
 

 
 
 

আ�কম�/�ক�ধারী যুবেদর তািলকাঃ 
�ঃ 

নং 

আ�কম�/�ক�ধারী 

যবুক/মিহলার নাম 

িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম �কানা �কে�র 

ধরন 

�ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

১ �মাছাঃ সুমাইয়া খাতুন িপঃেমাঃছুইমু�ীন �মাছাঃ লাইিল িবিব উনাহত িসংড়া কি�উটার  

২ �মাঃ মিমনুর রিশদ �মাঃ তছিলম উ�ীন �মাছাঃ আফেরাজা �বগম পাওগাছা ঐ  

৩ �মাঃ এমরান আলী �মাঃ তিহদরু রহমান �মাছাঃ �রনুকা িবিব ঐ ঐ  

৪ �দবাশীষ চ�  �দীপ �মার নারায়নী  রানী ঐ ঐ  

৫ সুমনাহা চ� সুেদব চ� সাগরী বালা ঐ ঐ  

৬ �মাছাঃ মুিনরা খাতুন �াঃেমাঃখরুিশদ আলী  �মাছাঃ ফােতমা িবিব উনাহত িসংড়া �পাষাক 

�তরী 

 

৭ গীতা রানী বসাক সেম�নাথ বসাক রাজ ুবালা বসাক ঐ ঐ  

৮ �মাছাঃ �লসুম িবিব �াঃেমাঃ সামছুল �মাছাঃ জমুনা সহর �িড় নাস�ারী  

৯ �মাঃ সামসুল ইসলাম �মাঃ ফুলবর আলী �মাছাঃ আেবদা িবিব ঐ ঐ  

১০ �মাঃ খায়�ল ইসলাম �মাঃ আছামু�ীন �মাছাঃ খািতজা িবিব ঐ ঐ  

১১ �মাঃ দলুাল �হােসন �মাঃ দিবর আলী �মাঃ লয়জান িবিব ঐ ঐ  

১২ �মাছাঃ জাহানারা িবিব �াঃেমাঃ কিছমু�ীন �মাছাঃ আেনায়ারা িবিব ঐ ঐ  

১৩ �মাঃ একরামুল হক �মাঃ রমজান আলী �মাছাঃ এশমা খাতুন �পাড়াপাড়া ঐ  

১৪ �মাছাঃ চােমলা �বগম �াঃেমাঃ দলুাল �মাছাঃ �শফালী িবিব ঐ ঐ  

১৫ �মাঃ নাজমুল �মাঃ কােয়র আলী �মাছাঃ নাজমা িবিব শহর �ড়ী ঐ  



১৬ �মাঃ নুর আলম �মাঃ কেছর আলী �মাছাঃ ছিফরা িবিব ঐ ঐ  

১৭ �মাঃ শাহজাহান �হােসন �মাঃ সামছু�ীন �মাছাঃ �ছােমনা ঐ ঐ  

১৮ �মাছাঃ �ববী আখতার �াঃেমাঃ আঃঅিশম �মাছাঃ মিরয়াম �নছা ঐ ঐ  

১৯ �মাছাঃ সুমা খাতুন �াঃেমাঃ আলম�ীর  �মাছাঃ িবলিকছ িবিব  ঐ ঐ  

২০ �মাছাঃ পিপ খাতুন �াঃেমাঃ জানা�ীর �মাছাঃ িমিল �বগম ঐ ঐ  

২১ �মাছাঃ কায়মন িবিব �াঃেমাঃ জয়নাল  �মাছাঃ হােবজা িবিব ঐ ঐ  

২২ �মাঃ জয়নাল আেবদীন �মাঃ আছামু�ীন �মাঃ খািতজা  ঐ ঐ  

২৩ �মাছাঃ মিলয়া খাতুন �মাঃওবায়দলু ইসলাম  �মাছাঃ ফােতমা �বগম উনাহাত িসংড়া ঐ  

২৪ �মাঃ খুরিশদ আেলাম �মাঃ মােজদলু রহমান �মাছাঃ িজ�াতুন �নছা ঐ ঐ  

২৫  �সনাতন চ� িহমলাল চ� উষা রানী ঐ ঐ  

২৬ �মাছাঃ �ববী খাতুন �মাঃ �বলাল �হােসন �মাছাঃ ছামিছ�াহার ঐ ঐ  

২৭ অিমত �মার চ� রনিজত চ� বম�ন কৃষনা রানী ঐ ঐ  

২৮ �মাঃ ফিরদ �মাঃআঃ ওহাব  �মাছাঃ ফােতমা পাওগাছা ছাগল পালন  

২৯ িশতা  বৃ�াবন �মিত িম�ী  ঐ ঐ  

৩০ �মাঃ নুর আলম �মাঃ আিনছুর রহমান �মাছাঃ �মাছেলমা ঐ ঐ  

৩১ �ভা�র চ�  �কে��র বম�ন �মিত িমতা রানী ঐ ঐ  

৩২ � �নব �মার �ভেব�র বম�ন পূিন�মা  রানী ঐ ঐ  

৩৩ � �শা�ভ �মার � িব�াবন বম�ন �মিত মুিতকা রানী ঐ ঐ  

৩৪ �সুমন চ� রায় � রেমশ চ� রায় �মিত সুচী রায় ঐ ঐ  

৩৫ � রামধন চ� বম�ন � অ�ন চ� �মিত সুবন� রানী ঐ ঐ  

৩৬ � সু�মার চ� � িনিশ কা� �মিত �রনুকা রানী ঐ ঐ  

৩৭ � �সামনাহা � সুেদব বম�ন শমিত সাতারী বালা ঐ ঐ  

৩৮ �মাঃ এমরান �হােসন �মাঃ খাবু আেলাম �মাছাঃ লাইলী িবিব ঐ ঐ  

৩৯ �মাছাঃ এস বান ু �াঃেমাঃ সাজাহান আলী �মাছাঃ ছাইফা ঐ ঐ  



৪০ �মাছাঃ �মা�ারী বান ু �াঃেমাঃ মিহদলু ইসলাম �মাছাঃ মিজ� না ঐ ঐ  

৪১ �মাছাঃ আরিজনা খাতুন �াঃেমাঃ মহা�ত �াং �মাছাঃ �িজ খাতুন ঐ ঐ  

৪২ �মাছাঃ আেমনা বান ু �াঃেমাঃ বা�ু িময়া �মাছাঃ জিমলা ঐ ঐ  

৪৩ �মাঃ এরমান আলী �মাঃ ছাইদরু রহমান �মাছাঃ �রনুকা ঐ ঐ  

৪৪ �মাঃ মামুনুর রিশদ �মাঃ তসিলম উ�ীন �মাছাঃ আেলফা  ঐ ঐ  

৪৫ � সজল  �মাধব �মিত উষা রানী ঐ ঐ  

৪৬ �উ�ল বম�ন �মেনার�ন বম�ন �মিত ছবী রানী ঐ ঐ  

৪৭ �সু�ত বম�ন ��পন চ� �মিত শংকরী ঐ ঐ  

৪৮ �িলটন চ�  �িদিলপ �মিত সুিচ�া ঐ ঐ  

৪৯ �েগৗতম চ� �েসােপ�র চ� �মিত বাস�ী ঐ ঐ  

৫০ �মাঃ ফিরদ উ�ীন �মাঃ আিজজার  �মাছাঃ ফিরদা ঐ ঐ  

৫১ �াধীন চ� রবী�নাথ বম�ন অচ� না রানী ঐ ঐ  

