
ক্রঃ নং নাম পিতার নাম গ্রাম পিশা জাতীয় িপরচয়িত্র নম্বর পমাবাইল নং িপরবাররর সদস্য সংখ্যা 

১ শ্রী সন্ন্যাসী দাস (সরন) কানাই দাস আলুকপদয়া ভ্যান চালক 6450857104 1746934733 ৪ জন

২ পমাঃ জুরয়ল পমাঃ আব্দুর রপিম আলুকপদয়া অর া চালক 1938552047 1998741461 ৩ জন

৩ পমাঃ আক্তারুল ইসলাম আপজবর বক্স আলুকপদয়া ভ্যান চালক 4650872825 1931445341 ৫ জন

৪ পমাঃ মপিবুল ইসলাম আজগার আলী আলুকপদয়া ভ্যান চালক 9150804146 1907265938 ৫ জন

৫ মঞ্জুরুল সািালম রাজাপুর শ্রপমক 280535365 1934067940 ৪

৬ পমাঃ পদাছ পমািাম্মদ পমাঃ মপনর উপিন আলুকপদয়া ভ্যান চালক 5550953607 1860447876 ৩ জন

৭ পমাঃ রানা আলী জয়নাল আলী আলুকপদয়া ভ্যান চালক 2400861841 1924239660 ৪ জন

৮ পমাঃ নবী মন্ডল মরকল মন্ডল আলুকপদয়া ভ্যান চালক 3300846296 1728601742 ৩ জন

৯ পমাঃ মনরভ্ালা পশখ পবরনাদ আলী পশখ আলুকপদয়া ভ্যান চালক 8700977484 1904870858 ৪ জন

১০ পমাঃ আলী পিারসন মুিাম্মদ আলী আলুকপদয়া ভ্যান চালক 9150867167 1918863859 ৩ জন

১১ পমাঃ আলী পিারসন পমাঃ মসরলম উপিন আলুকপদয়া ভ্যান চালক 8250840474 1920082302 ৪ জন

১২ পমাঃ রমজান আলী িারান মন্ডল আলুকপদয়া ভ্যান চালক 3750904371 1956659603 ৩ জন

১৩ পমাঃ খপলল সরদার পমাঃ আফসার সরদার আলুকপদয়া ভ্যান চালক 1950956118 1739962276 ৪ জন

১৪ পমাঃ আব্দুল মন্ডল পমাঃ জাফর মন্ডল আলুকপদয়া ভ্যান চালক 1500838123 1959854820 ৬ জন

১৫ পমাঃ ইমানুল ইসলাম পমাঃ মুনাফ আলী আলুকপদয়া চা-পদাকান 8675942638 1919959609 ৪ জন

১৬ পমাঃ পবশারত মন্ডল পমাঃ ঠান্ডু মন্ডল আলুকপদয়া ভ্যান চালক 4200827543 1936177366 ৩ জন

১৭ পমাঃ রপশদ পমাঃ িাপববুর রিমান আলুকপদয়া ভ্যান চালক 1822309172194 1740855613 ৩ জন

১৮ পমাঃ মুক্তার আপল পমাঃ কারদর আলী আলুকপদয়া ভ্যান চালক 7800885712 1930457871 ৩ জন

১৯ সপিদা পমাসরলম রাজাপুর অর া চালক 280535365 1933162490 ৪

২০ পমাঃ আশরাফুল িক সািাদত পিারসন আলুকপদয়া চা-পদাকান 5969301943 1923264874 ৪ জন

২১ পমাঃ জাপকর পিারসন পমাঃ আবুল পিারসন আলুকপদয়া ভ্যান চালক 6450830408 1920883006 ৭ জন

২২ শ্রী  কমর চন্দ্র দাস িপরিদ দাস আলুকপদয়া ভ্যান চালক 7350907395 1311273782 ৩ জন

২৩ পমাঃ আবু সামা দুদু মপিক আলুকপদয়া ভ্যান চালক 9150835545 10752231507 ৫ জন

২৪ পমাঃ শপিদুর ইসলাম পমাঃ সুলতান পশখ আলুকপদয়া ভ্যান চালক 8250839282 1949138834 ৪ জন

২৫ পমাঃ পসরাজ আলী পমাঃ নুর ইসলাম আলুকপদয়া ভ্যান চালক 4200920728 1988405701 ৫ জন

২৬ পমাঃ আররজত মন্ডল পমাঃ িাররজ মন্ডল আলুকপদয়া ভ্যান চালক 3750869533 1740855613 ৪ জন

২৭ পমন্টু আপজবার মপনরাম্পুর পদনমজুর 280535365 1976757510 ৩

২৮ পমাঃ নাপসর উপিন ি ল পসরকন্দার মন্ডল আলুকপদয়া অর া চালক 6000926490 1947315238 ৪ জন

২৯ পমাঃ পিন্টু পময়া নুর আলী আলুকপদয়া ভ্যান চালক 78900856309 1981916560 ৩ জন

৩০ পমাঃ নুর আলী মকরছদ আলী আলুকপদয়া ভ্যান চালক 4200827386 1935008502 ৩ জন

৩১ পমাঃ মুক্তার আলী গদা পশখ আলুকপদয়া ভ্যান চালক 555059788 1775578262 ৩ জন

৩২ পমাঃ আব্দুল মপজদ আজীম উপিন আলুকপদয়া ভ্যান চালক 2850846169 1951415875 ৪ জন

৩৩ পমাঃ মপনরুল আপল পমািাম্মদ আলুকপদয়া ভ্যান চালক 2850815982 1941755103 ৩ জন

৩৪ পমাঃ নুর আলম পমাঃ আবু বকর আলুকপদয়া ভ্যান চালক 9150868694 1795993700 ৫ জন

৩৫ পমাঃ মপনরুর ইসলাম পমাঃ িাররজ মন্ডল আলুকপদয়া ভ্যান চালক 8700945614 1934577870 ৩ জন

৩৬ পমাঃ আব্দুর রিমান জাফর আলী আলুকপদয়া ভ্যান চালক 3300849266 1931441821 ৪ জন

৩৭ পমাঃ কাজল উিীন মৃত.মুনসুর পশখ আলুকপদয়া ভ্যান চালক 181231102067 1960937528 ৩ জন

৩৮ পমাঃ নুর ইসলাম ইমাজ আলী পশখ আলুকপদয়া ভ্যান চালক 1500838279 1903772992 ৫ জন

৩৯ পমাঃ আরতাষ আলী  পখাদা বক্স আলুকপদয়া চা-পদাকান 4200828053 1965828868 ৪ জন

৪০ আপল পমািাম্মদ নুর পমািাম্মদ আলুকপদয়া ভ্যান চালক 6000868551 1939753582 ৫ জন

৪১ পমাঃ আবুল পিারসন  ওমর আলী আলুকপদয়া ভ্যান চালক 6450894701 1941385731 ৪ জন

৪২ পমাঃ জুলিাস উিীন  তািাজ উিীন আলুকপদয়া চা-পদাকান 2850881026 1713917353 ৪ জন



৪৩ পমাঃ লাল্টু  পমাঃ আবুল পিারসন আলুকপদয়া ভ্যান চালক 3750844007 1740855613 ৪ জন

৪৪ পমাঃ পখাকন আলী  পমাঃ ইয়াপসন আলী আলুকপদয়া ভ্যান চালক 19821812311000000 19682854490 ৪জন

৪৫ পমাঃ শািাবুিীন মন্ডল  পনকমাল মন্ডল আলুকপদয়া ভ্যান চালক 8700882239 1927993121 ৪ জন

৪৬ পমাঃ জপসম উপিন  পমাঃ মপনরুপিন আলুকপদয়া ভ্যান চালক 7800987039 1987493859 ৪ জন

৪৭ পমাঃ সপজত আলী  আইনাল আলুকপদয়া ভ্যান চালক 7800922093 1313251700 ৩ জন

৪৮ পমাঃ শুকুর আলী  শরবত পবশ্বাস আলুকপদয়া ভ্যান চালক 8250903914 1985136814 ৩ জন

৪৯ পমাঃ শািাজান  পমাঃ জামাত আলী আলুকপদয়া ভ্যান চালক 9150832856 1782715383 ৪ জন

৫০ পমাঃ আপজজুল িক  আফসার আলী আলুকপদয়া ভ্যান চালক 1950954840 1918942463 ৪ জন

৫১ পমাঃ নাপসদুল ইসলাম  পমাঃ সুরাব  উপিন আলুকপদয়া চা-পদাকান 6000894961 1403857000 ৫ জন

৫২ পমাঃ জুলমত আলী  আবুল আলী আলুকপদয়া চা-পদাকান 6000895125 1918010407 ৫ জন

৫৩ পমাঃ রপবউল  ইসলাম  পখাকন আলুকপদয়া ভ্যান চালক 5550889678 1994099837 ৩ জন

৫৪ পমাঃ পমজানুর রিমান  পমাঃ বদরপিন আলুকপদয়া ভ্যান চালক 5550887904 1812921835 ৫ জন

৫৫ শ্রী নীল কুমার দাস শ্রী পবনয় চন্দ্র দাস আলুকপদয়া আলমসাধু চালক 4194291672 1991817362 ৪ জন

৫৬ পমাঃ  পমন্টু আলী  পমাঃ কালুববারী আলুকপদয়া ভ্যান চালক 7800950227 1777193963 ৩ জন

৫৭ পমাঃ নাজমুল িক পমাঃ আব্বাস আলী আলুকপদয়া আলমসাধু চালক 6455906666 1989241385 ৪ জন

৫৮ পমাঃ নাজমুল িক পমাঃ মারলক পময়া আলুকপদয়া আলমসাধু চালক 2376967507 1797241911 ৪ জন

৫৯ পমাঃ িারুন অর রশীদ পমাঃ আব্দুর রিমান পজায়ািদার আলুকপদয়া ভ্যান চালক 5100848521 1918010003 ৪ জন

৬০ পমাঃ আক্কাচ আলী ফপকর চাঁন মন্ডল আলুকপদয়া ভ্যান চালক 7800884756 1936528444 ৪ জন

৬১ পমাঃ জহুরুল ইসলাম পমাঃ আসাদুল িক আলুকপদয়া ভ্যান চালক 4201615228 1968285593 ৩ জন

৬২ পিলাল আলী চাঁদ আলী মপনরাম্পুর ভ্যান চালক 280535365 1917834309 ৩

৬৩ পমাঃ আপরফুল পিারসন পমাঃ নবীছিীন পময়া আলুকপদয়া ভ্যান চালক 1950889665 1968285489 ৩ জন

৬৪ পমাঃ জয়নাল আরবদীন পমাঃ রজব আলী আলুকপদয়া ভ্যান চালক 7350940335 1758094607 ৪ জন

৬৫ পমাঃ শপফউিীন  মপফজ উিীন আলুকপদয়া ভ্যান চালক 6900843183 1969363558 ৪ জন

৬৬ পমাঃ পলমন পিারসন পমাঃ কুরবান আলী আলুকপদয়া আলমসাধু চালক 19921832311033100 1729448726 ৪ জন

৬৭ পমাঃ আনারুল ইসলাম পমাঃ মরি জপিন আলুকপদয়া ভ্যান চালক 5718795231010 1725180184 ৩ জন

৬৮ পমাঃ তািাজ মন্ডল ররব মন্ডল আলুকপদয়া ভ্যান চালক 7800885894 1406532817 ৪ জন

৬৯ পমাঃ ফয়জুল ইসলাম আপজবার আলুকপদয়া ভ্যান চালক 7350942020 171017098 ৪ জন

৭০ পমাঃ িাপমদুল ইসলাম ই¯  ্রাপফল আলুকপদয়া ভ্যান চালক 3300878125 1968285490 ৫ জন

৭১ পমাঃ সুজন আপল পমাঃ আপজত আপজ আলুকপদয়া আলমসাধু চালক 4200921999 1301272718 ৫ জন

৭২ পমাঃ জাপকর পিারসন পমাঃ তুপিন আলী আলুকপদয়া অর া চালক 1934186915 1994903631 ২ জন

৭৩ পমাঃ আব্দুল আপজজ পমাঃ রপিম বকস আলুকপদয়া আলমসাধু চালক 4850902291 1791172842 ২ জন

৭৪ পমাঃ জাকাত আলী পমাঃ জির আলী আলুকপদয়া ভ্যান চালক 4200891978 1837294030 ৪ জন

৭৫ পমাঃ শািাবুল আলম পমাঃ আরমাদ আলী আলুকপদয়া চা-পদাকান 3750844122 192550024 ৪ জন

৭৬ পমাঃ আপজজুল িক পমাঃ জামাত আলী আলুকপদয়া ভ্যান চালক 4650903315 1930852287 ৪ জন

৭৭ পমাঃ খপবর উপিন মরক্কল আলী আলুকপদয়া ভ্যান চালক 5100883957 1953383615 ৪ জন

৭৮ পমাঃ আপমনুল ইসলাম বুলু মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 780087890 1949151105 5

৭৯ পমাঃ আলী পিারসন ওলী মুিাম্মদ আলুকপদয়া ভ্যান চালক 1812311100474 1959854820 ৩ জন

৮০ পমাঃ আপশক উিীন কামাল উিীণ পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 780087890 1990099805 6

৮১ পমাঃ রপফকুর ইসলাম পমাঃ আমদ আলী আলুকপদয়া আলমসাধু চালক 2400862203 1969028051 ৩ জন

৮২ পমাঃ শপিদুল ইসলাম মাদার বক্স আলুকপদয়া আলমসাধু চালক 1950889350 1766654985 ৩ জন

৮৩ পমাঃ পসপলম পরজা পমাঃ শািজািান পদৌলাতপদয়াড় ম র শ্রপমক 1015966755 1735653495 ৪ জন

৮৪ পমাঃ সলক পিারসন  পমাঃ আঃ িাপমদ আলুকপদয়া আলমসাধু চালক 7801634838 1926207712 ০২ জন

৮৫ পমাঃ নজরুল ইসলাম  পমাঃ রপবউল পিারসন আলুকপদয়া ভ্যান চালক 4200891101 1923817988 ০২ জন



৮৬ পমাঃ সাইদুর রিমান নারয়ক পিারসন পদৌলতপদয়াড় অসিায় 1015966755 1735653495 ৪ জন

৮৭ পমাঃ সাইদুর রিমান লারয়ক পিারসন পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 1015966755 1735653095 4

৮৮ পমাঃ মপনরুজ্জামান  পমাঃ িারুন অর রপশদ আলুকপদয়া ভ্যান চালক 8250902619 1921726254 ০৪ জন

৮৯ পমাঃ জাফর আলী  ওপল মুিাম্মদ আলুকপদয়া ভ্যান চালক 3300911645 1935008502 ০৩ জন

৯০ পমাঃ ইয়ার আলী  নুর আলী আলুকপদয়া ভ্যান চালক 4650871793 1935008502 ০৩ জন

৯১ পমাঃ সুজান আলী  পমাঃ নঈমপিন মন্ডল আলুকপদয়া ভ্যান চালক 6001161915 1995106217 ০২ জন

৯২ পমাঃ আপরফ পিারসন  পমাঃ শািজািান আলুকপদয়া ভ্যান চালক 4650934955 1782713383 ০৩ জন

৯৩ পমাঃ পসপিক আলী  রিমান পশখ আলুকপদয়া ভ্যান চালক 8700946919 1991626506 ০১ জন

৯৪ পমাঃ ইমান আলী  খারজম পমািা আলুকপদয়া ভ্যান চালক 6000929791 1902175310 ০৩ জন

৯৫ নওসাদ আলী আিসার প াড়াঘা া পদনমজুর 1025434687 1887253643 ৩

৯৬ পমাঃ মপতয়ার রিমান  পমাঃ আবুল পিারসন আলুকপদয়া ভ্যান চালক 8700911806 1933914868 ০৪ জন

৯৭ পমাঃ মুকুল  পমাঃ শরবত পবশ্বাস আলুকপদয়া ভ্যান চালক 5550888415 1913926255 ০৩ জন

৯৮ পমাঃ নওসাদ আলী পমাঃ আিছার প াড়াঘা া পদনমজুর 1025434687 1887253643 ৩

৯৯ ওপল মুিাম্মদ  নুর মিাম্মদ আলুকপদয়া ভ্যান চালক 8250840462 1902177832 ৩ জন

১০০ পমাঃ জালল উিীন পমাঃ জািান বকস আকুন্দবাড়ীয়া চা-পদাকান 4200832204 1745907058 ৪ জন

১০১ পমাঃ ফয়জিীন পময়া ছারদর আপল আকুন্দবাড়ীয়া ভ্যান চালক 9150837863 1405745615 ২ জন

১০২ পমাঃ ওয়াজ আলী পখাদা বকস আকুন্দবাড়ীয়া ভ্যান চালক 5550956782 1999120780 ৫ জন

১০৩ পমাঃ নাপছর পরকমত আলী আকুন্দবাড়ীয়া ভ্যান চালক 1989252443801510 1758279980 ৩ জন

১০৪ পমাঃ মপজত আলী ইছা পমস্ত্রী মপনরামপুর চা-পদাকান 1025437037 1990650817 ৩ জন

১০৫ পমাঃ জুরয়ল িাসান পমাঃ িাচু মন্ডল আকুন্দবাড়ীয়া আলমসাধু চালক 8689330234 1923395586 ৩ জন

১০৬ পমাঃ িাপমদুল ইসলাম পমাঃ আব্দুর রপিম পশখ আকুন্দবাড়ীয়া ভ্যান চালক 9575812236 1909204563 ১ জন

১০৭ পমাঃ খপলল পময়া পখরদর আলী আকুন্দবাড়ীয়া ভ্যান চালক 2400930026 1985806765 ৩ জন

১০৮ পমাঃ পমনাজ উপিন পমাঃ ছারদর আলী আকুন্দবাড়ীয়া ভ্যান চালক 7350910753 1924649669 ৪ জন

১০৯ পমাঃ রপফকুল ইসলাম পমাঃ শুকুর আলী আকুন্দবাড়ীয়া আলমসাধু চালক 1812311101805 1940536397 ১ জন

১১০ পমাঃ লাল্টু রিমান পমাঃ আইজপিন আকুন্দবাড়ীয়া আলমসাধু চালক 1950956837 1921761258 ৫ জন

১১১ পমাঃ আলমগীর পিারসন পমাঃ পরকমত আলী আকুন্দবাড়ীয়া আলমসাধু চালক 6450899098 1729877576 ৩ জন

১১২ পমাঃ পময়া জান পমাঃ পমনারুল ইসলাম আকুন্দবাড়ীয়া ভ্যান চালক 6877424074 1892151290 ৪ জন

১১৩ পমাঃ নপজর পময়া পবলাত আলী আকুন্দবাড়ীয়া ভ্যান চালক 1500909096 1738223352 ৫ জন

১১৪ পমাছাঃ বানু খাতুন িারান মন্ডল আকুন্দবাড়ীয়া চা-পদাকান 7800923216 1984920287 ৫ জন

১১৫ পমাঃ পদরলায়ার পিারসন পমাঃ মপতয়ার রিমান আকুন্দবাড়ীয়া চা-পদাকান 6859154160 1981208806 ২ জন

১১৬ পমাঃ পসািাগ পময়া পমাঃ আসাদুল িক আকুন্দবাড়ীয়া অর া চালক 1028191961 1785039898 ১  জন

১১৭ পমাঃ মপনরুল ইসলাম পমাঃ শুকুর আলী আকুন্দবাড়ীয়া চা-পদাকান 9150809607 1319866420 ৪ জন

১১৮ পমাঃ পফল্টু রিমান পমাঃ আাপজউিীন আকুন্দবাড়ীয়া ভ্যান চালক 4650940143 1922863299 ৩ জন

১১৯ পমাঃ ইপিস আলী ইজািার মন্ডল আকুন্দবাড়ীয়া চা-পদাকান 3300914235 1965915506 ৪ জন

১২০ পমাঃ জামাল পিারসন পমাঃ পমাওলা বকস আকুন্দবাড়ীয়া চা-পদাকান 2850817913 1909205145 ৩ জন

১২১ পমাঃ পসন্টু পমাঃ রব্বানী মন্ডল আকুন্দবাড়ীয়া চা-পদাকান 2840279927 1952089849 ৪ জন

১২২ পমাঃ রাজীব আলী পমাঃ বজলু রিমান আকুন্দবাড়ীয়া চা-পদাকান 4617420254 1928224407 ৩ জন

১২৩ পমাঃ আরিল উপিন আমারত মন্ডল আকুন্দবাড়ীয়া চা-পদাকান 5100823235 1744945951 ৩ জন

১২৪ পমাঃ ফারুক পিারসন পমাঃ আনছার আপল আকুন্দবাড়ীয়া আলমসাধু চালক 2400929739 1906213317 ৪ জন

১২৫ পমাঃ ফারুক পিারসন পমাঃ শুকুর আলী মন্ডল আকুন্দবাড়ীয়া পদাকান কম দচারী 6900815132 1957846187 ২ জন

১২৬ পমাঃ কামরুল িাসান পমাঃ কামাল উিীন আকুন্দবাড়ীয়া চা-পদাকান 6420578046 1928251666 ৪ জন

১২৭ পমাঃ আপজজুল িক পমাঃ  শুকুর আলী আকুন্দবাড়ীয়া চা-পদাকান 9150838267 1864711158 ৩ জন

১২৮ পমাঃ পমনারুল িক মির আলী আকুন্দবাড়ীয়া ভ্যান চালক 5100823375 1789314803 ৫ জন



১২৯ ইমরান পিারসন আব্দুল বারী আকুন্দবাড়ীয়া চা-পদাকান 2851617064 1965849834 ৪ জন

১৩০ সবুজ পমািা আসাবুল পমািা আকুন্দবাড়ীয়া ভ্যান চালক 8256528343 1405038433 ৫ জন

১৩১ পফররদৌস আলী মরজািার আলী আকুন্দবাড়ীয়া ভ্যান চালক 2850820081 1858671105 ৫ জন

১৩২ ইবাদত আলী পছতাব আলী আকুন্দবাড়ীয়া ভ্যান চালক 8246244803 1965021186 ৪ জন

১৩৩ সাইদুর রিমান পকতাব আলী আকুন্দবাড়ীয়া চা-পদাকান 8701682521 1969357226 ৩ জন

১৩৪ আশাদুল ইসলাম প ংরা আলফাজ উপিন আকুন্দবাড়ীয়া পদনমজুর 6450860306 1916039842 ৫ জন

১৩৫ পমাঃ আলী পিারসন পমাঃ পমাবাররক পমািা আকুন্দবাড়ীয়া চা-পদাকান 5550956063 1795945711 ৩ জন

১৩৬ পমাঃ পরয়ন আলী পমাঃ আব্দুল লপতফ আকুন্দবাড়ীয়া চা-পদাকান 1812311102393 1916704515 ৫ জন

১৩৭ পমাঃ আশাদুল িক ইজ্জত আপল আকুন্দবাড়ীয়া বাস চালক 2400864951 1731922101 ৪ জন

১৩৮ পমাঃ ইকবাল পিারসন পমাঃ আব্দুর রিমান আকুন্দবাড়ীয়া চা-পদাকান 1950960375 1725816439 ২ জন

১৩৯ পমাঃ শপরফুল ইসলাম আকারল আকুন্দবাড়ীয়া ভ্যান চালক 60009655759 1956659829 ৫ জন

১৪০ পমাঃ আলম পময়া পমাঃ আরনায়ার আকুন্দবাড়ীয়া অসিায় 600957369 1911497468 ৫ জন

১৪১ পমাছাঃ পসানা ভ্ানু জং- পমাস্তফা আকুন্দবাড়ীয়া অসিায় 2379681140 1981233188 ৪ জন

১৪২ পমাঃ আপজজ কুরমান আলী আকুন্দবাড়ীয়া অসিায় 8700980819 1916057703 ৪ জন

১৪৩ পমাঃ মিরম পমাঃ আফসার মন্ডল আকুন্দবাড়ীয়া অসিায় 6450833246 1961649605 ৫ জন

১৪৪ পমাঃ আলাপমন পিারসন পমাঃ আয়ুব আলী আকুন্দবাড়ীয়া পদাকান কম দচারী 5990274630 1928333429 ৪ জন

১৪৫ পমাঃ পসরাজুল ইসলাম জানবার আপল আকুন্দবাড়ীয়া অসিায় 6000899606 1961628629 ৪ জন

১৪৬ পমাঃ লাবলুর রিমান পমাঃ রপিতুিা আকুন্দবাড়ীয়া অসিায় 2850885225 1928277091 ৫ জন

১৪৭ পমাঃ জুবারয়র পিারসন পমাঃ মুকুল পিারসন আকুন্দবাড়ীয়া পদাকান কম দচারী 1023781188 1913002797 ৪ জন

১৪৮ পমাঃ আব্দুল গপন পমািা আরমান পমািা আকুন্দবাড়ীয়া অসিায় 4650905401 1790727234 ৪ জন

১৪৯ পমাঃ শাপি পময়া পমাঃ সাতার আলী আকুন্দবাড়ীয়া অসিায় 4605173444 1920565723 ৩ জন

১৫০ পমাছাঃ লতা খাতুন পমাঃ মিত পমািা আকুন্দবাড়ীয়া অসিায় 3300879404 1921151676 ৩ জন

১৫১ পমাঃ আইতুল পিারসন পমাঃ মপনরুপিন আকুন্দবাড়ীয়া ভ্যান চালক 8250910380 1988977769 ৪ জন

১৫২ পমাঃ দুখু পময়া পমাঃ পবলারয়ত আকুন্দবাড়ীয়া আলমসাধু চালক 1500935034 1922863299 ৪ জন

১৫৩ পমাঃ আইজুল পিারসন মতরলব আকুন্দবাড়ীয়া অসিায় 3930978869 1811023317 ৪ জন

১৫৪ ময়না খাতুন জং- মপসুম পময়া আকুন্দবাড়ীয়া অসিায় 1812311103514 1937723704 ৫ জন

১৫৫ পমাছাঃ ইছারন সারবর আলী আকুন্দবাড়ীয়া অসিায় 8250843334 1911497468 ২ জন

১৫৬ পমাঃ ইসরাপফল পময়া পগালাম পমাস্তফা আকুন্দবাড়ীয়া ভ্যান চালক 20049832311093100 1929352294 ৪ জন

১৫৭ মপজদ ঈছা পমস্ত্রী পদৌলাতপদয়াড় চা-পদাকান 1025437037 1947307930 ৪

১৫৮ পমাঃ আব্দুল িাপকম পমাঃ নজরুল ইসলাম আকুন্দবাড়ীয়া আলমসাধু চালক 5550956964 1307229433 ৩ জন

১৫৯ পমাঃ আব্দুল মান্ন্ান পমাঃ জািান বকস আকুন্দবাড়ীয়া অর া চালক 9575426714 1777221479 ৪ জন

১৬০ পমাঃ খপললুর পমািা পমাঃ হৃদাত পমািা আকুন্দবাড়ীয়া চা-পদাকান 5550955065 1400150502 ৩ জন

১৬১ পমাঃ িাপসবুল ইসলাম পরকাত আলী আকুন্দবাড়ীয়া পস.এন.পজ. চালক 4200831164 1981208934 ৪ জন

১৬২ ইমরান আরাফাত রপবউল িক আকুন্দবাড়ীয়া ভ্যান চালক 5543115009 1957047516 ৪ জন

১৬৩ রাপজব পিারসন শপফউল ইসলাম আকুন্দবাড়ীয়া বাস চালক 5515532629 1959406034 ৪ জন

১৬৪ শাপি আলী আইজিীন আকুন্দবাড়ীয়া ভ্যান চালক 4200858465 1922863299 ৪ জন

১৬৫ িাপলম পময়া পমািা মঙ্গল পমািা আকুন্দবাড়ীয়া অর া চালক 7806265208 1762781620 ২ জন

১৬৬ মন্টু পময়া আইিাল গত আকুন্দবাড়ীয়া আলমসাধু চালক 6438462365 1934574930 ১ জন

১৬৭ আব্দুল িাপলম রবরজল পিারসন পজায়ািদার িাপতকা া পদনমজুর 1025441922 1957266225 ৪ জন

১৬৮ পমাঃ আপমর আলী জুলমত মন্ডল আকুন্দবাড়ীয়া অসিায় 5100915726 1965137173 ৫ জন

১৬৯ পমাছাঃ আপরছন খাতুন পমাঃ ছছরিীন আকুন্দবাড়ীয়া অসিায় 5100852895 1952095776 ৪ জন

১৭০ পমাঃ শওকত পমািা মজুিার পমািা আকুন্দবাড়ীয়া অসিায় 3300976952 1911497458 ৪ জন

১৭১ পমাঃ আব্দুল কারদর পমাঃ আঃ কুদ্দুস আকুন্দবাড়ীয়া অসিায় 7350910563 1991605903 ৪ জন



১৭২ পমাছাঃ পমারমনা খাতুন তাররক পশখ আকুন্দবাড়ীয়া অসিায় 1500907090 1790723482 ৪ জন

১৭৩ পমাঃ পফলু পমািা ফপকর পমািা আকুন্দবাড়ীয়া অসিায় 9150872043 1923272730 ৪ জন

১৭৪ পমাছাঃ জহুরা খাতুন করফল উিীন আকুন্দবাড়ীয়া অসিায় 5100852747 1912881740 ৫ জন

১৭৫ পমাঃ রাপশদুল ইসলাম পমাঃ আলিাজ উপিন আকুন্দবাড়ীয়া অসিায় 7350910951 1911497458 ৬ জন

১৭৬ পমাঃ ঠান্ডু আরবর আলী আকুন্দবাড়ীয়া অসিায় 2850885217 1728447648 ৪ জন

১৭৭ পমাঃ শুকুর আলী পমাঃ জুব্বার আলী আকুন্দবাড়ীয়া পভ্ক্ষুক 6000899754 1728447648 ৫ জন

১৭৮ পমাঃ পমন্টু পময়া পমাঃ আইজিীন জটু আকুন্দবাড়ীয়া অসিায় 9575457404 1922554460 ৪ জন

১৭৯ পমা: আব্দুল িাপলম রবরজল পিারসন িাপতকা া পদনমজুর 1025441922 1957266225 ৬

১৮০ পমাঃ জাকাপরয়া পিারসন পমাঃ আপজজুল িক আকুন্দবাড়ীয়া পদনমজুর 6000869070 193691059 ৬ জন

১৮১ পমাছাঃ নারপগছ পবগম মপজবার রিমান পদৌলতপদয়াড় দপরি 1025444363 1964435485 ৫জন

১৮২ পমাঃ করমলা খাতুন পমাঃ গজনবী মন্ডল আকুন্দবাড়ীয়া অসিায় 1025479948 1924770397 ৫ জন

১৮৩ পমাঃ পসািাগ আলী পমাঃ ওপিদুল ইসলাম আকুন্দবাড়ীয়া পদাকান কম দচারী 7786298450 1317590028 ৩ জন

১৮৪ পমাঃ আসকার আলী পমাঃ ইয়াকুব মন্ডর আকুন্দবাড়ীয়া পদনমজুর 3300941030 1721989991 ৩ জন

১৮৫ পমাঃ বকুল পিারসন পমাঃ তািাজপিন মন্ডল আকুন্দবাড়ীয়া পদনমজুর 7350973967 1936998210 ৪ জন

১৮৬ পমাঃ শামসুর িক ছারদক আলী আকুন্দবাড়ীয়া পদনমজুর 2850818515 1911497468 ৬ জন

১৮৭ পমাছাঃ জীবন পনছা পমাঃ আলতাফ মন্ডল আকুন্দবাড়ীয়া অসিায় 8651581947 1990633731 ৪ জন

১৮৮ পমাঃ মপিদুল মৃত শুকুর আলী আকুন্দবাড়ীয়া অসিায় 1812311103026 1939340568 ৫ জন

১৮৯ পমাঃ রুহুল আপমন পমাঃ আইনাল িক আকুন্দবাড়ীয়া অসিায় 5550890999 1997516685 ৪ জন

১৯০ পমাছাঃ নারপগছ পবগম মপজবার রিমান পদৌলতপদয়াড় দপরি ১০২৫৪৪৪৩৬৩ ১৯৬৪৪৩৫৪৮৫ ৫জন

১৯১ পমাঃ পিন্টু পিারসন পরাম বক্স আকুন্দবাড়ীয়া অসিায় 6900909075 1819786879 ৫ জন

১৯২ পমাঃ আজম পমাঃ আপজজুল িক আকুন্দবাড়ীয়া পদনমজুর 8700887490 1937879032 ৩ জন

১৯৩ পমাঃ বাবলু রিমান পমাঃ কাইজাল িক আকুন্দবাড়ীয়া পদনমজুর 6450924144 1965915830 ৩ জন

১৯৪ পমাঃ আব্দুল জপলল পমাঃ পবশারত মন্ডল আকুন্দবাড়ীয়া পদনমজুর 1812311102339 1915517595 ৪ জন

১৯৫ পমাঃ ইউনুচ আলী পমাঃ মরফজ উপিন আকুন্দবাড়ীয়া পদনমজুর 9150874539 1911497468 ৪ জন

১৯৬ পমাঃ হুমায়ন আিরম্মদ পমাঃ িারুন অর রপশদ প াড়াঘা া চা-পদাকান 5104331763 1650241109 ৪ জন

১৯৭ পমাঃ িাপকম আলী  পমাঃ আব্দুর খারলক প াড়াঘা া আলমসাধু চালক 1478462821 1729935948 ৪ জন

১৯৮ পমাঃ আনারুল পমাঃ রমজান পবশ্বাস আলুকপদয়া ভ্যান চালক 1025446095 1995107802 ৫ জন

১৯৯ পমাঃ চাঁন পময়া  পমাঃ বদর উপিন প াড়াঘা া আলমসাধু চালক 5100826881 1959709711 ২ জন

২০০ পমাঃ পমজানুর রিমান  পমাঃ মপিদুর ইসলাম প াড়াঘা া আলমসাধু চালক 2820894877 1921769437 ২ জন

২০১ পমাঃ মুকলুচ আলী  পমাঃ মুনসুর আলী   াড়াঘা া আলমসাধু চালক 1812311105070 1986462863 ৪ জন

২০২ পমাঃ রপবউর িক  আনছার আলী প াড়াঘা া ভ্যান চালক 3750849477 1907670115 ৪ জন

২০৩ পমাঃ সাগর আলী  পমাঃ কাঙ্গারল মন্ডল প াড়াঘা া ভ্যান চালক 2350254138 1910920713 ৪ জন

২০৪ পমাঃ নাজমুল হুসাইন  পমাঃ শপরফুল ইসলাম প াড়াঘা া অর া চালক 1479756536 1951607368 ৫ জন

২০৫ পমাঃ আবুর কারশম  মৃত.মসরলম মন্ডল প াড়াঘা া চা-পদাকান 1812311104987 1407818232 ৬ জন

২০৬ পমাঃ পসরাজুল ইসলাম  পচতন আলী প াড়াঘা া চা-পদাকান 6900818698 1931445659 ৬ জন

২০৭ পমাঃ িাপমদুল  পমাঃ ইয়াকুব প াড়াঘা া চা-পদাকান 6000938024 1905757418 ৬ জন

২০৮ পমাঃ ফরত আলী  পমাঃ আক্কাচ আলী প াড়াঘা া আলমসাধু চালক 8250911255 1745835007 ৬ জন

২০৯ পমাঃ সাইফুল ইসলাম  পমাঃ সারদক আলী প াড়াঘা া চা-পদাকান 2850820958 1860215654 ৬ জন

২১০ পমাঃ আব্দুর রপশদ  বদর উিীন প াড়াঘা া চা-পদাকান 5550867849 1759545099 ৪ জন

২১১ পমাঃ জামাল উপিন  মৃত. আফতাব উপিন হুচুকিাড়া ভ্যান চালক 2694807831257 1913473210 ৩ জন

২১২ পমাঃ পরজাউর তাতী  মৃত. পতাফারয়ল উপিন হুচুকিাড়া ভ্যান চালক 1812311105351 1993090891 ৩ জন

২১৩ পমাঃ পখাকন আলী পমাঃ ফপকর পশখ আলুকপদয়া ভ্যান চালক 1025446095 1740855613 ২ জন

২১৪ পমাঃ এলরকন আপল  পমাঃ মুনছুর আলী হুচুকিাড়া ভ্যান চালক 6450865362 1908264506 ৬ জন



২১৫ পমাঃ মপিবুল আলী  পমাঃ মুনছুর আলী হুচুকিাড়া চা-পদাকান 6900847648 1887276743 ৩ জন

২১৬ পমাঃ ইসরাইল পিারসন  পমাঃ পমাছাব আলী প াড়াঘা া চা-পদাকান 19741812311104800 1758914895 ৩ জন

২১৭ পমাঃ জপসম উপিন  পমাঃ মুনতাজ প াড়াঘা া ভ্যান চালক 8250847657 1933029830 ৪ জন

২১৮ পমাঃ খপললুর রিমান  আরনায়ার পিারসন প াড়াঘা া আলমসাধু চালক 6000871548 1851738740 ৪ জন

২১৯ পমাছাঃ আকপলমা খাতুন মৃতঃ সারলমান পশখ আলুকপদয়া ভ্যান চালক 1025446095 1995107802 ৫ জন

২২০ পমাঃ আঃ খারলক পিারসন  মৃত. আমরজদ আলী হুচুকিাড়া ভ্যান চালক 1812311105141 1983914973 ৪ জন

২২১ পমাঃ শপফকুল ইসলাম  পমাঃ আঃ রিমান হুচুকিাড়া অর া চালক 9150840446 1915330354 ৪ জন

২২২ পমাছাঃ রুপশয়া পমাঃ আজিার আলুকপদয়া িত দপরি ১০২৫৪৬০০০৫ ১৯০৪৬৯৫০৭৫ ২

২২৩ পমাছাঃ রুপশয়া পবগম আজািার মপিক পদৌলতপদয়াড় অসিায় 1025460005 1915696950 ৪ জন

২২৪ পমাঃ মিাপসন আলী  আবদার আলী প াড়াঘা া ভ্যান চালক 5950056365 1988405127 ৫ জন

২২৫ পমাঃ মররজম আলী  পমাঃ আঃ কুদ্দুস প াড়াঘা া ভ্যান চালক 5542663702 1991625306 ৫ জন

২২৬ পমাঃ মপিদুল ইসলাম পমাঃ পছতাব মন্ডল প াড়াঘা া পদনমজুর 4650878277 1746630600 ৪ জন

২২৭ পমাঃ িাপলম পময়া পমাঃ পছতাব মন্ডল প াড়াঘা া ফাপন দচার পমস্ত্রী 4200833616 1952095429 ৫ জন

২২৮ পমাঃ ঠান্ডুর রিমান মৃত কপরম মন্ডল প াড়াঘা া পদনমজুর 1812311104795 1874420614 ২ জন

২২৯ পমাঃ পসারিল রানা পরয়াজ পবশ্বাস প াড়াঘা া পদনমজুর 6900819158 1957071092 ৩ জন

২৩০ পমাঃ পসপিক পবশ্বাস মৃত আব্দুল পবশ্বাস প াড়াঘা া অর া চালক 1812311104574 1530128486 ৪ জন

২৩১ পমাঃ আব্দুর খারলক পমাঃ পমািাম্মদ আলী হুচুকিাড়া ভ্যান চালক 2400898611 1948859133 ৩ জন

২৩২ পমাঃ িাপববুল পমাঃ মপিদুল ইসলাম প াড়াঘা া আলমসাধু চালক 3750912176 1813766021 ৫ জন

২৩৩ পমাঃ রবগুল মতরলব মন্ডল প াড়াঘা া ভ্যান চালক 5550867450 1921939993 ৫ জন

২৩৪ পমাঃ পতাতাব আলী িাজারী মন্ডল হুচুকিাড়া আলমসাধু চালক 2400897415 1843504123 ৪ জন

২৩৫ পমাঃ পমজানুর রিমান পমাঃ পছপিক পবশ্বাস প াড়াঘা া অর া চালক 1812311104575 1783370279 ৩ জন

২৩৬ পমাঃ আব্দুর সাতার এজ্জত আলী প াড়াঘা া ভ্যান চালক 3750848552 1706922047 ৪ জন

২৩৭ পমাঃ ফজলুর রিমান পমাঃ দপছর উপিন প াড়াঘা া পদনমজুর 181231110468 1879289654 ৩ জন

২৩৮ পমাছাঃ পররিনা খাতুন সফর পবশ্বাস প াড়াঘা া অসিায় 7800927779 1716644319 ৪ জন

২৩৯ পমাঃ পমাপমন পমাঃ ইয়াকুব জিদার প াড়াঘা া ভ্যান চালক 4650943121 1744201102 ৩ জন

২৪০ পমাঃ শপরফুল ইসলাম দীন পমািাম্মদ মন্ডল প াড়াঘা া অর া চালক 5101160645 1993948101 ৪ জন

২৪১ পমাঃ ইনামুল িক পমাঃ উছমান আলী প াড়াঘা া অর া চালক 9575412789 1936382929 ৩ জন

২৪২ পমাঃ উছমান আলী আরমাদ আলী প াড়াঘা া পদনমজুর 2850821956 1937288978 ৪ জন

২৪৩ পমাঃ নাপসর উিীন পমাঃ কারদর মন্ডল হুচুকিাড়া ভ্যান চালক 6900848828 1992878107 ৬ জন

২৪৪ পমাছাঃ আনুরা খাতুন পমাঃ পসপিক আলী প াড়াঘা া অসিায় 1015294869 1928407281 ৪ জন

২৪৫ পমাঃ বাবুর আলী পশখ ছামরজর আলী পবশ্বাস হুচুকিাড়া আলমসাধু চালক 3300883737 1797302449 ৩ জন

২৪৬ পমাঃ মস্তফা আিরম্মদ পমাঃ শফর পবশ্বাস প াড়াঘা া পদনমজুর 7350948738 1920075982 ৩ জন

২৪৭ পমাঃ পিজার আলী রবরজল মন্ডল প াড়াঘা া পদনমজুর 5550865231 1992330837 ৩ জন

২৪৮ পমাঃ আলতাব পিারসন পমাঃ পখরদর আলী প াড়াঘা া পদনমজুর 1500846694 1772176526 ৫ জন

২৪৯ পমাঃ দাউদ আলী মসরলম উিীন মপনরামপুর নাপিত 7350951880 1928164278 ৪ জন

২৫০ পমাঃ মরফজপিন কুবাদ আলী মপনরামপুর ভ্যান চালক 3750850455 1942590553 ৭ জন

২৫১ পমাঃ জহুরুল ইসলাম পলয়াকত আলী মপনরামপুর নাপিত 4650971734 1965105866 ৩ জন

২৫২ পমাছাঃ নারপগছ খাতুন পমাঃ ছারক্কস আলী আকুন্দবাড়ীয়া অসিায় 1025465418 1884454779 ৫ জন

২৫৩ পমাঃ নজরুল ইসলাম কপবর মপনরামপুর আলমসাধু চালক 7800866076 1797241826 ৪ জন

২৫৪ পমাঃ আলাপমন পিারসন মপনর উিীন মপনরামপুর চা-পদাকান 1812311106260 1954235254 ৫ জন

২৫৫ পমাঃ মন্টু পখাকা মপনরামপুর ভ্যান চালক 2350952731 1742227646 ৪ জন

২৫৬ পমাঃ মপফজুল শওকত মপনরামপুর অর া চালক 2400872442 1936541452 ৪ জন

২৫৭ পমাঃ আব্দুল গপন তরক্কল মন্ডল মপনরামপুর চা-পদাকান 3300944224 1909204569 ৪ জন



২৫৮ পমাঃ রাজু পখাররশদ মপনরামপুর চা-পদাকান 8250880435 1943240252 ৩ জন

২৫৯ পমাঃ আবু বকর লুৎফর মপনরামপুর চা-পদাকান 2850945672 1986850983 ৩ জন

২৬০ পমাঃ রপবউল আজগার মপনরামপুর ভ্যান চালক 6900822617 1785816055 ৩ জন

২৬১ পমাঃ আমজাদ পিারসন নজরুল ইসলাম মপনরামপুর চা-পদাকান 6859303874 1920802526 ৪ জন

২৬২ পমাঃ রাইদুল পশখ দররবশ মপনরামপুর ভ্যান চালক 5550935125 1965846282 ৩ জন

২৬৩ পমাঃ আপশকুর পসপলম পরজা মপনরামপুর আলমসাধু চালক 1506252319 1739637908 ৫ জন

২৬৪ পমাঃ ইনামুল আপজত মপনরামপুর ভ্যান চালক 9151609014 1996125374 ৩ জন

২৬৫ পমাঃ পমলু পিারসন আদম আলী মপনরামপুর ভ্যান চালক 19510221067 1992877043 ৪ জন

২৬৬ পমাঃ রমজান আলী চন্দা আলী মপনরামপুর ভ্যান চালক 16000964566 1917834309 ৩ জন

২৬৭ পমাঃ আবুল কারসম খারদম আলী মপনরামপুর চা-পদাকান 5550958358 1965238967 ৫ জন

২৬৮ পমাছাঃ নারপগছ খাতুন পমাঃ ছারক্কস আপল ৩৯ অসিায় 1025465418 1911497468 ৫

২৬৯ পমাঃ আবুল কারসম আপজত মন্ডল মপনরামপুর ভ্যান চালক 3750915435 1985163807 ৫ জন

২৭০ আররজদ আলী ভ্াগ্গী মান পদৌলাতপদয়াড় চা-পদাকান 1025473818 1910928883 ৫

২৭১ পমাঃ ইমরান পিারসন আব্দর রপিম মপনরামপুর অর া চালক 9116000804 1729997522 ৪ জন

২৭২ পমাঃ কারসম আলী পকশব কারয়ম আলী মপনরামপুর চা-পদাকান 4200837666 1952094512 ৪ জন

২৭৩ পমাঃ পমাপমন আলী ইউসুফ মপনরামপুর চা-পদাকান 4700892790 1938462406 ৪জন

২৭৪ পমাঃ শাপমম আলী পখরদর আলী মপনরামপুর চা-পদাকান 4800865904 1910465240 ৪ জন

২৭৫ পমাঃ আপজত আলী ইছা পমস্ত্রী মপনরামপুর চা-পদাকান 5550871064 1905604231 ৪ জন

২৭৬ পমাঃ নুর পিারসন আনসার উিীন মপনরামপুর ভ্যান চালক 4200385793 1937750290 ৩ জন

২৭৭ আরজদ আলী ভ্াপি মান পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 1025473818 1928325554 ২

২৭৮ পমাঃ ইরশাদ আলী পমাঃ দাউদ আলী রাজাপুর আলমসাধু চালক 5100857225 1997955619 ৪ জন

২৭৯ পমাঃ ধুনা মন্ডল পমাঃ আলী বক্স মন্ডল রাজাপুর ভ্যান চালক 6000904216 1929903542 ৪ জন

২৮০ পমাঃ নাপসর উিীন পনম উিীন রাজাপুর চা-পদাকান 690851681 1936673109 ৫ জন

২৮১ পমাঃ পতাতা পময়া পমাঃ আশাদুর ইসলাম রাজাপুর চা-পদাকান 8700981734 1980734658 ৫ জন

২৮২ পমাঃ পশিন রিমান রব্বানী মন্ডল দপিন িাড়া, পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 1025474741 1928563120 ০৩ জন

২৮৩ পমাঃ সাইফুল ইসলাম পমাঃ নুর িক রাজাপুর ভ্যান চালক 8250971580 1955792051 ৫ জন

২৮৪ পমাঃ মন্টু পমাঃ এলাপি মন্ডল রাজাপুর ভ্যান চালক 2850891546 1925226942 ৪ জন

২৮৫ পমাঃ পরিন আলী পমাঃ আশাদুল িক রাজাপুর ভ্যান চালক 4200902148 1943959376 ৩ জন

২৮৬ পমাঃ পফররাজ আলী পমাঃ ইসলাম উিীন রাজাপুর চা-পদাকান 3750916730 1903773025 ৪ জন

২৮৭ পমাঃ উজ্জল আলী সবরাত আলী রাজাপুর চা-পদাকান 9150876689 1799376770 ৪ জন

২৮৮ পমাঃ আপজবুর রিমান পমাঃ িপববার রিমান রাজাপুর ভ্যান চালক 19921832311004500 1939733274 ৪ জন

২৮৯ পমাঃ মামুন আলী পমাঃ বরকত আলী রাজাপুর চা-পদাকান 3751643234 1929421042 ৪ জন

২৯০ পমাঃ ইসরাইল পিারসন পমাঃ বুদু মন্ডল রাজাপুর ভ্যান চালক 6900884807 1996002646 ৩ জন

২৯১ পমাঃ সুমন আলী পমাঃ আপজবার পিারসন রাজাপুর ভ্যান চালক 5100893600 1991624650 ৩ জন

২৯২ পমাঃ মুকুল আলী পমাঃ রমজান আলী রাজাপুর অর া চালক 1812311108389 1955011193 ৩ জন

২৯৩ পমাঃ পমঠু মুন্সী পমাঃ আকরাম মুন্সী রাজাপুর ভ্যান চালক 9150843994 1927015989 ৪ জন

২৯৪ পমাঃ ঠান্ডু পময়া পমাঃ কালাচান রাজাপুর ভ্যান চালক 5100892354 1965106393 ৪ জন

২৯৫ পমাঃ কলম আলী পমাঃ মকরসদ মন্ডল রাজাপুর চা-পদাকান 2400900516 1938519125 ৪ জন

২৯৬ পমাঃ পসািাগ মন্ডল বাবুল মন্ডল রাজাপুর চা-পদাকান 7800894201 1993216814 ৩ জন

২৯৭ পমাঃ শপিদ আলী পবশারত আলী রাজাপুর ভ্যান চালক 6900911022 1407352074 ৪ জন

২৯৮ পমাঃ লুৎফর রিমান মকরসদ মন্ডল রাজাপুর ভ্যান চালক 1025469501 1917615052 ৪ জন

২৯৯ পমাঃ ছসকত আলী মিাব্বত রাজাপুর ভ্যান চালক 3750880880845 1980728171 ৫ জন

৩০০ পমাঃ শপিদুল ফপকর চান মপনরামপুর ভ্যান চালক 5100890291 1405524122 ৫ জন



৩০১ পমাঃ ইয়াপসন ি ল পসারাব উপিন রাজাপুর ভ্যান চালক 198418123111029000 1406280362 ২ জন

৩০২ পমাঃ রাজন সুরাব পমািা রাজাপুর ভ্যান চালক 3300933599 1994903638 ২ জন

৩০৩ পমাঃ নজরুল ইসলাম কাঠু মন্ডল রাজাপুর ভ্যান চালক 7350917097 1981099168 ৪ জন

৩০৪ পমাঃ লাল্টু আলী মুনসুর মপনরামপুর ভ্যান চালক 5100828192 1619406075 ৪ জন

৩০৫ পমাঃ পসানারপি আলম পশখ মপনরামপুর ভ্যান চালক 4650947023 1945821692 ৪ জন

৩০৬ পমাঃ শাপিন আলী উমান পশখ মপনরামপুর ভ্যান চালক 650847882 1723527182 ৪ জন

৩০৭ পমাঃ আব্বাস আলী সামসুল িক মপনরামপুর ভ্যান চালক 8250938332 1929435965 ৩ জন

৩০৮ পমাঃ ইসলাস পিারসন দাউদ পিারসন মপনরামপুর ভ্যান চালক 7800928140 1993090135 ৩ জন

৩০৯ পমাঃ কারয়ম আলী কারসম আলী মপনরামপুর ভ্যান চালক 8250938829 1997038943 ৩ জন

৩১০ পমাঃ  ন্টু আলী লপতফ আলী মপনরামপুর ভ্যান চালক 7800954831 1995311428 ৩ জন

৩১১ পমাঃ ইছাকাি মন্ডল িযরত মপনরামপুর ভ্যান চালক 2400873276 1728164107 ৩ জন

৩১২ পমাঃ পদলদার আব্দর সালাম মপনরামপুর ভ্যান চালক 1812311106431 1915225284 ৩ জন

৩১৩ পমাঃ শপিদুল ইসলাম দররবশ আলী মপনরামপুর ভ্যান চালক 1812311106809 1752231503 ০২ জন

৩১৪ পমাঃ আব্দুল িাপলম পখজমত আলী মপনরামপুর ভ্যান চালক 9150815224 1943959375 ০২ জন

৩১৫ পমাঃ পখাকন মপজত মপনরামপুর ভ্যান চালক 8250850537 1941756297 ০৫ জন

৩১৬ পমাঃ দুলাল আলী মসরলম মপনরামপুর আলমসাধু চালক 5550957889 1778478658 ০৩ জন

৩১৭ পমাঃ আয়ুব আলী আরবদন আলী মপনরামপুর ভ্যান চালক 6900823136 1942269339 ০৪ জন

৩১৮ পসিন রিমান রব্বাপন পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 1025474741 1928563120 ৩

৩১৯ পমাঃ কপবর পিারসন আবুল পিারসন মপনরামপুর আলমসাধু চালক 1500849888 1969134200 ০৩ জন

৩২০ পমাঃ সুজন ভ্াদু মন্ডল মপনরামপুর ভ্যান চালক 4690944368 1799412683 ০২ জন

৩২১ জীবন পময়া পলয়াকত আলী আকুন্দবাড়ীয়া কম দচারী 1456980620 1980738002 ২ জন

৩২২ পমাঃ িাপফজুল মপজবার মপনরামপুর ভ্যান চালক 6450903312 1902178336 ০১ জন

৩২৩ পমাঃ পলয়াকত আলী ওয়াজ আলী মপনরামপুর চা-পদাকান 6900822823 1995730363 ০৩ জন

৩২৪ পমাঃ রাজ্জাক মকরছদ পমািা মপনরামপুর ভ্যান চালক 1500849858 1918010379 ০৫ জন

৩২৫ পমাঃ পসরাজুল ইসলাম আপজর বক্স মপনরামপুর আলমসাধু চালক 1812311106035 1928552729 ০৪ জন

৩২৬ পমাঃ িাপবব আলী লাল চাঁদ মপনরামপুর ভ্যান চালক 3300857228 1922040311 ০৩ জন

৩২৭ পমাঃ বদর উিীন সুন্ন্ত  আলী মপনরামপুর আলমসাধু চালক 1950900504 1781751838 ২ জন

৩২৮ জীবণ পময়া পলয়াকত ৩৯ পদনমজুর 1456980620 1980738002 ৪

৩২৯ পমাঃ লুকমান আলী পমাঃ উপকল মন্ডল রাজাপুর ভ্যান চালক 5550990625 1948094751 ৪ জন

৩৩০ পমাঃ পখাকন আলী পমাঃ আররজ মন্ডল রাজাপুর ভ্যান চালক 6450867442 1963143452 ২ জন

৩৩১ পমাঃ পসািাগ আলী পমাঃ আরনায়ার পিারসন রাজাপুর ভ্যান চালক 5994291804 1989924765 ৫ জন

৩৩২ পমাঃ রাজ্জাক আলী পমাঃ মকরসদ আলী রাজাপুর আলমসাধু চালক 9150876929 1406532720 ৩ জন

৩৩৩ পমাঃ রুরবল পিারসন পমাঃ মাপনক আলী রাজাপুর ভ্যান চালক 9156259443 1984919789 ১ জন

৩৩৪ পমাঃ শপরফুল ইসলাম পমাঃ সারনায়ার পিারসন রাজাপুর ভ্যান চালক 2850854072 1910464915 ৩ জন

৩৩৫ পমাঃ পমলন আলী পমাঃ তািাজ উিীন রাজাপুর ভ্যান চালক 5100917029 1995730516 ১ জন

৩৩৬ পমাঃ সুলতান আলী  পমাঃ িরকত উিাি রাজাপুর ভ্যান চালক 6900851806 1923821930 ৩ জন

৩৩৭ পমাঃ িাপফজুল ইসলাম পমাঃ িারতম আলী রাজাপুর ভ্যান চালক 7315842984 1996125371 ৪ জন

৩৩৮ পমাঃ পসারিল রানা আজগার আলী রাজাপুর ভ্যান চালক 1500970908 1918953546 ১ জন

৩৩৯ পমাঃ জাপিদ পিারসন পমাঃ ওপিদ পিারসন রাজাপুর ভ্যান চালক 1025452010 1789234925 ৫ জন

৩৪০ পমাঃ আপরফুল িক পমাঃ মপি উিীন রাজাপুর ভ্যান চালক 7758751403 1939732025 ৩ জন

৩৪১ পমাঃ মপমন উিীন পমাঃ আইন উিীন রাজাপুর অর া চালক 9575430138 1942263233 ৪ জন

৩৪২ পমাঃ সুজন পময়া পমাঃ িাররজ মন্ডল রাজাপুর ভ্যান চালক 6856303679 1943959607 ৫ জন

৩৪৩ পমাঃ সপিফ উিীন পমাঃ আইন উিীন রাজাপুর ভ্যান চালক 1500914161 1319866500 ৫ জন



৩৪৪ পমাঃ মিাপসন আলী পমাঃ সপিদুল ইসলাম রাজাপুর ভ্যান চালক 8700921508 1938520349 ২ জন

৩৪৫ পমাঃ মপনরুল ইসলাম পমাঃ আঃ খারলক আলুকপদয়া অর া চালক 1500837511 1917525672 ৩ জন

৩৪৬ পমাছাঃ সপিদা খাতুন মসরলম উিীন রাজাপুর অসিায় 7800897337 1724887527 ৪ জন

৩৪৭ পমাঃ ইখপতয়ার আপল  পমাঃ শওকত আপল িীতম্বরপুর ভ্যান চালক 5100831717 1721912884 ৩ জন

৩৪৮ পমাঃ ফরিাদ আলী পমাঃ আশাদুল আলী িীতম্বরপুর ভ্যান চালক 6000878113 1996567427 ৪ জন

৩৪৯ পমাঃ তাপমম আলী পমাঃ রপশদুল িক িীতম্বরপুর ভ্যান চালক 20051832311025900 1914610326 ৩ জন

৩৫০ পমাঃ জািাঙ্গীর আলী আজগার আলী িীতম্বরপুর ভ্যান চালক 3750855763 1315862779 ৪ জন

৩৫১ পমাঃ আপমরুল পমাঃ জয়নাল িীতম্বরপুর ভ্যান চালক 5100861094 1887082531 ৩ জন

৩৫২ পমাঃ সারিব আলী পমাঃ ফুরাদ আলী িীতম্বরপুর ভ্যান চালক 8251646165 1969169587 ৩ জন

৩৫৩ পমাঃ আব্দুল বাপর আকরছদ পমস্ত্রী িীতম্বরপুর ভ্যান চালক 3300889486 1908953277 ৪ জন

৩৫৪ পমনারুল ইসলামআঃ খারলখ আলুকপদয়া 1500837511 191752572

৩৫৫ পমাঃ পসরাজুল ইসলাম মকরছদ মন্ডল িীতম্বরপুর চা-পদাকান 6000878121 1910465230 ৪ জন

৩৫৬ পলটু পিারসন পমাঃ মপনর উিীন িীতম্বরপুর ভ্যান চালক 9568355136 1925056392 ৩ জন

৩৫৭ পমাঃ ইব্রাপিম আলী পমাঃ আপজর বক্স িীতম্বরপুর চা-পদাকান 7801656849 1304583250 ৫ জন

৩৫৮ পমাঃ খাইরুল আলী রবগুল গরান িীতম্বরপুর চা-পদাকান 7800867488 1904105379 ৪ জন

৩৫৯ পমাঃ নুর ইসলাম পখরাফত আলী মন্ডল িীতম্বরপুর চা-পদাকান 7800899812 1721883776 ৫ জন

৩৬০ পমাঃ ছারনায়ার পিারসন ফপকর পমািাম্মদ িীতম্বরপুর ভ্যান চালক 3700337505 1998724711 ৫ জন

৩৬১ পমাঃ কাপবল উিীন মৃত - আবু তারলব িীতম্বরপুর আলমসাধু চালক 1810705807593 1743219742 ৪ জন

৩৬২ পমাঃ আব্দুল কারদর খন্দকার খন্দকার পতাসারিক পিারসন িীতম্বরপুর ভ্যান চালক 8250853192 1935719780 ৩ জন

৩৬৩ পমাঃ শুকুর আলী পমাঃ পখাদা বকস আলুকপদয়া অসিায় 1500839350 1740855613 ৫ জন

৩৬৪ পমাঃ ইউনুছ আলী পমাঃ ভ্াদু পশখ িীতম্বরপুর অর া চালক 1025458506 1943480580 ৩ জন

৩৬৫ পমাঃ জাপিদুল িক পমাঃ আইনাল িক িীতম্বরপুর ভ্যান চালক 9150901172 1318726521 ৫ জন

৩৬৬ পমাঃ ডাপলম পমাঃ আব্দুর গপন িীতম্বরপুর চা-পদাকান 4200868828 1753978720 ৪ জন

৩৬৭ পমাঃ নুর ইসলাম পমাঃ িারুন অর রপশদ িীতম্বরপুর ট্রাক চালক 20001812311101400 1753978720 ২ জন

৩৬৮ পমাঃ মপজবর রিমান বদরুপিন পশখ িীতম্বরপুর চা-পদাকান 73500920356 1739841200 ৫ জন

৩৬৯ পমাঃ আপরফ উপিন পমাঃ সারকর আলী িীতম্বরপুর ট্রাক চালক 20031832311023200 1920406954 ৫ জন

৩৭০ পমাঃ নজরুল ইসলাম পমাঃ রমজান আলী িীতম্বরপুর ভ্যান চালক 5716076522039 1931441784 ৪ জন

৩৭১ পমাঃ আসাদ আলী পমাঃ আওলাদ আলী িীতম্বরপুর ভ্যান চালক 9558085899 1992512220 ৪ জন

৩৭২ পমাঃ ফজলু িক আইনার িীতম্বরপুর পদনমজুর 4200870182 1867456590 ৫ জন

৩৭৩ পমাঃ ইদু বদরপিন িীতম্বরপুর ভ্যান চালক 7800899242 1774938323 ৪ জন

৩৭৪ পমাঃ রুরবল িক পমাঃ মন্টু মন্ডল িীতম্বরপুর আলমসাধু চালক 4206161558 1939723794 ৪ জন

৩৭৫ পমাঃ মন্টু মন্ডল ওয়াজ মন্ডল িীতম্বরপুর আলমসাধু চালক 8700926838 1734477921 ৫ জন

৩৭৬ পমাঃ িাপববুর রিমান মপতয়ার রিমান িীতম্বরপুর ভ্যান চালক 2850829496 1924193642 ৪ জন

৩৭৭ পমাঃ সালাম আলী পমাঃ শািাদত পিারসন িীতম্বরপুর ভ্যান চালক 1812311107906 1957652297 ৪ জন

৩৭৮ পমাঃ জপমর আলী পমাঃ পগালাম  আলী িীতম্বরপুর ভ্যান চালক 1950903466 1990936791 ৩ জন

৩৭৯ পমাঃ আ: সামাদ পমাঃ জহুর উপিন আলুকপদয়া িত দপরি 1500839350 1740856613 ৩

৩৮০ পমাঃ পশিন আলী পমাঃ বানাত আলী িীতম্বরপুর ভ্যান চালক 6000878980 1781983557 ৪ জন

৩৮১ পমাঃ কাজল পিারসন পমাঃ মকবুল পিারসন িীতম্বরপুর ভ্যান চালক 9578228935 1721912884 ৪ জন

৩৮২ ফারতমা নয়মপিন আকুন্দবাড়ীয়া অসিায় 1500873524 1911497468 ৫ জন

৩৮৩ পমাঃ িারতম আলী  মির আলী পশখ িীতম্বরপুর ভ্যান চালক 6900856961 1916410290 ৫ জন

৩৮৪ পমাঃ শাপমম পিারসন  পমাঃ শারকর মন্ডল িীতম্বরপুর ট্রাক চালক 8250851998 1920406954 ২ জন

৩৮৫ পমাঃ শািাদাত আলী  পমাঃ পকারবান আলী িীতম্বরপুর আলমসাধু চালক 5100950087 1916410298 ৪ জন

৩৮৬ পমাছাঃ আদরী পবগম পমাঃ পখলাফত পবগম িীতম্বরপুর অসিায় 5100831113 1916410290 ৪ জন



৩৮৭ পমাছাঃ কুলসন পনছা ঠান্ডু মন্ডল িীতম্বরপুর অসিায় 5100833705 1721912884 ৩ জন

৩৮৮ পমাঃ শওকত আলী ওয়াজ মন্ডল িীতম্বরপুর অসিায় 5100861870 1721912884 ৪ জন

৩৮৯ পমাছাঃ পরপজয়া খাতুন আইনপিন পশখ িীতম্বরপুর অসিায় 4650916234 1991622811 ৩ জন

৩৯০ ফারতমা নযমপিন আকুন্দবাড়ীয়া অসিায় 1500873524 1911497468 ৫ জন

৩৯১ পমাছাঃ ফপরদা খাতুন পকয়াম উিীন িীতম্বরপুর অসিায় 8700896692 1987268649 ৪ জন

৩৯২ পমাঃ পবশু পিারসন পমাঃ আলী পিারসন িীরপুর ভ্যান চালক 4650953294 132430809 ৪ জন

৩৯৩ পমাঃ আরখর আলী  পমাঃ আররশদ আলী িীরপুর ভ্যান চালক 4200908038 13168221413 ৪ জন

৩৯৪ পমাঃ সাইদুল ইসলাম  পমাঃ পরকাত আরী মন্ডল িীরপুর ভ্যান চালক 7800871837 1765471008 ২ জন

৩৯৫ পমাঃ পরাকন আলী বজলু িীরপুর পদনমজুর 1500883796 14045524432 ৩ জন

৩৯৬ পমাঃ কাওছার আলী  পমাঃ জপলল মন্ডল িীরপুর ভ্যান চালক 4650954680 1884328837 ৪ জন

৩৯৭ পমাঃ পরাকন আলী বজলু িীরপুর পদনমজুর ১৫০০৮৮৩৭৯৬ ১৮৬৮১৯৮৬৩৮ ৪

৩৯৮ পমাঃ ইয়াপমন পিারসন পমাঃ আরজুল মন্ডল িীরপুর চা-পদাকান 1500885932 1937868479 ৫ জন

৩৯৯ পমাঃ পরিাপসন আলী  পমাঃ সাতক আলী িীরপুর ভ্যান চালক 7800902400 1312246283 ৪ জন

৪০০ পমাঃ ইয়াপমন পিারসন পমাঃ আরজুল মন্ডল িীরপুর চা-পদাকান ১৫০০৮৮৫৯৩২ ১৯৩৭৮৬৮৪৭৯ ৪

৪০১ পমাঃ কুতুব উপিনপিতা-নৃর পমািাম্মদ পদৌলতপদয়াড় , চুয়াডাঙ্গা পিলিার 1500899321 1983729725 ৫ জন

৪০২ পমাঃ মসরলম পসিার িাপমদ পসিার িীরপুর ভ্যান চালক 9575433983 1309830525 ৪ জন

৪০৩ পমাঃ ইিাজ আলী  পমাঃ  ড়ু িীরপুর ভ্যান চালক 6000947298 1993216816 ৫ জন

৪০৪ পমাঃ পমাশারফ পিারসন  পমাঃ ইসলাম মন্ডল িীরপুর আলমসাধু চালক 3300945031 1916643168 ৬ জন

৪০৫ পমাঃ রজব আলী  লুৎফর মন্ডল িীরপুর ভ্যান চালক 6000946654 1749198905 ৪ জন

৪০৬ পমাঃ পজনারুল আলী  পমাঃ আক্কাচ আলী িীরপুর আলমসাধু চালক 3288204427 1994215018 ৫ জন

৪০৭ পমাঃ পতাফারজ্জল পিারসন জহুরুল ইসলাম িীরপুর পদনমজুর 1812311000102 1951282253 ৪ জন

৪০৮ পমাঃ পলংকন পিারসন মির আলী িীরপুর পদনমজুর 3950922118 1752825938 ৫ জন

৪০৯ পমাঃ সপিদুল ইসলাম নুরু মন্ডল িীরপুর চা-পদাকান 5550904451 1716149543 ৬ জন

৪১০ পমাঃ উজ্জল পিারসন  পমাঃ বদর উিীন িীরপুর চা-পদাকান 1812311109532 1989240653 ৫ জন

৪১১ পমাঃ কুতুব আলী নুর পমািাম্মদ পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 1500899321 1983729735 5

৪১২ পমাঃ মামুনুর রপশদ পনজাম উপিন পদৌলাতপদয়াড় পদনমজুর 1500899495 1936181145 ৪

৪১৩ পমাঃ ইনারুল ইসলাম মন্ডল িীরপুর পদনমজুর 5150885722 1941756433 ৩ জন

৪১৪ পমাঃ মামুনুর রপশদ পমাঃ পনজাম উিীন পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 1500899495 1936181145 ৬ জন

৪১৫ পমাঃ টিিন আপল পমাঃ আপজবার সিদার পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 1500899727 1918042791 ৩ জন

৪১৬ পমাঃ রওশন আব্দুস সাতার িীরপুর পদনমজুর 4164264956 1782256012 ৪ জন

৪১৭ পমাঃ ইকলাস পনজম িীরপুর পদনমজুর 4650924952 1969345936 ৫ জন

৪১৮ পমাঃ নাপসর উিীন নুরু মন্ডল িীরপুর পদনমজুর 9150850841 1799419315 ৪ জন

৪১৯ পমাঃ জািাঙ্গীর আলম মপজবার রিমান িীরপুর পদনমজুর 1500887094 1736864533 ৫ জন

৪২০ পমাঃ রানা আিরম্মদ ইউনুস আলী িীরপুর পদনমজুর 9553762460 177038333 ৫ জন

৪২১ পমাঃ টিিন আপল পমাঃ আপজবার সিদার পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 1500899727 1918042791 ২ জন

৪২২ পমাঃ  ্আলী পিারসন ইসলাম উিীণ িীরপুর পদনমজুর 4200906933 1724338320 ৩ জন

৪২৩ পমাঃ ইপলয়াচ পিারসন বাবুর আলী িীরপুর পদনমজুর 4650917174 1870389823 ৪ জন

৪২৪ পমাঃ পলন  পিারসন জহুরুল ইসলাম িীরপুর পদনমজুর 4650952460 1987493246 ৪ জন

৪২৫ পমাঃ পমাপমন মন্ডল তারা চাদ িীরপুর পদনমজুর 8250920116 1993216101 ৪ জন

৪২৬ পমাঃ আরনায়ার পিারসন পমাঃ িাররজ পমািা রাজাপুর ভ্যান চালক 1500914294 1954871996 ৩ জন

৪২৭ পমাঃ শপরফ উিীন চাঁদ আলী িীরপুর পদনমজুর 3300894494 1993489303 ৪ জন

৪২৮ পমাঃ আরনায়ার পিারসন পমাঃ িাররজ পমািা রাজাপুর ভ্যান চালক 1500914294 1954871996 ২ জন

৪২৯ পমাঃ মুকুল আলী পমাঃ আবজাল রাজাপুর ভ্যান চালক 1500914294 1954871996 ২ জন



৪৩০ পমাছাঃ তছপলমা খাতুন পমাঃ আপজদ পদৌলতপদয়াড় দপরি 1500917263 1405282084 ৪ জন

৪৩১ পমাঃ আব্দুর মান্ন্ান পকয়মুপিন িীরপুর পদনমজুর 3750857421 1948551240 ৪ জন

৪৩২ পমাছাঃ নাপগ দস খাতুন৫১ বছর পখায়াজ মন্ডল পদৌলতপদয়াড় দপরি 1500917263 1405282094 ৪ জন

৪৩৩ সামসুল আিাম্মদ মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 1500917370 1726033527 ৫

৪৩৪ পমাঃ পমজানুর রিমান পমাঃ মপজবর মন্ডল িীরপুর পদনমজুর 2400879462 1965913981 ৬ জন

৪৩৫ পমাঃ ছারনায়ার পিারসন ছয়রপি িীরপুর চা-পদাকান 37540889648 1968355912 ৬ জন

৪৩৬ পমাঃ শামসুল পিতা- আিমদ মন্ডল পদৌলতপদয়াড়, মািাসািাড়া , চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 1500917370 1726033527 ৫ জন

৪৩৭ পমাঃ লাল্টু মন্ডল পমাঃ নইমপিন মন্ডল িীরপুর পদনমজুর 2850895935 1832258416 ৬ জন

৪৩৮ পল ন ইপিস িীরপুর পদনমজুর 1500921000 1946936187 ৬

৪৩৯ পমাঃ আপলিীম মন্ডল  বদরুপিন িীরপুর চা-পদাকান 7800935632 1931441703 ৪ জন

৪৪০  লাল্টু মন্ডল মপনরপিন মন্ডল িাপতকা া ভ্যান চালক 4200876649 1926282310 ৩ জন

৪৪১ পল ন ইপিস িীরপুর পদনমজুর 1500921000 1946936187 ৬

৪৪২ পমাঃ আব্দুস ছালাম শািাবুল িাপতকা া ভ্যান চালক 2849644345 1939146635 ৪ জন

৪৪৩ পমাঃ রমজান পিারসন পমাঃ নপজর মন্ডল িাপতকা া ভ্যান চালক 2400911711 1925541596 ৬ জন

৪৪৪ পমাঃ পমলন পিারসন পসরাজুল ইসলাম িাপতকা া অর া চালক 950911238 1934335655 ৩ জন

৪৪৫ পমাঃ ইনতাজ মন্ডল ইমান মন্ডল িাপতকা া আলমসাধু চালক 9150855592 1942262486 ৩ জন

৪৪৬ পমাঃ সুপবদ আলী পমাঃ আব্দুল বাররক িাপতকা া অর া চালক 1812311110724 1919772128 ৪ জন

৪৪৭ পমাঃ ইছার আলী িযরত আলী পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 1500925381 1719766731 ৫ জন

৪৪৮ পমাঃ রপফকুল ইসলাম পমাঃ পরজাউল িক পদৌলাতপদয়াড় ম র শ্রপমক 1500925381 1839616136 ৬ জন

৪৪৯ পমাছাঃ চারমপল পমাঃ ঠান্ডু রাজাপুর অসিায় 1500926223 1728884840 ১  জন

৪৫০ পমাছাঃ মারলকা খাতুন পমাঃ আব্দুল মান্ন্ান িাপতকা া স্বামী আলমসাধু চালক 9107772015 1994902730 ৪ জন

৪৫১ ফরজ আলী পমাঃ কাপবল উপিন িাপতকা া অর া চালক 1812311110749 1931445667 ৪ জন

৪৫২ পমাঃ সাজািান পিারসন পমাঃ আতাি পিারসন িাপতকা া অর া চালক 4200876490 1995731931 ৬ জন

৪৫৩ পমাঃ অপনকুব জামান পশমুল পমাঃ আপমরুল ইসলাম িাপতকা া অর া চালক 2851926511 1987275390 ৫ জন

৪৫৪ পমাঃ শপফকুল ইসলাম পমাঃ জহুরুল মন্ডল িাপতকা া অর া চালক 2850914215 196559202 ৫ জন

৪৫৫ পমাঃ মপতয়ার রিমান পমাঃ আনছার আলী িাপতকা া ভ্যান চালক 9575434965 1954871991 ৪ জন

৪৫৬ পমাঃ মুনতাজ আলী পমাঃ জান আলী িাপতকা া ভ্যান চালক 1812311110514 1934068171 ৫ জন

৪৫৭ পমাঃ রমজান আলী মৃত ইমান আলী িাপতকা া ভ্যান চালক 1812311110951 1747487401 ২ জন

৪৫৮ পমাঃ মাপনক পময়া পমাঃ আপজজুল িক িাপতকা া ভ্যান চালক 5728707120494 1741270209 ৩ জন

৪৫৯ পমাঃ আবু তারলব সিদার মৃত ছতয়ব আলী িাপতকা া ভ্যান চালক 1810771692518 1943855894 ৪ জন

৪৬০ চারমপল রাজন রাজাপুর পদনমজুর 1500926223 1916409926 ২

৪৬১ পমাঃ তািারজ্জত পমাঃ দুিফ মন্ডল িাপতকা া অর া চালক 5550901976 1776753521 ৫ জন

৪৬২ পমাঃ লালন পিারসন পমাঃ রপবউল ইসলাম িাপতকা া অর া চালক 1812311111860 1641480774 ৫ জন

৪৬৩ পমাঃ আকরাম পিারসন পমাঃ আিাম্মদ আলী িাপতকা া ভ্যান চালক 8250923821 1936620830 ৪ জন

৪৬৪ পমন্টু রিমান বািার মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় শ্রপমক 1500926934 1795393938 ৪    জন

৪৬৫ পমাঃ িলাশ পিারসন পমাঃ িকারজ্জল পিারসন িাপতকা া অর া চালক 5979930293 1919797934 ৪ জন

৪৬৬ পমাঃ একলাছ উিীন পমাঃ এলাম পিারসন িাপতকা া ভ্যান চালক 1812311110648 1942555401 ৩ জন

৪৬৭ পমাঃ পমন্টু পিারসন বািার ,মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 1500926934 1912321740 6

৪৬৮ িারভ্ীন আক্তার ইদবার পমািা পদৌলাতপদয়াড় পনম্ন মধ্যপবত 1500930027 1925298070 ৪

৪৬৯ পমাঃ নুননবী পমাঃ রপিম িাপতকা া আলমসাধু চালক 8700931457 1926281850 ৪ জন

৪৭০ মপজদনা খাতুন মপজবার সদ দার পদৌলাতপদয়াড় দপরি 1500930027 1925298070 ৪

৪৭১ পমাঃ আব্দুল জপলল মৃত আয়ূব আলী িাপতকা া ভ্যান চালক 1812311111780 1315869622 ৪ জন

৪৭২ পমাঃ মারজদুল ইসলাম পমাঃ িারশম মন্ডল িাপতকা া অর া চালক 1474735311 1920064562 ৬ জন



৪৭৩ পমাঃ ফপকর পিারসন মকরছদ পিারসন িাপতকা া চা-পদাকান 3300868043 1927315819 ৪ জন

৪৭৪ পমাঃ সািাঙ্গীর পিারসন পমাঃ পমরাজ পিারসন িাপতকা া চা-পদাকান 6450849846 1406533073 ৩ জন

৪৭৫ পমাঃ শািাবুিীন পমাঃ রইছ উিীন িাপতকা া চা-পদাকান 6000886793 1922772211 ৩ জন

৪৭৬ পমাঃ পরয়াজুল ইসলাম (রাজন) পমাঃ ওপিদুল ইসলাম িাপতকা া পিার ল শ্রপমক 4606369371 1934093831 ৩ জন

৪৭৭ পমাঃ পখজমত আলী ওরাচাঁদ মন্ডল িাপতকা া অর া চালক 3702976451 1925889695 ৫ জন

৪৭৮ পমাঃ পলির ান আলী আবুল কারশম িাপতকা া চা-পদাকান 2850865706 1994099679 ৪ জন

৪৭৯ পমাঃ বাদল আলী ছসয়দ আলী িাপতকা া অর া চালক 7800877032 1400010093 ৭ জন

৪৮০ পমাঃ গাফফার পিারসন পমাঃ জুলিাস আলী িাপতকা া চা-পদাকান 6000950649 1911672624 ৩ জন

৪৮১ পমাঃ শপিদুল ইসলাম পসরকন্দার মন্ডল িাপতকা া ভ্যান চালক 2400884025 1936672659 ৫ জন

৪৮২ পমাঃ মপজবার মৃত. তুয়াজ আলী িাপতকা া ভ্যান চালক 181231111606 1931243315 ৪ জন

৪৮৩ পমাঃ দূজদয় আিরম্মদ পমাঃ িাপকম মন্ডল িাপতকা া অর া চালক 19951812311000300 1798010101 ৫ জন

৪৮৪ পমাঃ আজাবুল পিারসন পমাঃ রাষ্ট্র পিারসন িাপতকা া গাপড়র পিলিার 4201908710 1757149185 ৪ জন

৪৮৫ রপকবুল িাসান পলবু শািাদত পিারসন িাপতকা া গাপড়র পিলিার 2400945685 1754321392 ৪ জন

৪৮৬ পমাঃ রাপশদুল িক পবশ্বাস ইয়াপছন আলী পবশ্বাস িাপতকা া গাপড়র পিলিার 2400911885 1997955303 ৪ জন

৪৮৭ পমাঃ তাপরক পিারসন পমাঃ দনু মন্ডল িাপতকা া অর া চালক 9276969890 1402679770 ৩ জন

৪৮৮ পমাঃ নাজমুল পিারসন ফকরুল ইসলাম িাপতকা া অর া চালক 7800875051 1927511834 ৩ জন

৪৮৯ পমাঃ ছানুয়ার পিারসন আব্দুল গপন িাপতকা া অর া চালক 6000916228 1983909783 ৩ জন

৪৯০ পমাঃ পসপিক আলী মৃত- জুবান মন্ডল িাপতকা া পদনমজুর 1812311110737 1783376702 ৪ জন

৪৯১ পমাঃ পলপ্টন পিারসন পমাঃ শািাদৎ পিারসন িাপতকা া রং পমস্ত্রী 6450880379 1965112731 ৩ জন

৪৯২ পমাঃ কামাল পজায়ািদার পমাঃ খপলল পজায়ািদার িাপতকা া পদনমজুর 1025456508 1933901655 ৫ জন

৪৯৩ পমাঃ পগালাম পিারসন পমাঃ শািদত িাপতকা া অসিায় 1812311110802 1924289978 ৩ জন

৪৯৪ পমাঃ পল ন মন্ডল পমাঃ পখায়াজ মন্ডল িাপতকা া পদনমজুর 7350976499 1996765571 ৪ জন

৪৯৫ আরমনা রপিম বকস পদৌলতপদয়াড় অসিায় 1500930035 1936294649 ৪ জন

৪৯৬ নাজমা খাতুন জং- আশাদুল িক লাড্ডু িাপতকা া অসিায় 181231111079 1919896838 ৫ জন

