
ঈদুল আযহা উপলে  িভিজএফ কােডর অ াধীকার তািলকা 
ইউিনয়ন: কািশল                  উপেজলা: বাসাইল                   জলা: টা াইল।  
                                                    তািরখ: 07-10-2013 
. নং নাম িপত/ ামীর নাম াম ওয়াড নং ম ব  

1.  আজাদ িময়া মা: খস   জারবাড়ী 01  

2.  ডািলমন ঠা ু জারবাড়ী 01  

3.  হািসনা বগম ছাইফুনা জারবাড়ী 01  

4.  জয়দা বগম আেনায়ার জারবাড়ী 01  

5.  ফিরদা বগম বােরক জারবাড়ী 01  

6.  নািছমা বগম সু জ আলী জারবাড়ী 01  

7.  লাভলী বগম বাছ ল জারবাড়ী 01  

8.  আছাতন বওয়া হািলম াইবার জারবাড়ী 01  

9.  লিতমন বগম আলীম জারবাড়ী 01  

10.  খািলদা বগম কিরম িময়া জারবাড়ী 01  

11.  খােলদা বগম আঃ জিলল জারবাড়ী 01  

12.  করী রিহম জারবাড়ী 01  

13.  আেনায়ারা জামাল িময়া জারবাড়ী 01  

14.  কা ন বগম সানা ফিকর জারবাড়ী 01  

15.  েবল িময়া তারা িময়া জারবাড়ী 01  

16.  হাজু বগম শাহজাহান জারবাড়ী 01  

17.  ছিলমন বওয়া তাতা িময়া জারবাড়ী 01  

18.  খাতু বওয়া খাকা বয়াতী জারবাড়ী 01  

19.  সােজদা বগম আলীমু ীন জারবাড়ী 01  

20.  সুিফয়া বগম মাহা দ আলী জারবাড়ী 01  

21.  আদর িময়া আেফর  জারবাড়ী 01  

22.  তাফা িময়া শওকত জারবাড়ী 01  

23.  িরনা বগম উ ল িময়া জারবাড়ী 01  

24.  ছােলহা বওয়া শওকত জারবাড়ী 01  

25.  ফজল িময়া কা  িময়া জারবাড়ী 01  

26.  করা িময়া হারান িশকদার  জারবাড়ী 01  

27.  নবীরণ বগম নু  িময়া জারবাড়ী 01  

28.  জবা বগম শামছুল জাড়বাড়ী 01  

29.  শািতমন মাতােহর ভূইয়া জাড় বাড়ী 01  

30.  জুলহাস কিরম জাড়বাড়ী 01  
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31.  ফজল িময়া মাতাহার ভূইয়া জারবাড়ী 01  

32.  ফােতমা বগম িকসমত আলী জারবাড়ী 01  

33.  তুলা িময়া তাতা িময়া জারবাড়ী 01  

34.  জা া বগম লাবু জারবাড়ী 01  

35.  সােনায়ার মুি  সা ার জারবাড়ী 01  

36.  মেনায়ারা বগম বা ু জারবাড়ী 01  

37.  কমলা আ ার রিশদ িময়া জারবাড়ী 01  

38.  মমতা আ ার সা ার জারবাড়ী 01  

39.  রেমাজ টু  িময়াু  জারবাড়ী 01  

40.  মামুদ আলী টু  িময়াু  জারবাড়ী 01  

41.  হে  িময়া টু  িময়াু  জারবাড়ী 01  

42.  ফজল িময়া ঝ  িময়া জারবাড়ী 01  

43.  কাম ল ইসমাইল জারবাড়ী 01  

44.  পানু আ ার জাগব আলী জারবাড়ী 01  

45.  শলী বওয়া শওকত জারবাড়ী 01  

46.  পারভীন বগম আলমগীর জারবাড়ী 01  

47.  ইমাম জােম মসিজদ জারবাড়ী 01  

48.  ময়পুল হাসান আলী জারবাড়ী 01  

49.   ন  িময়া গতা জারবাড়ী 01  

50.  করী আ ার তা জারবাড়ী 01  

51.  হনুফা কিলম জারবাড়ী 01  

52.  হািসনা বগম ছাইফুল জারবাড়ী 01  

53.  ম আলী টু ু  জারবাড়ী 01  

54.  লাভলী বগম সবুর জারবাড়ী 01  

55.  ইবারণ বওয়া নােদর আলী জারবাড়ী 01  

56.  ফজল িময়া নতু জারবাড়ী 01  

57.  আয়শা বগম মােলক জারবাড়ী 01  

58.  রািজ  সরকার ভুবন ম ল জারবাড়ী 01  

59.  সুখী সরকতর ভুবন ম ল বাংড়া 01  

60.  শাি  রাণী সুধন ম ল বাংড়া 01  
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61.  িশউলী মিজবর বাংড়া 01  

62.  ফালানী শিফক বাংড়া 01  

63.  শফালী বগম বাদল বাংড়া 01  

64.  সুিরয়া বগম শিহদুল বাংড়া 01  

65.  িজরা বগম জা ু বাংড়া 01  

66.  মমতা বগম বাবল ু বাংড়া 01  

67.  গেজ ম ল জীবন ম ল বাংড়া 01  

68.  দুলাল ম ল সুধন বাংড়া 01  

69.  িরনা বগম মজনু িময়া বাংড়া 01  

70.  রািবয়া বগম মনহাজ বাংড়া 01  

71.  নয়ণ িময়া িঝনিঝর বাংড়া 01  

72.  জ রা বগম তনু িময়া বাংড়া 01  

73.  শাি  বগম আিজজ বাংড়া 01  

74.  বানু বগম ফেতত বাংড়া 01  

75.  সােজদা বগম ওয়ােজদ বাংড়া 01  

76.  আেনায়ারা বওয়া  সেমজ ইউসুফ বাংড়া 01  

77.  মেমনা সুলতান বাংড়া 01  

78.  আবুল িময়া ময়নাল বাংড়া 01  

79.  রওশনারা মত হািববৃ  বাংড়া 01  

80.  আিজরন  আজমত আলী বাংড়া 01  

81.  মািহমা বগম সদর িময়া বাংড়া 01  

82.  মােহরা বগম হায়দার বাংড়া 01  

83.  সুিফয়া বগম বলাল বাংড়া 01  

84.  হািলমন ফরহাদ আলী বাংড়া 01  

85.  বগম আসাদ আলী বাংড়া 01  

86.  তামসী বগম হােয়ত আলী বাংড়া 01  

87.  রােকয়া সারহাব বাংড়া 01  

88.  পবান ু বাদশা বাংড়া 01  

89.  তুফানী ছালাম  বাংড়া 01  

90.  সিকনা টা বাংড়া 01  
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91.  হাসনা গজনবী বাংড়া 01  

92.  মু বিছর বাংড়া 01  

93.  তেমজ িময়া ইনু বাংড়া 01  

94.  হনা বগম স িময়াু  বাংড়া 01  

95.  আ  বগমু  আলম বাংড়া 01  

96.  লছুম বগম নতুব আলী বাংড়া 01  

97.  রী মা াব বাংড়া 01  

98.  রািবয়া বওয়া ম ান বাংড়া 01  

99.  আয়শা বওয়া ছিলম বাংড়া 01  

100. রােশদা বগম নয়ন িময়া বাংড়া 01  

101. শহানাজ বগম মজনু বু  ু বাংড়া 01  

102. শফালী রেম বাংড়া 01  

103. আ া রানী রজন ম ল বাংড়া 01  

104. বাসু ম  ম লু  বাংড়া 01  

105. সয়রন বওয়া আঃ খােলক বাংড়া 01  

106. জােমলা  হযরত বাংড়া 01  

107. হায়তন সুবান বাংড়া 01  

108. িস ীক  জাফর বাংড়া 01  

109. শহীদ িরয়াজ বাংড়া 01  

110. হাসু/হািশদা হািকম বাংড়া 01  

111. ফজল িময়া হািকম বাংড়া 01  

112. জাহা ীর িময়া হািকম বাংড়া 01  

113. আেনায়ার অলী মামুদ আলী মামুদ বাংড়া 01  

114. পারভীন মাসেলম/িদ লী বাংড়া 01  

115. জাহা ীর ছামাদ বাংড়া 01  

116. জুেয়ল িময়া ছামাদ বাংড়া 01  

117. চা  িময়াু  রমজান বাংড়া 01  

118. ঠা  িময়া ু  রমজান বাংড়া 01  

119. শিহদ িময়া িসফাত আলী বাংড়া 01  

120. আ াস িময়া িসফাত আলী বাংড়া 01  
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121. শফালী  িনশী বাংড়া 01  

122. ভ ফু  বাংড়া 01  

123. রািদকা উিক  বাংড়া 01  

124. সহাতন আেয়তালী বাংড়া 01  

125. া আমীর আলী বাংড়া 01  

126. চ া বওয়া ফজল বাংড়া 01  

127. িলটন িময়া আবুল াইভার বাংড়া 01  

128. মািনকজান শামছুল বাংড়া 01  

129. পিল আ ার  শাজাহান বাংড়া 01  

130. আলী আজম রিশদ িময়া বাংড়া 01  

131. আেনায়ারা ম ান বাংড়া 01  

132. হাজু রািবয়া  ছামাদ বাংড়া 01  

133. হামজা িময়া আজাহার বাংড়া 01  

134. হা ন রাজ জাফর বাংড়া 01  

135. আজাহার/আয়শা মােলক বাংড়া 01  

136. মন ু বাবুল বাংড়া 01  

137. তারা ভান ু প  ু বাংড়া 01  

138. মাহা দ আলী ফ ক বাংড়া 01  

139. রিশদ িময়া সিলম উি ন বাংড়া 01  

140. জেহর আলী আঃ আলী বাংড়া 01  

141. জ রা সােজ ফিকর বাংড়া 01  

142. তুফান িময়া জােবদ আলী বাংড়া 01  

143. মাবারক আবুল বাংড়া 01  

144. েপ জুলমত আলী বাংড়া 01  

145. লাল বান ু রেমজ আলী বাংড়া 01  

146. জয়তন তেমজ উি ন বাংড়া 01  

147. লাল বান ু বােরক বাংড়া 01  

148. নুফা বগম কিলম উি ন বাংড়া 01  

149. নাজমা আ ার িসি ক থুিপয়া 01  

150. বলাল মিফজ থুিপয়া 01  
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151. সানা বানু বাবল ু থুিপয়া 01  

152. লছুম বা া থুিপয়া 01  

153. মনহাজ সােহব আলী থুিপয়া 01  

154. মায়া রানী নের  ম ল থুিপয়া 01  

155. ফালািন সরকার আরামী থুিপয়া 01  

156. চায়না খুিশ ম ল থুিপয়া 01  

157. ফুরফির রানী আরাধন থুিপয়া 01  

158. সুিখ ফিকর চান থুিপয়া 01  

159. মধু মালা মিত ম ল থুিপয়া 01  

160. জাসনা যতু থুিপয়া 01  

161. ল ী রানী িব  ু থুিপয়া 01  

162. কমলা রানী গাপাল থুিপয়া 01  

163. ভাতী নীড় থুিপয়া 01  

164. িবমলা আন  থুিপয়া 01  

165. খােদজা িব ব থুিপয়া 01  

166. িনলুফা ফজল থুিপয়া 01  

167. কাজলী মিজবর থুিপয়া 01  

168. িরপন বা া থুিপয়া 01  

169. রানু রিব থুিপয়া 01  

170. মিজনা ঠা ু থুিপয়া 01  

171. খােদজা নুর থুিপয়া 01  

172. সারহাব ফজর আলী থুিপয়া 01  

173. আলম িময়া ফজর আলী থুিপয়া 01  

174. বলু িময়া আহা দ আলী থুিপয়া 01  

175. তারা বানু  মদন িময়া থুিপয়া 01  

176. লবু িময়া রিহজ থুিপয়া 01  

177. রা াক  রিহজ থুিপয়া 01  

178. লাল িময়া িরদু িময়া থুিপয়া 01  

179. কমলা িরদু িময়া থুিপয়া 01  

180. ল ী ই া থুিপয়া 01  
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181. িফ জা সকেসদ থুিপয়া 01  

182. আইন উি ন আজমত আলী থুিপয়া 01  

183. আরজু খা দুদু খা থুিপয়া 01  

184. আ া  দুদু খা থুিপয়া 01  

185. গা  িময়াু  ফজল িময়া থুিপয়া 01  

186. সােনায়ার  ফজল িময়া থুিপয়া 01  

187. মেনায়ারা হািবব থুিপয়া 01  

188. আসমা  মিজদ থুিপয়া 01  

189. মাসারফ িপয়ার মু ী থুিপয়া 01  

190. পারভীন সুলতান থুিপয়া 01  

191. রমজান হলই খা থুিপয়া 01  

192. নািছ ফজল থুিপয়া 01  

193. দুদু িময়া রােজ সময়া থুিপয়া 01  

194. ইতন বানু  সেমজ থুিপয়া 01  

195. হািবব ঘটু িময়া থুিপয়া 01  

196. িনহার  আজাহার থুিপয়া 01  

197. ক  দাশীৃ  বাে  ম ল থুিপয়া 01  

198. গন কালই থুিপয়া 01  

199. লাইলী কােদর থুিপয়া 01  

200. জেমলা কিফ থুিপয়া 01  

201. জয়তারা বগম ছু নথেখালা 01  

202. ফিরদা বগম িব ব নথেখালা 01  

203. জ া া রমজান নথেখালা 01  

204. ফুলবানু জ ার নথেখালা 01  

205. হােজরা  মহী উি ন নথেখালা 01  

206. লছুম লব ু নথেখালা 01  

207. রওশনারা আফাজ নথেখালা 01  

208. খােদজা রিহজ উি ন নথেখালা 01  

209. রািজয়া বওয়া মত খাকাৃ  নথেখালা 01  

210. লাকী বগম চাে  নথেখালা 01  
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211. হায়তন  খাকা নথেখালা 01  

212. বানু খাকা নথেখালা 01  

213. িলিপ বলাল নথেখালা 01  

214. মু ী মাবারক নথেখালা 01  

215. সুিরয়া কােশম নথেখালা 01  

216. ছােলহা মজন ু নথেখালা 01  

217. আবুল  খাকা নথেখালা 01  

218. রােসল বলােয়ত নথেখালা 01  

219. শাি  বগম  ইসমাইল নথেখালা 01  

220. সালাম খাকা নথেখালা 01  

221. র খাকা নথেখালা 01  

222. টু  বুড়ীু  আিজজ নথেখালা 01  

223. আফজ কেছর নথেখালা 01  

224. কােশম কেছর নথেখালা 01  

225. সুরমা দেলায়ার নথেখালা 01  

226. জসমীন কিবর নথেখালা 01  

227. আয়ুব কেছর নথেখালা 01  

228. ওয়ােজদ কেছর নথেখালা 01  

229. মৗসুমী মেয়জনামু নথেখালা 01  

230. বাদশা হযরত নথেখালা 01  

231. শবলু হযরত নথেখালা 01  

232. লাভলু হযরত নথেখালা 01  

233. সা াম হযরত নথেখালা 01  

234. রখা বওয়া ফজল নথেখালা 01  

235. বাদশা  দলু নথেখালা 01  

236. কমর দলু নথেখালা 01  

237. তুলা গাতা নথেখালা 01  

238. ছিলম মাদবর গাতা নথেখালা 01  

239. দুলাল মা া নথেখালা 01  

240. হে  ঠা ু নথেখালা 01  
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241. নজ ল ঠা ু নথেখালা 01  

242. ঠা ু গাদু বাবুচ  নথেখালা 01  

243. সালমা  মা ফা নথেখালা 01  

244. দুদজান দুদা নথেখালা 01  

245. িবশা দুদা নথেখালা 01  

246. িম ার সােয়দালী নথেখালা 01  

247. মাতােলব হিববর নথেখালা 01  

248. নাছিরন লু নথেখালা 01  

249. লাকী সু জ নথেখালা 01  

250. পারভীন িসরাজ নথেখালা 01  

251. রােবয়া লব ু নথেখালা 01  

252. নািছমা  িব ব নথেখালা 01  

253. িমলন দলা নথেখালা 01  

254. জােমলা খাকা নথেখালা 01  

255. কালু  হািমদ খা নথেখালা 01  

256. কাজলী ফরহাদ নথেখালা 01  

257. রমজান হািকম খা নথেখালা 01  

258. আনীছ িসকদার নথেখালা 01  

259. হািমদা আলী হােসন নথেখালা 01  

260. দুলন  ঠা ু নথেখালা 01  

261. কালু আহ দ নথেখালা 01  

262. রািহমা আেবদ নথেখালা 01  

263. িফ জা সিলম নথেখালা 01  

264. শাহীন সােহব উি ন নথেখালা 01  

265. কমলা বওয়া মা া নথেখালা 01  

266. সানা খাতুন ঠা ু নথেখালা 01  

267. রানী রইবা নথেখালা 01  

268. ছানু নালু নথেখালা 01  

269. সালাম তমেছর নথেখালা 01  

270. খাকা সনাই নথেখালা 01  

 



ঈদুল আযহা উপলে  িভিজএফ কােডর অ াধীকার তািলকা 
ইউিনয়ন: কািশল                  উপেজলা: বাসাইল                   জলা: টা াইল।  
                                                    তািরখ: 07-10-2013 
. নং নাম িপত/ ামীর নাম াম ওয়াড নং ম ব  

271. িব বগম শওকত নথেখালা 01  

272. রওশন সালাম নথেখালা 01  

273. কিহনুর আলমগীর নথেখালা 01  

274. নবু িময়া ইয়াদআলী নথেখালা 01  

275. সুিফয়া নূরেমাহা দ নথেখালা 01  

276. সােহরা সা ার নথেখালা 01  

277. িনলুপা শিহদ নথেখালা 01  

278. রন ু মহন ম ল বাংড়া 01  

279. জ রা বওয়া বােকজ বাংড়া 01  

280. শরবান ু হােসন বাংড়া 01  

281. নািসমা খস  মামন বাংড়া 01  

282. ছােহরা কটুম বাংড়া 01  

283. জামাল হযরত থুিপয়া 01  

284. দুলাল বলাল নথেখালা 01  

285. হািনফা আঃ আলী নথেখালা 01  
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286. েবল  মত িগয়াসৃ  দাপনােজাড় 02  

287. রেয়ল মত িগয়াসৃ  দাপনােজাড় 02  

288. আওয়াল মত িগয়াসৃ  দাপনােজাড় 02  

289. মািনক মত রা াকৃ  দাপনােজাড় 02  

290. খছানা মত িগয়াসৃ  দাপনােজাড় 02  

291. আ াস মত গফুরৃ  দাপনােজাড় 02  

292. রফখা মত জালালৃ  দাপনােজাড় 02  

293. কিহনুর মত জালালৃ  দাপনােজাড় 02  

294. সােলমান মত গফুরৃ  দাপনােজাড় 02  

295. আলামাছ মত গফুরৃ  দাপনােজাড় 02  

296. জাৎ া মত জালালৃ  দাপনােজাড় 02  

297. কামাল মত নূর হােসনৃ  দাপনােজাড় 02  

298. আতদাহার মত নূর হােসনৃ  দাপনােজাড় 02  

299. লাবু মত জালালৃ  দাপনােজাড় 02  

300. বাবর মুি  মত ওমর ফা কৃ  দাপনােজাড় 02  

301. ফা ক লবু িময়া দাপনােজাড় 02  

302. আেনায়ার মত নূর হােসনৃ  দাপনােজাড় 02  

303. সােদক আতাহার দাপনােজাড় 02  

304. িবলাতন মত হািলমৃ  দাপনােজাড় 02  

305. রেবকা মত হািলমৃ  দাপনােজাড় 02  

306. শাহালম মত দলুয়ারৃ  দাপনােজাড় 02  

307. বাবর মত আবুবকরৃ  দাপনােজাড় 02  

308. রােশদ মত আবুবকরৃ  দাপনােজাড় 02  

309. জহা মত আবুবকরৃ  দাপনােজাড় 02  

310. রেয়ল মিজবর দাপনােজাড় 02  

311. রিফক মত আেছরৃ  দাপনােজাড় 02  

312. আনু সমেশর দাপনােজাড় 02  

313. খাকন বাদশা দাপনােজাড় 02  

314. আরজ ু মত আ লৃ ু  দাপনােজাড় 02  

315. শাজাহান মত আ লৃ ু  দাপনােজাড় 02  
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316. দয় কিহনুর দাপনােজাড় 02  

317. িবলাতন মত কিলম উি নৃ  দাপনােজাড় 02  

318. কিরম মত কিলৃ ম উি ন দাপনােজাড় 02  

319. িসরাজ মত আ র হকৃ ু  দাপনােজাড় 02  

320. মে ল মত আনেছরৃ  দাপনােজাড় 02  

321. ই াহীম জালাল দাপনােজাড় 02  

322. িসি ক মত রহম আলীৃ  দাপনােজাড় 02  

323. রিফক িসি ক দাপনােজাড় 02  

324. আজাহার মত আবুলৃ  দাপনােজাড় 02  

325. জাহানারা মত িহরাৃ  দাপনােজাড় 02  

326. হযরত মৃত আ ল হকু  দাপনােজাড় 02  

327. আকবর মে ল দাপনােজাড় 02  

328. আয়না খাতুন মত আবুল হকৃ  দাপনােজাড় 02  

329. শিরফ সুেমজ দাপনােজাড় 02  

330. কািজম মত আফাজৃ  দাপনােজাড় 02  

331. ঈমান মত ক সৃ ু  দাপনােজাড় 02  

332. ছবুর মত আমজাতৃ  দাপনােজাড় 02  

333. কামাল রাজ ু দাপনােজাড় 02  

334. আকবর মিনর দাপনােজাড় 02  

335. শাজাহান মত রিহজ উি নৃ  দাপনােজাড় 02  

336. জেবদা মত রিহজ উি নৃ  দাপনােজাড় 02  

337. মজনু িময়া হািকম উি ন দাপনােজাড় 02  

338. েবল আলী আজম দাপনােজাড় 02  

339. জাবােয়র  আলী হােসন দাপনােজাড় 02  

340. সাখাওয়াত রমজান আলী দাপনােজাড় 02  

341. সািফ মত বদর উি নৃ  দাপনােজাড় 02  

342. মািফ মৃত বদর উি ন দাপনােজাড় 02  

343. রা াক মত হািমদৃ  দাপনােজাড় 02  

344. কমলা মত ক সৃ ু  দাপনােজাড় 02  

345. রাজালী তাজউি ন দাপনােজাড় 02  
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346. কিলম মত নূর হােসনৃ  দাপনােজাড় 02  

