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নাম িপতার নাম াম/মহল া ইউিনয়ন 
ম
ব  

1. ১২০৪ ০৩১৭০৫০০৭১  মাঃ রিফকুল ইসলাম মতৃ রিহম ব  সরকার  িডমলা প মশহর প মশহর  

2. ১২৯১ ০৩১৭০৫০০৬০  মাঃ রজাউল কিরম মতৃ আবুল ফজল িডমলা প মশহর প মশহর  

3. ১০৬৯ ০৩১৭০৫০৫৩২  মাঃ আিতকুর রহমান মতৃ আফাজ উি ন প মশহর (িময়াবাড়ী) প মশহর  

4. ১০৬৭ ০৩১৭০৫০১৮৯   মাঃ আবুল হােসন মতৃ নিছর উি ন টপা প মশহর প মশহর  

5. ১২৯০ ০৩১৭০৫০০৫৮   মাঃ আঃ আিজজার রহমান মতৃ ইয়াজ উি ন সরকার িডমলা প মশহর প মশহর  

6. ১০৫৯ ০৩১৭০৫০৩৩৭  ডাঃ আিজজ সরকার মাঃ সয়দ আলী সরকার টপা প মশহর  প মশহর  

7. ১০৭১ ০৩১৭০৫০৩৪৯  এ াডঃ মাঃ আ ুল মিজদ মতৃ রমজান আলী টপা প মশহর প মশহর  

8. ১০৫৭ ০৩১৭০৫০১৮৮  মাঃ আঃ কাফী সােয়দ আলী সরকার টপা প মশহর প মশহর  

9. ১২৯৭ ০৩১৭০৫০৩৫৭  মাঃ নুর ল আিমন সরদার মতৃ এলাহী ব  সরদার িডমলা প মশহর প মশহর  

10. ১২০৫ ০৩১৭০৫০০৭২  মাঃ লাল িময়া মতৃ রজব উ ীন খঁা িডমলা প মশহর প মশহর  

11. ১২০৭ ০৩১৭০৫০১৩১  মাঃ আ ুল বাকী সরকার মতৃ আফাজ উ ীন িডমলা প মশহর প মশহর  

12. ১২৯৩ ০৩১৭০৫০২৪৪  মাঃ আবুল কােশম ম ল মতৃ আলহা  িকয়াস উি ন চকদােতয়া প মশহর  

13. ১২৯২ ০৩১৭০৫০১২৯  মাঃ আতাউর রহমান মাঃ ুর মামুদ ফিকর  িডমলা প মশহর প মশহর  

14. ১০৬৮ ০৩১৭০৫০৩৫১  মাঃ আিনছুর রহমান মতৃ আঃ বাকী মুি  চকদােতয়া প মশহর  

15. ১২০৮ ০৩১৭০৫০৪৯৭  মাঃ আ ুল কু স মতৃ কােয়ত আলী আক  মধ  পাড়া প মশহর  

16. ১২০৬ ০৩১৭০৫০১৩০  মতৃ মমতাজুর রহমান মতৃ খ ু মাসুদ ম ল িডমলা প মশহর প মশহর  

17.  ০৩১৭০৫০২৮৪  মর ম মাজাে ল হক মর ম মিনর সরকার টপা প মশহর প মশহর  

18. ১০৬১ ০৩১৭০৫০৫৩৭  মাঃ সাইফুল আলম মতৃ মিছর উ ীন টপা প মশহর প মশহর  

19. ১০৬৬ ০৩১৭০৫০৪৩৫  মাঃ সাইফুল ইসলাম মতৃ আবু বকর িসি ক চকদােতয়া প মশহর  

20. ১৫০৩ ০৩১৭০৫০০৫২  শাহ আ ুল মা ান মতৃ শাহ মাঃ কুর উ ীন  চকদােতয়া প মশহর  

21. ১০৭০ ০৩১৭০৫০১৩৩  মাঃ হািববুর রহমান মতৃ তােলবুর রহমান টপা প মশহর প মশহর  

22. ১০৬৫ ০৩১৭০৫০২৪৬    মাঃ সালায়মান হােসন মতৃ এমদাদ আলী টপা প মশহর প মশহর  

23. ১০৭২ ০৩১৭০৫০২৪৮  মাঃ মাজাে ল হক মতৃ ফলানু শখ টপা প মশহর প মশহর  



24.  ০৩১৭০৫০৩৬৪  মাঃ ছােদক আলী মর ম হািকম উ ীন িডমলা প মশহর প মশহর  

25. ১০৬০ ০৩১৭০৫০০৫৩  মাঃ মিতয়ার রহমান মতৃ আ ুল ওয়ােহদ টপা প মশহর প মশহর  

26. ১২০২ ০৩১৭০৫০৪৭৭  মাঃ ছােলমান আলী মতৃ বাউরা শখ টপা প  শহর প মশহর  

27.  ০৩১৭০৫০৫৭০  মাঃ নুর ল হােসন  মর ম জিহর উি ন প মশহর প মশহর  

28. ১২৯৫ ০৩১৭০৫০৩৬১  কাজী আঃ মা ান মতৃ কাজী মিফজ উি ন প  শহর প মশহর  

29. ১২৯৯ ০৩১৭০৫০৫৫১  মাঃ ফজলুল হক মতৃ জােবদ আলী টপা প মশহর প মশহর  

30. ১২৯৮ ০৩১৭০৫০৫৪৩  মাঃ আ ুর রহমান মতৃ মিহর উি ন টপা প মশহর প মশহর  

31.  ০৩১৭০৫০৫৮১  ী ধীের  নাথ বমন মর ম শিতশচ  বমন টপা প মশহর প মশহর  

32. ১১৭৪ ০৩১৭০৫০০৫৫  জেয়ন উি ন মতৃ জিহর উ ীন িডমলা প মশহর প মশহর  

33. ১০৬২ ০৩১৭০৫০১৩২  মাঃ আলম উ ীন মর ম নযা িময়া সরকার টপা প ম শহর প মশহর  

34. ১০৬৩ ০৩১৭০৫০২৪৭   মাঃ আনসার ল ইসলাম মতৃ আিজম উ ীন আহে দ িডমলা প মশহর প মশহর  

35. ১২০৩ ০৩১৭০৫০০৫৯  মাঃ মাজাে ল হক মতৃ মাহা দ আলী িডমলা প মশহর প মশহর  

36. ১২৯৪ ০৩১৭০৫০২৫০  মাঃ নয়া িময়া মতৃ উমর আলী িডমলা প মশহর প মশহর  

37. ১০৬৪ ০৩১৭০৫০১৮৭  ওসমান গণী খাকন  আলহা  আঃ আিজজ ম ল প মশহর প মশহর  

38.  ০৩১৭০৫০৫৫৩  মাঃ ফজেল রাববী িময়া মতৃ ফয়জার রহমান  গিটয়া ভরতখালী  
39.  ০৩১৭০৫০২৬৫  মাঃ নজর ল ইসলাম  মতৃ তিছর উ ীন বপারী উল া ভরতখালী  
40. ১৩০৬ ০৩১৭০৫০০৬৫  মাঃ শিফকুল ইসলাম যু াহত মাঃ আঃ রিশদ ম ল িচথিলয়া ভরতখালী  
41. ১৩০৭ ০৩১৭০৫০০৯২  শিহদ মাবারক আলী  মতৃ হােসন  আলী  মান রা ভরতখালী  
42.  ০৩১৭০৫০৫১৩  মতৃ ভালা শখ  মতৃ িদয়ানত শখ  উল া ভরতখালী  
43. ১০৮০ ০৩১৭০৫০০১২  মতৃ মহশীন আলী ম ল  মতৃ লাল হােসন ম ল  িচথিলয়া ভরতখালী  
44. ১৩২৪   মতৃ হােসন আলী আক  মতৃ বিছর উল া আক   িচথিলয়া ভরতখালী  
45. 

১০৭৭ 
০৩১৭০৫০৫৫২  মতৃ ডাঃ আঃ ছােলক  মতৃ ডাঃ তহিছন উ ীন 

আহে দ 
গিটয়া ভরতখালী 

 

46. ১৩১৪ ০৩১৭০৫০২৬৪  মতৃ ফয়জার রহমান  মতৃ গ ল শখ উল া ভরতখালী  
47.  ০৩১৭০৫০৪০২  মতৃ মেয়জ শখ  মতৃ পাড়া শখ  উল া ভরতখালী  
48.  ০৩১৭০৫০৩৭৪  মতৃ মিজবর রহমান  মতৃ পাড়া শখ  উল া ভরতখালী  
49.  ০৩১৭০৫০৩৭৬  মতৃ জ র ল ইসলাম  মতৃ শহরউল া সরকার  মান রা ভরতখালী  
50. ১৩১৯ ০৩১৭০৫০৩৭২  মতৃ আঃ কােদর  মতৃ জাহাবকস খঁা মান রা ভরতখালী  
51.  ০৩১৭০৫০৪২০  মতৃ আইনুল হক ম ল  মতৃ আঃ ওয়ােছক ম ল  গিটয়া ভরতখালী  
52. ১০৭৪ ০৩১৭০৫০২৭৯  মতৃ আঃ জিলল  মতৃ ভালা বপারী  গিটয়া ভরতখালী  



53. ১৩০২ ০৩১৭০৫০০০২  মতৃ আঃ কিরম সরদার  মতৃ তােলব উ ীন সরদার  গিটয়া ভরতখালী  
54.  ০৩১৭০৫০০৪৯  মতৃ তহিছন আলী  মতৃ তেফর উ ীন  সােকায়া ভরতখালী  
55. ১২১৮ ০৩১৭০৫০৩৮৬  মতৃ আঃ জিলল সরকার  মতৃ আমানুল া সরকার  মান রা ভরতখালী  
56. ১১৭৬ ০৩১৭০৫০০০৫  মতৃ আঃ ছামাদ সরকার  মতৃ িসরাজ উ ীন  মান রা ভরতখালী  
57. ১০৭৩ ০৩১৭০৫০২৬৬  মাঃ আঃ ছা ার  মতৃ জিহর উ ীন  মান রা ভরতখালী  
58. ১১৭৭ ০৩১৭০৫০১০১  মাঃ আঃ মা ান  সরকার  মতৃ মিনর উ ীন সরকার  গিটয়া ভরতখালী  
59. ১৩০৫ ০৩১৭০৫০০১৫  মাঃ আঃ গিন  মতৃ নদা বপারী  িচথিলয়া ভরতখালী  
60. ১৩১০ ০৩১৭০৫০১০২  মাঃ মিজদ সরকার  মতৃ সমেসর আলী  গিটয়া ভরতখালী  
61.  ০৩১৭০৫০৩৮৫  মাঃ নুর ল হক মতৃ অিকম উ ীন  গিটয়া ভরতখালী  

