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২০১০-২০১১ অথ  বছর পয ম  অস ল িতব ী ভাতােভাগীর হালনাগাদ ন াংগ  নােমর তািলকা 
 
 
 

জলার নামঃ- নারায়নগ । 
উপেজলা/ইউ িস িডর নামঃ- ব র। 
ইউিনয়ন/ পৗরসভার নামঃ- কলাগািছয়া,ব র,ধামগড়, ছা র,মদন র ও নারায়ণগ  িস  কেপ ােরশন। 
 
 

িমক 
নং 

উপকারেভাগীর নাম িপতা/ ামীর নাম বয়স াম/মহ ার নাম ওয়াড  নং ভশভ পিরেশাধ 
বিহ নং 

মম  
 
 
 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
০১ জামাল হােসন িপ- - হর জ আলী ৪০ ঘারেমাড়াইউ:কলাগািছয়া ০৩ ০১  
০২ আঃ  রব ’’   ’’  আঃ হািকম ৬০ ঐ ০৩ ০২  

০৩ 
আ ল হােসন ,,   ,, তােহর আলী ৪০ ফরাজী কা া 

ইউ: কলাগািছয়া 
০১ ০৩  

০৪ জিন ,,   ,, আঃ রব ৩০ িনশং ইউ: কলাগািছয়া ০৯ ০৪  
০৫ ইমরান ,,   ,, হাজী র ব আলী ৪৫ সলসারদী ইউ: কলাগািছয়া ০৫ ০৫  

০৬ 
সিহ া ইসলাম ,,    ,, আঃ হক ৩০ চীয়ার ব  

ইউ: কলাগািছয়া 
০৯ ০৬  

০৭ জামাল হােসন ,,   ,,আঃ লিতফ  ী ৩০ নরপিদ ইউ: কলাগািছয়া ০৭ ০৭  
০৮ তয়বা ,,    ,, আহ দ  আলী ৩০ ফরাজী কা া ০১ ০৮  
০৯ ফাই াহ ,,   ,,  আফতাব উি ন ৪৫ আলী সাহারদী ইউ: কলাগািছয়া ০৮ ০৯  
১০ ছ ন ,,   ,,  মাহা দ ৪০ ক লদী ইউ: কলাগািছয়া ০৬ ১০  
১১ পিল বগম ামী  আঃ খােলক ৩২ আলী নগর ইউ: কলাগািছয়া ০২ ১১  
১২ রহমত উ া িপ- কা  িময়া ৩০ বকরদী ইউ: কলাগািছয়া ০৮ ১২  
১৩ খােদজা িপ- - আঃ মিজদ ৩২ ঘাড়েমারা ইউ: কলাগািছয়া ০৩ ১৩  
১৪ মাহ জা ,,  - মাইনউি ন ৩০ ঐ ০৩ ১৪  

ক. মাট জনসং াঃ - ২,৫০,৩৬০ জন। 
খ . মাট ভাতা ভাগীর সং াঃ- ৫৮০ জন। 
     ষ ...২৮৯... জন + মিহলা ..২৯১... জন। 
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১৫ শাম ল আরম ,,  -িচিন সরদার ৩০ হাজী র ইউ: কলাগািছয়া ০৪ ১৫  
১৬ আউয়াল ,,  -আেশক আলী ৩১ মদী ০৮ ১৬  
১৭ কাম ামান িপ- -িমনাল হ  ৩০ কাি  পাড়া ইউ: কলাগািছয়া ০২ ১৭  
১৮ হাসনা বা  িপ-রিবউ া ৪২ বকরদী ইউ: কলাগািছয়া ০৮ ১৮  
১৯ মাকতার হােসন ,,  - স ম আলী ৪০ ক াদী ০৪ ১৯  
২০ বিশর উ া িপ-   র ইসলাম ৪০ চর ঘাড় মাড়া ০৩ ২০  
২১ কাজী হদােয়ত উ া িপ-কাজী ইি ছ ৪৮ ফরাজী কা া ইউ: কলাগািছয়া ০১ ২১  
২২ এমদা ল হক িপ- -আেবদ আলী ৪০ ঐ ০১ ২২  
২৩ এিমিল িপ-আ কাজী ২৩ চান র ইউ: কলাগািছয়া ০৭ ২৩  
২৪ রামান িপ- - আঃ হক ৩২ বকরদী ইউ: কলাগািছয়া ০৮   ২৪  
২৫ পা  িপ- সােলমান ২২ চৗ রী গাও ইউ: কলাগািছয়া ০৯ ২৫  
২৬ ফারজানা িপ- হাসান ৩০ চর ঘারেমাড় ইউ: কলাগািছয়া◌া ০৩ ২৬  
২৭ বাদশা িময়া িপ- -আ  হািনফ ৫২ হািফজী বাগ ইউ: কলাগািছয়া ০১ ২৭  
২৮ সা া্দ হােসন িপ- মন র আলী ৩০ ব র চৗ রী বাড়ী ০২ ২৮  
২৯ অ ল হােসন আ  িপ- -আঃ মা াফ ৩৫ ঐ ০২ ২৯  
৩০ সাইজ উি ন িপ- -লাল িময়া ৩৫ ঐ ০২ ৩০  
৩১ ইসমাইল িময়া িপ- ছলামত ৪৮ ঐ ০২ ৩১  
৩২ আলাউি ন িময়া িপ- -মম াজ উি ন ৭০ দি ণ কলাবাগ ইউ: ব র ০১ ৩২  
৩৩ মাতািলব মিমন আলী ৩০ িশয়ারা ইউ: ব র ০৮ ৩৩  
৩৪ মিহ উি ন িপ- ধ  িময়া ৫০ ইউ: ব র ০৮ ৩৪  
৩৫ মেহ ন া-ইউ ফ ৪৫ নায়া া ইউ: ব র ০১ ৩৫  
৩৬ জালাল উি ন িপ-আজগর আলী ৪৫ ঐ ০১ ৩৬  
৩৭ আঃ লিতফিময়া িপ- -সা দ আলী ৪৫ িশয়ারা ইউ: ব র ০২ ৩৭  
৩৮ সিখনা িপ- ওহাব িময়া ৪৫ ঐ ০২ ৩৮  
৩৯ তাছিলমা িপ-জিলল িময়া ৩০ ত দরদী ইউ: ব র ০৬ ৩৯  
৪০ বরকতউ া িপ-মিফজ উি ন ৩০ িচনারদী ইউ: ব র ০৬ ৪০  
৪১ ছাবন িময়া িপ- আলমাছ ৪০ উলাক ইউ: ব র ০৩ ৪১  
৪২ রেমশ িপ- কলাশ ৭০ বেজর গ ও ইউ: ব র ০৫ ৪২  
৪৩ আলী আহে দ িপ-আঃ রিশদ ২০ রান ব র ইউ: ব র ০৭ ৪৩  
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৪৪ বাদল িময়া িপ-হােসম ৩০ ঐ ০৭ ৪৪  
৪৫ লমিত া- খজমত ৪৫ ঐ ০৭ ৪৫  
৪৬ মাঃ আ  সাইদ িপ-মিজ র রহমান ৩২ কলাবাগ ইউ: ব র ০৯ ৪৬  
৪৭ নছার উি ন িপ- - আঃ আলী ন ী ৪৫ চর ইসলাম র ইউ: ছা র ০৩ ৪৭  
৪৮ মাঃ মাশারফ িপ- মাঃ িছি ক ২০ ব ার কাি  ইউ: ছা র ০১ ৪৮  
৪৯ িচিন বা  া- - িদেগ  িব াস ৪৫ তাজ র ইউ: ছা র ০২ ৪৯  
৫০ হািব া িপ-ফজল কিরম ৩২ ঐ ০২ ৫০  
৫১ রাকছানা িপ- হক সােহব ৩০ বা র বাগ ইউ: ছা র ০২ ৫১  
৫২ দীন ইসলাম িপ- - র মাহা দ ৩০ ঐ ০২ ৫২  
৫৩ জিহর রায়হান িপ- - আঃ বােরক ৩৫ ঐ ০২ ৫৩  
৫৪ সাহা ি ন িপ-স র উি ন ৬০ তাজ র ইউ: ছা র ০২ ৫৪  
৫৫ আকতার বা  া- - সেলম ৪০ িপছ কামতাল ইউ: ছা র  ০২ ৫৫  
৫৬ িজয়াউল হক িপ- সিহ া ৩০ হিরবাড়ী ইউ: ছা র ০৩ ৫৬  
৫৭  মাঃ আঃ ছালাম িপ- জাহর আলী ৩৮ চৗড়া পাড়া ইউ: ছা র ০১ ৫৭  
৫৮ রিহমা খা ন িপ- আেশক আলী ৩০ বাংগাল বািড় ইউ: ছা র ০২ ৫৮  
৫৯ ফিরদা া-শািকর ৩০ িগ পাড়া ইউ: ছা র ০৩ ৫৯  
৬০     সামা আকতার িপ- সেলউি ন ১৭ লাংগলব  নগর ইউ: ছা র ০২ ৬০  
৬১ নািছমা বগম িপ- আঃ কিরম ৩০ বািল গাও ইউ: ছা র ০৩ ৬১  
৬২ িজয়াউর রহমান িপ- - রা াক ৩২ ন ী বািড় ইউ: ছা র ০২ ৬২  
৬৩ র হােসন িপ- - আঃ আিজজ ৪০ িপছ কামতাল ইউ: ছা র ০২ ৬৩  
৬৪ মাঃ িম  িপ- আঃ মা াফ ৩২ িচড়ই পাড়া ইউ: ছা র ০২ ৬৪  
৬৫ ব রাম িপ-  বেজ  দাস ৩৮ জহর র ইউ: ছা র ০৩ ৬৫  
৬৬ ল ম বগম িপ- জয়নাল আেবদীন ১৭ ভাট গাও ০২ ৬৬  
৬৭ রেহনা বগম িপ- - িছি ক ৩০ ঐ ০২ ৬৭  
৬৮ ফা ক া-  - আঃ রা াক ২৫ ন ী বািড় ০২ ৬৮  