347. সামছু মত নূর হােসনৃ  দাপনােজাড় 02  

348. আজাহার মত আবু নািছরৃ  দাপনােজাড় 02  

349. জিরন শাজাহান দাপনােজাড় 02  

350. বাদল তবল দাপনােজাড় 02  

351. আলামীন আজম দাপনােজাড় 02  

352. আজম মত জিললৃ  দাপনােজাড় 02  

353. িসি ক মত জিললৃ  দাপনােজাড় 02  

354. িসরাজ জয়নাল দাপনােজাড় 02  

355. জয়নাল মত ওয়াদ মুিৃ  দাপনােজাড় 02  

356. মুসা মুকেলস দাপনােজাড় 02  

357. মুকেলস মত নদু িময়াৃ  দাপনােজাড় 02  

358. মুংলা মত নদ িমৃ ৃ য়া দাপনােজাড় 02  

359. মামন মংলা দাপনােজাড় 02  

360. সূয মত জিললৃ  দাপনােজাড় 02  

361. জাহা ীর বু  িময়াু  দাপনােজাড় 02  

362. মজন ু মত বা  িময়াৃ ু  দাপনােজাড় 02  

363. আবুল জমু দাপনােজাড় 02  

364. দুলা মত হাসনৃ  দাপনােজাড় 02  

365. িমলন িব াল দাপনােজাড় 02  

366. লিতফ সািফল দাপনােজাড় 02  

367. আলতু মত মন িময়াৃ ৃ  দাপনােজাড় 02  

368. দলু মত র মাহমুদৃ  দাপনােজাড় 02  

369. রতন শাহালম দাপনােজাড় 02  

370. রাি  মািনক দাপনােজাড় 02  

371. জয়নব নসা আবুল হােসন দাপনােজাড় 02  

372. পারিভন নজ ল দাপনােজাড় 02  

373. জ ল রাজালী দাপনােজাড় 02  

374. শাহাদত কাঠু দাপনােজাড় 02  

375. ছােনায়ার সামছু দাপনােজাড় 02  
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376. মুনা  গটু দাপনােজাড় 02  

377. তারার িময়া দুদু িময়া দাপনােজাড় 02  

378. ফরেদৗস মত রিশদ খাৃ  দাপনােজাড় 02  

379. মা ফা তারা িময়া দাপনােজাড় 02  

380. িছ  বাবাু  মত দানু িময়াৃ  দাপনােজাড় 02  

381.  িপ ু আবুবকর দাপনােজাড় 02  

382. চান বু  মত হাইদার আলীৃ  দাপনােজাড় 02  

383. লাবনী িমটন দাপনােজাড় 02  

384. রিবউল পরেদৗস দাপনােজাড় 02  

385. ইরান িবশা দাপনােজাড় 02  

386. তাতা মত মানা সাধুৃ  দাপনােজাড় 02  

387. মা ান িবশা দাপনােজাড় 02  

388. হািবজুর মত মাজা ফরৃ  দাপনােজাড় 02  

389. আেলক চান মত হােসন আলীৃ  দাপনােজাড় 02  

390. বািশ মত হােসন আলীৃ  দাপনােজাড় 02  

391. সুজাত আলী আহা দ আলী দাপনােজাড় 02  

392. হািকম সুজাত আলী দাপনােজাড় 02  

393. লাকমান সাজাত আলী দাপনােজাড় 02  

394. ফজলুর রাহমান আিল মামুদ দাপনােজাড় 02  

395. মু ক চানু  ফজলুল হক দাপনােজাড় 02  

396. সিলম ছবুর িময়া দাপনােজাড় 02  

397. জামান দুলাল িময়া দাপনােজাড় 02  

398. কামাল  হািববুর রহমান দাপনােজাড় 02  

399. একা র আঃ রহমান দাপনােজাড় 02  

400. শা  িময়া আঃ রহমান দাপনােজাড় 02  

401. ইয়ািমন আজমত আরী দাপনােজাড় 02  

402. রমজান নজর আলী দাপনােজাড় 02  

403. ফিজলা মত জালালৃ  দাপনােজাড় 02  

404. সানা বানু মত সােহব আলীৃ  দাপনােজাড় 02  

405. আিছয়া মত জিললৃ  দাপনােজাড় 02  
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406. িবজু িময়া বা  ু িময়া দাপনােজাড় 02  

407. আেরজ আলী নুর আলী দাপনােজাড় 02  

408. িছ  ু িময়া তুব আলী দাপনােজাড় 02  

409. রিফক িময়া তুব আলী দাপনােজাড় 02  

410. সােহল িময়া আেরজ আলী দাপনােজাড় 02  

411. আনছার আলী মত িবশা িময়াৃ  দাপনােজাড় 02  

412. রিফউল জয়নাল িময়া দাপনােজাড় 02  

413. ফিরদ িময়া বাদল িময়া দাপনােজাড় 02  

414. আলম মত মাখন িময়াৃ  দাপনােজাড় 02  

415. মিনর বাদল িময়া দাপনােজাড় 02  

416. আলমগীর মত মিফজ খানৃ  দাপনােজাড় 02  

417. পন খান মত মিফজ খানৃ  দাপনােজাড় 02  

418. সিলম খান মত মিফজ খানৃ  দাপনােজাড় 02  

419. হািমদ আলাল উি ন দাপনােজাড় 02  

420. কাম ল মত সােয়জ উি নৃ  দাপনােজাড় 02  

421. মু র মত সােয়জ উি নৃ  দাপনােজাড় 02  

422. সুলতানা হািকম দাপনােজাড় 02  

423. িবনা কিরম দাপনােজাড় 02  

424. িব াল িময়া মত নু ল হকৃ  দাপনােজাড় 02  

425. হজরত আলী মত নু ল হকৃ  দাপনােজাড় 02  

426. আেনায়ার সেমজ উি ন দাপনােজাড় 02  

427. আঃ মেলক মায়াে ম হােসন দাপনােজাড় 02  

428. দয় আঃ মা ান দাপনােজাড় 02  

429. আিমনুল আঃ বােরক দাপনােজাড় 02  

430. কািকল মত নু ল হকৃ  দাপনােজাড় 02  

431. আজাদ মত তজালীৃ  দাপনােজাড় 02  

432. ছুরয়া টু দাপনােজাড় 02  

433. আসাদ িরয়াকত আরী দাপনােজাড় 02  

434. মােজদা লিতফ দাপনােজাড় 02  

435. শাজাহান িসরাজ দাপনােজাড় 02  
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436. িলয়াকত দুদু িময়া দাপনােজাড় 02  

437. আসাদ িলয়াকত দাপনােজাড় 02  

438. িমনা বগম িশসা খা দাপনােজাড় 02  

439. িবশা িময়া মুতু িময়া দাপনােজাড় 02  

440. তারা বান ু মা ান দাপনােজাড় 02  

441. মেহর িময়া আজাহার দাপনােজাড় 02  

442. আকবর আলী সুেমজ দাপনােজাড় 02  

443. আলমগীর আকবর দাপনােজাড় 02  

444. ফরেদৗস মত রিশদ খাৃ  দাপনােজাড় 02  

445. িসি ক িময়া মত রিশদ খাৃ  দাপনােজাড় 02  

446. চা া লাল খা দাপনােজাড় 02  

447. নুরা িময়া িততু খা দাপনােজাড় 02  

448. পবা খা মত ধানুৃ  দাপনােজাড় 02  

449. িম জু িময়া িব  িময়া দাপনােজাড় 02  

450. জয়তন বগম নজফত দাপনােজাড় 02  

451. মানসুর িবষা িময়া দাপনােজাড় 02  

452. জাহা ীর আকবর দাপনােজাড় 02  

453. মরী বগম শাহজাদা দাপনােজাড় 02  

454. মাঃ নািছর আঃ রিশদ দাপনােজাড় 02  

455. মিন বগম িরয়াকত দাপনােজাড় 02  

456. মা ান িময়া িপতা দাপনােজাড় 02  

457. শািহনা বগম হজ পাগলা দাপনােজাড় 02  

458. মিজনা বগম তারা িময়া দাপনােজাড় 02  

459. িমনা বগম আজাহার দাপনােজাড় 02  

460. সােজদা বগম হরমুজ আলী দাপনােজাড় 02  

461. হাসনা বগম সুলতান দাপনােজাড় 02  

462.  বু র শা রী  দাপনােজাড় 02  

463. আঃ কিরম ফেয়জ উি ন দাপনােজাড় 02  

464. ওয়ােরজ িময়া  দাপনােজাড় 02  

465. কাজী উি ন এর ী  দাপনােজাড় 02  
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466. রােসল শাজাহান দাপনােজাড় 02  

467. ফা ক মত ফালু িময়াৃ  দাপনােজাড় 02  

468. ছানু মত রৃ  দাপনােজাড় 02  

469. ইসমাইল তাজ উি ন দাপনােজাড় 02  

470. মািনক তাজ উি ন দাপনােজাড় 02  

471. লুৎফর ফজল হক দাপনােজাড় 02  

472. নবীনুর ফজল হক দাপনােজাড় 02  

473. ফজলুল হক  দাপনােজাড় 02  

474. সিলম মত নুর হােসনৃ  দাপনােজাড় 02  

475. ফজ ু তাজউি ন দাপনােজাড় 02  
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476. ইি স ইয়ািসন কামু য়া 03  

477. সু রী গপুর কামু য়া 03  

478. ব াল কািজমউি ন কামু য়া 03  

479. জমেসর কািজমউি ন কামু য়া 03  

480. ফিরদা মা ান কামু য়া 03  

481. জাহা ীর নুর িময়া কামু য়া 03  

482. আ ার িরয়াজ কামু য়া 03  

483. আউয়াল কিরম কামু য়া 03  

484. িমলন সা ার কামু য়া 03  

485. রেমছা সােহব আলী কামু য়া 03  

486. হােবল তইম উি ন কামু য়া 03  

487. জািকর আ ার কামু য়া 03  

488. সুিফয়া সােদক কামু য়া 03  

489.  নািছর সােদক কামু য়া 03  

490. দুলাল মিত কামু য়া 03  

491. মেয়জ র মামুদ কামু য়া 03  

492. জালু নবাব আলী কামু য়া 03  

493.  আছর আলী সুিন কামু য়া 03  

494. নূরনবী খঃ হা ন কামু য়া 03  

495. সবুজ সানা িময়া কামু য়া 03  

496. িসি ক মুি  নােয়ব আলী কামু য়া 03  

497. মেনায়ার জেয়ন উি ন কামু য়া 03  

498. সােহরা আবু সাইদ কামু য়া 03  

499. িনলু িযয়ারত কামু য়া 03  

500. হােসম লুৎফর কামু য়া 03  

501. হািনফ রিশদ কামু য়া 03  

502. আবুল সাবান পিকর কামু য়া 03  

503. হনুফা চা  ু কামু য়া 03  

504. রতন িমনু কামু য়া 03  

505. শিরফুল ওয়ােজদ কামু য়া 03  
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506. লালচান আিজম উি ন  কামু য়া 03  

507. আলম গপুর কামু য়া 03  

508. জিহর খারেশদ কামু য়া 03  

509. সিজব দলা কামু য়া 03  

510. খাশনবী ওয়ােজদ কামু য়া 03  

511. সতু িহকমত কামু য়া 03  

512. নুর ইসলাম দুলাল কামু য়া 03  

513. আিজবর ভালা কামু য়া 03  

514. লাবান নু  কামু য়া 03  

515. কাম ল খােলক কামু য়া 03  

516. শােহল গফুর কামু য়া 03  

517. আিরফ আলী আজম কামু য়া 03  

518. বাবুল দাউদ খান কামু য়া 03  

519. সাইফুল আবুল হােসন কামু য়া 03  

520. আকাশ খশ  কামু য়া 03  

521. ইমন উি স কামু য়া 03  

522. বাছাতন সালাম কামু য়া 03  

523. বাদশা মাশারফ কামু য়া 03  

524. সাগর খিলল কামু য়া 03  

525. মােলক হােসন কামু য়া 03  

526. সাগরী বগম জেজ ইনসান কামু য়া 03  

527. নুরজাহান র কামু য়া 03  

528. নজ ল বােরক কামু য়া 03  

529. বােরক জিসমউি ন কামু য়া 03  

530. আলািমন শওকত কামু য়া 03  

531. িজ া সারহাব কামু য়া 03  

532. িরপন শাজাহান কামু য়া 03  

533. িফেরাজা তাজ ু কামু য়া 03  

534. খঃ আকতার খঃ রাজ ু কামু য়া 03  

535. চায়না দইলা কামু য়া 03  
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536. আিনস  িমলন কামু য়া 03  

537. মিজনা আজাহার কামু য়া 03  

538. শিরফ নানী পালিক কামু য়া 03  

539. হিব মু র মামুদ কামু য়া 03  

540. জাহা ীর আসর উি ন কামু য়া 03  

541. রওশনারা কাউসার কামু য়া 03  

542. রংমালা জেজ আজাহার কামু য়া 03  

543. টু লালিময়া কামু য়া 03  

544. চা া সাহাগী কামু য়া 03  

545. জুরান হােলম কামু য়া 03  

546. আবুল জ ার আলী দউলী 03  

547. মুসেলম খারেশদ দউলী 03  

548. জালমামুেদর বউ জাল মামুদ দউলী 03  

549. আলী আকবর দুখু ম ল দউলী 03  

550. আেনায়ার আঃ রহমান দউলী 03  

551. মােলক চান মাহমুদ দউলী 03  

552. শামছুল  মামেরজ  দউলী 03  

553. মােজদা রাজ ু দউলী 03  

554. সােমেজর বউ সােমজ দউলী 03  

555. আশরাফ চান মামুদ দউলী 03  

556. নােল গিন দউলী 03  

557. আ াহু  খশ  দউলী 03  

558. আকবর বাদশাহ  আমজাদ দউলী 03  

559. িলটন আকবর বাদশা দউলী 03  

560. রােবল শাহালম দউলী 03  

561. মমতা হিববর দউলী 03  

562. আবু ব র আ াজ দউলী 03  

563. রানু বাবুল দউলী 03  

564. িলটন নয়ন দউলী 03  

565. হােসন হলাল দউলী 03  
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566. হনুফা হােসন দউলী 03  

567. দুধজান ব াল দউলী 03  

568. রানী দলুয়ার দউলী 03  

569. সািপয়া কালু দউলী 03  

570. শিরফ খশ  দউলী 03  

571. রািজনা সােমজ দউলী 03  

572. সানা খাতু রিহম উি ন দউলী 03  

573. ক সু আনেছর আিমর দউলী 03  

574. মহন আিমর দউলী 03  

575. আিমর আছর উি ন দউলী 03  

576. মিফজ অ তা দউলী 03  

577. রিফক হােফজ দউলী 03  

578. আবুল মিতয়ার রহমান দউলী 03  

579. হাইতন নছা হলাল দউলী 03  

580. ময়নাল আহম দউলী 03  

581. বােছদ আলী আছর উি ন দউলী 03  

582. অজুফা  অ তা দউলী 03  

583. িলিপ অ তা দউলী 03  

584. বারন বাদশা দউলী 03  

585. মিজনা আ ার দউলী 03  

586. টু জগা দউলী 03  

587. খঃ সািফ সুেরাজ দউলী 03  

588. সানা খাতু কিছম  দউলী 03  

589. লাল বান ু ফজল দউলী 03  

590. হােসন আহা দ দউলী 03  

591. জাহ ীর আহা দ দউলী 03  

592. কালু িময়া আহা দ দউলী 03  

593. নহর আহা দ দউলী 03  

594. সামেসর গিণ দউলী 03  

595. আজম কালু দউলী 03  
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596. সামাদ  মেয়জ দউলী 03  

597. বাবল ু সাগর দউলী 03  

598. শ লু আহা দ দউলী 03  

599. রািকয়া লাল িময়া দউলী 03  

600. ফ ক র মাহমুদ দউলী 03  

601. আলীম হািলম দউলী 03  

602. মােলক রিশদ দউলী 03  

603. মাহমুদুল হাসান িদদা ল দউলী 03  

604. রািকব রাকন দউলী 03  

605. হািসব রাকন দউলী 03  

606. জািকর রাকন দউলী 03  

607. মাশািহদ রাকনউ ামন দউলী 03  

608. মামুন সিলম দউলী 03  

609. চয়না ছাইফুল দউলী 03  

610. ফুলভানু িসি ক দউলী 03  

611. আেমনা সু দউলী 03  

612. কেছর আিছর উি ন দউলী 03  

613. বাদল লিতফ দউলী 03  

614. ফজলু আনেসর দউলী 03  

615. জায়দা সানা িময়া দউলী 03  

616. মেনায়ারা িরিশদ দউলী 03  

617. সুভা তুলা দউলী 03  

618. আলী হােসন আঃ রহমান দউলী 03  

619. সু মার আ তা দউলী 03  

620. ননী নজ ল দউলী 03  

621. চানী নাগর আলী দউলী 03  

622. সুিম দেলায়ার দউলী 03  

623. রিহম আলাউি ন দউলী 03  

624. আকবর খশ  দউলী 03  

625. খস  আ তা দউলী 03  
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626. রািকয়া আকবর দউলী 03  

627. নুরী তারা িময়া দউলী 03  

628. া ইি স দউলী 03  

629. মিজনা আিরফ দউলী 03  

630. রািজনা অ তা দউলী 03  

631. সল ু রউফ দউলী 03  

632. জামাল আমজাত দউলী 03  

633. সিলম নু  দউলী 03  

634. িরতা জাহা ীর দউলী 03  

635. জাসনা ছােনায়ার দউলী 03  

636. িসমা আিমনুল দউলী 03  

637. বিব আিনছ দউলী 03  

638. িলিল আঃ রউফ দউলী 03  

639. নু  মাকেছদ দউলী 03  

640. রােসল আজমত দউলী 03  

641. আিজরন রান দউলী 03  

642. া ইি স দউলী 03  

643. মিজনা আিরফ দউলী 03  

644. জালাল আমজাদ দউলী 03  

645. শামসুল লাল মামুদ দউলী 03  

646. িসমা আিমনুল দউলী 03  

647. ফ ক র মামুদ দউলী 03  

648. আিলম হািলম দউলী 03  

649. সােহব আলী মিজদ দউলী 03  

650. শািহন িময়াচান দউলী 03  

651. মাহমুদুল হাসান িদদা ল দউলী 03  

652. রািকব রাকন দউলী 03  

653. হািসব িদদা ল  দউলী 03  

654. জািকর রাকন দউলী 03  

655. তপ ু সিলম দউলী 03  

 



ঈদুল আযহা উপলে  িভিজএফ কােডর অ াধীকার তািলকা 
ইউিনয়ন: কািশল                  উপেজলা: বাসাইল                   জলা: টা াইল।  
                                                    তািরখ: 07-10-2013 
. নং নাম িপত/ ামীর নাম াম ওয়াড নং ম ব  

656. মাশািহদ রাকনউ ামান দউলী 03  

657. মামুন সিলম দউলী 03  

658. চায়না সাইফুল দউলী 03  

659. ফুলবানু িছি ক দউলী 03  

660. আেমনা ক সু দউলী 03  

661. কেছর আিছর উি ন দউলী 03  

662. াধীন তুলা দউলী 03  

663. বাদল  লিতফ দউলী 03  

664. লাল িময়া বাজা দউলী 03  

665. ফজলু আনেছর দউলী 03  

666. জায়দা সনা িময়া দউলী 03  

667. মেনায়ারা রিশদ দউলী 03  

668. িবনা আ ার বজলুর রহমান দউলী 03  

669. রা াক  দউলী 03  

670. হািববুর খঃ ছালাম দউলী 03  

671. না আ ার ছালাম দউলী 03  

672. মিজনা বগম হািবব দউলী 03  

673. জাহ ীর লবু িময়া দউলী 03  

674. শফালী জাহা ীর দউলী 03  

675. ছােলহা বগম  গালাম মা ফা দউলী 03  

676. পােয়ল আলম দউলী 03  

677. জিত সাখওয়াৎ দউলী 03  

678. আেমনা ওয়ােহদ আলী দউলী 03  

679. জ রা বগম ইউসুফ খান দউলী 03  

680. সাখাওয়াৎ খঃ ছবুর িময়া দউলী 03  

681. জ ল রিফক িময়া দউলী 03  

682. রিফ ল খুচ  িময়া দউলী 03  

683. সুরাইয়া আঃ কিছ দউলী 03  

684. সািহদা খঃ গালাম দউলী 03  

685. আঃ আলী ওয়ােহদ দউলী 03  
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686. মুনসুর আলী সবুর দউলী 03  

687. রানা রা াক দউলী 03  

688. সুলতানা লাল িময়া দউলী 03  

689. আফেরাজা আলীম দউলী 03  

690. সািথ বগম লাল িময়া দউলী 03  

691. সুলতান রা াক দউলী 03  

692. সুমন সুলতান দউলী 03  

693. সােনায়ার  সােদক দউলী 03  

694. মিনর হােসন আঃ কােশম দউলী 03  

695. মৗ বগম নুর ইসলাম দউলী 03  

696. জায়দা মািনক  দউলী 03  

697. জািকর শাজাহান দউলী 03  

698. নাজমা সািকম দউলী 03  

699. ব ল জেবদালী দউলী 03  

700. বােছদ িসকদার পে  দউলী 03  

701. নুরজাহান এসহাক দউলী 03  

702. দর বা হায়দার দউলী 03  

703. হািনফ কােদর দউলী 03  

704. েবল মাসেলম দউলী 03  

705. পারিভন ছামাদ দউলী 03  

706. আিজজুল ওয়ােহদ দউলী 03  

707. শািহন শাভা দউলী 03  

708. শিরফ শাভা দউলী 03  

709. আিজজুল ওয়ােহদ দউলী 03  

710. লাল িময়া গমুর দউলী 03  

711. রািবয়া হািমদ দউলী 03  

712. িহিকম হােফজ সরকার দউলী 03  

713. সুমাইয়া রিফ ল দউলী 03  

714. সািনয়া রাজ ু দউলী 03  

715. কমলা ইদু িময়া দউলী 03  
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716. িলিল ভালা কামু য়া 03  

717. আলািমন লবু িময়া কামু য়া 03  

718. আফেরাজা আলী কামু য়া 03  

719. আ ার িরয়াজ কামু য়া 03  

720. মিফজ লুৎফর কামু য়া 03  

721. িজ ু মিজবর কামু য়া 03  

722. ঝরনা মুনসুর কামু য়া 03  

723. সািহদা আিমনুল কামু য়া 03  

724. সুমন বােছদ িশকদার কামু য়া 03  

725. রাকছানা রিব কামু য়া 03  

726. হলু নজ ল কামু য়া 03  

727. র া নুরজাহান কামু য়া 03  

728. জািকয়া আিজজুল কামু য়া 03  

729. আলী আহাে দ বাবুর কামু য়া 03  

730. ব াল আ লু কামু য়া 03  

731. নািছমা বােরক কামু য়া 03  

732. মেহদী ওয়ােরস কামু য়া 03  

733. িনয়ামত সাবাহান কামু য়া 03  

734. শিলনা মিত দউলী 03  

735. সু নবাব আলী দউলী 03  

736. আিজরন রান আলী দউলী 03  

737. ঘাতু  দউলী 03  

738. নুির তারা িময়া দউলী 03  

739. া ইি স দউলী 03  

740. মিজনা আিরফ দউলী 03  

741. রািজনা অ তা দউলী 03  

742. সল ু আমজাদ দউলী 03  

743. জামাল  দউলী 03  

744. সিলম নু  দউলী 03  

745. িরতা জাহা ীর দউলী 03  
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746. জাসনা ছােনায়ার দউলী 03  