৫২ �মাছাঃ শাহারা �মাঃ নুরইসলাম �মাছাঃ রিশদা শহড়�িড় নাস�াির  

৫৩ �মাঃ নািসর উ�ীণ �মাঃ জােবদ আলী �মাছাঃ মিরয়াম পাওগাছা গবািদ প� পালন  

৫৪ �মাছাঃ মালা খাতুন �মাঃ মু�ল �হােসন �মাছাঃ আফেরাজা পু�র গাছা নাস�াির  

৫৫ �মাঃ মাহাববু উ�ীণ �মাঃ �মাকেছদ �মাছাঃ মােলকা ঝাঝুড়া গঃপ�পালন  

৫৬ �মাঃ ইয়ািহয়া �াং �মাঃ আঃরিশদ �াং �মাছাঃ ফিরদা ভা�ূিরয়া মুরগী পালন  

৫৭ �মাঃ আ�ুল লিতফ �মাঃ নজ�ল ইসলাম �মাছাঃ লুতফর হাপুিনয়া হাঁসমরুিগ পালন  

৫৮ �মাঃ শাহনুর �সাহান  �মাঃ তমেজদ আলী �মাছাঃ আেমনা  ঐ  

৫৯ �মাছাঃপারিভন আখতার �মাঃ আ�ুল মিজদ �মাছাঃ হািলমা ভা�ুিরয়া গঃপ�পালন  

৬০ �মাঃ ফিরদলু ইসলাম �াঃেমাঃ আঃবিশদ �মাছাঃ ফিরদা িবিব �চৗমহনী ঐ  

৬১ �মাছাঃ মুরিশদা িবিব �াঃেমাঃ আঃমিজদ �মাছাঃ মােলকা পা�ড় গাছা নাছ� ারী  

৬২ �মাঃ আিনছুর রহমান �মাঃ আলতাফ �মাছাঃ আেবদা তালুচ গঃপ�পালন  

৬৩ �মাছাঃ �ফরেদৗসী আখতার �াঃেমাঃ আতু �মাছাঃ আন ু পােচাষা নাছ� াির  



৬৪ �মাঃ সাহাজান আলী �মাঃ না� ুিময়া �মাছাঃ আেমনা পাওগাছা ছাগল পালন  

৬৫ �মাঃ িমজানুর রহমান �মাঃ মিতউর �মাছাঃ মিতয়ারা ঐ ঐ  

৬৬ �মাছাঃনািছমা �াঃেমাঃ �সাহাগ �মাছাঃ �সাহাগী ঐ ঐ  

৬৭ �মাছাঃ সাবানা আখতার �াঃেমাঃ নুর আিমন �মাছাঃ আফেরাজা ঐ ঐ  

৬৮ �মাছাঃ জািকয়া সুলতানা �াঃেমাঃ জামাল �মাছাঃ অন ু ঐ ঐ  

৬৯ �মাঃ ফজলুর রহমান �মাঃ �মাজাে�ল �মাছাঃ মমতাজ পাল�িড় মাছ চাষ  

৭০ �মাঃ �মাে�ম উ�ীন �মাঃ মেয়জ �মাছাঃ মমতাজ ঝািঝরা গঃপ�পালন  

৭০ �মাঃ রাজ আহে�দ �মাঃ আঃরা�াক �মাছাঃ রািজয়া ঐ ঐ  

৭২ �মাঃ �ফরেদৗস আলী �মাঃ ই�ািহম �মাছাঃ আেমনা পা�র গাছা ছাগল পালন  

৭৩ �মাঃ িমজানুর রহমান �মাঃ নজ�ল ইসলাম �মাছাঃমািবয়া �বারাই গঃপ�পালন  

৭৪ �মাছাঃ তাছিলমা ইয়াসিমন �াঃেমাঃ নজ�ল  �মাছাঃ তািমমা ডা�াপারা উ�ত চুলা  

৭৫ �মাঃ রিবউল ইসলাম �মাঃ আিজজলু 

উি�ন 

�মাছাঃ রােবয়া ঝািঝরা মাছ চাষ  

৭৬ �মাঃ িফেরাজ আহে�দ �মাঃ আ�ুল রিশদ �মাছাঃ ফিরদা ভা�ুিরয়া ঐ  

৭৭ �মাঃ ইসমাইল �হােসন �মাঃ মিজবর রহমান অচ� না রানী পাল�ির ছাগল পালন  

৭৮ �মাঃ �মাবারক আলী �মাঃ খয়বর আলী �মাছাঃ রিশদা �পাড়াপারা গবািদ প�  

৭৯ �মাছাঃ আেমনা �মাঃ �মাবারক �মাছাঃ মিরয়াম ঐ ঐ  

৮০ �মাঃ মাহািফজরু রহমান মিজবর রহমান �মাছাঃ আফেরাজা পাল�ির মাছ চাষ  

৮১ �মাঃ রিফজলু ইসলাম �মাঃ আঃসামাদ �মাছাঃ মােলকা পাঁেচাষ ছাগল  

৮২ �মাছাঃ শা�না �মাঃ �মাসেলমা �মাছাঃ ফিরদা ঝািঝরা ঐ  

৮৩ �মাছাঃ তানিজলা খাতুন �মাঃ �ফরেদৗস �মাছাঃ লুতফর পু�র গাছা নাস�াির  

৮৪ �মাঃ মিমনুর রিশদ �মাঃ তছিলম �মাছাঃ আেমনা পাওগাছা গবািদ প�  

৮৫ �মাঃ আবু মশুা �মাঃ আ�ুল ওয়ােহদ �মাছাঃ হািলমা পাঁেচাষা মুরগী  

৮৬ �মাঃ আ�ুর রউফ �মাঃআবু তােলব �মাছাঃ ফিরদা িবিব তালুচ ঐ  



৮৭ �মাঃ রিবউল ইসলাম �মাঃ আ�ুল আহাদ �মাছাঃ মােলকা উনাহাত িসংরা গবািদ প�  

৮৮ �মাছাঃ �পালী �বগম �াঃেমাঃ মনুজরু আলী �মাছাঃ আেবদা �পারাপাড়া ঐ  

৮৯ �মাঃ খায়�ল ইসলাম খয়বর আলী �মাছাঃ আন ু পােচাঁষা মুরগী পালন  

৯০ �মাঃ আ�ুল িমিজদ �মাঃ �মাজাে�ল �মাছাঃ আেমনা পাল�ির মাছ চাষ  

৯১ �মাঃ জাহা�ীর আলম �মাঃ আমজাদা �হােসন অচ� না রানী কই গারী গাভী পালন  

৯২ �মাঃ আ�ুর রহমান �মাঃ �হােসন আলী �মাছাঃ রিশদা পু�র গাছা মাছা চাষ  

৯৩ �মাছাঃ খািদজা খাতুন �মাঃ খিলল �াং �মাছাঃ �জাসনা �ড়াহার �পাষাক �তরী  

৯৪ �মাছাঃ সািবনা খাতুন �মাঃ আবুব�র �মাছাঃ �রােময়া �বগম ঐ ঐ  

৯৫ �মাছাঃ �ববী খাতুন �মাঃ নািজম ম�ল �মাছাঃ শামছুন নাহার ঐ ঐ  

৯৬ �মিত �গালািপ রািন �সু�মার চ� �মিত ভান ুরানী সূয��তা ঐ  

৯৭ �মিত অিনতা রানী � �মায়ন চ� �মিত কাজলী রািন ঐ ঐ  

৯৮ � �গৗরাদ চ� � �গােমশ চ� �মিত �রখা রায় উনাহাত িসংড়া নাস�াির  

৯৯ � তপন  � িনবারকন �মিত অ�লী রানী ঐ ঐ  

