঃ বুলু ৩২১৮০৮৫০৮৮০৬৮ িৃত আবুল কানশি কৃমি উঃ সাথমলয়া      

85.  পিাঃ ফেলুল ৩২১৮০৮৫০৮৮৩০৯২ িমছি কৃমি উঃ সাথমলয়া      

86.  পিাঃ হানতি ৩২১৮০৮৫০০০০৯৭ েমহি কৃমি উঃ সাথমলয়া      

87.  পিাঃ িমতয়াি ৩২১৮০৮৫০৮৬৪৮৬ পিাখনলছ কৃমি কচুয়া      

88.  পিাঃ শমহদুল ৩২১৮০৮৫০৪৭৫৬৯ আসিত আলী কৃমি কচুয়া      

89.  পিাঃ িমফকুল ৩২১৮০৮৫০৮৬০৭১ িয়নাল কৃমি বাশহাট      

90.  পিাঃ আোদুল ৩২১৮০৮৫০৯৮৫৪৪ খানদি কৃমি বাশহাট      

91.  পিাছাঃ পেনলখা ৩২১৮০৮৫০৮৫৭৭৮ আমেোি গৃমহনী বাশহাট      

92.  পিাছাঃ পববী পবগি ৩২১৮০৮৫০০০০৫৭ িমেবি গৃমহনী বাশহাট      

93.  পিাঃ আফছাি ৩২১৮০৮৫০৮৭২৭৫ পসানলিান কৃমি উঃ সাথমলয়া      

94.  পিাঃ দুলু মিয়া ৩২১৮০৮৫০৯৪১৯৭ শফানয়ত কৃমি প াগীপাড়া      

95.  পিাছাঃ আফিম্নো ৩২১৮০৮৫০৮৫২৬২ শুকুি গৃমহনী পগামবন্দ      

96.  পিাঃ আননায়াি ৩২১৮০৮৫০০০৩৬৮ পতাফাউলস্না কৃমি পগামবন্দ      

97.  আোহাি ৩২১৮০৮৫০৮৭৪৪৩ িৃত আঃ েমলল মদনিেুি কচুয়া      

98.  আলতাফুল ৩২১৮০৮৫০৯৮৩৬২ সুিম্নে গৃমহনী উঃ সাথমলয়া      

99.  িধু মিয়া ৩২১৮০৮৫০৮৮৯৭৭ বাবি আলী কৃমি উঃ সাথমলয়া      

100.  িুকুল ৩২১৮০৮৫০৮৫২৪৩ সুিম্নজ্জািান কৃমি উঃ সাথমলয়া      

101.  এনািম্নল ৩২১৮০৮৫০৮৫০২৩ িৃত আলাপ উমিন কৃমি উঃ সাথমলয়া      

102.  শাহ আলি ৩২১৮০৮৫০৮৯১৩০ আমিি কৃমি উঃ সাথমলয়া      

103.  আমেে ৩২১৮০৮৫০৮৭৮০৯ পিাফাজ্জল কৃমি কচুয়া      

104.  আঃ আমেে ৩২১৮০৮৫০৮৪৫৫৫ ছািছুল কৃমি পগামবন্দ      

105.  শ্রী পচংটুিােকি ৩২১৮০৮৫০৮৬৭৬০ িাি িাউিা মদনিেুি কচুয়া      

106.  পিাছাঃ আনিনা ৩২১৮০৮৫০৮৭৮০৭ পিাঃ পিাফাজ্জল গৃমহনী কচুয়া      

107.   পিাঃ আঃ হাই ৩২১৮০৮৫০০০০০১ পিাঃ পিাোহাি কৃমি উঃ সাথমলয়া      

108.   পিাছাঃ মপয়ািা ৩২১৮০৮৫০৯৫৪৭৮ আনািম্নল গৃমহনী উঃ সাথমলয়া      



 

109.  পিাছাঃ পগালাপী ৩২১৮০৮৫০৮৪১০০ ছানবদ আলী গৃমহনী পগামবন্দ      

110.  শ্রী অমেত চন্দ্র বিেন ৩২১৮০৮৫০৯২৯১৯ িৃত নি হমি মদনিেুি উঃ প াগীপাড়া      

111.  পিাঃ সােু মিয়া ৩২১৮০৮৫০৯৩৫০৯ িকবুল মদনিেুি উঃ প াগীপাড়া      

112.  পিাঃ আঃ ওয়ানহদ ৩২১৮০৮৫০৯৩১৫১ আমেোি কৃমি উঃ প াগীপাড়া      

113.  পিাঃ আশিাফুল ৩২১৮০৮৫০৯৩২৪৫ িৃত কামছি উমিন কৃমি উঃ প াগীপাড়া      

114.  পিাঃ মলটন মিয়া ৩২১৮০৮৫০৯৩৯০৩ আবু তানলব কৃমি উঃ প াগীপাড়া      

115.  পিাঃ শমহদুল ৩২১৮০৮৫০০০০০৫ আইেল কৃমি উঃ সাথমলয়া      

116.  পিাঃ আঃ িউফ ৩২১৮০৮৫০৯১৯৩৬৯ আবু্দল কুিুস মদনিেুি উঃ সাথমলয়া      

117.  পিাঃ িমশউি ৩২১৮০৮৫০০০০০৫ আবুল কৃমি উঃ সাথমলয়া      

118.  পিাছাঃ মগমন ৩২১৮০৮৫০৮৫১২৪ পিনছি কৃমি পগামবন্দ      

119.  পিাঃ আয়নাল ৩২১৮০৮৫০০০১৪৭ মকনু কৃমি পগামবন্দ      

120.  পিাঃ শমহদুল ৩২১৮০৮৫০৮৪৫৯৩ হানফে কৃমি পগামবন্দ      

121.  পিাঃ হানবে ৩২১৮০৮৫০৮৪৫৯২ পিনছি কৃমি পগামবন্দ      

122.  আশিাফুল ৩২১৮০৮৫০৮৪৬৬০ আবু বক্কি কৃমি সাঘাটা      

123.  পিাছাঃ িানসদা ৩২১৮০৮৫০৮৮১৯৭ আিোদ গৃমহনী সাঘাটা      

124.  পিাছাঃ মিিা ৩২১৮০৮৫০০৮৮৯৩ আনািম্নল গৃমহনী সাঘাটা      

125.  পিাঃ আবু্দল িান্নান ৩২১৮০৮৫০৯৮৭১৯ আবু বক্কি কৃমি সাঘাটা      

126.  নুি োহান ৩২১৮০৮৫০৮৫২৬৫ এখলাছ গৃমহনী পগামবন্দ      

127.  আমনছুি ৩২১৮০৮৫০৮৯১৯০ আলি কৃমি সাঘাটা      

128.  েহুিা ৩২১৮০৮৫০৯০৩০৯ তােু গৃমহনী সাঘাটা      

129.  তািা ৩২১৮০৮৫০৯০৩১৮ আবু্দল িমত কৃমি সাঘাটা      

130.  পিাখনলছ ৩২১৮০৮৫০৯০৪১৮ পখাদা বকস কৃমি সাঘাটা      

131.  বুলবমত ৩২১৮০৮৫০৮৬৭৮৩ শািু লাল গৃমহনী কচুয়া      

132.  চন্দ্র  ানু ৩২১৮০৮৫০৮৪১৬৯ ফময়ি উমিন গৃমহনী পগামবন্দ      

133.  পছাবাহান ৩২১৮০৮৫০৮৮৫২৭ ইছিাইল কৃমি উঃ সাথমলয়া      

134.  দুলাল ৩২১৮০৮৫০৮৬৭৩৭ তািাপদ কৃমি কচুয়া      

135.  শাহ আলি ৩২১৮০৮৫০৮৯১৩৭ ইমলি কৃমি উঃ সাথমলয়া      

136.  িওশানািা ৩২১৮০৮৫০৮৪৪৬৪ সাগি গৃমহনী পগামবন্দ      



 

137.  পিানশেদা ৩২১৮০৮৫০৮৫৭৩৫ ছফি আলী গৃমহনী বাাঁ শহাটা      

138.  মবেলী ৩২১৮০৮৫০০০০২১ আমনছুি গৃমহনী পগামবন্দ      

139.  ছাত্তাি ৩২১৮০৮৫০৮৬৬২৩ ইনছুল কৃমি কচুয়া      

140.  খানলদা ৩২১৮০৮৫০৯৪০৬৩ শমহদুল গৃমহনী কচুয়া      

141.  নুিন্নবী ৩২১৮০৮৫০২২০২৩৩ বমছি কৃমি কচুয়া      

142.  নেিম্নল ৩২১৮০৮৫০৮৫৪১২ ছাত্তাি কৃমি পগামবন্দ      

143.  পগালাি ৩২১৮০৮৫০০০০১০৮ হানছন কৃমি পগামবন্দ      

144.  িমেবি ৩২১৮০৮৫০৮৮৮০২ শামফ কৃমি সাথমলয়া      

145.  িান্নান ৩২১৮০৮৫০৮৪২৫৭ মেয়ািত কৃমি পগামবন্দ      

146.  সানহিা ৩২১৮০৮৫০৮৪৬৭২ আবুল গৃমহনী পগামবন্দ      

147.  কাঞ্চন ৩২১৮০৮৫০৯৩৫৮২ িেদাি গৃমহনী পগামবন্দ      

148.  মিনা ৩২১৮০৮৫০০০০৭৯ প ালা গৃমহনী কুচয়া      

149.  শমহদা ৩২১৮০৮৫০৯৩৩৩৭ িমফকুল গৃমহনী বাাঁ শহাটা      

150.  েহুিম্নল ৩২১৮০৮৫০৮৮৭৫৩ প ািি কৃমি সাথমলয়া      

151.  িামেদা ৩২১৮০৮৫০৮৮৮৪৫ হামিদুল গৃমহনী সাথমলয়া      

152.  মবলমকস ৩২১৮০৮৫০৯২৬৪৫ এলাছ গৃমহনী কচুয়া      

153.  খুমক িানী ৩২১৮০৮৫০৮৬৭৭৭ েয়নাল গৃমহনী কচুয়া      

154.  িমহিা পবগি ৩২১৮০৮৫০৯৮৬৬৪ বাবু মিয়া গৃমহনী কচুয়া      

155.  িানশদা ৩২১৮০৮৫০৯৩৫৮৩ আইয়ুব গৃমহনী কচুয়া      

156.  ছমকনা ৩২১৮০৮৫০৪৫৮২৭৫ ইসিাইল গৃমহনী কচুয়া      

157.  তাছমলিা ৩২১৮০৮৫০০০১৭৫ নেিম্নল গৃমহনী কচুয়া      

158.  িমিয়ি ৩২১৮০৮৫০৮৫৬৬২ আনয়ন উমিন গৃমহনী কচুয়া      

159.  েহুিা ৩২১৮০৮৫০৮৫৭৬৩ িধু মিয়া গৃমহনী কচুয়া      

160.  নাদু ৩২১৮০৮৫০৮৮৭৩০ আবু বক্কি কৃমি বাাঁ শহাটা      

161.  সানেদা ৩২১৮০৮৫০৮৭৯৭৫ িমফকুল গৃমহনী সাথমলয়া      

162.  পগালাি ৩২১৮০৮৫০৮৬৬১৫ আইনুমিন কৃমি কচুয়া      

163.  সুকনী ৩২১৮০৮৫০৮৭৯৬৩ আছান গৃমহনী সাথমলয়া      

164.  িমেনুি ৩২১৮০৮৫০৮৮২০৪ িান্নান কৃমি সাথমলয়া      



 

165.  িয়না ৩২১৮০৮৫০৮৫৬৫১ আঃ িাজ্জাক গৃমহনী বাাঁ শহাটা      

166.  পফমি ৩২১৮০৮৫০৮৮১৯৯ তািা গৃমহনী সাথমলয়া      

167.  পিামেনা ৩২১৮০৮৫০৮৯১৫৫ আমেি গৃমহনী সাথমলয়া      

168.  িিতা ৩২১৮০৮৫০৮৪৪৭৩ হান্নান গৃমহনী  িতখালী      

169.  হামসনা ৩২১৮০৮৫০৯২৬১০ হািম্নন গৃমহনী প াগীপাড়া      

170.  িীি পহানসন ৩২১৮০৮৫০৯৯৮২৪ সানু কৃমি সাথমলয়া      

171.  পফিনদৌস ৩২১৮০৮৫০৮৮৪৮৩ চানু্দ কৃমি সাথমলয়া      

172.  মবপুল ৩২১৮০৮৫০০০০০২ ইউসুফ কৃমি সাথমলয়া      

173.  শযািলাই ৩২১৮০৮৫০৮৫২৬৯ হায়দাি গৃমহনী  িতখালী      

174.  িমনিম্নজ্জািান ৩২১৮০৮৫০৪৫৮০০৩ আনছাি কৃমি সাথমলয়া      

175.  োমিিন ৩২১৮০৮৫০৮৫৬৭১ বেলাি গৃমহনী বাাঁ শহাটা      

176.  িমেদা ৩২১৮০৮৫০৮৫৮৫৩ আোদুল গৃমহনী বাাঁ শহাটা      

177.  অমনল চন্দ্র ৩২১৮০৮৫০৯৩২৯৫ পগাপাল চন্দ্র কৃমি প াগীপাড়া      

178.  িাসুদ িানা ৩২১৮০৮৫০৯৯৯৩৫ িইচ কৃমি বাাঁ শহাটা      

179.  সুিন মিয়া ৩২১৮০৮৫০৯৯৩৩৮ আইেল কৃমি সাথমলয়া      

180.  শমিফুন পবগি ৩২১৮০৮৫০৯৩১৫৭ েনয়ন উমিন গৃমহনী প াগীপাড়া      

181.  নুিোহান ৩২১৮০৮৫০৮৯০৮৮ আইয়ুব গৃমহনী সাথমলয়া      

182.  পগানলিা ৩২১৮০৮৫০৮৯০৮৬ ছনবদ আলী গৃমহনী সাথমলয়া      

183.  িমশউি ৩২১৮০৮৫০০০০২৬ আফছাি কৃমি সাথমলয়া      

184.  পিননকা ৩২১৮০৮৫০৮৫৮৩৩ োিান গৃমহনী বাাঁ শহাটা      

185.  আঃ গফুি ৩২১৮০৮৫০৯৮৫২৪ পিাসনলি কৃমি বাাঁ শহাটা      

186.  ছিনছল হক ৩২১৮০৮৫০৮৬৪০৭ ফযালান কৃমি বাাঁ শহাটা      

187.  কুলছুি ৩২১৮০৮৫০৮৮০৮৩ আদত আলী গৃমহনী সাথমলয়া      

188.  নানু্ন ৩২১৮০৮৫০৮৯২০৩ পছানলিান কৃমি সাথমলয়া      

189.  আমনছা ৩২১৮০৮৫০৮৮৫৮৬ িননছি গৃমহনী পগামবন্দ      

190.  ফমিদা ৩২১৮০৮৫০৯৪৬৪৫ হামলি গৃমহনী হামসলকিল      

191.  পিাোনম্মল ৩২১৮০৮৫০৮৬২১০ মিয়াদ আলী কৃমি কচুয়া      

192.  আঃ ওয়ানহদ ৩২১৮০৮৫০৯৩৮৭৯ পদনলায়াি কৃমি প াগীপাড়া      



 

