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১০৫ 

১০৬ রাজা িময়া বাহার উি ন আিছরন িশ লতাইড় ৩৩ ৩২১৮৮১৯৪৪৬৫৭৯ ১০৬ 
১০৭ শিহদ িময়া বা  িময়া রােকয়া িশ লতাইড় ২২ ৩২১৮৮১৯৪৪৬৭২৮ ১০৭ 
১০৮ আিজজার িময়াজান পজান িশ লতাইড় ৫২ ৩২১৮৮১৯৪৪৫৯৪৮ ১০৮ 
১০৯ মিজনা  আমজাদ রােবয়া ’’ ৪০ ৩২১৮৮১৯৪৪৫৯০২ ১০৯ 
১১০ জাহানারা কািদম  ’’ ৩৩ ৩২১৮৮১৯৪৪৬৭৪০ ১১০ 

১১১ িল মাহা দ 
আলী 

ছিকনা ’’ ৪৬ ৩২১৮৮১৯৪৪৬৬৭৭ 
১১১ 

১১২ নাইিল আঃ ক স আয়জান ’’ ৫৪ ৩২১৮৮১৯৪৪৬৮৩৩ ১১২ 
১১৩ মমতা ত আলী পাতািন ’’ ৩৯ ৩২১৮৮১৯৪৪৬৬৩২ ১১৩ 
১১৪ অেহ র  িময়া অিজরন ’’ ৩১ ৩২১৮৮১৯০০০০০১ ১১৪ 
১১৫ রােকয়া বা  িময়া অিজরন ’’ ৪৫ ৩২১৮৮১৯৪৪৬৬৯৯ ১১৫ 
১১৬ আিজবা মক ল  ছাট কালপািন ৩৯ ৩২১৮৮১৯৪৪৬৭০৮ ১১৬ 
১১৭ আরমান িছয়াজান অিমছা িশ লতাইড় ৫৪ ৩২১৮৮১৯৪৪৫৪২৬ ১১৭ 
১১৮ মিত ল আফছার কা রী ’’ ৫৪ ৩২১৮৮১৯৪৪৬০১৮ ১১৮ 
১১৯ আেলকজান রিহম উি ন লমিত ’’ ৪৯ ৩২১৮৮১৯৪৪৫৯৮১ ১১৯ 
১২০  জেলখা নয়ািময়া তন ’’ ৫৪ ৩২১৮৮১৯৪৪৬০৪৮ ১২০ 
১২১ সা  িময়া নিছম উি ন লমাই ’’ ৩৫ ৩২১৮৮১৯৪৪৭৫০৫ ১২১ 
১২২ আ াহ ওমর হােসন জােবদা ’’ ৩১ ৩২১৮৮১৯৪৪৫৯১৬ ১২২ 
১২৩ আজভান ছায়দার আলী আিজরন ছাট কালপািন ৫৪ ৩২১৮৮১৯৪৪৬১৮৫ ১২৩ 
১২৪ নজ ল  সেক ার ময়না  ৫৪ ৩২১৮৮১৯৪৪৭৬৮০ ১২৪ 
১২৫ জ িময়া বিছর উি ন আেমনা ’’ ৫২ ৩২১৮৮১৯৪৪৫৮৩০ ১২৫ 
১২৬ মিহর উি ন ইয়াদ আলী মিরয়ম ছাট কালপািন ৫১ ৩২১৮৮১৯৪৪৫৯৯৫ ১২৬ 
১২৭ আিজবর িছয়াজান অিমছা ’’ ৫৬ ৩২১৮৮১৯৪৪৫৩১৩ ১২৭ 
১২৮ সা  িময়া কােদর আলী আয়শা িশ লতাইড় ২৫ ৩২১৮৮১৯৪৪৭৫৩৪ ১২৮ 
১২৯ ল ওফাছ উি ন হািলমা ’’ ৫২ ৩২১৮৮১৯৪৪৭৬৪২ ১২৯ 
১৩০  তাজাে ল ওমর আলী ওিমতন ছাট কালপািন ৪৩ ৩২১৮৮১৯০০০০০৩ ১৩০ 
১৩১ বাব  িময়া রমজান আলী আিছয়া িশ লতাইড় ৩৪ ৩২১৮৮১৯৪৪৫৪৯৩ ১৩১ 
১৩২ ফিহম উি ন বজ  শখ ফইরন ’’ ৫৪ ৩২১৮৮১৯৪৪৫৪৭৯ ১৩২ 
১৩৩ বেয়জ ভল  ওমর আলী নিবজান ’’ ৫৪ ৩২১৮৮১৯২৮৮১৮২ ১৩৩ 