62.  ০৩১৭০৫০৫৩৪  মাঃ সাই র রহমান  মতৃ িপয়ার উ ীন  উল া  ভরতখালী  

63.  ০৩১৭০৫০৪২২  মাঃ আলতাফ মাহমুদ  মর ম আববাছ আলী উল া ভরতখালী  

64.  ০৩১৭০৫০২৩১  মাঃ আঃ কিরম  মতৃ হােসন আলী  উল া ভরতখালী  

65.  ০৩১৭০৫০৪২৩  মাঃ রজাউল কিরম  মর ম তাফা ল হক সরকার  মা ুরা  ভরতখালী  

66.  ০৩১৭০৫০৩৭১  মাঃ কামর ল ইসলাম কােদরী মর ম নুর ল ইসলাম কােদরী  উল া ভরতখালী  

67.  ০৩১৭০৫০৪২৪  মাঃ রজাউল কিরম কােদরী  মর ম সামছুল হক কােদরী  উ র উল া ভরতখালী  

68.  ০৩১৭০৫০২৫৯  মাঃ মিহ ল ইসলাম  মতুৃ  সয়দ আলী ফিকর  িচথুিলয়া ভরতখালী  

69. ১৫২১৭   শর আলী ফিকর  মতৃ দরেবশ আলী ফিকর  উ র উল া ভরতখালী  

70.  ০৩১৭০৫০৩৮৩  মাঃ আ ুস সাবহান  মর ম ভলু বপারী  ভা ােমাড় ভরতখালী  

71. ১৩২৩ ০৩১৭০৫০৪৪৮  মাঃ শওকত আলী  মতৃ খারেশদ আলী  সােকায়া  ভরতখালী  

72.  ০৩১৭০৫০৪৬৩  মাঃ আঃ কােসম মতৃ দারাজ উ ীন  গিটয়া  ভরতখালী  

73. ১৩১৮ ০৩১৭০৫০৩৬২  মাঃ দিছম উ ীন  মতৃ মিহর উ ীন  িচথুিলয়া  ভরতখালী  

74. ১০৭৫ ০৩১৭০৫০০০৮  মাঃ হািম ল হক কােদরী  মতৃ সামছুল হক কােদরী  উল া ভরতখালী  

75. ১২১১ ০৩১৭০৫০০১৩  ডাঃ রিফকুল ইসলাম  মতৃ তাফা ল হােসন  মা ুরা  ভরতখালী  

76. ১০৭৮ ০৩১৭০৫০৪৬২  মাঃ িসরাজুল ইসলাম  মৃত ছিমর উ ীন  দÿÿন উল া ভরতখালী  

77. ১৩১২ ০৩১৭০৫০৫০৫  মাঃ জ র ল ইসলাম  মাঃ নজলার রহমান  গিটয়া  ভরতখালী  

78. ১৩১৩ ০৩১৭০৫০২৬০  মাঃ আঃ ওয়ােহদ খ কার  মতৃ ইয়াদ আলী খ কার  িচথুিলয়া ভরতখালী  

79. ১৩২০ ০৩১৭০৫০৩৮৯  মাঃ িছি ক হােসন  মতৃ নিজর আহ দ  উল া বাজার  ভরতখালী  

80. ১৩০৮ ০৩১৭০৫০৪৮৫  মাঃ হিববুর রহমান  মতৃ রিবয়া শখ  মা ুরা  ভরতখালী  



81. ১৩০৩ ০৩১৭০৫০০০৪  মাঃ আ ুল আিজজ মতৃ লালচান ামািনক উ র উল া ভরতখালী  

82. ১৩১৭ ০৩১৭০৫০৫০৯  মাঃ নজর ল ইসলাম  মতৃ ছাই র রহমান  উ র উল া ভরতখালী  

83. ১২০৯ ০৩১৭০৫০০১০  মাঃ একরামুল হক  মতৃ কিছম উ ীন সরকার  সােকায়া  ভরতখালী  

84.  ০৩১৭০৫০২৬৮  মাঃ হােসন আলী সরকার  মতৃ জিসম উ ীন সরকার  মা ুরা  ভরতখালী  

85. ১৩১৫ ০৩১৭০৫০২৬৭  মাঃ হােছন আলী  মতৃ জিসম উ ীন সরকার মা ুরা  ভরতখালী  

86. ১৩০৯ ০৩১৭০৫০০৯৯  মাঃ মাতােলব হােসন  মতৃ মিফজ উ ীন  ভা ঁােমাড় ভরতখালী  

87. ১৩২১ ০৩১৭০৫০৩৯৮  মাঃ আজগর আলী  মতৃ মিজবর রহমান  সানিকভা াঁ ভরতখালী  

88. ১২১২ ০৩১৭০৫০০১৪  মাঃ সামসুল আজাদ  মতৃ আঃ গফুর  ভা ঁােমাড় ভরতখালী  

89. ১২১০ ০৩১৭০৫০০১১  মাঃ বাদশা িময়া  মতৃ ইছাব উ ীন  িচথিলয়া  ভরতখালী  

90. ১২১৫ ০৩১৭০৫০০৯৮  মাঃ আঃ কিরম ম ল  মতৃ মিনর উি ন ম ল  সানিকভা াঁ ভরতখালী  

91. ১১৭৬ ০৩১৭০৫০৪২৬  মাঃ আঃ রিহম  মতৃ রইচ উ ীন গিটয়া ভরতখালী  

92. ১৩২৬ ০৩১৭০৫০১০০  মাঃ আশরাফ হােসন  মতৃ তেফর উ ীন  সােকায়া  ভরতখালী  

93. ১২১৬ ০৩১৭০৫০২৭৮  মাঃ আকালু বপারী  মতৃ গিমর উ ীন  িচথুিলয়া  ভরতখালী  

94. ১৩০১ ০৩১৭০৫০০০১  মাঃ আতাউর রহমান  মতৃ আঃ সামাদ ম ল  গিটয়া  ভরতখালী  

95. ১৩১৬ ০৩১৭০৫০২৭৭  মাঃ আলী আনছার সরকার  মতৃ িসি ক হােসন সরকার  গিটয়া  ভরতখালী  

96. ১২১৩ ০৩১৭০৫০০৯৩  মাঃ সামছুল দা  মতৃ ডাঃ সামসুে াহা উ র উল া  ভরতখালী  

97. ১১৭৫ ০৩১৭০৫০০০৩  মাঃ দেলায়ার হােসন  মতৃ নিছম উ ীন  গিটয়া  ভরতখালী  

98. ১৩২২ ০৩১৭০৫০০৯৬  মাঃ বে  আলী  মতৃ শিরয়ত উল া  িচথিলয়া  ভরতখালী  

99. ১২১৪ ০৩১৭০৫০০৯৭  মাঃ সিহ ল ইসলাম  মতৃ আ ুল হক ম ল  উল া ভরতখালী  

100. ১৩০৪ ০৩১৭০৫০০০৬  ডাঃ আিময় ভূষন চৗধুরী  মতৃ অিহ ভূষন চৗধুরী  উল া ভরতখালী  

101. ১৩১১ ০৩১৭০৫০২৩০  মাঃ আলতাফ হােসন  মতৃ ইয়কুব আলী ধান  কুকড়া হাট ভরতখালী  

102.  ০৩১৭০৫০৫৫০  মাঃ মমতাজ আলী  মতৃ ছামসুল হক মা ুরা ভরতখালী  

103. ১০৮৫ ০৩১৭০৫০৩৯৭  মাঃ আ ুস সামাদ (সংগঠক) মৃত মাসেলম উি ন সরকার সাথািলয়া সাঘাটা  