৬৯ 
ফােতমা িপ- -ওেহদ আলী ৬০ সানােচারা, 

নারায়নগ  িস  কেপােরশন । 
২৭ ৬৯  

৭০ 
ী ,,   ,, আঃ আিজজ ৩০ ধামগড়, 

ইউ: ধামগড় । 
০৮ ৭০  
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৭১ সিহ া ,,   ,, লা  িময়া ৪৫ গ ল দােসর বাগ ইউ: ধামগড় ০৮ ৭১  
৭২ উুিল ন া- -কা  বপারী ৩৫ নয়ামা  ইউ: ধামগড় ০৫ ৭২  
৭৩ রজামাল িপ- মাহা াদ আলী ৩০ মনার বািড় ইউ: ধামগড় ০৫ ৭৩  
৭৪ আঃ রিশদ িময়া িপ- হােসন আলী ৩০ কামতাল ইউ: ধামগড় ০৩ ৭৪  
৭৫ জাহাংিগর িপ- হািমদ ৪৫ িচরই পাড়া ইউ: ছা র  ০৯ ৭৫  
৭৬ জালাল িপ-আঃ কিরম ৪৫ হা য়া পাড়া ইউ: ধামগড় ০২ ৭৬  
৭৭ তারা বা  া- - ইি স ৩০ চরার বািড় ইউ: ধামগড় ০৬ ৭৭  
৭৮ েলখা খদমত আলী ৩৫ কািজপাড়া ইউ: ধামগড় ০৭ ৭৮  
৭৯ নজ ল ইসলাম িপ-ওয়াজ উি ন ৩০ নয়ামা  ইউ: ধামগড় ০৮ ৭৯  
৮০ মা ন িপ- গালজার হােসন ৩০ ধামগড় ইউ: ধামগড় ০৮ ৮০  
৮১ আ ল হােসন ইকা িপ- সানা িময়অ ৪০ খালপাড় ইউ: ধামগড় ০- ৮১  
৮২ আলী আহ দ িপ-হািফজ উি ন ৩২ আইমরই্ ইউ ধামগড় । ০৫ ৮২  
৮৩ মিনর হােসন িপ-সাফাজ উি ন ৩৫ হা য়া পাড়া, ইউ: ধামগড় ০২ ৮৩  
৮৪ ইসলাম িপ- আঃ আিজজ ৩০ মালামত, ইউ: ধামগড় ০৫ ৮৪  

৮৫ 
হাসান িপ-সাম ল হক ২০ সানােচারা, 

নারায়নগ  িস  কেপ ােরশন, 
২৭ ৮৫  

৮৬ আেশক আলী িপ-সােবদ আলী ৪০ িচয়া মাড়া, ইউ: ধামগড় ০২ ৮৬  
৮৭ জািকর িপ-আঃ হাই ৩৫ িড় পাড়া, ইউ: ধামগড় ০২ ৮৭  
৮৮ রিজয়া িপ- মাকেলস ২২ ঐ ০২ ৮৮  
৮৯ মােজদা া- িসরাজ ৪০ িচয়া মাড়া ইউ: ধামগড় ০২ ৮৯  
৯০ জািকর হােসন িপ-- িগয়াস উি ন ৩৬ জাংগাল, ইউ: ধামগড় ০২ ৯০  
৯১ তাজ র িপ-শাহা দ আলী ৩২ নয়ামা  ইউ: ধামগড় ০৮ ৯১  
৯২ আলমগীর িপতা-আঃ কািদর ২৫ বাগেদাবািড়য়া ইউ: ধামগড় ০৭ ৯২  
৯৩ ওমর আলী িপতা- বিছর উি ন ৪৫ ছাট বাগ ইউ: মদন র ০২ ৯৩  
৯৪ ন র আলী িপতারিমজ  উি ন ৫০ রাদ র ইউ: মদন র ০৫ ৯৪  
৯৫ কিবর হােসন িপতা-আঃ জাববার ২৭ চান র ইউ: মদনপর ০৩ ৯৫  
৯৬ আব ল বােরক িপ- -ইমান আলী ৫৪ কওঢালা ইউ: মদন র ০৭ ৯৬  
৯৭ মানতাজ উি ন িপ-মাহা দ ৪০ কাইনলী িভটা ইউ: মদন র ০৯ ৯৭  
৯৮ শাম ল হক িপ- - মজি ন ৬০ রাদ র ইউ: মদন র ০৯ ৯৮  
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৯৯ রিহ ন া-কােশম আলী ৩০ কওঢালা ইউ: মদন র  ০৭ ৯৯  
১০০ তয়া ন া-কােশম ৩০ দওয়ান বাগ ইউ: মদন র ০২ ১০০  
১০১ সরলা া-আঃ মােলক ৩৫ মদন র ইউ: ধামগড় ০১ ১০১  
১০২ ছাইদ আলম িপ-রিফক ৩৩ লাউসার, ইউ: মদন র ০৮ ১০২  
১০৩ র হােসন িপতা-শাম ল হক ২৮ মদন র ,ইউ: মদন র ০১ ১০৩  
১০৪ ছলামত িপতা-িছি ক ৪৫ কওঢালা, ইউ: মদন র ০৭ ১০৪  
১০৫ রাজা িময়া িপ-গিন সরদার ৫০ ক াণদী,ইউ:কলাগািছয়া ০৪ ১০৫  
১০৬ সিফউ া িপ-রিমজ উি ন ৪৮ ঐ ০৪ ১০৬  
১০৭ েগ  হালদার িপ-যিত  হালদার ৬০ িদঘলদী, ইউ:কলাগািছয়া ০৫ ১০৭  
১০৮ ই িহম িপ- রিফক িময়া ৩৫ বকরদী ইউ:কলাগািছয়া ০৮ ১০৮  
১০৯ রখা বগম িপ- মিজ র রহমান ৩০ িজওধরা ইউ:কলাগািছয়া ০৫ ১০৯  
১১০ মাঃ রিফক িপ- আঃ ছ ৪২ কাি  পাড়া ইউ:কলাগািছয়া ০২ ১১০  
১১১ িরতা বগম িপ- মাঃ হােলম ১৯ ভকরদী, ইউ:কলাগািছয়া ০৮ ১১১  
১১২ দেলায়ার হােসন িপ- আঃ হাই কাজী ৪০ কাি  পাড়া, ইউ:কলাগািছয়া ০২ ১১২  
১১৩ রিন িপ- আঃ রব িময়া ২০ িনশং, ইউ:কলাগািছয়া ০৯ ১১৩  
১১৪ মাঃ শািকল িপ-মিহউি ন ২৫ চরঘার মাড়া ইউ:কলাগািছয়া ০৩ ১১৪  
১১৫ আলী আিজম িপ- মাঃ ন  হােসন ২৬ হািজ র, ইউ:কলাগািছয়া ০৪ ১১৫  
১১৬ শাহজাহান িপ- সরাজ উি ন ৩৮ িজওধরা, ইউ:কলাগািছয়া ০৫ ১১৬  
১১৭ ওিম  বগম িপ-প র উি ন ৪০ মদী, ইউ:কলাগািছয়া ০৮ ১১৭  
১১৮ কাজী রােসল িপ-কাজী এছাক ২৬ ঘারেমাড়া, ইউ:কলাগািছয়া ০৩ ১১৮  
১১৯ ঝন া া- র ইসলাম ৪০ দ  বািড় ইউ:কলাগািছয়া ০৮ ১১৯  
১২০ খােদজা িপ- আঃ হাই ৩৫ নবীগ , ২৪ ১২০  
১২১ হােসন িপ-মা ফ ৪০ চৗ রী বািড়,ইউ: ব র ০৭ ১২১  
১২২ পন িপ-িব  চ  দাস ২৫ ঐ ০৭ ১২২  
১২৩ আতােবান( িব) া-িকছমত আলী ৩০ িশয়ারা, ইউ: ব র ০২ ১২৩  
১২৪ খােদজা মা দ আলী ৩২ হািফজীবাগ, ইউ: ব র ০৮ ১২৪  
১২৫ তপন িপ- -সাম ি ন ৩৫ নায়া া, ইউ: ব র ০১ ১২৫  
১২৬ হািলমা িপ- র হােসন ২৫ িশয়ারা, ইউ: ব র ০২ ১২৬  
১২৭ আঃ রউফ িপ- মাহর আলী ৭০ উলাক, ইউ: ব র ০৩ ১২৭  
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১২৮ ির া- সালমান ৬০ িবিব জাড়া ইউ: ব র  ০৫ ১২৮  
১২৯ সিখনা া-আকরম আলী ৫২ ত দরদী, ইউ: ব র ০৬ ১২৯  
১৩০ আঃ রা াক িপ-আেনার আলী ২৭ িমর ি , ইউ: ব র ০৪ ১৩০  
১৩১ শাহজালাল ইমরান িপ- আিন র রহমান ১২ ঘারেমাড়া,ইউ:কলাগািছয়া ০১ ১৩১  
১৩২ আজিমির িপ- শিফউল আলম ২০ নদী,ইউ:,কলাগািছয়া ০৮ ১৩২  
১৩৩ আঃ আিজজ িপ- -আঃ ছা ার ৫০ মািলবাগ,ইউ: ছা র  ১৩৩  
১৩৪ মা দা িপ- তাতা িময়া ৩৫ বা র বাগ, ইউ: ছা র ০২ ১৩৪  
১৩৫ মাঃ মায়া ল িপ- আঃ লিতফ ১৮ বার পাড়া, ইউ: ছা র ০৩ ১৩৫  
১৩৬ আলিমন হােসন িপ- মাঃনািজল হােসন ১২ মািলবাগ, ইউ: ছা র ০৩ ১৩৬  
১৩৭ খাকন িপ-আঃ ছামাদ ২০ িজরই পাড়া, ইউ: ছা র ০২ ১৩৭  
১৩৮ তাফা ল িপ-জিসম উি ন ২২ বািল গাও ইউ: ছা র ০৩ ১৩৮  
১৩৯ লাইিল িপ-সিহ া ২০ ঐ ০৩ ১৩৯  
১৪০  িময়া িপ- আ  িময়া ৭০ দওলী, ইউ: ছা র ০১ ১৪০  
১৪১ ফজল হক িপ- রিহম উি ন ৫০ িপছ কামতাল ইউ: ছা র ০২ ১৪১  
১৪২ সােহল িপ- র জ উি ন ২৮ দঃ ল ন খালা ইউ: ছা র ০১ ১৪২  
১৪৩ আজহার িপ- -আছন আলী ৩৮ হির বািড় ইউ: ছা র ০৩ ১৪৩  
১৪৪ আেলয়া িপ- কিলম উি ন ১৮ দঃ ল ন খালা ইউ: ছা র ০১ ১৪৪  
১৪৫ মিনর হােসন িপ- ইি ছ আলী ৩৫ উঃ ল ন খালা, ইউ: ছা র ০১ ১৪৫  
১৪৬ মাঃরহমত উ া িপ- আঃ মা ান ৩২ কািজ পাড়া,ইউ: ধামগড় ০৭ ১৪৬  
১৪৭ আিমর হােসন িপ- আঃ আউয়াল ৩৫ জাংগাল, ইউ: ধামগড় ০২ ১৪৭  
১৪৮ র ক িময়া িপ- - ই তআলী ৫০ কামতাল ইউ: ধামগড় ০২ ১৪৮  
১৪৯ মাঃ মা াফ িপ-আদম   আলী ৩০ িচয়া মাড়া ০২ ১৪৯  
১৫০ সােহলা আলী র ৩০ গ ল দােসর বাগ ইউ: ধামগড় ০৮ ১৫০  
১৫১ রিজয়া া-  নােয়ব আলী ৫২ লালখার বাগ ইউ: ধামগড় ০৮ ১৫১  
১৫২ সামসন নাহার িপ- -লিতফ িময়া ৫২ গ ল দােসর বাগ ইউ: ধামগড় ০৮ ১৫২  
১৫৩ দেলায়ার হােসন িপ-  মািনক ৩৫ আইেমাড়, ইউ: ধামগড় ০৮ ১৫৩  
১৫৪ আঃ মা ান িপ-িছি ক ৩০ মালামত ইউ: ধামগড় ০৫ ১৫৪  
১৫৫ পানিচ া- ফলাই া ৪৮ জাংগাল ইউ: ধামগড় ০২ ১৫৫  
১৫৬ িহন িপ-সা  উি ন ২৫ ধামগড় ইউ: ধামগড় ০৮ ১৫৬  
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১৫৭ সিলম িপ-  আঃ ছােয়দ ২৫ িড় পাড়া ইউ: ধামগড় ০২ ১৫৭  
১৫৮ ন নছা া- আমান উ া ৫০ জাংগাল, ইউ: ধামগড় ০২ ১৫৮  
১৫৯ িজয়াসমীন া-সাই ল ৫২ ধামগড়, ইউ: ধামগড় ০৮ ১৫৯  
১৬০ মাঃ জািকর হােসন িপ- মাঃ আঃ মিতন ৪০ রাদ নগর,ইউ:মদন র ০৫ ১৬০  
১৬১ সাম ন নাহার িপ- মাঃ ন উি ন ৩৫ মদন র, ইউ:মদন র ০১ ১৬১  
১৬২ মাঃ মাসেলম িপ- - আনছর আলী ৫০ মদন র, ইউ:মদন র ০১ ১৬২  
১৬৩ আকিলমা িপ- আঃ মিতন ২২ হির র, ইউ:মদন র ০৫ ১৬৩  
১৬৪ মাঃ আলী আ াস মাঃ কা  িময়া ৩০ লহর, ইউ:মদন র ০৪ ১৬৪  
১৬৫ মাহা দ িপ-  রজব আলী ৫৫ মদন র ইউ:মদন র ০১ ১৬৫  

