
 

�িশ�ণ�া��বেদরতািলকাঃ 

�িমকনং- �িশ�ণ�া� 
�বক/�বমিহলারনাম 

িপতা/�ামীরনাম মাতারনাম �কানা সনদপ�নং �িশ�ণ�া�
�বেদরেমা
বাইলনং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
০১ জাহাঈীরআলম কােশমমড়ল 

 
 

িশিরনােবগম �াম/মহ�াঃ�প�ী,�পা�/ডাকঘরঃক�য়া, 
উপেজলাঃ যেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৫০১  

০২ সা�াম�সাইন �শখশাহাজান আিখত�রােবগম �াম/মহ�াঃেঘাড়াগাছা,�পা�/ডাকঘরঃক�য়া, 
উপেজলাঃ যেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৫০২  

০৩ নাজ�লহাসান আ�লকালাম মমতাজেবগম �াম/মহ�াঃ�প�ীেপা�/ডাকঘরঃক�য়া 
উপেজলাঃযেশারসদরেজলাঃযেশার। 

১৬৪৫০৩  

০৪ িসরা�লইসলাম �তঃমহরআলী রিহমা �বগম �াম/মহ�াঃ�প�ীেপা�/ডাকঘরঃক�য়া 
উপেজলাঃযেশারসদরেজলাঃযেশার। 

১৬৪৫০৪  

০৫ 
 

��াকিব�াস ও�তিব�াস মমতাজেবগম �াম/মহ�াঃ�প�ীেপা�/ডাকঘরঃক�য়া 
উপেজলাঃযেশারসদরেজলাঃযেশার। 

১৬৪৫০৫  

০৬ �ল�িল �ামীঃজািকরেহােসন আেয়শােবগম �াম/মহ�াঃেঘাড়াগাছােপা�/ডাকঘরঃক�য়া 
উপেজলাঃযেশারসদরেজলাঃযেশার। 

১৬৪৫০৬  

০৭ নাজমােবগম �ামীঃরিহ�লইসলাম �বগম �াম/মহ�াঃেঘাড়াগাছােপা�/ডাকঘরঃক�য়া 
উপেজলাঃযেশারসদরেজলাঃযেশার। 

১৬৪৫০৭  

০৮ �শয়ারআলী তবেরজেমাড়ল ছিরমনেনছা �াম/মহ�াঃেঘাড়াগাছােপা�/ডাকঘরঃক�য়া 
উপেজলাঃযেশারসদরেজলাঃযেশার। 

১৬৪৫০৮  

 
০৯ 

নাজমােবগম �ামীঃরিফ�লইসলাম  �াম/মহ�াঃেঘাড়াগাছােপা�/ডাকঘরঃক�য়া 
উপেজলাঃযেশারসদরেজলাঃযেশার। 

১৬৪৫০৯  

১০ শওকতআলী আিজজেমাড়ল �রােকয়ােবগম �াম/মহ�াঃ�প�ীেপা�/ডাকঘরঃক�য়া ১৬৪৫১০  



উপেজলাঃযেশারসদরেজলাঃযেশার। 
১১ আিজ�নােবগম �ামীঃআ�লকিরম ছ�রােবগম �াম/মহ�াঃ�প�ীেপা�/ডাকঘরঃক�য়া 

উপেজলাঃযেশারসদরেজলাঃযেশার। 
১৬৪৫১১  

১২ আজাহা�ল ইমানআলী �ল�মিবিব �াম/মহ�াঃ�প�ীেপা�/ডাকঘরঃক�য়া 
উপেজলাঃযেশারসদরেজলাঃযেশার। 

১৬৪৫১২  

১৩ নাহারেবগম �ামীঃিজয়াউররহমান ছােয়রােবগম �াম/মহ�াঃ�প�ীেপা�/ডাকঘরঃক�য়া 
উপেজলাঃযেশারসদরেজলাঃযেশার। 

১৬৪৫১৩  

১৪ কালামেহােসন আিতয়াররহমান �ফরেদৗসী �াম/মহ�াঃ�প�ীেপা�/ডাকঘরঃক�য়া 
উপেজলাঃযেশারসদরেজলাঃযেশার। 

১৬৪৫১৪  

১৫ �িলয়ােবগম �ামীঃআকতারেহােসন সািফয়ােবগম �াম/মহ�াঃ�প�ীেপা�/ডাকঘরঃক�য়া 
উপেজলাঃযেশারসদরেজলাঃযেশার। 

১৬৪৫১৫  

১৬ জ��লইসলাম মাজাহা�ল শাহা�নেনছা �াম/মহ�াঃেঘাড়াগাছােপা�/ডাকঘরঃক�য়া 
উপেজলাঃযেশারসদরেজলাঃযেশার। 

১৬৪৫১৬  

১৭ 
 

শাহানাজপারভীন িপতাঃইমদা�লহক ফিরদােবগম �াম/মহ�াঃ�প�ীেপা�/ডাকঘরঃক�য়া 
উপেজলাঃযেশারসদরেজলাঃযেশার। 

১৬৪৫১৭  

১৮ হাওয়াখা�ন �ামীঃিমজা�ররহমান মিজ�নােবগম �াম/মহ�াঃ�প�ীেপা�/ডাকঘরঃক�য়া 
উপেজলাঃযেশারসদরেজলাঃযেশার। 

১৬৪৫১৮  

১৯ িলিপখা�ন �ামীঃিমজা�ররহমান �রজাহান �াম/মহ�াঃ�প�ীেপা�/ডাকঘরঃক�য়া 
উপেজলাঃযেশারসদরেজলাঃযেশার। 

১৬৪৫১৯  

২০ আ�লকােদর আহাদআলী �মেহ�নেনছা �াম/মহ�াঃ�প�ীেপা�/ডাকঘরঃক�য়া 
উপেজলাঃযেশারসদরেজলাঃযেশার। 

১৬৪৫২০  

২১ আকিলমা �ামীঃওিলয়ার শােজদােবগম �াম/মহ�াঃ�প�ীেপা�/ডাকঘরঃক�য়া 
উপেজলাঃযেশারসদরেজলাঃযেশার। 

১৬৪৫২১  

২২ সিখনােবগম �ামীঃজিসমউি�ন মিজ�না �াম/মহ�াঃ�প�ীেপা�/ডাকঘরঃক�য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৫২২  

২৩ সািফয়ােবগম �ামীঃতিববাররহমান জােমনা �াম/মহ�াঃ�প�ীেপা�/ডাকঘরঃক�য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৫২৩  



২৪ আ�লআলাল আফছারআলী রেমছা �াম/মহ�াঃ�প�ীেপা�/ডাকঘরঃক�য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৫২৪  

২৫ নজ�লইসলাম সােহবআলী �শলীেবগম �াম/মহ�াঃ�প�ীেপা�/ডাকঘরঃক�য়া 
উপেজলাঃযেশারসদরেজলাঃযেশার। 

১৬৪৫২৫  

২৬ হাসা��ামান আিম�ররহমান �তঃআকিলমা �াম/মহ�াঃ�প�ীেপা�/ডাকঘরঃক�য়া 
উপেজলাঃযেশারসদরেজলাঃযেশার। 

১৬৪৫২৬  

২৭ িলপাখা�ন �ামীঃওবায়�ররহমান স�রােবগম �াম/মহ�াঃ�প�ীেপা�/ডাকঘরঃক�য়া 
উপেজলাঃযেশারসদরেজলাঃযেশার। 

১৬৪৫২৭  

২৮ ইমানআলী রিবউলইসলাম ফােতমােবগম �াম/মহ�াঃ�প�ীেপা�/ডাকঘরঃক�য়া 
উপেজলাঃযেশারসদরেজলাঃযেশার। 

১৬৪৫২৮  

২৯ �মিরনােবগম �ামীঃকাম�লইসলাম রােবয়ােবগম �াম/মহ�াঃ�প�ীেপা�/ডাকঘরঃক�য়া 
উপেজলাঃযেশারসদরেজলাঃযেশার। 

১৬৪৫২৯  

৩০ �রািজনােবগম �ামীঃরােমলমিনর শািহদা �াম/মহ�াঃ�প�ীেপা�/ডাকঘরঃক�য়া 
উপেজলাঃযেশারসদরেজলাঃযেশার। 

১৬৪৫৩০  

৩১ �মা�াকআহেমদ তবেরজেমাড়ল ছিরমনেনছা �াম/মহ�াঃ�প�ীেপা�/ডাকঘরঃক�য়া, 
উপেজলাঃযেশারসদরেজলাঃযেশার। 

১৬৪৫৩১  

৩২ জাহাঈীরআলাম আ�লখােলক মিজ�নােবগম �াম/মহ�াঃ�প�ীেপা�/ডাকঘরঃক�য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৫৩২  

৩৩ মাহা��ররহমান মিতয়াররহমান রিহমােবগম �াম/মহ�াঃেঘাড়াগাছােপা�/ডাকঘরঃক�য়া 
উপেজলাঃযেশারসদরেজলাঃযেশার। 

১৬৪৫৩৩  

৩৪ নািদরােবগম ই�ািহম নাজমােবগম �াম/মহ�াঃ�প�ী,�পা�/ডাকঘরঃক�য়া 
উপেজলাঃযেশারসদরেজলাঃযেশার। 

১৬৪৫৩৪  

৩৫ রািবয়া �ামীঃমা�ন �রজাহান �াম/মহ�াঃ�প�ী,�পা�/ডাকঘরঃক�য়া 
উপেজলাঃযেশারসদরেজলাঃযেশার। 

১৬৪৫৩৫  

৩৬ জাহাঈীরআলাম �তঃআ�লআিজজ �রােকয়ােবগম �াম/মহ�াঃ�প�ী,�পা�/ডাকঘরঃক�য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৫৩৬  

৩৭ িশিরনােবগম �ামীঃমিন�লইসলাম মিজ�না �াম/মহ�াঃেঘাড়াগাছা,�পা�/ডাকঘরঃক�য়া ১৬৪৫৩৭  



উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 
৩৮ মিশয়াররহমান আিতয়াররহমান �িফয়ােবগম �াম/মহ�াঃ�প�ী,�পা�/ডাকঘরঃক�য়া 

উপেজলাঃযেশারসদরেজলাঃযেশার। 
১৬৪৫৩৮  

৩৯ �মাঃহািদউ�ামান �রেমাহা�াদ আেয়শােবগম �াম/মহ�াঃ�প�ী,�পা�/ডাকঘরঃক�য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৫৩৯  

৪০ আিছয়ােবগম �ামীঃেমা�াক ফােতমােবগম �াম/মহ�াঃ�প�ী,�পা�/ডাকঘরঃক�য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৫৪০  

৪১ কািনজআশা িপতাঃেমাঃআশরাফআলী আন�য়ারােবগম �াম/মহ�াঃ�জল�র,�পা�/ডাকঘরঃেভ��য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৫৪১  

৪২ শাহানারাখা�ন িপতাঃেশখেগালাম��স আকিলমাখা�ন ১৩৯,শাহআ�লকিরমেরাড,যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৫৪২  

৪৩ ল�ীরানীসরকার িপতাঃর�ন�মারসরকার ঝন �ারানীসরকার �াম/মহ�াঃখড়কী,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৫৪৩  

৪৪ �মাছাঃমা�ফাইয়াসিমন িপতাঃেমাঃআিতয়াররহ
মান 

�তঃনািজরােবগম �াম/মহ�াঃ�জল�র,�পা�/ডাকঘরঃেভ��য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৫৪৪  

৪৫ শারিমনআ�ার িপতাঃেমাঃআ�ারেহােস
ন 

�সিলমােবগম �াম/মহ�াঃ�জল�রেপা�/ডাকঘরঃেভ��য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৫৪৫  

৪৬ নাসিরনআ�ার িপতাঃেমাঃআিমরহামজা নাজমাখা�ন �াম/মহ�াঃশংকর�র,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৫৪৬  

৪৭ মাধবীলতা�� িপতাঃশশা�েশখর�� অচ �নারাণী�� শাহআ�লকিরমেরাড,খড়কী,যেশার। ১৬৪৫৪৭  
৪৮ �মাছােহাসেনয়ারাখা�ন িপতাঃেমাঃকওছারআলী সািদকাখা�ন ১৬০/এশাহআ�লকিরমেরাড,যেশার। ১৬৪৫৪৮  

৪৯ �মাছাঃরানীআ�ার িপতাঃেমাঃশিফউল �মাছাঃহািলমােবগম ১৭/১বামনপাড়া,খড়কী,যেশারসদর,যেশার ১৬৪৫৪৯  

৫০ ফারজানাইয়াসিমন িপতাঃেমাঃহািব�ররহমা
ন 

�মাছাঃিফেরাজােবগ
ম 

�াম/মহ�াঃ�প�ী,�পা�/ডাকঘরঃক�য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৫৫০  

৫১ এিলজােবথম�ল মাধবম�ল অিনতাম�ল বামনপাড়া,খড়কী ১৬৪৫৫১  



৫২ �মাসাঃশারিমনআ�ার িপতাঃএস,এমআমজাদ
�হােসন 

�মাসাঃরওশনআরা ��িডয়ামপাড়াযেশারসদর,যেশার ১৬৪৫৫২  

৫৩ লাবণীইয়াসিমন িপতাঃেমাঃআঃকােশম মমতাজেবগম ১৩৯ ,শাহআ�লকিরমেরাড,যেশার। ১৬৪৫৫৩  

৫৪ তামা�াইয়াসিমন িপতাঃেমাঃআঃখােলক রিহমাখা�ন ১৩৯ ,শাহআ�লকিরমেরাড,যেশার। ১৬৪৫৫৪  

৫৫ �মাসাঃআিনচািফেরাজ িপতাঃেমাঃিফেরাজআলম �মাসাঃনাঈমােবগম ১৬০/এশাহআ�লকিরমেরাড 
,যেশার। 

১৬৪৫৫৫  

৫৬ �মাসা:জা�া�লেফরেদৗ
স 

িপতাঃেমাঃসদরউি�নেমা
��া 

�মাছাঃসােলহাখা�ন শাহআ�রকিরমেরাড 
খড়কী.যেশারসদর,যেশার 

১৬৪৫৫৬  

৫৭ �মাছাঃেজসিমননাহার িপতাঃআলহা�েখলাফত
�হােসনল�র 

সািফয়াখা�ন শাহআ�রকিরমেরাড 
খড়কী.যেশারসদর,যেশার 

১৬৪৫৫৭  

৫৮ বনানীিব�াস মিনেমাহনিব�াস ছিবিব�াস শাহআ�রকিরমেরাড 
খড়কী.যেশারসদর,যেশার 

১৬৪৫৫৮  

৫৯ ক�নাখা�ন িপতাঃেমাঃসাম�ররহমান মেনায়ারােবগম শাহআ�রকিরমেরাড 
খড়কী.যেশারসদর,যেশার 

১৬৪৫৫৯  

৬০ নাসিরন�লতানা িপতাঃেমাঃআ�লমা�ান পা�য়ারােবগম ওয়াবদা�ােরজ 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৫৬০  

৬১ �মাছাঃপা�লখা�ন িপতাঃেমাঃিসরা�লইসলা
ম 

ছেবদাখা�ন ওয়াবদা�ােরজ,উপেজলাঃযেশারসদর 
�জলাঃযেশার। 

১৬৪৫৬১  

৬২ মা�মাখা�ন িপতাঃমহাশীনআলী 
 

�রেহনাখা�ন 
 
 

ওয়াবদা�ােরজ,উপেজলাঃযেশারসদর 
�জলাঃযেশার। 

১৬৪৫৬২  

৬৩ �মিরনাখা�ন িপতাঃেমাঃহািফ�ররহমা
ন 

�েলখাখা�ন ১৬০/এশাহআ�লকিরমেরাড,উপেজলাঃযেশারসদর,
�জলাঃযেশার 

১৬৪৫৬৩  

৬৪ িচশতীনাজনীনেমা�ারী িপতাঃএস,এবাসার কািনজেমা�ারী ১৩৩,আরিবেকেরাড,উপেজলাঃযেশারসদর 
�জলাঃযেশার 

১৬৪৫৬৪  

৬৫ শারিমনআ�ার িপতাঃআিমরহামজা নাজমাখা�ন �াম/মহ�াঃনািজরশংকর�র,�পা�/ডাকঘরঃযেশার, ১৬৪৫৬৫  



উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 
66 চ�াখা�ন িপতাঃেমাঃমিহউি�ন �মাছাঃআ��রাখা�ন ১৬০/এশাহআ�লকিরমেরাড,উপেজলাঃযেশারসদর,

�জলাঃযেশার 
১৬৪৫৬৬  

৬৭ �জাহরাখা�ন িপতাঃ�তঃআঃহািমদ জািহদােবগম শাহআ�লকিরমেরাড 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার 

১৬৪৫৬৭  

৬৮ িনগার�লতানাচােমলী িপতাঃ�তঃএয়া�বআলী �িফয়ােবগম এস,িপবাংলােরাড 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার 

১৬৪৫৬৮  

৬৯ রীনাখা�ন িপতাঃআফছারেমা��া িরিজয়ােবগম শাহআ�লকিরমেরাড 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার 

১৬৪৫৬৯  

৭০ �মাছাঃখােলদাপারভীন িপতাঃেমাঃমক�লেহােস
ন 

�রেহনােহােসন ১৯৭,কাজীপাড়াকাঠালতলা 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার 

১৬৪৫৭০  

৭১ সািময়াইয়াসিমন িপতাঃেমাঃমক�লেহােস
ন 

�রেহনােহােসন ১৯৭,কাজীপাড়াকাঠালতলা 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার 

১৬৪৫৭১  

৭২ অিনতাইসলাম (িশ�) িপতাঃ��লইসলাম �জাহরাখা�ন ধম �তলােমাড়,উপেজলাঃযেশারসদর, 
�জলাঃযেশার 

১৬৪৫৭২  

73  সােলহাখা�ন িপতাঃেমাঃনািজমউি�ন �রজাহানখা�ন আ�লকিরমেরাড 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার 

১৬৪৫৭৩  

৭৪ সর�তীম�ল িপতাঃ��মারম�ল শ�লীম�ল আ�লকিরমেরাড 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার 

১৬৪৫৭৪  

৭৫ আছমাখা�ন িপতাঃেমাঃখিল�ররহমা
ন 

ফিজলা�ে�ছা আ�লকিরমেরাড 
উপেজলাঃযেশারসদরেজলাঃযেশার 

১৬৪৫৭৫  

৭৬ �জবাখা�ন িপতাঃেমাঃওসমানগিন �মাছাঃফিরদােবগম ১৬০/এশাহআ�লকিরমেরাড 
উপেজলাঃযেশারসদরেজলাঃযেশার 

১৬৪৫৭৬  

৭৭ �সেহলীেফরেদৗস িপতাঃেমাঃসাই�ররহমান সােলহাখা�ন িসএ�িবেরাড 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার 

১৬৪৫৭৭  

৭৮ তাজরীন�লতানা �মাঃআ�সেসাবহান তাহিমনাখা�ন িসএ�িবেরাড 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার 

১৬৪৫৭৮  



৭৯ �সািনয়াআ�ার�ি� িপতাঃেমাঃআিন�ররহমা
ন 

নাসিরন�লতানা িসএ�িবেরাড 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার 

১৬৪৫৭৯  

৮০ �মাছাঃখােলদাআ�ার িপতাঃেমাঃশাহাদাৎেহােস
ন 

�মাছাঃহািফজােবগম িসএ�িবেরাড 
উপেজলাঃযেশারসদরেজলাঃযেশার 

১৬৪৫৮০  

৮১ �ফল�মারখান রবী�নাথখ�ন ��নারানীখ�ন �াম/মহ�াঃেল�তলা,�পা�/ডাকঘরঃেল�তলা 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৫৮১  

৮২ �মাঃিমজা�ররহমান আ�লমিজদিব�াস ছােলহােবগম �াম/মহ�াঃেল�তলা ,উপেজলাঃযেশারসদর 
�পা�/ডাকঘরঃেল�তলা ,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৫৮২  

৮৩ �মাঃিলটনেহােসন �মাঃশিহ�লইসলাম িশিরনােবগম �াম/মহ�াঃেল�তলা,�পা�/ডাকঘরঃেল�তলা 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৫৮৩  

৮৪ �মাঃজািহ�লইসলাম �তঃআ�লজ�ারিব�াস �তঃফিজলােবগম �াম/মহ�াঃেল�তলা,�পা�/ডাকঘরঃেল�তলা 
উপেজলাঃযেশারসদরেজলাঃযেশার। 

১৬৪৫৮৪  

৮৫ �মন�মারখান �িনল�মারখ�ন রানীবালাখ�ন �াম/মহ�াঃেল�তলা,�পা�/ডাকঘরঃেল�তলা 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৫৮৫  

৮৬ �মা�াকআহেমদ অিলয়াররহমান রােবয়ােবগম �াম/মহ�াঃেল�তলা,�পা�/ডাকঘরঃেল�তলা 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৫৮৬  

৮৭ হািব�লহাসানরানা আিতয়াররহমান �রােকয়ােবগম �াম/মহ�াঃেল�তলা,�পা�/ডাকঘরঃেল�তলা 
উপেজলাঃযেশারসদরেজলাঃযেশার। 

১৬৪৫৮৭  

৮৮ �মাঃআলমগীরেহােসন জািকরেহােসন �সানাবানেবগম �াম/মহ�াঃেল�তলা,�পা�/ডাকঘরঃেল�তলা 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৫৮৮  

৮৯ �মাঃেদেলায়ারেহােসন শিহ�লইসলাম িশিরনােবগম �াম/মহ�াঃেল�তলা,�পা�/ডাকঘরঃেল�তলা 
উপেজলাঃযেশারসদরেজলাঃযেশার। 

১৬৪৫৮৯  

৯০ �মাঃ�েবল�সাইন �মাঃেসিলম�সাইন �রখােবগম �াম/মহ�াঃেল�তলা,�পা�/ডাকঘরঃেল�তলা 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৫৯০  

৯১ �মাঃএরশাদআলী �মাঃিসরা�লইসলাম িশি�েবগম �াম/মহ�াঃেল�তলা,�পা�/ডাকঘরঃেল�তলা 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৫৯১  

৯২ �মাঃমাহ��ররহমান �মাঃিনছারআলী �সিলনাখা�ন �াম/মহ�াঃেল�তলা,�পা�/ডাকঘরঃেল�তলা ১৬৪৫৯২  



উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 
৯৩ ইমদা�লহক সােহবআলী �রােকয়ােবগম �াম/মহ�াঃেল�তলা,�পা�/ডাকঘরঃেল�তলা 

উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 
১৬৪৫৯৩  

৯৪ রািকবেহােসন ইসরাইলেহােসন আেমনাখা�ন �াম/মহ�াঃেল�তলা,�পা�/ডাকঘরঃেল�তলা 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৫৯৪  

৯৫ �সাহা�ররহমান আ�ব�রল�ার �িফয়ােবগম �াম/মহ�াঃেল�তলা,�পা�/ডাকঘরঃেল�তলা 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৫৯৫  

৯৬ �মাছাঃআকিলমাখা�ন িপতাঃেমাঃদিললউি�ন
�মা��া 

�জাহরােবগম �াম/মহ�াঃেল�তলা,�পা�/ডাকঘরঃেল�তলা 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৫৯৬  

97 মা�নহাসান �মাঃিসরা�লইসলাম �ফরেদৗসীেবগম �াম/মহ�াঃেল�তলা,�পা�/ডাকঘরঃেল�তলা 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৫৯৭  

৯৮ �মন�মারিব�াস হের�নাথিব�াস ঝন �ারানীিব�াস �াম/মহ�াঃেল�তলা,�পা�/ডাকঘরঃেল�তলা 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৫৯৮  

৯৯ �মাঃ�েটািময়া আ�লওয়া�দ নাহার �াম/মহ�াঃেল�তলা,�পা�/ডাকঘরঃেল�তলা 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৫৯৯  

১০০ �মাঃ�েয়লরানা আ�সসালাম িবউ�খা�ন �াম/মহ�াঃেল�তলা,�পা�/ডাকঘরঃেল�তলা 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬০০  

১০১ �মাঃরা�লেহােসন �মাঃআ�লজিলল সেমভাভান �াম/মহ�াঃেল�তলা,�পা�/ডাকঘরঃেল�তলা 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬০১  

১০২ �মাঃহািব��াসা�াম আ�ররা�াকিব�াস আেলয়াখা�ন �াম/মহ�াঃখা�রা,�পা�/ডাকঘরঃেগৗরনগর 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬০২  

১০৩ �মাঃএনা�লকিবর �মাঃআলতাফেহােসন আেলয়াখা�ন �াম/মহ�াঃেগাবরা,�পা�/ডাকঘরঃখা�রা 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬০৩  

১০৪ �মাঃেমজবাউররহমান �মাশােরফেহােসন �িফয়াখা�ন �াম/মহ�াঃ�গ �া�র,�পা�/ডাকঘরঃখা�রা 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬০৪  

10৫ �মাঃেমানয়ারেহােসন �মাঃমিশয়াররহমান সােবরাখা�ন �াম/মহ�াঃ�গ �া�র,�পা�/ডাকঘরঃখা�রা 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬০৫  



১০৬ �মাঃমাক��ররহমান �মাঃমিশয়াররহমান ফােতমােবগম �াম/মহ�াঃপ�চবাড়ীয়া,�পা�/ডাকঘরঃন�নউপশহর,
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার 

১৬৪৬০৬  

১০৭ �িশ�ল�মার �েরািজৎেপা�ার অচ �নারানীেপা�ার �াম/মহ�াঃপ�চবাড়ীয়া,�পা�/ডাকঘরঃন�নউপশহর,
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার 

১৬৪৬০৭  

১০৮ �মাঃজািহদহাসান �মাঃআ�লখােলকিব�াস সমা�বানিব�াস �াম/মহ�াঃেল�তলা,�পা�/ডাকঘরঃেল�তলা 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬০৮  

১০৯ অিমতাব�মারেঘাষ িদিলপ�মারেঘাষ �িণ �মােঘাষ �াম/মহ�াঃখা�রা,�পা�/ডাকঘরঃেগৗরনগর 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬০৯  

১১০ �মাঃশিহ�লইসলাম �মাঃেরজাউলইসলাম �জসিমনখা�ন �াম/মহ�াঃেতজেরাল,�পা�/ডাকঘরঃেল�তলা 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬১০  

১১১ তাপস�মার�� শাি��মার�� অচ �নারানী �াম/মহ�াঃখা�রা,�পা�/ডাকঘরঃেগৗরনগর 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬১১  

১১২ �মন�মার �শা��মার িমনতীরানী �াম/মহ�াঃখা�রা,�পা�/ডাকঘরঃেগৗরনগর 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬১২  

১১৩ �মাঃ�মা�নকবীর �তঃহায়দারআলী আ�ারীেবগম �াম/মহ�াঃখা�রা,�পা�/ডাকঘরঃেগৗরনগর 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬১৩  

১১৪ অিলপ�মারেঘাষ অিনল�মারেধাষ �ি�রানীেঘাষ �াম/মহ�াঃখা�রা,�পা�/ডাকঘরঃেগৗরনগর 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬১৪  

১১৫ �মাঃজািহদহাসান �মাঃজাহাঈীরআলম শাহানাজপারভীন �াম/মহ�াঃখা�রা,�পা�/ডাকঘরঃেগৗরনগর 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬১৫  

১১৬ আশরা�লইসলাম �মাঃতািসরউি�ন আিছয়াখা�ন �াম/মহ�াঃখা�রা,�পা�/ডাকঘরঃেগৗরনগর 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬১৬  

1১৭ আ�া��ামান �তঃশাহাদৎেহােসন জেবদাখা�ন �াম/মহ�াঃখা�রা,�পা�/ডাকঘরঃেগৗরনগর 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬১৭  

১১৮ �মাঃআ�লগ�ফার �মাঃআিতয়ারম�ল রােবয়ােবগমা �াম/মহ�াঃখা�রা,�পা�/ডাকঘরঃেগৗরনগর 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬১৮  

১১৯ �মাঃআলমগীরেহােসন �মাঃ�রেমাহা�াদ র�য়ারােবগম �াম/মহ�াঃখা�রা,�পা�/ডাকঘরঃেগৗরনগর ১৬৪৬১৯  



উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 
১২০ �মাঃিরপনেহােসন �মাঃবাদশািময়া �ৎ�নেনছা �াম/মহ�াঃেতিলধা��ড়া,�পা�/ডাকঘরঃেল�তলা 

উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 
১৬৪৬২০  

২১ �মাঃ�য়াদআ�নােসর �তঃশাহাদৎেহােসন �মাছাঃ�িফয়াখা�ন �াম/মহ�াঃ�পিদয়া,�পা�/ডাকঘরঃ�পিদয়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬২১  

১২২ �মাঃআশরা�লইসলাম �তঃআহ�দআলী �মাছাঃরিমচােবগম �াম/মহ�াঃহাটিবলা,�পা�/ডাকঘরঃ�পিদয়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬২২  

১২৩ �মাঃশামীমেহােসন �তঃআ�লেহােসনিব�াস �মাছাঃমিজ�নােবগম �াম/মহ�াঃচাউিলয়া,�পা�/ডাকঘরঃ�পিদয়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬২৩  

১২৪ �মাঃকাম��ামান �মাঃেমাজাহারআলী �তঃসােহরাখা�ন �াম/মহ�াঃচাউিলয়া,�পা�/ডাকঘরঃ�পিদয়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬২৪  

12৫ �মাঃশািহনআলম �মাঃ�ন�রআলী �মাছাঃসােজদােবগম �াম/মহ�াঃচাউিলয়া,�পা�/ডাকঘরঃ�পিদয়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬২৫  

১২৬ �মাঃির�ানেহােসন �মাঃ�লতানআহেমদ �মাছাঃনািরচা �াম/মহ�াঃচাউিলয়া,�পা�/ডাকঘরঃ�পিদয়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬২৬  

১২৭ �স�য়ব� �তঃিব�নপদব� �িমতাব� �াম/মহ�াঃিজরাট,�পা�/ডাকঘরঃ�পিদয়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬২৭  

১২৮ �মাঃ��বউি�ন �মাঃেগালামরহমান �মাছাঃরােবয়াখা�ন �াম/মহ�াঃিজরাট,�পা�/ডাকঘরঃ�পিদয়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬২৮  

১২৯ �মাঃরিফ��ামান �মাঃনজ�লইসলাম �মাছাঃমেনায়ারােবগ
ম 

�াম/মহ�াঃবলরাম�র,�পা�/ডাকঘরঃ�পিদয়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬২৯  

১৩০ �মাঃআ�সাঈদ �মাঃআ�লআহাদআলী �মাছাঃছােলহােবগম �াম/মহ�াঃবলরাম�র,�পা�/ডাকঘরঃ�পিদয়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৩০ 
 

 

১৩১ �মাঃ�েটা �মাঃই�াজিক�াস �মাছাঃনাহারেবগম �াম/মহ�াঃবলরাম�র,�পা�/ডাকঘরঃ�পিদয়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৩১ 
 

 

১৩২ উৎপল�মারদাস �িহদাসচ� দাসীবালারানী �াম/মহ�াঃচাউিলয়া,�পা�/ডাকঘরঃ�পিদয়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৩২  



১৩৩ �মাঃইয়ািছনআলী 
�সাহাগ 

ডাঃেমাঃইউ�চআলী সািবয়াখা�ন �াম/মহ�াঃচাউিলয়া,�পা�/ডাকঘরঃ�পিদয়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৩৩  

১৩৪ আ�সাঈদ �মাঃইউ�ফআলী আিছয়ােবগম �াম/মহ�াঃনের��র,�পা�/ডাকঘরঃনের��র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৩৪  

১৩৫ ��খান আ�লকােদরখান �তঃখািদজােবগম �াম/মহ�াঃনের��র,�পা�/ডাকঘরঃনের��র,উপ
�জলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৩৫  

১৩৬ �মাঃ�রইসলাম 
�হােসন 

�মাঃআলাউি�নেমা��া �মাছাঃতহিমনা �াম/মহ�াঃবলরাম�র,�পা�/ডাকঘরঃ�পিদয়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৩৬ 
 

 

১৩৭ �মাঃেসিলমখান �মাঃআঃসালামখান �মাছাঃহািমদা �াম/মহ�াঃক�য়া,�পা�/ডাকঘরঃক�য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৩৭ 
 

 

১৩৮ �মাঃিসরা�লইসলাম �মাঃেসাহারাবেমা��া হািমদােবগম �াম/মহ�াঃহাটিবলা,�পা�/ডাকঘরঃ�পিদয়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৩৮  

১৩৯ �মাঃহাসা��ামান �মাঃেমাশােরফেহােসন জা�াত �াম/মহ�াঃিজরাট,�পা�/ডাকঘরঃ�পিদয়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৩৯  

১৪০ পাথ �দ� ��মারদ� গীতারানীদ� �াম/মহ�াঃ�নেসপ�র,�পা�/ডাকঘরঃ�পিদয়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৪০  

১৪১ অ�পনেসন সে�াষেসন ��ােসন �াম/মহ�াঃিজরাট,�পা�/ডাকঘরঃ�পিদয়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৪১  

১৪২ পিব��মারদাস গদারামদাস গীতারানীদাস �াম/মহ�াঃচাউিলয়া,�পা�/ডাকঘরঃ�পিদয়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৪২  

১৪৩ �মাঃহযরতআলী �মাঃজয়নালআলী �মাছাঃমােজদাখা�ন �াম/মহ�াঃহাটিবলা,�পা�/ডাকঘরঃ�পিদয়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৪৩  

১৪৪ �মাঃএনােয়তেহােসন �মাঃিসরা�লইসলাম মেনায়ারােবগম �াম/মহ�াঃচাউিলয়া,�পা�/ডাকঘরঃ�পিদয়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৪৪  

১৪৫ �মাঃকাম��ামান �মাঃহােসমআলী �মাছাঃনাসিরনআ�া
র 

�াম/মহ�াঃচাউিলয়া,�পা�/ডাকঘরঃ�পিদয়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৪৫  

১৪৬ �মাঃআ�সাঈদ �মাঃসরাফতেমা�া �মাছাঃশিরফাখা�ন �াম/মহ�াঃনের��র,�পা�/ডাকঘরঃনের��র ১৬৪৬৪৬  



উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 
১৪৭ �মাঃইকরা�লেহােসন �মাঃ�ফাে�লেমা�া �মাছাঃতাসিলমাখা�

ন 
�াম/মহ�াঃনের��র,�পা�/ডাকঘরঃনের��র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৪৭  

১৪৮ �মাঃআসলামেহােসন �মাঃরমজানেমা�া �মাছাঃেরখােবগম �াম/মহ�াঃ�পিদয়া,�পা�/ডাকঘরঃ�পিদয়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৪৮  

1৪৯ �মাঃহা�নঅররিশদ �মাঃেলয়াকতিব�াস ফােতমােবগম �াম/মহ�াঃচাউিলয়া,�পা�/ডাকঘরঃ�পিদয়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৪৯  

১৫০ �মাঃেমাত�জােমাশাররফ �মাঃজিল�ররহমান �মাছাঃহা 
িসনাখা�ন 

�াম/মহ�াঃচাউিলয়া,�পা�/ডাকঘরঃ�পিদয়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৫০  

১৫১ অসীমেসন �মােরশেসন - �াম/মহ�াঃচাউিলয়া,�পা�/ডাকঘরঃ�পিদয়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৫১  

১৫২ �মাঃমাহ��ররহমান �মাঃকােশমখান শিরফাইয়াসিমন �াম/মহ�াঃক�য়া,�পা�/ডাকঘরঃক�য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৫২ 
 

 

1৫৩ �মাঃজিহ�লইসলাম �মাঃেসাহরাবেমা�া হািমদােবগম �াম/মহ�াঃহাটিবলা,�পা�/ডাকঘরঃশাখারীগাতী 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৫৩ 
 

 

১৫৪ �মাঃজামালেহােসন �মাঃআজগারআলী হাসিনয়ারা �াম/মহ�াঃহাটিবলা,�পা�/ডাকঘরঃশাখারীগাতী 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৫৪ 
 

 

১৫৫ �মাঃইমা�লহাসান   �াম/মহ�াঃহাটিবলা,�পা�/ডাকঘরঃশাখারীগাতী 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৫৫ 
 

 

১৫৬ �মাঃইমা�লহাসান   �াম/মহ�াঃচাউিলয়া,�পা�/ডাকঘরঃ�পিদয়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৫৬  

১৫৭ �মাঃআলাউি�ন   �াম/মহ�াঃচাউিলয়া,�পা�/ডাকঘরঃ�পিদয়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৫৭  

১৫৮ �মাঃওবায়�র �মাঃআ�ারেহােসন নািহদা�লতানা �াম/মহ�াঃক�য়া,�পা�/ডাকঘরঃক�য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৫৮ 
 

 

১৫৯ �মাঃখায়��ামান �গালামছেরায়ার আিছয়ােবগম �াম/মহ�াঃচাউিলয়া,�পা�/ডাকঘরঃ�পিদয়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৫৯  



১৬০ �মাঃআজগর �মাঃআওয়ালআলী মা�জােবগম �াম/মহ�াঃবলরাম�র,�পা�/ডাকঘরঃ�পিদয়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৬০ 
 

 

161 িব,এম,মা�নআলতাফ �মাঃআলতাফেহােসন �রােকয়াআলতাফ �াম/মহ�াঃহািশম�র,�পা�/ডাকঘরঃহািশম�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৬১ 
 

 

১৬২ িব,এম,তির�লইসলাম �তঃহােনফআলীিব�াস জিরনােবগম �াম/মহ�াঃহািশম�র,�পা�/ডাকঘরঃহািশম�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৬২ 
 

 

১৬৩ এস,এমজািহদহাসান �মাঃইসরাইলেশখ হািলমাখা�ন �াম/মহ�াঃহািশম�র,�পা�/ডাকঘরঃহািশম�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৬৩ 
 

 

১৬৪ �মাঃেমেহদীহাসান �মাঃদাউদেহােসন শাহানাজপারভীন �াম/মহ�াঃহািশম�র,�পা�/ডাকঘরঃহািশম�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৬৪ 
 

 

1৬৫ �মাঃেহােসনআলী �মাঃইয়া�বআলীিব�াস খািদজােবগম �াম/মহ�াঃহািশম�র,�পা�/ডাকঘরঃহািশম�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৬৫ 
 

 

১৬৬ �মাঃরােশ�লইসলাম �মাঃেসৗরবেহােসন লাইলীখা�ন �াম/মহ�াঃহািশম�র,�পা�/ডাকঘরঃহািশম�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৬৬ 
 

 

১৬৭ �মাঃিব�ালেহােসন �মাঃমিতয়াররহমান �সািনয়ােবগম �াম/মহ�াঃহািশম�র,�পা�/ডাকঘরঃহািশম�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৬৭ 
 

 

১৬৮ �মাঃমাহ��ররহমান �তঃেবলােয়তআলী রােহলােবগম �াম/মহ�াঃহািশম�র,�পা�/ডাকঘরঃহািশম�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৬৮ 
 

 

169  �মাঃিশহাবেহােসন �মাঃআ�সছামাদ পা�লখা�ন �াম/মহ�াঃহািশম�র,�পা�/ডাকঘরঃহািশম�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৬৯ 
 

 

১৭০ মা�মিব�াহ সাম��ীন রােবয়ােবগম �াম/মহ�াঃহািশম�র,�পা�/ডাকঘরঃহািশম�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৭০ 
 

 

১৭১ ইসিতয়াকআলম আ�ররিশদ িবউ�েবগম �াম/মহ�াঃহািশম�র,�পা�/ডাকঘরঃহািশম�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৭১ 
 

 

১৭২ �সাহা�ররহমান �মাঃআেনায়া�লইসলাম �রেবকােবগম �াম/মহ�াঃহািশম�র,�পা�/ডাকঘরঃহািশম�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৭২ 
 

 

১৭৩ �মাঃনাজ�লহাসান �মাঃখােলকেমা�া নািছমােবগম �াম/মহ�াঃহািশম�র,�পা�/ডাকঘরঃহািশম�র ১৬৪৬৭৩  



উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার।  
১৭৪ �মাঃেমাহা�াদআলী �মাঃওিজউ�াহ মেনায়ারােবগম �াম/মহ�াঃপ�চবাড়ীয়া,�পা�/ডাকঘরঃন�নউপশহর 

উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 
১৬৪৬৭৪ 
 

 

১৭৫ এস,এম,আজাদপারেভজ আ�ল�িকত হািসনাপারভীন �াম/মহ�াঃেশখহা�,�পা�/ডাকঘরঃন�নউপশহর 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৭৫ 
 

 

১৭৬ �মাঃেসােহলরানা ফজ�ররহমান তািজয়া�লতানা �াম/মহ�াঃহািশম�র,�পা�/ডাকঘরঃহািশম�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৭৬ 
 

 

১৭৭ হািস��ামান এমদা�লহক �রকেসানােবগম �াম/মহ�াঃহািশম�র,�পা�/ডাকঘরঃহািশম�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৭৭ 
 

 

১৭৮ আ��াহআলমা�ন �গালামবারী �িফয়ােবগম �াম/মহ�াঃহািশম�র,�পা�/ডাকঘরঃহািশম�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৭৮ 
 

 

১৭৯ �মাঃেমেহদীইসলাম �মাঃিসরা�লইসলাম �মেহ�নেনসা �াম/মহ�াঃহািশম�র,�পা�/ডাকঘরঃহািশম�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৭৯ 
 

 

১৮০ আশা��ামান খ�কারনওয়াবআলী রওশনআরাখা�ন �াম/মহ�াঃহািশম�র,�পা�/ডাকঘরঃহািশম�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৮০ 
 

 

১৮১ �মাঃেগালামশরীফ �মাঃইছাহাকআলী �বগমেরােকয়াখা�ন �াম/মহ�াঃহািশম�র,�পা�/ডাকঘরঃহািশম�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৮১ 
 

 

১৮২ �মাঃমািস�লআলম শাহআলম মা�য়ারােবগম �াম/মহ�াঃহািশম�র,�পা�/ডাকঘরঃহািশম�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৮২ 
 

 

১৮৩ িমজা�ররহমান �মাঃমিতয়াররহমান ছিনয়ােবগম �াম/মহ�াঃহািশম�র,�পা�/ডাকঘরঃহািশম�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৮৩ 
 

 

১৮৪ �িহনারাখা�ন �ামীঃিব,এম,জাফরআল
তাফ 

শাহানাজপারভীন �াম/মহ�াঃহািশম�র,�পা�/ডাকঘরঃহািশম�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৮৪ 
 

 

 18৫ িফেরাজা�লতানা িপতাঃেমাঃআলতাফেহা
�সন 

�রােকয়াআলতাফ �াম/মহ�াঃহািশম�র,�পা�/ডাকঘরঃহািশম�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৮৫ 
 

 

১৮৬ �মাছাঃিরপনাখা�ন �ামীঃেমাঃজািকরেহােস
ন 

জািহমাখা�ন �াম/মহ�াঃহািশম�র,�পা�/ডাকঘরঃহািশম�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৮৬ 
 

 



১৮৭ �মাছাঃশাহানাজপারভীন �ামীঃ�তঃদাউদেহােসন হািলমাখা�ন �াম/মহ�াঃহািশম�র,�পা�/ডাকঘরঃহািশম�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৮৭ 
 

 

১৮৮ রািজয়া�লতানা িপতাঃেমাঃশািহ�লিব�া
স 

�মাছাঃিরনাখা�ন �াম/মহ�াঃহািশম�র,�পা�/ডাকঘরঃহািশম�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৮৮ 
 

 

1৮৯ িনিলমািশিরন িপতাঃ�তঃিসরা�লইস
লাম 

মমতাজিশিরন �াম/মহ�াঃবড়,বািলয়াডাংগােপা�/ডাকঘরঃন�নউ
পশহর,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৮৯ 
 

 

১৯০ ফারজানাবিব িপতাঃসেবদআলীিব�াস নািছমাখা�ন �াম/মহ�াঃহািশম�রেপা�/ডাকঘরঃহািশম�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৯০ 
 

 

১৯১ শারিমনআ�ার িপতাঃহােনফআলী জিরনােবগম �াম/মহ�াঃহািশম�র,�পা�/ডাকঘরঃহািশম�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৯১ 
 

 

১৯২ ইসমতআরাইিত িপতাঃেমাঃইউ�ফআলী
িব�াস 

তাছিলমােবগম �াম/মহ�াঃহািশম�র,�পা�/ডাকঘরঃহািশম�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৯২ 
 

 

193 �মাছাঃ হািসনা খা�ন �ামীঃ �মাঃ ফা�ক 
�হােসন 

�তঃ �িদ িবিব �াম/মহ�াঃহািশম�র,�পা�/ডাকঘরঃহািশম�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৯৩ 
 

 

১৯৪ িফেরাজা �লতানা িপতাঃ �মাঃ আিতয়ার 
রহমান 

িলিলমা �বগম �াম/মহ�াঃহািশম�র,�পা�/ডাকঘরঃহািশম�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৯৪ 
 

 

১৯৫ �মাছাঃ মাহ�জা খা�ন িপতাঃ �মাঃ মাহ�ব 
আলম 

রািজয়া �বগম �াম/মহ�াঃহািশম�র,�পা�/ডাকঘরঃহািশম�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৯৫ 
 

 

১৯৬ �মাছাঃ �ববী নাজনীন 
(�সামা) 

িপতাঃ �মাঃ আ�র 
রহমান 

আােমনা িবিব �াম/মহ�াঃহািশম�র,�পা�/ডাকঘরঃহািশম�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৯৬ 
 

 

 
  

জািকয়া �লতানা িপতাঃ �মাঃ জািকর 
�হােসন 

ডিল �বগম �াম/মহ�াঃহািশম�র,�পা�/ডাকঘরঃহািশম�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৯৭ 
 

 

১৯৮ �মাছাঃ আসমা খা�ন িপতাঃ �মাঃ আ�ল 
কােশম 

�র জাহান �বগম �াম/মহ�াঃহািশম�র,�পা�/ডাকঘরঃহািশম�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৯৮ 
 

 

১৯৯ �মাছাঃ িলজা �হােসন �ামীঃ �মাঃ �হােসন 
আলী 

রিহমা �বগম �াম/মহ�াঃহািশম�র,�পা�/ডাকঘরঃহািশম�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৬৯৯ 
 

 

২০০ �মাছাঃ উিম � খা�ন �মাঃ রােশ�ল ইসলাম রিহমা �বগম �াম/মহ�াঃহািশম�র,�পা�/ডাকঘরঃহািশম�র ১৬৪৭০০  



উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার।  
201 শা�ী আ�ার িপতাঃ শাহাজাহান �হাসেনয়ারা �াম/মহ�াঃেমা�াপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 

উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 
১৬৪৭০১ 
 

 

২০২ মা�মা আ�ার িপতাঃআ�ল কােশম রািশদা �বগম �াম/মহ�াঃেমা�াপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭০২ 
 

 

২০৩ �সিলনা আ�ার িপতাঃ �সিলম �হােসন সািবনা �বগম �াম/মহ�াঃেমা�াপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭০৩ 
 

 

২০৪ �র� খা�ন �ামীঃ শাহাআলম রােবয়া �বগম �াম/মহ�াঃেমা�াপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭০৪ 
 

 