১০০ � পাে� চ� অধীর চ� �মাহ� �মিত খুশী রানী ঐ ঐ  

১০১ � সুপদ চ� � পরেমশ চ� �মিত কাজল রানী পাওগাছা গাভী পালন  

১০২ � পেরশ চ� বম�ন � িনবারন �মিত সুভ�া ঐ ঐ  

১০৩ � জগিদশ চ� বম�ন � সে�াষ চ� বম�ন �মিত িবমলা রানী ঐ ঐ  

১০৪ � তাপস চ� �েগােপ�র  �মিত বাসি� রানী ঐ ঐ  

১০৫ �মাঃ এমরান �হােসন �মাঃ আবুল �মাছাঃ লায়লী ঐ ঐ  

১০৬ �মাঃ আজাহার আলী �মাঃ ইসমাইল  �মাছাঃ রািজয়া ঐ ঐ  

১০৭ �মাঃ এমরান আলী �মাঃ তিহদরু রহমান �মাছাঃ �রনুকা ঐ ঐ  

১০৮ � তপন চ� � রতন চ� কা�না রানী ঐ ঐ  

১০৯ �মাঃ আিত�র রহমান �মাঃ ই�ািহম �মাছাঃ আফেরাজা  ঐ ঐ  

১১০ � উতপল চ� বম�ন � রােজ�র চ� বম�ন �মিত সা�লা রানী ঐ ঐ  



১১১ অিসম চ� বম�ন � অলকা� বম�ন সা�না রানী ঐ ঐ  

১১২ �শা� রায়  �াবন � বৃ�াবন ঐ ঐ  

১১৩ �মাঃ মাহমুদ�ুবী সজল �মাঃ �শখ �রজাউল �মাছাঃ শাহারা সুখান গাড়ী নাস�াির  

১১৪ �মাছাঃ �পালী �বগম �াঃেমাঃ আিছর রহমা �মাছাঃ আেপলা �বগম মা�ার পাড়া দিজ�  �সলাই  

১১৫ �মাছাঃ িবলিকস খাতুন �াঃেমাঃ মাহমুদ�ুবী �মাছাঃ আ�মুান আরা  ঐ ঐ  

১১৬ �মাঃ শিহদ ুইসলাম �মাঃ �মাফা�ল �মাছাঃ সিহদা �বওয়া ধাপ �লতানগ� নাস�াির  

১১৭ তাপসী  রাজ জগদীশ রাজ �রখা রানী রাজ দপুচাঁিচয়া কি�উটার  

১১৮ �মাছাঃ জা�াতুল �ফরেদৗিস িপঃেমাঃ আজাহার আলী �মাছাঃ খায়�ন ��ছা ম�ার পারা �পাষাক �তির  

১১৯ �মাছাঃ িবউ� �বগম �াঃেমাঃ নািছর উ�ীন �মাছাঃ আিমনা  ঐ ঐ  

১২০ �মাছাঃ খায়�ে�ছা �াঃেমাঃ আ�ুল হািমদ �মাছাঃ �মেহ�ে�ছা ঐ ঐ  

১২১ �মাঃ �েবল �াং �মাঃ ছিলম উ�ীন �মাছাঃ রােবয়া �বওয়া পাইক পাড়া গাভীপালন  

১২২ �মাঃ আিনছুর রহমান �মাঃ আিলমিু�ন �মাছাঃ তহিমনা ঐ ঐ  

১২৩ �মাছাঃ �পয়ারা িবিব �াঃেমাঃ �হলাল উ�ীন �মাছাঃ �রােমনা িবিব সুখান গাির ঐ  

১২৪ �মাছাঃ আয়না খাতুন �াঃেমাঃ �শখ মাহমুদ�ুবী �মাছাঃ সািহদা �বওয়া সুখান গাির ঐ  

১২৫ �মাঃ আবু সালাম �মাঃ আমজাদ �হােসন �মাছাঃ জায়দা িবিব ঐ গবািদ প�  

১২৬ �মাছাঃ পাতা পারভীণ  �াঃেমাঃ আসলাম �মাছাঃ জায়দা িবিব ঐ ঐ  

১২৭ �মাছাঃ আিতয়া শাবনম িপঃেমাঃ আেনায়ার আজাদ �মাছাঃ মমতাজ �বগম মা�ার পাড়া ঐ  

১২৮ �মাছাঃ মমতাজ �বগম �াঃেমাঃ আেনায়ার �মাছাঃ জেুলখা ঐ ঐ  

১২৯ �মাছাঃ তহিমনা আখতার �াঃেমাঃ হায়দার �মাছাঃ সুিফয়া  ঐ �পাষাক �তির  

১৩০ �মাছাঃ লায়লা �বগম �াঃ�মাঃ িজ�রু রহমান �মাছাঃ এশিরন �বগম ঐ ঐ  

১৩১ �মাছাঃ মহিসনা আখতার �াঃেমাঃ িসরাজলু  �মাছাঃ �মেহ�নেনছা ঐ ঐ  

১৩২ �মাছাঃ হাছনা �বগম �াঃেমাঃ ইিলয়াছা  �মাছাঃ আেবদা  ঐ ঐ  

১৩৩ �মাছাঃ িফেরাজা �বগম �াঃেমাঃ আ�ুল হা�ান �মাছাঃ িজবে�ছা ঐ ঐ  

১৩৪ �মাছাঃ ফােতমা আখতার �াঃেমাঃ ফরহাদ আলী �মাছাঃ �মারেশদা �বগম ঐ ঐ  



১৩৫ পার বত� রাজ জগদীশ রাজ তাপশী রাজ দপুচাঁিচয়া ঐ  

১৩৬ �মাছাঃ নািগ�ছ আখতার �াঃেমাঃ নাইজলু ইসলাম �মাছাঃ সািবনা আখতার মা�ার পাড়া ঐ  

১৩৭ �মাছাঃ শাহানাজ পারিভন �াঃেমাঃ শাহীদলু �মাছাঃ �মেহ�ে�ছা ঐ ঐ  

১৩৮ �মাছাঃ ফারজানা আখতার �াঃেমাঃ আ�ুল রিশদ �মাছাঃ �মােমনা �বগম ঐ ঐ  

১৩৯ �মাছাঃ �শফালী নাছরীণ �াঃেমাঃ �মাজাফফর �মাছাঃ আেমালা খাতুন ঐ ঐ  

১৪০ �মাছাঃ নািগ�স আ�ার �াঃেমাঃ আব ুতােলব �মাছাঃ আেলফা �বগম ঐ ঐ  

১৪১ উে� �লসুম �াঃেমাঃ আ�ুল হাই �মাছাঃ সােহরা িবিব ঐ ঐ  

১৪২ �মাছাঃ তানিজমা  �াঃেমাঃ শহ আলম �মাছাঃ জায়দা �বগম ঐ ঐ  

১৪৩ �মাছাঃ ফােতমা �বগম �াঃেমাঃ মাছুর ম�ল �মাছাঃ আছমা িবিব ঐ ঐ  

১৪৪ �মাছাঃ �রািজনা �বগম �াঃেমাঃ আব ুব�র �মাছাঃ িশিরন আ�ার ঐ ঐ  

১৪৫ �মাঃ সাইফুল ইসলাম �মাঃ আিজজার রহমান �মাছাঃ সামছু�াহার �বলঘিরয়া মাছ চাষ  

১৪৬ �মাছাঃ শারিমন খতুন �াঃেমাঃ মাহফুজার রহমন �মাছাঃ শািমমা তােলাড়া বয়ব িশ�  

১৪৭ �মাছাঃ িসরাজম মিনরা �াঃেমাঃ মৃ�া �হােসন �মাছাঃ নািগ�স �বগম �বলঘিরয়া মরগী পালন  

