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বয়  ভাতােভাগীেদর নােমর তািলকাঃ 

িমক 
নং 

নাম িপতা/ ামীর নাম াম বিহ নং 

০১ শিফ িমিজ ত সাম ল হক সালারচর ১৯০৯ 
০২ আমান উ াহ আঃ কিরম মা া ব রাড়ীপাড়া ৪৯৬৭ 
০৩ ম  বগম(ময়না বগম)    ত িময়াজউি ন ব রাড়ীপাড়া ৫৪৩৫ 
০৪ রােশদা কােশম সরদার ব রাড়ীপাড়া ৩৯৩৯ 
০৫ হািছনা (হাসনা) সাবান বপারী ব রাড়ীপাড়া ৫৪৪৬ 
০৬ রিজয়া খা ন ত হিব িমিজ সালারচর ২৮৯১ 
০৭ জয়বাহার  ফেয়জউি ন মািঝকাি  ৬৬৮ 
০৮ শিফ মা া ত ছােবদ আলী মা া সয়দ র ৩৯৭৯ 
০৯ লমালা ওসমান গাজী জািজরা নগর ২০২৯ 
১০ রিহম আলী সরদার ফিকরমান সরদার ব রাড়ীপাড়া ৩৫৯৬ 
১১ মাঃ ইিলয়াস সরকার িময়ান উি ন সরকার আধারা ২৮৮৫ 
১২ না বগম ফজল কিরম সরা  ২৮৭৫ 
১৩ অ ফা নািসর উি ন আধারা ৪৯৫৩ 
১৪ শিরফা খা ন খারেশদ খালাসী আধারা ১৮৯৬ 
১৫ আলী আকবর সাইজি ন  আধারা ৪৯৫৪ 
১৬ রােশদা  আলী আকবর আধারা ১৯২৫/১ 
১৭ ছােবরন নছা ত জয়নাল খালাসী আধারা ৬৩৭ 
১৮ মাতােলব গাজী জামাল গাজী ছয় গিরয়া কাি  ৬৪৯/১ 
১৯ রিশয়া মাতােলব গাজী ছয় গিরয়া কাি  ৫৪৩৪ 
২০ এছাক দালাল ত জিলল দালাল রাড়ীপাড়া ৫৪৩১ 
২১ তােলব আলী “ কালাই দওয়ান আধারা ১৮৯০ 
২২ রজাহান হােফজ বপারী/ ত কােশম আধারা ৪৯৫১ 
২৩ হােসম দওয়ান ত য়ািজম ব রাড়ীপাড়া ৫৪৩৩ 
২৪ খায়রন নছা ত ই ছ পােটায়ারী সয়দ র ১৯৮৫ 
২৫ জাসনা বগম( রাসনারা) ত সােয়দ আলী আধারা ৩৭৭৭ 
২৬ মাঃ সয়দ মালত আঃ কিরম মালত সয়দ র ৩৬০৩ 
২৭ মমতাজ বগম ত  বপারী রাড়ীপাড়া ২৮৯৬ 
২৮ মিত বগম “ নবীন মা া ব রাড়ীপাড়া ১৫০ 
২৯ মরন বপারী “ খািদম আলী বপারী তািতকাি  ৪৯৬৮ 
৩০ হােজরা বগম “ রজত বপারী জািজরা নগর ৫০১৬ 
৩১ জা জউি ন (জালাল) “ জাফর আলী আধারা ৬৩১ 
৩২ মিত রানী ত রাধানাথ আধারা ৬৭৭ 
৩৩ রিহতন নছা  িময়া আখন ভাষানচর ৫৪৫৪ 
৩৪ জাসনা রানী রমনী মািঝ খালাসী কাি  ৬৭৪/১ 
৩৫ শিরফন বগম আঃ রিহম সালারচর ৬৪৭ 
৩৬ জিলল ফিকর ত হািকম আলী ফিকর সয়দ র-বকচর ২৯৪৩ 
৩৭ সকম জান র মাহা দ সয়দ র ৩২০৯ 
৩৮ মাঃ আলী িমিজ আঃ আিজজ িমিজ সালারচর ৩৯৩২ 
৩৯ িবলাতন নছা  ত শাহজাহান বপারী ছয় ঘিরয়া কাি  ৩৯২৭ 

আইিড ৩৯৮ 
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৪০ হােসেন আরা ইয়াছাক আলী খান সয়দ র ৫৪৬৩ 
৪১ মাকেলছ খালাসী আলমশা ভাষানচর ৩৭৯৩ 
৪২ িজ াত আলী িমিজ ত শা  িমিজ জািজরা নগর ৫৪৭৪ 
৪৩ জাহানারা বগম মনরউি ন বালা জািজরা নগর ২০১৭ 
৪৪ ফজল দওয়ান  ত আলী দওয়ান দওয়ান কাি  ১৯৫৯ 
৪৫ ইয়ারন নছা ত হােশম আলী িমিজ জািজরা নগর ২০২২ 
৪৬ কা  িমিজ র ব  িমিজ আধারা ৬৩৮/১ 
৪৭ মােসদা বগম িবশাই মি ক রাড়ীপাড়া ৩৯৪১ 
৪৮ রােহলা বগম হািলম বপারী জািজরা,চরেযােগ  ২০১৫ 
৪৯ মিত মাদবর ত র আলী মাদবর বকচর ৩৯৭৬ 
৫০ এসাক আলী দওয়ান  ত আদম আলী দওয়ান সালারচর ৫৪২৫ 
৫১ হাসনা ভা  ত আঃ রিহম দওয়ান আধারা ১৮৯৭ 
৫২ মায়াে ম মা া ত ইসমাইল মা া বকচর ১৯৮৯ 
৫৩ আিমনউি ন ছয়াল মিজদ ছয়াল ভাষানচর ৩৯৫২ 
৫৪ মা আলাউি ন বপারী ত আ াজি ন বপারী ছয় ঘিরয়া কাি  ১৯২৩ 
৫৫ িপয়া বগম িময়াচান সরদার ব লতলা ৬৪৬/১ 
৫৬ মারেশদা মেছর ল র সয়দ র ৩২০৪/১ 
৫৭ ছালামত িশকদার ত আলা ব  িশকদার িশকদার কাি  ১৯৯০ 
৫৮ আরব আলী দওয়ান কািবল দওয়ান দওয়ান কাি  ১৯৬৭ 
৫৯ িশমন বগম মরন গাজী নয়াবাড়ী ৫৪২১ 
৬০ শহীদ আলী বপারী ত মিজদ আলী বপারী ষালানী কাি  ১৯৪১ 
৬১ জাহানারা বগম ত এছাক মা া ভাষানচর ৪৯৯০ 
৬২ কািদর বপারী ত আফাজি ন জািজরা নগর ৩২১৭ 
৬৩ মােজদা বগম ত বং  মাদবর ভাষানচর ৬৮৯ 
৬৪ ফজল সরদার ত আলম সরদার ব  রাড়ীপাড়া ১৪৯ 
৬৫ উ তন নছা সাম ল হক আখন ভাষানচর ৩১৯৬ 
৬৬ আলী হােসন ত রা াক বপারী মািঝকাি  ৩৯৪২ 
৬৭ মাঃ আলী হােসন খান ত ইউ ফ খান সয়দ র ৫৪৬৮ 
৬৮ মইজি ন িমিজ ত ম াজউি ন িমিজ ভাষানচর ৩৭৯২ 
৬৯ আেনায়ারা মিহজল দওয়ান ব  রাড়ীপাড়া ১৯২৯ 
