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সদস্য সংখ্যা

1 মিাোঃ জুিার আলী কাটু িন্ডল মনহালপুর পুব ডিাড়া-০১ 1939404920 5551284515 ভ্যানচালক ৩

2 মিাোঃ ভ্ানু িমত মিাোঃ িটজাহার মনহালপুর পুব ডিাড়া র্-০১ 4201613082 িমরবহন শ্রমিক ৩

3 মিাোঃ শমিকুল ইসলাি মিাহাম্মদ আলী মনহালপুর পুব ডিাড়া -০১ 3751267158 চাটয়র মদাকান ৫

4 মিাোঃ রম্নকিান মিাোঃ রিজান মনহালপুর িমিিিাড়া-০১ - 4201285295 হতদমরদ্র ৪

5 মিাোঃ িটয়জ আহটম্মদ মিাোঃ মতািাটয়ল আহম্মদ মনহালপুর িমিিিাড়া-০১ 1838102433 1812323275899 আলিসাধু চালক ৩

6 মিাোঃ আিটজদ আলী মিাোঃ ছমির রম্নমিন মনহালপুর দÿÿনিাড়া-০১ 1939847838 6001348827 ভ্যানচালক ৩

7 মিাোঃ জািাল উিীন আলী মহাটসন মনহালপুর দÿÿনিাড়া-০১ 1817874658 7801334827 ভ্যানচালক ৩

8 আশরাফুল ইসলাি মিাোঃ আমিরম্নল ইসলাি মবায়ামলয়া িাটেরিাড়া-০১ 1752545702 8701422126 হকার ৩

9 মিাোঃ মুক্তার আলী ইউনুছ আলী মবায়ামলয়া িাটেরিাড়া-০১ 1906225991 2401370792 ভ্যানচালক ৩

10 মিাোঃ মিামিন মিাোঃ হাজারী িন্ডল মবায়ামলয়া িাটেরিাড়া-০১ 1743992490 2401370644 ভ্যানচালক ৩

11 মিাোঃ কুরবান আলী মিাোঃ ইবদাত িামলতা মবায়ামলয়া মিজ িাড়া-০১ 1938520074 4651433189 অট াচালক ৩

12 আোঃ ছালাি ভ্াদু মবশ্বাস মবায়ামলয়া-০১ 1990937093 2851356937 ভ্যানচালক ৫

13 মিাোঃ িহামসন মরজা মিাোঃ আমির মহাটসন মবায়ামলয়া-০১ 1937868124 7327001900 অট াচালক ৩

14 মিাোঃ হারম্নন অর রমশদ মিাোঃ লাল চাদ িন্ডল মবায়ামলয়া-০১ 1923763756 1822307296037 অট াচালক ৪

15 মিাোঃ কািরম্নল মহাটসন ওির আলী মবায়ামলয়া-০১ 1728600559 1951399938 অট াচালক ৪

16 মিাোঃ শমরি উিীন মিাোঃ িমহ উিীন মবায়ামলয়া-০১ 1716409363 3750338414 কি ডচারী ৩

17 মরকাত আলী সাহাদত আলী মবায়ামলয়া-০১ 1930336185 7801410320 ভ্যানচালক ৩

18 মিাোঃ শািসুল হক ম ালাি িন্ডল মবায়ামলয়া-০১ 9151340370 মদনিজুর ৩

19 মিাোঃ আশরাফুল হক আমিরম্নল ইসলাি মবায়ামলয়া-০১ 1752545702 8701422126 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৩

20 মিাোঃ শামহন  মিাোঃ মরজাউল মনহালপুর-০১ 1968283832 1812323272219 মদনিজুর ৩

21 মিাোঃ সুন্নত আলী ম ালাি মনহালপুর-০১ 6901271012  াড়ী চালক ৪

22 মিাোঃ মসরাজুল ইসলাি দুোঃখ িন্ডল মনহালপুর-০১ 2851275368 ভ্যানচালক ৪

23 মিাছাোঃ আশানুর মব ি  ফুর িন্ডল মনহালপুর-০১ 5551342172 হতদমরদ্র ৪

24 মিাছাোঃ আহারন মনছা আমজর বক্স িন্ডল মনহালপুর-০১ 7801255121 হতদমরদ্র ৫

25 মিাোঃ হায়দার আলী ওসিান আলী মনহালপুর-০১ 6451259250 হতদমরদ্র ৪

26 মিাোঃ ছমির উমিন সরকার মজটহর আলী  সরদার মনহালপুর-০১ 7801281838 হতদমরদ্র ৩

27 উজ্জবল ভ্ট্রাচার্ ড ভ্টবন্দ্র নাথ ভ্ট্রাচার্ ড মবায়ামলয়া-০১ 8701443353 শ্রমিক ৩

28 িমজদ িন্ডল কাটছদ িন্ডল মবায়ামলয়া-০১ 8701395074 মদনিজুর ৩

29 মিাোঃ কুরবান আলী সািছমিন িন্ডল মবায়ামলয়া-০১ 6001375564 মদনিজুর ৪

30 মিাোঃ িধু িন্ডল মবায়ামলয়া-০১ 6451364126 মদনিজুর ৩

31 মিাছাোঃ সাহার বানু ম ালাি িমকর মবায়ামলয়া-০১ 6451385311 মদনিজুর ৩

32 মিাছাোঃ মরাটকয়া মব ি ইয়িিীন িন্ডল মবায়ামলয়া-০১ 8251374149 হতদমরদ্র ৩

33 জাহানারা খাতুন কমিল উিীন মনহালপুর-০১ 8251267293 হতদমরদ্র ৪

34 মিাোঃ নুরম্নল ইসলাি মিাোঃমলয়াকতআলী মহজল াড়ী-০২ 1721136238 7801282661 কি ডচারী ৪

35 খাতুন মনছা এরশাদ িন্ডল মহজল াড়ী-২ - 8701315171 মভ্ক্ষুক ৩

36 রমবউল মসকদার কালু মসকদার মদাসত্ম-৩ ০১৯৮৮-৪০৬২২১ 2851336780 ভ্যানচালক ৪

37 শাহাজালাল আজ ার প্রধান মদাসত্ম-৩ ০১৯৮০-৭৩৫১৬৮ 6001382370 ভ্যানচালক ৩

38 আবু তাটলব কাটদর  মিালস্না মদাসত্ম-৩ ০১৯৪২-৯৬৬১৯৫ 2401351768 ভ্যানচালক ৪

39 লুৎিার মিাল্লা হাটসি মিালস্না মদাস্ত ০৩ ০১৯৪৪-৬৭৭৬৪১ 4651365472 ভ্যানচালক ২

40 িারুক মিাহাম্মদ আলী মদাস্ত ০৩ ০১৮৮৪-৯৩৮২৪২ 6451318650 ভ্যানচালক ৩

41 শাহাজালাল িমরদ  মিয়া মদাসত্ম-৩ ০১৯২০-২৮০৫৩১ 1501356545 ভ্যানচালক ৩

42 মরাস্তি মকতাব আলী মদাস্ত ০৩ 1911293861 9151295442 ভ্যানচালক ৪

43 শমিকুল ইসলাি মসরাজুল মদাস্ত ০৩ ০১৮০৪-০১১০৭৩ 5551395923 ভ্যানচালক ৩

44 হাটসি িাওলা বক্র কুমিপুর০৩ 2401295593 ভ্যানচালক ৪

45 তাইটজল তাটজি কুমিপুর০৩ ০১৯২১-৪২৯২৪৫ 1501300444 ভ্যানচালক ৪

46 আবু হাটসি লুৎির িন্ডল কুমিপুর০৩ ০১৯৮৭-৪৯০৯৯৩ 6901251436 িামন ডচারমিমি ৩

47 আমির মহাটসন আব্দুল ওহাব মদাসত্ম-৩ 1965059626 1501356669 শ্রমিক ২

48 ছামলি সািছমি মদাস্ত -০৩ ০১৭৪৮-১৮৫৯২৪ 5101357431 আলিসাধু চালক ৩

49 শাহাজালাল শহীদ মদাসত্ম-০৩ ০১৭৭২-৩৯৭৩৩১১ 1812323282436 চাটয়র মদাকান ৫

50 মিাোঃ আরিান মিয়া  মিাোঃ ওহাব মিয়া মদাসত্ম ০১৯৪৫-২৩৬২৯৫ 5101305869 মদনিজুর ৬



51 মিাসটলি সুির মিালস্না কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৯৫৯-৮৪৮৫৭৮ 1951353034 আড়ৎশ্রমিক ২

52 মসমলি উিীন ইসাহাক আলী কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৭০৭-২৪৮৮০২ 1025679646 মহাট ল কি ডচারী ৩

53 আজাবুল মহাটসন জয়নাল আটবদীন কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৯২৩-৭৮৯৪০৬ 1812323286026 ভ্যানচালক ৩

54 আজ ার আলী মবশারত কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৯৬৮-০৫২৩০৮ 8251332162 ভ্যানচালক ৩

55 রইজ উিীন ওয়াদালী মরানট াহাইল -০৪ ০১৯১২-১৭৩২৬৩ 4201371665 ভ্যানচালক ৪

56 ওমহদুল মবশ্বাস মখাকাই মবশ্বাস মরানট াহাইল -০৪ ০১৯১২-১৭৩২৪৫ 3250325929 আলিসাধু চালক ৩

57 ইউনুস আলী মর্ং র আলী কৃষ্ণপুর -০৪ 175177912 3751302476 চাটয়র মদাকান ৫

58 শমরফুল ইসলাি সাজাহান কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৯১৫-২২৭২৪৫ 3751065156 ভ্যানচালক ৩

59 জাহাঙ্গীর প্রধান শমহদুল ইসলাি কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৯৩৬-২১৩০৪৪ 3255912887 অট াচালক ২

60 আবু বক্কর  মসমিক মতািাটয়ল আহটম্মদ কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৮৮২-৯৪৮৭০৬ 8251303783 মহাট ল কি ডচারী ৩

61 আমিরুল হক নুরুল হক কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৩০৯-৮৩০৬৩১ 8701376728 ভ্যানচালক ৩

62 নামসর উমিন মবশারত কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৯৪১-৭৬২৭১২ 1025652163 ভ্যানচালক ৩

63 মিাোঃ ছাটনায়ার মহাোঃ আহম্মদ িমলস্নক কৃষ্ণপুর-৪ - - আলিসাধু চালক

64 বকুল আমজজুল হক কৃষ্ণপুর -০৪ 199600757 9123264245 ভ্যানচালক ৫

65 মিাোঃ মসাটহল ওমলয়ার  ঊজলপুর -৫ ০১৯৯৮-৭৬৮৮১৮ ################# ভ্যানচালক ৪

66 মিাোঃ সুিাত আালী  মিাোঃ জটবদ আলী  শশলিারী -০৫ ০১৯৪৮-৫৪৯০৮৩ 5551377921 চাটয়র মদাকান ৫

67 সামহরম্নল ইসলাি মছরিানিন্ডল আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৩১৭-০৭১১৯৭ 9577174825 ভ্যানচালক ৪

68 আমজজুল ইসলাি শিটসরআলী আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৪০৩-৮৫৭৭০৫ 5551301418 ভ্যানচালক ৭

69 আব্দুল শািসুল আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৯১১-৬৪৩০৪৬ 9577174825 ভ্যানচালক ৫

70 শ্রী শংকর কুিার শীল দুলাল চন্দ্র শীল আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৯৯৮-৯০৪৮৮৭ - নামিত ২

71 মিরটদৌসী আহাদ আলী আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৯১৯-৩৫১০১৬ - হতদমরদ্র ৪

72 মসাহরাব মহাটসন মিাজািিরআলী রামঙ্গয়ারটিাতা ০১৯৩৯-২০৯৩২৫ 4201390921 হকার ৫

73 জাহাঙ্গীর আলি &আোঃ খাটলক মব িপুর বগুলািাড়া-০৭ 1409443831 7351354415 আড়ৎশ্রমিক ৩

74 মিাোঃ মহাটসন আলী আোঃ সাত্তার মব িপুর বগুলািাড়া-০৭ 1990937119 9575633947 ভ্যানচালক ৪

75 মিাোঃ মদটলায়ার হুসাইন মিাোঃ এনাটয়ত উলস্নাহ মব িপুর মকালনীিাড়া-০৭ 143243847 6004361579 চাটয়র মদাকান ৫

76 মিাোঃআমির মহাটসন বানাতআলী মব িপুর িাটেরিাড়া-০৭ 1959858708 7751009981 আলিসাধু চালক ৫

77 মিাোঃরানাহামিদ সাইদুররহিান মব িপুর হা িাড়া-০৭ 1797962510 6901317641 মিিী ৪

78 মিাোঃ রাটসল  মিাোঃ মসাহরাব দশ ডনা-০৮ 1793634171 4600009064 ভ্যানচালক ৪

79 জমসি উমিন শুকুর আলী মকা ালী-৮ ০১৭৯২-৭২৫৪২১ 9100008714 মহাট ল কি ডচারী ৪

80 মিাোঃ মসারাি আলী আমজজুল মকা ালী-০৮ 1812323278745 মদনিজুর ৭

81 মিাোঃ িনটজর আলী মৃত আবটজল আলী োঁজরী-০৯ 1939145975 6451309568 হতদমরদ্র ৫

82 মিাোঃ জমসি উমিন ঠান্ডু মিয়া োঁজরী-০৯ ০১৯৬২-৩৩৮৭৮৯ 6451334384 হকার ৪

83 মিাোঃ মিািাটজ্জল মহাটসন নুরম্ন মিালস্না র্দুপুর-০৯ 1923395478 8251394667 আলিসাধু চালক ৩

84 মিাোঃ হামিজুল ইসলাি নজরম্নল ইসলাি রামঙ্গয়ার মিাতা-৬ ০১৮২৭-৯৩০৮২৭ 5527215254 চাটয়র মদাকান ৪

85 মিাোঃ মসাটহল রানা হামিজুর রামঙ্গয়ার মিাতা-৬ ০১৯৬৬-৭৯৯০১১ 1924887225 ভ্যানচালক ৩

86 মিাোঃ আিটজদ আবুর কাটশি রামঙ্গয়ারটিাতা-৬ ০১৯২৭-৫১১৭২৮ 1812323280338 অট াচালক ৪

87 হাটজরা খাতুন আমজজুল হক র্দুপুর-৯ ০১৯০২-১০৭৪৭৪ 5527215254 হতদমরদ্র ৪

88 মিাোঃ িটনায়ার মহাটসন আমিন উমিন র্দুপুর-৯ ০১৯১৫-৩৬১২২৬ 1924887225 চাটয়র মদাকান ৩

89 মিাোঃ িজনু আটনায়ার মহাোঃ োজরী-৯ ০১৯৩৯-৭২৯০৭৯ 1812323280338 হকার ৪

90 কাইদার মজটহর আলী োজরী-৯ ০১৯৯৭-৯১৪০৭৬ 6901349230 হতদমরদ্র ৪

91 আব্দুল কালাি আজাদ ইনসান আলী শশলিারী - - ভ্যানচালক ৪

92 মিাছাোঃ রাটহলা  মখাকাই সদ ডার মনহালপুর-১ 5101271392 হতদমরদ্র ৪

93 জমরি কুশর উমিন কৃষ্ণপুর-৪ ০১৯৩৫-৫০৮৪২৯ 6001329355 হতদমরদ্র ৪

94 সাইদুর িমতন ব্যািারী মদাসত্ম-৩ ০১৯৫৫-৬১৩৪১৫ 3751326939 মিিী ৪

95 নূর জািাল জমসি মিালস্না মদাসত্ম-৩ - - মদনিজুর ৪

96 আমজি উমিন নমজর মিালস্না মব িপুর-৭ 1990633829 1951336872 মদনিজুর ৪

97 মিাোঃ আত্তাব কাটসদ আলী মব িপুর-৭ 1707248877 8251286988 মদনিজুর ৪

98 মিাোঃ সাঈদ আলী নমজর আহাটম্মদ মব িপুর-৭ ০১৯৩৪-০৫৭১৩৭ 7351328260 হতদমরদ্র ৪

99 মবপুল মিয়া রওশন আলী শশলিারী-৫ ০১৯৯৭-৫৫০৫০ 1501382038 মদনিজুর ৪

100 মিজানুর  আকিান উজলপুর-৫ 1960238760 1951384898 হতদমরদ্র ৪

101 আশাদুল বকস িন্ডল মব িপুর-০৭ ০১৯৬০-৪২৫২৬১ 4651318992 মদনিজুর ৪



102 মিাছাোঃ আরমজনা খাতুনমিতা- মিাোঃ আোঃ িন্ডলবয়স-52 মনহালপুর 01935-508541 7351336172 হতদমরদ্র 4

103 মিাোঃ িমহদুল ইসলািমিতা- মিাোঃ আোঃ বাটতনবয়স-30 মনহালপুর 01845-237464 9151586188 মদনিজুর 4

104 মিাোঃ মিলন মহাটসনমিতা-মিাোঃ রবগুল মহাটসনবয়স-30 মনহালপুর 1707917979 2851273819 মদনিজুর 3

105 মিাোঃ আবু হাটনিমিতা- রব্বানী িন্ডলবয়স-68 মনহালপুর 01996-882475 8251295930 হতদমরদ্র 4

106 নটবাদীব হালদারমিতা- সটহ মদব হালদারবয়স-65 মনহালপুর 1812323272106 মজটল 4

107 কৃষ্ণ কুিার হালদারমিতা- সঞ্চয় হালদারবয়স- 38 মনহালপুর 01761-606648 1812323271033 মজটল 4

108 নটবাদীব হালদারমিতা- সটহ মদব হালদারবয়স-65 মনহালপুর 1812323272106 মজটল 4

109 কৃষ্ণ কুিার হালদারমিতা- সঞ্চয় হালদারবয়স- 38 মনহালপুর 01761-606648 1812323271033 মজটল 4

110 মিাছাোঃ আরবী খাতুনমিতা; আলীি উমিনবয়সোঃ 58 মহজল াড়ী 8251298579 মদনিজুর 4

111 শ্রীিমত ভ্ারতী কি ডকারমিতা- শ্রী খুমদরাি কি ডকারবয়স- ৫৩ মহজল াড়ী 01786-814397 7801311429 মদনিজুর 5

112 মিাছাোঃ মসানা ভ্ানু খাতুনমিতা- রস্তি িন্ডলজন্ম তাং- ৫৩ মহজল াড়ী 01914-080312 1951321700 মদনিজুর 4

113 মিাছাোঃ মরটহনা খাতুনমিতা- মুক্তার মহাটসনবয়স-37 মর্মহ 01942-480940 4651367285 হতদমরদ্র 4

114 মিাছাোঃ িমতরণ খাতুনমিতা- রিজান বয়স-54 মহজল াড়ী 9151262996 হতদমরদ্র 4

115 মিাছাোঃ আরবী খাতুনমিতা- আলীি উিীনবয়স-58 মহজল াড়ী 8251298579 হতদমরদ্র 4

116 মিাোঃ িমতয়ার রহিানমিতা- নবী ছমিন িন্ডলবয়স- 47 মহজল াড়ী 01924-843878 1501271934 আলিসাধু চালক 4

117 মিাোঃ িন্টু মিয়ামিতা- মিাোঃ ম ালাি মহাটসনবয়স- 37 মহজল াড়ী 01952-611922 1501272262 অট াচালক 4

118 মিাোঃ মজল্লুর রহিানমিতা- মিাোঃ আমির আলীবয়ষ- 39 মহজল াড়ী 01925-056604 4651305478 অট াচালক 4

119 মিাোঃ মিালাি মহাটসনমিতা- িমহদ িমল্লকবয়স- 59 মহজল াড়ী 01939-730274 1919546154 অট াচালক 4

120 মিাোঃ আব্দুল িাটলকমিতা- জািাত আলী মবশ্বাসবয়স- 48 মহজল াড়ী 01944-800974 9151234581 অট াচালক 4

121 মিাোঃ নয়ন আলীমিতা- ইরাদ আলীবয়স- 40 মহজল াড়ী 01944-991108 9151234672 অট াচালক 4

122 মিাোঃ আমির মহাটসনমিতা- মিাবারক িন্ডলবয়স- 55 মহজল াড়ী 01938-508551 7801309613 ভ্যানচালক 4

123 মিাোঃ হাটতি আলীমিতা- মিাোঃ িকটছদ আলীবয়স- 48 মহজল াড়ী 01955-107032 8701342605 ভ্যানচালক 4

124 মিাোঃ জমসি উমিনমিতা- আব্দুল আমজজ িরাজীবয়স-43 মদাস্ত 01953-438668 8251353895 ভ্যানচালক 4

125 আসাদুলমিতা-শুকুর আলীবয়স-২৮ কুমিপুর-৩ ০১৪০৮-২৩৮৩৮৯ 4627340526 ভ্যানচালক 4

126 মিাছাোঃ আশুরা খাতুনমিতা- িয়জমিন িন্ডলবয়স- 43 কুমিপুর 01811-205575 1501273153 হতদমরদ্র 4

127 মিাোঃ আকরািমিতা- মজিার আলীবয়স- 31 মদাস্ত 01902-177689 2850409653 ভ্যানচালক 4

128 মিাোঃ  ছামলি মিয়ামিতা- সািছমিনবয়স- 47 মদাস্ত 01748-185928 5101357431 আলিসাধু চালক 4

129 শুকুর আলমিতা-  জািাল উমিনবয়স-38 মদাস্ত 01313-241706 8701446372 ভ্যানচালক 4

130 মিাছাোঃ আনমজরা খাতুনমিতা- মিাোঃ মলয়াকত আলীবয়স- 72 কৃষ্ণপুর 1812323287893 মদনিজুর 4

131 মিাোঃ ইয়াকুব আলীমিতা- নয়ন িন্ডলবয়স- 67 কৃষ্ণপুর 01980-557249 1501277956 মদনিজুর 4

132 মিাছাোঃ িাটতিা খাতুনমিতা- মিাোঃ িমকর িন্ডলবয়স- 40 কৃষ্ণপুর 9151241933 হতদমরদ্র 4

133 মিাোঃ মছারক মহাটসনমিতা- শুকুর আলীবয়স- 43 কৃষ্ণপুর 3301286401 মদনিজুর 4

134 মিাোঃ বাবুল আক্তারমিতা- মিাোঃ আটনায়ার মহাটসনবয়স- 47 কৃষ্ণপুর 01948-909262 1501276305 মদনিজুর 4

135 মিাোঃ িমহদুল ইসলািমিতা- মিাোঃ আলী আহম্মদবয়স- 44 কৃষ্ণপুর 01935-507271 6001329181 মদনিজুর 4

136 মিাোঃ আোঃ িমতন মিতা- মিাোঃ দনু িমল্লকবয়স- 43 কৃষ্ণপুর 01959-570407 6451321985 ভ্যানচালক 4

137 মিাোঃ আশাদুল হকমিতা- লাল চান িন্ডলবয়স- 49 কৃষ্ণপুর 01965-915063 7351374504 ভ্যানচালক 4

138 মিাোঃ িলান মিয়ামিতা- িটস্তািাবয়স- 49 কৃষ্ণপুর 3751300389 নামিত 4

139 মিাছাোঃ চাইনা খাতুনমিতা- মিাোঃ আব্দুল িন্ডলবয়স- 45 রনট াহাইল 3751380134 হতদমরদ্র 4

140 মিাছাোঃ মচয়ারন খাতুনমিতা- মতয়ব উমিীন িন্ডলবয়স- 57 রনট াহাইল 6001407870 হতদমরদ্র 4

141 মিাোঃ শমহদুল ইসলািমিতা- িমহর উিীনবয়স- 58 রনট াহাইল 01766-973895 6451368788 মদনিজুর 4

142 মিাোঃ মিনারুল মিয়ামিতা- িসটলি িন্ডলবয়স-39 শশলিারী 01969-847425 5101338993 মদনিজুর 4

143 মিাোঃ রাটশদুল হকমিতা- মিাোঃ িমহর উমিনবয়স- 24 শশলিারী 01954-106912 5551642910 মদনিজুর 4

144 মিাোঃ জাির উমিনমিতা- সাধু িন্ডলবয়স- 68 শশলিারী 3751355821 মদনিজুর 4

145 মিাোঃ সুিন আলীমিতা- নুর ইসলািবয়স-33 উজলপুর 01930-573973 5082302190 4

146 মিাোঃ মবল্লাল মহাটসনমিতা- মিাোঃ আলী িমিনবয়স- 40 উজলপুর 1812323290403 ভ্যানচালক 4

147 মিাোঃ ছমির আলীমিতা- মিাোঃ আরিান আলীবয়স- 49 উজলপুর 01925-227538 1951384898 অট াচালক 4

148 রমবকুল ইসলািমিতা- আমিনুর ইসলািবয়স- 45 উজলপুর 5536455255 ভ্যানচালক 4

149 মিাোঃ মনজাি উমিনমিতা- মিাোঃ িকটছদ িন্ডলবয়স- 48 উজলপুর 5101257201 চাটয়র মদাকান 4

150 মনজাি উমিনমিতাোঃ িকটছদবয়সোঃ ৪৮ উজলপুর 5101257201 চাটয়র মদাকান 4

151 নাি: মিাস্তিা মিতা/স্বািীর নাি: নামসর উিীনবয়স: ০১.০১.১৯৫৮ আকিবাড়ীয়া ০১৪০৯-৪৪২৮২৫ 6451272097 ভ্যানচালক 4

152 নাি: আিজাল  মিতা/স্বািীর নাি: মিাহাম্মদ িন্ডলবয়স: 

০৫.০৫.১৯৫৭

রামঙ্গয়ারটিাতা 1936178066 5500004105 শ্রমিক 4



153 নাি: ফু টুমর মিতা/স্বািীর নাি: মিাজািির বয়স: ০৪.০৩.১৯৮২ রামঙ্গয়ারটিাতা 1901426813 6001426813 কাটজর বুয়া 4

154 নাি: মবউটি খাতুন মিতা/স্বািীর নাি: আক্তারুল ইসলািবয়স: 

১১.০১.১৯৮২

রামঙ্গয়ারটিাতা 1932154397 1450004724 ক্ষুদ্র ব্যবসা 4

155 মখাটদজা মিতাোঃ আনছারবয়সোঃ৪৮ রাংম য়ারটিাতা মদায়া িাড়া ০১৯৫৩-১৪৮৮০৫ 6001426813 মদনিজুর 4

156 শাহীনমিতাোঃ মুনছুর খাবয়সোঃ ৩২ রাংম য়ারটিাতা 1987267582 6901377157 মদনিজুর 4

157 নািোঃ িরমজনা মব িমিতা/স্বািীরোঃ রুস্তিবয়সোঃ63বছর মব িপুর বগুলািাড়া 1949149667 5101290251 হতদমরদ্র 4

158 আশাদুলমিতা/স্বিীর নাি: রমহিবক্সিন্ডলবয়স:৫০ মব িপুর 1960425261 4651318992 শ্রমিক 4

159 আমজজুল হকমিতা/স্বিীর নািোঃ হটসন আলীবয়সোঃ ৫৫ ফুরটশদপুর 1913248402 5101265329 অট াচালক 4

160 রুিভ্ান মিতা/স্বিীর নািোঃিকটসদবয়সোঃ ৪৮ ফুরটশদপুর 1408952019 3751288238 হতদমরদ্র 4

161 মিন্টু মিয়ামিতা/স্বিীর নািোঃইসলািবয়সোঃ ২৩ ফুরটশদপুর 1706539643 1351330854 ভ্যানচালক 4

162 আলিঙ্গীর মিতা/স্বিীর নািোঃতাইটজলবয়সোঃ ২৮ ফুরটশদপুর 1926068700 2850384520 চাটয়র মদাকান 4

163 িউজমিনমিতা/স্বিীর নািোঃ সাটদর আলীবয়সোঃ ৫১ ফুরটশদপুর 1939723095 1812323285420 হতদমরদ্র 4

164 রমবউল ইসলািমিতা/স্বিীর নািোঃটখায়াজ আলীবয়সোঃ ৬১ ফুরটশদপুর ০১৯৩৫-৫০৭২৭৬ 5551307969 হতদমরদ্র 4

165 মিাt িকবুল মহাটসনমিতা/স্বিীর নািোঃটিাোঃ িনটসর আলীবয়সোঃ৪০ ফুরটশদপুর 1409703098 1812323285561 মদনিজুর 4

166 মিাোঃ আশাদুল হকমিতা/স্বিীর নািোঃরিজান িন্ডলবয়সোঃ৫৩ ফুরটশদপুর 1991884803 2401309600 মদনিজুর 4

167 মিাোঃ আবু সাইদমিতা/স্বিীর নািোঃটিাোঃসরিরামজবয়সোঃ২২ ফুরটশদপুর 1926829687 6001313235 মদনিজুর 4

168 মিাছোঃ মশউলীমিতা/স্বিীর নািোঃটিাোঃ িহত আলীবয়সোঃ৩৯ ফুরটশদপুর 1906213057 8701335211 মদনিজুর 4

169 মিাোঃমিলন মিয়ামিতা/স্বিীর নািোঃ মিাোঃ িমহর উিীনবয়সোঃ৩৩ ফুরটশদপুর 1908522089 5101265840 মদনিজুর 4

170 মসারভ্  মহাসাইনমিতা/স্বিীর নািোঃজামহরুল ইসলািবয়সোঃ২১ দশ ডনা 1833288446 8254333829 হতদমরদ্র 4

171 িমহরনমিতা/স্বিীর নািোঃআমজর খাবয়সোঃ৪৩ দশ ডনা ০১৯৮৬-৪৫৬০৫৪ 4150009258 হতদমরদ্র 4

172 দলু মিতা/স্বিীর নািোঃকমরিবয়সোঃ দশ ডনা ০১৯৫১-২৭৪৮৭৭ 6850001048 হতদমরদ্র 4

173 আটয়শা মিতা/স্বিীর নািোঃআটিল িন্ডলবয়সোঃ৬৩ দশ ডনা ০১৭৯৭-০০৮৭৪৯ 1000004752 হতদমরদ্র 4

174 ইমলয়াস মিতা/স্বিীর নািোঃআব্দুর রহিানবয়সোঃ৬৯ দশ ডনা 1795580766 7300000853 হতদমরদ্র 4

175 মসমলি মহাটসনমিতা/স্বিীর নািোঃআব্দুর রমহিবয়সোঃ৩৮ দশ ডনা 1904872683 7750009958 হতদমরদ্র 4

176 রমহছিীনমিতা/স্বিীর নািোঃসবদাল িন্ডলবয়সোঃ৫৭ দশ ডনা ০১৯৩৮-৪৫৮৯৬৪ 2350000481 হতদমরদ্র 4

177 মহিালা খাতুনমিতা/স্বিীর নািোঃিন্টু মিয়াবয়সোঃ৩৮ দশ ডনা 1822164987 18123232379154 হতদমরদ্র 4

178 মহাটসন আলীমিতা/স্বিীর নািোঃউির আলীবয়সোঃ৪৩ দশ ডনা ০১৮৫১-৬১৮৭৮৫ 6860000503 হতদমরদ্র 4

179 জািাল উিীনমিতা/স্বিীর নািোঃআব্দুল িমজদবয়সোঃ৪৬ দশ ডনা ০১৭৯৩-৪২৯৯০৪ 2401413410 হতদমরদ্র 4

180 িমিজুর রহিানমিতা/স্বিীর নািোঃআলী আকবারবয়সোঃ৫০ মকা ালী ০১৯৩৬-৯২১৫১৩ 3259684888 হতদমরদ্র 4

181 মরয়াজ উিীনমিতা/স্বিীর নািোঃহাজারী িন্ডলবয়সোঃ৭৬ মকা ালী ০১৯৫২-২৮১০২৫ 7801400818 হতদমরদ্র 4

182 ইউনুচ আলীমিতা/স্বিীর নািোঃমবল্লাল মহাটসনবয়সোঃ৬৫ মকা ালী ০১৭৫৯-৫৫১৯৭১ 9575686325 হতদমরদ্র 4

183 আব্বাস আলীমিতা/স্বিীর নািোঃবাবারআলীবয়সোঃ৪০ মকা ালী ০১৯৮৪-৯১১৯৯৩ 1951439213 হতদমরদ্র 4

184 আটনায়ার মিতা/স্বিীর নািোঃরহিতবয়সোঃ৪৭ মকা ালী 1925295879 3751387360 হতদমরদ্র 4

185 আব্দুল বাটরকমিতা/স্বিীর নািোঃিসটলি মবশ্বাসবয়সোঃ৬০ মকা ালী 1992250885 4201379841 হতদমরদ্র 4

186 ওমললমিতাোঃ নুহু নবীবয়সোঃ ৩৫ মকা ালী ০১৯০৪-৮৭২৩৫৮ 6400000706 ভ্যানচালক 4

187 আব্দুল হামিদমিতা/স্বিীর নািোঃআমছব উিীনবয়সোঃ৭০ মকা ালী 1926278675 4201379957 হতদমরদ্র 4

188 মরাটকয়া খাতুনমিতা/স্বিীর নািোঃ জুব্বার িনর্লবয়সোঃ৬০ মকা ালী ০১৭৬০-৭৬০৪৯৫ 5551410326 হতদমরদ্র 4

189 আমজর বকসমিতা/স্বিীর নািোঃ জুব্বার মজায়ািারবয়সোঃ৫৫ মকা ালী ০১৯৩৮-৪৬৩৪৩০ 9151353829 হতদমরদ্র 4

190 আব্দুল কাটদরমিতা/স্বিীর নািোঃ আব্দুল আমজজবয়সোঃ৩৫ মকা ালী ০১৭৫৬-৮১২৬৩৯ 1812323278903 হতদমরদ্র 4

191 িমিজ উিীনমিতা/স্বিীর নািোঃ হাসর আলীবয়সোঃ৪৫ মকা ালী ০১৮৭৪-৫১২০১৮ 4150001735 হতদমরদ্র 4

192 ওির আলীমিতা/স্বিীর নািোঃ আিসার আলীবয়সোঃ৬০ মকা ালী নাই ৬৯০ ১৩৬৬৭৫৪ হতদমরদ্র 4

193 বমবতা খাতুনমিতা/স্বিীর নািোঃ হামসবুর রহিানবয়সোঃ৩৫ মকা ালী নাই 6901367794 হতদমরদ্র 4

194 মিাোঃ আমরফুল ইসালািমিতা/স্বিীর নািোঃ মিাোঃ খমবর 

উিীনবয়সোঃ৪০

হমরশপুর 1408186259 6901266012 চাটয়র মদাকান 4

195 মিাোঃ সাইফুল ইসলািমিতা/স্বিীর নািোঃ মিাোঃ খমবর উিীনবয়সোঃ৪০ হমরশপুর 1936333854 1951367992 আলিসাধু চালক 4

196 মিাোঃ মিানাজাত আলীমিতা/স্বিীর নািোঃ মিাোঃ আনসার 

আলীবয়সোঃ৪৫

হমরশপুর 1922866936 1948464308 অট াচালক 4

197 মিাোঃ িমজবুল হকমিতা/স্বিীর নািোঃ দুোঃখী িন্ডলবয়সোঃ৪০ হমরশপুর 1952526804 3751316385 ভ্যানচালক 4

198 মিাোঃ মজয়ারুল হকমিতা/স্বিীর নািোঃ মিাোঃ কাটশি আলীবয়সোঃ৫৫ হমরশপুর 1992877743 5101295474 ভ্যানচালক 4

199 মিাোঃ আয়ন উিীনমিতা/স্বিীর নািোঃ নদী খাঁবয়সোঃ৩০ হমরশপুর 1940215324 600137088 ভ্যানচালক 4

200 মিাোঃজমসি উিীনমিতা/স্বিীর নািোঃ মিাোঃ িঙ্গল িন্ডলবয়সোঃ৩৫ হমরশপুর 1929195753 1025685122 চাটয়র মদাকান 4

201 মিাোঃ হামিজুল ইসলািমিতা/স্বিীর নািোঃ মিাোঃআবুল 

খাটলকবয়সোঃ৪০

হমরশপুর 1938966705 7326599334 চাটয়র মদাকান 4

202 মিাোঃ শমহদুল ইসলািমিতা/স্বিীর নািোঃ কুদরত আমলবয়সোঃ৪৫ হমরশপুর 19093532271 6001183430 ভ্যানচালক 4