১৬৬ 
মাঃ তাফা ল 

হােসন 
িপ-আঃ স ৩০ কওঢালা ইউ:মদন র ০৭ 

১৬৬ 
 

১৬৭ মাঃ পলাশ িপ-আঃ রব িময়া ২০ চরঘারেমাড়া,ইউ:কলাগািছয়া ০৩ ১৬৭  
১৬৮ শাহানাজ বগম িপ-শাহজাহান ৪৫ নয়ানগর, ইউ:কলাগািছয়া ০৬ ১৬৮  
১৬৯ আ  তােহর িপ- মাঃইউ ব আলী ২৪ িজওধরা, ইউ:কলাগািছয়া ০৫ ১৬৯  
১৭০ মাসাঃ জােয়দা খা ন িপ-হােফজ আঃরহমান ৪৫ ২ নং মাধব পাশা, ইউ:কলাগািছয়া ০২ ১৭০  
১৭১ মাঃ আকতার হােসন িপ- -রওশন আলী ১৮ বািলয়া, ইউ:কলাগািছয়া ০১ ১৭১  
১৭২ জােলখা িপ- -আ ল হােসন ২০ ফরাজী কা া, ইউ:কলাগািছয়া ০১ ১৭২  
১৭৩ আলমগীর হােসন িপ-আলীম িময়া ২২ আলী নগর, ইউ:কলাগািছয়া ০২ ১৭৩  
১৭৪ জায়দা বগম া- মাঃ আেনায়ার হােসন ৪৫ শািম নগর, ইউ:কলাগািছয়া ০৪ ১৭৪  
১৭৫ লাল িময়া িপ- মাহর আলী ২৬ িচনারদী ইউ:কলাগািছয়া ০৬ ১৭৫  
১৭৬ হাসনা া- -িসরাজ িময়া ৫৫ শাহীমসিজদ,ইউ: ব র ০৮ ১৭৬  
১৭৭ িসরা ল ইসলাম িপ- -আঃ খােলক ৩৮ িশয়ারা,ইউ:, ব র ০২ ১৭৭  
১৭৮ আশাফ উি ন িপ- মাঃ আমান ৩৫ প ঘর, ইউ:কলাগািছয়া ০৪ ১৭৮  
১৭৯ ফােতমা িপ- -ফেয়জ আহ দ ২৫ শাহীমসিজদ, ইউ:কলাগািছয়া ০৮ ১৭৯  
১৮০ শাওন িপ-সিফ ল ইসলাম ২২ রান ব র, ইউ:কলাগািছয়া ০৭ ১৮০  
১৮১ ইিরন িপ- িদ  িময়া ১৫ িগ পাড়া ০৩ ১৮১  
১৮২ আঃ রহমান িপ-সফর উি ন ২২ িচরই পাড়া ০২ ১৮২  
১৮৩ রতাজ িপ- আলমাছ ২৫ ছা র ০৩ ১৮৩  
১৮৪ শাহার বা  িপ- সাম ীন ৩০ িমনার বািড় ০২ ১৮৪  
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১৮৫ আঃ হাছনাত িপ-ম ল ইসলাম ৩৫ তাজ র ০২ ১৮৫  
১৮৬  ম  চ  দ িপ- -িদেবন চ  দ ৪০ তাজ র ০২ ১৮৬  
১৮৭ ইছা াহ িপ-িসরাজ উি ন ২৫ কামতাল ০৩ ১৮৭  
১৮৮ রিজয়া া- - জিহ ল ইসলাম ৩৫ নয়ামা  ০৫ ১৮৮  
১৮৯ ফােতমা া-আলী হােসন ৩৫ মািলিভটা ০৩ ১৮৯  
১৯০ মাঃ আকতার হােসন িপতা- সিলম িময়া ৫০ নয়ামা  ০৫ ১৯০  
১৯১ হািনফ িপ-আঃ মিজদ ৪০ িড়পাড়া ০২ ১৯১  
১৯২ আঃ রিশদ িপ-সােবদ আলী ৫০ সেনর বািড় ০৫ ১৯২  
১৯৩ সম িত া- - হািমদ উ া ৭০ রামনগর ০৯ ১৯৩  
১৯৪ আলমিগর িপ- -  িময়া ৩৫ কওঢালা ০৭ ১৯৪  
১৯৫ মাঃ আলী হােসন আঃ কািদর ৫০ নহাল বাগ ০৮ ১৯৫  
১৯৬ মাঃ সিহ ল ইসলাম মাঃ িগয়াস উি ন ৩০ ঐ ০৮ ১৯৬  
১৯৭ ল আিমন মাঃরিফক ২০ মদন র ০১ ১৯৭  
১৯৮ রিজয়া বগম লচান ৬০ বাগেদা বাড়ী ০৭ ১৯৮  
১৯৯ সারিমন খায় ল ইসলাম ২৫ মাধব পাশা ০২ ১৯৯  
২০০ মাঃ িম  িপ- আঃ রহমান ২০ ফরাজী কা া ০১ ২০০  
২০১ িবিব আয়শা া- জামাল উি ন ৪৫ চর ঘাড় মাড়া ০৩ ২০১  
২০২ সািমনা আকতার া- - ইয়া ব ৩৬ ক া ী ০৪ ২০২  
২০৩ স া রানী া- িনল  ৩৩ িদঘলদী ০৪ ২০৩  
২০৪ নািদযা া-  শরীফ িময়া ১৮ সাবদী ০৬ ২০৪  
২০৫  খািদজা িপ- রিফক ২২ কলাবাগ ০৪ ২০৫  
২০৬ সালাউি ন িপ- ল চান ৫৭ ক া ী ০৪ ২০৬  
২০৭ ওসমান গিন িপ- টম আলী ধান ৬০ িজওধরা ০৪ ২০৭  
২০৮ রখােবগম া- আেনায়ার ২০ মদী ০৭ ২০৮  
২০৯ নািছর উি ন িপ-আহছান উ া ৩৮ ঐ ০৭ ২০৯  
২১০ মা ম িপ- সালাইমান ২৪ কলাগািছয়া ০৮ ২১০  
২১১ রািজনা বগম া- রাজা িময়া ২৫ চর ঘার মাড়া ০৮ ২১১  
২১২ নেগ  গাস িপ-  ৩৫ ভকরদী ০৮ ২১২  
২১৩ সমা আকতার িপ- হািনফ ১৯ িনশং ০৯ ২১৩  