৭০ আলী িছি ক ত ছায়াব আলী বপারী আধারা ৬৫৪/১ 
৭১ রংমালা ত জয়নাল আেবদীন গাজী মািঝকাি  ৩৯৫০ 
৭২ ইয়ার রা ল  ত ওে দ আলী মা া নগর পসা ৩৯৩৭ 
৭৩ বদ ন নছা ত িসি ক সরদার ব লতলা ৫৪৩০ 
৭৪ খারেশদ মািঝ খােলক মািঝ আধারা ২৮৮৯/১ 
৭৫ রিজয়া বগম রিমজউি ন মা া সানালী,ভাষানচর ৭১৩/১ 
৭৬ মাঃ হিব ছয়াল ত মা াফফর ছয়াল সয়দ র ৪৯৯৪ 
৭৭ িফেরাজা বগম ওমর আলী মা া বকচর ২৯৪২ 
৭৮ কিরম আলী বপারী ত মিজদ বপারী সয়দ র ৪৯৯৫ 
৭৯ িছলমিত বগম রিমজ গাজী জািজরা নগর ৩২১৮ 
৮০ খােদজা বগম ত লহাস বপারী দওয়ান কাি  ৩১৯৮ 
৮১ জয়নাল খাজ  ত জিলল খা জািজরা নগর ৫০১৩ 
৮২ মাসাঃ মিতয়া বগম ত সাম  মািঝ সয়দ র ২৯৪১ 
৮৩ বািছরন বগম ত লহাজউি ন বপারী নগর পসা ২৯০৫/১ 
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৮৪ আিকতন নছা ত হােফজ আেশক আলী নগর পসা ১৯৩০ 
৮৫ ইলাহী বপারী ত মিহউি ন বপারী চর আ াহ ২৯৩৫ 
৮৬ শফালী বগম ত আঃ জিলল দওয়ান দওয়ান কাি  ৩৯৬১ 
৮৭ খােলক মাদবর ত র আলী মাদবর নগর পসা ৩১৮৯ 
৮৮ জিমর আলী দওয়ান ত জিলল দওয়ান ব  রাড়ীপাড়া ২৮৯৫ 
৮৯ সােজদা বগম ত ওিল উ াহ দওয়ান দওয়ান কাি  ৩৯৬০ 
৯০ মিজতন বগম  ইউ ফ আলী  সয়দ র ৩৯৬০ 
৯১ জােয়দা বগম  আলী রজা বপারী দওয়ান কাি  ১৯৬১ 
৯২ বল বগম  স মািঝ আধারা ২৮৭৯ 
৯৩ রজাহান বগম  র আলী মা া দি ন টরকী ৩৭৮৪ 
৯৪ আিমর খালাসী  রা খালাসী  ভাষানচর ৬৮২/১ 
৯৫ রিহমা বগম  ছবর আলী চাকদার নগর পসা ৩৭৮৩ 
৯৬ গীতা রানী হিরদাস বাইন রাড়ীপাড়া ৫৪৩৭ 
৯৭ আঃ জিলল দওয়ান  হযরত আলী দওয়ান দওয়ান কাি  ৪৯৭৯ 
৯৮ ফজল সরদার  নওয়াজ আলী সরদার ব লতলা ৩৯৩১ 
৯৯ আ ল কােসম মাল  আঃ কািদর মাল সয়দ র ৫০০৪ 
১০০ রসমালা  ফজল হক শখ আধারা ১৮৯৪ 
১০১ মেহর িনগার কা  সরদার কািলরচর ১৯৭৪ 
১০২ আঃ রহমান পােলায়ান ত বশর উি ন পােলায়ান দওয়ান কাি  ২৯২৬ 
১০৩ িদল বাহার বগম সাম  গাইন বকচর ৩২০৮ 
১০৪ িবশাই মি ক ত হযরত আলী মি ক রাড়ীপাড়া ২৯০৩ 
১০৫ আেনায়ারা বগম  রব ফিকর রিবউ াহ ভাষানচর ১৯৫৫ 
১০৬ রািকয়া বগম  রহম আলী বপারী চর আ াহ ৩৯৬৮ 
১০৭ জা  িবিব  আলী বপারী জািজরা নগর ২১৫৮/১ 
১০৮ মাঃ আ াছ আলী সরদার  আলতাফউি ন সরদার আধারা ৩৯২২ 
১০৯ ময়না রানী  রােধশাম িশকদার খালাসী কাি  ৩৬০১/১ 
১১০ মাহা দ আলী ইয়া  নকমত আলী ইয়া সয়দ র ৩২০৫/১ 
১১১ সিবতা রানী  সত র ন িশকদার খালাসী কাি  ৩৫৯৯/১ 
১১২ রিহমন নছা  ঃখাই কািজ রাড়ীপাড়া ৬৬০ 
১১৩ ভা ল ী রানী  িবনয় মািঝ খালাসী কাি  ৭১৮/১ 
১১৪ কমলা বগম বােরক বপারী ছয় ঘিরয়া কাি  ২৮৯৪ 
১১৫ রগা রানী কালাচান খালািস কাি  ৪৯৮২ 
১১৬ গালবাহার শিহদ দান সয়দ র ৬৯৯ 
১১৭ ও ান ধান িছ  দান িমিজকাি  ৬৭১/১ 
১১৮ তারা বগম মিফ ল বপাির জািজরা ৫০১৭  
১১৯ রসমালা সাম ল হক আধারা ৫৪২৩ 
১২০ রিসদ মা া প  মা া আধারা ৫৪১৮ 
১২১ খারেসদ ফিকর কালাই ফিকর দওয়ান কাি  ৩৯৫৫ 
১২২ মাবারক মিজত বপাির দি ন টরকী ২৯১৩ 
১২৩ জজ িময়া সাই ি ন কারকন ষালানী কাি  ৩৯৪৪ 
১২৪ মেহিনকা িমর আলী আধারা ২৮৮০ 
১২৫ মরিজনা বগম শিফ বপাির সয়দ র ৩৮০০ 
১২৬ কমলা বগম(জােয়দা) আিজজ িমিজ আধারা ২৮৭৬ 
১২৭ রজাহান আঃখিলল পারমািনক বাহা র র ২৯৫৩ 
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১২৮ আঃ সালাম বকাউল জ র বকাউল সয়দ র ৩৯৮০ 
১২৯ হােলমা িম ত আলী খা আধারা ১৯০২/১ 
১৩০ লালচান দওয়ান আফজা ি ন দওয়ান সালারচর ৫৯৫৯ 
১৩১ জাইদা আ ার(আ ) ম াফ আলদার আধারা ৩১৭৪ 
১৩২ আঃসামাদ আফতা ি ন বপাির সালারচর ১৯২২ 
১৩৩ খিলল পারামািনক লা  পারামািনক দঃভাসান চর ৩৯৪৫ 
১৩৪ িচকবাহার িমরচান কারািন আধারা ৩১৭৩ 
১৩৫ সািফয়া খা ন আলমাস বপাির চর জােগ  জািজরা ৪০০০ 
১৩৬ সাহারবা  িবিব সাই ি ন বপাির রারীপারা ৪৯৬৩ 
১৩৭ আয়নামিত ফজল হক সরদার রারীপারা ৩৯৪০ 
১৩৮ িমনারা রিফ ল সরদার আধারা ৬৩৮/১ 
১৩৯ িবি স খােলক শখ আধারা ২৮৮০ 