১৩৪ িভ  শখ নিছম উি ন আিজরন ’’ ৫৪ ৩২১৮৮১৯৪৪৭৫১৫ ১৩৪ 
১৩৫ আেনায়ার  ইছার উি ন আিমনা ’’ ২৫ ৩২১৮৮১৯০০০০০৩ ১৩৫ 
১৩৬ মমতাজ ছেবদ আলী ছােন ’’ ৫৯ ৩২১৮৮১৯৪৪৭০৩৫ ১৩৬ 
১৩৭ সাইবািল আেনায়ার  ছায়রন ’’  ৩২১৮৮১৯৪৪৫২৪৭ ১৩৭ 
১৩৮ ইসমাইল আ র আলী াহার ’’ ৪৪ ৩২১৮৮১৯৪৪৬৮৬০ ১৩৮ 
১৩৯ আজাহা ল এলািহ বকস মিমরন ’’ ৫৪ ৩২১৮৮১৯৪৪৫৮৪০ ১৩৯ 
১৪০ ল ইসলাম বা া িময়া রজাহান ’’ ৪২ ৩২১৮৮১৯৪৪৬৫৯৭ ১৪০ 
১৪১ সিব রানী িবমল ংকবালা ছাট কালপািন ৩৯ ৩২১৮৮১৯৪৫৩৩০৯ ১৪১ 
১৪২ রিশ ল আঃ রউফ মােলকা ’’ ৩১ ৩২১৮৮১৯৪৪৬২৪৯ ১৪২ 
১৪৩ সিব ল ইছমি ন িফয়া রাঘব র ৩৮ ৩২১৮৮১৯৪৫১৬৩৯ ১৪৩ 
১৪৪ মইভান আঃ হািনফ তইমন ’’ ৫৪ ৩২১৮৮১৯৪৫৪২৩১ ১৪৪ 
১৪৫ পারিভন  নপা  র বালা ’’ ২৯ ৩২১৮৮১৯৪৫১৩৭৪ ১৪৫ 
১৪৬ পা ল বালা বাটা   বালা ’’ ২৮ ৩২১৮৮১৯৪৫১৩৫৯ ১৪৬ 
১৪৭ িরয়াজ উি ন কিছর উি ন গে িল ’’ ৫৪ ৩২১৮৮১৯৪৫২৬১১ ১৪৭ 
১৪৮ আঃ বািক আেবদ আলী আিজভান ’’ ৫২ ৩২১৮৮১৯৪৫১২৯৩ ১৪৮ 
১৪৯ আেফলা আলম িল ’’ ৩৮ ৩২১৮৮১৯৪৫২৬০৭ ১৪৯ 
১৫০ গাপাল িদনব  িভয়বালা ’’ ৪৯ ৩২১৮৮১৯৪৫২৫০০ ১৫০ 
১৫১ গালাপ ফকারাম িধরানী  ৪৩ ৩২১৮৮১৯৪৫২২১৩ ১৫১ 
১৫২ রািজয়া মিজবর ছািমরন ’’ ৫৬ ৩২১৮৮১৯৪৫৫১১৫ ১৫২ 
১৫৩ রােহলা িরয়াজ উি ন আিমরন ’’ ৪৪ ৩২১৮৮১৯৪৫১৩১৬ ১৫৩ 
১৫৪ জািহ ল আঃ গিন নবজান ’’ ৪৩ ৩২১৮৮১৯৪৫০৭৭৯ ১৫৪ 
১৫৫ কা ন বালা ণচ  িগতাবালা ’’ ৩৯ ৩২১৮৮১৯৪৫১৩৯৪ ১৫৫ 
