
দরাজহাট ইউিনয়ন পিরষদ 
বাঘারপাড়া, যেশার । 

পিব� ঈ�ল িফতর ও মােহ রমজান উপলে� িভিজএফ এর তািলকা-২০১৪ 
�ঃ নং নাম িপতা/�ামীর নাম �াম ওয়াড � ম�� 

 

১ জিহর আলী বা�ার আলী পাইকপাড়া ০১  

২ আিজ�ল হক �ত- �তায়াজ ,, ০১  

৩ �শারাফ িব�াস রাজব আলী ,, ০১  

৪ টগর �মা�া রিফ উ�ীন ,, ০১  

৫ শাহা�র হািমদ িব�াস ,, ০১  

৬ শহর বা� �ত- বেলা ,, ০১  

৭ �কমান �হােসন আনার উ�ীন ,, ০১  

৮ �রজাহান শামেছর �মা�া ,, ০১  

৯ িশিল �বগম ইমান আলী ,, ০১  

১০ নবীরন গিন িময়া ,, ০১  

১১ শিরপ �মা�া জিলল �মৗির ,, ০১  

১২ আ�াপ �মা�া মিরিজনা খা�ন ,, ০১  

১৩ ছালাম মতেল �মা�া ,, ০১  

১৪ আরিজনা ফিনর উ�ীন ,, ০১  

১৫ অিভমা� রায় ব�ল রায় ,, ০১  

১৬ িবনয় িব�াস �লাখাই িব�াস ,, ০১  

১৭ ম� �� অিধর �� ,, ০১  

১৮ িবেনাদ ঠা�র িহরালাল ,, ০১  

১৯ �দীপ সরকার িনরাপদ সরকার ,, ০১  

২০ হারান সরকার �ন সরকার ,, ০১  

২১ �িনল �দবনাথ পাগল চ�দ ,, ০১  

২২ ফা�ক কিরম ,, ০১  

২৩ সাধন রায় �লাল রায় ,, ০১  

২৪ ����জয় িচ�র�ন িব�াস ,, ০১  

২৫ তারক রায় ব�েদব ,, ০১  

২৬ রমলা বালা অধীর �� ,, ০১  

২৭ �ে� িহরালাল ,, ০১  

২৮ স�জ িবধান ,, ০১  

২৯ িনমাই জয়চাদ ,, ০১  

৩০ তাছিলমা মকেছদ ,, ০১  

৩১ �পন আ�ল ,, ০১  

৩২ সা�ার আনার উ�ীন ,, ০১  

৩৩ মােলকা �খাকন ,, ০১  
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৩৪ মটর �ত অ�� ,, ০১  

৩৫ রন রতন পাইকপাড়া ০১  

৩৬ হিরপদ পা�নাথ ,, ০১  

৩৭ �িল জিলল ,, ০১  

৩৮ �রজাউল ইসলাম আ�র রহমান ,, ০১  

৩৯ ধ�িময়া �মানেছর আলী ,, ০১  

৪০ আল আিমন আ� তােলব ,, ০১  

৪১ আ�ল কােদর ই�াহীম �হােসন ,, ০১  

৪২ আিন�র রহমান িসরাজ উ�ীন ,, ০১  

৪৩ �মাহা�াদ আলী আ�ল মা�ান ,, ০১  

৪৪ িরপ��ামান ওয়ােজদ আলী ,, ০১  

৪৫ সােলহা খা�ন আ�ল মােজদ ,, ০১  

৪৬ এনা�ল হক �হায়াজ �মা�া ,, ০১  

৪৭ ওিহ�র রহমান আ�ল �মাতােলব ,, ০১  

৪৮ ফা�ক �হােসন আমানত আলী ,, ০১  

৪৯ মাহা�র রহমান আ�ল হািমদ ,, ০১  

৫০ ইসমাইল �হােসন �গালাম নবী ,, ০১  

৫১ আ�স স�র ইমান আলী ,, ০১  

৫২ ইসরা�ল ইসলাম আ�ল আলী ,, ০১  

৫৩ মিন�ল ইসলাম �গালাম রহমান ,, ০১  

৫৪ তির�ল ইসলাম নািজম উ�ীন ,, ০১  

৫৫ মিফজ সেবদ আলী ,, ০১  

৫৬ �েরাল আিমন মতেলব ,, ০১  

৫৭ জিলল হযরত আলী ,, ০১  

৫৮ িজ� সামাদ ,, ০১  

৫৯ রিজ�ল আিতয়ার রহমান ,, ০১  

৬০ রা� আহ�দ আিতয়ার রহমান ,, ০১  

৬১ নাইম  ইি�স ,, ০১  

৬২ জামাল  আিজ�র ,, ০১  

৬৩ জিহর বা�ার ,, ০১  

৬৪ কওছার রজব আলী ,, ০১  

৬৫ �শােরফ  রজব আলী ,, ০১  

৬৬ আছাদ রহমান ,, ০১  
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৬৭ শহীদ িব�াল �হােসন ,, ০১  

৬৮ ইসরাইল রিফ  ,, ০১  

৬৯ ওিল �বগম রিফ পাইকপাড়া ০১  

৭০ আহাদ আহ�দ আলী ,, ০১  

৭১ িরিজয়া �বগম আহ�দ আলী ,, ০১  

৭২ ফিরদ উ�ীন অেহদ ,, ০১  

৭৩ সােহব উ�ীন অেহদ ,, ০১  

৭৪ সায়ফল মকেছদ আলী ,, ০১  

৭৫ তাসিল  �রআলী ,, ০১  

৭৬ নাইম আ�ল িব�াস ,, ০১  

৭৭ মিতয়ার  আনার িব�াস ,, ০১  

৭৮ আশরা�র আরান িব�াস ,, ০১  

৭৯ নওেশর  রিহম ,, ০১  

৮০ আিজ�র  হােতম ,, ০১  

৮১ �গালাম র�ল হােতম ,, ০১  

৮২ �কমান আনার ,, ০১  

৮৩ িসিল �বগম ইমান আলী ,, ০১  

৮৪ পিরেতাষ পা� নাথ ,, ০১  

৮৫ রেবন বনমালী ,, ০১  

৮৬ আলমগীর �হােসন �ত- রজব আলী বাঘারপাড়া ০২  

৮৭ �মাছাঃ ��রন আশরাফ আলী ,, ০২  

৮৮ �মাঃ শওকত আলী হােসম �মা�া ,, ০২  

৮৯ �মাহা�দ আলী �ত- মকেসদ �মা�া ,, ০২  

৯০ বাব� �হােসন �ত- মকেসদ �মা�া ,, ০২  

৯১ আসাদ আলী �সাবহান সরদার ,, ০২  

৯২ মাহ��ল �হােসন �ত- লিতফ �মা�া ,, ০২  

৯৩ আরতী রাণী �পন দাস ,, ০২  

৯৪ ক�না রানী �ত শ�কন �দবনাথ ,, ০২  

৯৫ িব� �দবনাথ �ত কানাই �দবনাথ ,, ০২  

৯৬ ভেবন দাস �ত �িদরাম দাস ,, ০২  

৯৭ িন� দাস �ত কািলপদ দাস ,, ০২  

৯৮ �শাভা রাণী অিনল দাস ,, ০২  

৯৯ �ধা রানী �খাকন �দবনাথ ,, ০২  
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১০০ ত�ন �বরাগী অিনল �বরাগী ,, ০২  

১০১ িবকাশ িমি� �ত কািলপদ সরকার ,, ০২  

১০২ সমর �দবনাথ �ত বরাকা� �দবনাথ ,, ০২  

১০৩ মিশয়ার �মা�া গহর �মা�া কড়াইতলা ০২  

১০৪ ওসমান আলী �গালাম র�ল ,, ০২  

১০৫ ইকবল আলী আেনায়ার �মা�া ,, ০২  

১০৬ িলয়াকত আলী �ত �িজবর �মা�া ,, ০২  

১০৭ �মাঃ রােসল আলী �ত রহমান �মা�া ,, ০২  

১০৮ �মাঃ �মা�ফা �ত নািজম �মা�া ,, ০২  

১০৯ �� �দবনাথ �ত �খাকন �দবনাথ ,, ০২  

১১০ �িনল �দবনাথ �ত পাগল �দবনাথ ,, ০২  

১১১ না� �গাপাল �দবনাথ নারদ �দবনাথ ,, ০২  

১১২ অন� �দবনাথ গবরধন �দবনাথ ,, ০২  

১১৩ কামার রহমাহ ,, ০২  

১১৪ আ�ল হাই নািকম উ�ীন ,, ০২  

১১৫ কিবতা নাজ�ল ,, ০২  

১১৬ �রািজনা সালাম বাঘারপাড়া ০২  

১১৭ ��রন �নছা দরেবশ �শখ ,, ০২  

১১৮ �পালী দাস �ভাষ দাস ,, ০২  

১১৯ ��� �কলাল ,, ০২  

১২০ ইনা�ল আেনায়ার কড়াইতলা ০২  

১২১ অিহদ িনছার ,, ০২  

১২২ হািলম িনছার ,, ০২  

১২৩ আিতয়ার নািজম ,, ০২  

১২৪ উ�ল �মা�ফা ,, ০২  

১২৫ িজহাদ িসরাজ ,, ০২  

১২৬ বজ� রজব আলী ,, ০২  

১২৭ মা�দ রজব আলী ,, ০২  

১২৮ �হােসন �খারেশদ ,, ০২  

১২৯ নােয়ব আলী �খারেশদ ,, ০২  

১৩০ �দলবার �গালাম নবী ,, ০২  

১৩১ সালাম আঃ রহমান ,, ০২  

১৩২ শওকত �িজবর ,, ০২  
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১৩৩ আলী বাবর আলী বাঘারপাড়া ০২  

