
ক্র. নং নাম পিতা/স্বামীর নাম ঠিকানা/গ্রাম মমাবাইল নং
জাপতয় িপরচয় 

িত্র নং
মিশা িপরবাররর সদস্য সংখ্যা

১ পবল্লাল ম ারসন ইকবার আলী সার ব নগর ০১৯৫৬-৬৭০৮৫৯ 1812347176109 চা পবরক্রতা ৪

২ আক্কাচ আলী মুনছুর আলী সার ব নগর ০১৭২৪-৭৭৫৪৮৫ 4201030659 চা পবরক্রতা ৩

৩ ঝান্টু আলী ছপমর উপিন সার ব নগর ০১৭৩১-৩৬৮০২০ 3301048736 চা পবরক্রতা ৫

৪ নুর ইসলাম আক্কাচ আলী সার ব নগর ০১৭৯৭-৩০৯২৬৭ 1812347176049 চা পবরক্রতা ৬

৫ জাকাপরয় ম ারসন মপ উপিন সার ব নগর ০১৭৫৬-৯৬৫০৪২ 3330607757 অর াচালক ৩

৬ মমাোঃ কারশম আলী বারকর আলী মন্ডল সার ব নগর ০১৬৪০-৯৬২০০৪ 7801057105 ভ্যান চালক ৪

৭ মমা াম্মদ ম ারসন আবুল কারশম সার ব নগর ০১৭৯৪-৫৯৩৭৫৪ 19731592824000000 ভ্যান চালক ৩

৮ মসার ল রানা বাদশা পময়া সার ব নগর ০১৭৩৯-৭০০৭২১ 1025532662 মদাকান কম মচারী ৫

৯ আপকমুল  ক আব্দুল খারলক সার ব নগর ০১৯৬৬-৯২৩৪৬২ 6901017100 ভ্যান চালক ৬

১০ অপ দুর র মান আক্কাচ আলী সার ব নগর ০১৮৫০-৪৫১৯০৪ 20011812347032200 মদাকান কম মচারী ৩

১১ সাগর আ রমদ মাপনক ভুইয়া সার ব নগর ০১৯৯৫-৩৪০৭৮২ 6403648626 মদাকান কম মচারী ৪

১২ মপনর ম ারসন মাপনক ভুইয়া সার ব নগর ০১৯৫২-৮৮৭৬০১ 4191260332 মদাকান কম মচারী ৩

১৩ সপিক পময়া মাপনক পময়া সার ব নগর ০১৭৪২-১৬২২৭৭ 1951093978 ভ্যান চালক ৫

১৪ আোঃ রাজ্জাক ইনসাি আলী সার ব নগর ০১৭৭৭-২২১০৬৩ 1951094026 ভ্যান চালক ৬

১৫ মপজবার র মান সবত আলী সার ব নগর ০১৭২৯-৬৫৩৭৩৪ 6451073842 ভ্যান চালক ৩

১৬  াপসবুর র মান আোঃ আপজজ সার ব নগর ০১৯৫২-৫৬১৮১২ 1951093416 ভ্যান চালক ৪

১৭ রুহুল আপমন আক্কাচ আলী সার ব নগর ০১৭৩৯-৩৭৫২২৬ 1812347176048 মদাকান কম মচারী ৩

১৮ পবশারত আলী মখাকাই মন্ডল সার ব নগর ০১৭৪৮-০১৫৯৭৬ 7351081083 ভ্যান চালক ৫

১৯ সাইদ আলী আকারল পময়া সার ব নগর ০১৪৫৬-৭২৯২০৯ 1025532738 ভ্যান চালক ৬

২০ জুমাত আলী আক্কাচ আলী সার ব নগর ০১৯৮১-৫৩১৯৪৩ 6451032749 আলমসাধু চালক ৩

২১ রানা আ রম্মদ আব্দুল আপজজ সার ব নগর ০১৩৯৩-২৫১৬৭৫ 6455926417 আলমসাধু চালক ৪

২২ শা া জালাল আলম মজায়ািমার সার ব নগর ০১৯১৫-২২০২৩৫ 5551063364 ভ্যান চালক ৩

২৩ আপকদুল ইসলাম পমন্টু পময়া সার ব নগর ০১৮৬৬-৫৪৫৯৫৮ 20001812347108300 মদাকান কম মচারী ৫

২৪ মঈনুিীন আ রমদ ইবাদৎ ম ারসন সার ব নগর ০১৯০৬-৮১৭৬৯২ 20021812347038800 মদাকান কম মচারী ৬

২৫  ান্নান পময়া ম ারসন মন্ডল সার ব নগর ০১৭৪৯-৮৩১৬৪১ 4201030808 আলমসাধু চালক ৩

২৬ তাপরক  াসান জহুরুল ইসলাম সার ব নগর ০১৯০৬-৮১৮৮৯০ 20001812347010400 মদাকান কম মচারী ৪

২৭ পমরাজুল ইসলাম মুরাদ আলী সার ব নগর ০১৭৩৫-২৮০৮৭০ 1951093754 মদাকান কম মচারী ৩

২৮ আোঃ জব্বার পিনা ঝন্টু পময়া সার ব নগর ০১৭৫৩-৮২৮৭৪৪ 5976545839 আলমসাধু চালক ৬

২৯ আ াদ আলী মন্টু আলী সার ব নগর ০১৮৫২-৩০৯২৮৫ 19941812347000000 চা পবরক্রতা ৩

৩০ জামাত আলী  ারান মন্ডল সার ব নগর ০১৩১০-২০৭৪২৯ 8701086145 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৪

৩১ মমাতারলব জরদার আবতাব জরদার সার ব নগর ০১৬৭৩-৬০৩২৭৯ 2695046934386 চা পবরক্রতা ৩

৩২ ঝন্টু পময়া আপজমুপিন সার ব নগর ০১৭৬০-৩৫৪২১৩ 5101021458 ভ্যান চালক ৫

৩৩ পজনারুল ইসলাম শুকুর আলী সার ব নগর ০১৭৮৫-৮৬৫১৫০ 3301046987 ভ্যান চালক ৬



৩৪ আপমরুল  ক বপছরুল ইসলাম সার ব নগর ০১৭০৬-৫৩৮৩৭০ 1812347176291  কার ৩

৩৫ শপরফুল ইসলাম শামছুিীন মাপলতা সার ব নগর ০১৯৫৩-০১১০৬৪ 5551061509 ভ্যান চালক ৪

৩৬ জপসম উপিন পবশারত আলী সার ব নগর ০১৮৮০-৪১২১৪৪ 7801055760 িাপণ মচার পমপি ৩

৩৭ মন্টু পময়া আিছার মন্ডল সার ব নগর ০১৭১৯-৪৫৭৫৯৭ 4651076277  কার ৬

৩৮  াপলমা খাতুন ফুলচান সার ব নগর ০১৭১৯-৪৫৭৫৯৭ 4201025048  কার ৩

৩৯ মুরাদ আলী ভ্া াই মজায়ািমার সার ব নগর 2851018602 2851018602  কার ৪

৪০ খাকছার আলী মরজমম আলী সার ব নগর ০১৭১৪-৫৩৯৬৩৮ 9151605731 নাপিত ৩

৪১ কাঙ্গারল মন্ডল সামছুপিন মাপলতা সার ব নগর ০১৭৭৫-৭৪৬৯৪২ 5101019858 ভ্যান চালক ৫

৪২ শপরফুল ইসলাম শামছুিীন মাপলতা সার ব নগর ০১৯৫৩২-০১১০৬৪ 5551051509 ভ্যান চালক ৬

৪৩ চাঁদ মমা াম্মদ ঠান্ডু মন্ডল সার ব নগর ০১৭৭১-৭৪৫১৭৭ 8251042647 ভ্যান চালক ৩

৪৪ গফুর আলী  ারান মন্ডল সার ব নগর ০১৭০৩-১৬৪৯৬৩ 1812347176047 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৬

৪৫ ইসরাইল ম ারসন পবশারত আলী সার ব নগর 1719326835 1501042764 িাপন মচার কম মচারী ৫

৪৬ পবল্লাল ম ারসন ইকবার আলী সার ব নগর 1956670859 9151009389 চা পবরক্রতা ৬

৪৭ ইউছুি আলী আবু বক্কর আলী সার ব নগর 1739368825 5551061814 চালক ৬

৪৮ আয়ুব আলী আবু বককর সার ব নগর 1771745132 5101021110 চালক ৩

৪৯ ইউছুি আলী আবু বক্কর আলী সার ব নগর 1739368825 5551061814 চালক ৬

৫০ আয়ুব আলী আবু বককর সার ব নগর 1771745132 5101021110 চালক ৩

৫১ ইউছুি আলী আবু বক্কর আলী সার ব নগর 1739368825 5551061814 চালক ৬

৫২ আয়ুব আলী আবু বককর সার ব নগর 1771745132 5101021110 চালক ৩

৫৩ রাপশদুল ইসলাম আ সান আলী সার ব নগর 1960238693 8251627009 মদাকান কম মচারী ৩

৫৪ আশাবুল আকালী সিমার আশানন্দপুর ০১৯৪৩-২৪৬৩১৯ 1501010498 ভ্যান চালক ৬

৫৫ কুদ্দুস আলী সামছিীন আশানন্দপুর ০১৭৭৪-৮৭৮৩২১ 4201000439 চা পবরক্রতা ৩

৫৬ গফ্িার আলী লুৎির র মান আশানন্দপুর ০১৭১৯-৮১৮৬০১ 20001812347022600 ভ্যান চালক ৩

৫৭ জামাত আলী মতারাি মন্ডল আশানন্দপুর 1743533236 4651044911 আলমসাধু চালক ৪

৫৮ পমঠু পবশ্বাস সাত্তার পবশ্বাস আশানন্দপুর 1311467370 2394686881 ভ্যান চালক ৪

৫৯  াপলমা খাতুন জপ রপিন মন্ডল আশানন্দপুর 1734644343 8244660406 চা পবরক্রতা ৩

৬০ কামাল ম ারসন মতারাি মন্ডল আশানন্দপুর 1757510039 8251011436 ভ্যান চালক ৫

৬১ মমাোঃ আবু  াসান আনছার আল জপলপবলা 1996886499 7351052316 চা পবরক্রতা ৪

৬২ আ াম্মদ আলী মৃত ইসমাইল মশখ জপলপবলা 1821413267 1812347179697 চা পবরক্রতা ৫

৬৩ মমাোঃ আব্দুর রাজ্জাক ঠান্ডু মন্ডল জপলপবলা 1308955757 7351014980 চা পবরক্রতা ৪

৬৪ মমাোঃ শা াব উিীন আব্দুল  াপমদ জপলপবলা 1968345726 6900989945 আড়ৎ মলবার ৩

৬৫ মমাোঃ মপশউর র মান মপনরপিন মশখ জপলপবলা 1735231677 7801029369 মদাকান কম মচারী ৪

৬৬ মমাোঃ আব্দুল মান্নান মসরলম মন্ডল জপলপবলা 1937444711 1501086779 আড়ৎ মলবার ৩

৬৭ মমাোঃ রহুল আপমন মসরলম জপলপবলা 17937444711 7351139923 মদাকান কম মচারী ৫

৬৮ মমাোঃ শা াজামাল মমাোঃ আজা ার মমাল্লা জপলপবলা 1937444711 5100992923 মদাকান কম মচারী ৬



৬৯ ছারনায়ার ম ারসন িপকর চাদ জপলপবলা 1770371692 8701057807 চা পবরক্রতা ৩

৭০  িারতমা খাতুন িটিক চাদ জপলপবলা 1791054157 9117641556 শ্রপমক ৩

৭১ িজলুর র মান জয়নাল ম ারসন ম াম্মদজমা 1908506730 3710786546 ভ্যান চালক ৩

৭২ পজয়াউর র ামন আব্দুল গপণ ম াম্মদজমা 1737377034 1812347181626 চা পবরক্রতা ৫

৭৩ মমাশারি ম ারসন আপতয়ার র মান ম াম্মদজমা 130547802 2850992575 ভ্যান চালক ৬

৭৪ সরতাষ কুমার দাশ শ্রী ননী মগািাল দাশ ম াম্মদজমা 1948550246 9575499869 ভ্যান চালক ৩

৭৫ জহুরা খাতুন মপশউর র মান ম াম্মদজমা ০১৯৯৪২১৩৫৯৬ 1812347181704 চা পবরক্রতা ৪

৭৬ তাপরক  াসান িজলুর র মান ম াম্মদজমা 1936619945 6006309436 ভ্যান চালক ৩

৭৭ পমজানুর র মান আ: গপণ ম াম্মদজমা 1626569578 3720275613 আলমসাধু চালক ৫

৭৮ মা ারসল খন্দকার উপিন খন্দকার ম াম্মদজমা 1917977501 3751016498 ৬

৭৯ একরামুল  ক মপনরুজ্জামান ম াম্মদজমা 1917977501 1812347181702 ভ্যান চালক ৩

৮০ পরিন আলী আবুর কারশম ম াম্মদজমা 1728454593 7801030888 চা পবরক্রতা ৪

৮১ মলাকমান মুপি মৃত ম াম্মদ মুপি ম াম্মদজমা 1939205947 1812347181523 চা পবরক্রতা ৩

৮২  াপমদুল মন্ডল ভ্াদু মন্ডল ম াম্মদজমা 1703957101 8701076765 অর াচালক ৩

৮৩ বজলুর র মান নজরুল ইসলাম ম াম্মদজমা 1994904370 1501015992 ভ্যান চালক ৫

৮৪ মসা াগ পময়া বজলুর র মান ম াম্মদজমা ০১৪০৫২৮২৪৪১ 20011812347025100 ভ্যান চালক ৬

৮৫  ারুন অর রপশদ আলতাি ম ারসন ম াম্মদজমা 1760938651  ২০০০১৮১২৩৪৭১০০৭২১ চা পবরক্রতা ৪

৮৬ ম লাল পময়া বজলু খন্দকার ম াম্মদজমা 1996565331 1812347181585 ভ্যান চালক ৩

৮৭ পশিন আলী শপ দুল ইসলাম ম াম্মদজমা 1883921630 5100996932 চা পবরক্রতা ৫

৮৮ জহুরুল ইসলাম আপলি খন্দাকার ম াম্মদজমা 1765831833 6451007162 ভ্যান চালক ৬

৮৯ শংকর কুমার দাশ ননী মগািাল দাশ ম াম্মদজমা 1931237529 7801030987 ৩

৯০ ইনামুল  ক সালাম খন্দকার ম াম্মদজমা 1931237529 19961812347000000 অর াচালক ৪

৯১ আরছর মন্ডল পবশারত মন্ডল ম াম্মদজমা 1883486187 9150984707 আলমসাধু চালক ৩

৯২ তারা চাঁন মন্ডল সামসুপিন মন্ডল ম াম্মদজমা 1957653095 1812347181691 চা পবরক্রতা ৩

৯৩ নজরুল ইসলাম বাক্কা মন্ডল ম াম্মদজমা 19562631520 2850992492 চা পবরক্রতা ৫

৯৪ বপসর পময়া করম আলী ম াম্মদজমা 1982645596 6900993715 চা পবরক্রতা ৬

৯৫ পিকুল আলী পবসারত আলী ম াম্মদজমা 1928553598 1024674390 চা পবরক্রতা ৩

৯৬ সালাম খন্দকার শুকুর আলী খন্দাকার ম াম্মদজমা 1999557626 28509693342 আলমসাধু চালক ৪

৯৭  ান্নান মন্ডল মপজবর র মান ম াম্মদজমা 1721848906 7351053579 চা পবরক্রতা ৩

৯৮ খন্দকার নুরুল আপমন মলাকমান ম ারসন ম াম্মদজমা 1973917816 7801032306 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৫

৯৯ মপজবর মুপি মু াম্মদ মুপি ম াম্মদজমা 1754627045 8251015973 চা পবরক্রতা ৬

১০০ রপিকুল ইসলাম মমা াম্মদ মুপি ম াম্মদজমা 1704754880 6900993491 চা পবরক্রতা ৩

১০১ মপনরুল ইসলাম মন্টু মন্ডল ম াম্মদজমা 1795953386 6890802355 আলমসাধু চালক ৪

১০২ ওপ দুল মন্ডল ভ্াদু মন্ডল ম াম্মদজমা 1743548076 8701059746 ভ্যান চালক ৩

১০৩ পল ন মন্ডল পদনু মন্ডল ম াম্মদজমা 1401762985 3711187363 ভ্যান চালক ৩



১০৪ আ াদ আলী সালামত আলী ম াম্মদজমা 1738513498 1812347183095 ভ্যান চালক ৬

১০৫  াপসবুর র মান আররাজ আলী ম াম্মদজমা 1752291638 4651122980 আলমসাধু চালক ৩

১০৬ সুজন আলী নারলা সিমার ম াম্মদজমা 1736165960 1810779751457 আলমসাধু চালক ৩

১০৭ রপবউল ইসলাম বা ারন খাতুন ম াম্মদজমা 1745809376 7351070474 আলমসাধু চালক ৪

১০৮ জহুরুল ইসলাম খপলল মন্ডল ম াম্মদজমা 1870423641 1812347181950 ভ্যান চালক ৩

১০৯ কুতুব উিীন নজরুল ইসলাম ম াম্মদজমা 1760477742 4651065312 ভ্যান চালক ৬

১১০ তা াজিীন পবলাত মন্ডল ম াম্মদজমা 1987479230 3751050190 চা পবরক্রতা ৩

১১১ রপবউল ইসলাম আপতয়ার র মান ম াম্মদজমা 1776050599 1951126208 চা পবরক্রতা ৩

১১২ রইচ উিীন মন্ডল সুররাত আলী মন্ডল ম াম্মদজমা 1764094405 1812347182569 চা পবরক্রতা ৩

১১৩ বজলুর র মান পনয়ামত আলী ম াম্মদজমা ০১৭৬৩৪৯৪৬৫৯ 5101012085 ভ্যান চালক ৫

১১৪ আলতাি ম ারসন মনিাল আলী ম াম্মদজমা 1884453961 3751033154 নাপিত ৬

১১৫ শুকুর আলী মন্ডল পকতাব আলী মন্ডল ম াম্মদজমা 1741088900 1812347182595 ভ্যান চালক ৩

১১৬  ারসম আলী আিসার আলী ম াম্মদজমা 1935797448 1312347181627 চা পবরক্রতা ৬

১১৭  ররন কুমার কুন্ডু কাপতমক কুন্ডু ম াম্মদজমা 1704756710 6451006933 ভ্যান চালক ৩

১১৮ রারসল আলী সামসুল আলম ম াম্মদজমা 10736518877 3301080069 সুিার ভ্াইজার ৪

১১৯ সাব্দুল পময়া ইচা ক আলী ম াম্মদজমা 1771173206 9150999127 ভ্যান চালক ৬

১২০ আপজজুল  ক পনয়ামত আলী ম াম্মদজমা 1318726531 5101010725 আলমসাধু চালক ৩

১২১ মরজাউল  ক আিছার উপিন ম াম্মদজমা 1735463131 6451021718 অর াচালক ৪

১২২ িারুক ম ারসন আপমর আলী ম াম্মদজমা 1304911624 ১০২৩৫৬৫৩৭৫ ভ্যান চালক ৩

১২৩ তপরকুল ইসলাম আলতাি ম ারসন ম াম্মদজমা 1721506915 1911734984 নাপিত ৩

১২৪ আপতয়ার র মান মওলা বক্স ম াম্মদজমা 1312281069 1025528447 ভ্যান চালক ৫

১২৫ আপতয়ার র মান পভ্কু মন্ডল ম াম্মদজমা 1307660662 5551093775 চা পবরক্রতা ৬

১২৬ শপি উিীন মমাবাররক ম াম্মদজমা 1747187773 1812347182063 ভ্যান চালক ৩

১২৭ ইনতাজ আলী মন্ডল ইসমাইল মন্ডল ম াম্মদজমা 1703718374 87011185757 ভ্যান চালক ৪

১২৮ কুদ্দুস আলী মন্ডল আবু বাক্কা মন্ডল ম াম্মদজমা 1725802337 2401054560 আলমসাধু চালক ৩

১২৯ পন ারন খাতুন করম আলী ম াম্মদজমা 1954105368 7801088845 কম মচারী ৫

১৩০ রজব আলী মমাল্লা মমায়ারজ্জম আলী ম াম্মদজমা 1795923112 1812347182552 চা পবরক্রতা ৬

১৩১ শপরি পময়া মকবুল মন্ডল ম াম্মদজমা 1981916957 7351070912 চা পবরক্রতা ৩

১৩২ মারনায়ার ম ারসন শমরসর আলী ম াম্মদজমা 1905604778 7308269732 ভ্যান চালক ৩

১৩৩ সািাম ম ারসন মপতয়ার র মান ম াম্মদজমা 1408638360 5536560088 নাপিত ৩

১৩৪ জহুরুল ইসলাম আপতয়ার র মান ম াম্মদজমা 1722653139 3301038323 আলমসাধু চালক ৫

১৩৫ আ: কাপদর বা ার মন্ডল ম াম্মদজমা 1703570304 5954278239 ভ্যান চালক ৩

১৩৬ িারুক ম ারসন ওর দ আলী ম াম্মদজমা 1302361388 2817925876 চালক ৪

১৩৭ মারনায়ার ম ারসন আব্দুল কারদর ম াম্মদজমা 1819786352 19941812347000200 ভ্যান চালক ৩

১৩৮  ান্নান আলী আপজজুল  ক মন্ডল ম াম্মদজমা ০১৯২০৮৪৯৬৯৫ 1812347182425 ভ্যান চালক ৬



১৩৯ আব্দুল কারদর ইজ্জত আলী ম াম্মদজমা 1823283811 8701117593 আলমসাধু চালক ৩

১৪০ সুরজান আলী জহুরুল  ক ম াম্মদজমা 1999121235 5551052318 ভ্যান চালক ৩

১৪১ রুজদার আলী ছারয়ম আলী ম াম্মদজমা 1849793577 7778249404 নাপিত ৬

১৪২ নজরুল ইসলাম আবুল ম ারসন ম াম্মদজমা 1929404363 8251018456 ভ্যান চালক ৩

১৪৩ মসা াগ পময়া বজলুর র মান ম াম্মদজমা 1994904370 200118112347025000 ভ্যান চালক ৪

১৪৪ আ: মারলক আয়ুব আলী ম াম্মদজমা 1916952217 1812347181984 চা পবরক্রতা ৩

১৪৫ নাইম ম ারসন মবারা ান আলী ম াম্মদজমা 1819786361 20041812347030800 ভ্যান চালক ৬

১৪৬ মা াবুব ম ারসন িরজুল্লা ম াম্মদজমা 1739002392 20031812347034100 আলমসাধু চালক ৩

১৪৭ িরজুল্লা  ক সনরজর আলী ম াম্মদজমা 1774865322 3301038117 আলমসাধু চালক ৪

১৪৮ ইচা ক মন্ডল পবলাত মন্ডল ম াম্মদজমা 1771173206 9150998863 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৩

১৪৯ মাপছদুল  ক িজলুর র মান ম াম্মদজমা 1771173225 1501075699 আলমসাধু চালক ৩

১৫০ তুষার ইমরান শপ দুল ইসলাম ম াম্মদজমা 1749698285 19921812347000000 দপজম ৫

১৫১ আপতয়ার র মান পভ্কু মন্ডল ম াম্মদজমা 1303774999 5551093775 চা পবরক্রতা ৬

১৫২ মমাোঃ জা াঙ্গীর আলম মমাোঃ উসমান খন্দকার কুতুবপুর 1980558135 8701680657 আলমসাধু চালক ৬

১৫৩ নাজমুল আপিল উিীন কুতুবপুর 1911216530 6451621533 আলমসাধু চালক ৫

১৫৪ মমাোঃ পমলন পময়া আপতয়ার র মান কুতুবপুর 1944757520 5547355684 মদাকান কম মচারী ৩

১৫৫ মমাোঃ মসরলম মন্ডল ইরশাদ আলী কুতুবপুর 19590345995 3301042499 অস ায় ৩

১৫৬ মমাোঃ পদনু পময়া মমাশাররি ম ারসন কুতুবপুর 19019460184 6901598489 চা পবরক্রতা ৫

১৫৭ মমাোঃ আয়ুব আলী ছারমদ আলী কুতুবপুর 1963038312 3301083584 পদনমজুর ৪

১৫৮ মমাোঃ ডাপলম ম ারসন পসরাজুল ইসলাম কুতুবপুর 1761573173 2851052940 পদনমজুর ৩

১৫৯ মমাোঃ রাপশদুল  ক আমরজর আলী কুতুবপুর 1721756398 7351116392 পদনমজুর ৪

১৬০ মমাোঃ ইসমাইল ম ারসন সরবদ আলী কুতুবপুর 1791183566 3751037775 পদনমজুর ৫

১৬১ মমাোঃ জুরয়ল মমাোঃ আশাদুল কুতুবপুর 1863827082 1501078230 ভ্যান চালক ৫

১৬২ মমাোঃ সুলতান মমাোঃ িপকর চাদ কুতুবপুর 1938744682 5950327576 পদনমজুর ৪

১৬৩ মমাোঃ আব্দুল কলম মমাোঃ শপ দুল মন্ডল কুতুবপুর 1790954104 9151003200 চা পবরক্রতা ৫

১৬৪ মমাোঃ জা াঙ্গীর আলম মমাোঃ ম র আলী কুতুবপুর 1745380734 4201064674 ভ্া া শ্রপমক ৬

১৬৫ মমাোঃ আইজাল ম ারসন জুব্বার মন্ডল কুতুবপুর 1980736711 7801091120 পদনমজুর ৬

১৬৬ মমাোঃ মান্দার আলী কপরম মন্ডল কুতুবপুর 1937103255 2850993458 পদনমজুর ৩

১৬৭ শ্রী বদন কুমার  ালদার শ্রী সরতাষ  ালদার কুতুবপুর 1315869726 3301041285 মজরল ৩

১৬৮ শ্রী মমা ন কুমার  ালোঃ সরতাষ কুমার  ালোঃ কুতুবপুর 1855444250 9151001717 মজরল ৫

১৬৯ শ্রী সুিল চন্দ্র  ালদার রারজন্দ্র  ালদার কুতুবপুর 1765048587 7801051579 মজরল ৩

১৭০ মমাোঃ আব্দুর র মান ও াব পমপি কুতুবপুর 1945375043 8251635721 ভ্া া শ্রপমক ৪

১৭১ মমাোঃ মকরলস মন্ডল আকবার আলী কুতুবপুর 193466013 3301043455 অর াচালক ৫



১৭২ মমাোঃ মলা ন পময়া মমাবাররক মন্ডল কুতুবপুর 1767499587 4651070908 আলমসাধু চালক ৪

১৭৩ মমাোঃ আপমরুল ইসলাম  মমাবাররক মন্ডল কুতুবপুর 1405523856 6901009776 পদনমজুর ৪

১৭৪ মমাোঃ আিাঙ্গীর ম ারসন  াপববুর র মান কুতুবপুর 1718449887 3751036769 ব্যবসা ৬

১৭৫ মমাোঃ কপলম উিীন শুকুর আলী কুতুবপুর 1405999206 6901009677 আলমসাধু চালক ৬

১৭৬ মমাোঃ পমলন পময়া আপজজুল  ক কুতুবপুর 1791175505 3301083527 পদনমজুর ৩

১৭৭ মুংলা মৃত ইলা ী পমপি কুতুবপুর 1736700030 1812347830390 পদনমজুর ৩

১৭৮ মমাোঃ শপরফুল ইসলাম রওশন মশখ কুতুবপুর 194077986 2401096892 ভ্া া শ্রপমক ৩

১৭৯ মমাছাোঃ িারতমা খাতুন আজগর মন্ডল কুতুবপুর 1726062480 6901053105 ভুপম ীন ৬

১৮০ মমাোঃ বজলুর র মান  ায়দার পমপি কুতুবপুর 1955840140 7801051413 শ্রপমক ৫

১৮১ মমাোঃ সুজন পময়া নুর বক্স মপল্লক কুতুবপুর 1989931355 6001065124 ভ্া া শ্রপমক ৬

১৮২ মমাোঃ মসপলম মরজা মমাবারক ম ারসন কুতুবপুর 1712056473 5101056074 শ্রপমক ৪

১৮৩ ছারমদ আলী মন্ডল মপনরিীন কুতুবপুর 1771748108 8251034628 শ্রপমক ৩

১৮৪ মমাোঃ ইসরাফুল  ক শরীি উদ্ধীন কুতুবপুর 1928924673 7801090833 মজরল ৩

১৮৫ মমাোঃ সাবদার ম ারসন মুনসুর আলী মন্ডল কুতুবপুর 1409702585 6901010998 শ্রপমক ৬

১৮৬ মমাোঃ সাজ্জাদ ম ারসন বদর উিীন কুতুবপুর 1917813783 1025529262 ভ্যান চালক ৩

১৮৭ লাল্টু পময়া আকবার পবশ্বাস কুতুবপুর 1793292344 3301042549 শ্রপমক ৬

১৮৮ কাপতমক চন্দ্র  ালদার ম াপগন্দ্র  ালদার কুতুবপুর 1742343345 1812347184298 মজরল ৩

১৮৯ মমাোঃ িল্টু পময়া রপ ম মমাল্লা কুতুবপুর 1784738839 9150987858 পদনমজুর ৫

১৯০ মমাোঃ লাল্টু পময়া পবশারত মন্ডল কুতুবপুর 1779146788 7801049573 পদনমজুর ৩

১৯১ মমাোঃ মমাজাম এলা ী কুতুবপুর 1772784976 8650328878 শ্রপমক ৩

১৯২ রাপশদুল মন্ডল দাউদ আলী পসন্দুপরয়া 1916410615 2851069910 চালক ৫

১৯৩ জা াঙ্গীর আলম পবল্লা  ম ারসন পসন্দুপরয়া 1863199730 4201095173 চালক ৫

১৯৪ শপরফুল ইসলাম আত্তাব আলী পসন্দুপরয়া 1916984813 1951143484 ভ্যান চালক ৪

১৯৫ আক্তার কাজী মওলা কাজী পসন্দুপরয়া 1749120567 3751094453 ভ্যান চালক ৩

১৯৬ লুকমান আলী কালু স্বণ মকার পসন্দুপরয়া 1953011054 1951143682 ভ্যান চালক ৫

১৯৭ আশাদুল মন্ডল উম্বাদ আলী মন্ডল পসন্দুপরয়া 1931245184 8701082060 ভ্যান চালক ৫

১৯৮ আব্দুর রপ ম সদ মার জরবদ সদ মার পসন্দুপরয়া 1921917442 6001049979 ভ্যান চালক ৬

১৯৯ শা াবুপিন বাবু আলী জামান পসন্দুপরয়া 1911965310 8251028505 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৩

২০০ লালচাঁন  আলী ম ঙ্গর আলী মন্ডল পসন্দুপরয়া 1993490028 3301029710 চালক ৪

২০১ শ্রী মগািাল চন্দ্র দাস শ্রী পনরািদ দাস পসন্দুপরয়া 1405281511 87011124144 ভ্যান চালক ৩

২০২ পবল্লাল ম ারসন শপি উিীন পসন্দুপরয়া 1704754907 1812347187645 চা পবরক্রতা ৫

২০৩ আনছার মমাল্লা শুকুর আলী পসন্দুপরয়া 1306926524 8701138987 ভ্যান চালক ৬

২০৪ তপরকুল ইসলাম ততয়ব আলী পসন্দুপরয়া 1991625349 20031812347036900 ভ্যান চালক ৬

২০৫  াসান আলী িরজ আলী পসন্দুপরয়া 1927517888 2838008817 আলমসাধু চালক ৩



২০৬ মাছুদ রানা   রত আলী পসন্দুপরয়া 1996004592 2850997053 ভ্যান চালক ৫

২০৭ রানা পময়া কুরমান আলী পসন্দুপরয়া 1795392492 1810771679603 ভ্যান চালক ৬

২০৮ গপনরুল ইসলাম রপ ম বক্স পসন্দুপরয়া 1903104652  ৫৫৫১১১৩৩১৮ ভ্যান চালক ৫

২০৯ হৃদয় কাজী পসরাজুল ইসলাম পসন্দুপরয়া 1709105992 20031812347011600 ভ্যান চালক ৬

২১০ আশানুর র মান আব্দুল বাররক পসন্দুপরয়া 1315356937 3301099549 ভ্যান চালক ৩

২১১ সুমন িার ায়ারী আব্দুল বাররক পসন্দুপরয়া 1929106150 6001661666 ভ্যান চালক ৪

২১২ পজনারুল ইসলাম শপি উিীন পসন্দুপরয়া 1908952846 19951812347040400 আলমসাধু চালক ৩

২১৩  ায়াত আলী কুরয়াত আলী পসন্দুপরয়া 1945616469 4651127179 ভ্যান চালক ৬

২১৪ সবুজ মশখ আলম মশখ পসন্দুপরয়া 1984908492 19921812347105300 ভ্যান চালক ৩

২১৫ ম াতাব মন্ডল শবদ আলী মন্ডল পসন্দুপরয়া 1998905368 3751038443 ভ্যান চালক ৫

২১৬ মরখা আক্তার পসরাজুল মশখ পসন্দুপরয়া 1992229976 7351132605 ভ্া া শ্রপমক ৫

২১৭ আবু বক্কর কুটি সিমার পসন্দুপরয়া 1754682315 2851057394 ভ্যান চালক ৬

২১৮ পমলন কাপজ তমরছল কাপজ পসন্দুপরয়া 1772435076 6001122032 ভ্যান চালক ৩

২১৯ মু াম্মদ কাপজ কুবাররক কাপজ পসন্দুপরয়া 1936912289 6451069451 ভ্যান চালক ৫

২২০ িারুক আলী ম াতাব আলী পসন্দুপরয়া 1945951630 7801107942 ভ্যান চালক ৫

২২১ আশাদুল  ক সামছুপিন মন্ডল পসন্দুপরয়া 1791175497 3751080833 ভ্যান চালক ৫

২২২ শপিকুল ইসলাম তমরছর উিীন পসন্দুপরয়া 1300532159 19931812347101400 চালক ৩

২২৩ ছাপবনা খাতুন রইচ উিীন সিমার মতুমজাপুর 1712394169 5551042871 মদাকান কম মচারী ৬

২২৪ রাপশদুল ইসলাম আলতাি ম ারসন মতুমজাপুর 1777421358 5556033750 মদাকান কম মচারী ৫

২২৫ রপবউল ইসলাম আক্কাচ আলী মতুমজাপুর 17246556693 2401059759 মদাকান কম মচারী ৬

২২৬ মারনায়ার ম ারসন মৃত আবুল ম ারসন মতুমজাপুর 1931243184 1812347186919 ভ্যান চালক ৩

২২৭ আবুল কালাম জরবদ মন্ডল পশবপুর 1997914121 2401100694 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৫

২২৮ পবপুল পময়া মপতয়ার র মান পশবপুর 1932153562 4201067552 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৬

২২৯ জানুরা খাতুন জপলল মাপলতা পশবপুর 1305056484 1501080582 কম মচারী ৩

২৩০ মসপলম মরজা শ র আলী পশবপুর 1753254441 375107954 চা পবরক্রতা ৪

২৩১ শা ান শা মৃত রুস্তম খাঁ পশবপুর 1948086156 1812347187031 অর াচালক ৩

২৩২ আপজজুল শা ান শা  খাঁ পশবপুর 1853090569 2851056008 অর াচালক ৫

২৩৩ ইকরামুল  ক ইকলাছ উিীন পশবপুর 1409443616 1998181234702730 আলমসাধু চালক ৬

২৩৪ জা াঙ্গীর আলম আপমর ম ারসন পশবপুর 1956226313 5101057221 আলমসাধু চালক ৫

২৩৫ ঠান্ডু মাপলতা জপলল মাপলতা পশবপুর 1954809898 3301087247 চা পবরক্রতা ৬

২৩৬ লাল্টু পময়া মৃত জরবদ আলী পশবপুর 1902865423 1812347187024 আলমসাধু চালক ৩

২৩৭ পবপুল ম ারসন আকতার ম ারসন পশবপুর 1996004479 5089414824 আলমসাধু চালক ৪

২৩৮ আব্দুর রপশদ জয়নাল আরবদীন পশবপুর 1936911074 9151045979 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৬

২৩৯ মা াবুব আলম আপতয়ার র মান পশবপুর 1906817655 6455909728 মদাকান কম মচারী ৫

২৪০ মমাোঃ মপতয়া র মতান মমা াম্মদ মাপলতা নবীননগর 1887274633 5101038320 চা পবরক্রতা ৬



২৪১ পমন্টু ম ারসন আসাদুর  ক নবীননগর 1915221187 9575517413  কার ৩

২৪২ মমাপ ন উিীন মতাতা পময়া নবীননগর 1826041516 7351090118 ভ্যান চালক ৪

২৪৩ মসরলম উিীন আ াম্মদ মন্ডল নবীননগর 1792560214 7801065405 চা পবরক্রতা ৩

২৪৪ মরজমম আলী মগবুল মন্ডল নবীননগর 6450992927 6450992927 শ্রপমক ৫

২৪৫ মুনছুর আলী সামরসািী আলী নবীননগর 1889336190 7351042788  কার ৬

২৪৬ কারজম আলী মমা: মসরলম উিীন নবীননগর 1792560214 2851027512 আলমসাধু চালক ৩

২৪৭ মুক্তার আলী ম ামামম্দ আলী নবীননগর 1726721494 2401072356 আলমসাধু চালক ৬

২৪৮ জামাল আলী আ: ছাত্তার নবীননগর 1775403972 4625290046 চালক ৩

২৪৯ মজর র আলী সনরজর আলী নবীননগর 1775403972 9575517306 অর াচালক ৪

২৫০ সাজ্জাদ ম ারসন ম ারসন আলী মমাল্লা নবীননগর 1883486175  ৯১৫০৯৭০৪১৭  কার ৩

২৫১ বাবলুর র মান  ারুন অর রপশদ নবীননগর 1835659318 1951101854  কার ৫

২৫২ আপরফুল ইসলাম আনারুল ইসলাম নবীননগর 1910928301 5101619103 চালক ৬

২৫৩ আয়নাল  ক পনজাম উিীন নবীননগর 1771745475 6001079158 ভ্যান চালক ৩

২৫৪  ায়দার আলী তসয়দ আলী নবীননগর 1825427796 3301056739 ভ্যান চালক ৬

২৫৫ ছাত্তার ওয়াদ আলী নবীননগর 1817049728 3301011338 ভ্যান চালক ৩

২৫৬ নুরর এ আলম মগালাম ম ারসন নবীননগর 1643661999 20041812347036900 মদাকান কম মচারী ৪

২৫৭ সুমন পময়া ছাপমরুল ইসলাম নবীননগর 1863518116 20041812347018000 মদাকান কম মচারী ৩

২৫৮ আবুজার পগিারী আপমরুল ইসলাম নবীননগর 1824674703 ২০০২১৮১২৩৪৭১০৭০০০ মদাকান কম মচারী ৫

২৫৯ ছাইবার আলী নুর মমা াম্মদ নবীননগর 1733618912 6901026440 ভ্যান চালক ৬

২৬০ রপ ম মৃত আত্তআি মন্ডল নবীননগর 1887274680 1812347188045 চা পবরক্রতা ৩

২৬১ সাব্দুল পময়া মতাতা পময়া নবীননগর 1754103275 1812347188706 মদাকান কম মচারী ৬

২৬২  াপিজুর র মান ওপল মন্ডল নবীননগর 191577873 1812347188633 চা পবরক্রতা ৩

২৬৩ আব্দুল মপজদ ওপল মন্ডল নবীননগর 1736784690 1812347188629 চা পবরক্রতা ৪

২৬৪ মপনরুল ইসলাম  ারসম আলী নবীননগর 1729768641 1812347088209 চালক ৩

২৬৫ শপিকুল র মান মকবুল ম ারসন     নবীননগর 1832359077 4651037352 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৫

২৬৬ রুহুল আপমন আব্দুল্লা  মন্ডল নবীননগর 1723546423 5551072704 আলমসাধু চালক ৬

২৬৭ জয়নাল  ক পনজাম উিীন নবীননগর 1752252675 1812347188268 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৩

২৬৮ পরিন আলী আকুল মাপলতা নবীননগর 1929897714 5101029915 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৬

২৬৯ তপরকুল ইসলাম নজীর আ ারম্মদ নবীননগর 1736423116 1938903505 আলমসাধু চালক ৩

২৭০ পবদুযৎ আলী রপবউল ইসলাম (নবী) নবীননগর 1754972310 1712347188774 চালক ৪

২৭১ ঈসা াক আলী আমরজর আলী নবীননগর 1736929064 6901033768 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৩

২৭২ আপকমুল ইসলাম আপনছুর র মান নবীননগর 1787401817 5551659054 ভ্যান চালক ৫

২৭৩ পনরব সাইফুল নবীননগর 1300840437 20071812371051800 মদাকান কম মচারী ৬

২৭৪ ইউনুস আলী পবলা আলী নবীননগর 1758302349 8701048673 চা পবরক্রতা ৩

২৭৫ মামুন অর রপশদ তার র আলী নবীননগর 1874575889 8876345817 মদাকান কম মচারী ৬



২৭৬ জান্নাতুল  ক গপণয়ার র মান নবীননগর 1704346452 6432456678 মদাকান কম মচারী ৩

২৭৭ আোঃ কপরম আোঃ গপণ নবীননগর 1838346981 6850078434 আলমসাধু চালক ৪

২৭৮ মপমন উিীন জ র আলী নবীননগর 1718257558 2846879969 মদাকান কম মচারী ৩

২৭৯ সাপজদুর র মান রপিকুল ইসলাম নবীননগর 1969851535 19991812347000000 মদাকান কম মচারী ৫

২৮০ মারনায়ার ম ারসন ঠান্ডু মন্ডল নবীননগর 1736423179 5101038528 আলমসাধু চালক ৬

২৮১ শপ দুল ইসলাম ম ারসন মন্ডল নবীননগর 1929982810 7346045086 ভ্যান চালক ৩

২৮২ নাপজম উিীন মসরলম উিীন নবীননগর 1717938423 1951102316 আলমসাধু চালক ৬

২৮৩ ছাররায়ার পময়া শপি উিীন নবীননগর 1831622654 8701095591 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৩

২৮৪ মদরলায়ার ম ারসন কাতব আলী নবীননগর 1877893208 6451040429 ভ্যান চালক ৫

২৮৫ নারয়ব আলী বাররক আলী নবীননগর 1727461444 8251059245 চা পবরক্রতা ৬

২৮৬ সাপজজুল ইসলাম পবল্লাল গপণ নবীননগর 1735093533 1951109097 চালক ৩

২৮৭ আব্দুল্লা  মন্ডল পবলাত আলী নবীননগর 1889366694 1812347188336 চা পবরক্রতা ৬

২৮৮ শা  আলম নুরুল ইসলাম নবীননগর 1928901293 2401072943 চা পবরক্রতা ৩

২৮৯ মগররব আলী মৃত মগালাম রসুল নবীননগর ০১৯-২৭৬৫৭১৮৬ 1927657186 মদাকান কম মচারী ৪

২৯০ আব্দুল মপজদ মগালাম রসুল নবীননগর 1725761836 6901025798 মদাকান কম মচারী ৩

২৯১ সবুজ আলী মদরলায়ার ম ারসন নবীননগর 1910483559 19991812347000000  কার ৫

২৯২  াপবল উিীন রওশন আলী নবীননগর 1985047421 19651055639  কার ৬

২৯৩ লালচাঁন আলী কারদর আলী নবীননগর ০১৭২৫৮৭৯২৪৫  6901025947 মদাকান কম মচারী ৩

২৯৪ মাপরয়াম  ক আিছার পবশ্বাস নবীননগর 1754676156  ৫০৮৭৮৮৯৬৯৬  কার ৬

২৯৫ আপমর আলী পবশারত আলী নবীননগর 1311714631 1812347188086 পদনমজুর ৩

২৯৬ পমন্টু ম ারসন  ান্নান আলী ( ানু) নবীননগর 1969434187 6901026028 পদনমজুর ৫

২৯৭ দুলু পময়া মকবুল ম ারসন নবীননগর 1725031719 5551024697  কার ৬

২৯৮ আ াদ আলী সুরত আলী নবীননগর 1710784901 8701101688  কার ৩

২৯৯ মকারবার আলী মপনর উিীন নবীননগর 1703114443 19884414240661500 মদাকান কম মচারী ৬

৩০০ সুজন আলী শপরয়ত আলী নবীননগর 1728828071 9575493706  কার ৩

৩০১ সাইফুল মশখ আব্দুল গপণ নবীননগর 1855064281 4411989172651 ভ্যান চালক ৪

৩০২ মমাকারম ম ারসন ঠান্ডু মন্ডল নবীননগর 19821149184 6451047572 আলমসাধু চালক ৩

৩০৩ জাির আলী এয়াকুব আলী নবীননগর 1781779188 4201039700 ভ্যান চালক ৫

৩০৪ মারসম আলী এররং মন্ডল নবীননগর 1967356910 4200993659 চা পবরক্রতা ৬

৩০৫ আশরাি আলম পমল্টন মন্টু মন্ডল নবীননগর 1742789904 2854329071 মদাকান কম মচারী ৩

৩০৬ মরাকন আলী রপবউল ইসলাম নবীননগর 1752252675 20021812347032100 ভ্যান চালক ৬

৩০৭ রারসল আ রম্মদ কালাম পময়া নবীননগর 1743533316 20012812347032200 আলমসাধু চালক ৩

৩০৮ রপডউল  ক মুনতাজ আলী নবীননগর 1757469313 3301011940 চা পবরক্রতা ৪

৩০৯ আপজজুল  ক পবল্লাল গপণ নবীননগর 1877288040 7801072187 চা পবরক্রতা ৩

৩১০  াপববুর রহুমান আব্দুল গপণ নবীননগর 1703195289 6001651873 চালক ৫



৩১১ আপরফুল ইসলাম আপমরুল ইসলাম নবীননগর 1773533072 8701102736 মদাকান কম মচারী ৬

৩১২ নুর ইসলাম িারতমা মবগম নবীননগর 6001086526 1778384769 আলমসাধু চালক ৩

৩১৩ আসাদুল  ক এরশাদ নবীননগর 1915221187 8701095104 ভ্যান চালক ৬

৩১৪  াপববুর র মান আব্দুল গফুর মন্ডল নবীননগর 1865476621 3751006408 প্রপতবন্ধী ৩

৩১৫ পকয়ামত আলী মৃত  ারতম আলী নবীননগর 1921407562 1822305142697 ভ্যান চালক ৪

৩১৬ পশমুল ম ারসন আক্তার ম ারসন নবীননগর 1737965908 5083140466 শ্রপমক ৩

৩১৭ গপণয়ার মন্ডল ছারদক মন্ডল নবীননগর 1838532093 5551078917 শ্রপমক ৫

৩১৮ শপরফুল ইসলাম জপলল মৃধা নবীননগর 1783303139 2395344340 চালক ৬

৩১৯ খপলল মন্ডল বজলু মন্ডল নবীননগর 1303058642 1812347187905 অর াচালক ৩

৩২০ আরনচ আলী  াপকম আলী নবীননগর 1736783824 5101037900 আলমসাধু চালক ৬

৩২১ এনামুল  ক  ারান মন্ডল নবীননগর 1728238498 7801073607 আলমসাধু চালক ৩

৩২২ মুনজুর আলী ম র আলী নবীননগর 1743510958 9100319590 আলমসাধু চালক ৪

৩২৩ দলু পময়া মমা াম্মদ আলী নবীননগর 1728049054 197818123547000000 আলমসাধু চালক ৩

৩২৪ আপমর আলী মকবুল ম ারসন নবীননগর 1716126451 3751060082 আলমসাধু চালক ৬

৩২৫ পমজানুর র মান ইপদ্রস আলী মন্ডল নবীননগর 1920098847 1812347188971 আলমসাধু চালক ৩

৩২৬ নুরু মমাল্লা মগালজার মমাল্লা নবীননগর 1860304420 4200992552 চালক ৬

৩২৭ মপ দুল ইসলাম শমরশর আলী নবীননগর 18234006305 8701095872 আলমসাধু চালক ৩

৩২৮ আরনয়ার ম ারসন এররং মন্ডল নবীননগর 1729768294 8701103700 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৪

৩২৯ আনারুল ইসলাম মুনা সিমার নবীননগর 1747655987 4650994527 শ্রপমক ৩

৩৩০ মন্টু পময়া উমবাত আলী নবীননগর 1747655987 1812347188982 শ্রপমক ৫

৩৩১ শাখাওয়াত ম ারসন জান মু াম্মদ নবীননগর 1734260667 91510185067 মদাকান কম মচারী ৬

৩৩২ রপশদুল আলম শুকুর আলী নবীননগর 1921726727 9575521654 কম মচারী ৩

৩৩৩ মসার ল রানা পরকাত আলী নবীননগর 1952556237 9120790960 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৬

৩৩৪ আপরফুল ইসলাম আলী ম ারসন নবীননগর 1746604509 1016242693 মদাকান কম মচারী ৩

৩৩৫ মামুন অর রপশদ আপনছুজ্জামান নবীননগর 1760027656 1501644270 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৪

৩৩৬ সজীব উিীন আবুল কালাম নবীননগর 1992642496 19941812347106100 চালক ৩

৩৩৭ রানা আ রমদ পমজানুর র মান নবীননগর 1992642496 19951812347020200 মদাকান কম মচারী ৫

৩৩৮ ইমন ম ারসন হুজুর আলী মন্ডল নবীননগর ০১৭৭২৬৬৯১৫৫ 20031812347037000 মদাকান কম মচারী ৬

৩৩৯ তাপরকুল ইসলাম মগরব আলী নবীননগর 1301204714 3751058813 মদাকান কম মচারী ৩

৩৪০ সাপব্বর ম ারসন শা াদত   ারসন নবীননগর 1969029956 5523352895 মদাকান কম মচারী ৬

৩৪১ পশিন পময়া রপবউল ইসলাম নবীননগর 19693456309 6006629197 মদাকান কম মচারী ৩

৩৪২ মসানা আলী কামরুল ইসলাম নবীননগর 1999628724 4656205749 মদাকান কম মচারী ৪

৩৪৩ পশমুল পময়া আপমরুল ইসলাম নবীননগর 1998725495 4201633643 মদাকান কম মচারী ৩

৩৪৪ মামুন অর রপশদ মুনজুর আলী নবীননগর 190736685796 3751618657 মদাকান কম মচারী ৫



৩৪৫  াপমদুল ইসলাম মুকুল খাঁ নবীননগর 1723076922 1504346683 মদাকান কম মচারী ৬

৩৪৬  াপসবুর র মান আপজজুল  ক নবীননগর 19104641161 5551659468 মদাকান কম মচারী ৩

৩৪৭ মসা াগ আলী আবু ছারলম নবীননগর 1904694221 20001812347020200 মদাকান কম মচারী ৬

৩৪৮ শাপকল ম ারসন মতাশাররি নবীননগর 1300602401 198991812347108000 মদাকান কম মচারী ৩

৩৪৯ সুজাত আলী আ: রপ ম নবীননগর 1943041587 200208123470236000 ভ্যান চালক ৪

৩৫০ আবু সাত্তার মৃত আরখর আলী নবীননগর 1928926379 1812347189003 মদাকান কম মচারী ৩

৩৫১ আপরফুল ইসলাম ইসা াক আলী নবীননগর 1304911811 200318123470286000 মদাকান কম মচারী ৫

৩৫২ সামসুল  ক তাপরি উিীন নবীননগর 1737677326 3301056663 শ্রপমক ৬

৩৫৩ পজন্নাত আলী গাপজর উিীন নবীননগর 1777202354 2401080474 চা পবরক্রতা ৩

৩৫৪ আব্দুল গািিার আক্কাস উিীন নবীননগর 1903494537 5101619095 পদনমজুর ৬

৩৫৫ জহুরুল  ক সামছুল  ক নবীননগর 1906579149 20001812347020100 মদাকান কম মচারী ৪

৩৫৬ মা াবুল আলম আলী মন্ডল নবীনগর 1739334656 5528238107 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৫

৩৫৭ আপমনুল  ক লাল্টু পময়া নবীননগর 1931249642 5104318042 মডরকারর র কম মচারী ৬

৩৫৮ কামাল উিীন সামসুল নবীননগর 1772028011 5104300693 আলমসাধু চালক ৩

৩৫৯ ম ারসন আলী ইউনুস আলী নবীননগর 1906579143 37559000481 মডরকারর র কম মচারী ৬

৩৬০ শ্রী রতন চন্দ্র কম মকার অনত কম মকার নবীননগর 1749247139 64510403796 মদাকান কম মচারী ৩

৩৬১ আরমান আলী নবীছপিন নবীননগর 1740811113 2842921301 মদাকান কম মচারী ৪

৩৬২ কুরমান আলী নবীছপিন নবীননগর 1728723749 1812347188388 মদাকান কম মচারী ৩

৩৬৩ িজলু পময়া কপিল মন্ডল ভুলটিয়া 1822562967 7351145037 পদনমজুর ৬

৩৬৪ বকুল পময়া পবশারত মন্ডল ভুলটিয়া 1796987369 4201096742 ভ্যান চালক ৬

৩৬৫ পবপ্লব পময়া নূর ইসলাম ভুলটিয়া 1315512628 20021872347027600 ভ্যান চালক ৫

৩৬৬ ওমর আলী মৃত কপিল মন্ডল ভুলটিয়া 1791179477 1812347190880 পদনমজুর ৬

৩৬৭ সাইফুল ইসলাম আবুল ম ারসন ভুলটিয়া 1980733994 2366023907 অর াচালক ৩

৩৬৮ দলু ম ারসন শা দ ভুলটিয়া 1887824913  ৯১৫১০৬৭৪৩৭ শ্রপমক ৩

৩৬৯ গািিার ম ারসন কপলমদীন ভুলটিয়া 1887824913 1911812347000390 ভ্যান চালক ৬

৩৭০ র মান আলী মৃত মসানাই মন্ডল ভুলটিয়া 1909459440 1812347190678 ভ্যান চালক ৬

৩৭১ পরয়াজুল ইসলাম শা াবুপিন ভুলটিয়া 1794365494 5551124513 ভ্যান চালক ৩

৩৭২ আনারুল ইসলাম কারছদ আলী ভুলটিয়া 1713900615 9151071793 চালক ৩

৩৭৩ কলম সদ মার কালু সদ মার ভুলটিয়া 1921828225 8701153531 ভ্যান চালক ৩

৩৭৪ শপ দুল ইসলাম শুনাই মন্ডল ভুলটিয়া 1405945826 1501109167 মজরল ৩

৩৭৫ মমাজারম্মল  ক মৃত মমাবাররক মন্ডল ভুলটিয়া 1920473615 19671812347040500 ভ্যান চালক ৬

৩৭৬ সারজদা খাতুন আবদুল বাপরক ভুলটিয়া 19683345439 2695432000013 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৬

৩৭৭ মুনতাজ পময়া মা মুদ আলী মন্ডল ভুলটিয়া 1936619375 3301114124 ভ্যান চালক ৩

৩৭৮ পসরাজুল ইসলাম শা াবুিীন ভুলটিয়া 1772668259 199318123470276000 ভ্যান চালক ৩

৩৭৯ আকরছদ আলী ম াম্মদ আলী ভুলটিয়া 8251108612 1940540207 ভ্যান চালক ৩



৩৮০ আশরাফুল ইসলাম আপমর ম ারসন ভুলটিয়া 1736919394 7351143594 ভ্া া শ্রপমক ৪

৩৮১ িপজল মন্ডল আকুবার মন্ডল ভুলটিয়া 1922535439 91510741797 ভ্া া শ্রপমক ৬

৩৮২ পরিন পময়া ও াব মন্ডল ভুলটিয়া 1926066515 1812347190483 ভ্যান চালক ৩

৩৮৩ মারলক পময়া নরজর আলী ভুলটিয়া 1959382085 24011296830 ভ্যান চালক ৩

৩৮৪ তুছলাম সিমার কলম সিমার ভুলটিয়া 1408951584 7351143966 ভ্া া শ্রপমক ৫

৩৮৫ নাপসম উিীন িারুক পময়া ভুলটিয়া 1721298478 20011812347011000 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৪

৩৮৬ রপ ম পময়া করম ভুলটিয়া 1719523926 3214086690 ভ্যান চালক ৩

৩৮৭ সাপিয়া খাতুন মখাদা বক্স মন্ডল ভুলটিয়া 1719523926 5551125528 প্রপতবন্দী ৬

৩৮৮ কপবর আলী ছন্নত আলী ভুলটিয়া 1946114211 7351135012 পদনমজুর ৬

৩৮৯ করম আলী মসরলম আলী ভুলটিয়া 1758368609 4201092808 ভ্যান চালক ৩

৩৯০ সামসুল  ক আকবার আলী ভুলটিয়া 1308377452 5551127284 ভ্যান চালক ৫

৩৯১ নজরুল ইসলাম আপতয়ার র মান ভুলটিয়া 1934417389 1916680034 ভ্যান চালক ৬

৩৯২  ারসম আলী জা ান মাপলতা ভুলটিয়া 1930546238 5101082922 ভ্যান চালক ৩

৩৯৩ খপললুর র মান তারা চাদ ভুলটিয়া 1754321223 7351134932 ভ্যান চালক ৬

৩৯৪ আব্দুর র মান পকয়াম উিীন মন্ডল ভুলটিয়া 1998741988 1025543685 পদনমজুর ৪

৩৯৫ পসরাজ আলী জামাল ভুলটিয়া 1775780522 5095370135 ভ্যান চালক ৩

৩৯৬ আরনায়ার ম ারসন শামছুল মন্ডল ভুলটিয়া 1775780522 1951147186 ভ্যান চালক ৫

৩৯৭ মপতয়ার র মান িপকর খন্দকার ভুলটিয়া 1852358683 1812347189271 ভ্যান চালক ৩

৩৯৮ ম াপসন আলী সাজপিন পবশ্বাস ভুলটিয়া 1885597198 19721812347189200 ভ্যান চালক ৬

৩৯৯ জপন মশখ নারয়ব মশখ ভুলটিয়া 1720139566 2851076436 ভ্যান চালক ৩

৪০০ মরাজদার শা মান্দার শা ভুলটিয়া 1929385227 7351142794 আলমসাধু চালক ৬

৪০১ নামজুল  ক মারলক পময়া ভুলটিয়া 1908955902 5531033362 পদনমজুর ৪

৪০২ নজরুল ইসলাম বদরুপিন মন্ডল ভুলটিয়া 1916107966 7351146589 আলমসাধু চালক ৬

৪০৩ আব্দুল সামাদ গফুর মন্ডল ভুলটিয়া 1734756464 8251104520 অর াচালক ৪

৪০৪ পসরাজুল ইসলাম র মান মন্ডল ভুলটিয়া 1960238560 2401128760 আলমসাধু চালক ৩

৪০৫ মুজাম শা মুস্তাক শা ভুলটিয়া 1763646219 6901083334 পদনমজুর ৫

৪০৬ রপিকুল ইসলাম আলিাজ মশখ ভুলটিয়া 1957660886 19981812347002400 পদনমজুর ৫

৪০৭ মজনু শা মুস্তাক শা ভুলটিয়া 136486544 2401129719 চা পবরক্রতা ৬

৪০৮ রপিকুল ইসলাম িপরদ ম ারসন ভুলটিয়া 1731452747 9151071306 আলমসাধু চালক ৬

৪০৯ আ াদ আলী সারয়দ আলী ভুলটিয়া 1300840402 1501096273 পদনমজুর ৬

৪১০ নুর ইসলাম আলী তসয়দ আলী ভুলটিয়া 1739337188 1501100190 ভ্যান চালক ৩

৪১১ রমজান আলী লারয়ি আলী মন্ডল ভুলটিয়া 1923582997 2851075824 পদনমজুর ৪

৪১২ িয়জুল্লা  মশখ আলা ামদু মশখ ভুলটিয়া 1733184663 6451096470 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৩

৪১৩ গাপজরপি আল ামদু ভুলটিয়া 1906211765 2401120486 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৫

৪১৪ জাপ দুল ইসলাম গাপজরিীন ভুলটিয়া 1779676728 7351139915 আলমসাধু চালক ৬



৪১৫ শুকুর আলী তালুক আলী ভুলটিয়া 1777203807 7351138156 ভ্যান চালক ৩

৪১৬ খাইরুল ইসলাম তালুি আলী ভুলটিয়া 1736423430 6901070935 আলমসাধু চালক ৬

৪১৭ তসয়দ আলী মাপলতা কুরড়াল আলী ভুলটিয়া 1932153959 1812347190156 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৩

৪১৮  াপিজুর র মান আব্দুল মপজদ ভুলটিয়া 1937715290 6901070455 আলমসাধু চালক ৩

৪১৯ শপরফুল ইসলাম আক্কাস আলী ভুলটিয়া 1860360450 3751108261 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৬

৪২০ মদরলায়ার ম ারসন আকবার আলী মন্ডল ভুলটিয়া 1405746079 1812347190234 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৪

৪২১ আকুল  াপকম মাপলতা ভুলটিয়া 1792356595 4201093467 ভ্যান চালক ৩

৪২২ পবলপকচ মবগম আপজজ মন্ডল ভুলটিয়া 1788782409 2401120585 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৫

৪২৩ আপজজুল মা াতাি ভুলটিয়া 1403639860 5551116188 ভ্যান চালক ৬

৪২৪ ইনছার আলী মশখ আবুল কারশম মশখ ভুলটিয়া 1797066732 6001127460 আলমসাধু চালক ৬

৪২৫ রুমজান আলী আিছার আলী ভুলটিয়া 1756851055 3751095633 ভ্যান চালক ৬

৪২৬ ইচা ক জিমার ইয়াকুব জিমার ভুলটিয়া 1712396756 9151062842 ভ্যান চালক ৪

৪২৭ শ্রী পবশু িরামাপনক মপ ন্দ্রনাথ ভুলটিয়া ০১৩০৪৫৮৩৫২৩ 1951151057 নাপিত ৩

৪২৮ আ: র মান মসরলম উিীন ভুলটিয়া 1832393344 2401117169 চা পবরক্রতা ৬

৪২৯ আব্দুস সাত্তার কুদরত আলী ভুলটিয়া 1911406671 6901070729 ভ্যান চালক ৩

৪৩০ শ্রী দু:পখ িরামাপনক ইসর গৃনর ভুলটিয়া 1911406671 5101073277 নাপিত ৬

৪৩১ শ্রী কাপত্তক িরামাপনক শ্রী পবশু িরামাপনক ভুলটিয়া 1763644893 5551120065 নাপিত ৬

৪৩২ লাল পময়া আব্দুল মান্নান ভুলটিয়া 1778797762 2851070447 পদনমজুর ৪

৪৩৩ শ্রী বসুরদব িরামাপনক দুলাল িরামাপনক ভুলটিয়া 1922655689 7351139725 নাপিত ৩

৪৩৪ ম ারসন আলী দানু ভুইয়া ভুলটিয়া 1864000588 5551128803 আলমসাধু চালক ৩

৪৩৫ আরনায়ার ম ারসন ম ারসন আলী ভুলটিয়া 1794383286 7793196622 আলমসাধু চালক ৬

৪৩৬ নপবছপি আলী বা ার আলী পবশ্বাস ভুলটিয়া 1798307133 6001131868 ভ্যান চালক ৩

৪৩৭ আবু ছপিন মন্ডল তারজরমন্ডল ভুলটিয়া 1934611821 6001132106 পদনমজুর ৪

৪৩৮ জাপমর জিমার মভ্ালা জিমার ভুলটিয়া 1712881114 5101081726 চা পবরক্রতা ৫

৪৩৯ মবল্টু পময়া বদর উিীন ভুলটিয়া 1767689265 8205602322 ভ্যান চালক ৪

৪৪০ সাইফুল ইসলাম কপিল মন্ডল ভুলটিয়া 1754935097 1812347190876 আলমসাধু চালক ৫

৪৪১  াসমত আলী রপবউল ইসলাম  াসন াটি ০১৯০৬-৯৫৩০৮৪ 1812347193110 চা পবরক্রতা ৩

৪৪২ পজয়াউর র মান অররজত আলী মন্ডল  াসন াটি ০১৯৪৮-০৮১৮৭৩ 1812347193184 আলমসাধু চালক ৩

৪৪৩ রপবউল ইসলাম আিতার আলী  াসন াটি ০১৭৬৫-৯৭০৬৬৬ 2850984036 ভ্যান চালক ৫

৪৪৪ শাপ ন আল মা ামুদ  াপিজুর র মান  াসন াটি ০১৯১১-১৭৩১০১ 1812347193052 আলমসাধু চালক ৩

৪৪৫ তপরকুল ইসলাম শ র আলী মুিী  াসন াটি ০১৭৪২-২২৫৯৯৪ 2850983806 ভ্যান চালক ৬

৪৪৬ আল আপমন পবল্লাল ম ারসন  াসন াটি ০১৭৩৯-৪৪৩৪০৬ 7800406402 অর াচালক ৩

৪৪৭ শুকুর আলী আলমাছ আলী  াসন াটি ০১৭২১-৬৭৭৬৮০ 9151063808 ভ্যান চালক ৫

৪৪৮  াপিজুল র মান আব্দুস সালাম  াসন াটি ০১৭৮৭-৪৩৬৮৩৮ 6410501958 ভ্যান চালক ৩



৪৪৯ আশাদুল  ক িরজর আলী  াসন াটি ০১৯৯৫-১৯৮১৫৭ 7801024832 ভ্যান চালক ৬

৪৫০ মসরলম উিীন শমরসর মন্ডল  াসন াটি ০১৩০৪-৮৭৯৪৩১ 2851029591 ভ্যান চালক ৩

৪৫১ শপরফুল ইসলাম  জরত আপল  াসন াটি ০১৭৭০-৫০১৮৩৫ ১৯৮৭-১৮১২৩৪৭০০০০৩৪ চা পবরক্রতা ৩

৪৫২  াপমদা  াপমদ  াসন াটি ০১৯৬৪-০৪৬৪৪৯ 1481144101 ভ্া া শ্রপমক ৫

৪৫৩ জানু খাতুন পরয়াজ উপিন  াসন াটি ০১৭৯৭-২৮০৭৪৫ 7351096552 ভ্া া শ্রপমক ৩

৪৫৪ সুরুজ আলী   রত আলী  াসন াটি ০১৪০২-৬৪৪৩০৬ 51009878085 ভ্যান চালক ৬

৪৫৫ সুভ্াস কুমার সুধীর কুমার  াসন াটি ০১৭৩৩-৬১৮৯১৪ 5551028748 অর াচালক ৩

৪৫৬ সুরুজ পময়া আমদ  াসন াটি ০১৯৪৩-৪৮৪৪৬৯ 6001034773 ভ্যান চালক ৫

৪৫৭ ম ারসন আলী রপবউল ইসলাম  াসন াটি ০১৭২২-৬৩৩০২৯ 1812347193108 ভ্া া শ্রপমক ৩

৪৫৮ মরনা ার মপল্লক জুলমত আলী  াসন াটি ০১৭০৩-৪৩৭৪৪৫ 6900983203 ভ্যান চালক ৬

৪৫৯ আব্দুল খারলক মাতব্বর আলী  াসন াটি 4200995498 অস ায় ৬

৪৬০ তিরছর আলী আব্দুল মন্ডল  াসন াটি ০১৭৯৪-৭০৬৮২০ 5551028490 ভ্যান চালক ৪

৪৬১ পরপজয়া খাতুন নজর আলী পময়া  াসন াটি ০১৯৬৬-৮৫৭৮৪৪ 6450997538 অস ায় ৩

৪৬২ আব্দুর রপ ম  াপিজ উিীন  াসন াটি ০১৯২৯-৯০৯৯৪০ 1812347193234 ভ্যান চালক ৫

৪৬৩ ম ারসন পময়া আপতয়ার র মান  াসন াটি ০১৯৩২-১৫৫৯৩৬ 2810233714 ভ্যান চালক ৬

৪৬৪ মমাজারম্মল  ক সুররাত আলী  াসন াটি ০১৯৫৯-৩৭৩৬৫২ 8251007350 অর াচালক ৩

৪৬৫ জা বকস আলী  রবদ আলী  াসন াটি ০১৭০৫-২০৫১৬৮ 5101032265 ভ্যান চালক ৫

৪৬৬ বাবুল রব্বানী মন্ডল  াসন াটি ০১৯৬৫-৮৯৬৬৮১ 6001080222 অস ায় ৬

৪৬৭ িারুক ম ারসন আরসাদ মন্ডল  াসন াটি ০১৯১৮-৬১৮৪৫৬ 1812347193533 চা পবরক্রতা ৩

৪৬৮ তিন পময়া আজগার আলী  াসন াটি ০১৭৯৬-১৯১২৮৭ 7804756117 পদনমজুর ৫

৪৬৯ মাপজদুল  ক বদর উিীন  াসন াটি ০১৮৪৯-৯৭৭৮৪৮ 1025538297 ভ্যান চালক ৬

৪৭০ ম াম্মদ আলী আলমাচ আলী  াসন াটি ০১৯৮৮-৪০৭২৭৯ 8701116017 ভ্যান চালক ৩

৪৭১ মপজবর র মান আব্দুল মন্ডল  াসন াটি ০১৯১৮-৯৪২৩৯২ 8701052980 পদনমজুর ৬

৪৭২ পবশ্বপজৎ কম মকার মখাকন কম মকার  াসন াটি ০১৯৯৬-৩৩৪৫১৫ 5510457335 পদনমজুর ৩

৪৭৩ অপভ্পজৎ কুমার চায়না রানী  াসন াটি ০১৭৫৩-৭১৩৮৬৭ 19961812347102900 চালক ৪

৪৭৪ ছানা রপিন ময়না খাতুন  াসন াটি ০১৪০৫-৭৪৫৩২৬ 2401075029 ভ্া া শ্রপমক ৬

৪৭৫ সপ দুল ইসলাম আকরম আলী  াসন াটি ০১৭৪২-৩৪৪১৯৩ 7801023081 ভ্যান চালক ৩

৪৭৬ আপজজুল  ক কমদালী  াসন াটি ০১৭৩৪-০৭৫৫০৬ 1812347193470 ভ্যান চালক ৩

৪৭৭ বাসুরদব পবশ্বাস আনান্দ পবশ্বাস  াসন াটি 1768593660 4161475522 ম ার ল কম মচারী ৫

৪৭৮ জানারুল ইসলাম শপ দুল ইসলাম  াসন াটি ০১৭৭১-১৭৮২৬১ 9145173283 ভ্যান চালক ৬

৪৭৯ িপরদ উজ্জামান ইউনুচ আলী  াসন াটি ০১৭৭৬-০২৯৬৪৪ 6001081063 ভ্যান চালক ৪

৪৮০ ইউনুচ আলী তসয়দ আলী  াসন াটি 1983903157 4201041318 ভ্যান চালক ৩

৪৮১ জাপ দুল ইসলাম আপজজুল  ক  াসন াটি ০১৩০১-২০৪৭১৩ 1459257075 ভ্যান চালক ৬

৪৮২ িারুক ম ারসন জামাত আলী  াসন াটি 1756554827 4651087084 ভ্যান চালক ৬

৪৮৩ মসার ল রানা আব্দুল মন্ডল  াসন াটি 1949149610 7351044552 ভ্যান চালক ৩



৪৮৪ মঙ্গল পময়া রসুল পময়া  াসন াটি ০১৭৪৮-৪৩৪২৬০ 8701052097 ভ্যান চালক ৪

৪৮৫ রপবন চন্দ্র  াসন াটি  াসন াটি ০১৭২৬-৫০১৮৪৩ 5101031374 ভ্যান চালক ৩

৪৮৬ পসিন পময়া আমান উল্লা  াসন াটি 1745034767 1463662682 ভ্যান চালক ৬

৪৮৭ মপনরুল ইসলাম মমাবারক মশখ  াসন াটি 1967325345 7349084306 ভ্যান চালক ৩

৪৮৮ মরজাঊল  ক ছাব্দার মন্ডল  াসন াটি 1795550697 19871812347106400 আলমসাধু চালক ৩

৪৮৯ বাবুল ম ারসন মমাবারক প্রধান  াসন াটি 1304879435 5912473074856 ভ্যান চালক ৫

৪৯০ রপবউল ইসলাম লুৎির র মান  াসন াটি 1736218263 1812347298132 আলমসাধু চালক ৪

৪৯১ আব্দুল কারদর পরয়াজিীন  াসন াটি 1985215497 8701096771 চা পবরক্রতা ৩

৪৯২ আব্দুল কাপদর পময়া মমাস্তাক পময়া  াসন াটি 1789594179 1812347193513 ভ্যান চালক ৬

৪৯৩ নাইম ইসলাম আবু বক্কর পসপিক  াসন াটি 1797009251 6451608282 চা পবরক্রতা ৬

৪৯৪  ারনি আলী মন্ডল তসয়দ আলী মন্ডল  াসন াটি 1714609955 1812347193327 চা পবরক্রতা ৩

৪৯৫ মপদন মন্ডল সনরজর আলী  াসন াটি 1910489542 1812347193364 অস ায় ৬

৪৯৬ িয়জান মবগম মখাকাই মন্ডল  াসন াটি 1920871438 5100986099 অস ায় ৪

৪৯৭ আব্দুল মারলক পভ্কু খা  াসন াটি 1793723388 3751052899 ভ্যান চালক ৫

৪৯৮ খপললুর আবুল ম ারসন  াসন াটি 1927482948 1951104098 ভ্যান চালক ৬

৪৯৯ রপবউল ইসলাম আব্দুর রপ ম  াসন াটি 1822571255 1501052961 চা পবরক্রতা ৩

৫০০ আপিল উিীন মমাক্তার আলী  াসন াটি 1912744065 1025538578 ভ্যান চালক ৬

৫০১ সপ দুল ইসলাম আপমর মন্ডল  াসন াটি 1403327750 1812347193408 আলমসাধু চালক ৩

৫০২ আশরাফুল ইসলাম মমাস্তাক পময়া  াসন াটি 1311345960 6001034021 ভ্যান চালক ৪

৫০৩ পবল্লাল গপণ ছপমর মন্ডল  াসন াটি 1786100258 1812347193628 ভ্যান চালক ৩

৫০৪ রুহুল আপমন আলী ম ারসন  াসন াটি 1987470995 9578367022 চালক ৫

৫০৫ মৎরলব মন্ডল মখাদা বকস মনডল  াসন াটি 1763494635 5551073041 চা পবরক্রতা ৬

৫০৬ আব্দুল কারদর আপলম মন্ডল  াসন াটি 1737244331 7801024139 অস ায় ৩

৫০৭ বদর উিীন পভ্কু খা  াসন াটি 1856059408 2401074790 চালক ৫

৫০৮ সপজব ম ারসন বদর উিীন  াসন াটি 1928121020 19991812347100300 চালক ৬

৫০৯ ম সীন মন্ডল মুক্তার আলী  াসন াটি 1300840398 8251052497 ভ্যান চালক ৩

৫১০ রাজ্জাক মন্ডল বাদশা মন্ডল  াসন াটি 1745306409 3301064105 আলমসাধু চালক ৬

৫১১ মাছুদ পময়া আকুল ব্যািারী  াসন াটি 1920880162 4200995100 অর াচালক ৩

৫১২ কারশম মৃিা আতর আলী মৃিা দশমী 1949138745 3301103937 ভ্যান চালক ৬

৫১৩ তুতা পময়া আলম মন্ডল দশমী ০১৭০৬-১২১৭২৯ 7351145797 আলমসাধু চালক ৩

৫১৪ পমজানর র মান মপজবার র মান দশমী ০১৯৬৩-৩৪৭০৩০ 3301103036 অর াচালক ৪

৫১৫ পসরাজুল ইসলাম পনয়ামত আলী দশমী 1936520369 6001125704 আলমসাধু চালক ৩

৫১৬ পনয়ামত আলী ছাত্তার দশমী 1993947992 4201095603 ভ্যান চালক ৫

৫১৭ ছাত্তার আপরফুল দশমী 1319745849 7784473055 আলমসাধু চালক ৬

৫১৮ মপতয়ার র মান মখাদা বক স দশমী 1408186009 1501098733 চা পবরক্রতা ৩



৫১৯ নাপসর উপিন ইমান মন্ডল দশমী ০১৯৯৩-২২৭৯৪১ 5101085339 আলমসাধু চালক ৩

৫২০ মসার ল রানা পছয়া উিীন দশমী 1916438140 8244075407 ভ্যান চালক ৪

৫২১ মসা াগ পময়া পছয়া উপিন দশমী 1404335875 9145175163 ভ্যান চালক ৩

৫২২ পমলন ম ারসন ওপলউর র মান দশমী 1406716164 8251106301 আলমসাধু চালক ৫

৫২৩ জয়নাল আরবপদন ছুরাি মন্ডল দশমী 1996886356 3751097365 আলমসাধু চালক ৬

৫২৪ আলী ম ারসন বা ার মন্ডল দশমী 1939145262 1812347191702 চা পবরক্রতা ৩

৫২৫ জামাল মন্ডল কানাই মন্ডল দশমী 1996004574 5101084951 ভ্যান চালক ৬

৫২৬ িজলুর র মান আব্বাস উপিন দশমী 1966790941 1501097883 আলমসাধু চালক ৩

৫২৭ মমাগরব আলী কানাই মন্ডল দশমী 1724299490 2851073375 চা পবরক্রতা ৪

৫২৮ ছাপমরা মবগম আপরি মমাল্লা দশমী 1874953909 5551080319 ব্যাগ মদাকান কম মচারী ৩

৫২৯ আব্দুল খারলক পভ্কু খা দশমী 1407327421 3751098264 ভ্যান চালক ৫

৫৩০ আশাদুল  ক আনছার আলী দশমী 1962731666 8251097609 মদাকান কম মচারী ৩

৫৩১ আরনায়ার ম ারসন বপছর  াওলাদার দশমী 1956224636 1501098378  কার ৫

৫৩২ কদর আলী আজগার আলী দশমী 1927420550 9151065142  কার ৬

৫৩৩ মসার ল রানা আব্দুর র মান দশমী 1920695511 1501623381 আলমসাধু চালক ৩

৫৩৪ আবু তারলব কপলম উপিন দশমী 1794956943 4651141121 চা পবরক্রতা ৬

৫৩৫ আব্দুস সামাদ অস্তাপল দিাদার দশমী 1969357861 1812347192079 ভ্যান চালক ৩

৫৩৬ আরছর আলী আয়ুব আলী দশমী 1712774052 1812347191299 ম ার ল কম মচারী ৪

৫৩৭ মমাস্তাপকন িপকর মমা াম্মদ দশমী 1946852961 2401128208 মদাকান কম মচারী ৩

৫৩৮ মসপলম উপিন মখাসরদল আলী দশমী 1918043471 1951149390 ভ্যান চালক ৫

৫৩৯ রুস্তম আলী তাজু মশখ দশমী 1796294648 1812347191150  কার ৩

৫৪০ আতাবুল মশখ আলাউপিন দশমী 1723763085 1812347191930 ভ্যান চালক ৬

৫৪১ মজনু র মান জাপকর ম ারসন দশমী 1993490046 1812347191322 চা পবরক্রতা ৩

৫৪২ খাইরুল ইসলাম তাইরজল পময়া দশমী 1962731666 7351137372 ভ্যান চালক ৪

৫৪৩ ইসরাপিল পভ্কু মশখ দশমী 1925003626 4201085851 চা পবরক্রতা ৩

৫৪৪ আলাউিীন মমাস্তাব আলী দশমী 1941761841 9575524054 ভ্যান চালক ৫

৫৪৫ বপশর আ ারম্মদ আবুল ম ারসন দশমী 1920695511 3258083876 চা পবরক্রতা ৬

৫৪৬ তা াজ উিীন আ রমদ আরমর আলীম দশমী 1922248782 1812347192132 ভ্যান চালক ৩

৫৪৭ নুর ইসলাম ইছা ক দশমী 1908106019 1025543354 ভ্যান চালক ৬

৫৪৮ আোঃ মান্নান ওয়াদ আলী দশমী 1920695511 8251060961 আলমসাধু চালক ৩

৫৪৯ কারছদ আলী শারকর মন্ডল দশমী 1920695511 8251061845 ভ্যান চালক ৪

৫৫০ আোঃ মপমন পসপিক মন্ডল দশমী 1305471832 1812347191293 আলমসাধু চালক ৩

৫৫১ জপ রুল ইসলাম পভ্কু মশখ দশমী 1925003626 1812347192278 ভ্যান চালক ৬

৫৫২ আব্দুল  াপলম আয়ুব আলী দশমী 1712774052 6451086836 চা পবরক্রতা ৬

৫৫৩ জামাল উিীন মমাস্তাক আলী মশখ দশমী 1941761841 3751061502 ভ্যান চালক ৩



৫৫৪ তাররক আপজজ সামসুল  ক দশমী 1909609623 8685288089 চা পবরক্রতা ৪

৫৫৫ লপতয়া খাতুন মুক্তার আলী মশখ দশমী 1922673571 7801112918  কার ৩

৫৫৬ নাপজর ম ারসন আশরাফুল  ক দশমী 1405745300 6901039005 চা পবরক্রতা ৫

৫৫৭ আরনায়ার ম ারসন আরসাদ আলী দশমী 1996002556 8251097385 মদাকান কম মচারী ৩

৫৫৮ মুপজর আলী আশরাফুল ইসলাম দশমী 1405745300 7337188440 মদাকান কম মচারী ৬

৫৫৯ জাপ দুল ইসলাম সামছুল  ক দশমী 1936672866 5551117350 চা পবরক্রতা ৩

৫৬০ টুটুল মমাল্লা র ম আলী মমাল্লা দশমী 1738934092 19891812347108000  কার ৪

৫৬১ আশাফুল আপমর ম ারসন দশমী 1726291853 8701152087 চা পবরক্রতা ৩

৫৬২ ইসরাপিল ম ারসন ইসমাইল দশমী 1725948895 4204335089 আলমসাধু চালক ৫

৫৬৩ বাবু ওয়াজ কুরনী দশমী 1795259044 2404376754 আলমসাধু চালক ৬

৫৬৪ আব্দুল মপজদ ম ত আলী দশমী 1998218568 6001088357 ভ্যান চালক ৩

৫৬৫ আশরাফুল ইসলাম আবুল ম ারসন দশমী 1998218568 7325024540 আলমসাধু চালক ৪

৫৬৬ তপরকুল শপ দুল দশমী 1884453957 8670445553 পদনমজুর ৩

৫৬৭ মখাকন মন্ডল আক্কাস আলী দশমী 1758097809 1025632736  কার ৫

৫৬৮ করম আলী আককাচ আলী দশমী 1957078247 6001090098  কার ৬

৫৬৯ পশিন আলী িজর আলী দশমী 1993201946 7338308278 ভ্যান চালক ৩

৫৭০ মতািারজ্জল ম ারসন আব্দুর র মান দশমী 1776028924 2401064245 চা পবরক্রতা ৫

৫৭১ মমা াম্মদ আলী নারয়ব আলী দশমী 1926559073 2820700827  কার ৬

৫৭২ মাছুম আব্দুর র মান দশমী 1774906406 2368630311 আলমসাধু চালক ৩

৫৭৩ মপ  উপিন আয়ুব আলী দশমী 1909458554 3751106364 চা পবরক্রতা ৬

৫৭৪ কুদ্দুস আলী িজলুর র মান দশমী 1728974051 1812347191197 ভ্যান চালক ৪

৫৭৫ মপনরুল ইসলাম বপছর পময়া দশমী 1947316796 1951148780 আলমসাধু চালক ৩

৫৭৬ আব্বাস আলী মপিজ উিীন দশমী 1721433525 8701104336 চা পবরক্রতা ৫

৫৭৭ আবু বাক্কা ছারনায়ার ম ারসন দশমী 1757401484 1812347191553 চা পবরক্রতা ৬

৫৭৮ ওয়ারজদ আলী সামু পবশ্বাস দশমী 1920695511 19821812347011700 ভ্যান চালক ৩

৫৭৯ শাখাওয়াত ম ারসন িজলুর র মান দশমী 1912436217 5551084576 চা পবরক্রতা ৬

৫৮০ মতািারজ্জল ম ারসন জপলল মন্ডল দশমী 1920695511 9151029650 চা পবরক্রতা ৩

৫৮১ পসপিক ম ারসন রুস্তম মমাল্লা দশমী 1725948895 8251060540 ভ্যান চালক ৪

৫৮২ শপরফুল ইসলাম শপ দুল ইসলাম দশমী 1940535832 4201634757 ভ্যান চালক ৩

৫৮৩ আ সান আলী শুকুর আলী দশমী 1920695511 6901039039 ভ্যান চালক ৫

৫৮৪ পমষ্টার আলী তাজু মশখ দশমী 1796294648 6901073400  কার ৬

৫৮৫ আনছারুল ইসলাম মপনরউিীন দশমী 1965913417 1951148129 আলমসাধু চালক ৩

৫৮৬ আলতাি ম ারসন আবুল ম ারসন দশমী 1975431046 5101075462 চা পবরক্রতা ৬

৫৮৭ আপমর ম ারসন পসপিক মন্ডল দশমী 1725948895 7801075818 আলমসাধু চালক ৩

৫৮৮ মসার ল আব্দুর রপ ম দশমী 1725948895 3300409822 ভ্যান চালক ৫



৫৮৯ মুকুল ম ারসন পর ান উিীন দশমী 1920695511 5101618816 চা পবরক্রতা ৬

৫৯০ পমজানুর র মান আয়ুব আলী দশমী 1725948895 6001126272 মদাকান কম মচারী ৩

৫৯১ দ্বীন মমা াম্মদ শা াবুিীন িপন্ডত দশমী 1725948895 8701108501 মদাকান কম মচারী ৬

৫৯২ শুকুর আলী আয়ুব আলী দশমী 1725948895 6001134003 আলমসাধু চালক ৩

৫৯৩ মসার ল ম ারসন িপকর চাঁন দশমী 1926695511 4201095108 আলমসাধু চালক ৪

৫৯৪ ডাপলয়া খাতুন পভ্কু মশখ দশমী 1920695511 6001091419  কার ৩

৫৯৫ সাজ্জাদ ম ারসন বাল্লক মশখ দশমী 1920695511 6901039047 আলমসাধু চালক ৫

৫৯৬ জপসম উিীন আবুল ম ারসন দশমী 1981208211 8701105150 আলমসাধু চালক ৬

৫৯৭ হুমায়ুব কপবর ওয়ারজদ আলী দশমী 1710783537 7351103317 চালক ৩

৫৯৮ মদরলায়ার হুসাইন জ র আলী দশমী 1920695511 20001812347016000 ভ্যান চালক ৪

৫৯৯ ম কমত আলী সপ র উিীন দশমী 1728077226 5551117632  কার ৩

৬০০ ইউনুস আলী আনসার আলী দশমী 1725948895 9151031094 চা পবরক্রতা ৫

৬০১ পনয়ামত আলী সপ র উিীন দশমী 1920695511 7801079281 ভ্যান চালক ৬

৬০২ নুরুল ইসলাম শওকত আলী দশমী 1920695511 8246107935 আলমসাধু চালক ৩

৬০৩ প ল্লাল ম ারসন সামাদ  াওলাদার দশমী 1968355185 9151063733  কার ৬

৬০৪ শপ দুল ইসলাম আরনায়ার ম ারসন দশমী 1962164810 1020215347  কার ৩

৬০৫ আকবার আলী এরছম নারয়ক দশমী 1725948895 6901038239 চা পবরক্রতা ৪

৬০৬ ইউসুি ম ারসন প দারয়ত তুল্লা দশমী 1969363802 9875524070 মদাকান কম মচারী ৩

৬০৭ রপিকুল ইসলাম নবীসপিন মন্ডল দশমী 1688714382 1951111978 ভ্যান চালক ৫

৬০৮ কামাল আলী লপতি দশমী 1906465492 1825509494532 আলমসাধু চালক ৬

৬০৯  াররজ আলী নবীছিীন মন্ডল দশমী 1728077226 7801075321 ভ্যান চালক ৩

৬১০ রপবউল মশখ রমজান আলী দশমী 1728077226 8701142492  কার ৬

৬১১ আব্দুর র মান করম আলী দশমী 199771034 2401119215 আলমসাধু চালক ৩

৬১২ মসা াগ আলী আব্দুর র মান দশমী 1936385786 8254352969 ভ্যান চালক ৪

৬১৩ আব্দুল গপন সাব্দুল লস্কার দশমী 1302470690 1951114246 ভ্যান চালক ৩

৬১৪ মমািারজ্জল ম ারসন জপলল মন্ডল দশমী 1728077226 1951113420 চা পবরক্রতা ৬

৬১৫ জা াঙ্গীর আলম সুরত আলী দশমী 1725948893 4201052497 ভ্যান চালক ৩

৬১৬ মপনরুল ইসলাম ি লা মশখ দশমী 1725948895 6001089116  কার ৩

৬১৭ ি লা মশখ আপলপ ম দশমী 1725948895 5551083164 ভ্যান চালক ৪

৬১৮ শাপমরুল ইসলাম ি লা মশখ দশমী 1728077226 3301070888 ভ্যান চালক ৩

৬১৯ জাপ দুল ইসলাম আলতাি ম ারসন দশমী 1975431046 1922265069 ভ্যান চালক ৫

৬২০ বরকত আলী আব্দুল মপজদ দশমী 1906593756 7801104351  কার ৬

৬২১ সাইফুল ইসলাম মমািারজ্জল  ক দশমী 1908043471 9151029940 ভ্যান চালক ৩

৬২২ ইমরান ম ারসন মখাশরদল আলম দশমী 1728077226 1951113859  কার ৬

৬২৩ মবনজীর আ রমদ বাবর আলী দশমী 1911974999 19921812347000100 চালক ৩



৬২৪ িারুক  াসান রপ ম সিমার দশমী 1933162165 1951148228 চালক ৪

৬২৫ মপনর উিীন র মতুল্লা  মশখ দশমী 196593417 9151063600 চা পবরক্রতা ৩

৬২৬ মসার ল রানা খপললুর র মান দশমী 1725948895 9555291302 ভ্যান চালক ৫

৬২৭ জাপ র উিীন আলী আব্দুর র মান দশমী 1772709487 2851037057 আলমসাধু চালক ৬

৬২৮ আব্দুল মারলক মম র আলী দশমী 1748006233 4601472626 মদাকান কম মচারী ৩

৬২৯ মপমন ম ারসন তবরজল খা দশমী 1911211719 9146012324 ভ্যান চালক ৬

৬৩০ মমািারজ্জল ম ারসন আব্দুর র মান দশমী 17499157201 7351146035 আলমসাধু চালক ৩

৬৩১ আব্দুল খারলক রজব আলী দশমী 132470590 8251060995 ভ্যান চালক ৪

৬৩২ িকরুপিন আ রমদ রপ ম সিমার দশমী 1933162165 1812347193724 আলমসাধু চালক ৩

৬৩৩  আপমরুল ইসলাম আনছার আলী দশমী 1732938325 1501107260 আলমসাধু চালক ৫

৬৩৪  াপিজুর র মান বদর উিীন দশমী 1731531253 1812347192154 ভ্যান চালক ৩

৬৩৫ পমলন পময়া মপমন ম ারসন দশমী 1784483044 8251106186 ভ্যান চালক ৬

৬৩৬  ারুনার পবশ্বাস মপমন ম ারসন দশমী 1948079618 9151063725 ভ্যান চালক ৪

৬৩৭ আব্দুর রপ ম নারয়ব আলী দশমী 1962622589 19961812347106100 মদাকান কম মচারী ৩

৬৩৮ মপশয়ার র মান রপ ম বক্স আপলয়ারপুর 1904870118 19881812347030400 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৩