148 আিনকা সরকার � অতুল সরকার �মিত অিনতা সরকার দপুঃম�ল পাড়া �পাষাক �তরী  

149 �মাছাঃ আশরািফয়া  �াঃেমাঃ জািকর �হােসন �মাছাঃ িনলুফা িবিব ঐ ঐ  

150 �মাছাঃ আেশফা িছি�কা �াঃেমাঃ মামনুরু হাসান �মাছাঃ জােকরা ঐ ঐ  

151 �মাঃ আিনছুর রহমান �মাঃ �সেক�ার 

আলী 

�মাছাঃ ওিমছা  তারাজনু মুরগীপালন  

152 �মাঃ ইউনুছ আলী �মাঃ আলীম উ�ীন �মাছাঃ রিহমা �বগম  আেলাহালী মাছ চাষ  

153 সি�তা �চধুরী তুষার �চৗধুরী সুিনতা রানী �বারাই িবউ�িফেকশন  

154 �মাঃ ইসরাইল �হােসন �মাঃ আলীম�ীন �মাছাঃ রিহমা িবিব  আেলাহালী মাছা চাষ  

155 �হলাল �চৗধুরী মামদদুরু রহমান �মাছাঃ লাইলী বানু  সুখান গারী �পাষাক �তরী  

156 �মাঃ ইউনুছ আলী �মাঃ আলীম�ীণ �মাছাঃ  আিজনা আেলাহালী ঐ  

157 �মাঃ ফা�ক রহমান �মাঃ জািহদলু ইসলাম �মাছাঃ �ফরেদৗসী  �বলাহালী মাছ চাষ  



158 �মাঃ ইসমাইল �হােসন �মাঃ ছিলম উ�ীন �মাছাঃ সাহাড়া হাটসাজাপুর গবাদী প�পালন  

159 �মাঃ সাখাওয়াত �মাঃ আঃসামাদ �মাছাঃ লাইলী িবিব  ঐ ঐ  

160 �মাঃ আঃকােদর  �মাঃ আ�ুর রহমান �মাছাঃ িবি�ছ  চ� িদঘী গ� �মাটাতাজা  

161 �মাঃ আেয়ন উ�ীন �মাঃ মগর আলী �মাছাঃ আেলফ জান  পা�াপাড়া হাঁস-মরুগী পালন  

162 �মাঃ জািকর �হােসন �মাঃ আবুল �হােসন �মাছাঃ জােফরা  মহলদার পাড়া মাছ চাষ  

163 �মাঃআঃ হািকম �মাঃ �বলাল �মাছাঃ আেমনা িশয়ালা ঐ  

164 �মাছাঃ িরনা পারিবন �মাঃ আকরাম �মাছাঃ নািছমা  ধারসুন ছাগল পালন  

165 �মাঃ আঃ �মািমন �মাঃ আফসার আলী �মাছাঃ নু�ে�ছা  আলতাফা নগর মাছ চাষ  

166 �মাঃ নািদম আহেমদ �মাঃ তিছর উ�ীন �মাছাঃ নািছমা �বগম  �চৗমুহনী ঐ  

167 �মাঃআঃ মিমন �মাঃ ফজলুর রহমান �মাছাঃ মিলনা �বগম  সরদার পারা ঐ  

168 �মাছাঃ আিছয়া িবিব �াঃেমাঃ আজাহার আলী �মাছাঃ �জােবদা  আেলাহালী ঐ  

169 �মাছাঃ জা�াতুন িবিব �াঃেমাঃ সাখাওয়াত �মাছাঃ রাহাতন িবিব  হাটসাজাপুর ঐ  

170 �মাঃ আ�ুল হািকম �মাঃ হােরজ উ�ীণ �মাছাঃ রােবয়া খাতুন  করমজী গাভী পালন  

171 �মাছাঃ মা�ফা আ�ার �াঃেমাঃ আঃ মিতন �মাছাঃ ফাজী জীবন �নছা  ইসলামপড়ু ঐ  

172 �মাঃ শিহদলু  �মাঃ �তয়বর �মাছাঃ আেবদা  �বলাহালী মাছ চাষ  

173 �মাঃ এনামলু হক �মাঃ আফসার আলী �মাছাঃ নু�ে�ছা  আলতাফ নগর ঐ  

174 �মাছাঃ আজিমনা �াঃেমাঃ নাজমুল হক �মাছাঃ আকতার বানু  ব�পারা ঐ  

175 �মাঃ �মাকেছদ আলী �মাঃ মকবলু �মাছাঃ ছিহরন  িশয়ালা ঐ  

176 �মাছাঃ িরনা পারভীন �াঃেমাঃ আেয়ত আলী �মাছাঃ আেনায়ারা সাজাপুর �পাষাক �তরী  

177 �মাঃ আকরাম �হােসন �মাঃ খিললুর রহমান �মাছাঃ ছুরতন িবিব  ধার�ন গবাদী প�  

178 �মাছাঃ �কয়া �াঃেমাঃ আিমনুর �মাছাঃ আয়শা  �মা�ফাপুর �পাষাক �তরী  

179 �মাছাঃ িবউ� �বগম �াঃেমাঃ িজ�রু রহমান �মাছাঃ হািসনা �বগম  মহলদার পাড়া ঐ  

180 �মাঃ র�ানী �হােসন �মাঃ িসি�ক �মাছাঃ �বলী িবিব  আেলাহালী মাছ চাষ  

181 �মাঃ আবু তােলব �মাঃ সামাদ �মাছাঃ রােহলা  ঐ ঐ  



182 �মাঃ �েহল ই�াহীম �মাঃ আজাহার আলী �মাছাঃ কিহনুর  তারাজনু ঐ  

183 �মাঃ �হলাল উ�ীন �মাঃ �মাসেলম �মাছাঃ আেনায়ারা  ঐ হাঁস-মুরগী  

184 �মাছাঃ শািমমা আ�ার  �াঃেমাঃ ইিলয়াস �মাছাঃ মিজ� না �বগম  ঐ ঐ  

185 �মাছাঃ পা�ল আকতার �াঃেমাঃ এ.�.এম �মাছাঃ ছামছু�াহার �মইবা�া� �পাষাক �তরী  

186 �মাছাঃ জা�াতুন �ফরেদৗসী �াঃেমাঃ �মাজাফফর  �মাছাঃ আছমা   ম�ল পাড়া ঐ  

187 �মাছাঃ আজিময়ারা �াঃ�মাঃ নািসর উ�ীন �মাছাঃ জাহানারা িবিব  খ�কার পারা ঐ  

188 �মাছাঃ �রেহনা �বগম �াঃেমাঃ মাহবুবুর রহমান �মাছাঃ রওশন আরা   সরদার পারা ঐ  

189 �মাছাঃ �রজী   �াঃেমাঃ ফরহাদ �মাছাঃ আেনায়ারা ঐ ঐ  

190 �মাছাঃ সালমা খাতুন  �মাঃ নজ�ল �মাছাঃ িবউ� �বগম  আলতাফ নগর মুরগী পালন  

191 �মাঃ আিল হাসান �মাঃ �মাজাে�ল �মাছাঃ আফতা�ন  বালাইল গবাদী প�  

192 �মাঃ রায়হান আলী �মাঃ আকরাম �মাছাঃ আফেরাজা   তারাজনু হাঁস-মুরগী  

193 �মাঃ আলম�ীর  �মাঃ আফতাব আিল �মাছাঃ িজ�াতুন  �বরাইচ গবাদী প�  

194 �মাঃ িসরাজলু ইসলাম �মাঃ মকবলু �মাছাঃ আেনায়ারা   ঐ ঐ  

195 �মাঃআঃসালাম �মাঃ জিছমউ�ীন �মাছাঃ সাহারা   ধরমপুর ঐ  

196 �মাঃ সুজন আলী �মাঃ িসরাজলু �মাছাঃ ছিকনা  �শরপুর ঐ  

197 �মাঃ মােজদলু ইসলাম �মাঃ মুনছুর আিল �মাছাঃ মিজ� না  ঐ ঐ  

198 �মাঃ আল-আিমন �মাঃ আেয়ন �মাছাঃ তহিমনা  ঐ ঐ  

199 �মাঃ এমদাদলু �মাঃ ইসমাইল �মাছাঃ মেনায়ারা  মিহ�া গ� �মাটাতাজা  

200 �মাঃ িমঠু সরকার রতন সরকার  �রখা রানী  ঐ ঐ  

201 �মাঃ জানা�ীরা আলম �মাঃ আকবর আলী �মাছাঃ জাহানারা  ঐ ঐ  

202 �মাঃ আ�ুল কােদর �মাঃ আ�ুর রহমান �মাছাঃ িবলিকছ  চ�িদঘী ঐ  

203 �মাঃ আ�ুল হািকম �মাঃ বালাল �হােসন �মাছাঃ হািসনা  িশয়ালা ঐ  

204 �মাঃ �বলাল �হােসন �মাঃ �মাসেলম �মাছাঃ �বিলফুল  বালাহালী মাছ চাষ  

205 �মাঃ ইয়ািমন ইসলাম �মাঃ �মাসেলম  �মাছাঃ �বিলফুল  ঐ ঐ  



206 �মাছাঃ তাপশী আকতার �মাঃ আঃখােলক �মাছাঃ মিজদা  সাজাপুর মুরগীপালন  

207 �মাছাঃ িবলিকছ �াঃেমাঃ মাহমুদ�ুবী �মাছাঃ আ�য়ুারা  মা�ার পারা �মাবাইল �মরামত  

208 �মাঃ ��ল আিমন �মাঃ বিহর উ�ীহ �মাছাঃ আকিলমা  �গািব�পরু উ�তচুলা  