১৩৪ আঃ হািলম হােসম আলী ,, ০২  

১৩৫ আরিত নােরাদ ,, ০২  

১৩৬ বাহা�ল �িজবর ,, ০২  

১৩৭ বা� �িজবর বাঘারপাড়া ০২  

১৩৮ মহািসন �িজবর ,, ০২  

১৩৯ জিসম �রা�ম ,, ০২  

১৪০ িব�াল অিজর ,, ০২  

১৪১ কােসদ বাবর আলী ,, ০২  

১৪২ রহমান অেহদ ,, ০২  

১৪৩ হািসনা মহািসন ,, ০২  

১৪৪ �ল�িল ঈমান আলী ,, ০২  

১৪৫ মা�ফ আকমল ,, ০২  

১৪৬ আজাহার �তারাফ ,, ০২  

১৪৭ আরজান �সাবহান ,, ০২  

১৪৮ আিজ�র বা�ার ,, ০২  

১৪৯ সালাম �রম�� ,, ০২  

১৫০ �মা�ফা �রম�� ,, ০২  

১৫১ সাই�ল তরফদার আকছার তরফদার মিহরণ ০৩  

১৫২ ইকলাচ আকছার তরফদার ,, ০৩  

১৫৩ ইসমাইল আলতাফ ,, ০৩  

১৫৪ আ�ছাদ �লতান �মা�া ,, ০৩  

১৫৫ �মন অ�ত ,, ০৩  

১৫৬ আকবার হাই িব�াস ,, ০৩  

১৫৭ অ�ত িনকাইল ,, ০৩  

১৫৮ বা� আিজত �মা�া ,, ০৩  

১৫৯ ছদর কােদর ,, ০৩  

১৬০ সােহবািল আ� ব�ার �মা�া ,, ০৩  

১৬১ উ�ল আ� ছামাদ �মা�া ,, ০৩  

১৬২ ছিবর আ� ছামাদ �মা�া ,, ০৩  

১৬৩ রইজ  ,, ০৩  

১৬৪ আজগার র�ান �মা�া ,, ০৩  

১৬৫ �মাতােলফ  ,, ০৩  
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১৬৬ ওমর ই�ববার মিহরণ ০৩  

১৬৭ িম� তিববার �মা�া ,, ০৩  

১৬৮ �লিফকার ��ার �মা�া ,, ০৩  

১৬৯ ইউ�চ  ,, ০৩  

১৭০ ওই�ল আকছার তরফদার ,, ০৩  

১৭১ ফা�ক আকতার ,, ০৩  

১৭২ �মা�ফা হািকম িব�াস ,, ০৩  

১৭৩ ফা�ক  ,, ০৩  

১৭৪ নাজমা িবলাত ,, ০৩  

১৭৫ ফয়�ল জ�ার �মা�া ,, ০৩  

১৭৬ ফিল আ�ল হক ,, ০৩  

১৭৭ আহ�দ ছালাম িব�াস ,, ০৩  

১৭৮ হািফ�র জেবদ আলী ,, ০৩  

১৭৯ আলম �লকত ,, ০৩  

১৮০ উ�ল আকবার ,, ০৩  

১৮১ নওয়াব  ,, ০৩  

১৮২ রিফক রিশদ ,, ০৩  

১৮৩ রিশদ হােশম ,, ০৩  

১৮৪ আকিলমা �হকমত ,, ০৩  

১৮৫ বা�া �েরা �মা�া ,, ০৩  

১৮৬ লাকী হাির�র ,, ০৩  

১৮৭ �সাহরাব �হােসন আনার উ�ীন ,, ০৩  

১৮৮ িজয়াউর রহমান কােসম �মা�া ,, ০৩  

১৮৯ খায়�ল আকবর ,, ০৩  

১৯০ তির�ল জাফর ,, ০৩  

১৯১ আিলম আিছর উ�ীন ,, ০৩  

১৯২ ইউ�চ - ,, ০৩  

১৯৩ আি�য়া বাবর আলী ,, ০৩  

১৯৪ কােয়ম ওিকল উ�ীন ,, ০৩  

১৯৫ আসা�র তিববর ,, ০৩  

১৯৬ আকাম জেবদ আলী ,, ০৩  

১৯৭ উে�হািন আিমর ,, ০৩  

১৯৮ খােলক �ৎফর িব�াস ,, ০৩  
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১৯৯ �মাঃ আশরা�ল তিববর �মা�া মিহরণ ০৩  

২০০ �মাঃ ইরাদত ইশারত �মা�া ,, ০৩  

২০১ �মাঃ হােতম জিলল �মা�া ,, ০৩  

২০২ �মাঃ িমলন বদর �মা�া ,, ০৩  

২০৩ �মাঃ �লিময়া আিজত �মা�া ,, ০৩  

২০৪ �মাঃ িম� আকতার ,, ০৩  

২০৫ �মাছাঃ আিজরন আিতয়ার রহমান ,, ০৩  

২০৬ �মাঃ �রত ওেমদ �মা�া ,, ০৩  

২০৭ �মাঃ আিজ�র কােসম �মা�া ,, ০৩  

২০৮ �মাঃ িলটন কওছার ,, ০৩  

২০৯ জািকর মক�ল ফিকর ,, ০৩  

২১০ �সেক�ার রিহম িব�াস ,, ০৩  

২১১ �মাফাে�ল ইকাম িসকদার ,, ০৩  

২১২ নজ�ল আরব আলী ,, ০৩  

২১৩ �তাফাে�ল ইকাম িসকদার ,, ০৩  

২১৪ সােদক ইরফান �শখ ,, ০৩  

২১৫ ইকবল সামেসর িব�াস ,, ০৩  

২১৬ �লিময়া �ত- িক�ার খা ল�ী�র ০৪  

২১৭ আ��রা অিলয়ার রহমান ,, ০৪  

২১৮ িব�ল �হােসন �ত- �কােরশ স��ার ,, ০৪  

২১৯ �সারয়ার আরজান স��ার ,, ০৪  

২২০ �মান�র আলী আরজান স��ার ,, ০৪  

২২১ আদম আলী �ফাকর আলী ,, ০৪  

২২২ ওয়াই�র ওহাব আলী ,, ০৪  

২২৩ আ�ল �হােসন �মাকােদছ ,, ০৪  

২২৪ তির�ল ইসলাম ওহাব আলী ,, ০৪  

২২৫ রােফজা �বগম �ত- আেনায়ার ,, ০৪  

২২৬ ফা�ক �হােসন �ত- �ৎফার ,, ০৪  

২২৭ �সােহল �হােসন �মাজাহার আলী ,, ০৪  

২২৮ িশ�ল �হােসন আঃ রিহম ,, ০৪  

২২৯ আঃ রিহম �তা ,, ০৪  

২৩০ �েরাল �হােসন ফিছয়ার স��ার ,, ০৪  

২৩১ আল�ীর �হােসন �হােসন আলী ,, ০৪  
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২৩২ �সিলম �ত- �মাকেছদ ,, ০৪  