৬৩৯ রুজদার আলী আয়ুব আলী আপলয়ারপুর 1902627713 3714989351 আলমসাধু চালক ৫

৬৪০  ইয়াপছন আরািাত পজয়াউর র মান আপলয়ারপুর 1768700756 19921812347000100 আলমসাধু চালক ৬

৬৪১ ইমন  ায়দার আলী আপলয়ারপুর 1945964955 1458001870 মদাকান কম মচারী ৪

৬৪২ মসপলম উিীন  ারনি মন্ডল আপলয়ারপুর 1707249116 2851005575 পমরলর কম মচারী ৩

৬৪৩ শ্রী প মাঙক কুমার শম মা শ্রী মঙ্গল চন্দ্র শম মা আপলয়ারপুর 1986463192 6001082459 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৬

৬৪৪ অপসত কুমার শম মা আপজত কুমার আপলয়ারপুর 1915034149 8701073945 মদাকান কম মচারী ৩

৬৪৫ আব্দুল বাপর মমাোঃ আব্দুল মারলক আপলয়ারপুর 1955096444 3301035444 পমরলর কম মচারী ৪

৬৪৬ ঝন্টু পময়া এবাদত আলী আপলয়ারপুর 1725578913 4201044536 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৩

৬৪৭ সািাম ম ারসন তুয়াজ উিীন আপলয়ারপুর 1402343834 4634151148 মদাকান কম মচারী ৫

৬৪৮ পজনারুল ইসলাম মৃত তসরাপি আপলয়ারপুর 1409443627 19981812347032700 মদাকান কম মচারী ৩

৬৪৯  াচান আলী কাপরগর আয়ুব কাপরগর আপলয়ারপুর 1930454238 8701073101 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৪

৬৫০ সুলাইমান মমাোঃ আব্দুল লপতি আপলয়ারপুর 1401706899 200018123477009000 মদাকান কম মচারী ৩

৬৫১ মগালাম আজম িা য়ারী পসপিক িা য়ারী আপলয়ারপুর 1969349065 199518123470119000 শ্রপমক ৩

৬৫২ পসপিক িা য়ারী সুলতান আ ম্মাদ আপলয়ারপুর 1772478775 8251029461 ভ্যান চালক ৩

৬৫৩ শ্রী অসীত িরামপনক শ্রী পনতয িরামাপনক আপলয়ারপুর 1993490045 1812347194011 নাপিত ৩

৬৫৪  াসানুজ্জামান আয়ুব আলী আপলয়ারপুর 1929249957 7801654455 মদাকান কম মচারী ৬

৬৫৫ ইসলাম ম ারসন সাথ মক আলী আপলয়ারপুর 1917937242 ৬০০১০৫৮৩৬ ক্ষুদ্র ব্যবসা ৩

৬৫৬ িঞ্চানন মদবনাথ কুমাররশ চন্দ্র আপলয়ারপুর 1771387029 1812347194042 চা পবরক্রতা ৪

৬৫৭ শ্রী সপনত কম মকার শ্রী সরতাষ কম মকার আপলয়ারপুর 1876184110 1812347194034 চা পবরক্রতা ৩

৬৫৮ আপজবার মুপি মৃত আবু বক্কর আপলয়ারপুর 1741714122 1812347194329 চা পবরক্রতা ৬



৬৫৯ কাপত্তক মদবনাথ কাপলিদ মদবনাথ আপলয়ারপুর 1990649412 1812347194035 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৩

৬৬০ তুষার আক্কাস আলী আপলয়ারপুর 1941717699 19951812347101400 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৪

৬৬১  াপববুর র মান আবুল ম ারসন আপলয়ারপুর 1724784348 7351066258 মদাকান কম মচারী ৩

৬৬২ সবুজ আলী আব্দুল বাপর আপলয়ারপুর 1993030783 5551050007 পমরলর কম মচারী ৬

৬৬৩ কপবর ম ারসন  ারসম আলী আপলয়ারপুর 1983417775 1499074563 আলমসাধু চালক ৩

৬৬৪ শ্রী পমঠুন পবশ্বাস সন্যাপস আপলয়ারপুর 1401759215 1469109928 সাইরকল পমপি ৪

৬৬৫ আব্দুল লপতি বাজালী মন্ডল আপলয়ারপুর 1642149143 8251055185 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৩

৬৬৬ হুসাইন আ রমদ আবুল ম ারসন আপলয়ারপুর 1403638363 4607723329 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৬

৬৬৭ আকরাম ম ারসন ওমর আলী আপলয়ারপুর 1918947875 7345228717 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৪

৬৬৮ রাজু আ রম্মদ িজল আলী আপলয়ারপুর 1969363818 4201018209 চা পবরক্রতা ৩

৬৬৯ মপনরুল ইসলাম  ারনি মন্ডল আপলয়ারপুর 1763828519 3301035246 পমরলর কম মচারী ৬

৬৭০ জালাল মৃধা নয়ন মৃধা আপলয়ারপুর 1998905706 7801042719 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৩

৬৭১ রপবউল ইসলাম সবুজ পবল্লাল ম ারসন আপলয়ারপুর 1989241939 3304362738 চা পবরক্রতা ৩

৬৭২ আব্দুর র মান আলতাি ম ারসন আপলয়ারপুর 1964621817 1504353994 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৪

৬৭৩ পশ াব উিীন আিজাল ম ারসন আপলয়ারপুর ০১৯১৬৪০৫৯৫৭ 4201018415 ইরলকপিক পমপি ৫

৬৭৪ না ারুল ইসলাম  টু কাপরগর আপলয়ারপুর 19331915480 1501030611 ইরলকপিক পমপি ৬

৬৭৫ পবপুল ম ারসন পজয়াউর র মান আপলয়ারপুর 1935520051 4201017409 আলমসাধু চালক ৩

৬৭৬ শ্রী হৃদয় কুমার শ্রী দুলাল  ালদার আপলয়ারপুর 1407816706 2854328271 কামার ৪

৬৭৭ মপজবর র মান আওলাদ আলী আপলয়ারপুর 1994349187 1951081312 ভ্যান চালক ৩

৬৭৮ আরস আলী শা াদত আলী আপলয়ারপুর 1990348096 9150996909 ভ্যান চালক ৫

৬৭৯ রমজান আলী ততয়ব আলী আপলয়ারপুর 1987679562 8701107867 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৬

৬৮০ শ্রী শরপজৎ কুমার শ্রী সরতাষ কম মকার আপলয়ারপুর 1685336390 1951105715 চা পবরক্রতা ৩

৬৮১  ারসম আলী ইব্রাপ ম মপল্লক আপলয়ারপুর 1794179887 7351067256 আলমসাধু চালক ৫

৬৮২ ম র আলী রা াজপি মৃধা আপলয়ারপুর 1996886334 6901004256 চা পবরক্রতা ৪

৬৮৩ আ াদ আলী বদর উিীন আপলয়ারপুর 1990649415 20011812347030400 মদাকান কম মচারী ৩

৬৮৪ সাইফুল ইসলাম আব্দুল খারলক আপলয়ারপুর 17989301096 1018935334 মদাকান কম মচারী ৩

৬৮৫ রুরবল আ রমদ সাইফুল ইসলাম আপলয়ারপুর 1920792630 19971812347107700 মদাকান কম মচারী ৩

৬৮৬ ছারনায়ার ম ারসন বজলুর র মান আপলয়ারপুর 192337021 19911812347000100 শ্রপমক ৬

৬৮৭ মসপলম  মরজা আরশাদ আলী আপলয়ারপুর 198696365447 6401781569 মদাকান কম মচারী ৩

৬৮৮ তপ দুল ইসলাম মপজবার র মান আপলয়ারপুর 1972974999 1007221912 মদাকান কম মচারী ৪

৬৮৯ বাপক পবল্লা  (ডাবলু) রুহুল আপমন আপলয়ারপুর 1933956818 6901005428  কার ৪

৬৯০ সার ব আলী মশখ ম াতাি আলী মশখ আপলয়ারপুর 6901140167 6901140167 ভ্যান চালক ৬

৬৯১ মুক্তার আলী তসরপি আপলয়ারপুর 1758903023 2851040861 শ্রপমক ৩

৬৯২ শপ দুল ইসলাম মৃত মীর খন্দকার আপলয়ারপুর 1969349045 1812347193821 শ্রপমক ৫

৬৯৩ সদরুল ইসলাম কামাল ম ারসন জীবনা 1793906091 9575520037 আলমসাধু চালক ৩



৬৯৪ সপজব পময়া প রু পময়া জীবনা 1874552628 20021812347028300 আলমসাধু চালক ৪

৬৯৫ আরজান আলী মতািারজ্জল ম ারসন জীবনা 1835133327 9151022473 আলমসাধু চালক ৪

৬৯৬ মাছুম পময়া মপতয়ার র মান জীবনা 1756847301 9578199839 আলমসাধু চালক ৩

৬৯৭ মপজবর র মান নবীছপিন জীবনা 1835133327 2401084724 আলমসাধু চালক ৫

৬৯৮ মপজবর র মান মকবুল ম ারসন জীবনা 1778009890 195115698 আলমসাধু চালক ৬

৬৯৯ মসন্টু পময়া মকবুল ম ারসন জীবনা 1743694542 240107828 আলমসাধু চালক ৩

৭০০  ান্নান পময়া রার লা মবগম জীবনা 1704544784 6451046442 আলমসাধু চালক ৩

৭০১ সুন্দর মমাল্লা ইবাদত মমাল্লা জীবনা 1914341996 551074932 চা পবরক্রতা ৪

৭০২ রানা  াপমদ  াশমত আলী জীবনা 1826796685 2002181234729900 আলমসাধু চালক ৩

৭০৩ আব্দুল গপণ জামাত আলী জীবনা 1745287251 7801071437 কম মচারী ৬

৭০৪ সাইফুল ইসলাম ছারদর আলী জীবনা 1722908423 4651097802 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৩

৭০৫ তানপজদ ম ারসন সামসুল  ক জীবনা 1311467460 551075553 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৪

৭০৬ আপরফুল ইসলাম প রু পময়া জীবনা 1793695948 19951518347013100 আলমসাধু চালক ৩

৭০৭ রারশদুল ইসলাম বুরদা জীবনা 1994349339 19971812347027100 আলমসাধু চালক ৪

৭০৮ পল ন আলী রমজান আলী জীবনা 1785919738   ৪৬৫১০১৪১৯৫ আলমসাধু চালক ৫

৭০৯ ম াকন পময়া আইনাল ম ারসন জীবনা 1780250701 1024329086 আলমসাধু চালক ৬

৭১০ আইনাল মন্ডল জুলমত মন্ডল জীবনা 1780250701 3751057633 ভ্যান চালক ৩

৭১১ ইজাজুল ইসলাম িজলুর র মান জীবনা 1778182038 4651089981 অর াচালক ৪

৭১২ আ ছাত্তার জামাত মন্ডল জীবনা 1756847301 9151024222 ভ্যান চালক ৩

৭১৩ মমা: িরজ আলী চাঁদ আলী জীবনা 1303178258 181234194777 চা পবরক্রতা ৪

৭১৪ পবদুযত মপমন মন্ডল জীবনা 1301399661 19781812347000000 আলমসাধু চালক ৩

৭১৫  াশমত আলী সারনায়ার ম ারসন জীবনা 1826796686 6451046962 আলমসাধু চালক ৫

৭১৬ আবু বক্কর মীর কাপশম জীবনা 1823762001 3756260679 আলমসাধু চালক ৬

৭১৭ ইউনুচ আলী বাররক মন্ডল জীবনা 1302470561 5534079826 চা পবরক্রতা ৪

৭১৮ আব্দুল কারদর আরমাদ আলী মন্ডল জীবনা 1965833732 2401078510 ভ্যান চালক ৩

৭১৯ সাগর আলী মন্ডর তাইজাল মন্ডল জীবনা 1981233705 5101033164 ভ্যান চালক ৪

৭২০ বুরদা মৃত বাবুরালী মন্ডল জীবনা 1746091122 181247194924 চা পবরক্রতা ৩

৭২১ লাল পময়া  াপলম মন্ডল জীবনা 1987921278 3301061671 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৬

৭২২ ঝন্টু পময়া মন্টু পময়া জীবনা 1308267839 1812347194675 আলমসাধু চালক ৪

৭২৩ হুসাইন আলী িজলু  ক জীবনা 1999121696 4198528103 ভ্যান চালক ৩

৭২৪ খপললুর র মান গফুর মন্ডল জীবনা 1770704631 6451046897 চা পবরক্রতা ৪

৭২৫ পরিন আলী আজগর আলী জীবনা 1727274045 7801068177 পদনমজুর ৩

৭২৬ মন্টু মন্ডল আরমাদ আলী জীবনা 1757063284 6451044074 ভ্যান চালক ৫

৭২৭ আব্দুল কারদর আরমাদ আলী মন্ডল জীবনা 1965833732 2401078510 ভ্যান চালক ৩

৭২৮ রতন পময়া জাপমরুল ইসলাম মবায়াপলয়া 1965059909 2401665613 পদনমজুর ৫



৭২৯ নবা পময়া ওয়াদ আলী মবায়াপলয়া 1833532051 4651061402 ভ্যান চালক ৬

৭৩০ সাপকব ম ারসন আব্দুর রপ ম মবায়াপলয়া 1941757147 5101618774 ইরলকপিক পমপি ৪

৭৩১ মমাস্তিা কামাল  াপববুর র মান মবায়াপলয়া 1843479091 3754340002 মদাকান কম মচারী ৩

৭৩২ আপজজুর র মান মৃত আনসার আলী মবায়াপলয়া 1772817897 1812347176757 ভ্যান চালক ৫

৭৩৩  াপিজুর র মান আব্দুল বারী মন্ডল মবায়াপলয়া 1745400715 8251083344 ভ্যান চালক ৬

৭৩৪ িরজ আলী িাতাপর মন্ডল মবায়াপলয়া 1731625469 6451059981 লপসমন চালক ৩

৭৩৫ শা াজান আলী নূর বক্স মন্ডল মবায়াপলয়া 1771745274 8251084094 ভ্যান চালক ৪

৭৩৬ মপমনুর র মান নজরুল ইসলাম মবায়াপলয়া 1726583234 5050034304 দপজম ৩

৭৩৭ আব্দুল আপজজ মৃত সুনত আলী মবায়াপলয়া 1910464123 1812347176893 ভ্যান চালক ৩

৭৩৮ ঝন্টু পময়া িরজ আলী মন্ডল মবায়াপলয়া 1791463992 5502814139 ভ্া া শ্রপমক ৫

৭৩৯  ারশম আলী ওয়ারজদ আলী মন্ডল মবায়াপলয়া 1754727068 1951135597 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৬

৭৪০ ইকরামুল মন্ডল আনারুল মন্ডল মবায়াপলয়া 1752897209 1812347178807 মদাকান কম মচারী ৩

৭৪১ মমাশারি ম ারসন ওয়ারজদ আলী মবায়াপলয়া 1868199436 6451074287 মদাকান কম মচারী ৪

৭৪২ পকতাব আলী আব্দুল ও াব মবায়াপলয়া 1791174794 1025545953 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৩

৭৪৩ প্রভ্াত অপধকারী পবশ্বনাথ অপধকারী মবায়াপলয়া 1736167405 6451015934 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৩

৭৪৪ মপনরুল ইসলাম িপকর ম ারসন মবায়াপলয়া 1727944851 7801097903 চা পবরক্রতা ৫

৭৪৫ শপিকুল ইসলাম শ র আলী মন্ডল মবায়াপলয়া 1724742101 ৮-৭০১১৪৩৫০৮ দপজম ৫

৭৪৬ আব্দুল মপতন আব্দুল  ারসম মবায়াপলয়া 1760211275 1025546860 আলমসাধু চালক ৩

৭৪৭ সাপ ন উিীন শুকুর আলী মবায়াপলয়া 1966771426 9104077012 আলমসাধু চালক ৪

৭৪৮ রমজান আলী পমনাজ উিীন মন্ডল মবায়াপলয়া 1930334309 1951078631 চা পবরক্রতা ৫

৭৪৯ সবুজ আ রমদ বাচ্চু পময়া মবায়াপলয়া 1845726025 6001668422 অর াচালক ৬

৭৫০ জপসম উিীন নুরুল ইসলাম মবায়াপলয়া 1721866443 8251069145 ভ্যান চালক ৩

৭৫১ আবুল ম ারসন মজানাি আলী মমাল্লা মবায়াপলয়া ০১৭৫৪৪২০৫১৭ 3301074294 ভ্যান চালক ৩

৭৫২  াসান আব্দুল রপ ম মবায়াপলয়া 1992521881 3700417813 ভ্যান চালক ৫

৭৫৩ শপরফুিীন আবুল ম ারসন মবায়াপলয়া 1855198506 7351122382 চা পবরক্রতা ৬

৭৫৪ কালু পময়া পময়াজান মন্ডল মবায়াপলয়া 1736422019 9151010809 চা পবরক্রতা ৩

৭৫৫ সুমন কুমার পবশ্বাস দুলাল চন্দ্র পবশ্বাস মবায়াপলয়া 1736579176 2401066473 মদাকান কম মচারী ৫

৭৫৬ পবঞ্চ িদ পবশ্বাস দুলাল চন্দ্র পবশ্বাস মবায়াপলয়া 1731233356 6001052577 মদাকান কম মচারী ৬

৭৫৭ ইছা াক মশখ তসয়দ মশখ মবায়াপলয়া 1756712676 9150991678 চা পবরক্রতা ৪

৭৫৮ মরজাউল  ক ইসমাইল মন্ডল মবায়াপলয়া 1703609440 3301034223 ভ্যান চালক ৩

৭৫৯ আরনয়ার ম ারসন মরজাউল  ক মবায়াপলয়া 1799000691 5094420113 আলমসাধু চালক ৩

৭৬০  াপববুল্লা আব্দুল কারদর মবায়াপলয়া 1965918211 5551089955 চা পবরক্রতা ৫

৭৬১ ইছানুর ইসলাম মপজদ আলী মবায়াপলয়া 1756554926 6414274503 আলমসাধু চালক ৬

৭৬২ মপজদ আলী   রত আলী মবায়াপলয়া 1827524588 1951121639 ভ্যান চালক ৩

৭৬৩ আপজজুল  ক আবদুর রব পময়া মবায়াপলয়া 1861435141 4201057389 আলমসাধু চালক ৪



৭৬৪ কুতুব উিীন পসরাজুল ইসলাম মবায়াপলয়া 1945908359 7315237433 অর াচালক ৩

৭৬৫ আনছার আলী আকবর আলী মবায়াপলয়া 1791032526 4651059620 ভ্যান চালক ৫

৭৬৬ ছািাম কপবর আইয়ুব নপব মবায়াপলয়া 1917879435 9138383378 আলমসাধু চালক ৬

৭৬৭ মপনরুল ইসলাম মমা াম্মদ আলী মবায়াপলয়া 1997547511 7801040283 ভ্যান চালক ৩

৭৬৮ কামাল ম ারসন  ায়দার আলী মবায়াপলয়া 1882947332 2377000696 পদনমজুর ৪

৭৬৯ আপমরুল ইসলাম মমা াম্মদ আলী মবায়াপলয়া 1969350908 2401067075 ভ্যান চালক ৩

৭৭০ জয়নাল আরবদীন মচৌধু আপজজ মচৌধুরী মবায়াপলয়া 1858433162 1025554641 ভ্যান চালক ৩

৭৭১ িারুক আ রম্মদ জয়নাল আরবদীন মবায়াপলয়া 1858433162 5106611220 ভ্যান চালক ৫

৭৭২ শুকুর আলী মৃত আপদরপদদ্ন মবায়াপলয়া 1868851219 1812347176719 ভ্যান চালক ৬

৭৭৩ লাল্টু র মান নজরুল ইসলাম মবায়াপলয়া 1825996578 ৪৬৫১১১৮২৯৩ ভ্যান চালক ৩

৭৭৪ হুমাউন কপবর আপমর ম ারসন মবায়াপলয়া 1992258354 5106222853 আলমসাধু চালক ৪

৭৭৫ িারুখ ম ারসন রব্বানী পময়া মবায়াপলয়া 1881902080 3723855346 চা পবরক্রতা ৩

৭৭৬ আপজজুর র মান মুক্তার আলী মবায়াপলয়া 1960947628 3301034280 ভ্যান চালক ৫

৭৭৭ আব্দুস সাত্তার আসমান আলী মবায়াপলয়া 181862050 9151034841 ভ্যান চালক ৬

৭৭৮ মসপলম ম ারসন িপরদ পময়া মবায়াপলয়া 1999121222 2851621777 পদনমজুর ৩

৭৭৯ আব্দুল জপলল িপরদ মন্ডল মবায়াপলয়া 1956670844 1951134558 ভ্যান চালক ৪

৭৮০ পমজানুর র মান নজরুল ইসলাম মবায়াপলয়া 1317589942 1813123360512 ভ্যান চালক ৩

৭৮১ আব্দুল জপলল মন্ডল শ র আলী মন্ডল মবায়াপলয়া 1931438344 7351083329 অর াচালক ৩

৭৮২ পমজানুর র মান িজলুর র মান মবায়াপলয়া 1837630223 6001192969 ভ্যান চালক ৫

৭৮৩ জপ রুল  ক চারু পময়া মবায়াপলয়া 1405601490 3751045521 ভ্যান চালক ৬

৭৮৪ নুরুল ইসলাম সুরুজ পময়া মবায়াপলয়া 1707676315 6901043718 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৩

৭৮৫ আব্বাস উিীন নুরু বকশ মন্ডল মবায়াপলয়া 1766119086 6451074089 ভ্যান চালক ৪

৭৮৬ আচমান আলী ইয়াপচন মন্ডল মবায়াপলয়া 1851518688 1501069619 ভ্যান চালক ৩

৭৮৭ নয়ন আলী পমজানুর র মান মবায়াপলয়া 1317589942 73516742875 ভ্যান চালক ৫

৭৮৮ জামাল ম ারসন আকমত আলী মবায়াপলয়া 1741239599 2851045266 আলমসাধু চালক ৬

৭৮৯ শপ দুল ইসলাম শ র আলী মবায়াপলয়া 1760027960 9151010445 অর াচালক ৩

৭৯০ পমজানুর র মান মওনা বক্স মবায়াপলয়া 1765400810 3301039594 আলমসাধু চালক ৪

৭৯১ ওপ দুল  ক আরনায়ার ম ারসন মবায়াপলয়া 1716137785 9151011831 আলমসাধু চালক ৩

৭৯২ মতরলব আলী লষ্কর জুলরমাত লষ্কর মবায়াপলয়া 1731742592 4651061675 চা পবরক্রতা ৩

৭৯৩ পমজার আলী আসনাপদ মবায়াপলয়া 1829889357 196881813135033000 আলমসাধু চালক ৫

৭৯৪ রাপকবুজ্জামান আব্দুল  াপনি মবায়াপলয়া 1968345241 ################### কম মচারী ৬

৭৯৫ জা ানারা খাতুন মঙ্গল পময়া মবায়াপলয়া 1790726977 5963684013 ম ার ল কম মচারী ৩

৭৯৬ সুরশী রানী সরকার শ্রী দুলাল চন্দ্র মবায়াপলয়া 1718101252 181234718146 আয়া ৪

৭৯৭ রুরবল আলী রাপকবুল ইসলাম মবায়াপলয়া 19200742117 1923761603 মদাকান কম মচারী ৩

৭৯৮ আব্দুল আ াদ আব্দুল খারলক মবায়াপলয়া 1846258083 3751046404 আলমসাধু চালক ৫



৭৯৯  ারসম মন্ডল গপণ মন্ডল মবায়াপলয়া 1846068431 3301076059 ভ্যান চালক ৬

৮০০ শপ দুল ইসলাম আবরজলি পমপি মবায়াপলয়া 1817185661 46510607484 ভ্যান চালক ৩

৮০১ আব্দুল  ান্নান আবুল কারশম মবায়াপলয়া 1724650638 4651035213 ভ্যান চালক ৪

৮০২ ইউনুস আলী আ: ছালাম মবায়াপলয়া 18228534067 8251070002 ভ্যান চালক ৩

৮০৩ মগালাম মমাস্তিা আব্দুল শপ দ পময়া মবায়াপলয়া 1835429356 8699530674 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৩

৮০৪ রুহুল আপমন মপ  উিীন মবায়াপলয়া 1850900109 1937672853 ভ্যান চালক ৫

৮০৫ সাইফুল ইসলাম উচমান গপণ মবায়াপলয়া 1993488416 5551065567 ভ্যান চালক ৬

৮০৬ আব্দুল জপলল মজানাি আলী মবায়াপলয়া 1998904979 4651059932 ভ্যান চালক ৩

৮০৭ ইসমাইল বাবুর আলী মবায়াপলয়া 1705632003 1801067948 ভ্যান চালক ৪

৮০৮ আব্দুস মসপলম আব্দুর মসাব ান মবায়াপলয়া 1309211415 6451060153 ভ্যান চালক ৩

৮০৯ আকরছদ আলী মা াতাব আলী মবায়াপলয়া 1742247761 2401091315 ভ্যান চালক ৫

৮১০ রুহুল আপমন বাপশর আ ম্মদ মবায়াপলয়া 1634597567 2401090481 ভ্যান চালক ৬

৮১১ শপিকুল আলম মৃত আ: রপশদ ভুইয়া মবায়াপলয়া 1740573761 1812347178547 পদনমজুর ৩

৮১২ সা াদত ম ারসন ফুলচাঁদ মশখ মবায়াপলয়া 1745069331 3751044193 ভ্যান চালক ৪

৮১৩ মনজুর ম ারসন মুনছুি আলী মবায়াপলয়া 1884313823 5551089690 ভ্যান চালক ৩

৮১৪ শপরফুল মন্ডল ওসমান গপণ মন্ডল মবায়াপলয়া 1754727093 4651077572 ভ্যান চালক ৩

৮১৫ মরজর আলী মমা: নবীছপি মবায়াপলয়া 1867009475 37514045059 ভ্যান চালক ৫

৮১৬ চঞ্চল পময়া আব্দুল কারদর মবায়াপলয়া 1867009475 19901812347000000 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৬

৮১৭ আব্দুর র মান মজনাি আলী ভুইয়া মবায়াপলয়া 1778478938 1951120581 চা পবরক্রতা ৩

৮১৮ তপরকুল ইসলাম জালাল উিীন মবায়াপলয়া 1797302329 5551105488 পদনমজুর ৪

৮১৯ নাপসর পময়া নীল পময়া মবায়াপলয়া 1815378976 2851059713 ভ্যান চালক ৩

৮২০ সপিকুল ইসলাম ফুল পময়া মবায়াপলয়া 1859009073 7356145875 আলমসাধু চালক ৫

৮২১ ফুল পময়া সুন্দর আলী মবায়াপলয়া 5101047982 পদনমজুর ৬

৮২২ শ্রী অপসত কুমার অপজত কুমার মবায়াপলয়া 1823640308 78010947929 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৩

৮২৩ শ্রী পমলন কুমার সুনীল কুমার মবায়াপলয়া 199630639 1501101727 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৪

৮২৪ সঞ্জয় কুমা দাশ শুপনল কুমার দাশ মবায়াপলয়া 1924097069 1929904603 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৩

৮২৫ পবজয় কুমার সুপনল কুমার মবায়াপলয়া 1981933854 7801652517 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৩

৮২৬ মমাস্তিা আপিজ উিীন মবায়াপলয়া 1889792172 9151037232 ভ্যান চালক ৫

৮২৭ কামরুল মন্ডল মপজবর র মান মবায়াপলয়া 1821680418 5101062791 ভ্যান চালক ৬

৮২৮ আরনায়ার ম ারসন মসাব ান আলী মবায়াপলয়া 1931442117 195107600 ভ্যান চালক ৩

৮২৯ আব্দুল মপজদ মগু্গল মন্ডল মবায়াপলয়া 1850091533 6451074337 ভ্যান চালক ৪

৮৩০ সাপমরুল মন্ডল মপজবর মন্ডল মবায়াপলয়া 10763968742 4201072024 ভ্যান চালক ৩

৮৩১ রপিকুল ইসলাম খাইরুল ইসলাম মবায়াপলয়া 1405601480 6901000718 আলমসাধু চালক ৫

৮৩২ পমজানুর র মান মুনসুর আলী মবায়াপলয়া 1775112878 8238422532 আলমসাধু চালক ৬

৮৩৩ পছপিক আব্দুল খারলক মবায়াপলয়া 19609635788 8238422532 ভ্যান চালক ৩



৮৩৪ আব্দুল খপলল িপরদ মন্ডল মবায়াপলয়া 1923844987 1951096179 ভ্যান চালক ৪

৮৩৫ সাপ ন আলম কামাল মশখ মবায়াপলয়া 1734625380 7302332617 ভ্যান চালক ৩

৮৩৬ আব্দুল  ান্নান মছাবা ান আলী মবায়াপলয়া 1749698284 9575504823 ভ্যান চালক ৩

৮৩৭ আশরাফুল আপলম আলী মবায়াপলয়া 1860588707 7308536825 ভ্যান চালক ৫

৮৩৮ মওফুল আলী উচমান গপণ মবায়াপলয়া 1738581996 7351082446 ভ্যান চালক ৬

৮৩৯ রাজু আ াম্মদ জয়নাল আরবদীন মবায়াপলয়া 1736487647 2401046632 ভ্যান চালক ৩

৮৪০ জামাল ম ারসন আ: শপ দ পময়া মবায়াপলয়া 1735858004 2401105529 চা পবরক্রতা ৪

৮৪১ ওপ দুল  ক আয়ুব আলী মবায়াপলয়া 1313251662 6451034679 চা পবরক্রতা ৩

৮৪২ একরামুল  ক শুকুর আলী মবায়াপলয়া 1751983336 6001055679 চা পবরক্রতা ৫

৮৪৩ উসমান গপণ   রত আলী মবায়াপলয়া 1759701118 9575504395 মদাকান কম মচারী ৬

৮৪৪ কামরুজ্জামান আয়ুবুর র মান মবায়াপলয়া 1991162975 3301106773 অর াচালক ৩

৮৪৫ আপম্বয়া খাতুন বদর উিীন মবায়াপলয়া 19045632 181234717892 পদনমজুর ৪

৮৪৬ মপমনুর র মান পসরাজুল ইসলাম মবায়াপলয়া 1868705924 5056410904 চালক ৩

৮৪৭ রার ন পময়া রপবউল ইসলাম মবায়াপলয়া 1956814702 3304348679 ম ার ল কম মচারী ৩

৮৪৮ খপলল আবুল ম ারসন মবায়াপলয়া 1785039628 9151034536 রাজা পমপি ৫

৮৪৯ ইনামুল  ক শুকুর আলী মবায়াপলয়া 1866542755 3723687137 পদনমজুর ৬

৮৫০ লুৎির র মান  াপববুর র মান মবায়াপলয়া 181862067 6451073636 ভ্যান চালক ৩

৮৫১ শাপ ন আলম নুরুল ইসলাম মবায়াপলয়া 1759772491 4654628991 মদাকান কম মচারী ৪

৮৫২ মজাব্বার উিীন িজলুর র মান মবায়াপলয়া 1819779856 7351141044 পদনমজুর ৩

৮৫৩ আত্তাি ম ারসন আছমা আলী মবায়াপলয়া 1931250252 6901046117 ভ্যান চালক ৫

৮৫৪ পমজানুর র মান আব্দুল মপজদ মবায়াপলয়া 1742793637 6451074030 আলমসাধু চালক ৬

৮৫৫ বপছরুল ইসলাম আব্দুল মপজদ মবায়াপলয়া 1775732018 1501084360 আলমসাধু চালক ৩

৮৫৬  াপিজুর র মান িপকর মমা াম্মদ মবায়াপলয়া 1919654065 5101063088 চা পবরক্রতা ৪

৮৫৭ পবপ্লব ওপ দুল ইসলাম মবায়াপলয়া 1748174684 4201072099 মদাকান কম মচারী ৩

৮৫৮ িারুখ ম ারসন মপজবর র মান মবায়াপলয়া 1727321287 7351109629 অর াচালক ৩

৮৫৯ সুলতান পময়া মকরামত আলী মবায়াপলয়া 1947472392  ৪৬৫১১১৮০৫৩ ভ্যান চালক ৫

৮৬০ আব্দুল মারলক আব্দুল গপণ মবায়াপলয়া 1879357278 4651118517 পদনমজুর ৬

৮৬১ পবপুল লষ্কর উম্বাদ আলী লষ্কর মবায়াপলয়া 1725984842 1020052013 সুিারভ্াইজার ৩

৮৬২ আব্দুল কারদর   রত আলী মবায়াপলয়া 1748174282 9575526471 অস ায় ৪

৮৬৩ বাবুল পময়া শওকত আলী মবায়াপলয়া 1739859512 7801116034 পদনমজুর ৩

৮৬৪ শাপ নুর র মান মপিজ উিীন মবায়াপলয়া 1910464126 8689964644 মদাকান কম মচারী ৫

৮৬৫ আব্দুল আপজজ রপিকুল ইসলাম মবায়াপলয়া 194614094 1812347178813 ভ্যান চালক ৬

৮৬৬ আলমাছ ম ারসন আব্দুল  াপমদ মবায়াপলয়া 1736422069 1812347179112 ভ্যান চালক ৩

৮৬৭ রমজান আলী আত্তাব আলী মবায়াপলয়া 1955462240 7801114872 ভ্যান চালক ৪

৮৬৮ মুছা পময়া রমজান আলী মবায়াপলয়া 1749160665  ৪৬৫১১৩৫৩৬২ ভ্যান চালক ৩



৮৬৯ শপরফুল ইসলাম আরমাদাপল মবায়াপলয়া 1727470308 1501045148 পদনমজুর ৩

৮৭০ রপবউল ইসলাম আলা উিীন মবায়াপলয়া 8251101278 পদনমজুর ৫

৮৭১ সার দা খাতুন জহুরুল ইসলাম মবায়াপলয়া 9150993344 পদনমজুর ৬

৮৭২ শপিকুল ইসলাম আ: আপজজ মবায়াপলয়া 1961155014 5550822562 মদাকান কম মচারী ৩

৮৭৩ রপিকুল ইসলাম আ: আপজজ মবায়াপলয়া 1793900373 4188790168 মদাকান কম মচারী ৪

৮৭৪ ইসরাইল ম ারসন আব্দুল আপজজ মবায়াপলয়া 1729111437 6001111415 মদাকান কম মচারী ৩

৮৭৫ িারুক ম ারসন আশাদুল  ক মবায়াপলয়া 1916952583 6405323541 মুপদর মদাকান কম মচারী ৫

৮৭৬ সাইদুর ধাবক শপরি ধাবক মবায়াপলয়া 1794664362 1951135910 ভ্যান চালক ৬

৮৭৭ টুটুল পময়া আলী ম ারসন মবায়াপলয়া 1719788580 3723242545 ভ্যান চালক ৩

৮৭৮ হুসাইন আ রমদ সাইদুর র মান মবায়াপলয়া 1794664362 200071812347040000 মদাকান কম মচারী ৪

৮৭৯ কাওসার আলী মপতন আলী মবায়াপলয়া 1915233764 20051812347005600 কম মচারী ৩

৮৮০ জাপ দ ইসলাম ছাপমরুল ইসলাম মবায়াপলয়া 1763968742 20051512347038200 মদাকান কম মচারী ৩

৮৮১ ইসলাম উিীন মনায়াজ আলী মবায়াপলয়া 1779290737 8675423431 আলমসাধু চালক ৫

৮৮২ নবা পময়া ওয়াদ আলী মবায়াপলয়া 1833532051 4651061402 ভ্যান চালক ৬

৮৮৩ নাপছমা খাতুন আলাউপিন মন্ডল মবায়াপলয়া 1814544302 8701239645 গৃ  কমী ৪

৮৮৪ পবল্পব ম ারসন স্বিন আলী মবায়াপলয়া 1814544302 4619593306 মদাকান কম মচারী ৩

৮৮৫ পকবপরয়া ধাবক রাজ্জাক ম ারসন মবায়াপলয়া 1923031640 19861812347000000 পদনমজুর ৫

৮৮৬ ইসরাইল মঙ্গুল ম ারসন মবায়াপলয়া 1869724685 9150994672 চা পবরক্রতা ৬

৮৮৭ সুজন আলী সাপ ন আলী মবায়াপলয়া 1771659831 9575806758 চালক ৩

৮৮৮ সারজদা খাতুন আসাদুল মবায়াপলয়া 1992641069 5551121295 পদনমজুর ৪

৮৮৯ মসার ল রানা পসরাজ উিীন মবায়াপলয়া 1743533242 6867377837 চালক ৩

৮৯০ মরনারা মবগম জানুপক মবায়াপলয়া 1739421141 3301075606 অস ায় ৩

৮৯১ আব্দুস মসাব ান আবুল ম ারসন মবায়াপলয়া 1957077197 6001095717 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৫

৮৯২ গািির শরীি মসরকন্দার শরীি মবায়াপলয়া 1310638086 4651118244 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৬

৮৯৩ ইসরাইি মঙ্গল ম ারসন মবায়াপলয়া 1310638086 9150994672 ভ্যান চালক ৩

৮৯৪ আব্দুল  ান্নান সামছুল  ক মবায়াপলয়া 1719955449 1501068199 চালক ৪

৮৯৫ টুলু মন্ডল নুর ম ারসন মবায়াপলয়া 1740560185 4651061519 ভ্যান চালক ৩

৮৯৬ পবল্লাল ম ারসন রমজান আলী মবায়াপলয়া 1947483890 7801099123 মদাকান কম মচারী ৬

৮৯৭ িারুক নুরুল ইসলাম মবায়াপলয়া 1300709377 5551121014 চা পবরক্রতা ৩

৮৯৮ শাপ ন পবশ্বাস রবউল পবশ্বাস শমু্ভনগর ০১৭০৬-১৫৯৩১৪ 5101088077 পদনমজুর ৫

৮৯৯ শপরিল  ক উম্বাদ আলী শমু্ভনগর ০১৯৯৯-৬২৯৬৬৭ 4201069699 চা পবরক্রতা ৬

৯০০ পজনারুল ইসলাম আপজজুল  ক শমু্ভনগর ০১৭০১-৪২৯৪৫৪ 6906254963 ভ্যান চালক ৩

৯০১ জহুরুল  ক সমরুিীন শমু্ভনগর ০১৯৯৫-১০৬৬৯৩ 7351122028 চা পবরক্রতা ৪

৯০২ সাধন কুমার দাস নারায়ন দাস শমু্ভনগর ০১৭৩৪-০৯৫৩৪৮ 7801095816 ভ্যান চালক ৩

৯০৩ সবুজ পময়া পবশারত আলী শমু্ভনগর ০১৭৩৪-৫৮১৬০৪ 6880536628 ভ্যান চালক ৫



৯০৪ কাজলী খাতুন উসমান গপন শমু্ভনগর ০১৯৪৭-৭৫১৯২০ 9573469153 চা পবরক্রতা ৬

৯০৫ শপরফুল ইসলাম শিউপিন শমু্ভনগর ০১৭৪১-৬০৭৮৪৮ 4201070838 ভ্যান চালক ৩

৯০৬ পবপুল পময়া আোঃ সাত্তার শমু্ভনগর ০১৯৩১-০৬১০৩৪ 3736784111 আলমসাধু চালক ৪

৯০৭  াপববুর র মান নুরু বক স শমু্ভনগর ০১৯৬৯-০২৯৯৪৭ 4201070440 ভ্যান চালক ৩

৯০৮ নজরুল ইসলাম মঙ্গল মন্ডল শমু্ভনগর ০১৯৩২-১৫৩২৮৫ 1951161601 ভ্যান চালক ৫

৯০৯ মুক্তার আপল বাররক আপল মন্ড শমু্ভনগর ০১৪০৬-২৭৮৬৮৪ 7801095626 ভ্যান চালক ৬

৯১০ পকতাব আলী তসয়দ আলী শমু্ভনগর ০১৭৮৭-৪৫৫৬০৬ 3301088773 ভ্যান চালক ৩

৯১১ অমর কুমার িাল বাদল িাল শমু্ভনগর ০১৯২৩-০৭৬৫৬৬ 5551129785 ভ্যান চালক ৪

৯১২ বলাই িাল পশবনাথ িাল শমু্ভনগর ০১৭৪০-১৬৮১৬৫ 3301089367 ভ্যান চালক ৩

৯১৩  ারান আলী উম্বাত আলী শমু্ভনগর ০১৯৫১-২৮৮০২১ 6001136883 ভ্যান চালক ৫

৯১৪ সাকার আ রম্মদ সবুর আলী দত্তাইল ০১৯৬৯-৮৫১৪১৭ 1501643645 ভ্যান চালক ৫

৯১৫ আলমগীর ম ারসন আকাপল মজািমার দত্তাইল ০১৪০৭-৮১৮৭৩৩ 7799167479 ভ্যান চালক ৬

৯১৬ শাপমম ম ারসন শপিয়ার র মান দত্তাইল ০১৯২৬-৭০২৪৭৯ 1812347174554 চা পবরক্রতা ৩

৯১৭ আপনছুর র মান আরনায়ার ম ারস দত্তাইল ০১৪০৮-৯৫২০৪৩ 1501066862 ভ্যান চালক ৪

৯১৮ রাপশদুল পময়া ম াম্মদ আলী দত্তাইল ০১৯২১-৮২২৭৫৬ 1812347174609 চা পবরক্রতা ৩

৯১৯ ইমানুর ইসলাম মদরলায়ার ম ারস দত্তাইল ০১৯৯৮-৭২৪০৫৩ 3751066790 আলমসাধু চালক ৫

৯২০ শুকুর আলী বরকত সিমার দত্তাইল ০১৯৬৫-৪৩৮৬৬৮ 1812347174788 ভ্যান চালক ৬

৯২১ মদরলায়ার ম ারসন আরখর আলী মন্ড দত্তাইল ০১৯৬৫-৫৬৯১৬৩ 2401088402 চা পবরক্রতা ৩

৯২২ িারপভ্না খাতুন রইচ উপিন দত্তাইল ০১৯০৯-২০৫০১৬ 3751065966 চা পবরক্রতা ৪

৯২৩ আশাবুল  ক আসকার সিার দত্তাইল ০১৯২১-৫৫১০৮০ 1951118650 ভ্যান চালক ৩

৯২৪ জাপমরুল ইসলাম আব্দুর র মান মবায়াপলয়া 1852049552 1951078714 পদনমজুর ৩

৯২৫ ইসরাপিল রমজান আলী মবায়াপলয়া 1987467447 ২৪০১৬৬৭০৯৮ ভ্যান চালক ৫

৯২৬ আরশ আলী পমনাজপিন মবায়াপলয়া 1740560181 8251025774 ভ্যান চালক ৬

৯২৭ আব্দুল ওয়া াব জারু পময়া মবায়াপলয়া 1313880082 7010396582 পদনমজুর ৩

৯২৮ ইব্রাপ ম মন্ডল ইসমাইল মবায়াপলয়া 1845416508 9151051118 অর াচালক ৪

৯২৯ মসার ল রানা বজলুর র মান মবায়াপলয়া 1813317396 6901076221 অর াচালক ৩

৯৩০ তপরকুল ইসলাম রুস্তম আলী মবায়াপলয়া 1960952006 3305973756 ভ্যান চালক ৬

৯৩১ বকুল ম ারসন রপবউল পবশ্বাস মবায়াপলয়া 1950335719 6001138079 পদনমজুর ৩

৯৩২ পরিন শামসুল আলম মবায়াপলয়া 1771541906 8686032809 চা পবরক্রতা ৪

৯৩৩ মমাক্তার ম ারসন মৃত ইব্রাপ ম মন্ডল মবায়াপলয়া 1796134031 1813135376830 মদাকান কম মচারী ৩

৯৩৪  াপসবুর র মান মুনতাজ আলী মবায়াপলয়া 1743103665 8701208780 পদনমজুর ৬

৯৩৫ আব্দুল খপলল িপরদ মন্ডল মবায়াপলয়া 1923184987 1951096179 পদনমজুর ৪

৯৩৬  াসান আলী ধনু পময়া মবায়াপলয়া 1994349370 2373402250 পদনমজুর ৩

৯৩৭ ম ারসন আলী ধনু পময়া মবায়াপলয়া 1705044135 9575542825 পদনমজুর ৩

৯৩৮ িারুক ম ারসন পবল্লাল ম্নডল মবায়াপলয়া 1939144760 3751045489 চা পবরক্রতা ৫



৯৩৯ মপশউর র মান আলী আ রম্মদ মবায়াপলয়া 10734756473 2401065707 আলমসাধু চালক ৬

৯৪০ পশিন পময়া আব্দুর র মান মবায়াপলয়া 1851674972 6901020237 চা পবরক্রতা ৩

৯৪১ শ্রী অনত পবশ্বাস মরনারঞ্জন পবশ্বাস মবায়াপলয়া 1837757244 2844621603 পদনমজুর ৩

৯৪২ শ্রী পমলন পবশ্বাস মরনারঞ্জন পবশ্বাস মবায়াপলয়া 173692908 2401047416 পদনমজুর ৫

৯৪৩ শ্রী মরনারঞ্জন পবশ্বাস িাচু পবশ্বাস মবায়াপলয়া 1754655066 7351063065 পদনমজুর ৬

৯৪৪ খপললুর র মান আব্দুর  ারসম মবায়াপলয়া 1759924365 7336847723 পদনমজুর ৩

৯৪৫ আরনায়ার ম ারসন আকবর আলী মবায়াপলয়া 1719574980 6001053617 পদনমজুর ৪

৯৪৬ সাইদুর র মান মুনছুর আলী মবায়াপলয়া 1799593544 5101062882 পদনমজুর ৩

৯৪৭ ম পসন আলী নুরুল ইসলাম মবায়াপলয়া 1707559451 6896596142 মদাকান কম মচারী ৩

৯৪৮ মকরলছুর র মান পসরাজুল ইসলাম মবায়াপলয়া 1774905081 7351065961 পদনমজুর ৫

৯৪৯ সাইফুল ইসলাম নারয়ব আলী মবায়াপলয়া 1734756467 3751047279 ভ্যান চালক ৬

৯৫০ পসরাজুল ইসলাম সাইদুর র মান মবায়াপলয়া 1817558303 8251641752 মদাকান কম মচারী ৩

৯৫১ সাগর ম ারসন বাদশা আকমত আলী মবায়াপলয়া 1729587263 8201744763 পদনমজুর ৪

৯৫২ উপজর আলী শুকুর আলী মবায়াপলয়া 13197881773 4201031681 পদনমজুর ৩

৯৫৩ ইউনুস আলী আপমরুল ইসলাম মবায়াপলয়া 1312770860 9575813754 ভ্যান চালক ৫

৯৫৪ আবুল ম ারসন পুটি মন্ডল মবায়াপলয়া 1771749962 3751047725 পদনমজুর ৬

৯৫৫ মাপছদুল মন্ডল নপবছিীন মবায়াপলয়া 1313241687 8251043231 ভ্যান চালক ৩

৯৫৬ শপ দুল ইসলাম মাপনক  ার মন্ডল মবায়াপলয়া 1300840344 870114541 ভ্যান চালক ৪

৯৫৭ শাপকল র মান মপতয়ার র মান মবায়াপলয়া 1882951679 1954465728 ভ্যান চালক ৩

৯৫৮ পসরাজুল ইসলাম আমদ আলী মন্ডল মবায়াপলয়া 1748174299 4201032630 চা পবরক্রতা ৩

৯৫৯ রপশদ আলী মসরলম উিীন মবায়াপলয়া 1996121577 9151012094 পদনমজুর ৫

৯৬০ আপলম আলী লুকমান মন্ডল মবায়াপলয়া 1999556915 6451034646 ভ্যান চালক ৬

৯৬১ আিছার আলী নজরুল ইসলাম মবায়াপলয়া 1737813721 6001073201 অর াচালক ৩

৯৬২ লুকমান আলী ইয়াপছন মন্ডল মবায়াপলয়া 1909459746 4201033893 পদনমজুর ৪

৯৬৩ পজয়াউর র মান নপবছপিন মবায়াপলয়া 1315869758 9575514469 পদনমজুর ৩

৯৬৪ আপনসুর র মান ইউছুব আলী মবায়াপলয়া 1875579897 3751046313 পদনমজুর ৬

৯৬৫ ছািাত আলী মন্ডল ইপলয়াছ মন্ডল মবায়াপলয়া 1758486184 8251046986 পদনমজুর ৩

৯৬৬ শপরফুল মন্ডল ওসমান আলী মবায়াপলয়া 1754727093 4651077572 ভ্যান চালক ৪

৯৬৭ আরবদীন মন্ডল আলাউিীন মন্ডল মবায়াপলয়া 1867009492 9151067619 ভ্যান চালক ৩

৯৬৮ খাইবার আলী রুস্তম আলী মবায়াপলয়া 1825486517 8701070578 পদনমজুর ৩

৯৬৯ ইবাদুল  ক শ র আলী মবায়াপলয়া 199964590 5551090656 পদনমজুর ৫

৯৭০ আবু কারছদ আইনাল  ক মবায়াপলয়া 1846068431 20051812347102500 ভ্যান চালক ৪

৯৭১ শপিকুল ইসলাম আত্তাব পময়া মবায়াপলয়া 1999121410 4651134886 মদাকান কম মচারী ৪

৯৭২ আব্দুল আলীম নুরুল ইসলাম মবায়াপলয়া 1830244384 1501069833 ভ্যান চালক ৩

৯৭৩ আব্দুর রাজ্জাক মখরজর আলী মন্ডল মবায়াপলয়া 1715493872 8200325994 ভ্যান চালক ৩



৯৭৪ আপমনুর িজলুর র মান মবায়াপলয়া 1950414884 2851021416 ভ্যান চালক ৫

৯৭৫  াপসবুর র মান মুনসুর আলী মবায়াপলয়া 1936912751 15010852318 ভ্যান চালক ৬

৯৭৬ মমাোঃ  ারম্নন রপশদ মমায়ারজ্জম আলী শা াপুর 1998218764 3301648410 ভ্যান চালক ৫

৯৭৭ মমাোঃ আনারম্নল পরজাউল  ক শা াপুর ০১৩১১-৩৮৮৩১৫ 7351112201 চা পবরক্রতা ৬

৯৭৮ মমাোঃ নাপসর উপিন চতুর আলী শা াপুর 1952820996 6901047727 চা পবরক্রতা ৬

৯৭৯ মমাোঃ আবু বক্কর  াপববুর শা াপুর 1854423187 1812347180552 ভ্যান চালক ৩

৯৮০ মমাোঃ ততয়ব আলী রজব আলী শা াপুর ০১৪২০-৯৫৩৮২০ 8701115506 ভ্যান চালক ৪

৯৮১ মমাোঃ পমলন পময়া  াপববুর র মান শা াপুর ০১৯৩৯-২৯৮৮৯৩ 8251072206 ভ্যান চালক ৩

৯৮২ মমাোঃ র মতুলস্না  াপববুর র মান শা াপুর 1850397548 7801178745 ভ্যান চালক ৫

৯৮৩ মমাোঃ মসরলম উপিন আনছার মুিী শা াপুর ০১৯৯৪-৩৪৯২৩৯ 3751072418 ভ্যান চালক ৬

৯৮৪ মমাোঃ ওপল ম ারসন নুর ইসলাম শা াপুর 1994348719 4201076884 ভ্যান চালক ৬

৯৮৫ মমাোঃ ইপদ্রস  আলী আব্দুল মান্নান শা াপুর ০১৭৭৫-৮৫৮৬৭৪ 1025557289 ভ্যান চালক ৩

৯৮৬ মমাোঃ পমজানুর র মান আব্দুল লপতি শা াপুর ০১৮৩১-৬৯৯৩০৪ 6901062569 অর াচালক ৪

৯৮৭ মমাছাোঃ  াপসয়া খাতুন শুকুর আলী শা াপুর ০১৯৪৮-৪০২৮৭৯ 1951093416 চা পবরক্রতা ৩

৯৮৮ মমাোঃ িারম্নক ম ারসন বাররক আলী শা াপুর ০১৯৮৬-২৯২২৪৭ 5995308813 আলমসাধু চালক ৫

৯৮৯ মমাোঃ বাবলুর র মান নপবছপিন শা াপুর 1741303219 1812347181200 আলমসাধু চালক ৬

৯৯০ মমাোঃ ওপ দুল ইসলাম আোঃ বাপর  াদবপুর 1863200038 2401108481 পদনমজুর ৬

৯৯১ মমাোঃ  াসানুজ্জামান মসা রাব ম ারসন  াদবপুর 1735231696 9108599409 চা পবরক্রতা ৩

৯৯২ মমাোঃ ইয়াকুব আলী মমাোঃ জামাত আলী  াদবপুর 1766982718 6451038605 চা পবরক্রতা ৪

৯৯৩ মমাোঃ আসাদুজ্জামান ইজালিীন  াদবপুর 1745065040 3301055681 চা পবরক্রতা ৩

৯৯৪ বপদউজ্জামান ইজাল উিীন  াদবপুর 1940538013 2362052769 চা পবরক্রতা ৫

৯৯৫ মমাোঃ মপতয়ার র মান আব্দুল ম ারসন  াদবপুর 1843941156 1956347817 চা পবরক্রতা ৬

৯৯৬ মমাোঃ জামাল বাদশা ইসা ক আলী  াদবপুর 1883483707 1812347179805 পদনমজুর ৬

৯৯৭ মমাোঃ অপমত  াসান বাবলু পময়া  াদবপুর ০১৭৯০-৭২৭৩১২ 19921812347031700 মদাকান কম মচারী ৪

৯৯৮ মমাোঃ ম ারসন আলী মপমন আলী  াদবপুর ০১৭৫৭-৯৫৬৪৭৬ 19901811347000000 মদাকান কম মচারী ৩

৯৯৯ মমাোঃ আব্দুর র মান ম াম্মদ আলী মশখ  াদবপুর ০১৭৪৬-৬২১৫১৫ 7750325909 মদাকান কম মচারী ৫

১০০০ মমাোঃ পসরাজুল ইসলা নবীছিীন মন্ডল  াদবপুর 1706357384 1812347180158 ভ্যান চালক ৬

১০০১ মমাোঃ পমজানুর র মান নওরশর আলী  াদবপুর ০১৯১৫-০৪৪৬৭৩ 2401181306 চা পবরক্রতা ৬

১০০২ শ্রী সনপজমত কুমার পনরািদ শম মা  াদবপুর 1872843203 4201060789 পদনমজুর ৩

১০০৩ মমাছাোঃ পবলপকছ মমাোঃ জ র আলী  াদবপুর 1747054157 6901062015 ভ্া া শ্রপমক ৪

১০০৪ মমাোঃ আ াদ আলী মমাোঃ  াররজ আলী  াদবপুর 1727707169 3745774517 চা পবরক্রতা ৩

১০০৫ মমাছাোঃ সরমত্ব ভ্ানু ছাব্দার আলী  াদবপুর ০১৭৪৭৯২৩১৭ 6451038811 ভ্া া শ্রপমক ৫

১০০৬ মমাোঃ মরজাউল  ক বাদশা মন্ডল  াদবপুর 1843523453 8701093687 ভ্যান চালক ৬

১০০৭ মমাোঃ  াপববুর র মান আমানত আলী  াদবপুর 165001019 3301054817 মদাকান কম মচারী ৬

১০০৮ মমাোঃ আব্দুস সামাদ সব্বত মন্ডল  াদবপুর 1831012416 6901047586 ভ্যান চালক ৩



১০০৯ মমাোঃ নুরুল  ক বাদশা মন্ডল  াদবপুর 1781645490 1951098787 পদনমজুর ৫

১০১০ মমাোঃ লাল পময়া ইছা ক আলী  াদবপুর 1781645490 1916503681 মদাকান কম মচারী ৬

১০১১ মমাোঃ মকবুল ম ারসন সবাই মন্ডল  াদবপুর 1737479072 8251049378 চা পবরক্রতা ৬

১০১২ মমাোঃ মমাজারম্মল  ক  াপববুল্লা  াদবপুর 1746157658 1500711609 পদনমজুর ৩

১০১৩ মমাোঃ তানভ্ীর মুনতাজ আলী  াদবপুর 1985807608 1937946125 মদাকান কম মচারী ৪

১০১৪ নাজমুল  াসান মগালাম ম ারসন  াদবপুর 1715202251 6454334761 মদাকান কম মচারী ৩

১০১৫ মমাোঃ সন্টু পময়া ইলাপ  মন্ডল  াদবপুর 1788930216 18102347180033 মদাকান কম মচারী ৫

১০১৬ মমাোঃ মন্টু আলী মমাবারক ম ারসন  াদবপুর 757251235 6451061292 পদনমজুর ৬

১০১৭ আল আপমন কালাম  াদবপুর 1997516718 20031812347037800 মদাকান কম মচারী ৬

১০১৮ মমাোঃ শপিকুল তার র আলী  াদবপুর 1915221233 4650721824 পদনমজুর ৩

১০১৯ আব্দুল মমাত্তাপলব তুিান মন্ডল  াদবপুর 1712787342 9151014942 পদনমজুর ৪

১০২০ মমাোঃ আোঃ মারলক আমরজদ লস্কর  াদবপুর 1757469252 5101049814 মদাকান কম মচারী ৩

১০২১ পমঠুন কুমার শম মা রপবন্দ্রনাথ শম মা  াদবপুর 1775780157 4602583108 মদাকান কম মচারী ৫

১০২২ মমাোঃ নুরনবী লস্কার আপজবর লস্কর  াদবপুর 1866099925 1812347180194 পদনমজুর ৬

১০২৩ মমাোঃ জামাত আলী আলীআলী  াদবপুর 1855258035 1812347180145 পদনমজুর ৬

১০২৪ মমাোঃ তা াজ উপিন জরবদ বা ার  াদবপুর ০১৭৭১১৭৩১২৫ 5101027034 পদনমজুর ৩

১০২৫ মমাোঃ পল ন লস্কর আবু বাক্কা লস্কর  াদবপুর 1903105640 1812347180393 মদাকান কম মচারী ৪

১০২৬ মমাোঃ সাইফুল ইসলাম আমরজদ আলী  াদবপুর 1826522814 6001077251 মদাকান কম মচারী ৩

১০২৭ মমাোঃ রাপজব আ রম্মদ আোঃ রাজ্জাক  াদবপুর 1641045811 5954152517 মদাকান কম মচারী ৫

১০২৮ আব্দুল্লা  আল মামুন ম ারসইবাদত ন  াদবপুর 1782751839 19794411452704400 পদনমজুর ৬

১০২৯ মমাোঃ শপিকুল ইসলাম ইউনুচ আলী  াদবপুর 1887146826 9575534111 চা পবরক্রতা ৬

১০৩০ আপমরুল ইসলাম মসরলম আলী  াদবপুর 1736783937 6451039405 মদাকান কম মচারী ৩

১০৩১ মমাোঃ কলম আলী আবু বাক্কা  াদবপুর 1307258185 1812347180395 অর াচালক ৪

১০৩২ মমাোঃ সবুর আলী িরজর মন্ডল  াদবপুর 1748944227 2851146486 মদাকান কম মচারী ৬

১০৩৩ মমাোঃ পবপুল ম ারসন আব্দুল খারলক  াদবপুর 1745650810 3301080598 আলমসাধু চালক ৬

১০৩৪ মমাোঃ পময়া মুনছুর মমাবাররক মন্ডল  াদবপুর 1863634982 6001099693 চা পবরক্রতা ৩

১০৩৫ মমাৰ আকবর আলী পদদার বকস  াদবপুর 1829866659 1812347180503 চা পবরক্রতা ৪

১০৩৬ মমাোঃ রাজা আবুল ম ারসন জপলপবলা ০১৭৩৫-৩৪৫৫৪৩ 6001077558 চা পবরক্রতা ৩

১০৩৭ মমা াোঃ নওশাদ আলী সুররাত আলী জপলপবলা ০১৭২৬-১১৫৩০৫ 4651048532 পদনমজুর ৪

১০৩৮ সারজদা খাতুন মমাোঃ রুস্তম আলী জপলপবলা 1831109832 2401070806 পদনমজুর ৩

১০৩৯ মমাোঃ আব্দুল মান্নান মসরলম মন্ডল জপলপবলা 1308018732 1501086779 মদাকান কম মচারী ৫

১০৪০  াপিজুর র মান বায়তুল্লা  মন্ডল জপলপবলা ০১৮৫৫-৪০৯০২২৬ 6451037383 মদাকান কম মচারী ৬

১০৪১ আব্দুল মমাতারলব মৃত মসরলম মন্ডল জপলপবলা 1883434386 1812347179830 মদাকান কম মচারী ৩

১০৪২ মমাছাোঃ শপরিা মবগম আবুল পমপি জপলপবলা ০১৭৯৯-০৫৪১৪৫ 6001077079 গৃপ নী ৩

১০৪৩ মমাছাোঃ আপছয়া খাতুন আোঃ মপজদ জপলপবলা ০১৭৯৯-০৫৪১৪৫ 7351050831 গৃপ নী ৪



১০৪৪ মমাোঃ  ায়দার আলী রওশন আলী মন্ডল জপলপবলা ০১৭৪৬-৪১৪৬৪৭ 2850989928 মদাকান কম মচারী ৩

১০৪৫ মমাোঃ  াপববুর র মান িারুক ম ারসন জপলপবলা 1998218678 7351111377 মদাকান কম মচারী ৫

১০৪৬ আমানুল ইসলাম মপিজ উপিন মন্ডল জপলপবলা 1863950533 1812347179692 আলমসাধু চালক ৬

১০৪৭ বাইতুল মামুন জা ানারা মবগম ম াম্মদজমা 1931249281 51009941861 চা পবরক্রতা ৫

১০৪৮ মসরলম উিীন ছারমদ মন্ডল ম াম্মদজমা 1718982784 8701119151 চা পবরক্রতা ৬

১০৪৯ আব্দুর রাজ্জাক মন্ডল মমাতারলব আলী ম াম্মদজমা 1723145182 8251074772 চা পবরক্রতা ৩

১০৫০ ওপ দুল ইসলাম মসরলম উিীন ম াম্মদজমা 1980737746 2401110750 ভ্যান চালক ৪

১০৫১ পবল্লাল ম ারসন ইয়াকুববার আলী ম াম্মদজমা 1793427231 7801116190 অর াচালক ৩

১০৫২ িারভ্ীনা খাতুন ওপ দ আলী ম াম্মদজমা 1758645556 4150246249 চা পবরক্রতা ৫

১০৫৩ খপলল সরদার মৃত আমরজদ মবগম ম াম্মদজমা 1404910077 1812347182515 আলমসাধু চালক ৬

১০৫৪ ম র আলী মাপনক আলী ম াম্মদজমা 1721585287 8251090414 আলমসাধু চালক ৩

১০৫৫ রপি উিীন শুকুর আলী ম াম্মদজমা 1776753047 600111769 আলমসাধু চালক ৪

১০৫৬ নজীর আলী মখরদর আলী ম াম্মদজমা 1990935867 1951140076 আলমসাধু চালক ৩

১০৫৭ সাইফুল ইসলাম কাঙাল সিমার ম াম্মদজমা 1308018809 8701210711 ভ্যান চালক ৩

১০৫৮ আব্দুস সালাম মৃত আপজমুিীন ম াম্মদজমা 1930455374 4413374550260 আলমসাধু চালক ৫

১০৫৯ বকুল আলী ঝড়ু আলী ম াম্মদজমা 1729414472 6451078247 আলমসাধু চালক ৬

১০৬০  াপমদুর র মান ঝড়ু মন্ডল ম াম্মদজমা 1960430774 1501089906 ভ্যান চালক ৩

১০৬১ জপসম উিীন জব্বার আলী ম াম্মদজমা 1736495049 3751074273 আলমসাধু চালক ৪

১০৬২ আপমরুল ইসলাম আততাব আলী ম াম্মদজমা 1712112862 6451078072 আলমসাধু চালক ৩

১০৬৩ সুমন আলী নূর ইসলাম ম াম্মদজমা 1910089811 2406377644 আলমসাধু চালক ৫

১০৬৪ আবু তারলব মৃত মখাদা বকস মন্ড ম াম্মদজমা 1922192614 1812347183200 ভ্যান চালক ৬

১০৬৫ রুরবল আলী নুর ইসলাম ম াম্মদজমা 1966771968 7324973390 আলমসাধু চালক ৩

১০৬৬ নূর ইসলাম  ারসম আলী ম াম্মদজমা 1996883484 5551109563 ভ্যান চালক ৪

১০৬৭ শুকুর আলী  ারনি আলী ম াম্মদজমা 1317764742 4651123045 আলমসাধু চালক ৩

১০৬৮ রা াত আলী সালামত আলী শা ম াম্মদজমা  ০১৭৩৯৯২৯১০৮ 1812347183058 আলমসাধু চালক ৩

১০৬৯ সা াদৎ ম ারসন মপজবার র মান ম াম্মদজমা 1732498594 8251090125 ভ্যান চালক ৬

১০৭০ আব্দুল বারী খুকা  মন্ডল ম াম্মদজমা 1300346243 1501090755 ভ্যান চালক ৩

১০৭১ মশায়াইব ম াসাইন মু াম্মদ মন্ডল ম াম্মদজমা 1757367425 2851050738 চা পবরক্রতা ৩

১০৭২ মারনায়ার ম ারসন আরছর আলী ম াম্মদজমা 1916767055 1812347182841 চা পবরক্রতা ৪

১০৭৩ পমনারুল ইসলাম সাইদুর র মান ম াম্মদজমা 1300840715 7325622293 আলমসাধু চালক ৩

১০৭৪ শা াজালাল সামসুল  ক ম াম্মদজমা 1784341907 2406229159 ভ্যান চালক ৩

১০৭৫ জাপ দুল ইসলাম আব্দুর রপশদ ম াম্মদজমা 1762308854 5975525238 আলমসাধু চালক ৫

১০৭৬ আব্দুর রপ ম আব্দুল জপলল ম াম্মদজমা 1311487365 7801102927 ভ্যান চালক ৬

১০৭৭ সাপমউল ইসলাম রুিচান আলী ম াম্মদজমা 1300210540 8659810843 আলমসাধু চালক ৪

১০৭৮ আব্দুর রাজ্জাক মৃত ইয়াপসন খাতুন ম াম্মদজমা 1724639991 1812347183258 চা পবরক্রতা ৩



১০৭৯ চান আলী মৃত  াররজ আলী ম াম্মদজমা 1770476348 1812347183207 ভ্যান চালক ৫

১০৮০ রাপকবুল ইসলাম মরজাউল কপরম ম াম্মদজমা 1760575992 17801116174 আলমসাধু চালক ৬

১০৮১ রাজু আ রম্মদ পরজাউল খাতুন ম াম্মদজমা 1786108878 8701134820 চা পবরক্রতা ৩

১০৮২ সবুজ আলী আশকার আলী ম াম্মদজমা 1313055026 5531575180 ভ্যান চালক ৪

১০৮৩ জুলমত আলী সমরশর আলী ম াম্মদজমা 1775843748 3301095091 চা পবরক্রতা ৩

১০৮৪ মনক বার আলী মৃত িাচু মন্ডল ম াম্মদজমা 1775732219 1812347183388 ভ্যান চালক ৩

১০৮৫ জাপ দ  াসান আ: খারলক ম াম্মদজমা 1731868126 7356024054 আলমসাধু চালক ৫

১০৮৬ সপ দ আলী িজল আলী ম াম্মদজমা 1759924506 3751090790 ভ্যান চালক ৬

১০৮৭ আপকমুল খপলল সরদার ম াম্মদজমা 1936354222 19951812347108000 ভ্যান চালক ৪

১০৮৮ সুলতান খন্দাকার আপজম উিীন ম াম্মদজমা 1927420576 5959061911 মদাকান কম মচারী ৩

১০৮৯ টিকারুল আলী মগালাম রসুল ম াম্মদজমা 1766754086 1501075756 আলমসাধু চালক ৫

১০৯০ রুমা খাতুন মরজাউল মমাল্লা ম াম্মদজমা 1314582895 7806295494 আলমসাধু চালক ৬

১০৯১ ঝন্টু পময়া জুলমত আলী ম াম্মদজমা 1733470155 240110784 ভ্যান চালক ৩

১০৯২ মাপছদুল  ক আনজপিন আলী ম াম্মদজমা 1771748110 102557644 অর াচালক ৪

১০৯৩ মপজবুর পর মান রইচ উিীন ম াম্মদজমা 1313251740 7575528329 ভ্যান চালক ৩

১০৯৪ মমাোঃ সপজব আ রমদ নূর ইসলাম কুতুবপুর 1952546156 20011812347107000 মদাকান কম মচারী ৪

১০৯৫ মমাোঃ শওকত আলী মনরছর আলী কুতুবপুর 1405523855 5551097479 পদনমজুর ৩

১০৯৬ পরপজয়া খাতুন মপিজ উিীন কুতুবপুর 1948366158 8251035229 গৃপ নী ৬

১০৯৭ মমাোঃ নুর ইসলাম  ারনি মাপলতা কুতুবপুর 1952546156 3751077144 ভ্যান চালক ৩

১০৯৮ মমাোঃ মরজাউল কপরম  ারনি মাপলতা কুতুবপুর 1992883996 7351116947 ভ্যান চালক ৪

১০৯৯ মমাোঃ মারলক পময়া মমাোঃ সাজ্জাদ কুতুবপুর 1304987127 3304347812 ভ্া া শ্রপমক ৩

১১০০ মমাোঃ চাদ আলী নারয়ব আলী কুতুবপুর 1722509062 6001047353 ভ্যান চালক ৫

১১০১ মমাোঃ মপ র উিীন মমাবাররক মন্ডল কুতুবপুর 1939544374 5551054587 মদাকান কম মচারী ৩

১১০২ মমাোঃ  াসান  ক মরজাউল  ক কুতুবপুর 1930545602 1025825454 আলমসাধু চালক ৪

১১০৩ মমাোঃ উসমান খন্দকার খন্দকার মকরসদ কুতুবপুর 1996014355 8251037191 ভ্যান চালক ৪

১১০৪ আরপজনা খাতুন  ারনি মাপলতা কুতুবপুর 1309829670 6451081498 ভ্া া শ্রপমক ৩

১১০৫ মমাোঃ আব্দুল কুদ্দুস মুনজুর আলী কুতুবপুর 1764533392 4651110225 পদনমজুর ৫

১১০৬ আপতয়ার র মান  ারতম আলী মন্ডল কুতুবপুর 1952546156 3751019476 মজরল ৬

১১০৭ ওপ দুল ইসলাম িপকর মমাল্লা কুতুবপুর 1746412649 7351676441 আলমসাধু চালক ৩

১১০৮ নুরজা ান খতুন আলারিীন কুতুবপুর 1952546136 9151042414 পদনমজুর ৪

১১০৯ মমাোঃ আশাদুল  ক আতর আলী কুতুবপুর 1740878295 9575537684 ভ্যান চালক ৩

১১১০ মমাোঃ সুজন পময়া নুর ইসলাম কুতুবপুর 1767689004 9575810214 অর াচালক ৫

১১১১ মমাোঃ ইমরান আলী ইছা ক আলী কুতুবপুর 1940210180 9138433967 অর াচালক ৬

১১১২ মমাোঃ খাইরুল বাসার পরয়াজুল ইসলাম কুতুবপুর 1911234132 3301631432 মদাকান কম মচারী ৩

১১১৩ পরয়াজুল ইসলাম আতর আলী কুতুবপুর 1826524091 2401112756 মদাকান কম মচারী ৪



১১১৪ মমাোঃ আপজজুল  ক আব্দুর রাজ্জাক কুতুবপুর 1911229571 6901053766 ভ্যান চালক ৩

১১১৫ মমাোঃ কুদ্দুস শুকুর  াইদার আলী কুতুবপুর 1931445391 2401098070 পদনমজুর ৫

১১১৬ মমাছাোঃ শাপত খাতুন নজর আলী কুতুবপুর 19542546156 2401058694 পদনমজুর ৬

১১১৭ মমাোঃ আলম আলী পবল্লাল গনী কুতুবপুর 1952818303 7801051363 পদনমজুর ৩

১১১৮ মমাোঃ নাজমুল ম ারসন আপজজুল  ক কুতুবপুর 1946113437 7329697036 ভ্া া শ্রপমক ৪

১১১৯ মমাোঃ আপনচুর র মান ওিজ উপিন কুতুবপুর 1990638595 1951142247 পদনমজুর ৬

১১২০ মমাোঃ কাজল মন্ডল আরনায়ার ম ারসন কুতুবপুর 1937294778 19924411442000100 পদনমজুর ৩

১১২১ মমাছাোঃ কল্পনা খাতুন রাজা মন্ডল কুতুবপুর 17441901750 3301084814 পদনমজুর ৩

১১২২ মমাোঃ আপজজুল  ক মমাোঃ মুনতাজ আলী কুতুবপুর 1736903536 4651659106 পদনমজুর ৫

১১২৩ মমাোঃ পরিন আলী বাক্কা মন্ডল কুতুবপুর 176003203 3751092630 পদনমজুর ৬

১১২৪ পমনারুল ইসলাম মতায়াজপিন কুতুবপুর 1751671426 6900996338 ভ্া া শ্রপমক ৩

১১২৫ মমাছাোঃ  পদছন মনছা মমরছর আলী কুতুবপুর 1920799149 9150986082 পদনমজুর ৪

১১২৬ লাল্টু আলী গফুর মন্ডল কুতুবপুর 1817168714 4421401670980 ভ্া া শ্রপমক ৩

১১২৭ মমাোঃ জনী মন্ডল সদন মন্ডল কুতুবপুর 1884456235 4651053763 ভ্া া শ্রপমক ৫

১১২৮ মমাছাোঃ লালবানু আকবার মন্ডল কুতুবপুর 1710391059 7801036018 গৃপ নী ৬

১১২৯ আশরাফুর আলম ওমর আলী পসন্দুপরয়া 1719457986 5551101685 পদনমজুর ৬

১১৩০ মমাস্তাপিজু র মান পসন্দুপরয়া 1741076896 20011812347107900 মদাকান কম মচারী ৩

১১৩১ নাপজরুল ইসলাম জান আলী পসন্দুপরয়া 1766767188 19971812347004000 পদনমজুর ৪

১১৩২ মমা: মপনরুল ইসলাম জান আলী পসন্দুপরয়া 1751837877 2001181234 পদনমজুর ৩

১১৩৩ শপরফুল ইসলাম পনজাম উিীন পসন্দুপরয়া 1767377570 8251625284 পদনমজুর ৬

১১৩৪ আলমগীর আককাচ আলী পসন্দুপরয়া 1986454894 7351119339 মদাকান কম মচারী ৫

১১৩৫ আপরি ম ারসন মন্টু মন্ডল পসন্দুপরয়া 1712394169 1504355361 মদাকান কম মচারী ৬

১১৩৬ আক্তার ম ারসন আকবর আলী পসন্দুপরয়া 1728752652 2401045071 মদাকান কম মচারী ৩

১১৩৭ মপনরুল ইসলাম চতুর আলী পসন্দুপরয়া 1916188439 1905467819 চা পবরক্রতা ৬

১১৩৮ রজব আলী দারনছ আলী মন্ডল পসন্দুপরয়া 1758425023 1812347185908 আলমসাধু চালক ৫

১১৩৯ আরনায়ার ম ারসন আব্দুল ম ারসন সদ মার পসন্দুপরয়া 1745387022 ৬০০১০৫০৬০৫ আলমসাধু চালক ৩

১১৪০ মুক্তার আলী মওলা কাপজ পসন্দুপরয়া 17412239624 7351671479 চা পবরক্রতা ৪

১১৪১ আব্দুল  াপমদ শপ দ পময়া পসন্দুপরয়া 1933901770 8701137682 আলমসাধু চালক ৫

১১৪২ মরজাউল কপরম মাওলা বক্স মতুমজাপুর 1959568257 7801038220 মদাকান কম মচারী ৪

১১৪৩ টুটুল ম ারসন মমর র উিীন মতুমজাপুর 1737914370 19951812347105000 মদাকান কম মচারী ৩

১১৪৪  াসমত আলী লালচাঁদ আলী মতুমজাপুর 1917672471 2843904000 পদনমজুর ৫

১১৪৫ মসপলম ম ারসন মকরছদ আলী মন্ডল মতুমজাপুর 1994903566 7801037024 পদনমজুর ৬

১১৪৬ পবল্লাল ম ারসন মগালাি আলী সদ মার মতুমজাপুর 1944598182 1951074226 ভ্যান চালক ৩

১১৪৭ জুলমত কপরম মতুমজাপুর 1732188917 19471812347000000 পদনমজুর ৫

১১৪৮ মদরলায়ার ম ারসন রমজান মশখ মতুমজাপুর 1712394169 1812347186252 ভ্যান চালক ৬



১১৪৯ কামাল ম ারসন িপকর আলী সদ মার মতুমজাপুর 1939205925 1812347186147 ভ্যান চালক ৫

১১৫০ তপরকুল ইসলাম শ র আলী মতুমজাপুর 1920784618 2844928271 পদনমজুর ৬

১১৫১ মমািারজ্জল ম ারসন জপলল মন্ডল মতুমজাপুর 1712394169 1951113420 চা পবরক্রতা ৪

১১৫২ জাপ দুল ইসলাম আমু ক আলী মতুমজাপুর 1931243184 19901812347000300 ভ্যান চালক ৩

১১৫৩ পল ন ম ারসন আজগার আলী মতুমজাপুর 1712394169 1812347185941 ভ্যান চালক ৫

১১৫৪ আব্দুস ছাত্তার ওয়ারজদ আলী মতুমজাপুর 1720459137 2851014742 পদনমজুর ৫

১১৫৫ কারদর আলী তা াজিীন মাপলতা নবীননগর 1725879245 1951102241 ভ্যান চালক ৩

১১৫৬ আনারুল ইসলাম বরকত মন্ডল নবীননগর ০১৭৩৯১০৫৩৭৮ 1501063968 ভ্যান চালক ৪

১১৫৭ জালাল উিীন খাইরুল ইসলাম নবীননগর 1931448984 19911812347037900 পদনমজুর ৪

১১৫৮ রাপশদুল  ক দুলু পময়া নবীননগর 1814253076 19961812347020100 পদনমজুর ৩

১১৫৯ সামছুজ্জামান মুনসুর আলী মন্ডল নবীননগর 1760662210 3751059951 ভ্যান চালক ৫

১১৬০ বপসর উিীন আপজবার মমাল্লা নবীননগর 1710785985 5101029469 পদনমজুর ৩

১১৬১ ভুলাই মন্ডল আরকর আলী নবীননগর 1969345309 8701095898 পদনমজুর ৪

১১৬২ আবু বাক্কা আজগার আলী নবীননগর 1992642496 3751051958 চা পবরক্রতা ৩

১১৬৩ আলী ম ারসন ওয়ারজদ মজায়ািমার নবীননগর 1700682036 19771812347006100 অর াচালক ৫

১১৬৪ স্বিন পময়া আরনয়ার ম ারসন নবীননগর 1751801956 19941812347106000 মদাকান কম মচারী ৬

১১৬৫ তার র আলী তারা চাঁদ মন্ডল নবীননগর 1746345856 8251058023 পদনমজুর ৩

১১৬৬  াপমদুল ইসলাম তারা চাঁদ মন্ডল নবীননগর 1737684961 2401079609 পদনমজুর ৬

১১৬৭ আন্টু পময়া বদর উিীন ভুলটিয়া 1945616488 780111995 ভ্যান চালক ৫

১১৬৮ ভ্ানু মনছা গাপরশ মন্ডল ভুলটিয়া 1760662378 7351134320 পদনমজুর ৬

১১৬৯ স্বরভ্ানু মবগম সরবদ আলী ভুলটিয়া 1811329993 8701149448 পদনমজুর ৩

১১৭০ মরারকয়া মবগম আত্তাব আলী ভুলটিয়া 1921917410 4201095967 পদনমজুর ৬

১১৭১ আরমনা খাতুন ইসনাইল ম ারসন ভুলটিয়া 1993216187 7351146811 পদনমজুর ৩

১১৭২ জরমলা খাতুন বাররক মন্ডল ভুলটিয়া 1829547020 551116022 পদনমজুর ৪

১১৭৩ সুপকরন মনছা বুরদাই মন্ডল ভুলটিয়া 1760662378 9575541199 পদনমজুর ৩

১১৭৪ আলমগীর ম ারসন নপবছপি ভুলটিয়া 1736864839 6901071131 পদনমজুর ৫

১১৭৫  াপিজুর র মান িজলুর র মান ভুলটিয়া 1834214815 5101082323 পদনমজুর ৩

১১৭৬ আশাদুল  ক আকবর আলী ভুলটিয়া 1983637017 6001127437 পদনমজুর ৬

১১৭৭ মারজদা খাতুন আত্তাি আলী ভুলটিয়া 1748663504 2851076691 পদনমজুর ৩

১১৭৮ মমর দী  াসান তমরছর মজায়ািমার ভুলটিয়া 1928898470 8220888996 পদনমজুর ৪

১১৭৯ পনছারন খাতুন শবদ আলী ভুলটিয়া 1811329993 1812347190971 পদনমজুর ৩

১১৮০ মুত্তারলব মৃত এলাপ ভুলটিয়া 1701011819 ################### পদনমজুর ৫

১১৮১ আন্জনা খাতুন মগালাম রসুল ভুলটিয়া 1917743819 2401125543 পদনমজুর ৬

১১৮২  ারমদ আলী মৃত ঈসমাইল মন্ডল ভুলটিয়া 1909459135 1812347189507 পদনমজুর ৩

১১৮৩ পশিন আলী মুরাদ আলী ভুলটিয়া 1302470602 6451092255 পদনমজুর ৪



১১৮৪ আজ ার মাপলতা মৃত শুকুর আলী ভুলটিয়া 1741096380 1812347193412 মদাকান কম মচারী ৩

১১৮৫ ঝন্টু পময়া কপিল মন্ডল ভুলটিয়া 1792472662 4651137889 পদনমজুর ৫

১১৮৬  ারুন অর রপশদ জপ রউিীন ভুলটিয়া 1752357789 5993603301 পদনমজুর ৬

১১৮৭ পিনপজরা খাতুন জহুরুল ইসলাম ভুলটিয়া 1999048213 1812347298290 পদনমজুর ৩

১১৮৮ ছরবদা মবগম মখািাই মন্ডল ভুলটিয়া 1957660886 2401129347 পদনমজুর ৬

১১৮৯ পনজাম উিীন  াবলু মন্ডল ভুলটিয়া 1308838508 3301113456 পদনমজুর ৩

১১৯০ পমনাজ উিীন বদর উিীন ভুলটিয়া 17413023907 6001132353 পদনমজুর ৪

১১৯১ পলটুন পময়া মুরাদ আলী ভুলটিয়া 1764385569 7351145300 পদনমজুর ৩

১১৯২ তারা চাঁন আলী ইমাইল আলী ভুলটিয়া 1835850321 5101077054 পদনমজুর ৩

১১৯৩ মুরাদ আলী মৃত মমররাজ আলী ভুলটিয়া 1929923228 1812347190929 ভ্যান চালক ৬

১১৯৪ লাভ্লু মন্ডল আক্কাস আলী ভুলটিয়া 1747304974 5101086022 পদনমজুর ৪

১১৯৫ আবুছিীন বদর উিীন ভুলটিয়া 1755908479 4651134605 পদনমজুর ৩

১১৯৬ পল ন পময়া আপমর ম ারসন ভুলটিয়া 1743131411 4647364863 পদনমজুর ৫

১১৯৭ লাল্টু পময়া রসুল পময়া ভুলটিয়া 1759547371 9151073898 পদনমজুর ৬

১১৯৮ জামাল সরকার মকবুল সরকার ভুলটিয়া 1771749556 5101086931 পদনমজুর ৩

১১৯৯ আপরছন মবগম পবলাত মন্ডল ভুলটিয়া 1887828913 551119794 পদনমজুর ৪

১২০০ আবু বকর পছপিক মমাবাররক মন্ডল ভুলটিয়া 1732026249 6901084266 পদনমজুর ৩

১২০১ রুপসয়া খাতুন ম াম্মদ আলী ভুলটিয়া 1301272618 8701145925 পদনমজুর ৫

১২০২ আপতয়ার র মান পুটি মন্ডল ভুলটিয়া 1748174321 8251103811 পদনমজুর ৬

১২০৩ অদুৎ িাটুয়ারী আদম িাটুয়ারী ভুলটিয়া 1793335618 1501099905 চা পবরক্রতা ৩

১২০৪ মমতাজ খাতুন বাবলু ম ারসন ভুলটিয়া 1754728463 1812347189573 পদনমজুর ৪

১২০৫ িারপভ্না খাতুন মপ র ভুলটিয়া 1312997390 19871812347108200 পদনমজুর ৫

১২০৬ সুবুর খান আয়ুব আলী ভুলটিয়া 1939174760 2851085031 পদনমজুর ৬

১২০৭ সুমন আলী মঙ্গল আলী ভুলটিয়া 1403639869 19981812347106300 পদনমজুর ৩

১২০৮ আল আপমন পময়া আপজজুল  ক ভুলটিয়া 1977288249 6405199776 মদাকান কম মচারী ৬

১২০৯ শ্রী সন্নযাপশ অপধকারী শ্রী তারা িদ ভুলটিয়া 1725981271 5101072717 মদাকান কম মচারী ৩

১২১০ নুর নবী গপণ মন্ডল ভুলটিয়া 1835453545 9137698412 মদাকান কম মচারী ৪

১২১১ রুপম ম ারসন সপ দুল ইসলাম ভুলটিয়া 1911793040 4621384363 মদাকান কম মচারী ৩

১২১২ কপ নুর  টু পময়া ভুলটিয়া 1954540935 957554187 পদনমজুর ৫

১২১৩ জা াঙ্গীর আলম খপললুর র মান ভুলটিয়া 1707559482 4201091800 পদনমজুর ৩

১২১৪ সূ ম ভ্ানু আব্দুল ও াব ভুলটিয়া 1754728463 5101072949 পদনমজুর ৬

১২১৫ শপি মা ামুদ মৃত গফুর মন্ডল ভুলটিয়া 1907266372 1812347190735 পদনমজুর ৩

১২১৬ আলী ম ারসন গফুর মন্ডল ভুলটিয়া 1912308204 1025565324 পদনমজুর ৪

১২১৭ মধু মালা খাতুন জুমার আলী ভুলটিয়া 1874442483 1812347189442 পদনমজুর ৩

১২১৮ রপশদা খাতুন মল্লুচান মন্ডল ভুলটিয়া 1712881114 7351138313 পদনমজুর ৫



১২১৯ পমজানুর র মান কপরম উিীন ভুলটিয়া 1956164462 20011812347023100 পদনমজুর ৬

১২২০ ইউসুি আলী মসাবাররক মন্ডল ভুলটিয়া 1925636242 2851075719 পদনমজুর ৩

১২২১ ইউনুস আলী ছানারপিন ভুলটিয়া 1925636242 1501099442 পদনমজুর ৬

১২২২ ঠান্ড পময়া  ারনি আলী ভুলটিয়া 1731184156 4201093830 পদনমজুর ৪

১২২৩  ায়দার আলী মসাবাররক মন্ডল ভুলটিয়া 1305057355 2851071452 পদনমজুর ৩

১২২৪ ইসলাম মন্ডল মমাবাররক মন্ডল ভুলটিয়া 19925636242 3301101808 পদনমজুর ৫

১২২৫ ইছা াক আলী মসাবাররক আলী ভুলটিয়া 1925636242 6451084716 পদনমজুর ৬

১২২৬ জহুরা খাতুন মমাবাররক মন্ডল ভুলটিয়া 1774863518 1501107963 পদনমজুর ৩

১২২৭ আকপলমা খাতুন আপজবার মন্ডল ভুলটিয়া 1774863518 3751104906 পদনমজুর ৬

১২২৮ মসানাই মন্ডল মমাবাররক মন্ডল ভুলটিয়া 1794239653 9575543575 পদনমজুর ৩

১২২৯ মপ র আলী ম াম্মদ আলী ভুলটিয়া 1757204024 6001134821 পদনমজুর ৪

১২৩০ জপ র উিীন আলী বক্স ভুলটিয়া 1745195665 19801812347100100 পদনমজুর ৩

১২৩১ মদরলায়ার ম ারসন ছালাম মুিী  াসন াটি ০১৭৯৯-৪২১০৩৯ 3751009337 মদাকান কম মচারী ৬

১২৩২ জাপমনুর র মান আকরম ব্যািারী  াসন াটি ০১৯৩৭-৭১৪৯৩৪ 18123471922880 ভ্যান চালক ৪

১২৩৩ আবুল ম ারসন আোঃ ছালাম মুিী  াসন াটি ০১৮৭৫-৩১৭৬৮৩ 3313047264069 চা পবরক্রতা ৬

১২৩৪ তা ার আলী পভ্কু মন্ডল  াসন াটি ০১৭৪৩-১৩১৬৪০ 18123471932422 চা পবরক্রতা ৩

১২৩৫ রুরবল পময়া পবল্লাল ম ারসন  াসন াটি ০১৯৯২-৩০৮৬০৩ 5554362979 অর াচালক ৪

১২৩৬ ফুল পময়া ছাত্তার আলী  াসন াটি ০১৯৮০-৯৭৯৫৪১ 3301629261 অর াচালক ৩

১২৩৭ মসার ল ম ারসন রারিজা খাতুন  াসন াটি ০১৭৭২-০০২৯৯২ 19961812347019000 অর াচালক ৫

১২৩৮ নাজমুল ইসলাম রপবউল  ক  াসন াটি ০১৭০১-৯৩৯৫২৫ 19941812347105300 ভ্যান চালক ৬

১২৩৯ আপজজ মৃধা আলী ম ারসন মৃধা  াসন াটি ০১৯২৯-৪২১৭৪৪ 9150972447 চা পবরক্রতা ৬

১২৪০   রত আলী আলমাছ  াসন াটি ০১৪০৪-৯১১০৭৭ 7351047159 ভ্যান চালক ৩

১২৪১  াপমদুল ইসলাম সামসুল  ক  াসন াটি ০১৭৯৪-৫৯৩৮০৫ 5974411059 অর াচালক ৪

১২৪২ দীন ইসলাম মসাব ান আলী  াসন াটি ০১৭৯৮-৩৫৪৫৪৫ 1812347193113 ভ্যান চালক ৩

১২৪৩ আোঃ রাজ্জাক মপতয়ার র মান  াসন াটি ০১৭৯৮-৫১৬০২৩ 8699227644 ভ্যান চালক ৬

১২৪৪ সাপিয়া খাতুন চান পময়া  াসন াটি ০১৮৮৩-০৭৭৮১৯ 4200996231 ভ্া া শ্রপমক ৪

১২৪৫ রপক আ রমদ সপ দুল ইসলাম  াসন াটি ০১৭৯৭-২৮০৭৪৫ 20021812134702900 ভ্যান চালক ৬

১২৪৬ পবল্লাল ম ারসন আব্দুল  মমাতারলব  াসন াটি ০১৪০৪-৯১১০৭২ 6900982650 ভ্যান চালক ৩

