
BDwbqbt njw`qv                                         Dc‡Rjvt †jŠnRs                                           †Rjvt gyÝxMÄ 

gv‡mi bvgt . . . . . . . . . . .                                                              cÖ`v‡bi ZvwiLt       /      /202  Bs 

µt 

bs 

wfWweøDwe 

gwnjvi bvg 

MÖvg IqvW© Pv‡ji 

cwigvb 

wcZv,¯̂vgx/Awfe

ve‡Ki bvg 

MÖwnZvi ¯^vÿi mbv³Kvixi 

¯^vÿi 

weZtKvi

xi ¯^vÿi 

1 চাম্পা আক্তার কারপাশা 01 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

ম াোঃ ইউসফু 

 

  

2 তাছম ন 

আখতার 

কারপাশা 01 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

ম াস্তফা কা াল 

 

  

3 নাসমরন কারপাশা 01 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

মেখ  াললক 

 

  

4 মরালকয়া 

মেগ  

কারপাশা 01 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

ম াোঃ আলনায়ার 

ম ালসন সর্দার  

  

5 নামর্রা মেগ  কারপাশা 01 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

খমলল মেপারী 
 

  

6 চায়না মেগ  কারপাশা 01 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

ম াোঃ কাঞ্চন 

পাঠান  

  

7 ম াললখা 

আক্তার 

কারপাশা 01 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

ইউসফু খন্দকার 

 

  

8  ামেো আক্তার 

লামক 

কারপাশা 01 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

ম াোঃ ইউসফু 

মেখ  

  

9 স্বপ্না মেগ  কারপাশা 01 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

আ া ার খান 

 

  

10 ফার ানা 

আক্তার 

কারপাশা 01 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

ম াোঃ ফারুক 

মেখ  

  

11 মেলী কারপাশা 01 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

ম াোঃ ম াস্তফা 

মেখ  

  

12 ম াসলন আরা উত্তর 

হলদিয়া 

02 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

ম ালসন  ৃধা 
 

  

13 তুলেী রানী উত্তর 

হলদিয়া 

02 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

কানাই লাল র্াে 

 

  

14 সাথী আখতার উত্তর 

হলদিয়া 

02 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

ম াোঃ কালে  

মেখ  

  

15 মরকু রাণী র্াস উত্তর 

হলদিয়া 

02 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

সুনীল চন্দ্র র্াে 

 

  

16 ম াসাোঃ মস  ু উত্তর 

হলদিয়া 

02 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

ম াোঃ আনছার 

আলী  

  

17 মলমপ আক্তার উত্তর 

হলদিয়া 

02 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

ম াোঃ রউফ 

মেপারী  

  

18 রালের্া মেগ  উত্তর 

হলদিয়া 

02 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

আব্দসু সেুর 

 

  

19  ামল া খাতুন উত্তর 

হলদিয়া 

02 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

ইয়ানুছ  ালর্ার 

 

  

20 তাছমল া 

মেগ  

উত্তর 

হলদিয়া 

02 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

চুন্নু  ীর 

 

  

21 ম রা রানী উত্তর 

হলদিয়া 

02 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

 ন্তুস ম াষ 

 

  

 

 

 

 

 

BDwc m`m¨                                              U¨vM Awdmvi                                           †Pqvig¨vb 
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22  ায়া রানী 

ম াষ 

উত্তর 

হলদিয়া 

02 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

গমেন্দ্র ম াষ 

 

  

23   তা রানী উত্তর 

হলদিয়া 

02 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

মগাপাল 

 

  

24 মেউলী মেগ  উত্তর 

হলদিয়া 

02 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

সমচন্দ্র  ন্ডল 

 

  

25 ছাল া আক্তার উত্তর 

হলদিয়া 

02 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

ম াোঃ  মনর 

উদ্দিন  ন্টু  

  

26  ুক্তা রানী 

সরকার 

উত্তর 

হলদিয়া 

02 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

 মর মগাপাল 

সরকার  

  

27 লাখী আখতার উত্তর 

হলদিয়া 

02 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

ইস াঈল 

মেপারী  

  

28 মন ার মেগ  উত্তর 

হলদিয়া 

02 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

মখাকন মেখ 

 

  

29 োরম ন 

আক্তার 

উত্তর 

হলদিয়া 

02 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

ম লছর আলী 

মেখ  

  

30 পারভীন 

মেগ  

উত্তর 

হলদিয়া 

02 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

সাল ে আলী 

 

  

31 সমখনা 

আখতার 

উত্তর 

হলদিয়া 

02 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

ম াোঃ মছাে ান 

মেপারী  

  

32 ফাম  া মেগ  িদিণ 

হলদিয়া 

03 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

আোঃ  দ্দ র্ 

 

  