১৪০ ফেত িবিব গিন/মিত দওয়ান রারীপারা ৪৯৬২ 
১৪১ হাওয়ামন বােরক বপাির আধারা ১৪৬ 
১৪২ জােহনা বগম আঃবােরক ঢািল সয়দ র ১৫৭ 
১৪৩ কা ন মালা তিমজ উি ন আধারা ৩৯২৫ 
১৪৪ িফয়া বগম ল হক বপাির দঃ টরিক ৩১৯২ 
১৪৫ হািবয়া খা ন আমা াহ বপাির কদমতিল ২৮৭৮ 
১৪৬ ফািহমা বগম লহাস বপাির সালারচর ৩৫০/১ 
১৪৭ সিখনা বগম কালাই বপাির আধারা ১৮৮৫ 
১৪৮ রজাহান বগম রিহম চাকদার তাতীকাি  ৩৯৪৮ 
১৪৯ সাম ল হক শখ কা  শখ আধারা ১৮৯১ 
১৫০ বািশরন নছা ফিকর ঢালী জািজরা নগর ২০২৭ 
১৫১ রংমালা ইি স আলী সরদার চর আ াহ ১৯৭৮ 
১৫২ হাসেন আরা বগম শাফাজি ন িশকদার দওয়ান কাি  ২৯২৭ 
১৫৩ মা  বগম আলাউি ন ধা িমিজ কাি  ৩৯৫৮ 
১৫৪ রশমালা  আঃ কািদর িমিজ জািজরা নগর ২০২৪ 
১৫৫ জায়দা বগম ইিলয়াস গাজী ছয় ঘিরয়া কাি  ২৮৯৫ 
১৫৬ তিজ  বা ল চরেযােগ  ৭১৬ 
১৫৭ জয়নব িবিব কালা দওয়ান সয়দ র ৫০০৫/১ 
১৫৮ আলম খালাসী আফাজি ন খালাসী আধারা ১৮৯৯ 
১৫৯ রােকয়া বগম মাঃ বাদশা দওয়ান সয়দ র ২৯৫৫ 
১৬০ ইয়ারন নছা তকিবল হােসন মািঝ কাি  ১৯৪৭ 
১৬১ ল ম িবিব ইসমাইল দওয়ান িশকদার কাি  ২৯৪০ 
১৬২ িফ বগম আে ল আলী বপারী জািজরা নগর ২০২৬ 
১৬৩ মািফয়া খা ন ই স বকাউল স: িশকদারকাি  ২৯৩৮ 
১৬৪ মাহ দ বপাির এলািহ বপাির দওয়ান কাি  ১৯৫/১ 
১৬৫ িগতা খা ন আলী গাইন জািজরা ৩২১৬ 
১৬৬ হা ান মািজ খাই মািজ সালারচর ৬৪৩ 
১৬৭ রজাহান সরাজল হক বপাির সালারচর ৩১২৮ 
১৬৮ রকিরম সরকার সাফা ি ন সরকার আধারা ৩৫৯৩ 
১৬৯ রিমজ িমিঝ বে  আিল িমিঝ আধারা ৩৯২১ 
১৭০ সােহরা সাম ল হক  হা: ২০ রা:২৭ স:১০ ২৮৭৪ 
১৭১ ইিলয়াস গািজ জামাল গািজ ছয় ঘিরয়া কাি  ১৪৭ 
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১৭২ সেলম হালদার হােরস হালদার ভাসান চর ৪৯৮৭ 
১৭৩ সরাজল হক আলী দওয়ান আধারা ৬৩৬ 
১৭৪ মিজত  খাই বপাির আধারা ৪৯৪৯ 
১৭৫ রািজয়া বগম কিলউ াহ মািঝ আধারা ৫৪২৪ 
১৭৬ খিলল খালািস উিক ি ন খালািস আধারা ৫৪১৭ 
১৭৭ আিজজ মাদবর কা  মাদবর আধারা ১৮৮৭ 
১৭৮ মােলক মা া নিজর মা া ভাসান চর দঃ ২৯৩৩ 
১৭৯ বা  গািজ লা  গািজ তািতকাি  ৬৪৫/১ 
১৮০ আ  বপাির হােসন বপাির সালারচর ১৯১৫ 
১৮১ সিহদ ি  জিলল ি  ভাসান চর দঃ ১৯৭০ 
১৮২ আঃরা াক ইয়া কালাই ইয়া সালািন কাি  ৩৫৯৮ 
১৮৩ মিনর হােসন আরকািন বপাির স: রিশকদারকাি  ৪৯৯৬ 
১৮৪ হ ফা লহা ি ন আধারা ১৮৯৮/১ 
১৮৫ গালবাহার সরাজল হক দওয়ান রািরপারা ১৯২৭ 
১৮৬ স  মা া আ ব আিল ভাসান চর দঃ ৫৯৮৪ 
১৮৭ ইমান আিল মর জ হালদার ভাসান চর দঃ ৪৯৮৬ 
১৮৮ তিজরন বগম সাহা ি ন দওয়ান দওয়ান কাি  ৫৪৫২ 
১৮৯ তােলব আিল দওয়ান ফয় ি ন দওয়ান ছয় ঘিরয়া কাি  ১৯৯১ 
১৯০ রাহা ন িবিব ইমাম হােসন দওয়ান ছয় ঘিরয়া কাি  ১৯০৬ 
১৯১ জাসনা বগম আ ার উি ন আধারা ৪৯৫০/১ 
১৯২ আ ল হক বকাউল ফেয়জ উ ন মািঝকাি  ৪৯৬৯ 
১৯৩ আঃজিহর উি ন মাল আঃসা ার মাল ভাসান চর দঃ ৫৪৫৬ 
১৯৪ সািদয়া বগম কিরম দান সালারচর ৩৭৭৯ 
১৯৫ মা ফা দওয়ান মনাই দওয়ান রািরপারা ৩৯৩৬ 
১৯৬ রা ানা ি ন মাদবর মািখ কাি  ১৯৪৮ 
১৯৭ হােলম সরদার কিরম সরদার রািরপারা ২৯০০ 
১৯৮ লমালা  বগম আফসারত উি ন তাতীকাি  ৫৪৪৪ 
১৯৯ হােসম সরদার আলম সরদার রািরপারা ৬৫৫ 
২০০ আেয়সা িবিব মিমন আলী সয়দ র ৩২১৪ 
২০১ জােবদা খা ন হােফজ আিল দওয়ান কাি  ৬৭৮ 
২০২ িফয়া বগম তিমজ উি ন িমিজ সালারচর ৪৯৫১ 
২০৩ আিসমন নসা আিকর উি ন রািরপারা ৫৪৩৬ 
২০৪ আ ািদ িবিব পচাই বপাির সয়দ র ৫৪৭২ 
২০৫ রহমািল বপাির নে  আিল বপাির দওয়ান কাি  ২৯১৮ 
২০৬ কামাল হালদার  মাদবর হালদার কািলরচর ৫৪৫৭ 
২০৭ আঃ খােলক কা  মা া ব লতালা ২৮৯২/১ 
২০৮ খাসেমেহর িবিব মর জা মা া সয়দ র ৫৪৬৬ 
২০৯ লমালা শা দ আিল  দওয়ান কাি  ৬৭৯ 
২১০ আিকর উি ন নািজম উি ন রাড়ীপাড়া ৬৫১ 
২১১ মনদা রানী উেমদ চ  িব াস আধারা ৫৪৫৩ 
২১২ মাসেলম সরকার জনাব আলী সরকার আধারা ৩৯৩৩ 
২১৩ আকবর বপারী হযরত আলী বপারী সয়দ র ৫০০৬ 