১২৪৭ সাইদুর র মান আপমরুল ইসলাম  াসন াটি ০১৩১২-৯৯৭৪২৭ 19941812347015800 ভ্যান চালক ৪

১২৪৮ মখাকন মন্ডল আক্কাস আলী  াসন াটি ০১৭০৫-৬৭৩৭২১ 1025632736 ভ্যান চালক ৬

১২৪৯ পনম মল অপধকারী পুন ম অপধকারী  াসন াটি ০১৭৩৫-১০২১৩৫ 1501008823 চা পবরক্রতা ৩

১২৫০ নজরুল ইসলাম পনয়ামত আলী দশমী 1940971732 1501098006 পদনমজুর ৬

১২৫১ জপ রুল ইসলাম পবল্লাল ম ারসন দশমী 1763827975 2851073953 চা পবরক্রতা ৩

১২৫২ আসলাম মশখ পভ্কু মশখ দশমী 1925003626 3301069336 ভ্যান চালক ৬

১২৫৩ পমন্টু পময়া আব্দুর রপ ম দশমী 172948895 6451151481 চা পবরক্রতা ৫



১২৫৪ আব্দুর রপশদ ইসমাইল মশখ দশমী 1950269175 6901038163 চা পবরক্রতা ৩

১২৫৫ পমজানুর র মান আরনায়ার ম ারসন দশমী 1996002556 1501061939 চা পবরক্রতা ৬

১২৫৬ ওপ দুল ইসলাম  ারনি আলী দশমী 1959373694 1501097685 ভ্যান চালক ৩

১২৫৭ আরছর আলী রপিজ উপিন মন্ডল দশমী 1962168406 2401082363 ভ্যান চালক ৬

১২৫৮ সালাম ম ারসন শপ দুল ইসলাম দশমী 1737244214 6451630146 পদনমজুর ৬

১২৫৯ তাইরজল আলী রমজান আলী দশমী 1960436479 1812347192443 মদাকান কম মচারী ৩

১২৬০ আব্দুল মারলক বদর উিীন দশমী 1940219815 1812347192151 মদাকান কম মচারী ৪

১২৬১ শা  আলম গনরজর সরদার দশমী 1920695511 7801112637 ভ্যান চালক ৩

১২৬২ মসপলম মরি মাপলতা দশমী 1827243534 1946643820 ভ্যান চালক ৩

১২৬৩ আব্দুল রপশদ আবুল ম ারসন দশমী 1920695511 1951149572 পদনমজুর ৪

১২৬৪ শপরফুল ইসলাম পভ্কু মশখ দশমী 1910466136 3751106463 ভ্যান চালক ৩

১২৬৫ আপরফুল ইসলাম জরবদ আলী দশমী 1725948895 1933351924 পদনমজুর ৬

১২৬৬ জরবদ আলী ওয়াজাপল মশখ দশমী 1926695511 7801075271 মদাকান কম মচারী ৩

১২৬৭ সামছুল  ক উসমান আলী দশমী 1728077226 7801111977 চা পবরক্রতা ৫

১২৬৮ মমাোঃ মামুনুর রপশদ মমাোঃ বাবলু আপলয়ারি 1991625442 1199441198901560 মদাকান কম মচারী ৪

১২৬৯ জান্নাত আলী রপ ম বক্স আপলয়ারপুর 1714214328 19941812347029900 পদনমজুর ৩

১২৭০ মমাোঃ সাইফুল ইসলাম সা াদত ম ারসন আপলয়ারপুর 1941487163 689115112 পদনমজুর ৩

১২৭১ আকবর ম ারসন মান্দার মন্ডল আপলয়ারপুর 1941760534 2834364707 অর াচালক ৪

১২৭২ আব্দুল রারবক জপলল মপল্লক আপলয়ারপুর 1959710267 4651064836 পদনমজুর ৩

১২৭৩ িপরমল কুমার শম মা দুলাল কম মকার আপলয়ারপুর 1912327354 3751030986 পদনমজুর ৫

১২৭৪ নাপজম উিীন সামছুিীন আপলয়ারপুর 1916692339 9150994896 পদনমজুর ৪

১২৭৫ পবল্লাল ম ারসন মান্দার মন্ডল আপলয়ারপুর 1930457535 1501056616 আলমসাধু চালক ৩

১২৭৬ আসাদুজ্জামা ওসমান আলী আপলয়ারপুর 1402588114  ৫১০১৬১৮৮০৮ মদাকান কম মচারী ৬

১২৭৭ ইস্রাপিল আলী আলী ম ারসন আপলয়ারপুর 1990347442 4654374828 মদাকান কম মচারী ৩

১২৭৮ িয়ছাল আলী মুনতাজ আলী আপলয়ারপুর 1919585954 3301035691 মদাকান কম মচারী ৪

১২৭৯  াপববুর র মান পবশারত আলী আপলয়ারপুর 1999121124 4651062277 আলমসাধু চালক ৫

১২৮০  াসানুজ্জামান আব্দুল আলী আপলয়ারপুর 1709128964 5551638363 মদাকান কম মচারী ৬

১২৮১ পমজানুর র মান মসা রাব আপলয়ারপুর 1754918116 2401051954 পদনমজুর ৩

১২৮২ সুজন আলী মপজবার আলী আপলয়ারপুর 1929903309 4201086784 পদনমজুর ৪

১২৮৩ ছাবদুল ইসলাম দুোঃপখ মন্ডল আপলয়ারপুর 17377073693 195111168 মদাকান কম মচারী ৪

১২৮৪ আব্দুল ম ারসন আইনাল মন্ডল আপলয়ারপুর 1605346148 7351066928 পদনমজুর ৩

১২৮৫ ইপদ্রস আলী আব্দুল আপলম আপলয়ারপুর 1779894962 20001812347107800 পদনমজুর ৫

১২৮৬ আপমর ম ারসন ওমবাদ আলী আপলয়ারপুর 1934576101 3751029335 চা পবরক্রতা ৬

১২৮৭ আপমরুল ইসলাম মরজয়ান আলী আপলয়ারপুর 1718957907 ২৮৫১০০৪২৫৫ চা পবরক্রতা ৪

১২৮৮ আলী ম ারসন মমাসরলম উিীন আপলয়ারপুর 1949247176 8251029297 পদনমজুর ৩



১২৮৯ খাইরুল ইসলাম সা াজুিী মন্ডল আপলয়ারপুর 1991624234 1951106242 ভ্যান চালক ৪

১২৯০  সুমন কুমার শ্রী রঞ্জন কম মকার আপলয়ারপুর 1753926789 19931812347000100 মদাকান কম মচারী ৫

১২৯১ শ্রী সুপনল িরামাপনক শ্রী পনতয িরামাপনক আপলয়ারপুর 1981207243 4201016419 পদনমজুর ৩

১২৯২ তপরকুল ইসলাম আলী ম ারসন আপলয়ারপুর 1835376146 6451043993 ভ্যান চালক ৪

১২৯৩ মুস্তাক আলী নূর বক্স গাইন জীবনা ০১৭১৪৭৮৫৮৭০ 8251064229 আলমসাধু চালক ৩

১২৯৪ পিন্টু পময়া মকবুল ম ারসন জীবনা 1300106563 9139505524 আলমসাধু চালক ৪

১২৯৫ দুদু মন্ডল রপবউল মন্ডল জীবনা 1906454258 5502499220 পদনমজুর ৫

১২৯৬ প রু সদ মার কাতর আলী জীবনা 1704754528 6001083028 আলমসাধু চালক ৩

১২৯৭ আসাদুজ্জামান শামসুল  ক জীবনা 1752224123 1812347194422 চা পবরক্রতা ৩

১২৯৮ উজ্জল িাররভ্জ জামাত আলী  াদবপুর ০১৭৬৬১৩১৪৭৮ ১৯৯২১৮১২৩৪৭০০০০৮৯ পদনমজুর ৩

১২৯৯ পল ন আলী আরক্কল আলী জীবনা ০১৭৪২৩৪৩২৭৫ ১৯৮৯১৮১২৩৪৭০০০১২২ মদাকান কম মচারী ৩

১৩০০ প রু সিমার কাতর আলী জীবনা ০১৭০৪৭৫৪৫২৮ ৬০০১০৮৩০২৮ আলমসাধু চালক ২

১৩০১ আবুল কালাম জরবদ মন্ডল পশবপুর ০১৯৯৭৯১৪১২১ ২৪০১১০০৬৯৪ চা পবরক্রতা ৪

১৩০২ রাজু আ রম্মদ মশখ পসরাজুল মশখ পসন্দুপরয়া ০১৯৮৫১৬৬৬০৭৪ ৯৫৭৫৫৩৮৭৭৩ পদনমজুর ৫

১৩০৩ শাপ ন পময়া আবুল ম ারসন পসন্দুপরয়া ০১৭৮১৮২২২৫৮ ১৯৯৩১৮১২৩৪৭০০০২৬৯ পদনমজুর ৩

১৩০৪ ইপদ্রস আলী আপতয়ার র মান পসন্দুপরয়া ০১৯৩৩৯২৬৯৩৪ ২৮৫১০৬৮৮৭০ পদনমজুর ৩

১৩০৫ প লাল খন্দকার মগালাম রসুল পসন্দুপরয়া ০১৯১০৯২৮৩০৬ ৮২৫১০৯৪৩৭৪ পদনমজুর ৪

১৩০৬ শা াজান আলী মগালাম ছররায়ার পসন্দুপরয়া ০১৭৫৮০৩৫৩৯৪ ১৫০১০৯৩৯৭৩ পদনমজুর ৪

১৩০৭ সপিক পময়া মাপনক পময়া সার ব নগর ০১৮১৭৫৫৫১৩৭ ১৯৫১০৯৩৯৭৮ পদনমজুর ৩

১৩০৮ খাকছার আলী মরজমম আলী সার ব নগর ০১৯২৩০৮০৯৯৪ ৯১৫১৬০৫৭৩১ পদনমজুর ৪

১৩০৯ জয়নাল আরবদীন ছুরাি মন্ডল দশমী ০১৯৯৬৮৮৬৩৫৬ ৩৭৫১০৯৭৩৬৫ পদনমজুর ৩

১৩১০ মসার ল রানা পছয়া উিীন দশমী ০১৪০৪৩৩০৮৭৫ ৮২৪৪০৭৫৪০৭ পদনমজুর ৪

১৩১১ আপরফুল ছাত্তার দশমী ০১৩১৯৭৪৫৮৪৯ ৭৭৮৪৪৭৩০৫৫ পদনমজুর ৩

১৩১২ জামাল মন্ডল কানাই মন্ডল দশমী ০১৯৯৬০০৪৫৭৪ ৫১০১০৮৪৯৫১ পদনমজুর ৪

১৩১৩ িজলুর র মান আব্বাস উপিন দশমী ০১৯৬৬৭৯০৯৪১ ১৫০১০৯৭৮৮৩ পদনমজুর ৩

১৩১৪ নাপসর উপিন ইমান মন্ডল দশমী ০১৯৯৩২২৭৯৪১ ৫১০১০৮৫৩৩৯ পদনমজুর ৪

১৩১৫ পবপুল পময়া আোঃ সাত্তার শমু্ভনগর ০১৯১৬৯৪৫৩৬৪ ৩৭৩৬৭৮৪১১১ পদনমজুর ৪

১৩১৬ সাপত পময়া মরাজদার আলী ভুলটিয়া ০১৯১৩৮৯৭১১৮ ৭৭৮৯০৮০১৪৫ ভ্া া শ্রপমক ৩

১৩১৭ পজয়ারুল মাপলতা আপলমপিন মাপলতা পসন্দুপরয়া ০১৯৮০৭৩৮০৮১ ৬৯০১০৫৪৫৩৩ ভ্া া শ্রপমক ৪

১৩১৮ ইপদ্রস আলী আপতয়ার র মান পসন্দুপরয়া ০১৯৩৩৯২৬৯৩৪ ২৮৫১০৬৮৮৭০ ভ্া া শ্রপমক ৩

১৩১৯ রানা পময়া কুরমান আলী ভুলটিয়া ০১৭৯৫৩৯২৪৯২ ১৮১০৭৭১৬৭৯৬০৩ ভ্া া শ্রপমক ৪

১৩২০ ইউনুছ আলী নুরবক্স ভুলটিয়া ০১৯৩২৬৭০৩০০ ৩৩০১১১১৩০২ ভ্া া শ্রপমক ৪

১৩২১ পমন্টু পময়া আব্দুল কারশম ম াম্মদজমা ০১৯৩১৯১৬০২৯ ৬৪৫১১৫৪৮০৮ ভ্া া শ্রপমক ৫

১৩২২ রাজু আপল সা াদত আলী আপলয়ারপুর ০১৯৪৬৮৫২৮৪৩ ৮২০৫০৯৫০১৪ ভ্া া শ্রপমক ৪

১৩২৩ জুলমত আলী আইনাল সদ মার মতুমজাপুর ০১৯৩৬৯৩০২১৫ ১৯৫১০৭৩৩৪৩ ভ্া া শ্রপমক ২



১৩২৪ জা াঙ্গীর আলম ওপল িার ায়ারী পসন্দুপরয়া ০১৮৬৪৯৩৪১৮৬ ৭৮০১১০৮৩৮৭ ভ্া া শ্রপমক ৩

১৩২৫ পমলন কাপজ তমরছল কাপজ পসন্দুপরয়া ০১৭৭২৭৩৫০৭৬ ৬০০১১২২০৩২ ভ্া া শ্রপমক ৪

১৩২৬ আশানুর র মান আব্দুল বাররক পসন্দুপরয়া ০১৩১৫৩৫৬৯৩৭ ৩৩০১০৯৯৫৪৯ ভ্া া শ্রপমক ৩

১৩২৭ প লাল খন্দকার মগালাম রসুল পসন্দুপরয়া ০১৯১০৯২৮৩০৬ ৮২৫১০৯৪৩৭৪ ভ্া া শ্রপমক ৪

১৩২৮ হুরমত আলী আইনাল সদ মার মতুমজাপুর ০১৯৮৫১৬৪১৮৩ ৮২৫১০২২২৭৬ ভ্া া শ্রপমক ৩

১৩২৯ মদাস্ত মু াম্মদ কাপজ কুবাররক কাপজ পসন্দুপরয়া ০১৯৩৬৯১২২৮৯ ৬৪৫১০৬৯৪৫১ ভ্া া শ্রপমক ৪

১৩৩০ শা াজান আলী মগালাম ছররায়ার পসন্দুপরয়া ০১৭৫৮০৩৫৩৯৪ ১৫০১০৯৩৯৭৩ ভ্া া শ্রপমক ৪

১৩৩১ পমজানুর র মান মাদার সদ মার মতুমজাপুর ০১৭৪৩৬৯৪২৩১ ২৪০১০৪৩৫১৪ ভ্া া শ্রপমক ৩

১৩৩২ আক্কাছ আলী আইনাল সদ মার মতুমজাপুর ০১৯৫৪১০৬৭৯৯ ৮২৫১০২২৯৪৬ ভ্া া শ্রপমক ৩

১৩৩৩ রপব মদবনাথ কুমাররশ চন্দ্র আপলয়ারপুর ০১৭৫৬২৩৭৬৩২ ৭৩৫১০৬৮৬২৭ চা পবরক্রতা ৪

১৩৩৪  ারজরা মবগম আরমাদ আলী শা াপুর ০১৭৩৯৩৩৪৭০৭ ২৮৫১০৬৩৫৭৪ গৃপ নী ৪

১৩৩৫ কপবর ম ারসন দাউদ আলী মন্ডল শা াপুর ০১৭১৬৩০১৯৬২ ৮২৫১০৮৭২০৪ পদনমজুর ৩

১৩৩৬  াপছনা খাতুন ছারমদ আলী শা াপুর ০১৯৪৪২৯৪০০৫ ৮৭০১১১৫১৮৩ গৃপ নী ৪

১৩৩৭  াসান আলী চতুর আলী মন্ডল শা াপুর ০১৭৭০০৬৪৩৩০ ৬০০১০৯৯৮৭৫ পদনমজুর ৩

১৩৩৮ মখাকন আ ম্মদ আলী জপলপবলা ০১৯৫৪১০৫৩৮৫ ৪২০১০৩৭৬১৩ পদনমজুর ৪

১৩৩৯ আ াদ আলী সারয়দ আলী ভুলটিয়া ০১৩০১৩৩৯১১৯ ১৫০১০৯৬২৭৩ ভ্া া শ্রপমক ৩

১৩৪০  ারুনার রপশদ মপমন ম ারসন দশমী ০১৯৪৮০৭৯৬১৮ ৯১৫১০৬৩৭২৫ ভ্া া শ্রপমক ৩

১৩৪১ আকুল  াপকম মাপলতা ভুলটিয়া ০১৭৯২৩৫৬৫৯৫ ৪২০১০৯৩৪৬৭ ভ্া া শ্রপমক ৪

১৩৪২ অপ দুল ইসলাম কুররান মাপলতা ভুলটিয়া ০১৮৫৭৭৬৮৪৪৮ ৫১০১০৮১৬৩৫ ভ্া া শ্রপমক ৩

১৩৪৩ সালাম ম ারসন শপ দুল ইসলাম দশমী ০১৭৩৭২৪৪২১৪ ৬৪৫১৬৩০১৪৬ পদনমজুর ৪

১৩৪৪ আোঃ মারলক বদর উিীন দশমী ০১৯৪০২১৯৮১৫ ১৮১২৩৪৭১৯২১৫১ ভ্া া শ্রপমক ৩

১৩৪৫ আব্দুল খারলক রজব আলী দশমী ০১৩০২৪৭০৫৯০ ৮২৫১০৬০৯৯৫ ভ্া া শ্রপমক ৪

১৩৪৬ আরছর আলী  াপিজ উপিন দশমী ০১৯৬২১৬৮৪০৬ ২৪০১০৮২৩৬৩ পদনমজুর ২

১৩৪৭ িারতমা খাতুন িপকর চাদ জপলপবলা ০১৭২০৬০৪৯৬১ ৯১১৭৬৪১৫৫৬ গৃপ নী ৩

১৩৪৮ জামাল বাদশা ইসা ক আলী জপলপবলা ০১৭২৭০১৬০৬২ ১৮১২৩৪৭১৭৯৮০৫ পদনমজুর ২

১৩৪৯ মখাকন আ ম্মদ আলী জপলপবলা ০১৭৭২৮১৭৮৯৪ ৪২০১০৩৭৬১৩ পদনমজুর ৪

১৩৫০ রাজা আবুল ম ারসন জপলপবলা ০১৭৩৫৩৪৫৫৪৩ ৬০০১০৭৭৫৫৮ পদনমজুর ৩

১৩৫১ আব্দুল মান্নান মসরলম মন্ডল জপলপবলা ০১৮৮৩৪৮৩৭৮৬ ১৫০১০৮৬৭৭৯ পদনমজুর ৩

১৩৫২ আব্দুল মপজদ মগালাম রসুল নবীন নগর ০১৭২৫৭৬১৮৩৬ ৬৯০১০২৫৭৯৮ পদনমজুর ৩

১৩৫৩ চান আলী নারয়ব আলী কুতুবপুর ০১৯৮৮২৬২৫৮০ ৬০০১০৪৭৩৫৩ পদনমজুর ৪

১৩৫৪ মজা রা খাতুন মকরছদ মন্ডল কুতুবপুর ০১৭০৩৮৩৫২৪২ ৫৯৭৬৪৯৪৬৮১ গৃপ নী ৫

১৩৫৫ পশমুল ম ারসন শওকত আলী কুতুবপুর ০১৭০৩৮৩৫২৪২ ৫৯৭৬৪৯৪৬৮১ পদনমজুর ৩

১৩৫৬ কুদ্দুস  াইদার আলী কুতুবপুর ০১৮২৪৭৭৭৭৭০ ২৪০১০৯৮০৭০ পদনমজুর ৪

১৩৫৭ কামাল ম ারসন পলয়াকত আলী শা াপুর ০১৯৩৭৪৪৪৬৬৫ ১৮১২৩৪৭১৮০৭৬৭ পদনমজুর ৬

১৩৫৮ সুরুজ পময়া আ: আপজজ শা াপুর ০১৭৯৩৭৩৩৭৪৯ ১৪৫৫০৩২৪৭২ পদনমজুর ৩



১৩৫৯ আপজবার র মান িাথাপর পবশ্বাস শা াপুর ০১৭০৬৫২৩৩১২ ৯৫৭৫৫২৭৩৯৬ পদনমজুর ১২

১৩৬০ পমন্টু পময়া আব্দুল কারশম ম াম্মদজমা ০১৯৩১৯১৬০২৯ ৬৪৫১১৫৪৮০৮ পদনমজুর ৫

১৩৬১ বদর উিীন পভ্কু খা  াসন াটি ০১৮৫৬০৫৯৪০৮ ২৪০১০৭৪৭৯০ মদাকান কম মচারী ৩

১৩৬২ ছারনায়ার  ম ারসন মতরলব আলী  াসন াটি ০১৭৩৭১৯৮৩৬৯ ৫৫৫১০৭২৭৮৭ পদনমজুর ৩

১৩৬৩ ওমর িারুক আ: গফুর পময়া মবায়াপলয়া ০১৯৬৬৭৮৮৬৮৪ ৬৯০১০৪৫৪৯৯ পদনমজুর ৩

১৩৬৪ িারপভ্না খাতুন রইচ উপিন দত্তাইল ০১৯০৯২০৫০১৬ ৩৭৫১০৬৫৯৬৬ গৃপ নী ৪

১৩৬৫ দুখু পময়া পবশারত মন্ডল শমু্ভনগর 1729731114 9151076529 পদনমজুর ৩

১৩৬৬ সাগর আ রমদ মাপনক ভুইয়া সার ব নগর ০১৯৯৫৩৪০৭৮২ ৬৪০৩৬৪৮৬২৬ পদনমজুর ৪

১৩৬৭ দুখু পময়া পবশারত মন্ডল সার ব নগর ০১৭২৯৭৩১১১৪ ৯১৫১০৭৬৫২৯ পদনমজুর ৪

১৩৬৮ ওমর িারুক গফুর পময়া মবায়াপলয়া ০১৯৬৬৭৮৮৬৮৪ ৬৯০১০৪৫৪৯৯ পদনমজুর ৫

১৩৬৯ মমা:  াসান আবদুল রপ ম মবায়াপলয়া ০১৯৬৬৭৮৮৬৮৪ ৩৭০০৪১৭৮১৩ পদনমজুর ৫

১৩৭০ আব্দুস মসাব ান আবুল ম ারসন মবায়াপলয়া ০১৯৬৬৭৮৮৬৮৪ ৬০০১০৯৫৭১৭ পদনমজুর ৪

১৩৭১ জাপ দুল ইসলাম আরশ আলী মবায়াপলয়া ০১৯৯৬১২১৫৭৩ ১৯৯৩১৮১২৩৪৭০০০১৯২ পদনমজুর ৩

১৩৭২ ইয়াকুব আলী মন্টু পময়া  াদবপুর ০১৭৫৭২৫১২৩৫ ৮৭০৬৬৯৩০২৮ চা পবরক্রতা ৫

১৩৭৩ মমাোঃ ইয়াকুব আলী মন্টু পময়া  াদবপুর 1757251235 8706693028 চা পবরক্রতা ৩

১৩৭৪ শা াননুর আবুছপি মন্ডল জপলপবলা ০১৯৫৪১০৫৩৮৫ ২৪০১০৩৪৭৭৮ গৃপ নী ৪

১৩৭৫ আবুল কালাম পিররাজ পময়া জপলপবলা ০১৯৫৪১০৫৩৮৫ ১৯৯০১৮১২৩৪৭০০০৩৫১ পদনমজুর ২

১৩৭৬ রুহুল আপমন মসরলম জপলপবলা ০১৭২৭০১৬০৬২ ৭৩৫১১৩৯৯২৩ পদনমজুর ৩

১৩৭৭ আব্দুল কারদর আব্দুল আউয়াল শা াপুর ০১৭৯৪১৬৯২৫১ ১৯৫১১৩৯১৪৪ পদনমজুর ৩

১৩৭৮ মমাোঃ  াসান আলী চতুর আলী শা াপুর 1948079695 6001099875 ভ্যান চালক ৬

১৩৭৯ সািম আলী কপবর আলী ম াম্মদজমা ০১৭৮৫৮৩০৩০০ ১৯৮৯১৮১২৩৪৭০০০১৫৫ পদনমজুর ৪

১৩৮০ রুরবল আলী নুর ইসলাম ম াম্মদজমা ০১৯৬৬৭৭১৯৬৮ ৭৩২৪৯৭৩৩৯০ পদনমজুর ৫

১৩৮১ পমজানুর র মান মওলা বকস ম াম্মদজমা ০১৭২০৩৫২৪৩৪ ৩৩০১০৩৯৫৯৪ পদনমজুর ৫

১৩৮২ আপজজুল  ক পনয়ামত আলী ম াম্মদজমা ০১৭৮৪১৮২৬৪৩ ৫১০১০১০৭২৫ পদনমজুর ৪

১৩৮৩ পমলন পময়া আপতয়ার র মান কুতুবপুর ০১৭২৮৫০২৩২৮ ৫৫৪৭৩৫৫৬৮৪ পদনমজুর ৩

১৩৮৪ মসরলম মন্ডল ইরশাদ আলী কুতুবপুর ০১৭২৮২০৫৩৭০ ৩৩০১০৪২৪৯৯ পদনমজুর ৪

১৩৮৫ কাকলী খাতুন আব্দুস সালাম কুতুবপুর ০১৭২৪০৮৭২৮০ ১৯৯১১৮১২৩৪৭০০০১৭৩ গৃপ নী ৩

১৩৮৬ মসপলম মরজা মমাবারক ম ারসন কুতুবপুর ০১৭৫৮২৮৫৩৮০ ৫১০১০৫৬০৭৪ পদনমজুর ৪

১৩৮৭ জা াঙ্গীর আলম ওপল িার ায়ারী পসন্দুপরয়া 1864934186 7801108387 ভ্যান চালক ৬

১৩৮৮ আলাউিীন মমাস্তাব আলী পসন্দুপরয়া 1530194572 9575524054 ভ্যান চালক ৪

১৩৮৯ পমলন পময়া রইচ উিীন পসন্দুপরয়া 1904694422 19931812347000200 ভ্যান চালক ৫

১৩৯০ পমন্টু পময়া সররায়ার র মান পসন্দুপরয়া 1765776428 19891812347000100 আলমসাধু চালক ৪

১৩৯১ সুজন আলী শপরয়ত আলী নবীন নগর ০১৭২৮৮২৮০৭১ ৯৫৭৫৪৯৩৭০৬ পদনমজুর ৪

১৩৯২ মারসম আলী এররং মন্ডল নবীন নগর ০১৯৬৭৩৫৬৯১০ ৪২০০৯৯৩৬৫৯ চা পবরক্রতা ৫

১৩৯৩  াপমদুল ইসলাম তারা চাঁদ মন্ডল নবীন নগর ০১৭৩৭৬৮৪৯৬১ ২৪০১০৭৯৬০৯ পদনমজুর ৪



১৩৯৪ মবল্টু ম ারসন  াপকম মাপলতা ভুলটিয়া ০১৭৬৪৫০৪০০৩ ৪৬৫১১৪২৯২১ ভ্া া শ্রপমক ২

১৩৯৫ মজনু শা  মুস্তাক শা ভুলটিয়া ০১৭৩৬৪৮৬৫৪৪ ২৪০১১২৯৭১৯ ভ্া া শ্রপমক ৪

১৩৯৬ সাপত পময়া মরাজদার আলী ভুলটিয়া ০১৯১৩৮৯৭১১৮ ৭৭৮৯০৮০১৪৫ ভ্া া শ্রপমক ৪

১৩৯৭ আশরাফুল ইসলাম আপমর ম ারসন ভুলটিয়া ০১৭৩৬৯১৯৩৯৪ ৭৩৫১১৪৩৫৯৪ ভ্া া শ্রপমক ৪

১৩৯৮ পরয়াজুল ইসলাম শা াবুপিন ভুলটিয়া ০১৭৯৪৩৬৫৪৯৪ ৫৫৫১১২৪৫১৩ ভ্া া শ্রপমক ৫

১৩৯৯ ঝন্টু পময়া কপিল মন্ডল ভুলটিয়া ০১৭৯২৪৭২৬৬২ ৪৬৫১১৩৭৮৮৯ ভ্া া শ্রপমক ৪

১৪০০ নপবছপি আলী বা ার আলী পবশ্বাস ভুলটিয়া ০১৭৯৮৩০৭১৩৩ ৬০০১১৩১৮৬৮ ভ্া া শ্রপমক ৫

১৪০১ পশিন আলী মুরাদ আলী ভুলটিয়া ০১৯২৩১৭৫৪০৫ ৬৪৫১০৯২২৫৫ ভ্া া শ্রপমক ৪

১৪০২ আশাদুল  ক   রত আলী পবশ্বাস  াসন াটি ০১৭৮৯৯৭০৩২২ ১৯৫১০৬০৯৬৯ পদনমজুর ৪

১৪০৩ জাপ র উিীন আলী আোঃ র মান দশমী ০১৭৭২৭০৯৪৮৭ ২৮৫১০৩৭০৫৭ ভ্যান চালক ৪

১৪০৪ আশরাফুল ইসলাম আবুল ম ারসন দশমী ০১৭৯৪৩৮২৮২৫ ৭৩২৫০২৪৫৪০ পদনমজুর ৪

১৪০৫ পসরাজুল ইসলাম পনয়ামত আলী দশমী ০১৯৩৬৫২০৩৬৯ ৬০০১১২৫৭০৪ আলমসাধু চালক ৩

১৪০৬ লালচাদ উপিন মঈন উপিন আপলয়ারপুর ০১৯০৯৭২৬৩১৫ ১৯৮৪৫০১৭৯৯৪০০০০০১ মদাকান কম মচারী ৩

১৪০৭ সারজদুল  ক ভ্াদু মন্ডল জীবনা ০১৩১১০২৩২৬৭ ৭৩৫১০৯৫৫১৩ পদনমজুর ৪

১৪০৮ সুপিয়া খাতুন লাল চাদ জীবনা ০১৩১১৪৬৭৪৬০ ৬৯০১০৩১২৯১ গৃপ নী ৩

১৪০৯ ভ্াগাই সদ মার সুরত সদ মার জীবনা ০১৯৩৭২৮৫৭২৮ ৩৭৫১০৫৭৯৯৭ পদনমজুর ৪

১৪১০ রার ন আপল ভ্াগাই সদ মার জীবনা ০১৯৩৭২৮৫৭২৮ ৫৫৫১০৭৬০১০ পদনমজুর ৪

১৪১১ র মত আলী পমলন পময়া জীবনা ০১৯১৪৭৭৮৩৪২ ১৯৯৯১৮১২৩৪৭০২৯৭২১ চা পবরক্রতা ৪

১৪১২ আপিল উিীন আওলাদ পবশ্বাস জীবনা ০১৮৩৫১৩৩৩২৭ ১৮১২৩৪৭১৯৪৮৬৪ পদনমজুর ৩

১৪১৩  মুনা খাতুন জামাত আলী জীবনা ০১৯১৪৩৮৯৪৪১ ৩৩০১০৬৭৯৮৩ গৃপ নী ২

১৪১৪ সব্দুল মন্ডল জামাত আলী জীবনা ০১৯১৪৩৮৯৪৪১ ২৮৫১০৩০৬১৫ পদনমজুর ৩

১৪১৫ আরপজনা খাতুন রমজান আপল জীবনা ০১৯২৯০১০৪২৯ ৩৩০১০৬৩৬১০ গৃপ নী ২

১৪১৬ কসরুল ইসলাম কামাল ম ারসন জীবনা ০১৩১৯৪৪৪২৯৩ ১৮১২৩৪৭১৯৪৬১৩ পদনমজুর ৩

১৪১৭ জহুরুল  ক সমরুিীন শমু্ভনগর ০১৯৯৫-১০৬৬৯৩ 7351122028 চা পবরক্রতা ৪

১৪১৮ শপরিল  ক উম্বাদ আলী শমু্ভনগর ০১৯৯৯-৬২৯৬৬৭ 4201069699 চা পবরক্রতা ৬

১৪১৯ পজনারুল ইসলাম আপজজুল  ক শমু্ভনগর ০১৭০১-৪২৯৪৫৪ 6906254963 ভ্যান চালক ৩

১৪২০ শাপ ন পবশ্বাস রবউল পবশ্বাস শমু্ভনগর ০১৭০৬-১৫৯৩১৪ 5101088077 পদনমজুর ৫

১৪২১ সাধন কুমার দাস নারায়ন দাস শমু্ভনগর ০১৭৩৪-০৯৫৩৪৮ 7801095816 ভ্যান চালক ৩

১৪২২ সবুজ পময়া পবশারত আলী শমু্ভনগর ০১৭৩৪-৫৮১৬০৪ 6880536628 ভ্যান চালক ৫

১৪২৩ কাজলী খাতুন উসমান গপন শমু্ভনগর ০১৯৪৭-৭৫১৯২০ 9573469153 চা পবরক্রতা ৬

১৪২৪ শপরফুল ইসলাম শিউপিন শমু্ভনগর ০১৭৪১-৬০৭৮৪৮ 4201070838 ভ্যান চালক ৩

১৪২৫ পবপুল পময়া আোঃ সাত্তার শমু্ভনগর ০১৯৩১-০৬১০৩৪ 3736784111 আলমসাধু চালক ৪

১৪২৬  াপববুর র মান নুরু বক স শমু্ভনগর ০১৯৬৯-০২৯৯৪৭ 4201070440 ভ্যান চালক ৩

১৪২৭ নজরুল ইসলাম মঙ্গল মন্ডল শমু্ভনগর ০১৯৩২-১৫৩২৮৫ 1951161601 ভ্যান চালক ৫

১৪২৮ মুক্তার আপল বাররক আপল মন্ড শমু্ভনগর ০১৪০৬-২৭৮৬৮৪ 7801095626 ভ্যান চালক ৬



১৪২৯ পকতাব আলী তসয়দ আলী শমু্ভনগর ০১৭৮৭-৪৫৫৬০৬ 3301088773 ভ্যান চালক ৩

১৪৩০ অমর কুমার িাল বাদল িাল শমু্ভনগর ০১৯২৩-০৭৬৫৬৬ 5551129785 ভ্যান চালক ৪

১৪৩১ বলাই িাল পশবনাথ িাল শমু্ভনগর ০১৭৪০-১৬৮১৬৫ 3301089367 ভ্যান চালক ৩

১৪৩২  ারান আলী উম্বাত আলী শমু্ভনগর ০১৯৫১-২৮৮০২১ 6001136883 ভ্যান চালক ৫

১৪৩৩ সাকার আ রম্মদ সবুর আলী দত্তাইল ০১৯৬৯-৮৫১৪১৭ 1501643645 ভ্যান চালক ৫

১৪৩৪ আলমগীর ম ারসন আকাপল মজািমার দত্তাইল ০১৪০৭-৮১৮৭৩৩ 7799167479 ভ্যান চালক ৬

১৪৩৫ শাপমম ম ারসন শপিয়ার র মান দত্তাইল ০১৯২৬-৭০২৪৭৯ 1812347174554 চা পবরক্রতা ৩

১৪৩৬ আপনছুর র মান আরনায়ার ম ারস দত্তাইল ০১৪০৮-৯৫২০৪৩ 1501066862 ভ্যান চালক ৪

১৪৩৭ রাপশদুল পময়া ম াম্মদ আলী দত্তাইল ০১৯২১-৮২২৭৫৬ 1812347174609 চা পবরক্রতা ৩

১৪৩৮ ইমানুর ইসলাম মদরলায়ার ম ারস দত্তাইল ০১৯৯৮-৭২৪০৫৩ 3751066790 আলমসাধু চালক ৫

১৪৩৯ শুকুর আলী বরকত সিমার দত্তাইল ০১৯৬৫-৪৩৮৬৬৮ 1812347174788 ভ্যান চালক ৬

১৪৪০ মদরলায়ার ম ারসন আরখর আলী মন্ড দত্তাইল ০১৯৬৫-৫৬৯১৬৩ 2401088402 চা পবরক্রতা ৩

১৪৪১ িারপভ্না খাতুন রইচ উপিন দত্তাইল ০১৯০৯-২০৫০১৬ 3751065966 চা পবরক্রতা ৪

১৪৪২ আশাবুল  ক আসকার সিার দত্তাইল ০১৯২১-৫৫১০৮০ 1951118650 ভ্যান চালক ৩

১৪৪৩ জাপমরুল ইসলাম আব্দুর র মান মবায়াপলয়া 1852049552 1951078714 পদনমজুর ৩

১৪৪৪ ইসরাপিল রমজান আলী মবায়াপলয়া 1987467447 ২৪০১৬৬৭০৯৮ ভ্যান চালক ৫

১৪৪৫ আরশ আলী পমনাজপিন মবায়াপলয়া 1740560181 8251025774 ভ্যান চালক ৬

১৪৪৬ আব্দুল ওয়া াব জারু পময়া মবায়াপলয়া 1313880082 7010396582 পদনমজুর ৩

১৪৪৭ ইব্রাপ ম মন্ডল ইসমাইল মবায়াপলয়া 1845416508 9151051118 অর াচালক ৪

১৪৪৮ মসার ল রানা বজলুর র মান মবায়াপলয়া 1813317396 6901076221 অর াচালক ৩

১৪৪৯ তপরকুল ইসলাম রুস্তম আলী মবায়াপলয়া 1960952006 3305973756 ভ্যান চালক ৬

১৪৫০ বকুল ম ারসন রপবউল পবশ্বাস মবায়াপলয়া 1950335719 6001138079 পদনমজুর ৩

১৪৫১ পরিন শামসুল আলম মবায়াপলয়া 1771541906 8686032809 চা পবরক্রতা ৪

১৪৫২ মমাক্তার ম ারসন মৃত ইব্রাপ ম মন্ডল মবায়াপলয়া 1796134031 1813135376830 মদাকান কম মচারী ৩

১৪৫৩  াপসবুর র মান মুনতাজ আলী মবায়াপলয়া 1743103665 8701208780 পদনমজুর ৬

১৪৫৪ আব্দুল খপলল িপরদ মন্ডল মবায়াপলয়া 1923184987 1951096179 পদনমজুর ৪

১৪৫৫  াসান আলী ধনু পময়া মবায়াপলয়া 1994349370 2373402250 পদনমজুর ৩

১৪৫৬ ম ারসন আলী ধনু পময়া মবায়াপলয়া 1705044135 9575542825 পদনমজুর ৩

১৪৫৭ িারুক ম ারসন পবল্লাল ম্নডল মবায়াপলয়া 1939144760 3751045489 চা পবরক্রতা ৫

১৪৫৮ মপশউর র মান আলী আ রম্মদ মবায়াপলয়া 10734756473 2401065707 আলমসাধু চালক ৬

১৪৫৯ পশিন পময়া আব্দুর র মান মবায়াপলয়া 1851674972 6901020237 চা পবরক্রতা ৩

১৪৬০ শ্রী অনত পবশ্বাস মরনারঞ্জন পবশ্বাস মবায়াপলয়া 1837757244 2844621603 পদনমজুর ৩

১৪৬১ শ্রী পমলন পবশ্বাস মরনারঞ্জন পবশ্বাস মবায়াপলয়া 173692908 2401047416 পদনমজুর ৫

১৪৬২ শ্রী মরনারঞ্জন পবশ্বাস িাচু পবশ্বাস মবায়াপলয়া 1754655066 7351063065 পদনমজুর ৬

১৪৬৩ খপললুর র মান আব্দুর  ারসম মবায়াপলয়া 1759924365 7336847723 পদনমজুর ৩



১৪৬৪ আরনায়ার ম ারসন আকবর আলী মবায়াপলয়া 1719574980 6001053617 পদনমজুর ৪

১৪৬৫ সাইদুর র মান মুনছুর আলী মবায়াপলয়া 1799593544 5101062882 পদনমজুর ৩

১৪৬৬ ম পসন আলী নুরুল ইসলাম মবায়াপলয়া 1707559451 6896596142 মদাকান কম মচারী ৩

১৪৬৭ মকরলছুর র মান পসরাজুল ইসলাম মবায়াপলয়া 1774905081 7351065961 পদনমজুর ৫

১৪৬৮ সাইফুল ইসলাম নারয়ব আলী মবায়াপলয়া 1734756467 3751047279 ভ্যান চালক ৬

১৪৬৯ পসরাজুল ইসলাম সাইদুর র মান মবায়াপলয়া 1817558303 8251641752 মদাকান কম মচারী ৩

১৪৭০ সাগর ম ারসন বাদশা আকমত আলী মবায়াপলয়া 1729587263 8201744763 পদনমজুর ৪

১৪৭১ উপজর আলী শুকুর আলী মবায়াপলয়া 13197881773 4201031681 পদনমজুর ৩

১৪৭২ ইউনুস আলী আপমরুল ইসলাম মবায়াপলয়া 1312770860 9575813754 ভ্যান চালক ৫

১৪৭৩ আবুল ম ারসন পুটি মন্ডল মবায়াপলয়া 1771749962 3751047725 পদনমজুর ৬

১৪৭৪ মাপছদুল মন্ডল নপবছিীন মবায়াপলয়া 1313241687 8251043231 ভ্যান চালক ৩

১৪৭৫ শপ দুল ইসলাম মাপনক  ার মন্ডল মবায়াপলয়া 1300840344 870114541 ভ্যান চালক ৪

১৪৭৬ শাপকল র মান মপতয়ার র মান মবায়াপলয়া 1882951679 1954465728 ভ্যান চালক ৩

১৪৭৭ পসরাজুল ইসলাম আমদ আলী মন্ডল মবায়াপলয়া 1748174299 4201032630 চা পবরক্রতা ৩

১৪৭৮ রপশদ আলী মসরলম উিীন মবায়াপলয়া 1996121577 9151012094 পদনমজুর ৫

১৪৭৯ আপলম আলী লুকমান মন্ডল মবায়াপলয়া 1999556915 6451034646 ভ্যান চালক ৬

১৪৮০ আিছার আলী নজরুল ইসলাম মবায়াপলয়া 1737813721 6001073201 অর াচালক ৩

১৪৮১ লুকমান আলী ইয়াপছন মন্ডল মবায়াপলয়া 1909459746 4201033893 পদনমজুর ৪

১৪৮২ পজয়াউর র মান নপবছপিন মবায়াপলয়া 1315869758 9575514469 পদনমজুর ৩

১৪৮৩ আপনসুর র মান ইউছুব আলী মবায়াপলয়া 1875579897 3751046313 পদনমজুর ৬

১৪৮৪ ছািাত আলী মন্ডল ইপলয়াছ মন্ডল মবায়াপলয়া 1758486184 8251046986 পদনমজুর ৩

১৪৮৫ শপরফুল মন্ডল ওসমান আলী মবায়াপলয়া 1754727093 4651077572 ভ্যান চালক ৪

১৪৮৬ আরবদীন মন্ডল আলাউিীন মন্ডল মবায়াপলয়া 1867009492 9151067619 ভ্যান চালক ৩

১৪৮৭ খাইবার আলী রুস্তম আলী মবায়াপলয়া 1825486517 8701070578 পদনমজুর ৩

১৪৮৮ ইবাদুল  ক শ র আলী মবায়াপলয়া 199964590 5551090656 পদনমজুর ৫

১৪৮৯ আবু কারছদ আইনাল  ক মবায়াপলয়া 1846068431 20051812347102500 ভ্যান চালক ৪

১৪৯০ শপিকুল ইসলাম আত্তাব পময়া মবায়াপলয়া 1999121410 4651134886 মদাকান কম মচারী ৪

১৪৯১ আব্দুল আলীম নুরুল ইসলাম মবায়াপলয়া 1830244384 1501069833 ভ্যান চালক ৩

১৪৯২ আব্দুর রাজ্জাক মখরজর আলী মন্ডল মবায়াপলয়া 1715493872 8200325994 ভ্যান চালক ৩

১৪৯৩ আপমনুর িজলুর র মান মবায়াপলয়া 1950414884 2851021416 ভ্যান চালক ৫

১৪৯৪  াপসবুর র মান মুনসুর আলী মবায়াপলয়া 1936912751 15010852318 ভ্যান চালক ৬

১৪৯৫ মমাোঃ  ারম্নন রপশদ মমায়ারজ্জম আলী শা াপুর 1998218764 3301648410 ভ্যান চালক ৫

১৪৯৬ মমাোঃ আনারম্নল পরজাউল  ক শা াপুর ০১৩১১-৩৮৮৩১৫ 7351112201 চা পবরক্রতা ৬

১৪৯৭ মমাোঃ নাপসর উপিন চতুর আলী শা াপুর 1952820996 6901047727 চা পবরক্রতা ৬

১৪৯৮ মমাোঃ আবু বক্কর  াপববুর শা াপুর 1854423187 1812347180552 ভ্যান চালক ৩



১৪৯৯ মমাোঃ ততয়ব আলী রজব আলী শা াপুর ০১৪২০-৯৫৩৮২০ 8701115506 ভ্যান চালক ৪

১৫০০ মমাোঃ পমলন পময়া  াপববুর র মান শা াপুর ০১৯৩৯-২৯৮৮৯৩ 8251072206 ভ্যান চালক ৩

১৫০১ মমাোঃ র মতুলস্না  াপববুর র মান শা াপুর 1850397548 7801178745 ভ্যান চালক ৫

১৫০২ মমাোঃ মসরলম উপিন আনছার মুিী শা াপুর ০১৯৯৪-৩৪৯২৩৯ 3751072418 ভ্যান চালক ৬

১৫০৩ মমাোঃ ওপল ম ারসন নুর ইসলাম শা াপুর 1994348719 4201076884 ভ্যান চালক ৬

১৫০৪ মমাোঃ ইপদ্রস  আলী আব্দুল মান্নান শা াপুর ০১৭৭৫-৮৫৮৬৭৪ 1025557289 ভ্যান চালক ৩

১৫০৫ মমাোঃ পমজানুর র মান আব্দুল লপতি শা াপুর ০১৮৩১-৬৯৯৩০৪ 6901062569 অর াচালক ৪

১৫০৬ মমাছাোঃ  াপসয়া খাতুন শুকুর আলী শা াপুর ০১৯৪৮-৪০২৮৭৯ 1951093416 চা পবরক্রতা ৩

১৫০৭ মমাোঃ িারম্নক ম ারসন বাররক আলী শা াপুর ০১৯৮৬-২৯২২৪৭ 5995308813 আলমসাধু চালক ৫

১৫০৮ মমাোঃ বাবলুর র মান নপবছপিন শা াপুর 1741303219 1812347181200 আলমসাধু চালক ৬

১৫০৯ মমাোঃ ওপ দুল ইসলাম আোঃ বাপর  াদবপুর 1863200038 2401108481 পদনমজুর ৬

১৫১০ মমাোঃ  াসানুজ্জামান মসা রাব ম ারসন  াদবপুর 1735231696 9108599409 চা পবরক্রতা ৩

১৫১১ মমাোঃ ইয়াকুব আলী মমাোঃ জামাত আলী  াদবপুর 1766982718 6451038605 চা পবরক্রতা ৪

১৫১২ মমাোঃ আসাদুজ্জামান ইজালিীন  াদবপুর 1745065040 3301055681 চা পবরক্রতা ৩

১৫১৩ বপদউজ্জামান ইজাল উিীন  াদবপুর 1940538013 2362052769 চা পবরক্রতা ৫

১৫১৪ মমাোঃ মপতয়ার র মান আব্দুল ম ারসন  াদবপুর 1843941156 1956347817 চা পবরক্রতা ৬

১৫১৫ মমাোঃ জামাল বাদশা ইসা ক আলী  াদবপুর 1883483707 1812347179805 পদনমজুর ৬

১৫১৬ মমাোঃ অপমত  াসান বাবলু পময়া  াদবপুর ০১৭৯০-৭২৭৩১২ 19921812347031700 মদাকান কম মচারী ৪

১৫১৭ মমাোঃ ম ারসন আলী মপমন আলী  াদবপুর ০১৭৫৭-৯৫৬৪৭৬ 19901811347000000 মদাকান কম মচারী ৩

১৫১৮ মমাোঃ আব্দুর র মান ম াম্মদ আলী মশখ  াদবপুর ০১৭৪৬-৬২১৫১৫ 7750325909 মদাকান কম মচারী ৫

১৫১৯ মমাোঃ পসরাজুল ইসলা নবীছিীন মন্ডল  াদবপুর 1706357384 1812347180158 ভ্যান চালক ৬

১৫২০ মমাোঃ পমজানুর র মান নওরশর আলী  াদবপুর ০১৯১৫-০৪৪৬৭৩ 2401181306 চা পবরক্রতা ৬

১৫২১ শ্রী সনপজমত কুমার পনরািদ শম মা  াদবপুর 1872843203 4201060789 পদনমজুর ৩

১৫২২ মমাছাোঃ পবলপকছ মমাোঃ জ র আলী  াদবপুর 1747054157 6901062015 ভ্া া শ্রপমক ৪

১৫২৩ মমাোঃ আ াদ আলী মমাোঃ  াররজ আলী  াদবপুর 1727707169 3745774517 চা পবরক্রতা ৩

১৫২৪ মমাছাোঃ সরমত্ব ভ্ানু ছাব্দার আলী  াদবপুর ০১৭৪৭৯২৩১৭ 6451038811 ভ্া া শ্রপমক ৫

১৫২৫ মমাোঃ মরজাউল  ক বাদশা মন্ডল  াদবপুর 1843523453 8701093687 ভ্যান চালক ৬

১৫২৬ মমাোঃ  াপববুর র মান আমানত আলী  াদবপুর 165001019 3301054817 মদাকান কম মচারী ৬

১৫২৭ মমাোঃ আব্দুস সামাদ সব্বত মন্ডল  াদবপুর 1831012416 6901047586 ভ্যান চালক ৩

১৫২৮ মমাোঃ নুরুল  ক বাদশা মন্ডল  াদবপুর 1781645490 1951098787 পদনমজুর ৫

১৫২৯ মমাোঃ লাল পময়া ইছা ক আলী  াদবপুর 1781645490 1916503681 মদাকান কম মচারী ৬

১৫৩০ মমাোঃ মকবুল ম ারসন সবাই মন্ডল  াদবপুর 1737479072 8251049378 চা পবরক্রতা ৬

১৫৩১ মমাোঃ মমাজারম্মল  ক  াপববুল্লা  াদবপুর 1746157658 1500711609 পদনমজুর ৩

১৫৩২ মমাোঃ তানভ্ীর মুনতাজ আলী  াদবপুর 1985807608 1937946125 মদাকান কম মচারী ৪

১৫৩৩ নাজমুল  াসান মগালাম ম ারসন  াদবপুর 1715202251 6454334761 মদাকান কম মচারী ৩



১৫৩৪ মমাোঃ সন্টু পময়া ইলাপ  মন্ডল  াদবপুর 1788930216 18102347180033 মদাকান কম মচারী ৫

১৫৩৫ মমাোঃ মন্টু আলী মমাবারক ম ারসন  াদবপুর 757251235 6451061292 পদনমজুর ৬

১৫৩৬ আল আপমন কালাম  াদবপুর 1997516718 20031812347037800 মদাকান কম মচারী ৬

১৫৩৭ মমাোঃ শপিকুল তার র আলী  াদবপুর 1915221233 4650721824 পদনমজুর ৩

১৫৩৮ আব্দুল মমাত্তাপলব তুিান মন্ডল  াদবপুর 1712787342 9151014942 পদনমজুর ৪

১৫৩৯ মমাোঃ আোঃ মারলক আমরজদ লস্কর  াদবপুর 1757469252 5101049814 মদাকান কম মচারী ৩

১৫৪০ পমঠুন কুমার শম মা রপবন্দ্রনাথ শম মা  াদবপুর 1775780157 4602583108 মদাকান কম মচারী ৫

১৫৪১ মমাোঃ নুরনবী লস্কার আপজবর লস্কর  াদবপুর 1866099925 1812347180194 পদনমজুর ৬

১৫৪২ মমাোঃ জামাত আলী আলীআলী  াদবপুর 1855258035 1812347180145 পদনমজুর ৬

১৫৪৩ মমাোঃ তা াজ উপিন জরবদ বা ার  াদবপুর ০১৭৭১১৭৩১২৫ 5101027034 পদনমজুর ৩

১৫৪৪ মমাোঃ পল ন লস্কর আবু বাক্কা লস্কর  াদবপুর 1903105640 1812347180393 মদাকান কম মচারী ৪

১৫৪৫ মমাোঃ সাইফুল ইসলাম আমরজদ আলী  াদবপুর 1826522814 6001077251 মদাকান কম মচারী ৩

১৫৪৬ মমাোঃ রাপজব আ রম্মদ আোঃ রাজ্জাক  াদবপুর 1641045811 5954152517 মদাকান কম মচারী ৫

১৫৪৭ আব্দুল্লা  আল মামুন ম ারসইবাদত ন  াদবপুর 1782751839 19794411452704400 পদনমজুর ৬

১৫৪৮ মমাোঃ শপিকুল ইসলাম ইউনুচ আলী  াদবপুর 1887146826 9575534111 চা পবরক্রতা ৬

১৫৪৯ আপমরুল ইসলাম মসরলম আলী  াদবপুর 1736783937 6451039405 মদাকান কম মচারী ৩

১৫৫০ মমাোঃ কলম আলী আবু বাক্কা  াদবপুর 1307258185 1812347180395 অর াচালক ৪

১৫৫১ মমাোঃ সবুর আলী িরজর মন্ডল  াদবপুর 1748944227 2851146486 মদাকান কম মচারী ৬

১৫৫২ মমাোঃ পবপুল ম ারসন আব্দুল খারলক  াদবপুর 1745650810 3301080598 আলমসাধু চালক ৬

১৫৫৩ মমাোঃ পময়া মুনছুর মমাবাররক মন্ডল  াদবপুর 1863634982 6001099693 চা পবরক্রতা ৩

১৫৫৪ মমাৰ আকবর আলী পদদার বকস  াদবপুর 1829866659 1812347180503 চা পবরক্রতা ৪

১৫৫৫ মমাোঃ রাজা আবুল ম ারসন জপলপবলা ০১৭৩৫-৩৪৫৫৪৩ 6001077558 চা পবরক্রতা ৩

১৫৫৬ মমা াোঃ নওশাদ আলী সুররাত আলী জপলপবলা ০১৭২৬-১১৫৩০৫ 4651048532 পদনমজুর ৪

১৫৫৭ সারজদা খাতুন মমাোঃ রুস্তম আলী জপলপবলা 1831109832 2401070806 পদনমজুর ৩

১৫৫৮ মমাোঃ আব্দুল মান্নান মসরলম মন্ডল জপলপবলা 1308018732 1501086779 মদাকান কম মচারী ৫

১৫৫৯  াপিজুর র মান বায়তুল্লা  মন্ডল জপলপবলা ০১৮৫৫-৪০৯০২২৬ 6451037383 মদাকান কম মচারী ৬

১৫৬০ আব্দুল মমাতারলব মৃত মসরলম মন্ডল জপলপবলা 1883434386 1812347179830 মদাকান কম মচারী ৩

১৫৬১ মমাছাোঃ শপরিা মবগম আবুল পমপি জপলপবলা ০১৭৯৯-০৫৪১৪৫ 6001077079 গৃপ নী ৩

১৫৬২ মমাছাোঃ আপছয়া খাতুন আোঃ মপজদ জপলপবলা ০১৭৯৯-০৫৪১৪৫ 7351050831 গৃপ নী ৪

১৫৬৩ মমাোঃ  ায়দার আলী রওশন আলী মন্ডল জপলপবলা ০১৭৪৬-৪১৪৬৪৭ 2850989928 মদাকান কম মচারী ৩

১৫৬৪ মমাোঃ  াপববুর র মান িারুক ম ারসন জপলপবলা 1998218678 7351111377 মদাকান কম মচারী ৫

১৫৬৫ আমানুল ইসলাম মপিজ উপিন মন্ডল জপলপবলা 1863950533 1812347179692 আলমসাধু চালক ৬

১৫৬৬ বাইতুল মামুন জা ানারা মবগম ম াম্মদজমা 1931249281 51009941861 চা পবরক্রতা ৫

১৫৬৭ মসরলম উিীন ছারমদ মন্ডল ম াম্মদজমা 1718982784 8701119151 চা পবরক্রতা ৬

১৫৬৮ আব্দুর রাজ্জাক মন্ডল মমাতারলব আলী ম াম্মদজমা 1723145182 8251074772 চা পবরক্রতা ৩



১৫৬৯ ওপ দুল ইসলাম মসরলম উিীন ম াম্মদজমা 1980737746 2401110750 ভ্যান চালক ৪

১৫৭০ পবল্লাল ম ারসন ইয়াকুববার আলী ম াম্মদজমা 1793427231 7801116190 অর াচালক ৩

১৫৭১ িারভ্ীনা খাতুন ওপ দ আলী ম াম্মদজমা 1758645556 4150246249 চা পবরক্রতা ৫

১৫৭২ খপলল সরদার মৃত আমরজদ মবগম ম াম্মদজমা 1404910077 1812347182515 আলমসাধু চালক ৬

১৫৭৩ ম র আলী মাপনক আলী ম াম্মদজমা 1721585287 8251090414 আলমসাধু চালক ৩

১৫৭৪ রপি উিীন শুকুর আলী ম াম্মদজমা 1776753047 600111769 আলমসাধু চালক ৪

১৫৭৫ নজীর আলী মখরদর আলী ম াম্মদজমা 1990935867 1951140076 আলমসাধু চালক ৩

১৫৭৬ সাইফুল ইসলাম কাঙাল সিমার ম াম্মদজমা 1308018809 8701210711 ভ্যান চালক ৩

১৫৭৭ আব্দুস সালাম মৃত আপজমুিীন ম াম্মদজমা 1930455374 4413374550260 আলমসাধু চালক ৫

১৫৭৮ বকুল আলী ঝড়ু আলী ম াম্মদজমা 1729414472 6451078247 আলমসাধু চালক ৬

১৫৭৯  াপমদুর র মান ঝড়ু মন্ডল ম াম্মদজমা 1960430774 1501089906 ভ্যান চালক ৩

১৫৮০ জপসম উিীন জব্বার আলী ম াম্মদজমা 1736495049 3751074273 আলমসাধু চালক ৪

১৫৮১ আপমরুল ইসলাম আততাব আলী ম াম্মদজমা 1712112862 6451078072 আলমসাধু চালক ৩

১৫৮২ সুমন আলী নূর ইসলাম ম াম্মদজমা 1910089811 2406377644 আলমসাধু চালক ৫

১৫৮৩ আবু তারলব মৃত মখাদা বকস মন্ড ম াম্মদজমা 1922192614 1812347183200 ভ্যান চালক ৬

১৫৮৪ রুরবল আলী নুর ইসলাম ম াম্মদজমা 1966771968 7324973390 আলমসাধু চালক ৩

১৫৮৫ নূর ইসলাম  ারসম আলী ম াম্মদজমা 1996883484 5551109563 ভ্যান চালক ৪

১৫৮৬ শুকুর আলী  ারনি আলী ম াম্মদজমা 1317764742 4651123045 আলমসাধু চালক ৩

১৫৮৭ রা াত আলী সালামত আলী শা ম াম্মদজমা  ০১৭৩৯৯২৯১০৮ 1812347183058 আলমসাধু চালক ৩

১৫৮৮ সা াদৎ ম ারসন মপজবার র মান ম াম্মদজমা 1732498594 8251090125 ভ্যান চালক ৬

১৫৮৯ আব্দুল বারী খুকা  মন্ডল ম াম্মদজমা 1300346243 1501090755 ভ্যান চালক ৩

১৫৯০ মশায়াইব ম াসাইন মু াম্মদ মন্ডল ম াম্মদজমা 1757367425 2851050738 চা পবরক্রতা ৩

১৫৯১ মারনায়ার ম ারসন আরছর আলী ম াম্মদজমা 1916767055 1812347182841 চা পবরক্রতা ৪

১৫৯২ পমনারুল ইসলাম সাইদুর র মান ম াম্মদজমা 1300840715 7325622293 আলমসাধু চালক ৩

১৫৯৩ শা াজালাল সামসুল  ক ম াম্মদজমা 1784341907 2406229159 ভ্যান চালক ৩

১৫৯৪ জাপ দুল ইসলাম আব্দুর রপশদ ম াম্মদজমা 1762308854 5975525238 আলমসাধু চালক ৫

১৫৯৫ আব্দুর রপ ম আব্দুল জপলল ম াম্মদজমা 1311487365 7801102927 ভ্যান চালক ৬

১৫৯৬ সাপমউল ইসলাম রুিচান আলী ম াম্মদজমা 1300210540 8659810843 আলমসাধু চালক ৪

১৫৯৭ আব্দুর রাজ্জাক মৃত ইয়াপসন খাতুন ম াম্মদজমা 1724639991 1812347183258 চা পবরক্রতা ৩

১৫৯৮ চান আলী মৃত  াররজ আলী ম াম্মদজমা 1770476348 1812347183207 ভ্যান চালক ৫

১৫৯৯ রাপকবুল ইসলাম মরজাউল কপরম ম াম্মদজমা 1760575992 17801116174 আলমসাধু চালক ৬

১৬০০ রাজু আ রম্মদ পরজাউল খাতুন ম াম্মদজমা 1786108878 8701134820 চা পবরক্রতা ৩

১৬০১ সবুজ আলী আশকার আলী ম াম্মদজমা 1313055026 5531575180 ভ্যান চালক ৪

১৬০২ জুলমত আলী সমরশর আলী ম াম্মদজমা 1775843748 3301095091 চা পবরক্রতা ৩

১৬০৩ মনক বার আলী মৃত িাচু মন্ডল ম াম্মদজমা 1775732219 1812347183388 ভ্যান চালক ৩



১৬০৪ জাপ দ  াসান আ: খারলক ম াম্মদজমা 1731868126 7356024054 আলমসাধু চালক ৫

১৬০৫ সপ দ আলী িজল আলী ম াম্মদজমা 1759924506 3751090790 ভ্যান চালক ৬

১৬০৬ আপকমুল খপলল সরদার ম াম্মদজমা 1936354222 19951812347108000 ভ্যান চালক ৪

১৬০৭ সুলতান খন্দাকার আপজম উিীন ম াম্মদজমা 1927420576 5959061911 মদাকান কম মচারী ৩

১৬০৮ টিকারুল আলী মগালাম রসুল ম াম্মদজমা 1766754086 1501075756 আলমসাধু চালক ৫

১৬০৯ রুমা খাতুন মরজাউল মমাল্লা ম াম্মদজমা 1314582895 7806295494 আলমসাধু চালক ৬

১৬১০ ঝন্টু পময়া জুলমত আলী ম াম্মদজমা 1733470155 240110784 ভ্যান চালক ৩

১৬১১ মাপছদুল  ক আনজপিন আলী ম াম্মদজমা 1771748110 102557644 অর াচালক ৪

১৬১২ মপজবুর পর মান রইচ উিীন ম াম্মদজমা 1313251740 7575528329 ভ্যান চালক ৩

১৬১৩ মমাোঃ সপজব আ রমদ নূর ইসলাম কুতুবপুর 1952546156 20011812347107000 মদাকান কম মচারী ৪

১৬১৪ মমাোঃ শওকত আলী মনরছর আলী কুতুবপুর 1405523855 5551097479 পদনমজুর ৩

১৬১৫ পরপজয়া খাতুন মপিজ উিীন কুতুবপুর 1948366158 8251035229 গৃপ নী ৬

১৬১৬ মমাোঃ নুর ইসলাম  ারনি মাপলতা কুতুবপুর 1952546156 3751077144 ভ্যান চালক ৩

১৬১৭ মমাোঃ মরজাউল কপরম  ারনি মাপলতা কুতুবপুর 1992883996 7351116947 ভ্যান চালক ৪

১৬১৮ মমাোঃ মারলক পময়া মমাোঃ সাজ্জাদ কুতুবপুর 1304987127 3304347812 ভ্া া শ্রপমক ৩

১৬১৯ মমাোঃ চাদ আলী নারয়ব আলী কুতুবপুর 1722509062 6001047353 ভ্যান চালক ৫

১৬২০ মমাোঃ মপ র উিীন মমাবাররক মন্ডল কুতুবপুর 1939544374 5551054587 মদাকান কম মচারী ৩

১৬২১ মমাোঃ  াসান  ক মরজাউল  ক কুতুবপুর 1930545602 1025825454 আলমসাধু চালক ৪

১৬২২ মমাোঃ উসমান খন্দকার খন্দকার মকরসদ কুতুবপুর 1996014355 8251037191 ভ্যান চালক ৪

১৬২৩ আরপজনা খাতুন  ারনি মাপলতা কুতুবপুর 1309829670 6451081498 ভ্া া শ্রপমক ৩

১৬২৪ মমাোঃ আব্দুল কুদ্দুস মুনজুর আলী কুতুবপুর 1764533392 4651110225 পদনমজুর ৫

১৬২৫ আপতয়ার র মান  ারতম আলী মন্ডল কুতুবপুর 1952546156 3751019476 মজরল ৬

১৬২৬ ওপ দুল ইসলাম িপকর মমাল্লা কুতুবপুর 1746412649 7351676441 আলমসাধু চালক ৩

১৬২৭ নুরজা ান খতুন আলারিীন কুতুবপুর 1952546136 9151042414 পদনমজুর ৪

১৬২৮ মমাোঃ আশাদুল  ক আতর আলী কুতুবপুর 1740878295 9575537684 ভ্যান চালক ৩

১৬২৯ মমাোঃ সুজন পময়া নুর ইসলাম কুতুবপুর 1767689004 9575810214 অর াচালক ৫

১৬৩০ মমাোঃ ইমরান আলী ইছা ক আলী কুতুবপুর 1940210180 9138433967 অর াচালক ৬

১৬৩১ মমাোঃ খাইরুল বাসার পরয়াজুল ইসলাম কুতুবপুর 1911234132 3301631432 মদাকান কম মচারী ৩

১৬৩২ পরয়াজুল ইসলাম আতর আলী কুতুবপুর 1826524091 2401112756 মদাকান কম মচারী ৪

১৬৩৩ মমাোঃ আপজজুল  ক আব্দুর রাজ্জাক কুতুবপুর 1911229571 6901053766 ভ্যান চালক ৩

১৬৩৪ মমাোঃ কুদ্দুস শুকুর  াইদার আলী কুতুবপুর 1931445391 2401098070 পদনমজুর ৫

১৬৩৫ মমাছাোঃ শাপত খাতুন নজর আলী কুতুবপুর 19542546156 2401058694 পদনমজুর ৬

১৬৩৬ মমাোঃ আলম আলী পবল্লাল গনী কুতুবপুর 1952818303 7801051363 পদনমজুর ৩

১৬৩৭ মমাোঃ নাজমুল ম ারসন আপজজুল  ক কুতুবপুর 1946113437 7329697036 ভ্া া শ্রপমক ৪

১৬৩৮ মমাোঃ আপনচুর র মান ওিজ উপিন কুতুবপুর 1990638595 1951142247 পদনমজুর ৬



১৬৩৯ মমাোঃ কাজল মন্ডল আরনায়ার ম ারসন কুতুবপুর 1937294778 19924411442000100 পদনমজুর ৩

১৬৪০ মমাছাোঃ কল্পনা খাতুন রাজা মন্ডল কুতুবপুর 17441901750 3301084814 পদনমজুর ৩

১৬৪১ মমাোঃ আপজজুল  ক মমাোঃ মুনতাজ আলী কুতুবপুর 1736903536 4651659106 পদনমজুর ৫

১৬৪২ মমাোঃ পরিন আলী বাক্কা মন্ডল কুতুবপুর 176003203 3751092630 পদনমজুর ৬

১৬৪৩ পমনারুল ইসলাম মতায়াজপিন কুতুবপুর 1751671426 6900996338 ভ্া া শ্রপমক ৩

১৬৪৪ মমাছাোঃ  পদছন মনছা মমরছর আলী কুতুবপুর 1920799149 9150986082 পদনমজুর ৪

১৬৪৫ লাল্টু আলী গফুর মন্ডল কুতুবপুর 1817168714 4421401670980 ভ্া া শ্রপমক ৩

১৬৪৬ মমাোঃ জনী মন্ডল সদন মন্ডল কুতুবপুর 1884456235 4651053763 ভ্া া শ্রপমক ৫

১৬৪৭ মমাছাোঃ লালবানু আকবার মন্ডল কুতুবপুর 1710391059 7801036018 গৃপ নী ৬

১৬৪৮ আশরাফুর আলম ওমর আলী পসন্দুপরয়া 1719457986 5551101685 পদনমজুর ৬

১৬৪৯ মমাস্তাপিজু র মান পসন্দুপরয়া 1741076896 20011812347107900 মদাকান কম মচারী ৩

১৬৫০ নাপজরুল ইসলাম জান আলী পসন্দুপরয়া 1766767188 19971812347004000 পদনমজুর ৪

১৬৫১ মমা: মপনরুল ইসলাম জান আলী পসন্দুপরয়া 1751837877 2001181234 পদনমজুর ৩

১৬৫২ শপরফুল ইসলাম পনজাম উিীন পসন্দুপরয়া 1767377570 8251625284 পদনমজুর ৬

১৬৫৩ আলমগীর আককাচ আলী পসন্দুপরয়া 1986454894 7351119339 মদাকান কম মচারী ৫

১৬৫৪ আপরি ম ারসন মন্টু মন্ডল পসন্দুপরয়া 1712394169 1504355361 মদাকান কম মচারী ৬

১৬৫৫ আক্তার ম ারসন আকবর আলী পসন্দুপরয়া 1728752652 2401045071 মদাকান কম মচারী ৩

১৬৫৬ মপনরুল ইসলাম চতুর আলী পসন্দুপরয়া 1916188439 1905467819 চা পবরক্রতা ৬

১৬৫৭ রজব আলী দারনছ আলী মন্ডল পসন্দুপরয়া 1758425023 1812347185908 আলমসাধু চালক ৫

১৬৫৮ আরনায়ার ম ারসন আব্দুল ম ারসন সদ মার পসন্দুপরয়া 1745387022 ৬০০১০৫০৬০৫ আলমসাধু চালক ৩

১৬৫৯ মুক্তার আলী মওলা কাপজ পসন্দুপরয়া 17412239624 7351671479 চা পবরক্রতা ৪

১৬৬০ আব্দুল  াপমদ শপ দ পময়া পসন্দুপরয়া 1933901770 8701137682 আলমসাধু চালক ৫

১৬৬১ মরজাউল কপরম মাওলা বক্স মতুমজাপুর 1959568257 7801038220 মদাকান কম মচারী ৪

১৬৬২ টুটুল ম ারসন মমর র উিীন মতুমজাপুর 1737914370 19951812347105000 মদাকান কম মচারী ৩

১৬৬৩  াসমত আলী লালচাঁদ আলী মতুমজাপুর 1917672471 2843904000 পদনমজুর ৫

১৬৬৪ মসপলম ম ারসন মকরছদ আলী মন্ডল মতুমজাপুর 1994903566 7801037024 পদনমজুর ৬

১৬৬৫ পবল্লাল ম ারসন মগালাি আলী সদ মার মতুমজাপুর 1944598182 1951074226 ভ্যান চালক ৩

১৬৬৬ জুলমত কপরম মতুমজাপুর 1732188917 19471812347000000 পদনমজুর ৫

১৬৬৭ মদরলায়ার ম ারসন রমজান মশখ মতুমজাপুর 1712394169 1812347186252 ভ্যান চালক ৬

১৬৬৮ কামাল ম ারসন িপকর আলী সদ মার মতুমজাপুর 1939205925 1812347186147 ভ্যান চালক ৫

১৬৬৯ তপরকুল ইসলাম শ র আলী মতুমজাপুর 1920784618 2844928271 পদনমজুর ৬

১৬৭০ মমািারজ্জল ম ারসন জপলল মন্ডল মতুমজাপুর 1712394169 1951113420 চা পবরক্রতা ৪

১৬৭১ জাপ দুল ইসলাম আমু ক আলী মতুমজাপুর 1931243184 19901812347000300 ভ্যান চালক ৩

১৬৭২ পল ন ম ারসন আজগার আলী মতুমজাপুর 1712394169 1812347185941 ভ্যান চালক ৫

১৬৭৩ আব্দুস ছাত্তার ওয়ারজদ আলী মতুমজাপুর 1720459137 2851014742 পদনমজুর ৫



১৬৭৪ কারদর আলী তা াজিীন মাপলতা নবীননগর 1725879245 1951102241 ভ্যান চালক ৩

১৬৭৫ আনারুল ইসলাম বরকত মন্ডল নবীননগর ০১৭৩৯১০৫৩৭৮ 1501063968 ভ্যান চালক ৪

১৬৭৬ জালাল উিীন খাইরুল ইসলাম নবীননগর 1931448984 19911812347037900 পদনমজুর ৪

১৬৭৭ রাপশদুল  ক দুলু পময়া নবীননগর 1814253076 19961812347020100 পদনমজুর ৩

১৬৭৮ সামছুজ্জামান মুনসুর আলী মন্ডল নবীননগর 1760662210 3751059951 ভ্যান চালক ৫

১৬৭৯ বপসর উিীন আপজবার মমাল্লা নবীননগর 1710785985 5101029469 পদনমজুর ৩

১৬৮০ ভুলাই মন্ডল আরকর আলী নবীননগর 1969345309 8701095898 পদনমজুর ৪

১৬৮১ আবু বাক্কা আজগার আলী নবীননগর 1992642496 3751051958 চা পবরক্রতা ৩

১৬৮২ আলী ম ারসন ওয়ারজদ মজায়ািমার নবীননগর 1700682036 19771812347006100 অর াচালক ৫

১৬৮৩ স্বিন পময়া আরনয়ার ম ারসন নবীননগর 1751801956 19941812347106000 মদাকান কম মচারী ৬

১৬৮৪ তার র আলী তারা চাঁদ মন্ডল নবীননগর 1746345856 8251058023 পদনমজুর ৩

১৬৮৫  াপমদুল ইসলাম তারা চাঁদ মন্ডল নবীননগর 1737684961 2401079609 পদনমজুর ৬

১৬৮৬ আন্টু পময়া বদর উিীন ভুলটিয়া 1945616488 780111995 ভ্যান চালক ৫

১৬৮৭ ভ্ানু মনছা গাপরশ মন্ডল ভুলটিয়া 1760662378 7351134320 পদনমজুর ৬

১৬৮৮ স্বরভ্ানু মবগম সরবদ আলী ভুলটিয়া 1811329993 8701149448 পদনমজুর ৩

১৬৮৯ মরারকয়া মবগম আত্তাব আলী ভুলটিয়া 1921917410 4201095967 পদনমজুর ৬

১৬৯০ আরমনা খাতুন ইসনাইল ম ারসন ভুলটিয়া 1993216187 7351146811 পদনমজুর ৩

১৬৯১ জরমলা খাতুন বাররক মন্ডল ভুলটিয়া 1829547020 551116022 পদনমজুর ৪

১৬৯২ সুপকরন মনছা বুরদাই মন্ডল ভুলটিয়া 1760662378 9575541199 পদনমজুর ৩

১৬৯৩ আলমগীর ম ারসন নপবছপি ভুলটিয়া 1736864839 6901071131 পদনমজুর ৫

১৬৯৪  াপিজুর র মান িজলুর র মান ভুলটিয়া 1834214815 5101082323 পদনমজুর ৩

১৬৯৫ আশাদুল  ক আকবর আলী ভুলটিয়া 1983637017 6001127437 পদনমজুর ৬

১৬৯৬ মারজদা খাতুন আত্তাি আলী ভুলটিয়া 1748663504 2851076691 পদনমজুর ৩

১৬৯৭ মমর দী  াসান তমরছর মজায়ািমার ভুলটিয়া 1928898470 8220888996 পদনমজুর ৪

১৬৯৮ পনছারন খাতুন শবদ আলী ভুলটিয়া 1811329993 1812347190971 পদনমজুর ৩

১৬৯৯ মুত্তারলব মৃত এলাপ ভুলটিয়া 1701011819 ################### পদনমজুর ৫

১৭০০ আন্জনা খাতুন মগালাম রসুল ভুলটিয়া 1917743819 2401125543 পদনমজুর ৬

১৭০১  ারমদ আলী মৃত ঈসমাইল মন্ডল ভুলটিয়া 1909459135 1812347189507 পদনমজুর ৩

১৭০২ পশিন আলী মুরাদ আলী ভুলটিয়া 1302470602 6451092255 পদনমজুর ৪

১৭০৩ আজ ার মাপলতা মৃত শুকুর আলী ভুলটিয়া 1741096380 1812347193412 মদাকান কম মচারী ৩

১৭০৪ ঝন্টু পময়া কপিল মন্ডল ভুলটিয়া 1792472662 4651137889 পদনমজুর ৫

১৭০৫  ারুন অর রপশদ জপ রউিীন ভুলটিয়া 1752357789 5993603301 পদনমজুর ৬

১৭০৬ পিনপজরা খাতুন জহুরুল ইসলাম ভুলটিয়া 1999048213 1812347298290 পদনমজুর ৩

১৭০৭ ছরবদা মবগম মখািাই মন্ডল ভুলটিয়া 1957660886 2401129347 পদনমজুর ৬

১৭০৮ পনজাম উিীন  াবলু মন্ডল ভুলটিয়া 1308838508 3301113456 পদনমজুর ৩



১৭০৯ পমনাজ উিীন বদর উিীন ভুলটিয়া 17413023907 6001132353 পদনমজুর ৪

১৭১০ পলটুন পময়া মুরাদ আলী ভুলটিয়া 1764385569 7351145300 পদনমজুর ৩

১৭১১ তারা চাঁন আলী ইমাইল আলী ভুলটিয়া 1835850321 5101077054 পদনমজুর ৩

১৭১২ মুরাদ আলী মৃত মমররাজ আলী ভুলটিয়া 1929923228 1812347190929 ভ্যান চালক ৬

১৭১৩ লাভ্লু মন্ডল আক্কাস আলী ভুলটিয়া 1747304974 5101086022 পদনমজুর ৪

১৭১৪ আবুছিীন বদর উিীন ভুলটিয়া 1755908479 4651134605 পদনমজুর ৩

১৭১৫ পল ন পময়া আপমর ম ারসন ভুলটিয়া 1743131411 4647364863 পদনমজুর ৫

১৭১৬ লাল্টু পময়া রসুল পময়া ভুলটিয়া 1759547371 9151073898 পদনমজুর ৬

১৭১৭ জামাল সরকার মকবুল সরকার ভুলটিয়া 1771749556 5101086931 পদনমজুর ৩

১৭১৮ আপরছন মবগম পবলাত মন্ডল ভুলটিয়া 1887828913 551119794 পদনমজুর ৪

১৭১৯ আবু বকর পছপিক মমাবাররক মন্ডল ভুলটিয়া 1732026249 6901084266 পদনমজুর ৩

১৭২০ রুপসয়া খাতুন ম াম্মদ আলী ভুলটিয়া 1301272618 8701145925 পদনমজুর ৫

১৭২১ আপতয়ার র মান পুটি মন্ডল ভুলটিয়া 1748174321 8251103811 পদনমজুর ৬

১৭২২ অদুৎ িাটুয়ারী আদম িাটুয়ারী ভুলটিয়া 1793335618 1501099905 চা পবরক্রতা ৩

১৭২৩ মমতাজ খাতুন বাবলু ম ারসন ভুলটিয়া 1754728463 1812347189573 পদনমজুর ৪

১৭২৪ িারপভ্না খাতুন মপ র ভুলটিয়া 1312997390 19871812347108200 পদনমজুর ৫

১৭২৫ সুবুর খান আয়ুব আলী ভুলটিয়া 1939174760 2851085031 পদনমজুর ৬

১৭২৬ সুমন আলী মঙ্গল আলী ভুলটিয়া 1403639869 19981812347106300 পদনমজুর ৩

১৭২৭ আল আপমন পময়া আপজজুল  ক ভুলটিয়া 1977288249 6405199776 মদাকান কম মচারী ৬

১৭২৮ শ্রী সন্নযাপশ অপধকারী শ্রী তারা িদ ভুলটিয়া 1725981271 5101072717 মদাকান কম মচারী ৩

১৭২৯ নুর নবী গপণ মন্ডল ভুলটিয়া 1835453545 9137698412 মদাকান কম মচারী ৪

১৭৩০ রুপম ম ারসন সপ দুল ইসলাম ভুলটিয়া 1911793040 4621384363 মদাকান কম মচারী ৩

১৭৩১ কপ নুর  টু পময়া ভুলটিয়া 1954540935 957554187 পদনমজুর ৫

১৭৩২ জা াঙ্গীর আলম খপললুর র মান ভুলটিয়া 1707559482 4201091800 পদনমজুর ৩

১৭৩৩ সূ ম ভ্ানু আব্দুল ও াব ভুলটিয়া 1754728463 5101072949 পদনমজুর ৬

১৭৩৪ শপি মা ামুদ মৃত গফুর মন্ডল ভুলটিয়া 1907266372 1812347190735 পদনমজুর ৩

১৭৩৫ আলী ম ারসন গফুর মন্ডল ভুলটিয়া 1912308204 1025565324 পদনমজুর ৪

১৭৩৬ মধু মালা খাতুন জুমার আলী ভুলটিয়া 1874442483 1812347189442 পদনমজুর ৩

১৭৩৭ রপশদা খাতুন মল্লুচান মন্ডল ভুলটিয়া 1712881114 7351138313 পদনমজুর ৫

১৭৩৮ পমজানুর র মান কপরম উিীন ভুলটিয়া 1956164462 20011812347023100 পদনমজুর ৬

১৭৩৯ ইউসুি আলী মসাবাররক মন্ডল ভুলটিয়া 1925636242 2851075719 পদনমজুর ৩

১৭৪০ ইউনুস আলী ছানারপিন ভুলটিয়া 1925636242 1501099442 পদনমজুর ৬

১৭৪১ ঠান্ড পময়া  ারনি আলী ভুলটিয়া 1731184156 4201093830 পদনমজুর ৪

১৭৪২  ায়দার আলী মসাবাররক মন্ডল ভুলটিয়া 1305057355 2851071452 পদনমজুর ৩

১৭৪৩ ইসলাম মন্ডল মমাবাররক মন্ডল ভুলটিয়া 19925636242 3301101808 পদনমজুর ৫



১৭৪৪ ইছা াক আলী মসাবাররক আলী ভুলটিয়া 1925636242 6451084716 পদনমজুর ৬

১৭৪৫ জহুরা খাতুন মমাবাররক মন্ডল ভুলটিয়া 1774863518 1501107963 পদনমজুর ৩

১৭৪৬ আকপলমা খাতুন আপজবার মন্ডল ভুলটিয়া 1774863518 3751104906 পদনমজুর ৬

১৭৪৭ মসানাই মন্ডল মমাবাররক মন্ডল ভুলটিয়া 1794239653 9575543575 পদনমজুর ৩

১৭৪৮ মপ র আলী ম াম্মদ আলী ভুলটিয়া 1757204024 6001134821 পদনমজুর ৪

১৭৪৯ জপ র উিীন আলী বক্স ভুলটিয়া 1745195665 19801812347100100 পদনমজুর ৩

১৭৫০ মদরলায়ার ম ারসন ছালাম মুিী  াসন াটি ০১৭৯৯-৪২১০৩৯ 3751009337 মদাকান কম মচারী ৬

১৭৫১ জাপমনুর র মান আকরম ব্যািারী  াসন াটি ০১৯৩৭-৭১৪৯৩৪ 18123471922880 ভ্যান চালক ৪

১৭৫২ আবুল ম ারসন আোঃ ছালাম মুিী  াসন াটি ০১৮৭৫-৩১৭৬৮৩ 3313047264069 চা পবরক্রতা ৬

১৭৫৩ তা ার আলী পভ্কু মন্ডল  াসন াটি ০১৭৪৩-১৩১৬৪০ 18123471932422 চা পবরক্রতা ৩

১৭৫৪ রুরবল পময়া পবল্লাল ম ারসন  াসন াটি ০১৯৯২-৩০৮৬০৩ 5554362979 অর াচালক ৪

১৭৫৫ ফুল পময়া ছাত্তার আলী  াসন াটি ০১৯৮০-৯৭৯৫৪১ 3301629261 অর াচালক ৩

১৭৫৬ মসার ল ম ারসন রারিজা খাতুন  াসন াটি ০১৭৭২-০০২৯৯২ 19961812347019000 অর াচালক ৫

১৭৫৭ নাজমুল ইসলাম রপবউল  ক  াসন াটি ০১৭০১-৯৩৯৫২৫ 19941812347105300 ভ্যান চালক ৬

১৭৫৮ আপজজ মৃধা আলী ম ারসন মৃধা  াসন াটি ০১৯২৯-৪২১৭৪৪ 9150972447 চা পবরক্রতা ৬

১৭৫৯   রত আলী আলমাছ  াসন াটি ০১৪০৪-৯১১০৭৭ 7351047159 ভ্যান চালক ৩

১৭৬০  াপমদুল ইসলাম সামসুল  ক  াসন াটি ০১৭৯৪-৫৯৩৮০৫ 5974411059 অর াচালক ৪

১৭৬১ দীন ইসলাম মসাব ান আলী  াসন াটি ০১৭৯৮-৩৫৪৫৪৫ 1812347193113 ভ্যান চালক ৩

১৭৬২ আোঃ রাজ্জাক মপতয়ার র মান  াসন াটি ০১৭৯৮-৫১৬০২৩ 8699227644 ভ্যান চালক ৬

১৭৬৩ সাপিয়া খাতুন চান পময়া  াসন াটি ০১৮৮৩-০৭৭৮১৯ 4200996231 ভ্া া শ্রপমক ৪

১৭৬৪ রপক আ রমদ সপ দুল ইসলাম  াসন াটি ০১৭৯৭-২৮০৭৪৫ 20021812134702900 ভ্যান চালক ৬

১৭৬৫ পবল্লাল ম ারসন আব্দুল  মমাতারলব  াসন াটি ০১৪০৪-৯১১০৭২ 6900982650 ভ্যান চালক ৩

১৭৬৬ সাইদুর র মান আপমরুল ইসলাম  াসন াটি ০১৩১২-৯৯৭৪২৭ 19941812347015800 ভ্যান চালক ৪

১৭৬৭ মখাকন মন্ডল আক্কাস আলী  াসন াটি ০১৭০৫-৬৭৩৭২১ 1025632736 ভ্যান চালক ৬

১৭৬৮ পনম মল অপধকারী পুন ম অপধকারী  াসন াটি ০১৭৩৫-১০২১৩৫ 1501008823 চা পবরক্রতা ৩

১৭৬৯ নজরুল ইসলাম পনয়ামত আলী দশমী 1940971732 1501098006 পদনমজুর ৬

১৭৭০ জপ রুল ইসলাম পবল্লাল ম ারসন দশমী 1763827975 2851073953 চা পবরক্রতা ৩

১৭৭১ আসলাম মশখ পভ্কু মশখ দশমী 1925003626 3301069336 ভ্যান চালক ৬

১৭৭২ পমন্টু পময়া আব্দুর রপ ম দশমী 172948895 6451151481 চা পবরক্রতা ৫

১৭৭৩ আব্দুর রপশদ ইসমাইল মশখ দশমী 1950269175 6901038163 চা পবরক্রতা ৩

১৭৭৪ পমজানুর র মান আরনায়ার ম ারসন দশমী 1996002556 1501061939 চা পবরক্রতা ৬

১৭৭৫ ওপ দুল ইসলাম  ারনি আলী দশমী 1959373694 1501097685 ভ্যান চালক ৩

১৭৭৬ আরছর আলী রপিজ উপিন মন্ডল দশমী 1962168406 2401082363 ভ্যান চালক ৬

১৭৭৭ সালাম ম ারসন শপ দুল ইসলাম দশমী 1737244214 6451630146 পদনমজুর ৬

১৭৭৮ তাইরজল আলী রমজান আলী দশমী 1960436479 1812347192443 মদাকান কম মচারী ৩



১৭৭৯ আব্দুল মারলক বদর উিীন দশমী 1940219815 1812347192151 মদাকান কম মচারী ৪

১৭৮০ শা  আলম গনরজর সরদার দশমী 1920695511 7801112637 ভ্যান চালক ৩

১৭৮১ মসপলম মরি মাপলতা দশমী 1827243534 1946643820 ভ্যান চালক ৩

১৭৮২ আব্দুল রপশদ আবুল ম ারসন দশমী 1920695511 1951149572 পদনমজুর ৪

১৭৮৩ শপরফুল ইসলাম পভ্কু মশখ দশমী 1910466136 3751106463 ভ্যান চালক ৩

১৭৮৪ আপরফুল ইসলাম জরবদ আলী দশমী 1725948895 1933351924 পদনমজুর ৬

১৭৮৫ জরবদ আলী ওয়াজাপল মশখ দশমী 1926695511 7801075271 মদাকান কম মচারী ৩

১৭৮৬ সামছুল  ক উসমান আলী দশমী 1728077226 7801111977 চা পবরক্রতা ৫

১৭৮৭ মমাোঃ মামুনুর রপশদ মমাোঃ বাবলু আপলয়ারি 1991625442 1199441198901560 মদাকান কম মচারী ৪

১৭৮৮ জান্নাত আলী রপ ম বক্স আপলয়ারপুর 1714214328 19941812347029900 পদনমজুর ৩

১৭৮৯ মমাোঃ সাইফুল ইসলাম সা াদত ম ারসন আপলয়ারপুর 1941487163 689115112 পদনমজুর ৩

১৭৯০ আকবর ম ারসন মান্দার মন্ডল আপলয়ারপুর 1941760534 2834364707 অর াচালক ৪

১৭৯১ আব্দুল রারবক জপলল মপল্লক আপলয়ারপুর 1959710267 4651064836 পদনমজুর ৩

১৭৯২ িপরমল কুমার শম মা দুলাল কম মকার আপলয়ারপুর 1912327354 3751030986 পদনমজুর ৫

১৭৯৩ নাপজম উিীন সামছুিীন আপলয়ারপুর 1916692339 9150994896 পদনমজুর ৪

১৭৯৪ পবল্লাল ম ারসন মান্দার মন্ডল আপলয়ারপুর 1930457535 1501056616 আলমসাধু চালক ৩

১৭৯৫ আসাদুজ্জামা ওসমান আলী আপলয়ারপুর 1402588114  ৫১০১৬১৮৮০৮ মদাকান কম মচারী ৬

১৭৯৬ ইস্রাপিল আলী আলী ম ারসন আপলয়ারপুর 1990347442 4654374828 মদাকান কম মচারী ৩

১৭৯৭ িয়ছাল আলী মুনতাজ আলী আপলয়ারপুর 1919585954 3301035691 মদাকান কম মচারী ৪

১৭৯৮  াপববুর র মান পবশারত আলী আপলয়ারপুর 1999121124 4651062277 আলমসাধু চালক ৫

১৭৯৯  াসানুজ্জামান আব্দুল আলী আপলয়ারপুর 1709128964 5551638363 মদাকান কম মচারী ৬

১৮০০ পমজানুর র মান মসা রাব আপলয়ারপুর 1754918116 2401051954 পদনমজুর ৩

১৮০১ সুজন আলী মপজবার আলী আপলয়ারপুর 1929903309 4201086784 পদনমজুর ৪

১৮০২ ছাবদুল ইসলাম দুোঃপখ মন্ডল আপলয়ারপুর 17377073693 195111168 মদাকান কম মচারী ৪