২০৫ অিনতা �ামীঃ উ�ল শারতী রানী �াম/মহ�াঃেমা�াপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭০৫ 
 

 

২০৬ শারিমন আ�ার �ামীঃ �মাঃ িম�ন 
�হােসন 

আেবদা �বগম �াম/মহ�াঃিস�কেলজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭০৬ 
 

 

২০৭ �মাছাঃ রােবয়া আ�ার িপতাঃ �মাঃ �� িময়া আকিলমা খা�ন �াম/মহ�াঃিস�কেলজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭০৭ 
 

 

২০৮ �মাছাঃ নািছমা খা�ন �ামীঃ �মাঃ মিতয়ার 
রহমান 

জিরনা �বগম �াম/মহ�াঃ�ব �বারাি�পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭০৮ 
 

 

209  নাসিরন আ�ার �ামীঃ আিজ�ল হ�ফা �বগম �াম/মহ�াঃিস�কেলজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭০৯ 
 

 

২১০ �মাছাঃ শারিমন িপতাঃ �মাঃ আঃ মােলক হািসনা �বগম �াম/মহ�াঃিস�কেলজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭১০ 
 

 

২১১ �মাছাঃ আিরফা �ামীঃেমাঃেমাকেল�র 
রহমান 

মেনায়ারা �বগম �াম/মহ�াঃেমা�াপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭১১ 
 

 

২১২ হািফজা খা�ন িপতাঃ �মাঃ হািব�র 
রহমান 

নারিগস �বগম �াম/মহ�াঃিস�কেলজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭১২ 
 

 

213 �মাছাঃ �মা আ�ার িপতাঃ �মাঃ �� িময়া আকিলমা খা�ন �াম/মহ�াঃিস�কেলজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭১৩  



২১৪ �পালী আ�ার �ামীঃেশখ �র �মাহা�াদ চায়না খা�ন �াম/মহ�াঃ�ব �বারাি�পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭১৪ 
 

 

২১৫ মাহ�দা খা�ন িপতাঃ কা� �মা��া সািহদা খা�ন �াম/মহ�াঃিস�কেলজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭১৫  

২১৬ �মাছাঃ পিল খা�ন �ামীঃ �মাঃ ফা�ক 
�হােসন 

হািসনা �বগম �াম/মহ�াঃিস�কেলজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭১৬  

২১৭ �মাছাঃ ইশারন �ামীঃ �রজাউল ইসলাম ��জান �বগম �াম/মহ�াঃ�ব �বারাি�পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭১৭ 
 

 

২১৮ �মাছাঃ নাজমা খা�ন �ামীঃ �মাঃ আ�ল হক রিহমা �বগম �াম/মহ�াঃেমা�াপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭১৮ 
 

 

২১৯ �সিলনা পারভীন িপতাঃ �মাঃ আ�ল 
হােশম 

�মািজয়া �বগম �াম/মহ�াঃবারাি�েমা�াপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃযেশা
র,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭১৯ 
 

 

২২০ �রােকয়া আ�ার �ামীঃ আ� বকর িব�াস - �াম/মহ�াঃবারাি�েমা�াপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃযেশা
র,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭২০ 
 

 

২২১ নাছিরন �লতানা িপতাঃ �মাঃ মাহ��ল 
হক 

জািমলা �বগম �াম/মহ�াঃবারাি�েমা�াপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃযেশা
র,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭২১ 
 

 

২২২ �মাছাঃ �সািনয়া আ�ার িপতাঃ�তঃআঃ সা�ার রােসদা �বগম �াম/মহ�াঃিস�কেলজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭২২  

২২৩ �মাছাঃ লাকী খা�ন �ামীঃ পলাশ �হােসন শিরফা �বগম �াম/মহ�াঃিস�কেলজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭২৩  

২২৪ �বনা মিরয়ম �ামীঃ হা�ন অর রিশদ �জ��েনসা �াম/মহ�াঃ�ব �বারাি�পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭২৪ 
 

 

225 িফেরাজা পারভীন িপতাঃ �মাঃআ��াহ খান বােক�ন �বগম �াম/মহ�াঃ�ব �বারাি�পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭২৫ 
 

 

২২৬ হািলসা খা�ন �ামীঃ সাই�ল ইসলাম আিরফা �বগম �াম/মহ�াঃবারাি� 
কদমতলা,�পা�/ডাকঘরঃযেশার,উপেজলাঃযেশারস
দর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭২৬ 
 

 



২২৭ �মাছাঃ িলমা খা�ন িপতাঃ �মাঃ �� �শখ মেনায়ারা �বগম �াম/মহ�াঃবারাি� 
কদমতলা,�পা�/ডাকঘরঃযেশার,উপেজলাঃযেশারস
দর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭২৭ 
 

 

২২৮ �মাছাঃ লাকী �বগম �ামীঃ িলয়াকত �মা�া মমতাজ �বগম �াম/মহ�াঃবারাি� 
কদমতলােপা�/ডাকঘরঃযেশার,উপেজলাঃযেশারস
দর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭২৮ 
 

 

২২৯ সািবনা ইয়াসিমন �ামীঃ �শখ মিন��ামান লিত�ন �নছা �াম/মহ�াঃখালধার �রাড,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭২৯ 
 

 

২৩০ ইরা িপতাঃ মােলক �মা�া ম�পজাহান �াম/মহ�াঃনীলগ�,শাহাপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৩০ 
 

 

২৩১ �সরাত জাহান িম� িপতাঃ �রজাউল ইসলাম ইশার �বগম �াম/মহ�াঃ�ব �বারাি�পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৩১ 
 

 

২৩২ �মাছাঃ িলিপ ইসলাম �ামীঃেমাঃ সাই�ল 
ইসলাম 

হািস খা�ন �াম/মহ�াঃবারাি�েমা�াপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃযেশা
র,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৩২ 
 

 

২৩৩ �মাসাঃ �রকসনা িপতাঃ শির�ল ইসলাম জহ�ন �বগম �াম/মহ�াঃবারাি�েমা�াপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃযেশা
র,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৩৩ 
 

 

২৩৪ ���াহার িপতাঃেমাঃ বা� িময়া মা�দা �বগম �াম/মহ�াঃ �শখহা�,�পা�/ডাকঘরঃিশ�ােবাড � 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৩৪ 
 

 

২৩৫ �মা �ামীঃ �মাঃ মা�দ রানা মা�দা �বগম �াম/মহ�াঃ �শখহা�,�পা�/ডাকঘরঃিশ�ােবাড � 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৩৫ 
 

 

২৩৬ �মাছাঃ কাকলী �ামীঃ �মাঃ ��স আয়তন িবিব �াম/মহ�াঃবারাি�েমা�াপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃযেশা
র,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৩৬ 
 

 

237  �িবনা খা�ন  িপতাঃ মােলক �মা�া মােজদা �বগম �াম/মহ�াঃ�ব �বারাি�পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৩৭ 
 

 

২৩৮ ফিরদা পারভীন �ামীঃ শির�ল ইসলাম হােজরা �বগম �াম/মহ�াঃনীলগ� 
শাহপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃযেশার,উপেজলাঃযেশারসদ
র,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৩৮ 
 

 



২৩৯ লাইলী �বগম িপতাঃ �তঃ �র ইসলাম পাতাসী �বগম �াম/মহ�াঃ১৬৬ 
�মা�াপাড়ােপা�/ডাকঘরঃযেশার,উপেজলাঃযেশার
সদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৩৯ 
 

 

২৪০ �মানা খা�ন িপতাঃ কায়সার আলী ��ন নাহার �াম/মহ�াঃ৩২নীলগ� শাহপাড়া, 
�পা�/ডাকঘরঃযেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃ
যেশার। 

১৬৪৭৪০ 
 

 

২৪১ ক�না িব�াস িপতাঃআি�নী িব�াস িপতাঃ শাহাজাহান �াম/মহ�াঃখড়িক,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৪১ 
 

 

২৪২ সেবদা িবি�াস িপতাঃ 
আন��মারিব�াস 

�শাভা রানী �াম/মহ�াঃখড়িক,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৪২ 
 

 

২৪৩ সািজয়া �লতানা িপতাঃ �তঃ রিফ�ল 
ইসলাম 

�রজাহান �াম/মহ�াঃখড়িক,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৪৩ 
 

 

২৪৪ �মাছাঃ রােবয়া খা�ন  িপতাঃ �মাঃ িময়াদ আলী �মাছাঃ ছেবদা খা�ন  �াম/মহ�াঃদি�ণখড়িক,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৪৪ 
 

 

২৪৫ িলিপকা রানী িপতাঃ ভেবশ �মার ইসমিন রানী রায় �াম/মহ�াঃখড়িক,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৪৫ 
 

 

২৪৬ �শফালী রানী িপতাঃ গেনশ চ� পাল পা�ল বালা �াম/মহ�াঃখড়িক,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৪৬ 
 

 

২৪৭ �শখ শামীমা আ�ার 
�িম 

িপতাঃ �শখ শিহ�ল 
ইসলাম 

মা�ফা আ�ার িমতা �াম/মহ�াঃখড়িক,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৪৭ 
 

 

২৪৮ িরপনা রানী িসি��র ম�ল প�া রানী �াম/মহ�াঃখড়িক,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৪৮ 
 

 

২৪৯ আফেরাজা নাসিরন িপতাঃ �মাঃ আেনায়ার 
�হােসন 

�মাছাঃ শাম�র  
নাহার 

�াম/মহ�াঃ�রাতন কসবা,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৪৯ 
 

 

২৫০ এিরকা রানী িপতাঃ িদলীপ �মার স��া রানী �াম/মহ�াঃদি�ণখড়িক,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৫০ 
 

 

২৫১ �মাইয়া মারিশয়া ��া িপতাঃ �মাঃ আ�র রিশদ আির�ন �রী �াম/মহ�াঃ কাজী পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃযেশার ১৬৪৭৫১  



খ�ন উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার।  
২৫২ তাহািরমা আ�ার িপতাঃ আ� তােলব শাম��াহার �াম/মহ�াঃ ��িডয়ামপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 

উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 
১৬৪৭৫২ 
 

 

২৫৩ হাওয়া আ�ার িপতাঃ �মাঃ �মা�ার 
�হােসন 

হাছনা �হনা �াম/মহ�াঃ এফিডিস পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৫৩ 
 

 

২৫৪ �রাকসানা রহমান কিল  িপতাঃ িমজা�র রহমান হািলমা রহমান �াম/মহ�াঃ ন�ন উপশহর,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৫৪ 
 

 

২৫৫ �তাহফা খা�ন িপতাঃ �মাশােরফ 
�হােসন 

রািশদা খা�ন �াম/মহ�াঃখড়িক,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৫৫ 
 

 

২৫৬ িশউলী িপতাঃ নািসর উি�ন ময়না �াম/মহ�াঃখড়িক,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৫৬ 
 

 

257 �মাসাঃ আরহানা 
আ�ার 

িপতাঃ �মাঃ মিজ�র 
রহমান 

আিছয়া খা�ন �াম/মহ�াঃখড়িক,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৫৭ 
 

 

২৫৮ িনপা ম�ল িপতাঃ িবরাট ম�ল �জ�াৎ�া ম�ল �াম/মহ�াঃখড়িক,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৫৮ 
 

 

২৫৯ �মাছাঃ িশিরন �লতানা িপতাঃ �মাঃ শহর আলী 
�গালদার 

�ল�রাত �াম/মহ�াঃখড়িক,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৫৯ 
 

 

২৬০ �মাছাঃ িশলা খা�ন িপতাঃ �মাঃ �সর আলী �মাছাঃ রািহমা �বগম �াম/মহ�াঃখড়িক,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৬০ 
 

 

261  সাথী মিন িপতাঃ �মাঃ জিমর 
উি�ন সরদার 

�রজাহান �বগম �াম/মহ�াঃদি�ণখড়িক,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৬১ 
 

 

২৬২ ফারজানা ইয়াসিমন িপতাঃ �মাদাে�র 
�হােসন 

�সিলনা �হােসন �াম/মহ�াঃন�ন উপশহর,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৬২ 
 

 

২৬৩ নাঈমা আ�ার িপতাঃ নােয়ব আলী রািশদা �বগম �াম/মহ�াঃ পাইপ পি�,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৬৩ 
 

 

২৬৪ �মাছাঃ সািবনা 
ইয়াসিমন 

িপতাঃ �মাঃ আ�র 
রহমান 

সােলহা খা�ন �াম/মহ�াঃ র�রাম�র,�পা�/ডাকঘরঃেভ��য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৬৪ 
 

 



  �মাছাঃ মিনরা খা�ন িপতাঃ �মাঃ ছ�ত আলী রিহমা খা�ন �াম/মহ�াঃ স�ীপন,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৬৫ 
 

 

২৬৬ �হাসেন আরা খা�ন 
পিপ 

িপতাঃ �ফরদউস �হােসন 
সমরাজ 

ইয়া�ন �নছা �াম/মহ�াঃ কাজী পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৬৬ 
 

 

২৬৭ পাশ �া সারজানা িপতাঃ �মাঃ আিতয়ার 
রহমান 

হািসনা �বগম �াম/মহ�াঃদি�ণখড়িক,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৬৭ 
 

 

২৬৮ �মাছাঃ জা�া�ন নাহার িপতাঃ হা�ন অর রিশদ আেমনা খা�ন �াম/মহ�াঃদি�ণখড়িক,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৬৮ 
 

 

269  �মাছাঃ কাম��াহার িপতাঃ �মাঃ আেনায়ার 
�হােসন 

হাওয়া �বগম �াম/মহ�াঃ ��িডয়াম পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৬৯ 
 

 

২৭০ নাসিরন আ�ার �মাঃ আিমর হামজা নাজমা খা�ন �াম/মহ�াঃ নািজর 
শংকর�ের,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৭০ 
 

 

২৭১ �াব�ী রানী িপতাঃ রতন �মার 
িব�াস 

রা� বালা িব�াস �াম/মহ�াঃখড়িক,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৭১ 
 

 

২৭২ �সানালী খা�ন িপতাঃ �মাঃ আ�ল 
�হােসন 

�রকেসানা �বগম �াম/মহ�াঃপ�চ বাড়ীয়ােপা�/ডাকঘরঃন�ন 
উপশহর,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৭২ 
 

 

২৭৩ মা�ফা ইয়াসিমন িপতাঃ �মাঃ আিতয়ার 
রহমান 

�তঃ নাজমা �বগম �াম/মহ�াঃ�জল�র,�পা�/ডাকঘরঃেভ��য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৭৩ 
 

 

২৭৪ �িশ �দা খা�ন িপতাঃ �মাঃ িসরাজ 
�মা�া 

আেনায়ারা �বগম �াম/মহ�াঃনািজর 
শংকর�রেপা�/ডাকঘরঃেভ��য়াউপেজলাঃযেশার
সদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৭৪ 
 

 

২৭৫ আিনচা িফেরাজ িপতাঃ �মাঃ িফেরাজ 
আলম 

�মাছাঃ নাঈমা �বগম �াম/মহ�াঃখড়িক,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৭৫ 
 

 

২৭৬ আিফয়া ইবনাথ িপতাঃ �মাঃ 
কাম��ামান 

রওশনারা �বগম �াম/মহ�াঃখড়িক,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৭৬ 
 

 

২৭৭ রীনা বর িপতাঃ চ�ীপদ বর �রখা রানী বর �াম/মহ�াঃখড়িক,�পা�/ডাকঘরঃযেশার ১৬৪৭৭৭  



উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার।  
২৭৮ �মাছাঃ তািনয়া খা�ন িপতাঃ �মাঃ ওসমান গিন ফিরদা �বগম �াম/মহ�াঃখড়িক,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 

উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 
১৬৪৭৭৮ 
 

 

২৭৯ শারিমনা িশকদার িপতাঃ �মাঃ ই�াজ আলী 
িশকদার 

সােলহা �বগম �াম/মহ�াঃখড়িক,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৭৯ 
 

 

২8০ �মাছাঃ তািনয়া খা�ন িপতাঃ �মাঃ সিহ�ল 
ইসলাম 

িমেসস ঝরনা খা�ন �াম/মহ�াঃখড়িক,�পা�/ডাকঘরঃযেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৮০ 
 

 

281  আসা��ামান আ�ল হািলম শািহনা �বগম �াম/মহ�াঃ�জল�র,�পা�/ডাকঘরঃেভ��য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৮১ 
 

 

২৮২ �রশমা খা�ন  িপতাঃ �মাঃ আিমর 
�হােসন 

�ল�ম �বগম �াম/মহ�াঃ�জল�র,�পা�/ডাকঘরঃেভ��য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৮২ 
 

 

২৮৩ �মাছাঃ খািদজা খা�ন �ামীঃ �মাঃ �েটা 
�হােসন 

মেনায়ারা �বগম �াম/মহ�াঃ�জল�র,�পা�/ডাকঘরঃেভ��য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৮৩ 
 

 

২৮৪ �মাঃ িপয়াল হাসান �মাঃ রিবউল ইসলাম �মাছাঃ ইনছান �বগম �াম/মহ�াঃ�জল�র,�পা�/ডাকঘরঃেভ��য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৮৪ 
 

 

২৮৫ �মাঃ জাহাঈীর আলম �মাঃ নজ�ল ইসলাম �মাছাঃজাহানারা 
�বগম 

�াম/মহ�াঃ�জল�র,�পা�/ডাকঘরঃেভ��য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৮৫ 
 

 

২৮৬ তাজিরয়া �লতানা িপতাঃ �মাঃ আ�ল 
হািলম 

�না �বগম �াম/মহ�াঃ�জল�র,�পা�/ডাকঘরঃেভ��য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৮৬ 
 

 

২৮৭ �মাছাঃ �না �বগম 
 

�ামীঃ সাম�ি�ন �শখ �তঃ সািফয়া �বগম �াম/মহ�াঃ�জল�র,�পা�/ডাকঘরঃেভ��য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৮৭ 
 

 

২৮৮ �মাছাঃ আন�য়ারা 
�বগম 

�ামীঃ জািমর �হােসন �তঃ সােলখা �াম/মহ�াঃেভ��য়া,�পা�/ডাকঘরঃেভ��য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৮৮ 
 

 

289 �মাছাঃ আন�য়ারা 
�বগম 

িপতাঃ �মাঃ শািহদ গাজী মেনায়ারা �বগম �াম/মহ�াঃেভ��য়া,�পা�/ডাকঘরঃেভ��য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৮৯ 
 

 

২৯০ �মাছাঃ নাজমা �বগম �ামীঃ রা� আহােরান �াম/মহ�াঃেভ��য়া,�পা�/ডাকঘরঃেভ��য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৯০ 
 

 



২৯১ খ�কার হািশ�র রহমান �তঃ �গালাম আকবর �মােমনা �বগম �াম/মহ�াঃেভ��য়া,�পা�/ডাকঘরঃেভ��য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৯১ 
 

 

২৯২ শািখলা খা�ন িপতাঃ আ�ল  হািমদ চায়না �বগম �াম/মহ�াঃেভ��য়া,�পা�/ডাকঘরঃেভ��য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৯২ 
 

 

২৯৩ ফিজলা খা�ন �ামীঃ খ�কার আসা�র 
রহমান 

মেনায়ারা �বগম �াম/মহ�াঃেভ��য়া,�পা�/ডাকঘরঃেভ��য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৯৩ 
 

 

২৯৪ খ�কার �ন�ন রহমান �ামীঃ খ�কার হািশ�র 
রহমান 

রািশদা �বগম �াম/মহ�াঃেভ��য়া,�পা�/ডাকঘরঃেভ��য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৯৪ 
 

 

২৯৫ �রখা রানী �ামীঃ রতন দাস �সফালী �াম/মহ�াঃেভ��য়া,�পা�/ডাকঘরঃেভ��য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৯৫ 
 

 

২৯৬ �মাছাঃ �রেবকা খা�ন �ামীঃ আসা�ল ইসলাম �মাছাঃ ফােতমা 
খা�ন 

�াম/মহ�াঃেভ��য়া,�পা�/ডাকঘরঃেভ��য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৯৬ 
 

 

২৯৭ �মাছাঃ বিবতা �বগম �ামীঃ �মাঃ জাহাঈীর 
আলম 

�মাছাঃ মমতাজ 
�বগম 

�াম/মহ�াঃেভ��য়া,�পা�/ডাকঘরঃেভ��য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৯৭ 
 

 

২৯৮ �মাছাঃ  ���াহার �বগম �ামীঃ �মাঃ �মা�ািফ�র 
রহমান 

�মাছাঃ আি�য়া 
খা�ন 

�াম/মহ�াঃেভ��য়া,�পা�/ডাকঘরঃেভ��য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৯৮ 
 

 

২৯৯ মা�মা �বগম �ামীঃ আ�ল জিলল রােবয়া �বগম �াম/মহ�াঃেভ��য়া,�পা�/ডাকঘরঃেভ��য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৭৯৯ 
 

 

৩০০ �মাছাঃ হািলমা �বগম �ামীঃ �মাঃ ইসমাইল 
�হােসন 

আেনায়ারা �বগম �াম/মহ�াঃেভ��য়া,�পা�/ডাকঘরঃেভ��য়া 
উপেজলাঃযেশারসদরেজলাঃযেশার। 

১৬৪৮০০ 
 

 

৩০১ মিরয়ম �বগম �ামীঃ �মাঃ রিফ�ল �তঃ জাহানারা 
�বগম 

�াম/মহ�াঃেভ��য়া,�পা�/ডাকঘরঃেভ��য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৮০১ 
 

 

৩০২ হািলমা  �ামীঃ ঈমাম �হােসন আেয়শা �বগম �াম/মহ�াঃেভ��য়া,�পা�/ডাকঘরঃেভ��য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৮০২ 
 

 

৩০৩ রািশদা �বগম �ামীঃ িমলন িব�াস ফােতমা �বগম �াম/মহ�াঃেভ��য়া,�পা�/ডাকঘরঃেভ��য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৮০৩ 
 

 

৩০৪ �মাঃ এনা�ল ইসলাম �মাঃ আ�ল গিন নািছমা খা�ন �াম/মহ�াঃেভ��য়া,�পা�/ডাকঘরঃেভ��য়া ১৬৪৮০৪  



উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার।  
৩০৫ �মাঃ আিরফ �হােসন �শখ আিমর �হােসন �মাছাঃ ফিরদা �বগম �াম/মহ�াঃেভ��য়া,�পা�/ডাকঘরঃেভ��য়া 

উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 
১৬৪৮০৫ 
 

 

৩০৬ �মাছাঃ শামীমা নাসিরন �ামীঃ �মাঃ এনা�ল 
ইসলাম 

শিরফা �বগম �াম/মহ�াঃেভ��য়া,�পা�/ডাকঘরঃেভ��য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৮০৬ 
 

 

৩০৭ �মাঃ শাহা�ল ইসলাম 
(সাগর) 

�মাঃ রিফ�ল ইসলাম �মাছাঃ মিরয়ম  
�বগম 

�াম/মহ�াঃেভ��য়া,�পা�/ডাকঘরঃেভ��য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৮০৭ 
 

 

৩০৮ �মাঃ তির�ল ইসলাম �মাঃ আিমর �হােসন �ল�ম �বগম �াম/মহ�াঃেভ��য়া,�পা�/ডাকঘরঃেভ��য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৮০৮ 
 

 

309 �মাছা নািগ �স পারভীন �ামীঃ �রজাউল ইসলাম 
িলটন 

জ�রা  �বগম �াম/মহ�াঃেভ��য়া,�পা�/ডাকঘরঃেভ��য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৮০৯ 
 

 

৩১০ �মাছাঃ শাহানারা 
আ�ার 

�ামীঃ শিহ�ল ইসলাম 
�� 

িরিজয়া �বগম �াম/মহ�াঃেভ��য়া,�পা�/ডাকঘরঃেভ��য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৮১০ 
 

 

৩১১ �মাছাঃ শািমমা আ�ার 
িশলা 

�ামীঃ �মাঃ চ�দ আলী �মাছাঃ ছািবয়া �বগম �াম/মহ�াঃেভ��য়া,�পা�/ডাকঘরঃেভ��য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৮১১ 
 

 

৩১২ তানিজলা আহে�দ �ামীঃখ�কার হািক�র 
রহমান  

জিরনা �বগম �াম/মহ�াঃেভ��য়া,�পা�/ডাকঘরঃেভ��য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৮১২ 
 

 

313  শারিমন �লতানা �ামীঃ �শখ �সাবহান 
আলী 

�তঃ আ��মান আরা 
�বগম 

�াম/মহ�াঃেভ��য়া,�পা�/ডাকঘরঃেভ��য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৮১৩ 
 

 

৩১৪ �মাঃ ম��ল ইসলাম 
(�েবল) 

�মাঃ রিফ�ল ইসলাম �মাছাঃ মমতাজ 
�বগম 

�াম/মহ�াঃেভ��য়া,�পা�/ডাকঘরঃেভ��য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৮১৪ 
 

 

৩১৫ �মাঃ �মেহদী হাসান �মাঃ �জা উি�ন �মাছাঃ ছািবনা �বগম �াম/মহ�াঃেভ��য়া,�পা�/ডাকঘরঃেভ��য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৮১৫ 
 

 

৩১৬ �মাঃ শির�ল ইসলাম �মাঃ কওছার সরদার �খােদজা �বগম �াম/মহ�াঃেভ��য়া,�পা�/ডাকঘরঃেভ��য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৮১৬ 
 

 

317 �মাঃ তাহািসন 
তাহাি�ন 

�মাঃ হািফ�র রহমান �মাছাঃ আেয়শা 
�বগম 

�াম/মহ�াঃেভ��য়া,�পা�/ডাকঘরঃেভ��য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৮১৭ 
 

 



৩১৮ �মাঃ িমজা�র রহমান �মাঃ  শিহ�ল ইসলাম �মাছাঃ িরিজয়া 
�বগম 

�াম/মহ�াঃেভ��য়া,�পা�/ডাকঘরঃেভ��য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৮১৮ 
 

 

৩১৯ �মাছাঃ �রকসনা �বগম �ামীঃ �মাঃ আ�ল 
হািমদ 

�মাছাঃ শািহদা �বগম �াম/মহ�াঃেভ��য়া,�পা�/ডাকঘরঃেভ��য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৮১৯ 
 

 

৩২০ �মাছাঃ নাজমা �লতানা �ামীঃ আ�ব�র িসি�ক �তঃ আইজান �বগম �াম/মহ�াঃেভ��য়া,�পা�/ডাকঘরঃেভ��য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৮২০ 
 

 

321 �তৗিহ��ামান ই�ািহম নািফজ �রােকয়া �বগম �াম/মহ�াঃপ�চ বাড়ীয়া,�পা�/ডাকঘরঃন�ন 
উপশহর,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৮২১  

৩২২ নািহ��ামান ই�ািহম নািফজ �রােকয়া �বগম �াম/মহ�াঃপ�চ বাড়ীয়া,�পা�/ডাকঘরঃন�ন 
উপশহর,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৮২২  

৩২৩ �মাঃ সাি�র �হােসন রিবউল ইসলাম আফেরাজা �বগম �াম/মহ�াঃপ�চ বাড়ীয়া,�পা�/ডাকঘরঃন�ন 
উপশহর,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৮২৩  

৩২৪ �মাঃ সা�া�র জামান �মাঃ আ�ল �হােসন �মাছাঃ �িফয়া �বগম �াম/মহ�াঃপ�চ বাড়ীয়া,�পা�/ডাকঘরঃন�ন 
উপশহর,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৮২৪  

 ৩২৫ �মাঃ সানা�ল ইসলাম �মাঃ আ�ব �হােসন আেনায়ারা �বগম �াম/মহ�াঃপ�চ বাড়ীয়া,�পা�/ডাকঘরঃন�ন 
উপশহর,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৮২৫  

৩২৬ �মাঃ ফজ�ল কিরম �মাঃ ওসমান গিন আেমনা খা�ন �াম/মহ�াঃপ�চ বাড়ীয়া,�পা�/ডাকঘরঃন�ন 
উপশহর,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৮২৬  

৩২৭ �মাঃ �েয়ল হাসান �তঃ তাই�ল ইসলাম �মাছাঃ হািচনা খা�ন �াম/মহ�াঃপ�চ বাড়ীয়া,�পা�/ডাকঘরঃন�ন 
উপশহর,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৮২৭  

৩২৮ �মাঃ ��ল হাসান ওহাব আলী �মাছাঃ �রজাহান �াম/মহ�াঃপ�চ বাড়ীয়া,�পা�/ডাকঘরঃন�ন 
উপশহর,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৮২৮  

32৯ র�া খা�ন িপতাঃ রমজান আলী মমতাজ �বগম �াম/মহ�াঃপ�চ বাড়ীয়া,�পা�/ডাকঘরঃন�ন 
উপশহর,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৮২৯  

৩৩০ �মাঃ �মা�ফা কামাল �মাঃ জািমর �হােসন জােহদা �বগম �াম/মহ�াঃপ�চ বাড়ীয়া,�পা�/ডাকঘরঃন�ন 
উপশহর,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৮৩০  

৩৩১ তােরক হাসান এনা�ল হক হািলমা �বগম �াম/মহ�াঃপ�চ বাড়ীয়া,�পা�/ডাকঘরঃন�ন ১৬৪৮৩১  



উপশহর,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 
৩৩২ �মাঃ ফয়সাল �হােসন এনা�ল হক হািলমা �বগম �াম/মহ�াঃপ�চ বাড়ীয়া,�পা�/ডাকঘরঃন�ন 

উপশহর,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 
১৬৪৮৩২  

333 
  

�মাঃ শির�ল ইসলাম �মাঃ �মারেশদ আলী ফােতমা �বগম �াম/মহ�াঃপ�চ বাড়ীয়া,�পা�/ডাকঘরঃন�ন 
উপশহর,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৮৩৩  

৩৩৪ �মা�ফা নািসর উি�ন �মাঃ শাহাদত �হােসন িরনা খা�ন �াম/মহ�াঃপ�চ বাড়ীয়া,�পা�/ডাকঘরঃন�ন 
উপশহর,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৮৩৪  

৩৩৫ �মাঃ �মা�ফা আল 
�সাইন 

হািব�র রহমান �রােকয়া �বগম �াম/মহ�াঃপ�চ বাড়ীয়া,�পা�/ডাকঘরঃন�ন 
উপশহর,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৮৩৫  

৩৩৬ �মাঃ খােল�র রহমান হািব�র রহমান �রােকয়া �বগম �াম/মহ�াঃপ�চ বাড়ীয়া,�পা�/ডাকঘরঃন�ন 
উপশহর,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৮৩৬ 
 

 

337  ছাদাত �হাসাইন আলেফজ সািন আেনায়ারা �বগম �াম/মহ�াঃপ�চ বাড়ীয়া,�পা�/ডাকঘরঃন�ন 
উপশহর,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৮৩৭ 
 

 

৩৩৮ িশহাব আলী �মাঃ মহর আলী িবঃ �সানাবান �াম/মহ�াঃপ�চ বাড়ীয়া,�পা�/ডাকঘরঃন�ন 
উপশহর,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৮৩৮ 
 

 

৩৩৯ তকদীর হাসান  শিফ�ল ইসলাম �মাছাঃমেনায়ারা 
�বগম 

�াম/মহ�াঃপ�চ বাড়ীয়া,�পা�/ডাকঘরঃন�ন 
উপশহর,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৮৩৯ 
 

 

৩৪০ �মাঃ �মা�ফা আলী �মাঃ আিমর আলী �মাছাঃ জাইদা �বগম �াম/মহ�াঃপ�চ বাড়ীয়া,�পা�/ডাকঘরঃন�ন 
উপশহর,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৮৪০ 
 

 

৩৪১ �মাঃ রিফ�ল ইসলাম �মাঃ আ�র রিশদ �মা�া �মাছাঃ ছােলহা 
�বগম 

�াম/মহ�াঃপ�চ বাড়ীয়া,�পা�/ডাকঘরঃন�ন 
উপশহর,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৮৪১ 
 

 

৩৪২ আ��াহ আল  মা�ন শাহাজান আলী আফেরাজা খা�ন �াম/মহ�াঃপ�চ বাড়ীয়া,�পা�/ডাকঘরঃন�ন 
উপশহর,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৮৪২ 
 

 

৩৪৩ �মাঃ কাম��ামান আ�ল কালাম �রেহনা �বগম �াম/মহ�াঃপ�চ বাড়ীয়া,�পা�/ডাকঘরঃন�ন 
উপশহর,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৮৪৩ 
 

 

৩৪৪ �মাঃ তানিজর 
হাসান(সাওন ) 

�মাঃ আ� সাঈদ �মাছাঃেকােমল 
�বগম 

�াম/মহ�াঃপ�চ বাড়ীয়া,�পা�/ডাকঘরঃন�ন 
উপশহর,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৮৪৪ 
 

 



৩৪৫ �মাঃ ইসমাইল �হােসন �মাঃ ইকবাল �হােসন শাহানারা �বগম �াম/মহ�াঃপ�চ বাড়ীয়া,�পা�/ডাকঘরঃন�ন 
উপশহর,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৮৪৫ 
 

 

৩৪৬ �মাঃ ইউ�চ আলী �মাঃ আ�ল জ�ার আেলয়া �বগম �াম/মহ�াঃপ�চ বাড়ীয়া,�পা�/ডাকঘরঃন�ন 
উপশহর,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৮৪৬ 
 

 

৩৪৭ �মাঃ িজয়াউল হক �মাঃ �গালাম সেরায়ার �েলরা খা�ন �াম/মহ�াঃপ�চ বাড়ীয়া,�পা�/ডাকঘরঃন�ন 
উপশহর,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৮৪৭ 
 

 

৩৪৮ ইমা খা�ন িপতাঃ �মাঃ রিবউল 
ইসলাম 

মিনরা �লতানা �াম/মহ�াঃপ�চ বাড়ীয়া,�পা�/ডাকঘরঃন�ন 
উপশহর,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৮৪৮ 
 

 

349 �মাঃ মিহ�ল ইসলাম �তঃ মাওলা ব� িবঃ �তঃ আেমনা খা�ন �াম/মহ�াঃপ�চ বাড়ীয়া,�পা�/ডাকঘরঃন�ন 
উপশহর,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৮৪৯ 
 

 

৩৫০ �মাঃ শাহজালাল  �মাঃ ইমান আলী �মাছাঃ 
আকিলমােবগম 

�াম/মহ�াঃপ�চ বাড়ীয়া,�পা�/ডাকঘরঃন�ন 
উপশহর,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৮৫০ 
 

 

৩৫১ �মাঃ আ��া আল মা�ন  �তঃ খােলক দাতেরজা �মাছাঃ হািমদা 
খা�ন 

�াম/মহ�াঃপ�চ বাড়ীয়া,�পা�/ডাকঘরঃন�ন 
উপশহর,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৮৫১ 
 

 

৩৫২ �মা: ইমা�ল হাসান �মাঃ জ��ল ইসলাম �মাছাঃ �জসিমন 
নাহার 

�াম/মহ�াঃপ�চ বাড়ীয়া,�পা�/ডাকঘরঃন�ন 
উপশহর,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৮৫২ 
 

 

353  �মাঃ হািকম �মাঃ কােদর �মা�া �মাছাঃ সােজদা �াম/মহ�াঃপ�চ বাড়ীয়া,�পা�/ডাকঘরঃন�ন 
উপশহর,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৮৫৩ 
 

 

৩৫৪ �মাঃ ছপর আলী �তঃ সমেছর িব�াস �ল�ম �বগম �াম/মহ�াঃপ�চ বাড়ীয়া,�পা�/ডাকঘরঃন�ন 
উপশহর,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৮৫৪ 
 

 

৩৫৫ �মাঃ ঈসা �মা�া �মাঃ আঃ গিন �মা�া হািমদা �বগম �াম/মহ�াঃপ�চ বাড়ীয়া,�পা�/ডাকঘরঃন�ন 
উপশহর,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৮৫৫ 
 

 

৩৫৬ �র নবী �মা�া আ�ল গিন �মা�া হািমদা �বগম �াম/মহ�াঃপ�চ বাড়ীয়া,�পা�/ডাকঘরঃন�ন 
উপশহর,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৮৫৬ 
 

 

৩৫৭ �মা�ন কবীর আহাদ আলী �মা�া আেবদা �বগম �াম/মহ�াঃপ�চ বাড়ীয়া,�পা�/ডাকঘরঃন�ন 
উপশহর,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

  

৩৫৮ �র �মাহা�দ �মাঃ আ� বা�ার �মাছাঃ শহর বা� �াম/মহ�াঃপ�চ বাড়ীয়া,�পা�/ডাকঘরঃন�ন   



উপশহর,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 
৩৫৯ খািদজা খা�ন িপতাঃ �মাঃ �েয়ল 

হাসান 
জাহানারা �বগম �াম/মহ�াঃপ�চ বাড়ীয়া,�পা�/ডাকঘরঃন�ন 

উপশহর,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 
  

৩৬০ �মাঃ তােহর আলী �গালাম িব�াস �রােকয়া �বগম �াম/মহ�াঃপ�চ বাড়ীয়া,�পা�/ডাকঘরঃন�ন 
উপশহর,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

  

361  শাহারা পারভীন �ামীঃ �সয়দ এয়া�ব 
�হােসন 

আেনায়ারা �াম/মহ�াঃ�ব � বারা�ী ২ নং 
কেলানীেপা�/ডাকঘরঃ 
যেশারউপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

  

৩৬২ ছািকনা�ল জা�াত িমিম �ামীঃ �রাক��ামান �জাহরা �বগম �াম/মহ�াঃ�ব � বারা�ী ২ নং কেলানী 
ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

  

৩৬৩ কািরশমা  �ামীঃ রা�ল সরকার �ববী �বগম �াম/মহ�াঃ�ব � বারা�ী ২ নং 
কেলানীেপা�/ডাকঘরঃ 
যেশারউপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

  

৩৬৪ �হনা �বগম �ামীঃ শির�ল ইসলাম হািলমা �বগম �াম/মহ�াঃ�ব � বারা�ী ২ নং 
কেলানীেপা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

  

৩৬৫ তিজ�না �বগম �ামীঃ শিফয়ার রহমান  মেনায়ারা �বগম �াম/মহ�াঃ�ব � বারা�ী ২ নং 
কেলানী,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

  

৩৬৬ মিজ�না �ামীঃ মিহউ�ীন মেনায়ারা �াম/মহ�াঃ�ব � বারা�ী ২ নং কেলানী 
ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার 

  

৩৬৭ �রেহনা পারভীন �ামীঃ �ন�র আলী �কািহ�র �বগম �াম/মহ�াঃ�ব � বারা�ী ২ নং 
কেলানী,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

  

৩৬৮ নািছমা �বগম �ামীঃ িসরা�ল ইসলাম আেনায়ারা �াম/মহ�াঃ�ব �   



বারা�ীেমেঠা��রপাড়েপা�/ডাকঘরঃ 
যেশারউপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

৩৬৯ শারমীন িপতাঃ আ� খােয়র সােলহা �বগম �াম/মহ�াঃ�ব � বারা�ী ২নং 
কেলানীেপা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

  

৩৭০ �মাইয়া পারভী ন িপতাঃ শাহ িনজাম 
উ�ীন 

রা�ফা �াম/মহ�াঃ�ব � বারা�ী ২ নং কেলানীডাকঘরঃ 
যেশারউপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

  

৩৭১ লাকী �বগম �ামীঃ শির��ামান আ�রা �বগম �াম/মহ�াঃ�ব � বারা�ী ২ নং কেলানীডাকঘরঃ 
যেশারউপেজলাঃযেশারসদরেজলাঃযেশার। 

  

৩৭২ কাম��াহার িপতাঃ �মাঃ হািনফ �শখ মেনায়ারা �বগম �াম/মহ�াঃ�ব � বারা�ী ২ নং 
কেলানীেপা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

  

৩৭৩ সাগিরকা  �ামীঃ িলয়াকত �হােসন ছিবরন �াম/মহ�াঃ�ব � বারা�ী মােলাপাড়ােপা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

  

৩৭৪ মা�মা আ�ার িদ�ী িপতাঃ �মাঃ নজ�ল 
ইসলাম 

�রনাহার �বগম �াম/মহ�াঃ�ব � বারা�ী ২ নং 
কেলানী,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

  

৩৭৫ মিজরন িপতাঃআ�ল আিলম আেমনা �বগম �াম/মহ�াঃ�ব � বারা�ী কাঠালতলা,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

  

৩৭৬ �ল�ম �ামীঃ �রাক��ামান 
ছা�ার 

�য � বা� �াম/মহ�াঃ�ব � বারা�ী �মেঠা��রপাড়,ডাকঘরঃ 
যেশারউপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

  

৩৭৭ িশউলী িপতাঃ �ন�র আলী মেনায়ারা  �বগম �াম/মহ�াঃ�ব � বারা�ী �মেঠা��রপাড়  
�পা�/ যেশারউপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার 

  

 
৩৭৮ 

িশউলী িমজ�া �ামীঃ আিম�র রহমান সাম�ন নাহার �াম/মহ�াঃশাহ আ�ল কিরম �রাড,খড়কী 
�পা�/ যেশার,উপেজলাঃযেশারসদরেজলাঃযেশার 

  

৩৭৯ �চতী িপতাঃ �মাঃ মা�ান ঝন �া �বগম �াম/মহ�াঃ�ব � বারা�ী �মেঠা��রপাড়  
�পা�/ যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার 

  



৩৮০ িশিরনা  িপতাঃ �মাঃ ইসরাইল আ�রা �বগম �াম/মহ�াঃ�ব � বারা�ী কাঠালতলা 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার ,উপেজলাঃযেশারসদর 
�জলাঃযেশার। 

  

৩৮১ কাজলী �ামীঃ িলটন মিন �বগম �াম/মহ�াঃ�ব � বারা�ী �মেঠা��রপাড় 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশারউপেজলাঃযেশারসদর 
�জলাঃযেশার। 

  

৩৮২ নািছমা  �ামীঃ �সাহাগ িরিজয়া �বগম �াম/মহ�াঃ�ব � বারা�ী �মেঠা��রপাড়  
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর 
�জলাঃযেশার। 

  

৩৮৩ লািক  �ামীঃ �হােসন মােজদা �বগম �াম/মহ�াঃ�ব �বারা�ী �মেঠা��রপাড় 
�পা�/যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার 

  

৩৮৪ িশ�ী �ামীঃ শাম��ীন �রােকয়া �বগম �াম/মহ�াঃেমা�াপাড়া আমতলা �পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

  

  ��া �ামীঃ রিফ�ল ইসলাম �মেহ�ন �নছা �াম/মহ�াঃেমা�াপাড়া আমতলা �পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

  

৩৮৬ জাহানারা �ামীঃ �মাঃ ইয়ািছন �িহনা �বগম �াম/মহ�াঃেমা�াপাড়া আমতলা ,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

  

৩৮৭ �ফৗিজয়া রহমান তামা�া �মাঃ ফজ�র রহমান িন�ফা ইয়াছিমন �াম/মহ�াঃেমা�াপাড়া আমতলা ,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

  

৩৮৮ তানিজলা তাসমীম িপতাঃওসমান আলী আ�মানআরা �াম/মহ�াঃবকচর ,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

  

389 তাসিলমা  �ামীঃ শিফ আেনায়ারা �াম/মহ�াঃ�ব � বারা�ী �মেঠা��রপাড়,ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

  

৩৯০ শারমীন �লতানা িপতাঃ জাহাঈীর �হােসন সানিজদা �বগম �াম/মহ�াঃবকচর �পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

  

৩৯১ সািবয়া �লতানা িপতাঃ শাহাজাহান 
�হােসন 

�েলখা পারভীন �াম/মহ�াঃবকচর ,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

  



৩৯২ রােবয়া িপতাঃ হা�ন �িফয়া �াম/মহ�াঃ�ব �,বারা�ীেমেঠা��রপাড়, 
ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

  

393 ফােতমা আ�ার িপতাঃ আেনায়ার �হােসন মিজ�না �বগম �াম/মহ�াঃপি�শ বারা�ী কদমতলা 
�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

  

৩৯৪ ত�ী খা�ন িপতাঃ �খাকা �মা�া �ল�ম �াম/মহ�াঃপি�শ বারা�ী কদমতলা 
�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

  

৩৯৫ ম�য়া �ফরেদৗস �থী �ামীঃ �মাঃ হািস�র 
রহমান 

�লশানআরা আ�ার �াম/মহ�াঃপি�শ বারা�ী খারধারেরাড 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার.উপেজলাঃযেশারসদর 
�জলাঃযেশার। 

  

৩৯৬ শাহনাজ পারভীন��া �ামীঃ �মাঃ শরীফ িদল�বা �বগম �াম/মহ�াঃপি�শ বারা�ী খারধারেরাড 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর 
�জলাঃযেশার। 

  

397 ফােতমা  খা�ন �ামীঃ আলতাপ রিহমা �াম/মহ�াঃপি�শ বারা�ী খালধারেরাড 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর 
�জলাঃযেশার। 

  

৩৯৮ ফােতমা জাবীন নাজ িপতাঃ আতাহার �হােসন ইলমাস �বগম �াম/মহ�াঃপি�শ বারা�ী 
নাথপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

  

৩৯৯ িজিনয়া �ফরেদৗস আি� িপতাঃ �মাঃ হােসম জাহানারা �বগম �াম/মহ�াঃপি�শ বারা�ী 
নাথপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

  

৪০০ িমনা মমতাজ 
 

িপতাঃ�তঃমিতয়ার 
রহমান 

�জ�ে�ছা �াম/মহ�াঃপি�শ বারা�ী 
কদমতলা,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

  



401  �মাঃ শিরফ উি�ন মহাসীন আলী �লতানা রািজয়া �াম/মহ�াঃবােজ�গ �া�র,�পা�/ডাকঘরঃ �দয়াড়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

  

৪০২ িবএম তিববর রহমান �তঃ হিববার আিছয়া খা�ন �াম/মহ�াঃবােজ�গ �া�র,�পা�/ডাকঘরঃ �দয়াড়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

  

৪০৩ �মাঃ িশ�ল �হােসন �মাঃ �মা�ফা শাহানারা �বগম �াম/মহ�াঃ�মিদয়া,�পা�/ডাকঘরঃ �দয়াড়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

  

৪০৪ �মাঃ িব�াল �হােসন �মাঃ মিতয়ার রহমান �মাছাঃ সােলহা 
�বগম 

�াম/মহ�াঃবােজ�গ �া�র,�পা�/ডাকঘরঃ �দয়াড়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

  

৪০৫ �মাঃ ই�ািহম �হােসন �মাঃ আিজ�র রহমান �সিলনা �াম/মহ�াঃ�মিদয়া,�পা�/ডাকঘরঃ �দয়াড়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

  

৪০৬ �মাছাঃ সালমা আ�ার 
িমিম 

�ামীঃ �মাঃ শিরফ 
উি�ন 

�মােমনা �বগম �াম/মহ�াঃবােজ�গ �া�র,�পা�/ডাকঘরঃ �দয়াড়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

  

৪০৭ সািবনা খা�ন �ামীঃ আঃ রউফ সািহদা �বগম �াম/মহ�াঃবােজ�গ �া�র,�পা�/ডাকঘরঃ �দয়াড়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

  