193.  িমবউল ৩২১৮০৮৫০৮৮৩৫৩ িমছি কৃমি সাথমলয়া      

194.  বাদল ৩২১৮০৮৫০৯৮৭১৪ কামেি কৃমি সাথমলয়া      

195.  শাহ আলি ৩২১৮০৮৫০০০০৭ শিনসি আলী কৃমি সাথমলয়া      

196.  িমেে না ৩২১৮০৮৫০৯৮৬৫৯ এনাি গৃমহনী ধনিম্নহা      

197.  বুলবুমল ৩২১৮০৮৫০৮৭৭৪২ িকবুল গৃমহনী কচুয়া      

198.  ইউসুব আলী ৩২১৮০৮৫০৮৭৩২৩ ছাত্তাি কৃমি কচুয়া      

199.  নেিম্নল ৩২১৮০৮৫০৮৫৩৮৭ কানয়ত আলী কৃমি কচুয়া      

200.  তািা মিয়া ৩২১৮০৮৫০৯৯৫৫৯ আবুল কৃমি সাথমলয়া      

201.  বুলবুমল ৩২১৮০৮৫০৮৪১১৬ সনিত্মাি গৃমহনী িুমনিহাট      

202.  সুিী ৩২১৮০৮৫০৯৫৭৫১ বাবু গৃমহনী িুমিিহাট      

203.  িবীন্দ্রনাথ ৩২১৮০৮৫০৯৪০৫৬ গনেশ কৃমি প াগীপাড়া      

204.  পসািবালা ৩২১৮০৮৫০৯২৯৬৫ তুফানুিাি গৃমহনী প াগীপাড়া      

205.  পিাোি ৩২১৮০৮৫০৯৯১৪৫ আয়নাল কৃমি সাথমলয়া      

206.  বুমবয়ািানী ৩২১৮০৮৫০৮৬৭৮৮ িােবি গৃমহনী কচুয়া      

207.  িুকুল চন্দ্র ৩২১৮০৮৫০৮৪৭৭৯ গনেন চন্দ্র কৃমি প াগীপাড়া      

208.  পদানলনা ৩২১৮০৮৫০৯৩৩১০ পসলাল মিয়া গৃমহনী কচুয়া      

209.  আবু বক্কি ৩২১৮০৮৫০৮৫৪৯১ িীিম্ন পশখ কৃমি কচুয়া      

210.  আবু পহল ৩২১৮০৮৫০৮৬৩৯৬ িীিম্ন পশখ কৃমি কচুয়া      

211.  োমহদুল ৩২১৮০৮৫০৮৫২৯৬ পঘিম্ন কৃমি সাথমলয়া      

212.  আো িাই ৩২১৮০৮৫০৯৪০৬৬ আিিান গৃমহনী প াগীপাড়া      

213.  িমেদা ৩২১৮০৮৫০৯৯৯১৮০ ওসিান গৃমহনী পগামবন্দ      

214.  বাবুল ৩২১৮০৮৫০৯৯০৭৬ পদলাে কৃমি সাথমলয়া      

215.  আোদুল ৩২১৮০৮৫০৯৮৭২৩ আবু বক্কি কৃমি সাথমলয়া      

216.  ফুল মিয়া ৩২১৮০৮৫০৮৮৮২০ পচা পশখ কৃমি সাথমলয়া      

217.  সনবদ আলী ৩২১৮০৮৫০৯৩১৬০ সানদক আলী কৃমি প াগীপাড়া      

218.  পেনলখা ৩২১৮০৮৫০৮৫৭৩৯ মবিাে গৃমহনী বাাঁ শহাটা      

219.  চান মিয়া ৩২১৮০৮৫০৮৭৭৬০ পচংটু কৃমি কচুয়া      

220.  শচীন চন্দ্র ৩২১৮০৮৫০৯৩৫৮৯ প ানগন চন্দ্র কৃমি কচুয়া      



 

221.  পিশিা খাতুন ৩২১৮০৮৫০৮৭৭৫০ শাহ আলি গৃমহনী কচুয়া      

222.  পিাননছি ৩২১৮০৮৫০৮৮৫৮৭ সিনশি কৃমি পগামবন্দ      

223.  মিনাল ৩২১৮০৮৫০৮৮৭৫২ পবৌদ্ধচিন কৃমি কচুয়া      

224.  িমফেল ৩২১৮০৮৫০৯৪৩৭ ওিি গৃমহনী িুমিিহাট      

225.  কমিি ৩২১৮০৮৫০৯৮৭০৩ কানশি কৃমি সাথমলয়া      

226.  আঃ কামফ ৩২১৮০৮৫০০০০৪ িান্নান কৃমি সাথমলয়া      

227.  শওকত ৩২১৮০৮৫০৮৫৩৯৫ হানবে কৃমি পগামবন্দ      

228.  তানহি আলী ৩২১৮০৮৫০৮৮৮৫৪০ িমছি কৃমি িুিীিহাট      

229.  আননায়াি ৩২১৮০৮৫০৯৯৫৩১ কালা বাহাি কৃমি িুিীিহাট      

230.  আনবদা ৩২১৮০৮৫০৮৬৩৮৬ হানছন গৃমহনী কচুয়া      

231.  আলি ৩২১৮০৮৫০৮৪১৪৭ আয়নাল কৃমি  িতখালী      

232.  নুিী পবগি ৩২১৮০৮৫০৯৮৫৪৭ শমহদুল গৃমহনী  িতখালী      

233.  নূিক নাহাি ৩২১৮০৮৫০৯৮৫১৯ দুদু গৃমহনী বাাঁ শহাটা      

234.  পখানতো ৩২১৮০৮৫০৮৭৮২৮ িমেবি গৃমহনী কচুয়া      

235.  পোনবদা ৩২১৮০৮৫০৯৯২৪০ পছাবাহানী গৃমহনী পগামবন্দ      

236.  িম্নপসা ৩২১৮০৮৫০৮৪১৯০ মিনািম্নল গৃমহনী বাাঁ শহাটা      

237.  শাহানা ৩২১৮০৮৫০৯৯২৩৯ আননায়াি গৃমহনী পগামবন্দ      

238.  সানহনা ৩২১৮০৮৫০৮৫৯০৬ িকু্ক গৃমহনী বাাঁ শহাটা      

239.  মশমি ৩২১৮০৮৫০৮৯০৬৯ বাবলু গৃমহনী সাথমলয়া      

240.  বানছদ ৩২১৮০৮৫০৯৩৫২৮ কানসি কৃমি প াগীপাড়া      

241.  িনিনা মবমব ৩২১৮০৮৫০৯২০৭৭ আমিি উমিন গৃমহনী প াগীপাড়া      

242.  আনয়শা ৩২১৮০৮৫০৯২৯৭৯ িাসুদ গৃমহনী প াগীপাড়া      

243.  ইউনুস ৩২১৮০৮৫০৮৫২৭১ ছায়দাি কৃমি  িতখালী      

244.  আঃ আমেে ৩২১৮০৮৫০০৮৮০৩ গফুি কৃমি সাথমলয়া      

245.  আতাউল ৩২১৮০৮৫০৮৫২২৪ িেদাি কৃমি পগামবন্দ      

246.  হামিদুল ৩২১৮০৮৫০৯৩৭৫৪ পতাফাজ্জল কৃমি প াগীপাড়া      

247.  িমফেল ৩২১৮০৮৫০৮৪৩৮৬ কমছি কৃমি পগামবন্দ      

248.  ফানতিা ৩২১৮০৮৫০৮৪১৬৭ িঞু্জ গৃমহনী পগামবন্দ      



 

249.  আমিনুি ৩২১৮০৮৫০৯৪০৮৩ িতলুবি কৃমি প াগীপাড়া      

250.  মিনু্ট ৩২১৮০৮৫০৮০৯৯২ োিাল কৃমি  িতখালী      

251.  আমনছুি ৩২১৮০৮৫০৯৪০৭১ কমিি কৃমি প াগীপাড়া      

252.  পহনলনা ৩২১৮০৮৫০৮৯২১১ মলয়াকত গৃমহনী সাথমলয়া      

253.  আিোদ ৩২১৮০৮৫০৮৭৩৪২ আলী আকবি কৃমি কচুয়া      

254.  িেনু ৩২১৮০৮৫০৮৪৯১৭ শািসুল কৃমি পগামবন্দ      

255.  ইউনুস ৩২১৮০৮৫০৯৯৩১১ তমছি কৃমি সাথমলয়া      

256.  আবুল কানশি ৩২১৮০৮৫০৯৯৫৩৩ আদ আলী কৃমি সাথমলয়া      

257.  ইয়াি পহানসন ৩২১৮০৮৫০৮৮২২২ েমসি কৃমি সাথমলয়া      

258.  েহুিম্নল ৩২১৮০৮৫০৯২৯১৭ েবান কৃমি সাথমলয়া      

259.  তছমলি ৩২১৮০৮৫০৮৮২৯১ েমসি কৃমি সাথমলয়া      

260.  আংগুি ৩২১৮০৮৫০৮৮৬৬৬ হায়দাি কৃমি সাথমলয়া      

261.  চািম্ন ৩২১৮০৮৫০০০০০১ আমেোি কৃমি প াগীপাড়া      

262.  আফিম্নো ৩২১৮০৮৫০৮৮২০৮ হামফেুি গৃমহনী সাথমলয়া      

263.  িামনক ৩২১৮০৮৫০০০০৪৯ োমহদুল কৃমি সাথমলয়া      

264.  লাল মিয়া ৩২১৮০৮৫০৮৪১০৮ আবু্দল বািী কৃমি পগামবন্দ      

265.  হামিদুল ৩২১৮০৮৫০০০০০৮ িায়হান কৃমি বাাঁ শহাটা      

266.  আঃ িমহি ৩২১৮০৮৫০৮৪১৯৬ সানহব আলী কৃমি বাাঁ শহাটা      

267.  শমহদুল ৩২১৮০৮৫০৯৯৯৫১ িৃত ফেল কৃমি কচুয়া      

268.  পিাঃ িাবসু্নউ ৩২১৮০৮৫০৯৯৪০১ আবুল পহানসন কৃমি সাথমলয়া      

269.  পিাঃ ধনু পশখ ৩২১৮০৮৫০৮৫৯৭৮ সানহব আলী কৃমি বাাঁ শহাটা      

270.  আশিাফুল ৩২১৮০৮৫০৯৯২৬৪ শমিফুল কৃমি পগামবন্দ      

271.  শুকুি ৩২১৮০৮৫০৯০৬৩৮ খমতব আলী কৃমি হায়বাড়ী      

272.  আশাদুল ৩২১৮০৮৫০৮৪২৭৪ িমেবি কৃমি পগামবন্দ      

273.  কানু িাি দাস ৩২১৮০৮৫০৮৯৩৩৫ িৃত লাল চান মদনিেুি সাথমলয়া      

274.  শ্রীিমত শিদা বালা ৩২১৮০৮৫০৮৯৩০৬ িৃত নািায়ন চন্দ্র 
দাস 

গৃমহনী সাথমলয়া      

275.  অঞ্জনা িানী ৩২১৮০৮৫০৮৯৫২৩ নলীন চন্দ্র গৃমহনী সাথমলয়া      



 

276.  পিাঃ শমহদুল ইসলাি ৩২১৮০৮৫০৮৮৮১৯ পিাঃ হ িত আলী মদনিেুি সাথমলয়া      

277.   ৩২১৮০৮৫০         

278.   ৩২১৮০৮৫০         

279.   ৩২১৮০৮৫০         

280.   ৩২১৮০৮৫০         

281.   ৩২১৮০৮৫০         

282.   ৩২১৮০৮৫০         

283.   ৩২১৮০৮৫০         

284.   ৩২১৮০৮৫০         

285.   ৩২১৮০৮৫০         

286.   ৩২১৮০৮৫০         

287.   ৩২১৮০৮৫০         

288.   ৩২১৮০৮৫০         

289.   ৩২১৮০৮৫০         

290.   ৩২১৮০৮৫০         

291.   ৩২১৮০৮৫০         

292.   ৩২১৮০৮৫০         

293.   ৩২১৮০৮৫০         

294.   ৩২১৮০৮৫০         

295.   ৩২১৮০৮৫০         

296.   ৩২১৮০৮৫০         

297.   ৩২১৮০৮৫০         

298.   ৩২১৮০৮৫০         

299.  িহমসন ৩২১৮০৮৫০ বমদউজ্জািান কৃমি কচুয়া      

300.  িাহিুদা ৩২১৮০৮৫০ আমিফুল গৃমহনী কচুয়া      

301.  আবছাি ৩২১৮০৮৫০ মেয়ািত কৃমি সাথমলয়া      

302.  িমেবি ৩২১৮০৮৫০ েনয়ন কৃমি সাথমলয়া      

303.  ইউছুব আলী ৩২১৮০৮৫০ িংলা কৃমি কচুয়া      



 

304.  পিাঃ আবু্দস ছালাি ৩২১৮০৮৫০ খবি আলী কৃমি প াগীপাড়া      

305.  মছমিক ৩২১৮০৮৫০ সােু কৃমি সাথমলয়া      

306.  মবনয় চন্দ্র ৩২১৮০৮৫০ কামতে ক চন্দ্র কৃমি প ামগপাড়া      

307.  আইে উলস্নাহ ৩২১৮০৮৫০ িহিত উলস্নাহ মদনিেুি কচুয়া      

308.  আয়শা ৩২১৮০৮৫০ এিত্মাে গৃমহনী পগামবন্দ      

309.  খমলল ৩২১৮০৮৫০ আবুল পহানসন কৃমি পগামবন্দ      

310.  খমতিব ৩২১৮০৮৫০ লাল চান গৃমহনী পগামবন্দ      

311.  শমফ ৩২১৮০৮৫০ ছািছুল মদনিেুি কচুয়া      

312.  ইয়াতব পবগি ৩২১৮০৮৫০ খনয়ন মিয়া গৃমহনী কচুয়া      

313.  আবু বক্কি ৩২১৮০৮৫০ হুদা পবপািী কৃমি কচুয়া      

314.  আিোদ ৩২১৮০৮৫০ িকবুল কৃমি বাাঁ শহাটা      

315.  বক্কি পশখ ৩২১৮০৮৫০ আমিি আলী কৃমি সাথমলয়া      

316.  চানু্দ মিয়া ৩২১৮০৮৫০ লাল মিয়া কৃমি কচুয়া      

317.  িমেে না ৩২১৮০৮৫০ সাহাি আলী কৃমি সাথমলয়া      

318.  ফুমিলা িানী ৩২১৮০৮৫০ অমনল চন্দ্র গৃমহনী কচুয়া      

319.  পিাঃ শাহ আলি ৩২১৮০৮৫০ বাচু্চ িন্ডল কৃমি বাাঁ শহাটা      

320.  পখানতো ৩২১৮০৮৫০ আলী পহানসন গৃমহনী বাাঁ শহাটা      

321.  িত্না িানী ৩২১৮০৮৫০  বানন্দ গৃমহনী প ামগপাড়া      

322.  আফোল পহানসন ৩২১৮০৮৫০ আোদ আলী কৃমি কচুয়া      

323.  পিাঃ আহাদ আলী ৩২১৮০৮৫০ পখাকা প্রধান কৃমি বাাঁ শহাটা      

324.  পিাছাঃ খামতচা ৩২১৮০৮৫০ নুিম্নল ইসলাি গৃমহনী বাাঁ শহাটা      

325.  পিাছাঃ স্বপ্না ৩২১৮০৮৫০ হামবোি গৃমহনী প ামগপাড়া      

326.  পিাছাঃ পসানা  ান ৩২১৮০৮৫০ আোদুল গৃমহনী সাথমলয়া      

327.  সাদ ৩২১৮০৮৫০ ছালাি কৃমি সাথমলয়া      

328.  খানলক ৩২১৮০৮৫০ মপংবাড়ু কৃমি সাথমলয়া      

329.  আবু পিাত্তানলব ৩২১৮০৮৫০ আঃ পোববাি কৃমি সাথমলয়া      

330.  মলিন আলী ৩২১৮০৮৫০ দয়াল কৃমি প াগীপাড়া      

331.  শ্রীিমত আিমত িামন ৩২১৮০৮৫০ অিূলয চন্দ্র দাস গৃমহনী সাথমলয়া      



 