33 আয়ো 

আখতার 

িদিণ 

হলদিয়া 

03 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

মর্ললায়ার 

ম ালসন  

  

34 ো ী া 

আক্তার 

িদিণ 

হলদিয়া 

03 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

ো সুল  ক 

 

  

35 মসমলনা মেগ  িদিণ 

হলদিয়া 

03 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

ম াোঃ আলনায়ার 

ম ালসন মেখ  

  

36 োম নুর 

আক্তার মর া 

িদিণ 

হলদিয়া 

03 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

ম াোঃ নুরুল 

ইসলা  মেখ  

  

37 ম নারা মেগ  িদিণ 

হলদিয়া 

03 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

ম াোঃ দ্বীন 

ইসলা  মেখ  

  

38 কাকমল মেগ  িদিণ 

হলদিয়া 

03 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

সানচুলর্া া ঢালী 
 

  

39 কাকলী 

আক্তার 

িদিণ 

হলদিয়া 

03 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

কানচন পাঠান 

 

  

40 না  ু িদিণ 

হলদিয়া 

03 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

মসদ্দিক মেখ 

 

  

41 মেউটট মেগ  িদিণ 

হলদিয়া 

03 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

আ ালত মেখ 

 

  

42 আলয়ো মেগ  িদিণ 

হলদিয়া 

03 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

ম াোঃ খমলল 

মেপারী  

  

43 সাথী আক্তার িদিণ 

হলদিয়া 

03 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

েম র্ুল  ার্ের 

 

  

44 আকমল া 

মেগ  

িদিণ 

হলদিয়া 

03 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

ম াোঃ আক্কাছ 

সরর্ার  

  

45 োন্তা আক্তার িদিণ 

হলদিয়া 

03 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

ম াোঃ সা ছু 

মেপরী  
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46 মসমলনা 

আক্তার 

িদিণ 

হলদিয়া 

03 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

ম াোঃ লমতফ 

মর্ওয়ান  

  

47 ম াসাোঃ পুতুমল িদিণ 

হলদিয়া 

03 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

ম াোঃ আোঃ লমতফ 

 

  

48 ডমল আক্তার িদিণ 

হলদিয়া 

03 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

আওলার্ মেখ 

 

  

49 অচদনা রানী 

র্াস 

মমৌছামান্দ্রা 04 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

রূপচান  মন 

র্াস 

 

 

  

50 ভাগযেতী রানী 

র্াস 

 

মমৌছামান্দ্রা 04 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

মোধাই চন্দ্র র্াস 

 

  

51 পারতী রানী 

র্াস 

মমৌছামান্দ্রা 04 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

মে য় র্াস 

 

  

52 েীলা রানী র্াস মমৌছামান্দ্রা 04 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

নো  মন র্াস 

 

  

53 ফাম  া মেগ  

 

মমৌছামান্দ্রা 04 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

 য়নাল 

আের্ীন 

 

 

  

54 পূমন দ া র্াস মমৌছামান্দ্রা 04 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

ভক্ত র্াস 

 

  

55 মরকু রানী র্াস মমৌছামান্দ্রা 04 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

লক্ষন চন্দ্র র্াস 

  

  

56 তামনয়া  া ান 

 

মমৌছামান্দ্রা 04 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

নুর ইসলা  

 

  

57  ামল া মেগ  মমৌছামান্দ্রা 04 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

আব্দলু আকন 

 

  

58 ম না মেগ  মমৌছামান্দ্রা 04 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

ম াোঃ মসরা লু 

ইসলা  খান  

  

59 োলনছা মেগ  মমৌছামান্দ্রা 04 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

সানাল মেপারী 
 

  

60 পারমভন 

মেগ  

মমৌছামান্দ্রা 04 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

চান্দ ুমর্ওয়ান 

 

  

61 রুপা মমৌছামান্দ্রা 04 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

রনদ্দ ত 

 

  

62 সুমচ রানী র্াস মমৌছামান্দ্রা 04 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

সুনীল চন্দ্র র্াস 

 

  

63 ম াসাোঃ 

 ার ানা 

মমৌছামান্দ্রা 04 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

ম াোঃ ছলরায়ার 

ম ালসন  

  

64  ুন্নী মেগ  মমৌছামান্দ্রা 04 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

 

আকের মেখ  

  

65 সুম  আক্তার মমৌছামান্দ্রা 04 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

কাইয় ু মেপারী 
 

  

66 মরনা আক্তার মমৌছামান্দ্রা 04 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

আব্দলু কমর  

 

  

67 ফালত া 

আক্তার 

 

মমৌছামান্দ্রা 04 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

মেটটে 

 

  

68 আছ া মেগ  মমৌছামান্দ্রা 04 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

ের্র  াল 

 

  

69 মনপা আক্তার মমৌছামান্দ্রা 05 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