203 মিা ছাত্তার আলীমিতা/স্বিীর নািোঃ মিা আনসার আলীবয়সোঃ৩০ হমরশপুর 1402646117 7780577487 নামিত 4



204 আয়ুব নূরমিতাোঃ মৃতোঃ মবশারতবয়সোঃ ৪০ হমরষপুর ০১৯২০-৫৭১৯৪৭ ################# ভ্যানচালক 4

205 মিা িজলুল হকমিতা/স্বিীর নািোঃ ইবারত িন্ডলবয়সোঃ৫৫ হমরশপুর 1942257528 2401338542 চাটয়র মদাকান 4

206 ছালিা মব িমিতা/স্বিীর নািোঃ খমললবয়সোঃ৩৫ হমরশপুর ০১৯৩১-২৪৯৬০০ 4651350722 দমরদ্র 4

207 মিাোঃ িমিনুল ইসলািমিতাোঃ মসরাজুলবয়সোঃ ৩৫ হমরষপুর ০১৯৩৬-৬১৮৭৫৫ 5551362964 হতদমরদ্র 4

208 িমহউমিন হাওয়াদারমিতাোঃ ওয়াজ উমিন হাওলাদারবয়সোঃ ৫০ হমরষপুর ০১৭৯৬-৭৩৪১৪১ 2914779307564 হতদমরদ্র 4

209 রাটহলা খাতুনমিতাোঃ সাটিদবয়সোঃ ৬৫ দশ ডনা ০১৭৪১-২৪৪৯১৬ 8200000787 মদনিজুর 4

210 কাওছার আলীমিতাোঃ িটিল িন্ডলবয়সোঃ ৫০ ফুরটশদপুর ০১৯৩৫-৫০৭৮৬৬ 1812323285449 হতদমরদ্র 4

211 িমজডনা খাতুন মিতাোঃআত্তাব আলীবয়সোঃ ৭০ দশ ডনা ০১৭০৬-৫১২১৩৪ 1812323279144 হতদমরদ্র 4

212 িমজনা খাতুনমিতাোঃ ইয়ামছনবয়সোঃ ৫০ হমরষপুর - 2851323598 হতদমরদ্র 4

213 আমজজুল হকমিতা/স্বিীর নািোঃ হটসন আলীবয়সোঃ ৫৫ ফুরটশদপুর 1913248402 5101265329 অট াচালক 4

214 রুিভ্ান মিতা/স্বিীর নািোঃিকটসদবয়সোঃ ৪৮ ফুরটশদপুর 1408952019 3751288238 হতদমরদ্র 4

215 মিন্টু মিয়ামিতা/স্বিীর নািোঃইসলািবয়সোঃ ২৩ ফুরটশদপুর 1706539643 1351330854 ভ্যানচালক 4

216 আলিঙ্গীর মিতা/স্বিীর নািোঃতাইটজলবয়সোঃ ২৮ ফুরটশদপুর 1926068700 2850384520 চাটয়র মদাকান 4

217 িউজমিনমিতা/স্বিীর নািোঃ সাটদর আলীবয়সোঃ ৫১ ফুরটশদপুর 1939723095 1812323285420 হতদমরদ্র 4

218 রমবউল ইসলািমিতা/স্বিীর নািোঃটখায়াজ আলীবয়সোঃ ৬১ ফুরটশদপুর ০১৯৩৫-৫০৭২৭৬ 5551307969 হতদমরদ্র 4

219 মিাt িকবুল মহাটসনমিতা/স্বিীর নািোঃটিাোঃ িনটসর আলীবয়সোঃ৪০ ফুরটশদপুর 1409703098 1812323285561 মদনিজুর 4

220 মিাোঃ আশাদুল হকমিতা/স্বিীর নািোঃরিজান িন্ডলবয়সোঃ৫৩ ফুরটশদপুর 1991884803 2401309600 মদনিজুর 4

221 মিাোঃ আবু সাইদমিতা/স্বিীর নািোঃটিাোঃসরিরামজবয়সোঃ২২ ফুরটশদপুর 1926829687 6001313235 মদনিজুর 4

222 মিাছোঃ মশউলীমিতা/স্বিীর নািোঃটিাোঃ িহত আলীবয়সোঃ৩৯ ফুরটশদপুর 1906213057 8701335211 মদনিজুর 4

223 মিাোঃমিলন মিয়ামিতা/স্বিীর নািোঃ মিাোঃ িমহর উিীনবয়সোঃ৩৩ ফুরটশদপুর 1908522089 5101265840 মদনিজুর 4

224 মসারভ্  মহাসাইনমিতা/স্বিীর নািোঃজামহরুল ইসলািবয়সোঃ২১ দশ ডনা 1833288446 8254333829 হতদমরদ্র 4

225 িমহরনমিতা/স্বিীর নািোঃআমজর খাবয়সোঃ৪৩ দশ ডনা ০১৯৮৬-৪৫৬০৫৪ 4150009258 হতদমরদ্র 4

226 দলু মিতা/স্বিীর নািোঃকমরিবয়সোঃ দশ ডনা ০১৯৫১-২৭৪৮৭৭ 6850001048 হতদমরদ্র 4

227 আটয়শা মিতা/স্বিীর নািোঃআটিল িন্ডলবয়সোঃ৬৩ দশ ডনা ০১৭৯৭-০০৮৭৪৯ 1000004752 হতদমরদ্র 4

228 ইমলয়াস মিতা/স্বিীর নািোঃআব্দুর রহিানবয়সোঃ৬৯ দশ ডনা 1795580766 7300000853 হতদমরদ্র 4

229 মসমলি মহাটসনমিতা/স্বিীর নািোঃআব্দুর রমহিবয়সোঃ৩৮ দশ ডনা 1904872683 7750009958 হতদমরদ্র 4

230 রমহছিীনমিতা/স্বিীর নািোঃসবদাল িন্ডলবয়সোঃ৫৭ দশ ডনা ০১৯৩৮-৪৫৮৯৬৪ 2350000481 হতদমরদ্র 4

231 মহিালা খাতুনমিতা/স্বিীর নািোঃিন্টু মিয়াবয়সোঃ৩৮ দশ ডনা 1822164987 18123232379154 হতদমরদ্র 4

232 মহাটসন আলীমিতা/স্বিীর নািোঃউির আলীবয়সোঃ৪৩ দশ ডনা ০১৮৫১-৬১৮৭৮৫ 6860000503 হতদমরদ্র 4

233 জািাল উিীনমিতা/স্বিীর নািোঃআব্দুল িমজদবয়সোঃ৪৬ দশ ডনা ০১৭৯৩-৪২৯৯০৪ 2401413410 হতদমরদ্র 4

234 িমিজুর রহিানমিতা/স্বিীর নািোঃআলী আকবারবয়সোঃ৫০ মকা ালী ০১৯৩৬-৯২১৫১৩ 3259684888 হতদমরদ্র 4

235 মরয়াজ উিীনমিতা/স্বিীর নািোঃহাজারী িন্ডলবয়সোঃ৭৬ মকা ালী ০১৯৫২-২৮১০২৫ 7801400818 হতদমরদ্র 4

236 ইউনুচ আলীমিতা/স্বিীর নািোঃমবল্লাল মহাটসনবয়সোঃ৬৫ মকা ালী ০১৭৫৯-৫৫১৯৭১ 9575686325 হতদমরদ্র 4

237 আব্বাস আলীমিতা/স্বিীর নািোঃবাবারআলীবয়সোঃ৪০ মকা ালী ০১৯৮৪-৯১১৯৯৩ 1951439213 হতদমরদ্র 4

238 আটনায়ার মিতা/স্বিীর নািোঃরহিতবয়সোঃ৪৭ মকা ালী 1925295879 3751387360 হতদমরদ্র 4

239 আব্দুল বাটরকমিতা/স্বিীর নািোঃিসটলি মবশ্বাসবয়সোঃ৬০ মকা ালী 1992250885 4201379841 হতদমরদ্র 4

240 ওমললমিতাোঃ নুহু নবীবয়সোঃ ৩৫ মকা ালী ০১৯০৪-৮৭২৩৫৮ 6400000706 ভ্যানচালক 4

241 আব্দুল হামিদমিতা/স্বিীর নািোঃআমছব উিীনবয়সোঃ৭০ মকা ালী 1926278675 4201379957 হতদমরদ্র 4

242 মরাটকয়া খাতুনমিতা/স্বিীর নািোঃ জুব্বার িনর্লবয়সোঃ৬০ মকা ালী ০১৭৬০-৭৬০৪৯৫ 5551410326 হতদমরদ্র 4

243 আমজর বকসমিতা/স্বিীর নািোঃ জুব্বার মজায়ািারবয়সোঃ৫৫ মকা ালী ০১৯৩৮-৪৬৩৪৩০ 9151353829 হতদমরদ্র 4

244 আব্দুল কাটদরমিতা/স্বিীর নািোঃ আব্দুল আমজজবয়সোঃ৩৫ মকা ালী ০১৭৫৬-৮১২৬৩৯ 1812323278903 হতদমরদ্র 4

245 িমিজ উিীনমিতা/স্বিীর নািোঃ হাসর আলীবয়সোঃ৪৫ মকা ালী ০১৮৭৪-৫১২০১৮ 4150001735 হতদমরদ্র 4

246 ওির আলীমিতা/স্বিীর নািোঃ আিসার আলীবয়সোঃ৬০ মকা ালী নাই ৬৯০ ১৩৬৬৭৫৪ হতদমরদ্র 4

247 বমবতা খাতুনমিতা/স্বিীর নািোঃ হামসবুর রহিানবয়সোঃ৩৫ মকা ালী নাই 6901367794 হতদমরদ্র 4

248 মিাোঃ আমরফুল ইসালািমিতা/স্বিীর নািোঃ মিাোঃ খমবর 

উিীনবয়সোঃ৪০

হমরশপুর 1408186259 6901266012 চাটয়র মদাকান 4

249 মিাোঃ সাইফুল ইসলািমিতা/স্বিীর নািোঃ মিাোঃ খমবর উিীনবয়সোঃ৪০ হমরশপুর 1936333854 1951367992 আলিসাধু চালক 4

250 মিাোঃ মিানাজাত আলীমিতা/স্বিীর নািোঃ মিাোঃ আনসার 

আলীবয়সোঃ৪৫

হমরশপুর 1922866936 1948464308 অট াচালক 4

251 মিাোঃ িমজবুল হকমিতা/স্বিীর নািোঃ দুোঃখী িন্ডলবয়সোঃ৪০ হমরশপুর 1952526804 3751316385 ভ্যানচালক 4

252 মিাোঃ মজয়ারুল হকমিতা/স্বিীর নািোঃ মিাোঃ কাটশি আলীবয়সোঃ৫৫ হমরশপুর 1992877743 5101295474 ভ্যানচালক 4

253 মিাোঃ আয়ন উিীনমিতা/স্বিীর নািোঃ নদী খাঁবয়সোঃ৩০ হমরশপুর 1940215324 600137088 ভ্যানচালক 4

254 মিাোঃজমসি উিীনমিতা/স্বিীর নািোঃ মিাোঃ িঙ্গল িন্ডলবয়সোঃ৩৫ হমরশপুর 1929195753 1025685122 চাটয়র মদাকান 4



255 মিাোঃ হামিজুল ইসলািমিতা/স্বিীর নািোঃ মিাোঃআবুল 

খাটলকবয়সোঃ৪০

হমরশপুর 1938966705 7326599334 চাটয়র মদাকান 4

256 মিাোঃ শমহদুল ইসলািমিতা/স্বিীর নািোঃ কুদরত আমলবয়সোঃ৪৫ হমরশপুর 19093532271 6001183430 ভ্যানচালক 4

257 মিা ছাত্তার আলীমিতা/স্বিীর নািোঃ মিা আনসার আলীবয়সোঃ৩০ হমরশপুর 1402646117 7780577487 নামিত 4

258 আয়ুব নূরমিতাোঃ মৃতোঃ মবশারতবয়সোঃ ৪০ হমরষপুর ০১৯২০-৫৭১৯৪৭ ################# ভ্যানচালক 4

259 মিা িজলুল হকমিতা/স্বিীর নািোঃ ইবারত িন্ডলবয়সোঃ৫৫ হমরশপুর 1942257528 2401338542 চাটয়র মদাকান 4

260 ছালিা মব িমিতা/স্বিীর নািোঃ খমললবয়সোঃ৩৫ হমরশপুর ০১৯৩১-২৪৯৬০০ 4651350722 দমরদ্র 4

261 মিাোঃ িমিনুল ইসলািমিতাোঃ মসরাজুলবয়সোঃ ৩৫ হমরষপুর ০১৯৩৬-৬১৮৭৫৫ 5551362964 হতদমরদ্র 4

262 িমহউমিন হাওয়াদারমিতাোঃ ওয়াজ উমিন হাওলাদারবয়সোঃ ৫০ হমরষপুর ০১৭৯৬-৭৩৪১৪১ 2914779307564 হতদমরদ্র 4

263 রাটহলা খাতুনমিতাোঃ সাটিদবয়সোঃ ৬৫ দশ ডনা ০১৭৪১-২৪৪৯১৬ 8200000787 মদনিজুর 4

264 কাওছার আলীমিতাোঃ িটিল িন্ডলবয়সোঃ ৫০ ফুরটশদপুর ০১৯৩৫-৫০৭৮৬৬ 1812323285449 হতদমরদ্র 4

265 িমজডনা খাতুন মিতাোঃআত্তাব আলীবয়সোঃ ৭০ দশ ডনা ০১৭০৬-৫১২১৩৪ 1812323279144 হতদমরদ্র 4

266 িমজনা খাতুনমিতাোঃ ইয়ামছনবয়সোঃ ৫০ হমরষপুর - 2851323598 হতদমরদ্র 4

267 মলমলিা খাতুনমিতা/স্বামির নািোঃহাটনিবয়সোঃ৪০ োঁজমর 1928333871 6901267390 হতদমরদ্র 4

268 হামলিা খাতুনমিতা/স্বামির নািোঃ ম য়স উিীনবয়সোঃ৭০ োঁজমর 1989095926 3700125523 মদনিজুর 4

269 নামজিমিতা/স্বামির নাি:জমহর উিীনবয়স:৩৫ র্দুপুর 1998219644 6901346897 মদনিজুর 4

270 নািোঃটিাোঃ িাটলক হুসাইনমিতার/স্বািীরওনািোঃনবাই িন্ডলবয়সোঃ৪০ র্দুপুর ০১৯২০-৮৪৮২৪৯ 3751394259 হকার 4

271 নািোঃটিাোঃ আলামিনমিতার/স্বািীরওনািোঃটিাোঃ নামসর 

উিীনবয়সোঃ৪০

র্দুপুর ০১৯৪৪-৬৭৪৮৯৪ 6901349230 হকার 4

272 নািোঃটিাছাোঃ মবলমকস খাতুনমিতার/স্বািীরওনািোঃটিাোঃইসিাইল 

হকবয়সোঃ৩৫

র্দুপুর ০১৯০৭-৬৬৯৩৫৫ ################# হতদমরদ্র 4

273 নািোঃটিাোঃ ইিামহিমিতার /স্বািীরওনািোঃটিাোঃ ইয়াকুব আলী 

প্রধানবয়সোঃ৫৮

র্দুপুর ০১৪০৩-৩৬৫৫৯৭ 1812323292729 হতদমরদ্র 4

274 িাটলক হুসাইনমিতা/স্বিীর নাি: লবাইিন্ডলবয়স:৪০ র্দুপুর 1920848249 3751394259 মদনিজুর 4

275 মিাস্তিামিতা- নামসর উমিনবয়স- 62 আকিবামড়য়া 6451272097 ভ্যানচালক 4

276 জািরমিতাোঃ সাদু িন্ডলবয়সোঃ ৬৮ শশলিারী - 3751355821 মদনিজুর 4

277 মবল্লাল মহাটসনমিতাোঃ আলী িমিনবয়সোঃ ৪০ উজলপুর - 1812323290403 ভ্যানচালক 4

278 রমিকুল ইসলািমিতা-আমিনুল ইসলািবয়স-৪৫ উজলপুর 5536455255 ভ্যানচালক 4

279 মিাোঃ ম ালাি মহাটসনমিতা- ইয়াস উমিনবয়স- 34 মহজল াড়ী 01884-329174 1812323273975 ভ্যানচালক 4

280 মিাোঃ জািাল মহাটসনমিতা- আোঃ রহিানবয়স- 37 মহজল াড়ী 01915-058105 2401319252 অট াচালক 4

281 মিাোঃ আলতাি আহটম্মদমিতা- মিাোঃ আয়ুব আলীবয়স- 35 মহজল াড়ী 01952-041687 5966664513 অট াচালক 4

282 মিাোঃ শাহীন মিয়ামিতা- মিাোঃ কদর আলীবয়স- 30 মহজল াড়ী 01961-460764 7754243413 শ্রমিক 4

283 হামসবুল মহাটসনমিতাোঃ ইউসুি িন্ডলবয়সোঃ ৪২ মনহালপুর 6001350278 মদনিজুর 4

284 নামজিমিতাোঃ জমহর উমিনবয়সোঃ ৩৫ র্দুপুর ০১৯৯২-২১৯৬৪৪ 6901346897 মদনিজুর 4

285 বাবুমিতাোঃ নাটয়ব আলীবয়সোঃ ৩৬ মব িপুর িাটের িাড়া 6001648846 হতদমরদ্র 4

286 মিাছাোঃ লাখী খাতুনমিতা- িমনর উমিনবয়স- 42 মনহালপুর 01307-258348 4651328520 হতদমরদ্র 4

287 মিাোঃ জমসি উমিনমিতা- মিটহর আলীবয়স- 26 মনহালপুর 01936-393976 1926215904 মদনিজুর 4

288 মনি ডল হালদারমিতা- নবদ্বীি হালদারবয়স- 47 মনহালপুর 7351363465 মজটল 4

289 মিাোঃ আোঃ সালািমিতা- বাবুল মশখবয়স- 26 মনহালপুর 01998-219185 4201613082  াড়ী চালক 4

290 মিাছাোঃ রমবছন খাতুনমিতা- কালাচাদ িন্ডলবয়স- 63 মনহালপুর 8251267392 মদনিজুর 4

291 মিাোঃ ইস্রামিল মিতা- মখাকন মিয়াবয়স- 44 মনহালপুর 8701341094 মদনিজুর 4

292 মিাোঃ জামহদুল ইসলািমিতা- মিাোঃ কুদ্দুস আলীবয়স- 46 মনহালপুর 8651772223 মদনিজুর 4

293 মিাোঃ শুকুর আলীমিতা- িহর আলী সরদারবয়স- 53 মবায়ামলয়া 0192-763757 7801362315 মদনিজুর 4

294 মিাোঃ আব্দুল ওহাবমিতা- িাটকর আলীবয়স- 60 মবায়ামলয়া 01984-919800 1951424884 মদনিজুর 4

295 মিাোঃ রহুল আমিনমিতা- মিাোঃ আবু হাটনিবয়স- 41 মনহালপুর 01940-535160 3301276840 মদনিজুর 4

296 মিাছাোঃ রমশদা মব িমিতা- আক্কাস আলীবয়স- 45 মনহালপুর 8251266204 হতদমরদ্র 4

297 মিাোঃ আব্দুল সািাদমিতা- মিাোঃ তাহার আলীবয়স- 28 মবায়ামলয়া 01918-808889 4201640572 ক্ষুদ্র ব্যবসা 4

298 আমির হািজামিতা- আবুল িন্ডলবয়স- 42 মবায়ামলয়া 01932-172682 6901373420 মদনিজুর 4

299 মিাোঃ আবটজল িন্ডলমিতা- আবদুল কমরিবয়স- 42 মনহালপুর 01933-162462 1951373611 মদনিজুর 4

300 মিাোঃ লাল্ট মিয়ামিতা- িতটলব মিয়াবয়স-32 মবায়ামলয়া 01300-840826 2851327516 মদনিজুর 4

301 মিাোঃ খমললুর রহিানমিতা- আব্দুল কমরিবয়স- 45 মনহালপুর 01903-105712 3751321799 মদনিজুর 4

302 মিাোঃ আমতয়ার রহিানমিতা- আোঃ রহিানবয়স- 45 মবায়ামলয়া 01942-025503 3751395934 মদনিজুর 4

303 মিাোঃ হামলিা মব িমিতা- সািছমিন িন্ডলবয়স- 35 মবায়ামলয়া 01945-906603 8701392824 মদনিজুর 4

304 মিাোঃ আোঃ  মনমিতা- ছুরাি আলীবয়স- 41 মনহালপুর 01300-840815 18123223203001 মহাট ল কি ডচারী 4

305 মিাোঃ মখটদর িন্ডলমিতা- িাদ ডারবসয়- 41 মনহালপুর 01799-341697 7801281481 চাটয়র মদাকান 4



306 আলি ীরমিতা- রনমজত িন্ডলবয়ষ-35 মবায়ামলয়া 01950-378581 8251349067 মদাকানকি ডচারী 4

307 মিাোঃ শমি উিীন মিতা- মিাোঃ রওশন আলীবয়স- 45 মনহালপুর 01774-555120 6901241734 মদনিজুর 4

308 মিাোঃ একরামুল হকমিতা- মিািাটজলবয়স- 01957-

653080

মনহালপুর 01957-653080 8701367677 কি ডচারী 4

309 মিাছাোঃ মরখা খাতুনমিতা- মিাোঃ হাটশি আলীবয়স- 27 মনহালপুর 01872-825041 9125985904 হতদমরদ্র 4

310 মিাোঃ রমিকুল ইসলািমিতা- মিাোঃ িটতহ আলীবয়স- 43 মনহালপুর 01981-217412 1450328453 মদনিজুর 4

311 মিাোঃ শাহীন আকতার মিতা- মিাোঃ মুনতাজ আলীবয়স- 39 মবায়ামলয়া 01780-333601 6001423786 চাটয়র মদাকান 4

312 মিাছাোঃ শাহার বানুস্বািী- মিাোঃ বাবুল মহাটসনবয়স- 45 মবায়ামলয়া 01940-400894 1812323294446 মদনিজুর 4

313 মিাোঃ দরবারমিতা- মৃত আব্দুল িাটলকবয়স- 43 মবায়ামলয়া 01854-605703 18123104309913 মদনিজুর 4

314 মিাোঃ মিামিন মিতা- হাজারী িন্ডলবয়স- 52 মবায়ামলয়া 01743-992490 2401370644 মদনিজুর 4

315 িন্টু মিতা- হাটসি খানবয়স- 53 মবায়ামলয়া 5101353844 মদনিজুর 4

316 মিাোঃ ইমত খাতুনমিতা- মিাোঃ আলতাি মবশ্বাসবয়স- 42 মবায়ামলয়া 01982-788214 4644650675 হতদমরদ্র 4

317 মিাোঃ মরজাউল কমরিমিতা- মিাোঃ সব্বত আলীবয়স- 38 মবায়ামলয়া 01920-286210 8200305467 মদনিজুর 4

318 মিাহাম্ম সমিকুল মিতা- রিজান আলীবয়স- 39 মবায়ামলয়া 01751-637267 4201623974 মদনিজুর 4

319 মিাোঃ রামশদুল ইসলািমিতা- মিাোঃ আমজজুলবয়স- 26 মবায়ামলয়া 01938-973910 ################ মদনিজুর 4

320 মিাোঃ আমজজুল ইসলািমিতা- িাদার িন্ডলবয়স- 57 মনহালপুর 7801335162 মদনিজুর 4

321 মিাোঃ জািাল উমিনমিতা- মিাোঃ আলী মহাটসনবয়ষ- 38 মনহালপুর 7801334827 মদনিজুর 4

322 মিাোঃ তাইটজল মহাটসনমিতা- ভ্াদু সদ ডারবয়স- 50 মনহালপুর 5551341877 মদনিজুর 4

323 মিাোঃ হামসবুল মহাটসনমিতা- মিাোঃ ছমির উমিনবয়স- 33 মনহালপুর ################ মদনিজুর 4

324 মিাছাোঃ তাছমলিা খাতুনমিতা- মিাোঃ আটবদন আলীবয়স- 32 মনহালপুর 3751293105 মদনিজুর 4

325 মিাছাোঃ শািলা খাতুনমিতা- মিাোঃ শুকুর আলীবয়স-21 মনহালপুর 87043811717 মদনিজুর 4

326 মিাোঃ আব্দুল মিামিনমিতা- মিাোঃ ছমির উমিনবয়স- 42 মনহালপুর 3751291975 মদনিজুর 4

327 মিাোঃ লস্কর আলীমিতা- ইয়াকুব িন্ডলবয়স- 53 মনহালপুর 4651327008 মদনিজুর 4

328 মিাছাোঃ মবলমকস মব িমিতা- মিাোঃ শমহদুল ইসলািবয়স- 35 মনহালপুর 1025547155 হতদমরদ্র 4

329 মিাোঃ কািাল মহাটসনমিতা- আমল মহাটসনবয়স- 40 মনহালপুর 8701341011 মদনিজুর 4

330 মিাোঃ সমহদুল ইসলািমিতা- িাদার সদ ডারবয়স- 44 মনহালপুর 5551344018 মদনিজুর 4

331 মিাোঃ মসমলি মিতা- মিাোঃ আব্দুল  মন িন্ডলবয়স- 39 মনহালপুর 1812323272171 মদনিজুর 4

332 মিাোঃ িারুখ মহাটসনমিতা- মিাোঃ িটনাহর মশখবয়স- 35 মনহালপুর 9575652640 মদনিজুর 4

333 মিাোঃ রিজান আলীমিতা- মৃত ভ্াদু সদ ডারবয়স- 57 মনহালপুর 1812323271642 মদনিজুর 4

334 মিাছাোঃ শাবনুর মব িমিতা- মিাোঃ জুিাত আলীবয়স- 28 মনহালপুর 5101599875 মদনিজুর 4

335 মিাোঃ জহরুল ইসলািমিতা- মিাোঃ খমবর উিীন সিডারবয়স- 31 মনহালপুর 1913977946 মদনিজুর 4

336 মিাোঃ জহরুল ইসলািমিতা- মিাোঃ ইজার আলীবয়স- 33 মনহালপুর 2401315151 মদনিজুর 4

337 মিাোঃ জয়নাল আটবদীনমিতা- মিাোঃ কালাচাদবয়স- 52 মনহালপুর 2401345323 মদনিজুর 4

338 মিাোঃ আলি ীর মহাটসনমিতা- মিাোঃ মুনতাজ আলীবয়স-27 মবায়ামলয়া 7356226667 হতদমরদ্র 4

339 মিাোঃ কািরুল মহাটসনমিতা- ওির আলীবয়স- 38 মবায়ামলয়া 1951399938 হতদমরদ্র 4

340 মিাছাোঃ মরক্তা খাতুনমিতা- মিাোঃ িমতয়ার রহিানবয়স- 19 মবায়ামলয়া 6001373460 হতদমরদ্র 4

341 মিাছাোঃ িাটজদা খাতুনমিতা- মিাোঃ আবুল মহাটসন মবশ্বাসবয়স-

53

মবায়ামলয়া 6901323227 হতদমরদ্র 4

342 মিাোঃ শিটসর আলীমিতা- মৃত ইিামহি]বয়স- 73 মবায়ামলয়া 1812323275096 হতদমরদ্র 4

343 মিাোঃ িসটলি আলীমিতা- হটচন আলীবয়স- 72 মবায়ামলয়া 7861361888 মদনিজুর 4

344 মিাোঃ শািসুল হকমিতা- ম ালাি িন্ডলবয়স- 53 মবায়ামলয়া 9151340370 মদনিজুর 4

345 মিাোঃ কুরবান আলীমিতা- ইবাদত আলীবয়স- 48 মবায়ামলয়া 4651433189 হতদমরদ্র 4

346 মিাোঃ িহামসন মরজামিতা- আমির মহাটসনবয়স- 30 মবায়ামলয়া 7327001900 হতদমরদ্র 4

347 মিাোঃ হারুন মির্ামিতা- মিাোঃ ওির আলীবয়স- 33 মবায়ামলয়া 7351419143 হতদমরদ্র 4

348 মিাছাোঃ নামছিা খাতুনমিতা- মিাোঃ ইিান আলীবয়স- 43 মবায়ামলয়া 7351389874 হতদমরদ্র 4

349 মিাোঃ অমহদুজ্জািানমিতা- মৃত আমতয়ার িমল্লকবয়স- 72 মবায়ামলয়া 181314733087 হতদমরদ্র 4

350 মরজাউল হকমিতা- ওয়াটছদ আলীবয়স- 48 মবায়ামলয়া 9151314888 হতদমরদ্র 4

351 মিাছাোঃ মজাহরা খাতুনমিতা- ওয়াটরশ িন্ডলবয়স- 53 মবায়ামলয়া 9151312130 হতদমরদ্র 4

352 মিাোঃ মছিাত আলীমিতা- মকারবান িন্ডলবয়স- 53 মবায়ামলয়া 2851329991 মদনিজুর 4

353 িমজদ িন্ডলমিতা- কাটছদ িন্ডলবয়স- 48 মবায়ামলয়া 8701395074 মদনিজুর 4

354 মিাোঃ মদটলায়াটরাটসনমিতা- ইউনুচ আলীবয়স-45 মবায়ামলয়া 7351391672 মদনিজুর 4

355 মিাোঃ আব্দুল িান্নানমিতা- মিাোঃ ইসিাইল মহাটসনবয়স- 38 মবায়ামলর্া 4152786143 মদনিজুর 4

356 মিাোঃজািাল উমিনমিতাোঃআিসার িামলথাবয়স-৫৮ মবায়ামলর্া ০১৯১২-৮২১৪৪৩ 5551394819 মদনিজুর 4



357 মিাোঃরবউল ইসলািমিতা-মিাোঃিমিন িমকরবয়স-৩৪ মবায়ামলর্া ০১৯৪৯-১৩৮১১২ 7351440057 মদনিজুর 4

358 মিাছাোঃ জমরনা খাতুনমিতা-নিাজ আলী িন্ডলবয়স-৬৮ মবায়ামলর্া 2851354825 হতদমরদ্র 4

359 মিাোঃ আমতয়ার রহিানমিতা- মিাোঃ সাইফুর রহিানবয়স- 26 মবায়ামলর্া 01305-613036 5534161202 মদনিজুর 4

360 মিাোঃ আব্দুল জমললমিতা- রিজান আলীবয়স- 38 মবায়ামলর্া 01751-637267 4201363246 মদনিজুর 4

361 মিাোঃ আব্দুস সািাদমিতা- বাহার আলীবয়স- 34 মবায়ামলর্া 01918-808889 4201640572 ক্ষুদ্র ব্যবসা 4

362 মিাোঃ হারুন অর রমশদমিতা- মিাোঃ লাল চাদ িন্ডলবয়স- 45 মবায়ামলর্া 1822307296037 অট াচালক 4

363 মিাোঃ আটলক উমিনমিতা- মিাোঃ আটবদ আলীবয়স-53 মবায়ামলর্া 01853-870269 5551367419 ভ্যানচালক 4

364 শরীফুল ইসলািমিতা- িসটলি িন্ডলবয়স- 36 মবায়ামলর্া 7801361218 মদনিজুর 4

365 মিাছাোঃ জমহরণ খাতুনমিতা- িহর আলীবয়স-49 মনহালপুর 5551284839 হতদমরদ্র 4

366 মিাছাোঃ আমলয়া মব িমিতা- শসদয় িন্ডলবয়স- 35 মনহালপুর 6001292744 হতদমরদ্র 4

367 মিাোঃ মরজাউল হকমিতা- বাদল আলীবয়স- 44 মনহালপুর ################ হতদমরদ্র 4

368 চায়না বালামিতা- বসুটদব হালদারবয়স-51 মনহালপুর 01757-062690 1501294951 হতদমরদ্র 4

369 মিাোঃ িহাত্তাব আলীমিতা- মিাোঃ মুনতাজ িামলতাবয়স-43 মনহালপুর 8701341883 মদনিজুর 4

370 মিাোঃ মখটদর িন্ডলমিতা- বটনাত িন্ডলবয়স-53 মনহালপুর 01750-475899 5551312001 মদনিজুর 4

371 মিাছাোঃ রুিালী মব িমিতা- মিাোঃ বাবুল মহাটসনবয়স-32 মনহালপুর 1812371246105 মদনিজুর 4

372 মিাোঃ নামশর উিীনমিতা- কমলি উিীনবয়স-41 মনহালপুর 6901271012 মদনিজুর 4

373 মিাছাোঃ িাটজদা মিতা- আোঃ িমজদবয়স-53 মনহালপুর 8701311048 মদনিজুর 4

374 মিাোঃ মিজানুর রহিানমিতা- মিাোঃ মখারটশদ আলীবয়স-29 মনহালপুর 510652638 মদনিজুর 4

375 মিাোঃ ওসিান  মনমিতা- মিাোঃ শমহদ আলীবয়স-32 মনহালপুর 1302938506 ############## মদনিজুর 4

376 মিাছাোঃ হামিদা মব িমিতা- আহম্মদ িামলতাবয়স-36 মনহালপুর 3301302638 মদনিজুর 4

377 আশাদুল ইসলািমিতাোঃ নামসর উমিন মহজল াড়ী ০১৭৫৯-৭৭৪৫৭৭ 7351338186 মদনিজুর 4

378 জাহানারা মব িমিতাোঃ আমজজুল মহজল াড়ী ০১৯২০-৭৯৫৮৭৯ 1812323273714 হতদমরদ্র 4

379 মিাোঃ মজাব্বার আলীমিতাোঃ মিাোঃ মিজানুর রহিানবয়সোঃ ৩৪ মহজল াড়ী 01992-308790 6001140067 মদনিজুর 4

380 মিাোঃ হাটশি মিতাোঃ িঙ্গল িন্ডলবয়সোঃ-৩৮ মহজল াড়ী 01927-484559 9151237329 মদনিজুর 4

381 মিাোঃ ছাটনায়ার মহাটসনমিতা- মিাোঃ আব্দুল খাটলকবয়সোঃ-

৩৯

মহজল াড়ী 01993-216699 18123233273904 মদনিজুর 4

382 মিাোঃ জািাত আলীমিতা- ইনছার িন্ডলবয়সোঃ-৫৩ মহজল াড়ী 01932-670399 2401345687 মদনিজুর 4

383 মিাোঃ আব্দুল আমলিমিতা- রমহি বক্স িন্ডলবয়সোঃ-৩৮ মহজল াড়ী 01945-236248 8251298116 মদনিজুর 4

384 মিাছাোঃ িমহিা খাতুনমিতা- উির আলীবয়স- 39 মহজল াড়ী 01910-928532 1951347010 হতদমরদ্র 4

385 মিাছাোঃ ফুলজান মব িমিতা- কালা চাদ িন্ডলবয়স- 80 মহজল াড়ী 6901246345 হতদমরদ্র 4

386 মিাোঃ দমবর মহাটসনমিতা- দাউদ আলীবয়স- 39 মহজল াড়ী 01939-204665 2401292616 ভ্যানচালক 4

387 মিাোঃ আয়ুব আলীমিতা- মিাোঃ ি ল িন্ডলবয়স- 43 মহজল াড়ী 01935-259544 5551288599 ভ্যানচালক 4

388 মিাোঃ িনুসুর আলীমিতা- মিাোঃ ইকুবার মহাটসনবয়স- 48 মহজল াড়ী 01401-714393 7351313346 ভ্যানচালক 4

389 মিাোঃ আলি আলীমিতা- মিাোঃ আোঃ কমরিবয়স- 33 মহজল াড়ী 01925-968125 8701342985 ভ্যানচালক 4

390 মিাোঃ আজমুল হকমিতা- একববর আলীবয়স- 65 মহজল াড়ী 01966-775698 1951321346 ভ্যানচালক 4

391 মিাোঃ িমসবুল হকমিতাোঃটিাোঃ আবুল কাটশিবয়স- 35 মহজল াড়ী 01948-079501 7351311712 ভ্যানচালক 4

392 মিাোঃ শমরি মিয়ামিতা- ইরাদ মিয়াবয়স- 43 মহজল াড়ী 01948-095632 4651305312 ভ্যানচালক 4

393 মিাোঃশামকল খানমিতা- মিাোঃ ছুন্নত আলীবয়স-  21 মহজল াড়ী 01965-059012 8254330254 ভ্যানচালক 4