747. বিব আিনস দউলী 03  

748. আলী হােসন আিমনুল দউলী 03  

749. িসমা  আিমনুল দউলী 03  

750. শামছুল অ তা দউলী 03  

751. নু  মাকেছদ দউলী 03  

752. চা া সাহাগী দউলী 03  
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753.  মেয়ন হােব ব াপাির বাথুলী সাদী 04  

754.  রাহাতন হােব ব াপাির বাথুলী সাদী 04  

755.  মােলক আিজম বাথুলী সাদী 04  

756.  িকতাব  আলী গামর আলী বাথুলী সাদী 04  

757.  ওমরছানী মিত বাথুলী সাদী 04  

758.  কিরমন মকবুল িময়া বাথুলী সাদী 04  

759.  ছামসুল হােছন আলী বাথুলী সাদী 04  

760.  মাহা দ উ প আলীু  বাথুলী সাদী 04  

761.  ব লা আিজম বাথুলী সাদী 04  

762.  মমতা িময়াচান বাথুলী সাদী 04  

763.  আলমগীর কািজম উি ন বাথুলী সাদী 04  

764.  আিজজ পেলা িময়া বাথুলী সাদী 04  

765.  মিজবর পেলা িময়া বাথুলী সাদী 04  

766.  আছরব বাহাদুর বাথুলী সাদী 04  

767.  এলাহী রাজু বয়ািত বাথুলী সাদী 04  

768.  আজমত ইটা ব াপাির বাথুলী সাদী 04  

769.  সুজন আজমত বাথুলী সাদী 04  

770.  সুমন ইউসুফ আলী বাথুলী সাদী 04  

771.  সু রা আবুল মুি  বাথুলী সাদী 04  

772.  শরেবশ আবুল মুি  বাথুলী সাদী 04  

773.  শািহনা শামসুল বাথুলী সাদী 04  

774.  তােহর দুঃখী িময়া বাথুলী সাদী 04  

775.  আ লু দুঃখী িময়া বাথুলী সাদী 04  

776.  রিব  কিছম উি ন বাথুলী সাদী 04  

777.  হােসম নদার আলী বাথুলী সাদী 04  

778.  িম ু আিনছুর বাথুলী সাদী 04  

779.  সুেলমান জ র আলী বাথুলী সাদী 04  

780.  খরকী আিনছুর রহমান বাথুলী সাদী 04  

781.  আিলেমর মা ফ ক বাথুলী সাদী 04  

782.  িজবন মাজম আলী বাথুলী সাদী 04  
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783.  ফ ক ফজল বাথুলী সাদী 04  

784.  ময়নাল রাজ ু বাথুলী সাদী 04  

785.  আয়নাল রাজ ু বাথুলী সাদী 04  

786.  নালু  তাইজ উি ন বাথুলী সাদী 04  

787.  ছাবান িহসা িময়া বাথুলী সাদী 04  

788.  ছালাম  আয়মু াহ বাথুলী সাদী 04  

789.  হািনফ ছালাম বাথুলী সাদী 04  

790.  জিল পু  বাথুলী সাদী 04  

791.  টু ু  তােলব আলী বাথুলী সাদী 04  

792.  পং  গফুর বাথুলী সাদী 04  

793.  রখা  ওয়ােরছ বাথুলী সাদী 04  

794.  টু হােসন আলী বাথুলী সাদী 04  

795.  রব ু মাকেছদ আলী বাথুলী সাদী 04  

796.  নু  মাকেছদ আলী বাথুলী সাদী 04  

797.  ফিরদা  রব ু বাথুলী সাদী 04  

798.  খরসু মুেনা িময়া বাথুলী সাদী 04  

799.  হািমদা শরেবশ বাথুলী সাদী 04  

800.  আিরফ পাগলা ঠা  িময়াু  বাথুলী সাদী 04  

801.  জ  ঠা  িময়াু  বাথুলী সাদী 04  

802.  বাছাতন গাজী ব াপাির বাথুলী সাদী 04  

803.  তােরক  ম  িময়াু  বাথুলী সাদী 04  

804.  উমর  জালাল বাথুলী সাদী 04  

805.  জালােলর মা তারাব আলী বাথুলী সাদী 04  

806.  আসক আলী হােসম আলী বাথুলী সাদী 04  

807.  হােসেমর ী হােসম আলী বাথুলী সাদী 04  

808.  লা ার মা নােদা বাথুলী সাদী 04  

809.  িহকমত তারা বাথুলী সাদী 04  

810.  তু  তারা বাথুলী সাদী 04  

811.  উ ল তারা বাথুলী সাদী 04  

812.  লব ু দুঃখী মাহমুদ বাথুলী সাদী 04  
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813.  কালু  দিবর উি ন বাথুলী সাদী 04  

814.  নায়াই (বাদশা) দিবর উি ন বাথুলী সাদী 04  

815.  খারেশেদর বান মােলক বাথুলী সাদী 04  

816.  নােল গফুর আলী বাথুলী সাদী 04  

817.  কমলা আে ল বাথুলী সাদী 04  

818.  নজ ল মতৃ বাথুলী সাদী 04  

819.  বাবু মত নােলৃ  বাথুলী সাদী 04  

820.  জয়নাল  বাথুলী সাদী 04  

821.  বাদশা রবান আলী বাথুলী সাদী 04  

822.  এরশােদর মা  হােসন আলী বাথুলী সাদী 04  

823.  আবুল িময়া নাইদা বাথুলী সাদী 04  

824.  হােসন আলী নাইদা বাথুলী সাদী 04  

825.  আজাহার বাচা বাথুলী সাদী 04  

826.  আজাহােরর মা  বাচা বাথুলী সাদী 04  

827.  শিহেদর মা  কালাম বাথুলী সাদী 04  

828.  িকসমত শর আলী বাথুলী সাদী 04  

829.  সিলম  মনসুর বাথুলী সাদী 04  

830.  পাড়া  সদর আলী বাথুলী সাদী 04  

831.  রনু  মেহজ উি ন বাথুলী সাদী 04  

832.  িম ু মেহজ উি ন বাথুলী সাদী 04  

833.  শিফক  কিরম বাথুলী সাদী 04  

834.  েবল হে  বাথুলী সাদী 04  

835.  আিমর হামজা ফ ক বাথুলী সাদী 04  

836.  হােসন িব াল বাথুলী সাদী 04  

837.  আেরেছর নানী িসকদার বাড়ী বাথুলী সাদী 04  

838.  আবু  িবশা বাথুলী সাদী 04  

839.  িবশা িহসা বাথুলী সাদী 04  

840.  জনু  ছেবদ আলী বাথুলী সাদী 04  

841.  সােহল কইছা বাথুলী সাদী 04  

842.  লাকমান দােনজ বাথুলী সাদী 04  
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843.  লাকমান িরয়াজ বাথুলী সাদী 04  

844.  মাজা ই ছ আলী বাথুলী সাদী 04  

845.  জগা রকমান বাথুলী সাদী 04  

846.  ওয়ােজদ পল ু বাথুলী সাদী 04  

847.  জালু নালু বাথুলী সাদী 04  

848.  নাইলা জালু বাথুলী সাদী 04  

849.  জবা সু জ আলী বাথুলী সাদী 04  

850.  ত র বান জালাল বাথুলী সাদী 04  

851.  ওহাব নদের আলী বাথুলী সাদী 04  

852.  ছাইদ নদার আলী বাথুলী সাদী 04  

853.  বাবল ু দালা বাথুলী সাদী 04  

854.  চান িময়া কালু ব াপাির বাথুলী সাদী 04  

855.  তাফা ল িরয়াজ বাথুলী সাদী 04  

856.  আসক আলী সমেসর বাথুলী সাদী 04  

857.  ফিজআর মা  আিজজুল বাথুলী সাদী 04  

858.  আবুল  বাথুলী সাদী 04  

859.  আিজজুেলর বান  বাথুলী সাদী 04  

860.  কালু ছামসুল বাথুলী সাদী 04  

861.  আনজু  মা ার বাথুলী সাদী 04  

862.  রােকয়া মা ার বাথুলী সাদী 04  

863.  আনু মা ার বাথুলী সাদী 04  

864.  আজমত ডলার বাথুলী সাদী 04  

865.  সাইর উি ন সুেমশ বাথুলী সাদী 04  

866.  ছালাম সুেমশ বাথুলী সাদী 04  

867.  কালু (বাব) ছমুর উি ন বাথুলী সাদী 04  

868.  গইটা র াক বাথুলী সাদী 04  

869.  কিহনুর রজাউল বাথুলী সাদী 04  

870.  ঠা ু রজউল বাথুলী সাদী 04  

871.  লাকমান দােনজ বাথুলী সাদী 04  

872.  জিলল ছামাদ বাথুলী সাদী 04  
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873.  ছামাদ ইি স আলী বাথুলী সাদী 04  

874.  কায়ছার ফরহাদ বাথুলী সাদী 04  

875.  গালাম গফুর বাথুলী সাদী 04  

876.  মাশােহদ মা ান বাথুলী সাদী 04  

877.  রজাউল রইশা বাথুলী সাদী 04  

878.  বিছর ই াহানী বাথুলী সাদী 04  

879.  পােমা ই াহানী বাথুলী সাদী 04  

880.  লুৎফর বােছদ বাথুলী সাদী 04  

881.  দুলােলর মা নু  বাথুলী সাদী 04  

882.  লাল িময়া িশরা িময়া বাথুলী সাদী 04  

883.  ছােমদ  হােম বাথুলী সাদী 04  

884.  নজুমািদ রকমান বাথুলী সাদী 04  

885.  আকিলমা গফুর বাথুলী সাদী 04  

886.  কিরমন দৗলত খান বাথুলী সাদী 04  

887.  ময়নাল খারেশদ বয়াতী বাথুলী সাদী 04  

888.  বালা ডাইকা বাথুলী সাদী 04  

889.  ইয়া ব ফ ক বাথুলী সাদী 04  

890.  নজ ু হােম খ কার বাথুলী সাদী 04  

891.  ফিরদ নজ ু বাথুলী সাদী 04  

892.  ছালামত  বাথুলী সাদী 04  

893.  মিজদ চান খা বাথুলী সাদী 04  

894.  ছালাম  ই াজ খ কার বাথুলী সাদী 04  

895.  নয়ন বাদশা বাথুলী সাদী 04  

896.  িজয়ারত লাল বগ বাথুলী সাদী 04  

897.  নুর মাহা দ ঘাড়া বাথুলী সাদী 04  

898.  বারহান হারান মুি  বাথুলী সাদী 04  

899.  মিজনা সাজ ু বাথুলী সাদী 04  

900.  মােজদুর সাজ ু বাথুলী সাদী 04  

901.  ওয়ািসম পলান বাথুলী সাদী 04  

902.  শাহালম ছামছু বাথুলী সাদী 04  
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903.  তাফা ল িরয়াজ বাথুলী সাদী 04  

904.  উ ল রহমত বাথুলী সাদী 04  

905.  সাওর পাবনা বাথুলী সাদী 04  

906.  রােশদা সুলতান বাথুলী সাদী 04  

907.  মােলকা শাহাদৎ বাথুলী সাদী 04  

908.  িময়াচান রাইজ উি ন বাথুলী সাদী 04  

909.  সিলম রিশদ খান বাথুলী সাদী 04  

910.  ই াহীম রিশদ খান বাথুলী সাদী 04  

911.  বামন খার ী বামন খা বাথুলী সাদী 04  

912.  মােলকা আিজম বাথুলী সাদী 04  

913.  রাজ ু রমজান খা বাথুলী সাদী 04  

914.  ইসমাইল ডল ু বাথুলী সাদী 04  

915.  ফিরদা কালু বাথুলী সাদী 04  

916.  নািজরা রবান আলী বাথুলী সাদী 04  

917.  আফজাল খারেশদ বয়াতী বাথুলী সাদী 04  

918.  ছালাম মাইন উি ন বাথুলী সাদী 04  

919.  কবরী ছামছুল বাথুলী সাদী 04  

920.  িশ  খেয়র উি ন বাথুলী সাদী 04  

921.  পলান  িবশা বাথুলী সাদী 04  

922.  দুদ ু িবশা বাথুলী সাদী 04  

923.  আবলা ন র বাথুলী সাদী 04  

924.  আয়না নািজমুি ন বাথুলী সাদী 04  

925.  ময়না টু বাথুলী সাদী 04  

926.  গায়াইজা িনজামুি ন বাথুলী সাদী 04  

927.  কানু আদম বাথুলী সাদী 04  

928.  আনুয়ার গিণ বাথুলী সাদী 04  

929.  সা াম আকবর বাথুলী সাদী 04  

930.  মেল আনেছর আলী বাথুলী সাদী 04  

931.  কালাম র আলী বাথুলী সাদী 04  

932.    বাথুলী সাদী 04  
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933.  বাদশা  আজর আলী বাথুলী সাদী 04  

934.  জুলহাস কালাম বাথুলী সাদী 04  

935.  আলমাছ হােমদ বাথুলী সাদী 04  

936.  দেলায়ার লবু খান বাথুলী সাদী 04  

937.  ম জু খান লবু খান বাথুলী সাদী 04  

938.  বােরক িমজা আকমল িমজা বাথুলী সাদী 04  

939.  ফিজলার বউ ফিজলা বাথুলী সাদী 04  

940.  আবুল িমজা শাইলা িমজা বাথুলী সাদী 04  

941.  ফালানী শামছুল বাথুলী সাদী 04  

942.  ছাইদলু গফুর বাথুলী সাদী 04  

943.  কালাম চটল  বাথুলী সাদী 04  

944.  বুিল পা  বাথুলী সাদী 04  

945.  পচান সাওর বাথুলী সাদী 04  

946.  জমাল র আলী বাথুলী সাদী 04  

947.  রিহম সাগর আলী বাথুলী সাদী 04  

948.  িনলু সাওর বাথুলী সাদী 04  

949.  সুজন জামাল বাথুলী সাদী 04  

950.  নু ল ইসলাম  বাথুলী সাদী 04  

951.  র াক নু ল ইসলাম বাথুলী সাদী 04  

952.  ময়থা ময়থা বাথুলী সাদী 04  

953.  বুলবুল ফরাজ খান বাথুলী সাদী 04  

954.  সিলম খান সুেমশ খান বাথুলী সাদী 04  

955.  সরেবশ খান সুেমশ খান বাথুলী সাদী 04  

956.  নবী ইছব খান বাথুলী সাদী 04  

957.  ছােনায়ারী লাল খা বাথুলী সাদী 04  

958.  িপয়ারা করামত খা বাথুলী সাদী 04  

959.  দলা বুড়ী হযরত বাথুলী সাদী 04  

960.  খােলদা নােল বাথুলী সাদী 04  

961.  হািমদা দুলাল বাথুলী সাদী 04  

962.  সু রী আিরফুল া বাথুলী সাদী 04  
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963.  কালাম   আে স বাথুলী সাদী 04  

964.  ইয়ার হক হায়দার বাথুলী সাদী 04  

965.  শাজাহান আে স বাথুলী সাদী 04  

966.  হািলম শওকত বাথুলী সাদী 04  

967.  ফ াইলা তুলা িময়া বাথুলী সাদী 04  

968.  কমলা মাইন উি ন বাথুলী সাদী 04  

969.  সমলা বাচা বাথুলী সাদী 04  

970.  মুি  যা ার বউ রন ু বাথুলী সাদী 04  

971.  জামাই রামপুর বাথুলী সাদী 04  

972.  কালা  রিব খা বাথুলী সাদী 04  

973.  িশ ী বানাম খা বাথুলী সাদী 04  

974.  আলাউি ন  জামাই বাথুলী সাদী 04  

975.  বল ু সুমুর ইি ন বাথুলী সাদী 04  

976.  বাদল খাকা বাথুলী সাদী 04  

977.  িবলিকস িমজা সাওর বাথুলী সাদী 04  

978.  মােলক ম ব খা বাথুলী সাদী 04  

979.  আজম মােলক খা বাথুলী সাদী 04  

980.  িস ু সকা ার বাথুলী সাদী 04  

981.  বাবল ু কারবান আলী বাথুলী সাদী 04  

982.  কর য়া পাড়া িস র বাড়ীু  বাথুলী সাদী 04  

983.  ফজলু হােমদ বাথুলী সাদী 04  

984.  কমলা ভদা বাথুলী সাদী 04  

985.  চান খা  বাথুলী সাদী 04  

986.  হািলম জমেসর বাথুলী সাদী 04  

987.  শািকব ওিহদ বাথুলী সাদী 04  

988.  আিছয়া শিহদ বাথুলী সাদী 04  

989.  ফজল িচকা বাথুলী সাদী 04  

990.  শরবান ু রিহম বাথুলী সাদী 04  

991.  কমলা হযরত আলী বাথুলী সাদী 04  

992.  মিজবর হােসন আলী বাথুলী সাদী 04  
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993.  লাল িময়া হােসন আলী বাথুলী সাদী 04  

994.  ওয়াজ আলী হােসন আলী বাথুলী সাদী 04  

995.  আরফাতু াহ কশাই বাথুলী সাদী 04  

996.  িমনা দলেখাশ বাথুলী সাদী 04  

997.  দালা দেলায়ার বাথুলী সাদী 04  

998.  দলখুশ হােশম বাথুলী সাদী 04  

999.  আিনছ সাধক বাথুলী সাদী 04  

1000.  আরফান সাধক বাথুলী সাদী 04  

1001.  মায়াে ম মধ ু বাথুলী সাদী 04  

1002.  শিফ ল িসরাজ বাথুলী সাদী 04  

1003.  রিফ ল িসরাজ বাথুলী সাদী 04  

1004.  শািহনুর িসরাজ বাথুলী সাদী 04  

1005.  লাল বান ু আ াস বাথুলী সাদী 04  

1006.  বা ু  আিমর বাথুলী সাদী 04  

1007.  আকবর কালু ব াপারী বাথুলী সাদী 04  

1008.  জাসনা রাজু বয়াতী বাথুলী সাদী 04  

1009.  আলািমন আকবর খান বাথুলী সাদী 04  

1010.  আলািমন কালাম বাথুলী সাদী 04  

1011.  লছুম মিজদ বাথুলী সাদী 04  

1012.  িরিজয়া তােজ বাথুলী সাদী 04  

1013.  সিলম ইমান বাথুলী সাদী 04  

1014.  ফিরদ আলম বাথুলী সাদী 04  

1015.  িহকমত আলম িময়া বাথুলী সাদী 04  

1016.  আরফান আলম িময়া বাথুলী সাদী 04  

1017.  ল জিলল িময়া বাথুলী সাদী 04  

1018.  জিলল িময়া মামেরজ বাথুলী সাদী 04  

1019.  কালাম িময়া কারবান িময়া বাথুলী সাদী 04  

1020.  জারান বয়াতী মামেরজ বাথুলী সাদী 04  

1021.  হােজরা মামেরজ বাথুলী সাদী 04  

1022.  ওছমান িময়া চান বাথুলী সাদী 04  

 



ঈদুল আযহা উপলে  িভিজএফ কােডর অ াধীকার তািলকা 
কািশল                  উপেজলা: বাসাইল                   জলা: টা াইল।  
                                                    তািরখ: 07-10-2013 
. নং নাম িপত/ ামীর নাম াম ওয়াড নং ম ব  

1023.  পলান িময়া রাইজ আলী বাথুলী সাদী 04  

1024.  নেরা িময়া নজু িময়া বাথুলী সাদী 04  

1025.  মাশারফ কিরম সাধ ু বাথুলী সাদী 04  

1026.  দােনজ আলী িপয়ার আলী বাথুলী সাদী 04  

1027.  ইি স আলী িপয়ার আলী বাথুলী সাদী 04  

1028.  আইমনা  িপয়ার আলী বাথুলী সাদী 04  

1029.  শাজাহান  িরিহম িময়া বাথুলী সাদী 04  

1030.  মজনু িময়া রিহম িময়া বাথুলী সাদী 04  

1031.  চা া রিহম িময়া বাথুলী সাদী 04  

1032.  বদানা বগম িম  িময়াু  বাথুলী সাদী 04  

1033.  মাশারফ ছাবান িময়া বাথুলী সাদী 04  

1034.  কিরম হািবল িময়া বাথুলী সাদী 04  

1035.  খাকন  কামাল বাথুলী সাদী 04  

1036.  জেবদা জারান বাথুলী সাদী 04  

1037.  আেলয়া রিশদ বাথুলী সাদী 04  

1038.  জােবদা বলােয়ত বাথুলী সাদী 04  

1039.  মায়ন মাতােলব বাথুলী সাদী 04  

1040.  জ  ু  রিব বাথুলী সাদী 04  

1041.  ফিরদা মারেশদ বাথুলী সাদী 04  

1042.  ফািহম মারেশদ বাথুলী সাদী 04  

1043.  রিফ ল দােনজ আলী বাথুলী সাদী 04  

1044.  বাবুল সু বাথুলী সাদী 04  

1045.  শিহদ বা ু বাথুলী সাদী 04  

1046.  কালু রামপুর বাথুলী সাদী 04  

1047.  নু ল ইসলাম শিহদ বাথুলী সাদী 04  

1048.  আেনায়ার নদার আলী বাথুলী সাদী 04  

1049.  আসনা এমরান আলী বাথুলী সাদী 04  

1050.  ফরদা নজ ল িময়া বাথুলী সাদী 04  

1051.  রানা মােলক িময়া বাথুলী সাদী 04  

1052.  িসি ক আিজজুল বাথুলী সাদী 04  

 



ঈদুল আযহা উপলে  িভিজএফ কােডর অ াধীকার তািলকা 
কািশল                  উপেজলা: বাসাইল                   জলা: টা াইল।  
                                                    তািরখ: 07-10-2013 
. নং নাম িপত/ ামীর নাম াম ওয়াড নং ম ব  