২১৪ ছালমা বগম লাল মািঝ সালার চর ৩৯২৯ 
২১৫ কান  িবিব িময়া ঢালী সয়দ র ৭১০ 
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২১৬ রিহমা খা ন ধ  বপারী জািজরা ২৯৬৩/১ 
২১৭ মাহ দা  মা ফা ঢালী আধারা ২০০৮ 
২১৮ আিমর হামজা আলী আকবর বপারী সালার চর ৪৯৫৫ 
২১৯ শাহার বা  র ইসলাম সালার চর ২৮৯০ 
২২০ মেনায়ারা বগম আিমর হােসন আধারা ৩১৯৫ 
২২১ সােলহা বগম সকা ার বপারী আধারা ৩৯২৪ 
২২২ রােবয়া বগম ছামছল িময়া জািজরা ৩৮০৩ 
২২৩ আশা ভা  বা র আলী আখন সয়দ র ২০০০ 
২২৪ রােকয়া বগম মাতােলব ঢালী আধারা ৫৪৪৩ 
২২৫ মািফয়া খা ন রিশদ বপারী সালারচর ৩১৮১ 
২২৬ েবদ আলী কা  হালদার িমিজকাি  ১৯৫১ 
২২৭ মিরয়ম রিহম উি ন সয়দ র ৩৯৭৩ 
২২৮ র ইসলাম জনাব আলী সয়দ র ৬৯১/১ 
২২৯ হািলমন জ র ছয়াল সয়দ র ২৯৪৬ 
২৩০ জ না খা ন সরাফল হক ঢালী মািঝকাি  ২৯১৪ 
২৩১ হাদেসন গালদার আ র আলী গালদার মািঝকাি  ২৯০৭/১ 
২৩২ সা  বগম রিহম বপারী তাতাকাি  ৫৪৪৫ 
২৩৩ হােসম বপারী ফজল বপারী সয়দ র ৭০৫/২ 
২৩৪ মেনায়ারা বগম মা াজউি ন মািঝকাি  ৪৯৭৫ 
২৩৫ হযরত আলী বাহাউি ন সয়দ র ২৯৪৪ 
২৩৬ ব  বগম আকবর আলী সালারচর ৩৯৩০ 
২৩৭ আউয়াল মা া মন  মা া রাড়ীপাড়া ৩৯৩৪ 
২৩৮ হিব বপারী মাসেলম বপারী তাতীকাি  ৩১৯০ 
২৩৯ ম ল বপারী বরকত বপারী সয়দ র ২৯৫২ 
২৪০ আঃ ম াফ হালদার ওহাদ হালদার আধারা ১৮৩৬ 
২৪১ হািলম দওয়ান ছািবদ আলী দওয়ান আধারা ৫৪২৮ 
২৪২ িকয়া খা ন ওহাব মা া ব লতলা ২৮৯৩ 
২৪৩ আেয়সা বগম  আহা দ আিল তািতকাি  ১৯৩৯ 
২৪৪ চা া নি  আঃ গিন নি  সালারচর ১৯১৮ 
২৪৫ জয়নব িবিব আিমর মািজ আধারা ১৯৩৬ 
২৪৬ রািসদা বগম সাম  দওয়ান সয়দ র ১৯৮২/১ 
২৪৭ আিজম নসা আিল িময়া বকচর ১৯৯১ 
২৪৮ পা ল  আিমর হােসন বকচর ১৯৯২ 
২৪৯ হিজলক জই ি ন িশকদার কাি  ৩৯৭৫ 
২৫০ কর ন নসা আে ল আলী আধারা ১৯৮৬ 
২৫১ ইউ স  শাহাজালাল টরিক ৫৪৩১ 
২৫২ ির ত  মাহা দ তািতকাি  ৩৯৪৭ 
২৫৩ আলী ন নসা র মাহাক দ সয়দ র ১৬০/১ 
২৫৪ ছাম ন নসা আে ল আিল সয়দ র ৪৯৯৮ 
২৫৫ সািহদা  আউয়াল বপাির টরিক ২৯১২ 
২৫৬ আলী হােসন িময়ন গািজ টরিক ৬৬৩ 
২৫৭ লাইিল  সামসল হক টরিক ৩৯৪৯ 
২৫৮ জােয়দা  জালাল মার ঢািল কাি  ৩৯৯১ 
২৫৯ রাসনা বগম আ াফ আলী জািজরা ২০৩৩ 
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২৬০ কািমনা  আহা দ কািজ িমিজ কাি  ৪৯৮০ 
২৬১ সােজদা মােলক বপাির সয়দ র ৪৯৭৭ 
২৬২  বা  সরকার িমিজকাি  ৩৯৫৩ 
২৬৩ মাে ম  মিজত আলী দঃ কাি  ৩৭৮৮ 
২৬৪ হির দাস ঠা র দাস নমকাি  ২০১৩/১ 
২৬৫ লিতফ দওয়ান গজি ন সয়দ র ৩৯৮১ 
২৬৬ আেনায়ার এেসক ঢািল মািজ কাি  ৫৪৪১ 
২৬৭ বাসানী দওয়ান কালাই দওয়ান সালারচর ১৯১৯ 
২৬৮ মেনায়ারা বগম মাঃ তয়ব আলী গালদার সয়দ র ৩৯৯০ 
২৬৯ রাজা হাসমত আলী বপারী আধারা ৬৩৫ 
২৭০ আয়নাল দাইরা খােলক দাইরা সরা  ৩১৭৮/১ 
২৭১ মাসেলম মা া জ র আলী মা া রাড়ীপাড়া ৪৯৬৫ 
২৭২ খােলক জেবদ আলী সয়াল মার ঢালী কা ী ৩৯৮৬ 
২৭৩ মাঃ হাবী ঢালী ফইজউি ন ঢালী সয়দ র ৩৭৯৮ 
২৭৪ মেনায়ারা বগম িগয়াসউি ন মা া তাতীকাি  ৩৯৫১ 
২৭৫ মািফয়া খা ন িব াল দওয়ান রাড়ীপাড়া ২৮৯৭ 
২৭৬ আিছয়া বগম কালাই িশকারী সয়দ র ৩৬০২ 
২৭৭ আলী বপাির বা  বপাির সয়দ র ৩৭৯৭ 
২৭৮ ন নসা হািনফা মালত জািজরা ৫৪৭৭ 
২৭৯ খারেসদ বপাির আঃরিসদ বপাির তািতকাি  ২৮৭৪/১ 
২৮০ িসিরনা দেলায়ার হােসন সয়দ র ১৫২/১ 
২৮১ অিখল উি ন নায়াব আলী দঃটরিক ১৯৪৬ 
২৮২ সাম ল সখ হরজত আিল সয়দ র ৫৪৬১ 
২৮৩ িদল মাহা দ আঃহািকম সয়দ র ৩২১১ 
২৮৪ মাতােলব িমিজ আরসব উি ন সালারচর ৩১৮৪ 
২৮৫ সপন সরকার জেবদ আলী বকচর ৪৮৩ 
২৮৬ িগয়াস উি ন মা া চা  মা া তািতকাি  ১৯৩৭/১ 
২৮৭ মেহ ন নসা কালাই বপাির সয়দ র ৭০০ 
২৮৮ মািফয়া বগম রা ম সরকার িমিজকাি  ৯৫০ 
২৮৯ আঃসা ার মাদবর অিল উ া কািলরচর ৬৮৬/১ 
২৯০ কমলা বগম আরফ আলী সয়দ র ৩৭৯৫ 
২৯১ সাম ন নাহার ইয়াদ আলী সয়দ র ৫০০৮ 