394 মিাোঃ নুর ইসলািমিতা- মিাোঃ ছািছমিন মশখবয়স-49 মহজল াড়ী 01959-034474 3751296629 ভ্যানচালক 4

395 মিাোঃ আমিনমিতা- আব্দুল সালািবয়স- 33 মহজল াড়ী 1725218806 9575626925 আলিসাধু চালক 4

396 মিাোঃ আমতয়ার রহিানমিতা- জািাত আলী মবশ্বাসবয়স- 

50

মহজল াড়ী 3751267422 রাজমিিী 4

397 মিাছাোঃরামজয়া মব িস্বািী-শাহজাহান মবশ্বাসবয়স-৭৩ মহজল াড়ী 1812323273891 গৃমহনী 4

398 মিাোঃ ছা বার আলীমিতা- িতটলব িন্ডলবয়স-43 মর্মহ 01982-282731 5101301843 মদনিজুর 4

399 মিাোঃ ইিরান মহাটসনমিতা- মিাোঃ জািাত আলীবয়স- 31 মর্মহ 01928-407627 6901325784 মদনিজুর 4

400 মিাোঃ সুিন আলীমিতা- মিাোঃ হামিজুল ইসলািবয়স- 28 মর্মহ 01870-423519 9121255492 মদনিজুর 4

401 মিাোঃ বকুল মজায়ািডারমিতা- মিাোঃ মলয়াকত 

মজায়ািডারবয়স-34

মর্মহ 01846-913318 3751354865 মদনিজুর 4

402 মিাোঃ আোঃ রমশদ িন্ডলমিতা- মিাোঃ আোঃ  মনবয়স-40 মর্মহ 01401-737216 2401348969 মদনিজুর 4

403 মিাোঃ নুর উিীনমিতা- মনয়ি আলী িন্ডলবয়স-68 মর্মহ 01947-660297 1951374501 মদনিজুর 4

404 মিাোঃ আোঃ হান্নানমিতা- মুরাদ আলীবয়স-58 মর্মহ 01917-935832 4651359075 মদনিজুর 4

405 মিাোঃ িকবুল মহাটসনমিতা- মিাোঃ িয়জুল্লাহ মুন্সীবয়স- 47 মর্মহ 01796-309821 6451313826 মদনিজুর 4

406 মিাছাোঃ িামহরণ মনছামিতা- মরাস্তি িন্ডলবয়স-77 মর্মহ 01980-735649 2401346511 হতদমরদ্র 4

407 মিাোঃ মুমশ ডদ আলীমিতা- নুর ইসলািবয়স- 46 মর্মহ 01907-669077 3101328903 মদনিজুর 4



408 মিাছাোঃ রজনা খাতুনমিতা- নুর বক্স িন্ডলবয়স- 72 মর্মহ 01993-216690 8701370739 হতদমরদ্র 4

409 মিাোঃ িাহবুল হকমিতা- মিাোঃ নামজি উমিনবয়স-39 মর্মহ 01959-386041 8701372347 মদনিজুর 4

410 মিাোঃ িারুখ মহাটসনমিতা- মহদাটয়ত িন্ডলবয়স- 58 মর্মহ 01996-567709 3301334680 মদনিজুর 4

411 মিাছাোঃ হামছনা মব িমিতা- আটনানত িন্ডলবয়স-63 মর্মহ 01975-703380 4201316785 মদনিজুর 4

412 মিাোঃ হামলি মিয়ামিতা- িমহরুিীনবয়স- 32 মর্মহ 01940-535447 6001354296 মদনিজুর 4

413 দীন মিাহাম্মদমিতা- রমব উল বয়স-48 মর্মহ 01959-039545 6001353173 হতদমরদ্র 4

414 মিাোঃ ছমির উমিনমিতা- হর্রত আলী িন্ডলবয়স-41 মর্মহ 01923-334567 1025676386 হতদমরদ্র 4

415 মিাোঃ জামকর মিতা- আব্দুল প্রধানবয়স- 49 মর্মহ 01408-728469 ############## মদনিজুর 4

416 মিাোঃ র্ামলিমিতা- িমহরুমিনবয়স-37 মর্মহ 01938-463622 2401348962 হতদমরদ্র 4

417 কমরি মসকদারমিতা- বরউল মশকদারবয়স-38 মদাস্ত 01960-952300 1951404001 ভ্যানচালক 4

418 মিাোঃ আব্দুর রমহিমিতা- হাটসি আলীবয়স-43 মদাস্ত 01306-336504 3751353107 ভ্যানচালক 4

419 িানু ব্যািারীমিতা- তাটয়ব আলীবয়স- 58 মদাস্ত 01930-480748 2851309860 ভ্যানচালক 4

420 মসরাজুল ইসলািমিতা- আব্দুল হামিদবয়স-58 মদাস্ত 01963-406357 1101355179 ভ্যানচালক 4

421 রমিজ মিতা- সিটলি িনর্লবয়স-৫১ মদাস্ত 01952-531601 8251330166 ভ্যানচালক 4

422 মিাোঃ আশাদুল মিতা- মনয়াজান আলীবয়স-40 মদাস্ত 01930-957303 2812998736 ভ্যানচালক 4

423 মিাোঃ মসাবহান আলীমিতা- আলী আকবারবয়স-35 মদাস্ত 01941-917516 1406302 ভ্যানচালক 4

424 মিাোঃ ওির আলীমিতা- ইমলয়াস মবশ্বাসবয়স- 36 মদাস্ত 01767-963559 5101357167 ভ্যানচালক 4

425 ফুলছুরতন মনছামিতা- হাবুল িন্ডলবয়স-60 মদাস্ত 01996-000754 3301386649 হতদমরদ্র 4

426 মিাছাোঃ িমরয়ি খাতুনমিতা- সুলতানবয়স-51 মদাস্ত 01858-136939 6001354767 হতদমরদ্র 4

427 হর্রত আলীমিতা- িসটলিবয়স-67 মদাস্ত 01967-356857 5101355351 মদনিজুর 4

428 মিাোঃ সুজনমিতা- সুলতান ভ্ইয়াবয়স- 25 মদাস্ত 01321-972773 4651659577 ভ্যানচালক 4

429 আলিমিতা- কাটদর মিাল।লাবয়স-25 মদাস্ত 01319-782067 4651366058 ভ্যানচালক 4

430 মহাটসন মিাল্লামিতা- হাটসি মিাল্লাবয়স-63 মদাস্ত 01718-244689 1812323283020 ভ্যানচালক 4

431 মিাোঃ সুরজ মিাল্লামিতা- কাটশি মিাল্লাবয়স-49 মদাস্ত 01407-403016 1501378440 ভ্যানচালক 4

432 মিাোঃ ওির আলীমিতা- মকসিত আলীবয়স-45 মদাস্ত 01887-614499 1951379732 ভ্যানচালক 4

433 িাইনমিনমিতা- ইসাহক আলীবয়স-30 মদাস্ত 01867-363309 1812323283036 চাটয়র মদাকান 4

434 মিাোঃ িািারমিতা- মখাকাই বক্সবয়স-63 মদাস্ত 01917-791532 1951406626 মদনিজুর 4

435 মিাোঃ িারুখ মিতা- নবীয়াল িন্ডলবয়স-58 মদাস্ত 01922-339072 7351422030 মদনিজুর 4

436 মিাোঃ িমহদুল ইসলািমিতা- ওয়াটজদ িন্ডলবয়স-50 মদাস্ত 01945-951610 6901331857 দমজড 4

437 িাটজদামিতা- আনসারবয়স- 60 মদাস্ত 01819-490219 2401350505 হতদমরদ্র 4

438 রুটবল মিতা- আলিবয়স- 26 মদাস্ত 01819-940192 6451635830 মদনিজুর 4

439 িারুখমিতা- আটবদন আলীবয়স-32 মদাস্ত 01953-012601 9575669230 মদনিজুর 4

440 মসামকনা খাতুনমিতা- িকটছদ িন্ডলবয়স- 53 মদাস্ত 01935-261082 2851333308 হতদমরদ্র 4

441 িন্টু প্রধানমিতা- ইসিাইল প্রধানবয়স-40 মদাস্ত 01957-087531 6001406047 আলিসাধু চালক 4

442 জািাল উমিনমিতা- আলী আকবারবয়স-= 41 মদাস্ত 01851-096332 1501356214 মদনিজুর 4

443 কদি আলীমিতা- নুর উমিনবয়স- 32 মদাস্ত 01823-654965 685000156 মদনিজুর 4

444 জহুরা খাতুনমিতা- মুনতাজ আলীবয়স-37 মদাস্ত 01935-261082 183153782 হতদমরদ্র 4

445 মিাোঃ শাহাজান মিাল্লামিতা- িান্নান মিাল্লাবয়স- 53 মদাস্ত 01819-490184 8251371688 মদনিজুর 4

446 মিাোঃ শ্যিায়ন প্রধানমিতা- মিাোঃ ইয়াকুব প্রধানবয়স- 31 মদাস্ত 1812323283080 মদনিজুর 4

447 মিাোঃ আিটজদ আলী িরদারমিতা- মসরাজ িরদানবয়স- 
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মদাস্ত 2401352121 মদনিজুর 4

448 মিাোঃ নামছর উিীন খামিতা- মিাোঃ জাির আলী খাবয়স- 

47

মদাস্ত 60013573207 মদনিজুর 4

449 মিাোঃ সাইদুল ইসলাি ব্যািারীমিতা- মিাোঃ িমতন 

ব্যািারীবয়স- 49

মদাস্ত 3751326939 মদনিজুর 4

450 মিাোঃ লুৎির আলীমিতা- সাত্তার িন্ডলবয়স- 52 মদাস্ত 8251355858 মদনিজুর 4

451 মিাছাোঃ মখাটদজা মব িমিতা- মজনাি িন্ডলবয়স- 77 মদাস্ত 1501355018 হতদমরদ্র 4

452 মিাোঃ ইরাদ আলী িন্ডলমিতা- ওসিান িন্ডলবয়স- 69 মদাস্ত 3301384909 মদনিজুর 4

453 মিাোঃ রাটিদ  মিাল্লামিতা- আোঃ কমরি মিাল্লাবয়স- 60 মদাস্ত 6451366675 মদনিজুর 4

454 মিাোঃ মিনাজুল ভ্ইয়ামিতা- লাল মিয়াবয়স- 60 মদাস্ত 4201319284 4

455 মিাোঃ নুর ইসলািমিতা- আহাম্মদ আলীবয়স-48 7801341913 4

456 মিাোঃ জয়নাল মিয়ামিতা- খমলল মিয়াবয়স- 53 2851357430 4

457 আব্দুল হামলিমিতা-জাহান নবীবয়স-৩১ কুমিপুর-৩ ০১৯১৪-৭৭৭৮৮৯ 2811456231 কি ডচারী 4

458 সাইফুল ইসলািমিতা-নজরুলবয়স-৩১ কুমিপুর-৩ ০১৭৯৩-০৯১৮১৮ 4651335871 শ্রমিক 4



459 আটনায়ারমিতা-ইমদ্রস িমিকবয়স-৪৭ কুমিপুর-৩ ০১৯১৪-৪৪৮৫২০ 2401321134 ভ্যানচালক 4

460 শ্রী আনুবালা িালস্বািী: শ্রী সুধীর কুিার িালবয়স- 63 কুমিপুর 01843-904520 1812323271259 হতদমরদ্র 4

461 মিাছাোঃ মশখা খাতুনমিতা- মিাোঃ ওির িমল্লকবয়স- 39 কুমিপুর 01918-010915 1501301178 হতদমরদ্র 4

462 মিাোঃ রাটসল ভ্ইয়ামিতা- মিাোঃ িাটলক ভ্ইয়াবয়স-25 মদাস্ত ############## মদনিজুর 4

463 মিাোঃ জালাল ভ্ইুয়ামিতা- চান মিয়া ভ্ইয়াবয়স- 63 মদাস্ত 15012330300 মদনিজুর 4

464 মিাোঃ আবুল কাটশিমিতা- মিাোঃ কদি আলীবয়স-62 মদাস্ত 1812323299168 মদনিজুর 4

465 শামহনা মিতা- মসালাইিান আলীবয়স-53 কুমিপুর 01860-658702 1812302126047 হতদমরদ্র 4

466 মিাোঃ কালাি মিয়ামিতা- ম ালাি রসবুলবয়স-41 কুমিপুর 01959-169185 195132568 হতদমরদ্র 4

467 মিাোঃ খমলল িন্ডলমিতা- আবু বক্কর মসমিকবয়স-86 01989-924624 2401322058 4

468 মসাহা মিতা- আজমুলবয়স-27 কুমিপুর 01945-906615 ############## হতদমরদ্র 4

469 ইসিাইলমিতা- আবমদন মিাল্লাবয়স-46 কুমিপুর 1937750433 9151239286 হতদমরদ্র 4

470 জানটিাহাম্বিদমিতা- িঙ্গল।বয়স- 42 কুমিপুর 01782-833941 1812323281576 ভ্যানচালক 4

471 িটনায়ারামিতা- শাহ আলিবয়স- 55 কুমিপুর 01914-668177 1812323281453 হতদমরদ্র 4

472 িমরয়ি খাতুনমিতা- কমিল উমিনবয়স-46 কুমিপুর 01301-899983 9575527592 হতদমরদ্র 4

473 মিাছাোঃ আটনায়ারা খাতুনমিতা- মিাোঃ শুকুর আলীবয়স- 83 কুমিপুর 01877-680062 1812323281289 হতদমরদ্র 4

474 মিাছাোঃ আটলয়া খাতুনমিতা- শািসুল হকবয়স- 68 কুমিপুর 01403-107724 2851281051 হতদমরদ্র 4

475 মিাোঃ শাওন প্রধানমিতা- ইমলয়াস প্রধানবয়স- 19 মদাস্ত 0148-813219 ############## মদনিজুর 4

476 মিাোঃ মিাজাটম্মল খামিতা- জাির আলী খাবয়স- 55 কৃষ্ণপুর 01918-854676 82232850168 মদনিজুর 4

477 মিাোঃ আমরিমিতা- আব্দুল কালািবয়স-38 কৃষ্ণপুর 01859-025871 5101253978 মদনিজুর 4

478 মিাোঃ আমরি মহাটসনমিতা- আব্বাস মিয়াবয়স- 24 কৃষ্ণপুর ############## মদনিজুর 4

479 আয়নাল মিাল্লামিতা- ছাটয়দ আলী মিাল্লাবয়স- 88 কৃষ্ণপুর 01952-827752 5551294894 মদনিজুর 4

480 মিাোঃ আিানউল্লাহ প্রধানমিতা- আব্দুল আরশাদ প্রধানবয়স- 

29

কৃষ্ণপুর 01765-481575 ############## মদনিজুর 4

481 মিাছাোঃ ফুলিমতমিতা- মুনছুর আলীবয়স- 63 কৃষ্ণপুর 1501377665 হতদমরদ্র 4

482 মিাছাোঃ খটতজা মব িমিতা- দুদ মিয়াবয়স- 48 কৃষ্ণপুর 42001343518 হতদমরদ্র 4

483 মিাছাোঃ মব িআোঃ জমললবয়স- 55 কৃষ্ণপুর 1801389540 হতদমরদ্র 4

484 মিাোঃ রমবন মশকদারমিতা- মিাোঃ কালু মশকদারবয়স- 63 কৃষ্ণপুর 2851336780 মদনিজুর 4

485 মিাছাোঃ নুরজাহান মবমবমিতা- িান্নান আলীবয়স-41 কৃষ্ণপুর 4201344027 হতদমরদ্র 4

486 মিাোঃ বাহার আলীমিতা- মিাোঃ ম ািালবয়স- 73 কৃষ্ণপুর 01989-928620 181232387737 হতদমরদ্র 4

487 এিাোঃ ইজাজুল হকমিতা- লাল চান িন্ডলবয়স- 48 কৃষ্ণপুর 9575642591 মদনিজুর 4

488 মিাছাোঃ জাটিলা খাতুনমিতা- মিাোঃ নামজি উমিনবয়স- 

37

কৃষ্ণপুর 6901301223 মদনিজুর 4

489 মিাৎ হামিজুল ইসলািমিতা- মিাোঃ নজরুল ইসলািবয়স- 

34

কৃষ্ণপুর 1951328895 মদনিজুর 4

490 মিাোঃ আরািাত আলীমিতা- মিাোঃ জুলমিকার আলীবয়স- 

42

কৃষ্ণপুর 8251277573 মদনিজুর 4

491 মিাোঃ আকরাি আলমিতা- আবু তাটহরবয়স- 45 কৃষ্ণপুর 01736-062636 8701324090 হতদমরদ্র 4

492 মিাছাোঃ রমহিন খাতুনমিতা- মিাোঃ হর্রত আলীবয়স- 70 কৃষ্ণপুর 1812323271124 হতদমরদ্র 4

493 মিাোঃ ছুন্নত আলীমিতা- এটরং িন্ডলবয়স- 48 কৃষ্ণপুর 01906-213049 2851255311 মদনিজুর 4

494 মিাোঃ ইনারুল ইসলািমিতা-  াজী আহম্মদবয়স- 57 কৃষ্ণপুর 8251277979 মদনিজুর 4

495 মিাছাোঃ মরাটকয়া খাতুনমিতা- মিাোঃ ছাত্তার আলীবয়স- 45 কৃষ্ণপুর 181232387406 হতদমরদ্র 4

496 মিাোঃ লাল চাদমিতা- হাশত আলীবয়স- 48 কৃষ্ণপুর 2401300138 মদনিজুর 4

497 মিাোঃ মসরাজুল ইসলািমিতা- মিাোঃ শুকুর আলী িন্ডলবয়স- 

44

কৃষ্ণপুর 01728-564531 4651338677 মদনিজুর 4

498 মিাোঃ আটবছমিনমিতা- লাল চাদবয়স- 67 কৃষ্ণপুর 3751301908 মদনিজুর 4

499 মিাোঃ মশিনমিতা= কাটশি বয়স- 42 কৃষ্ণপুর 01925-318630 6869052123 ভ্যানচালক 4

500 মিাোঃ মল ন িমল্লকমিতা- মিাোঃ সািসুল িমল্লকবয়স- 47 কৃষ্ণপুর 01915-828751 5551297269 দমজড 4

501 মিাোঃ িারুক মিতা- হটচন িন্ডলবয়স- 45 কৃষ্ণপুর 01910-476478 6451368221 ভ্যানচালক 4

502 শাহাজািাল মিতা- নুরুল হকবয়স- 48 কৃষ্ণপুর 01926-705045 1815576508238 শ্রমিক 4

503 মিাোঃ িামুন মিয়ামিতা- মিনাছিীনবয়স-44 কৃষ্ণপুর 01933-904065 6899050121 চাটয়র মদাকান 4

504 মিাোঃ শাহ আলিমিতা- মিাোঃ রমিকুল ইসলািবয়স- 43 কৃষ্ণপুর 01929-563457 8701322433 ভ্যানচালক 4

505 মিাছাোঃ মসমলনা মিতা- মিাোঃ ছাটদক আলী প্রধানবয়স- 52 কৃষ্ণপুর 3301309856 হতদমরদ্র 4

506 মিাোঃ ছাটদক আলীমিতা- মসরাজ উিীন প্রধানবয়স- 79 কৃষ্ণপুর 01941-751137 6001383865 মদনিজুর 4

507 মিাছাোঃ খটদজা খাতুনমিতা- চারু ব্যািারীবয়স- 43 কৃষ্ণপুর 551355022 হতদমরদ্র 4

508 আহাম্মদ আলী কাজীমিতা- মিাোঃ কুবাদ আলী কাজীবয়স- 

39

কৃষ্ণপুর 3751302823 মদনিজুর 4

509 মিাোঃ িমজবুল হকমিতা- মিাোঃ হায়াত আলী িন্ডলবয়স- 

48

রনট াহাইল 8251380906 মদনিজুর 4



510 মিাছাোঃ সাটলহার মব িমিতা- মহাটসন িন্ডলবয়স- 52 রনট াহাইল 3260202027 মদনিজুর 4

511  মিাোঃ আইনাল মিয়ামিতা- কালু িন্ডলবয়স- 58 রনট াহাইল 2401402868 মদনিজুর 4

512 মিাছাোঃ মখাটদজা খাতুনমিতা- কালু িন্ডলবয়স- 53 রহট াহাইল 01987-496708 2851360459 হতদমরদ্র 4

513 মিাছাোঃ িাখীরন মনছামিতা- মুছাই িন্ডলবয়স- 56 রনট াহাইল 01912-522490 9151346294 হতদমরদ্র 4

514 মিাছাোঃ এটজরা খাতুনমিতা- ছটরা মজায়ািডারবয়স- 73 রনট াহাইল 1951430188 হতদমরদ্র 4

515 মিাছাোঃ হামলিা খাতুনমিতা- কমরি খিকারবয়স-50 রনট াহাইল 6001406823 হতদমরদ্র 4

516 মিাোঃ রায়হান মবশ্বামিতা- আয়ুব আলী মবশ্বাসবয়স- 32 রনট াহাইল 01983-170081 8698979005 মদনিজুর 4

517 মিাছাোঃ মিটরাজা খাতুনমিতা- মিাোঃ মজাবান 

মজায়ািডারবয়স- 57

রনট াহাইল 0141-737197 2401403106 হতদমরদ্র 4

518 মিাোঃ দুলাল মহাটসনমিতা- মিাোঃ ইউসুি আলীবয়স- 26 রনট াহাইল 01931-218550 3756169831 মদনিজুর 4

519 ম াছাোঃ িারভ্ীনা খাতুনমিতা- মিাোঃ মজনারুল ইসলািবয়স- 

36

রনট াহাইল 2401403064 মদনিজুর 4

520 মিাোঃ আবদুল হামিদমিতা- িমহর উিীনবয়স- 44 রনট াহাইল 01766-973895 2401403627 মদনিজুর 4

521 মিাোঃ জািাল মহাটসনমিতা- রহিান িন্ডলবয়স- 40 কৃষ্ণপুর 01845-205355 3751355409 মদনিজুর 4

522 মিাোঃ আোঃ আমজজমিতা- মিাোঃ দদনু িমিকবয়স- 55 কৃষ্ণপুর 01989-924459 6451291618 হতদমরদ্র 4

523 মিাছাোঃ শামিিা খাতুনমিতা- শমহদুল বয়স- 26 কৃষ্ণপুর 01939-605072 8705994666 মদনিজুর 4

524 জমহরুল ইসলািমিতা- িন্টু িামলতাবয়স- 40 িমল্লকিাড়া 01953-010952 465136648 মদনিজুর 4

525 আজ ার আলীমিতা- আবুল কামজবয়স- 35 মবায়ালিারীিাড়া 512680076 মদনিজুর 4

526 হাছান মিতা- আব্দুর রমহিবয়স- 38 সুটবাধপুরিাড়া 01731-625521 1025678887 চাটয়র মদাকান 4

527 আকমলিা মব িমিতা- দলু িন্ডলবয়স- 35 সুটবাধপুরিাড়া 1486524661 হতদমরদ্র 4

528 মিাোঃ ইিান আলীমিতা- সািসুল হকবয়স-53 উজলপুর 01947-316990 3751279443 মদনিজুর 4

529 মিাোঃ তনজু খাতুনমিতা- সাদ আলীবয়স- 68 উজলপুর 01999-559217 1501281131 হতদমরদ্র 4

530 মিাোঃ নুরুল আমিনমিতা- সািসুল হকবয়স- 48 উজলপুর 01937-749076 1025653484 মদনিজুর 4

531 মিাোঃ সাইফুল ইসলািমিতা- মিাোঃ মিরু মিয়াবয়স- 38 উজলপুর 01984-914808 1812323290759 মদনিজুর 4

532 মিাোঃ আদি আলীমিতা- মিাোঃ ইমদ্রস আলীবয়স- 36 উজলপুর 01939-730054 1951383635 মদনিজুর 4

533 মিাোঃ আোঃ কুদ্দুস মিতা- মিাোঃ রিজান আলীবয়স- 53 উজলপুর 01934-572137 1951384617 মদনিজুর 4

534 মিাোঃ ইউনুছ আলীমিতা- রিজান আলীবয়স- 41 উজলপুর 7323412390 মদনিজুর 4

535 মিাোঃ সাইফুল ইসলািমিতা- মিাোঃ আমজজুল হকবয়স- 38 উজলপুর 1812323291052 মদনিজুর 4

536 মিাোঃ মিাতাটলব মহাটসনমিতা- জালাল উিীনবয়স- 54 উজলপুর 01984-721232 7801347035 মদনিজুর 4

537 মিাোঃ ইনামুল ইসলািমিতা- মিাোঃ আমজজুল হকবয়স- 38 শশলিারী 01913-295149 6451323445 মদনিজুর 4

538 মিাোঃ সমরি উমিনমিতা- মিাোঃ আত্তাব আলীবয়স- 30 শশলিারী 7768789955 মদনিজুর 4

539 মিাোঃ জমলল িন্ডললমতি িন্ডলবয়স-52 শশলিারী 1917-115607 মদনিজুর 4

540 মিাোঃ মুজাি মিয়ামিতা- 58 1812323280725 মদনিজুর 4

541 িাহািিদ িন্ডলমিতা- কাটদর িন্ডলবয়স- 52 শশলিারী 01997-515017 3751355888 মদনিজুর 4

542 মিাোঃ আব্দুল  মনমিতা- মিাোঃ মজায়াত আলীবয়স-50 শশলিারী 01401-833287 9161346989 মদনিজুর 4

543 মিাোঃ তাইটজল হকমিতা- িহর আলীবয়স- 49 শশলিারী 01952-561011 8251357425 মদনিজুর 4

544 মিাছাোঃ সজীরন খাতুনমিতা- শরদাল িন্ডলবয়স- 43 শশলিারী 01908-104234 8701406277 হতদমরদ্র 4

545 মিাোঃ হামিজুল হকমিতা- মিাোঃ আজ র আলীবসয়- 52 শশলিারী 01947-537212 2401380994 মদনিজুর 4

546 মিাোঃ কািাল মিাল্লামিতা- মিাোঃ কুনুই মিাল্লাবয়স- 39 শশলিারী 01939-733684 1501359457 মদনিজুর 4

547 মিাোঃ রিজান আলীমিতা- িকটছদ িন্ডলবয়স- 52 শশলিারী 01920-850071 6001385944 মদনিজুর 4

548 মিাছাোঃ জাহানারা মব িমিতা- মিাোঃ জুিার আলীবয়স- 48 শশলিারী 01946-841956 1812323280423 হতদমরদ্র 4

549 মিাোঃ মুনসুর আলীমিতা- জটবদ আলীবয়স- 52 শশলিারী 9151322816 মদনিজুর 4

550 মিাছাোঃ মরটহনা খাতুনমিতা- শমহদুল হকবয়স- 44 শশলিারী 0165-059762 5101338233 হতদমরদ্র 4

551 মিাছাোঃ ফু টুমর খাতুনমিতা- মিাোঃ বদর উমিনবয়স- 42 শশলিারী 01401-770594 3751381108 হতদমরদ্র 4

552 মিাোঃ মদরাজ মিয়ামিতা- বানাত আলীবয়স- 47 শশলিারী 01940-652523 4201347293 মদনিজুর 4

553 মিা নজরুল ইসলািমিতা- মিাোঃ মছাবান িন্ডলবয়স- 47 শশলিারী 01930-407856 8251358266 মদনিজুর 4

554 মিাোঃ সিটসর আলীমিতা- মৃত মবশারত িন্ডলবয়স- 48 শশলিারী 01930-457856 1812323280632 মদনিজুর 4

555 আহাম্মদ আলীমিতা- হায়াত মিাল্লাবয়স- 49 শশলিারী 01922-592667 3751402420 মদনিজুর 4

556 মিাছাোঃ মরমজয়া মব িমিতা- িািার মিয়াবয়স- 48 শশলিারী 01916-487410 8701403324 হতদমরদ্র 4

557 মিাোঃ ইহান মিাল্লামিতা- মিাোঃ সিটসর মিা:বয়স- 54 শশলিারী 6451370705 মদনিজুর 4

558 মিাছাোঃ ছটবদা খাতুনমিতা- িহর িন্ডলবয়স- 53 শশলিারী 01759-115913 2401379496 হতদমরদ্র 4

559 মিাোঃ িমিজ উমিনমিতা- হটু িন্ডলবয়স- 47 শশলিারী 01942-025915 2401382227 মদনিজুর 4

560 মিাস্তিা প্রধানমিতা- হামববুর রহিানবয়স- 48 উজলপুর 01905-814234 6403463729 মদনিজুর 4



561 মিাোঃ হারুন অর রমশদমিতা- ি    ত সািছমিনবয়স- 1962 উজলপুর 01902-424160 18123232291645 মদনিজুর 4

562 মিাছাোঃ রুবজানমিতা- মিাোঃ কালাি সরদারবয়স- 58 উজলপুর 01902-824160 3313060041650 মদনিজুর 4

563 মিাোঃ আহার আলীমিতা- মৃত শুকুর আলীবয়স- 40 উজলপুর 1812323291259 মদনিজুর 4

564 মিাোঃ শওকত আলীমিতা- জটবদ আলীবয়স- 49 উজলপুর 01943-481474 6901310489 মদনিজুর 4

565 মিাোঃ সািসুল ইসলািমিতা-  াজী রহিানবয়স- 74 উজলূপুর 01986-293757 4651341663 মদনিজুর 4

566 মিাছাোঃ কুলছুি খাতুনমিতা- আকবার আলীবয়স-43 উজলপুর 01935-260519 7801319075 হতদমরদ্র 4

567 মিাছাোঃ মিাটিনা খাতুনমিতা- িাস্তবালী িন্ডলবয়স- 63 উজলপুর 01938-948815 2401355082 হতদমরদ্র 4

568 মিাছাোঃ মরাটকয়া মব িমিতা- িমকর চানবসয়- 61 উজলপুর 01956-463534 3301287540 হতদমরদ্র 4

569 মিাোঃ মুনতাজ আলীমিতা- জহর আলীবয়স-71 উজলপুর 01919-339054 1501307225 মদনিজুর 4

570 মিাছাোঃ মচয়ারন মিতা- বরগুল িন্ডলবয়স- 62 উজলপুর 01965-228248 6901310125 হতদমরদ্র 4

571 মিাোঃ রাটসল িারটভ্জমিতা- মিাোঃ মনজাি উমিনবয়স- 43 উজলপুর 01941-909272 7324322267 মদনিজুর 4

572 মিাোঃ উিবাত মহাটসনমিতা- মৃত িকটসদ িন্ডলবয়স- 63 উজলপুর 01401-128908 1812323290799 মদনিজুর 4

573 মিাছাোঃ রমহিা খাতুনমিতা- মখাদা বক্সবয়স- 53 উজলপুর 4201295658 4

574 মিাছাোঃ রমহিা খাতুনমিতা- মখাদা বক্সবয়স- 53 উজলপুর 4201295658 4

575 মিাছাোঃ ছাবারনস্বািী: মৃত আববাক্কার িন্ডলবয়স- 69 উজলপুর 1812323291548 4

576 মিাছাোঃ মশমরনা মব িমিতা- মিাোঃ জয়নাল আটবদীনবয়স- 42 উজলপুর 01937-018448 9575643623 হতদমরদ্র 4

577 মিাোঃ ম ালাি রসুলমিতা- হাটরজ িন্ডলবয়স- 54 উজলপুর 01929-216991 8251335496 মদনিজুর 4

578 মিাোঃ ইন্তাজ আলীমিতা- রিজান আলীবয়স- 41 উজলপুর 01937-750425 5551324477 মদনিজুর 4

579 মিাোঃ বাদল আলীমিতা- ইলাহী িামলতাবয়স-50 উজলপুর 01937-750425 5551323560 মদনিজুর 4

580 মিাোঃ িমনর মহাটসনমিতা- মিাোঃ জমসি উমিনবয়স- 47 উজলপুর 01913-293033 1812323291103 মদনিজুর 4

581 মিাোঃ কাউছার আলীমিতা- রিজান আলীবয়স- 43 উজলপুর 01404-917030 5551352577 মদনিজুর 4

582 মিাোঃ বাদল মিয়ামিতা- মিয়াজান আলীবয়স- 55 উজলপুর 01947-336497 2401326729 মদনিজুর 4

583 মিাোঃ আমজি উমিনমিতা- জমরি িন্ডলবয়স- 48 উজলপুর 01985-802945 1501335317 মদনিজুর 4

584 মিাোঃ বানু মবমবমিতা- সুরত আলীবয়স- 63 উজলপুর 01936-181364 2851284402 হতদমরদ্র 4

585 মিাছাোঃ ছাটহরা খাতুনমিতা- িওলা বক্সবয়স- 53 উজলপুর 01917-096821 4651341374 মদনিজুর 4

586 মিাোঃ ম ালাি আলীমিতা- মখারটশদ আলীবয়স- 55 উজলপুর 01918-906213 5101312345 মদনিজুর 4

587 মিাছাোঃ মবউটি খাতুনমিতা- মিাোঃ আমলমিনবয়স- 43 উজলপুর 01306-041803 1951384948 হতদমরদ্র 4

588 নাি: তরু দাসমিতা/স্বািীর নাি: প্রহললাদবয়স: ২০ 

নটভ্ম্বর ১৯৫২

’’ 1922486575 3751280334 ক্ষুদ্র ব্যবসা 4

589 নাি: ফুল কুিারী মিতা/স্বািীর নাি: িমকর িহাম্মদবয়স: 

১২ মি ১৯৩৪

’’ 1938463445 1951360732 মহাট ল কি ডচারী 4

590 নাি:  হামিদুলমিতা/স্বািীর নাি: িমল্লকবয়স: ০৫ মি 

১৯৮০

’’ 1965839496 7351350116 মদনিজুর 4

591 নাি: আমিরনমিতা/স্বািীর নাি: মদদার আলীবয়স: ১০ মি 

১৯৮০

’’ 1903772411 3751309489 মহাট ল কি ডচারী 4

592 নাি: জামহদা মিতা/স্বািীর নাি: জান মিাহাম্মদবয়স: ১৫ 

অটটাবর ১৯৩৯

’’ 1925554021 1812323276602 মহাট ল কি ডচারী 4

593 নাি: আমিনুলমিতা/স্বািীর নাি: আবুলবয়স: ০৯ মসটে 

১৯৭২

’’ 1998743472 9151249530 শ্রমিক 4

594 নাি: নয়ন মিতা/স্বািীর নাি: আইটজলবয়স: ১১ জানুয়ারী 

১৯৮৮

’’ 1911928223 1812323276451 শ্রমিক 4

595 নাি: তামরিমিতা/স্বািীর নাি: আবু বকরবয়স: ০১ িাচ ড 

১৯৮৯

’’ 1925509006 8241566036 ভ্ব ঘুটর 4

596 নাি: আমতয়ারমিতা/স্বািীর নাি: হাটসিবয়স: ০১ মিব্রু: 

১৯৮৬

’’ 1305033414 5551652232 ভ্যানচালক 4

597 নাি:  আবুল কাটশিমিতা/স্বািীর নাি: রমহি বকসবয়স: 

১৭ এমপ্রল ১৯৮৬

’’ 1925318922 1812323277418 ভ্যানচালক 4

598 নাি:  মরমজয়া খাতুনমিতা/স্বািীর নাি: এজত 

িামলতাবয়স: ০৭.১২.১৯৩৯

’’ 1300847758 3301315374 কাটজর বুয়া 4

599 নাি: জান্নাতুল ইসলািমিতা/স্বািীর নাি: দল মিয়াবয়স: 

২২.০৭.১৯৯৩

’’ 1937415558 5058204875 ভ্যানচালক 4

600 নাি: আ: রমশদ মিতা/স্বািীর নাি: শমহদুল ইসলািবয়স: 

১৬.০৮.১৯৮৪

’’ 1998222704 1951387297 ভ্যানচালক 4

601 নাি: জাির আলী মিতা/স্বািীর নাি: মবশারত িন্ডলবয়স: 

০৪.০৯.১৯৭৬

’’ 1913332249 8701382528 ভ্যানচালক 4

602 নাি: নজরুল ইসলািমিতা/স্বািীর নাি: শুকুর আলীবয়স: 