209 �মাঃ মিন�ল ইসলাম নওশাদ �মাঃ আকবর আলী �মাছাঃ তানিজলা শহরতলা �রি�জােরটর �মরামত  

210 �মাছাঃেরাখসানা পারিভন �াঃেমাঃ মিতউর  �মাছাঃ �শফালী  �গািব� পুর গবািদ প�  

211 �মাঃ মািনক  �মাঃ সাহাদাত �মাছাঃ িলিল �বগম  সরদার পারা মাছ চাষ  

212 �মাঃ �পন  �মাঃ সাহাদত আিল �মাছাঃ কেমলা  �শরপুর গবািদ প�  

213 �মাঃ �হােসন আলী �মাঃ জােকর �মাছাঃ হােজরা  ঐ ঐ  

214 �মাঃ শাহজাহান আলী �মাঃ শিরফ উ�ীন �মাছাঃ �বগম  ঐ ঐ  

215 �মাঃ জামাল �হােসন �মাঃ সুিবদালী �মাছাঃ জাহানারা  ঐ ঐ  

216 �মাঃ তাির�ল ইসলাম �মাঃ মকবলু �হােসন �মাছাঃ আছমা  ঐ ঐ  

217 �মাঃ জাহা�ীর আলম �মাঃ আমজাদ আলী �মাছাঃ খুকী �বগম  ঐ ঐ  

218 �মাছাঃ হািলমা িবিব �াঃেমাঃ ছালাম �মাছাঃ ছােনায়ারা  তারাজনু হাঁস-মুরগী  

219 �মাছাঃ �বেদনা �াঃেমাঃ লিতফ �হােসন �মাছাঃ রিহমা  ঐ ঐ  

220 �মাঃ আঃহািলম �াং �মাঃ �গাফফারা আলী �মাছাঃ জিরনা ঐ ঐ  

221 �মাছাঃ �জাসনা িবিব �াঃেমাঃ মাহবুর রহমান �মাছাঃ আেনায়ারা ঐ ঐ  

222 �মাছাঃ জাহানারা �মাঃ আঃরা�াক �মাছাঃ আ�য়ুারা  ঐ ঐ  

223 �মাঃ সবুজ আলী �মাঃ িছ�ী�র রহমান �মাছাঃ িবলিকছ ঐ ঐ  

224 �মাঃ ��ল আিমন �মাঃ মকেলছুর রহমান �মাছাঃ রােবয়া ঐ ঐ  

225 �মাঃ জাকািরয়া �মাঃ নিবর �মাছাঃ জেবদা   ঐ ঐ  

226 �মাছাঃ জািকয়া �াঃেমাঃইমামলু হক �মাছাঃ আকিলমা  ঐ ঐ  

227 �মাছাঃ বিব �াঃেমাঃ আিমনুর �মাছাঃ আেমনা  ঐ ঐ  

228 �মাঃ রায়হান আলী �মাঃ আকরাম �মাছাঃ আফেরাজা  ঐ ঐ  

229 �মাছাঃ শাহানাজ �াঃেমাঃ  আ�ুল মা�ান �মাছাঃ লিতফা ঐ ঐ  



230 �মাঃ ওমর ফা�ক �মাঃ �মাজাহার �মাছাঃ মেনায়ারা  ঐ ঐ  

231 �মাছাঃ  মুরিশদা �াঃেমাঃ বালাল �মাছাঃ কিহনুর  ঐ ঐ  

232 �মাঃ জািহদলু ইসলাম �মাঃ আমজাদ আিল �মাছাঃ খুকী  �শরপুর গবাদী প�  

233 �মাঃ আিরফুল  �মাঃ আ�ুর রহমান �মাছাঃ আিছয়া  ঐ ঐ  

234 �মাঃ �সােহল রানা �মাঃ আফজাল �মাছাঃ সাহারা  ঐ ঐ  

235 �মাঃ আলম�ীর �মাঃ মহাতাব  �মাছাঃ �মাসেলমা  ঐ ঐ  

236 �মাছাঃ িবনা �বগম �মাঃনুর ইসলাম �মাছাঃ �য়া �বগম  ঐ ঐ  

237 �মাঃ আ�ুস সালাম �মাঃ জিমর উ�ীন �মাছাঃ জিরনা  ঐ ঐ  

238 �মাছাঃ রােহনা �াঃেমাঃ আফসার �মাছাঃ জাহানারা  ঐ ঐ  

239 �মাঃ মকবলু �হােসন �মাঃ আঃদিবর �মাছাঃ আছুবা িবিব �কাল�াম মাছ চাষ  

240 �মাঃ আফাজলু �মাঃ মকবলু �মাছাঃ �শফালী ম�ফাপুর গবাদীপ� পালন  

241 �মাঃ সােজদলু �মাঃ আলতাফ আলী �মাছাঃ শাহারা সাজাপুর ঐ  

242 �মাছাঃ চােমলী আকতার �াঃেমাঃ জাহানীর �মাছাঃ �বলীমন �কাল�াম ঐ  

243 �মাঃ ই�াহীম �মাঃ আজাহা�ল �মাছাঃ জীবন �নছা ঐ মাছ চাষ  

244 �মাছাঃ শাহনাজ �াঃেমাঃ এনামুল �মাছাঃ মাছুমা িবিব ঐ গবাদী প� পালন  

245 �মাঃ আবু ব�র আক� �মাঃ হিববর রহমান �মাছাঃ হাছনা সাজাপুর ঐ  

246 �মাঃ আলমামুন �মাঃ আজাহার �মাছাঃ �মারেশদা ঐ ঐ  

247 �মাঃ শওকত আলম �মাঃ কায়ছার �মাছাঃ �শফালী পােড়ালা গ�েমাটা তাজা  

248 �মাছাঃ পা�ল িবিব �াঃেমাঃ হািফজার �মাছাঃ মামদুা ঐ ঐ  

249 �মাছাঃ চা�া খাতুন �াঃেমাঃ ই�াহীম �মাছাঃ �বগম ঐ ঐ  

250 �মাঃ �মরাজলু ইসলাম �মাঃ আশরাফুল �মাছাঃ �বগম ঐ ঐ  

251 �মাঃ ফজলুল হক �মাঃ শাহাদাত �হােসন �মাছাঃ িজ�া িবিব িজয়ানগর গবাদী প� পালন  

252 �মাঃ রােশদ রানা �মাঃ �মাশারফ �মাছাঃ জাহানারা ঐ ঐ  

253 �মাছাঃ আেয়শা িছ�ীকা �াঃেমাঃ �গালাম �মা�ফা �মাছাঃ রওশন আরা ঐ ঐ  



254 �মাঃ আঃ সবরু �াং �মাঃ আফ তাব �মাছাঃ শাহানার সাজাপুর ঐ  

255 �মাঃ মাহবুব আলম �মাঃ আ�ুর রিশদ �মাছাঃ মাহফুজা ঐ ঐ  

256 �মাঃ আ�ুল মিজদ �মাঃ আ�ুল গনী �মাছাঃ �লছুম �বওয়া �পাথাি� ঐ  

257 �মাঃ আকতা��ামান �মাঃ ছিমর উ�ীন �মাছাঃ আিবয়া িবিব িখিদর পারা হাঁস-মরুগী পালন  

258 � শ�ামল চ� � কাঁচু রাম গীতারানী জল�ী ঐ  

259 � মেনার�ীচ� রাধীকা নাথ চ� িচ�া রানী ঐ ঐ  

260 �মিত িশ�ারায় � মেনার�ন চ� কমলা রানী ঐ ঐ  

261 � আন� চ� � হের� নাথ চ� সুিমতা রানী ঐ ঐ  

262 �মাঃ নু�ল ইসলাম �মাঃ লুতফর আলী �বলী �বওয়া �বারাই গবাদী প� পালন  

263 �মাঃ তাজিমল ইসলাম �মাঃ শাহজাহান আলী �মাছাঃ ম� ুআরা �বগম িজয়ানগর হাঁস-মরুগী পালন  

264 �মাঃ আ�ুল মা�ান �মাঃ িসরাজলু ইসলাম �মাছাঃ �দেলায়ারা সাজাপুর মাছ চাষ  

265 �মাঃ �তৗিফ�ল হাসান �মাঃ আবদলু হাই �মাছাঃ রিশদা িবিব িখিদর পারা গ� �মাটাতাজা  

266 �মাঃ আ�ুর রা�াক �মাঃ মমতাজ আিল �মাছাঃ ওিফলা িবিব সাজাপুর গবাদী প� পালন  

267 �মাঃ সামাদলু ইসলাম �মাঃ িললবর �মাছাঃ আেলছা �ভবড়া মাছ চাষ  

268 �মাঃ নুর �মাহা�দ  �মাঃ মকবলু �মাছাঃ নুর জাহান শহর�ির গবাদী প� পালন  

269 �মাঃ আ�ুল মা�ান �মাঃ আলতাফ আলী �মাছাঃ ছুিফয়া আট�াম মাছ চাষ  

270 �মাঃ �তৗিহদলু রহমান �মাঃ �দেলায়ার �মাছাঃ জাহানারা চাম�ল নাস�ারী  

271 �মাছাঃ কিহনুর িবিব �মাঃ মকবলু �মাছাঃ আিছয়া �কাল�াম ঐ  

272 �মাঃ আয়ুব আলী �মাঃ মকবলু �হােসন �মাছাঃ জাহানারা �বারাই ছাগল পালন  

273 �মাঃ আবুব�র িছ�ীক �মাঃ আলতাফ আলী �মাছাঃ হাছনা িবিব �কাল�াম নাস�ারী  

274 �মাঃ �পন  �মাঃ �লাকমান �মাছাঃ সিখনা �পাড়াপারা গ�েমাটা তাজা  

275 �মাঃ রায়হান আলী �মাঃ রিফ�ল ইসলাম �মাছাঃ সােলহা িবিব িজয়ানগর হাঁস-মরুগী পালন  