১৮০৩ আব্দুল ম ারসন আইনাল মন্ডল আপলয়ারপুর 1605346148 7351066928 পদনমজুর ৩

১৮০৪ ইপদ্রস আলী আব্দুল আপলম আপলয়ারপুর 1779894962 20001812347107800 পদনমজুর ৫

১৮০৫ আপমর ম ারসন ওমবাদ আলী আপলয়ারপুর 1934576101 3751029335 চা পবরক্রতা ৬

১৮০৬ আপমরুল ইসলাম মরজয়ান আলী আপলয়ারপুর 1718957907 ২৮৫১০০৪২৫৫ চা পবরক্রতা ৪

১৮০৭ আলী ম ারসন মমাসরলম উিীন আপলয়ারপুর 1949247176 8251029297 পদনমজুর ৩

১৮০৮ খাইরুল ইসলাম সা াজুিী মন্ডল আপলয়ারপুর 1991624234 1951106242 ভ্যান চালক ৪

১৮০৯  সুমন কুমার শ্রী রঞ্জন কম মকার আপলয়ারপুর 1753926789 19931812347000100 মদাকান কম মচারী ৫

১৮১০ শ্রী সুপনল িরামাপনক শ্রী পনতয িরামাপনক আপলয়ারপুর 1981207243 4201016419 পদনমজুর ৩

১৮১১ তপরকুল ইসলাম আলী ম ারসন আপলয়ারপুর 1835376146 6451043993 ভ্যান চালক ৪

১৮১২ মুস্তাক আলী নূর বক্স গাইন জীবনা ০১৭১৪৭৮৫৮৭০ 8251064229 আলমসাধু চালক ৩

১৮১৩ পিন্টু পময়া মকবুল ম ারসন জীবনা 1300106563 9139505524 আলমসাধু চালক ৪



১৮১৪ দুদু মন্ডল রপবউল মন্ডল জীবনা 1906454258 5502499220 পদনমজুর ৫

১৮১৫ আসাদুজ্জামান শামসুল  ক জীবনা 1752224123 1812347194422 চা পবরক্রতা ৩

১৮১৬ প রু সদ মার কাতর আলী জীবনা 1704754528 6001083028 আলমসাধু চালক ৩

১৮১৭ মুনতাজ পময়া মা মুদ আলী মন্ডল ভুলটিয়া ০১৯৩৬৬১৯৩৭৫ ৩৩০১১১৪১২৪ ভ্া া শ্রপমক ৩

১৮১৮ সারজদুল  ক ভ্াদু মন্ডল জীবনা ০১৩১১০২৩২৬৭ ৭৩৫১০৯৫৫১৩ পদনমজুর ৪

১৮১৯ সুপিয়া খাতুন লাল চাদ জীবনা ০১৩১১৪৬৭৪৬০ ৬৯০১০৩১২৯১ গৃপ নী ৩

১৮২০ ভ্াগাই সদ মার সুরত সদ মার জীবনা ০১৯৩৭২৮৫৭২৮ ৩৭৫১০৫৭৯৯৭ পদনমজুর ৪

১৮২১ রার ন আপল ভ্াগাই সদ মার জীবনা ০১৯৩৭২৮৫৭২৮ ৫৫৫১০৭৬০১০ পদনমজুর ৪

১৮২২ র মত আলী পমলন পময়া জীবনা ০১৯১৪৭৭৮৩৪২ ১৯৯৯১৮১২৩৪৭০২৯৭২১ চা পবরক্রতা ৪

১৮২৩ আপিল উিীন আওলাদ পবশ্বাস জীবনা ০১৮৩৫১৩৩৩২৭ ১৮১২৩৪৭১৯৪৮৬৪ পদনমজুর ৩

১৮২৪  মুনা খাতুন জামাত আলী জীবনা ০১৯১৪৩৮৯৪৪১ ৩৩০১০৬৭৯৮৩ গৃপ নী ২

১৮২৫ সব্দুল মন্ডল জামাত আলী জীবনা ০১৯১৪৩৮৯৪৪১ ২৮৫১০৩০৬১৫ পদনমজুর ৩

১৮২৬ আরপজনা খাতুন রমজান আপল জীবনা ০১৯২৯০১০৪২৯ ৩৩০১০৬৩৬১০ গৃপ নী ২

১৮২৭ কসরুল ইসলাম কামাল ম ারসন জীবনা ০১৩১৯৪৪৪২৯৩ ১৮১২৩৪৭১৯৪৬১৩ পদনমজুর ৩

১৮২৮ মীর কাপশম ছামারুপিন মন্ডল জীবনা ০১৭৫৩২৫১৮৪৫ ৮২৫১০৬৩৮৩৩ অর াচালক ৩

১৮২৯ রপবউল ইসলাম শ ীদ মন্ডল জপলপবলা ০১৯৫৪১০৫৩৮৫ ৫০৫০০৫২৬৬০ পদনমজুর ৩

১৮৩০ আব্দুল জপলল আব্দুল জব্বার জপলপবলা ০১৯১৭৩৩১৭৭৪ ৫১০৫৯১২৯৪২ পদনমজুর ৩

১৮৩১ নওশাদ আপল আ ম্মদ আলী জপলপবলা ০১৭৬২৯৯৯৬৯১ ১০২৫৫১৯৫৮৬ পদনমজুর ২

১৮৩২ আপরফুল ইসলাম খারলক জপলপবলা ০১৭৩৯০০২৩৯৯ ১৪৬২৬২০৫৩৩ পদনমজুর ৩

১৮৩৩ বাবুলর র মান সুররাত মন্ডল জপলপবলা ০১৭৩৯৭৪১৯৩৯ ১০২৫৫১৯৩৩৯ পদনমজুর ২

১৮৩৪ শা াননুর আবুছপি জপলপবলা ০১৭৩৯০০২৩৯৯ ২৪০১০৩৪৭৭৮ গৃপ নী ২

১৮৩৫ আশরাফুল ইসলাম আপমর ম ারসন ভুলটিয়া ০১৭৩৬৯১৯৩৯৪ ৭৩৫১১৪৩৫৯৪ ভ্া া শ্রপমক ৪

১৮৩৬ িারুক আলী মা াতাব আলী ভুলটিয়া ০১৯৪৫৯৫১৬৩০ ৭৮০১১০৭৯৪২ ভ্া া শ্রপমক ২

১৮৩৭ লাল্টু পময়া রসুল পময়া ভুলটিয়া ০১৭৫৯৫৪৭৩৭১ ৯১৫১০৭৩৮৯৮ ভ্া া শ্রপমক ৩

১৮৩৮ অপ দুল ইসলাম কুররান মাপলতা ভুলটিয়া ০১৯৯৭০৩৮৬৬২ ৫১০১০৮১৬৩৫ পদনমজুর ৩

১৮৩৯ আকুল  াপকম মাপলতা ভুলটিয়া ০১৭৯২৩৫৬৫৯৫ ৪২০১০৯৩৪৬৭ পদনমজুর ৩

১৮৪০ মবল্টু ম ারসন  াপকম মাপলতা ভুলটিয়া ০১৭৬৪৫০৪০০৩ ৪৬৫১১৪২৯২১ পদনমজুর ৩

১৮৪১ তসয়দ আলী মাপলতা কুরড়াল আলী মাপলতা ভুলটিয়া ০১৯৩২১৫৩৯৫৯ ১৮১২৩৪৭১৯০১৫৬ পদনমজুর ৪

১৮৪২ জপ র উপিন আলী বক্স ভুলটিয়া ০১৭৪৫১৯৫৬৬৫ ১৯৮০১৮১২৩৪৭১০০১১০ ভ্া া শ্রপমক ২

১৮৪৩ পরপজয়া খাতুন মপিজ উিীন কুতুবপুর ০১৭২৫২৩২৮৭০ ৮২৫১০৩৫২২৯ গৃপ নী ৪

১৮৪৪ সাজ্জাদ ম ারসন বদর উিীন কুতুবপুর ০১৯৫৮৭৮৭০৮০ ১০২৫৫২৯২৬২ পদনমজুর ৩

১৮৪৫ লালচান আলী ম ঙ্গর আলী মন্ডল মতুমজাপুর ০১৯৩৪৯০০২৮ ৩৩০১০২৯৭১০ ভ্যান চালক ২

১৮৪৬ জপন পময়া নুরুল ইসলাম মতুমজাপুর ০১৯০৫৭৩৯৯৫৯ ১৯৯৪১৮১২৩৪৭০০০২৯২ পদনমজুর ৩

১৮৪৭ শা  আলম ইউসুি মন্ডল  াসন াটি ০১৭২৪৭০৭৮২৬ ১৯৯৫১৮১২৩৪৭১০৮০৫২ পদনমজুর ৩

১৮৪৮ মসার ল ম ারসন সপ দুল  াসন াটি ০১৭৭২০০২৯৯২ ১৯৯৬১৮১২৩৪৭০১৯০৫৫ অর াচালক ৫



১৮৪৯ পরপজয়া খাতুন নজর আলী পময়া  াসন াটি ০১৯৯৬৮৫৭৮৪৪ ৬৪৫০৯৯৭৫৩৮ গৃপ নী ৪

১৮৫০ আবুল  ম ারসন আ: ছালাম মুপি  াসন াটি ০১৮৭৫৩১৭৬৮৩ ৩৩১৩০৪৭২৬৪০৬৯ পদনমজুর ৫

১৮৫১ জানারুল ইসলাম শপ দুল ইসলাম  াসন াটি ০১৭৭১১৭৮২৬১ ৯১৪৫১৭৩২৮৩ পদনমজুর ৩

১৮৫২ জাপ দুল ইসলাম আপজজুল  ক মন্ডল  াসন াটি ০১৩০১২০৪৭১৩ ১৪৫৯২৫৭০৭৫ পদনমজুর ৩

১৮৫৩ আ: রাজ্জাক মপতয়ার র মান  াসন াটি ০১৭৯৮৫১৬০২৩ ৮৬৯৯২২৭৬৪৪ পদনমজুর ৩

১৮৫৪ রপবন চন্দ্র রাজ কুমার  াসন াটি ০১৯৩৯১৫৫২৮২ ৫১০১০৩১৩৭৪ পদনমজুর ৫

১৮৫৫ শ্রী বাসুরদব আনান্দ  াসন াটি ০১৭৬৮৫৯৩৬৬০ ৪১৬১৪৭৫৫২২ পদনমজুর ৪

১৮৫৬ রপবউল ইসলাম ছানা রপিন  াসন াটি ০১৭৬৮৫৯৩৬৬০ ২৪০১০৭৫০২৯ পদনমজুর ২

১৮৫৭ রাজা পময়া আব্দুল কারদর  াসন াটি ০১৩১৯৫৭৪৭৪২ ৬৮৫২০৪১৩৯৮ পদনমজুর ৪

১৮৫৮ পবল্লাল ম ারসন আব্দুল মমাতারলব  াসন াটি ০১৪০৪৯১১০৭২ ৬৯০০৯৮২৬৫০ পদনমজুর ৫

১৮৫৯ রুরবল পময়া পবল্লাল  ম ারসন  াসন াটি ০১৯৯২৩০৮৬০৩ ৫৫৫৪৩৬২৯৭৯ পদনমজুর ৪

১৮৬০ ফুল পময়া ছাত্তার আলী  াসন াটি ০১৯৮০৯৭৯৫৪১ ৩৩০১৬২৯২৬১ পদনমজুর ৩

১৮৬১ সারজদা খাতুন আসাদুল  াসন াটি ০১৯৯২৬৪১০৬৯ ৫৫৫১১২১২৯৫ গৃপ নী ৫

১৮৬২ পবপ্লব ওপ দুল মবায়াপলয়া ০১৭৪৮১৭৪৬৮৪ ৪২০১০৭২০৯৯ পদনমজুর ৪

১৮৬৩ আরনায়ার ম ারসন আকবর আলী মবায়াপলয়া ০১৭১৯৫৭৪৯৮০ ৬০০১০৫৩৬১৭ পদনমজুর ৪

১৮৬৪ মপমনুর র মান পসরাজুল ইসলাম মবায়াপলয়া ০১৯৬৬৭৮৮৬৮৪ ৫০৫৬৪১০৯০৪ পদনমজুর ৩

১৮৬৫ সাপ ন উপিন শুকুর আপল মবায়াপলয়া ০১৯৬৬৭৮৮৬৮৪ ৯১০৪০৭৭০১২ পদনমজুর ২

১৮৬৬ আব্দুল খারলক আব্দুল গপন মবায়াপলয়া ০১৮৭৯৩৫৭২৭৮ ৪৬৫১১১৮৫১৭ পদনমজুর ৫

১৮৬৭  াপসবুর র মান মুনতাজ আলী মবায়াপলয়া ০১৭৪৩১০৩৬৬৫ ৮৭০১২০৮৭৮০ পদনমজুর ৩

১৮৬৮  াপিজুর র মান িপকর  ম াম্মদ মবায়াপলয়া 1919654065 5101063088 চা পবরক্রতা ৩

১৮৬৯  াপববুল্লা আব্দুল কারদর মবায়াপলয়া 1965918211 5551089955 চা পবরক্রতা ৫

১৮৭০ ইছানুর ইসলাম মপজদ আলী মবায়াপলয়া 1756554926 6414274503 আলমসাধু চালক ৬

১৮৭১ মপজদ আলী   রত আলী মবায়াপলয়া 1827524588 1951121639 ভ্যান চালক ৩

১৮৭২ আপজজুল  ক আবদুর রব পময়া মবায়াপলয়া 1861435141 4201057389 আলমসাধু চালক ৪

১৮৭৩ কুতুব উিীন পসরাজুল ইসলাম মবায়াপলয়া 1945908359 7315237433 অর াচালক ৩

১৮৭৪ আনছার আলী আকবর আলী মবায়াপলয়া 1791032526 4651059620 ভ্যান চালক ৫

১৮৭৫ ছািাম কপবর আইয়ুব নপব মবায়াপলয়া 1917879435 9138383378 আলমসাধু চালক ৬

১৮৭৬ কামাল ম ারসন  ায়দার আলী মবায়াপলয়া 1882947332 2377000696 পদনমজুর ৪

১৮৭৭ লাল্টু র মান নজরুল ইসলাম মবায়াপলয়া 1825996578 ৪৬৫১১১৮২৯৩ ভ্যান চালক ৩

১৮৭৮ হুমাউন কপবর আপমর ম ারসন মবায়াপলয়া 1992258354 5106222853 আলমসাধু চালক ৪

১৮৭৯ িারুখ ম ারসন রব্বানী পময়া মবায়াপলয়া 1881902080 3723855346 চা পবরক্রতা ৩

১৮৮০ আপজজুর র মান মুক্তার আলী মবায়াপলয়া 1960947628 3301034280 ভ্যান চালক ৫

১৮৮১ আব্দুস সাত্তার আসমান আলী মবায়াপলয়া 181862050 9151034841 ভ্যান চালক ৬

১৮৮২ মসপলম ম ারসন িপরদ পময়া মবায়াপলয়া 1999121222 2851621777 পদনমজুর ৩

১৮৮৩ আব্দুল জপলল িপরদ মন্ডল মবায়াপলয়া 1956670844 1951134558 ভ্যান চালক ৪



১৮৮৪ পমজানুর র মান নজরুল ইসলাম মবায়াপলয়া 1317589942 1813123360512 ভ্যান চালক ৩

১৮৮৫ আব্দুল জপলল মন্ডল শ র আলী মন্ডল মবায়াপলয়া 1931438344 7351083329 অর াচালক ৩

১৮৮৬ পমজানুর র মান িজলুর র মান মবায়াপলয়া 1837630223 6001192969 ভ্যান চালক ৫

১৮৮৭ শপ দুল ইসলাম শ র আলী মবায়াপলয়া 1760027960 9151010445 অর াচালক ৩

১৮৮৮ পমজানুর র মান মওনা বক্স মবায়াপলয়া 1765400810 3301039594 আলমসাধু চালক ৪

১৮৮৯ ওপ দুল  ক আরনায়ার ম ারসন মবায়াপলয়া 1716137785 9151011831 আলমসাধু চালক ৩

১৮৯০ মতরলব আলী লষ্কর জুলরমাত লষ্কর মবায়াপলয়া 1731742592 4651061675 চা পবরক্রতা ৩

১৮৯১ পমজার আলী আসনাপদ মবায়াপলয়া 1829889357 196881813135033000 আলমসাধু চালক ৫

১৮৯২ রাপকবুজ্জামান আব্দুল  াপনি মবায়াপলয়া 1968345241 ################### পদনমজুর ৬

১৮৯৩ জা ানারা খাতুন মঙ্গল পময়া মবায়াপলয়া 1790726977 5963684013 মদাকান কম মচারী ৩

১৮৯৪ সুরশী রানী সরকার শ্রী দুলাল চন্দ্র সরকার মবায়াপলয়া 1718101252 181234718146 গৃপ নী ৪

১৮৯৫ মমাোঃ আব্দুল কারদর মমাোঃ আব্দুল আউয়াল শা াপুর 1794169251 1951139144 মদাকান কম মচারী ৩

১৮৯৬ কামাল ম ারসন পলয়াকত ম ারসন শা াপুর 1937444665 1812347180767 মদাকান কম মচারী ৫

১৮৯৭ মমাোঃ আপজবার  মান িাথপর পবশ্বাস শা াপুর 1706523312 9575527396 পদনমজুর ৬

১৮৯৮ মমাোঃ কপবর ম ারসন দাউদ আলী মন্ডল শা াপুর 1967595136 8251087204 পদনমজুর ৪

১৮৯৯ মমাছাোঃ  াপছনা খাতুন ছারমদ আলী শা াপুর 1950380271 8701115183 গৃপ নী ৬

১৯০০ সবুজ পময়া আোঃ আপজজ শা াপুর 179733749 1455032472 পদনমজুর ৪

১৯০১ মমাছাোঃ  ারজরা মবগম আরমাদ আলী শা াপুর 1950105609 2851063574 পদনমজুর ৪

১৯০২ মশাভ্ন আলী রানা আলম আলী জপলপবলা 1863628861 20031812347037000 মদাকান কম মচারী ৪

১৯০৩ আপমনুল ইসলাম শামসুর মশখ জপলপবলা ০১৯০২-১৭৬২৯৪ 19961812347106100 মদাকান কম মচারী ৬

১৯০৪ মমাোঃ রপবউল ইসলাম শ ীদ মন্ডল জপলপবলা 1940214695 5050052660 পদনমজুর ৫

১৯০৫ আপরফুল ইসলাম খারলক জপলপবলা 1798559086 1462620533 ভ্যান চালক ৬

১৯০৬ মমাোঃ বাবলুর র মান সুররাত মন্ডল জপলপবলা 1739741939 1025519339 পদনমজুর ৪

১৯০৭ মমাোঃ আব্দুল জপলল আব্দুল জব্বার জপলপবলা 1400009954 5105912942 মদাকান কম মচারী ৩

১৯০৮ মমাোঃ নওশাদ আলী আ ম্মদ আলী জপলপবলা 1746530051 1025519586 চা পবরক্রতা ৬

১৯০৯ পমজানুর র মান মাদার সদ মার পসন্দুপরয়া 1743694231 2401043514 ভ্যান চালক ৫

১৯১০ হুরমত আলী আইনাল সদ মার পসন্দুপরয়া 1985164183 8251022276 ভ্যান চালক ৬

১৯১১ আক্কাছ আলী আইনাল সদ মার পসন্দুপরয়া 1954106799 8251022946 ভ্যান চালক ৫

১৯১২ জুলমত আলী আইনাল সদ মার পসন্দুপরয়া 1936930215 1951073343 ভ্যান চালক ৬

১৯১৩ আ রম্মদ মশখ পসরাজুল মশখ পসন্দুপরয়া 1985166074 9575538773 পদনমজুর ৪

১৯১৪ পজয়ারুল মাপলতা আপলমপিন মাপলতা পসন্দুপরয়া 1980738081 6901054533 পদনমজুর ৬

১৯১৫ ইউনুছ আলী নূরবক্স ভুলটিয়া 1932670300 3301111302 ভ্া া শ্রপমক ৪

১৯১৬ আশাদুল  ক   রত আলী পবশ্বাস  াসন াটি ০১৭৮৯-৯৭০৩২২ 1951060969 ভ্যান চালক ৪

১৯১৭ ছারনায়ার ম ারসন মতরলব মন্ডল  াসন াটি ০১৭৩৭-১৯৮৩৬৯ 5551072787 চা পবরক্রতা ৩

১৯১৮ রাজু পময়া আব্দুল কারদর  াসন াটি 1319574742 6852041398 ভ্যান চালক ৩



১৯১৯ সুভ্াস কুমার সুধীর কুমার দশমী 1733618914 5551028748 ভ্যান চালক ৬

১৯২০ মীর কাপশম ছামারুপিন খাতুন জীবনা 1753251845 8251063833 অর াচালক ৫

১৯২১ রপব মবদনাথ কুমাররশ চন্দ্র আপলয়ারপুর 1959373716 7351068627 চা পবরক্রতা ৪

১৯২২ রাজু আলী সা াদত আলী আপলয়ারপুর 1946852843 8205095014 অর াচালক ৬

১৯২৩ লালচাদ উিীন মঈন উিীন আপলয়ারপুর 1751835430 19845017994000000 মদাকান কম মচারী ৩

১৯২৪ জাকাপরয় ম ারসন মপ উপিন সার ব নগর ০১৭৫৬-৯৬৫০৪২ 3330607757 অর াচালক ৩

১৯২৫ মমাোঃ কারশম আলী বারকর আলী মন্ডল সার ব নগর ০১৬৪০-৯৬২০০৪ 7801057105 ভ্যান চালক ৪

১৯২৬ মমা াম্মদ ম ারসন আবুল কারশম সার ব নগর ০১৭৯৪-৫৯৩৭৫৪ 19731592824000000 ভ্যান চালক ৩

১৯২৭ মসার ল রানা বাদশা পময়া সার ব নগর ০১৭৩৯-৭০০৭২১ 1025532662 মদাকান কম মচারী ৫

১৯২৮ আপকমুল  ক আব্দুল খারলক সার ব নগর ০১৯৬৬-৯২৩৪৬২ 6901017100 ভ্যান চালক ৬

১৯২৯ পবল্লাল ম ারসন ইকবার আলী সার ব নগর ০১৯৫৬-৬৭০৮৫৯ 1812347176109 চা পবরক্রতা ৪

১৯৩০ আক্কাচ আলী মুনছুর আলী সার ব নগর ০১৭২৪-৭৭৫৪৮৫ 4201030659 চা পবরক্রতা ৩

১৯৩১ ঝান্টু আলী ছপমর উপিন সার ব নগর ০১৭৩১-৩৬৮০২০ 3301048736 চা পবরক্রতা ৫

১৯৩২ নুর ইসলাম আক্কাচ আলী সার ব নগর ০১৭৯৭-৩০৯২৬৭ 1812347176049 চা পবরক্রতা ৬

১৯৩৩ অপ দুর র মান আক্কাচ আলী সার ব নগর ০১৮৫০-৪৫১৯০৪ 20011812347032200 মদাকান কম মচারী ৩

১৯৩৪ সাগর আ রমদ মাপনক ভুইয়া সার ব নগর ০১৯৯৫-৩৪০৭৮২ 6403648626 মদাকান কম মচারী ৪

১৯৩৫ মপনর ম ারসন মাপনক ভুইয়া সার ব নগর ০১৯৫২-৮৮৭৬০১ 4191260332 মদাকান কম মচারী ৩

১৯৩৬ সপিক পময়া মাপনক পময়া সার ব নগর ০১৭৪২-১৬২২৭৭ 1951093978 ভ্যান চালক ৫

১৯৩৭ আোঃ রাজ্জাক ইনসাি আলী সার ব নগর ০১৭৭৭-২২১০৬৩ 1951094026 ভ্যান চালক ৬

১৯৩৮ মপজবার র মান সবত আলী সার ব নগর ০১৭২৯-৬৫৩৭৩৪ 6451073842 ভ্যান চালক ৩

১৯৩৯  াপসবুর র মান আোঃ আপজজ সার ব নগর ০১৯৫২-৫৬১৮১২ 1951093416 ভ্যান চালক ৪

১৯৪০ রুহুল আপমন আক্কাচ আলী সার ব নগর ০১৭৩৯-৩৭৫২২৬ 1812347176048 মদাকান কম মচারী ৩

১৯৪১ পবশারত আলী মখাকাই মন্ডল সার ব নগর ০১৭৪৮-০১৫৯৭৬ 7351081083 ভ্যান চালক ৫

১৯৪২ সাইদ আলী আকারল পময়া সার ব নগর ০১৪৫৬-৭২৯২০৯ 1025532738 ভ্যান চালক ৬

১৯৪৩ জুমাত আলী আক্কাচ আলী সার ব নগর ০১৯৮১-৫৩১৯৪৩ 6451032749 আলমসাধু চালক ৩

১৯৪৪ রানা আ রম্মদ আব্দুল আপজজ সার ব নগর ০১৩৯৩-২৫১৬৭৫ 6455926417 আলমসাধু চালক ৪

১৯৪৫ শা া জালাল আলম মজায়ািমার সার ব নগর ০১৯১৫-২২০২৩৫ 5551063364 ভ্যান চালক ৩

১৯৪৬ আপকদুল ইসলাম পমন্টু পময়া সার ব নগর ০১৮৬৬-৫৪৫৯৫৮ 20001812347108300 মদাকান কম মচারী ৫

১৯৪৭ মঈনুিীন আ রমদ ইবাদৎ ম ারসন সার ব নগর ০১৯০৬-৮১৭৬৯২ 20021812347038800 মদাকান কম মচারী ৬

১৯৪৮  ান্নান পময়া ম ারসন মন্ডল সার ব নগর ০১৭৪৯-৮৩১৬৪১ 4201030808 আলমসাধু চালক ৩

১৯৪৯ তাপরক  াসান জহুরুল ইসলাম সার ব নগর ০১৯০৬-৮১৮৮৯০ 20001812347010400 মদাকান কম মচারী ৪

১৯৫০ পমরাজুল ইসলাম মুরাদ আলী সার ব নগর ০১৭৩৫-২৮০৮৭০ 1951093754 মদাকান কম মচারী ৩

১৯৫১ আোঃ জব্বার পিনা ঝন্টু পময়া সার ব নগর ০১৭৫৩-৮২৮৭৪৪ 5976545839 আলমসাধু চালক ৬

১৯৫২ আ াদ আলী মন্টু আলী সার ব নগর ০১৮৫২-৩০৯২৮৫ 19941812347000000 চা পবরক্রতা ৩

১৯৫৩ জামাত আলী  ারান মন্ডল সার ব নগর ০১৩১০-২০৭৪২৯ 8701086145 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৪



১৯৫৪ মমাতারলব জরদার আবতাব জরদার সার ব নগর ০১৬৭৩-৬০৩২৭৯ 2695046934386 চা পবরক্রতা ৩

১৯৫৫ ঝন্টু পময়া আপজমুপিন সার ব নগর ০১৭৬০-৩৫৪২১৩ 5101021458 ভ্যান চালক ৫

১৯৫৬ পজনারুল ইসলাম শুকুর আলী সার ব নগর ০১৭৮৫-৮৬৫১৫০ 3301046987 ভ্যান চালক ৬

১৯৫৭ আপমরুল  ক বপছরুল ইসলাম সার ব নগর ০১৭০৬-৫৩৮৩৭০ 1812347176291  কার ৩

১৯৫৮ শপরফুল ইসলাম শামছুিীন মাপলতা সার ব নগর ০১৯৫৩-০১১০৬৪ 5551061509 ভ্যান চালক ৪

১৯৫৯ জপসম উপিন পবশারত আলী সার ব নগর ০১৮৮০-৪১২১৪৪ 7801055760 িাপণ মচার পমপি ৩

১৯৬০ মন্টু পময়া আিছার মন্ডল সার ব নগর ০১৭১৯-৪৫৭৫৯৭ 4651076277  কার ৬

১৯৬১  াপলমা খাতুন ফুলচান সার ব নগর ০১৭১৯-৪৫৭৫৯৭ 4201025048  কার ৩

১৯৬২ মুরাদ আলী ভ্া াই মজায়ািমার সার ব নগর 2851018602 2851018602  কার ৪

১৯৬৩ খাকছার আলী মরজমম আলী সার ব নগর ০১৭১৪-৫৩৯৬৩৮ 9151605731 নাপিত ৩

১৯৬৪ কাঙ্গারল মন্ডল সামছুপিন মাপলতা সার ব নগর ০১৭৭৫-৭৪৬৯৪২ 5101019858 ভ্যান চালক ৫

১৯৬৫ শপরফুল ইসলাম শামছুিীন মাপলতা সার ব নগর ০১৯৫৩২-০১১০৬৪ 5551051509 ভ্যান চালক ৬

১৯৬৬ চাঁদ মমা াম্মদ ঠান্ডু মন্ডল সার ব নগর ০১৭৭১-৭৪৫১৭৭ 8251042647 ভ্যান চালক ৩

১৯৬৭ গফুর আলী  ারান মন্ডল সার ব নগর ০১৭০৩-১৬৪৯৬৩ 1812347176047 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৬

১৯৬৮ ইসরাইল ম ারসন পবশারত আলী সার ব নগর 1719326835 1501042764 িাপন মচার কম মচারী ৫

১৯৬৯ পবল্লাল ম ারসন ইকবার আলী সার ব নগর 1956670859 9151009389 চা পবরক্রতা ৬

১৯৭০ ইউছুি আলী আবু বক্কর আলী সার ব নগর 1739368825 5551061814 চালক ৬

১৯৭১ আয়ুব আলী আবু বককর সার ব নগর 1771745132 5101021110 চালক ৩

১৯৭২ ইউছুি আলী আবু বক্কর আলী সার ব নগর 1739368825 5551061814 চালক ৬

১৯৭৩ আয়ুব আলী আবু বককর সার ব নগর 1771745132 5101021110 চালক ৩

১৯৭৪ ইউছুি আলী আবু বক্কর আলী সার ব নগর 1739368825 5551061814 চালক ৬

১৯৭৫ আয়ুব আলী আবু বককর সার ব নগর 1771745132 5101021110 চালক ৩

১৯৭৬ রাপশদুল ইসলাম আ সান আলী সার ব নগর 1960238693 8251627009 মদাকান কম মচারী ৩

১৯৭৭ আশাবুল আকালী সিমার আশানন্দপুর ০১৯৪৩-২৪৬৩১৯ 1501010498 ভ্যান চালক ৬

১৯৭৮ কুদ্দুস আলী সামছিীন আশানন্দপুর ০১৭৭৪-৮৭৮৩২১ 4201000439 চা পবরক্রতা ৩

১৯৭৯ গফ্িার আলী লুৎির র মান আশানন্দপুর ০১৭১৯-৮১৮৬০১ 20001812347022600 ভ্যান চালক ৩

১৯৮০ জামাত আলী মতারাি মন্ডল আশানন্দপুর 1743533236 4651044911 আলমসাধু চালক ৪

১৯৮১ পমঠু পবশ্বাস সাত্তার পবশ্বাস আশানন্দপুর 1311467370 2394686881 ভ্যান চালক ৪

১৯৮২  াপলমা খাতুন জপ রপিন মন্ডল আশানন্দপুর 1734644343 8244660406 চা পবরক্রতা ৩

১৯৮৩ কামাল ম ারসন মতারাি মন্ডল আশানন্দপুর 1757510039 8251011436 ভ্যান চালক ৫

১৯৮৪ মমাোঃ আবু  াসান আনছার আল জপলপবলা 1996886499 7351052316 চা পবরক্রতা ৪

১৯৮৫ আ াম্মদ আলী মৃত ইসমাইল মশখ জপলপবলা 1821413267 1812347179697 চা পবরক্রতা ৫

১৯৮৬ মমাোঃ আব্দুর রাজ্জাক ঠান্ডু মন্ডল জপলপবলা 1308955757 7351014980 চা পবরক্রতা ৪

১৯৮৭ মমাোঃ শা াব উিীন আব্দুল  াপমদ জপলপবলা 1968345726 6900989945 আড়ৎ মলবার ৩

১৯৮৮ মমাোঃ মপশউর র মান মপনরপিন মশখ জপলপবলা 1735231677 7801029369 মদাকান কম মচারী ৪



১৯৮৯ মমাোঃ আব্দুল মান্নান মসরলম মন্ডল জপলপবলা 1937444711 1501086779 আড়ৎ মলবার ৩

১৯৯০ মমাোঃ রহুল আপমন মসরলম জপলপবলা 17937444711 7351139923 মদাকান কম মচারী ৫

১৯৯১ মমাোঃ শা াজামাল মমাোঃ আজা ার মমাল্লা জপলপবলা 1937444711 5100992923 মদাকান কম মচারী ৬

১৯৯২ ছারনায়ার ম ারসন িপকর চাদ জপলপবলা 1770371692 8701057807 চা পবরক্রতা ৩

১৯৯৩  িারতমা খাতুন িটিক চাদ জপলপবলা 1791054157 9117641556 শ্রপমক ৩

১৯৯৪ িজলুর র মান জয়নাল ম ারসন ম াম্মদজমা 1908506730 3710786546 ভ্যান চালক ৩

১৯৯৫ পজয়াউর র ামন আব্দুল গপণ ম াম্মদজমা 1737377034 1812347181626 চা পবরক্রতা ৫

১৯৯৬ মমাশারি ম ারসন আপতয়ার র মান ম াম্মদজমা 130547802 2850992575 ভ্যান চালক ৬

১৯৯৭ সরতাষ কুমার দাশ শ্রী ননী মগািাল দাশ ম াম্মদজমা 1948550246 9575499869 ভ্যান চালক ৩

১৯৯৮ জহুরা খাতুন মপশউর র মান ম াম্মদজমা ০১৯৯৪২১৩৫৯৬ 1812347181704 চা পবরক্রতা ৪

১৯৯৯ তাপরক  াসান িজলুর র মান ম াম্মদজমা 1936619945 6006309436 ভ্যান চালক ৩

২০০০ পমজানুর র মান আ: গপণ ম াম্মদজমা 1626569578 3720275613 আলমসাধু চালক ৫

২০০১ মা ারসল খন্দকার উপিন খন্দকার ম াম্মদজমা 1917977501 3751016498 ৬

২০০২ একরামুল  ক মপনরুজ্জামান ম াম্মদজমা 1917977501 1812347181702 ভ্যান চালক ৩

২০০৩ পরিন আলী আবুর কারশম ম াম্মদজমা 1728454593 7801030888 চা পবরক্রতা ৪

২০০৪ মলাকমান মুপি মৃত ম াম্মদ মুপি ম াম্মদজমা 1939205947 1812347181523 চা পবরক্রতা ৩

২০০৫  াপমদুল মন্ডল ভ্াদু মন্ডল ম াম্মদজমা 1703957101 8701076765 অর াচালক ৩

২০০৬ বজলুর র মান নজরুল ইসলাম ম াম্মদজমা 1994904370 1501015992 ভ্যান চালক ৫

২০০৭ মসা াগ পময়া বজলুর র মান ম াম্মদজমা ০১৪০৫২৮২৪৪১ 20011812347025100 ভ্যান চালক ৬

২০০৮  ারুন অর রপশদ আলতাি ম ারসন ম াম্মদজমা 1760938651  ২০০০১৮১২৩৪৭১০০৭২১ চা পবরক্রতা ৪

২০০৯ ম লাল পময়া বজলু খন্দকার ম াম্মদজমা 1996565331 1812347181585 ভ্যান চালক ৩

২০১০ পশিন আলী শপ দুল ইসলাম ম াম্মদজমা 1883921630 5100996932 চা পবরক্রতা ৫

২০১১ জহুরুল ইসলাম আপলি খন্দাকার ম াম্মদজমা 1765831833 6451007162 ভ্যান চালক ৬

২০১২ শংকর কুমার দাশ ননী মগািাল দাশ ম াম্মদজমা 1931237529 7801030987 ৩

২০১৩ ইনামুল  ক সালাম খন্দকার ম াম্মদজমা 1931237529 19961812347000000 অর াচালক ৪

২০১৪ আরছর মন্ডল পবশারত মন্ডল ম াম্মদজমা 1883486187 9150984707 আলমসাধু চালক ৩

২০১৫ তারা চাঁন মন্ডল সামসুপিন মন্ডল ম াম্মদজমা 1957653095 1812347181691 চা পবরক্রতা ৩

২০১৬ নজরুল ইসলাম বাক্কা মন্ডল ম াম্মদজমা 19562631520 2850992492 চা পবরক্রতা ৫

২০১৭ বপসর পময়া করম আলী ম াম্মদজমা 1982645596 6900993715 চা পবরক্রতা ৬

২০১৮ পিকুল আলী পবসারত আলী ম াম্মদজমা 1928553598 1024674390 চা পবরক্রতা ৩

২০১৯ সালাম খন্দকার শুকুর আলী খন্দাকার ম াম্মদজমা 1999557626 28509693342 আলমসাধু চালক ৪

২০২০  ান্নান মন্ডল মপজবর র মান ম াম্মদজমা 1721848906 7351053579 চা পবরক্রতা ৩

২০২১ খন্দকার নুরুল আপমন মলাকমান ম ারসন ম াম্মদজমা 1973917816 7801032306 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৫

২০২২ মপজবর মুপি মু াম্মদ মুপি ম াম্মদজমা 1754627045 8251015973 চা পবরক্রতা ৬

২০২৩ রপিকুল ইসলাম মমা াম্মদ মুপি ম াম্মদজমা 1704754880 6900993491 চা পবরক্রতা ৩



২০২৪ মপনরুল ইসলাম মন্টু মন্ডল ম াম্মদজমা 1795953386 6890802355 আলমসাধু চালক ৪

২০২৫ ওপ দুল মন্ডল ভ্াদু মন্ডল ম াম্মদজমা 1743548076 8701059746 ভ্যান চালক ৩

২০২৬ পল ন মন্ডল পদনু মন্ডল ম াম্মদজমা 1401762985 3711187363 ভ্যান চালক ৩

২০২৭ আ াদ আলী সালামত আলী ম াম্মদজমা 1738513498 1812347183095 ভ্যান চালক ৬

২০২৮  াপসবুর র মান আররাজ আলী ম াম্মদজমা 1752291638 4651122980 আলমসাধু চালক ৩

২০২৯ সুজন আলী নারলা সিমার ম াম্মদজমা 1736165960 1810779751457 আলমসাধু চালক ৩

২০৩০ রপবউল ইসলাম বা ারন খাতুন ম াম্মদজমা 1745809376 7351070474 আলমসাধু চালক ৪

২০৩১ জহুরুল ইসলাম খপলল মন্ডল ম াম্মদজমা 1870423641 1812347181950 ভ্যান চালক ৩

২০৩২ কুতুব উিীন নজরুল ইসলাম ম াম্মদজমা 1760477742 4651065312 ভ্যান চালক ৬

২০৩৩ তা াজিীন পবলাত মন্ডল ম াম্মদজমা 1987479230 3751050190 চা পবরক্রতা ৩

২০৩৪ রপবউল ইসলাম আপতয়ার র মান ম াম্মদজমা 1776050599 1951126208 চা পবরক্রতা ৩

২০৩৫ রইচ উিীন মন্ডল সুররাত আলী মন্ডল ম াম্মদজমা 1764094405 1812347182569 চা পবরক্রতা ৩

২০৩৬ বজলুর র মান পনয়ামত আলী ম াম্মদজমা ০১৭৬৩৪৯৪৬৫৯ 5101012085 ভ্যান চালক ৫

২০৩৭ আলতাি ম ারসন মনিাল আলী ম াম্মদজমা 1884453961 3751033154 নাপিত ৬

২০৩৮ শুকুর আলী মন্ডল পকতাব আলী মন্ডল ম াম্মদজমা 1741088900 1812347182595 ভ্যান চালক ৩

২০৩৯  ারসম আলী আিসার আলী ম াম্মদজমা 1935797448 1312347181627 চা পবরক্রতা ৬

২০৪০  ররন কুমার কুন্ডু কাপতমক কুন্ডু ম াম্মদজমা 1704756710 6451006933 ভ্যান চালক ৩

২০৪১ রারসল আলী সামসুল আলম ম াম্মদজমা 10736518877 3301080069 সুিার ভ্াইজার ৪

২০৪২ সাব্দুল পময়া ইচা ক আলী ম াম্মদজমা 1771173206 9150999127 ভ্যান চালক ৬

২০৪৩ আপজজুল  ক পনয়ামত আলী ম াম্মদজমা 1318726531 5101010725 আলমসাধু চালক ৩

২০৪৪ মরজাউল  ক আিছার উপিন ম াম্মদজমা 1735463131 6451021718 অর াচালক ৪

২০৪৫ িারুক ম ারসন আপমর আলী ম াম্মদজমা 1304911624 ১০২৩৫৬৫৩৭৫ ভ্যান চালক ৩

২০৪৬ তপরকুল ইসলাম আলতাি ম ারসন ম াম্মদজমা 1721506915 1911734984 নাপিত ৩

২০৪৭ আপতয়ার র মান মওলা বক্স ম াম্মদজমা 1312281069 1025528447 ভ্যান চালক ৫

২০৪৮ আপতয়ার র মান পভ্কু মন্ডল ম াম্মদজমা 1307660662 5551093775 চা পবরক্রতা ৬

২০৪৯ শপি উিীন মমাবাররক ম াম্মদজমা 1747187773 1812347182063 ভ্যান চালক ৩

২০৫০ ইনতাজ আলী মন্ডল ইসমাইল মন্ডল ম াম্মদজমা 1703718374 87011185757 ভ্যান চালক ৪

২০৫১ কুদ্দুস আলী মন্ডল আবু বাক্কা মন্ডল ম াম্মদজমা 1725802337 2401054560 আলমসাধু চালক ৩

২০৫২ পন ারন খাতুন করম আলী ম াম্মদজমা 1954105368 7801088845 কম মচারী ৫

২০৫৩ রজব আলী মমাল্লা মমায়ারজ্জম আলী ম াম্মদজমা 1795923112 1812347182552 চা পবরক্রতা ৬

২০৫৪ শপরি পময়া মকবুল মন্ডল ম াম্মদজমা 1981916957 7351070912 চা পবরক্রতা ৩

২০৫৫ মারনায়ার ম ারসন শমরসর আলী ম াম্মদজমা 1905604778 7308269732 ভ্যান চালক ৩

২০৫৬ সািাম ম ারসন মপতয়ার র মান ম াম্মদজমা 1408638360 5536560088 নাপিত ৩

২০৫৭ জহুরুল ইসলাম আপতয়ার র মান ম াম্মদজমা 1722653139 3301038323 আলমসাধু চালক ৫

২০৫৮ আ: কাপদর বা ার মন্ডল ম াম্মদজমা 1703570304 5954278239 ভ্যান চালক ৩



২০৫৯ িারুক ম ারসন ওর দ আলী ম াম্মদজমা 1302361388 2817925876 চালক ৪

২০৬০ মারনায়ার ম ারসন আব্দুল কারদর ম াম্মদজমা 1819786352 19941812347000200 ভ্যান চালক ৩

২০৬১  ান্নান আলী আপজজুল  ক মন্ডল ম াম্মদজমা ০১৯২০৮৪৯৬৯৫ 1812347182425 ভ্যান চালক ৬

২০৬২ আব্দুল কারদর ইজ্জত আলী ম াম্মদজমা 1823283811 8701117593 আলমসাধু চালক ৩

২০৬৩ সুরজান আলী জহুরুল  ক ম াম্মদজমা 1999121235 5551052318 ভ্যান চালক ৩

২০৬৪ রুজদার আলী ছারয়ম আলী ম াম্মদজমা 1849793577 7778249404 নাপিত ৬

২০৬৫ নজরুল ইসলাম আবুল ম ারসন ম াম্মদজমা 1929404363 8251018456 ভ্যান চালক ৩

২০৬৬ মসা াগ পময়া বজলুর র মান ম াম্মদজমা 1994904370 200118112347025000 ভ্যান চালক ৪

২০৬৭ আ: মারলক আয়ুব আলী ম াম্মদজমা 1916952217 1812347181984 চা পবরক্রতা ৩

২০৬৮ নাইম ম ারসন মবারা ান আলী ম াম্মদজমা 1819786361 20041812347030800 ভ্যান চালক ৬

২০৬৯ মা াবুব ম ারসন িরজুল্লা ম াম্মদজমা 1739002392 20031812347034100 আলমসাধু চালক ৩

২০৭০ িরজুল্লা  ক সনরজর আলী ম াম্মদজমা 1774865322 3301038117 আলমসাধু চালক ৪

২০৭১ ইচা ক মন্ডল পবলাত মন্ডল ম াম্মদজমা 1771173206 9150998863 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৩

২০৭২ মাপছদুল  ক িজলুর র মান ম াম্মদজমা 1771173225 1501075699 আলমসাধু চালক ৩

২০৭৩ তুষার ইমরান শপ দুল ইসলাম ম াম্মদজমা 1749698285 19921812347000000 দপজম ৫

২০৭৪ আপতয়ার র মান পভ্কু মন্ডল ম াম্মদজমা 1303774999 5551093775 চা পবরক্রতা ৬

২০৭৫ মমাোঃ জা াঙ্গীর আলম মমাোঃ উসমান খন্দকার কুতুবপুর 1980558135 8701680657 আলমসাধু চালক ৬

২০৭৬ নাজমুল আপিল উিীন কুতুবপুর 1911216530 6451621533 আলমসাধু চালক ৫

২০৭৭ মমাোঃ পমলন পময়া আপতয়ার র মান কুতুবপুর 1944757520 5547355684 মদাকান কম মচারী ৩

২০৭৮ মমাোঃ মসরলম মন্ডল ইরশাদ আলী কুতুবপুর 19590345995 3301042499 অস ায় ৩

২০৭৯ মমাোঃ পদনু পময়া মমাশাররি ম ারসন কুতুবপুর 19019460184 6901598489 চা পবরক্রতা ৫

২০৮০ মমাোঃ আয়ুব আলী ছারমদ আলী কুতুবপুর 1963038312 3301083584 পদনমজুর ৪

২০৮১ মমাোঃ ডাপলম ম ারসন পসরাজুল ইসলাম কুতুবপুর 1761573173 2851052940 পদনমজুর ৩

২০৮২ মমাোঃ রাপশদুল  ক আমরজর আলী কুতুবপুর 1721756398 7351116392 পদনমজুর ৪

২০৮৩ মমাোঃ ইসমাইল ম ারসন সরবদ আলী কুতুবপুর 1791183566 3751037775 পদনমজুর ৫

২০৮৪ মমাোঃ জুরয়ল মমাোঃ আশাদুল কুতুবপুর 1863827082 1501078230 ভ্যান চালক ৫

২০৮৫ মমাোঃ সুলতান মমাোঃ িপকর চাদ কুতুবপুর 1938744682 5950327576 পদনমজুর ৪

২০৮৬ মমাোঃ আব্দুল কলম মমাোঃ শপ দুল মন্ডল কুতুবপুর 1790954104 9151003200 চা পবরক্রতা ৫

২০৮৭ মমাোঃ জা াঙ্গীর আলম মমাোঃ ম র আলী কুতুবপুর 1745380734 4201064674 ভ্া া শ্রপমক ৬

২০৮৮ মমাোঃ আইজাল ম ারসন জুব্বার মন্ডল কুতুবপুর 1980736711 7801091120 পদনমজুর ৬

২০৮৯ মমাোঃ মান্দার আলী কপরম মন্ডল কুতুবপুর 1937103255 2850993458 পদনমজুর ৩

২০৯০ শ্রী বদন কুমার  ালদার শ্রী সরতাষ  ালদার কুতুবপুর 1315869726 3301041285 মজরল ৩

২০৯১ শ্রী মমা ন কুমার  ালোঃ সরতাষ কুমার  ালোঃ কুতুবপুর 1855444250 9151001717 মজরল ৫

২০৯২ শ্রী সুিল চন্দ্র  ালদার রারজন্দ্র  ালদার কুতুবপুর 1765048587 7801051579 মজরল ৩

২০৯৩ মমাোঃ আব্দুর র মান ও াব পমপি কুতুবপুর 1945375043 8251635721 ভ্া া শ্রপমক ৪



২০৯৪ মমাোঃ মকরলস মন্ডল আকবার আলী কুতুবপুর 193466013 3301043455 অর াচালক ৫

২০৯৫ মমাোঃ মলা ন পময়া মমাবাররক মন্ডল কুতুবপুর 1767499587 4651070908 আলমসাধু চালক ৪

২০৯৬ মমাোঃ আপমরুল ইসলাম  মমাবাররক মন্ডল কুতুবপুর 1405523856 6901009776 পদনমজুর ৪

২০৯৭ মমাোঃ আিাঙ্গীর ম ারসন  াপববুর র মান কুতুবপুর 1718449887 3751036769 ব্যবসা ৬

২০৯৮ মমাোঃ কপলম উিীন শুকুর আলী কুতুবপুর 1405999206 6901009677 আলমসাধু চালক ৬

২০৯৯ মমাোঃ পমলন পময়া আপজজুল  ক কুতুবপুর 1791175505 3301083527 পদনমজুর ৩

২১০০ মুংলা মৃত ইলা ী পমপি কুতুবপুর 1736700030 1812347830390 পদনমজুর ৩

২১০১ মমাোঃ শপরফুল ইসলাম রওশন মশখ কুতুবপুর 194077986 2401096892 ভ্া া শ্রপমক ৩

২১০২ মমাছাোঃ িারতমা খাতুন আজগর মন্ডল কুতুবপুর 1726062480 6901053105 ভুপম ীন ৬

২১০৩ মমাোঃ বজলুর র মান  ায়দার পমপি কুতুবপুর 1955840140 7801051413 শ্রপমক ৫

২১০৪ মমাোঃ সুজন পময়া নুর বক্স মপল্লক কুতুবপুর 1989931355 6001065124 ভ্া া শ্রপমক ৬

২১০৫ মমাোঃ মসপলম মরজা মমাবারক ম ারসন কুতুবপুর 1712056473 5101056074 শ্রপমক ৪

২১০৬ ছারমদ আলী মন্ডল মপনরিীন কুতুবপুর 1771748108 8251034628 শ্রপমক ৩

২১০৭ মমাোঃ ইসরাফুল  ক শরীি উদ্ধীন কুতুবপুর 1928924673 7801090833 মজরল ৩

২১০৮ মমাোঃ সাবদার ম ারসন মুনসুর আলী মন্ডল কুতুবপুর 1409702585 6901010998 শ্রপমক ৬

২১০৯ মমাোঃ সাজ্জাদ ম ারসন বদর উিীন কুতুবপুর 1917813783 1025529262 ভ্যান চালক ৩

২১১০ লাল্টু পময়া আকবার পবশ্বাস কুতুবপুর 1793292344 3301042549 শ্রপমক ৬

২১১১ কাপতমক চন্দ্র  ালদার ম াপগন্দ্র  ালদার কুতুবপুর 1742343345 1812347184298 মজরল ৩

২১১২ মমাোঃ িল্টু পময়া রপ ম মমাল্লা কুতুবপুর 1784738839 9150987858 পদনমজুর ৫

২১১৩ মমাোঃ লাল্টু পময়া পবশারত মন্ডল কুতুবপুর 1779146788 7801049573 পদনমজুর ৩

২১১৪ মমাোঃ মমাজাম এলা ী কুতুবপুর 1772784976 8650328878 শ্রপমক ৩

২১১৫ রাপশদুল মন্ডল দাউদ আলী পসন্দুপরয়া 1916410615 2851069910 চালক ৫

২১১৬ জা াঙ্গীর আলম পবল্লা  ম ারসন পসন্দুপরয়া 1863199730 4201095173 চালক ৫

২১১৭ শপরফুল ইসলাম আত্তাব আলী পসন্দুপরয়া 1916984813 1951143484 ভ্যান চালক ৪

২১১৮ আক্তার কাজী মওলা কাজী পসন্দুপরয়া 1749120567 3751094453 ভ্যান চালক ৩

২১১৯ লুকমান আলী কালু স্বণ মকার পসন্দুপরয়া 1953011054 1951143682 ভ্যান চালক ৫

২১২০ আশাদুল মন্ডল উম্বাদ আলী মন্ডল পসন্দুপরয়া 1931245184 8701082060 ভ্যান চালক ৫

২১২১ আব্দুর রপ ম সদ মার জরবদ সদ মার পসন্দুপরয়া 1921917442 6001049979 ভ্যান চালক ৬

২১২২ শা াবুপিন বাবু আলী জামান পসন্দুপরয়া 1911965310 8251028505 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৩

২১২৩ লালচাঁন  আলী ম ঙ্গর আলী মন্ডল পসন্দুপরয়া 1993490028 3301029710 চালক ৪

২১২৪ শ্রী মগািাল চন্দ্র দাস শ্রী পনরািদ দাস পসন্দুপরয়া 1405281511 87011124144 ভ্যান চালক ৩

২১২৫ পবল্লাল ম ারসন শপি উিীন পসন্দুপরয়া 1704754907 1812347187645 চা পবরক্রতা ৫

২১২৬ আনছার মমাল্লা শুকুর আলী পসন্দুপরয়া 1306926524 8701138987 ভ্যান চালক ৬

২১২৭ তপরকুল ইসলাম ততয়ব আলী পসন্দুপরয়া 1991625349 20031812347036900 ভ্যান চালক ৬

২১২৮  াসান আলী িরজ আলী পসন্দুপরয়া 1927517888 2838008817 আলমসাধু চালক ৩



২১২৯ মাছুদ রানা   রত আলী পসন্দুপরয়া 1996004592 2850997053 ভ্যান চালক ৫

২১৩০ রানা পময়া কুরমান আলী পসন্দুপরয়া 1795392492 1810771679603 ভ্যান চালক ৬

২১৩১ গপনরুল ইসলাম রপ ম বক্স পসন্দুপরয়া 1903104652  ৫৫৫১১১৩৩১৮ ভ্যান চালক ৫

২১৩২ হৃদয় কাজী পসরাজুল ইসলাম পসন্দুপরয়া 1709105992 20031812347011600 ভ্যান চালক ৬

২১৩৩ আশানুর র মান আব্দুল বাররক পসন্দুপরয়া 1315356937 3301099549 ভ্যান চালক ৩

২১৩৪ সুমন িার ায়ারী আব্দুল বাররক পসন্দুপরয়া 1929106150 6001661666 ভ্যান চালক ৪

২১৩৫ পজনারুল ইসলাম শপি উিীন পসন্দুপরয়া 1908952846 19951812347040400 আলমসাধু চালক ৩

২১৩৬  ায়াত আলী কুরয়াত আলী পসন্দুপরয়া 1945616469 4651127179 ভ্যান চালক ৬

২১৩৭ সবুজ মশখ আলম মশখ পসন্দুপরয়া 1984908492 19921812347105300 ভ্যান চালক ৩

২১৩৮ ম াতাব মন্ডল শবদ আলী মন্ডল পসন্দুপরয়া 1998905368 3751038443 ভ্যান চালক ৫

২১৩৯ মরখা আক্তার পসরাজুল মশখ পসন্দুপরয়া 1992229976 7351132605 ভ্া া শ্রপমক ৫

২১৪০ আবু বক্কর কুটি সিমার পসন্দুপরয়া 1754682315 2851057394 ভ্যান চালক ৬

২১৪১ পমলন কাপজ তমরছল কাপজ পসন্দুপরয়া 1772435076 6001122032 ভ্যান চালক ৩

২১৪২ মু াম্মদ কাপজ কুবাররক কাপজ পসন্দুপরয়া 1936912289 6451069451 ভ্যান চালক ৫

২১৪৩ িারুক আলী ম াতাব আলী পসন্দুপরয়া 1945951630 7801107942 ভ্যান চালক ৫

২১৪৪ আশাদুল  ক সামছুপিন মন্ডল পসন্দুপরয়া 1791175497 3751080833 ভ্যান চালক ৫

২১৪৫ শপিকুল ইসলাম তমরছর উিীন পসন্দুপরয়া 1300532159 19931812347101400 চালক ৩

২১৪৬ ছাপবনা খাতুন রইচ উিীন সিমার মতুমজাপুর 1712394169 5551042871 মদাকান কম মচারী ৬

২১৪৭ রাপশদুল ইসলাম আলতাি ম ারসন মতুমজাপুর 1777421358 5556033750 মদাকান কম মচারী ৫

২১৪৮ রপবউল ইসলাম আক্কাচ আলী মতুমজাপুর 17246556693 2401059759 মদাকান কম মচারী ৬

২১৪৯ মারনায়ার ম ারসন মৃত আবুল ম ারসন মতুমজাপুর 1931243184 1812347186919 ভ্যান চালক ৩

২১৫০ আবুল কালাম জরবদ মন্ডল পশবপুর 1997914121 2401100694 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৫

২১৫১ পবপুল পময়া মপতয়ার র মান পশবপুর 1932153562 4201067552 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৬

২১৫২ জানুরা খাতুন জপলল মাপলতা পশবপুর 1305056484 1501080582 কম মচারী ৩

২১৫৩ মসপলম মরজা শ র আলী পশবপুর 1753254441 375107954 চা পবরক্রতা ৪

২১৫৪ শা ান শা মৃত রুস্তম খাঁ পশবপুর 1948086156 1812347187031 অর াচালক ৩

২১৫৫ আপজজুল শা ান শা  খাঁ পশবপুর 1853090569 2851056008 অর াচালক ৫

২১৫৬ ইকরামুল  ক ইকলাছ উিীন পশবপুর 1409443616 1998181234702730 আলমসাধু চালক ৬

২১৫৭ জা াঙ্গীর আলম আপমর ম ারসন পশবপুর 1956226313 5101057221 আলমসাধু চালক ৫

২১৫৮ ঠান্ডু মাপলতা জপলল মাপলতা পশবপুর 1954809898 3301087247 চা পবরক্রতা ৬

২১৫৯ লাল্টু পময়া মৃত জরবদ আলী পশবপুর 1902865423 1812347187024 আলমসাধু চালক ৩

২১৬০ পবপুল ম ারসন আকতার ম ারসন পশবপুর 1996004479 5089414824 আলমসাধু চালক ৪

২১৬১ আব্দুর রপশদ জয়নাল আরবদীন পশবপুর 1936911074 9151045979 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৬

২১৬২ মা াবুব আলম আপতয়ার র মান পশবপুর 1906817655 6455909728 মদাকান কম মচারী ৫

২১৬৩ মমাোঃ মপতয়া র মতান মমা াম্মদ মাপলতা নবীননগর 1887274633 5101038320 চা পবরক্রতা ৬



২১৬৪ পমন্টু ম ারসন আসাদুর  ক নবীননগর 1915221187 9575517413  কার ৩

২১৬৫ মমাপ ন উিীন মতাতা পময়া নবীননগর 1826041516 7351090118 ভ্যান চালক ৪

২১৬৬ মসরলম উিীন আ াম্মদ মন্ডল নবীননগর 1792560214 7801065405 চা পবরক্রতা ৩

২১৬৭ মরজমম আলী মগবুল মন্ডল নবীননগর 6450992927 6450992927 শ্রপমক ৫

২১৬৮ মুনছুর আলী সামরসািী আলী নবীননগর 1889336190 7351042788  কার ৬

২১৬৯ কারজম আলী মমা: মসরলম উিীন নবীননগর 1792560214 2851027512 আলমসাধু চালক ৩

২১৭০ মুক্তার আলী ম ামামম্দ আলী নবীননগর 1726721494 2401072356 আলমসাধু চালক ৬

২১৭১ জামাল আলী আ: ছাত্তার নবীননগর 1775403972 4625290046 চালক ৩

২১৭২ মজর র আলী সনরজর আলী নবীননগর 1775403972 9575517306 অর াচালক ৪

২১৭৩ সাজ্জাদ ম ারসন ম ারসন আলী মমাল্লা নবীননগর 1883486175  ৯১৫০৯৭০৪১৭  কার ৩

২১৭৪ বাবলুর র মান  ারুন অর রপশদ নবীননগর 1835659318 1951101854  কার ৫

২১৭৫ আপরফুল ইসলাম আনারুল ইসলাম নবীননগর 1910928301 5101619103 চালক ৬

২১৭৬ আয়নাল  ক পনজাম উিীন নবীননগর 1771745475 6001079158 ভ্যান চালক ৩

২১৭৭  ায়দার আলী তসয়দ আলী নবীননগর 1825427796 3301056739 ভ্যান চালক ৬

২১৭৮ ছাত্তার ওয়াদ আলী নবীননগর 1817049728 3301011338 ভ্যান চালক ৩

২১৭৯ নুরর এ আলম মগালাম ম ারসন নবীননগর 1643661999 20041812347036900 মদাকান কম মচারী ৪

২১৮০ সুমন পময়া ছাপমরুল ইসলাম নবীননগর 1863518116 20041812347018000 মদাকান কম মচারী ৩

২১৮১ আবুজার পগিারী আপমরুল ইসলাম নবীননগর 1824674703 ২০০২১৮১২৩৪৭১০৭০০০ মদাকান কম মচারী ৫

২১৮২ ছাইবার আলী নুর মমা াম্মদ নবীননগর 1733618912 6901026440 ভ্যান চালক ৬

২১৮৩ রপ ম মৃত আত্তআি মন্ডল নবীননগর 1887274680 1812347188045 চা পবরক্রতা ৩

২১৮৪ সাব্দুল পময়া মতাতা পময়া নবীননগর 1754103275 1812347188706 মদাকান কম মচারী ৬

২১৮৫  াপিজুর র মান ওপল মন্ডল নবীননগর 191577873 1812347188633 চা পবরক্রতা ৩

২১৮৬ আব্দুল মপজদ ওপল মন্ডল নবীননগর 1736784690 1812347188629 চা পবরক্রতা ৪

২১৮৭ মপনরুল ইসলাম  ারসম আলী নবীননগর 1729768641 1812347088209 চালক ৩

২১৮৮ শপিকুল র মান মকবুল ম ারসন     নবীননগর 1832359077 4651037352 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৫

২১৮৯ রুহুল আপমন আব্দুল্লা  মন্ডল নবীননগর 1723546423 5551072704 আলমসাধু চালক ৬

২১৯০ জয়নাল  ক পনজাম উিীন নবীননগর 1752252675 1812347188268 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৩

২১৯১ পরিন আলী আকুল মাপলতা নবীননগর 1929897714 5101029915 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৬

২১৯২ তপরকুল ইসলাম নজীর আ ারম্মদ নবীননগর 1736423116 1938903505 আলমসাধু চালক ৩

২১৯৩ পবদুযৎ আলী রপবউল ইসলাম (নবী) নবীননগর 1754972310 1712347188774 চালক ৪

২১৯৪ ঈসা াক আলী আমরজর আলী নবীননগর 1736929064 6901033768 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৩

২১৯৫ আপকমুল ইসলাম আপনছুর র মান নবীননগর 1787401817 5551659054 ভ্যান চালক ৫

২১৯৬ পনরব সাইফুল নবীননগর 1300840437 20071812371051800 মদাকান কম মচারী ৬

২১৯৭ ইউনুস আলী পবলা আলী নবীননগর 1758302349 8701048673 চা পবরক্রতা ৩

২১৯৮ মামুন অর রপশদ তার র আলী নবীননগর 1874575889 8876345817 মদাকান কম মচারী ৬



২১৯৯ জান্নাতুল  ক গপণয়ার র মান নবীননগর 1704346452 6432456678 মদাকান কম মচারী ৩

২২০০ আোঃ কপরম আোঃ গপণ নবীননগর 1838346981 6850078434 আলমসাধু চালক ৪

২২০১ মপমন উিীন জ র আলী নবীননগর 1718257558 2846879969 মদাকান কম মচারী ৩

২২০২ সাপজদুর র মান রপিকুল ইসলাম নবীননগর 1969851535 19991812347000000 মদাকান কম মচারী ৫

২২০৩ মারনায়ার ম ারসন ঠান্ডু মন্ডল নবীননগর 1736423179 5101038528 আলমসাধু চালক ৬

২২০৪ শপ দুল ইসলাম ম ারসন মন্ডল নবীননগর 1929982810 7346045086 ভ্যান চালক ৩

২২০৫ নাপজম উিীন মসরলম উিীন নবীননগর 1717938423 1951102316 আলমসাধু চালক ৬

২২০৬ ছাররায়ার পময়া শপি উিীন নবীননগর 1831622654 8701095591 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৩

২২০৭ মদরলায়ার ম ারসন কাতব আলী নবীননগর 1877893208 6451040429 ভ্যান চালক ৫

২২০৮ নারয়ব আলী বাররক আলী নবীননগর 1727461444 8251059245 চা পবরক্রতা ৬

২২০৯ সাপজজুল ইসলাম পবল্লাল গপণ নবীননগর 1735093533 1951109097 চালক ৩

২২১০ আব্দুল্লা  মন্ডল পবলাত আলী নবীননগর 1889366694 1812347188336 চা পবরক্রতা ৬

২২১১ শা  আলম নুরুল ইসলাম নবীননগর 1928901293 2401072943 চা পবরক্রতা ৩

২২১২ মগররব আলী মৃত মগালাম রসুল নবীননগর ০১৯-২৭৬৫৭১৮৬ 1927657186 মদাকান কম মচারী ৪

২২১৩ আব্দুল মপজদ মগালাম রসুল নবীননগর 1725761836 6901025798 মদাকান কম মচারী ৩

২২১৪ সবুজ আলী মদরলায়ার ম ারসন নবীননগর 1910483559 19991812347000000  কার ৫

২২১৫  াপবল উিীন রওশন আলী নবীননগর 1985047421 19651055639  কার ৬

২২১৬ লালচাঁন আলী কারদর আলী নবীননগর ০১৭২৫৮৭৯২৪৫  6901025947 মদাকান কম মচারী ৩

২২১৭ মাপরয়াম  ক আিছার পবশ্বাস নবীননগর 1754676156  ৫০৮৭৮৮৯৬৯৬  কার ৬

২২১৮ আপমর আলী পবশারত আলী নবীননগর 1311714631 1812347188086 পদনমজুর ৩

২২১৯ পমন্টু ম ারসন  ান্নান আলী ( ানু) নবীননগর 1969434187 6901026028 পদনমজুর ৫

২২২০ দুলু পময়া মকবুল ম ারসন নবীননগর 1725031719 5551024697  কার ৬

২২২১ আ াদ আলী সুরত আলী নবীননগর 1710784901 8701101688  কার ৩

২২২২ মকারবার আলী মপনর উিীন নবীননগর 1703114443 19884414240661500 মদাকান কম মচারী ৬

২২২৩ সুজন আলী শপরয়ত আলী নবীননগর 1728828071 9575493706  কার ৩

২২২৪ সাইফুল মশখ আব্দুল গপণ নবীননগর 1855064281 4411989172651 ভ্যান চালক ৪

২২২৫ মমাকারম ম ারসন ঠান্ডু মন্ডল নবীননগর 19821149184 6451047572 আলমসাধু চালক ৩

২২২৬ জাির আলী এয়াকুব আলী নবীননগর 1781779188 4201039700 ভ্যান চালক ৫

২২২৭ মারসম আলী এররং মন্ডল নবীননগর 1967356910 4200993659 চা পবরক্রতা ৬

২২২৮ আশরাি আলম পমল্টন মন্টু মন্ডল নবীননগর 1742789904 2854329071 মদাকান কম মচারী ৩

২২২৯ মরাকন আলী রপবউল ইসলাম নবীননগর 1752252675 20021812347032100 ভ্যান চালক ৬

২২৩০ রারসল আ রম্মদ কালাম পময়া নবীননগর 1743533316 20012812347032200 আলমসাধু চালক ৩

২২৩১ রপডউল  ক মুনতাজ আলী নবীননগর 1757469313 3301011940 চা পবরক্রতা ৪

২২৩২ আপজজুল  ক পবল্লাল গপণ নবীননগর 1877288040 7801072187 চা পবরক্রতা ৩

২২৩৩  াপববুর রহুমান আব্দুল গপণ নবীননগর 1703195289 6001651873 চালক ৫



২২৩৪ আপরফুল ইসলাম আপমরুল ইসলাম নবীননগর 1773533072 8701102736 মদাকান কম মচারী ৬

২২৩৫ নুর ইসলাম িারতমা মবগম নবীননগর 6001086526 1778384769 আলমসাধু চালক ৩

২২৩৬ আসাদুল  ক এরশাদ নবীননগর 1915221187 8701095104 ভ্যান চালক ৬

২২৩৭  াপববুর র মান আব্দুল গফুর মন্ডল নবীননগর 1865476621 3751006408 প্রপতবন্ধী ৩

২২৩৮ পকয়ামত আলী মৃত  ারতম আলী নবীননগর 1921407562 1822305142697 ভ্যান চালক ৪

২২৩৯ পশমুল ম ারসন আক্তার ম ারসন নবীননগর 1737965908 5083140466 শ্রপমক ৩

২২৪০ গপণয়ার মন্ডল ছারদক মন্ডল নবীননগর 1838532093 5551078917 শ্রপমক ৫

২২৪১ শপরফুল ইসলাম জপলল মৃধা নবীননগর 1783303139 2395344340 চালক ৬

২২৪২ খপলল মন্ডল বজলু মন্ডল নবীননগর 1303058642 1812347187905 অর াচালক ৩

২২৪৩ আরনচ আলী  াপকম আলী নবীননগর 1736783824 5101037900 আলমসাধু চালক ৬

২২৪৪ এনামুল  ক  ারান মন্ডল নবীননগর 1728238498 7801073607 আলমসাধু চালক ৩

২২৪৫ মুনজুর আলী ম র আলী নবীননগর 1743510958 9100319590 আলমসাধু চালক ৪

২২৪৬ দলু পময়া মমা াম্মদ আলী নবীননগর 1728049054 197818123547000000 আলমসাধু চালক ৩

২২৪৭ আপমর আলী মকবুল ম ারসন নবীননগর 1716126451 3751060082 আলমসাধু চালক ৬

২২৪৮ পমজানুর র মান ইপদ্রস আলী মন্ডল নবীননগর 1920098847 1812347188971 আলমসাধু চালক ৩

২২৪৯ নুরু মমাল্লা মগালজার মমাল্লা নবীননগর 1860304420 4200992552 চালক ৬

২২৫০ মপ দুল ইসলাম শমরশর আলী নবীননগর 18234006305 8701095872 আলমসাধু চালক ৩

২২৫১ আরনয়ার ম ারসন এররং মন্ডল নবীননগর 1729768294 8701103700 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৪

২২৫২ আনারুল ইসলাম মুনা সিমার নবীননগর 1747655987 4650994527 শ্রপমক ৩

২২৫৩ মন্টু পময়া উমবাত আলী নবীননগর 1747655987 1812347188982 শ্রপমক ৫

২২৫৪ শাখাওয়াত ম ারসন জান মু াম্মদ নবীননগর 1734260667 91510185067 মদাকান কম মচারী ৬

২২৫৫ রপশদুল আলম শুকুর আলী নবীননগর 1921726727 9575521654 কম মচারী ৩

২২৫৬ মসার ল রানা পরকাত আলী নবীননগর 1952556237 9120790960 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৬

২২৫৭ আপরফুল ইসলাম আলী ম ারসন নবীননগর 1746604509 1016242693 মদাকান কম মচারী ৩

২২৫৮ মামুন অর রপশদ আপনছুজ্জামান নবীননগর 1760027656 1501644270 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৪

২২৫৯ সজীব উিীন আবুল কালাম নবীননগর 1992642496 19941812347106100 চালক ৩

২২৬০ রানা আ রমদ পমজানুর র মান নবীননগর 1992642496 19951812347020200 মদাকান কম মচারী ৫

২২৬১ ইমন ম ারসন হুজুর আলী মন্ডল নবীননগর ০১৭৭২৬৬৯১৫৫ 20031812347037000 মদাকান কম মচারী ৬

২২৬২ তাপরকুল ইসলাম মগরব আলী নবীননগর 1301204714 3751058813 মদাকান কম মচারী ৩

২২৬৩ সাপব্বর ম ারসন শা াদত   ারসন নবীননগর 1969029956 5523352895 মদাকান কম মচারী ৬

২২৬৪ পশিন পময়া রপবউল ইসলাম নবীননগর 19693456309 6006629197 মদাকান কম মচারী ৩

২২৬৫ মসানা আলী কামরুল ইসলাম নবীননগর 1999628724 4656205749 মদাকান কম মচারী ৪

২২৬৬ পশমুল পময়া আপমরুল ইসলাম নবীননগর 1998725495 4201633643 মদাকান কম মচারী ৩

২২৬৭ মামুন অর রপশদ মুনজুর আলী নবীননগর 190736685796 3751618657 মদাকান কম মচারী ৫

২২৬৮  াপমদুল ইসলাম মুকুল খাঁ নবীননগর 1723076922 1504346683 মদাকান কম মচারী ৬



২২৬৯  াপসবুর র মান আপজজুল  ক নবীননগর 19104641161 5551659468 মদাকান কম মচারী ৩

২২৭০ মসা াগ আলী আবু ছারলম নবীননগর 1904694221 20001812347020200 মদাকান কম মচারী ৬

২২৭১ শাপকল ম ারসন মতাশাররি নবীননগর 1300602401 198991812347108000 মদাকান কম মচারী ৩

২২৭২ সুজাত আলী আ: রপ ম নবীননগর 1943041587 200208123470236000 ভ্যান চালক ৪

২২৭৩ আবু সাত্তার মৃত আরখর আলী নবীননগর 1928926379 1812347189003 মদাকান কম মচারী ৩

২২৭৪ আপরফুল ইসলাম ইসা াক আলী নবীননগর 1304911811 200318123470286000 মদাকান কম মচারী ৫

২২৭৫ সামসুল  ক তাপরি উিীন নবীননগর 1737677326 3301056663 শ্রপমক ৬

২২৭৬ পজন্নাত আলী গাপজর উিীন নবীননগর 1777202354 2401080474 চা পবরক্রতা ৩

২২৭৭ আব্দুল গািিার আক্কাস উিীন নবীননগর 1903494537 5101619095 পদনমজুর ৬

২২৭৮ জহুরুল  ক সামছুল  ক নবীননগর 1906579149 20001812347020100 মদাকান কম মচারী ৪

২২৭৯ মা াবুল আলম আলী মন্ডল নবীনগর 1739334656 5528238107 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৫

২২৮০ আপমনুল  ক লাল্টু পময়া নবীননগর 1931249642 5104318042 মডরকারর র কম মচারী ৬

২২৮১ কামাল উিীন সামসুল নবীননগর 1772028011 5104300693 আলমসাধু চালক ৩

২২৮২ ম ারসন আলী ইউনুস আলী নবীননগর 1906579143 37559000481 মডরকারর র কম মচারী ৬

২২৮৩ শ্রী রতন চন্দ্র কম মকার অনত কম মকার নবীননগর 1749247139 64510403796 মদাকান কম মচারী ৩

২২৮৪ আরমান আলী নবীছপিন নবীননগর 1740811113 2842921301 মদাকান কম মচারী ৪

২২৮৫ কুরমান আলী নবীছপিন নবীননগর 1728723749 1812347188388 মদাকান কম মচারী ৩

২২৮৬ িজলু পময়া কপিল মন্ডল ভুলটিয়া 1822562967 7351145037 পদনমজুর ৬

২২৮৭ বকুল পময়া পবশারত মন্ডল ভুলটিয়া 1796987369 4201096742 ভ্যান চালক ৬

২২৮৮ পবপ্লব পময়া নূর ইসলাম ভুলটিয়া 1315512628 20021872347027600 ভ্যান চালক ৫

২২৮৯ ওমর আলী মৃত কপিল মন্ডল ভুলটিয়া 1791179477 1812347190880 পদনমজুর ৬

২২৯০ সাইফুল ইসলাম আবুল ম ারসন ভুলটিয়া 1980733994 2366023907 অর াচালক ৩

২২৯১ দলু ম ারসন শা দ ভুলটিয়া 1887824913  ৯১৫১০৬৭৪৩৭ শ্রপমক ৩

২২৯২ গািিার ম ারসন কপলমদীন ভুলটিয়া 1887824913 1911812347000390 ভ্যান চালক ৬

২২৯৩ র মান আলী মৃত মসানাই মন্ডল ভুলটিয়া 1909459440 1812347190678 ভ্যান চালক ৬

২২৯৪ পরয়াজুল ইসলাম শা াবুপিন ভুলটিয়া 1794365494 5551124513 ভ্যান চালক ৩

২২৯৫ আনারুল ইসলাম কারছদ আলী ভুলটিয়া 1713900615 9151071793 চালক ৩

২২৯৬ কলম সদ মার কালু সদ মার ভুলটিয়া 1921828225 8701153531 ভ্যান চালক ৩

২২৯৭ শপ দুল ইসলাম শুনাই মন্ডল ভুলটিয়া 1405945826 1501109167 মজরল ৩

২২৯৮ মমাজারম্মল  ক মৃত মমাবাররক মন্ডল ভুলটিয়া 1920473615 19671812347040500 ভ্যান চালক ৬

২২৯৯ সারজদা খাতুন আবদুল বাপরক ভুলটিয়া 19683345439 2695432000013 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৬

২৩০০ মুনতাজ পময়া মা মুদ আলী মন্ডল ভুলটিয়া 1936619375 3301114124 ভ্যান চালক ৩

২৩০১ পসরাজুল ইসলাম শা াবুিীন ভুলটিয়া 1772668259 199318123470276000 ভ্যান চালক ৩

২৩০২ আকরছদ আলী ম াম্মদ আলী ভুলটিয়া 8251108612 1940540207 ভ্যান চালক ৩

২৩০৩ আশরাফুল ইসলাম আপমর ম ারসন ভুলটিয়া 1736919394 7351143594 ভ্া া শ্রপমক ৪



২৩০৪ িপজল মন্ডল আকুবার মন্ডল ভুলটিয়া 1922535439 91510741797 ভ্া া শ্রপমক ৬

২৩০৫ পরিন পময়া ও াব মন্ডল ভুলটিয়া 1926066515 1812347190483 ভ্যান চালক ৩

২৩০৬ মারলক পময়া নরজর আলী ভুলটিয়া 1959382085 24011296830 ভ্যান চালক ৩

২৩০৭ তুছলাম সিমার কলম সিমার ভুলটিয়া 1408951584 7351143966 ভ্া া শ্রপমক ৫

২৩০৮ নাপসম উিীন িারুক পময়া ভুলটিয়া 1721298478 20011812347011000 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৪

২৩০৯ রপ ম পময়া করম ভুলটিয়া 1719523926 3214086690 ভ্যান চালক ৩

২৩১০ সাপিয়া খাতুন মখাদা বক্স মন্ডল ভুলটিয়া 1719523926 5551125528 প্রপতবন্দী ৬

২৩১১ কপবর আলী ছন্নত আলী ভুলটিয়া 1946114211 7351135012 পদনমজুর ৬

২৩১২ করম আলী মসরলম আলী ভুলটিয়া 1758368609 4201092808 ভ্যান চালক ৩

২৩১৩ সামসুল  ক আকবার আলী ভুলটিয়া 1308377452 5551127284 ভ্যান চালক ৫

২৩১৪ নজরুল ইসলাম আপতয়ার র মান ভুলটিয়া 1934417389 1916680034 ভ্যান চালক ৬

২৩১৫  ারসম আলী জা ান মাপলতা ভুলটিয়া 1930546238 5101082922 ভ্যান চালক ৩

২৩১৬ খপললুর র মান তারা চাদ ভুলটিয়া 1754321223 7351134932 ভ্যান চালক ৬

২৩১৭ আব্দুর র মান পকয়াম উিীন মন্ডল ভুলটিয়া 1998741988 1025543685 পদনমজুর ৪

২৩১৮ পসরাজ আলী জামাল ভুলটিয়া 1775780522 5095370135 ভ্যান চালক ৩

২৩১৯ আরনায়ার ম ারসন শামছুল মন্ডল ভুলটিয়া 1775780522 1951147186 ভ্যান চালক ৫

২৩২০ মপতয়ার র মান িপকর খন্দকার ভুলটিয়া 1852358683 1812347189271 ভ্যান চালক ৩

২৩২১ ম াপসন আলী সাজপিন পবশ্বাস ভুলটিয়া 1885597198 19721812347189200 ভ্যান চালক ৬

২৩২২ জপন মশখ নারয়ব মশখ ভুলটিয়া 1720139566 2851076436 ভ্যান চালক ৩

২৩২৩ মরাজদার শা মান্দার শা ভুলটিয়া 1929385227 7351142794 আলমসাধু চালক ৬

২৩২৪ নামজুল  ক মারলক পময়া ভুলটিয়া 1908955902 5531033362 পদনমজুর ৪

২৩২৫ নজরুল ইসলাম বদরুপিন মন্ডল ভুলটিয়া 1916107966 7351146589 আলমসাধু চালক ৬

২৩২৬ আব্দুল সামাদ গফুর মন্ডল ভুলটিয়া 1734756464 8251104520 অর াচালক ৪

২৩২৭ পসরাজুল ইসলাম র মান মন্ডল ভুলটিয়া 1960238560 2401128760 আলমসাধু চালক ৩

২৩২৮ মুজাম শা মুস্তাক শা ভুলটিয়া 1763646219 6901083334 পদনমজুর ৫

২৩২৯ রপিকুল ইসলাম আলিাজ মশখ ভুলটিয়া 1957660886 19981812347002400 পদনমজুর ৫

২৩৩০ মজনু শা মুস্তাক শা ভুলটিয়া 136486544 2401129719 চা পবরক্রতা ৬

২৩৩১ রপিকুল ইসলাম িপরদ ম ারসন ভুলটিয়া 1731452747 9151071306 আলমসাধু চালক ৬

২৩৩২ আ াদ আলী সারয়দ আলী ভুলটিয়া 1300840402 1501096273 পদনমজুর ৬

২৩৩৩ নুর ইসলাম আলী তসয়দ আলী ভুলটিয়া 1739337188 1501100190 ভ্যান চালক ৩

২৩৩৪ রমজান আলী লারয়ি আলী মন্ডল ভুলটিয়া 1923582997 2851075824 পদনমজুর ৪

২৩৩৫ িয়জুল্লা  মশখ আলা ামদু মশখ ভুলটিয়া 1733184663 6451096470 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৩

২৩৩৬ গাপজরপি আল ামদু ভুলটিয়া 1906211765 2401120486 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৫

২৩৩৭ জাপ দুল ইসলাম গাপজরিীন ভুলটিয়া 1779676728 7351139915 আলমসাধু চালক ৬

২৩৩৮ শুকুর আলী তালুক আলী ভুলটিয়া 1777203807 7351138156 ভ্যান চালক ৩



২৩৩৯ খাইরুল ইসলাম তালুি আলী ভুলটিয়া 1736423430 6901070935 আলমসাধু চালক ৬

২৩৪০ তসয়দ আলী মাপলতা কুরড়াল আলী ভুলটিয়া 1932153959 1812347190156 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৩

২৩৪১  াপিজুর র মান আব্দুল মপজদ ভুলটিয়া 1937715290 6901070455 আলমসাধু চালক ৩

২৩৪২ শপরফুল ইসলাম আক্কাস আলী ভুলটিয়া 1860360450 3751108261 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৬

২৩৪৩ মদরলায়ার ম ারসন আকবার আলী মন্ডল ভুলটিয়া 1405746079 1812347190234 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৪

২৩৪৪ আকুল  াপকম মাপলতা ভুলটিয়া 1792356595 4201093467 ভ্যান চালক ৩

২৩৪৫ পবলপকচ মবগম আপজজ মন্ডল ভুলটিয়া 1788782409 2401120585 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৫

২৩৪৬ আপজজুল মা াতাি ভুলটিয়া 1403639860 5551116188 ভ্যান চালক ৬

২৩৪৭ ইনছার আলী মশখ আবুল কারশম মশখ ভুলটিয়া 1797066732 6001127460 আলমসাধু চালক ৬

২৩৪৮ রুমজান আলী আিছার আলী ভুলটিয়া 1756851055 3751095633 ভ্যান চালক ৬

২৩৪৯ ইচা ক জিমার ইয়াকুব জিমার ভুলটিয়া 1712396756 9151062842 ভ্যান চালক ৪

২৩৫০ শ্রী পবশু িরামাপনক মপ ন্দ্রনাথ ভুলটিয়া ০১৩০৪৫৮৩৫২৩ 1951151057 নাপিত ৩

২৩৫১ আ: র মান মসরলম উিীন ভুলটিয়া 1832393344 2401117169 চা পবরক্রতা ৬

২৩৫২ আব্দুস সাত্তার কুদরত আলী ভুলটিয়া 1911406671 6901070729 ভ্যান চালক ৩

২৩৫৩ শ্রী দু:পখ িরামাপনক ইসর গৃনর ভুলটিয়া 1911406671 5101073277 নাপিত ৬

২৩৫৪ শ্রী কাপত্তক িরামাপনক শ্রী পবশু িরামাপনক ভুলটিয়া 1763644893 5551120065 নাপিত ৬

২৩৫৫ লাল পময়া আব্দুল মান্নান ভুলটিয়া 1778797762 2851070447 পদনমজুর ৪

২৩৫৬ শ্রী বসুরদব িরামাপনক দুলাল িরামাপনক ভুলটিয়া 1922655689 7351139725 নাপিত ৩

২৩৫৭ ম ারসন আলী দানু ভুইয়া ভুলটিয়া 1864000588 5551128803 আলমসাধু চালক ৩

২৩৫৮ আরনায়ার ম ারসন ম ারসন আলী ভুলটিয়া 1794383286 7793196622 আলমসাধু চালক ৬

২৩৫৯ নপবছপি আলী বা ার আলী পবশ্বাস ভুলটিয়া 1798307133 6001131868 ভ্যান চালক ৩

২৩৬০ আবু ছপিন মন্ডল তারজরমন্ডল ভুলটিয়া 1934611821 6001132106 পদনমজুর ৪

২৩৬১ জাপমর জিমার মভ্ালা জিমার ভুলটিয়া 1712881114 5101081726 চা পবরক্রতা ৫

২৩৬২ মবল্টু পময়া বদর উিীন ভুলটিয়া 1767689265 8205602322 ভ্যান চালক ৪

২৩৬৩ সাইফুল ইসলাম কপিল মন্ডল ভুলটিয়া 1754935097 1812347190876 আলমসাধু চালক ৫

২৩৬৪  াসমত আলী রপবউল ইসলাম  াসন াটি ০১৯০৬-৯৫৩০৮৪ 1812347193110 চা পবরক্রতা ৩

২৩৬৫ পজয়াউর র মান অররজত আলী মন্ডল  াসন াটি ০১৯৪৮-০৮১৮৭৩ 1812347193184 আলমসাধু চালক ৩

২৩৬৬ রপবউল ইসলাম আিতার আলী  াসন াটি ০১৭৬৫-৯৭০৬৬৬ 2850984036 ভ্যান চালক ৫

২৩৬৭ শাপ ন আল মা ামুদ  াপিজুর র মান  াসন াটি ০১৯১১-১৭৩১০১ 1812347193052 আলমসাধু চালক ৩

২৩৬৮ তপরকুল ইসলাম শ র আলী মুিী  াসন াটি ০১৭৪২-২২৫৯৯৪ 2850983806 ভ্যান চালক ৬

২৩৬৯ আল আপমন পবল্লাল ম ারসন  াসন াটি ০১৭৩৯-৪৪৩৪০৬ 7800406402 অর াচালক ৩

২৩৭০ শুকুর আলী আলমাছ আলী  াসন াটি ০১৭২১-৬৭৭৬৮০ 9151063808 ভ্যান চালক ৫

২৩৭১  াপিজুল র মান আব্দুস সালাম  াসন াটি ০১৭৮৭-৪৩৬৮৩৮ 6410501958 ভ্যান চালক ৩

২৩৭২ আশাদুল  ক িরজর আলী  াসন াটি ০১৯৯৫-১৯৮১৫৭ 7801024832 ভ্যান চালক ৬

২৩৭৩ মসরলম উিীন শমরসর মন্ডল  াসন াটি ০১৩০৪-৮৭৯৪৩১ 2851029591 ভ্যান চালক ৩



২৩৭৪ শপরফুল ইসলাম  জরত আপল  াসন াটি ০১৭৭০-৫০১৮৩৫ ১৯৮৭-১৮১২৩৪৭০০০০৩৪ চা পবরক্রতা ৩

২৩৭৫  াপমদা  াপমদ  াসন াটি ০১৯৬৪-০৪৬৪৪৯ 1481144101 ভ্া া শ্রপমক ৫

২৩৭৬ জানু খাতুন পরয়াজ উপিন  াসন াটি ০১৭৯৭-২৮০৭৪৫ 7351096552 ভ্া া শ্রপমক ৩

২৩৭৭ সুরুজ আলী   রত আলী  াসন াটি ০১৪০২-৬৪৪৩০৬ 51009878085 ভ্যান চালক ৬

২৩৭৮ সুভ্াস কুমার সুধীর কুমার  াসন াটি ০১৭৩৩-৬১৮৯১৪ 5551028748 অর াচালক ৩

২৩৭৯ সুরুজ পময়া আমদ  াসন াটি ০১৯৪৩-৪৮৪৪৬৯ 6001034773 ভ্যান চালক ৫

২৩৮০ ম ারসন আলী রপবউল ইসলাম  াসন াটি ০১৭২২-৬৩৩০২৯ 1812347193108 ভ্া া শ্রপমক ৩

২৩৮১ মরনা ার মপল্লক জুলমত আলী  াসন াটি ০১৭০৩-৪৩৭৪৪৫ 6900983203 ভ্যান চালক ৬

২৩৮২ আব্দুল খারলক মাতব্বর আলী  াসন াটি 4200995498 অস ায় ৬

২৩৮৩ তিরছর আলী আব্দুল মন্ডল  াসন াটি ০১৭৯৪-৭০৬৮২০ 5551028490 ভ্যান চালক ৪

২৩৮৪ পরপজয়া খাতুন নজর আলী পময়া  াসন াটি ০১৯৬৬-৮৫৭৮৪৪ 6450997538 অস ায় ৩

২৩৮৫ আব্দুর রপ ম  াপিজ উিীন  াসন াটি ০১৯২৯-৯০৯৯৪০ 1812347193234 ভ্যান চালক ৫

২৩৮৬ ম ারসন পময়া আপতয়ার র মান  াসন াটি ০১৯৩২-১৫৫৯৩৬ 2810233714 ভ্যান চালক ৬

২৩৮৭ মমাজারম্মল  ক সুররাত আলী  াসন াটি ০১৯৫৯-৩৭৩৬৫২ 8251007350 অর াচালক ৩

২৩৮৮ জা বকস আলী  রবদ আলী  াসন াটি ০১৭০৫-২০৫১৬৮ 5101032265 ভ্যান চালক ৫

২৩৮৯ বাবুল রব্বানী মন্ডল  াসন াটি ০১৯৬৫-৮৯৬৬৮১ 6001080222 অস ায় ৬

২৩৯০ িারুক ম ারসন আরসাদ মন্ডল  াসন াটি ০১৯১৮-৬১৮৪৫৬ 1812347193533 চা পবরক্রতা ৩

২৩৯১ তিন পময়া আজগার আলী  াসন াটি ০১৭৯৬-১৯১২৮৭ 7804756117 পদনমজুর ৫

২৩৯২ মাপজদুল  ক বদর উিীন  াসন াটি ০১৮৪৯-৯৭৭৮৪৮ 1025538297 ভ্যান চালক ৬

২৩৯৩ ম াম্মদ আলী আলমাচ আলী  াসন াটি ০১৯৮৮-৪০৭২৭৯ 8701116017 ভ্যান চালক ৩

২৩৯৪ মপজবর র মান আব্দুল মন্ডল  াসন াটি ০১৯১৮-৯৪২৩৯২ 8701052980 পদনমজুর ৬

২৩৯৫ পবশ্বপজৎ কম মকার মখাকন কম মকার  াসন াটি ০১৯৯৬-৩৩৪৫১৫ 5510457335 পদনমজুর ৩

২৩৯৬ অপভ্পজৎ কুমার চায়না রানী  াসন াটি ০১৭৫৩-৭১৩৮৬৭ 19961812347102900 চালক ৪

২৩৯৭ ছানা রপিন ময়না খাতুন  াসন াটি ০১৪০৫-৭৪৫৩২৬ 2401075029 ভ্া া শ্রপমক ৬

২৩৯৮ সপ দুল ইসলাম আকরম আলী  াসন াটি ০১৭৪২-৩৪৪১৯৩ 7801023081 ভ্যান চালক ৩

২৩৯৯ আপজজুল  ক কমদালী  াসন াটি ০১৭৩৪-০৭৫৫০৬ 1812347193470 ভ্যান চালক ৩

২৪০০ বাসুরদব পবশ্বাস আনান্দ পবশ্বাস  াসন াটি 1768593660 4161475522 ম ার ল কম মচারী ৫