৪০৮ �মাঃ আ� ব�র িছি�ক আঃ ��স িব�াস আ�রীন �াম/মহ�াঃবােজ�গ �া�র,�পা�/ডাকঘরঃ �দয়াড়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

  

409  �মাঃ সািদ�র রহমান �মাঃ আমীর আলী িফেরাজা �বগম �াম/মহ�াঃবােজ�গ �া�র,�পা�/ডাকঘরঃ �দয়াড়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

  

৪১০ �মাঃ �সােহল রানা আঃ আিলম �মাছাঃ িরিজয়া 
খা�ন 

�াম/মহ�াঃপান�িড়,�পা�/ডাকঘরঃ শাশ �া 
উপেজলাঃ শাশ �া,�জলাঃযেশার। 

  

৪১১ �মাঃ আিম�র রহমান �মাঃ আমীর আলী �মাছাঃ িফেরাজা 
�বগম 

�াম/মহ�াঃবােজ�গ �া�র,�পা�/ডাকঘরঃ �দয়াড়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

  

৪১২ �মাঃ রানা মাহ�দ �মাঃ ইমান আলী �মাছাঃ নািছমা 
�বগম 

�াম/মহ�াঃ�মিদয়া,�পা�/ডাকঘরঃ �দয়াড়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

  

413  �মাঃ মাহ�র আলম িবএম তিববর রহমান �মাছাঃ �িফয়া �াম/মহ�াঃবােজ�গ �া�র,�পা�/ডাকঘরঃ �দয়াড়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

  

৪১৪ �মাঃ িশ�ল �হােসন �মাঃআিমর আলী িফেরাজা �বগম �াম/মহ�াঃবােজ�গ �া�র,�পা�/ডাকঘরঃ �দয়াড়া   



উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 
৪১৫ �মাঃ নািজম উি�ন �মাঃ আঃ হািমদ �লজান �বগম �াম/মহ�াঃবােজ�গ �া�র,�পা�/ডাকঘরঃ �দয়াড়া 

উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 
  

৪১৬ �মাঃ মাহ��ল হাসান �মাঃ �সালাইমান �মাছাঃ ঝন �া �াম/মহ�াঃবােজ�গ �া�র,�পা�/ডাকঘরঃ �দয়াড়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

  

৪১৭ নাসিরন নাহার �মিক িপতাঃ �মাঃ শিফউল 
ইসলাম 

ন�ন নাহার �াম/মহ�াঃবােজ�গ �া�র,�পা�/ডাকঘরঃ �দয়াড়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৯১৭  

৪১৮ শারিমন খা�ন িপতাঃ �মাঃ িমলন 
�হােসন 

আেয়শা �বগম �াম/মহ�াঃবােজ�গ �া�র,�পা�/ডাকঘরঃ �দয়াড়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৯১৮  

৪১৯ ফেতমা আ�ার �ামীঃ �মাঃ িম�ন জাহানারা �াম/মহ�াঃবােজ�গ �া�র,�পা�/ডাকঘরঃ �দয়াড়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৯১৯  

৪২০ �বী খা�ন �ামীঃ �মাঃ িমজা�র লাকিমমা �াম/মহ�াঃবােজ�গ �া�র,�পা�/ডাকঘরঃ �দয়াড়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৯২০  

৪২১ রাহা�মা আরিমন �মাঃ ��ল ইসলাম স�রা খা�ন �াম/মহ�াঃবােজ�গ �া�র,�পা�/ডাকঘরঃ �দয়াড়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৯২১  

৪২২ িবথী খা�ন িপতাঃ �মাঃ বাবর আলী পা�ল �বগম �াম/মহ�াঃবােজ�গ �া�র,�পা�/ডাকঘরঃ �দয়াড়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৯২২  

৪২৩ �সিলনা খা�ন �ামীঃ আমীর �হােসন মিজ�না �বগম �াম/মহ�াঃবােজ�গ �া�র,�পা�/ডাকঘরঃ �দয়াড়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৯২৩  

৪২৪ �মাছাঃ শা�ায়ারা খা�ন িপতাঃ �মাঃ �জা�ফার 
�হােসন 

�মাছাঃ সােলহা 
�বগম 

�াম/মহ�াঃবােজ�গ �া�র,�পা�/ডাকঘরঃ �দয়াড়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৯২৪  

425  �মাঃ আঃ মা�ান �তঃ �খারেশদ আলী �তঃ শহরভা� �াম/মহ�াঃবােজ�গ �া�রেপা�/ডাকঘরঃ �দয়াড়া 
উপেজলাঃযেশারসদরেজলাঃযেশার। 

১৬৪৯২৫  

৪২৬ �মাঃআসা��ামান �মাঃ সা�া�ল আিছয়া �বগম �াম/মহ�াঃ�মিদয়ােপা�/ডাকঘরঃ �দয়াড়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৯২৬  

৪২৭ �মাছাঃ ��া খা�ন িপতাঃ �মাঃ আেনায়ার 
�হােসন 

ডিল �বগম �াম/মহ�াঃেতঘিরয়া,�পা�/ডাকঘরঃ �দয়াড়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৯২৭  



৪২৮ �মাঃ শািহন আ�ার �মাঃ রিবউল ইসলাম শিরফা �বগম �াম/মহ�াঃবােজ�গ �া�র,�পা�/ডাকঘরঃ �দয়াড়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৯২৮  

৪২৯ �মাছাঃ সীমা খা�ন িপতাঃ �মাঃ রািশ�ল নাজমা �বগম �াম/মহ�াঃেতঘিরয়া,�পা�/ডাকঘরঃ �দয়াড়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৯২৯  

৪৩০ �মাছাঃ সীমানা খা�ন িপতাঃ �মাঃ মিশয়ার 
রহমান 

আ��য়ারা খা�ন �াম/মহ�াঃেতঘিরয়া,�পা�/ডাকঘরঃ �দয়াড়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৯৩০  

৪৩১ �মাঃ আিশ�ল ইসলাম আঃ কােদর আেবদা খা�ন �াম/মহ�াঃেতঘিরয়া,�পা�/ডাকঘরঃ �দয়াড়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৯৩১  

৪৩২ �মাঃ িব�াল �হােসন �খারেশদ শহরভা� �াম/মহ�াঃবােজ�গ �া�র,�পা�/ডাকঘরঃ �দয়াড়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৯৩২  

৪৩৩ �মাঃ আিন�র রহমান �মাঃ ফজ� �মা�া আেমনা �বগম �াম/মহ�াঃেতঘিরয়া,�পা�/ডাকঘরঃ �দয়াড়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৯৩৩  

৪৩৪ �মাঃ আঃ গ�ফার  �মাঃ ফজ� �মা�া আেমনা �বগম �াম/মহ�াঃেতঘিরয়া,�পা�/ডাকঘরঃ �দয়াড়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৯৩৪  

৪৩৫ �মাঃ আকরাম �হােসন �তঃ শিহ�ল মা�ার মেনায়ারা �বগম �াম/মহ�াঃেতঘিরয়া,�পা�/ডাকঘরঃ �দয়াড়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৯৩৫  

৪৩৬ জাহানারা �বগম িপতাঃ আ� ব�র িছি�ক মিজ�না �বগম �াম/মহ�াঃবােজ�গ �া�র,�পা�/ডাকঘরঃ �দয়াড়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৯৩৬  

437  �মাছাঃ শারিমন আ�ার িপতাঃ �মাঃ রাহাজান 
আলী 

�চরীতা �াম/মহ�াঃবােজ�গ �া�র,�পা�/ডাকঘরঃ �দয়াড়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৯৩৭  

৪৩৮ �মাছাঃ নাছিরন নাহার িপতাঃ �মাঃ মিন�ল 
ইসলাম 

জাহানারা �াম/মহ�াঃেতঘিরয়া,�পা�/ডাকঘরঃ �দয়াড়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৯৩৮  

৪৩৯ �মাঃ িসরা�ল ইসলাম �তঃ সদর আলী আেলয়া �বগম �াম/মহ�াঃএেড়�া,�পা�/ডাকঘরঃ �দয়াড়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৯৩৯  

৪৪০ �মাছাঃ �জসিমন নাহার 
�ই 

িপতাঃ শিফউল ইসলাম ��ন নাহার �াম/মহ�াঃবােজ�গ �া�র,�পা�/ডাকঘরঃ 
�দয়াড়া,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

১৬৪৯৪০  



441 
 

আফসানা আনছার  আলী  রািজয়া �বগম �াম/মহ�াঃেরলেগট পি�মপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৩৮১  

৪৪২ �জসমীন �ামীঃ �মাঃ আ�ল আেমনা �াম/মহ�াঃেরলেগট পি�মপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৩৮২  

৪৪৩ �রশমী �লতানা �ামীঃ �মাঃ সাগর িরিজয়া �বগম �াম/মহ�াঃেরলেগট পি�মপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৩৮৩  

৪৪৪ �মাঃ সাই�ল ইসলাম �মাঃ আতর আলী �মাছাঃ মেনায়ারা �াম/মহ�াঃেরলেগট পি�মপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৩৮৪  

445  
 

�মাইয়া তাসিলম িবউ� িপতাঃ �মাঃ আ�ল 
কােদর 

আেনায়ারা �বগম �াম/মহ�াঃেরলেগট পি�মপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৩৮৫  

৪৪৬ সালমা খা�ন শহী�ল ইসলাম বা� ছায়রা �াম/মহ�াঃরায়পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৩৮৬  

৪৪৭ নািহদা আ�ার িপতাঃ িব�াল �হােসন রািজয়া �বগম �াম/মহ�াঃরায়পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৩৮৭  

৪৪৮ �মী রহমান িপয়ালী �ামীঃ মিফ�র রহমান ফােতমা �বগম �াম/মহ�াঃ�িজবসড়ক �রলেগট,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৩৮৮  

৪৪৯ তাসিলমা আ�ার িপতাঃ �মাঃ িমজা�র 
রহমান 

মাক�দা �বগম �াম/মহ�াঃেরলেগট পি�মপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৩৮৯  

৪৫০ সাই�ল ইসলাম জিন �মাঃ ��র আলী নািছমা  �বগম �াম/মহ�াঃেরলেগট পি�মপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৩৯০  

৪৫১ �রশমা খা�ন �ামীঃ শিফ�ল ইসলাম 
�ইয়া 

ফােতমা �বগম �াম/মহ�াঃেরলেগট পি�মপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৩৯১  

৪৫২ ম�য়া খা�ন িপতাঃ মিন�ল ইসলাম শামীমা আ�ার �াম/মহ�াঃেরলেগট ,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৩৯২  

৪৫৩ 
  

�মাঃ জিসম উি�ন �� গাজী হািসনা �বগম �াম/মহ�াঃেরলেগট পি�মপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৩৯৩  

৪৫৪ �মেহ�ন �নছা �ামীঃ �মাঃ আনছারা হািসনা �বগম �াম/মহ�াঃেরলেগট ,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার ২৩৩৩৯৪  



আলী উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 
৪৫৫ শাহনাজ আ�ার হােসম আলী �মা�া মিজ�না �বগম �াম/মহ�াঃষি�তলাপাড়া ,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 

উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 
২৩৩৩৯৫  

৪৫৬ ��ল ��স �েয়ল �মাঃ �খারেশদ আলম �তঃ মিরয়ম �বগম �াম/মহ�াঃরায়পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৩৯৬  

৪৫৭ �মাঃ আেনায়া�ল কিরম 
িসি�কী 

�তঃ �রজাউল কিরম 
িসি�কী 

�জাহরা খা�ন �াম/মহ�াঃশাহ আ�ল কিরম 
�রাডখড়কী,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৩৯৭  

৪৫৮ ইকরা�ল হািমদ আ�ল হািমদ রনিজনা �বগম �াম/মহ�াঃরায়পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৩৯৮  

৪৫৯ আিম�র ইসলাম সাগর আেনায়ার আলী জেবদা �বগম �াম/মহ�াঃরায়পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৩৯৯  

৪৬০ �মাঃ আ� হািনফ �মাঃ �হােসন আলী �মাছাঃ আেমনা 
খা�ন 

�াম/মহ�াঃরায়পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪০০  

461  িবলিকস �বগম �ামীঃ আ�ল মিজদ সায়রা �াম/মহ�াঃেচারমারাদীিঘর পাড়া 
�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪০১  

৪৬২ �ল�ম  �ামীঃ �ন�র ফােতমা �াম/মহ�াঃেচারমারাদীিঘর পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪০২  

৪৬৩ তাজিমরা �লতানা ��া িপতাঃ ��ল ইসলাম 
ফকরউ�ীন 

�রজাহান �বগম �াম/মহ�াঃরায়পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪০৩  

৪৬৪ সািবনা �বগম মা��র রশীদ ছায়রা �বগম �াম/মহ�াঃরায়পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪০৪  

৪৬৫ ইয়ািছন রহমান আ�স স�র নাজমা �বগম �াম/মহ�াঃরায়পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪০৫  

৪৬৬ �মােমনা পারভীন �ামীঃহাসমত আলী রিহমা �বগম �াম/মহ�াঃরায়পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪০৬  



৪৬৭ �র নাহার �ামীঃ আিজ�ল ইসলাম �তঃ জেবদা খা�ন �াম/মহ�াঃেচারমারাদীিঘর পাড়া 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর 
�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪০৭  

৪৬৮ �রাশনী আ�ার িপতাঃ �মাঃ আ�র রশীদ শাম��াহার �াম/মহ�াঃরায়পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪০৮  

৪৬৯ আইিরন ইসলাম িপতাঃ �মাঃ সাই�ল 
ইসলাম 

নাসিরন  ইসলাম �াম/মহ�াঃরায়পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪০৯  

৪৭০ আশা�র িপতাঃ �র ইসলাম �কািহ�র �বগম �াম/মহ�াঃেচারমারাদীিঘর পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪১০  

৪৭১ শিরফা বা� �ামীঃ �গালাম �মা�ফা �কািহ�র �বগম �াম/মহ�াঃেচারমারাদীিঘর পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪১১  

৪৭২ �জন �মার দ� আবনাশ চ� দ� নিমতা রানী দ� �াম/মহ�াঃষি�তলাপাড়া ,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪১২  

৪৭৩ �মাছাঃ িফেরাজা �ামীঃ খ�কার ��ল 
আিমন 

�িফয়া �বগম �াম/মহ�াঃেচারমারাদীিঘর ,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪১৩  

৪৭৪ িশউলী িমজ�া �ামীঃ আিম�র রহমান 
ঝ� 

শাম��াহার �াম/মহ�াঃশাহ আ�ল কিরম �রাড খড়কী 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর 
�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪১৪  

৪৭৫ �না আ�ার �ামীঃ তির�ল ইসলাম আঈুরী �বগম �াম/মহ�াঃেরলেগট পি�শপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪১৫  

৪৭৬ �মাঃ আল মা�ন �মাঃ আ�ল মিজদ িবরিকস �বগম �াম/মহ�াঃেচারমারাদীিঘর পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪১৬  

477 আজাহা�ল ইসলাম আিজ�ল ইসলাম ���াহার �াম/মহ�াঃেচারমারাদীিঘর পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪১৭  

৪৭৮ রােসল িজ�া িজ�া গাজী এিলজা �শখ �াম/মহ�াঃরায়পাড়া পি�শপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪১৮  

৪৭৯ �মাছাঃ লাবনী আ�ার িপতাঃ �বলাল খ� শািহ�র �বগম �াম/মহ�াঃেরলেগট পি�শপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ ২৩৩৪১৯  



মীম যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 
৪৮০ নাজমা আ�ার িপতাঃ ��ল আিমন সােলহা �বগম �াম/মহ�াঃেরলেগট পি�শপাড়া 

�পা� যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার 
২৩৩৪২০  

481  তােহরা �বগম �ামীঃ রিফ�ল ইসলাম �হাসেন আরা �বগম �াম/মহ�াঃিপ� আই �রাড,ষি�তলা 
�পা�/ যেশার,উপেজলাঃযেশারসদরেজলাঃযেশার 

২৩৩৪২১  

৪৮২ �মাছাঃ তানিজন আ�ার �ামীঃ �মাঃ ইমদা�ল 
হক 

�মাছাঃ রািজয়া 
�বগম 

�াম/মহ�াঃচ�চড়া ডালিমল,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪২২  

৪৮৩ তাজমীরা �লতানা �ামীঃ �মাঃ মিশয়ার 
রহমান 

হািফজা �বগম �াম/মহ�াঃসািক�টহাউজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪২৩  

৪৮৪ �মাছাঃ সােজদা খা�ন �ামীঃ �মাঃ িফেরাজ 
আহেমদ 

�মাছাঃ িফেরাজা 
�বগম 

�াম/মহ�াঃসািক�টহাউজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪২৪  

485  �মাছাঃ �রাকসানা 
আহেমদ 

িপতাঃ আ�ল �হােসন �মাছা৬ আেলয়া 
�বগম 

�াম/মহ�াঃসািক�টহাউজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪২৫  

৪৮৬ আফেরাজা খা�ন �ামীঃ �মাঃ তাওহী�র 
ইসলাম 

�ৎ�ে�ছা �াম/মহ�াঃচ�চড়া ডালিমল,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪২৬  

৪৮৭ িশ�ী আ�ার �ামীঃ জীবন �মাছাঃ �জাসনা 
�বগম 

�াম/মহ�াঃেচারমারাদীিঘর পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪২৭  

৪৮৮ �মাছাঃ সালমা �বগম �ামীঃ �মাঃ শাহাজান 
গাজী 

�মাছাঃ �র বা� �াম/মহ�াঃসািক�টহাউজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪২৮  

৪৮৯ তািনয়া খা�ন িপতাঃ �মাঃ আ�ল 
খােয়র 

মাজিরহী �বগম �াম/মহ�াঃচ�চড়া ডালিমল,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪২৯  

৪৯০ �মাছাঃ িন�ফা 
ইয়াসিমন 

�ামীঃ ইকরা�ল হক �মাছাঃ জিরনা �বগম �াম/মহ�াঃসািক�টহাউজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪৩০  

৪৯১ �মাছাঃ মািজদা আ�ার �ামীঃ �মাঃ আ�ার 
�হােসন 

�মাছাঃ রােবয়া 
�বগম 

�াম/মহ�াঃসািক�টহাউজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪৩১  

৪৯২ �মাছাঃ  িবিথ �বগম �ামীঃ আনা�ল গাজী �মাছাঃ �ল�ম 
�বগম 

�াম/মহ�াঃসািক�টহাউজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪৩২  



৪৯৩ �মাছাঃ �রশমা �বগম �ামীঃ �মাঃ আমজাদ 
�হােসন 

�মাছাঃ সােয়রা 
�বগম 

�াম/মহ�াঃসািক�টহাউজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪৩৩  

৪৯৪ �মাছাঃ লাবনী �বগম �ামীঃ �মাঃ িসরা�ল 
ইসলাম 

আিখরন �াম/মহ�াঃসািক�টহাউজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪৩৪  

৪৯৫ রীনা �লতানা িপতাঃ �মাঃ হা�নর 
রশীদ িমনা 

�সিলনা �বগম �াম/মহ�াঃচ�চড়া ডালিমল,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪৩৫  

৪৯৬ শামীমা নাসিরন িপতাঃ মিজবার রহমান �কািহ�র �বগম �াম/মহ�াঃচ�চড়া ডালিমল,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪৩৬  

497 
  

�সিলনা ইয়াছিমন িপতাঃ �� আলী আ�রা খা�ন �াম/মহ�াঃচ�চড়া ডালিমল,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪৩৭  

৪৯৮ মিরয়ম খা�ন িপতাঃ আ�র রহমান িবউ� খা�ন �াম/মহ�াঃচ�চড়া ডালিমল,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪৩৮  

৪৯৯ �দব� রায় �তঃ �জ�ািত��য় রায় চ�পা রায় �াম/মহ�াঃসািক�টহাউজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪৩৯  

৫০০ ফারহানা ইয়াসিমন 
িতথী 

িপতাঃ �মাঃ ফজ�র 
রহমান 

�মাছাঃ আিখিমনা �াম/মহ�াঃ বিলয়ান�র,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪৪০  

৫০১ মাহ�দা আ�ার িপতাঃ আিম�ল ইসলাম আেনায়ারা খা�ন �াম/মহ�াঃ �ভরবা,মেহশ�র,�পা�/ডাকঘরঃ 
মেহশ�র,উপেজলাঃ মেহশ�র,�জলাঃিঝনাইদহ 
 

২৩৩৪৪১  

৫০২ �মাছাঃ  হাছনা �রজা িপতাঃ �মাঃ �রজাউল 
ইসলাম 

�মাছাঃ �রৗেফান 
�রজা 

�াম/মহ�াঃ খামারপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ খামারপাড়া 
উপেজলাঃ শাশ �া,�জলাঃযেশার  
 

২৩৩৪৪২  

৫০৩ ফািতমা খা�ন িপতাঃ �তঃ �ৎফর 
রহমান 

িরিজয়া �বগম �াম/মহ�াঃ ��রখািল,�পা�/ডাকঘরঃ মিনরাম�র 
উপেজলাঃ মিনরাম�র �জলাঃযেশার  
 

২৩৩৪৪৩  

৫০৪ তািনয়া �লতানা  িপতাঃ দিলল উি�ন  মিজ�না �বগম �াম/মহ�াঃ মািনকিদিহ,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার  

২৩৩৪৪৪  

৫০৫ ি�য়াংকা রানী ন�ী িপতাঃ মেনার�ন ন�ী �নীতা রানী ন�ী �াম/মহ�াঃরহমত�র,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার  
 

২৩৩৪৪৫  



৫০৬ িনপা চ�বত� িপতাঃ িনত�ান� চ�বত� িম� চ�বত� �াম/মহ�াঃঢা�িরয়া,�পা�/ডাকঘরঃ ঢা�িরয়া 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার  

২৩৩৪৪৬  

৫০৭ িশউলী রানী িপতাঃ অিধর �মার পাি� সািব�ী রাসী �াম/মহ�াঃ গালদা,�পা�/ডাকঘরঃ মিনরাম�র 
উপেজলাঃ মিনরাম�র �জলাঃযেশার  

২৩৩৪৪৭  

৫০৮ �মাছাঃ �জাহরা আ�ার �মাঃ আ�ল আিজজ নাজমা �বগম ��ল �াম/মহ�াঃেচারমারাদীিঘর পাড়,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪৪৮  

509  �মাছাঃ শারিমন  
�লতানা 

িপতাঃ সােহব আলী �রেহনা �লতানা �াম/মহ�াঃ শাশ �া,�পা�/ডাকঘরঃ শাশ �া 
উপেজলাঃ শাশ �া,�জলাঃযেশার  

২৩৩৪৪৯  

৫১০ �হনা খা�ন িপতাঃ রিফ�ল ইসলাম �লজান �বগম �াম/মহ�াঃ অ�রাম�র,�পা�/ডাকঘরঃ বাঘারপাড়া 
উপেজলাঃ বাঘারপাড়া,�জলাঃযেশার  
 

২৩৩৪৫০  

৫১১ শারিমন আ�ার িপতাঃ মিজবার রহমান �কািহ�র �াম/মহ�াঃ চ�চড়া ডালিমল,�পা�/ডাকঘরঃ চ�চড়া 
উপেজলাঃ সদর,যেশার,�জলাঃযেশার  

২৩৩৪৫১  

৫১২ ক�ােমলীয়া �জিরন িপতাঃ আনছার আলী মেনায়ারা �বগম �াম/মহ�াঃ �খারেদা,�পা�/ডাকঘরঃ �খারেদা 
উপেজলাঃ সাত�ীরা সদর,�জলাঃসাত�ীরা । 
 

২৩৩৪৫২  

৫১৩ আইিরন আ�ার �ামীঃ �মাঃ মিশউর 
রহমান 

�ল�ম �াম/মহ�াঃ চ�চড়া ডালিমল,�পা�/ডাকঘরঃ চ�চড়া 
উপেজলাঃ সদর,যেশার,�জলাঃযেশার  

২৩৩৪৫৩  

৫১৪ খািদজা �বগম �ামীঃ শাহজাহান 
হাওলাদার 

রা� �বগম �াম/মহ�াঃ সািক�ট হাউজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ সদর,যেশার,�জলাঃযেশার  
 

২৩৩৪৫৪  

৫১৫ �রািজনা �বগম �ামীঃ মিন�ল ইসলাম হািলমা খা�ন �াম/মহ�াঃ সািক�ট হাউজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ সদর,যেশার,�জলাঃযেশার  
 

২৩৩৪৫৫  

৫১৬ �মাছাঃ আসমা �বগম িপতাঃ �মাঃ �মন �মাড়ল �মাছাঃ শরবা� �াম/মহ�াঃ সািক�ট হাউজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ সদর,যেশার,�জলাঃযেশার  
 

২৩৩৪৫৬  

৫১৭ িনপা ইসলাম �ামীঃ কাম�ল ইসলাম ময়না �বগম �াম/মহ�াঃ সািক�ট হাউজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ সদর,যেশার,�জলাঃযেশার  

২৩৩৪৫৭  

৫১৮ �মাছাঃ �মিক খা�ন িপতাঃ �মাঃ জালাল 
উি�ন 

�বগম শাম�ন নাহার �াম/মহ�াঃ সািক�ট হাউজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ সদর,যেশার,�জলাঃযেশার  

২৩৩৪৫৮  



৫১৯ িলিপ �বগম �ামীঃ মিহ�ল ইসলাম �তঃ শাহানারা 
�বগম 

�াম/মহ�াঃ সািক�ট হাউজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ সদর,যেশার,�জলাঃযেশার  
 

২৩৩৪৫৯  

৫২০ শারমীন খান িপতাঃ গহর আলী খান �রােকয়া খা�ন �াম/মহ�াঃ সািক�ট হাউজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ সদর,যেশার,�জলাঃযেশার  

২৩৩৪৬০  

৫২১ �মাঃ মা��র রহমান �মাঃ �রজাউর রহমান জাহানারা  �বগম �াম/মহ�াঃ�প�ী,�পা�/ডাকঘরঃ ক�য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪৬১  

৫২২ �মাঃ আিন�র রহমান �মাঃ আেনায়ার �হােসন মাহ�দা �বগম �াম/মহ�াঃ�প�ী,�পা�/ডাকঘরঃ ক�য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪৬২  

৫২৩ �মাঃ তািরক আিজজ �মাঃ �রজাউর রহমান জাহানারা �বগম �াম/মহ�াঃ�প�ী,�পা�/ডাকঘরঃ ক�য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪৬৩  

৫২৪ �মাঃ মাহ��র রহমান �মাঃ হািব�র রহমান িফেরাজা �বগম �াম/মহ�াঃ�প�ী,�পা�/ডাকঘরঃ ক�য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪৬৪  

৫২৫ �মাঃ ইমদা�ল হক �মাঃ আঃ হািমদ �খােদজা �বগম �াম/মহ�াঃ�প�ী,�পা�/ডাকঘরঃ ক�য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪৬৫  

৫২৬ �মাঃ নাজ�ল ইসলাম �মাঃ িজ�ার আলী পা�ল �বগম �াম/মহ�াঃরামনগর,�পা�/ডাকঘরঃ রাজারহাট 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪৬৬  

৫২৭ ইমা�ল �হােসন �মাঃ িজ�ার আলী পা�ল �বগম �াম/মহ�াঃরামনগর,�পা�/ডাকঘরঃ রাজারহাট 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪৬৭  

৫২৮ �মাছাঃ ফারজানা 
ইয়াসমীন 

িপতাঃ হািব�র রহমান িফেরাজা �বগম �াম/মহ�াঃ�প�ী,�পা�/ডাকঘরঃ ক�য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪৬৮  

৫২৯ �মাছাঃ ফারহানা 
ইয়াসমীন 

িপতাঃ হািব�র রহমান িফেরাজা �বগম �াম/মহ�াঃ�প�ী,�পা�/ডাকঘরঃ ক�য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪৬৯  

৫৩০ সাবরীনা আ�ার িপতাঃ আ�ল খােলক �রাকসানা খা�ন �াম/মহ�াঃ�প�ী,�পা�/ডাকঘরঃ ক�য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪৭০  

৫৩১ �মাঃ নািছর উি�ন �মাঃ �গালাম র�ল ছ�রা �বগম �াম/মহ�াঃ�প�ী,�পা�/ডাকঘরঃ ক�য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪৭১  

৫৩২ �মাঃ নাছ��াহ গািলব �মাঃ �রজাউর রহমান জাহানারা �বগম �াম/মহ�াঃ�প�ী,�পা�/ডাকঘরঃ ক�য়া ২৩৩৪৭২  



উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 
533  �মাঃ ফরহাদ উ�ীন �মাঃ �গালাম �মা�ফা তাছিলমা �বগম �াম/মহ�াঃ�প�ী,�পা�/ডাকঘরঃ ক�য়া 

উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 
২৩৩৪৭৩  

৫৩৪ �মাঃ সাদাত �হােসন 
�সাহান 

�মাঃ সাঈ�র রহমান মিনরা আ�ার �াম/মহ�াঃ�প�ী,�পা�/ডাকঘরঃ ক�য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪৭৪  

৫৩৫ �মাঃ মা��র রহমান �মাঃ হািফ�র রহমান আেলয়া �বগম �াম/মহ�াঃ�প�ী,�পা�/ডাকঘরঃ ক�য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪৭৫  

৫৩৬ ইসমত আরা �বগম �ামীঃ িনজা�ল ইসলাম আ�রা �বগম �াম/মহ�াঃ�প�ী,�পা�/ডাকঘরঃ ক�য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪৭৬  
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িশিরনা খা�ন �ামীঃ আজ�ল হক রািশদা �বগম �াম/মহ�াঃ�প�ী,�পা�/ডাকঘরঃ ক�য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪৭৭  

৫৩৮ �মাছাঃ িরমা খা�ন �ামীঃ �মাঃ আঃ হািমদ �খােদজা �বগম �াম/মহ�াঃ�প�ী,�পা�/ডাকঘরঃ ক�য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪৭৮  

৫৩৯ �মাছাঃ উে� হানী �ামীঃ �মাঃ �গালাম 
আওিলয়া 

আেয়শা �বগম �াম/মহ�াঃ�প�ী,�পা�/ডাকঘরঃ ক�য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪৭৯  

৫৪০ সানিজদা খা�ন �ামীঃ �মাঃ দাউদ আলী খািদজা �বগম �াম/মহ�াঃ�প�ী,�পা�/ডাকঘরঃ ক�য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪৮০  

৫৪১ �মাঃ নািজম উি�ন �মাঃ কাম�ল ইসলাম মমতাজ �বগম �াম/মহ�াঃ�প�ী,�পা�/ডাকঘরঃ ক�য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪৮১  

৫৪২ আ�ল হা�ান �মাঃ �গালাম িকবিরয়া হািলমা �বগম �াম/মহ�াঃ�প�ী,�পা�/ডাকঘরঃ ক�য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪৮২  

৫৪৩ ফরহাদ �হােসন শওকত আলী �রেহনা �বগম �াম/মহ�াঃরামনগর,�পা�/ডাকঘরঃ রাজারহাট 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪৮৩  

৫৪৪ জািহদ হাসান �মাঃ িলয়াকত আলী ছািলমা �বগম �াম/মহ�াঃরামনগর,�পা�/ডাকঘরঃ রাজারহাট 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪৮৪  

5৪৫ মা�দ রানা �মাঃ মহািসন �মা�া �রেবকা �বগম �াম/মহ�াঃরামনগর,�পা�/ডাকঘরঃ রাজারহাট 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪৮৫  



৫৪৬ �রজওয়ান �হােসন �মাঃ আেনায়ার �হােসন পারভীনা খা�ন �াম/মহ�াঃরামনগর,�পা�/ডাকঘরঃ রাজারহাট 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪৮৬  

৫৪৭ আবীর �হাসাইন আহা�াদ আলী রােবয়া �বগম �াম/মহ�াঃরামনগর,�পা�/ডাকঘরঃ রাজারহাট 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪৮৭  

৫৪৮ িজ,এম,�সােহল �মাঃ হািনফ গাজী �সিলনা �বগম �াম/মহ�াঃরামনগর,�পা�/ডাকঘরঃ রাজারহাট 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪৮৮  

৫৪৯ �জন পাল অিসত পাল আরতী পাল �াম/মহ�াঃরামনগর,�পা�/ডাকঘরঃ রাজারহাট 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪৮৯  

৫৫০ �মাঃ �গালাম র�ানী �মাঃ আঃ গিন �সিলনা �বগম �াম/মহ�াঃরামনগর,�পা�/ডাকঘরঃ রাজারহাট 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪৯০  

৫৫১ রায়হান উ�ীন �মাঃ সাই��ীন নািগ �স �বগম �াম/মহ�াঃরামনগর,�পা�/ডাকঘরঃ রাজারহাট 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪৯১  

৫৫২ িসরাজ উ�ীন �মাঃ আ�ল হােসম আিছয়া �বগম �াম/মহ�াঃ�ড়লী,�পা�/ডাকঘরঃ রাজারহাট 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪৯২  

553  এমদা�ল হক �মাঃ রােশ�ল হক ফিরদা ইয়াসিমন �াম/মহ�াঃবারাি� পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪৯৩  

৫৫৪ সােজদ উল সাঈদ �মাঃ সিহ�ল হক হািলমা শাহীন �াম/মহ�াঃ�রাতন কসবা,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪৯৪  

৫৫৫ ইমরান আল ফয়সাল ঈি�স আলী �খাকন আিছয়া খা�ন �াম/মহ�াঃতালতলা ঢাকা �রাড,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪৯৫  

৫৫৬ �মাঃ িশ�ল �হাসাইন �মাঃ ফজ�র রহমান নািছমা �বগম �াম/মহ�াঃসাহাবা�,�পা�/ডাকঘরঃ রাজারহাট 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪৯৬  

৫৫৭ �মাঃ  রাজা �হােসন �মাঃ মিহন �হােসন ��ী �বগম �াম/মহ�াঃরামনগর,�পা�/ডাকঘরঃ রাজারহাট 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪৯৭  

৫৫৮ �মাঃ  �গালাম �মা�ফা �মাঃ সােদ�র রহমান রািবয়া �বগম �াম/মহ�াঃ সাহাবা�,�পা�/ডাকঘরঃ রাজারহাট 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৩৩৪৯৮  

৫৫৯ জিহ�ল ইসলাম �মাঃ নজ�ল ইসলাম িরিজয়া �বগম �াম/মহ�াঃরামনগর,�পা�/ডাকঘরঃ রাজারহাট ২৩৩৪৯৯  



উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 
৫৬০ রািজয়া �লতানা িপতাঃ আজাদ িব�াস �িফয়া খা�ন �াম/মহ�াঃচাউিলয়া,�পা�/ডাকঘরঃ �পিদয়া 

উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 
২৩৩৫০০  
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�মাঃ আঃ রউফ �মাহা�দ আলী আয়া�নেনছা �াম/মহ�াঃভগবতীতলা,�পা�/ডাকঘরঃ ফেত�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮২১  

৫৬২ �মাঃ ইশারত আলী হাচান আলী �মা�া আিছয়া �বগম �াম/মহ�াঃভগবতীতলা,�পা�/ডাকঘরঃ ফেত�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮২২  

৫৬৩ �মাঃ বােয়িজদ �হােসন আঃ খােলক িব�াস আকিলমা �বগম �াম/মহ�াঃভগবতীতলা,�পা�/ডাকঘরঃ ফেত�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮২৩  

৫৬৪ �মাঃ রিজ�ল ইসলাম নজ�ল ইসলাম িশিরনা �বগম �াম/মহ�াঃভগবতীতলা,�পা�/ডাকঘরঃ ফেত�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮২৪  

565  খাই�ল ইসলাম শাহাদৎ �হােসন �সিলনা �বগম �াম/মহ�াঃভগবতীতলা,�পা�/ডাকঘরঃ ফেত�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮২৫  

৫৬৬ �েবল  �হােসন ওিলয়ার রহমান রােবয়া �বগম �াম/মহ�াঃভগবতীতলা,�পা�/ডাকঘরঃ ফেত�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮২৬  

৫৬৭ �মাঃ �মাজািহদ �হােসন সা�াদ �হােসন �জাৎ�া �বগম �াম/মহ�াঃভগবতীতলা,�পা�/ডাকঘরঃ ফেত�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮২৭  

৫৬৮ �মাঃ রািকব �হােসন �মা�ফা �মা�া িলিপ �বগম �াম/মহ�াঃভগবতীতলা,�পা�/ডাকঘরঃ ফেত�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮২৮  

569  �মাঃ �� �লতান িনছার আলী আেলয়া �বগম �াম/মহ�াঃভগবতীতলা,�পা�/ডাকঘরঃ ফেত�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮২৯  

৫৭০ �মাঃ জািহদ �হােসন �মা�াজ আলী আেনায়ারা �বগম �াম/মহ�াঃভগবতীতলা,�পা�/ডাকঘরঃ ফেত�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৩০  

৫৭১ �মাঃ �রিজ�ল ইসলাম �মা�ফা �মা�া িদি� খা�ন �াম/মহ�াঃভগবতীতলা,�পা�/ডাকঘরঃ ফেত�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৩১  

৫৭২ �মাঃ জা�াত �হােসন আঃ আিজজ �রেহনা �বগম �াম/মহ�াঃভগবতীতলা,�পা�/ডাকঘরঃ ফেত�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৩২  



573  �মাঃ মা�দ রানা ছেলমান �হােসন র� �বগম �াম/মহ�াঃভগবতীতলা,�পা�/ডাকঘরঃ ফেত�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৩৩  

৫৭৪ �মাঃহািদউ�ামান আমজাদ �হােসন ম�রা �বগম �াম/মহ�াঃভগবতীতলা,�পা�/ডাকঘরঃ ফেত�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৩৪  

৫৭৫ �মাঃ জািহদ �হােসন আঃ গিন হাওয়া �বগম �াম/মহ�াঃভগবতীতলা,�পা�/ডাকঘরঃ ফেত�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৩৫  

৫৭৬ �মাঃ এনার আলী হিববার �মা�া �রেবকা �বগম �াম/মহ�াঃভগবতীতলা,�পা�/ডাকঘরঃ ফেত�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৩৬  

৫৭৭ সিমর সরকার হিরপদ সরকার �ধা রানী সরকার �াম/মহ�াঃরায়মািনক,�পা�/ডাকঘরঃ ক�য়া 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৩৭  

৫৭৮ �মাঃ িশ�ল �হােসন কওছার আলী িফেরাজা �বগম �াম/মহ�াঃভগবতীতলা,�পা�/ডাকঘরঃ ফেত�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৩৮  

৫৭৯ �মাঃ এরশাদ আলী হািববার �মা�া রােবয়া �বগম �াম/মহ�াঃভগবতীতলা,�পা�/ডাকঘরঃ ফেত�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৩৯  

৫৮০ �মাঃ বােয়িজদ  হা�ন িবলিকস �াম/মহ�াঃভগবতীতলা,�পা�/ডাকঘরঃ ফেত�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৪০  

৫৮১ �মাঃ কামাল �হােসন আিজবার �রেবকা �বগম �াম/মহ�াঃনের��র,�পা�/ডাকঘরঃ নের��র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৪১  

৫৮২ �মাঃ জামান �হােসন ইউ�ফ আলী রািহলা �বগম �াম/মহ�াঃভগবতীতলা,�পা�/ডাকঘরঃ ফেত�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৪২  

৫৮৩ �মাঃ সােহব আলী �মানেছর আলী পারভীনা �বগম �াম/মহ�াঃভগবতীতলা,�পা�/ডাকঘরঃ ফেত�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৪৩  

৫৮৪ �মাঃ রা� আহে�দ �তাতা িময়া িশিরনা �বগম �াম/মহ�াঃভগবতীতলা,�পা�/ডাকঘরঃ ফেত�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৪৪  

585  �মাঃ ইকরাম �হােসন আঃ খােলক আকিলমা �বগম �াম/মহ�াঃভগবতীতলা,�পা�/ডাকঘরঃ ফেত�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৪৫  

৫৮৬ �মাঃ ইিলয়াজ �হােসন আলী ব� ছ�রনেনছা �াম/মহ�াঃভগবতীতলা,�পা�/ডাকঘরঃ ফেত�র ২৫১৮৪৬  



উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 
৫৮৭ �মাঃ বদ��ামান আঃ  বািরক রিহমা �বগম �াম/মহ�াঃভগবতীতলা,�পা�/ডাকঘরঃ ফেত�র 

উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 
২৫১৮৪৭  

৫৮৮ আদরী খা�ন িপতাঃ ওয়ােজদ আলী রািশদা �বগম �াম/মহ�াঃভগবতীতলা,�পা�/ডাকঘরঃ ফেত�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৪৮  

589  কািদজা খা�ন িপতাঃ সফর আলী সািবরা �বগম �াম/মহ�াঃভগবতীতলা,�পা�/ডাকঘরঃ ফেত�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৪৯  

৫৯০ আইিরন �লতানা িপতাঃ আশরাফ আলী পা�ল �বগম �াম/মহ�াঃভগবতীতলা,�পা�/ডাকঘরঃ ফেত�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৫০  

৫৯১ িরমা খা�ন িপতাঃ ফরহাদ �শখ তহিমনা �বগম �াম/মহ�াঃভগবতীতলা,�পা�/ডাকঘরঃ ফেত�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৫১  

৫৯২ মিনরা খা�ন িপতাঃ �র �মাহা�দ রিহমা �বগম �াম/মহ�াঃভগবতীতলা,�পা�/ডাকঘরঃ ফেত�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৫২  

593 
  

আদরী খা�ন িপতাঃ আঃ খােলক আকিলমা �বগম �াম/মহ�াঃভগবতীতলা,�পা�/ডাকঘরঃ ফেত�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৫৩  

৫৯৪ �মা খা�ন িপতাঃ  কিবর �হােসন ম�রা �বগম �াম/মহ�াঃভগবতীতলা,�পা�/ডাকঘরঃ ফেত�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৫৪  

৫৯৫ �না খা�ন িপতাঃ ফজ�র রহমান রিহমা �বগম �াম/মহ�াঃভগবতীতলা,�পা�/ডাকঘরঃ ফেত�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৫৫  

৫৯৬ মাহ�জা খা�ন িপতাঃ আশকার �মা�া মেনায়ারা �বগম �াম/মহ�াঃভগবতীতলা,�পা�/ডাকঘরঃ ফেত�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৫৬  

597  নািগ �স খা�ন িপতাঃ আঃ আিজজ �রেহনা �বগম �াম/মহ�াঃভগবতীতলা,�পা�/ডাকঘরঃ ফেত�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৫৭  

৫৯৮ িদি� �বগম �ামীঃ কাজল  শিরফ রিহমা �বগম �াম/মহ�াঃভগবতীতলা,�পা�/ডাকঘরঃ ফেত�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৫৮  

৫৯৯ িরনা খা�ন �ামীঃ  রিবউল  ইসলাম কিরমনেনছা �াম/মহ�াঃভগবতীতলা,�পা�/ডাকঘরঃ ফেত�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৫৯  



৬০০ �রকেসানা খা�ন িপতাঃ ইশারত আলী িলিপ খা�ন �াম/মহ�াঃভগবতীতলা,�পা�/ডাকঘরঃ ফেত�র 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৬০  

৬০১ �িশ �দা খা�ন �মাঃ  িসরাজ �মা�া আেনায়ারা �বগম �াম/মহ�াঃনািজরশংকর�র,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৬১  

৬০২ শারিমন  আ�ার িপতাঃ �মাঃ আিমর 
হামজা 

নাজমা �বগম �াম/মহ�াঃনািজরশংকর�র 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর। 

২৫১৮৬২  

৬০৩ �জসিমন আ�ার িপতাঃ বজ�র রহমান মেনায়ারা �াম/মহ�াঃএেড়�া বাজার 
�পা�/ডাকঘরঃ এেড়�া বাজার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৬৩  

৬০৪ কাকিল খা�ন িপতাঃ �মাঃ সােদক 
আলী 

আেনায়ারা �বগম �াম/মহ�াঃমিনরাম�র 
�পা�/ডাকঘরঃ মিনরাম�র উপেজলাঃ মিনরাম�র 
�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৬৪  

৬০৫ �মাহা�দ মিহ�ল 
ইসলাম 

�মাঃ ��র আলী �সিলনা �বগম �াম/মহ�াঃনািজরশংকর�র 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৬৫  

৬০৬ �মাঃ ওিহ�ল ইসলাম �মাঃ ��র আলী �সিলনা �বগম �াম/মহ�াঃনািজরশংকর�র 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর 
�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৬৬  

৬০৭ আতিকয়া আন�ম �তঃ আিন�র রহমান মাহ�দা রহমান �াম/মহ�াঃকািজপাড়া কাঠালতলা 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৬৭  

৬০৮ িনশাত �লতানা আশা িপতাঃ �মাঃ ��ল 
ইসলাম 

হীরা ইসলাম �াম/মহ�াঃকািজপাড়া আমতলা 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৬৮  

৬০৯ কাকিল �বগম িপতাঃ কােদর �াপাির �তঃ �ন �নহার �াম/মহ�াঃনািজরশংকর�র 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৬৯  



৬১০ লাভলী �বগম িপতাঃ আিতয়ার 
তা�কদার 

লাইিল �বগম �াম/মহ�াঃসােদক দােরাগারেমাড় 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৭০  

৬১১ মাক�দা খা�ন �ামীঃ সাই��ামান 
�খাকন 

�জােবদা �বগম �াম/মহ�াঃ �বজপাড়া তালতলােমাড় 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার 
 
 

২৫১৮৭১  

৬১২ �মা পারভীন িপতাঃ �তঃ আ�ল 
ওয়া�দ 

�রজাহান �বগম �াম/মহ�াঃবািহর�াম 
�পা�/ডাকঘরঃ বািহর�াম 
উপেজলাঃনড়াইল,�জলাঃনড়াইল। 

২৫১৮৭২  

৬১৩ �মাছাঃ চ�দ �লতানা �ামীঃ �মাঃ �গালাম 
�মা�ফা 

�জােবদা �বগম �াম/মহ�াঃ �বজপাড়া িপয়ারী �মাহন �রাড 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৭৩  

৬১৪ �জসিমন আরা লাকী �ামীঃ �মাঃ আ�র 
রহমান 

হািফজা �বগম �াম/মহ�াঃ �ব �বারাি�পাড়া 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৭৪  

৬১৫ িবউ� রানী �ামীঃ �মন �মার 
ম�মদার 

মায়া িব�াস �াম/মহ�াঃ �বজপাড়া �িব ি�িনক �মাড়, 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৭৫  

৬১৬ হািস �দউিড় �তঃ �গাপাল  �দউিড় �তঃ স�ষী রানী 
�দউিড় 

�াম/মহ�াঃনািজরশংকর�র 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৭৬  

৬১৭ �সিলনা আ�ার �ামীঃেমাঃ জিহ�ল 
ইসলাম সা� 

�সয়দা রায়হানা 
�বগম 

�াম/মহ�াঃ �বজপাড়া �িব ি�িনক �মাড়, 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৭৭  

৬১৮ �মাছাঃ সােজদা খা�ন �ামীঃ �মাঃ িফেরাজ �মাছাঃ িফেরাজা �াম/মহ�াঃ খড়িক সািক�ট হাউজপাড়া ২৫১৮৭৮  