276 �মাঃ শাহজাহান আলী �মাঃ িললবর �মাছাঃ আেলছা �বগম �ভবরা গ�েমাটা তাজা  

277 �মাঃ আ�ুল ��স �মাঃ �কারবান আলী �মাছাঃ ছায়াদা �সানারা পারা হাঁস-মরুগী পালন  



278 �মাঃ রিবউল ইসলাম �মাঃ �মাহা�দ আলী �মাছাঃ আেয়শা �বওয়া  চাম� নাস�াির  

279 �মাঃ �মেহদলু ইসলাম �মাঃ �ফরেদৗস আিল �মাছাঃ �মিরনা  সাজাপুর গবাদী প� পালন  

280 �মাছাঃ খােলদা খাতুন �াঃেমাঃ আিজম  �মাছাঃ �জােবদা িখিদর পারা নকশী কাথা  

281 �মাছাঃ �রািজইয়া �াঃেমাঃ িবনেছর �মাছাঃ ছািম�ন ঐ ঐ  

282 �মাছাঃ লাভিল �াঃেমাঃ হািমদলু �মাছাঃ �মােমনা িবিব ঐ হাঁস-মরুগী পালন  

283 �মাছাঃ মেনায়ারা �াঃেমাঃ �বলাল উ�ীন �মাছাঃ আেমনা �বওয়া ঐ ঐ  

284 �মাছাঃ ডিল খাতুন �াঃ�মাঃ আ�ুর রহমা �মাছাঃ �ফরাজা ঐ নকশীকাথা  

285 �মাছাঃ আছমা �বগম �াঃেমাঃ আঃমা�ান �মাছাঃ জাহানার আট�াম �পাষাক �তির  

286 �মাছাঃ �রখা �াঃেমাঃ িজ�রু রহমান �মাছাঃ সুিফয়া িখিদর পারা হাঁস-মরুগী পালন  

287 �মাঃ বুল ুআহেমদ �মাঃ আবুল �হােসন �মাছাঃ রিশদা �সরপুর �পাষাক �তির  

288 �মাছাঃ খািতজা   �াঃেমাঃ মিমনরু �মাছাঃ সিহদা চাম�ল ঐ  

289 �মাছাঃ সুিম িবিব �াঃেমাঃ খাজাম উ�ীণ �মাছাঃ জায়না িখিদর পারা নকশী কাখা  

290 �মাছাঃ মেনায়ারা  �াঃ�মাঃ আমজাদ আলী �মাছাঃ রিহমা ঐ ঐ  

291 �মাঃ শামদলু ইসলাম �মাঃ ফু�র �মাছাঃ জায়দা �বওয়া শহর কির নাস�ারী  

292 �মাছাঃ �মারিশদা �াঃেমাঃ �রফাজলু �মাছাঃ �রনুকা ঐ ঐ  

293 �মাছাঃ আেমনা �বগম �াঃেমাঃ আঃরা�াক �মাছাঃ �পালী চাম�ল ছাগল পালন  

294 �মাছাঃ আফেরাজা �াঃেমাঃ হািমদলু �মাছাঃ �বগম িবিব ঐ ঐ  

295 �মাছাঃ �মৗসিুম �বগম  �াঃেমাঃ কালাম �মাছাঃ ছামছুন �বগম ঐ ঐ  

296 �মাছাঃ শাহারা �াঃেমাঃ নর ইসলাম �মাছাঃ রিশদা িবিব শহর �িড় নাস�ারী  

297 �মাঃ নুর আলম �মাঃ কােছর আলী �মাছাঃ ছািফয়া িবিব ঐ ঐ  

298 �মাঃ শাহজাহান আিল �মাঃ সামসুল  �মাছাঃ �ছােমলা ঐ ঐ  

299 �মাছাঃ রজনী গ�া �াঃেমাঃ আব ুব�র �মাছাঃ সািবনা পােরালা গ�েমাটা তাজা  

300 �মাছাঃ মেনায়ারা �াঃেমাঃ মুনছুর �মাছাঃ ফােতমা ঐ ঐ  

301 �মাঃ মুনছুর রহমান �মাঃ মকবলু �মাছাঃ মােজদা ঐ ঐ  



302 �মাঃ খায় �ল ইসলাম �মাঃ িনজামু�ীন �মাছাঃ তারা বান ু ঐ ঐ  

303 �মাছাঃ �রাকছানা �মাঃ জনাব আলী �মাছাঃ সাহারা বন ু ঐ ঐ  

304 �মাছাঃ নাজিনন আখতার �াঃেমাঃ তিহদলু  �মাছাঃ জ�রা িবিব ঐ ঐ  

305 �মাছাঃ শিহদা �বগম �াঃেমাঃআঃমা�ান �মাছাঃ রওসনাআরা ঐ ঐ  

306 �মাছাঃ মি�লা  �াঃেমাঃ আশরাফুল �মাছাঃ জাহানারা ঐ ঐ  

307 �মাছাঃ �রেহনা খা� �াঃেমাঃ এমদাদলু �মাছাঃ �রিজয়া ঐ ঐ  

308 �মাছাঃ শাপলা িবিব �াঃেমাঃ �রবান  �মাছাঃ �রখা িবিব ঐ ঐ  

309 �মাছাঃ আমিবয়া �াঃেমাঃ সুেহল রানা �মাছাঃ জাহানারা ঐ ঐ  

310 �মাছাঃ সােহলা  �াঃেমাঃ মাছুদ �মাছাঃ রািজয়া ঐ ঐ  

311 �মাছাঃ আেমনা �বগম �াঃেমাঃআঃরা�াক �মাছাঃ �পভান চাম�ল ছাগল পালন  

312 �মাছাঃ �বিব আখতার �াঃেমাঃ আঃআিলম �মাছাঃ মিরয়াম �নছা িজয়ানগর নাস�ারী  

313 �মাছাঃ সুিম খাতুন �াঃেমাঃ আলম�ীর �মাছাঃ িবলিকছ ঐ ঐ  

314 �মাছাঃ পিপ খাতুন �াঃেমাঃ জাহা�ীর  �মাছাঃ িমিল �বগম ঐ ঐ  

315 �মাছাঃ �রেহনা খা� �মাঃ আ�ু�া �মাছাঃ জিমলা িবিব ঐ ঐ  

316 �মাঃ আিমনরু রহমান �মাঃ আ�ুল �মা�ােলব �মাছাঃ �মােনায়ারা ঐ ঐ  

317 �মাছাঃ �িজয়া খাতুন �াঃেমাঃ আিজজলু �মাছাঃ জাহানারা ঐ ঐ  

318 �মাছাঃ খায়মন িবিব �াঃেমাঃ জয়নাল  �মাছাঃ হােবজা ঐ ঐ  

319 �মাঃ জয়নাল আেবিদন �মাঃ আছামি�ন �মাছাঃ হািফজা ঐ ঐ  