332.  বেলুল ইসলাি ৩২১৮০৮৫০ আলী পহানসন কৃমি প াগীপাড়া      

333.  উত্তি কুিাি ৩২১৮০৮৫০ িকু গি কৃমি প াগীপাড়া      

334.  পিাছাঃ আনিনা পবগি ৩২১৮০৮৫০ ছমকবি িহিান গৃমহনী প াগীপাড়া      

335.  পিাছাঃ হানেিা পবগি ৩২১৮০৮৫০ নুিম্নজ্জািান গৃমহনী প াগীপাড়া      

336.  ছমকবি ৩২১৮০৮৫০ িােু কৃমি সাথমলয়া      

337.  পিনুকা ৩২১৮০৮৫০ পিাঃ শামহনুি গৃমহনী সাথমলয়া      

338.  মবপুল পহানসন ৩২১৮০৮৫০ হাছান আলী কৃমি সাথমলয়া      

339.  আিলা খাতুন ৩২১৮০৮৫০ কমছি সিকাি গৃমহনী প াগীপাড়া      

340.  আঃ বািী ৩২১৮০৮৫০  িসা বযাপািী কৃমি প াগীপাড়া      

341.  পিাঃ োমিল ৩২১৮০৮৫০ ঝুিকু পহানসন কৃমি সাথমলয়া      

342.  পিাছাঃ পিবা পবগি ৩২১৮০৮৫০ িােু মিয়া গৃমহনী প াগীপাড়া      

343.  িমশদ ৩২১৮০৮৫০ আছল পশখ কৃমি পগামবন্দ      

344.  পিাছাঃ চম্পা পবগি ৩২১৮০৮৫০ ফািম্নক পহানসন গৃমহনী প াগীপাড়া      

345.  আনছাি আলী ৩২১৮০৮৫০ োনবদ আলী কৃমি সাথমলয়া      

346.  পিাঃ িমব লাল ৩২১৮০৮৫০ লাল মিয়া কৃমি কচুয়া      

347.  পিাঃ পসিাত আলী ৩২১৮০৮৫০ পগনন্দলা কৃমি বাাঁ শহাটা      

348.  পোনাব আলী ৩২১৮০৮৫০ গফুি আলী কৃমি বাাঁ শহাটা      

349.  ধনু পশখ ৩২১৮০৮৫০ আছি আলী কৃমি বাাঁ শহাটা      

350.  আনািম্নল ৩২১৮০৮৫০ পসনকন্দাি কৃমি বাাঁ শহাটা      

351.  লাল িাই ৩২১৮০৮৫০ আবু বক্কি গৃমহনী বাাঁ শহাটা      

352.  মকয়াছ ৩২১৮০৮৫০ িমহি কৃমি সাথমলয়া      

353.  ইউনুছ ৩২১৮০৮৫০ ইউছুব কৃমি কচুয়া      

354.  মবউটি পবগি ৩২১৮০৮৫০ িৃত ফেলুল কমিি গৃমহনী সাথমলয়া      

355.  িমফে উমিন ৩২১৮০৮৫০ িৃত িনু পশখ কৃমি সাথমলয়া      

356.  শমহদুল ৩২১৮০৮৫০ ফেল কৃমি সাথমলয়া      

357.  িমবউল ৩২১৮০৮৫০ িয়াে কৃমি কচুয়া      

358.  সািাি ৩২১৮০৮৫০ সানহব কৃমি সাথমলয়া      

359.  অমহদুল ৩২১৮০৮৫০ হামিদ কৃমি সাথমলয়া      



 

360.  আমেদা ৩২১৮০৮৫০ িধু গৃমহনী কচুয়া      

361.  োনহদা ৩২১৮০৮৫০ ফয়াে উমিন গৃমহনী পগামবন্দ      

362.  লাল ৩২১৮০৮৫০ পিাহাম্মদ আলী গৃমহনী পগামবন্দ      

363.  শাহীন ৩২১৮০৮৫০ আমিি কৃমি পগামবন্দ      

364.  চািম্ন মিয়া ৩২১৮০৮৫০ পখাতা কৃমি সাথমলয়া      

365.  আবু্দস ছািাদ ৩২১৮০৮৫০ আইেল কৃমি সাথমলয়া      

366.  মিলন ৩২১৮০৮৫০ িমফেুল কৃমি কচুয়া      

367.  আমিনা পবগি ৩২১৮০৮৫০ বানছি আলী গৃমহনী প াগীপাড়া      

368.  কল্পনা ৩২১৮০৮৫০ শুটকু গৃমহনী সাথমলয়া      

369.  মলমপ পবগি ৩২১৮০৮৫০ ইউনুস গৃমহনী সাথমলয়া      

370.  িনিনা ৩২১৮০৮৫০ লাল মিয়া গৃমহনী পগামবন্দ      

371.  আলতাফ ৩২১৮০৮৫০ ছইি উমিন কৃমি কচুয়া      

372.  পিাছাঃ পিশিা পবগি ৩২১৮০৮৫০ আমেবি িহিান গৃমহনী প াগীপাড়া      

373.  কমিি  একািুমিন কৃমি সাথমলয়া      

374.  সুমপয়া  েয়নুল গৃমহনী সাথমলয়া      

375.  আননায়ািা  িেব গৃমহনী সাথমলয়া      

376.  শমফকুল  িৃত িানলক কৃমি পগামবন্দ      

377.  পিািত্মাে  আিিান কৃমি পগামবন্দ      

378.  পতাফাজ্জল  হানসি আলী কৃমি পগামবন্দ      

379.   ুমগয়া িানী  িাধা িাে ি গৃমহনী কচুয়া      

380.  পিাছাঃ বুলবুলী  পিাঃ োমহদুল গৃমহনী কচুয়া      

381.  আঃ কালাি  নুিম্নল কৃমি বাাঁ শহাটা      

382.  িম্নমব  শাহীন গৃমহনী পগামবন্দ      

383.  বুমল পবগি  পতাোনম্মল গৃমহনী কচুয়া      

384.  পিাোনম্মল  আঃ িমেদ কৃমি সাথমলয়া      

385.  পগাপীনাথ  পগনা িমবদাস কৃমি সাথমলয়া      

386.  সুমনল িমবদাস  নফুিা িমবদাস কৃমি সাথমলয়া      

387.  এিশাদ মিয়া  পিাসত্মি আলী কৃমি পগামবন্দ      



 

388.  পিাঃ খমললুি িহিান  িমেবি কৃমি বাাঁ শহাটা      

389.  পিাসনলি  সািসুল কৃমি পগামবন্দ      

390.  শ্রীিমত িালমত িানী  পগদা িাি গৃমহনী প াগীপাড়া      

391.  পসৌদা িানী  প্রতাপ চন্দ্র বিেন গৃমহনী সাথমলয়া      

392.  েহুিম্নল  মকনু পশখ কৃমি কচুয়া      

393.  হামবোি িহিান  হানিে কৃমি সাথমলয়া      

394.  ছদিম্নল  শিনসি আলী কৃমি পগামবন্দ      

395.  পদৌলাতন পবগি  হামিদুল ইসলাি গৃমহনী পগামবন্দ      

396.  শমহদুল  পমন্ডত কৃমি পগামবন্দ      

397.  আবুল কালাি  সুিম্নত আলী কৃমি সাথমলয়া      

398.  েহুিম্নল  নুিম্নল কৃমি সাথমলয়া      

399.  ইবনন সাইদ  এলাচ সিকাি কৃমি সাথমলয়া      

400.  আোহাি  োলাল কৃমি হাটবাড়ী      

401.  িমশদুল  আবুল িন্ডল কৃমি হাটবাড়ী      

402.  িানশদুল  আবুল হক িন্ডল কৃমি হাটবাড়ী      

403.  িানশদুল  আবু্দস ছালাি কৃমি হাটবাড়ী      

404.  পেি  ানু  গফুি গৃমহনী হাটবাড়ী      

405.  আবু্দল হান্নান  গফুি কৃমি হাটবাড়ী      

406.  পিাঃ  ুটু্ট মিয়া  কালু মিয়া কৃমি কচুয়া      

407.  পিাঃ ছাইফুল  কমপল উমিন কৃমি সাথমলয়া      

408.  োইদুল  পখিা আকন্দ কৃমি সাথমলয়া      

409.  নুি োহান  নুিম্নল ইসলাি গৃমহনী সাথমলয়া      

410.  ইছাহাক  নমছি উমিন কৃমি বাাঁ শহাটা      

411.  আকবি আলী  সনবদ আলী কৃমি বাাঁ শহাটা      

412.  আবু্দল েমলল  িমেবি কৃমি বাাঁ শহাটা      

413.  শ্রী নীনপন চন্দ্র  েগৎ চন্দ্র দাস কৃমি প াগীপাড়া      

414.  িম্নমেনা  ইসিাইল গৃমহনী সাথমলয়া      

415.  িমেবি  ছাইদুি কৃমি পগামবন্দ      



 

416.  নুি োহান পবগি  পিাঃ আবু্দল হামিদ গৃমহনী পগামবন্দ      

417.  িম্নমেনা  িাসুদ গৃমহনী পগামবন্দ      

418.  দুলু মিয়া  এিাত কৃমি সাথমলয়া      

419.  আছিা  লমতফ গৃমহনী সাথমলয়া      

420.  নয়ন  আবুল কানশি কৃমি সাথমলয়া      

421.  নয়ন  আবুল কানশি কৃমি সাথমলয়া      

422.  েয়নাল মিয়া  ওনিদ আলী কৃমি সাথমলয়া      

423.  এনািুল  দুলু মিয়া কৃমি সাথমলয়া      

424.  শমহদুল  দুলূ কৃমি সাথমলয়া      

425.  োহানািা  শাহ আলি গৃমহনী কচুয়া      

426.  পোনবদা  আবুল কানশি গৃমহনী প াগীপাড়া      

427.  িনমেৎ চন্দ্র  িনিহন চন্দ্র বিেন কৃমি প াগীপাড়া      

428.  আছাতন  কালু গৃমহনী কচুয়া      

429.  পিাছাঃ সািমেনা পবগি  হামিদুল ইসলাি গৃমহনী প াগীপাড়া      

430.  পিাঃ আবুল পহানসন  িৃত ইিদাদ আলী কৃমি প াগীপাড়া      

431.  ছমকনা  নয়ন গৃমহনী বাাঁ শহাটা      

432.  িমফেল  মিি উমিন কৃমি সাথমলয়া      

433.  িহমসন  মিি উমিন কৃমি সাথমলয়া      

434.  আহম্মদ আলী  নঈি উমিন কৃমি পগামবন্দ      

435.  তািােুল ইসলাি  েয়নাল কৃমি সাথমলয়া      

436.  পিাঃ ততয়ব আলী  সাবাত উলযা কৃমি সাথমলয়া      

437.  েহুিম্নল ইসলাি  আবু্দস সাত্তাি কৃমি সাথমলয়া      

438.  সানলহা  িধু গৃমহনী পগামবন্দ      

439.  পশফালী  পসনকন্দাি গৃমহনী সাথমলয়া      

440.  েমিফুন  আিোদ গৃমহনী সাথমলয়া      

441.  ফানতিা  পসানলয়িান গৃমহনী সাথমলয়া      

442.  শমহদা  নয়া মিয়া গৃমহনী সাথমলয়া      

443.  িম্নমব  িেনু গৃমহনী সাথমলয়া      



 

444.  আনবদা  আঃ পছাবহান গৃমহনী পগামবন্দ      

445.  নুি োহান  আোহাি আলী গৃমহনী পগামবন্দ      

446.  আবু্দল িমেদ  িমফে উমিন কৃমি কচুয়া      

447.  পিাছাঃ পশফা পবগি  হামিদুল ইসলাি গৃমহনী পগামবন্দ      

448.  মিঠু সিকাি  শুকুি আলী কৃমি প াগীপাড়া      

449.  শ্রী অমনল চন্দ্র  মননিশ চন্দ্র দাস কৃমি প াগীপাড়া      

450.  এিত্মাছ মিয়া  আকতাি মিয়া কৃমি প াগীপাড়া      

451.  হামিদা  শাহ আলি গৃমহনী পগামবন্দ      

452.  লাল মিয়া  পসানা উলযা কৃমি বাাঁ শহাটা      

453.  ফেলু পশখ  িৃত লাল মিয়া কৃমি বাাঁ শহাটা      

454.  শ্রী ননী পগাপাল  িৃত তিনী কািত্ম কৃমি প াগীপাড়া      

455.  প্রশািত্ম কুিাি  পুষ্পেীৎ চন্দ্র বিেন মদনিেুি প াগীপাড়া      

456.  পিাঃ লূৎফি িহিান  িৃত আবুলযা সিকাি কৃমি প াগীপাড়া      

457.  পিাছাঃ পববী পবগি  মেয়াউল হক গৃমহনী প াগীপাড়া      

458.  শ্রী পদলিাে  িিোন কৃমি পগামবন্দ      

459.  পিাঃ পিানানয়ি  িৃত কমলি উমিন কৃমি কচুয়া      

460.  হামছনা  লাল মিয়া গৃমহনী প াগীপাড়া      

461.  ওয়ানিছ  সানদক কৃমি সাথমলয়া      

462.  আয়নাল  পসনকন্দাি কৃমি পগামবন্দ      

463.  মবনিন্দনাথ  দীনেন্দনাথ কৃমি পগামবন্দ      

464.  হুনু্দ  িমেবি কৃমি সাথমলয়া      

465.  ঝুনু  আোদুল গৃমহনী সাথমলয়া      

466.  িয়নুল  কালাি কৃমি সাথমলয়া      

467.  ওসিান  িফজ্জল কৃমি সাথমলয়া      

468.  ইয়ামছন  িগগুল কৃমি সাথমলয়া      

469.  িহমসন আলী  ফযালানু কৃমি বাাঁ শহাটা      

470.  আবুল কালাি আোদ  আবু্দি িহিান কৃমি প াগীপাড়া      

471.  আবু্দি িহিান  ছািত আলী কৃমি প াগীপাড়া      



 

472.  শমফকুল  িামছি কৃমি সাথমলয়া      

473.  আনেদা  আিিান গৃমহনী সাথমলয়া      

474.  সুমফয়া খাতুন  পিাঃ পসনকন্দাি গৃমহনী প াগীপাড়া      

475.  পদৌলতন  তােুল গৃমহনী সাথমলয়া      

476.  িানেস্বি বিেন  িৃত িােকািত্ম বিেন কৃমি প াগীপাড়া      

477.  পিাঃ আোবুলস্নাহ 
সিকাি 

 আঃ িহিান কৃমি প াগীপাড়া      

478.  পিাঃ িামনক উলযা  িৃত কানদি বযাপািী কৃমি প াগীপাড়া      

479.  আঃ ছািাদ  কানদি কৃমি সাথমলয়া      

480.  পিাছাঃ কুলছুি পবগি  িমফকুল গৃমহনী সাথমলয়া      

481.  পিানশেদা  িাহাবুি গৃমহনী সাথমলয়া      

482.  পিাঃ আকবি আলী  োিাত আলী কৃমি প াগীপাড়া      

483.  খামেি উমিন  পবঞু্জ মিয়া কৃমি বাাঁ শহাটা      

484.  পিাসনলি আকন্দ  বমছি কৃমি বাাঁ শহাটা      

485.  আোদুল  আননায়াি কৃমি বাাঁ শহাটা      

486.  সাইফুল  ছানবদ আলী গৃমহনী প াগীপাড়া      

487.  লাবনী  িৃত লালহ গৃমহনী প াগীপাড়া      

488.  আনশদা পবগি  আোদুল গৃমহনী কচুয়া      

489.  আবুল  আেিত কৃমি সাথমলয়া      

490.  পিানািম্নল  সাইনবলী কৃমি সাথমলয়া      

491.  িানশদা  মেয়ািম্নল গৃমহনী সাথমলয়া      

492.  নেিম্নল  িাইিম্নমিন কৃমি বাাঁ শহাটা      

493.  কাইিুল বযাপািী  পিাোি বযাপািী কৃমি কচুয়া      

494.  পিাঃ হান্নান আলী  হানফে বযাপািী কৃমি প াগীপাড়া      

495.  শ্রিমত িঞ্জা িানী  মনিঞ্জন চন্দ্র বিেন গৃমহনী প াগীপাড়া      

496.  শ্রী অমকন চন্দ্র বিেন  ননগন্দ্র নাথ বিেন কৃমি প াগীপাড়া      

497.  শ্রী ননগন্দ্র নাথ দাস  পচািন দাস কৃমি প াগীপাড়া      

498.  আনািম্নল ইসলাি  আিিান আলী কৃমি প াগীপাড়া      



 