২৩৩ �মাশােরফ �হােসন �ত- নওেশর আলী হা��া ০৪  

২৩৪ ফির�ল ইসলাম �ত- নওেশর আলী ,, ০৪  

২৩৫ �মাকার আলী �ত- আিজত �মা�া ,, ০৪  

২৩৬ িমনা�ল ইসলাম �ত- আিজত �মা�া ,, ০৪  

২৩৭ বা� িময়া �ত- জাফর আলী ,, ০৪  

২৩৮ আতাউর এয়া�ব �মা�া ,, ০৪  

২৩৯ আঃ জি�ল �ত- িজহাট �মা�া হা��া ০৪  

২৪০ আঃ ছালাম �ত- িজহাদ �মা�া ,, ০৪  

২৪১ ই�িরচ আলী আিমন �মা�া ল�ী�র ০৪  

২৪২ আনছার আলী �ত- �সামেছর ,, ০৪  

২৪৩ সােহব আলী ইি�িহম হা��া ০৪  

২৪৪ িপ�ল �হােসন আঃ কােশম ,, ০৪  

২৪৫ িদদ �ার আলী �ৎফার ,, ০৪  

২৪৬ শাহাজান আলী �ৎফার ,, ০৪  

২৪৭ জােকর আলী আমেজত �মা�া ,, ০৪  

২৪৮ ওেমার আলী �ত- স�ার ,, ০৪  

২৪৯ রা�াক আলী �ত- �ভালাই �মা�া ,, ০৪  

২৫০ ��র আলী �ত- �ভালাই �মা�া ,, ০৪  

২৫১ �বনিজর (��) �মাহীউ�ীন ,, ০৪  

২৫২ �কছেমাত আলী ইমািন �মা�া ,, ০৪  

২৫৩ �গা�র কািরগার �মাতেলফ ,, ০৪  

২৫৪ খাই�ন �নছা �মাতেলফ কািরগার ,, ০৪  

২৫৫ শহীদ জািকর কািরগার ,, ০৪  

২৫৬ শািহন রিহম ,, ০৪  

২৫৭ নজ�ল ইসলাম �ত রিহম ,, ০৪  

২৫৮ �� �ৎফার ল�ী�র ০৪  

২৫৯ শাই�ল - হা��া ০৪  

২৬০ ছপরা �বগম �হােসন �মা�া ,, ০৪  

২৬১ িবধান কাি��ক ,, ০৪  

২৬২ রেমশ �ত- নি��ন ,, ০৪  

২৬৩ গিব� �ত- সংকর সরকার ,, ০৪  

২৬৪ মিন �মাহন �গালকাস �বরাজ ,, ০৪  
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২৬৫ িদিলপ �িলদার ,, ০৪  

২৬৬ �শা� সংকার সরকার ,, ০৪  

২৬৭ রিবন িব�াস �চত� িব�াস ল�ী�র (িরিশপাড়া) ০৪  

২৬৮ হািলমা দবীর �মা�া ল�ী�র ০৪  

২৬৯ কাম�ল আকবার আলী ,, ০৪  

২৭০ হািফ�র �তেয়ব আলী ,, ০৪  

২৭১ বা� িময়া উ�দ িব�াস ,, ০৪  

২৭২ ইসরাইল আিমন �ম�া ,, ০৪  

২৭৩ আনার আলী কউসার সরকার ল�ী�র ০৪  

২৭৪ িফেরাদ �তেয়ব আলী ,, ০৪  

২৭৫ তােলব আঃ রিহম ,, ০৪  

২৭৬ মা�ক ���ল হক তরফদার হা��া ০৪  

২৭৭ ছালাম আজাদ ,, ০৪  

২৭৮ ব� িবিব আকামত �মা�া ,, ০৪  

২৭৯ ম�ল উ�ীন �গালাম ,, ০৪  

২৮০ আিজ�র আজাহার আ�া ,, ০৪  

২৮১ িমজা�র কউসার সরদার ,, ০৪  

২৮২ �সােয়ল আঃ রউপ ,, ০৪  

২৮৩ রিহম সরদার �মাবােরক ল�ী�র ০৪  

২৮৪ আঃ জ�ার �মাবােরক ,, ০৪  

২৮৫ �মাঃ জিসম বাবর আলী হা��া ০৪  

২৮৬ শািমম ইসমাইল সরদার ,, ০৪  

২৮৭ মা�ার �মা�া - ,, ০৪  

২৮৮ জািহদ আব ব�র ,, ০৪  

২৮৯ মহর আলী �রা�ম আলী ,, ০৪  

২৯০ িরজাউল মিমন �মা�া ,, ০৪  

২৯১ আফসার �মাসেলম ,, ০৪  

২৯২ হা�ান িময়া িমকাইল ,, ০৪  

২৯৩ আহ�দ �রা�ম িব�াস ,, ০৪  

২৯৪ সিখনা মহর িসকদার ল�ী�র ০৪  

২৯৫ রিহমা আঃ রউফ ,, ০৪  

২৯৬ িজ�াত হািকম হা��া ০৪  

২৯৭ ফেজর জামাল �মা�া ,, ০৪  
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২৯৮ দেশারত �িলন রায় ,, ০৪  

২৯৯ িমলন �লিময়া ল�ী�র ০৪  

৩০০ আঃ লিতফ �দায়া�ি�ন ,, ০৪  

৩০১ নািজম উ�ীন নিকম উ�ীন ,, ০৪  

৩০২ �মাঃ আল আিমন �মাঃ আ�ল কালাম ,, ০৪  

৩০৩ িমনা�ল কওছার আলী ,, ০৪  

৩০৪ জািম�ল কওছার আলী ,, ০৪  

৩০৫ িলয়াকত �সকন আলী ,, ০৪  

৩০৬ �রজাহান �সকন আলী ,, ০৪  

৩০৭ �মাতােলব আঃ আিজজ ল�ী�র ০৪  

৩০৮ িম� িময়া মিতয়ার সদ �ার ,, ০৪  

৩০৯ সা� িময়া হািব��াহ ,, ০৪  

৩১০ আঃ রহমান আিমর �মা�া ,, ০৪  

৩১১ মাহা�ব �হােসন মক�ল �হােসন ,, ০৪  

৩১২ �মায়াে�ম �হােসন আঃ হািলম ,, ০৪  

৩১৩ আঃ রা�াক ইয়া��র �মা�া ,, ০৪  

৩১৪ হািফ�র রহমান �নকমান �মা�া ,, ০৪  

৩১৫ আ� ব�ার খ� িক�ত খ� ,, ০৪  

৩১৬ গ�র িব�াস আ� �ছা ,, ০৪  

৩১৭ �গালাম ফ� ,, ০৪  

৩১৮ বা� সদ �ার �রাইশ সদ �ার ,, ০৪  

৩১৯ ইসমাইল সদ �ার �নতাজ সদ �ার ,, ০৪  

৩২০ িমলন আ�ল রিহম ,, ০৪  

৩২১ আকবর সদ �ার �নতাজ সদ �ার ,, ০৪  

৩২২ আশরাফ আলী আসমত আলী ,, ০৪  

৩২৩ আ��াহ আ�ল হািকম ,, ০৪  

৩২৪ আ�ল কালাম ইমারত সদ �ার ,, ০৪  

৩২৫ কাজল হািনফ ��িরয়া (��) ০৫  

৩২৬ �রজাহান সাইদ ,, ০৫  

৩২৭ আিখ সালাম ,, ০৫  

৩২৮ নাজমা মিন�ল ,, ০৫  

৩২৯ ফেতমা �গালাম ,, ০৫  

৩৩০ ডিল আসলাম ,, ০৫  
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৩৩১ শািহদা আিজবর ��িরয়া (��) ০৫  

৩৩২ �জাসনা রা�াক ,, ০৫  

৩৩৩ িশিরণা জাফর ,, ০৫  

৩৩৪ �গালজান খােলক ,, ০৫  

৩৩৫ শােমলা নাগর ,, ০৫  

৩৩৬ হােজরা এনােয়ত ,, ০৫  

৩৩৭ িমতা �র �মাহা�দ ,, ০৫  

৩৩৮ �র�না শওকত ,, ০৫  

৩৩৯ হািরফা �মাফাে�ল ,, ০৫  

৩৪০ �রশমা আলমগীর ,, ০৫  

৩৪১ �জসিমন আঃ রহমান ,, ০৫  

৩৪২ ফিরদা  ,, ০৫  

৩৪৩ িরিজয়া নওেশর ,, ০৫  

৩৪৪ নবীরন আঃ রা�াক ,, ০৫  

৩৪৫ নািছমা ইউ�স ,, ০৫  

৩৪৬ �কািহ�র স�র ,, ০৫  

৩৪৭ �সিলনা �লিফকর ,, ০৫  

৩৪৮ �মাঃ ফিরদ উ�ীন �মাঃ আজগর আলী ��িরয়া ০৫  

৩৪৯ মেনায়ারা �বগম �ত ইউ�চ ��ী ,, ০৫  

৩৫০ �মাঃ বাব� ��ী �ত আ� বকর ��ী ,, ০৫  

৩৫১ শাহাজান আলী �ত আফসার িব�াস ,, ০৫  

৩৫২ মা� িবিব �ত আফসার িব�াস ,, ০৫  

৩৫৩ শাহাদত আলী �ত আঃ মােলক ,, ০৫  

৩৫৪ িজয়াউর রহমান আঃ সালাম ,, ০৫  

৩৫৫ আ��াহ �ত আঃ হািকম ,, ০৫  

৩৫৬ আনা�ল �মাঃ আকবর �মা�া ,, ০৫  

৩৫৭ আকবর �মা�া ই�া�� �মা�া ,, ০৫  

৩৫৮ িশিরনা �বগম �মাঃ ইি�স আলী ,, ০৫  

৩৫৯ রিবন পাঠক রনিজৎ পাঠক ,, ০৫  

৩৬০ জিরনা খা�ন আশ �াদ আলী ,, ০৫  

৩৬১ �কমান দফাদার �ত মকেছদ আলী ,, ০৫  

৩৬২ দাউদ �হােসন আশ �াদ আলী ,, ০৫  

৩৬৩ তির�ল ইসলাম �গালাম �মা�ফা ,, ০৫  
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৩৬৪ �মাশােরফ �ত হােশম িব�াস ��িরয়া ০৫  