২২.১০.১৯৭২

’’ 1924193966 1025681972 হকার 4

603 নাি: শমহদুল ইসলাি মিতা/স্বািীর নাি: আসকার 

আলীবয়স: ২২.০৬.১৯৬১

’’ 1928407463 1501365066 মহাট ল কি ডচারী 4

604 নাি: সাইদুর রহিান মিতা/স্বািীর নাি: ম ালজার বয়স: 

মরামকয়া খাতুন

’’ 1994211823 1501626582 ভ্যানচালক 4

605 নাি: িজলু মিয়া মিতা/স্বািীর নাি: মদদার িন্ডলবয়স: 

১০.০৯.১৯৪৭

’’ 1882503184 6451371311 চাটয়র মদাকান 4

606 নাি: জািাল মহাটসনমিতা/স্বািীর নাি: িকটসদ 

আলীবয়স: ১৩.০৪.১৯৮২

আকিবাড়ীয়া 1963145847 5101261393 ভ্যানচালক 4

607 নাি: মছবরা মব ি মিতা/স্বািীর নাি: ম ািলা মবশ্বাসবয়স: 

২১.০৬.১৯৫২

’’ 1307015130 2851342416 হকার 4

608 নাি: হাটশি আলী মিতা/স্বািীর নাি: আকবর আলী 

মবশ্বাসবয়স: ১৫.০৩.১৯৫৩

’’ 1919811458 2401332107 ভ্যানচালক 4

609 নাি: িজলু রহিান মিতা/স্বািীর নাি: কাটু িন্ডডবয়স: 

১৯.১০.১৯৫৬

’’ 1940535138 2851263182 চাটয়র মদাকান 4

610 নাি: শাহাবুল মিতা/স্বািীর নাি: আিজাল মহাটসনবয়স: 

১৩.০৬.১৯৭২

’’ 1919811458 8701354477 শ্রমিক 4

611 নাি: বাবলু মিয়া মিতা/স্বািীর নাি: সািমছিনবয়স: 

১৩.০৬.১৯৭৭

’’ 1903893597 2851262168 ভ্যানচালক 4



612 নাি: িহামসন আলী মিতা/স্বািীর নাি: আব্দুর রশীদবয়স: 

০৭.০৫.১৯৭৬

’’ 1967355047 1951358868 ভ্যানচালক 4

613 নাি: মনজাি উিীন মিতা/স্বািীর নাি: িাহমুদ িন্ডলবয়স: 

১৬.০৫.১৯৫৭

’’ 1928303027 3301316489 ভ্যানচালক 4

614 নাি: নান্নু মিয়া  মিতা/স্বািীর নাি: কাটছদ আলীবয়স: 

১৫.০৪.১৯৮৩

’’ 1992235851 4651345243 ভ্যানচালক 4

615 নাি: আজিল হক মিতা/স্বািীর নাি: মৃত আহাদ 

আলীবয়স: ১৭.০৯.১৯৬৮

’’ 1929421721 1812323278221 চাটয়র মদাকান 4

616 নাি: িমশয়ার রহিান মিতা/স্বািীর নাি: মিজারুল 

ইসলািবয়স: ২৮.০৩.১৯৯২

’’ 1995633567 4647954223 ভ্যানচালক 4

617 নাি: আলি ীর মহাটসন মিতা/স্বািীর নাি: লুতির 

রহিানবয়স: ২৫.১০.১৯৮৫

’’ 1953398059 5101287737 িমরবহন শ্রমিক 4

618 নাি: রানা মিয়া মিতা/স্বািীর নাি: শমহদুল ইসলািবয়স: 

০৬.০৮.১৯৯০

’’ 1998221529 7346457976 অট াচালক 4

619 নাি: সইদুল ইসলাি মিতা/স্বািীর নাি: তায়াজিীনবয়স: 

১০.১০.১৯৭৭

’’ 1983278056 1025693647 ভ্যানচালক 4

620 নাি: মিনারুল ইসলাি মিতা/স্বািীর নাি: শাহাদ 

আলীবয়স: ০১.০৫.১৯৭২

’’ 1937785169 8251364009 ভ্যানচালক 4

621 নাি: আবুল কাটশি মিতা/স্বািীর নাি: ইছাহাক 

িন্ডলবয়স: ০৮.০৬.১৯৭০

’’ 1996885883 1486337312 ভ্যানচালক 4

622 নাি: মশমরনা খাতুন মিতা/স্বািীর নাি: আব্দুল 

আমজজবয়স: ২১.১০.১৯৭২

’’ 1933158679 4651316681 চাটয়র মদাকান 4

623 নাি: ইজাজুল হক মিতা/স্বািীর নাি: মুশারি 

মহাটসনবয়স: ০২.০৯.১৯৬৯

আকিবাড়ীয়া 1999120357 3301373456 ভ্যানচালক 4

624 নাি:  সা র িাহামুদমিতা/স্বািীর নাি: তমরকুল 

ইসলািবয়স: ০১.০৩.১৯৯২

’’ 1943480467 8701680939 ভ্যানচালক 4

625 নাি: আব্দুল হান্নানমিতা/স্বািীর নাি: মৃত জহুর 

িন্ডলবয়স: ২৭.০৫.১৯৭৭

’’ 1994097589 1812323276522 চাটয়র মদাকান 4

626 নাি: আকবর আলী মিতা/স্বািীর নাি: আিজাদ 

মহাটসনবয়স: ১০.০৬.১৯৮৩

’’ 1991965049 ১৮/১২৩২৩২৯৪৭৪৫ ভ্যানচালক 4

627 নাি: আক্কাচ আলী মিতা/স্বািীর নাি: হাটিজ মশখবয়স: 

০৩.১১.১৯৫৩

’’ 1933117458 1450005077 চাটয়র মদাকান 4

628 নাি: রমবউল মহাটসন মিতা/স্বািীর নাি: আবু বকরবয়স: 

২১.০৭.১৯৬৭

’’ 1735202817 2401303959 চাটয়র মদাকান 4

629 নাি: মিজানুর রহিানমিতা/স্বািীর নাি: ইসসুি আলীবয়স: 

১৩.০৬.১৯৭২

’’ 1942025470 4201272517 ভ্যানচালক 4

630 নাি: ইনামুল হক মিতা/স্বািীর নাি: মুশারি মহাটসনবয়স: 

১২.০৯.১৯৬৭

’’ 1942025470 4201351360 ভ্যানচালক 4

631 নাি: শাহাজুল ইসলাি মিতা/স্বািীর নাি: সুরত 

আলীবয়স: ১০.০৯.১৯৫৫

’’ 1942297298 4651399869 ভ্যানচালক 4

632 নাি: নামছিা খাতুন মিতা/স্বািীর নাি: আনারুলবয়স: 

০৯.১০.১৯৭৮

’’ 1845915590 1812323277705 হকার 4

633 নাি: এটরং আলী িন্ডল মিতা/স্বািীর নাি: মৃত লাল চাঁদ 

িন্ডলবয়স: ০২.০৮.১৯৪২

’’ 1927785104 1812323276129 িমরবহন শ্রমিক 4

634 নাি: সমিকুল ইসলািমিতা/স্বািীর নাি: মৃত লালু 

িন্ডলবয়স: ২৭.০২.১৯৭৯

’’ 1964722576 1812323276467 ভ্যানচালক 4

635 নাি: সা র মহাটসন মিতা/স্বািীর নাি: ছাটনায়ার 

মহাটসনবয়স: ১৫.০৬.১৯৯০

’’ 1716348905 5955846869 িমরবহন শ্রমিক 4

636 নাি: মিাজাটম্মল হকমিতা/স্বািীর নাি: আশরাি 

আলীবয়স: ২৭.০১.১৯৮৭

’’ 1940537065 5551301269 চাটয়র মদাকান 4

637 নাি: রমিদুলমিতা/স্বািীর নাি: আ: িমজদবয়স: 

০৫.০৪.১৯৮৩

’’ 1970463846 1900007806 শ্রমিক 4

638 নাি: িমিজুলমিতা/স্বািীর নাি: িমহরবয়স: ০৫.০৭.১৯৮৮ ’’ 1929013435 7784544129 শ্রমিক 4

639 নাি: কালাি মিতা/স্বািীর নাি: কমবলবয়স: ০২.০৩.১৯৮৯ ’’ 1404643995 2851616413 হকার 4

640 নাি: আয়ুব আলীমিতা/স্বািীর নাি: ঈিান আলীবয়স: 

০৯.১০.১৯৬৮

রামঙ্গয়ারটিাতা 1986215376 5551416950 ভ্যানচালক 4

641 নাি-মিাছাোঃ রমহলা খাতুনমিতার নাি-কমরি িন্ডলবয়স-৪৮ রামঙ্গয়ারটিাতা মদায়ািাড়া 1930968984 4150002972 মদনিজুর 4

642 নাি- তাজু আহটম্মদমিতার নাি- মসানািমিবয়স-২৮ রামঙ্গয়ারটিাতা মদায়ািাড়া 1409375394 5551652927 মদনিজুর 4

643 নাি-নাজমুল হকমিতার নাি- মশর আলীবয়স-৪১ রামঙ্গয়ারটিাতা মদায়ািাড়া 1881411499 8655813041 ভ্যানচালক 4

644 নাি- আকুব্বর আলীমিতার নাি- খাজা মবশ্বাসবয়স-৪৮ রামঙ্গয়ারটিাতা মদায়ািাড়া 1778127210 6901376175 মদনিজুর 4

645 নাি- িজনুর রহিানমিতার নাি- মিাোঃ সিটসর আলীবয়স-৩৩ রামঙ্গয়ারটিাতা নতুন িাড়া 1934573963 1812323279733 মদনিজুর 4

646 নাি- হাসুরা মব িমিতার নাি- বদর উিীনবয়স-৪৫ রামঙ্গয়ারটিাতা নতুন িাড়া 1909459608 645005502 মদনিজুর 4

647 নাি- আোঃ রবমিতার নাি- আব্দুল আমজজবয়স-৪০ রামঙ্গয়ারটিাতা নতুন িাড়া 1935796336 1025711613 মদনিজুর 4

648 নাি- িমহদুল ইসলািমিতার নাি- মকয়ািত আলীবয়স-৪৮ রামঙ্গয়ারটিাতা 1980230077 7750004835 মদনিজুর 4

649 নাি- িাটতিা মিতার নাি- মতািাটজ্জল মহাটসনবয়স-৩২ রামঙ্গয়ারটিাতা 1772848294 9151311736 মদনিজুর 4

650 নাি- মিাোঃ মরজাউল হকমিতার নাি- মৃত ইিান আলীবয়স-৩৬ রামঙ্গয়ারটিাতা িােিাড়া 1407380094 7750004553 মদনিজুর 4

651 নাি- সাইদমিতার নাি- আব্দুল জমললবয়স-৩৬ রামঙ্গয়ারটিাতা িােিাড়া 1788106015 2836602066 মদনিজুর 4

652 নাি- শমহদুল আলীমিতার নাি- মৃত শাহাদতবয়স-৪৮ রামঙ্গয়ারটিাতা িােিাড়া 1954871646 9100005363 মদনিজুর 4

653 নাি- মিাোঃ খমবর উমিনমিতার নাি- মিাোঃ আনারুলবয়স-৩৬ রামঙ্গয়ারটিাতা িােিাড়া 1939401319 4201388586 মদনিজুর 4

654 নাি- মিাছাোঃ আমচরনমিতার নাি- আহাম্মদ িন্ডলবয়স-৩৪ রামঙ্গয়ারটিাতা উত্তর িাড়া 1945965336 820000669 মদনিজুর 4

655 নাি- মিাোঃ মুনছুর খামিতার নাি- মৃত শাহাদতবয়স-৩৮ রামঙ্গয়ারটিাতা উত্তর িাড়া 198726782 1900005990 মদনিজুর 4

656 নাি- িমহর উমিনমিতার নাি- িমকর চাদবয়স-৩৭ রামঙ্গয়ারটিাতা উত্তর িাড়া 1927423635 5050006815 মদনিজুর 4

657 নাি- লাল মিাহাম্মদ লালুমিতার নাি- বাদলবয়স-৪২ রামঙ্গয়ারটিাতা উত্তর িাড়া 1756142167 3700004272 মদনিজুর 4

658 নাি- আমলমহিমিতার নাি- মিাহাম্মদ আলীবয়স-৪২ রামঙ্গয়ারটিাতা উত্তর িাড়া 1941337378 2851380648 মদনিজুর 4

659 নাি- ম ালাি মহাটসনমিতার নাি- িস্তবারীবয়স-৪৮ রামঙ্গয়ারটিাতা উত্তর িাড়া 1401633800 8650004297 মদনিজুর 4

660 নাি- উসিানমিতার নাি- আয়ুব আলীবয়স-৪৭ রামঙ্গয়ারটিাতা উত্তর িাড়া 1834224577 4600007019 ভ্যানচালক 4

661 নাি- আয়ুব আলীমিতার নাি- ইিান আলীবয়স-৪৭ রামঙ্গয়ারটিাতা নতুন িাড়া 5551416950 ভ্যানচালক 4

662 নািোঃশমরফু ইসলািমিতা/স্বািীরোঃ মদদার বক্সবয়সোঃ68 বছর মব িপুর  মবলিাড়া 1909613084 1815557580986 অট াচালক 4



663 নািোঃ ইিামহি মিতা/স্বািীরোঃটসৌয়দ মহাটসনবয়সোঃ33 বছর মব িপুর  মবলিাড়া 1872210834 9558203478 অট াচালক 4

664 নািোঃ মিাস্তামিজুর রহিানমিতা/স্বািীরোঃ জমির মহাটসনবয়সোঃ 32 

বছর

মব িপুর  মবলিাড়া 1910927705 1025832583 অট াচালক 4

665 নািোঃ িজনু মিয়ামিতা/স্বািীরোঃ আোঃরাজ্জকবয়সোঃ 43 বছর মব িপুর  মবলিাড়া 1939205860 5500327050 অট াচালক 4

666 নািোঃ জামকর মহাোঃমিতা/স্বািীরোঃ আোঃকাটশিবয়সোঃ 34 বছর মব িপুর  মবলিাড়া 1968355989 6451372582 অট াচালক 4

667 নািোঃিনজুর আোঃমিতা/স্বািীরোঃ আোঃকাটশিবয়সোঃ35 বছর মব িপুর  মবলিাড়া 1998221889 1025704840 অট াচালক 4

668 নািোঃি মবলমিতা/স্বািীরোঃ রমহি উমিনবয়স67 বছর মব িপুর  মবলিাড়া 1967315890 1812323289768 মদনিজুর 4

669 নািোঃিামিয়ামিতা/স্বািীরোঃহর্রত আলী বয়সোঃ46 বছর মব িপুর  মবলিাড়া 7351429977 হতদমরদ্র 4

670 নািোঃিারুি মবল্লাহমিতা/স্বািীরোঃ  আোঃলমতিবয়সোঃ24 বছর মব িপুর  মবলিাড়া 1306401427 3756221606 মদনিজুর 4

671 নািোঃআোঃ কমরিমিতা/স্বািীরোঃ আয়ুব আলীবয়সোঃ55 বছর মব িপুর মবলিাড়া 2335150046 মদনিজুর 4

672 নািোঃ আমছয়ামিতা/স্বািীরোঃ খমললবয়সোঃ55 বছর মব িপুর  মবলিাড়া 1961649057 3700007812 হতদমরদ্র 4

673 নািোঃ মজাহুরা মব িমিতা/স্বািীরোঃ আলীমুল্লাহবয়সোঃ39 বছর মব িপুর  মবলিাড়া 1993865200 5053403670 হতদমরদ্র 4

674 নািোঃ জমললমিতা/স্বািীরোঃ িিতাজবয়সোঃ64 বছর মব িপুর  মবলিাড়া 1996884576 4150002378 মদনিজুর 4

675 নািোঃ আোঃআলীমিতা/স্বািীরোঃ র্যাঙ্গরবয়সোঃ65 বছর মব িপুর মচলিামর মবলিাড়া 1920943561 7300007833 মদনিজুর 4

676 নািোঃ জাকামরয়ামিতা/স্বািীরোঃ সাত্তামুমিবয়সোঃ29 বছর মব িপুর  মবলিাড়া 1952089722 1812323289400 মদনিজুর 4

677 নািোঃ নুর মিাহাম্মদমিতা/স্বািীরোঃ আোঃআমজজবয়সোঃ 43 বছর মব িপুর মচলিামর 1788439928 3301376582 অট াচালক 4

678 নািোঃ আিজাদ আলীমিতা/স্বািীরোঃ িওলা বক্সবয়সোঃ 40 বছর মব িপুর মচলিামর 1936449141 5918447764832 অট াচালক 4

679 নািোঃ ইসিাইল মহাোঃ মিতা/স্বািীরোঃ আসিতবয়সোঃ54 বছর মব িপুর মচলিামর 1966798996 8701431044 চাটয়র মদাকান 4

680 নািোঃ আমজজুল হক মিতা/স্বািীরোঃ আোঃআলী বয়সোঃ 29 বছর মব িপুর মচলিামর 1987494092 1461117291 অট াচালক 4

681 নািোঃ মবারহা উিীনমিতা/স্বািীরোঃ মিাজাটম্মল বয়সোঃ34 বছর মব িপুর মচলিামর 1987494092 2696402537920 অট াচালক 4

682 নািোঃ আমম্বয়া মিতা/স্বািীরোঃ জমির আলীবয়সোঃ 59 বছর মব িপুর মচলিামর 1909727571 1812323289446 হতদমরদ্র 4

683 নািোঃ মসাবান আলী মিাল্লাহমিতা/স্বািীরোঃ জান মিাহাম্মদবয়সোঃ 57 

বছর

মব িপুর মচলিামর 1798363670 6001412219 মদনিজুর 4

684 নািোঃ মিটহরজানমিতা/স্বািীরোঃ কালা মিয়াবয়সোঃ38 বছর মব িপুর মচলিামর 1998743286 4651421671 হতদমরদ্র 4

685 নািোঃ আলি ীর কমবরমিতা/স্বািীরোঃ আক্কাচু রহিানবয়সোঃ 34 বছর মব িপুর মচলিামর 3709678928 মদনিজুর 4

686 নািোঃ মব িজানমিতা/স্বািীরোঃ খাটলকিালবয়সোঃ 51 বছর মব িপুর মচলিামর 8701432414 হতদমরদ্র 4

687 নািোঃ ইিান আলীমিতা/স্বািীরোঃ জহুরুল ইসলািবয়সোঃ 33 বছর মব িপুর মচলিামর 6001411872 মদনিজুর 4

688 নািোঃ জমহরমিতা/স্বািীরোঃ ইমদ্রস আলীবয়সোঃ38 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 1999121528 ################# মদনিজুর 4

689 নািোঃ নুর মিাল্লামিতা/স্বািীরোঃ ওয়াটহদবয়সোঃ 58 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 5551359721 মদনিজুর 4

690 নািোঃ হায়াত আলীমিতা/স্বািীরোঃ আোঃআমজজবয়সোঃ57 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 1948537966 4620296642 মদনিজুর 4

691 নািোঃ আমতকুর মিতা/স্বািীরোঃ আনছার আলী বয়সোঃ30 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 1915058205 1002474847 মদনিজুর 4

692 নািোঃ আোঃরাজ্জাকমিতা/স্বািীরোঃ ইছাহক আলীবয়সোঃ 62 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 1955409995 2401336405 হতদমরদ্র 4

693 নািোঃ আমির মহাোঃমিতা/স্বািীরোঃ িখটলছ মিাল্লাহবয়সোঃ 64 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 1402809905 4651377154 হতদমরদ্র 4

694 নািোঃ ইস্রামিলমিতা/স্বািীরোঃ বমসর উিীনবয়সোঃ30 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 1993488755 7312418259 মদনিজুর 4

695 নািোঃ িমরদা মব িমিতা/স্বািীরোঃ নছুবয়সোঃ59বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 1930734177 5511745753 হতদমরদ্র 4

696 নািোঃ এলামহ মিতা/স্বািীরোঃ নছুমিয়াবয়সোঃ 52 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 1771689342 2613869396113 মদনিজুর 4

697 নািোঃ হামছনা খাতুনমিতা/স্বািীরোঃ জািাল উিীন বয়সোঃ 39 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 1775792383 5535974058 হতদমরদ্র 4

698 নািোঃ আমিনুলমিতা/স্বািীরোঃ চান মশখবয়সোঃ54 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 3751339064 মদনিজুর 4

699 নািোঃ কািালমিতা/স্বািীরোঃ মলাকিানবয়সোঃ49বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 5551359259 মদনিজুর 4

700 নািোঃ রুিা খাতু মিতা/স্বািীরোঃ শুকু আলীবয়সোঃ33 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 7801351615 মদনিজুর 4

701 নািোঃ আটনায়ারমিতা/স্বািীরোঃ আটয়াব আলীবয়সোঃ35 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 2401390121 মদনিজুর 4

702 নািোঃ িঈনউিীনমিতা/স্বািীরোঃ শািসুলবয়সোঃ51 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 7351408682 মদনিজুর 4

703 নািোঃ নামজিউমিনমিতা/স্বািীরোঃ আজ ারবয়সোঃ39 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 6001394961 মদনিজুর 4

704 নািোঃ িমজলা খাতুনমিতা/স্বািীরোঃ নুর মিাল্লাবয়সোঃ54 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 7801380119 মদনিজুর 4

705 নািোঃ সা মরমিতা/স্বািীরোঃ চান্দুবয়সোঃ34 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 5050084648 মদনিজুর 4

706 নািোঃ জয়নালমিতা/স্বািীরোঃ কালুবয়সোঃ63 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 6451328469 মদনিজুর 4

707 নািোঃ িামিয়া খাতুনমিতা/স্বািীরোঃ আমজিমিনবয়সোঃ48 বছর মব িপুর হা িাড়া 1795024094 1812323283538 হতদমরদ্র 4

708 নািোঃ িমতয়ারমিতা/স্বািীরোঃ এবাদতবয়সোঃ52বছর মব িপুর হা িাড়া 1955984754 18123232847791 মদনিজুর 4

709 নািোঃ ইউনুচমিতা/স্বািীরোঃ আোঃওহাববয়সোঃ 35 বছর মব িপুর হা িাড়া 1927315719 8251314157 মদনিজুর 4

710 নািোঃ আমিনুল ইসলাি  মিতা/স্বািীরোঃ মসরাজুলবয়সোঃ 26 বছর মব িপুর হা িাড়া 1742453695 6433073308 মদনিজুর 4

711 নািোঃ আোঃরমহিমিতা/স্বািীরোঃ িমজবুলবয়সোঃ 29 বছর মব িপুর হা িাড়া 1915369456 2846577670 অট াচালক 4

712 নািোঃ মবউটি খাতুনমিতা/স্বািীরোঃ রটব্বলবয়সোঃ45বছর মব িপুর হা িাড়া 1402344401 5551303604 হতদমরদ্র 4

713 নািোঃ বাবুলমিতা/স্বািীরোঃ নাটয়ববয়সোঃ33 বছর মব িপুর হা িাড়া 1907267585 6001648846 মদনিজুর 4



714 নািোঃ আোঃছাত্তারমিতা/স্বািীরোঃ সুরত আলীবয়সোঃ58 বছর মব িপুর হা িাড়া 1967645095 9575634002 মদনিজুর 4

715 নািোঃ শুকজান খাতুনমিতা/স্বািীরোঃ আজুহারবয়সোঃ 83 বছর মব িপুর হা িাড়া 1910927740 1812323284160 হতদমরদ্র 4

716 নািোঃ জমলমুমিন  মিতা/স্বািীরোঃ িাহামুদ আলীবয়সোঃ 37 বছর মব িপুর হা িাড়া 1929421057 7801299301 মদনিজুর 4

717 নািোঃ শামিিমিতা/স্বািীরোঃ মবারহানবয়সোঃ 29 বছর মব িপুর হা িাড়া 1965106174 3283261828 মদনিজুর 4

718 নািোঃ মুক্তার  মিতা/স্বািীরোঃ মনটছরবয়সোঃ80 বছর মব িপুর হা িাড়া 1991625448 2401307158 হতদমরদ্র 4

719 নািোঃ আিানুরমিতা/স্বািীরোঃ জমললবয়সোঃ46 বছর মব িপুর হা িাড়া 1402344393 1932843061 ক্ষুদ্র ব্যবসা 4

720 নািোঃ িনছমি মিতা/স্বািীরোঃ বক্স বয়সোঃ52বছর মব িপুর হা িাড়া 1920429648 1025683176 মদনিজুর 4

721 নািোঃ আবুল কাটশিমিতা/স্বািীরোঃ শাহাদতবয়সোঃ57বছর মব িপুর হা িাড়া 1985803210 1812323284767 মদনিজুর 4

722 নািোঃ শমিফুলমিতা/স্বািীরোঃ হায়াতবয়সোঃ52 বছর মব িপুর হা িাড়া 1903753187 1812323284278 মদনিজুর 4

723 নািোঃ মিাজাটম্মলমিতা/স্বািীরোঃআমজজ বয়সোঃ52 বছর মব িপুর হা িাড়া 240130828 মদনিজুর 4

724 নািোঃ প্রমদি মসংমিতা/স্বািীরোঃসমচন মসং বয়সোঃ38 বছর মব িপুর হা িাড়া 3827409500377 মদনিজুর 4

725 নািোঃ কািরুজ্জািানমিতা/স্বািীরোঃ ছাত্তারবয়সোঃ52 বছর মব িপুর বগুলািাড়া 1990631033 6451301151 মদনিজুর 4

726 নািোঃ সাইফুলমিতা/স্বািীরোঃ মসৌকতবয়সোঃ 36 বছর মব িপুর বগুলািাড়া 1904025934 9575647897 মদনিজুর 4

727 নািোঃ কদবানুমিতা/স্বািীরোঃ হায়াত আলীবয়সোঃ80 বছর মব িপুর বগুলািাড়া 1940136409 1812323284350 হতদমরদ্র 4

728 নািোঃ িমশউর মিতা/স্বািীরোঃ আমজজুলবয়সোঃ42 বছর মব িপুর বগুলািাড়া 1406532421 2851265062 মদনিজুর 4

729 নািোঃ হাটজরা খাতুন  মিতা/স্বািীরোঃ দাউদবয়সোঃ 35 বছর মব িপুর বগুলািাড়া 5101611274 মদনিজুর 4

730 নািোঃ আমজজুল মিতা/স্বািীরোঃ আবুল মহাটসন বয়সোঃ48 বছর মব িপুর বগুলািাড়া 1936177483 1812323284317 মদনিজুর 4

731 নািোঃ আনারুলমিতা/স্বািীরোঃ মখটদরবয়সোঃ40বছর মব িপুর বগুলািাড়া 2401335241 মদনিজুর 4

732 নািোঃ জািরমিতা/স্বািীরোঃ দাউদ বয়সোঃ58 বছর মব িপুর বগুলািাড়া 1812323284135 মদনিজুর 4

733 নািোঃ সাটজদুরমিতা/স্বািীরোঃ জািাত বয়সোঃ58 বছর মব িপুর বগুলািাড়া 1945235586 1820705604122 মদনিজুর 4

734 নািোঃ রমহিামিতা/স্বািীরোঃ আোঃকাটদর বয়সোঃ58 বছর মব িপুর বগুলািাড়া 1403639761 5551333320 হতদমরদ্র 4

735 নািোঃ ইিদাদুল হকমিতা/স্বািীরোঃ  িটনার উমিন বয়সোঃ58 বছর মব িপুর বগুলািাড়া 7351355834 মদনিজুর 4

736 শমহদুল ইসলািমিতা/স্বিীর নাি: রমহি বকশবয়স:৫৫ মব িপুর 1969902927 1812323283630 মদনিজুর 4

737 মরজাউল হকমিতা/স্বিীর নাি: রমহি বকস িন্ডলবয়স:৫২ মব িপুর 1959570874 7801298782 ক্ষুদ্র ব্যবসা 4

738 ছাটবদা খাতুনমিতা/স্বিীর নাি: আব্দুল িন্ডলবয়স:৫৩ মব িপুর 1966775690 3301294751 হতদমরদ্র 4

739 সািাদ আলীমিতা/স্বিীর নাি: মসমিকআলীবয়স:৪৫ মব িপুর 1936178843 1908681636 আলিসাধু চালক 4

740 রইছিীনমিতা/স্বিীর নাি: জয়নালিন্ডলবয়স:৭০ মব িপুর 1960924429 5551331233 মদনিজুর 4

741 হজরত আলীমিতা/স্বিীর নাি: মিাছাহাকবয়স:৪০ মব িপুর 1915044602 2851291985 হতদমরদ্র 4

742 আজ র আলীমিতা/স্বিীর নাি: রাজ্জাকবয়স:৩৫ মব িপুর 1903772650 8652929426 হতদমরদ্র 4

743 িহামসনমিতা/স্বিীর নাি: মুক্তারআলীবয়স: মব িপুর 1907267581 6001311528 মদনিজুর 4

744 সটহল রানামিতা/স্বিীর নািোঃ সমহদুলবয়সোঃ ৩৫ ফুরটশদপুর 1957659834 3727850222 ভ্যানচালক 4

745 িয়নমিতা/স্বিীর নািোঃিস্তব আলীবয়সোঃ ৪৮ ফুরটশদপুর 1940535462 6451305343 চাটয়র মদাকান 4

746 ইনামুল হকমিতা/স্বিীর নািোঃআকটসদবয়সোঃ ২১ ফুরটশদপুর 1903105558 2854312879 চাটয়র মদাকান 4

747 শমহদুলমিতা/স্বিীর নািোঃআনছারবয়সোঃ ৪৭ ফুরটশদপুর 1402335383 8701389788 ভ্যানচালক 4

748 হামিজুর মিতা/স্বিীর নািোঃ মদটলায়ারবয়সোঃ ৪৮ ফুরটশদপুর 1915758731 4651323141 চাটয়র মদাকান 4

749 ছালিামিতা/স্বিীর নািোঃহান্নানবয়সোঃ ২৭ ফুরটশদপুর 1994212258 1812323036401 হতদমরদ্র 4

750 কমহনুর মব ি মিতা/স্বিীর নািোঃটদায় বকসবয়সোঃ ৫২ ফুরটশদপুর 1910475214 6451277260 হতদমরদ্র 4

751 জমহরুলমিতা/স্বিীর নািোঃরবটজলবয়সোঃ ৪৭ ফুরটশদপুর 1999048572 181232325926 হতদমরদ্র 4

752 মিাআশরািআলীমিতা/স্বিীর নািোঃটিাতাইটজলআলীবয়সোঃ৫০ ফুরটশদপুর 1409695048 4651323745 মদনিজুর 4

753 িমনরুল ইসলািমিতা/স্বিীর নািোঃ ছাত্তার আলীবয়সোঃ৪৩ দশ ডনা 7300000671 হতদমরদ্র 4

754 বাহাদুর ইসলািমিতা/স্বিীর নািোঃমজনারুল ইসলািবয়সোঃ২৩ দশ ডনা 4651685127 হতদমরদ্র 4

755 নুরজাহান মিতা/স্বিীর নািোঃআব্দুলবয়সোঃ৫৩ দশ ডনা 3250000217 হতদমরদ্র 4

756 ছফুরা খাতুনমিতা/স্বিীর নািোঃজািাত আলীবয়সোঃ৬৩ দশ ডনা 1812323278838 হতদমরদ্র 4

757 িমিজুল ইসলািমিতা/স্বিীর নািোঃহারুনুর রমশদবয়সোঃ৪৩ দশ ডনা 1782482525 9100323188 হতদমরদ্র 4

758 রামশদা খাতুনমিতা/স্বিীর নািোঃআটিাদ আলীবয়সোঃ২৯ দশ ডনা 2397565066 হতদমরদ্র 4

759 মিলন মহাটসনমিতা/স্বিীর নািোঃ সুলতানবয়সোঃ৩৫ দশ ডনা 1313241823 5101366598 হতদমরদ্র 4

760 হাটশি আলীমিতা/স্বিীর নািোঃটিাহাম্মদ আলীবয়সোঃ৪২ দশ ডনা নাই 1000004984 হতদমরদ্র 4

761 কালাচাদ মিতা/স্বিীর নািোঃমদদার আলীবয়সোঃ৩৫ দশ ডনা 191106914 8701434303 হতদমরদ্র 4

762  শমিকুল ইসলািমিতা/স্বিীর নািোঃরজব আলীবয়সোঃ৩৫ দশ ডনা নাই 8650009387 হতদমরদ্র 4

763 মশানা ভ্ানুমিতা/স্বিীর নািোঃইজ্জত আলীবয়সোঃ৬৩ দশ ডনা নাই 7750001773 হতদমরদ্র 4

764 আদুরী খাতুনমিতা/স্বিীর নািোঃ জমহরিীনবয়সোঃ৭৩ দশ ডনা নাই 1812323278996 হতদমরদ্র 4



765 ফুলজান মবমবমিতা/স্বিীর নািোঃিাচু কঠাবয়সোঃ৭০ মকা ালী নাই 8701432802 হতদমরদ্র 4

766 হাওয়া খাতুনমিতা/স্বিীর নািোঃট ালাি িন্ডলবয়সোঃ৬০ মকা ালী নাই 8701434030 হতদমরদ্র 4

767 আরটশদ আলীমিতা/স্বিীর নািোঃশটবদ আলীবয়সোঃ৪৭ মকা ালী নাই 5950000694 হতদমরদ্র 4

768 িাসুি মিয়ামিতা/স্বিীর নািোঃটতািাটজ্জলবয়সোঃ৫৫ মকা ালী 1939390616 7750008554 হতদমরদ্র 4

769 আক্তারুল মিতা/স্বিীর নািোঃটদায়া বাক্সবয়সোঃ৩৫ মকা ালী 1902802188 8200010091 হতদমরদ্র 4

770 আটনায়ারমিতা/স্বিীর নািোঃআব্দুর রহিানবয়সোঃ৫০ মকা ালী 1953618815 5451375740 হতদমরদ্র 4

771 হর্রত মিতা/স্বিীর নািোঃশাহজানবয়সোঃ৩৩ মকা ালী 7351431445 হতদমরদ্র 4

772 নওসাদমিতা/স্বিীর নািোঃমবল্লালবয়সোঃ৫৫ মকা ালী 1996438740 600141702 হতদমরদ্র 4

773 মরাটকয়া খাতুনমিতা/স্বিীর নািোঃনয়িিীনবয়সোঃ৭৩ মকা ালী নাই 1951439965 হতদমরদ্র 4

774 কদ বানুমিতা/স্বিীর নািোঃদীন মিাহাম্মদবয়সোঃ৫৫ মকা ালী নাই 1951439114 হতদমরদ্র 4

775 মবল্লাল মহাটসন মিতা/স্বিীর নািোঃআব্দুল িান্নানবয়সোঃ৪০ মকা ালী 1925317866 8650008991 হতদমরদ্র 4

776 মজানাটয়ত আলীমিতা/স্বিীর নািোঃআব্দুল িমিনবয়সোঃ৩০ মকা ালী 1739741056 6410808411 হতদমরদ্র 4

777 মকতাব আলীমিতা/স্বিীর নািোঃটহাটসন আলীবয়সোঃ৪০ মকা ালী 1937594132 2350009755 হতদমরদ্র 4

778 কমছিমিনমিতা/স্বিীর নািোঃটদাস্ত মিাহাম্মদবয়সোঃ৩৫ মকা ালী 1751809722 3201396499 হতদমরদ্র 4

779 নওশাদ আলীমিতা/স্বিীর নািোঃকাটশি আলীবয়সোঃ৪৫ মকা ালী 1909726451 1501391088 হতদমরদ্র 4

780 আব্দুল  মনমিতা/স্বিীর নািোঃওহাববয়সোঃ৩৫ মকা ালী নাই 3301398289 হতদমরদ্র 4

781 মরটহনা খাতুন মিতা/স্বিীর নািোঃ কালু িন্ডলবয়সোঃ৩৫ মকা ালী নাই 6901368164 হতদমরদ্র 4

782 লাইলী খাতুনমিতা/স্বিীর নািোঃ মিাহাম্মদবয়সোঃ৭০ মকা ালী নাই 7801403044 হতদমরদ্র 4

783 িারমভ্না খাতুনমিতা/স্বিীর নািোঃ দাউদবয়সোঃ৩৫ মকা ালী নাই 8251386432 হতদমরদ্র 4

784 আবুবাক্কামিতা/স্বিীর নািোঃ জুব্বার মজায়ািারবয়সোঃ৫৫ মকা ালী নাই 1812323279000 হতদমরদ্র 4