499.  শ্রী অতুল চন্দ্র  শ্রী ননগন চন্দ্র দাস কৃমি প াগীপাড়া      

500.  তািম্ন মিয়া  ননবে আলী কৃমি বাাঁ শহাটা      

501.  শ্রী িমব চন্দ্র  আনামচয়া কৃমি পগামবন্দ      

502.  শ্রীিমত কােলী িানী  আেিত চন্দ্র বিেন গৃমহনী প াগীপাড়া      

503.  শ্রী সনিত্মাি কুিাি  গয়ানাে বিেন কৃমি প াগীপাড়া      

504.  আনছাি আলী  ছমিি উমিন কৃমি সাথমলয়া      

505.  শমফকুল  িৃত আবুল কৃমি পগামবন্দ      

506.  আঃ হামিদ সিকাি  পিনহিাে সিকাি কৃমি সাথমলয়া      

507.  তুলুিাই  িিতাে বযাপািী গৃমহনী কচুয়া      

508.  আলি বযাপািী  িৃত পছিাত আলী কৃমি প াগীপাড়া      

509.  পিাঃ আশিাফ পহানসন  িৃত পছিাত আলী কৃমি প াগীপাড়া      

510.  শ্রী পগাপাল চন্দ্র দাস  িৃত মকিন চন্দ্র দাস কৃমি সাথমলয়া      

511.  পিাছাঃ োহানািা  পিাঃ আমিিম্নল গৃমহনী কচুয়া      

512.  প্রদ্বীপ চন্দ্র বিেন  ননগন্দ্র নাথ কৃমি প াগীপাড়া      

513.  পিাঃ োমহদুল ইসলাি  িৃত আসত উলযা কৃমি কচুয়া      

514.  পিাছাঃ িমিয়ি  হামিদুল ইসলাি কৃমি প াগীপাড়া      

515.  সুমফয়া িানী  গুদী চন্দ্র গৃমহনী প াগীপাড়া      

516.  পলি বালা   ুককু চন্দ্র বিেন গৃমহনী প াগীপাড়া      

517.   ুগতী িহিত্ম  িৃত  ূিে িহিত্ম কৃমি প াগীপাড়া      

518.  মিনু্ট মিয়া  দুলু মিয়া কৃমি প াগীপাড়া      

519.  পিাছাঃ আনিনা  আনয়ে উমিন গৃমহনী       

520.  পিাছাঃ শামহনুি  আঃ িামফ গৃমহনী প াগীপাড়া      

521.  বামলকা  িমহদুল গৃমহনী সাথমলয়া      

522.  ছমহি উমিন  িৃত আতা পশখ কৃমি সাথমলয়া      

523.  আমকিা  িৃত ছমকি গৃমহনী সাথমলয়া      

524.  িমফকুল  লাল মিয়া কৃমি  িতখালী      

525.  আকবি আলী  মকয়ানত বযাপািী কৃমি প াগীপাড়া      

526.  শওকত আলী  শুটকু পশখ কৃমি প াগীপাড়া      



 

527.  আশিাফ  আননায়াি পহানসন কৃমি বাাঁ শহাটা      

528.  দুলূ িুমি    িৃত আশিাফ 
আলী 

কৃমি প াগীপাড়া      

529.  হামছনা পবগি  লাবু সিকাি গৃমহনী প াগীপাড়া      

530.  সুমফয়া  পোনবদ আলী গৃমহনী সাথমলয়া      

531.  আমিফুল  সদাগি কৃমি কচুয়া      

532.  নুিম্নল ইসলাি  তােুল ইসলাি কৃমি প াগীপাড়া      

533.  িাহিুদা  আঃ িাজ্জাক গৃমহনী সাথমলয়া      

534.  নেিম্নল  হজ্জত কৃমি পগামবন্দ      

535.  আোদুল ইসলাি  িৃত পিাোনম্মল হক কৃমি কচুয়া      

536.  লা লী আক্তাি  িৃত আয়ুব পহানসন গৃমহনী কুচয়া      

537.  শামহন মিয়া  আমিি উমিন কৃমি প াগীপাড়া      

538.  আননায়াি পহানসন  আহাদ আলী কৃমি প াগীপাড়া      

539.  কািাল  আমেেল হক কৃমি সাথমলয়া      

540.  িাধা িানী  িমব চন্দ্র গৃমহনী প াগীপাড়া      

541.  োমিিন  আমেদ গৃমহনী সাথমলয়া      

542.  িমঞ্জত বালী  িুমি িাি গৃমহনী প াগীপাড়া      

543.  সমঞ্জলা  আলী গৃমহনী কচুয়া      

544.  োহানািা  পিনছি আলী কৃমি প াগীপাড়া      

545.  পগৌতি চন্দ্র  গয়ানাথ কৃমি প াগীপাড়া      

546.  হামফোি  িইচ উমিন কৃমি সাথমলয়া      

547.  আঃ িমেদ িন্ডল  েবান আলী কৃমি কচুয়া      

548.  আঃ কানদি আলী  িীি উমিন কৃমি কচুয়া      

549.  শ্রী সুিয িােবি  সমতিাি কৃমি কচুয়া      

550.  পিাঃ দুলু মিয়া ৩২১৮০৮৫০৯৬৪৫২ িৃত অপানিক উমিন কৃমি হামসখালকামন্দ      

551.  অÿয় চন্দ্র বিেন ৩২১৮০৮৫০৯১৮৬০ পচংটু চন্দ্র বিেন কৃমি প াগীপাড়া      

552.  শািত্মনা ৩২১৮০৮৫০৯৬১৪৬ হামিদুল মিয়া গৃমহনী হামসয়ানকামন্দ      

553.  িইতন পবগি ৩২১৮০৮৫০৯২৫০৮ শমফকুল ইসলাি গৃমহনী সাথমলয়া      



 

554.  ফইতন পবগি ৩২১৮০৮৫০৯২৫১২ ইসিাইল পহানসন গৃমহনী প াগীপাড়া      

555.  পিনহনা পবগি ৩২১৮০৮৫০৮৮৩২৪ নবাব আলী গৃমহনী প াগীপাড়া      

556.  আমছয়া পবগি ৩২১৮০৮৫০৯৫৮৩১ এিদাদুল হক গৃমহনী হামসলকামন্দ      

557.  আমিিম্নল ৩২১৮০৮৫০৯৭৯৯৩ িসনলি কৃমি সাঘাটা      

558.  মবনয় চন্দ্র ৩২১৮০৮৫০৯২১২৬ মবেয় চন্দ্র কৃমি প াগীপাড়া      

559.  কানদি ৩২১৮০৮৫০৯৪৩৪৩ কামেি উমিন কৃমি হামসলকামন্দ      

560.  িাইদুল ৩২১৮০৮৫০৯৫৬৬৪ মকয়াছ আকন্দ কৃমি হামসলকামন্দ      

561.  আঃ িমশদ পিালস্না ৩২১৮০৮৫০৯১২০৫ পোববাি পিালস্না কৃমি হামসলকামন্দ      

562.  আঃ িমেদ ৩২১৮০৮৫০৯১৮৭৪ ছানিদ আলী কৃমি প াগীপাড়া      

563.  িানহলা পবগি ৩২১৮০৮৫০৯১৮৪৮ আমনছুি িহিান গৃমহনী প াগীপাড়া      

564.  আকমলিা ৩২১৮০৮৫০৯২১১০ কামছি উমিন গৃমহনী প াগীপাড়া      

565.  পদানলনা পবগি ৩২১৮০৮৫০৯৭৫৯৭ দুলু মিয়া গৃমহনী সাঘাটা      

566.  নুিম্নল ইসলাি ৩২১৮০৮৫০৯৭৮৩৮ ইয়াি পহানসন কৃমি সাঘাটা      

567.  মেয়ািম্ন ৩২১৮০৮৫০৯৫৮৩৪ এিদাদুল কৃমি হামসলকামন্দ      

568.  ফেলু মিয়া ৩২১৮০৮৫০৯৭৩৬৫ পিাহাম্মদ আলী কৃমি সাঘাটা      

569.  আমেি উমিন ৩২১৮০৮৫০৯৭১৪১ মিয়াে উমিন কৃমি সাঘাটা      

570.  পবলাল পহানসন ৩২১৮০৮৫০৯৬৫৭৩ অনাি আলী কৃমি হামসলকামন্দ      

571.  হামববি ৩২১৮০৮৫০৯০৭৩৮ লাল মিয়া কৃমি হাটবাড়ী      

572.  উয়ন উমিন ৩২১৮০৮৫০৯০৭৩২ িৃত নুিম্নল কৃমি সাঘাটা      

573.  ছমলি উমিন ৩২১৮০৮৫০৯৫১২১ িৃত নমছি উমিন কৃমি হামসলকামন্দ      

574.  আঃ িমতন ৩২১৮০৮৫০৯০০৬৩ িমনি উমিন কৃমি সাথমলয়া      

575.  িাসুদ মিয়া ৩২১৮০৮৫০৯০২৫৭ েদু মিয়া কৃমি সাথমলয়া      

576.  েমিিন পবগি ৩২১৮০৮৫০৯৫০০২ িৃত মকয়াস গৃমহনী হামসলকামন্দ      

577.  অলকা িানী পদব ৩২১৮০৮৫০৯৭৫১৯ মনতাই কৃষ্ণ পদব গৃমহনী সাঘাটা      

578.  আনছাি আলী ৩২১৮০৮৫০৯৬৮১৪ িানলক উমিন কৃমি হামসলকামন্দ      

579.  আঃ িমতন ৩২১৮০৮৫০৯৫৭২৮ িমফে উমিন কৃমি সাঘাটা      

580.  ম ÿুু  ু   মিয়া ৩২১৮০৮৫০৯৬৮০০ আঃ িমেদ কৃমি হামসলকামন্দ      

581.  আকমলিা ৩২১৮০৮৫০৯৬৩৯২ কিি আলী গৃমহনী হামসলকামন্দ      



 

582.  িমশদা পবগি ৩২১৮০৮৫০০০০১০ সানহি মিয়া গৃমহনী হামসলকামন্দ      

583.  িানলক উমিন ৩২১৮০৮৫০৯০৮৭৭ ঈিান আলী কৃমি হাটবাড়ী      

584.  ইিত্মাে আলী ৩২১৮০৮৫০৯০৭৬৮ ওমলক পশখ কৃমি হাটবাড়ী      

585.  আঃ কমিি ৩২১৮০৮৫০৯৬০৯৮ হমছ উমিন কৃমি হামসলকামন্দ      

586.  নামছিা পবগি ৩২১৮০৮৫০৯৫৩৪০ আঃ ওয়াদুদ গৃমহনী হামসলকামন্দ      

587.  নুিনবী ৩২১৮০৮৫০৯৭৬৭৭ আইেুমিন কৃমি সাঘাটা      

588.  বাচু্চ মিয়া ৩২১৮০৮৫০৯৬৪৪৩ িৃত েয়ন উমিন কৃমি হামসলকামন্দ      

589.  িওশনািা ৩২১৮০৮৫০৯৫৯৩১ েমিিম্নল ইসলাি গৃমহনী হামসলকামন্দ      

590.  আসাদুল িন্ডল ৩২১৮০৮৫০৯৪৪২৫ নবাব আলী কৃমি হামসলকামন্দ      

591.  ফুলিাই ৩২১৮০৮৫০৯৫০৯১ আফছাি আলী মদনিেুি হামসলকামন্দ      

592.  িমফক পিালস্না ৩২১৮০৮৫০৯৫৯৭৮ হাসান আলী কৃমি হামসলকামন্দ      

593.  পিননকা পবগি ৩২১৮০৮৫০৯৭৯৯৭ িাো মিয়া গৃমহনী হাটবাড়ী      

594.  হামনফ পিালস্না ৩২১৮০৮৫০৯০৮০৭ আমেি সিকাি মদনিেুি হাটিবাড়ী      

595.  িাজ্জাক ৩২১৮০৮৫০৯৪২৫১ িয়নুমিন কৃমি হামসলকামন্দ      

596.  ফেি আলী ৩২১৮০৮৫০৯০৮০৯ আমেে উমিন কৃমি হাটবাড়ী      

597.  সমহদা পবগি ৩২১৮০৮৫০৯০৮১১৯২০

৪৫ 

িৃত কানসত্ম গৃমহনী হাটবাড়ী      

598.  হামসনা ৩২১৮৯৪৯১৯০৮৫০ আমেোল গৃমহনী প াগীপাড়া      

599.  আননায়াি পহানসন ৩২১৮০৮৫০৯৬৪৯৯ আঃ েমলল কৃমি হামসলকামন্দ      

600.  খমলল মিয়া ৩২১৮০৮৫০৯৮৩০৪ নমবোন কৃমি হামসলকামন্দ      

601.  অমহদুল ইসলাি ৩২১৮০৮৫০৯৭৯১৪ আমিি পহানসন 
সিকাি 

মদনিেুি সাঘাটা      

602.  িননিা ৩২১৮০৮৫০৯৭৯০৮ আঃ হক গৃমহনী সাঘাটা      

603.  শমফকুল ৩২১৮০৮৫০৯১২৪২ বাচু্চ কৃমি সাঘাটা      

604.  নূি ইসলাি ৩২১৮০৮৫০৯৪৬৪১ আঃ বানছি পিালস্না কৃমি হামসলকামন্দ      

605.  দুলালী পবগি ৩২১৮০৮৫০৯৬৪৬৪ লমতফ মিয়া গৃমহনী হামসলকামন্দ      

606.  আঃ ছািাদ ৩২১৮০৮৫০৯১৯৯৩ িৃত ছইি উমিন মদনিেুি হামসলকামন্দ      

607.  িওশন আিা ৩২১৮০৮৫০৯৭৩৫৫ আইয়ুব পহানসন গৃমহনী প াগীপাড়া      

608.  পিমেয়া ৩২১৮৫৭২৮৩৩৮৬ আিোদ গৃমহনী প াগীপাড়া      



 

609.  িানেদা পবগি ৩২১৮০৮৫০৮৮২২৬ িমফেল হক গৃমহনী প াগীপাড়া      

610.  আবুল ৩২১৮০৮৫০৯৪২৪৯৯ পতািি উমিন কৃমি প াগীপাড়া      

611.  নূি োহান ৩২১৮০৮৫০৯৮৫১৫ আঃ িহিান গৃমহনী প াগীপাড়া      

612.  আবু বক্কি আলী ৩২১৮০৮৫০৯৫৭৪২ কনগি পিালস্না মদনিেুি বাাঁ শহাটা      

613.  শ্রী পগাপাল ৩২১৮০৮৫০৯৩০৪৩ শীতালু িাে ি কৃমি হামসলকামন্দ      

614.  িমেবি ৩২১৮০৮৫০৯৫৮১৭ কমছি উমিন কৃমি সাঘাটা      

615.  হাংগা ৩২১৮০৮৫০৯৭১৪০ চনু্দ কৃমি হামসলকামন্দ      

616.  সমফ পবগি ৩২১৮০৮৫০৯৭৩৯৭ সানকন গৃমহনী সাঘাটা      

617.  নুিম্নল ৩২১৮০৮৫০৯৪৯৮০ আঃ িহিান কৃমি সাঘাটা      

618.  আইয়ুব ৩২১৮০৮৫০৯২৩১৩ িৃত পগদা পবপািী কৃমি হামসলকামন্দ      

619.  মসিােুল ৩২১৮০৮৫০০০০৪৯ পোববাি কৃমি প াগীপাড়া      

620.  আমেে ৩২১৮০৮৫০৯৫৯৪৯ িমহি কৃমি হামসলকামন্দ      

621.  সানহব আলী ৩২১৮০৮৫০৯৪৭১৭ িৃত নমছি উমিন কৃমি হামসলকামন্দ      

622.  েমিনা পবগি ৩২১৮০৮৫০৯৬২১৪ িৃত পোববাি আলী গৃমহনী হামসলকামন্দ      

623.  হামিদুল ইসলাি ৩২১৮০৮৫০৯৫৩৩৭ িৃত নমছি উমিন কৃমি সাঘাটা      

624.  লাল মিয়া ৩২১৮০৮৫০৯২২৩৬ ফমকি মদনিেুি হামসলকামন্দ      

625.  নুি নাহাি পবগি ৩২১৮০৮৫০৯৭৬৯২ আঃ ওয়ানিছ গৃমহনী প াগীপাড়া      

626.  িমেবি সিদাি ৩২১৮০৮৫০৯৫১১১ িৃত নানছি সিকাি কৃমি সাঘাটা      

627.  পছমলনা পবগি ৩২১৮০৮৫০৯৪২৬৭ িৃত ছমলি উমিন মদনিেুি হামসলকামন্দ      

628.  আমনছা পবগি ৩২১৮০৮৫০৯৫৮৯৫ ফেলুল মদনিেুি হামসলকামন্দ      

629.  িওশন আিা ৩২১৮০৮৫০৯২৮৮৪ আইেল পহানসন গৃমহনী হামসলকামন্দ      

630.  আমিনা পবগি ৩২১৮০৮৫০৯৫৩৩৭ িৃত ছািচুল হক গৃমহনী প াগীপাড়া      

631.  লাল মিয়া ৩২১৮০৮৫০৯৫১৩০ মকয়ািত কৃমি হামসলকামন্দ      

632.  হানেিা পবগি ৩২১৮০৮৫০৯৫৩৪৩ পিািত্মাে মিয়া গৃমহনী হামসলকামন্দ      

633.  নুিম্নল ইসলাি ৩২১৮০৮৫০৯৫০৫৯ িকবুল পশখ মদনিেুি হামসলকামন্দ      

634.  পিমেয়া পবগি ৩২১৮০৮৫০৯৫৯৭১ শনবি আলী মদনিেুি হামসলকামন্দ      

635.  ধলু িন্ডল ৩২১৮০৮৫০৯৭৯২৬ তছনলি িন্ডল কৃমি হামসলকামন্দ      

636.  সুিাইয়া ৩২১৮০৮৫০৯৪৪৩০ আয়নাল গৃমহনী সাঘাটা      



 