২৯২ পানপিত  হরজত দওয়ান দওয়ান কাি  ৫৪৫০ 
২৯৩ রা  বগম তয়ব আলী সয়দ র ৬৯৮ 
২৯৪ িন ফা বগম মিনর হােসন সয়দ র ৩৯৮৮ 
২৯৫ রিহতন িবিব মাে ম হালদার সয়দ র ৫০০৯ 
২৯৬ িফরজ মালত সিহ মালত সয়দ র ৩২১৩ 
২৯৭ ির িবিব খিলল ফিকর সয়দ র ৩৯৮৯ 
২৯৮ সালমা বগম কািদর িমদা সয়দ র ৩২০৭/১ 
২৯৯ জাহানারা বগম সােহব আলী মার ঢালীকাি  ২০০৬ 
৩০০ িপয়াতন নছা ইি স ি  মার ঢালীকাি  ৫৪৭০ 
৩০১ আিমনউি ন  কা  সরকার আধারা ৩৯২০ 
৩০২ িবলা ন নছা আলী দওয়ান ব লতলা ৪৯৫৬/১ 
৩০৩ হা ন  র মাহা দ ধান িমিজকাি  ৫৪৪৯ 
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৩০৪  রানী িমলন চ  দাস রাড়ীপাড়া ১৯৩২/১ 
৩০৫ হায়দার আলী ইউ ফ আলী কাজী আধারা ৬৩৯/১ 
৩০৬ মাহ দা বগম বউি ন আধারা ৩৫৯৪/১ 
৩০৭ সােজদা বগম আওলাদ হােসন রাড়ীপাড়া ৩৯৬২/১ 
৩০৮ মরিশ বগম লাই সরকার আধারা ৬৫৬/১ 
৩০৯ মালিত বগম মিফজউি ন শখ আধারা ১৯৪৩/১ 
৩১০ খমা ন নছা আঃ কািদর খালাসী নয়াবাড়ী ৩৯২৬ 
৩১১ হাদন বা  দরত আলী আধারা ১৯০৩ 
৩১২ আওলাদ হােসন বপারী লদাই বপারী রাড়ীপাড়া ৪৯৬৬ 
৩১৩ রাহাতন নছা মিজত বপারী সয়দ র ২৯৩৯ 
৩১৪ ছািমরন নছা আদম বপারী জািজরা বকচর ৫৪৬৪ 
৩১৫ রিফজউি ন দওয়ান রায়হানউি ন দওয়ান রাড়ীপাড়া ৬৫৭/১ 
৩১৬ রিব দাসী িবন তাই খালািস কাি  ২৯২৩ 
৩১৭ মািফয়া লালচান সয়দ র ৬৬৬/১ 
৩১৮ খায় ন নছা শাম ল সরকার সয়দ র ২০০৩/১ 
৩১৯ শ ফা বগম পচান ছয় ঘিরয়া কাি  ১৯১২ 
৩২০ গালবাহার রা ম ধান ভাষান চর ২৯৩২ 
৩২১ িশতন নছা ইয়ািসন হালদার মার ঢালী কাি  ৪৩ 
৩২২ কামালউি ন জ র আলী রাড়ীপাড়া  
৩২৩ লহাজউি ন ওেসন আলী বপারী ব লতলা ৬৪১/১ 
৩২৪ রিজয়া খা ন লাল িময়া সয়দ র ৫৪৭১/১ 
৩২৫ মােজদা বগম র াক দওয়ান দওয়ান কাি  ১৯৬৪ 
৩২৬ রহমালী মাল ধ  মাল কািলরচর ৩৭৯০ 
৩২৭ সাম ন নাহার সরাজল দওয়ান ব লতলা ৩৫৯৫ 
৩২৮ রািবয়া খা ন নওয়াজ ঢালী সয়দ র ২০০৯ 
৩২৯ কিরম বপারী হােসন আলী বপারী সালারচর ১৯১৭ 
৩৩০ শাম ল হক দওয়ান গ র দওয়ান ব লতলা ১৯১৩/১ 
৩৩১ সরাজল হক  দাই ঢালী তাতীকা ী ৩৯৪৩ 
৩৩২ মাহন চান খােলক চান সালারচর ৫৪২৭ 
৩৩৩ পারভীন বগম মিহউি ন সালারচর ১৯২১/১ 
৩৩৪ আেমনা বগম শহীদ ী সয়দ র ১৯৯৩ 
৩৩৫ আিছমন বগম তাইজউি ন সয়দ র ৭০৯/১ 
৩৩৬ আঃ রহমান বপারী সাইজউি ন বপারী জািজরা ৭১৪ 
৩৩৭ রিজয়া খা ন কািদর সরকার টরকী ১৯৬২ 
৩৩৮ সবজন বগম রিমজউি ন ইয়া সয়দ র ৫৪৬৫/৭ 
৩৩৯ রিমজউি ন ইমানউি ন ইয়া সয়দ র ৩৯৭৭/৭ 
৩৪০ ভা  িবিব ইয়ার আলী আধারা ১৮৯৩ 
৩৪১ রেহনা বগম খারেশদ দওয়ান ব লতলা ৪৯৬০ 
৩৪২ িজ াত আলী আলী দওয়ান ব লতলা ২৮৮৮ 
৩৪৩ নয়ন তারা ম াফ ছয়াল রাড়ীপাড়া ১৯৩৩ 
৩৪৪ রা াক বপারী ছােয়দ আলী রাড়ীপাড়া ৬৫২ 
৩৪৫ হাছানউি ন তরব আলী দওয়ান সালার চর ৫৯৫৭ 
৩৪৬ হািলমা বগম রিমজ হাওলাদার আধারা ৩১৭৫ 
৩৪৭ শী িবিব জালাল ধা িমিজকাি  ৩৯৫৯ 
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৩৪৮ বােরক বপারী ল  বপারী আধারা ৪৯৪৮ 
৩৪৯ লে  আলী দওয়ান জিলল দওয়ান দওয়ান কাি  ১৯৬৫ 
৩৫০ ম  দওয়ান ইয়ািছন দওয়ান সালারচর ৩১৮২ 
৩৫১ র জাহান র মাহা দ জািজরা ২০২৫ 
৩৫২ আেমলা বগম ছয়দ পােটায়ারী তাতীকা ী ১৯৩৮/১ 
৩৫৩ রজাই কিরম আিজজ সরদার সয়দ র ৩৯৮২ 
৩৫৪ সমলা িবিব িছি ক মা া সয়দ র ৩৬০৪ 
৩৫৫ কিরতন নছা ঃখাই বকাউল সয়দ র ৩২০৬ 
৩৫৬ সরবা  আ াহ জািজরা ৩৯৯৯ 
৩৫৭ জাহানারা স জ ফরাজী জািজরা ৭২০/১ 
৩৫৮ মায়রন নছা মিজত বপারী জািজরা ৩৯৯৮ 
৩৫৯ ফজর আলী রিমজউি ন ইয়া সালারচর ৫৪২৬ 
৩৬০ মাতােলব সরদার ছােদক সরদার ভাষান চর ৫৪৩২ 
৩৬১ ব  কাজী কা  কাজী সালারচর ১৯১৬ 
৩৬২ সিখনা বগম হাবী ঢালী মার ঢালী কা ী ২০০৫ 
৩৬৩ রাইলা খা ন জই ি ন ইয়া সয়দ র ২০০২ 
৩৬৪ অ ফা খা ন সাই ি ন বপারী সালার চর ৬৪৮ 
৩৬৫ আেবদা খা ন  ধান সালারচর ৫০০৭ 
৩৬৬ জাহানারা চান িময়া ঢালী মার ঢালী কা ী ৩৯৯২ 