 9

২১৪ রিহ া িপ- জামাল ১৮ িড়য়া িভটা ০৯ ২১৪  
২১৫ িবউ  আকতার িপ-জালা উি ন ৩৫ কামতাল ০১ ২১৫  
২১৬ িশউিল আকতার িপ- ফজ  িময়া ৩৫ ঐ ০২ ২১৬  
২১৭ িবলিকছ আকতার া- আঃ বােতন ৩৫ বন ০৫ ২১৭  
২১৮ মাসাঃ উকিলমা বগম া- আঃ রিশদ ৪২ গ ল দােসর বাগ ০৬ ২১৮  
২১৯ আকিলমা িপ- মাঃআলদার ১৭ ধামগড় ০৮ ২১৯  
২২০ পারভীন  িপ- আিমর হােসন ২০ ধামগড় ০৮ ২২০  
২২১ ছােম র রহমান িপ-জালাল উি ন ২০ দশেদানা ০৩ ২২১  
২২২ সিফ ল  ইসলাম িপ-ওয়াদ ব  ২৬ মািলিভটা ০৪ ২২২  
২২৩  গালাম মাহ দ িপ- িব াল হােসন ১৫ নয়ামা  ০৭ ২২৩  
২২৪ হলাল উি ন িপ- - আঃ লিতফ ২৭ গ ল দােসর বাগ ০৬ ২২৪  
২২৫ এছাক িপ-আলী র ২০ সেনর বািড় ০৮ ২২৫  
২২৬  মাঃনয়ন িপ- আ  ছালাম ১৫ মালামত ০৯ ২২৬  
২২৭  সাগর িপ- সিহ া ২০ ঐ ০৯ ২২৭  
২২৮  ফজল িময়া িপ -মাঃ আঃ সালাম ৫০ িমর ি  ০১ ২২৮  
২২৯ সালমা া- ইসমাইল ৩৫ তেমাদরদী ০১ ২২৯  
২৩০ আহাদ আলী িপ- -হােসম বপারী ৬০ রান ব র ০২ ২৩০  
২৩১ হােজরা বগম া- জাহাংিগর ৫০ চৗ রী পাড়া ০২ ২৩১  
২৩২ িফেরাজা  া- ইমান আলী ৪০ জাল কা  ০৩ ২৩২  
২৩৩  রব িময়া িপ- - আঃ আিজজ ৪০ িমর ি  ০৪ ২৩৩  
২৩৪ হের  িপ-হিরপদসরকার ৩৫ বেজর গ ও ০৫ ২৩৪  
২৩৫ সিচ রানী িব াস া- মিন  চ  িব াস ৬৭ বািড় খালী ০৬ ২৩৫  
২৩৬ মায়া রানী িব াস া- িন  রাম িব াস ৪৭ িতন গ ও ০৭ ২৩৬  
২৩৭ না  িময়া িপ- - আমজাদ িময়া ৫৭ িশয়ারা ০৮ ২৩৭  
২৩৮ হাওয়া বগম া- -কামাল হােসন ৪৫ ত দরদী ০৯ ২৩৮  
২৩৯ সািজদ িপ- -নািদম সা াদ ১২ কলাবাগ ০২ ২৩৯  
২৪০ রািশদা িপ- র উি ন ৩৮ ছা র ০৩ ২৪০  
২৪১ তপন িপ-ভিজ  চ  ৩০ তাজ র ০৩ ২৪১  
২৪২ র ব আলী িপ-আরাফত আলী ৩৮ বার পাড়া ০৩ ২৪২  
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২৪৩ ভারানী া-িনরমল চ  ২০ লাংগলব  ০৫ ২৪৩  
২৪৪ সািফয়া  া- দাদন িময়া ২৮ চর াম ০৪ ২৪৪  
২৪৫ নয়ামত আলী িপ-জািমর হােসন ২০ বািলগ ও ০২ ২৪৫  
২৪৬ আয়শা িপ- সােলমান ৪০ কামতাল  ০২ ২৪৬  
২৪৭ তাজিলমা িপ- র উি ন ৩৫ তাজ র ০২ ২৪৭  
২৪৮  ৎফা (আলউি ন) িপ- কালাচান ৩০ ছা র ০৬ ২৪৮  
২৪৯ পারেভছ িপ- জামান ২৩ হির বািড় ০৩ ২৪৯  
২৫০ আ  সাইদ িপ- - আলমাছ ২১ ফন ল ০৪ ২৫০  
২৫১ িদল মাহ দ িপ-মি ল িময়া ২৮ িমনার বািড় ০৬ ২৫১  
২৫২ মাহ জ  িপ- িসরাজ ১৮ ভ ট গাও ০২ ২৫২  
২৫৩ মাঃ রািক ল হাসান িপ- মাঃেগালামেহােসন ২০ মদনপর ০১ ২৫৩  
২৫৪  মাঃ শরীফ  িপ-জাহাংগীর ১৮ লাউসার ০১ ২৫৪  
২৫৫  িলয়া িপ- হািনফা ১৬ দওয়ান বাগ ০২ ২৫৫  
২৫৬ আকতার হােসন িপ-সাহা ি ন ২৫ চান র ০২ ২৫৬  
২৫৭ মাসা রিহমা িপ-মমতাজ উি ন ১৮ কাইনলী িভটা ০৩ ২৫৭  
২৫৮ র হােসন িপ-িসরাজ উি ন ২০ দওয়ান বাগ ০৪ ২৫৮  
২৫৯ আ ল কােশম িপ- মন র ািয়া ১৯ মদন র উঃ ০৬ ২৫৯  
২৬০ র  আকতার িপ- ইমরান ১৪ লাউসার ০৭ ২৬০  
২৬১ ল ইসলাম িপতা আেবদ আলী ৩৮ সানা িবিব রাড,নারায়নগ  িস কেপ াঃ ১৯ ০১  
২৬২ মাঃ আিনছ িপতা- -চান শরীফ ৪০ ঐ ১৯ ০২  
২৬৩ সাথী  িপ- দেলায়ার ৫০ সানা িবিব রাড ,নািসক ১৯ ০৩  
২৬৪ মাসাঃ আেলয়া িপ- -শওকত আল ৩৩০ ঐ ১৯ ০৪  
২৬৫ মাঃ আিনছ িপ- - েবদ আলী ৩৫ ঐ ১৯ ০৫  
২৬৬ মাঃ িলটন িপ- - পচান ৩৩ ঐ ১৯ ০৬  
২৬৭ মাঃ  সা িপতা- মাঃ আকতার হােসন ১৮ ঐ ১৯ ০৭  
২৬৮ মাসাঃ তারা বা  িপ- স ম আলী ১৯ ঐ ১৯ ০৮  
২৬৯ মাঃ রহান শরীফ িপ- শওকত হােসন ১৮ ঐ ১৯ ০৯  
২৭০ নাজমা িপতা- হােসম খিলফা ৩৮ ঐ ১৯ ১০  
২৭১ মাঃ িম  িপতা - পাকাজ উি ন ৩০ ঐ ১৯ ১১  
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২৭২ রা াক িপতা-আহা দ আলী ৩০ ঐ ১৯ ১২  
২৭৩ ছালা উি ন ভইয়া িপতা- জনাব আলী ৫৮ ঐ ১৯ ১৩  
২৭৪ মাঃ সিহদ িপ- - সানা িময়া ৩৮ মদনগ  ১৯ ১৪  
২৭৫ মাঃ রােশদ িময়া িপ- িসরাজ িময়া ১৯ ২১৩ এল ,িস রাড ১৯ ১৫  
২৭৬ হেলনা খা ন িপ-বজ র রহমান ৩৫ সানা িবিব রাড নািসক, ১৯ ১৬  
২৭৭ মাঃ জিসম উি ন িপ- - খাই িময়া ৫০ ল ার চর,নািসক ১৯ ১৭  
২৭৮ রােসল িপতা-হািব াহ খান ৩২ ঐ ১৯ ১৮  
২৭৯ মা দা বগম া- খারেশদ িময়া ৪০ এম,এন,ঘাষাল রাড,নািসক ১৯ ১৯  
২৮০ গালাম  িময়া িপ- -আেনায়ার আলী ৪০ নয়ানগর ১৯ ২০  
২৮১ জীবন িপ- আ ল মিতন ৪৮ নয়ানগর ১৯ ২১  
২৮২ হােজরা িপ- র উি ন ৩৩ এম,এন ঘাষাল রা  ১৯ ২২  
২৮৩ বি ন িময়া িপ- দােলায়ার হােসন ৩২ ছয়াল বািড় ঘাট ১৯ ২৩  
২৮৪ খিলল উ াহ িপ- ছাবাহান বপারী ৫২ ল ার চর ১৯ ২৪  
২৮৫ ববী িপতা- হনা িময়া ৩২ এম,এন ঘাষাল রাড ১৯ ২৫  
২৮৬ আঃ কািদর িপ-শাহী িময়া ৩২ সানা কা া ১৯ ২৬  
২৮৭ মিহ ন া- আ জাববার ৪০ মদনগ  ১৯ ২৭  
২৮৮ শািহদা িপ-শহী া ৩৭ ৩১এম,এন, ঘাষালেরাড ১৯ ২৮  
২৮৯ আ  কালাম িপ- -রা াক ৩০ সানা িবিব রাড,নািসক, ২০ ২৯  
২৯০ বািব িপ- - িভ  চ  দাস ৪০ ঋ◌ৃিষপাড়া ২০ ৩০  
২৯১ ভবান চ  চ বিত িপ- -ওপা  চ বতী ৪৫ এস,এস, শাহ রাড,নািসক, ২০ ৩১  
২৯২ দােলায়ার হােসন িপ-আিমর হােসন ৩০ সানা িবিব রাড ,নািসক, ২০ ৩২  
২৯৩ বিশর উ াহ িপ- ল ইসলাম ৪০ এইচ ,এম, সনেরাড, নািসক, ২০ ৩৩  
২৯৪ ছায়া রানী ি া- - ওেপ  চ  পাল ২৫ ঐ ২০ ৩৪  
২৯৫ জািহদ িপ-  আঃ হাই ৩০ ঐ ২০ ৩৫  
২৯৬ হািলমা আকতার জােহর আলী ৩৫ ঐ ২০ ৩৬  
২৯৭ সানা িময়া িপ- - আদম আলী ৫০ এনােয়ত নগর,নািসক ২০ ৩৭  
২৯৮ রাজা িময়া িপ-গিন িময়া ৩০ সানাকা া চৗ রীপাড়া, নািসক ২০ ৩৮  
২৯৯ ই িপ- শিফ ১৮ উইলসন রাড,নািসক ২২ ৩৯  
৩০০ বত  চ  দাস ডপ- বল  চ  দাস ৩০ রৃিষ পাড়া,নািস  ২০ ৪০  
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৩০১  কািতক চ  দাস িপ-  িনতাই চ  দাস ৩০ সানা িবিব রাড, নািসক ২০ ৪১  
৩০২ িব ব িপ- মাঃ আঃ হাই ৩০ ঐ ২০ ৪২  
৩০৩ আব াহ িপ- মাঃ আিজবর িময়া ৩০ ঐ ২০ ৪৩  
৩০৪ আকতার হােসন িপ- আহ দ আলী ৩৮ ঐ ২০ ৪৪  
৩০৫ ম  িপ- মাঃ মিজ র রহমান ৩৮ ঐ ২০ ৪৫  
৩০৬ মরন আলী িপ-  আব া ৪০ ঐ ২০ ৪৬  
৩০৭ িফয়া বগম া সাহা ি ন ৩০ সানা কা া,নািসক ২০ ৪৭  
৩০৮ িল িবিব া- খারেশদ আলম ৪০ মার পাড়া, নািসক ২২ ৪৮  
৩০৯  িপ- ভালানাদ চ  দাস ১৭ এইচ,এম, সন রাড,নািসক ২২ ৪৯  
৩১০ সাই ল ইসলাম িপ- মাঃ হাসান আলী ১১ সানা িবিব রাড,নািসক ২০ ৫০  
৩১১ আঃ মােলক িপ- আনসর আলী ৪৫ মার পাড়া,নািসক ২২ ৫১  
৩১২ জাহানার বগম া-  আলী হােসন ৪০ ঋ◌ৃিষ পাড়া, নািসক ২১ ৫২  
৩১৩ সিলনা বগম িমর মাহা দ ৬০ সানাকা াএনােয়তনগর, নািসক ২০ ৫৩  
৩১৪ আছলাম িময়া িপ-  জয়নাল চাষী ৩০ নািসক ঐ ২০ ৫৪  