আহেমদ �বগম �পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

৬১৯ �মাঃ �মন পারেভজ �মাঃ শাহাজাহান গাজী �মাছাঃ ছালমা �বগম �াম/মহ�াঃ খড়িক সািক�ট হাউজপাড়া 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৭৯  

৬২০ �রাইয়া খা�ন ��মা িপতাঃ �মাঃ সামাদ 
�মা�া 

�সিলনা �বগম �াম/মহ�াঃসােদক দােরাগারেমাড় 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর 
�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৮০  

৬২১ িশউিল �বগম �ামীঃ �মাঃ িপ� �চৗ�রী �জাহরা �বগম �াম/মহ�াঃ �বজপাড়া �িব ি�িনক �মাড়, 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৮১  

৬২২ �মাছাঃ জিরনা খা�ন �ামীঃ �মাঃ জিহ�ল 
ইসলাম �সিলম 

জাহানারা �বগম �াম/মহ�াঃ �বজপাড়া �িব ি�িনক �মাড়, 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৮২  

৬২৩ �মাছাঃ সােহরা �হােসন 
িদবা 

িপতাঃ �সয়দ আহেমদ আেমনা �বগম �াম/মহ�াঃ �বজপাড়া তালতলা �মাড়, 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৮৩  

৬২৪ িপংিক খা�ন িপতাঃ  �মাঃ আেয়ব 
আলী 

�মাছাঃ �ফরেদৗসী 
�বগম 

�াম/মহ�াঃনািজরশংকর�র 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৮৪  

৬২৫ �মাছাঃ শাহানাজ �বগম �ামীঃ �মাঃ বাবর আলী �হনা �বগম �াম/মহ�াঃ �বজপাড়া ,িপয়ারী  �মাহন �রাড 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৮৫  

৬২৬ �সয়দা জা�া�ল 
�ফরেদৗস 

�ামীঃ মিতয়ার রহমান �সয়দা রায়হানা 
�বগম 

�াম/মহ�াঃ �বজপাড়া �িব ি�িনক �মাড়, 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৮৬  

৬২৭ ফােতমা �বগম �ামীঃ �মাঃ মেনায়ারা �বগম �াম/মহ�াঃ �রাতন কসবা কাজী পাড়া ২৫১৮৮৭  



�রাক��ামান �পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

৬২৮ সাবিরনা ইয়াসিমন িমম �ামীঃ �মাঃ িমজা�র 
রহমান 

আকিলমা পারভীন �াম/মহ�াঃেবজপাড়া নািজরশংকর�র 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৮৮  

৬২৯ �মাছাঃ �জসিমন আ�ার �ামীঃ �মাঃ জািকর 
�হােসন 

মীনারা �বগম �াম/মহ�াঃচ�চড়া িপিডিব এর সামেন 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর 
�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৮৯  

৬৩০ শাহানা পারভীন িপতাঃ��ার মি�ক ফােতমা �বগম �াম/মহ�াঃ �বজপাড়া তালতলােমাড় 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৯০  

৬৩১ �মাছাঃ �িম িপতাঃ �মাঃ বা�ল �শখ শাহানাজ �বগম �াম/মহ�াঃ কাজী পাড়া �রাতন কসবা  
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৯১  

৬৩২ মিনরা �বগম �ামীঃ আিন��ামান রিহমা �বগম �াম/মহ�াঃ কাজী পাড়া আমতলা �মাড় 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৯২  

৬৩৩ �মাছাঃ িলিপয়া খা�ন �ামীঃ মীর আ�স 
সালাম 

�মাছাঃ �রহানা �বগম �াম/মহ�াঃ শংকর�র �রগী ফাম � �গট 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৯৩  

৬৩৪ �মাইয়া খানম িপতাঃ ইসহাক ল�র �মাছাঃ পা�ল �বগম �াম/মহ�াঃসােদক দােরাগারেমাড় 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৯৪  

৬৩৫ ি�য়াংকা রায় হিরপদ রায় আরিত রায় �াম/মহ�াঃ �বজপাড়া �মইন  
�রাড,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৯৫  

৬৩৬ �মাছাঃ �সফালী �বগম িপতাঃ �মাঃ আ�য়াল �মাছাঃ �রােকয়া �াম/মহ�াঃ �বজপাড়া �মইন  ২৫১৮৯৬  



�বগম �রাড,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

৬৩৭ আ�ারী খানম �তঃ �খারেশদ আলম আসমা �বগম �াম/মহ�াঃ �বজপাড়া িবেক  
�রাড,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৯৭  

৬৩৮ সাথী দাস �ামীঃ �কেদব দাস �রবা দাস �াম/মহ�াঃ নীলগ� 
তাতীপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃযেশার,উপেজলাঃযেশারস
দর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৯৮  

৬৩৯ �া� �মার রায় রবী�নাথ রায় �জাসনা রাণী রায় �াম/মহ�াঃ ভা�িড়য়া মনশাতলা,চাচড়া 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৮৯৯  

৬৪০ �কা� দাস �গাপীনাথ দাস সািব�ী দাস �াম/মহ�াঃ নীলগ� তাতীপাড়া 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর 
�জলাঃযেশার। 

২৫১৯০০  

৬৪১ �মাঃ ইসমাইল �হােসন �মাঃ ইসরাইল �হােসন �রাকসানা  �বগম �াম/মহ�াঃ�ব �বারাি� ( মাঠ পাড়া ) 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯০১  

৬৪২ �মাঃ শামীম আহে�দ �মাঃআনছার আলী �মাছাঃ আেমনা 
�বগম 

�াম/মহ�াঃ�ব �বারাি� ( মাঠ পাড়া ) 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯০২  

৬৪৩ �মাঃ �পন �হােসন �মাঃ সাই�ল ইসলাম �মাছাঃ পারভীনা 
�বগম 

�াম/মহ�াঃ�ব �বারাি� ( মাঠ পাড়া ) 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯০৩  

৬৪৪ �মাঃ জিলল �হােসন �মাঃ ইসরাইল �হােসন �মাছাঃ �রে�ানা 
�বগম 

�াম/মহ�াঃ�ব �বারাি� ( মাঠ পাড়া ) 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯০৪  

৬৪৫ �মাঃ �মাবারক �সাইন �মাঃ কিহ�র �শখ �মাছাঃ �হাসেন আরা �াম/মহ�াঃ�ব �বারাি� ( মাঠ পাড়া ) ২৫১৯০৫  



�বগম �পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

৬৪৬ �মাঃ ইমরান �হােসন �মাঃ ইউ�ফ আলী �মাছাঃ নািসমা 
খা�ন 

�াম/মহ�াঃ�ব �বারাি� ( মাঠ পাড়া ) 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯০৬  

৬৪৭ ��ান আলী �মাঃ শাহাজান িব�াস �মাছাঃ মেনায়ারা 
�বগম 

�াম/মহ�াঃ�ব �বারাি� ( মাঠ পাড়া ) 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯০৭  

৬৪৮ �সাহাগী �ামীঃ আজগার �হােসন আ��য়ারা �াম/মহ�াঃ�ব �বারাি� ( মাঠ পাড়া ) 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯০৮  

৬৪৯ �মাঃ রিবউল ইসলাম রিহম িব�াস �মাছাঃ নািসমা 
�বগম 

�াম/মহ�াঃ�ব �বারাি� ( মাঠ পাড়া ) 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯০৯  

৬৫০ �মাছাঃ সােজদা �বগম �ামীঃ �মাঃ আিজবার 
রহমান 

�মাছাঃ জােমনা 
�বগম 

�াম/মহ�াঃ�ব �বারাি� ( মাঠ পাড়া ) 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯১০  

৬৫১ আ�য়ারা �বগম �ামীঃ আ�ল বাশার 
(�লাল) 

�তঃ আরিজনা 
�বগম 

�াম/মহ�াঃ�ব �বারাি� ( মাঠ পাড়া ) 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯১১  

৬৫২ �মাঃ খিল�র রহমান �মাঃ ইসরাইল �হােসন �রকেসানা �বগম �াম/মহ�াঃ�ব �বারাি� ( মাঠ পাড়া ) 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯১২  

৬৫৩ �মাছাঃ তাছিলমা খা�ন িপতাঃ হা�ন  আর রশীদ �মাছাঃ �রােকয়া 
�বগম 

�াম/মহ�াঃ�ব �বারাি� ( মাঠ পাড়া ) 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯১৩  

৬৫৪ �মাঃ মাহা��ল হাসান �মাঃ ইি�স আলী �মাছাঃ সালমা �বগম �াম/মহ�াঃ�ব �বারাি� ( মাঠ পাড়া ) ২৫১৯১৪  



�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

৬৫৫ �মাছাঃ �সিলনা �বগম �ামীঃ  �মাঃ হাসান আলী �মাছাঃ ছিকনা �বগম �াম/মহ�াঃ�ব �বারাি� ( মাঠ পাড়া ) 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯১৫  

৬৫৬ �মাঃ আলমগীর �হােসন �মাঃ আনছার আলী �মাছাঃ আেমনা 
�বগম 

�াম/মহ�াঃ�ব �বারাি� ( মাঠ পাড়া ) 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯১৬  

৬৫৭ �রশমা আ�ার িম� �ামীঃ সাই�ল ইসলাম 
�েবল 

আ�য়ারা �বগম �াম/মহ�াঃ�ব �বারাি� ( মাঠ পাড়া ) 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯১৭  

৬৫৮ �মাছাঃ খািদজা খা�ন িপতাঃ �মাঃ ইউ�ফ 
আলী 

�মাছাঃ  নািসমা 
�বগম 

�াম/মহ�াঃ�ব �বারাি� ( মাঠ পাড়া ) 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯১৮  

৬৫৯ �মাছাঃ সীমা খা�ন �ামীঃ  �মাঃ মিন�ল 
ইসলাম 

�মাছাঃ মাহা�দা 
�বগম 

�াম/মহ�াঃ�ব �বারাি� ( মাঠ পাড়া ) 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর 
�জলাঃযেশার। 

২৫১৯১৯  

৬৬০ �মাছাঃ কনা �বগম �ামীঃ �মাঃ শওকত 
�হােসন িব�াস 

�মাছাঃ অেলদা 
�বগম 

�াম/মহ�াঃ�ব �বারাি� ( মাঠ পাড়া ) 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯২০  

৬৬১ �মাছাঃ আছমাউল 
হাসনা 

�ামীঃ �মাঃ বা�ল 
�হােসন 

আ�য়ারা �বগম �াম/মহ�াঃ�ব �বারাি� ( মাঠ পাড়া ) 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯২১  

৬৬২ �মাছাঃ িবিব হাওয়া �ামীঃ �মাঃ গিন িব�াস �মাছাঃ আেলয়া 
�বগম 

�াম/মহ�াঃ�ব �বারাি� ( মাঠ পাড়া ) 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯২২  

৬৬৩ �বগম আরা �ামীঃ �লিময়া িব�াস মিরয়াম িবিব �াম/মহ�াঃ�ব �বারাি� ( মাঠ পাড়া ) ২৫১৯২৩  



�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

৬৬৪ �মাছাঃ মা�রা আ�ার 
মীম 

িপতাঃ �মাঃ গিন িব�াস �মাছাঃ  হাওয়া 
�বগম 

�াম/মহ�াঃ�ব �বারাি� ( মাঠ পাড়া ) 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯২৪  

৬৬৫ �মাছাঃ শানিজদা 
�লতানা উিম � 

িপতাঃ �মাঃ শামীম 
�চৗ�রী 

খািদজা আ�ার �াম/মহ�াঃ�ব �বারাি� ( মাঠ পাড়া ) 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯২৫  

৬৬৬ �মাছাঃ �িন �চৗধরী �ামীঃ  �মাঃ শামীম 
�চৗধরী 

�মাছাঃ জােমলা 
�বগম 

�াম/মহ�াঃ�ব �বারাি� ( মাঠ পাড়া ) 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯২৬  

৬৬৭ �মাছাঃ খািদজা আ�ার 
�াবনী 

িপতাঃ �মাঃ গিন িব�াস �মাছাঃ হাওয়া �বগম �াম/মহ�াঃ�ব �বারাি� ( মাঠ পাড়া ) 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯২৭  

৬৬৮ �মাছাঃ তািনয়া আ�ার �ামীঃ �মাঃ �দেলায়ার 
�হােসন 

�মাছঃ আেনায়ারা 
খা�ন 

�াম/মহ�াঃ�ব �বারাি� ( মাঠ পাড়া ) 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯২৮  

৬৬৯ �মাছাঃ ফারহানা 
ইয়াসমীন 

িপতাঃ কওছার �মা�া �তঃ হািসনা �বগম �াম/মহ�াঃ�ব �বারাি� ( মাঠ পাড়া ) 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯২৯  

৬৭০ িশলা খা�ন �ামীঃ আিম�র ইসলাম �রাইয়া �াম/মহ�াঃ�ব �বারাি� ( মাঠ পাড়া ) 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯৩০  

৬৭১ �মাছাঃ পা�ল খা�ন িপতাঃ �মাঃ আঃ মা�ান �মাছাঃ আ�য়ারা �াম/মহ�াঃ�ব �বারাি� (মাঠ পাড়া),�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯৩১  

৬৭২ প�া রানী িব�াস �ামীঃ িব�ব �মার 
িব�াস 

অিনতা রানী িব�াস �াম/মহ�াঃ�ব �বারাি� ( মাঠ পাড়া),�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯৩২  



৬৭৩ তহিমনা �বগম �ামীঃ �মাঃ আিরফ 
�হােসন 

�িফয়া �বগম �াম/মহ�াঃ�ব �বারাি� ( মাঠ পাড়া ) 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর 
�জলাঃযেশার। 

২৫১৯৩৩  

৬৭৪ �িফয়া �বগম িপতাঃ �মাঃ �করামত 
আলী িব�াস 

�রাইয়া �বগম �াম/মহ�াঃ�ব �বারাি� ( মাঠ পাড়া ) 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর 
�জলাঃযেশার। 

২৫১৯৩৪  

৬৭৫ সািবনা ইয়াসমীন �ামীঃ আশরা�ল 
ইসলাম 

ছ�রন �নছা �াম/মহ�াঃ�ব �বারাি� ( মাঠ পাড়া ) 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর 
�জলাঃযেশার। 

২৫১৯৩৫  

৬৭৬ �মাঃ ইয়ািছন আলী �মাঃ ইউ�ফ আলী �মাছাঃ নািছমা 
খা�ন 

�াম/মহ�াঃ�ব �বারাি� ( মাঠ পাড়া ) 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর 
�জলাঃযেশার। 

২৫১৯৩৬  

৬৭৭ �মাছাঃ �রাকসানা �বগম �ামীঃ �মাঃ ইসরাইল 
�হােসন 

�তঃ শািহদা �বগম �াম/মহ�াঃ�ব �বারাি� ( মাঠ পাড়া ) 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর 
�জলাঃযেশার। 

২৫১৯৩৭  

৬৭৮ �মাঃ শাহাদাৎ �হােসন �মাঃ জাহান আলী �মাছাঃ �রজাহান 
�বগম 

�াম/মহ�াঃ�ব �বারাি� ( মাঠ পাড়া ) 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর 
�জলাঃযেশার। 

২৫১৯৩৮  

৬৭৯ আিশক �মাঃ সালাম িলিল  �বগম �াম/মহ�াঃ�ব �বারাি� ( মাঠ পাড়া ) 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর 
�জলাঃযেশার। 

২৫১৯৩৯  

৬৮০ এস,এম ,�ভ মীর আ�ল ও�দ �কািহ�র �বগম �াম/মহ�াঃ�ব �বারাি� ( মাঠ পাড়া ) 
�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃযেশারসদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯৪০  

৬৮১ নাছিরন নাহার িপতাঃ �মাঃ মিশয়ার 
রহমান 

সিখেসানা �াম/মহ�াঃ মিহষা�ষ 
�পা�/ডাকঘরঃ বা��া,উপেজলাঃ 
শাশ �া,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯৪১  



৬৮২ রােবয়া খা�ন িপতাঃ ইমান আলী জািহদা �াম/মহ�াঃ উলশী 
�পা�/ডাকঘরঃ বা��া,উপেজলাঃ 
শাশ �া,�জলাঃযেশার 

২৫১৯৪২  

৬৮৩ তািনয়া তাসিমন িপতাঃ �মাঃ জাহাঈীর 
আলম 

�িফয়া �বগম �াম/মহ�াঃ গংগধর�র 
�পা�/ডাকঘরঃ বা��া,উপেজলাঃ 
শাশ �া,�জলাঃযেশার 

২৫১৯৪৩  

৬৮৪ নাঈম �হােসন িবলােয়ত �হােসন �রেবকা �বগম �াম/মহ�াঃ িশ�িলয়া,�পা�/ডাকঘরঃ িঝকরগাছা 
উপেজলাঃ িঝকরগাছা,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯৪৪  

৬৮৫ খািদজা খা�ন িপতাঃ �মাঃ ইনসাফ 
আলী 

�িফয়া খা�ন �াম/মহ�াঃ গদখািল,�পা�/ডাকঘরঃ িঝকরগাছা 
উপেজলাঃ িঝকরগাছা,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯৪৫  

৬৮৬ �মাছাঃ খােলদা খা�ন িপতাঃ ইি�স আলী ফােতমা খা�ন �াম/মহ�াঃ গদখািল,�পা�/ডাকঘরঃ িঝকরগাছা 
উপেজলাঃ িঝকরগাছা,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯৪৬  

৬৮৭ িশখা খা�ন িপতাঃ িসরা�ল ইসলাম �মােমনা খা�ন �াম/মহ�াঃ ঢা�িরয়া বাজার,�পা�/ডাকঘরঃ 
ঢা�িরয়া,উপেজলাঃ মিনরাম�র,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯৪৭  

৬৮৮ রওশন আরা িপতাঃ রহমান গাজী �রজাহান �বগম �াম/মহ�াঃ চ�চড়া,�পা�/ডাকঘরঃ চ�চড়া 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯৪৮  

৬৮৯ রােবয়া �বগম িপতাঃ �সােহল �হােসন �খােদজা �বগম �াম/মহ�াঃ খড়িক,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯৪৯  

৬৯০ মিরয়ম খা�ন �ামীঃ আ� তােলব 
�মাড়ল 

�রােকয়া �বগম �াম/মহ�াঃ মহােদব�র,�পা�/ডাকঘরঃ মিনরাম�র 
উপেজলাঃ মিনরাম�র,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯৫০  

৬৯১ র�া খা�ন িপতাঃ মগেরজ আলী তারা বা� �াম/মহ�াঃ কািদরডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃখাল�লা 
উপেজলাঃ কািলগ�,�জলাঃিঝনাইদহ। 

২৫১৯৫১  

৬৯২ ফারহানা ইয়াসিমন িপতাঃ খিল�র রহমান হািমদা �বগম �াম/মহ�াঃ আজম�র,�পা�/ডাকঘরঃ িঝকরগাছা 
উপেজলাঃ িঝকরগাছা,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯৫২  

৬৯৩ �রািজনা খা�ন িপতাঃ ��ল আলম বাহারন �নছা �াম/মহ�াঃ সাগরদ�কা�ডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ 
�কশব�র,উপেজলাঃ �কশব�র,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯৫৩  

৬৯৪ �বায়দা িপতাঃ জািকর �হােসন �রেবকা �াম/মহ�াঃনওদা�াম,�পা�/ডাকঘরঃ ২৫১৯৫৪  



�য়াতলা,উপেজলাঃ মেহশ�র,�জলাঃিঝনাইদহ। 
৬৯৫ �মাইয়া আলম িপতাঃ �মাঃআ�ল 

জিলল 
নাসিরন �লতানা �াম/মহ�াঃ খড়িক,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 

উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 
২৫১৯৫৫  

৬৯৬ ত�য় ইয়াসিমন তমা িপতাঃ �গালাম �মা�ফা �সিলনা �বগম �াম/মহ�াঃ খড়িক,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯৫৬  

৬৯৭ �মাছাঃ �সিলনা �বগম িপতাঃ �গালাম �মা�ফা �রজাহান �বগম �াম/মহ�াঃ খড়িক,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯৫৭  

৬৯৮ শাহানা �বগম িপতাঃ মা�ম পারেভজ 
রাজা 

আসমা �বগম �াম/মহ�াঃ খড়িক,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯৫৮  

৬৯৯ ফারজানা আলম িপতাঃ আ�ল জিলল নাসিরন �লতানা �াম/মহ�াঃ খড়িক,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯৫৯  

৭০০ লাকী �বগম িপতাঃ �মাঃ ইউ�ফ �িফয়া �বগম �াম/মহ�াঃ খড়িক,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার, 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯৬০  

৭০১ �মাছাঃ তানিজলা িপতাঃ �মাঃ আিরফ 
�হােসন 

�মাছাঃ আিছয়া �াম/মহ�াঃ খড়িক,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯৬১  

৭০২ সানিজদা পারভীন   িপতাঃ রােসল  �চৗ�রী মমতাজ �বগম �াম/মহ�াঃ �রাতন কসবা,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯৬২  

৭০৩ �িবয়া আ�ার িপতাঃ �মাঃ ��ল আিমন �রখা �বগম �াম/মহ�াঃ �না�ড়,�পা�/ডাকঘরঃ িঝকরগাছা 
উপেজলাঃ িঝকরগাছা,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯৬৩  

৭০৪ �মাছাঃ �বন �া ইসলাম িপতাঃ সিহ�ল ইসলাম �শফািল আ�ার �াম/মহ�াঃ �শনা,�পা�/ডাকঘরঃ �শরখালা 
উপেজলাঃ �কাটচ�দ�র,�জলাঃিঝনাইদহ। 

২৫১৯৬৪  

৭০৫ আয়শা ইয়াসিমন িপতাঃ বােকর আলী শরীফা �বগম �াম/মহ�াঃ বারবাজার,�পা�/ডাকঘরঃ বারবাজার 
উপেজলাঃ কািলগ�,�জলাঃিঝনাইদহ। 

২৫১৯৬৫  

৭০৬ জািহ�ল ইসলাম হািমদ গাজী সােলহা �বগম �াম/মহ�াঃ খড়িক,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯৬৬  

৭০৭ উে� হানী জাহাঈীর িপতাঃ জাহাঈীর কােদর মা�মা জাহাঈীর �াম/মহ�াঃ �ঘাপ �জল �রাড,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯৬৭  



৭০৮ িরতা �বগম িপতাঃ  মা�দ রানা জিন রািশদা �বগম �াম/মহ�াঃ খড়িক,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯৬৮  

৭০৯ িরমা খা�ন িপতাঃ হযরত আলী আ�রা �বগম �াম/মহ�াঃ উলাসী,�পা�/ডাকঘরঃ উলাসী 
উপেজলাঃ শাশ �া,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯৬৯  

৭১০ শামীমা নাসিরন িপতাঃ আ�ল মিজদ িফেরাজা খা�ন �াম/মহ�াঃ �খাদাপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ মিনরাম�র 
উপেজলাঃ মিনরাম�র,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯৭০  

৭১১ �ই� ম�ল িপতাঃ �গালক ম�ল লিলতা ম�ল �াম/মহ�াঃ �খাদাপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ মিনরাম�র 
উপেজলাঃ মিনরাম�র,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯৭১  

৭১২ �সািনয়া খা�ন িপতাঃ শিহ�ল ইসলাম রািজয়া �বগম �াম/মহ�াঃ র�নাথ�র,�পা�/ডাকঘরঃ যাদব�র 
উপেজলাঃ িঝকরগাছা,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯৭২  

৭১৩ জাহানারা িপতাঃ চ�দ আলী �রািজনা খা�ন �াম/মহ�াঃ িবশখালী,�পা�/ডাকঘরঃ হিরনা�� 
উপেজলাঃ হিরনা��,�জলাঃিঝনাইদহ। 

২৫১৯৭৩  

৭১৪ িমেসস শাহািরয়া 
িসি�কা প�বী 

�ামীঃ �মাঃ হাসান 
মাহা�দ 

�লজান �বগম �াম/মহ�াঃ খড়িক,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯৭৪  

৭১৫ �সািনয়া খা�ন �ামীঃ �তাফাে�ল 
�হােসন 

জােমনা �বগম �াম/মহ�াঃ �গ �া�র,�পা�/ডাকঘরঃ কািলগ� 
উপেজলাঃ কািলগ�,�জলাঃিঝনাইদহ। 

২৫১৯৭৫  

৭১৬ সালমা নাসিরন �ামীঃ ওয়ািহ�র রহমান হািলমা খা�ন �াম/মহ�াঃ ৪/এ �ঘাপ �স�াল �রাড িক��ণ 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর, 
�জলাঃযেশার। 

২৫১৯৭৬  

৭১৭ িশমা �লতানা িপতাঃ আকবর আলী সাি� �লতানা �াম/মহ�াঃ উপশহর,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯৭৭  

৭১৮ শারিমন জাহাঈীর  িপতাঃ িরজভী জাহাঈীর 
িকবিরয়া 

িলিল �বগম �াম/মহ�াঃ উপশহর,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯৭৮  

৭১৯ ইমনা �সিলম িপতাঃ মাহা��ল �সিলম কিহ�র �বগম �াম/মহ�াঃ উপশহর,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯৭৯  

৭২০ �জসিমন আ�ার িপতাঃ হা�ন আহ�দ 
পাশা 

জাহানারা �বগম �াম/মহ�াঃ উপশহর,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯৮০  



৭২১ শাহানাজ �বগম িপতাঃ সিল��াহ হাছনা �বগম �াম/মহ�াঃ �ঘাপ �স�াল �রাড ,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯৮১  

৭২২ ফারহানা �জিরন িপতাঃ�তঃ ইয়ািসন আজগারী �বগম �াম/মহ�াঃ �ঘাপ �স�াল �রাড,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯৮২  

৭২৩ নওরীন িনশাত িপতাঃ �গালাম 
�মাসাি�র 

আফেরাজা খানম �াম/মহ�াঃ �ঘাপ �স�াল �রাড,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯৮৩  

৭২৪ তাসিনম তায়া�ম 
জািরন 

িপতাঃ এস,এম 
মাহউি�ন িজলানী 

নারিগস পারভীন �াম/মহ�াঃ �ঘাপ নওয়াপাড়া 
�রাড,�পা�/ডাকঘরঃযেশার,উপেজলাঃ যেশার 
সদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯৮৪  

৭২৫ িমতালী দ� �ামীঃ অ� দ� �ভ�াদ� �াম/মহ�াঃ �বজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯৮৫  

৭২৬ হ�ািপ রহমান িপতাঃ হািফ�র রহমান আসমা রহমান �াম/মহ�াঃ ৩২৫/১�বজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯৮৬  

৭২৭ �িফয়া ইসলাম �ামীঃ �তঃ সিফ�ল 
ইসলাম 

রােবয়া �বগম �াম/মহ�াঃ �ঘাপ �জল �রাড,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯৮৭  

৭২৮ আয়শা নাজিনন �ামীঃ �সয়দ �মাশােরফ 
�হােসন 

�রােকয়া হালদার �াম/মহ�াঃ �বজপাড়া ,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯৮8  

৭২৯ �র�না পারভীন �ামীঃ ওয়ািহ�র রহমা ন আেনায়ারা �বগম �াম/মহ�াঃ �ঘাপ নওয়াপাড়া �রাড,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯৮৯  

৭৩০ সালমা �জসিমন �ামীঃ এেক,এম 
কাম��ামান 

�জাহরা খা�ন �াম/মহ�াঃ �বজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯৯০  

৭৩১ রিহমা খা�ন �ামীঃ হািব�র রহমান �বগম �রােকয়া �াম/মহ�াঃ �ঘাপ নওয়াপাড়া �রাড,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার.উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯৯১  

৭৩২ শািহ�র আ�ার �ামীঃ রিকব উদেদালা মিজ�না  �বগম �াম/মহ�াঃ �ঘাপ নওয়াপাড়া �রাড,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯৯২  

৭৩৩ শাহানা পারভীন িশউলী �ামীঃ এম এ হািলম র� রােবয়া খা�ন �াম/মহ�াঃ �ঘাপ নওয়াপাড়া �রাড,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯৯৩  



৭৩৪ কাজী িনশাত ফারহা 
�লাপা 

িপতাঃ কাজী মা�ফউল 
ইসলাম 

কাজীেহাসেনয়ারা 
�বগম 

�াম/মহ�াঃ �ঘাপ নওয়াপাড়া �রাড,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯৯৪  

৭৩৫ নািছমা �লতানা �ামীঃ রিশদ তপন �জাসনা �বগম �াম/মহ�াঃ �ঘাপ নওয়াপাড়া �রাড ,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৫১৯৯৫  

৭৩৬ নাসিরন আ�ার �ামীঃ নািসর উি�ন হািল�ে�ছা �াম/মহ�াঃ �ঘাপ নওয়াপাড়া �রাড  
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর, 
�জলাঃযেশার। 

  

৭৩৭ জা�া�ন নাইম নওশীন িপতাঃ আ�ল হািলম র� শাহানা পারভীন �াম/মহ�াঃ �ঘাপ নওয়াপাড়া �রাড  
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর, 
�জলাঃযেশার। 

  

৭৩৮ শাহানাজ পারভীন িপতাঃ শাহাজাহান আলী শারমীন আ�ার �াম/মহ�াঃ �ঘাপ �জল �রাড,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

  

৭৩৯ নারিগস পারভীন �ামীঃ এস,এম 
মিহউি�ন িজলানী 

�তঃ কিহ�র �বগম �াম/মহ�াঃ �ঘাপ নওয়াপাড়া �রাড ,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

  

৭৪০ আসমাউল �সনা �পা �ামীঃ সাই�ল আ�ার 
িসি�ক 

ওিজফা খা�ন �াম/মহ�াঃ উপশহর,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

  

৭৪১ নািগ �স �লতানা �ামীঃআ�ল  কােশম 
�রােকয়া �বগম 

 �াম/মহ�াঃ �ঘাপ �স�াল �রাড  
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর, 
�জলাঃযেশার। 

  

৭৪২ মিনরা পারভীন �ামীঃ আ�ল সােজদ 
মা�জা �বগম 

 �াম/মহ�াঃ �ঘাপ নওয়াপাড়া �রাড  
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর, 
�জলাঃযেশার। 

  

৭৪৩ সালমা ইসলাম �ামীঃ ��ল ইসলাম 
সােলহা �বগম 

 �াম/মহ�াঃ খড়িক সািক�ট হাউজ 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর, 
�জলাঃযেশার। 

  

৭৪৪ সািদকা রহমান অন�া িপতাঃ ওিহ�র রহমান 
সালমা নাসিরন 

 �াম/মহ�াঃ ৪/এ �ঘাপ �স�াল �রাড িক��ণ 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর, 

  



�জলাঃযেশার। 
৭৪৫ কাজী িনশাত িরয়ানা িপতাঃ কাজী মা�ফউল 

ইসলাম 
কাজী �হাসেনয়ারা �বগম 

 �াম/মহ�াঃ ৪/এ �ঘাপ �স�াল �রাড িক��ণ 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর, 
�জলাঃযেশার। 

  

৭৪৬ সােলহা হক িপতাঃ  ওিহ�র রহমান 
আশরা�ন �নছা 

 �াম/মহ�াঃ বারাি�পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

  

৭৪৭ আ�ারী �বগম �ামীঃ �মাঃ �সিলম 
মা�মা খা�ন 

 �াম/মহ�াঃ �িজব সড়ক �রল �রাড 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর, 
�জলাঃযেশার। 

  

৭৪৮ শারিমন আ�ার �ামীঃ �রজাউল ইসলাম িমনা খা�ন �াম/মহ�াঃ �ঘাপ �স�াল �রাড 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর, 
�জলাঃযেশার। 

২৯১৫০৮  

৭৪৯ �রািজনা খা�ন �ামীঃ আেনায়া�ল 
ইসলাম 

�িফয়া �বগম �াম/মহ�াঃ �ঘাপ নওয়াপাড়া �রাড  
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর, 
�জলাঃযেশার। 

২৯১৫০৯  

৭৫০ শাহানাজ রহমান �ামীঃ শাম�র রহমান সাহারা �বগম �াম/মহ�াঃ এইচম,এম,এম �রাড 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর, 
�জলাঃযেশার। 

২৯১৫১০  

৭৫১ িসরা�ম মিনরা িপতাঃ আজেমরী �চৗ�রী মা�জা আ�ার �াম/মহ�াঃ �ঘাপ �স�াল �রাড 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর, 
�জলাঃযেশার। 

২৯১৫১১  

৭৫২ লাবনী আ�ার িপতাঃ রিন �হােসন খািদজা �বগম �াম/মহ�াঃ �ঘাপ �স�াল �রাড 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর, 
�জলাঃযেশার। 

২৯১৫১২  

৭৫৩ ির�া আহ�দ িপতাঃ অ�প আহ�দ �য � �বগম �াম/মহ�াঃ �ঘাপ �স�াল �রাড 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর, 
�জলাঃযেশার। 

২৯১৫১৩  



৭৫৪ শারিমন আ�ার িপতাঃ শাম�র রহমান �সিলনা �বগম �াম/মহ�াঃ �ঘাপ �স�াল �রাড 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর, 
�জলাঃযেশার। 

২৯১৫১৪  

৭৫৫ �বাইনা পারভীন িরনা �ামীঃ সাই�ল আকবর 
িসি�ক 

�রােকয়া খা�ন �াম/মহ�াঃ ন�ন উপশহর 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর, 
�জলাঃযেশার। 

২৯১৫১৫  

৭৫৬ রােবয়া পারভীন (রীনা) �ামীঃ আিজ�ল হক ফািহমা �বগম �াম/মহ�াঃ �রলেগট পি�ম পাড়া 
�পা�/ডাকঘরঃ চ�চড়া,উপেজলাঃ যেশার সদর, 
�জলাঃযেশার। 

২৯১৫১৬  

৭৫৭ সািবহা খা�ন �ামীঃ িরপন �হােসন ফািহমা �বগম �াম/মহ�াঃ �রলেগট পি�ম পাড়া 
�পা�/ডাকঘরঃ চ�চড়া,উপেজলাঃ যেশার সদর, 
�জলাঃযেশার। 

২৯১৫১৭  

৭৫৮ �মাছাঃ �িম �ামীঃ আরব আলী আয়রা �বগম �াম/মহ�াঃ �রলেগট পি�ম পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
চ�চড়া,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৯১৫১৮  

৭৫৯ লািক পারভীন িপতাঃ আ�র রা�াক হািমদা �বগম �াম/মহ�াঃ �রলেগট পি�ম পাড়া 
�পা�/ডাকঘরঃ চ�চড়া,উপেজলাঃ যেশার সদর, 
�জলাঃযেশার। 

২৯১৫১৯  

৭৬০ নািফসা খা�ন িপতাঃ আ�স সামাদ ফািহমা �বগম �াম/মহ�াঃ �রলেগট পি�ম পাড়া 
�পা�/ডাকঘরঃ চ�চড়া,উপেজলাঃ যেশার সদর, 
�জলাঃযেশার। 

২৯১৫২০  

৭৬১ �াবনী আ�ার (িবথী) িপতাঃ জাফর আলী অ�না �বগম �াম/মহ�াঃ �রলেগট পি�ম পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
চ�চড়া,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৯১৫২১  

৭৬২ কাকলী খা�ন িপকাঃ িলয়াকত �হােসন আেনায়ারা �বগম �াম/মহ�াঃ �ম�ম�র,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৯১৫২২  

৭৬৩ �িশ রাণী �ঘাষ িপতাঃ অিখল �মার 
�ঘাষ 

হীরা রাণী �ঘাষ �াম/মহ�াঃ �রলেগট পি�ম পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
চ�চড়া,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৯১৫২৩  

৭৬৪ খািদজা খা�ন িপতাঃ হািফ�র রহমান �ৎ�ে�ছা �াম/মহ�াঃ �রলেগট পি�ম পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ ২৯১৫২৪  



চ�চড়া,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 
৭৬৫ ফিরদা পারভীন িপতাঃ ফজ�ল হক �রেহনা �বগম �াম/মহ�াঃ �রলেগট পি�ম পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 

চ�চড়া,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 
২৯১৫২৫  

৭৬৬ আফসানা িপতাঃ আনসার আলী �মেহ�ে�সা �াম/মহ�াঃ �রলেগট পি�ম পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
চ�চড়া,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৯১৫২৬  

৭৬৭ িফেরাজা পারভীন িপতাঃ ফজ�ল হক �রেহনা  �বগম �াম/মহ�াঃ �রলেগট পি�ম পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
চ�চড়া,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৯১৫২৭  

৭৬৮ �মহনাজ খা�ন িপতাঃ �গালাম �মা�ফা িরনা �বগম �াম/মহ�াঃ �রলেগট পি�ম 
পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃচ�চড়া,উপেজলাঃ যেশার 
সদর,�জলাঃযেশার। 

২৯১৫২৮  

৭৬৯ আফসানা িমিম িপতাঃ মন�র আলী সালমা �বগম �াম/মহ�াঃ �রলেগট পি�ম পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
চ�চড়া,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৯১৫২৯  

৭৭০ ছাবিরনা খা�ন �ামীঃ আিবদ �হােসন হািমদা আ�ার �াম/মহ�াঃ �রলেগট পি�ম পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
চ�চড়া,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৯১৫৩০  

৭৭১ �ামলী আ�ার িপতাঃ নািসর �মা�া �ি� �বগম �াম/মহ�াঃ �রলেগট পি�ম পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
চ�চড়া,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৯১৫৩১  

৭৭২ নাজমা খা�ন �ামীঃ আমজাদ �হােসন আিখ�ে�ছা �াম/মহ�াঃ �রলেগট পি�ম পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
চ�চড়া,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৯১৫৩২  

৭৭৩ মাহ�জা খা�ন �ামীঃ �মাহিসন আলী �মমজান �াম/মহ�াঃ �রলেগট পি�ম পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
চ�চড়া,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৯১৫৩৩  

৭৭৪ শাহনাজ পারভীন িপতাঃ আ�ল আিজজ �িবনা �বগম �াম/মহ�াঃ �রলেগট পি�ম পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
চ�চড়া,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৯১৫৩৪  

৭৭৫ িরপা খা�ন �ামীঃ আসা��ামান আ�রা �বগম �াম/মহ�াঃ �রলেগট পি�ম পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
চ�চড়া,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৯১৫৩৫  

৭৭৬ �জসিমন আ�ার িপতাঃ আনছার আলী �মেহ�ে�সা �াম/মহ�াঃ �রলেগট পি�ম পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
চ�চড়া,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৯১৫৩৬  

৭৭৭ �াবণী আ�ার (�িম) িপতাঃ খােলক �শখ লাইিল �বগম �াম/মহ�াঃ �রলেগট পি�ম পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ ২৯১৫৩৭  



চ�চড়া,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 
৭৭৮ �মাছাঃ �কয়া িপতাঃ �মাঃ �কািকল নািসমা �বগম �াম/মহ�াঃ �রলেগট পি�ম পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 

চ�চড়া,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 
২৯১৫৩৮  

৭৭৯ জাহানারা �বগম �ামীঃ িসরা�ল ইসলাম লাল বা� �াম/মহ�াঃ �রলেগট পি�ম পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
চ�চড়া,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৯১৫৩৯  

৭৮০ হাসনা �হনা �ামীঃ �মেহরাজ মাহ�জা �াম/মহ�াঃ �রলেগট পি�ম পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
চ�চড়া,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৯১৫৪০  

৭৮১ �িবনা িব�াস �ামীঃ আিন�র রহমান �জাহরা �বগম �াম/মহ�াঃ �রলেগট পি�ম পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
চ�চড়া,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৯১৫৪১  

৭৮২ ইিত রানী কর িপতাঃ হারাধর কর ল�ী রানী কর �াম/মহ�াঃ �ম�ম�র,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার  
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৯১৫৪২  

৭৮৩ �রািজনা আসাদ �ামীঃ আ�ল কালাম 
আজাদ 

জেবদা আসাদ �াম/মহ�াঃ বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ 
বািলয়াডাংগা,উপেজলাঃ যেশার সদর, 
�জলাঃযেশার। 

২৯১৫৪৩  

৭৮৪ �রাইয়া আ�ার িনলা িপতাঃ ইি�স আলী �রােমসা �াম/মহ�াঃ �মাবারক কা�,�পা�/ডাকঘরঃ 
রাজারহাট,উপেজলাঃ যেশার সদর, 
�জলাঃযেশার। 

২৯১৫৪৪  

৭৮৫ তানিজলা �বগম তাওহীদ �হােসন চ�া �বগম �াম/মহ�াঃ দািড়পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ ভা�িড়য়া 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৯১৫৪৫  

৭৮৬ �মাঃ িফেরাজ হক িপতাঃ ফজ�ল হক �রেহনা �বগম �াম/মহ�াঃ �রলেগট পি�ম পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
চ�চড়া,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৯১৫৪৬  

৭৮৭ �মাছাঃ চ�দমিন িপতাঃ আয়নাল  �হােসন �রািজনা �বগম �াম/মহ�াঃ �রলেগট পি�ম পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
চ�চড়া,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৯১৫৪৭  

৭৮৮ িশি� �বগম �ামীঃ �মাঃ রাি� �রশমা �বগম �াম/মহ�াঃ �রলেগট পি�ম পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
চ�চড়া,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৯১৫৪৮  

৭৮৯ �মাছাঃ ির�া �ামীঃ �মাঃ �মািমন িরিজয়া �াম/মহ�াঃ �রলেগট পি�ম পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
চ�চড়া,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৯১৫৪৯  



৭৯০ �মাছাঃ উিম � িপতাঃ জাহাঈীর �হােসন �সিলমা �বগম �াম/মহ�াঃ �রলেগট পি�ম পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
চ�চড়া,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৯১৫৫০  

৭৯১ �মাছাঃ িমি� �ামীঃ আ� তােহর সােলহা �বগম �াম/মহ�াঃ �রলেগট পি�ম পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
চ�চড়া,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৯১৫৫১  

৭৯২ �মাছাঃ ছিব িপতাঃ রহমত �খােদজা �বগম �াম/মহ�াঃ �রলেগট পি�ম পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
চ�চড়া,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৯১৫৫২  

৭৯৩ �মাছাঃ তািনয়া �বগম �ামীঃ িগয়াস উি�ন ির�া �বগম �াম/মহ�াঃ �রলেগট পি�ম পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
চ�চড়া,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৯১৫৫৩  

৭৯৪ �মাছাঃ ��া খা�ন িপতাঃ নজ�ল ইসলাম ফােতমা �বগম �াম/মহ�াঃ �রলেগট পি�ম 
পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃচ�চড়া,উপেজলাঃ যেশার 
সদর,�জলাঃযেশার। 

২৯১৫৫৪  

৭৯৫ �রেহনা �বগম �ামীঃ রমজান আলী িফেরাজা �বগম �াম/মহ�াঃ �রলেগট পি�ম পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
চ�চড়া,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৯১৫৫৫  

৭৯৬ �মাসাঃ রােবয়া  ইসলাম �ামীঃ মিম�ল ইসলাম কিরমন �নছা �াম/মহ�াঃ িকসমত নওয়াপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
িশ�া �বাড �,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার 

২৯১৫৫৬  

৭৯৭ নীশাত তাজনীম িপতাঃ মিম�ল ইসলাম �মাসাঃ রােবয়া  
ইসলাম 

�াম/মহ�াঃ িকসমত নওয়াপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
িশ�া �বাড �,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার 

২৯১৫৫৭  

৭৯৮ �মাসাঃ আসমা খা�ন িপতাঃ আসা�ল �হােসন চ�া �বগম �াম/মহ�াঃ ০৭ নং �স�র িশ�া �বাড �, 
�পা�/ডাকঘরঃ িশ�া �বাড �,উপেজলাঃ যেশার সদর, 
�জলাঃযেশার। 

২৯১৫৫৮  

৭৯৯ রােবয়া রহমান �ামীঃ তিববার রহমান মিজ�না �বগম �াম/মহ�াঃ িকসমত নওয়াপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
িশ�া �বাড �,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার 

২৯১৫৫৯  

৮০০ তহিমনা খানম �ামীঃ মাহা�ব কিবর সােলহা �বগম �াম/মহ�াঃ িকসমত নওয়াপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
িশ�া �বাড �,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার 

২৯১৫৬০  

৮০১ মিরয়ম �লতানা িপতাঃ আিমন উি�ন রািশদা �বগম �াম/মহ�াঃ িকসমত নওয়াপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
িশ�া �বাড �,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার 

২৯১৫৬১  

৮০২ �মাছাঃ �রাইয়া �ামীঃ জাফর উি�ন আ�রা �বগম �াম/মহ�াঃ িকসমত নওয়াপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ ২৯১৫৬২  



ইয়াসিমন িশ�া �বাড �,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার 
৮০৩ �রেহনা পারভীন �ামীঃ তানিজ��ামান আিছয়া �বগম �াম/মহ�াঃ িকসমত নওয়াপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 

িশ�া �বাড �,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার 
২৯১৫৬৩  

৮০৪ �সিলমা খা�ন �ামীঃ রিফ�ল ইসলাম হাওয়া িবিব �াম/মহ�াঃ িকসমত নওয়াপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
িশ�া �বাড �,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার 

২৯১৫৬৪  

৮০৫ সানিজদা হক িপতাঃ ইনা�ল হক জাহানারা �বগম �াম/মহ�াঃ িকসমত নওয়াপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
িশ�া �বাড �,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার 

২৯১৫৬৫  

৮০৬ সািদয়া ইয়াসিমন িপতাঃ আ�ল কালাম আয়শা খা�ন �াম/মহ�াঃ িকসমত নওয়াপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
িশ�া �বাড �,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার 

২৯১৫৬৬  

৮০৭ নাসিরন �লতানা িনপা �ামীঃ তিহ�র রহমান কিবতা রহমান �াম/মহ�াঃ িকসমত 
নওয়াপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃিশ�া �বাড �,উপেজলাঃ 
যেশার সদর,�জলাঃযেশার 

২৯১৫৬৭  

৮০৮ সািমমা �বগম শািমম �শখ জাহানারা �বগম �াম/মহ�াঃ িকসমত নওয়াপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
িশ�া �বাড �,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার 

২৯১৫৬৮  

৮০৯ তািনয়া �লতানা আল মা�ন িশিরনা �লতানা �াম/মহ�াঃ িকসমত নওয়াপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
িশ�া �বাড �,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার 

২৯১৫৬৯  

৮১০ ফােতমা খা�ন �ামীঃ �ছা গাজী �র নাহার �বগম �াম/মহ�াঃ িকসমত নওয়াপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
িশ�া �বাড �,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার 

২৯১৫৭০  

৮১১ �মায়রা তাহিসন িপতাঃ আলতাফ �হােসন �ফরেদৗস আরা 
�বগম 

�াম/মহ�াঃ িকসমত নওয়াপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
িশ�া �বাড �,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার 

২৯১৫৭১  

৮১২ �জিনস ফারহানা �ামীঃ শািহ�ল ইসলাম শাম��াহার �াম/মহ�াঃ �ছাট �শখহা�,�পা�/ডাকঘরঃ িশ�া 
�বাড �,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৯১৫৭২  

৮১৩ �রািজনা খা�ন �ামীঃ �মাতােলব িব�াস �রােকয়া �বগম �াম/মহ�াঃ চ�র বািড়য়া,�পা�/ডাকঘরঃ ছাংড়া 
উপেজলাঃ শািলখা,�জলাঃমা�রা। 