৪৯৭ সাপফউর রিমান আতাব মন্ডল িাপতকা া পদনমজুর 1500889249 1996125399 ৪ জন

৪৯৮ পমাঃ পঁচা পিারসন তুফান পিারসন িাপতকা া পদনমজুর 1025456649 1962338609 ৫ জন

৪৯৯ পমাঃ শপরফুল ইসলাম পমাঃ আপমরুল ইসলাম িাপতকা া পদনমজুর 1025481068 1960229597 ৪ জন

৫০০ পমাঃ আপতয়ার রিমান পমাঃ পলয়াকত আলী িাপতকা া পদনমজুর 3300868001 1916101034 ৪ জন

৫০১ পমাছাঃ পবলী খাতুন কপলম উিীন িাপতকা া অসিায় 5100900959 1749672870 ৪ জন

৫০২ পমাঃ আফাজ উপিন আক্কাস আলী মন্ডল িাপতকা া পদনমজুর 5100869238 1928534207 ৪জন

৫০৩ পমাঃ পগালাম পিারসন পমাঃ পমাফারজ্জল পিারসন িাপতকা া অসিায় 6000887882 1916705910 ৪ জন

৫০৪ নাপসরুল ইসলাম মৃত আলা উিীন িাপতকা া পদনমজুর 1812311111503 1947536460 ৪ জন

৫০৫ পমাঃ মাকাবুল পজায়ািদার পমাঃ রুি পজায়ািদার িাপতকা া পদনমজুর 3300928995 1957660368 ৩ জন

৫০৬ পমাঃ সামাদ আলী পমাঃ মইরপিন িাপতকা া পদনমজুর 5100840585 1970520522 ৩ জন

৫০৭ পমাঃ িাইদার আলী পমাঃ উপজর আলী িাপতকা া পদনমজুর 1025473214 1926840433 ৪ জন

৫০৮ পমাঃ বাবুর মন্ডল পমাঃ বাদশাি পমম্বার িাপতকা া পদনমজুর 5550879075 1934563779 ৪ জন

৫০৯ পমাঃ মরনায়ার পিারসন পমাঃ িামজার আলী িাপতকা া পদনমজুর 1027191673 1999049762 ৫ জন

৫১০ পমাঃ লাল্টুর রিমান পমাঃ আবু বক্কর মন্ডল িাপতকা া চা-পদাকান 1950942886 1916704500 ৫ জন

৫১১ পমাঃ  ন্টু পিারসন পমাঃ আপজজুল পিারসন িাপতকা া পদাকান কম দচারী 2400883118 1964044163 ৩ জন

৫১২ আরমনা রপিম বকস পদৌলতপদয়াড় অসিায় 1500930035 1936294649 ২ জন

৫১৩ পমাঃ আলাপমন পমাঃ আপজত দপিন িাড়া, পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 2400962292 1771303548 ৪ জন

৫১৪ পমাঃ ওয়াপশম আপল চাঁদ আলী দপিন িাড়া, পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 7800932548 1933528771 ৩ জন

৫১৫ শ্রী রতন পসন শ্রী রপব কুমার পসন দপিন িাড়া, পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 1950991099 1596036480 ৪ জন



৫১৬ পমাঃ খাইরুল ইসলাম আজগার মন্ডল দপিন িাড়া, পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 5550991177 1766973930 ৪ জন

৫১৭ পমাঃ মপতউর রিমান কারসম পমর দপিন িাড়া, পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 825025230 1960937576 ৪ জন

৫১৮ পমাঃ পসরাজুল ইসলাম শািাদৎ মন্ডল দপিন িাড়া, পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 2400950241 176086388 ৪ জন

৫১৯ পমাঃ আঃ রাজ্জাক আঃ ছাতার পমাল্যা বাগা  মুপন্স িাড়া, ফপরদপুর ভ্যান চালক 2915610046970 1763425053 ৩ জন

৫২০ পমাঃ আমীর পিারসন পমাঃ জপলল মন্ডল দপিন িাড়া, পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 2850916046 1957068648 ৩ জন

৫২১ পমাঃ শাইফুল ইসলাম জবান আলী মন্ডল দপিন িাড়া, পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 9150906965 1943895945 ৩ জন

৫২২ পমাঃ িাচু পঘাষ মান্দার পঘাষ দপিন িাড়া, পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 3750943031 1634352656 ৪ জন

৫২৩ পমাঃ আবু তারলব পমাঃ আফসার আলী দপিন িাড়া, পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 5100919017 1993489790 ৪ জন

৫২৪ পমাঃ জািাঙ্গীর আলম পমাঃ আব্দুর আপজজ দপিন িাড়া, পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 1500940059 1954881759 ০৪ জন

৫২৫ শ্রী সঞ্চয় অপিকাপর শ্রী কানাই অপিকাপর দপিন িাড়া, পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 6900915932 1980729062 ৩ জন

৫২৬  পমাঃ পসপিক (বাবু) আঃ আপজজ দপিন িাড়া, পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 3750943882 1644047853 ৪ জন

৫২৭ পমাঃ দুলু পশখ পমাঃ পনজাম পশখ পমািাম্মদপুর , মাগুরা ভ্যান চালক 19905516610000100 1407352070 ৪ জন

৫২৮ পমাঃ জািাঙ্গীর আলম পমাঃ আব্দুর আপজজ দপিন িাড়া, পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 1500940059 1954881759 ৩   জন

৫২৯ জালাল আব্দুল লপতি পদৌলাতপদয়াড় প্রপতবন্ধী 1500971369 1990630668 ৩

৫৩০ পমাঃ কালাম পিারসন মৃত. আপতয়ার মন্ডল দপিন িাড়া, পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 1812311112561 1985810171 ২ জন

৫৩১ পমাঃ জালাল উিীন আব্দুল লপতফ পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 1500971369 1921453392 5

৫৩২ পমাঃ সারকর আলী মৃত. আিাম্মদ আলী দপিন িাড়া, পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 1812311117919 1959569708 ৪ জন

৫৩৩ সািন কুমার পসন রপব পসন দপিন িাড়া, পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 2850917762 1997956107 ৪ জন

৫৩৪  পমাঃ আব্দুল লপতফ আিম্মদ আলী দপিন িাড়া, পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 3750943932 1947536841 ৪ জন

৫৩৫  পমাঃ আব্দুল মপজদ জরবদ আপল মন্ডল দপিন িাড়া, পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 6450931719 191336864 ৪ জন

৫৩৬ পমাঃ জািাঙ্গীর আলম চাদ আলী দপিন িাড়া, পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 2850868031 1781645267 ৩ জন

৫৩৭ পমাঃ শপিদুল ইসলাম পমাঃ সুমা মন্ডল দপিন িাড়া, পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 1500940158 1965829409 ৩ জন

৫৩৮ পমাঃ িাপফজুর রিমান পমাঃ কারশম দপিন িাড়া, পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 2850900107 1941755670 ৩ জন

৫৩৯ পমাঃ শািীন পিারসন পমাঃ রপছদুল মন্ডল পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 1501647752 1964716795 ৩ জন

৫৪০ পমাঃ কাবা মাপলতা পমাঃ আমজাদ মাপলতা দপিন িাড়া, পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 1500923477 1403107374 ৩ জন

৫৪১ পমাঃ আশকার আলী পমাঃ মাদার মন্ডল দপিন িাড়া, পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 4200927970 1305057281 ৩ জন

৫৪২  পমাঃ আব্দুল আওয়াল পমাঃ মপত পশখ দপিন িাড়া, পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 3300947508 1960952560 ০২ জন

৫৪৩ পমাঃ মাসুদ রানা পমাঃ পমাফারজ্জল দপিন িাড়া, পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 1500926975 1917671031 ০২ জন

৫৪৪ পমাঃ আপজত পমাঃ িায়াত আলী দপিন িাড়া, পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 6000970506 1834425591 ০৫ জন

৫৪৫ পমাঃ মুক্তার আলী পশখ িারান পশখ দপিন িাড়া, পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 2400949133 1725500754 ০৩ জন

৫৪৬ পমাঃ শাপিন পিারসনপিতা- পমাঃ বপসদুল পদৌলতপদয়াড় বাস ষ্ট্যান্ড িাড়া অর া চালক 1501647752 1964716793 ৫ জন

৫৪৭ শ্রী মদন চন্দ্র পসন শ্রী রপব পসন দপিন িাড়া, পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 3750942686 1935509389 ০৩ জন

৫৪৮ পমাঃ উপিস আলী পমাঃ শুকুর আলী িাপতকা া পদনমজুর 1925837394 9150855519 ৪ জন

৫৪৯ পমাঃ আয়ুব পিারসন পমাঃ শুকুর পশখ দপিন িাড়া, পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 7800514205 1705271589 ০২ জন

৫৫০ জয়রদব কুমার দত মৃত দুলাল কুমার দত দপিন িাড়া, পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 1822304138567 1943241984 ০৩ জন

৫৫১ পমাঃ মজনু মন্ডল ওলীমুি দপিন িাড়া, পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 1950976058 1960432307 ০১ জন

৫৫২ পমাঃ ইছামুল আব্দুর রিমান দপিন িাড়া, পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 2850869971 1928225507 ০৩ জন

৫৫৩ পমাঃ মুক্তার আলী পমাঃ সামসুল আলম দপিন িাড়া, পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 3300930967 1987274825 ০৫ জন

৫৫৪ পমাছাঃ ময়না খাতুন নজর আলী িাপতকা া অসিায় 1925837394 2851140133 ২ জন

৫৫৫ পমাঃ শপিদুল ইসলাম পমাঃ জপলল পদৌলাতপদয়াড় ভ্যান চালক 9150892306 1955069786 ০৩ জন

৫৫৬ পমাঃ জাপিদ মাপলতা আব্দুল কুদ্দুস পদৌলাতপদয়াড় ভ্যান চালক 5550716988 1919601113 ২ জন

৫৫৭ পমাঃ ইনছান চরমত আলী িীরপুর পদনমজুর 1932165192 19934890301 ৩ জন

৫৫৮ পমাঃ বাদশা পময়া মজনু পদৌলাতপদয়াড় ভ্যান চালক 7801175980 1734722679 ৪ জন



৫৫৯ পমাঃ ইনছান চরমত আলী িীরপুর পদনমজুর ১৯৩২১৬৫১৯২ ১৯৯৩৪৮৯০৩০১ ৩ জন

৫৬০ পনম দল কুমার পবশ্বাস শাপশ ভুষন পবশ্বাস পদৌলাতপদয়াড় অর া চালক 6450914145 1969027228 ৫ জন

৫৬১ পিরা পময়া খপললুর রিমান পদৌলাতপদয়াড় ভ্যান চালক 7350963174 1719917900 ৩ জন

৫৬২ পমাছাঃ পগারলিার পমাঃ নুরু আলুকপদয়া িত দপরি 1950898161 1916409910 ৩ জন

৫৬৩ পগারলিার নুর ইসলাম মপনরামপুর পদনমজুর 1950898161 1963254291 ০৪ জন

৫৬৪ পমাঃ ইউনুস আলী বারছর সরদার িীতম্বরপুর পদনমজুর 1950903185 1916410290 ৪

৫৬৫ পমাঃ ইউনুছ বারছর িীতম্বরপুর পদনমজুর 1950903185 1987477546 ৪

৫৬৬ নয়ন পময়া পসপিক পদৌলাতপদয়াড় ভ্যান চালক 3800977888 184914398 ৪ জন

৫৬৭ ওরমদুল ইসলাম িপববর রিমান পদৌলাতপদয়াড় ভ্যান চালক 6900915270 1985999918 ১ জন

৫৬৮ পমাঃ শািীন পিারসন ছসয়দ আলী িাপতকা া অর া চালক 1950909299 1409603769 ৫ জন

৫৬৯ পমাঃ পসজার আলী সাররজত আলী পদৌলাতপদয়াড় অর া চালক 2400947129 1787437044 ৩ জন

৫৭০ পমাঃ ডায়মন্ড ফজলুল িক পদৌলাতপদয়াড় ভ্যান চালক 1312311112126 1945908614 ৪ জন

৫৭১ পমাঃ পচতন আলী মুজািার মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় চা-পদাকান 7800957800 1767339890 ৫ জন

৫৭২ শাপিন পিারসনসসয়দ আলী িাপতকা া 1950909299 1409603769

৫৭৩ পমাঃ ছাপব্বর ইছামুল পদৌলাতপদয়াড় ভ্যান চালক 20011832311012700 1974159525 ২ জন

৫৭৪ পমাঃ শাপকব িাসান পমাঃ মপিদুল ইসলাম পদৌলাতপদয়াড় ভ্যান চালক 199961832311107000 1903771600 ১  জন

৫৭৫ শ্রী পমঠুন িাল শ্রী কুমাররশ িাল পদৌলাতপদয়াড় চা-পদাকান 8250928150 1934191083 ৪ জন

৫৭৬ পমাঃ লাবু পশখ পমাঃ িারসম পশখ দপিন িাড়া, পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 2400947640 1913409420 ৩ জন

৫৭৭ পমাঃ জাপিদুল পিারসন পমাঃ কুরড়ান মন্ডল দপিন িাড়া, পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 8250893842 1941757710 ৪ জন

৫৭৮ ওছমান আসান পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 1123111112245 171917900 ৩ জন

৫৭৯ মসরলম তুফান পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 18123111111812 1743702700 ৪ জন

৫৮০ রানা পুটি পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 1812311111620 1409702773 ৩ জন

৫৮১ পমাঃ পমলন পিারসন পমাঃ পসরাজুল ইসলাম আলুকপদয়া অর া চালক 1950911238 1934335655 ২

৫৮২ সালাউপিন আবু বক্কর পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 5550934567 1917226593 ৪ জন

৫৮৩ রবুল বদরউপিন পদৌলতপদয়াড় গাপড় চালক 1812311113335 1719917900 ২ জন

৫৮৪ পমাঃ মাপনক পমাঃ আব্দুল রাজ্জাক  পদৌলতপদয়াড় ম র শ্রপমক 8700934875 1725816112 ৪ জন

৫৮৫ পমাঃ পমলন পিারসনপসরাজুল ইসলাম িাপতকা া 1950911238 1934335655

৫৮৬ পমাঃ িায়দার আলী পতাফারজ্জল পিারসন পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 9150906569 1952820109 ৫ জন

৫৮৭ পমাঃ মুসা পময়া আবুল কারশম পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 6450914913 1965829409 ৪ জন

৫৮৮ পমাঃ কারছদ আলী মন্ডল পমাঃ আরলক মন্ডল পদৌলতপদয়াড় চা-পদাকান 3750896668 1729491724 ৫ জন

৫৮৯ পমাঃ মপজত পময়া মপফজ উিীন পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 7350963901 1728013810 ৫ জন

৫৯০ পমাঃ দুঃখু পময়া ররনা বকস পদৌলতপদয়াড় চা-পদাকান 1812311183140 1906497168 ৪ জন

৫৯১ পমাঃ মকবুল পিারসন পিতাঃ জপলল মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় পদনমজুর 1950913697 1732695224 ৩ জন

৫৯২ পমাঃ সািাম পিারসন পমাঃ আকআস আলী পদৌলতপদয়াড় চা-পদাকান 6000966959 1742811829 ৫ জন

৫৯৩ পমাঃ জািাঙ্গীর আলম পমাঃ মপনরুিীন পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 5100903482 1877287918 ৩ জন

৫৯৪ পমাঃ ফটিক আলী মুসািক পদৌলতপদয়াড় চা-পদাকান 6900913770 1984654609 ৫ জন

৫৯৫ পমাঃ আছলাম আমজাদ পদৌলতপদয়াড় পস.এন.পজ. চালক 8254341863 1940205066 ৪ জন

৫৯৬ রাজু অপিকারী শ্রী িীররন অপিকারী পদৌলতপদয়াড় চা-পদাকান 6000918430 1952985417 ২ জন

৫৯৭ পমাঃ আলমঙ্গীর পিারসন পমাঃ আশরাফ আলী পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 1950913697 1732695224 5

৫৯৮ পমাঃ আসাদুল পিারসন পমাঃ ইচািক আলী পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 1950945699 1969849697 ০২ জন

৫৯৯ পমাঃ ইচািক আলী পখাররশদ মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় ম র শ্রপমক 1950945699 1969849697 ৩ জন

৬০০ পমাঃ ওমর আলী পমাঃ আসান আলী পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 7800909439 1925621317 ৪ জন

৬০১ পমাঃ রুরবল পিারসন পমাঃ আবুল পিারসন পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 3708192194 1910465592 ৫ জন



৬০২ পমাঃ জাপিদুজ্জামান পমাঃ সাররজত মন্ডল পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 3750926077 1918009283 ৪ জন

৬০৩ পমাঃ সপজত আলী মপিক পমাঃ পনয়ত আলী আলুকপদয়া ভ্যান চালক 1950953206 1959897258 ৫ জন

৬০৪ সপজত নীয়ত রাজাপুর শ্রপমক 1950953206 1939897238 ০৩ জন

৬০৫ পমাঃ পবিাল পিারসন মৃত িাপববুর রিমান পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 1812311114294 1996014956 ৪ জন

৬০৬ পমাঃ ইমাদুল পমাঃ আনসার মন্ডল আকুন্দবাড়ীয়া পদনমজুর 1950960201 1794665530 ৫ জন

৬০৭ পমাঃ ডাইমন্ড পমাঃ ফজলুল িক পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 1812311112126 1945908614 ৩ জন

৬০৮ পমাঃ পবপুল আপল পমাঃ মপত পশখ পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 5100920742 1960952560 ৩ জন

৬০৯ পমাঃ শপিদুল পমাঃ কারদর গাইন পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 19601812311000000 1936179006 ৪ জন

৬১০ পমাঃ পসপলম পবশ্বাস পমাঃ ইসমাইল পবশ্বাস পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 1500940463 1989924799 ৪ জন

৬১১ পমাঃ মুস্তাপফজুর রিমান পমাঃ সারবর আলী পবশ্বাস পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 1500861792 1933161890 ৪ জন

৬১২ পমাঃ বকুল পিারসন পমাঃ তরক্কর ড্রাইভ্ার পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 7337377886 1988415854 ৫ জন

৬১৩ পমাঃ সাইদুল ইসলাম পমাঃ শপিদুল ইসলাম পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 5100904951 1929264369 ২ জন

৬১৪ পমাঃ পকতাব আলী  উম্বত মন্ডল পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 4061496577 1644407826 ৪ জন

৬১৫ পমাঃ রাপজব পিারসন পমাঃ জািাঙ্গীর পিারসন পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 3255138095 1934564509 ৪ জন

৬১৬ পমাঃ রাজা ওপিদুল পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 9571657163 1923293027 ৩ জন

৬১৭ পমাঃ উজ্জল পিারসন আপজজুল িক পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 5550912611 1721327396 ৪ জন

৬১৮ বজলুর রিমান সমরসর মন্ডল ৪৫ পদনমজুর 1950960201 1794665530 ৪

৬১৯ নাপসর রিমান িীরপুর পদনমজুর 1950970093 1994214687 ৪

৬২০ পমাঃ মািাবুব পিারসন পমাঃ মপতয়ার মন্ডল পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 7800879889 1733818376 ৪ জন

৬২১ পমাঃ জািাঙ্গীর পিারসন পমাঃ ছারবর আলী পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 3300871906 1782700332 ৪ জন

৬২২ পমাঃ জপমর উিীন পমাঃ নইমিী মন্ডল পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 5550946981 1942025399 ৪ জন

৬২৩ পমাঃ সপমর আলী  নইমিী মন্ডল পদৌলতপদয়াড় পরক্সা চালক 4200914788 1401716460 ২ জন

৬২৪ পমাঃ সাজু পমাঃ রপবউল ইসলাম পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 7326712275 1402527889 ১ জন

৬২৫ নাপসর রিমান িীরপুর পদনমজুর 1950970093 1994214687 ৪

৬২৬ পমাঃ সাবদার পিারসন পমাঃ আতর আলী পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 7800878971 1991885838 ৫ জন

৬২৭ পমাঃ শপিদুল ইসলাম পমাঃ পগালাি মন্ডল পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 1950915387 1595603736 ৪ জন

৬২৮ পমাঃ জালাল উপিন মন্ডল পমাঃ আব্দুল লপতফ মন্ডল পদৌলতপদয়াড় ম র শ্রপমক 1812311112198 1739104804 ৪ জন

৬২৯ পমাঃ জাপিদ িাসান পমাঃওসমান আলী পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 6451620352 1941756719 ৪ জন

৬৩০ পজনারুল নুরু িীরপুর পদনমজুর 1950970242 1986224010 ৭

৬৩১ পজনারুল ইসলাম নুরু িীরপুর পদনমজুর 1950970242 1986224010 ৩

৬৩২ পমাঃ বাবলু পশখ পমাঃ দাউদ আলী পশখ পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 6000970365 1934553693 ৫ জন

৬৩৩ পমাছাঃ মানু পবগম মৃত  আঃ রিমান পদৌলতপদয়াড় অসিায় 1812311112962 1671593017 ৬ জন

৬৩৪ পমাঃ জুরয়ল পমাঃ  ফজলুল িক পদৌলতপদয়াড় অসিায় 1500893266 1716769480 ৪ জন

৬৩৫ পমাঃ বুলু খাতুন িাপমদ পশখ পদৌলতপদয়াড় অসিায় 3300899402 1725816112 ৫ জন

৬৩৬ পমাঃ সাইফুল ইসলাম পমাঃ আপজজুল মন্ডল পদৌলতপদয়াড় অসিায় 8250894782 1910054452 ৪ জন

৬৩৭ ময়নুল ইপিস িীরপুর পদনমজুর 1950970895 145616044 ৫

৬৩৮ পমাঃ শপফ উিীন (িার ) ফটিক মন্ডল পদৌলতপদয়াড় চা-পদাকান 6900873149 1786660713 ৬ জন

৬৩৯ ময়নুল ইপিস িীরপুর পদনমজুর 1950970895 145616044 ৫

৬৪০ পমাঃ রপন মন্ডল পমাঃ খপবর মন্ডল পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 7800932378 1642638883 ৫ জন

৬৪১ পমাঃ বাবু পিারসন পমাঃ মপফজ উপিন পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 5504334854 1824383948 ৩ জন

৬৪২ পমাঃ পজনারুল ইসলাম পনয়ামত আলী পদৌলতপদয়াড় দপজদ 6000926037 1940217675 ৩ জন

৬৪৩ পমাছাঃ মাঞ্জুরা খাতুন পমাঃ ছাতার আলী মন্ডল পদৌলতপদয়াড় দপরি 1950978088 1409443924 ৫ জন

৬৪৪ পমাঃ আপমনুল ইসলাম পমাঃ একলাস পিারসন পদৌলতপদয়াড় গাপড় চালক 5100845188 1734953301 ৬ জন



৬৪৫ পমাছাঃ মাঞ্জুরা খাতুন পমাঃ ছাতার আলী মন্ডল পদৌলতপদয়াড় দপরি ১৯৫০৯৭৮০৮৮ ১৪০৯৪৪৩৯২৪ ৫ জন

৬৪৬ পমাঃ আলমগীর পিারসন পমাঃ আিাদ আপল পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 5550887458 1921776832 ৫ জন

৬৪৭ পফরজ মধু িীরপুর পদনমজুর 2367388812 1932154197 ৩

৬৪৮ পফরজ মধু িীরপুর পদনমজুর 2367388812 1932154197 ৩

৬৪৯ পমাছাঃ পরশমা খাতুন পমাঃ বািার আলী পদৌলতপদয়াড় দপজদ 6000924826 1922673879 ৫ জন

৬৫০ পমাঃ আইনুল িক মাদার আপল পদৌলতপদয়াড় ক্ষুি ব্যবসায়ী 3300874215 1712165960 ৩ জন

৬৫১ পমাঃ শাপকল উপিন পমাঃ ভ্াদু মন্ডল পদৌলতপদয়াড় পদাকান কম দচারী 7354414612 1903771694 ৩ জন

৬৫২ পমাঃ শপিদুল ইসলাম আপশর উপিন পদৌলতপদয়াড় পদাকান কম দচারী 3750869400 1742930033 ৪ জন

৬৫৩ পমাঃ আব্দুল িাই পমাঃ পজানারুল সরদার পদৌলতপদয়াড় গাপড় চালক 2860874609 1923076506 ৪ জন

৬৫৪ পমাঃ িাপলম পমাঃ রপফকুল ইসলাম আকুন্দবাড়ীয়া পদনমজুর 2400865214 1912665279 ৪ জন

৬৫৫ পমাঃ কালু পমাঃ এখলাস পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 812311114795 1946853118 ৪ জন

৬৫৬ পমাঃ নুর ইসলাম পমাঃ মসরলম পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 3750867545 1968284433 ৪ জন

৬৫৭ পমাঃ জুলপফকার আলী মপিক পমাঃ আপজজ মপিক পদৌলতপদয়াড় পদাকান কম দচারী 850839669 1907265115 ২ জন

৬৫৮ পমাঃ শপরফুল ইসলাম পমাঃ মপিদুল ইসলাম পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 1991812311000190 1939729278 ২ জন

৬৫৯ পমাঃ জালাল উিীন ইসমাঈল মন্ডল পদৌলতপদয়াড় পদাকান কম দচারী 9150896679 1739602933 ৪ জন

৬৬০ পমাছাঃ রওশনারা খাতুন পমাঃ আপজজুল মন্ডল পদৌলতপদয়াড় দপজদ 7350935628 1742011692 ৪ জন

৬৬১ পমাঃ পবিাল পিারসন মৃত ফপকর চাঁদ মন্ডল পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 1641812311000000 1923765133 ৪ জন

৬৬২ পমাঃ সদর উপিন ওয়াদ আলী মন্ডল পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 1025444264 1982431754 ৫ জন

৬৬৩ পমাঃ ভ্াদু মন্ডল মৃত পজাব্বার মন্ডল পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 5100877637 1923863634 ৬ জন

৬৬৪ পমাঃ শাখাওয়াত পিারসন আব্দুল িাপলম মুন্সী পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 1500929680 1941853316 ৬ জন

৬৬৫ পমাঃ রারশদ আলী খাঁন পমাঃ শামসুল িক পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 7350980897 1928552882 ৬ জন

৬৬৬ পমাঃ প াকন সিদার সাপজবার মরদার পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 7350937665 1965112729 ৬ জন

৬৬৭ পমাঃ কাওছার আলী পমাঃ পশখ পিারসন পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 4650897418 1937298358 ৬ জন

৬৬৮ পমাঃ রতন আপল পমাঃ মররজম পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 6450854523 1748594571 ৪ জন

৬৬৯ পমাঃ সুজন আলী পমাঃ আবু পিারসন পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 3300976358 1908848445 ৩ জন

৬৭০ পমাঃ কালু পমাঃ িাপববুর রিমান পদৌলতপদয়াড় গাপড় চালক 5550886690 1996567381 ৩ জন

৬৭১ পমাঃ আপল পিারসন আবুল পিারসন পদৌলতপদয়াড় গাপড় চালক 7350937863 1301286366 ৪ জন

৬৭২ পমাঃ ইচািাক আলী মররশদ মন্ডল পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 8250868240 1915828632 ৬ জন

৬৭৩ পমাঃ শপরফুল ইসলাম পমাঃ পমাজ্জারমল িক পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 5100846368 1927485367 ৩ জন

৬৭৪ পমাঃ মজনুর রিমান পমাঃ বদর উিীন সদ দার পদৌলতপদয়াড় ক্ষুি ব্যবসায়ী 9150864537 1932600030 ৩ জন

৬৭৫ পমাঃ পখাকন আলী পমাঃ শািাদত পিারসন পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 1810794735638 1915331491 ৪ জন

৬৭৬ পমাঃ সুকচান পমাঃ শুকুর আলী পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 2371424504 1906578773 ৪ জন

৬৭৭ পমাঃ জামাল উপিন পুটি সরদার পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 7350903394 1993089804 ৩ জন

৬৭৮ পমাঃ ইছািাক আপল আঃ িাপলম পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 1950917664 1967731489 ৪ জন

৬৭৯ পমাঃ রারসল উপিন পমাঃ মপনরুল মন্ডল পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 20031832311017000 1993089804 ৪ জন

৬৮০ পমাঃ বজলুর রিমান পমাঃ আবু পিারসন পদৌলতপদয়াড় চা-পদাকান 8250865410 1999049796 ৪ জন

৬৮১ পমাঃ শুকুর আপল পশখ পমাঃ কালু পশখ পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 6000893245 1767679976 ৬ জন

৬৮২ পমাঃ আিাদ আপল ইমান আপল পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 3750868774 1949150142 ৫ জন

৬৮৩ পমাঃ আবুল কালাম পশখ মপমন উিীন পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 5100878676 1993089804 ৫ জন

৬৮৪ পমাঃ আপিল উপিন পমাঃ পমাজারম্মল িক পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 8700910410 1937715245 ৪ জন

৬৮৫ রতন লাল চান আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 2400865214 1937868637 ৪

৬৮৬ পমাঃ প াকন আলী মৃত আয়ুব আলী পদৌলতপদয়াড় গাপড় চালক পকএস০০২৬০২৭এইচ০০০০৭ 1724130848 ২ জন

৬৮৭ মসরলম মপনরামপুর আলমসাধু চালক 2400870727 1734019379 ৪ জন



৬৮৮ পমাঃ আব্দুস সাতার পমাঃ পখরদর আলী মন্ডল পদৌলতপদয়াড় চা-পদাকান 1500928070 1783625410 ৪ জন

৬৮৯ পমাঃ পখাকন মরদার বদর উপিন সদ দার পদৌলতপদয়াড় চা-পদাকান 8700908760 1824586648 ৩ জন

৬৯০ পিন্টু চন্দ্র সরদার িাজারী লাল সরদার পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 4200852608 1956227639 ৫ জন

৬৯১ পমাঃ  আব্দুল খারলক শমরসর মন্ডল পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 1025461870 1620240391 ৫ জন

৬৯২ রপবউল ইসলাম পমাসরলম মপনরাম্পুর আলমসাধু চালক 2400870727 1923582715 ৪

৬৯৩ পমাঃ মজনুর রিমান পমাঃ আবু পিারসন পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 7800916335 1995312821 ৩ জন

৬৯৪ সারজদা আদালত িীতম্বরপুর পদনমজুর 2400874695 1756427459 ৪ জন

৬৯৫ পমাঃ পমর পিারসন পমাঃ আবুল পিারসন পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 9150865575 1719474301 ৩ জন

৬৯৬ পমাঃ টিটু আপতয়ার রিমান পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 9575439949 1933162093 ৪ জন

৬৯৭ পমাঃ শওকত আপল পশখ পমাঃ আক্কাছ আপল পশখ পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 8700907945 1728848017 ৩ জন

৬৯৮ পমাঃ আবুল কারশম নবাই মন্ডল পদৌলতপদয়াড় গাপড় চালক 7800881182 1710515413 ৪ জন

৬৯৯ পমাঃ জুমাত আলী পমাঃ পসরাজুল আলী িীতম্বরপুর পদনমজুর 2400874695 1721912884 ৪ জন

৭০০ পমাঃ পজয়ারুল িক পমাঃ পসরাজুল ইসলাম িীরপুর পদনমজুর 2400877656 1993947530 ৫ জন

৭০১ পমাঃ নুরুল আপমন পমাঃ আপমর পিারসন পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 8682606572 1936672763 ৬ জন

৭০২ পমাঃ িাপববুর রিমান পমাঃ আবুল িারশম পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 5100880219 1922358538 ৪ জন

৭০৩ পমাঃ পজয়ারুল িক পমাঃ পসরাজুল ইসলাম িীরপুর পদনমজুর 2400877656 1993947530 ৫

৭০৪ পমাঃ মপজদ আলী িারফজ আলী িাপতকা া পদনমজুর 2400881401 1939150737 ৬ জন

৭০৫ পমাঃল্বাপরফ পিারসন আব্দুল জপলল পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 9561975088 1968284017 ৩ জন

৭০৬ পমাঃ ইকতার পিারসন পমাঃ পখরদন মন্ডল পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 5718795241320 1903248880 ৫ জন

৭০৭ পমা: মপজদ আলী িারফজ আলী িাপতকা া পদনমজুর 2400881401 1939150737 ৫

৭০৮ পমাঃ মঙ্গল আফসার আলী পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 9575454096 1915722126 ৭ জন

৭০৯ পমাঃ ফরয়জ উিীন মৃত আকবার আপল পদৌলতপদয়াড় গাপড় চালক 181231114586 1728228456 ৩ জন

৭১০ পমাঃ সপফ পমাঃ নবীছিী পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 9150895069 1788861327 ৫ জন

৭১১ পমাঃ পখাকন আলী পমাঃ আয়ব আলী পদৌলতপদয়াড় গাপড় চালক 1812311114499 1725700327 ৪ জন

৭১২ পমাঃ পমাস্তাপফজুর রিমান কাতর মন্ডল পদৌলতপদয়াড় গাপড় চালক 7350954785 1786454333 ৫ জন

৭১৩ পমাঃ জাপিদ আলী মৃত নবী পচৌদুরী পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 2617289056539 1992325393 ৪ জন

৭১৪ পমাঃ জালাল উপিন কানাই মন্ডল পদৌলতপদয়াড় অসিায় 5100922607 1921798713 ৪ জন

৭১৫ পমাঃ আব্দুস সালাম পল ন পজায়ািদার পদৌলতপদয়াড় অসিায় 5100908705 1407351920 ৪ জন

৭১৬ পমাঃ শপরফুল ইসলাম পমাঃ ছারনায়ার পিারসন পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 5100894756 1957800290 ৩ জন

৭১৭ পমাঃ ছারনায়ার পিারসন আঃ িাপকম পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 9150909332 1406532700 ৩ জন

৭১৮ পমাঃ সাপিদুল ইসলাম পমাঃ নবীছপিন মন্ডল পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 1025477215 19548819801 ৩ জন

৭১৯ পমাঃ পখাকন বাদশা পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 4200917070 1409703796 ৪ জন

৭২০ পমাঃ পসিাব পিারসন পমাঃ ছারয়ম আলী মন্ডল পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 4411979275643 1919797940 ৩ জন

৭২১ পমাঃ মন্টু পমাঃ জামাত আলী পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 1950979334 1984915011 ৫ জন

৭২২ পমাঃ আব্বাস আলী পদরলায়ার পিারসন পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 8701691290 1986294425 ৩ জন

৭২৩ পমাঃ রপক পিারসন পমাঃ আব্দুল খারলক পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 6450409310 1966781176 ৪ জন

৭২৪ পমাঃ আবুল কালাম মৃত মপির উিীন পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 1812311116812 1995311493 ৩ জন

৭২৫ পমাঃ মপজবর রিমান পমাঃ আফতাব উিীন পদৌলতপদয়াড় আলমসাধু চালক 4200932277 1915696950 ৫ জন

৭২৬ পমাঃ আরনসুর রিমান পমাঃ আিসান আলী মন্ডল পদৌলতপদয়াড় চা-পদাকান 8250939439 1931441710 ৪ জন

৭২৭ পমাঃ িাপমদুল ইসলাম নপবছপিন পদৌলতপদয়াড় চা-পদাকান 3300976325 1595693622 ৫ জন

৭২৮ পমাঃ ওয়াপসন পমািা পমাঃ আজান পমািা পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 8250944264 1902630305 ৪ জন

৭২৯ পমাঃ আবুল কারশম এলািী মাপলথা পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 5550948458 1955462760 ৪ জন

৭৩০ পমাঃ শপিদুল ইসলাম মৃত আব্দুস সালাম পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 1812311114728 1739700730 ৪ জন



৭৩১ পমাঃ পিনু নপবছ উপিন পদৌলতপদয়াড় গাপড় চালক 6900903359 1959857400 ৪জন

৭৩২ পমাঃ টুটুল পমািা পমাঃ পমাপমন পমািা পদৌলতপদয়াড় পিলিার 1812311116898 1916159599 ৪ জন

৭৩৩ পমাঃ পরজাউল ইসমলাম নূর পমািাম্মদ িাপতকা া পদনমজুর 2400883183 1944353177 ৫ জন

৭৩৪ পমাঃ আব্দুর রপিম পমাঃ শািাব উিীন পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 8250917112 1402263124 ৩ জন

৭৩৫ পমাঃ শাপিন আলী পমাঃ পকতাব আলী পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 5100896256 1933915108 ৩ জন

৭৩৬ পমাঃ পশর আলী পমাঃ পছিারপিন পদৌলতপদয়াড় আলমসাধু চালক 2850918612 1960432291 ৪ জন

৭৩৭ পমাঃ উবায়দুিা ডাঃ পমাঃ নজরুল ইসলাম পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 2400961969 1949139825 ৪ জন

৭৩৮ পমাঃ ওসমান পিারসন পমাঃ কামাল উিীন পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 6861395033 1763574943 ৫ জন

৭৩৯ পমাঃ আপজজ পমাঃ আরজ আলী পশখ পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 850918174 1927422926 ৫ জন

৭৪০ পমাঃ আব্দুর রপিম দুিভ্ মন্ডল পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 1500916976 1990936771 ৩ জন

৭৪১ পমাঃ আপতয়ার রিমান নইমুপিন পবশ্বাস পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 7800960481 1405030181 ৫ জন

৭৪২ পমাঃ িাপফজুর রিমান পমাঃ বাররক আলী মন্ডল পদৌলতপদয়াড় আলমসাধু চালক 5550937816 1905269227 ৪ জন

৭৪৩ পমাঃ খাইরুল আলী আিাম্মদ আলী পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 19921810723000200 1995874912 ৩ জন

৭৪৪ পমাঃ আলী পিারসন পমাঃ আইনাল পিারসন পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 7350955329 1846233947 ৪ জন

৭৪৫ পমাঃ আবুল কালাম পমাঃ পকাবাদ আলী পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 2850892122 1994214178 ৪ জন

৭৪৬ পমাঃ ইউসুফ আলী পমাঃ সপিদুল পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 4650962151 1934352373 ৪ জন

৭৪৭ পমাঃ সপজব আিারম্মদ পমাঃ ছারনায়ার পিারসন পদৌলতপদয়াড় আলমসাধু চালক 685071595 1794317649 ৪ জন

৭৪৮ পমাঃ পফররদৌস পমাঃ ওমর আলী পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 1812311117291 1923582704 ৩ জন

৭৪৯ পমাঃ জপসম উিীন পমাঃ আরবদ আলী পশখ পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 5550959083 1915696950 ৩ জন

৭৫০ পমাঃ আব্দুল খারলক পমাঃ আপমর পিারসন পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 6000956315 1745571728 ৩ জন

৭৫১ পমাঃ পছায়াদ আলী মৃত পসাবিান পমািা পদৌলতপদয়াড় গাপড় চালক 1812311116951 1757824364 ৪ জন

৭৫২ পমাঃ পরজাউল িক পমাঃ আকরছদ আলী পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 9150898345 1937755172 ৪ জন

৭৫৩ পমাঃ জালাল উিীন পকতাবউিীন পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 1812311116845 1918939932 ৪ জন

৭৫৪ পমা: পরজাউল ইসলাম নজূর পমািাম্মদ িাপতকা া পদনমজুর 2400883183 1944353177 ৪

৭৫৫ পমাঃ মসরলম মপিক আব্দুল জপলল মপিক পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 1950952323 1746914410 ৪ জন

৭৫৬ পমাঃ রপফক পমাঃ নপসম বকস পদৌলতপদয়াড় চা-পদাকান 9150882794 1788646534 ৪ জন

৭৫৭ পমাঃ আবুল কারশম পমাঃ আপজবার সরদার পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 8250900258 1991624310 ৫ জন

৭৫৮ পমাঃ রারফল উিীন পমাঃ সাইদুল ইসলাম পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 19901812311000200 1407352373 ৫ জন

৭৫৯ পমাঃ পজনারুল ইসলাম পমাঃ শািাজুল ইসলাম পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 8700944161 1922396361 ২ জন

৭৬০ পমাঃ িাপববুর রিমান পমল্টন পমাঃ আব্দুল কুদ্দুস পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 1015215286 1927589153 ২ জন

৭৬১ পমাঃ মাছুম মন্ডল পমাঃ জাপিদ মন্ডল পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 5100907210 1961656356 ৪ জন

৭৬২ পমাঃ আলী পিারসন পমাঃ সুজাউিীন মন্ডল পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 1950951275 1921121396 ৪ জন

৭৬৩ পমাঃ আরমান আপল পমািাম্মদ আপল পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 3300906405 1995341067 ৪ জন

৭৬৪ পমাঃ মপমনুল ইসলাম মপমন পমাঃ শািাজািান আপল পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 7350967852 1906214931 ৪ জন

৭৬৫ পমাঃ আলাপমন মন্ডল পমাঃ আপজজুল মন্ডল পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 9150862366 1724383635 ৩ জন

৭৬৬ পমাছাঃ  ন দা খাতুন জং-পমাঃ ফয়জুিা পদৌলতপদয়াড় দপজদ 1812311114828 1939151164 ৩ জন

৭৬৭ পমাঃ িাসান আপল পমাঃ বাবলু রিমান পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 6450856049 1947050883 ৩ জন

৭৬৮ পমাঃ শািা আলম পমাঃ জমরশদ পশখ পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 6450856411 1960413409 ৩ জন

৭৬৯ মাপনক সরদার আলাপমন সরদার পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 5550936512 1768607519 ৩ জন

৭৭০ পমাঃ আনারুল পমাঃ আবু পিারসন পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 1751163944 1931239673 ৩ জন

৭৭১ পমাঃ িাপববুর রিমান িায়দার আলী মন্ডল পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 4200887190 1930857108 ০২ জন

৭৭২ পমাঃ বাবুল পিারসন পমাঃ জামাত আপল পদৌলতপদয়াড় গাপড় চালক 2400888497 1725487624 ৩ জন

৭৭৩ পমাঃ নাপছমা পবগম পমাঃ পরাবগুল গাজী পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 4200884007 1968355923 ০৫ জন



৭৭৪ পমাঃ পমরিদী িাসান পমাঃ আবুল কারসম পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 5551650079 1908266079 ০৩ জন

৭৭৫ পমাঃ ফারুখ পিারসন পমাঃ আবৃ  ্ পিারসন পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 6854105399 1910767601 ০৪ জন

৭৭৬ পমাঃ বাবলু রিমানপিতা-মৃত জামাত আলী পদৌলতপদয়াড়, চুনুপরিাড়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 2400888497 1725487624 ৪ জন

৭৭৭ পমাঃ িাসানুজ্জামান পমাঃ আকালী পিারসন পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 9137742301 1991626631 ০৩ জন

৭৭৮ পমাঃ আয়াপছন আলী পমাঃ ইছানুল িক পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 8251646074 1903105310 ০২ জন

৭৭৯ পমাঃ পসিীকুর রিমান পমাঃ নামাজ আলী মপনরামপুর শ্রপমক 1500850134 1777112303 ০৩ জন

৭৮০ ওমর ফারুক লুতফর রিমান মপনরামপুর শ্রপমক 2851602215 1921804765 ০১ জন

৭৮১ পমাঃ রুস্তম আলী পমাঃ নুরু ইসলাম মপনরামপুর শ্রপমক 4650883269 1952827780 ০৩ জন

৭৮২ পমাছাঃ মুপক্ত খাতুন জং-পমাঃ রমজান আলী মপনরামপুর শ্রপমক 1812311106331 1921804765 ০৫ জন

৭৮৩ আব্দুল মৃত িপব মপনরামপুর শ্রপমক 1812311105899 1952827780 ০৪ জন

৭৮৪ পমাঃ ইমরান পিারসন আব্দুর রাজ্জাক মপনরামপুর শ্রপমক 9150332048 1915075107 ০৩ জন

৭৮৫ পমাঃ উসমান গপন পমাঃ আদম আপল আলুকপদয়া শ্রপমক 2850815255 1932670790 ২ জন

৭৮৬ পমাঃ জািাঙ্গীর পিারসন মৃত রিমত মন্ডল পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 422300008 1729491728 ৩ জন

৭৮৭ পমাঃ জবারয়র মৃত আব্দুস সালাম পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 19961832311010400 1921718300 ৪ জন

৭৮৮  ন্টু সারজত িীরপুর পদনমজুর 2400907651 1988405138 ৫

৭৮৯ পমাঃ জামাল পশখ পমাঃ ফজলুল িক পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 6454331619 1919934579 ৫ জন

৭৯০ পমাঃ বারছর আলী ছানাউিা মন্ডল পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 3750896460 1721848091 ৩ জন

৭৯১ পমাঃ  ন্টু আলী পমাঃ কাতর মন্ডল পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 9575453411 1722702204 ১ জন

৭৯২ পমাঃ আব্দুল আপজজ পিরু পমািাম্মদ পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 4650925870 1916487578 ৩ জন

৭৯৩ পমাঃ মপশউর রিমান পমাঃ কাওছার আলী পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 6900867786 1734219846 ১ জন

৭৯৪ পমাঃ ফরিাদ পিারসন পমাঃ আবু বক্কর পসিীক পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 6450883373 1729377928 ৩ জন

৭৯৫ পমাঃ সপিদুল ইসলাম িারুন পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 3750942496 1922405664 ৪ জন

৭৯৬ পমাঃ বাবুল পশখ পমাঃ আঃ মপজদ পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 1500895063 1962171536 ১ জন

৭৯৭ পমাঃ আপজজুল িক পমাঃ আবু তারির পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 9150859834 1405420590 ৫ জন

৭৯৮ পমাঃ আব্দুল মপজদ পিরু মিাম্মদ পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 19791812322000000 1928552903 ৩ জন

৭৯৯ পমাঃ পজনারুল ইসলাম মুনসুর আলী মন্ডল পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 7350930934 1909728280 ৪ জন

৮০০  ন্টু সারজত িীরপুর পদনমজুর 2400907651 1988405138 ৫

৮০১ পমাঃ লাভ্লু পিারসন পমাঃ নওশাদ পিারসন পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 5550953797 1995198274 ৫ জন

৮০২ পমাঃ সাইদুর রিমান পমাঃ ইউনুস পমািা পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 1800885639 1945234914 ২ জন

৮০৩ পমাঃ স্বিন আলী পমাঃ আলম মন্ডল পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 1990180000000000 1986850986 ১  জন

৮০৪ পমাঃ আপতয়ার রিমান পমাঃ মঙ্গল পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 7800884202 1968285490 ৪ জন

৮০৫ পমাঃ জািাঙ্গীর পিারসন িাপতকা া পদনমজুর 2400913691 1992233771 ৪ জন

৮০৬ পমাঃ নজরুল ইসলাম পমাঃ আপজজুর রিমান পদৌলতপদয়াড় পদাকান কম দচারী 7350905977 1995633375 ৪ জন

৮০৭ পমাঃ আঃ রপিম পমাঃ আলী বকস পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 5068264984 1995198009 ৩ জন

৮০৮ পমাঃ িলাশ আলী পমাঃ আপজজুল িক পদৌলতপদয়াড় পদাকান কম দচারী 2400863367 1319781938 ৪ জন

৮০৯ পমাঃ নাজমুল িক পমাঃ আপজজুল িক পদৌলতপদয়াড় চা-পদাকান 3300878109 1938462450 ৩ জন

৮১০ পমাঃ মারলক পময়া পমাঃ নুর পমািাম্মদ পদৌলতপদয়াড় লপি পদাকান 9150899004 1797241911 ৩ জন

৮১১ পমাঃ নুর ইসলাম পমাঃ রপিম মন্ডল পদৌলতপদয়াড় গরু ব্যািাপর 5100881092 1961656373 ৪ জন

৮১২ পমাঃ কাজল পশখ লুৎফর রিমান পদৌলতপদয়াড় অসিায় 7354386018 1945616101 ২ জন

৮১৩ পমাঃ বজলুর রিমান পমাঃ মপনরুল ইসলাম পদৌলতপদয়াড় আলমসাধু চালক 7755997024 1313241807 ৪ জন

৮১৪ পমাঃ জািাপঙ্গর পিারসনপিতা-পমাঃ আলম মন্ডল িাপতকা া, আলুকপদয়াচুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 2400913691 1992233771 ৫ জন

৮১৫ আঃ কুদ্দুস পবলাযলত পিারসন পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 2400918062 1940601445 ৪ জন

৮১৬ পমাঃ আঃ কুদ্দুসপিতা-পবলারয়ত পিারসন পদৌলতপদয়াড়,দপিণ িাড়া, চুয়াডাঙ্গা পিলিার 2400918062 1913833497 ৭ জন



৮১৭ পমাঃ পমরিদী িাসান িাপ্পু পমাঃ আব্দুল মারলক পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 6891291350 1712928369 ৫ জন

৮১৮ পমাঃ পরজাউল পমাঃ প ঙরা পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 8700884698 1302470520 ৫ জন

৮১৯ পমাঃ জাপমনুর পমাঃ শািজািান পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 6900875185 1728934516 ৪ জন

৮২০ পমাঃ নবীছিীন মন্ডল পমাঃ ভ্রত আলী মন্ডল পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 2400920670 1925553427 ৪ জন

৮২১ শ্রীঃ সুকুমার দাস শ্রীঃ কানাই দাস পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 3750872453 1995107816 ৫ জন

৮২২ পমাঃ রপবউল পিারসন পমাঃ তািাজ পদৌলতপদয়াড় আলমসাধু চালক 7800886934 1781362813 ৩ জন

৮২৩ পমাঃ শুকুর আলী পমাঃ পকনাত আলী পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 5100913515 1936180814 ৫ জন

৮২৪ পমাঃ নবীছিীন মন্ডল তরব আলী মন্ডল পদৌলতপদয়াড় অসিায় 2400920670 1925553427 ৪ জন

৮২৫ পমাঃ জান্ন্াতুল নাইম পমাঃ রপফকুল ইসলাম পদৌলতপদয়াড় চা-পদাকান 3257445795 1793700266 ২ জন

৮২৬ পমাঃ আপজজুল িক পমাঃ কারশম পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 6900842920 1925554456 ৫ জন

৮২৭ পমাঃ আঃ কুদ্দুস পমাঃ আলী পশখ পদৌলতপদয়াড় আলমসাধু চালক 6450922783 1917814435 ৫ জন

৮২৮ সািাবপি খপলল িীরপুর পদনমজুর 2400944399 1939140429 ০৫ জন

৮২৯ পমাঃ শািাবুপিন আব্দুল খপলল িীরপুর পদনমজুর 2400944399 1729308925 ৫

৮৩০ পমাঃ ইিাজুল পমাঃ কপরম পবশ^্াস পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 6000897162 1740855613 ৫ জন

৮৩১ পমাঃ আঃ জপলল পমাঃ  নুরনবী পদৌলতপদয়াড় আলমসাধু চালক 3750844571 1740855613 ৪ জন

৮৩২ পমাঃ উজ্জল পিারসন পমাঃ মামুন পদৌলতপদয়াড় পদাকান কম দচারী 24857145614 1718446107 ৪ জন

৮৩৩ পমাঃ কপলম পমাঃ নওশাদ পদৌলতপদয়াড় অসিায় 3750842571 1968285490 ৫ জন

৮৩৪ পমাছাঃ সািনা খাতুন খন্দকার পমাজারম্মল িক পদৌলতপদয়াড় দপরি 2400956283 1953389538 ৩ জন

৮৩৫ পমাঃ ইসমাইল মৃত. বরকত পদৌলতপদয়াড় অসিায় 1025446036 1740855613 ৪ জন

৮৩৬ পমাছাঃ সামত্মনা খাতুন খন্দকার পমাজারম্মল িক পদৌলতপদয়াড় দপরি ২৪০০৯৫৬২৮৩ ১৯৫৩৩৮৯৫৩৮  ৩ জন

৮৩৭ পমাঃ মধু মন্ডল পমাঃ সুবাদ মন্ডর পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 2400965774 1719917900 ৪ জন

৮৩৮ সপিদুল ইসলাম আিাম¥দ আলী পদৌলতপদয়াড় পদাকান কম দচারী 19591800000000000 1758640945 ৪ জন

৮৩৯ পমাঃ লাল্টুর রিমান পমাজারম্মল িক পদৌলতপদয়াড় চা-পদাকান 2850816063 1718701955 ৪ জন

৮৪০ পমাঃ পজয়া-উর-রিমান পমাঃ নশকার  আলী পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 690098275 1721989991 ৪ জন

৮৪১ পমাঃ নূর পজায়ান জামাতআলী মন্ডল পদৌলতপদয়াড় প্রপতবন্ধী 9575445037 1725179225 ৫ জন

৮৪২ পমাছাঃ িারসনা খাতুন পমাঃ ফপকর চাঁদ মন্ডল পদৌলতপদয়াড় পবিবা 6900845055 1940218236 ২ জন

৮৪৩ পমাঃ পকরামত আল লাল চাদ পদৌলতপদয়াড় অসিায় 3750937181 1916057703 ৪ জন

৮৪৪ মধু সুবাদ পদৌলাতপদয়াড় ভ্যান চালক 2400965774 1992257418 ৪

৮৪৫ পমাঃ স্বিন আলী মন্ডল পমাঃ লালচাঁদ মন্ডল আকুন্দবাড়ীয়া পদনমজুর 8700949667 1937868637 ৩ জন

৮৪৬ পমাঃ পসারিল রানা পমাঃ বাদল মন্ডল আকুন্দবাড়ীয়া ভ্যান চালক 7350972126 1405785620 ৪ জন

৮৪৭ পমাঃ পরকমত আলী আঃ কপরম আকুন্দবাড়ীয়া ভ্যান চালক 4650969761 1799423985 ৩ জন

৮৪৮ পমাঃ সাররজত  আলী মঙ্গল উিীন আকুন্দবাড়ীয়া ভ্যান চালক 1025432541 1995198049 ৪ জন

৮৪৯ পমাঃ মপনরুজ্জামান কারশম আলী আকুন্দবাড়ীয়া আলমসাধু চালক 6450831158 1937749884 ৪ জন

৮৫০ পমজানুর আপমনুর মপনরামপুর আ দ 2818588269 1650116411 ০২ জন

৮৫১ পমাঃ পমঠু পময়া পমাঃ মস্তফা কামাল আকুন্দবাড়ীয়া ভ্যান চালক 2850883592 1980726948 ৪ জন

৮৫২ মাছুরা রাজ্জাক মপনরামপুর শ্রপমক 2818588269 1903773017 ০৩ জন

৮৫৩ শামসুল রমজান হুচুকিাড়া িত দপরি 2850316667 1948539254 ৪

৮৫৪ পমাঃ শাপিন পময়া পমাঃ একরামুল আকুন্দবাড়ীয়া ভ্যান চালক 6456101986 1908953258 ৪ জন

৮৫৫ পমাঃ রুনু পময়া পমাঃ মসরলম উিীন আকুন্দবাড়ীয়া অসিায় 6450860421 1960238799 ৫ জন

৮৫৬ পমাঃ সািাবুিীন পমাঃ নজীর আলী আকুন্দবাড়ীয়া ভ্যান চালক 8250906404 1738223352 ৪ জন

৮৫৭ পমাছাঃ মরনায়ারা খাতুন সুলতান মন্ডল আকুন্দবাড়ীয়া অসিায় 7350882051 1916410087 ৪ জন

৮৫৮ পমাজারম্মল মপিক আলুকপদয়া িত দপরি 2850316667 1957652561 ৩

৮৫৯ পমাঃ রপবউল িক সাতার আপল আকুন্দবাড়ীয়া অসিায় 4200860130 1712346324 ৪ জন



৮৬০ পমাঃ পগালাম পমাস্তফা পমাঃ মুক্তার আলী আকুন্দবাড়ীয়া ভ্যান চালক 2400928509 1904870854 ৪ জন

৮৬১ পমাঃ ইকবাল পিারসন পমাঃ কালু মন্ডল আকুন্দবাড়ীয়া ভ্যান চালক 1500905821 1937754560 ৫ জন

৮৬২ পমাঃ নজরুল ইসলাম পমাঃ আকবর আলী আকুন্দবাড়ীয়া ভ্যান চালক 6000934833 1969543405 ৬ জন

৮৬৩ পমাঃ মপজবার রিমান ইজািার মন্ডল আকুন্দবাড়ীয়া আলমসাধু চালক 1500934722 1949934600 ৪ জন

৮৬৪ পমাঃ সজীব পময়া পমাঃ ফয়জিীন পময়া আকুন্দবাড়ীয়া ভ্যান চালক 6004363583 1405745617 ৫ জন

৮৬৫ পমাঃ শুকুর আলী পমাঃ পরকমত আলী আকুন্দবাড়ীয়া ভ্যান চালক 1025462944 1987268558 ৪ জন

৮৬৬ পমাঃ তারা চাঁন আলী পমাঃ পসরাজুল আলী িীতম্বরপুর পদনমজুর 2850627979 1725652745 ৫ জন

৮৬৭ পমাঃ আশাদুল িক পরকাত আলী মন্ডল আকুন্দবাড়ীয়া আলমসাধু চালক 1500909328 1995885339 ৬ জন

৮৬৮ পমাঃ শুকুর আলী আবুল পিারসন আকুন্দবাড়ীয়া অসিায় 3301250886 1812782132 ৫ জন

৮৬৯ পমাঃ তারা চাঁন আলী পমাঃ পসরাজুল আলী িীতম্বরপুর পদনমজুর 2850627979 1725652745 ৫ জন

৮৭০ পমাঃ মাসুম আলী পমাঃ পমাশাররফ পমািা আকুন্দবাড়ীয়া আলমসাধু চালক 8700951570 1911497468 ৩ জন

৮৭১ পমাঃ মাসুদ আলী পমাঃ পমাশাররফ পমািা আকুন্দবাড়ীয়া পদনমজুর 5710914133 1937754475 ৩ জন

৮৭২ পমাঃ িাপসবুল িক (ভ্াদু) জািান বক্স আকুন্দবাড়ীয়া অর া চালক 6450925950 1786232372 ৪ জন

৮৭৩ পমাঃ আলা উপিন মুনতাজ আলী আকুন্দবাড়ীয়া পদনমজুর 7350947615 1406532529 ৬ জন

৮৭৪ পমাঃ মুনসুর আলী ছারদর আলী আকুন্দবাড়ীয়া িত দপরি 3300851312 1994348682 ৪ জন

৮৭৫ পমাছাঃ চায়না খাতুন পসরাজ আলী আকুন্দবাড়ীয়া অসিায় 9150874551 19833893441 ৫ জন

৮৭৬ পমাঃ পমাওলা বকস জয়নাল মন্ডল আকুন্দবাড়ীয়া অসিায় 2850820057 1728447648 ৪ জন

৮৭৭ নুর জািান নপজর আকুন্দবাপড়য়া অসিায় 2850820057 1951272254 ৪

৮৭৮ তানবীর নুরুল ইসলাম আকুন্দবাড়ীয়া পদনমজুর 2850910882 1992114482 ৫ জন

৮৭৯ পমাঃ ফরজ আলী পমাঃ আনাছপিন প াড়াঘা া অর া চালক 2850822061 1992877499 ৪ জন

৮৮০ ফরজ আপল আপনসপিন প াড়াঘা া দপরি 2850822061 1992877499 ৩

৮৮১ পমাঃ িারসম আপজত মপনরামপুর ভ্যান চালক 2850825890 1942025396 ০৩ জন

৮৮২ পমাঃ বখপতয়ার পিারসন পখরদর আলী প াড়াঘা া ভ্যান চালক 5514033074 1788861433 ৪ জন

৮৮৩ পমাঃ আবুল পিারসন পমাঃ কাবাতুিা পবশ্বাস প াড়াঘা া ভ্যান চালক 9150812049 1998743728 ৪ জন

৮৮৪ পমাঃ ইকরাম আলী আিম্মদ আলী প াড়াঘা া ভ্যান চালক 8250847095 1409698354 ৪ জন

৮৮৫ পমাঃ আব্দুল লপতফ মৃত. ইউসুফ আলী হুচুকিাড়া আলমসাধু চালক 9578242100 1925638983 ৪ জন

৮৮৬ পমাঃ নজরুল ইসলাম রুমজান আলী মপনরামপুর ক্ষুি ব্যবসায়ী 2850825890 1734019379 ৫ জন

৮৮৭ পমাঃ গফুর আলী মৃত. মপনরপিন হুচুকিাড়া ভ্যান চালক 1822310000000 1905693379 ২ জন

৮৮৮ পমলন আপমর মপনরামপুর কম দচারী 2850826443 1957843948 ০৪ জন

৮৮৯ পবগম লাল মুিাম্মদ মপনরামপুর শ্রপমক 2850826443 1957843948 ০১  জন

৮৯০ পমাঃ পমাজাম আলী পমাঃ মুনছুর আলী হুচুকিাড়া অর া চালক 4200864504 1902175773 ৪ জন

৮৯১ িাপফজুল নুর ইসলাম মপনরামপুর কম দচারী 2850826658 1902628714 ০৪ জন

৮৯২ পমাঃ আব্দুর রাজ্জাক আিম্মদ আলী প াড়াঘা া আলমসাধু চালক 2850822582 1793656145 ৬ জন

৮৯৩ পমাঃ রাপশদুল িক আিম্মদ আলী প াড়াঘা া আলমসাধু চালক 3750847091 1304911635 ৬ জন

৮৯৪ পমাঃ আব্দুল মারলক পমাঃ আব্দুর জপলল প াড়াঘা া ভ্যান চালক 2400869216 10909205272 ৬ জন

৮৯৫ পমাঃ আবুল পিারসন পমাঃ মািাতব আলী হুচুকিাড়া অর া চালক 6900848018 1938965822 ৬ জন

৮৯৬ পমাঃ নজরুল ইসলাম পমাঃ আপিল উপিন প াড়াঘা া ভ্যান চালক 5550930589 1644802972 ৬ জন

৮৯৭ পমাঃ মাপনক পশখ মৃত মতরলব িীতম্বরপুর পদনমজুর 2850826658 1751818359 ৫ জন

৮৯৮ পমাঃ পমরু পিারসন বদর উপিন পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 2850842242 1996886626 ৪ জন

৮৯৯ পমাঃ ইসমাইল পিারসন পমাঃ আব্দুর রপিম প াড়াঘা া আলমসাধু চালক 8652414225 1736144420 ৩ জন

৯০০ পমাঃ কপছম উপিন িাপববুর রিমান হুচুকিাড়া পদনমজুর 7800893013 1938517646 ৪ জন

৯০১ পমাঃ পফলু িপব  পমািা হুচুকিাড়া পদনমজুর 5550896566 1530109563 ৬ জন

৯০২ পমাঃ পমরু পিারসন বদর উপিন পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 2850842242 1996886626 ৪ জন



৯০৩ পমাঃ সুজন আলী নশকার মন্ডল মপনরামপুর ক্ষুি ব্যবসায়ী 3750912721 1725682317 ৩ জন

৯০৪ পমাঃ কালু মন্ডল পিদা মন্ডল মপনরামপুর ভ্যান চালক 8700959300 1913860797 ৪ জন

৯০৫ পমাঃ সাগর আলী ইকরামুল িক মপনরামপুর ভ্যান চালক 6456216024 1903773026 ৪ জন

৯০৬ পমাঃ িারান মন্ডল নশকার মন্ডল মপনরামপুর ক্ষুি ব্যবসায়ী 9150903020 1968285861 ৩ জন

৯০৭ পমাঃ ইমতাদুল িক দররবশ আলী মপনরামপুর ভ্যান চালক 2400960221 1945964167 ৪ জন

৯০৮ পমাঃ পমরু বদর  উিীন পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 2850842242 1996886626 6

৯০৯ শ্রীঃ সুজন দাস শ্রীঃ িররন দাস আলুকপদয়া নাপিত 2850843224 1735092803 ৪ জন

৯১০ পমাঃ লুৎফর রিমান আফছার মন্ডল মপনরামপুর ভ্যান চালক 4200836965 1994219559 ৬ জন

৯১১ পমাঃ সাইফুল ইসলাম পমাঃ আপজজুল আলুকপদয়া অর া চালক 2850843224 1927482532 ৪ জন

৯১২ পমাঃ শপরফুল ইসলাম পমাঃ আবু বকর আলুকপদয়া ভ্যান চালক 2850845575 1771792001 ৫ জন

৯১৩ পমাঃ জাপিদুল ইসলাম পমাঃ আব্দুর শুকুর মপনরামপুর ভ্যান চালক 7800922720 1918011026 ৪ জন

৯১৪ পমাঃ শপরফুল পমাঃ আবু বকর আলুকপদয়া ভ্যান চালক ২৮৫০৮৪৫৫৭৫ ১৯১৬৮৭৯৬৪৯ ৫

৯১৫ জািানারা পদরলায়ার রাজাপুর শ্রপমক 2850854767 1930401397 ০৩ জন

৯১৬ জািানারা ইসরাপফল রাজাপুর শ্রপমক 2850854767 1989499674 ৩

৯১৭ পমাঃ পতৌপফক পিারসন পমাঃ আব্দুর রাজ্জাক রাজাপুর আলমসাধু চালক 1950930220 1951273969 ৪ জন

৯১৮ পমাঃ এলাম পিারসন মতরলব মন্ডল িাপতকা া পদাকান কম দচারী 2850863909 1934556056 ৪ জন

৯১৯ পমাঃ মন্টু পমাঃ পখরদর আলী রাজাপুর আলমসাধু চালক 6715840000000 1921148407 ৪ জন

৯২০ পমাঃ মন্টু মন্ডল পমাঃ কালু মন্ডল রাজাপুর ভ্যান চালক 1950931178 1938462442 ৪ জন

৯২১ পমাঃ রপবউল িক পশতাব আলী মন্ডল রাজাপুর আলমসাধু চালক 8250879130 1930460565 ৩ জন

৯২২ পমাঃ বকুল রিমান পমাঃ পখরদর মন্ডল রাজাপুর ভ্যান চালক 1500879604 1932679342 ৩ জন

৯২৩ পমাঃ তপরকুল ইসলাম পমাঃ মপমন উিীন রাজাপুর অর া চালক 7339943149 1925635527 ৩ জন

৯২৪ পমনিাজ উিীন পমাঃ ফপিম পশখ রাজাপুর ভ্যান চালক 9585558545 1925256532 ৩ জন

৯২৫ পমাঃ পলঠু পিারসন পমাঃ ফজলুর রিমান রাজাপুর পদাকান কম দচারী 2851626297 1916389267 ৩ জন

৯২৬ পমাঃ িাপমদুল িক পবশারত মন্ডল রাজাপুর পমস্ত্রী 7800865490 1921453289 ৩ জন

৯২৭ বরকত আরখর আলী রাজাপুর প্রপতবন্ধী 1950965994 1930556438 ০২ জন

৯২৮ সাপমরন সামসপিন মপনরামপুর শ্রপমক 2850855863 1913558789 ০২ জন

৯২৯ িাদী মুরাদ মপনরামপুর শ্রপমক 5100856003 1996014328 ০৫ জন

৯৩০ পজবন পনসা মাতম রাজাপুর শ্রপমক 3750913687 1952612280 ০৩ জন

৯৩১ শাওন আলী মান্ন্ান মপিক রাজাপুর কম দচারী 64543155969 1997017544 ০৪ জন

৯৩২ ঠান্ডু আলী বস্ক রাজাপুর পদনমজুর 69008868885 1952075836 ০৩ জন

৯৩৩ এনাম আলী মতরলব মণ্ডল িাপতকা া পদনমজুর 2850863909 1934556056 ৫

৯৩৪ ওয়াজ পখাকায় মন্ডল রাজাপুর পদনমজুর 3750879953 1902178330 ০২ জন

৯৩৫ পরিন আব্দুল জপলল রাজাপুর কম দচারী 7800895380 1915330143 ০৩ জন

৯৩৬ চাইনা কারয়ম রাজাপুর প্রপতবন্ধী 8700892816 1934615501 ০১ জন

৯৩৭ আমীন আলী ইউনুস আলী রাজাপুর পদনমজুর 3750852026 1756059051 ০৩ জন

৯৩৮ ছাপব্বর কালু রাজাপুর পমস্ত্রী 20031800000000000 1902337257 ০৫ জন

৯৩৯ িাররজুল মণ্ডল শমরশর আলী পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 2850867199 1722702204 ৪

৯৪০ শাপিন বাররক মপনরামপুর কম দচারী 5550931589 1916409926 ০৩ জন

৯৪১ পমাঃ ইয়াপমন আলী পমাঃ পখাদা বকস িীতম্বরপুর ম র শ্রপমক 2404374635 1908847897 ২ জন

৯৪২ পমাঃ নুর পিারসন পখাদাবকস িীতম্বরপুর চা-পদাকান 9150816834 1403638736 ৩ জন

৯৪৩ পমাঃ িারুন মন্ডল পমাঃ আইজাল মন্ডল িীতম্বরপুর ভ্যান চালক 1950902807 1940539437 ৪ জন

৯৪৪ পমাঃ আবুল কারসম তারলব পমস্ত্রী িীতম্বরপুর পদনমজুর 2850858446 1917175362 ২ জন

৯৪৫ পমাঃ পবপুল মপনর উিীন িীতম্বরপুর পদনমজুর 4200869461 1405524035 ৫ জন



৯৪৬ ভ্াপিমান তুরাি আলী িীতম্বরপুর পদনমজুর 5100831824 1995106973 ৩ জন

৯৪৭ পমাঃ িারজর আলী সমরসর আলী পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 2850867199 1981931582 5

৯৪৮ পমাছাঃ সম্পা পবগম নরজর আপল িীতম্বরপুর গৃপিনী 5993667715 1885775923 ৩ জন

৯৪৯ পমাছাঃ আকপলমা খাতুন পমাঃ ইসমাইল পশখ িীতম্বরপুর প্রপতবন্ধী 1500881295 1887082719 ১ জন

৯৫০ পমাছাঃ পগালজান ট্াংরা মপিক িীতম্বরপুর অসিায় 4200870592 1930661667 ৩ জন

৯৫১ পমাঃ মুরপশদ পমাঃ আব্দুল গপন িীতম্বরপুর কাঠপমস্ত্রী 3300977521 1721912884 ৪ জন

৯৫২ পমাছাঃ তহুরা খাতুন দুপখ পশখ িীতম্বরপুর পবিবা 1500852973 1721912884 ১ জন

৯৫৩ পমাঃ আব্দুর রাজ্জাক আউব আলী িীতম্বরপুর পদনমজুর 2811952577 1764166544 ৫ জন

৯৫৪ পমাঃ পসপলম পছতাি আলী মন্ডল িীতম্বরপুর পদনমজুর 3300889403 1406260658 ৩ জন

৯৫৫ পমাঃ পমজানুর পবশারত িীতম্বরপুর কাঠপমস্ত্রী 4650915004 1725816235 ৪ জন

৯৫৬ পমাঃ সাইফুল ইসলাম পমাঃ ইউনুস িীতম্বরপুর পদনমজুর 9125680133 1948090181 ৫ জন

৯৫৭ পমাঃ আরনায়ার পজরির মন্ডল িীতম্বরপুর পদনমজুর 9150817866 1916374826 ৫ জন

৯৫৮ পমাঃ জপমর মৃত রবরজল িীতম্বরপুর পদনমজুর 6450843229 1994215018 ২ জন

৯৫৯ পমাছাঃ রারবয়া খাতুন পতায়াজ িীতম্বরপুর গৃপিনী 2849817795 1721912884 ১  জন

৯৬০ পমাঃ রপফকুল মাপলতা পমাঃ রবরজল মাপলতা িীরপুর চা-পদাকান 2850894847 1960431308 ৪ জন

৯৬১ পমাঃ পসন্টু ইউসুফ িীরপুর পদনমজুর 5100866259 1943961068 ৩ জন

৯৬২ পমাঃ পমনারুল আব্দুর রিমান পদৌলাতপদয়াড় অর া চালক 2850867538 1728600899 ৫ জন

৯৬৩ পমাঃ পমনারুল আব্দুর রিমান পদৌলাতপদয়াড় 2850867538 1728600899

৯৬৪ শ্রী সুনীল কম দকার রায় শ্রী স্বিন চন্দ্র রায় পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 2850878386 1924280267 ৪ জন

৯৬৫ পমাছাঃ আল্পনা খাতুন পমাঃ  ড়ু পশখ িীরপুর পদনমজুর 5090539114 1724338320 ৩ জন

৯৬৬ শ্রীঃ সুপনল কুমার  স্বিন কুমার আলুকপদয়া কামার 2850878386 1924280267 ৪

৯৬৭ পনকজান খাতুন পসকাত আলী প াড়া ঘা া অসিায় 2850885613 1990655461 ২

৯৬৮ পনকজান পসকাত আপল প াড়াঘা া অসিায় 2850885613 19910655461 ২

৯৬৯ পমাঃ সাবলু পিারসন পমাঃ কলম মন্ডল িীরপুর চা-পদাকান 8698786830 1724337654 ৪ জন

৯৭০ পমাঃ কুতুব ফপকর পমািাম্মদ পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 2850893922 1962081680 ৩ জন

৯৭১ কুতুব ফপকর পমািাম্মদ পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর ২৮৫০৮৯৩৯২২ ১৭৬২০৮১৬৮০ ৪ জন

৯৭২ পমাঃ রািাতুিা পমাঃ ফজলু িক িীরপুর পদাকান কম দচারী 1025455856 1950334909 ৪ জন

৯৭৩ পমরাজুল পমাসারফ িীরপুর পদনমজুর 2850895141 1821054499 ৪

৯৭৪ পমরাজুল পমাসারফ িীরপুর পদনমজুর 2850895141 1821054499 ৪

৯৭৫ সাররজদ ভ্ািমান পদৌলাতপদয়াড় ক্ষুি ব্যবসায়ী 2850899374 1968053061 ৬

৯৭৬ পমাঃ ইউনুচ আলী পমাঃ আবুল পিাসন িীরপুর পদনমজুর 1500884802 1960431308 ৩ জন

৯৭৭ সাররজদ মণ্ডল ভ্ািমান পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 2850899374 1968053061 ২

৯৭৮ পমাঃ জাপমরুল ইসলাম আকবর মন্ডল িীরপুর পদনমজুর 2400942310 1815274940 ৩ জন

৯৭৯ পমাঃ আঃ রপিম মন্ডল উচমান মন্ডল িীরপুর চা-পদাকান 3300894460 1771188480 ৫ জন

৯৮০ পমাঃ সাররজত আলী ভ্াগমান পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 2850899374 1993809482 6

৯৮১ পমাঃ আঃ রিমান ওসমান মন্ডল িীরপুর পদনমজুর 6900912731 1998222553 ২ জন

৯৮২ পমাঃ আপমরুল ইসলাম পমাঃ পখাকাই মন্ডল িীরপুর পদনমজুর 8700965695 1819778469 ৫ জন

৯৮৩ পমাঃ ওপল উিা সাররজত আলী পদৌলাতপদয়াড় অর া চালক 2850901519 1961661550 ৫ জন

৯৮৪ পমাঃ ওপল উিা সাররজত আলী পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 2850901519 1961661550 6

৯৮৫ পমাঃ সুজন রিমান আশাদুল িক পদৌলতপদয়াড় কম দকার 3265432199 1959566785 ২

৯৮৬ পমাঃ সুজন আলী আশাদুল পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 3265432199 1950370034 7

৯৮৭ পমাঃ সাইফুল ইসলাম ছয়রপি িীরপুর পদনমজুর 1950938694 1959711747 ৪ জন

৯৮৮ পমাঃ পফররাজ উপিন পমাঃ পমরাজুল িক িীরপুর পদনমজুর 3276830225 1762043722 ৪ জন



৯৮৯ পমাঃ বাবর আলী পমাঃ মুলুক চান িাপতকা া চা-পদাকান 1929384950 8700903522 ৫ জন

৯৯০ পমাঃ পফররাজ উপিন পমাঃ পমরাজুল িক িীরপুর পদনমজুর ৩২৭৬৮৩০২২৫ ১৭৬২০৪৩৭২২ ৪ জন

৯৯১ পমাঃ সুজন আলী পখাদা বকস মন্ডল িাপতকা া পদনমজুর 6450912776 1995728524 ৪ জন

৯৯২ আপনকুজ্জামান চকলা পমাঃ মািাতাব উিীন িাপতকা া পদনমজুর 1921940409 1501166001 ৩ জন

৯৯৩ পমাঃ আসকার আলী রতন মন্ডল িাপতকা া ভ্যান চালক 1918939622 8250889840 ৩ জন

৯৯৪ পমাছাঃ জািানারা খাতুন পমাঃ আিাদ আপল িাপতকা া অসিায় 1952089663 1500888621 ৪ জন

৯৯৫ পমাছাঃ পজাছনা খাতুন পমাঃ িারান আলী িাপতকা া অসিায় 1919565152 6000918109 ৪ জন

৯৯৬ পমাঃ পফররাজ উপিন পমাঃ পমরাজুল িক িীরপুর পদনমজুর 3276830225 1762043722 ৪

৯৯৭ পমাছাঃ নাপছমা খাতুন পমাঃ পবল্টু পিারসন িাপতকা া অসিায় 1953389175 1812310000000 ৫ জন

৯৯৮ পমাঃ মন্টু মন্ডল আব্দুল গপন আলুকপদয়া অর া চালক 3300849449 1908264574 ৩ জন

৯৯৯ পমাঃ লাড্ডু মন্ডল কপলম উিীন িাপতকা া অসিায় 1971881788 4200877894 ৪ জন

১০০০ পমাঃ জািাঙ্গীর পিারসন পমাঃ পমনাজ পিারসন িাপতকা া পদনমজুর 1950915440 7800874849 ৪ জন

১০০১ পমাঃ মন্টু মন্ডল পমাঃ আঃ গপন পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 3300849449 1908264574 ৪ জন

১০০২ পমাঃ শািাবুল পিারসন আকবার পিারসন িাপতকা া পদনমজুর 1931668748 7350900002 ৪ জন

১০০৩ পমাঃ জপসম উপিন  বািার আলী মন্ডল িীরপুর চা-পদাকান 3300864166 1839257670 ৬ জন

১০০৪ পমাছাঃ মামুন আলী পমাঃ রইছিীন িাপতকা া পদনমজুর 9575420865 1937223378 ৪ জন

১০০৫ পমাঃ জপসম উপিন  বািার আলী মন্ডল িীরপুর চা-পদাকান ৩৩০০৮৬৪১৬৬ ১৮৬৮১৯৮৬৩৮ ৪

১০০৬ পমাঃ কামাল উপিন পমাঃ আঃ কপরম মন্ডল িাপতকা া পিলিার 180289000000 1992934559 ৪ জন

১০০৭ পমাঃ পগয়াস উিীন মিব্বত পিারসন িাপতকা া পদনমজুর 4650955737 1936620113 ৪ জন

১০০৮ পমাছাঃ আশুরা খাতুন পমাঃ মুসা িক িাপতকা া অসিায় 5100870293 1925837394 ২ জন

১০০৯ পমাছাঃ মরনারা খাতুন পবশারত মন্ডল িাপতকা া অসিায় 3750892410 1921490019 ১ জন

১০১০ পমাঃ পবপ্লব পিারসন পমাঃ সারিব আলী িাপতকা া গাপড় চালক 3750924742 1714646002 ৪ জন

১০১১ পমাঃ পজয়ারুল পিারসন পমাঃ সুলতান পশখ পদৌলতপদয়াড় অসিায় 3300869546 1747756741 ৪ জন

১০১২ পমাঃ মাছুদ পজায়ািদার পমাঃ মারলক পজায়ািদার িাপতকা া গাপড় চালক 3750860870 1714673417 ৪ জন

১০১৩ পমাঃ ইপিস আলী আবুল পিারসন িাপতকা া গাপড় চালক 4200927780 1919393978 ৪ জন

১০১৪ পমাঃ সািাদৎ পিারসন পমািাম্মদ আলী িাপতকা া পদনমজুর 2850898731 1316951095 ৪ জন

১০১৫ পমাঃ পবিাল পিারসন মৃত তািাজ উিীন িাপতকা া গাপড় চালক পএস০০১৬০৮১এইচ০০০০৭ 1726276149 ৪ জন

১০১৬ পমাঃ রাজু পবশ্বাস পমাঃ রপফক পবশ্বাস পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 4200929935 1319574510 ৪ জন

১০১৭ পমাঃ পজয়ারুল ইসলামপজয়া সুলতান মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 3300869546 1765532569 5

১০১৮ পমাঃ দাউদ আলী জরবদ আলী মন্ডল পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 6450851677 1870425404 ৬ জন

১০১৯ পমাছাঃ ছরল পমাঃ নুততাজ ফারাজী পদৌলতপদয়াড় ক্ষুি ব্যবসায়ী 9575455861 1950411387 ৪ জন

১০২০ পমাছাঃ পমরিরন পমাঃ আঃ গপন পদৌলতপদয়াড় চা-পদাকান 2400964330 1915086708 ৫ জন

১০২১ পমাছাঃ সুজান পবগম পবিাল পিারসন পদৌলতপদয়াড় চা-পদাকান 7350961434 1319574510 ৪ জন

১০২২ পমাঃ পবপুল পিারসন পমাঃ নুরুল ইসলাম পদৌলতপদয়াড় পিলিার 3300875063 1719920092 ৫ জন

১০২৩ পমাঃ বকুল উপিন পমাঃ আবু বক্কর পদৌলতপদয়াড় চা-পদাকান 3300870015 1914184891 ৬ জন

১০২৪ পমাঃ রারসল িাররভ্জ পিালাম রসুল পদৌলতপদয়াড় চা-পদাকান 19961800000000000 1742811820 ৫ জন

১০২৫ আব্দুস সালাম পমাঃ নুরুল আলী পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 1950915098 1764623669 ৫ জন

১০২৬ পমাঃ  রুস্তম আলী পিতাঃ পগালজার আলী পদৌলাতপদয়াড় পদনমজুর 3750940821 1888450446 ৩ জন

১০২৭ পমাঃ পবপুল পিরসনপিতা-পমাঃ নুরুল ইসলাম পদৌলতপদয়াড়, চুনুপরিাড়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 3300875063 1719920092 ৬ জন

১০২৮ পমাঃ পমাঃ আকাশ পময়া পিতাঃ পমাঃ মপনরুজ্জামান িান্ন্া পদৌলাতপদয়াড় পদনমজুর 5989178226 19511272199 ৪ জন