১৫৬ মিহরউি ন রিহম আিছমাই ’’ ৩৬ ৩২১৮৮১৯৪৫৫৩১৯ ১৫৬ 
১৫৭ আঃ খােলক আঃ গিন নবজান ’’ ৪৯ ৩২১৮৮১৯৪৫২১৫১ ১৫৭ 
১৫৮ দেলায়ার আঃ রিশদ রিজয়া ছাট কালপািন ৩৪ ৩২১৮৮১৯৪৪৯৬৮৫ ১৫৮ 
১৫৯ ই াজ ইয়াদ মিছরন কালপািন  ৩২১৮৮১৯ ১৫৯ 
১৬০ আইজার ফরেদৗস ফিজলােন ’’ ৫০ ৩২১৮৮১৯৪৪৮৫১৩ ১৬০ 
১৬১ আফজাল বােছর আলী আিছরন ’’ ৫৪ ৩২১৮৮১৯৪৪৮৯৩৫ ১৬১ 
১৬২ আ ল কােশম মইন উি ন কাবাস ’’ ৫৪ ৩২১৮৮১৯২২৮৯৩৯ ১৬২ 
১৬৩ আশা ল ইয়াদ আলী মিছরন ’’ ৫৪ ৩২১৮৮১৯৪৪৮৯০৮ ১৬৩ 
১৬৪  িময়া তারা িময়া গােলজা ’’ ৪৪ ৩২১৮৮১৯৪৪৮৩৭৯ ১৬৪ 
১৬৫ ম র আলম ইউ স আলী আয়রন দলদিলয়া ৩৭ ৩২১৮৮১৯৪৫৫৪২৭ ১৬৫ 
১৬৬ জামাল উি ন নিমর উি ন সায়রন গা র ৫২ ৩২১৮৮১৯৪৫৬৮৪১ ১৬৬ 
১৬৭ হেলনা আঃ মা ান রওশনারা ’’ ২৭ ৩২১৮৮১৯৪৫০৫২৬ ১৬৭ 
১৬৮ আফছার আলী আেলছ উি ন আছমা দলদিলয়া ৪৬ ৩২১৮৮১৯৪৫৭৮৩৫ ১৬৮ 
১৬৯ আেহলা সেলমান  ’’  ৩২১৮৮১৯ ১৬৯ 
১৭০ িনল চ  িবনয় চ     ৩২১৮৮১৯ ১৭০ 
১৭১ েদব চ  সং র  িশ লতাইড়  ৩২১৮৮১৯ ১৭১ 
১৭২ গািপচান বদরী মাহত িতনদহ ’’ ৪৩ ৩২১৮৮১৯৪৪৪০২০ ১৭২ 
১৭৩ র বালা তাতা মা া বািছরন বানারপাড়া ২৬ ৩২১৮৮১৯৪৪১২০০ ১৭৩ 
১৭৪ আিমজা ইনছার আলী সানাভান ’’ ৪৪ ৩২১৮৮১৯৪৪১১৬১ ১৭৪ 
১৭৫ আফ জা জিসম উি ন মােজদা ’’ ৩৯ ৩২১৮৮১৯৪৪১২২৩ ১৭৫ 
১৭৬ আিমনা আনছার  ছইরন ’’ ৫২ ৩২১৮৮১৯৪৪১২২২ ১৭৬ 
১৭৭ িব  রানী ধমারন িন রানী িশ লতাইড় ২৯ ৩২১৮৮১৯৪৪৪৫৬৬ ১৭৭ 
১৭৮ মিরজা িমজা  বানারপাড়া  ৩২১৮৮১৯ ১৭৮ 