104. ১০৮৩   মৃত িসরাজুল ইসলাম মৃত লাল চাঁদ সং য়া সাঘাটা  

105. ১১৭৯ ০৩১৭০৫০১১৭  মাঃ তাজুল ইসলাম মৃত মিছর উি ন বপারী হািসলকাি  সাঘাটা  

106. ১৩৩৪ ০৩১৭০৫০২৪৩  শহীদ নািজম উি ন মৃত ইয়াকুব আলী ম ল হািসলকাি  সাঘাটা  



107. ১৩৪০ ০৩১৭০৫০১২৫  মাঃ চাঁন িময়া মৃত রইচ উি ন ম ল হািসলকাি  সাঘাটা  

108. ১৩২৫ ০৩১৭০৫০১২০  মাঃ তাজুল ইসলাম মৃত ইসমাইল সরকার হািসলকাি  সাঘাটা  

109. ১২২৬ ০৩১৭০৫০৫১১  মাঃ শাহজাহান আলী মৃত আঃ বারী হািসলকাি  সাঘাটা  

110. ১০৮৬ ০৩১৭০৫০১৯৫  মাঃ আ ুল মা ান মৃত আকবর আলী ম ল হািসলকাি  সাঘাটা  

111. ১১৮০ ০৩১৭০৫০১১৮  মাঃ রিফকুল ইসলাম মৃত সয়দ আলী সরকার দি ণ যািগপাড়া সাঘাটা  

112. ১২২৩ ০৩১৭০৫০১২৪  মাঃ মমতাজ হােসন মৃত গ া বপারী সাঘাটা সাঘাটা  

113. ১২১৯ ০৩১৭০৫০০৯৪  মাঃ শিফকুল ইসলাম মৃত মাশারফ হােসন গািব ী সাঘাটা  

114. ১৩৩১ ০৩১৭০৫০১২৬  মাঃ নবীর হােসন মৃত গালজার আক  গািব ী সাঘাটা  

115. ১২২৯ ০৩১৭০৫০৩৯৯  মাঃ মুনছুর আলী মৃত ময়াজ উি ন গািব ী সাঘাটা  

116.  ০৩১৭০৫০৩০২  শহীদ আঃ ছা ার মৃত ফইম উি ন শখ সাঘাটা সাঘাটা  

117. ১২২০ ০৩১৭০৫০০৪১  মাঃ নািজম উ ীন মৃত ফজল হক ম ল ভরতখালী ( গািব ী) সাঘাটা  

118. ১৩৩০ ০৩১৭০৫০১২২  মাঃ আিজম উ ীন মৃত নিশবু া চকপাড়া/হািসলকাি  সাঘাটা  

119. ১৩৩২ ০৩১৭০৫০১২৮  আবুল ম ল মৃত ছাবান সখ গািব ী সাঘাটা  

120. ১২২১ ০৩১৭০৫০১০৩  মাঃ সেক ার আলী আক  মৃত আ ুর রহমান আক  হািসলকাি  সাঘাটা  

121. ১৩৩৯ ০৩১৭০৫০১১৯  ই াহীম মৃত তািরফ উি ন হািসলকাি  সাঘাটা  

122. ১১৬৩ ০৩১৭০৫০৫৫৫  মাঃ শা জাহান আলী মৃত হািববুর রহমান হািসলকাি  সাঘাটা  

123. ১০৮৭ ০৩১৭০৫০৫৬৯  মাঃ আ ুল মা ান ম ল মৃত মাসেলম উি ন ম ল সাঘাটা সাঘাটা  

124. ১৩২৮ ০৩১৭০৫০১০৫  মাঃ আঃ রহমান মৃত রিত সরদার সাঘাটা সাঘাটা  

125. ১৩৩৫ ০৩১৭০৫০৩৮৪  মাঃ মা াজুর রহমান মৃত মািনক উি ন সরকার সাঘাটা সাঘাটা  

126. ১২২৪ ০৩১৭০৫০১২৭  মাঃ ইসমাইল হােসন মতৃ মহববত আলী সাঘাটা সাঘাটা  

127. ১৩২৭ ০৩১৭০৫০১০৪  মাঃ তাফা ল হােসন  মতৃ মিফজ উি ন কচুয়াহাট সাঘাটা  

128. ১৪৯৪ ০৩১৭০৫০১৯৪  মাঃ ওসমান গিণ মতৃ আহসান উি ন কচুয়াহাট সাঘাটা  

129.  ০৩১৭০৫০৫৬৩  মাঃ আিমর হােসন মাঃ আ ুল জিলল সরকার হািসলকাি  সাঘাটা  

130. ১২২৫ ০৩১৭০৫০৩০১  মাঃ নজ ল ইসলাম মতৃ এমাত উি ন হািসলকাি  সাঘাটা  

131. ১২২৭ ০৩১৭০৫০৩১৪  মাঃ আ ুস সামাদ মতৃ ইয়াকুব আলী হািসলকাি  সাঘাটা  

132. ১৩৩৬ ০৩১৭০৫০৪০৫  মাঃ গালজার মতৃ অিজত উল া গািব ী সাঘাটা  

133. ১৩৩৮ ০৩১৭০৫০৫৫৯  মাঃ আঃ বাকী মতৃ আ ুল জববার গািব ী সাঘাটা  

134. ১০৮৪   মাঃ তাফা ল হােসন মতৃ ভামর বপারী গািব ী সাঘাটা  



135. ১২২৮ ০৩১৭০৫০১১৬  মাঃ আ ুল ক ুছ মতৃ ইসাহাক আলী গািব ী সাঘাটা  

136. ১১২২ ০৩১৭০৫০১২৩  মতৃ নজ ল ইসলাম মতৃ বিছর উি ন সাথািলয়া সাঘাটা  

137. ১৪০৬ ০৩১৭০৫০৫৩০  মাঃ হািফজুর রহমান মতৃ নাওয়াব আলী হাটবাড়ী সাঘাটা  

138. ১৩২৯ ০৩১৭০৫০১২১  মাঃ ছাই র রহমান মতৃ িছ ত আলী যাগীপাড়া সাঘাটা  

139.   ম-

১৩৫৪৬৪ 

মাঃ আশরাফুল আলম  মতৃ আলহা  আঃ হক হািসলকাি  
সাঘাটা 

 

140.   সঃ ঃ 

৫১৬৫৬ 

মাঃ আ ুস ছামাদ বপারী মতৃ ছিমর উি ন বপারী দি ণ সাথািলয়া 
সাঘাটা 

 

141.   ম-৮৬৭৪১ মাঃ আেনায়ার হােসন মতৃ এলািহ বকস আক  গািব ী সাঘাটা  

142. ১২৩১ ০৩১৭০৫০০৪৩  মাঃ ছ ু িময়া  মতৃ মেয়জ উ ীন  কুখাতাইড় মুি নগর  

143. ১৩৪১ ০৩১৭০৫০৩২৫  মাঃ মকফুর রহমান  মতৃ ইয়াদ আলী ম ল  ভরতখালী  মুি নগর  

144. ১৩৪৮ ০৩১৭০৫০০৪৬  মাঃ রিফকুল ইসলাম  মতৃ মিফজল হক  চকচিকয়া মুি নগর  

145.  ০৩১৭০৫০৫২৭  মাঃ খেদম আলী  মর ম খাদাব  বপারী  ধানঘড়া মুি নগর  

146. ১৩৪৫ ০৩১৭০৫০০৪০  মাঃ মাহবুবর রহমান  মতৃ মহ দ আলী  চকচিকয়া মুি নগর  

147. ১৩৫৮ ০৩১৭০৫০৫২৬  মতৃ ইছাহাক আলী  মৃত হাজী এবারত  খামার ধনার হা মুি নগর  

148.  ০৩১৭০৫০৪৫৮  মাঃ জােলমান সানার মতৃ নিসব উল া সানার খামার ধনার হা মুি নগর  

149. ১৩৫৯   মতৃ ছিলম উি ন  মতৃ হােবজ আলী  মাছবাড়ী মুি নগর  

150.  ০৩১৭০৫০৫২৮  মাঃ আ ুল মা ান মতৃ নিসরবুল াহ সানার  খামার ধনার হা মুি নগর  

151. ১৩৫৪ ০৩১৭০৫০২৮৮  মাঃ মহিসন আলী  মতৃ আববাস  আলী আক  চকচিকয়া মুি নগর  

152. ১৩৫৫ ০৩১৭০৫০৩২২  মাঃ আবু বকর িসি ক মতৃ কিছম উি ন বপারী  ভরতখালী (চকচিকয়া) মুি নগর  

153. ১৩৪৬ ০৩১৭০৫০০৪২  মাঃ আেনায়ার হােসন  মতৃ ওসমান গিণ সরকার  ভরতখালী  মুি নগর  

154.  ০৩১৭০৫০১৪৬  মাঃ হািম ল হক ম ল   মতৃ জিসম উি ন ম ল  বলৈতল মুি নগর  

155. ১০৯১ ০৩১৭০৫০২৮৭  মাঃ আিমর ল ইসলাম ম ল  মতৃ জয়নাল আেবদীন ম ল  চকচিকয়া মুি নগর  

156. ১৩৬১ ০৩১৭০৫০০৭৬  মাঃ সিফকুল আলম   মাঃ তাজা ল হক ম ল  চকচিকয়া মুি নগর  

157. ১৭৭ ০৩১৭০৫০২৩৭  মাঃ তাজুল ইসলাম ম ল   মাঃ তাজা লহক ম ল  চকচিকয়া মুি নগর  

158. ১৩৪৭ ০৩১৭০৫০৪৭৪  মাঃ আ ুল হািকম মু ী  মতৃ ফজল উ ীন মু ী চকচিকয়া মুি নগর  



159.  ০৩১৭০৫০২৮৯  মতৃ আঃ আিজজ মু ী  মর ম ফজল উ ীন মু ী চকচিকয়া মুি নগর  

160. ১৩৪৯ ০৩১৭০৫০১৫৮  মাঃ আিজজার রহমান  মতৃ মিজবর রহমান  ধনার হা মুি নগর  

161. ১৩৪৪ ০৩১৭০৫০০৩৮  মাঃ আবুল কালাম  মতৃ মেয়জ উ ীন শখ  ধনার হা  মুি নগর  

162.  ০৩১৭০৫০৪৩৯  মাঃ ছাই র রহমান  মতৃ নবীর হােসন  খামার ধনার হা  মুি নগর  

163. ১৩৫৩ ০৩১৭০৫০২৮২  মাঃ চান িময়া  মতৃ আিমর উ ীন  খামার ধনার হা মুি নগর  

164.  ০৩১৭০৫০৪০৩  মাঃ মীর হােসন  মতৃ মািনক উল া ব াপারী  খামার ধনার হা মুি নগর  

165.  ০৩১৭০৫০৫৮০  মাঃ মাফা ল হােসন  মতৃ তিমজ উ ীন  খামার ধনার হা মুি নগর  

166. ১০৯২ ০৩১৭০৫০৪০৭  মাঃ আ ুর রহমান  মতৃ িকয়াছ আলী  খামার ধনার হা মুি নগর  

167. ১২৩৩ ০৩১৭০৫০০৭৭  মাঃ গালজার রহমান  মতৃ কিছর উ ীন শখ খামার ধনার হা মুি নগর  

168. ১০৯০ ০৩১৭০৫০১৯১  মাঃ ইসমাইল হােসন (অবঃ) 

সােজ  
মতৃ ইনছার আলী আক   ধানঘড়া 

মুি নগর 
 

169. ১০৯৭ ০৩১৭০৫০৫৬০  মাঃ শাহ আলী সরদার  মতৃ কােয়ম উল া সরদার  ধনার হা মুি নগর  

170. ১০৮৯ ০৩১৭০৫০৪৪০  মতৃ আঃ ক ুছ বপারী  মতৃ আমা  ব াপারী খামার ধনার হা মুি নগর  

171. ১৩৫৬ ০৩১৭০৫০৪১২  মাঃ আফতাব উ ীন  মতৃ রিহম ব  সরকার  ভরতখালী  মুি নগর  

172. ১৩৪৩ ০৩১৭০৫০০৩০  শহীদ আ ুল হাই সরদার  মতৃ আ ুল বাকী সরদার  শ ামপুর  মুি নগর  

173. ১৩৫১ ০৩১৭০৫০২৩৬   মাঃ হায়দার আলী  মতৃ কািজম উ ীন (মীর ব ) চকচিকয়া মুি নগর  

174.  ০৩১৭০৫০৫৩৮  মাঃ হািফজুর রহমান সরকার  মতৃ আঃ হািমদ সরকার  ধানঘড়া মুি নগর  

175. ১২৩৫ ০৩১৭০৫০৫২৫  মাঃ এনামুল হক  মতৃ আঃ হািমদ সরকার  ধানঘড়া মুি নগর  

176.  ০৩১৭০৫০৫৫৮  সয়দ মাঃ মাহবুবুর রহমান   মাঃ শাহ আলী সরদার  ধনার হা মুি নগর  

177. ১০৯৩ ০৩১৭০৫০১৯২  মাঃ আ ুর ছা ার (অবঃ) 

সিনক 

মতৃ লাল মামুন ম ল  খামার ধনার হা 
মুি নগর 

 

178. ১৩৪২ ০৩১৭০৫০০২৭  মতৃ আজহার ল ইসলাম  মতৃ রিফক উি ন ম ল  চকচিকয়া মুি নগর  

179.  ০৩১৭০৫০১৪০  মাঃ আফজাল হােসন  মতৃ িনরাজ আলী সরকার  শ ামপুর মুি নগর  

180. ১০৯৬   এ াডঃ মাঃ তৗিহ ল ইসলাম  মতৃ ওসমান গিন সরকার  ধনার হা মুি নগর  

181. ১০৮৮ ০৩১৭০৫০৪৫৭  মাঃ আিজজার রহমান সরকার  মতৃ হাজী আেলচ উি ন 

সরকার  

শ ামপুর 
মুি নগর 

 



182. ১০৯৫ ০৩১৭০৫০৫১৮  মাঃ সামছুল আলম  মতৃ খায়র ামান সরকার  শ ামপুর মুি নগর  

183. ১২৩৪ ০৩১৭০৫০২৩২  মাঃ জালাল উ ীন ম ল  মতৃ তিমজ উ ীন ম ল  খামার ধনার হা মুি নগর  

184. ১২৩২ ০৩১৭০৫০০৪৪  মতৃ সামছুল হক  মতৃ মিফজ উি ন  কুখাতাইড় মুি নগর  

185. ১৩৫০ ০৩১৭০৫০১৫৯  মাঃ জােবদ আলী সরদার  মতৃ ওয়ােহদ সরদার  ধনার হা  মুি নগর  

186. ১২৩০ ০৩১৭০৫০০২৮  মতৃ আহসান উল াহ   মাঃ হযরত উল াহ  ভরতখালী  মুি নগর  

187. ১০৯৪ ০৩১৭০৫০৪২৫  মতৃ অতুল বপারী  মতৃ কেবজ বপারী শ ামপুর মুি নগর  

188. ১৩৫২ ০৩১৭০৫০২৮০  মাঃ দেলায়ার হােসন  মতৃ শহর আলী  খামার ধনার হা মুি নগর  

189. ১৩৫৭ ০৩১৭০৫০০৭৩   মতৃ িসকা ার  আলী  মতৃ হাজী বােরক উ ীন  ভরতখালী  মুি নগর  

190.  ০৩১৭০৫০১৪৭   মাঃ শামছুল হক  মর ম কািদর বকস খামার ধনার হা মুি নগর  

191. ১৩৬২   মাঃ আিজজার রহমান  মতৃ আফসার আলী  কুখাতাইড় মুি নগর  

192. ১৩৬০ ০৩১৭০৫০৫৬২  মাঃ মাস ািফজুর রহমান 

সরদার 

মতৃ কােয়ম উল া সরদার ধনার হা  
মুি নগর 

 