৩৬৫ িলটন �হােসন ই�ািহম িব�াস ,, ০৫  

৩৬৬ স�জ �হােসন �ত শিহ��াহ ,, ০৫  

৩৬৭ �মাঃ আঃ খােলক �ত �হােসন �মা�া ,, ০৫  

৩৬৮ ��ার িব�াস �ত বােসর িব�াস ,, ০৫  

৩৬৯ পাতা িবিব �মাঃ ঝ� িব�াস ,, ০৫  

৩৭০ �ৎফর রহমান �গালাম �মা�া ,, ০৫  

৩৭১ িগতা রাণী িনমাই চ� ,, ০৫  

৩৭২ �মাঃ ওমর আলী শির��াহ ,, ০৫  

৩৭৩ তই�র রহমান �ত ইছহাক ,, ০৫  

৩৭৪ �জাহর আলী নওেশর �মা�া ,, ০৫  

৩৭৫ আির�ল ইসলাম বদর উ�ীন ��িরয়া ০৫  

৩৭৬ ইউ�ফ আলী আঃ মা�ান ,, ০৫  

৩৭৭ আল আিমন আজগর আলী ,, ০৫  

৩৭৮ রিজ�ল ইসলাম �ত আশরাফ �মা�া ,, ০৫  

৩৭৯ কােছদ আলী আজগর আলী ,, ০৫  

৩৮০ শওকত আলী আঃ হািকম �মা�া ,, ০৫  

৩৮১ িনছার আলী মিনর উ�ীন ,, ০৫  

৩৮২ আকরাম আলী �ত আঃ রহমান ,, ০৫  

৩৮৩ আঃ মিজদ �ত িবেশ সরদার ,, ০৫  

৩৮৪ আই�ব আলী �ত ইছাহক আলী ,, ০৫  

৩৮৫ ইমারত আলী নওেশর আলী ,, ০৫  

৩৮৬ মহিসন আলী �মাঃ আ�ল সরদার ,, ০৫  

৩৮৭ �মািমন উ�ীন �মাঃ �তারাফ গাজী ,, ০৫  

৩৮৮ মাহা�র রহমান �ত ইছাহক �মা�া ,, ০৫  

৩৮৯ রিফ�ল �মাবােরক �মা�া ,, ০৫  

৩৯০ িমকাইল �হােসন �হােসন িশকদার ,, ০৫  

৩৯১ রওশন িব�াস জাহা�ীর িব�াস ,, ০৫  

৩৯২ জিলল �মাজাম �মা�া ,, ০৫  

৩৯৩ খােয়র শাম� �মা�া ,, ০৫  

৩৯৪ সাঈদ �হােসন আঃ সা�ার ,, ০৫  

৩৯৫ িবউ� �সালাইমান ,, ০৫  

৩৯৬ সিকনা শাম� �মা�া ,, ০৫  
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৩৯৭ �হেমলা সা�ার তরফদার ��িরয়া ০৫  

৩৯৮ িরজাউল ইসমাইল িব�াস ,, ০৫  

৩৯৯ রােসল �মাজােহর ,, ০৫  

৪০০ ইউ�স �ত জয়নাল ,, ০৫  

৪০১ শামেছর িব�াস বােছর িব�াস ,, ০৫  

৪০২ িলটন �র �মাহা�দ ,, ০৫  

৪০৩ জয়নাল মতেলব �মা�া ,, ০৫  

৪০৪ বা� �মাবােরক ,, ০৫  

৪০৫ জালাল িময়াজান ,, ০৫  

৪০৬ ইকবল জিলল ,, ০৫  

৪০৭ আলািমন মিজদ সরদার ,, ০৫  

৪০৮ ��া কােদর ��ী ,, ০৫  

৪০৯ ইমা�ল আসাদ আলী ��িরয়া ০৫  

৪১০ রা� আজাহার ,, ০৫  

৪১১ বজ� ব�ার ��ী ,, ০৫  

৪১২ ওমর ব�ার ��ী ,, ০৫  

৪১৩ সেলমান �গালাম �মা�া ,, ০৫  

৪১৪ মা�ফ হািকম িব�াস ,, ০৫  

৪১৫ �রল �ত রিহম দফাদার ,, ০৫  

৪১৬ িলয়াকত ওয়ােজদ ,, ০৫  

৪১৭ রা�াক শাহাজান ,, ০৫  

৪১৮ কােদর �মা�া হােচন �মা�া ,, ০৫  

৪১৯ িম� িব�াস আন� িব�াস ,, ০৫  

৪২০ অি�ন িব�াস গেনশ িব�াস ,, ০৫  

৪২১ �ভাষ িব�াস গেনশ িব�াস ,, ০৫  

৪২২ �িচ�া �ঘাষ নারায়ন �ঘাষ ,, ০৫  

৪২৩ �দীপ িব�াস সরাজ িব�াস ,, ০৫  

৪২৪ �কশব �� নগর �� ,, ০৫  

৪২৫ �রসতী �ভাষ সরকার ,, ০৫  

৪২৬ �ষান �� জেগা �� ,, ০৫  

৪২৭ িদবাশীষ �বরাগী পবন �বরাগী ,, ০৫  

৪২৮ �ইদাস �গা�ামী �� �গা�ামী ,, ০৫  

৪২৯ �ভাষ �গা�ামী �� �গা�ামী ,, ০৫  
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৪৩০ সে�াষ �গা�ামী জেগা �গা�ামী ��িরয়া ০৫  

৪৩১ িবধান িব�াস �ভাত িব�াস ,, ০৫  

৪৩২ �মাঃ আদম আলী হােশম আলী ,, ০৫  

৪৩৩ �মাঃ �সাইন কবীর মােলক �মা�া ,, ০৫  

৪৩৪ িলটন হাসান ইসমাইল িব�াস ,, ০৫  

৪৩৫ উমমার আলী শিফ খ� ,, ০৫  

৪৩৬ আঃ ব�ার িময়া ���েলালা ,, ০৫  

৪৩৭ িরপন হাসান দাউদ �মা�া ,, ০৫  

৪৩৮ সালাম দাউদ �মা�া ,, ০৫  

৪৩৯ ��াক আহে�দ  �মাহা�দ ,, ০৫  

৪৪০ ইকরাম �হােসন ছদর �মা�া ,, ০৫  

৪৪১ আ� �সা �মাহা�দ �মা�া ,, ০৫  

৪৪২ রিবউল ইসলাম �মাকেছদ দফাদার ,, ০৫  

৪৪৩ উসমান গিন আ�ল গাজী ��িরয়া ০৫  

৪৪৪ জািমর �হােসন ই�িহম �মা�া ,, ০৫  

৪৪৫ সািম�ল আিতয়ার �মা�া কািলকা�র ০৬  

৪৪৬ িপয়ার আলী আিতয়ার �মা�া ,, ০৬  

৪৪৭ �মন িব�াস তপন িব�াস ,, ০৬  

৪৪৮ িদবা ��ার �নীল ��ার ,, ০৬  

৪৪৯ �জয় িব�াস সাগর িব�াস ,, ০৬  

৪৫০ ই��ল �মাজাে�ল ল�ীনারায়ন�র ০৬  

৪৫১ �� �মাজাে�ল ,, ০৬  

৪৫২ সাধন িব�াস �শীল ,, ০৬  

৪৫৩ শংকর িব�াস দশরত ,, ০৬  

৪৫৪ রশময় িব�াস পাচ িব�াস আ�াই�র ০৬  

৪৫৫ �গািব� সে�াস ,, ০৬  

৪৫৬ িব� ননী �গাপাল ,, ০৬  

৪৫৭ রাম চ�ারােক ,, ০৬  

৪৫৮ স�জ হায়দার �মা�া গড় ০৬  

৪৫৯ �জন �িধি�র ,, ০৬  

৪৬০ �ল�ল চানিময়া ,, ০৬  

৪৬১ ইনা�ল সদর আলী ,, ০৬  

৪৬২ িশ�ল গিনিময়া রাম���র ০৬  
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৪৬৩ ফা�ক ছােকর ,, ০৬  