১৭৯ আলম িময়া আ ল 
হােসন 

রিজয়া িশ লতাইড় ৪২ ৩২১৮৮১৯৪৪১৬৮০ 
১৭৯ 



১৮০ আঃ গা ফার শিরয়ত উ া মিফতন বানারপাড়া ৩৬ ৩২১৮৮১৯৪৪০৮৮৯ ১৮০ 
১৮১ মনা খা ন আঃ রা াক াহার বানারপাড়া ২৪ ৩২১৮৮১৯৪৪১২২৬ ১৮১ 
১৮২ ল ইসলাম তিছর উি ন মমজান ’’ ৩১ ৩২১৮৮১৯৪৪০৮৭৩ ১৮২ 
১৮৩ মাধাই চ  জধন পা ল বালা ’’ ৩১ ৩২১৮৮১৯৪৪১৩৩৭ ১৮৩ 
১৮৪ অিনল চ  যিত  নাথ সত রানী ’’ ২৬ ৩২১৮৮১৯০০০০১২ ১৮৪ 
১৮৫ অিবরন বা  আক  মিজতন ’’ ৩৯ ৩২১৮৮১৯৪৪০৯৪৫ ১৮৫ 
১৮৬ রিহমা ছিলম উি ন ছিবরন ’’ ৩৮ ৩২১৮৮১৯৪৪০৮৮৮ ১৮৬ 
১৮৭ হাওয়া ফা ক  র কা ’’ ২০ ৩২১৮৮১৯৪৪১২১১ ১৮৭ 
১৮৮ ইজারন হােমদ  ’’  ৩২১৮৮১৯ ১৮৮ 
১৮৯ জ ল ফজ  জােবদা তিলয়ান ৫৯ ৩২১৮৮১৯৩৯৬৪৬৭ ১৮৯ 
১৯০ আিম ল জেয়ন উি ন হািমদা হেল া ৩৬ ৩২১৮৮১৯৩৯৭৭৭৮ ১৯০ 
১৯১ মিম ল আঃ হক মিজনা ’’ ৩০ ৩২১৮৮১৯০০০০০২ ১৯১ 
১৯২ আলম মিজবর আিছমা ’’ ৪১ ৩২১৮৮১৯৩৯৭১৯৮ ১৯২ 
১৯৩ িদপক ষন চ  অিনমা ’’ ৫৪ ৩২১৮৮১৯৩৯৭২৪৫ ১৯৩ 
১৯৪ জিলল বাহার আলী ধিল ’’ ৫৪ ৩২১৮৮১৯৩৯৭২৯৮ ১৯৪ 
১৯৫ ল ইসলাম আিছম উি ন নিবজান তিলয়ান ৫২ ৩২১৮৮১৯৩৯৬৫১৪ ১৯৫ 
১৯৬ আঃ মােলক লিকব হাসন তিছরন ’’ ৪২ ৩২১৮৮১৯৩৯৬২৬৮ ১৯৬ 

১৯৭ আঃ হা ান তছিলম 
উি ন 

ফিজলা ’’ ৫১ ৩২১৮৮১৯৩৯৬৬৫৫ 
১৯৭ 

১৯৮ আমীর হােসন আিজজার আিকমা বাটী ৪৪ ৩২১৮৮১৯৩৯৯০৬৬ ১৯৮ 

১৯৯ রা  আহে দ মক ল 
হােসন 

রােকয়া ’’ ২৮ ৩২১৮৮১৯৩৯৮২৫৫ 
১৯৯ 

২০০ বিব সােলমান বিছরন ’’ ৪৮ ৩২১৮৮১৯৩৯৯০১৫ ২০০ 
২০১ ছােলহা ছায়দার আছমা গা র ২৯ ৩২১৮৮১৯৪৫৩৩৬০ ২০১ 
২০২ িফয়া মিনর উি ন মিছরন ’’ ৫৪ ৩২১৮৮১৯৪৫১২৭৭ ২০২ 
২০৩ আঃ গ র বকিস গ রী ’’ ৫৯ ৩২১৮৮১৯৪৫৮১২২ ২০৩ 

২০৪ রখা আ ার 
উি ন 

গল িল রাঘব র ৫১ ৩২১৮৮১৯০০০০০৪ 
২০৪ 

২০৫ আিজম উি ন বিনজ উ া আয়তন িশ লতাইড় ৫৪ ৩২১৮৮১৯৪৪৬৮৫৫ ২০৫ 
২০৬ ছািদ◌ু র আঃ গিন জািমরন গা র ২৮ ৩২১৮৮১৯৪৫৩৫১৭ ২০৬ 
২০৭ জিরনা আিল ি ন ছিকনা রাঘব র ৫৪ ৩২১৮৮১৯৪৫০৮৭৯ ২০৭ 