১০২৯ পমাঃ মপনরুজ্জামান িান্ন্া পিতাঃ লুতফর রিমান পদৌলাতপদয়াড় পদনমজুর 2850900370 1734219803 ৬ জন

১০৩০ পমাঃ িাসান আলী পিতাঃ নুর ইসলাম পদৌলাতপদয়াড় পদনমজুর 2400914616 1742805186 ৪ জন

১০৩১ মৃনাল মিত আপল রাজাপুর ভ্যান চালক 3300885799 1916409916 ৩ জন



১০৩২ পমাঃ রুরবল পিারসন পিতাঃ পমাঃ রারফক আলী পদৌলাতপদয়াড় পদনমজুর 3750864195 1746204140 ৪ জন

১০৩৩ পমাঃ সপজব পিারসন পিতাঃ পমাঃ মপন মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় পদনমজুর 5965781700 1905601886 ৫ জন

১০৩৪ পমাঃ বাদশা মন্ডল পিতাঃ পমাঃ পখাদা বক্স মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় পদনমজুর 6450852360 1987469076 ৫ জন

১০৩৫ পমাঃ ছতয়ব আলী ওয়াজ উিীন মপনরামপুর রং পমস্ত্রী 3300885799 1994214882 ৪ জন

১০৩৬ পমাঃ আবু সাইদ পিতাঃ পমাঃ আরছর মাপলতা পদৌলাতপদয়াড় পদনমজুর 5950025279 1931441901 ৩ জন

১০৩৭ পমাঃ শািাজািান আলী পিতাঃ পমাজািার আলী পদৌলাতপদয়াড় পদনমজুর 6450881724 1705673714 ৪ জন

১০৩৮ জুহুরা িারতম রাজাপুর শ্রপমক 3300886888 1996125371 ০৩ জন

১০৩৯ পমাঃ  রাপজব আলী পিতাঃ ভ্াদু পময়া পদৌলাতপদয়াড় পদনমজুর 181231000000 1319781667 ৪ জন

১০৪০ পজািরা খাতুন পসতাব আলী রাজাপুর শ্রপমক 3300886888 1996125371 ০৩ জন

১০৪১ পমাঃ এমদাদুল িক পমলন আনসার আলী মন্ডল পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 3300899824 1715232860 ৩ জন

১০৪২ পমাঃ ইমদাদুল িকআনছার আলী মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় 3300899824 1915232860

১০৪৩ পমাঃ মপফজ উপিন পমাঃ অপিদান আলুকপদয়া বাস চালক 3300911504 1921322535 ৫ জন

১০৪৪ পমাঃ মপফজ উিীণ ওপিদান আলী পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 3300911504 1921322535 4

১০৪৫ পমাঃ সাইিদুর রিমান লারয়ক পিারসন পদৌলাতপদয়াড় ম র শ্রপমক 2850918000 1585220321 ৪ জন

১০৪৬ পমাঃ িপববার রিমান পিতাঃ রবগুল মন্ডল আকুন্দবাড়ীয়া পদনমজুর 3300912379 1731132805 ৬ জন

১০৪৭ পমাঃ মুকুল আপল পমাঃ আপলমুপিন পদৌলাতপদয়াড় ম র শ্রপমক 4200931945 1933918445 ৫ জন

১০৪৮ পমাঃ িপববর রিমান৬৫ বছর রবগুল মন্ডল আকুন্দবাড়ীয়া পদনমজুর 3300912379 1731132806 ৫ জন

১০৪৯ পমাঃ সামছুল িক ( কালু) পমাজািার মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় ম র শ্রপমক 19831800000000000 1904695075 ৬ জন

১০৫০ মারজদা পমাঃ িযরত মাষ্ট্ার পদৌলতপদয়াড় দপরি 3300925397 1953988712 ৪ জন

১০৫১ মারজদা পমাঃ িযরত মাষ্ট্ার পদৌলতপদয়াড় দপরি ৩৩০০৯২৫৩৯৭ ১৯৫৩৯৮৮৭১২ ৪ জন

১০৫২ পমাঃ পবপ্লব মন্ডল বুদু মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় ম র শ্রপমক 1500971969 1990630668 ৬ জন

১০৫৩ আঃ খারলক িাচু মন্ডল িাপতকা া প্রিরী 3300928896 1951089912 ৫ জন

১০৫৪ পমাঃ পমজানুর রিমান ইরজাল পমাঃ পখাররশদ মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় ম র শ্রপমক 8250895359 1745261307 ৩ জন

১০৫৫ পমাঃ নাপসর উপিন পমাঃ আপতয়ার রিমান পদৌলাতপদয়াড় ম র শ্রপমক 8700985719 1818788187 ৩ জন

১০৫৬ পমাঃ ইছার আলী িযরত আলী পদৌলাতপদয়াড় ম র শ্রপমক 8250895631 1734052893 ৪ জন

১০৫৭ পমা: আ: খারলক িাচু মন্ডল িাপতকা া পদনমজুর 3300928896 1952089912 ৪

১০৫৮ পমাঃ মপিদুল ইসলাম পমাঃ জুলমত আলী পদৌলাতপদয়াড় ম র শ্রপমক 2400950248 1994209516 ৩ জন

১০৫৯ পমাঃ শুকুর আলী পমাঃ নাপসর পদৌলাতপদয়াড় ম র শ্রপমক 5957959918 1936674656 ৩ জন

১০৬০ পমাঃ আশরাফ আলী ফয়জুল মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় ম র শ্রপমক 1017418540 1953394244 ৪ জন

১০৬১ পমাঃ আসাদুল পিারসন পমাঃ ইচািক আলী পদৌলাতপদয়াড় ম র শ্রপমক 4650926209 1959858170 ৪ জন

১০৬২ পমাঃ আবদার আলী ফাইরজপিন পদৌলতপদয়াড় গাপড় চালক 3300938986 1933918443 ৪ জন

১০৬৩ পমাঃ আশরাফুল িক পমাঃ আপজজুল িক পদৌলাতপদয়াড় ম র শ্রপমক 6450883753 1794636005 ৪ জন

১০৬৪ পমাঃ আবদার আলী ফরয়জ উিীন িাপতকা া গাপড় চালক 3300938986 1933918443 7

১০৬৫ পমাঃ আরনায়ার পিারসন পমাঃ পখাদা বকস পদৌলাতপদয়াড় ম র শ্রপমক 9575452173 1719917900 ৪ জন

১০৬৬ পমাঃ মুনছার আলী এরশাদ আলী আকুন্দবাড়ীয়া পদনমজুর 3300941493 1911497468 ৫ জন

১০৬৭ পমাঃ মুনছার আলী পিতাঃ এরশাদ আলী মন্ডল আকুন্দবাড়ীয়া পদনমজুর 3300941493 1911497468 ৫ জন

১০৬৮ পমাঃ জালাল উপিন মৃত মকরছদ মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় ম র শ্রপমক 3750925905 1969365961 ৫ জন

১০৬৯ পমাঃ মসরলম মন্ডল আপজবার মন্ডল পদৌলতপদয়াড় পরক্সা চালক 1500898638 1941769889 ৪ জন

১০৭০ লাল পমািাম্মদ (লাল্টু) পমাঃ নুর িক পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 8250898023 1726582125 ৫ জন

১০৭১ প্রদীি সািা পচত্বরঞ্জন সািা পদৌলাতপদয়াড় ভ্যান চালক 3300946393 1709502174 ৩ জন

১০৭২ ছপকনা খাতুন তুষ্ট্ মাপলতা পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 7800949651 1995641802 ৩ জন

১০৭৩ পমাঃ উজ্জল পিারসন খাইরুল বাসার পদৌলতপদয়াড় পরক্সা চালক 285084295 1923115377 ৬ জন

১০৭৪ শামীমা আক্তার পমাঃ রতন- উজ-জামান পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 9116809550 1537347645 ৫ জন



১০৭৫ পমাছাঃ সুলতানা িারপভ্ন তািারজ্জল পিারসন পবশ্বাস পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 2400952996 1716423175 ৫ জন

১০৭৬ পমাঃ আলম পিারসন মৃত িাপববুর পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 1813140000000 1407817996 ৪  জন

১০৭৭ পমাছাঃ বাপন্দনা পবগম পমাঃ উমবাদ আলী পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 9150774488 1870367521 ৫ জন

১০৭৮ পমাঃ পমরিদী িাসান জপন পমাঃ মুক্তার আলী পদৌলতপদয়াড় ম র শ্রপমক 4201637248 1995731899 ৬ জন

১০৭৯ প্রপদি সািা পচতরঞ্জন সািা পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 3300946393 1709502174 ৪ জন

১০৮০ পমাঃ পসারিল রানা পমাঃ মপির উিীন পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 3300949744 1991883959 ৪ জন

১০৮১ পমাঃ বজলু রিমান মপনরপিন মন্ডল পদৌলতপদয়াড় দপরি 4200850164 1961660723 ৫ জন

১০৮২ সরিল রানা মপির উপিন িাপতকা া পদনমজুর 3300949744 1959693936 ৪

১০৮৩ পমাঃ তপরকুল ইসলাম সুমনপিতা- ইয়াপছন আলী পদৌলতপদয়াড়, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 3301652784 1721078049 ৪ জন

১০৮৪ পমাঃ আশরাফুল ইসলাম নবীছপিন মন্ডল পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 3300949892 1725126520 ২ জন

১০৮৫ পমাঃ আশাদুল িক নবীছপিন মন্ডল পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 3300949488 1996129177 ৩ জন

১০৮৬ পমাঃ ইসমাইল পিারসন পমাঃ ইবরাপিম মন্ডল পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 7804367006 1319781940 ৪ জন

১০৮৭ পমাঃ তপরকুল ইসলাম ইয়াপসন পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 3301652784 1771681916 5

১০৮৮ পমাঃ সাঈদ পমাঃ দাউদ মন্ডল পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 3300937665 1920405444 ৪ জন

১০৮৯ পমাঃ শামীম পিারসন পমাঃ বপছদুল মন্ডর পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 3301653774 1996008276 ৩ জন

১০৯০ পমাঃ শাপমম পিারসনপিতা- পমাঃ বপছদুল মন্ডল পদৌলতপদয়াড় বাস ষ্ট্যান্ড িাড়া অর া চালক 3301653774 1996008276 ৩ জন

১০৯১ পমাছাঃ পবউটি পবগম পমাঃ মুকুল মন্ডল পদৌলতপদয়াড় পবিবা 2850903242 1916409923 ২ জন

১০৯২ পমাছাঃ মাছুমা আক্তার নুর উিীন পময়া পদৌলতপদয়াড় অসিায় 5100910560 1711482153 ৪ জন

১০৯৩ পমাছাঃ পরনা খাতুন পমাঃ মজনু মন্ডল পদৌলতপদয়াড় দপরি 3713943763 1991884855 ৫ জন

১০৯৪ পমাছাঃ জািানারা পবগম মৃত নফু ড্রাইভ্ার পদৌলতপদয়াড় দপরি 3713943763 1991884855 ৫ জন

১০৯৫ পমাছাঃ পরনা খাতুন পমাঃ মজনু মন্ডল পদৌলতপদয়াড় দপরি ৩৭১৩৯৪৩৭৬৩ ১৯৯১৮৮৪৮৫৫  ৫ জন

১০৯৬ পমাঃ আরনায়ার পিারসন পমাঃ ওয়াজ আলী মন্ডল িাপতকা া ভ্যান চালক 3750840963 1926883522 ৪ জন

১০৯৭ পমাঃ আরনায়ার পিারসনওয়াজ আলী মন্ডল িাপতকা া 3750840963 1406532952

১০৯৮ িারুন অর রপশদ জালাল উপিন প াড়াঘা া শ্রপমক 3750847299 1937558552 ৪

১০৯৯ িারুন অর রপশদ জালাল প াড়াঘা া পদনমজুর 3750847299 1937558552 ৪

১১০০ মান্ন্ান মপিক বাক্কা মপিক মপনরামপুর শ্রপমক 3750852067 1980734655      ০৪ জন

১১০১ মান্ন্ান বাক্কা মপলক মপনরামপুর পদনমজুর 3750852067 1980734655 ০৩ জন

১১০২ পমাছাঃ আকপলমা খাতুন মাদার বকস পদৌলতপদয়াড় দপরি 2400941817 1782269527 ৬ জন

১১০৩ পমাছাঃ রাপশদা খাতুন পমাঃ আপজরজাল িক পদৌলতপদয়াড় দপরি 6450932600 1309378712 ৪ জন

১১০৪ পমাছাঃ পসানা ভ্ানু পবগম পমাঃ ইয়াপসন মন্ডল পদৌলতপদয়াড় দপরি 1950947547 1911575853 ৫ জন

১১০৫ পমাছাঃ সপিদা খাতুন খস্দকার পমাজারম্মল িক পদৌলতপদয়াড় দপরি 5550950082 1963284515 ৫ জন

১১০৬ পমাঃ মািাফুজুর রিমান পমাঃ পনজাম উিীন পদৌলতপদয়াড় চা-পদাকান 3750931010 1950379602 ৫ জন

১১০৭ মাসুদ রানা সামসুল ইসলাম পবশ্বাস িীরপুর চা-পদাকান 3750856506 1300250556 ৪ জন

১১০৮ শািাবুিীন আব্দুল িারমদ পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 3300937004 1921725846 ৬ জন

১১০৯ পমাছাঃ মরমনা পবগম পমাঃ বদর উিীন পদৌলতপদয়াড় অসিায় 4650933635 1784310534 ৫ জন

১১১০ পমাছাঃ পফররদৌস পমাঃ রাজ আলী পদৌলতপদয়াড় অসিায় 8250865014 1965830289 ৪ জন

১১১১ পমাঃ মাসুদ রানা পমাঃ সামসুল ইসলাম িীরপুর গ্রাম পুপলশ ৩৭৫০৮৫৬৫০৬ ১৭৮৮৯৭৮০১৭ ৪

১১১২ পমাছাঃ পবলপকস পবগম জং আশরাফ পদৌলতপদয়াড় অসিায় 18123100000000 1918867128 ৩  জন

১১১৩ পমাছাঃ শািানারা খাতুন ইপিস আলী মন্ডল পদৌলতপদয়াড় অসিায় 5550916356 1932926298 ৪ জন

১১১৪ পমাছাঃ তিপমনা খাতুন বদর উিীন সরদার পদৌলতপদয়াড় অসিায় 6000924362 1731443733 ৩ জন

১১১৫ মাসুদ রানা সামসুল ইসলাম পবশ্বাস িীরপুর চা-পদাকান ৩৭৫০৮৫৬৫০৬ ১৩০০২৫০৫৫৬ ৪ জন

১১১৬ পমাঃ রাপশদুর িক  পমাঃ কলম আলী হুচুকিাড়া ভ্যান চালক 3750878443 1918010389 ৬ জন

১১১৭ পমাঃ সাইফুল ইসলাম রমজান আলী পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 5064074601 1403457451 ৩ জন



১১১৮ পমাঃ একরামুল িক একলাচ উপিন পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 5100844249 1771745022 ৪ জন

১১১৯ পমাছাঃ আকপলমা খাতুন জামাত আলী পদৌলতপদয়াড় অসিায় 8250916965 1965059200 ৩ জন

১১২০ পমাঃ রাশপদুল িক কলম আলী হুচুকিাড়া দপরি 3750878443 1918010389 ৪

১১২১ পমাঃ প া ন পিারসন িাপকম আলী পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 1933808089 1998219594 ৩ জন

১১২২ পমাঃ কামরুজ্জামান পমাঃ আপজজুল সদ দার পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 3300924945 1909340158 ৪ জন

১১২৩ পমাঃ পসপিক আলী পমাঃ শািাদত মন্ডল পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 2851139721 1942705478 ৩ জন

১১২৪ পমাঃ আপরফ পমাঃ আবু পিারসন পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 5100911550 1758646170 ৫ জন

১১২৫ পমাছাঃ পজসপমন খানম মুনসুর আলী পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 8700943502 1718552017 ৪ জন

১১২৬ পমাঃ িাপফজুর রিমান পমাঃ আলী মন্ডল পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 1500899297 1920286045 ৩ জন

১১২৭ পমাঃ শপফকুল ইসলাম পমাঃ আঃ রপশদ পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 1812110000000 1734157648 ৩ জন

১১২৮ নুর পমািাম্মদ সরকার পমাঃ  আবদুল বাররক সরকার পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 1914050000000 1705104357 ৪ জন

১১২৯ পমাঃ পরিন আলী পমাঃ  আকরছদ আলী িীতম্বরপুর অর া চালক 3750883641 1741322539 ৩ জন

১১৩০ পমাঃ জালাল উিীন সদ দার পমাঃ আপসর উিীন সদ দার পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 7350955428 1948094867 ৪ জন

১১৩১ পমাঃ বাবলুর রিমান িযরত আলী মন্ডল পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 1500893209 1940727353 ৪ জন

১১৩২ পমাঃ কামরুজ্জামান রুহুল আপমন পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 5100902393 1910096928 ৪ জন

১১৩৩ পমাঃ ছানুয়ার পিারসন পমাঃ মসরলম পশখ পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 2850902400 1960947552 ৪ জন

১১৩৪ পমাঃ  পরিন আলীআকরছদ আলী িীতম্বরপুর 3750883641 1941322539

১১৩৫ পমাঃ ইসরাইল পিারসন পমাঃ আপজম মন্ডল িীরপুর পদনমজুর 3750885760 1965829457 ৪ জন

১১৩৬ পদরনা বাবু পঘাস কাপলিদ পঘাস পদৌলতপদয়াড় চা-পদাকান 7350977844 1745809189 ৫ জন

১১৩৭ পমাঃ আসলাম উপিন পমাঃ তুফান মন্ডল পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 555094792 1407813266 ৫ জন

১১৩৮ পমাঃ ইিাজ আলী নবীছিীন মন্ডল পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 2400954893 1968284325 ৪ জন

১১৩৯ পমাঃ বদরউিীন পমাঃ দুল্লুব খাঁ পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 6450916280 1922487613 ৪ জন

১১৪০ পমাঃ ইসরাইল পিারসন পমাঃ আপজম মন্ডল িীরপুর পদনমজুর 3750885760 1965829457 ৪

১১৪১ পমাঃ জুলমত আালী আসা িীরপুর পদনমজুর 3750886966 1867472419 ৪ জন

১১৪২ পমাঃ জুলমত আালী আসা িীরপুর পদনমজুর ৩৭৫০৮৮৬৯৬৬ ১৮৬৭৪৭২৪১৯ ৪

১১৪৩ পমাঃ মপিদুল ইসলাম জুলু পবশ্বাস িীরপুর পদনমজুর 3750888871 1814552178 ৪ জন

১১৪৪ পমাঃ মপিদুল পবশ্বাসপিতা- পমাঃ জুলু পবঃ িীতম্বরপুর অর া চালক 3750888871 1821308184 ৪ জন

১১৪৫ পমাঃ আশাবুল িক আব্দুল খপলল িীরপুর পদনমজুর 3750889580 1821038184 ৬ জন

১১৪৬ পমাঃ আসাবুল িকপিতা-পমাঃ আব্দুল খপলল িীতম্বরপুর অর া চালক 3750889580 1821038184 ৩ জন

১১৪৭ পমাঃ িাপববার রিমান পমািা পসরাজ পমািা িাপতকা া গাপড় চালক 3750891834 1301339025 ৩ জন

১১৪৮ পমাঃ  িজপববার রিমান পমািা পসরাজ পমািা িাপতকা া গাপড় চালক 3750891834 1301339025 ৬ জন

১১৪৯ পমাঃ মািাবুব আলম পমাঃ আঃ কুদ্দুস পদৌলতপদয়াড় গাপড় চালক 5092985208 1795045340 ২ জন

১১৫০ পমাঃ পবপুল পিারসন পমাঃ আইনাল সরদার পদৌলতপদয়াড় চা-পদাকান 3750899431 1935509386 ৫ জন

১১৫১ পমাঃ মুক্তার আলী পমাঃ মঙ্গল আলী আলুকপদয়া ভ্যান চালক 2850846318 1968285490 ৪ জন

১১৫২ পমাঃ পবশারত আলী পমাঃ পগরলমান আলুকপদয়া ভ্যান চালক 3300876939 1917145992 ৫ জন

১১৫৩ পমাঃ আব্দুল লপতফ৫৮ বছর পমাঃ ই¯  ্রাপফল আলুকপদয়া ভ্যান চালক 3300878406 1968355360 ৪ জন

১১৫৪ পমাঃ আব্বাস আল পমাঃ ছুরাব আলী মন্ডল আলুকপদয়া ভ্যান চালক 6900876795 1987493869 ৫ জন

১১৫৫ পমাঃ সাইমন পমাঃ পসপিক আলী আলুকপদয়া ভ্যান চালক 2000183231101030 1991626508 ৪ জন

১১৫৬ পমাঃ আসাদুল পমাঃ আবু বকর আলুকপদয়া আলমসাধু চালক 6900811575 1914504030 ৫ জন

১১৫৭ পমাঃ স্বিন আল পমাঃ মাদার আলী আলুকপদয়া ভ্যান চালক 198618123110004 1954871978 ৪ জন

১১৫৮ পমাঃ মুকুল পিারসন পমাঃ মঙ্গল আলুকপদয়া ভ্যান চালক 1813147395367 1923817988 ৩ জন

১১৫৯ পমাঃ পবপুল পিারসন পমাঃ আইনুল মরদার পদৌলতপদয়াড় ক্ষুি ব্যবসায়ী 3750899431 1935509386 ৪ জন

১১৬০ পমাঃ আব্দুল মন্ডল পমাঃ মাতুম মন্ডল আলুকপদয়া পদাকান কম দচারী 8256572119 1740855613 ৬ জন



১১৬১ পমাঃ নাজমুল পিারসন পমাঃ ছুরাি পিারসন আলুকপদয়া ভ্যান চালক 5550860919 1956231073 ৭ জন

১১৬২ পমাঃ িাসমত আলী পমাঃ পগয়াস উপিন আলুকপদয়া কাঠপমস্ত্রী 9150867365 1987276070 ৪ জন

১১৬৩ পমাঃ নুর িক পমাঃ আরক্কল আলুকপদয়া অর া চালক 20031832311021600 1311273809 ৩ জন

১১৬৪ পমাঃ পবপুল পমাঃ পজাির মন্ডল আকুন্দবাড়ীয়া আলমসাধু চালক 3750908372 1980726948 ৪ জন

১১৬৫ পমাঃ আপমরুল আবুল পিারসন আকুন্দবাড়ীয়া আলমসাধু চালক 3750908372 1980726948 ৩ জন

১১৬৬ শ্রীঃ কৃষ্ম দাস শ্রীঃ রাজ কুমার দাস আলুকপদয়া নাপিত 7751317566 1915330916 ৩ জন

১১৬৭ শ্রীঃ মধু দাস শ্রীঃ লংরকশর দাস আলুকপদয়া কাঠপমস্ত্রী 3300875246 1740855613 ৪ জন

১১৬৮ শ্রীঃ ইন্দ্রপজত প্রামাপনক শ্রীঃ ক্ষুপদরাম প্রামাপনক আলুকপদয়া নাপিত 1500867435 1982737521 ৪ জন

১১৬৯ শ্রীঃ বাবলু দাস শ্রীঃ লঙরকশর দাস আলুকপদয়া নাপিত 6000897188 1936522236 ৫ জন

১১৭০ আব্দুল িাপমদ পিদারয়ত আলী মন্ডল পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 3750919213 1986843720 ৩ জন

১১৭১ পমাঃ শাপিন পবশ^্াস পমাঃ রায়িান পবশ^্াস আলুকপদয়া আলমসাধু চালক 1822307158230 1937469188 ৫ জন

১১৭২ শ্রীঃ পনিাল দাস শ্রীঃ পবরদশী দাস আলুকপদয়া কাঠপমস্ত্রী 7800886488 1903373958 ৪ জন

১১৭৩ আব্দুল িাপমদ পিদারয়ত আলী পদৌলাতপদয়াড় ভ্যান চালক 3750919213 1986843720 ৪

১১৭৪ পমাঃ পল ন পমাঃ পরজাউল আলুকপদয়া ভ্যান চালক 1950889293 1934574810 ৫ জন

১১৭৫ পমাঃ পমরির আলী পমাঃ ইদু আলুকপদয়া আলমসাধু চালক 5550924814 1952089855 ৪ জন

১১৭৬ পমাঃ ইউসুফ পমাঃ রিমান আলুকপদয়া অসিায় 6000997988 1902337277 ৫ জন

১১৭৭ পমাঃ ছারনায়ার পমাঃ পমারজ্জারম্মল আলুকপদয়া শ্রপমক 5100819255 1968285490 ৩ জন

১১৭৮ পমাঃ জুরয়ল পমাঃ নুর িক আলুকপদয়া ভ্যান চালক 5988393236 1401763077 ৪ জন

১১৭৯ পমাঃ দুলাল পিারসন পমাঃ মািপম্মদ আলী আলুকপদয়া ভ্যান চালক 6000895307 1983877336 ৫ জন

১১৮০ পমাঃ আসাদুল পমাঃ আরক্কল আলুকপদয়া কাঠপমস্ত্রী 9575441234 1987276070 ৫ জন

১১৮১ পমাঃ পমনারুল পমাঃ পবশারত আলুকপদয়া আলমসাধু চালক 1025478718 1987486301 ৪ জন

১১৮২ পমাঃ ইপিস আলী আিম্মদ আলী আলুকপদয়া চা-পদাকান 9150830763 1915337376 ৫ জন

১১৮৩ পমাঃ মপিদুল পমাঃ ঠান্ডু আলুকপদয়া পদাকান কম দচারী 1500840549 1918042771 ৫ জন

১১৮৪ পমাঃ পজনারুল পমাঃ শািাদত আলুকপদয়া পদাকান কম দচারী 2400864266 1936921669 ৫ জন

১১৮৫ পমাঃ জাপকর পিারসন পমাঃ আররজত আলুকপদয়া আলমসাধু চালক 51062042650 1740855613 ৬ জন

১১৮৬ শ্রীঃ পরিন দা শ্রীঃ মদন দাস আলুকপদয়া নাপিত 6440863287 174488 ৪ জন

১১৮৭ শ্রীঃ পমলন দাস শ্রীঃ রনপজত দাস আলুকপদয়া নাপিত 5550889666 1946117933 ৫ জন

১১৮৮ শ্রীঃ সুপনল দাস শ্রীঃ লংরকশর আলুকপদয়া কাঠপমস্ত্রী 1025463629 1740855613 ৫ জন

১১৮৯ শ্রীঃ পগািাল কুমার শ্রীঃ পবরদশী দাস আলুকপদয়া কাঠপমস্ত্রী 2400889792 1930556426 ৫ জন

১১৯০ পমাঃ ফরজ আলী পমাঃ পকতাব আলুকপদয়া ভ্যান চালক 6009282449 1825983595 ৩ জন

১১৯১ শ্রীঃ বাদল কুন্ডু শ্রীঃ পগািাল কুন্ডু আলুকপদয়া অসিায় 1025464890 1968285490 ৬ জন

১১৯২ পমাঃ রপবউল ইসলাম পমাঃ পমাজ্জারম্মল আলুকপদয়া অর া চালক 7350878240 1968285490 ৫ জন

১১৯৩ পমাঃ ইসমাইল পিারসন পমাঃ আদম আলী আলুকপদয়া ভ্যান চালক 6000866274 1968051680 ৪ জন

১১৯৪ পমাঃ সাইফুল ইসলাম পমাঃ মুনসুর আলুকপদয়া আলমসাধু চালক 7800919833 1787929760 ৫ জন

১১৯৫ পমাঃ দাউদ পিারসন পমাঃ মরক্কল মন্ডল আলুকপদয়া ভ্যান চালক 1812311100409 1746624285 ৫ জন

১১৯৬ পমাঃ আজাদ পশখ শপফ পশখ পদৌলতপদয়াড় নাপিত 3750926804 19923085569 ৪ জন

১১৯৭ পমাঃ আব্দুল ওিাব পমাঃ ইলাপি মন্ডল আলুকপদয়া ভ্যান চালক 1500869779 1987275694 ৫ জন

১১৯৮ শ্রীঃ প্রশাি কুমার শ্রীঃ পবমল দাস আলুকপদয়া অর া চালক 1992181231100010 1740855613 ৬ জন

১১৯৯ পমাছাঃ পিংপক পমাঃ আয়ুব আলী আলুকপদয়া অসিায় 1028086955 1926207712 ৫ জন

১২০০ পমাছাঃ আপমরন খাতুন পমাঃ পনয়ত আলুকপদয়া অসিায় 5550248187 1952541268 ৪ জন

১২০১ পমাছাঃ িাওয়া খাতুন পমাঃ ফরজ পশখ আলুকপদয়া অসিায় 3300877044 1931441826 ১ জন

১২০২ পমাছাঃ তহুরা খাতুন পমাঃ ওপল আলুকপদয়া পবিবা 7350908716 1986297553 ৩ জন

১২০৩ পমাছাঃ পরারমলা খাতুন পমাঃ আশাদুল আলুকপদয়া অসিায় 1812311101518 1916409910 ৪ জন



১২০৪ পমাছাঃ লুৎফর পনছা পমাঃ আঃ কারদর আলুকপদয়া অসিায় 19451832311030600 1968285690 ৫ জন

১২০৫ পমাঃ আপজজুল িক পমাঃ সুলতান পমপস্ত্র আলুকপদয়া অসিায় 8700882528 1968285690 ৫ জন

১২০৬ আজাদ শপফ পদৌলাতপদয়াড় পদনমজুর 3750926804 1992308569 ৬

১২০৭ পমাঃ আজাদ পশখ শপফ পশখ পদৌলতপদয়াড় নাপিত 3750926804 1992308569 ৬ জন

১২০৮ পমাছাঃ আরজু খাতুন পমাঃ নাপসর উপিন আলুকপদয়া িত দপরি 181231110766 1740855613 ৪ জন

১২০৯ পমাছাঃ নুপর খাতুন পমাঃ কুরবান আলী আলুকপদয়া িত দপরি 1812311101644 1911229178 ৪ জন

১২১০ পমাঃ ফজলুল িক রবরজল মন্ডল দপিন িাড়া, পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 3750927232 1733618844 ৪ জন

১২১১ পমাঃ ফজলুল িক রবরজল মন্ডল দপিন িাড়া, পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 3750927232 1733618844 ৫    জন

১২১২ পসপলম মঙ্গল পমািা আকুন্দবাড়ীয়া পদনমজুর 9205349081 1762781620 ৩ জন

১২১৩ কুটিলা খাতুন জং- মৃত. কারসম আকুন্দবাড়ীয়া অসিায় 1812311104391 1924870568 ৪ জন

১২১৪ পমাঃ ইপিস মৃত. ইমবাত আকুন্দবাড়ীয়া প্রপতবন্ধী 1812311103384 1925379712 ৪ জন

১২১৫ নাপদফা ইসলাম রপবউল আকুন্দবাড়ীয়া অসিায় 199311812311000000 1910928016 ৩  জন

১২১৬ পসন্টু পময়া আরবর আপল আকুন্দবাড়ীয়া পদনমজুর 6450925422 1725816439 ৪  জন

১২১৭ পমাঃ ইউনুস ইসলাম  পমাঃ কানাই িপন্ডত আলুকপদয়া ভ্যান চালক 3750934857 1747780142 ২ জন

১২১৮ পমাঃ খপলল  সরদার মৃত. আফসার সরদার আকুন্দবাড়ীয়া গ্রাম পুপলশ 5550917823 101733962276 ৪ জন

১২১৯ পমাঃ নাপসর আলী পিতাঃ জামাত আলী আকুন্দবাড়ীয়া পদনমজুর 5100886554 1743283160 ৪ জন

১২২০ পমাঃ মুকুল পিারসন পিতাঃ তািাজউপিন আকুন্দবাড়ীয়া পদনমজুর 7800953387 1913002797 ৪ জন

১২২১ পমাছাঃ আরমনা খাতুন পিতাঃ পখাদা বক্স আকুন্দবাড়ীয়া পবিবা 1950959179 183389341 ৩ জন

১২২২ পমাঃ জািাঙ্গীর আলম পিতাঃ ইজািার মন্ডল আকুন্দবাড়ীয়া পদনমজুর 6450896565 1789539410 ৫ জন

১২২৩ পমাঃ আঃ জপলল পিতাঃ মুনসুর আলী আকুন্দবাড়ীয়া পদনমজুর 2400928756 1911497468 ৫ জন

১২২৪ পমাঃ জালাল উপিন পিতাঃ নুর বক্স মন্ডল আকুন্দবাড়ীয়া পদনমজুর 5550863301 1772161987 ৪ জন

১২২৫ পমাঃ পমজানুর রিমান পিতাঃ শুকুর আলী আকুন্দবাড়ীয়া পদনমজুর 6000870086 1928743025 ৪ জন

১২২৬ পমাঃ ইউসুফ পমাঃ কানাই আলুকপদয়া ভ্যান চালক 3750934857 1747780142 ৪ জন

১২২৭ পমাঃ পমনাজ উপিন মন্ডল পিতাঃ পসািান মন্ডল আকুন্দবাড়ীয়া বৃদ্ধ 9575426532 1912165599 ৬ জন

১২২৮ পমাছাঃ পমায়রন খাতুন পিতাঃ পকচমত মন্ডল আকুন্দবাড়ীয়া অসিায় 6000900206 1928277099 ৫ জন

১২২৯ পমাঃ ফন্টু পময়া পিতাঃ জদা আলী আকুন্দবাড়ীয়া পদাকান কম দচারী 8704402091 1872843137 ৫ জন

১২৩০ পমাঃ পশিন পময়া পিতাঃ আপজবার রিমান আকুন্দবাড়ীয়া পদাকান কম দচারী 1812311103658 1994214771 ৩ জন

১২৩১ পমাঃ জাপিদুল ইসলাম পিতাঃ আব্দুল রিমান আকুন্দবাড়ীয়া পদনমজুর 6000934643 1912835569 ৪ জন

১২৩২ পমাঃ পমাজারম্মল িক পিতাঃ আব্দুল মন্ডল আকুন্দবাড়ীয়া প্যারা লাইপসস 6450896763 1911497468 ৪ জন

১২৩৩ পমাছাঃ নাপছমা খাতুন পিতাঃ পখরদর আলী আকুন্দবাড়ীয়া পবিবা 7800860236 1910928016 ২ জন

১২৩৪ িাররভ্জ পিারসন পলয়াকত আলী আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 8678723530 1831068996 ৩ জন

১২৩৫ পমাঃ ছকত জরবর আলী আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 8700886628 1781584288 ৪ জন

১২৩৬ ইমরান আলী আপজজুল আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 2364527107 1406970079 ২

১২৩৭ সুজন পময়া কাবারিীন আকুন্দবাপড়য়া ভ্যান চালক 4650941455 1985496850 ৫

১২৩৮ ছপলম সাদর আলী আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 7350910514 1716559240 ৩

১২৩৯ পকয়ামপিন মুনসুর আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 3313060670939 1716559240 ২

১২৪০ আরনায়ার ওয়াজ আকুন্দবাপড়য়া অসিায় 8250935619 1916075503 ২

১২৪১ মন্টু পময়া জদা আলী আকুন্দবাপড়য়া কম দচারী 9138247136 1960911744 ২

১২৪২ পমাছাঃ আরনায়ারা পমাঃ আজগর আলুকপদয়া িত দপরি 3750935037 1714517614 ৬

১২৪৩ ইবাদত মপিক ফপকর চান আকুন্দবাপড়য়া অসিায় 1500842297 1924452531 ২

১২৪৪ মামুন পিারসন শপিদুল ইসলাম আকুন্দবাপড়য়া বাস চালক 3300912403 1936176713 ৩

১২৪৫ আপখতারা পবগম ছিত পবশ্বাস আকুন্দবাপড়য়া পবিবা 2850848108 1996682693 ৪

১২৪৬ আবু তারলব বরকত আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 3300850918 1944509821 ৪



১২৪৭ সািাম পময়া সািাদাৎ আকুন্দবাপড়য়া আলমসাধু চালক 1903712634 1993490248 ৩

১২৪৮ শপরফা খাতুন সািন পময়া আকুন্দবাপড়য়া অসিায় 1812311104032 1997956114 ৪

১২৪৯ পমকাইল পিারসন রাজ্জাক আকুন্দবাপড়য়া ভ্যান চালক 19991832311008000 199958897 ৪

১২৫০ ছুরাতন মুনসুর আকুন্দবাপড়য়া অসিায় 1950894178 1401763071 ৮

১২৫১ শািীন আলম মন্ডল ইসমাইল পিারসন হুচুকিাড়া পদনমজুর 2850850559 1408951421 ৩

১২৫২ িারভ্ীনা খাতুন পসপিকুর রিমান হুচুক িাড়া অসিায় 4162478269 1309211357 ৩

১২৫৩ খাইরুল ইসলাম তরমাল মপনরামপুর শ্রপমক 6900821981 1937298195 ৪

১২৫৪ আরমনা খাতুন ইয়ার আলী হুচুক িাড়া অসিায় 3750876389 1735446706 ২

১২৫৫ পমাঃ শাপমবুল শামসুল পসািা হুচুক িাড়া শ্রপমক 9150840826 1937298195 ৫

১২৫৬ ফুল পময়া পসাবিান আলী হুচুক িাড়া শ্রপমক 3253302370 1945914597 ৩

১২৫৭ রপিলা খাতৃ  ্ল রমজান মন্ডল হুচুক িাড়া অসিায় 9575428504 1987485821 ৫

১২৫৮ পমাঃ আপজজ পিারসন পরফাত আলী হুচুকিাড়া পদনমজুর 9150840008 1993864464 ৫

১২৫৯ আজগার আলী িায়াত আলী প াড়াঘা া পদাকান কম দচারী 7350885245 1766982507 ৪

১২৬০ লপতি মাপলতা পিদারযত মাপলতা প াড়াঘা া শ্রপমক 8700954988 1957661237 ৪

১২৬১ আসাবুল িক ফারকর আলী প াড়াঘা া পদনমজুর 3300853250 1965966866 ৪

১২৬২ তাইরজল জপলল প াড়াঘা া শ্রপমক 9150812114 1318465679 ৩

১২৬৩ নাপসমা খাতুন আরনায়ার পিারসন প াড়াঘা া অসিায় 3300852666 1937149374 ৪

১২৬৪ কারশম আলী আরনায়ার পিারসন প াড়াঘা া শ্রপমক 1812311105053 1937149374 ৩

১২৬৫ পমাছাঃ ররসনা মপিরিীন প াড়াঘা া অসিায় 1812311104626 1923939134 ২

১২৬৬ আপরফুল ইসলাম পজন্ন্াত আলী প াড়াঘা া শ্রপমক 1950897239 1874120132 ৪

১২৬৭ পমািাঃ িাপসবুল িক চান্দালী প াড়াঘা া শ্রপমক 5100825230 1984910002 ৫

১২৬৮ সপিদুল ইসলাম আতর আলী প াড়াঘা া পিার ল শ্রপমক 4200834374 1952095429 ৫

১২৬৯ আসাদুল িান্ন্ান প াড়াঘা া ফাপন দচার পমস্ত্রী 1469107691 1929196011 ৫

১২৭০ জয়নাল ণশকার আঃ মপজদ নসকার প াড়াঘা া পদনমজুর 7800862638 1936620299 ৪

১২৭১ জহুরুল ইসলাম ইলাপি মন্ডল প াড়াঘা া পদনমজুর 7800892783 1814544890 ৫

১২৭২ পমাঃ ইসরাইল ইছািাক প াড়াঘা া পদনমজুর 7350948969 1760228032 ৫

১২৭৩ সামসুল িক রমজান প াড়াঘা া পদনমজুর 5550867021 1995198299 ৬

১২৭৪ নুর পিারসন কপরম প াড়াঘা া পদনমজুর 1950896694 1934093871 ৪

১২৭৫ মুনসুর আলী(িাগল) মুতারলব প াড়া ঘা া শ্রপমক 6900883353 1908523309 ৩

১২৭৬ মুপজবুল িক দাউদ  আলী প াড়াঘা া পদনমজুর 1951679453 1812404613 ৪

১২৭৭ পরজা পজাঃ আরনায়ার প াড়াঘা া পদনমজুর 7800862687 1912161026 ৪

১২৭৮ আব্দুল গফুর আবুল িাজী প াড়াঘা া পদনমজুর 1812311104573 1747703757 ৪

১২৭৯ পফররদাস আলী সািাদৎ পিারসন হুচুকিাড়া পদনমজুর 6900847952 1922486755 ৩

১২৮০ পমাঃ রানা পিারসন আপজর বস্ক হুচুকিাড়া কম দচারী 5998984032 1910920701 ৩

১২৮১ পমাছাঃ বাবলী খাতুন ডাক বাবু হুচুকিাড়া শ্রপমক 1025450154 1954876051 ৪

১২৮২ পমাঃ নজরুল ইসলাম পতামারছল আলী পবশ্বাস হুচুকিাড়া পদনমজুর 1500875917 1942025705 ৩

১২৮৩ পমাঃ আব্বাস আলী মপজবার হুচুকিাড়া পদনমজুর 6450863754 1906213264 ৫

১২৮৪ আরনায়ারা পবগম আজগার মাপলতা আলুকপদয়া আলমসাধু চালক 3750935037 1714517614 ৪

১২৮৫ পমাঃ রিমান পশখ মিন পশখ মপনরামপুর ভ্যান চালক 6000876802 1904870856 ৪ জন

১২৮৬ পমাঃ  পল ন আলী মইরিীন মপনরামপুর ভ্যান চালক 9575447447 1988416401 ৪ জন

১২৮৭ পমাঃ সপজব আলী মান্ন্ান মপনরামপুর অর া চালক 6608487000 1915330248 ২ জন

১২৮৮ পমাছাঃ সাপিদা পবগম ইউসুফ মন্ডল পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 3750943577 1959036170 ৪ জন

১২৮৯ পমাঃ রপবউল পিারসন িারসম আালী মপনরামপুর ভ্যান চালক 1948246697 1902371960 ৩ জন



১২৯০ পমাঃ িজরত আলী মপি উিীন মপনরামপুর ভ্যান চালক 6900821924 1732394569 ৪ জন

১২৯১ সাপিদা পবগম ইউসুি মণ্ডল পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 3750943577 1959036270 ৪

১২৯২ পমাঃ টুটুল আলী রপিম আলী মপনরামপুর ভ্যান চালক 1812311016709 1707126337 ৩ জন

১২৯৩ পমাঃ আবুল পিারসন আব্দুর রিমান মপনরামপুর ভ্যান চালক 33008571486 1941755408 ৩ জন

১২৯৪ পমাঃ পকরামত আলী মৃতঃ কারয়ম পশখ মপনরামপুর ভ্যান চালক 1812311106037 1934615501 ৩ জন

১২৯৫ পমাঃ আলী পিারসন কায়ুম আলী মপনরামপুর চা-পদাকান 2500834590 1916409926 ৪ জন

১২৯৬ পমাঃ সুমন আলী ফজলুর রিমান মপনরামপুর ভ্যান চালক 2850824034 1991625382 ৩ জন

১২৯৭ মঙ্গল কুমার পদৌলাতপদয়াড় পদনমজুর 3750943908 1721952270 ৫    জন

১২৯৮ পমাঃ আলম পিারসন নুর বক্স মপনরামপুর চা-পদাকান 7800865235 1983876777 ৪ জন

১২৯৯ শ্রী মঙ্গল সরকার কুমার সরকার পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 3750943908 1721952270 ৪

১৩০০ পমাঃ জািাঙ্গীর আলম জারকর আলী মপনরামপুর গাপড় চালক 3751643309 1948539099 ৪ জন

১৩০১ পমাঃ জািাঙ্গীর আলম জারকর আলী মপনরামপুর গাপড় চালক 3751643309 1948539099 ৪ জন

১৩০২ পমাঃ শপিদুল ইসলাম পমাঃ পকতাব আলী রাজাপুর পরক্সা চালক 1812311108585 1786392221 ৩ জন

১৩০৩ পমাঃ রানা পিারসন পমাঃ পমজু আলী রাজাপুর ভ্যান চালক 9150844711 1937754496 ৫ জন

১৩০৪ পমাঃ শাপিন  পমাঃ আব্দুর রপিম আলুকপদয়া পদাকান কম দচারী 4197057021 1712290320 ০৫ জন

১৩০৫ পমাঃ শাপিদ পমাঃ আব্দুর রপিম আলুকপদয়া পদাকান কম দচারী 4197057021 1712290320 ৪ জন

১৩০৬ পমাঃ জাপিদুর রিমান ফজলু রিমান মপনরামপুর ভ্যান চালক 4200835488 1962522218 ৪ জন

১৩০৭ পমাঃ রাজীব আিরমদ পমাঃ কারশম আলী রাজাপুর ভ্যান চালক 4651655021 1909728230 ৩ জন

১৩০৮ পমাঃ সুমন আলী পমাঃ সুলতান আলী রাজাপুর অর া চালক 1501632424 1954105392 ৩ জন

১৩০৯ পমাঃ পতৌপফক আলী মপমন উিীন রাজাপুর আলমসাধু চালক 5961324505 1942263233 ২ জন

১৩১০ পমাঃ মাপির উিীন পমাঃ আনছার আলী রাজাপুর অর া চালক 19971812311101000 1903773020 ৩ জন

১৩১১ পমাঃ নবীছপিন পমাঃ রপবউল িক রাজাপুর আলমসাধু চালক 5073127242 1310637822 ৩ জন

১৩১২ পমাঃ রপশদুল ইসলাম আপজর বকস মপনরামপুর চা-পদাকান 4200835488 1962522218 ৪ জন

১৩১৩ পমাঃ পজনারুল ইসলাম পমাঃ রবরজল মন্ডল রাজাপুর ভ্যান চালক 19811832311006700 1980561873 ৪ জন

১৩১৪ পমাঃ আব্দুস সালাম আকমান মপনরামপুর কাঠপমস্ত্রী 7852144544 1931441828 ৪ জন

১৩১৫ ইমান আলী পসারাফ মপনরামপুর ক্ষুি ব্যবসায়ী 2525113566 1952854578 ২ জন

১৩১৬ সামসুল পবসারত রাজাপুর পমস্ত্রী 8250915404 1995106137 ৩ জন

১৩১৭ িাসান ফরজ রাজাপুর কম দচারী 6456592689 1965829780 ৪ জন

১৩১৮ সাি আলম লুৎফার রাজাপুর রং পমস্ত্রী 5100856730 1959875678 ৭ জন

১৩১৯ পবনজুর রপন রাজাপুর পদনমজুর 5100857670 1968355368 ৪ জন

১৩২০ জুরয়ল আবু মুসা রাজাপুর কাঠপমস্ত্রী 1940336074 1999643931 জন ৪

১৩২১ এরকন খারলক রাজাপুর পদনমজুর 1950938650 1400729246 ৩ জন

১৩২২ আপলফ বাবু ছুবান রাজাপুর পমস্ত্রী 3750879581 1980734650 ৪ জন

১৩২৩ আপজজুল পবচার উপিন রাজাপুর শ্রপমক 1025451244 1776535187 ৩ জন

১৩২৪ পজিাদ সাইফুল রাজাপুর পদনমজুর 4651655039 1961816903 ০৪ জন

১৩২৫ রতন িারনি পবশ্বাস মপনরামপুর কম দচারী 6451633306 1911448839 ০৩ জন

১৩২৬ শপফকুল নুর ইসলাম মপনরামপুর শ্রপমক 2803950605 1969144963 ০৩ জন

১৩২৭ পমাছাঃ আপমরন পবগম করম আলী িীরপুর পদনমজুর 4200844035 1762043722 ২ জন

১৩২৮ রপিমা নজরুল মপনরামপুর শ্রপমক 3300855388 1725700212 ০৩ জন

১৩২৯ পররিনা পখদমত মপনরামপুর শ্রপমক 1810723621221 1923010187 ০৪  জন

১৩৩০ তপরকুল সপিদুল মপনরামপুর পমস্ত্রী 4204311122 1406715926 ০৩ জন

১৩৩১ আপনসুর জপলল মপনরামপুর ক্ষুি ব্যবসায়ী 3300944117 1936178157 ০৫ জন

১৩৩২ পমাছাঃ আপমরন পবগম করম আলী িীরপুর অসিায় 4200844035 1762043722 ৪



১৩৩৩ রারবয়া রাজ্জাক মপনরামপুর প্রপতবন্ধী 8700956355 1704564053 ০১  জন

১৩৩৪ মস্তফা নুর বক্স মপনরামপুর গাপড় চালক 18123111060784 1924445727 ০২  জন

১৩৩৫ আবু বক্কর নুর ইসলাম মপনরামপুর শ্রপমক 6900911980 1993864447 ০৫  জন

১৩৩৬ আইনাল আউব আলী মপনরামপুর পমস্ত্রী 6896629356 1947312502 ০৬   জন

১৩৩৭ সাইদুর িারসম মপনরামপুর পমস্ত্রী 1504352541 1980728882 ০৪  জন

১৩৩৮ ছাপব্বর িাপমদুল মপনরামপুর পদাকান কম দচারী 20031832311030800 1934614318 ০৫  জন

১৩৩৯ কারদর এলািী মপনরামপুর শ্রপমক 9150814490 1709801289 ০৩  জন

১৩৪০ দররবশ নজরুল মপনরামপুর পদনমজুর 5550957772 1903773017 ০৩  জন

১৩৪১ ইনতাজুল আমীর মপনরামপুর পমস্ত্রী 2400960452 1927485511 ০৪  জন

১৩৪২ ওমন আলী ইসমাইল মপনরামপুর পদনমজুর 2850889342 1763576163 ০৩ জন

১৩৪৩ এজািার আলী উপকল মন্ডল মপনরামপুর কম দচারী 7351202531 1969144963 ০৪ জন

১৩৪৪ িারসম মাপলতা মপফজ িীরপুর পদনমজুর 4200871582 1918940255 ৫

১৩৪৫ পমাঃ আপজজুল িক মৃত শরীতুিা িীতম্বরপুর পদনমজুর 6000878436 1929903244 ৪ জন

১৩৪৬ পমাঃ িাপসবুল ইসলাম পমাঃ আবু বকর িীতম্বরপুর পদনমজুর 5550871775 1405744337 ৫ জন

১৩৪৭ িারসম মাপলতা মপফজ িীরপুর পদনমজুর 4200871582 1918940255 ৫

১৩৪৮ পমাঃ ওপিদ বুরদা মন্ডল িীতম্বরপুর অসিায় 1500970502 1816154890 ৪ জন

১৩৪৯ আব্দুর রপিম বক্কর মন্ডল িীরপুর পদনমজুর 4200874248 1832430809 ৩

১৩৫০ পমাঃ জমজম পখাদা বক্স িীতম্বরপুর অসিায় 6450842114 1939140423 ৫ জন

১৩৫১ পমাঃ বাবুল পিারসন পমাঃ বুরদা পিারসন িীতম্বরপুর পদনমজুর 3750854162 1933158433 ৪ জন

১৩৫২ পমাঃ রাকাওয়াত িাপকম পশখ িীতম্বরপুর পদনমজুর 5100833077 1922193240 ৫ জন

১৩৫৩ পমাঃ কাঙ্গাল আলী ইছািাক আলী িীতম্বরপুর পদনমজুর 6900823755 1409218719 ৪ জন

১৩৫৪ পমাঃ সুন্ন্ত আলী ফজলু পশখ িীতম্বরপুর পদনমজুর 8700897104 1922193240 ৫ জন

১৩৫৫ পমাঃ ইনারুল িক পমাঃ আক্কাছ আলী িীতম্বরপুর পদনমজুর 8700895736 1961649720 ৪ জন

১৩৫৬ পমাঃ ইশাবুল মন্ডল পমাঃ খাইরুল মন্ডল িীতম্বরপুর পদনমজুর 5956049976 1813654122 ৫ জন

১৩৫৭ পমাছাঃ পরপজয়া ছারমদ িীতম্বরপুর পদনমজুর 9150818339 1856528003 ৫ জন

১৩৫৮ আব্দুর রপিম বক্কর মন্ডল িীরপুর পদনমজুর 4200874248 1832430809 ৩

১৩৫৯ পমাছাঃ নাজমা আঃ কুদ্দুস িীতম্বরপুর অসিায় 4200868703 1816954122 ৪ জন

১৩৬০ পমাছাঃ জুরলখা খাতুন সপবরত মৃিা িীতম্বরপুর অসিায় 2850827847 1741375464 ৪ জন

১৩৬১ পমাছাঃ নজরীন খাতুন লালচান মন্ডল িীতম্বরপুর অসিায় 2850857935 1992243342 ৪ জন

১৩৬২ পমাছাঃ সুরাতন খাতুন রমজান আলী িীতম্বরপুর অসিায় 1500880479 1922193240 ৫ জন

১৩৬৩ পমাছাঃ সুপফয়া স্বামী ইসমাইল িীতম্বরপুর অসিায় 1812311107826 1916410290 ৪ জন

১৩৬৪ পমাছাঃ সপিরন খাতুন রমজান  আলী িীতম্বরপুর অসিায় 4650915921 1721912884 ৪ জন

১৩৬৫ পরিন মুক্তার িীরপুর পদনমজুর 4200875039 1937714865 ৪

১৩৬৬ পরিন মুক্তার িীরপুর পদনমজুর 4200875039 1937714865 ৪

১৩৬৭ পমাছাঃ আরয়শা খাতুন পমাঃ শািাদাত পমস্ত্রী িীতম্বরপুর অসিায় 6450871071 1721912884 ৪ জন

১৩৬৮ পমাঃ দপলরুিীন দুখী পশখ িীতম্বরপুর পদনমজুর 3750854204 1916410290 ৩ জন

১৩৬৯ পমাঃ বদর উিীন বাক্কা সদ দার িীরপুর পদনমজুর 4200875062 1641933355 ৫ জন

১৩৭০ পমাঃ আশাদুল মৃত পখাদাবক্স িীতম্বরপুর পদনমজুর 6450841025 1721912884 ২ জন

১৩৭১ পমাঃ আপমর আলী মৃত রবরজল িীতম্বরপুর পদনমজুর 2850827896 1721912884 ৩ জন

১৩৭২ পমাছাঃ শাপিনা মৃত ইছািক িীতম্বরপুর গৃপিনী 1812311107707 1922996189 ৩ জন

১৩৭৩ পমাঃ মাফুজ আলী মৃত ফপরদ আলী িীতম্বরপুর পদনমজুর 19911812311000000 1998903299 ৫ জন

১৩৭৪ পমাঃ বদর উিীন বাক্কা সদ দার িীরপুর পদনমজুর ৪২০০৮৭৫০৬২ ১৬৪১৯৩৩৩৫৫ ৫ জন

১৩৭৫ পমাঃ মুছািক দুঃপখ খাতুন িাপতকা া অর া চালক 4200877696 1925533945 ৪ জন



১৩৭৬ আংগুর আনসার িীরপুর পদনমজুর 9150850577 1846423438 ৪

১৩৭৭  াইরা পবগম দাউব িীরপুর অসিায় 7350926304 1956438359 ৫

১৩৭৮ ইসমাইল মুরাদ িীরপুর পদনমজুর 9150884980 1961656731 ৫

১৩৭৯ জপলল মুনছি িীরপুর পদনমজুর 2400909921 1911210217 ৪

১৩৮০ খাইরুল ইসলাম িীরপুর পদনমজুর 1025471341 1938463184 ৪

১৩৮১ ইউনুস নুরু িীরপুর পদনমজুর 7800936473 1827944369 ৪

১৩৮২ জাপিরুল ইসলাম িীরপুর পদনমজুর 6450909392 1938463172 ৪

১৩৮৩ আপতয়ার সুবান িীরপুর পদনমজুর 2400910085 1851629838 ৫

১৩৮৪ আব্দুিাি নয়ান িীরপুর পদনমজুর 8700963955 1870423851 ৬

১৩৮৫ পমাঃ মুছা িকদুপখ মন্ডল িাপতকা া 4200877696 1925533945

১৩৮৬ সািাজান খপলল িীরপুর পদনমজুর 3300891466 1776162884 ৪

১৩৮৭ পমাঃ গপন পিারসন মুরাদ পিারসন িাপতকা া ভ্যান চালক 4200878900 1902175759 ৩ জন

১৩৮৮ পমাঃ গপন পিারসন মুরাদ পিারসন িাপতকা া ভ্যান চালক 4200878900 1902175759 ৫ জন

১৩৮৯ খপলল মুনছি িীরপুর পদনমজুর 510086663 1993216416 ২

১৩৯০ পমাঃ নাগর মন্ডল সারজবুল িক পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 4200880823 1740422523 ২ জন

১৩৯১ আব্দুল মন্ডল আব্দার িীরপুর পদনমজুর 1500883291 1931249044 ২

১৩৯২ নাগর মন্ডল সারজবুর িক পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 4200880823 1746380003 ৪ জন

১৩৯৩ মিাপসন সাতক িীরপুর পদনমজুর 2850863164 1980557006 ৪

১৩৯৪ পমাঃ আব্দুল কপরম পমাঃ আবুল কালাম পদৌলাতপদয়াড় ম র শ্রপমক 4200883041 1938973756 ৪ জন

১৩৯৫ পমাঃ  আঃ কপরমপিতা- পমাঃ আবুল কালাম পদৌলতপদয়াড়,দপিণ িাড়া, চুয়াডাঙ্গা পিলিার 4200883041 1938973756 ৬ জন

১৩৯৬ পমাঃ কপরম আবল কালাম পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 4200883041 1938973756 5

১৩৯৭ পমাছাঃ িাপমদা পবগম পমাঃ পসপলম পশখ আলুকপদয়া িত দপরি 4200889071 195338978 ৬ জন

১৩৯৮ সারনি মির িীরপুর পদনমজুর 6900859965 1739336973 ৩

১৩৯৯ নাসীমা আপজজ িীরপুর শ্রপমক 2621409391324 ৩

১৪০০ মপতরন পবগম ফরজর আলী আলুকপদয়া িত দপরি 4200889071 1953389783 ৩

১৪০১ পমাছাঃ পিনু এমদাদুল িীরপুর অসিায় 1812311111431 1887710851 ৫

১৪০২ পমাঃ সাররজত আলী পমাঃ নারজর আলুকপদয়া িত দপরি 4200892430 1947536876 ৪

১৪০৩ পমাঃ সাররজত আলীপিতা- নারজর আলী নওদা িাড়া,আলুকপদয়া অর া চালক 4200892430 1947536876 ৬ জন

১৪০৪ সাজিাবুপিন ফপকর িীরপুর পদনমজুর 8700927729 1938519347 ৫

১৪০৫ পমাছাঃ িাপছনা কাতুন পমাঃ পকয়ামিীন মন্ডর পদৌলতপদয়াড় দপরি 4200903609 1983857284 ৪ জন

১৪০৬ পমাছা: িাপছনা খাতুন পকয়ামিীন িাপতকা া দপরি 4200903609 1918935745 ৪

১৪০৭ বজলু কারদর িীরপুর পদনমজুর 6900857514 1884937759 ৪

১৪০৮ ইমরান সন্ন্ত িীরপুর পদনমজুর 3571613393 1406128301 ৩

১৪০৯ পমাছাঃ পকাপিনুর খাতুন পমাঃ পবিাল পিারসন পদৌলতপদয়াড় দপরি 4200904086 1954686060 ৫ জন

১৪১০ পদরলায়ার চাদ আলী িীরপুর পদনমজুর 6450872608 1889336072 ৫

১৪১১ িাপসবুল িাসান মন্টু িীরপুর শ্রপমক 8666429694 1930858108 ৩

১৪১২ নাপজম ফপকর িীরপুর পদনমজুর 1812311111228 1936675034 ৪

১৪১৩ পমাছাঃ পকাপিনুর খাতুন পমাঃ পবলস্নাল পিারসন পদৌলতপদয়াড় দপরি ৪২০০৯০৪০৮৬ ১৯৫৪৬৮৬০৬০  ৫ জন

১৪১৪ পমাঃ মাপজদ পিারসন পমাঃ মপজবুর রিমান পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 4200905240 1918042864 ২ জন

১৪১৫ পখারদ পনছা মকরছদ িীরপুর অসিায় 7800901287 1860842419 ১

১৪১৬ িাপনফ আলী মির আলী িীরপুর শ্রপমক 9575449765 1643152750 ৩

১৪১৭ সালাম বজলুল িীরপুর পদনমজুর 5100899169 1926048904 ৫

১৪১৮ পমাঃ মাপজদ পিারসনপিতা-মপজবর রিমান পদৌলতপদয়াড় , চুয়াডাঙ্গা পিলিার 4200905240 4200905240 ৭ জন



১৪১৯ পমাঃ মাপজব পিারসনপিতা- মপজবুল রিমান পদৌলতপদয়াড়,সরদারিাড়া, চুয়াডাঙ্গা পিলিার 4200905240 1918042864 ৭ জন

১৪২০ পমাঃ িাপফজুল রিমান পমাঃ কারদর মন্ডল িীরপুর পদনমজুর 4200906842 1995728199 ৪ জন

১৪২১ পমাঃ িাপফজুল রিমান পমাঃ কারদর মন্ডল িীরপুর পদনমজুর 4200906842 1995728199 ২

১৪২২ পমাঃ মুলুক চান আকবার িাপতকা া পদনমজুর 1904693346 6000915386 ৪ জন

১৪২৩ পমাঃ আকুল পিারসন পমাঃ দুিভ্ মন্ডল িাপতকা া অসিায় 1914067394 4650955224 ৪ জন

১৪২৪ পমাঃ আমজাদ পিারসন পমাঃ আক্কাস আলী িাপতকা া অসিায় 8700983292 1925837394 ৫ জন

১৪২৫ পমাঃ আব্দুর রিমান পজায়ািদার আজগার  আলী পজায়ািদার িাপতকা া পদনমজুর 9150567163 1913885085 ৪ জন

১৪২৬ পমাঃ রপবউল ইসলাম মপফজ উিীন িাপতকা া পদনমজুর 6900833679 925837392 ৪ জন

১৪২৭ পমাছাঃ ওপিদা খাতুন মৃত ডা: আরনায়ার পিারসন িাপতকা া অসিায় 19651822303000000 1914780245 ১ জন

১৪২৮ পমাছাঃ ছপমরন খাতুন িারান আলী িাপতকা া অসিায় 3300865387 1921325343 ৪ জন

১৪২৯ পমাছাঃ িপি খাতুন পমাঃ ইউনুচ আলী িাপতকা া অসিায় 7800875663 1405601688 ৩ জন

১৪৩০ পমাঃ মুস্তাক মন্ডল মৃত আজমত মন্ডল িাপতকা া অসিায় 1812311110367 1405524435 ৪ জন

১৪৩১ মরয়নুিীন জানু মন্ডল িাপতকা া পদনমজুর 6900834109 1925837394 ৩ জন

১৪৩২ পমাছাঃ ছালমা খাতুন পমাঃ ইউনুচ আলী িাপতকা া অসিায় 1812311110199 1912307342 ২ জন

১৪৩৩ পমাছাঃ বপবতা খাতুন পমাঃ তাইজাল িাপতকা া পদনমজুর 4650921994 1923582712 ৪ জন

১৪৩৪ পমাঃ ঠান্ডু পিারসন পমাঃ মপনরউিীন িাপতকা া পদনমজুর 2400912578 1939150710 ৫ জন

১৪৩৫ পমাঃ িারশম আলী তািাজউিীন িাপতকা া ভ্যান চালক 3300897851 1946112174 ৩ জন

১৪৩৬ পমাছাঃ ডপল খাতুন পমাঃ ইউসুফ আলী িাপতকা া অসিায় 6000966827 1952717476 ২ জন

১৪৩৭ পমাছাঃ আশুরা খাতুন পমািাম্মদ আলী িাপতকা া অসিায় 3750861316 1936179281 ১ জন

১৪৩৮ পমাছাঃ নাজমা খাতুন পমাঃ ফপকর চান িাপতকা া অসিায় 1950907806 1408638859 ৪ জন

১৪৩৯ পমাছাঃ িাপখ খাতুন পমাঃ পলয়াকত পিারসন িাপতকা া অসিায় 6450911299 1795393655 ২ জন

১৪৪০ পমাঃ মুলাম পিারসন মতরলব মন্ডল িাকতকা া পদনমজুর 4200848663 1852262458 ২  জন

১৪৪১ পমাঃ রপিলা খাতুন পমাঃ খাজা পজায়ািদার িাকতকা া অসিায় 9150832930 1983877330  ৪ জন

১৪৪২ শ্রী পদবন্দ্রনাথ প্রামাপনক মৃত প্রফুিয প্রামাপনক িাকতকা া পদনমজুর 1812311111568 1785040574  ৩ জন

১৪৪৩ পমাছাঃ িাপসনা খাতুন আতািার মন্ডল িাকতকা া পবিবা 3300896390 1919797920  ৫ জন

১৪৪৪ পমাঃ খারলক পমািা বািার পমািা িাকতকা া পদনমজুর 6900831477 1993792415 ৩ জন

১৪৪৫ পমাছাঃ পরনুকা খাতুন আক্কাচ মন্ডল িাকতকা া পবিবা 9150853860 1932670910 ৩ জন

১৪৪৬ পমাছাঃ ময়না খাতুন পমাঃ মকরছদ আলী িাকতকা া অসিায় 9150822386 1904138619 ২  জন

১৪৪৭ পমাঃ পিলাল উিীন পমাঃ নবীছিীন িাপতকা া পদনমজুর 5100871127 12728577146 ৪ জন

১৪৪৮ পমাঃ ঠান্ডুর রি পমাঃ সদর আলী মন্ডল িাপতকা া পদনমজুর 5100868354 1943909255 ৪ জন

১৪৪৯ পমাঃ িাপমদুল ইসলাম পমাঃ আয়নাল মন্ডল িাপতকা া পদনমজুর 2400881302 1983171429 ৪ জন

১৪৫০ পমাঃ রানা পিারসন পমাঃ রপবউল ইসলাম িাপতকা া পদনমজুর 1937748887 5550878754 ৪ জন

১৪৫১ পমাছাঃ পররিনা খাতুন পমাঃ মসরলম উপিন িাপতকা া অসিায় 6450877102 1742326937 ৪ জন

১৪৫২ নয়মপি আব্দার িীরপুর পদনমজুর 4200908558 1823894870 ২

১৪৫৩ পমাছাঃ আছনা খাতুন পমাঃ ইরশাদ আলী িাপতকা া অসিায় 2400880221 1918042442 ৫ জন

১৪৫৪ পমাঃ ইয়াপসন আলী পবশ্বাস আপজম উিীন পবশ্বাস িাপতকা া পদনমজুর 7800939592 1920371383 ৫ জন

১৪৫৫ পমাঃ পসরাজুল ইসলাম রজব পিারসন িাপতকা া পদনমজুর 6000917010 1918808774 ৪ জন

১৪৫৬ পমাঃ শুকুর আলী আদালত মন্ডল িাপতকা া পদনমজুর 8250890806 1927350231 ৫ জন

১৪৫৭ পমাঃ ইয়াপমন পিারসন পমাঃ পমািাব্বত আলী িাপতকা া অর া চালক 1812311117967 1996108209 ৫ জন

১৪৫৮ পমাঃ পমন্টু পিারসন জমরসদ আলী িাপতকা া ভ্যান চালক 6900863520 1910077889 ৫ জন

১৪৫৯ পমাঃ আপতকুর রিমান৩৮ বছর সামসুল িক পজায়ািদার িাপতকা া ক্ষুি ব্যবসায়ী 8250922286 1917639848 ৪ জন

১৪৬০ নয়মপি আব্দার িীরপুর পদনমজুর 4200908558 1823894870 ২

১৪৬১ লালু মন্ডল দপবর মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় শ্রপমক 4200914812 1969363571 ৪



১৪৬২ পমাঃ সুজন আলী পমাঃ আলী পিারসন িাপতকা া পদনমজুর 2371131810 191004326 ৪ জন

১৪৬৩ পমাঃ রপবউল িক কারশম আলী িাপতকা া পদনমজুর 1950909471 1936911714 ৪ জন

১৪৬৪ লালু মণ্ডল দপবর মণ্ডল পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 4200914812 1969363571 ৪

১৪৬৫ আশুরা পবগম আনসার আলী পদৌলাতপদয়াড় অসিায় 1500926710 1405525050 ৪

১৪৬৬ লাল পময়া রািীন পিারসন পদৌলাতপদয়াড় পদনমজুর 8700936217 1642842369 ৫

১৪৬৭ নবীরন পবপব ইসু মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় অসিায় 2850902285 1961658266 ৪

১৪৬৮ পমাঃ নাপজম উপিন পভ্ালাই পবশ্বাস আকুন্দবাড়ীয়া পদনমজুর 4200922971 1923582505 ৪ জন

১৪৬৯ আকপলমা পদন আপল আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 4200922971 1729877576 ৪

১৪৭০ মাফুজুর রিমান আক্কাস আলী পদৌলাতপদয়াড় রং পমস্ত্রী 5079593256 1931501091 ৪

১৪৭১ ময়না খাতৃ  ্ন ফুয়াদ পদৌলাতপদয়াড় অসিায় 1812311112568 1990632439 ৪

১৪৭২ পমাছাঃ িারভ্ীনা খাতুন পমাঃ পমাতারলব মন্ডল প াড়াঘা া অসিায় 4201150689 1768605957 ৩

১৪৭৩ পমাছাঃ িারভ্ীনা খাতুন পমাঃ পমাতারলব মন্ডল প াড়াঘা া অসিায় 4201150689 1768605957 ৩

১৪৭৪ িাপসনা পসরাজউিীন পদৌলাতপদয়াড় অসিায় 3750927844 1906575910 ২

১৪৭৫ সািা বরদিী পদৌলাতপদয়াড় ম র শ্রপমক 1500926843 1980034733 ৬

১৪৭৬ পবগম আপজবার পদৌলাতপদয়াড় অসিায় 8700969267 1907265700 ৫

১৪৭৭ পল ন শপরয়ত পদৌলাতপদয়াড় পদনমজুর 2392128076 1794189057 ৫

১৪৭৮ শািনা আলমগীর পদৌলাতপদয়াড় শ্রপমক 4164725539 1967435539 ৪

১৪৭৯ পমাঃ িাসান সরদার পমাঃ মপজবার রিমান পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 4201153303 1533245446 ৩ জন

১৪৮০ আশুরা খাতুন করীম মালীতা পদৌলাতপদয়াড় শ্রপমক 1950982411 1997040111 ২

১৪৮১ আনপজরা মরন মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় অর া চালক 9575460176 1963390019 ৪

১৪৮২ সারজদা পবগম বাদশা পদৌলাতপদয়াড় অসিায় 5550960719 1724298802 ৪

১৪৮৩ আব্দুল নওয়াব আলী পদৌলাতপদয়াড় ভ্যান চালক 7350977927 1729491724 ৩

১৪৮৪ চায়না ফয়জুল পদৌলাতপদয়াড় শ্রপমক 5100919686 1986844063 ৪

১৪৮৫ িারজরা পবগম শিীদুল পদৌলাতপদয়াড় শ্রপমক 1812311114220 1922405664 ৩

১৪৮৬ সুপফয়া খাতুন আলী পশখ পদৌলাতপদয়াড় অসিায় 3460918400 1937038953 ৪

১৪৮৭ রারিলা পবগম ইউসুফ পদৌলাতপদয়াড় অসিায় 3750928941 1906817068 ৩

১৪৮৮ পরপজয়া খাতুন মুনসুর আলী পদৌলাতপদয়াড় অসিায় 2850917226 1941762608 ২

১৪৮৯ পমাঃ িাসান সরদার মপজবার রিমান পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 4201153303 15332454446 ৫ন জন

১৪৯০ মন্টু আক্কাস পদৌলাতপদয়াড় চা-পদাকান 7800956455 1921476909 ৪

১৪৯১ পমাঃ পবদুযৎ পিারসনপিতা-আঃ মপজদ পদৌলতপদয়াড়,দপিণ িাড়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 4609625415 1943895045 ৫ জন

১৪৯২ আপরপফন আক্কাচ পদৌলাতপদয়াড় অর া চালক 6450931149 1953103520 ৪

১৪৯৩ পমাঃ রুতল পবদ্যৎ আব্দুল মপজদ পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 4609625415 1409443737 7

১৪৯৪ বাপ্পী পময়া দুদু পময়া পদৌলাতপদয়াড় শ্রপমক 4613279530 1908522261 ৩

১৪৯৫ িারজরা িারান পদৌলাতপদয়াড় অসিায় 7350968702 1704050046 ২

১৪৯৬ গাফ্ফার আপজজ পদৌলাতপদয়াড় প্রপতবন্ধী 8250940890 1915891401 ৪

১৪৯৭ পকতাব উম্বত আলী পদৌলাতপদয়াড় শ্রপমক 4161496577 1644047826 ২

১৪৯৮ িাসমত আলী খারজম পদৌলাতপদয়াড় পিার ল শ্রপমক 4650957725 1777221043 ৪

১৪৯৯ পরিন আজগর আলী পদৌলাতপদয়াড় পদনমজুর 1812311830312 1987467459 ৩

১৫০০ শারজদা খাতুন জপলল পদৌলাতপদয়াড় অসিায় 4650973854 1959036254 ৩

১৫০১ লাপখ খপতুন পসরাজুল িক পদৌলাতপদয়াড় অসিায় 3750941878 1734553177 ২

১৫০২ জহুরা খাতুন আপমন পদৌলাতপদয়াড় অসিায় 6450931552 1772837274 ২

১৫০৩ পরারমলা ওমর আলী পদৌলাতপদয়াড় অসিায় 1812362197664 ২

১৫০৪ পমাঃ  আলাউপিন পিতাঃ আতাব মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় পদনমজুর 4615350206 1711136979 ৪ জন



১৫০৫ আক্কাচ আলী িারু মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় প্রপতবন্ধী 9575421657 1854793613 ৫

১৫০৬ আপজজুল িক গালাম রসুল পদৌলাতপদয়াড় শ্রপমক 5100873537 ৩

১৫০৭ পল ন পিারসন আতাউর রিমান পদৌলাতপদয়াড় অসিায় 1025443282 1916411841 ৩

১৫০৮ িাবলু রিমান সারজদার মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় চা-পদাকান 8700907051 1729376714 ৪

১৫০৯ পমাঃ ইস্তাপফজুর মুন্ন্া ফজলুল িক পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 4615350206 1959036262 7

১৫১০ িারভ্ীনা সুপনল কুমার পদৌলাতপদয়াড় অসিায় 2400885170 1821399238 ৩

১৫১১ িারনছা খাতুন কপরম মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় অসিায় 6000889599 1998222463 ৩

১৫১২ আরনায়ারা খাতুন আলঅউিীন পদৌলাতপদয়াড় অসিায় 1812311113344 1999048512 ৪

১৫১৩ পসপলনা পবগম িযরত আলী পদৌলাতপদয়াড় অসিায় 5550913817 1961657991 ৪

১৫১৪ শামসুল িক আব্দুর রিমান পদৌলাতপদয়াড় পদনমজুর 4650925094 1732527972 ৪

১৫১৫ জান্ন্াতুল আপজজুল পদৌলাতপদয়াড় শ্রপমক 7800943032 1926906920 ৩

১৫১৬ সুপফয়া খাতুন আশরাফুল িক পদৌলাতপদয়াড় অসিায় 1950664829 1914518685 ৫

১৫১৭ আরলক মন্ডল সামসুল পদৌলাতপদয়াড় অসিায় 5100871531 1304987104 ৫

১৫১৮ পবশাল ইসার আলী পদৌলাতপদয়াড় শ্রপমক 6001673810 1978465546 ৪

১৫১৯ ডাপলয়া আক্তার সারজত আলী পদৌলাতপদয়াড় প্রপতবন্ধী ১৯৯০১৮১২৩১১১০০৩৩৭-১১ 1969357902 ২

১৫২০ কদভ্ানু পবগম মাপনক মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় অসিায় 1500361271 1994390138 ৩

১৫২১ জািানারা পবগম ’িাররজ মালরত পদৌলাতপদয়াড় অসিায় 6900834141 1855297607 ৪

১৫২২ খুরপশদা পতফারজ্জল পদৌলাতপদয়াড় অসিায় 5100842268 1963703358 ২

১৫২৩ ছপকনা খাতুন ফয়জপিন পদৌলাতপদয়াড় অসিায় 8250927210 1996650353 ৩

১৫২৪ পমাঃ আকাশ  এম, পজনাররল ইসলাম পদৌলতপদয়াড় ম র শ্রপমক 4617903291 1948293566 ৩ জন

১৫২৫ রুমা খাতুন শািাবুল পদৌলাতপদয়াড় অসিায় 19911810771000000 1648595817 ৩

১৫২৬ মরনায়ারা পবগম পখাদা বস্ক পদৌলাতপদয়াড় অসিায় 3300902982 1965914219 ৩

১৫২৭ পমাঃ আকাশ এম পজনাররল ইসলাম পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 4617903291 1986293566 4

১৫২৮ জািানারা পবগম জব্বার পশখ পদৌলাতপদয়াড় অসিায় 5100842383 1960239019 ৩

১৫২৯ লাভ্লী নয়মপি পদৌলাতপদয়াড় শ্রপমক 8250862003 1984914360 ৩

১৫৩০ জািীদ পিারসন আক্কছ আলী পদৌলাতপদয়াড় শ্রপমক 1812311113589 1940054426 ৪

১৫৩১ পরারকয়া পবগম ওয়ারজদ পদৌলাতপদয়াড় শ্রপমক 1025443126 1742811820 ৪

১৫৩২ িাপখ খাতুন রপবউল মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় অসিায় 3300870304 1939858360 ৪

১৫৩৩ রপশদ আলী আবু তারির পদৌলাতপদয়াড় অসিায় 1500894199 1821527282 ৪

১৫৩৪ পরতা খাতুন পসািবার পিারসন পদৌলাতপদয়াড় প্রপতবন্ধী 2846576904 1921148819 ৩

১৫৩৫ শামীমা আক্তার িাপনফ পশখ পদৌলাতপদয়াড় দপজদ 6000921368 1962171536 ৪

১৫৩৬ আব্দুর রাজ্জাক আরনায়ার পিারসন পদৌলাতপদয়াড় প্রপতবন্ধী 6000920501 1995628152 ৫

১৫৩৭ চাদ মন্ডল ইজ্জত আলী পদৌলাতপদয়াড় শ্রপমক 6450881674 1923927115 ৩

১৫৩৮ পরিন আলী নজরুল ইসলাম পদৌলাতপদয়াড় শ্রপমক 5101604006 1830040993 ৪

১৫৩৯ নাপসর মুসা পদৌলাতপদয়াড় ক্ষুি ব্যবসায়ী 5550944564 1953010400 ৪

১৫৪০ পমাঃ পগালাম পিারসন পমাঃ শাি মপিক আলুকপদয়া ক্ষুি ব্যবসায়ী 4650877949 1931441787 ৪ জন

১৫৪১ নজরুল ইসলাম জপলল সদ দার পদৌলাতপদয়াড় শ্রপমক 6000920576 1916973381 ৪

১৫৪২ পগালাম পিারসন শাি মপিক আলুকপদয়া পদনমজুর 4650877949 1931441787 ৪

১৫৪৩ পমাঃ আিসান আলী পমাঃ ভুলু মন্ডল পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 1812311115066 1934068508 ৫ জন

১৫৪৪ পমাঃ সুমন পিারসন পজনারুল মপনরামপুর অর া চালক 4650883129 1906575605 ৪ জন

১৫৪৫ পমাঃ জসীম উিীন পমাঃ আছান পমািা পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 1812311116804 1922269895 ৬ জন

১৫৪৬ পমাঃ পসারিল রানা পমাঃ শামসুল িক পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 1950994028 1932802281 ৬ জন

১৫৪৭ পমাঃ মপতয়ার রিমান পখায়াজ আপল পশখ পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 8700943403 1766301864 ৩ জন



১৫৪৮ স্বািীন আপল িাপমদুল পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 6438918473 1923582669 ৪ জন

১৫৪৯ পমাঃ জামরসদ আলী জালাল পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 6000893443 1400151850 ৬ জন

১৫৫০ পমাঃ দুলাল পিারসন পমাঃ গুমা সিার পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 2838105274 1934083303 ৪ জন

১৫৫১ পমাঃ  ন্টু সরদার পমাঃ আরনায়ার সিদার পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 9575439527 1755944590 ৩ জন

১৫৫২ পমাঃ আশরাফ সিদার পমাঃ শমরসর সিদার পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 6001497583 1889304026 ৩ জন

১৫৫৩ পমাঃ পতমু পমাঃ তুতা পময়া পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 19971832311012700 1937293337 ৫  জন

১৫৫৪ ওমর আলী পমাঃ আন্জজু পশখ পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 5617859964908 1732992795 ৪ জন

১৫৫৫ পমাঃ পবপুল পমাঃ ছারনায়ার পিারসন পদৌলতপদয়াড় গাপড় চালক 1812311117208 1301734442 ৫  জন

১৫৫৬ পমাঃ এনামুল িক পমাঃ কারসম আপল পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 3750930897 1995197418 ২ জন

১৫৫৭ পমাঃ পশর খান সরদার পমাঃ মৃত ওয়ারজদ পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 19841812311000000 1913253570 ৩ জন

১৫৫৮ পমাঃ সাগর পিারসন পমাঃ সামসুল িক পদৌলতপদয়াড় পিার ল শ্রপমক 19901832311030700 1906817748 ৪  জন

১৫৫৯ পমাঃ শপফ আপসর উিীন পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 1500866528 1913781843 ৩ জন

১৫৬০ অনীল চন্দ্র অপিকারী শম্ভ  চন্দ্র অপিকারী পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 9150882711 1917791520 ৪ জন

১৫৬১ পমাঃ মুনসাদ আলীমন্ডল পমাঃ আব্দুল আলী পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 5550948573 1985164407 ৩ জন