1053.  িসি ক আিজজুল বাথুলী সাদী 04  

1054.  নুর আলম আিজজুল বাথুলী সাদী 04  

1055.  ফিন আ াস বাথুলী সাদী 04  

1056.  রানা মােলক বাথুলী সাদী 04  

1057.  মানােয়ম মােলক বাথুলী সাদী 04  

1058.  র া খােলক বাথুলী সাদী 04  

1059.  রােশদুল আিনস বাথুলী সাদী 04  

1060.  ঝ ু রিব বাথুলী সাদী 04  

1061.  হািসনা কালাম বাথুলী সাদী 04  

1062.  মিজনা িনলু বাথুলী সাদী 04  

1063.  সুমন কালাম বাথুলী সাদী 04  

1064.  িকতাব আলী তােয়জ বাথুলী সাদী 04  

1065.  ইমান  পলান বাথুলী সাদী 04  

1066.  জুেয়ল কােশম বাথুলী সাদী 04  

1067.  খারেশদ কােশম বাথুলী সাদী 04  

1068.  বাবু মেয়ন বাথুলী সাদী 04  

1069.  আেমনা এমরান বাথুলী সাদী 04  

1070.  ময়না মেয়ন বাথুলী সাদী 04  

1071.  িহমন িহ  বাথুলী সাদী 04  

1072.  সুমন িহ  বাথুলী সাদী 04  

1073.  ম  ু  িসেলট বাথুলী সাদী 04  

1074.  শািহনুর হািলম বাথুলী সাদী 04  

1075.  ভ সুজন বাথুলী সাদী 04  

1076.  নু ল িগয়াস বাথুলী সাদী 04  

1077.  েবল নু ল ইসলাম বাথুলী সাদী 04  

1078.  বােকর আলী কালাম বাথুলী সাদী 04  

1079.  ই াহীম ম  িময়াু  বাথুলী সাদী 04  

1080.  মিজদ  সানা িময়া বাথুলী সাদী 04  

1081.  রােসল খাকন বাথুলী সাদী 04  

1082.  মাসুম মাকা বাথুলী সাদী 04  

 



ঈদুল আযহা উপলে  িভিজএফ কােডর অ াধীকার তািলকা 
কািশল                  উপেজলা: বাসাইল                   জলা: টা াইল।  
                                                    তািরখ: 07-10-2013 
. নং নাম িপত/ ামীর নাম াম ওয়াড নং ম ব  

1083.  আেনায়ার িপয়াল বাথুলী সাদী 04  

1084.  দীেনশ রাজবংশী বাথুলী সাদী 04  

1085.  রতন রাজবংশী বাথুলী সাদী 04  

1086.  িজেতন  বাথুলী সাদী 04  

1087.  মহােদব রাজবংশী  বাথুলী সাদী 04  

1088.  মগা রাজবংশী  বাথুলী সাদী 04  

1089.  দু ু রাজবংশী  বাথুলী সাদী 04  

1090.  বীরবল রাজবংশী  বাথুলী সাদী 04  

1091.  সাদ রাজবংশী  বাথুলী সাদী 04  

1092.  গাসাই রাজবংশী  বাথুলী সাদী 04  

1093.  দলা রাজবংশী   বাথুলী সাদী 04  

1094.  মেন রাজবংশী  বাথুলী সাদী 04  

1095.  শ ামল রাজবংশী  বাথুলী সাদী 04  

1096.  কমল রাজবংশী  বাথুলী সাদী 04  

1097.  কমল রাজবংশী  বাথুলী সাদী 04  

1098.  সুমী রাজবংশী  বাথুলী সাদী 04  

1099.  কািতক রাজবংশী  বাথুলী সাদী 04  

1100.  গািব  রাজবংশী  বাথুলী সাদী 04  

1101.  গালক রাজবংশী  বাথুলী সাদী 04  

1102.  মাতা র রাজবংশী  বাথুলী সাদী 04  

1103.  অিম ত রাজবংশী  বাথুলী সাদী 04  

1104.  সুবল রাজবংশী  বাথুলী সাদী 04  

1105.  ল ী রাজবংশী  বাথুলী সাদী 04  

1106.  আরফান িনজামুি ন বাথুলী সাদী 04  

1107.  কানু  আদম বাথুলী সাদী 04  

1108.  নয়ন বাদশা বাথুলী সাদী 04  

1109.  সিলনা রা াক বাথুলী সাদী 04  

1110.  রািজনা িনজাম বাথুলী সাদী 04  

1111.  জায়মন আজমত বাথুলী সাদী 04  

1112.  এলাহী ব  রাইজ উি ন বাথুলী সাদী 04  
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1113.  চ া আঃ রিহম বাথুলী সাদী 04  

1114.  ফজল  বিছর উি ন বাথুলী সাদী 04  

1115.  রংমালা আনেছর মাতা র বাথুলী সাদী 04  

1116.  মীর ফরেদৗস কাঠু বাথুলী সাদী 04  

1117.  ছটু বগ আফেসর বগ বাথুলী সাদী 04  

1118.  না জুলহাস বাথুলী সাদী 04  

1119.  সকা ার িময়াচান বাথুলী সাদী 04  

1120.  রােকয়া পাগলী হািকম খান বাথুলী সাদী 04  

1121.  রােকয়া রা ম বাথুলী সাদী 04  

1122.  িমজা সাখাওয়াত িমজা সাওর বাথুলী সাদী 04  

1123.  িমজা সুিফয়ান িমজা সাওর বাথুলী সাদী 04  

1124.  সূয  বুলু িময়া বাথুলী সাদী 04  

1125.  মিরয়ম আতাউর বাথুলী সাদী 04  

1126.  ময়নাল সুেমশ বাথুলী সাদী 04  

1127.  আয়নাল আফাজ বাথুলী সাদী 04  

1128.  মাহবুব খান মােলক খান বাথুলী সাদী 04  

1129.  ব ল তালুকদার আজাহার বাথুলী সাদী 04  

1130.  দুলাল  ঠা ু বাথুলী সাদী 04  

1131.  শফালী আঃ হাই (দ রী) বাথুলী সাদী 04  

1132.  শফালী হাসান আলী বাথুলী সাদী 04  

1133.  চতালী আিমর আরী বাথুলী সাদী 04  

1134.  ডলার সু বাথুলী সাদী 04  

1135.  গালাম আদম বাথুলী সাদী 04  

1136.  জাহানারা লাল িময়া বাথুলী সাদী 04  

1137.  সূয  ঘটু বাথুলী সাদী 04  

1138.  চুমিক মনছুর বাথুলী সাদী 04  

1139.  নু  মুনুর উি ন মুনুরউি ন বাথুলী সাদী 04  

1140.  ফুলু বিছর বাথুলী সাদী 04  

1141.  সািব  মুনুরউি ন বাথুলী সাদী 04  

1142.  ভুলু  শর আলী বাথুলী সাদী 04  
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1143.  রািজনা  বাদশা বাথুলী সাদী 04  

1144.  শােয়র বাদশা বাথুলী সাদী 04  

1145.  হেলনা মাখন বাথুলী সাদী 04  

1146.  িনতাই রাজবংশী বাথুলী সাদী 04  

1147.  ঐ নী চ  রাজবংশী বাথুলী সাদী 04  

1148.  পেরশ রাজবংশী বাথুলী সাদী 04  

1149.  ফুলমিত ভুলু িময়া বাথুলী সাদী 04  

1150.  ময়ুরী মা  বাথুলী সাদী 04  

1151.  হােসেনর ী হােসন বাথুলী সাদী 04  

1152.  িশমল হক কালাম বাথুলী সাদী 04  

1153.  কালােমর ী কালাম বাথুলী সাদী 04  

1154.  খ মন পােলা বাথুলী সাদী 04  

1155.  মা ফ ছটু বগ বাথুলী সাদী 04  

1156.  মাতােলব  িময়াচান বাথুলী সাদী 04  

1157.  বাদল বুিল বাথুলী সাদী 04  

1158.  হােব পা  বাথুলী সাদী 04  

1159.  শাি  পা  বাথুলী সাদী 04  

1160.  আরফান চান খা বাথুলী সাদী 04  

1161.  তােলব খান কালাম (পাবনা) বাথুলী সাদী 04  

1162.  আিজজুল রহমান রহমান বাথুলী সাদী 04  

1163.  আিমন হািলম বাথুলী সাদী 04  

1164.  এরশাদ জােহর বাথুলী সাদী 04  

1165.  মাফুজ মােলক বাথুলী সাদী 04  

1166.  মহািসন রবান বাথুলী সাদী 04  

1167.  সুজন িশ ী বাথুলী সাদী 04  

1168.  মােলক দায়মুল াহ বাথুলী সাদী 04  

1169.  আিজজুল দায়মুল াহ বাথুলী সাদী 04  

1170.  খােলক দায়মুল াহ বাথুলী সাদী 04  

1171.  জেলমন তােয় বাথুলী সাদী 04  

1172.  হযরত সাধক বাথুলী সাদী 04  
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1173.  জেব রাজা বাথুলী সাদী 04  

1174.  সুরমালা িময়াচান বাথুলী সাদী 04  

1175.  ফুলমিত জয়নাল বাথুলী সাদী 04  

1176.  রী ধলা বাথুলী সাদী 04  

1177.  রািকয়া আয়নাল বাথুলী সাদী 04  

1178.  ফুল খাতুন রহমান বাথুলী সাদী 04  

1179.  সুিরয়া ছু বাথুলী সাদী 04  

1180.  ফুলমিত শা  বাথুলী সাদী 04  

1181.  জাফর খান আঃ লিতফ খান বাথুলী সাদী 04  

1182.  ছিলম উি েনর মা  বাথুলী সাদী 04  

1183.  িমলন িসকদার মত হােসন িসকদারৃ  বাথুলী সাদী 04  

1184.  আেনায়ােরর মা িরয়াজ বাথুলী সাদী 04  

1185.  ছালাম নায়াই বাথুলী সাদী 04  

1186.  উ ল সদর আলী বাথুলী সাদী 04  

1187.  উ ল তারা বাথুলী সাদী 04  

1188.  িমলন না  ু বাথুলী সাদী 04  

1189.  আশক আলী (হা  পাড়া) মত হােসন আলীৃ  বাথুলী সাদী 04  

1190.  রাজা মাতা র আ াস বাথুলী সাদী 04  

1191.  সকা ার  ঝড়ু বাথুলী সাদী 04  

1192.  মনজু কামু য়া খােলক বাথুলী সাদী 04  

1193.  শাহালম আঃ হাই বাথুলী সাদী 04  

1194.  রায়হান ঘটু িশকদার বাথুলী সাদী 04  

1195.  খায় ল মেয়নুি ন বাথুলী সাদী 04  

1196.  েবল গালাম িময়া বাথুলী সাদী 04  

1197.  পলান িবশা বাথুলী সাদী 04  

1198.  নািছর আিমর আলী বাথুলী সাদী 04  

1199.  আিলম আমান আলী বাথুলী সাদী 04  

1200.  সািহদ আবুল কােশম বাথুলী সাদী 04  

1201.  ওয়ািশম মাঃ নােল বাথুলী সাদী 04  

1202.  মা ফা শাজাহান বাথুলী সাদী 04  
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1203.  ছিন আঃ মােলক বাথুলী সাদী 04  

1204.  সাইদ মােয়ন উি ন বাথুলী সাদী 04  

1205.  শাহালম রমজান আলী বাথুলী সাদী 04  

1206.  কিবর খারেশদ আলম বাথুলী সাদী 04  

1207.  খাকন জামাল িময়া বাথুলী সাদী 04  

1208.  িকরন বালা সুেরশ ম ল বাথুলী সাদী 04  

1209.  চরন দাসী পেরশ বাথুলী সাদী 04  

1210.  যুগল দাসী নেরশ বাথুলী সাদী 04  

1211.  মমতা রানী গংগা বাথুলী সাদী 04  

1212.  আকাশী রানী শীবনাথ বাথুলী সাদী 04  

1213.  সাদী রানী নীলু রাজবংশী বাথুলী সাদী 04  

1214.  বলাল ভদা বাথুলী সাদী 04  

1215.  ভদার মেয় ভদা বাথুলী সাদী 04  

1216.  নােল আরজ ু বাথুলী সাদী 04  

1217.  ফ েকর ী আরজ ু বাথুলী সাদী 04  

1218.  িমজা গাপাল  বাথুলী সাদী 04  

1219.  িমজা হা ন  বাথুলী সাদী 04  

1220.  িমজা মািনক িমজা গাপাল বাথুলী সাদী 04  

1221.  হােতম রংপুর বাথুলী সাদী 04  

1222.  সিলম িমজা গাপাল বাথুলী সাদী 04  

1223.  নাতু িমজার কােজর লাক  বাথুলী সাদী 04  

1224.  কিলম উি ন নে  বাথুলী সাদী 04  

1225.  লাল চান হািলম বাথুলী সাদী 04  

1226.  আিজজুল রহমান বাথুলী সাদী 04  

1227.  কােশম জ ার আলী বাথুলী সাদী 04  

1228.  নােয়ব খান কালা চান বাথুলী সাদী 04  

1229.  জামাল খান নােয়ব খান বাথুলী সাদী 04  

1230.  জামাল খার ী জামাল খান বাথুলী সাদী 04  

1231.  ওয়াদ আবুল মুি  বাথুলী সাদী 04  

1232.  মাহা েদর ী িসকদার বাড়ী বাথুলী সাদী 04  
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1233.  ি কার গফুর বাথুলী সাদী 04  

1234.  জাড়ােনর মা  বাথুলী সাদী 04  

1235.  কজরত আলী  বাথুলী সাদী 04  

1236.  সমলা আ াছ আলী বাথুলী সাদী 04  

1237.  চান খা ফ ক খান বাথুলী সাদী 04  

1238.  খঃ ফরহাদ খঃ নজ ু বাথুলী সাদী 04  

1239.  নজ ল খা ছাবান খা বাথুলী সাদী 04  

1240.  নজ ল খা ছাবান খা বাথুলী সাদী 04  

1241.  আকবর খা ছাবান খা বাথুলী সাদী 04  

1242.  তাফা ল খান ঠা  খানু  বাথুলী সাদী 04  

1243.  ঠা  খার ীু  ঠা  খানু  বাথুলী সাদী 04  

1244.  সামসু খান আলতাফ মুি  বাথুলী সাদী 04  

1245.  মানােয়ম মেনাজ বাথুলী সাদী 04  

1246.  িমজা খােলদা িমজা নােল বাথুলী সাদী 04  

1247.  আইয়ুব খান কমল খান বাথুলী সাদী 04  

1248.  আিজজুল  বাথুলী সাদী 04  

1249.  জাহানারা হাইদ রী বাথুলী সাদী 04  

1250.  বােনছা ছাইদুেরর বান বাথুলী সাদী 04  

1251.  আেনায়ারা সবেলর নাতী বাথুলী সাদী 04  

1252.  আ জা নয়া বাড়ী বাথুলী সাদী 04  

1253.  আইয়ুব খা রিব খা বাথুলী সাদী 04  

1254.  নােয়ব খা রিব খা বাথুলী সাদী 04  

1255.  িহ  ম ার দাকানদার বাথুলী সাদী 04  

1256.  জুলহাস সামছুল বাথুলী সাদী 04  

1257.  বাহাতেনর মা হােব বাথুলী সাদী 04  

1258.  মা ান হােব বাথুলী সাদী 04  

1259.  আিমর হামজা গামর বাথুলী সাদী 04  

1260.  জালু খার ী জালু খা বাথুলী সাদী 04  

1261.  কালু িময়া জিলল বাথুলী সাদী 04  

1262.  িমজা নাজমুল  বাথুলী সাদী 04  
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1263.  কালু নশকর বাথুলী সাদী 04  

1264.  ধইল ার ী বড় ধইল া বাথুলী সাদী 04  

1265.  মাশারফ ধইল া বাথুলী সাদী 04  

1266.  আজাহার ধইল া বাথুলী সাদী 04  

1267.  ধইল ার ী ছাট ধইল া বাথুলী সাদী 04  

1268.  িমজা মাসুদ  বাথুলী সাদী 04  

1269.  নািজমুি ন  বয়াতী বাথুলী সাদী 04  

1270.  মাসুদ মুকা বাথুলী সাদী 04  

1271.  ছামাদ  বাথুলী সাদী 04  

1272.  জয় ন খুরেশদ আলী বাথুলী সাদী 04  

1273.  হলাল িময়া িপচুড়ী বাথুলী সাদী 04  

1274.  মজনু িময়া লবার বাথুলী সাদী 04  

1275.  রতন বাব ু লবার বাথুলী সাদী 04  

1276.  িনিশ লবার বাথুলী সাদী 04  

1277.  রবু িময়া লবার বাথুলী সাদী 04  

1278.  আলমাছ িময়া লবার বাথুলী সাদী 04  

1279.  রিবন িময়া লবার বাথুলী সাদী 04  

1280.  আরফান িপচুড়ী বাথুলী সাদী 04  

1281.  ছিলম িময়া লবার বাথুলী সাদী 04  

1282.  শািহন লবার বাথুলী সাদী 04  

1283.  দুলু িময়া লবার বাথুলী সাদী 04  

1284.  বাদশা িময়া লবার বাথুলী সাদী 04  

1285.  কনাল ম ল লবার বাথুলী সাদী 04  

1286.  বাবলু িময়া লবার বাথুলী সাদী 04  

1287.  ফুলচান িময়া লবার বাথুলী সাদী 04  

1288.  জিল িময়া লবার বাথুলী সাদী 04  

1289.  নজ ল িময়া লবার বাথুলী সাদী 04  

1290.  িরনা  লাল খা বাথুলী সাদী 04  

1291.  শিহদ কালাম বাথুলী সাদী 04  

1292.  িজয়ারেতর মা  বাথুলী সাদী 04  
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1293.  রিজয়া সালাম বাথুলী সাদী 04  

1294.  রােফজা বােছদ খান বাথুলী সাদী 04  

1295.  েবল সুিফয়া বাথুলী সাদী 04  

1296.  শািমম জলু বাথুলী সাদী 04  

1297.  জলুমন তজু িময়া বাথুলী সাদী 04  

1298.  আিছরন শামীম বাথুলী সাদী 04  

1299.  সাহান িজয়ারত বাথুলী সাদী 04  

1300.  িনলু ছাওর বাথুলী সাদী 04  

1301.  কােদর চান টল  বাথুলী সাদী 04  

1302.  লিতফ আবুল বাথুলী সাদী 04  

1303.  েবল কালাম বাথুলী সাদী 04  

1304.  আবুল সরকার ছািয়মাম ু বাথুলী সাদী 04  

1305.  রা াক ফজল বাথুলী সাদী 04  

1306.  রিশদ মুকেছদ বাথুলী সাদী 04  

1307.  কছুিমি ন বা য়া বাথুলী সাদী 04  

1308.  আবুল রেমছ বাথুলী সাদী 04  

1309.  ছিলমুি েনর মা  বাথুলী সাদী 04  

1310.  জােয়দা রমজান বাথুলী সাদী 04  

1311.  হািলম ফ ক বাথুলী সাদী 04  

1312.  খুরেশদ কােশম বাথুলী সাদী 04  

1313.  ইি স তাইজ উি ন বাথুলী সাদী 04  

1314.  আেমনা জুরান খান বাথুলী সাদী 04  

1315.  িব  খা আরজ খা বাথুলী সাদী 04  

1316.  আেমর হামজা িময়া মঘা বাথুলী সাদী 04  

1317.  সইনা আছরব আলী বাথুলী সাদী 04  

1318.  খুিশমন হােম বাথুলী সাদী 04  

1319.  ছােনায়ারা আশরফ আলী বাথুলী সাদী 04  

1320.  তােহর সালাম বাথুলী সাদী 04  

1321.  িবমলা মত মইনুিৃ ন সরকার বাথুলী সাদী 04  

1322.  মিজদ মত মইনুি ন সরকারৃ  বাথুলী সাদী 04  
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1323.  িমজা সাহাগ িমজা মাসুদ বাথুলী সাদী 04  

1324.  িরপন খান র জু খান বাথুলী সাদী 04  

1325.  রমন খান ছালামত বাথুলী সাদী 04  

1326.  ইমরান তইমুি ন বাথুলী সাদী 04  

1327.  মাছুদ খান হােসন বাথুলী সাদী 04  

1328.  খঃ সুমন খঃ আজম বাথুলী সাদী 04  

1329.  সু জ খান  জিমর খান বাথুলী সাদী 04  

1330.  উ ল খান মিন ামান বাথুলী সাদী 04  

1331.  সাহাগ বগ শিফক বগ বাথুলী সাদী 04  

1332.  খঃ বাদশা খঃ ই াজ বাথুলী সাদী 04  

1333.  ল ী রানী গাপাল ম ল নাকািছম 07  

1334.  আরানী কা  ম লু  নাকািছম 07  

1335.  অবলা হিরদাস নাকািছম 07  

1336.  মাদুরী সুখলাল ম ল নাকািছম 07  

1337.  পদাসী ত নী ম ল নাকািছম 07  

1338.  সাদী দাস রাজবংশী নাকািছম 07  

1339.  ডলী রবী  রাজবংশী নাকািছম 07  

1340.  যশদা সুেরশ রাজবংশী নাকািছম 07  

1341.  মতী ব াবন ম লৃ  নাকািছম 07  

1342.  সভা রানী নের  ম ল নাকািছম 07  

1343.  এেলােকশী লাল মাহন রাজবংশী নাকািছম 07  

1344.  ফুরফরী চান মাহন নাকািছম 07  

1345.  কাজল দাশী নারায়ন ম ল নাকািছম 07  

1346.  সুখী সুনীল রাজবংশী নাকািছম 07  

1347.  তারামনী রানী মহন ম ল নাকািছম 07  

1348.  িবরাজ রানী যােগ  রাজবংশী নাকািছম 07  

1349.  আরানী শিচ  ম ল নাকািছম 07  

1350.  শামীম নােল বাথুলী সাদী 04  

1351.  নািগস মিনর বাথুলী সাদী 04  

1352.  ক না দেলায়ার বাথুলী সাদী 04  
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1353.  আরফান নািজমুি ন বাথুলী সাদী 04  

1354.  আনরা নবু িশকদার বাথুলী সাদী 04  

1355.  সুিরয়া নবু িশকদার বাথুলী সাদী 04  

1356.  সােদক খান বামন খান বাথুলী সাদী 04  

1357.  জােল ন র বাথুলী সাদী 04  

1358.  িম ু ইি স আলী বাথুলী সাদী 04  

1359.  কবরী শামছুল বাথুলী সাদী 04  

1360.  টুটুল আেনায়ারা বাথুলী সাদী 04  

1361.  কিবর খান খারেশদ আলম বাথুলী সাদী 04  

1362.  ন ন খান খারেশদ আলম বাথুলী সাদী 04  

1363.  কা ন বাদশা বাথুলী সাদী 04  

1364.  রাকছানা আেনায়ার খান বাথুলী সাদী 04  

1365.  খঃ িমজান খঃ বাদশা বাথুলী সাদী 04  

1366.  শিরফ  শামছুল বাথুলী সাদী 04  

1367.  সুমন সেমজ খান বাথুলী সাদী 04  

1368.  িহমন িহ  বাথুলী সাদী 04  

1369.  সাইম খান লাকমান খান বাথুলী সাদী 04  

1370.  শিরফুল খান আজাহার খান বাথুলী সাদী 04  

1371.  আিজজ হােসন আলী বাথুলী সাদী 04  

1372.  আিমনুর আজাহার বাথুলী সাদী 04  

1373.  িমজা িশপন নােল িমজা বাথুলী সাদী 04  

1374.  ওয়ােরশ িসকদার হােসন আলী বাথুলী সাদী 04  

1375.  েবল িমজা হা ন িমজা বাথুলী সাদী 04  

1376.  ম  িময়াু   কািশল 08  

1377.  িরপন িময়া হােসন আলী কািশল 08  

1378.  রিন িময়া মা ান িময়া কািশল 08  

1379.  শাহীনুর িময়া হািমদ কািশল 08  

1380.  আেনায়ার মেনায়ার কািশল 08  

1381.  জিন খান ইয়া ব কািশল 08  

1382.  আিলম হািলম কািশল 08  
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1383.  চ ল আজম কািশল 08  