785 শাহানারা খাতুন মিতা/স্বিীর নািোঃ আব্দুল কাটদরবয়সোঃ৪০ মকা ালী নাই 5101365038 হতদমরদ্র 4

786 সুন্দুরী খাতুনমিতা/স্বিীর নািোঃ আব্দুল রাজ্জাকবয়সোঃ৩৫ মকা ালী নাই 1823108319421 হতদমরদ্র 4

787 আছর উিীনমিতা/স্বিীর নািোঃ শাহার্ আলীবয়সোঃ৫০ মকা ালী নাই 8200010117 হতদমরদ্র 4

788 মিাশাটরিমিতা/স্বিীর নািোঃ শাহার আলীবয়সোঃ৪০ মকা ালী নাই 8200000845 হতদমরদ্র 4

789 মশউলী খাতুনমিতা/স্বিীর নািোঃ জয়নাল আটবদীনবয়সোঃ৪০ মকা ালী নাই 4160681617 হতদমরদ্র 4

790 িবটজল মহাটসনমিতা/স্বিীর নািোঃ মসরাজ উিীনবয়সোঃ৪০ মকা ালী নাই 8701436878 হতদমরদ্র 4

791 মিাটরজাউলহকমিতা/স্বিীর নািোঃ মিামৃতআবুলিন্ডলবয়সোঃ৫০ হমরশপুর নাই 1812371239589 হতদমরদ্র 4

792 মিামসরাজুরইসলািমিতা/স্বিীর নািোঃ নুরবকসিন্ডলবয়সোঃ৪৫ হমরশপুর নাই 9151309185 হতদমরদ্র 4

793 মিাআশরাফুলইসলািমিতা /স্বিীর নািোঃ দুোঃখীিন্ডলবয়সোঃ৪৫ হমরশপুর 1935509467 2851296786 চাটয়র মদাকান 4

794 মিাআবুবকরিামুনমিতা/স্বিীর নািোঃ ইউসুিআলীবয়সোঃ৮৫ হমরশপুর 1922997051 1025658293 অট াচালক 4

795 মিাআব্দুল্লাহআলিামুনমিতা/স্বিীর নািোঃ মিাতালটবমিয়াবয়সোঃ৪০ হমরশপুর 1724383580 6451333170 অট াচালক 4

796 মিা র্ামলি মিয়ামিতা/স্বিীর নািোঃ মিা শাহানািবয়সোঃ৭০ হমরশপুর নাই 1025672377 মদনিজুর 4

797 মিা জাহার আমলমিতা/স্বিীর নািোঃ ইলা বক্সবয়সোঃ৫৫ হমরশপুর নাই 8701362652 মদনিজুর 4

798 মিা হামিদুল হকমিতা/স্বিীর নািোঃ ছািছমিনবয়সোঃ৮২ হমরশপুর 1908521022 6451306796 হতদমরদ্র 4

799 মিা আজ ার আলীমিতা/স্বিীর নািোঃ মিা উসিান আলীবয়সোঃ২৫ হমরশপুর নাই ################# মদনিজুর 4

800 মিাসাইফুলইসলািমিতা /স্বিীর নািোঃ মিামছমিকআলীবয়সোঃ৫০ হমরশপুর 1938459497 1901506715 আলিসাধু চালক 4

801 মিাটিটহরআলীমিতা /স্বিীর নািোঃ মৃতআরজানআলীবয়সোঃ৭০ হমরশপুর নাই 1812332285735 মদনিজুর 4

802 মিাঅবুতাটহরমিতা/স্বিীর নািোঃ মিাআকমলবয়সোঃ৪৫ হমরশপুর নাই 6001342671 মদনিজুর 4

803 মিাসমিজুলহকমিতা/স্বিীর নািোঃ চাদআলীবয়সোঃ৫০ হমরশপুর 1948538991 4651379879 মদনিজুর 4

804 মিাোঃ ইদু বক্সমিতা/স্বিীর নািোঃ িাচুিন্ডলবয়সোঃ৫০ হমরশপুর নাই 3301324566 মদনিজুর 4

805 মিা উমজর আলীমিতা/স্বিীর নািোঃ বরকতআলীবয়সোঃ৫৫ হমরশপুর 1757169127 4201333988 ভ্যানচালক 4

806 মিা আমরফুল ইসলািমিতা/স্বিীর নািোঃ মিা আমজজুর হকবয়সোঃ৩৫ হমরশপুর 1921321882 9575649810 চাটয়র মদাকান 4

807 মিা মশিন আলীমিতা/স্বিীর নািোঃ মিা শিটসর আলীবয়সোঃ৩৫ হমরশপুর 1936179902 1902929692 ভ্যানচালক 4

808 মিা: আশরাফুল ইসলািমিতা/স্বিীর নািোঃ মিা:শমহদ মিয়াবয়সোঃ২৫ হমরশপুর 1960427330 3258770134 আলিসাধু চালক 4

809 মিা হামিজুল ইসলািমিতা/স্বিীর নািোঃ মিা িিতাজ আলীবয়সোঃ৩০ হমরশপুর 1932239658 3277155856 ভ্যানচালক 4

810 মিা কাটজি আলীমিতা/স্বামির নািোঃমৃত জহর আলী 

িন্ডলবয়সোঃ৪৫

ফুরটশদপুর 1949140604 8251288703 মদনিজুর 4

811 িঙ্গল আলীমিতা/স্বামির নািোঃহটসন আলীবয়সোঃ৪০ ফুরটশদপুর ############## হতদমরদ্র 4

812 আরটশদমিতা/স্বামির নািোঃ মখাকাই িন্ডলবয়সোঃ৭০ ফুরটশদপুর 1402809911 2851269528 মদনিজুর 4

813 রমবউল হটসনমিতা/স্বামির নািোঃবাটসর আলীবয়সোঃ৫৪ মকা ালী দশ ডনা 1025707553 হতদমরদ্র 4

814 ইদবার আলীমিতা/স্বিীর নাি: নুর মিাহাম্মদবয়স:৩৫ দশ ডনা 1812323279268 মদনিজুর 4

815 নািোঃটিাছাোঃ নাজিা মব িমিতার/স্বািীরওনািোঃ মিাোঃ কালু ব্যািমরীবয়সোঃ৫০ র্দুপুর 1404912673 6901348653 হতদমরদ্র 4



816 নািোঃটিাোঃআলিাছ আলীমিতার/স্বািীরওনািোঃ মিাোঃ রহিত আলীবয়সোঃ৫৪ র্দুপুর 8701418595 হতদমরদ্র 4

817 নািোঃটিাোঃ রমবউল মহাটসনমিতার/স্বািীরওনিোঃ বয়সোঃ র্দুপুর 2406244190 হতদমরদ্র 4

818 নািোঃটিাোঃআোঃ কাটদরমিতার/স্বািীরওনািোঃআোঃ হামিদ বয়সোঃ৫৮ র্দুপুর 8701415955 হতদমরদ্র 4

819 নািোঃটিাোঃকুদ্দুসমিতার/স্বািীরওনািোঃটিাোঃ রুিচাদ আলী বয়সোঃ৫৭ র্দুপুর 1998744769 6001423208 হতদমরদ্র 4

820 নািোঃটিাছাোঃ নাজিা খাতুনমিতার/স্বািীরওনািোঃ মিাোঃ িমিজুল ইসলািবয়সোঃ৩২ র্দুপুর 1924193967 112323282683 হতদমরদ্র 4

821 নািোঃটিাোঃশামহন আলিমিতার/স্বািীরওনািোঃ িািার বকসবয়সোঃ৪০ র্দুপুর 1917146029 6451382581 হতদমরদ্র 4

822 নািোঃটিাোঃরাজু আহটম্মদমিতার/স্বািীরওনািোঃটিাোঃ ছাটদক আলী বয়সোঃ৩২ র্দুপুর 1973929262 1501393233 হতদমরদ্র 4

823 নািোঃটিাছাোঃ শািসুন্নাহারমিতার/স্বািীরওনািোঃ মিাোঃ িমজবার রহিানবয়সোঃ র্দুপুর 1993946709 1812323293033 হতদমরদ্র 4

824 নািোঃটিাোঃইহান আলীমিতার/স্বািীরওনািোঃমৃত ইয়াকুব আলী বয়সোঃ৬৩ র্দুপুর 1922142380 1812323292718 হতদমরদ্র 4

825 নািোঃটিাছাোঃ নূরজাহান মব িমিতার/স্বািীরওনািোঃআমজজুল হক বয়সোঃ৬৩ র্দুপুর 1915361226 1025709088 হতদমরদ্র 4

826 নািোঃটিাোঃতারাচাঁদ আলীমিতার/স্বািীরওনািোঃ মিাোঃ কাটশদ আলীবয়সোঃ৩৯ র্দুপুর 1968355953 1812323292905 হতদমরদ্র 4

827 নািোঃটিাোঃছইরিীন িন্ডলমিতার/স্বািীরওনািোঃ মৃত রবগুল িন্ডলবয়সোঃ৭৮ র্দুপুর 1915141029 1812323291935 হতদমরদ্র 4

828 নািোঃটিাছাোঃ িিতাজ মব িমিতার/স্বািীরওনািোঃ মিাোঃিমনর উিীনবয়সোঃ৪৫ র্দুপুর 1926707826 6850011757 হতদমরদ্র 4

829 নািোঃটিাোঃরওশন আলীমিতার/স্বািীরওনািোঃ হাটতি আলীবয়সোঃ৬২ র্দুপুর 1944676563 3301379180 হতদমরদ্র 4

830 নািোঃটিাোঃখামলদ হাসানমিতার/স্বািীরওনািোঃ মিাোঃিহর আলী িন্ডলবয়সোঃ৩৫ র্দুপুর 1408254070 1812323292982 হতদমরদ্র 4

831 নািোঃটিাোঃমবল্লাল মহাটসনমিতার/স্বািীরওনািোঃ মিাোঃ আরটশদ আলীবয়সোঃ২৬ র্দুপুর 1988405062 7801657748 হকার 4

832 নািোঃটিাছাোঃ খাতুন মবমবমিতার/স্বািীরওনািোঃ মুন্ছছুর আলী িরজীবয়সোঃ৩৮ র্দুপুর 1988673613 8665493220 হতদমরদ্র 4

833 নািোঃটিাছাোঃ সািছুর নাহারমিতার/স্বািীরওনািোঃ রমহি বক্সবয়সোঃ৫৩ র্দুপুর 1925621341 6001399317 হতদমরদ্র 4

834 নািোঃটিাোঃআিজাদ মহািসনমিতার/স্বািীরওনািোঃ মিাোঃ আব্দুস সালািবয়সোঃ৩৮ র্দুপুর 1402809855 181171448523 হতদমরদ্র 4

835 নািোঃটিাছাোঃ েন ডা খাতুনমিতার/স্বািীরওনািোঃ হাটসি আলীবয়সোঃ৪৪ র্দুপুর 1402154112 7351436014 হতদমরদ্র 4

836 নািোঃটিাোঃছটয়দ আলীমিতার/স্বািীরওনািোঃ মতািাটজ্জল মশখবয়সোঃ৪০ র্দুপুর 1929421509 5551414211 হতদমরদ্র 4

837 নািোঃটিাোঃ আলাউিীনমিতার/স্বািীরওনািোঃ মিাোঃ জহর আলী মদওয়ানবয়সোঃ৪৯ র্দুপুর 1996115826 2350011322 হতদমরদ্র 4

838 নািোঃটিাোঃ জয়নাল ব্যািারীমিতার/স্বািীরওনািোঃ মিাোঃ কালু ব্যািারীবয়সোঃ৪৩ র্দুপুর 1915517693 7351412916 হতদমরদ্র 4

839 নািোঃটিাোঃ মবল্লাল মহাটসনমিতার/স্বািীরওনািোঃ মিাোঃ কমরি মশখবয়সোঃ৩৫ র্দুপুর 1742490349 1812323292679 হতদমরদ্র 4

840 আহাদ আলীমিতা/স্বামির নািোঃইয়াকুব িন্ডলবয়সোঃ৫০ োঁজমর 1982257828 3751290937 মদনিজুর 4

841 কাটশি আলীমিতা/স্বামির নািোঃসটবদ আলীবয়সোঃ৫০ োঁজমর 1968455311 8251345974 মদনিজুর 4

842 িারটজল িণ্ডলমিতা/স্বামির নািোঃওটিদ আলী 

িন্ডলবয়সোঃ৭৫

োঁজমর 1931436859 8701366133 মদনিজুর 4

843 বাবুর আলীমিতা/স্বামির নািোঃশদর আলীবয়সোঃ২২ োঁজমর 1985807934 9575636981 মদনিজুর 4

844 মখমি খাতুনমিতা/স্বামির নািোঃভ্াদু িন্ডলবয়সোঃ৫৮ োঁজমর 1406279184 1951341005 হতদমরদ্র 4

845 আয়সা খাতুনমিতা/স্বামির নািোঃমৃত ঠান্ড িন্ডলবয়সোঃ৬৫ োঁজমর 1945234841 1812323288166 মদনিজুর 4

846 আরিান আলীমিতা/স্বামির নািোঃরবগুল িন্ডলবয়সোঃ৪০ োঁজমর 1409701868 5101323375 হতদমরদ্র 4

847 মখাটদজা খাতুনমিতা/স্বামির নািোঃমৃত খমলল 

িন্ডলবয়সোঃ৭০

োঁজমর 1311403917 1812323288806 মদনিজুর 4

848 ওসিান আলীমিতা/স্বামির নািোঃমৃত মখশবামর 

িন্ডলবয়সোঃ৫৫

োঁজমর 1782482799 1812323288982 মদনিজুর 4

849 সামসিা খাতুন মিতা/স্বামির নািোঃছাটদর আলী 

িন্ডলবয়সোঃ২৬

োঁজমর 1405030682 8701338272 মদনিজুর 4

850 আলি ীর মহাটসনমিতা/স্বামির নািোঃআব্দার আলীবয়সোঃ৩০ োঁজমর 1980557198 4615669969 হতদমরদ্র 4

851 িারুল খাতুনমিতা/স্বামির নািোঃটিাহাম্মদ আলীবয়সোঃ৭৩ োঁজমর 1905738330 95756647843 মদনিজুর 4

852 আব্বাস আলীমিতা/স্বামির নািোঃরজব আলীবয়সোঃ৪৯ োঁজমর 1912345024 ############## মদনিজুর 4

853 মরনা খাতুন মিতা/স্বামির নািোঃআমজজুল ইসলািবয়সোঃ৫০ োঁজমর 1945964420 1812323288778 মদনিজুর 4

854 লুৎির রহিানমিতা/স্বামির নািোঃসুরত আলী 

িন্ডলবয়সোঃ৫৩

োঁজমর 1928280332 6001347290 মদনিজুর 4

855 খামজরন মব িমিতা/স্বামির নািোঃতমহর উিীন বয়সোঃ৫৫ োঁজমর 1980853213 1812323288393 মদনিজুর 4

856 তিটসর আলীমিতা/স্বামির নািোঃরমহি বকস 

িন্ডলবয়সোঃ৫০

োঁজমর 1991876583 7351333732 হতদমরদ্র 4

857 জমহর উিীনমিতা/স্বামির নািোঃমৃত জয়নাল 

আটবদীনবয়সোঃ৪০

োঁজমর 1931249588 18123232941449 মদনিজুর 4

858 সাইফুল ইসলািমিতা/স্বামির নািোঃআয়তুল িমল্লকবয়সোঃ৩০ োঁজমর 1407286137 4604327066 হতদমরদ্র 4

859 িলুক চাদ িন্ডলমিতা/স্বামির নািোঃভ্াদু িন্ডলবয়সোঃ৫০ োঁজমর 1952091291 2401314519 মদনিজুর 4

860 ইমদ্রস আলীমিতা/স্বামির নািোঃিকবুল মহাটসনবয়সোঃ৪০ োঁজমর 1995729327 6715863531097 মদনিজুর 4

861 শ্রীিমত মবদুমিতা/স্বামির নািোঃ শ্রী মখাকাবয়সোঃ৩০ োঁজমর 1913247827 6451310897 মদনিজুর 4

862 শাহাজুল হকমিতা/স্বামির নািোঃমুনসুর আলী িীরবয়সোঃ৪০ োঁজমর 1992243155 4201311810 মদনিজুর 4

863 আব্দল আমজজমিতা/স্বামির নািোঃমৃত মসাবান 

িন্ডলবয়সোঃ৭০

োঁজমর 1942267205 ############## মদনিজুর 4

864 আছিা মব িমিতা/স্বামির নািোঃটজটহর আলীবয়সোঃ৫০ োঁজমর 1952820529 1815576515245 মদনিজুর 4

865 দরদীমিতা/স্বামির নািোঃআব্দুল িন্ডলবয়সোঃ৭০ োঁজমর 1927801570 9575651972 হতদমরদ্র 4

866 জটবদা মব িমিতা/স্বামির নািোঃমহিচান িন্ডলবয়সোঃ৬৫ র্দুপুর 1793530453 4201360346 মদনিজুর 4



867 শামহনা খাতুনমিতা/স্বামির নািোঃনুরু মিাল্লাবয়সোঃ৪০ র্দুপুর 1903855502 6901368784 হতদমরদ্র 4

868 রাহাতন মনছামিতা/স্বামির নাি:ছািছমিনবয়স:৫৫ র্দুপুর 1726582501 8200011578 মদনিজুর 4

869 সাটলহা খাতুনমিতা/স্বামির নাি:ছাটবরমিনবয়স:৭০ র্দুপুর 1930853502 1812323291810 হতদমরদ্র 4

870 সটবদা খাতুনমিতা/স্বামির নািোঃ মৃত সুরাি আলীবয়সোঃ৮০ োঁজমর 1986455311 1815576506216 মদনিজুর 4

871 মখাটদজা খাতুনমিতা/স্বামির নািোঃকরি িন্ডলবয়সোঃ৬৫ োঁজমর 1938458871 4201282581 মদনিজুর 4

872 িমনরুল ইসলািমিতা/স্বামির নািোঃআমির মহাটসনবয়সোঃ ৪০ োঁজমর 1996351857 1812323288388 হতদমরদ্র 4

873 আমজজুল হকমিতা/স্বামির নািোঃআবটজল িন্ডবয়সোঃ৫০ োঁজমর 1996351857 3301325902 হতদমরদ্র 4

874 মিাছাোঃ লাখী খাতুনমিতা- িমনর উমিনবয়স- 42 মনহালপুর 01307-258348 4651328520 হতদমরদ্র 2

875 মিাোঃ জমসি উমিনমিতা- মিটহর আলীবয়স- 26 মনহালপুর 01936-393976 1926215904 মদনিজুর 4

876 মনি ডল হালদারমিতা- নবদ্বীি হালদারবয়স- 47 মনহালপুর 7351363465 মজটল 4

877 মিাোঃ আোঃ সালািমিতা- বাবুল মশখবয়স- 26 মনহালপুর 01998-219185 4201613082  াড়ী চালক 4

878 মিাছাোঃ আটলয়া মব িমিতা- শসয়দ িন্ডলবয়স- ৪৫ মনহালপুর 6001292744 হতদমরদ্র 4

879 মিাোঃ ইস্রামিল মিতা- মখাকন মিয়াবয়স- 44 মনহালপুর 8701341094 মদনিজুর 4

880 মিাোঃ জামহদুল ইসলািমিতা- মিাোঃ কুদ্দুস আলীবয়স- 46 মনহালপুর 8651772223 মদনিজুর 4

881 মিাোঃ শুকুর আলীমিতা- িহর আলী সরদারবয়স- 53 মবায়ামলয়া 0192-763757 7801362315 মদনিজুর 2

882 মিাোঃ আব্দুল ওহাবমিতা- িাটকর আলীবয়স- 60 মবায়ামলয়া 01984-919800 1951424884 মদনিজুর 4

883 মিাোঃ রহুল আমিনমিতা- মিাোঃ আবু হাটনিবয়স- 41 মনহালপুর 01940-535160 3301276840 মদনিজুর 4

884 মিাছাোঃ রমশদা মব িমিতা- আক্কাস আলীবয়স- 45 মনহালপুর 8251266204 হতদমরদ্র 4

885 মিাোঃ আব্দুল সািাদমিতা- মিাোঃ তাহার আলীবয়স- 28 মবায়ামলয়া 01918-808889 4201640572 ক্ষুদ্র ব্যবসা 4

886 আমির হািজামিতা- আবুল িন্ডলবয়স- 42 মবায়ামলয়া 01932-172682 6901373420 মদনিজুর 4

887 মিাোঃ আবটজল িন্ডলমিতা- আবদুল কমরিবয়স- 42 মনহালপুর 01933-162462 1951373611 মদনিজুর 4

888 মিাোঃ লাল্ট মিয়ামিতা- িতটলব মিয়াবয়স-32 মবায়ামলয়া 01300-840826 2851327516 মদনিজুর 4

889 মিাোঃ খমললুর রহিানমিতা- আব্দুল কমরিবয়স- 45 মনহালপুর 01903-105712 3751321799 মদনিজুর 4

890 মিাোঃ আমতয়ার রহিানমিতা- আোঃ রহিানবয়স- 45 মবায়ামলয়া 01942-025503 3751395934 মদনিজুর 4

891 মিাোঃ হামলিা মব িমিতা- সািছমিন িন্ডলবয়স- 35 মবায়ামলয়া 01945-906603 8701392824 মদনিজুর 4

892 মিাোঃ আোঃ  মনমিতা- ছুরাি আলীবয়স- 41 মনহালপুর 01300-840815 18123223203001 মহাট ল কি ডচারী 4

893 মিাোঃ মখটদর িন্ডলমিতা- িাদ ডারবসয়- 41 মনহালপুর 01799-341697 7801281481 চাটয়র মদাকান 4

894 আলি ীরমিতা- রনমজত িন্ডলবয়ষ-35 মবায়ামলয়া 01950-378581 8251349067 মদাকানকি ডচারী 2

895 মিাোঃ শমি উিীন মিতা- মিাোঃ রওশন আলীবয়স- 45 মনহালপুর 01774-555120 6901241734 মদনিজুর 4

896 মিাোঃ একরামুল হকমিতা- মিািাটজলবয়স- 01957-653080 মনহালপুর 01957-653080 8701367677 কি ডচারী 4

897 মিাছাোঃ মরখা খাতুনমিতা- মিাোঃ হাটশি আলীবয়স- 27 মনহালপুর 01872-825041 9125985904 হতদমরদ্র 4

898 মিাোঃ রমিকুল ইসলািমিতা- মিাোঃ িটতহ আলীবয়স- 43 মনহালপুর 01981-217412 1450328453 মদনিজুর 4

899 মিাোঃ শাহীন আকতার মিতা- মিাোঃ মুনতাজ আলীবয়স- 39 মবায়ামলয়া 01780-333601 6001423786 চাটয়র মদাকান 4

900 মিাোঃ িমজবারমিতাোঃ আোঃ জমললবয়সোঃ ৪৫ মনহালপুর ০১৮৪৬-০১৪৩৭১ 4201285295 মদনিজুর ৪

901 মিাোঃ মিামিন মিতা- হাজারী িন্ডলবয়স- 52 মবায়ামলয়া 01743-992490 2401370644 মদনিজুর 4

902 িন্টু মিতা- হাটসি খানবয়স- 53 মবায়ামলয়া 5101353844 মদনিজুর 4

903 মিাোঃ ইমত খাতুনমিতা- মিাোঃ আলতাি মবশ্বাসবয়স- 42 মবায়ামলয়া 01982-788214 4644650675 হতদমরদ্র 4

904 মিাোঃ মরজাউল কমরিমিতা- মিাোঃ সব্বত আলীবয়স- 38 মবায়ামলয়া 01920-286210 8200305467 মদনিজুর 2

905 মিাহাম্ম সমিকুল মিতা- রিজান আলীবয়স- 39 মবায়ামলয়া 01751-637267 4201623974 মদনিজুর 4

906 মিাোঃ রামশদুল ইসলািমিতা- মিাোঃ আমজজুলবয়স- 26 মবায়ামলয়া 01938-973910 ################# মদনিজুর 2

907 মিাোঃ আমজজুল ইসলািমিতা- িাদার িন্ডলবয়স- 57 মনহালপুর 7801335162 মদনিজুর 4

908 মিাোঃ তাইটজল মহাটসনমিতা- ভ্াদু সদ ডারবয়স- 50 মনহালপুর 5551341877 মদনিজুর 4

909 মিাোঃ হামসবুল মহাটসনমিতা- মিাোঃ ছমির উমিনবয়স- 33 মনহালপুর 1987181232300000 মদনিজুর 4

910 মিাছাোঃ তাছমলিা খাতুনমিতা- মিাোঃ আটবদন আলীবয়স- 32 মনহালপুর 3751293105 মদনিজুর 3

911 মিাছাোঃ শািলা খাতুনমিতা- মিাোঃ শুকুর আলীবয়স-21 মনহালপুর 87043811717 মদনিজুর 4

912 মিাোঃ আব্দুল মিামিনমিতা- মিাোঃ ছমির উমিনবয়স- 42 মনহালপুর 3751291975 মদনিজুর 4

913 মিাোঃ লস্কর আলীমিতা- ইয়াকুব িন্ডলবয়স- 53 মনহালপুর 4651327008 মদনিজুর 4

914 মিাছাোঃ মবলমকস মব িমিতা- মিাোঃ শমহদুল ইসলািবয়স- 35 মনহালপুর 1025547155 হতদমরদ্র 5

915 মিাোঃ কািাল মহাটসনমিতা- আমল মহাটসনবয়স- 40 মনহালপুর 8701341011 মদনিজুর 3

916 মিাোঃ সমহদুল ইসলািমিতা- িাদার সদ ডারবয়স- 44 মনহালপুর 5551344018 মদনিজুর 4

917 মিাোঃ মসমলি মিতা- মিাোঃ আব্দুল  মন িন্ডলবয়স- 39 মনহালপুর 1812323272171 মদনিজুর 4



918 মিাোঃ িারুখ মহাটসনমিতা- মিাোঃ িটনাহর মশখবয়স- 35 মনহালপুর 9575652640 মদনিজুর 5

919 মিাোঃ রিজান আলীমিতা- মৃত ভ্াদু সদ ডারবয়স- 57 মনহালপুর 1812323271642 মদনিজুর 4

920 মিাছাোঃ শাবনুর মব িমিতা- মিাোঃ জুিাত আলীবয়স- 28 মনহালপুর 5101599875 মদনিজুর 3

921 মিাোঃ জহরুল ইসলািমিতা- মিাোঃ খমবর উিীন সিডারবয়স- 31 মনহালপুর 1913977946 মদনিজুর 4

922 মিাোঃ জহরুল ইসলািমিতা- মিাোঃ ইজার আলীবয়স- 33 মনহালপুর 2401315151 মদনিজুর 5

923 মিাোঃ জয়নাল আটবদীনমিতা- মিাোঃ কালাচাদবয়স- 52 মনহালপুর 2401345323 মদনিজুর 4

924 মিাোঃ আলি ীর মহাটসনমিতা- মিাোঃ মুনতাজ আলীবয়স-27 মবায়ামলয়া 7356226667 হতদমরদ্র 4

925 মিাোঃ কািরুল মহাটসনমিতা- ওির আলীবয়স- 38 মবায়ামলয়া 1951399938 হতদমরদ্র 4

926 মিাছাোঃ মরক্তা খাতুনমিতা- মিাোঃ িমতয়ার রহিানবয়স- 19 মবায়ামলয়া 6001373460 হতদমরদ্র 4

927 মিাোঃ শিটসর আলীমিতা- মৃত ইিামহি]বয়স- 73 মবায়ামলয়া 1812323275096 হতদমরদ্র 3

928 মরক্তা মব িমিতা- আোঃ রহিান িন্ডলবয়স- ৩৪ মনহালপুর 2350205841 হতদমরদ্র 3

929 মিাোঃ িসটলি আলীমিতা- হটচন আলীবয়স- 72 মবায়ামলয়া 7861361888 মদনিজুর 5

930 মিাোঃ শািসুল হকমিতা- ম ালাি িন্ডলবয়স- 53 মবায়ামলয়া 9151340370 মদনিজুর 5

931 মিাোঃ কুরবান আলীমিতা- ইবাদত আলীবয়স- 48 মবায়ামলয়া 4651433189 হতদমরদ্র 4

932 মিাোঃ িহামসন মরজামিতা- আমির মহাটসনবয়স- 30 মবায়ামলয়া 7327001900 হতদমরদ্র 4

933 মিাোঃ হারুন মির্ামিতা- মিাোঃ ওির আলীবয়স- 33 মবায়ামলয়া 7351419143 হতদমরদ্র 4

934 মিাছাোঃ নামছিা খাতুনমিতা- মিাোঃ ইিান আলীবয়স- 43 মবায়ামলয়া 7351389874 হতদমরদ্র 2

935 মিাোঃ অমহদুজ্জািানমিতা- মৃত আমতয়ার িমল্লকবয়স- 72 মবায়ামলয়া 181314733087 হতদমরদ্র 2

936 মরজাউল হকমিতা- ওয়াটছদ আলীবয়স- 48 মবায়ামলয়া 9151314888 হতদমরদ্র ৪

937 মিাছাোঃ মজাহরা খাতুনমিতা- ওয়াটরশ িন্ডলবয়স- 53 মবায়ামলয়া 9151312130 হতদমরদ্র ৪

938 মিাোঃ মছিাত আলীমিতা- মকারবান িন্ডলবয়স- 53 মবায়ামলয়া 2851329991 মদনিজুর ৪

939 িমজদ িন্ডলমিতা- কাটছদ িন্ডলবয়স- 48 মবায়ামলয়া 8701395074 মদনিজুর 4

940 মিাোঃ মদটলায়াটরাটসনমিতা- ইউনুচ আলীবয়স-45 মবায়ামলয়া 7351391672 মদনিজুর 4

941 মিাোঃ আব্দুল িান্নানমিতা- মিাোঃ ইসিাইল মহাটসনবয়স- 38 মবায়ামলর্া 4152786143 মদনিজুর 4

942 মিাোঃ জািাল উমিনমিতাোঃআিসার িামলথাবয়স-৫৮ মবায়ামলর্া ০১৯১২-৮২১৪৪৩ 5551394819 মদনিজুর ৪

943 মিাোঃরমবউল ইসলািমিতা-মিাোঃিমিন িমকরবয়স-৩৪ মবায়ামলর্া ০১৯৪৯-১৩৮১১২ 7351440057 মদনিজুর ৩

944 মিাছাোঃ জমরনা খাতুনমিতা-নিাজ আলী িন্ডলবয়স-৬৮ মবায়ামলর্া 2851354825 হতদমরদ্র ৩

945 মিাোঃ আমতয়ার রহিানমিতা- মিাোঃ সাইফুর রহিানবয়স- 26 মবায়ামলর্া 01305-613036 5534161202 মদনিজুর 4

946 মিাোঃ আব্দুল জমললমিতা- রিজান আলীবয়স- 38 মবায়ামলর্া 01751-637267 4201363246 মদনিজুর 3

947 মিাোঃ আব্দুস সািাদমিতা- বাহার আলীবয়স- 34 মবায়ামলর্া 01918-808889 4201640572 ক্ষুদ্র ব্যবসা 4

948 মিাোঃ হারুন অর রমশদমিতা- মিাোঃ লাল চাদ িন্ডলবয়স- 45 মবায়ামলর্া 1822307296037 অট াচালক 4

949 মিাোঃ আটলক উমিনমিতা- মিাোঃ আটবদ আলীবয়স-53 মবায়ামলর্া 01853-870269 5551367419 ভ্যানচালক 4

950 শরীফুল ইসলািমিতা- িসটলি িন্ডলবয়স- 36 মবায়ামলর্া 7801361218 মদনিজুর 5

951 মিাছাোঃ জমহরণ খাতুনমিতা- িহর আলীবয়স-49 মনহালপুর 5551284839 হতদমরদ্র 3

952 মিাছাোঃ আমলয়া মব িমিতা- শসদয় িন্ডলবয়স- 35 মনহালপুর 6001292744 হতদমরদ্র 5

953 মিাোঃ মরজাউল হকমিতা- বাদল আলীবয়স- 44 মনহালপুর ################# হতদমরদ্র 5

954 চায়না বালামিতা- বসুটদব হালদারবয়স-51 মনহালপুর 01757-062690 1501294951 হতদমরদ্র 5

955 মিাোঃ িহাত্তাব আলীমিতা- মিাোঃ মুনতাজ িামলতাবয়স-43 মনহালপুর 8701341883 মদনিজুর 4

956 মিাোঃ মখটদর িন্ডলমিতা- বটনাত িন্ডলবয়স-53 মনহালপুর 01750-475899 5551312001 মদনিজুর 4

957 মিাছাোঃ রুিালী মব িমিতা- মিাোঃ বাবুল মহাটসনবয়স-32 মনহালপুর 1812371246105 মদনিজুর 5

958 মিাোঃ নামশর উিীনমিতা- কমলি উিীনবয়স-41 মনহালপুর 6901271012 মদনিজুর 6

959 মিাছাোঃ িাটজদা মিতা- আোঃ িমজদবয়স-53 মনহালপুর 8701311048 মদনিজুর 5

960 মিাোঃ মিজানুর রহিানমিতা- মিাোঃ মখারটশদ আলীবয়স-29 মনহালপুর 510652638 মদনিজুর 4

961 মিাোঃ ওসিান  মনমিতা- মিাোঃ শমহদ আলীবয়স-32 মনহালপুর 1302938506 ################# মদনিজুর 4

962 মিাছাোঃ হামিদা মব িমিতা- আহম্মদ িামলতাবয়স-36 মনহালপুর 3301302638 মদনিজুর 4

963 আশাদুল ইসলািমিতাোঃ নামসর উমিন মহজল াড়ী ০১৭৫৯-৭৭৪৫৭৭ 7351338186 মদনিজুর ৫

964 জাহানারা মব িমিতাোঃ আমজজুল মহজল াড়ী ০১৯২০-৭৯৫৮৭৯ 1812323273714 হতদমরদ্র ৫

965 মিাোঃ মজাব্বার আলীমিতাোঃ মিাোঃ মিজানুর রহিানবয়সোঃ ৩৪ মহজল াড়ী 01992-308790 6001140067 মদনিজুর 4

966 মিাোঃ হাটশি মিতাোঃ িঙ্গল িন্ডলবয়সোঃ-৩৮ মহজল াড়ী 01927-484559 9151237329 মদনিজুর 4

967 মিাোঃ ছাটনায়ার মহাটসনমিতা- মিাোঃ আব্দুল খাটলকবয়সোঃ-৩৯ মহজল াড়ী 01993-216699 18123233273904 মদনিজুর 5

968 মিাোঃ জািাত আলীমিতা- ইনছার িন্ডলবয়সোঃ-৫৩ মহজল াড়ী 01932-670399 2401345687 মদনিজুর 4



969 মিাোঃ আব্দুল আমলিমিতা- রমহি বক্স িন্ডলবয়সোঃ-৩৮ মহজল াড়ী 01945-236248 8251298116 মদনিজুর 4

970 মিাছাোঃ িমহিা খাতুনমিতা- উির আলীবয়স- 39 মহজল াড়ী 01910-928532 1951347010 হতদমরদ্র 4

971 মিাছাোঃ ফুলজান মব িমিতা- কালা চাদ িন্ডলবয়স- 80 মহজল াড়ী 6901246345 হতদমরদ্র 4

972 মিাোঃ দমবর মহাটসনমিতা- দাউদ আলীবয়স- 39 মহজল াড়ী 01939-204665 2401292616 ভ্যানচালক 5

973 মিাোঃ আয়ুব আলীমিতা- মিাোঃ ি ল িন্ডলবয়স- 43 মহজল াড়ী 01935-259544 5551288599 ভ্যানচালক 5

974 মিাোঃ িনুসুর আলীমিতা- মিাোঃ ইকুবার মহাটসনবয়স- 48 মহজল াড়ী 01401-714393 7351313346 ভ্যানচালক 5

975 মিাোঃ আলি আলীমিতা- মিাোঃ আোঃ কমরিবয়স- 33 মহজল াড়ী 01925-968125 8701342985 ভ্যানচালক 5

976 মিাোঃ আজমুল হকমিতা- একববর আলীবয়স- 65 মহজল াড়ী 01966-775698 1951321346 ভ্যানচালক 5