৪৬৪ আসসাব আলী  ,, ০৬  

৪৬৫ আকবর আলী  ,, ০৬  

৪৬৬ মিনশা� �ভাষ ,, ০৬  

৪৬৭ অিজত িব�াস  �কেদব�র ০৬  

৪৬৮ বা�রাম হালদার ফিন�ষন ,, ০৬  

৪৬৯ ম�ল �গালদার  ,, ০৬  

৪৭০ শা� বদন ,, ০৬  

৪৭১ �কা� বা�ল মি�ক ,, ০৬  

৪৭২ অেম� �� পদ িব�াস ,, ০৬  

৪৭৩ �নাল সে�াষ �গালদার ,, ০৬  

৪৭৪ অিজত �� রবীন �� ,, ০৬  

৪৭৫ অমেরশ ননী �গালদার ,, ০৬  

৪৭৬ হাজারী �দ� দাস ,, ০৬  

৪৭৭ �ভ �গািব� �কেদব�র ০৬  

৪৭৮ সিফ�ল সদর আলী গড় ০৬  

৪৭৯ �মাহ�দ আলী জেবদ আলী ,, ০৬  

৪৮০ আহাদ আলী মািনক �মা�া ,, ০৬  

৪৮১ �লাল িব�াস ইি�র িব�াস ,, ০৬  

৪৮২ নােছর আলী আেলক �মা�া ,, ০৬  

৪৮৩ আিজ�ল ইসলাম সাইদ �হােসন রাম���র ০৬  

৪৮৪ আলী বকশ দরাক �মা�া ,, ০৬  

৪৮৫ রিবলা �বগম বােকর আলী ,, ০৬  

৪৮৬ রােসদ আলী ��ল আিমন ,, ০৬  

৪৮৭ বাসি� রানী �ত- উেপন িব�াস ,, ০৬  

৪৮৮ �েবাল িব�াস কািলপদ িব�াস ,, ০৬  

৪৮৯ িহরক �গা�ামী িবমল �গা�ামী �কেদব�র ০৬  

৪৯০ �িতকনা �গা�ামী বা�রাম �গা�ামী ,, ০৬  

৪৯১ �সাবভ িব�াস �ীনব� িব�াস ,, ০৬  

৪৯২ ক�ান �গা�ামী রবী�নাথ �গা�ামী ,, ০৬  

৪৯৩ �গ �াপদ সরকার অধীর সরকার ,, ০৬  

৪৯৪ িনরাপদ সরকার অধীর সরকার ,, ০৬  

৪৯৫ পন িব�াস রামপদ িব�াস ,, ০৬  
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৪৯৬ অ�ন িব�াস তারাপদ িব�াস �কেদব�র ০৬  

৪৯৭ ��পদ িব�াস �ােন�নাথ  িব�াস ,, ০৬  

৪৯৮ অ�প �গা�মী সনজীৎ �গা�ামী ,, ০৬  

৪৯৯ �ই িব�াস �ামল িব�াস ,, ০৬  

৫০০ চয়ন ম�ল িবে� ম�ল ,, ০৬  

৫০১ নেরশ মি�ক  ,, ০৬  

৫০২ িবদাশ �� গেনশ �� ,, ০৬  

৫০৩ �মার িব�াস অ�য় িব�াস ,, ০৬  

৫০৪ অ�ন িব�াস �পদ িব�াস ,, ০৬  

৫০৫ �� রানী যেবন রায় ,, ০৬  

৫০৬ িনতাই হালদার ফিন�ষন হালদার ,, ০৬  

৫০৭ �ধা রানী িকেশার িব�াস কািলকা�র ০৬  

৫০৮ িশ� রানী ল�ার িনতাই ল�ার ,, ০৬  

৫০৯ শি� পদ িব�াস �ফলারাম িব�াস ,, ০৬  

৫১০ �েষন হিলদার অিশন হালদার ,, ০৬  

৫১১ �পন িব�াস িনেরাদ িব�াস কািলকা�র ০৬  

৫১২ �দীপ �পা�ার  ,, ০৬  

৫১৩ ��ব উ�ীন ��ল �দা ,, ০৬  

৫১৪ িব�াল �হােসন িনজাম �হােসন ,, ০৬  

৫১৫ আন� িব�াস সে�াষ িব�াস আ�াই�র ০৬  

৫১৬ �গাপাল িব�াস প�ানন িব�াস ,, ০৬  

৫১৭ �পন রায় �েবাল রায় ,, ০৬  

৫১৮ �েকন িব�াস িকরন িব�াস ,, ০৬  

৫১৯ �লতা িব�াস �ত সভাষ িব�াস ,, ০৬  

৫২০ উিম � রায় ��েদব রায় ,, ০৬  

৫২১ তপন ম�মদার �রণ ম�মদার ল�ীনারায়ন�র ০৬  

৫২২ �পন ম�মদার �রণ ম�মদার ,, ০৬  

৫২৩ �দবী রানী �খাকন ম�মদার ,, ০৬  

৫২৪ সমীর রায় তারাপদ রায় ,, ০৬  

৫২৫ চ�দ িময়া  আেলক �মা�া গড় ০৬  

৫২৬ সালাম মািনক �মা�া ,, ০৬  

৫২৭ আেলায়ারা সাইদ ,, ০৬  

৫২৮ শােহবালী ছােকব রাম���র ০৬  
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৫২৯ িমজা�র পচা ,, ০৬  

৫৩০ শিহ�ল ছােকর আলী ,, ০৬  

৫৩১ �� আজাহার ,, ০৬  

৫৩২ ��া�ল হেকর আলী ,, ০৬  

৫৩৩ �ি� �বগম �রায়াল আলীন ,, ০৬  

৫৩৪ সাইদ চ�দ আলী ,, ০৬  

৫৩৫ �রেহনা ফরাদ ,, ০৬  

৫৩৬ সাম�র �র নবী �ধা ,, ০৬  

৫৩৭ �হনা �বগম আদর ,, ০৬  

৫৩৮ িনটন পা� �মা�া আ�াই�র ০৬  

৫৩৯ �হনা িনজাম ,, ০৬  

৫৪০ ইউ�ছ িমজা�র রাম���র ০৬  

৫৪১ আকবর আলী �ত মেহদ আলী �েধা�র ০৭  

৫৪২ আইব ছেবদ আলী ,, ০৭  

৫৪৩ ব�ল মনতাজ ,, ০৭  

৫৪৪ ই�ািহম মিজদ �মা�া ,, ০৭  

৫৪৫ আকমল কওছার �েধা�র ০৭  

৫৪৬ �রজাউল িছি�ক �মা�া ,, ০৭  

৫৪৭ িজ� আমান উ�াহ ,, ০৭  

৫৪৮ ওিলয়ার ই�প �মা�া ,, ০৭  

৫৪৯ আ�ল মািনক ,, ০৭  

৫৫০ কালাম িকনােয়ত ,, ০৭  

৫৫১ হািফ�র আঃ আিজজ ,, ০৭  

৫৫২ বিছর গিন �মা�া ,, ০৭  

৫৫৩ আঃ সালাম হািকম �মা�া ,, ০৭  

৫৫৪ িলটন আরশাফ আলী ,, ০৭  

৫৫৫ আলম �ত জিমর �মা�া ,, ০৭  

৫৫৬ সাই�র �কতা�ী �মা�া ,, ০৭  

৫৫৭ রহমান ছিমর �মা�া ,, ০৭  

৫৫৮ অিসম �েমাদ ,, ০৭  

৫৫৯ �িনল মহােদব ,, ০৭  

৫৬০ ই�ািহম সমেছর �মা�া ,, ০৭  

৫৬১ মেনায়ারা মসেলম �মা�া ,, ০৭  
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৫৬২ ইসলাম খােলক পার�ল ০৭  