320 �মাছাঃ �লছুম িবিব �াঃেমাঃ সামছুল  �মাছাঃ জমুনা শহর �ির নাস�রী  

321 �মাঃ আলতাফ �খারা �মাঃ তছিলম �মাছাঃ আেলফা  পােরালা গ�েমাটা তাজা  

322 �মাছাঃ ছামছু�াহার �াঃেমাঃ আলতাফ খুরা �মাছাঃ িজবে�ছা ঐ ঐ  

323 �মাছাঃ �জসিমন আখতার �মাঃ কায়ছার আলী �মাছাঃ �শফালী ঐ ঐ  

324 �মাঃ আঃরউফ �মাঃ �মাজাে�ল হক �মাছাঃ আিকলা িবিব ঐ ঐ  

325 �মাঃ মাহবুর রহমান �মাঃ �মাসেলম �মাছাঃ মািবয়া িবিব শহর �রী নাস�ারী  



উ�ীন 

326 �মাঃ দলুাল �হােসন �মাঃ দিবর আিল �মাছাঃ লইজান ঐ ঐ  

327 �মাঃ খায়�ল �মাঃ আসামু�ীণ �মাছাঃ খািতজা  ঐ ঐ  

328 �মাছাঃ রওশন আরা �াঃেমাঃআঃেজা�ার �মাছাঃ সুিফয়া ঐ ঐ  

329 �মাছাঃ �তবর রহমান �াঃেমাঃ ফুলবর �মাছাঃ সাহারা খাতুন ঐ ঐ  

330 �মাছাঃ নুর বান ু �াঃেমাঃ এফাজলু �মাছাঃ ফেতমা িবিব ম�ফা পুর গ�েমাটা তাজা  

331 �মিত মালা রানী � সনাতন �মিত �বিল রানী মাহমুদ পুর গািভ পালুন  

332 � সুফল  � অেম� �মিত সুিম�া ঐ ঐ  

333 �মিত জস� রানী �ীয়নাথ �মিত পুি� ঐ ঐ  

334 � রিব�নাথ � ওেপ�ত নাথ �মিত সুভ রানী  ঐ ঐ  

335 �মিত মায়া রানী � সিচ� নাথ �মিত িবমলা রানী  ঐ ঐ  

336 �মিত পিব�া িস�রী � কালীদাস �মিত ছিব িস�রী  ঐ ঐ  

337 �মিত বশৃ� রানী � চনচল চ� �মিত সুনিত রানী  ঐ ঐ  

338 �মিত িবমিত রানী � ত�নী কা� �মিত �িখ রানী  ঐ ঐ  

339 �মিত িসখা রানী � বাদল চ� �মিত সুেখলা  ঐ ঐ  

340 �মিত িবসক রানী � সে�শ ঠা�র �মিত িকরন মালা  ঐ ঐ  

341 � �কাশ চ� � নারায়ন চ� �মিত মিত রানী  ঐ ঐ  

342 �মিত অেলকা রানী � উ�ল  �মিত সেলকা রানী  ঐ ঐ  

343 � িবপুল চ� � �গাপাল  �মিত খুিকরানী  ঐ ঐ  

344 �মাঃ নুর আলম �মাঃ �লাকমান  �মাছাঃ মাহমুদা �বওয়া �কাল�াম প�পালন  

345 �মাছাঃ তাছিলমা �মাঃ কামাল  �মাছাঃ আিজদা �বগম চাম�ল হাঁস-মরুগী পালন  

346 �মাছাঃ �িজন আখতার �াঃেমাঃ �গাফফার �মাছাঃ মািফয়া ঐ ঐ  

347 �মাছাঃ �হেলনা �বগম �মাঃ িমজানুর �মাছাঃ মিজদা �বগম ঐ ঐ  

348 �মাছাঃ তারা �বগম �াঃেমাঃ আেনায়ার �মাছাঃ �বিব আখতার ঐ ঐ  



349 �মাঃ রায়হান �মাঃ নািছর আলী �মাছাঃ আফেরাজা ঐ ঐ  

350 �মাছাঃ ময়না খাতুন �াঃেমাঃ ফজললু হক �মাছাঃ িবলিকছ ঐ ঐ  

351 �মাঃ আিল হাসান �মাঃ হািফজার  �মাছাঃ হাসনা ঐ ঐ  

352 �মাঃ উ�ল �হােসন �মাঃ �দেলায়ার �মাছাঃ �রেহনা  জল�ী ঐ  

353 �মাঃ �রেজউল  �মাঃ �বলাহ �হােসন �মাছাঃ তছিলমা ঐ ঐ  

354 িনকাশ �নপাল মাধিব ঐ ঐ  

355 পিরমল  সুদাং� আছানী রানী ঐ ঐ  

356 �িদপ চ� �গাপাল ফুিত রানী ঐ ঐ  

357 অিভরাম িবেচ� নাথ সুর রানী ঐ ঐ  

358 সনাতন মাধব আনু রানী ঐ ঐ  

359 �মাছাঃ ম�য়ুরা �াঃেমাঃ কাম�ল  �মাছাঃ সােমদা চাম�ল ঐ  

360 �মাছাঃ �িজয়া  �াঃেমাঃ �সলুম খান �মাছাঃ �মাসেলমা ঐ ঐ  

361 �মাছাঃ িমনারা খাতুন �াঃেমাঃ মাহবুর রহমান �মাছাঃ �রেবকা ঐ ঐ  

362 �মাছাঃ �বেদনা �বগম �াঃেমাঃ �রজাউল �মাছাঃ মােলকা �বগম ঐ ঐ  

363 �মাছাঃ �িজনা �বগম �াঃেমাঃ ছামছুল �দা �মাছাঃ সােহরা �বগম ঐ ঐ  

364 �মাছাঃ দলুালী �বগম �াঃেমাঃ সুেহল রানা �মাছাঃ হাসনা �বগম ঐ ঐ  

365 �মাছাঃ নাজমা �বগম �াঃেমাঃ িজয়াউর  �মাছাঃ মিরয়ম ঐ ঐ  

366 �মাছাঃ �মারিশদা �াঃেমাঃ আেনায়ার �মাছাঃ আেনায়ারা ঐ ঐ  

367 রতন চ� অিধর চ� দলুালী ঐ ঐ  

368 �মাঃ �বলাল �হােসন �মাঃ �দেলা পাগলা �মাছাঃ �রেহনা িবিব ঐ ঐ  

369 �মাঃ িমজানুর রহমান �মাঃ সাজান �মাছাঃ কিহনুর ঐ ঐ  

370 �মাঃ আবু সয়ুাইব �মাঃ সাজান �মাছাঃ কিহনুর ঐ ঐ  

371 �মাঃ ইিলয়াস �াং �মাঃ িসরাজলু �াং �মাছাঃ �শফালী ঐ ঐ  