977 মিাোঃ িমসবুল হকমিতাোঃটিাোঃ আবুল কাটশিবয়স - 35 মহজল াড়ী 01948-079501 7351311712 ভ্যানচালক 4

978 মিাোঃ শমরি মিয়ামিতা- ইরাদ মিয়াবয়স- 43 মহজল াড়ী 01948-095632 4651305312 ভ্যানচালক 4

979 মিাোঃশামকল খানমিতা- মিাোঃ ছুন্নত আলীবয়স-  21 মহজল াড়ী 01965-059012 8254330254 ভ্যানচালক 4

980 মিাোঃ নুর ইসলািমিতা- মিাোঃ ছািছমিন মশখবয়স-49 মহজল াড়ী 01959-034474 3751296629 ভ্যানচালক 4

981 মিাোঃ আমিনমিতা- আব্দুল সালািবয়স- 33 মহজল াড়ী 1725218806 9575626925 আলিসাধু চালক 4

982 মিাোঃ আমতয়ার রহিানমিতা- জািাত আলী মবশ্বাসবয়স- 50 মহজল াড়ী 3751267422 রাজমিিী 2

983 মিাছাোঃরামজয়া মব িস্বািী-শাহজাহান মবশ্বাসবয়স-৭৩ মহজল াড়ী 1812323273891 গৃমহনী ২

984 মিাোঃ ছা বার আলীমিতা- িতটলব িন্ডলবয়স-43 মর্মহ 01982-282731 5101301843 মদনিজুর 4

985 মিাোঃ ইিরান মহাটসনমিতা- মিাোঃ জািাত আলীবয়স- 31 মর্মহ 01928-407627 6901325784 মদনিজুর 3

986 মিাোঃ সুিন আলীমিতা- মিাোঃ হামিজুল ইসলািবয়স- 28 মর্মহ 01870-423519 9121255492 মদনিজুর 4

987 মিাোঃ বকুল মজায়ািডারমিতা- মিাোঃ মলয়াকত মজায়ািডারবয়স-34 মর্মহ 01846-913318 3751354865 মদনিজুর 2

988 মিাোঃ আোঃ রমশদ িন্ডলমিতা- মিাোঃ আোঃ  মনবয়স-40 মর্মহ 01401-737216 2401348969 মদনিজুর 3

989 মিাোঃ নুর উিীনমিতা- মনয়ি আলী িন্ডলবয়স-68 মর্মহ 01947-660297 1951374501 মদনিজুর 4

990 মিাোঃ আোঃ হান্নানমিতা- মুরাদ আলীবয়স-58 মর্মহ 01917-935832 4651359075 মদনিজুর 3

991 মিাোঃ িকবুল মহাটসনমিতা- মিাোঃ িয়জুল্লাহ মুন্সীবয়স- 47 মর্মহ 01796-309821 6451313826 মদনিজুর 5

992 মিাছাোঃ িামহরণ মনছামিতা- মরাস্তি িন্ডলবয়স-77 মর্মহ 01980-735649 2401346511 হতদমরদ্র 2

993 মিাোঃ মুমশ ডদ আলীমিতা- নুর ইসলািবয়স- 46 মর্মহ 01907-669077 3101328903 মদনিজুর 4

994 মিাছাোঃ রজনা খাতুনমিতা- নুর বক্স িন্ডলবয়স- 72 মর্মহ 01993-216690 8701370739 হতদমরদ্র 4

995 মিাোঃ িাহবুল হকমিতা- মিাোঃ নামজি উমিনবয়স-39 মর্মহ 01959-386041 8701372347 মদনিজুর 4

996 মিাোঃ িারুখ মহাটসনমিতা- মহদাটয়ত িন্ডলবয়স- 58 মর্মহ 01996-567709 3301334680 মদনিজুর 2

997 মিাছাোঃ হামছনা মব িমিতা- আটনানত িন্ডলবয়স-63 মর্মহ 01975-703380 4201316785 মদনিজুর 4

998 মিাোঃ হামলি মিয়ামিতা- িমহরুিীনবয়স- 32 মর্মহ 01940-535447 6001354296 মদনিজুর 4

999 দীন মিাহাম্মদমিতা- রমব উল বয়স-48 মর্মহ 01959-039545 6001353173 হতদমরদ্র 5

1000 মিাোঃ ছমির উমিনমিতা- হর্রত আলী িন্ডলবয়স-41 মর্মহ 01923-334567 1025676386 হতদমরদ্র 5

1001 মিাোঃ জামকর মিতা- আব্দুল প্রধানবয়স- 49 মর্মহ 01408-728469 ################# মদনিজুর 4

1002 মিাোঃ র্ামলিমিতা- িমহরুমিনবয়স-37 মর্মহ 01938-463622 2401348962 হতদমরদ্র 4

1003 কমরি মসকদারমিতা- বরউল মশকদারবয়স-38 মদাস্ত 01960-952300 1951404001 ভ্যানচালক 4

1004 মিাোঃ আব্দুর রমহিমিতা- হাটসি আলীবয়স-43 মদাস্ত 01306-336504 3751353107 ভ্যানচালক 3

1005 িানু ব্যািারীমিতা- তাটয়ব আলীবয়স- 58 মদাস্ত 01930-480748 2851309860 ভ্যানচালক 3

1006 মসরাজুল ইসলািমিতা- আব্দুল হামিদবয়স-58 মদাস্ত 01963-406357 1101355179 ভ্যানচালক 4

1007 রমিজ মিতা- সিটলি িনর্লবয়স-৫১ মদাস্ত 01952-531601 8251330166 ভ্যানচালক 3

1008 মিাোঃ আশাদুল মিতা- মনয়াজান আলীবয়স-40 মদাস্ত 01930-957303 2812998736 ভ্যানচালক 3

1009 মিাোঃ মসাবহান আলীমিতা- আলী আকবারবয়স-35 মদাস্ত 01941-917516 1406302 ভ্যানচালক 3

1010 মিাোঃ ওির আলীমিতা- ইমলয়াস মবশ্বাসবয়স- 36 মদাস্ত 01767-963559 5101357167 ভ্যানচালক 3

1011 ফুলছুরতন মনছামিতা- হাবুল িন্ডলবয়স-60 মদাস্ত 01996-000754 3301386649 হতদমরদ্র 4

1012 মিাছাোঃ িমরয়ি খাতুনমিতা- সুলতানবয়স-51 মদাস্ত 01858-136939 6001354767 হতদমরদ্র 4

1013 হর্রত আলীমিতা- িসটলিবয়স-67 মদাস্ত 01967-356857 5101355351 মদনিজুর 4

1014 মিাোঃ সুজনমিতা- সুলতান ভ্ইয়াবয়স- 25 মদাস্ত 01321-972773 4651659577 ভ্যানচালক 3

1015 আলিমিতা- কাটদর মিাল।লাবয়স-25 মদাস্ত 01319-782067 4651366058 ভ্যানচালক 4

1016 মহাটসন মিাল্লামিতা- হাটসি মিাল্লাবয়স-63 মদাস্ত 01718-244689 1812323283020 ভ্যানচালক 4

1017 মিাোঃ সুরজ মিাল্লামিতা- কাটশি মিাল্লাবয়স-49 মদাস্ত 01407-403016 1501378440 ভ্যানচালক 4

1018 মিাোঃ ওির আলীমিতা- মকসিত আলীবয়স-45 মদাস্ত 01887-614499 1951379732 ভ্যানচালক 4

1019 িাইনমিনমিতা- ইসাহক আলীবয়স-30 মদাস্ত 01867-363309 1812323283036 চাটয়র মদাকান 3



1020 মিাোঃ িািারমিতা- মখাকাই বক্সবয়স-63 মদাস্ত 01917-791532 1951406626 মদনিজুর 4

1021 মিাোঃ িারুখ মিতা- নবীয়াল িন্ডলবয়স-58 মদাস্ত 01922-339072 7351422030 মদনিজুর 4

1022 মিাোঃ িমহদুল ইসলািমিতা- ওয়াটজদ িন্ডলবয়স-50 মদাস্ত 01945-951610 6901331857 দমজড 4

1023 িাটজদামিতা- আনসারবয়স- 60 মদাস্ত 01819-490219 2401350505 হতদমরদ্র 4

1024 রুটবল মিতা- আলিবয়স- 26 মদাস্ত 01819-940192 6451635830 মদনিজুর 4

1025 িারুখমিতা- আটবদন আলীবয়স-32 মদাস্ত 01953-012601 9575669230 মদনিজুর 3

1026 মসামকনা খাতুনমিতা- িকটছদ িন্ডলবয়স- 53 মদাস্ত 01935-261082 2851333308 হতদমরদ্র 4

1027 িন্টু প্রধানমিতা- ইসিাইল প্রধানবয়স-40 মদাস্ত 01957-087531 6001406047 আলিসাধু চালক 4

1028 জািাল উমিনমিতা- আলী আকবারবয়স-= 41 মদাস্ত 01851-096332 1501356214 মদনিজুর 4

1029 কদি আলীমিতা- নুর উমিনবয়স- 32 মদাস্ত 01823-654965 685000156 মদনিজুর 4

1030 জহুরা খাতুনমিতা- মুনতাজ আলীবয়স-37 মদাস্ত 01935-261082 183153782 হতদমরদ্র 4

1031 মিাোঃ শাহাজান মিাল্লামিতা- িান্নান মিাল্লাবয়স- 53 মদাস্ত 01819-490184 8251371688 মদনিজুর 5

1032 মিাোঃ শ্যিায়ন প্রধানমিতা- মিাোঃ ইয়াকুব প্রধানবয়স- 31 মদাস্ত 1812323283080 মদনিজুর 4

1033 মিাোঃ আিটজদ আলী িরদারমিতা- মসরাজ িরদানবয়স- 59 মদাস্ত 2401352121 মদনিজুর 5

1034 মিাোঃ নামছর উিীন খামিতা- মিাোঃ জাির আলী খাবয়স- 47 মদাস্ত 60013573207 মদনিজুর 4

1035 মিাোঃ সাইদুল ইসলাি ব্যািারীমিতা- মিাোঃ িমতন ব্যািারীবয়স- 49 মদাস্ত 3751326939 মদনিজুর 3

1036 মিাোঃ লুৎির আলীমিতা- সাত্তার িন্ডলবয়স- 52 মদাস্ত 8251355858 মদনিজুর 4

1037 মিাছাোঃ মখাটদজা মব িমিতা- মজনাি িন্ডলবয়স- 77 মদাস্ত 1501355018 হতদমরদ্র 5

1038 মিাোঃ ইরাদ আলী িন্ডলমিতা- ওসিান িন্ডলবয়স- 69 মদাস্ত 3301384909 মদনিজুর 4

1039 মিাোঃ রাটিদ  মিাল্লামিতা- আোঃ কমরি মিাল্লাবয়স- 60 মদাস্ত 6451366675 মদনিজুর 3

1040 মিাোঃ মিনাজুল ভ্ইয়ামিতা- লাল মিয়াবয়স- 60 মদাস্ত 4201319284 4

1041 মিাোঃ নুর ইসলািমিতা- আহাম্মদ আলীবয়স-48 7801341913 3

1042 মিাোঃ জয়নাল মিয়ামিতা- খমলল মিয়াবয়স- 53 2851357430 4

1043 আব্দুল হামলিমিতা-জাহান নবীবয়স-৩১ কুমিপুর-৩ ০১৯১৪-৭৭৭৮৮৯ 2811456231 কি ডচারী ৬

1044 সাইফুল ইসলািমিতা-নজরুলবয়স-৩১ কুমিপুর-৩ ০১৭৯৩-০৯১৮১৮ 4651335871 শ্রমিক ৪

1045 আটনায়ারমিতা-ইমদ্রস িমিকবয়স-৪৭ কুমিপুর-৩ ০১৯১৪-৪৪৮৫২০ 2401321134 ভ্যানচালক ৪

1046 শ্রী আনুবালা িালস্বািী: শ্রী সুধীর কুিার িালবয়স- 63 কুমিপুর 01843-904520 1812323271259 হতদমরদ্র 5

1047 মিাছাোঃ মশখা খাতুনমিতা- মিাোঃ ওির িমল্লকবয়স- 39 কুমিপুর 01918-010915 1501301178 হতদমরদ্র 4

1048 মিাোঃ রাটসল ভ্ইয়ামিতা- মিাোঃ িাটলক ভ্ইয়াবয়স-25 মদাস্ত ################# মদনিজুর 4

1049 মিাোঃ জালাল ভ্ইুয়ামিতা- চান মিয়া ভ্ইয়াবয়স- 63 মদাস্ত 15012330300 মদনিজুর 2

1050 মিাোঃ আবুল কাটশিমিতা- মিাোঃ কদি আলীবয়স-62 মদাস্ত 1812323299168 মদনিজুর 4

1051 শামহনা মিতা- মসালাইিান আলীবয়স-53 কুমিপুর 01860-658702 1812302126047 হতদমরদ্র 4

1052 মিাোঃ কালাি মিয়ামিতা- ম ালাি রসবুলবয়স-41 কুমিপুর 01959-169185 195132568 হতদমরদ্র 4

1053 মিাোঃ খমলল িন্ডলমিতা- আবু বক্কর মসমিকবয়স-86 01989-924624 2401322058 4

1054 মসাহা মিতা- আজমুলবয়স-27 কুমিপুর 01945-906615 181232323018975 হতদমরদ্র 4

1055 ইসিাইলমিতা- আবমদন মিাল্লাবয়স-46 কুমিপুর 1937750433 9151239286 হতদমরদ্র 4

1056 জানটিাহাম্বিদমিতা- িঙ্গল।বয়স- 42 কুমিপুর 01782-833941 1812323281576 ভ্যানচালক 3

1057 িটনায়ারামিতা- শাহ আলিবয়স- 55 কুমিপুর 01914-668177 1812323281453 হতদমরদ্র 4

1058 িমরয়ি খাতুনমিতা- কমিল উমিনবয়স-46 কুমিপুর 01301-899983 9575527592 হতদমরদ্র 4

1059 মিাছাোঃ আটনায়ারা খাতুনমিতা- মিাোঃ শুকুর আলীবয়স- 83 কুমিপুর 01877-680062 1812323281289 হতদমরদ্র 4

1060 মিাছাোঃ আটলয়া খাতুনমিতা- শািসুল হকবয়স- 68 কুমিপুর 01403-107724 2851281051 হতদমরদ্র 4

1061 মিাোঃ শাওন প্রধানমিতা- ইমলয়াস প্রধানবয়স- 19 মদাস্ত 0148-813219 ################# মদনিজুর 2

1062 মিাোঃ মিাজাটম্মল খামিতা- জাির আলী খাবয়স- 55 কৃষ্ণপুর 01918-854676 82232850168 মদনিজুর 4

1063 মিাোঃ আমরিমিতা- আব্দুল কালািবয়স-38 কৃষ্ণপুর 01859-025871 5101253978 মদনিজুর 4

1064 মিাোঃ আমরি মহাটসনমিতা- আব্বাস মিয়াবয়স- 24 কৃষ্ণপুর ################# মদনিজুর 2

1065 আয়নাল মিাল্লামিতা- ছাটয়দ আলী মিাল্লাবয়স- 88 কৃষ্ণপুর 01952-827752 5551294894 মদনিজুর 4

1066 মিাোঃ আিানউল্লাহ প্রধানমিতা- আব্দুল আরশাদ প্রধানবয়স- 29 কৃষ্ণপুর 01765-481575 1991123238320200 মদনিজুর 2

1067 মিাছাোঃ ফুলিমতমিতা- মুনছুর আলীবয়স- 63 কৃষ্ণপুর 1501377665 হতদমরদ্র 4

1068 মিাছাোঃ খটতজা মব িমিতা- দুদ মিয়াবয়স- 48 কৃষ্ণপুর 42001343518 হতদমরদ্র 4

1069 মিাছাোঃ মব িআোঃ জমললবয়স- 55 কৃষ্ণপুর 1801389540 হতদমরদ্র 4

1070 মিাোঃ রমবন মশকদারমিতা- মিাোঃ কালু মশকদারবয়স- 63 কৃষ্ণপুর 2851336780 মদনিজুর 4



1071 মিাছাোঃ নুরজাহান মবমবমিতা- িান্নান আলীবয়স-41 কৃষ্ণপুর 4201344027 হতদমরদ্র 4

1072 মিাোঃ বাহার আলীমিতা- মিাোঃ ম ািালবয়স- 73 কৃষ্ণপুর 01989-928620 181232387737 হতদমরদ্র

1073 এিাোঃ ইজাজুল হকমিতা- লাল চান িন্ডলবয়স- 48 কৃষ্ণপুর 9575642591 মদনিজুর 4

1074 মিাছাোঃ জাটিলা খাতুনমিতা- মিাোঃ নামজি উমিনবয়স- 37 কৃষ্ণপুর 6901301223 মদনিজুর 4

1075 মিাৎ হামিজুল ইসলািমিতা- মিাোঃ নজরুল ইসলািবয়স- 34 কৃষ্ণপুর 1951328895 মদনিজুর 4

1076 মিাোঃ আরািাত আলীমিতা- মিাোঃ জুলমিকার আলীবয়স- 42 কৃষ্ণপুর 8251277573 মদনিজুর 4

1077 মিাোঃ আকরাি আলমিতা- আবু তাটহরবয়স- 45 কৃষ্ণপুর 01736-062636 8701324090 হতদমরদ্র 4

1078 মিাছাোঃ রমহিন খাতুনমিতা- মিাোঃ হর্রত আলীবয়স- 70 কৃষ্ণপুর 1812323271124 হতদমরদ্র 2

1079 মিাোঃ ছুন্নত আলীমিতা- এটরং িন্ডলবয়স- 48 কৃষ্ণপুর 01906-213049 2851255311 মদনিজুর 2

1080 মিাোঃ ইনারুল ইসলািমিতা-  াজী আহম্মদবয়স- 57 কৃষ্ণপুর 8251277979 মদনিজুর 4

1081 মিাছাোঃ মরাটকয়া খাতুনমিতা- মিাোঃ ছাত্তার আলীবয়স- 45 কৃষ্ণপুর 181232387406 হতদমরদ্র 4

1082 মিাোঃ লাল চাদমিতা- হাশত আলীবয়স- 48 কৃষ্ণপুর 2401300138 মদনিজুর 2

1083 মিাোঃ মসরাজুল ইসলািমিতা- মিাোঃ শুকুর আলী িন্ডলবয়স- 44 কৃষ্ণপুর 01728-564531 4651338677 মদনিজুর 2

1084 মিাোঃ আটবছমিনমিতা- লাল চাদবয়স- 67 কৃষ্ণপুর 3751301908 মদনিজুর 4

1085 মিাোঃ মশিনমিতা= কাটশি বয়স- 42 কৃষ্ণপুর 01925-318630 6869052123 ভ্যানচালক 4

1086 মিাোঃ মল ন িমল্লকমিতা- মিাোঃ সািসুল িমল্লকবয়স- 47 কৃষ্ণপুর 01915-828751 5551297269 দমজড 4

1087 মিাোঃ িারুক মিতা- হটচন িন্ডলবয়স- 45 কৃষ্ণপুর 01910-476478 6451368221 ভ্যানচালক 4

1088 শাহাজািাল মিতা- নুরুল হকবয়স- 48 কৃষ্ণপুর 01926-705045 1815576508238 শ্রমিক 4

1089 মিাোঃ িামুন মিয়ামিতা- মিনাছিীনবয়স-44 কৃষ্ণপুর 01933-904065 6899050121 চাটয়র মদাকান 4

1090 মিাোঃ শাহ আলিমিতা- মিাোঃ রমিকুল ইসলািবয়স- 43 কৃষ্ণপুর 01929-563457 8701322433 ভ্যানচালক 4

1091 মিাছাোঃ মসমলনা মিতা- মিাোঃ ছাটদক আলী প্রধানবয়স- 52 কৃষ্ণপুর 3301309856 হতদমরদ্র 3

1092 মিাোঃ ছাটদক আলীমিতা- মসরাজ উিীন প্রধানবয়স- 79 কৃষ্ণপুর 01941-751137 6001383865 মদনিজুর 4

1093 মিাছাোঃ খটদজা খাতুনমিতা- চারু ব্যািারীবয়স- 43 কৃষ্ণপুর 551355022 হতদমরদ্র 2

1094 আহাম্মদ আলী কাজীমিতা- মিাোঃ কুবাদ আলী কাজীবয়স- 39 কৃষ্ণপুর 3751302823 মদনিজুর 4

1095 মিাোঃ িমজবুল হকমিতা- মিাোঃ হায়াত আলী িন্ডলবয়স- 48 রনট াহাইল 8251380906 মদনিজুর 4

1096 মিাছাোঃ সাটলহার মব িমিতা- মহাটসন িন্ডলবয়স- 52 রনট াহাইল 3260202027 মদনিজুর 2

1097  মিাোঃ আইনাল মিয়ামিতা- কালু িন্ডলবয়স- 58 রনট াহাইল 2401402868 মদনিজুর 4

1098 মিাছাোঃ মখাটদজা খাতুনমিতা- কালু িন্ডলবয়স- 53 রহট াহাইল 01987-496708 2851360459 হতদমরদ্র 4

1099 মিাছাোঃ িাখীরন মনছামিতা- মুছাই িন্ডলবয়স- 56 রনট াহাইল 01912-522490 9151346294 হতদমরদ্র 4

1100 মিাছাোঃ এটজরা খাতুনমিতা- ছটরা মজায়ািডারবয়স- 73 রনট াহাইল 1951430188 হতদমরদ্র 4

1101 মিাছাোঃ হামলিা খাতুনমিতা- কমরি খিকারবয়স-50 রনট াহাইল 6001406823 হতদমরদ্র 5

1102 মিাোঃ রায়হান মবশ্বামিতা- আয়ুব আলী মবশ্বাসবয়স- 32 রনট াহাইল 01983-170081 8698979005 মদনিজুর 4

1103 মিাছাোঃ মিটরাজা খাতুনমিতা- মিাোঃ মজাবান মজায়ািডারবয়স- 57 রনট াহাইল 0141-737197 2401403106 হতদমরদ্র 4

1104 মিাোঃ দুলাল মহাটসনমিতা- মিাোঃ ইউসুি আলীবয়স- 26 রনট াহাইল 01931-218550 3756169831 মদনিজুর 4

1105 ম াছাোঃ িারভ্ীনা খাতুনমিতা- মিাোঃ মজনারুল ইসলািবয়স- 36 রনট াহাইল 2401403064 মদনিজুর 4

1106 মিাোঃ আবদুল হামিদমিতা- িমহর উিীনবয়স- 44 রনট াহাইল 01766-973895 2401403627 মদনিজুর 4

1107 মিাোঃ জািাল মহাটসনমিতা- রহিান িন্ডলবয়স- 40 কৃষ্ণপুর 01845-205355 3751355409 মদনিজুর 4

1108 মিাোঃ আোঃ আমজজমিতা- মিাোঃ দদনু িমিকবয়স- 55 কৃষ্ণপুর 01989-924459 6451291618 হতদমরদ্র 4

1109 মিাছাোঃ শামিিা খাতুনমিতা- শমহদুল বয়স- 26 কৃষ্ণপুর 01939-605072 8705994666 মদনিজুর 5

1110 জমহরুল ইসলািমিতা- িন্টু িামলতাবয়স- 40 িমল্লকিাড়া 01953-010952 465136648 মদনিজুর 4

1111 আজ ার আলীমিতা- আবুল কামজবয়স- 35 মবায়ালিারীিাড়া 512680076 মদনিজুর 4

1112 হাছান মিতা- আব্দুর রমহিবয়স- 38 সুটবাধপুরিাড়া 01731-625521 1025678887 চাটয়র মদাকান 4

1113 আকমলিা মব িমিতা- দলু িন্ডলবয়স- 35 সুটবাধপুরিাড়া 1486524661 হতদমরদ্র 3

1114 আোঃ হাইমিতাোঃ আোঃ রাজ্জাকবয়সোঃ ৫০ কৃষ্ণপুর ০১৭২৪-৫২১৭৬৪ 7789593048 ভ্যানচালক ৪

1115 মিাোঃ ইিান আলীমিতা- সািসুল হকবয়স-53 উজলপুর 01947-316990 3751279443 মদনিজুর 4

1116 মিাোঃ তনজু খাতুনমিতা- সাদ আলীবয়স- 68 উজলপুর 01999-559217 1501281131 হতদমরদ্র 4

1117 মিাোঃ নুরুল আমিনমিতা- সািসুল হকবয়স- 48 উজলপুর 01937-749076 1025653484 মদনিজুর 4

1118 মিাোঃ সাইফুল ইসলািমিতা- মিাোঃ মিরু মিয়াবয়স- 38 উজলপুর 01984-914808 1812323290759 মদনিজুর 4

1119 মিাোঃ আদি আলীমিতা- মিাোঃ ইমদ্রস আলীবয়স- 36 উজলপুর 01939-730054 1951383635 মদনিজুর 4

1120 মিাোঃ আোঃ কুদ্দুস মিতা- মিাোঃ রিজান আলীবয়স- 53 উজলপুর 01934-572137 1951384617 মদনিজুর 4

1121 মিাোঃ ইউনুছ আলীমিতা- রিজান আলীবয়স- 41 উজলপুর 7323412390 মদনিজুর 4



1122 মিাোঃ সাইফুল ইসলািমিতা- মিাোঃ আমজজুল হকবয়স- 38 উজলপুর 1812323291052 মদনিজুর 4

1123 মিাোঃ মিাতাটলব মহাটসনমিতা- জালাল উিীনবয়স- 54 উজলপুর 01984-721232 7801347035 মদনিজুর 4

1124 মিাোঃ ইনামুল ইসলািমিতা- মিাোঃ আমজজুল হকবয়স- 38 শশলিারী 01913-295149 6451323445 মদনিজুর 4

1125 মিাোঃ সমরি উমিনমিতা- মিাোঃ আত্তাব আলীবয়স- 30 শশলিারী 7768789955 মদনিজুর 2

1126 মিাোঃ জমলল িন্ডললমতি িন্ডলবয়স-52 শশলিারী 1917-115607 মদনিজুর 4

1127 মিাোঃ মুজাি মিয়ামিতা- 58 1812323280725 মদনিজুর 4

1128 িাহািিদ িন্ডলমিতা- কাটদর িন্ডলবয়স- 52 শশলিারী 01997-515017 3751355888 মদনিজুর 4

1129 মিাোঃ আব্দুল  মনমিতা- মিাোঃ মজায়াত আলীবয়স-50 শশলিারী 01401-833287 9161346989 মদনিজুর 2

1130 মিাোঃ তাইটজল হকমিতা- িহর আলীবয়স- 49 শশলিারী 01952-561011 8251357425 মদনিজুর 4

1131 মিাছাোঃ সজীরন খাতুনমিতা- শরদাল িন্ডলবয়স- 43 শশলিারী 01908-104234 8701406277 হতদমরদ্র 2

1132 মিাোঃ হামিজুল হকমিতা- মিাোঃ আজ র আলীবসয়- 52 শশলিারী 01947-537212 2401380994 মদনিজুর 4

1133 মিাোঃ কািাল মিাল্লামিতা- মিাোঃ কুনুই মিাল্লাবয়স- 39 শশলিারী 01939-733684 1501359457 মদনিজুর 4

1134 মিাোঃ রিজান আলীমিতা- িকটছদ িন্ডলবয়স- 52 শশলিারী 01920-850071 6001385944 মদনিজুর 4

1135 মিাছাোঃ জাহানারা মব িমিতা- মিাোঃ জুিার আলীবয়স- 48 শশলিারী 01946-841956 1812323280423 হতদমরদ্র 3

1136 মিাোঃ মুনসুর আলীমিতা- জটবদ আলীবয়স- 52 শশলিারী 9151322816 মদনিজুর 4

1137 মিাছাোঃ মরটহনা খাতুনমিতা- শমহদুল হকবয়স- 44 শশলিারী 0165-059762 5101338233 হতদমরদ্র 2

1138 মিাছাোঃ ফু টুমর খাতুনমিতা- মিাোঃ বদর উমিনবয়স- 42 শশলিারী 01401-770594 3751381108 হতদমরদ্র 2

1139 মিাোঃ মদরাজ মিয়ামিতা- বানাত আলীবয়স- 47 শশলিারী 01940-652523 4201347293 মদনিজুর 4

1140 মিা নজরুল ইসলািমিতা- মিাোঃ মছাবান িন্ডলবয়স- 47 শশলিারী 01930-407856 8251358266 মদনিজুর 4

1141 মিাোঃ সিটসর আলীমিতা- মৃত মবশারত িন্ডলবয়স- 48 শশলিারী 01930-457856 1812323280632 মদনিজুর 4

1142 আহাম্মদ আলীমিতা- হায়াত মিাল্লাবয়স- 49 শশলিারী 01922-592667 3751402420 মদনিজুর 4

1143 মিাছাোঃ মরমজয়া মব িমিতা- িািার মিয়াবয়স- 48 শশলিারী 01916-487410 8701403324 হতদমরদ্র 4

1144 মিাোঃ ইহান মিাল্লামিতা- মিাোঃ সিটসর মিা:বয়স- 54 শশলিারী 6451370705 মদনিজুর 4

1145 মিাছাোঃ ছটবদা খাতুনমিতা- িহর িন্ডলবয়স- 53 শশলিারী 01759-115913 2401379496 হতদমরদ্র 2

1146 মিাোঃ িমিজ উমিনমিতা- হটু িন্ডলবয়স- 47 শশলিারী 01942-025915 2401382227 মদনিজুর 4

1147 মিাস্তিা প্রধানমিতা- হামববুর রহিানবয়স- 48 উজলপুর 01905-814234 6403463729 মদনিজুর 4

1148 মিাোঃ হারুন অর রমশদমিতা- ি    ত সািছমিনবয়স- 1962 উজলপুর 01902-424160 18123232291645 মদনিজুর 4

1149 মিাছাোঃ রুবজানমিতা- মিাোঃ কালাি সরদারবয়স- 58 উজলপুর 01902-824160 3313060041650 মদনিজুর 2

1150 মিাোঃ আহার আলীমিতা- মৃত শুকুর আলীবয়স- 40 উজলপুর 1812323291259 মদনিজুর 4

1151 মিাোঃ শওকত আলীমিতা- জটবদ আলীবয়স- 49 উজলপুর 01943-481474 6901310489 মদনিজুর 4

1152 মিাোঃ সািসুল ইসলািমিতা-  াজী রহিানবয়স- 74 উজলূপুর 01986-293757 4651341663 মদনিজুর 4

1153 মিাছাোঃ কুলছুি খাতুনমিতা- আকবার আলীবয়স-43 উজলপুর 01935-260519 7801319075 হতদমরদ্র 3

1154 মিাছাোঃ মিাটিনা খাতুনমিতা- িাস্তবালী িন্ডলবয়স- 63 উজলপুর 01938-948815 2401355082 হতদমরদ্র 2

1155 মিাছাোঃ মরাটকয়া মব িমিতা- িমকর চানবসয়- 61 উজলপুর 01956-463534 3301287540 হতদমরদ্র 2

1156 মিাোঃ মুনতাজ আলীমিতা- জহর আলীবয়স-71 উজলপুর 01919-339054 1501307225 মদনিজুর 4

1157 মিাছাোঃ মচয়ারন মিতা- বরগুল িন্ডলবয়স- 62 উজলপুর 01965-228248 6901310125 হতদমরদ্র 2

1158 মিাোঃ রাটসল িারটভ্জমিতা- মিাোঃ মনজাি উমিনবয়স- 43 উজলপুর 01941-909272 7324322267 মদনিজুর 4

1159 মিাোঃ উিবাত মহাটসনমিতা- মৃত িকটসদ িন্ডলবয়স- 63 উজলপুর 01401-128908 1812323290799 মদনিজুর 3

1160 মিাছাোঃ রমহিা খাতুনমিতা- মখাদা বক্সবয়স- 53 উজলপুর 4201295658 2

1161 মিাছাোঃ রমহিা খাতুনমিতা- মখাদা বক্সবয়স- 53 উজলপুর 4201295658 2

1162 মিাছাোঃ ছাবারনস্বািী: মৃত আববাক্কার িন্ডলবয়স- 69 উজলপুর 1812323291548 2

1163 মিাছাোঃ মশমরনা মব িমিতা- মিাোঃ জয়নাল আটবদীনবয়স- 42 উজলপুর 01937-018448 9575643623 হতদমরদ্র 2

1164 মিাোঃ ম ালাি রসুলমিতা- হাটরজ িন্ডলবয়স- 54 উজলপুর 01929-216991 8251335496 মদনিজুর 4

1165 মিাোঃ ইন্তাজ আলীমিতা- রিজান আলীবয়স- 41 উজলপুর 01937-750425 5551324477 মদনিজুর 4

1166 মিাোঃ বাদল আলীমিতা- ইলাহী িামলতাবয়স-50 উজলপুর 01937-750425 5551323560 মদনিজুর 4

1167 মিাোঃ িমনর মহাটসনমিতা- মিাোঃ জমসি উমিনবয়স- 47 উজলপুর 01913-293033 1812323291103 মদনিজুর 4

1168 মিাোঃ কাউছার আলীমিতা- রিজান আলীবয়স- 43 উজলপুর 01404-917030 5551352577 মদনিজুর 4

1169 মিাোঃ বাদল মিয়ামিতা- মিয়াজান আলীবয়স- 55 উজলপুর 01947-336497 2401326729 মদনিজুর 4

1170 মিাোঃ আমজি উমিনমিতা- জমরি িন্ডলবয়স- 48 উজলপুর 01985-802945 1501335317 মদনিজুর 4

1171 মিাোঃ বানু মবমবমিতা- সুরত আলীবয়স- 63 উজলপুর 01936-181364 2851284402 হতদমরদ্র 4

1172 মিাছাোঃ ছাটহরা খাতুনমিতা- িওলা বক্সবয়স- 53 উজলপুর 01917-096821 4651341374 মদনিজুর 4



1173 মিাোঃ ম ালাি আলীমিতা- মখারটশদ আলীবয়স- 55 উজলপুর 01918-906213 5101312345 মদনিজুর 4

1174 মিাছাোঃ মবউটি খাতুনমিতা- মিাোঃ আমলমিনবয়স- 43 উজলপুর 01306-041803 1951384948 হতদমরদ্র 4

1175 নাি: তরু দাসমিতা/স্বািীর নাি: প্রহললাদবয়স: ২০ নটভ্ম্বর ১৯৫২ ’’ 1922486575 3751280334 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৬

1176 নাি: ফুল কুিারী মিতা/স্বািীর নাি: িমকর িহাম্মদবয়স: ১২ মি 

১৯৩৪

’’ 1938463445 1951360732 মহাট ল কি ডচারী ২

1177 নাি:  হামিদুলমিতা/স্বািীর নাি: িমল্লকবয়স: ০৫ মি ১৯৮০ ’’ 1965839496 7351350116 মদনিজুর ৪

1178 নাি: আমিরনমিতা/স্বািীর নাি: মদদার আলীবয়স: ১০ মি ১৯৮০ ’’ 1903772411 3751309489 মহাট ল কি ডচারী ২

1179 নাি: জামহদা মিতা/স্বািীর নাি: জান মিাহাম্মদবয়স: ১৫ অটটাবর 

১৯৩৯

’’ 1925554021 1812323276602 মহাট ল কি ডচারী ২

1180 নাি: আমিনুলমিতা/স্বািীর নাি: আবুলবয়স: ০৯ মসটে ১৯৭২ ’’ 1998743472 9151249530 শ্রমিক ৫

1181 নাি: নয়ন মিতা/স্বািীর নাি: আইটজলবয়স : ১১ জানুয়ারী ১৯৮৮ ’’ 1911928223 1812323276451 শ্রমিক ৩

1182 নাি: তামরিমিতা/স্বািীর নাি: আবু বকরবয়স: ০১ িাচ ড ১৯৮৯ ’’ 1925509006 8241566036 ভ্ব ঘুটর ৩

1183 নাি: আমতয়ারমিতা/স্বািীর নাি: হাটসিবয়স: ০১ মিব্রু: ১৯৮৬ ’’ 1305033414 5551652232 ভ্যানচালক ৪