৫৬৩ �িশ �দা মিন�ল ,, ০৭  

৫৬৪ আরব আলী ইশারত ,, ০৭  

৫৬৫ মহর আলী মিনর উ�ীন ,, ০৭  

৫৬৬ জহর আলী কা� �মা�া ,, ০৭  

৫৬৭ বাব� আশ �াদ ,, ০৭  

৫৬৮ �মা আশ �াদ ,, ০৭  

৫৬৯ শাহাদৎ �ফ� �শখ ,, ০৭  

৫৭০ হা�ন �ফ� �শখ ,, ০৭  

৫৭১ হািকম কােসম ,, ০৭  

৫৭২ ইমরান রহমত উ�া ,, ০৭  

৫৭৩ ইরাদ িহ�ল �মা�া ,, ০৭  

৫৭৪ ইিলয়াস জামাল ,, ০৭  

৫৭৫ বা� িব�াস শাখাওয়াত ,, ০৭  

৫৭৬ আলতাফ ইসমাইল ,, ০৭  

৫৭৭ বা�ল �হােসন মােলক �মা�া ,, ০৭  

৫৭৮ নজ�ল �মাহা�দ আলী ,, ০৭  

৫৭৯ হািফ�র শাখাওয়াত পার�ল ০৭  

৫৮০ আনছার মতেলব ,, ০৭  

৫৮১ �মাঃ ছেরায়ার আ� তােলব ,, ০৭  

৫৮২ আ�ব �হােসন জামাল সরদার ,, ০৭  

৫৮৩ ইনজার আলী রহমত উ�াহ  ,, ০৭  

৫৮৪ �মাঃ আজহার হািমদ িব�াস ,, ০৭  

৫৮৫ আ��াহ তফিসর উ�ীন ,, ০৭  

৫৮৬ হািফ�র আমরাফ আলী ,, ০৭  

৫৮৭ ছ�র আলী হািকম �মা�া ,, ০৭  

৫৮৮ আ�াস ইসমাইল ,, ০৭  

৫৮৯ রিহমা আঃ হািকম ,, ০৭  

৫৯০ হািফ�র অেহদ আলী ,, ০৭  

৫৯১ বা� জিমর �মা�া �েধা�র ০৭  

৫৯২ �মাকেল�র আ�ল ব� ,, ০৭  

৫৯৩ �লিফ�ার �মা�ার �মা�া ,, ০৭  

৫৯৪ িমলন সাখাওয়াত ,, ০৭  
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৫৯৫ রিজ�ল লৎফর রহমান ,, ০৭  

৫৯৬ আলাল হােসন আলী ,, ০৭  

৫৯৭ িনকমাল কওছার �মা�া ,, ০৭  

৫৯৮ তিববর কিরম �মা�া ,, ০৭  

৫৯৯ ইকরাম আ� ব�ার ,, ০৭  

৬০০ �রজাউল রিফ �মা�া ,, ০৭  

৬০১ এব�ল �ৎফর �মা�া পার�ল ০৭  

৬০২ বিদয়ার সদর �মা�া ,, ০৭  

৬০৩ নিবরন �নছা জাহা�ীর ,, ০৭  

৬০৪ িসরা�ল �হােসন �তােয়ব �মা�া ,, ০৭  

৬০৫ রিফ�ল �জাহর আলী ,, ০৭  

৬০৬ সালাম �গালাম ,, ০৭  

৬০৭ িব�র আশরাফ ,, ০৭  

৬০৮ ইনাতাজ আলী জামাল ,, ০৭  

৬০৯ জিলল কােলা �মা�া ,, ০৭  

৬১০ ঈমান আলী জামাল স��ার ,, ০৭  

৬১১ নজ�ল �মাহা�দ ,, ০৭  

৬১২ আফছার �নপাল স��ার ,, ০৭  

৬১৩ ধলা ইসমাইল পার�ল ০৭  

৬১৪ ইমা�ল আ�ল �মা�া ,, ০৭  

৬১৫ ইকবাল সামাদ ,, ০৭  

৬১৬ ��স িজরাপিদ ,, ০৭  

৬১৭ �মেহ�ন আতর ,, ০৭  

৬১৮ সােজদা ইমান ,, ০৭  

৬১৯ িব�ব  মােলক ,, ০৭  

৬২০ িলিপ আনছার ,, ০৭  

৬২১ মাহা�র �ভালাই �মা�া ,, ০৭  

৬২২ শহীদ রহমাত ,, ০৭  

৬২৩ িলটন কােশম আলী ,, ০৭  

৬২৪ মিন�ল ইসলাম ,, ০৭  

৬২৫ ইসাহক �ৎফার ,, ০৭  

৬২৬ �তাফাে�ল ইউ�চ ,, ০৭  

৬২৭ ই�ািহম  ,, ০৭  
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৬২৮ আঃ ওহাব আঃ আিজজ �েধা�র ০৭  

৬২৯ আলী �হােসন রিহম ,, ০৭  

৬৩০ ঝন �া চাতাল ,, ০৭  

৬৩১ অ� মিশয়ার ,, ০৭  

৬৩২ নােসর  খােলক ,, ০৭  

৬৩৩ বাব� মহর কা� ,, ০৭  

৬৩৪ ��া �জাহর আলী ,, ০৭  

৬৩৫ আলমগীর �জাহর আলী ,, ০৭  

৬৩৬ �ভাস নরা ,, ০৭  

৬৩৭ �েরেনর �ছেল �েরন ,, ০৭  

৬৩৮ মা�ান বদর ,, ০৭  

৬৩৯ চায়না আিজবার ,, ০৭  

৬৪০ আিলম  �জাহর আলী ,, ০৭  

৬৪১ রিব মহর আলী ,, ০৭  

৬৪২ িলটন �র �মাহা�দ ,, ০৭  

৬৪৩ িম�  হােজর আলী ,, ০৭  

৬৪৪ ��েরা সাম� দরাজহাট (মঃ) ০৮  

৬৪৫ িলিপ ইনছার ,, ০৮  

৬৪৬ আনছার ইউ�ফ ,, ০৮  

৬৪৭ িহং�ল �রজাউল দরাজহাট ০৮  

৬৪৮ আলমগীর ইয়া�ব �মা�া ,, ০৮  

৬৪৯ তির�ল ইসাহক ,, ০৮  

৬৫০ শামীম ইসাহক ,, ০৮  

৬৫১ িরপন সােয়দ আলী ,, ০৮  

৬৫২ আলতাফ আেনজ স��ার ,, ০৮  

৬৫৩ ইকতার আেনজ স��ার ,, ০৮  

৬৫৪ �মা�ফা আেনজ স��ার ,, ০৮  

৬৫৫ মিন�ল  আ�ল স��ার ,, ০৮  

৬৫৬ ওয়া�দ কা� স��ার ,, ০৮  

৬৫৭ আ� আ�ল  ,, ০৮  

৬৫৮ শািহনা ম� ,, ০৮  

৬৫৯ িনটন ওয়া�� ,, ০৮  

৬৬০ কাম�ল আিমন �মা�া ,, ০৮  
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৬৬১ অেজত মিজত ,, ০৮  

৬৬২ �র ইসলাম আঃ লিতফ ,, ০৮  

৬৬৩ জািকর নজ�র ,, ০৮  

৬৬৪ আ� ব�র  �মা�ার �মা�া ,, ০৮  

৬৬৫ মসেলম নকিড় �মা�া ,, ০৮  

৬৬৬ িব�াল জ�ার ,, ০৮  

৬৬৭ িশ�ল জ�ার ,, ০৮  

৬৬৮ রােশদ হািকম ,, ০৮  

৬৬৯ �শফালী �রজাউল ,, ০৮  

৬৭০ �জন �রজাউল ,, ০৮  

৬৭১ ইকলাজ  শাহাদৎ ,, ০৮  

৬৭২ আিশ�ল শাহাদৎ ,, ০৮  

৬৭৩ আলমগীর মােলক �মা�া ,, ০৮  

৬৭৪ নািছর �হােসন িমকাইল ,, ০৮  

৬৭৫ আ�  বােশর ,, ০৮  

৬৭৬ �সানা আঃ রিশদ ,, ০৮  

৬৭৭ �হােসন বাগােন ,, ০৮  

৬৭৮ রিফ বা�ল ,, ০৮  

৬৭৯ শির�ল  অেমদ �মা�া ,, ০৮  

৬৮০ মাহা�ব ইসরাইল �হােসন ,, ০৮  

৬৮১ িজ� �মাকা �মা�া দরাজহাট ০৮  

৬৮২ িব��ত ইউ�ফ �মা�া ,, ০৮  

৬৮৩ তিহ�র/�সািকনা মতেলব �মা�া ,, ০৮  

৬৮৪ আেনায়ার �িজবর �মা�া ,, ০৮  

৬৮৫ আসলাম  শমেশর গাজী ,, ০৮  

৬৮৬ হািস আনছার ,, ০৮  

৬৮৭ িব�ল লালিময়া ,, ০৮  

৬৮৮ �মাজেহর ইি�স ,, ০৮  

৬৮৯ িহ� �ৎফর �মা�া ,, ০৮  

৬৯০ কওসার �ৎফর �মা�া ,, ০৮  

৬৯১ �রেহনা �ৎফর �মা�া ,, ০৮  

৬৯২ আিজ�র িসি�ক �মা�া ,, ০৮  

৬৯৩ �কােটািন সালাম ,, ০৮  
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৬৯৪ রিহমা সালাম ,, ০৮  