১৫৬২ পমাঃ িাপসবুল িক পমাঃ আকরছদ আলী পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 3301168203 1996765556 ৫ জন

১৫৬৩ পমাঃ পখাররশদ আলম পমাঃ আক্কাস আলী পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 5100911782 1821413409 ৪ জন

১৫৬৪ পমাঃ মপশ দদ পিারসন পমাঃ ইমান আলী পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 1812311116914 1966223570 ৩ জন

১৫৬৫ পমাঃ জাপকর পিারসন পমাঃ আরনায়ার পিারসন পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 8250918888 1949150838 ৪  জন

১৫৬৬ পমাঃ সন্টু রিমান পমাঃ পশতাব আলী সরদার পদৌলতপদয়াড় দপরি 5550937667 1980557612 ৪  জন

১৫৬৭ পমাছাঃ সুপফয়া খাতুন পমাবারক মন্ডল পদৌলতপদয়াড় অসিায় 4200906354 1918043360 ৪ জন

১৫৬৮ পমাঃ আব্দুল িান্ন্ান নবীছপিন মন্ডল পদৌলতপদয়াড় দপরি 8250933275 1938442332 ৩ জন

১৫৬৯ পমাঃ আিসান আলী মৃত আকবর আলী মন্ডল পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 1812311117198 1408409480 ৩ জন

১৫৭০ পমাঃ মপঞ্জল পিারসন পমাঃ আবু পিারসন পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 7783564250 1918944089 ৩ জন

১৫৭১ পমাঃ লাল্টু মপনর উিীন পশখ পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 2850893724 1936339914 ২ জন

১৫৭২ পমাঃ মজনু রিমান আব্দুল বারী পদৌলতপদয়াড় আলমসাধু চালক 2850906377 1793249976 ৩ জন

১৫৭৩ পমাঃ পমন্টু সদ দার পমাঃ আরনায়ার সদ দার পদৌলতপদয়াড় পরক্সা চালক 3300937897 1985136808 ৭ জন

১৫৭৪ পমাঃ পচলন পমাঃ আঃ রাজ্জাক পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 73540905225 1960935972 ৪ জন

১৫৭৫ পমাঃ পরজাউল িক পখাররশদ আলী পদৌলতপদয়াড় চা-পদাকান 3300905282 1936672784 ৩ জন

১৫৭৬ পমাঃ সুমন পিারসনপজনারুল ইসলাম মপনরামপুর 4650883129 1906575605

১৫৭৭ পমাঃ বাবলু মপনর উিীন মন্ডল পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 9150896562 140316564 ৩ জন

১৫৭৮ পমাঃ লাভ্লু পমাঃ পবশারত মন্ডল পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 6000925468 1922673879 ৪ জন

১৫৭৯ পমাঃ পমল্টন সরদার পমাঃ পজনারুল ইসলাম পদৌলতপদয়াড় দপরি 1025477728 1727069600 ৩ জন

১৫৮০ পজসপমন আরা পমাঃ রুহুল আপমন পদৌলতপদয়াড় দপজদ 2404370567 1950135254 ৩ জন

১৫৮১ পমাঃ মুক্তার খাঁ পমাঃ আবু তারির খাঁ পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 4650895875 1915072009 ৪ জন

১৫৮২ পমাছাঃ পমারমনা শামছুিীন মন্ডল পদৌলতপদয়াড় অসিায় 8250897082 1941465453 ৪ জন

১৫৮৩ পমাছাঃ ছাপবয়া খাতুন মফর মন্ডল পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 3300872110 1938973830 ৫  জন

১৫৮৪ পমাঃ মুক্তার খাআবু কারির খা পদৌলাতপদয়াড় 4650895875 1915072009

১৫৮৫ পমাঃ ওয়ারজদ আলী মৃত িারু মন্ডল পদৌলতপদয়াড় দপরি 1812311114702 1776356398 ৩ জন

১৫৮৬ পমাঃ সাইফুল ইসলাম পমাঃ আকবর আলী পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 4650932504 1712635344 ২ জন

১৫৮৭ পমাঃ আবু তালব ইসলাম নুরুল ইসলাম পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 1950918217 1947239772 ৩ জন

১৫৮৮ পমাঃ মুক্তার খা আবু তারির খা পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 4650895875 1870367284 6

১৫৮৯ পমাঃ তপরকুল ইসলাম পমাঃ আফসার আলী পদৌলতপদয়াড় গাপড় চালক 8701014097 1992934560 ৫ জন

১৫৯০ পমাঃ আব্দুস সালাম পখাকা মন্ডল পদৌলতপদয়াড় দপরি 4650961925 1926495242 ৪ জন



১৫৯১ পমাঃ কারসম মৃত িাররজ আলী পশখ পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 1812311116764 1969349719 ৩ জন

১৫৯২ পমাঃ নুর পিারসন মপনর উপিন পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 7801956542 1727124530 ৩ জন

১৫৯৩ পমাঃ পমরাজুল ইসলাম পমাঃ আশাবুল িক পদৌলতপদয়াড় দপরি 6000997582 1989241298 ৪ জন

১৫৯৪ পমাঃ রাজু আিরমদ পমাঃ শািাবউিীন পদৌলতপদয়াড় গাপড় চালক 9575454815 1993635689 ৩ জন

১৫৯৫ পমাঃ সুলতান পময়া শপফউপিন পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 7351007062 1960935970 ৬ জন

১৫৯৬ পমাঃ প াকন পময়া পমাঃ পখাকন পময়া পদৌলতপদয়াড় গাপড় চালক 1812311117289 1312821311 ৪ জন

১৫৯৭ পমাঃ শািাদত পিারসন মৃত মকবুল পিারসন পদৌলতপদয়াড় চা-পদাকান 1812311116655 1942026535 ২ জন

১৫৯৮ মাপফজুর রিমান িাপফজুর রিমান পদৌলাতপদয়াড় ভ্যান চালক 4650895933 1925541557 ২    জন

১৫৯৯ পমাঃ শাপিন আলী পমাঃ মুনসাদ আলী পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 4201624774 1985164407 ৫ জন

১৬০০ পমাঃ আপমনুল ইসলাম মৃত আপজজুর রিমান পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 1812311114812 1925318085 ৪ জন

১৬০১ পমাঃ সামাদ আলী পমাঃ রমজান পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 1812311114534 1319741564 ৩ জন

১৬০২ পমাঃ মাপফজুর রিমানপিতা- িাপফজুর রিমান পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 4650895933 1925541557 ৬ জন

১৬০৩ পমাঃ শামীম পিারসন পমাঃ পখাদা বকস পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 7800949096 1763333352 ৩ জন

১৬০৪ পমাঃ নুরুল িক ছরবদ মাপলতা পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 1812311117250 1994214713 ৩ জন

১৬০৫ পমাঃ শাপিন সরদার পমাঃ পছতাব আলী পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 3750933503 1910485939 ২ জন

১৬০৬ পমাঃ পিয়াস পিারসন পমাঃ আসান পিারসন পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 1500922503 1902107499 ৬ জন

১৬০৭ পমাঃ আশরাফুল িক পমাঃ আপজজুল িক পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 5550885121 1729717270 ৩ জন

১৬০৮ পমাঃ হুমায়ন কপবর মুকুল পমাঃ আবুল পিারসন পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 1500866452 1927993686 ৫ জন

১৬০৯ পমাঃ ওয়াপসম পরজা ( মন্টু) পমাঃ শপিদুল ইসলাম পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 19711812311115000 1922314337 ৪ জন

১৬১০ পমাঃ মুন্ন্া পিারসন পমাঃ িান্ন্ান পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 6451671531 1936525203 ৩ জন

১৬১১ পশফালী পবগম আয়ব পদৌলাতপদয়াড় অসিায় 4650897194 1764675024 ৪

১৬১২ পমাঃ শাপি আলী পমাঃ খপবর উপিন পদৌলতপদয়াড় গাপড় চালক 1812311117067 1714631247 ৫ জন

১৬১৩ পমাঃ জান্ন্াতুল পফররদৌস পমাঃ আব্দুল আপজজ মাষ্ট্ার পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 4650964358 1964716795 ৩ জন

১৬১৪ পমাঃ পছপিক সারদক আলী পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 1812311115742 1999556744 ৪ জন

১৬১৫ পমাঃ আপশক আপল ইয়নবী পদৌলতপদয়াড় পিলিার 4633964981 1984911160 ৬ জন

১৬১৬ পমাঃ পমনাজ রিমান পমাঃ আপনছ রিমান পদৌলতপদয়াড় পিলিার 1488224138 1796665171 ২ জন

১৬১৭ পমাঃ শুকুর আলী মপিক কপরম মপিক পদৌলতপদয়াড় চা-পদাকান 7350903436 1926495247 ৪ জন

১৬১৮ পমাঃ ইউসুফ আলী ইসািক পবশ্বাস পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 6450685711 1976158080 ২ জন

১৬১৯ পমাঃ ইয়াপমন পিারসন পমাঃ ইছানুর িক পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 6450893729 1945106157 ৩ জন

১৬২০ পমাঃ কামরুজ্জামান পমাঃ আব্দুস সামাদ পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 19991832311018200 1909612062 ৪ জন

১৬২১ পমাছাঃ রুপশয়া খাতুন পমাঃ আবুল কালাম পদৌলতপদয়াড় দপরি 3300936980 1756040513 ৩ জন

১৬২২ পমাঃ িলাশ রিমান পমাঃ আবুল কালাম পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 1812311114797 1791054431 ৪ জন

১৬২৩ পশফালী পবগম আয়ুব আলী পদৌলাতপদয়াড় দপরি 4650897194 1648552896 ৪

১৬২৪ পমাছাঃ সুপফয়া খাতুন পমাঃ ওয়ারজদ মন্ডল পদৌলতপদয়াড় অসিায় 1812311114703 1986463380 ৪ জন

১৬২৫ পমাছাঃ মানু খাতুন পমাঃ শািাজািান ড্রাইভ্ার পদৌলতপদয়াড় দপরি 18123111114675 1927290478 ৫ জন

১৬২৬ পমাছাঃ জারমনা পবগম কপলমপিন পদৌলতপদয়াড় দপরি 3300925355 1947626153 ৫ জন

১৬২৭ পমাঃ জয়নাল আরবপদন পমাঃ লাল্টু আলুকপদয়া আলমসাধু চালক 3257694897 1917089939 ৫ জন

১৬২৮ পমাঃ বদর আলী পমাঃ ছারদর আলী আলুকপদয়া ভ্যান চালক 6000868460 190315308 ৫ জন

১৬২৯ পমাঃ ছারনায়ার পিারসন পমাঃ আজগার আলী আলুকপদয়া পদাকান কম দচারী 6000866233 1771990852 ৫ জন

১৬৩০ পমাঃ সুলাইমান পিারসন নজরুর ইসলাম আলুকপদয়া শ্রপমক 2387315126 1759774486 ৪ জন

১৬৩১ পমাঃ তন্ময় পমাঃ সাররজত আলী আলুকপদয়া আলমসাধু চালক 2400890105 1969345419 ৪ জন

১৬৩২ পমাঃ মুছা কপরম পমাঃ আঃ রপিম আলুকপদয়া পদাকান কম দচারী 181231101634 1787438253 ৪ জন

১৬৩৩ পমাঃ পমাশাররফ পমাঃ অপিদান আলী আলুকপদয়া পদাকান কম দচারী 3300940016 1995107802 ৫ জন



১৬৩৪ পমাঃ রারসল পমাঃ আব্দুল িাপমদ আলুকপদয়া পদাকান কম দচারী 6450894792 1968285490 ৬ জন

১৬৩৫ পমাঃ মজনু মন্ডল  পমাঃ কারদর মন্ডল িীরপুর ভ্যান চালক 4650918412 1929188433 ৫ জন

১৬৩৬ শ্রীঃ পমঠুন দাস শ্রীঃ মদন দাস আলুকপদয়া নাপিত 1945488581 1965058550 ৩ জন

১৬৩৭ শ্রীঃ লিন দাস শ্রীঃ শংকর দাস আলুকপদয়া নাপিত 2001832311026110 1995730525 ৪ জন

১৬৩৮ পমাঃ জপন পমাঃ আজগার আলী আলুকপদয়া পদাকান কম দচারী 8700978524 1952894575 ৫ জন

১৬৩৯ পমাঃ ফারুক পিারসন পমাঃ আব্দুল জপলল আলুকপদয়া কাঠপমস্ত্রী 1218311001273 1906212970 ৩ জন

১৬৪০ পমাঃ শপরফুল ইসলাম পমাঃ আঃ গপণ আলুকপদয়া অর া চালক 8657425057 1915090574 ৪ জন

১৬৪১ মজনু কারদর িীরপুর ভ্যান চালক 4650918412 1929188433 ৩

১৬৪২ পমাঃ শুকুর পমাঃরসপলম পমপস্ত্র আলুকপদয়া অর া চালক 20041832311028500 19900032255 ৫ জন

১৬৪৩ পমাঃ আল মামুন পমাঃ আজগর আলুকপদয়া পদাকান কম দচারী 19941812311000100 1304797349 ৩ জন

১৬৪৪ শ্রীঃ সুবাস দাস শ্রীঃ বাদল দাস আলুকপদয়া পদাকান কম দচারী 1025445675 1965112603 ৫ জন

১৬৪৫ পমাঃ আরবদ পমাঃআররজত আলুকপদয়া ভ্যান চালক 20031812311201300 1407352343 ৫ জন

১৬৪৬ পমাঃ পমগা আলী পমাঃ আবু ছপিন আলুকপদয়া পিার ল শ্রপমক 1950890705 1981209619 ৫ জন

১৬৪৭ পমাঃ ফজলুর রিমান পমাঃ মাতম আলুকপদয়া চা-পদাকান 5100818839 1968285490 ৫ জন

১৬৪৮ পমাঃ ইব্রাপিম আলী পমাঃ পছায়াদ আলুকপদয়া পদাকান কম দচারী 9141404245 1923817988 ৩ জন

১৬৪৯ পমাঃ গাফফার পমাঃ ওপল মুিাম্মদ আলুকপদয়া শ্রপমক 4200857995 1918490663 ৫ জন

১৬৫০ পমাঃ মুছা কপরম পমাঃ নারজর আলুকপদয়া ভ্যান চালক 9575441150 1735154594 ৪ জন

১৬৫১ পমাঃ পমলন আলী পমাঃ তাজু পশখ আলুকপদয়া আলমসাধু চালক 5050317196 1766157937 ৫ জন

১৬৫২ পমাঃ সপজত পমপস্ত্র পমাঃ ইছা আলুকপদয়া পদাকান কম দচারী 7350943549 1981209606 ৫ জন

১৬৫৩ পমাঃ কলম আলী পমাঃ খপবর আলুকপদয়া আলমসাধু চালক 19871812311000000 1925534494 ৪ জন

১৬৫৪ পমাঃ রপন পমাঃ পরজাউল আলুকপদয়া আলমসাধু চালক 1812311100015 1724787071 ৫ জন

১৬৫৫ শ্রীঃ পিরন কুমার শ্রীঃ সংকর দাস আলুকপদয়া নাপিত 3748813353 1990686959 ৪ জন

১৬৫৬ পমাঃ টুটুল মন্ডল পমাঃ আবুছপিন আলুকপদয়া ভ্যান চালক 5100883171 1733355588 ৬ জন

১৬৫৭ শ্রীঃ পশিন  কুমার শ্রীঃ মদন দাস আলুকপদয়া নাপিত 7327309733 1793702392 ৪ জন

১৬৫৮ পমাঃ পবশারত মপিক পমাঃ আয়ুব মপিক আলুকপদয়া অর া চালক 3750842209 1933176647 ৫ জন

১৬৫৯ পমাঃ নওশাদ আলী পমাঃ আব্দুল আলী আলুকপদয়া বাস চালক 5100884286 1732569520 ৩ জন

১৬৬০ পমাঃ মাসুম পবিাি পমাঃ শািাদত আলুকপদয়া চা-পদাকান 6000896891 1968285481 ৭ জন

১৬৬১ পমাঃ সাইদুর রিমান পমাঃ পকতাব আলী আলুকপদয়া আলমসাধু চালক 6900840460 1965848716 ৪ জন

১৬৬২ তাইরজল সামছপি িীরপুর পদনমজুর 4650920046 1928976711 ৩

১৬৬৩ পমাঃ ইব্রাপিম আলী পমাঃ আবু বকর আলুকপদয়া ভ্যান চালক 1500838311 1953097827 ৫ জন

১৬৬৪ পমাঃ ছুরমান আলী পমাঃ ইউসুফ পশখ আলুকপদয়া ভ্যান চালক 1812311100521 1942257743 ৪ জন

১৬৬৫ পমাঃ ফারুক আলী পমাঃ আদম আলী আলুকপদয়া পদাকান কম দচারী 4650872775 1952894581 ৫ জন

১৬৬৬ পমাঃ আলাপমন মন্ডল পমাঃ আঃ বাপরক আলুকপদয়া অর া চালক 3304342680 1993090905 ৫ জন

১৬৬৭ পমাঃ জুরয়ল পমাঃ আঃ বাপরক আলুকপদয়া আলমসাধু চালক 20041832311010000 1939241580 ৪ জন

১৬৬৮ পমাঃ নুরুজ্জামান খন্দকার পমাঃ শমরসর আলী আলুকপদয়া ভ্যান চালক 2400892978 1740855613 ৪ জন

১৬৬৯ পমাঃ ইকপতয়ার পিারসন পমাঃ তাজু পশখ আলুকপদয়া ভ্যান চালক 1812311100433 1981209883 ৪ জন

১৬৭০ পমাঃ আলম পমাঃ পনয়ত পশখ আলুকপদয়া অসিায় 9700883294 1968285490 ৫ জন

১৬৭১ পমাঃ আব্দুল মপজদ পমাঃ আলাউপিন আলুকপদয়া অসিায় 3300909946 1995730269 ৩ জন

১৬৭২ পমাঃ পলমন পমাঃ নাজমুল আলুকপদয়া অসিায় 19991232310290000 1312997033 ৫ জন

১৬৭৩ পমাছাঃ পখারদজা খাতুন পমাঃ ক া মন্ডল আলুকপদয়া অসিায় 3300876251 1931441716 ৫ জন

১৬৭৪ পমাছাঃ ছপকনা খাতুন পমাঃ গদা পশখ আলুকপদয়া অসিায় 1500838782 1904694862 ৩ জন

১৬৭৫ পমাছাঃ শািাবা পমাঃ শুবাদ আলুকপদয়া অসিায় 2400926479 1995312547 ৫ জন

১৬৭৬ পমাছাঃ মপজদনা খাতুন পমাঃ তুপিন আলী আলুকপদয়া অসিায় 1812311101724 1916409910 ৪ জন



১৬৭৭ পমাছাঃ পমরিরুন পমাঃ ই¯  ্রাপফল আলুকপদয়া অসিায় 181231100957 1916409910 ৪ জন

১৬৭৮ পমাছাঃ পকারমলা পমাঃ জাপিদ আলুকপদয়া অসিায় 1812311101553 1916409910 ৫ জন

১৬৭৯ তাইরজল সামছপি িীরপুর পদনমজুর 4650920046 1928976711 ৩

১৬৮০ পমাছাঃ বুলবুপল খাতুন পমাঃ মির আলী আলুকপদয়া িত দপরি 1812311100157 1936501117 ৪ জন

১৬৮১ পমাছাঃ নুতু খাতুন পমাঃ নুরনবী আলুকপদয়া িত দপরি 1812311100749 1923817988 ৬ জন

১৬৮২ পমাঃ জামাল উিীন রতন মন্ডল িাপতকা া অর া চালক 4650922935 1998905021 ৩ জন

১৬৮৩ পমাছাঃ ছাপমরন খাতুন পমাঃ সদর উপিন আলুকপদয়া িত দপরি 1950889939 1704935210 ১ জন

১৬৮৪ পমাছাঃ জািানারা পবগম পমাঃ নজর আলী আলুকপদয়া িত দপরি 1812311101241 1968285490 ১ জন

১৬৮৫ পমাঃ জামাল উিীন রতন মন্ডল িাপতকা া পদনমজুর 4650922935 1998905021 ৪ জন

১৬৮৬ পমাঃ আপজম পময়া পমাঃ আকুব্বর আলী আলুকপদয়া শ্রপমক 1953889335 1932670790 ৪ জন

১৬৮৭ পমাঃ ইমরান পিাসাইন পমাঃ ইসলাম সরকার আলুকপদয়া অসিায় 3750903423 1906213320 ৫ জন

১৬৮৮ শ্রী অপজত দাস শ্রী পদপবন্দ্র দাস আলুকপদয়া ভ্যান চালক 1950920288 1916409910 ৬ জন

১৬৮৯ বাবুল পিারসন পমাফারজল িাপতকা া পদনমজুর 4650923719 1916705910 ২ জন

১৬৯০ পমাছাৎ িাপসনা জং- সাতার আকুন্দবাড়ীয়া অসিায় 1812311104047 1916057703 ৪ জন

১৬৯১ আব্দুল পিং- রাজ্জাক আকুন্দবাড়ীয়া অসিায় 1812311102976 1921402011 ৫ জন

১৬৯২ পজাযাদ আলী মৃত. মরফজমৃত. মরফজ আকুন্দবাড়ীয়া পদনমজুর 1812311103640 1937868637 ৭ জন

১৬৯৩ পমাছাঃ সরলা জং- বজলু আকুন্দবাড়ীয়া প্রপতবন্ধী 1812311102857 1712759779 ৪ জন

১৬৯৪ মািাতাব পমািা মৃত. বািার আকুন্দবাড়ীয়া পদনমজুর 1812311103801 1916075503 ৫ জন

১৬৯৫ িাপচনা শািাবুপিন আকুন্দবাড়ীয়া অসিায় 1950925139 1718781328 ৫ জন

১৬৯৬ পমাঃ শাপিনুল ইসলাম পিতাঃ আপজবার রিমান আকুন্দবাড়ীয়া পদাকান কম দচারী 5053651682 1400237334 ৪ জন

১৬৯৭ পমাঃ আপজবার পিারসন পিতাঃ ছামছপিন আকুন্দবাড়ীয়া পদনমজুর 2400895427 1937868637 ৩ জন

১৬৯৮ পমাঃ মামুন আলী পিতাঃ কাকন আলী আকুন্দবাড়ীয়া পদনমজুর 1950957090 1918459208 ৩ জন

১৬৯৯ পমাঃ পনয়ামত আলী পিতাঃ ছামছপিন পবশ্বাস আকুন্দবাড়ীয়া অসিায় 8250937110 1916075503 ২ জন

১৭০০ পমাঃ ইয়াপমন পিতাঃ আব্দুল রপশদ আকুন্দবাড়ীয়া পদনমজুর 1025448364 1911497468 ৫ জন

১৭০১ পমাঃ পমাপমনুল ইসলাম পিতাঃ আফসার মন্ডল আকুন্দবাড়ীয়া পদনমজুর 1500842602 1911497468 ৫ জন

১৭০২ পমাঃ সাপজবার রিমান পিতাঃ ছারদক আলী আকুন্দবাড়ীয়া পদনমজুর 3750846937 1719662299 ৫ জন

১৭০৩ পমাছাঃ মপজদনা খাতুন পিতাঃ আব্দুল জপলল পবশ্বাস আকুন্দবাড়ীয়া অসিায় 6450832909 1977661622 ৩ জন

১৭০৪ বাবুল পিারসন পগালাম পমাস্তফা িাপতকা া পদনমজুর 4650923719 1961656754 ৩ জন

১৭০৫ পমাঃ জীবন পিারসন জামাল পিতাঃ আপজজুল িক আকুন্দবাড়ীয়া পদাকান কম দচারী 7800859345 1933900966 ৩ জন

১৭০৬ পমাঃ কুদরত আলী পিতাঃ পমাঃ মািাদাত মন্ডল আকুন্দবাড়ীয়া পদনমজুর 1812311104363 1300396232 ৪ জন

১৭০৭ পমাঃ িারশম উিীন পিতাঃ পজদ আলী আকুন্দবাড়ীয়া পদনমজুর 6900879104 1902627852 ৩ জন

১৭০৮ পমাঃ পজয়ারুল িক পিতাঃ পমাঃ আপমর আপল আকুন্দবাড়ীয়া পদনমজুর 6900845733 1949138877 ৬ জন

১৭০৯ পমাছাঃ রাপবয়া খাতুন পিতাঃ পমাঃ পমনাজ উপিন আকুন্দবাড়ীয়া পবিবা 1812311103652 1957068940 ৫ জন

১৭১০ পমাঃ আপল পিারসন পিতাঃ বুরদাই মন্ডল আকুন্দবাড়ীয়া পদনমজুর 2850910023 1921322347 ৪ জন

১৭১১ পমাঃ পল ন পিারসন পিতাঃ পমাঃ নাপজম উপিন আকুন্দবাড়ীয়া পদনমজুর 1812311102432 1923582505 ৫ জন

১৭১২ পলয়াকত আলী সারবর আলী আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 2850820099 1992216757 ৫ জন

১৭১৩ শািাদত মঙ্গল আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 1812311103112 1728447648 ৪

১৭১৪ তাসপলমা খাতুন মুরাদ আলী আকুন্দবাপড়য়া শ্রপমক 3300881673 1402528827 ৩

১৭১৫ শািীন কামাল পিারসন আকুন্দবাপড়য়া অসিায় 1478454315 1916057703 ৪

১৭১৬ মপমন মিবত আকুন্দবাপড়য়া আলমসাধু চালক 1999183231110750 1707126339 ২

১৭১৭ পমাঃ ইকবাল পিারসন পিতাঃ পমাঃ আব্দুস সাতার পদৌলাতপদয়াড় পদনমজুর 4650926332 1304583015 ৩ জন

১৭১৮ কদম আলী কুদ্দুস আকুন্দবাপড়য়া অসিায় 2850911757 1927015813 ২

১৭১৯ িাচু পময়া বদর আকুন্দবাপড়য়া আলমসাধু চালক 3300976846 1923395586 ৪



১৭২০ বুলবুপল ফরজ আকুন্দবাপড়য়া পবিবা 1812311102400 1911497448 ১

১৭২১ কলািনা আক্তার িক সারিব আকুন্দবাপড়য়া অসিায় 6000936127 1820324495 ২

১৭২২ ডাপলম রপফকুল আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 1465236402 1904870855 ২

১৭২৩ মপতয়ার নবীছপি আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 6000963360 1936671291 ৩

১৭২৪ মপজদনা খাতুন উম্বাত আলী আকুন্দবাপড়য়া কম দচারী 4650906920 1406532719 ১

১৭২৫ ইকবল আব্দুম ছাতার পদৌলাতপদয়াড় শ্রপমক 4650926332 1304583015 ৪

১৭২৬ নাজমুল পময়া পবল্টু আকুন্দবাপড়য়া ভ্যান চালক 6006480914 1403358364 ৫

১৭২৭ িাপলমা হুরমত আকুন্দবাপড়য়া শ্রপমক 7800915021 1959709602 ৩

১৭২৮ পবপ্লব বকর আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 6000934890 1719662299 ৪

১৭২৯ আবুল কালাম আক্কাস আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 1812311103748 1988417571 ৫

১৭৩০ বুরিান এরসাদ আকুন্দবাপড়য়া কম দচারী 6900843696 1757367357 ৬

১৭৩১ পমাছাঃ পরনা খাতুন পমাঃ ছপিরপিন আকুন্দবাড়ীয়া অসিায় 1950959278 1911897468 ৩ জন

১৭৩২ পমাঃ পজয়ারুল পমািা পমাঃ আব্দুল গপন আকুন্দবাড়ীয়া পদনমজুর 1812311103838 1728227097 ৪ জন

১৭৩৩ পমাঃ রপিদুল ইসলাম পমাঃ ইলািী মাপলতা আকুন্দবাড়ীয়া পদনমজুর 1950893998 1724816439 ৪ জন

১৭৩৪ পমাঃ ইকরামুল পিারসন ছাতার আলী মপনরামপুর অর া চালক 4650946660 1303459157 ৩ জন

১৭৩৫ পমাঃ ইখতার আপল শীতল মন্ডল আকুন্দবাড়ীয়া পদনমজুর 7350947227 1752211969 ৪ জন

১৭৩৬ পমাঃ মপজবার রিমান পমাঃ মকরছদ আলী আকুন্দবাড়ীয়া পদনমজুর 64560925422 1728447648 ৫ জন

১৭৩৭ পমাঃ ইকরামুল পিারসন ছাতার আলী মপনরামপুর অর া চালক 4650946660 1303459157 ৪ জন

১৭৩৮ পমাঃ ইকরামুল পিারসনপিঃ আঃ সাতার মপনরামপুর 4650946660 1303459157

১৭৩৯ পমাঃ পমজানুর রিমান পমাঃ নুরুল ইসলাম আকুন্দবাড়ীয়া পদনমজুর 1812311103355 1952550352 ৪ জন

১৭৪০ পমাঃ আব্দুল কপরম পমাঃ আপজজুল মন্ডল পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 4650951421 1985803318 ৩ জন

১৭৪১ পমাঃ আব্দুর কপরম পিতা-আপজজুল মন্ডল পদৌলতপদয়াড় মার র িাড়া অর া চালক 4650951421 1985803318 ৫ জন

১৭৪২ পমাঃ ইনছান মন্ডল  পমাঃ পিারসন মন্ডল িীরপুর ভ্যান চালক 4650954367 1981922141 ৪ জন

১৭৪৩ পফররদৌপস আকবর আকুন্দবাড়ীয়া অসিায় 2850884822 1728447648 ৫ জন

১৭৪৪ পমাঃ ইনছান মন্ডল পমাঃ পিারসন মন্ডল িীরপুর ভ্যান চালক 4650954367 1981922141 ৫ জন

১৭৪৫ পমাঃ কলম আলী নঈম উিীন পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 4650962121 1905603771 ৪ জন

১৭৪৬ পমাঃ কলম আলীপিতা- নঈম উপিন পদৌলতপদয়াড় স্কুল িাড়া অর া চালক 4650962121 1905603771 ৪ জন

১৭৪৭ পমাছাঃ পরপজয়া খাতু পিতাঃ পসানাই মন্ডল আকুন্দবাড়ীয়া পবিবা 2850911872 1911497468 ৬ জন

১৭৪৮ পমাঃ পমনাজ উিীন সদ দার৪২ বছর পমাঃ আপছল উিীন সদ দার পদৌলতপদয়াড় পিলিার 4650966031 1934417750 ৪ জন

১৭৪৯ পমাছাঃ আদরী খাতুন৫৪ বছর পিতাঃ মৃতঃ কাঙালী মন্ডল আকুন্দবাড়ীয়া পবিবা 1812311104149 19114974868 ২ জন

১৭৫০ পমাঃ পমনাজ উিীন আপছর উপিন িাপতকা া গাপড় চালক 4650966031 1969851218 5

১৭৫১ পমনারুল ইসলাম পমাছাব আলী হুচুকিাড়া শ্রপমক 3750877775 1985164927 ৩

১৭৫২ পমনারুল আব্দুল রিমান হুচুকিাড়া পদনমজুর 6900849727 1999635519 ২

১৭৫৩ মপজবার রিমান পতাফারজ্জল মন্ডল হুচুকিাড়া কম দচারী 3300883901 1920791948 ২

১৭৫৪ মুন্ন্াত আলীব রপিম বস্ক হুচুক িাড়া শ্রপমক 8250877548 1910484194 ৩

১৭৫৫ আপরফ পিারসন তারা চাদ মন্ডল হুচুক িাড়া শ্রপমক 6900847960 1816948844 ৪

১৭৫৬ ইমরান পিারসন িাররজ আলী হুচুক িাড়া আলমসাধু চালক 9575445599 1908848379 ৪

১৭৫৭ আপম্বয়া খাতুন আপজবার মন্ডল হুচুক িাড়া অসিায় 3750877189 1718287746 ৫

১৭৫৮ পমাঃ আসাদুল িক আপলমপিন প াড়া ঘা া শ্রপমক 6900818755 1964101794 ৫

১৭৫৯ কামরুল আপজজুল িক প াড়া ঘা া পদাকান কম দচারী 4200832493 1937873915 ৫

১৭৬০ পখজমত আলী ইয়াকুব আলী প াড়া ঘা া শ্রপমক 3750848776 1995772091 ৪

১৭৬১ নাপজর আলী পসরাজুল ইসরাম প াড়া ঘা া পদাকান কম দচারী 1457191342 1714743369 ৩

১৭৬২ ওমর ফারুক ফজলুল িক প াড়া ঘা া গাপড় চালক 1025437494 1908848379 ৪



১৭৬৩ কাকুপল খাতুন কাবরান আলী পদননাথপুর অসিায় 82511896477 1930332943 ৪

১৭৬৪ পমাছাঃ সপিদা পবগম ওয়ারছদ মন্ডল পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 4651004824 1994209724 ৪ জন

১৭৬৫ সপিদা পবগম ওয়ারসদ মণ্ডল পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 4651004824 1994209724 ৩

১৭৬৬ পমাঃ ইদ্  ্প্রস আলী আব্দুল রিমান প াড়াঘা া শ্রপমক 4650879614 1771313900 ৩

১৭৬৭ ইকলাস আলী সমরসর আলী প াড়াঘা া শ্রপমক 8701677588 1881901640 ৬

১৭৬৮ কামাল পিারসন আনসার আলী প াড়াঘা া শ্রপমক 5550865801 1407285969 ৪

১৭৬৯ ইনামুল িক আিম্মদ আলী প াড়াঘা া আলমসাধু চালক 1500845738 1743944193 ৪

১৭৭০ পমাঃ পরপজয়া খাতুন রিমত আলী প াড়াঘা া অসিায় 4650873095 1908523309 ২

১৭৭১ পমাঃ মািাবুর রিমান রুস্তম আলী িীরপুর পদনমজুর 5069606449 1952561029 ৪ জন

১৭৭২ পগালজার আলী িাপবল পবশ্বাস প াড়াঘা া শ্রপমক 1812311104845 1876780214 ৪

১৭৭৩ পমলন আলী পকারবান প াড়াঘা া শ্রপমক 9150875814 1786321843 ৬

১৭৭৪ পমাঃ মািাবুর রিমানপিতা- রুস্তম আলী মপনরামপুর, উতর িাড়া অর া চালক 5069606449 1525461019 ৩ জন

১৭৭৫ সুরাতন পনসা জপলল প াড়াঘা া অসিায় 4200833467 1928552754 ৪

১৭৭৬ আবু কালাম ছাতার প াড়াঘা া শ্রপমক 6900818953 1930332943 ৪

১৭৭৭ মারফত আলী নুর ইসলাম প াড়াঘা া পদাকান কম দচারী 1812311104630 1930332943 ৫

১৭৭৮ আব্দুর রাজ্জাক উমবাদ আলী প াড়াঘা া শ্রপমক 1812311104826 1965101196 ৬

১৭৭৯ ওপিদুল ইসলাম আতাব প াড়াঘা া শ্রপমক 3272708797 1930555282 ৩

১৭৮০ জুরাইল িক আতর আলী প াড়াঘা া শ্রপমক 1812311104871 1937724180 ৪

১৭৮১ িারুন অর রপশদ উসমান মুিা প াড়াঘা া শ্রপমক 6450835563 1304797365 ৪

১৭৮২ আজাদুল িক আজগার প াড়াঘা া পদাকান কম দচারী 1812311104856 172155107 ৪

১৭৮৩ সমরসর আলী মপিরপিন প াড়াঘা া শ্রপমক 9150875400 1990655461 ৫

১৭৮৪ নজরুল গুলাম মপনরামপুর পদনমজুর 2400936882 1724730535 ৩

১৭৮৫ পমাঃ ইকবাল পিারসন আব্দুর রিমান মপনরামপুর অর া চালক 5554352491 1825379521 ৩ জন

১৭৮৬ পমাঃ সুভ্ান আলী ইছািাক আলী মপনরামপুর ভ্যান চালক 5550933641 1930853248 ৩ জন

১৭৮৭ পমাঃ রাজন আলী দুলাল মপনরামপুর আলমসাধু চালক 18123111066063 1928562643 ৫ জন

১৭৮৮ পমাঃ বকুল রানা পমাঃ শওকত আলী রাজাপুর ভ্যান চালক 7800954732 1938462460 ৪ জন

১৭৮৯ পমাঃ বদর উিীন মপনরপিন মন্ডল পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 5100809354 1987466919 ২ জন

১৭৯০ পমাঃ বদর উিীন মপনরপিন মন্ডল পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 5100809354 1987466919 ২ জন

১৭৯১ পমাঃ আশরাফুল ইসলাম পমাঃ শপিদ আলী রাজাপুর ভ্যান চালক 4633309325 1927993087 ৪ জন

১৭৯২ পমাঃ ঠান্ডু মন্ডল পমাঃ কালু মন্ডল রাজাপুর ভ্যান চালক 5100857332 1986843715 ৩ জন

১৭৯৩ পমাঃ িাপমদ মরফল মপনরামপুর শ্রপমক 7800865722 1406532813 ৪ জন

১৭৯৪ পরিন আব্দুল আপজজ মপনরামপুর পমস্ত্রী 4105100845543 1922556011 ৫ জন

১৭৯৫ আনারুল ইসলাম মুক্তার রাজাপুর পমস্ত্রী 1500910896 1930510573 ৪

১৭৯৬ সারদক আলী বািার আলী রাজাপুর পদনমজুর 4200866293 1994212942 ৫

১৭৯৭ কারশম আকমান মপনরামপুর শ্রপমক 5100830024 নাই ২

১৭৯৮ আকপলমা পখরিা রাজাপুর শ্রপমক 1500879497 1992604640 ৩

১৭৯৯ মাফুজ প াকন রাজাপুর শ্রপমক 7801657920 1904694863 ৩

১৮০০ ইনামুল মারলক রাজাপুর পদনমজুর 5100893576 1991624317 ৪

১৮০১ ফজলু কালা চাদ রাজাপুর পদনমজুর 8700923892 1409702377 ৪

১৮০২ মুনসুর বািার আলী রাজাপুর পদনমজুর 3300886359 1967431255 ৪

১৮০৩ ওয়াসীম চাদ আলী রাজাপুর পমস্ত্রী 2389215522 1407023815 ৪

১৮০৪ ডালীম ইসরাপফল রাজাপুর পদনমজুর 6900887750 1921449087 ৪

১৮০৫ আসাদুল খারলক রাজাপুর পদনমজুর 5100890341 1960426863 ৪



১৮০৬ খপলল কারদর রাজাপুর কাঠপমস্ত্রী 5100890390 1823562097 ৪

১৮০৭ পবউটি আকরাম রাজাপুর শ্রপমক 1006854952 1963107417 ৩

১৮০৮ কাতব আলী মির আলী রাজাপুর পদনমজুর 1955930733 1986886820 ২

১৮০৯ পররিনা পবসারত রাজাপুর শ্রপমক 6878398915 1961657302 ৪

১৮১০ রুপসয়া নবী সপি রাজাপুর শ্রপমক 6450869643 1408469486 ২

১৮১১ কারশম বাপস মন্ডল রাজাপুর পদনমজুর 6900852168 1742273731 ২

১৮১২ ময়না আয়ুবআয়ুব রাজাপুর শ্রপমক 7801286381 1951047600 ৩

১৮১৩ জুনাইদ পবিাল রাজাপুর কম দচারী 61454732 1403856539 ৩

১৮১৪ ফারতমা ফপকর রাজাপুর প্রপতবন্ধী 1500911530 1941307911 ১

১৮১৫ মুনজুর আলম সাি আলম রাজাপুর রং পমস্ত্রী 9574234549 1934067940 ৩

১৮১৬ মামুন ইসলাম রাজাপুর শ্রপমক 8226250523 1939206915 ৪

১৮১৭ লাল বানু নুহুর নবী রাজাপুর শ্রপমক 1950928273 1905602383 ৪

১৮১৮ সাইফুল কুরবান রাজাপুর পমস্ত্রী 4200867978 1920503953 ৪

১৮১৯ খাইরুল পিদারয়ত রাজাপুর পদনমজুর 8700920575 1949149067 ৪

১৮২০ িররকাতুিা আইন রাজাপুর শ্রপমক 6900850076 1950422415 ২

১৮২১ রারশদ ছুরাি রাজাপুর শ্রপমক 8677666359 1927863562 ৪

১৮২২ পল ন কারশম রাজাপুর শ্রপমক 7800896024 1736622449 ৪

১৮২৩ নাপজম আলম রাজাপুর পদনমজুর 7350916677 1709801487 ৪

১৮২৪ ভুলু পখরদর রাজাপুর শ্রপমক 5100856359 1936181692 ৪

১৮২৫ পনিারন ওয়ারজদ মপনরামপুর শ্রপমক 8250848960 1969580589 ৪

১৮২৬ আনসার আলী সারমদ আলী মপনরামপুর পদনমজুর 42009526485 1996682695 ২

১৮২৭ জািানারা িাতার আলী মপনরামপুর শ্রপমক 7800863503 1406532508 ২

১৮২৮ আকীরন সরবত মপনরামপুর শ্রপমক 1950900009 নাই ৩

১৮২৯ আনুরা পখরদর মন্ডল মপনরামপুর শ্রপমক 9150813112 1720936368 ১

১৮৩০ শনপজত কাঠিরাম মপনরামপুর পদনমজুর 1812311105878 নাই ৪

১৮৩১ নয়ন মপিবুিীন মপনরামপুর শ্রপমক 1025838069 1903770772 ৪

১৮৩২ আদম খারদম মপনরামপুর শ্রপমক 5100917227 1937715207 ৪

১৮৩৩ কারসম আক্মান মপনরাম্পুর শ্রপমক 5100830024 1949138924 ৩

১৮৩৪ পমলন পমাসরলম রাজাপুর ভ্যান চালক 5100830024 1933162490 ৪

১৮৩৫ মুস্তাপকন আকমান মপনরামপুর শ্রপমক 6900822047 1904903136 ৪

১৮৩৬ হুছাইন সািার মপনরামপুর পমস্ত্রী 6001657524 1930873937 ৩

১৮৩৭ আলা উিীন মপফজ উপিন মপনরামপুর শ্রপমক 2850854213 1961987743 ৪

১৮৩৮ মুসা ইদপরস মপনরামপুর শ্রপমক 7350952458 1939144958 ৩

১৮৩৯ িলাস গপণ মপনরাম্পুর শ্রপমক 5100830024 1916409926 ৪

১৮৪০ খাইরুল রব্ব  ল মপনরামপুর পদনমজুর 4550947205 1757452687 ৬

১৮৪১ আপলপিম কারশম আলী মপনরামপুর শ্রপমক 1950988020 1752709993 ৩

১৮৪২ পফররাজ পসরাজুল মপনরামপুর পদনমজুর 4650947577 1406532811 ৩

১৮৪৩ পমনাজ ওয়াজ মপনরামপুর শ্রপমক 1500914989 1932161714 ৩

১৮৪৪ রুমজান আলী ইমান আলী মপনরাম্পুর শ্রপমক 5100830024 1916409926 ৪

১৮৪৫ পমাঃ জপন পময়া মৃত আপলপিম িীতম্বরপুর পদনমজুর 4850884242 1906577796 ৫ জন

১৮৪৬ পমাঃ আকবার আলী পমাঃ এলািী পমস্ত্রী িীতম্বরপুর ভ্া া শ্রপমক 4200871244 1965059411 ৪ জন

১৮৪৭ পমাঃ আব্দুল রপশদ পমাঃ খাইরুল িীতম্বরপুর পদনমজুর 181231110786 1830598062 ৪ জন

১৮৪৮ পমাছাঃ শাপবরন স্বামী পসরাজ িীতম্বরপুর অসিায় 18123111077274 1830598062 ৪ জন



১৮৪৯ পমাঃ টি ন আলী আঃ রিমান িীতম্বরপুর পদনমজুর 181231117257 1856580003 ৫ জন

১৮৫০ পমাঃ পসপলম আলী পমািাম্মদ আলী িীতম্বরপুর পদনমজুর 181231110725 1975532703 ৪ জন

১৮৫১ পমাঃ বদরুিীন সামসুল মন্ডল িীতম্বরপুর পদনমজুর 8250853473 199872604 ৫ জন

১৮৫২ ওয়াপসম আরবদ মপনরাম্পুর অর া চালক 5100830024 1902628724 ৪

১৮৫৩ পমাঃ সাবদার  আলী পমাঃ আপলপিম িীতম্বরপুর পদনমজুর 7800899583 1793634155 ৪ জন

১৮৫৪ পমাঃ বুদুই পশখ রমজান আলী িীতম্বরপুর পদনমজুর 1500881261 1920259234 ৪ জন

১৮৫৫ পমাঃ আপতয়ার দুরখ পশখ িীতম্বরপুর পদনমজুর 8700094796 1853892515 ৫ জন

১৮৫৬ পমাঃ আব্বাস পমাঃ আপলপিম িীতম্বরপুর পদনমজুর 5100831881 1916410290 ৫ জন

১৮৫৭ পমাঃ পগারাই চাদ পমাঃ রওশন মন্ডল িীতম্বরপুর পদনমজুর 1500851736 1925554053 ৪ জন

১৮৫৮ পফররাজা খাতুন বদর উিীন পশখ িীতম্বরপুর পবিবা 5100834059 1721912884 ১ জন

১৮৫৯ পমাছাঃ পফররাজা খাতুন বদর উিীন িীতম্বরপুর অসিায় 5100834059 1315862779 ৪ জন

১৮৬০ পমাঃ রওশন আলী শির আলী িীতম্বরপুর পদনমজুর 9150817147 1787929886 ৪ জন

১৮৬১ পমাঃ িরকরজ্জল মন্ডল সািার আলী মন্ডল িীরপুর পদনমজুর 5100834976 14096989275 ৩ জন

১৮৬২ পমাঃ পখাকন আলী পমাঃ আঃ ওিাব িীতম্বরপুর পদনমজুর 6897996481 1992877249 ৩ জন

১৮৬৩ পমাঃ শািাদত পমস্ত্রী পমাঃ এলািী পমস্ত্রী িীতম্বরপুর পদনমজুর 6900857191 1916410290 ৩ জন

১৮৬৪ পমাঃ নজরুল পশখ মতরলব পশখ িীতম্বরপুর পদনমজুর 5100832418 1721912884 ৫ জন

১৮৬৫ পমাঃ বাবলু মৃত ছারমদ আলী িীতম্বরপুর পদনমজুর 2850857620 1834434628 ৪ জন

১৮৬৬ পমাছাঃ ফারতমা খাতুন পমাঃ জামাত আলী িীতম্বরপুর পদনমজুর 1950934512 1721912884 ২ জন

১৮৬৭ পমাঃ আইজাল মন্ডল আলাউপিন মন্ডল িীতম্বরপুর পদনমজুর 1500853542 1940539437 ৪ জন

১৮৬৮ পমাঃ িরকরজ্জল মন্ডল সািার আলী িীরপুর পদনমজুর 5100834976 14096989275 ৩

১৮৬৯ পমাঃ মপমন আলী পমাঃ ইকছপিন িীতম্বরপুর পদনমজুর 1926329366 1717379544 ৫ জন

১৮৭০ পমাঃ আরফান মন্ডল আররশদ মন্ডল পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 5100843514 1930568386 ৫ জন

১৮৭১ পমাঃ আরফান মন্ডল আররশদ মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় ভ্যান চালক 5100843514 1930568386 ৪    জন

১৮৭২ পমাঃ আশাবুল িক পমাঃ মকরছদ আলী িাপতকা া অর া চালক 5100870616 1917670817 ৩ জন

১৮৭৩ পমাঃ মাফুজ আলী মৃত. ফপরদ িীতম্বরপুর শ্রপমক 5550891290 1404552432 ৪ জন

১৮৭৪ পমাছাঃ শুকজান মুরাদ িীতম্বরপুর অসিায় 6000998622 1721912884 ২ জন

১৮৭৫ পজয়ারুল মুরাদ িীরপুর পদনমজুর 3300925900 1932937468 ৩

১৮৭৬ ফজলু মুনছি িীরপুর পদনমজুর 7800900693 1959134428 ২

১৮৭৭ আসাবুল মকরসদ িাপতকা া 5100870616 1917670817 ৪

১৮৭৮ পমাঃ আজাদ আলী পমাঃ ইচািক আলী পদৌলাতপদয়াড় ম র শ্রপমক 5100872950 1735377375 ২ জন

১৮৭৯ পমাঃ শপরফুল ইসলাম পমাঃ ইচািক আলী পদৌলাতপদয়াড় ম র শ্রপমক 5100872950 1735377375 ২ জন

১৮৮০ পিন্টু আব্দুর িীরপুর পদনমজুর 4200907154 1931249044 ৪

১৮৮১ পমাঃ পতাতা পমাঃ আবু মতরলব পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 5100874832 1913444886 ৬ জন

১৮৮২ সুবাররক কাবা িীরপুর পদনমজুর 7800936036 1836286639 ৪

১৮৮৩ সারকর আররশদ িীরপুর পদনমজুর 5550939655 1775731526 ৩

১৮৮৪ জুমাত আলম িীরপুর পদনমজুর 6450909673 1814553989 ৪

১৮৮৫ পমাঃ আররাশ আলী পমাবাররক আলী পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 5100874832 191344886 ৩ জন

১৮৮৬ বপদ মাপলতা দুলাল িীরপুর পদনমজুর 4200842682 1963706241 ৫

১৮৮৭ সারজদা খাতুন জপমর িীরপুর শ্রপমক 1950930139 1913886643 ১

১৮৮৮ পমাঃ ইব্রাপিম আলী পমাঃ আরনায়ার পিরসন আকুন্দবাড়ীয়া পদনমজুর 5100886216 1728447648 ৪ জন

১৮৮৯ কুরবান আশা িীরপুর পদনমজুর 5100898286 1938860752 ৩

১৮৯০ পমাঃ পজনারুল পখাররশদ আলী মন্ডল ৫৪ পদনমজুর 5100886216 1728447648 ৪

১৮৯১ মপজবার রিমান রবরজল িীরপুর পদনমজুর 2400909442 1313251701 ৩



১৮৯২ পমাছাঃ সাপবয়া খাতুন পিতাঃ সািাদত মন্ডল আকুন্দবাড়ীয়া পবিবা 5100886885 1725816439 ৪ জন

১৮৯৩ আতাি িাররজ িীরপুর পদনমজুর 9575434635 1917935456 ৬

১৮৯৪ বাবু পখাকাই িীরপুর পদনমজুর 1812311111206 1832430809 ৩

১৮৯৫ আব্দুস ছালাম তারা চাদ িীরপুর পদনমজুর 1500886534 1733772787 ৩

১৮৯৬ মপজবর তারা চাদ িীরপুর পদনমজুর 1500887193 1976131314 ৫

১৮৯৭ পমনারুল আরনায়ার িীরপুর পদনমজুর 6000948023 1959569658 ৩

১৮৯৮ পমাছাঃ সাপবয়া খাতুন পমাঃ সািাদাত মন্ডল ৩৩ অসিায় 5100886885 1725816439 ৫

১৮৯৯ সাপবয়া খাতুন সািাদত মন্ডল আকুন্দবাপড়য়া অসিায় 5100886885 1725816439 ৪

১৯০০ পমাঃ আব্দুর রপিম পশখ বাদশা পশখ আকুন্দবাড়ীয়া ভ্যান চালক 5100888444 1908523312 ১ জন

১৯০১ নুর আলম চাদ িীরপুর শ্রপমক 2850895661 1930859406 ৬

১৯০২ পমলন পিারসন ফপকর মন্ডল িীরপুর পদনমজুর 1812311111247 1846229216 ৪

১৯০৩ মপফজুল ইসলাম ফজলু িীরপুর পদনমজুর 3299468763 1930510679 ৫

১৯০৪ ছামাদ পমনাজ িীরপুর পদনমজুর 2379448082 1998567603 ৩

১৯০৫ পমাঃ আব্দুর রপিম পশখ বাদশা পশখ আকুন্দবাড়ীয়া ভ্যান চালক 5100888444 1908523312 ৫ জন

১৯০৬ সালমা খাতুন ওয়াজ বারী িীরপুর শ্রপমক 8700928305 1965913214 ৩

১৯০৭ সুন্দর আলী সুবত আলী িীরপুর শ্রপমক 1812311109256 1936910932 ৫

১৯০৮ দাউদ আলী বাদল মন্ডল িীরপুর পদনমজুর 4650888193 1737358992 ৪

১৯০৯ ফারতমা খাতুন আক্কাচ অঅলী িীরপুর অসিায় 6450873846 1924023108 ১

১৯১০ আতাি মন্ডল সাতক মনডল িীরপুর পদনমজুর 8250885277 1878587614 ৪

১৯১১ আক্কাচ আলী আশকার আলী িীরপুর পদনমজুর 4650918214 1993489302 ৫

১৯১২ আলমগীররিমান সাইদুল িীরপুর পদনমজুর 5100898229 1863709218 ৩

১৯১৩ সামীম পরজা সারলক আলী িীরপুর শ্রপমক 3261856169 1936114979 ৫

১৯১৪ খপতব পিারসন দীন আলী িীরপুর শ্রপমক 7800904174 1644402726 ৪

১৯১৫ আলমগীর সাইদুল িীরপুর পদনমজুর 5100898229 1863709218 ৩

১৯১৬ সুরাতন পবগম সামছপি িীরপুর অসিায় 3750922753 1911212363 ২

১৯১৭ আঙ্গুরা আররশদ িীরপুর পদনমজুর 8250885681 1844475680 ৪

১৯১৮ পমলন ফজলু িীরপুর পদনমজুর 8700930897 1939142076 ৪

১৯১৯ জপমর সামছিীন িীরপুর পদনমজুর 5100900082 1994097998 ৩

১৯২০ মুকুল পিারসন আপজজুল িক িীরপুর পদনমজুর 1812311109379 1921716685 ৪

১৯২১ পমাঃ জপসম উিীন পমাঃ আরশাদ আলী িাপতকা া পদনমজুর 1914780362 8700942984 ৫ জন

১৯২২ পমাঃ জালাল পজায়ািদার পমাঃ খপলল পজায়ািদার িাপতকা া পদনমজুর 1812311110205 1985803616 ৪ জন

১৯২৩ পমাঃ আলাউিীন পিারসন পমাঃ পছিরসর পিারসন িাপতকা া পদনমজুর 1928328450 2400944902 ৪ জন

১৯২৪ পমাঃ সপলম পিারসন পমাঃ ইিাজ আলী িাপতকা া পদনমজুর 1920967285 7800877628 ৪ জন

১৯২৫ আব্দুিাি পমাঃ ছনমপিন িাপতকা া পদনমজুর 1993216972 4200876557 ৫ জন

১৯২৬ পমাঃ শাবান আলী ইপিস আলী িাপতকা া পদনমজুর 1400238278 4650921788 ৩ জন

১৯২৭ পমাঃ পসািাগ পিারসন পমাঃ শািীন পিারসন িাপতকা া পদনমজুর 1916704505 9575571816 ৩ জন

১৯২৮ পমাঃ শামসুল পমািা বািার পমািা িাপতকা া পদনমজুর 1959036472 8250889410 ৫ জন

১৯২৯ পমাঃ িাপমদুল ইসলাম পমাঃ িামজার আলী িাপতকা া অসিায় 1812311110323 1942258035 ৪ জন

১৯৩০ পমাঃ পমনারুল িক মারলক পমািা িাপতকা া পদনমজুর 8700966636 1924220793 ৪ জন

১৯৩১ পমাছাঃ পখারদজা পবগম রসুল মন্ডল িাপতকা া পদনমজুর 4650955018 1980728895 ৪ জন

১৯৩২ পমাঃ শারিদুল পমাঃ খারলক পমািা িাপতকা া পদনমজুর 5550881055 1402810381 ৪ জন

১৯৩৩ বুলবুপল খাতুন নরজর আলী িাপতকা া অসিায় 5550877566 1984463452 ৪ জন

১৯৩৪ পমাঃ পমলন পিারসন পমাঃ রপবউল িক িাপতকা া অর া চালক 1812311111862 1944321399 ৪ জন



১৯৩৫ পমাঃ সাইদুর রিমান পমাঃ ফরয়জ উিীন িাপতকা া পদনমজুর 6000887338 1903773239 ৩ জন

১৯৩৬ পমাঃ মাবুদ আলী পমাঃ রইছউিীন িাপতকা া পদনমজুর 1812311111637 1985959190 ৩ জন

১৯৩৭ পমাঃ আিাদ আলী পমাঃ জামাত আলী িাপতকা া পদনমজুর 6450911877 1961141722 ৬ জন

১৯৩৮ জপমর সামছিীন িীরপুর পদনমজুর 5100900082 1994097998 ৩

১৯৩৯ পমনিাজ উিীন মৃত উমর আরী মন্ডল িাপতকা া ভ্যান চালক 1812311110846 1921316336 ৫ জন

১৯৪০ পমাঃ পশকদার ইিাজ আলী িাপতকা া অর া চালক 2368603086 1405445069 ৩ জন

১৯৪১ রারশদ আিরম্মদ খপললুর জামান িাপতকা া অর া চালক 1951690963 1922996186 ৩ জন

১৯৪২ পমাঃ নাপজস উিীন পমাঃ রুস্তম আলী িাপতকা া পিলিার 199118812311000000 1937883100 ৪ জন

১৯৪৩ পমাঃ বাররক মুিা মপফজ পমািা িাপতকা া ভ্যান চালক 5100840536 1977873355 ৪ জন

১৯৪৪ পমাঃ বাশারুল ইসলাম পমাঃ পলয়াকত আলী িাপতকা া গাপড় চালক 1812311110489 1792356161 ৪ জন

১৯৪৫ পমাঃ শাপি পময়া পমাঃ পজনারুল ইসলাম িাপতকা া পদনমজুর 1812311102853 1916577031 ৩ জন

১৯৪৬ পমাঃ জাপকর পিারসন পমাঃ আবজাল মন্ডল িাপতকা া পদনমজুর 8700902672 1967595539 ৫ জন

১৯৪৭ পমাঃ রপন আলাউিীন িাপতকা া ম র সাইরকল পমকাপনক 6001673968 1950370129 ৩ জন

১৯৪৮ পমাছাঃ চম্পা খাতুন মৃত আররসদ আলী (বজলু) িাপতকা া অসিায় 1812311111566 1402809570 ৪ জন

১৯৪৯ পমাঃ শািাজান পময়া(চকরল ) মৃত. রপশদ পশখ িাপতকা া পদনমজুর 2694262682753 1734582432 ৪ জন

১৯৫০ পমাঃ িারশম আলী মৃত ছামাদ আলী িাপতকা া পদনমজুর 1812311111899 1782897661 ৫ জন

১৯৫১ পমাঃ নজরুল ইসলাম পমাঃ আতাি পিারসন িাপতকা া পদনমজুর 9150825827 1925837394 ৩ জন

১৯৫২ পমাঃ আসাদুল পজায়ািদার পমাঃ নপবছপিন পজায়ািদার িাপতকা া পদনমজুর 6900830248 1982734533 ৫ জন

১৯৫৩ পমাঃ আপতয়ার রিমান পমাঃ আনছার আলী িাপতকা া পদনমজুর 1812311110958 1917671197 ৪ জন

১৯৫৪ পমাঃ আলমগীর পিারসন আতাব মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় শ্রপমক 5100905743 1933900607 ৩    জন

১৯৫৫ পমাঃ ডাপলম পমাঃ ময়নপিন মন্ডল িাপতকা া পদনমজুর 8700904561 1998725870 ৪ জন

১৯৫৬ পমাঃ আলাউপিন সাবান মন্ডল িাপতকা া পদনমজুর 3300896960 1926559190 ৪ জন

১৯৫৭ পমাঃ জহুরুল ইসলাম বদর উিীন িাপতকা া অসিায় 4200877712 1951342891 ৫ জন

১৯৫৮ পমাঃ আলমগীর পিারসন আতাব মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 5100905743 1933900607 7

১৯৫৯ পমাঃ আলী পিরসন পলাকমান পচৌধুরী িাপতকা া চা-পদাকান 6451153503 1829590720 ৩ জন

১৯৬০ পমাঃ আব্দুল িান্ন্ান আব্দুল লপতফ পদৌলতপদয়াড় অসিায় 5100905784 1739104804 ৫ জন

১৯৬১ পমাঃ রপবউল ইসলাম পমাঃ আব্দুল পিারসন িাপতকা া ভ্যান চালক 1812311110032 1403106343 ৩ জন

১৯৬২ পমাঃ বাদল পমাঃ ছইরিীন িাপতকা া ভ্যান চালক 3300938945 1938982511 ৪ জন

১৯৬৩ পমাঃ রাজ্জাক পিারসন পমাঃ রপশদ পিারসন িাপতকা া পদনমজুর 8700966776 1725790829 ৩ জন

১৯৬৪ পমাঃ আঃ িান্ন্াপিতা-আঃ লপতফ মন্ডল পদৌলতপদয়াড়,দপিণ িাড়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 5100905784 1739104804 ৪ জন

১৯৬৫ আরয়সা সাইদুল দওলাতপদয়ার অসিায় 19901812316000200 1735653495 ৪

১৯৬৬ আজপমর মন্তু পময়া দওলাতপদয়ার চা-পদাকান 2379193531 1776042306 ৪

১৯৬৭ নাপসমা খাতুন বাবুর আপল দওলাতপদয়ার অসিায় 3300696220 1990632328 ৪

১৯৬৮ কারশম সানাউিা দওলাতপদয়ার পদনমজুর 1812311112596 1725790370 ৫

১৯৬৯ মুকুল আপল আপলমুপিন দওলাতপদয়ার পদনমজুর 6450883290 1930734564 ৪

১৯৭০ আপঞ্জরা পবগম জব্বার দওলাতপদয়ার পভ্ক্ষুক 1500924590 1907266269 ১

১৯৭১ তাসপল জামাত আপল দওলাতপদয়ার অসিায় 1500923162 1915891401 ৪

১৯৭২ আরবদ আপল আলম দওলাতপদয়ার পদনমজুর 6000888955 1936179030 ৪

১৯৭৩ নুর ইসলাম মজাম মণ্ডল দওলাতপদয়ার পভ্ক্ষুক 8700575973 1936179030 ৩

১৯৭৪ আলমপগর নান্নু দওলাতপদয়ার অর া চালক 7800958055 1959710125 ৪

১৯৭৫ সপবতা মপতযার দওলাতপদয়ার অসিায় 604132516 1772191710 ৪

১৯৭৬ ইয়াসপমন বাবর আপল দওলাতপদয়ার অসিায় 9124117418 1996002588 ৪

১৯৭৭ আনুরা পভ্লু মণ্ডল দওলাতপদয়ার পভ্ক্ষুক 7800942927 131269923 ১



১৯৭৮ মুকুল বদর দওলাতপদয়ার পদনমজুর 3750940797 1953009837 ৩

১৯৭৯ পজসপমন পিপজর দওলাতপদয়ার পদনমজুর 8700970737 1766981988 ৪

১৯৮০ চারমপল আপজত দওলাতপদয়ার পদনমজুর 4650965678 1781414666 ৪

১৯৮১ বাপপ্প পমাসরলম দওলাতপদয়ার পদাকান কম দচারী 1812311114282 1936179768 ৬

১৯৮২ পরপজনা পসরাজ দওলাতপদয়ার পদনমজুর 8250924241 1998744954 ৩

১৯৮৩ পমাপমন কালাম দওলাতপদয়ার পদনমজুর 5976397355 1309378844 ৪

১৯৮৪ রপিমা পবগম আব্দুল িাপলম দওলাতপদয়ার পদনমজুর 1812311114075 1721192488 ৪

১৯৮৫ পমাছাঃ ময়না খাতুন পমাঃ ছুররাত আলী পদৌলতপদয়াড়, দপিণিাড়া অসিায় 7350977448 1917573674 ৪ জন

১৯৮৬ ছপকনা পিতাঃ ইসলাম পদৌলাতপদয়াড় পদনমজুর 1500926330 1840131690 ৪ জন

১৯৮৭ পমাছাঃ রুমজানা খাতুন বদরিীন মাপলতা পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 5100907996 1981213379 ৫ জন

১৯৮৮ রুমজানা খাতুন বদরিীন পদৌলাতপদয়াড় শ্রপমক 5100907996 1981213379 ৪

১৯৮৯ পমাঃ সাররজত ভ্াদু মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় অর া চালক 5100908960 1752237497 ১ জন

১৯৯০ পমাঃ সাররজত ভ্াদু মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় অর া চালক 5100908960 1752237497 ৩    জন

১৯৯১ পমাঃ আনারুল ইসলাম আবু বক্কর মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় ভ্যান চালক 6000946423 1743992911 ৫    জন

১৯৯২ পমাঃ এলািী পিারসন উপকল মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় অর া চালক 7800940848 1969027226 ৪   জন

১৯৯৩ পমাঃ সাররজত ভ্াদু মন্ডল পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 5100908960 1752237497 ৩ জন

১৯৯৪ পমাছাঃ আপরছন খাতুন পমাঃ আরমাদ আলী আলুকপদয়া িত দপরি 5100912426 1945234914 ৫

১৯৯৫ পমাঃ আলমগীর পিারসন মপনরুজ্জামান পদৌলাতপদয়াড় অর া চালক 1812311113877 1839763767 ৪    জন

১৯৯৬ সরপজত কুমার পঘাষ সরিাষ কুমার পঘাষ পদৌলাতপদয়াড় ভ্যান চালক 7800987880 1965846224 ৩     জন

১৯৯৭ পমাছাঃ আপরছন খাতুন পমাঃ আরমাদ আলী আলুকপদয়া িত দপরি ৫১০০৯১২৪২৬ ১৯৪৫২৩৪৯১৪ ৫

১৯৯৮ পমাঃ বাবলু পমাঃ তাইজাল আকুন্দবাড়ীয়া পদনমজুর 5100916278 1911497468 ৫ জন

১৯৯৯ পমাঃ পকতাব আলী মৃতঃ িায়দার আলী পদৌলাতপদয়াড় অর া চালক 1812311106204 1928453546 ৪    জন

২০০০ পমাঃ রাজু আিরমদ পিতাঃ রপবউল মন্ডল আকুন্দবাড়ীয়া পদনমজুর 5100916278 1945907321 ৫ জন

২০০১ পমাঃ আরনায়ার পিারসন সামসুল িক পদৌলাতপদয়াড় ভ্যান চালক 3729058978 1916920033 ৪    জন

২০০২ পমাঃ পসপলম পরজা কারশম উিীন পদৌলাতপদয়াড় ভ্যান চালক 5550915093 1986297090 ৫     জন

২০০৩ পমাঃ লাল পময়াপিতা-পখাদা বকস মন্ডল পদৌলতপদয়াড়,বাদালিাড়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 5100919108 1998744958 ৭ জন

২০০৪ পমাঃ পমনিাজ উিীন ইজ্জত আলী পদৌলাতপদয়াড় শ্রপমক 5100372299 1952820392 ২    জন

২০০৫ পমাঃ সুরুজ আলমগীর পিারসন পদৌলাতপদয়াড় শ্রপমক 6878437844 1917630814 ৩    জন

২০০৬ পমাঃ লাল পময়া পখাদ বক্স পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 5100919108 1998944958 6

২০০৭ পমাঃ শাপিন পিারসন জুভ্ন মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 5100920304 1772191719 5

২০০৮ আসমান পশখ তারাচাদ পশখ পদৌলাতপদয়াড় ভ্যান চালক 3300946724 1710033229 ৪    জন

২০০৯ শ্রী পবনয় লাল কুন্ড মৃতঃ ঠাকুর দাস পদৌলাতপদয়াড় ভ্যান চালক 1812311112826 1725105242 ৬     জন

২০১০ পমাঃশাপিন পিারসন মৃতঃ জুরভ্ান  মন্ডল িাপতকা া গাপড় চালক 5100920304 1772191710 7

২০১১ পমাঃ আশাদুল িক বদর উিীন পদৌলাতপদয়াড় ভ্যান চালক 1500939721 1920239824 ৫    জন

২০১২ নুর পমািাম্মদ আজগার আলী পদৌলাতপদয়াড় ভ্যান চালক 9558760493 1775363497 ৫     জন

২০১৩ নাপসর উিীন আক্কাচ আলী পদৌলাতপদয়াড় ভ্যান চালক 1812311117414 1809699430 ৪      জন

২০১৪ পমাঃ পমন্টু পমাঃ পসরাজ পদৌলাতপদয়াড় ভ্যান চালক 1500925456 1996319782 ৪     জন

২০১৫ পমাঃ টুকুল পময়া পমাঃ আজগার আলী রাজাপুর ভ্যান চালক 5101622305 1931763242 ৪ জন

২০১৬ পমাঃ িায়াত আলী শওকত পজায়ািার পদৌলাতপদয়াড় অর া চালক 8250895425 1782751752 ২      জন

২০১৭ পমাঃ রুহুল আমীন পমাঃ আবু বক্কর রাজাপুর ভ্যান চালক 5101622305 1931763242 ৪ জন

২০১৮ পরিন আনসার িীরপুর পদনমজুর 5506307817 1938462391 ৪

২০১৯ পরিন আনসার িীরপুর পদনমজুর 5506307817 1938462391 ৪

২০২০ পমাঃ সািাম পিারসন পমাঃ মুক্তার পিারসন দপিন িাড়া, পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 3301170100 1917534817 ৩   জন



২০২১ পমাছাঃ কুলসুম খাতুন পমাঃ আদম আলুকপদয়া িত দপরি 5550859325 1923817988 ৩

২০২২ পমাছাঃ জাপিদা খাতুন মকরছদ         পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 64950929242 1719917900 ৫  জন

২০২৩ পমাছাঃ নীপলমা খাতুন আব্দুর রিমান পদৌলতপদয়াড়, দপিণিাড়া অসিায় 8250943381 1906574484 ২ জন

২০২৪ পশলা খাতুন ব া পবশ্বাস পদৌলতপদয়াড় অসিায় 3300827056 1954106034 ১ জন

২০২৫ পমাঃ  মাসুদুল িকমন্ডল পিতাঃ  পমাঃ আজিার আলী পদৌলাতপদয়াড় পদাকান কম দচারী 1812311112837 1784798391 ৪

২০২৬ পমাঃ  আব্দুল িান্ন্ান পশখ পিতাঃ  পমাঃ িাপমদ পশখ পদৌলাতপদয়াড় পদনমজুর 1812311112834 1952094521 ৫

২০২৭ পমাছাঃ পচকন খাতুন পিতাঃ  বাদশা পময়া পদৌলাতপদয়াড় পদনমজুর 1025497437 1958211965 ৪

২০২৮ পমাঃ  িাপমদুর পশখ পিতাঃ  মৃতঃ আব্দুল পশখ পদৌলাতপদয়াড় পদনমজুর 1812311112689 1792643724 ৫

২০২৯ পমাঃ িাপমদুল ইসলাম ( িান্ন্ান) মৃত িারসম পফরীঘা  পরাড , চুয়াডাঙ্গা ক্ষুি ব্যবসায়ী 1822304139003 1772837274 ৪ জন

২০৩০ আসলাম তুফান পদৌলতপদয়াড়, দপিণিাড়া অসিায় 5550947492 1305057320 ৪ জন

২০৩১ পমাছাঃ রপবছন খাতুন পমাঃ সরাফত আলুকপদয়া িত দপরি ৫৫৫০৮৫৯৩২৫ ১৯২৩৮১৭৯৮৮ ৪

২০৩২ পমাঃ আরয়াজিীন মন্ডল বানাত মন্ডল পদৌলতপদয়াড় পকাপরয়া িাড়া ভ্যান চালক 1950914562 1960952025 ৩      জন

২০৩৩ পমাঃ মামুন পিারসন পমাঃ ফজলুল িক দপিন িাড়া, পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 9102333839 1870366233 ৪      জন

২০৩৪ কুদ্দুস আলী মািাম্ম দ প াড়া ঘা া শ্রপমক 5550867401 1959570217 ৩

২০৩৫ কুদ্দুস আপল মািাম্ম দ প াড়াঘা া পদনমজুর 5550867401 1959570217 ৩

২০৩৬ পমাঃ রবউল ইসলাম আিাম্মদ দপিন িাড়া, পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 6900915759 1710749927 ২ জন

২০৩৭ পমাঃ আসান পসখ পমাঃ জািান পশখ পকাপরয়া িাড়া, পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 1906211360 ৬   জন

২০৩৮ পমাঃ আব্দুল মপজদ জরবদ আপল মন্ডল দপিন িাড়া, পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 191336864 ৫  জন

২০৩৯ পমাছাঃ পরকসনা পমাঃ নওরশন আলী মন্ডল পদৌলতপদয়াড় দপজদ 1988405074 ৭ জন

২০৪০ পমাঃ তুপিন পমাঃ আব্দুর মারলক পদৌলতপদয়াড় ক্ষুি ব্যবসায়ী 1955656825 ৭ জন

২০৪১ পমাঃ রমজান পশখ তুপিন পশখ পদৌলতপদয়াড় ক্ষুি ব্যবসায়ী 1407818248 ৬   জন

২০৪২ পমাঃ  হৃদয় পিারসন পমাঃ পজলকার পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 1642677900 ৭ জন

২০৪৩ পমাছাঃ পরাপজনা খাতুন পমাঃ তুফারজ্জল পিারমন পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 1908933327 ৫ জন

২০৪৪ পমাছাঃ বুলু খাতুন ফপকর চান মন্ডল পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 1906211360 ২ জন

২০৪৫ পমাছাঃ কদবানু পবগম মৃত আলী িযরত পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 1945964782 ৪ জন

২০৪৬ পমাঃ বল্টু িাসান৫৮ বছর পমাঃ পজনারুল ইসলাম পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 1960426911 ৩ জন

২০৪৭ পমাঃ তাছুদ রানা কালাম পশখ পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 1757288321 ৬ জন

২০৪৮ ইয়াপছন পিারসন পমাঃ সািাবুিীন পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 1988405074 ৩ জন

২০৪৯ পমাঃ আব্দুর রপিম পমাঃ শুকুর আলী পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 1950916013 1720810472 ৪ জন

২০৫০ পমাঃ পরয়াজ উিীন পমাঃ রুস্তম আলী পদৌলতপদয়াড় পিলিার 1823109321983 1962096279 ৩ জন

২০৫১ পমাঃ বজলুর রপশদ৫০ বছর৩ মৃত পরজাউল িক পদৌলতপদয়াড় গাপড় চালক 1812311114829 1763757689 ৩ জন

২০৫২ পমাঃ িারসম আপল কারশম আপল পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 3300873621 1913885046 ৬ জন

২০৫৩ পমাঃ লুৎফার রিমান ইছািাক আলী পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 9575454245 1920405444 ৪ জন

২০৫৪ শফী িাপমদ মপনরামপুর শ্রপমক 5550869779 1725700212 ৩

২০৫৫ শাপমম পিারসন পমাঃ রবউল ইসলাম পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 37509325113 1918043360 ৪ জন

২০৫৬ পমাঃ আব্দুল খারলক মৃত নুর পমািাম্মদ মন্ডল পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 1812311116828 1720810472 ২  জন

২০৫৭ পমাঃ পসরাজুল  ইসলাম পমাঃ আশাবুল িক পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 5100923118 1931283211 ৩ জন

২০৫৮ পমাঃ  শপফকুল ইসলাম আঃ িাপমদ পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 5550869779 1725900212 4

২০৫৯ পমাঃ আঃ কপরম পমাঃ আপমর পিারসন পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 6450992189 1913253570 ৩ জন

২০৬০ পমাঃ ওপিদুল ইসলাম আছর উপিন মন্ডল পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 7351008482 1409443726 ৪ জন

২০৬১ পমাঃ রুমজান আপল পমাঃ শুকুর আলী পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 3300872524 1943387385 ৩ জন

২০৬২ পমাঃ ইবাদুল সরদার পমাঃ পমগবার আপল সরদার পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 5550885122 1729717270 ৪ জন

২০৬৩ পমাঃ তারা চাঁদ ইপিস আলী িাপতকা া পদনমজুর 5550881147 1990022857 ৪ জন



২০৬৪ পমাঃ বকুল পিারসন পমাঃ ওয়ারজদ পিারসন পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 4622801381 1750063577 ৩ জন

২০৬৫ পমাঃ রুহুল আপলন পরিন পমাঃ আঃ কুদ্দুস পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 3750866653 1934083303 ৩ জন

২০৬৬ পমাঃ শাপিন ( আদা) পমাঃ জালাল হুদা পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 19851832311015100 1980729168 ৩ জন

২০৬৭ পমাঃ িাররভ্জ িাসান িারভ্ল পমাঃ সররায়ার পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 3270649415 1936673089 ৩ জন

২০৬৮ পমাঃ পরয়াদ িাসান পমাঃ রপকবুল ইসলাম পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 20031822304006000 1934083303 ৩ জন

২০৬৯ পমাঃ ফজরল রাব্বী পমাঃ রমজান আলী পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 8695484991 1793249976 ৩ জন

২০৭০ পমাঃ িলাশ পিারসন নুর ইসলাম পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 2851601795 1849230821 ৩ জন

২০৭১ পমাঃ পশপশর আলী পমাঃ পল ন আলী পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 19971812311104400 1997513406 ৩ জন

২০৭২ পমাঃ পশররগুল ইসলাম পমাঃ আিসান পমািা পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 2400551287 1771748226 ৩ জন

২০৭৩ পমাঃ নাপজম পমাঃ পলাকমান পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 7350955527 1726445222 ৪ জন

২০৭৪ পমাঃ আররাজ আপল মৃত কামরুল ইসলাম পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 1812311114741 1936182009 ৩ জন

২০৭৫ পমাঃ মাপছদুল পিারসন পমাঃ পমাজারম্মল িক পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 6432230503 1922808014 ২ জন

২০৭৬ পমাঃ রানা িাপফজুর রিমান গামা পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 19901832311008400 1404912183 ৪ জন

২০৭৭ পমাঃ পমাস্তফা ফজলুর রিমান পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 7350938978 1776041808 ৪ জন

২০৭৮ পমাঃ পমজানুর রিমান আব্দুস সালাম পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 4200852418 1956638029 ৬ জন

২০৭৯ পমাঃ ইউনুছ আলী পমাঃ শপফ উপিন( পুর ) পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 1911871109 1315357014 ৪  জন

২০৮০ পমাঃ রাজু আিরম্মদ পমাঃ মপতয়ার রিমান পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 1466692884 1752289880 ৩ জন

২০৮১ পমাঃ একলাচ উপিন পমাঃ আবু বকর পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 19981832311014600 1710114802 ৪ জন

২০৮২ পমাঃ মির আরী সরদার মকরছদ সরদার পদৌলতপদয়াড় দপরি 4200854497 1307015301 ৪  জন

২০৮৩ পমাঃ ইশারত  আলী পমাঃ পছিারপিন পদৌলতপদয়াড় দপরি 1950993780 1963335134 ৪ জন

২০৮৪ পমা: তারা চাঁদ ইপিস আলী িাপতকা া পদনমজুর 5550881147 1990022857 ৩

২০৮৫ পমাঃ আবু তারির পমাঃ জামাত আপল পদৌলতপদয়াড় পদাকান কম দচারী 5550886039 1725126520 ৪ জন

২০৮৬ পমাঃ রাজু আিরমদ পমাঃ আব্দুর রপিম পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 2847911969 1404330206 ৩ জন

২০৮৭ পমাঃ আব্দুস সালাম পমাঃ আক্কাচ মন্ডল পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 4650931019 1925318099 ৪ জন

২০৮৮ পমাঃ পসাবাক আলী ওয়ারজদ আলী পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 5550886039 1918904711 ৪ জন

২০৮৯ পমাঃ আশাদুল ইসলাম আপমনুল ইসলাম (িাজা) পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 3300871955 1915088862 ৬ জন

২০৯০ পমাঃ মামুন আপল পমাঃ ভুলু মন্ডল পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 5100878031 1734867408 ৩ জন

২০৯১ পমাঃ আলম পমাঃ গুমা পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 8700908869 1988406282 ৭  জন

২০৯২ পমাঃ লাল্টু রিমান পমাঃ রপবউল ইসলাম িীরপুর পদনমজুর 5550907017 1950334909 ৪ জন

২০৯৩ পমাঃ এনামুল িক পমাঃ একলাচ উপিন পদৌলতপদয়াড় দপরি 1812311114874 1306656445 ৪ জন

২০৯৪ পমাঃ লাল্টু রিমান পমাঃ রবউল ইসলাম িীরপুর পদনমজুর 5550907017 1950334909 ৪

২০৯৫ পমাঃ রমজান আলী মৃত নুর পিারসন পদৌলতপদয়াড় পিার ল শ্রপমক 1822304137110 1710747915 ২ জন

২০৯৬ পমাঃ লাল্টু মৃত গপন মন্ডল পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 1812311116904 1943242235 ৫  জন

২০৯৭ পমাঃ আব্দুল কারদর খাঁন মৃত পখাদা বকস খাঁন পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 5716076522276 1913490247 ৪ জন

২০৯৮ পমাঃ িারসম আলী পমাঃ আিসান আলী পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 1812311117200 1991622804 ৪ জন

২০৯৯ পমাঃ মুজারম্মল সরদার পমাঃ জহুরুল সরদার পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 6000892619 1843384316 ৬ জন

২১০০ পমাঃ তপরকুল ইসলাম মৃত আশকার আলী পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 1812311115212 1719729797 ৩ জন

২১০১ পমাঃ িাপফজুর রিমান গামা ফজলুল িক পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 8200326778 1994213719 ৩ জন

২১০২ পমাঃ ওপিদ ফজলুল িক পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 6885148129 1728123453 ৩ জন

২১০৩ পমাঃ ইসমাইল পিারসন পমািাম্মদ আলী িাপতকা া অর া চালক 5550911381 1409010617 ৪ জন

২১০৪ পমাঃ ইছমাইল পিারসনরমািাম্মদ আলী িাপতকা া 5550911381 1995312815

২১০৫ পমাঃ আপজজুর রিমানপিতা- মুসা মন্ডল পদৌলতপদয়াড়,দপিণ িাড়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 5550911761 1721453392 ৬ জন