372 �মাঃ আলম �মাঃ �তবর �মাছাঃ বুলী ঐ ঐ  



373 �মাঃ আয়ুব আলী �মাঃ জনাব আলী �মাছাঃ আেমনা িবিব ঐ ঐ  

374 �মাছাঃ সুিনয়া আখতার �মাঃ আকতা��ামান �মাছাঃ ই�েরজা ঐ ঐ  

375 �মাছাঃ ছিবলা �মাঃব�র �মাছাঃ জেমলা ঐ ঐ  

376 �শা� �মার �মদ চ� অ�িম ঐ ঐ  

377 �মাছাঃ সুিফয়া �বগম �াঃেমাঃ �কাববাত  আেলাহালী প�পালন   

378 �মাছাঃ িবউ� খাতুন �াঃেমাঃ আঃগকফুর �মাছাঃ ছামছু�াহর সাজাপুর হাঁস-মরুগী পালন  

379 �মাঃ ওমর ফা�ক �মাঃ আিজজার �মাছাঃ আিমনা �চৗমুহনী প�পালন  

380 �মাঃ �মা�ািফজরু �মাঃ �মাজাে� �মাছাঃ আেনায়ারা �চৗমুহনী ঐ  

381 �মাঃ আবু ব�র �মাঃ জিসম উ�ীন �মাছাঃ জােবদা ঐ ঐ  

382 �মাঃ এনামলু হক �মাঃ ছােদক �মাছাঃ রােবয়া ঐ গ� মটাতাজা  

383 �মাঃ আঃসালাম �মাঃ জিসম উ�ীন �মাছাঃ সাহারা ঐ গাভী পালন  

384 �মাঃ তােরক �হােসন �মাঃ একরামুল �মাছাঃ সারা বান ু ইসলামপুর ঐ  

385 �মাঃ জেুয়ল আেলাম �মাঃ আফছার �মাছাঃ সািহদা বালাইল ঐ  

386 �মাছাঃ �হাসেনয়ারা �াঃেমাঃমীরেমায়াে�ম  সরদার পারা মুরগী পালন  

387 �মাঃ পলাশ �াং �মাঃ মকবলু �মাছাঃ নািছমা আেলাহলী গাভী পালন  

388 �মাঃ আকরাম �হােসন �মাঃ মকেয়জ উ�ীন  ঐ মাছ চাষ  

389 �মাছাঃ �িবয়া আখতার �াঃেমাঃ ইউনুস   সুখান গারী মুরগী পালন  

390 �মাছাঃ ইফফাত আরা �মাঃ ইউনুস  �মাছাঃ �িবয়া ঐ ঐ  

391 �মাঃ �মেহদী হাসান �মাঃ ফজলু রহমান  ইসলাম পুর গািভপলন  

392 �মাছাঃ আইিরন পারভীন �মাঃ মহসীন আলী �মাছাঃ �সবুর খান �কাটএলাকা মাছ চাষ  

393 �মাছাঃ �শফালী খাতুন �াঃেমাঃ লুতফর রহমান  আম� মুরগী পালন  

394 �মাঃ আকরাম �হােসন �মাঃ মেয়ন উ�ীন �মাছাঃ বিছরন আেলাহালী মাছ চাষ  

395 ভবানী বালা �দবী িব�তু �মার চা� বালা আসু�া গািভপলন  

396 � িব�তু �মার �গৗরচ� সরকার ভারতী রানী ঐ ঐ  



397 �মাঃ ওমর ফা�ক �মাঃ আফছার �মাছাঃ নু�ে�ছা আলতাফ নগর মাছ চাষ  

398 �মাঃ মিতউর রহমান �মাঃ রিহর উ�ীন �মাছাঃ আকিলমা �গািব� পুর গািভপলন  

399 আবুনছর �মাঃআঃহাই �মাঃ মিতউর  করমজী মাছ চাষ  

400 �মাঃ নূের আলম �মাঃ আঃহািমদ �মাছাঃ লাইলী �ততুিলয়া �রি�জােরশন  

401 �মাঃ আঃগফুর �মাঃ আকরাম আলী �মাছাঃ মিরয়াম িবিব সাজাপুর ছাগল পালন  

402 �মাঃ আজাহার আলী �মাঃ আেলফবরলী �মাছাঃ �রেহলা িবিব তারাজনু হাঁস-মরুগী পালন  

403 �মাছাঃ জািকয়া িবিব �াঃেমাঃ ইমামুল হক �মাছাঃ আকিলমা ঐ ঐ  

404 �মাঃ িমজানুর রহমান �মাঃ আইন উ�ীন �মাছাঃ ছামছন �বওয়া  �গািব� পুর মাছ চাষ  

405 �মাঃ আবু ব�র িছ�ীক �মাঃ আমজাদ আলী �মাছাঃ হািসনা িবিব তারাজনু হাঁস-মরুগী পালন  

406 এস,এম আফজালুর রহমান �মাঃ তিববর রহমান �মাছাঃ আলতাফুে�ছা �গািব� পুর গাভীপালন  

407 �মাঃ আেনায়ার �হােসন �মাঃ জসীম উ�ীন  �মাছাঃ মনয়ারা কামা�   

408 �মাঃ আঃরা�াক �মাঃ �মাহা�দ আলী  �মাছাঃ �জাসনা িবিব নুরপুর তাঁতিশ�  

409 �মাঃ ওবাইদলু হক �মাঃ িমরাজ উ�ীন  �মাছাঃ শারমুন খাতুন ঐ ঐ  

410 �মাঃ মামুনুর রিশদ �মাঃ িসরাজ উ�ীন  �মাছাঃ রিহমা খাতুন ঐ ঐ  

411 �মাঃ আলা উ�ীন �মাঃ সেহর আলী   �মাছাঃ �শফালী �বওয়া ঐ ঐ  

412 �মাঃ আিজজলু হক �মাঃ রমজান আলী  �মাছাঃ �রেহনা বগম ঐ ঐ  

413 �মাঃ মামুনুর  �মাঃ আবু মসুা  �মাছাঃ রােবয়া খাতুন ঐ ঐ  

414 �মাঃ মেয়ন উ�ীন �মাঃ লুতফর রহমান  �মাছাঃ জেুলখা িবিব পাইকপাড়া   

415 �মাঃ �সেক�ার আলী �মাঃ আবু তােলব  �মাছাঃ সিমরন তালুচ বয়ন িশ�  

 
 
 
 
 
 



উপেজলা যবু উ�য়ন কম�কত� া 
যবুউ�য়ন অিধদ�র 

 দপুচাঁিচয়া,ব�ড়া 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