২৪০১ জানারুল ইসলাম শপ দুল ইসলাম  াসন াটি ০১৭৭১-১৭৮২৬১ 9145173283 ভ্যান চালক ৬

২৪০২ িপরদ উজ্জামান ইউনুচ আলী  াসন াটি ০১৭৭৬-০২৯৬৪৪ 6001081063 ভ্যান চালক ৪

২৪০৩ ইউনুচ আলী তসয়দ আলী  াসন াটি 1983903157 4201041318 ভ্যান চালক ৩

২৪০৪ জাপ দুল ইসলাম আপজজুল  ক  াসন াটি ০১৩০১-২০৪৭১৩ 1459257075 ভ্যান চালক ৬

২৪০৫ িারুক ম ারসন জামাত আলী  াসন াটি 1756554827 4651087084 ভ্যান চালক ৬

২৪০৬ মসার ল রানা আব্দুল মন্ডল  াসন াটি 1949149610 7351044552 ভ্যান চালক ৩

২৪০৭ মঙ্গল পময়া রসুল পময়া  াসন াটি ০১৭৪৮-৪৩৪২৬০ 8701052097 ভ্যান চালক ৪

২৪০৮ রপবন চন্দ্র  াসন াটি  াসন াটি ০১৭২৬-৫০১৮৪৩ 5101031374 ভ্যান চালক ৩



২৪০৯ পসিন পময়া আমান উল্লা  াসন াটি 1745034767 1463662682 ভ্যান চালক ৬

২৪১০ মপনরুল ইসলাম মমাবারক মশখ  াসন াটি 1967325345 7349084306 ভ্যান চালক ৩

২৪১১ মরজাঊল  ক ছাব্দার মন্ডল  াসন াটি 1795550697 19871812347106400 আলমসাধু চালক ৩

২৪১২ বাবুল ম ারসন মমাবারক প্রধান  াসন াটি 1304879435 5912473074856 ভ্যান চালক ৫

২৪১৩ রপবউল ইসলাম লুৎির র মান  াসন াটি 1736218263 1812347298132 আলমসাধু চালক ৪

২৪১৪ আব্দুল কারদর পরয়াজিীন  াসন াটি 1985215497 8701096771 চা পবরক্রতা ৩

২৪১৫ আব্দুল কাপদর পময়া মমাস্তাক পময়া  াসন াটি 1789594179 1812347193513 ভ্যান চালক ৬

২৪১৬ নাইম ইসলাম আবু বক্কর পসপিক  াসন াটি 1797009251 6451608282 চা পবরক্রতা ৬

২৪১৭  ারনি আলী মন্ডল তসয়দ আলী মন্ডল  াসন াটি 1714609955 1812347193327 চা পবরক্রতা ৩

২৪১৮ মপদন মন্ডল সনরজর আলী  াসন াটি 1910489542 1812347193364 অস ায় ৬

২৪১৯ িয়জান মবগম মখাকাই মন্ডল  াসন াটি 1920871438 5100986099 অস ায় ৪

২৪২০ আব্দুল মারলক পভ্কু খা  াসন াটি 1793723388 3751052899 ভ্যান চালক ৫

২৪২১ খপললুর আবুল ম ারসন  াসন াটি 1927482948 1951104098 ভ্যান চালক ৬

২৪২২ রপবউল ইসলাম আব্দুর রপ ম  াসন াটি 1822571255 1501052961 চা পবরক্রতা ৩

২৪২৩ আপিল উিীন মমাক্তার আলী  াসন াটি 1912744065 1025538578 ভ্যান চালক ৬

২৪২৪ সপ দুল ইসলাম আপমর মন্ডল  াসন াটি 1403327750 1812347193408 আলমসাধু চালক ৩

২৪২৫ আশরাফুল ইসলাম মমাস্তাক পময়া  াসন াটি 1311345960 6001034021 ভ্যান চালক ৪

২৪২৬ পবল্লাল গপণ ছপমর মন্ডল  াসন াটি 1786100258 1812347193628 ভ্যান চালক ৩

২৪২৭ রুহুল আপমন আলী ম ারসন  াসন াটি 1987470995 9578367022 চালক ৫

২৪২৮ মৎরলব মন্ডল মখাদা বকস মনডল  াসন াটি 1763494635 5551073041 চা পবরক্রতা ৬

২৪২৯ আব্দুল কারদর আপলম মন্ডল  াসন াটি 1737244331 7801024139 অস ায় ৩

২৪৩০ বদর উিীন পভ্কু খা  াসন াটি 1856059408 2401074790 চালক ৫

২৪৩১ সপজব ম ারসন বদর উিীন  াসন াটি 1928121020 19991812347100300 চালক ৬

২৪৩২ ম সীন মন্ডল মুক্তার আলী  াসন াটি 1300840398 8251052497 ভ্যান চালক ৩

২৪৩৩ রাজ্জাক মন্ডল বাদশা মন্ডল  াসন াটি 1745306409 3301064105 আলমসাধু চালক ৬

২৪৩৪ মাছুদ পময়া আকুল ব্যািারী  াসন াটি 1920880162 4200995100 অর াচালক ৩

২৪৩৫ কারশম মৃিা আতর আলী মৃিা দশমী 1949138745 3301103937 ভ্যান চালক ৬

২৪৩৬ তুতা পময়া আলম মন্ডল দশমী ০১৭০৬-১২১৭২৯ 7351145797 আলমসাধু চালক ৩

২৪৩৭ পমজানর র মান মপজবার র মান দশমী ০১৯৬৩-৩৪৭০৩০ 3301103036 অর াচালক ৪

২৪৩৮ পসরাজুল ইসলাম পনয়ামত আলী দশমী 1936520369 6001125704 আলমসাধু চালক ৩

২৪৩৯ পনয়ামত আলী ছাত্তার দশমী 1993947992 4201095603 ভ্যান চালক ৫

২৪৪০ ছাত্তার আপরফুল দশমী 1319745849 7784473055 আলমসাধু চালক ৬

২৪৪১ মপতয়ার র মান মখাদা বক স দশমী 1408186009 1501098733 চা পবরক্রতা ৩

২৪৪২ নাপসর উপিন ইমান মন্ডল দশমী ০১৯৯৩-২২৭৯৪১ 5101085339 আলমসাধু চালক ৩

২৪৪৩ মসার ল রানা পছয়া উিীন দশমী 1916438140 8244075407 ভ্যান চালক ৪



২৪৪৪ মসা াগ পময়া পছয়া উপিন দশমী 1404335875 9145175163 ভ্যান চালক ৩

২৪৪৫ পমলন ম ারসন ওপলউর র মান দশমী 1406716164 8251106301 আলমসাধু চালক ৫

২৪৪৬ জয়নাল আরবপদন ছুরাি মন্ডল দশমী 1996886356 3751097365 আলমসাধু চালক ৬

২৪৪৭ আলী ম ারসন বা ার মন্ডল দশমী 1939145262 1812347191702 চা পবরক্রতা ৩

২৪৪৮ জামাল মন্ডল কানাই মন্ডল দশমী 1996004574 5101084951 ভ্যান চালক ৬

২৪৪৯ িজলুর র মান আব্বাস উপিন দশমী 1966790941 1501097883 আলমসাধু চালক ৩

২৪৫০ মমাগরব আলী কানাই মন্ডল দশমী 1724299490 2851073375 চা পবরক্রতা ৪

২৪৫১ ছাপমরা মবগম আপরি মমাল্লা দশমী 1874953909 5551080319 ব্যাগ মদাকান কম মচারী ৩

২৪৫২ আব্দুল খারলক পভ্কু খা দশমী 1407327421 3751098264 ভ্যান চালক ৫

২৪৫৩ আশাদুল  ক আনছার আলী দশমী 1962731666 8251097609 মদাকান কম মচারী ৩

২৪৫৪ আরনায়ার ম ারসন বপছর  াওলাদার দশমী 1956224636 1501098378  কার ৫

২৪৫৫ কদর আলী আজগার আলী দশমী 1927420550 9151065142  কার ৬

২৪৫৬ মসার ল রানা আব্দুর র মান দশমী 1920695511 1501623381 আলমসাধু চালক ৩

২৪৫৭ আবু তারলব কপলম উপিন দশমী 1794956943 4651141121 চা পবরক্রতা ৬

২৪৫৮ আব্দুস সামাদ অস্তাপল দিাদার দশমী 1969357861 1812347192079 ভ্যান চালক ৩

২৪৫৯ আরছর আলী আয়ুব আলী দশমী 1712774052 1812347191299 ম ার ল কম মচারী ৪

২৪৬০ মমাস্তাপকন িপকর মমা াম্মদ দশমী 1946852961 2401128208 মদাকান কম মচারী ৩

২৪৬১ মসপলম উপিন মখাসরদল আলী দশমী 1918043471 1951149390 ভ্যান চালক ৫

২৪৬২ রুস্তম আলী তাজু মশখ দশমী 1796294648 1812347191150  কার ৩

২৪৬৩ আতাবুল মশখ আলাউপিন দশমী 1723763085 1812347191930 ভ্যান চালক ৬

২৪৬৪ মজনু র মান জাপকর ম ারসন দশমী 1993490046 1812347191322 চা পবরক্রতা ৩

২৪৬৫ খাইরুল ইসলাম তাইরজল পময়া দশমী 1962731666 7351137372 ভ্যান চালক ৪

২৪৬৬ ইসরাপিল পভ্কু মশখ দশমী 1925003626 4201085851 চা পবরক্রতা ৩

২৪৬৭ আলাউিীন মমাস্তাব আলী দশমী 1941761841 9575524054 ভ্যান চালক ৫

২৪৬৮ বপশর আ ারম্মদ আবুল ম ারসন দশমী 1920695511 3258083876 চা পবরক্রতা ৬

২৪৬৯ তা াজ উিীন আ রমদ আরমর আলীম দশমী 1922248782 1812347192132 ভ্যান চালক ৩

২৪৭০ নুর ইসলাম ইছা ক দশমী 1908106019 1025543354 ভ্যান চালক ৬

২৪৭১ আোঃ মান্নান ওয়াদ আলী দশমী 1920695511 8251060961 আলমসাধু চালক ৩

২৪৭২ কারছদ আলী শারকর মন্ডল দশমী 1920695511 8251061845 ভ্যান চালক ৪

২৪৭৩ আোঃ মপমন পসপিক মন্ডল দশমী 1305471832 1812347191293 আলমসাধু চালক ৩

২৪৭৪ জপ রুল ইসলাম পভ্কু মশখ দশমী 1925003626 1812347192278 ভ্যান চালক ৬

২৪৭৫ আব্দুল  াপলম আয়ুব আলী দশমী 1712774052 6451086836 চা পবরক্রতা ৬

২৪৭৬ জামাল উিীন মমাস্তাক আলী মশখ দশমী 1941761841 3751061502 ভ্যান চালক ৩

২৪৭৭ তাররক আপজজ সামসুল  ক দশমী 1909609623 8685288089 চা পবরক্রতা ৪

২৪৭৮ লপতয়া খাতুন মুক্তার আলী মশখ দশমী 1922673571 7801112918  কার ৩



২৪৭৯ নাপজর ম ারসন আশরাফুল  ক দশমী 1405745300 6901039005 চা পবরক্রতা ৫

২৪৮০ আরনায়ার ম ারসন আরসাদ আলী দশমী 1996002556 8251097385 মদাকান কম মচারী ৩

২৪৮১ মুপজর আলী আশরাফুল ইসলাম দশমী 1405745300 7337188440 মদাকান কম মচারী ৬

২৪৮২ জাপ দুল ইসলাম সামছুল  ক দশমী 1936672866 5551117350 চা পবরক্রতা ৩

২৪৮৩ টুটুল মমাল্লা র ম আলী মমাল্লা দশমী 1738934092 19891812347108000  কার ৪

২৪৮৪ আশাফুল আপমর ম ারসন দশমী 1726291853 8701152087 চা পবরক্রতা ৩

২৪৮৫ ইসরাপিল ম ারসন ইসমাইল দশমী 1725948895 4204335089 আলমসাধু চালক ৫

২৪৮৬ বাবু ওয়াজ কুরনী দশমী 1795259044 2404376754 আলমসাধু চালক ৬

২৪৮৭ আব্দুল মপজদ ম ত আলী দশমী 1998218568 6001088357 ভ্যান চালক ৩

২৪৮৮ আশরাফুল ইসলাম আবুল ম ারসন দশমী 1998218568 7325024540 আলমসাধু চালক ৪

২৪৮৯ তপরকুল শপ দুল দশমী 1884453957 8670445553 পদনমজুর ৩

২৪৯০ মখাকন মন্ডল আক্কাস আলী দশমী 1758097809 1025632736  কার ৫

২৪৯১ করম আলী আককাচ আলী দশমী 1957078247 6001090098  কার ৬

২৪৯২ পশিন আলী িজর আলী দশমী 1993201946 7338308278 ভ্যান চালক ৩

২৪৯৩ মতািারজ্জল ম ারসন আব্দুর র মান দশমী 1776028924 2401064245 চা পবরক্রতা ৫

২৪৯৪ মমা াম্মদ আলী নারয়ব আলী দশমী 1926559073 2820700827  কার ৬

২৪৯৫ মাছুম আব্দুর র মান দশমী 1774906406 2368630311 আলমসাধু চালক ৩

২৪৯৬ মপ  উপিন আয়ুব আলী দশমী 1909458554 3751106364 চা পবরক্রতা ৬

২৪৯৭ কুদ্দুস আলী িজলুর র মান দশমী 1728974051 1812347191197 ভ্যান চালক ৪

২৪৯৮ মপনরুল ইসলাম বপছর পময়া দশমী 1947316796 1951148780 আলমসাধু চালক ৩

২৪৯৯ আব্বাস আলী মপিজ উিীন দশমী 1721433525 8701104336 চা পবরক্রতা ৫

২৫০০ আবু বাক্কা ছারনায়ার ম ারসন দশমী 1757401484 1812347191553 চা পবরক্রতা ৬

২৫০১ ওয়ারজদ আলী সামু পবশ্বাস দশমী 1920695511 19821812347011700 ভ্যান চালক ৩

২৫০২ শাখাওয়াত ম ারসন িজলুর র মান দশমী 1912436217 5551084576 চা পবরক্রতা ৬

২৫০৩ মতািারজ্জল ম ারসন জপলল মন্ডল দশমী 1920695511 9151029650 চা পবরক্রতা ৩

২৫০৪ পসপিক ম ারসন রুস্তম মমাল্লা দশমী 1725948895 8251060540 ভ্যান চালক ৪

২৫০৫ শপরফুল ইসলাম শপ দুল ইসলাম দশমী 1940535832 4201634757 ভ্যান চালক ৩

২৫০৬ আ সান আলী শুকুর আলী দশমী 1920695511 6901039039 ভ্যান চালক ৫

২৫০৭ পমষ্টার আলী তাজু মশখ দশমী 1796294648 6901073400  কার ৬

২৫০৮ আনছারুল ইসলাম মপনরউিীন দশমী 1965913417 1951148129 আলমসাধু চালক ৩

২৫০৯ আলতাি ম ারসন আবুল ম ারসন দশমী 1975431046 5101075462 চা পবরক্রতা ৬

২৫১০ আপমর ম ারসন পসপিক মন্ডল দশমী 1725948895 7801075818 আলমসাধু চালক ৩

২৫১১ মসার ল আব্দুর রপ ম দশমী 1725948895 3300409822 ভ্যান চালক ৫

২৫১২ মুকুল ম ারসন পর ান উিীন দশমী 1920695511 5101618816 চা পবরক্রতা ৬

২৫১৩ পমজানুর র মান আয়ুব আলী দশমী 1725948895 6001126272 মদাকান কম মচারী ৩



২৫১৪ দ্বীন মমা াম্মদ শা াবুিীন িপন্ডত দশমী 1725948895 8701108501 মদাকান কম মচারী ৬

২৫১৫ শুকুর আলী আয়ুব আলী দশমী 1725948895 6001134003 আলমসাধু চালক ৩

২৫১৬ মসার ল ম ারসন িপকর চাঁন দশমী 1926695511 4201095108 আলমসাধু চালক ৪

২৫১৭ ডাপলয়া খাতুন পভ্কু মশখ দশমী 1920695511 6001091419  কার ৩

২৫১৮ সাজ্জাদ ম ারসন বাল্লক মশখ দশমী 1920695511 6901039047 আলমসাধু চালক ৫

২৫১৯ জপসম উিীন আবুল ম ারসন দশমী 1981208211 8701105150 আলমসাধু চালক ৬

২৫২০ হুমায়ুব কপবর ওয়ারজদ আলী দশমী 1710783537 7351103317 চালক ৩

২৫২১ মদরলায়ার হুসাইন জ র আলী দশমী 1920695511 20001812347016000 ভ্যান চালক ৪

২৫২২ ম কমত আলী সপ র উিীন দশমী 1728077226 5551117632  কার ৩

২৫২৩ ইউনুস আলী আনসার আলী দশমী 1725948895 9151031094 চা পবরক্রতা ৫

২৫২৪ পনয়ামত আলী সপ র উিীন দশমী 1920695511 7801079281 ভ্যান চালক ৬

২৫২৫ নুরুল ইসলাম শওকত আলী দশমী 1920695511 8246107935 আলমসাধু চালক ৩

২৫২৬ প ল্লাল ম ারসন সামাদ  াওলাদার দশমী 1968355185 9151063733  কার ৬

২৫২৭ শপ দুল ইসলাম আরনায়ার ম ারসন দশমী 1962164810 1020215347  কার ৩

২৫২৮ আকবার আলী এরছম নারয়ক দশমী 1725948895 6901038239 চা পবরক্রতা ৪

২৫২৯ ইউসুি ম ারসন প দারয়ত তুল্লা দশমী 1969363802 9875524070 মদাকান কম মচারী ৩

২৫৩০ রপিকুল ইসলাম নবীসপিন মন্ডল দশমী 1688714382 1951111978 ভ্যান চালক ৫

২৫৩১ কামাল আলী লপতি দশমী 1906465492 1825509494532 আলমসাধু চালক ৬

২৫৩২  াররজ আলী নবীছিীন মন্ডল দশমী 1728077226 7801075321 ভ্যান চালক ৩

২৫৩৩ রপবউল মশখ রমজান আলী দশমী 1728077226 8701142492  কার ৬

২৫৩৪ আব্দুর র মান করম আলী দশমী 199771034 2401119215 আলমসাধু চালক ৩

২৫৩৫ মসা াগ আলী আব্দুর র মান দশমী 1936385786 8254352969 ভ্যান চালক ৪

২৫৩৬ আব্দুল গপন সাব্দুল লস্কার দশমী 1302470690 1951114246 ভ্যান চালক ৩

২৫৩৭ মমািারজ্জল ম ারসন জপলল মন্ডল দশমী 1728077226 1951113420 চা পবরক্রতা ৬

২৫৩৮ জা াঙ্গীর আলম সুরত আলী দশমী 1725948893 4201052497 ভ্যান চালক ৩

২৫৩৯ মপনরুল ইসলাম ি লা মশখ দশমী 1725948895 6001089116  কার ৩

২৫৪০ ি লা মশখ আপলপ ম দশমী 1725948895 5551083164 ভ্যান চালক ৪

২৫৪১ শাপমরুল ইসলাম ি লা মশখ দশমী 1728077226 3301070888 ভ্যান চালক ৩

২৫৪২ জাপ দুল ইসলাম আলতাি ম ারসন দশমী 1975431046 1922265069 ভ্যান চালক ৫

২৫৪৩ বরকত আলী আব্দুল মপজদ দশমী 1906593756 7801104351  কার ৬

২৫৪৪ সাইফুল ইসলাম মমািারজ্জল  ক দশমী 1908043471 9151029940 ভ্যান চালক ৩

২৫৪৫ ইমরান ম ারসন মখাশরদল আলম দশমী 1728077226 1951113859  কার ৬

২৫৪৬ মবনজীর আ রমদ বাবর আলী দশমী 1911974999 19921812347000100 চালক ৩

২৫৪৭ িারুক  াসান রপ ম সিমার দশমী 1933162165 1951148228 চালক ৪

২৫৪৮ মপনর উিীন র মতুল্লা  মশখ দশমী 196593417 9151063600 চা পবরক্রতা ৩



২৫৪৯ মসার ল রানা খপললুর র মান দশমী 1725948895 9555291302 ভ্যান চালক ৫

২৫৫০ জাপ র উিীন আলী আব্দুর র মান দশমী 1772709487 2851037057 আলমসাধু চালক ৬

২৫৫১ আব্দুল মারলক মম র আলী দশমী 1748006233 4601472626 মদাকান কম মচারী ৩

২৫৫২ মপমন ম ারসন তবরজল খা দশমী 1911211719 9146012324 ভ্যান চালক ৬

২৫৫৩ মমািারজ্জল ম ারসন আব্দুর র মান দশমী 17499157201 7351146035 আলমসাধু চালক ৩

২৫৫৪ আব্দুল খারলক রজব আলী দশমী 132470590 8251060995 ভ্যান চালক ৪

২৫৫৫ িকরুপিন আ রমদ রপ ম সিমার দশমী 1933162165 1812347193724 আলমসাধু চালক ৩

২৫৫৬  আপমরুল ইসলাম আনছার আলী দশমী 1732938325 1501107260 আলমসাধু চালক ৫

২৫৫৭  াপিজুর র মান বদর উিীন দশমী 1731531253 1812347192154 ভ্যান চালক ৩

২৫৫৮ পমলন পময়া মপমন ম ারসন দশমী 1784483044 8251106186 ভ্যান চালক ৬

২৫৫৯  ারুনার পবশ্বাস মপমন ম ারসন দশমী 1948079618 9151063725 ভ্যান চালক ৪

২৫৬০ আব্দুর রপ ম নারয়ব আলী দশমী 1962622589 19961812347106100 মদাকান কম মচারী ৩

২৫৬১ মপশয়ার র মান রপ ম বক্স আপলয়ারপুর 1904870118 19881812347030400 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৩

২৫৬২ রুজদার আলী আয়ুব আলী আপলয়ারপুর 1902627713 3714989351 আলমসাধু চালক ৫

২৫৬৩  ইয়াপছন আরািাত পজয়াউর র মান আপলয়ারপুর 1768700756 19921812347000100 আলমসাধু চালক ৬

২৫৬৪ ইমন  ায়দার আলী আপলয়ারপুর 1945964955 1458001870 মদাকান কম মচারী ৪

২৫৬৫ মসপলম উিীন  ারনি মন্ডল আপলয়ারপুর 1707249116 2851005575 পমরলর কম মচারী ৩

২৫৬৬ শ্রী প মাঙক কুমার শম মা শ্রী মঙ্গল চন্দ্র শম মা আপলয়ারপুর 1986463192 6001082459 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৬

২৫৬৭ অপসত কুমার শম মা আপজত কুমার আপলয়ারপুর 1915034149 8701073945 মদাকান কম মচারী ৩

২৫৬৮ আব্দুল বাপর মমাোঃ আব্দুল মারলক আপলয়ারপুর 1955096444 3301035444 পমরলর কম মচারী ৪

২৫৬৯ ঝন্টু পময়া এবাদত আলী আপলয়ারপুর 1725578913 4201044536 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৩

২৫৭০ সািাম ম ারসন তুয়াজ উিীন আপলয়ারপুর 1402343834 4634151148 মদাকান কম মচারী ৫

২৫৭১ পজনারুল ইসলাম মৃত তসরাপি আপলয়ারপুর 1409443627 19981812347032700 মদাকান কম মচারী ৩

২৫৭২  াচান আলী কাপরগর আয়ুব কাপরগর আপলয়ারপুর 1930454238 8701073101 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৪

২৫৭৩ সুলাইমান মমাোঃ আব্দুল লপতি আপলয়ারপুর 1401706899 200018123477009000 মদাকান কম মচারী ৩

২৫৭৪ মগালাম আজম িা য়ারী পসপিক িা য়ারী আপলয়ারপুর 1969349065 199518123470119000 শ্রপমক ৩

২৫৭৫ পসপিক িা য়ারী সুলতান আ ম্মাদ আপলয়ারপুর 1772478775 8251029461 ভ্যান চালক ৩

২৫৭৬ শ্রী অসীত িরামপনক শ্রী পনতয িরামাপনক আপলয়ারপুর 1993490045 1812347194011 নাপিত ৩

২৫৭৭  াসানুজ্জামান আয়ুব আলী আপলয়ারপুর 1929249957 7801654455 মদাকান কম মচারী ৬

২৫৭৮ ইসলাম ম ারসন সাথ মক আলী আপলয়ারপুর 1917937242 ৬০০১০৫৮৩৬ ক্ষুদ্র ব্যবসা ৩

২৫৭৯ িঞ্চানন মদবনাথ কুমাররশ চন্দ্র আপলয়ারপুর 1771387029 1812347194042 চা পবরক্রতা ৪

২৫৮০ শ্রী সপনত কম মকার শ্রী সরতাষ কম মকার আপলয়ারপুর 1876184110 1812347194034 চা পবরক্রতা ৩

২৫৮১ আপজবার মুপি মৃত আবু বক্কর আপলয়ারপুর 1741714122 1812347194329 চা পবরক্রতা ৬

২৫৮২ কাপত্তক মদবনাথ কাপলিদ মদবনাথ আপলয়ারপুর 1990649412 1812347194035 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৩

২৫৮৩ তুষার আক্কাস আলী আপলয়ারপুর 1941717699 19951812347101400 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৪



২৫৮৪  াপববুর র মান আবুল ম ারসন আপলয়ারপুর 1724784348 7351066258 মদাকান কম মচারী ৩

২৫৮৫ সবুজ আলী আব্দুল বাপর আপলয়ারপুর 1993030783 5551050007 পমরলর কম মচারী ৬

২৫৮৬ কপবর ম ারসন  ারসম আলী আপলয়ারপুর 1983417775 1499074563 আলমসাধু চালক ৩

২৫৮৭ শ্রী পমঠুন পবশ্বাস সন্যাপস আপলয়ারপুর 1401759215 1469109928 সাইরকল পমপি ৪

২৫৮৮ আব্দুল লপতি বাজালী মন্ডল আপলয়ারপুর 1642149143 8251055185 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৩

২৫৮৯ হুসাইন আ রমদ আবুল ম ারসন আপলয়ারপুর 1403638363 4607723329 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৬

২৫৯০ আকরাম ম ারসন ওমর আলী আপলয়ারপুর 1918947875 7345228717 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৪

২৫৯১ রাজু আ রম্মদ িজল আলী আপলয়ারপুর 1969363818 4201018209 চা পবরক্রতা ৩

২৫৯২ মপনরুল ইসলাম  ারনি মন্ডল আপলয়ারপুর 1763828519 3301035246 পমরলর কম মচারী ৬

২৫৯৩ জালাল মৃধা নয়ন মৃধা আপলয়ারপুর 1998905706 7801042719 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৩

২৫৯৪ রপবউল ইসলাম সবুজ পবল্লাল ম ারসন আপলয়ারপুর 1989241939 3304362738 চা পবরক্রতা ৩

২৫৯৫ আব্দুর র মান আলতাি ম ারসন আপলয়ারপুর 1964621817 1504353994 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৪

২৫৯৬ পশ াব উিীন আিজাল ম ারসন আপলয়ারপুর ০১৯১৬৪০৫৯৫৭ 4201018415 ইরলকপিক পমপি ৫

২৫৯৭ না ারুল ইসলাম  টু কাপরগর আপলয়ারপুর 19331915480 1501030611 ইরলকপিক পমপি ৬

২৫৯৮ পবপুল ম ারসন পজয়াউর র মান আপলয়ারপুর 1935520051 4201017409 আলমসাধু চালক ৩

২৫৯৯ শ্রী হৃদয় কুমার শ্রী দুলাল  ালদার আপলয়ারপুর 1407816706 2854328271 কামার ৪

২৬০০ মপজবর র মান আওলাদ আলী আপলয়ারপুর 1994349187 1951081312 ভ্যান চালক ৩

২৬০১ আরস আলী শা াদত আলী আপলয়ারপুর 1990348096 9150996909 ভ্যান চালক ৫

২৬০২ রমজান আলী ততয়ব আলী আপলয়ারপুর 1987679562 8701107867 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৬

২৬০৩ শ্রী শরপজৎ কুমার শ্রী সরতাষ কম মকার আপলয়ারপুর 1685336390 1951105715 চা পবরক্রতা ৩

২৬০৪  ারসম আলী ইব্রাপ ম মপল্লক আপলয়ারপুর 1794179887 7351067256 আলমসাধু চালক ৫

২৬০৫ ম র আলী রা াজপি মৃধা আপলয়ারপুর 1996886334 6901004256 চা পবরক্রতা ৪

২৬০৬ আ াদ আলী বদর উিীন আপলয়ারপুর 1990649415 20011812347030400 মদাকান কম মচারী ৩

২৬০৭ সাইফুল ইসলাম আব্দুল খারলক আপলয়ারপুর 17989301096 1018935334 মদাকান কম মচারী ৩

২৬০৮ রুরবল আ রমদ সাইফুল ইসলাম আপলয়ারপুর 1920792630 19971812347107700 মদাকান কম মচারী ৩

২৬০৯ ছারনায়ার ম ারসন বজলুর র মান আপলয়ারপুর 192337021 19911812347000100 শ্রপমক ৬

২৬১০ মসপলম  মরজা আরশাদ আলী আপলয়ারপুর 198696365447 6401781569 মদাকান কম মচারী ৩

২৬১১ তপ দুল ইসলাম মপজবার র মান আপলয়ারপুর 1972974999 1007221912 মদাকান কম মচারী ৪

২৬১২ বাপক পবল্লা  (ডাবলু) রুহুল আপমন আপলয়ারপুর 1933956818 6901005428  কার ৪

২৬১৩ সার ব আলী মশখ ম াতাি আলী মশখ আপলয়ারপুর 6901140167 6901140167 ভ্যান চালক ৬

২৬১৪ মুক্তার আলী তসরপি আপলয়ারপুর 1758903023 2851040861 শ্রপমক ৩

২৬১৫ শপ দুল ইসলাম মৃত মীর খন্দকার আপলয়ারপুর 1969349045 1812347193821 শ্রপমক ৫

২৬১৬ সদরুল ইসলাম কামাল ম ারসন জীবনা 1793906091 9575520037 আলমসাধু চালক ৩

২৬১৭ সপজব পময়া প রু পময়া জীবনা 1874552628 20021812347028300 আলমসাধু চালক ৪

২৬১৮ আরজান আলী মতািারজ্জল ম ারসন জীবনা 1835133327 9151022473 আলমসাধু চালক ৪



২৬১৯ মাছুম পময়া মপতয়ার র মান জীবনা 1756847301 9578199839 আলমসাধু চালক ৩

২৬২০ মপজবর র মান নবীছপিন জীবনা 1835133327 2401084724 আলমসাধু চালক ৫

২৬২১ মপজবর র মান মকবুল ম ারসন জীবনা 1778009890 195115698 আলমসাধু চালক ৬

২৬২২ মসন্টু পময়া মকবুল ম ারসন জীবনা 1743694542 240107828 আলমসাধু চালক ৩

২৬২৩  ান্নান পময়া রার লা মবগম জীবনা 1704544784 6451046442 আলমসাধু চালক ৩

২৬২৪ সুন্দর মমাল্লা ইবাদত মমাল্লা জীবনা 1914341996 551074932 চা পবরক্রতা ৪

২৬২৫ রানা  াপমদ  াশমত আলী জীবনা 1826796685 2002181234729900 আলমসাধু চালক ৩

২৬২৬ আব্দুল গপণ জামাত আলী জীবনা 1745287251 7801071437 কম মচারী ৬

২৬২৭ সাইফুল ইসলাম ছারদর আলী জীবনা 1722908423 4651097802 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৩

২৬২৮ তানপজদ ম ারসন সামসুল  ক জীবনা 1311467460 551075553 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৪

২৬২৯ আপরফুল ইসলাম প রু পময়া জীবনা 1793695948 19951518347013100 আলমসাধু চালক ৩

২৬৩০ রারশদুল ইসলাম বুরদা জীবনা 1994349339 19971812347027100 আলমসাধু চালক ৪

২৬৩১ পল ন আলী রমজান আলী জীবনা 1785919738   ৪৬৫১০১৪১৯৫ আলমসাধু চালক ৫

২৬৩২ ম াকন পময়া আইনাল ম ারসন জীবনা 1780250701 1024329086 আলমসাধু চালক ৬

২৬৩৩ আইনাল মন্ডল জুলমত মন্ডল জীবনা 1780250701 3751057633 ভ্যান চালক ৩

২৬৩৪ ইজাজুল ইসলাম িজলুর র মান জীবনা 1778182038 4651089981 অর াচালক ৪

২৬৩৫ আ ছাত্তার জামাত মন্ডল জীবনা 1756847301 9151024222 ভ্যান চালক ৩

২৬৩৬ মমা: িরজ আলী চাঁদ আলী জীবনা 1303178258 181234194777 চা পবরক্রতা ৪

২৬৩৭ পবদুযত মপমন মন্ডল জীবনা 1301399661 19781812347000000 আলমসাধু চালক ৩

২৬৩৮  াশমত আলী সারনায়ার ম ারসন জীবনা 1826796686 6451046962 আলমসাধু চালক ৫

২৬৩৯ আবু বক্কর মীর কাপশম জীবনা 1823762001 3756260679 আলমসাধু চালক ৬

২৬৪০ ইউনুচ আলী বাররক মন্ডল জীবনা 1302470561 5534079826 চা পবরক্রতা ৪

২৬৪১ আব্দুল কারদর আরমাদ আলী মন্ডল জীবনা 1965833732 2401078510 ভ্যান চালক ৩

২৬৪২ সাগর আলী মন্ডর তাইজাল মন্ডল জীবনা 1981233705 5101033164 ভ্যান চালক ৪

২৬৪৩ বুরদা মৃত বাবুরালী মন্ডল জীবনা 1746091122 181247194924 চা পবরক্রতা ৩

২৬৪৪ লাল পময়া  াপলম মন্ডল জীবনা 1987921278 3301061671 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৬

২৬৪৫ ঝন্টু পময়া মন্টু পময়া জীবনা 1308267839 1812347194675 আলমসাধু চালক ৪

২৬৪৬ হুসাইন আলী িজলু  ক জীবনা 1999121696 4198528103 ভ্যান চালক ৩

২৬৪৭ খপললুর র মান গফুর মন্ডল জীবনা 1770704631 6451046897 চা পবরক্রতা ৪

২৬৪৮ পরিন আলী আজগর আলী জীবনা 1727274045 7801068177 পদনমজুর ৩

২৬৪৯ মন্টু মন্ডল আরমাদ আলী জীবনা 1757063284 6451044074 ভ্যান চালক ৫

২৬৫০ আব্দুল কারদর আরমাদ আলী মন্ডল জীবনা 1965833732 2401078510 ভ্যান চালক ৩

২৬৫১ রতন পময়া জাপমরুল ইসলাম মবায়াপলয়া 1965059909 2401665613 পদনমজুর ৫

২৬৫২ নবা পময়া ওয়াদ আলী মবায়াপলয়া 1833532051 4651061402 ভ্যান চালক ৬

২৬৫৩ সাপকব ম ারসন আব্দুর রপ ম মবায়াপলয়া 1941757147 5101618774 ইরলকপিক পমপি ৪



২৬৫৪ মমাস্তিা কামাল  াপববুর র মান মবায়াপলয়া 1843479091 3754340002 মদাকান কম মচারী ৩

২৬৫৫ আপজজুর র মান মৃত আনসার আলী মবায়াপলয়া 1772817897 1812347176757 ভ্যান চালক ৫

২৬৫৬  াপিজুর র মান আব্দুল বারী মন্ডল মবায়াপলয়া 1745400715 8251083344 ভ্যান চালক ৬

২৬৫৭ িরজ আলী িাতাপর মন্ডল মবায়াপলয়া 1731625469 6451059981 লপসমন চালক ৩

২৬৫৮ শা াজান আলী নূর বক্স মন্ডল মবায়াপলয়া 1771745274 8251084094 ভ্যান চালক ৪

২৬৫৯ মপমনুর র মান নজরুল ইসলাম মবায়াপলয়া 1726583234 5050034304 দপজম ৩

২৬৬০ আব্দুল আপজজ মৃত সুনত আলী মবায়াপলয়া 1910464123 1812347176893 ভ্যান চালক ৩

২৬৬১ ঝন্টু পময়া িরজ আলী মন্ডল মবায়াপলয়া 1791463992 5502814139 ভ্া া শ্রপমক ৫

২৬৬২  ারশম আলী ওয়ারজদ আলী মন্ডল মবায়াপলয়া 1754727068 1951135597 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৬

২৬৬৩ ইকরামুল মন্ডল আনারুল মন্ডল মবায়াপলয়া 1752897209 1812347178807 মদাকান কম মচারী ৩

২৬৬৪ মমাশারি ম ারসন ওয়ারজদ আলী মবায়াপলয়া 1868199436 6451074287 মদাকান কম মচারী ৪

২৬৬৫ পকতাব আলী আব্দুল ও াব মবায়াপলয়া 1791174794 1025545953 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৩

২৬৬৬ প্রভ্াত অপধকারী পবশ্বনাথ অপধকারী মবায়াপলয়া 1736167405 6451015934 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৩

২৬৬৭ মপনরুল ইসলাম িপকর ম ারসন মবায়াপলয়া 1727944851 7801097903 চা পবরক্রতা ৫

২৬৬৮ শপিকুল ইসলাম শ র আলী মন্ডল মবায়াপলয়া 1724742101 ৮-৭০১১৪৩৫০৮ দপজম ৫

২৬৬৯ আব্দুল মপতন আব্দুল  ারসম মবায়াপলয়া 1760211275 1025546860 আলমসাধু চালক ৩

২৬৭০ সাপ ন উিীন শুকুর আলী মবায়াপলয়া 1966771426 9104077012 আলমসাধু চালক ৪

২৬৭১ রমজান আলী পমনাজ উিীন মন্ডল মবায়াপলয়া 1930334309 1951078631 চা পবরক্রতা ৫

২৬৭২ সবুজ আ রমদ বাচ্চু পময়া মবায়াপলয়া 1845726025 6001668422 অর াচালক ৬

২৬৭৩ জপসম উিীন নুরুল ইসলাম মবায়াপলয়া 1721866443 8251069145 ভ্যান চালক ৩

২৬৭৪ আবুল ম ারসন মজানাি আলী মমাল্লা মবায়াপলয়া ০১৭৫৪৪২০৫১৭ 3301074294 ভ্যান চালক ৩

২৬৭৫  াসান আব্দুল রপ ম মবায়াপলয়া 1992521881 3700417813 ভ্যান চালক ৫

২৬৭৬ শপরফুিীন আবুল ম ারসন মবায়াপলয়া 1855198506 7351122382 চা পবরক্রতা ৬

২৬৭৭ কালু পময়া পময়াজান মন্ডল মবায়াপলয়া 1736422019 9151010809 চা পবরক্রতা ৩

২৬৭৮ সুমন কুমার পবশ্বাস দুলাল চন্দ্র পবশ্বাস মবায়াপলয়া 1736579176 2401066473 মদাকান কম মচারী ৫

২৬৭৯ পবঞ্চ িদ পবশ্বাস দুলাল চন্দ্র পবশ্বাস মবায়াপলয়া 1731233356 6001052577 মদাকান কম মচারী ৬

২৬৮০ ইছা াক মশখ তসয়দ মশখ মবায়াপলয়া 1756712676 9150991678 চা পবরক্রতা ৪

২৬৮১ মরজাউল  ক ইসমাইল মন্ডল মবায়াপলয়া 1703609440 3301034223 ভ্যান চালক ৩

২৬৮২ আরনয়ার ম ারসন মরজাউল  ক মবায়াপলয়া 1799000691 5094420113 আলমসাধু চালক ৩

২৬৮৩  াপববুল্লা আব্দুল কারদর মবায়াপলয়া 1965918211 5551089955 চা পবরক্রতা ৫

২৬৮৪ ইছানুর ইসলাম মপজদ আলী মবায়াপলয়া 1756554926 6414274503 আলমসাধু চালক ৬

২৬৮৫ মপজদ আলী   রত আলী মবায়াপলয়া 1827524588 1951121639 ভ্যান চালক ৩

২৬৮৬ আপজজুল  ক আবদুর রব পময়া মবায়াপলয়া 1861435141 4201057389 আলমসাধু চালক ৪

২৬৮৭ কুতুব উিীন পসরাজুল ইসলাম মবায়াপলয়া 1945908359 7315237433 অর াচালক ৩

২৬৮৮ আনছার আলী আকবর আলী মবায়াপলয়া 1791032526 4651059620 ভ্যান চালক ৫



২৬৮৯ ছািাম কপবর আইয়ুব নপব মবায়াপলয়া 1917879435 9138383378 আলমসাধু চালক ৬

২৬৯০ মপনরুল ইসলাম মমা াম্মদ আলী মবায়াপলয়া 1997547511 7801040283 ভ্যান চালক ৩

২৬৯১ কামাল ম ারসন  ায়দার আলী মবায়াপলয়া 1882947332 2377000696 পদনমজুর ৪

২৬৯২ আপমরুল ইসলাম মমা াম্মদ আলী মবায়াপলয়া 1969350908 2401067075 ভ্যান চালক ৩

২৬৯৩ জয়নাল আরবদীন মচৌধু আপজজ মচৌধুরী মবায়াপলয়া 1858433162 1025554641 ভ্যান চালক ৩

২৬৯৪ িারুক আ রম্মদ জয়নাল আরবদীন মবায়াপলয়া 1858433162 5106611220 ভ্যান চালক ৫

২৬৯৫ শুকুর আলী মৃত আপদরপদদ্ন মবায়াপলয়া 1868851219 1812347176719 ভ্যান চালক ৬

২৬৯৬ লাল্টু র মান নজরুল ইসলাম মবায়াপলয়া 1825996578 ৪৬৫১১১৮২৯৩ ভ্যান চালক ৩

২৬৯৭ হুমাউন কপবর আপমর ম ারসন মবায়াপলয়া 1992258354 5106222853 আলমসাধু চালক ৪

২৬৯৮ িারুখ ম ারসন রব্বানী পময়া মবায়াপলয়া 1881902080 3723855346 চা পবরক্রতা ৩

২৬৯৯ আপজজুর র মান মুক্তার আলী মবায়াপলয়া 1960947628 3301034280 ভ্যান চালক ৫

২৭০০ আব্দুস সাত্তার আসমান আলী মবায়াপলয়া 181862050 9151034841 ভ্যান চালক ৬

২৭০১ মসপলম ম ারসন িপরদ পময়া মবায়াপলয়া 1999121222 2851621777 পদনমজুর ৩

২৭০২ আব্দুল জপলল িপরদ মন্ডল মবায়াপলয়া 1956670844 1951134558 ভ্যান চালক ৪

২৭০৩ পমজানুর র মান নজরুল ইসলাম মবায়াপলয়া 1317589942 1813123360512 ভ্যান চালক ৩

২৭০৪ আব্দুল জপলল মন্ডল শ র আলী মন্ডল মবায়াপলয়া 1931438344 7351083329 অর াচালক ৩

২৭০৫ পমজানুর র মান িজলুর র মান মবায়াপলয়া 1837630223 6001192969 ভ্যান চালক ৫

২৭০৬ জপ রুল  ক চারু পময়া মবায়াপলয়া 1405601490 3751045521 ভ্যান চালক ৬

২৭০৭ নুরুল ইসলাম সুরুজ পময়া মবায়াপলয়া 1707676315 6901043718 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৩

২৭০৮ আব্বাস উিীন নুরু বকশ মন্ডল মবায়াপলয়া 1766119086 6451074089 ভ্যান চালক ৪

২৭০৯ আচমান আলী ইয়াপচন মন্ডল মবায়াপলয়া 1851518688 1501069619 ভ্যান চালক ৩

২৭১০ নয়ন আলী পমজানুর র মান মবায়াপলয়া 1317589942 73516742875 ভ্যান চালক ৫

২৭১১ জামাল ম ারসন আকমত আলী মবায়াপলয়া 1741239599 2851045266 আলমসাধু চালক ৬

২৭১২ শপ দুল ইসলাম শ র আলী মবায়াপলয়া 1760027960 9151010445 অর াচালক ৩

২৭১৩ পমজানুর র মান মওনা বক্স মবায়াপলয়া 1765400810 3301039594 আলমসাধু চালক ৪

২৭১৪ ওপ দুল  ক আরনায়ার ম ারসন মবায়াপলয়া 1716137785 9151011831 আলমসাধু চালক ৩

২৭১৫ মতরলব আলী লষ্কর জুলরমাত লষ্কর মবায়াপলয়া 1731742592 4651061675 চা পবরক্রতা ৩

২৭১৬ পমজার আলী আসনাপদ মবায়াপলয়া 1829889357 196881813135033000 আলমসাধু চালক ৫

২৭১৭ রাপকবুজ্জামান আব্দুল  াপনি মবায়াপলয়া 1968345241 ################### কম মচারী ৬

২৭১৮ জা ানারা খাতুন মঙ্গল পময়া মবায়াপলয়া 1790726977 5963684013 ম ার ল কম মচারী ৩

২৭১৯ সুরশী রানী সরকার শ্রী দুলাল চন্দ্র মবায়াপলয়া 1718101252 181234718146 আয়া ৪

২৭২০ রুরবল আলী রাপকবুল ইসলাম মবায়াপলয়া 19200742117 1923761603 মদাকান কম মচারী ৩

২৭২১ আব্দুল আ াদ আব্দুল খারলক মবায়াপলয়া 1846258083 3751046404 আলমসাধু চালক ৫

২৭২২  ারসম মন্ডল গপণ মন্ডল মবায়াপলয়া 1846068431 3301076059 ভ্যান চালক ৬

২৭২৩ শপ দুল ইসলাম আবরজলি পমপি মবায়াপলয়া 1817185661 46510607484 ভ্যান চালক ৩



২৭২৪ আব্দুল  ান্নান আবুল কারশম মবায়াপলয়া 1724650638 4651035213 ভ্যান চালক ৪

২৭২৫ ইউনুস আলী আ: ছালাম মবায়াপলয়া 18228534067 8251070002 ভ্যান চালক ৩

২৭২৬ মগালাম মমাস্তিা আব্দুল শপ দ পময়া মবায়াপলয়া 1835429356 8699530674 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৩

২৭২৭ রুহুল আপমন মপ  উিীন মবায়াপলয়া 1850900109 1937672853 ভ্যান চালক ৫

২৭২৮ সাইফুল ইসলাম উচমান গপণ মবায়াপলয়া 1993488416 5551065567 ভ্যান চালক ৬

২৭২৯ আব্দুল জপলল মজানাি আলী মবায়াপলয়া 1998904979 4651059932 ভ্যান চালক ৩

২৭৩০ ইসমাইল বাবুর আলী মবায়াপলয়া 1705632003 1801067948 ভ্যান চালক ৪

২৭৩১ আব্দুস মসপলম আব্দুর মসাব ান মবায়াপলয়া 1309211415 6451060153 ভ্যান চালক ৩

২৭৩২ আকরছদ আলী মা াতাব আলী মবায়াপলয়া 1742247761 2401091315 ভ্যান চালক ৫

২৭৩৩ রুহুল আপমন বাপশর আ ম্মদ মবায়াপলয়া 1634597567 2401090481 ভ্যান চালক ৬

২৭৩৪ শপিকুল আলম মৃত আ: রপশদ ভুইয়া মবায়াপলয়া 1740573761 1812347178547 পদনমজুর ৩

২৭৩৫ সা াদত ম ারসন ফুলচাঁদ মশখ মবায়াপলয়া 1745069331 3751044193 ভ্যান চালক ৪

২৭৩৬ মনজুর ম ারসন মুনছুি আলী মবায়াপলয়া 1884313823 5551089690 ভ্যান চালক ৩

২৭৩৭ শপরফুল মন্ডল ওসমান গপণ মন্ডল মবায়াপলয়া 1754727093 4651077572 ভ্যান চালক ৩

২৭৩৮ মরজর আলী মমা: নবীছপি মবায়াপলয়া 1867009475 37514045059 ভ্যান চালক ৫

২৭৩৯ চঞ্চল পময়া আব্দুল কারদর মবায়াপলয়া 1867009475 19901812347000000 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৬

২৭৪০ আব্দুর র মান মজনাি আলী ভুইয়া মবায়াপলয়া 1778478938 1951120581 চা পবরক্রতা ৩

২৭৪১ তপরকুল ইসলাম জালাল উিীন মবায়াপলয়া 1797302329 5551105488 পদনমজুর ৪

২৭৪২ নাপসর পময়া নীল পময়া মবায়াপলয়া 1815378976 2851059713 ভ্যান চালক ৩

২৭৪৩ সপিকুল ইসলাম ফুল পময়া মবায়াপলয়া 1859009073 7356145875 আলমসাধু চালক ৫

২৭৪৪ ফুল পময়া সুন্দর আলী মবায়াপলয়া 5101047982 পদনমজুর ৬

২৭৪৫ শ্রী অপসত কুমার অপজত কুমার মবায়াপলয়া 1823640308 78010947929 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৩

২৭৪৬ শ্রী পমলন কুমার সুনীল কুমার মবায়াপলয়া 199630639 1501101727 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৪

২৭৪৭ সঞ্জয় কুমা দাশ শুপনল কুমার দাশ মবায়াপলয়া 1924097069 1929904603 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৩

২৭৪৮ পবজয় কুমার সুপনল কুমার মবায়াপলয়া 1981933854 7801652517 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৩

২৭৪৯ মমাস্তিা আপিজ উিীন মবায়াপলয়া 1889792172 9151037232 ভ্যান চালক ৫

২৭৫০ কামরুল মন্ডল মপজবর র মান মবায়াপলয়া 1821680418 5101062791 ভ্যান চালক ৬

২৭৫১ আরনায়ার ম ারসন মসাব ান আলী মবায়াপলয়া 1931442117 195107600 ভ্যান চালক ৩

২৭৫২ আব্দুল মপজদ মগু্গল মন্ডল মবায়াপলয়া 1850091533 6451074337 ভ্যান চালক ৪

২৭৫৩ সাপমরুল মন্ডল মপজবর মন্ডল মবায়াপলয়া 10763968742 4201072024 ভ্যান চালক ৩

২৭৫৪ রপিকুল ইসলাম খাইরুল ইসলাম মবায়াপলয়া 1405601480 6901000718 আলমসাধু চালক ৫

২৭৫৫ পমজানুর র মান মুনসুর আলী মবায়াপলয়া 1775112878 8238422532 আলমসাধু চালক ৬

২৭৫৬ পছপিক আব্দুল খারলক মবায়াপলয়া 19609635788 8238422532 ভ্যান চালক ৩

২৭৫৭ আব্দুল খপলল িপরদ মন্ডল মবায়াপলয়া 1923844987 1951096179 ভ্যান চালক ৪

২৭৫৮ সাপ ন আলম কামাল মশখ মবায়াপলয়া 1734625380 7302332617 ভ্যান চালক ৩



২৭৫৯ আব্দুল  ান্নান মছাবা ান আলী মবায়াপলয়া 1749698284 9575504823 ভ্যান চালক ৩

২৭৬০ আশরাফুল আপলম আলী মবায়াপলয়া 1860588707 7308536825 ভ্যান চালক ৫

২৭৬১ মওফুল আলী উচমান গপণ মবায়াপলয়া 1738581996 7351082446 ভ্যান চালক ৬

২৭৬২ রাজু আ াম্মদ জয়নাল আরবদীন মবায়াপলয়া 1736487647 2401046632 ভ্যান চালক ৩

২৭৬৩ জামাল ম ারসন আ: শপ দ পময়া মবায়াপলয়া 1735858004 2401105529 চা পবরক্রতা ৪

২৭৬৪ ওপ দুল  ক আয়ুব আলী মবায়াপলয়া 1313251662 6451034679 চা পবরক্রতা ৩

২৭৬৫ একরামুল  ক শুকুর আলী মবায়াপলয়া 1751983336 6001055679 চা পবরক্রতা ৫

২৭৬৬ উসমান গপণ   রত আলী মবায়াপলয়া 1759701118 9575504395 মদাকান কম মচারী ৬

২৭৬৭ কামরুজ্জামান আয়ুবুর র মান মবায়াপলয়া 1991162975 3301106773 অর াচালক ৩

২৭৬৮ আপম্বয়া খাতুন বদর উিীন মবায়াপলয়া 19045632 181234717892 পদনমজুর ৪

২৭৬৯ মপমনুর র মান পসরাজুল ইসলাম মবায়াপলয়া 1868705924 5056410904 চালক ৩

২৭৭০ রার ন পময়া রপবউল ইসলাম মবায়াপলয়া 1956814702 3304348679 ম ার ল কম মচারী ৩

২৭৭১ খপলল আবুল ম ারসন মবায়াপলয়া 1785039628 9151034536 রাজা পমপি ৫

২৭৭২ ইনামুল  ক শুকুর আলী মবায়াপলয়া 1866542755 3723687137 পদনমজুর ৬

২৭৭৩ লুৎির র মান  াপববুর র মান মবায়াপলয়া 181862067 6451073636 ভ্যান চালক ৩

২৭৭৪ শাপ ন আলম নুরুল ইসলাম মবায়াপলয়া 1759772491 4654628991 মদাকান কম মচারী ৪

২৭৭৫ মজাব্বার উিীন িজলুর র মান মবায়াপলয়া 1819779856 7351141044 পদনমজুর ৩

২৭৭৬ আত্তাি ম ারসন আছমা আলী মবায়াপলয়া 1931250252 6901046117 ভ্যান চালক ৫

২৭৭৭ পমজানুর র মান আব্দুল মপজদ মবায়াপলয়া 1742793637 6451074030 আলমসাধু চালক ৬

২৭৭৮ বপছরুল ইসলাম আব্দুল মপজদ মবায়াপলয়া 1775732018 1501084360 আলমসাধু চালক ৩

২৭৭৯  াপিজুর র মান িপকর মমা াম্মদ মবায়াপলয়া 1919654065 5101063088 চা পবরক্রতা ৪

২৭৮০ পবপ্লব ওপ দুল ইসলাম মবায়াপলয়া 1748174684 4201072099 মদাকান কম মচারী ৩

২৭৮১ িারুখ ম ারসন মপজবর র মান মবায়াপলয়া 1727321287 7351109629 অর াচালক ৩

২৭৮২ সুলতান পময়া মকরামত আলী মবায়াপলয়া 1947472392  ৪৬৫১১১৮০৫৩ ভ্যান চালক ৫

২৭৮৩ আব্দুল মারলক আব্দুল গপণ মবায়াপলয়া 1879357278 4651118517 পদনমজুর ৬

২৭৮৪ পবপুল লষ্কর উম্বাদ আলী লষ্কর মবায়াপলয়া 1725984842 1020052013 সুিারভ্াইজার ৩

২৭৮৫ আব্দুল কারদর   রত আলী মবায়াপলয়া 1748174282 9575526471 অস ায় ৪

২৭৮৬ বাবুল পময়া শওকত আলী মবায়াপলয়া 1739859512 7801116034 পদনমজুর ৩

২৭৮৭ শাপ নুর র মান মপিজ উিীন মবায়াপলয়া 1910464126 8689964644 মদাকান কম মচারী ৫

২৭৮৮ আব্দুল আপজজ রপিকুল ইসলাম মবায়াপলয়া 194614094 1812347178813 ভ্যান চালক ৬

২৭৮৯ আলমাছ ম ারসন আব্দুল  াপমদ মবায়াপলয়া 1736422069 1812347179112 ভ্যান চালক ৩

২৭৯০ রমজান আলী আত্তাব আলী মবায়াপলয়া 1955462240 7801114872 ভ্যান চালক ৪

২৭৯১ মুছা পময়া রমজান আলী মবায়াপলয়া 1749160665  ৪৬৫১১৩৫৩৬২ ভ্যান চালক ৩

২৭৯২ শপরফুল ইসলাম আরমাদাপল মবায়াপলয়া 1727470308 1501045148 পদনমজুর ৩

২৭৯৩ রপবউল ইসলাম আলা উিীন মবায়াপলয়া 8251101278 পদনমজুর ৫



২৭৯৪ সার দা খাতুন জহুরুল ইসলাম মবায়াপলয়া 9150993344 পদনমজুর ৬

২৭৯৫ শপিকুল ইসলাম আ: আপজজ মবায়াপলয়া 1961155014 5550822562 মদাকান কম মচারী ৩

২৭৯৬ রপিকুল ইসলাম আ: আপজজ মবায়াপলয়া 1793900373 4188790168 মদাকান কম মচারী ৪

২৭৯৭ ইসরাইল ম ারসন আব্দুল আপজজ মবায়াপলয়া 1729111437 6001111415 মদাকান কম মচারী ৩

২৭৯৮ িারুক ম ারসন আশাদুল  ক মবায়াপলয়া 1916952583 6405323541 মুপদর মদাকান কম মচারী ৫

২৭৯৯ সাইদুর ধাবক শপরি ধাবক মবায়াপলয়া 1794664362 1951135910 ভ্যান চালক ৬

২৮০০ টুটুল পময়া আলী ম ারসন মবায়াপলয়া 1719788580 3723242545 ভ্যান চালক ৩

২৮০১ হুসাইন আ রমদ সাইদুর র মান মবায়াপলয়া 1794664362 200071812347040000 মদাকান কম মচারী ৪

২৮০২ কাওসার আলী মপতন আলী মবায়াপলয়া 1915233764 20051812347005600 কম মচারী ৩

২৮০৩ জাপ দ ইসলাম ছাপমরুল ইসলাম মবায়াপলয়া 1763968742 20051512347038200 মদাকান কম মচারী ৩

২৮০৪ ইসলাম উিীন মনায়াজ আলী মবায়াপলয়া 1779290737 8675423431 আলমসাধু চালক ৫

২৮০৫ নবা পময়া ওয়াদ আলী মবায়াপলয়া 1833532051 4651061402 ভ্যান চালক ৬

২৮০৬ নাপছমা খাতুন আলাউপিন মন্ডল মবায়াপলয়া 1814544302 8701239645 গৃ  কমী ৪

২৮০৭ পবল্পব ম ারসন স্বিন আলী মবায়াপলয়া 1814544302 4619593306 মদাকান কম মচারী ৩

২৮০৮ পকবপরয়া ধাবক রাজ্জাক ম ারসন মবায়াপলয়া 1923031640 19861812347000000 পদনমজুর ৫

২৮০৯ ইসরাইল মঙ্গুল ম ারসন মবায়াপলয়া 1869724685 9150994672 চা পবরক্রতা ৬

২৮১০ আব্দুল  ান্নান সামছুল  ক মবায়াপলয়া 1719955449 1501068199 চালক ৪

২৮১১ টুলু মন্ডল নুর ম ারসন মবায়াপলয়া 1740560185 4651061519 ভ্যান চালক ৩

২৮১২ পবল্লাল ম ারসন রমজান আলী মবায়াপলয়া 1947483890 7801099123 মদাকান কম মচারী ৬

২৮১৩ িারুক নুরুল ইসলাম মবায়াপলয়া 1300709377 5551121014 চা পবরক্রতা ৩

২৮১৪ সুজন আলী সাপ ন আলী মবায়াপলয়া 1771659831 9575806758 চালক ৩

২৮১৫ সারজদা খাতুন আসাদুল মবায়াপলয়া 1992641069 5551121295 পদনমজুর ৪

২৮১৬ মসার ল রানা পসরাজ উিীন মবায়াপলয়া 1743533242 6867377837 চালক ৩

২৮১৭ মরনারা মবগম জানুপক মবায়াপলয়া 1739421141 3301075606 অস ায় ৩

২৮১৮ আব্দুস মসাব ান আবুল ম ারসন মবায়াপলয়া 1957077197 6001095717 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৫

২৮১৯ গািির শরীি মসরকন্দার শরীি মবায়াপলয়া 1310638086 4651118244 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৬

২৮২০ ইসরাইি মঙ্গল ম ারসন মবায়াপলয়া 1310638086 9150994672 ভ্যান চালক ৩

২৮২১ িারুক ম ারসন ইয়াছপিন আশানন্দপুর 1971421404 ভ্যান চালক ৩

২৮২২ মমাোঃ নজরুল পমপি  ায়দার কুতুবপুর 1712987570 শ্রপমক ৪

২৮২৩ শা াবুপিন পবশ্বাস মৃত ইউসুি আলী মবায়াপলয়া 1786108993 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৩

২৮২৪ শা  আলম ও াব আলী শমু্ভনগর ০১৭৬৩৬৪৫৮২১ ৭৮০১০৯৫৭৫৮ পদনমজুর ৩

২৮২৫  ারজরা মবগম কাওছার মন্ডল  াদবপুর ০১৩১৫৫১২৬৩৫ ৫৫৫১১৩৩৯৭৭ গৃপ নী ২

২৮২৬ কাঞ্চন মালা গপন মন্ডল সার ব নগর ০১৭৮৯৭৩৩৪০৯ ৪৬৫১০৭৪৬০৩ গৃপ নী ২

২৮২৭ পজল্লুর র মান ইসমাইল ম ারসন  াদবপুর ০১৯৩৫৭৯৫৪২৭ ৬০০১০৭৫৪৫৩ পদনমজুর ৩

২৮২৮ মসার ল রানা সবুর আলী শা াপুর ০১৭৪৮১৭৪০৮৩ ৭৩৪৯০৩৫৫৭১ পদনমজুর ৬



২৮২৯ জামাত আলী মভ্লু মন্ডল  াদবপুর ০১৮৮৫৪৬৫৭২৭ ৩৩০১০৯২৫২৮ চা পবরক্রতা ৩

২৮৩০ পনলুিা ইয়াসপমন মারনায়ার ম ারসন  াদবপুর ০১৭৮২৭৫১৮৩৯ ৯১৫৬৩২৯০৬৩ গৃপ নী ৪

২৮৩১ মসল্টু আলী র মত আলী  াদবপুর ০১৭৩৬৪২৩২৪১ ৩৭৫১০৭৩৮১২ চা পবরক্রতা ১০

২৮৩২ পসরাজুল ইসলাম আ াদ মপল্লক  াদবপুর ০১৯৯৭৯১৫৬২৪ ৬৪৫১০৩৮৯৬৯ পদনমজুর ৫

২৮৩৩ মমাস্তাক আ রম্মদ জামাত আলী  াদবপুর ০১৮৬৬৩১৪৫৪১ ১৮১২৩৪৭১৮০৩৭৩ পদনমজুর ৩

২৮৩৪ মুতাজ আপল দাউদ ম ারসন  াদবপুর ০১৭৪৪৩৬২০২৫ ১৮১২৩৪৭১৮০০৭২ পদনমজুর ৫

২৮৩৫ আক্কাচ আলী আব্দুল ও াব  াদবপুর ০১৯৬০৯৩৭৭৩২ ৮২৩৩৮৭৯৪০৫ পদনমজুর ৩

২৮৩৬ প রা আক্তার বৃপষ্ট উসমান গপন  াদবপুর ০১৭২৭৪৭০৩০৭ ৮২৫৫৯৪৩৮৬৫ পদনমজুর ৩

২৮৩৭ মুন্নী মবগম ইসমাইল  াদবপুর ০১৭৮৩৪৮৩১৪৭ ৫৫৫১০৬৭৪৬৪ গৃপ নী ৩

২৮৩৮ খাইরুন মনছা ওসমান মন্ডল  াদবপুর ০১৭৬০০০০৭২১ ৭৩৫১০৮৫৬৯৬ গৃপ নী ৪

২৮৩৯ জা াঙ্গীর আলম ইছা ক আলী  াদবপুর ০১৭৩৮০১৭২৬০ ৫৯৫৬৩৬৪৭৫৫ পদনমজুর ৩

২৮৪০ িারভ্ীনা মবগম রমজান মাপলতা  াদবপুর ০১৩০০৫৩২১৭২ ২৪০১০৭০৬০৮ গৃপ নী ৫

২৮৪১ সম্রা  আলী সবুর আলী  াদবপুর ০১৪০৫৭৪৬৫২৫ ৬৪৫৫৯১২২৮৪ পদনমজুর ৪

২৮৪২ মপ রুন মনছা জুব্বার মন্ডল  াদবপুর ০১৭৮৯৭৩৩৪০৩ ৫৫৫১০৬২২২৬ গৃপ নী ৪

২৮৪৩ সারজদা খাতুন সপ দুল ইসলাম  াদবপুর ০১৭৫৭২৫১২৩৫ ১৯৯৭১৮১২৩৪৭১০৫১৮২ পদনমজুর ৪

২৮৪৪ পচয়ারন মবগম আদম লস্কর  াদবপুর ০১৭৫৭২৫১২৩৫ ৪৬৫১০৩৮৪৭২ পদনমজুর ৩

২৮৪৫ রা াত আলী আব্দুল জপলল  াদবপুর ০১৭৫১৭৫৪৯৪৪ ৮২৫১০৪৯৫৩৫ পদনমজুর ৪

২৮৪৬  ারজরা খাতুন আইনিীন মন্ডল  াদবপুর ০১৮১৮১৬২০১৭ ৫৫৫১০৯১২০৯ গৃপ নী ৩

২৮৪৭ চানুরা খাতুন শমরসর মন্ডল  াদবপুর ০১৮১৮১৬২০১৭ ১৯৫১২১৪৭৯৮ গৃপ নী ৪

২৮৪৮ পনজাম উিীন মসখ বা ার আপল  াদবপুর ০১৮৬৫৫৯৮৯৪২ ৮৭০১০৯২২০০ পদনমজুর ৪

২৮৪৯ সরপজত কৃমার শম মা পনরািদ শম মা  াদবপুর ০১৮৬৫৫৯৮৯৪২ ৪৬৫১১০৬৩৪৮ পদনমজুর ৪

২৮৫০ আপমররান মনছা জনাব মন্ডল  াদবপুর ০১৭৪৮১৭৪৭৩১ ২৪০১০৯১৬৩৮ গৃপ নী ৩

২৮৫১ পমলন ম ারসন আ ম্মাদ আলী  াদবপুর ০১৮২২৯৮৩২১০ ৩৭৫১০৪৮৭৪৯ পদনমজুর ৪

২৮৫২  ারুন অর রপমদ জাপমরুল ইসলাম  াদবপুর ০১৭৫৭৯৫৬৪৭৬ ৬৪৫১০৩৮৭৪৬ পদনমজুর ৪

২৮৫৩ মদন মমা ন ম াষ তারািদ ম াষ  াদবপুর ০১৭৫২২৪১৭৭০ ২৪০১১০২৮৬৪ পদনমজুর ৫

২৮৫৪ শ্রীমপত রানী শম মা মভ্ালানাত শম মা  াদবপুর ০১৭৫২২৪১৭৭০ ৪২০১০৩৫৮৮০ গৃপ নী ২

২৮৫৫ মাপ রন মনছা আকবর আলী  াদবপুর ০১৭৫২২৪১৭৭০ ১৮১২৩৪৭১৮০৩৬৬ গৃপ নী ৪

২৮৫৬ মসরকন্দার আপল ইজার উপিন মন্ডল  াদবপুর ০১৭৬০৯৬৯১৯৮ ৩৭৫১০৪৮৩৭৬ পদনমজুর ৪

২৮৫৭ আব্দুর রাজ্জাক আব্দুল আপজজ  াদবপুর ০১৭৩৫৪৬৯৪০৪ ৬৯০১০২৪২৭০ পদনমজুর ৭

২৮৫৮ সইদুল ইসলাম নপবছপিন মন্ডল  াদবপুর ০১৭৫২১২৩৮৩৬ ১৮১২৩৪১৮০১৫৬ পদনমজুর ৮

২৮৫৯ সারপমন আক্তার সাইদুল ইসলাম  াদবপুর ০১৭৫৭৯৫৬৪৭৬ ১৮১২৩৪৭১৮০১৩৭ গৃপ নী ৪

২৮৬০ আপজজুল  ক সবাতুল্য মন্ডল  াদবপুর ০১৯৪২০২৫৫২৪ ৭৮০১০৬৪১২৭ পদনমজুর ২

২৮৬১ রপবউল ইসলাম আপজজুল  ক  াদবপুর ০১৮৪৯৮১৮৮৪২ ৩৭৫১০৪৮৯৫৪ পদনমজুর ৪

২৮৬২ ইয়াপসন লপতি আলী  াদবপুর ০১৮৪৯৮১৮৮৪২ ১৮১২৩৪৭১৮০১৭৯ পদনমজুর ৪

২৮৬৩ ইউনুছ আপল আমানত আপল মসখ  াদবপুর ০১৯৮৭৪৭০৮১৩ ৪৬৫১০৮২৯০৩ পদনমজুর ৫



২৮৬৪ লাইলী মবগম কায়মিীন  াদবপুর ০১৯১৯০১৭২৬০ ৯১৫১০১৪২১৫ গৃপ নী ৪

২৮৬৫ আপল আ াম্মদ লপতি মন্ডল  াদবপুর ০১৮৪২০১৭২৬০ ৪৬৫১০৮৩০৩৪ পদনমজুর ৪

২৮৬৬ মরক্সনা খাতুন ছাত্তার মন্ডল দত্তাইল ০১৯২৫৬২২৩০৪ ১৯৫১১১৭৪১৩ গৃপ নী ৫

২৮৬৭ তপরকুল ইসলাম রুস্তম আলী মবায়াপলয়া ০১৯৬০৯৫২০০৬ ৩৩০৫৯৭৩৭৫৮ পদনমজুর ৪

২৮৬৮ ইশারন মনছা সমরশর আলী মন্ডল জীবনা ০১৯৮১২০৩৭০৫ ৯১৫১০২২১৬৮ গৃপ নী ৩

২৮৬৯ বানুরন মনছা িাগল মন্ডল জীবনা ০১৯৮১২০৩৭০৫ ৩৭৫১০৫৫২৮০ গৃপ নী ২

২৮৭০ আপজজুল  ক আবুবক্কর জীবনা ০১৯৪২৯৬৫৮০৬ ১৯৫১১০৫৩০১ পদনমজুর ২

২৮৭১ লাল পময়া জপমর আলী জীবনা ০১৪০৭৪০২৬৯৫ ১৯৯৩১৮১২৩৪৭০৩০৬৩৯ পদনমজুর ৩

২৮৭২ আসাদুজ্জামান শামসুল  ক জীবনা ০১৭৫২২২৪১২৩ ৩৩০১০৬১০৬৯ পদনমজুর ৩

২৮৭৩ সাইদা খাতুন পসরাজুল ইসলাম আপলয়ারপুর ০১৯৬০২৩০৪০১ ৬৪৫৫৯১১৩১০ গৃপ নী ১

২৮৭৪ সাপবনা ইয়াছপমন আব্দুল কারদর জীবনা ০১৭৩৬৭১৯৩৮২ ১৯৯০১৮১২৩৪৭০০০২১১ গৃপ নী ৪

২৮৭৫ মকচরমাত কাতার আপল জীবনা ০১৭২২৯০৮৪২৬ ৪৬৫১০৯০৩৬৯ পদনমজুর ৪

২৮৭৬ িজলুল  ক লাল চাদ মন্ডল জীবনা ০১৭৫২২২৪১২৩ ৫৫৫১০৭৭৬১২ মদাকান কম মচারী ২

২৮৭৭ পরনা মবগম মপজবর মমাল্লা জীবনা ০১৭৯৩৪২১৬৭০ ৬০০১০৮২৯২১ পদনমজুর ২

২৮৭৮ পশপল্প মবগম আব্দুর রাজ্জাক জীবনা ০১৭৬৮৪০৩৯৬০ ১৯৫১১০৬১৭৬ গৃপ নী ৩

২৮৭৯ িরজ আলী ভ্াগাই সদ মার আপলয়ারপুর ০১৯৩৭২৮৫৭২৮ ৬৮৮৯৯৬৭৩২৬ পদনমজুর ২

২৮৮০ পমনাজ উিীন ঠান্ডু মন্ডল জীবনা ০১৯৬০২৩০৪০১ ৪২০১০৪৫১৫২ পদনমজুর ৩

২৮৮১ শাপ ন পময়া কারশম পময়া জীবনা ০১৭৯৩৪৮৫১৩০ ১৯৯৪১৮১২৩৪৭০২৫৫২৬ পদনমজুর ৩

২৮৮২ ছারনায়ার ম ারসন নারসর আপল জীবনা ০১৮২৬৭৯৬৬৮৬ ১৯৯৫১১০৬৪৩২ পদনমজুর ৩

২৮৮৩ মপমন আবু ছাত্তার পশবপুর ০১৯৯৭৯১৪১২১ ৩২৬৮২৬০৮১১ পদনমজুর ৩

২৮৮৪ রইচ উিীন আব্দুল জপলল পশবপুর ০১৭৪৬৫৮৮৭৯৫ ৩৩০১০৮৫৯৯৩ পদনমজুর ৪

২৮৮৫ আব্দুর রাজ্জাক ইলা ী মন্ডল পশবপুর ০১৯৯৪২৯২১৩৪ ২৮৫১০৫৫৩৫৬ পদনমজুর ৫

২৮৮৬ শ র আলী ম ংগর আলী পশবপুর ০১৯১৫৩৬১২৩১ ৬৪৫১০৬৮৬৪৪ পদনমজুর ৪

২৮৮৭ রুরবল পময়া আবু বাক্কা পশবপুর ০১৭৭২৭৮৪৭৯৯ ৯১২১০৬০৬৭৮ চা পবরক্রতা ৩

২৮৮৮  ারশম পময়া মা ালম পময়া পশবপুর ০১৯৫১৯৬১৪৮৪ ৯৫৭৫৫৩২১৭২ পদনমজুর ৩

২৮৮৯ সুপিয়া মবগম ইব্রাপ ম মন্ডল পশবপুর ০১৭০৮৬৩০১০৬ ৩৩০১০৮৬৬৬০ গৃপ নী ৩

২৮৯০ ইজালুপিন মখাররশদ মন্ডল পশবপুর ০১৪০০০৫৮৪১৯ ৮২৫১০৭৮৩২৮ পদনমজুর ৪

২৮৯১ জপমরুন মনছা আকবার আলী পশবপুর ০১৯৯৯৬২৮৫১২ ১৮১২৩৪৭১৮৬৮৪৮ গৃপ নী ৪

২৮৯২ পমলন পময়া  াপবল মন্ডল পশবপুর ০১৭৪৩২৮৩১৫১ ৪৬৫১১১২৩৭৯ পদনমজুর ৩

২৮৯৩ বকুল পময়া আ াদ আলী পশবপুর ০১৭৮২৫১৬৫২৯ ৬০০১১০৭৪১৩ পদনমজুর ৩

২৮৯৪ মপশউর র মান মা াতাব উিীন পশবপুর ০১৭১২৪৭২৭২৬ ৩৭৫১১৬৩৮১১ পদনমজুর ৪

২৮৯৫ মন্টু পময়া আব্দুল জপলল পশবপুর ০১৭২৫৬২৪৯৪৭ ৬৯০১০৫৫৩৮১ পদনমজুর ৫

২৮৯৬ পলমা খাতুন পলয়াকত আলী পশবপুর ০১১০৫৫২৩৭৮৫ ৮৬৮৩১০৭৯৭৬ গৃপ নী ৩

২৮৯৭ সুজন আ রমদ রনরজত মপল্লক পশবপুর ০১৯৯৩৯৬০৩৩ ১৫০১০৮১৬২২ পদনমজুর ৩

২৮৯৮ পমজানুর র মান শপরি উিীন পশবপুর ০১৭৩৪৭৫৯৮৮১ ৬৪৫১০৭০৬০৮ পদনমজুর ৪



২৮৯৯ সরলমান খন্দকার জরবদ খন্দকার পশবপুর ০১৭৭৭২০৩৮০৪ ১৯৫১১৩০১৮৪ পদনমজুর ৫

২৯০০ ডপল খাতুন মপ র উিীন পশবপুর ০১৪০৭২৮৪৯৬৫ ৮২৫১০৮০০৯২ গৃপ নী ৩

২৯০১ শপরফুল ইসলাম পজয়ারত আলী পশবপুর ০১৯৩২১৫৩৫৭১ ৩৩০১০৮৭১৯৭ পদনমজুর ৪

২৯০২  াপিজা খাতুন জব্বার কাপজ পসন্দুপরয়া ০১৭০৬৫০৭৩২৮ ২৪০১১১৪৭৭৮ গৃপ নী ৪

২৯০৩ পুটি সদ মার আব্বাস সদ মার পসন্দুপরয়া ০১৯৩৬৬৭২৮৯১ ১৮১২৩৪৭১৮৭২৪০ পদনমজুর ৫

২৯০৪ নপবছন মবগম মকয়ামত মন্ডল পসন্দুপরয়া ০১৯০৭০৩৬১৩৯ ৫১০১০৭২০৮৯ গৃপ নী ৩

২৯০৫ আলা উপিন ইয়াকুব মন্ডল পসন্দুপরয়া ০১৭৩২০১৮০৪৩ ৫১০১০৭২২১২ পদনমজুর ৩

২৯০৬ মপ র উিীন মমাশাররি ম ারসন পসন্দুপরয়া ০১৯৮৮৪১৫৭০৬ ৯১৫১০৪৭১৫৭ পদনমজুর ৪

২৯০৭ তপ দুল মাপলতা কপলম উিীন পসন্দুপরয়া ০১৯৩২৬৭৯১২৫ ৩২৬৪৭২৫২৮৮ পদনমজুর ৪

২৯০৮ আশরাফুল ইসলাম আয়ুব আলী পসন্দুপরয়া ০১৭৬৬১২০২২১ ৫১০১০৭১০৯৯ পদনমজুর ৫

২৯০৯ জাপকর ম ারসন বাররক িাটুয়ারী পসন্দুপরয়া ০১৭৮৯৭৪২০০১ ৭৩১২০২৭৪১৫ পদনমজুর ৩

২৯১০ সাইফুল ইসলাম শপি িার ায়ারী পসন্দুপরয়া ০১৭১০১০৪২১১ ২৪০১১১৪১৭৪ পদনমজুর ৪

২৯১১ রুকচান পময়া সুরাি উপিন পসন্দুপরয়া ০১৯১০৯২৮৩০৬ ৬৯০১৬১০৩৯১ পদনমজুর ৫

২৯১২ িরজ আলী  ারান মন্ডল পসন্দুপরয়া ০১৮৪৪৭৯৪৯১৭ ৬৯০১০৬৮৮১৪ পদনমজুর ৩

২৯১৩ এনামুল  ক মমায়ারজ্জম ম ারসন পসন্দুপরয়া ০১৩০৬৩৩৯৭২ ৩৭১৭১১৯৫০১ পদনমজুর ৩

২৯১৪ তারামপন খাতুন মকরছদ মন্ডল পসন্দুপরয়া ০১৩০৬৩৩৯৭২ ৯১৫১০৪৭২৩১ গৃপ নী ৪

২৯১৫ মতািারজ্জল ম ারসন আবু তারলব পসন্দুপরয়া ০১৭৬৮৪৫৪১৯৬ ৭৩৫১১১৮৩৬৪ পদনমজুর ৩

২৯১৬ পসরাজুল ইসলাম ওমর আলী পসন্দুপরয়া ০১৯৮৫৩৬৫৯২০ ৯১৫১০৫৯২৭৭ পদনমজুর ৫

২৯১৭ িারুক ম ারসন আোঃ মারলক দত্তাইল ০১৭৬৬২৯৮২১৯ ৫৫৫১০৮৮২১৩ পদনমজুর ৪

২৯১৮ ছপবরন মনছা বানু মন্ডল দত্তাইল ০১৯২০৮৫৬৪৭৭ ৬৪৫১০৫৬৩১৮ গৃপ নী ৫

২৯১৯ রুরবল আলী বুদই মনডল দত্তাইল ০১৯৬৫৯১০৭৫০ ৮২৪৮০২৮০৬৩ পদনমজুর ৩

২৯২০  াপববুর আপজম উপিন দত্তাইল ০১৯৪৮৫৫০২২৪ ৫০৬৬৩৭৬৫৬৬ পদনমজুর ৩

২৯২১ আয়শা খাতুন নুরবক স মন্ডল দত্তাইল ০১৭০৩৪৩৮৪৬৬ ৩৩০১০৭১৩৩২ গৃপ নী ৪

২৯২২ ছরবর আলী আরবর আলী দত্তাইল ০১৯৩০৩৩২৮৫৭ ৬৯০১০৪১৫৩০ পদনমজুর ৪

২৯২৩ শা ারন খাতুন মমািারজ্জল দত্তাইল ০১৭০৩৯৬৫১২৪ ৮২৫১০৬৫৪১৬ গৃপ নী ৩

২৯২৪ সা াদৎ মন্ডল সমরসর মন্ডল দত্তাইল ০১৭৪১৪৭৮৪৬৩ ৪২০১০৫৫০৫২ পদনমজুর ৫

২৯২৫ পল ন আলী কাঙ্গালী মন্ডল দত্তাইল ০১৯০৭৭৩৭৩৮৮ ৬৪৫১০৫৫৬৬৬ পদনমজুর ৩

২৯২৬ রুহুল আপমন আলী মন্ডল দত্তাইল ০১৭০৩৪৩৮৪৬৬ ৭৮০১০৮০৩৪৭ পদনমজুর ৪

২৯২৭ নপজর মন্ডল কপরম মন্ডল দত্তাইল ০১৭৭১৭৪৪২৯১ ৪২০১০৫৩২৯৭ পদনমজুর ৪

২৯২৮ ইপলয়াস আলী ইসলাম আলী দত্তাইল ০১৯৯২৬৪১৭৪৩ ১৫০১০৮২৯৬৮ পদনমজুর ৩

২৯২৯ পমলন পময়া সপ দুল ইসলাম দত্তাইল ০১৯৪২০২৫৯৩১ ৩৭৫১০৬৬৪১০ পদনমজুর ৫

২৯৩০ ছারনায়ার র মান আরখর আলী দত্তাইল ০১৯৯৮৫৬৬৭০৫ ৩৭৫১০৬৬২১২ পদনমজুর ৩

২৯৩১ মসপলম আলী আব্দার আলী দত্তাইল ০১৩১৮৪৬৫৫৮০ ৩৭৪৭৭৪৩২১৩ পদনমজুর ৪

২৯৩২ আশাদুল িারাজী রজব িারাজী দত্তাইল ০১৭৬৭৮৯৬২৪৯ ৫১০১০৪৫৯৮৬ পদনমজুর ৪

২৯৩৩ তমরছর আলী গফুর মমাল্লা দত্তাইল ০১৯৪৮৫৫০২২৪ ৯৫৭৫৫২৫৬১৪ পদনমজুর ৫



২৯৩৪ তপরকুল আব্দুল মারলক দত্তাইল ০১৯৮৭৪৭৯২২৬ ৭৩৩১১৭০৩৯৪ পদনমজুর ৩

২৯৩৫ মারনায়ার ম ারসন আরখর আলী দত্তাইল ০১৯২৪৫৭৪৭৬৯ ১৫০১০৬৬৭৯৭ পদনমজুর ৩

২৯৩৬ আররক আলী সা াদত আলী দত্তাইল ০১৪০৫০২৯৭৮৭ ৮২৫১০৬৫০৯৩ পদনমজুর ৪

২৯৩৭ পসরাজুল ইসলাম রমজান পময়া দত্তাইল ০১৭৩৯১২৮৩৫২ ৮২৫১০৬৬২০৮ পদনমজুর ৪

২৯৩৮ এনামুল মন্ডল জপলল দত্তাইল ০১৩০৬৮০১৫৫৪ ১৫০১০৬৬২০১ পদনমজুর ৪

২৯৩৯ পমজানুর র মান মপতয়ার র মান দত্তাইল ০১৯৫০৩৭১৮৩২ ৮২৫১০৬৬৩১৫ পদনমজুর ৩

২৯৪০ তাসপলমা খাতুন আপজবর র মান দত্তাইল ০১৯৭১০৮৬৬৮৩ ১৯০৩২০৪৫৬৬ গৃপ নী ৫

২৯৪১ কামাল ম ারসন আকমত আলী সার ব নগর ০১৭৭১৩৯৫৬৫২ ৬৯০১০১৬৬৮০ পদনমজুর ৪

২৯৪২  াপমদা খাতুন মগালাি মন্ডল সার ব নগর ০১৭৫৮৩২৫৩১৫ ২৪০১০৬৩২৪৯ গৃপ নী ৩

২৯৪৩ আরমনা খাতুন জুনাি মন্ডল সার ব নগর ০১৭৫৭৪৭১৭৪৩ ৪২০১০৩১৩১৯ গৃপ নী ৪

২৯৪৪ মসপলম ম ারসন পবশারত আলী সার ব নগর ০১৯৯৯০৪৮১৭৮ ৫৫৫১০৬৩৪২২ পদনমজুর ৩

২৯৪৫ আদরী খাতুন ছদু দিাদার সার ব নগর ০১৯০৪৮৭৪০১৩ ৭৩৫১০৮০২৩৪ গৃপ নী ৪

২৯৪৬ পুটিরন মনছা পভ্কু মন্ডল সার ব নগর ০১৭৩৯৭০০৭২১ ২৮৫১০১৭০৫৯ গৃপ নী ৫

২৯৪৭ িারভ্ীনা খাতুন মখরদর আলী সার ব নগর ০১৩১৩২৫১৬৭৫ ৫১০১০২১৫০৮ গৃপ নী ২

২৯৪৮ কবরী খাতুন জুর আলী সার ব নগর ০১৭৩৬১৮৫২৯৩ ৮২৫১০৪০৫১৮ গৃপ নী ৩

২৯৪৯ মসপলনা খাতুন সাত্তার আলী সার ব নগর ০১৭৪২১৬২২৭৭ ১৯৫১০৯১৯৩১ গৃপ নী ৪

২৯৫০ পশউপল খাতুন ভ্াদু ম ারসন সার ব নগর ০১৭২৩৬৯৬১৫০ ৬৪২৯৬১৮৯১৮ গৃপ নী ৪

২৯৫১ র মান মন্ডল নারছর মন্ডল সার ব নগর ০১৭৫৯৭১২৬০২ ১৮১২৩৪৭১৭৬১৭২ পদনমজুর ৩

২৯৫২  াউস আলী মনুরছার আলী সার ব নগর ০১৯৬৫১০৬০৮৫ ১৮১২৩৪৭১৭৬৪১৬ পদনমজুর ৪

২৯৫৩ আপছয়া খাতুন ভ্া াই মজায়ািমার সার ব নগর ০১৮১৭১৬৯৭৬২ ৬০০১০৬৯৮৫২ গৃপ নী ৫

২৯৫৪ সুন্দুরী খাতুন আক্কাস আলী সার ব নগর ০১৩১০৭০৭৪৯৩৪ ১৮১২৩৪৭১৭৬৪২০ গৃপ নী ২

২৯৫৫ রওশান আলী মারলক পময়া সার ব নগর ০১৯৫৭৪৯৮৬২৩ ৬০০১০৭০১৩২ পদনমজুর ৩

২৯৫৬ কপ নুর মবগম নবীছপিন সার ব নগর ০১৭৩৩৫৬৮৫০২ ৬৯০১০১৫১৮৭ গৃপ নী ৪

২৯৫৭ ম ারসন মন্ডল মারলক মন্ডল সার ব নগর ০১৭৪৯৮৩১৬৪১ ৮৭০১০৮৬৭৮০ পদনমজুর ৩

২৯৫৮ রারসল পময়া মমা াম্মদ ম ারসন সার ব নগর ০১৭২১৯০১০৭৬ ৭৮০১৬৫৩২৭৫ পদনমজুর ৪

২৯৫৯ মাছুরা খাতুন দাউদ আলী মন্ডল সার ব নগর ০১৯৫৬৬৩৬৮৬৫ ৫৫৫১০৬০১৯৬ গৃপ নী ৩

২৯৬০ শারপমন আক্তার শপিকুল ইসলাম সার ব নগর ০১৯৫২৮৮৭৬০১ ৭৩০৫৯১৯২৯৭ গৃপ নী ৫

২৯৬১ মপতয়ার র মান মাদার আলী সার ব নগর ০১৭৬১১৭৪৮২৩ ১৯৫১০৯২৪৬৭ পদনমজুর ২

২৯৬২ শ র বানু আব্দুল মান্নান সার ব নগর ০১৩০০৭০৯৩৭৫ ৮৬৬৭৯৫৩১৭১ গৃপ নী ৩

২৯৬৩ মমতাজ খাতুন মকরলচুর র মান সার ব নগর ০১৭৪৫২২০০৯৬ ১৮১২৩৪৭১৭৬২৮৬ গৃপ নী ৪

২৯৬৪ আপমরুল ইসলাম ছামছুপিন দশমী ০১৭৭৩৯৭৬৪১৫ ৬৪৫১১৫৫৮৭০ পদনমজুর ৪

২৯৬৫ পমলন ম ারসন ওপলউর র মান দশমী ০১৪০৬৭১৬১৬৪ ১৮১২৩৪৭২৯৮১২৬ পদনমজুর ৫

২৯৬৬ মগালাম রাছুল মসাব ান মন্ডল দশমী ০১৭০৭৬৮৪৭৭২ ২৪০১১১৮৮৩৭ পদনমজুর ২

২৯৬৭ পরকাত আলী সুবান সিমার শমু্ভনগর ০১৭৪৬০৯২২৪৫ ৪৬৫১০৯৮৮০০ পদনমজুর ৫

২৯৬৮ নুর আলম খাইবার মাপলতা শমু্ভনগর ০১৯৪৬৪৮৩২৩৬ ৭৩৫১১৫০৯৮৭ পদনমজুর ৪



২৯৬৯ শুপকরন মনছা তুরাি আলী শমু্ভনগর ০১৭৩৯১০৪৪৮১ ৪৬৫১১৪৪৯৮৪ গৃপ নী ৩

২৯৭০ আলতাব ম ারসন ততয়ব আলী শমু্ভনগর ০১৯২৬০২৩৯৪৮ ২৪০১১০২৭৩২ পদনমজুর ৪

২৯৭১ মশিালী খাতুন শপিউপিন শমু্ভনগর ০১৯৮৫৮০৭৬১৬ ৭৮০১১২৫৭৯৫ গৃপ নী ৪

২৯৭২ সুবাররক আলী আবরজল মপল্লক শমু্ভনগর ০১৩১৯৮৬৬৩৬৬ ২৪০১১০৪৩৪০ পদনমজুর ৪

২৯৭৩ আবুল ম ারসন আতরালী মন্ডল শমু্ভনগর ০১৭৫৪৪৯০৫৭৭ ২৮৫১০৫৮৬৬৫ পদনমজুর ২

২৯৭৪ মুকুল ম ারসন করম আলী শমু্ভনগর ০১৩১৯৫৭৪৬১৩ ১৯১৮৬৪৮০৯৬ পদনমজুর ৪

২৯৭৫ আবু বাক্কা মজায়ািমার ভ্াজন আলী মজায়ািমার শমু্ভনগর ০১৭৬৬৩৭২২৩৯ ৪২০১০৭১৭১১ পদনমজুর ৪