২১০৬ পমাঃ তুপিন ইসলাম ইমান আলী মন্ডল পদৌলতপদয়াড় পদাকান কম দচারী 8250932145 1918673390 ৬ জন



২১০৭ পমাঃ কামাল উিীন পমাঃ নাপছর উিীন পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 7800917499 1728600349 ৩ জন

২১০৮ পমাছাঃ পশপল্প খাতুন পমাঃ ফজলু রিমান পদৌলতপদয়াড় দপরি 6450907057 1409444202 ৩ জন

২১০৯ পমাঃ আকবর আলী মন্ডল জয়নাল মন্ডল পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 4200887349 1975452121 ২ জন

২১১০ পমাছাঃ িাপসয়া খাতুন উপয়ম উপিন পদৌলতপদয়াড় পবিবা 1950967255 1407351901 ৪ জন

২১১১ পমাছাঃ মমতাজ পবগম পমাঃ বপছর উপিন মন্ডল পদৌলতপদয়াড় দপরি 1812311117342 1925318526 ৩ জন

২১১২ পমাঃ িাপলমুজ্জামান পমাঃ পমরাজুল ইসলাম পদৌলতপদয়াড় গাপড় চালক 4200931832 1982739965 ৪ জন

২১১৩ পমাঃ আলাউিীন পসরাজুল ইসলাম পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 2350428344 1911627828 ৫ জন

২১১৪ পমাঃ আব্দুস সালাম আিম্মদ আলী পদৌলতপদয়াড় গাপড় চালক 4651199111 1950544254 ৪ জন

২১১৫ পমাঃ এমদাদুল িক পমাঃ আিসান িাপবব পদৌলতপদয়াড় দপরি 6000660354 1953270820 ৪ জন

২১১৬ পমাছাঃ িারজরা খাতুন খপবর উিীন পদৌলতপদয়াড় দপরি 2400939704 1991920310 ৪ জন

২১১৭ পমাছাঃ বপবতা খাতুন পমাঃ জপমর উপিন পদৌলতপদয়াড় দপরি 1812311117258 1739700606 ৪ জন

২১১৮ পমাঃ আপজজুর রিমানপিতা-পমাঃ মুসা মন্ডল পদৌলতপদয়াড়,দপিণ িাড়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 5550911761 1921453392 ৪ জন

২১১৯ পমাঃ মখরলছুর রিমান পিতাঃ নুরু মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় পদনমজুর 5550914351 1728923508 ৪ জন

২১২০ পমাছাঃ রাপজয়া খাতুন পমাঃ ওপিমুিীন পদৌলতপদয়াড় দপরি 1812311117295 1949150837 ৫ জন

২১২১ পমাছাঃ পলপল খাতুন ইয়াকুববার মন্ডল পদৌলতপদয়াড় দপরি 7800955440 1965585008 ৪ জন

২১২২ পমাঃ বখপতয়ার পিারসন নুরু মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 5550914351 1728923508 6

২১২৩ পমাঃ আপশকুর রিমান পমাঃ আপনসুর রিমান পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 19981812311000400 1959932710 ৪ জন

২১২৪ পমাঃ ফরজ আলী মপফজ উিীন পদৌলতপদয়াড় দপরি 4200918342 1920082739 ১ জন

২১২৫ পমাঃ সাগর আলী পমাঃ রবগুল মন্ডল আলুকপদয়া িত দপরি ৫৫৫০৯২৪৯৯৬ ১৯৫৩৩৮৯৭৮৩ ৪

২১২৬ পমাছাঃ পনলা পবগম আপশর উপিন পদৌলতপদয়াড় অসিায় 8250930875 1711482153 ৬ জন

২১২৭ পমাঃ জপসম আলী পমাঃ নওশাদ আলী আলুকপদয়া আলমসাধু চালক 8227018945 1960421785 ৪ জন

২১২৮ সাগর রবগুল আলুকপদয়া িত দপরি 5550924996 1953389783 ৪

২১২৯ পমাঃ পজয়াউর রিমান পমাঃ পসািরাব আলী আলুকপদয়া চা-পদাকান 181231100362 1835093569 ৭ জন

২১৩০ পমাছাঃ িানু িক পমাঃ পখরদর আলী আলুকপদয়া অসিায় 181231100721 1923817988 ১ জন

২১৩১ পমাঃ ছারনায়ার পিারসন পমাঃ দরবার পবশ^্াস আলুকপদয়া পদাকান কম দচারী 8650516670 1316187906 ৫ জন

২১৩২ পমাঃ কাবা আলী পমাঃ আকবর মন্ডল আলুকপদয়া শ্রপমক 1500840721 1740855613 ৪ জন

২১৩৩ পমাঃ ইমন আলী পমাঃ নুর ইসলাম আলুকপদয়া অর া চালক 6904303978 1937390473 ৩ জন

২১৩৪ পমাঃ সপফকুল ইসলাম পমাঃ আজমত আলী আলুকপদয়া শ্রপমক 5550859515 1968285490 ৪ জন

২১৩৫ পমাঃ কালাম পমাঃ ওয়াজ পশখ আলুকপদয়া ভ্যান চালক 8250870048 1782700338 ৫ জন

২১৩৬ পমাঃ পগালাম পমাঃ আপজজুল িক আলুকপদয়া চা-পদাকান 5100821429 1921056670 ৪ জন

২১৩৭ পমাঃ আবুল কারশম পিারসন আলুকপদয়া চা-পদাকান 4200856708 1712857424 ৫ জন

২১৩৮ পমাঃ পরাকনুজ্জামান রপক পমাঃ ওপিদুল ইসলাম আলুকপদয়া পদাকান কম দচারী 3707804492 1949139834 ৫ জন

২১৩৯ পমাঃ পিরু পমাঃ কপরম পশখ আলুকপদয়া কাঠপমস্ত্রী 1812311100268 1952089861 ৫ জন

২১৪০ পমাঃ সামসুল পমাঃ আবুছপিন আলুকপদয়া চা-পদাকান 181231110363 1930334294 ৪ জন

২১৪১ পমাঃ আসাবুল িক পমাঃ আরমাদ আলী আলুকপদয়া শ্রপমক 8700882502 1740855613 ৪ জন

২১৪২ পমাঃ পখাররসদ পমাঃ িামজার আলুকপদয়া শ্রপমক 1025431196 1910928035 ৪ জন

২১৪৩ পমাঃ রপফকুল ইসলাম পমাঃ সামসুর িক আলুকপদয়া পদাকান কম দচারী 3300908377 1723391271 ৩ জন

২১৪৪ পমাছাঃ তাছপলমা খাতুন মকরছদ আলী আকুন্দবাড়ীয়া অসিায় 5550925944 1728447648 ৪ জন

২১৪৫ শ্রীঃ পবষ্ম  কুমার শ্রীঃ রাজ কুমার দাস আলুকপদয়া নাপিত 5104325310 1739173414 ৭ জন

২১৪৬ পমাঃ ইউসুফ পমাঃ মকরছদ আলুকপদয়া ভ্যান চালক 2850908159 1740855613 ৩ জন

২১৪৭ পমাঃ মপজবর রিমান পমাঃ নামায আলী আলুকপদয়া ভ্যান চালক 9575410221 1968285490 ৩ জন

২১৪৮ পমাঃ আপলমুন পমাঃ আব্দুল জব্বার আলুকপদয়া রং পমস্ত্রী 1951673522 1311343884 ৩ জন

২১৪৯ তাছপলমা খাতুন মকরছদ আলী ৫৪ অসিায় 5550925944 1728447648 ৪



২১৫০ পমাঃ শপফকুল ইসলাম পমাঃ সামসুল ইসলাম আলুকপদয়া পদাকান কম দচারী 9575442810 1927485345 ৩ জন

২১৫১ আব্দুল পমাপমন আলী মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় দপরি 5550948581 1719919735 ৪

২১৫২ পমাঃ ওয়াজকুরুপন পমাঃ আদম আলী আলুকপদয়া ভ্যান চালক 6450828923 1961006794 ৪ জন

২১৫৩ পমাঃ আরনায়ার পিারসন পমাঃ আরবছপিন আলুকপদয়া ভ্যান চালক 1025464296 1740855613 ২ জন

২১৫৪ পমাঃ জপমর আিরমদ পমাঃ আপমর পিারসন আলুকপদয়া চা-পদাকান 3458712652 1711484000 ৫ জন

২১৫৫ পমাঃ আব্দু রপশদ পমাঃ জামপত আলী আলুকপদয়া অর া চালক 5100884187 1975464400 ৫ জন

২১৫৬ পমাঃ জাপকর পিারসন পমাঃ মসরলম আলুকপদয়া চা-পদাকান 77524969660 1924169931 ৩ জন

২১৫৭ পমাঃ আবুল পমাঃ জয়নাল আলুকপদয়া আলমসাধু চালক 3750934634 1921172497 ৪ জন

২১৫৮ পমাঃ রুরবল পমাঃ পজনারুল আলুকপদয়া পদাকান কম দচারী 5101612785 195828457 ৫ জন

২১৫৯ পমাঃ মপিবুল পমাঃ অপিদুল আলুকপদয়া পদাকান কম দচারী 8208006075 1976939697 ৩ জন

২১৬০ পমাছাঃ িাপফজা খাতুন পমাঃ আলী পবশ^্াস আলুকপদয়া অসিায় 1025464387 1722395163 ৪ জন

২১৬১ পমাঃ িাপফজুল পমাঃ আবুল পিারসন আলুকপদয়া আলমসাধু চালক 1812311102271 1968258490 ৬ জন

২১৬২ পমাছাঃ মপরয়ম খাতুন পমাঃ আপজজুল আলুকপদয়া অসিায় 1812311100980 1916409910 ৪ জন

২১৬৩ পমাছাঃ িারমদা খাতুন পমাঃ কারদর আলুকপদয়া অসিায় 8700947164 1968285690 ৫ জন

২১৬৪ পমাছাঃ আদরী পবগম পমাঃ নবীছপি মন্ডল আলুকপদয়া িত দপরি 2850879368 1997078857 ৫ জন

২১৬৫ পমাঃ ডাবলু পিারসন পমাঃ আজগর আলী আলুকপদয়া পদাকান কম দচারী 2400956104 1734353305 ৫ জন

২১৬৬ শ্রীঃ বাবলু দাস শ্রীঃ পনরািদ দাস আলুকপদয়া িত দপরি 7800885175 1916409910 ৫ জন

২১৬৭ পমাছাঃ পলজা খাতুন পমাঃ জাপিদুল ইসলাম আলুকপদয়া িত দপরি 2400866832 1997915615 ৪ জন

২১৬৮ পমাছাঃ পরখা পবগম মৃতঃ আব্দুল বারী আলুকপদয়া পবিবা 4200926634 1916409910 ৩ জন

২১৬৯ পমাঃ সাররজদ আলী পমাঃ রাজ্জাক খান আলুকপদয়া পদাকান কম দচারী 8550921117 1311273809 ৫ জন

২১৭০ পমাঃ রপফকুল ইসলাম পমাঃ রমজান আলী আলুকপদয়া ভ্যান চালক 5100849701 1926069139 ৫ জন

২১৭১ পমাছাঃ আনুরা খাতুন পমাঃ আজগর আলী আলুকপদয়া িত দপরি 2850846868 1938462476 ৩ জন

২১৭২ পমাঃ পদরলায়ার পিারসন পমাঃ ময়নুল িক আলুকপদয়া পদাকান কম দচারী 7351683912 1993489284 ৪ জন

২১৭৩ পমাঃ আব্দুল জব্বার মন্ডল পমাঃ পখাদা বকস আলুকপদয়া অসিায় 4650937719 1986851740 ৪ জন

২১৭৪ পমাঃ আব্দুল মপমনপিতা-সদর আলী মন্ডল পদৌলতপদয়াড়, মািাসািাড়া , চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 5550948581 1719919735 ৫ জন

২১৭৫ পমাছাঃ পজারবদা খাতুন পমাঃ গফুর মন্ডল আলুকপদয়া অসিায় 2400986815 1916409910 ৫ জন

২১৭৬ পমাছাঃ মপরয়ম খাতুন পমাঃ কারশদ আলী আলুকপদয়া অসিায় 5550915452 192084713 ৪ জন

২১৭৭ পমাঃ পমাপমন সদর আলী পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 5550948581 1719919735 6

২১৭৮ পমাঃ মািাতাব পমাঃ বরকত আলুকপদয়া ভ্যান চালক 5550952963 1740855613 ৫ জন

২১৭৯ পমাঃ মািাতাব উপিনবরকত আলী 5550952963

২১৮০ খপললুর রিমান রসুল আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 5550954613 1728447648 ৪

২১৮১ পমাছাঃ আরপজ খাতুন স্বামীঃ িায়দার আলী আকুন্দবাড়ীয়া পদনমজুর 2400930976 1994903642 ৫ জন

২১৮২ পমাছাঃ ফারতমা খাতুন পিতাঃ পখলা পমািা আকুন্দবাড়ীয়া অসিায় 73509096556 1908848986 ৩ জন

২১৮৩ খপললুর রিমান রসুল ৫৪ পদনমজুর 5550954613 1728447648 ৫

২১৮৪ পমাছাঃ পজাসনা খাতুন আইয়ুব আলী পদৌলাতপদয়াড় অর া চালক 5550962335 1933150059 ৪    জন

২১৮৫ পমাছাঃ লুৎফুন পনছা পিতাঃ  রমজান মন্ডল আকুন্দবাড়ীয়া পবিবা 4200830570 1925379712 ৩ জন

২১৮৬ পমাছাঃ মরনায়ারা খাতুন পিতাঃ আলফাজপি আকুন্দবাড়ীয়া পবিবা 8202347517 1728447648 ২ জন

২১৮৭ পমাঃ সাজু পময়া পিতাঃ  মপজবার রিমান আকুন্দবাড়ীয়া অসিায় 8706003905 1916057703 ৩ জন

২১৮৮ ইপিশ আলী মারফল উিীন আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 8250935544 1936671291 ৩ জন

২১৮৯ মাছুরা খাতুন পসরাজুল ইসলাম আকুন্দবাপড়য়া শ্রপমক 9575426813 1824228708 ৫

২১৯০ আপজত পিারসন শুকুর আলী আকুন্দবাপড়য়া কম দচারী 4650874847 1921238971 ৩

২১৯১ জস্না খাতুন আইয়ুব আলী পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 5550962335 1933160059 ৪

২১৯২ ইনামুল ইসলাম মািাবাত পমািা আকুন্দবাপড়য়া অসিায় 9575443883 1937868637 ৩



২১৯৩ নুরজািান খাতুন আজমত আকুন্দবাপড়য়া অসিায় 8250873018 1996125363 ২

২১৯৪ কাওছার আপল কুিস আকুন্দবাপড়য়া অসিায় 7302884742 1916075503 ২

২১৯৫ আলাপমন পখায়াজ আপল আকুন্দবাপড়য়া চা-পদাকান 3750474533 1836329407 ৩

২১৯৬ রপিমা খাতুন পখলাফত আকুন্দবাপড়য়া কম দচারী 4650970330 1924194609 ২

২১৯৭ পরনা খাতুন পসতাব আলী আকুন্দবাপড়য়া অসিায় 9150838762 1911497468 ২

২১৯৮ িাপসয়া খাতুন গফুর আকুন্দবাপড়য়া পবিবা 1025449180 1916075503 ৩

২১৯৯ আপছয়া শুকুর আলী আকুন্দবাপড়য়া পবিবা 8700885935 1911497468 ৩

২২০০ পমাঃ শপরপফুল ইসলাম পমাঃ আকারল মন্ডল আকুন্দবাড়ীয়া পদনমজুর 5535691413 1956659829 ৩ জন

২২০১ রপফকুল ইসলাম পখশারত মন্ডল আকুন্দবাপড়য়া অসিায় 1950892776 1911497468 ৩

২২০২ মজনু রসুন আকুন্দবাপড়য়া অসিায় 3300912445 1916075503 ৪

২২০৩ পমাঃ বাবু পিারসন পমাঃ পমরাজ রাজাপুর ভ্যান চালক 5550990930 1938462435 ৪ জন

২২০৪ আরপব খাতুন পজায়াদ আলী আকুন্দবাপড়য়া অসিায় 4200861872 1965839471 ৫

২২০৫ শাফারয়ত২৫ বছর শামসুল আকুন্দবাপড়য়া অসিায় 5550892797 1916075503 ৩

২২০৬ পমাঃ পরকাত আলী পমাঃ পমলন পিারসন রাজাপুর ভ্যান চালক 5550990930 1938462435 ৪ জন

২২০৭ আসাদুল িক শমরসর আকুন্দবাপড়য়া অসিায় 5100887484 1916057703 ৪

২২০৮ পুর  পময়া জানবার আলী আকুন্দবাপড়য়া অসিায় 9575426888 1984528214 ৩

২২০৯ রাজ্জাক আলী আপজজুল িক আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 2850820107 1728447648 ৪

২২১০ সািন পময়া মিাপসন আকুন্দবাপড়য়া কম দচারী 4200858589 1997956115 ৪

২২১১ আপজবার ছুবান আকুন্দবাপড়য়া প্রপতবন্ধী 1500872088 1922486116 ৬

২২১২ পিন্টু দাশ পনরাঞ্জন আকুন্দবাপড়য়া নাপিত 19854418094000000 1741179646 ৪

২২১৩ মন্টু পময়া তাইজাল আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 6000962248 1720899994 ৪

২২১৪ পমাঃ আব্দুর রপশদ পমাঃ আব্দুর রাজ্জাক দপিন িাড়া, পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 5963591457 1965828610 ৫ জন

২২১৫ পমাঃ আঃ জপলল পমাঃ পবশারত মন্ডল আকুন্দবাড়ীয়া পদনমজুর 6900908549 1915517595 ৩ জন

২২১৬ পমাঃ আব্দুর রপশদ পমাঃ আব্দুর রাজ্জাক দপিন িাড়া, পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 5963591457 x ৩ জন

২২১৭ পমাঃ িযরত পবশ্বাস পমাঃ শুকুর আলী আকুন্দবাড়ীয়া পদাকান কম দচারী 3759844890 1718404649 ৪ জন

২২১৮ পমাঃ আঃ রপশদআঃ রাজ্জাক পদৌলাতপদয়াড় 5963591457 1965828610

২২১৯ আবুল কালাম কুদ্দুস িীরপুর চা-পদাকান 5968407717 1723617235 ৯

২২২০ পমাছাঃ জহুরা খাতুন পমাঃ িাপববর রিমান আকুন্দবাড়ীয়া পবিবা 7350944695 1911497468 ৪ জন

২২২১ আবুল কালাম কুদ্দুস িীরপুর চা-পদাকান 5968407717 1723617235 ৯

২২২২ পমাঃ রপশদা খাতুন মৃত জহুরুল ইসলাম আকুন্দবাড়ীয়া অসিায় 1812311103367 1925379712 ৪ জন

২২২৩ পমাঃ পিয়াস আলী পমাঃ কামাল উপিন পদৌলতপদয়াড় গাপড় চালক 5969894251 1919177879 ৫ জন

২২২৪ পমাঃ পিয়াস আলী কামাল পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 5969894251 1714673596 5

২২২৫ পমাছাঃ জহুরা খাতুন কপরম মন্ডল আকুন্দবাড়ীয়া আলমসাধু চালক 6000869807 1728447648 ৫ জন

২২২৬ পমাঃ আলম পময়া আনুছপিন মন্ডল আকুন্দবাড়ীয়া পদনমজুর 6900910784 1911497468 ৩ জন

২২২৭ এমাদুল িক জপলল প াড়াঘা া আলমসাধু চালক 1810739669927 1937724180 ৪

২২২৮ সামসুল িক জপলল প াড়াঘা া পদাকান কম দচারী 2400933137 1990935349 ৫

২২২৯ আপজজুল িক জপলল প াড়াঘা া শ্রপমক 1812311104636 1778628823 ৪

২২৩০ মিাবুল িক পসিীক অলী প াড়াঘা া শ্রপমক 6450833667 1941768933 ৩

২২৩১ সাইদুল ইসলাম পছতাব মন্ডল প াড়াঘা া দপজদ 2850822343 1743534645 ৩

২২৩২ শারপমনা পরজাউল িক প াড়াঘা া দপজদ 7800863453 1405524042 ৪

২২৩৩ কপিনুর পবগম ছারবর জিার প াড়াঘা া অসিায় 3300854258 1937149374 ২

২২৩৪ িাপকবুল ইসলাম তাইরজল পিারসন প াড়াঘা া শ্রপমক 9142199265 1318465679 ৩

২২৩৫ আলাপমন আলম পিারসন প াড়াঘা া পদাকান কম দচারী 9575445441 1743992284 ৪



২২৩৬ পমাছাঃ জহুরা খাতুন কপরম মন্ডল ৫৫ অসিায় 6000869807 1911497468 ৪

২২৩৭ পরতা খাতুন ইিাজ আলী প াড়াঘা া পদনমজুর 9150840941 1846619792 ৩

২২৩৮ িাপসবুল ইসলাম পসপিক প াড়াঘা া পদনমজুর 19901812311000000 1994902688 ৩

২২৩৯ পমাঃ আপজজুল মপিক পমাঃ জুলপফকার মপিক পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 6000891637 1996682651 ৩ জন

২২৪০ সাইফুর রিমান মপজবর রিমান প াড়াঘা া পদনমজুর 1993181231100000 1997516745 ৩

২২৪১ িারুলা খাতুন জং- পগালজার প াড়াঘা া পদনমজুর 1812311104945 1876780214 ৪

২২৪২ ইপলয়াস পিারসন সিাবউপিন প াড়াঘা া পদনমজুর 8250911719 1993216835 ৪

২২৪৩ আবু তারির িাপমদ প াড়াঘা া পদনমজুর 870089762 1736862580 ৪

২২৪৪ পমকাইল পিারসন আঃ কারদর প াড়াঘা া পদনমজুর 6873638974 1717666044 ৪

২২৪৫ ইসলাম উপিন মুসাব আলী প াড়াঘা া পদনমজুর 9575413803 1753761915 ৫

২২৪৬ রপন হুসাইন আরনায়ার পিারনর প াড়াঘা া পদনমজুর 9556616838 1741979019 ৩

২২৪৭ রওশন আরা পগালাম পিারসন প াড়াঘা া পদনমজুর 3300853367 1935259389 ৩

২২৪৮ শপফকুল ইসলাম আরনায়ার প াড়াঘা া পদনমজুর 8250847160 1930861574 ৪

২২৪৯ শপিদুর পবশ্বাস মৃত. সফর প াড়াঘা া পদনমজুর 1812311104755 172080466 ৪

২২৫০ ইনামুল িক আপজম প াড়াঘা া পদনমজুর 8250911024 1999049755 ৪

২২৫১ সারজদা খাতুন আব্দুল কারদর হুচুকিাড়া শ্রপমক 6000903499 1530157362 ৪

২২৫২ পমাছাঃ তরুনা খাতুন মপনরুপিন হুচুকিাড়া শ্রপমক 1950926178 1960929107 ৩

২২৫৩ পমাছাঃ আপছয়া পবগম মুক্তার আলী হুচুকিাড়া শ্রপমক 2850851169 1968051765 ২

২২৫৪ পমাঃ ইকরামুল িক িাপমদুল ইসলাম মপনরামপুর গাপড় চালক 19901812311000300 1991742425 ৩ জন

২২৫৫ পমাঃ িজরত আলী আপমর আলী মপনরামপুর গাপড় চালক 1812311106578 1855102406 ৪ জন

২২৫৬ পমাঃ মপতয়ার রিমান জামার উিীর মপনরামপুর আলমসাধু চালক 1950988277 1925318067 ৪ জন

২২৫৭ পমাঃ পসপলম আপমনুল ইসলাম মপনরামপুর গাপড় চালক 6400326804 1718287623 ৩ জন

২২৫৮ পমাঃ বপক্তয়ার ইসলাম মপনরামপুর অর া চালক 5100917458 1910137285 ৪ জন

২২৫৯ পমাঃ মান্ন্ান আলী কায়ুম আলী মপনরামপুর অর া চালক 3750938858 1766372159 ২ জন

২২৬০ আব্দুর সাতার আব্দুল কপরম মপনরামপুর ভ্যান চালক 6450839169 1301286582 ৬ জন

২২৬১ পমাঃ আপজজুল িক জুলপফক্কার পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 6000891637 1407284669 6

২২৬২ পমাঃ আকাশ আলী রপফকুল ইসলাম মপনরামপুর আলমসাধু চালক 3756331918 1746341686 ৪ জন

২২৬৩ পমাঃ সাইফুল পকশব মপনরামপুর ভ্যান চালক 2400872582 19316932152 ৩ জন

২২৬৪ পমাঃ জািাঙ্গীর আলম পমাঃ মািাতাব আলী রাজাপুর ভ্যান চালক 8700921003 1912175405 ২ জন

২২৬৫ পমাঃ আশান আলী  পমাঃ পদরলায়ার পিারসন হুচুকিাড়া আলমসাধু চালক 6000902848 1999629944 ৪

২২৬৬ আশান আপল পদরলায়ার পিারসন হুচুকিাড়া দপরি 6000902848 1999629944 ৪

২২৬৭ পমাঃ রারসল পমাঃ আসলাম উিীন রাজাপুর আলমসাধু চালক 8251019827 1941333921 ৬ জন

২২৬৮ পমাঃ পমলন পিারসন পমাঃ পগালাম পমাস্তফা িীরপুর চা-পদাকান 6000910965 1952820411 ৫ জন

২২৬৯ পমাঃ পমলন পিারসন পমাঃ পগারাম পমাস্তফা িীরপুর চা-পদাকান 6000910965 1952820411 ৫

২২৭০ পমাঃ কামাল উিীন এজািার আলী রাজাপুর পদনমজুর 1950930634 1999093690 ৪ জন

২২৭১ লাভ্লী খাতুন ফপকর পমািাম্মদ িাপতকা া অসিায় 6000917788 1933758192 ৪ জন

২২৭২ পমাঃ রমজান ফপকর পমািাম্মদ মপনরামপুর কাঠপমস্ত্রী 2850912813 1756864545 ৩ জন

২২৭৩ জয়নাল মতরলব রাজাপুর পমস্ত্রী 24062553530 1408951394 ২ জন

২২৭৪ মরনায়ারা মুলুক চাদ রাজাপুর প্রপতবন্ধী 6906477108 1945907497 ১ জন

২২৭৫ কপিনুর চমৎকার রাজাপুর শ্রপমক 24009960528 1760657448 ২ জন

২২৭৬ আইনাল আজাত রাজাপুর কম দচারী 5538842377 1933902615 ৫ জন

২২৭৭ সািারুক সপিদুল রাজাপুর পমস্ত্রী 4200959163 1910465648 ৫ জন

২২৭৮ তানপজলা আবরজল রাজাপুর শ্রপমক 3300888223 1740560036 ৪ জন



২২৭৯ পজয়ারত পকয়ামপিন রাজাপুর পমস্ত্রী 6000941465 1910143692 ৪ জন

২২৮০ বদর কারশম রাজাপুর পমস্ত্রী 5550931348 1910465591 ৪ জন

২২৮১ শীতল সাররজত রাজাপুর শ্রপমক 5551225773 1725936839 ৩ জন

২২৮২ পলপল মতরলব মপনরামপুর শ্রপমক 1025436187 1987268370 ০২ জন

২২৮৩ কালু মন্ডল কারদর মন্ডল মপনরামপুর পদনমজুর 3750852844 1925318033 ০২ জন

২২৮৪ সুন্দরী গুিাল মপনরামপুর শ্রপমক 6900821239 1979131274 ০৩ জন

২২৮৫ আসমা ভ্াদু মন্ডল মপনরামপুর শ্রপমক 3750905691 1910465364 ০২ জন

২২৮৬  পনক সওকত আলী মপনরামপুর কম দচারী 19921812311000000 1910143230 ০৩ জন

২২৮৭ পনরুিা সনপজত মপনরামপুর শ্রপমক 1812311105879 1934615501 ০৪ জন

২২৮৮ পখারদজা এলািী মন্ডল মপনরামপুর শ্রপমক 5550869324 1907737125 ০২ জন

২২৮৯ লাভ্লী খাতুন ফপকর পমািাম্মদ িাপতকা া অসিায় 6000917788 1933758192 ৩ জন

২২৯০ মুিাম্মদ কারশম মপনরামপুর শ্রপমক 1561788503 1406532534 ০৫ জন

২২৯১ বকপতয়ার জালাল মপনরামপুর শ্রপমক 2400960296 1749061781 ০৩ জন

২২৯২ পসারিল রানা পসরাজুল মপনরামপুর পিলিার 20021432311024900 1759671648 ০৫ জন

২২৯৩ নাজমা নাপজম উপিন মপনরামপুর শ্রপমক 7315273446 1961987743 ০২ জন

২২৯৪ সাপকনা সাইদুল মপনরামপুর শ্রপমক 6000929130 1905604230 ০৫ জন

২২৯৫ আনসার ইয়ার মপনরামপুর কম দচারী 4650883137 1936921740 ০৪ জন

২২৯৬ মুজাম রজব আলী রাজাপুর পদনমজুর 1950929875 1751818359 ০৪ জন

২২৯৭ পমাঃ পিন্টু পিারসন আপনসুর রিমান মপনরামপুর গ্রাম পুপলশ 552055242 1916409929 ৩ জন

২২৯৮ পরনুকা পদরলায়ার মপনরামপুর অসিায় 6000929130 1916409926 ০৪ জন

২২৯৯ মুনজুরুল আলম আপমনুল ইসলাম মপনরামপুর অসিায় 5550901234 191409926 ৩ জন

২৩০০ রাজা ভ্াদু মন্ডল রাজাপুর পদনমজুর 1020917659 1910004393 ৬ জন

২৩০১ পমাঃ ছন্ন্ত আলী আকবার আলী িীরপুর পদনমজুর 6000947082 1959374315 ৩ জন

২৩০২ পমাঃ ছন্ন্ত আলী আকবার আলী িীরপুর পদনমজুর ৬০০০৯৪৭০৮২ ১৮৬৮১৯৮৬৩৮ ৪

২৩০৩ পমাঃ নান্নু আলী পমাঃ আপজজুল িক িীতম্বরপুর পদনমজুর 2850853044 1929903244 ৪ জন

২৩০৪ পমাঃ পশমুল আলী পমাঃ জপমর আলী িীতম্বরপুর ম র শ্রপমক 1800661827 1903361671 ৪ জন

২৩০৫ পমাঃ আলাপমন পমস্ত্রী পমাঃ পদনু পমস্ত্রী িীতম্বরপুর পদনমজুর 6403414805 1992512215 ৪ জন

২৩০৬ পমাঃ মপিবুল ইসলাম পমাঃ শপিদুল ইসলাম িীতম্বরপুর পদনমজুর 8700897146 1925376226 ৪ জন

২৩০৭ পমাঃ পিন্টু পমস্ত্রী পমাঃ বারী পমস্ত্রী িীতম্বরপুর সাইরকল পমস্ত্রী 2350519301 1912178620 ৫ জন

২৩০৮ পমাঃ জাপমরুল ইসলাম পমাঃ আপলপিম িীতম্বরপুর পদনমজুর 9150816784 1729377929 ৪ জন

২৩০৯ পমাঃ ওয়াপশম ওসমান িীতম্বরপুর পদনমজুর 3714942269 1741375464 ৪ জন

২৩১০ পমাঃ রপন পময়া আপলপিম িীতম্বরপুর কাঠপমস্ত্রী 6900826725 1911247862 ৫ জন

২৩১১ পমাঃ রিান আলী বদরুিীন িীতম্বরপুর পদনমজুর 1500852940 1887079142 ৪ জন

২৩১২ পমাছাঃ তাছপলমা পমাঃ নুর ইসলাম িীতম্বরপুর গৃপিনী 2851626289 1721912884 ৪ জন

২৩১৩ পমাঃ আপলিীন তুরাি মন্ডল িীতম্বরপুর পদনমজুর 5550903669 199642254 ২ জন

২৩১৪ পমাঃ আব্দুল কুদ্দুস আররজন মন্ডল িীতম্বরপুর পদনমজুর 3750854774 1932185246 ৫ জন

২৩১৫ পবপথ খাতুন আব্দুর শুকুর িীতম্বরপুর অসিায় 7804350655 1404552432 ৩ জন

২৩১৬ মািাবুল আলী পুটি মন্ডল িীতম্বরপুর পদনমজুর 2850828050 1823628166 ৪

২৩১৭ ইশারন পবগম শির আলী পশখ িীতম্বরপুর অসিায় 8250854208 1921325339 ৪

২৩১৮ উলফা খাতুন মািমুদ িীতম্বরপুর অসিায় 1950932879 1837564020 ৫

২৩১৯ পমাছাঃ বুলবুপল খাতুন পছতাি আলী মন্ডল িীতম্বরপুর অসিায় 5100861375 1765146951 ৪

২৩২০ পমাঃ আ উয়াল পমরির আলী িীতম্বরপুর পদনমজুর 5100862829 1721912884 ৪

২৩২১ আব্দুল িাপমদ সাবান মন্ডল িীরপুর পদনমজুর 6000947397 1938393616 ৩



২৩২২ পমাঃ কাওছার পময়া মৃত আঃ কুদ্দুস িীতম্বরপুর কাঠপমস্ত্রী 18123111107306 1739701426 ৫ জন

২৩২৩ পমাছাঃ ররকয়া খাতুন পবশারত মন্ডল িীতম্বরপুর গৃপিনী 7800866928 1760646779 ৪ জন

২৩২৪ পমাঃ পবিাল পিারসন পমাঃ রািান আপল িীতম্বরপুর পদনমজুর 4675046927 1749652825 ৪ জন

২৩২৫ পমাঃ তপরকুল ইসলাম পমাঃ কালাচাঁদ িীতম্বরপুর পদনমজুর 5551662371 1910485393 ৫ জন

২৩২৬ পমাঃ ইব্রাপিম পশখ দাউদ পশখ িীতম্বরপুর শ্রপমক 5538102459 1721912884 ৪ জন

২৩২৭ খাইরুল আপজজুল িীরপুর পদনমজুর 1812311111454 1917792849 ০৪ জন

২৩২৮ পমঠুন সামসুল িীরপুর পদনমজুর 5527601552 1644802724 ০৫ জন

২৩২৯ দাউদ মুরাদ িীরপুর পদনমজুর 9150885300 1985806785 ০৩ জন

২৩৩০ আব্দুল িাপমদ সাবান মন্ডল িীরপুর পদনমজুর 6000947397 1938393616 ৩

২৩৩১ আবুল কালাম কুতুব িীরপুর পদনমজুর 6000947686 1946112172 ৪

২৩৩২ আবুল কালাম কুতুব িীরপুর পদনমজুর 6000947686 1946112172 ৪

২৩৩৩ আকলীমা ইউছুি িীরপুর শ্রপমক 3750887303 1880454140 ০৪ জন

২৩৩৪ পসন্টু আব্দুল িীরপুর পদনমজুর 2850863578 1957228097 ০৫ জন

২৩৩৫ রমজান আলী রজব আলী িীরপুর পদনমজুর 1500854326 ০৪ জন

২৩৩৬ পসপিক আবু বক্কর িীরপুর পদনমজুর 8700963617 1884456352 ০৬ জন

২৩৩৭ আলমগীর আশাদুল িীরপুর পদনমজুর 4153421443 1939733199 ০৬ জন

২৩৩৮  ন্টু রপবউল িীরপুর পদনমজুর 9575449914 1991624643 ০৪জন

২৩৩৯ নাপজম উপিন তারা চাদ িীরপুর পদনমজুর 2400943433 1316821519 ০৩ জন

২৩৪০ শরীয়ত উিীন আলম িীরপুর শ্রপমক 1500920473 1781870765 ০৪ জন

২৩৪১ লাল্টু আরনায়ার িীরপুর পদনমজুর 2850859790 1880754671 ০৪ জন

২৩৪২ কুরবান উসমান িীরপুর পদনমজুর 1312311111473 1943894622 ০৩ জন

২৩৪৩ সাইফুিীন উসমান িীরপুর পদনমজুর 5550939911 1921322013 ০৬ জন

২৩৪৪ রপবউল ইসলাম পখাকাই মন্ডল িীরপুর পদনমজুর 8250920553 1982107974 ০২ জন

২৩৪৫ পজনারুল আরনায়ার িীরপুর পদনমজুর 6900893352 1994212101 ০৩ জন

২৩৪৬ পসরাজুল ইসলাম আতাব িীরপুর শ্রপমক 5100866820 1965848268 ০৪ জন

২৩৪৭ িাসানুজ্জামান জুলমত িীরপুর পদনমজুর 19826710469123500 1723841273 ০৩ জন

২৩৪৮ রপফকুল িারছন অঅলী িীরপুর শ্রপমক 19908517347103500 1867780503 ০৩ জন

২৩৪৯ শলক মুসাররি পিারসন িীরপুর শ্রপমক 2001183231102320 1906212499 ৬ জন

২৩৫০ আনসার আলী সাবান িীরপুর পদনমজুর 9150853191 1739402164 ০৬ জন

২৩৫১ পমাঃ িযরত মন্ডল পমাঃ অ ল মন্ডল িীরপুর পদনমজুর ৭৩৫০৯২২৫০১ ১৯০৪৯০৩১৪৫ ৫ জন

২৩৫২ পমাঃ ফজলুল মন্ডল পমাঃ পরকাত আলী িীরপুর পদনমজুর ১৮১২৩১১১০৯৮৪২ ১৯৯৭৯১৪৯২৭ ৪ জন

২৩৫৩ পমাছাঃ কপিনুর পমাঃ ইকরাম আলী িীরপুর অসিায় ১৯৫০৯৩৬০৮৬ ১৯৫৪৬৬০৪৭০ ৪ জন

২৩৫৪ পমাঃ জালাল উপিন পমাঃ পমাির আলী িীরপুর অর া চালক ২৪০০৯১০৭৮৮ ১৯০২৮০১৭৫৯ ২ জন

২৩৫৫ পমাঃ উমর আলী পমাঃ অ ল মন্ডল িীরপুর পদনমজুর ১৮১২৩১১১০৯৭৭৫ ১৯৪২২৫৭৪৩৭ ৪ জন

২৩৫৬ পমাছাঃ সাপিদা পমাঃ মঙ্গল মন্ডল িীরপুর িত দপরি ১৮১২৩১১১০৯৬৯৯ ১৮৮৭০৭৯০১২ ২ জন

২৩৫৭ পমাছাঃ পমারমনা খাতুন পমাঃ সারমদ আলী িীরপুর িত দপরি ৮২৫০৯১৯৬৪৭ ১৯২৫৬৭৯৫২৬ ৬ জন

২৩৫৮ পমাঃ আপতয়ার রিমান পমাঃ পগালাম িীরপুর িত দপরি ৯৫৭৫৪৩২৮৮৬ ৪ জন

২৩৫৯ পমাছাঃ সাপথয়ারা পমাঃ শাপিন িীরপুর িত দপরি ১৯৮৯২৬১৭২৩৯০০২৯০০ ১৯৭১৭৯৭৯২২ ২ জন

২৩৬০ পমাছাঃ পজািরা খাতুন পমাঃ আমারত িীরপুর িত দপরি ৫১০০৮৬৪৯৭৩ ১৮৬২১৬৫৮২৪ ৫ জন

২৩৬১ পমাঃ সায়াবুর রিমান পমাঃ পসরাজুল ইসলাম িীরপুর পদনমজুর ৭৭৮৬১২৩৮৯৮ ১৮৬৬৫৩৭৮৪১ ৪ জন

২৩৬২ পমাঃ তুপিন উপিন পমাঃ মপতয়ার রিমান িীরপুর পদনমজুর ৭৩৫০৮৯৩৮৮৫ ১৮১৫৮৫৫৮৪৮ ৪ জন

২৩৬৩ পমাঃ ইসরাইল মৃত নজর আলী িীরপুর পদনমজুর 1812311109976 1832430809 ৫ জন

২৩৬৪ পমাঃ ইিাজ আলী ইটু পিারসন িাপতকা া পদনমজুর 5550911191 1925837394  ৫জন



২৩৬৫ পমাঃ উজ্জল পিারসন পমাঃ বাদল িাপতকা া পদনমজুর 4200877589 1926282536 ৪ জন

২৩৬৬ পমাঃ জপন পিারসন পমাঃ আবু তালব িাপতকা া পদনমজুর 8700901815 1404175243 ৩ জন

২৩৬৭ পমাঃ আবুল িাসান ( টুকু) পমাঃ সাররজত মন্ডল পদৌলতপদয়াড় চা-পদাকান 6000953130 1930452463 ৩ জন

২৩৬৮ পমাঃ আবুল িাসান টুকু পিতা- পমাঃ সারজদ মন্ডল পদৌলতপদয়াড় দপিণ িাড়া অর া চালক 6000953130 1930452463 ৩ জন

২৩৬৯ পমাছাঃ জািানারা খাতুন ছারমদ পচৌধুরী িাপতকা া অসিায় 9150824481 18152416068 ৪ জন

২৩৭০ পমাঃ আয়ূব আলী সামছিীন পশখ িাপতকা া পদনমজুর 8250859207 1717512871 ৩ জন

২৩৭১ লাল্টুর রিমান বদরিীন িাপতকা া পদাকান কম দচারী 1500922636 1911229213 ৪ জন

২৩৭২ পমাছাঃ পফররাজা খাতুন রবরজল মন্ডল িাপতকা া অসিায় 9150822501 1718926118 ২ জন

২৩৭৩ ইসািাক আলী ছুলু মন্ডল িাপতকা া ভ্যান চালক 6000887742 1923397704 ৪ জন

২৩৭৪ পমাছাঃ আলুফা পবগম পসরাজ আলী িাপতকা া অসিায় 8700931804 1953741619 ৫ জন

২৩৭৫ পমাছাঃ রারবয়া খাতুন আব্দুল খারলক িাপতকা া অসিায় 8700902763 1718926118 ৪ জন

২৩৭৬ পমাছাঃ িকারজ্জল বপয়াদ আলী মন্ডল িাপতকা া পদনমজুর 4188447223 1930460758 ৬ জন

২৩৭৭ পমাছাঃ শািানা মিসীন পবশ্বাস িাপতকা া অসিায় 9144750875 1404175002 ৪ জন

২৩৭৮ পমাছাঃ রারিলা খাতুন করম আলী িাপতকা া অসিায় 6900832632 140664431 ৪ জন

২৩৭৯ পমাছাঃ পরারকয়া খাতুন মৃনতাজ পিারসন িাপতকা া অসিায় 8700934188 1709801457 ৪ জন

২৩৮০ পমাঃ কামরুল িাসান পমাঃ  জপসম উিীন পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 6000966421 1916556709 ৪ জন

২৩৮১ পমাঃ পমল্টন পজায়ািদার পমাঃ মারলক পজায়ািদার িাপতকা া পদনমজুর 3750863320 1945687414 ৪ জন

২৩৮২ পমাঃ পবপুল পিারসন পমাঃ তািাজ উিীন িাপতকা া পিলিার 3300867805 1910335741 ৫ জন

২৩৮৩ পমাঃ শািাদত পিারসন মৃত ইমান আলী িাপতকা া পদনমজুর 1812311110254 1940538437 ৫ জন

২৩৮৪ পমাঃ কামরুল িাসান পমাঃ জপসম উিীন পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 6000966421 1916556709 ৩ জন

২৩৮৫ মজনু পশখ পমাঃ ইউসুি পশখ িাপতকা া ভ্যান চালক 8700970901 1921930922 ৬ জন

২৩৮৬ পমাঃ রপন মপিক আব্দুর রিমান পদৌলাতপদয়াড় ভ্যান চালক 6000970183 1917226725 ২ জন

২৩৮৭ পমাঃ উজ্জল পিারসন পমাঃ ইসলাম িাপতকা া ভ্যান চালক 1812311110392 1721311356 ৬ জন

২৩৮৮ পমাঃ আপমরুল ইসলাম সদর আপল িাপতকা া পদনমজুর 9150854009 1993488639 ৩ জন

২৩৮৯ পমাঃ আসাবুল িক িাররজ মন্ডল িাপতকা া পদনমজুর 5550908643 1947615405 ৩ জন

২৩৯০ পমাঃ রপন মপিকআঃ রিমান পদৌলাতপদয়াড় 6000970183 1917226725

২৩৯১ কাজল পবগম লুৎফর রিমান পদৌলতপদয়াড় দপরি 6001644100 1933215768 ৪ জন

২৩৯২ িাসান আিরমদ পমাঃ ওয়ারজদ আলী িাপতকা া গাপড় চালক 1951664307 1954031066 ২ জন

২৩৯৩ পমাঃ পল ন পিারসন পমাঃ মওলা বক্স িাপতকা া পদনমজুর 1812311111761 1996108207 ৪ জন

২৩৯৪ পমাঃ শািাজান আলী পমাঃ ফজলু মন্ডল িাপতকা া পদনমজুর 1812311110504 1913344521 ৪ জন

২৩৯৫ কাজল পবগম লুৎফর রিমান পদৌলতপদয়াড় দপরি 6001644100 1933215768 ৪ জন

২৩৯৬ পমাছাঃ সফুরা খাতুন আবুছপি পিারসন িাপতকা া পবিবা 4650890017 1919827021 ৪ জন

২৩৯৭ পমাছাঃ মপনকা খাতুন পমাঃ সাপজবার পিারসন িাপতকা া অসিায় 1812311111983 1750475971 ৩ জন

২৩৯৮ িারসম আলী নবী পশখ পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 7350962234 1409444257 ৯ জন

২৩৯৯ পমাঃ ইজাজুল ইসলাম শপফ পশখ পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 4650926308 1929924478 ৩ জন

২৪০০ িারুনার রপশদ মুস্তাজুর রিমান পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 4150326397 1993487814 ৩ জন

২৪০১ পজসপমন আরা পখাদা বক্স পদৌলতপদয়াড় অসিায় 2400955015 1787435582 ৪ জন

২৪০২ পমাঃ পমায়ারজ্জম পিারসন দুদু মন্ডল পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 5550913965 1936363627 ৬ জন

২৪০৩ মািাবুর ইসলাম আক্কাচ আপল পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 6000920816 1405029961 ৪জন

২৪০৪ পমন্টু রিমান পজনারুর ইসলাম পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 1500892045 1952551263 ৪ জন

২৪০৫ জারিদা পবগম সপজন উপিন পদৌলতপদয়াড় দপরি 5100903938 1925429289 ৪ জন

২৪০৬ দুলু পশখ বজলুর রিমান পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 6900866515 1849754448 ৪ জন

২৪০৭ মাসুদ রানা রপবউল ইসলাম পদৌলাতপদয়াড় কম দচারী 6441957344 1910465297 ৩



২৪০৮ ছালমা খাতুন আকবার আপল পদৌলতপদয়াড় অসিায় 3750893988 1959858170 ৪ জন

২৪০৯ পমাঃ মাসুদ রানা পমাঃ রপবউল ইসলাম পদৌলতপদয়াড় অসিায় 6441957344 1910465297 ৩ জন

২৪১০ আরলয়া পবগম আলাপিন পদৌলতপদয়াড় অসিায় 7350931510 1957047591 ৪ জন

২৪১১ পমাঃ মাসুদ আলী রপবউল ইসলাম পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 6441957344 1910465297 4

২৪১২ রপিমা পবগম রমজান মন্ডল পদৌলতপদয়াড় অসিায় 15008937338 1957087591 ৩ জন

২৪১৩ রাপজয়া খাতুন আপিল উপিন পদৌলতপদয়াড় অসিায় 4650959853 1943482392 ৪ জন

২৪১৪  আরপজ পবগম কা ঙ্গাপল পশখ পদৌলতপদয়াড় অসিায় 6900865756 1961656760 ৪ জন

২৪১৫ পসপলম পরজা আনসার আপল পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 4650927975 1831885943 ৫ জন

২৪১৬ শািজািান আপল মৃ. পমাজািার পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 1812311112220 1705673714 ৩ জন

২৪১৭ বকুল আপল আলম উপিন পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 9150859628 1719917900 ৪ জন

২৪১৮ পমাঃ পমরাজুল ইসলাম পমাঃ মপতয়া রিমান পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 6450830580 1993487814 ৪ জন

২৪১৯ আবু তারির খা িরান খা পদৌলতপদয়াড় বয়স্ক 5550945751 1889950374 ৪ জন

২৪২০ রতনা খাতুন মুক্তার আপল পদৌলতপদয়াড় অসিায় 1025822626 1999049566 ৪ জন

২৪২১ রপবউল িক আপল পশখ পদৌলতপদয়াড় বয়স্ক 3300930694 1861027353 ৪ জন

২৪২২ পসপলম পিারসন মুরাদ মন্ডল পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 1025473917 1986462827 ৫ জন

২৪২৩ পমনা খাতুন আিম্মদ মন্ডল পদৌলতপদয়াড় অসিায় 4200881706 1948432086 ৫ জন

২৪২৪ পরারমলা খাতুন আজগর আপল পদৌলতপদয়াড় বয়স্ক 6000911855 1406552119 ৩ জন

২৪২৫ পমতা খাতুন কারশম পশখ পদৌলতপদয়াড় দপরি 8700937934 1782878922 ৪ জন

২৪২৬ জাপিদুল িাসান পখাদাবক্স পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 2401187741 1718692365 ৪ জন

২৪২৭ পরতা তরক্কল পদৌলতপদয়াড় দপরি 6450916678 1936674656 ৪ জন

২৪২৮ রপিদুল ইসলাম মৃত. জপলল পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 1812371232174 1402154358 ৪ জন

২৪২৯ পমাছাঃ রারবয়া খাতুন মৃতঃ আবু বকর আলুকপদয়া ভ্যান চালক 6450830580 1993487814 ৫ জন

২৪৩০ পমাঃ মুতযার রিমান পমাঃ আফসার মন্ডল আকুন্দবাড়ীয়া পদনমজুর 6450831091 1925379712 ৪ জন

২৪৩১ মপতয়ার রিমান আফসার ৪৫ পদনমজুর 6450831091 1912379712 ৫

২৪৩২ পরতা খাতুন আনসার আপল পদৌলতপদয়াড় দপরি 2400594798 1992642773 ৩ জন

২৪৩৩ িাপমদা পবগম জয়নাল পজাঃ পদৌলতপদয়াড় দপরি 8250896092 1962405067 ৪ জন

২৪৩৪ নির জান পবগম পকচমত আপল পদৌলতপদয়াড় দপরি 5550912017 1904868674 ৪ জন

২৪৩৫ পখাকন আপল আবু বকর পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 3750926887 1925317905 ৩ জন

২৪৩৬ পমাঃ মৃনাল আিম্মদ পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 1812311116627 1937876682 ৫ জন

২৪৩৭ রুপশয়া খাতুন ইয়াকুব মন্ডল পদৌলতপদয়াড় দপরি 5100873560 1710261480 ৪ জন

২৪৩৮ সালাম বদর উপিন পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 7350933847 1950379603 ৪ জন

২৪৩৯ শপিদুল ইসলাম আবু তারির পদৌলতপদয়াড় রাজ পমপস্ত্র 8700935680 1996567380 ৫ জন

২৪৪০ মনা মন্ডল ফজলুর রিমান পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 1812311117428 1719917900 ৫ জন

২৪৪১ মমতাজ পবগম আিম্মদ পিারসন পদৌলতপদয়াড় অসিায় 4650929310 1739700110 ২ জন

২৪৪২ পফররাজা পবগম পগালাম মন্ডল পদৌলতপদয়াড় অসিায় 5550913163 1922779474 ২ জন

২৪৪৩ পমাছাঃ নাজমুন নািার পমাঃ ইসলাম পিারসন আকুন্দবাড়ীয়া অসিায় 6450832800 1952562042 ৪ জন

২৪৪৪ মপিনর পনছা মপিক পদৌলতপদয়াড় দপরি 3750894101 1319781567 ৩ জন

২৪৪৫ ভ্ানু পবগম আঃ রিমান পদৌলতপদয়াড় দপরি 4650927124 1768980051 ৫ জন

২৪৪৬ রাজু রায়িান আব্দুল রাজ্জাক পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 8700935904 1728600499 ৪ জন

২৪৪৭ মারজদা পবগম মাসুম পজাঃ পদৌলতপদয়াড় অসিায় 6450882896 1924792482 ৪ জন

২৪৪৮ মুক্তার বুরদা আকুন্দবাপড়য়া অসিায় 6450832800 1921322347 ৪

২৪৪৯ শািাবুপিন ইসলাম আলাপিন পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 7800909454 1918042947 ৪ জন

২৪৫০ কুরড়ান মন্ডল সরবর আপল পদৌলতপদয়াড় বয়স্ক 2850915261 1804171860 ২ জন



২৪৫১ ইপলয়াস পিারসন পবশারত আপল পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 1950975373 1980733957 ৪ জন

২৪৫২ রুমা নাসপরন আবুল পিাসন পদৌলতপদয়াড় অসিায় 1950946994 1790965207 ৪ জন

২৪৫৩ পমাছাঃ নুরী নাপসর পদৌলতপদয়াড় অসিায় 1812311113883 1719917900 ৪ জন

২৪৫৪ ইউনুস মন্ডল আরজর মন্ডল পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 1950992709 1726173596 ৪ জন

২৪৫৫ পনভ্া রাপন সরকার পিমি পবশ্বাস পদৌলতপদয়াড় অসিায় 8700984910 1798225152 ৪ জন

২৪৫৬ পররিনা পবগম ইয়াছিীন পদৌলতপদয়াড় অসিায় 6450882268 1920286285 ৪ জন

২৪৫৭ তুপিন পিারসন লাল পমািাম্মদ পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 2400967036 1713911678 ৪ জন

২৪৫৮ রুপময়া খাতুন আপজবর রিমান পদৌলতপদয়াড় অসিায় 1812311117424 1767708036 ৪ জন

২৪৫৯ মন্নু জান খানম মিউিীন পদৌলতপদয়াড় অসিায় 8700983946 1798011526 ৪ জন

২৪৬০ পমাঃ কাওছার আপল সরদার পমাঃ পখাকন আলী সরদার পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 1025445113 1856978315 ৫ জন

২৪৬১ পমাঃ রপফক পমাঃ নবী পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 7800986700 1720282788 ৪ জন

২৪৬২ পমাছাঃ আয়শা খাতুন িাপফজ উিীন পদৌলতপদয়াড় অসিায় 8211490217 199262601 ৪ জন

২৪৬৩ পমাছাঃ জারনিার খাত পসরকন্দার আলী পদৌলতপদয়াড় অসিায় 6450917643 1714730127 ৫ জন

২৪৬৪ পদলজান পবগম নইছিীন পদৌলতপদয়াড় দপরি 7400626132 1937293337 ৩ জন

২৪৬৫ পমাছাঃ পসপলনা আনু পদৌলতপদয়াড় দপরি 8250897728 1595603631 ৬ জন

২৪৬৬ পমাছাঃ পশফালী খাতুন পমাঃ আশাদুল পদৌলতপদয়াড় চা-পদাকান 1812311116642 1915140237 ৪জন

২৪৬৭ পমাছাঃ পিারসন আরা পমাঃ তািারজ্জল সরদার পদৌলতপদয়াড় অসিায় 6450855801 1957661240 ৬ জন

২৪৬৮ পমাছাঃ হুছরনয়ারা ইব্রাপিম পশখ পদৌলতপদয়াড় দপরি 9150830314 1916042561 ৪ জন

২৪৬৯ পমাছাঃ পজাছনা িাপফজ উপিন পদৌলতপদয়াড় দপরি 4650898630 1965838814 ৪ জন

২৪৭০ পমাছাঃ পমনা পবগম পমাঃ মরনারুপিন পদৌলতপদয়াড় দপরি 6900838753 1315512949 ৩ জন

২৪৭১ পমাছাঃ রপিমা পবগম পমাঃ রমজান আলী পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 6450928087 1787891017 ৫ জন

২৪৭২ পমাঃ আছমা খাতুন পগালাম পিারমন পদৌলতপদয়াড় অসিায় 5082367557 1915696960 ৪ জন

২৪৭৩ পমাঃ রমজান আলী  পখরদর আলী িীরপুর চা-পদাকান 6450844854 1927257047 ৫ জন

২৪৭৪ পমাঃ উবাইদুর রিমান পমাঃ পসরাজুল ইসলাম পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 1461559435 1906816320 ৬ জন

২৪৭৫ পমাঃ পসারিল রানা পমাঃ রারিন গফুর পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 1812311116465 1772161795 ৪ জন

২৪৭৬ পমাঃ পগালাম রসুল পমাঃ জামরসদ আলী পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 1851605630 1989192045 ৪ জন

২৪৭৭ পমাঃ আব্দুস সালাম মৃত আইজিী সিদার পদৌলতপদয়াড় গাপড় চালক 1812311115302 1932159199 ৫ জন

২৪৭৮ পমাঃ পশলন পময়া মুনতাজ আলী পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 1812311117688 1319781964 ৪ জন

২৪৭৯ পমাঃ রমজান আলী পমাঃ পখররদর আলী িীরপুর চা-পদাকান 6450844854 1927257047 ২ জন

২৪৮০ পমাঃ শপফ উিপন পমাঃ মকরসদুল পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 6000959475 1715489506 ৬ জন

২৪৮১ পমাঃ আপতয়ার মপিক পমাঃ জুলপফকার আপল পদৌলতপদয়াড় গাপড় চালক 6450853798 1730838865 ৩ জন

২৪৮২ পমাঃ শাবুল পিারসন পমাঃ নুর পিারসন পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 6000922689 1782720376 ৪ জন

২৪৮৩ পমাঃ আিসান আপল পমাঃ আক্কাস সরদার পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 8250867663 1745110924 ৬ জন

২৪৮৪ ফারতমা আকমান পদৌলতপদয়াড় দপরি 1822304141328 1998744749 ৪ জন

২৪৮৫ পমাঃ মুরাদ আলী পমাঃ সুলাম পিারসন পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 1500921503 1902107499 ৩ জন

২৪৮৬ পমাঃ বিরুল ইসলাম পমাঃ আলফাজ উিীন পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 2400921223 1937748855 ৪ জন

২৪৮৭ পমাঃ মপজবুল িক পমাঃ মুকুল পবশ্বাস২৫ বছর পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 5056932014 1952894432 ৩ জন

২৪৮৮ পমাঃ আব্দুর রপশদ পমাঃ ইজাল উদপিন পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 19891810755000000 1401556106 ৫ জন

২৪৮৯ পমাঃ আঃ রপশদ পমাঃ এলাপি মন্ডল পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 1812311114402 1984177888 ৫ জন

২৪৯০ পমাঃ স্বিন আলী পমাঃ আপজজুর মন্ডল পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 9151128221 1791054431 ৫ জন

২৪৯১ পমাছাঃ রুপম আক্তার সাথী পমাঃ আজাদ রিমান পদৌলতপদয়াড় দপরি 7801411252 1999644602 ৩ জন

২৪৯২ পমাছাঃ আছমা খাতুন আকুবার পময়া পদৌলতপদয়াড় দপরি 4650621016 1835025868 ৪ জন

২৪৯৩ পমাছাঃ আরনায়ারা খাতুন পমাঃ পখিদর আলী মন্ডল পদৌলতপদয়াড় অসিায় 6000927696 1943480428 ৫ জন



২৪৯৪ পমাঃ আকতয়ার মপিকপিতা- পমাঃ জুলপফকার আলী পদৌলতপদয়াড়, চুনুপরিাড়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 6450853798 1730838865 ৭ জন

২৪৯৫ পমাছাঃ পরারকয়া খাতুন ফটিক মন্ডল পদৌলতপদয়াড় দপরি 3750898920 1981921582 ৫ জন

২৪৯৬ পমাছাঃ আপছয়া খাতুন আলম মন্ডল পদৌলতপদয়াড় দপরি 2400952046 1925053835 ৫ জন

২৪৯৭ পমাঃ আপল পিারসন কাপবল পদৌলতপদয়াড় পিলিার 6450854861 1989145753 ৪ জন

২৪৯৮ পমাছাঃ আরনায়ারা পবগম পমাঃ রবরজল পদৌলতপদয়াড় দপরি 2850906682 1992213049 ৪ জন

২৪৯৯ পমাছাঃ পরারকয়া পবগম মৃত শপফউিীন পদৌলতপদয়াড় দপরি 1812311117274 1986467309 ৩ জন

২৫০০ সুরাইয়া আক্তার পসািরাফ পিারসন পদৌলতপদয়াড় দপরি 5524998589 1916258797 ৪ জন

২৫০১ পমাছাঃ লাল বানু নবীছপিন মন্ডল পদৌলতপদয়াড় দপরি 1500928351 1959767304 ৫ জন

২৫০২ পমাছাঃ মুপশ দদা পবগম পমাঃ পকয়ামত আলী পদৌলতপদয়াড় অসিায় 7350957036 1990347621 ৩ জন

২৫০৩ পমাছাঃ রপিমা পবগম ছাবদার আলী পদৌলতপদয়াড় অসিায় 2400951089 1992309362 ৫ জন

২৫০৪ পমাছাঃ উনপজলা খাতুন আপতয়ার রিমান পদৌলতপদয়াড় দপরি 8700821203 1960432289 ৪ জন

২৫০৫ পমাঃ সাপমউল ইসলাম পমাঃ ইকরামুল িক পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 7351692525 1936294649 ৪ জন

২৫০৬ পমাঃ আলী পিারসন কাপবল ড্রইভ্ার পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 6450854861 1989145753 6

২৫০৭ পমাঃ িাপববুর রিমান আপমর উপিন পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 3300873548 1913980814 ৫ জন

২৫০৮ পমাঃ শরীফুল ইসলাম আশকার আলী পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 4650931878 1714631247 ৫ জন

২৫০৯ পমাঃ িাপবল পশখ পমাঃ মপনর উপিন আলুকপদয়া অর া চালক 6450857203 1926281993 ৪ জন

২৫১০ পমাঃ মপতয়ার রিমান আবুল পিারসন পদৌলতপদয়াড় পিার ল শ্রপমক 8250867432 1938967340 ৪ জন

২৫১১ পমাছাঃ ফারসী খাতুন পমাঃ শামসুল আলম পদৌলতপদয়াড় দপরি 1812311116932 1992934572 ৫ জন

২৫১২ পমাছাঃ আনুরা খাতুন মকবুল পিারসন পদৌলতপদয়াড় দপরি 1500918303 1718510712 ৫ জন

২৫১৩ পমাঃ ইব্রাপিম পিারসন পমাঃ মজনু রিমান পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 19991812311000200 1941069952 ৩ জন

২৫১৪ পমাঃ িাপবল পশখরমাঃ মপনরউপিন আলুকপদয়া 6450857203 1926281993

২৫১৫ পমাঃ আরজ আলী মৃতঃ কালাম উিীন মপনরামপুর আলমসাধু চালক 6450859752 1722414686 ৫ জন

২৫১৬ পমাছাঃ মরনায়ারা পবগম রমজান আলী পদৌলতপদয়াড় দপরি 3750918199 1734702002 ৫ জন

২৫১৭ পমাঃ নুরিক মৃতঃ আিমদ আলী রাজাপুর আলমসাধু চালক 6450859752 1722414686 ৪ জন

২৫১৮ পমন্টু নয়মিী িীরপুর পদনমজুর 6450872913 1910143442 ৬

২৫১৯ পমন্টু নয়মিী িীরপুর পদনমজুর 6450872913 1910143442 ৬

২৫২০ পমলন মুক্তার িীরপুর পদনমজুর 6450872988 1839375034 ৩

২৫২১ পমলন মুক্তার িীরপুর পদনমজুর 6450872988 1839375034 ৩

২৫২২ ফপরদা জপলল িীরপুর অসিায় 6450874125 1309830526 ৪

২৫২৩ ফপরদা জপলল িীরপুর অসিায় 6450874125 1309830526 ৪

২৫২৪ ফজলুল িক আপজবার মন্ডল পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 6450882243 1711136979 ৫ জন

২৫২৫ আল পফররদৌস সাইফুল পদৌলতপদয়াড় কম দচারী ১৯৫০৯৭৯৯৬১ ১৯৭৫৯১৯৬৯৯ ৪ জন

২৫২৬ পমাছাঃ নারজরা পবগম িপব পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 1950196195 1749589478 ৭ জন

২৫২৭ পমাঃ কুদ্দুস পবশ্বাস পমাঃছায়মান পবশ্বাস আলুকপদয়া পদনমজুর 6900811156 1998743801 ৫

২৫২৮ পমাঃ জালাল উপিন পমাঃ আঃ মারলক আলুকপদয়া পদাকান কম দচারী 5104319537 1965915523 ৪

২৫২৯ পমাঃ ফজলুল িকপিতা- মৃত আপজবার রিমান পদৌলতপদয়াড়,দপিণ িাড়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 6450882243 1989992198 ৪ জন

২৫৩০ পমাছাঃ বুলবুপল পবগম পমাঃ এলাপি বকস আলুকপদয়া িত দপরি 8700947750 1968285490 ৬

২৫৩১ পমলন মন্ডল আালউিীন পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক ৬৪৫০৮৮৪০৪১ ১৯২৭৮৮২৬৮৯ ৪ জন

২৫৩২ পমাঃ পজনারুল ইসলাম পমাঃ কালাম পিারসন আলুকপদয়া পদাকান কম দচারী 8701327028 1909505572 ৩

২৫৩৩ পমাঃ সন্টু পময়া পমাঃ দাউদ পিারসন আলুকপদয়া িত দপরি 9151587640 1837476958 ৬

২৫৩৪ পমাঃ আব্দুল িাপকম পমাঃ মুজিার আলী আলুকপদয়া শ্রপমক 3300878026 1931244629 ৪

২৫৩৫ পমাঃ মগগুল পিারসন পমাঃ মাপনক মন্ডল আলুকপদয়া িত দপরি 3300910159 1965849708 ৫

২৫৩৬ পমাছাঃ পমরজািান খাতুন পমাঃ জির আলুকপদয়া িত দপরি 6409614804 1960945852 ৫



২৫৩৭ পমাছাঃ িাপলমা পমাঃ বদর আলুকপদয়া িত দপরি 1812311100863 1923817088 ১

২৫৩৮ পমাঃ পজবন পমাঃ মারলক পময়া আলুকপদয়া পদাকান কম দচারী 8250870717 192248625 ৪

২৫৩৯ পমাছাঃ লাবনী পমাঃ পমজানুর আলুকপদয়া িত দপরি 9575804373 1307677929 ৫

২৫৪০ পমাঃ ইয়াপসন আলী পমাঃ আজগর আলুকপদয়া িত দপরি 3700342367 1930545306 ৪

২৫৪১ পমাঃ শপরফ পমাঃ বকপতয়ার আলুকপদয়া পদাকান কম দচারী 6000932498 1934575874 ৪

২৫৪২ পমাঃ পখাকন আলী পমাঃ িাররজ আলুকপদয়া পদাকান কম দচারী 6000960515 1704756595 ৩

২৫৪৩ পমাছাঃ আরপজনা পমাঃ ওপিদুল আলুকপদয়া িত দপরি 1812311101536 1751670780 ৪

২৫৪৪ পমাঃ আব্দুল মন্ডল পমাঃ রবরজল আলুকপদয়া িত দপরি 4200891473 1959040245 ৪

২৫৪৫ পমাঃ সািাজািান পমাঃ আ: আপজজ আলুকপদয়া অর া চালক 1812311105430 1308838538 ৫

২৫৪৬ পমাছাঃ পশপল্প পবগম পমাঃ আকু বকর আলুকপদয়া িত দপরি 6450915837 1728793966 ৪

২৫৪৭ শ্রীঃ মদন কুমার শ্রীঃ প্রফুি দাস আলুকপদয়া িত দপরি 4650901962 1995731925 ৪

২৫৪৮ পমাঃ পমলন পময়া আলা উিীন পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 6450884041 1754321376 6

২৫৪৯ শ্রীমপত দূগ দা রাণী পমাঃ পভ্ালা নাথ দাস আলুকপদয়া িত দপরি 7800884798 1724531015 ৪

২৫৫০ পমাঃ আপমনুল ইসলাম পমাঃ মপজবার রিমান িীরপুর পদনমজুর 6450887955 1932433621 ৪ জন

২৫৫১ পমাছাঃ বাদপল খাতুন পমাঃ মপজবর রিমান আলুকপদয়া িত দপরি 1916409910 1916409910 ৪

২৫৫২ পমাঃ আনারুল ইসলাম পমাঃ পন পশখ আলুকপদয়া িত দপরি 5550953912 1983169287 ৪

২৫৫৩ পমাছাঃ িাপলমা পবগম পমাঃ রিমান পশখ আলুকপদয়া িত দপরি 1500902935 1968285490 ৫

২৫৫৪ পমাঃ আপমনুল ইসলাম পমাঃ মপজবার রিমান িীরপুর পদনমজুর 6450887955 1932433621 ৪

২৫৫৫ পমাছাঃ পররিনা িারপভ্ন পখাদা বক্স আকুন্দবাড়ীয়া পদনমজুর 6450897886 1720479994 ৪ জন

২৫৫৬ কুমারী পজাসনা রাণী শ্রীঃ অপনল কুমার দাস আলুকপদয়া িত দপরি 8670319535 1965848703 ৪

২৫৫৭ মপনরুল ইসলাম ভ্াদু মন্ডল আলুকপদয়া িত দপরি 8700912563 1997915249 ৪

২৫৫৮ পমাঃ পসািাগ পমাঃ আলম মন্ডল আলুকপদয়া পদাকান কম দচারী 1454405745 1947317197 ৪

২৫৫৯ পমাঃ শপিদুল ইসলাম পমাঃ মসরলম উপিন আলুকপদয়া পদাকান কম দচারী 2400891244 1929436016 ৪

২৫৬০ পমাঃ এনামুল িক পমাঃ আতাব আলী আলুকপদয়া প্রপতবন্ধী 2850845104 1981209613 ৫

২৫৬১ পমাছাঃ রাপশয়া খাতুন পিতাঃ পমাঃ বদর উিীন আকুন্দবাড়ীয়া পবিবা 6450897886 1728447648 ৩ জন

২৫৬২ পমাঃ পকৌছার পবশ্বাস পমাঃ মিাপসন আলুকপদয়া িত দপরি 4650938147 1911607943 ৬

২৫৬৩ পমাঃ রারিন পমাঃ নুর ইসলাম আলুকপদয়া িত দপরি 18323111019199 1836648785 ১

২৫৬৪ পমাঃ আব্দুল পমাঃ আপজবার আলুকপদয়া আলমসাধু চালক 6000928538 1911229178 ৪

২৫৬৫ লুৎফর রিমান সুলতান প াড়াঘা া পদনমজুর 6450899684 1718287746 ৪

২৫৬৬ পমাছাঃ বানু পমাঃরসুল আলুকপদয়া িত দপরি 3300008328 1740855613 ৪

২৫৬৭ পমাঃ মপতয়ার পমাঃ খপলল আলুকপদয়া ভ্যান চালক 6900906386 1750689667 ৫

২৫৬৮ পমাছাঃ রপিমা পবগম পমাঃ নপজর আলুকপদয়া িত দপরি 6900812634 1739700015 ৪

২৫৬৯ পমাঃ আলতাফ পমাঃ সারদক গাজী আলুকপদয়া িত দপরি 19821810771036200 1740855613 ৪

২৫৭০ পমাঃ শারকরুল পমাঃ পরফাতউিাি আলুকপদয়া িত দপরি 5718719210879 1923817988 ৫

২৫৭১ পমাঃ সাইফুল ইসলাম পমাঃ দাউদ পিাসন আলুকপদয়া অর া চালক 5000303971 1840752060 ৪

২৫৭২ পমাছাঃ মুসপলমা খাতুন পমাঃ আররসদ আলুকপদয়া িত দপরি 2400925612 1925553632 ৪

২৫৭৩ পমাঃ আব্বাস পমাঃ ছাতার আলী আলুকপদয়া িত দপরি 8250902661 1933926925 ৫

২৫৭৪ পমাঃ মুসপলমা খাতুন পমাঃ িদা পশখ আলুকপদয়া িত দপরি 8250839092 1404330212 ৪

২৫৭৫ পমাঃ িাপফজুর রিমান পমাঃ আব্দুস সাতার আলুকপদয়া িত দপরি 7800885241 1937723424 ৫

২৫৭৬ পমাঃ রমজান আলী পমাঃ নুর নবী আলুকপদয়া গাপড় চালক 2400956708 1923817988 ৪

২৫৭৭ পমাঃ ফরজ আলী পমাঃ নুর ইসলাম আলুকপদয়া িত দপরি 3750842621 1740855613 ৪

২৫৭৮ পমাঃ মািাতাব মন্ডল পমাঃ বদর উপিন আলুকপদয়া িত দপরি 3300878356 1937723424 ৬

২৫৭৯ পমাঃ রবউল িক পমাঃ আরমাদ আলী আলুকপদয়া ভ্যান চালক 1998132311018810 19955106217 ৩



২৫৮০ শ্রী পবনাই কুমার শ্রী পবিা দাস আলুকপদয়া কাঠপমস্ত্রী 8250871244 1968285491 ৫

২৫৮১ পমাঃ আব্দুল মপজদ জামাত আলুকপদয়া অর া চালক 6900874832 1715700849 ৫

২৫৮২ পমাঃ মামুন পময়া মজনু আলুকপদয়া আলমসাধু চালক 3300848367 1981208117 ৬

২৫৮৩ পমাঃ তুপিন আলী পমাঃ ইনতাজ আলুকপদয়া আলমসাধু চালক 1810771692622 1936620308 ৫

২৫৮৪ পমাঃ ওজুত আঃ সাতার আলুকপদয়া পদনমজুর 5550860059 1839523131 ৪

২৫৮৫ পমাছাঃ পফররাজা খাতুন আমরজদ আলুকপদয়া অসিায় 18112311100049 1995107802 ৫

২৫৮৬ পমাঃ লুৎফর রিমান পমাঃ সুলতান প াড়াঘা া পদনমজুর 6450899684 1718287746 ৪

২৫৮৭ পমাছাঃ খারলদা মৃত. খারদম আলুকপদয়া অসিায় 19861812311102100 1921202702 ৫

২৫৮৮ পমাঃ আমরজদ আলী আপজর বক্স আলুকপদয়া পদনমজুর 1950889335 1964474034 ৪

২৫৮৯ পরিানা রমজান পদৌলাতপদয়াড় শ্রপমক 6450907149 1976246060 ৪

২৫৯০ পমাছাঃ পররিনা খাতুন পমাঃ রমজান আলী পদৌলতপদয়াড় অসিায় 6450907149 1976246060 ৪ জন

২৫৯১ শ্রী পবনাই কুমার িপরিদ দাস আলুকপদয়া গ্রাম পুপলশ 1812311101249 1991817362 ৫

২৫৯২ শ্রী সংকর চন্দ্র দাস ক্ষুপদরাম দাস আলুকপদয়া গ্রাম পুপলশ 1812311101251 1808330200 ৫

২৫৯৩ শ্রী রাজ কুমার শম্ভ  দাস আলুকপদয়া গ্রাম পুপলশ 1812311101034 1805532530 ৪

২৫৯৪ পমাঃ খপলল সরদার মৃত. আফসার আলুকপদয়া গ্রাম পুপলশ 1812311102009 1733962276 ৪

২৫৯৫ পবিাল পিারসন মরনািার আলী আলুকপদয়া পদনমজুর 1500903289 1925295991 ৪

২৫৯৬ মুনতাজ িারান আলুকপদয়া পদনমজুর 5550903287 1987477467 ৪

২৫৯৭ আপরফ শািাজান আলুকপদয়া পদনমজুর 8700868712 1922658418 ৪

২৫৯৮ হুসরন আরা পসপলম পশখ আলুকপদয়া অসিায় 5550927623 1911229178 ৫

২৫৯৯ জাপিদুল ছারদর আলুকপদয়া পদনমজুর 6001342949 1985883460 ৪

২৬০০ রাপজয়া খাতুন জুলমত আলী ৫৫ অসিায় 9150871755 1994905697 ৪

২৬০১ জািানারা খাতুন মকরছদ পমািা ৪৩ অসিায় 6000936010 1908848783 ৪

২৬০২ পরনু খাতুন জুমাত আলী ৩৪ অসিায় 6900910131 1916823348 ৩

২৬০৩ রমজান ইকার উিীন ৪০ পদনমজুর 2850909645 1912307103 ৫

২৬০৪  আমজাদ পিারসন সাররজদ আলী পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 6450914863 1721192136 ৫

২৬০৫ শাপি রিমান সমরসর রিমান ৩৯ পদনমজুর 4200922351 1911497446 ৪

২৬০৬ পমাঃ আমজাত পিারসন সররজত আলী িাপতকা া গাপড় চালক 6450914863 1916999089 5

২৬০৭ আপলম পমনাজ ৪৪ পদনমজুর 1812311104072 1916410087 ৫

২৬০৮ িাবলুর রিমান পবশারত আলী ৩৭ পদনমজুর 8700979530 1911497468 ৩

২৬০৯ আব্দুল িাপমদ পতাফারজ্জল ৩০ পদনমজুর 1812311102840 1914575425 ৫

২৬১০ সুজন পিারসন সািার আলী ৫৬ পদনমজুর 4601555263 1918404410 ৪

২৬১১ নাপজম নরছর আলী ৫০ পদনমজুর 5988295407 1742011693 ৪

২৬১২  পমাঃ পবপ্লব মন্ডল বুদু মন্ডল দপিন িাড়া, পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 6450930406 1948228514 ৩ জন

২৬১৩ পমাঃ পবিাল পিারসন পবশারত আলী পদৌলাতপদয়াড় ম র শ্রপমক 6450930406 1828238410 ৪ জন

২৬১৪ রতন মন্ডর লাল চাদ মন্ডল ৬০ পদনমজুর 6450898666 1908264175 ৫

২৬১৫ পরনা খাতুন আপজবার ৫৫ অসিায় 8250923658 1407351762 ৫

২৬১৬ তুতা পময়া মরনায়ার পিারসন ৩৯ পদনমজুর 6450923658 1981935474 ৪

২৬১৭ উজ্জল পিারসন িায়দার আলী ৩৪ পদনমজুর 5100884880 1911497468 ৪

২৬১৮ আকরাম আলী িউনুস আলী ৫৭ পদনমজুর 8250906495 1923952257 ৫

২৬১৯ িাউনুস আলী ইনতাজ আলী ৬৩ পদনমজুর 1812311104085 1923952257 ৩

২৬২০ পমাঃ আলমগীর পিারসন পিতাঃ শািাজান আলী পদৌলাতপদয়াড় পদনমজুর 6450932121 1754163136 ৪ জন

২৬২১ আবুল কালাম আব্দুর রিমান ৪০ পদনমজুর 8658174449 1728447648 ৪

২৬২২ সুমন আলী শিীদুর রিমান ৫৪ পদনমজুর 6420130491 1771179072 ৪



২৬২৩ রাজ্জাক আলী মুজাম আলী ৩৯ পদনমজুর 7800952074 1728447648 ৪

২৬২৪ পমাঃ আলমগীর পিারসন পমাঃ শাজািান আলী পদৌলতপদয়াড় ম র শ্রপমক 6450932121 1754163136 ৪ জন

২৬২৫ মপির উিীন পবশারত পবশ্বাস ৪৪ পদনমজুর 4200893420 1994902720 ৫

২৬২৬ মনরজারা খাতুন চাদ মপিক ৩৭ অসিায় 7350909987 1911497468 ৫

২৬২৭ আনারুল িক আপমন আলী ৩০ পদনমজুর 5550891781 1937868637 ৪

২৬২৮ পজয়ারুল আব্দুল গপন ৫৬ পদনমজুর 5100852010 1766131894 ৪

২৬২৯ নাপগ দস খাতুন গপন পমািা ৫০ অসিায় 4200876284 1766132894 ৫

২৬৩০ সাতার আলী আিম্মদ আলী ৪৫ পদনমজুর 8700980413 1912174220 ৩

২৬৩১ বাবলুর রিমান কপিনুর রিমান ৪০ পদনমজুর 4200860601 1766451178 ৫

২৬৩২ বাবলু পরাম বস্ক ৬০ পদনমজুর 8700980223 1911497468 ৪

২৬৩৩ িাপববার মকরসদ ৫৫ পদনমজুর 2850819257 19202643350 ৪

২৬৩৪ পশউপল খাতুন ফারুক ৩৯ 4611135254 1922085490 ৪

২৬৩৫ িযরত আলী তালক মন্ডল ৩৪ পদনমজুর 8250842534 1915071807 ৩

২৬৩৬ পফররদৌস আকবর ৫৭ পদনমজুর 2850873524 1728447648 ৫

২৬৩৭ পমাঃ নাঈম মপজবর রিমান ৫৪ পদনমজুর 1948186182 1996565218 ৫

২৬৩৮ পমাঃ আলমগীর পিারসন শািাজান আলী িাপতকা া গাপড় চালক 6450932121 1754163135 5

২৬৩৯ পমা: ফরজ আলী মপতয়ার রিমান িাপতকা া পদনমজুর 6451610189 1772592244 ৬

২৬৪০ সাপজজুল ইসলাম পদরলায়ার ৩৯ পদনমজুর 1500907240 1409443338 ৫

২৬৪১ পমাঃ রুরবল শরীফ ৫৪ পদনমজুর 5547866144 1992512514 ৩

২৬৪২ সারপজনা খাতুন ফজলু িক ৪৪ অসিায় 1500871072 1758368518 ৫

২৬৪৩ মঙ্গল ওয়াজ ৩৭ পদনমজুর 7800951613 1401727658 ৪

২৬৪৪ ফরজ আলী মপতর রিমান িাপতকা া পদনমজুর 6451610189 177259224 ৩

২৬৪৫ জািান্ন্ারা খাতুন খুদা বক্স ৫৬ অসিায় 5100887115 1794239897 ৪

২৬৪৬ পমাছাঃ রাপিমা খাতুন তািার আলী ৫০ অসিায় 9575458386 1915517595 ৩

২৬৪৭ ইকরামুল আররশদ িীরপুর পদনমজুর 6451633710 1758368576 ৪

২৬৪৮ পমাছাঃ পজািরা খাতুন পমাঃ িারু মাপলতা ৪০ অসিায় 6450832883 1728447648 ৫

২৬৪৯ পমাছাঃ িাপলমা খাতুন হুরমত ৬০ অসিায় 8700915021 1937868637 ৪

২৬৫০ ইকরামুল আররশদ িীরপুর পদনমজুর 6451633710 1758368576 ৪

২৬৫১ পমাঃ পমলন পিারসন পিতাঃ তকরকল ড্রাইভ্ার পদৌলাতপদয়াড় পদনমজুর 6483531985 ০১৯৩৭ ৭৫৪৫৪৮ ৩ জন