২৯১৫৭৩  

৮১৪ সালমা খা�ন �ামীঃ আ�ল রা�াক �িফয়া খা�ন �াম/মহ�াঃ িড �ক,�পা�/ডাকঘরঃ িশ�া �বাড � 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৯১৫৭৪  

৮১৫ সােলহা খা�ন আিম�র রহমান নািছমা খা�ন �াম/মহ�াঃ মা�রা,�পা�/ডাকঘরঃ িবনারতেপাত ২৯১৫৭৫  



উপেজলাঃ সাত�ীরা সদর,�জলাঃ সাত�ীরা। 
৮১৬ �মাছাঃ অ�না খা�ন �ামীঃ রা� �লতান স�রা �বগম �াম/মহ�াঃ দি�ণ চ�দ�র,�পা�/ডাকঘরঃ 

িসমাখালী,উপেজলাঃ শািলখা,�জলাঃমা�রা। 
২৯১৫৭৬  

৮১৭ �মাছাঃ রিন �বগম �ামীঃ আিত�র রহমান আকিলমা �বগম �াম/মহ�াঃ িকসমত নওয়াপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
িশ�া �বাড �,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার 

২৯১৫৭৭  

৮১৮ �মাছাঃ শািহ�র খা�ন �ামীঃ মিম�ল ইসলাম �ল ব� �াম/মহ�াঃ িকসমত নওয়াপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
িশ�া �বাড �,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার 

২৯১৫৭৮  

৮১৯ মরিজনা খা�ন �ামীঃ ছাকাওয়াত 
�হােসন 

ভা� মিত �াম/মহ�াঃ ম�খািল,�পা�/ডাকঘরঃ ��ম 
উপেজলাঃ মা�রা সদর,�জলাঃমা�রা । 

২৯১৫৭৯  

৮২০ িশিরন �লতানা িপতাঃ আিজ�র রহমান আাকিলমা খা�ন �াম/মহ�াঃ িকসমত নওয়াপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
িশ�া �বাড �,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার 

২৯১৫৮০  

৮২১ মি�কা রহমান হাসা�ল গাজী িহরা �বগম �াম/মহ�াঃ িকসমত নওয়াপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
িশ�া �বাড �,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার 

২৯১৫৮১  

৮২২ িশউিল �বগম �ামীঃ আ� তােলব 
হাওলাদার 

�কজান �বগম �াম/মহ�াঃ িকসমত নওয়াপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
িশ�া �বাড �,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার 

২৯১৫৮২  

৮২৩ শারিমন আকবর �ামীঃ মাহ��র রহমান শাম��াহার �াম/মহ�াঃ প�চ বািড়য়া,�পা�/ডাকঘরঃ িশ�া 
�বাড �,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৯১৫৮৩  

৮২২ িশউিল �বগম �ামীঃ আ� তােলব 
হাওলাদার 

�কজান �বগম �াম/মহ�াঃ িকসমত নওয়াপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
িশ�া �বাড �,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার 

২৯১৫৮২  

৮২৩ শারিমন আকবর �ামীঃ মাহ��র রহমান শাম��াহার �াম/মহ�াঃ প�চ বািড়য়া,�পা�/ডাকঘরঃ িশ�া 
�বাড �,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৯১৫৮৩  

৮৪৪ �মাছাঃ �ই শাহািরয়া িপতাঃ �মাঃ �লহাস 
উি�ন 

�মাছাঃ শািহদা �বগম �াম/মহ�াঃ বড় বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ 
িশ�া �বাড �,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার 

২৯১৬০৫  

৮৪৫ �মাছাঃ �মৗ�মী খা�ন �ামীঃ �মাঃ ইমদা�ল 
হক 

আন�রা �বগম �াম/মহ�াঃ বড় বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ 
িশ�া �বাড �,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার 

২৯১৬০৬  

৮৪৬ শারিমন �লতানা �ামীঃ মিন�ল ইসলাম মােজদা �বগম �াম/মহ�াঃ বড় বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ 
িশ�া �বাড �,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার 

২৯১৬০৭  



৮৪৭ খােলদা আ�ার িম� িপতাঃ �মাঃ �র ইসলাম সােজদা �বগম �াম/মহ�াঃ বড় বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ 
িশ�া �বাড �,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার 

২৯১৬০৮  

৮৪৮ �মাছাঃ �মা খা�ন �ামীঃ �মাঃ ��ল 
�হােসন 

�মাছাঃ �জাছনা 
�বগম 

�াম/মহ�াঃ বড় বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ 
িশ�া �বাড �,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার 

২৯১৬০৯  

৮৪৯ �মাছাঃ নাসিরন খা�ন �ামীঃ �মাঃ আিন�র 
রহমান 

�মাছাঃ জািমলা 
�বগম 

�াম/মহ�াঃ বড় বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ 
িশ�া �বাড �,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার 

২৯১৬১০  

৮৫০ �মাছাঃ ��া �বগম িপতাঃ শাহাদত িব�াস �মাছাঃ �রােকয়া 
�বগম 

�াম/মহ�াঃ বড় বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ 
িশ�া �বাড �,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার 

২৯১৬১১  

৮৫১ �মাছাঃ আছমা িপতাঃ �তঃ আনার 
�হােসন 

�মাছাঃ ফিরদা খা�ন �াম/মহ�াঃ বড় বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ 
িশ�া �বাড �,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার 

২৯১৬১২  

৮৫২ �মাছাঃ িবলিকচ খা�ন িপতাঃ �মাঃ আঃ রিহম �মাছাঃ শািহ�র 
�বগম 

�াম/মহ�াঃ বড় বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃিশ�া 
�বাড �,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার 

২৯১৬১৩  

৮৫৩ �মাছাঃ ��া খা�ন �ামীঃ �মাঃ �িনর হাসান হািমদা �বগম �াম/মহ�াঃ বড় বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ 
িশ�া �বাড �,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার 

২৯১৬১৪  

৮৫৪ �মাছাঃ সািদয়া ইসলাম 
�িম 

িপতাঃ �মাঃ িসরা�ল 
ইসলাম 

আিজজা �বগম �াম/মহ�াঃ বড় বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ 
িশ�া �বাড �,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার 

২৯১৬১৫  

৮৫৫ �মাঃ শািহ�ল ইসলাম �মাঃ ওিলয়ার রহমান �মাছাঃ �র জাহান �াম/মহ�াঃ বড় বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ 
িশ�া �বাড �,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার 

২৯১৬১৬  

৮৫৬ সজীব ইসলাম (সমরাজ) �মাঃ �রজাউল ইসলাম শাহান্ারা �বগম �াম/মহ�াঃ বড় বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ 
িশ�া �বাড �,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার 

২৯১৬১৭  

৮৫৭ সািদয়া শারিমন িপতাঃ �মাঃ িসরা�ল 
হক 

�মাছঃ সােলহা খা�ন �াম/মহ�াঃ বড় বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ 
িশ�া �বাড �,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার 

২৯১৬১৮  

৮৫৮ �মাছাঃ সােলহা খা�ন �ামীঃ �মাঃ িসরা�ল হক �মাছঃ সাম��াহার �াম/মহ�াঃ বড় বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ 
িশ�া �বাড �,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার 

২৯১৬১৯  

৮৫৯ �সয়দ �মেহদী হাসান �তঃৈসয়দ ��ািফ�র 
রহমান 

�মাছাঃ �শফালী 
�বগম 

�াম/মহ�াঃ বড় বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ 
িশ�া �বাড �,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার 

২৯১৬২০  

860 �মাঃ িরেকা �হােসন �মাঃ িসি�ক �মা�া �মাছাঃ আকিলমা �াম/মহ�াঃ বড় বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ ২৯১৬২১  



খা�ন িশ�া �বাড �,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার 

৮৬১ �মানা �বগম �ামীঃ িম�ল হাসান জাহানারা �বগম �াম/মহ�াঃ বড় বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ 
িশ�া �বাড �,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার 

২৯১৬২২  

৮৬২ �মাছাঃ শাহানারা �বগম �ামীঃ শািহ�র রহমান জিরনা �বগম �াম/মহ�াঃ বড় বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ 
িশ�া �বাড �,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার 

২৯১৬২৩  

৮৬৩ �মাছাঃ ফিরদা খা�ন �ামীঃ �মাঃ রিবউল 
ইসলাম 

�মাছাঃ আিখরন  
�নছা 

�াম/মহ�াঃ বড় বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ 
িশ�া �বাড �,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার 

২৯১৬২৪  

৮৬৪ আিখ আ�ার িনিশ িপতাঃ �মাঃ আিতয়ার �বগম হািসয়ারা 
খা�ন 

�াম/মহ�াঃ বড় বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ 
িশ�া �বাড �,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার 

২৯১৬২৫  

৮৬৫ �মাছাঃ আ�রা খা�ন িপতাঃ আ�র রিহম �মাছাঃ শািহ�র 
�বগম 

�াম/মহ�াঃ বড় বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ 
িশ�া �বাড �,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার 

২৯১৬২৬  

৮৬৬ �মাঃ হািনফ �হােসন �মাঃ আলী �হােসন �মাছাঃ রিহমা খা�ন �াম/মহ�াঃ বড় বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ 
িশ�া �বাড �,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার 

২৯১৬২৭  

৮৬৭ �মাঃ সা�াদ �হােসন �মাঃ আলী �হােসন �মাছাঃ রিহমা খা�ন �াম/মহ�াঃ বড় বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ 
িশ�া �বাড �,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার 

২৯১৬২৮  

৮৬৮ �মাঃ মাহ��ল হাসান �মাঃ ওসমান গিন ফােতমা �বগম �াম/মহ�াঃ বড় বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ 
িশ�া �বাড �,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার 

২৯১৬২৯  

৮৬৯ �মাঃ আঃ হািলম �মাঃ  হােনফ �মা�া �মাছাঃ শাম��াহার �াম/মহ�াঃ বড় বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ 
িশ�া �বাড �,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার 

২৯১৬৩০  

৮৭০ �মাঃ  �মন �হােসন �মাঃ মিন�ল ইসলাম �মাছাঃ সােলহা 
�বগম 

�াম/মহ�াঃ বড় বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ 
িশ�া �বাড �,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার 

২৯১৬৩১  

৮৭১ �মাঃ রাজন �হােসন �মাঃ হািব�র রহমান �মাছাঃ িরিজয়া 
�বগম 

�াম/মহ�াঃ বড় বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ 
িশ�া �বাড �,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার 

২৯১৬৩২  

৮৭২ �মাঃ মিন�ল ইসলাম হােশম আলী িব�াস �মাছাঃ মেনায়ারা 
�বগম 

�াম/মহ�াঃ বড় বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ 
িশ�া �বাড �,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার 

২৯১৬৩৩  

৮৭৩ �মাঃ  সাই�ল ইসলাম ছেবদ আলী িব�াস মরিজনা �বগম �াম/মহ�াঃ বড় বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ 
িশ�া �বাড �,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার 

২৯১৬৩৪  



৮৭৪ �মাঃ  ইমা�ল হাসান আ�ল গিন �তঃ আেনায়ারা 
�বগম 

�াম/মহ�াঃ বড় বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ 
িশ�া �বাড �,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার 

২৯১৬৩৫  

৮৭৫ �মাঃ ফয়সাল ইকবাল �মাঃ িসি�ক আলী �মাছাঃ হািমদা �বগম �াম/মহ�াঃ বড় বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ 
িশ�া �বাড �,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার 

২৯১৬৩৬  

৮৭৬ িজএম মা�ফ হাসান আ�ল মা�ান গাজী �িবয়া  �বগম �াম/মহ�াঃ নািজর শংকর�র,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৯১৬৩৭  

৮৭৭ �মাঃ িমজা�র রহমান �তঃ কােশম �শখ রিহমা �বগম �াম/মহ�াঃ �ছাট �শখহা�,�পা�/ডাকঘরঃ িশ�া 
�বাড �,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৯১৬৩৮  

৮৭৮ �মাঃ মারজান �হােসন �মাঃ শিহ�ল ইসলাম �মাছাঃ খাই�ন �নছা �াম/মহ�াঃ �ব �বারাি� পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

২৯১৬৩৯  

৮৭৯ �মাঃ গািলব হাসান �মাঃ  রিফ�ল ইসলাম �রািজনা ইসলাম �াম/মহ�াঃ �ব �বারাি� 
পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃযেশার,উপেজলাঃ যেশার 
সদর,�জলাঃযেশার। 

২৯১৬৪০  

৮৮০ �মাঃ িমজা�র রহমান �মাঃ িসরা�ল ইসলাম �মাছাঃ মেনায়ারা 
খা�ন 

�াম/মহ�াঃ �ব �বারাি� পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬২১  

৮৮১ রওনক মাজহার �শখ নজ�ল ইসলাম �রেহনা পারভীন �াম/মহ�াঃ �ব �বারাি� পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬২২  

৮৮২ রাজন �মার দাস তপন দাস বাদলী রানী দাস �াম/মহ�াঃ �ব �বারাি� পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬২৩  

৮৮৩ �মাঃ আিশ�র রহমান িপতাঃ �মাঃ আিম�র 
রহমান 

�মাছাঃ িশিরনা 
পারভীন 

�াম/মহ�াঃ �ব �বারাি� পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬২৪  

৮৮৪ �শখ �মাঃ ইজাজ 
আহেমদ 

�শখ মাহ�ব �হােসন �মাছাঃ রওশন আরা 
�বগম 

�াম/মহ�াঃ �ব �বারাি� পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬২৫  

৮৮৫ �মাঃ ফয়সাল আহেমদ সাহাঈীর আলম �মাছাঃ শািমমা 
আ�ার 

�াম/মহ�াঃ �ব �বারাি� পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬২৬  

৮৮৬ �র �মাহা�াদ খান �তঃ হািলম খান �তঃ রিহমা �বগম �াম/মহ�াঃ �ব �বারাি� পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬২৭  



৮৮৭ �মাঃ �গালাম র�ানী �মাঃ �র আলী গাজী হািসনা �বগম �াম/মহ�াঃ �রলেগট পি�ম পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬২৮  

৮৮৮ �মাঃ আরমান �সাইন �মাঃ আরশাদ আলী তহিমনা �বগম �াম/মহ�াঃ �ব �বারাি� পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬২৯  

৮৮৯ �মাঃ আ�ার �হােসন �মাঃ আলমগীর �হােসন �তঃ ছােয়রা �বগম �াম/মহ�াঃ বকচর,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬৩০  

৮৯০ �মাঃ িরয়া�ল ইসলাম �মাঃ িব�াল �হােসন �মাছাঃ �রােমছা 
�বগম 

�াম/মহ�াঃ �ব �বারাি� পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬৩১  

৮৯১ �মাঃ ��ট ফিরদী �মাঃ ফির��ামান আেয়শা িসি�কা �াম/মহ�াঃ �ব �বারাি� পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬৩২  

৮৯২ �সয়দ আ� �তাহা �সয়দ একা�ব �হােসন শাহারা পারভীন �াম/মহ�াঃ �ব �বারাি� পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬৩৩  

৮৯৩ �মাঃ �তািহদ আলম �সিলম �রজা িম� নািগ �স �বগম �াম/মহ�াঃ বকচর,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬৩৪  

৮৯৪ �মাঃ আিসফ ইকবাল �মাঃ ইকবাল �মাছাঃ আজেমরী 
�বগম 

�াম/মহ�াঃ বকচর,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬৩৫  

৮৯৫ �মাঃ মাহ��র রহমান �মাঃ �বাদ আলী �মাছাঃ আ�য়ারা �াম/মহ�াঃ বকচর,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬৩৬  

৮৯৬ এম আসা��ামান িজএম আিন�র রহমান আ�য়ারা খানম �াম/মহ�াঃ বকচর,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬৩৭  

৮৯৭ �জন �হােসন রিফ�ল  ইসলাম সািবনা ইয়াছিমন �াম/মহ�াঃ উপশহর,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬৩৮  

৮৯৮ রা� আহেমদ িছি�ক কাজী �রােকয়া �বগম �াম/মহ�াঃ উপশহর,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬৩৯  

৮৯৯ �মাঃ আির�ল ইসলাম �মাঃ �র ইসলাম �মাছাঃ পারভীন 
�বগম 

�াম/মহ�াঃ খালধার �রাড,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬৪০  

৯০০ �শখ ফয়সাল হাসান �শখ আলতাফ আলী ফােতমা �বগম �াম/মহ�াঃ খালধার �রাড,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার ০৪২৬৬৪১  



উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

৯০১ �মাঃ রাইয়াদ �ফরেদৗস �মাঃ িম� িব�াস �মাছাঃ �রাকশানা 
খা�ন 

�াম/মহ�াঃ খালধার �রাড,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬৪২  

৯০২ �মাঃ �সাহাগ �হােসন �মাঃ �রজাউল ইসলাম �মাছাঃ ফােতমা 
�বগম 

�াম/মহ�াঃ খালধার �রাড,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬৪৩  

৯০৩ �জন �হােসন কাম�ল �হােসন তাসিলমা খা�ন �াম/মহ�াঃ খালধার �রাড,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬৪৪  

৯০৪ �মাঃ আ�ল ফজল �মাঃ রিবউল ইসলাম �রজাহান �বগম �াম/মহ�াঃ পি�মবারাি�পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬৪৫  

৯০৫ মিন��ামান �মাঃ শাহ আলম �হাসেন আরা �বগম �াম/মহ�াঃ খালধার �রাড,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬৪৬  

৯০৬ আিজ�র ইসলাম িপতাঃ আরব আলী �কসানা খা�ন �াম/মহ�াঃ খালধার �রাড,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬৪৭  

৯০৭ �মাঃ জাহাঈীর �হােসন �মাঃ আ�স সালাম আেনায়ারা �বগম �াম/মহ�াঃ �রাতন কসবা,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬৪৮  

৯০৮ �মাঃ বাি� �শখ �মাঃ শওকত আলী আজগারী �বগম �াম/মহ�াঃ বকচর,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬৪৯  

৯০৯ �শখ মাহ�দ আহেমদ �শখ মাহ�জ আহেমদ �মাছাঃ �কািহ�র 
�বগম 

�াম/মহ�াঃ বকচর,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬৫০  

৯১০ �মাঃ রিন �হােসন �মাঃ �মাশােরফ �হােসন হািস �বগম �াম/মহ�াঃ বকচর,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬৫১  

৯১১ �সালাইমান �হােসন �শখ সালাউ�ীন �মাছাঃ �রেহনা 
পারভীন 

�াম/মহ�াঃ �ব �বারাি� পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬৫২  

৯১২ িশউলী িমজ�া িপতাঃ�তঃ শিফউ�ীন 
িমজ�া 

সাম�ন নাহার �াম/মহ�াঃ খড়িক,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬৫৩  

৯১৩ রােবয়া খা�ন িপতাঃ �মাঃ হা�ন অর 
রশীদ 

�িফয়া �বগম �াম/মহ�াঃ �ব �বারাি� পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬৫৪  



৯১৪ জািমলা খা�ন িপতাঃ �মাঃ মন�র 
আলম 

শামীমা �বগম �াম/মহ�াঃ �ব �বারাি� পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬৫৫  

৯১৫ ইশরাত জাহান িরটা িপতাঃ �তঃিকসমত 
আলী 

�তঃ ফিরদা আ�ার �াম/মহ�াঃ �ব �বারাি� পাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬৫৬  

৯১৬ �মাসাঃ �লতানা 
পারভীন 

�ামীঃ খ�কার জািকর 
�হােসন 

�মাছাঃ আিছয়া 
মিজদ 

�াম/মহ�াঃ নীলগ�,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬৫৭  

৯১৭ �শখ �রজাউল ইসলাম �শখ আঃ রা�াক আকিলমা �াম/মহ�াঃ হািমদ�র,�পা�/ডাকঘরঃ ফেত�র 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬৫৮  

৯১৮ শারিমন আ�ার �ামীঃ �মাঃ রােশ�ল 
ইসলাম 

রািশদা �বগম �াম/মহ�াঃ সীতারাম�র,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬৫৯  

৯১৯ �মাঃ ইকবাল কিবর 
জািহদ 

�মাঃ ইকরাম �হােসন রািশদা �বগম �াম/মহ�াঃ বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬৬০  

৯২০ হীরা খা�ন �ামীঃ �মাঃ �খাকন 
ইসলাম 

�রােকয়া �বগম �াম/মহ�াঃ বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬৬১  

৯২১ রিহমা �বগম �ামীঃ ইউ�ফ আলী খা আকিলমা �বগম �াম/মহ�াঃ বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬৬২  

৯২২ আিমরন �বগম �ামীঃ আহাদ িশকদার আকিলমা �বগম �াম/মহ�াঃ বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার।যেশার 

০৪২৬৬৬৩  

৯২৩ আ� সালাম হািকম �মা�া জােমদা �বগম �াম/মহ�াঃ বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬৬৪  

৯২৪ �মাঃ মিম�ল ইসলাম �লাকমান িব�াস �মাছাঃ চ�দ ব� �াম/মহ�াঃ বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬৬৫  

৯২৫ �মাছাঃ জািকয়া পারভীন িপতাঃ আ�ল কালাম 
তা�কদার 

�মাছাঃ পা�ল �বগম �াম/মহ�াঃ বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬৬৬  

৯২৬ �মাছাঃ চায়না �বগম �ামীঃ �মাফাে�ল 
�হােসন 

�মাছাঃ �রােকয়া 
�বগম 

�াম/মহ�াঃ বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার।যেশার 

০৪২৬৬৬৭  

৯২৭ জািকয়া �জসিমন �ামীঃ ফরহাদ �হােসন রািজয়া �লতানা �াম/মহ�াঃ বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার ০৪২৬৬৬৮  



উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

৯২৮ শিরফা খা�ন �ামীঃ �মাখেল�র 
রহমান 

�রজাহান �াম/মহ�াঃ বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার।যেশার 

০৪২৬৬৬৯  

৯২৯ �হনা �বগম �ামীঃ �সাহরাব �হােসন নিবরন �নছা উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। ০৪২৬৬৭০  
৯৩০ উে� সালমা �ামীঃ এস,এম,জাফ�ল 

আলম 
�ফরেদৗসী �বগম �াম/মহ�াঃ বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 

উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 
০৪২৬৬৭১  

৯৩১ �মাঃ আল আিমন 
িব�াস 

�মাঃ আ�ল �হােসন �মাছাঃ �িফয়া �বগম �াম/মহ�াঃ বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬৭২  

৯৩২ �মাঃ সাহা�ি�ন আ�ল গ�র িব�াস মিহরন �বগম �াম/মহ�াঃ বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬৭৩  

৯৩৩ �মাছাঃ িশিরনা �লতানা �ামীঃ �মাঃ বাহা�র 
হাসান 

�মাছাঃ রািশদা 
খা�ন 

�াম/মহ�াঃ বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬৭৪  

৯৩৪ জাহানারা খা�ন �ামীঃ �দেলায়ার িময়া ফােতমা �বগম �াম/মহ�াঃ বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬৭৫  

৯৩৫ িশউিল রানী �ামীঃ �� িব�াস আনারিত রানী �াম/মহ�াঃ বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬৭৬  

৯৩৬ ফরহাদ �হােসন এস,এম,এ আিজজ �ফরেদৗসী �বগম �াম/মহ�াঃ বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার।যেশার 

০৪২৬৬৭৭  

৯৩৭ �মাঃ খােল�র রহমান 
�� 

�মাঃ ইমান আলী �শখ �মাছাঃ হািসয়া �বগম �াম/মহ�াঃ বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬৭৮  

৯৩৮ �মাছাঃ মিরয়াম 
পারভীন তািনয়া 

�ামীঃ �মাঃ শাম�র 
আলম 

�মাছাঃ �রােকয়া  
�বগম 

�াম/মহ�াঃ বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬৭৯  

৯৩৯ িমতা রানী �ামীঃ �ট িব�াস শাি� রানী �াম/মহ�াঃ বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬৮০  

৯৪০ �মাছাঃ ফেতমা �বগম �ামীঃ �মাঃ আঃ রা�াক মেনায়ারা �বগম �াম/মহ�াঃ বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬৮১  

৯৪১ �মাছাঃ �রী খা�ন �ামীঃ তির�ল ইসলাম �মাছাঃ ছিকনা খা�ন �াম/মহ�াঃ বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার ০৪২৬৬৮২  



উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

৯৪২ �দােলনা পারভীন �ামীঃ �মাঃ রিফ�ল 
আলম 

�মাছাঃ জাহানারা 
�বগম 

�াম/মহ�াঃ বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬৮৩  

৯৪৩ �মাছাঃ �রাইয়া খা�ন িপতাঃ �মাঃ িসি�ক 
�হােসন 

�মাছাঃ আয়শা �বগম �াম/মহ�াঃ বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬৮৪  

৯৪৫ �মাছাঃ �ফরেদৗসী �ামীঃ �মাঃ আ�াস 
উি�ন 

হািমদা �বগম �াম/মহ�াঃ বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার।যেশার 

০৪২৬৬৮৬  

৯৪৬ �মাছাঃ িলিপ �বগম �ামীঃ �মাঃ �েয়ল �মাছাঃ িফেরাজা 
�বগম 

�াম/মহ�াঃ বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬৮৭  

৯৪৭ মিনরা খা�ন �ামীঃ �রবান িময়া �িফয়া �বগম �াম/মহ�াঃ বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬৮৮  

৯৪৮ �মাছাঃ মা�দা আ�ার �ামীঃ �মাঃ �সাহরাব 
�হােসন 

রােবয়া খা�ন �াম/মহ�াঃ বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬৮৯  

৯৪৯ �মাছাঃ রািহমা খা�ন িপতাঃ �মাঃ ওিলয়ার 
রহমান 

�মাছাঃ নিবরনেনছা �াম/মহ�াঃ বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬৯০  

৯৫০ �মাছাঃ �সিলনা খা�ন �ামীঃ �মাঃ মিশয়ার 
রহমান 

সালমা খা�ন �াম/মহ�াঃ বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬৯১  

৯৫১ �মাছাঃ কােমলা খা�ন �ামীঃ �মাঃ �জাহর আলী 
�মা�া 

ফােতমা �বগম �াম/মহ�াঃ বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার।যেশার 

০৪২৬৬৯২  

৯৫২ �সাহানা খা�ন িপতাঃ �মাঃ �সাহরাব 
�হােসন 

�মাছাঃ �হনা �বগম �াম/মহ�াঃ বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬৯৩  

৯৫৩ নাসিরন �বগম �ামীঃ �মাঃ শাহআলম তাছিলমা �বগম �াম/মহ�াঃ বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬৯৪  

৯৫৪ ঝরনা �বগম �ামীঃ আলতাফ �হােসন �মাছাঃ সােলহা 
�বগম 

�াম/মহ�াঃ বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬৯৫  

৯৫৫ শাহানাজ পারভীন �ামীঃ �মাঃ ফিরদ উি�ন �মাছাঃ কিরমন �নছা �াম/মহ�াঃ বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬৯৬  



৯৫৬ সােজদা খা�ন �ামীঃ িফেরাজ আহেমদ িফেরাজা �বগম �াম/মহ�াঃ সািক�ট হাউজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬৯৭  

৯৫৭ �মাসাঃ �রাকসানা �ামীঃ রা� আহেমদ আেলয়া �বগম �াম/মহ�াঃ সািক�ট হাউজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬৯৯  

৯৫৮ �মাসাঃ �রশমা �ামীঃ আমজাদ আলী �মাছাঃ সায়রা �বগম �াম/মহ�াঃ সািক�ট হাউজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৬৯৯  

৯৫৯ মােজদা আ�ার �ামীঃআ�ার �হােসন রােবয়া �বগম �াম/মহ�াঃ সািক�ট হাউজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৭০০  

৯৬০ �ৎ�ন নাহার �ামীঃ িমরা�ল ইসলাম খািদজা �বগম �াম/মহ�াঃ সািক�ট হাউজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৭০১  

৯৬১ িন�ফা ইয়াসিমন �ামীঃ ইকরা�ল হক জিরনা �বগম �াম/মহ�াঃ সািক�ট হাউজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৭০২  

৯৬২ আিরফা �বগম �তঃ�জা�ফার আলী �জাহরা �বগম �াম/মহ�াঃ সািক�ট হাউজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৭০৩  

৯৬৩ হাওয়া �বগম �ামীঃ ওিহ�ল 
বাসার(বা�) 

�কািহ�র �বগম �াম/মহ�াঃ সািক�ট হাউজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৭০৪  

৯৬৪ �মাসাঃ সাথী �বগম �ামীঃ জাহাঈীর �হােসন ফােতমা খা�ন �াম/মহ�াঃ সািক�ট হাউজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

  

৯৬৫ সালমা �বগম �ামীঃ শাহাজাহান গাজী  �র বা� �াম/মহ�াঃ সািক�ট হাউজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

  

৯৬৬ শারিমন �লতানা �ামীঃ শাহ আলম বা� হািসনা পারভীন �াম/মহ�াঃ সািক�ট হাউজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

  

৯৬৭ আসমা �বগম �ামীঃ �মন �মাড়ল �রবা� �াম/মহ�াঃ সািক�ট হাউজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

  

৯৬৮ তাছিলমা �বগম �ামীঃ জালাল ফেতমা �বগম �াম/মহ�াঃ সািক�ট হাউজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

  

৯৬৯ আ�রা �বগম �তঃ শাহজাহান (ম�) লাইলী �বগম �াম/মহ�াঃ সািক�ট হাউজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ   



যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

৯৭০ �মাসাঃ রােবয়া ইসলাম �ামীঃ ফিরদ �মাড়ল ফেতমা �বগম �াম/মহ�াঃ সািক�ট হাউজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

  

৯৭১ �মন িপতাঃ শাহজাহান গাজী সালমা �বগম �াম/মহ�াঃ সািক�ট হাউজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

  

৯৭২ �মৗ�মী হাসান �ামীঃ �মেহদী হাসান আেনায়ারা �বগম �াম/মহ�াঃ সািক�ট হাউজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

  

৯৭৩ লিতফা �বগম �ামীঃশািহন �হােসন তহিমনা �বগম �াম/মহ�াঃ সািক�ট হাউজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

  

৯৭৪ ইয়াসিমন িপতাঃ নজ�ল ইসলাম মেনায়ারা �বগম �াম/মহ�াঃ সািক�ট হাউজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

  

৯৭৫ তাছিলমা আ�ার �ইন িপতাঃ নজ�ল ইসলাম মেনায়ারা �বগম �াম/মহ�াঃ সািক�ট 
হাউজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃযেশার,উপেজলাঃ যেশার 
সদর,�জলাঃযেশার। 

  

976 �মাছাঃ জা�াতী িপতাঃ রিফ�ল  �হনা �বগম �াম/মহ�াঃ সািক�ট হাউজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

  

৯৭৭ িবউ� �বগম িপতঃ �তঃ শামীম খান মিজ�না �বগম �াম/মহ�াঃ সািক�ট হাউজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

  

৯৭৮ শারমীন খান �ামীঃ গহর আলী খান �তঃ �রােকয়া �বগম �াম/মহ�াঃ সািক�ট হাউজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

  

৯৭৯ �রািজনা আজাদ �ামীঃ আ�ল কালাম 
আজাদ 

�মাছাঃ মেনায়ারা 
�বগম 

�াম/মহ�াঃ সািক�ট হাউজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৭২০  

৯৮০ ইিত রানী কর �ামীঃ হারাধন কর লি� রানী কর �াম/মহ�াঃ সািক�ট হাউজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৭২১  

৯৮১ শািহ�র খা�ন �ামীঃ �হােসন আলী আেয়শা �াম/মহ�াঃ সািক�ট হাউজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৭২২  

৯৮২ �মাসাঃেরািজনা  �ামীঃ কাম�ল ইসলাম হািলমা �বগম �াম/মহ�াঃ সািক�ট হাউজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ ০৪২৬৭২৩  



যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

৯৮৩ �মাসাঃ �হাসেনয়ারা �ামীঃ লা� �জায়া��ার ফােতমা �বগম �াম/মহ�াঃ সািক�ট হাউজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৭২৪  

৯৮৪ �মাসাঃ ইয়াসিমন আরা �ামীঃ সা� �জায়া��ার লািখ �বগম �াম/মহ�াঃ সািক�ট হাউজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৭২৫  

৯৮৫ �মাসাঃ সাথী �ামীঃ এিন িময়া ফােতমা খা�ন �াম/মহ�াঃ সািক�ট হাউজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৭২৬  

৯৮৬ �মাসাঃ আেলয়া �বগম িপতাঃ �তঃ নজ�ল 
ইসলাম (�পন) 

রিহমা আ�ার �াম/মহ�াঃ সািক�ট হাউজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৭২৭  

৯৮৭ �মাসাঃ �মা খা�ন িপতাঃ �মাসেলম আলী আেমনা �বগম �াম/মহ�াঃ সািক�ট হাউজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৭২৮  

৯৮৮ হাসী �দউড়ী �গাপাল চ� �দউড়ী সা�াষী রানী �াম/মহ�াঃ সািক�ট হাউজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৭২৯  

৯৮৯ �মাসাঃ �সিলমা 
�লতানা 

িপতাঃ ব�ল িব�াস �রােকয়া �বগম �াম/মহ�াঃ সািক�ট হাউজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৭৩০ 
 

 

৯৯০ �মাসাঃ হািলমা খা�ন �ামীঃ আলা উি�ন গাজী জেবদা খা�ন �াম/মহ�াঃ সািক�ট হাউজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৭৩১  

৯৯১ �মাসাঃ �হনা পারভীন �ামীঃ রিফ�ল ইসলাম �লজান �নছা �াম/মহ�াঃ সািক�ট হাউজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৭৩২  

৯৯২ �মাসাঃ মা�দা �ামীঃ িম�ন িরিজয়া খা�ন �াম/মহ�াঃ বািলয়াডাংগা,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৭৩৩  

৯৯৩ িন�ফা ইয়াসিমন �ামীঃ আিম�র ইসলাম আেলয়া �বগম �াম/মহ�াঃ সািক�ট হাউজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৭৩৪  

৯৯৪ �সিলমা খা�ন িলমা �ামীঃ বা� �জায়া��ার িরনা �বগম �াম/মহ�াঃ সািক�ট হাউজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৭৩৫  

৯৯৫ আল মিনরা পারভীন মনেরজ সরদার আেনায়ারা �বগম �াম/মহ�াঃ �শখপাড়া খান�র,�পা�/ডাকঘরঃ 
মিনরাম�র,উপেজলাঃ মিনরাম�র,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৭৩৬  



৯৯৬ �মাছাঃ িরতা �ামীঃ ��ল ইসলাম রােবয়া  �বগম �াম/মহ�াঃ �বজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৭৩৭  

৯৯৭ �রশমী �বগম �ামীঃ �মাঃ জািম�র 
িব�াস 

রওশনারা �বগম �াম/মহ�াঃ �বজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৭৩৮  

৯৯৮ �মাছাঃ িমনা খা�ন �ামীঃ �মাঃ আজগার 
আলী 

জিরনা �বগম �াম/মহ�াঃ �ড়লী,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৭৩৯  

৯৯৯ িমেসস লিতফা শওকত �ামীঃ �মাঃ শওকত  
�হােসন 

�মাসাঃ �ৎ�রে�সা �াম/মহ�াঃ কারবালা,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৪২৬৭৪০  

১০০০ কাজল রায় �ামীঃ �  িমহার চ� 
রায় 

অ�লী সরকার �াম/মহ�াঃ নািজরশংকর�র,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৫৭০৩২১  

১০০১ শারিমন আ�ার শা�া িপতাঃ আ�ল হািলম 
িব�াস 

নাজমা �বগম �াম/মহ�াঃ নািজরশংকর�র,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৫৭০৩২২  

১০০২ �মাছাঃ লাবনী পারভীন �ামীঃ �মাঃ আ� 
�িফয়ান আ�ল 

�মাছাঃ নািছমা 
�বগম 

�াম/মহ�াঃ 
নািজরশংকর�র,�পা�/ডাকঘরঃযেশার,উপেজলাঃ 
যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৫৭০৩২৩  

১০০৩ �মাসাঃ �গালাপী খা�ন �ামীঃ খায়�ল �হােসন  ফােতমা �বগম �াম/মহ�াঃ �বজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

০৫৭০৩২৪  

১০১৬ রািজয়া �লতানা �ামীঃ িব,এম,মা��র 
রহমান 

�র জাহান �বগম �াম/মহ�াঃ �ঘাপ,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

  

১০১৭ সািদয়া রহমান িপতাঃ �মাঃ ওয়ািহ�র 
রহমান 

সালমা নাসরীন �াম/মহ�াঃ �ঘাপ �স�াল �রাড,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

  

১০১৮ নািসমা �লতানা �ামীঃ �মাঃ মাশ�ক 
আহেমদ �জন 

রােবয়া �বগম �াম/মহ�াঃ �ঘাপ �জল �রাড,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

  

১০১৯ �মাসাঃ নাজমা আলম �ামীঃ িব,এম,শাহ আলম �মাসাঃ আকিলমা 
�বগম 

�াম/মহ�াঃ �গািপনাথ�র,�পা�/ডাকঘরঃ লি�পাশা 
উপেজলাঃ �লাহাগাড়া,�জলাঃনড়াইল। 

  

১০২০ �রািজনা �লতানা �ামীঃ তির�ল ইসলাম রওশনারা �াম/মহ�াঃ �বজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

  



১০২১ আেমনা �বগম �ামীঃেমাঃ জািহ�ল 
ইসলাম (জািহদ) 

আিছয়া �বগম �াম/মহ�াঃ নীলগ� তাতীপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

  

১০২২ �মাছাঃ �মা খা�ন �ামীঃ �মাঃ আিন�র 
রহমান 

�মাছাঃ আেমনা 
খা�ন 

�াম/মহ�াঃ নািজরশংকর�র,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

  

১০২৩ �মাছাঃ সােজদা �বগম �ামীঃ �মাঃ ইজা�ল �মাছাঃ জাহানারা 
খা�ন 

�াম/মহ�াঃ �বজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

  

১০২৪ �জিনস ফারহানা �রাজী �ামীঃ �মাঃ শািহ�ল 
ইসলাম 

শাম�ন নাহার �াম/মহ�াঃ �শখহা�,�পা�/ডাকঘরঃ িশ�া �বাড � 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

  

১০২৫ �মাছাঃ নাসিরন ইসলাম �ামীঃ �মাঃ তির�ল 
ইসলাম 

হািলমা �বগম �াম/মহ�াঃ নািজরশংকর�র,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

  

১০২৬ আিছয়া খা�ন িপতাঃ �মাঃ �গালাম 
�মা�ফা 

নাজমা �বগম �াম/মহ�াঃিপয়ারী �মাহন �রাড �বজপাড়া 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর, 
�জলাঃযেশার। 

  

১০২৭ ��া �বগম �ামীঃ মা�ন �শখ �জসিমন �বগম �াম/মহ�াঃ �বজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

  

১০২৮ �সািনয়া পারভীন �ামীঃ �মাঃ অিহ�ল 
ইসলাম 

জািকয়া খা�ন �াম/মহ�াঃ �খালাডাংগা �ভ��য়া,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

  

১০২৯ �মাছাঃ িমিথলা �ামীঃ �মাঃ সিহদ �রবা� �বগম �াম/মহ�াঃ �বজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

  

১০৩০ �ামলী �বগম �ামীঃ আলমগীর �মা�া হাসনা �বগম �াম/মহ�াঃ নািজরশংকর�র,�পা�/ডাকঘরঃ 
যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

  

১০৩১ নািফয়া�ন জা�াত িপতাঃ �মাঃ মিশয়ার 
রহমান 

পা�ল �বগম �াম/মহ�াঃ ��য়া,�পা�/ডাকঘরঃ হাসাদাহ 
উপেজলাঃ দা�ড়�দা,�জলাঃ �য়াডাংগা। 

  

১০৩২ তহিমনা আ�ার িপতাঃ �মাঃ আশরাফ 
আলী 

আেমনা �বগম �াম/মহ�াঃ সােদক দােরাগার �মাড় �বজপাড়া 
�পা�/ডাকঘরঃ যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর, 
�জলাঃযেশার। 

  

১০৩৩ শাহানাজ পারভীন িপতাঃ আ�ল হািলম নাজমা �বগম �াম/মহ�াঃসােদক দােরাগার �মাড় �বজপাড়া   



িপি�রা িব�াস �পা�/ডাকঘরঃ যেশার,উপেজলাঃ যেশার সদর, 
�জলাঃযেশার। 

১০৩৪ �িম �বগম �ামীঃ আ�ল হা�ান �শখ হািসনা �বগম �াম/মহ�াঃ �বজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

  

১০৩৫ নারিগস খা�ন �ামীঃ রিফ�ল ইসলাম �মাছাঃ আেলয়া 
�বগম 

�াম/মহ�াঃ �বজপাড়া,�পা�/ডাকঘরঃ যেশার 
উপেজলাঃ যেশার সদর,�জলাঃযেশার। 

  

1036 �মাঃ আ�ল কােদর িপতাঃ �গালাম �হােসন রিহমা �বগম �ামঃ+�পাঃ �দয়াড়া,যেশার সদর,যেশার   
১০৩৭ �মাঃ  ফাহাদ �চৗ�রী িপতাঃ হা�ন অর রিশদ 

�চৗ�রী 
ফিরদা ইয়াসিমন �ামঃ+�পাঃ �দয়াড়া,যেশার সদর,যেশার   

১০৩৮ শাহজালাল �ইয়া �তঃ ��ল ইসলাম �ইয়া �মাছাঃ খািদজা 
�বগম 

�ামঃ+�পাঃ �দয়াড়া,যেশার সদর,যেশার   

১০৩৯ �মাঃ জসীম উি�ন �মাঃ আ�ল হক �মাছাঃ �গালাপী 
খা�ন 

�ামঃ+�পাঃ �দয়াড়া,যেশার সদর,যেশার   

১০৪০ �মাঃ জািহ�ল ইসলাম �মাঃ শিহ�ল ইসলাম �মাছাঃ রােশদা 
�বগম 

�ামঃ+�পাঃ �দয়াড়া,যেশার সদর,যেশার   

১০৪১ �মাঃ আ�জর �ইয়া �তঃ  ��ল ইসলাম 
�ইয়া 

�মাছাঃ খািদজা 
�বগম 

�ামঃ+�পাঃ �দয়াড়া,যেশার সদর,যেশার   

১০৪২ �মাঃ মিন��ামান �মাঃ জিলল  িময়া �তঃ সাহার বা� �ামঃ+�পাঃ �দয়াড়া,যেশার সদর,যেশার   
১০৪৩ �মাঃ হািব�র রহমান �মাঃ লিতফ খ�কার মেনায়ারা �বগম �ামঃ+�পাঃ �দয়াড়া,যেশার সদর,যেশার   
১০৪৪ �মাঃ মা��র রিশদ 

�চৗ�রী 
�মাঃ হা�ন অর রিশদ ফিরদা �বগম �ামঃ+�পাঃ �দয়াড়া,যেশার সদর,যেশার   

১০৪৫ �মাঃ এরশাদ আলী �মাঃ  উসমান িময়া জেবদা �বগম �ামঃ+�পাঃ �দয়াড়া,যেশার সদর,যেশার   
১০৪৬ জ��ল ইসলাম �মাঃ �িজ�র রহমান �রেনছা �ামঃ+�পাঃ �দয়াড়া,যেশার সদর,যেশার   
১০৪৭ �মাঃ ��ম আলী �মাঃ �মাশােরফ �হােসন রিহমা �বগম �ামঃ+�পাঃ �দয়াড়া,যেশার সদর,যেশার   
১০৪৮ লালন িময়া �মাঃ আ�ল কােশম �রােকয়া �বগম �ামঃ+�পাঃ �দয়াড়া,যেশার সদর,যেশার   
১০৪৯ �মাঃ  কাম�ল ইসলাম �মাঃ শাহ�ি�ন �মাছাঃ আকিলমা 

�বগম 
�ামঃ+�পাঃ �দয়াড়া,যেশার সদর,যেশার   



১০৫০ �মাহা�দ আলী �ইয়া �তঃ ��ল ইসলাম �ইয়া �মাছাঃ খািদজা 
�বগম 

�ামঃ+�পাঃ �দয়াড়া,যেশার সদর,যেশার   

১০৫১ �মাঃ আ�র রউফ �মাঃ লিতফ খ�কার �মাছাঃ মেনায়ারা 
�বগম 

�ামঃ+�পাঃ �দয়াড়া,যেশার সদর,যেশার   

১০৫২ �মাঃ শািহ�র �হােসন �মাঃ  �গালাম �হােসন �মাছাঃ রিহমা �বগম �ামঃ+�পাঃ �দয়াড়া,যেশার সদর,যেশার   
১০৫৩ �মাঃ ইনা�ল হক �মাঃ আঃ মা�ান �মাছাঃ  শাম��াহার �ামঃ+�পাঃ �দয়াড়া,যেশার সদর,যেশার ০৫৭০২৯৮  
১০৫৪ �মাঃ ইকরা�ল �হােসন �মাঃ আ� তােলব �রািজফা �বগম �ামঃ+�পাঃ �দয়াড়া,যেশার সদর,যেশার ০৫৭০২৯৯  
১০৫৫ �মাঃ মিফ�ল ইসলাম �মাঃ আিজজ িময়া �তঃ আকিলমা 

�বগম 
�ামঃ+�পাঃ �দয়াড়া,যেশার সদর,যেশার ০৫৭০৩০০  

১০৫৬ �মাঃ  িলটন আলী �মাঃ আঃ রিশদ �মাছাঃ জাহানারা 
�বগম 

�ামঃ�মিদয়া+�পাঃেদয়াড়া,সদর,যেশার ০৫৭০৩০১  

১০৫৭ �মাঃ আির�ল ইসলাম �মাঃ নজ�ল ইসলাম �মাছাঃ �িল �বগম �ামঃ+�পাঃ �দয়াড়া,যেশার সদর,যেশার ০৫৭০৩০২  
১০৫৮ �মাঃ িনজাম উি�ন �মাঃ মা�ার িময়া �তঃ িরিজয়া খা�ন �ামঃ+�পাঃ �দয়াড়া,যেশার সদর,যেশার ০৫৭০৩০৩  
১০৫৯ �মাঃ  িলটন িময়া �মাঃ আঃ হািমদ �মাছাঃ জেবদা খা�ন �ামঃ+�পাঃ �দয়াড়া,যেশার সদর,যেশার ০৫৭০৩০৪  
১০৬০ �মাঃ মিম�র রহমান �মাঃ উসমান গিণ �মাসাঃ জেবদা �বগম �ামঃ+�পাঃ �দয়াড়া,যেশার সদর,যেশার ০৫৭০৩০৫  
১০৬১ �মাছাঃ নািছমা �বগম �ামীঃ আলমগীর �হােসন �মাছাঃ�র জাহান 