1384.  নজ ল হােসন কািশল 08  

1385.  আিজজ খান মানতাজ খান কািশল 08  

1386.  কােশম িময়া ঠা  িময়াু  নথেখা্লা 01  

1387.  রিফক িময়া গাদু িময়া নথেখা্লা 01  

1388.  আজাহার  নথেখা্লা 01  

1389.  শািহন  নথেখা্লা 01  

1390.  ইসমাইল  নথেখা্লা 01  

1391.  জািহদ খঃ জািকর কামু য়া 03  

1392.  িমনজ ু আকতার কামু য়া 03  

1393.  বলােয়ত খান জয়নাল খান কািশল 08  

1394.  উ ল  বাথুলী সাদী 04  

1395.  িরপন আবুল িময়া বাংড়া 01  

1396.  াধীন হযরত আলী নথেখালা 01  

1397.  হািবব হযরত নথেখালা 01  

1398.  আ াস শাহালম কািশল 08  
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1399.  মাঃ মিজবর মত কালু িময়াৃ  িপচুড়ী 05  

1400.  মইজ উি ন মিজবর িপচুড়ী 05  

1401.  িলটন িময়া মিজবর িপচুড়ী 05  

1402.  িশপন িময়া মিজবর িপচুড়ী 05  

1403.  দেলায়ার হােসন মত মাইন উি নৃ  িপচুড়ী 05  

1404.  তাফা ল িময়া মত ছাইন উি নৃ  িপচুড়ী 05  

1405.  মাইন উি ন মত আ ল িময়াৃ ু  িপচুড়ী 05  

1406.  জয়না িময়া মৃত রিব িময়া িপচুড়ী 05  

1407.  ফিরদ িময়া জয়না িময়া িপচুড়ী 05  

1408.  লবু িময়া মত হাইজ উি নৃ  িপচুড়ী 05  

1409.  গফুর িময়া মত হাইজ উি নৃ  িপচুড়ী 05  

1410.  জাহানারা মত হাইজ উি নৃ  িপচুড়ী 05  

1411.  নজ ল িময়া মত মইনা িময়াৃ  িপচুড়ী 05  

1412.  সানা িময়া মত মইনা িময়াৃ  িপচুড়ী 05  

1413.  ছাইদ িময়া মত মইনা িময়াৃ  িপচুড়ী 05  

1414.  পভান বগম মত মইনা িময়াৃ  িপচুড়ী 05  

1415.  জামাল িময়া মত টকা িময়াৃ  িপচুড়ী 05  

1416.  সেমজ িময়া মত টকা িময়াৃ  িপচুড়ী 05  

1417.  জলাল িময়া বলাল িময়া িপচুড়ী 05  

1418.  সািকম িময়া জামাল িময়া িপচুড়ী 05  

1419.  রেমজ িময়া মত টকা িময়াৃ  িপচুড়ী 05  

1420.  আলাল িময়া  মত এখলাছ িময়াৃ  িপচুড়ী 05  

1421.  িবশা িময়া মত এখলাছ িময়াৃ  িপচুড়ী 05  

1422.  িকতাব আলী মত এখলাছ িময়াৃ  িপচুড়ী 05  

1423.  ইসা বগ িকতাব আলী িপচুড়ী 05  

1424.  বু  িময়াু  িকতাব আলী িপচুড়ী 05  

1425.  হলাল িময়া   আলাল বগ িপচুড়ী 05  

1426.  ফাইলা িময়া  আলাল বগ িপচুড়ী 05  

1427.  বা  িময়াু   আলাল বগ িপচুড়ী 05  

1428.  িছি ক বগ হাইত আলী িপচুড়ী 05  
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1429.  ত মুি ন মত রা াইনাৃ  িপচুড়ী 05  

1430.  লছুম বগম ত মুি ন িপচুড়ী 05  

1431.  লাল িময়া মত মজর িময়াৃ  িপচুড়ী 05  

1432.  আলম িময়া মত মজর িময়াৃ  িপচুড়ী 05  

1433.  ছাইদ িময়া মত মজর িময়াৃ  িপচুড়ী 05  

1434.  বাবলু িময়া মত মজর িময়াৃ  িপচুড়ী 05  

1435.  আবুল িময়া মত মজর িময়াৃ  িপচুড়ী 05  

1436.  বায়লা বদম ইনুছ িময়া িপচুড়ী 05  

1437.  কােদর িময়া  মত আতর আলীৃ  িপচুড়ী 05  

1438.  কালু িময়া কােদর িময়া িপচুড়ী 05  

1439.  সূয্ বগম হাসমত আলী িপচুড়ী 05  

1440.  ছােনায়ার হােসন হাসমত আলী িপচুড়ী 05  

1441.  হারান িময়া মত নেশর িময়াৃ  িপচুড়ী 05  

1442.  হািলম িময়া মত দরেবশ িময়াৃ  িপচুড়ী 05  

1443.  ময়নাল িময়া মত বা  িময়াৃ ু  িপচুড়ী 05  

1444.  দুদু িময়া মত চা  িময়াৃ ু  িপচুড়ী 05  

1445.  রাইজ উি ন মত কালু িময়াৃ  িপচুড়ী 05  

1446.  লাভলু িময়া মত আেলক িময়াৃ  িপচুড়ী 05  

1447.  রতন িময়া মত আেলক িময়াৃ  িপচুড়ী 05  

1448.  আেলয়া বগম মত আেলৃ ক িময়া িপচুড়ী 05  

1449.  লাইলী বগম মত আেলক িময়াৃ  িপচুড়ী 05  

1450.  নুের িময়া মত কালু িময়াৃ  িপচুড়ী 05  

1451.  হািনফ িময়া নুের িময়া িপচুড়ী 05  

1452.  আবুল িময়া নুের িময়া িপচুড়ী 05  

1453.  বাবলু িময়া নুের িময়া িপচুড়ী 05  

1454.  আজাহার িময়া মত আছান িময়াৃ  িপচুড়ী 05  

1455.  র িময়া মত আছান িমৃ য়া িপচুড়ী 05  

1456.  আপা বগম মত আছান িময়াৃ  িপচুড়ী 05  

1457.  জািমরন বগম আমজাদ িময়া িপচুড়ী 05  

1458.  বাবলু িময়া আমজাদ িময়া িপচুড়ী 05  

 



ঈদুল আযহা উপলে  িভিজএফ কােডর অ াধীকার তািলকা 
কািশল                  উপেজলা: বাসাইল                   জলা: টা াইল।  
                                                    তািরখ: 07-10-2013 
. নং নাম িপত/ ামীর নাম াম ওয়াড নং ম ব  

1459.  জুলু িময়া আজাদ িময়া িপচুড়ী 05  

1460.  রেমছা বগম  িপচুড়ী 05  

1461.  আলেমর মা মত আনেছর আলীৃ  িপচুড়ী 05  

1462.  শিফ ল আছর উি ন িপচুড়ী 05  

1463.  শফালী আছর ইি ন িপচুড়ী 05  

1464.  িশবলু িময়া মত জেয়ন উি নৃ  িপচুড়ী 05  

1465.  বােরক িময়া মত দরেবশ িময়াৃ  িপচুড়ী 05  

1466.  লাল িময়া মত দরেবশ িময়াৃ  িপচুড়ী 05  

1467.  মজনু িময়া মত দরেবশ িময়াৃ  িপচুড়ী 05  

1468.  খােলক িময়া মত দরেবশ িময়াৃ  িপচুড়ী 05  

1469.  দলা িময়া মত আফেছর আলীৃ  িপচুড়ী 05  

1470.  বাবুর বউ মৃত বাবু িময়া িপচুড়ী 05  

1471.  আরফান িময়া মত সােহব আলীৃ  িপচুড়ী 05  

1472.  মিফজ িময়া মত সােহব আলীৃ  িপচুড়ী 05  

1473.  তা িময়া মত সােহব আলীৃ  িপচুড়ী 05  

1474.  শামছুল মত হােতম ৃ  আলী িপচুড়ী 05  

1475.  িগয়াস িময়া মত ঠা  িময়াৃ ু  িপচুড়ী 05  

1476.  পা ল বগম মত ছাইফুলৃ  িপচুড়ী 05  

1477.  হািলমা বগম ফালু িময়া িপচুড়ী 05  

1478.  পালিক বগম জিলল িময়া িপচুড়ী 05  

1479.  রজাক িময়া বলাল িময়া িপচুড়ী 05  

1480.  ইয়ািছন মত জইনাৃ  িপচুড়ী 05  

1481.  মাকািছন মত জইনাৃ  িপচুড়ী 05  

1482.  হািলম িময়া মত হােফজ িময়াৃ  িপচুড়ী 05  

1483.  মাসেলম মত হােফজ িময়াৃ  িপচুড়ী 05  

1484.  ইয়াদ আলী মত তিফজ িময়াৃ  িপচুড়ী 05  

1485.  পলান িময়া মত তিফজ িময়াৃ  িপচুড়ী 05  

1486.  জামাল িময়া মত তিফজ িময়াৃ  িপচুড়ী 05  

1487.  সােহল িময়া পলান িময়া িপচুড়ী 05  

1488.  আলমগীর মত মাহা দ আলীৃ  িপচুড়ী 05  
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1489.  রজাক িময়া মত মাহা দ আলীৃ  িপচুড়ী 05  

1490.  জাসনা বগম মত নঠু মুিৃ  িপচুড়ী 05  

1491.  কদবান ু মত স িময়াৃ ু  িপচুড়ী 05  

1492.  কাজলী বগম স িময়াু  িপচুড়ী 05  

1493.  রজাক িময়া খাকা িময়া িপচুড়ী 05  

1494.  খাকা িময়া মত িরয়াজ িময়াৃ  িপচুড়ী 05  

1495.  ইসমাইল মত িবশা িময়াৃ  িপচুড়ী 05  

1496.  আেলকজান মত ওমর পাগলাৃ  িপচুড়ী 05  

1497.  চ ী ম ল মত সূয ম লৃ  িপচুড়ী 05  

1498.  মাংলা ম ল মত সূয ম লৃ  িপচুড়ী 05  

1499.  মাংলার মাও মত সূয ম লৃ  িপচুড়ী 05  

1500.  নের  ম ল মত পূণ ম লৃ  িপচুড়ী 05  

1501.  নগর ম ল মত শিচ  ম লৃ  িপচুড়ী 05  

1502.  নগেরর মাও মত শিচ  ম লৃ  িপচুড়ী 05  

1503.  িনিশ ম ল মত পলান ম লৃ  িপচুড়ী 05  

1504.  মধু ম ল মত পলান ম লৃ  িপচুড়ী 05  

1505.  সুজন মত অিখল ম লৃ  িপচুড়ী 05  

1506.  গাপাল ম ল মত অিখল ম লৃ  িপচুড়ী 05  

1507.  গাপােলর মাও মত অখল ম লৃ  িপচুড়ী 05  

1508.  পাগলা  মত বাস ম লৃ  িপচুড়ী 05  

1509.  পাগলার মাও মত বাস ম লৃ  িপচুড়ী 05  

1510.  এলাচী রানী মত নিলত ম লৃ  িপচুড়ী 05  

1511.  নুপুর রাজবংশী সুের  রাজবংশী িপচুড়ী 05  

1512.  গা ল ম ল মত মুিচরাম ম লৃ  িপচুড়ী 05  

1513.  মধু রাজবংশী মত পলান রাজবংশীৃ  িপচুড়ী 05  

1514.  মধুর বান মত পলান রাজবংশীৃ  িপচুড়ী 05  

1515.  চমা ম র মত পলান ম লৃ  িপচুড়ী 05  

1516.  চমার মাও মত পলান ম লৃ  িপচুড়ী 05  

1517.  নর ম ল  িপচুড়ী 05  

1518.  আলী আকবর কিরম িময়া িপচুড়ী 05  
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1519.  দয়াল রাজবংশী মত িবেনাদ রাজবংশীৃ  িপচুড়ী 05  

1520.  পাগলা মত িবেনাদ রাজবংশীৃ  িপচুড়ী 05  

1521.  উিক  মত িবেনাদ রাজবংশীৃ  িপচুড়ী 05  

1522.  ম ল মত গাপাল রাজবংশীৃ  িপচুড়ী 05  

1523.  সুবল মত গাপাল রাজবংশীৃ  িপচুড়ী 05  

1524.  গাসাই রাজবংশী মত খুিশ রাজবংশীৃ  িপচুড়ী 05  

1525.  গাসাই এর বান মত খুিশ রাজবংশীৃ  িপচুড়ী 05  

1526.  গাসাই এর মা মত খুিশ রাজবংশীৃ  িপচুড়ী 05  

1527.  িনমল মত িহরালাল ম লৃ  িপচুড়ী 05  

1528.  ম মার  মত টানা ম লৃ  িপচুড়ী 05  

1529.  খুসাই ম ল  িপচুড়ী 05  

1530.  ফুিল রানী  িপচুড়ী 05  

1531.  ময়না রানী  ফু  ম ল িপচুড়ী 05  

1532.  রিব ম ল মৃত সুেরশ ম ল িপচুড়ী 05  

1533.  গািব  ম ল মত সুেরশ ম লৃ  িপচুড়ী 05  

1534.  অিভ ম ল মত বাসা ম লৃ  িপচুড়ী 05  

1535.  িধেরন ম ল মত গাইতা ম লৃ  িপচুড়ী 05  

1536.  অরচনা রানী মনু ম ল িপচুড়ী 05  

1537.  এবাদত খান মত লিতফ খানৃ  িপচুড়ী 05  

1538.  হা ন খান এবাদত খান িপচুড়ী 05  

1539.  সালমা বগম হািববুর রহমান িপচুড়ী 05  

1540.  বানু বগম আরফান িময়া িপচুড়ী 05  

1541.  শিফক িময়া খস  িময়া িপচুড়ী 05  

1542.  িচিক বানু  কিছম উি ন িপচুড়ী 05  

1543.  শািহন িময়া সু িপচুড়ী 05  

1544.  রােহলা বগম মত িরয়াজ িময়াৃ  িপচুড়ী 05  

1545.  এরশাদ মত িরয়াজ িময়াৃ  িপচুড়ী 05  

1546.  ফালানী মতৃ িরয়াজ িময়া িপচুড়ী 05  

1547.  মািনক জান মত মইনাৃ  িপচুড়ী 05  

1548.  সু মত নািজম উি নৃ  িপচুড়ী 05  
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1549.  ইউনুস আলী মত ই াজ আলীৃ  ল ব া 05  

1550.  বাবলু িময়া িরয়াজ িময়া ল ব া 05  

1551.  আহা দ িময়া মিজবর িময়া ল ব া 05  

1552.  শািহনা বগম বােছর িময়া ল ব া 05  

1553.  মেহর িময়া জেহর আরী ল ব া 05  

1554.  আকবর  হােসন আলী ল ব া 05  

1555.  মকবুল হােসন আলী ল ব া 05  

1556.  মাসেলম হােসন আলী ল ব া 05  

1557.  র হােসন আলী ল ব া 05  

1558.  আইন উি ন হােসন আলী ল ব া 05  

1559.  শানু িময়া মত নাঠু িময়াৃ  ল ব া 05  

1560.  জিসম িময়া শানু িময়া ল ব া 05  

1561.  দুদু িময়া আহাদু াহ ল ব া 05  

1562.  সিকনা বগম মত ফেয়জ উি নৃ  ল ব া 05  

1563.  নািছমা মত মাকাে ছৃ  ল ব া 05  

1564.  খােলদা মত র  িময়াৃ ু  ল ব া 05  

1565.  জােমলা বােছর িময়া ল ব া 05  

1566.  আিমরন উ ল িময়া ল ব া 05  

1567.  মিনরা বগম মত শিফক িময়াৃ  ল ব া 05  

1568.  জাসনা আবু িময়া ল ব া 05  

1569.  ল ণ শীল মত খুইসা শীলৃ  ল ব া 05  

1570.  ল ন মালী মত ধুইনা মালীৃ  ল ব া 05  

1571.  সাহাতন বগম মকবুল ল ব া 05  

1572.  তারা ভান ু আিমর উি ন ল ব া 05  

1573.  রােকয়া বগম িরয়াজ উি ন ল ব া 05  

1574.  সমলা রিহম িময়া ল ব া 05  

1575.  িমলন বগম সানা িময়া ল ব া 05  

1576.  সানা বানু হায়দার আলী ল ব া 05  

1577.  আেমনা আেনায়ার হােসন ল ব া 05  

1578.  সােহদা মত িবরম খানৃ  ল ব া 05  
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1579.  আলম িময়া   িময়া ল ব া 05  

1580.  মজনু িময়া তা  িময়া ল ব া 05  

1581.  বলু িময়া তা  িময়া ল ব া 05  

1582.  হিব িময়া রিব িময়া ল ব া 05  

1583.  আিজজল রিব িময়া ল ব া 05  

1584.  গফুর িময়া আ ল মুিু  ল ব া 05  

1585.  িমনু বগম রকমান ল ব া 05  

1586.  শামসু িময়া মত হািনফ িময়াৃ  ল ব া 05  

1587.  জেয়ন তারা িময়া ল ব া 05  

1588.  আেপল কামাল িময়া ল ব া 05  

1589.  িছি ক মুি ন ল ব া 05  

1590.  কাজলী ক স চিকদারু  ল ব া 05  

1591.  নীিশ মালী আ াত ল ব া 05  

1592.  আফাজ মত কািজম উি নৃ  ল ব া 05  

1593.  বানী িময়া মত উসমানৃ  ল ব া 05  

1594.  তারা ভান ু মত মজর িময়াৃ  ল ব া 05  

1595.  ফুলচান জিলল িময়া ল ব া 05  

1596.  নুরজাহান ছাইফুল ইসলাম িপচুড়ী 05  

1597.  সাইফুল ইসলাম বােছর িময়া িপচুড়ী 05  

1598.  মাঃ িমনজু িময়া জহার আলী িপচুড়ী 05  

1599.  আছাদুল ইসলাম বােছর িময়া িপচুড়ী 05  

1600.  রতন শীল  িপচুড়ী 05  

1601.  নািছর িময়া  িপচুড়ী 05  

1602.  িমছু িময়া কালাম িময়া িপচুড়ী 05  

1603.  মাহা দ আলী ঠা  িময়াু  িপচুড়ী 05  

1604.  সাহাদত িময়া খারেশদ িপচুড়ী 05  

1605.  আিলম উি ন ঠা  িময়াু  িপচুড়ী 05  

1606.  আিমনুর সাইফুল িপচুড়ী 05  

1607.  বাবুল বাদশা ল ব া 05  

1608.  জািমরণ বাদশা ল ব া 05  
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1609.  মিজ বগম মাকদম আলী ল ব া 05  

1610.  কদবান ু মত রা ম আলীৃ  ল ব া 05  

1611.  বাবলু িময়া সাইন উি ন ল ব া 05  

1612.  রিহম িময়া রমজান িময়া িপচুড়ী 05  

1613.  রমজান ক সু িপচুড়ী 05  

1614.  মাকরম ক সু িপচুড়ী 05  

1615.  আেনায়ার ইমান আলী িপচুড়ী 05  

1616.  ময়না কিরম িময়া িপচুড়ী 05  

1617.  শওকত কিরম িময়া িপচুড়ী 05  

1618.  শইনা কিরম িময়া িপচুড়ী 05  

1619.  শামসু  বােনজ িপচুড়ী 05  

1620.  কিরম বােনজ িপচুড়ী 05  

1621.  জুেয়ল পলান িপচুড়ী 05  

1622.  সা াম পলান িপচুড়ী 05  

1623.  মুর উি ন হােসন আলী িপচুড়ী 05  

1624.  জিসম হােসন আলী িপচুড়ী 05  

1625.  সুলতান সমেসর আলী িপচুড়ী 05  

1626.  সুবাহান সমেসর আলী িপচুড়ী 05  

1627.  নু  িময়া মত িবশা িময়াৃ  িপচুড়ী 05  

1628.  ইয়ািছন মত িবশা িময়াৃ  িপচুড়ী 05  

1629.  নু িময়া কালু িময়া ল ব া 05  

1630.  আ ল হাইু  হািলম িময়া ল ব া 05  

1631.  দুলাল িময়া চাে  িময়া ল ব া 05  

1632.  চাে  িময়া গাধু িময়া ল ব া 05  

1633.  এবাদত আলী নজুমুি ন ল ব া 05  

1634.  তুলা িময়া রজব আলী ল ব া 05  

1635.  ফজল িময়া জেয়ন উি ন ল ব া 05  

1636.  আশরাফ তা  িময়া ল ব া 05  

1637.  িব াল রজব িময়া ল ব া 05  

1638.  জািমর মাসা িময়া ল ব া 05  
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1639.  ও ল ব াল ল ব া 05  