637.  এিশাদ ৩২১৮০৮৫০৯৮৯৫৬ িৃত িয়নমি কৃমি হামসলকামন্দ      

638.  বানছি আলী ৩২১৮০৮৫০৯৪২৫৯ িানলক উমিন কৃমি হামসলকামন্দ      

639.  আইয়ুব পহানসন ৩২১৮০৮৫০৯২৩৭৯ িৃত িুনছুি কৃমি হামসলকামন্দ      

640.  িহমসন ৩২১৮০৮৫০৯২২৩৫ নুিম্নল কৃমি প াগীপাড়া      

641.  অননলা পবগি ৩২১৮০৮৫০৯৪৮৯৯ তছমলি উমিন গৃমহনী প াগীপাড়া      

642.  পিািত্মাে আলী ৩২১৮০৮৫০৯৫৮১০ িৃত িমহি উমিন কৃমি হামসলকামন্দ      

643.  কুিানু তাইেুল ৩২১৮০৮৫০৯৬০০১ আমেি উমিন মদনিেুি সাঘাটা      

644.  বুলু িন্ডল ৩২১৮০৮৫০৯৫২৮ তছমলি কৃমি হামসলকামন্দ      

645.  পিাছাঃ ননী পবগি ৩২১৮০৮৫০৯৪২৭৬ আঃ ছালাি  গৃমহনী সাঘাটা      

646.  েওিাল ইসলাি ৩২১৮০৮৫০৯৭৫২৩ আঃ িমহি মদনিেুি হামসলকামন্দ      

647.   িনয়ািা ৩২১৮০৮৫০৯২৩১০ আঃ লমতফ গৃমহনী সাঘাটা      

648.  িমশউি ৩২১৮০৮৫০৯০৩৫২ নুিম্নজ্জািান পবপািী কৃমি প াগীপাড়া      

649.  আবু বক্কি ৩২১৮০৮৫০৯৪৭৮০ িৃত পখাত পশখ কৃমি সাথমলয়া      

650.  চািুমল  ৩২১৮০৮৫০৯৪৭৭৭ লমতফ িন্ডল গৃমহনী হামসলকামন্দ      

651.  মলমপ পবগি ৩২১৮০৮৫০৯৪৩৯০ শমহদুল ইসলাি গৃমহনী হামসলকামন্দ      

652.  িননায়ািা ৩২১৮০৮৫০৪০১১৯ পগালোি গৃমহনী হামসলকামন্দ      

653.  পিাননাহাি মিয়া ৩২১৮০৮৫০৯০১৬৫ হ িত আলী মদনিেুি হাটবামড়      

654.  ছায়দাি ৩২১৮০৮৫০০৫৮১০ িৃত নইি উমিন কৃমি হাটবামড়      

655.  পিোউল ৩২১৮০৮৫০৯৩১৬০ এিদাদুল কৃমি সাঘাটা      

656.  সুমফয়া পবগি ৩২১৮০৮৫০৯০৬১৫ আঃ ওয়ানিছ গৃমহনী প াগীপাড়া      

657.  ছাইদুি িহিান ৩২১৮০৮৫০৯০৬৫২ নইিুমিন মদনিেুি হাটবামড়      

658.  িমহিা পবগি ৩২১৮০৮৫০৯০৬৩৪ হানশি আলী গৃমহনী হাটবামড়      

659.  পাি ীন পবগি ৩২১৮০৮৫০৯১৮৭ িমশদ খান গৃমহনী হাটবামড়      

660.  খমলল ৩২১৮০৮৫০৯০৬০৮ েয়নুমিন মদনিেুি হাটবামড়      

661.  শুিম্নজ্জািান খা ৩২১৮০৮৫০৯০৬৬২ িৃত সুিাি খা কৃমি হাটবাড়ী      

662.  পিমেয়া ৩২১৮০৮৫০৯৪৭০১ িমেবি গৃমহনী হাটবামড়      

663.  মনলু মিয়া ৩২১৮০৮৫০৯০৯৪০ হামবোি িহিান কৃমি হামসলকামন্দ      

664.  মিনা পবগি ৩২১৮০৮৫০০০০৭৭ পিাসত্মি গৃমহনী হাটবামড়      



 

665.  িানশদা পবগি ৩২১৮০৮৫০৯০৬৩৬ পিাশািফ গৃমহনী হাটবামড়      

666.  ছানলহা ৩২১৮০৮৫০৯০৬১৭ বমদয়াি গৃমহনী হাটবামড়      

667.  কিলা ৩২১৮০৮৫০৯৮৩২৮ পিাতানলব গৃমহনী হাটবামড়      

668.  আবু্দল িান্নান ৩২১৮০৮৫০৯৮৩৭৭ আঃ পোববাি কৃমি সাঘাটা      

669.  িমতন ৩২১৮০৮৫০৯৮৩৭৭ িৃত আছান কৃমি হাটবামড়      

670.  পিািনশদা পবগি ৩২১৮০৮৫০৯০৬৫৬ ছমকবি পহানসন গৃমহনী হাটবামড়      

671.  ছমকবি ৩২১৮০৮৫০৯০০৯০১ িৃত ছািছুল মদনিেুি হাটবামড়      

672.  বাদশা মিয়া ৩২১৮০৮৫০৯০৬৪১ সাহাে উমিন মদনিেুি হাটবামড়      

673.  নানু্ন খান ৩২১৮০৮৫০৯০৬৪৫ নুিম্নজ্জািান কৃমি হাটবামড়      

674.  ফুল মিয়া ৩২১৮০৮৫০৪৫৮৪২ বুদা কৃমি প াগীপাড়া      

675.  তসয়দ োিান ৩২১৮০৮৫০৯২৯৯৬ িৃত বিকত কৃমি প াগীপাড়া      

676.  কানশি ৩২১৮০৮৫০৯৫৫৭৩ বুো কৃমি হামসলকামন্দ      

677.  পসানহল বমবদাস ৩২১৮০৮৫০৯১১১৯ শ্রী িম্নপচান মদনিেুি হাটবামড়      

678.  আইনবলী ৩২১৮০৮৫০৯৪৩০ লাল মিয়া মদনিেুি হামসলকামন্দ      

679.  োহানািা পবগি ৩২১৮০৮৫০৯৪৬১৫ েহুিম্নল ইসলাি গৃমহনী প াগীপাড়া      

680.  আফতাব ৩২১৮০৮৫০৯৪৭২২ আইে উমিন কৃমি সাঘাটা      

681.  আঃ কমিি ৩২১৮০৮৫০৯৭১২০ েুিাি আলী কৃমি সাঘাটা      

682.  আনলা িমন ৩২১৮০৮৫০৯০৮৮৩ িৃত হায়দাি গৃমহনী হাটবামড়      

683.  েয়দুল ইসলাি ৩২১৮০৮৫০৯৬৯২১ িৃত নমেি উমিন কৃমি সাঘাটা      

684.  সুিন মিয়া ৩২১৮০৮৫০৫০৪৫৫ নুিম্নল ইসলাি মদনিেুি হামসলকামন্দ      

685.  নেিম্নল ইসলাি ৩২১৮০৮৫০৯১৫১৪ িৃত হামববি পশখ মদনিেুি হাটবামড়      

686.  আদুিী পবগি ৩২১৮০৮৫০৯৫২১৫ বাবলূ মিয়া গৃমহনী হামসলকামন্দ      

687.  আনলো ৩২১৮০৮৫০৯০৭৫৬  ূশা গৃমহনী হাটবামড়      

688.  পোনলখা ৩২১৮০৮৫০০৩০৫৩ আক্তািম্নল গৃমহনী পগামবন্দ      

689.  পহিিত্মী িােী ৩২১৮০৮৫০৮৫৪১০ কামতে ক গৃমহনী পগামবন্দ      

690.  কাছিাত ৩২১৮০৮৫০৯৭৮০১ আনয়ে গৃমহনী সাঘাটা      

691.  বক্কি ৩২১৮০৮৫০৯৫১২৬ আঃ িন্ডল কৃমি হামসলকামন্দ      

692.  শ্রী িদন কুিাি ৩২১৮০৮৫০৯৫৬৭৫ শ্রী সমতশ চন্দ্র কৃমি হামসলকামন্দ      



 

693.  আছাতন পবগি ৩২১৮০৮৫০৯৬৪০০ পশি আলী গৃমহনী হামসলকামন্দ      

694.  শাহানা পবগি ৩২১৮০৮৫০৯৬৪১৪ আইয়ুব পহানসন গৃমহনী হামসলকামন্দ      

695.  নমেি পহানসন ৩২১৮০৮৫০৯৬৫২৪ িৃত সািবালী কৃমি সাঘাটা      

696.  কমফল ৩২১৮০৮৫০৯৫৪৪৮ ওসিান গেী কৃমি হামসলকামন্দ      

697.  মিনতু ৩২১৮০৮৫০৯৬৪৪৫ দশিত কৃমি হামসলকামন্দ      

698.  সানহব আলী ৩২১৮০৮৫০৮৯৫০৩ নইি উলস্নাহ মদনিেুি সাথমলয়া      

699.  িমবয়াল ৩২১৮০৮৫০৯১১৪৪ ছাইিম্নমিন কৃমি হামসলকামন্দ      

700.  পগালোি ৩২১৮০৮৫০৯৪৪৭৫৮ তছমলি কৃমি হামসলকামন্দ      

701.  প ালা পশখ ৩২১৮০৮৫০৯৫৪৭১ আইেল পশখ মদনিেুি হামসলকামন্দ      

702.  কমবতা ৩২১৮০৮৫০৯৩৯৮৬ আঃ সালাি গৃমহনী িুিীিহাট      

703.  হায়দাি আলী ৩২১৮০৮৫০৯৪৪৯৭ আমেোি িহিান কৃমি হামসয়ানকামন্দ      

704.  আমেবি ৩২১৮০৮৫০৯৪৮৯০ শসুটকু কৃমি হামসলকামন্দ      

705.  পফনিাে মিয়া ৩২১৮০৮৫০৯১৯০০ িহািাে কৃমি প াগীপাড়া      

706.  সুমফয়া পবগি ৩২১৮০৮৫০৯৬২৭০ িৃত িান্নান গৃমহনী হামসলকামন্দ      

707.  িানশদা পবগি ৩২১৮০৮৫০৯৫২৫৬ িমফকুল ইসলাি গৃমহনী হামসলকামন্দ      

708.  হামববি িহিান ৩২১৮০৮৫০৯৪৬৪২ বানকি পবপািী কৃমি হামসলকামন্দ      

709.  কল্পনা ৩২১৮০৮৫০৯৬৯৯৬ োমহদুল গৃমহন মসাঘাটা      

710.  আনছাি আলী ৩২১৮০৮৫০৯২১০৫ কমছি উমিন কৃমি প াগীপাড়া      

711.  আশিাফ ৩২১৮০৮৫০৯৫৫১৬ কুিুস কৃমি হামসলকামন্দ      

712.  আিোদ  ৩২১৮০৮৫০৯৭৪০৩ পিাকনলছ কৃমি সাঘাটা      

713.  পখািনশদ ৩২১৮০৮৫০৯৫৯০৩ দমবি িন্ডল কৃমি হামসলকামন্দ      

714.  আঃ সািাদ ৩২১৮০৮৫০৯১৬৯৭ িৃত ইিান আলী মদনিেুি প াগীপাড়া      

715.  ছমবলা পবগি ৩২১৮০৮৫০৯৪৯৬১ সাইদুি িহিান গৃমহনী হামসলকামন্দ      

716.  হামিদা ৩২১৮০৮৫০৯৭৮৭২ আঃ সালাি গৃমহনী সাঘাটা      

717.  োমহদুল ৩২১৮০৮৫০৯৪৪৯৮ আইিুমিন কৃমি সাঘাটা      

718.  চম্পা পবগি ৩২১৮০৮৫০৯২৩৪২ িমতয়াি আকন্দ গৃমহনী প াগীপাড়া      

719.  আউমস পবগি ৩২১৮০৮৫০৯১৬৯৫ আবু্দল হক পবপািী গৃমহনী প াগীপাড়া      

720.  আফিম্নো পবগি ৩২১৮০৮৫০৯২১৪২ পফিনদৌস আলি গৃমহনী প াগীপাড়া      



 

721.  আবু্দি িাজ্জাক ৩২১৮০৮৫০৯৬১৬১ িনু্টি কািাি মদনিেুি হামসলকামন্দ      

722.  পখানতো ৩২১৮০৮৫০৯৭৮৩২ হায়দাি গৃমহনী সাঘাটা      

723.  োমহদুল ইসলাি ৩২১৮০৮৫০৯৭৯১৯ দািাে উমিন কৃমি সাঘাটা      

724.  িম্ননিলা ৩২১৮০৮৫০৯৪৯৬১ আবু্দল গৃমহনী সাঘাটা      

725.  চপলা িানী ৩২১৮০৮৫০৯১৮১৫ শ্রী লাল িহন গৃমহনী প াগীপাড়া      

726.  মিনমত িানী ৩২১৮০৮৫০৯১৭২৯ িৃত কৃপানাথ বিেন গৃমহনী প াগীপাড়া      

727.  আমিনুল ৩২১৮০৮৫০৯৬১১৮ েমলল সিকাি কৃমি হামসলকামন্দ      

728.  পহনা ৩২১৮০৮৫০৯৭৯০৩ চান মিয়া গৃমহনী সাঘাটা      

729.  বুলী পবগি ৩২১৮০৮৫০৯৪৮  আলী আেি গৃমহনী হামসলকামন্দ      

730.   তীন্দ্র নাথ ৩২১৮০৮৫০৩৯২৭৫৮ বামল কািত্ম মদনিেুি প াগীপাড়া      

731.  িমতয়াি ৩২১৮০৮৫০০০২৫৪ পসানলিান কৃমি হামসলকামন্দ      

732.  নেিম্নল ইসলাি ৩২১৮০৮৫০৯৪৬৫৫ এিাত উমিন কৃমি হামসলকামন্দ      

733.  পসমলি ৩২১৮০৮৫০৯৮০০৮ েুনয়ল কৃমি সাঘাটা      

734.  লামেফা ৩২১৮০৮৫০০১৩২৮ পিাসনলি উমিন গৃমহনী হামসলকামন্দ      

735.  োইদুল ইসলাি ৩২১৮০৮৫০৮৯৭৭৯ আঃ হামিদ কৃমি সাথমলয়া      

736.  আোহাি ৩২১৮০৮৫০৯৫২৮৭ পিাসনলি মদনিেুি হামসলকামন্দ      

737.  লুৎফি িহিান ৩২১৮০৮৫০৯২৭৬১ িমেবি িহিান কৃমি প াগীপাড়া      

738.  হাসান আলী ৩২১৮০৮৫০৮৪৩৭৫ িৃত তেি আলী কৃমি পগামবন্দ      

739.  বানছি আলী ৩২১৮০৮৫০৯১৬২৫ িৃত িমফববুলযা 
আকন্দ 

কৃমি প াগীপাড়া      

740.  তসয়দ োিান ৩২১৮০৮৫০৯২৬২৮ আিোদ কৃমি প াগীপাড়া      

741.  হনুফা ৩২১৮০৮৫০৯৪২১৭ আঃ েমলল গৃমহনী হামসলকামন্দ      

742.  নমনবালা ৩২১৮০৮৫০৯২৭৫১ কামিমন কািত্ম িাং গৃমহনী প াগীপাড়া      

743.  িমেবি িহিান ৩২১৮০৮৫০৯২৭৬৯ পচু পশখ কৃমি প াগীপাড়া      

744.  হায়দাি পশখ ৩২১৮০৮৫০৯১৫১৮ পিাোনম্মল পশখ কৃমি হাটবামড়      

745.  িমেবি িহিান ৩২১৮০৮৫০৯৪৩২৯ ইনতুলযা কৃমি হামসলকামন্দ      

746.  আবুল কানশি ৩২১৮০৮৫০৯১৭৩৫ নুিম্নল পহানসন কৃমি প াগীপাড়া      

747.  আসাদুল ইসলাি ৩২১৮০৮৫০৮৯৪৩১ ছইি উমিন কৃমি সাথমলয়া      



 