৩১৫ চান মিন িন  চ  দাস ৪৫ ঋিষ পাড়া‘, নািসক ২০ ৫৫  
৩১৬ হির দাসী জীবন চ  দাস ৪৫ ঐ, নািসক ২০ ৫৬  
৩১৭ মাহ ল িপ- - আঃ রা াক ৪০ সানাকা াএনােয়তনগর, নািসক ২১ ৫৭  
৩১৮ মােজদা বগম িপ-  আেবদ আলী ৩০ , সানাকা া, নািসক ২১ ৫৮  
৩১৯ মাহ দা বগম শাহা ি ন ৩৫ রাজবাড়ী, নািস  ২২ ৫৯  
৩২০ র মাহা দ িপ-  - খারেসদ ৬৫ জামাই পাড়া, নািসক ২২ ৬০  
৩২১ আেনায়ার হােসন িপ- - আঃরা াক ৫২ সানা িবিব রাড নািসক ২১ ৬১  
৩২২ িব ব িপ- - মিজবর রহমা ৩০ ঐ ২১ ৬২  
৩২৩ ইয়াছিমন ইছা িময়া ৩৮ ঐ ২১ ৬৩  
৩২৪ সালমা সা  িপ-  মিফজ উি ন ৩০ সানাকা ােচৗ রী পাড়া, নািসক ২১ ৬৪  
৩২৫ আতা র িপ-বরকত আলী ৪০ সানাকা াএনােয়তনগর, নািসক, ২১ ৬৫  
৩২৬ িজয়াবল িপ- ল হক ৩৫ মার পাড়া, নািসক ২২ ৬৬  
৩২৭  মাঃ রিফক িপ- - সরাফত খ ঃ ৩৫ সানাকা াএনােয়তনগর, নািসক ২১ ৬৭  
৩২৮ হািছনা মাঃ আ  িময়া ৪০ ঐ, নািসক ২১ ৬৮  
৩২৯ ই ািহম িপতা রা াক ২৫ জামাই পাড়া,, নািসক ২২ ৬৯  
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৩৩০ শাহজাহান িপতা-আহসান উ া ৫০ র ল বাগ, নািসক ২৩ ৭০  
৩৩১ আঃ আিজজ িপ- - আ াছ আলী ৪৫ একরাম র নািসক ২৩ ৭১  
৩৩২  িময়া িপ- -খিবর উি ন ৩৪ িজ,এ রাড, নািসক ২৩ ৭২  
৩৩৩ িরশাত িপ- টং  িময়া ১৯ নািসক ২৩ ৭৩  
৩৩৪ মাইজা িময়া িপ- - আেশক আলী ৪৫ িজ,এ, রাড, নািসক ২৩ ৭৪  
৩৩৫ বাদল সরকার িপ- জববার সরকার ৩৫ িস,এইড িড গইট, নািসক ২৩ ৭৫  
৩৩৬ আ  সা ার িপ- -আলহা  ৬৫ উইল সন রাড, নািসক ২৩ ৭৬  
৩৩৭ নজ ল ইসলাম ন  িপ- ফজল হক ৩০ ১১ িজ, এ রাড, নািসক ২৩ ৭৭  
৩৩৮ আকতার হােসন মা- ল ম বগম ৪০ ১১ িজ,এ রাড, নািসক ২৩ ৭৮  
৩৩৯ বদ ন নছা( মা) িপ- বা ল ১৬ ঐ, নািসক ২৩ ৭৯  
৩৪০ শাওন িপ-নাv◌াজর উি ন ১২ নবীগ , নািসক ২৩ ৮০  
৩৪১ জাৎনা িপ-নজ ল ২৪ িজ,এ রাড নািসক ২৩ ৮১  
৩৪২ ফজল কিরম িপ-ওিজর িময়া ৪০ নািসক ২৩ ৮২  
৩৪৩ আঃ রিশদ মা- আমা ে ছা ৫০ িজ,এ রাড, নািসক ২৩ ৮৩  
৩৪৪ সরা িপ-রহমত িময়া ১৯ ঐ, নািসক ২৩ ৮৪  
৩৪৫ েয়ল িময়া িপ-আজগর আলী ৩৫ নািসক ২৩ ৮৫  
৩৪৬ রাকসানা বগম িপ- সিফ উি ন ২০ , হােসন রাড, নািসক ২৩ ৮৬  
৩৪৭ ম  িময়া িপ- ত রিমজউি ন ৪০ উইলসন রাড, নািসক ২২ ৮৭  
৩৪৮ জাহাংিগর আলম িপ- িকশ আলী ৩৫ ঐ, নািসক ২২ ৮৮  
৩৪৯ হাজী মাঃ শাহজাহান িপ- - কদম আলী ৫০ দউলী চৗড়া পাড়া, নািসক ২৪ ৮৯  
৩৫০ মাঃ হািনফ িময়া িপ- সিলম িময়া ৭০ ল ন খালা, নািসক ২৫ ৯০  
৩৫১ র িপ-হািনফ ২০ দউলী চৗড়া, নািসক পাড়া ২৪ ৯১  
৩৫২ খা েন জা াত িপ- ছা ার ২০ ঐ ২৪ ৯২  
৩৫৩ সািবহা িপ- ন র ৩২ ল ন খালা, নািসক ২৫ ৯৩  
৩৫৪ র মাহা দ িপ-  ছ ন িময়া ৪০ ঐ, নািসক ২৫ ৯৪  
৩৫৫ মাঃ িলটন িপ-শাহজাহান ৩৫ নবীগ , নািসক ২৪ ৯৫  
৩৫৬ রানা িপ- মাহ জ ১৪ কাইতা খারী নািসক ২৪ ৯৬  
৩৫৭ অরচনা রানী িপ- নীল সরকার ৩২ ল ন খালা, নািসক ২৫ ৯৭  
৩৫৮ পারেভস িপ- ল হক ৩০ দউলী চৗড়া পাড়া ২৪ ৯৮  
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৩৫৯ বাদশা িময়া িপ- - িছি ক িময়া ৪৫ ল ন খালা, নািসক ২৫ ৯৯  
৩৬০ আিমর হােসন িপ- - হািফজ উ া ৪০ ঐ ২৫ ১০০  
৩৬১ িফয়অ বগম া- -হািনফ ৬৫ ল ন খালা, নািসক ২৫ ১০১  
৩৬২ আঃ গিন প-  আঃ হািকম ৬৫ ঐ, নািসক ২৫ ১০২  
৩৬৩ দেলায়ারা বগম া- - মাহ দ ৪৫ ঐ, নািসক ২৫ ১০৩  
৩৬৪ র মাহা দ িপ- - দােলায়ার ৬৫ ঐ, নািসক ২৫ ১০৪  
৩৬৫ ফা ক হােসন িপ- হাসান আলী ৩২ দউলী চৗড়া পাড়া, নািসক ২৪ ১০৫  
৩৬৬ মাঃ ছালাম িপ- জাহর আলী ৫০ ঐ, নািসক ২৪ ১০৬  
৩৬৭ সিলনা িপ- কিরম ৩২ ব ার কাি , নািসক ২৪ ১০৭  
৩৬৮ মাঃ আিরফ িপ- - তাতা িময়া ৩০ ল ার চর, নািসক ১৯ ১০৮  
৩৬৯ মাঃ িশপন িপ- -আঃ গিন ২৬ ঐ, নািসক ১৯ ১০৯  
৩৭০ শহীদ াহ দওয়ান িপ- -বােরক দওয়ান ৫৫ মদনগ , নািসক ১৯ ১১০  
৩৭১ মিনর হােসন িপ-শাম ীন ৩৩ সানা কা া নািসক ২০ ১১১  
৩৭২ সািধনা -মােজদ আলী ২৫ ল ার চর নািসক ১৯ ১১২  
৩৭৩ তাফা ল হােসন িপ-জালাল উি ন ৪৫ ঐ, নািসক ১৯ ১১৩  
৩৭৪ কিল িময়া িপ-  আমান উ া ৩০ ঐ, নািসক ১৯ ১১৪  
৩৭৫ মিনর হােসন িপ- আ ফ আলী ২৭ মাহ দ নগর, নািসক ১৯ ১১৫  
৩৭৬ মাঃ আলী হােসন িপ- -ছােদম আলী ২৫ সানািবিব রাড ২০ ১১৬  
৩৭৭ কাকলীআকতার িপ- রিফ ল ইসলাম ১৮ ল ার চর, নািসক ১৯ ১১৭  
৩৭৮ মাঃ রিফ ল ইসলাম িপ- -লিতফ দওয়ান ৩৫ এম,এন,, ঘাষাল রাড, নািসক ১৯ ১১৮  
৩৭৯ আনা বগম িপ- - সানা িময়া ২২ সানা কা া, নািসক ২০ ১১৯  
৩৮০ রমজান িময়া িপ- আ ল হােসন ৩৮ ঐ ২০ ১২০  
৩৮১ হাসেন আরা বগম িপ- - আ  বপারী ৩০ ঐ ২০ ১২১  
৩৮২ আেব র বগম িপ- - মাঃ হােসন ৬৫ ঐ ২০ ১২২  
৩৮৩ রিফ ল ইসলাম িপ- - লাল হােসন ২৮ মাহ দ নগর, নািসক ১৯ ১২৩  
৩৮৪ মিনর হােসন িপ- - মিমন উি ন ২৫ উইলসন রাড নািসক ২২ ১২৪  
৩৮৫ মাঃ জিসম িপ- মাবারক তা কদার ৩০ এস,এস, শাহ রাড, নািসক ২২ ১২৫  
৩৮৬ জয়নব বা  া-  ফজল হক ৪৫ উইলসন রাড নািসক ২২ ১২৬  
৩৮৭ বা  িময়া িপ-  দিলল িময়া ৪০ শাহী মসিজদ, নািসক ২১ ১২৭  
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৩৮৮ িজয়াসিমন িপ- -সাইজ উি ন ৩৫ সানা িবিব রাড, নািসক ২০ ১২৮  
৩৮৯ মমতাজ া- - আ ল হােসন ৫০ ঐ ২০ ১২৯  
৩৯০ লতান মা া িপ- মাহতাব মা া ৩০ ঐ ২০ ১৩০  
৩৯১ চী া রানী া- -ল ন চ দাস ৫৫ ঋিষ পাড়া, নািসক ২১ ১৩১  
৩৯২ রাজ মার িপ-  িব  চ  দাস ৫৫ ঐ, নািসক ২১ ১৩২  
৩৯৩ আেলয়া বগম িপ-শািমম িময়া ১২ কবর ান রাড, নািসক ২২ ১৩৩  
৩৯৪ িমনহাজ উি ন িপ-িগয়াস উি ন ১২ রিল বাগান, নািসক ২২ ১৩৪  
৩৯৫ ফালানী া- অিহদ ৩০ মার পাড়া, নািসক ২১ ১৩৫  
৩৯৬ মােলক িপ-জােহদ গাজী ৫০ মার পাড়া, নািসক ২১ ১৩৬  
৩৯৭ আ ল হােসন িপ- -আলী ব  ৬৫ এনােয়ত নগর, নািসক ২১ ১৩৭  
৩৯৮ হাসনা ইউ ফ ৪০ ঐ ২১ ১৩৮  
৩৯৯ মমতাজ িপতা- হােসন মা া ৩০ ঋিষ পাড়া, নািসক ২১ ১৩৯  
৪০০ মাঃ সািববর আহ দ িপ- - আঃ লিতফ ৩৮ উইলসন রাড, নািসক ২২ ১৪০  
৪০১ হােসম ঢালী িপ- - কিরমঢালী ৬৫ ইপাহািন নািসক  ২৩ ১৪১  
৪০২ জািকর হােসন িপ- ল হক ২৮ উইলসন রাড, নািসক ২২ ১৪২  
৪০৩ মাঃ রিবন িপ- আ ল কােশম ২০ ইপাহািন, নািসক ২৩ ১৪৩  
৪০৪ িশপন িপ-কামাল ১৫ ঐ, নািসক ২৩ ১৪৪  
৪০৫ রািশদা বগম া-  আঃ মােলক ৬০ নািসক ২৩ ১৪৫  
৪০৬ রওশন আলী িপ- রিহম িময়া ৫০ উ র ল ন খালা, নািসক ২৫ ১৪৬  
৪০৭ পারেভস কামাল িপ- রমজান আলী ১৮ - নায়া া, নািসক ২৪ ১৪৭  