1640.  লাভলু িময়া শিফউল ল ব া 05  

1641.  লকত কানচু দওয়ান ল ব া 05  

1642.  ক সু রক িময়া ল ব া 05  

1643.  সিলম ত মুি ন ল ব া 05  

1644.  আলী আজম তারাব আলী ল ব া 05  

1645.  ধানু িময়া ওছমান ল ব া 05  

1646.  মাজু িময়া িময়াচান ল ব া 05  

1647.  বাদল বলাল ল ব া 05  

1648.  লাভলী শিফউল ল ব া 05  

1649.  িশপন  ফজল ল ব া 05  

1650.  পসী আলম ল ব া 05  

1651.  মায়া শাজাহান ল ব া 05  

1652.  মাজাফর মাহা দ আলী ল ব া 05  

1653.  িলিপ ম ল ল ব া 05  

1654.  চা া আলমগীর ল ব া 05  

1655.  খস  আিজম ল ব া 05  

1656.  ফজল  হািক ল ব া 05  

1657.  বাবুল বাদশা ল ব া 05  

1658.  জািমরণ বাদশা ল ব া 05  
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1659.  আবদুল ছবুর আঃ গফুর বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1660.  আবুল হােসম আঃ গফুর বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1661.  মাঃ লবু িময়া আঃ ছা ার িময়া বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1662.  আঃ কােদর  আঃ ছা ার িময়া বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1663.  মাঃ ফরদার মাঃ ছারহাব বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1664.  মনু িময়া মত কােয়ম উি নৃ  বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1665.  আঃ মা ান আঃ মাতাহার বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1666.  মাঃ মাতােলব আবুল হােসন বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1667.  আঃ ছালাম মাতাহার িময়া বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1668.  মাঃ ছানু  মাঃ ভালা ভূইয়া বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1669.  মাঃ হাই িময়া মত আবদুর রহমানৃ  বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1670.  জিলল মাঃ স িময়াু  বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1671.   দয়াল রাজবংশী কালা রাজবংশী বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1672.  রাণী বালা  সুেরশ বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1673.  আ া দুলাল বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1674.  সুজন  দয়াল বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1675.  ভাত মত কানাইৃ  বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1676.  িত  রানী কৃ  বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1677.  মাসাঃ রািবয়া বগম মাঃ ইছুব বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1678.  কামাল জগ া বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1679.   সুভাস রাণী বওয়া মত ম ল রাজবংশীৃ  বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1680.  র সতী কালা বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1681.  িনশী রাণী ফিন  নমদাস বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1682.  দুগী রানী যীেতন চ  ঘাষ বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1683.  শংকরী দীেনশ বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1684.  ল ী রানী কৃ  বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1685.  সানামিত গৗর বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1686.  ছিব রাণী কৃ  বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1687.  িদিলপ চ  ঘাষ মত রিব চ  ঘাষৃ  বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1688.  গিব  কািল বদয় বািঘল/ফুলবাড়ী 06  
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1689.  যাগল রাণী গািব  রাজবংশী বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1690.  শাি  রাণী সরত রাজ বংশী বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1691.  পেরশ রাজবংশী সুেরশ রাজ বংশী বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1692.  হারাধন দয়াল বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1693.  রীনা রাণী িলটন রাজবংশী বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1694.  নেরশ পাগলা বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1695.  ছািন  ভাত বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1696.  অিখল চ  সাহা পু  চ  সাহা বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1697.  ছিমরণ বওয়া ক সু বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1698.  হািলমন জ র বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1699.  হািলমা জুলহাস বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1700.  আেলয়া মাতাহার বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1701.  রি ত নমদাস মুিচরাম নমদাস বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1702.  িকরণ রাণী নানী রাজবংশী বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1703.  শাি  আঃ মা ান বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1704.  ফুলখাতু আঃ খােলক বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1705.  অেবলা বাদশা বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1706.  বাস ী রাণী রংলাল সু ধর বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1707.  রনু ঘাষ রিবলাল ঘাষ বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1708.  যে  জুড়ান বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1709.  শািকম উি ন গফুর িময়া বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1710.  েবল আবুল কােশম বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1711.  নওয়াব সু ধর করস সু ধর বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1712.  কপনা সু ধর রালচান সু ধর বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1713.  ক না সু ধর বাবুলাল সু ধর বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1714.  অ ী ঘাষ রিবলাল ঘাষ বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1715.  পখা রাজবংশী আন  রাজবংশী বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1716.  ফিজলা খিলল িময়া বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1717.  ওয়ােরজ খুরেশদ বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1718.  আইন উি ন কােয়ম উি ন বািঘল/ফুলবাড়ী 06  
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1719.  খােদজা  দরাজ খান বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1720.  রেহনা  ক সু বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1721.  মাশারফ দা  িময়া বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1722.  আবুবকর ই াহীম বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1723.  দেলয়ার তালা ভূইয়া বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1724.  বাবুল িময়া বােরক িময়া বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1725.  মা ফ জুর খিলল বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1726.  লাল িময়া আবুল িময়া বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1727.  হলাল ধা  িময়া বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1728.  মাহা াদ আলতাফ বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1729.  হােজরা কােশম বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1730.  মিন সু ধর  পেরশ বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1731.  পিল রাণী রতন বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1732.  মাদন সু ধর বৗ  সু ধর বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1733.  দেলায়ার আঃ রিশদ বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1734.  মুি  আঃ মিত বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1735.  মমতাজ আঃ শিরফ বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1736.  ম  ু লিতফ বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1737.  হাসান দাল ু বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1738.  খােদজা দেলায়ার বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1739.  িশি  আিরফ বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1740.  সারিমন শািহদা বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1741.  ডিল জু ল বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1742.  সােদক নু  বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1743.  কািতক বলাই রাজবংশী বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1744.  ফিনন  খুশী মাহন বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1745.  কৃ  খুশী মাহন বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1746.  গ ানদা ক  রাজবংশৃ  বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1747.  অিনল রাজবংশী কািলপদ রাজভংশী বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1748.  কিরম রিব বািঘল/ফুলবাড়ী 06  
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1749.  জিহ ল  আজাহার বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1750.  ননী আঃ মিজদ বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1751.  ছাদ ু িহরা বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1752.  আেমনা লাল মামুদ বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1753.  শিহদ পাগলা বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1754.  দুধন লাল মামুদ বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1755.  আরজ ু গডু িময়া বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1756.  আদয়াল আ ব আলী বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1757.  লাকমান জালাল বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1758.  িশপন জয়নাল বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1759.  আিরফ  আয়নাল বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1760.  জয়নাল এর মা লিতফ বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1761.  িরপন জয়নাল বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1762.  হােসম বা ু বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1763.  েবল  হােসম বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1764.  িলকন ই হীম বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1765.  কায়দার এছাক বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1766.  মামা আলাল বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1767.  মােলক বাদশা বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1768.  খাকন মািনক বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1769.  চায়না খাকন বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1770.  রাজা িময়া ওয়ােজদ বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1771.  শািহদা আতাহার বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1772.  মাকা স সুবন খান বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1773.  বাসা কালাম বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1774.  ইসমাইল তেমজ উি ন বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1775.  আবু ছাইদ বােছদ বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1776.  জািকয়া ইসমইল বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1777.  শািহন  আলীয়া বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1778.  লাল মামুদ িসকা ার বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

 



ঈদুল আযহা উপলে  িভিজএফ কােডর অ াধীকার তািলকা 
কািশল                  উপেজলা: বাসাইল                   জলা: টা াইল।  
                                                    তািরখ: 07-10-2013 
. নং নাম িপত/ ামীর নাম াম ওয়াড নং ম ব  

1779.  নাজমা  িম ু বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1780.  িরফাত হলাল বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1781.  রাজীব দলহক বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1782.  উ ল জামাল বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1783.  সুজন জামাল বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1784.  রােকয়া ই ািহম বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1785.  আজমা রাজীব বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1786.  িম ু এছাক বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1787.  পিন মা ু বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1788.  রািহমা দলহক বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1789.  বাবু নু   বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1790.  িসরাজ কিরম বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1791.  দুলাল আছান উি ন বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1792.  শািকল সাইফুল বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1793.  নুরজাহান মািনক বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1794.  সজীব সবুজ বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1795.  ইমরান  তােরক বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1796.  আছলাম হােসম বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1797.  সুমন বাদশা বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1798.  শাি  মােলক বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1799.  রােসল হালাল বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1800.  তািনয়া রােসল বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1801.  লাভলী জালাল বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1802.  আিনছ এয়াদআলী বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1803.  বািনছ আিনছুর রহমান বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1804.  জালাল আ ব আলী বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1805.  তাছিলমা কািদয়া বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1806.  মিন মিফজ বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1807.  দয় হােসম বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1808.  সুভর ইিলয়াছ বািঘল/ফুলবাড়ী 06  
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1809.  জিরনা ম ু বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1810.  বগম মােলক বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1811.  আছমানী বাবল ু বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1812.  হািমদ আকারম বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1813.  সবুর  আলী বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1814.  শাি  ছাওর বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1815.  সা াম   আেনায়ার বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1816.  জালাল মাখেলছ বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1817.  নািছর িসকদার বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1818.  বলাল হােসন বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1819.  আলমগীর মাখেলছ বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1820.  তািনয়া ছােনায়ার বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1821.  দেলায়ার মাকেলছ বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1822.  আজাহার পটকা বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1823.  েবল বােরক বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1824.  আবু সাইদ দারগালী বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1825.  মহত র মাহমুদ বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1826.  জুলহাস র বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1827.  হােসম শািক বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1828.  মাশারেফর মা কানদরুা বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1829.  উ ল ফ ক বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1830.  হািনফ আিনছ বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1831.  জীবন মজন ু বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1832.  িম  ু রিব খা বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1833.  লিতফ মধ ু বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1834.  আকতার েমর বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1835.  িমনা মধ ু বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1836.  রিফক এর মা দুরজন বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1837.  আিমরা ইিলমু ীন বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1838.  নু  ইসলাম দুরজন বািঘল/ফুলবাড়ী 06  
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1839.  আছমা ছােনায়ার বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1840.  িততু শালু বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1841.  িপয়ার  ছাইফুল বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1842.  শিরফ র বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1843.  সিলম ছাধর আলী বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1844.  চান ু ইমান আলী বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1845.  রােকয়া ইমান আলী বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1846.  রিফক রমজান বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1847.  শািমন মালামুিল বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1848.  হলাল িসকা র বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1849.  শাহাদত আজহার বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1850.  িম  ু মিনর বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1851.  নু  ছালামত বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1852.  কিরম ছালামত বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1853.  এবদত তাইজু ীন বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1854.  তাইজু ীন  আবুল হােসন বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1855.  চান িময়া নয়া বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1856.  শিরফ ফরকা িময়া বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1857.  আবু তােলব তাফা ল বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1858.  িমজান মিত বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1859.  সােহল আিজজল বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1860.  র  ু বাবুল বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1861.  পাইলট ফজল বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1862.  নজ ল ফ ক বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1863.  আবু ফ ক বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1864.  শিহদ  হজা বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1865.  জাহা ীর হা ান বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1866.  লাইলী খারছুর বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1867.  জাকীর ম ু বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1868.  দলখুশ দুইনা িময়া বািঘল/ফুলবাড়ী 06  
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1869.  সােহল রা াক বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1870.  মিত আনেসর বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1871.  মাছা আনেছর বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1872.  মা ান আঃ মিজদ বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1873.  মিজদ দারগালী বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1874.  আেনায়ার আবুল হােসন বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1875.  নারিগছ আলীমু ীন বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1876.  িলজা হােরজ বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1877.  ইসরািফল বাবর আলী বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1878.  জিহ ল কিরম বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1879.  রিহম আজগর বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1880.  মাসুম মা বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1881.  নািজম শািকমউি ন বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1882.  কালাম আেনায়ার বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1883.  েবল আনেসর বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1884.  সািবনা  আেনায়ার বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1885.  চান িময়া তােরজ বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1886.  নু  িময়া  তােরজ বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1887.  সাগর মাসা বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1888.  জিসম দাদর বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1889.  মিফজ হজা বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1890.  আিজজ কিরম বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1891.  মাশারফ আঃ বিশদ বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1892.  শিপক আেল বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1893.  িরপন জামাল বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1894.  রা াক সেমস বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1895.  এসাক  কতু বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1896.  ফা ক বাকী বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1897.  আমীর আলী মাসেলম বািঘল/ফুলবাড়ী 06  

1898.  বাদল রমজান বািঘল/ফুলবাড়ী 06  
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1899.  মাঃ মাসমু খান মত িবরাজ খানৃ  িবয়ালা 07  

1900.  মাঃ তির ল খান মত িবরাজ খানৃ  িবয়ালা 07  

1901.  খঃ জয়নাল মত করামত আলীৃ  িবয়ালা 07  

1902.  খঃ ইিন খঃ মত ইয়ািমনৃ  িবয়ালা 07  

1903.  ভানু খঃ করামত িবয়ালা 07  

1904.  খঃ িরপন মত ইউসুফৃ  িবয়ালা 07  

1905.  মাঃ আ াস খান মত রাজ আলী খানৃ  িবয়ালা 07  

1906.  মাঃ সা ু  বগ মত আফসারৃ  িবয়ালা 07  

1907.  খঃ আিরফ মত খঃ ইয়া বৃ  িবয়ালা 07  

1908.  রািজয়া মত খঃ মেফজৃ  িবয়ালা 07  

1909.  মাসাঃ শাি  বগম মত বাদশা বগৃ  িবয়ালা 07  

1910.  মাঃ আ াস খান মত মাসেলম খানৃ  িবয়ালা 07  

1911.  মাসাঃ ছানু বগম খঃ ছাবান িবয়ালা 07  

1912.  মাসাঃ মেনায়ারা বগম মত হািলম মীরৃ  িবয়ালা 07  

1913.  জাহািন বগম বাবলু িময়া িবয়ালা 07  

1914.  মাঃ নািছর বগ মত গিণ বগৃ  িবয়ালা 07  

1915.  িমজা রতন মত মাখন িমজাৃ  িবয়ালা 07  

1916.  িমজা শাহালম মত মাখন িমজাৃ  িবয়ালা 07  

1917.  মাঃ জািহদুল ইসলাম বাবুল িময়া িবয়ালা 07  

1918.  মাঃ নূরনবী বগ বা  বগু  িবয়ালা 07  

1919.  মাঃ হা ান খান িমজান খান িবয়ালা 07  

1920.  মাঃ মািনক খান মত মাসেলম খানৃ  িবয়ালা 07  

1921.  মাঃ চান মীর মত মীর হিলমৃ  িবয়ালা 07  

1922.  মীর সিলম মত ছিলম বগৃ  িবয়ালা 07  

1923.  িসপন মীর মত হািলম মীরৃ  িবয়ালা 07  

1924.  মাঃ িমজান বগ মত ম  বগৃ ু  িবয়ালা 07  

1925.  মাঃ িজ া বগ মত মাহা দৃ  িময়া িবয়ালা 07  

1926.  মাঃ নজ ল বগ মত জয়নাল বগৃ  িবয়ালা 07  

1927.  িমজা সুভ িমজা মিজবর িবয়ালা 07  

1928.  খঃ মিজবর মত খঃ ঠাৃ ু িবয়ালা 07  
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1929.  মাঃ আিল র বগ মত খইরা বগৃ  িবয়ালা 07  

1930.  মাঃ মাকাওয়াত বগ আিল র বগ িবয়ালা 07  

1931.  মাঃ িগয়াস খান মত সুেমস উি নৃ  িবয়ালা 07  

1932.  কিহনুর বওয়া ামী মত তাতা ৃ  িবয়ালা 07  

1933.  ছােনায়ার িময়া মাঃ আছরফ িবয়ালা 07  

1934.  মাঃ আনু িময়া মাঃ আছরফ িবয়ালা 07  

1935.  এরশাদ িময়া মা” ঃ আশরফ িবয়ালা 07  

1936.  মাঃ আবুল খান মত সুেমস উি নৃ  িবয়ালা 07  

1937.  মাঃ ফজল খান মত সুমেস উি নৃ  িবয়ালা 07  

1938.  মাঃ শািহন বগ মাঃ হারান বগ িবয়ালা 07  

1939.  মাঃ িব াল ভূইয়া মাঃ রিহম ভূইয়া িবয়ালা 07  

1940.  মাঃ রিহম ভূইয়া মত বােছদ ভূইয়াৃ  িবয়ালা 07  

1941.  খঃ ইয়ািছন মত খঃ তােলবৃ  িবয়ালা 07  

1942.  মাঃ বাবুল বগ মত কা  বগৃ ু  িবয়ালা 07  

1943.  মাঃ ছািবয়া বগম সামাদ ভূইয়া িবয়ালা 07  

1944.  মাসা বাবুনী বওয়া মত মুসেলম খানৃ  িবয়ালা 07  

1945.  মাঃ সবদল খান মত হায়দার খানৃ  িবয়ালা 07  

1946.  মাঃ ছােনায়ার বগ আলী হােসন বগ িবয়ালা 07  

1947.  মাসা টগর বগম মাসেলম বগ িবয়ালা 07  

1948.  মেত ম ল নেরশ ম ল িবয়ালা 07  

1949.  রািজত  সাধন িবয়ালা 07  

1950.  মেল ম ল জুরান ম ল িবয়ালা 07  

1951.  গৗর সু ধর নারায়ন সু ধর িবয়ালা 07  

1952.  সুিনক ম ল গািবনাদ ম ল িবয়ালা 07  

1953.  মািনক ম ল খুিশেমাহন িবয়ালা 07  

1954.  সুেমা ম ল মত িনবারণৃ  িবয়ালা 07  

1955.  মুনা সু ধর িপতা পেরশ ম ল িবয়ালা 07  

1956.  লাকনাল সু র নালু সু ধর িবয়ালা 07  

1957.  চু ম ল মাধব ম ল িবয়ালা 07  

1958.  িনবাশ ম ল িজতা ম ল িবয়ালা 07  
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1959.  দুরপিত রানী জুরান িবয়ালা 07  

1960.  ক  ম ল জয়চান িবয়ালা 07  

1961.  িনলু ম ল মত তারা চানৃ  িবয়ালা 07  

1962.  রতন ম ল মত নায়ারাৃ  িবয়ালা 07  

1963.  গনা ম ল মত টকাৃ  িবয়ালা 07  

1964.  গেনশ ম ল দঃ িম ম ল িবয়ালা 07  

1965.  িদেরন ম ল লাল মাহন ম ল িবয়ালা 07  

1966.  িরতা রাণী মত ফইবনা ম লৃ  িবয়ালা 07  

1967.  সুনাতন ম ল মত তারাচানৃ  িবয়ালা 07  

1968.  রিব ম ল মাকা ম ল িবয়ালা 07  

1969.  মালিত রানী মত ফইনাৃ  িবয়ালা 07  

1970.  সুেরশ ম ল মত জয চানৃ  িবয়ালা 07  

1971.  তিত রাণী মত িনবারণ ম লৃ  িবয়ালা 07  

1972.  পেরশ ম ল মত দুখী ম লৃ  িবয়ালা 07  

1973.  গয়না ম ল দিখ ম ল িবয়ালা 07  

1974.  িরির বওয়া মত খুিশ ম লৃ  িবয়ালা 07  

1975.  খঃ উসমান খঃ বুলু িবয়ালা 07  

1976.  খঃ আিজম খঃ বু  িবয়ালা 07  

1977.  খঃ লাকমান  খ কার িসরাজ িবয়ালা 07  

1978.  মীজা সিলম মত ওয়ােজদৃ  িবয়ালা 07  

1979.  মাসাঃ রকা খঃ কােদর িবয়ালা 07  

1980.  খঃ মিনর মত ইয়া বৃ  িবয়ালা 07  

1981.  মাঃ শামীম বগ আ র রিহম বগু  িবয়ালা 07  

1982.  মাসাঃ িবনা বওয়া মত আজম বগৃ  িবয়ালা 07  

1983.  মাসাঃ িমিন বওযা মত নু ল ইসলামৃ  িবয়ালা 07  

1984.  মাঃ আজগর বগ মত চাবান বগৃ  িবয়ালা 07  

1985.  মাঃ হােশম বগ মত হােসন বগৃ  িবয়ালা 07  

1986.  মাঃ শাহাদত বগ মাধু কবগ িবয়ালা 07  

1987.  মাঃ ছালাম বগ মত িসরাজুল বগৃ  িবয়ালা 07  

1988.  মাঃ িজয়ারত বগ মাঃ নেজশ বগ িবয়ালা 07  
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1989.  মাঃ সাহাগ বগ মা: শাহাদত বগ িবয়ালা 07  

1990.  খ: আবু শাম মাঃ খঃ আহ দ িবয়ালা 07  

1991.  িসি ক কােলা িবয়ালা 07  

1992.  নািদম হাসান িবয়ালা 07  

1993.  রাফুর হজরত িবয়ালা 07  

1994.  তন ু মা ফা িবয়ালা 07  

1995.  বাবুল ব র িবয়ালা 07  

1996.  মাঃ বাবর ভূইয়া মত হইল ভূইয়াৃ  িবয়ালা 07  

1997.  মাঃ কালাম ওয়ােহদ িবয়ালা 07  

1998.  মাঃ লুৎফর বগ মতৃ ছাবান বগ িবয়ালা 07  

1999.  মাঃ মাশারফ বগ নেজশ বগ িবয়ালা 07  

2000. মাসা ফুলবানু বগম ছালাম বগ িবয়ালা 07  

2001.  মাঃ জ ল বগ মাঃ িজয়ারত বগ িবয়ালা 07  

2002. খঃ ছাইফুল ইসলাম খঃ মাশারফ িবয়ালা 07  

2003. খঃ বাদল মাশারফ িবয়ালা 07  

2004. খঃ মাশারফ মত আ র রহমানৃ ু  িবয়ালা 07  

2005. মাঃ আরছব আলী িময়া মত রিহম িময়াৃ  িবয়ালা 07  

2006. মাঃ র  বগু  মাঃ জং  বগ িবয়ালা 07  

2007. মাঃ মাি  খা মত খিলল খাৃ  িবয়ালা 07  

2008. আজম খা মেশদ খা িবয়ালা 07  

2009. লাল খা রমজান খা িবয়ালা 07  

2010.  কােশম খিললখা িবয়ালা 07  

2011.  মাঃ সমেসর বগ মত গিণ বগৃ  িবয়ালা 07  

2012.  মাঃ সিলম বগ দারাজ বগ িবয়ালা 07  

2013.  মাসাঃ সািহদা রিহম বগ িবয়ালা 07  

2014.  জাদপ মু ল িজতা ম ল িবয়ালা 07  

2015.  িনবাশ ম ল িজতা ম ল িবয়ালা 07  

2016.  গৗর ম ল স  ম ল িবয়ালা 07  

2017.  িনতাই ম ল মত ব  ম লৃ  িবয়ালা 07  

2018.  চােন ম ল মত হাটকা ম লৃ  িবয়ালা 07  
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2019.  উ ম ম ল মত হিরদাসৃ  িবয়ালা 07  