1184 নাি:  আবুল কাটশিমিতা/স্বািীর নাি: রমহি বকসবয়স: ১৭ এমপ্রল 

১৯৮৬

’’ 1925318922 1812323277418 ভ্যানচালক ৪

1185 নাি:  মরমজয়া খাতুনমিতা/স্বািীর নাি: এজত িামলতাবয়স: 

০৭.১২.১৯৩৯

’’ 1300847758 3301315374 কাটজর বুয়া ৩

1186 নাি: জান্নাতুল ইসলািমিতা/স্বািীর নাি: দল মিয়াবয়স: 

২২.০৭.১৯৯৩

’’ 1937415558 5058204875 ভ্যানচালক ৪

1187 নাি: আ: রমশদ মিতা/স্বািীর নাি: শমহদুল ইসলািবয়স: 

১৬.০৮.১৯৮৪

’’ 1998222704 1951387297 ভ্যানচালক ৪

1188 নাি: জাির আলী মিতা/স্বািীর নাি: মবশারত িন্ডলবয়স: 

০৪.০৯.১৯৭৬

’’ 1913332249 8701382528 ভ্যানচালক ৪

1189 নাি: নজরুল ইসলািমিতা/স্বািীর নাি: শুকুর আলীবয়স: 

২২.১০.১৯৭২

’’ 1924193966 1025681972 হকার ৬

1190 নাি: শমহদুল ইসলাি মিতা/স্বািীর নাি: আসকার আলীবয়স: 

২২.০৬.১৯৬১

’’ 1928407463 1501365066 মহাট ল কি ডচারী ৩

1191 নাি: সাইদুর রহিান মিতা/স্বািীর নাি: ম ালজার বয়স: মরামকয়া 

খাতুন

’’ 1994211823 1501626582 ভ্যানচালক ৮

1192 নাি: িজলু মিয়া মিতা/স্বািীর নাি: মদদার িন্ডলবয়স: 

১০.০৯.১৯৪৭

’’ 1882503184 6451371311 চাটয়র মদাকান ৪

1193 নাি: জািাল মহাটসনমিতা/স্বািীর নাি: িকটসদ আলীবয়স: 

১৩.০৪.১৯৮২

আকিবাড়ীয়া 1963145847 5101261393 ভ্যানচালক ৪

1194 নাি: মছবরা মব ি মিতা/স্বািীর নাি: ম ািলা মবশ্বাসবয়স: 

২১.০৬.১৯৫২

’’ 1307015130 2851342416 হকার ৫

1195 নাি: হাটশি আলী মিতা/স্বািীর নাি: আকবর আলী মবশ্বাসবয়স: 

১৫.০৩.১৯৫৩

’’ 1919811458 2401332107 ভ্যানচালক ৪

1196 নাি: িজলু রহিান মিতা/স্বািীর নাি: কাটু িন্ডডবয়স: ১৯.১০.১৯৫৬ ’’ 1940535138 2851263182 চাটয়র মদাকান ৯

1197 নাি: শাহাবুল মিতা/স্বািীর নাি: আিজাল মহাটসনবয়স: 

১৩.০৬.১৯৭২

’’ 1919811458 8701354477 শ্রমিক ৪

1198 নাি: বাবলু মিয়া মিতা/স্বািীর নাি: সািমছিনবয়স: ১৩.০৬.১৯৭৭ ’’ 1903893597 2851262168 ভ্যানচালক ৪

1199 নাি: িহামসন আলী মিতা/স্বািীর নাি: আব্দুর রশীদবয়স: 

০৭.০৫.১৯৭৬

’’ 1967355047 1951358868 ভ্যানচালক ৫

1200 নাি: মনজাি উিীন মিতা/স্বািীর নাি: িাহমুদ িন্ডলবয়স: 

১৬.০৫.১৯৫৭

’’ 1928303027 3301316489 ভ্যানচালক ৮

1201 নাি: নান্নু মিয়া  মিতা/স্বািীর নাি: কাটছদ আলীবয়স: ১৫.০৪.১৯৮৩ ’’ 1992235851 4651345243 ভ্যানচালক ৬

1202 নাি: আজিল হক মিতা/স্বািীর নাি: মৃত আহাদ আলীবয়স: 

১৭.০৯.১৯৬৮

’’ 1929421721 1812323278221 চাটয়র মদাকান ৪

1203 নাি: িমশয়ার রহিান মিতা/স্বািীর নাি: মিজারুল ইসলািবয়স: 

২৮.০৩.১৯৯২

’’ 1995633567 4647954223 ভ্যানচালক ৬

1204 নাি: আলি ীর মহাটসন মিতা/স্বািীর নাি: লুতির রহিানবয়স: 

২৫.১০.১৯৮৫

’’ 1953398059 5101287737 িমরবহন শ্রমিক ৫

1205 নাি: রানা মিয়া মিতা/স্বািীর নাি: শমহদুল ইসলািবয়স: 

০৬.০৮.১৯৯০

’’ 1998221529 7346457976 অট াচালক ৬

1206 নাি: সইদুল ইসলাি মিতা/স্বািীর নাি: তায়াজিীনবয়স: 

১০.১০.১৯৭৭

’’ 1983278056 1025693647 ভ্যানচালক ১

1207 নাি: মিনারুল ইসলাি মিতা/স্বািীর নাি: শাহাদ আলীবয়স: 

০১.০৫.১৯৭২

’’ 1937785169 8251364009 ভ্যানচালক ৫

1208 নাি: আবুল কাটশি মিতা/স্বািীর নাি: ইছাহাক িন্ডলবয়স: 

০৮.০৬.১৯৭০

’’ 1996885883 1486337312 ভ্যানচালক ৫

1209 নাি: মশমরনা খাতুন মিতা/স্বািীর নাি: আব্দুল আমজজবয়স: 

২১.১০.১৯৭২

’’ 1933158679 4651316681 চাটয়র মদাকান ৬

1210 নাি: ইজাজুল হক মিতা/স্বািীর নাি: মুশারি মহাটসনবয়স: 

০২.০৯.১৯৬৯

আকিবাড়ীয়া 1999120357 3301373456 ভ্যানচালক ৩

1211 নাি:  সা র িাহামুদমিতা/স্বািীর নাি: তমরকুল ইসলািবয়স: 

০১.০৩.১৯৯২

’’ 1943480467 8701680939 ভ্যানচালক ৩

1212 নাি: আব্দুল হান্নানমিতা/স্বািীর নাি: মৃত জহুর িন্ডলবয়স: 

২৭.০৫.১৯৭৭

’’ 1994097589 1812323276522 চাটয়র মদাকান ৪

1213 নাি: আকবর আলী মিতা/স্বািীর নাি: আিজাদ মহাটসনবয়স: 

১০.০৬.১৯৮৩

’’ 1991965049 ১৮/১২৩২৩২৯৪৭৪৫ ভ্যানচালক ৫

1214 নাি: আক্কাচ আলী মিতা/স্বািীর নাি: হাটিজ মশখবয়স: 

০৩.১১.১৯৫৩

’’ 1933117458 1450005077 চাটয়র মদাকান ৬

1215 নাি: রমবউল মহাটসন মিতা/স্বািীর নাি: আবু বকরবয়স: 

২১.০৭.১৯৬৭

’’ 1735202817 2401303959 চাটয়র মদাকান ৬

1216 নাি: মিজানুর রহিানমিতা/স্বািীর নাি: ইসসুি আলীবয়স: 

১৩.০৬.১৯৭২

’’ 1942025470 4201272517 ভ্যানচালক ৪

1217 নাি: ইনামুল হক মিতা/স্বািীর নাি: মুশারি মহাটসনবয়স: 

১২.০৯.১৯৬৭

’’ 1942025470 4201351360 ভ্যানচালক ৪

1218 নাি: শাহাজুল ইসলাি মিতা/স্বািীর নাি: সুরত আলীবয়স: 

১০.০৯.১৯৫৫

’’ 1942297298 4651399869 ভ্যানচালক ৫

1219 নাি: নামছিা খাতুন মিতা/স্বািীর নাি: আনারুলবয়স: ০৯.১০.১৯৭৮ ’’ 1845915590 1812323277705 হকার ৪

1220 নাি: এটরং আলী িন্ডল মিতা/স্বািীর নাি: মৃত লাল চাঁদ িন্ডলবয়স: 

০২.০৮.১৯৪২

’’ 1927785104 1812323276129 িমরবহন শ্রমিক ৪

1221 নাি: সমিকুল ইসলািমিতা/স্বািীর নাি: মৃত লালু িন্ডলবয়স: 

২৭.০২.১৯৭৯

’’ 1964722576 1812323276467 ভ্যানচালক ৪

1222 নাি: সা র মহাটসন মিতা/স্বািীর নাি: ছাটনায়ার মহাটসনবয়স: 

১৫.০৬.১৯৯০

’’ 1716348905 5955846869 িমরবহন শ্রমিক ৪

1223 নাি: মিাজাটম্মল হকমিতা/স্বািীর নাি: আশরাি আলীবয়স: 

২৭.০১.১৯৮৭

’’ 1940537065 5551301269 চাটয়র মদাকান ৪



1224 নাি: রমিদুলমিতা/স্বািীর নাি: আ: িমজদবয়স: ০৫.০৪.১৯৮৩ ’’ 1970463846 1900007806 শ্রমিক ৪

1225 নাি: িমিজুলমিতা/স্বািীর নাি: িমহরবয়স: ০৫.০৭.১৯৮৮ ’’ 1929013435 7784544129 শ্রমিক ৩

1226 নাি: কালাি মিতা/স্বািীর নাি: কমবলবয়স: ০২.০৩.১৯৮৯ ’’ 1404643995 2851616413 হকার ৫

1227 নাি: আয়ুব আলীমিতা/স্বািীর নাি: ঈিান আলীবয়স: ০৯.১০.১৯৬৮ রামঙ্গয়ারটিাতা 1986215376 5551416950 ভ্যানচালক ৬

1228 নাি-মিাছাোঃ রমহলা খাতুনমিতার নাি-কমরি িন্ডলবয়স-৪৮ রামঙ্গয়ারটিাতা মদায়ািাড়া 1930968984 4150002972 মদনিজুর ৩ জন

1229 নাি- তাজু আহটম্মদমিতার নাি- মসানািমিবয়স-২৮ রামঙ্গয়ারটিাতা মদায়ািাড়া 1409375394 5551652927 মদনিজুর ৩ জন

1230 নাি-নাজমুল হকমিতার নাি- মশর আলীবয়স-৪১ রামঙ্গয়ারটিাতা মদায়ািাড়া 1881411499 8655813041 ভ্যানচালক ৫ জন

1231 নাি- আকুব্বর আলীমিতার নাি- খাজা মবশ্বাসবয়স-৪৮ রামঙ্গয়ারটিাতা মদায়ািাড়া 1778127210 6901376175 মদনিজুর ৪ জন

1232 নাি- িজনুর রহিানমিতার নাি- মিাোঃ সিটসর আলীবয়স-৩৩ রামঙ্গয়ারটিাতা নতুন িাড়া 1934573963 1812323279733 মদনিজুর ৪ জন

1233 নাি- হাসুরা মব িমিতার নাি- বদর উিীনবয়স-৪৫ রামঙ্গয়ারটিাতা নতুন িাড়া 1909459608 645005502 মদনিজুর ৩ জন

1234 নাি- আোঃ রবমিতার নাি- আব্দুল আমজজবয়স-৪০ রামঙ্গয়ারটিাতা নতুন িাড়া 1935796336 1025711613 মদনিজুর ৪ জন

1235 নাি- িমহদুল ইসলািমিতার নাি- মকয়ািত আলীবয়স-৪৮ রামঙ্গয়ারটিাতা 1980230077 7750004835 মদনিজুর ৪ জন

1236 নাি- িাটতিা মিতার নাি- মতািাটজ্জল মহাটসনবয়স-৩২ রামঙ্গয়ারটিাতা 1772848294 9151311736 মদনিজুর ২ জন

1237 নাি- মিাোঃ মরজাউল হকমিতার নাি- মৃত ইিান আলীবয়স-৩৬ রামঙ্গয়ারটিাতা িােিাড়া 1407380094 7750004553 মদনিজুর ৩ জন

1238 নাি- সাইদমিতার নাি- আব্দুল জমললবয়স-৩৬ রামঙ্গয়ারটিাতা িােিাড়া 1788106015 2836602066 মদনিজুর ৪ জন

1239 নাি- শমহদুল আলীমিতার নাি- মৃত শাহাদতবয়স-৪৮ রামঙ্গয়ারটিাতা িােিাড়া 1954871646 9100005363 মদনিজুর ৩ জন

1240 নাি- মিাোঃ খমবর উমিনমিতার নাি- মিাোঃ আনারুলবয়স-৩৬ রামঙ্গয়ারটিাতা িােিাড়া 1939401319 4201388586 মদনিজুর ৩ জন

1241 নাি- মিাছাোঃ আমচরনমিতার নাি- আহাম্মদ িন্ডলবয়স-৩৪ রামঙ্গয়ারটিাতা উত্তর িাড়া 1945965336 820000669 মদনিজুর ৫ জন

1242 নাি- মিাোঃ মুনছুর খামিতার নাি- মৃত শাহাদতবয়স-৩৮ রামঙ্গয়ারটিাতা উত্তর িাড়া 198726782 1900005990 মদনিজুর ৬ জন

1243 নাি- িমহর উমিনমিতার নাি- িমকর চাদবয়স-৩৭ রামঙ্গয়ারটিাতা উত্তর িাড়া 1927423635 5050006815 মদনিজুর ৩ জন

1244 নাি- লাল মিাহাম্মদ লালুমিতার নাি- বাদলবয়স-৪২ রামঙ্গয়ারটিাতা উত্তর িাড়া 1756142167 3700004272 মদনিজুর ৪ জন

1245 নাি- আমলমহিমিতার নাি- মিাহাম্মদ আলীবয়স-৪২ রামঙ্গয়ারটিাতা উত্তর িাড়া 1941337378 2851380648 মদনিজুর ৫ জন

1246 নাি- ম ালাি মহাটসনমিতার নাি- িস্তবারীবয়স-৪৮ রামঙ্গয়ারটিাতা উত্তর িাড়া 1401633800 8650004297 মদনিজুর ৫ জন

1247 নাি- উসিানমিতার নাি- আয়ুব আলীবয়স-৪৭ রামঙ্গয়ারটিাতা উত্তর িাড়া 1834224577 4600007019 ভ্যানচালক ৩ জন

1248 নাি- আয়ুব আলীমিতার নাি- ইিান আলীবয়স-৪৭ রামঙ্গয়ারটিাতা নতুন িাড়া 5551416950 ভ্যানচালক ৪ জন

1249 নািোঃশমরফু ইসলািমিতা/স্বািীরোঃ মদদার বক্সবয়সোঃ68 বছর মব িপুর  মবলিাড়া 1909613084 1815557580986 অট াচালক 4জন

1250 নািোঃ ইিামহি মিতা/স্বািীরোঃটসৌয়দ মহাটসনবয়সোঃ33 বছর মব িপুর  মবলিাড়া 1872210834 9558203478 অট াচালক 4জন

1251 নািোঃ মিাস্তামিজুর রহিানমিতা/স্বািীরোঃ জমির মহাটসনবয়সোঃ 32 

বছর

মব িপুর  মবলিাড়া 1910927705 1025832583 অট াচালক 5জন

1252 নািোঃ িজনু মিয়ামিতা/স্বািীরোঃ আোঃরাজ্জকবয়সোঃ 43 বছর মব িপুর  মবলিাড়া 1939205860 5500327050 অট াচালক 6জন

1253 নািোঃ জামকর মহাোঃমিতা/স্বািীরোঃ আোঃকাটশিবয়সোঃ 34 বছর মব িপুর  মবলিাড়া 1968355989 6451372582 অট াচালক 4জন

1254 নািোঃিনজুর আোঃমিতা/স্বািীরোঃ আোঃকাটশিবয়সোঃ35 বছর মব িপুর  মবলিাড়া 1998221889 1025704840 অট াচালক 4জন

1255 নািোঃি মবলমিতা/স্বািীরোঃ রমহি উমিনবয়স67 বছর মব িপুর  মবলিাড়া 1967315890 1812323289768 মদনিজুর 4জন

1256 নািোঃিামিয়ামিতা/স্বািীরোঃহর্রত আলী বয়সোঃ46 বছর মব িপুর  মবলিাড়া 7351429977 হতদমরদ্র 3জন

1257 নািোঃিারুি মবল্লাহমিতা/স্বািীরোঃ  আোঃলমতিবয়সোঃ24 বছর মব িপুর  মবলিাড়া 1306401427 3756221606 মদনিজুর 4জন

1258 নািোঃআোঃ কমরিমিতা/স্বািীরোঃ আয়ুব আলীবয়সোঃ55 বছর মব িপুর মবলিাড়া 2335150046 মদনিজুর 4জন

1259 নািোঃ আমছয়ামিতা/স্বািীরোঃ খমললবয়সোঃ55 বছর মব িপুর  মবলিাড়া 1961649057 3700007812 হতদমরদ্র 4জন

1260 নািোঃ মজাহুরা মব িমিতা/স্বািীরোঃ আলীমুল্লাহবয়সোঃ39 বছর মব িপুর  মবলিাড়া 1993865200 5053403670 হতদমরদ্র 4জন

1261 নািোঃ জমললমিতা/স্বািীরোঃ িিতাজবয়সোঃ64 বছর মব িপুর  মবলিাড়া 1996884576 4150002378 মদনিজুর 5জন

1262 নািোঃ আোঃআলীমিতা/স্বািীরোঃ র্যাঙ্গরবয়সোঃ65 বছর মব িপুর মচলিামর মবলিাড়া 1920943561 7300007833 মদনিজুর 4জন

1263 নািোঃ জাকামরয়ামিতা/স্বািীরোঃ সাত্তামুমিবয়সোঃ29 বছর মব িপুর  মবলিাড়া 1952089722 1812323289400 মদনিজুর 5জন

1264 নািোঃ নুর মিাহাম্মদমিতা/স্বািীরোঃ আোঃআমজজবয়সোঃ 43 বছর মব িপুর মচলিামর 1788439928 3301376582 অট াচালক 5 জন

1265 নািোঃ আিজাদ আলীমিতা/স্বািীরোঃ িওলা বক্সবয়সোঃ 40 বছর মব িপুর মচলিামর 1936449141 5918447764832 অট াচালক 5জন

1266 নািোঃ ইসিাইল মহাোঃ মিতা/স্বািীরোঃ আসিতবয়সোঃ54 বছর মব িপুর মচলিামর 1966798996 8701431044 চাটয়র মদাকান 6জন

1267 নািোঃ আমজজুল হক মিতা/স্বািীরোঃ আোঃআলী বয়সোঃ 29 বছর মব িপুর মচলিামর 1987494092 1461117291 অট াচালক 4জন

1268 নািোঃ মবারহা উিীনমিতা/স্বািীরোঃ মিাজাটম্মল বয়সোঃ34 বছর মব িপুর মচলিামর 1987494092 2696402537920 অট াচালক 6জন

1269 নািোঃ আমম্বয়া মিতা/স্বািীরোঃ জমির আলীবয়সোঃ 59 বছর মব িপুর মচলিামর 1909727571 1812323289446 হতদমরদ্র 4জন

1270 নািোঃ মসাবান আলী মিাল্লাহমিতা/স্বািীরোঃ জান মিাহাম্মদবয়সোঃ 57 

বছর

মব িপুর মচলিামর 1798363670 6001412219 মদনিজুর 5জন

1271 নািোঃ মিটহরজানমিতা/স্বািীরোঃ কালা মিয়াবয়সোঃ38 বছর মব িপুর মচলিামর 1998743286 4651421671 হতদমরদ্র 5জন

1272 নািোঃ আলি ীর কমবরমিতা/স্বািীরোঃ আক্কাচু রহিানবয়সোঃ 34 বছর মব িপুর মচলিামর 3709678928 মদনিজুর 5 জন

1273 নািোঃ মব িজানমিতা/স্বািীরোঃ খাটলকিালবয়সোঃ 51 বছর মব িপুর মচলিামর 8701432414 হতদমরদ্র 3জন

1274 নািোঃ ইিান আলীমিতা/স্বািীরোঃ জহুরুল ইসলািবয়সোঃ 33 বছর মব িপুর মচলিামর 6001411872 মদনিজুর 5জন



1275 নািোঃ জমহরমিতা/স্বািীরোঃ ইমদ্রস আলীবয়সোঃ38 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 1999121528 ################# মদনিজুর 4জন

1276 নািোঃ নুর মিাল্লামিতা/স্বািীরোঃ ওয়াটহদবয়সোঃ 58 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 5551359721 মদনিজুর 5জন

1277 নািোঃ হায়াত আলীমিতা/স্বািীরোঃ আোঃআমজজবয়সোঃ57 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 1948537966 4620296642 মদনিজুর 5জন

1278 নািোঃ আমতকুর মিতা/স্বািীরোঃ আনছার আলী বয়সোঃ30 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 1915058205 1002474847 মদনিজুর 5জন

1279 নািোঃ আোঃরাজ্জাকমিতা/স্বািীরোঃ ইছাহক আলীবয়সোঃ 62 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 1955409995 2401336405 হতদমরদ্র 3জন

1280 নািোঃ আমির মহাোঃমিতা/স্বািীরোঃ িখটলছ মিাল্লাহবয়সোঃ 64 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 1402809905 4651377154 হতদমরদ্র 5জন

1281 নািোঃ ইস্রামিলমিতা/স্বািীরোঃ বমসর উিীনবয়সোঃ30 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 1993488755 7312418259 মদনিজুর 4জন

1282 নািোঃ িমরদা মব িমিতা/স্বািীরোঃ নছুবয়সোঃ59বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 1930734177 5511745753 হতদমরদ্র 3জন

1283 নািোঃ এলামহ মিতা/স্বািীরোঃ নছুমিয়াবয়সোঃ 52 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 1771689342 2613869396113 মদনিজুর 4জন

1284 নািোঃ হামছনা খাতুনমিতা/স্বািীরোঃ জািাল উিীন বয়সোঃ 39 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 1775792383 5535974058 হতদমরদ্র 2জন

1285 নািোঃ আমিনুলমিতা/স্বািীরোঃ চান মশখবয়সোঃ54 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 3751339064 মদনিজুর 4জন

1286 নািোঃ কািালমিতা/স্বািীরোঃ মলাকিানবয়সোঃ49বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 5551359259 মদনিজুর 4জন

1287 নািোঃ রুিা খাতু মিতা/স্বািীরোঃ শুকু আলীবয়সোঃ33 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 7801351615 মদনিজুর 4জন

1288 নািোঃ আটনায়ারমিতা/স্বািীরোঃ আটয়াব আলীবয়সোঃ35 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 2401390121 মদনিজুর 4জন

1289 নািোঃ িঈনউিীনমিতা/স্বািীরোঃ শািসুলবয়সোঃ51 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 7351408682 মদনিজুর 4জন

1290 নািোঃ নামজিউমিনমিতা/স্বািীরোঃ আজ ারবয়সোঃ39 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 6001394961 মদনিজুর 4জন

1291 নািোঃ িমজলা খাতুনমিতা/স্বািীরোঃ নুর মিাল্লাবয়সোঃ54 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 7801380119 মদনিজুর 4জন

1292 নািোঃ সা মরমিতা/স্বািীরোঃ চান্দুবয়সোঃ34 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 5050084648 মদনিজুর 4জন

1293 নািোঃ জয়নালমিতা/স্বািীরোঃ কালুবয়সোঃ63 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 6451328469 মদনিজুর 4জন

1294 নািোঃ িামিয়া খাতুনমিতা/স্বািীরোঃ আমজিমিনবয়সোঃ48 বছর মব িপুর হা িাড়া 1795024094 1812323283538 হতদমরদ্র 4জন

1295 নািোঃ িমতয়ারমিতা/স্বািীরোঃ এবাদতবয়সোঃ52বছর মব িপুর হা িাড়া 1955984754 18123232847791 মদনিজুর 5জন

1296 নািোঃ ইউনুচমিতা/স্বািীরোঃ আোঃওহাববয়সোঃ 35 বছর মব িপুর হা িাড়া 1927315719 8251314157 মদনিজুর 4জন

1297 নািোঃ আমিনুল ইসলাি  মিতা/স্বািীরোঃ মসরাজুলবয়সোঃ 26 বছর মব িপুর হা িাড়া 1742453695 6433073308 মদনিজুর 5জন

1298 নািোঃ আোঃরমহিমিতা/স্বািীরোঃ িমজবুলবয়সোঃ 29 বছর মব িপুর হা িাড়া 1915369456 2846577670 অট াচালক 4জন

1299 নািোঃ মবউটি খাতুনমিতা/স্বািীরোঃ রটব্বলবয়সোঃ45বছর মব িপুর হা িাড়া 1402344401 5551303604 হতদমরদ্র 4জন

1300 নািোঃ বাবুলমিতা/স্বািীরোঃ নাটয়ববয়সোঃ33 বছর মব িপুর হা িাড়া 1907267585 6001648846 মদনিজুর 4 জন

1301 নািোঃ আোঃছাত্তারমিতা/স্বািীরোঃ সুরত আলীবয়সোঃ58 বছর মব িপুর হা িাড়া 1967645095 9575634002 মদনিজুর 4জন

1302 নািোঃ শুকজান খাতুনমিতা/স্বািীরোঃ আজুহারবয়সোঃ 83 বছর মব িপুর হা িাড়া 1910927740 1812323284160 হতদমরদ্র 2জন

1303 নািোঃ জমলমুমিন  মিতা/স্বািীরোঃ িাহামুদ আলীবয়সোঃ 37 বছর মব িপুর হা িাড়া 1929421057 7801299301 মদনিজুর 4জন

1304 নািোঃ শামিিমিতা/স্বািীরোঃ মবারহানবয়সোঃ 29 বছর মব িপুর হা িাড়া 1965106174 3283261828 মদনিজুর 4জন

1305 নািোঃ মুক্তার  মিতা/স্বািীরোঃ মনটছরবয়সোঃ80 বছর মব িপুর হা িাড়া 1991625448 2401307158 হতদমরদ্র 3জন

1306 নািোঃ আিানুরমিতা/স্বািীরোঃ জমললবয়সোঃ46 বছর মব িপুর হা িাড়া 1402344393 1932843061 ক্ষুদ্র ব্যবসা 6জন

1307 নািোঃ িনছমি মিতা/স্বািীরোঃ বক্স বয়সোঃ52বছর মব িপুর হা িাড়া 1920429648 1025683176 মদনিজুর 2জন

1308 নািোঃ আবুল কাটশিমিতা/স্বািীরোঃ শাহাদতবয়সোঃ57বছর মব িপুর হা িাড়া 1985803210 1812323284767 মদনিজুর 3জন

1309 নািোঃ শমিফুলমিতা/স্বািীরোঃ হায়াতবয়সোঃ52 বছর মব িপুর হা িাড়া 1903753187 1812323284278 মদনিজুর 3জন

1310 নািোঃ মিাজাটম্মলমিতা/স্বািীরোঃআমজজ বয়সোঃ52 বছর মব িপুর হা িাড়া 240130828 মদনিজুর 4জন

1311 নািোঃ প্রমদি মসংমিতা/স্বািীরোঃসমচন মসং বয়সোঃ38 বছর মব িপুর হা িাড়া 3827409500377 মদনিজুর 5জন

1312 নািোঃ কািরুজ্জািানমিতা/স্বািীরোঃ ছাত্তারবয়সোঃ52 বছর মব িপুর বগুলািাড়া 1990631033 6451301151 মদনিজুর 5জন

1313 নািোঃ সাইফুলমিতা/স্বািীরোঃ মসৌকতবয়সোঃ 36 বছর মব িপুর বগুলািাড়া 1904025934 9575647897 মদনিজুর 5জন

1314 নািোঃ কদবানুমিতা/স্বািীরোঃ হায়াত আলীবয়সোঃ80 বছর মব িপুর বগুলািাড়া 1940136409 1812323284350 হতদমরদ্র 3জন

1315 নািোঃ িমশউর মিতা/স্বািীরোঃ আমজজুলবয়সোঃ42 বছর মব িপুর বগুলািাড়া 1406532421 2851265062 মদনিজুর 4 জন

1316 নািোঃ হাটজরা খাতুন  মিতা/স্বািীরোঃ দাউদবয়সোঃ 35 বছর মব িপুর বগুলািাড়া 5101611274 মদনিজুর 5জন

1317 নািোঃ আমজজুল মিতা/স্বািীরোঃ আবুল মহাটসন বয়সোঃ48 বছর মব িপুর বগুলািাড়া 1936177483 1812323284317 মদনিজুর 4জন

1318 নািোঃ আনারুলমিতা/স্বািীরোঃ মখটদরবয়সোঃ40বছর মব িপুর বগুলািাড়া 2401335241 মদনিজুর 4জন

1319 নািোঃ জািরমিতা/স্বািীরোঃ দাউদ বয়সোঃ58 বছর মব িপুর বগুলািাড়া 1812323284135 মদনিজুর 4জন

1320 নািোঃ সাটজদুরমিতা/স্বািীরোঃ জািাত বয়সোঃ58 বছর মব িপুর বগুলািাড়া 1945235586 1820705604122 মদনিজুর 5জন

1321 নািোঃ রমহিামিতা/স্বািীরোঃ আোঃকাটদর বয়সোঃ58 বছর মব িপুর বগুলািাড়া 1403639761 5551333320 হতদমরদ্র 4জন

1322 নািোঃ ইিদাদুল হকমিতা/স্বািীরোঃ  িটনার উমিন বয়সোঃ58 বছর মব িপুর বগুলািাড়া 7351355834 মদনিজুর 4জন

1323 শমহদুল ইসলািমিতা/স্বিীর নাি: রমহি বকশবয়স:৫৫ মব িপুর 1969902927 1812323283630 মদনিজুর ৫

1324 মরজাউল হকমিতা/স্বিীর নাি: রমহি বকস িন্ডলবয়স:৫২ মব িপুর 1959570874 7801298782 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৪

1325 ছাটবদা খাতুনমিতা/স্বিীর নাি: আব্দুল িন্ডলবয়স:৫৩ মব িপুর 1966775690 3301294751 হতদমরদ্র ৪



1326 সািাদ আলীমিতা/স্বিীর নাি: মসমিকআলীবয়স:৪৫ মব িপুর 1936178843 1908681636 আলিসাধু চালক ৪

1327 রইছিীনমিতা/স্বিীর নাি: জয়নালিন্ডলবয়স:৭০ মব িপুর 1960924429 5551331233 মদনিজুর ৪

1328 হজরত আলীমিতা/স্বিীর নাি: মিাছাহাকবয়স:৪০ মব িপুর 1915044602 2851291985 হতদমরদ্র ৪

1329 আজ র আলীমিতা/স্বিীর নাি: রাজ্জাকবয়স:৩৫ মব িপুর 1903772650 8652929426 হতদমরদ্র ৪

1330 িহামসনমিতা/স্বিীর নাি: মুক্তারআলীবয়স: মব িপুর 1907267581 6001311528 মদনিজুর ৪

1331 সটহল রানামিতা/স্বিীর নািোঃ সমহদুলবয়সোঃ ৩৫ ফুরটশদপুর 1957659834 3727850222 ভ্যানচালক ৪

1332 িয়নমিতা/স্বিীর নািোঃিস্তব আলীবয়সোঃ ৪৮ ফুরটশদপুর 1940535462 6451305343 চাটয়র মদাকান ৫

1333 ইনামুল হকমিতা/স্বিীর নািোঃআকটসদবয়সোঃ ২১ ফুরটশদপুর 1903105558 2854312879 চাটয়র মদাকান ৪

1334 শমহদুলমিতা/স্বিীর নািোঃআনছারবয়সোঃ ৪৭ ফুরটশদপুর 1402335383 8701389788 ভ্যানচালক ২

1335 হামিজুর মিতা/স্বিীর নািোঃ মদটলায়ারবয়সোঃ ৪৮ ফুরটশদপুর 1915758731 4651323141 চাটয়র মদাকান ৪

1336 ছালিামিতা/স্বিীর নািোঃহান্নানবয়সোঃ ২৭ ফুরটশদপুর 1994212258 1812323036401 হতদমরদ্র ৪

1337 কমহনুর মব ি মিতা/স্বিীর নািোঃটদায়া বকসবয়সোঃ ৫২ ফুরটশদপুর 1910475214 6451277260 হতদমরদ্র ২

1338 জমহরুলমিতা/স্বিীর নািোঃরবটজলবয়সোঃ ৪৭ ফুরটশদপুর 1999048572 181232325926 হতদমরদ্র ৫

1339 মিাোঃ আশরাি আলীমিতা/স্বিীর নািোঃটিাোঃ তাইটজলআলীবয়সোঃ৫০ ফুরটশদপুর 1409695048 4651323745 মদনিজুর ৪

1340 িমনরুল ইসলািমিতা/স্বিীর নািোঃ ছাত্তার আলীবয়সোঃ৪৩ দশ ডনা 7300000671 হতদমরদ্র ৪

1341 বাহাদুর ইসলািমিতা/স্বিীর নািোঃমজনারুল ইসলািবয়সোঃ২৩ দশ ডনা 4651685127 হতদমরদ্র ৪

1342 নুরজাহান মিতা/স্বিীর নািোঃআব্দুলবয়সোঃ৫৩ দশ ডনা 3250000217 হতদমরদ্র ৪

1343 ছফুরা খাতুনমিতা/স্বিীর নািোঃজািাত আলীবয়সোঃ৬৩ দশ ডনা 1812323278838 হতদমরদ্র ৪

1344 িমিজুল ইসলািমিতা/স্বিীর নািোঃহারুনুর রমশদবয়সোঃ৪৩ দশ ডনা 1782482525 9100323188 হতদমরদ্র ৪

1345 রামশদা খাতুনমিতা/স্বিীর নািোঃআটিাদ আলীবয়সোঃ২৯ দশ ডনা 2397565066 হতদমরদ্র ৪

1346 মিলন মহাটসনমিতা/স্বিীর নািোঃ সুলতানবয়সোঃ৩৫ দশ ডনা 1313241823 5101366598 হতদমরদ্র ৪

1347 হাটশি আলীমিতা/স্বিীর নািোঃটিাহাম্মদ আলীবয়সোঃ৪২ দশ ডনা নাই 1000004984 হতদমরদ্র ৩

1348 কালাচাদ মিতা/স্বিীর নািোঃমদদার আলীবয়সোঃ৩৫ দশ ডনা 191106914 8701434303 হতদমরদ্র ৪

1349  শমিকুল ইসলািমিতা/স্বিীর নািোঃরজব আলীবয়সোঃ৩৫ দশ ডনা নাই 8650009387 হতদমরদ্র ৪

1350 মশানা ভ্ানুমিতা/স্বিীর নািোঃইজ্জত আলীবয়সোঃ৬৩ দশ ডনা নাই 7750001773 হতদমরদ্র ৪

1351 আদুরী খাতুনমিতা/স্বিীর নািোঃ জমহরিীনবয়সোঃ৭৩ দশ ডনা নাই 1812323278996 হতদমরদ্র ৩

1352 ফুলজান মবমবমিতা/স্বিীর নািোঃিাচু কঠাবয়সোঃ৭০ মকা ালী নাই 8701432802 হতদমরদ্র ৪

1353 হাওয়া খাতুনমিতা/স্বিীর নািোঃট ালাি িন্ডলবয়সোঃ৬০ মকা ালী নাই 8701434030 হতদমরদ্র ৪

1354 আরটশদ আলীমিতা/স্বিীর নািোঃশটবদ আলীবয়সোঃ৪৭ মকা ালী নাই 5950000694 হতদমরদ্র ৩

1355 িাসুি মিয়ামিতা/স্বিীর নািোঃটতািাটজ্জলবয়সোঃ৫৫ মকা ালী 1939390616 7750008554 হতদমরদ্র ৫

1356 আক্তারুল মিতা/স্বিীর নািোঃটদায়া বাক্সবয়সোঃ৩৫ মকা ালী 1902802188 8200010091 হতদমরদ্র ৩

1357 আটনায়ারমিতা/স্বিীর নািোঃ আব্দুর রহিানবয়সোঃ৫০ মকা ালী 1953618815 5451375740 হতদমরদ্র ৫