২৬৫২ পমাঃ জািাঙ্গীর আলম ইজািার মন্ডল ২২ পদনমজুর 1812311101933 1725816439 ৩

২৬৫৩ পমাছাঃ িাপমদা খাতুন জরির মন্ডল ৪৫ অসিায় 2400865396 1911497468 ৫

২৬৫৪ পমাঃ আনারুল ইসলাম পখাররশদ আলী ৩৮ পদনমজুর 5100887479 1712749779 ৫

২৬৫৫ পমাঃ মুন্ন্া পিতাঃ ফজলুল িক পদৌলাতপদয়াড় পদনমজুর 6483531985 ০১৯৩৭ ৭৫৪৫৪৮ ৩ জন

২৬৫৬ ইসমাইল পশখ উমর আলী পশখ বঙ্গজ িাড়া, ম র শ্রপমক 6850457372 1711482153 ৩ জন

২৬৫৭ পমাঃ বাবলুর রিমান পমাঃ নজরুল ইসলাম বঙ্গজ িাড়া, ম র শ্রপমক 6850457372 1711482153 ৩ জন

২৬৫৮ পমাছাঃ জািানারা খাতুন পখশারত মাপলতা ৫৭ অসিায় 8700916516 1928447648 ৫

২৬৫৯ পমাঃ জাপকর পিারসন  আব্দুল বাপরক হুচুকিাড়া আলমসাধু চালক 5083367705 1915145196 ৪

২৬৬০ পমাঃ পল ন পময়া  পমাঃ বদর উপিন হুচুকিাড়া গ্রাম পুপলশ 1812311105696 1739193124 ৪

২৬৬১ পমাঃ মরনায়ার পিারসন  মৃত. রমজান পিারসন হুচুকিাড়া ভ্যান চালক 18123147410172 1932079190 ৪

২৬৬২ আপতকুর রিমান পমাঃ পরজাউল িক পদৌলতপদয়াড় গাপড় চালক 6850457372 1927015432 ৪ জন

২৬৬৩ পমাঃ আবুল কারশম  পমাঃ আব্দুল বাপরক হুচুকিাড়া ভ্যান চালক 9150840065 1946114023 ৫

২৬৬৪ পমাঃ আলতাফ পিারসন  পমাঃ মুনছুর আলী হুচুকিাড়া আলমসাধু চালক 1810771689088 1721507346 ৬

২৬৬৫ পমাঃ বাবর আলী  পমাঃ ইসািাক মন্ডল প াড়াঘা া আলমসাধু চালক 6450899718 1966781022 ৪



২৬৬৬ পমাঃ বারদম কাপরগর  নঈমউিীন কাপরগর হুচুকিাড়া ভ্যান চালক 9150840024 1923423308 ৪

২৬৬৭ পমাঃ রারিন আলী  পমাঃ পমাশাররফ পিারসন প াড়াঘা া ভ্যান চালক 1812311104760 1870390481 ৪

২৬৬৮ পমাঃ পসারিল রানা  আবু তারলব হুচুকিাড়া অর া চালক 5997479265 1973979897 ৩

২৬৬৯ পমাঃ পমন্টু আপল  পমাঃ আঃ রিমান হুচুকিাড়া ভ্যান চালক 1812311105464 1920262753 ৩

২৬৭০ পমাঃ পসপলম পিারসন  পমাঃ আনসার আপল হুচুকিাড়া আলমসাধু চালক 1950926004 1952550748 ৪

২৬৭১ পমাঃ আিম্মদ আপল  পমাঃ আনসার আপল হুচুকিাড়া আলমসাধু চালক 1500876121 1998724236 ৪

২৬৭২ পমাঃ ইসমাইল পশখ উমর আলী পমখ পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 6850457372 1937558595 ৫ জন

২৬৭৩ পমাঃ নাজমুল পিারসন পমাঃ নুর ইসলাম আলুকপদয়া ভ্যান চালক 6872084071 1903772992 ৩ জন

২৬৭৪ পমাঃ পবশারত আলী  পমাঃ পদরলায়ার পিারসন হুচুকিাড়া আলমসাধু চালক 5534976336 1788516201 ৩

২৬৭৫ পমাঃ ফজলু রিমান  বািার পবশ্বাস হুচুকিাড়া ভ্যান চালক 1950927382 1923927120 ৪

২৬৭৬ পমাঃ দাউদ আলী  আিরমদ আলী প াড়াঘা া ভ্যান চালক 9150876127 1819791528 ২

২৬৭৭ পমাঃ বকুল পিারসন  রমজান আলী হুচুকিাড়া আলমসাধু চালক 9150840305 1998741316 ৪

২৬৭৮ নাজমুল নুর ইসলাম আলুকপদয়া িত দপরি 6872084071 1903772992 ৪

২৬৭৯ পমাঃ ফরজ আলী  পমাঃ আব্দুর রপিম প াড়াঘা া আলমসাধু চালক 2400867491 1937724180 ৩

২৬৮০ পমাঃ আশাদুল ইসলাম  পমাঃ আঃ লপতফ প াড়াঘা া ভ্যান চালক 4650943279 1794739646 ৪

২৬৮১ পমাঃ লুৎফর রিমান পমাঃ আব্দুল বাপরক হুচুকিাড়া ভ্যান চালক 2850852449 1912163098 ৩

২৬৮২ পমাঃ বাবলু শামছুল প াড়াঘা া ভ্যান চালক 5100824712 1912163634 ৪

২৬৮৩ পমাঃ আবুল িাসনাত পমাঃ রবগুল প াড়াঘা া আলমসাধু চালক 3750849394 1945236513 ৩

২৬৮৪ পমাঃ আজগর আলী পকারমান আলী আকুন্দবাড়ীয়া অসিায় 6900816528 1912410755 ৫ জন

২৬৮৫ পমাঃ পবশারত আলী পমাঃ পজন্ন্াত আলী প াড়াঘা া পদনমজুর 3300852245 1965966866 ৫

২৬৮৬ আজগর আলী পকারমান আলী ৪০ পদনমজুর 6900816528 1912410755 ৩

২৬৮৭ পমাঃ আবু কালাম আফছার আলী প াড়াঘা া পদনমজুর 3300853888 101718287746 ৪

২৬৮৮ পমাছাঃ মপফজা খাতুন জং- বজলুল িক প াড়াঘা া অসিায় 1812311104919 1923582968 ৫

২৬৮৯ পদরলায়ার মুবারক মপনরামপুর পদনমজুর 6900822005 1998741460 ০৪ জন

২৬৯০ পরখা আ:বাপরক মপনরামপুর শ্রপমক 6900822005 1910476064 ০৪ জন

২৬৯১ পমাছাঃ সুপফয়া খাতুন শুরকার আলী িীতম্বরপুর অসিায় 6900823532 1908463193 ৪ জন

২৬৯২ পমাছাঃ সুপফয়া খাতুন শুরকার আলী িীতম্বরপুর অসিায় 6900823532 1908463193 ৪ জন

২৬৯৩ পমাঃ জামাল নজরুল রাজাপুর পমস্ত্রী 6900852770 1925635527 ২ জন

২৬৯৪ উমরতন ফজল মপনরামপুর পদনমজুর 4651004311 1402527994 ০২ জন

২৬৯৫ িপরছন কপছম উপিন মপনরামপুর পদনমজুর 9150814631 1921150405 ১ জন

২৬৯৬ খরদজা সরাজুল মপনরামপুর পদনমজুর 690082050 1937714765 ০১ জন

২৬৯৭ আপম্বয়া   আব্দুল খারলক মপনরামপুর পদনমজুর 6900885978 1906212962 ০১ জন

২৬৯৮ িাসু খাতুন সামসপি মপনরামপুর পদনমজুর 2850888575 1791331645 ০৩ জন

২৬৯৯ মাপিরতন পমািাম্মদ মপনরামপুর পদনমজুর 7350950437 1916409926 ০১ জন

২৭০০ আব্দুর গফুর কপরম পমািা মপনরামপুর পদনমজুর 9150832668 1924250854 ০৪ জন

২৭০১ সাইদা মরবাল মপনরামপুর পদনমজুর 9575415121 1942025400 ০১ জন

২৭০২ পমাঃ বুলু মন্ডল পমাঃ বাক্কা মন্ডল রাজাপুর পমস্ত্রী 6900852770 1925635527 ২ জন

২৭০৩ িাপলমা ইয়ার আলী মপনরামপুর শ্রপমক 3300857400 1915070431 ০৪ জন

২৭০৪ ফুট্টুপল ইয়ার আলী মপনরামপুর শ্রপমক 7800865011 1916409926 ০৩ জন

২৭০৫ পসািাগী সওকত মপনরামপুর শ্রপমক 3750852661 1937754926 ০৫ জন

২৭০৬ খয়রন পনছা আরবদ আলী মপনরামপুর অসিায় 3750850509 1917834309 ০৪ জন

২৭০৭ আলমগীর আ:ওিাব মপনরামপুর পদনমজুর 2814918237 1954734126 ০৩ জন

২৭০৮ পমজানুর আ: ওিাব মপনরামপুর শ্রপমক 199918323110009000 1939372374 ০৪ জন



২৭০৯ আপজবার পশখ মিন পশখ মপনরামপুর পদনমজুর 1025435825 1916409926 ০৪ জন

২৭১০ জুরলখা খাতুন কুরবান িীতম্বরপুর অসিায় 6900855369 19932216816 ৪ জন

২৭১১ পমাঃ কদম আপল আঃ রিমান িীতম্বরপুর শ্রপমক 6900855369 19932216816 ৪ জন

২৭১২ পখারদজা পরয়াজ পমািা মপনরামপুর শ্রপমক 4200836882 1916409926 ০৪ জন

২৭১৩ লাল চাদ ফপকর চাদ মপনরামপুর পদনমজুর 4640883095 1313241787 ০৫ জন

২৭১৪ কদম আপল আব্দুর রিমান িীতম্বরপুর অসিায় 6900855369 1916410290 ৫

২৭১৫ চাঁদ আলী  পফররাজ মপনরামপুর অর া চালক 3301629386 1959569704 ০৪ জন

২৭১৬ আ:মপমন আ:বারীক মপনরামপুর পদনমজুর 2400871204 1912454300 ০৪ জন

২৭১৭ পবপল জাপমর মপনরামপুর শ্রপমক 1025436054 1789318688 ০৪ জন

২৭১৮ মাপনক মুসাররফ মপনরামপুর শ্রপমক 2804322936 1939144958 ০৪ জন

২৭১৯ ফপজলা ফয়রজল মপনরামপুর শ্রপমক 5550869068 1309211350 ০৪ জন

২৭২০ পমাঃ সুবাররক মন্ডল লুৎফর মন্ডল িীরপুর পদনমজুর 6900860146 1771188480 ৩ জন

২৭২১ পমাঃ সুবাররক মন্ডল লুৎফর রিমান িীরপুর পদনমজুর 6900860146 1771188480 ৩

২৭২২ জািানারা ঠান্ডু মপনরামপুর শ্রপমক 1812311105921 1820365661 ০৪ জন

২৭২৩ শপিদুল ইচািক মপনরামপুর পদনমজুর 1500847577 1916108433 ০৪ জন

২৭২৪ পমাঃ মাছুদ ইকবাল ইউসুফ আলী পদৌলাতপদয়াড় শ্রপমক 6900866309 1913451110 ৪    জন

২৭২৫ ছপুরা রবগুল মপনরামপুর শ্রপমক 2400936312 1943240270 ০৪ জন

২৭২৬ আরয়শা খাতুন চাঁদ সিদার রাজাপুর অসিায় 3750881991 1923759316 ০৪ জন

২৭২৭ আকপলমা আররসদ রাজাপুর অসিায় 8250880724 1995199182 ০৪ জন

২৭২৮ িারপভ্না আ: জপলল রাজাপুর শ্রপমক 1500879414 1906212980 ০৪ জন

২৭২৯ িাপচনা মপিউিীন রাজাপুর শ্রপমক 9575429643 1916409926 ০৪ জন

২৭৩০ পররিনা পখাকন রাজাপুর শ্রপমক 5550933427 1940053819 ০৫ জন

২৭৩১ মাছুরা খাতুন বাদল সরদার রাজাপুর শ্রপমক 1950962595 1409703805 ০৩ জন

২৭৩২ রুরবল আসাদুল রাজাপুর শ্রপমক 3751643465 1916409926 ০৪ জন

২৭৩৩ আপতয়ার মপজবার রাজাপুর পদনমজুর 553547421 1988977763 ০৪ জন

২৭৩৪ িজরত কুরবান রাজাপুর পদনমজুর 9150879436 1914896590 ০৩ জন

২৭৩৫ জহুরা বাপশ রাজাপুর অসিায় 8700920062 1916409926 ০৪ জন

২৭৩৬ মরনায়ারা পখাদন রাজাপুর পদনমজুর 6901136991 1916409926 ০৫ জন

২৭৩৭ রাপকব আপনছুর রাজাপুর কম দচারী 8705997537 1752149149 ০৪ জন

২৭৩৮ সারজদা জরবদ রাজাপুর অসিায় 1500879893 1916409926 ০৩ জন

২৭৩৯ আপছয়া িাচু রাজাপুর শ্রপমক 7800897303 1925318395 ০৪ জন

২৭৪০ ছারমনা িাপববার রাজাপুর অসিায় 9575446134 1996104348 ০৫ জন

২৭৪১ রারবয়া নবী ছিী রাজাপুর অসিায় 2850856234 1916409926 ০৪ জন

২৭৪২ আরনসুর পকারবান রাজাপুর শ্রপমক 6000942794 1977850082 ০৩ জন

২৭৪৩ জাপমর পকারবান রাজাপুর পদনমজুর 8700921367 1920262686 ০৪ জন

২৭৪৪ মপজবার বরকত রাজাপুর পমস্ত্রী 2400937088 1937237661 ০৪ জন

২৭৪৫ ছাপবরন সাকারিীন রাজাপুর অসিায় 1950928323 1905602394 ০৪ জন

২৭৪৬ মরমনা পমাবারক রাজাপুর অসিায় 8700958096 1962338693 ০৪ জন

২৭৪৭ পদাস পমািাম্মদ ইচািক রাজাপুর কম দচারী 6901604600 1929903543 ০৪ জন

২৭৪৮ আশুরা কারতাব রাজাপুর শ্রপমক 8700921748 1954881489 ০৩ জন

২৭৪৯ িাপচনা আবু ছপিন রাজাপুর শ্রপমক 7350951641 1916409926 ০৪ জন

২৭৫০ শাপিন মস্থফা রাজাপুর পদনমজুর 8251646587 1916409926 ০৪ জন

২৭৫১ মতরলব িাচু মন্ডল রাজাপুর কম দচারী 7800896206 1916409926 ০৪ জন



২৭৫২ মাসুদ ইকবাল ইউসুি আলী পদৌলতপদয়াড় পদাকান কম দচারী 6900866309 1913451110 ৩

২৭৫৩ পিন্টু পিারসন পমাঃ আপনসুর রিমান মপনরামপুর গ্রাম পুপলশ 5522055242 1916409929 ৪

২৭৫৪ পমাঃ আকরামুল িক পমাঃ মন্টু মন্ডল িীতম্বরপুর আলমসাধু চালক 8669662168 1758583083 ৫

২৭৫৫ পমাঃ পফররাজ পমাঃ আবুল কারশম িীতম্বরপুর আলমসাধু চালক 7350922345 1770476243 ৪

২৭৫৬ পমাঃ শাপি পমাঃ ইউনুছ আপল িীতম্বরপুর আলমসাধু চালক 150085132 1922996432 ৩

২৭৫৭ পমাঃ পমঠুন আলী পমাঃ হুমায়ুন িীতম্বরপুর ট্রাক চালক 7800898350 1771310343 ৩

২৭৫৮ পমাঃ মন্টু পমাঃ পবশারত আলী িীতম্বরপুর ভ্যান চালক 2826218733 1957069435 ৪

২৭৫৯ পমাঃ রপশদুল আইনাল িীতম্বরপুর পদনমজুর 5450870123 1834270722 ৩

২৭৬০ পমাছাঃ আলতা পবগম ফপকর মপিক িীতম্বরপুর অসিায় 8700924114 1721912884 ৪

২৭৬১ পমাছাঃ আপজরন বদরিীন িীতম্বরপুর অসিায় 5550901077 1749938323 ৫

২৭৬২ পমাছাঃ পরশমা খাতুন পমাঃ রমজান আলী িীতম্বরপুর অসিায় 6450872269 1877078929 ৩

২৭৬৩ পমাঃ রীকন পিারসন পমাঃ কাপবল উিীন িীতম্বরপুর পদনমজুর 4616639656 1819780671 ৫

২৭৬৪ পমাঃ মইদুল ইসলাম পবশারত আলী িীতম্বরপুর পদনমজুর 8700926077 1641537918 ৩

২৭৬৫ পমাঃ জামাত আলী পমাঃ জয়নাল িীতম্বরপুর পদনমজুর 1812311107614 1731158456 ৪

২৭৬৬ পমাঃ রমজান আলী পমাঃ জয়নাল িীতম্বরপুর পদনমজুর 1950934917 1987477546 ৫

২৭৬৭ পমাঃ শারকর আলী আদালত মৃিা িীতম্বরপুর শ্রপমক 1025438126 1914408507 ৪

২৭৬৮ পমাঃ সম্রা   আলী আপজজুল িীতম্বরপুর শ্রপমক 5550872831 1945439471 ৫

২৭৬৯ পমাঃ পবপুল পিারসন বাদশা বাদাল পদৌলতপদয়াড় ম র শ্রপমক 6900868008 1743702700 ৪ জন

২৭৭০ পমাছাঃ িারজরা খাতুন জারিদ আলী িীতম্বরপুর অসিায় 1812311107423 19932166816 ৩

২৭৭১ পমাছাঃ িাপফজা খাতুন ফপকর চাদ িীতম্বরপুর অসিায় 1812311107915 1916410290 ৩

২৭৭২ পমাঃ নাপসর উপিন দপলর উপিন িীতম্বরপুর পদনমজুর 9150818046 1721912884 ৩

২৭৭৩ পমাঃশুকলাল মন্ডল রমজান মন্ডল িীতম্বরপুর পদনমজুর 18123111072998 1916410290 ৩

২৭৭৪ শ্রী আপসক দাস শ্রী মন্টু দাস িীতম্বরপুর পদনমজুর 7351693291 1721912884 ৩

২৭৭৫ পমাঃ আরমান আলী ইয়াজ উপিন িীতম্বরপুর পদনমজুর 6900857175 19932166816 ৩

২৭৭৬ পমাঃ দুদু শািাদাত পমপস্ত্র িীতম্বরপুর পদনমজুর 1812311107717 1721912884 ৩

২৭৭৭ পমাঃ লুৎফর রিমান মৃত. চাদ পময়া িীতম্বরপুর পদনমজুর 1812311107885 1980729072 ৪

২৭৭৮ পমাছাঃ ফারতমা খাতুন জামাত আলী িীতম্বরপুর অসিায় 1950934511 19932166816 ৩

২৭৭৯ পমাঃ মাপনক মন্ডল ছবভ্ান মন্ডল িীতম্বরপুর পদনমজুর 1454052422 1922422532 ৪

২৭৮০ পমাঃ বাপরক আপল রাকাওয়াত িীতম্বরপুর পদনমজুর 1951693462 1922193240 ৪

২৭৮১ আিম্ম্দ আলী আবুছিীন িীতম্বরপুর পদনমজুর 1812311107260 185377436 ৪

২৭৮২ পবপুল পিারসন বাদশা বাদাল পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 6900868008 1731215308 ৪ জন

২৭৮৩ পমাঃ টি ন আলী পমাঃ নুরু মন্ডল িীরপুর িত দপরি ৬৯০০৮৯৩২০৪ ১৯৯৯০৪৮৬৮৭ ৪

২৭৮৪ পমাঃ িাপমদুল ইসলাম পমাঃ নুরু মন্ডল িীরপুর িত দপরি ৪৬৫০৯২০৬২৪ ১৯৯৯০৪৮৬৮৭ ৬

২৭৮৫ পমাঃ শািাজািান পমাঃ সারনয়ার িীরপুর িত দপরি ৯৫৭৫৪১৭৭৭০ ১৯৮৮৬৫১৭৯ ৪

২৭৮৬ পমাছাঃ মুসপলমা পমাঃ বাদল মন্ডল িীরপুর ভ্যান চালক ৩৭৫৮৫৮৫৯৩ ১৯০৫৬০১৯০২ ৪

২৭৮৭ পমাঃ নান্নু রিমান পমাঃ আলাউপিন িীরপুর িত দপরি ৭৩৫০৯২৫৬০৩ ১৯১৪৭৭০৩১৪ ১

২৭৮৮ পমাঃ সপিদুল পমাঃ নুরু মন্ডল িীরপুর িত দপরি ১৮১২৩১১১০৯৭৮৪ ১৯৩৭৭২২৮০৪ ৪

২৭৮৯ পমাছাঃ চম্পা খাতুন পমাঃ বপছর মুপন্স পদৌলতপদয়াড় অসিায় 6900869121 1786454333 ৫ জন

২৭৯০ পমাঃ পজনারুল পমাঃ মঙ্গল িীরপুর শ্রপমক ৬৯০০৮৬০১৩৮ ১৮৮৭০৭৯০১২ ৪

২৭৯১ পমাছাঃ পরখা পমাঃ পবিান মন্ডল িীরপুর িত দপরি ৫৫৫০৯০৭৯৬৭ ১৯৫৪৬৬০৪৭০ ৪

২৭৯২ পমাঃ মান্ন্ান মন্ডল পমাঃ অ ল মন্ডল িীরপুর িত দপরি ৫১০০৮৯৭৮০৯ ১৮২৬১০৯২৪৩ ৫

২৭৯৩ পমাঃ আশাদুল পমাঃ পবদ্বান মন্ডল িীরপুর িত দপরি ১৮১২৩১১১০৯৭০৯ ১৯৯৯০৪৮৬৪০ ৪

২৭৯৪ পমাঃ পজনারুল রি: পমাঃ জানা মন্ডল িীরপুর পদনমজুর ৩২৭৯৮৯০৮৩৮ ১৯৪৩২৩৯৯২৬ ৩



২৭৯৫ পমাছাঃ িাপলমা খাতুন পমাঃ মুনছার আলী িীরপুর িত দপরি ১৮১২৩১১১০৯৯৩১ 1832430809 ৪

২৭৯৬ পমাছাঃ ফপরদা পবগম পমাঃ ইসমাইল িীরপুর িত দপরি ২৮৫০৮৯৪৭১৪ 1832430809 ৪

২৭৯৭ পমাঃ পমলন পিারসন পমাঃ পশখ শপরফুল িীরপুর আলমসাধু চালক ১৮১২৩১১১০৯৫৩ 1832430809 ৪

২৭৯৮ পমাঃ কারশম পবশ্বাস পমাঃ রমজান  িীরপুর িত দপরি ৯৫৭৫৪৩৪৩৩৮ ১৯২১১৭২৪৯৪ ১

২৭৯৯ পমাঃ বজলু পমাঃ ভ্রস পবশ্বাস িীরপুর পদাকান কম দচারী ১৮১২৩১১১১১০৭৬ ১৪০৯৪০৩৫১২ ৪

২৮০০ পমাঃ তুপিন পবম্বাস পমাঃ রতন িীরপুর পদনমজুর ৮৭০০৯*৩০৬৩২ ১৯৩৫২৬১০৪৩ ৪

২৮০১ পমাঃ রতন পবম্বাস পমাঃ রমজান আলী িীরপুর পদনমজুর ১০২৫৪৫৫৫২৬ ১৮৫৬৩৯৭৫১৩ ৪

২৮০২  আউপলয়া পমাঃ পমায়ারজ্জম িীরপুর িত দপরি ৮২৫০৯২১১২২ ১৯৩২১৭০৩৪৮ ৪

২৮০৩ পমাছাঃ মপজদনা পমাঃ আরনায়ার িীরপুর পদনমজুর ৬০০০৮৮২৪০৪ ১৮১৬৯৫৪১৩১ ৪

২৮০৪ পমাছাঃ পরজু খাতুন পমাঃ আিসান িীরপুর পদনমজুর ৬৪৪০০২৭১৫৬ ১৪০৯৪৪৪৩৪১ ৩

২৮০৫ পমাছাঃ কুলচন পবপব পমাঃ পজরির মন্ডল িীরপুর িত দপরি ৬৯০০৮২৮১৪৩ ১৭৪২৭৭৫৫৩৪ ২

২৮০৬ পমাছাঃ মপিরন খাতুন পমাঃ রতন মন্ডল িীরপুর িত দপরি ১৫০০৮৫৫৭৫২ ১৪০৯৪০৩৪০৮ ৬

২৮০৭ পমাছাঃ পরনু পবগম পমাঃ ছারনায়ার িীরপুর িত দপরি ১৮১২৩১১০৯৬৪০ 1832430809 ৪

২৮০৮ পমাঃ ফারুক পিারসন পমাঃ মরনায়ার  িীরপুর িত দপরি ৩৭৫০৮৫৭৬৯৪ 1832430809 ১

২৮০৯ পমাছাঃ কপিনুর পবগম পমাঃ আলম মন্ডল িীরপুর িত দপরি ৬৯০০৮৫৯৬৮৪ ১৯২১৮২৩৬১৪ ৪

২৮১০ পমাছাঃ মরনায়ারা পমাঃ আলম মন্ডল িীরপুর অর া চালক ৬৯০০৮৯৪৪৫৯ ১৭৪৮৩৭১৭৭৩ ৫

২৮১১ পমাছাঃ ফুপল পনছা পমাঃ ছনরচার মন্ডল িীরপুর িত দপরি ৩৩০০৯৪৪৯৮৪ ১৮৯১৮৩৪৯২৩ ৪

২৮১২ পমাঃ পমজানুর রিমান পমাঃ আলাউপিন িীরপুর িত দপরি ১৮১২৩১১১০৯২৩৪ ১৭৪৩২৮৪৬৪৮ ৪

২৮১৩ পমাঃ আনারুল পমাঃ গপনউপিন িীরপুর িত দপরি ৮২৫০৯২০৫৬১ ১৯৬০৯২৪৭৬৭ ৫

২৮১৪ পমাঃ পমনারুল ইসলাম পমাঃ গপনউপিন িীরপুর িত দপরি ৮৭০০৯৬৪২৫০ ১৯৩৬৬৭৫৯৯৩ ৪

২৮১৫ পমাঃ আশাদুল িক পমাঃ আশরাফ িীরপুর িত দপরি ৭৮০০৯০১৮৬৫ ১৯৩৪০৯৪৮৬১ ৩

২৮১৬ পমাঃ নজরুল ইসলাম পমািাম্মদ আলী িীরপুর পদনমজুর ১৯৫০৯৩৮০২৫ ১৯২৭৪২০৩৮৭ ৪

২৮১৭ পমাছাঃ নাজমা খাতুন পমাঃ পরকাত িীরপুর পদনমজুর ৮৬৬৩০১৭৯৭১ ১৯০৪০২৩৯৯২ ৪

২৮১৮ পমাঃ তুপিন উপিন পমাঃ জামাত িীরপুর পদাকান কম দচারী ৫৫৫৬৭০৭১৭১ ১৭৬১২১৭৮৪৪ ৪

২৮১৯ পমাঃ িাপববুর রিমান পমাঃ শামছপি মন্ডল িীরপুর িত দপরি ৭৩৫০৯২৫৪২১ ১৮৪৫৯৮২৭১৭ ৫

২৮২০ পমাঃ পমনারুল ইসলাম পমাঃ জুলমত মপিক িীরপুর িত দপরি ৮২৫০৮৮৬৮৮৭ ১৮২৪১২৪১৫৯ ২

২৮২১ পমাঃ আশাবুল িক পমাঃ দীন পমািাম্মদ িীরপুর িত দপরি ১৮১২৩১১১০৯০৩০ ১৮৩৫৮৯৫৪৩০ ৪

২৮২২ পমাঃ ইসরাইল মৃত. নজর আপল িীরপুর পদনমজুর 5550867867 1949956736 ৫

২৮২৩ চম্পা খাতুন বপসর মুপন্স পদৌলাতপদয়াড় দপরি 6900869121 1786454333 ৪

২৮২৪ পমাঃ সাতার আলী মৃত. আপজবার িীরপুর গ্রাম পুপলশ 1312311108928 1642699604 ৪

২৮২৫ পমাছা: িপল পবগম ফপরদ আলী িাপতকা া দপরি 1810763000065 1959896988 ১

২৮২৬ পমাছা: িপরছন খাতুন পভ্াদু মন্ডল িাপতকা া দপরি 8700589842 1796666521 ৪

২৮২৭ পমাছা: তিমপনা খাতুন আব্দুল িান্ন্ান িাপতকা া দপরি 8250931998 1314523423 ৫

২৮২৮ পমাছা: ছারমনা খাতুন আপজজার মন্ডল িাপতকা া দপরি 5724706310643 1957650321 ৩

২৮২৯ পমাছা: আশা খাতুন রিমান পমস্ত্রী িাপতকা া দপরি 91507451587 1730229879 ৪

২৮৩০ পমাছা: পরনা পতাফরজ্জল িাপতকা া দপরি 1500859739 1924389342 ৪

২৮৩১ পমাঃ ইকরামুল ইসলাম নজরুল ইসলাম আকুন্দবাড়ীয়া ভ্যান চালক 6900881613 1985806765 ৪ জন

২৮৩২ পমাছা: শারিদা খাতুন কালা পময়া িাপতকা া দপরি 3300897497 1918935745 ৪

২৮৩৩ পমাছা: সাইদা খাতুন সাতার আপল িাপতকা া দপরি 181231117601 1925837394 ৪

২৮৩৪ পমাছা: জহুরা খাতুন পতায়ব আলী িাপতকা া দপরি 4200878397 1927315714 ২

২৮৩৫ পমাছা: মুনপজরা খাতুন ইউছুব পিারসন িাপতকা া দপরি 1812131111966 1725079282 ৩

২৮৩৬ পমাছা: নারগীছ খাতুন পমলন পবশ্বাস িাপতকা া দপরি 1813183473374 1963524512 ৪

২৮৩৭ পমাছা: পসলাপন জান্ন্াপত আ: িান্ন্ান িাপতকা া দপরি 6000943420 1400464146 ৫



২৮৩৮ পমা: আলমগীর িামজার িাপতকা া পদনমজুর 3750924064 1928241139 ৩

২৮৩৯ পমা: সাজািান আলী তািারজ্জল পিারসন িাপতকা া পদনমজুর 4650894027 1924194050 ৪

২৮৪০ পমা: পিটু পজা: মারলক িাপতকা া পদনমজুর 8700903969 1987238755 ৪

২৮৪১ ইকরামুল ইসলাম নজরুল ইসলাম আকুন্দবাপড়য়া ভ্যান চালক 6900881613 1985806765 ৪

২৮৪২ পমা: উজ্জল পিারসন ইসলাম িাপতকা া ভ্যান চালক 1812311103952 1721311356 ৪

২৮৪৩ পমা: আপতয়ার রিমান আব্দুল িান্ন্ান িাপতকা া চা-পদাকান 1810747819402 1952298618 ৩

২৮৪৪ পমা: মপনরুল ইসলাম সারদর আলী িাপতকা া পদনমজুর 4650728944 1915779312 ৪

২৮৪৫ পমা: ইিাজ আলী িটু পিারসন িাপতকা া পদনমজুর 555091191 1925837394 ৪

২৮৪৬ পমা: জামাল উপিন পজা খপললুর িাপতকা া পদনমজুর 3301167270 1725849048 ৪

২৮৪৭ পমা: কাপবর পমািা বািার পমািা িাপতকা া পদনমজুর 7350897570 1996013942 ৪

২৮৪৮ পমা: পখায়াজ মন্ডল পবশারত মন্ডল িাপতকা া পদনমজুর 1812311110614 1760000343 ৫

২৮৪৯ পমা: পরিন পিারসন শািাজািান পিারসন িাপতকা া পদনমজুর 9150826338 1929268464 ৩

২৮৫০ পমা: জাপমরুল পমািা মারলক পমািা িাপতকা া পদনমজুর 9150887082 1952577168 ৪

২৮৫১ পমাছা: ছপকনা পবগম পমা: পমলশাদ আলী িাপতকা া দপরি 3750760872 1925837394 ৫

২৮৫২ ছাইরা রবগুল মপনরামপুর শ্রপমক 6900885267 1943240270 ০৪ জন

২৮৫৩ পমা: পসািরাব পিারসন মিাম্মদ আলী িাপতকা া পদনমজুর 1500888555 1968360620 ৪

২৮৫৪ এপতমন কারদর পশখ মপনরামপুর শ্রপমক 6900885267 1996016157 ০৩জন

২৮৫৫ পমা: মপনর উিীন পমারাদ আলী িাপতকা া পদনমজুর 7350896994 1966352365 ৩

২৮৫৬ পমা: সাইদ পিারসন িামজার আলী িাপতকা া পদনমজুর 5550942311 1725790829 ৪

২৮৫৭ পমা: মজনু পশখ ইউসুফ পশখ িাপতকা া ভ্যান চালক 7800970901 1921936922 ৪

২৮৫৮ পমা: পসারিল রানা মন্টু পমািা িাপতকা া অর া চালক 4201614361 1989924742 ৪

২৮৫৯ মপমনুল পবগবর িীরপুর পদনমজুর 6900892941 1302361232 ৬

২৮৬০ পমা: আব্দুল জপলল আয়ুব আলী িাপতকা া ভ্যান চালক 181231111780 1315869622 ৪

২৮৬১ মপমনুল পবগবর িীরপুর পদনমজুর 6900892941 1302361232 ৬

২৮৬২ পমাঃ সাররজত আলী পকতাব আলী পদৌলাতপদয়াড় ভ্যান চালক 6900899557 1918961688 ১ জন

২৮৬৩ পমাঃ সাররজত আলী পকতাব আলী পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 6900899557 1918961688 ৫ জন

২৮৬৪ পমাঃ সাররজত আলী পকতাব আলী পদৌলাতপদয়াড় ভ্যান চালক 6900899557 1918961688 ৪    জন

২৮৬৫ পমা: আলাপমন পিারসন মজাব্বত পিারসন িাপতকা া ভ্যান চালক 7800955671 1966799600 ৪

২৮৬৬ পমাঃ মপফজ উপিন নবীছপিন িাপতকা া পদনমজুর 6900831345 1717446107 ৩

২৮৬৭ পরয়াজ পমািা মরনায়ার পমািা িাপতকা া গ্রাম পুপলশ 5104324206 1400635695 ৫

২৮৬৮ পমাঃ সাইফুল পিারসন পমাঃ আয়ুব আলী িাপতকা া অর া চালক 6900913093 1996765564 ৩ জন

২৮৬৯ পমাছাঃ পরখা খাতুন আব্দুস সালাম পদৌলতপদয়াড় অসিায় 4200880161 1971216042 ৩ জন

২৮৭০ পমাছাঃ ফারতমা পবগম আব্দুল মপজদ পদৌলতপদয়াড় অসিায় 7350932104 1728226803 ৬ জন

২৮৭১ পমাছাঃ সাথী পবগম পমাঃ িাবলুর রিমান পদৌলতপদয়াড় অসিায় 5550901243 1969363223 ৩ জন

২৮৭২ শ্রী পসানালী শ্রী দীপলি অপিকারী পদৌলতপদয়াড় অসিায় 1501635542 1952541580 ৫ জন

২৮৭৩ শ্রী অপসত কুমার সািা সুম্ভ  কুমার সািা পদৌলতপদয়াড় ক্ষুি ব্যবসায়ী 7350979089 1405522351 ৬ জন

২৮৭৪ পমাঃ পল ন আবু বাক্কার পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 6000622016 1760689388 ৪ জন

২৮৭৫ শাবানা খাতুন ফপকর আলী পদৌলতপদয়াড় অসিায় 1813135364129 1905604426 ৪ জন

২৮৭৬ পমাছাঃ কপিনুর পবগম পমাঃ জপমর উপিন পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 1500939879 1751543324 ৫ জন

২৮৭৭ পমাছাঃ ময়না পবগম পমাঃ আব্দুর রিমান পদৌলতপদয়াড় পমস্ত্রী 6000968575 1927882168 ৪ জন

২৮৭৮ পমাছাঃ  সুপফয়া খাতুন মৃত আবদার আলী পদৌলতপদয়াড় দপজদ 1812311112459 1795713140 ৫ জন

২৮৭৯ পমাছাঃ চারমলী খাতুন নজরুল ইসলাম পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 6450622565 1301286354 ২ জন

২৮৮০  শ্রীমপত ভ্পক্ত রাণী পবশ্বাস শ্রী সুবাস চন্দ্র পবশ্বাস পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 7800932381 1772760294 ৫ জন



২৮৮১ পুষ্প রানী শ্রী রবী পবশ্বাস পদৌলতপদয়াড় ক্ষুি ব্যবসায়ী 7800932209 1913832851 ৪ জন

২৮৮২ পমাছাঃ তাসপলমা খাতুন পমাঃ ফপকর চান মন্ডল পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 5100910867 1304987103 ৪ জন

২৮৮৩ পমাছাঃ ময়না খাতুন পমাঃ ওসমান আলী পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 4167424458 1903105381 ৫ জন

২৮৮৪ ইলা রানী পসপি কালী িদ স্বনকার পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 2850616273 1961848640 ৪ জন

২৮৮৫ পমাছাঃ ডপল খাতুপন লুৎফর মন্ডল পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 7800958451 1986297647 ৪ জন

২৮৮৬ পমাছাঃ মালা খাতুন শুবাদ পশখ পদৌলতপদয়াড় অসিায় 6450929168 1926082844 ৩ জন

২৮৮৭ পমাছাঃ কপিনুর খাতুন পমাঃ রুি চাঁদ খাঁ পদৌলতপদয়াড় অসিায় 7800957081 1941769811 ৪ জন

২৮৮৮ পরাকসানা পবগম পমাঃ রারসল পদৌলতপদয়াড় অসিায় 695101108695 1929531287 ৩ জন

২৮৮৯ পমাছাঃ রারবয়া খাতুন গপন মন্ডল পদৌলতপদয়াড় অসিায় 6450929523 1404174580 ৪ জন

২৮৯০ পমাছাঃ  পমনারা খাতুন চান্দ ফপকর পদৌলতপদয়াড় প্রপতবন্ধী 3750941761 1428943605 ৩ জন

২৮৯১ পমাছাঃ  সপজরন জব্বার মন্ডল পদৌলতপদয়াড় অসিায় 7350967795 1719406325 ৫ জন

২৮৯২ পমাছাঃ ছরল পমাঃ মঙ্গল পদৌলতপদয়াড় অসিায় 1812311113914 1950412384 ২ জন

২৮৯৩ পমাছাঃ রুিা খাতুন নবী ছিীন মন্ডল পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 3300946591 1930853947 ৪ জন

২৮৯৪ পমাছাঃ  ছপকনা খাতুন পগাল পমািাম্মদ পদৌলতপদয়াড় অসিায় 181317453465 1938967682 ৩ জন

২৮৯৫ শ্রীমপত আশালতা সরকার লালরমািন শীল পদৌলতপদয়াড় অসিায় 5550913742 1914633137 ৩ জন

২৮৯৬ সুপনতা রানী চক্রবপতদ পবমল পবষণ গাঙ্গুলী পদৌলতপদয়াড় অসিায় 7350904608 1634352869 ১ জন

২৮৯৭ শ্রী মপত সুলতা অপিকারী শ্রী িীররন অপিকারী পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 1812311117721 1767963626 ৪ জন

২৮৯৮ পমাঃ আফছার আলী মৃত আঃ কপরম পশখ পদৌলতপদয়াড় ক্ষুি ব্যবসায়ী 1812311117938 1912218919 ৪ জন

২৮৯৯ পমাছাঃ পফররদৌপস খাতুন  মতরওলব পমািা পদৌলতপদয়াড় অসিায় 6900836260 1793292116 ৩ জন

২৯০০ পমাঃ সাজু আিরমদ পমাঃ পমনু পশখ পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 5550944861 1735377305 ৪ জন

২৯০১ পমাঃ ইসমাইল পিারসন জাফর আলী পদৌলতপদয়াড় ম র শ্রপমক 4650945024 1719916230 ৪ জন

২৯০২ পমাঃ মপতয়ার রিমান পমাঃ সমরশর মন্ডল পদৌলতপদয়াড় রং পমস্ত্রী 3734016433 1736116765 ৪ জন

২৯০৩ পমাঃ সাইফুল ইসলাম পমাঃ আপজজুল মন্ডল পদৌলতপদয়াড় ক্ষুি ব্যবসায়ী 82507894782 1934831690 ৩ জন

২৯০৪ পমাঃ সাইফুল পিারসনআয়ূব আলী িাপতকা া 6900913093 1996765564

২৯০৫ পমাঃ রপবউল ইসলাম পমাঃ পদদার আলী পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 6900868230 1718444477 ৪ জন

২৯০৬ িারসম আরবদ আলী মপনরামপুর শ্রপমক 6901597812 1916409926 ০৩ জন

২৯০৭ পজনারুল আশাদুল মপনরামপুর পদনমজুর 6901597812 1945894553 ০৩ জন

২৯০৮ পমাঃ সুরুজ আলী পমাঃ চান্দা আলী প াড়াঘা া আলমসাধু চালক 6901611355 1959858869 ৩ জন

২৯০৯ পমাঃ সুরুজ আলী  পমাঃ চান্দা আলী প াড়াঘা া আলমসাধু চালক 6901611355 1959858869 ৪

২৯১০ পমাঃ পমলন পিারসন করমদ মন্ডল পদৌলতপদয়াড় ক্ষুি ব্যবসায়ী 6900913507 1925626000 ৩ জন

২৯১১ পমাঃ লাল পময়া  মপজবর পদৌলতপদয়াড় অসিায় 5550936701 1956933641 ২ জন

২৯১২ পমাছাঃ  কপিনুর খাতুন ভ্াপিমান মন্ডল পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 2400949620 194332421189 ৩ জন

২৯১৩ পমাঃ খাইরুল িাসান (জানু) িাপববুর রিমান পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 5100904720 1911637859 ৪ জন

২৯১৪ তছপলম উপিন আব্দুল বাপর িীতম্বরপুর পদনমজুর 7341562564 1912178620 ৩

২৯১৫ তছপলম উপিন আব্দুল বাপর িীতম্বরপুর পদনমজুর 7341562564 1912178620 ৩

২৯১৬ পমাছাঃ চয়ন মপন পমাঃ ইউসুি পবশ্বাস পদৌলতপদয়াড় অসিায় 7350965417 1878352669 ৫ জন

২৯১৭ পমাছাঃ জািানারা খাতুন মৃত আবুবক্কর পদৌলতপদয়াড় অসিায় 1812311113988 1936675972 ৪ জন

২৯১৮ পমাছাঃ পমরিরুন খাতুন ইরফান আলী পদৌলতপদয়াড় অসিায় 9575460580 1914770507 ৩ জন

২৯১৯ পমাছাঃ ছচপত ইয়াসমীন (পবথী)  পমাঃ আপমরুল ইসলাম পদৌলতপদয়াড় অসিায় 2400805665 1409698737 ৪ জন

২৯২০ আরলয়া পবগম ছুবান পশখ পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 2911825209202 1959569676 ৩ জন

২৯২১ পমাছাঃ পমনা খাতুন মৃত মধু পশখ পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 1812311112846 1994349870 ৩ জন

২৯২২ পমাছাঃ  রওশনারা খাতুন পমাঃ পকয়া খাতুন পদৌলতপদয়াড় অসিায় 4650975990 1934553693 ৩ জন

২৯২৩ পমাছাঃ রানী পবগম পমাঃ পসরাজ পমখ  পদৌলতপদয়াড় অসিায় 182234140797 1920262547 ৪ জন



২৯২৪ পমাছাঃ  দুলী খাতুন পমাঃ ইপিস আলী পদৌলতপদয়াড় অসিায় 1812311112760 1890215528 ৪ জন

২৯২৫ পমাছাঃ  িাপলমা পবগম আবুর কারশম পদৌলতপদয়াড় পভ্ক্ষুক 2400946436 19072626271 ৩ জন

২৯২৬ পমাছাঃ  পবউটি খাতুন পমাঃ বরকত মন্ডল পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 3750940615 1999628605 ৪ জন

২৯২৭ পমাছাঃ ছালমা আক্তার পমাঃ পমাস্তফা আলী পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 7801651725 1969423129 ৩ জন

২৯২৮ পবলপকস পবিাল পিারসন পদৌলতপদয়াড় চা-পদাকান 9575315495 1962172365 ৫ জন

২৯২৯ পমাছাঃ খাপদজা পবগম  পমাঃ বািার উপিন পদৌলতপদয়াড় পমস্ত্রী 2406440988 1797891098 ৪ জন

২৯৩০ পমাছাঃ  ছাপবনা খাতুন জালাল পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 19921810763000100 1993490319 ৫ জন

২৯৩১ পমাছাঃ  আছমা আরা পমাঃ হুমায়ন কবীর পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 1822303130561 1957047355 ২ জন

২৯৩২ পমাছাঃ  ফাইমা খাতুন পমাঃ ফজলুল িক পদৌলতপদয়াড় গাপড় চালক 19731832311019400 1306537242 ৫ জন

২৯৩৩ পমাঃ পসরাজুল ইসলাম পমাঃ িাররজ মন্ডল মপনরামপুর ভ্যান চালক 7350917840 1910143449 ৫ জন

২৯৩৪ রতন কুমার শািা রবীন্দ্রমাি পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক ৮৭০০৯৩৭৩৮৯ ১৯২১৮২৩৬৫৫ ৫ জন

২৯৩৫ ইনসান পিারসন আশাদুল িক পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক ৫৫৫২৫৮৬৩৯৩ ১৯৩৭২৮৫২৩৯ ৪ জন

২৯৩৬ কারদম আলী নঈম পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক ৬২৫০০০১২৫৪ ১৯০৫৬০৩৭৭১ ৪ জন

২৯৩৭ পরযাজ উপিন আসলাম পিারসন পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক ৪২০১২৫৩৬৯৬ ১৯১৮৫৯৬৭২৫ ৩ জন

২৯৩৮ আলাপমন ফয়জুল পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক ৪১৯০২৪৮৫৭৭ ১৯১২১৭৭৩৯৫ ৩ জন

২৯৩৯ পমাঃ সাইদুর ইসলাম পমাঃ ইমান আলী রাজাপুর ভ্যান চালক 7350917840 1910143449 ৫ জন

২৯৪০ আতাউর রিমান আইজউপিন পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক ২৪০০৪৪৬৭৯৮ ১৭৮৬৮২৮২৮৬ ৪ জন

২৯৪১ পখাকন আলী নুর ইসলাম পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক ৩৭৫০৯৭২৩৮৯ ১৯৯৯১২০৭৩৬ ৩ জন

২৯৪২ পমাঃ শপিদুল ইসলাম পমাঃ পবশারত আলী মন্ডল িীতম্বরপুর অর া চালক 7350921206 1772161622 ৫ জন

২৯৪৩ তপরকুল ইসলাম কালাম পিারসন পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক ২৮২৬৩৪১২৬১ ১৯২৭৫১১৮০৭ ৩ জন

২৯৪৪ পমাছা: শাপিনুর খাতুন শরীয়ত উিা পদৌলাতপদয়াড় দপরি 4164983886 1915696950 ৪

২৯৪৫ পমাছাঃ আরবদা খাতুন নুর ইসলাম পদৌলাতপদয়াড় দপরি 2400952202 1927484635 ৪

২৯৪৬ পমা: পখাকন মুনছুর পদৌলাতপদয়াড় দপরি 6000925252 1915696950 ৩

২৯৪৭ পমা: আবুল কালাম আজাদ পমা: আক্কাস মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় দপরি 7801179438 1955022770 ৪

২৯৪৮ পমাছা: পরপজয়া পবগম আবু বক্কর মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় দপরি 4200915538 1952094490 ৪

২৯৪৯ পমাছা: পরারকয়া পবগম আব্বাস আলী পদৌলাতপদয়াড় দপরি 5510532848 1952561721 ৪

২৯৫০ পমাছা: লতা পবগম আব্দুল কুদ্দুস পদৌলাতপদয়াড় দপরি 1812311117340 1925190842 ৪

২৯৫১ পমা: আইনুল আপজজুল মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় ভ্যান চালক 9150881275 1973848787 ৪

২৯৫২ পমা: মািাবুর রিমান আব্দুল কারসম পদৌলাতপদয়াড় অর া চালক 1812311114997 1782813655 ৩

২৯৫৩ আব্দুল পমাতারলব আকবর মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় অর া চালক 8250944108 1764625642 ৫

২৯৫৪ শপরফুল ইসলাম পখাকা পমািাম্মদ মপিক পদৌলাতপদয়াড় দপরি 2400779126 1745110709 ৪

২৯৫৫ আপরফুল ইসলাম আিসান আলী পদৌলাতপদয়াড় পদাকান কম দচারী 9150883438 1910919891 ৪

২৯৫৬ সুজন আলী আবুল িালাম পদৌলাতপদয়াড় ভ্যান চালক 7800933702 1902801174 ৪

২৯৫৭ মাছুরা খাতুন গরঞ্জর আলী পদৌলাতপদয়াড় দপরি 1950980399 1948094867 ৪

২৯৫৮ পমাছা: রওশনারা আব্দুল কারদর পদৌলাতপদয়াড় দপরি 9575449286 1941391058 ৬

২৯৫৯ পমাঃ শপিদুল ইসলামপিতা- পবশারত আলী মন্ডল িীতম্বরপুর অর া চালক 7350921206 1772161622 ৩ জন

২৯৬০ সারল উিীন পবল্টু পসরাজুল ইসলাম পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 5550918113 1939733275 ৪

২৯৬১ পিয়াস উিীন পিরু সুভ্যত মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় পদাকান কম দচারী 7800914850 1936363629 ৪

২৯৬২ আবু পিারসন নজর আলী পদৌলাতপদয়াড় পদনমজুর 181231115410 1982840447 ৪

২৯৬৩ বাবু ইনাত আলী পদৌলাতপদয়াড় দপরি 4200918581 1945907144 ৪

২৯৬৪ মায়া রানী মনরন্জজন দত্ব পদৌলাতপদয়াড় দপরি 5100845329 1747431623 ৪

২৯৬৫ আসান্নুর রিমান িাজু ডাঙ্কাতর পদৌলাতপদয়াড় দপরি 2400920738 1921400679 ৪

২৯৬৬ পরপজনা পবগম পমাতািার মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় দপরি 3300873225 1405030359 ৪



২৯৬৭ পমাছা: ইছমতারা পমা: িরসন আলী পদৌলাতপদয়াড় দপরি 181231100354 1781022751 ৪

২৯৬৮ ররমছা খাতুন লুৎফর পদৌলাতপদয়াড় দপরি 2400923039 1990647272 ৪

২৯৬৯ রানু সরকার প্রসাদ সরকার পদৌলাতপদয়াড় দপরি 1812311114456 1762397982 ৪

২৯৭০ পূপণ দমা রানী বাদল পদৌলাতপদয়াড় দপরি 1812311114455 1965915118 ৫

২৯৭১ পশিা বসু পবনয় বসু পদৌলাতপদয়াড় দপরি 18123110000245 1913977783 ৪

২৯৭২ মপজদনা পবগম িারু মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় দপরি 9150830348 1992256476 ৪

২৯৭৩ নাজমা পবগম সুবত আলী পদৌলাতপদয়াড় দপরি 8700952063 1910475746 ৪

২৯৭৪ পমাঃ আনারুল পরকাত আলী মন্ডল িীরপুর পদনমজুর 7350925819 1641933324 ৬ জন

২৯৭৫ উরম্ম জীবন িাপমদুর পদৌলাতপদয়াড় দপরি 1812311116703 1409702792 ৪

২৯৭৬ পমাঃ আনারম্নল পরকাত আলী মন্ডল িীরপুর পদনমজুর ৭৩৫০৯২৫৮১৯ ১৬৪১৯৩৩৩২৪ ৪

২৯৭৭ িান্ন্া পবগম বাবার আলী পদৌলাতপদয়াড় দপরি 1025445006 1915779312 ৪

২৯৭৮ মরনায়ারা পবগম দাউদ আলী মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় দপরি 7350936154 1917980787 ৫

২৯৭৯ পমাঃ রুহুল আপমন পমাঃ মিাপসন পদৌলতপদয়াড় আলমসাধু চালক 7350943507 1920286644 ৪ জন

২৯৮০ িারভ্ীন খাতুন পমাবারক পবশ্বাস পদৌলাতপদয়াড় দপরি 3300904814 1987268265 ৪

২৯৮১ িারজরা পবগম পসানা পময়া পদৌলাতপদয়াড় দপরি 1812311114690 1938492690 ৪

২৯৮২ ইয়াসপমন আক্কতার ইয়াকুব পদৌলাতপদয়াড় দপরি 7800914389 1915091546 ৬

২৯৮৩ শাপমমা পবগম বদর উিীন পদৌলাতপদয়াড় দপরি 1813135368389 1915696950 ৪

২৯৮৪ শুকতারা খাতুন জান পমািাম্মদ পদৌলাতপদয়াড় দপরি 1464230968 1959031416 ৩

২৯৮৫ পমাঃ রুহুর আপমন পমাঃ মিাপসন আলুকপদয়া আলমসাধু চালক 7350943507 1920286644 ৫ জন

২৯৮৬ িাপখ খাতুন আব্দুল মারলক পদৌলাতপদয়াড় দপরি 7350937301 1999556732 ৪

২৯৮৭ ডপল খাতুন িাপববার রিমান পদৌলাতপদয়াড় দপরি 3300903659 1781446586 ৪

২৯৮৮ পছফারন খাতুন আবু পিারসন পদৌলাতপদয়াড় দপরি 1812311115368 1931239673 ৫

২৯৮৯ রপশদা পবগম ইসলাম পদৌলাতপদয়াড় দপরি 2850905189 1905559342 ৪

২৯৯০ তহুরা পবগম শপিদুল ইসলাম পদৌলাতপদয়াড় দপরি 3323012552205 1956227331 ৪

২৯৯১ মীর জান পমািা গপন পমািা পদৌলাতপদয়াড় পদনমজুর 1812311115457 1913885651 ৫

২৯৯২ এস এম নাপিদুল ইসলাম আব্দুল মান্ন্ান পদৌলাতপদয়াড় পদনমজুর 1950981322 1945616070 ৩

২৯৯৩ আব্দুল রিমান পিন্টু সরদার পদৌলাতপদয়াড় পদনমজুর 6416219308 1919131376 ৪

২৯৯৪ আজগার আলী নজর আলী মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় চা-পদাকান 1812231115413 1727799777 ৫

২৯৯৫ দাউদ আলী পরাকন আলী পদৌলাতপদয়াড় পদনমজুর 1812311115415 1987484758 ৪

২৯৯৬ সুমন মন্ডল আশকার মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় ভ্যান চালক 9575439840 1994905838 ৪

২৯৯৭ পমজানুর রিমান আব্দুল লপতফ পদৌলাতপদয়াড় পদাকান কম দচারী 3750900221 1906817803 ৪

২৯৯৮ পজনারুল ইসলাম আব্দুল কারদর মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় ইমামপত 1812311116311 1757835043 ৪

২৯৯৯ বদর উিীন রমজান আলী পদৌলাতপদয়াড় দপরি 2850892718 1961658278 ৪

৩০০০ রবউল ইসলাম আফসার পদৌলাতপদয়াড় দপরি 7350955634 1915696950 ৪

৩০০১ মপিমা খাতুন রিমত মন্ডল পদৌলাতদপয়াড় শ্রপমক 7800932515 1998726174 ৪

৩০০২ পমাঃ বদর উিীন সরদার পজনারুল ইসলাম পদৌলাতপদয়াড় পদনমজুর 3750932356 1996008267 ৪

৩০০৩ পশফালী পবগম দপবর খা পদৌলাতপদয়াড় পনম্ন মধ্যপবত 9102185783 1939017562 ৩

৩০০৪ ছপকনা খাতুন মৃত.ফজলুল িক পদৌলাতপদয়াড় পনম্ন মধ্যপবত 181231114474 1995311476 ৪

৩০০৫ পমাঃ মাপনউর রিমান  পমাঃ ইছািক মাপলতা িীরপুর ভ্যান চালক 7350959198 1904903138 ১ জন

৩০০৬ পশিন আলী পকতাব আলী পদৌলাতপদয়াড় পদনমজুর 3750931143 1920364390 ৪

৩০০৭ পমাঃ বাপনউর রিমান পমাঃ ইসািক মাপলতা িীরপুর ভ্যান চালক 7350959198 1904903138 ২ জন

৩০০৮ শাপকব খান তপিল উিীন পদৌলাতপদয়াড় পদনমজুর 6900906055 1986463011 ৩

৩০০৯ পমাছাঃ সাপিদা পবগম আপজবার সিদার পদৌলাতপদয়াড় দপরি 5100844058 1960432304 ৪



৩০১০ পসিীক আলী সারদক আলী  পদৌলাতদপয়াড় দপরি 2400921173 1998742115 ৩

৩০১১ তারা রমজান মন্ডল পদৌলাতদপয়াড় দপরি 5100907186 1844922313 ৩

৩০১২ শরীফুল ইসলাম কলম মন্ডল পদৌলাতদপয়াড় অর া চালক 5100907368 1739901456 ৪

৩০১৩ পররিনা খাতুন  আলম পদৌলাতদপয়াড় পদনমজুর 1813155386807 1402528754 ৪

৩০১৪ জহুরুল ইসলাম জামান মন্ডল পদৌলাতদপয়াড় দপরি 2850875655 1781751676 ৫

৩০১৫ মপিমা পবগম সারদক আলী পদৌলাতদপয়াড় দপরি 6000927399 1401556118 ৩

৩০১৬ তমাল পিারসন ছপসর উিীন পদৌলাতদপয়াড় দপরি 2404383917 1707511034 ৪

৩০১৭ স্বপ্না খাতুন সাজ্জাত পিারসন পদৌলাতদপয়াড় দপরি 4200632406 1914769908 ৫

৩০১৮ আনপজরা আবদার আরী পদৌলাতদপয়াড় দপরি 6000943594 1992213053 ৪

৩০১৯ পমরাজুল ইসলাম খারলক মন্ডল পদৌলাতদপয়াড় পদনমজুর 6450887549 1905603770 ৪

৩০২০ আলমগীর িারসম পদৌলাতদপয়াড় দপরি 5082505487 1745722519 ৪

৩০২১ আপমরুল শািাবুপিন পদৌলাতদপয়াড় দপরি 3945279233 1718286556 ৩

৩০২২ িাপসনা খাতুন আলফাজ উিীন পদৌলাতদপয়াড় দপরি 3708699511 1953605564 ৫

৩০২৩ আব্দুর রপশদ ইশািক পদৌলাতদপয়াড় দপরি 4200915959 1735870815 ৪

৩০২৪ সুপফয়া পবগম পমাবারক মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় অসিায় 4200904136 1765313272 ৪

৩০২৫ পমাছাঃ ছালমা খাতুন রবউল িক পদৌলাতপদয়াড় অসিায় 7789296899 1765313272 ৪

৩০২৬ পমাঃ পবদুযৎ পশখ  পমাঃ তারা চাদ পশখ পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 7350963364 1907265700 ৪ জন

৩০২৭ পমাছাঃ ফুলমপন পমাঃ এলাপি পমস্ত্রী আলুকপদয়া অসিায় ৯১৫০৮০৬২৯৮ ১৭৪০৮৫৫৬১৩ ৪

৩০২৮ পমাছাঃ নাপগ দস আক্তার পমাঃ িারুন অর রপশদ আলুকপদয়া অসিায় ৫০৩৬৩৬৬১৩০ ১৯৬৮২৮৫৪৯০ ৪

৩০২৯ পমাছাঃ পবরদনা খাতুন পমাঃ জপমর আলুকপদয়া িত দপরি ৮২৫০৮৬৮৮৯৩ ১৯১৮৪৯০৬৬৩ ২

৩০৩০ পমাঃ পবদুযৎ তারা চাঁদ পশখ পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 7350963364 1907265700 5

৩০৩১ পমাছাঃ ফপরদা খাতুন পমাঃ খারদম আলী আলুকপদয়া িত দপরি ৩৭৫০৮৭২১৩১ ১৩০৭৬৭৭৯২৯ ৫

৩০৩২ পমাছাঃ পলপল খাতুন জান পমািাম্মদ আলুকপদয়া িত দপরি ৩৭৫০৮৪৩৪৮৮ ১৯১৪৩৪৩৬৩৮ ৪

৩০৩৩ বপশর উপিন মন্ডল সামসুর আপল পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 7350979758 1904695075 ৩ জন

৩০৩৪ পমাঃ ইউসুফ পিারসন পমাঃ কারশম মন্ডল আলুকপদয়া িত দপরি ৫১০০৮২১৪০৩ ১৯৯৬৮৮৬৪১৮ ৪

৩০৩৫ পমাঃ মপনরুল ইসলাম পমাঃ পসরাজ আলুকপদয়া ভ্যান চালক ১৯৮৭১৮১২৩১১১০২১০ ১৭৫৪৭৩১২২২ ৪

৩০৩৬ পমাছাঃ মুসপলমা পবগম পমাঃ মসরলম আলুকপদয়া িত দপরি ৪২০০৮৯০৬০৮ ১৭৭৭৩৬৬৮৫৫ ১

৩০৩৭ পমাঃ ফজলুর রিমান পমাঃ আয়ুব পশখ আলুকপদয়া িত দপরি ১৮১২৩১১১০০৪৮৩ ১৯৬৮২৮৫৪৯০ ৪

৩০৩৮ পমাঃ পল ন আলী পমাঃ পখরদর আলুকপদয়া পদাকান কম দচারী ৮২৫০৮৪২২৬০ ১৯৪১৭৭০৬৪১ ৫

৩০৩৯ পমাঃ ফজলুর রিমান পমাঃ শািাজািান আলুকপদয়া িত দপরি ১৮৩২৩১১০১৬৫৪৯ ১৯০২১৭৮৩৫৫ ৪

৩০৪০ পমাঃ রজব আলী পমাঃ জপসম আলী আলুকপদয়া িত দপরি ৫১০০৯১২৯১৩ ১৯৯০৬৩২৪২৫ ৪

৩০৪১ পরিন আলী িপব আলুকপদয়া িত দপরি ৬৯০০৭১৫২৯০ 1915226744 ৩

৩০৪২ পমাঃআপমর পিারসন পমাঃ আপজজ বকস আলুকপদয়া অর া চালক ৪৬৪২৯৩৭৭৩৬ ১৭০৭৫৫৯৪২৫ ৪

৩০৪৩ পমাছাঃ সুপফয়া খাতুন পমাঃ নুরু বকস আলুকপদয়া িত দপরি ২৮৫০৮৭৮৩৬০ ১৭৪৫০৪৬৯১৯ ৬

৩০৪৪ পমাঃ বপসর উিীন িচা সামসুল আলী পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 7350979758 1904695075 4

৩০৪৫ পমাছাঃ পমারমনা পমাঃ পমজানুর আলুকপদয়া িত দপরি ৫০৬৬০২৮১৩৪ ১৯৩৫২৬০২২৫ ৪

৩০৪৬ পমাঃ আপমর পিারসন পমাঃ মাদার আলী আলুকপদয়া িত দপরি ১৮১২৩১১১০০৩০৩ ১৯৪২২৬৮৪৯৪ ৪

৩০৪৭ পমাছাঃ পরপজয়া খাতুন পমাঃ পদদার মন্ডল আলুকপদয়া িত দপরি ৮২৫০৮৩৯০১৯ ১৯৯০৬৩৩৮০৯ ২

৩০৪৮ পমাঃ রমজান পমাঃ আক্কাস আলুকপদয়া পদাকান কম দচারী ১৯৫০৯২১৬৩৩ ১৯৩৩৯১৫১১২ ৬

৩০৪৯ শ্রীঃ অনি কুমার শ্রীঃ পবমল দাস আলুকপদয়া পদাকান কম দচারী ৪২০০৮৫৭০৭৮ ১৭৩০১৭১৭১০ ৪

৩০৫০ পমাঃ আক্কাস পমাঃ ছাতার আলুকপদয়া িত দপরি ৩৭৫০৯০৩০০১ ১৭২৪৮৮৯১৯৩ ১

৩০৫১ পমাছাঃ ফাপিমা খাতুন পমাঃ পকতাব আলুকপদয়া িত দপরি ৬০০০৮৬৮১০৬ ১৮৭০৪২৪১৪৪ ৪

৩০৫২ পমাঃ মনছুর পমাঃ রারিন আলুকপদয়া িত দপরি ১০২৫৪৩২২০২ ১৯৩৮৪৬২৪৭৬ ৫



৩০৫৩ পমাঃ সুজন আলী পমাঃ আপজজুল িক আলুকপদয়া শ্রপমক ৭৮০০৯১৯২২২ ১৯২৫৩১৮৯৬৫ ৪

৩০৫৪ পমাঃ কাজী পতাফারজ্জল মুজারম্মল িক পদৌলাতপদয়াড় অর া চালক 7351689075 1906817804 ৩ জন

৩০৫৫ পমাঃ ফারতমা পমাঃ রিমান আলুকপদয়া িত দপরি ৪২০০৮২৮৯২১ ১৪০২৮১০৭৫৬ ২

৩০৫৬ পমাছাঃ সারজদা খাতুন পমাঃ ইছািাক আলুকপদয়া িত দপরি ৮২৫০৮৬৮৬৩৮ ১৯৫৭৬৫২৪৮০ ৪

৩০৫৭ কাজী তুফারজ্জল িকরমাঃ পমাজারম্মল িক পদৌলাতপদয়াড় 7351689075 1906817804

৩০৫৮ আপরফ আনারুল আলুকপদয়া িত দপরি ১৯৩০৭৪৫০৯৬ 1740855613 ৩

৩০৫৯ পমাঃ শুকুর আলী পমাঃ ঠান্ডু রিমান আলুকপদয়া ভ্যান চালক ৬৪৫০৮৩০৬৩০ ১৭৫৭৪৭০০৩৪ ৪

৩০৬০ পমাছাঃ মাছুরা খাতুন পমাঃ ইসমাইল আলুকপদয়া িত দপরি ১৯৫০৯২০৮৯০ ১৯৪৮৫৩৯৩১৩ ১

৩০৬১ শ্রী িপরমর রায় স্বিন চন্দ্র আলুকপদয়া িত দপরি 2850880709 1925295989 ৫

৩০৬২ কাব্বাত আপল গফুর মন্ডল আলুকপদয়া িত দপরি 9575425120 1911229178 ৪

৩০৬৩ আব্দুল িান্ন্ান পমাঃ আবু বকর আলুকপদয়া িত দপরি 1812311101541 1715267106 ৪

৩০৬৪ পমাঃ কুরমান আলী পমাঃ আব্দুল মন্ডল আলুকপদয়া পদাকান কম দচারী ৫১০০৮৮২৪৬২ ১৯৫২৫৬১৭১৩ ৪

৩০৬৫ পমাঃ পমন্টু আপল আব্দুর রিমান আলুকপদয়া িত দপরি 9575446092 1791331645 ৪

৩০৬৬ কপিনুর পবগম শািাদৎ পিারসন আলুকপদয়া িত দপরি 4650734579 1943482062 ৪

৩০৬৭ পমাছাঃ িাপলমা খাতুন যাদু মন্ডল িীতম্বরপুর পদনমজুর 7353891664 1721912884 ৪ জন

৩০৬৮ পমাঃ আব্দুল জুব্বার পমাঃ সুরাবত আলুকপদয়া ভ্যান চালক ৮৪৫০৮৯০১৯৬ ১৭৯৬৬২৬২১৮ ৪

৩০৬৯ পমাঃ পগয়াস উপিন পমাঃ শািাদত আলুকপদয়া িত দপরি ৩৩০০৯৩৯৫৭০ ১৭১২১০৮৪১৬ ৪

৩০৭০ পমাঃ আমরজত আলী পমাঃ পখাদা বকস আলুকপদয়া পমস্ত্রী ২৪০০৯৫৬১৮৭ ১৪০৫৫২৪০৯১ ৫

৩০৭১ পমাঃ বপছর আিারম্মদ পমাঃ ছারনায়ার আলুকপদয়া ভ্যান চালক ১৮১০৭৬৩৭১০১১০ ১৯০৩৭৭২৯৩৩ ৪

৩০৭২ পমাঃ ইপিস আপল মসরলম মপিক আলুকপদয়া আলমসাধু চালক 5957807562 1407286332 ৩

৩০৭৩ পমাঃ ছসয়দ শপফকুল পমাঃ িাকুপময়া আলুকপদয়া অর া চালক ১৮১২৩১১১০২০১৬ ১৯২৮৫১৩৬১৬ ৪

৩০৭৪ পরনা খাতুন আব্দুর রপিম আলুকপদয়া িত দপরি 1812311101451 1909726175 ৪

৩০৭৫ পমাছাঃ িাপলমা খাতুন যাদু মন্ডল িীতম্বরপুর পদনমজুর 7353891664 1721912884 ৪ জন

৩০৭৬ আপল পিারসন আয়ুব মপিক আলুকপদয়া ভ্যান চালক 3300908443 1954870736 ৪

৩০৭৭ পমাঃ লাল পময়া পমাঃ পনয়াজ উপিন আলুকপদয়া িত দপরি ৬৪৫০৯২২৬৩৫ ১৯৬৮২৮৫৪৯০ ৪

৩০৭৮ পজাসনা আসলাম উপিন আলুকপদয়া িত দপরি 9150805173 1788310742 ৩

৩০৭৯ পমাঃ শপরফ আশাদুল আলুকপদয়া আলমসাধু চালক ৭৩৫০৯৪৩৩২৫ 1924771959 ৪

৩০৮০ রািা রাণী পিন্টু দাস আলুকপদয়া িত দপরি ১৯৯১৪৪১৮০৯৪০০০১০০ ১৯১৬৪০৯৯১০ ৬

৩০৮১ পমাঃ মপজদ আলী আইনাল আলুকপদয়া ভ্যান চালক ২৮৫০৮৮০৭৫৪ ১৯৪৮৫৫১২৪৫ ৪

৩০৮২ পমাঃ মপিদুল ইসলাম পমাঃ ইসলাম আলুকপদয়া পদাকান কম দচারী ৯৫৭৫৪১১০৩৯ ১৯০৮১০৫৩৫৬ ১

৩০৮৩ পমাঃ নুর ইসলাম পমাঃ ফপকর চাদ আলুকপদয়া িত দপরি ৮৭০০৮৮৪৩১৮ ১৭৬৬৬৫৫৮০২ ৪

৩০৮৪ পমাছাঃ পরাপজনা পমাঃ নপবছপিন পশখ আলুকপদয়া িত দপরি ৭৩৫০৮১৬১১৭ ১৯৩৫৭৯৬২৬৭ ৪

৩০৮৫ পমাঃ িায়দার আলী পমাঃ আয়ুব মপিক আলুকপদয়া িত দপরি ২৪০০৮৯১৪৬৭ ১৯৫৪৮৭০৭৩৬ ৩

৩০৮৬ পমাঃ কুদ্দুস আলী পমাঃ আব্দুল কারদর আলুকপদয়া অর া চালক ৯১৫০৮৯৯৫৯০ ১৯৩৬১৭৭৩৬৪ ৪

৩০৮৭ পমাঃ সুমন পমাঃ আরনায়ার আলুকপদয়া িত দপরি 1500869647 1934575865 ৬

৩০৮৮ পমাছাঃ িাপছনা আবুল পিারসন আলুকপদয়া আলমসাধু চালক 9150898964 1725297146 ৪

৩০৮৯ পমাঃ িাপফজুর রিমান জান আিরম্মদ আলুকপদয়া িত দপরি 3300847500 1916964461 ৪

৩০৯০ পমাঃ ইমন আলী নুর ইসলাম আলুকপদয়া িত দপরি 6804303978 1301402961 ৪

৩০৯১ পমাছাঃ সাপিদা এলাপি ব্কস আলুকপদয়া িত দপরি 4200826156 1739402146 ৪

৩০৯২ পমাঃ পমসরী মাপলতা পখাদা বক্স আলুকপদয়া িত দপরি 1812311102285 1926706511 ৪

৩০৯৩ পরজাউল করীম আবকুল পিারসন আলুকপদয়া িত দপরি 8250905935 1887277218 ৩

৩০৯৪ পমাঃ রানা িজর আলী আলুকপদয়া অর া চালক 4656156033 1988413739 ৪

৩০৯৫ পল ন মাপলতা িারুন মাপলতা আলুকপদয়া িত দপরি 6900878296 1887823810 ৬



৩০৯৬ পমাজাম আলী রিমান মন্ডল আলুকপদয়া আলমসাধু চালক 6900842433 1959034556 ৪

৩০৯৭ পমাঃ জাপিদুল ইসলাম পমাঃ কপরম আলী রাজাপুর ভ্যান চালক 7354399425 1995731986 ৪ জন

৩০৯৮ রজব আলী জসীম আলুকপদয়া িত দপরি 5100912813 1990632425 ৪

৩০৯৯ জয়নাল আরবপদন মৃত. করম আলী আলুকপদয়া িত দপরি 1812311102290 1968285490 ৪

৩১০০ পমাঃ আবু বক্কর পমাঃ সাইফুল িক রাজাপুর ভ্যান চালক 7354399425 1995731986 ৪ জন

৩১০১ মারলকা খাতুন পজরলিার পবশ্বাস আলুকপদয়া অর া চালক 4200892125 1968285490 ৪

৩১০২ ছুন্ন্ত আলী মৃত. ফজর আলুকপদয়া িত দপরি 1812311102153 1953389783 ৬

৩১০৩ প াকন আলী পখাকন আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 7778544952 1404330363 ২

৩১০৪ খাইরুন পনছা মিউপিন আলুকপদয়া িত দপরি 1812311102205 1743386825 ৪

৩১০৫ শউপল খাতুন জামাল উদ্তীন আলুকপদয়া িত দপরি 198718100771000000 1961443863 ৪

৩১০৬ পবিাল পিারসন মকবুল আলুকপদয়া িত দপরি 1812311101184 1955050853 ৪

৩১০৭ সলকা খা তুন িাপকম আলুকপদয়া িত দপরি 1812311102255 1961443863 ৪

৩১০৮ ইনতাজ আলী মৃত. িাচু আলুকপদয়া িত দপরি 1812311102265 1997915249 ৩

৩১০৯ আঃ রিমান আলী পমািাম্মদ আলুকপদয়া অর া চালক 1812311102219 1945767815 ৪

৩১১০ আরজরা খাতুন নপজর আলুকপদয়া িত দপরি 1025463405 1902178327 ৬

৩১১১ িাপছনা খাতুন নুরুল ইসলাম আলুকপদয়া িত দপরি 1812311102241 1740855613 ৬

৩১১২ পফররাজা খাতুন মৃত. আমরজদ আলুকপদয়া িত দপরি 1812311100049 1740855613 ৬

৩১১৩ রতন আলী ঠান্ডু রিমান আলুকপদয়া িত দপরি 1500903495 1902628283 ৬

৩১১৪ ফুল মপন ঠান্ডু রিমান আলুকপদয়া িত দপরি 1812311100002 1963177366 ৪

৩১১৫ মপরয়ম শািাদৎ আলুকপদয়া িত দপরি 1812311100033 1738801031 ৪

৩১১৬ চম্পা খাতুন পকয়ামত মনডল আলুকপদয়া িত দপরি 1812311100032 1904138604 ৩

৩১১৭ টুটুল আলী মাসুম আলুকপদয়া অর া চালক 20041832311015700 1904138604 ৪

৩১১৮ জারমরুন পনছা শামছুিীন আলুকপদয়া িত দপরি 6450859019 1916879646 ৬

৩১১৯ পরাপজনা মুসা কপরম আলুকপদয়া িত দপরি 1950983450 1721953921 ৬

৩১২০ আরনায়ার পিারসন আক্কাস আপল আলুকপদয়া িত দপরি 1812311101747 1724889193 ৪

৩১২১ শরীফুল আশাদুল ইসলাম আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 6861281019 1916057703 ৪

৩১২২ শািাবুল ইসলাম শামসুল আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 3702160452 1916047703 ৩

৩১২৩ আলম আরনা খুনকার আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 2850912169 1911497468 ৪

৩১২৪ আইনুল ইসলাম ইলািী মাপলতা আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 9150807627 1735469542 ৪

৩১২৫ রাজ্জাক জাবস্ক মন্ডল আকুন্দবাপড়য়া শ্রপমক 3300912635 1921402011 ৩

৩১২৬ জহুরা খাতুন ফপন মন্ডল আকুন্দবাপড়য়া অসিায় 3750908331 1911497468 ৪

৩১২৭ মাপনক আলী আবুল মন্ডল আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 7800922549 1728447648 ৪

৩১২৮ ইকলাস ইনতাজ আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 7350909029 1406970078 ৪

৩১২৯ সাররজত িাচু আকুন্দবাপড়য়া অসিায় 4200896431 1714939598 ৪

৩১৩০ ছারকনা রবগুল আকুন্দবাপড়য়া অসিায় 5100885374 1991964747 ৪

৩১৩১ ফারুক পিারসন চান্দালী আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 5101613916 1915330358 ৪

৩১৩২ সািাজান ইলািী মন্ডল আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 8213895512 1951274342 ৩

৩১৩৩ পমাঃ প াকন আলী পমাঃ সািাবুপিন ৩৬ পদনমজুর 7778544952 1716559240 ৬

৩১৩৪ পরিন আলী ইউসুফ আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 20001832311007700 1920375190 ৪

৩১৩৫ সািাবুিীন সারদক আলী আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 2850848991 1934412747 ৪

৩১৩৬ মসরলম নুরবস্ক আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 4200829853 1711701594 ৫

৩১৩৭ পমলন আলী ছাবদার আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 7350946237 1711497468 ৩

৩১৩৮ ঠান্ডু আলী ইকতার আলী আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 1500872427 1966765008 ৪



৩১৩৯ শপরফুল আতািার আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 5100949493 1916704515 ৪

৩১৪০ দপলল বুরদা আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 1500843832 1921322347 ৩

৩১৪১ জািঙ্গীর ফারুক আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 4200829895 1957046187 ৩

৩১৪২ মারনকুল আব্দুল মান্ন্ান আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 2850909652 1782510308 ৪

৩১৪৩ আরনায়ার পিারসন ফয়জুল রিমান আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 6450925240 1728447648 ৩

৩১৪৪ পমাঃ নুরুল ইসলাম ফটিক মন্ডল পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 7785328217 1704050628 ৭ জন

৩১৪৫ পমাঃ নুরুল ইসলাম ফটিক মন্ডল পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 7785328217 1704050628 ৭ জন

৩১৪৬ দাউদ পিারসন খারদম মন্ডল আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 7800858198 1911497468 ৪

৩১৪৭ দাউদ পিারসন খারদম মন্ডল ৩০ পদনমজুর 7800858198 1911497468 ৪

৩১৪৮ দাউদ আপল খারদম আলুকপদয়া ভ্যান চালক 7800858198 1968285491 ২

৩১৪৯ পরপজয়া খাতুন জপমর আকুন্দবাপড়য়া পবিবা 1500841687 1925379712 ৪

৩১৫০ তহুরা খাতুন জামাত আলী আকুন্দবাপড়য়া অসিায় 8250909648 1928252551 ৪

৩১৫১ পমাছাঃ মরপজনা খাতুন ইছািক মন্ডল িীতম্বরপুর অসিায় 7800868379 1916410290 ৪ জন

৩১৫২ িজরত পবিাল শুকুর আলী আকুন্দবাপড়য়া কম দচারী 3750844890 1718404649 ৪

৩১৫৩ মরপজনা খাতুন ইছািাক মন্ডল িীতম্বরপুর পদনমজুর 7800868379 1721922884 ৪

৩১৫৪ পমাঃ আলী পিারসন বদর উপিন পদৌলতপদয়াড় গাপড় চালক 7800883253 1940539528 ৪ জন

৩১৫৫ আলমগীর আসান আলী আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 7800952678 1729877576 ৪

৩১৫৬ লাল চাদ; পসানা পময়া আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 7800987385 1939733280 ৭

৩১৫৭ ইপলয়াস ইনতাজ আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 6900845691 1920428336 ৩

৩১৫৮ শপরফুল ইসলাম পসরাজুল ইসলাম আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 2400930307 1947312518 ৪

৩১৫৯ আসমান উসমান আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 1812311103383 1710382998 ৪

৩১৬০ পমাঃ আপজজুল শুকুর আলী আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 8250842799 1407351762 ৪

৩১৬১ জুরলখা খাতুন শািাদৎ মন্ডল আকুন্দবাপড়য়া শ্রপমক 6000933595 1728447648 ৩

৩১৬২ পমাঃ আলী পিারসন বদর উিীন পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 7800883253 1940539528 4

৩১৬৩ জাফর আলী মপজবার আকুন্দবাপড়য়া শ্রপমক 5550927593 ৪

৩১৬৪ রপি জািান বক্স আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 4200832022 1925379712 ৬