2020. মাঃ সাি র িমর িশপন মীর িবয়ালা 07  

2021.  মাঃ িজ  ভূইয়াু  লবু ভূইয়া িবয়ালা 07  

2022. সু ত ম ল কানাই ম ল িবয়ালা 07  

2023. মাঃ সািভন মািনক িবয়ালা 07  

2024. মাঃ শারাফাত বগ মত মােলক িময়াৃ  িবয়ালা 07  

2025. মাঃ গাি  বগ মত খােলকৃ  িবয়ালা 07  

2026. মাঃ সপন খান সবদল খান িবয়ালা 07  

2027. আরফান মত খােলকৃ  িবয়ালা 07  

2028. খঃ মাসুম খঃ মােলক িবয়ালা 07  

2029. মাঃ বাদল বগ মত ঠা  বগৃ ু  িবয়ালা 07  

2030. মাঃ মুগল বগ মত ঠা  বগৃ ু  িবয়ালা 07  

2031.  পাপন িময়া মত মাখন িময়াৃ  িবয়ালা 07  

2032. ছােয়দ ভূইয়া মত সমেরশ বূইয়াৃ  িবয়ালা 07  

2033. িমনা বগম মত মাখন িময়াৃ  িবয়ালা 07  

2034. কােশম ভূইয়া বা  ভূইয়া িবয়ালা 07  

2035. মবেজল িময়া একলাস িময়া িবয়ালা 07  

2036. হােমদ ভূইয়া মাইন উি ন ভূইয়া িবয়ালা 07  

2037. সােলমান ভূইয়া ধলা ভূইয়া িবয়ালা 07  

2038. কাউম ভূইয়া্  মাকাে স ভূইয়া িবয়ালা 07  

2039. মা ান িময়া মুবছু িময়া িবয়ালা 07  

2040. রােফজা বগম খঃ ঠা ু িবয়ালা 07  

2041.  কােশম িময়া কােলা িময়া িবয়ালা 07  

2042. মা ান িময়া বাদশা িময়া িবয়ালা 07  

2043. আেলকা বওয়া লিতফ িময়া িবয়ালা 07  

2044. শাহানাজ বগম দালাল ভূইয়া িবয়ালা 07  

2045. মাসেলম ভূইয়া মাইন উি ন ভূইয়া িবয়ালা 07  

2046. মাসেলম ভূইয়া মাইন উি ন ভূইয়া িবয়ালা 07  

2047. খঃ শাহানাজ খঃ কােলা িবয়ালা 07  

2048. রৗ  ভূইয়া কাউম ভূইয়া িবয়ালা 07  
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2049. িরয়াজ িময়া ছেব িময়া বে  ভাট পাড়া 07  

2050. সােহরা  বগম মা ান বে  ভাট পাড়া 07  

2051.  আিছয়া বগম ধলা ভুইয়া বে  ভাট পাড়া 07  

2052. মাঃ তাজুল ইসলাম মত শাহবুি নৃ  িবয়ালা 07  

2053. মাঃ শিহদুল ইসলাম মত আ র রউফৃ ু  িবয়ালা 07  

2054. মাঃ নু ামান মত িগয়াস উি নৃ  িবয়ালা 07  

2055. মাঃ জাহা ীর হােসন মত িগয়াস উি নৃ  িবয়ালা 07  

2056. মাঃ শামীম মিজবর রহমান িবয়ালা 07  

2057. মাঃ নাজমুল হােসন মত রিফ ল ইসলাম ৃ  িবয়ালা 07  

2058. মাঃ আবু সাইদ মাঃ মিফজ উি ন িবয়ালা 07  

2059. আল আিমন আঃ মােলক িবয়ালা 07  

2060. মা ািফজুর রহমান আঃ হক িবয়ালা 07  

2061.  এমদাদুল হক আঃ মিজদ িবয়ালা 07  

2062. আলাল উি ন আঃ হািকম িবয়ালা 07  

2063. রািজব হােসন মাঃ মাসেলম িবয়ালা 07  

2064. রািজবুল ইসলাম রিফ ল ইসলাম খান িবয়ালা 07  

2065. মাঃ শািহন িময়া মাঃ বাদল িময়া িবয়ালা 07  

2066. মাঃ আলআিমন মাঃ র িবয়ালা 07  

2067. আরফান খান জাহা ীর খান িবয়ালা 07  

2068. মেহদী হাসান মাঃ ফা ক খান িবয়ালা 07  

2069. মাঃ রায়হান খান মাঃ হা নআর রিশ িবয়ালা 07  

2070. মাঃ সা াদ হােসন মাঃ িসরাজুল ইসলাম িবয়ালা 07  

2071.  খঃ আজীম খঃ িসরাজ িবয়ালা 07  

2072. মাঃ িসহব খান মাঃ শািহন খান িবয়ালা 07  

2073. িমনা বগম মত মাসেলম খানৃ  সােয়র 07  

2074. সােলহা বগম আলী বগ সােয়র 07  

2075. হেলনা বগম তালা বগ সােয়র 07  

2076. জাহানারা হলাল বগ সােয়র 07  

2077. জিমরন বগম মধু বগ সােয়র 07  

2078. নাজমুল বগ শাহাদৎ বগ সােয়র 07  
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2079. জােহর আলী খঃ আনতাজ সােয়র 07  

2080. িললুফা খঃ হািরজ সােয়র 07  

2081.  জাহানারা বওয়া মত জয়নাল খানৃ  সােয়র 07  

2082. কিবর বগ রমজান বগ সােয়র 07  

2083. মােলকা মহর বগ সােয়র 07  

2084. খােদজা বওয়া রমজান বগ সােয়র 07  

2085. হসনা বগম বাবুল ভুইয়া সােয়র 07  

2086. নুরী বগম জুেয়ল বগ সােয়র 07  

2087. হািনফ বগ মা ান বগ সােয়র 07  

2088. ছােলহা বওয়া জয়নাল ভুইয়া সােয়র 07  

2089. কিবর ভুইয়া মত কাইয়ুম ভুইয়াৃ  সােয়র 07  

2090. রশিম বগম শামসু প  ু সােয়র 07  

2091.  স খাু  মত নেজশ খানৃ  সােয়র 07  

2092. তনু শখ মত বাদশাৃ  সােয়র 07  

2093. মিজবর শখ  ভালক শখ সােয়র 07  

2094. আিছয়া আমজাদ সােয়র 07  

2095. ফজল মত হািকমুি নৃ  সােয়র 07  

2096. শাহনাজ  মত আঃ হািমদৃ  সােয়র 07  

2097. খশ  িময়া মত আিজমৃ  সােয়র 07  

2098. সােহব খা মত মহর খানৃ  সােয়র 07  

2099. খস  বগ মত মেত বগৃ  সােয়র 07  

2100.  শিফ ল বগ শাহাদৎ বগ সােয়র 07  

2101.  খঃ বাদল মত খঃ রমজানৃ  সােয়র 07  

2102.  র খান মত সুলতান খানৃ  সােয়র 07  

2103.  শিফক  মত শামসুলৃ  সােয়র 07  

2104.  নু ল আিমন মত মােজদৃ  সােয়র 07  

2105.  এছাক  মত কতু িময়াৃ  সােয়র 07  

2106.  জহানারা বগম মত খসৃ  সােয়র 07  

2107.  এসাক িময়া মত সুেমজ িময়াৃ  সােয়র 07  

2108.  সুমন খান  মত ইংেরজ খানৃ  সােয়র 07  
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2109.  আিফয়া সুমন খান সােয়র 07  

2110.  আিলয়া মত আজাহারৃ  সােয়র 07  

2111.  রজাক মত ছালামতৃ  সােয়র 07  

2112.  জ ল মত একা রৃ  সােয়র 07  

2113.  ফিরদ জয়ােহর ফিকর সােয়র 07  

2114.  আফাজ মুি  মত ইয়ািছনৃ  সােয়র 07  

2115.  ছাফাত আমর আলী সােয়র 07  

2116.  ম  িময়াু  মত মা ানৃ  সােয়র 07  

2117.  খ কার আলম খঃ নুর সােয়র 07  

2118.  খঃ আিমর খঃ জায়ােহর সােয়র 07  

2119.  বা  িময়াু  িরয়াজ িময়া সােয়র 07  

2120.  খঃ আলম  খঃ জায়ােহর সােয়র 07  

2121.  মাঃ মািনক ভুইয়া মত আেবদ আলীৃ  সােয়র 07  

2122.  নািছর বগ আঃ জিলল সােয়র 07  

2123.  বািনজ িময়া মত ফেয়জ উি নৃ  সােয়র 07  

2124.  নাজমা বওয়া মত শওকত ভুইয়াৃ  সােয়র 07  

2125.  দেলায়ার ছােনায়ার সােয়র 07  

2126.  মাঃ হাসমত অ  আ লু সােয়র 07  

2127.  মাঃ ব াল শখ ভালক শখ সােয়র 07  
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2128.  খািদজ  িহটলার বাহাৈতর 07  

2129.  িমজা সালাউি ন িমজা ম ু বাহাৈতর 07  

2130.  িমজা মিনর  িমজা ইকবাল বাহাৈতর 07  

2131.  নাজমা  রােসল বাহাৈতর 07  

2132.  িব াল বগ মত ফািজল বগৃ  বাহাৈতর 07  

2133.  জালাল বগ মত ফািজল বগৃ  বাহাৈতর 07  

2134.  বােরক বগ মমত চান বগৃ  বাহাৈতর 07  

2135.  মায়া রানী মত ধীেরন ম লৃ  বাহাৈতর 07  

2136.  ভে  ম ল মত জগত ম লৃ  বাহাৈতর 07  

2137.  িস ীক জমাদার মত মিজবর জমাদারৃ  বাহাৈতর 07  

2138.  ধানী বগম মত মাজম খানৃ  বাহাৈতর 07  

2139.  নু ল ইসলাম মত মাজম খানৃ  বাহাৈতর 07  

2140.  রিব খান মত মাজম খানৃ  বাহাৈতর 07  

2141.  খঃ কালু খঃ হিববর বাহাৈতর 07  

2142.  সাহাতন বওয়া মত সামাদ জমাদারৃ  বাহাৈতর 07  

2143.  আলতাব খান মত সুলতান খানৃ  বাহাৈতর 07  

2144.  মােজদা বগম  জাহা ীর িময়া বাহাৈতর 07  

2145.  দুলাল বগ মত টুৃ ু বাহাৈতর 07  

2146.  মিজনা বগম মত মমেরজ বগৃ  বাহাৈতর 07  

2147.  েবল িময়া জাহা ীর িময়া বাহাৈতর 07  

2148.  িবশখা রানী মত বাবু লালৃ  বাহাৈতর 07  

2149.  রািজব খান রিব খান বাহাৈতর 07  

2150.  আেনায়ার জমাদার মত মিজবর জমাদারৃ  বাহাৈতর 07  

2151.  মামুন  আবুল কােশম বাহাৈতর 07  

2152.  আন  ম ল মত জগত ম লৃ  বাহাৈতর 07  

2153.  দলু জমাদার  মত মিজবর জমাদারৃ  বাহাৈতর 07  

2154.  শাহাদত বগ ম  বগু  বাহাৈতর 07  

2155.  মাকাে ছ বগ মত ফালু বগৃ  বাহাৈতর 07  

2156.  নু  িময়া মত হায়দারৃ  বাহাৈতর 07  

2157.  ধলা বগ মত হাসুৃ  বাহাৈতর 07  
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2158.  ির বগম মত রমজান জমাদারৃ  বাহাৈতর 08  

2159.  সুহাগী বগম ফালু জমাদার বাহাৈতর 08  

2160.  িনর ম ল মত আছান ম লৃ  বাহাৈতর 08  

2161.  সােয়দ িময়া মত দুজন িময়াৃ  বাহাৈতর 08  

2162.  নুরজাহান বওয়া মত রফাজ জমাদারৃ  বাহাৈতর 08  

2163.  ইমরান  বাবল ু বাহাৈতর 08  

2164.  নিন জমাদার মাসেলম জমাদার কািশল 08  

2165.  মিনর িময়া বিসর িময়া কািশল 08  

2166.  িলমন িময়া আেনায়ার িময়া কািশল 08  

2167.  শহীদ িময়া হিব িময়া কািশল 08  

2168.  কিবর িময়া  হােবল িময়া কািশল 08  

2169.  পলাশ পাল  আিনল পাল কািশল 08  

2170.  শাহাদত  কিবর িময়া কািশল 08  

2171.  রিশদ িময়া ইদা িময়া কািশল 08  

2172.  সিজব িময়া বারহান িময়া কািশল 08  

2173.  নু ল ইসলাম করামত িময়া কািশল 08  

2174.  আবসার িময়া শাহাদত িময়া কািশল 08  

2175.  িলয়া আিমর িময়া কািশল 08  

2176.  সুেমস খান মত মিজবর খানৃ  কািশল 08  

2177.  া পাল মদন পাল কািশল 08  

2178.  িরপন মাকাে ছ কািশল 08  

2179.  িসিরন  শািহন কািশল 08  

2180.  সিলম িময়া নু  িময়া কািশল 08  

2181.  জাহা ীর িময়া সুজন িময়া কািশল 08  

2182.  মাতােলব  কারবান িময়া কািশল 08  

2183.  ব ল বগম নু  খান কািশল 08  

2184.  রােশদা  নজ ল িময়া কািশল 08  

2185.  রওশন খান মত চান খানৃ  কািশল 08  

2186.  হযরত খান মত চান খানৃ  কািশল 08  

2187.  িশপন বগম নািজম িময়া কািশল 08  
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2188.  মাশারফ খান মত ঘটু খানৃ  কািশল 08  

2189.  আলম িময়া মত খারেশদ িময়াৃ  কািশল 08  

2190.  জুলহাস িময়া মত সুেমস িময়াৃ  কািশল 08  

2191.  হায়দার িময়া  মত হরমুজ িময়াৃ  কািশল 08  

2192.  ফুলমিত মত মািনক িময়াৃ  কািশল 08  

2193.  সয়দ িময়া মত মািনক িময়াৃ  কািশল 08  

2194.  নূের আলম সানা খান কািশল 08  

2195.  শাহাদত িময়া মত মাহা দ িময়াৃ  কািশল 08  

2196.  হলাল িময়া মত মাতাহার িময়াৃ  কািশল 08  

2197.  ম ব িময়া মত সুেমস িময়াৃ  কািশল 08  

2198.  রােকয়া মত আনেছরৃ  কািশল 08  

2199.  জুেয়ল িময়া মত দুলাল িময়াৃ  কািশল 08  

2200. ম  খানু  মত মহর খানৃ  কািশল 08  

2201.  সােহল জমাদার শাজাহান জমাদার কািশল 08  

2202. লািক খানম মত সুলতান খানৃ  কািশল 08  

2203. মুজাফর খান মত েরশ খানৃ  কািশল 08  

2204. ইসমাইল খান মুজাফর খান কািশল 08  

2205. দুেলনা  ম খান কািশল 08  

2206. মিগতন মত হােমদ জমাদারৃ  কািশল 08  

2207. আসলাম মাখন িময়া কািশল 08  

2208. ল ী রাণী কালু সু ধর কািশল 08  

2209. ধন ম ল মত লাল িবহারীৃ  কািশল 08  

2210.  ভেবশ ম ল মত নধু ম লৃ  কািশল 08  

2211.  সােহব খান মত মহর খানৃ  কািশল 08  

2212.  চপলা বগম মত মাখন িময়াৃ  কািশল 08  

2213.  মিরয়ম বগম মজনু জমাদার কািশল 08  

2214.  জিরনা বগম বাহাদুর িময়া কািশল 08  

2215.  খুেদজা বগম ছামাদ িময়া কািশল 08  

2216.  আে ছ িময়া মত মিজবর িময়াৃ  কািশল 08  

2217.  মন িময়াৃ  ছামাদ িময়া কািশল 08  
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2218.  িশিরন বইলা কািশল 08  

2219.  উ ল িময়া আজাহার িময়া কািশল 08  

2220. শওকত খান করামত খান কািশল 08  

2221.  রা াক খান শবদল খান কািশল 08  

2222. পারভীন বগম মত হিব িময়াৃ  কািশল 08  

2223. মািনক িময়া হারান িময়া কািশল 08  

2224. সিখনা বগম তাতা িময়া কািশল 08  

2225. ননী জমাদার মত আমজাত হােসনৃ  কািশল 08  

2226. িলটন খান মত রাজ আলী খানৃ  কািশল 08  

2227. শহীদ িময়া আঃ গিণ িময়া কািশল 08  

2228. সরেবশ খান হােসন খান কািশল 08  

2229. বু  খানু  শবদল খান কািশল 08  

2230. মািনক খান খােলক খান কািশল 08  

2231.  সুমন খান খােলক খান কািশল 08  

2232. কমলা বগম মত আেনায়ার িময়াৃ  কািশল 08  

2233. িলটন িময়া জামাল িময়া কািশল 08  

2234. ফজলু জমাদার মত ভু  জমাদারৃ ু  কািশল 08  

2235. ইিত বগম কাম ল িময়া কািশল 08  

2236. রােকয়া বগম নু  িময়া কািশল 08  

2237. খঃ তাহিমনা  আঃ হািমদ কািশল 08  

2238. বাবু িময়া মত ঠা  িময়াৃ ু  কািশল 08  

2239. রােকয়া বগম আঃ রহমান কািশল 08  

2240. মেনায়ারা তুলা ভূইয়া কািশল 08  

2241.  ফিন  পাল যুি  পাল কািশল 08  

2242. িবেরন পাল িচ  পাল কািশল 08  

2243. চি  পাল িনতাই পাল কািশল 08  

2244. সবা রাণী  িনতাই পাল কািশল 08  

2245. যুেগ  পাল িনমাই পাল কািশল 08  

2246. শিন  পাল যুেগশ পাল কািশল 08  

2247. শাহালম িময়া  হােসম িময়া কািশল 08  
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2248. রিফক িময়া মত লাল খানৃ  কািশল 08  

2249. হযরত খান মাযাফর খান কািশল 08  

2250. সবুজ িময়া  আিজজ িময়া কািশল 08  

2251.  সুজাত িময়া হযরত খান কািশল 08  

2252. শাহাদত িময়া মত মালু িময়াৃ  কািশল 08  

2253. আফচার িময়া মত মালু িময়াৃ  কািশল 08  

2254. কিরম খান শরবত খান কািশল 08  

2255. না বগম নুর মাহা দ জমাদার কািশল 08  

2256. ণূির বগম মত নু  িময়াৃ  কািশল 08  

2257. জািমল জমাদার মত কালু জমাদারৃ  কািশল 08  

2258. হােজরা বগম রজব খান কািশল 08  

2259. ওজুফা বগম মৃত ইয়ানবী জমাদার কািশল 08  

2260. জসীম জমাদার মত মিত জমাদারৃ  কািশল 08  

2261.  করপুলী বগম মত স জমাদারৃ ু  কািশল 08  

2262. জ ার খান মত েরশ খানৃ  কািশল 08  

2263. মবেজল খান মত ওয়ােজদ খানৃ  কািশল 08  

2264. ইছা িময়া মত সুেমস িময়াৃ  কািশল 08  

2265. লিতফ খান মত িব  খানৃ  কািশল 08  

2266. আলী খান মত সুলতান খানৃ  কািশল 08  

2267. মকবুল খান মত সুলতান খানৃ  কািশল 08  

2268. বুলী বগম ছিমর িময়া কািশল 08  

2269. লাইলী বগম িসরাজ িময়া কািশল 08  

2270. সইনা খান মত দুদু খানৃ  কািশল 08  

2271.  ই াহীম খান মত মিজবর খানৃ  কািশল 08  

2272. বুরহান খান মত সুেমস খানৃ  কািশল 08  

2273. মু ল জমাদার মত রমজান জমাদারৃ  কািশল 08  

2274. জুেলখা বগম মত রাজা িময়াৃ  কািশল 08  

2275. বাদল জমাদার রহমান জমাদার কািশল 08  

2276. পলাশ ম ল আন  ম ল কািশল 08  

2277. মািনক িময়া ময়নাল িময়া কািশল 08  
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2278. অবলা রাণী  মত বাবু লালৃ  কািশল 08  

2279. জ রা বগম বু  খানু  কািশল 08  

2280. পরান খান মত চান ৃ খান কািশল 08  

2281.  সাইফুল খান মত সু জ খানৃ  কািশল 08  

2282. চি  পাল িনতাই পাল কািশল 08  

2283. পােবল িময়া মত দুলাল িময়াৃ  কািশল 08  

2284. আলহাজ বগ জালাল বগ কািশল 08  

2285. আঃ হক খান মত শামসুল হকৃ  কািশল 08  

2286. রানা খান আ ল হকু  কািশল 08  

2287. রাজু খান আঃ হক কািশল 08  

2288. ছামাদ িময়া রিহম িময়া কািশল 08  

2289. লুৎফর িময়া আবুল িময়া কািশল 08  

2290. ই াহীম িময়া খারেশদ িময়া কািশল 08  

2291.  লসুম বগম মত লাল খানৃ  কািশল 08  

2292. সবুর খান মত সবদল খানৃ  কািশল 08  

2293. আেনায়রা িময়া মন িময়াৃ  কািশল 08  

2294. মাসুদ িময়া আেনায়ার িময়া কািশল 08  

2295. আজম িময়া মাহা দ িময়া কািশল 08  

2296. িমলন িময়া  নু ল ইসলাম কািশল 08  

2297. মহারানী  মিন  ম ল কািশল 08  

2298. নাছরীন বগম আলী আজম কািশল 08  

2299. িব াল খান মত িবরাজ খানৃ  কািশল 08  

2300. ফােতমা নু  খান কািশল 08  

2301.  শফালী রা াক খান কািশল 08  

2302. আলতুল জমাদার খস  জমাদার কািশল 08  

2303. িবলাত খান মত রাজা আলী খানৃ  কািশল 08  

2304. শাহাদত খান সােহব খান কািশল 08  

2305. কিহনুর বগম তাতা িময়া কািশল 08  

2306. অিখল ম ল মত আছান ম লৃ  কািশল 08  

2307. সুমা বগম জ র িময়া কািশল 08  
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2308. জ রা বগম জ ার িময়া বাহাৈতর 08  

2309. চি  ম ল রাজ মার বাহাৈতর 08  

2310.  িখরত ম ল সিচ  ম ল বাহাৈতর 08  

2311.  সাইদ িময়া দুজন িময়া বাহাৈতর 08  

2312.  ফালু জমাদার রামজান জমাদার বাহাৈতর 08  

2313.  িমজা িহটলার িমজা মাশারফ বাহাৈতর 08  

2314.  িলটন িময়া সাইদ িময়া বাহাৈতর 08  

2315.  িলয়া আিমর িময়া বাহাৈতর 08  

2316.  মিনর িময়া  বিসর িময়া বাহাৈতর 08  

2317.  রিন জমাদার সিলম জমাদার বাহাৈতর 08  

2318.  িদেনস পাল কািতক পাল বাহাৈতর 08  

2319.  সিফক খান তিফজ খান বাহাৈতর 08  

2320. জুয়ােহর খান সুলতান খান বাহাৈতর 08  

2321.  ইছু িময়া হারান িময়া বাহাৈতর 08  

2322. মােজদা মত চামাদ িময়াৃ  বাহাৈতর 08  

2323. আদম খান মত মদন খানৃ  বাহাৈতর 08  

2324. ক কার হাবীব মত খঃ একলাসৃ  বাহাৈতর 08  

2325. আওয়াল বগ মত আবুল বগৃ  বাহাৈতর 08  

2326. অমল ম ল মত রাম মারৃ  বাহাৈতর 08  

2327. জয়তন বগম মত শামসুল জমাদারৃ  বাহাৈতর 08  

2328. হােসম জমাদার মত আঃ রহমানৃ  বাহাৈতর 08  

2329. িদনা ম ল ধীেরন ম ল বাহাৈতর 08  

2330. রানী বগম মত হােফজ জমাদারৃ  বাহাৈতর 08  

2331.  বেদনা বগম মত চঁান বগৃ  বাহাৈতর 08  

2332. পাগল দাসী মত আছান ম লৃ  বাহাৈতর 08  

2333. মা ান িময়া মত আিজজল িময়াৃ  কািশল 08  

2334. রাজু িময়া মা ান িময়া কািশল 08  

2335. বােরক িময়া নওেশর িময়া কািশল 08  

2336. বােরক িময়া  মত টুনু িময়াৃ  কািশল 08  

2337. বাদশা খান জসু খান কািশল 08  
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2338. সােহরা বগম সােহব আলী কািশল 08  