২০৮ বািছরন আিমর 
হােসন 

ওেমারিব ’’ ৫৪ ৩২১৮৮১৯৪৫১৬২৩ 
২০৮ 

২০৯ রিহমা ফজল উি ন ছকতন ’’ ৫৯ ৩২১৮৮১৯৪৪৯৭২১ ২০৯ 
২১০ জিরনা আঃ জিলল ফিরদা ’’ ৫৪ ৩২১৮৮১৯৪৫০৮৭৬ ২১০ 
২১১ মিজবর শহর উ া যিল িশ লতাইড় ৩৪ ৩২১৮৮১৯৪৪৩২১৭ ২১১ 
২১২ শিহ ল িদয়ানত  আিবয়া কালপািন ৩৯ ৩২১৮৮১৯৪৪৯০৮০ ২১২ 
২১৩ তিরম উি ন মিনর উি ন নিরন  ৫৬ ৩২১৮৮১৯৪৪৫৪১৭ ২১৩ 
২১৪ া চ  রজিনকা  সরিদিন গা র ৫১ ৩২১৮৮১৯৪৫১৬৮৮ ২১৪ 
২১৫ রেশ  নাথ রাম সাদ নিনবালা ছাটকালপািন ৫০ ৩২১৮৮১৯৪৪৬২৩২ ২১৫ 
২১৬ রিহমা ইউ ফ অিতজান িশ লতাইড় ৫৯ ৩২১৮৮১৯৪৪৩৮০৫ ২১৬ 
২১৭ হািমদ আলী খা বকস হািমদা  ৪৬ ৩২১৮৮১৯৪৪৮৭১৮ ২১৭ 
২১৮ হােছন আলী বিছর উি ন হািলমা ’’  ৩২১৮৮১৯৪৪৮৭১৯ ২১৮ 

২১৯ ছােলহা আ ল 
কােশম 

সম ভান িশ লতাইড় ৫৪ ৩২১৮৮১৯৪৪৪৪০৩ 
২১৯ 

২২০ নজ ল আঃ মা ান সিখনা ’’ ৩২ ৩২১৮৮১৯৪৪৭৫৭৩ ২২০ 
২২১ মিতলাল ঝড়ধাব পা ী ’’ ৪৯ ৩২১৮৮১৯৪৪৩৫৭৭ ২২১ 
২২২ মিজবর আববাছ আলী বীরমিন ’’ ৫৪ ৩২১৮৮১৯৪৪৩৬৮২ ২২২ 