193. ১৩৭২ ০৩১৭০৫০২২০  মাঃ জিসম উ ীন মৃত এছারত ম ল চ নপাট  কচুয়া  

194. ১৩৬৮ ০৩১৭০৫০২১২  মৃত জািহ ল ইসলাম মৃত আলা বকস আক  উল া সানাতলা কচুয়া  

195. ১১০৭ ০৩১৭০৫০৫৩৩  মাঃ ওয়ােরছ আলী ধান  মৃত হাজী ওসমান আলী ধান কচুয়া কচুয়া  

196. ১৩৬৯ ০৩১৭০৫০২১৪   মাঃ সাখাওয়াত হােসন  মৃত বজলার রহমান ঝইলতলা কচুয়া  

197. ১২৩৯ ০৩১৭০৫০২২২  মাঃ হািফজার রহমান মৃত হােছন আলী বালুয়া বড়াইকাি  কচুয়া  

198. ১৩৭৩ ০৩১৭০৫০২২৩  মাঃ রহমত উল া মৃত আিমর উ ীন  রামনগর কচুয়া  

199. ১৩৬৩ ০৩১৭০৫০০৩৫  শহীদ মিজবর রহমান মৃত মিছর আলী রামনগর কচুয়া  

200. ১৩৭৪ ০৩১৭০৫০২২৪  মাঃ আ ুল হক আক  মৃত কিছর উ ীন আক  উল া সানাতলা কচুয়া  

201.  ০৩১৭০৫০০৬১  মাঃ গালজার রহমান মৃত কাজী আক  কচুয়া কচুয়া  

202. ১০৯৮   মাঃ ফজলুর রহমান মৃত মিহর উ ীন চ নপাট কচুয়া  

203. ১১০৬   মৃত আ ুস সাবহান আক  মৃত কিছর উ ীন আক  উল া সানাতলা কচুয়া  

204.  ০৩১৭০৫০৩৬৮  মাঃ ফজলুর রহমান মৃত রিহম বকস ওসমােনর পাড়া কচুয়া  

205. ১৩৬৭ ০৩১৭০৫০০৬২  মাঃ মাহবুবুর রহমান মৃত হােসন আলী রামনগর কচুয়া  

206. ১০৯৯   মাঃ আ ুল হিমদ মৃত খাজা আহে দ চ নপাট কচুয়া  

207. ১২৩৭ ০৩১৭০৫০১৭৭  মাঃ আফজাল হােসন মৃত আেয়ন উ ীন ওসমােনর পাড়া কচুয়া  

208. ১১৬৫ ০৩১৭০৫০৩৪২  মাঃ রিফকুল ইসলাম মৃত দিবর উ ীন গাছাবাড়ী কচুয়া  



209. ১৩৭০ ০৩১৭০৫০২১৬  মাঃ খায়র ল ইসলাম মৃত নুর ল ইসলাম রামনগর কচুয়া  

210. ১১০১ ০৩১৭০৫০২৩৪  মাঃ আঃ হািলম মৃত লাল িময়া সতীতলা কচুয়া  

211. ১১০৮ ০৩১৭০৫০৩৪৪  মাঃ আঃ খােলক মৃত ময়নুল হক সরদার গাছাবাড়ী কচুয়া  

212. ১২৪০ ০৩১৭০৫০২২৮  মাঃ চাঁন িময়া যু াহত মৃত ঘুনু সরদার  বড়াইকাি  কচুয়া  

213. ১৩৮০ ০৩১৭০৫০৫২৯  মাঃ নজর ল ইসলাম মৃত সয়দ খরাজ আলী িমঞা রামনগর কচুয়া  

214. ১১০২ ০৩১৭০৫০২১৩  মৃত তাফা ল হােসন  মৃত মিহর উ ীন  চ নপাট কচুয়া  

215. ১৩৭৫ ০৩১৭০৫০২৩৩  মাঃ মুনছুর রহমান মৃত বিছর উ ীন  বুর ী কচুয়া  

216. ১৩৬৫ ০৩১৭০৫০৪৭৫  মাঃ রিফকুল ইসলাম মতৃ ইউসুব আলী উল া সানাতলা কচুয়া  

217. ১১০০ ০৩১৭০৫০১৯০  মাঃ মাজাফফর হােসন  মতৃ তিমজ উি ন বপারী অনম পুর  কচুয়া  

218. ১৩৭৯ ০৩১৭০৫০৪৫১  মাঃ আব স ছা ার মতৃ আসার  বপারী উল া সানাতলা কচুয়া  

219. ১১০৪ ০৩১৭০৫০২০৯  মাঃ ছালজার রহমান মতৃ আবু তােলব ওসমােনর পাড়া কচুয়া  

220. ১৩৭৭ ০৩১৭০৫০৩৪৩  মাঃ আঃ বারী মতৃ কিছম উ ীন  পািচয়ারপুর  কচুয়া  

221. ১৩৭১ ০৩১৭০৫০২১৯  মাঃ বা া িময়া মতৃ আলাপ উি ন  বড়াইকাি  কচুয়া  

222.  ০৩১৭০৫০৪১৯  এ,এস,এম,শাহজাহান মতৃ আঃ জাববার ম ল  ওসমােনর পাড়া কচুয়া  

223. ১১৮১ ০৩১৭০৫০০৩৪   মাঃ কািজম উ ীন  মতৃ বিনজ উল া বড়াইকাি  কচুয়া  

224. ১১৬৪ ০৩১৭০৫০৪২৮  মতৃ হািববুর রহমান  মতৃ রিহম উ ীন ম ল ঝইলতলা কচুয়া  

225. ১১০৫ ০৩১৭০৫০৩৪০  মতৃ সিলম উ ীন  মতৃ সরফােয়ত উল া ওসমােনর পাড়া কচুয়া  

226. ১৩৭৮   মাঃ লুৎফর রহমান  মতৃ ইউসুব আলী ম ল উল া সানাতলা কচুয়া  

227.  ০৩১৭০৫০৫৩৫   মাঃ নুর ল ইসলাম মতৃ আিছন উ ীন  অনম পুর  কচুয়া  

228.  ০৩১৭০৫০৩৩৪  মাঃ আবুল হােসন  মতৃ রজব আলী সতীতলা  কচুয়া  

229. ২১০২    মাঃ হািফজুর রহমান মতৃ আঃ বারী সরকার  চন ন পাট  কচুয়া  

230. ১২৩৮ ০৩১৭০৫০২১৭  মাঃ আেনায়ার হােসন  মতৃ আছান উল া  সরদার  বড়াইকাি  কচুয়া  

231. ১৩৭৬ ০৩১৭০৫০৩৪১  মাঃ আফজাল হােসন ম ল মতৃ আ ুল হক ম ল  গাছাবাড়ী কচুয়া  

232. ১২৪১ ০৩১৭০৫০৫২০  মাঃ ইয়ািছন আলী মতৃ ইয়াকুব আলী ওসমােনর পাড়া কচুয়া  

233. ১৩৬৬ ০৩১৭০৫০০৫০   মাঃ তিববর রহমান  মতৃ মিছর উ ীন াঃ সিততলা  কচুয়া  

234. ১১০৩ ০৩১৭০৫০৪৭৬   মাঃ রিফকুল ইসলাম  মতৃ আ ুর রহমান ম ল ওসমােনর পাড়া কচুয়া  

235. ১৩৮১   মাঃ মিতয়ার রহমান ামািনক মতৃ বাসত উল া ামািনক উল ােসানাতলা কচুয়া  



236. ১৫৯৬    মাঃ মকবুল হােসন খ কার মতৃ নজমুল হােসন খ কার রামনগর  কচুয়া  

237. ২১৩৮৩ ০৩১৭০৫০০২৩  মাঃ  নূর ল ইসলাম  মতৃ হাজী কােসম আলী বাউিলয়া  ঘুিড়দহ  

238. ১১৮৩ ০৩১৭০৫০০২৬  মতৃ মকবুল হােসন  মতৃ ইফাজ উি ন শখ  িচিনর পটল  ঘুিড়দহ  

239.  ০৩১৭০৫০৩১০  মাঃ নজর ল ইসলাম আক  মতৃ নওয়াব আলী আক  পচাবস া ঘুিড়দহ  

240. ১৩৮২ ০৩১৭০৫০০১৭  মাঃ ফজলুর রহমান  মতৃ মেয়ন উি ন  পবন তাইড় ঘুিড়দহ  

241.  ০৩১৭০৫০৪৮৪  মতৃ শিহ ল ইসলাম  মতৃ ছালামতুল া ধান  যা র তাইড় ঘুিড়দহ  

242. ১২৫০ ০৩১৭০৫০৫৮৫  মৃত আ ুল কাফী  মতৃ ওমর উ ীন আলী আক  যা রতাইড় ঘুিড়দহ  

243. ১১৬৭ ০৩১৭০৫০৪৬৬  মাঃ মেহর আলী  মতৃ মাবারক আলী  পচাবস া ঘুিড়দহ  

244. ১৩৯৪ ০৩১৭০৫০৫৪৯  মাঃ ওবায় ল াহ মাল া মতৃ আবুল হােসন মা া মথরপাড়া ঘুিড়দহ  

245. ১১১০ ০৩১৭০৫০২০৫  মতৃ সাহরাব হােসন  মতৃ রাস ম আলী  বাউিলয়া ঘুিড়দহ  

246. ১৩৮৫ ০৩১৭০৫০০৮৬  এস,এম, মাসেলম উি ন  মতৃ মাহা দ আলী  বাউিলয়া  ঘুিড়দহ  

247. ১২৪৫ ০৩১৭০৫০০২৫  িনেপ নাথ  মতৃ সুধীর কুমার বমন বাউিলয়া ঘুিড়দহ  

248.  ০৩১৭০৫০৩০৯  মতৃ  আঃ গা ফার  মতৃ আঃ জববার ম ল  মথরপাড়া ঘুিড়দহ  

249. ১৩৮৭ ০৩১৭০৫০২১৫  মতৃ আবুল হােসন  মতৃ হােতম আলী  বাউিলয়া  ঘুিড়দহ  

250. ১২৪৭ ০৩১৭০৫০০৯০   মাঃ আফতাব হােসন  মতৃ ডাঃ নওয়াব আলী আহা দ  পচাবস া ঘুিড়দহ  