৪০৮ 
আফেরাজা আকতার 
িমলা 

িপ- আ ল হােসন ২২ , হােসন রাড, নািসক ২৩ ১৪৮  

৪০৯ িদধার বগম া- কা  িময়া ৫০ চৗড়া পাড়া, নািসক ২৪ ১৪৯  
৪১০ খােজ িময়া িপ- আজগর ৫০ নবীগ , নািসক ২৪ ১৫০  
৪১১ তিফ িময়া িপ- - আহ দ আলী ৩৮ ব ার কাি , নািসক ২৪ ১৫১  

৪১২ 
মাঃ আশা জ জামান িপ- - শাহাজাদা িময়া ৬৫ ৪৫এস,আই, 

রাড, নািসক 
২৪ ১৫২  

৪১৩ ফেয়জ আহে দ িপ- - সরা ল হক ৬৫ উঃ ল ন খালা, নািসক ২৫ ১৫৩  
৪১৪ আরাফাত িপ-ফালাল িময়া ১৪ ঐ, নািসক ২৫ ১৫৪  
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৪১৫ সিলম িময়া িপ- মাস ফা িময়া ৩০ উঃ ল ন খালা, নািসক ২৫ ১৫৫  
৪১৬ অিমত িপ-কামাল ১০ চৗরা পাড়া, নািসক ২৪ ১৫৬  
৪১৭ সিলম িপ- ছােনায়ার ১৫ ঐ, নািসক ২৪ ১৫৭  
৪১৮ হাসাইন িপ- মাঃ শাহজাহান ১২ ঐ, নািসক ২৪ ১৫৮  
৪১৯ আজিমরী িপ- আিমর হােসন ১৪ নবীগ , নািসক ২৪ ১৫৯  
৪২০ িবথী আকতার া- ছালাউি ন ৩০ ২৭  হােসন রাড, নািসক ২৪ ১৬০  
৪২১ ইয়াছিমন া- সালাউি ন ২৮ ঐ ২৪ ১৬১  
৪২২  িময়া িপ- -বােছদ িময়া ৩৫ িজ,এ রাড, নািসক ২৩ ১৬২  
৪২৩ মা ফা আকতার িপ- সাহরাব িময়া ২৪  হােসন রাড, নািসক ২৩ ১৬৩  
৪২৪ মাসাঃ িমনা বগম া- -জাফর আলী ৫০ িজ,এ রাড, নািসক ২৩ ১৬৪  
৪২৫ &&  িপ- এরশাদ িমিজ ২২ ঐ ২৩ ১৬৫  
৪২৬ মা ন িপ- আঃ খােলক ২৫ উইলসন রাড, নািসক ২৩ ১৬৬  
৪২৭ রি  িপ-জােহর আলী ১৯ র ল বাগ, নািসক ২৩ ১৬৭  
৪২৮ বা ল িপ- -ইউ ছ আলী ৩০ উইলসন রাড, নািসক ২৩ ১৬৮  
৪২৯ সািফয়া খা ন া শাহজাহান ৪৫ িজ,এ রাড, নািসক ২৩ ১৬৯  
৪৩০ আকতার হােসন িপ- - শাহাদাত িময়া ৪৮ ঐ ২৩ ১৭০  
৪৩১ িশলা িপ- - আলী হােসন- ৩০ ঐ ২৩ ১৭১  
৪৩২ মিহউি ন িপ- হা ন রিশদ ৫৫ সানা কা া, নািসক ২০ ১৭২  
৪৩৩ প রখা পাল িপ- াস চ  পাল ১৮ সানা িবিব রাড, নািসক ২০ ১৭৩  
৪৩৪ রিবন িপ- তাওলাদ হােসন ২৫ মদনগ , নািসক ১৯ ১৭৪  
৪৩৫ তামিভর িপ-জিসম উি ন ২০ সানা কা া নািসক ২০ ১৭৫  
৪৩৬ রেফজা িপ- - আঃ আিজজ ২০ মাহ দ নগর নািসক ১৯ ১৭৬  
৪৩৭ সিখনা বগম া-  সিফক মৗলভী ৫৫ ঐ, নািসক ১৯ ১৭৭  
৪৩৮ ইমিতয়াজ হােসন িপ- মাঃ শাহজাহান ১৯ সানা িবিব রাড, নািসক ২০ ১৭৮  
৪৩৯ জ রা বগম া--আেরায়ার হরেসন ১৯ এম,এন, ঘাষাল রাড, নািসক ১৯ ১৭৯  
৪৪০ রতাজ া-ম র হােসন ২০ এস,এস, শাহ রাড়, নািসক ২১ ১৮০  
৪৪১ তনময় িপ-ওেপ  চ  পাল ১৪ এইচ,এম, সন রাড, নািসক ২২ ১৮১  
৪৪২ মাঃ হােসন িপ-শরীফ িম  ৩০ ঐ, নািসক ২২ ১৮২  
৪৪৩ সাহান িপ-সােলমান ১৯ এস,এস,শাহ , নািসক রাড ২১ ১৮৩  
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৪৪৪ সাগিরকা চ বত  া- ভগবাদ চ বত  ১৭ এইচ,এম, সন রাড, নািসক ২২ ১৮৪  
৪৪৫ িশ লী িপ- আঃ হাই ২৭ ঐ, নািসক ২২ ১৮৫  
৪৪৬ নারায়ণ চ  বম ন িপ- ন  চ  বম ন ৫০ দওয়ান বািড়, নািসক ২২ ১৮৬  
৪৪৭ আল-আিমন িপ-  ই ািহম ৩০ উইলসন রাড নািসক ২২ ১৮৭  
৪৪৮ আেয়শা বগম া- আ ার হােসন ৩০ এইচ,এম, সন রাড, নািসক ২২ ১৮৮  
৪৪৯ আলমগীর িপ- সলামত ৩০ ঐ, নািসক ২২ ১৮৯  
৪৫০ িশমা আকতার িপ- শাহা ি ন ৩২ বাগ বাড়ী, নািসক ২৩ ১৯০  
৪৫১ মা ন িময়া িপ- - মিত িময়া ২৮ উইলসন রাড, নািসক ২২ ১৯১  
৪৫২ সােহরা িপ- -বিছর উি ন ৩৮ ঐ, নািসক ২২ ১৯২  
৪৫৩ মাঃ র আলী িপ- মাঃএেশখ আলী ৩২ নািসক ২২ ১৯৩  
৪৫৪ মা িপ-উই ফ আলী ২১ উইলসন রাড, নািসক ২৩ ১৯৪  
৪৫৫ নািগ ছ িপ- আঃ ছালাম ২৮ ঐ ২৩ ১৯৫  
৪৫৬ মা ন িময়া িপ-ছিব উি ন ৩০ ঐ ২৩ ১৯৬  
৪৫৭ রাকমত আলী িপ- - আলী িময়া ৭০ ঐ ২৩ ১৯৭  
৪৫৮ মন র আলী িপ-কািমজ উি ন ৫০ দউলী, নািসক ২৪ ১৯৮  
৪৫৯ জােবদ সাউদ িপ-নজ ল সাউদ ৪৫ ল ন খালা, নািসক ২৫ ১৯৯  
৪৬০ আলাউি ন িপ-  আঃ রিশদ ৫০ দউলী, নািসক ২৪ ২০০  
৪৬১ দেলায়ারা া-  জজ িময়া ৪৫ ল ন খালা, নািসক ২৫ ২০১  
৪৬২ রামান সাউদ নজ ল সাউদ ২০ ঐ, নািসক ২৫ ২০২  
৪৬৩ সািহদা আকতার িপ- - সাহা ি ন ২০  হাসন রাড, নািসক ২৪ ২০৩  
৪৬৪ মাঃ  মিফ র রহমান িপ- - বারহান িময়া ৪০ ল ন খালা, নািসক ২৫ ২০৪  
৪৬৫ শািমমা আকতার া-হাসান ২২ এম ,এন ঘাষাল রাড, নািসক ১৯ ২০৫  
৪৬৬ হাসনাত জাহান ামী -হাছান িময়া ৫৫ ল ার চর, নািসক  ১৯ ২০৬  
৪৬৭ মাঃ রািবব িময়া িপতা- র আলী ১৮ ইসলাম র, নািসক ১৯ ২০৭  
৪৬৮ মাঃ রা  আহ দ রিন িপতা-রিফয়ান আহ দ ১৮ ল ার চর, নািসক  ১৯ ২০৮  
৪৬৯   া-আছান উ া ২০ মদনগ  , নািসক ১৯ ২০৯  