২২৩ শিচন চ  সিতরাচ  কা  রানী ’’ ৫৪ ৩২১৮৮১৯৪৪১৯৮২ ২২৩ 
২২৪ জির ল মা াজ  গ রিব বাটী ৪০ ৩২১৮৮১৯৩৯৮৩৭২ ২২৪ 
২২৫ মাহ দা ছা ার রজাহান িশ লতাইড়  ৩২১৮৮১৯ ২২৫ 
২২৬ লালিময়া িজয়ারত ফলািন ’’ ৫৫ ৩২১৮৮১৯৭২২৭৭০ ২২৬ 
২২৭ ক ম হােসন আলী রিহমা তিলয়ান ৪২ ৩২১৮৮১৯০০০০০২ ২২৭ 
২২৮ িমিন রিশ ল জিরনা ছাটকালপািন ২৮ ৩২১৮৮১৯৪৪৬২৫১ ২২৮ 
২২৯ লা  িময়া আঃ খােলক ঝরনা রাঘব র ২০ ৩২১৮৮১৯০০০০০৯ ২২৯ 
২৩০ ছািবনা জািহ ল শাহানা ’’ ২৭ ৩২১৮৮১৯৪৫০৮৩৮ ২৩০ 
২৩১ আঃ কােদর  ছয়পি  আছমা তিলয়ান ৪৬ ৩২১৮৮১৯৩৯৬৪২৩ ২৩১ 
২৩২ আ ল কালাম সােহব উি ন আছমা ’’ ৩১ ৩২১৮৮১৯৩৯৬৫২৪ ২৩২ 
২৩৩ হািসনা ইউ ফ   িশ লতাইড় ৫৪ ৩২১৮৮১৯৪৪৫৫১৫ ২৩৩ 
২৩৪ আঃ আিজজ সােহব উি ন  তিলয়ান ৪৬ ৩২১৮৮১৯৩৯৬৫১৬ ২৩৪ 
২৩৫ এরশাদ আিজ ল জিরনা রাঘব র ৩৪ ৩২১৮৮১৯৪৪৯২৯৯ ২৩৫ 
২৩৬ রীতারানী গালাপ ল ী রানী িশ লতাইড় ৪২ ৩২১৮৮১৯৪৪৪২৭০ ২৩৬ 
২৩৭ সা ার মক ল বলিব িশ লতাইড় ৫১ ৩২১৮৮১৯ ২৩৭ 
২৩৮ আলম নিসবর ধিল বগম দলদিলয়া ৩৫ ৩২১৮৮১৯৪৫৬১৪৭ ২৩৮ 
২৩৯ জািহদ সা ার জােমনা িশ লতাইড় ২৩ ৩২১৮৮১৯ ২৩৯ 
২৪১ আঃ রহমান ফজল হক ছইরন বওয়া হেল া  ৫০ ৩২১৮৮১৯৩৯৭২৮৪ ২৪১ 
২৪২ শাম ল হক রিহম উি ন ছায়রন বওয়া ’’ ৫২ ৩২১৮৮১৯৩৯৭৩১২ ২৪২ 