২৯৭৬ আব্দুল খারলক মুনছুর আলী শমু্ভনগর ০১৭৪৯৬৭২৬১০ ৭৩৫১১২০৪০২ পদনমজুর ৪

২৯৭৭ আপশকুর র মান রমজান আলী শমু্ভনগর ০১৭৯৬২৪৫৮৯২ ১৮১০৭১৫৬৯৭০৯৪ পদনমজুর ৬

২৯৭৮  াসুরা খাতুন আনছার আলী শমু্ভনগর ০১৯২৩২২১৫৩৬ ৪৬৫১১৪৪৭৬০ গৃপ নী ৪

২৯৭৯ মনুরা খাতুন মসরলম আলী শমু্ভনগর ০১৭৯৭৩০২৯৯৯ ৯১৫১০৭৭৪৫১ গৃপ নী ৩

২৯৮০ পবশারত আলী আব্দুল  াপমদ শমু্ভনগর ০১৭৩২৪৪২৫৪ ৫৫৫১৪৮৪৬৫১ পদনমজুর ৪

২৯৮১  াপিজা খাতুন বদর উিীন শমু্ভনগর ০১৯৫৯০৩২৪৭ ৬৯০১০৮৬২৪৬ গৃপ নী ৪

২৯৮২ আব্দুল মমাপমন লুৎির র মান শমু্ভনগর ০১৯৮৯৪৯৯১৫০ ৯১৫১০৭৮১৫২ পদনমজুর ৩

২৯৮৩ সাররজত  ারনি িারাজী শমু্ভনগর ০১৭৩৩৬৭৯৫৬৯ ৪৬৫১১৪২৯৮৮ পদনমজুর ৩

২৯৮৪ আল্লাদী খাতুন মতায়াজ উপিন শমু্ভনগর ০১৭৮৫৬৬৮০১৯ ২৮২৭৮৬০৯৮৮ গৃপ নী ৩

২৯৮৫ মসপলম আলী আশান িারাজী শমু্ভনগর ০১৩১২১৪৮৯৫৭ ২৮১৪১৬৭১৮১ পদনমজুর ৪

২৯৮৬ রপ মা খাতুন কপবর ম ারসন শমু্ভনগর ০১৭২০৬০৪৫১৯ ১৮১২৩৪৭১৭৫৯৭১ গৃপ নী ২

২৯৮৭ মখাকন ম ারসন ইনতাজুল ইসলাম শমু্ভনগর ০১৭৮৮৬৫৫৮১৭ ৮২৫১১১১৬৭৩ পদনমজুর ৩

২৯৮৮ মিলানী খাতুন সামছপিন মন্ডল শমু্ভনগর ০১৭৭০৬৭২২৬৫ ৬৯০১০৫৭৮০৯ গৃপ নী ৪

২৯৮৯ আলতাি ম ারসন গপুর পবশ্বাস শমু্ভনগর ০১৯৪১৭৬২১২৯ ৫৫৫১১৩০৬৭৬ পদনমজুর ৩

২৯৯০ ছারমনা খাতুন  ারান আলী মন্ডল শমু্ভনগর ০১৯৪২০২৫৯৩০ ২৮৫১০৮৭৬০৭ গৃপ নী ১

২৯৯১ অরশাক কুমার মদন িরামাপনক শমু্ভনগর ০১৯৬২৩৩০৭৩১ ৬৪৫১০৭১৮৩৮ পদনমজুর ৫

২৯৯২ শাপকলা খাতুন ইয়াজুল শমু্ভনগর ০১৯৯২৫২২৫১৮ ৪২০১০৯৭৮৬৪ গৃপ নী ২

২৯৯৩ আমপবয়া খাতুন খাইরুল  ক শমু্ভনগর ০১৭৩৩৪৭০১৯০ ৪৬৫১১১৫৬৪৬ গৃপ নী ৫

২৯৯৪ রপবউল ইসলাম মখায়াজ আপল পবশ্বাস শমু্ভনগর ০১৯৫২৫৬১০৮১ ৪২০১০৯৯৯০২ পদনমজুর ২

২৯৯৫ বপসরুল মন্ডল কালু মন্ডল শমু্ভনগর ০১৭৪১৩২৪৭১১ ২৪০১১০২৮১৫ পদনমজুর ৪

২৯৯৬ পবপুল ম ারসন আোঃ সাত্তার শমু্ভনগর ০১৯১৬৯৪৫৩৬৪ ৪১৫৫৬৬২৪৮১ পদনমজুর ৪

২৯৯৭ জার দা খাতুন করীম আলী মন্ডল শমু্ভনগর ০১৭৫৪৯৯৬৫০৯ ১৯৫১১৬১০৬৪ গৃপ নী ০১

২৯৯৮  াসান আলী ইয়াজুল  ক শমু্ভনগর ০১৭০৫০৬৮৭৪৩ ৩৭৫১১০৯২২৫ পদনমজুর ৫

২৯৯৯ রপবউল ইসলাম ও াব মমাল্লা ভুলটিয়া ০১৭২৭৪২০৮৫৬ ১৯৫১১৪৫৬৪৬ ভ্া া শ্রপমক ৩

৩০০০ ম ারসন আলী এবারত আলী ভুলটিয়া ০১৯৯৪৯০৩৪৩৪ ১৮১২৩৪৭১৯০৫২০ ভ্া া শ্রপমক ৪

৩০০১ নাপজম আলী এবারত আলী ভুলটিয়া ০১৯৩৪৬১৪৪২৬ ১৯৫১১৫৯০৫০ ভ্া া শ্রপমক ৩

৩০০২ আপজবার র মান পজন্দার আলী পসন্দুপরয়া ০১৭২২৮১৮৬৩৮ ১৮১২৩৪৭১৮৭৩৩০ ভ্া া শ্রপমক ৪

৩০০৩ সবুজ পময়া আপজজার ভুলটিয়া ০১৪০৪৯১১০৭০ ২০০৭১৮১২৩৪৭০৩৬২১৯ ভ্া া শ্রপমক ৩



৩০০৪ ওয়াপসম আলী মপজবর র মান ভুলটিয়া ০১৪০৬২৭৯৩৬৯ ২০০৬১৮১২৩৪৭০৩৬৮৭৬ ভ্া া শ্রপমক ৪

৩০০৫ রমজান আলী আব্দুল  াপমদ ভুলটিয়া ০১৭৮১০২০৯৩০ ৫৫৫১১২৩৫৫৬ ভ্া া শ্রপমক ৫

৩০০৬ ততয়ব আলী ইউছুি ব্যািারী  াসন াটি ০১৯৯০৬৩০৬২৫ ১৯৫১০৫৮৯৮৯ ভ্া া শ্রপমক ৪

৩০০৭ মপনরুল ইসলাম আনসার মন্ডল ভুলটিয়া ০১৯১৯৮৭২৮২৯ ৯১৫১০৭৪১০২ ভ্া া শ্রপমক ৩

৩০০৮ আব্দুল মারলক মঙ্গল মাপলতা পসন্দুপরয়া ০১৯৯৯৬২৮৫১৫ ৯১৫১০৪৬৭১২ ভ্া া শ্রপমক ৪

৩০০৯ শািারয়ত ম ারসন মুরাদ আলী পসন্দুপরয়া ০১৯১৩৮৯৭১১৮ ৫১০১০৫৭১৪৮ ভ্া া শ্রপমক ৩

৩০১০ ডাবলুর র মান আনছার আলী মতুমজাপুর ০১৯২৯০১৪৩৮৪ ৩৭৫১০২৪২০৩ ভ্া া শ্রপমক ২

৩০১১ আব্দুল আপজজ আিতাব মন্ডল ভুলটিয়া ০১৯২০৭৯৩০২৬ ৪৬৫১১৩৯১৪১ ভ্া া শ্রপমক ৩

৩০১২ পনজামিীন মন্ডল মপজবার র মান ভুলটিয়া ০১৯১৩৮৮৬৬৮৬ ৬৯০১০৭৯৮২৯ ভ্া া শ্রপমক ৩

৩০১৩ রপবউল ইসলাম মমায়ারজ্জম আলী ভুলটিয়া ০১৯৬১৬৫২০৭২ ৬৪৫১০৯৩৫৮৪ ভ্া া শ্রপমক ৪

৩০১৪ পমনা কাজী ভ্াদু কাজী ভুলটিয়া ০১৯৩১১০৬৫৮৩ ১৮১২৩৪৭১৮৭৩০৩ ভ্া া শ্রপমক ৩

৩০১৫ লাল্টু ম ারসন নুর বকস মতুমজাপুর ০১৩১৫৮০৭৯৩ ৫১০১০১৬৬২৩ ভ্া া শ্রপমক ২

৩০১৬ ছারনায়ার কাপজ মমাবাররক কাপজ পসন্দুপরয়া ০১৭৯২৫৭৬৩৫৩ ১৮১২৩৪৭১৮৭৫৪৬ ভ্া া শ্রপমক ৩

৩০১৭ পরয়াজ উিীন রপ দুল ইসলাম পসন্দুপরয়া ০১৭৯৮২৯৬৮৩৬ ২০০৩১৮১২৩৪৭০২২১৯৬ ভ্া া শ্রপমক ৩

৩০১৮ শপরি মশখ কপলমিীন মশখ পসন্দুপরয়া ০১৮৩৬৯৩৯৫৪৩ ৯৫৭৫৫৩৮৭২৪ ভ্া া শ্রপমক ৩

৩০১৯ ইয়াপমন ম ারসন হুরমত আলী মতুমজাপুর ০১৯৯২৬৪১০৭৮ ১৯৯৮১৮১২৩৪৭১০৫১০২ ভ্া া শ্রপমক ৩

৩০২০ ওয়াদুদ আলী মগালাম রসুল পসন্দুপরয়া ০১৯৬৩১৩৭৫২৪ ৫৫৫১১১৩৭৭১ ভ্া া শ্রপমক ৪

৩০২১ আছান আলী ছানারিীন মন্ডল ভুলটিয়া ০১৩১৫৯৯২১৬৯ ১২০৫৫৬৫৫০৬ ভ্া া শ্রপমক ৪

৩০২২ শা াজান মন্ডল মজর র মন্ডল ভুলটিয়া ০১৪০৬২৬০৮৫৩ ৭৩৫১১৪৩৭৮৪ ভ্া া শ্রপমক ৩

৩০২৩ সালা  উিীন মুঞ্জুর ম ারসন আপলয়ারপুর ০১৯১৮০৪৩৪২৮ ১৫০১০২৯১৫৯ পদনমজুর ৩

৩০২৪ মুনজুর কুদ্দুস কুদ্দুস খন্দকার আপলয়ারপুর ০১৯৮৩১৭২৭৯৭ ৯৫৭৫৫০৬৫৯৮ পদনমজুর ২

৩০২৫ জাপমর ম ারসন রজব আলী আপলয়ারপুর ০১৯৩৯১৮৭২০৫ ৪২০১০৮৬৬৪৪ পদনমজুর ৩

৩০২৬ ইউনুস আলী তারজর আী আপলয়ারপুর ০১৯৮৯৪৫২৬৬৭ ৭৩৫১০৬৭৫৩৮ পদনমজুর ৪

৩০২৭ আসাদুজ্জামান ওসমান আলী আপলয়ারপুর ০১৪০২৫৮৮১১৪ ৫১০১৬১৮৮০৮ পদনমজুর ৩

৩০২৮ ওসমান আপল পকতাব উিীন আপলয়ারপুর ০১৯৩৩৪৯৭২২৩ ১৮১২৩৪৭১৯৪৩১২ পদনমজুর ২

৩০২৯ খাইরুল ইসলাম খন্দকার আোঃ রপশদ আপলয়ারপুর ০১৯৪৩২৪৩৫১৯ ৪৬৫১০৬২৩৮৪ পদনমজুর ৪

৩০৩০ শপ দুল খন্দকার মীর খন্দকার আপলয়ারপুর ০১৩০৪৫৮৩৩৩৬ ৯৫৭৫৫০৬৭৫৪ পদনমজুর ৫

৩০৩১ সা ারন মবগম িাঁচু মন্ডল শা াপুর ০১৭৩৯৩৩৪৭০৭ ৫১০১০৬৫৮৬৯ গৃপ নী ৪

৩০৩২ সাইবা খাতুন মজানাব আলী শা াপুর ০১৭৩৯৩৩৪৭০৭ ৯৫৭৫৫৩৪৯৬২ গৃপ নী ৫

৩০৩৩ মাপ নুর আক্তার সামসুল  ক শা াপুর ০১৭৩৯৩৩৪৭০৭ ৯১৫১০৫৪৪৯২ গৃপ নী ৪

৩০৩৪ মজা রা খাতুন আব্দুল মমাপমন শা াপুর ০১৭৩৯৩৩৪৭০৭ ১৮১০৭২৩৬২৫৩৭১ গৃপ নী ৩

৩০৩৫  ারসম ওররি মরাজদার মা াতাব আলী শা াপুর ০১৭৭১৭৪৯৩৯৬ ১০২৫৫৪৮৬৭৬ পদনমজুর ৪

৩০৩৬ মশিাপল খাতুন আরনায়ার ম ারসন শা াপুর ০১৭২১৭১৭৯৭৭ ৩৩০১০৯৪৩৭৫ গৃপ নী ৩

৩০৩৭ ইমান আলী মপিজ উিীন শা াপুর ০১৭৪১৩০৩২১৯ ৬৪৫১০৭৬৫৯৭ পদনমজুর ৩

৩০৩৮ আব্দুল  ান্নান ছন্দু পময়া শা াপুর ০১৯৩৬৬২১৪৭০ ৭৮০১১০১৭৭০ পদনমজুর ৪



৩০৩৯ সাররজান খাতুন মপিজ উপিন শা াপুর ০১৭১৬৩০১৯৬২ ৭৮০১১০১৮৮৭ গৃপ নী ৩

৩০৪০ মজা রা খাতুন আিছার সা শা াপুর ০১৭৩৯৩৩৪৭০৭ ১৮১২৩৪৭১৮০৯৫৫ গৃপ নী ৪

৩০৪১ মনুরা খাতুন পুর  মন্ডল শা াপুর ০১৩১৪৭১২১১৮ ৭৮০১০৮৫৩০৪ পদনমজুর ২

৩০৪২ মমাশাররি ম ারসন কারদর ম ারসন শা াপুর ০১৭৬২২৫৯১৯৭ ৪২০১০৭৬৭৩৬ পদনমজুর ৪

৩০৪৩ আব্দুল লপতি দাউদ আলী শা াপুর ০১৮২২২৯২০২৩ ৬৮৯৫২২৫৭২৭ পদনমজুর ৩

৩০৪৪ জপমর উিীন তার র আলী শা াপুর ০১৯২৮৫৫১৭০৩ ১৮১২৩৪৭১৮০৫৪৩ চা পবরক্রতা ৬

৩০৪৫ ইব্রাপ ম মপিজ উপিন শা াপুর ১৮১২৩৪৭১৮০৫৬০ পদনমজুর ৩

৩০৪৬ আপনচ বদরপিন শা াপুর ০১৭২০৪২৩৭৮৬ ৬৪৫১০৬২৪৫৬ ভ্যান চালক ৭

৩০৪৭ রারশদা খাতুন আবুল কারসম শা াপুর ০১৮১৯৭৭৯২৫৮ ৬৪৫১০৬০৩৫১ গৃপ নী ৫

৩০৪৮ মরাপজনা খাতুন রমজান আলী শা াপুর ০১৭৬৮৫০৭৫৮১ ৫৫৫১০৯১৪১৫ গৃপ নী ৪

৩০৪৯ আররছা মবগম রমান মন্ডল শা াপুর ০১৯৩৭৪৬৩১৮৯ ৯১৫১০৩৮১২৩ গৃপ নী ২

৩০৫০ মররবকা খাতুন নারয়ব আলী শা াপুর ০১৯১৩৩৪৪০৯৩ ৭৮০১০৮৫০০৭ গৃপ নী ৩

৩০৫১ পবল্লাল ম ারসন আবুল ম ারসন শা াপুর ০১৮৬৬৭৫৯৬৬ ৭৩৫১১১১৮৮০ চা পবরক্রতা ৩

৩০৫২ রুহুল আলী তার র আলী মন্ডল শা াপুর ০১৯৫৪৪৬২৩২৮ ৬৯০১০৪৭৯৪১ পদনমজুর ৩

৩০৫৩ মপ মা খাতুন শা াপুর ০১৯০৬৫৯৩৩৮৯ ৭৮০১০৮৫০১৫ গৃপ নী ৫

৩০৫৪ শরভ্ানু নপছম মন্ডল শা াপুর ০১৯১৮৪৯৩৭৭৩ ৮৭০১১১৬১৫৭ গৃপ নী ৩

৩০৫৫ জপমর মন্ডল ছন্নত মন্ডল ভুলটিয়া ০১৯৯১৬২৪৯০৫ ৫৫৫১১২৪৫৪৭ ভ্া া শ্রপমক ২

৩০৫৬ রুিচান আলী আরশাদ আলী ভুলটিয়া ০১৯৯৩২১৬৪৮৮ ১০২০৭১৮৬২৭৭ ভ্া া শ্রপমক ৪

৩০৫৭ িয়সাল  ক জামাল উিীন ভুলটিয়া ০১৩১৬২৬২৯৬২ ২০০৩১৮১২৩৪৭১০০৭৬৭ ভ্া া শ্রপমক ৩

৩০৫৮ পশলন আলী মঙ্গল মন্ডল ম াম্মদজমা ০১৮২১৯৫২০৪৫ ২৮৩৯৩০০৪৫২ ভ্া া শ্রপমক ৪

৩০৫৯ ইয়ারুল ম ারসন মতায়ারক্কল আলী শমু্ভনগর ০১৭৪৮১৯২৪০২ ৫৫৫১১৩১৩২৮ ভ্া া শ্রপমক ৩

৩০৬০ রাজন পময়া বাদল পময়া শমু্ভনগর ০১৯৬৭৫৯৭২৭৮ ৮২৩৫৩৩০৯৯৩ ভ্া া শ্রপমক ৩

৩০৬১ আব্দুল সালাম  াপিজুর র মান শমু্ভনগর ০১৩১৯৬৮১৯৭৩ ৭৮০১৬৫২৬৩২ ভ্া া শ্রপমক ২

৩০৬২  ারুন অর রপশদ লালচাদ পময়া ভুলটিয়া ০১৭৫৬৭১২৯৮১ ৪২০১০৯৭০৭০ ভ্া া শ্রপমক ৪

৩০৬৩ আকরছদ আলী ম াম্মদ আলী ভুলটিয়া ০১৭৬৬৮৭৩৮০৩ ৮২৫১১০৮৬১২ ভ্া া শ্রপমক ৩

৩০৬৪ ছরবর আলী ম াম্মদ আলী ভুলটিয়া ০১৯৯১৬২৪৯০৫ ৫১০১০৮৩৩৩৪ ভ্া া শ্রপমক ৪

৩০৬৫ জাপিরপিন আমরজত আলী ভুলটিয়া ০১৭৬০১৯৪৬৪৩ ৫৫৫১১২৪১৮২ ভ্া া শ্রপমক ৩

৩০৬৬ আকরাম ছরবর আলী ভুলটিয়া ০১৭৭২০২৪৯৪৯ ১৯৯৭১৮১২৩৪৭১০৭১৪৫ ভ্া া শ্রপমক ৪

৩০৬৭ মছপলম পময়া আব্দুস ছালাম দশমী ০১৭২৬৭০২৭৬৩ ৭৩৫১১৩৭৬২০ ভ্া া শ্রপমক ২

৩০৬৮ বকুল পময়া পবশারত মন্ডল ভুলটিয়া ০১৭৩১৭৭৩৮৮৭ ৪২৯১০৯৬৭৪২ ভ্া া শ্রপমক ৩

৩০৬৯ নুরজামান আলী আমরজত আলী ভুলটিয়া ০১৩০৭০৫০৬৫৫ ২৪০১১২৬৫৬৬ ভ্া া শ্রপমক ৩

৩০৭০ জহুরুল ইসলাম মতািারজ্জল ম ারসন ভুলটিয়া ০১৭৬০৬৬২৩৭৮ ১৯২৬১০০৭৯১ ভ্া া শ্রপমক ৪

৩০৭১ রুরবল আলী জামাল আলী ভুলটিয়া ০১৯৪১৭৬২১৪০ ৬৯০১৫৯৫৬২৬ ভ্া া শ্রপমক ৩

৩০৭২ ইকরামুল  ক মগালাম ম ারসন ভুলটিয়া ০১৯০৬৬৭৫২৪৮ ৬৮৮৭৬৬৯৬৯২ ভ্া া শ্রপমক ৪

৩০৭৩ লাল চাদ আয়ুব আলী ভুলটিয়া ০১৯২৭৮৮১৬৬৯ ৪২০১০৯২২৮৭ ভ্া া শ্রপমক ৪



৩০৭৪ আক্তাবুর র মান আশকার আলী ম াম্মদজমা ০১৭০৬১৬৮১৭৯ ৪২০১০৭৮৫১৮ ভ্া া শ্রপমক ৩

৩০৭৫ দলু ম ারসন শপ দ ভুলটিয়া ০১৭৩১৪৪৩৫২০ ৯১৫১০৬৭৪৩৭ ভ্া া শ্রপমক ৪

৩০৭৬ মজনু পময়া মপতয়ার ভুলটিয়া ০১৮১৭১৬১২৪৩ ৯১৫১০৭০৭৪৬ ভ্া া শ্রপমক ৫

৩০৭৭ মমাশাররি ম ারসন পবশারত মন্ডল ম াম্মদজমা ০১৩০৫৪৭১৮৪০ ১৮১২৩৪৭১৮১৬০০ ভ্া া শ্রপমক ৫

৩০৭৮ ম লাল পময়া বজলু খন্দকার ম াম্মদজমা ০১৯৯৬৫৬৫৩৩১ ৪২০১০০৬২৮৭ ভ্া া শ্রপমক ২

৩০৭৯ নবী বদর উিীন দশমী ০১৯৩৯১৫৫৩৪৯ ২৮৫১০৭৪৬৮৮ ভ্া া শ্রপমক ৪

৩০৮০ শাত পময়া ওম্বাত আপল  াসন াটি ০১৭৯৫৫৫০৯৬২ ৮২২২৫১৯৩০১ ভ্া া শ্রপমক ৩

৩০৮১ পশলন আলী শাপকল উিীন মন্ডল ম াম্মদজমা ০১৯৬৯২০৫২১৩ ১৮১২৩৪৭১৮২৫৮২ ভ্া া শ্রপমক ৪

৩০৮২ মানুয়ার পময়া আলিাজ উিীন ম াম্মদজমা ০১৭৫৭৯৫৬৪৭২ ৮২৫১০৩২৬৫৫ ভ্া া শ্রপমক ৩
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৩১১৯ আব্দুর র মান মসরলম মন্ডল জপলপবলা ০১৮৮৩৪৮৩৭৮৬ ৬৪৫১০০৩৯৬৩ পদনমজুর ৩

৩১২০ আব্দুল ও াব মসরলম উিীন জপলপবলা ০১৭২৭০১৬০৬২ ৫৫৫১০৩৩৭২২ পদনমজুর ৪

৩১২১ জাপকরুল ইসলাম শপ দুল  ক কুতুবপুর ০১৪০৩৩৬৫৩৪৭ ৭৩৫৬১৭৪২৮৯ ভ্া া শ্রপমক ৩

৩১২২ আব্দুর রাজ্জাক আ ম্মদ আলী আশানন্দপুর ০১৭৪৮৩৭১৬৯৭ ৫৫৫১০৩০৭০২ পদনমজুর ৩
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৩১৩১ আরপজনা খাতুন মপিজ উপিন মন্ডল আপলয়ারপুর ০১৭৮৯৯৬৮৩৭৬ ৭৮০১০৪৩৭০৯ গৃপ নী ৪

৩১৩২ স্বপ্না খাতুন তারা চাদ মন্ডল আপলয়ারপুর ০১৪০০২৩৮৩২০ ১৯০৭৮৭৪৭৪৫ গৃপ নী ৩

৩১৩৩ িজলুর র মান আইনুপিন আপলয়ারপুর ০১৭৯৮৮৮৫০১৮ ২৪০১০৫১১৭৮ পদনমজুর ২
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৩১৪৭ মাছুদুল ইসলাম মইরপিন জিমার নবীন নগর 1883184009 ৮৭০১০৯৫০৬২ পদনমজুর ৪

৩১৪৮  াপলমা মবগম মারিত আলী নবীন নগর ০১৩১৯৫৭৪২৩৬ ১৮১২৩৪৭১৮৮২০২ পদনমজুর ৪

৩১৪৯ উজ্জল ম ারসন খাইরুল ইসলাম নবীন নগর ০১৯৩১৪৪৮৯৮৪ ৫০৫৩১৯২৩৯৮ পদনমজুর ৩

৩১৫০ লপতিা খাতুন মপজবর র মান নবীন নগর ০১৭১০১১৬০৬৫ ৬৮৬৯৩৩২৮৫৫ গৃপ নী ৪

৩১৫১ মন্টু আলী ছারনায়ার ম ারসন নবীন নগর ০১৭৩৯৮৫৯১৭৭ ১৮১২৩৪৭১৮৮৬৬৮ পদনমজুর ৩

৩১৫২ শাবানা খাতুন মুক্তার আলী নবীন নগর ০১৭৪০২৪২৬৯৯ ৭৭৯৫৩৪৭৮২৭ পদনমজুর ৪

৩১৫৩ আকপলমা খাতুন বাররক আলী নবীন নগর ০১৭১০১১৬০৬৫ ৯১৫১০২৫৯৮৯ গৃপ নী ৫

৩১৫৪  াপলমা খাতুন মঈনিীন নবীন নগর ০১৭১৮২৫৭৫৫৮ ৪২০১০৩৯৯১৬ গৃপ নী ৪

৩১৫৫ ইসলাম মন্ডল র মান পময়া নবীন নগর ০১৭১০১১৬০৬৫ ১৯৫১০৫৫৪৩১ পদনমজুর ৩

৩১৫৬ আমজাদ ম ারসন আলাপমন মন্ডল নবীন নগর ০১৯৯৮৭২৫১২৩ ৫৫৫১০৭৯২৮৭ পদনমজুর ৫

৩১৫৭ আ ারন মনছা নালিা মন্ডল নবীন নগর ০১৮২১০৫৯০১৭ ১৮১২৩৪৭১৮৮৭৪৭ গৃপ নী ৪

৩১৫৮ কাঙ্গারল  াপমদ আলী নবীন নগর ০১৭৪২৩৫৬৪৮৩ ৮৭০১০৯৫৩৯৩ পদনমজুর ৩

৩১৫৯ শপি উিীন মইউিীন নবীন নগর ০১৮৩১৬২২৬৫৪ ৯১৫১০১৭৭৪৭ পদনমজুর ৪

৩১৬০ পরিন আলী আনারুল ইসলাম নবীন নগর ০১৯৩৪০৮২২৭০ ১৯৯৫১৮১২৩৪৭০১১০৫১ পদনমজুর ৪

৩১৬১ পমপম খাতুন কাজল মশখ নবীন নগর ০১৭৫৩৭১৩৬৬২ ১৮২২৩০৮১৬২২০০ গৃপ নী ৫

৩১৬২ আক্তারুু্জ্জামান ছানারিীন নবীন নগর ০১৯২৮০৫০২৫৬ ৪১৯৫৬৪৫০৪১ পদনমজুর ৪

৩১৬৩ রপ মা খাতুন পবল্লাল গপণ নবীন নগর ০১৯১৮০৩২৪০৩ ১৮১২৩৪৭১৮৮৮১২ গৃপ নী ৫

৩১৬৪ পনজাম উিীন মকতু মন্ডল নবীন নগর ০১৩০৫৪৭১৭৫৪ ১৮১২৩৪৭১৮৮২৬৬ পদনমজুর ৫

৩১৬৫ পজনারুল ইসলাম ইছা াক আলী নবীন নগর ০১৯৩২১৫৬২৫১ ৬৮৬৬২২৩০৪০ পদনমজুর ৩

৩১৬৬ শায়লা মবগম জপলল উিীন নবীন নগর ০১৭৭২০৩২৫১৬ ৪৬৫১০৯২০৫০ গৃপ নী ৪

৩১৬৭ সুকুরন আমরজর মন্ডল নবীন নগর ০১৯১০৯২৮৩০১ ১০২৫৫৩৭০৫৯ গৃপ নী ৫

৩১৬৮ িারুক আ রম্মদ জহুর আলী নবীন নগর ০১৯৮৮৪১৫৭৩৪ ৫৫৫১০৭৮৬৮৫ পদনমজুর ৪

৩১৬৯ িরজ আলী মৃত মা াতাব নবীন নগর ০১৮২৪৬৭৪৭০৩ ১৮১২৩৪৭১৮৮০৪১ পদনমজুর ৫

৩১৭০ আব্দুস সালাম পরয়াউিীন মন্ডল নবীন নগর  ০১৯৪১৫৪১৫৩৩ ৪৬৫১০৮৪২১৪ পদনমজুর ৪

৩১৭১ িপরদা মবগম কারদর মন্ডল নবীন নগর ০১৭৪৮২৬৮৭৭১ ৩৭৫১০০৫৬১৬ গৃপ নী ৫

৩১৭২ আব্দুল গপণ ম াম্মদ আলী নবীন নগর ০১৮২৯৯৫১৭৪৩ ৪২০১০৩৮২০৭ পদনমজুর ৪

৩১৭৩ তপরকুল  ক নবীছপিন মন্ডল নবীন নগর ০১৭৪০৮১১১১৩ ৬০০১০৭৯৭৪৫ পদনমজুর ৩

৩১৭৪ পরপজয়া খাতুন ম রিীন নবীন নগর ০১৯৬৯৮৫১৫৩৫ ১৮১২৩৪৭১৮৮০১২ গৃপ নী ৫

৩১৭৫ দুলু পময়া সামছুপিন মন্ডল নবীন নগর ০১৯২৭৯৯৩৫২৪ ১৮১২৩৪৭১৮৮৯৪৫ পদনমজুর ৪

৩১৭৬ মরখছনা খাতুন কারশম আলী নবীন নগর ০১৭৫২২১১৯১৬ ৬০০১০৮০০০৮ গৃপ নী ৪

৩১৭৭ আকতার আলী মৃত রপ ম মন্ডল আশানন্দপুর ০১৯৯৭৯৫৩০৮৯ ১৮১২৩৪৭১৭৪২৮১ পদনমজুর ৫

৩১৭৮ লাল্টু ম ারসন মৃত মুনসুর আলী আশানন্দপুর ০১৭২৪৯৫৭১৩৯ ১৮১২৩৪৭১৭৪২৮৪ পদনমজুর ৩



৩১৭৯ মরাপজনা খাতুন মপজবার র মান আশানন্দপুর ০১৩১২২৫৪১৬৩ ৬৪৫১০০০৭৫৩ গৃপ নী ৪

৩১৮০ আবু বকর মন্ডল নুর বক্স মন্ডল আশানন্দপুর ০১৯০৮৯৫২২৩১ ৭৩৫১০৪৭৯২৮ পদনমজুর ৭

৩১৮১ ততয়ব আলী শুকুর আলী আশানন্দপুর ০১৭২৬০৩৪৩৮৭ ৫১০০৯৮৯২৮৩ পদনমজুর ৬

৩১৮২ ওমর আলী মমর র আলী মন্ডল আশানন্দপুর ০১৭৫৬৫৩৩৬২২ ৪৬৫১০৪৫৫৯৫ পদনমজুর ৫

৩১৮৩ পছরমান খাতুন সামাসুল  ক আশানন্দপুর ০১৭০৭৫৫৯৪০৮ ৬৯০০৯৮৭০৮৯ গৃপ নী ৪

৩১৮৪ সামসুল কদম মন্ডল আশানন্দপুর ০১৭৬৪৭৪৩২৪৩ ৮৭০১০৫৫৩১৪ পদনমজুর ৬

৩১৮৫ আপজজুল  ক বদরউিীন মশখ আশানন্দপুর ০১৩০৮৯৫৫৭২২ ৯১৫১০৪১১৯২ পদনমজুর ৫

৩১৮৬ জা াঙ্গীর আলম আলা উিীন আশানন্দপুর ০১৭৪৮৬৬৩৫১৮ ২৮৫০৯৮৬৬৩৫ পদনমজুর ৪

৩১৮৭ জপসম পময়া বকুল আলী আশানন্দপুর ০১৭৩৯৭২৯৯৫৬ ৪১৭৭৮৩০৪৫৪ পদনমজুর ৩

৩১৮৮ িারুলা খাতুন বকুল জমাদার আশানন্দপুর ০১৯৮৮৪০৪১৭৯ ৫১০০৯৮৯৬৪৮ গৃপ নী ৫

৩১৮৯ সরবদা খাতুন  াইদার আলী আশানন্দপুর ০১৭১৩৮২০৪০০ ৮২৫১০৭৪৩০১ গৃপ নী ৪

৩১৯০ আব্দুর রপশদ জরবদ আলী আশানন্দপুর ০১৯৯৭৯৫৬০৯০ ১৮১২৩৪৭১৪৩৭৯ পদনমজুর ৫

৩১৯১ আব্দুস সামাদ বাদশা মন্ডল আশানন্দপুর ০১৭২৭২২৬৩১৯ ৫১০০৯৯০১৮২ পদনমজুর ৫

৩১৯২ ম র আলী মপ র আলী মন্ডল আশানন্দপুর ০১৭৫৭২৫১২৩০ ৬০০১০৩৯৮৩০ পদনমজুর ৪

৩১৯৩ আপনস আলী ইউনুছ আলী আশানন্দপুর ০১৯৩০৭৩৪২২৫ ১০২৫৫১৭৮৩৮ পদনমজুর ৪

৩১৯৪ সাইফুল  ক তাইরজল  ক আশানন্দপুর ০১৭৭৯৮৯৪৯৫১ ৬০০১০৩৭৫১১ পদনমজুর ৪

৩১৯৫ কুলসন মনছা ছুরাি আলী আশানন্দপুর ০১৭৭৮৬২৯৩৮১ ৮৭০১০৫৫০৮২ গৃপ নী ৪

৩১৯৬ ডাপলম খাতুন মগালাম রছুল আশানন্দপুর ০১৭৮৩৭৫৯৪০৭ ৮৭০১০৫৫৬৮৬ গৃপ নী ৪

৩১৯৭ আপজজুল  ক মৃত মপনরুপিন মপল্লক আশানন্দপুর ০১৯৬৫১০৫৩৬০ ১৮১২৩৪৭১৭৪৪১৯ পদনমজুর ৫

৩১৯৮ পরনা খাতুন  াপববুর র মান শমু্ভনগর ০১৭২৭২২৬৩১৯ ৯১০৫৯৬২০৭১ গৃপ নী ৪

৩১৯৯ পমনারুল ইসলাম উসমান গপণ শমু্ভনগর ০১৯০৯৭০৭৪১৩ ৬৪৫১২৫৮৭৩২ পদনমজুর ৩

৩২০০ ম ীদুল ইসলাম আিসার আলী িারাজী ম াম্মদজমা ০১৭৭১১৪০৮০৫ ৬৯০১০৪৯৫১৭ পদনমজুর ৫

৩২০১ সুপিয়া খাতুন আজগর মমাল্লা কুতুবপুর ০১৭৫১৭১৮২৪২ ৮২৫১০৯১২৯৭ গৃপ নী ৪

৩২০২ ছাব্দুল্লা  আবজাল পমপি কুতুবপুর ০১৭৯৭৪৩২৬২০ ৪৬৫১১৩৬৮৭৩ পদনমজুর ৪

৩২০৩ শা াজান লষ্কার কারয়ম আলী কুতুবপুর ০১৭২৮২৯৭৫৭২ ৬৪১০০৩৯৯১৮ পদনমজুর ৫

৩২০৪ মুক্তার আলী ঠান্ডু র মান কুতুবপুর ০১৭৮৮৬৫৭৭২৭ ৯৫৭৫৫০৮৬২৮ পদনমজুর ৪

৩২০৫ আব্দুছ ছাত্তার নূর বক্স মপল্লক কুতুবপুর ০১৭২৫৬৭৮৮১১ ১৮১২৩৪৭১৮৫০০০ পদনমজুর ৫

৩২০৬ মরনায়ার ম ারসন নূর বক্স মপল্লক কুতুবপুর ০১৭৫৫৭৭৮৮১১ ৫৫৫১০৫৬৪৫৯ পদনমজুর ৪

৩২০৭ শামীম পময়া ইছা  ক কুতুবপুর ০১৭৮৮৯১৩৩১২ ৮২৫১০৭৭২৩৯ পদনমজুর ৪

৩২০৮ আক্তার ম ারসন খপললুর র মান পবশ্বাস কুতুবপুর ০১৭২৫৩৩১১১৮ ৫৫৫১০৯৬৪১৪ পদনমজুর ৪

৩২০৯ উজ্জল ম ারসন মচৌধুরী মপিজ উিীন মচৌধুরী কুতুবপুর ০১৭৮৯১২২২৩৩ ২৪০১০৫৭২২৫ পদনমজুর ৩

৩২১০ মুকুল মচৌধুরী জালাল উিীন কুতুবপুর ০১৭১৫৮৮৯১১২ ৯৫৭৫৫৩৭৩৮৭ পদনমজুর ৪

৩২১১ মবার ান উিীন খপবর উিীন িরাজী কুতুবপুর ০১৭৮১২২২২২৮ ৬৯০১০৬৬৭৩৫ পদনমজুর ৪

৩২১২ মমাবারক ম ারসন মৃত পনয়ামত মন্ডল কুতুবপুর ০১৯২৮৫৭৫৬৮৫ ১৮১২৩৪৭১৮৫০৫৩ পদনমজুর ৩

৩২১৩ মপিজ উিীন মচৌধুরী জালাল উিীন মচৌধুরী কুতুবপুর ০১৯২৬৮০৭২৫৭ ৬৯০১০১০৫৪৩ পদনমজুর ৪



৩২১৪ টিটুল আলী বদর উিীন কুতুবপুর ০১৯৮৭৮০৭২৮০ ৩২৫৪৩৫২৫০৭ পদনমজুর ৩

৩২১৫ সুরুজ আলী নারয়ব আলী কুতুবপুর ০১৯২৮৭০৭৫৭৭ ৪৬৫১০৫৩০৭৮ পদনমজুর ৩

৩২১৬ পসরাজুল ইসলাম মুবাররক মন্ডল কুতুবপুর ০১৯২৪৭২৮০৭২ ৬৮৮৯৭৫৩৬২৭ পদনমজুর ৩

৩২১৭ আপরফুল ইসলাম আব্দুল মপজদ মমাল্লা কুতুবপুর ০১৯২৪৭২৮০৭২ ৯১৫০৯৮৭০৯৮ পদনমজুর ৪

৩২১৮ গনরজর আলী পবশারত আলী কুতুবপুর ০১৭৯০৯০১০২০ ৪২০১০২৩৩৫৭ পদনমজুর ৫

৩২১৯ আব্দুল  ান্নান ইয়াপসন মন্ডল কুতুবপুর ০১৯১৮২১৬৬৫৭ ২৮৫১০৬৬৯৫৭ পদনমজুর ৬

৩২২০ শপরফুল ইসলাম িপরদ আলী কুতুবপুর ০১৯১৬৪৮৬৪২৮ ৭৮০১০৯১১৫৩ পদনমজুর ৪

৩২২১ আনারুল  ক  াইদার আলী কুতুবপুর ০১৭১৬১১২২৩৩ ১৫০১০৭৬৬৭১ পদনমজুর ৩

৩২২২  াপিজ আলী আকবর পবশ্বাস কুতুবপুর ০১৭৫৭৮৮৭১৬৪ ৬৪৫১০৬৬২৬৭ পদনমজুর ৫

৩২২৩ ইব্রা ীম ম ারসন  ারান মন্ডল কুতুবপুর ০১৯০৫৮০৭১৩২ ৯৫৭৫৫০৯৭৮২ পদনমজুর ৬

৩২২৪ মাসুম মরজা আত্তাব আলী কুতুবপুর ০১৭৮৯১০১১২৯ ৫৫১৭২৫৩২২৪ পদনমজুর ৩

৩২২৫ রপবউল  ক ছরবর আলী কুতুবপুর ০১৮৩৫৮৫৮০৯০ ১৯৫১১২৮২৩৮ পদনমজুর ৩

৩২২৬ আবু ান িারাজী খপবর উিীন িরাজী কুতুবপুর ০১৭০৭৮০১১৯০ ২৮৫১০৫২৫১০ পদনমজুর ৪

৩২২৭ ছবুর খান ইসমাইল পবশ্বাস কুতুবপুর ০১৭০৭৮০১২১৩ ৫১০১০৫৫৭৭৯ পদনমজুর ৫

৩২২৮ মমাকরলছুর র মান সাজ্জাদ ম ারসন কুতুবপুর ০১৩০০১৮৯৩৮১ ৬৪১২৬৬৪৪৭৩ পদনমজুর ৩

৩২২৯ ওমর আলী ছরলমান পবশ্বাস কুতুবপুর ০১৩০০৮০৯০১০ ৪২০১০৬৪৭৫৭ পদনমজুর ৬

৩২৩০ পমজানুর র মান আকবর পবশ্বাস কুতুবপুর ০১৯১৬৮৮৩৭৬৬ ৪৬৫১১১০৭৫৩ পদনমজুর ৩

৩২৩১ আব্দুল মান্নান মসালাইমান পবশ্বাস কুতুবপুর ০১৯১৬৪০১৪১৬ ১০২৫৫৫০৯৯৫ পদনমজুর ৪

৩২৩২ মাপনক পময়া লাল পময়া কুতুবপুর ০১৭০৮১০৯০১১ ৪১৫৬৪৫১৪৩৯ পদনমজুর ৩

৩২৩৩ খাইরুল ইসলাম ওমর আলী কুতুবপুর ০১৮৯৮০৯৮২৩২ ৮৭০১১৩৭১৭৯ পদনমজুর ৩

৩২৩৪ নূর ইসলাম আিছার মন্ডল কুতুবপুর ০১৪৫৪৯২৭২৩২ ২৮৫১০১২৩৫৭ পদনমজুর ৫

৩২৩৫ ইমুল  ক আত্তাব আলী কুতুবপুর ০১৭১৬৮৮৯০১১ ৮৬৭৬৩১৭৬১৬ পদনমজুর ৪

৩২৩৬  ারজরা খাতুন আলতাি ম ারসন কুতুবপুর ০১৪০৭৮৮৬৪২২ ১৮১২৩৪৭১৮৪৮১০ গৃপ নী ৫

৩২৩৭ মা াফুজ  ক মকরছদ মন্ডল কুতুবপুর ০১৭৩৫৯০৮০৮০ ১৫০১০৯১৩৯৯ পদনমজুর ৪

৩২৩৮ ছরবর আলী জপ র উিীন কুতুবপুর ০১৭৪১৮০০০৮০ ৫৫৫১০৯৭৮৪২ পদনমজুর ৬

৩২৩৯ খপবর উিীন িরাজী মা াতাব উিীন িরাজী কুতুবপুর ০১৮০১৮০২২২৮ ১৫০১১৬৩৮০০ পদনমজুর ৭

৩২৪০ মমা াম্মদ আলী বদর উিীন কুতুবপুর ০১৭৮৫৫৫৪১২ ৮২৫১১০৩০৮৪ পদনমজুর ৫

৩২৪১ রজব আলী আলী মমা াম্মদ কুতুবপুর ০১৭৫০৩৩৮২২০ ২৮৫১০৫২৪৮৬ পদনমজুর ৬

৩২৪২ জপসম উিীন রজব আলী কুতুবপুর ০১৯১৮০৪৬৪১২ ২৪০১০৯৯৩২৬ পদনমজুর ৪

৩২৪৩ শুকুর আলী ছরবর আলী কুতুবপুর ০১৩০০৬৭৮৯১২ ৬৯০১০৭৮৬৯৮ পদনমজুর ৪

৩২৪৪ শা াজান আলী ইচা  ক কুতুবপুর ০১৯১৬৪৪০৬৪০ ৬৪৫১০৬৫৯৫৪ পদনমজুর ৫

৩২৪৫ মমা াম আলী মখাকাই মন্ডল কুতুবপুর ০১৪১৬৪৪০০১২ ৮২৫১০৩৬১২৮ পদনমজুর ৪

৩২৪৬ বকুল ম ারসন চাদ আলী মতুমজাপুর ০১৭৬৬৩৭৩২৯৬ ৪২০১০১০৭৭৬ পদনমজুর ৪

৩২৪৭ চাদ আলী বশারত মন্ডল মতুমজাপুর ০১৭৬৩৪৯২৯৫১ ৮৭০১০৬৭৮৪৮ পদনমজুর ৩

৩২৪৮ আবুল ম ারসন সরলমান মন্ডল মতুমজাপুর ০১৭৭৪৯৬০৫৪৪ ১৫০১০২২৪২৮ পদনমজুর ৪



৩২৪৯ আ ারন খাতুন গফুর আলী শা াপুর ০১৭৩৯৩৩৪৭০৭ ১৫০১০৭১২৬৮ গৃপ নী ৫

৩২৫০ আপনছুর র মান আরনায়ার ম ারসন শা াপুর ০১৭২৬১৬৬৪৩৯ ১৮১২৩৪৭১৮১০০৪ ভ্যান চালক ২

৩২৫১ মতাতা পময়া আব্দুল আপজজ শা াপুর ০১৭৯৫১৬১৬৮৬ ৯১৩৬৬৮৪৫০৪ পদনমজুর ২

৩২৫২ পমনারুল ইসলাম পরজাউল শা াপুর ০১৯৫০৩৮০২৭১ ৫৫৫১১০৭৩০২ পদনমজুর ৫

৩২৫৩ আশাদুল  ক মৃত ওমর আলী শা াপুর ০১৮৬৩০০১২৩৯ ১৮১২৩৪৭১৮০৯৪৬ পদনমজুর ৩

৩২৫৪ আব্দুস ছাত্তার আব্দুল গফুর শা াপুর ০১৭৯১১৭২৭৩০ ১৮১২৩৪৭২৯৮২৫৪ পদনমজুর ৪

৩২৫৫ ফুল পময়া পছপিকুর র মান শা াপুর ০১৭০৭৯১৭০৪৫ ৫১০১০৬৫৬৮৭ পদনমজুর ৫

৩২৫৬ শপিকুল ইসলাম পসপিকুর র মান শা াপুর ০১৭৬১৭৩৩১৩৫ ৩৭৫১০৮৯৩৫৪ পদনমজুর ৪

৩২৫৭  রানী বালা দাস ভুষন চন্দ্র শমু্ভনগর ০১৭৮৯৭৩৩৭৯৫ ৯৫৭৫৫৩২৬৫১ গৃপ নী ৪

৩২৫৮ নাপসর উিীন আব্দুস ছাত্তার মবায়াপলয়া ০১৯১৫১৫৮৮৮৬ ৫১০১০০৬৬৬৫ পদনমজুর ৩

৩২৫৯ আপল আকবর মকচমত মন্ডল মবায়াপলয়া ০১৪০২৮১০০৪৫ ১৮১২৩৪৭১৮০২৮১ পদনমজুর ৬

৩২৬০ রপবউল  ক আশাদুল  ক মবায়াপলয়া ০১৮৭৮৮১১৬০৬ ১৯৫১০৯৪৭৮৬ পদনমজুর ৪

৩২৬১ িারুক  ম ারসন শা জান আলম মবায়াপলয়া ০১৮৪৩২৮৯১১৫ ২৪০১০৮৯০৭৯ পদনমজুর ৪

৩২৬২ আরমনা খাতুন শা জান আলম মবায়াপলয়া ০১৭২৬২৭৭৬৫২ ১৯৫১০৯৭৩৪২ গৃপ নী ৬

৩২৬৩ নাছপনর খাতুন রমজান আলী  াসন াটি ০১৭৫২৪৩৪১৮৪ ৩৭৫১০৫৮৫৮১ গৃপ নী ৪

৩২৬৪ আলী ম ারসন আবুল ম ারসন ম াম্মদজমা ০১৭৭২৬৭১৮৮৯ ৭৮০১০৩২৩২২ পদনমজুর ২

৩২৬৫ পল ন  ম ারসন আপলি ম াম্মদজমা ০১৭৫৩৬১৫৩৪০ ২০০০১৮১২৩৪৭০৬০ পদনমজুর ৪

৩২৬৬ রওশনারা  খাতুন সমুদুর মন্ডল ম াম্মদজমা ০১৭৫৩৬১৫৩৪০ ৯১৫০৯৮৪৪১৮ গৃপ নী ৫

৩২৬৭ র মত মন্ডল সামসুপিন মন্ডল ম াম্মদজমা ০১৯৫৩৭৩৮৬২৫ ৫১০০৯৯৬৬১৯ পদনমজুর ৪

৩২৬৮ পশপরনা মবগম ম াম্মদ মুপি ম াম্মদজমা ০১৯৫৩৭৩৮৬২৬৫ ৯১৫০৯৮২৮৭৫ গৃপ নী ৫

৩২৬৯ পবল্লাল  হুসাইন মৃত পুটি মন্ডল ম াম্মদজমা ০১৯২৬৬৪২৪০৭ ১৮১২৩৪৭১৮১৪৫৬ পদনমজুর ৫

৩২৭০ মামুনুর রপশদ মকবুল  ম ারসন ম াম্মদজমা ০১৭৩০৩০৩৩৮৯ ৭৩৫১৬৮২৪৮৪ পদনমজুর ৪

৩২৭১ পশমন পময়া মলাকমান মুপি ম াম্মদজমা ০১৭৬৩৯৮৬৮১২ ১৮১২৩৪৭১৮১৫৩৪ পদনমজুর ২

৩২৭২ মুপন্ন  মবগম িজলুর র মান ম াম্মদজমা ০১৯৩৩৯০১৭৭৫ ১৮১২৩৪৭১৮১৩৬৫ পদনমজুর ২

৩২৭৩ ইউনুচ আপল  মশখ নুরুল আপল ম াম্মদজমা ০১৯৩৩৯০১৭৭৭ ১৮১২৩৪৭১৮১৩৬৪ পদনমজুর ৩

৩২৭৪ নাপজজুল  ক আলিাজ উপিন ম াম্মদজমা ০১৭০৪৪১৭৩৭২ ২৮৫০৯৯০৬৭৮ পদনমজুর ৫

৩২৭৫ মসরকন্দার আলী ম াম্মদ মুপি ম াম্মদজমা ০১৭৯৩৩৫৬৯৩ ১৮১২৩৪৭১৮১২৫২ পদনমজুর ৪

৩২৭৬ পরিন পময়া মলাকমান মুপি ম াম্মদজমা ০১৭৫৯৫৬১৮৮৮ ৮৭০১০৬২৫২৬ পদনমজুর ৮

৩২৭৭ আশাদুল  ক শপ দুল িাটুয়ারী ম াম্মদজমা ০১৯৩৯২০৫৯০১ ৬৪৫১০০৫১১৭ পদনমজুর ৪

৩২৭৮ ছরবদা খাতুন মমায়ারজ্জল মন্ডল ম াম্মদজমা ০১৮৭৯৮৬৮৪৩৮ ৭৮০১০৩২১৯৯ গৃপ নী ৫

৩২৭৯ নজরুল ইসলাম তার র মন্ডল ম াম্মদজমা ০১৮৭৯৮৬৮৪৩৮ ১৫০১০১৭৮৭৩ পদনমজুর ৬

৩২৮০ খাইরুল ইসলাম আরনায়ার আলী ম াম্মদজমা ০১৯৯৮৯০৫০৯৭ ৪৬৫১০৪৯৭৫৩ পদনমজুর ৭

৩২৮১ জালাল উপিন আব্দুর রাজ্জাক ম াম্মদজমা ০১৭০৭৫১০৭০১ ৫১০০৯৯৭৭২৪ পদনমজুর ৫

৩২৮২  াপলমা খাতুন শপ দুল ইসলাম ম াম্মদজমা ০১৯৩৯৭২৩৪৪৯ ৬০০১০৪৩৭৫৮ পদনমজুর ৪

৩২৮৩ শপিকুল ইসলাম  ারসম মুপি ম াম্মদজমা ০১৮৩২৬০৮৭৭৭ ৮৭০১০৬১৬৯২ পদনমজুর ৫



৩২৮৪ আব্দুল  ান্নান শপিকুল ইসলাম ম াম্মদজমা ০১৯৫৯৭১১৫৬৮ ১৯৯২১৮১২৩৪৭০২৪ পদনমজুর ৪

৩২৮৫ জহুরা খাতুন নবীছপিন ম াম্মদজমা ০১৯৫৯৭১১৫৬৮ ২৮২৬৯২৭৬৭১ গৃপ নী ৩

৩২৮৬  ারুন আর রপশদ আলতাি  ম ারসন ম াম্মদজমা ১৯৯৪১৮১২৩৪২৮৫ ০১৭৬০৯৩৮৬৫১ পদনমজুর ৪

৩২৮৭ পমলন পময়া মলাকমান মুপি ম াম্মদজমা ০১৯৯৬০০৬৪০০ ১০২৫৫১৯৭৭৬ পদনমজুর ৩

৩২৮৮ িরজ আলী মসরলম  মমাল্লা ম াম্মদজমা ০১৯০৭০০৭৭০৯৬ ৫১০৬১৩২৬০ পদনমজুর ৬

৩২৮৯ সািায়ারত মন্ডল পবশারত মন্ডল ম াম্মদজমা ০১৯৪৭৫৩৩৪৬৮ ৯১৫০৯৮৪১৭৮ পদনমজুর ৪

৩২৯০ পবপুল পময়া চাদ মন্ডল ম াম্মদজমা ০১৯৪৬৮৫২৮১১ ৯৫৭৫৫০১১০২ পদনমজুর ৩

৩২৯১ ইবাদুল ইসলাম পবশারত মন্ডল ম াম্মদজমা ০১৯২৫৬২৬১৩১ ৬০০১০৪৩০৮৯ পদনমজুর ৪

৩২৯২ লাল্টু মন্ডল ভ্াদু মন্ডল ম াম্মদজমা ০১৩০৯৮৩০৪৪০ ৬০০১০৬৩৩০৩ পদনমজুর ৩

৩২৯৩ মীর জাকপরয়া মমাকাররি  ম ারসন ম াম্মদজমা ০১৯১৮৭০১৫১০ ৩৭৫১০১৮৩৮৭ পদনমজুর ৬

৩২৯৪ নূর ইসলাম ম ংরা  মুল্লা ম াম্মদজমা ০১৭৮৫৮৩০২৯৯ ৯১৫০৯৮২১৭২ পদনমজুর ৪

৩২৯৫ মরগালাি মন্ডল মৃত মসাবান মন্ডল  াসন াটি ০১৭৮১২৯৩০৬৪ ১৮১২৩৪৭১৯৩৩১৯ পদনমজুর ৩

৩২৯৬ পছকাররান মনছা পভ্কু মন্ডল  াসন াটি ০১৭৫৫৮৪৪২৯৮ ৬৯০০৯৮৩৭৬৫ গৃপ নী ৫

৩২৯৭ আইনাল  ম ারসন আবুল ম ারসন  াসন াটি ০১৭২০২২২৫৩৭ ১৮১২৩৪৭১৯২৭২৩ পদনমজুর ৪

৩২৯৮ কামাল উিীন আকবর মন্ডল  াসন াটি ০১৭৯৬৯৮৭০৭৬ ১৫০১০৫৭৮৯৫ পদনমজুর ৩

৩২৯৯ খরদজা খাতুন আবুল  ম ারসন  াসন াটি ০১৯২৭৪৮২৯৪৮ ১৯৫১১০৪৫৭৭ পদনমজুর ৫

৩৩০০ তপরকুল ইসলাম মতরলব আলী  াসন াটি ০১৯৭০৫৩৫৮৮৭ ৬০০১১৩৪২৪৩ পদনমজুর ৫

৩৩০১ রপ মা খাতুন মকতু লস্কর  াসন াটি ০১৯৬৫১১২৩৬৪ ৬০০১০৮৫১২২ পদনমজুর ৪

৩৩০২ জ র আলী পভ্কু মন্ডল  াসন াটি ০১৩১৯৫৭৪২২৬ ১৮১২৩৪৭১৯৩৪২৯ পদনমজুর ৩

৩৩০৩ আনুরা খাতুন  রছন মৃদ্ধা  াসন াটি ০১৭৪৩৯৯২৫৪২ ৬৪৫০৯৯৫৫৯৯ পদনমজুর ২

৩৩০৪ রুিা খাতুন  ারসম আলী  াসন াটি ০১৯১৮৭৪১২৭১ ৩৩০১৬৪৯৭৭২ মদাকান কম মচারী ৪

৩৩০৫ মুকুল পময়া শ র আলী  াসন াটি ০১৩১৮৭২৬২৯৯ ৩৭৪০৪৬৫৫৮২ পদনমজুর ৫

৩৩০৬ জপসম উিীন আওলাদ মমাল্লা  াসন াটি ০১৯২৫৫৫৩৫১৬ ৪২০১০৪০৮৫৬ পদনমজুর ৫

৩৩০৭ রাপবয়া খাতুন তসয়দ আলী মন্ডল  াসন াটি ০১৭৯২৫৬০৯৪০ ২৮৫০৯৮৩০৬১ পদনমজুর ৩

৩৩০৮ নপজরন খাতুন ইবাররাত মন্ডল  াসন াটি ০১৩০১২০৪৫০৬ ১৯৫১১০৮৭৫০ পদনমজুর ৫

৩৩০৯ এরলিান মনছা কালু মাপলতা  াসন াটি ০১৪০৮৭২৮৩৬১ ৯৫৭৫৫৭১৬৮৩ পদনমজুর ৪

৩৩১০ মবলু  ার রসুল মন্ডল  াসন াটি ০১৭৮৪৩৬৮৩৮ ৬৯০০৯৮৫২৩২ পদনমজুর ২

৩৩১১ তপ দুল ইসলাম খাইরুল ইসলাম  াসন াটি ০১৭৫৮১৮৮৩৩৪ ১৫০৪৩৫৬৫৯১ পদনমজুর ৪

৩৩১২ সুজন পময়া লাল পময়া  াসন াটি ০১৯৩৬৬৭৪৫৭৬ ৪১৯৭১০০৭৫৫ পদনমজুর ৫

৩৩১৩ আব্দুল সামাদ আ াদ মুিী  াসন াটি ০১৭৯৯০৫৪০৩৫ ৪৬৫১০৮৬০৮৬ পদনমজুর ৪

৩৩১৪ িাইম পবন  মরজা মরজাউল কপরম  াসন াটি ০১৯২৪৭৭০১০২ ৯৫৭৫৮১৪৭৮৬ মদাকান কম মচারী ২

৩৩১৫ সুররাতী খাতুন শাদুরল্লা মন্ডল  াসন াটি ০১৯৫৯৩৭৩৬৫২ ১৫০১০৫৩৩১৬ গৃপ নী ৫

৩৩১৬ কপরম পময়া আবুল কারশম মবায়াপলয়া ০১৯৩২১৩৭৯৩৪ ৮৬৭৩৫৩৩২৯৮ পদনমজুর ৪

৩৩১৭ শপিকুল ইসলাম আরনায়ার ম ারসন মবায়াপলয়া ০১৯৬১৬৫৭০৫৮ ৫৫৫১০৬৫২৬০ পদনমজুর ৩

৩৩১৮ কালাম  ম ারসন মংগুল পময়া মবায়াপলয়া ০১৭৬৫৪৩৬১০২ ২৮৫১০২০৪০০ পদনমজুর ২



৩৩১৯ বাবুল ম ারসন আব্দুর র মান মবায়াপলয়া ০১৯৩৯১৫০১৬৭ ৭৩৫১০৮৩৫১৯ পদনমজুর ৩

৩৩২০ আব্দুল মারলক আব্দুল গপন মবায়াপলয়া ০১৯১৪৯৯৫২৪৩ ৫১০১০৪৬৬৭৯ পদনমজুর ৪

৩৩২১ শা া আলম আকমত আলী মবায়াপলয়া ০১৮৫১৩০৪৭১৪ ৩৭৫১০৪৫৪৩০ পদনমজুর ৫

৩৩২২ জা াংগীর আলম আব্দুল মারলক মবায়াপলয়া ০১৯৩১৪৪২৩৩৪ ৩৭৫১০৪৫৪৫৫ পদনমজুর ৪

৩৩২৩ আক্তার  ম ারসন িপরদ মন্ডল মবায়াপলয়া ০১৯৩১২৪৮৬৪৩ ৮২৫১০৪৪৮৯০ পদনমজুর ৩

৩৩২৪ িপরদ মন্ডল ইছুব আলী মবায়াপলয়া ০১৯০৪৬৯৪২১৪ ৮৭০১০৮৮১৭৪ পদনমজুর ২

৩৩২৫ মসপলনা খাতুন  পব পময়া মবায়াপলয়া ০১৯২৩৭১৩৩০২ ৫৫৫১০৬৪৫৮৬ গৃপ নী ৩

৩৩২৬ মবল্টু র মান শুকুর লস্কর মবায়াপলয়া ০১৭৬৮৫৯৩৬৬০ ৯৫৭৫৫০৪২৯৬ গৃপ নী ৫

৩৩২৭  াপলমা খাতুন  াপমদুল ইসলাম মবায়াপলয়া ০১৯৮৯৮৪৩২৪৮ ১৯৩৮৮৬৭৬১৯ গৃপ নী ৩

৩৩২৮ তার রা খাতুন মকরামত আলী মবায়াপলয়া ০১৭৬৮৫৯৩৬৬০ ৮২৫১০৪৫৯২১ গৃপ নী ৫

৩৩২৯ রপজনা খাতুন আপজজুল  ক মবায়াপলয়া ০১৯৫০১৬৪৮৮৪ ১৮১২৩৪৭১৭৭৪৯৬ গৃপ নী ৪

৩৩৩০ সপরিা খাতুন সার ব আলী পময়া মবায়াপলয়া ০১৭৩৪৭৫৬৪৭৩ ৭৮০১০৬১০৮১ গৃপ নী ৩

৩৩৩১ মশিালী খাতুন আপজবার মন্ডল মবায়াপলয়া ০১৯৪০৫৩৭৯৩৫ ৭৮০১০৬১৪৭৯ গৃপ নী ২

৩৩৩২ ছারল া খাতুন অআব্দুল ছামাদ মবায়াপলয়া ০১৭৯১১৭৭৪৩০ ১৯২৪৭৬২১৭০ গৃপ নী ৩

৩৩৩৩ রাপবয়া খাতুন মংগল মন্ডল মবায়াপলয়া ০১৮৩২৯৯৪৪১৭ ৬৯০১০১৯১৪৮ গৃপ নী ৫

৩৩৩৪ শপ দুল ইসলাম মকিারয়তুল্লা মবায়াপলয়া ০১৭৭৭১৯৯৫৭৭ ২৮৫১০৭৭৪৯১ পদনমজুর ৪

৩৩৩৫ বাবুল আক্তার আব্দুল মারলক মবায়াপলয়া ০১৯৮৮৪৫৬৮৭৯ ৮৭০১১২৮৫৭৪ পদনমজুর ৫

৩৩৩৬ জপ রুল ইসলাম আব্দুল মারলক মবায়াপলয়া ০১৯১৪৯৯৫২৪৩ ৮২৫১০৭০১০১ পদনমজুর ৩

৩৩৩৭ মপ উিীন অআব্দুল মান্নান মবায়াপলয়া ০১৭৩৯৩৭৫২২৭ ১৮১২৩৪৭১৭৮৪০৩ পদনমজুর ৫

৩৩৩৮ নাপগ মস আক্তার সামসুল আলম মবায়াপলয়া ০১৭৭৭১৯৯৫৭৮ ৯১৫১০৩৫৫৩৩ গৃপ নী ৪

৩৩৩৯ রপিকুল ইসলাম মকিারয়তুল্লা মবায়াপলয়া ০১৭৭৭১৯৯৫৭৭ ২৮৫১০৪৫৬৮৮ পদনমজুর ৩

৩৩৪০ রাপশদা খাতুন আব্দুল কারদর মবায়াপলয়া ০১৯১৭৭৯৫৫৪১ ৬৯০১০৪৫৫৭২ গৃপ নী ২

৩৩৪১ আরলকা খাতুন জাির আলী মবায়াপলয়া ০১৯১৭৭৯৫৫৪১ ৯১৫১০৩৫৩৩৫ পদনমজুর ৩

৩৩৪২ মপিজ পময়া জাির আলী মবায়াপলয়া ০১৯১৭৭৯৫৫৪১ ৫৫৫১০৯০৭৮৯ পদনমজুর ৫

৩৩৪৩ আলী ম ারসন সুন্দর আলী মবায়াপলয়া ০১৯৬৬৭৮৮৬৮৪ ১৮১২৩৪৭১৭৮৪০৪ পদনমজুর ৪

৩৩৪৪ ফুলজান খাতুন নবীছিীন মন্ডল মবায়াপলয়া ০১৭১৪৯৩৫৯৯০ ৮৭০১০৯১৩৪৩ গৃপ নী ৪

৩৩৪৫ ফুল পময়া আ: গপন মবায়াপলয়া ০১৯৬৬৭৮৮৬৮৪ ৩৭৫১০৮৪৪০৫ পদনমজুর ৫

৩৩৪৬ মতৌপ দুল ইসলাম ফুল পময়া মবায়াপলয়া ০১৯৬৬৭৮৮৬৮৪ ৪২০৬২১৯৪৮৯ পদনমজুর ৩

৩৩৪৭ জাপকর ম ারসন ফুল পময়া মবায়াপলয়া ০১৯৬৬৭৮৮৬৮৪ ২৮৫১০৭৭৬৩২ পদনমজুর ৫

৩৩৪৮ মঈন উিীন জব্বার পময়া মবায়াপলয়া ০১৯৬৬৭৮৮৬৮৪ ৯১৫৫৯৪৩৪৯২ পদনমজুর ৪

৩৩৪৯ মপমন উপিন আব্দুল জপলল মবায়াপলয়া ০১৯৬৬৭৮৮৬৮৪ ৫০৮১২৭২৭৪১ পদনমজুর ৩

৩৩৫০ মদরলায়ার ম ারসন ফুল পময়া মবায়াপলয়া ০১৯৬৬৭৮৮৬৮৪ ৮০৭১১২৯০৯৩ পদনমজুর ২

৩৩৫১ জুরয়ল রানা শপ দুল ইসলাম মবায়াপলয়া ০১৯৬৬৭৮৮৬৮৪ ৬৯০১৬১৭৯৯০ পদনমজুর ৩

৩৩৫২ রপ মা খাতুন পসরাজুল ইসলাম মবায়াপলয়া ০১৯৬৬৭৮৮৬৮৪ ৩৭৫১০৭০৮৬৭ পদনমজুর ৫

৩৩৫৩ পবল্লাল ম ারসন পসরাজুল ইসলাম মবায়াপলয়া ০১৯৬৬৭৮৮৬৮৪ ১৫০১০৮৪১৭০ পদনমজুর ৪



৩৩৫৪ আব্দুল  ক আবুল  ম ারসন মবায়াপলয়া ০১৯৬৬৭৮৮৬৮৪ ১০২৫৫৪৬৮৮৬ পদনমজুর ৫

৩৩৫৫ আব্দুল কপরম আব্দুর রপ ম মবায়াপলয়া ০১৯৬৬৭৮৮৬৮৪ ৪২০১০৫৮৩২০ পদনমজুর ৩

৩৩৫৬ আ:  াপলম পময়া আবুল ম ারসন মবায়াপলয়া ০১৯৬৬৭৮৮৬৮৪ ১০১০৩১৪৮৬০ পদনমজুর ৫

৩৩৫৭ শপিকুল ইসলাম ফুল পময়া মবায়াপলয়া ০১৯৬৬৭৮৮৬৮৪ ৪২০১৬৩৩৭৫৯ পদনমজুর ৪

৩৩৫৮ রাপশদুল  ক তাইরজল  ক আশানন্দপুর ০১৭৩৫৯২৯০৪৯ ৫১০০৯৯০৯৪৩ পদনমজুর ৪

৩৩৫৯ সপজরন মনছা জাির আলী আশানন্দপুর ০১৭৫২৯১৫৮৭৮ ৬৯০০৯৮৭৮৪০ গৃপ নী ৫

৩৩৬০ জারমলা খাতুন জারকর মন্ডল আশানন্দপুর ০১৯২৪৪৩৪৩৬৪ ৩৭৫১০১৩০৭৩ গৃপ নী ৫

৩৩৬১ আবু তার র সারদক আলী আশানন্দপুর ০১৯১৪৬৫৩৮৯৬ ৬০০১০৩৮০৬৩ পদনমজুর ৫

৩৩৬২ জনুরা খাতুন সারদক আলী আশানন্দপুর ০১৩১০২০৭৩৩৭ ৭৩৫১০৪৯৫৩৮ গৃপ নী ৬

৩৩৬৩ পনয়াত আলী মৃত আিসার আলী আশানন্দপুর ০১৯৬০৯২৮৬৩০ ১৮১২৩৪৭১৭৪২৮৫ পদনমজুর ৫

৩৩৬৪ উসমান গপণ মৃত আিসার আলী আশানন্দপুর ০১৯০৯৭২৭৬৩৭ ১৮১২৩৪৭১৭৪২৮০ পদনমজুর ৬

৩৩৬৫ সমরশর আলী পমনাজ উিীন আশানন্দপুর ০১৯৩৭৮৭৩৯১০ ৫১০০৯৯০৩৬৪ পদনমজুর ৬

৩৩৬৬ বাদশা মন্ডল তারাচান মন্ডল আশানন্দপুর ০১৭৪৯৮৩১৬৫৫ ৫১০০৯৮৯০৮৫ পদনমজুর ৯

৩৩৬৭ মপমন আলী আিসার আলী আশানন্দপুর ০১৯৯৭৫১৬৬৫৭ ৬৪৫০৯৯৯১৭৯ পদনমজুর ৫

৩৩৬৮  াপলমা খাতুন লুৎির র মান আশানন্দপুর ০১৯৯৬০০৮৪৬৬ ১৮১২৩৪৭১৭৪০৯২ গৃপ নী ৫

৩৩৬৯ আিসার আলী সাধন মন্ডল আশানন্দপুর ০১৯৪৫৯৪৯৫০২ ৩৭৫১০১১৮৩৮ পদনমজুর ৭

৩৩৭০ মামুন অর রপশদ শা াজান মপল্লক আশানন্দপুর ০১৭৪৭৭০৩৮২০ ২০০১৮১২৩৪৭০০০০৩১ পদনমজুর ৩

৩৩৭১ মগালাি মন্ডল বারখর মন্ডল আশানন্দপুর ০১৯০৩১০৬৯০৬ ৪৬৫১০৪৩২৮৫ পদনমজুর ৭

৩৩৭২ আলী ম ারসন মগালাি মন্ডল আশানন্দপুর ০১৯০৩১০৬৯০৬ ৭৩৫১০৪৭৯৩৬ পদনমজুর ৫

৩৩৭৩ আ াদ আলী কুদরত আলী দত্তাইল ০১৭৬১৮৫২৩৮১ ৪৬৫১০৯৯২০৪ পদনমজুর ৩

৩৩৭৪ কুদরত আলী  ারান আলী দত্তাইল ০১৭২০৬০২৩৩৯ ৬৪৫১০৫৫৫৭৫ পদনমজুর ৪

৩৩৭৫ আপলয়া খাতুন শামসিীন আলী দত্তাইল ০১৭৪৯১২০৫৭৬ ১৯৫১১১৮৫৫১ গৃপ নী ৪

৩৩৭৬ ম াবুল  ক আপজমিীন দত্তাইল ০১৯৯৮২২১৬১৩ ৬৯০১০৪৩৫৬৯ পদনমজুর ৫

৩৩৭৭ ইছানুর র মান মঈনিীন পবশ্বাস দত্তাইল ০১৮৪৫০৮৮৪১৫ ১৮১০৭৭৯৭৪৫৮৯২ পদনমজুর ৩

৩৩৭৮ ইকবাল ইসলাম আলী দত্তাইল ০১৯৯১৬২৬৫৩৯ ১৯৯২১৮১২৩৪৭০০০২০৪ পদনমজুর ৩

৩৩৭৯ ইসলাম আলী  াপকম মমাল্লা দত্তাইল ০১৭৫৭৮৬৭৮৮২ ১৮১২৩৪৭১৭৪৫০৯ পদনমজুর ৪

৩৩৮০  ারমদা খাতুন আবুবকর িারাজী দত্তাইল ০১৭৩৫৪২৭০৩৪ ৭৩৫১২০২০১০ গৃপ নী ৪

৩৩৮১ রপ মা খাতুন সনরজর আলী দত্তাইল ০১৮৬৬৪২৭০১৪ ১৮১০৭৯৪৭২৯৯৩৭ গৃপ নী ৩

৩৩৮২ সনরজর ম ারসন তমরছর আলী দত্তাইল ০১৯৩২১৫৬২৪৫ ৭৩৫১১০৫৬৫০ পদনমজুর ৫

৩৩৮৩ মকারমদ মমাল্লা ইচা ক মমাল্লা দত্তাইল ০১৭৫৬৫৫৪৯৭৬ ৮২৫১০৬৬৯৩৫ পদনমজুর ৩

৩৩৮৪ মরারকয়া খাতুন মসরলম লস্কর দত্তাইল ০১৯৯৫৬২৮৯২০ ৯১৫১০৩২৯৪৪ গৃপ নী ৪

৩৩৮৫ আপছয়া খাতুন ছাত্তার আলী দত্তাইল ০১৭৯০৪০৯৮৪৮ ১৮১২৩৪৭১৭৪৯৫২ গৃপ নী ৪

৩৩৮৬ আনারুল ইসলাম আব্দুল জপলল দত্তাইল ০১৯২০৮৪৬৩১৫ ৪৬০৬৪২৩৫৮২ পদনমজুর ৫

৩৩৮৭ সা ার বানু আব্দুল জপলল দত্তাইল ০১৯৮৫১৩৭৫১১ ১৮১২৩৪৭১৭৪৯৩৭ গৃপ নী ৩

৩৩৮৮ ওপ দুল ইসলাম রজব আলী দত্তাইল ০১৯৪৮০৭৫৩০৮ ২৮৫১০৪২৯৬৬ পদনমজুর ৩



৩৩৮৯ শপিয়ার র মান তসয়দ আলী দত্তাইল ০১৪০২৩৩৫৩৫৭ ৭৩৫১১০৪৪৪৮ পদনমজুর ৪

৩৩৯০ শা াজা ান আলী সা াদৎ মন্ডল দত্তাইল ০১৩০৫০৮৭৬৪৮ ১৮১২৩৪৭১৭৪৫৪৭ পদনমজুর ৪

৩৩৯১ করমলা খাতুন আপনছুর র মান দত্তাইল ০১৭২৪৫৭৭৭০৯ ১৮১২৩৪৭১৭৪৮০৩ গৃপ নী ৩

৩৩৯২ শপ দুল ইসলাম রজব আলী দত্তাইল ০১৮৫৩৩৩৫০৯৮ ৮৭০১১১০৪৮১ পদনমজুর ৫

৩৩৯৩ পসরাজুল  ক আজগার আলী দত্তাইল ০১৯৪৮০৯৪৭৬৭ ১৮১২৩৪৭১৭৫০৭৫ পদনমজুর ৩

৩৩৯৪ ওমর আলী ছারমদ মমাল্লা দত্তাইল ০১৯৫৩৩৮২৭৩৫ ১৮১২৩৪৭১৭৪৫৫৬ পদনমজুর ৪

৩৩৯৫ আব্দুল  াপকম ইনতাজ আলী দত্তাইল ০১৭৫৪৬৩৩৯৪৮ ৬০০৬২৪৫২৬৭ পদনমজুর ৩

৩৩৯৬ সুপিয়া খাতুন  াপববুর দত্তাইল ০১৯৫৪০৩১১৫২ ১৮১২৩৪৭১৭৫০৬০ গৃপ নী ৫

৩৩৯৭ মসপলনা  মবগম আরলম পবশ্বাস শমু্ভনগর ০১৩১২৯৯৭১৫৯ ৮২৫১০৫১২৯১ গৃপ নী ৩

৩৩৯৮ সপজরন মনছা আত্তাব আলী শমু্ভনগর ০১৯১২১০৭৪০৩ ৭৮০১১০৪৪৮৫ গৃপ নী ৪

৩৩৯৯ পবকাশ কুমার বীররন প্রামাপনক শমু্ভনগর ০১৭৭৭-১৭০৮৩৭ 3703704142 পদনমজুর ৩

৩৪০০ দীপলি কুমার ধীররন কুমার শমু্ভনগর ০১৭৭৪-৫০৪০৭১ 6451099409 পদনমজুর ৪

৩৪০১ ধীররন্দ্রনাথ প্রামাপনক মখাকাই প্রামাপন শমু্ভনগর ০১৭৭৪-৫০৪০৭১ 9151049336 পদনমজুর ৩

৩৪০২ ষপষ্ট কুমার ধীররন শমু্ভনগর ০১৯২৮-৫৫৩৪৯৩ 6901087343 পদনমজুর ৫

৩৪০৩ সন্যাসী কুমার ধীররন কুমার শমু্ভনগর ০১৭৫০-৭২০৪২৫ 3301088617 পদনমজুর ৬

৩৪০৪ মদরলায়ার ম ারসন আবুছপিন মন্ডল শমু্ভনগর ০১৭৩৯-৮৫৯৫১১ 9552511660 চা পবরক্রতা ৪

৩৪০৫ আবু তারলব মুনছুর মন্ডল শমু্ভনগর ০১৭৬০-৪৭৭৫৫৮ 4201071422 আলমসাধু চালক ৩

৩৪০৬ আব্দুল খারলক র মান মন্ডল শমু্ভনগর ০১৭৬০-৪৭৭৫৫৮ 1812347175738 ভ্যান চালক ৩

৩৪০৭ মরপজয়া খাতুন ইজ্জত আলী শমু্ভনগর 1991625450 6451100678 চা পবরক্রতা ৫

৩৪০৮ মকারবান আলী ভ্াদু মন্ডল শমু্ভনগর 1960238690 3301114587 ভ্যান চালক ৪

৩৪০৯ শপিকুল ইসলাম বা ার আলী শমু্ভনগর 1726160183 8251109131 ভ্যান চালক ৩

৩৪১০ মন্টু মপল্লক ছাবদাল মপল্লক শমু্ভনগর 1930332858 3301087643 চা পবরক্রতা ৫

৩৪১১ ইপদ্রস আলী ইয়াজুল  ক শমু্ভনগর 1916139613 1951132875 মদাকান কম মচারী ৬

৩৪১২ উজ্জল কুমার িাল পশবনাথ িাল শমু্ভনগর 1777203713 2401103938 ভ্যান চালক ৩

৩৪১৩ আব্দুল্লা রজব আলী শমু্ভনগর 1986779689 3301088625 ভ্যান চালক ৪

৩৪১৪ আপসর উপিন নই মুিীন মন্ডল শমু্ভনগর 10308838316 1501112492 ভ্যান চালক ৩

৩৪১৫ সঞ্জয় কুমার িাল মাদাই িাল শমু্ভনগর 1916139613 2851068681 ভ্যান চালক ৫

৩৪১৬ তশরলন কুমার দাস নারায়ন চন্দ্র দাস শমু্ভনগর 1727804867 4651143119 পদনমজুর ৬

৩৪১৭ জয় মদব কুমার ননী িদ দাস শমু্ভনগর 1760699935 3751109863 পদনমজুর ৩

৩৪১৮ নারয়ব আলী আোঃ কপরম শমু্ভনগর 1403358917 9151076123 ভ্যান চালক ৪

৩৪১৯ িারুক ম ারসন মপ র উিীন শমু্ভনগর 1738025573 5101061538 ভ্যান চালক ৩

৩৪২০  ান্নান ম ারসন আলী শমু্ভনগর 1994348734 5101087632 ভ্যান চালক ৫

৩৪২১ পমঠুন িাল জগ বন্ধু িাল শমু্ভনগর 1732254448 1012939326 ভ্যান চালক ৬

৩৪২২ পমনাজপিন ছামছপিন শমু্ভনগর 1767963613 6901058187 ভ্যান চালক ৩

৩৪২৩ জহুরুল  ক মঙ্গল মন্ডল শমু্ভনগর 1950307996 7801124889 ভ্যান চালক ৪



৩৪২৪  াউস আলী নইমপিন শমু্ভনগর 1878543109 6901057171 ভ্যান চালক ৩

৩৪২৫ মরজাউল  ক পনয়াত আলী শমু্ভনগর 1725226925 3751082516 আলমসাধু চালক ৫

৩৪২৬ জাপকর ম ারসন সুবাররক মুল্লা শমু্ভনগর 1728258007 2401133331 অর াচালক ৬

৩৪২৭ মসল্টু পময়া আবুল ম ারসন শমু্ভনগর 1937754723 4647685751 ভ্যান চালক ৩

৩৪২৮ িরজ আলী লিাতুল্লা  মন্ডল শমু্ভনগর 1739904482 5551129728 ভ্যান চালক ৪

৩৪২৯ রজব আলী মাপনক মন্ডল শমু্ভনগর 1782517212 8251111582 পদনমজুর ৩

৩৪৩০ সপজব আ রম্মদ আব্দুল কুদ্দুস শমু্ভনগর 1996117892 6904310916 পদনমজুর ৬

৩৪৩১ গনরজর আলী মুনসুর মন্ডল শমু্ভনগর 1402527530 4201071406 ভ্যান চালক ৩

৩৪৩২ বপছরুল  ান্নান শমু্ভনগর 1743992564 9575546719 ভ্যান চালক ৪

৩৪৩৩ আব্দুল্লা মান্নান আলী ম ারসন আলী শমু্ভনগর 1755848761 2851086344 ভ্যান চালক ৩

৩৪৩৪ রপশদ সিমার রসুল সিমার শমু্ভনগর 1918948745 9151126613 ভ্যান চালক ৫

৩৪৩৫ তা াজ উিীন তারাচান মন্ডল শমু্ভনগর 1790865035 6001137220 চা পবরক্রতা ৬

৩৪৩৬ খাইরুল ইসলাম জরবদ আলী মন্ডল সার ব নগর ০১৭৯৪০১৬২৯০ ৬০০১০৬৮৯১২ পদনমজুর ৩

৩৪৩৭ লাভ্লু ম ারসন ওবাইদুল  ক সার ব নগর ০১৩১৬৪৮১০৬৩ ১০১৭০৮৫০৩৪ পদনমজুর ৪

৩৪৩৮  াপদছা খাতুন ঠান্ডু মন্ডল সার ব নগর ০১৭২৯৬২৯০৭১ ৭৩৫১০৭৯০৮৭ গৃপ নী ৩

৩৪৩৯  াওয়া খাতুন পিপজরপিন সার ব নগর ০১৮১৭৫৫৪৯৭৬ ৩৭৫১০৪২৩১২ গৃপ নী ৪

৩৪৪০ মা বুব আলম মপজবার র মান সার ব নগর ০১৭২৯৬৫৩৭৩৪ ৫৫৫৬২৪২৫১৮ পদনমজুর ৫

৩৪৪১ সুপিয়া খাতুন মখাররশদ আলী সার ব নগর ০১৮২৪৭৭৬৫১৭ ৫১০১০২০০৫৪ গৃপ নী ২

৩৪৪২ ম রমলা খাতুন মখাকাই মন্ডল সার ব নগর ০১৯৮১৯১৭১৪৭ ৪৬৫১০৭৪৮৫০ গৃপ নী ৩

৩৪৪৩ পরপজয়া মবগম নুর ইসলাম সার ব নগর ০১৭১২১৭৬২৬৫ ৩৩০১০৪৬১৩৬ গৃপ নী ৪

৩৪৪৪ আপকমুপিন পবশারত মন্ডল সার ব নগর ০১৪০৮৯৫২০৪৮ ৬৯০১০১৭৬৮৮ পদনমজুর ৩

৩৪৪৫ মসপলনা খাতুন আবুল ম ারসন সার ব নগর ০১৪০৫৬১৮৯৪ ৬৪৩৩৮৪৬৫৭০ গৃপ নী ৩

৩৪৪৬ ছালমা খাতুন ছামসুল  ক সার ব নগর ০১৩০০৮৪০১৫১ ৮২০৯৩৪২২৫৫ গৃপ নী ২

৩৪৪৭ ছারমনা খাতুন সরবর মন্ডল সার ব নগর ০১৮৮৫৪৬৫৭২৪ ১৯৫১০৯০৯৩৩ গৃপ নী ৩

৩৪৪৮ আপজরন বুলা মশখ সার ব নগর ০১৯২৭২৬০৮৩২ ২৩৯৩৬৬৯৯২০ গৃপ নী ৪

৩৪৪৯ মাপ রন মনছা জয়নাল সিমার সার ব নগর ০১৮৬২১০৭৪৯৬ ৬৯০১০১৫৩৮৫ গৃপ নী ৩

৩৪৫০ জরলমান মনছা আশরাি মন্ডল সার ব নগর ০১৭৬৪৬২৩৮৬৯ ৩৩০১০৪৭৩৭৩ গৃপ নী ৪

৩৪৫১ সুই  আলী  ায়দার আলী সার ব নগর ০১৪০১২০৪৪৭৫ ১৮১২৩৪৭১৮০২২৮ পদনমজুর ৩

৩৪৫২ পিররাজা খাতুন পনয়ামত মন্ডল সার ব নগর ০১৯৬০২৩৮৬৯৩ ৭৩৫১০৭৮৭৩৩ গৃপ নী ৪

৩৪৫৩ রপ মা খাতুন ইউসুি মন্ডল সার ব নগর ০১৯৭৭৯৪৪৯৫৮ ৩৩০১০৪৭২২৫ গৃপ নী ৫

৩৪৫৪ তাজুমুল মন্ডল কালাচাঁদ মন্ডল সার ব নগর ০১৮৬৩৬০৯৪৭২ ৫১০১০২২২৪১ পদনমজুর ২

৩৪৫৫ সামছুপিন মাপলতা িপকর চাঁন মাপলতা সার ব নগর ০১৭৭১৭৪৯৯৫১ ১৫০১০৪০২৫৫ পদনমজুর ৩

৩৪৫৬ জা ান্নারা খাতুন আকবার মন্ডল সার ব নগর ০১৭৯২১৯৭৮৪৪ ৯১৫১০০৯২৮০ গৃপ নী ৪

৩৪৫৭ সার ব আলী মানুয়ার ম ারসন সার ব নগর ০১৭৭৯৪৪৯৫৮১ ৬০০৪৩৪৮২৩৮ পদনমজুর ৩

৩৪৫৮ ইয়াপছন আলী মপল্লক দাউদ আলী মপল্লক সার ব নগর ০১৭৬৪৬২৩৮৬৯ ১৫০৬২৮২৫৭১ পদনমজুর ৪



৩৪৫৯ আলম মজায়ািমার কুড়ন মজায়ািমার সার ব নগর ০১৭৭৫৮৪৩৪০৮ ১৮১২৩৪৭১৭৬৩০৯ পদনমজুর ৩

৩৪৬০ রপশদ পময়া ফুল পময়া মবায়াপলয়া ০১৯৬৬৭৮৮৬৮৪ ৪১৮৯১৫১৮০৮ পদনমজুর ২

৩৪৬১ আব্দুল আপজজ জাির আলী মবায়াপলয়া ০১৯৬৬৭৮৮৬৮৪ ৫১০১০৪৯০৪৬ পদনমজুর ৩

৩৪৬২ মপজমনা খাতুন খন্দকার শমরসর মবায়াপলয়া ০১৯৬৬৭৮৮৬৮৪ ৬৪৫১০৭৪৩৮৬ পদনমজুর ৫

৩৪৬৩ আপমরুল ইসলাম ফুল পময়া মবায়াপলয়া ০১৮৬৩৫৪৪৫৭০ ৩৭৪২৭৫০০২৩ পদনমজুর ৪

৩৪৬৪ আব্দুল মমানাি আব্দুল  াপকম মবায়াপলয়া ০১৮৬৮৭১৮৯৩৩ ৬০০১০৯৫৭৬৬ পদনমজুর ৪

৩৪৬৫ আব্দুল গািিার মাপনক পময়া মবায়াপলয়া ০১৯৬৬৭৮৮৬৮৪ ১৫০৬৩৩১৫৮৪ পদনমজুর ৩

৩৪৬৬ আ: কুদ্দুস মাপনক পময়া মবায়াপলয়া ০১৯৬৬৭৮৮৬৮৪ ৩২৯৬৩৫৪৩২১ পদনমজুর ২

৩৪৬৭ আব্দুল জপলল মজানাি আলী মবায়াপলয়া ০১৯৬৬৭৮৮৬৮৪ ৬৪৫৯৯৩২ পদনমজুর ৩

৩৪৬৮ আব্দুস ছাত্তার আব্দুল  াপকম মবায়াপলয়া ০১৯৬৬৭৮৮৬৮৪ ৪২০১০৫৭৫৭৯ পদনমজুর ৫

৩৪৬৯ মপতয়ার র মান আব্দুল  াপকম মবায়াপলয়া ০১৯৬৬৭৮৮৬৮৪ ৬০০১০৯৫৭৫৮ পদনমজুর ৪

৩৪৭০ শপরফুিীন আবুল ম ারসন মবায়াপলয়া ০১৮৫৫১৯৮৫০৬ ১৮১২৩৪৭১৭৮৬০৭ পদনমজুর ৪

৩৪৭১ আবুল  ম ারসন মজানাি আলী মবায়াপলয়া ০১৭৪৪২০৫১৭১ ১৮১২৩৪৭১৭৮৩২৩ পদনমজুর ৩

৩৪৭২ আব্দুল লপতি মজানাি আলী মবায়াপলয়া ০১৯৫৪৬২২৫৫২ ৮২৫১০৮৩৪৭৪ পদনমজুর ২

৩৪৭৩ মাপনক পময়া মসানা পময়া মবায়াপলয়া ০১৯৬৬৭৮৮৬৮৪ ৫৫৫১০৯০৫১৬ পদনমজুর ৩

৩৪৭৪ পমঠু পময়া নুর ম ারসন মবায়াপলয়া ০১৭০৫২০৫৩৪ ২৮৫১০০২৮৯৫ পদনমজুর ৫

৩৪৭৫ নুর ইসলাম পুটি মশখ মবায়াপলয়া ০১৩১৬৪৮১০৬৮ ৫৫৫১১০৪১৫০ পদনমজুর ৪

৩৪৭৬ ইমরান মশখ ইব্রাপ ম মশখ মবায়াপলয়া ০১৯২৫৪০৯৪৪ ২৪০১১২৩৮৪৫ পদনমজুর ৫

৩৪৭৭ অনত কুমার শম মা জীরতন্দ্রনাথ শম মা মবায়াপলয়া ০১৭১৪৮৫০৯৬১ ৩৭৫১০৮৪৭৯৩ পদনমজুর ৪