৩৬৭ চান িময়া সরকার ন সরকার আধারা ৬৯২/১ 
৩৬৮ হিরতন নছা আিমনউি ন মাদবর আধারা ৪৯৫২ 
৩৬৯ িজয়া ফজল বপারী জািজরা ৭১৫ 
৩৭০ কিরমন নছা হািলম িময়া জািজরা ২০২৮ 
৩৭১ জীবন নছা কা  মাঝী জািজরা ২০৩২ 
৩৭২ আয়শা বগম শিফ ধা জািজরা ৯৫৯ 
৩৭৩ হািবয়া খা ন জল  ঢালী রাড়ীপাড়া ৬৫৮ 
৩৭৪ কািদর মা া কানাই মা া বািনয়াল ২৯২০ 
৩৭৫ মিনর হােসন িব  ফিকর বািনয়াল ২৯২৬ 
৩৭৬ হািকম িমিজ ছােবদ িমিজ িমিজকাি  ১৫৪ 
৩৭৭ রােকয়া বগম লতান সরদার রাড়ীপাড়া ৩১৮৫ 
৩৭৮ আঃ রব ী লমত ী জািজরা ২০১৪ 
৩৭৯ মিহজল সরকার মিহউি ন সরকার রাড়ীপাড়া ৩৭৮১ 
৩৮০ মাঃ মা ফা সাইদ আলী সয়দ র ৬৭৩/১ 
৩৮১ আ  মিজদ িমিজ সাম ি ন িমিজ সালারচর ১৯১৪ 
৩৮২ মিরয়ম বগম মা ফা ঢালী িমিজকাি  ২৯১৬ 
৩৮৩ হিলতন নছা হােসন দালাল দওয়ান কাি  ১৬৩ 
৩৮৪ মা ফা গািজ গিন গািজ ছয় ঘিরয়া কাি  ১৯১০ 
৩৮৫ আসারন নসা সাই ি ন সয়দ র ১৫৯ 
৩৮৬ জাসনা আহা দ আলী তািতকাি  ২৯১১ 
৩৮৭ রিসদ মা া কা  মা া জািজরা ২৯৬৬ 
৩৮৮ জয়বাহার আলীঊ আকবর বকচর ৫০০০ 
৩৮৯ ইউ স  সায়ার আলী জািজরা ২০২০ 
৩৯০ আেনায়ারা বগম ি ন সালািন কাি  ২৯০৬ 
৩৯১ রােসদা সাহা ি ন জািজরা ৭১৯/১ 
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৩৯২ হািমদা  ই াইল িময়া সয়দ র ১৯৯২ 
৩৯৩ মােলক  মরন সরকার সালািন কাি  ২৯০১ 
৩৯৪ সােহব আিল সদর জাল তািতকাি  ২৯১০ 
৩৯৫ সািফয়া বগম আঃ হািকম  সয়দ র  
৩৯৬ আরতী রানী ওেমশ দাস িচতলীয়া ৪৯৭২ 
৩৯৭ আিছয়া বগম কিরম ঢালী আধারা ৩১৮৩/১ 
৩৯৮ অ ফা বগম টনাই ফিকর সরা  ৬৬৭ 
৩৯৯ আেমনা িবিব আঃ রকমান ছয়াল আধারা ২৯৪৯ 
৪০০ শামছন নছা শ  দজ  আধারা ৩১৯৭ 
৪০১ লমিত ইয়াজউি ন দওয়ান আধারা ২৮৮৭ 
৪০২ ছািবতন নছা লতান িশকদার জািজরা ৫২ 
৪০৩ আ ল মােমন জ বপারী আধারা ২৮৮২ 
৪০৪ কিহ র  িময়া বপারী তািতকাি  ৩১৯৩/১ 
৪০৫ আছানউ াহ লিতফ দওয়ান সালারচর ৩৭৮০ 
৪০৬ আিমরন বগম চা  ফিকর মার ঢালী কাি  ৭০৬ 
৪০৭ লতন িবিব কােশম ধান মার ঢালী কাি  ২০০৭ 
৪০৮ চা  বপারী জালালউি ন বপারী দওয়ানকাি  ৫৪৪৭ 
৪০৯ আশাতন নছা শাহাদত মাদবর িমিজকাি  ৫৪৫১ 
৪১০ রজাহান রিফজউি ন দওয়ান আধারা ৩২৮১ 
৪১১ হােফজা বগম আ  সাইদ মাদবর মািঝকা ী ৪৯৭৩ 
৪১২ আেবদা বগম ল ইসলাম িমিজকা ী ১৯৫৭ 
৪১৩ পিরভা  আ াছ হালদার িমিজকা ী ৯৮১ 
৪১৪ মাছেলম মাদবর িকয়া ি ন মাদবর আধারা ৫৪২০ 
৪১৫ চ লা রানী গৗর  মাঝী খালাসীকা ী ৩১৭৬/১ 
৪১৬ ভারানী জগ াথ বারই খালাসীকা ী ২৯২৫/১ 
৪১৭ সবারানী ম  মাঝী খালাসীকা ী ২০২১/১ 
৪১৮ আঃ আউয়াল বপারী আদম আলী বপারী রাড়ীপাড়া ৩১৮৮ 
৪১৯ আলাফত নছা আ ল হােসন দওয়ান আধারা ১৯০০ 
৪২০ রজাহান আঃ রা াক কাজী সয়দ র ৩৯৭১ 
৪২১ মা ান গাজী মন র আলী গাজী জািজরা ৫০১৪ 
৪২২ রােশদা বগম শাহ আলিদ মাঝী সয়দ র ১৯৯৯/১ 
৪২৩ তাইজউি ন  জনাব আলী বপারী সয়দ র ৩৯৭৮ 
৪২৪ মিহউি ন খিলল মাঝী তািতকাি  ১৯৪০ 
৪২৫ হল ী ঢালী আঃ গনী ঢালী তািতকাি  ৩৭৮৬ 
৪২৬ বােরক মাহ দ মমতাজউি ন তািতকাি  ৩৯৪৬ 
৪২৭ সািফয়া খা ন আিজ ল হক রাড়ীপাড়া ৩৭৮২ 
৪২৮ নম ীপ বড়ী িনবারন  খালািসকাি  ৬৭৫/১ 
৪২৯ ক চান সরকার কিরম সরকার সয়দ র ২৯৫৪ 
৪৩০ আিমর হােসন তা কদার আ ল তা কদার সালারচর ২৯৫৪ 
৪৩১ নায়াব আলী এেহন আলী ফিকর সয়দ র ৬৪২ 
৪৩২ গৗর  মাঝী মািহ  মাঝী খালািলকাি  ২৯২১ 
৪৩৩ মাঃ রউি ন আলী িময়া তািতকাি  ৪৯৭০ 
৪৩৪ পা  িবিব খােলক বপারী সয়দ র ১৯৮৩ 
৪৩৫ আনছার উি ন রহমত আলী দওয়ান কাি  ৪৯৭৮ 
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৪৩৬ সিতশ ম ল বামদাস ম ল রাড়ীপাড়া ১৯৩৫ 
৪৩৭ ছােবতন নছা মমতাজ উি ন মা া মািঝকাি  ৬৭০ 
৪৩৮ আমজাদ হােসন শাম ল হক খান তািতকাি  ৬৬৪/১ 
৪৩৯ শফালী  িদদার ধান তািতকাি  ৩৫৯৭ 
৪৪০ রািবয়া বগম কিবর বপারী সালারচর ১৯২০/১ 
৪৪১ আ ল হােসন ইয়দ আলী সরকার সালািনকাি  ১৯৪২ 
৪৪২ আি য়া খা ন আ ল কােশম সয়দ র ৩৯৭২ 