2339. সিফ জমাদার নূর মাহা দ জমাদার কািশল 08  

2340. উ ল জমাদার ননী জমাদার কািশল 08  

2341.  আতাহার িময়া সুবহান িময়া কািশল 08  

2342. ছালাম িময়া জামাল িময়া কািশল 08  

2343. িবকাশ পাল ধীরা পাল কািশল 08  

2344. েপ র পাল মধু পাল কািশল 08  

2345. মালতী রাণী িনতাই পাল কািশল 08  

2346. ছ  পালু  টুনু পাল কািশল 08  

2347. িনেপন পাল িদেপন পাল কািশল 08  

2348. স শ পাল কািতক পাল কািশল 08  

2349. িনরা ন পাল সিতশ পাল কািশল 08  

2350. বালা পাল বরাই পাল কািশল 08  

2351.  গাপাল পাল জটু পাল কািশল 08  

2352. সংকর পাল সুের  পাল কািশল 08  

2353. কা  িময়া বােরক িময়া কািশল 08  

2354. রিহতন বগম শরবত খান কািশল 08  

2355. আদুরী বগম আইয়ুব খান কািশল 08  

2356. আন  সু ধর কালু সু ধর কািশল 08  

2357. আিজজ িময়া মত সুবাহান িমযাৃ  কািশল 08  

2358. জামাল িময়া মত সুবাহান িময়াৃ  কািশল 08  

2359. এিলস খান তুলা খান কািশল 08  

2360. বগম মত নু  িময়াৃ  কািশল 08  

2361.  ভানু বগম মত দুলাল খানৃ  কািশল 08  

2362. মি কা বগম মত হামদ িময়াৃ  কািশল 08  

2363. রিহমা  মত তারা িময়াৃ  কািশল 08  

2364. মিজনা মত নেয়জ িময়াৃ  কািশল 08  

2365. রিহম িময়া সুেলমন িময়া কািশল 08  

2366. সুনা ভান ু নেজস িময়া কািশল 08  

2367. জুেলখা আিমর জমাদার কািশল 08  
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2368. শাহাদত িময়া মত হােমদ িমৃ য়া কািশল 08  

2369. আজাহার িময়া িব াল িময়া কািশল 08  

2370. ওহাব িময়া  রজব খান কািশল 08  

2371.  মুনােয়ম খান রজব খান কািশল 08  

2372. ইসাক খান হযরত খান কািশল 08  

2373. রািজয়া বগম মুমুেরজ খান কািশল 08  

2374. মুগল খান আজাহার খান কািশল 08  

2375. হা ন িময়া ফ ক িময়া কািশল 08  

2376. খােলক খান মত জাপর খানৃ  কািশল 08  

2377. বেদনা বওয়া মত রিব িময়াৃ  কািশল 08  

2378. শামীম িময়া মত মােলক িময়াৃ  কািশল 08  

2379. মুজাফর খান মত েরশ খানৃ  কািশল 08  

2380. সিলম খান জ ার খান কািশল 08  

2381.  িরনা বগম আলী আজম কািশল 08  

2382. ইিলয়াস জমাদার নু  জমাদার কািশল 08  

2383. িফেরাজ খান িজয়ারত খান কািশল 08  

2384. িগয়াস জমাদার নু  জমাদার কািশল 08  

2385. সিখনা বগম মত তুতা িময়াৃ  কািশল 08  

2386. িসয়াম িময়া বাদল িময়া কািশল 08  

2387. িসফাত িময়া মাতােলব িময়া কািশল 08  

2388. আিলয়া বগম সােহব আলী কািশল 08  

2389. সািহদা বগম হাসমত ভূইয়া কািশল 08  

2390. িহরণ আ ার সুমন িময়া কািশল 08  

2391.  আইশা বগম েসন িময়া কািশল 08  

2392. কিহনুর বগম রিহম িময়া কািশল 08  

2393. সুিপয়া বগম আঃ মােলক কািশল 08  

2394. রওশন বগম বলােয়ত িময়া কািশল 08  

2395. হােজরা বগম রা াক খান কািশল 08  

2396. আিমন খান গালাপ খান কািশল 08  

2397. িরফাত িময়া  আবু িময়া কািশল 08  
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2398. খােলদা বিসর িময়া কািশল 08  

2399. জুসনা িব াল কািশল 08  

2400. লাইলী মািনক িময়া কািশল 08  

2401.  িরনা কােশম খান কািশল 08  

2402. শফালী নু  িময়া কািশল 08  

2403. িব বগম নু  িময়া কািশল 08  

2404. িসি ক িময়া কালা িময়া কািশল 08  

2405. সুভািশষ যদত  পাল কািশল 08  

2406. সুেলমান খান নয়ন খান কািশল 08  

2407. কােলক িময়া নু  িময়া কািশল 08  

2408. মামুন িময়া এছাক িময়া কািশল 08  

2409. মিনর িময়া নু  িময়া কািশল 08  

2410.  চ া  আজগর খান কািশল 08  

2411.  অিলখান রায়হান খান কািশল 08  

2412.  ধবলী সােহব খান কািশল 08  
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2413.  মাঃ বািরনাল িময়া আলাল িময়া কািশল 09  

2414.  মাঃ ইংেরজ  হািকম খান কািশল 09  

2415.  িরনা আ ার  হািকম খান কািশল 09  

2416.  রা াক িময়া কিফ িময়া কািশল 09  

2417.  সুেমজ িময়া  ই াহীম িময়া কািশল 09  

2418.  খুরছু িময়া রউফ িময়া কািশল 09  

2419.  মাঃ মা ফা িময়া র িময়া কািশল 09  

2420. মাঃ চ ল িময়া মু র িময়া কািশল 09  

2421.  মাঃ ফজল কারী নওেশর িময়া কািশল 09  

2422. মাঃ ইয়া ব িময়া রিব িময়া কািশল 09  

2423. আবুল িময়া খাশেরদ িময়া কািশল 09  

2424. মাঃ সালাম িময়া হােরজ িময়া কািশল 09  

2425. মাঃ হােসম িময়া শানু িময়া কািশল 09  

2426. মাঃ মিজদ খান জদুখান কািশল 09  

2427. মাঃ মাখেলসুর রহমান জিসমউি ন কািশল 09  

2428. মাঃ ফজলু খান জিসম উি ন কািশল 09  

2429. মাঃ কাম ল খান দলবর খান কািশল 09  

2430. মাঃ লাভলু খান দলবর খান কািশল 09  

2431.  মাঃ নাজমুল খান দরবর খান কািশল 09  

2432. মাঃ আনার খান নু  খান কািশল 09  

2433. মাঃ নেজস খান নুর খান কািশল 09  

2434. মাঃ জাহা ীর শহর খান কািশল 09  

2435. কিলম খান কিবর খান কািশল 09  

2436. মাঃ আলমগীর শহর খান কািশল 09  

2437. মাঃ শহর খান পাঠান খান কািশল 09  

2438. মাসাঃ ক া খােলক কািশল 09  

2439. মাঃ চানু িময়া আিল িময়া কািশল 09  

2440. মাঃ কালা িময়া আিল িময়া কািশল 09  

2441.  মাঃ িনশান িময়া আলম কািশল 09  

2442. মাঃ িম  িমু য়া  আলম কািশল 09  
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2443. মাঃ খােলক িময়া আরমান কািশল 09  

2444. মাঃ মে  িময়া তাতা িময়া কািশল 09  

2445. মাঃ ফা ক িময়া তাতা িময়া কািশল 09  

2446. মাঃ সে শ িময়া আফাজ িময়া কািশল 09  

2447. মাঃ রিব িময়া কালা িময়া কািশল 09  

2448. মাঃ ভূলা ভূইয়া উসমান িময়া কািশল 09  

2449. মাঃ মািনক িময়া এছাক ভূইয়া কািশল 09  

2450. মাঃ িবলাত খান নেয়জ খান কািশল 09  

2451.  মাঃ সমনজু খান িসরাজ খান কািশল 09  

2452. মাঃ ইয়াদ আলী িসরাজ খান কািশল 09  

2453. মাঃ বাদশা জহর খান কািশল 09  

2454. মাঃ আখা জমাদার   জহর খান কািশল 09  

2455. মাঃ ভালা িময়া  মা: খাকা িময়া কািশল 09  

2456. মাঃ ইয়াদ আলী িজয়ারত খা কািশল 09  

2457. মাঃ কিরম আমানত খা কািশল 09  

2458. মাঃ আেলফ খা  ফেয়জ আলী কািশল 09  

2459. মাছাঃ নািগস িচজয়ারত খা কািশল 09  

2460. মাঃ কিরম আমানত খা কািশল 09  

2461.  মাসা সােমলা শহর খান কািশল 09  

2462. মাঃ আলািমন দেলার খান কািশল 09  

2463. মাসাঃ আিজনা বিশর কািশল 09  

2464. মাঃ সুমন আ াছ খান কািশল 09  

2465. মাসাঃ ছােনায়ারা কােয়ম কািশল 09  

2466. মাঃ রিহম  মধু খা কািশল 09  

2467. মাসাঃ বেদনা মধু খা কািশল 09  

2468. মাঃ মাশারফ জমাদার ফ  জমাদার কািশল 09  

2469. মাঃ ইয়া িব খারেশদ কািশল 09  

2470. মাঃ সা াদ খােলক কািশল 09  

2471.  মাঃ সিহদ খােলক কািশল 09  

2472. কােশম আজাহার কািশল 09  
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2473. মাঃ পরান খা নেয়জ খা কািশল 09  

2474. ছেব রাজলী কািশল 09  

2475. মাঃ রমজান রাজালী কািশল 09  

2476. মাঃ ওহাব িময়া এছাক িময়া কািশল 09  

2477. মাঃ রাবু িময়া এছাক িময়া কািশল 09  

2478. মাঃ পা  িময়াু  ঠা  িময়াু  কািশল 09  

2479. আিফ  আফাজ িময়া কািশল 09  

2480. জ ু বােছর কািশল 09  

2481.  মাঃ কালাম নয়ন িময়া কািশল 09  

2482. মাঃ সিলম নয়ন িময়া কািশল 09  

2483. মাঃ খিলল িময়া হােসম িময়া কািশল 09  

2484. মাঃ মনজ ু হােসন িময়া কািশল 09  

2485. ব লী টা  িময়াু  কািশল 09  

2486. মাঃ আজাহার বাকেছদ িময়া কািশল 09  

2487. মাঃ চা  ু আনেছদ িময়া কািশল 09  

2488. মাঃ মাশারফ জিসম িময়া কািশল 09  

2489. মাঃ মধ ু জম শর িময়া কািশল 09  

2490. ছবুরা অেসদ আলী কািশল 09  

2491.  পািখ  নয়া িময়া কািশল 09  

2492. মাঃ কােলক মােলক কািশল 09  

2493. ডিল  এছহাক কািশল 09  

2494. মাঃ রেমজ িময়া আবুল কািশল 09  

2495. মাঃ তাির ম র উি ন কািশল 09  

2496. মাঃ আেনায়ার আকতার িময়া কািশল 09  

2497. রেমনা শিহদ কািশল 09  

2498. মাঃ িসি ক খঃ খইবা কািশল 09  

2499. িলিল কঃ ন া কািশল 09  

2500. মাঃ আবু চাইদ মািহনা কািশল 09  

2501.  মাঃ সিজব খঃ সমেরশ কািশল 09  

2502. হািবজা দা  কািশল 09  
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2503. মাঃ সিলম িময়া সুপা িময়া কািশল 09  

2504. মাঃ দাউদ খান সে শ খান কািশল 09  

2505. মাঃ হা ন মামছুল কািশল 09  

2506. মাঃ ম  িময়াু  নু  খান কািশল 09  

2507. মাঃ িরয়াজ িময়া নু  খান কািশল 09  

2508. মাঃ কিলম হােসম িময়া কািশল 09  

2509. িললী আে ছ কািশল 09  

2510.  মাঃ নু  িময়া মিত িময়া কািশল 09  

2511.  মাঃ অপু িময়া হানু কািশল 09  

2512.  মাঃ ম ল িময়া ঠা  িময়াু  কািশল 09  

2513.  মাঃ আদালত খা ভূইয়া কািজম উি ন ভূইয়া কািশল 09  

2514.  মাঃ সিহদ িময়া ছালাম িময়া কািশল 09  

2515.  আিমরা দওয়ান কািশল 09  

2516.  মাঃ িশল ু বা  িময়াু  কািশল 09  

2517.  মাঃ শাফ িময়া  কািশ িময়া কািশল 09  

2518.  মাঃ ওহাব িময়া নবাব িময়া কািশল 09  

2519.  মাঃ নুহ  ম  িময়াু  কািশল 09  

2520. মাঃ পাপন মাঃ লু’ৎফর িময়া কািশল 09  

2521.  মাঃ মােলক জমাদার তারা জমাদার কািশল 09  

2522. মাঃ জিলল িমযা মাকেছদ িময়া কািশল 09  

2523. মাঃ কােশম জমাদার তারা জমাদার কািশল 09  

2524. শিফ িময়া খুর  িময়া কািশল 09  

2525. মাসাঃ নুরজাহান কা  িময়াু  কািশল 09  

2526. মাঃ মু াফ িময়া দুদু িময়া কািশল 09  

2527. জামাল িময়া  দুজন িময়া কািশল 09  

2528. সজল িময়া হািবল িময়া কািশল 09  

2529. মাঃ নু   িময়া মািনক িময়া কািশল 09  

2530. মাঃ জাহা ীর রােমসা িময়া কািশল 09  

2531.  মাঃ কালা চু  িময়াু  কািশল 09  

2532. মাঃ বুে া িময়া তা িময়া কািশল 09  
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2533. মাঃ ফা ক িময়া পা  িময়াু  কািশল 09  

2534. সবুজ িময়া ফরহাদ কািশল 09  

2535. মাঃ িলটন িময়া ফরহাদ িময়া কািশল 09  

2536. মাঃ িরমন িময়া মা াফ িময়া কািশল 09  

2537. মাঃ হাসমত িময়া মা াফ িময়া কািশল 09  

2538. মাঃ আসাদ খান সাখওয়াত খান কািশল 09  

2539. মাঃ মাশারফ িময়া আবুল িময়া কািশল 09  

2540. মাঃ শিরফ িময়া আবুল িময়া কািশল 09  

2541.  িশপন িময়া ফরহাদ িময়া কািশল 09  

2542. জািকর িময়া নু  িময়া কািশল 09  

2543. মাঃ একা র িময়া হািলম িময়া কািশল 09  

2544. মাঃ িজবন খান রমজান খান কািশল 09  

2545. মাঃ আিল িময়া আমজাত মিয়◌া কািশল 09  

2546. মাঃ খিলল িময়া মুবােছদ িময়া কািশল 09  

2547. চায়না খঃ শামছু কািশল 09  

2548. মাঃ মিনর  খঃ শামস ু কািশল 09  

2549. মাঃ রিব  খঃ শামস ু কািশল 09  

2550. খঃ সিহদ খঃ দুল ু কািশল 09  

2551.  জুসনা িজয়ারত কািশল 09  

2552. মাঃ টু খান সাবাশ খান কািশল 09  

2553. মাঃ িজবন িময়া মামছু মিয়◌া কািশল 09  

2554. মাঃ িক ন  হিব িময়া কািশল 09  

2555. মাঃ ফজলু হােবজ িময়া কািশল 09  

2556. মাঃ কিবর িময়া তার া িময়া কািশল 09  

2557. মাঃ রিহম জমাদার তারা জমাদার কািশল 09  

2558. মাঃ চ ল আকবর িময়া কািশল 09  

2559. মাঃ আিজজল িময়া ফজল িময়া কািশল 09  

2560. মাঃ আলী আজম হাসান িময়া কািশল 09  

2561.  মাঃ কিবর িময়া  আজম িময়া কািশল 09  

2562. মাঃ ছামাদ খান মাঃ সাবান খান কািশল 09  
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2563. পা ল আ ার ফরহাদ খান কািশল 09  

2564. মাঃ সােলমান খান মািছম খান কািশল 09  

2565. মু লী  রাজালী কািশল 09  

2566. মাঃ সুলতান খান মহর খান কািশল 09  

2567. মাঃ পু িময়া খঃ ন া কািশল 09  

2568. মাঃ বইলা ভূইয়া আ  ভূইয়াু  কািশল 09  

2569. সাহাগী সকা ার কািশল 09  

2570. মাঃ পু িময়া খঃ ন া কািশল 09  

2571.  মাঃ হােসম খান ইছব খান কািশল 09  

2572. খঃ মােলক সমেশর কািশল 09  

2573. খঃ সামন আলী মেহদী কািশল 09  

2574. খঃ সজল  আলী মেহদী কািশল 09  

2575. নাজমা সােলমান খান কািশল 09  

2576. সুিফয়া মাংলা কািশল 09  

2577. জ ার জিহর কািশল 09  

2578. আিতক সালাম কািশল 09  

2579. রািজব  শিফ ল কািশল 09  

2580. মাঃ আিলমুি ন শাজাহান কািশল 09  

2581.  িব  ু আলী মেহদী কািশল 09  

2582. আেমনা  হােসম িময়া কািশল 09  

2583. সিখনা কিরম িময়া কািশল 09  

2584. রিশদ খান ইসব খান কািশল 09  

2585. মাঃ ইি স িময়া িসরাজ িময়া কািশল 09  

2586. মাঃ সগহদ িময়া লবু িময়া কািশল 09  

2587. মাঃ ফিরদ িময়া  ি◌েলবু িময়া কািশল 09  

2588. মাঃ কােদর জমাদার শওকত জমাদার কািশল 09  

2589. পন িময়া লুৎফর িময়া কািশল 09  

2590. মাঃ রিহম িময়া আলম িময়া কািশল 09  

2591.  মাঃ িরপন িময়া আজাদ িময়া কািশল 09  

2592. মাঃ বাদশা িময়া আজাদ িময়া কািশল 09  
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2593. মাঃ শাহালম আজাদ িময়া কািশল 09  

2594. মাঃ আিরফ বাবর িময়া কািশল 09  

2595. খঃ আবু তােলব মেছর কািশল 09  

2596. সরভানু মািনক িময়া কািশল 09  

2597. ছয়ফর িময়া তা িময়া কািশল 09  

2598. মাঃ সু জ িময়া সুেমজ িময়া কািশল 09  

2599. মাঃ সাহাগ িময়া সুেমজ িময়া কািশল 09  

2600. মাঃ পা  িময়াু  তা িময়া কািশল 09  

2601.  মাঃ শাজাহন আ  ভূইয়াু  কািশল 09  

2602. মাঃ মািনক িময়া এনেয়তু াহ কািশল 09  

2603. মাঃ আয়নাল িময়া নুর হক িময়া কািশল 09  

2604. মাঃ আে ছ িময়া বাকেছদ িময়া কািশল 09  

2605. মালতী বাকেছদ কািশল 09  

2606. মাঃ শাহানুর িময়া হািমদ িময়া কািশল 09  

2607. মাঃ সােলমান িময়া হযরত িময়া কািশল 09  

2608. মাঃ িশরাজ িময়া  শানু িময়া কািশল 09  

2609. মাঃ ইউসুফ  হােবজ িময়া কািশল 09  

2610.  মাঃ ছবুর িময়া  বাকেছদ িময়া কািশল 09  

2611.  মাঃ রজাক িময়া  হযরত িময়া কািশল 09  

2612.  শাহানুর িময়া  হািমদ িময়া কািশল 09  

2613.  মাঃ হােবজ িময়া  নয়া িময়া কািশল 09  

2614.  মাঃ হািলম িময়া মু া িময়া কািশল 09  

2615.  মাঃ নয়ন খান িশরাজ খান কািশল 09  

2616.  িমনা আ ার িমনহাজ িময়া কািশল 09  

2617.  িমনহাজ িময়া  শানু িময়া কািশল 09  

2618.  মিরয়ম  রমজান িময়া কািশল 09  

2619.  মাঃ আেবদ রমজান িময়া কািশল 09  

2620. বগম খঃ পুকান কািশল 09  

2621.  ছােলহা  দলবর খান কািশল 09  

2622. পভান মপেজল কািশল 09  
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2623. মাঃ মাসেলম খান মাহাম খান কািশল 09  

2624. মাঃ আিমর হােসন  ফ  জমাদার কািশল 09  

2625. মাঃ কালাম িময়া  ফইজা িময়া কািশল 09  

2626. মাঃ আলম িময়া  ফইজা িময়া কািশল 09  

2627. মাঃ আেনায়ার জিসম কািশল 09  

2628. মাঃ শাহালম বিসর িময়া কািশল 09  

2629. মাঃ হােসম মািহনী কািশল 09  

2630. বলু জমাদার মজনু জমাদার কািশল 09  

2631.  ফা ক  মামেরজ খান কািশল 09  

2632. মাঃ নু  িময়া মিত িময়া কািশল 09  

2633. মাঃ অপু িময়া হানু কািশল 09  

2634. মাঃ ম ল িময়া ঠা  িময়াু  কািশল 09  

2635. মাঃ আদালত খা ভূইয়া কািজম উি ন ভূইয়া কািশল 09  

2636. মাঃ সিহদ িময়া ছালাম িময়া কািশল 09  

2637. আিমরা দওয়ান কািশল 09  

2638. মাঃ িশল ু বা  িময়াু  কািশল 09  

2639. মাঃ শাফ িময়া  কািশ িময়া কািশল 09  

2640. মাঃ ওহাব িময়া নবাব িময়া কািশল 09  

2641.  মাঃ নুহ  ম  িময়াু  কািশল 09  

2642. মাঃ পাপন মাঃ লু’ৎফর িময়া কািশল 09  

2643. মাঃ মােলক জমাদার তারা জমাদার কািশল 09  

2644. মাঃ জিলল িমযা মাকেছদ িময়া কািশল 09  

2645. মাঃ কােশম জমাদার তারা জমাদার কািশল 09  

2646. আজাহার পচা বাথূলী সাদী 04  

2647. লাটাস িময়া গবা িময়া বাথূলী সাদী 04  

2648. ফুল খাতুন ওযােজদ বাথূলী সাদী 04  

2649. হাজরা চােন বাথূলী সাদী 04  

2650. হাওসী লালচান বাথূলী সাদী 04  

2651.  আজাদ  বকিস বাথূলী সাদী 04  

 
 