748.  পফলামন পবগি ৩২১৮০৮৫০৯৭৪৫৩ আশাদুল ইসলাি গৃমহনী সাঘাটা      

749.  িহমসন আলী ৩২১৮০৮৫০৯৬৪৬১ িকবুল কৃমি       

750.  তসয়দ োিান ৩২১৮০৮৫০৯৪৭৪০ দমবি কৃমি হামসলকামন্দ      

751.  আঃ ছািাদ ৩২১৮০৮৫০৯৫৬১৯ বমছি কৃমি হামসলকামন্দ      

752.  সামবনা ইয়াসমিন ৩২১৮০৮৫০৯৮১৭১ োমহদুল গৃমহনী সাঘাটা      

753.  আঃ েমলল ৩২১৮০৮৫০৯০১৯৮ িৃত ফেি উমিন কৃমি সাথমলয়া      

754.  নামেি উমিন ৩২১৮০৮৬০০০০০৪ িৃত কছি উমিন কৃমি হামসলকামন্দ      

755.  আোদ আলী ৩২১৮০৮৫০৯৬৮১২ িৃত ওিি পহানসন কৃমি হামসলকামন্দ      

756.  সাইফুল ইসলাি ৩২১৮০৮৫০৯৬৫২৪ নমেি পহানসন কৃমি সাঘাটা      

757.  শ্রী নিািয়ন চন্দ্র ৩২১৮০৮৫০৯২৭৮০  বনীকািত্ম কৃমি সাঘাটা      

758.  তইবি িহিান ৩২১৮০৮৫০৯২০৭০ িৃত কালু আকন্দ কৃমি প াগীপাড়া      

759.  আ া িানী ৩২১৮০৮৫০৯৬৬৪৫ খনিত্মশ গৃমহনী সাঘাটা      

760.  পগালোি ৩২১৮০৮৫০৯৩০৪৩ িৃত পগালাি কৃমি সাঘাটা      

761.  আঃ খমলল ৩২১৮০৮৫০৯২৩৪৮ িৃত আনবদ আলী কৃমি প াগীপাড়া      

762.  ওয়াদুদ ৩২১৮০৮৫০৯২৭৮৭ মসিােুল কৃমি প াগীপাড়া      

763.  আনবদ আলী ৩২১৮০৮৫০৯২২৩৯ সমহয় উমিন কৃমি প াগীপাড়া      

764.  শমফকুল ৩২১৮০৮৫০৯৬৪৩২ আিোদ কৃমি হামসলকামন্দ      

765.  কনা ৩২১৮০৮৫০০০১৭৯ এোেুল গৃমহনী সাঘাটা      

766.  পিাোনম্মল ৩২১৮০৮৫০৯৪৪২৩ ইিাদ আলী কৃমি হামসলকামন্দ      

767.  িানলকা পবগি ৩২১৮০৮৫০৯৫৫৮৬ শমহদুল ইসলাি গৃমহনী সাঘাটা      

768.  আছিা পবগি ৩২১৮০৮৫০৯৫৪৭৩ পতাফাজ্জল পহানসন গৃমহনী হামসলকামন্দ      

769.  িিোন আলী ৩২১৮০৮৫০৯০৯০৩ োলাল মিয়া কৃমি হাটবামড়      

770.  ওসিান খান ৩২১৮০৮৫০৯২২০২ কামেিুমিন কৃমি প াগীপাড়া      

771.  িনকয়া ৩২১৮০৮৫০৯৭৮৩৯ নুিম্নল ইসলাি গৃমহনী সাঘাটা      

772.  শাহোহান ৩২১৮০৮৫০৯২৩৭৮ তফনছি আলী কৃমি প াগীপাড়া      

773.  আতাউি ৩২১৮০৮৫০৯৫২২২ আশিাফ কৃমি হাটবামড়      

774.  আঃ কামফ ৩২১৮০৮৫০৯৪৮৬৫ ইয়াকুব আলী কৃমি হামসলকামন্দ      

775.  পিাসত্মফা ৩২১৮০৮৫০৯৫৭১৬ আঃ ছালাি কৃমি হামসলকামন্দ      



 

776.  আনলয়া ৩২১৮০৮৫০৯০৮৮২ ছায়দাি গৃমহনী হাটবামড়      

777.  পশি আলী ৩২১৮০৮৫০৯৬৩৯৫ েমিি আলী কৃমি হামসলকামন্দ      

778.  আমিি উমিন ৩২১৮০৮৫০৯২৪৫৮ পোবান আলী কৃমি প াগীপাড়া      

779.  আঃ িমহি ৩২১৮০৮৫০০০১৫৭ হামবোি িহিান কৃমি হামসলকামন্দ      

780.  আইয়ুব ৩২১৮০৮৫০৯৫৯৩৫ কমিি কৃমি হামসলকামন্দ      

781.  পহলাল উমিন ৩২১৮০৮৫০৯৪৮৮৩ ইয়াকুব আলী কৃমি হামসলকামন্দ      

782.  ফমিদা আক্তাি ৩২১৮০৮৫০৯৬৬১১ মনয়াে আহনম্মদ গৃমহনী সাঘাটা      

783.  পখাদাবকস ৩২১৮০৮৫০৯৪৩৪৩ িৃত ইয়াে পবপািী মদনিেুি হামসলকামন্দ      

784.  িমতন মিয়া ৩২১৮০৮৫০৯১২৪৮ িৃত েমহি মদনিেুি হাটবামড়      

785.  পশফালী ৩২১৮০৮৫০৯০৮৫১ এনাে আলী গৃমহনী হাটবামড়      

786.  নব িঞ্জন বিেন ৩২১৮০৮৫০৯৭৭২৪ িৃত কাষ্ণীয় িাি মদনিেুি সাঘাটা      

787.  হ িত আলী ৩২১৮০৮৫০৯০৭৪১ পিাননছি আলী মদনিেুি হাটবামড়      

788.  িানলকা ৩২১৮০৮৫০৯৫৪৪৪ পোনবদ গৃমহনী হামসলকামন্দ      

789.  আঃ ছাত্তাি ৩২১৮০৮৫০৯০১১৪ ইয়াে উমিন মদনিেুি হাটবামড়      

790.  সুমবতা িাে ি ৩২১৮০৮৫০৯৫৭২৬ শ্রী িনু্ট িাে ি গৃমহনী হামসলকামন্দ      

791.  সীিা িানী ৩২১৮০৮৫০০০১২০ ঝনু্ট গৃমহনী হামসলকামন্দ      

792.  ফুলবাসী িানী ৩২১৮০৮৫০৯৫৭২১ সহনদব িায় গৃমহনী হামসলকামন্দ      

793.  আিমত মবশ্বাস ৩২১৮০৮৫০৯৫৬৭৯ িৃত ÿÿমতশ চন্দ্র গৃমহনী হামসলকামন্দ      

794.  হ িত আলী ৩২১৮০৮৫০৯৪১১৭১ িোহাি আলী কৃমি সাঘাটা      

795.  পদনলায়াি পহানসন ৩২১৮০৮৫০৯৫৬৬৯ ইিান আলী কৃমি হামসলকামন্দ      

796.  মসিােুল ৩২১৮০৮৫০৯৭৬৫২ ম ÿুু পশখ কৃমি হামসলকামন্দ      

797.  হানেিা পবগি ৩২১৮০৮৫০৯০৩৭০ িৃত ম ÿুু পবপািী গৃমহনী সাঘাটা      

798.  মিমন পবগি ৩২১৮০৮৫০৯০৪০৩ িমফকুল ইসলাি গৃমহনী সাথমলয়া      

799.  িানলকা ৩২১৮০৮৫০৯০১২৯ িৃত েমসি উমিন গৃমহনী সাথমলয়া      

800.  কািিম্নজ্জািান ৩২১৮০৮৫০৯০৫৩৫ আবুল পহানসন কৃমি সাথমলয়া      

801.  িননায়ািা পবগি ৩২১৮০৮৫০৯২৪৫৯ আমিি উমিন গৃমহনী প াগীপাড়া      

802.  এলাল উমিন ৩২১৮০৮৫০৯৭০৫২ িৃত ওিি পহানসন কৃমি সাঘাটা      



 

803.  আনছাি আলী ৩২১৮০৮৫০৯৬৯৪০ ওিি পহানসন কৃমি সাঘাটা      

804.  মিতা পবগি ৩২১৮০৮৫০৯৬১৯৫ মিনু্ট মিয়া গৃমহন মহামসলকামন্দ      

805.  আঃ িমেদ ৩২১৮০৮৫০৯৮৫৯৩ িবািক কৃমি হামসলকামন্দ      

806.  উজ্জল মিয়া ৩২১৮০৮৫০০০১০৯ আঃ িমেদ কৃমি হামসলকামন্দ      

807.  মফনিাে কমবি ৩২১৮০৮৫০৯৭২৯৬ ইিিান আলী কৃমি সাঘাটা      

808.  চানিলী পবগি ৩২১৮০৮৫০৯৭২৯৭  ুটু্ট মিয়া গৃমহন মসাঘাটা      

809.  পিোউল ৩২১৮০৮৫০৯২৩১৯ আইেল কৃমি প াগীপাড়া      

810.  আশাদুল ইসলাি ৩২১৮০৮৫০৯৭৩৯২ নুিম্নল ইসলাি মদনিেুি সাঘাটা      

811.  খমললূি িহিান ৩২১৮০৮৫০৯৬৯২৯ আলতাব পহানসন কৃমি সাঘাটা      

812.  িাইদুল ৩২১৮০৮৫০৮৫৭৮৭ পোনবদ আলী মদনিেুি হামসলকামন্দ      

813.  িুনছুি আলী ৩২১৮০৮৫০৯৭২৪২ িৃত িাহাবুি আলী কৃমি হামসলকামন্দ      

814.  খমলল ৩২১৮০৮৫০৯৭২৩৪ পহানসন আলী কৃমি সাঘাটা      

815.  োমকি ৩২১৮০৮৫০০৮৮৮০ পদনলায়াি কৃমি হামসলকামন্দ      

816.  পফলু মিয়া ৩২১৮০৮৫০৯৮৮৬৬ খমলল িহিান কৃমি হামসলকামন্দ      

817.  কনছি উমিন ৩২১৮০৮৫০৯৭১৩৬ েয়নাল আনবমদন কৃমি সাঘাটা      

818.  ইছাহাক আলী ৩২১৮০৮৫০৮৯৫৫২ িৃত বাহাি আলী কৃমি সাথামলয়া      

819.  নামছিা পবগি ৩২১৮০৮৫০৯৫৫৯৬ িৃত িান্নান গৃমহনী হামসলকামন্দ      

820.  িানলকা পবগি ৩২১৮০৮৫০৯৪৭৯০ আঃ ওয়ানিছ গৃমহনী হামসলকামন্দ      

821.  বানিছ সিকাি ৩২১৮০৮৫০৯৪৪৪২ িৃত িমফকুল সিকাি কৃমি হামসলকামন্দ      

822.  আননায়াি পহানসন ৩২১৮০৮৫০৯৭৭৩৬ িমফে উমিন কৃমি সাঘাটা      

823.  লাল চাাঁ ন ৩২১৮০৮৫০৯৬৩২১ িৃত কায়তুলস্না কৃমি সাঘাটা      

824.  পিাতানলস্নব পবপািী ৩২১৮০৮৫০৯৪৫২৯ িানলক কৃমি হামসলকামন্দ      

825.  পসানা উলস্নাহ ৩২১৮০৮৫০৯১২৩৬ িৃত কুিান পিালস্না কৃমি হাটবামড়      

826.  িানলক উমিন ৩২১৮০৮৫০৯৫৫৩ কুিুছ পশখ মদনিেুি হামসলকামন্দ      

827.  িম্নহুল আমিন ৩২১৮০৮৫০৯৭৬১৬ বিকত পশখ কৃমি সাঘাটা      

828.  পিািত্মাে সিকাি ৩২১৮০৮৫০৯৫৫৮২ িৃত আঃ িমহি কৃমি সাথমলয়া      

829.  মিোনুি িহিান ৩২১৮০৮৫০৯৪৫৩৯ পিাসনলি উমিন কৃমি হামসলকামন্দ      

830.  আমনছুি িহিান ৩২১৮০৮৫০৮৭৪০৪ পিাকনলছ পবপািী মদনিেুি সাঘাটা      



 

831.  তামিকুল ৩২১৮০৮৫০০০০১৪ লাল মিয়া মদনিেুি সাঘাটা      

832.  আঃ েমলল ৩২১৮০৮৫০৯৭৬১৫ িৃত পহানসন আলী কৃমি হামসলকামন্দ      

833.  তহমিনা ৩২১৮০৮৫০৮৮৬৪২ তমিে উমিন গৃমহনী হামসলকামন্দ      

834.  েহুিম্নল হক ৩২১৮০৮৫০৯৪৩২১ িীি পহানসন কৃমি সাঘাটা      

835.  িমবন্দ্রনাথ বিেন ৩২১৮০৮৫০০৭২৫৫ িমনন্দ্র নাথ কৃমি সাঘাটা      

836.  খানদি ৩২১৮০৮৫০৯৭৫৯১ আমিি উমিন কৃমি সাঘাটা      

837.  আশাদুল ৩২১৮০৮৫০৯৬৩১৭ িমহি উমিন মদনিেুি হামসলকামন্দ      

838.  িমেদুল ইসলাি ৩২১৮০৮৫০৯৫২৫৪ নমেি পহানসন মদনিেুি হামসলকামন্দ      

839.  সািছুল ৩২১৮০৮৫০৯৫৩৫৯ টুিম্ন মদনিেুি হামসলকামন্দ      

840.  শমহদুল ৩২১৮০৮৫০০০০৫৭ েমহি মদনিেুি সাঘাটা      

841.  হায়দাি আলী ৩২১৮০৮৫০৯৮৯৫৮ িমফে উমিন মদনিেুি সাথমলয়া      

842.  আববাস আলী ৩২১৮০৮৫০৯০১৭৪ িৃত কুিুস মদনিেুি হামসলকামন্দ      

843.  পখাকা পশখ ৩২১৮০৮৫০৯৪৩০২ শিনসি পশখ মদনিেুি সাথমলয়া      

844.  শ্রীিমত মশলা ৩২১৮০৮৫০৮৯৩৬৯ িামনক চন্দ্র সাহা গৃমহনী হামসলকামন্দ      

845.  নুিম্নজ্জািান ৩২১৮০৮৫০৯৬৬৯৮ আববস আলী কৃমি সাঘাটা      

846.  লা লী ৩২১৮০৮৫০০০০০৮ লাল মিয়া গৃমহনী সাঘাটা      

847.  শাহাি আলী ৩২১৮০৮৫০০০০৬১ আঃ িান্নান কৃমি হামসলকামন্দ      

848.  আমনছা পবগি ৩২১৮০৮৫০৯৫৯৬৭ ফমকি িাসুদ গৃমহনী হাটবামড়      

849.  মনিেল চন্দ্র ৩২১৮০৮৫০৯০৭৭২ মনধানু চন্দ্র মদনিেুি সাথমলয়া      

850.  পহনা পবগি ৩২১৮০৮৫০৯১৯৪৪ পিাকনলছুি িহিান গৃমহনী প াগীপাড়া      

851.  নুিন্নবী আকন্দ ৩২১৮০৮৫০৯৮১৮৯ আববাস আলী মদনিেুি সাঘাটা      

852.  আঃ কামফ সিকাি ৩২১৮০৮৫০৯২৫৬৭ ইয়াে উমিন মদনিেুি সাঘাটা      

853.  েমলল ৩২১৮০৮৫০৯৩৬৯১ সাফানয়ত উমিন মদনিেুি িুমিিহাট      

854.  পিোউল ৩২১৮০৮৫০৯৫২৮১ আবু বক্কি মদনিেুি হামসলকামন্দ      

855.  আনতায়াি ৩২১৮০৮৫০৯৫৬৫৩ িইচ উমিন সিকাি মদনিেুি হামসলকামন্দ      

856.  পিাসত্মি আলী ৩২১৮০৮৫০৯২২৫৪ পোববাি আলী মদনিেুি প াগীপাড়া      

857.  স্ববসীবালা ৩২১৮০৮৫০৯৮৭৬৯ ননগন্দ্র দাস গৃমহনী সাথমলয়া      

858.  লÿুী িানী ৩২১৮০৮৫০৮৯৪০৬ প ালা িাি গৃমহনী সাথমলয়া      



 