251.  ০৩১৭০৫০২৫৪  মতৃ আবুল কােশম ম ল  মতৃ মীর হােসন ম ল  িচিনর পটল  ঘুিড়দহ  

252. ১৩৮৮ ০৩১৭০৫০২৫৫   মাঃ মনসুর রহমান   মাঃ জসমত আলী ম ল  ঘুিড়দহ ঘুিড়দহ  

253. ১২৪৮   মাঃ দেলায়ার হােসন  মতৃ মাজাে ল হক  ঘুিড়দহ ঘুিড়দহ  

254. ১৩৮৬ ০৩১৭০৫০৪৮২  মাঃ আ ুল ছা ার  দেয়ব উ ীন  ঝাড়াবষা ঘুিড়দহ  

255. ১২৪৪ ০৩১৭০৫০০২২  মর ম আঃ হািমদ  মতৃ সাবহান উি ন  ঘুিড়দহ ঘুিড়দহ  

256. ১২৪৯ ০৩১৭০৫০৪৪৭  মাঃ সােহব আলী  মতৃ মহা দ আলী  বাউিলয়া ঘুিড়দহ  

257.  ০৩১৭০৫০৪৭১  মাঃ মাফা ল হােসন  মতৃ মইন উল া সখ  ঘুিড়দহ ঘুিড়দহ  

258.  ০৩১৭০৫০৪১৪  মতৃ িবনয় কুমার রায় মতৃ ব  িবহারী লাল  মথরপাড়া ঘুিড়দহ  

259. ১২৪৬ ০৩১৭০৫০০৮৮  মতৃ আইয়ুব হােসন  মতৃ খাদাব  আক  পবন তাইড় ঘুিড়দহ  

260. ১৩৮৪ ০৩১৭০৫০০৮৫  মাঃ িছি ক হােসন  মতৃ লাল িময়া বপারী  পবনতাইড় ঘুিড়দহ  

261. ১৩৯২ ০৩১৭০৫০৫১৭  মাঃ সা াব আলী  মতৃ ওমর হােসন ম ল  িচিনর পটল  ঘুিড়দহ  



262. ১৩৯৫   ী িদলীপ কুমার পাল মতৃ দেব নাথ পাল  পবনতাইড় ঘুিড়দহ  

263. ১২৪৩ ০৩১৭০৫০০১৮  মাঃ নুর ল হােসন  মতৃ খাদা বকস আক  পবনতাইড় ঘুিড়দহ  

264. ১৩৯০ ০৩১৭০৫০২৫৬  এম,এম রিবউল আলম  আবুল হােসন  ঘুিড়দহ ঘুিড়দহ  

265. ১১৮২ ০৩১৭০৫০০২১   মাঃ হািফজুর রহমান  মতৃ মিফজ উ ীন  ঘুিড়দহ ঘুিড়দহ  

266. ১৩৮৯ ০৩১৭০৫০০১৯   মাঃ ছােলমান আলী  মতৃ মিমন শাহ ফিকর  সাঘাটা ঘুিড়দহ  

267. ১১৮৪ ০৩১৭০৫০১৮৩  মাঃ আ ুল বারী ম ল  মতৃ ইনছার আলী ম ল  িচিনর পটল  ঘুিড়দহ  

268. ১৩৯১ ০৩১৭০৫০১৮০  মর ম ছােনায়ার হােসন  খােজর উি ন ম ল  িচিনর পটল ঘুিড়দহ  

269. ১৩৯৩   এডঃ মাঃ সািফউল ইসলাম 

ম ল  

মর ম সফর উি ন ম ল  অনম পুর 
ঘুিড়দহ 

 

270. ১১৬৬   মাঃ রজাউল কিরম মতৃ মামুদ আলী  িচিনর পটল ঘুিড়দহ  

271.  ০৩১৭০৫০৪৮৩  মাঃ আবুল কালাম মর ম বী  মিনয়া ম ল পবনতাইড় ঘুিড়দহ  

272. ১২৫৮ ০৩১৭০৫০১৭৬   মাঃ আ ুল লিতফ  ম ল  মতৃ বিছর উ ীন  হলিদয়া হলিদয়া  

273.  ০৩১৭০৫০১৪৪  মর ম তাজুল ইসলাম মর ম িচকু ফিকর  কানাইপাড়া হলিদয়া  

274. ১১৮৭ ০৩১৭০৫০১৭২  মাঃ আঃ জিলল মতৃ নুর ল ইসলাম  কানাইপাড়া হলিদয়া  

275. ১১১২ ০৩১৭০৫০৩৯৩   মাঃ আলী আকবর  মতৃ আ ুল কু ুস ম ল  দীঘলকাি  হলিদয়া  

276. ১১১৫   মাঃ চাঁদ িময়া মতৃ আববাস আলী সরকার বড়া হলিদয়া  

277. ১১২০ ০৩১৭০৫০৫৪৫  মাঃ মিতয়ার রহমান  মতৃ এফাজ উ ীন  কালুরপাড়া হলিদয়া  

278. ১১৮৮ ০৩১৭০৫০১৭৪  মাঃ আঃ ছালাম  মতৃ ফইম ম ল  কানাইপাড়া হলিদয়া  

279. ১২৫৬ ০৩১৭০৫০১৪৫   মাঃ মাজাহার আলী মতৃ বিছর উ ীন আক  কানাইপাড়া হলিদয়া  

280. ১১৮৬ ০৩১৭০৫০১৭১   মাঃ আ ুস ছা ার  মতৃ সােহব আলী বড়া হলিদয়া  

281. ১২৫২ ০৩১৭০৫০০৬৬  মাঃ নুর বী  ম ল  মতৃ রহমত উল া ম ল বড়া হলিদয়া  

282. ১৩৯৬ ০৩১৭০৫০১৪১  মাঃ িসরাজুল ইসলাম  মতৃ জিসম উি ন  দীঘলকাি  হলিদয়া  

283. ১২৫৩ ০৩১৭০৫০০৬৯   মাঃ আ ুর রিশদ  মতৃ কািজম উি ন  দীঘলকাি  হলিদয়া  

284. ১২৫৪ ০৩১৭০৫০০৭০   মাঃ আ ুল হািমদ  মতৃ আিজজার রহমান মুি  কানাইপাড়া হলিদয়া  

285. ১৪১০ ০৩১৭০৫০১৭৫  মাঃ জামাল উি ন  মতৃ ছিহর উি ন  জািমরার চর  হলিদয়া  

286. ১১১৩   মাঃ নুর ল ইসলাম  মতৃ বাখারী মাল া দীঘলকাি  হলিদয়া  



287. ১৪০০ ০৩১৭০৫০৫০৬  মাঃ আমজাদ হােসন  মতৃ তছিলম উি ন বপারী গািব পুর হলিদয়া  

288. ১১১১ ০৩১৭০৫০৫৬৬   মাঃ আ ুর রহমান  মতৃ রইচ উি ন আক   গািব পুর হলিদয়া  

289. ১১২১ ০৩১৭০৫০৫৪৪  মাঃ কুর আলী মতৃ কুরবান আলী কালুরপাড়া হলিদয়া  

290. ১১১৮ ০৩১৭০৫০৪৮০  মাঃ আশরাফ আলী মতৃ মাবারক আলী চড়কুমার পাড়া হলিদয়া  

291. ১১১৭   মাহা দ আ ুছ ছামাদ আক  মতৃ  কােজম উি ন  কানাইপাড়া হলিদয়া  

292. ১৩৯৯ ০৩১৭০৫০২৫৩  মাঃ আ ুর রিশদ  মতৃ আলাউি ন মা া কালুরপাড়া হলিদয়া  

293. ১৪০৮ ০৩১৭০৫০৫৭৩  মতৃ ফরজ আলী মতৃ দারাজ আলী নলিছয়া হলিদয়া  

294. ১২৫৭ ০৩১৭০৫০১৪৮  মতৃ মাজাে ল হক মতৃ মেয়জ উি ন  হলিদয়া হলিদয়া  

295. ১৪০১ ০৩১৭০৫০২৬২  মতৃ মাঃ সুর ত জামান মাল া মতৃ কিরম মাল া য়াবাড়ী হলিদয়া  

296. ১৪১১ ০৩১৭০৫০১৪২  মতৃ মাসেলম উি ন  মতৃ আ ুস সাবহান ামািনক উ র  দীঘলকাি  হলিদয়া  

297. ১৩৯৮ ০৩১৭০৫০২৫২  শাহজাহান আলী মতৃ মকবুল হােসন  উ র  দীঘলকাি  হলিদয়া  

298. ১১১৯ ০৩১৭০৫০৪৬১  মতৃ আবু হািনফা মাল া মতৃ ওসমান মাল া দীঘলকাি  হলিদয়া  

299. ১১১৪ ০৩১৭০৫০২৩৯  মাঃ আ ুল মা ান  মতৃ শামুল া ামািনক  দীঘলকাি  হলিদয়া  

300. ১৪০৯    মাঃ রিফকুল ইসলাম  মতৃ হািফজার রহমান  বড়া হলিদয়া  

301. ১৩৯৭ ০৩১৭০৫০২৫১  মাঃ মজদার রহমান   মাঃ কিছর উি ন আহেমদ হলিদয়া হলিদয়া  

302.  ০৩১৭০৫০১৭৩  মাঃ সাহরাব আলী খ কার  মতৃ আকবর আলী কালুরপাড়া হলিদয়া  

303. ১৪০৪ ০৩১৭০৫০৩৫২  মাঃ তছিলম উি ন  মতৃ আজগর আলী িম া চড় য়াবাড়ী হলিদয়া  

304. ১৪০৭ ০৩১৭০৫০৫৬৪  মাঃ ফজলুল হক ম ল  মতৃ কািজম উ ীন ম ল  বড়া হলিদয়া  

305. ১২৬১ ০৩১৭০৫০৪৫২  মাঃ আ ুল কিরম মাল া মর ম দেলায়ার হােসন  চর িদঘলকাি  হলিদয়া  

306. ১২৫৯ ০৩১৭০৫০৩২৭  মাঃ মাজাহার ল  হক মতৃ ইয়ার উি ন  আক  কানাইপাড়া হলিদয়া  

307. ১২৬০ ০৩১৭০৫০৩৫৩  মাঃ আ ুল জাববার  মতৃ আ ুল কােদর  িমজা য়াবাড়ী হলিদয়া  

308. ১১৮৫ ০৩১৭০৫০০৬৮  মাঃ ইসমাইল  মতৃ আঃ কু ুস  য়াবাড়ী হলিদয়া  

309.  ০৩১৭০৫০০২০  মতৃ মাজাে ল হক মতৃ সানা উল া ম ল  হলিদয়া হলিদয়া  

310.  ০৩১৭০৫০৪৩৭  মতৃ রসুল মাহমুদ  মতৃ মেয়ন উি ন সরকার  কালুরপাড়া হলিদয়া  

311. ১৪০২ ০৩১৭০৫০৩১৬  মাঃ মাবারক আলী মতৃ সেক ার আলী চর য়াবাড়ী হলিদয়া  

312. ১৬১৯   মাঃ সামসুে াহা মতৃ হায়দার আলী হলিদয়া হলিদয়া  



313. ১১১৬   মাঃ দেলায়ার হােসন আক  মর ম আলহাজ মাহা দ 
মিজবর রহমান 

হলিদয়া হলিদয়া  

314. ১৪১৩   মতৃ আবু সাইদ মতৃ নওয়াব আলী  কু পাড়া জুমারবাড়ী  

315.  ০৩১৭০৫০৪১৭  মর ম ফজলুর রহমান  মর ম সান ু বপাড়ী কামার পাড়া জুমারবাড়ী  

316.  ০৩১৭০৫০৫৫৭  মর ম এবারত আলী  মর ম নিছর উি ন ম ল  কামার পাড়া জুমারবাড়ী  

317. ৩০৮ ০৩১৭০৫০৪৬৪  মাঃ আ ুর রিশদ িময়া মতৃ আকবর আলী সরকার  আমিদরপাড়া জুমারবাড়ী  