৬৯৫ িজয়া�ল �মাহা�দ �মা�া ,, ০৮  

৬৯৬ শিহ�ল �মাহা�দ �মা�া ,, ০৮  

৬৯৭ িনজাম �রমান �মা�া ,, ০৮  

৬৯৮ সিলম �রমান �মা�া ,, ০৮  

৬৯৯ আজাদ  আলীম ,, ০৮  

৭০০ মিফ�র হিববার ,, ০৮  

৭০১ রজব আলী �লতান �মা�া ,, ০৮  

৭০২ ইকবল ছিমর �মা�া ,, ০৮  

৭০৩ রিফ �মািমন �মা�া ,, ০৮  

৭০৪ রা� শাহাজান ,, ০৮  

৭০৫ ওিলয়ার ইয়া�ব ,, ০৮  

৭০৬ আেমনা আ� কালাম ,, ০৮  

৭০৭ িফেরাজা পব �ত ,, ০৮  

৭০৮ বা� ই�িহম ,, ০৮  

৭০৯ শাহীদ মহেলব ,, ০৮  

৭১০ ��� �শকান ,, ০৮  

৭১১ সাথী হাসান ,, ০৮  

৭১২ িপনিজরা �খায়াজ �মা�া ,, ০৮  

৭১৩ �ট�� মক�ল �মা�া ,, ০৮  

৭১৪ �মাসােরফ মক�ল �মা�া ,, ০৮  

৭১৫ সদর মক�ল �মা�া ,, ০৮  

৭১৬ মা� মতেলব দরাজহাট (উঃ) ০৮  

৭১৭ রািক�ল আকরাম ,, ০৮  

৭১৮ ই�াজ আ�ল �মা�া ,, ০৮  

৭১৯ ওেহদ আলী   �গালাম কােদর ,, ০৮  

৭২০ লালিময়া গহর �মা�া ,, ০৮  

৭২১ আলী �হােসন জ�ার ,, ০৮  

৭২২ ফিরদা হািমদ ,, ০৮  

৭২৩ �রশমা ম� ,, ০৮  

৭২৪ কােদর �মা�া গহর �মা�া ,, ০৮  

৭২৫ িশ�ল অেজত ,, ০৮  

৭২৬ নািজম আিজবার ,, ০৮  
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৭২৭ সালাম আফসার �মা�া দরাজহাট ০৮  

৭২৮ আরশাদ মতেলব ,, ০৮  

৭২৯ ইশারত দিবর �মা�া ,, ০৮  

৭৩০ কালাম শিকল উ�ীন ,, ০৮  

৭৩১ জািহদা হািকম ,, ০৮  

৭৩২ রববানী ��ম ,, ০৮  

৭৩৩ �মাকে�স আঃ গিন ,, ০৮  

৭৩৪ �রািজনা  আ�াস ,, ০৮  

৭৩৫ আেকর  নগর �মা�া ,, ০৮  

৭৩৬ ছা�ার কা� �শখ ,, ০৮  

৭৩৭ ইবা�ল িজ�াহ ,, ০৮  

৭৩৮ িসরাজ আ�ল �মা�া ,, ০৮  

৭৩৯ সেরায়ার �করামত �মা�া ,, ০৮  

৭৪০ �সাহাগ �তােয়ব আলী ,, ০৮  

৭৪১ আিজত  �দলবার ,, ০৮  

৭৪২ নবীেরান লিতব ,, ০৮  

৭৪৩ িরিজয়া  আেনায়ার ,, ০৮  

৭৪৪ হােনফ যেশার আলী �মা�া ,, ০৮  

৭৪৫ �রকেসানা ওসমান ,, ০৮  

৭৪৬ ই�ািহম ব�ার ,, ০৮  

৭৪৭ কাম�ল  �মাসেলম ,, ০৮  

৭৪৮ ম�� ফজ� �শখ ,, ০৮  

৭৪৯ আজগার মক�ল �শখ দরাজহাট ০৮  

৭৫০ রােসল হািফ�র ,, ০৮  

৭৫১ শিরফ  ইফাজ ,, ০৮  

৭৫২ িব�াল শওকত ,, ০৮  

৭৫৩ ই�িত মকেছদ ,, ০৮  

৭৫৪ নািসমা তবেজল ,, ০৮  

৭৫৫ মহিসন বািরক �মা�া ,, ০৮  

৭৫৬ জিরনা বজেল ,, ০৮  

৭৫৭ �রেবকা জেবদ �মা�া ,, ০৮  

৭৫৮ িজয়াউল আলতাফ ,, ০৮  

৭৫৯ মা�ফ  �সানা �মার�া ,, ০৮  
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৭৬০ �সিলম আলী �হােসন(নাটর) দরাজহাট ০৮  

৭৬১ �তািহদ  আকবর ,, ০৮  

৭৬২ রা� নজ�ল ,, ০৮  

৭৬৩ িলটন ইসলাম ,, ০৮  

৭৬৪ শািহন  ইনছার �মা�া ,, ০৮  

৭৬৫ �রজাউল �মাদাে�র ,, ০৮  

৭৬৬ �ে�া শিফ উ�ীন ,, ০৮  

৭৬৭ আিজম হািকম �মা�া ,, ০৮  

৭৬৮ �জাহর আলী রেহন �মা�া দরাজহাট(দঃ) ০৮  

৭৬৯ �তািহদ আিজবার �মা�া ,, ০৮  

৭৭০ আ�ল �হােসন চকমান �মা�া ,, ০৮  

৭৭১ শাম� ছা�ার �মা�া ,, ০৮  

৭৭২ মােলক ছেয়দ আলী �মা�া ,, ০৮  

৭৭৩ জাফর খােলক ,, ০৮  

৭৭৪ র�ল সদর ,, ০৮  

৭৭৫ আজাদ সদর ,, ০৮  

৭৭৬ আিব�ল সদর ,, ০৮  

৭৭৭ �তািহদ ফজরা �মা�া ,, ০৮  

৭৭৮ �রােকয়া আিজত ,, ০৮  

৭৭৯ িজ� খােলক ,, ০৮  

৭৮০ জেবদা খােলক ,, ০৮  

৭৮১ িব�ল আনছার ,, ০৮  

৭৮২ সাই�র ফিসয়ার ,, ০৮  

৭৮৩ আল�ীর রিফ উ�ীন দরাজহাট ০৮  

৭৮৪ সােহদ হিববার িম�ী ,, ০৮  

৭৮৫ আিলম হািববার ,, ০৮  

৭৮৬ আমেজদ আিজবার ,, ০৮  

৭৮৭ িম� সালমা ,, ০৮  

৭৮৮ মিশয়ার হািমদ �মা�া ,, ০৮  

৭৮৯ �মা�াক জয়নাল ,, ০৮  

৭৯০ আ�ল খয়রা �মা�া ,, ০৮  

৭৯১ আিতয়ার খয়রা �মা�া ,, ০৮  

৭৯২ নািছর মিজত ,, ০৮  
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৭৯৩ আকবর িসরাজ দরাজহাট ০৮  

৭৯৪ স�জ ��স ,, ০৮  

৭৯৫ মাহ�জ নওয়াব পািত ,, ০৮  

৭৯৬ আ�াস জিমর পািত ,, ০৮  

৭৯৭ আিজ�ল আিমন �মা�া ,, ০৮  

৭৯৮ বাব� আিমন �মা�া ,, ০৮  

৭৯৯ �েলখা �জাহর আলী ,, ০৮  

৮০০ আ� ব�র খয়রা �মা�া ,, ০৮  

৮০১ বা� �মাহা�দ ,, ০৮  

৮০২ �রী চ�দ আলী ,, ০৮  

৮০৩ আ�� ওমর ,, ০৮  

৮০৪ �ন�র ছা�ার �মা�া ,, ০৮  

৮০৫ �েরা কারী হািববার �মা�া ,, ০৮  

৮০৬ িমজা�র খােলক ,, ০৮  

৮০৭ রািজব �র ��পদ �র দরাজহাট (িহ�) ০৮  

৮০৮ উ�ল পাল �গৗর পাল ,, ০৮  

৮০৯ িনত� সাহা আিজত সাহা ,, ০৮  

৮১০ বা�ল নিলন ,, ০৮  

৮১১ অসীম নিলন ,, ০৮  

৮১২ দীপংকর �ব�নাথ ,, ০৮  

৮১৩ �� ম�মদার িদ� ম�মদার ,, ০৮  

৮১৪ িব�ািজৎ �ব�নাথ ,, ০৮  

৮১৫ জীবন অনাথ ,, ০৮  

৮১৬ �গ �া - ,, ০৮  

৮১৭ অজয় �র িনমাই �র দরাজহাট ০৮  

৮১৮ �জন  �ীনব� ,, ০৮  

৮১৯ পলাশ পাল  ধীেরন পাল ,, ০৮  

৮২০ আরিত মি�র ,, ০৮  

৮২১ দীেনার �বৗ দীেনা ,, ০৮  

৮২২ বা� �দব �ন �নাথ ,, ০৮  

৮২৩ �বাে� জীেতন ,, ০৮  

৮২৪ সাগর �িশল ,, ০৮  

৮২৫ রিবন িনমাই পাল ,, ০৮  
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৮২৬ শহর আলী ফােজল �শখ দরাজহাট (বাজার) ০৮  