৩৪৭৮ অধীর কুমার মজুমদার ম মত কুমার মবায়াপলয়া ০১৮২২৪০৬৪০১ ৯৫৬৮৮৮৬৪৪৫ পদনমজুর ৫

৩৪৭৯ সপমর কুমার মজুমদার অপধর কুমার মজুমদার মবায়াপলয়া ০১৮২২৪০৬৪০১ ৭৭৫৪৬১৬২০৪ পদনমজুর ৫

৩৪৮০ মপ উিীন চন্দর মন্ডল মবায়াপলয়া ০১৮৫০৯০০১০৯ ৫৫৪৫৪৫৯৪২১ পদনমজুর ৩

৩৪৮১  রমজান আলী উম্বাদ আলী মবায়াপলয়া ০১৭২৯১০৫৮৯৭৯ ৪২০১০১৬২৫২ পদনমজুর ২

৩৪৮২ িারুক ম ারসন আনছার আলী মবায়াপলয়া ০১৯০৪৯৫২৩৭৪ ১৯৮২১৮১২৩৪৭১৩৬২ পদনমজুর ৩

৩৪৮৩ পজয়াউর র মান ইসমাইল মন্ডল মবায়াপলয়া ০১৩০১২৭২৬৮৮ ১৫০১০২৫৫৬১ পদনমজুর ৫

৩৪৮৪ উতিল কুমার শম মা পজরতন্দ্রনাথ শম মা মবায়াপলয়া ০১৯৬৬৭৮৮৬৮৪ ৭৩৫১১২৩১৫৮ পদনমজুর ৪

৩৪৮৫ জা ানারা খাতুন দুলু আপল মবায়াপলয়া ০১৮৩৪২২৭৪০৫ ১৮১২৩৪৭১৬৮৩৫ গৃপ নী ৫

৩৪৮৬ ইউনুস আব্দুল ও াব মবায়াপলয়া ০১৮৭০৯৭৯৮৮২ ২৬৯৩০১৫০৩৭৩৩৪৭ পদনমজুর ৪

৩৪৮৭ আশাদুল  ক মমািারজ্জল  ক মবায়াপলয়া ০১৮৫৯৮৭৪৩৭৭ ৬৯০১০৫৮৮৯৮ পদনমজুর ৩

৩৪৮৮  াসমত আলী তা ারজ্জল মন্ডল মবায়াপলয়া ০১৮৪৯৩০১৫৬৬ ৬০০১১১১৪৭২ পদনমজুর ৪

৩৪৮৯ শপিকুল ইসলাম আনছার আলী মবায়াপলয়া ০১৭০৩৬০৯৪২৭ ৬০০১০৭১৮৬৬ পদনমজুর ৩

৩৪৯০ আরতী রাণী পবশ্বাস পজরতন্দ্রনাথ শম মা মবায়াপলয়া ০১৮৮২৯৫১৩২৮ ৩৭৫১০২৬৩৪৯ পদনমজুর ২

৩৪৯১ রারবয়া মবগম মৃত আ: র মান মবায়াপলয়া ০১৮৭৪১৪২২১৮ ১৮১২৩৪৭১৭৬৫৯ পদনমজুর ৩

৩৪৯২  াপববুর র মান বজলুর র মান মবায়াপলয়া ০১৮২৩৪৪৮৭৪৯ ১০২৫৫৩৪৩০৪ পদনমজুর ৫

৩৪৯৩ আব্দুল খারলক মৃত  জরত মন্ডল মবায়াপলয়া ০১৩১৪৯৩৯৫০৬ ১৮১২৩৪৭১৭৭১৮৬ পদনমজুর ৪



৩৪৯৪ রপবউল ইসলাম আরশ আলী মবায়াপলয়া ০১৭৭৯২৯০৭৪৬ ৫৫৫১০৪৫১৪৮ পদনমজুর ৫

৩৪৯৫ সুজন পময়া আপনচুর র মান মবায়াপলয়া ০১৭২৩৮২৮২৩১ ৩৩০১০৩২০৬০ পদনমজুর ৪

৩৪৯৬  াপিজুর র মান মমাক্তার আলী মবায়াপলয়া ০১৭৬২৮৫৬৩৮২ ৪২০১০১৪২৪০ পদনমজুর ৪

৩৪৯৭ রানু খাতুন অআব্দুল আপজজ মবায়াপলয়া ০১৮৫৩৫৯৭৬৫৫ ২৮৫১০৪৫০৪৩ গৃপ নী ৩

৩৪৯৮ সপ দুল ইসলাম শা  আলম মবায়াপলয়া ০১৮৫৩৫৯৭৬৫৫ ১৮১২৩৪৭১৭৮৯৫১ পদনমজুর ২

৩৪৯৯ বজলুর র মান বাবলু মগািাল মন্ডল মবায়াপলয়া ০১৭৫৮৬৭৬১০৪ ৮৭০১০৮৯০৩২ পদনমজুর ৩

৩৫০০ মাসুদ রানা শপ দুল ইসলাম মবায়াপলয়া ০১৭২৮৪৫৮৩৭৮ ১৯৯৮১৮১২৩৪৭০১২ পদনমজুর ৫

৩৫০১ ওপ দুল ইসলাম শা  আলম মবায়াপলয়া ০১৮৫৩৫৯৭৬৫৫ ১৯৯৮১৮১২৩৪৭৫৯৬ পদনমজুর ৪

৩৫০২ সবুজ উিীন মৃত আসমান আলী মবায়াপলয়া ০১৭৫১৯৭২৭৫৭ ৫৫৫৬৭০৭০৩১ পদনমজুর ৫

৩৫০৩ মপতয়ার র মান আব্দুর র মান মবায়াপলয়া ০১৮২০৫০২৮৩২ ৬৯০১০৭৬৭৫৯ পদনমজুর ৪

৩৫০৪ সাইদ পময়া সুজা উিীন মবায়াপলয়া ০১৭৪৬১৬৮৪১৮ ৯৫৬৫১৪৭৬৯২ পদনমজুর ৩

৩৫০৫ মামুন পময়া আবুল কালাম মবায়াপলয়া ০১৭৭৬০৭০২২৭ ৫৫৫৪৩৪৯৮৭৭ পদনমজুর ৪

৩৫০৬ পরংকু আলী রমজান আলী মবায়াপলয়া ০১৮৮৭১৬৪৭৪৮ ৫০৮৬৯৪৬১৫৮ পদনমজুর ৩

৩৫০৭ সারয়রা বানু আপমর ম ারসন মবায়াপলয়া ০১৬৩৭৮৬৪৪১২ ১৮১২৩৪৭১৭৬৯৫৭ গৃপ নী ২

৩৫০৮ শা াজান মন্ডল িপকর চাদ মন্ডল মবায়াপলয়া ০১৯১৫২২০২২৬ ৩৭৫১০২৫৯২৯ পদনমজুর ৩

৩৫০৯ ররমচা খাতুন িপকর চাদ মন্ডল মবায়াপলয়া ০১৭২৫১৪৪২৮৬ ১৮১২৩৪৭১৬৯৪২ গৃপ নী ৫

৩৫১০ আ: রাজ্জাক আপতয়ার র মান মবায়াপলয়া ০১৭৭৯১৩১৯৯৩ ৩৭৫১০৪৫৪০৬ পদনমজুর ৪

৩৫১১ মপমনুর র মান িজলুর র মান মবায়াপলয়া ০১৭৬১০৯১৬৬৬ ১৮১২৩৪৭১৭২৭৯ পদনমজুর ৫

৩৫১২ বাবলু র মান রুহুল আপমন মবায়াপলয়া ০১৭৬৮৪০২৬০২ ৮৭০১০৬৯৭৪৫ পদনমজুর ৪

৩৫১৩ কুদ্দুস আলী মিজউিীন মন্ডল মবায়াপলয়া ০১৭২৫১৪৪২৮৬ ১৮১২৩৪৭১৭৭০৩৩ পদনমজুর ৩

৩৫১৪ মরস্তািা মন্ডল িপকর চাদ মন্ডল মবায়াপলয়া ০১৩১৩৮৮০০৯৭ ১৮১২৩৪৭১৭০৩৪ পদনমজুর ২

৩৫১৫ আনন্দ কুমার শম মা পজরতন্দ্রনাথ শম মা মবায়াপলয়া ০১৭৫৪৭৩২৮৮০ ৬৯০১০৬০৩৪০ পদনমজুর ৩

৩৫১৬ আিজালুর র মান আরনায়ার ম ারসন  াদবপুর ০১৭১৬৬৬২২৬৭ ১৮১২৩৪৭১৮০০৭৪ পদনমজুর ৬

৩৫১৭ পমলন আলী আব্দুল গপন  াদবপুর ০১৯২৫৬২২৩০৪ ১৮১২৩৪৭১৮০৩৭৫ পদনমজুর ৬

৩৫১৮ সুজন আলী সািাত আলী  াদবপুর ০১৭১৮৫৭২০৮২ ১৯৯২১৮১২৩৪৭০০০৫৮ পদনমজুর ৫

৩৫১৯ মমাশারি ম ারসন আমানত আলী মশখ  াদবপুর ০১৭৩৪২১৯৮৮৫ ১৫০১০৪৯৫২০ পদনমজুর ৫

৩৫২০ ইবরাপ ম মশখ পনজাম উপিন মশখ  াদবপুর ০১৩১৫৯৯২১৪৭ ৬০০১০৭৬৮৭৩ পদনমজুর ৪

৩৫২১ িারতমা খাতুন বাররক আলী  াদবপুর ০১৭৮১৫৪৩৭১৭ ৮২৫১০৪৯৬৫৯ গৃপ নী ৪

৩৫২২ বপবতা খাতুন পবশারত আলী  াদবপুর ০১৭৮৮১২৫৮৬৮ ৫৫৫১০৬৭৮৬০ গৃপ নী ৫

৩৫২৩ ইছা ক আলী আপমর আলী  াদবপুর ০১৭৮১৬৪৫৪৯০ ৬৯০১০২৩৭৫১ পদনমজুর ৩

৩৫২৪ মসপলনা মবগম জালাল উিীন  াদবপুর ০১৯৩৫৭৯৫৪২৭ ৬৯০১০২৩২৬৪ গৃপ নী ৫

৩৫২৫ মমতাজ মবগম নবীছপিন মন্ডল  াদবপুর ০১৮৮১৬৬১৯৫৭ ৬৯০১০২২৬২১ গৃপ নী ৩

৩৫২৬  াপমদা খাতুন আপজজুর র মান  াদবপুর ০১৮৮৪৪৫৪০৯০ ৫৫০৮১৭৬৯২১ গৃপ নী ৪

৩৫২৭ আনপজরা মবগম নুরবক্স মন্ডল  াদবপুর ০১৭৬৬৯৮২৭১৮ ৪৬৫১০৮১০৮৭ গৃপ নী ৫

৩৫২৮ আবুসারয়দ জামাত আলী  াদবপুর ০১৭৬৬৯৮২৭১৮ ৯১৫১০১৬৪৮৩ পদনমজুর ৩



৩৫২৯ ইব্রাপ ম মুপি মমাবাররক  াদবপুর ০১৭৭০৪৭৬৩৪৬ ১৮১২৩৪৭১৮০২২০ পদনমজুর ৫

৩৫৩০ মর ানা আক্তার শপ দুল ইসলাম  াদবপুর ০১৩০৩৬২২২৩৭ ১৮১২৩৪৭১৮০৭৩১ গৃপ নী ৩

৩৫৩১ মিররদৌসী মবগম ইশারত মপল্লক  াদবপুর ০১৯৩৭৫৬১২৯১ ৭৩৫১০৮৫৫৯৭ গৃপ নী ৫

৩৫৩২ নাপসর উিীন তা াজ উিীন  াদবপুর ১৯৬০৯৫১৮৯১ ১৫০১৬৪৪২২১ পদনমজুর ৪

৩৫৩৩ মমাোঃ মমাজাপ দ ম াস মৃত ইপলয়াছ ম ারসন  াদবপুর 1946112692 1812347180418 পদনমজুর ৪

৩৫৩৪ মমাোঃ মপতয়ার র মান সনরজর আলী  াদবপুর 1556078899 2851048344 চা পবরক্রতা ৩

৩৫৩৫ মমাোঃ কাতব আলী মমাবাররক আলী  াদবপুর 1746172489 3751050166 ভ্যান চালক ৫

৩৫৩৬ মমাোঃ উসমান আলী সনরজর আলী  াদবপুর 1928213569 5101051034 চা পবরক্রতা ৬

৩৫৩৭ মমাোঃ জামাল উিীন আকবর আলী  াদবপুর 1960946808 7801086468 পদনমজুর ৩

৩৫৩৮ আমাল ম ারসন আকবর আলী  াদবপুর 1716037287 3296688199 পদনমজুর ৫

৩৫৩৯  ইসমাইল ম ারসন ওমর আলী  াদবপুর 1939141226 4201037282 পদনমজুর ৬

৩৫৪০ মপনরুল ইসলাম দাউদ আলী  াদবপুর 1953742038 1481251062 মদাকান কম মচারী ৬

৩৫৪১ মমাোঃ আলম মন্ডল আবুল কারশম  াদবপুর 1772446735 1812347179988 চা পবরক্রতা ৩

৩৫৪২ শপিকুল ইসলাম শা াদৎ মসখ  াদবপুর 1733585296 1812347180221 পদনমজুর ৪

৩৫৪৩ মমাোঃ মপ র আলী আোঃ সাত্তার  াদবপুর 1727470307 4201035278 চা পবরক্রতা ৩

৩৫৪৪ মমাোঃ আব্দুস মসপলম মখাদা বকস  াদবপুর 187498210 4651105209 আলমসাধু চালক ৫

৩৫৪৫ রপিকুল ইসলাম নবীছিীন মন্ডল  াদবপুর ০১৩১৯৫৭৪৩১৭ 8251047679 আলমসাধু চালক ৬

৩৫৪৬ মমাোঃ র মত আলী পদদার বকস  াদবপুর ০১৯৫০৩৭৯৭০২  6901024874 চা পবরক্রতা ৬

৩৫৪৭ মমাোঃ ডালু মাপলতা আপজবার র মান  াদবপুর 1772817895 2401192287 মদাকান কম মচারী ৩

৩৫৪৮ মমাোঃ শপ দুল ইসলাম সুলতান মন্ডল  াদবপুর 1795291655 4201036011 মদাকান কম মচারী ৪

৩৫৪৯ আপরফুল ইসলাম শা াদত আলী  াদবপুর 1878392180 2382708770 মদাকান কম মচারী ৩

৩৫৫০ মপিজুল ইসলাম গনরজর আলী  াদবপুর 1943479725 6451039033 আলমসাধু চালক ৫

৩৫৫১ আ াম্মদ আলী ম ম্মদ আলী  াদবপুর 1884453963 1025548114 চা পবরক্রতা ৬

৩৫৫২ মমাোঃ পবল্লাল ম ারসন শা াদত ম ারসন  াদবপুর 1789733403 3700934874 পদনমজুর ৩

৩৫৫৩ মমাোঃ লপতি আপল জরবদ আলী  াদবপুর ০১৭০৭৭৫১০৭৬৪  6451037755 চা পবরক্রতা ৪

৩৫৫৪ মঞ্জুরা খাতুন মপনর উপিন মন্ডল জপলপবলা ০১৯১৭৩৩১৭৭৪ ৫১০১০২৬৫০৭ গৃপ নী ৩

৩৫৫৫ ছরবদা খাতুন তা াজ উপিন জপলপবলা ০১৮২৮১৩৪৭৬২ ৪৬৫১০৪৮০৯৪ গৃপ নী ২

৩৫৫৬ জা ানারা খাতুন নাপজম উপিন জপলপবলা ০১৭৭২৮১৭৮৯৪ ২৩৯২৬২০১৭১ গৃপ নী ৩

৩৫৫৭ পশপরনা খাতুন আপজজুল  ক জপলপবলা ০১৭৩৩১৮৪৫৮৩ ২৮৫১১৮৮৭৪৪ গৃপ নী ৪

৩৫৫৮ আকপলমা খাতুন মসরলম উপিন জপলপবলা ০১৭৩৩১৮৪৫৮৩ ১৯৮৫১৮১০৭৯৪৭৩৬৪১৯ গৃপ নী ৩

৩৫৫৯ নাজমা র মান মালা শপিউপিন জপলপবলা ০১৭৩৫২৩১৬৭৭ ২৮৫০৯৮৭৬৯০ গৃপ নী ৪

৩৫৬০ জাপকর ম ারসন িরজর আলী জপলপবলা ০১৭৬৩৯৬৯৪৪৭ ৮৭০১০৫৮৫৬৫ পদনমজুর ৩

৩৫৬১ আজগর আলী রপবউল  ক জপলপবলা ০১৮৫২৩০৯০৩৬ ৫৫৫১০৬৯৬৭৬ পদনমজুর ২

৩৫৬২ আক্কাচ আলী রপবউল  ক জপলপবলা ০১৮৫২৩০৯০৩৬ ৩৭৫১০১৫৪৫৮ পদনমজুর ৩

৩৫৬৩ আপমরুল ইসলাম পকতাব আলী জপলপবলা ০১৭১৯২৬৯০৮৮ ৯১৫০৯৭৯৬৮১ পদনমজুর ৪



৩৫৬৪ জপ রুল ইসলাম আশরাি আলী জপলপবলা ০১৯২৫৩৭৬৬২৯ ৪২০১০০২০৩৯ পদনমজুর ৩

৩৫৬৫ আপসকুজ্জামান সপ দুল ইসলাম জপলপবলা ০১৭৪০৪১৭৯৯৯ ৫১০১৬১৯০৬১ মদাকান কম মচারী ৩

৩৫৬৬ শপ দুল ইসলাম আজা ার পবশ্বাস জপলপবলা ০১৭১৫৮৫৬৫৫৫ ১৫০১০১৪৯৪৬ চা পবরক্রতা ২

৩৫৬৭ জা াঙ্গীর আলম পসরাজুল ইসলাম জপলপবলা ০১৯৯৭৫১৬৭১৪ ৮৭০১০৯২৩৩৩ পদনমজুর ৩

৩৫৬৮ ছারমনা খাতুন িপকর চাদ জপলপবলা ০১৭২০৬০৪৯৬১ ৪২০১০০৩৯৭৯ গৃপ নী ৪

৩৫৬৯ আপজমন মনছা িপকর চাদ জপলপবলা ০১৭২০৬০৪৯৬১ ১৯৫১০৬৪২৯২ গৃপ নী ৩

৩৫৭০ আশাদুল  ক রওশন আলী জপলপবলা ০১৭২০৬০৪৯৬১ ১৯৭০১৮১২৩৪৭০০০০০৩ পদনমজুর ৪

৩৫৭১ রপকব ম ারসন  াপববুর র মান জপলপবলা ০১৭২০৬০৪৯৬১ ৩৭৪৯৫৪৮৫৯৪ পদনমজুর ৩

৩৫৭২ সাইমপন খাতুন বাবুর আলী জপলপবলা ০১৯৫৪১০৫৩৮৫ ৫১০০৯৯৩৫৭৪ গৃপ নী ২

৩৫৭৩ সামরসর পময়া আপমর ম ারসন জপলপবলা ০১৭২০৬০৪৯৬১ ১৮১২৩৪৭১৭৯৩৬৬ পদনমজুর ৩

৩৫৭৪ মরাজীনা খাতুন মপন রপশদ মমাল্লা জপলপবলা ০১৭২০৬০৪৯৬১ ৯৫৭৫৪৯৮৯৮৬ গৃপ নী ৪

৩৫৭৫ ইসমাইল পবশ্বাস ইব্রাপ ম পবশ্বাস জপলপবলা ০১৮৭০৯৮০১৮০ ৭৩০৫৪৬২৭২৮ পদনমজুর ৩

৩৫৭৬ িজলুর র মান জপলল মন্ডল জপলপবলা ০১৭২০৬০৪৯৬১ ৮২৫১০১৪৪৮৯ চা পবরক্রতা ৪

৩৫৭৭ কাওছার আলী মন্ডল আব্দুল গপন মন্ডল জপলপবলা ০১৭২০৬০৪৯৬১ ৮২৫১০১৫৫৬৯ পদনমজুর ৩

৩৫৭৮ িারতমা খাতুন পবল্লাল মশখ জপলপবলা ০১৮৬৩৩৩৪৭৩৭ ৭৮০১০২৮২৪৭ গৃপ নী ৩

৩৫৭৯ রার ন উিীন পসপিকুর র মান জপলপবলা ০১৯৩৭৪৪৪৭১১ ১৪৯১৫৮৯৬৩৪ পদনমজুর ৪

৩৫৮০ আব্দুল  াপলম রপ ম বক্স জপলপবলা ০১৭৩৯০০২৩৯৯ ১৯৫১০৬৫৩৬৪ পদনমজুর ৪

৩৫৮১  ারজরা খাতুন আব্দুল খারলক জপলপবলা ০১৯৬৬৬৮৭০৬৬ ৯১৫৬২৮৫৭২৯ গৃপ নী ৩

৩৫৮২ সাইরা খাতুন আব্দুল্লা  জপলপবলা ০১৭৩১০৫৭৬৮৭ ৪৬৫১০৪৭০৭০ গৃপ নী ২

৩৫৮৩ আসলাম আলী পকয়ামিী জপলপবলা ০১৯৪২৫৫৩০১৮ ১৮১২৩৪৭১৭৯৮৯৬ পদনমজুর ৩

৩৫৮৪ সুরত আলী কালু মন্ডল জপলপবলা ০১৭৩৯০০২৩৯৯ ২৮৫০৯৮৯৭৫৩ ভ্যান চালক ৪

৩৫৮৫ মসানা পময়া মগালাম মশখ জপলপবলা ০১৮৫৪১০৫৩৮৫ ২৮৫১০২৩৩০৫ পদনমজুর ৩

৩৫৮৬ ম রলন আরা ইয়াসপমন আরনায়ার ম ারসন শা াপুর ০১৮৮১৯৫৬৯১ ১৮১২৩৪৭১০০৫ গৃপ নী ৩

৩৫৮৭ শপিকুল ইসলাম বক্স মন্ডল শা াপুর ০১৭২২৪৭০৬৬১ ৪২০১০৫৯৪৬৮ পদনমজুর ৪

৩৫৮৮ সপঞ্চব কুমার  ালদার সুবল চন্দ্র  ালদার শা াপুর ০১৯১৭৪২৫৮০৯ ৫৯৯০৫৪৫৭৫৭ পদনমজুর ৪

৩৫৮৯ মমারনায়ার ম ারসন আত্তাব মন্ডল শা াপুর ০১৭২১৩০৫৪৩৮ ৪৬৫১০৬১৬৯৮ পদনমজুর ৫

৩৫৯০ আব্দুল জব্বার চাদ পময়া শা াপুর ০১৯০৭২৬৮৩৪৪ ৫৫৫১০৯৩১৭১ পদনমজুর ২

৩৫৯১ মমাোঃ আলমগীর মপদন মন্ডল শা াপুর ০১৭৪৫-৭৭৬৮১৫ 6901064029 ভ্যান চালক ৬

৩৫৯২ মমাোঃ আপজজুল শা াদত মন্ডল শা াপুর ০১৯৪৪-৬৭৫৩৬৬ 2401093089 চা পবরক্রতা ৩

৩৫৯৩ মমাোঃ পল ন আলী মগালাম রসুল শা াপুর 1734090371 5101049855 ভ্যান চালক ৪

৩৫৯৪ মমাোঃ তপ দুল ইসলাম সনরজর আলী শা াপুর ০১৬৩৪-৫৮২৫৮৮ 1951689213 অর াচালক ৩

৩৫৯৫ মমাোঃ আব্দুর রাজ্জাক  ারনি মন্ডল শা াপুর ০১৭২১-৩২৭৯৭৬ 1025548338 অর াচালক ৫

৩৫৯৬ মমাোঃ কামাল ম ারসন আরখর আলী শা াপুর 1850167521 5101065422 চা পবরক্রতা ৬

৩৫৯৭ মমাোঃ সাইদুর র মান মসরলম উপিন শা াপুর ০১৭২৬-৫০১৮১৪ 9151038628 আলমসাধু চালক ৬

৩৫৯৮ রাজু মমাল্লা রপবউল ইসলামল শা াপুর ০১৭২৭-৪৩৯৫৯৮ 7911411809108 অর াচালক ৩



৩৫৯৯ মমা াম্মদ রতন জপলল মমাল্লা শা াপুর ০১৩১১-২৭৩৫৯৩ 42010618354 অর াচালক ৪

৩৬০০ মমাোঃ মগালাম সত্মিা আোঃ কপরম শা াপুর ০১৮২৫-৮৪২০৬২ 4411947240714 ভ্যান চালক ৩

৩৬০১ মমাোঃ দুরখ উমর আলী শা াপুর ০১৭৩২-১৪৭৩৫১ 7801086500 ভ্যান চালক ৫

৩৬০২ মমাোঃ পশিন আলী জাির আলী শা াপুর ০১৩০২-৮২০৪৭২ 1013196363 ভ্যান চালক ৬

৩৬০৩ মমাোঃ আশরাফুল লম পিররাজ পময়া শা াপুর ০১৭৯৭-১৬৬৮৮৬ 3301650036 অর াচালক ৬

৩৬০৪ মমাোঃ আরনায়ার মসন মন্ড শা াপুর ০১৭৫৬-৮৩২০০৮ 9151039220 ভ্যান চালক ৩

৩৬০৫ মমাোঃ সনরজর আলী মশর আলী শা াপুর 1772446777 1812347180965 অর াচালক ৪

৩৬০৬ মমাোঃ আলম মন্ডল জরবদ আলী শা াপুর ০১৭৫৮-১৬৬২৬৯ 1812347180898 ভ্যান চালক ৩

৩৬০৭ মমাোঃ আশরাি আলী আত্তাব মন্ডল শা াপুর 1944294005 9151038727 অর াচালক ৫

৩৬০৮ মমাোঃ সারকর আলী মভ্ালাই মন্ডল শা াপুর ০১৭৩৪-৯৫৬৩৭৩ 4201074566 ভ্যান চালক ৬

৩৬০৯ মমাোঃ মশর আলী ন্ডল মতায়াজ মন্ডল শা াপুর ০১৯৯২-৬৪১৬১৭ 3301077859 ভ্যান চালক ৬

৩৬১০ মমাোঃ মরজাউল  ক পনয়াত আলী শা াপুর ০১৭৫৪-৩২১২৭৪ 1501072704 পদনমজুর ৩

৩৬১১ মমাোঃ একুববার আলী উমর আলী শা াপুর 1967312189 1812347180716 ভ্যান চালক ৪

৩৬১২ মমাোঃ জাপ দুল সলাম আপজবার র মান শা াপুর ০১৭৩৯-৯২৯১১৫ 2843066180 চা পবরক্রতা ৩

৩৬১৩ মমাোঃ আপমরম্নল মঙ্গল মন্ডল শা াপুর ০১৭৮০-০২৪০১৩ 2851062303 ভ্যান চালক ৫

৩৬১৪ মমাোঃ শপরফুল ইসলাম আপনচুর র মান শা াপুর ০১৪০০০-১০০০৮ 4201633536 অর াচালক ৬

৩৬১৫ মতািারজ্জল ম ারসন আব্দুস সাত্তার শা াপুর 1746543170 19812692524108400 আলমসাধু চালক ৬

৩৬১৬ মমাোঃ আপল ীম পময়া পসরাজুল ইসলাম শা াপুর ০১৯৫৭-৬৫৪৩৭৬ 2406208229 আলমসাধু চালক ৩

৩৬১৭ মমাোঃ আব্দুল মমাপমন ঝড়ু মজায়ািমার শা াপুর ০১৭৬২-৯৯৯৬৮৩ 1489993772 অর াচালক ৪

৩৬১৮ ঝড়ু মজায়ািমার রমজান মজায়ািমার শা াপুর ০১৭৩৭-৩৭৭০৩১ 3751073564 পদনমজুর ৩

৩৬১৯ মমাোঃ আব্দুস সাত্তার মুনসুর মন্ডল শা াপুর ০১৭২৯-৯৯২৩০৪ 8701115373 পদনমজুর ৫

৩৬২০ মমাোঃ স্বিন পময়া মমাোঃ জির আলী শা াপুর 1827540062 1812347180596 ভ্যান চালক ৬

৩৬২১ মমাোঃ সাইফুল ইসলাম মমাোঃ নপবছিী শা াপুর ০১৯৯৮-৭৪১৮২৭ 1023505298 মদাকান কম মচারী ৬

৩৬২২ মমাোঃ  ারসম আলী মমাোঃ জাির আলী শা াপুর ০১৯৪৮-৪০২৮৭৯ 5551093072 পদনমজুর ৩

৩৬২৩ মমাোঃ তুপ ন র মান লুৎির র মান শা াপুর ০১৯৩৯-২০৫৩০৩ 20071812347000400 মদাকান কম মচারী ৪

৩৬২৪ লাল পময়া ওপলউর র মান ম াম্মদজমা ০১৯১২৫৩৬৯৯৪০ ১৮১২৩৪৭১৮১৫৫৬ পদনমজুর ৬

৩৬২৫ লাল পময়া মমাশারি খন্দকার ম াম্মদজমা ০১৭৭৬৬৩৮৮৮৪ ১৯৮৯১৮১২৩৪৭১৮১৭৭৯ পদনমজুর ৫

৩৬২৬ ইলাপচ  মবগম ম ংরা  মুল্লা ম াম্মদজমা ০১৯৫৩৭৩৮৬২৫ ২৪০১০৩৯৪৮৮ গৃপ নী ৪

৩৬২৭ রাজু  মমাল্লা মমাসরলম  মমাল্লা ম াম্মদজমা ০১৯৮০৭৩৮০৯৪ ৪১৮৮৭৩৮৪০ পদনমজুর ৪

৩৬২৮ মমাসা:িারতমা খাতুন মুসারি আলী ম াম্মদজমা ০১৩১৯৬৩৬০৯১ ১৯৯০৩৩২৩০১৪০০০৩৯ গৃপ নী ৩

৩৬২৯ মাপনক  ম ারসন আ: সাত্তার ম াম্মদজমা ০১৪০৯৭০২৮৪৪ ৬৪৫১০০৫২৩২ পদনমজুর ৪

৩৬৩০ পদনু মন্ডল ভ্াদু মন্ডল ম াম্মদজমা ০১৭৪৭৭৭৭৫৪৯ ৩৩০১০২৩৫৩১ পদনমজুর ৩

৩৬৩১ মমা: সবুজ পময়া ওপলউর র মান ম াম্মদজমা ০১৭৪১২০৯০৮৪ ১৮১২৩৪৭১৮১৬০৬ পদনমজুর ৬

৩৬৩২ মপ উপিন খন্দকার খন্দকার চাদ আলী ম াম্মদজমা ০১৯৯৬৫৬৫৩২০ ৩৭৫১০১৬৬৮৮ পদনমজুর ৪

৩৬৩৩ খন্দকার রায় ান উপিন খন্দকার চাদ আলী ম াম্মদজমা ০১৭৪১০৪৭০৯৪ ৫৫৫১০৩৮৬০৬ পদনমজুর ৪



৩৬৩৪ শপরফুল ইসলাম তার র মন্ডল ম াম্মদজমা ০১৭৪১০৪৭০৯৪ ১৯৫১০৬৮৯১৩ পদনমজুর ৬

৩৬৩৫ আপতকুর র মান বপশর মন্ডল ম াম্মদজমা ০১৩০১৩৩৯৩০৪ ৬৮৫০৮২৭০৯৫ পদনমজুর ৫

৩৬৩৬ ইকরামুল  ক বপশর মন্ডল ম াম্মদজমা ০১৭১৪৯৫১৫২৭ ৯১৫০৯৮৩৯৮০ পদনমজুর ৪

৩৬৩৭ রপিকুল ইসলাম  ারসম মুপি ম াম্মদজমা ০১৯৫৯০৩৭২০৪ ৫১০০৯৯৪৭৬২ পদনমজুর ২

৩৬৩৮ কপবর পময়া আবু তার র ম াম্মদজমা ০১৯১৪৪৮১৫৫১ ৫৫৫১১৮৩৪০২ পদনমজুর ৪

৩৬৩৯ শপ দুল ইসলাম লুতির  মজায়ািমার ম াম্মদজমা ০১৯১৪৪৮১৫৫১ ৬৪৫১০০৭১২১ পদনমজুর ৫

৩৬৪০ হুমায়ন কপবর আবুল কালাম আজাদ ম াম্মদজমা ০১৭৬৬১৩০৯৪৬ ১৯৮৭১৮২৩২০২৮ পদনমজুর ৪

৩৬৪১ আইনাল  ক আজগর আলী ম াম্মদজমা ০১৯৩৯৭২৮৫৬৯ ১৮১২৩৪৭১৮৩১৪৪ পদনমজুর ৫

৩৬৪২ আব্দুর রাজ্জাক ওম্বাদ সিমার ম াম্মদজমা ০১৯৩৯৭২৮৫৬৯ ৫৫৫১১০৯৩৬৫ পদনমজুর ৪

৩৬৪৩ ছার রা খাতুন মুনছি মন্ডল ম াম্মদজমা ০১৯৩৯৭২৮৫৬৯ ৩৩০১১০৭৯৯৫ গৃপ নী ২

৩৬৪৪ নজরুল ইসলাম মপ  উিীন ম াম্মদজমা ০১৭৬৩৬৩২৫২৪ ৩৩০১০৯৫৭০৩ পদনমজুর ২

৩৬৪৫ মমা: মামুন উর রপশদ আপনছুর র মান ম াম্মদজমা ০১৯৩৩২৪৪৩৯৪ ৩৩০১৪৭৪২৭০ পদনমজুর ৩

৩৬৪৬ চাদ আলী আবু তারলব ম াম্মদজমা ০১৯৩৩২৪৪৩৯৪ ৪২০১০৭৮৯৭১ পদনমজুর ৫

৩৬৪৭ মখাকন আলী মকরছদ মন্ডল ম াম্মদজমা ০১৯৩৬১৮২৪৪২ ৮২৫১০৭৪৫২৫ পদনমজুর ৪

৩৬৪৮ তাছপলমা খাতুন সাত্তার  আলী ম াম্মদজমা ০১৭৮৪১৮২৬৪৩ ৬৯০১০৬৪৬০৭ গৃপ নী ৮

৩৬৪৯ শা াদত  ম ারসন ছপমর উিীন ম াম্মদজমা ০১৭২০৩৫২৪৩৪ ১৮১২৩৪৭১২৮৯৮ পদনমজুর ৪

৩৬৫০ কাওছার আলী বাজু ার মন্ডল ম াম্মদজমা ০১৯৩৩২৪৪৩৯৪ ৩৭৫১০৩৩৪৬৯ পদনমজুর ৫

৩৬৫১ শা াজা ান আলী সপ দুল ইসলাম ম াম্মদজমা ০১৯৩৬১৮২৪৪২ ৩৩০১০৩৮২৭৩ পদনমজুর ৬

৩৬৫২ বাদল কুমার পবশ্বাস খরগন্দ্রনাথ পবশ্বাস ম াম্মদজমা ০১৭৮৪১৮২৬৪৩ ৫৯১২৪৫২০৯৬৮৯০ পদনমজুর ৭

৩৬৫৩ ভ্ানু আরা  মবগম িপকর চাদ মন্ডল ম াম্মদজমা ০১৯৩৩২৪৪৩৯৪ ১৫০১০৩৩৭১৪ গৃপ নী ৪

৩৬৫৪ আলী  ম ারসন কাউছার ম াম্মদজমা ০১৯৩৬১৮২৪৪২ ৬৪৫১০২১৫১০ পদনমজুর ৫

৩৬৫৫ সাপিয়া খাতুন আপিল মন্ডল ম াম্মদজমা ০১৭২০৩৫২৪৩৪ ৭৩৫১০৬৯৭৭৩ গৃপ নী ৩

৩৬৫৬ কাউছার আলী িরশ আলী মন্ডল ম াম্মদজমা ০১৯১৪৭১৯৪৪২ ১৮১২৩৪৭১৮২০৪১ পদনমজুর ৪

৩৬৫৭ মপতয়ার র মান শমরসর আলী ম াম্মদজমা ০১৯৮১৯১৬৬৭২ ৬৯০১০০৭৮৬১ পদনমজুর ৩

৩৬৫৮ মানুয়ার  পময়া আলিাজ উিীন ম াম্মদজমা ০১৭৫৭৯৫৬৪৭২ ১৮১২৩৪৭১৮২২৯৫ পদনমজুর ৬

৩৬৫৯ পসবানন্দ চক্রবতী সরতাষ কুমার চক্রবতী ম াম্মদজমা ০১৭৪৬৯১৩৩২৫ ১৮১২৩৪৭১৮২২৮০ পদনমজুর ৪

৩৬৬০ টিটুল পময়া আক্তার ম ারসন কুতুবপুর ০১৭৮১৮৮৮৮২০ ৪২০১০৬৪৮১৫ পদনমজুর ৩

৩৬৬১ লাল পময়া মতািারজ্জল ম ারসন কুতুবপুর ০১৭৩৫৭০৭২৮০ ৬০০১০৪৯০২৯ পদনমজুর ৪

৩৬৬২ শপরফুল ইসলাম  াপসদ কুতুবপুর ০১৭২৮৫৩৮০৮২ ১৮১২৩৪৭১৮৩৭২৫ পদনমজুর ৩

৩৬৬৩ চান আলী মতািারজ্জল ম ারসন কুতুবপুর ০১৭৫৬৮০৭৫৬৩ ১২১২৩৪৭১৮৩৭৬১ পদনমজুর ৪

৩৬৬৪ পশপশর পময়া আ: রপশদ কুতুবপুর ০১৭৫৮২৭২৫৬৩ ৪১৯৫৭৬০০১৪ পদনমজুর ৩

৩৬৬৫ শপ দুল  ক আব্দুল লষ্কর কুতুবপুর ০১৭২৮২২২৩৮০ ১৮১২৩৪৭১৮৩৮৬৯ পদনমজুর ৫

৩৬৬৬ আক্কাচ আলী মতায়াজপিন কুতুবপুর ০১৭২৫৮০৭২৮০ ৩৭৫১০১৯৭০৮ পদনমজুর ৪

৩৬৬৭ রইচ উিীন আব্দুল  াপমদ কুতুবপুর ০১৭২৫৭২৮৫৯০ ৫৫৫১০৪১৩২৯ পদনমজুর ৪

৩৬৬৮ তুষার আলী আব্দুর রপশদ কুতুবপুর ০১৭৫৮৩০৩৭৪০ ২৮০৭৬১৪৫৯৫ পদনমজুর ৩



৩৬৬৯ উসমান খন্দাকার খন্দাকার মকরছদ আলী কুতুবপুর ০১৭৫৮৫১৬৩৮০ ৮২৫১০৯৭১৯১ পদনমজুর ৫

৩৬৭০ ইমান আলী পবশারত আলী কুতুবপুর ০১৭৫৮২৩২৫৬০ ৮২৫১৬৩৫১৯২ পদনমজুর ৩

৩৬৭১ লাল্টু মন্ডল মতারাব মন্ডল কুতুবপুর ০১৭৯৫২৮২৬৭০ ৭৩৫১০৫৯৬৯১ পদনমজুর ৪

৩৬৭২ কলম পময়া আব্দুস সাত্তার কুতুবপুর ০১৭৫৮২৩২৮৭০ ৪২০১০০৮৫৯৮ পদনমজুর ৪

৩৬৭৩ মুনজুরা খাতুন  াপববুর র মান কুতুবপুর ০১৭২৮৪২৮৫৮০ ১৮১২৩৪৭১৮৩৫৮৯ পদনমজুর ৫

৩৬৭৪ শপি উিীন মা াদাৎ মন্ডল কুতুবপুর ০১৬৩৮২০৩০৭২ ৮২৫১০২০২৯৬ পদনমজুর ৪

৩৬৭৫ সাজ্জাদ ম ারসন ইউসুি আলী মন্ডল কুতুবপুর ০১৭৩৫৮০৮২৯৫ ৯৫৭৫৫০১৬৯৮ পদনমজুর ৪

৩৬৭৬ আব্দুল মমাপমন আ: খারলক কুতুবপুর ০১৭৩৫২৫৮০৭২ ৬০০১০৪৭৮৯০ পদনমজুর ৪

৩৬৭৭ িারতমা খাতুন  আলিাজ মপল্লক কুতুবপুর ০১৭২৮৫৭৬৩৮০ ৫৫৫১০৪০৮৯১ পদনমজুর ৪

৩৬৭৮ পরিন পময়া আলম আলী কুতুবপুর ০১৭৩৪৮০৭৯৯২ ১৯৫১৬৮২২৬৭ পদনমজুর ৩

৩৬৭৯ সারল ীন মসা রাব ম ারসন কুতুবপুর ০১৩৫২৫৭৫২৮০ ৬৯০৪৩১৪০১৭ পদনমজুর ৩

৩৬৮০ আশরাফুল মমাল্লা আব্দুল লপতি মমাল্লা কুতুবপুর ০১৭২৮৫২৮০৯২ ১৮১২৩৪৭১৮৩৬৩৭ পদনমজুর ৪

৩৬৮১ আবুল কালাম আজাদ িচা পবশ্বাস কুতুবপুর ০১৭৩১২৫৬৫৫৭ ৬৪৫১০২৬০০৬ পদনমজুর ৪

৩৬৮২ আপশর উিীন পবশ্বাস মৃত কারদর পবশ্বাস কুতুবপুর ০১৭২৪২১২৬৫৮ ১৮১২৩৪৭১৮৪৪৭২ পদনমজুর ৫

৩৬৮৩ আব্দুর রপ ম আ াদ আলী কুতুবপুর ০১৯৪৮৫৪০৮২১ ৫৯৫৭৬৮৯৭৮৮ পদনমজুর ৩

৩৬৮৪ বদর আলী মু াম্মদ আলী কুতুবপুর ০৯৩৪৫৬৬৩৭০ ১৫০১০৩৭২৫১ পদনমজুর ৪

৩৬৮৫ শপরফুল ইসলাম গনরজর আলী কুতুবপুর ০১৯২৪২২৬৮৭৯ ৯১৫১০০১৫৪৩ পদনমজুর ৪

৩৬৮৬ গনরজর আলী িপকর মাপলতা কুতুবপুর ০১৯১৮২১৫৮৫৩ ৯৫৭৫৫১০০৬১ পদনমজুর ৫

৩৬৮৭ িান্না খাতুন  াপমদুল  ক কুতুবপুর ০১৯২৪৬৩৫৮৮৫ ১৮১২৩৫৯২১৫৪১৭ গৃপ নী ৪

৩৬৮৮ আননা খাতুন পমলন ম ারসন কুতুবপুর ০১৯১৪২২৫৬৭০ ৪৪১১৯৮৯১৮২৪৯৪ গৃপ নী ৪

৩৬৮৯ সারল া খাতুন মসরলম আলী কুতুবপুর ০১৭৫৮৫৩৬৩৮৬ ২৪০১০৫৬৫৪০ গৃপ নী ৫

৩৬৯০ জপলল পবশ্বাস ইরশাদ আলী পবশ্বাস কুতুবপুর ০১৭৫৬৬৫৬৩৭৭ ৪২০১০৬৪৬১৭ পদনমজুর ৬

৩৬৯১ সররায়ার মন্ডল মরনা মন্ডল কুতুবপুর ০১৭৯৮৪০২৫১২ ১৮১২৩৪৭১৮৪৬৪ পদনমজুর ৪

৩৬৯২ মরজাউল  ক ইছা  ক কুতুবপুর ০১৭৫৬৮০৮২৯০ ৪১৭৯৩৯০৮৯৫ পদনমজুর ৩

৩৬৯৩ িারুক ম ারসন নজরুল ইসলমাম কুতুবপুর ০১৯২৫২১৬৬৫৭ ১৮১২৩৪৭১৮৪৭১৯ পদনমজুর ৫

৩৬৯৪ রানা আ রম্দ নারয়ব আলী কুতুবপুর ০১৯২৭৫২৬০৭২ ১৫০১৬৩১৭০৭ পদনমজুর ৩

৩৬৯৫ জরমলা খাতুন ওসমান মন্ডল কুতুবপুর ০১৯২৪২৭৬০৭০ ৭৮০১০৫০৯২৮ গৃপ নী ৪

৩৬৯৬ মতািারজ্জল ম ারসন মখাদাবকস কুতুবপুর ০১৯২৫২১৩৩৭০ ৪৬৫১০৭১১৮৭ পদনমজুর ৪

৩৬৯৭ চান আলী মতািারজ্জল ম ারসন কুতুবপুর ০১৯২৪৫২৮০৭২ ৫০৭৮৩০৬৩৩৮ পদনমজুর ৩

৩৬৯৮ পলজন আ ারম্দ বদর উিীন কুতুবপুর ০১৯২৪৫২৮০৭২ ৪৬৫১৬৬৩২১৫ পদনমজুর ৩

৩৬৯৯ পশমুল পময়া বদর উিীন কুতুবপুর ০১৯২৫২১৬৬৫৭ ৪২০১০৬৬১০৯ পদনমজুর ৪

৩৭০০ ঠান্ডু পময়া নূর বক্স মপল্লক কুতুবপুর ০১৯২৫২১৬৬৫৭ ১৫০১০৭৭৩৫৬ পদনমজুর ৪

৩৭০১ মসা রাব ম ারসন মসালাইমান পবশ্বাস কুতুবপুর ০১৭২৮৫৭৬২৮০ ৪২০১০৬৫০৭৭ পদনমজুর ৫

৩৭০২ রুহুল আমীন আব্দুর রপ ম মন্ডল কুতুবপুর ০১৭২৮৩২৬৩৮০ ১৮১২৩৮৩২৬৪৫৯৯ পদনমজুর ৬

৩৭০৩ পরক্তা খাতুন আব্দুল মান্নান কুতুবপুর ০১৭৫৯২১৫৩৮০ ২৮৫১০৫৪১৪৪ গৃপ নী ৪



৩৭০৪ স্বিন মন্ডল মরজাউল  ক কুতুবপুর ০১৯৫৮৭২৮০৯২ ৫১০১০৫৫৩৩২ পদনমজুর ৩

৩৭০৫ মমাপমন ম ারসন মমাবারক ম ারসন কুতুবপুর ০১৯২৪২১৬৬৫৭ ৩৭৫১০৩৫৬৮৮ পদনমজুর ৪

৩৭০৬ আপখ  াওলাদার আশরাফুল ইসলাম পশবপুর ০১৭০০৮২৩৭৬৮ ১৯৮৪১৮১২৩৪৭০০০০৩১ গৃপ নী ৩

৩৭০৭ ছারনায়ার ম ারসন আবুল মন্ডল পশবপুর ০১৭০৫৩৩৪০৬৯ ৪৬৫১১১৩০৩৯ পদনমজুর ৫

৩৭০৮ মমা াম্মদ পিরু বা ার আলী পশবপুর ০১৭৪৮৫৪৬৭৮০ ৩৭৫১০৮২১৪৪ চা পবরক্রতা ৩

৩৭০৯ মবদানা মবগম মজু ার সদ মার পশবপুর ০১৯০৮২৬৬৬৮১ ৭৮০১০৯৪৪১৩ গৃপ নী ৪

৩৭১০ আশরাফুল ইসলাম সারলমান মন্ডল মতুমজাপুর ০১৩১০৯৯৭৩৪৬ ৫৫৫১০৪৩৭৪৭ পদনমজুর ৪

৩৭১১ আবু জাির ইমাম মৃত বদর উিীন মাপলতা মতুমজাপুর ০১৭০৯৭৫২৫৯০১ ১৮১২৩৪৭১৮৬৩১৬ পদনমজুর ২

৩৭১২ আবু ওবাইদা আবু জাির মতুমজাপুর ০১৭৯২১০৮৭১৯ ৫৫৩৪৯৫৮০১১ পদনমজুর ৪

৩৭১৩ মাসুম পবল্লা  আবু জাির ইমাম মতুমজাপুর ০১৯৮৮৪০৬২১৯ ৮৭০৪৩৯৫৭০৯ পদনমজুর ৩

৩৭১৪ আররজত আলী বরত আলী মন্ডল মতুমজাপুর ০১৪০৯৪৪২৯২৭ ৬৯০০৯৯৭৭২৪ পদনমজুর ৫

৩৭১৫ ওমর আলী মন্ডল মৃত বরকত আলী মন্ডল মতুমজাপুর ০১৭৬৮৪৫৪১৮৫ ১৮১২৩৪৭১৮৬১৯৮ পদনমজুর ২

৩৭১৬ আরনায়ার ম ারসন ওমর আলী মন্ডল মতুমজাপুর ০১৯৪৬৮৫২৮৬৯ ১৮১২৩৪৭১৮৬২০৬ পদনমজুর ৩

৩৭১৭ মারনায়ার ম ারসন ওমর আলী মন্ডল মতুমজাপুর ০১৭৩৪০৮৯৪৮১ ১৮১২৩৪৭১৮৬২২৫ পদনমজুর ৪

৩৭১৮ মরনায়ার মাপলতা মকরছদ মাপলতা মতুমজাপুর ০১৯৩৯২০৫৯৩৪ ৮২৫১০২৩৪১৫ পদনমজুর ৩

৩৭১৯ আরবদা খাতুন ছারনায়ার পবশ্বাস মতুমজাপুর ০১৯১৪৫৬৩৯৭৪ ৪৬৫১০৫৬৩৯৪ গৃপ নী ২

৩৭২০ নজরুল ইসলাম আব্দুল মপজদ মাপলতা মতুমজাপুর ০১৭৯০৫৬৫০৯১ ১০২৫৫২৩৩৪৯ পদনমজুর ৪

৩৭২১ রওশন আরা খাতুন আব্দুস সামাদ মতুমজাপুর ০১৭২৮৭৫২৬৫২ ৫০৭৬৭৯৪১১৩ গৃপ নী ৫

৩৭২২ আকবার আলী মঙ্গল মন্ডল মতুমজাপুর ০১৭২৮৭৪২৬৫২ ৫৫৫১০৪২৭৭২ পদনমজুর ২

৩৭২৩ আলতাি ম ারসন শা াদত মাপলতা মতুমজাপুর ০১৯৪২২৫৩৪৪৫ ৩৭৫১০৩২৪২৪৫ পদনমজুর ৩

৩৭২৪ আব্দুর রাজ্জাক শা াদত মাপলতা মতুমজাপুর ০১৯৪২২৫৩৪৪৫ ৭৩৫১০৬১৭০৫ পদনমজুর ৬

৩৭২৫ লাল্টু মাপলতা মৃত মা াদত মাপলতা মতুমজাপুর ০১৭৪৯৮৯৬৩৪৩ ১৮১২৩৪৭১৮৬২০৩ পদনমজুর ৫

৩৭২৬ ছপকনা খাতুন মাদার মন্ডল মতুমজাপুর ০১৯৮৬৪৬২৭৪৯ ৪৬৫১০৫৫৭৮৪ গৃপ নী ১

৩৭২৭ আরবদা খাতুন মাদার মন্ডল মতুমজাপুর ০১৯৮৭৪৬৯০৪২ ৭৮০১০৫৩১৪৬ গৃপ নী ১

৩৭২৮ রপ মা খাতুন মুবারক মন্ডল মতুমজাপুর ০১৯১৪৪৮২৭২০১ ৩৭৫১০৪৭৬৩৪ গৃপ নী ৪

৩৭২৯ আপম্বয়া খাতুন শিরপিন মন্ডল মতুমজাপুর ০১৭২৩৬২৪৫৭০ ৯১৫০৯৮৮৯১৪ গৃপ নী ১

৩৭৩০ পছপিক আলী আপতয়ার র মান পসন্দুপরয়া ০১৮৮০৭৫০১৩০ ভ্া া শ্রপমক ৩

৩৭৩১ পমনারুল ইসলাম আব্দুল মান্নান পসন্দুপরয়া ০১৩০৮৩২৫০১০ ১৯৪৮০৮৯৯৬৪ ভ্া া শ্রপমক ৪

৩৭৩২ আব্দুল মান্নান ওমর আলী পসন্দুপরয়া ০১৯৯৫৭৭১৬১৭ ৫৫৫১১১৩৫৮১ ভ্া া শ্রপমক ৫

৩৭৩৩ শপ দুল ইসলাম আ সান আলী পসন্দুপরয়া ০১৭৬০৪৩৯৭২২ ৪৬৫১১২৭৩৯৩ ভ্া া শ্রপমক ২

৩৭৩৪ জপসম মশখ কালু মশখ পসন্দুপরয়া ০১৮৫৪৬৭৩৩১১ ৬০০১১২০৭৬২ ভ্া া শ্রপমক ৩

৩৭৩৫ টি ন মন্ডল নুর ইসলাম পসন্দুপরয়া ০১৭৮৮৬১২৮৫৯ ৪১৮৬৪০৬৮২৫ ভ্া া শ্রপমক ৩

৩৭৩৬ পসরাজুল ইসলাম লাল চাঁদ আলী পসন্দুপরয়া 1772760396 8251092956 ভ্যান চালক ৬

৩৭৩৭ সার ব আলী ম ারসন সিমার পসন্দুপরয়া 188546902 9156172513 পদনমজুর ৩

৩৭৩৮ আয়ুব আলী কপরম মন্ডল পসন্দুপরয়া 1987479215 7801037297 চা পবরক্রতা ৪



৩৭৩৯ মাপনক কম মকার বুপদ্ধশ্বর পসন্দুপরয়া 1889302102 7801043089 পদনমজুর ৩

৩৭৪০ ছয়িল আলী মখাদা বক্স সিমার পসন্দুপরয়া 1405523881 551043168 চা পবরক্রতা ৫

৩৭৪১ সুনা পজরবান আলী পসন্দুপরয়া 1993948209 1810747631075 আলমসাধু চালক ৬

৩৭৪২ নুরুল ইসলাম  ারান মন্ডল পসন্দুপরয়া 1318726328 5551114282 ভ্যান চালক ৫

৩৭৪৩ মগররাব আলী  ারুন পসন্দুপরয়া 1863950496 8251079177 ভ্যান চালক ৫

৩৭৪৪ রপবউল ইসলাম ও াব  মমাল্লা পসন্দুপরয়া 1727420856 1812347189874 ভ্যান চালক ৩

৩৭৪৫ ইলয়াস খাঁ মনরছর আলী খাঁ পসন্দুপরয়া 1989413409 1812347186586 পদনমজুর ৬

৩৭৪৬ বাবলুর র মান ম ঙ্গর আলী মন্ডল পসন্দুপরয়া 17425493782 8701083209 অর াচালক ৬

৩৭৪৭ িরজ আলী মঙ্গল মন্ডল পসন্দুপরয়া 1910929320 1951131976 ভ্যান চালক ৩

৩৭৪৮ মদারলায়ার রমজান মশখ পসন্দুপরয়া 1904870051 1501022493 ভ্যান চালক ৪

৩৭৪৯ জালাল আলী  ারনি আলী মন্ডল পসন্দুপরয়া 1786613995 1810779751192 পদনমজুর ৩

৩৭৫০ মারনায়ার ম ারসন লাল মু াম্দ পসন্দুপরয়া 1930857007 8251079052 ভ্যান চালক ৫

৩৭৫১  াপমদুল ইসলাম বুরদা মাপলতা পসন্দুপরয়া 1986796428 9575531513 ভ্যান চালক ৬

৩৭৫২ আশাদুল  ক নাপজর আলী পসন্দুপরয়া 1944805334 9151606119 মদাকান কম মচারী ৩

৩৭৫৩ আরি ম ারসন আব্দুল বারী পসন্দুপরয়া 1710183923 8701082680 ভ্যান চালক ৪

৩৭৫৪ আব্দুল বারী জরবদ আলী মন্ডল পসন্দুপরয়া 1406279275 4201027762 ভ্যান চালক ৩

৩৭৫৫ রাপশদুল মন্ডল নাপজর মন্ডল পুন্টুরী পসন্দুপরয়া 1967595084 5091430594 মদাকান কম মচারী ৫

৩৭৫৬ শপরফুল ইসলাম জুমার আলী পসন্দুপরয়া 1797561560 19831812347000000 অর াচালক ৬

৩৭৫৭ শপ দুু্ল ইসলাম  াররজ আলী সদ মার পসন্দুপরয়া 19366911074 5551043150 ভ্যান চালক ৫

৩৭৫৮ বদর উিীন মকাদাবক্স মন্ডল পসন্দুপরয়া 1921823654 7351077164 চা পবরক্রতা ৬

৩৭৫৯ সররায়ার র মান শ র আলী মন্ডল পসন্দুপরয়া 1998742565 2401043597 ভ্যান চালক ৩

৩৭৬০ আরশাদ আলী সনরজর আলী মন্ডল পসন্দুপরয়া 1994905617 8701068184 ভ্যান চালক ৩

৩৭৬১ জপ রুল ইসলাম পশমুল িজলু  ক নবীন নগর ০১৪০২৫২৯০২৫ ১৯৯১১৮১২৩১১০৫০১৯৫ পদনমজুর ৪

৩৭৬২ মরর না খাতুন আব্দুর রাজ্জাক মন্ডল নবীন নগর ০১৮৩১৬২২৬৫৪ ২৪০১০৭৯১২০ গৃপ নী ৪

৩৭৬৩ সািারয়ত ম ারসন পসরাজ উিীন নবীন নগর ০১৭১০১১৬০৬৫ ৬০০১০৭৮৯৯৪ পদনমজুর ৫

৩৭৬৪ ইয়াকুব আলী মঙ্গল মন্ডল নবীন নগর ০১৭০৪৩৪৬৪৫২ ১০২৫৫৪১১০১ পদনমজুর ৫

৩৭৬৫ রজব আলী কালাচান নবীন নগর ০১৭১০১১৬০৬৫ ৭৮০১০৬৫২৮০ পদনমজুর ৫

৩৭৬৬ সাগরী মবগম  ারনি মন্ডল নবীন নগর ০১৭১০১১৬০৬৫ ২৪০১০২৬৩৯৪ গৃপ নী ৪

৩৭৬৭ মারজদা খাতুন আকবার মন্ডল নবীন নগর ০১৭২৮৮২৮০৭১ ২৮৫১০২৬৬২১ গৃপ নী ৫

৩৭৬৮ আব্দুল আপলম মৃত মওলা বকস নবীন নগর ০১৮৬০৫৯৩৭০৩ ১৮১২৩৪৭১৮৮১২৪ পদনমজুর ৫

৩৭৬৯ পিররাজা খাতুন  া া বকস মন্ডল নবীন নগর ০১৯২৯৯৮২৮১০ ৭৩৫১২০০১৩৯ গৃপ নী ৫

৩৭৭০  াপমদা খাতুন বদর উিীন নবীন নগর ০১৯২৯৯৮২৮১০ ৬০০১০৮০১০৭ গৃপ নী ৬

৩৭৭১ জাপ দুল র মান মকয়ামত আলী নবীন নগর ০১৭২৫৯৮১২৯৭ ৮২৫১০৫৮১৯৭ পদনমজুর ৫

৩৭৭২ রওশন আরা আরনায়ার ম ারসন নবীন নগর ০১৯২৯৯৮২৮১০ ১০২৫৫৪১০৭৭ পদনমজুর ৩

৩৭৭৩ জপমরুল ইসলাম মুরাদ আলী মন্ডল নবীন নগর ০১৯৩৪৫৫৪৫৭২ ২৮৫১০৩৪৮৩১ পদনমজুর ৫



৩৭৭৪ আরবদ আলী সুরত আলী মন্ডল নবীন নগর ০১৭৭০০৬৪৩৪৫ ৬৪৫১০৪৯৫৫২ পদনমজুর ৪

৩৭৭৫ পরনা খাতুন  মৃত মসর আলী নবীন নগর ০১৭০৪৩৪৬৪৫২ ১৯৬৮১৮১২৩৪৭১০৫২৭১ পদনমজুর ৫

৩৭৭৬ ওপলছন মনছা তা াজিীন নবীন নগর ০১৭০৪৩৪৬৪৫২ ৬০০১০৭৯৬৩৮ পদনমজুর ৬

৩৭৭৭ আপতয়ার র মান নূরশাদ আলী মন্ডল নবীন নগর ০১৯০৬৫৭৯১৪৯ ৯১৫১০২৫৮১৫ পদনমজুর ৫

৩৭৭৮ ইমরান পময়া আিছার পবশ্বাস নবীন নগর ০১৭০৪৩৪৬৪৫২ ৩২৭২৮৫০৫৬৫ পদনমজুর ৪

৩৭৭৯ নাপছমা খাতুন নছর আলী নবীন নগর ০১৭৭১৭৪৫৩৪১ ৩৭৫১০৫১১৪৯ পদনমজুর ৪

৩৭৮০ সুমন পময়া আক্তার ম ারসন নবীন নগর ০১৭৭০৬৩৫৮৫৮ ১০২৫৮৩৫৬২৮ পদনমজুর ৩

৩৭৮১ পিররাজা খাতুন আজগার আলী পবশ্বাস নবীন নগর ০১৯২৮৬০৫০৭৪ ৫১০১০৩০১২৯ পদনমজুর ৪

৩৭৮২ মুনতাজ মখাকাই মন্ডল নবীন নগর ০১৮৩৮৬০৫০৭৩ ৭৩৫১০৪২৬৮৯ পদনমজুর ৫

৩৭৮৩ শ্রী আপসম কম মকার অনত কম মকার নবীন নগর ০৬১৭০৪৩৪৬৪৫২ ৮২৫১০৫০৮৯৭ পদনমজুর ৫

৩৭৮৪ ঠান্ডু মন্ডল আমরজর মন্ডল নবীন নগর ০১৭৩৩১৯৮০৩২ ২৮৫১০৩৫৮৭৯ পদনমজুর ৬

৩৭৮৫ শা ার বানু  ারনি মাপলতা নবীন নগর ০১৭৭১১৭৩৪১১ ১৯৫১১০২৮৭৮ গৃপ নী ৫

৩৭৮৬ উজ্জল কুমার কম মকার অনত কম মকার নবীন নগর ০১৭০৪২৬৬২৪২ ৭৮০১০৬৫৫৯৫ পদনমজুর ৪

৩৭৮৭ সাইদুল ইসলাম তারা চাঁদ মন্ডল নবীন নগর ০১৭৩৭৬৮৪৯৬১ ৩৭৫১০৫৯৬৮৮ পদনমজুর ৫

৩৭৮৮ তাইজুল  ক পরয়াজ উিীন মন্ডল নবীন নগর ০১৭২৭৮৪৯৭৭৭ ২৬১৭২১৮৭৫৬৪৭১ পদনমজুর ৪

৩৭৮৯ িজলু  ক এরশাদ আলী নবীন নগর ০১৯২৯৯৮২৮১০ ১৫০১০৫১০৩৯ পদনমজুর ৫

৩৭৯০ পশপরনা খাতুন রপবউল পবশ্বাস নবীন নগর ০১৭৫৩৮৩১৬৭৯ ৩৭৫১০৫৯৮৯৪ গৃপ নী ৪

৩৭৯১  াসান আলী ইউনুস আলী নবীন নগর ০১৯০৫২৬৯৮২১ ৩২৮৫৪৪৫৮৯০ পদনমজুর ৩

৩৭৯২ ইব্রা ীম মারনায়ার ম ারসন নবীন নগর ০১৮৩৮৫৩২০৯৩ ৯৫৭৫৫২০৭৬৩ পদনমজুর ৩

৩৭৯৩ শপি উিীন একুব্বার মাপলতা নবীন নগর ০১৭৩৭৬৮৪৯৬১ ৪২০০৯৯৩১৩৯ পদনমজুর ৫

৩৭৯৪ শ্ওকত আলী নারয়ব আলী নবীন নগর ০১৭১০১২৬০৬৫ ৫৫৫১০৭৯১৯৬ পদনমজুর ৪

৩৭৯৫ আনছার আলী িপকর চান নবীন নগর ০১৭১০১১৬০৬৫ ৬৯০১০২৬১৫০ পদনমজুর ৫

৩৭৯৬ পল ন আলী আকুল মাপলতা নবীন নগর ০১৮৮৪৪৫৪০৮৩ ৭৩৫১০৯৭৫৭৬ পদনমজুর ৪

৩৭৯৭ পততু মবগম  ারসম আলী নবীন নগর ০১৭৫৩৭১৩৬৬২ ৬৯০০৫০৩১৭৫ গৃপ নী ৪

৩৭৯৮ ইসমাইল ম ারসন আলমাছ আলী ভুলটিয়া ০১৭৫৬৮৫০৬৫৪ ১৮১২৩৪৭১৯০৩৭২ ভ্া া শ্রপমক ৩

৩৭৯৯ সাত্তার আপল  াপকম মাপলতা ভুলটিয়া ০১৭৩৯৩৭১৬৩২ ৭৩৫১১৪৪০২২ ভ্া া শ্রপমক ৪

৩৮০০ মাসুদ রানা পদদার শা ভুলটিয়া ০১৯৩২৬৪৯৮৭০ ৭৮০১১১৭৬১০ ভ্া া শ্রপমক ৩

৩৮০১ রজন আলী সবদ আলী ভুলটিয়া ০১৯৯৩৯৫৮৬৫৮ ২৪০৪৩৬৪৮৬৭ ভ্া া শ্রপমক ৩

৩৮০২ আরবদ আলী িপকর চাদ ভুলটিয়া ০১৭৩১৭৭৩৮৮৭ ৯১৫১০৭৪৫৪০ ভ্া া শ্রপমক ৫

৩৮০৩ জপমর আপল িপকর চান ভুলটিয়া ০১৮৪৬০৬৮৪৩৮ ৭৩৫১১৪৩৪২০ ভ্া া শ্রপমক ২

৩৮০৪ নাপসর উিীন িজলুর র মান ভুলটিয়া ০১৭৩৭১৯৮০৯১ ৯৫৭৫৫৪৪৬৩১ ভ্া া শ্রপমক ৩

৩৮০৫  াপিজুর র মান িজলুর র মান ভুলটিয়া ০১৮৩৪২১৪৮১৫ ৫১০১০৮২৮২৩ ভ্া া শ্রপমক ৪

৩৮০৬ সাইফুল ইসলাম  ারমদ মন্ডল ভুলটিয়া ০১৯০৯৪৫৯১৩৫ ২৩৫৯০১৬৬৯৪ ভ্া া শ্রপমক ৩

৩৮০৭ আব্দুল আলী আপমর আলী ভুলটিয়া ০১৭৩৬৮১৫০২৯ ১৮১২৩৪৭১৯০৭০২ ভ্া া শ্রপমক ৩

৩৮০৮ পরকু আলী তরক্কল আলী ভুলটিয়া ০১৭৮০০৩৮৯৫৯ ১০২৫৫৬৫৮৯৪ ভ্া া শ্রপমক ৪



৩৮০৯ শা াবুপিন রজব আলী ভুলটিয়া ০১৯৯৭৫১৫৯৪৫ ৪৬৫১১৩৮৩৮২ ভ্া া শ্রপমক ২

৩৮১০ বজলু পময়া ইয়াকুব্বার মন্ডল ভুলটিয়া ০১৯৩০৫৪৫৮৯৪ ২৩৯৫৫৩৯২৭৯ ভ্া া শ্রপমক ৩

৩৮১১ পমঠু পময়া মুংলা মন্ডল ভুলটিয়া ০১৪০৫০২৯৭৯৫ ৬০০১১৩৩৩৪৪ ভ্া া শ্রপমক ৪

৩৮১২ আরশাদ আলী মমা াম্মদ আলী ভুলটিয়া ০১৪০৯০১১৮১৬ ৯১৫১০৭২১৫৫ ভ্া া শ্রপমক ৩

৩৮১৩ রপবউল ইসলাম আরব আলী ভুলটিয়া ০১৯৯০৯৩৩৭৭৪ ৮২৫১০৯৫৫৩৮ ভ্া া শ্রপমক ৪

৩৮১৪ িজলু  ক তরক্কল আলী ভুলটিয়া ০১৮১৪৩৪৮৭৪৬ ৮২৫১১০৪০৩৩ ভ্া া শ্রপমক ৩

৩৮১৫ জালাল ম ারসন আত্তাি পময়া ভুলটিয়া ০১৯৯৩২১৬৪৯০ ১৮১২৩৪৭২৯৮৩১২ ভ্া া শ্রপমক ৪

৩৮১৬ ইউনুছ আলী নুরবক্স ভুলটিয়া ০১৯৩২৬৭০৩০০ ১৮১২৩৪৭১৯০৬৮৭ ভ্া া শ্রপমক ৫

৩৮১৭ আপমর ম ারসন ছারদক আলী মন্ডল ভুলটিয়া ০১৭৫৫০০২৬২৮ ৩৭৫১১০৫৯৭৮ ভ্া া শ্রপমক ২

৩৮১৮ ওমর আলী কপিল মন্ডল ভুলটিয়া ০১৭৯১১৭৯৪৭৭ ৪২০১০৯৫৬৭৮ ভ্া া শ্রপমক ৩

৩৮১৯ আব্দুল রাজ্জাক ররিল মুপি ভুলটিয়া ০১৯৫৭৬৫১৭২৪ ৫১০১০৮৩১৭৭ ভ্া া শ্রপমক ৩

৩৮২০ িপজল মন্ডল আকুবার মন্ডল ভুলটিয়া ০১৯৫৭৬৫১৭২৪ ৯১৫১০৭৪৭৯৭ ভ্া া শ্রপমক ৪

৩৮২১ পজয়া আলী মগালাম ম ারসন ভুলটিয়া ০১৯২৫১৫৮২৭৮ ১৮১২৩৪৭১৯০২১৪ ভ্া া শ্রপমক ৩

৩৮২২ পসরাজুল ইসলাম মছনারপিন মন্ডল ভুলটিয়া ০১৮৯০২১৬০৮৪ ৭৩৫১১৩৩৭৯৩ ভ্া া শ্রপমক ৪

৩৮২৩ মরজাউল  ক আইয়ুব আলী ভুলটিয়া ০১৭৬৩৬২৭১৪২ ৪৬৫১১২৯২৭৪ ভ্া া শ্রপমক ২

৩৮২৪ আকরছদ আলী তসয়দ আলী ভুলটিয়া ০১৪০৬২৭৯২৫৫ ৯১৫১০৭৫৭৫২ ভ্া া শ্রপমক ৩

৩৮২৫ রুরবল পময়া আব্দুল মন্ডল  াসন াটি ০১৯৯৬০০৬৪০১ ৫৫২৩১৪৭৪১০ পদনমজুর ৩

৩৮২৬ পদদার আলী জরবদ মন্ডল  াসন াটি ০১৯০৪০২২৪৮১ ৬৪৫১০৫১৪৩৪ পদনমজুর ৫

৩৮২৭ সামসুল  ক ছুরত আলী মন্ডল  াসন াটি ০১৯৩১২৪৩২৯৮ ২৩৫৭০২৮০৮৯ পদনমজুর ৪

৩৮২৮ নুরজা ান খাতুন কপলম মন্ডল  াসন াটি ০১৭৯৫৫৫০৬৯৭ ৯৫৭৫৫২০৫৬৫ গৃপ নী ৩

৩৮২৯ পন াররান শমরসর মন্ডল  াসন াটি ০১৭৪১২৯২১৮৪ ৩৭৪৬০১৩০৭১ গৃপ নী ৪

৩৮৩০ রপ মা খাতুন মজর র আলী মন্ডল  াসন াটি ০১৩০১৩৯৯৭৭৪ ৮২৫১০০৮১৩৫ গৃপ নী ৫

৩৮৩১ আয়শা খাতুন মপিজ উিীন  াসন াটি ০১৩১১৭১৪৫৮২ ৫১০১০৩২৪৫৫ গৃপ নী ৩

৩৮৩২ নয়ন আলী জালাল উিীন  াসন াটি ০১৯৫৭০৪৬৫৯৭ ১৪৬৮৮৪৫০৬৮ পদনমজুর ২

৩৮৩৩ পময়াজান মন্ডল মনকবার আলী  াসন াটি ০১৯৪০৫৩৪২৪৫ ১৮১২৩৪৭১৯৩৫৮৩ পদনমজুর ৪

৩৮৩৪ সবুজ পময়া লাল পময়া  াসন াটি ০১৭৩৯৩৭১৬৩১ ৫০৭২৭৪৫৮৯৫ পদনমজুর ৫

৩৮৩৫ আরয়শা খাতুন এলা ী মন্ডল  াসন াটি ০১৭১০৫৬৩১৬৭ ২৪০১০২৯৩২৩ গৃপ নী ৪

৩৮৩৬  ারজরা খাতুন আ াদ আলী মুপি  াসন াটি ০১৯২০৮৮১৬২ ৬৯০০৯৮৩৬৬ গৃপ নী ৫

৩৮৩৭ আনপজরা খাতুন নবীছপিন  াসন াটি ০১৭৪৭১৮৭৯৩১ ৯৫৭৫৪৯৪৮৯৪ গৃপ নী ৪

৩৮৩৮ আপছয়া খাতুন পডকু মন্ডল  াসন াটি ০১৯৮৩৯০৩১৫৭ ৮৭০১০৯৭৬০৫ গৃপ নী ২

৩৮৩৯ মতাতা পময়া কারদর পময়া  াসন াটি ০১৭১৫৩৫১৯৭৬ ২৩৭৮৭৭৩৬৬৩ পদনমজুর ৫

৩৮৪০ আব্দুল লপতি কুবার আলী  াসন াটি ০১২৯২৬৭১০০৬২ ৮৭০১০৯৭৩২৪ পদনমজুর ৩

৩৮৪১ আশরাি উিীন ছপমর উিীন পবশ্বাস  াসন াটি ০১৯৪২২৬৫১৭৮ ৫০৫২৮৬৮৩৬০ পদনমজুর ৫

৩৮৪২ উপজর আলী বাদশা মন্ডল  াসন াটি ০১৭৪৯৫৩৪৯৩০ ১৮১২৩৪৭১৯৩৬৫৯ পদনমজুর ৪

৩৮৪৩ আপলম মন্ডল কালু মন্ডল  াসন াটি ০১৯৮১৮৩৯২০১ ৩৩০১০৫৯৩১১ পদনমজুর ৩



৩৮৪৪ ঠান্ডুর র মান মৃত উরমদ আলী মন্ডল  াসন াটি ০১৯৮০৩২৫৮১৯ ১৮১২৩৪৭১৯৩৪৫৭ পদনমজুর ২

৩৮৪৫ মমা: আব্দুর রাজ্জাক মমা: মুক্তার  ম ারসন  াসন াটি ০১৩১২৯৯৭৪২৩ ১৯৮৬১৮১২৩৭১০০০০২৯ পদনমজুর ৫

৩৮৪৬ জা ারন মনছা পভ্কু খা  াসন াটি ০১৭৮২৭০১৬৭৩ ৭৩৫১০৯৬২৯৭ গৃপ নী ৪

৩৮৪৭ আব্দুল ছাত্তার কুদরত মন্ডল  াসন াটি ০১৩০১৩৯৯৭২৯ ১৮১২৩৪৭১৯৩৭১৬ পদনমজুর ২

৩৮৪৮ আপমরুল ইসলাম আ: কপরম  াসন াটি ০১৭৭৮৬২৯১৭১ ৭৮০১০৬৭৪৬৮ পদনমজুর ৫

৩৮৪৯ বজলুর র মান বাবলু শুকুর আলী মন্ডল  াসন াটি ০১৭৯২৫৫০৯৪০ ২৮৫০৯৮২৬৭৫ পদনমজুর ৩

৩৮৫০ মসানাভ্ানু জামাতালী  াসন াটি ০১৭৩৬৪৮৭৬৩৭ ৫১০০৯৮৫৯৭৬ পদনমজুর ৫

৩৮৫১ আরমনা খাতুন রপ ম লস্কর  াসন াটি ০১৭৪০৭০১১৮১২ ৩৩০১০৫৮৫৪৫ পদনমজুর ৪

৩৮৫২ বশারত মন্ডল আজগর মন্ডল  াসন াটি ০১৭৫৮৫৭২৮২৩ ৩৭৫১০৫৩৭৭২ পদনমজুর ৩

৩৮৫৩ আপলয়া খাতুন মমািারজ্জল মন্ডল  াসন াটি ০১৭৮৭৪২৮৭৭৭ ৯১৫০৯৭২২৭২ পদনমজুর ২

৩৮৫৪ রংপগলা  মবগম শুকুর মমাল্লা  াসন াটি ০১৭৯৭০০৯২৫১ ২৮৫১০২৯৮৩১ গৃপ নী ৪

৩৮৫৫ শা ানুর মবগম ইসমাইল মন্ডল  াসন াটি ০১৯৩৬৫১১৪৪৩ ১৫০১০০৮৪৫০ গৃপ নী ৪

৩৮৫৬ মমা: রপিকুল ইসলাম আলীমিীন মন্ডল  াসন াটি ০১৮৬০২৭৬৪৮৯ ৫৫৫১০৭৩৬৩৭ পদনমজুর ৫

৩৮৫৭ শওকত আলী আমজাদ লস্কর  াসন াটি ০১৭৭২৩৯৭১০১ ৫৫৫১০২৬৬৫০ পদনমজুর ৩

৩৮৫৮ মজনু পময়া ছাত্তার পময়া  াসন াটি ০১৭৮৩৭০৭৯৬ ৬৪৫০৯৯৯০১৩ পদনমজুর ৫

৩৮৫৯ রপিকুল ইসলাম আব্দুল জপলল দশমী ০১৯৪৪৬৭৭৬৮৯ ১৫০১০৬০৭৩৩ ভ্া া শ্রপমক ৩

৩৮৬০ নুর ইসলাম আনছার আলী দশমী ০১৯২৬০৬৮১৭৮ ১৯৫১১৫৭৯৫৫ ভ্া া শ্রপমক ৪

৩৮৬১ আব্দুর র মান ভ্াদু মশখ দশমী ০১৭৪৯১৫৭২০১ ৬৪৫১০৫৪৬৩৬ ভ্া া শ্রপমক ২

৩৮৬২ পজয়ারুল ইসলাম আপল ম ারসন দশমী ০১৯২২৫৪০৮১০ ৮৭০১১৪২১৫৩ ভ্া া শ্রপমক ৪

৩৮৬৩ ওমর আলী রমজান আলী দশমী ০১৯১৬৭৭১৭৮৬ ৪২০১০৮৫৬১ চা পবরক্রতা ৫

৩৮৬৪ আব্দুস ছালাম পকতাবপদ লসকার দশমী ০১৯৮৮৪০৬৯৮৬ ০১৯৮৮৪০৬৯৮৬ ভ্া া শ্রপমক ৪

৩৮৬৫ ইউনুচ আলী ততয়ব আলী দশমী ০১৮৪৩২৮৯২৬৯ ৬০০১১২৬০৩৩ পদনমজুর ৭

৩৮৬৬ রাজ্জাক আলী তাইজাল আলী দশমী ০১৯৩৭৪৪৪৭৩৯ ৫৫৫১১২৬৬৬৬ পদনমজুর ৩

৩৮৬৭ মপজবর র মান ইলা ী সরদার দশমী ০১৭৩৮৩৯৮৪১১ ৯১৫১০২৭৭১২ পদনমজুর ৪

৩৮৬৮ উসমান গপন বদর উিীন দশমী ০১৯৩৪০৭৮০৩৫ ২৪০১০৮৩৭৬৭ পদনমজুর ৩

৩৮৬৯ আরনায়ারা খাতুন বদর উিীন দশমী ০১৭৪৬১৫৮৪০৮ ৯৫৭৫৫২২৪৩৯ গৃপ নী ৪

৩৮৭০ মসপলম মরি মাপলতা দশমী ০১৯৯৩২০১৯৪৬ ১৯৪৬৬৪৩৮২৬ পদনমজুর ৩

৩৮৭১ খপললুর র মান আবুল ম ারসন দশমী ০১৯০৮৫২২৬৯২ ২৮৫১০৭৪৬৩৯ পদনমজুর ৩

৩৮৭২ পমনু ম ারসন আব্দুর র মান দশমী ০১৭২২৬৫৩৪১৩ ৯১৫১১২৭৮০১ ভ্া া শ্রপমক ৪

৩৮৭৩ নজরুল ইসলাম আনছার আলী দশমী ০১৭৩৪১৫৬৯৩৮ ২৮৫১০৮৩৩৮২ পদনমজুর ৩

৩৮৭৪ মসানা ভ্ানু মবগম মতায়াজপি মন্ডল দশমী ০১৯৮৮৪০৭৫৪১ ৬৪৫১০৯৫১৫৯ গৃপ নী ৪

৩৮৭৫ মমরছর আলী তসয়দ আলী দশমী ০১৭৪৯৭৪৩৬৫৪ ৪৬৫১০৯৪১২২ পদনমজুর ৩

৩৮৭৬ ইউসুি আলী ওয়াস কুরনী দশমী ০১৭৮০৬৩৭৪২৫ ৬৯০৬৩১৮৪১২ পদনমজুর ২

৩৮৭৭ আপসি পময়া আব্দুল  াই দশমী ০১৭৪৩৬০৫২৩৭ ১৯৯৮১৮১২৩৪৭১০৭১৩৫ পদনমজুর ৩

৩৮৭৮ বপবতা খাতুন জরবদ পবশ্বাস দশমী ০১৩০৯২১১২৮৩ ৩৭৫১০৯৮৫৭৯ গৃপ নী ৪



৩৮৭৯ পকয়ামপিন গফুর পময়া দশমী ০১৭২৫৮৭০৯৮১ ৭৮০১১১০৯৫৩ পদনমজুর ৩

৩৮৮০ আব্দুল মপতন তবরজল খা দশমী ০১৭১২৩৭৭২৭৩ ৪২০১০৫০৬৩২ পদনমজুর ৪

৩৮৮১ আবু মুসা  াররজ মন্ডল দশমী ০১৯০২১৭৭১৮০ ৯১৫০৯৭৫৯৫২ পদনমজুর ৩

৩৮৮২ মরাপকয়া খাতুন মুছাি মন্ডল দশমী ০১৭৬৪২৩১০৯৫ ৬৪৫১০০০৬৭০ পদনমজুর ২

৩৮৮৩ মখায়াজ আলী পকয়ামুিীন দশমী ০১৭৪৮৪৪২৯৫৮ ৫৫৫১০৩০২৩১ পদনমজুর ৩

৩৮৮৪ জুলমত আলী মতায়াজ মন্ডল দশমী ০১৯৫৩৩৯৮৭৫৬ ২৪০১০৩২৮২২ পদনমজুর ৪

৩৮৮৫ স্বিন মজায়ািমার আরছর মজায়ািমার দশমী ০১৯৯৩২১৬৫৭৮ ৫১০০৯৮৯২৫৯ পদনমজুর ৩

৩৮৮৬ মসপলনা খাতুন হুরমত আলী আপলয়ারপুর ০১৯৮৪৯১১৭৩০ ৭৩৫১০৬৬১২৬ গৃপ নী ৪

৩৮৮৭ তাপরক র মান িজলুর র মান আপলয়ারপুর ০১৪০৮৬৩৮৩৪২ ৫০৮২৪৩৩৪৩৩ পদনমজুর ৩

৩৮৮৮ সাইফুল ইসলাম িজলুর র মান আপলয়ারপুর ০১৯৬৩১৪৩২১৮ ৯১৫০৯৯৬৮৮৩ পদনমজুর ৩

৩৮৮৯ পলটু মশখ মুতারলব আপলয়ারপুর ০১৯৮৬৭৩৭২৪৩ ৩২৫৭৯৯৮৩২২ পদনমজুর ৩

৩৮৯০ নজরুল ইসলাম পমজানুর র মান আপলয়ারপুর ০১৭৪৬০৯২৯৩২ ১৯৯২৭৬১৮৩৭৬০০০০০৩ পদনমজুর ৪

৩৮৯১ জপসম উপিন বদরুল আলম আপলয়ারপুর ০১৭৮২৫২০৮৯৬ ৯৫৭৫৫০৬১১৯ পদনমজুর ৩

৩৮৯২ আপমর ম ারসন রজব আলী আপলয়ারপুর ০১৯৫২৮২০৫৪৬ ৬০০১১২৫৮৯৪ পদনমজুর ৩

৩৮৯৩ জপসম উপিন শা জা ান আলী আপলয়ারপুর ০১৭৪৩১৪০৩৬৭ ৪৪২১৯০৯১৬৮৩৮৩ ভ্যান চালক ৩

৩৮৯৪ পমরাজুল ইসলাম মপজবার র মান আপলয়ারপুর ০১৯২৬৯৭৫২৬৯ ৮২৫১৬৪২৯৪১ মদাকান কম মচারী ৪

৩৮৯৫ আসাদুল  ক ইয়াকুব আলী আপলয়ারপুর ০১৪০৯০১০৪৫২ ৫১০১০৩৮৭৩৪ পদনমজুর ৩

৩৮৯৬ কামাল ম ারসন ইসারত আলী আপলয়ারপুর 1928113997 7351094045 ভ্যান চালক ৫

৩৮৯৭ সাধন কম মকার রঞ্জন কুমারকম মকার আপলয়ারপুর 1767427231 2851006169 পদনমজুর ৪

৩৮৯৮ লাল্টু পময়া আত্তাব আলী মন্ডল আপলয়ারপুর 1992877389 2851031693 ভ্যান চালক ৩

৩৮৯৯ চম্পা ইনতাজ ম ারসন আপলয়ারপুর 1931248034 442904121323 মদাকান কম মচারী ৫

৩৯০০ আব্দুল্লা দুপখ মন্ডল আপলয়ারপুর 1311404135 7801045506 মদাকান কম মচারী ৪

৩৯০১ সাইদুর র মান মকবুল ম ারসন আপলয়ারপুর 1301399782 8251029024 চা পবরক্রতা ৩

৩৯০২ জাপ দ  াসান আবুল কারশম আপলয়ারপুর 1979745649 20001812347108000 মদাকান কম মচারী ৫

৩৯০৩ রায় ান উিীন মরজাউল  ক পবশ্বাস আপলয়ারপুর 1933937774 3751042759 পদনমজুর ৩

৩৯০৪ খাপলদ  াসান পলয়াকত আলী আপলয়ারপুর 1303436214 20011812347107800 মদাকান কম মচারী ৪

৩৯০৫ রারবয়া খাতুন র মান মন্ডল দত্তাইল ০১৯৫৪০৩১১৫২ ২৮৫১০৫৯১৭৬ গৃপ নী ৩

৩৯০৬ পমল ন আলী সপ দুল ইসলাম দত্তাইল ০১৪০৩৮৫৬৭৯৯ ৩৭২৭২৭৪৯৭৩ পদনমজুর ৪

৩৯০৭ জা াঙ্গীর ম ারসন আব্দুস সাত্তার ভুলটিয়া ০১৯২৪৯৪৮৮৪৩ ১৪৫৩৮৯৭১৩২ ভ্া া শ্রপমক ৩

৩৯০৮  াপববুর র মান আব্দুস ছাত্তার ভুলটিয়া ০১৯৫৬২২৮৩৪৯ ৬৯০১০৫৩৫৯২ ভ্া া শ্রপমক ৪

৩৯০৯ জাপ দুল ইসলাম মুনতাজ আলী ভুলটিয়া ০১৩০৫৪৭১৮৩৭ ৬৮৫৫৪১৭৭৭৭ ভ্া া শ্রপমক ৪

৩৯১০ জুমার আলী ছানারুিীন ভুলটিয়া ০১৯৩৪৫৭৫১৮১ ৫৫৫১১২৮৩২৪ ভ্া া শ্রপমক ৩

৩৯১১ বকুল পময়া মপ দুল ইসলাম ভুলটিয়া ০১৭২৯৭৩১৩৬২ ৩৭৫১১০৮৫৫০ ভ্া া শ্রপমক ৪

৩৯১২ আনজুরা মবগম আনছার আপল পবশ্বাস জীবনা ০১৭৫২৪০৭৯৩৩ ৬৪৫১০৪৪৪১৩ গৃপ নী ২

৩৯১৩ মরারকয়া মবগম সারয়ম মন্ডল জীবনা ০১৯১৪৩৮৯৪৪১ ২৮৫১০৩১১৬৭ গৃপ নী ১



৩৯১৪ পনয়াত আলী নুর বক্স মন্ডল ভুলটিয়া ০১৯৩০৪৫২৫২৬ ৫১০১০৮২৮৫৬ ভ্া া শ্রপমক ৩

৩৯১৫ ছানারিীন মন্ডল শমরসর মন্ডল ভুলটিয়া ০১৯৯৩২১৬৪৭৪ ৬৪৫১০৯৩৬০০ ভ্া া শ্রপমক ৩

৩৯১৬ রপ ম পময়া মপ র উিীন ভুলটিয়া ০১৭১৯৫২৩৯২৬ ৮২১৪৯৮৬৬৯০ ভ্া া শ্রপমক ২

৩৯১৭ মপতয়ার মমা াোঃ বদর ভুলটিয়া ০১৯২৭৮৮০৫৫৯ ২৪০১১১৬৮৪৯ ভ্া া শ্রপমক ৩

৩৯১৮ লাল পময়া লাল চান পময়া ভুলটিয়া ০১৯০৮১০৬২৫১ ৬০০১১৩২৭২৬ ভ্া া শ্রপমক ৪

৩৯১৯ সবত আলী িপকর চান মন্ডল ভুলটিয়া ০১৯৯৩৯৫৮৬৫৮ ১৮১২৩৪৭১৯০৬৫৩ ভ্া া শ্রপমক ৩

৩৯২০ মছরবনা খাতুন ছানারিী মন্ডল দশমী ০১৯৯৩২১৬৫৭৮ ২৪০১০৩১৮০৮ গৃপ নী ৪

৩৯২১ নারয়ব আলী কপরম মন্ডল দশমী ০১৯১৯২২৯২৫৬ ২৪০১০৩২৬৮১ পদনমজুর ৩

৩৯২২ আরছর উিীন মমগা মন্ডল দশমী ০১৯৯৮২৩৭৫৪৯ ১৯৫৭১৮১২৩৪৭১৯১৬১০ পদনমজুর ৪

৩৯২৩ আবু বাক্কা পবশ্বাস সমস মন্ডল দশমী ০১৯৮১২১১৭৪০ ৭৮০১০২৭১২৩ পদনমজুর ২

৩৯২৪ পমলন আলী পসরাজুল ইসলাম জপলপবলা ০১৭৩৯০০২৩৯৯ ১৮১২৩৪৭১৭৯৩৭৯ পদনমজুর ৪

৩৯২৫ সুনাভ্ানু  ারু মশখ জপলপবলা ০১৭৩৯৭৪১৯৩৯ ৩৭৫১০১৩৪০৪ গৃপ নী ৩

৩৯২৬ জাপ দা খাতুন মলাম মশখ জপলপবলা ০১৭৩৯০০২৩৯৯ ১৮১২৩৪৭১৭৯৩৮৩ গৃপ নী ২

৩৯২৭ রানা আ রম্মদ মপিজ উিীন জপলপবলা ০১৭৩৯০০২৩৯৯ ৪৬৫১৬৮০৪৫৮ পদনমজুর ৪

৩৯২৮ আরমান আলী রমজান আলী জপলপবলা ০১৯৫৪১০৫৩৮৫ ৫৫১৯৫৫১৫৫৯ পদনমজুর ৩

৩৯২৯ আরপজনা মবগম মপনর উপিন জপলপবলা ০১৭৩৯০০২৩৯৯ ৯১৫০৯৮০২৪২ গৃপ নী ৪

৩৯৩০ মখাকন আপজবার মন্ডল জপলপবলা ০১৯১৭৩৩১৭৭৪ ৯১৫১০১৫১৫৪ পদনমজুর ২

৩৯৩১ ছারনায়ার ম ারসন জাির আলী জপলপবলা ০১৯৫৪১০৫৩৮৫ ৫০৫৪০৬৯৮৪৩ পদনমজুর ৩

৩৯৩২ ম ারসন আলী  াপলম পময়া জপলপবলা ০১৭৩৯৭৪১৯৩৯ ৪৬৫৬২৩০৩৯০ পদনমজুর ৪

৩৯৩৩ ইনুচ আলী জাির আলী জপলপবলা ০১৭৩৯০০২৩৯৯ ৬৪৫১০০৪১৫১ পদনমজুর ৩

৩৯৩৪ সুরাি আলী মশখ রুস্তম মশখ জপলপবলা ০১৯৫৪১০৫৩৮৫ ৪৬৫১০৪৮৫০৮ পদনমজুর ৪

৩৯৩৫ তুতা পময়া ম টুয়া মন্ডল জপলপবলা ০১৭৬২৯৯৯৬৯১ ১৫০১০১৫০৯১ পদনমজুর ৩

৩৯৩৬  নাপসর উপিন আজ ার পবশ্বাস জপলপবলা ০১৭১৫৮৫৬৫৫৫ ৬৪৫১০৩৭৬১৫ পদনমজুর ৪

৩৯৩৭ জা াঙ্গীর আলম আজা ার আলী জপলপবলা ০১৭১৫৮৫৬৫৫৫ ২৪০১০৩৬৬৬৬ পদনমজুর ৩

৩৯৩৮ নাজমুল ইসলাম বাবু মততুল মন্ডল ম টুয়া জপলপবলা ০১৭৬২৯৯৯৬৯১ ১৯৩৯৬৪১৭১৬ পদনমজুর ৪