318.  ০৩১৭০৫০৫৪৭  এ,এম জ র ল ইসলাম  মতৃ জিহর উি ন জুমারবাড়ী জুমারবাড়ী  

319. ১১৩০ ০৩১৭০৫০৪০৪  মাঃ জ র ল ইসলাম  মতৃ ইউনুছ উি ন ম ল  দিহচড়া জুমারবাড়ী  

320.  ০৩১৭০৫০৫৬৫  মাঃ দৗলত জামান  মতৃ জিহর উ ীন  জুমারবাড়ী জুমারবাড়ী  

321. ১১২৯   মতৃ আ ুল লিতফ মতৃ লাল িময়া  মছট জুমারবাড়ী  

322. ১১৩১ ০৩১৭০৫০৩৮১  মাঃ আ ুল লিতফ  মতৃ আ ুল গা ফার  আমিদরপাড়া জুমারবাড়ী  

323. ১১২৬ ০৩১৭০৫০৩৭৯  মাঃ আ ুল জিলল মতৃ আঃ গা ফার  আমিদর পাড়া জুমারবাড়ী  

324. ১৪২৫ ০৩১৭০৫০৩১৭  মতৃ মমতাজ উ ীন মতৃ মিজবর রহমান  বািদনারপাড়া জুমারবাড়ী  

325. ১৪২৯ ০৩১৭০৫০৩৪৫  এ, ক,এম, সাই র রহমান  মতৃ মাজাহার আলী আক  বািজতনগর জুমারবাড়ী  

326. ১১২৭ ০৩১৭০৫০৪২১  মাঃ আ ুল কু ুস  মতৃ হােসন আলী  মছট জুমারবাড়ী  

327. ১১২৩ ০৩১৭০৫০৫৫৬  মাঃ আ ুল গফুর  মতৃ কিছম উ ীন  আমিদরপাড়া জুমারবাড়ী  

328. ১৪৩৮ ০৩১৭০৫০৫৭৬  মতৃ আলতাফ হােসন ম ল  মতৃ আ ুল হক ম ল  দিহচড়া জুমারবাড়ী  

329. ৪৭৯ ০৩১৭০৫০৫২২  মাঃ আ ুল মা ান  মতৃ আ ুল হািমদ  বসেম র পাড়া জুমারবাড়ী  

330. ১৪৩৪ ০৩১৭০৫০৪৫৬  মাঃ বলােয়ত আলী  মতৃ হাজী মামুদ আমিদরপাড়া জুমারবাড়ী  

331. ১২৬৮ ০৩১৭০৫০৪৪৫  মাঃ আেনায়ার হােসন  মতৃ আ ুল জাববার  মামুদপুর জুমারবাড়ী  

332. ১৪৩৩ ০৩১৭০৫০৪১১  মাঃ খয়বার আলী  মতৃ ছিহর উি ন  বগারিভটা জুমারবাড়ী  

333. ১৪২২ ০৩১৭০৫০১৮১  মাঃ নজর ল ইসলাম  মতৃ আজাহার আলী জুমারবাড়ী জুমারবাড়ী  

334. ১৪১৮ ০৩১৭০৫০১৩৬  মাঃ আ ুল মােজদ মতৃ আকাল ু বপারী জুমারবাড়ী জুমারবাড়ী  

335. ১৪২৮ ০৩১৭০৫০৩৩১  মাঃ হািফজার রহমান  মতৃ ইউসুফ আলী  চরপাড়া জুমারবাড়ী  

336. ১১২২ ০৩১৭০৫০০৭৯  মাঃ আিজজার রহমান  মতৃ মেয়জ উ ীন ম ল  মছট জুমারবাড়ী  

337.  ০৩১৭০৫০০৫৪  মতৃ আবু সাঈদ মতৃ নওয়াব আলী  কু পাড়া জুমারবাড়ী  



338. ১১৬৮   মাঃ ওসমান গিন ম ল  মতৃ সােহব আলী ম ল  আমিদর পাড়া জুমারবাড়ী  

339. ১৪১৯ ০৩১৭০৫০১৩৫  মাঃ আ ুল মা ািলব মতৃ গালাম মুনছুর  জুমারবাড়ী জুমারবাড়ী  

340. ১৪৩৬ ০৩১৭০৫০৩১৩  মাঃ রজাউল কিরম   মাঃ হিববর রহমান  মছট জুমারবাড়ী  

341. ১৪৩৭ ০৩১৭০৫০৫৭২  মতৃ সাহার আলী  মতৃ ই াহীম  বসেম র পাড়া জুমারবাড়ী  

342. ১৪৪০ ০৩১৭০৫০৩১১  মাঃ আ ুল ওয়ােরছ  মতৃ কােজম উ ীন মছট জুমারবাড়ী  

343. ১২৬৪ ০৩১৭০৫০১৩৯  মাঃ আছাবর আলী  মতৃ জামাতুল া ম ল  মামুদপুর জুমারবাড়ী  

344. ১২৬৩ ০৩১৭০৫০০৮৩  মাঃ আ ুর রউফ ম ল  মতৃ ইমার উি ন ম ল  জুমারবাড়ী জুমারবাড়ী  

345. ১৪১৫ ০৩১৭০৫০০৮১   মাঃ আব ল হািদ  মতৃ হােমদ আলী  বািজত নগর জুমারবাড়ী  

346. ১১২৪ ০৩১৭০৫০৫৭৫   মাঃ আ ুল মিতন সরকার  মতৃ মিজবর রহমান সরকার  মামুদপুর  জুমারবাড়ী  

347. ১১২৫ ০৩১৭০৫০৪৫৪   মাঃ আিমনুল হক   মাঃ জালাল উি ন ম ল  মামুদপুর জুমারবাড়ী  

348. ১৪৩৫ ০৩১৭০৫০৩৭৩  মতৃ আেনায়ার হােসন  মতৃ আ ুল হক ম ল  দিহচড়া জুমারবাড়ী  

349. ১১৬৯ ০৩১৭০৫০৪১৮  মাঃ আকতার ল ইসলাম ম ল  মতৃ আনার ল ইসলাম ম ল  জুমারবাড়ী জুমারবাড়ী  

350.  ০৩১৭০৫০০৮০  মাঃ আমজাদ হােসন   মাঃ সুমার আলী কু পাড়া জুমারবাড়ী  

351.  ০৩১৭০৫০০৮২  মাঃ তাফা ল হােসন  আলহা  আববাছ আলী 

আক  

কু পাড়া 
জুমারবাড়ী 

 

352. ১২৬৫ ০৩১৭০৫০৪৮৮  মাঃ ওসমান গিন মতৃ আলহা  নইম উি ন  মামুদপুর জুমারবাড়ী  

353. ১৪২৩ ০৩১৭০৫০২০৬  মাঃ হািফজ মতৃ নািছর উি ন সরকার  আমিদরপাড়া জমুারবাড়ী  

354. ১৪২০ ০৩১৭০৫০১৩৮  মাঃ জােবদ আলী  মতৃ আেয়ন উি ন বপারী  জুমারবাড়ী জুমারবাড়ী  

355. ১৪২১ ০৩১৭০৫০১৭৯   মাঃ আবুল ফজল  মতৃ মিজবর রহমান ম ল  চা পাড়া জুমারবাড়ী  

356. ১৪১৭ ০৩১৭০৫০০৮৪  মাঃ আ ুর রহমান  মতৃ আলিম উি ন বপারী  চা পাড়া জুমারবাড়ী  

357. ১৪১২ ০৩১৭০৫০০৪৭  মাঃ আেনায়ার হােসন  মতৃ নােদর হােসন  জুমারবাড়ী জুমারবাড়ী  

358. ১৪৩২ ০৩১৭০৫০৩৯২   মাঃ শামছুল আলম  মতৃ মাকেছদ আলী  জুমারবাড়ী জুমারবাড়ী  

359. ১৪৩০ ০৩১৭০৫০৩৭৮   মাঃ আফছার আলী  মতৃ মুনছুর আলী জুমারবাড়ী জুমারবাড়ী  

360. ১৪২৭ ০৩১৭০৫০৩২৬  মাঃ দেলায়ার হােসন  মতৃ ছিহর উি ন শখ বসেম রপাড়া জুমারবাড়ী  

361. ১২৬৭ ০৩১৭০৫০৩২১  মাঃ গালাপ হােসন  মতৃ ইমার উ ীন ম ল  জুমারবাড়ী জুমারবাড়ী  

362. ১২৬৬ ০৩১৭০৫০২০৮  মাঃ ফজলুল হক মতৃ আজাহার আলী  জুমারবাড়ী জুমারবাড়ী  



363. ১৪২৪ ০৩১৭০৫০২০৭   মাঃ সাজাহান আলী (সাজু) মতৃ িসরাজুল হক ম ল  বসেম রপাড়া জুমারবাড়ী  

364. ১১২৮ ০৩১৭০৫০৫৭৮  মতৃ আ ুল জিলল  মতৃ মিহর উ ীন  আমিদর পাড়া জুমারবাড়ী  

365.  ০৩১৭০৫০২৪১  মাঃ আফজাল হােসন মীর মতৃ আহ দ আলী মীর বা াবাড়ী কামােলরপাড়া  

366. ১১৪৩   মতৃ আিম ল ইসলাম মতৃ এফাজ উি ন সরকার বারেকানা কামােলরপাড়া  

367. ১১৪০ ০৩১৭০৫০২৯১  মাঃ ম ু ল আলম মতৃ ছইম উি ন তালুকদার কামােলরপাড়া কামােলরপাড়া  

368. ১৪৫৮ ০৩১৭০৫০৩৫৪  আ.ফ.ম শা জা ল ইসলাম বাব ু মর ম হাজী আজহার আলী 

সরকার 
ফিলয়া 

কামােলরপাড়া 
 

369. ১২৭৫ ০৩১৭০৫০২৯৯  মাঃ হােছন আলী মতৃ মিফজ উি ন বপারী আগগড়গিড়য়া কামােলরপাড়া  

370. ১২৭২ ০৩১৭০৫০২৯২  মাঃ জয়নাল আেবদীন মতৃ লুৎফর রহমান  মাংলারপাড়া কামােলরপাড়া  

371.  ০৩১৭০৫০২৯৪  মাঃ নু ল হােসন মতৃ মমতাজ উি ন আক  মাংলারপাড়া কামােলরপাড়া  

372. ১৪৬২ ০৩১৭০৫০৪০৯  আল-আিজজ মাঃ শিহ ল 

ইসলাম 

মতৃ আলহা  ই ািহম ধান জা ািলয়া 
কামােলরপাড়া 

 

373. ১১৩৪ ০৩১৭০৫০৩০৬  মাঃ মজন ু মতৃ মুনছুর আলী ফিকর ফিলয়া িদগর কামােলরপাড়া  

374. ১৪৫০ ০৩১৭০৫০৩০৩  মাঃ আেনায়ার হােসন মতৃ কােদর আলী বপারী জা ািলয়া কামােলরপাড়া  