859.  সীতু দাস ৩২১৮০৮৫০৮৯৩৭৯ পখাকা দাস কৃমি সাথমলয়া      

860.  আছাতন ৩২১৮০৮৫০৯৭৪০৭ ছািাদ গৃমহনী সাঘাটা      

861.  িাফুো পবগি ৩২১৮০৮৫০০০১৫১ আশাদুল গৃমহনী সাঘাটা      

862.  আইেল ৩২১৮০৮৫০৯৫৬১৬ আবু তুলযা কৃমি হামসলকামন্দ      

863.  িয়নুল ইসলাি ৩২১৮০৮৫০৯৪৭৭৪ আকবি আলী কৃমি হামসলকামন্দ      

864.  আিমেনা পবগি ৩২১৮০৮৫০৯৩৬৯১ বাচু্চ মিয়া গৃমহনী প াগীপাড়া      

865.  বুলু মিয়া ৩২১৮০৮৫০৯৭৬৮৯ পিাসনলি উমিন কৃমি সাঘাটা      

866.  আমেোি িহিান ৩২১৮০৮৫০৯৪৪৮১ নমেি উলযা কৃমি হামসলকামন্দ      

867.  িাজ্জাক ৩২১৮০৮৫০৯৬৭২৯ কনছি উমিন কৃমি হামসলকামন্দ      

868.  পিাতানলব ৩২১৮০৮৫০৯৫১৮২ প ালা কৃমি হামসলকামন্দ      

869.  দুদু মিয়া ৩২১৮০৮৫০৯৫১৭৪ িইচ িন্ডল কৃমি হামসলকামন্দ      

870.  ছমকনা পবগি ৩২১৮০৮৫০৮৯৯৪৯ িুনছুি আলী গৃমহনী সাথমলয়া      

871.  িমবয়াল ৩২১৮০৮৫০৯০২৫৬ পসাটকা কৃমি সাথমলয়া      

872.  হামিদা পবগি ৩২১৮০৮৫০৯০১৫৪ িমফকুল কৃমি সাথমলয়া      

873.  মফিম্নো পবগি ৩২১৮০৮৫০৯৫৯৭৩ আবু সাইদ গৃমহনী হামসলকামন্দ      

874.  লাল মবমব ৩২১৮০৮৫০৯০৮৭৬ আনাি আলী গৃমহনী হাটবামড়      

875.  আমিয়া পবগি ৩২১৮০৮৫০৯০৮৬০ োহাঙ্গীি গৃমহনী হাটবামড়      

876.  পগানলস্থা ৩২১৮০৮৫০৯০৮০৫ ইিত্মাে গৃমহনী হাটবামড়      

877.  তমছি উমিন ৩২১৮০৮৫০৯৬৩৯০ েমিি উমিন কৃমি হামসলকামন্দ      

878.  আোদুল ৩২১৮০৮৫০৮৫১৭৩ মনোি কৃমি পগামবন্দ      

879.  ওিি পহানসন ৩২১৮০৮৫০৮৯৯২৯ ননু্ট পশখ কৃমি সাথমলয়া      

880.  িখনলছুি ৩২১৮০৮৫০৯৫৩৭১ কমছি কৃমি হামসলকামন্দ      

881.  নুি োহান ৩২১৮০৮৫০৯৫১৬৯ ছদিম্নল গৃমহনী হামসলকামন্দ      

882.  আঃ লমতফ ৩২১৮০৮৫০৮৯৯১০ আলা বকস কৃমি সাথমলয়া      

883.  ওহাব সিকাি ৩২১৮০৮৫০৯৫৩৮২ আমেি উমিন কৃমি হামসলকামন্দ      

884.  আছিা পবগি ৩২১৮০৮৫০৯২৪৬১ োনবদ আললী গৃমহনী প াগীপাড়া      

885.  পসমলনা পবগি ৩২১৮০৮৫০৯২৩৮৮ হান্নান পবপািী গৃমহনী প াগীপাড়া      

886.  পিািত্মাে আলী ৩২১৮০৮৫০৯০৭৬২ পগন্দা পশখ মদনিেুি হাটবামড়      



 

887.  ইব্রামহি ৩২১৮০৮৫০৯১২৫৭ ইিান আলী মদনিেুি হাটবামড়      

888.  পগালোি ৩২১৮০৮৫০৯০৯৪৫ িৃত পশখ আলী মদনিেুি হাটবামড়      

889.  সুমফয়া পবগি ৩২১৮০৮৫০৯০৪৭৬ িমবয়াল গৃমহনী সাথমলয়া      

890.  ফুলিাই ৩২১৮০৮৫০৯০৩৬১ চান মিয়া গৃমহনী সাথমলয়া      

891.  কানদি ৩২১৮০৮৫০৩০৭৬৪ অনলক মদনিেুি হাটবামড়      

892.  পিায়ানজ্জি পহানসন ৩২১৮০৮৫০৯৭৩৪৪ িৃত নইি উমিন মদনিেুি সাঘাটা      

893.  পিমেয়া পবগি ৩২১৮০৮৫০৯৭৩৪১ পিাসনলি গৃমহনী সাঘাটা      

894.  আলিগীি ৩২১৮০৮৫০০০০১৯ পসানা উলযা কৃমি হাটবামড়      

895.  আমেদা ৩২১৮০৮৫০৯১৩১৩ িানলক গৃমহনী প াগীপাড়া      

896.  িানবয়া ৩২১৮০৮৫০৯১৬৯৪ িমেবি গৃমহনী প াগীপাড়া      

897.  পসিাপ আলী ৩২১৮০৮৫০৯০৪০৮ আবুল পহানসন মদনিেুি সাথমলয়া      

898.  আঃ লমতফ ৩২১৮০৮৫০৯৫৬৮৩ ওিি আলী মদনিেুি হামসলকামন্দ      

899.  পহলাল উমিন ৩২১৮০৮৫০৯৫৬৫১ আনছাি আলী মদনিেুি হামসলকামন্দ      

900.  আননায়াি ৩২১৮০৮৫০৯২৪৪৮ িমেবি িহিান মদনিেুি প াগীপাড়া      

901.  েহুিম্নল ইসলাি ৩২১৮০৮৫০৯০৮৬২ খানলক কৃমি হাটবামড়      

902.  পিফা খাতুন ৩২১৮০৮৫০০০১৮৩ ইমলি উমিন গৃমহনী হামসলকামন্দ      

903.  আোদুল ইসলাি ৩২১৮০৮৫০৯৬২৪০ আফছাি আলী কৃমি সাথমলয়া      

904.  িমিয়ি পবগি ৩২১৮০৮৫০০৯৬২০ আোদুল গৃমহনী প াগীপাড়া      

905.  িমশদা খাতুন ৩২১৮০৮৫০০০১০৩ আোদুল ইসলাি গৃমহনী সাঘাটা      

906.  িহমসন ৩২১৮০৮৫০৯৭৩৫৫ মসয়ানত কৃমি সাঘাটা      

907.  বুলবুমল পবগি ৩২১৮০৮৫০৯২৭০৮ িমবউল মদনিেুি প াগীপাড়া      

908.  মফনিাো ৩২১৮০৮৫০৯২৬৮৩ কমলিামিন মদনিেুি প াগীপাড়া      

909.  পগালাপী ৩২১৮০৮৫০৯২৭০১ আমেে গৃমহনী প াগীপাড়া      

910.  পগনলসত্মা ৩২১৮০৮৫০৯২৭০৩  ামকি গৃমহনী প াগীপাড়া      

911.  পিৌসুমি ৩২১৮০৮৫০৯২৭০৬ তছমলি উমিন গৃমহনী প াগীপাড়া      

912.  আমতকুি ৩২১৮০৮৫০৯২৬৭৬ আফোল কৃমি প াগীপাড়া      

913.  সাহাদুল ৩২১৮০৮৫০৯৫৩৫৪ িন্ডব আলী কৃমি হামসলকামন্দ      

914.  নামছিা পবগি ৩২১৮০৮৫০৯২৩৫২ আঃ েমলল গৃমহনী প াগীপাড়া      



 

915.  আবু তানহি ৩২১৮০৮৫০৯৬৮৫৭ ছায়দাি িহিান মদনিেুি হামসলকামন্দ      

916.  োহাঙ্গীি আলি ৩২১৮০৮৫০৯২৪৬৯ আকবি পবপািী মদনিেুি প াগীপাড়া      

917.  আননায়ািা পবগি ৩২১৮০৮৫০৯২৪৩৯ পছাবাহান গৃমহনী প াগীপাড়া      

918.  আবুল কানশি ৩২১৮০৮৫০৯২৪৫৭ ইসিাইল কৃমি প াগীপাড়া      

919.  েমসি উমিন ৩২১৮০৮৫০৯৪৬১৩ িৃত পকানা কৃমি হামসলকামন্দ      

920.  আনলফা পবগি ৩২১৮০৮৫০৯৫৩৪৭ পগালোি িহিান গৃমহনী হামসলকামন্দ      

921.  ফুলিাই ৩২১৮০৮৫০৯১৯৪৯ আমিি উমিন গৃমহনী প াগীপাড়া      

922.  িমশদ ৩২১৮০৮৫০৯০৬৩৩ মসিাে খান কৃমি হাটবামড়      

923.  কািিম্নন্নাহাি ৩২১৮০৮৫০৯০৬০৭ আশাদুল গৃমহনী হাটবামড়      

924.  পেনলখা ৩২১৮০৮৫০০০০৩১ খানলক গৃমহনী হাটবামড়      

925.  মসমিক ৩২১৮০৮৫০৯০৬৫১ আহম্মদ আলী মদনিেুি হাটবামড়      

926.  আমেে ৩২১৮০৮৫০৯১০৭২ কাহাি মদনিেুি হাটবামড়      

927.  েসিত আলী ৩২১৮০৮৫০৯০৬৬৭ বানু পশখ মদনিেুি হাটবামড়      

928.  েননশি আলী ৩২১৮০৮৫০৯০৪২৩ পগালাপ উমিন মদনিেুি সাথমলয়া      

929.  োমিিন পবগি ৩২১৮০৮৫০৯৫৮৫১ পদলাে পবপািী গৃমহনী হামসলকামন্দ      

930.  িমেদা পবগি ৩২১৮০৮৫০৯৭০৮৪ আবু বক্কি গৃমহনী হামসলকামন্দ      

931.  িানবয়া পবগি ৩২১৮০৮৫০৯৬৩১১ আঃ িমেদ গৃমহনী হামসলকামন্দ      

932.  পিাসনলি ৩২১৮০৮৫০৯৫৩২৫ পোববাি খন্দকাি কৃমি হামসলকামন্দ      

933.  পিাফাজ্জল ৩২১৮০৮৫০৯২৩১৫ আঃ পোববাি কৃমি প ামগপাড়া      

934.  িমেিন ৩২১৮০৮৫০৯৪৩৭৬ শাহ আলি গৃমহনী হামসলকামন্দ      

935.  োহানািা ৩২১৮০৮৫০৯৫৪৫৮ আঃ সাত্তাি গৃমহনী হামসলকামন্দ      

936.  পিেী পবগি ৩২১৮০৮৫০৯৪৫৮৮ সবুে িন্ডল গৃমহনী হামসলকামন্দ      

937.  ওসনা পবগি ৩২১৮০৮৫০০৫১০৫ সবুে িন্ডল গৃমহনী হামসলকামন্দ      

938.  আননায়ািা পবগি ৩২১৮০৮৫০৯২৬৩৫ ফিহাদ গৃমহনী প াগীপাড়া      

939.  িমফকুল ইসলাি ৩২১৮০৮৫০৫৬৩৫০ এননছি আলী মদনিেুি হাটবামড়      

940.  িশনা পবগি ৩২১৮০৮৫০৯৪৪৮৫ আফোল পবপািী গৃমহনী হামসলকামন্দ      

941.  িনহলা ৩২১৮০৮৫০৯৪৫৭০ োনহি আলী গৃমহনী হামসলকামন্দ      

942.  চয়না ৩২১৮০৮৫০৯৪৪৮৯ োমহদুল ইসলাি গৃমহনী হামসলকামন্দ      



 

943.  মবউটি ৩২১৮০৮৫০৯৫১৫৭ শাহোহান িন্ডল গৃমহনী হামসলকামন্দ      

944.  সানলিাই ৩২১৮০৮৫০৯৫১৫০ বাদশা মিয়া গৃমহনী হামসলকামন্দ      

945.  মেয়াউি হক ৩২১৮০৮৫০৯৪১৯০ েমলল সিকাি কৃমি প াগীপাড়া      

946.  আবুল কালাি ৩২১৮০৮৫০৯৫৩০৪ ছায়দাি িহিান কৃমি হামসলকামন্দ      

947.  বামি মিয়া ৩২১৮০৮৫০৯৫৯৯৪ পছানিদ আলী কৃমি সাঘাটা      

948.  আঃ ওয়াদুদ ৩২১৮০৮৫০৯২৪১৯ আবুল পহানসন কৃমস প াগীপাড়া      

949.  সানহব আলী ৩২১৮০৮৫০৯০৯৮৯ মশিম্ন পশখ কৃমি হাটবামড়      

950.  িয়নুল ইসলাি ৩২১৮০৮৫০৯৫০৯১ পিনছি আলী কৃমি হামসলকামন্দ      

951.  আমশকুি িহিান ৩২১৮০৮৫০২০৯৫০ ছািাদ কৃমি সাঘাটা      

952.  পগালাি ৩২১৮০৮৫০৯৮১৪২ আহম্মদ আলী কৃমি সাঘাটা      

953.  পিমেয়া ৩২১৮০৮৫০৯৮০৪৪ আিোদ গৃমহনী সাঘাটা      

954.  মফনিাো পবগি ৩২১৮০৮৫০৯০৬৮৩ আঃ ছািাদ গৃমহনী হাটবামড়      

955.  আমছয়া পবগি ৩২১৮০৮৫০৯৪২৮০ প ালা মিয়া গৃমহনী হামসলকামন্দ      

956.  আফিম্নো  ৩২১৮০৮৫০৯৫৮৬১ পতাতা গৃমহনী হামসলকামন্দ      

957.  আমেোি ৩২১৮০৮৫০৯৫০৮১ সুিত কৃমি সাঘাটা      

958.  আননায়াি পবগি ৩২১৮০৮৫০৯০৮৮১ পিাোহাি আলী গৃমহনী হাটবামড়      

959.  পিমেনা ৩২১৮০৮৫০২৯৭৭৩ এনািুল গৃমহনী সাঘাটা      

960.  তািা মিয়া ৩২১৮০৮৫০৮৯৯৩৭ আঃ িউফ কৃমি সাথমলয়া      

961.  পোনবদা ৩২১৮০৮৫০৯২৮৫৯ আইেল গৃমহনী প ামগপাড়া      

962.  আঃ কমিি ৩২১৮০৮৫০৯২৩৭২ ইসিাইল কৃমি প ামগপাড়া      

963.  োহাঙ্গীি আলি ৩২১৮০৮৫০৯১১৩৬ আববাস আলী কৃমি হাটবামড়      

964.  সানহিা ৩২১৮০৮৫০৯০৭২৯ িনু্ট মিয়া গৃমহনী হাটবামড়      

965.  পিোউল ৩২১৮০৮৫০৯৯৫০৭ ইয়াদ আলী কৃমি হাটবামড়      

966.  আমছয়া পবগি ৩২১৮০৮৫০৯০৩৭৬ লাল মিয়া গৃমহনী সাথমলয়া      

967.  ফািম্নক মিয়া ৩২১৮০৮৫০০০০২০ পসানলিান কৃমি সাথমলয়া      

968.  বাবলু মিয়া ৩২১৮০৮৫০৯৭২১০ আঃ িহিান কৃমি সাঘাটা      

969.  আমেোি ৩২১৮০৮৫০৯৫০৮১ সুিত কৃমি সাঘাটা      

970.  আবুল ৩২১৮০৮৫০৯০৮৮১ ম ÿুু কৃমি হামসলকামন্দ      



 