৩৯৩৯ পরপজয়া খাতুন মমর র আলী জপলপবলা ০১৯৫৪১০৫৩৮৫ ৮২১৪৯০২৩০৯ পদনমজুর ৩

৩৯৪০ রপশদ পময়া পিররাজ পময়া জপলপবলা ০১৯৫৪১০৫৩৮৫ ৫১০০৯৯৩৯৮৮ পদনমজুর ৩

৩৯৪১ মপ দুল ইসলাম পকতাব আলী জপলপবলা ০১১৯২৬৯০৮৮ ৬৯০০৯৯০৫০৫ পদনমজুর ৪

৩৯৪২  ারতম আলী মসরলম আলী জপলপবলা ০১৮৮৩৪৮৩৭৮৬ ১৮১২৩৪৭১৭৯৮৩২ পদনমজুর ৩

৩৯৪৩ ডাপলম পময়া মমা াম্মদ আলী ভুলটিয়া ০১৭৫২১০৬৮৬৮ ২৪০১১২৭২০০ ভ্া া শ্রপমক ৩

৩৯৪৪ মসপলম আল মামুন আপতয়ার র মান ভুলটিয়া ০১৯২৮৪৪৮৮৩০ ২৮৪১৯৮৯৬৮০ ভ্া া শ্রপমক ২

৩৯৪৫ মস্তাক আলী শপ দুল পবশ্বাস ভুলটিয়া ০১৯৫৭০৪৬৮৫৫ ৬৪৪৮৫৩৮৯৮৯০ ভ্া া শ্রপমক ৩

৩৯৪৬ সুজন আলী মতরলব আলী ভুলটিয়া ০১৯৩২৭৪৬৬৩২ ৬৪৫১৬০৮৭৯৫ ভ্া া শ্রপমক ৪

৩৯৪৭ আপতয়ার র মান আমরছর আলী ভুলটিয়া ০১৪০৮৯৫১৫০০ ৭৩৫১১৪৭৩৯৭ ভ্া া শ্রপমক ৩

৩৯৪৮ নাপসর আলী ইবারত মন্ডল ভুলটিয়া ০১৩১৯৫৭৪৭৪৩ ৫৫৫১১২৪৭৬০ ভ্া া শ্রপমক ৪



৩৯৪৯ জপমর আলী রুস্তম আলী ভুলটিয়া ০১৯৩৭৪৪৪৯২৩ ৩৩০১১০২৩২৭ ভ্া া শ্রপমক ৩

৩৯৫০ শপরফুল ইসলাম তা াজ পমর ভুলটিয়া ০১৯৪৫৬১৫৮২৭ ৬৪৫১০৯৬২৭২ ভ্া া শ্রপমক ৪

৩৯৫১ সুজন ম ারসন আররশদ পবশ্বাস ভুলটিয়া ০১৪০৪৯১১৭৫২ ৩৭৪৫২৯৭৮০৮ ভ্া া শ্রপমক ৪

৩৯৫২ িপরদ সপ দুল ভুলটিয়া ০১৯৪১৩৪৩৪৫৭ ৫৫০০০০৭৯৯১ পদনমজুর ২

৩৯৫৩ তররজম পসরাজুল ইসলাম ভুলটিয়া ০১৭৬৫২১৪৬৮৬ ১৮১২৩৪৭১৯০১৫৩ পদনমজুর ৪

৩৯৫৪ নজরুল ইসলাম সা াজা ান মন্ডল ভুলটিয়া ০১৯২৫৬৩৮৮২৯ ২৩৭১২০৫১২৭ পদনমজুর ৪

৩৯৫৫ শপ দুল ইসলাম এপকম মাপলতা ভুলটিয়া ০১৭১৭১১১৬৬১ ৬০০১১২৩৪৬৯ পদনমজুর ৩

৩৯৫৬ মমায়ারজম আলী পসরাজুল ইসলাম ভুলটিয়া ০১৭৩৫১১৮৮৫৪ ১০২৫৫৬০৪৫৭ পদনমজুর ২

৩৯৫৭ জাইবার আলী মখাদা বক্স ভুলটিয়া ০১৯৬৩৭১০৪০৯ ৬৯০১০৭৫৪২১ পদনমজুর ৩

৩৯৫৮ আব্দুর রপ ম নারয়ব আলী ভুলটিয়া ০১৯৬৭৫৯৫৪৬৫ ৯১৫১০৬৫৫৬৩ পদনমজুর ৩

৩৯৫৯ আরমনা খাতুন পসরাজুল ইসলাম ভুলটিয়া ০১৭৬৫১৮৩৮৯১ ১৮১২৩৪৭১৯০১৫২ পদনমজুর ৪

৩৯৬০ মসপলম ম ারসন ইউসুি আলী ভুলটিয়া ০১৮৬৩৩৩৫৫৮০ ১৮১২৩৪৭১৮৯২৮২ পদনমজুর ৩

৩৯৬১ সুমন হুসাইন মররজম আলী ভুলটিয়া ০১৭৫৩১৪৫৪৪৯ ৮৭০৬০০০০৬৭ পদনমজুর ২

৩৯৬২ আব্দুল ও াব ম ারসন আলী ভুলটিয়া ০১৮৫৮৮৮০১৪২ ৪২০১০১৩৫০৭ পদনমজুর ৩

৩৯৬৩ সুজন আলী আনুসপি ভুলটিয়া ০১৮৫০৬১০৬৬৫ ৮৬৬৬৮৫৯৫৩৬ ভ্া া শ্রপমক ৩

৩৯৬৪ জুড়ন মন্ডল আনুছপি ভুলটিয়া ০১৯৮২৪৮১৮৮৫ ২৮৫১০৭২০৯৬ ভ্া া শ্রপমক ৪

৩৯৬৫ আনুছপি মন্ডল সমরসর আলী মন্ডল ভুলটিয়া ০১৭৩৫৪৬৩১৫৬ ১৯৫১১৪৯৯০৩ ভ্া া শ্রপমক ৩

৩৯৬৬ কপরম আলী  াররজ আলী ভুলটিয়া ০১৯৪৫৯৬৩৭১৩ ৮৭০১১৩৯৩৫৭ ভ্া া শ্রপমক ৩

৩৯৬৭ লুৎিার আলী  াররজ আলী ভুলটিয়া ০১৭৬৫৭৭৬৪৩৯ ৮৭০১১৫০৪৭৯ ভ্া া শ্রপমক ৪

৩৯৬৮ প নারী খাতুন আমরজর মন্ডল নবীন নগর ০১৭০৪৩৪৬৪৫২ ৯৫৭৫৫১৭৭৯৩ গৃপ নী ৫

৩৯৬৯ মদরলায়ার ম ারসন আিছার মাপলতা নবীন নগর ০১৮৯০২১৫৩৪২ ২৮৫১০২৭৪৪৭ পদনমজুর ৫

৩৯৭০  ান্নান আলী এরশাদ আলী নবীন নগর ০১৭৩৭২৮৭৬৩৮ ৩৩০১০৫৮৩৯৬ পদনমজুর ৪

৩৯৭১ ছাকু মনছা মকরছদ আলী নবীন নগর ০১৯৯২৬৪২৪৯৬ ১৯৫১১০২৮০৩ গৃপ নী ৫

৩৯৭২ শা ানাজ িারভ্ীন মপজবর র মান নবীন নগর ০১৯২৮৫৫৩৫৪৫ ৮৭০১১০২৬০৩ গৃপ নী ৩

৩৯৭৩ কলম জিমার খায়বার জিমার নবীন নগর ০১৭৩৭৬৮৪৯৬১ ৮২৫১১০৯০৪০ মদাকান কম মচারী ৪

৩৯৭৪ আক্তার ম ারসন আ াদ আলী নবীন নগর ০১৭৭২০২৭৭২৪ ৪১১২০৮৯৭০৫৩৭ পদনমজুর ৫

৩৯৭৫ ইউনুস আলী পছপিকুর র মান নবীন নগর ০১৬৪৩৬৫৭৩২১ ৪২০০৯৯১৬৬৪ পদনমজুর ৪

৩৯৭৬ জুরলখা খাতুন ওপ দুল ইসলাম নবীন নগর ০১৩০৮৮৫৯৭০১ ১৫০১০৫৯৫২৯ গৃপ নী ৩

৩৯৭৭ আব্দুল কারদর মজা: ওয়ারজদ মজায়ািমার নবীন নগর ০১৭১৮২৮৭৫৫৮ ৩৩০১০৬৬১৫৯ পদনমজুর ৫

৩৯৭৮ ইপদ্রস আলী আদালত মন্ডল নবীন নগর ০১৯৯৮৭৪১০৮১ ২৪০১০২৬৬০০ পদনমজুর ৫

৩৯৭৯  ারনি আলী  াপকম আলী নবীন নগর ০১৭৩৪২৬০৬৬৮ ৭৩৫১০৯৮৮৯৭ মদাকান কম মচারী ৪

৩৯৮০ শপি উিীন মসরলম মমাল্লা নবীন নগর ০১৯৯২৬৪২৪৯৬ ৬০০১০৭৯০৫৯ পদনমজুর ৫

৩৯৮১ শামছুল  ক পবশারত আলী নবীন নগর ০১৭৫৪৬০১৭২৩ ৩৩০১০১২৩৬৯ পদনমজুর ৪

৩৯৮২ জা াঙ্গীর আলম ছারনায়ার ম ারসন নবীন নগর ০১৭৩৩৬৭৯৫৭৫ ২৮৫০৯৭৯৪৫৭ পদনমজুর ৫

৩৯৮৩ রপিকুল ইসলাম মভ্লু মন্ডল নবীন নগর ০১৭৩৩৬৭৯৫৭৫ ৩৩০১০৬৫৫১৬ পদনমজুর ৪



৩৯৮৪ আলা উিীন আরকর আলী নবীন নগর ০১৩০১২৭২৬২৩ ৪২০১০৩৮১৯৯ পদনমজুর ৪

৩৯৮৫ পবপুল ম ারসন আব্দুর রপশদ নবীন নগর ০১৭৪৮১৭৪৩৯৬ ৩৭৫১০৫১৭৯২ পদনমজুর ৩

৩৯৮৬ বকুল ম ারসন ওয়ারজদ মজায়ািমার নবীন নগর ০১৩১৭০৭৪৯১৬ ৫৫৫১০৭৯৪৮৫ পদনমজুর ৪

৩৯৮৭ জা ানারা খাতুন শুকুর আলী পবশ্বাস নবীন নগর ০১৭৮০৪৮৪৫৭৮ ৭৮০১০৭২৩২৮ গৃপ নী ৫

৩৯৮৮ আরয়শা খাতুন আলাপমন মন্ডল নবীন নগর ০১৮৯০২১৫৩৪২ ৩৩০১০১২১৭৯ গৃপ নী ৫

৩৯৮৯ বপসর আলী মৃত রুস্তম মন্ডল নবীন নগর ০১৩০৬৩৩৯৭৬৫১ ১৮১২৩৪১৭৮৪৭০ পদনমজুর ৬

৩৯৯০ পিররাজা খাতুন আব্বাস উিীন নবীন নগর ০১৯৬৯৩৪৫৩০৯ ২৩৬৫৮৭৩৬১৭ পদনমজুর ৩

৩৯৯১ রংিপত মনছা আজগার আলী ভুলটিয়া ০১৭৬০৮১৮৫৩৯ ১৮১০৭৭৯৭৫২০২৫ গৃপ নী ৬

৩৯৯২ শপ দুল ইসলাম ওয়ারজদ আলী পবশ্বাস কুতুবপুর ০১৯২৫২১৬৬৫৭ ৫৫৫১০৯৭৮৮৩ পদনমজুর ৫

৩৯৯৩ জহুরা খাতুন নপবছপিন কুতুবপুর ০১৯২৫২৫৬৬৫৭ ৮২৫১০১৯৫২০ গৃপ নী ৪

৩৯৯৪ পশপরনা আক্তার সীমা পসরাজুল ইসলাম কুতুবপুর ০১৯২৮৭২৯৫৮০ ৭৩৫৬১৩৯১০০ গৃপ নী ৩

৩৯৯৫ রুনা লাইলা মমর র মন্ডল কুতুবপুর ০১৭০২০২০৩২০ ৫৫৫১০৯৬৫৬২ গৃপ নী ৪

৩৯৯৬ মমািারজ্জল  ক আবুল মাপলতা কুতুবপুর ০১৭০২০২০৩২০ ৫৫৫১০৩৯৮১০ পদনমজুর ৫

৩৯৯৭ উজ্জল ম ারসন ইউনুস আলী কুতুবপুর ০১৭০২০২০৩২০ ৯১৪৩৩৪৫৪৯৫ পদনমজুর ৩

৩৯৯৮ শার লা খাতুন আব্দুল মাপলতা কুতুবপুর ০১৭০৩৮৩৪৬২০ ৮২৫১০২১২৮৬ গৃপ নী ৫

৩৯৯৯ মখাকন আলী আপনচুর র মান কুতুবপুর ০১৭০৩৮৩৪৬২০ ৫১০১০০০১৮৯ পদনমজুর ৩

৪০০০ দপবর উিীন ওয়ারজ্জল  ক কুতুবপুর ০১৭১১৮৩৫৩০২ ৮২৫১০৩৭০৪৩ পদনমজুর ৩

৪০০১ িপরদা খাতুন আকালপি মন্ডল কুতুবপুর ০১৭৮৩৪৬২০৪২ ২৮৫০৯৯৬০৫৫ গৃপ নী ৫

৪০০২ কল্পনা খাতুন বজলুর র মান কুতুবপুর ০১৭৮৩৪৬২০৪২ ৬৯০১০১০৮৯৯ গৃপ নী ৫

৪০০৩ মন্টু পবশ্বাস  কুদ্দুস পবশ্বাস কুতুবপুর ০১৭৮৩৪৬২০৪২ ৩৭৫১০২০৩৮৩ পদনমজুর ৩

৪০০৪ মসার ল রানা আপজত আলী কুতুবপুর ০১৭৮৩৪৬২০৪২ ৮২৩৩৬০৪৩৭৩ পদনমজুর ৩

৪০০৫ সদন  াপববুর র মান কুতুবপুর ০১৭২২৯২৪২৮২ ৬০০১১৩০৪০৭ পদনমজুর ৫

৪০০৬ মা বুল  ক আব্দুস সাত্তার কুতুবপুর ০১৭৮২০৪৬২০১ ৫১০১০০০৪৩৭ পদনমজুর ৪

৪০০৭ আরমনা খাতুন পবশারত মন্ডল কুতুবপুর ০১৭৯৯১০২০৪০ ৫১০১০১৪১৩১ গৃপ নী ৫

৪০০৮ শা ানাজ মবগম আিছার আলী সিমার কুতুবপুর ০১৭০৮২০১০২০ ১৮১২৩৪৭১৮৪১২৫ গৃপ নী ৫

৪০০৯  পদছন মনছা মৃত পসরাজ কুতুবপুর ০১৭০৩৮৮৪২২০ ১৮১২৩৪৭১৮৩৮২০ গৃপ নী ৬

৪০১০ আশরাি আলী  াপববুর র মান কুতুবপুর ০১৯২০৮৮২০২০ ৬০০১০৪৮৪৮৪ পদনমজুর ৪

৪০১১ আশাদুল  ক মা াতাব মন্ডল কুতুবপুর ০১৭০২০৪১০২০ ২৪০১০৪১৮০৭ পদনমজুর ৫

৪০১২ তুপ ন উিীন আ: খারলক কুতুবপুর ০১৭০৩৯৯১০২০ ৬০০১০৪৬৩৭১ পদনমজুর ৪

৪০১৩ নজরুল ইসলাম মনকবর মন্ডল কুতুবপুর ০১৭০২০৪৪৬২০ ৭৩৫১০৫৭৮৮৫ পদনমজুর ৫

৪০১৪ মপ র উিীন আমানত পবশ্বাস কুতুবপুর ০১৭৬১০৭৬১১৬২ ২৮৫০৯৯৫১৬৪ পদনমজুর ৪

৪০১৫ কুদ্দুস আলী মঙ্গল আলী কুতুবপুর ০১৭০৩২০১০৮৩ ৪৪১১৯৮৯১৮০৮০৯ পদনমজুর ৫

৪০১৬ আবুল কালাম আজাদ মু াম্মদ আলী কুতুবপুর ০১৭০১২০১০০৯ ৭৭৫৯৭২৫৩৯৮ পদনমজুর ৩

৪০১৭ রপশদা খাতুন মকরছদ আলী কুতুবপুর ০১৭০৩১০২০৩০ ৬৪৫১০২৬৫০১ গৃপ নী ৪

৪০১৮ আকতার ম ারসন তারা চান কুতুবপুর ০১৭৯৪১০২০৪০ ১৯১০৮৩২৩৮৩ পদনমজুর ৩



৪০১৯ মপনরুজ্জামান সারদক আলী মন্ডল কুতুবপুর ০১৭০৩১০৯০২০ ৩৭৫১০২০৪৩৩ পদনমজুর ৫

৪০২০ নুরুল ইসলাম শপ দুল ইসলাম কুতুবপুর ০১৭০৩৪৯১০২০ ৫৫৫১৬৪৬০১০ পদনমজুর ৩

৪০২১ জার দ আলী সদ মার মপতয়ার র মান কুতুবপুর ০১৭০৩৪০৪৯৮৩ ৯১৪৭০১৫২৫০ পদনমজুর ২

৪০২২ ম ন আলী িপকর চান কুতুবপুর ০১৭০৩৪৬৯৪৬৪ ২৮৫১০৬৮৭০৬ পদনমজুর ৪

৪০২৩ বুলবুপল খাতুন আলা উিীন মচৌধুরী কুতুবপুর ০১৭০৩০২৪৬২০ ৮৭০১০৮১০৬২ গৃপ নী ৪

৪০২৪ মমািারজ্জল  ক মৃত আরশাদ আলী কুতুবপুর ০১৭০৩০৪৬৪২০ ১৮১২৩৪৭১৮৩৮৪১ পদনমজুর ৫

৪০২৫ সাইদুল ইসলাম আয়উব আলী কুতুবপুর ০১৯০২০৪৬২৪২ ৩৩০১০২৫৫৫১ পদনমজুর ৩

৪০২৬ খাইরুল ইসলাম ছাব্দুল লষ্কর কুতুবপুর ০১৭৪৯০০৬০২০ ১৯৫১০৭১১৫৬ পদনমজুর ৩

৪০২৭ িারতমা খাতুন  ইবারত মন্ডল কুতুবপুর ০১৭০১০৩০৪৯২ ৭৩৫১০৭২৪৮৮ গৃপ নী ৩

৪০২৮ বকুল পময়া রারশদুল কুতুবপুর ০১৪০২৬২৮৯৫১ ৫৫৫১০৪১৪৯৩ পদনমজুর ৩

৪০২৯ ররমছা খাতুন নুর বকস কুতুবপুর ০১৭৯৬২৬২৭১৫১ ৪৬৫১০৫৫৪১২ গৃপ নী ৪

৪০৩০ মতাতা পময়া বদর উিীন কুতুবপুর ০১৯০২৬২৭৭২৯ ১৫০১০১৯৫০৭ পদনমজুর ৫

৪০৩১ শাখওয়াত আলী আপজজুল  ক কুতুবপুর ০১৭৭১৩৩৬৯৩৮ ৪৬৫১০৫৪৮১১ পদনমজুর ৫

৪০৩২ আব্দুল বারী আকবর আলী কুতুবপুর ০১৭৭৪০৪২৫০ ৫৫৫১০৫৬৪৪২ পদনমজুর ৫

৪০৩৩ বাবু ান আবু বকর খন্দাকার কুতুবপুর ০১৭৬৮১০২০৬৪ ৫১০১০১৫৯৪৮ পদনমজুর ৩

৪০৩৪ আব্দুস সাত্তার ছরলমান পবশ্বাস কুতুবপুর ০১৭৮৯৮৭৭৯৮০ ৫১০১০৭০৪৩০ পদনমজুর ৪

৪০৩৫ আপিল উিীন মকরছদ আলী খন্দাকার কুতুবপুর ০১৯৫০৬০৭১৪১ ৫১০০৯৯৯৪৫৬ পদনমজুর ৫

৪০৩৬ চাদ আলী জপ র আলী কুতুবপুর ০১৪০৮৯১০০১২ ১৮১২৩৪৭১৮৪২২৪ পদনমজুর ৬

৪০৩৭ পমনাজ উিীন ওয়ারজ্জল  ক কুতুবপুর ০১৭২৫৬৬৭৮২২ ৬৪৫১০৬৯৯৪২ পদনমজুর ৪

৪০৩৮ বদর উিীন আমানত পবশ্বাস কুতুবপুর ০১৭২৫৭২৬২১২ ৩৭৫১০১৯৮২৩ পদনমজুর ৫

৪০৩৯ রপবউল  ক সামছুল  ক কুতুবপুর ০১৭৮৯৮২২৩৩৮ ৯১৫৫৮২২৫১৪ পদনমজুর ৩

৪০৪০ শপরফুল ইসলাম মাতা- কপ নুর খাতুন কুতুবপুর ০১৭২৫৬২৮২৩২ ৬৪২৩২৮৯৬২৫ পদনমজুর ৩

৪০৪১ ওয়ারজ্জল মন্ডল আব্দুল জপলল কুতুবপুর ০১৭২৫৬৬৭৮১১ ৭৩৫১০৫৮৬৪৪ পদনমজুর ৫

৪০৪২  ারুন অর রপশদ আলিাজ উিীন কুতুবপুর ০১৭৮৩২২৩২৩২ ১৮১২৩৪১৭১৮৪০৯১ পদনমজুর ৪

৪০৪৩ চান পময়া বদর উিীন কুতুবপুর ০১৩০০৮৬৩৩২২ ৫৫৫১০৪১৩১১ পদনমজুর ৪

৪০৪৪ আলী বক্কর জানর উিীন কুতুবপুর ০১৫১৫৭২১১২১ ১৯৫১৬৮২১২৭ পদনমজুর ৩

৪০৪৫ ছপুরা খাতুন এনছুর মন্ডল কুতুবপুর ০১৯২৪৩৪১৬৫৪ ৩৩০১০৪১৮২২ গৃপ নী ৩

৪০৪৬ সাইফুল ইসলাম শপ দুল ইসলাম কুতুবপুর ০১৯৪৫২৮২৮৫৭ ৬৪০১৮১৪৩৬০ পদনমজুর ৩

৪০৪৭ শ্রী গরনশ  ালদার শ্রী ম াপগন্দ্র  ালদার কুতুবপুর ০১৭৫৮৫২৮০৮২ ১৮১২৩৪৭১৮৪৩০২ পদনমজুর ৪

৪০৪৮ খুপশ মবগম নওরশর আলী কুতুবপুর ০১৭২৮২৭৭২৯৫ ৫৫৫১০৫৪৪১৩ গৃপ নী ৫

৪০৪৯ আবুল কালাম আজাদ আবুল কারশম কুতুবপুর ০১৯৮৭৮০৭২৯৫ ৯১৫১৫৮৬৭৬৬ পদনমজুর ৩

৪০৫০ মগালাম রসুল আতর আলী কুতুবপুর ০১৯৮৭৮২৯৫৮৭ ৪৬৫১০৫৪৪০৭ পদনমজুর ৪

৪০৫১ ইছা ক আলী বুরদাই গাইন মতুমজাপুর ০১৯৩৯০১৩৮৭২ ২৪০১০৪৪১১৬ পদনমজুর ৪

৪০৫২ মমাবারক আলী মন্ডল ম ঙ্গর আলী মন্ডল মতুমজাপুর ০১৭৫২৯১২৬৩৯ ৮২৫১০২৩০১৯ পদনমজুর ২

৪০৫৩  াসমত আলী লালচান আলী মতুমজাপুর ০১৯১৭৬৭২৪৭১ ২৯৮৪৩৯০৪০০০ পদনমজুর ৩



৪০৫৪ স্বিন পময়া  ারসম আলী মতুমজাপুর ০১৯৪৭৪৭১৫৩২ ৭৮০১৬৪৫২৩০ পদনমজুর ৭

৪০৫৫ মগালাম ম ারসন িপকর সদ মার মতুমজাপুর ০১৯১১৪১৯০৪৯ ৯৫৭৫৫০৩৫০৪ পদনমজুর ৫

৪০৫৬  াসান আলী লালচান আলী মতুমজাপুর ০১৭৭৭১৯৯৫৬১ ৯৫৭৫৫০৩৭৫১ পদনমজুর ৪

৪০৫৭ রাজন আলী সািাত আলী মতুমজাপুর ০১৪০৮১৮৬০২৭ ৫০৭৭৫২১৬১৪ পদনমজুর ৪

৪০৫৮ আলী ম ারসন মৃত আব্দুল মন্ডল মতুমজাপুর ০১৭৪৯৪৫৭৯৮২ ১৮১২৩৪৭১৮৬১৯২ পদনমজুর ৩

৪০৫৯ সুজন পময়া আিছার আলী  মতুমজাপুর ০১৯৩০৩৩৯৩৯১ ৪১৭৫৫৯৭৮২৪ পদনমজুর ৮

৪০৬০ সুবাররক আলী আব্দুস সালাম মতুমজাপুর ০১৭৩৫০৬৮৩৯১ ২৮৫০৯৯৬৭৯০ পদনমজুর ৪

৪০৬১ আব্দুস ছাত্তার আব্দুল মন্ডল মতুমজাপুর ০১৭৭৩৩৮৬২৬১ ৮৭০১০৬৭৯৪৭ পদনমজুর ৫

৪০৬২ মসপলম মরজা আ: জপলল মতুমজাপুর ০১৭৫৮৯০৩০১৩ ২৮৫১০১৩১৩২ চা পবরক্রতা ৫

৪০৬৩ বাদল মন্ডল মৃত গাপরস মন্ডল মতুমজাপুর ০১৯৯০৬৪৯৪১৩ ১৮১২৩৪৭১৮৬১৬৬ পদনমজুর ২

৪০৬৪ ওপ দুল ইসলাম বাদল মন্ডল মতুমজাপুর ০১৯৯০৬৪৯৪১৩ ২৪০১০৪৪৫৭৯ পদনমজুর ৪

৪০৬৫ িলাশ ম ারসন শারকর আলী মতুমজাপুর ০১৪০৬২৭৮৭৩১ ৭৮০৪৩৭৭৫৮৩ পদনমজুর ৪

৪০৬৬ মপ উিীন সদ মার মৃত জরবদ সদ মার মতুমজাপুর ০১৯৮৯২৪০১৬৫ ১৮১২৩৪৭১৮৬০৯৫ পদনমজুর ২

৪০৬৭ আনারিীন সদ মার জরবদ সদ মার মতুমজাপুর ০১৯৪৬৮৫২৮৬১ ২৪০১০৪৫৪৩৬ পদনমজুর ৬

৪০৬৮ সারমলা খাতুন বাবুর আলী মতুমজাপুর ০১৯৯৩২২৭৯৯৮ ৭৮০১৬৩১১০৭ গৃপ নী ৫

৪০৬৯ িপরদা খাতুন এলাপ  সদ মার মতুমজাপুর ০১৯৮৮২৬৮২৭০ ১৯৫১০৭২৮৬৫ গৃপ নী ২

৪০৭০ রতনা খাতুন আরছর আলী মন্ডল মতুমজাপুর ০১৯৩৬৯২৬৮৩৬ ৪২০১০২৮৩৬৪ গৃপ নী ৪

৪০৭১ মন্টু মন্ডল মিলু মন্ডল মতুমজাপুর ০১৯৯৪৯০৩৫৬৬ ৪২০১০১১৬৮৩ পদনমজুর ৪

৪০৭২ ইউনুচ আলী আয়ুব আলী মতুমজাপুর ০১৭৫৬৮৪৮৪৪২ ৬৯০০৯৯৯৮২৯ পদনমজুর ৪

৪০৭৩ আরলক মন্ডল তসয়দ মন্ডল ম াম্মদজমা ০১৭৬৩৩৩৩৫৮৩ ৯৫৭৫৫২৮১৮৮ পদনমজুর ৩

৪০৭৪ আপমরুল ইসলাম মসরলম উিীন ম াম্মদজমা ০১৯৫৯২৮৬২৭৩ ৮৭০১০৭৬৮৭২ পদনমজুর ৪

৪০৭৫ মারলক মন্ডল তসয়দ আলী মন্ডল ম াম্মদজমা ০১৭৪৬৯১৩৩২৫ ২৪০১০৯৫৭৬১ পদনমজুর ৩

৪০৭৬ তাররক আলী ইদবার আলী ম াম্মদজমা ০১৭৬৩৩৩৩৫৮৩ ৬৯০১০৪৯৯৬২ পদনমজুর ৬

৪০৭৭ রপ মা খাতুন পভ্কু মাপলতা ম াম্মদজমা ০১৭৫০৬৩২৮৪ ২৪০১০৯৫৯৪৪ গৃপ নী ৪

৪০৭৮ পকতাব আলী মন্ডল দুখী মন্ডল ম াম্মদজমা ০১৯৯৬৮৮৩১৫২ ২৮৫১০৫০২০৯ পদনমজুর ৪

৪০৭৯ মাসুদ রানা আপল মন্ডল ম াম্মদজমা ০১৭১৯৬২৯৫৩৫ ৬০০১১০২২৫৭ পদনমজুর ৩

৪০৮০ আপছয়া খাতুন লুতির র মান পবশ্বাস ম াম্মদজমা ০১৩০৪৫৮৩০৭০ ৮২৫১০৭৩৩১১ পদনমজুর ৫

৪০৮১ রপ ম আলী মন্ডল জুরালী মন্ডল ম াম্মদজমা ০১৭৬৮১৬৬৮৮১ ৩৭৫১০৭৪১৫৮ পদনমজুর ৪

৪০৮২ িারুক  ম ারসন আপমর আলী ম াম্মদজমা ০১৩০৪৯১১৬২৪ ১০২৩৫৬৫৩৭৫ পদনমজুর ৪

৪০৮৩ শারমলা খাতুন র ম আলী মন্ডল ম াম্মদজমা ০১৮৮৪৪৫৬৩০৮ ৮৭০১১১৭৮৩৩ গৃপ নী ৩

৪০৮৪ পগয়াস উিীন পবশ্বাস শা াদত আলী পবশ্বাস ম াম্মদজমা ০১৭২০৩৯৫৭৩ ৫৫৫১০৯৪১১২ পদনমজুর ৩

৪০৮৫ মুসপলমা খাতুন নবীছপিন ম াম্মদজমা ০১৭৭০৩৫৩৯১৩ ৪৬৫১১০৬৯৮৩ গৃপ নী ৫

৪০৮৬ জপরনা  ারান মন্ডল ম াম্মদজমা ০১৯০৪৮৭০৩২৮ ২৮১০৩৪১১৩৭ পদনমজুর ২

৪০৮৭  াপজরন  মনছা ইবরাত আলী মন্ডল ম াম্মদজমা ০১৯৮৩০১৫৬৭৪ ২৮৫১০৫০০০১ পদনমজুর ৪

৪০৮৮ মমাছা: সারল া খাতুন মুনজুর মন্ডল ম াম্মদজমা ০১৭৭০৩৫৩৯১৩ ১৯৫১১২৫৬৫৫ পদনমজুর ৩



৪০৮৯ ওপ দ আলী আকুল মন্ডল ম াম্মদজমা ০১৭৫৬১৪৭৯৯৬ ৪৬৫১১০৭৪৬০ পদনমজুর ২

৪০৯০ চাদ আলী মজানাব আলী মন্ডল ম াম্মদজমা ০১৯৪৯১৪৪৭০৫ ১৯৫১১২৫৯৩৭ পদনমজুর ৫

৪০৯১ মপতয়ার র মান মৃত রা াত আলী ম াম্মদজমা ০১৮২৩৪০০৬০৬ ৪৬৫৬৬৩৮৭৩৩ পদনমজুর ৩

৪০৯২ শপরফুল ইসলাম আব্দুল বাররক লস্কর ম াম্মদজমা ০১৩০৩৭৭৪৯৯৯ ৬০০১১০১০৪৪ পদনমজুর ৫

৪০৯৩ পরকাত আলী মংগল আলী মন্ডল ম াম্মদজমা ০১৯১৫০৮৮৪১৭ ৬৪৫১০৬৪০৬৪ পদনমজুর ৪

৪০৯৪ রবুজা খাতুন কপরম মন্ডল ম াম্মদজমা ০১৭৮১৯০৮৩১৪ ৭৮০১০৮৭৮৩৯ পদনমজুর ৩

৪০৯৫ সার দা খাতুন কপরম মন্ডল ম াম্মদজমা ০১৯০৪৮৭০৩৬৮ ৮৭০১১৩৩১৩৭ পদনমজুর ৫

৪০৯৬ চা ারন খাতুন সামসুল  ক ম াম্মদজমা ০১৩১৬০৯৮২৬৭ ১৮১২৩৪৭১৮৩৩৬৮ পদনমজুর ৪

৪০৯৭ মধু পমতা খাতুন বদর উিীন মন্ডল ম াম্মদজমা ০১৭৭২৩৪০৮৫৪ ৫৫৫১১০৮৮৩৯ গৃপ নী ৪

৪০৯৮ মুক্তার আলী ওসমান আলী ম াম্মদজমা ০১৭২৫৮১৬১৭৭ ৭৩৫১০৬৯৫৮৩ পদনমজুর ৩

৪০৯৯ ইশারুন জুববার মন্ডল ম াম্মদজমা ০১৭০৩৫৭০৩০৪ ২৮০৪২৯০১৫ পদনমজুর ৫

৪১০০ জা ানারা মবগম ভ্াদু মন্ডল ম াম্মদজমা ০১৭১৯৯১৬৮৫৫ ১৫০১০৩১৯০৮ পদনমজুর ৪

৪১০১ নুরুল ইসলাম আিছার মন্ডল ম াম্মদজমা ০১৯৮৬২৯৯৫৩৯ ১৫০১০৩৩৩৭৫ পদনমজুর ৩

৪১০২ নসরকার আলী মখাররশদ আলী ম াম্মদজমা ০১৮৩৮৫৩৮৫৬৭ ৭৮০১০৪৭৬৭৬ পদনমজুর ৫

৪১০৩ আপজবর র মান আওলাদ আলী মশখ ম াম্মদজমা ০১৪০১২৯৮৪১৪ ৪৬৫১০৬৫৫৪৪ পদনমজুর ৪

৪১০৪ তসয়দ আলী মন্ডল মবলাত মন্ডল ম াম্মদজমা ০১৭৪৭৯৬১৫১৭ ৫১০১০১০৫৮৬ পদনমজুর ৪

৪১০৫ পবজয় কুমার পবশ্বাস বানচারাম পবশ্বাস ম াম্মদজমা ০১৭৩১১৭৮০৮৭ ৯১৫০৯৮৪৮৮৯ পদনমজুর ৩

৪১০৬ ইন্দ্রপজত কুমার পবশ্বাস পবজয় কুমার ম াম্মদজমা ০১৭৩১১৭৮০৮৭ ৮৭০১০৬২৩৮৫ পদনমজুর ৩

৪১০৭ শংকর কুমার পবশ্বাস পনতাই চন্দ্র পবশ্বাস ম াম্মদজমা ০১৩০৫৩৪৬০৯২ ৭৭৯২৩০২৪১১ পদনমজুর ৫

৪১০৮ শপ দুল ইসলাম বা ার আলী ম াম্মদজমা ০১৯৬০২৩০৫৯৭ ২৪০১০৯৫৪৫৬ পদনমজুর ২

৪১০৯ ইমদাদুল  ক পদদার বক্স ম াম্মদজমা ০১৯২৪১৯৩০৮১ ৭৩৫১০৭০২৯২ পদনমজুর ৪

৪১১০ জা ানারা মবগম আজগর ম াম্মদজমা ০১৯৬৮০৫৩১৪০ ৯১৫০৯৯৯৯৩৭ গৃপ নী ৩

৪১১১ জার দা খাতুন আনছার মন্ডল ম াম্মদজমা ০১৯৬০২৩০৫৯৭ ৮২৫১০৩৩৭৫২ গৃপ নী ২

৪১১২ পবরাজুল ইসলাম আিসার মন্ডল ম াম্মদজমা ০১৭৪৫২৬১৭৭৩ ২৮৫১০০৭৭৮৭ পদনমজুর ৫

৪১১৩ আপতয়ার র মান আনরজর মন্ডল ম াম্মদজমা ০১৭২২৫৬৫৩১৩৯ ১৯৫১০৮৪১৪২ পদনমজুর ৩

৪১১৪ নয়ন আলী জহুরুল ইসলাম ম াম্মদজমা ০১৯৯৯১৪১২৩৫ ৭৩২৮৬৯৯৯৫৯ ভ্যান চালক ৫

৪১১৫ পন ারন খাতুন আরনায়ার  ম ারসন ম াম্মদজমা ০১৭৬৬৮৩৬৮৫৯ ১৮১২৩৪৭১৮২০১০ গৃপ নী ৪

৪১১৬ ছারল া খাতুন ওমর আলী পবশ্বাস ম াম্মদজমা ০১৮৮৪৪৫৪০৯৮ ৩৭৫১০৩৪৭৪৯ গৃপ নী ৩

৪১১৭ মসানা মন্ডল পনয়ামত মন্ডল ম াম্মদজমা ০১৭৩৯০০২৩৯২ ১৮১২৩৪৭১৮১৮৮৩ পদনমজুর ৫

৪১১৮ ইসমাইল  মশখ নজরুল ইসলাম ম াম্মদজমা ০১৮৩৮৭৫৯৪৬৮ ৯৫৭৫৫০৭৭২৯ পদনমজুর ৪

৪১১৯ মলাকমান  ম ারসন পদদার বক্স ম াম্মদজমা ০১৯৯৪৩৪৯৩২৫ ৪২০১০২০৪১১ পদনমজুর ৪

৪১২০ চাইনা খাতুন মা াতাব  াসন াটি ০১৩০২৪৭০৮২৭ ৮২৫১০১২৬৯৯ গৃপ নী ৪

৪১২১ শ্যামলী খাতুন  ারুন অর রপশদ  াসন াটি ০১৭৫৯৭৭২৩৫১ ১৫০১০০৯৫৯৯ গৃপ নী ৩

৪১২২ আরমনা মবগম করমা দানী  াসন াটি ০১৯৩৯৮৪১৩৮২ ৫১০০৯৮৫৯৯২ গৃপ নী ২

৪১২৩ মকবুল হুসাইন আইজিীন  াসন াটি ০১৭১৬১৯১৮৮২ ৩৩০১০৫৯৮৩২ পদনমজুর ৪



৪১২৪ ইতাদুল ইসমাইল  ম ারসন  াসন াটি ০১৭২৭৭৯৯৬৮৭ ৪২০১০৪১৪২৫ গৃপ নী ৪

৪১২৫ সুখজান মবগম রুস্তন পমপি  াসন াটি ০১৪০৪৯১১০৭৭ ৬৯০০৯৮২৩৭৯ গৃপ নী ৫

৪১২৬ সুমন আলী আজগর আলী  াসন াটি ০১৮৩৫৪২৯৯১৯ ৬৯০১০২৮০৯৯ পদনমজুর ৩

৪১২৭ ছারনায়ার  ম ারসন নুর ম াম্মদ  াসন াটি ০১৯৯৬৮৫৭৮৪৮ ৪২০০৯৯৫৮৯৪ পদনমজুর ৩

৪১২৮ মরর না খাতুন ইউসুি মন্ডল  াসন াটি ০১৩০০৪৩২১৫৫ ৬৪৫০৯৯৫২৮৪ গৃপ নী ২

৪১২৯ আরমনা খাতুন মপিজ উিীন  াসন াটি ০১৭৩২৪৪২৪৯৭ ১৯৫১১০৮৩৭০ গৃপ নী ৩

৪১৩০ জয়নাল আরবদীন ওমর আলী  াসন াটি ০১৭৩২৪৪২৪৯৭ ৭৮০১০২২৯১৯ পদনমজুর ৫

৪১৩১ ইসমাইল  ম ারসন আ: খারলক  াসন াটি ০১৯২২৭৯৪০২৩ ৪২০০৯৯৬৭৪৪ পদনমজুর ৪

৪১৩২ সাবনাজ খাতুন আইনাল  ক  াসন াটি ০১৯৩৩৯১৮৭৭০ ৫৫৫৪৩৫৪৭৫২ গৃপ নী ৩

৪১৩৩ ইউসুি আলী মখাররশদ আলী  াসন াটি ০১৯৬৭৬৪৫৪২১ ৫১০০৯৮৬১১৫ পদনমজুর ৪

৪১৩৪ পমজানুর র মান রপবউল ইসলাম  াসন াটি ০১৭১৮০০১৭৮৫ ৯১৫১০১৯৯৭৪ পদনমজুর ৩

৪১৩৫ তপরকুল ইসলাম আব্দুল কারদর  াসন াটি ০১৯৩৫৫০৭৪৩১ ১৮১২৩৪৭১৯৩৪৮১ পদনমজুর ২

৪১৩৬ রপ মা খাতুন মুজাম  াসন াটি ০১৭৭১১৭৮২৬১ ৪৬০০৩০২৫৫০ গৃপ নী ৫

৪১৩৭ আব্দুল  ক সপ দুল  াসন াটি ০১৯১০৪৮৪৩২৬ ৫৫৫১০২৮৫৫৭ পদনমজুর ৪

৪১৩৮ িারুক ম ারসন মন্টু পময়া  াসন াটি ০১৮৭৯৯৪৮২৯২ ৫১০০৯৮৮৬১৬ পদনমজুর ৫

৪১৩৯ মখাকন পময়া সপ দুল ইসলাম  াসন াটি ০১৯৩৯১৫৫২৮২ ২৮৫০৯৮২০২২ পদনমজুর ৪

৪১৪০ দয়াল চন্দ্র অপধকারী দীনবন্ধু দাস  াসন াটি ০১৯৩৯১৫৫২৮২ ৬৯০০৯৮২১৫৫ পদনমজুর ৩

৪১৪১ স্বিন অপধকারী নব কুমার  াসন াটি ০১৯৩৯১৫৫২৮২ ৩৭৫১০০৮১৪৯ পদনমজুর ২

৪১৪২ কাপতমক অপধকারী মৃত পূণ ম অপধকারী  াসন াটি ০১৯৩৯১৫৫২৮২ ১৮১২৩৪৭১৯২৯৯৫ পদনমজুর ৩

৪১৪৩ রা াতন  মনছা র মান মন্ডল  াসন াটি ০১৭৬৮৫৯৩৬৬০ ৮৭০১০৫৩৬৯৯ গৃপ নী ৩

৪১৪৪ তিন কুমার নব কুমার  াসন াটি ০১৭৪০৪৭৫৬৬৭০ ৩৭৫১০০৯২৯৫ পদনমজুর ২

৪১৪৫ সুপমত্রা রানী অনাথ  ম াষ  াসন াটি ০১৭৬৮৫৯৩৬৬০ ৬০০১০৩৩৬০১ গৃপ নী ৪

৪১৪৬ তুলসী রানী পবমল কম মকার  াসন াটি ০১৭৪৪৫১৬১৬০ ৭৮০১০২১৮২০ গৃপ নী ৪

৪১৪৭ গীতা রাণী মরনারঞ্জন অপধকারী  াসন াটি ০১৭৬৮৫৯৩৬৬০ ৮২৫১০০৭১৫২ গৃপ নী ৩

৪১৪৮ মগাপবন্দ পবশ্বাস মৃত বলরাম পবশ্বাস  াসন াটি ০১৭৬৮৫৯৩৬৬০ ১৮১২৩৪৭১৯৩০২৩ পদনমজুর ৫

৪১৪৯ শাপ দা মবগম মৃত কারশম পবশ্বাস  াসন াটি ০১৭৬৮৫৯৩৬৬০ ১৮১২৩৪৭১৯৩২৭৩ গৃপ নী ৪

৪১৫০ ত পমনা খাতুন মা াতাব পময়া  াসন াটি ০১৭৬৮৫৯৩৬৬০ 5975885889 গৃপ নী ৩

৪১৫১ আব্দুর রাজ্জাক মমা াম্মদ পসপিক  াসন াটি ০১৭৬৮৫৯৩৬৬০ ৮৬৯৩২৯২৪১২ পদনমজুর ৩

৪১৫২ ওয়ারছল পবশ্বাস মৃত নশকার পবশ্বাস  াসন াটি ০১৭৬৮৫৯৩৬৬০ ১৮২২৩০৯৮২৯৯৭৮ পদনমজুর ৫

৪১৫৩ ঈমান  ম ারসন জপলল মুিী  াসন াটি ০১৭৬৮৫৯৩৬৬০ ৩৩০১০১৪৭৮৭ পদনমজুর ৪

৪১৫৪ স্বাপবত্রী রাণী পবশ্বাস শষ্টী চন্দ্র দাস  াসন াটি ০১৭৬৮৫৯৩৬৬০ ১৮১২৩৪৭১৯২৭২০ গৃপ নী ৩

৪১৫৫ শাপ দা খাতুন আশাদুল  ক  াসন াটি ০১৭৬৮৫৯৩৬৬০ ১৮১২৩৪৭১৯৩০২০ গৃপ নী ২

৪১৫৬ আমান উল্লা আলী আ ম্মদ  াসন াটি ০১৭০৩৬৭৩০৭৫ ৯১৫১০২০০৭১ পদনমজুর ৩

৪১৫৭  াসমত আলী মশখ ছারদক আলী  াসন াটি ০১৮৭১১৬৮১৮৫ ১৮১২৩৪৭১৯৩৪৮৯ পদনমজুর ৫

৪১৫৮ মপরয়ম আব্দুল ছাত্তার  াসন াটি ০১৯৬৫১০৩৭৪৭ ৬৮৯৪৭৬৭৭১১ পদনমজুর ৩



৪১৫৯ মমাজারম্মল  ক আ: কারদর  াসন াটি ০১৭৩১১৩২৮০০ ৩৭৫১০০৯১৮৮ পদনমজুর ২

৪১৬০ সুপিয়া খাতুন আব্দুল  ক  াসন াটি ০১৪০৮০৪২৮০৩ ৫৫৫১০২৭৯৯৭ পদনমজুর ৩

৪১৬১ পমলন পময়া আব্দুল কারদর  াসন াটি ০১৯৩৬৫০৭৭৭৮ ১৯৯৩১৮১২৩৪৭১০৩৪৭৮ পদনমজুর ৩

৪১৬২ দীন ইসলাম মসাব ান আলী  াসন াটি ০১৭৯৮৩৫৪৫৫৪ ২৮৫০৯৮১৭১৯ পদনমজুর ২

৪১৬৩ আব্দুল ছাত্তার সালাম মুিী  াসন াটি ০১৯৪৫৬৪৭৯১ ৯৫৭৫৫১৮২৬২ পদনমজুর ৪

৪১৬৪ ওবাইদুল ইসলাম আপল পময়া  াসন াটি ০১৭৬৩৫৯১০১৫ ৭৮০১০২২৬০৪ পদনমজুর ৪

৪১৬৫ সাইদুর র মান আপমরুল ইসলাম  াসন াটি ০১৯৮০৯৭৯৫৪১ ১৯৯৪১৮১২৩৪৭০১৫৭৬০ পদনমজুর ৫

৪১৬৬ ছাপবনা খাতুন জালাল উিীন  াসন াটি ০১৯৬০৯৪৮৬৩৯ ৪৬৫১০৩৯৩২৫ গৃপ নী ৪

৪১৬৭  াপসয়া মবগম আছমান আপল  াসন াটি ০১৯২০২১৪৮৫৪ ২৮৫১২০৩৪৯৩ গৃপ নী ৩

৪১৬৮ খাপদজা খাতুন পদলু সদ মার  াসন াটি ০১৯৪০৫৩৫৮৬৭ ৪২০১০৬৬৮২৮ গৃপ নী ৩

৪১৬৯ আতাউর র মান আব্দুর র মান মবায়াপলয়া ০১৭৯৬৬৭১২৭১ ১৮১২৩৪৭১৬৮৮০ পদনমজুর ৪

৪১৭০ বজলুর র মান তা ারজ্জল মন্ডল মবায়াপলয়া ০১৭৫৮৪৮৬১৯৩ ৫১০১০৪৬৯৩৫ পদনমজুর ৩

৪১৭১ হুমায়ন কপবর বজলুর র মান মবায়াপলয়া ০১৮১৭১৮৫৬৬২ ২৩৮৬৩১২৭৯৯ পদনমজুর ২

৪১৭২ খপললুর র মান শ র আলী মবায়াপলয়া ০১৮৪৩২৮৯১৫০ ১৮১২৩৪৭১৭৭৪৩৪ পদনমজুর ৩

৪১৭৩ মারনায়ার  ম ারসন িপকর চাদ মবায়াপলয়া ০১৯৫৫৪৬২২৪১ ১৮১২৩৪৭১৭৬৮৪৭ পদনমজুর ৫

৪১৭৪ আব্দুর রপশদ ইচা ক আলী মবায়াপলয়া ০১৩০২৪৭০৭৯৫ ১৮১২৩৪৭২৯৬২৪৫ পদনমজুর ৪

৪১৭৫ মমা াম্মদ আলী ছাত্তার মন্ডল মবায়াপলয়া ০১৭৬০৭৪৮৭২৪ ১৮১২৩৪৭১৭৬৯১২ পদনমজুর ৫

৪১৭৬ সুজা উিীন ছন্নত আলী মবায়াপলয়া ০১৭৭৫১১২৮১৬ ৬৯০১০৬১৪৬২ পদনমজুর ৪

৪১৭৭ রপিকুল ইসলাম তা ারজ্জল ধাবক মবায়াপলয়া ০১৬৪৩১৫২০১৭ ১৮১২৩৪৭১৭৮৫২৩ পদনমজুর ৩

৪১৭৮ আত্তাব আলী শা াদত ডাক্তার মবায়াপলয়া ০১৯০৮৫২৩৩৩৪ ৬৯০১০০২৯৪৬ পদনমজুর ২

৪১৭৯ শা াবুিীন িপকর চাদ মন্ডল মবায়াপলয়া ০১৯১৫২২০২৬২ ১৮১২৩৪৭১৭৭০৩০ পদনমজুর ৩

৪১৮০ শামসুল  ক জা া বকশ মবায়াপলয়া ০১৭১৪২৬৫২০৩ ৬০০১০৭২৯৭১ পদনমজুর ৪

৪১৮১ িজলুর র মান সদর আলী মগালদার মবায়াপলয়া ০১৭৭৫১৬৯০৫৮ ৫১০১০২৪০৮০ পদনমজুর ৩

৪১৮২ মা াবুব র মান বজলুর র মান মবায়াপলয়া ০১৭০৬১৬৯২৫০ ১৮১২৩৪৭১৭৭২৬৮ পদনমজুর ২

৪১৮৩ আব্দুল  াপমদ শামসুপিন মন্ডল মবায়াপলয়া ০১৮২৮১০৭০৯৯ ৩৭৫১১৬২৫৫৭ পদনমজুর ৩

৪১৮৪ িারুক ম ারসন আলাউিীন মবায়াপলয়া ০১৯৬৬৭৮৮৬৮৪ ৮২৫১০৮৩৩৯৩ পদনমজুর ৫

৪১৮৫ মা াবুব র মান আলাউপিন মবায়াপলয়া ০১৯৬৬৭৮৮৬৮৪ ৩৭৫১০৮৩৪৯৭ পদনমজুর ৫

৪১৮৬ রাপবয়া খাতুন শা াজা ান আলী মবায়াপলয়া ০১৯৬৬৭৮৮৬৮৪ ১৮১০৭৯৪৭২৯১৭১ পদনমজুর ৪

৪১৮৭ রারসদুল ইসলাম আজগার আলী মবায়াপলয়া ০১৭৫২৬৫৭০১৩ ৬৮৬৮৫০৪৮৭৬ পদনমজুর ৩

৪১৮৮ নয়ন আলী পমজানুর র মান মবায়াপলয়া ০১৩১৭৫৮৯৯৪২ ৭৩৫১৩৬৭৪২৭৫ পদনমজুর ২

৪১৮৯ পমজানুর র মান নজরুল ইসলাম মবায়াপলয়া ০১৩১৭৫৮৯৯৪২ ১৮১২৩৩৬০৫১২ পদনমজুর ৩

৪১৯০ লাল্টু র মান নজরুল ইসলাম মবায়াপলয়া ০১৮২৫৯৯৬৫৭৮ ৪৬৫১১১৮২৯৩ পদনমজুর ৫

৪১৯১ আব্দুল কুদ্দুস রমজান আলী মবায়াপলয়া ০১৮৩৭২৭১৪৬৫ ১৯৫১১৩৫৫৫৫ পদনমজুর ৪

৪১৯২  াপিজুর র মান আ: কুদ্দুস মবায়াপলয়া ০১৯৯৭৫১৫৯৬৪ ৪৬৫১১৩৬১৬২ পদনমজুর ৪

৪১৯৩  ায়দার আলী এলাপ  মশখ মবায়াপলয়া ০১৮২৮২৯৪৭৩৩২ ৭৩৫১১৪১৩৫৮ পদনমজুর ৩



৪১৯৪ চয়ন পময়া নাপসর উপিন মবায়াপলয়া ০১৪০৬৮৫৫৭১৫ ২০০৫১৮১২৩৪৭০০৭৮০৫ পদনমজুর ২

৪১৯৫ আবুল  ম ারসন গপন পময়া মবায়াপলয়া ০১৮৩৪৬০৪৮২৩ ৩৩০১০৮৯৯৬১ পদনমজুর ৩

৪১৯৬ আবুল বাসার অআ: র মান মবায়াপলয়া ০১৭৬৩৬৫৯৪৭৪ ৭৩৫১৬৮৮৯৩৭ পদনমজুর ৫

৪১৯৭ আব্দুর র মান রপবউল ম ারসন মবায়াপলয়া ০১৮৩৮৫৫২৮১৮ ৬৪৫১০১৫৯৮৩ পদনমজুর ৪

৪১৯৮ রকুনুজ্জামান আ: র মান মবায়াপলয়া ০১৮৩৮৫৫২৮১৮ ২৮৫১৬২২৬৫০ পদনমজুর ৫

৪১৯৯ আনুরা খাতুন নুর বক্স মবায়াপলয়া ০১৯৬৬৭৮৮৬৮৪ ৭৮০১১০০০৫৩ গৃপ নী ৪

৪২০০ মাপসদুল আরবদ আলী পময়া মবায়াপলয়া ০১৯৬৬৭৮৮৬৮৪ ৬৯০১০৬০০৪৩ পদনমজুর ৩

৪২০১ জুলপিকার আলী ম াম্মদ আলী মবায়াপলয়া ০১৬৩৩৯৫৬৬১৮ ৮২৫১০৮৩৪৪৩ পদনমজুর ২

৪২০২ কামাল ম ারসন ইপলয়াস ম ারসন মবায়াপলয়া ০১৯৫১২৭৪২৫১ ৭৮০১০৯৮৫৯৬ পদনমজুর ৩

৪২০৩ জালাল উিীন ইপলয়াস মন্ডল মবায়াপলয়া ০১৮১৭৭০৬৮৫৮ ৬৯০১০৫৮৯৩০ পদনমজুর ৫

৪২০৪ শপরফুল ইসলাম জালাল উিীন মবায়াপলয়া ০১৮৬৩৪৪৯৯০৬ ৭৩৫১১২২৭৫৪ পদনমজুর ৪

৪২০৫ কপ নুর খাতুন নসকর মন্ডল মবায়াপলয়া ০১৯৬৬৭৮৮৬৮৪ ১৮১২৩৪৭১৮৭৪৯ গৃপ নী ৫

৪২০৬ মুকুল আরবদ আলী পময়া মবায়াপলয়া ০১৯৬৬৭৮৮৬৮৪ ১৯৫১১৩৬৪০৫ পদনমজুর ৪

৪২০৭ ছায়রা খাতুন মংগল মন্ডল মবায়াপলয়া ০১৯৬৬৭৮৮৬৮৪ ৮২৫১০৪৫৭৮০ গৃপ নী ৪

৪২০৮  াপসনা খাতুন জুমাত মন্ডল মবায়াপলয়া ০১৯৬৬৭৮৮৬৮৪ ৫৫৫১০৬৪২৫৫ গৃপ নী ৩

৪২০৯ ছফুরা খাতুন ইয়াকুব আলী মবায়াপলয়া ০১৯৬৬৭৮৮৬৮৪ ২৮৫১০২২৩০৭ গৃপ নী ২

৪২১০ আব্দুল সামাদ শুকুর আলী মন্ডল মবায়াপলয়া ০১৭৪৬৬২৮৭১৫ ৪৬৫১১৩৬১৯৬ পদনমজুর ৩

৪২১১ গািিার উিীন মরিাজলু র মান মবায়াপলয়া ০১৯৬৬৭৮৮৬৮৪ ১৯৫১১৫৩০৯৫ পদনমজুর ৫

৪২১২ মশিালী খাতুন নাপসর উিীন মবায়াপলয়া ০১৭৩১৭৯৮১৭১ ১০২৫৫৫৫৮৫৩ পদনমজুর ৪

৪২১৩ আপরফুল ইসলাম জালাল উপিন মবায়াপলয়া ০১৮১৬০৩১৯৩৪ ২৮৫১০৬০৫৩৯ পদনমজুর ৪

৪২১৪ ইনামুল  ক অআ: কুদ্দুস মবায়াপলয়া ০১৭৫৭৫৭০০৭৯ ৮২৫১১০১৫৭৫ পদনমজুর ৩

৪২১৫ সামসুল ধাবক শুকুর আলী মবায়াপলয়া ০১৮৬৫৪৭৬৭৪৪ ৬৯০১০৫৯৮৭০ পদনমজুর ২

৪২১৬ জপলল উিীন ও াব আলী মবায়াপলয়া ০১৭৫৭৭৪৬৯২২১ ১৯৫১১৫২৪২৮ পদনমজুর ৩

৪২১৭ গনরজর আলী মগালাম রসুল মবায়াপলয়া ০১৭৫৭৪৬৯২২১ ১৯৫১১৩৪৮৪৮ পদনমজুর ৪

৪২১৮ আব্দুর রপশদ আবু বক্কর মবায়াপলয়া ০১৯৯৯৬২৯২৭৬ ৯১০১০৯৫৯৪২ পদনমজুর ৩

৪২১৯ আ: কুদ্দুস মজরকর আলী মবায়াপলয়া ০১৯৬৬৭৮৮৬৮৪ ১৮১২৩৪৭১৭৯১৭৬ পদনমজুর ২

৪২২০ মজনু র মান ওয়ারছদ আলী মবায়াপলয়া ০১৭৪২৩৮৫৯১২ ১৮১২৩৪৭১৭৯০৩৪ পদনমজুর ৫

৪২২১ সাইফুল ইসলাম শওকত মাপলতা মবায়াপলয়া ০১৯৩২১৫৫২৪২ ৮২৫১০২৫৭৪১ পদনমজুর ৫

৪২২২ আশাদুল  ক ওসমান গপন মবায়াপলয়া ০১৯৬৬৭৮৮৬৮৪ ১৮১২৩৪৭১৭৬৬৬৯ পদনমজুর ৪

৪২২৩ ছপুরা খাতুন মমা া: শুকুর আলী মবায়াপলয়া ০১৯৬৬৭৮৮৬৮৪ ১৮১২৩৪৭১৭৯১৭৩ গৃপ নী ৫

৪২২৪ ওমর আলী নুর বক্স মন্ডল মবায়াপলয়া ০১৭৭৭২২১৪০৫ ১৮১২৩৪৭১৭৮৯৯২ পদনমজুর ৪

৪২২৫ জাপ রা খাতুন আপিজা উপিন  মমাল্লা মবায়াপলয়া ০১৭২৩০৪২২৫৭ ৯১৫১০৬৮২২৯ গৃপ নী ৩

৪২২৬ শুকুর আলী পবশ্বাস এলাপ  পবশ্বাস মবায়াপলয়া ০১৯৬৬৭৮৮৬৮৪ ৪২০১০৫৭৫৪৬ পদনমজুর ২

৪২২৭ আব্দুল খারলক রপবউল  ম ারসন মবায়াপলয়া ০১৯৫৭০৪৬৪৫৮ ১৮১২৩৪৭১৭৬৬৫৪ পদনমজুর ৩

৪২২৮ ইচানুর র মান পসরাজুল ইসলাম মবায়াপলয়া ০১৯৩৬৩৪৭৪৭২ ৮২৫১০২৪৮২৭ পদনমজুর ৫



৪২২৯ ইকরামুল ম ারসন মুনছুর আলী মবায়াপলয়া ০১৯৬৬৭৮৮৬৮৪ ৩৭৫১০২৫৮৬১ পদনমজুর ৪

৪২৩০ আছমা খাতুন আবুল মন্ডল মবায়াপলয়া ০১৭৫৩০৫৭৮০৭ ৯১৫১০৬২৫৩৭ পদনমজুর ৫

৪২৩১ আল মামুন আ র মান মবায়াপলয়া ০১৭৩১৮৪৮৯৫৮ ৮২৫১১০২১৯৩ পদনমজুর ৪

৪২৩২ আপম্বয়া খাতুন আব্দুর র মান মবায়াপলয়া ০১৯৩২১৫৩৯৭৪ ৭৩৫১১২৪২৭১ পদনমজুর ৩

৪২৩৩ আকবর আলী ইউনুচ আলী মবায়াপলয়া ০১৯২১১৫১৬২৬ ৪৬৫১০৬০৮২৬ পদনমজুর ৫

৪২৩৪ শওকত আলী ইউনুচ আলী মবায়াপলয়া ০১৮৬০৭৪১৫৫২ ৪২০১০১৪০০০ পদনমজুর ৪

৪২৩৫ মসপলমা খাতুন শওকত মাপলতা মবায়াপলয়া ০১৮৬৯৩৬৪৮১৬ ৪২০১০১৪৯৫০ পদনমজুর ৫

৪২৩৬ আজগার আলী মতাপলব মবায়াপলয়া ০১৭১৯৮৮৯৭৬৯ ৮২৫১১০২০৩৭ পদনমজুর ৪

৪২৩৭ পসরাজুল ইসলাম গপন মন্ডল মবায়াপলয়া ০১৯৯৪২১২৬৪৫ ৭৮০১০৪২০৯৯ পদনমজুর ৩

৪২৩৮ ত পমনা খাতুন   রত আলী মবায়াপলয়া ০১৮৭৮৮১৭১৭১ ৯১০৮৭৯৪৪৪৮ পদনমজুর ২

৪২৩৯ মপনরুল ইসলাম আপমরুল ইসলাম মবায়াপলয়া ০১৮৬৪৯৩৪৯৯০ ৪৬১৮৫০৬১৩৫ পদনমজুর ৫

৪২৪০ মমর দী  াসান আজগার আলী মবায়াপলয়া ০১৯৬৭৫৯৫৬৬৫ ১৪৬৪৯৭৯৯৩৭ পদনমজুর ৪

৪২৪১ নুরুল ইসলাম মখাদা বখশ মন্ডল মবায়াপলয়া ০১৯৬৬৭৮৮৬৮৪ ৮৭০১১৪৬৪৭৭ পদনমজুর ৩

৪২৪২ ইকবাল ম ারসন শওকত আলী মবায়াপলয়া ০১৯৬৬৭৮৮৬৮৪ ১৮১২৩৪৭১৭৯২১০ পদনমজুর ২

৪২৪৩ বাবুল আক্তার মরজাউল  ক শমু্ভনগর 1957045608 2393360876 চা পবরক্রতা ৩

৪২৪৪ রপিকুল ইসলাম মনরছর আলী শমু্ভনগর 1767963584 8251081231 ভ্যান চালক ৪

৪২৪৫ আব্দুল সিমার রসুল সিমার শমু্ভনগর 1748370163 7801124673 ভ্যান চালক ৩

৪২৪৬ বাবুল মন্ডল রূিচাদ মন্ডল শমু্ভনগর 1738074799 1025554468 ভ্যান চালক ৫

৪২৪৭ ওসমান গপন ম াতব আলী শমু্ভনগর 199930629 3751109590 চা পবরক্রতা ৬

৪২৪৮ নাজমুল  ক ইছা ক দত্তাইল ০১৯৩৪-৫৭৪২৪৬ 1951117983 ভ্যান চালক ৫

৪২৪৯ ম াবুব ম ারসন খপলল িরাজী দত্তাইল ০১৯৭১-০৮৬৬৮৩ 5551085474 ভ্যান চালক ৬

৪২৫০ আবু তার র তমরছর আলী দত্তাইল ০১৭৪৯-২৪৬৮৪০ 4170386629 ভ্যান চালক ৩

৪২৫১ আব্দার আলী আবুল ম ারসন দত্তাইল ০১৩১৮-৪৬৫৫৮১ 1501067647 ভ্যান চালক ৪

৪২৫২ পরিন আলী আনছার আলী দত্তাইল ০১৯২১-৯৫০৪৬৬ 3751082474 ভ্যান চালক ৩

৪২৫৩ লালু পময়া নুর ইসলাম দত্তাইল ০১৪০৬-৮৫৫৭২৯ 8701109970 ভ্যান চালক ৫

৪২৫৪ আপমরুল ইসলাম আরনায়ার ম ারসন দত্তাইল ০১৭২৩-৭৬৩৪৯৯ 4651098610 চা পবরক্রতা ৬

৪২৫৫ নওয়াজ শপরি রমজান আলী দত্তাইল ০১৯০৭-২৬৫৫৬৬ 3712038813 ভ্যান চালক ৩

৪২৫৬ শপ দুল ইসলাম আইজিীন দত্তাইল ০১৭৪০-৪১৭৯৮৭ 1951117967 ভ্যান চালক ৪

৪২৫৭ রুরবল আ রম্মদ শা াজান আলী দত্তাইল ০১৯৯০-৯৩৬৯১৫ 4651665657 ভ্যান চালক ৩

৪২৫৮ আক্তার ম ারসন জপসম মন্ডল দত্তাইল ০১৭৫৬-০৫৯১৩৭ 6451099162 ভ্যান চালক ৫

৪২৫৯ মপজবার র মান মগািাল ম্নডল মবায়াপলয়া 1756340853 9151036374 ভ্যান চালক ৩

৪২৬০ সপিয়া খাতুন গফুর মবায়াপলয়া 4756340852 8701090287 চা পবরক্রতা ৪

৪২৬১ জুল  ক নুর ম ারসন মবায়াপলয়া 1890917202  ৪৬৫১০৭৭৪৫৭ ভ্যান চালক ৩

৪২৬২ ওপলল পময়া ইসমাইল মন্ডল মবায়াপলয়া 1843729055 5050058550 আলমসাধু চালক ৬

৪২৬৩ সাইফুল ইসলাম পবশারত মন্ডল মবায়াপলয়া 1729926421 1951135357 পদনমজুর ৩



৪২৬৪ বাবুল আলী উচমান গপণ মবায়াপলয়া 1902865892 1812347177369 ভ্যান চালক ৪

৪২৬৫ ইমন আলী মমাস্তাপিজুর র মান মবায়াপলয়া 1963709246 6892471704 পদনমজুর ৩

৪২৬৬ রাই ান সাউদর র মান মবায়াপলয়া 1627701077 2851621785 পদনমজুর ৫

৪২৬৭ ইকরামুল আলম পসরাজুল ইসলাম মবায়াপলয়া 1745400286 1812347176811 মদাকান কম মচারী ৬

৪২৬৮ জাপকর ম ারসন আরনয়ার ম ারসন মবায়াপলয়া 1739782032 6883399633 মদাকান কম মচারী ৩

৪২৬৯ নুর মমা াম্মদ মঙ্গল মন্ডল মবায়াপলয়া 1819788527 1501070682 চা পবরক্রতা ৪

৪২৭০ শাপ ন মরজা রমজান আলী মবায়াপলয়া 1840097622 8675153848 পদনমজুর ৩

৪২৭১ রমজান আলী শুকুর আলী মবায়াপলয়া 1739859512 7801039467 পদনমজুর ৫

৪২৭২ ছারদক আলী আব্দুল মারলক মবায়াপলয়া 1728994352 1025534270 আলমসাধু চালক ৩

৪২৭৩ মমাোঃ তাজপমন সুপ্ত সারকর আলী শা াপুর ০১৭৩৪-৯৫৬৩৭৩ 19981812347108200 মদাকান কম মচারী ৬

৪২৭৪ মমাোঃ তপরকুল ইসলা আপমরম্নল ইসলাম শা াপুর 14031072285 6901602828 মদাকান কম মচারী ৬

৪২৭৫ মমাোঃ মপনর ম ারসন মমাোঃ মগালাম রসুল শা াপুর ০১৭২৫-৯৮১৫৭৫ 1812347180923 মদাকান কম মচারী ৩

৪২৭৬ শ্রী অপনল কুমার  াল িাগল চন্দ্র  ালদার শা াপুর 1948079640 2401109455 মদাকান কম মচারী ৪

৪২৭৭ মমাছাোঃ সারজদা খাতু ছারদর আলী মন্ডল শা াপুর 1718754661 1501088007 মদাকান কম মচারী ৩

৪২৭৮ মমাোঃ  াসান পময়া বাচ্চু পময়া শা াপুর 1931435617 8688795627 মদাকান কম মচারী ৫

৪২৭৯ সপ দুল ইসলাম আব্দুর রাজ্জাক শা াপুর 1715940352 3301093443 আলমসাধু চালক ৬

৪২৮০ মমাোঃ আব্দুল মান্নান মমাোঃ জয়নাল আরবদী শা াপুর ০১৭৪৩-৯৯২৪০৬ 6451076530 মদাকান কম মচারী ৬

৪২৮১ মমাোঃ আলী ম ারসন করম আলী শা াপুর ০১৮২৯-৮৬৬৭৭৪ 9151055127 মদাকান কম মচারী ৩

৪২৮২ মমাোঃ িজলুল কপরম বাবুল পময়া শা াপুর ০১৯৩১-৩৭১৮৩৪ 3304348919 মদাকান কম মচারী ৪

৪২৮৩ চঞ্চল কুমার  ালদার  পরিদ  ালদার শা াপুর 1732235948 7801101150 পদনমজুর ৫

৪২৮৪ মমাোঃ আব্দুল জববার তফুজপি আলী শা াপুর ০১৯৯৬৮-৬৮০৩৮৪ 4201076645 পদনমজুর ৬

৪২৮৫ মমাোঃ পিররাজ সরম্নজ পময়া শা াপুর ০১৭৩৪-৮৬৭৬৭৭ 1812347181090 পদনমজুর ৬

৪২৮৬ শ্রী পসদাম চন্দ্র িাগল  ালদার শা াপুর 1799727835 2401109547 পদনমজুর ৩

৪২৮৭ মমাোঃ ওয়ারজদ আলী আব্দুল কপরম শা াপুর 1912614318 6451061409 ভ্যান চালক ৪

৪২৮৮ মমাোঃ আব্দুর রাজ্জাক বাপশরম্নল ইসলাম শা াপুর 1747525135 4651119853 চা পবরক্রতা ৩

৪২৮৯ মমাোঃ মুসত্মাক আলী আব্দুর রাজ্জাক শা াপুর ০১৭৭১-৭৪৯৫১৯ 1025557305 চা পবরক্রতা ৫

৪২৯০ মমাছাোঃ নুরজা ান  াপবদুল পময়া শা াপুর ০১৯৯৫-৬২৭৮০৫ 5551108235 মদাকান কম মচারী ৬

৪২৯১ মমাোঃ আোঃ খপলল নুর ম াম্মদ শা াপুর ০১৯৮৫-৮০২৯৭৫ 6901615804 মদাকান কম মচারী ৬

৪২৯২ মমাোঃ শাম পময়া অদুত পময়া শা াপুর 1948807291 6001114583 ভ্যান চালক ৩

৪২৯৩ মমাোঃ আব্দুল মপজদ পনয়াত আলী শা াপুর 1827540062 6001114682 মদাকান কম মচারী ৪

৪২৯৪ মমাোঃ ইউসুি আলী আব্দুল কপরম শা াপুর 1318465829 1501073116 ভ্যান চালক ৩

৪২৯৫ মমাোঃ আব্দুল আলীম মমাোঃ সুন্দর আলী শা াপুর 1799593625 9151052991 পদনমজুর ৬

৪২৯৬ মমাোঃ মন্টু পবশ্বাস মনিাল শা াপুর 1919960202 7801086567 পদনমজুর ৩

৪২৯৭ মমাছাোঃ পরপজয়া মুলুক চাদ শা াপুর 1315512624 1812347180852 পভ্ক্ষুক ৬

৪২৯৮ মমাোঃ আব্দুল মান্নান মমাোঃ ছন্দু পময়া শা াপুর 1987484624 5101066628 পদনমজুর ৩



৪২৯৯ মমাোঃ মজনুর র মান মজানাব আলী শা াপুর 1760644835 1025556372 পদনমজুর ৩

৪৩০০ মমাছাোঃ রাপ মা ছাত্তার আলী শা াপুর 1319574623 1025547827 গৃপ নী ৫

৪৩০১ মমাছাোঃ মররবকা খাতু আব্দুল গফুর শা াপুর 1634084043 8701117114 গৃপ নী ৬

৪৩০২ মমাোঃ শাপ ন আলম ম র আলী শা াপুর 1759772438 1812347181037 পদনমজুর ৩

৪৩০৩ মমাোঃ আইউব আলী ছন্দু পময়া শা াপুর 1716301962 1812347181186 পদনমজুর ৫

৪৩০৪ ম র সদর আলী শা াপুর 1796301962 9149364912 ভ্যান চালক ৬

৪৩০৫  পবলপকস আরা আবদুল্লা  মন্ডল শা াপুর 1870423040 5517147368 পদনমজুর ৬

৪৩০৬ আব্দুল লপতব শরািত আলী শা াপুর 1747700966 5540607107 পদনমজুর ৩

৪৩০৭ মমাছাোঃ মররবকা আব্দুস সাত্তার শা াপুর 1998741827 1454616697 পদনমজুর ৪

৪৩০৮ মমাোঃ ইনতাজুল  ক বাদশা মন্ডল শা াপুর 1913344093 1501072399 পদনমজুর ৩

৪৩০৯ মমাোঃ রমজান আলী জরবদ আলী মন্ডল শা াপুর 1768507581 6901047982 পদনমজুর ৫

৪৩১০ মমারনায়ার ম ারসন আত্তাব মন্ডল শা াপুর 1721305438 6451061698 পদনমজুর ৬

৪৩১১ মমাোঃ ওসমান গপন মুনসুর আলী মন্ডল শা াপুর 1922294005 4651122154 পদনমজুর ৬

৪৩১২ মমাোঃ আোঃ আপজজ পনয়াত আলী শা াপুর 179733749 1025547389 পদনমজুর ৩

৪৩১৩ মমাোঃ নপজর আলী ওমর আলী শা াপুর 1933456439 1812347180580 পদনমজুর ৬

৪৩১৪ মমাছাোঃ জহুরা খাতুন তাইরজল ম ারসন শা াপুর 1869062537 1812347180679 পদনমজুর ৬

৪৩১৫ মমাোঃ  াপববুর র মান দাউদ আলী মন্ডল শা াপুর 1795393175 1501089005 ভ্যান চালক ৩

৪৩১৬ মমাছাোঃ ছপকনা খাতুন শা াদৎ শা াপুর 1778244534 5551093338 পদনমজুর ৩

৪৩১৭ মমাোঃ ইমান আলী পদদার বকস  াদবপুর 1928139466 7351087817 পদনমজুর ৬

৪৩১৮ মমাোঃ উছমান আলী আমরজদ লস্কর  াদবপুর 1748174731 3301079392 চা পবরক্রতা ৬

৪৩১৯ মমাোঃ আপল আ ম পভ্কু পমঞা  াদবপুর 190578202 2832074567 চা পবরক্রতা ৩

৪৩২০ একরামুল ম ারসন মমর র আলী  াদবপুর 1937747038 8701094073 পদনমজুর ৪

৪৩২১ মমাোঃ বকুল আলী মমািারজ্জল ম ারসন  াদবপুর ০১৮৬৬৪৩৩০৯৩  1501072340 মদাকান কম মচারী ৩

৪৩২২ মমাোঃ নুর ইসলাম মমর র আলী  াদবপুর 1762805257 8701092382 পদনমজুর ৫

৪৩২৩ আপমরুল ইসলাম নবীছপিন মন্ডল  াদবপুর 1767689500 2401071721 পদনমজুর ৬

৪৩২৪ মমাোঃ মসার ল রানা মপতয়ার র মান  াদবপুর 1735232143 3751073028 পদনমজুর ৫

৪৩২৫ মমাোঃ প লাল উিীন জব্বার মন্ডল  াদবপুর 186870834 1812347180213 পদনমজুর ৫

৪৩২৬ মমাোঃ বাবুল ম ারসন মমাোঃ মুসাব আলী জপলপবলা 1998220668 3301021337 মদাকান কম মচারী ৩

৪৩২৭ মমাোঃ সামরসর পময়া আপমর ম ারসন জপলপবলা 1932153995 7801030458 পদনমজুর ৬

৪৩২৮ িলাশ মচৌধুরী ম াপসন জপলপবলা 1817558398 7765281238 অর াচালক ৫

৪৩২৯ আিজান ম ারসন িজলুর র মান জপলপবলা 1993490447 19971812347018600 মদাকান কম মচারী ৪

৪৩৩০ মমাোঃ জুবারয়দ ম ারসন আপমনুল ইসলাম জপলপবলা 1878179826 20031812347005100 মদাকান কম মচারী ৩

৪৩৩১ মমাোঃ পল ন  াপিজুল ইসলাম জপলপবলা 1936555487 5092596013 মদাকান কম মচারী ৬

৪৩৩২ মমাোঃ চঞ্চল ম ারসন বদর উিীন জপলপবলা 1779875559 19991812347007300 মদাকান কম মচারী ৩

৪৩৩৩ মমাোঃ আয়নাল রপবউল  ক জপলপবলা 1833753818 7351052506 চা পবরক্রতা ৩



৪৩৩৪ কামাল উিীন শপ দুল্লা িার ায়ারী পসন্দুপরয়া 1906810618 8701123500 ভ্যান চালক ৩

৪৩৩৫ সুজন িার ায়ারী বাররক িার ায়ারী পসন্দুপরয়া 1740689269 5547154830 চা পবরক্রতা ৪

৪৩৩৬ জপমরুল ইসলাম সপিউিীন পসন্দুপরয়া 1301339147 1812347187342 আলমসাধু চালক ৬

৪৩৩৭ আপমরুল ইসলাম ইলাপ  বক্স পসন্দুপরয়া 1989925807 7351131466 চা পবরক্রতা ৬

৪৩৩৮ মা াবুব আলম জালাল উিীন পসন্দুপরয়া 1945964079 4201081801 ভ্যান চালক ৩

৪৩৩৯ মখাররশদ আলম বাররক িার ায়ারী পসন্দুপরয়া 1965113147 2401114489 পদনমজুর ৪

৪৩৪০ মাবারক আলী আজগার মন্ডল পসন্দুপরয়া ০১৯৩৪৫৭৫৯৬২ 8701067434 চা পবরক্রতা ৩

৪৩৪১ মদরলায়ার ম ারসন ওপল িার ায়াপর পসন্দুপরয়া 1300346232 6901069416 ভ্যান চালক ৫

৪৩৪২ সাগর আলী সাত্তার আলী পসন্দুপরয়া 1305757684 3304350766 ভ্যান চালক ৩

৪৩৪৩ ছার রা মনছা বদর মন্ডল ভুলটিয়া 1725212802 9575545216 পদনমজুর ৫

৪৩৪৪ রপবউল ইসলাম আরব আলী ভুলটিয়া 1990933774 1812347189585 পদনমজুর ৬

৪৩৪৫ জপসম উিীন মনকবার আলী ভুলটিয়া 1729485270 8701149489 পদনমজুর ৬

৪৩৪৬ আব্দুল খারলক রওশন আলী ভুলটিয়া 1300396198 2851081550 পদনমজুর ৩

৪৩৪৭ আব্দুল মপজদ  ারান ঢাপল ভুলটিয়া 1916825680 8251104116 পদনমজুর ৫

৪৩৪৮ ইশারন খাতুন মখাকাই মন্ডল ভুলটিয়া 1928335521 1951156502 পদনমজুর ৬

৪৩৪৯ শ ীদুল ইসলাম ড: শামছুপিন ভুলটিয়া 1922372761 6451088006 পদনমজুর ৩

৪৩৫০ তা ারপিন মন্ডল মৃত বাদশা মন্ডল ভুলটিয়া 1920074192 18123472985310 পদনমজুর ৬

৪৩৫১ ওয়ারজদ আলী  ামদ আলী ভুলটিয়া 1936912747 7801118493 মজরল ৪

৪৩৫২ ম পসন সিমার আলম সিমার ভুলটিয়া 1937713068 5551128506 পদনমজুর ৩

৪৩৫৩ আশরাফুল আলম খন্দকার মলাকমান  াসন াটি ০১৭৩১-৩৪৮০৫৬ 8701255120 অর াচালক ৬

৪৩৫৪ রুপি খাতুন মমাতারলব আলী  াসন াটি ০১৯৫৭-৬৪৯৫১৪ 19801812347108800 ভ্া া শ্রপমক ৩

৪৩৫৫ শাপ ন আলী আনারিীন  াসন াটি ০১৯৬৮-৩৫৩১৯১ 5551074205 পদনমজুর ৫

৪৩৫৬ আক্তার ম ারসন মঙ্গল মন্ডল  াসন াটি ০১৭৩৫-০৫৭৫১৭ 5100988558 আলমসাধু চালক ৬

৪৩৫৭ মখাকন কুমার শচীন কম মকার  াসন াটি ০১৭৮৮-৫১৬১৬০ 1025514835 ভ্যান চালক ৪

৪৩৫৮ পবপ্লব পবশ্বাস আনান্দ পবশ্বাস  াসন াটি ০১৭৪৭-০৮৫৪০১ 1903845962 চা পবরক্রতা ৬

৪৩৫৯ মখাররশদ আলী আমরজত আলী  াসন াটি ০১৯৬৭-৩১২০৫৫ 9150974229 চা পবরক্রতা ৩

৪৩৬০ পরিন আলী আমান উল্লা  াসন াটি ০১৭৯০-৮৬৫৩৯৬ 1951103694 ভ্যান চালক ৩

৪৩৬১ অনাত পবশ্বাস বলরাম পবশ্বাস  াসন াটি ০১৭৮৬-৩২৬০৮৬ 6001036026 ভ্যান চালক ৫

৪৩৬২ বকপতয়ার র মান কলমপিন  াসন াটি ০১৯১০-৯১৮৮৮৭ 1812347192855 ভ্যান চালক ৩

৪৩৬৩ আব্দুল মপতন আোঃ জব্বার  াসন াটি 1739929103 3301013532 ভ্যান চালক ৫

৪৩৬৪ মসপলম শ ীদুল ইসলাম  াসন াটি 1964046449 2611293183244 ভ্যান চালক ৬

৪৩৬৫ মপতয়ার র মান বাদল পবশ্বাস  াসন াটি ০১৭৭৯-৫০২৮০৫ 6001034435 ভ্যান চালক ৪

৪৩৬৬ মান্নান পময়া রজব মন্ডল  াসন াটি 1959034653 1812347193667 পদনমজুর ৩

৪৩৬৭ রুপশয়া খাতুন কাতব আলী  াসন াটি 1727567468 7351092338 গৃপ নী ৩

৪৩৬৮ মমাছা: রুপি খাতুন মমাতারলব আলী  াসন াটি ০১৩৩৬১৯৯৮০ ১৯৮০১৮৯১২৩৪৭১০৮৮১৪ পদনমজুর ৪



৪৩৬৯ আপমরন মনছা জয়নাল মন্ডল  াসন াটি ০১৯৩০৩৩৯৫২৯ ৫১০১০৩৬১৪২ গৃপ নী ৩

৪৩৭০ আরজান আলী নঈমুপিন  াসন াটি ০১৭৬০১৭৪৬৪৮ ১৫০১০০৭৯৫৭ পদনমজুর ২

৪৩৭১ ইউছুি আলী ও াব আলী  াসন াটি ০১৩০৩৮২৫৭৭৩ ৯৫৭৫৫১৮৪০৩ পদনমজুর ৩

৪৩৭২ মজরলিান খাতুন কালু মাপলথা  াসন াটি ০১৭৬০০২৫৪৪৯ ৩৭৫১০০৭১২৫ গৃপ নী ৫

৪৩৭৩ আরনায়ার ম ারসন মমাবাররক মন্ডল  াসন াটি 1719838637 1812347193703 পদনমজুর ৬

৪৩৭৪ পসপিক পময়া আক্কাছ আলী দশমী 1756077782 6896158851 চা পবরক্রতা ৬

৪৩৭৫ আপমর ম ারসন আমরজর আলী দশমী 172594889 3301112052 ভ্যান চালক ৩

৪৩৭৬ মপজবর আলী তছপলম মন্ডল দশমী 1998905688 4201048172 পদনমজুর ৫

৪৩৭৭ জুল ম ারসন সবুর আলী দশমী 1912148878 1812347192261 অর াচালক ৬

৪৩৭৮ পসরাজুল সবুর আলী দশমী 1745400309 9151030294 পদনমজুর ৩

৪৩৭৯ নুরনবী মশখ ইসমাইল মশখ দশমী 1998782563 6901038130 পদনমজুর ৬

৪৩৮০ রজব আলী তছপলম মন্ডল দশমী 1965059930 3301066878 পদনমজুর ৩

৪৩৮১ মসার ল রানা আব্দুস সালাম আপলয়ারপুর 1720410205 465168049 মদাকান কম মচারী ৩

৪৩৮২ মপ দুল ইসলাম রজব আলী আপলয়ারপুর 1407818658 1501029720 চা পবরক্রতা ৫

৪৩৮৩ মতািারজ্জল ম ারসন মপনর উিীন আপলয়ারপুর 1966791905 3751031828 ভ্যান চালক ৪

৪৩৮৪ ইসলাম আব্দুল্লা আপলয়ারপুর 1935505572 20001812347009100 মদাকান কম মচারী ৩

৪৩৮৫ আলতাি ম ারসন আমছার আলী আপলয়ারপুর 1965839027 6451018953 চা পবরক্রতা ৩

৪৩৮৬ পজয়াউর র মান মুনসুর আলী আপলয়ারপুর 1771655297 7351093369 চা পবরক্রতা ৪

৪৩৮৭ আপতকুর র মান মমাস্তাপিজুর র মান আপলয়ারপুর 1970858480 ৬৮৮-৪৯৮৯৬৫৫ পদনমজুর ৪

৪৩৮৮ িারুক আলী মগালাম মন্ডল জীবনা 1920072215 4656571827 পদনমজুর ৩

৪৩৮৯ শামরুল  ক লাল চাঁদ জীবনা 1933161911 6901031507 পদনমজুর ৬

৪৩৯০ আলী জামান মখাকন আব্দুল সারয়দ পবশ্বাস আপলয়ারপুর 1911965310 4651063390 পদনমজুর ৩

৪৩৯১ আব্দুল মপমন মপিজুর র মান আপলয়ারপুর 1929923219 8691217437 ভ্যান চালক ৪

৪৩৯২ চান পময়া আিাজ উিীন আপলয়ারপুর 1834342967 1501056632 মদাকান কম মচারী ৩

৪৩৯৩ শ্রী পনতাই কমকমার িপনপভ্ষন আপলয়ারপুর 1793483239 4201017243 পদনমজুর ৪

৪৩৯৪ উপজর আলী মন্ডল রাজা আলী মন্ডল আপলয়ারপুর 1721510554 6901029725 চা পবরক্রতা ৫

৪৩৯৫ বাবুল ইসলাম মরাজদার আলী আপলয়ারপুর 1405523786 1812347194007 পদনমজুর ৩

৪৩৯৬ আশাদুল  ক পনয়াজ উিীন আপলয়ারপুর 1953387365 3751098173 পদনমজুর ৫

৪৩৯৭ শাপমম মরজা ছাবদার আলী আপলয়ারপুর 1641493080 20031812347009200 মদাকান কম মচারী ৬

৪৩৯৮ িারুক ম ারসন ইয়াছপিন আশানন্দপুর 1971421404 ভ্যান চালক ৩

৪৩৯৯ মমাোঃ নজরুল পমপি  ায়দার কুতুবপুর 1712987570 শ্রপমক ৪

৪৪০০ শা াবুপিন পবশ্বাস মৃত ইউসুি আলী মবায়াপলয়া 1786108993 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৩