375. ১৪৪৯ ০৩১৭০৫০৩০০  মাঃ জয়নাল আেবদীন মতৃ মেয়জ উি ন কামােলরপাড়া কামােলরপাড়া  

376. ১২৭৪ ০৩১৭০৫০২৯৮  মাঃ আলম মতৃ মাজাহার আলী ফিলয়া কামােলরপাড়া  

377. ১১৩৮ ০৩১৭০৫০২৯৫  মাঃ মিজবর রহমান মতৃ মাজাহার আলী সরকার মাংলারপাড়া কামােলরপাড়া  

378. ১৪৪৮ ০৩১৭০৫০২৯৩  মাঃ রিফকুল আলম মতৃ তাছা ক হােসন সরকার মাংলারপাড়া কামােলরপাড়া  

379. ১৪৪১ ০৩১৭০৫০২৮৩  মাঃ জয়নাল আেবদীন মতৃ মিছর উি নবেবপারী কচড়া কামােলরপাড়া  

380. ১৪৫১ ০৩১৭০৫০৩০৪  মতৃ সেক ার আলী মতৃ সাফােয়তুল া ম ল ফিলয়ািদগর কামােলরপাড়া  

381. ১২৭৬ ০৩১৭০৫০৩০৫  মতৃ জ ল ইসলাম মতৃ হকমত উ াহ ধান জা ািলয়া কামােলরপাড়া  

382. ১২৭৮ ০৩১৭০৫০৩০৮  মতৃ আিজজার রহমান মতৃ আেয়জ উি ন জা ািলয়া কামােলরপাড়া  

383. ১২৭১ ০৩১৭০৫০১০৬  মাঃ দেলায়ার হােসন মতৃ জামাল উি ন ফিলয়ািদগর কামােলরপাড়া  

384. ১১৩৭ ০৩১৭০৫০১৭৮  মর ম মকেছদ আলী মতৃ আেয়ন উি ন কচড়া কামােলরপাড়া  

385. ১১৯৩ ০৩১৭০৫০৩২৮  মাঃ দেলায়ার হােসন মতৃ িসরাজুল ধান ফিলয়ািদগর কামােলরপাড়া  

386. ১১৯০ ০৩১৭০৫০১১২  মাঃ শাহ সামসুল ইসলাম মৃত ডাঃ বশারত উল া ফিলয়ািদগর কামােলরপাড়া  



387. ১৪৫৫ ০৩১৭০৫০৩৫৯  মাঃ আিজজুর রহমান মতৃ জালাল উি ন বপারী জা ািলয়া কামােলরপাড়া  

388. ১২৬৯ ০৩১৭০৫০১১০  মাঃ আবুল হােসন মতৃ ইয়াকুব আলী কচড়া কামােলরপাড়া  

389. ১১৯০ ০৩১৭০৫০১০৯  মাঃ আফজাল হােসন মতৃ মাজাহার আলী ফিলয়ািদগর কামােলরপাড়া  

390. ১৪৪৩ ০৩১৭০৫০১০৮  মাঃ আঃ গফুর মতৃ আলহাজ আজগর আলী ফিলয়ািদগর কামােলরপাড়া  

391. ১১৮৯ ০৩১৭০৫০১০৭  মাঃ ছােরায়ার হােসন মতৃ আজগর হােসন ফিলয়ািদগর কামােলরপাড়া  

392. ১১৯১ ০৩১৭০৫০১১৩  মাঃ মাজাে ল হক সরকার মতৃ ইজার উ ীন সরকার ফিলয়ািদগর কামােলরপাড়া  

393. ১১৯২ ০৩১৭০৫০১১১  মাঃ নজর উি ন মতৃ নঈম উি ন ফিলয়ািদগর কামােলরপাড়া  

394.  ০৩১৭০৫০২১১  মতুৃ  আজাহার আলী মতৃ উমর আলী ফিলয়া কামােলরপাড়া  

395. ১২৭৭ ০৩১৭০৫০৩০৭  মাঃ হািফজার রহমান মতৃ কিলম উি ন আক  মাংলারপাড়া কামােলরপাড়া  

396.  ০৩১৭০৫০২৯৬  মাঃ বিদউ ামান  মতৃ মহসীন আলী ম ল কচড়া কামােলরপাড়া  

397. ১২৭০ ০৩১৭০৫০১৬৬  মাঃ আ ুস সামাদ মতৃ দেলায়ার হােসন মাংলারপাড়া কামােলরপাড়া  

398. ১২৭৩ ০৩১৭০৫০২৯৭  মাঃ মা ািফজুর রহমান মতৃ আ ুর রহমান ম ল মাংলারপাড়া কামােলরপাড়া  

399. ১৪৬৩ ০৩১৭০৫০৫৭১  মাঃ ছােলমান আলী মতৃ বিছর উি ন গজািরয়া কামােলরপাড়া  

400.  ০৩১৭০৫০০৩২  মাঃ চাঁদ িময়া মতৃ সােহব আলী িকংকরপুর কামােলরপাড়া  

401. ৪৯৪ ০৩১৭০৫০৫২৪  মতৃ যু াহত নােয়ক সুেবদার আ ুর 

রউফ 
মতৃ সাফােয়ত উ াহ বারেকানা কামােলরপাড়া 

 

402. ১১৩৬ ০৩১৭০৫০৫৭৪  মতৃ আ ুর রা াক মতৃ জিহর উি ন বপারী কচড়া কামােলরপাড়া  

403. ১৪৪৬ ০৩১৭০৫০২১০  মতৃ আতাউর রহমান মতৃ মিজবর রহমান ম ল জা ািলয়া কামােলরপাড়া  

404. ১৪৫৩   মাঃ মতলুবর রহমান মতৃ মিফজ উ ীন ম ল কচড়া কামােলরপাড়া  

405. ১৪৫৪   মাঃ নািজম উি ন আহে দ মতৃ ডাঃ নিজর হােসন মাংলারপাড়া কামােলরপাড়া  

406. ১৪৫৬ ০৩১৭০৫০৩৬৭  মাঃ মিমনুল ইসলাম মতৃ নু ল হােসন ধান মাংলারপাড়া কামােলরপাড়া  

407. ১১৩৫ ০৩১৭০৫০৩৬৩  মাঃ হািফজুর রহমান মতৃ আেয়জ উি ন ম ল কচড়া কামােলরপাড়া  

408. ১১৭০ ০৩১৭০৫০৪৫৩  মাঃ আঃ ওয়ােরছ মতৃ মাজাহার আলী ম ল কচড়া কামােলরপাড়া  

409. ১৪৬৪ ০৩১৭০৫০৪৫৫  মাঃ আঃ মিজদ মতৃ আিমর ব  কচড়া কামােলরপাড়া  

410. ১৪৪৭ ০৩১৭০৫০২৪২  মাঃ আ ুর রিহম মতৃ জামাল উি ন চাকুলী কামােলরপাড়া  

411.  ০৩১৭০৫০৩৮৭  মাঃ আ ুল হাই মতৃ হােছন আলী আক  জা ািলয়া কামােলরপাড়া  



412.  ০৩১৭০৫০৪১৩  মাঃ আ ুল মা ান মতৃ হাজী বচন উি ন িছলমােনরপাড়া কামােলরপাড়া  

413. ১৪৬১ ০৩১৭০৫০৪০৮  মাঃ মিজবর রহমান মতৃ মেবজ উি ন িকংকরপুর কামােলরপাড়া  

414. ১৪৬০ ০৩১৭০৫০৩৯৬  মতৃ এ. ক.এম মিতউল ইসলাম মতৃ আজহা ল ইসলাম মাংলারপাড়া কামােলরপাড়া  