৩১৬৫ পসািাগ ইপলয়াস আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 1812311102505 1922863299 ৪

৩১৬৬ শপরফুল আকরছদ আলী আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 1025465467 1728447648 ৪

৩১৬৭ িাপববুর রিমান শপিদুল ইসলাম আকুন্দবাপড়য়া ভ্যান চালক 4650876099 1998743802 ৩

৩১৬৮ সুরাি উপিন জালাল আকুন্দবাপড়য়া কম দচারী 1500842313 1925379712 ৩

৩১৬৯ কুলছুম আমরজদ আলী আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 1812311102933 1907264836 ৩

৩১৭০ কামরুল িাসান শুকুর আলী আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 7302038224 1937868430 ৩

৩১৭১ পশল্টু আরিল আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 1812311103122 1911497468 ৪

৩১৭২ আক্কাচ আলী কারশম আলী আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 5509190038 1997955644 ৪

৩১৭৩ কারী মাওলানা ইসমাইল ইব্রািীম আকুন্দবাপড়য়া অসিায় 9108014938 1925081360 ৪

৩১৭৪ রাপবয়া পভ্ালায় মন্ডল আকুন্দবাপড়য়া অসিায় 8700917159 1997956115 ৪

৩১৭৫ িাপববুর ইপিস আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 4189905559 1911497468 ৪

৩১৭৬ পবপল আরকর আলী আকুন্দবাপড়য়া অসিায় 8250874313 1999635421 ৫

৩১৭৭ ছারয়রা খাতুন দপবর উপিন আকুন্দবাপড়য়া অসিায় 1812311104050 1949134947 ৪

৩১৭৮ আব্দুিাি আব্দুল মারলক আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 18123111000028 1903249953 ৩

৩১৭৯ পদৌলত পসরাজ আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 9150874031 1910968016 ৩

৩১৮০ পমাঃ আব্দুর রিমান পমাঃ রপিম বকস আলুকপদয়া ট্রাক চালক 7800885498 1921726407 ৪ জন

৩১৮১ চায়না পসরাজ আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 1812311104153 1790723482 ৪



৩১৮২ পশপরনা জয়নাল আকুন্দবাপড়য়া অসিায় 8700915286 1403359060 ৩

৩১৮৩ রজব আলী পখশারত আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 1812311103603 1924769927 ৪

৩১৮৪ পল ন পিারসন চাদ আকুন্দবাপড়য়া শ্রপমক 3734844617 1911497468 ৪

৩১৮৫ কামরুল ইসলাম ইখতার আলী আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 9150837723 1959934606 ৩

৩১৮৬ পশল্পী খাতুন পমাজারম্মল আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 8655996877 1937880134 ৪

৩১৮৭ এপশয়া খাতুন লাল চাদ আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 8250937391 1735871064 ৩

৩১৮৮ পমঠু পময়া আলী পিারসন আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 5100850238 1921325561 ৪

৩১৮৯ মামুন অর রপশদ মুনসুর পমািা আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 3300942574 1884728073 ৪

৩১৯০ মসরলম ফপকর মাপলতা আকুন্দবাপড়য়া অসিায় 9575426870 1955462738 ৫

৩১৯১ আরনায়ার লাল চাদ আকুন্দবাপড়য়া অসিায় 5550955743 1928333427 ৪

৩১৯২ পমম্মা খাতুন ফুয়াদ পিারসন আকুন্দবাপড়য়া অসিায় 8250874982 1831068942 ৩

৩১৯৩ রমজান আলী ইকার আলী আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 5550925209 1912307103 ৪

৩১৯৪ জািাঙ্গীর ফারুক আকুন্দবাপড়য়া শ্রপমক 19971812311000200 1906213317 ৫

৩১৯৫ আপশক আজার পিারসন আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 6445446377 1996125437 ৪

৩১৯৬ নয়ন পিারসন পমাশাররফ পমািা আকুন্দবাপড়য়া শ্রপমক 18123111026775 1911497468 ৪

৩১৯৭ পকতাব আপল িাতারী মন্ডল আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 7800953015 1911497468 ৩

৩১৯৮ ইপলয়াচ পিারসন পরকাত মন্ডল আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 8250844100 1981209874 ৪

৩১৯৯ পসািাগ আলী ইপলয়াছ আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 6000869047 1981209874 ৩

৩২০০ আজাদ আপল ইকপতয়ার আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 1948188923 1911497468 ৪

৩২০১ পমাঃ আব্দুর রিমান পমাঃ রপিম বকস আলুকপদয়া ট্রাক চালক 7800885498 1921726407 ৪ জন

৩২০২ পসািাগ আপল জাফর উপিন আকুন্দবাপড়য়া অসিায় 8670446064 1918167234 ৫

৩২০৩ িাপসনা খাতুন জপসম উপিন আকুন্দবাপড়য়া অসিায় 6005963220 1921322500 ৪

৩২০৪ নুরজািান নপজর পময়া আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 4162176376 1790723482 ৪

৩২০৫ রারয়ন উপিন তাইজাল আকুন্দবাপড়য়া শ্রপমক 8700914354 1922863299 ৪

৩২০৬ পমাছাঃ আকপলমা দীনু আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 1812311101871 1728447648 ৩

৩২০৭ পমাঃ তুছাদ আইজাল আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 5100822377 1930451935 ৪

৩২০৮ পমাঃ শািাদত মঙ্গল আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 6000900768 1993490248 ৩

৩২০৯ পমাঃ সামসুল কপলমপিন আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 1950958411 1728447648 ৪

৩২১০ বদরিীন মওত মন্ডল আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 2850817525 1908953284 ৪

৩২১১ আঙ্গুরা নুর ইসলাম আকুন্দবাপড়য়া অসিায় 9150874452 1911497468 ৫

৩২১২ মমতাজ খাতুন মুনতাজ মন্ডল আকুন্দবাপড়য়া অসিায় 5550864820 1744244050 ৪

৩২১৩ মুসপলমা খাতুন দাউদ আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 6900881977 1728447648 ৪

৩২১৪ পমাঃ আঃ লপতফ মুনশাি আকুন্দবাপড়য়া শ্রপমক 1812311103956 1712346324 ৪

৩২১৫ পমাঃ পশর আলী  মৃত. শাি মপিক প াড়াঘা া চা-পদাকান 181231114742 1902628582 ৫

৩২১৬ পমাঃ আলী পিারসন  পমাঃ আব্দুল মপিক হুচুকিাড়া আলমসাধু চালক 6000902830 1917936132 ৪

৩২১৭ পমাঃ শওকত আলী  মৃত. তারলব মন্ডল হুচুকিাড়া আলমসাধু চালক 1812311105167 1951272513 ৩

৩২১৮ পমাঃ আশরাফুল ইসলাম  পমাঃ জয়নাল আরবপদন প াড়াঘা া আলমসাধু চালক 8251633064 1409698356 ৩

৩২১৯ পমাঃ মজনুর রিমান  পমাঃ ইচািক আলী হুচুকিাড়া অর া চালক 7800892734 1999636167 ৩

৩২২০ পমাঃ সরকত আলী  মৃত. মুিাম্মদ হুচুকিাড়া ভ্যান চালক 1812311105150 1635771248 ৪

৩২২১ পমাঃ আঃ সালাম  পমাঃ আঃ খারলক হুচুকিাড়া ভ্যান চালক 8213811956 1851220680 ৪

৩২২২ পমাঃ রাজন আলী  পমাঃ মুপজবুল িক হুচুকিাড়া অর া চালক 7804360795 1918938421 ৩

৩২২৩ পমাঃ িাচান আলী  পমাঃ শামসুল িক হুচুকিাড়া ভ্যান চালক 6001663464 1907265942 ৩

৩২২৪ পমাঃ উজ্জল পিারসন  পমাঃ শামসুর িক হুচুকিাড়া চা-পদাকান 6900847929 1998741671 ৩



৩২২৫ পমাঃ মািাবুর িক  পমাঃ শামসুর িক হুচুকিাড়া ভ্যান চালক 2850852282 1986843727 ৪

৩২২৬ পমাঃ আসরাফ আলী  পমাঃ তারাচান মন্ডল হুচুকিাড়া আলমসাধু চালক 6900849511 1727557399 ৩

৩২২৭ পমাঃ ইমান আলী  পমাঃ বাবলু হুচুকিাড়া ভ্যান চালক 3285957597 1405744366 ৩

৩২২৮ পমাঃ মাছুম পশখ  পমাঃ পতামরছল আলী হুচুকিাড়া ভ্যান চালক 5538556944 1648218265 ৩

৩২২৯ পমাঃ পমজানুর রিমান পমাঃ মকরছদ আলী হুচুকিাড়া পদনমজুর 1812311105135 1877868202 ৫

৩২৩০ পমাঃ পসপলম উিীন পমাঃ আয়নপিন মন্ডল পমরিরপুর ভ্যান চালক 5982326513 1948638487 ৪

৩২৩১ পমাঃ জামাত আলী পমাজািার পদৌলাতপদয়াড় শ্রপমক 7800908993 1319781667 ০৪ জন

৩২৩২ পমাছাঃ মুসলপমা আক্তার পমাফাজরর আলী প াড়াঘা া অসিায় 6001659900 1852524525 ৩

৩২৩৩ পমাছাঃ শিররা খাতুন পমাঃ মনশাদ প াড়াঘা া অসিায় 3750877502 1912725467 ৩

৩২৩৪ পমাছাঃ লপলুফা ইয়াসমপন মসলরম প াড়াঘা া অসিায় 2400868101 1766982507 ৪

৩২৩৫ পমাঃ আকাশ ইসলাম পমাঃ আজগর আলী প াড়াঘা া পদনমজুর 6000937240 1999644656 ৩

৩২৩৬ পমাঃ জালাল উপিন মন্ডল পমাঃ আব্দুল লপতফ মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় ম র শ্রপমক 7800908993 1936679626 ৬ জন

৩২৩৭ পমাছাঃ রুশপয়া খাতুন আবজার পমািা প াড়াঘা া অসিায় 5100888907 1797981525 ৩

৩২৩৮ পমাছাঃ সুফপয়া খাতুন পমাস্তবারী প াড়াঘা া বয়স্ক 4650877485 1923939134 ৩

৩২৩৯ পমাছাঃ শরপফা খাতুন দপদার প াড়াঘা া অসিায় 2386601690 1724298349 ৫

৩২৪০ পমাঃ রফপকুল ইসলাম িাবপবার মুপন্স হুচুকিাড়া দপরি 7800891389 1710286882 ৪

৩২৪১ পমাঃ বপিন আিরমদ একার উিীন মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় ম র শ্রপমক 7800909249 1949506149 ৪ জন

৩২৪২ পমাঃ বজলু রিমান আজপজুর রিমান হুচুকিাড়া দপরি 1812311105197 1851151779 ৪

৩২৪৩ আশরাফুল িক আপজজুল িক পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 7800909249 1949506149 ৪ জন

৩২৪৪ পমাঃ কলম আলী ইসমাইল হুচুকিাড়া দপরি 4650907431 1966790521 ৩

৩২৪৫ পমাঃ শপফকুল ইসলাম পগালাম পিারসন পদৌলাতপদয়াড় ম র শ্রপমক 7800911641 1721326806 ৪ জন

৩২৪৬ পমাঃ কলম পিাসরন দয়াল মন্ডল হুচুকিাড়া দপরি 3300882556 1865711988 ৪

৩২৪৭ পমাঃ আলাউিপন সুন্ন্ত আলী হুচুকিাড়া দপরি 261070497095 1913840724 ৩

৩২৪৮ পমাছাঃ জািানারা খাতুন মুচাি আলী হুচুকিাড়া দপরি 3300882689 1720249900 ৪

৩২৪৯ পমাঃ ইিপস মালপতা রপয়াজ আলী হুচুকিাড়া দপরি 6900847804 1994902687 ৪

৩২৫০ নাপসমা খাতুন মকরছদ প াড়াঘা া দপরি 4200833962 1931445659 ৬

৩২৫১ কবুরা আমরজদ আপল হুচুকিাড়া দপরি 8250876193 1992877150 ৩

৩২৫২ আঙ্গুরা খাতুন বজলু আপল প াড়াঘা া দপরি 5100825529 1995106190 ৪

৩২৫৩ পমাঃ শপরফুল ইচািাক দপিন িাড়া, পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 7800911641 1721326806 ৫ জন

৩২৫৪ রুিাপল খাতুন সপিদুর ইসলাম প াড়াঘা া দপরি 9575445177 1993216835 ৪

৩২৫৫ কাজপল খাতুন পরয়াজ উপিন প াড়াঘা া দপরি 5100827228 1650241109 ৪

৩২৫৬ পসানা ভ্ানু আবু বক্কর প াড়াঘা া দপরি 5550866478 1965101196 ৪

৩২৫৭ পজাসনা খাতুন আবু তারলব প াড়াঘা া দপরি 9150810480 1990655431 ৩

৩২৫৮ পবলপকস ভ্ানু আকারল মন্ডল প াড়াঘা া দপরি 1950896504 1642677856 ৪

৩২৫৯ পজররিার খাতুন জপসম মন্ডল প াড়াঘা া দপরি 1950897890 1961656849 ৪

৩২৬০ আনুরা খাতুন পনামাজ আপল প াড়াঘা া দপরি 18123111104922 1889335879 ৩

৩২৬১ বজলুল িক আকবার আপল প াড়াঘা া দপরি 1812311104817 1923582968 ৪

৩২৬২ পমাঃ শপফকুল ইসলাম  পমাঃ ইচািক আলী পদৌলতপদয়াড় ম র শ্রপমক 7800911641 1721326806 ৪ জন

৩২৬৩ আবু তারির িাপমদ প াড়াঘা া দপরি 8700889762 1736862580 ৪

৩২৬৪ পবিাল পিারসন জপমর উপিন প াড়াঘা া দপরি 3750845886 1875586831 ৪

৩২৬৫ চম্পা খাতুন নুর িক প াড়াঘা া দপরি 6000873825 17558442043 ৩

৩২৬৬ আজমত আপল চমৎকার আপল হুচুকিাড়া দপরি 1500874290 1967313882 ৪

৩২৬৭ ছারদকুল ইসলাম জপমর উপিন প াড়াঘা া পদনমজুর 9127775840 1530150075 ৩



৩২৬৮ পমাঃ শপফকুল ইসলাম ইছাকি আলী পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 7800911641 1721326806 4

৩২৬৯ চঞ্চল আ:সালাম মপনরামপুর কম দচারী 1832311019396 1902134858 ০৫ জন

৩২৭০ শরীফুল ইসািক মপনরামপুর পদনমজুর 1451536104 1313814280 ০৪ জন

৩২৭১ শপিদুল মুক্তার মপনরামপুর পদনমজুর 7800930807 1904024929 ০৪ জন

৩২৭২ পমমজান আপমন মপনরামপুর শ্রপমক 82508749943 1920847522 ০৪ জন

৩২৭৩ ফয়জপি ঠান্ডু মপনরামপুর পদনমজুর 9150844877 1905604230 ০৪ জন

৩২৭৪ উজ্জল শপিদুল মপনরামপুর পদনমজুর 9567173787 1916108433 ০৪ জন

৩২৭৫ আপতয়ার শওকত আলী রাজাপুর পদনমজুর 5550900418 1906212980 ০৩ জন

৩২৭৬ ওপিদুল আদালত মন্ডল রাজাপুর কম দচারী 1025468834 1401703153 ০৪ জন

৩২৭৭ জামাল এজািার রাজাপুর ভ্যান চালক 5100856128 1936181694 ০৪ জন

৩২৭৮ তামাল এজািার রাজাপুর পদনমজুর 8700921201 1906577809 ০৩ জন

৩২৭৯ পমাঃ শুকুর আলী পমাঃ জাবকাশ আপল পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 7800934445 1918956581 ৫ জন

৩২৮০ বকপতয়ার রপবউল রাজাপুর পদনমজুর 7800895687 1942251772 ০৪ জন

৩২৮১ শুকুর আলী জবকাশ পদৌলাতপদয়াড় পদনমজুর 7800934445 1918955681 ৪

৩২৮২ স্বিন আলী মন্টু মন্ডল রাজাপুর পদনমজুর 6900889004 1882043438 ০৪ জন

৩২৮৩ আপলয়া আপলপিম রাজাপুর শ্রপমক 1025480433 1756777201 ০৪ জন

৩২৮৪ রপজনা কারদর গাপছ রাজাপুর শ্রপমক 1500895923 1916409926 ০৪ জন

৩২৮৫ পমাঃ শুকুর আলী বকুল পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 7800934445 1918955681 6

৩২৮৬ নুরু সুরাি রাজাপুর কম দচারী 6906417107 1968360621 ০৪ জন

৩২৮৭ ফাপিমা পমরির মন্ডল রাজাপুর শ্রপমক 19751832311003900 1916409926 ০৪ জন

৩২৮৮ শািাবুপিন রশুল মন্ডল রাজাপুর পদনমজুর 3300921347 1916409926 ০৪ জন

৩২৮৯ আশান রব্বাপন রাজাপুর পদনমজুর 8700922324 1401737185 ০৪ জন

৩২৯০ ছারনায়ার মুলুক চাদ রাজাপুর পদনমজুর 3300885854 1409444216 ০৪ জন

৩২৯১ নজরুল মুক্তার রাজাপুর পদনমজুর 3740914784 1998744740 ০৪ জন

৩২৯২ লাল চাদ ফপকর চাদ মপনরামপুর অসিায় 4650883095 1313241787 ০৪ জন

৩২৯৩ পমঠু কালু রাজাপুর ভ্যান চালক 1025451061 1921803591 ০৪ জন

৩২৯৪ লপতি জব্বার রাজাপুর পদনমজুর 6000942513 1404910169 ০৪ জন

৩২৯৫ শিীদুল কারদর রাজাপুর পদনমজুর 9150878892 1764990588 ০৪ জন

৩২৯৬ মুজারম্মল লুৎফার িীরপুর পদনমজুর 7800936184 1864315657 ৪

৩২৯৭ নুরবানু আজগার মপনরামপুর পদনমজুর 4650946645 1916409926 ০৫ জন

৩২৯৮ ছাব্দার আলী ইরাদ আলী মপনরামপুর পদনমজুর 8701204920 1992878111 ০৩ জন

৩২৯৯ কুলছুম রপিম বস্ক মপনরামপুর পদনমজুর 6900885341 1905757432 ০৪ জন

৩৩০০ পরনুকা রসুল মন্ডল মপনরামপুর অসিায় 6804026275 1723527182 ০৪ জন

৩৩০১ মুজারম্মল লুৎফার িীরপুর পদনমজুর 7800936184 1864315657 ৪

৩৩০২ িাপকমন আরবদ আলী মপনরামপুর পদনমজুর 6000875374 1940536670 ০৪ জন

৩৩০৩ নয়তন নুর ইসলাম মপনরামপুর পদনমজুর 7800864030 1916409926 ০৩ জন

৩৩০৪ বানু পসরকন্দার মপনরামপুর পদনমজুর 3750850392 1916409926 ০৪ জন

৩৩০৫ িাপলমা ছপুরশক মপনরামপুর অসিায় 8250849273 1940536670 ০৩ জন

৩৩০৬ জপসম কারশম মপনরামপুর পদনমজুর 3300921628 1920964435 ০৩ জন

৩৩০৭ ইছািক ইপিস আপল মপনরামপুর পদনমজুর 5100917185 1925543372 ০৪ জন

৩৩০৮ শুকুর আলী ইচািক মপনরামপুর পদনমজুর 8250914986 1925543372 ০৪ জন

৩৩০৯ রপন আিরম্মদ আপজজ মপনরামপুর পদনমজুর 7801657904 1959974545 ০৬ জন

৩৩১০ জালাল আনসার মপনরামপুর কম দচারী 7800954393 1759877380 ০৪ জন



৩৩১১ আ:গফুর কপরম মপনরামপুর পদনমজুর 9150832666 1924250854 ০৩ জন

৩৩১২ সারনায়ার পিারসন আব:মান্ন্ান মপনরামপুর কম দচারী 6901592235 1969350185 ০৪ জন

৩৩১৩ রপবউলিক পখাররশদ মপনরামপুর ভ্যান চালক 5550933534 1960230196 ০৩ জন

৩৩১৪ শ্রী পচত কাঠিরাম মপনরামপুর অসিায় 4650913033 1782886180 ০৫ জন

৩৩১৫ আরনায়ার নজরুল মপনরামপুর চা-পদাকান 4642307195 1406716940 ০৪ জন

৩৩১৬ আিাপদ খাতুন জপমর মন্ডল মপনরামপুর অসিায় 6000940368 1916409926 ০৫ জন

৩৩১৭ ওপজফা নজরুল কাপর মপনরামপুর অসিায় 6450838427 1317589819 ০৪ জন

৩৩১৮ পমলা খাতুন রুকমান রাজাপুর অসিায় 1822302127808 1701937822 ০৪ জন

৩৩১৯ পমরাজুল ইসলাম আব্দুল জপলল মপনরামপুর পদনমজুর 4650948674 1756639405 ০৪ জন

৩৩২০ জালাল আনসার মপনরামপুর কম দচারী 7800954393 1759877380 ৪

৩৩২১ সামসুল ইরাদ মপনরামপুর পদনমজুর 1812311106450 1916409926 ০৪ জন

৩৩২২ পমাঃ ইনসান আপল পমাঃ ইউনুছ আপল িীতম্বরপুর অর া চালক 8204458973 1920428133 ৪ জন

৩৩২৩ পমাঃ ইনসান আলীইউনুছ আলী িীতম্বরপুর 8204458973 1753451612

৩৩২৪ বাবু ফরজ মপনরামপুর পদনমজুর 4650948645 1937714765 ০৪ জন

৩৩২৫ শপিদুল পনয়ামত পমািা মপনরামপুর পদনমজুর 4650971395 1701860304 ০৪ জন

৩৩২৬ ইসলাম সুসাম মন্ডল রাজাপুর পদনমজুর 6000904569 নাই ০৪ জন

৩৩২৭ শউলী খাতুন পগীরচন্দ্র রাজাপুর অসিায় 5550908403 1404175241 ০৪ জন

৩৩২৮ নুর বানু আজগর আপল মপনরামপুর 1950938901 1916409926

৩৩২৯ পমাঃ রাপব্ব আল আপমন শপরফুল আলুকপদয়া অর া চালক 8218635616 1938973694 ৩ জন

৩৩৩০ নইতন নুরু মণ্ডল মপনরাম্পুর শ্রপমক 6900821148 1923582715 ৪

৩৩৩১ রপজনা রপবউল মপনরাম্পুর শ্রপমক 7800864212 1923582715 ৩

৩৩৩২ পমাঃ রাপব্ব আল আপমনপিতা- শপরফুল িাপতকা া অর া চালক 8218635616 140574571 ৬ জন

৩৩৩৩ সুরাইয়া মপজবার রাজাপুর শ্রপমক 1810771676016 1922181409 ৪

৩৩৩৪ মুপশ দদ পিারসন মপনরাম্পুর শ্রপমক 6000904562 1966792467 ৪

৩৩৩৫ ইিাদুল মারলক রাজাপুর পদনমজুর 5551882131 1779792845 ৩

৩৩৩৬ মপতয়ার মতরলব রাজাপুর শ্রপমক 1440529336 1933051368 ৪

৩৩৩৭ পসপলম আবুল রাজাপুর পদনমজুর 8700957692 1960229680 ৫

৩৩৩৮ পমাঃ সররায়ার ওয়ারজদ আলী পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 8222855762 1753251559 ৩ জন

৩৩৩৯ রপজনা কারদর রাজাপুর শ্রপমক 6450868689 1787275387 ৪

৩৩৪০ পমাঃ সররায়ার ওয়ারজদ আলী পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 8222855762 1936673089 5

৩৩৪১ সুপফয়া আপমন মপনরাম্পুর পদনমজুর 6900820421 1949138924 ৪

৩৩৪২ মরপজনা সািাবুপিন রাজাপুর শ্রপমক 6000939824 1968360621 ৩

৩৩৪৩ কামরুল িাপফজুল রাজাপুর পদনমজুর 1810771688145 1943241800 ৪

৩৩৪৪ জুহুরুল সািালম রাজাপুর শ্রপমক 2809188178 1934067940 ৪

৩৩৪৫ আসাবুল খারলক রাজাপুর পদনমজুর 2358469647 1995730629 ৩

৩৩৪৬ পমথুন ররেল রাজাপুর পদনমজুর 2814445014 1406533013 ৩

৩৩৪৭ পমাঃ সাজু ইসলাম পমাঃ আঃ রাজ্জাক আলুকপদয়া পদাকান কম দচারী 8238179009 1953389787 ৩ জন

৩৩৪৮ পমাঃ সাজু ইসলাম পমাঃ আঃ রাজ্জাক আলুকপদয়া পদাকান কম দচারী 8238179009 1953389787 ৩ জন

৩৩৪৯ পমাঃ আলাপমন পিারসন পমাঃ শামসুল িক আলুকপদয়া পদাকান কম দচারী 8241270191 1945616246 ৫ জন

৩৩৫০ পমাঃ আলাপমন পিারসনপিতা- শামসুল িক আলুকপদয়া অর া চালক 8241270191 1728580172 ৫ জন

৩৩৫১ পমাঃ পখাকন আলী মপজদ আলী মপনরামপুর আলমসাধু চালক 8250850750 1947307930 ৫ জন

৩৩৫২ পমাঃ িাপমদুল িক পমাঃ নুর বক্স মপনরামপুর আলমসাধু চালক 8250850750 1947307930 ৪ জন

৩৩৫৩ উজুলা খাতুন তারাচাদ মণ্ডল রাজাপুর পদনমজুর 9150845718 1916409926 ৪



৩৩৫৪ পখাকন আলী পমপজদ আলী মপনরাম্পুর পদনমজুর 8250850750 1947307930

৩৩৫৫ িাসান আলী মপফজ িীরপুর পদনমজুর 8250855338 1923863675 ৫

৩৩৫৬ িাসান আলী মপফজ িীরপুর পদনমজুর 8250855338 1923863675 ৫

৩৩৫৭ আজু কপরমুিা মপনরাম্পুর পদনমজুর 5555652223 1935494950 ৪

৩৩৫৮ বদরুজ্জামান শওকত জামান মপনরাম্পুর শ্রপমক 5550869894 1917813757 ৪

৩৩৫৯ আরপজনা পবগম রিমান খাঁ রাজাপুর শ্রপমক 7350918160 1916409926 ৩

৩৩৬০ শ্রী ভ্রত দাস  মঙ্গল দাস িীতম্বরপুর পদাকান কম দচারী 2400875619 1725682351 ৪

৩৩৬১ পমাঃ ফরজ আলী  পমাঃ আরমাদ আলী িীতম্বরপুর চা-পদাকান 4200839928 1985966061 ৫

৩৩৬২ মুপক্ত খাতুন শুকুর আলী িীতম্বরপুর অসিায় 8700925715 1945439471 ৫

৩৩৬৩ ফয়জপিন আবুল পমপস্ত্র িীতম্বরপুর পদনমজুর 7350920224 1999645276 ৪

৩৩৬৪ পমাঃ আপজর বকস পনয়ামত মন্ডল িীতম্বরপুর পদনমজুর 3300859802 1885727598 ৪

৩৩৬৫ শ্রী মন্টু দাস শ্রী ছবদ্যনাথ দাস িীতম্বরপুর পদনমজুর 1025437441 1760509677 ৩

৩৩৬৬ পমাঃ আব্দুর রিমান পমাঃ সািাদত পমস্ত্রী িীতম্বরপুর পদনমজুর 6000910528 1721912884 ৪

৩৩৬৭ পমাঃ নপবছপিন মন্ডল মরফজপিন মন্ডল িীতম্বরপুর পদনমজুর 8250882456 1919325264 ৪

৩৩৬৮ পমাঃ আব্দুিাি আল িাপসব পমাঃ আব্দুল মপজদ পদৌলতপদয়াড় পদাকান কম দচারী 8250862466 1917401790 ৫ জন

৩৩৬৯ পমাঃ সানা পময়া পমাঃ মঙ্গল পশখ িীতম্বরপুর পদনমজুর 6000908381 1938517527 ৩

৩৩৭০ পমাঃ বানাত আলী ওসমান আলী িীতম্বরপুর পদনমজুর 2400874194 1966783066 ৪

৩৩৭১ পমাঃ তাইরজল মৃত. নবী িীতম্বরপুর পদনমজুর 1500851652 1867010476 ৫

৩৩৭২ পমাছাঃ পজািরা খাতুন আফজাল মন্ডল িীতম্বরপুর অসিায় 9150848068 1721912884 ৪

৩৩৭৩ পমাঃ মপনরপিন মরফজপি মন্ডল িীতম্বরপুর পদনমজুর 6900855567 1928329366 ৪

৩৩৭৪ িাপসব মপজদ পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 8250862466 1917401790 ৪

৩৩৭৫ তাপরক পিারসন মপনিার িীতম্বরপুর শ্রপমক 19981812311000100 1959934496 ৩

৩৩৭৬ পমাঃ আপরফ পিারসন মপনিার িীতম্বরপুর পদনমজুর 7350921099 1906819025 ৪

৩৩৭৭ পমাছাঃ সুপকরন খাতুন মইজপি িীতম্বরপুর অসিায় 7350919556 1308849147 ৪

৩৩৭৮ পমাঃ মপনর উপিন রমাজান িীতম্বরপুর পদাকান কম দচারী 5100860450 1721912884 ৪

৩৩৭৯ রাপশদুল ইসলাম পমাঃ পসরাজুল ইসলাম িীতম্বরপুর চা-পদাকান 6000771490 1922627964 ৫

৩৩৮০ পমাঃ আপরফুল ইসলাম পমাঃ ফরয়জুর রিমান পদৌলতপদয়াড় পিলিার 8250865360 1991884273 ৪ জন

৩৩৮১ শপরফ উপিন মপনিার িীতম্বরপুর পদনমজুর 1812311107622 1959934496 ৪

৩৩৮২ বাদল মন্ডল মরফজপিন িীতম্বরপুর পদনমজুর 9150848233 1721912884 ৪

৩৩৮৩ পমাছাঃ পরাপজনা খাতুন পবশারত িীতম্বরপুর পদনমজুর 9575430765 1915891234 ৩

৩৩৮৪ পমাঃ আপরফ ফরয়জ উিীন পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 8250865360 1918842773 6

৩৩৮৫ রবউল ইসলাম মপনর উপিন িীতম্বরপুর পদনমজুর 1812311107817 1721922884 ৪

৩৩৮৬ পমাঃ পময়ারুল মৃত.ইছািাক িীতম্বরপুর পদনমজুর 1812311107706 1721922884 ৫

৩৩৮৭ িাপিয়া খাতুন পখাদা বক্স িীতম্বরপুর পদনমজুর 1812311107878 1916410290 ৩

৩৩৮৮ পমাছাঃ রপবউল ইসলাম পমাঃ বদর উপিন পদৌলতপদয়াড় চা-পদাকান 8250865451 1880752040 ৫ জন

৩৩৮৯ পমাঃ জািাঙ্গীর পিারসন আরমান িীতম্বরপুর পদনমজুর 8700898368 1916410290 ৫

৩৩৯০ সপজব আপল জুড়ান আপল িীতম্বরপুর পদনমজুর 7354403755 1721912884 ৪

৩৩৯১ রপবউল ইসলাম বদর উপিন পদৌলতপদয়াড় পিার ল শ্রপমক 8250865451 1880752040 ৫

৩৩৯২ লৎফর রিমান ইয়াজউপিন িীতম্বরপুর পদনমজুর 5100651029 1994215018 ৪

৩৩৯৩ পমাঃ লাবলু পশখ বুদুই পশখ িীতম্বরপুর শ্রপমক 6900825552 1721912884 ৩

৩৩৯৪ পমাঃ মন্টু পময়া পমাঃ আিামদ মন্ডল িাপতকা া অর া চালক 8250890673 1915891235 ৩ জন

৩৩৯৫ পমাছাঃ িপল খাতুন এম.এ.আব্দুল িীতম্বরপুর অসিায় 3750855540 1405524430 ৪

৩৩৯৬ পমাঃ সামসুল আলী নুর বক্স িীতম্বরপুর পদাকান কম দচারী 550872625 1721912884 ৪



৩৩৯৭ সাইফুল ইসলাম আপজজুল িীতম্বরপুর চা-পদাকান 2400905200 1753148430 ৫

৩৩৯৮ পমাঃ ওপিদুজ্জামান আপজজুল িক িীতম্বরপুর অসিায় 6450870651 1753148430 ৫

৩৩৯৯ পমরাজুল ইসমাঈল িীতম্বরপুর পদনমজুর 5065304296 193568293 ৪

৩৪০০ পমাঃ লাল্টু আপল পুর িীতম্বরপুর পদনমজুর 8250851923 1721912884 ৪

৩৪০১ পমাঃ বকুল ফটিক ম্ম্ডল িীতম্বরপুর পদনমজুর 4200869149 1849749318 ৩

৩৪০২ মপনরুল মধু িীতম্বরপুর পদনমজুর 3300890617 1852525431 ৪

৩৪০৩ পমাঃ আনুছিীন সমরসর িীতম্বরপুর পদনমজুর 6858938100 1992878462 ৪

৩৪০৪ পমাঃ নপছম বানাত আপল িীতম্বরপুর পদনমজুর 9150847763 1948538260 ৫

৩৪০৫ বকুল মপনরুপিন িীতম্বরপুর পদনমজুর 5100860443 1608586568 ৩

৩৪০৬ তপরকুল আঃ ছালাম িীতম্বরপুর পদনমজুর 4201620731 1721912884 ৪

৩৪০৭ পমাঃ সাইফুল পমাঃ জানা িীরপুর িত দপরি ৬৪৫০৯০৯৪৪২ ১৯২১২৪৮২৪১ ৫

৩৪০৮ পমাঃ পমন্টু পময়াআিমদ মন্ডল িাপতকা া 8250890673 1915891235

৩৪০৯ পমাঃ রপবউল ইসলাম পমাঃ িারু পবশ্বাস িীরপুর িত দপরি ৮২৫০৮৫৫২৪৭ ১৯৪১৪৮৮০৫১ ৪

৩৪১০ পমাছাঃ ছপকনা খাতুন পমাঃ নুর পিারসন িীরপুর িত দপরি ৩৭৫০৮৫৬৩৬৫ ১৮৬৮১৯৮৬৩৮ ৪

৩৪১১ পমাঃ পমাগবার আলী পমাঃ আ াল আলী িীরপুর ভ্যান চালক ১৮১২৩১১১০৮৭৯৬ ১৮৬৮১৯৮৬৩৮ ৪

৩৪১২ পমাঃ ওপিদুল ইসলাম পমাঃ খারলক পমািা িাপতকা া পদনমজুর 8250922849 1993792415 ৪ জন

৩৪১৩ পমাছাঃ লাইপল খাতুন পমাঃ আব্দুল মারলক িীরপুর িত দপরি ১৮১২৩১১১০৮৮০৭ ১৯৯৯৬৪৪৬১৪ ১

৩৪১৪ পমাঃ জািাঙ্গীর আলম পমাঃ রমজান িীরপুর পদাকান কম দচারী ৪৬৫০৮৮৮২০১ ১৯৩৮৫১৯২০৯ ৪

৩৪১৫ পমাছাঃ মুশপলমা খাতুন পমাঃ ইউসুফ আলী িীরপুর িত দপরি ১০২৫৪৩৯৯৫৯ ১৯০৯৫৯৭৪৬২ ৫

৩৪১৬ পমাঃ চাঁদ আলী পমাঃ ইউসুফ আলী িীরপুর িত দপরি ৭৮০০৮৭১৭৩৮ ১৪০৮৩১৬০৩৬ ৪

৩৪১৭ পমাঃ শপিদুল ইসলাম  দীন পমা: িীরপুর পদাকান কম দচারী ৬৪৫০৮৪৬৪০৪ ১৯২১৪৫৩০৯৪ ৪

৩৪১৮ পমাঃ জাপিদুল পমাঃ জুলমত িীরপুর প্রপতবন্ধী ১৮১২৩১১১১১০১৬ ১৮৫৭৯৬৪৮০৩ ৫

৩৪১৯ পমাছাঃ লপতফা পবগম পমাঃ লুৎফর িীরপুর িত দপরি ১৮১২৩১১১০৭৮৮৪ ১৯৫১২৮২১০৯ ৪

৩৪২০ পমাঃ খাইরুল ইসলাম পমাঃ মািাতাব িীরপুর পদনমজুর ১৮১২৩১১১০৯৭২৪ ১৯১৫৭৫৩২৭৭ ৪

৩৪২১ পমাঃ শািাদত পমাঃ জয়নাল পবশ্বাস িীরপুর িত দপরি ৫৫৫০৯৩৯৮৩৮ ১৮৬৮১৯৮৬৩৮ ৬

৩৪২২ পমাঃ বাদল পময়া পমাঃ উম্বাত আলী িীরপুর িত দপরি ১৮১২৩১১১০৯০০৫ ১৯১০৪৬৪৯১৩ ৪

৩৪২৩ পমাঃ পমাপমন আলী পমাঃ সব্বত আলী িীরপুর িত দপরি ৮৭০০৯৬৩৫০০ ১৮৬৮১৯৮৬৩৮ ৪

৩৪২৪ পমাঃ পলখন পময়া পমাঃ পরজাউল কপরম িীরপুর িত দপরি ৬৪০৫৮৪১৭৯৯ ১৮৫৩৫৮১৫০২ ৪

৩৪২৫ পমা: ওপিদুল ইসলাম খারলক পমািা িাপতকা া পদনমজুর 8250922849 1993792415 ৪

৩৪২৬ পমাঃ কারছদ আলী পমাঃ মপতয়ার রিমান পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 8250925008 1983172923 ৪ জন

৩৪২৭ ফরাদ বক্কর পদৌলাতপদয়াড় পদনমজুর 8250925008 1983172923 ৫     জন

৩৪২৮ পমাঃ শপিদুল ইসলামপিতা-আপমনুল ইসলাম পদৌলতপদয়াড়,দপিণ িাড়া, চুয়াডাঙ্গা সুিার ভ্াইজার 8250926097 1712529562 ৫ জন

৩৪২৯ পমাঃ শপিদুল ইসলাস আপমনুল ইসলাম পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 8250926097 1712529562 4

৩৪৩০ আয়শা খাতুন আররশদ আলী পদৌলাতপদয়াড় অসিায় 8250927491 1960224417 ৪

৩৪৩১ পমাছাঃ আয়শা খাতুন পমাঃ আরশাদ আলী পদৌলতপদয়াড় অসিায় 8250927491 1916392417 ৪ জন

৩৪৩২ বল্টু িাসান পজনারুল ইসলাম পদৌলাতপদয়াড় ভ্যান চালক 8250929125 1930426911 ৩ জন

৩৪৩৩ পমাঃ বলটু িাছান পিতা-পজনারুল ইসলাম পদৌলতপদয়াড় বঙ্গজ িাড়া অর া চালক 8250929125 1960426911 ৬ জন

৩৪৩৪ পমাছাঃ জারমলা খাতুন পদদার মন্ডল আকুন্দবাড়ীয়া অসিায় 8250937631 1728447648 ৩ জন

৩৪৩৫ জারমলা খাতুন পদদার মন্ডল আকুন্দবাপড়য়া অসিায় 8250937631 1728447648 ৩

৩৪৩৬ পমাঃ শািাজান কপবর পমাঃ রইস্উিীন পদৌলতপদয়াড় ম র শ্রপমক 8250944280 1977101417 ৪ জন

৩৪৩৭ পমাঃ রাপকব পিারসন পমাঃ আফসার আলী বঙ্গজ িাড়া, ম র শ্রপমক 8250944280 1977101417 ৪ জন

৩৪৩৮ পমাঃ শািাজন আলী রপিশ উিীন পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 8250944280 1718102417 5

৩৪৩৯ পমাঃ পরন্টু পমাঃ রপবউর িক পদৌলতপদয়াড় গাপড় চালক 8250972273 1915342758 ৫ জন



৩৪৪০ পমাঃ আছাদুর রিমান মৃত. আব্দুল বাপর পদৌলতপদয়াড় গাপড় চালক 8250972273 1712381992 ৩ জন

৩৪৪১ পমাঃ পরিন পমািাঃ আব্দুস ছালাম বঙ্গজ িাড়া, গাপড় চালক 8250972273 1712217277 ৬ জন

৩৪৪২ রুরবল িাসান জালাল পিারসন প াড়াঘা া অর া চালক 8251258870 1937558552 ৪

৩৪৪৩ পমাঃ রুরবল পিারসন পমাঃ জালাল উপিন পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 8251258870 1980729180 ২ জন

৩৪৪৪ পমাঃ রুরবল পিারসন পমাঃ জালাল উপিন পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 8251258870 1980729180 ৩ জন

৩৪৪৫ রুরবল িাসান জালাল পিারসন প াড়াঘা া অর া চালক 8251258870 1937558552 ৪

৩৪৪৬ পমাঃ পমলন পিারসন  পমাঃ পরজাউল ইসলাম হুচুকিাড়া অর া চালক 8251631845 1837745914 ৪ জন

৩৪৪৭ পমাঃ মপলন পিাসরন রপজাউর ইসলাম হুচুকিাড়া দপরি 8251631845 1993090891 ৪

৩৪৪৮ পমাঃ আব্দুল মপমনপিতা- পমাঃ ফপকর আলী মপিক আলুকপদয়া অর া চালক 8700882296 1988405705 ৪ জন

৩৪৪৯ আঃ পমাপমনরমাঃ ফপকর আলী 8700882296 1988405705

৩৪৫০ পমাঃ শিীদুল ইসলাম শির আলী মন্ডল িীতম্বরপুর পদনমজুর 8700897203 199635891 ২ জন

৩৪৫১ পমাঃ শপিদুল ইসলাম মৃত.শির আপল িীতম্বরপুর পদনমজুর 8700897203 1999635891 ৪

৩৪৫২ সাইদুর রিমান বরকত িাপতকা া পদনমজুর 8700902136 1729830071 ৫

৩৪৫৩ পমাঃ সাইদুর পিারসনপিতা- বরকত পিারসন িাপতকা া, আলুকপদয়াচুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 8700902136 1729830071 ৫ জন

৩৪৫৪ পমাঃ জািান আপল সনরতাস আপল পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 8700907481 1714661891 ২ জন

৩৪৫৫ জািান আপল সনরতাস আপল পদৌলতপদয়াড় অসিায় 8700907481 1714661891 ৫ জন

৩৪৫৬ পমাঃ রায়িান উপিন পমাঃ সরলমান পদৌলতপদয়াড় পিলিার 8700908786 1915882425 ৩ জন

৩৪৫৭ রায়িান উপিন পসারলমান পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 8700908786 1915882425 ৫ জন

৩৪৫৮ পমাঃ পরিন আলী আঃ গপন আলুকপদয়া চা-পদাকান 8700911491 1931441706 ৪ জন

৩৪৫৯ পমাঃ পরিন আলী আঃ গপন আলুকপদয়া পদনমজুর 8700911491 1931441706 ৪

৩৪৬০ মুনা মাপলতা দীনু মাপলতা িীরপুর পদনমজুর 8700930020 1858140368 ২

৩৪৬১ মুনা মাপলতা দীনু মাপলতা িীরপুর পদনমজুর 8700930020 1858140368 ২

৩৪৬২ মনজুরা খাতুন মািাতাব মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় দপরি 8700939237 1959039463 ৪

৩৪৬৩ মনজুরা খাতুন মািাতাব মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় দপরি 8700939237 1959039463 ৪

৩৪৬৪ পমাঃ রপবউল ইসলাম পমাঃ নুর বকস আলুকপদয়া আলমসাধু চালক 8700948675 1767955245 ৪ জন

৩৪৬৫ পমাঃ রপফকুল পমাঃ নুর বকস আলুকপদয়া আলমসাধু চালক ৮৭০০৯৪৮৬৭৫ ১৭৬৭৯৫৫২৪৫ ৪

৩৪৬৬ পমাঃ শুকুর আলী ইছািাক মপনরামপুর ভ্যান চালক 8700959722 1959373849 ০৩ জন

৩৪৬৭ রিমান

৩৪৬৮ পমাঃ শুকুর আলী ইছািাক মপনরামপুর ভ্যান চালক 8700959722 1959373849 ৪ জন

৩৪৬৯ পমাঃ লাল চাঁদ পমাঃ আসান আলী িাপতকা া পদনমজুর 8700966305 1916611218 ৩ জন

৩৪৭০ লালচাঁদ আশান আলী িাপতকা া পদনমজুর 8700966305 1925837394 ৪

৩৪৭১ পমাঃ িারুন অর রশীদ পমাঃ পজরির আলী রাজাপুর ভ্যান চালক 9115492366 1986679367 ৩ জন

৩৪৭২ ছানু আলাল উপিন মপনরামপুর পদনমজুর 9115492366 1957732127 ০৪ জন

৩৪৭৩ পমাঃ আরয়াব আলী ওয়াজ আলী মপনরামপুর অর া চালক 9150815141 1937237319 ৪ জন

৩৪৭৪ পমাঃ সুমন আলীপিতা- ফজলুর রিমান মপনরামপুর অর া চালক 9150815141 1937237319 ৬ জন

৩৪৭৫ পমাঃ সুমন আলী পমাঃ আশাদুল িক িাপতকা া অসিায় 9150824036 19518382533 ৪ জন

৩৪৭৬ পমাঃ সুমন আলী পিতা- আশাদুল িক িাপতকা া অর া চালক 9150824036 1919384072 ৪ জন

৩৪৭৭ পমাঃ মপজবার রিমান সুরুত আলী পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 9150831189 1951848176 ৪ জন

৩৪৭৮ মপজবার রিমান সুরুত আলী পদৌলাতপদয়াড় ভ্যান চালক 9150831189 1951848176 ৪

৩৪৭৯ পমাঃ রবউল ইসলাম মৃত. আসকার আলী িীরপুর পদনমজুর 19941812311000000 1921147549 ৪

৩৪৮০ পমাঃ পবপ্লব পিারসন নুর পমািাম্মদ পদৌলতপদয়াড় পিলিার 9150857036 1719916598 ৫ জন

৩৪৮১ পমাঃ পবিাল পিারসন নুর পমািাম্মদ িাপতকা া গাপড় চালক 9150857036 179916598 5

৩৪৮২ লাবপন খাতুন শাপিন িাপতকা া পদনমজুর 5099237843 1927015450 ৩



৩৪৮৩ পমাঃ জামাত আলী পমাজািার পদৌলাতপদয়াড় ম র শ্রপমক 9150858604 1996317864 ৬ জন

৩৪৮৪ পমাঃ সামসুল কালু পমজািার আলী পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 9150858604 1996886687 6

৩৪৮৫ শিন আলী আয়নাল িক িাপতকা া শ্রপমক 5550878101 1924220721 ৪

৩৪৮৬ সালাম গিাল পমািা িাপতকা া পদনমজুর 8250922799 ৩

৩৪৮৭ জহুরুল ইসলাম এলাপি মণ্ডল িাপতকা া পদনমজুর 9100113696 1918011202 ৪

৩৪৮৮ ইসািাক আলী গিাল মণ্ডল িাপতকা া শ্রপমক 1812311111556 1920262250 ৪

৩৪৮৯ সুরুজ আলী পিকমত আলী িাপতকা া পদনমজুর 8250891002 1966570898 ৪

৩৪৯০ রাজ্জাক পসক মপজত পসক িাপতকা া পদনমজুর 8700934402 1300840750 ৩

৩৪৯১ িাপফজুর রিমান িারুনুর রপসদ িাপতকা া পদনমজুর 19941812311000200 1980726815 ৩

৩৪৯২ পফরদপস পবগম আপনসুর রিমাব িাপতকা া শ্রপমক 1813111331569 1925399201 ৫

৩৪৯৩ রপবউল রিমান রজব  িরসন িাপতকা া পদনমজুর 1812311111975 1719916635 ৪

৩৪৯৪ িাপসবুল পিারসন সানয়ার পিারসন িাপতকা া পদনমজুর 8680925172 1409702376 ২

৩৪৯৫ কামাল আবুল্ পিারসন িাপতকা া শ্রপমক 4650893185 1957069735 ৪

৩৪৯৬ আশাদুল দুলাল মন্ডল মপনরামপুর পদনমজুর 9150878487 1793695627 ০৪ জন

৩৪৯৭ সুজন আলী মইনুপিন িাপতকা া পদনমজুর 91508725330 1925837394 ৩

৩৪৯৮ খাইরুল আ: কারদর মপনরামপুর ভ্যান চালক 9150878487 1996015795 ০৬ জন

৩৪৯৯ রুপিন আলমপগর িাপতকা া পদনমজুর 2400882367 1925837394 ৪

৩৫০০ িাপবব পমনাজ িাপতকা া শ্রপমক 5069719242 1827234047 ৩

৩৫০১ পসিন পিারসন বাবর আলী িাপতকা া পদনমজুর 2377329236 1937714107 ২

৩৫০২ মামুন সপিদুল ইসলাম িাপতকা া পদনমজুর 6859464312 1962074654 ৫

৩৫০৩ তওপিদ লাল পমািাম্মদ িাপতকা া শ্রপমক 7800877040 1921822895 ৪

৩৫০৪ পররিনা খাতুন আবুল িাপতকা া শ্রপমক 9150853738 1404911727 ৪

৩৫০৫ আপলয়া খাতুন িলান মণ্ডল িাপতকা া শ্রপমক 6900875441 1927676293 ৪

৩৫০৬ বদর উপিন আজািার িাপতকা া পদনমজুর 1812311110822 1976007800 ৩

৩৫০৭ সাপিন মঙ্গল িাপতকা া পদনমজুর 6000916830 1934067916 ৫

৩৫০৮ বকুল পবশ্বাস মািাতাব িাপতকা া পদনমজুর 9150854041 1921606642 ২

৩৫০৯ পমলন সাতার িাপতকা া পদনমজুর 7350960519 1939723779 ১

৩৫১০ জুরয়ল রানা পগালাম িাপতকা া পদনমজুর 4656150655 1994348687 ৪

৩৫১১ মরপজনা খাতুন আবুবক্কর িাপতকা া পদনমজুর 7350895113 1966799453 ৪

৩৫১২ জহুরুল পিাল্টূ িাপতকা া পদনমজুর 7323413760 1401556119 ৪

৩৫১৩ কাপবল আব্দুর রিমান িাপতকা া পদনমজুর 9575434767 1732303107 ৪

৩৫১৪ নারপগস খাতুন পমলন পবশ্বাস িাপতকা া শ্রপমক 1813187473374 1925837394 ৩

৩৫১৫ মনয়ার আলতাব িাপতকা া পদনমজুর 5077244910 1742662330 ৩

৩৫১৬ সাপিন আতাব মণ্ডল িাপতকা া পদনমজুর 1812311110810 1996125398 ৪

৩৫১৭ এনামুল আব্দুল পিারসন িাপতকা া শ্রপমক 7800938891 1937592503 ৩

৩৫১৮ সম্ব দাস পনতায় দাস িাপতকা া শ্রপমক 2850897790 1927214347 ৫

৩৫১৯ বুলবুপল পবসারত িাপতকা া শ্রপমক 1810771803268 1925837394 ৪

৩৫২০ পররবকা খাতুন সপফ উপিন িাপতকা া পদনমজুর 1494140892 1969613635 ৪

৩৫২১ সািাজান আব্দুল আপলম িাপতকা া পদনমজুর 7800907276 1920695934 ৫

৩৫২২ সাইফুল সপিদুল িাপতকা া পদনমজুর 5100918605 1929473138 ৪

৩৫২৩ রারিন মঙ্গল মণ্ডল িাপতকা া পদনমজুর 1812311110291 1922996189 ৩

৩৫২৪ আনুরা খাতুন মইসপি িাপতকা া পবিবা 1812311222333 1739124105 ৪

৩৫২৫ আসমা খাতুন সুরাত আলী িাপতকা া শ্রপমক 4200877571 1910025380 ৩



৩৫২৬ আরিল বদর উপিন িাপতকা া পদনমজুর 1812311111964 1719488436 ২

৩৫২৭ আপছয়া খাতুন সরেল খা িাপতকা া পদনমজুর 1025362682 1404330218 ৪

৩৫২৮ িাপমদুল ইসলাম পবদার মণ্ডল িাপতকা া পদনমজুর 1500858228 1738354721 ৪

৩৫২৯ পসফাপল আব্দুল মান্ন্ান িাপতকা া পবিবা 1812311110861 1982840542 ৪

৩৫৩০ পমাছাঃ িারুলা পবগম পমাঃ আব্দুল রাজ্জাক পদৌলতপদয়াড় দপরি 9150882117 1911575853 ৬ জন

৩৫৩১ ইপিস আলী আবুল পিারসন িাপতকা া পদনমজুর 1812311110645 1919313978 ৪

৩৫৩২ আফাজ উপিন আলী মণ্ডল িাপতকা া পদনমজুর 1500891583 1928534207 ৪

৩৫৩৩ মরমনা প ায়ূব আলী িাপতকা া পবিবা 6000917846 1752786507 ২

৩৫৩৪ পবনু বাল দাস পজবার দাস িাপতকা া শ্রপমক 4650928909 1906811980 ৪

৩৫৩৫ পমাছাঃ িারম্নলা পবগম পমাঃ আব্দুল রাজ্জাক পদৌলতপদয়াড় দপরি ৯১৫০৮৮২১১৭ ১৯১১৫৭৫৮৫৩ ৬ জন

৩৫৩৬ জািানারা মুন্স র আলী িাপতকা া শ্রপমক 9150887124 1969366170 ৪

৩৫৩৭ তাজ উপিন জহুরুল িাপতকা া পদনমজুর 7782264340 1980728895 ৩

৩৫৩৮ পমানারা নুর বক্স িাপতকা া পবিবা 8250892158 1406533072 ৪

৩৫৩৯ আপমরুল ইসলাম িাপনি উপিন িাপতকা া পদনমজুর 3300928326 1919797943 ৩

৩৫৪০ পসপলনা খাতুন রুমজান িাপতকা া পবিবা 1500856859 1938459866 ৪

৩৫৪১ পমাঃ রাঙা উিীন িযরত আলী িীরপুর পদনমজুর 9150884766 1960431308 ৫ জন

৩৫৪২ পমলন পিারসন পসরাজুল ইসলাম িাপতকা া পদনমজুর 1812311111578 1925837394 ৫

৩৫৪৩ িযরত আলী আরিল িাপতকা া পদনমজুর 7350899949 1996765576 ৩

৩৫৪৪ ইসরাপফল পডায়া  আলী িাপতকা া পদনমজুর 8250892513 1910004397 ৪

৩৫৪৫ সাইদুর মস্থফা পবশ্বাস িাপতকা া পদনমজুর 9575451399 1925837394 ২

৩৫৪৬ জহুরুল ইসলাম আপছল উপিন িাপতকা া শ্রপমক 1812347176328 1987267559 ৫

৩৫৪৭ রারবয়া খাতুন খকা পসক িাপতকা া শ্রপমক 8700933909 1921474724 ৩

৩৫৪৮ লাল চাঁদ আক্তার আলী িাপতকা া পদনমজুর 1504350511 1959872200 ৪

৩৫৪৯ সপনয়া খাতুন জািাপঙ্গর িাপতকা া শ্রপমক 1472242518 1918936653 ৪

৩৫৫০ জামাল আলী িারান মণ্ডল িাপতকা া পদনমজুর 1812311110502 1998222562 ৪

৩৫৫১ পমাছাঃ ওজলা খাতুন ফয়জুল শাওন পদৌলতপদয়াড় অসিায় 3750941795 1711934579 ৪ জন

৩৫৫২ পমাছাঃ আরমনা খাতুন মপজবর পদৌলতপদয়াড় অসিায় 1812311114313 1956933641 ৩ জন

৩৫৫৩ পমাছাঃ িাপলমা খাতুন পমাঃ সালাউিীন পদৌলতপদয়াড় কম দচারী 1812311114295 1304356809 ২ জন

৩৫৫৪ পমাছাঃ রপিমা খাতুন পমাঃ পলাকমান পিারসন পদৌলতপদয়াড় অসিায় 6000951034 1943244524 ৫ জন

৩৫৫৫ পমাছাঃ সািার বানু রপিম বকস পদৌলতপদয়াড় অসিায় 2400955809 1967594745 ৪ জন

৩৫৫৬ পমাছাঃ পরতা খাতুন ফপরদ মন্ডল পদৌলতপদয়াড় অসিায় 6450931487 1409703875 ৪ জন

৩৫৫৭ পমাছাঃ শাপকলা পবগম মৃত মপনরুপিন পশখ পদৌলতপদয়াড় অসিায় 2850907151 1716280848 ৩ জন

৩৫৫৮ পমাঃ রাঙা উিীন িযরত আলী িীরপুর পদনমজুর ৯১৫০৮৮৪৭৬৬ ১৯৬০৪৩১৩০৮ ৫ জন

৩৫৫৯ চায়না পবগম পমাঃ ইছা মীর পদৌলতপদয়াড় অসিায় 19751822307000000 1760477819 ৩ জন

৩৫৬০ পমাছাঃ সািার বানু পিরু মন্ডল পদৌলতপদয়াড় অসিায় 1950946937 1913982126 ৩ জন

৩৫৬১ পলমন িাপলমিাপলম দওলাতপদয়ার চা-পদাকান 9150889401 1993489423 ৪

৩৫৬২ পমাঃ ফরিাদ পিারসন পমাঃ আবু বকর পসিীক পদৌলতপদয়াড় ক্ষুি ব্যবসায়ী 1812311112473 1729377928 ৩ জন

৩৫৬৩ পলমন পমািা িাপলম পমািা পদৌলতপদয়াড় পদাকান কম দচারী 9150889401 1719917900 ৪

৩৫৬৪ পবনা পমাঃ আব্দুল ছাতার পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 5526187191 1771747290 ৪ জন

৩৫৬৫ পমাঃ আরবদ মন্ডলপিতা- পমাঃ িায়দার মন্ডল পদৌলতপদয়াড়,বাদালিাড়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 9150892405 1930515595 ৬ জন

৩৫৬৬ পমাছাঃ মপজদনা পবগম পররজম মন্ডল পদৌলতপদয়াড় অসিায় 2850902061 1734867449 ৩ জন

৩৫৬৭ পমাছাঃ পচয়ারন খাতুন পসরাজুল ইসলঅম পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 1812311112693 1936181530 ২ জন

৩৫৬৮ পমাছাঃ মুন্ন্ী খাতুন পমাঃ আয়ুব আল পদৌলতপদয়াড় অসিায় 5100905594 1723421828 ৪ জন



৩৫৬৯ পমাছাঃ তাপিনুর পবগম উম্বত মন্ডল পদৌলতপদয়াড় অসিায় 3750926911 1983914250 ৪ জন

৩৫৭০ পমাছাঃ  িপল পবগম আব্দুর রিমান পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 8700971032 1994028787 ৪ জন

৩৫৭১ পমাঃ আরবদ মন্ডল িায়দার মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 9150892405 1930515595 6

৩৫৭২ আরলাক রাণী কুমাররশ পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 1822304138579 1758524582 ৫ জন

৩৫৭৩ পমাছাঃ িাপিয়া পবগম পমাঃ আক্কাস মন্ডল পদৌলতপদয়াড় দপজদ 7350967720 1948228514 ৪ জন

৩৫৭৪ পমাঃ আসা পমাঃ জপলল পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 9150896224 1304356977 ৩ জন

৩৫৭৫ পমাঃ আলা মন্ডল জপলল মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 9150896224 1840940402 4

৩৫৭৬ পমাছাঃ  কপিনুর খাতুন আলম পশখ পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 8250941898 1766973930 ২ জন

৩৫৭৭ পমাছাঃ রপিমা পবগম পমাঃ আবু বককর পসপিক পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 6453759021 1833211032 ৪ জন

৩৫৭৮ পমাছাঃ  রানী খাতুন আব্দুল মান্ন্ান মন্ডল পদৌলতপদয়াড় অসিায় 6450915910 1920239824 ২ জন

৩৫৭৯ পমাছাঃ জহুরা পবগম পমাঃ পমাশারফ খাতকুন পদৌলতপদয়াড় অসিায় 1812311112816 1959570074 ৩ জন

৩৫৮০ পমাছাঃ  পররিনা পবগম পমাঃ শাপি পশখ পদৌলতপদয়াড় অসিায় 1812311115081 1969357917 ২ জন

৩৫৮১ পমাঃ আব্দুল গপন িারসম পশখ মপনরামপুর অর া চালক 9150902907 1963705528 ৫ জন

৩৫৮২ পমাঃ পমাবারক পিারসন পমাঃ িারুন অর রপশদ পদৌলতপদয়াড় চা-পদাকান 5718795235821 1936678408 ৪ জন

৩৫৮৩ আব্দুস সালাম পমাঃ নুরুল আলী পদৌলতপদয়াড় অসিায় 1951015098 1764623669 ৩ জন

৩৫৮৪ পমাছাঃ  সারিদা খাতুন পমাঃ জালাল উপিন পদৌলতপদয়াড় অসিায় 1810779740170 1404912330 ৫ জন

৩৫৮৫ পমাঃ পসরাজুল ইসলাম পমাঃ রইচুজ্জামান পদৌলতপদয়াড় অসিায় 6000951381 1703244322 ৩ জন

৩৫৮৬ পমাঃ কপবর উপিন আলী পিারসন পদৌলতপদয়াড় অসিায় 2400884488 1728751303 ৪ জন

৩৫৮৭ পমাঃ ইমরান আলী পমাঃ কুদ্দুস আলী পদৌলতপদয়াড় অসিায় 2400885717 1725918515 ২ জন

৩৫৮৮ পমাছাঃ চম্পা খাতুন আলী মন্ডল পদৌলতপদয়াড় অসিায় 2850900255 1928892621 ৫ জন

৩৫৮৯ পমাছাঃ রাপসয়া পবগম আইন উপিন পদৌলতপদয়াড় অসিায় 19150908029 1920239824 ৩ জন

৩৫৯০ পমাঃ আব্দুল গপণিারসম পশখ মপনরামপুর 9150902907 1922372837

৩৫৯১ পমাঃ আপজজুল িক রসুল মন্ডল পদৌলতপদয়াড় অসিায় 5010873537 1910144149 ৬ জন

৩৫৯২ পমাঃ ইপলয়াছ পিারসন ইউসুি মন্ডল পদৌলতপদয়াড় অসিায় 1812311113497 1723624486 ৫ জন

৩৫৯৩ পমাছাঃ  সাথী পবগম পমাঃ শপিদ পমািা পদৌলতপদয়াড় অসিায় 3254979028 1300840327 ৪ জন

৩৫৯৪ পমাঃ আব্দুস সালাম পমাঃ মপত পশখ পদৌলতপদয়াড় অসিায় 1500940943 1917573674 ৫ জন

৩৫৯৫ পমাঃ শািজািান খান পমাঃ আব্দুর রপশদ পদৌলতপদয়াড় অসিায় 9150892058 1734169331 ৫ জন

৩৫৯৬ পমাঃ আব্দুল বারতন পমাঃ আফাজ উিীন পদৌলতপদয়াড় অসিায় 3300932179 1713730569 ৩ জন

৩৫৯৭ পমাঃ তাইজাল ইসলাম পমাঃ পমাশারফ মন্ডল পদৌলতপদয়াড় অসিায় 1812311112658 1838905880 ২ জন

৩৫৯৮ শামীম খপললুল রিমান আকুন্দবাপড়য়া অসিায় 9150936400 1916075503 ৩

৩৫৯৯ রত্না িারভ্ীন আবু পমাতারলব পদৌলতপদয়াড় অসিায় 2400694465 1739001918 ৩ জন

৩৬০০ পমাছাঃ পমনা খাতুন মসরলম মন্ডল পদৌলতপদয়াড় অসিায় 8000950763 1942025399 ৪ জন

৩৬০১ পমাঃ মামুন পিারসন আব্দুর রপশদ পদৌলতপদয়াড় অসিায় 6450916488 1908106732 ৬ জন

৩৬০২ পমাঃ আপমনুল ইসলাম নবী পদৌলতপদয়াড় অসিায় 1812311113595 1771691194 ৫ জন

৩৬০৩ পমাছাঃ রওশন আরা িাপফজ পময়া পদৌলতপদয়াড় অসিায় 5550946775 1723624333 ৪ জন

৩৬০৪ পমাঃ শামীম পময়া পমাঃ খপললুর রিমান আকুন্দবাড়ীয়া পদনমজুর 9150936400 1916057703 ৪ জন

৩৬০৫ ইছািাক আলী িাজারী মন্ডল পদৌলতপদয়াড় অসিায় 8250900761 1726259432 ৫ জন

৩৬০৬ পমাঃ পসতাব আপল আঃ রপিম পদৌলতপদয়াড় অসিায় 9150891290 1725938100 ৩ জন

৩৬০৭ পমাছাঃ পরখা খাতুন আপমরুল পদৌলতপদয়াড় অসিায় 1812311113615 1949151105 ২ জন

৩৬০৮ পমাঃ সাইফুল পমাঃ খপলল পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 9151127736 1952561710 ৫ জন

৩৬০৯ ইিাজ আলী নপবসপিন পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 2040954893 1746161601 ৫

৩৬১০ আপছয়া খাতুন পখাদা বক্স পদৌলতপদয়াড় ক্ষুি ব্যবসায়ী 6900892461 1797166929 ৩

৩৬১১ পমাঃ সাইফুল ইসলাম খপলল পময়া পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 9151127736 1952561710 4



৩৬১২ পফররাজ পসখ আব্দুল মণ্ডল পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 6000918844 1719917900 ৫

৩৬১৩ পবসারত আলী পমাসরলম আলী পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 181231352656 1940534620 ৩

৩৬১৪ পমাঃ পমজানুর রিমান মৃত পতয়ারক্কল আলী পদৌলাতপদয়াড় ম র শ্রপমক 9151127827 1987291184 ৬ জন

৩৬১৫ জপির উপিন নাপজম উপিন পদৌলতপদয়াড় পদাকান কম দচারী 9575460010 1714813566 ৪

৩৬১৬ আরনায়ার পিারসন পখাদা বস্ক পদৌলাতপদয়াড় শ্রপমক 9151127827 1987291184 ৩

৩৬১৭ পমাঃ রাপশদুল ইসলাম পমাঃ পমাপমন িীরপুর পদাকান কম দচারী ৯৫৬৪০০০৮৬৮ ১৮৭০৩৬৭১৮৩ ৫

৩৬১৮ পমানারা খাতুন আইয়ুব আলী পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 9150895309 1735553177 ২

৩৬১৯ আরপজনা খাতুন ছানয়ার পিারসন পদৌলতপদয়াড় পদাকান কম দচারী 6900915007 1957073858 ৪

৩৬২০ পমাঃ রাপশদুল ইসলাম পমাঃ পমাপমন উপিন িীরপুর িত দপরি ৯৫৬৪০০০৮৬৮ ১৬৪৪৫৪২৬৯০ ৪

৩৬২১ পমাঃ ছামাদুল ইসলাম পমাঃ পমাজ্জারম্মল িক পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 9575224564 1747439648 ৩ জন

৩৬২২ সামাদুল ইসলামরমাজারম্মল িক চকিাড়া 9575224564 1747439648

৩৬২৩ পমাঃ নামাজ পশখ  ওয়াজ পশখ আলুকপদয়া অর া চালক 9575409462 1831068839 ০৩ জন

৩৬২৪ কপিনুর খাতুন ভ্াপি মান পদৌলতপদয়াড় পদাকান কম দচারী 1812311112850 1943242189 ৪

৩৬২৫ পবশ্বনাথ বসু বসি কুমার পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 1950917813 1913977783 ৩

৩৬২৬ আপতউিা আসাদুল িক পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 4622244764 1989241660 ৫

৩৬২৭ শ্রী কাপতদক আপিকাপর শ্রী আনয় আপিকাপর পদৌলতপদয়াড় পদাকান কম দচারী 5550961139 1741300579 ৪

৩৬২৮ আবু িাসান বাবু মান্ন্ান পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 8700985222 1930460763 ৪

৩৬২৯ পমাঃ নামাজ পশখওয়াজ পশখ আলুকপদয়া 9575409462 1831068839

৩৬৩০ আসু মণ্ডল মকরছদ আলী পদৌলতপদয়াড় পদাকান কম দচারী 2850914900 1719788758 ৩

৩৬৩১ িপরমল কুমার মনটু কুমার পদৌলতপদয়াড় পদাকান কম দচারী 2916294862865 1402489009 ৪

৩৬৩২ পমলন পময়া ইসলাম পময়া পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 3300945866 1721585288 ৩

৩৬৩৩ পসপলম পরজা ইসলাম আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 9575411997 1779290501 ৪

৩৬৩৪ মনতস অপিকাপর দুলাল ওপিকাপর পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 6000953254 1724700365 ৪

৩৬৩৫ পসপলম পরজা ইসলাম আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 9575411997 1779290501 ৪

৩৬৩৬ স্বিন আলী সাব্দুল আলী পদৌলতপদয়াড় পদাকান কম দচারী 1482886452 1927482610 ৩

৩৬৩৭ িাপসবল রাইিান পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 1951692910 1915228655 ২

৩৬৩৮ শ্রী মিারদব পঘাষ কাপল িদ পঘাষ পদৌলতপদয়াড় কম দকার 9575452074 1409698739 ২

৩৬৩৯ পমাঃ আবুল কারশম  আইনাল িক িীরপুর ভ্যান চালক 9575415329 1943236879 ৪ জন

৩৬৪০ লাল্টূ রিমান পজনারুল ইসলাম পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 5550913247 1952561091 ৪

৩৬৪১ জপল খাতুন আক্কাস আলী পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 4200906404 1967594745 ২

৩৬৪২ বাবর আলী আসলাম পময়া পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 9150908136 1963703191 ৪

৩৬৪৩ আপমন মণ্ডল লুতফর পসক পদৌলতপদয়াড় পদাকান কম দচারী 8250943183 1998741525 ৪

৩৬৪৪ জপলল পবিাল পদৌলতপদয়াড় পদাকান কম দচারী 80709864151 1742551354 ৩

৩৬৪৫ পফররাজা খাতুন ভ্াদু মণ্ডল পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 4650957014 1947536841 ৪

৩৬৪৬ মাসুদ রানা খপললুর রিমান পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 6900865301 1920427982 ৩

৩৬৪৭ জহুরুল মাসুদুল মণ্ডল পদৌলতপদয়াড় পদাকান কম দচারী 4200929646 1925376356 ৪

৩৬৪৮ পসপলম সাজািান পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 4200931353 1933918445 ৩

৩৬৪৯ কারশম আইনাল িীরপুর পদনমজুর 9575415329 1851718265 ০৪ জন

৩৬৫০ আসাদ পসখ আজাদ পসখ পদৌলতপদয়াড় পদাকান কম দচারী 9102712412 1775302510 ৩

৩৬৫১ পমাঃ মামুন পিারসন মিাম্মদ আপল পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 9575423562 1988646774 ৩ জন

৩৬৫২ পমজানুর আব্দুর রিমান পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 5550960933 1719917900 ২

৩৬৫৩ পমাঃ আপজম মকবল পিারসন পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 5101809435 1943897667 ৪

৩৬৫৪ পমাঃ রাজু মজনু মাপলতা পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 6000951613 1876236449 ৪



৩৬৫৫ পমাঃ আপমন মন্ডল চাঁদ আলী পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 4200913111 1933525877 ৫

৩৬৫৬ পমাঃ শিীদ মন্ডল পনাবায় মন্ডল পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 6895086475 1918936348 ৪

৩৬৫৭ পমাঃ মাইদুল ইসলাম আরনায়ার পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 5019413014214 1956223668 ৪

৩৬৫৮ পমাঃ আপমনুল ইসলাম আশরাফ আলী পদৌলতপদয়াড় পদাকান কম দচারী 3750943999 1728560034 ৩

৩৬৫৯ পমাঃ ফপকর চাঁদ আশা পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 2850915915 1936921975 ২

৩৬৬০ পমাঃ মামুন পিারসনপিতা- পমািাম্মদ আলী পদৌলতপদয়াড় মার র িাড়া অর া চালক 9575423562 1988646774 ৩ জন

৩৬৬১ পমাঃ সরারজত বদর পদৌলতপদয়াড় পিার ল শ্রপমক 1812311113862 1906211359 ২

৩৬৬২ প্রশাি কুমার কাপল বদ সিা পদৌলতপদয়াড় পিার ল শ্রপমক 9575571444 1725336884 ৫

৩৬৬৩ পমাঃ নুর ইসলাম রপিম পশখ পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 5450930398 1988932105 ৪

৩৬৬৪ শ্রী পকতদক অপিকারী মিারবদ পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 53509363870 1728974461 ২

৩৬৬৫ পমাঃ রাজ্জাক আলী পমাতরলব পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 5550962970 1739924917 ৪

৩৬৬৬ পমাঃ পজয়ারুল আশু মন্ডল পদৌলতপদয়াড় পদাকান কম দচারী 1950991909 1719788758 ৪

৩৬৬৭ পমাছাঃ রারবয়া খাতুন ওয়ারজত আলী পদৌলতপদয়াড় পদাকান কম দচারী 6900913705 1403858162 ৩

৩৬৬৮ পমাঃ আপমন মন্ডল লুৎফর পশখ পদৌলতপদয়াড় পদাকান কম দচারী 8250923183 1998741525 ৩

৩৬৬৯ পমাঃ পসপলম পরজা শািাজান আলী পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 4200931345 1933918545 ৪

৩৬৭০ শ্রী অনুি কুমার শ্রী নব কুমার পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 1909864488 1642777977 ৩

৩৬৭১ প্রপদি কুমার অনাথ পদৌলতপদয়াড় পদাকান কম দচারী 1950990281 1719917900 ৪

৩৬৭২ শ্যী প্রভ্াত কুমার শ্রী রাম পসবক পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 3300948431 1711144076 ৫

৩৬৭৩ পমাঃ তাঁরা চাদ পমন্টু পশখ পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 2850901360 1916681351 ৪

৩৬৭৪ পমাঃ হুসাইন আলী পবিাল পিারসন পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 5550914674 1916515085 ২

৩৬৭৫ পমাঃ আশাদুল িক আব্দুল মন্ডল পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 6000952619 1989241660 ৪

৩৬৭৬ পমাছা: পমনা আজািার মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় দপরি 4650951009 1915696950 ৫

৩৬৭৭ পমাছা: আরনায়ারা দীন পমিাম্মদ পদৌলাতপদয়াড় দপরি 5100880318 1915696950 ৫

৩৬৭৮ পমা: আব্দুল আওয়াল আবু বকর পদৌলাতপদয়াড় দপরি 181231116697 1992309985 ৪

৩৬৭৯ পমাছা: নপসমা পবগম পমা:  ড়ু মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় দপরি 181231111556 1994213011 ৬

৩৬৮০ সফুরা খাতুন িাপসক পসখ পদৌলাতপদয়াড় দপরি 7350902677 1402344042 ৪

৩৬৮১ পমা: মুকুল বদর উিীন পদৌলাতপদয়াড় দপরি 3750932802 1777049321 ৩

৩৬৮২ পমাছাঃ পরারমছা খাতুন পিতাঃ পখাদালী মাপলথা আকুন্দবাড়ীয়া পবিবা 9575426839 1921771343 ৪ জন

৩৬৮৩ পমাছাঃ পরারমছা খাতুন পখদালী মাপলতা আকুন্দবাড়ীয়া পবিবা 9575426839 1924870568 ৪ জন

৩৬৮৪ আরনায়ার পবগম পসালাম রসুল মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় দপরি 2400918443 1936363629 ৬

৩৬৮৫ সপিদা পবগম মরনারপদ্পদন পদৌলাতপদয়াড় দপরি 1812311114656 1721752403 ৩

৩৬৮৬ রপশদা পবগম পমনাজ পদৌলাতপদয়াড় দপরি 6900838167 1995731631 ৪

৩৬৮৭ িাতা পবগম নবী ছপিন পমািা পদৌলাতপদয়াড় দপরি 8700987509 1993489388 ৬

৩৬৮৮ রপশদা খাতুন আফসার মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় দপরি 9150862705 1919131376 ৪

৩৬৮৯ পমাঃ আসাদ ইসলাম পমাঃ আপজজুল িক পদৌলতপদয়াড় অসিায় 9575436549 1811335614 ৫ জন

৩৬৯০ পমাঃ আসাদ ইসলাম পমাঃ আপজজুল িক পদৌলতপদয়াড় ম্যাকাপনক 9575436549 1996567660 ৪ জন

৩৬৯১ ফপরদা পবগম আকবার আলী মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় দপরি 6000946068 1975452121 ৪

৩৬৯২ আশরাফ পমািা মৃত: মপনর উিীন পদৌলাতপদয়াড় পদনমজুর 1812311115455 1409699412 ৪

৩৬৯৩ আপজজুল সরদার মইজপিন সরদার পদৌলাতপদয়াড় দপরি 7800916004 1909340168 ৪

৩৬৯৪ ইসানুল িক আবদার আলী পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 1812311115709 1734209970 ৫

৩৬৯৫ শপরফ উদদীন ইকার উিীন পদৌলাতপদয়াড় দপরি 4200932087 1716820328 ৪

৩৬৯৬ আরপজন পবগম আনসার মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় দপরি 3300936352 1763492651 ৫

৩৬৯৭ িারভ্ীন িক রপশদ মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় দপরি 870109549 1929369437 ৪



৩৬৯৮ শপরফুল ইসলাম মপিদুল ইসলাম পদৌলাতপদয়াড় পদনমজুর 1812311000191 1712635344 ৪

৩৬৯৯ পমাছাঃ পশলী খাতুন পমাঃমাদার আলী মন্ডল পদৌলতপদয়াড় অসিায় 2850871126 1915696950 ৪ জন

৩৭০০ পমাছাঃ সারজদা পবগম পমাঃ মপনরুপিন পদৌলতপদয়াড় অসিায় 3750868105 1927485367 ৩ জন

৩৭০১ পমাছাঃ ফপজলা পবগম পমাঃরমকবার আলী পদৌলতপদয়াড় অসিায় 3712696826 1750063577 ৪ জন

৩৭০২ পমাছাঃ উজালা পবগম পমাঃ পনকবার আপল পদৌলতপদয়াড় অসিায় 2850843158 1928552882 ৫ জন

৩৭০৩ পমাছাঃ মিরজান মৃত জপমর সরদার পদৌলতপদয়াড় অসিায় 19391812311030000 1729717270 ৩ জন

৩৭০৪ পমাছাঃ জাপকরন পবগম পমাঃ নসরকার আলুকপদয়া িত দপরি 9575442018 1960945852 ৪

৩৭০৫ পমাছাঃ জাপকরন নসরকার আলুকপদয়া অসিায় 9575442018 1960945852 ৫

৩৭০৬ পমাছাঃ পরফুল খাতুন পমাঃ কামাল পিারসন পদৌলতপদয়াড় অসিায় 1812311116012 1409012079 ৪ জন

৩৭০৭ পমাছাঃ বষ দা খাতুন পমাঃ কারসম আলী পদৌলতপদয়াড় অসিায় 1485747867 1952094638 ৫ জন

৩৭০৮ পমাছাঃ পরখা পবগম আয়ব আলী পদৌলতপদয়াড় অসিায় 4650899331 1915696950 ৩ জন

৩৭০৯ শরীফ উসমান িীরপুর পদনমজুর 9575450128 1885727357 ৫

৩৭১০ পমাছাঃ ময়না খাতুন পমাঃ মকবুল পিারসন পদৌলতপদয়াড় দপরি 7351692137 1920082765 ৩ জন

৩৭১১ পমাছাঃ পুপষ পবগম আকবার মন্ডল পদৌলতপদয়াড় অসিায় 1950915908 1915696950 ৪ জন

৩৭১২ পমাছাঃ ফপজলা খাতুন িাচু মন্ডল পদৌলতপদয়াড় অসিায় 9575439006 1915696950 ৩ জন

৩৭১৩ পমাছাঃ ছাপমরন পনছা মৃত শপিদুল ইসলাম পদৌলতপদয়াড় অসিায় 1812311115029 1881404078 ২ জন

৩৭১৪ পমাছাঃ পফররাজা খাতুন পমাঃ শাপমম পিারসন পদৌলতপদয়াড় দপরি 1822303133410 1970735185 ৪ জন

৩৭১৫ পমাছাঃ আপছয়া খাতুন পরাম বক্স মন্ডল পদৌলতপদয়াড় অসিায় 3750918165 1919714109 ৩ জন

৩৭১৬ পমাছাঃ পনলুফা ইয়াছপমন পমাঃ ইয়াছপিন মন্ডল পদৌলতপদয়াড় দপরি 4651280697 1941352224 ২ জন

৩৭১৭ পমাছাঃ ময়না জুম্মত মন্ডল পদৌলতপদয়াড় অসিায় 5550951411 1990462689 ৪ জন

৩৭১৮ জািাঙ্গীর সাইদুল িীরপুর পদনমজুর 9575450128 1832430809 ৪

৩৭১৯ পমাছাঃ আরমনা খাতুন আবুল মন্ডল পদৌলতপদয়াড় অসিায় 1500917958 1799302619 ৩ জন

৩৭২০ পমাছাঃ আংগুরা পবগম কালু মপিক পদৌলতপদয়াড় অসিায় 2400888828 1400238277 ৫ জন

৩৭২১ পমাছাঃ আপলয়া আপল মন্ডল পদৌলতপদয়াড় অসিায় 1950917573 1959040476 ৪ জন

৩৭২২ পমাছাঃ পসপলনা খাতুন পমাঃজয়নাল আরবদীন পদৌলতপদয়াড় অসিায় 5550866138 1927113465 ৫ জন

৩৭২৩ পমাছাঃ তাছপলমা খাতুন পমাঃ পজনারুল িক পদৌলতপদয়াড় অসিায় 9150830678 1928711346 ৪ জন