৪৪৩ জাহানারা বগম িম  ইয়া সয়দ র ৩৯৮৭ 
৪৪৪ রসমালা মিনর উি ন বপারী দওয়ানকাি  ১৯৬৩/১ 
৪৪৫ ছিখনা িবিব িময়া গায়ন জািজরা ১৯৮৮/১ 
৪৪৬ আয়শা িবিব জালাল ঢালী সয়দ র ১৯৯৪ 
৪৪৭ আি য়া খা ন আঃ হক দওয়ান সয়দ র ২৯৩৪/১ 
৪৪৮ আিমর হামজা রহমান গাজী ব লতলা ৩১৮০ 
৪৪৯ র াক আিজ হােশম আজী কািলরচর ২৯৩১ 
৪৫০ রিজয়া বগম জয়নাল মাদবর তািতকাি  ৪৯৭১ 
৪৫১ আঃ হক দওয়ান র ল দওয়ান নগর পসা ৬৫৩/১ 
৪৫২ জালালউি ন তাইজউি ন তািতকাি  ১৫১ 
৪৫৩ রািজনা বগম বা ল গাজী দি ন টরকী ১৯৪৫ 
৪৫৪ খােদজা বগম আঃ হাই ঢালী সয়দ র ৩৯৭৪ 
৪৪৫ অিলউ াহ চৗ রী আ ল চৗ রী সালািনকাি  ৪৯৭৫ 
৪৫৬ গীতা রানী িনল ম ল সালািনকাি  ৬৫৯/১ 
৪৫৭ আয়নাল হক ছায়াব আলী বপারী তািতকাি  ৬৩৪/১ 
৪৫৮ নাথ দব  খালািসকাি  ৬৭২/১ 
৪৫৯ রিহতন ছায়াব আলী বপারী তািতকাি  ৬৬২/১ 
৪৬০ সিচরানী বরাজ ম ল রাড়ীপাড়া ৪১৬৪ 
৪৬১ সিফজউি ন মাছেলম ঢালী সয়দ র ১৯৯৫ 
৪৬২ মিজতন নছা হািব র রহমান বপারী সয়দ র ৫০০১ 
৪৬৩ আলমাছ দওয়ান িব াল দওয়ান রাড়ীপাড়া ৩৯৩৫ 
৪৬৪ জিরনা বগম নবী কাকন সালািনকাি  ২৯০৮/১ 
৪৬৫ আি য়া বগম ম ফ বপারী সয়দ র ২০০১ 
৪৬৬ আঃ কিরম পাইক তয়ব আলী পাইক সয়দ র ৫৯৯৭ 
৪৬৭ রােহলা বগম তয়ব আলী গাজী মার ঢালী কা ী ৩৯৫৭ 
৪৬৮ খিবর ঢালী আঃ হাই ঢালী সয়দ র ২৯৫৬/১ 
৪৬৯ মিজনা বগম সিলম বপারী জািজরা ৪০০১ 
৪৭০ আঃহক সরদার িম  সরদার সয়দ র ২০১২ 
৪৭১ মা ফা গালদার তােলব আলী গালদার সয়দ র ৫৪৬৭ 
৪৭২ আেমনা আঃ কােদর ছয়াল সয়দ র ৬৪৮/১ 
৪৭৩ রিহতন িবিব আঃ কােদর সরদার সয়দ র ৫০০৯ 
৪৭৪ খারেশদা বগম শহী াহ নমকাি  ১৯৫৪ 
৪৭৫ িনয়ািন রািন মন মাহন  খালািস কাি  ১৯৫৮ 
৪৭৬ িব  রানী অিনল আলদার নমকাি  ১৯৭৬ 
৪৭৭ অ িন রািন িনল মািঝ নমকাি  ৭০৭/১ 
৪৭৮ আেনায়ারা বগম স  গািজ বািলয়া কাি  ৩৭৮৭/১ 
৪৭৯ সরবত আলী ইয়ন আলী জািজরা ৫৪৭৩ 
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৪৮০ জবর সরদার সােদক আলী রাির পারা ১৯২৮ 
৪৮১ সালামত সরকার কা  সরকার নােয়ব কাি  ১৯৪৪ 
৪৮২ মাজালক খালািস ল খালািস আধারা ৫৪০৬ 
৪৮৩ ছািমনা বগম জামাল খালািস আধারা ২৮৮১ 
৪৮৪ িপয়ারা বগম লহা খালািস আধারা ১৮৮৮ 
৪৮৫ রিসয়া তােলব আলী আধারা ৬৮০ 
৪৮৬ খিলল বপাির গার  বপাির আধারা ১৮৯৫ 
৪৮৭ ফােতমা বগম আহা দ বপাির জািজরা ৫৪৭৮ 
৪৮৮ িব াল বপারী র াক বপারী ফ  বপারী কাি  ৫৪৪৮ 
৪৮৯ মি ল মা া হযরত মা া আধারা ২৮৭৭/১ 
৪৯০ আহছান সরকার তিমজউি ন সরকার আধারা ৫৪১৯ 
৪৯১ জ রা িবিব হােশম বপারী সয়দ র ২৯৫০ 
৪৯২ জ র খা রহমান বপারী মার ঢালী কাি  ২০১০ 
৪৯৩ মেনায়ারা বগম িছি ক বপারী দি ন কাি  ৩৬০০ 
৪৯৪ গালবাহার শওকত আলী বপারী চর আ াহ ১৯৭৭ 
৪৯৫ রিহমা খা ন তাছ খান সালািনকাি  ৬৪৪/১ 
৪৯৬ ত ন নছা  সয়দ র ৫৪৬৯ 
৪৯৭ সাম  বপারী মালাই বপারী জািজরা ৩৮০১ 
৪৯৮ হিব বপারী রহমত আলী বপারী জািজরা ৭০৪/১ 
৪৯৯ িসরাজ ফিকর আ াছ ফিকর দওয়ানকাি  ৩৯৫৬ 
৫০০ ল ইয়াসলাম আলী আকবর সালািনকাি  ৭১২/১ 
৫০১ হািবল িমিজ আেনায়ার কািলরচর ৩৯৬৬ 
৫০২ আসাদ সরদার জয়নাল সরদার সয়দ র ৩৯৮৩ 
৫০৩ সাম ল হক ধান সয়দ ধান বকচর ৫৪৬২ 
৫০৪ ল হক মা া আঃ রিশদ মা া বকচর ৬৯৩ 
৫০৫ এছাক আলী কালািময়া রামািনক মার ঢালী কা ী ৩৯৮৫ 
৫০৬ হাসেন আরা বগম আঃ রব বপারী জািজরা ৫০১৮ 
৫০৭ রিব আলী িমিজ কা  িমিজ মার ঢালী কা ী ৫০০৩ 
৫০৮ মিজতন বগম রিফজউি ন বপারী দি ন কাি  ৪৯৮৩ 
৫০৯ ভা  িবিব কালাই দওয়ান মার ঢালী কা ী ২০০৪ 
৫১০ আিবলাশী বগম মা ফা মা া বকচর ৪৯৯১ 
৫১১ মাঃ রা াক িশকদার হযরত আলী িশকদার জািজরা ৩৯৯৪ 
৫১২ আঃ মােলক ফজল কিরম জািজরা ১৬২ 
৫১৩ েলখা বগম ছা মা া সালারচর ৬৯৬/১ 
৫১৪ মা দা বগম সারাব আলী বপারী জািজরা ২০১৬ 
৫১৫ আঃ কািদর শখ জেবদ আলী শখ সয়দ র ১৯৮১ 
৫১৬ ফজল গাজী ই ািহম গাজী জািজরা ৩৯৯৭ 
৫১৭ ছ মা া পি ত আলী মা া রাড়ীপাড়া ২৮৯৯ 
৫১৮ সা ার বপারী আ ম আলী বপারী জািজরা ৫০১৫ 