২৪৩ শাহ আলম মক ল 
হােসন 

সােজদা বগম বাটী ৩০ ৩২১৮৮১৯ 
২৪৩ 

২৪৪ সােজদা বগম মেফ ল  জিবরন রাঘব র ৩৫ ৩২১৮৮১৯৪৫১৪৬২ ২৪৪ 
২৪৫ র  িময়া গা ফার নইবন বগম পঃ িশ লতাইড় ২৪ ৩২১৮৮১৯৪৪২৭৮৩ ২৪৫ 
২৪৬ ছিমরন আইজার মিছরন  ’’ ৪৫ ৩২১৮৮১৯৪৪১৬৩৩ ২৪৬ 
২৪৭ জােহদা সায়দার আলী বেনা বগম ’’ ৪৫ ৩২১৮৮১৯৪৪১৬২৫ ২৪৭ 
২৪৮ শিফ ল মা া তাফা ল জােবদা  বানারপাড়া ২১ ৩২১৮৮১৯ ২৪৮ 
২৪৯ ন র আলী আফসার আলী মিজরন বওয়া পঃ িশ লতাইড় ৪৭ ৩২১৮৮১৯৪৪২০১৯ ২৪৯ 
২৫০ কনক িময়া তছিলম িময়া কমলা বগম ’’ ২১ ৩২১৮৮১৯০০০২২৩ ২৫০ 
২৫১ ঝনা বগম আিজ ল হক লিত ল  ছাটকালপািন ৪৩ ৩২১৮৮১৯৪৪৬০৫৫ ২৫১ 
২৫২ নিবয়া খা ন কােয়জ শখ কা ির িশ লতাইড় ৪৫ ৩২১৮৮১৯৪৪৭৪৬৭ ২৫২ 
২৫৩ আশরাফ ইছাহাক আলী আেমনা ’’  ৩২১৮৮১৯ ২৫৩ 
২৫৪ িদিলপ মার হিরপদ র কা রানী ’’ ৪৩ ৩২১৮৮১৯৪৪৪৬১২ ২৫৪ 
২৫৫ নজম উি ন শরফ উি ন পানিব বওয়া ’’ ৪৫ ৩২১৮৮১৯৪৪৩৭৪০ ২৫৫ 
২৫৬ রিফ ল  আ ল হক মানা খা ন িশ লতাইড় ৪৩ ৩২১৮৮১৯৪৪৭৩০৯ ২৫৬ 
২৫৭ রবা শিহ ল   জােবদা রাঘব র ২৬ ৩২১৮৮১৯৪৫১৫৬৬ ২৫৭ 
২৫৮ মিতয়ার ময়াজ উি ন মিত ল হেল া ৩৪ ৩২১৮৮১৯৩৯৭১৫২ ২৫৮ 
২৫৯ রাজ বালা বািলয়া আকালী ছাটকালপািন ৪১ ৩২১৮৮১৯৪৪৫১৭১ ২৫৯ 
২৬০ আমা  িময়া আিমন উি ন িমিন বগম িশ লতাইড় ৪৭ ৩২১৮৮১৯৪৪৬৭৪৬ ২৬০ 
২৬১ ইউ ব আলী ছাই ি ন আিছয়া বগম ’’ ৫৩ ৩২১৮৮১৯৪৪৬৯৩৯ ২৬১ 
২৬২ জন হােছন আলী গালািপ কালপািন ২৩ ৩২১৮৮১৯০০০১১৩ ২৬২ 
২৬৩ আঃ জিলল লাল উি ন আিজরন রাঘব র ৩৭ ৩২১৮৮১৯৪৫০৪৬৩ ২৬৩ 
২৬৪ দী  চ   কা  শাভা রানী ’’ ৩০ ৩২১৮৮১৯৪৫২৩৬৯ ২৬৪ 
২৬৫ আঃ মিতন রিহম উি ন ফেরজা বানারপাড়া ৫৫ ৩২১৮৮১৯ ২৬৫ 
২৬৬ খাকা মহ  পেরন চ   যশ রানী রাঘব র ৫০ ৩২১৮৮১৯৪৫১৮৩৪ ২৬৬ 
২৬৭ িব  বালা জন চ  রসতী রানী ’’ ২৪ ৩২১৮৮১৯০০০০৭৬ ২৬৭ 
২৬৮ রজাউল  আঃ কাফী আিজরন ’’ ২৪ ৩২১৮৮১৯৪৫৪৯৫৯ ২৬৮ 
২৬৯ মমতাজ উি ন হােসন আলী খােতজা ’’ ৪৭ ৩২১৮৮১৯৫৫২৮২৭ ২৬৯ 
২৭০  িময়া জিসম উি ন আিকমা গা র ৩৪ ৩২১৮৮১৯৪৫৭০৬৭ ২৭০ 
২৭১ আয়নামিত ান িময়া নিভ বগম গা র ৩৫ ৩২১৮৮১৯৪৫৩৪৭৬ ২৭১ 
২৭২ শিরফা  মিছর উি ন জ রা দলদিলয়া ৩৬ ৩২১৮৮১৯৪৫৬৪২৬ ২৭২ 
২৭৩ ক না বগম বা  িময়া তারা বগম িশ লতাইড় ৫৫ ৩২১৮৮১৯৪৪৬৯৭৮ ২৭৩ 



২৭৪ জািকয়া 
লতানা 

ছা িময়া ফেরজা বওয়া বানারপাড়া  ৩২১৮৮১৯ 
২৭৪ 

২৭৫ আফ জা আহসান কিবর ফেরজা বওয়া িশ লতাইড়  ৩২১৮৮১৯ ২৭৫ 
২৭৬ মেনায়ারা   মাজাম আিজরন রাঘব র ৪৫ ৩২১৮৮১৯৪৫১৫৪৪ ২৭৬ 
২৭৭ লাভলী বগম আঃ রহমান রজাহান রাঘব র  ৩২১৮৮১৯ ২৭৭ 
২৭৮ আঃ রিশদ আজগর খােতজা ব রাঘব র ২৭ ৩২১৮৮১৯৪৪৯৩১৯ ২৭৮ 
২৭৯ ছমেছল  ফজল হক আিছয়া  রাঘব র ৫৬ ৩২১৮৮১৯৪৫২০৮৩ ২৭৯ 

 