ম াোঃ ম লন মেখ 
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70  মরনা 
 

মমৌছামান্দ্রা 05 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

রমের্ মেখ 

 

  

71 ম াছাোঃ ছামেনা মমৌছামান্দ্রা 05 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

ম াোঃ ম া াফর 

মেখ  

  

72 রামেয়া মেগ  

 

মমৌছামান্দ্রা 05 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

 ব্বর  ুন্সী 
 

  

73 মফলরা া 

মেগ  

মমৌছামান্দ্রা 05 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

শুকুর মেখ 

 

  

74  াকসুর্া 

আক্তার 

মমৌছামান্দ্রা 05 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

আোঃ কিুস খান 

  

  

75 মরালকয়া 

মেগ  

মমৌছামান্দ্রা 05 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

সম্বল মেপারী 
 

  

76 মসামনয়া 

আক্তার 

মমৌছামান্দ্রা 05 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

ম াোঃ মসরা  

 াওলার্ার  

  

77 মরলেকা 

সুলতানা 

মমৌছামান্দ্রা 05 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

এস এ  ইমিস 

 

  

78 সাল া মেগ  মমৌছামান্দ্রা 05 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

 ালে  কাদ্দ  

 

  

79 মরনা মেগ  মমৌছামান্দ্রা 05 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

আব্দলু মেখ 

  

  

80 র নী মেগ  মমৌছা 06 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

ম াোঃ ইমলয়াস 

 

  

81 মেমি আক্তার 

 

মমৌছা 06 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

আলনায়ার আলী 

 

  

82 মেখা আক্তার মমৌছা 06 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

রমফকুল ইসলা  

মেখ  

  

83 ঝু ুর আখতার মমৌছা 06 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

ম াোঃ ইস াইল 

ভূইয়া  

  

84 রুনা আখতার মমৌছা 06 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

নান্নু মেখ 

 

  

85 রাম  া মেগ  মমৌছা 06 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

আোঃ  ামক  মেখ 

 

  

86 ইয়াছম ন 

মেগ  

মমৌছা 06 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

আোঃ সালা  

 

  

87 নুপুর আক্তার মমৌছা 06 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

কালে   ার্ের 

 

  

88 মেউমল মেগ  মমৌছা 06 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

আোঃ রমের্ মেখ 

 

  

89 সাল া মেগ  মমৌছা 06 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

সা সিুীন খান
 

  

90 রু া মেগ  মমৌছা 06 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

ম াোঃ গা ী 

 

  

91 ো ানা  

আক্তার 

মমৌছা 06 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

ইয়ানুচ মেক 

 

  

92 টগর আখতার মমৌছা 06 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

ম াোঃ ঈ ান 

আলী মেখ  

  

93 শুকুর  ান 

মেগ  

মমৌছা 06 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

ম াোঃ র ে আলী 

 াওলার্ার  

  

 

 

 

 

BDwc m`m¨                                              U¨vM Awdmvi                                             †Pqvig¨vb 



µt 

bs 

wfWweøDwe 

gwnjvi bvg 

MÖvg IqvW© Pv‡ji 

cwigvb 

wcZv,¯̂vgx/Awfe
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MÖwnZvi ¯^vÿi mbv³Kvixi 

¯^vÿi 

weZtKvi

xi ¯^vÿi 

94 সু াইয়া 

আক্তার 

সাতঘদিয়া 07 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

নদ্দ র আ ালের্ 

 

  

95 
 

 াফু া 
সাতঘদিয়া 07 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

ম াোঃ আম র 

ম ালসন  

  

96  হ্রা ইসলা  সাতঘদিয়া 07 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

ইকোল 

আ লের্ মেখ  

  

97 কুলসু  

আক্তার 

সাতঘদিয়া 07 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

কমফল উদ্দিন 

ম াল্লা  

  

98 োরম ন 

আক্তার 

সাতঘদিয়া 07 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

ম া াের্ 

আকন  

  

99 মসলু আক্তার সাতঘদিয়া 07 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

আেরু্ল আদ্দ   

 

  

100 ঝন দা মেগ  সাতঘদিয়া 07 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

সা ছুদ্দিন 

 াওলার্ার  

  

101 ইয়াসম ন 

মেগ  

সাতঘদিয়া 07 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

ম াোঃ  মলল 

মেপারী  

  

102  াকসুর্া 

মেগ  

সাতঘদিয়া 07 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

আসলা  আলী 

মর্ওয়ান  

  

103 আলয়ো সাতঘদিয়া 07 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

জ নিীন 

মেপারী 
 

  

104 ম াসলন আরা 

মেগ  

সাতঘদিয়া 07 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

মগয়াস উদ্দিন 

মেখ  

  

105  ামস মেগ  সাতঘদিয়া 07 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

ম াোঃ রম   

ম াল্লা  

  