�বগম 
�ামঃ+�পাঃ �দয়াড়া,যেশার সদর,যেশার ০৫৭০৩০৬  

১০৬২ �মাঃ আল আিমন �মাঃ বা�র আলী �মাসাঃ �শফালী 
�বগম 

�ামঃ+�পাঃ �দয়াড়া,যেশার সদর,যেশার ০৫৭০৩০৭  

১০৬৩ �মাছাঃ �স� �বগম �ামীঃ �মাঃ ��র আলী �মাসাঃআেনায়ারা 
�বগম 

�ামঃ+�পাঃ �দয়াড়া,যেশার সদর,যেশার ০৫৭০৩০৮  

১০৬৪ �মাঃ সিহ�র জামান িপতাঃ �মাঃ আলতাফ 
�হােসন 

�মাসাঃ ছিকনা �বগম �ামঃ+�পাঃ �দয়াড়া,যেশার সদর,যেশার ০৫৭০৩০৯  

১০৬৫ �মাঃ িমলন িময়া �মাঃ আঃ হািমদ �মাছাঃ  জেবদা 
�বগম 

�ামঃ+�পাঃ �দয়াড়া,যেশার সদর,যেশার ০৫৭০৩১০  

১০৬৬ �মাছাঃেমৗ�মী আ�ার িপতাঃ ��র আলী �মাছাঃ  ছালমা 
�বগম 

�ামঃ+�পাঃ �দয়াড়া,যেশার সদর,যেশার ০৫৭০৩১১  



১০৬৭ �মাঃ তির�ল ইসলাম �মাঃ আঃ  আিজজ �মাছাঃআেনায়ারা 
�বগম 

�ামঃ+�পাঃ �দয়াড়া,যেশার সদর,যেশার ০৫৭০৩১২  

১০৬৮ �মাঃ কামাল �হােসন �তঃ খ�কার বজ�র 
রহমান 

�তঃ �বগম �রােকয়া �ামঃ+�পাঃ �দয়াড়া,যেশার সদর,যেশার ০৫৭০৩১৩  

১০৬৯ �মাঃ সাগর �হােসন �মাঃ আ�ার আলী �মাছাঃ �জাছনা 
�বগম 

�ামঃ+�পাঃ �দয়াড়া,যেশার সদর,যেশার ০৫৭০৩১৪  

১০৭০ �মাঃ  জািকর �হােসন �মাঃ আঃ কিরম �িফয়া �বগম �ামঃ+�পাঃ �দয়াড়া,যেশার সদর,যেশার ০৫৭০৩১৫  
১০৭১ �মাঃ আলমগীর �হােসন �মাঃ �গালাম �হােসন রিহমা �বগম �ামঃ+�পাঃ �দয়াড়া,যেশার সদর,যেশার ০৫৭০৩১৬  
১০৭২ �মাঃআ�ল কালাম 

আজাদ 
�তঃআঃ বািরক �মা��া �তঃসােয়রা খা�ন �ামঃকামারগে�,হািশম�র,সদর,যেশার ০৫৭০৩১৭  

১০৭৩ �মাঃ শির�ল ইসলাম �মাঃ আঃআিজজ িময়া আেনায়ারা �বগম �ামঃ+�পাঃ �দয়াড়া,যেশার সদর,যেশার ০৫৭০৩১৮  
১০৭৪ �মাঃ আ�ল ��াদীর �মাঃ আ�ল খােয়র �বগম �রােকয়া �ামঃ+�পাঃ �দয়াড়া,যেশার সদর,যেশার ০৫৭০৩১৯  
১০৭৫ �মাঃ �গালাম ��াদীর �মাঃ আ�ল খােয়র �বগম �রােকয়া �ামঃ+�পাঃ �দয়াড়া,যেশার সদর,যেশার ০৫৭০৩২০  
১০৭৬ �মাছাঃ মমতাজ খা�ন �ামীঃআ�া��ামান জািকরন �নছা �ামঃবা�য়াডাংগা,�পাঃ�য়াদাবাজার,যেশার,সদর, 

যেশার। 
০৫৭০৩২৭  

১০৭৭ সািবনা ইয়াসিমন �ামীঃ �মাঃ �সিলম �রজা আি�য়া �বগম �ামঃবা�য়াডাংগা,�পাঃ�য়াদাবাজার,যেশার,সদর, 
যেশার। 

০৫৭০৩২৮  

১০৭৮ নারগীস পারভীন �ামীঃ �সােহল রানা ফােতমা �বগম �ামঃবা�য়াডাংগা,�পাঃ�য়াদাবাজার,যেশার,সদর, 
যেশার। 

০৫৭০৩২৯  

১০৭৯ আিজ�না �ামীঃ শাহাজামাল আিছয়া �ামঃবা�য়াডাংগা,�পাঃ�য়াদাবাজার,যেশার,সদর, 
যেশার। 

০৫৭০৩৩০  

১০৮০ �সিলমা আকিরন �ামীঃ মহাসীন �হােসন নাসিরন �লতানা �ামঃবা�য়াডাংগা,�পাঃ�য়াদাবাজার,যেশার,সদর, 
যেশার। 

০৫৭০৩৩১  

১০৮১ নাজমা পারভীন �ামীঃ �মাঃ রিফক 
িব�াস 

�মেহ�ন �নছা �ামঃবা�য়াডাংগা,�পাঃ�য়াদাবাজার,যেশার,সদর, 
যেশার। 

০৫৭০৩৩২  

১০৮২ �মাছাঃ নািছমা খা�ন িপতাঃ�তঃ �রালী 
�মাড়ল 

হািমদা খা�ন �ামঃবা�য়াডাংগা,�পাঃ�য়াদাবাজার,যেশার,সদর, 
যেশার। 

০৫৭০৩৩৩  



১০৮৩ �মাছাঃ িরনা খা�ন �ামীঃ কাম��ামান �রােমলা �বগম �ামঃবা�য়াডাংগা,�পাঃ�য়াদাবাজার,যেশার,সদর, 
যেশার। 

০৫৭০৩৩৪  

১০৮৪ আেমনা খা�ন �ামীঃ ই�ািহম �হােসন আয়শা �বগম �ামঃবা�য়াডাংগা,�পাঃ�য়াদাবাজার,যেশার,সদর, 
যেশার। 

০৫৭০৩৩৫  

১০৮৫ ফােতমা �বগম �ামীঃ ইিলয়াচ �হােসন হািজরা �বগম �ামঃবা�য়াডাংগা,�পাঃ�য়াদাবাজার,যেশার,সদর, 
যেশার। 

০৫৭০৩৩৬  

১০৮৬ সাথী খা�ন �ামীঃ �মেহদী হাসান িলিলয়া �বগম �ামঃবা�য়াডাংগা,�পাঃ�য়াদাবাজার,যেশার,সদর, 
যেশার। 

০৫৭০৩৩৭  

১০৮৭ রােবয়া খা�ন �ামীঃ �িজ�র রহমান সািহদা ইসলাম �ামঃবা�য়াডাংগা,�পাঃ�য়াদাবাজার,যেশার,সদর, 
যেশার। 

০৫৭০৩৩৮  

১০৮৮ মিরয়ম খা�ন �ামীঃ �মাঃ ইকবাল তাছিলমা �বগম �ামঃবা�য়াডাংগা,�পাঃ�য়াদাবাজার,যেশার,সদর, 
যেশার। 

০৫৭০৩৩৯  

১০৮৯ শারিমনা খা�ন িপতাঃ আলী মন�র হািলমা �বগম �ামঃবা�য়াডাংগা,�পাঃ�য়াদাবাজার,যেশার,সদর, 
যেশার। 

০৫৭০৩৪০  

১০৯০ আেলয়া �বগম �ামীঃ �গালাম �মা�ফা �নছারন িবিব �ামঃবা�য়াডাংগা,�পাঃ�য়াদাবাজার,যেশার,সদর, 
যেশার। 

০৫৭০৩৪১  

১০৯১ রাহমা �বগম �ামীঃ হািফ�র রহমান শাহারবা� �ামঃবা�য়াডাংগা,�পাঃ�য়াদাবাজার,যেশার,সদর, 
যেশার। 

০৫৭০৩৪২  

১০৯২ ��না রানী দাস �ামীঃ �ামল �মার দাস পা�ল বালা দাস �ামঃবা�য়াডাংগা,�পাঃ�য়াদাবাজার,যেশার,সদর, 
যেশার। 

০৫৭০৩৪৩  

১০৯৩ মাহ�জা খা�ন �ামীঃ ম� �হােসন ছায়রা �বগম �ামঃবা�য়াডাংগা,�পাঃ�য়াদাবাজার,যেশার,সদর, 
যেশার। 

০৫৭০৩৪৪  

১০৯৪ িমেসস লিতফা শওকত �ামীঃ শওকত �হােসন �ৎ�ন �নছা কারবালা,যেশার সদর,যেশার ০৫৭০৩৪৫  
১০৯৫ আিছয়া খা�ন িপতাঃ �মা�াজ আলী খ� ফািতমা �বগম বািহর মি�ক,�তীঘাটা,সদর,যেশার ০৫৭০৩৪৬  
১০৯৬ িনগার �লতানা �ামীঃ শাহজালাল আ��য়ারা �বগম বািহর মি�ক,�তীঘাটা,সদর,যেশার ০৫৭০৩৪৭  
১০৯৭ সাগর �মার দ� িপতাঃ মনেতাষ �মার 

দ� 
ক�না রানী �ামঃবা�য়াডাংগা,�পাঃ�য়াদাবাজার,যেশার ০৫৭০৩৪৮  



১০৯৮ শরীফ সাম��ামান িপতাঃআঃ ছা�ার �মা�া �রােকয়া খা�ন �ামঃবা�য়াডাংগা,�পাঃ�য়াদাবাজার,যেশার ০৫৭০৩৪৯  
১০৯৯ �বাইয়াত �রাকসানা �ামীঃ শরীফ 

সাম��ামান 
�রেবকা �বগম �ামঃবা�য়াডাংগা,�পাঃ�য়াদাবাজার,যেশার ০৫৭০৩৫০  

১১০০ �মিরনা আ�ার িপতাঃ আলী �হােসন 
গাজী 

িশিরনা �বগম �ামঃবা�য়াডাংগা,�পাঃ�য়াদাবাজার,যেশার ০৫৭০৩৫১  

1101 মা�জা খা�ন �ামীঃ ম� িময়া ছায়রা �বগম �ামঃবা�য়াডাংগা,�পাঃ�য়াদাবাজার,যেশার ০৫৭০৩৫২  
১১০২ িরনা খা�ন �ামীঃ কাম��ামান �রােমলা �বগম �ামঃবা�য়াডাংগা,�পাঃ�য়াদাবাজার,যেশার ০৫৭০৩৫৩  
১১০৩ িপয়া খা�ন �ামীঃ �গালাম র�ল আেলয়া খা�ন �ামঃবা�য়াডাংগা,�পাঃ�য়াদাবাজার,যেশার ০৫৭০৩৫৪  
১১০৪ িরিজয়া �বগম �ামীঃ নাজ�ল ইসলাম আিছয়া �বগম বািহর মি�ক,�পাঃ�িতঘাটা,সদর,যেশার ০৫৭০৩৫৫  
১১০৫ �ল�ম খা�ন িপতাঃ আলী �হােসন �রেবকা খা�ন �ামঃবা�য়াডাংগা,�পাঃ�য়াদাবাজার,যেশার ০৫৭০৩৫৬  
১১০৬ �সািনয়া খা�ন �ামীঃ হািফ�র রহমান িরিজয়া �বগম বািহর মি�ক,�পাঃ�িতঘাটা,সদর,যেশার ০৫৭০৩৫৭  
১১০৭ শাহীমা খা�ন িপতাঃ আলী এক�র রািমছা খা�ন �ামঃবা�য়াডাংগা,�পাঃ�য়াদাবাজার,যেশার ০৫৭০৩৫৮  
১১০৮ আফেরাজা �বগম �ামীঃ িমজা�র রহমান ভা� �বগম �ামঃ ক�য়া ,সদর,যেশার ০৫৭০৩৫৯  
১১০৯ িশউলী পারভীন �ামীঃ মা�ম িব�াল �তঃ শাহানাজ �বগম ডহরিসংগা,ক�য়া,সদর,যেশার ০৫৭০৩৬০  
১১১০ আন�য়ারা খা�ন �ামীঃ আলতাফ �হােসন ছায়রা �বগম �ামঃবা�য়াডাংগা,�পাঃ�য়াদাবাজার,যেশার ০৫৭০৩৬১  
১১১১ কা�লী পারভীন �ামীঃ আিতয়ার রহমান আেনায়ারা �বগম �ামঃবা�য়াডাংগা,�পাঃ�য়াদাবাজার,যেশার ০৫৭০৩৬২  
১১১২ িব�� রায় িপতাঃ িচ� র�ন রায় �ধা রানী রায় উ�র পাড়া,�য়াদা বাজার,সদর,যেশার ০৫৭০৩৬৩  
১১১৩ �রেহনা পারভীন �ামীঃ আলমগীর �হােসন জয়�ন �নছা �ম�ম�র,সদর,যেশার ০৫৭০৩৬৪  
১১১৪ �সিলনা আ�ার �ামীঃ �গালাম মা�ফ 

খান 
আেমনা �বগম �রাতন কসবা,সদর,যেশার ০৫৭০৩৬৫  

১১১৫ িলিল রানী চ�বত� �ামীঃ ��ন �গাপাল 
চ�বত� 

চায়না রানী চ�বত� �ামঃবা�য়াডাংগা,�পাঃ�য়াদাবাজার,যেশার ০৫৭০৩৬৬  

১১১৬ �মাছাঃ অিজফা খা�ন �ামীঃ �মাঃ 
আসা��ামান 

�মাছাঃ জাহানারা 
�বগম 

�ামঃ লিলতাদহ,�পাঃবারীনগর,সদর,যেশার ০৫৭০৩৬৭  

১১১৭ �মাছাঃ িরিজয়া খা�ন �ামীঃআশরা�ল আলম 
(িলটন) 

�মাছাঃ জাহানারা 
�বগম 

�ামঃ লিলতাদহ,�পাঃবারীনগর,সদর,যেশার ০৫৭০৩৬৮  



১১১৮ �মাছাঃ িজ�াত �রেহনা �ামীঃ িজয়াউল হক �মাছাঃ �রজাহান 
�বগম 

�ামঃ লিলতাদহ,�পাঃবারীনগর,সদর,যেশার ০৫৭০৩৬৯  

১১১৯ �মাছাঃিমনারা �বগম �ামীঃ �মাঃ �রজাউল 
ইসলাম 

�মাছাঃ হািমদা �বগম �ামঃ লিলতাদহ,�পাঃবারীনগর,সদর,যেশার ০৫৭০৩৭০  

১১২০ �মাছাঃ সালমা �বগম �ামীঃ �মাঃ খাই�ল 
ইসলাম 

�মাছাঃ আসমানী 
�বগম 

�ামঃ লিলতাদহ,�পাঃবারীনগর,সদর,যেশার ০৫৭০৩৭১  

১১২১ �মাছাঃ�াবণীআ�ার 
��া 

িপতাঃ �মাঃ িজয়াউল 
ইসলাম 

�মাছাঃ িজ�াত 
�রেহনা 

�ামঃ লিলতাদহ,�পাঃবারীনগর,সদর,যেশার ০৫৭০৩৭২  

১১২২ �মাছাঃশারিমন আ�ার 
র�া 

িপতাঃ �মাঃ �রজাউল 
ইসলাম 

�মাছাঃ িমনা খা�ন �ামঃ লিলতাদহ,�পাঃবারীনগর,সদর,যেশার ০৫৭০৩৭৩  

১১২৩ �মাছাঃ িশিরন সবনাছ িপতাঃ �মাঃ �রজাউল 
ইসলাম 

�মাছাঃ িমনা খা�ন �ামঃ লিলতাদহ,�পাঃবারীনগর,সদর,যেশার ০৫৭০৩৭৪  

১১২৪ �মাছাঃ লাবনী আ�ার িপতাঃ �মাঃ আ� তােহর �মাছাঃ খািদজা 
�বগম 

�ামঃ লিলতাদহ,�পাঃবারীনগর,সদর,যেশার ০৫৭০৩৭৫  

১১২৫ �মাছাঃ মাফেরাজা �ামীঃ �রজওয়ান �মাছাঃ �রােকয়া 
�বগম 

�ামঃ লিলতাদহ,�পাঃবারীনগর,সদর,যেশার ০৫৭০৩৭৬  

১১২৬ �মাছাঃ �রশমা খা�ন �ামীঃ �মাঃ সাই�ল 
ইসলাম 

�মাছাঃ �খােদজা 
খা�ন 

�ামঃ লিলতাদহ,�পাঃবারীনগর,সদর,যেশার ০৫৭০৩৭৭  

১১২৭ �মাছাঃ মিরয়ম �বগম �ামীঃ  �মাঃ হা�ন িময়া �মাছাঃ মন�রা 
খা�ন 

�ামঃ লিলতাদহ,�পাঃবারীনগর,সদর,যেশার ০৫৭০৩৭৮  

১১২৮ �মাছাঃ মিজ�না খা�ন �ামীঃ �মাঃ আ�র 
রহমান 

�মাছাঃ মন�রা 
খা�ন 

�ামঃ লিলতাদহ,�পাঃবারীনগর,সদর,যেশার ০৫৭০৩৭৯  

১১২৯ �মাছাঃ লাখী �বগম �ামীঃ �মাঃ আ�ল বারী �মাছাঃ �মাবােশরা 
�বগম 

�ামঃ লিলতাদহ,�পাঃবারীনগর,সদর,যেশার ০৫৭০৩৮০  

১১৩০ নািগ �স আ�ার �ামীঃ শিফ�ল ইসলাম �সতারা �বগম �ামঃ লিলতাদহ,�পাঃবারীনগর,সদর,যেশার ০৫৭০৩৮১  
১১৩১ ি�য়া রানী িসকদার িপতাঃ �শা� িসকদার িরং� রানী িসকদার �ামঃ লিলতাদহ,�পাঃবারীনগর,সদর,যেশার ০৫৭০৩৮২  
১১৩২ �মাছাঃ  �মা খা�ন  িপতাঃ �মাঃ আিমর �মাছাঃ  মেনায়ারা �ামঃ লিলতাদহ,�পাঃবারীনগর,সদর,যেশার ০৫৭০৩৮৩  



�হােসন �বগম 
১১৩৩ �মাছাঃ �রােকয়া �বগম �ামীঃ �মাঃ আিম�র 

রহমান 
�মাছাঃ  মেনায়ারা 
�বগম 

�ামঃ লিলতাদহ,�পাঃবারীনগর,সদর,যেশার ০৫৭০৩৮৪  

১১৩৪ িলিপ রাণী িব�াস �ামীঃ �দীপ িব�াস ল�ী রাণী সরদার �ামঃ লিলতাদহ,�পাঃবারীনগর,সদর,যেশার ০৫৭০৩৮৫  
১১৩৫ �মাছাঃ �াবণী আ�ার 

ডিল 
িপতাঃ �মাঃ আ��াহ 
তরফদার 

�মাছাঃ জাহানারা 
�বগম 

�ামঃ লিলতাদহ,�পাঃবারীনগর,সদর,যেশার ০৫৭০৩৮৬  

১১৩৬ ঝরনা সাহা �ামীঃ স�য় সাহা আরতী রাণী সাহা �ামঃ লিলতাদহ,�পাঃবারীনগর,সদর,যেশার ০৫৭০৩৮৭  
১১৩৭ �মাছাঃ তহিমনা খা�ন িপতাঃ  �মাঃ ��ল 

আিমন 
�মাছাঃ রিহমা খা�ন �ামঃ লিলতাদহ,�পাঃবারীনগর,সদর,যেশার ০৫৭০৩৮৮  

১১৩৮ িম� �খাজ� �ামীঃ িমলন �খাজ� কাকলী �দব রায় �ামঃ লিলতাদহ,�পাঃবারীনগর,সদর,যেশার ০৫৭০৩৮৯  
১১৩৯ �মাছাঃ  তানিজনা খা�ন িপতাঃ আ�স সালাম জিরনা �বগম �ামঃ লিলতাদহ,�পাঃবারীনগর,সদর,যেশার ০৫৭০৩৯০  
১১৪০ �মাছাঃ তািনয়া খা�ন িপতাঃ �মাঃ মিশউর 

রহমান 
�মাছাঃ পা�ল �বগম �ামঃ লিলতাদহ,�পাঃবারীনগর,সদর,যেশার ০৫৭০৩৯১  

১১৪১ �মাছাঃ লািখমা আ�ার িপতাঃ�তঃ রােহন উি�ন �মাছাঃ আিছয়া 
খা�ন 

�ামঃ লিলতাদহ,�পাঃবারীনগর,সদর,যেশার ০৫৭০৩৯২  

১১৪২ �মাছাঃ হািলমা খা�ন �ামীঃ �র �হােসন �মাছাঃই�কা �ামঃ লিলতাদহ,�পাঃবারীনগর,সদর,যেশার ০৫৭০৩৯৩  
১১৪৩ �মাছাঃ রােবয়া পারভীন িপতাঃ আ�র রা�াক �মাছাঃ আকিলমা 

খা�ন 
�ামঃ লিলতাদহ,�পাঃবারীনগর,সদর,যেশার ০৫৭০৩৯৪  

১১৪৪ �মাছাঃ আসমা খা�ন িপতাঃ �মাঃ �রজাউল 
ইসলাম 

�িফয়া �বগম �ামঃ লিলতাদহ,�পাঃবারীনগর,সদর,যেশার ০৫৭০৩৯৫  

১১৪৫ তাসিলমা খা�ন �ামীঃ �মাঃ উবাই�র 
ইসলাম 

খািদজা �বগম �ামঃ লিলতাদহ,�পাঃবারীনগর,সদর,যেশার ০৫৭০৩৯৬  

১১৪৬ পিল রাণী িব�াস �ামীঃ �তাব িব�াস িবিথকা রাণী িব�াস �ামঃ লিলতাদহ,�পাঃবারীনগর,সদর,যেশার ০৫৭০৩৯৭  
১১৪৭ �মাছাঃ তাসিলমা খা�ন �ামীঃ �মাঃ বা�ল 

�হােসন 
�মাছাঃ জািহদা 
�বগম 

�ামঃ লিলতাদহ,�পাঃবারীনগর,সদর,যেশার ০৫৭০৩৯৮  

১১৪৮ �মাছাঃ রিহমা খা�ন িপতাঃ �মাঃ �তাফােয়ল 
আহেমদ 

�মাছাঃ �েলখা 
�বগম 

�ামঃ লিলতাদহ,�পাঃবারীনগর,সদর,যেশার ০৫৭০৩৯৯  



১১৪৯ �মাছাঃ �রশমা খা�ন িপতাঃ �মাঃ �রজাউল 
ইসলাম 

�মাছাঃ �িফয়া �বগম �ামঃ লিলতাদহ,�পাঃবারীনগর,সদর,যেশার ০৫৭০৪০০  

১১৫০ িশউিল আ�ার িপতাঃ এনাল  �শখ বাহােরান �বগম �ামঃ লিলতাদহ,�পাঃবারীনগর,সদর,যেশার ০৫৭০৪০১  
১১৫১ �মাছাঃ  িবলিকস নাহার িপতাঃ �শখ �হােসন আলী ছিকনা খা�ন �ামঃ লিলতাদহ,�পাঃবারীনগর,সদর,যেশার ০৫৭০৪০২  
১১৫২ �জাৎ�া খা�ন �ামীঃ �মাঃ স�জ িফেরাজা খা�ন �ামঃ লিলতাদহ,�পাঃবারীনগর,সদর,যেশার ০৫৭০৪০৩  
১১৫৩ �মাঃ রিন �হােসন িপতাঃ �মাঃ 

আসা��ামান 
�মাছাঃ অিজফা 
খা�ন 

�ামঃ লিলতাদহ,�পাঃবারীনগর,সদর,যেশার ০৫৭০৪০৪  

১১৫৪ �মাছাঃ �মেহর 
আফেরাজ স�া 

িপতাঃ সাহাদত �হােসন �সিলনা �বগম �ামঃ লিলতাদহ,�পাঃবারীনগর,সদর,যেশার ০৫৭০৪০৫  

১১৫৫ নািগ �স �বগম �ামীঃ �মাঃ �রজাউল  
ইসলাম 

�মাছাঃ �গালবা� �ামঃ লিলতাদহ,�পাঃবারীনগর,সদর,যেশার ০৫৭০৪০৬  

১১৫৬ তহিমনা খা�ন �ামীঃ ই�াজ আলী সায়রা খা�ন �ামঃ কামাল�র,�পাঃ খিরচাডাংগা,সদর,যেশার । ০৫৭০৪০৭  
১১৫৭ দীি� রাণী িব�াস �ামীঃ রেমশ মি�ক পা�ল িব�াস �ামঃ কামাল�র,�পাঃ খিরচাডাংগা,সদর,যেশার । ০৫৭০৪০৮  
১১৫৮ �মা িব�াস িপতাঃ ��দ িব�াস িনলা িব�াস �ামঃ কামাল�র,�পাঃ খিরচাডাংগা,সদর,যেশার । ০৫৭০৪০৯  
১১৫৯ অ�রা িব�াস �ামীঃ মেনােতাষ িব�াস কিনকা িব�াস �ামঃ কামাল�র,�পাঃ খিরচাডাংগা,সদর,যেশার । ০৫৭০৪১০  
১১৬০ সাধনা িব�াস িপতাঃ িনিশকা� িব�াস  �িনতা িব�াস �ামঃ কামাল�র,�পাঃ খিরচাডাংগা,সদর,যেশার । ০৫৭০৪১১  
১১৬১ �বণ �া িব�াস িপতাঃ �ভাষ িব�াস �িচ�া িব�াস �ামঃ কামাল�র,�পাঃ খিরচাডাংগা,সদর,যেশার । ০৫৭০৪১২  
১১৬২ ল�ী িব�াস িপতাঃ তারক িব�াস পা�া িব�াস �ামঃ কামাল�র,�পাঃ খিরচাডাংগা,সদর,যেশার । ০৫৭০৪১৩  
১১৬৩ িলপা িব�াস িপতাঃ িনিখল িব�াস িনিলমা িব�াস �ামঃ কামাল�র,�পাঃ খিরচাডাংগা,সদর,যেশার । ০৫৭০৪১৪  
১১৬৪ অিভিজত রায় িপতাঃ �ষার রায় মমতা রায় �ামঃ কামাল�র,�পাঃ খিরচাডাংগা,সদর,যেশার । ০৫৭০৪১৫  
১১৬৫ �মাঃ �র নবী িপতাঃ ��ল আিমন আেনায়ারা �বগম �ামঃ কামাল�র,�পাঃ খিরচাডাংগা,সদর,যেশার । ০৫৭০৪১৬  
১১৬৬ �কংকণ িব�াস 

 
িপতাঃ হাজারী লাল 
িব�াস 

মমতা িব�াস �ামঃ কামাল�র,�পাঃ খিরচাডাংগা,সদর,যেশার । ০৫৭০৪১৭  

১১৬৭ িব��ৎ সরকার �তঃ �গ �াপদ সরকার �ভ�া সরকার �ামঃ কামাল�র,�পাঃ খিরচাডাংগা,সদর,যেশার । ০৫৭০৪১৮  
১১৬৮ ল�ণ �মার নিলন চ� িব�াস িমনিত �ামঃ কামাল�র,�পাঃ খিরচাডাংগা,সদর,যেশার । ০৫৭০৪১৯  
১১৬৯ �মাঃ ই�াজ আলী িপতাঃ �মাঃ আ�ল আলী হাসমিত �বগম �ামঃ কামাল�র,�পাঃ খিরচাডাংগা,সদর,যেশার । ০৫৭০৪২০  



১১৭০ ��ত িব�াস িপতাঃ অমল িব�াস প�াবিত িব�াস �ামঃ কামাল�র,�পাঃ খিরচাডাংগা,সদর,যেশার । ০৫৭০৪২১  
১১৭১ �দব�ত িব�াস িপতাঃ দয়াল িব�াস �রভা িব�াস �ামঃ কামাল�র,�পাঃ খিরচাডাংগা,সদর,যেশার । ০৫৭০৪২২  
১১৭২ িলংকন মি�ক িপতাঃ রমাপদ মি�ক ��না মি�ক �ামঃ কামাল�র,�পাঃ খিরচাডাংগা,সদর,যেশার । ০৫৭০৪২৩  
১১৭৩ মেহ� ধর িপতাঃ িনেপ� ধর িমলিত ধর �ামঃ কামাল�র,�পাঃ খিরচাডাংগা,সদর,যেশার । ০৫৭০৪২৪  
১১৭৪ িশ�ল িব�াস িপতাঃ �ভাস িব�াস স��া িব�াস �ামঃ কামাল�র,�পাঃ খিরচাডাংগা,সদর,যেশার । ০৫৭০৪২৫  
১১৭৫ ফজ�র রহমান িপতাঃ �মাঃ আকবর 

আলী 
জাহানারা �বগম �ামঃ কামাল�র,�পাঃ খিরচাডাংগা,সদর,যেশার । ০৫৭০৪২৬  

১১৭৬ �িচ�া ম�ল  �ামীঃ চ�ন �মার 
মি�ক 

�র�িত ম�ল �ামঃ কামাল�র,�পাঃ খিরচাডাংগা,সদর,যেশার । ০৫৭০৪২৭  

১১৭৭ িশ�ল পাল িপতাঃ �দীপ পাল চপলা পাল �ামঃ কামাল�র,�পাঃ খিরচাডাংগা,সদর,যেশার । ০৫৭০৪২৮  
১১৭৮ িম� পাল িপতাঃ বলাই পাল অিনমা পাল �ামঃ কামাল�র,�পাঃ খিরচাডাংগা,সদর,যেশার । ০৫৭০৪২৯  
১১৭৯ �দ� পাল িপতাঃ মিনকা� পাল কািল পাল �ামঃ কামাল�র,�পাঃ খিরচাডাংগা,সদর,যেশার । ০৫৭০৪৩০  
১১৮০ �জন পাল িপতাঃ রিবন পাল স��া রানী পাল �ামঃ কামাল�র,�পাঃ খিরচাডাংগা,সদর,যেশার । ০৫৭০৪৩১  
১১৮১ �মন  পাল িপতাঃ কানাই পাল আরতী  রানী পাল �ামঃ কামাল�র,�পাঃ খিরচাডাংগা,সদর,যেশার । ০৫৭০৪৩২  
১১৮২ িব�ল সরকার �তঃ িবেনাদ সরকার আনারিত সরকার �ামঃ কামাল�র,�পাঃ খিরচাডাংগা,সদর,যেশার । ০৫৭০৪৩৩  
১১৮৩ সত�িজত চ�বত� �ামল চ�বত� ইিতকা চ�বত� �ামঃ কামাল�র,�পাঃ খিরচাডাংগা,সদর,যেশার । ০৫৭০৪৩৪  
১১৮৪ �রাদ �হােসন নয়ন �মাশােরফ �হােসন মিজ�না �বগম �ামঃ কামাল�র,�পাঃ খিরচাডাংগা,সদর,যেশার । ০৫৭০৪৩৫  
১১৮৫ রজনী িব�াস সত�েগাপাল িব�াস িগিরবালা িব�াস �ামঃ কামাল�র,�পাঃ খিরচাডাংগা,সদর,যেশার । ০৫৭০৪৩৬  
১১৮৬ �ণ�মা িব�াস িনিশত িব�াস অিনতা দ� �ামঃ কামাল�র,�পাঃ খিরচাডাংগা,সদর,যেশার । ০৫৭০৪৩৭  
1187 ��ত পাল িপতাঃ িবেরন পাল ��রী পাল �ামঃ কামাল�র,�পাঃ খিরচাডাংগা,সদর,যেশার । ০৫৭০৪৩৮  
১১৮৮ �মাঃ আঃ রহমান 

�হলাল 
িপতাঃ �মাঃ িব�াল 
�হােসন 

িমিন �বগম �ামঃ কামাল�র,�পাঃ খিরচাডাংগা,সদর,যেশার । ০৫৭০৪৩৯  

১১৮৯ মাহা�র রহমান �মাঃ �মা�ফা আলী মিজ�না �বগম �ামঃ কামাল�র,�পাঃ খিরচাডাংগা,সদর,যেশার । ০৫৭০৪৪০  
১১৯০ �েধ� িব�াস িপতাঃ �ধীর িব�াস সভ�া িব�াস �ামঃ কামাল�র,�পাঃ খিরচাডাংগা,সদর,যেশার । ০৫৭০৪৪১  
১১৯১ �মাঃ মা�ন �হােসন �মাঃ জামাল উি�ন নাজমা �বগম �ামঃ কামাল�র,�পাঃ খিরচাডাংগা,সদর,যেশার । ০৫৭০৪৪২  
১১৯২ ই�িজত িব�াস সে�াষ িব�াস সাগিরকা িব�াস �ামঃ খিরচাডাংগা ,�পাঃ খিরচাডাংগা,সদর,যেশার ০৫৭০৪৪৩  



। 
১১৯৩ �দবক� িব�াস মনমত িব�াস �যাগমায়া িব�াস �ামঃ খিরচাডাংগা ,�পাঃ খিরচাডাংগা,সদর,যেশার 

। 
০৫৭০৪৪৪  

১১৯৪ জা�া�ল �ফরেদৗস �ামীঃ �শখ আলী 
আশরাফ 

সােয়রা খা�ন �ামঃ �শখহা�,�পাঃ িশ�ােবাড � 
সদর,যেশার । 

০৫৭০৪৪৫  

১১৯৫ �মাঃ ���ামান িপতাঃ �মাঃ হািব�র 
রহমান 

�র নাহার �বগম �ামঃ কামাল�র,�পাঃ খিরচাডাংগা,সদর,যেশার । ০৫৭০৪৪৬  

১১৯৬ �মাঃ হাসা��ামান িপতাঃ �মাঃ জেবদ আলী �মাসাঃসায়রা �বগম �ামঃ বলাডাংগা,�পাঃ রাজারহাট 
যেশার সদর,যেশার । 

০৫৭০৪৪৭  

১১৯৭ �মাঃ �জন �হােসন িপতাঃ �মাঃ শির�ল 
ইসলাম 

রািশদা �বগম �ামঃ বলাডাংগা,�পাঃ রাজারহাট 
যেশার সদর,যেশার । 

০৫৭০৪৪৮  

১১৯৮ �রেহনা পারভীন �ামীঃ �মাঃ �মাশােরফ  তহরনেনছা �ামঃ বলাডাংগা,�পাঃ রাজারহাট 
যেশার সদর,যেশার । 

০৫৭০৪৪৯  

১১৯৯ ছািবয়া ইয়াসিমন �ামীঃ আ�ল গিণ জাহানারা �বগম �ামঃ কািজ�র ,�পাঃ রাজারহাট 
যেশার সদর,যেশার । 

০৫৭০৪৫০  

১২০০ �মাঃ রিন �হােসন �মাঃ �গালাম �মা�ফা আেনায়ারা �বগম �ামঃ বলাডাংগা,�পাঃ রাজারহাট 
যেশার সদর,যেশার । 

০৫৭০৪৫১  

১২০১ এস,এম,�েবল রানা আেনায়ার �হােসন �মাছাঃ িফেরাজা 
�বগম 

�ামঃ বলাডাংগা,�পাঃ রাজারহাট 
যেশার সদর,যেশার । 

০৫৭০৪৫২  

১২০২ �মাঃ �মা�ািফ�র 
রহমান 

�মাঃ �মাশােরফ �হােসন �মাছাঃ আেমনা 
�বগম 

�ামঃ বলাডাংগা,�পাঃ রাজারহাট 
যেশার সদর,যেশার । 

০৫৭০৪৫৩  

১২০৩ স�ীপ �মার িব�াস  দীিলপ িব�াস িমনিত িব�াস �ামঃ বলাডাংগা,�পাঃ রাজারহাট 
যেশার সদর,যেশার । 

০৫৭০৪৫৪  

১২০৪ �ভংকর িব�াস �াম �মার িব�াস �ব�ী  িব�াস �ামঃ বলাডাংগা,�পাঃ রাজারহাট 
যেশার সদর,যেশার । 

০৫৭০৪৫৫  

১২০৫ �মাঃ রােসলা �হােসন গ�র আলী জাহানারা �বগম �ামঃ বলাডাংগা,�পাঃ রাজারহাট 
যেশার সদর,যেশার । 

০৫৭০৪৫৬  



১২০৬ �মাঃ আশরা�ল ইসলাম �মাঃ িলয়াকত আলী হািসনা �বগম �ামঃ বলাডাংগা,�পাঃ রাজারহাট 
যেশার সদর,যেশার । 

০৫৭০৪৫৭  

১২০৭ �মাসাঃ নাহার �ামীঃ ইকবাল �হােসন িরিজয়া �বগম �ামঃ বলাডাংগা,�পাঃ রাজারহাট 
যেশার সদর,যেশার । 

০৫৭০৪৫৮  

১২০৮ �রািজনা খা�ন িপতাঃ আ�ল মিজদ জািহদা খা�ন �ামঃ বলাডাংগা,�পাঃ রাজারহাট 
যেশার সদর,যেশার । 

০৫৭০৪৫৯  

১২০৯ আসমা খা�ন িপতাঃ �মাঃ আ�র 
সা�ার 

জাহানারা �বগম �ামঃ কািজ�র ,�পাঃ রাজারহাট 
যেশার সদর,যেশার । 

০৫৭০৪৬০  

১২১০ উে� হািন িপতাঃ �মাঃ আলাউি�ন 
িব�াস 

ডািলয়া �বগম �ামঃ কািজ�র ,�পাঃ রাজারহাট 
যেশার সদর,যেশার । 

০৫৭০৪৬১  

১২১১ িহরা �বগম  �ামীঃ শিহ�ল ইসলাম হািসনা �বগম �ামঃ কািজ�র ,�পাঃ রাজারহাট 
যেশার সদর,যেশার । 

০৫৭০৪৬২  

১২১২ �রকসনা খা�ন �ামীঃ কিবর �মা�া লালভা� �বগম �ামঃ বলাডাংগা,�পাঃ রাজারহাট 
যেশার সদর,যেশার । 

০৫৭০৪৬৩  

১২১৩ ��য়া সরকার �ামীঃ  �কাশ সরকার উিমলা িশকদার �ামঃ �ক�নগর,�পাঃ রাজারহাট,যেশার 
সদর,যেশার । 

০৫৭০৪৬৪  

১২১৪ সীমা সরকার �ামীঃ �িব�ন সরকার মমতা িব�াস �ামঃ �ক�নগর,�পাঃ রাজারহাট,যেশার 
সদর,যেশার । 

০৫৭০৪৬৫  

১২১৫ �মাছাঃ �মাহনা আ�ার 
িমতা 

িপতাঃ �মাঃ মিশয়ার 
রহমান 

�মাছাঃ ম��য়ারা �ামঃ �ক�নগর,�পাঃ রাজারহাট,যেশার 
সদর,যেশার । 

০৫৭০৪৬৬  

১২১৬ �মাছাঃ �লতানা আ�ার 
িবিথ 

িপতাঃ সেরায়ার �হােসন আেনায়ারা �বগম �ামঃ বলাডাংগা,�পাঃ রাজারহাট 
যেশার সদর,যেশার । 

০৫৭০৪৬৭  

১২১৭ �মাছাঃ �সিলনা আ�ার িপতাঃ �মাশােরফ 
�হােসন 

আেমনা �বগম �ামঃ বলাডাংগা,�পাঃ রাজারহাট 
যেশার সদর,যেশার । 

০৫৭০৪৬৮  

১২১৮ �কয়া ম�ল �দেব�নাথ ম�ল �পালী ম�ল �ামঃ বলাডাংগা,�পাঃ রাজারহাট 
যেশার সদর,যেশার । 

০৫৭০৪৬৯  

১২১৯ �াব�ী িব�াস িপতাঃ �ভাস িব�াস রানী িব�াস �ামঃ বলাডাংগা,�পাঃ রাজারহাট ০৫৭০৪৭০  



যেশার সদর,যেশার । 
১২২০ �িতমা িব�াস সেমশ িব�াস �ব� দািস ম�ল �ামঃ বলাডাংগা,�পাঃ রাজারহাট 

যেশার সদর,যেশার । 
০৫৭০৪৭১  

১২২১ ��লা রানী �পা�ার �ামীঃ � �েয়ন �পা�ার ল�ী রানী হাজরা �ামঃ বলাডাংগা,�পাঃ রাজারহাট 
যেশার সদর,যেশার । 

০৫৭০৪৭২  

১২২২ �জসিমন �ামীঃ আির�ল ইসলাম শািহদা �বগম �ামঃ �ক�নগর,�পাঃ রাজারহাট,যেশার 
সদর,যেশার । 

০৫৭০৪৭৩  

১২২৩ চ�না �পা�ার �ামীঃ হারান �পা�ার ��রী �পা�ার �ামঃ বলাডাংগা,�পাঃ রাজারহাট 
যেশার সদর,যেশার । 

০৫৭০৪৭৪  

১২২৪ �বণ �া রানী �পা�ার �ামীঃ �দ�ত �পা�ার সিমতা রানী  ভ� �ামঃ বলাডাংগা,�পাঃ রাজারহাট 
যেশার সদর,যেশার । 

০৫৭০৪৭৫  

১২২৫ শাি� মি�ক �ামীঃ রিবন মি�ক কালী দাসী ,�ম� �ামঃ �ক�নগর,�পাঃ রাজারহাট,যেশার 
সদর,যেশার । 

০৫৭০৪৭৬  

১২২৬ খািদজা �ামীঃ �মাঃ �হােসন খা আেমনা �বগম �ামঃ বলাডাংগা,�পাঃ রাজারহাট 
যেশার সদর,যেশার । 

০৫৭০৪৭৭  

১২২৭ িমনা িব�াস �ামীঃ গেণশ িব�াস ��লা িব�াস �ামঃ বলাডাংগা,�পাঃ রাজারহাট 
যেশার সদর,যেশার । 

০৫৭০৪৭৮  

১২২৮ সাধনা �পা�ার �ামীঃ অজয় �পা�ার পা�ল বালা �ামঃ বলাডাংগা,�পাঃ রাজারহাট 
যেশার সদর,যেশার । 

০৫৭০৪৭৯  

১২২৯ �মাঃ ওিহ�ল ইসলাম �মাঃ আহসান হািবব ফিজলা �বগম �ামঃ বলাডাংগা,�পাঃ রাজারহাট 
যেশার সদর,যেশার । 

০৫৭০৪৮০  

১২৩০ �মাঃ সাম�র রহমান 
মিন 

�মাঃ ইউ�ফ আলী �মাছাঃ জাহানারা 
�বগম 

�ামঃ �মাবারককা�,�পাঃ রাজারহাট 
যেশার সদর,যেশার । 

০৫৭০৪৮১  

১২৩১ �মাছাঃ িবলিকচ �বগম �ামীঃ �মাঃ আলী 
আহ�দ 

�মাছাঃ মেনায়ারা 
�বগম 

�ামঃ �মাবারককা�,�পাঃ রাজারহাট 
যেশার সদর,যেশার । 

০৫৭০৪৮২  

১২৩২ �ই� আ�ার িপতাঃ �মাঃ আিজ�র 
ইসলাম 

�মাছঃ হােজরা �বগম �ামঃ বলাডাংগা,�পাঃ রাজারহাট 
যেশার সদর,যেশার । 

০৫৭০৪৮৩  



১২৩৩ শারিমন আ�ার �িম �ামীঃ আ�ার �হােসন জােমনা �বগম �ামঃ কািজ�র ,�পাঃ রাজারহাট 
যেশার সদর,যেশার । 

০৫৭০৪৮৪  

১২৩৪ �মাছাঃ তামা�া আহেমদ �ামীঃ �মাঃ মসিফ�র 
রহমান 

�তঃ �ৎ�ে�ছা �রাতন কসবা,যেশার সদর,যেশার । ০৫৭০৪৮৫  

১২৩৫ রিহমা খা�ন �ামীঃ �মাঃ আ�র 
রহমান খ� 

�মাছাঃ িরিজয়া 
খা�ন 

�ামঃ বলাডাংগা,�পাঃ রাজারহাট 
যেশার সদর,যেশার । 

০৫৭০৪৮৬  

1236 �মাঃ মা��র রিশদ �মাঃ আলতাফ �হােসন �মাছাঃ কিহ�র 
�বগম 

হালসা,যেশার সদর,যেশার ০৫৭০৪৮৭  

১২৩৭ ইজা�ল হক ইনছা�ল হক জ�রা খা�ন হালসা,যেশার সদর,যেশার ০৫৭০৪৮৮  
১২৩৮ কাম��াহার িপতাঃ এ,�ক,এম 

আিম�ল ইসলাম 
�জাসনা আরা �স�র নং-১.উপশহর,সদর,যেশার ০৫৭০৪৮৯  

১২৩৯ �মাঃ মাহা��র রহমান �মাঃ আ�ল হক �মাছাঃ আ��রা 
�বগম 

রামচ��র ব�হর,�কাটচ�দ�র,িঝনাইদহ ০৫৭০৪৯০  

১২৪০ �মাঃ জিহর ইকবাল �মাঃ আ�ল �হােসন �মাছাঃ রােবয়া হািশম�র,যেশার সদর,যেশার ০৫৭০৪৯১  
১২৪১ �মাঃ জ��ল ইসলাম �মাঃ আ�ব �হােসন সাহানারা �বগম �মািহনা কা� র�নাথ নগর,িঝকরগাছা,যেশার ০৫৭০৪৯২  
১২৪২ শির�ল ইসলাম �মাঃ �খারেশদ আলী �রজাহান �বগম িদখড়ী মািশলা �চৗগাছা.যেশার ০৫৭০৪৯৩  
১২৪৩ শাহিরয়ার ইমরান �মাঃ �গালাম িকবিরয়া �মাছাঃ �লশানারা এ �ক উপশহর,যেশার সদর,যেশার  ০৫৭০৪৯৪  
১২৪৪ �মাঃ আ�ল �হােসন �মাঃ আিছর উি�ন ফিরদা খা�ন �িডহা�,�কশব�র,যেশার ০৫৭০৪৯৫  
১২৪৫ িফেরাজ আহেমদ �মাঃ �নতাজ আলী ছােলহা �বগম হালসা সদর,যেশার ০৫৭০৪৯৬  
১২৪৬ �মাঃ সাম�র রহমান �মাঃ লিতফ �মা�া �তঃ ছায়রা খা�ন সাইটখািল,চারািভটা,সদর,যেশার ০৫৭০৪৯৭  
১২৪৭ হািব�র রহমান আ�স �সাবহান িরিজয়া �বগম বায়সা �কশব�র,যেশার ০৫৭০৪৯৮  
১২৪৮ িব��ৎ �হাসাইন �মাঃ মিশয়ার রহমান তাহিমনা �বগম �দাফেত�র,�চৗগাছা,যেশার ০৫৭০৪৯৯  
১২৪৯ মিম�ল ইসলাম �তঃ  হাজী �ন�র 

আহেমদ 
মিরয়ম �বগম �ম�ম�র,সদর,যেশার ০৫৭০৫০০  

১২৫০ �মাঃ িলয়াকত আলী আ� ব�র িসি�ক সািফয়া �বগম জয়রাম�র,দা�ড়�দা,�য়াডাংগা ০৫৭২৮২১  
১২৫১ হা�ন অর রিশদ �শখ আ�ল �মাতােলব  হািসনা �বগম বারবাজার,কািলগ�,িঝনাইদহ ০৫৭২৮২২  