971.  ফেলু মিয়া ৩২১৮০৮৫০২৯৭৭৩ আঃ মিয়া কৃমি সাথমলয়া      

972.  োহাঙ্গীি ৩২১৮০৮৫০৮৯৯৩৭ আঃ িমহি কৃমি হামসলকামন্দ      

973.  িমেদা ৩২১৮০৮৫০৯২৮৫৯ িইদুল মদনিেুি পগামবন্দ      

974.  লমতো ৩২১৮০৮৫০৯২৩৭২ আশিাফ মদনিেুি কচুয়া      

975.  িমশউি ইসলাি ৩২১৮০৮৫০৯১১৩৬ িমতয়াি িহিান মদনিেুি হামসলকামন্দ      

976.  শমফকুল ইসলাি ৩২১৮০৮৫০৯০৭২৯ িনয়ে উমিন মদনিেুি প ামগপাড়া      

977.  পিািত্মাে িহিান ৩২১৮০৮৫০৯৯৫০৭ িমনি উমিন মদনিেুি হামসলকামন্দ      

978.  মসিােুল ইসলাি ৩২১৮০৮৫০৯০৩৭৬ িাহিুদ আলী মদনিেুি কচুয়া      

979.  শমফকুল ইসলাি ৩২১৮০৮৫০০০০২০ আিিান পবপািী মদনিেুি হামসলকামন্দ      

980.  পিাহাম্মদ আলী ৩২১৮০৮৫০৯৭২১০ প ািি আলী মদনিেুি হামসলকামন্দ      

981.  পলাশ মিয়া ৩২১৮০৮৫০৯৬৪২৩ িমফকুল ইসলাি মদনিেুি হামসলকামন্দ      

982.  ছানলহা ৩২১৮০৮৫০৮৯৯৩৯ আঃ ছালাি গৃমহনী প ামগপাড়া      

983.  পতাতা পবগি ৩২১৮০৮৫০৯৬৩৩২ পিাসনলি গৃমহনী হাটবামড়      

984.  আিেু ৩২১৮০৮৫০৮৫৫৯০ ছনয়ি কৃমি হামসলকামন্দ      

985.  তমিকুল ইসলাি ৩২১৮০৮৫০৮৭৫৭৭ মিি পহানসন কৃমি সাঘাটা      

986.  িমতয়াি টুকু ৩২১৮০৮৫০৯৬৫৩১ নইবকস কৃমি হামসলকামন্দ      

987.  প্র াত চন্দ্র বিেন ৩২১৮০৮৫০৯২০৩৮ পগানলশ্বি চন্দ্র কৃমি হামসলকামন্দ      

988.  আবুল কালাি ৩২১৮০৮৫০৯৫২৮৯ আমেোি িহিান কৃমি সাথমলয়া      

989.  বাচু্চ মিয়া ৩২১৮০৮৫০৮৭২১১ তমছি কৃমি সাঘাটা      

990.  ফমিদা পবগি ৩২১৮০৮৫০৯৫৫৭০ আঃ হামলি গৃমহনী সাঘাটা      

991.  পেসমিন ৩২১৮০৮৫০৯৫৫৬৭ আলিগীি গৃমহনী হাটবামড়      

992.  নুিোহান ৩২১৮০৮৫০৯০৭৫৩ িমেত গৃমহনী হাটবামড়      

993.  ইউনুস আলী ৩২১৮০৮৫০৯০২০৯ আফছাি আলী কৃমস সাথমলয়া      

994.  িুকুল পবপািী ৩২১৮০৮৫০৯৬৯৩৭ পগাফাি পবপািী কৃমি সাঘাটা      

995.  আবু বক্কি ৩২১৮০৮৫০৯৫১৭৬ প ালা পবপািী কৃমি হামসলকামন্দ      

996.  িামশদা ৩২১৮০৮৫০৯৫৮৯৭ আমেবি কৃমি হামসলকামন্দ      

997.  কােিমত ৩২১৮০৮৫০৯৬২৬৮ আইয়ুব গৃমহনী হামসলকামন্দ      

998.  নুিম্নল ইসলাি ৩২১৮০৮৫০৯৭৮৩৮ ইয়াি পহানসন কৃমি সাঘাটা      



 

999.  অনহদ আলী ৩২১৮০৮৫০৯৭৮০৩ পখাকা পিানযা কৃমি সাঘাটা      

1000.  পফিদাউস ৩২১৮০৮৫০৯৫২৭৮ আবু বক্কি কৃমি হামসলকামন্দ      

1001.  আনেু আিা ৩২১৮০৮৫০৯১১২৭ ফকি িাছুদ গৃমহনী হাটবামড়      

1002.  আঃ িানেদ ৩২১৮০৮৫০৮৯৬৩২ িমেবি িহিান কৃমি সাথমলয়া      

1003.  িম্নপালী পবগি ৩২১৮০৮৫০৮৯৬২৯ িমতয়াি িহিান গৃমহনী সাথমলয়া      

1004.  আনলফা পবগি ৩২১৮০৮৫০৮৯৬২০ একিাি পহানসন গৃমহনী সাথমলয়া      

1005.  ওয়াদুদ ৩২১৮০৮৫০৯৭৮৭৮ িেব আলী কৃমি সাঘাটা      

1006.  বুমল পবগি ৩২১৮০৮৫০৯৫১৮৯ পহানসন আলী গৃমহনী হামসলকামন্দ      

1007.  িাজ্জাক ৩২১৮০৮৫০৯২৪১৫ আসিত আলী কৃমি প ামগপাড়া      

1008.  সাবানা পবগি ৩২১৮০৮৫০৯৫০৬০ িমবয়াল গৃমহনী হামসলকামন্দ      

1009.  বাদল পবপািী ৩২১৮০৮৫০৮৯৮৭০ িৃতু বুলূ মদনিেুি সাথমলয়া      

1010.  ওবায়দুল হক ৩২১৮০৮৫০৯৬৫৭৭ পোববাি মদনিেুি হামসলকামন্দ      

1011.  শ্রী মবনয় চন্দ্র ৩২১৮০৮৫০৮৪৪০৪ মবিল চন্দ্র মদনিেুি প ামগপাড়া      

1012.  তািা মিয়া ৩২১৮০৮৫০৯৭০৯৮ প ািি আলী কৃমি সাঘাটা      

1013.  লাল চান মিয়া ৩২১৮০৮৫০৯৬৫৪২ মিেুন উমিন কৃমি হামসলকামন্দ      

1014.  নবি আলী ৩২১৮০৮৫০৯৯৪৬৬ িমফে উমিন মদনিেুি হামসলকামন্দ      

1015.  িানেদা ৩২১৮০৮৫০৯৬১২৭ আমনছুি গৃমহনী হামসলকামন্দ      

1016.  োমহদুল ৩২১৮০৮৫০৮২৭৯ আনয়ন উমিন কৃমি প ামগপাড়া      

1017.  নােিুল ৩২১৮০৮৫০৯১৮০৮ আঃ েমলল কৃমি প ামগপাড়া      

1018.  আঃ িউফ ৩২১৮০৮৫০৯৭০০৩ আঃ পগাফাি কৃমি সাঘাটা      

1019.  তছমলি ৩২১৮০৮৫০৯৭১৮৫ গফাি কৃমি সাঘাটা      

1020.  িমবচান পিালস্না ৩২১৮০৮৫০৯০৭২০ আঃ হক পিালস্না কৃমি হাটবামড়      

1021.  ননু্ট ৩২১৮০৮৫০৯১২৫৯ পিাোনম্মল কৃমি হামসলকামন্দ      

1022.  পিোউল ৩২১৮০৮৫০৯৪২৬৯ িয়ন উমিন কৃমি হামসলকামন্দ      

1023.  ইয়ােল আলী ৩২১৮০৮৫০৯৬০২৯ সানদক আলী কৃমি হামসলকামন্দ      

1024.  সবুে মিয়া ৩২১৮০৮৫০০০২২২ আিোদ পহানসন কৃমি প ামগপাড়া      

1025.  আোহাি পবপািী ৩২১৮০৮৫০৯২২৬২ পগন্দা পবপািী কৃমি প ামগপাড়া      

1026.  আমছয়া ৩২১৮০৮৫০৯৮১৪৮ িাো মিয়া গৃমহনী পগামবন্দ      



 

1027.  আলতাব পহানসন ৩২১৮০৮৫০৯০৮৯৯ িমফে কৃমি হাটবামড়      

1028.  আনেদা ৩২১৮০৮৫০৯৮৮৫২ ইয়াি পহানসন গৃমহনী হামসলকামন্দ      

1029.  ফুল মিয়া ৩২১৮০৮৫০৯৩৯৬৭ বুধা আকন্দ কৃমি প ামগপাড়া      

1030.  মশল্পী পবগি ৩২১৮০৮৫০৯৬৭৩৪ ওয়াদুদ গৃমহনী হামসলকামন্দ      

1031.  পদনলায়াি পহানসন ৩২১৮০৮৫০৯১৭০৮ িমহি বকস মদনিেুি প ামগপাড়া      

1032.  ইিত্মাে আলী ৩২১৮০৮৫০৯২৪২৭ প ািি আলী মদনিেুি হামসলকামন্দ      

1033.  িমনিম্নজ্জািিান ৩২১৮০৮৫০৯৫২০ ফেল হক মদনিেুি হামসলকামন্দ      

1034.  িমফকুল ইসলাি ৩২১৮০৮৫০৯২১৮৬ নিম্নল ইসলাি মদনিেুি প ামগপাড়া      

1035.  অিল চন্দ্র বিেন ৩২১৮০৮৫০৯১৬৭১ তবনী কািত্ম কৃমি প ামগপাড়া      

1036.  তছমলি উমিন ৩২১৮০৮৫০৯৩০৮০ পখাদা বকস আকন্দ কৃ„ুৃি প ামগপাড়া      

1037.  মবউটি পবগি ৩২১৮০৮৫০৯৩০৮৩ আঃ িাজ্জাক গৃমহনী প ামগপাড়া      

1038.  শ্রী সনিত্মাি কুিাি ৩২১৮০৮৫০৯৭৫৬৫ েমতন্দ্রনাথ বিেন কৃমি প ামগপাড়া      

1039.  পিন্টাল পহানসন ৩২১৮০৮৫০৯৪৪৯২ েয়নাল মিয়া কৃমি হামসলকামন্দ      

1040.  শ্রী দুলাল চন্দ্র ৩২১৮০৮৫০৯৫৭৫৩ গনেশ চন্দ্র কৃমি হামসলকামন্দ      

1041.  বেলাি িহিান ৩২১৮০৮৫০৮৯৬৭৬ কমছি উমিন কৃমি হামসলকামন্দ      

1042.  োমহদুল ইসলাি ৩২১৮০৮৫০৯০৭৮০ আঃ িমশদ কৃমি হাটবামড়      

1043.  ইব্রামহি পবপািী ৩২১৮০৮৫০৯৭০৭৬ িমহি উমিন কৃমি সাঘাটা      

1044.  আলতাফ ৩২১৮০৮৫০৯০৮০৩ পিাননছক কৃমি হাটবামড়      

1045.  িম্নহুল আমিন ৩২১৮০৮৫০৯২১৫৬ ইসাহাক কৃমি প াগীপাড়া      

1046.  পবলস্নাল পিালস্না ৩২১৮০৮৫০৯৬১০৩ আহম্মদ পিালস্না মদনিেুি হামসলকামন্দ      

1047.  কমছি ৩২১৮০৮৫০৯৫৩০৯ পিাহাম্মদ কৃমি হামসলকামন্দ      

1048.  পেনলখা পবগি ৩২১৮০৮৫০৯৪৭৩৭ িৃত পিাহাম্মদ আলী গৃমহনী হামসলকামন্দ      

1049.  িননায়ািা ৩২১৮০৮৫০৯৫৯৯০ আহম্মদ গৃমহনী হামসলকামন্দ      

1050.  মদলবি ৩২১৮০৮৫০৯০২১৫ িুনসুি আলী কৃমি সাথমলয়া      

1051.  মননপন চন্দ্র বিেন ৩২১৮০৮৫০৯১৮৫৬  মদনিেুি প ামগপাড়া      

1052.  আনবদা ৩২১৮০৮৫০৯০৮৪৮ আইোি কৃমি সাঘাটা      

1053.  সমফকুল ইসলাি ৩২১৮০৮৫০৯০৯০৫ পিান্নাফ আলী কৃমি হাটবামড়      

1054.  আসাদুল পিালস্না ৩২১৮০৮৫০৯০৬৯১ চান মিয়া কৃমি হাটবামড়      



 

1055.  আবু তানলব পিালস্না ৩২১৮০৮৫০৯১২০১ িৃত হানু পিালস্না কৃমি হামসলকামন্দ      

1056.  ওনিদ আলী ৩২১৮০৮৫০৯৪৮৭৩ িৃত েনয়ন উমিন কৃমি হামসলকামন্দ      

1057.  কাদুনী পবগি ৩২১৮০৮৫০৮৯৪৪৯ পতাফাজ্জল পহানসন গৃমহনী প ামগপাড়া      

1058.  পিানিনা পবগি ৩২১৮০৮৫০৯২২২২ আনছাি আলী গৃমহনী প ামগপাড়া      

1059.  ফুয়ািা পবগি ৩২১৮০৮৫০৯১৯০২ নুিম্নল ইসলাি গৃমহনী প ামগপাড়া      

1060.  পিানািম্নল হক ৩২১৮০৮৫০৯৭২৪৯ সকলু পবপািী কৃমি প ামগপাড়া      

1061.  িানসল মিয়া ৩২১৮০৮৫০০০০০১ আননায়াি পহানসন কৃমি প ামগপাড়া      

1062.  িমশউি িহিান ৩২১৮০৮৫০৮৯৭৪৯ আবু্দল হক কৃমস প ামগপাড়া      

1063.  আনছাি আলী ৩২১৮০৮৫০৯২২১৩ িনয়ে উমিন মদনিেুি প ামগপাড়া      

1064.  আমনছা ৩২১৮০৮৫০৯২২২৩ ওিি আলী পবপািী গৃমহনী প ামগপাড়া      

1065.  লাইমল পবগি ৩২১৮০৮৫০৯৫৪২২ িৃত িইি পবপািী গৃমহনী হামসলকামন্দ      

1066.  আশিাফ আলী পশখ ৩২১৮০৮৫০৯০৯১৬ িৃত পিাসত্মি আলী 
পশখ 

কৃমি হাটবামড়      

1067.  আমকিা ৩২১৮০৮৫০৯৭৫৬৫ হমববি গৃমহনী সাঘাটা      

1068.  হািম্নন পিালস্না ৩২১৮০৮৫০৯১২০৭ িমশদ পিালস্না মদনিেুি হাটবামড়      

1069.  হামবোি িহিান ৩২১৮০৮৫০৯২৩৬০ িৃত ইনোল আলী 
পবপািী 

কৃমি প ামগপাড়া      

1070.  আবু্দল হাই পবপািী ৩২১৮০৮৫০৯২৩৫৭ িৃত ইনোল পবপািী কৃমি প াগীপাড়া      

1071.  েগদীশ চন্দ্র ৩২১৮০৮৫০৯৬৮৫১ প ানগন্দ্র নাথ কৃমি সাঘাটা      

1072.  সানহিা ৩২১৮০৮৫০০৯৫৯৪ িনু্টি আলী গৃমহনী হামসলকামন্দ      

1073.  ছইতন পনছা ৩২১৮০৮৫০৯৩১৮৭ নুিম্নল ইসলাি গৃমহনী প ামগপাড়া      

1074.  বানছি আলী ৩২১৮০৮৫০৯৮৯৫৬ িৃত আনলক উমিন মদনিেুি হামসলকামন্দ      

1075.  নােিুল হক ৩২১৮০৮৫০৮৬৭৪৭ পদনলায়াি পহানসন কৃমি কচুয়া      

1076.  হামফোি িহিান ৩২১৮০৮৫০৯২৫৩৭ ছানদক আলী কৃমি প ামগপাড়া      

1077.  পিাছাঃ তাপসী পবগি ৩২১৮০৮৫০০০২০৬ পহলাল উমিন গৃমহনী হামসলকামন্দ      

1078.  োমহদুল ইসলাি ৩২১৮০৮৫০৯০২০৭ েমিি উমিন কৃমি সাথমলয়া      

1079.  আয়না পশখ ৩২১৮০৮৫০৯৬২৬৭ আঃ কালাি গৃমহনী হামসলকামন্দ      

1080.  েহুিম্নল ইসলাি ৩২১৮০৮৫০৯০৭১১ ইসিাইল পহানসন কৃমি হাটবামড়      



 

 

 

 

1081.  মবউটি পবগি ৩২১৮০৮৫০০০০১৮ িমতয়াি িহিান গৃমহনী হাটবামড়      

1082.  েমিনা পবগি ৩২১৮০৮৫০৯০২০৮ েমিি উমিন কৃমি সাথমলয়া      

1083.  হামফোি িহিান ৩২১৮০৮৫০৯২৫৩৭ ছানদক আলী কৃমি প ামগপাড়া      