৪৭০ বা ল িপ- -মিজদ খা ৬৫ শািম  নগর নািসক ১৯ ২১০  
৪৭১  মাঃ রব িময়া িপ- -  িময়া ৬৭ মদনগ  নািসক ১৯ ২১১  
৪৭২  িবিথ িপতা- আঃ হক ১৮ ক,এন সন রাড, নািসক ১৯ ২১২  
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৪৭৩  আলমগীর হােসন িপতা - শাহা আলম ২০ সানা িবিব রাড, নািসক ২০ ২১৩  
৪৭৪  শািমন আকতার িপতা- লচান মা া ২০ সানা কা া, নািসক ২০ ২১৪  
৪৭৫ বােনছা া-আঃ কিরম ৬০ ক, এন , সন রাড, নািসক ১৯ ২১৫  
৪৭৬ আকতার বা  া আলী আকবর ৪৫  ৯৭ ক,এন সনেরাড, নািসক ১৯ ২১৬  
৪৭৭  িমলন হােসন িপ- -হািফজ উি ন ৪৫ ১৯৭ ক,এনেসন রাড, নািসক ১৯ ২১৭  
৪৭৮ দীন ইসলাম িপ- - ল ইলাম ২৮ ক,এন , সনেরাড, নািসক ১৯ ২১৮  
৪৭৯ িব িপ- - আঃ রহমান ৪১ সানা িবিব রাড, নািসক ২০ ২১৯  
৪৮০ সােলহা বগম া- -চ ন সওদাগর ৪১ ৭৯ সানা িবিব রাড ২০ ২২০  
৪৮১ মমতাজ বগম িপ- -অঅ ল হােসন ৪৭ ১২৮/১ সানা িবিব রাড, ২০ ২২১  
৪৮২ জিরনা বগম া- িসরাজ িময়া ৫২ ২২৭ এসমএস শাহ রাড, নািসক ২১ ২২২  
৪৮৩  অজয় চ  দাস িপ- সানা চ  দাস ৩০ ৩১ নং সানা িবিব রাড, নািসক ২০ ২২৩  
৪৮৪ আশা া িপ- -দাউদ ৪১ ১নং সানা িবিব রাড, নািসক ২০ ২২৪  
৪৮৫ শখ নািজম উি ন িপ- - বিশর উি ন ৪২ ৮৬ সানা িবিব রাড, নািসক ২০ ২২৫  
৪৮৬ তাফা ল হােসন িপতা- - আিমন উি ন ৩৮ নািসক ২০ ২২৬  
৪৮৭ মােলকা বগম া-িসরাজ িময়া ৪০ ে র চর, নািসক ২২ ২২৭  
৪৮৮ সিখনা বগম া- -মন র আলী িময়া ৬১ ব র কেলানী, নািসক ২১ ২২৮  
৪৮৯ বদ ন নছা া- ল হক ৫১ ১১১ এইচ এম সন রাড, নািসক ২২ ২২৯  
৪৯০ মাঃ মিনর হােসন িপ- - মােলক ৪৩ ব র কেলানী, নািসক ২১ ২৩০  
৪৯১  মাঃ আলী আজগর  িপ- -আঃ সা ার ৪৯ হািজ র ব , নািসক ২০ ২৩১  
৪৯২ কািমজ উি ন িপ- - আঃ মােলক ইয়া ৪১ ব র কেলানী, নািসক ২১ ২৩২  
৪৯৩ আ ার বা  া- আলী হােসন ৫২ উইলসন রাড, নািসক ২২ ২৩৩  
৪৯৪ নািসমা আকতার া-শহী া ৪৫ ১০১ িজ এ রাড, নািসক ২৩ ২৩৪  
৪৯৫ সালমা বগম া-কাউসার ৩০ ২৭৭ উইলসনেরাড, নািসক ২৩ ২৩৫  
৪৯৬  আঃ লিতফ িপ- - র মাহ দ ৩৮ ২৭৩ উইল সন রাড, নািসক ২৩ ২৩৬  
৪৯৭  মাঃ বাদশা িময়া  িপতা- হ  িময়া ৩২ ৯২ িজ,এ রাড, নািসক ২৩ ২৩৭  
৪৯৮  মাহা ব িপ-ফিকর চান ২০ ১৮১ উইলসন রাড, নািসক ২৩ ২৩৮  
৪৯৯  মাঃ ওয়ািহদ রহমত আলী ৩৭ নয়া া ,নবীগ , নািসক ২৪ ২৩৯  
৫০০  সািহদা বগম া- সিলম ২৮ উ র নায়া , নািসক ২৪ ২৪০  
৫০১ স রা খা ন া- আ  সিহদ ২৪ ১০১  হােসন রাড, নািসক, ২৪ ২৪১  
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৫০২ মা আকতার া- আজগর আলী ২৬ ৪ নং নবীগ  রাড, নািসক ২৪ ২৪২  
৫০৩  নাজমা বগম া- জ জামান ৩০  ৯২ উইল সনেরাড, নািসক ২৪  ২৪৩  
৫০৪ জিরপ হােসন িপ- জয়নাল আেবদীন ২৪ ৯/৩ িজ,এ রাড, নািসক ২৪ ২৪৪  
৫০৫  মাঃ রিবউল িপ-আঃ আিজজ ২০ ৬২ িজ, এ রাড,মাইপরাশ পাড়া, নািসক ২৪ ২৪৫  
৫০৬ মিনর হােসন িপ-মমতাজ উি ন ১৮ ১৭/২ নবীগ , নািসক ২৪ ২৪৬  
৫০৭ ৬ মাঃ রােসদ সাউদ িপ- - মাঃ হািব র ৩৮ দঃ ল ন খালা, নািসক ২৫ ২৪৭  
৫০৮ আফজাল হােসন িপ- - সিলম মােশ দ ৩০ ঐ ২৫ ২৪৮  
৫০৯ িজয়াসিমন িপ-নজর মা  ্ ৩০ ঐ ২৫ ২৪৯  
৫১০ মা দা আকতার া- - সিফউি ন ৩১ চৗরা পাড়া, নািসক ২৫ ২৫০  
৫১১ সেভ র আকতার া- -আিমন ৩৭ চৗরা পাড়া, নািসক ২৫ ২৫১  
৫১২ ফেয়জ িময়া িপ- আেবদ আলী ৫৬ উঃ ল ন খালা, নািসক ২৫ ২৫২  
৫১৩ সােদক িপ- লাল িময়া ২৮ ঐ ২৫ ২৫৩  
৫১৪ কাজল রানী া ভাস  ৩০ মি র পা[ড়া, নািসক ২৬ ২৫৪  
৫১৫ আ ল হােসন িপ-ফিরদ িময়া ২৮ সানা চাড়া, নািসক ২৬ ২৫৫  
৫১৬ ল ইসলাম িপ- ছাবহান ৩৬ ঐ, নািসক ২৬ ২৫৬  
৫১৭ ফা ক হােসন িপ- ল ইসলাম ৬২ ঐ ২৬ ২৫৭  
৫১৮ রায়হান িপ- আঃ রিহম ২৬ ধামগড়, নািসক ২৬ ২৫৮  
৫১৯ মিন রানী হাওলাদার া- জল চ  হাওলাদার ৫৩ ১নংঢকেক রী, নািসক ২৬ ২৫৯  
৫২০ জাহরা খা ন া-আকতার উি ন ৩০ সানােচাড়া, নািসক ২৬ ২৬০  
৫২১ হােতম িময়া িপ- গালজার ৩৭ রাদ র, নািসক ২৭ ২৬১  
৫২২ আজগর আলী িপ-িহ ত আলী ৪০ ঐ, নািসক ২৭ ২৬২  
৫২৩ সালিনা খা ন া- হািকম ৩০ িড় পাড়া, নািসক ২৭ ২৬৩  
৫২৪ ফালানী আ ল হােসন ৫৮ লহর, নািসক ২৭ ২৬৪  
৫২৫ আয়শা খা ন া- বা  িময়া ২৮ ঐ ২৭ ২৬৫  
৫২৬ নািগ স া- আ ল কােশম ৩০ লালখার বাগ, নািসক ২৭ ২৬৬  
৫২৭ দেলায়ার হােসন িপ-আঃ বােরক ২৮ লহর, নািসক ২৭ ২৬৭  