১২৫২ িলটন �মার ম�মদার অধীর �মার ম�মদার গােয়�ী রানী 
ম�মদার 

আড়পাড়া মা�য়া,�চৗগাছা,যেশার ০৫৭২৮২৩  

১২৫৩ �সিফ�র রহমান 
িব�াস 

আলী �হােসন িব�াস �রেহনা �বগম �রলপাড়া,�য়াডাংগা ০৫৭২৮২৪  

১২৫৪ �মাঃ আল আমীন �মাঃ আলাউি�ন ম��য়ারা �বগম চ�চড়া,সদর,যেশার । ০৫৭২৮২৫  
১২৫৫ জামাল উি�ন আ�ল হক আ�রা খা�ন রামচ��র ব�হর,�কাটচাদ�র,িঝনাইদহ ০৫৭২৮২৬  
১২৫৬ �মাঃ �র ইসলাম �মাঃ সালাউি�ন জেবদা �বগম নওয়াপাড়া,সদর,যেশার ০৫৭২৮২৭  
১২৫৭ �মাঃ নাঈম �রজা আ�ল মিজদ �মাড়ল রািশদা �রজা হামডাঈা,িচনােটালা,মিনরাম�র,যেশার ০৫৭২৮২৮  
১২৫৮ �মাঃ শাহা�ল ইসলাম 

িশিশর 
�মাঃ শওকত আলী �ফরেদৗসী আ�ার হািমদ�র,সদর,যেশার ০৫৭২৮২৯  

১২৫৯ আলী আহসান �মাঃ আ�ল কালাম 
আজাদ 

মাহ�জা কালাম �লতান�র,যেশার সদর,যেশার ০৫৭২৮৩০  

১২৬০ �মাঃ আিম�ল ইসলাম �মাঃ আিতয়ার রহমান সালমা �বগম সরফাবাদ,�কশব�র,যেশার ০৫৭২৮৩১  
১২৬১ �মাঃ ইমরান সরদার �তঃ �লাকমান সরদার �িফয়া �বগম �ড়লী রাজারহাট ,সদর,যেশার ০৫৭২৮৩২  
১২৬২ �নাল সরদার উেপ�নাথ সরদার লিতফা সরদার কাইন�িখ পাইকগাছা,�লনা ০৫৭২৮৩৩  
১২৬৩ �মাঃ কাওছার �হােসন �মাঃ সাই�র রহমান �মাছাঃ নাগ�স নাহার ই�রদী, পাবনা ০৫৭২৮৩৪  
১২৬৪ তানভীর আলম �মাঃ আশরা�ল আলম ডিল খা�ন হালসা সদর,যেশার ০৫৭২৮৩৫  
১২৬৫ িলটন চ�বত� িনিখল চ�বত� ইিত চ�বত� নলডাংগা �রাড,যেশার সদর,যেশার ০৫৭২৮৩৬  
১২৬৬ �মাঃ রািক�ল হাসান �মাঃ হােশম আলী িফেরাজা পারভীন বাশবাড়ীয়া �ভ��য়া,সদর,যেশার ০৫৭২৮৩৭  
১২৬৭ আতিকয়া আন�ম �ামীঃ �মাঃ মিহ�ল 

ইসলাম 
মাহ�দা রহমান নািজরশংকর�র,সদর,যেশার ০৫৭২৮৩৮  

১২৬৮ �সিলমা খা�ন �ামীঃ বিশর আহেমদ মিনরা খা�ন �খালাডাংগা,সদর,যেশার ০৫৭২৮৩৯  
১২৬৯ বিশর আহেমদ ফিরদ আহেমদ সাম�ন নাহার �খালাডাংগা,সদর,যেশার ০৫৭২৮৪০  
১২৭০ আফেরাজা খা�ন িপতাঃ িসরা�ল ইসলাম িফেরাজা �বগম �রাতন কসবা,সদর,যেশার ০৫৭২৮৪১  
১২৭১ �মাঃ িফেরাজ �হােসন �মাঃ আ� তােহর �মাছাঃ আেমনা 

�বগম 
�ামনগর,মেহশ�র,িঝনাইদহ ০৫৭২৮৪২  



১২৭২ �মাঃ �র নবী ইসলাম আ�ল রহমান চ�া �বগম �কাটচাদ�র,িঝনাইদহ ০৫৭২৮৪৩  
১২৭৩ �কা� �� িশবপদ �� ল�ী রানী �� সমেশরবাগ,মিনরাম�র,যেশার ০৫৭২৮৪৪  
১২৭৪ আ�াস উি�ন শমেশর আলী আছমা �বগম �খালাডাংগা �ভ��য়া,সদর,যেশার ০৫৭২৮৪৫  
১২৭৫ �রশীদা পারভীন িপতাঃ �শখ জয়�ল 

ইসলাম 
হােজরা �বগম বারাি� পাড়া,সদর,যেশার ০৫৭২৮৪৬  

১২৭৬ �বাইদা জা�াত �মৗ িপতাঃ এ,�ক,এম িগয়াস 
উ�ীন 

লছিমন আ�ার �িলশ লাইন কদমতলা ,সদর,যেশার ০৫৭২৮৪৭  

১২৭৭ �জসিমন আ�ার িপতাঃ �ৎফর রহমান হািলমা খা�ন চ�চড়া রায়পাড়া,সদর,যেশার ০৫৭২৮৪৮  
১২৭৮ �মাছাঃ শারিমন আ�ার িপতাঃ �র সরদার �মাছাঃ �রখা 

পারভীন 
�খালাডাংগা,যেশার সদর,যেশার ০৫৭২৮৪৯  

১২৭৯ ময়না আ�ার লাবনী িপতাঃ �মাঃ আিফজ 
উি�ন গাজী 

ফােতমা �বগম  ষি�তলা,যেশার সদর,যেশার ০৫৭২৮৫০  

১২৮০ �মাছাঃ নািগ �স খান 
কবরী 

�ামীঃ �মাঃ আকেছদ 
আলী খান 

�মাছাঃ রিহমা খা�ন ক�য়া �পিদয়া,যেশার সদর,যেশার ০৫৭২৮৫১  

১২৮১ নাঈমা িবনেত রিশদ �ামীঃ নওয়াফ হাসান 
ির�ন 

শাহানাজ পারভীন কারবালা যেশার সদর,যেশার ০৫৭২৮৫২  

১২৮২ লছিমন আ�ার �ামীঃ এ,�ক,এম িগয়াস 
উ�ীন 

�ৎ�ে�ছা �িলশ লাইন,যেশার সদর,যেশার ০৫৭২৮৫৩  

১২৮৩ ইমরা�ল ফােতমা িলিপ �ামীঃ �মাঃ মাহা��র 
রহমান 

�মাসাঃ �িফয়া 
খা�ন 

��িডয়াম �রাড,যেশার সদর,যেশার ০৫৭২৮৫৪  

১২৮৪ আিছয়া�ন জা�াত িপতাঃ �মাঃ শওকত 
�হােসন 

লিতফা আ�ার শংকর�র,যেশার সদর,যেশার ০৫৭২৮৫৫  

১২৮৫ তােহরা�ন জা�াত 
�মাহনা 

িপতাঃ �মাঃ মাহা��র 
রহমান 

ইমরা�ন ফােতমা ��িডয়াম �রাড,যেশার সদর,যেশার ০৫৭২৮৫৬  

১২৮৬ �ের �মায়রা জা�াত �ামীঃ �শখ মই�ল 
ইসলাম  

ইমরা�ন ফােতমা ��িডয়াম �রাড,যেশার সদর,যেশার ০৫৭২৮৫৭  

১২৮৭ জা��ল �ফরদাউস ��া িপতাঃ �তঃ আ�ল িফেরাজা আ�ার কারবালা,যেশার সদর,যেশার ০৫৭২৮৫৮  



কালাম আজাদ 
১২৮৮ নাজমা খা�ন িপতাঃ ইজা�ল হক  ফােতমা �বগম আরব�র ,যেশার সদর,যেশার ০৫৭২৮৫৯  
১২৮৯ শারিমন  আ�ার �ামীঃ সা�াত �হােসন ফােতমা �বগম আরব�র,যেশার সদর,যেশার ০৫৭২৮৬০  
১২৯০ মেনায়ারা �বগম �ামীঃ মাওলা উ�ীন 

�চৗ�রী 
মমতাজ �বগম কারবালা ওয়াপদা �ােরজ,যেশার সদর,যেশার ০৫৭২৮৬১  

১২৯১ আফেরাজা আ�ার �ামীঃ �মাঃ িসরাজ �শখ �মাছাঃ হাওয়া �বগম �খালাডাংগা,যেশার সদর,যেশার ০৫৭২৮৬২  
১২৯২ �মাছাঃ �রাইয়া পারভীন িপতাঃ �মাঃ িলটন 

িব�াস 
�মাছাঃ আেলয়া 
িব�াস 

�খালাডাংগা,যেশার সদর,যেশার ০৫৭২৮৬৩  

১২৯৩ উে� সায়মা িপতাঃ �মাঃ আ�স 
সালাম 

�তঃ �রশমা খানম ধম �তলা �মাড়,যেশার সদর,যেশার ০৫৭২৮৬৪  

১২৯৪ িজিনয়া ইসলাম িপতাঃ �মাঃ �র ইসলাম ইয়াসিমন ইসলাম কারাবালা,যেশার সদর,যেশার ০৫৭২৮৬৫  
১২৯৫ �মাছাঃ আিখ ইসলাম িপতাঃ �মাঃ িসরা�ল 

ইসলাম 
�মাছাঃ িহরা �বগম আরব�র,যেশার সদর,যেশার ০৫৭২৮৬৬  

১২৯৬ �মাছাঃ নাজমা খা�ন �ামীঃেমাঃ িমজা�র 
রহমান 

মােজদা �বগম ধম �তলা �মাড়,যেশার সদর,যেশার ০৫৭২৮৬৭  

১২৯৭ �জসিমন িসি�কা িপতাঃ �বারহান িসি�কী আেলয়া �বগম শংকর�র,যেশার সদর,যেশার ০৫৭২৮৬৮  
১২৯৮ শারিমন িসি�কী িপতাঃ �বারহান িসি�কী আেলয়া �বগম শংকর�র,যেশার সদর,যেশার ০৫৭২৮৬৯  
১২৯৯ �মাছাঃ  ফাহিমদা নািহদ 

�মা 
িপতাঃ �মাঃ আিতয়ার 
রহমান 

�মাছাঃ নাজমা �বগম আরব�র,যেশার সদর,যেশার ০৫৭২৮৭০  

১৩০০ শারিমন আ�ার িপতাঃ ইজাহার আলী িরনা �বগম কারাবালা,যেশার সদর,যেশার ০৫৭২৮৭১  
১৩০১ �জিনস ফারহানা �ামীঃ �মাঃ শািহ�ল  

ইসলাম 
শাহ��াহার �ছাট �শখহা�,যেশার সদর,যেশার ০৫৭২৮৭২  

১৩০২ িমনিত সরকার �ামীঃ মনিজত সরকার ভা�রানী সরকার কারাবালা,যেশার সদর,যেশার ০৫৭২৮৭৩  
১৩০৩ মািরয়া�ন জা�াত  িপতাঃ িগয়াস উি�ন লছিমন আ�ার �িলশ লাইন ,যেশার সদর,যেশার ০৫৭২৮৭৪  
১৩০৪ মাহ�দা আিজজ �ামীঃ আ�ল আিজজ আেনায়ারা �বগম শংকর�র,যেশার সদর,যেশার ০৫৭২৮৭৫  
১৩০৫ �মাছাঃ �মহনাজ 

�ফরেদৗস তাসিফ 
িপতাঃ এ,এইচ,এম 
শিফ�ল ইসলাম 

�হাসেনয়ারা �বগম কারাবালা,যেশার সদর,যেশার ০৫৭২৮৭৬  



১৩০৬ �ি� কম �কার িপতাঃ বিন কম �কার �িমলা রানী কম �কার �খালাডাংগা,যেশার সদর,যেশার ০৫৭২৮৭৭  
১৩০৭ �মাছাঃ আছমা খা�ন িপতাঃ �শখ আ�াস 

উি�ন 
জাহানারা �বগম �ড়লী ,যেশার সদর,যেশার ০৫৭২৮৭৮  

১৩০৮ �মাছাঃ �র জাহান 
আলম 

িপতাঃ �মাঃ জাহাংগীর 
আলম 

�মাছাঃ িরতা �বগম চ�চড়া,যেশার সদর,যেশার ০৫৭২৮৭৯  

১৩০৯ শারিমন �লতানা িপতাঃ  �তঃ �সানা িময়া 
িব�াস 

িলিপ �বগম �খালাডাংগা,যেশার সদর,যেশার ০৫৭২৮৮০  

১৩১০ �লতানা ইয়াসিমন ��া িপতাঃ আ�ল গ�র 
�মা�া 

জােমলা �বগম িছ�ম�র,যেশার সদর,যেশার ০৫৭২৮৮১  

১৩১১ �সিলমা খা�ন �নছার আলী মিনরা খা�ন �খালাডাংগা,যেশার সদর,যেশার ০৫৭২৮৮২  
১৩১২ সেব জাহান সািন�া িপতাঃ  �মাঃ শািহ�ল 

ইসলাম 
�জিনস ফারহানা �ছাট �শখহা�,যেশার সদর,যেশার ০৫৭২৮৮৩  

১৩১৩ জা�া�ল �ফরেদৗস িপতাঃ �মাঃ ইিলয়াছ 
কিবর 

িমেসস 
নাসিরন�লতানা 

�খালাডাংগা,যেশার সদর,যেশার ০৫৭২৮৮৪  

১৩১৪ �সািনয়া পারভীন �ামীঃ অিহ�ল ইসলাম জািকয়া পারভীন �খালাডাংগা,যেশার সদর,যেশার ০৫৭২৮৮৫  
১৩১৫ তািনয়া �লতানা িলনা �ামীঃ �মাঃ আ�ল 

গা�ফার  
িশিরনা �বগম কারবালা,যেশার সদর,যেশার ০৫৭২৮৮৬  

1316 �ত�াশা কম �কার িপতাঃ বা�েদব কম �কার ��া রানী কম �কার িস� কেলজ পাড়া,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭০১  
1317 ি�য়াংকা রায় িপতাঃ বা�ল রায় চায়না রায় িস� কেলজ পাড়া,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭০২  
১৩১৮ লতা �দবনাথ �ামীঃ �ভাত �দবনাথ শংকরী �দবনাথ িস� কেলজ পাড়া,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭০৩  
১৩১৯ ষি� রায় িপতাঃ রি�ত িব�াস �রখা রায় িস� কেলজ পাড়া,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭০৪  
১৩২০ �ামলী রায় িপতাঃ িদলীপ রায়  অিনমা রায় িস� কেলজ পাড়া,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭০৫  
১৩২১ সীমা রানী দ� �ামীঃ �শা� �মার দ� অপ �না রানী চ�বত� িস� কেলজ পাড়া,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭০৬  
১৩২২ �মিত র�া সরকার  �ামীঃ � ����য় 

সরকার 
�মিত কমলা রানী 
সরকার 

িস� কেলজ পাড়া,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭০৭  

১৩২৩ সাথী আ�ার িপতাঃ �শখ আ�ল হাসান �হাসেন আরা িস� কেলজ পাড়া,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭০৮  
১৩২৪ �মা রানী ম�ল �ামীঃ পিব� �মার দাস �িচ�া ম�ল িস� কেলজ পাড়া,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭০৯  



১৩২৫ রািফয়া আ�ার ইভা িপতাঃ জািমর �হােসন রািজয়া খা�ন িস� কেলজ পাড়া,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭১০  
১৩২৬ িনপা �মানািলসা িপতাঃ �মাঃ জািমল 

�হােসন 
রািজয়া �বগম িস� কেলজ পাড়া,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭১১  

১৩২৭ আিখ িব�াস িপতাঃ সরিজত িব�াস িশখা রানী িব�াস িস� কেলজ পাড়া,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭১২  
১৩২৮ জবা িব�াস িপতাঃ প�ানন িব�াস িমনিত িব�াস িস� কেলজ পাড়া,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭১৩  
১৩২৯ �ক�িক অিধকারী িপতাঃ কািত�ক অিধকারী রি�তা অিধকারী িস� কেলজ পাড়া,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭১৪  
১৩৩০ লাবনী �� �ামীঃ �গাপাল চ� �� ঝণ �া �� িস� কেলজ পাড়া,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭১৫  
১৩৩১ বীনা সরকার িপতাঃ সাধন সরকার ক�না রানী সরকার িস� কেলজ পাড়া,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭১৬  
১৩৩২ িদ�ী মি�ক িপতাঃ কালাচ�দ মি�ক বাসি� মি�ক িস� কেলজ পাড়া,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭১৭  
১৩৩৩ �ি� অিধকারী িপতাঃ �ামল অিধকারী অ�লী অিধকারী িস� কেলজ পাড়া,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭১৮  
১৩৩৪ ��া রানী অিধকারী �ামীঃ গেণশ অিধকারী বাস�ী রানী 

অিধকারী 
িস� কেলজ পাড়া,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭১৯  

১৩৩৫ সীমা রানী িব�াস িপতাঃ � শা� �মার 
িব�াস 

নিমতা রানী িস� কেলজ পাড়া,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭২০  

১৩৩৬ �মাছাঃ খািদজা �ামীঃ িরয়াজ উি�ন �র নাহার িস� কেলজ পাড়া,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭২১  
১৩৩৭ পিল �� �ামীঃ দীপক �� �তঃ সিবতা �� িস� কেলজ পাড়া,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭২২  
১৩৩৮ �দবীকা রানী িপতাঃ বা�েদব �মার ল�ী রানী িস� কেলজ পাড়া,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭২৩  
১৩৩৯ আিখ হালদার �ামীঃ ব�ন হালদার িমনতী িব�াস িস� কেলজ পাড়া,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭২৪  
১৩৪০ �রািজ আ�ার �ামীঃ রিবউল ইসলাম আিফয়া খা�ন িস� কেলজ পাড়া,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭২৫  
১৩৪১ সােকরা সাল সািবল িপতাঃ �মাঃ শিহ��াহ শাহানাজ পারভীন িস� কেলজ পাড়া,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭২৬  
১৩৪২ জয়ি� রানী পাল �ামীঃ ভিগরথ পাল িবমল বালা পাল িস� কেলজ পাড়া,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭২৭  
১৩৪৩ �জা কম �কার িপতাঃ �খাকন কম �কার ম�মালা কম �কার িস� কেলজ পাড়া,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭২৮  
১৩৪৪ �রািজ খা�ন �ামীঃ �মাঃ বা� আয়শা খা�ন িস� কেলজ পাড়া,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭২৯  
১৩৪৫ িলিপকা রানী রায় �ামীঃ দীপক রায় বাস�ী রায় িস� কেলজ পাড়া,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭৩০  
১৩৪৬ কািনজ ফােতমা �ামীঃ �মাঃ ইসমাইল 

�হােসন 
মিজ�না �বগম িস� কেলজ পাড়া,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭৩১  



1347 
 

�মাছাঃ িশউিল �বগম �ামীঃ �মানায়াব �হােসন প�বা� িস� কেলজ পাড়া,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭৩২  

১৩৪৮ ঝণ �া পােড় িপতাঃ দশরখ পােড় িব�পােড় িস� কেলজ পাড়া,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭৩৩  
১৩৪৯ ��া সরকার �ামীঃ সাধন সরকার মনমালা অিধকারী িস� কেলজ পাড়া,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭৩৪  
১৩৫০ িদপা িব�াস িপতাঃ িদলীপ �মার 

িব�াস 
জ�না িব�াস িস� কেলজ পাড়া,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭৩৫  

১৩৫১ �মা কম �কার �ামীঃ �ত� কম �কার ছিবরানী কম �কার িস� কেলজ পাড়া,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭৩৬  
১৩৫২ তানহীরা হক িপতাঃ �তঃ িসরা�ল 

হক 
মাহ�দা �বগম িস� কেলজ পাড়া,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭৩৭  

১৩৫৩ ��া ম�ল িপতাঃ অিশত ম�ল িদপালী ম�ল িস� কেলজ পাড়া,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭৩৮  
১৩৫৪ িশউলী সরকার িপতাঃ আন� সরকার িবজলী সরকার িস� কেলজ পাড়া,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭৩৯  
১৩৫৫ ��া �� �ামীঃ অিশষ �� গঈা�� িস� কেলজ পাড়া,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭৪০  
১৩৫৬ �মাঃ িরফাত খান �মাঃ িমজা�র রহমান �মাছাঃ আফেরাজা রাজার হাট, যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭৪১  
১৩৫৭ নাঈ�র রহমান �মাঃ মিতয়ার রহমান �মাছাঃ লাভলী 

রহমান 
�ঘাপ নওয়াপাড়া, যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭৪২  

১৩৫৮ �মাঃ আিকব �হােসন �মাঃ আিমর �হােসন �মাছাঃ জাহান 
আফেরাজ 

�পি� ক�য়া, যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭৪৩  

১৩৫৯ আিরফ হাসান আহসান আলী হািফজা বাগ�চড়া শাশ �া,যেশার ৬০৫৭৪৪  
১৩৬০ �মাঃ তানভীর �রাদ �মাঃ �মাশারফ �হােসন আেলয়া �বগম �বনােপাল শাশ �া,যেশার ৬০৫৭৪৫  
১৩৬১ িসফাত উ�াহ আল সমন কাজী আিমর আলী �েলখা �বগম সাভার পাড়া,অভয়নগর,যেশার ৬০৫৭৪৬  
১৩৬২ �মাঃ ফিরদ উ�ীন 

আ�ার 
�র �মাহা�দ ফিরদা ��ীযান�র,মিনরাম�র,যেশার ৬০৫৭৪৭  

১৩৬৩ �ীন �মাহা�াদ �মাঃ আ�ল কালাম �মাছাঃ হািসনা �বগম �ধাপােখালা �ভ��য়া,সদর,যেশার ৬০৫৭৪৮  
১৩৬৪ আিসফ  ইকবাল ফিকর শওকত  হাছনা নাসিরন ই�ক ,সদর,যেশার ৬০৫৭৪৯  
১৩৬৫ িব�ব �মার সাহা অমল �মার সাহা কিবতা রানী সাহা মথন�র কািলগ�,িঝনাইদহ ৬০৫৭৫০  
১৩৬৬ মা�দ �রজা আ� ব�র �িবনা �ভরব মেহষ�র,িঝনাইদহ ৬০৫৭৫১  



১৩৬৭ �মাহা�াদ মিন��ামান �মাহা�দ আ�ল খােলক সােলহা �বগম যাছনা মিনরাম�র,যেশার ৬০৫৭৫২  
১৩৬৮ িমেসস শাহািরয়া 

িসি�কা প�বী 
�ামীঃ �মাঃ হাসান 
মাহ�দ 

�মাছাঃ �লজান 
�বগম 

সািক�ট হাউজ পাড়া,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭৫৩  

১৩৬৯ �মাঃ ইমদা�ল হক �মাঃ আঃ হািমদ �মাছাঃ �খােদজা 
�বগম 

�পি� ক�য়া,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭৫৪  

১৩৭০ �মাঃ আিম�র রহমান আেনায়ার �হােসন মাহা�দা খা�ন �পি� ক�য়া,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭৫৫  
১৩৭১ �মাঃ মাহ�জ আলম �মাঃ ম�র �হােসন �ল�ম আরা �বগম �িড়�াম নড়াইল ৬০৫৭৫৬  
১৩৭২ �মাছাঃ ফারহানা 

ইয়াসিমন 
িপতাঃ �মাঃ হািব�র 
রহমান 

�মাছাঃ িফেরাজা 
�বগম 

�পি� ক�য়া,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭৫৭  

১৩৭৩ �মাঃ নাজ�ল ইসলাম �মাঃ িজ�ার আলী শাহানারা �বগম রামনগর,রাজার হাট,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭৫৮  
১৩৭৪ �মাঃ তািরক আিজজ �মাঃ �রজাউর রহমান �মাছাঃ জাহানারা 

�বগম 
�পি� ক�য়া,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭৫৯  

১৩৭৫ �মাঃ বা�ল �হাসাইন আমজাদ �হােসন আেজদা �ড়াপাড়া,মেহশ�র,িঝনাইদহ ৬০৫৭৬০  
১৩৭৬ �মাঃ মা��র রিশদ �মাঃ �রজাউর রহমান �মাছাঃ জাহানারা 

�বগম 
�পি� ক�য়া,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭৬১  

১৩৭৭ �মাঃআির�ল ইসলাম �মাঃ আেয়ব আলী �মাছাঃ  রােবয়া 
�বগম 

শংকর�র,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭৬২  

১৩৭৮ �মাঃ নাজ�ল হাসান �মাঃ মিশয়ার রহমান জািহদা �বগম সালতা,শাশ �া,যেশার ৬০৫৭৬৩  
১৩৭৯ �মাঃ আ� বকর ফেয়জ আলী আেনায়ারা �বগম রাজবাড়ীয়া,মিনরাম�র,যেশার ৬০৫৭৬৪  
১৩৮০ �মাছাঃ কািমনী খা�ন িপতাঃ শাহজাহান আলী �মাছাঃ রিমছা �বগম �ড়লী �মাড়,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭৬৫  
১৩৮১ �মাঃ নাজ�ল হক �মাঃ রওশন  আলী  ছেবদা খা�ন শাহা�র,কািলগ�,িঝনাইদহ ৬০৫৭৬৬  
১৩৮২ �মাঃ সাদাত �হােসন �মাঃ সাই�র রহমান �মাছাঃ মিনরা 

আ�ার 
�পি� ক�য়া,যেশার সদর,যেশার 
 

৬০৫৭৬৭  

১৩৮৩ �সাহাগ �সন �রিজৎেসন অচ �না রানী রামনগর রাজার হাট,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭৬৮  
1384 �মাঃ আ�র রিশদ খান �মাঃ আ�র রােশদ খান এিলদা খানম রামনগর রাজার হাট,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭৬৯  
১৩৮৫ �শখ ইসিতয়াক �হােসন 

িসহাব 
�শখ ইিলয়াস �হােসন  ম�য়ারা খা�ন রামনগর রাজার হাট,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭৭০  



১৩৮৬ �মাঃ নাছ��াহ গািলব �মাঃ �রজাউর রহমান �মাছাঃ জাহানারা 
�বগম 

�পি� ক�য়া,যেশার সদর,যেশার 
 

৬০৫৭৭১  

১৩৮৭ ফরহাদ �হােসন �মাঃ শওকত আলী �রেহনা �বগম রামনগর রাজার হাট,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭৭২  
১৩৮৮ �মাঃ িসরাজ উি�ন �মাঃ আ�ল �হােসন �মাছাঃ আিছয়া 

�বগম 
রামনগর রাজার হাট,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭৭৩  

১৩৮৯ �মাঃ জািহদ হাসান রিন �মাঃ িলয়াকত আলী হািলমা �বগম রামনগর রাজার হাট,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭৭৪  
১৩৯০ �মাঃ রিবউল ইসলাম �মাঃ ��ল আিমন �মাছাঃ আেমনা 

খা�ন 
এয়ার �মনেজস, যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭৭৫  

১৩৯১ আ�র রউফ আ�ল কােশম তিজয়া �বগম রাজার হাট,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭৭৬  
১৩৯২ �ভাস �মার দাস িনমাই চ� দাস কমলা রানী দাস রামনগর রাজার হাট,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭৭৭  
১৩৯৩ �মাঃ নািসর উি�ন �মাঃ �গালাম র�ল  স�রা খা�ন �পি� ক�য়া,যেশার সদর,যেশার 

 
৬০৫৭৭৮  

১৩৯৪ �মাঃ ইমরান �হােসন �মাঃ আনসার আলী  শামীমা �বগম ��রখালী,মিনরাম�র,যেশার ৬০৫৭৭৯  
১৩৯৫ �মাঃ আলমগীর �হােসন �মাঃ কােশম আলী �মাছাঃ পািখরে�ছা জামাল�র ,বাঘারপাড়া,যেশার ৬০৫৭৮০  
১৩৯৬ ি�য়�ী ইয়াসিমন �িন িপতাঃ গাজী বােমন 

আহেমদ 
�রখা �বগম �ঘাপ �স�াল �রাড,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭৮১  

১৩৯৭ সািদকা রহমান িপতাঃ ওয়ািহ�র রহমান সালমা নাসিরন �ঘাপ �স�াল �রাড,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭৮২  
১৩৯৮ �মাসাঃ নাজমা আলম �ামীঃ িব,এম শাহ আলম �মাছাঃ আকিলমা 

�বগম 
�ঘাপ �স�াল �রাড,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭৮৩  

১৩৯৯ সারাহ ইসলাম িপতাঃ �তঃ শিফ�ল 
ইসলাম 

�িফয়া ইসলাম �ঘাপ �স�াল �রাড,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭৮৪  

১৪০০ সিখনা আ�ার তািনয়া িপতাঃ �মাঃ  �মােশ �দ �জ�াৎ�া �বগম �ঘাপ �স�াল �রাড,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭৮৫  
১৪০১ �মাসাঃ রািজয়া �লতানা �ামীঃ িবএম মা��র 

রহমান 
�রজাহান �বগম �ঘাপ �স�াল �রাড,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭৮৬  

১৪০২ �মাছাঃ িহরা খা�ন িপতাঃ �মাঃ হিববার 
রহমান 

�মাছাঃ মেনায়ারা 
�বগম 

�ঘাপ �স�াল �রাড,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭৮৭  

১৪০৩ িশলা �ামীঃ �মাঃ িম� �মাছাঃ নািগ �স �বগম �ঘাপ �স�াল �রাড,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭৮৮  



১৪০৪ তাসিনমা তারা�ম 
জািরন 

িপতাঃ এস,এম 
মিহউ�ীন িজলানী 

নািগ �স পারভীন �ঘাপ �স�াল �রাড,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭৮৯  

১৪০৫ সালমা নাসরীন �ামীঃ ওয়ািহ�র রহমান হািলমা খা�ন �ঘাপ �স�াল �রাড,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭৯০  
১৪০৬ �মাছাঃ িবলিকস নাহার িপতাঃ �শখ হােসম  

আলী 
ছিকনা খা�ন �ঘাপ �স�াল �রাড,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭৯১  

১৪০৭ নািছমা �বগম �ামীঃ �মাঃ আলতাফ 
�হােসন 

মাহ�দা খা�ন �ঘাপ �স�াল �রাড,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭৯২  

১৪০৮ শাহনাজ পারভীন িপতাঃ �মাঃ শাহজাহান 
আলী 

শারিমন আ�ার �ঘাপ �স�াল �রাড,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭৯৩  

১৪০৯ �িফয়া মাহ�দ �রখা িপতাঃ �তঃ নওয়াব 
আলী �মা�্া 

সিখনা �বগম �ঘাপ �স�াল �রাড,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭৯৪  

১৪১০ �মাছাঃ িলিলমা খা�ন �ামীঃ �মাঃ অবাই�র 
রহমান 

�মাছাঃ ছািবয়া  
খা�ন 

�ঘাপ �স�াল �রাড,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭৯৫  

১৪১১ �মাসাঃ সািকয়া 
আহেমদ রানী  

িপতাঃ �মাঃ ওয়ােজদ 
আহেমদ 

�মাছাঃ জাহানারা 
�বগম 

নওয়াপাড়া �রাড,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭৯৬  

১৪১২ �মাছাঃ পািপয়া খা�ন �ামীঃ �মাঃ বা�ল 
�হােসন 

�মাছাঃ �রকসনা 
�বগম 

নওয়াপাড়া �রাড,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭৯৭  

১৪১৩ �াবনী আ�ার �মা িপতাঃ �তঃ �ৎফর 
রহমান 

আেনায়ারা �বগম নওয়াপাড়া �রাড,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭৯৮  

১৪১৪ �মাসাঃ রিহমা খা�ন �ামীঃ �মাঃ হািব�র 
রহমান 

�মাসাঃ রােবয়া 
�বগম 

নওয়াপাড়া �রাড,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৭৯৯  

১৪১৫ �র�না পারভীন রাখী  �ামীঃ ওিহ��ামান 
খস� 

আেনায়ারা �বগম নওয়াপাড়া �রাড,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৮০০  

১৪১৬ �মাছাঃ �রািজনা খা�ন �ামীঃ �মাঃ আেনায়া�ল 
ইসলাম 

�িফয়া �বগম নওয়াপাড়া �রাড,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৮০১  

১৪১৭ �মনা আ�ার িম� �ামীঃ �মাঃ 
কাম��ামান ব�ল 

�মাসাঃ রিহমনেনছা নওয়াপাড়া �রাড,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৮০২  



১৪১৮ �র জাহান �বগম �ামীঃ �মাঃ আিরফ 
�বপারী 

রিহমা �বগম নওয়াপাড়া �রাড,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৮০৩  

১৪১৯ �মাসাঃ ডািলয়া খা�ন �ামীঃ শওকত আলী 
িব�াস 

�মাসাঃ ���াহান নওয়াপাড়া �রাড,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৮০৪  

১৪২০ �মাসাঃ শাহানা পারভীন 
িশউিল 

�ামীঃ এমদত হািলম র� �মাসাঃ রােবয়া 
খা�ন 

নওয়াপাড়া �রাড,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৮০৫  

১৪২১ তাহিমনা খা�ন িতি� �ামীঃ �মাঃ সা�াদ 
�হােসন 

সােলহা �বগম নওয়াপাড়া �রাড,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৮০৬  

১৪২২ �মাসাঃ ময়না �বগম �ামীঃ �মাঃ আলমগীর 
�হােসন 

�মাছাঃ ফােতমা 
�বগম 

নওয়াপাড়া �রাড,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৮০৭  

১৪২৩ মিনরা পারভীন �ি� িপতাঃ �মাঃ আ�ল 
বােরক 

�মাছাঃ তারা �বগম নওয়াপাড়া �রাড,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৮০৮  

১৪২৪ িরিজয়া �বগম �ামীঃ হযরত আলী 
সরদার 

নিব িবিব নওয়াপাড়া �রাড,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৮০৯  

১৪২৫ �মাছাঃ �জ�াৎ�া খা�ন �ামীঃ �মাঃ স�জ িফেরাজা �হােসন নওয়াপাড়া �রাড,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৮১০  
১৪২৬ তারা িবিব �ামীঃ �মাঃ বােরক 

সরদার 
লাল মিত িবিব নওয়াপাড়া �রাড,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৮১১  

১৪২৭ ফারহানা খান রথী িপতাঃ এফেতকার 
আহেমদ খান 

সাম��াহার �িক নওয়াপাড়া �রাড,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৮১২  

১৪২৮ হািজরা িপতাঃ �ীন �মাহা�াদ �জাহরা খা�ন নওয়াপাড়া �রাড,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৮১৩  
১৪২৯ ম��য়ারা রানী িপতাঃ�তঃ �মাজাহার 

আলী 
�তঃ মিরয়ম নওয়াপাড়া �রাড,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৮১৪  

১৪৩০ �মাছাঃ �মাইয়া ইসলাম 
�মা 

�ামীঃ শিফ�ল ইসলাম রিত রান ��ধর নওয়াপাড়া �রাড,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৮১৫  

১৪৩১ মিনরা পারভীন �ামীঃ �মাঃ আ�ল 
আিজজ 

�মাছাঃ মিফজা 
খা�ন 

নওয়াপাড়া �রাড,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৮১৬  

১৪৩২ �মাসাঃ নািগ �স �বগম �ামীঃ �মাঃ আ�স �মাসাঃ �রােকয়া নওয়াপাড়া �রাড,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৮১৭  



সালাম �বগম 
১৪৩৩ �মাছাঃ িদল�বা 

ইয়াসিমন 
�ামীঃ �মাঃ ইসমাইল 
�হােসন 

�মাছাঃ রােবয়া 
�বগম 

নওয়াপাড়া �রাড,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৮১৮  

১৪৩৪ আইিরন আলম �ামীঃ �মাঃ বদ�ল 
আলম 

�রােকয়া রহমান নওয়াপাড়া �রাড,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৮১৯  

১৪৩৫ �িহনা ইয়াসিমন �ামীঃ �মাঃ শরাফৎ 
�হােসন 

��ে�ছা নওয়াপাড়া �রাড,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৮২০  

১৪৩৬ �মাছাঃ ফািরয়া�ে�ছা 
 

িপতাঃ �মাঃ আিন�র 
রহমান 

�মাছাঃ পারভীন 
আ�ার 

বকচর ,যেশার সদর,যেশার  ৬০৫৮২১  

১৪৩৭ �মাছাঃ �জাহরা�নেনছা িপতাঃ �মাঃ আিন�র 
রহমান 

�মাছাঃ পারভীন 
আ�ার 

বকচর ,যেশার সদর,যেশার  ৬০৫৮২২  

১৪৩৮ �রাইয়া ইয়াসিমন িপতাঃ �মাঃ �করামত 
আলী 

শারিমন �লতানা িবরাম�র,ন�নউপশহর,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৮২৩  

১৪৩৯ সালমা িপতাঃ িমজা�র রহমান হািফজা �বগম িবরাম�র,ন�নউপশহর,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৮২৪  
১৪৪০ �ামলী �বগম �ামীঃ �মাঃ আ� ব�ার 

িসি�ক 
ঝণ �া �বগম িবরাম�র,ন�নউপশহর,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৮২৫  

১৪৪১ �মাছাঃ �জসিমন আ�ার �ামীঃ �মাঃ কামাল 
�হােসন 

�মাছাঃ নয়�ন �নছা িব �ক হাউিজং �কায়াট �ার উপশহর,সদর,যেশার  ৬০৫৮২৬  

১৪৪২ রািজয়া �লতানা িবজলী িপতাঃ আ�ল কালাম 
আজাদ 

রােবয়া �বগম �ঘাপ নওয়াপাড়া,যেশার সদর,যেশার  ৬০৫৮২৭  

১৪৪৩ ফােতমা আ�ার িপতাঃ আ�ল কিরম �রেহনা �বগম �রলেগট,যেশার সদর,যেশার  ৬০৫৮২৮  
১৪৪৪ �মাছাঃ ময়না �বগম িপতাঃ �তঃ কােশম 

আলী 
�মাছাঃ �জাহরা 
�বগম 

িবরাম�র,ন�নউপশহর,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৮২৯  

১৪৪৫ শাহানা আ�ার িপতাঃ �মাঃ মিতয়ার 
রহমান খান 

আেমনা �বগম �বজপাড়া,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৮৩০  

১৪৪৬ �রামানা আফেরাজ �ামীঃ �মাঃ সাই�ল 
�মা�া 

�রােকয়া �বগম িবরাম�র,ন�নউপশহর,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৮৩১  



১৪৪৭ শারিমন  জাহান িপতাঃ �মাঃ শাহাদাৎ 
�হােসন 

�রহানা পারভীন িবরাম�র,ন�নউপশহর,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৮৩২  

১৪৪৮ �রশমা খান  �ামীঃ �কাক��ামান 
খান 

আফেরাজা রহমান �বজপাড়া,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৮৩৩  

১৪৪৯ িলিপ দাস �� িপতাঃ বা�ল দাস �� িমনিত দাস �� �জলেরাড �ঘাপ,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৮৩৪  
১৪৫০ নাজনীন আ�ার �ামীঃ �শখ মাহা�বার 

রহমান 
লাইিল �বগম বকচর,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৮৩৫  

১৪৫১ নাজনীন �লতানা �ামীঃ আ� শাহজালাল  িমেসস রশীদা হাসান �রল �রাড,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৮৩৬  
১৪৫২ িশফাউল িল�ািছ িপতাঃ �মাঃ আ�স স�র আসমা �বগম িবরাম�র,উপশহর,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৮৩৭  
১৪৫৩ জা�া�ল �ফরেদৗস �ামীঃ �মাঃ �মাদাে�র 

আলী  
মিরয়ম �বগম িবরাম�র,উপশহর,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৮৩৮  

১৪৫৪ প�বীিব�াস িপতাঃমেনার�নিব�াস ক�নািব�াস িবরাম�র,উপশহর,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৮৩9  
1455 �শখ�রনাহার িপতাঃেশখআনা�লইসলা

ম 
আিছয়ােবগম �ঘাপ�ওয়াপাড়া.যেশারসদর,যেশার ৬০৫৮40  

1456 আফিরনখা�ন িপতাঃেমাঃরহমতউ�া �মাছাঃরািশদা িবরাম�র,উপশহর,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৮41  
1457 আফিরননাহার িপতাঃইরাদআলী হািমদােবগম িবরাম�র,উপশহর,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৮42  
1458 �জাদাস িপতাঃ�তঃপিরেতাষদাস পা�লদাস স�লার �মাড়,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৮43  
1459 শাহাজািদইসলাম িপতাঃেশখদীনইসলাম িরিজয়ােবগম �িড়পি�, যেশার সদর,যেশার ৬০৫৮44  
1460 �মাছাঃিফেরাজােবগম �ামীঃেমাঃআলমেহােসন �রহানােবগম িবরাম�র,উপশহর,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৮45  
1461 �মাছাঃমা�মাখা�ন িপতাঃেমাঃমন�রকােদর �মাছাঃেরখাখা�ন িসংহ�িলচৗগাছা,যেশার ৬০৫৮46  
1462 �মাছাঃইয়াসিমন িপতাঃশাম�লহক মেনায়ারােবগম িবরাম�র,উপশহর,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৮47  
1463 িসনিতয়াইয়াসিমন �ামীঃশািহ�ররহমান আেনায়ারােবগম িবরাম�র,উপশহর,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৮48  
1464 শারিমনআ�ার িপতাঃআ�লেসিলম �র�েবগম �রলেগট,যেশারসদর,যেশার ৬০৫৮49  
1465 এ�ািনয়াইনরাম িপতাঃেমাঃইকরা�লরািক

ব 
�মাছাঃলাইলীইকরাম িবরাম�র,উপশহর,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৮50  

1466 �চনািব�াস িপতাঃসাধনিব�াস �জাছনািব�াস িবরাম�র,উপশহর,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৮51  



1467 তািনয়ােবগম �ামীঃেমাঃসারাফাতআলী �সানাভান িবরাম�র,উপশহর,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৮52  
1468 �মাছাঃরিহমােবগম িপতাঃ�তঃআ�সাঈদকা

জী 
সািহদােবগম বাহা�র�র,িশ�ােবাড,যেশারসদর,যেশার ৬০৫৮53  

1469 রািহ�নেনছাআিলফ িপতাঃওয়ািলউলইসলাম �মাছাঃ�রজাহানইস
লাম 

�ক-এ-41 ন�নউপশহর,সদর,যেশার ৬০৫৮54  

1470 �মাছাঃনাছিরনআ�ার িপতাঃেমাঃদীনইসলাম �মাছাঃিরিজয়ােবগম �িড়পি� 21 হাজীআ�লকিরমেরাড,যেশার ৬০৫৮55  
1471 ত�ািব�াস িপতাঃ�খীরামিব�াস আশারানীিব�াস িবরাম�র,উপশহর,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৮56  
1472 তানিজদাইয়াসিমন িপতাঃেশখআহা�দআলী নারগীসপারভীন িবরাম�র,উপশহর,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৮57  
1473 নাজ�ননাহার �ামীঃেমাঃশাহাজাহানআ

লী 
রিহমাইসলাম 36 লালদীঘীরপাড়,যেশারসদর,যেশার ৬০৫৮58  

1474 মাহা�দােহােসন িপতাঃ�তঃেমাশারফেহা
�সন 

িরিজয়ােবগম কারবালা,যেশারসদর,যেশার ৬০৫৮59  

1475 শাওনআ�ার �ামীঃেমাঃআলাউি�ন মালােবগম 8 নংেলাহাপি�,যেশারসদর,যেশার 605860  
1476 আইিরনআ�ার িপতাঃেমাঃজাহাঈীরআল

ম 
িশউিলখা�ন চ�চড়া,যেশারসদর,যেশার 605861  

1477 �মাঃজািকরেহােসন �মাঃবাবরআলী �মাছাঃশাহারবা� কারবালা,যেশারসদর,যেশার 605862  
1478 �মাঃ�রবানআলী �মাঃেসানািময়া আেলয়ােবগম বারাি�পাড়া ,যেশারসদর,যেশার 605863  
1479 ইয়ািমনেহােসন �মাঃিস��ররহমান শািহদােবগম �ম�ম�র ,যেশারসদর,যেশার 605864  
1480 ইমরানিবনমােলক আ�লমােলক রহমান�রাইয়া বস��মারেরাড,যেশারসদর,যেশার 605865  
1481 �মাছাঃসালমাখা�ন �মাঃআ�লহক শাহানারােবগম �ত�িলয়া���র,যেশারসদর,যেশার 605866  
1482 শির�লইসলাম িপতাঃজেয়নউি�নেমা�া হািমদাখা�ন �ম�ম�র ,যেশারসদর,যেশার 605867  
1483 �শখেমা�ফাআলমা�দ �শখ��ল��স মা�জাখা�ন �ম�ম�র ,যেশারসদর,যেশার 605868  
1484 লাবনীিব�াস সাধনিব�াস অিনমারানী �র�র�র,মেহশ�র , িঝনাইদহ 605869  
1485 �মাঃকািজমউি�ন আ�ল�তািলব হােজরােবগম মাধব�র, �চৗগাছা,যেশার 605870  
1486 �মাঃরািজ�ররহমান �মাঃইি�সআলী শািহদাআ�ার ক�াদহশাশ �া ,যেশার 605871  
1487 �মাঃমা�মিব�াহ �মাঃআেনায়ারেহােসন �মাছাঃআরাতনেনছা র�নাথ�রধা�েখালা,শাশ �া,যেশার 605872  



1488 �মাঃসাই�লইসলাম �মাঃম��লআলম শাম��াহারিসি�কা হাবীব�র,জীবননগর 605873  
1489 �ফরেদৗিসআ�ার িসি�করহমান িফেরাজােবগম �জল�র,যেশারসদর,যেশার 605874  
1490 �মাঃআির�লইসলাম �মাঃইসরাইলেহােসন নািসমােবগম �দােচৗগাছা,যেশার 605875  
1491 উে�সালমা �মাঃশিহ�লইসলাম জাহানারােবগম িনিরিবিলেচৗগাছা,যেশার 605876  
1492 �মাঃআিমরেসােহল �মাঃআলমগীরেহােসন হাসনােহনােবগম গিরব�রিসংহ�িলেচৗগাছা,যেশার 605877  
1493 এ,এম,হািস�ররহমান এ,এমআ�লকালাম জা�া�লেফরেদৗিস ন�নউপশহর,সদর,যেশার 605878  
1494 িবলিকসখা�ন আ�ররহমান মিরয়মেবগম জালাল�রবাঘারপাড়া,যেশার 605879  
1495 জা�াতআরা �ক , 

এমেদেলায়ারেহােসন 
জাহানারােবগম শংকর�র,যেশারসদর,যেশার 605880  

1496 �মাঃেরফাতপাশা �মাঃশিফয়াররহমান রিহমাখা�ন �রাতনকসবা,যেশারসদর,যেশার 605881  
1497 �মাঃআ�লহাসান �মাঃশাহাদৎেহােসন �মাছাঃেকািহ�রেবগ