106  মন মেগ  সাতঘদিয়া 07 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

ম াোঃ আমল 

ম ালসন  ুন্সী 
 

 

  

107 পারমভন 

মেগ  

সাতঘদিয়া 07 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

 ারফত 

খন্দকার  

  

108 রাদ্দ য়া 

আক্তার 

পদিম 

দশমুদলয়া 

08 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

আব্দলু কামর্র 

 

  

109 সাল া আক্তার পদিম 

দশমুদলয়া 

08 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

আোঃ ছালা  

 

  

110 ছাল া মেগ  পদিম 

দশমুদলয়া 

08 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

 ারুন ভূইয়া 
 

  

111 সুরাইয়া 

আক্তার মেথী 

পদিম 

দশমুদলয়া 

08 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

ম াোঃ আমরফুল 

ইসলা  োর্ল 

 

 

  

112 মল া আক্তার পদিম 

দশমুদলয়া 

08 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

আতাউর র  ান 

খান  

  

113  ায়া আক্তার 
 

পদিম 

দশমুদলয়া 

08 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

ম া াের্ আলী 

 

  

114  াম রুল 

মেগ  

পদিম 

দশমুদলয়া 

08 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

মসমল  মেখ 

 

  

115 ঝন দা আক্তার 

 

পদিম 

দশমুদলয়া 

08 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

তা ল ইসলা  

খান  

  

116 ম াসাোঃ মস া 

আক্তার 

পদিম 

দশমুদলয়া 

08 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

ম াোঃ সেু  আলী 

 

  

117 মেওলী আক্তার পদিম 

দশমুদলয়া 

08 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

 লু াস মেপারী 
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xi ¯^vÿi 

118 ম াসাের্ 

োর ীন আরা 

মেগ রুপা 

পদিম 

দশমুদলয়া 

08 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

ম াোঃ   ুরুল 

ইসলা  
 

 

  

119 তাছমল া 

মেগ  

পদিম 

দশমুদলয়া 

08 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

লালম য়া 

 

  

120 ম াসাোঃ লাভলী 

মেগ  

পদিম 

দশমুদলয়া 

08 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

ম াোঃ নুর ম ালসন 

 

  

121 ম াসাোঃ কিনা 

মেগ  

 

পদিম 

দশমুদলয়া 

08 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

ম াোঃ তাল র 

আলী  

  

122 লােনী আক্তার পদিম 

দশমুদলয়া 

08 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

ম া াের্ আলী 

 

  

123 ম াসাোঃ রাম  া 

খাতুন 

পদিম 

দশমুদলয়া 

08 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

ম াোঃ আেুল 

কালে   ার্ের  

  

124 ইয়াছম ন 

আক্তার 

পদিম 

দশমুদলয়া 

08 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

ম াোঃ ইউনুছ 

সর্দার  

  

125 মন ার মেগ  পূর্ ব  

দশমুদলয়া 

09 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

 য়নাল 

আলের্ীন খান  

  

126 ম াসাোঃ 

 া  ুর্া 

আক্তার 

পূর্ ব  

দশমুদলয়া 

09 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

ম াোঃ আব্দলু 

ম াতামলে  

  

127 মেিী আক্তার পূর্ ব  

দশমুদলয়া 

09 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

আকরা  আলী 

মেখ  

  

128 ম াসাোঃ পমল 

আক্তার 

পূর্ ব  

দশমুদলয়া 

09 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

র্রলেে আলী 

 

  

129 না নীন 

আক্তার 

পূর্ ব  

দশমুদলয়া 

09 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

আেুল কালে  

 

  

130 সী া আক্তার পূর্ ব  

দশমুদলয়া 

09 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

ম াোঃ ছালর্ক 

আলী  

  

131  ামল া মেগ  পূর্ ব  

দশমুদলয়া 

09 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

আোঃ খাললক 

েমরফ  

  

132 মেউমল আক্তার পূর্ ব  

দশমুদলয়া 

09 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

 ুনসুর মেখ 

 

  

133 োর ীন পূর্ ব  

দশমুদলয়া 

09 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

আইয়ূে আলী 

মর্ওয়ান  

  

134 মর্য়া মন 

 

পূর্ ব  

দশমুদলয়া 

09 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

ম াোঃ রমফক  ৃধা 
 

  

135 সী া আক্তার পূর্ ব  

দশমুদলয়া 

09 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

আোঃ সাত্তার 

 

  

136 আললয়া 

আক্তার 

 

পূর্ ব  

দশমুদলয়া 

09 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

কর্  আলী  ুন্সী 
 

  

137 তানদ্দ লা 

আক্তার স্মমৃত 

পূর্ ব  

দশমুদলয়া 

09 30 †KwR 

(1 e Í̄v) 

আক্কাছ  ার্ের 
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