415. ১৪৫৯   মাঃ মাজাহার আলী মতৃ জােবদ আলী পাছ গড়গিড়য়া কামােলরপাড়া  

416. ১১৪৫   মাঃ আজাহার আলী মতৃ জানাব আলী মাংলারপাড়া কামােলরপাড়া  

417. ১৪৭৯ ০৩১৭০৫০৩৮৮  মাঃ আ ুল মাবুদ মতৃ আিজজার রহমান জা ািলয়া কামােলরপাড়া  

418. ১৪৪৫ ০৩১৭০৫০১৬৫  মতৃ ইউনুছ আলী মতৃ ইসমাইল িকংকরপুর কামােলরপাড়া  

419. ১৪৪৪ ০৩১৭০৫০১৬৪  মাঃ আ ুছ ছামাদ মতৃ ছােদক আলী আক  বারেকানা কামােলরপাড়া  

420. ১৪৪১ ০৩১৭০৫০১৬২  মাঃ িখিজর উি ন মতৃ হােসন আলী কামােলরপাড়া কামােলরপাড়া  

421. ১৪৪২ ০৩১৭০৫০০৩৩  মাঃ গালজার রহমান মতৃ মেবজ উি ন িকংকরপুর কামােলরপাড়া  

422.  ০৩১৭০৫০৩৪৭  মতৃ আিজজুর রহমান মতৃ ফারাজ উ ীন তালুকদার চাকুলী কামােলরপাড়া  

423. ১১৩৯ ০৩১৭০৫০১৬৩  মাঃ আঃ ছালাম মতৃ ডাঃ বশারত উ াহ ফিলয়া কামােলরপাড়া  

424. ১৪৫২   মাঃ আ ুল কু ুস সরকার  মতৃ মিমন সরকার মাংলারপাড়া কামােলরপাড়া  

425. ১৫৯৫   মাঃ মাহবুবুর রহমান মতৃ আলহাজ ছাই র রহমান গজািরয়া কামােলরপাড়া  

426. ১১৪৪ ০৩১৭০৫০৪১৬  মর ম আ ুস ছালাম মর ম মিফজ উি ন িশমুলবািড়য়া কামােলরপাড়া  

427.  ০৩১৭০৫০৫৭৭  মাঃ আ ুর রশীদ মতৃ মাজাে ল হক মাংলারপাড়া কামােলরপাড়া  

428. ১১৪২   মাঃ মাফা ল হােসন মতৃ মাহাজার আলী সরকার মাংলারপাড়া কামােলরপাড়া  

429. ১১৩৩   মাঃ আ ুল ওয়ােহদ মতৃ আ ুর রহমান মা া মাংলারপাড়া কামােলরপাড়া  

430. ১১৩২   মাঃ তাফা ল হােসন মতৃ রউচ উি ন ধান মাংলারপাড়া কামােলরপাড়া  

431.  ০৩১৭০৫০৪৯২  মাঃ সােলামান আলী মর ম কুর আলী ফিলয়ািদগর কামােলরপাড়া  

432.  ০৩১৭০৫০৪৯১  মাঃ আফতাব উি ন মতৃ ইমােয়ত উি ন ফিলয়ািদগর কামােলরপাড়া  

433.  ০৩১৭০৫০৫৩৬  মাঃ আ ুস ছালাম মর ম হািববুর রহমান কচড়া কামােলরপাড়া  

434.  ০৩১৭০৫০৩৯১  মতৃ নু ল ইসলাম মকমল হােসন জা ািলয়া কামােলরপাড়া  

435. ১৪৮৫ ০৩১৭০৫০৩৬০  মাঃ আবু তােহর মতৃ আ ুস সা ার িশমুলতাইড় বানারপাড়া  

436. ১০৯৫ ০৩১৭০৫০১৫৩  মাঃ শাজাহান আলী আক  মৃত আলহা  আ ুল মা ান 

আক  
বানারপাড়া 

বানারপাড়া 
 



437. ১৪৭৪ ০৩১৭০৫০১৯৮  মাঃ হািফজার রহমান মতৃ আ সান আলী রাঘবপুর বানারপাড়া  

438. ১৪৮১ ০৩১৭০৫০২২৯  মাঃ তসিলম উি ন মতৃ সাফােয়ত উ া িশমুলতাইড় বানারপাড়া  

439. ১৪৭১ ০৩১৭০৫০৪৯৪  মাঃ আতাউর রহমান মর ম আলহা  ইমান উল া বানারপাড়া বানারপাড়া  

440. ১১৭২   মাঃ হােসন আলী বুস ি ন কালপািন বানারপাড়া  

441. ১৪৬৮ ০৩১৭০৫০১৫২  মাঃ আ ুস সাবহান মতৃ ঘুতু বপারী িশমুলতাইড় বানারপাড়া  

442. ১১৬২ ০৩১৭০৫০৪০৬  ী কমল চ  মতৃ গেণশ চ  বাটী বানারপাড়া  

443. ১১৪৯ ০৩১৭০৫০৫৩১  মাঃ আজহার আলী মতৃ জিমর উ ীন ম ল িশমুলতাইড় বানারপাড়া  

444. ১৪৮৩   মাঃ ফিরদ শখ মতৃ ইমাম শখ িশমুলতাইড় বানারপাড়া  

445. ১৪৬৫ ০৩১৭০৫০১৪৯  মাঃ আফজাল হােসন মতৃ কােজম উি ন রাঘবপুর বানারপাড়া  

446. ১৪৭৬ ০৩১৭০৫০২৬৩  মাঃ শাহ জামাল মাঃ ফজলার রহমান কালপানী বানারপাড়া  

447. ১৪৭৫ ০৩১৭০৫০২০১  আবুল কালাম আজাদ মতৃ বিছর উি ন রাঘবপুর বানারপাড়া  

448. ১৪৭৩ ০৩১৭০৫০১৯৭  মাঃ আ ুল মিতন (আনছার) মর ম জিহর উি ন রাঘবপুর বানারপাড়া  

449. ১৪৭০ ০৩১৭০৫০১৬৮  মাঃ আইয়ুব হােসন মা া মাঃ রইচ উ ীন মা া তিলয়ান বানারপাড়া  

450. ১১৯৮ ০৩১৭০৫০১৫৬  মাঃ লাল িময়া মতৃ িজয়ারত শখ পূব িশমুলতাইড় বানারপাড়া  

451. ১২০৮ ০৩১৭০৫০০৬৩  মাঃ ফজেল কিরম মতৃ ফরেদৗস আলী ম ল কালপানী বানারপাড়া  

452. ১১৯৬ ০৩১৭০৫০১৫৪  ী ম  ুচ  বমন মতৃ হের  নাথ বমন কালপানী বানারপাড়া  

453. ১১৪৭ ০৩১৭০৫০৫৬৭  মাঃ আ ুল কিরম সরকার মতৃ কু ুস সরকার কালপানী বানারপাড়া  

454. ১১৯৭ ০৩১৭০৫০১৫৫  মাঃ আ ুল কু ুছ মাঃ হােসন আলী তিলয়ান বানারপাড়া  

455. ১২০৭ ০৩১৭০৫০৪৭৮  মাঃ বিবউল হক মতৃ মিফজুর রহমান িশমুলতাইড় বানারপাড়া  

456. ১১৪৬ ০৩১৭০৫০১৮৪  কাজী মাকসুদ আহেমদ মতৃ কাজী হািফজ আহেমদ িশমুলতাইড় বানারপাড়া  

457. ১৪৭৮ ০৩১৭০৫০২৭২  মাঃ কিফল উি ন মতৃ কিরম উি ন বপারী িশমুলতাইড় বানারপাড়া  

458. ১১৫৬ ০৩১৭০৫০৪০০  মাঃ আ ুল আিজজ মতৃ আলী মহু দ ছাট কালপানী বানারপাড়া  

459. ১৪৭৭ ০৩১৭০৫০২৬৯  মাঃ নািছর উি ন মতৃ ফজল উি ন রাঘবপুর বানারপাড়া  

460. ১৪৮৪ ০৩১৭০৫০৪৫০  মাঃ ছেবদ আলী মতৃ তজর উ ীন দূগাপুর বানারপাড়া  

461. ১১৫০ ০৩১৭০৫০৫৫৪  ী মানর ন শীল মতৃ বস  কুমার শীল িশমুলতাইড় বানারপাড়া  

462. ১১৫১ ০৩১৭০৫০৪২৭  মাঃ এ.এইচ. বজলুর রশীদ মতৃ বিছর উি ন আক  কালপানী বানারপাড়া  



463. ১২১৫৫ ০৩১৭০৫০০২৯  গৗতম চ  মাদক গীয় গেণশ চ  মাদক িশমুলতাইড় বানারপাড়া  

464. ১২৮১ ০৩১৭০৫০১৮৬  মাঃ হািনফ উ ীন মতৃ আেখর আলী গাপুর বানারপাড়া  

465. ১২৮৩ ০৩১৭০৫০২৭১  মাঃ আবুল কােশম মতৃ আ ুর রহমান বপারী রাঘবপুর বানারপাড়া  

466. ১২৮৬ ০৩১৭০৫০০৩১  কাজী মাঃ আবুল হােসম মতৃ ক.এন. আহা দ িসি কী িশমুলতাইড় বানারপাড়া  

467.  ০৩১৭০৫০৪২৯  মাঃ আ ুল খােলক খ কার মর ম মাখেলছুর রহমান িশমুলতাইড় বানারপাড়া  

468. ১২০২ ০৩১৭০৫০১৯৯  মাঃ আিজজার রহমান মতৃ ছেমর আলী হেল া বানারপাড়া  

469. ১১৫৪   শহীদ কােবজ আলী মতৃ কামর আলী কালপানী বানারপাড়া  

470. ১৪৮২ ০৩১৭০৫০৩৩৯  মাঃ লাল িময়া মতৃ ঘাতা মা া বানারপাড়া বানারপাড়া  

471. ২৮৫৬২ ০৩১৭০৫০২০০  মাহা দ আলী মতৃ মহববত আলী আক  রাঘবপুর বানারপাড়া  

472. ১৪৬৬ ০৩১৭০৫০১৫০  মাঃ আ ুল গফুর ধান মতৃ জান ু ধান িশমুলতাইড় বানারপাড়া  

473. ১৪৬৯ ০৩১৭০৫০১৬৭  মাঃ আ ুল জিলল মতৃ আবুল হােসন িশমুলতাইড় বানারপাড়া  

474. ১৪৭২ ০৩১৭০৫০১৯৬  শাহ মাঃ আজাহার আলী মতৃ আমান উ া রাঘবপুর বানারপাড়া  

475. ১১৪৮ ০৩১৭০৫০১৮৫  খ কার গালাম জাকািরয়া মর ম খ কার আ ুল গফুর িশমুলতাইড় বানারপাড়া  

476. ১১৯৪ ০৩১৭০৫০০৭৫  মাঃ বজলুর রহমান মতৃ মধু িময়া িশমুলতাইড় বানারপাড়া  

477. ১১৬০ ০৩১৭০৫০২২১  মতৃ বজলার রহমান মতৃ কিছম উি ন রাঘবপুর বানারপাড়া  

478. ১৪৭৯ ০৩১৭০৫০২৭৫  মতৃ হায়দার আলী মতৃ আ ুর রহমান রাঘবপুর বানারপাড়া  

479. ১১৫৭ ০৩১৭০৫০২০২  মতৃ িচ  র ন মধৃা মতৃ নের  নাথ মৃধা রাঘবপুর বানারপাড়া  

480. ১৪৮০ ০৩১৭০৫০১৮২  মতৃ আ ুল কােদর মতৃ পচ ু বপারী িশমুলতাইড় বানারপাড়া  

481. ১১৫২ ০৩১৭০৫০৪৯৭  মতৃ আফছার আলী মা া মতৃ শমেসর আলী মা া বানারপাড়া বানারপাড়া  

482. ১২০৪ ০৩১৭০৫০২৭৪  মতৃ ফুল িময়া ম ল মতৃ কিছর উি ন বাটী বানারপাড়া  

483. ১১৫৯ ০৩১৭০৫০২২৫  মতৃ িসরাজুল হক মতৃ আ ুর রহমান কালপানী বানারপাড়া  

484.  ০৩১৭০৫০৩৭০  মর ম শহী ল ইসলাম মর ম আ ুল মা ান িশমুলতাইড় বানারপাড়া  

485. ১১৬১ ০৩১৭০৫০২০৩  বীর শহীদ মিসর উি ন ম ল মতৃ আঃ গিণ ম ল পূব িশমুলতাইড় বানারপাড়া  

486. ১৪৮৬ ০৩১৭০৫০৫৬৮  মাঃ আঃ ছালাম আক  মতৃ ওমর উি ন আক  বাটী বানারপাড়া  

487. ১২০৫ ০৩১৭০৫০২৭৬  মতৃ মিজবর রহমান মতৃ মনুহর ধান বাটী বানারপাড়া  

488. ১৪৮৭   মতৃ কুর আলী মতৃ নািছর িময়া িশমুলতাইড় বানারপাড়া  



489. ১৪৬৭ ০৩১৭০৫০১৫১  মতৃ মিজবর রহমান মতৃ ফলান বপারী বাটী বানারপাড়া  

490. ১১৫৩ ০৩১৭০৫০৪৬০  মতৃ জােবদ আলী মতৃ আমীর আলী রাঘবপুর বানারপাড়া  

491. ১২০০ ০৩১৭০৫০২৭৩  মতৃ মিফজ উি ন মতৃ আেয়ন উি ন রাঘবপুর বানারপাড়া  

492.  ০৩১৭০৫০৪৩১  মতৃ খােদমুর রহমান মতৃ খবর আলী পূব িশমুলতাইড় বানারপাড়া  

493. ১১৯৯ ০৩১৭০৫০১৫৭  মতৃ সামছুল হক মতৃ নিমর বপারী িশমুলতাইড় বানারপাড়া  

494.  ০৩১৭০৫০২৭০  মাঃ এনামুল হক মর ম ইছাহাক আলী সরকার িশমুলতাইড় বানারপাড়া  

495.  ০৩১৭০৫০২২৬  মাঃ আ ুর রিশদ মতৃ ঘুতু বপারী িশমুলতাইড় বানারপাড়া  

496.  ০৩১৭০৫০১৭০  মাঃ রিফকুল ইসলাম মতৃ সাহাবু ীন পূব িশমুলতাইড় বানারপাড়া  

497. ১১৫৮ ০৩১৭০৫০৪৬৯  মাফা ল হােসন মতৃ আমীর হােসন িশমুলতাইড় বানারপাড়া  

498. ১১৫৫ ০৩১৭০৫০২০৪  মতৃ ফেরক আলী মতৃ গে লা শখ িশমুলতাইড় বানারপাড়া  

499. ১৬০০   মাঃ মিফজুর রহমান মতৃ নিমর উি ন সরকার বানারপাড়া বানারপাড়া  

500. ১৫৯৯ ০৩১৭০৫০৪৩৪  মাঃ নজ ল ইসলাম ম ল মতৃ আেয়ন উি ন ম ল কালপানী বানারপাড়া  

 