৫১৯ হািলমা বগম হামজা িময়া মার ডালী কা ী ৩৭৯৯ 
৫২০ রিহমা বগম িদন ইসলাম বপারী জািজরা ২৯৫৭/১ 
৫২১ জােয়দা বগম ইয়া ছ ফিকর সয়দ র ২৯৫৭ 
৫২২ হিব গাজী ইসমাইল গাজী জািজরা ২৯৬৫ 
৫২৩ বােরক মা া মিফজল হক মা া চর আ াহ ৫৪৫৫ 
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৫২৪ তফন নছা আ ল হাই চর আ াহ ৩৯৬৯ 
৫২৫ নায়াব আলী  মাহর বপারী জািজরা ৬৯৪ 
৫২৬ দীন ইসলাম সাইজউি ন বপারী জািজরা ৩৯৯৫ 
৫২৭ গালেচেহরা কা  দওয়ান জািজরা ২০৩১ 
৫২৮ র ইসলাম ডন র আলী িশকদার আধারা ৬৯৫ 
৫২৯  বকাউল ছ র আলী বকাউল নমকাি  ৪৯৭৬ 
৫৩০ হিজ বগম আলী কাজী জািজরা ৫৪৭৯ 
৫৩১ ফিজতন নছা চানব  দওয়ান চর আ াহ ৩৯৭০ 
৫৩২ মাঃ পচান হযরত আলী বপারী জািজরা ৫০১২ 
৫৩৩ আলী গাজী বদরউি ন গাজী জািজরা ৩৯৯৩ 
৫৩৪ সরাজল সরকার গ র সরকার কািলরচর ৩৬০১ 
৫৩৫ মিহরন বগম খােলক দওয়ান জািজরা ২৯৬১ 
৫৩৬ আলী আহা দ হািকম আলী বপারী কািলরচর ১৫৬ 
৫৩৭ আয়মন নছা হযরত ছয়াল জািজরা ২০১৯ 
৫৩৮ আয়াত আলী হাদী বপারী জািজরা ৩৯৯৬ 
৫৩৯ র মাহা দ হােসন আলী মাদবর কািলরচর ৬৯৭ 
৫৪০ সােহর ভা  রােশদ নােয়ব চর আ াহ ৩৭৯১ 
৫৪১ চা া বগম রমজান আলী চর আ াহ ৩২০০ 
৫৪২ আেয়শা িবিব আউয়াল পীর িমিজকা ী ১৯৫২ 
৫৪৩ শফালী তাই র আলী নােয়ব চর আ াহ ২৯৩৬ 
৫৪৪ আেনায়ারা বগম মাজাে ল নােয়ব চর আ াহ ৪৯৯২ 
৫৪৫ আক রতন নছা খাই সরকার আধারা ৬৮৫/১ 
৫৪৬ খােলক ছয়াল মােলক ছয়াল দি ন কা ী ২৯২২ 
৫৪৭ আিল ন নছা ইমান বপারী কািলরচর ৬৮৮ 
৫৪৮ সােবরা খা ন লাল িময়া িমিজ কািলরচর ৩২০৩ 
৫৪৯ রা ধান লা  ধান চর আ াহ ২৯৩৭ 
৫৫০ আলী আহা দ কিরম বপারী কািলরচর ৩৯৬৫ 
৫৫১ রিহমা বগম এিকম আলী ধান চর আ াহ ৩৯৬৭ 
৫৫২ রাহাতন নছা গ র আলী ধান কািলরচর ৬৮৭/১ 
৫৫৩ আহা দ িময়া বা  িময়া কািলরচর ২৯২৮ 
৫৫৪ জায়দা খা ন সরাজলহক ী কািলরচর ৪৯৮৯ 
৫৫৫ কািদর িমিজ কদম আলী িমিজ কািলরচর ৩২০২ 
৫৫৬ িদ  মাদবর লাকমান মাদবর কািলরচর ২৯৩০ 
৫৫৭ মালা বগম শর আলী কািলরচর ১৯৭১/১ 
৫৫৮ ল ম বগম কিরম হাওলাদার কািলরচর ৫৪৫৮ 
৫৫৯ ম  মাদবর আলী মাদবর কািলরচর ১৯৭৫ 
৫৬০ রিফক ধান গ র ধান কািলরচর ১৯৬৯/১ 
৫৬১ একলাছ মাদবর প  মাদবর কািলরচর ৪৯৮৫ 
৫৬২ সয়দ ামািনক জিমর ামািনক কািলরচর ৩৯৬৪ 
৫৬৩ মােলক মাদবর হাছিন মাদবর কািলরচর ১৯৭৩ 
৫৬৪ লিতফ মা া কািদর মা া কািলরচর ১৭৭২ 
৫৬৫ ছাম  ঢালী রজব আলী ঢালী সয়দ র ৫০০২ 
৫৬৬ আিছরন নছা মাঃ েবদ আলী িমিজকাি  ২৯১৭ 
৫৬৭ িগয়াসউি ন কািদর মাদবর কািলরচর ৩৯০/১ 
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৫৬৮ কর আলী গনী খান জািজরা ৪৫৭৬ 
৫৬৯ আেনায়ারা ছাবান বপারী ছয় ঘিরয়া কাি  ৪৯৫৮ 
৫৭০ মািফয়া খা ন মীর আলী ধান জািজরা ২০২৩ 
৫৭১ আিজয়া বগম রালী দওয়ান দওয়ানকাি  ১৯৬৬ 
৫৭২ ওমর বপারী আ র রহমান দঃ  নগর ২০৩০ 
৫৭৩ তাফা ল বপারী ওহাব আলী বপারী জািজরা ৩২১৫ 
৫৭৪ হােজরা বগম মাঃ মি ল িমিজ আধারা ৩১৭৭ 
৫৭৫ বা র আলী কা  গাজী সয়দ র ৩৯৮৪ 
৫৭৬ জাহানারা বগম হলালউি ন আধারা ২৯১৫/১ 
৫৭৮ রজাহান মাছেলম বপারী আধারা ৬৩৩/১ 
৫৭৯ আঃ জিলল   বপারী চর যােগ  ৫৪৭৫ 
৫৮০ নািছমা বগম বা  মা া জািজরা ৭০১ 
৫৮১ িপয়াতন বগম ফজলহক মা া নগর পসা ৩৯৩৮ 
৫৮২ র  বগম ইসমাইল মা া নগর পসা ১৯৩১/১ 
৫৮৩ মাঃ ইসমাইল ইি স আলী মা া নগর পসা ২৯০৪ 
৫৮৪  রানী আিখল চ  খালাসী কাি  ২৯২৪ 
৫৮৫ মাঃ মাতাহার হােসন জনাব আলী সয়দ র ৩২১০ 
৫৮৬ র ইসলাম হািকম মাদবর আধারা ১৯০১ 
৫৮৭ চেহ ন নছা সরা বপারী সয়দ র ৫০১১ 
৫৮৮ মিন বগম মজ  িশকদার আধারা ৫৪২২ 
৫৮৯ িনহা বগম ম াফ মা া আধারা ৩১৭১ 
৫৯০ নািছমা বগম শহীদ িব াস তািতকাি  ৩১৯৪ 
৫৯১ শিহ াহ ফজল সরকার আধারা ১৮৮৯/১ 
৫৯২ গালেচেহরা শফর আলী খান আধারা ২৮৮৪ 
৫৯৩ জাসনা বগম আনছারউি ন আধারা ৪৯৫০/১ 
৫৯৪ বািজতন আ াজি ন  ২৯৬৪ 
৫৯৪ িফয়া বগম চান িময়া সরকার চর আ াহ ৪৯৯১ 

 

 