ম 
�বাল�র,যেশারসদর,যেশার 605882  

1498 �মাঃসাই�লইসলাম �মাঃিমজা�ররহমান �মাছাঃআফেরাজােব
গম 

�দয়াপাড়া,মাথাভাংগা,সদর,যেশার 605883  

1499 �িবনাখা�ন নািসরউি�ন সােজদােবগম �র�র�ড়ামনকা�,সদর,যেশার 605884  
1500 �মাঃআিত�ররহমান �মাহা�াদখানেচৗ�রী �মাছাঃিফেরাজােবগ

ম 
�বজপাড়া,যেশারসদর,যেশার 605885  

1501 সাথীরানীেঘাষ আন��মারেঘাষ সিবতারানীেঘাষ বীরনারায়ন�র�লবাড়ীবাজার,সদর,যেশার 605886  
1502 �মাঃেমাজাে�লহক �মাঃমখেল�ররহমান আন�য়ারােবগম �রাতনকসবা,যেশারসদর,যেশার 605887  
1503 �মাঃজািহ�লইসলাম �মাঃশিফয়াররহমান আ��য়ারােবগম বািলয়ােভ��য়াসদর,যেশার 605888  
1504 শািমমাআ�ার কিবরেহােসন খােলদাখা�ন বা��া,শাশ �া,যেশার 605889  
1505 �মাঃশািকলআহে�দ �মাঃ��লআিমন আফেরাজােবগম িবরাম�র,উপশহর,যেশার সদর,যেশার ৬০৫৮90  
1506 শাহানাজপারভীন কিবরেহােসন খােলদাখা�ন বা��াশাশ �া,যেশার ৬০৫৮91  
1507 জািহদইবেনসাঈদ ফজ�ররহমান হািসনা খা�ন জয়�রমিনরাম�র,যেশার ৬০৫৮92  
1508 তাসিনমজাহানত�া �মাহা�াদআলী �রাকসানােবগম কাজীপাড়া,যেশারসদর,যেশার ৬০৫৮93  
1509 কাম��ামান ��জআলী �জােবদাখা�ন �লতান�র ,যেশারসদর,যেশার ৬০৫৮94  



1510 �মাঃসােলহাআ�ার িপতাঃেমাঃআ�লকালাম �রািজনােবগম গদখািলিঝকরগাছা,যেশার ৬০৫৮95  
1511 �মাঃহািসবেরজা �মাঃআ�দাউদ �মাছাঃজািকয়ােবগম ��ননগররায়�র,যেশার ৬০৫৮96  
1512 নাজিমনআ�ার �মাঃহায়দারআলী নািসমাখা�ন �রাতনকসবা,যেশারসদর,যেশার ৬০৫৮97  
1513 ��ত�মারন�ী রনবীর�মারন�ী মায়ারানীন�ী ব�হরেকাটচাদ�র,িঝনাইদহ ৬০৫৮98  
1514 �মাঃআলশাহিরয়ার �মাঃআ�লআিলম �ৎ�নেনছা চাদরতন�র,মেহশ�রিঝনাইদহ ৬০৫৮99  
1515 �মাঃমিহউ�ীনইিলয়াছ �মাঃসাম�ি�নইিলয়াছ �মাছাঃিবলিকসআরা �িনসদর,যেশার 605900  
1516 �মাঃ�মনেশখ �মাঃইউ�ছেশখ �মাছাঃমেনায়ারা �শতলাসদর,যেশার 0773981  
1517 হাসান �মাঃঅিলয়ার �মাছাঃ�িব �শতলাসদর,যেশার 0773982  
1518 নওসাবা �মাঃপারেভজ �মাছাঃ�কছানা �বজপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0773983  
1519 �বীরিব�াস ভিগরৎিব�াস তাপসীরানী �বজপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0773984  
1520 �মাঃেনােবল �মাঃিসরা�লইসলাম িফেরাজােবগম আরএনেরাড,যেশারসদর,যেশার 0773985  
1521 �েবলেশখ �মাঃইউ�ছেশখ �মাছাঃমেনায়ারা �শতলাসদর,যেশার 0773986  
1522 �মাঃমিনর �মাঃেমাকেছদ �র�েবগম �শতলাসদর,যেশার 0773987  
1523 কারিমলা �মাঃআিমন নওসাবা �বজপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0773988  
1524 িবউ�খা�ন �ামীঃতাইজল িশউিল �ড়ালীযেশারসদর,যেশার 0773989  
1525 �মাহনলাল �গািব�অিধকারী স�ারানী �শতলাসদর,যেশার 0773990  
1526 �মানা িপতাঃওিহ�ল �সিলনা �বজপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0773991  
1527 �মনেহােসন আসমতেমা�া �মাছাঃআছমা বাউিলয়াফেত�র,যেশারসদর,যেশার 0773992  
1528 সাবনাজ �মাঃনাঈমউি�ন �নােমদােবগম �বজপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0773993  
1529 মিজ�না িপতাঃেহােসন মিরয়ম �শতলাসদর,যেশার 0773994  
1530 রািশদা �ামীঃআরজআলী �জাহরা �শতলাসদর,যেশার 0773995  
1531 লাকীিসরাজ িপতাঃেমাঃিসরা�লইসলা

ম 
িফেরাজােবগম নলডাংগারাজারহাট,যেশারসদর,যেশার 0773996  

1532 ��া িপতাঃইসমাইল �জাহরা �শতলাসদর,যেশার 0773997  
1533 �মাইয়া িপতাঃেমাঃহা�নঅররিশ

দ 
�কািহ�র �বজপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0773998  



1534 নাসিরন িপতাঃনজ�লইসলাম রােবয়া �বজপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0773999  
1535 তািনয়া িপতাঃআেনায়ারেহােসন রেমছােবগম �বজপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0774000  
1536 ফারজানা �ামীঃআজগরআলী নািছমােবগম �বজপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0790001  
1537 তািনয়া িপতাঃেমাঃআরজআলী �মাছাঃরািশদা �শতলাসদর,যেশার 0790002  
1538 �কসানা িপতাঃ��লআিমন �জাহরা �বজপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0790003  
1539 রােবয়া �ামীঃরিশদ মােজদা আরএনেরাড,যেশারসদর,যেশার 0790004  
1540 িবউ� �ামীঃনািসর তােহরােবগম �বজপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0790005  
1541 লি�রানী িপতাঃতােরকসরদার �াধনারানী �বজপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0790006  
1542 শা�া িপতাঃআলীআকবার হািচনা �বজপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0790007  
1543 িশি�েবগম িপতাঃ�ৎফর ফিজলােবগম �বজপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0790008  
1544 �িম িপতাঃরিফ�ল রােশদােবগম �বজপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0790009  
1545 িলিপরানী িপতাঃিমলন�মার প�মালা �বজপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0790010  
1546 আশেরকা িপতাঃআজগারেহােসন শাবনাজ �বজপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0790011  
1547 আসমাখা�ন িপতাঃেমাঃহা�ন কিহ�র বকচর,যেশারসদর,যেশার 0790012  
1548 আকিলমা �ামীঃনা� সােবজাল বকচর,যেশারসদর,যেশার 0790013  
1549 িবউ� �ামীঃেহােসন সািহদা �শতলাসদর,যেশার 0790014  
1550 আকাশ আঃকােদর আসমা �শতলাসদর,যেশার 0790015  
1551 ই�ািহম লালেমাহা�দ �খােদজা �শতলাসদর,যেশার 0790016  
1552 সাম�ননাহার �মাঃেমাকাে�স মেনায়ারা �বজপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0790017  
1553 িম�েবগম �ামীঃতির�ল �লতানা �বজপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0790018  
1554 সাই�ররহমান খিললেমা�া �রিশদা �শতলাসদর,যেশার 0790019  
1555 মা�দ �মাঃআরমান �মাছাঃসােলহা �শতলাসদর,যেশার 0790020  
1556 �মাঃসােহবআলী �মাঃআ�ররা�াক �মাছাঃছ�রােবগম এম,এম,কেলজেরাড,যেশার 0790021  
1557 �মাঃজ��লইসলাম �মাঃআই�বেহােসন সাহানারােবগম র�নাথনগরিঝকরগাছা 0790022  
1558 �মাঃসািজ�ররহমান �মাঃআ�স��র ময়না ��পদাহেচৗগাছা,যেশার 0790023  
1559 আহনাফহাসান �ক,িব,এম,�রজা আফেরাজাপারভীন ষি�তলাযেশারসদর,যেশার 0790024  



1560 �মাছাঃরিহমাখা�ন িপতাঃশির�লআলমখান িমেসসহািসনােবগম নীমতলীনলডাংগা,কািলগ�,িঝনাইদহ 0790025  
1561 �মাঃেসিলমপারেভজ আ�ররহমান �মাছাঃেসিলনাপারভী

ন 
খালধারেরাড,যেশারসদর,যেশার 0790026  

1562 �িম�ািব�াস িপতাঃিবজন�মারিব�াস সাধনারানীিব�াস থানাপাড়ানলডাংগা,কািলগ�,িঝনাইদহ 0790027  
1563 আসমাখা�ন িপতাঃেমাঃআিমনখান �জাহরাখা�ন এম,এম,কেলজ,যেশার 0790028  
1564 �মাঃআ��াহআলমা�ন �মাঃকামালউি�ন �মাছাঃমিজ�নাখা�ন িব�ম�র�শতলা,সাত�ীরা 0790029  
1565 �মাঃ���বীনয়ন �মাঃআ�লমা�ান �মাছাঃ���াহার িব�ম�র�শতলা,সাত�ীরা 0790030  
1566 �নব�মারদাস ��পদদাস �র�কাদাস �লানঅিফসপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0790031  
1567 ইমরানেচৗ�রী �মাঃিসরা�লইসলাম শাহনাজপারভীন শংকর�রচাচড়া,যেশারসদর,যেশার 0790032  
1568 �শখআিনসউ�ামান �শখখােল��ামান কািনজফােতমা এম,এম,কেলজ,যেশার 0790033  
1569 সািকন-ই-আ��াহ �মাঃশির�লইসলাম নী�ফারইয়াসিমন নলডাংগাকািলগ�,িঝনাইদহ 0790034  
1570 রমাকম �কার �বা�কম �কার ভারতীকম �কার নীমতলানলডাংগাকািলগ�,িঝনাইদহ 0790035  
1571 �মৗিমতাদাস �মােরশচ�দাস মমতাদাস থানাপাড়ানলডাংগা,কািলগ�,িঝনাইদহ 0790036  
1572 �ল�লহাসান আ�ররিশদ সািবনাইয়াসিমন িঝনাইদহসদর 0790037  
1573 সেবজাহানসািন�া িপতাঃশািহ�লইসলাম �জিনসফারহানা �ছাটেশখহা�,িশ�ােবাড �,সদর,যেশার 0790038  
1574 আেরিফনইসলাম িপতাঃশািহ�লইসলাম �জিনসফারহানা �ছাটেশখহা�,িশ�ােবাড �,সদর,যেশার 0790039  
1575 �মাঃআওয়ালসািদক �মাঃআকবরআলী মমতাজআলী বারাি�পাড়া,যেশারসদর,যেশার 0790040  
1576 জা�াতআরাআহেমদতা

িজম 
িপতাঃেমাঃশাহাজাহাননা
� 

নািছমাখা�ন�িশ বকচর,�লনােরাড,যেশারসদর,যেশার 0790041  

1577 �মাঃইকবালেহােসন �মাঃআিমরেহােসন �মাছাঃসািজদাখা�ন �লানঅিফসপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0790042  
1578 ত�য়হাসান িপতাঃেমাঃজাহাঈীরকবী

র 
মিনরাপারভীন পায়ারেঘাপিনি�ত�রশাশ �া,যেশার 0790043  

1579 কাজীসামীনতাসওয়াব কাজীনাসী�লগিন সািবনাইয়াসিমন খড়কীযেশারসদর,যেশার 0790044  
1580 রায়হানইবেনআলম �মাঃআলমগীরিসি�কী �মাছাঃশাম�ননাহার তালতলাটাকােরাড,যেশারসদর,যেশার 0790045  
1581 �মাঃিমরাজেশখ �মাঃিমকাইলেশখ �মাছাঃতহিমনাখা�ন খড়কীযেশারসদর,যেশার 0790046  
1582 �মাঃআ�সসালাম �মাঃআলীেহােসন রিহমাখা�ন জা�য়াখািলশ�র,মেহশ�র,িঝনাইদহ 0790047  



1583 �মাঃিশহা�ররহমান �মাঃিসরা�লইসলাম �িফয়ােবগম হােজরআলীিঝকরগাছা,যেশার 0790048  
1584 আিশ��ামান �মাঃআিতয়াররহমান �জাসনােবগম হােজরআলীিঝকরগাছা,যেশার 0790049  
1585 �মাঃজািহদহাসান �মাঃেসিলমহাসান �মাছাঃচায়নােবগম হােজরআলীিঝকরগাছা,যেশার 0790050  
1586 �কা��� িশ�পদ�� ল�ীরানী�� সমেশরবাগ,মিনরাম�র,যেশার 0790051  
1587 মসিলমাআ�ারেমৗ মাহা��লআলম আেবদা�লতানা নািজরশংকর�র,যেশারসদর,যেশার 0790052  
1588 �মৗ�মীআ�ারেমৗ �মাঃআ�লহাই সাইমােবগম নািজরশংকর�র,যেশারসদর,যেশার 0790053  
1589 �রজাউ�ররবিসি�ক আলমগীরিসি�ক শাম��াহার তালতলাঢাকােরাড,যেশারসদর,যেশার 0790054  
1590 �মাঃআসা��ামান �শখআসেমাহা�দ �মাছাঃরািফয়ােবগম �ব �বারাি�পাড়া,যেশারসদর,যেশার 0790055  
1591 �মাঃফেতআলী �মাঃনিজরপােটায়ারী ফােতমােবগম এম,এম,কেলজেরাড,যেশারসদর,যেশার 0790056  
1592 �মাঃরিনেহােসনরাি� �মাঃেতাতািময়া �মাছাঃআেলয়ােবগম হােজরআলীিঝকরগাছা,যেশার 0790057  
1593 �মাঃমিন�লইসলাম �মাঃহািব�ররহমান চায়নােবগম হােজরআলীিঝকরগাছা,যেশার 0790058  
1594 �মাঃফািহমেহােসন �তঃেদেলায়ারেহােসন আেলয়ােবগম আরএনেরাড,যেশারসদর,যেশার 0790059  
1595 �সিলমেহােসন ��াতআলী নািছমােবগম মেহশ�র,িঝনাইদহ 0790060  
1596 �মাঃখােল�ররহমান �মাঃহািব�ররহমান �মাছাঃেরােকয়ােবগ

ম 
�ামঃপ�চবািড়য়া,ডাকঃিশ�ােবাড �,সদর,যেশার   

1597 �মাছাঃসািবনাইয়াসিমন �মাঃনজ�লইসলাম িজ�নেনছা �ামঃপ�চবািড়য়া,ডাকঃিশ�ােবাড �,সদর,যেশার   
1598 িশিরনিব�াস িপতাঃ�তঃমারফতিব�া

স 
�তঃসােলহােবগম �ামঃপ�চবািড়য়া,ডাকঃিশ�ােবাড �,সদর,যেশার   

1599 িবউ�েবগম �ামীঃচা�িময়া সািফয়ােবগম �ামঃপ�চবািড়য়া,ডাকঃিশ�ােবাড �,সদর,যেশার   
1600 লািকখা�ন িপতাঃম�গাজী পা�লেবগম �ামঃপ�চবািড়য়া,ডাকঃিশ�ােবাড �,সদর,যেশার   
1601 �মাঃের�য়ানেহােসন আলীেহােসন �মাছাঃেশফালীেবগম �ামঃপ�চবািড়য়া,ডাকঃিশ�ােবাড �,সদর,যেশার   
1602 তােরকহাসান এনা�লহক হািলমােবগম �ামঃপ�চবািড়য়া,ডাকঃিশ�ােবাড �,সদর,যেশার   
1603 �মাঃনািসরউ�ীন �মাঃশাহাদতেহােসন িরনােবগম    
1604 �মাঃিব�ালেহােসন �মাঃআ�লগিনেমা�া হািমদােবগম �ামঃপ�চবািড়য়া,ডাকঃিশ�ােবাড �,সদর,যেশার   
1605 �মাঃআ�লহাসান �মাঃআিমরআলী �মাছাঃজােহদােবগম �ামঃপ�চবািড়য়া,ডাকঃিশ�ােবাড �,সদর,যেশার   
1606 �মাঃছপরআলী �তঃসমেছরিব�াস �মাছাঃ�ল�মেবগম �ামঃপ�চবািড়য়া,ডাকঃিশ�ােবাড �,সদর,যেশার   



1607 �মাঃহািফ�ররহমান �মাঃআঃগ�রেমা�া �মাছাঃজাহানারােবগ
ম 

�ামঃপ�চবািড়য়া,ডাকঃিশ�ােবাড �,সদর,যেশার   

1608 �মাঃঈসােমা�া আঃগিনেমা�া হািমদােবগম �ামঃপ�চবািড়য়া,ডাকঃিশ�ােবাড �,সদর,যেশার   
1609 �মাঃেমা�ফােহােসন �মাঃআিমরআলী �মাছাঃজােহদােবগম �ামঃপ�চবািড়য়া,ডাকঃিশ�ােবাড �,সদর,যেশার   
1610 �মাঃআ��াহআলমা�ন �মাঃশাহাজানআলী �মাছাঃআফেরাজােব

গম 
�ামঃপ�চবািড়য়া,ডাকঃিশ�ােবাড �,সদর,যেশার   

1611 �মাঃশাহাজালাল �মাঃঈমানআলী আকিলমােবগম �ামঃপ�চবািড়য়া,ডাকঃিশ�ােবাড �,সদর,যেশার   
1612 �মাঃেমা�ফাকামাল �মাঃজািমরেহােসন জােহদােবগম �ামঃপ�চবািড়য়া,ডাকঃিশ�ােবাড �,সদর,যেশার   
1613 �মাঃশিফ�লইসলাম �মাঃইসলামেহােসন �িলয়ারােবগম �ামঃপ�চবািড়য়া,ডাকঃিশ�ােবাড �,সদর,যেশার   
1614 ইমাখা�ন িপতাঃেমাঃরিবউলইসলা

ম 
মিনরা�লতানা �ামঃপ�চবািড়য়া,ডাকঃিশ�ােবাড �,সদর,যেশার   

1615 �মাছাঃ�বনাখা�ন িপতাঃমিহ�লইসলাম �মাছাঃিলিপেবগম �ামঃপ�চবািড়য়া,ডাকঃিশ�ােবাড �,সদর,যেশার   
1616 হািসনাইয়াসিমন �ামীঃমাহা��ররহমান শাম�ননাহার �ামঃপ�চবািড়য়া,ডাকঃিশ�ােবাড �,সদর,যেশার   
1617 �মাঃিসরা�লইসলাম �তঃগিনিব�াস �মাছাঃহািলমােবগম �ামঃপ�চবািড়য়া,ডাকঃিশ�ােবাড �,সদর,যেশার   
1618 �মাঃইকবালেহােসনত� মক�লেহােসন জেবদােবগম �ামঃপ�চবািড়য়া,ডাকঃিশ�ােবাড �,সদর,যেশার   
1619 �মাঃ�রনবীেমা�া �মাঃআঃগিনেমা��া �মাছাঃহািমদােবগম �ামঃপ�চবািড়য়া,ডাকঃিশ�ােবাড �,সদর,যেশার   
1620 �মাঃরায়হানেহােসন �মাঃরহমতআলী �িফয়াখা�ন �ামঃপ�চবািড়য়া,ডাকঃিশ�ােবাড �,সদর,যেশার   
1621 �মাঃআেনায়ারেহােসন �তঃগিনিব�াস �মাছাঃহািলমােবগম �ামঃপ�চবািড়য়া,ডাকঃিশ�ােবাড �,সদর,যেশার   
1622 রিহমাখানম িপতাঃেমাঃইশারতেমা�া সােলহােবগম �ামঃপ�চবািড়য়া,ডাকঃিশ�ােবাড �,সদর,যেশার   
1623 �মাঃআকরা�লহাসানমা

িনক 
�তঃজালালউি�ন �মাছাঃ�রজাহানেবগ

ম 
�ামঃপ�চবািড়য়া,ডাকঃিশ�ােবাড �,সদর,যেশার   

1624 আ�লআলমা�ন �মাঃখােলক হািসয়ারােবগম �ামঃপ�চবািড়য়া,ডাকঃিশ�ােবাড �,সদর,যেশার   
1625 �মাঃশািহ�ল �মাঃ��লইসলাম হািসনা �ামঃপ�চবািড়য়া,ডাকঃিশ�ােবাড �,সদর,যেশার   
1626 �মাঃমিহ�লইসলাম �মাঃমাওলাব�িব�াস �মাছাঃআেমনােবগম �ামঃপ�চবািড়য়া,ডাকঃিশ�ােবাড �,সদর,যেশার   
1627 �মাঃরিবউলইসলাম �মাঃ��সআলী �মাছাঃছিবেরানেনছা �ামঃপ�চবািড়য়া,ডাকঃিশ�ােবাড �,সদর,যেশার   
1628 �মাঃকাম�লহাসান �মাঃজামালউি�ন �রজাহানেবগম �ামঃপ�চবািড়য়া,ডাকঃিশ�ােবাড �,সদর,যেশার   



1629 আসা��ামান আঃরা�াকেশখ কিহ�রেবগম �ামঃমহােদব�র,ডাকঃ�িড়ঘাটাবাজারেকশব�র,য
�শার 

  

1630 শারিমনআকবার �ামীঃেমাঃমাহ��ররহমা
ন 

শাম��াহার �ামঃপ�চবািড়য়া,ডাকঃিশ�ােবাড �,সদর,যেশার   

1631 র�াখা�ন �ামীঃরমজানআলী মমতাজেবগম �ামঃপ�চবািড়য়া,ডাকঃিশ�ােবাড �,সদর,যেশার   
1632 হািমদােবগম �ামীঃেমাঃআ�বেহােসন �তঃ��েবগম �ামঃপ�চবািড়য়া,ডাকঃিশ�ােবাড �,সদর,যেশার   
1633 �মাছাঃপিপখা�ন িপতাঃ�তঃহািনফআলী �মাছাঃআেলয়ােবগম �ামঃপ�চবািড়য়া,ডাকঃিশ�ােবাড �,সদর,যেশার   
1634 �মাঃইমা�লহাসান �তঃজ��লইসলাম �মাছাঃেজসিমননাহা

র 
�ামঃপ�চবািড়য়া,ডাকঃিশ�ােবাড �,সদর,যেশার   

1635 �মাঃেমািম�র��া �মাঃ�রজাহান নাজমােবগম �ামঃপ�চবািড়য়া,ডাকঃিশ�ােবাড �,সদর,যেশার   
1636 �শখরাহাতমাহ�দ �শখকামালউি�ন �মাছাঃশাহানাজেবগ

ম 
�ি�িমনহাজউি�নেরাড,যেশারসদর,যেশার 0790101  

1637 �মাছাঃসােলহাআ�ারসী
মা 

�মাঃআ�লহাসান �মাছাঃেরািজনা িনত�ান�কা�,গদখািলিঝকরগাছা 0790102  

1638 আ�লআিলম �মাঃ�ল�লআহেমদ �মাছাঃপারভীনআ�া
র 

�বাল�রনওদা�াম,যেশারসদর,যেশার 0790103  

1639 লাবণীিব�াস িপতাঃসাধনিব�াস অিনমািব�াস ��ন��রখািলশ�র 0790104  
1640 �মাঃসালাউি�নিম� �মাঃআলাউি�নেশখ চায়নােবগম �ামঃপ�চবািড়য়া,ডাকঃিশ�ােবাড �,সদর,যেশার 0790105  
1641 �মাঃেমা�ািফ�ররহমান �তঃআিজবারসরদার িবিবজানিবিব �ামঃহািশম�র,ডাকঃকািশম�র,যেশারসদর,যেশার 0790106  
1642 �মাঃহাসা�ররহমান �মাঃ�রইসলাম �মাছাঃতাছিলমােবগ

ম 
মািনকতলাযেশার 0790107  

1643 �মাঃআিসফহাসান �মাঃআমানউ�াহ জা�া�ননাহার িড�কিশ�ােবাড �সদর,যেশার 0790108  
1644 শিহ��াহআলমা�ন �মাঃআ�সাঈদ শিরফাপারভীন �বাল�রনওদা�াম,যেশারসদর,যেশার 0790109  
1645 �মাছাঃ�সিলমাখা�ন �মাঃআ�লমিজদ সারােবগম প�য়াপাশােপাল 0790110  
1646 �মাঃরিবউলইসলাম �মাঃেসিলমেহােসন ফােতমােবগম িবরাম�র,িশ�ােবাড �,যেশারসদর,যেশার 0790111  
1647 �সয়দআিলফআেরিফন �সয়দশিফ�ররহমান �সােহলীআ�ার �রাতনকসবা ,যেশারসদর,যেশার 0790112  



1648 �মাঃমিহউি�নআহেমদ �মাঃেমাফাে�লেহােসন �মাছাঃশািহ�রেবগম রায়পাড়া,যেশারসদর,যেশার 0790113  
1649 �ণালদাস �গা�দাস চ�াদাস িবমানব�রসড়ক,যেশার 0790114  
1650 �মাঃওমরফা�ক �মাঃআলমেশখ ফিজলােবগম �ম�ম�র,যেশারসদর,যেশার 0790115  
1651 রজনীআ�ার �পতাঃেমাঃেরজাউলহক �মাছাঃখােলদােবগম �ঘাপ�ওযাপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0790116  
1652 �মাঃশাহা�ি�নিশ�ল �মাঃশাহাজাহানিব�াস কিহ�রেবগম কািজপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0790117  
1653 সজলিব�াস �বাসিব�াস ডিলিব�াস �িলশলাইনযেশারসদর,যেশার 0790118  
1654 �মাঃহািস�লহাসান �মাঃআতাউররহমান আকিলমােবগম �ামঃপ�চবািড়য়া,ডাকঃিশ�ােবাড �,সদর,যেশার 0790119  
1655 �মাছাঃউিম �খা�ন িপতাঃরিবউলইসলাম �মাছাঃেমিরনাপারভী

ন 
�ঘাপযেশারসদর,যেশার 0790120  

1656 �মাঃইমরানখান �মাঃআিতয়াররহমান জািহমােবগম িকসমতনওয়াপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0790121  
1657 বষ �াআ�ার িপতাঃএনােয়তআলী ম��েবগম �ঘাপেজলেরাড,যেশারসদর,যেশার 0790122  
1658 মাসউদআযহার দীনেমাহা�াদসরদার ছিকনােবগম নীলগ�,যেশারসদর,যেশার 0790123  
1659 িশিরনাআ�ার িপতাঃই�ািহমখিলল ঝরনােবগম কািলগ�,িঝনাইদহ 0790124  
1660 �মাঃইমরানিবনমােলক �মাঃআ�লমােলক রহমান�রাইয়া বস��মারেরাড,যেশারসদর,যেশার 0790125  
1661 �মাঃেসাহাগঢালী �মাঃশাম�ররহমানঢালী মােজদাখা�ন �ড়ামনকা�,যেশারসদর,যেশার 0790126  
1662 ফািতমাখা�ন িপতাঃেদেলায়ারেহােসন আিমনােবগম লাউড়ীমিনরাম�র,যেশার 0790127  
1663 তাসিলমাআ�ারিলমা িপতাঃেমাঃএনােয়তেহা

�সন 
ম��েবগম �ঘাপযেশারসদর,যেশার 0790128  

1664 �মাছাঃপারভীনাখা�ন িপতাঃেমাঃবদরউ�ীন �রােকয়ােবগম বজ�া�র ,খািলশ�র 0790129  
1665 িরিম�লতানািলজা িপতাঃেরজাউলইসলাম সােজদােবগম �ঘাপেস�ালেরাড,যেশারসদর,যেশার 0790130  
1666 �ােহলরায়িদ� রনিজতরায় িমতারায় শংকর�র,যেশারসদর,যেশার 0790131  
1667 �মাঃহািব��াহ �মাঃিলয়াকতআলী িমেসসেরােকয়াখা�ন বিলদাপাড়া,নলডাংগা 0790132  
1668 শারিমনআ�ার আ�ল��স িশিরনআ�ার বারাি�পাড়া,যেশারসদর,যেশার 0790133  
1669 �মাঃআিতয়াররহমান �তঃফিকরআহে�দ �তঃহয়া�নেনছা বারাি�পাড়া,যেশারসদর,যেশার 0790134  
1670 �মাঃশাফােয়তমাসােয়ল �মাঃমিনরেহােসন নািসমাখানম �ঘাপেস�ালেরাড,যেশারসদর,যেশার 0790135  
1671 তাসিনমজাহানত�া �মাহা�দআলী �রাকসারােবগম �রাতনকসবা,যেশারসদর,যেশার 0790136  



1672 শা�ীআ�ার �মাঃসাম�লআলম �মাছাঃেজসিমনআ
�ার 

মীরপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0790137  

1673 �মাঃজািমলরহমান �মাঃেমা�ািফ�ররহমান ইয়াসিমনজাহান �লতান�র,হািমদ�র,যেশারসদর,যেশার 0790138  
1674 �মাঃআিনকতরফদার অসীমতরফদার িবিথকাতরফদার আ�মেমাড়,যেশারসদর,যেশার 0790139  
1675 �মাছাঃ��ননাহার �মাঃআ�লহাই �মাছাঃশাহানাজেবগ

ম 
মাকা�র,�খ��িরয়ােচৗগাছা,যেশার 0790140  

1676 সানিজদাইয়াসিমন িপতাঃইউ�ফেহােসন ইয়া�নেনছা কাজীপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0790141  
1677 আফেরাজাখা�ন িপতাঃিসরা�লইসলাম িফেরাজােবগম �রাতনকসবা,যেশারসদর,যেশার 0790142  
1678 তাহারাতআ�ার িপতাঃেমাঃআকবরআলী আেমনাখা�ন খড়কী , যেশারসদর,যেশার 0790143  
1679 �হাসেনআরাপিপ িপতাঃইউ�ফেহােসন ইয়া�নেনছা কাজীপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0790144  
1680 উে�তােহরাশা�া িপতাঃ�তঃআ�লমিজদ কিল�নেনছা চাচড়াডালিমল ,যেশারসদর,যেশার 0790145  
1681 িশউিলখা�ন িপতাঃিসরা�লইসলাম িফেরাজােবগম �রাতনকসবা ,কাজীপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0790146  
1682 খািদজাখা�ন িপতাঃিজএমওবায়�ররহ

মান 
ফােতমােবগম ক�য়ারাজারহাট,যেশারসদর,যেশার 0790147  

1683 �মাছাঃজা�াতআলআিখ িপতাঃআ�লহািমদ �রকছনােবগম �ভ��য়াযেশারসদর,যেশার 0790148  
1684 �মাছাঃ�রজাহানআ�ার িপতাঃফিসয়াররহমান �ববীখা�ন আিরচ�র,চা��য়া, যেশারসদর,যেশার 0790149  
1685 ফািরয়া�লতানা িপতাঃএস,এমআিজ�রর

হমান 
আফেরাজা�লতানা ন�নখেয়রতলা , যেশারসদর,যেশার 0790150  

1686 �াবনীআ�ার িপতাঃআ��লাইমান শারিমন�লতানা িনউমােক�ট,যেশারসদর,যেশার 0790151  
1687 উে�েরশমা িপতাঃেমাঃআফছারআলী জাহানারােবগম শংকর�রচাচড়া,যেশারসদর,যেশার 0790152  
1688 িবলিকসসরদার িপতাঃএস,এম,��রআলী হািরসনেনছা �রাতনকসবা ,যেশারসদর,যেশার 0790153  
1689 �িলখা�ন িপতাঃনজ�লইসলাম হািসনােবগম �গাপাল�ররাজারহাট,যেশারসদর,যেশার 0790154  
1690 ফারজানারহমান িপতাঃেমাঃহািব�ররহমা

ন 
মিজ�না�লতানা পালবািড়,�রাতনকসবা ,যেশারসদর,যেশার 0790155  

1691 মা�ফাআ�ারিবথী িপতাঃসাই��ামানিপ� �হনােবগম �খালাডাংগােভ��য়া ,সদর,যেশার 0790156  
1692 তাসিনমজা�াহ িপতাঃেমাঃআলমগীরকিব িন�ফারআলমগীর খড়কী,যেশারসদর,যেশার 0790157  



র 
1693 ফােতমা�জেজাহরা িপতাঃেমাঃজাহাঈীরআল

ম 
�রােকয়ােবগম খড়কী,যেশারসদর,যেশার 0790158  

1694 রােবয়াখা�ন িপতাঃেমাঃওিলয়াররহমা
ন 

�িফয়ােবগম খড়কী,যেশারসদর,যেশার 0790159  

1695 আ�িরখা�ন িপতাঃেমাঃ�িমমেহােসন আসমিতেবগম খড়কী,যেশারসদর,যেশার 0790160  
1696 ফারজানাখা�ন �মাঃমকেছদআলী ছােলহাখা�ন ওয়াবদােগেরজ,যেশারসদর,যেশার 0790161  
1697 িশ�ােঘা্ষ িপতাঃপিরেতাষেঘাষ অিনমােঘাষ �গৗরী�রেনং�ড়াহাট,মিনরাম�র,যেশার 0790162  
1698 �রাইয়াইয়াসিমন িপতাঃসাহা�ি�ন �রােপয়ােবগম �চৗগাছা ,যেশার 0790163  
1699 �মাছাঃতািনয়াআ�ার �ামীঃআ��াহআলমা�ন পারভীনআ�ার রামনগররাজারহাট,যেশারসদর,যেশার 0790164  
1700 ফারজানাআফিরন িপতাঃএস,এম��রআলী হািরছনেনছা �রাতনকসবা ,যেশারসদর,যেশার 0790165  
1701 মমতাজ িপতাঃজািহ�লইসলাম হােমদােবগম ক�প�র�াম�র,শাশ �া,যেশার 0790166  
1702 �ি�তািরন িপতাঃেমাঃরিবউলইসলা

ম 
নািসমােবগম �খাসালনগর ,িঝকরগাছা,যেশার 0790167  

1703 নাজনীননাহার িপতাঃফজ�ররহমান িরিজয়ােবগম �গৗরী�রেনং�ড়াহাট,মিনরাম�র,যেশার 0790168  
1704 �মাছাঃশারিমন�লতানা িপতাঃেমাঃ��লআিমন জাহানারােবগম �গৗরী�রেনং�ড়াহাট,মিনরাম�র,যেশার 0790169  
1705 আসমাখা�ন িপতাঃেমাঃআফতাবউি�

ন 
�লজানেবগম �ছাটিনজাম�রশাশ �া,যেশার 0790170  

1706 �রশমাখা�ন িপতাঃেমাঃরিবউলইসলা
ম 

নািসমােবগম �খাসালনগর ,িঝকরগাছা,যেশার 0790171  

1707 িপং�িরতাসরকার িপতাঃিনম �লকাি�সরকার �রখাসরকার মা�রাহাট,অভয়নগর,যেশার 0790172  
1708 আসমাআ�ারিদথী িপতাঃআিম�রইসলাম কিরমনেনছা খড়কীপীরবািড়,যেশারসদর,যেশার 0790173  
1709 �মাইয়াআ�ার িপতাঃআ�কালাম নারিগসখা�ন খড়কী ,যেশারসদর,যেশার 0790174  
1710 খািদজাখা�ন িপতাঃশিহ�লইসলাম রিহমােবগম শংকর�রচাচড়া,যেশারসদর,যেশার 0790175  
1711 আেমনাখা�ন িপতাঃ�িজবাররহমান িশউলীেবগম �জল�র,�ভ��য়াসদর,যেশার 0790176  
1712 মাহ�দাআ�ার িপতাঃেমাঃমিশয়াররহমা সািবনােবগম ন�নখেয়রতলাসদর,যেশার 0790177  



ন 
1713 �মনাইসলাম িপতাঃেমাঃিসরা�লইসলা

ম 
আেনায়ারাখা�ন িবপেতঈালী,�ভ��য়াসদর,যেশার 0790178  

1714 সািবনাখা�ন িপতাঃেমাঃআ�সসা�ার হািসনােবগম পারবত��রেগৗরনদী,বাঘারপাড়া,যেশার 0790179  
1715 জা�া�লেফরেদৗস িপতাঃিমনারেহােসন রােবয়াখা�ন খড়কী ,যেশারসদর,যেশার 0790180  
1716 উে�েহামায়রা িপতাঃআ�লমিজদ কিল�নেনছা ডালিমলচাচড়া,সদর,যেশার 0790181  
1717 তাহায়াতআ�ার িপতাঃআকবরআলী আেমনােবগম খড়কী ,যেশারসদর,যেশার 0790182  
1718 উে�তােহরা িপতাঃআ�লমিজদ কিলমনেনছা ডালিমলচাচড়া,সদর,যেশার 0790183  
1719 মমতাজ িপতাঃজািহ�লইসলাম হােমদােবগম খড়কী ,যেশারসদর,যেশার 0790184  
1720 আফসানামীম িপতাঃআলমগীরেহােসন �হনােবগম �ত�লতলাচাচড়া,সদর,যেশার 0790185  
1721 তািনয়াআ�ার িপতাঃআলমা�ন পারভীনআ�ার রামনগর,রাজারহাট,সদর,যেশার 0790186  
1722 ডিলখা�ন িপতাঃআ�লহািকম �ল�মেবগম ইসলাম�র,সদর,যেশার 0790187  
1723 জা�া�লেফরেদৗস িপতাঃআ�লকালাম িন�ফা �ামঃবাঘারপাড়া,�পাঃছািতয়ানতলা 

যেশারসদর,যেশার 
0790188  

1724 ছািবয়াইসলাম িপতাঃশির�লইসলাম সােজদাইসলাম রামনগর,রাজারহাট,সদর,যেশার 0790189  
1725 িবলিকসসরদার ��রআলী হািরছনেনছা �রাতনকসবা,যেশারসদর,যেশার 0790190  
1726 তানিজর�লতানা িপতাঃেগালামসেরায়ার পারভীনসরয়ার িসংহ�িল,�চৗগাছা,যেশার 0790191  
1727 জা�ািতকাকিল িপতাঃআকতারউি�ন ইলমা �ঘাপসদর,যেশার 0790192  
1728 ফারজানাখা�ন িপতাঃমকেছদআলী ছােলহাখা�ন �ামঃচি��র,যেশারসদর,যেশার 0790193  
1729 ফারজানারহমান িপতাঃহািব�ররহমান মিজ�না পালবািড়,যেশারসদর,যেশার 0790194  
1730 তি�তািরন িপতাঃরিবউলইসলাম ফিরদাইসলাম �ামঃবাঘারপাড়া,�পাঃছািতয়ানতলা,যেশার 0790195  
1731 সানিজদাইয়াসিমন িপতাঃইউ�ফেহােসন ইয়া�নেনছা কািজপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0790196  
1732 আসমাখা�ন আকতারউি�ন �লজানেবগম শাশ �া,যেশার 0790197  
1733 �িফয়াআরব িপতাঃহাছা��ামান নািসমাহাসান কািজপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0790198  
1734 �মনাইসলাম িপতাঃিসরা�লইসলাম আেনায়ারাখা�ন পেতঈীগালী,�চৗগাছা,যেশার 0790199  
1735 �মঘলা িপতাঃ�ল�লরায়হান রিহমা খড়কী,যেশারসদর,যেশার 0790200  



1736 �াবনীআ�ার িপতাঃ�লাইমান শারিমন কািজপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0790201  
1737 খািদজাখা�ন িপতাঃসািহ�লইসলাম �ন�ন মিতমিহনেচৗগাছা,যেশার 0790202  
1738 �রশমাখা�ন িপতাঃইউ�ফেহােসন ইয়া�নেনছা ডালিমলচাচড়া,যেশারসদর,যেশার 0790203  
1739 িবথী িপতাঃসাই��ামান �হনােবগম খড়কী,যেশারসদর,যেশার 0790204  
1740 ফািরহা�লতানা িপতাঃআিজ�ররহমান আফেরাজা পালবািড়,যেশারসদর,যেশার 0790205  
1741 আসমাআ�ার িপতাঃআিম�রইসলাম কিরমনেনছা খড়কী,যেশারসদর,যেশার 0790206  
1742 িপং�িরতাসরকার িনম �লকাি� িপংিকদাস �ামঃবাঘারপাড়া,�পাঃছািতয়ানতলা,যেশার 0790207  
1743 �মাইয়াআ�ার িপতাঃআ�কালাম রিহমােবগম �ত�লতলা ,যেশারসদর,যেশার 0790208  
1744 সািবনাখা�ন িপতাঃআ�সসা�ার হািসনােবগম চ�চড়া,যেশারসদর,যেশার 0790209  
1745 তাছনীমজা�াহ িপতাঃআলমগীরকিবর িন�ফার খড়কী,যেশারসদর,যেশার 0790210  
1746 আফেরাজাখা�ন িপতাঃিসরা�লইসলাম িফেরাজাইসলাম কাজীপাড়া, যেশারসদর,যেশার 0790211  
1747 মাহ�দাআ�ার িপতাঃমিশয়াররহমান সািবনােবগম পালবািড়,যেশারসদর,যেশার 0790212  
1748 আইিরনিসলভী আলাউি�ন িশউিল খড়কী,যেশারসদর,যেশার 0790213  
1749 �জসিমনআিখ িপতাঃআলমগীরকবীর িন�ফারআলমগীর খড়কী,যেশারসদর,যেশার 0790214  
1750 �রজাহানখা�ন আ�ররিশদ আিছয়ােবগম মিনরাম�র,যেশার 0790215  
1751 �ি�য়ােগইন মেনাহরেগইন চ�দনীগাইন কারবালাযেশারসদর,যেশার 0790216  
1752 সিবতারানী কািত�কচ� অ��ন �ারানী কাজীপাড়া, যেশারসদর,যেশার 0790217  
1753 �িমেবগম �ল�লরায়হান রিহমােবগম খড়কী,যেশারসদর,যেশার 0790218  
1754 তািনয়াখা�ন আসা��ামান হাসনােবগম রামনগর,রাজারহাট,যেশারসদর,যেশার 0790219  
1755 �পািলখা�ন �মাশােরফেহােসন �বদানাখা�ন পালবািড়,যেশারসদর,যেশার 0790220  
1756 আি�য়াখা�ন�িথ িপতাঃআ�সসা�ার িশউীিলেবগম নীলগ�,যেশারসদর,যেশার 0790221  
1757 �মােশখ িপতাঃই�ািহমেশখ নাজমােবগম �ামঃহািমদ�র,�পাঃফেত�র,সদর,যেশার 0790222  
1758 লাবনী�� �গাপাল�� ঝন �া�� িস�কেলজপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0790223  
1759 �মাছাঃ�সরাতজাহান িপতাঃেমাঃবদরউি�ন �মাছাঃরওশনারােবগ

ম 
�ামঃনের��র,�পাঃঐ ,সদর,যেশার 0790224  

1760 �মাছাঃিশউিলেবগম �ামীঃমেনায়ারেহােসন পদবা� িস�কেলজপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0790225  



1761 উিপয়ােদালা িপতাঃআলমগীর �নােবগম িস�কেলজপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0790226  
1762 ট�ারানীঅিধকারী িপতাঃগেণশঅিধকারী বাস�রানীঅিধকারী িস�কেলজপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0790227  
1763 �ি�সরকার িপতাঃসাধনসরকার মনমালাসরকার িস�কেলজপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0790228  
1764 আেনায়ারােবগম �ামীঃআলমগীর আিছয়ােবগম �ামঃহািমদ�র,�পাঃফেত�র,সদর,যেশার 0790229  
1765 আি�িব�াস সবিজতিব�াস িশখারানীিব�াস িস�কেলজপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0790230  
1766 মিরয়মআ�ারিবিথ িপতাঃেমাতােলবেশখ িবউ�েবগম িস�কেলজপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0790231  
1767 �পা�� িপতাঃআিশষ�� পহা�� িস�কেলজপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0790232  
1768 �স�রানী�� িপতাঃ�ভাত�মার�� চ�ারানী�� িস�কেলজপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0790233  
1769 পা�ােবগম িপতাঃেসিলমেরজা মেমনােবগম িস�কেলজপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0790234  
1770 �জাকম �কার �ামীঃেখাকনকম �কার ম�মালাকম �কার িস�কেলজপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0790235  
1771 �মাছাঃেরশমােবগম িপতাঃশিহ�লইসলাম �মাছাঃেবিবখা�ন িস�কেলজপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0790236  
1772 রািজয়া�লতানািনপা �ামীঃেমাঃেসােহল �মাছাঃমরিজনােবগম িস�কেলজপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0790237  
1773 �মাছাঃেজাহরােবগম িপতাঃেসােহলরানা আসমােবগম িস�কেলজপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0790238  
1774 সীমারানীিব�াস িপতাঃ�কা��মারিব�াস নিমতারানী িস�কেলজপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0790239  
1775 �পালীরানী�� িপতাঃিদিলপ�� চ�ীরানী�� িস�কেলজপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0790240  
1776 �লসীরানীেঘাষ অ�ল�মারেঘাষ িনপারবালােঘাষ �বজপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0790241  
1777 �নালীিব�াস িপতাঃ�েখনিব�াস িশবাণীরায় �বজপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0790242  
1778 �মৗ�মীআ�ার িপতাঃিসরা�লইসলাম নাজমােবগম িস�কেলজপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0790243  
1779 িদ�ামি�ক কালাচাদ বাসি�মি�ক িস�কেলজপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0790244  
1780 �পালীেঘাষ �টেঘাষ বাসি�রানীমি�ক বাগমারা ,যেশার 0790245  
1781 অ�লীরানী অ�ল��ন িমতালী িস�কেলজপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0790246  
1782 �দবীকারানী িপতাঃবা�েদব�মার ল�ীরানী িস�কেলজপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0790247  
1783 �মানাখা�ন িপতাঃকওছারআলী �রনাহারখা�ন িস�কেলজপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0790248  
1784 �মারানীম�ল িপতাঃপিব��মারদাস �িচ�াম�ল িস�কেলজপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0790249  
1785 ��াখা�ন িপতাঃেমাঃনজ�লইসলা

ম 
আিছয়ােবগম িস�কেলজপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0790250  



1786 সাথীপারভীন িপতাঃআ�লহক সািফয়াখা�ন িস�কেলজপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0802001  
1787 �িতেদবনাথ িপতাঃিদলীপেদবনাথ িশলােদবনাথ িস�কেলজপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0802002  
1788 সীমারানীিব�াস সেরাজিব�াস িমতারানী িস�কেলজপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0802003  
1789 ��াকরীর িপতাঃেমাঃআলমগীর সািবনাইয়াসিমন িস�কেলজপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0802004  
1790 ঝণ �াপােড় দশবথরায় িব�পাড়া িস�কেলজপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0802005  
1791 িলিপকারায় �ামীঃদীপকরায় বাস�ীরায় িস�কেলজপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0802006  
1792 তািনয়াখা�ন িপতাঃিমজা�ররহমান নািছমােবগম িস�কেলজপাড়া,যেশারসদর,যেশার 0802007  
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