৩৭২৪ শ্রী রাজ কুমার শ্রী সম্ভ  দাস পদৌলতপদয়াড় অসিায় 7350907353 1406532530 ৩ জন

৩৭২৫ শরীফ উসমান িীরপুর পদনমজুর 9575450128 1885727357 ৫

৩৭২৬ পমাঃ ইমরান আিরম্মদ পমাঃ নপজর পিারসন পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 3703317283 1405745583 ৩ জন

৩৭২৭ জািাঙ্গীর সাইদুল িীরপুর পদনমজুর 9575450128 1832430809 ৪

৩৭২৮ পমাঃ শপরফুল ইসলাম পমাঃ ফরয়জুর রিমান পদৌলতপদয়াড় পিলিার 1812311114592 1922138356 ৬ জন

৩৭২৯ পমাঃ আবু কাইজার ছয়ব আলী পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 3750944765 1729307463 ৪ জন

৩৭৩০ পমাঃ বাবলু পমাঃ পবশারত আলী পদৌলতপদয়াড় দপরি 2400922742 1915696950 ৪ জন

৩৭৩১ পমাঃ খাইরুল ইসলাম মৃত ওয়ারজদ আল পদৌলতপদয়াড় দপরি 1812311117075 1915696950 ৬ জন

৩৭৩২ পমাঃ আব্দুল মপজদ মৃত জারবদ আলী মন্ডল পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 1813171443144 1941352224 ৩ জন

৩৭৩৩ পমাঃ নুরুজ্জামান পমাঃ িাচু মন্ডল পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 4196979522 1996682631 ৪ জন

৩৭৩৪ পমাছাঃ পলপি পবগম পমাঃ পলয়াকত আপল পদৌলতপদয়াড় অসিায় 6900839124 9704756660 ৩ জন

৩৭৩৫ পমাঃ পজয়ার আলী আবুল পিারসন পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 8700987013 1940538876 ৪ জন

৩৭৩৬ পমাছাঃ আকপলমা খাতুন পমাবাররক মপিক পদৌলতপদয়াড় গৃপিনী 7350937251 1951287131 ৫ জন

৩৭৩৭ পমাছাঃ রাপশদা িারভ্ীন পমাঃ ছাপ্তার মন্ডল পদৌলতপদয়াড় দপরি 4650931100 1925341988 ৫ জন

৩৭৩৮ পমাছাঃ ছফুরা পবগম দরবার মন্ডল পদৌলতপদয়াড় দপরি 6000924800 1980729102 ৫ জন

৩৭৩৯ পমাছাঃ রুিালী পবগম শপিদুল ইসলাম পদৌলতপদয়াড় অসিায় 2400887044 1915696950 ৪ জন

৩৭৪০ পমাঃ পবপুল পিারসন পমাঃ আব্দুল মারলক পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 1950967800 1914769889 ৪ জন



৩৭৪১ পমাছাঃ পরারকয়া পবগম পমাঃ সামসুল িক পদৌলতপদয়াড় অসিায় 1950946424 1915696950 ৫ জন

৩৭৪২ পমাছাঃ কল্পনা পবগম পমাঃআপজর মাপলতা পদৌলতপদয়াড় অসিায় 1500894967 1915696950 ৩ জন

৩৭৪৩ পমাছাঃ শাবানা পবগম পমাঃ পনজাম উিীন পদৌলতপদয়াড় অসিায় 8700940953 1964473317 ৪ জন

৩৭৪৪ পমাছাঃ পরামা খাতুন পমাঃ ছালাম ব্যািারী পদৌলতপদয়াড় অসিায় 2801902129 1915696950 ৩ জন

৩৭৪৫ পমাছাঃ আনপজরা পবগম পমাঃ আবুর পিারসন পদৌলতপদয়াড় দপরি 3750898367 1962172188 ৫ জন

৩৭৪৬ পমাছাঃ পররিনা পবগম ইছািাক মন্ডল পদৌলতপদয়াড় অসিায় 3300904608 1902107316 ৪ জন

৩৭৪৭ পমাছাঃ মুক্তা খাতুন পমাঃ জয়নাল িাওলাদার পদৌলতপদয়াড় অসিায় 4648612119 1965830289 ৩ জন

৩৭৪৮ পমাঃ কামাল উিীন ইসমাঈল উিীন পদৌলতপদয়াড় ক্ষুি ব্যবসায়ী 9575454856 1754629534 ৪ জন

৩৭৪৯ পমাছাঃ ফারতমা খাতুন পমাঃ আসাদুল িক পদৌলতপদয়াড় অসিায় 1500933963 1887277256 ৪ জন

৩৭৫০  সুপফয়া খাতুন জব্বার আলী গাজী পদৌলতপদয়াড় অসিায় 1494939982 1952133214 ২ জন

৩৭৫১ পমাছাঃ ফপজলা খাতুন পময়াজিীন মন্ডল পদৌলতপদয়াড় অসিায় 9575440442 1850511563 ৩ জন

৩৭৫২ পমাছাঃ পমনা খাতুন মুনতাজ পদৌলতপদয়াড় অসিায় 1850893682 1400443367 ৩ জন

৩৭৫৩ পমাছাঃ মািফুজা পমাঃ আবুবক্কর পসপিকী পদৌলতপদয়াড় অসিায় 9575455564 1714303399 ৪ জন

৩৭৫৪ পমাছাঃ আছমা খাতুন পমাঃ পমরাজ পদৌলতপদয়াড় অসিায় 442403585335 1409697639 ৬ জন

৩৭৫৫ পমাঃ পগয়াস উপিন পমাঃ ওয়াপসম পরজা পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 1992181231100250 1990937638 ৩ জন

৩৭৫৬ পমাঃ ওয়াপসন পরজা (মন্টু) শপিদুল ইসলাম পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 1950951556 1922314337 ৫ জন

৩৭৫৭ পমাছাঃ পশউলী খাতুন পমাঃ আঃ মপজদ পদৌলতপদয়াড় অসিায় 19881812311028600 1960413409 ৪ জন

৩৭৫৮ পমাছাঃ সাপথ পবগম পমাঃ পুটু পশখ পদৌলতপদয়াড় অসিায় 3750931341 1760058138 ২ জন

৩৭৫৯ পমাছাঃ বকুপলী পবগম পমাঃ জুলমত আপল পদৌলতপদয়াড় অসিায় 6450854739 1319781573 ৪ জন

৩৭৬০ পমাছাঃ সুপিয়া পবগম আরবদ আলী পদৌলতপদয়াড় অসিায় 8250865840 1700533095 ৩ জন

৩৭৬১ পমাঃ তাঁরা চাঁন মপনর উিীন পশখ পদৌলতপদয়াড় অসিায় 3300933987 1915696950 ২ জন

৩৭৬২ চায়না আসান আলী পদৌলতপদয়াড় অসিায় 7800552049 1915696950 ৪ ২জন

৩৭৬৩ পমাঃ জিরুল ইসলাম নুরু পময়া পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 6450932766 1915696950 ৪ জন

৩৭৬৪ পমাঃ সািাবুপিন পমাঃ জমরসদ আলী পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 5056980575 1965830289 ২ জন

৩৭৬৫ নাজমা শুকুর আলী মন্ডল পদৌলতপদয়াড় অসিায় 6000924099 1791623692 ৩ জন

৩৭৬৬ আঞ্জপল রানী িালদার সুিীর িালদার পদৌলতপদয়াড় অসিায় 5100909448 1983268621 ৪ জন

৩৭৬৭ জহুরা পবগম তপবজ পসানার পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 9575438610 1996319480 ৩ জন

৩৭৬৮ পমাঃ খাইরুল ইসলাম জামাল মন্ডল পদৌলতপদয়াড় অসিায় 1950949543 1915696950 ৩ জন

৩৭৬৯ পমাছাঃ নাজমা খাতুন পমাঃ ফজলু রিমান পদৌলতপদয়াড় অসিায় 7350939042 1595603757 ৫ জন

৩৭৭০ পমাঃ ইনসান পিারসন পমাঃ আসাদুল িক পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 2309601729 1937285239 ২ জন

৩৭৭১ পমাঃ আফসার আলী পজায়ািদার অরছর আলী পজায়ািদার পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 3750929998 1936177357 ৪ জন

৩৭৭২ পমাঃ পজসান পশখ পমাঃ জীবন আলী পদৌলতপদয়াড় প্রপতবন্ধী ২০১১১৮১২৩১১১০৩৩৭২-০২ 1964435485 ৪ জন

৩৭৭৩ কালাম উপিন ইসমাইল পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 9575454856 1754629534 ৪

৩৭৭৪ পমাঃ আব্দুল মারলক খপবর উিীন মুন্সী পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 7350968413 1914665890 ৩ জন

৩৭৭৫ লাবলু নুরু িীরপুর পদনমজুর 69008604550 1884328835 ৭

৩৭৭৬ পমাঃ আবুল কালাম রপন পমাঃ ইউনুস আলী পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 6900592665 1914780253 ৫ জন

৩৭৭৭ সফুরা পবগম নইপছিীন পদৌলতপদয়াড় অসিায় 2850584927 1711482153 ৪ জন

৩৭৭৮ পমাছাঃ নারজািান পবগম বদর উিীন পদৌলতপদয়াড় অসিায় 9575423471 172899889 ৩ জন

৩৭৭৯ লাবলু নুরু িীরপুর পদনমজুর 69008604550 1884328835 ৭

৩৭৮০ পমাঃ জালাল উপিন মৃত গফুর মন্ডল পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 1810780000000 1739700165 ৫ জন

৩৭৮১ পমাঃ ইপিস আলী ওপিন মন্ডল পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 4200886093 1915696950 ৫ জন

৩৭৮২ পমাছাঃ লাপক পবগম পবলাত পমািা পদৌলতপদয়াড় অসিায় 9575435723 1832603679 ৪ জন

৩৭৮৩ পমাঃ মরহুম মন্ডল পমাঃ কলম মন্ডল পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 7350938986 1927881779 ৪ জন



৩৭৮৪ পমাঃ আবু তালিা পমাঃ আব্দুর রাজ্জাক পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 7804367436 1717446446 ৩ জন

৩৭৮৫ পমাছাঃ পরকতা খাতুন ছপির উিীন পদৌলতপদয়াড় অসিায় 8701204953 1717446446 ৪ জন

৩৭৮৬ পমাঃ মরনারুিীন খান আরবদ আলী পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 6450853764 1717446446 ৪ জন

৩৭৮৭ পমাঃ শপফকুল ইসলাম পমাঃ আব্দুল মপজদ পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 7350938770 1922487593 ৩ জন

৩৭৮৮ পমাঃ পরজাউল িক আপজজুল মন্ডল পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 6000959483 1880024645 ২ জন

৩৭৮৯ পমাঃ এরশাদ আলী পমাঃ পগালাম পমাস্তফা আলমডাঙ্গা শ্রপমক 1810780000000 1999557071 ৫ জন

৩৭৯০ পমাঃ জুরয়ল পরজা পমাঃ আপজম উিীন পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 8250899062 1927015990 ৪ জন

৩৭৯১ পমাঃ শাপিন পিারসন আলাউিীন পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 7804378599 1940816592 ৪ জন

৩৭৯২ পমাছাঃ মাছুরা পবগম পমাঃ ইসলাম সিদার পদৌলতপদয়াড় অসিায় 4200884130 1717446446 ৫ জন

৩৭৯৩ পমাঃ দুরখ পমাঃ আদম আলী পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 1812310000000 19062120814 ৩ জন

৩৭৯৪ পমাঃ কাতক আইজিী সদ দার পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 8700941761 1934838095 ২ জন

৩৭৯৫ পমাঃ আলম মৃত নইম উিীন মন্ডল পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 1812311116393 1719637877 ৩ জন

৩৭৯৬ পমাঃ আব্দুল িান্ন্ান পমাঃ আবু বক্কর পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 1812310000000 1715267106 ৩ জন

৩৭৯৭ পমাছাঃ িারভ্ীনা খাতুন পমাঃ জালাল পিারসন পদৌলতপদয়াড় অসিায় 1500926496 1889304223 ৩ জন

৩৭৯৮ পমাছাঃ মঞ্জুয়ারা খাতুন পমাঃ নুর ইসলাম পদৌলতপদয়াড় অসিায় 8250899500 1409443735 ৪ জন

৩৭৯৯ পমাঃ শাপিন মৃত মন্টু পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 1812311116585 10980727203 ৩ জন

৩৮০০ পমাছাঃ পবউটি খাতুন পমাঃ আপজজুল িক পদৌলতপদয়াড় অসিায় 7351296095 1739741720 ৫ জন

৩৮০১ পমাঃ উজ্জল পিারসন পমাঃ আক্কাস আলী পদৌলতপদয়াড় পিলিার 19879196217295500 1954474831 ৩ জন

৩৮০২ পমাঃ পজয়ারুল ইসলাম পমাঃ আলম মন্ডল পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 7800914801 1774747817 ৪ জন

৩৮০৩ পমাঃ রপফকুল ইসলাম পমাঃ আব্দুল মপজদ পদৌলতপদয়াড় পিলিার 19821832311025000 1404172094 ৪ জন

৩৮০৪ পমাঃ জািাঙ্গীর পিারসন পমাঃ আলম মন্ডল পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 3750901526 1402527895 ৩ জন

৩৮০৫ পমাঃ রপফকুল ইসলাম মপিক পমাঃ পমাবারক মপিক পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 8250868042 1717446446 ৩ জন

৩৮০৬ পমাছাঃ আপজরন খাতুন পমাঃ আরনায়ার আলী পদৌলতপদয়াড় অসিায় 2404368769 1933758192 ২ জন

৩৮০৭ পমাঃ রিমান আবু তারির পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 9150896091 1931249608 ৩ জন

৩৮০৮ কল্পনা মুনছুর পদৌরতপদয়াড় অসিায় 2400953036 1915696950 ৪

৩৮০৯ িাপবব রপফক আকুন্দবাড়ীয়া শ্রপমক 7350896212 1994905697 ৪

৩৮১০ পগয়াস শািাদৎ আলুকপদয়া িত দপরি 3300935700 13161877906 ২

৩৮১১ শািাজািান নুর পিারসন মপনরামপুর িত দপরি 10007888 1947316349 ২

৩৮১২ পগালজার লুৎফর রিমান মপনরামপুর িত দপরি 6900830987 17605552206 ৫

৩৮১৩ িলাশ গপন মপনরামপুর িত দপরি 2850314389 1311273795 ৪

৩৮১৪ নয়ন পছপিক মপনরামপুর িত দপরি 1951693363 1926281931 ৪

৩৮১৫ পমাঃ মুছা আলী পমাঃ মরক্কল পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 1812310000000 19862338689 ৪ জন

৩৮১৬ মমতাজ ছন্ন্ত িাপতকা া িত দপরি 7350897281 1941756285 ৪

৩৮১৭ পজািরা রসুল িাপতকা া িত দপরি 1950908044 1916101034 ১

৩৮১৮ নয়নতারা লাল পমািাম্মদ িাপতকা া িত দপরি 6900832582 1943355447 ৪

৩৮১৯ আরজু িায়দার িাপতকা া িত দপরি 6000468247 1982840445 ৫

৩৮২০ জািানারা জপন আলুকপদয়া িত দপরি 6450829103 1718446107 ৪

৩৮২১ পমাছাঃ পবগম জং-মৃত. পবশারত পদৌলতপদয়াড় অসিায় 1812310000000 1915090574 ৩ জন

৩৮২২ পমাঃ মপতয়ার রিমান মৃত পভ্ালাই মন্ডল আকুন্দবাড়ীয়া ভ্যান চালক 1812310000000 1959461083 ৪ জন

৩৮২৩ শপরফ উপিন মপি উপিন আকুন্দবাড়ীয়া শ্রপমক 6900467056 1911497468 ৪

৩৮২৪ ছাতার কপরম মন্ডল আকুন্দবাড়ীয়া িত দপরি 1950866590 1911497468 ৬

৩৮২৫ পিয়াস পবিাল আকুন্দবাড়ীয়া শ্রপমক 6000908978 1982840445 ৪

৩৮২৬ সাইফুিা পখাররশদ আকুন্দবাড়ীয়া িত দপরি 6900465413 1718446107 ৪



৩৮২৭ শাপমম সারকর িীতম্বরপুর িত দপরি 5550867823 1916410290 ৪

৩৮২৮ পমাঃ পজনারুল ইসলামপিতা- িইনুপিন সরদর িাড়া, পদৌলতপদয়াড়চুয়াডাঙ্গা পিলিার 7350954108 1914631520 ৫ জন

৩৮২৯ পমাঃ জীবন রিমানপিতা- মজনু রিমান মপনরামপুর, আলুকপদয়াচুয়াডাঙ্গা পিলিার 5954637103 1951276374 ৬ জন

৩৮৩০ পমাঃ আপজজুল িক মৃত জানবার আলী আকুন্দবাড়ীয়া অসিায় 1812310000000 1938668731 ১ জন

৩৮৩১ পমাঃ বকুল পশখপিতা- পমাঃ মুক্তার পশখ আলুকপদয়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 1812311100421 1726865200 ৬ জন

৩৮৩২ পমাঃ আবু সাঈদ পিতা- পমাঃ পমাজাম আলী মপনরামপুর, আলুকপদয়াচুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 645089227 1922324357 ৬ জন

৩৮৩৩ পমাঃ আপজজুল িক পমাঃ মুনসুর আলী প াড়াঘা া আলমসাধু চালক 1812310000000 1983914963 ৪ জন

৩৮৩৪ পমাঃ রায়িান আলীপিতা- শাপি মন্ডল িাপতকা া, আলুকপদয়াচুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 3300867649 1718955118 ৭ জন

৩৮৩৫ পমাঃ আবু বকর পসপিক পিতা- সাবাদুল ইসলাম পদৌলতপদয়াড়,পকাপরয়ািাড়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 6450880569 1711118245 ৭ জন

৩৮৩৬ পমাঃ পফররাজ আিরম্মদ পিতা- মৃত ওমর আলী পদৌলতপদয়াড়,পকাপরয়ািাড়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 1453907980 1947477820 ৫ জন

৩৮৩৭ পমাঃ কামরুজ্জামানপিতা- শাপিন পিরসন পখয়াঘা িাড়া, িাপতকা া, চুয়াডাঙ্গা পিলিার 6001673828 19812995235 ৬ জন

৩৮৩৮ পমাঃ পরিন পিরসনপিতা- মপনক পিারসন িাপতকা া, আলুকপদয়াচুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 1812311117616 1922324357 ৭ জন

৩৮৩৯ পমাঃ বাবলু রিমানপিতা- আপছর উপিন আলুকপদয়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 1950922011 1905604504 ৬ জন

৩৮৪০ পমাঃ পমািা পশখপিতা- পমাঃ মপমনুল পশখ িাপতকা া, আলুকপদয়াচুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 3300945312 1752410405 ৬ জন

৩৮৪১ পমাঃ পসািরাব পিরসনপিতা- সাতার পশখ পদৌলতপদয়াড়,পকাপরয়ািাড়া, চুয়াডাঙ্গা পিলিার 6400915027 1954624422 ৬ জন

৩৮৪২ পমাঃ িাপফজুর রিমান পমাঃ নুর ইসলাম হুচুকিাড়া আলমসাধু চালক 1812310000000 1997516732 ২ জন

৩৮৪৩ পমাঃ রপফকুল ইসলামপিতা- িান্ন্ান পদৌলতপদয়াড়,দপিণ িাড়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 1812311114085 ৫ জন

৩৮৪৪ পমাঃ বাবুল রিমানপিতা-পমাঃ রিমান পদৌলতপদয়াড়,মার রিাড়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 5551640202 1303356981 ৬ জন

৩৮৪৫ পমাঃ মরনরুল ইসলাম পিতা- কাতব আলী মন্ডল পদৌলতপদয়াড়,মার রিাড়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 1500900087 1932925298 ৬ জন

৩৮৪৬ পমাঃ পলমন পমািাপিতা- মৃত িাপলম পমািা পদৌলতপদয়াড়,দপিণ িাড়া, চুয়াডাঙ্গা পিলিার 1812311114072 ৭ জন

৩৮৪৭ পমাঃ লালন আলী পমাঃ নুর ইসলাম হুচুকিাড়া ভ্যান চালক 1812310000000 1934615650 ৪ জন

৩৮৪৮ পমাঃ শাপমম পিারসনপিতা- পমাঃ পবশারত আলী পদৌলতপদয়াড়, চুনুপরিাড়া, চুয়াডাঙ্গা পিলিার 6000966272 1952826906 ৫ জন

৩৮৪৯ পমাঃ মুন্ন্াথ পিারসন পমাঃ ইদবারী মন্ডল হুচুকিাড়া ভ্যান চালক 1812310000000 19424263228 ৪ জন

৩৮৫০ পমাঃ জপন পময়াপিতা-পমাঃ মপনরুল ইসলাম পদৌলতপদয়াড়,মার রিাড়া, চুয়াডাঙ্গা পিলিার 8700963062 1961660692 ৫ জন

৩৮৫১ পমাঃ ছারনাযার পিারসনপিতা-পগালাম রসুল মন্ডল পদৌলতপদয়াড়,বাদালিাড়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 7350901635 1725816231 ৬ জন

৩৮৫২ পমাঃ আশরাফুল মপিকপিতা- শুকুর আলী মন্ডল পদৌলতপদয়াড়, চুনুপরিাড়া, চুয়াডাঙ্গা পিলিার 60008935575 1714958406 ৭ জন

৩৮৫৩ পমাঃ মরনায়ার পিারসনপিতা-মৃত আঃ সারদক পমািা পদৌলতপদয়াড়, চুনুপরিাড়া, চুয়াডাঙ্গা পিলিার 1822307157931 1719028687 ৫ জন

৩৮৫৪ পমাঃ পমলন পিারসন পমাঃ আবুল কারশম হুচুকিাড়া ভ্যান চালক 1812310000000 1915226681 ৫ জন

৩৮৫৫ পমাঃ পিরন পময়াপিতা-পমাঃ আলম মন্ডল পদৌলতপদয়াড়,মার রিাড়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 3301635417 1939728279 ৬ জন

৩৮৫৬ পমাঃ রপফকুল ইসমলামপিতা- মৃত পগালাম মিাসীন পদৌলতপদয়াড় , আলুকপদয়াচুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 19901932110254700 1301830989 ৬ জন

৩৮৫৭ পমাঃ সাতার আলী মৃত আপজবার মন্ডল িীরপুর পদনমজুর 1812310000000 1880454132 ৫ জন

৩৮৫৮ পমাঃ রায়িান মন্ডল পিতা- পমাঃ সুলতান পদৌলতপদয়াড়,দপিণ িাড়া, চুয়াডাঙ্গা পিলিার 9150889773 1779058660 ৬ জন

৩৮৫৯ পমাঃ আররজদ আলীপিতা- ভ্াপিমান পদৌলতপদয়াড়,দপিণ িাড়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 10254738718 1910928883 ৩ জন

৩৮৬০ পমাঃ পবপ্লব পিরসনপিতা-নঈম ইপিন মন্ডল পদৌলতপদয়াড়,দপিণ িাড়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 9126360909 1918043633 ৫ জন

৩৮৬১ পমাঃ আবুল কারশমপিতা- ঠান্ডু সরদার পদৌলতপদয়াড়,সরদারিাড়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 3751160056 1718043405 ৬ জন

৩৮৬২ পমাঃ আশাদুল িকপিতা-আব্দুল মন্ডল পদৌলতপদয়াড়,দপিণ িাড়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 6000952819 1968986566 ৬ জন

৩৮৬৩ পমাঃ ফজলু িকপিতা-জপলল উপিন পদৌলতপদয়াড়,দপিণ িাড়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 5100902948 1763757645 ৫ জন

৩৮৬৪ পমাঃ শপফকুল ইসলামপিতা-পসরাজুল ইসলাম পদৌলতপদয়াড়,দপিণ িাড়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 5550946353 1718870551 ৬ জন

৩৮৬৫ পমাঃ শপিদুর পমািাপিতা-মৃত  ড়ু পমািা পদৌলতপদয়াড়,দপিণ িাড়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 3300977976 1725702860 ৮ জন

৩৮৬৬ পমাঃ ইবাদত মন্ডল পিতা- পমাঃ মাদার মন্ডল পদৌলতপদয়াড়,দপিণ িাড়া, চুয়াডাঙ্গা পিলিার 5100872281 1913982126 ৩ জন

৩৮৬৭ পমাঃ আপমরুল ইসলামপিতা-শমরসর আলী পবশ্বাস পদৌলতপদয়াড়,বঙ্গজিাড়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 3400939290 1992512281 ৫ জন

৩৮৬৮ পমাঃ আঃ মুন্ন্াফপিতা-ছারনায়ার পিারসন মপিক পদৌলতপদয়াড়,স্কুলিাড়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 465097753 1712604783 ৬ জন

৩৮৬৯ পমাঃ িাপফজুরুল রিমানপিতা-মুনছুপিন আলী পদৌলতপদয়াড়, চুনুপরিাড়া, চুয়াডাঙ্গা পিলিার 181231114593 1719917895 ৮ জন



৩৮৭০ পমাঃ ইনছান আলীপিতা- আবুল পিারসনর পদৌলতপদয়াড়,মার রিাড়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 1025593763 1850809898 ৬ জন

৩৮৭১ পমাঃ মপনরুল ইসলামপিতা- আবুল কারশম পবশ্বাস পদৌলতপদয়াড়,ফায়ারসাপভ্ দস িাড়া, 

চুয়াডাঙ্গা

গাপড় চালক 1950967669 1926707524 ৫ জন

৩৮৭২ পমাঃ জপসব পরজাপিতা-মৃত মপিদুর ইসলাম পদৌলতপদয়াড়,ফায়ারসাপভ্ দস িাড়া, 

চুয়াডাঙ্গা

গাপড় চালক 3313060327740 1914448284 ৬ জন

৩৮৭৩ পমাঃ তুষার আলীপিতা- পমাঃ পতাতা পময়া পদৌলতপদয়াড়,মার রিাড়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 23995186626 1993489408 ৮ জন

৩৮৭৪ পমাঃ জািাপঙ্গর আলমপিতা-পমাঃ পখাকা মন্ডল পদৌলতপদয়াড়,দপিণ িাড়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 3300945445 1918213379 ৭ জন

৩৮৭৫ পমাঃ ফরিাদ পিারসনপিতা-আবকু বকর পসপিক পদৌলতপদয়াড়,দপিণ িাড়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 181231112473 1729377928 ৫ জন

৩৮৭৬ পমাঃ আপমরুল ইসলামপিতা-মৃত ইকলাস উপিন পদৌলতপদয়াড়, মাঠ িাড়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 1812311114803 1734953309 ৭ জন

৩৮৭৭ পমাঃ ছারনায়ার পিারসনপিতা-মৃত আবু পমাতারলব পদৌলতপদয়াড়,দপিণ িাড়া, চুয়াডাঙ্গা পিলিার 32540325259 1959263355 ৬ জন

৩৮৭৮ পমাঃ ইকরামুল িকপিতা-ওপিদ পমািা পদৌলতপদয়াড়,মার রিাড়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 1950952406 1721566975 ৭ জন

৩৮৭৯ পমাঃ কালুপিতা- পমাঃ আঃ জপলল পদৌলতপদয়াড়,মার রিাড়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 1951212362 1740784658 ৭ জন

৩৮৮০ পমাঃ বকুল পিারসন পমাঃ ফরয়জ উিীন িাপতকা া পদনমজুর 1812310000000 1917829228 ৩ জন

৩৮৮১ পমাঃ পমাতারলব পিারসনপিতা-ছারনায়ার পিারসন পদৌলতপদয়াড়,বাদালিাড়া, চুয়াডাঙ্গা পিলিার 4200850974 1929004585 ৪ জন

৩৮৮২ পমাঃ আঃ রাজ্জাকপিতা-পমাঃ পখাদা বকস পদৌলতপদয়াড়,বাদালিাড়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 5550912819 1757969446 ৬ জন

৩৮৮৩ পমাঃ অিরপিতা-পমাঃ পসপলম পদৌলতপদয়াড়,দপিণ িাড়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 7343319377 1721192488 ৭ জন

৩৮৮৪ পমাঃ উম্বাত আলীপিতা-মাপনক মন্ডল পদৌলতপদয়াড়,বঙ্গজিাড়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 7351204727 1943479270 ৭ জন

৩৮৮৫ পমাঃ আব্বাস উপিন পিতা- পমাঃ সাইফ উপিন পদৌলতপদয়াড়,বঙ্গজিাড়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 3740899936 1742266161 ৭ জন

৩৮৮৬ পমাঃ ইসমাইল পিারসনপিতা- জাফর আলী পদৌলতপদয়াড়,দপিণ িাড়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 465097024 1719916230 ৫ জন

৩৮৮৭ পমাঃ ইমান আলী পমাঃ পসতাব আলী িাপতকা া পদনমজুর 1812310000000 1956674211 ৩ জন

৩৮৮৮ পমাঃ মুছা পময়াপিতা- তািারজ্জল মন্ডল পদৌলতপদয়াড়, চুনুপরিাড়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 9150908623 1928259328 ৬ জন

৩৮৮৯ পমাঃ রজব পময়াপিতা-মৃত মুসা মন্ডল পদৌলতপদয়াড়,দপিণ িাড়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 1812111112035 1731443592 ৭ জন

৩৮৯০ পমাঃ পমরিদী িাসানপিতা-পসরাজুল ইসলাম পদৌলতপদয়াড়,দপিণ িাড়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 8250942060 1719061236 ৬ জন

৩৮৯১ পমাঃ আপলপিমপিতা-মনরসর আলী পদৌলতপদয়াড়,দপিণ িাড়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 8250940106 1936394947 ৭ জন

৩৮৯২ পমাঃ আসাদুল ইসলামপিতা- ইয়াকুব আলী পদৌলতপদয়াড়,দপিণ িাড়া, চুয়াডাঙ্গা পিলিার 1025459981 1983173986 ৬ জন

৩৮৯৩ পমাঃ আব্দুর রপশদ আিম্মদ মন্ডল িাপতকা া ম র সাইরকল পমকাপনক 1812310000000 1924219653 ৫ জন

৩৮৯৪ পমাঃ ইপলয়াসপিতা-জুলমত মন্ডল পদৌলতপদয়াড়,দপিণ িাড়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 6000969268 1739600037 ৫ জন

৩৮৯৫ পমাঃ তারলব পজাঃ পিতাঃ পমাঃ মতরলব পদৌলাতপদয়াড় পদনমজুর 1812310000000 1714813683 ৫ জন

৩৮৯৬ পমাঃ সুলতান মাহুমুদপিতা- আলতাফ পিারসন আকুন্দবাড়ীয়া, আলুকপদয়াচুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 2400894693 1766842414 ৬ জন

৩৮৯৭ পমাঃ রারসল আিরম্মদপিতা-পমাঃ নুরুল ইসলাম  আলুকপদয়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক ৪৬০১০৫৬০( ফরম নং) 1950135254 ৩ জন

৩৮৯৮ পমাঃ মাসুদ িাররভ্জ পিতা- পমাঃ আররশদ আলী পদৌলতপদয়াড়,পকাপরয়ািাড়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 3300869389 1409702779 ৬ জন

৩৮৯৯ পমাঃ খাপলদ পবন লাল্টুপিতা-পমাঃ আরনায়ার পিারসন পদৌলতপদয়াড়,দপিণ িাড়া, চুয়াডাঙ্গা পিলিার 6900867885 1714476715 ৭ জন

৩৯০০ পমাঃ আঃ রিমানপিতা-মৃত িায়দার আলী পদৌলতপদয়াড়,পকাপরয়ািাড়া, চুয়াডাঙ্গা পিলিার 9150828086 1947317203 ৬ জন

৩৯০১ পমাঃ জপসম পিারসনপিতা- পমাঃ আপলম পশখ  আলুকপদয়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 3300849514 1748411409 ৭ জন

৩৯০২ পমাঃ জািাপঙ্গর আলম চকরল পিতা- আঃ কুদ্দুস পদৌলতপদয়াড়,স্কুলিাড়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 6000958345 1719625228 ৫ জন

৩৯০৩ পমাঃ পগলাম নবী মৃত মরক্কল আলী পদৌলাতপদয়াড় ম র শ্রপমক 1812310000000 1950046207 ৪ জন

৩৯০৪ পমাঃ পবশু আলীপিতা- শামসুল আলী পদৌলতপদয়াড়, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 19831832311020700 1650010709 ৪ জন

৩৯০৫ পমাঃ ওয়াজ কুরুনীপিতা-শািজািান আলী পদৌলতপদয়াড়,মার রিাড়া, চুয়াডাঙ্গা পিলিার 6550937584 1715912777 ৭ জন

৩৯০৬ পমাঃ পমাজারম্মল িকপিতা-দরবার আলী পদৌলতপদয়াড়,স্কুলিাড়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 8679595010 1922806014 ৬ জন

৩৯০৭ পমাঃ বপশর উপিনপিতা- পমাঃ আপতয়ার রিমান পদৌলতপদয়াড়,দপিণ িাড়া, চুয়াডাঙ্গা পিলিার 1812311112322 1916444039 ৭ জন

৩৯০৮ পমাঃ পমানাজাত আলীপিতা-আয়ুব আলী পদৌলতপদয়াড়,দপিণ িাড়া, চুয়াডাঙ্গা পিলিার 6000952918 1936179517 ৬ জন

৩৯০৯ পমাঃ কামরুজ্জামান িাপলপিতা- পমাঃ আতাব আলী পদৌলতপদয়াড়,দপিণ িাড়া, চুয়াডাঙ্গা পিলিার 19931810739000300 1906576150 ৭ জন

৩৯১০ পমাঃ পবশু আলী পমাঃ শামসুল আলী পদৌলাতপদয়াড় ম র শ্রপমক 1812310000000 1930734564 ৬ জন

৩৯১১ পমাঃ ইকবাল পিারসন পমাঃ নাপসর পদৌলাতপদয়াড় ম র শ্রপমক 1812310000000 1915932229 ৫ জন

৩৯১২ পমাঃ পসািাগ মীরপিতা- খাইরুল বাশার পদৌলতপদয়াড়, চুনুপরিাড়া, চুয়াডাঙ্গা পিলিার 6000945284 193302598 ৭ জন



৩৯১৩ পমাঃ সাগর আলীপিতা- আয়ুব আলী পদৌলতপদয়াড়,দপিণ িাড়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 1812311830646 1742356915 ৬ জন

৩৯১৪ পমাঃ তপরকুল ইসলামপিতা-পমাঃ আঃ রিমান পদৌলতপদয়াড়,দপিণ িাড়া, চুয়াডাঙ্গা পিলিার 3267069221 1833211032 ৭ জন

৩৯১৫ পমাঃ পজয়াউর রিমান (পজনারুল) পিতা- পমাঃ সাবদার 

আলী মন্ডল

পদৌলতপদয়াড়,দপিণ িাড়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 6900608727 1718853089 ৬ জন

৩৯১৬ পমাঃ শাপিন উপিনপিতা- পমাঃ লাল পময়া পদৌলতপদয়াড়,পকাপরয়ািাড়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 2400948747 1937408491 ৭ জন

৩৯১৭ পমাঃ আপতয়ার রিমানপিতা- আক্কাছ আলী শাি পদৌলতপদয়াড়,ফায়ারসাপভ্ দস িাড়া, 

চুয়াডাঙ্গা

গাপড় চালক 3750901401 1728685641 ৫ জন

৩৯১৮ পমাঃ শুকুর আলী মৃত রইছিীন পশখ পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 1812310000000 1729728483 ৪ জন

৩৯১৯ পমাঃ স্বিন আলীপিতা-পমাঃ আশান আলী পদৌলতপদয়াড়,মাকদাজ িাড়া, চুয়াডাঙ্গা পিলিার 2850903747 1724135277 ৬ জন

৩৯২০ পমাঃ আব্দুল ফপন পমাঃ পরজাউল িক পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 1812310000000 1990633143 ৩ জন

৩৯২১ পমাঃ পমাস্তাপফজুর রিমান ( পিরা)পিতা- ফজলুল িক পদৌলতপদয়াড়,দপিণ িাড়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 735093173 1711136979 ৬ জন

৩৯২২ পমাঃ জপনপিতা- পমাঃ জুলপফকার আলী পদৌলতপদয়াড়, চুনুপরিাড়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 2250875689 1772504724 ৬ জন

৩৯২৩ পমাঃ পশর আলী মৃত মকবুল  পিারসন পদৌলতপদয়াড় ভ্যান চালক 1812310000000 1936675019 ৩ জন

৩৯২৪ পমাঃ নপবছন পবগম মৃত টিলা মন্ডল পদৌলতপদয়াড় দপরি 1812310000000 1405030899 ৫ জন

৩৯২৫ পমাঃ রারসলপিতা- পমাঃ নাপসর উপিন পদৌলতপদয়াড়,বঙ্গজিাড়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 4602150020 1973472939 ৪ জন

৩৯২৬ পমাছাঃ মরমনা পবগম পমাঃ বুরদা সিদার পদৌলতপদয়াড় অসিায় 1812310000000 1913985251 ৬ জন

৩৯২৭ পমাঃ আলী পিারসন মৃত. ওিাব পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 1812310000000 1940538731 ৪ জন

৩৯২৮ পমাঃ আঃ কুদ্দুসপিতা- মৃত ওয়ারজদ আলী পদৌলতপদয়াড়,বঙ্গজিাড়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 181231117265 1753251548 ৭ জন

৩৯২৯ পমাঃ ইসানুল িকপিতা- ফটিক মন্ডল পদৌলতপদয়াড়,পকাপরয়ািাড়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 1950913267 1924885809 ৬ জন

৩৯৩০ পমাঃ লাল্টু রিম্নপিতা- পতাফারজ্জল পদৌলতপদয়াড়,দপিণ িাড়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 1500894595 1951272156 ৪ জন

৩৯৩১ পমাঃ পমঠু পময়া পমাঃ সমরশর মন্ডল পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 1812310000000 1928241456 ৪ জন

৩৯৩২ পমাঃ আঃ িাপলম মন্ডলপিতা-আঃ লপতফ মন্ডল পদৌলতপদয়াড়,দপিণ িাড়া, চুয়াডাঙ্গা পিলিার 1500893332 1863199995 ৭ জন

৩৯৩৩ পমাঃ আকাশ পময়াপিতা-মপনরুজ্জামান িান্ন্া পদৌলতপদয়াড়,ফায়ারসাপভ্ দস িাড়া, 

চুয়াডাঙ্গা

গাপড় চালক 5989176226 21951272199 ৬ জন

৩৯৩৪ পমাঃ নাপসর উপিনপিতা-আবুল পিারসন পদৌলতপদয়াড়,মার রিাড়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 5987815361 1920530323 ৭ জন

৩৯৩৫ পমাঃ রপবউল ইসলামপিতা-আপনছুর রিমান পদৌলতপদয়াড়,পকাপরয়ািাড়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 1812311113560 1714605427 ৬ জন

৩৯৩৬ পমাঃ সালামপিতা-নজরুল ইসলাম মন্ডল পদৌলতপদয়াড়,বঙ্গজিাড়া, চুয়াডাঙ্গা গাপড় চালক 3300923970 1984983309 ৭ জন

৩৯৩৭ পমাঃ রাজু পিারসনপিতা- পমাঃ নঈমুপিন পশখ চক িাড়া, আলুকপদয়া অর া চালক 6410175571 1915180000 ৪ জন

৩৯৩৮ পমাঃ পসপলম আলীপিতা- পমাঃ মজনু পশখ আলুকপদয়া অর া চালক 8700883187 1409703787 ৫ জন

৩৯৩৯ পমাঃ এনামুল িকপিতা- পমাঃ আনসার আলী আলুকপদয়া অর া চালক 2400864134 1936178944 ৭ জন

৩৯৪০ পমাঃ আব্দুল মপজদপিতা- গপন মন্ডল আলুকপদয়া অর া চালক 5100819704 1988115886 ৪ জন

৩৯৪১ পমাঃ আব্দুল মপজদপিতা- জামাত আলী মন্ডল চক িাড়া, আলুকপদয়া অর া চালক 1812311101399 1725700849 ৩ জন

৩৯৪২ পমাছাঃ খরদজা পবগম পমাঃ শুকুর আলী আকুন্দবাড়ীয়া পবিবা 1812311101808 1911497468 ৪ জন

৩৯৪৩ খরদজা পবগম শ্রকুর আলী আকুন্দবাপড়য়া পবিবা 1812311101808 1911497468 ৪

৩৯৪৪ পমাঃ লুৎফর রিমানপিতা- নজরুল ইসলাম আলুকপদয়া অর া চালক 1948969074 1939893947 ৪ জন

৩৯৪৫ পমাঃ মুপশ দদ আলীপিতা- নূর পমািাম্মদ আলুকপদয়া অর া চালক 6000896909 1912579208 ৩ জন

৩৯৪৬ পমাঃ বাবু পময়াপিতা- রবউল ইসলাম নওদা িাড়া,আলুকপদয়া অর া চালক 1810789662052 1996125394 ৫ জন

৩৯৪৭ পমাঃ এরশাদ পশখপিতা- পমাঃ উপিন পশখ আলুকপদয়া অর া চালক 825084298 1991624655 ৩ জন

৩৯৪৮ পমাঃ আব্দুল মপমন পিতা- পমাঃ আব্দুল গপন মপনরামপুর, মসপজদ িাড়া অর া চালক 2856268574 1936502220 ৫ জন

৩৯৪৯ পমাঃ িাচান আলীপিতা- পমাঃ আব্দুল গপন মপনরামপুর, পবশ্বাস িাড়া অর া চালক 3716451766 1937223391 ৪ জন

৩৯৫০ পমাঃ ওপিদুল ইসলাম পমাঃ আব্দুল জপলল আকুন্দবাড়ীয়া পদনমজুর 1812311102341 1915517595 ৪ জন

৩৯৫১ সাইফুল শুকুর আপল আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 1812311102341 1728447648 ৪

৩৯৫২ পমাঃ তািাজ উপিন আইজপিন আকুন্দবাড়ীয়া অসিায় 1812311102357 1913002797 ২ জন

৩৯৫৩ পমাঃ পল নপিতা- পমাঃ কুরবান আলী িীতম্বরপুর অর া চালক 6000910464 1978939661 ৫ জন

৩৯৫৪ পমাঃ তািাজপিন মন্ডল পিতাঃ মৃতঃ আইজপিন মন্ডল আকুন্দবাড়ীয়া অসিায় 1812311102357 1913002797 ২ জন

৩৯৫৫ পমাঃ শপফকুল ইসলাম পমাঃ পবিাল পিারসন আকুন্দবাড়ীয়া পদনমজুর 1812311102711 1911497468 ৫ জন



৩৯৫৬ শপফকুল পবিাল আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 1812311102711 1911497468 ৫

৩৯৫৭ পমাঃ পসরাজুল পমাঃ মািাতাব পমািা আকুন্দবাড়ীয়া চা-পদাকান 1812311102902 1981209608 ৪ জন

৩৯৫৮ পমাঃ পবিাল পচৌধুরীআইয়ুব আলী পচৌধুরী িাপতকা া অর া চালক 3750860664 1919745858 ৩ জন

৩৯৫৯ পমাঃ আপতকুর রিমানপিতা- পমাঃ আক্তার পিারসন িাপতকা া অর া চালক 1500921489 1922991909 ৫ জন

৩৯৬০ পমাঃ সাজ্জাদ পিারসনপিতা- ইউনুস আলী িাপতকা া অর া চালক 3300868332 1993945313 ৬ জন

৩৯৬১ পমাঃ রানা পিারসনপিতা- আপজজুল িক িাপতকা া অর া চালক 19509424431 1734722618 ৩ জন

৩৯৬২ পমাঃ আরনায়ার পিারসনপিতা- পমািাম্মদ আলী িাপতকা া অর া চালক 1950911089 1940536436 ৫ জন

৩৯৬৩ পমাঃ মপতয়ার রিমানপিতা- মুক্তার আলী পদৌলতপদয়াড় পকাপরয়া িাড়া অর া চালক 9128237816 1870390079 ৪ জন

৩৯৬৪ পমাঃ রপন পিারসনপিতা- পসরলম পিারসন পদৌলতপদয়াড় দপিণ িাড়া অর া চালক 2372158028 1941750137 ৩ জন

৩৯৬৫ পমাঃ রবউল ইসলামপিতা- মৃত আরনায়ার পিারসন পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 19111832311028000 1301204647 ৫ জন

৩৯৬৬ জান আলী মািাতাব ৫৪ পদনমজুর 1812311102902 1981209604 ৪

৩৯৬৭ পমাঃ মুমতাজুর রিমানপিতা- মৃত আরনায়ার পিারসন পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 6432102471 1922996936 ৪ জন

৩৯৬৮ পমাঃ পিনটু পময়াপিতা- পমাঃ পমাজারম্মল িক পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 6900913614 1961660679 ৭ জন

৩৯৬৯ পমাঃ মাছুমপিতা- নজরুল ইসলাম পদৌলতপদয়াড় দপিণ িাড়া অর া চালক 3750897195 1917814357 ৪ জন

৩৯৭০ পমাঃ রাপশদুল ইসলামপিতা- পমাঃ রবউল ইসলাম পদৌলতপদয়াড় দপিণ িাড়া অর া চালক 1500926793 1913344147 ৩ জন

৩৯৭১ পমাঃ পসারিল রানা পিতা- সপিদুল ইসলাম পদৌলতপদয়াড় দপিণ িাড়া অর া চালক 9150889476 1939150738 ৫ জন

৩৯৭২ আপমর আজম মৃত. আরমান আকুন্দবাড়ীয়া প্রপতবন্ধী 1812311103771 1724447648 ৪ জন

৩৯৭৩ পমাঃ আপসক মন্ডলপিতা- কাতুব মন্ডল পদৌলতপদয়াড় দপিণ িাড়া অর া চালক 1988183231102650000 1733893423 ৪ জন

৩৯৭৪ পমাঃ িামজা পিারসন পিতা- আক্কাচ আলী পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 20041832311024400 1854793613 ৫ জন

৩৯৭৫ পমাঃ জাপিদ িাসানপিতা-ওসমান আলী পদৌলতপদয়াড় দপিণ িাড়া অর া চালক 8451620352 1941756719 ৩ জন

৩৯৭৬ পমাঃ মরনায়ার পিারসনপিতা-ইসমাইল পিারসন পদৌলতপদয়াড় পকাপরয়া িাড়া অর া চালক 1500940414 1727799741 ৭ জন

৩৯৭৭ পমাঃ পশখ রাজীব উপিনপিতা-পশখ নাপজম উপিন পদৌ পদৌলতপদয়াড় দপিণ িাড়া অর া চালক 8700986931 1915564030 ৪ জন

৩৯৭৮ আপমর আজম মৃত. আরমন আকুন্দবাড়ীয়া প্রপতবন্ধী 1812311103771 1728447648 ৪ জন

৩৯৭৯ পমাঃ বপসদুলআলী মন্ডল পদৌলতপদয়াড় বাস ষ্ট্যান্ড িাড়া অর া চালক 6006944873 1986293569 ৪ জন

৩৯৮০ পমাছাঃ জািানারা খাতুন পমাঃ আঃ রপশদ ৪৫ অসিায় 1812311104351 1911497468 ৫

৩৯৮১ পমাঃ পসপলম পরজাপিতা-পমাঃ আপজম উপিন পদৌলতপদয়াড় বাস ষ্ট্যান্ড িাড়া অর া চালক 8700942496 1920458934 ৩ জন

৩৯৮২ জািানারা খাতুন আ:রপশদ আকুন্দবাপড়য়া অসিায় 1812311104351 1911497468 ৪

৩৯৮৩ আশরাফুল ইপলয়াস আকুন্দবাড়ীয়া প্রপতবন্ধী 1812311104393 1728447648 ৪ জন

৩৯৮৪ আশরাফুল বুলবুপল খাতুন ৫৪ পদনমজুর 1812311104393 1728447648 ৩

৩৯৮৫ পমাঃ সমরসর আপল  মৃত. মপির উপিন প াড়াঘা া আলমসাধু চালক 1812311104603 1990655431 ৪ জন

৩৯৮৬ পমাঃ সমরসর আপল  মৃত. মপির উপিন প াড়াঘা া আলমসাধু চালক 1812311104603 1990655431 ৪

৩৯৮৭ পমাঃ কুরবান আলীপিতা-আপজর বক্স মন্ডল আলুকপদয়া অর া চালক 7800922143 1996567409 ৩ জন

৩৯৮৮ পমাঃ িাপবল আবু তারলব মপনরামপুর ভ্যান চালক 1812311105809 1745341763 ৪ জন

৩৯৮৯ পমাঃ আতাব উপিনজরবদ আলী আলুকপদয়া 8250905273

৩৯৯০ পমাঃ ইউনুস আলীআঃ জপলল আলুকপদয়া 6450828162 1911229323

৩৯৯১ পমাঃ িাপবল মৃত- আবু তারলব িীতম্বরপুর আলমসাধু চালক 1812311105809 1745341763 ২ জন

৩৯৯২ পমাঃ মুকুল পমাঃ জয়নাল িীতম্বরপুর পদনমজুর 1812311107720 1912953666 ৩ জন

৩৯৯৩ পমাছাঃ শামীমা খাতুনস্বামীঃ আঃ রিমান 1812311100574 1929899396

৩৯৯৪ মুকুল জযনাল িীতম্বরপুর পদনমজুর 1812311107720 1721912884 ৪

৩৯৯৫ আঃ মপজদরখরদর আলী 3300909516 1926552734

৩৯৯৬ পমাঃ পল ন আলীরপবউল মাপলতা 6450923385 1992120741

৩৯৯৭ পমাছাঃ িাপমদা পবগমপিং আঃ রপিম 6000960754 1984902248

৩৯৯৮ পমাঃ শপিদুল ইসলামআিম্মদ আলী 19691812311100200 1758650945



৩৯৯৯ পমাঃ  নপবছপিন মৃত বদর উপিন িীতম্বরপুর পদনমজুর 1812311108019 1717379544 ৫ জন

৪০০০ পমাঃ নপবছপিন মৃত. বদর উপিন িীতম্বরপুর পদনমজুর 1812311108019 1902800569 ৪

৪০০১ নাজমা তারির রাজাপুর শ্রপমক 1812311108407 1965010632 ১

৪০০২ পমাছাঃ নাজমা খাতুন পমাঃ তারির উপিন পদৌলতপদয়াড় অসিায় 1812311108407 1642701573 ৩ জন

৪০০৩ পমাছাঃ মপিরন খাতুন জং-পমাঃ উম্বত আলী িীরপুর অসিায় 1812311109004 1910464913 ৪ জন

৪০০৪ পমাছাঃ মপিরন খাতুন জং-পমাঃ উম্বত আলী িীরপুর অসিায় ১৮১২৩১১১০৯০০৪ ১৯১০৪৬৪৯১৩ ১

৪০০৫ পমাঃ মপফজুল ইসলামশওকত আলী মপনরামপুর 2400782442 1931441701

৪০০৬ আলামীন মসরলম িীরপুর পদনমজুর 1812311109292 1935409906 ৪

৪০০৭ আলামীন মসরলম িীরপুর পদনমজুর 1812311109292 1935409906 ৪

৪০০৮ পমাঃ ইউনুছ আলীভ্াদু পশখ িীতম্বরপুর 1025438506 1943480580

৪০০৯ পমাঃ আয়ুব আলী পলাকমান পচৌধুরী িাপতকা া 5550880636 1740613431

৪০১০ পমাঃ ফরজ আলীকাপবল উপিন িাপতকা া 1812811110749 1931445667

৪০১১ বকুল পিারসন আপজজুল িক িীরপুর পদনমজুর 1812311109378 1954881771 ৫

৪০১২ বকুল পিারসন আপজজুল িক িীরপুর পদনমজুর 1812311109378 1954881771 ৫

৪০১৩ পমাঃ আপনছুর রিমান  মৃত.আপজম মন্ডল িীরপুর ভ্যান চালক 1812311109460 1947317196 ৪ জন

৪০১৪ পমাঃ শািাজান পিারসনআতাব পিারসন িাপতকা া 4255876490 1995731331

৪০১৫ পমাঃ তাপরখ পিারসনদুনু মন্ডল িাপতকা া 3276969890 1955361661

৪০১৬ আপনসুর আপজম িীরপুর পদনমজুর 1812311109460 1947317196 ০৫ জন

৪০১৭ আব্দুর রিমান মুনছফ িীরপুর পদনমজুর 1812311109493 1713922920 ২

৪০১৮ িলাশ পিারসনআকারজ্জল পিারসন িাপতকা া 69799330293 1919797934

৪০১৯ আব্দুর রিমান মুনছফ িীরপুর পদনমজুর 1812311109493 1713922920 ২

৪০২০ পমাঃ পমাতারলব পিারসন মৃ. সামসুল িক মন্ডল িাপতকা া অসিায় 1812311111807 1725790829 ২

৪০২১ পমাঃ দুজদয় আিরম্মদিাপকম মন্ডল িাপতকা া 3751642905 1798010101

৪০২২ পমাঃ পমাতারলব পিারসন মৃত. সামসুল িক িাপতকা া আদালত সিকারী 1812311111807 1725790829 ৪

৪০২৩ পমাঃ পমজানুর রিমান মৃত পতায়ারক্কল আলী পদৌলতপদয়াড় ম র শ্রপমক 1812311112134 1915932229 ৫ জন

৪০২৪ পমাঃ পমজানুল মুকুল তরক্কল আলী পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 1812311112134 1915932229 5

৪০২৫ সপ্না আজগার পদৌলতপদয়াড় অসিায় 1812311112213 179991710 ৩ জন

৪০২৬ পমাঃআলীম উিীন পমাজািার পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 1812311112213 1961475110 4

৪০২৭ মুক্তার আলী ফজলু পদৌলাতপদয়াড় শ্রপমক 1812311112245 1711136979 ৪

৪০২৮ পমাঃ পসদ্দুকুর রিমান মপিক আপজবার রিমান মপিক পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 3300905936 1917149360 7

৪০২৯ পমাঃ আব্দুল কুদ্দুস নুর ইসলাম পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 6001188827 1926921310 4

৪০৩০ পমাঃ ইসরাইল পিারসন পমাবারক মপিক পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 8700962213 1716704898 6

৪০৩১ পফররাজ পশখ আব্দুল মন্ডল পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 1812311112245 1719917900 ৩ জন

৪০৩২ পমাঃ ইপলয়াস পিারসন মৃত ইউছুি মন্ডল পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 1812311113491 1723624486 ৫ জন

৪০৩৩ ইপলয়াস পিারসন ইউসুি মন্ডল পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক ১৮১২৩১১১১৩৪৯১ ১৭২৩৬২৪৪৮৬ ৪ জন

৪০৩৪ পমাঃ ইপলয়াস পিারসন ভ্াদু মাপলতা পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 8701204698 1725754013 6

৪০৩৫ পমাঃ মািাবুবুর রিমান উজ্জল তিরুল িক পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 1812311104470 1991975687 6

৪০৩৬ পমাঃ সাপব্বর পিারসন বখপতয়ার পিারসন পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 5101593639 1930457492 5

৪০৩৭ পমাঃ পশখ পরজাউল কপরম পশখ পমাঃ নাপজমপিন দপিন িাড়া, পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 1812311113726 1917670867 ৫ জন

৪০৩৮ পমাঃ আব্দুল মপজদ মুসা পময া পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 1500941867 1995197436 4

৪০৩৯ পমাঃ পশখ পরজাউল কপরম পশখ পমাঃ নাপজমপিন দপিন িাড়া, পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 1812311113726 1917670867 ২ জন

৪০৪০ পমাঃ বাবলু রিমান জরবদ মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 8250926279 1724720209 7

৪০৪১ পমাঃ রতন আলী পরজাউল িক পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 6900897825 1963142319 5



৪০৪২ পমাঃ ইসরাপফ পিারসন আবুল িারশম মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 1950928513 1920343824 6

৪০৪৩ পমাঃ কামরুজ্জামান আঃ সালাম পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 1832311018219 1995341089 6

৪০৪৪ পমাঃ িলাশ িাররভ্জ এম পজনাররল ইসলাম পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 6850327393 1715283054 4

৪০৪৫ পমাঃ মিাপসন পিারসন মৃত বদর উপিন পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 1812311114641 1967312205 ৪ জন

৪০৪৬ পমাঃ মিাপসন পিারসন বদর উিীন পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 1812311114641 1967312205 6

৪০৪৭ পমাঃ আব্দুল িাপমদ পমাবারক পশখ পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 9575460291 1998726205 4

৪০৪৮ পমাঃ আঃ িাই পসপিক আঃ িাপকম আকুন্দবাড়ীয়া গাপড় চালক 6000871175 1745110882 7

৪০৪৯ পমাঃ আলী পিারসন আঃ খারলক পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 5100873180 1729538230 4

৪০৫০ পমাঃ মির আলী সদর আলী মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 3350901658 1916476070 6

৪০৫১ পমাঃ পসপলম িাপলম পমািা পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 3750928787 1721192488 5

৪০৫২ পমাঃ পমলকান আজম রুহুল আমীন পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 1950990794 1301339045 5

৪০৫৩ পমাঃ মুন্ন্া পশখ পমাপমনুল পশখ পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 33009458312 1752410405 6

৪০৫৪ পমাঃ মুনতাজ আলী সরদার আলী মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 4200918458 1714937900 6

৪০৫৫ পমাঃ পজতার আলী দরবার মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 3300830035 1931668120 6

৪০৫৬ পমাঃ পিলাল উিীন মৃতঃ রিমান মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 1812311114141 1719658435 5

৪০৫৭ পমাঃ ইপিস আলী গাইন মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 4200886096 1752873359 6

৪০৫৮ পমাঃ আপমনুল ইসলাম আপমন পিারসন পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 1822319114803 1734953301 4

৪০৫৯ পমাঃ জামাল মৃত দ্বীন মুিাম্মদ পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 1812311115752 1973628440 ৪ জন

৪০৬০ পমাঃ ডাবলু পময়া পমাঃ খারদমুর ইসলাম পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 1812311115752 1793628440 ৪ জন

৪০৬১ পমাঃ কালু পময়া পমাজাির আলী পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 91608548604 1996886687 5

৪০৬২ পমাঃ ওয়াজ কুরুনী পমাজািার মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 4200918664 1711482153 6

৪০৬৩ পমাঃ সুজন আলী আবু পিারসন পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 3300976345 1908848445 6

৪০৬৪ পমাঃ শপফ পময়া নবীছপদত্দন পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 9100895059 1788861327 4

৪০৬৫ পমাঃ ডাবলু পময়াপিতা-পমাঃ খারদকুল ইসলাম পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 1812311115752 1793628440 ৪ জন

৪০৬৬ পমাঃ পশর খান ওয়াজ আলী পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 1822312000019 1913253670 5

৪০৬৭ পমাঃ খপবরুল ইসলাম পদদার আলী পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 4200879270 1405522360 4

৪০৬৮ পমাঃ বপিন মন্ডল ইকার উিীন পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 9574452273 1987610124 7

৪০৬৯ পমাঃ মিাপসন আলী রুমজান আলী পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 7800878913 1952827557 4

৪০৭০ পমাঃ মুক্তার আলী তারির আলী পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 4650896875 1915072409 6

৪০৭১ পমাঃ  ন্টু আলী কাতার আলী পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 9574453411 1980036365 5

৪০৭২ পমাঃ ফরজ আলী লুৎফর রিমান পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 9800911496 1714673598 5

৪০৭৩ পমাঃ শাপিন পিারসন মৃতঃ আলাউিীন পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 9804371599 1952298070 6

৪০৭৪ পমাঃ রানা উিীন নপজর উিীন পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 600092640 1969067733 6

৪০৭৫ পমাঃ আঃ িান্ন্ান আকুব্বার পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 5000905199 1932672835 6

৪০৭৬ পমাঃ বকুল সরদার পমাঃ আরনায়ার পিারসন সরদার পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 1812311116455 1920564390 ৪ জন

৪০৭৭ পমাঃ আবু কালাম আঃ মপজদ পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 6443801029 1925645824 6

৪০৭৮ পমাঃ পসারিল রানা রারিন গফুর পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 1812311116455 1772160795 5

৪০৭৯ পমাঃ রপন মন্ডল সপবর মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 18229118158 1642638883 6

৪০৮০ পমাঃ রপন পবশ্বাস মুিাজুর রিমান পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 12311105263 1965105870 7

৪০৮১ পমাঃ মাসুদ িাররভ্জ আররশদ আলী পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 330069389 1947303788 5

৪০৮২ পমাঃ পবিাল পিারসন ফপকর চাঁদ পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 196418123111 1932764133 6

৪০৮৩ পমাঃ পখাকন আলী আয়ুব আলী পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 3300874561 1752700327 6

৪০৮৪ পমাঃ ওমর আলী ছারজর আলী পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 3300931122 1921453365 4



৪০৮৫ পমাঃ পসরাজুল ইসলাম মৃত পলাকমান মন্ডল পদৌলতপদয়াড় গাপড় চালক 1812311116919 1725275152 ৩ জন

৪০৮৬ পমাঃ তাপরখ উিীন আলা উিীণ পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 1000212546 1964142689 5

৪০৮৭ পমাঃ শপফ উিীন আলী মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 8700943389 1946112107 4

৪০৮৮ পমাঃ পিকু মন্ডল সররজত মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 4654974555 1723878971 7

৪০৮৯ পমাঃ মপজবুল িক কুরড়ান মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 8700869224 1721440522 4

৪০৯০ পমাঃ পমাজারম্মল িক দরবার আলী পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 8679695010 1922806024 6

৪০৯১ পমাঃ পসরাজুল ইসলাম মৃত পলাকমান মন্ডল পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 1812311116919 1725175152 ২  জন

৪০৯২ পমাঃ আলম পিারসন লাল্টু পিারসন িাপতকা া গাপড় চালক 137792070 137792077 5

৪০৯৩ পমাঃ আবু তারলব তারলব পজাঃ পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 1500971567 1952827572 6

৪০৯৪ পমাঃ আররপফন আপমর পিারসন পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 4633049194 1711313608 6

৪০৯৫ পমাঃ পশপশর নপজর আিরম্মদ পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 8053942904 1724964041 6

৪০৯৬ পমাঃ নপজর পিারসন আফসার আলী পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 9575476313 1754193222 5

৪০৯৭ পমাঃ শাপিন আলী িজরত আলী পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 4201152707 1994731149 6

৪০৯৮ পমাঃ খারদম পিারসন মৃত নুর পমািাম্মদ মন্ডল িীরপুর পদনমজুর 1812322208867 1845532727 ৪ জন

৪০৯৯ পমাঃ  পছপিক আলী জুলপফক্কার আলী পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 6600891490 1859562360 6

৪১০০ পমাঃ আশাদুল িক আব্দুল সাতার িাপতকা া গাপড় চালক 2250895417 1716950765 7

৪১০১ পমাঃ এনামুল িক উম্বাদ মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 555096707 1721912479 5

৪১০২ পমাঃ ফরয়জ উিীন আকবার আলী পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 1950919914 1728228456 6

৪১০৩ পমাঃ খারদম পিারসন মৃত নুর পমািাম্মদ মন্ডল িীরপুর পদনমজুর ১৮১২৩২২২০৮৮৬৭ ১৮৪৫৫৩২৭২৭ ৪

৪১০৪ পমাঃ িাপসব পিারসন ফজলুর রিমান পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 4050200999 1795114073 4

৪১০৫ পমাঃ ইমন িাসান আরনায়ার  পিারসন পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 9156533219 1730904485 4

৪১০৬ পমাঃ পবিাল পিারসন পবশারত আলী পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 9250895359 1918042465 5

৪১০৭ পমাঃ মুছা আলী পখলাফত পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 2810971680924 1933162334 4

৪১০৮ পমাঃ পমনাজ উিীন ইজ্জত আলী িাপতকা া গাপড় চালক 181231111100436 1855531630 7

৪১০৯ পমন্টু লপতি িীরপুর পদনমজুর 1813147402470 1783350874 ৫

৪১১০ পমাঃ মন্টু মন্ডল িাজারী মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 3300797257 1747700405 6

৪১১১ পমাঃ ইউনুস আলী আশরাফ আলী পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 6900834588 1743774992 5

৪১১২ পমন্টু লপতি িীরপুর পদনমজুর 1813147402470 1783350874 ৫

৪১১৩ পমাঃ পমাস্তাপফজুর রিমান পকতাব আলী পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 7350944775 1903771708 6

৪১১৪ পমাঃ স্বিন  পশখ িাপলম পমািা পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 9150937507 1786100132 6

৪১১৫ পমাঃ মওলা বক্স পমাজাির আলী পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 4656893698 1937724100 6

৪১১৬ আরমনা পবগম  রসুল পশখ পদৌলতপদয়াড় অসিায় 1822303132306 1956076357 ৩ জন

৪১১৭ পমাঃ পল ন আলী সবদার আলী পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 2397475993 1846267499 6

৪১১৮ পমাঃ কাজর রুিচাদ পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 2397474993 1937284488 4

৪১১৯ পমাঃ রারশদ খান জপন সামসুল িক পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 1350980897 1906211627 6

৪১২০ আরমনা পবগম রসুল পশখ পদৌলতপদয়াড় অসিায় 1822303132306 1956076357 ৩ জন

৪১২১ সুরবাল অপিকাপর সীতা অপিকারী বাজার িাড়া. পিৌরসভ্া ভ্যান চালক 1822304138593 1403327609 ২ জন

৪১২২ পমাঃ পবপুল নুরুল ইসলাম পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 3900895063 1719920092 6

৪১২৩ পমাঃ পমপকম রিমান ফরজ আলী পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 4194635849 1937754932 6

৪১২৪ পমাঃ রানা গাপজ আলমগীর পিারসন িাপতকা া গাপড় চালক 11333393 1707684695 4

৪১২৫ পমাঃ মান্ন্ান আক্তার মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 4400949368 1925554402 4

৪১২৬ পমাঃ পতৌপফক জামান রপবউল ইসলাম পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 4250972233 1919177879 5

৪১২৭ পমাঃ ইসানুল িক তািারজ্জত আলী পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 444691 1993872870 4



৪১২৮ সুরবাল অপিকাপর সীতা অপিকারী বাজার িাড়া. পিৌরসভ্া ভ্যান চালক 1822304138593 1403327609 ৩ জন

৪১২৯ পমাঃ রপবউল ইসলাম জপলল মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 4650925706 1741047280 4

৪১৩০ পমাঃ আকরাম আলী আশরাফ িক পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 6906234981 1921140679 6

৪১৩১ পমাঃ নুর পিারসন জামাত আলী পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 9150864735 1775363497 5

৪১৩২ পমাঃ নজরুল ইসলাম মৃত আরকর আলী সিদার িাপতকা া পদনমজুর 1822306154015 1925837394 ৪ জন

৪১৩৩ পমাঃ প কান আলী আয়ু ব আলী পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 4650932777 1724130848 6

৪১৩৪ পমা: নজরুল ইসলাম আরকর আলী িাপতকা া পদনমজুর 1822306154015 1925837394 ৪

৪১৩৫ পমাঃ জািাঙ্গীর পিারসন পমাঃ আঃ ওিাব মপনরামপুর গ্রাম পুপলশ 5027906134945 1974010003 ৫ জন

৪১৩৬ পমাঃ আরজ আলী কামরুল ইসলাম পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 2400889503 1936182909 5

৪১৩৭ পমাঃ জািাঙ্গীর ইসলাম রিমত মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 2850902913 1924169370 6

৪১৩৮ পমাঃ পখাকন মপিক পতাতা মপিক পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 7800916145 1829037977 4

৪১৩৯ পমাঃ ফন্টু আলী ইকারত মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 82508995524 1745341418 6

৪১৪০ পমাঃ সাফারয়ত পবল্টু পমাবররক িাপতকা া গাপড় চালক 4150897509 1946114039 7

৪১৪১ পমাঃ পসিন মন্ডল পছপিক মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 2400923716 1315512526 5

৪১৪২ জািাঙ্গীর আলম আঃ ওিাব মপনরামপুর গ্রাম পুপলশ 5027906134945 1974010003 ৪

৪১৪৩ পমাঃ পবপ্লব মন্ডল ওপলল মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 6450928822 1745341417 6

৪১৪৪ পমাঃ নাপর উপিন  পমাঃ িাপববুর রিমান প াড়াঘা া ভ্যান চালক 6710434111458 1917894019 ৪ জন

৪১৪৫ পমাঃ আলমঙ্গীর পিারসন আব্দুল কুদ্দুস পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 1025461516 1979110520 4

৪১৪৬ পমাঃ পসপলম আব্দুল বাপরক পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 2850842408 1748202424 5

৪১৪৭ পমাঃ নাসপর উিপন িাবপবার রিমান হুচুকিাড়া দপরি 6710434111458 1917894119 ৪

৪১৪৮ পমাঃ আব্দুল কপরম আপমর পিারসন িাপতকা া গাপড় চালক 64750932139 174557728 7

৪১৪৯ পমাঃ দাউদ পিারসন তািারজ্জল মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 2850842420 1720410008 4

৪১৫০ পমাঃ রপবউল ইসলাম তািারজ্জল পিারসন পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 64508552204 1730465254 6

৪১৫১ পমাঃ স্বিন আলী  পমাঃ মাদার আলী আলুকপদয়া ভ্যান চালক 19861812311000000 1954871978 ০৫ জন

৪১৫২ পমাঃ সাইদুর রিমান রানা পমাঃ নাপসর সরিার পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 19861812311000000 1963867765 ৬ জন

৪১৫৩ পমাঃ পরিন আলী পমাঃ নপজর পিারসন পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 19861812311000000 1903105649 ৫ জন

৪১৫৪ পমাঃ জামরসদ আলী জালাল ড্রাইভ্ার পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 281231114492 1940205165 6

৪১৫৫ শামীম পিারসন মপিদুল ইসলাম আকুন্দবাপড়য়া পদনমজুর 19891812311000100 1918717299 ৩

৪১৫৬ নারপগস আক্তার জং- মাসুম আকুন্দবাড়ীয়া অসিায় 19891812311000100 1728447648 ৪ জন

৪১৫৭ পমাঃ রপন পশখ নপজর পিারসন পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 9350977035 1919177879 6

৪১৫৮ পমাঃ আতউর রিমান আপজজ উপিল পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 24008847958 1786828286 4

৪১৫৯ পমাঃ পবিাল পিারসন কাতর আলী পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 150092586 1748969929 6

৪১৬০ পমাঃ সালাম মুছা আলী পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 51008787 1921453292 7

৪১৬১ পমাঃ সারিব আলী  পমাঃ শওকত আলী হুচুকিাড়া ভ্যান চালক 19901812311000100 1946672415 ৩ জন

৪১৬২ পমাঃ তানপজল পিারসন িাররজুল আলী পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 733381056 1921453392 6

৪১৬৩ পমাঃ সাপব্বর পিারসন সামসুল িক আলুকপদয়া গাপড় চালক 1984443484 1989499102 6

৪১৬৪ পমাঃ শপরফুল ইসলাম শপফ উিীন িাপতকা া গাপড় চালক 7603315053 1994099803 4

৪১৬৫ পমাঃ সাপব্বর পিারসন এনামুল িক পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 90737865 1311714552 4

৪১৬৬ পমাঃ সুরাি সদ দার ওপল সদ দার পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 2364794954 1910004324 5

৪১৬৭ পমাঃ ওপিদুল ইসলাম মসরলম মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 5998693054 1956230622 4

৪১৬৮ পমাঃ  ন্টু পময়া িাজারী মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 2850897675 1771745056 7

৪১৬৯ পমাঃ ফজলুল িক বািার আলী পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 6900900389 1973752852 4

৪১৭০ পমাঃ ইসলাম উপিন আশাবুল িক পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 181231117979 1999628272 6



৪১৭১ পমাঃ ইব্রাপিম আলী পমাঃ জািান আলী পদৌলতপদয়াড় পদাকান কম দচারী 19901812311000100 1406532797 ৪ জন

৪১৭২ পমাঃ মুনপজল পিাসন পমাঃ বজলুর রপশদ ফারুক পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 19921812311000200 1956638029 ৭ জন

৪১৭৩ পমাঃ পগয়াস উপিন পমাঃ ওয়াপসম পরজা পদৌলতপদয়াড় পদনমজুর 19921812311000200 1990937638 ২ জন

৪১৭৪ পমাঃ রপফক আল পনবী মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 78009816701 1720282788 6

৪১৭৫ পমাঃ রতন আলী পরজাউন িক পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 6900897826 1963142319 6

৪১৭৬ পমতা খাতুন বকুল পিারসন পদৌলতপদয়াড় অসিায় 19921812311000200 1988415854 ৪ জন

৪১৭৭ পমাঃ পমাকারিস অপু সবদতার পিারসন পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 2750839529 1754676109 6

৪১৭৮ পমাঃ সািাদত পিারসন আত্বাব মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 8250940825 1964465688 4

৪১৭৯ পমাঃ শািাবপিন পমাঃ শারকর আলী িীতম্বরপুর পদনমজুর 19921812311000200 1407816604 ৫

৪১৮০ নাজমুল বাদসা মণ্ডল িাপতকা া পদনমজুর 19921812311000200 1925837394 ৫

৪১৮১ পমাঃ আপজজুল িক নুরুল ইসলাম পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 1950983054 1734850304 5

৪১৮২ পমাঃ নুর পিারসন িকারজ্জল পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 1812311115001 1928277634 6

৪১৮৩ পমাঃ পলমন পমাঃ ভুশন পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 19931812311000200 1953389779 ৩ জন

৪১৮৪ পমাঃ আয়ুব আলী বাকা মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 3750941290 1741207386 4

৪১৮৫ িাপমদুল জুমাত িীরপুর পদনমজুর 19931812311000200 1924771945 ৩

৪১৮৬ পমাঃ িলাশ আলী ওপি মুছা পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 2850874250 1903105943 5

৪১৮৭ পমাঃ নুর নবী পবশারত পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 2850902624 1313902352 4

৪১৮৮ পমাঃ পসররগুল আিসান মন্ডল িাপতকা া গাপড় চালক 2400951287 1771748226 7

৪১৮৯ পমাঃ সুরুজ পিারসন মৃত. মতরলফ আপল হুচুকিাড়া ভ্যান চালক 19941800000000000 1920543196 ৩ জন

৪১৯০ পমাঃ রপবউল ইসলাম মৃত আসকার আলী িীরপুর পদনমজুর 19941800000000000 1921147549 ৪ জন

৪১৯১ পমাঃ লাবলু পবশরত মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 600092468 1922673879 5

৪১৯২ পমাঃ মকবুল পিারসন জপলল পিারসন পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 890093214 1987478851 5

৪১৯৩ পমাঃ সাইফুল ইসলাম শািাজান পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 9575423703 1980729173 6

৪১৯৪ পমাঃ শপিদুল ইসলাম ফজলুর পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 5550945702 1989925825 6

৪১৯৫ পমাঃ শপফকুল ইসলাম ফরয়জ উিীন পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 9150832054 1922138356 6

৪১৯৬ পমাঃ পসারিল  রানা আব্দুল মান্ন্ান িাপতকা া গাপড় চালক 8693893318 1752472479 5

৪১৯৭ পমাঃ নাজমুল িক খুরা িক পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 1004499124 1934553406 6

৪১৯৮ পমাঃ পমাপমন আলী মুক্তার আলী পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 87016611384 1313880300 4

৪১৯৯ পমাঃ ইসাইল আকুব্বার মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 78009404589 1940205065 6

৪২০০ পমাঃ আলিাজ পিারসন পমাফারজ্জল পিারসন পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 33007729951 1705031578 7

৪২০১ পমাঃ পবল্টু পিারসন আরশাদ পিারসন পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 5100917243 1939733275 5

৪২০২ পমাঃ পমলন পিারসন নাপসর উিীর পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 5058497400 1840097088 6

৪২০৩ পমাঃ রাপজব আিারম্মদ পমাঃ আবুল কারশম পদৌলতপদয়াড় শ্রপমক 19941812311000300 1908266077 ০৩ জন

৪২০৪ পমাঃ  পমলন পিারসন পরজাউল িাপতকা া গাপড় চালক 6450921488 1927015432 4

৪২০৫ পমাঃ টিপু পিারসন  পমাঃ আঃ রপশদ হুচুকিাড়া ভ্যান চালক 19941812311000300 1986758541 ৩

৪২০৬ পমাঃ রায়িান আলী পমাঃ পবল্টু রিমান পদৌলতপদয়াড় আলমসাধু চালক 19991800000000000 1907265931 ৪ জন

৪২০৭ পমাঃ বপছদুল মন্ডল আলী মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 6000944873 1986293569 4

৪২০৮ পমাঃ পকারবান আলী দুলাল আলী পদৌলতপদয়াড় পদাকান কম দচারী 19991800000000000 1957435648 ৩ জন

৪২০৯ পমাঃ রুরবল পিারসন পসরকন্দার পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 5092261998 1710081660 4

৪২১০ পমাঃ আলী পিম পিরু মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 150895059 196161904 6

৪২১১ পমাঃ রতন আলী মকবুল পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 2400950032 1729907070 5

৪২১২ পমাঃ আলমগীর পিারসন নুর আলী িাপতকা া গাপড় চালক 411491032324 1779791401 5

৪২১৩ পমাঃ কপলম উিীন মৃতঃ গপন পবশ্বাস পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 195097595 1984926803 6



৪২১৪ পমাঃ মকরলছুর রিমান নুর পময়া পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 2650890508 1918723133 6

৪২১৫ পমাঃ রুহুল আপমন রপবউল ইসলাম পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 8841 1400324387 6

৪২১৬ পমাঃ জাপিদ মন্ডল পমাঃ পসপিক পদৌলতপদয়াড় অর া চালক 20011800000000000 1968285490 ৫ জন

৪২১৭ পমাঃ সজল পিারসন পমাঃ সাইফুল ইসলাম আকুন্দবাড়ীয়া ভ্যান চালক 20011800000000000 1984920287 ২ জন

৪২১৮ পমাঃ পসারিল আরমারন আইনুল ইসলাম পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 600956604 1723005859 4

৪২১৯ পমাঃ আলী পিারসন আকুল পিারসন পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 7360937813 1301286366 6

৪২২০ পমাঃ পসারিল বারফক আলী িাপতকা া গাপড় চালক 1900899128 1729728301 7

৪২২১ পমাঃ বািন আলী পমাঃ মপিবুল িক রাজাপুর ভ্যান চালক 20041832311015200 1764483190 ৩ জন

৪২২২ পমাঃ পসরাজুল ইসলাম ইছানুল িক পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 31511649148 1736119593 6

৪২২৩ পমাঃ বািন আলী পমাঃ মপিবুল িক রাজাপুর ভ্যান চালক 20041832311015200 1764483190 ৩ জন

৪২২৪ পমাঃ বকুল পিারসন তরক্কল আলী পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 6100073 1988415854 4

৪২২৫ পমাঃ পবিাল পিারসন তারির উিীন পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 1822311110651 1726276149 4

৪২২৬ পমাঃ নাজমুল িক আরিাম পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 7800881307 1746953801 5

৪২২৭ পমাঃ টুটুল পিারসন আপলম পিারসন পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 1011148 1934068847 4

৪২২৮ সপিদুল পনয়ামত মুিা মপনরামপুর শ্রপমক নাই নাই ৪

৪২২৯ পমাঃ মজনু আবু পিারসন পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 7800915335 1995312821 4

৪২৩০ পমাঃ মকরলছুর নজরুল পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 1812311112146 1986851853 6

৪২৩১ পমাঃ জীবন পশখ পগালাম পশখ পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 320111485 1996886685 5

৪২৩২ পমাঃ আশাদুল িক নুরুল পমািাম্মদ পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 51520709 1739741622 5

৪২৩৩ পমাঃ আপতয়ার রিমান কপরম বক্স পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 181231114636 1933915015 6

৪২৩৪ পমাঃ মপজবার কদর মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 686998 1708039549 6

৪২৩৫ পমাঃ পগালাম নবী মরক্কল  আলী পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 5100950756 1950046207 6

৪২৩৬ পমাঃ িাপমদুল রিমান আিসান আপল িাপতকা া গাপড় চালক 71400 1937749619 5

৪২৩৭ পমাঃ িাপনফ পশখ িারতম আলী পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 780095814 1927423098 6

৪২৩৮ পমাঃ পরজাউল িক কালু পমাঃ মপিক পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 1642007 1933904213 4

৪২৩৯ পমাঃ শপফকুল ইসলাম কলম মন্ডল পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 7364943 1739701456 6

৪২৪০ পমাঃ আরনায়ার পিারসন শাসসুল িক পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 8978727 1953387411 7

৪২৪১ পমাঃ শাপি আপল খপবর উপিন পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 509392 1953387411 5

৪২৪২ পমাঃ রাপকবুল ইসলাম মনু পমািা পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 2517333 1409706937 6

৪২৪৩ পমাঃ পজয়া আবদার আপল পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 7800916061 1714812479 6

৪২৪৪ পমাঃ ইছানুল বাবু আশকার মন্ডল িাপতকা া গাপড় চালক 98118123120015 1918149911 4

৪২৪৫ পমাঃ আঃ িাপলম আতাব আলী পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 181073900368 1906576160 4

৪২৪৬ পমাঃ আবু সাইদ পমলন মুজাম আপল পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 6450839227 1729307467 5

৪২৪৭ পমাঃ জামাল পিারসন নজরুল ইসলাম পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 10255480730 1718591824 4

৪২৪৮ পমাঃ ছারনায়ার পিারসন আঃ রিমান পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 4200892554 1797433378 7

৪২৪৯ ফাপিমা সুরািউপিন রাজাপুর অসিায় নাই 1998222407 ০৪ জন

৪২৫০ পমাঃ রারসল আিরমদ নুরু আফছার পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 1813135033872 1950135254 6

৪২৫১ পমাঃ ইরান আপল পজায়ািার কাবু পজায়ািার পদৌলাতপদয়াড় গাপড় চালক 1812311112620 1929264332 5