৮২৭ ভা� আঃ কােদর ,, ০৮  

৮২৮ অেজত রা�াক ,, ০৮  

৮২৯ শির�ল আলতাফ ,, ০৮  

৮৩০ �মন িরপন ,, ০৮  

৮৩১ ব�না �ক� টা�র ,, ০৮  

৮৩২ রািহ শাহ আলম ,, ০৮  

৮৩৩ চ�া �� িময়া ,, ০৮  

৮৩৪ ��েরান �সয়দ আলী ,, ০৮  

৮৩৫ �মা�াক সদ �ার  - ,, ০৮  

৮৩৬ ফেতমা কালাম ,, ০৮  

৮৩৭ �ল িময়া - ,, ০৮  

৮৩৮ ঝন �া �মাজা�ফার  ০৮  

৮৩৯ �গৗরপদ সরকার �ত- শরৎ সরকার �সয়দ মাহা�দ�র ০৯  

৮৪০ কালিন িব�াস �ত- বড় মিন িব�াস ,, ০৯  

৮৪১ অ�� শীল অ�ত শীল ,, ০৯  

৮৪২ িবক�ন িকিতনীয় অিজত ,, ০৯  

৮৪৩ �গের িব�াস িনমাই ,, ০৯  

৮৪৪ পাগল সা� িনতাই সা� ,, ০৯  

৮৪৫ ��মার িব�াস পা� িব�াস ,, ০৯  

৮৪৬ িনমাই চ� পাল িব�ু পাল ,, ০৯  

৮৪৭ �সনিদ িব�াস ভব� িব�াস ,, ০৯  

৮৪৮ ইমরান িনজাম উ�ীন ,, ০৯  

৮৪৯ হািলম ইছাক ,, ০৯  

৮৫০ মাহা�জা িমজা�র ,, ০৯  

৮৫১ শািহ�র গ�র �সয়দ মাহ�দ�র ০৯  

৮৫২ তে�ল খােলক ,, ০৯  

৮৫৩ �দােলায়ার খােরক ,, ০৯  

৮৫৪ বা�ল িনকাম ,, ০৯  

৮৫৫ আেনায়ার খােলক ,, ০৯  

৮৫৬ মা�ফা হািলম ,, ০৯  

৮৫৭ িবলােয়ত স�ল ,, ০৯  

৮৫৮ অ�ন মনমত ,, ০৯  
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৮৫৯ আমজাদ হািমদ �মা�া ,, ০৯  

৮৬০ রহমান �লয়াকত ,, ০৯  

৮৬১ মাহ�র আলী আককাস �মা�া দাদ�র ০৯  

৮৬২ মনমত সরকার - ,, ০৯  

৮৬৩ ি�প �ঘাষ মিন�নাথ �ঘাষ ,, ০৯  

৮৬৪ সমীর সরকার হাজারী সরকার ,, ০৯  

৮৬৫ পা�ল �ঘাষ কানাই �ঘাষ ,, ০৯  

৮৬৬ আ�া �গাষ মনা �ঘাষ ,, ০৯  

৮৬৭ �শা� �ঘাষ িব�র�ন ,, ০৯  

৮৬৮ অিধর �ঘাষ অ�� �ঘাষ ,, ০৯  

৮৬৯ �িদপ িব�াস িনমাই িব�াস বলরাম�র ০৯  

৮৭০ িহমাল িব�াস �বল িব�াশ ,, ০৯  

৮৭১ িনরা িব�াস - ,, ০৯  

৮৭২ �ফলা িব�াস - ,, ০৯  

৮৭৩ ভজন িব�াস রাধা িব�াস ,, ০৯  

৮৭৪ বড় িনিখল িব�াস - ,, ০৯  

৮৭৫ িদপক িব�াস - ,, ০৯  

৮৭৬ অেশাক িব�াস - ,, ০৯  

৮৭৭ রাম িব�াস - ,, ০৯  

৮৭৮ সাধন িব�াস - ,, ০৯  

৮৭৯ ��মার িব�াস - ,, ০৯  

৮৮০ চা িব�াস - ,, ০৯  

৮৮১ রিহমা ইনতাজ �মা�া ,, ০৯  

৮৮২ আিজ�র রহমান ইনতাজ �মা�া ,, ০৯  

৮৮৩ িমজা�র আলী কােসম আলী ,, ০৯  

৮৮৪ তেয়ব আলী আঃ অিজজ �মা�া ,, ০৯  

৮৮৫ তিব�র রহমান কাজল �মা�া বলরাম�র ০৯  

৮৮৬ রিবউল ইসলাম রজব আলী ,, ০৯  

৮৮৭ ছালাম বািরক �মা�া ,, ০৯  

৮৮৮ �হকমত আলী রজব আলী ,, ০৯  

৮৮৯ িবলােয়ত আলী ইনছার আলী ,, ০৯  

৮৯০ তাসিলমা খা�ন জ�ার আলী ,, ০৯  

৮৯১ িমম খা�ন িসরাজ আলী ,, ০৯  
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৮৯২ রাধা রানী �� বলরাম�র ০৯  

৮৯৩ অ�লী সতাল িব�াস ,, ০৯  

৮৯৪ ক�না �বল ,, ০৯  

৮৯৫ পিরেতাষ রবীন ,, ০৯  

৮৯৬ িব�িজত সংকর ,, ০৯  

৮৯৭ সিচ রানী কাি��ক ,, ০৯  

৮৯৮ তারাভা� আিজজ �মা�া ,, ০৯  

৮৯৯ তির�ল আ� ব�র ,, ০৯  

৯০০ তাছিল �ত- জ�ার ,, ০৯  

৯০১ মিজ�না আবজাল ,, ০৯  

৯০২ আেয়ব আলী �ত- জ�ার ,, ০৯  

৯০৩ রিহমা জালাল ,, ০৯  

৯০৪ সাম�ন নাহার আঃ মিজদ দাদ�র ০৯  

৯০৫ �সানা িমলন �হােসন ,, ০৯  

৯০৬ নািগ �স ��ল ,, ০৯  

৯০৭ হািলমা আকরাম ,, ০৯  

৯০৮ �রােকয়া জহর আলী ,, ০৯  

৯০৯ �রখা আ�াচ ,, ০৯  

৯১০ আিছেরান িবিব রজব আলী ,, ০৯  

৯১১ লাইিল �বগম মনেছর �মা�া ,, ০৯  

৯১২ �মাঃ অেজদ আলী �ত আিমর �হােসন ,, ০৯  

৯১৩ িরপা �বগম দাউদ �হােসন ,, ০৯  

৯১৪ �হনা ইিলয়াজ ,, ০৯  

৯১৫ �মিরনা �কসমত বলরাম�র ০৯  

৯১৬ �র জাহান আঃ আিজজ ,, ০৯  

৯১৭ মেনায়ারা  িবলায়ত আলী ,, ০৯  

৯১৮ নািগ �স মা�দ ,, ০৯  

৯১৯ আেলয়া কােসম আলী বলরাম�র ০৯  

৯২০ নািসমা �বগম ফা�ক �হােসন ,, ০৯  

৯২১ �জসিমন স�াট আলমগিন ,, ০৯  

৯২২ নািগ �স �খাকন ,, ০৯  

৯২৩ রনিজত কানন ,, ০৯  

৯২৪ �খাকা �জাছনা ,, ০৯  
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৯২৫ কাি�ক �পালী বলরাম�র ০৯  

৯২৬ ��মার  �িন �মা ,, ০৯  

৯২৭ অরিব� �ল �মারী ,, ০৯  

৯২৮ সাধন �র�তী ,, ০৯  

৯২৯ �রিজত কানন বালা ,, ০৯  

৯৩০ �� কিনকা ,, ০৯  

৯৩১ ��ল  িবমল ,, ০৯  

৯৩২ �পন কল�া ,, ০৯  

৯৩৩ খিবেরান আকমত আলী ,, ০৯  

৯৩৪ মিদনা আবজাল ,, ০৯  

৯৩৫ িপয়া �হাগ ,, ০৯  

৯৩৬ কিহ�র আনার আলী ,, ০৯  

৯৩৭ ঈমাম �হােসন �ত আিজজ ,, ০৯  

৯৩৮ র�া রানী �ঘাষ �বীন �মার �ঘাষ বলরাম�র ০৯  

৯৩৯ �মাঃ আলী �হােসন সেরায়ার  ,, ০৯  

৯৪০ �� �লতান আঃ জিলল ,, ০৯  

 

 