৫২৮ আিন ামান িপ- আসমত আলী ৪০  িনশং ,কলাগািছয়া ২৭ ২৬১  
৫২৯ দাছ মাহা দ  িপ- -সেব র বপারঅ ২৫  ভকরদী ৮ ২৬২  
৫৩০ চ া া- - কালাচান ২১   ঘাড় মাড়া ৩ ২৬৩  
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৫৩১ আেমনা খা ন  িপ- আহা দ  ১৯  চান র ৭ ২৬৪  
৫৩২ বাহাউি ন িপ- - খিলল ৪৫   ঘাড় মাড়া ৩ ২৬৫  
৫৩৩ িবউ   িপ- - হাসমত আলী ২৫  কলাবাগ ৮ ২৬৬  
৫৩৪  রিমজ উি ন  িপ- সিফউি ন ২৮  মদী ৭ ২৬৭  
৫৩৫ শািহদা আকতার  িপ- - নািদম সা দ ১৬ কলাবাগ, ব র, ১ ২৬৮  
৫৩৬ জালাল  িপ- - মহববত আলী ২২  কলাবাগ ১ ২৬৯  
৫৩৭ জিহ ল ইসলাম  িপ- আঃ মা াফ ১৮  রান ব র ২ ২৭০  
৫৩৮ শাব র  া- আঃ মিজদ ৪৭  বাড়ী খালী ৬ ২৭১  
৫৩৯  মাঃ সালা উি ন  িপ- - িছি ক ী ২৫  িবিব জাড়া ৫ ২৭২  
৫৪০   মাঃ মজ   িপ- - উই ছ আলী ৪০  গ ল দােসর বাগ , ধামগড় ৬ ২৭৩  
৫৪১  আঃ মিতন  িপ- - মন রালী ৫৮  ধামগড় ৮ ২৭৪  
৫৪২  িমজা র রহমান  িপ-আঃ রিহম ৩৭   কািজ পাড়া  ১ ২৭৫  
৫৪৩  মাঃ  এনা ল হাছান  িপ- মাঃ হােসন আলী ১২   নয়া মা  ৭ ২৭৬  
৫৪৪  শািহ র  িপ-ইিলয়াছ  ১৮  নয়া মা  ৭ ২৭৭  
৫৪৫ মাঃ নবী হােসন  িপ- - মাঃ  রাজা িময়া  চর ইসলাম র  ২৭৮  
৫৪৬ মাঃ আঃ  রিহম  িপ- - মিত িময়া   মািলবাগ  ২৭৯  
৫৪৭ িনপা রানী ম ল  িপ- -  -রতন চ  ম ল   তাজ র  ২৮০  
৫৪৮  মিরয়ম বগম  িপ- - মাঃ কালা িময়া  উঃ ল চির    ২৮১  
৫৪৯ িফিরাজা  িপ- - লিতফ িময়া   িপছ কামতাল  ২৮২  
৫৫০ ফািহম িময়া  িপ- নাজ ল হক   মদন র, মদন র ইউঃ   ২৮৩  
৫৫১  আকবর হােসন  িপ- বা  ইয়া   মদন র  ২৮৪  
৫৫২  মন িময়  িপ- আমজাত হােসন   লাউসার  ২৮৫  
৫৫৩  রােশদ িময়া  িপ- আ াস    কাজী পাড়া  ২৮৬  
৫৫৪  রাকন মা া  িপ- এমদা ল ৫০ িপ,এম , রাড়, পৗর সভা  ১  ২৬৮  
 
৫৫৫ 

মাঃ আলী দওয়ান   িপ- ওয়ািহদ দওয়া ন ৪৫  ল ার চর ১ ২৬৯  

৫৫৬  ইনা  িপ- - ই ন িময়া ৫০  সানা িবিব রাড ২ ২৭০  
৫৫৭  মাসাঃ রােকয়া  া- শিহদ ৫৫  ঐ ২ ২৭১  
৫৫৮ মা দা বগম  া- আউয়াল িমযা  ৩৫  বপারী  পাড়া ২ ২৭২  
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৫৫৯  মাঃ সিহদ  িপ- মাঃ ওহাব ৪৩ ১৩৬ সােল নগর ৩  ২৭৩  
৫৬০  আঃরিহম  িপ-পীর মাহা দ  ২৯  ৮৫ সানা িবিব রাড ৩ ২৭৪  
৫৬১  আিছ ন  া- - জিলল উি ন  ৪২  ২৮ সােল নগর  ৩ ২৭৫  
৫৬২   জয়নাল আেবদীন  িপ- মাঃ ইসমাইল ৪৭  ২২৯ এইচ, এম সন রাড  ৪ ২৭৬  
৫৬৩  মাঃ আলী আকবর  িপ- - অিল িময়া  ৫৫  ২০৬ উইল সনেরাড  ৪ ২৭৭  
৫৬৪   তাজিলমা  া- জিহ ল ইসলাম ৩৫  ব র কেলানী ৪ ২৭৮  
৫৬৫  সিলনা বগম  া- মাঃ জ র আলী মা া ৫৩ ঐ ৪ ২৭৯  
৫৬৬  রািসদা  া- - জািকর হােসন ৪২  ১/৪৫ এস,এস, শাহা রাড ৪ ২৮০  
৫৬৭ হােরস িময়া  িপ- খিলল সরদা    ৩১১ িজ , এ রাড ৫ ২৮১  
৫৬৮  রা ল  িপ- - ল আিমন    নবীগ  ৫ ২৮২  
৫৬৯  মমতাজ বগম  া- শাহজাহান  ২৪ কদমর ল ৫ ২৮৩  
৫৭০ িশি  আকতার  িপ- মাতােলব   র ল র ৫ ২৮৪  
৫৭১  বােসদ িময়া  িপ- - চান িময়া   ৯৯  হােসন রাড ৬ ২৮৫  
৫৭২  মাঃ আ ল হােসন  িপ- - শাহাজাদা  ১২২ নবীগ  রাড ৬ ২৮৬  
৫৭৩  মিজ ন নছা  া- আেয়ত উ া    ঐ ৬ ২৮৭  
৫৭৪ িম  আকতার  িপ- কাম ামান   ১১৯ িজ ,এ, রাড ৬ ২৮৮  
৫৭৫  আঃ কািদর  িপ-জামাল সরদার   দঃি ণ খালা ৭ ২৮৯  
৫৭৬  িন ফা বগম  া- আলাউি ন    উঃ ল ন খালা ৭ ২৯০  
৫৭৭  মাঃ সােহল িপ- র হােসন   সানা চরা বাগ ৮ ২৯১  
৫৭৮  বাহাউি ন  িপ- িসরা ল ইসলাম   ঐ ৮ ২৯২  
৫৭৯  আঃ রব  িপ- - আলী আকবর   লাল খার বাগ  ৯ ২৯৩  
৫৮০  লাইলী  বগম  া- মাঃ আলী হােসন   লহর ৯ ২৯৪  

 
 