1358 হর্রত মিতা/স্বিীর নািোঃশাহজানবয়সোঃ৩৩ মকা ালী 7351431445 হতদমরদ্র ৩

1359 নওসাদমিতা/স্বিীর নািোঃমবল্লালবয়সোঃ৫৫ মকা ালী 1996438740 600141702 হতদমরদ্র ৪

1360 মরাটকয়া খাতুনমিতা/স্বিীর নািোঃনয়িিীনবয়সোঃ৭৩ মকা ালী নাই 1951439965 হতদমরদ্র ৫

1361 কদ বানুমিতা/স্বিীর নািোঃদীন মিাহাম্মদবয়সোঃ৫৫ মকা ালী নাই 1951439114 হতদমরদ্র ৪

1362 মবল্লাল মহাটসন মিতা/স্বিীর নািোঃআব্দুল িান্নানবয়সোঃ৪০ মকা ালী 1925317866 8650008991 হতদমরদ্র ৪

1363 মজানাটয়ত আলীমিতা/স্বিীর নািোঃআব্দুল িমিনবয়সোঃ৩০ মকা ালী 1739741056 6410808411 হতদমরদ্র ৫

1364 মকতাব আলীমিতা/স্বিীর নািোঃটহাটসন আলীবয়সোঃ৪০ মকা ালী 1937594132 2350009755 হতদমরদ্র ৩

1365 কমছিমিনমিতা/স্বিীর নািোঃটদাস্ত মিাহাম্মদবয়সোঃ৩৫ মকা ালী 1751809722 3201396499 হতদমরদ্র ৫

1366 নওশাদ আলীমিতা/স্বিীর নািোঃকাটশি আলীবয়সোঃ৪৫ মকা ালী 1909726451 1501391088 হতদমরদ্র ৫

1367 আব্দুল  মনমিতা/স্বিীর নািোঃওহাববয়সোঃ৩৫ মকা ালী নাই 3301398289 হতদমরদ্র ৪

1368 মরটহনা খাতুন মিতা/স্বিীর নািোঃ কালু িন্ডলবয়সোঃ৩৫ মকা ালী নাই 6901368164 হতদমরদ্র ৪

1369 লাইলী খাতুনমিতা/স্বিীর নািোঃ মিাহাম্মদবয়সোঃ৭০ মকা ালী নাই 7801403044 হতদমরদ্র ৪

1370 িারমভ্না খাতুনমিতা/স্বিীর নািোঃ দাউদবয়সোঃ৩৫ মকা ালী নাই 8251386432 হতদমরদ্র ৪

1371 আবুবাক্কামিতা/স্বিীর নািোঃ জুব্বার মজায়ািারবয়সোঃ৫৫ মকা ালী নাই 1812323279000 হতদমরদ্র ৫

1372 শাহানারা খাতুন মিতা/স্বিীর নািোঃ আব্দুল কাটদরবয়সোঃ৪০ মকা ালী নাই 5101365038 হতদমরদ্র ৩

1373 সুন্দুরী খাতুনমিতা/স্বিীর নািোঃ আব্দুল রাজ্জাকবয়সোঃ৩৫ মকা ালী নাই 1823108319421 হতদমরদ্র ৩

1374 আছর উিীনমিতা/স্বিীর নািোঃ শাহার্ আলীবয়সোঃ৫০ মকা ালী নাই 8200010117 হতদমরদ্র ৪

1375 মিাশাটরিমিতা/স্বিীর নািোঃ শাহার আলীবয়সোঃ৪০ মকা ালী নাই 8200000845 হতদমরদ্র ৪

1376 মশউলী খাতুনমিতা/স্বিীর নািোঃ জয়নাল আটবদীনবয়সোঃ৪০ মকা ালী নাই 4160681617 হতদমরদ্র ৫



1377 িবটজল মহাটসনমিতা/স্বিীর নািোঃ মসরাজ উিীনবয়সোঃ৪০ মকা ালী নাই 8701436878 হতদমরদ্র ৪

1378 মিাোঃ মরজাউল হকমিতা/স্বিীর নািোঃ মৃতোঃ আবুল িন্ডলবয়সোঃ৫০ হমরশপুর নাই 1812371239589 হতদমরদ্র ৬

1379 মিাোঃ মসরাজুর ইসলািমিতা/স্বিীর নািোঃ নুরবকসিন্ডলবয়সোঃ৪৫ হমরশপুর নাই 9151309185 হতদমরদ্র ৩

1380 মিাোঃ আশরাফুল ইসলািমিতা/স্বিীর নািোঃ দুোঃখী িন্ডলবয়সোঃ৪৫ হমরশপুর 1935509467 2851296786 চাটয়র মদাকান ৪

1381 মিাোঃ আবু বকরিামুনমিতা/স্বিীর নািোঃ ইউসুি আলীবয়সোঃ৮৫ হমরশপুর 1922997051 1025658293 অট াচালক ৪

1382 মিাোঃ আব্দুল্লাহ আল িামুনমিতা/স্বিীর নািোঃ মিাতাটলব 

মিয়াবয়সোঃ৪০

হমরশপুর 1724383580 6451333170 অট াচালক ৫

1383 মিাোঃ র্ামলি মিয়ামিতা/স্বিীর নািোঃ মিাোঃ শাহানািবয়সোঃ৭০ হমরশপুর নাই 1025672377 মদনিজুর ৬

1384 মিাোঃিজলু হকমিতা/স্বিীর নািোঃ আকিানবয়সোঃ৮৩ মকা ালী নাই 8701362652 হতদমরদ্র ৫

1385 মিাোঃ হামিদুল হকমিতা/স্বিীর নািোঃ ছািছমিনবয়সোঃ৮২ হমরশপুর 1908521022 6451306796 হতদমরদ্র ৪

1386 মিাোঃ আজ ার আলীমিতা/স্বিীর নািোঃ মিা উসিান আলীবয়সোঃ২৫ হমরশপুর নাই ################# মদনিজুর ৬

1387 মিাোঃ সাইফুল ইসলািমিতা/স্বিীর নািোঃ মিাোঃ মছমিক আলীবয়সোঃ৫০ হমরশপুর 1938459497 1901506715 আলিসাধু চালক ৭

1388 মিাোঃ মিটহর আলীমিতা/স্বিীর নািোঃ মৃত আরজান আলীবয়সোঃ৭০ হমরশপুর নাই 1812332285735 মদনিজুর ৬

1389 মিাোঃ আবু তাটহরমিতা/স্বিীর নািোঃ মিাোঃ আকামলবয়সোঃ৪৫ হমরশপুর নাই 6001342671 মদনিজুর ৬

1390 মিাোঃ সমিজুল হকমিতা/স্বিীর নািোঃ চাদ আলীবয়সোঃ৫০ হমরশপুর 1948538991 4651379879 মদনিজুর ৪

1391 মিাোঃ ইদু বক্সমিতা/স্বিীর নািোঃ িাচু িন্ডলবয়সোঃ৫০ হমরশপুর নাই 3301324566 মদনিজুর ৪

1392 মিাোঃ উমজর আলীমিতা/স্বিীর নািোঃ বরকত আলীবয়সোঃ৫৫ হমরশপুর 1757169127 4201333988 ভ্যানচালক ৪

1393 মিাোঃ আমরফুল ইসলািমিতা/স্বিীর নািোঃ মিা আমজজুর হকবয়সোঃ৩৫ হমরশপুর 1921321882 9575649810 চাটয়র মদাকান ৪

1394 মিা মশিন আলীমিতা/স্বিীর নািোঃ মিাোঃ  শিটসর আলীবয়সোঃ৩৫ হমরশপুর 1936179902 1902929692 ভ্যানচালক ৩

1395 মিা: আশরাফুল ইসলািমিতা/স্বিীর নািোঃ মিা:শমহদ মিয়াবয়সোঃ২৫ হমরশপুর 1960427330 3258770134 আলিসাধু চালক ৩

1396 মিাোঃ হামিজুল ইসলািমিতা/স্বিীর নািোঃ মিাোঃ িিতাজ 

আলীবয়সোঃ৩০

হমরশপুর 1932239658 3277155856 ভ্যানচালক ৪

1397 মিাোঃ কাটজি আলীমিতা/স্বামির নািোঃমৃত জহর আলী িন্ডলবয়সোঃ৪৫ ফুরটশদপুর 1949140604 8251288703 মদনিজুর ৪

1398 িঙ্গল আলীমিতা/স্বামির নািোঃহটসন আলীবয়সোঃ৪০ ফুরটশদপুর ################# হতদমরদ্র ৫

1399 আরটশদমিতা/স্বামির নািোঃ মখাকাই িন্ডলবয়সোঃ৭০ ফুরটশদপুর 1402809911 2851269528 মদনিজুর ৩

1400 রমবউল হটসনমিতা/স্বামির নািোঃবাটসর আলীবয়সোঃ৫৪ মকা ালী দশ ডনা 1025707553 হতদমরদ্র ৫

1401 ইদবার আলীমিতা/স্বিীর নাি: নুর মিাহাম্মদবয়স:৩৫ দশ ডনা 1812323279268 মদনিজুর ৪

1402 জামহরুলমিতাোঃ শাটকরবয়সোঃ ৪০ মকা ালী - - মদনিজুর ৪

1403 নািোঃটিাছাোঃ নাজিা মব িমিতার/স্বািীরওনািোঃ মিাোঃ কালু 

ব্যািমরীবয়সোঃ৫০

র্দুপুর 1404912673 6901348653 হতদমরদ্র ৪

1404 নািোঃটিাোঃ আলিাছ আলীমিতার/স্বািীরওনািোঃ মিাোঃ রহিত 

আলীবয়সোঃ৫৪

র্দুপুর 8701418595 হতদমরদ্র ৪

1405 নািোঃটিাোঃ রমবউল মহাটসনমিতার/স্বািীরওনিোঃ বয়সোঃ র্দুপুর 2406244190 হতদমরদ্র ৫

1406 নািোঃটিাোঃ আোঃ কাটদরমিতার/স্বািীরওনািোঃ আোঃ হামিদ বয়সোঃ৫৮ র্দুপুর 8701415955 হতদমরদ্র ৬

1407 নািোঃ মিাোঃ কুদ্দুসমিতার/স্বািীরওনািোঃ মিাোঃ রুিচাদ আলী বয়সোঃ৫৭ র্দুপুর 1998744769 6001423208 হতদমরদ্র ৪

1408 নািোঃটিাছাোঃ নাজিা খাতুনমিতার/স্বািীরওনািোঃ মিাোঃ িমিজুল 

ইসলািবয়সোঃ৩২

র্দুপুর 1924193967 112323282683 হতদমরদ্র ৪

1409 নািোঃটিাোঃ শামহন আলিমিতার/স্বািীরওনািোঃ িািার বকসবয়সোঃ৪০ র্দুপুর 1917146029 6451382581 হতদমরদ্র ৪

1410 নািোঃটিাোঃ রাজু আহটম্মদমিতার/স্বািীরওনািোঃটিাোঃ ছাটদক আলী 

বয়সোঃ৩২

র্দুপুর 1973929262 1501393233 হতদমরদ্র ৩

1411 নািোঃটিাছাোঃ শািসুন্নাহারমিতার/স্বািীরওনািোঃ মিাোঃ িমজবার 

রহিানবয়সোঃ

র্দুপুর 1993946709 1812323293033 হতদমরদ্র ৪

1412 নািোঃটিাোঃইহান আলীমিতার/স্বািীরওনািোঃমৃত ইয়াকুব আলী 

বয়সোঃ৬৩

র্দুপুর 1922142380 1812323292718 হতদমরদ্র ৫

1413 নািোঃটিাছাোঃ নূরজাহান মব িমিতার/স্বািীরওনািোঃআমজজুল হক 

বয়সোঃ৬৩

র্দুপুর 1915361226 1025709088 হতদমরদ্র ৪

1414 নািোঃটিাোঃতারাচাঁদ আলীমিতার/স্বািীরওনািোঃ মিাোঃ কাটশদ 

আলীবয়সোঃ৩৯

র্দুপুর 1968355953 1812323292905 হতদমরদ্র ৪

1415 নািোঃটিাোঃছইরিীন িন্ডলমিতার/স্বািীরওনািোঃ মৃত রবগুল 

িন্ডলবয়সোঃ৭৮

র্দুপুর 1915141029 1812323291935 হতদমরদ্র ৫

1416 নািোঃটিাছাোঃ িিতাজ মব িমিতার/স্বািীরওনািোঃ মিাোঃিমনর 

উিীনবয়সোঃ৪৫

র্দুপুর 1926707826 6850011757 হতদমরদ্র ৪

1417 নািোঃটিাোঃরওশন আলীমিতার/স্বািীরওনািোঃ হাটতি আলীবয়সোঃ৬২ র্দুপুর 1944676563 3301379180 হতদমরদ্র ৪

1418 নািোঃটিাোঃখামলদ হাসানমিতার/স্বািীরওনািোঃ মিাোঃিহর আলী 

িন্ডলবয়সোঃ৩৫

র্দুপুর 1408254070 1812323292982 হতদমরদ্র ৪

1419 নািোঃটিাোঃমবল্লাল মহাটসনমিতার/স্বািীরওনািোঃ মিাোঃ আরটশদ 

আলীবয়সোঃ২৬

র্দুপুর 1988405062 7801657748 হকার ২

1420 নািোঃটিাছাোঃ খাতুন মবমবমিতার/স্বািীরওনািোঃ মুন্ছছুর আলী 

িরজীবয়সোঃ৩৮

র্দুপুর 1988673613 8665493220 হতদমরদ্র ৪

1421 নািোঃটিাছাোঃ সািছুর নাহারমিতার/স্বািীরওনািোঃ রমহি বক্সবয়সোঃ৫৩ র্দুপুর 1925621341 6001399317 হতদমরদ্র ৫

1422 নািোঃটিাোঃআিজাদ মহািসনমিতার/স্বািীরওনািোঃ মিাোঃ আব্দুস 

সালািবয়সোঃ৩৮

র্দুপুর 1402809855 181171448523 হতদমরদ্র ৪

1423 নািোঃটিাছাোঃ েন ডা খাতুনমিতার/স্বািীরওনািোঃ হাটসি আলীবয়সোঃ৪৪ র্দুপুর 1402154112 7351436014 হতদমরদ্র ৪

1424 নািোঃটিাোঃছটয়দ আলীমিতার/স্বািীরওনািোঃ মতািাটজ্জল 

মশখবয়সোঃ৪০

র্দুপুর 1929421509 5551414211 হতদমরদ্র ৪

1425 নািোঃটিাোঃ আলাউিীনমিতার/স্বািীরওনািোঃ মিাোঃ জহর আলী 

মদওয়ানবয়সোঃ৪৯

র্দুপুর 1996115826 2350011322 হতদমরদ্র ৪

1426 নািোঃটিাোঃ জয়নাল ব্যািারীমিতার/স্বািীরওনািোঃ মিাোঃ কালু 

ব্যািারীবয়সোঃ৪৩

র্দুপুর 1915517693 7351412916 হতদমরদ্র ৪

1427 নািোঃটিাোঃ মবল্লাল মহাটসনমিতার/স্বািীরওনািোঃ মিাোঃ কমরি 

মশখবয়সোঃ৩৫

র্দুপুর 1742490349 1812323292679 হতদমরদ্র ৪



1428 আহাদ আলীমিতা/স্বামির নািোঃইয়াকুব িন্ডলবয়সোঃ৫০ োঁজমর 1982257828 3751290937 মদনিজুর ৫

1429 কাটশি আলীমিতা/স্বামির নািোঃসটবদ আলীবয়সোঃ৫০ োঁজমর 1968455311 8251345974 মদনিজুর ৫

1430 িারটজল িণ্ডলমিতা/স্বামির নািোঃওটিদ আলী িন্ডলবয়সোঃ৭৫ োঁজমর 1931436859 8701366133 মদনিজুর ৪

1431 বাবুর আলীমিতা/স্বামির নািোঃশদর আলীবয়সোঃ২২ োঁজমর 1985807934 9575636981 মদনিজুর ৪

1432 মখমি খাতুনমিতা/স্বামির নািোঃভ্াদু িন্ডলবয়সোঃ৫৮ োঁজমর 1406279184 1951341005 হতদমরদ্র ৫

1433 আয়সা খাতুনমিতা/স্বামির নািোঃমৃত ঠান্ড িন্ডলবয়সোঃ৬৫ োঁজমর 1945234841 1812323288166 মদনিজুর ৫

1434 আরিান আলীমিতা/স্বামির নািোঃরবগুল িন্ডলবয়সোঃ৪০ োঁজমর 1409701868 5101323375 হতদমরদ্র ৪

1435 মখাটদজা খাতুনমিতা/স্বামির নািোঃমৃত খমলল িন্ডলবয়সোঃ৭০ োঁজমর 1311403917 1812323288806 মদনিজুর ৪

1436 ওসিান আলীমিতা/স্বামির নািোঃমৃত মখশবামর িন্ডলবয়সোঃ৫৫ োঁজমর 1782482799 1812323288982 মদনিজুর ৩

1437 সামসিা খাতুন মিতা/স্বামির নািোঃছাটদর আলী িন্ডলবয়সোঃ২৬ োঁজমর 1405030682 8701338272 মদনিজুর ৫

1438 আলি ীর মহাটসনমিতা/স্বামির নািোঃআব্দার আলীবয়সোঃ৩০ োঁজমর 1980557198 4615669969 হতদমরদ্র ৪

1439 িারুল খাতুনমিতা/স্বামির নািোঃটিাহাম্মদ আলীবয়সোঃ৭৩ োঁজমর 1905738330 95756647843 মদনিজুর ৪

1440 আব্বাস আলীমিতা/স্বামির নািোঃরজব আলীবয়সোঃ৪৯ োঁজমর 1912345024 181232323288311 মদনিজুর ৪

1441 মরনা খাতুন মিতা/স্বামির নািোঃআমজজুল ইসলািবয়সোঃ৫০ োঁজমর 1945964420 1812323288778 মদনিজুর ৩

1442 লুৎির রহিানমিতা/স্বামির নািোঃসুরত আলী িন্ডলবয়সোঃ৫৩ োঁজমর 1928280332 6001347290 মদনিজুর ৫

1443 খামজরন মব িমিতা/স্বামির নািোঃতমহর উিীন বয়সোঃ৫৫ োঁজমর 1980853213 1812323288393 মদনিজুর ৪

1444 তিটসর আলীমিতা/স্বামির নািোঃরমহি বকস িন্ডলবয়সোঃ৫০ োঁজমর 1991876583 7351333732 হতদমরদ্র ৪

1445 জমহর উিীনমিতা/স্বামির নািোঃমৃত জয়নাল আটবদীনবয়সোঃ৪০ োঁজমর 1931249588 18123232941449 মদনিজুর ৪

1446 সাইফুল ইসলািমিতা/স্বামির নািোঃআয়তুল িমল্লকবয়সোঃ৩০ োঁজমর 1407286137 4604327066 হতদমরদ্র ৩

1447 িলুক চাদ িন্ডলমিতা/স্বামির নািোঃভ্াদু িন্ডলবয়সোঃ৫০ োঁজমর 1952091291 2401314519 মদনিজুর ৪

1448 ইমদ্রস আলীমিতা/স্বামির নািোঃিকবুল মহাটসনবয়সোঃ৪০ োঁজমর 1995729327 6715863531097 মদনিজুর ৩

1449 শ্রীিমত মবদুমিতা/স্বামির নািোঃ শ্রী মখাকাবয়সোঃ৩০ োঁজমর 1913247827 6451310897 মদনিজুর ৫

1450 শাহাজুল হকমিতা/স্বামির নািোঃমুনসুর আলী িীরবয়সোঃ৪০ োঁজমর 1992243155 4201311810 মদনিজুর ৪

1451 আব্দল আমজজমিতা/স্বামির নািোঃমৃত মসাবান িন্ডলবয়সোঃ৭০ োঁজমর 1942267205 ################# মদনিজুর ৪

1452 আছিা মব িমিতা/স্বামির নািোঃটজটহর আলীবয়সোঃ৫০ োঁজমর 1952820529 1815576515245 মদনিজুর ৩

1453 দরদীমিতা/স্বামির নািোঃআব্দুল িন্ডলবয়সোঃ৭০ োঁজমর 1927801570 9575651972 হতদমরদ্র ৪

1454 জটবদা মব িমিতা/স্বামির নািোঃমহিচান িন্ডলবয়সোঃ৬৫ র্দুপুর 1793530453 4201360346 মদনিজুর ৩

1455 শামহনা খাতুনমিতা/স্বামির নািোঃনুরু মিাল্লাবয়সোঃ৪০ র্দুপুর 1903855502 6901368784 হতদমরদ্র ৪

1456 রাহাতন মনছামিতা/স্বামির নাি:ছািছমিনবয়স:৫৫ র্দুপুর 1726582501 8200011578 মদনিজুর ৪

1457 সাটলহা খাতুনমিতা/স্বামির নাি:ছাটবরমিনবয়স:৭০ র্দুপুর 1930853502 1812323291810 হতদমরদ্র ৩

1458 সটবদা খাতুনমিতা/স্বামির নািোঃ মৃত সুরাি আলীবয়সোঃ৮০ োঁজমর 1986455311 1815576506216 মদনিজুর ৫

1459 মখাটদজা খাতুনমিতা/স্বামির নািোঃকরি িন্ডলবয়সোঃ৬৫ োঁজমর 1938458871 4201282581 মদনিজুর ৪

1460 িমনরুল ইসলািমিতা/স্বামির নািোঃআমির মহাটসনবয়সোঃ ৪০ োঁজমর 1996351857 1812323288388 হতদমরদ্র ৪

1461 আমজজুল হকমিতা/স্বামির নািোঃআবটজল িন্ডবয়সোঃ৫০ োঁজমর 1996351857 3301325902 হতদমরদ্র ৩

1462 মিাছাোঃ মরামজনা খাতুনমিতা- কাটু িন্ডলবয়স-63 মনহালপুর 01924-193714 8701312798 হতদমরদ্র 5

1463 মিাছাোঃ আনুরা মব িমিতা- ওসিান িন্ডলবয়স- 70 মনহালপুর 01924-847348 9151231710 হতদমরদ্র 5

1464 মনিল হালদারমিতা-নবমদি হালদারবয়স-37 মনহালপুর 7351363465 হতদমরদ্র 3

1465 মিাোঃ মরকাত আলীমিতা- শাহাদত আলী িন্ডলবয়স- 687 মবায়ামলয়া 7801410320 মদনিজুর ৩

1466 কমহনরুমিতা- ছািছিীন িন্ডলবয়স- 53 মনহালপুর 6451336249 হতদমরদ্র 4

1467 মিাোঃ জািাল উমিনমিতা- মিাোঃ আলী মহাটসনবয়ষ- 38 মনহালপুর 7801334827 মদনিজুর 4

1468 মিাছাোঃ শাহার বানুস্বািী- মিাোঃ বাবুল মহাটসনবয়স- 45 মবায়ামলয়া 01940-400894 1812323294446 মদনিজুর 4

1469 মিাোঃ দরবারমিতা- মৃত আব্দুল িাটলকবয়স- 43 মবায়ামলয়া 01854-605703 18123104309913 মদনিজুর 4

1470 মিাছাোঃ রমবছন খাতুনমিতা- কালাচাদ িন্ডলবয়স- 63 মনহালপুর 8251267392 মদনিজুর 4

1471 মিাোঃ শমরফুল ইসলািমিতা- মিাহাম্মদ আলীবয়স- 43 মনহালপুর 3751267158 মদনিজুর 5

1472 মিাোঃ শাহীন উমিনমিতাোঃ কদর আলীবয়সোঃ 30 মহজল াড়ী 01961-460764 7754243413 মদনিজুর 4

1473 মিাছাোঃ মসানা ভ্ানু খাতুনমিতা-রুস্তি আলীবয়স- 53 মহজল াড়ী 01914-080312 1951321700 হতদমরদ্র 3

1474 মিাছাোঃ শুকতারা মব িমিতা- কালাচাদ আলীবয়স- 32 মহজল াড়ী 01938-504585 9151262103 হতদমরদ্র 4

1475 মিাছাোঃ বুলবুমল খাতুনমিতা- মিাোঃ আমল মহাটসনবয়স-42 মর্মহ 01902-731761 6001378212 হতদমরদ্র 3

1476 জাহাঙ্গীর আলিমিতা- আহসান হাবীববয়স- 46 মদাস্ত 01936-624085 6001354882 ভ্যানচালক 4

1477 মিাোঃ নজরুল ইসলািমিতা- আব্দুস সাত্তার বয়স-33 মদাস্ত 01921-569628 3264687678 দমজড 3

1478 িইনিীনআব্দুল িমজদ িীরবয়স-52 মদাস্ত 01408-563552 3751327457 ভ্যানচালক 3



1479 শাহাজালালমিতা- আব্দুল  মনবয়ি-55 মদাস্ত 01408-951761 1812323282272 মদনিজুর 4

1480 মিাোঃ আলীমহিমিতা- শটত িন্ডলবয়স- 53 মদাস্ত 4651414460 মদনিজুর 3

1481 নািোঃ আব্দুস ছািাদমিতা/স্বািীর নািোঃ আমলমুমিনবয়সোঃ ৮৭ মদাস্ত 01963-406657 1101355179 মদনিজুর 5

1482 নািোঃ আব্দুল খাটলকমিতা/স্বািীর নািোঃ আব্দুল জমললবয়সোঃ৬৩ মদাস্ত 01941-917516 1406302 মদনিজুর 3

1483 আমরফুর রহিানমিতাোঃ মসমলি কুমিপুর ০১৯৫৭-০৭৮১৩৭ - হতদমরদ্র ৪

1484 শুকুর আলমিতাোঃ ইিামহি কুমিপুর - - হতদমরদ্র ৩

1485 মিাোঃ আদি আলীমিতা- মিাোঃ নুর িীনবয়স-45 কৃষ্ণপুর 01306-796626 8251354828 মদনিজুর 4

1486 মিাোঃ ইিরান মিতা- মিাোঃ বাবলু মিয়াবয়স- 23 কৃষ্ণপুর 01954-487014 3304365319 মদনিজুর 5

1487 মিাোঃ রমিকুল ইসলািমিতা- িটয়জ উমিনবয়স- 51 কৃষ্ণপুর 6715837396054 মদনিজুর 4

1488 মিাছাোঃ ফুল ছুরাতনমিতা- িাদার িন্ডলবয়স-71 কৃষ্ণপুর 1501304867 হতদমরদ্র 4

1489 মিাছাোঃ সািছুন নাহারমিতা- আলতাব মহাটসনবয়স- 57 কৃষ্ণপুর 01941-751142 7801315222 হতদমরদ্র 4

1490 মিাোঃ আবুছমিীনিধু িন্ডলবয়স- 62 কৃষ্ণপুর 01912-241051 8701426143 হতদমরদ্র 4

1491 মিাোঃ আলি মহাটসনমিতা- মুনছুর আলীবয়ষ- 34 রনট াহাইল 2851360715 মদনিজুর 4

1492 ছাটনায়ার আলী িমিকমিতা- আলি মহাটসন িমল্লকবয়স- 42 কৃষ্ণপুর 1501303851 মদনিজুর

1493 মিাছাোঃ মরামজনা খাতুনমিতা- মিাোঃ মুন্নাি আলীবয়স- 43 কৃষ্ণপুর 01939-605072 1501303042 মদনিজুর 4

1494 মিাছাোঃ মরামজনা খাতুনমিতা- মিাোঃ মুন্নাি আলীবয়স- 43 কৃষ্ণপুর 01939-605072 1501303042 মদনিজুর 4

1495 মিাোঃ মিনারুল মিয়ামিতা- িসটলি িন্ডলবয়স- 39 শশলিারী 01969-847425 5101338993 মদনিজুর 4

1496 মিাোঃ সুিাত আলীমিতা- মিাোঃ জটবদ আলীবয়স- 44 শশলিারী 5551377921 মদনিজুর 4

1497 মিাোঃ তাইটজল হকমিতা- িহর আলীবয়স- 49 শশলিারী 01952-562011 8251357425 মদনিজুর 4

1498 মিাোঃ নুরু মিমজমিতা- হাবু মিমজবয়স- 42 উজলপুর 01998-725963 8701351978 মদনিজুর 4

1499 দীল মিাহাম্মদমিতা- কালু মিয়াবয়স- 39 উজলপুর 01913-852992 6901256476 মদনিজুর 4

1500 মিাোঃ ইিান আলীমিতা- সািসুল হকবয়স- 53 উজলপুর 01947-316990 3751279443 মদনিজুর 4

1501 িাটতিা খাতুনমিতাোঃ হটচন িন্ডল রামঙ্গয়ারটিাতা নতুন িাড়া ০১৯৭০-৪৬৩৮৪৬ - হতদমরদ্র ২

1502 রমবউলমিতাোঃ ---- রামঙ্গয়ারটিাতা নতুন িাড়া ০১৯১৯-৫৭৪৭০৭ - হতদমরদ্র ৪

1503 নাি-মবউটি খাতুনমিতার নাি-আক্তারূল বয়স- রামঙ্গয়ারটিাতা মদায়ািাড়া 1450004724 1450004724 মদনিজুর ৩ জন

1504 শমরফুল ইসলািমিতাোঃ আমজজুলবয়সোঃ ৩৫ হমরষপুর নাই 8251343938 মদনিজুর ৫

1505 িরজ আলীমিতা/স্বিীর নািোঃশাহর আলীবয়সোঃ৩২ দশ ডনা 6901367042 হতদমরদ্র ৪

1506 সাহাতন খাতুনমিতা/স্বিীর নািোঃিাচু িন্ডলবয়সোঃ৬০ মকা ালী নাই 7801403788 হতদমরদ্র ৫

1507 মুনতাজ মিতা/স্বিীর নািোঃআনসারবয়সোঃ ৩৮ ফুরটশদপুর 1980738415 5101322369 হতদমরদ্র ৩

1508 শাহাতন খাতুনমিতাোঃ িাচু িন্ডলবয়সোঃ ৬০ মকা ালী 7801403788 হতদমরদ্র ৪

1509 িরজমিতাোঃ শাহার আলী দশ ডনা 6901367042 হতদমরদ্র ৪

1510 আব্দুল কমরিমিতা/স্বামির নাি:আব্দল কাটদরবয়স:২৫ র্দুপুর 1930853502 5101370129 মদনিজুর ৫

1511 মিািাটজ্জল হটসনমিতা/স্বামির নাি:নূরূ মিাল্লাবয়স:৫০ র্দুপুর 1923395478 8251394667 হতদমরদ্র ৪

1512 নামজিমিতা/স্বিীর নাি: জাহার উিীনবয়স:৩৫ র্দুপুর 1908847398 6901346897 মদনিজুর ৪

1513 মিাছাোঃ মরাজমনা খাতুনমিতা- কাঠু িন্ডলবয়স-63 মনহালপুর 8701312798 হতদমরদ্র 3

1514 আোঃ ছালািমিতা- ভ্াদু মবশ্বাসবয়স- 48 মবায়ামলর্া 2851356937 ভ্যানচালক 4

1515 মিাোঃ শমরফুমিনমিতা- মিাোঃ িহউমিনবয়স-32 মবায়ামলয়া 3750338414 মদনিজুর 5

1516 মিাছাোঃ িাটজদা খাতুনমিতা- মিাোঃ আবুল মহাটসন মবশ্বাসবয়স-53 মবায়ামলয়া 6901323227 হতদমরদ্র 3

1517 মিাোঃ জহুরুল ইসলাি মিাোঃ ইজার আলী মনহালপুর 01787-468098 2401315151 মদনিজুর 4

1518 আলি ীর মহাটসন মিাোঃ কওছার আলী মবায়ামলয়া 6405351260 মদনিজুর 4

1519 মরজাউল হক আোঃ জমলল মবায়ামলয়া 01909-726431 6451364993 মদনিজুর 4

1520 মিাছাোঃ মরমজয়া মব িস্বািী- মৃত হাটরজ মবশ্বাসবয়স- 78 মহজল াড়ী 1812323273996 হতদমরদ্র 5

1521 শ্রীিমত ভ্ারতী কি ডকডারমিতা- শ্রী খুমদরাি কি ডতডাবয়স-53 মহজল াড়ী 7801311429 হতদমরদ্র 4

1522 মিাোঃ মছারাক মহাটসনমিতা- শুকুর আলীবয়স- 43 মর্মহ 01876-025914 3301286401 মদনিজুর 4

1523 বকুলমিতাোঃ মলয়াকতবয়সোঃ মর্মহ 1904904382 3751354865 মদনিজুর ৪

1524 মিাোঃ মজল্লুর রহিান মিাোঃ আমির আমল মহজল াড়ী 01925-056604 4651305478 মদনিজুর 4

1525 আদি আলীমিতা- নুর উিীনবয়স-35 মদাস্ত 01306-796626 8251354828 মদনিজুর 4

1526 মিাছাোঃ জাহানারা খাতুনমিতা- মখাকা িন্ডলবয়স-68 কুমিপুর 01992-308760 2401295122 হতদমরদ্র 4

1527 সুন্নত আলীমিতা- ছাটনায়ারবয়স-29 কুমিপুর 01921-762886 5068817740 ভ্যানচালক

1528 আবু তাটহরমিতা- মখটদর আলীবয়স- 38 কুমিপুর 01936-624085 6001354882 মদনিজুর 3

1529 নািোঃ শুকুর িন্ডলমিতা/স্বািীর নািোঃ মিরাজান িন্ডলবয়সোঃ ৮৯ কুমন্দুপুর -০৩ 01313-241706 8701446372 মদনিজুর 4



1530 নািোঃ বাবলু মিতা/স্বািীর নািোঃ লমতিবয়সোঃ ৪৮ মদাস্ত 01956-228213 1025691005 মদনিজুর 4

1531 নািোঃ নুরজাহানমিতা/স্বািীর নািোঃ মভ্কু মশখবয়সোঃ ৫০ মদাস্ত 01921-569628 3264687678 হতদমরদ্র 4

1532 নািোঃ মিাটিনা খাতুনমিতা/স্বািীর নািোঃ আব্দুল  মনবয়সোঃ ৬০ মদাস্ত 01953-438668 8251353895 হতদমরদ্র 3

1533 ছামলমহি মিতাোঃ ছািছমিন মদাস্ত 1748185924 5101357431 মদনিজুর ৩

1534 আমির মহাটসনমিতাোঃ আোঃ ওহাব মদাস্ত 1965059626 1501356669 মদনিজুর ৩

1535 মিাোঃ মবপুল মহাটসনমিতা- মিাোঃ ইন্তাজুল হকবয়স- 37 কৃষ্ণপুর 7785670055 মদনিজুর 4

1536 মিাোঃ নুরনবীইরশাদ আলীবয়স39 কৃষ্ণপুর 5101310307 মদনিজুর 4

1537 িঙ্গল আলীমিতা- িজর আলীবয়স- 30 কৃষ্ণপুর 4630160788 হতদমরদ্র 2

1538 মিাছাোঃ ছাটলহা মব িমিতা- মিা কমরি িন্ডলবয়স- 49 কৃষ্ণপুর 01991-624159 1501305005 মদনিজুর 4

1539 আব্দুল িান্নান িহাম্মদ আলী কৃষ্ণপুর 01933-903373 2401323577 মদনিজুর 4

1540 মিাোঃ জমরি কুশরমিন কৃষ্ণপুর নাই 6001329355 মদনিজুর 4

1541 মিাোঃ আক্কাস আলীমিতা-শাহাদত িন্ডলবয়স- 54 শশলিারী 01983-118336 4201350362 মদনিজুর 4

1542 মিাোঃ নাজমুল মহাটসনমিতা- মৃত রুস্তি মহাটসনবয়স- 41 উজলপুর ################# মদনিজুর 2

1543 শািীিমিতাোঃ শমহদুলবয়সোঃ৩০ উজলপুর 1952611543 - মদনিজুর ৩

1544 সাইদুল  ইসলািমিতাোঃ মৃত মনজাি উজলপুর 1927484660 - মদনিজুর ৪

1545 শারমিন আক্তার আব্দুল িমিন উজলপুর - 7801659835 গৃমহনী ৫

1546 নাি: আলীিিীমিতা/স্বািীর নাি: মখটদর আলীবয়স: ১৫.০৪.১৯৭৫ ’’ 1965100183 2800005320 চাটয়র মদাকান ৪

1547 নাি-আিজাল মহাটসনমিতার নাি- মিাহাম্মদ িন্ডলবয়স-৩২ রামঙ্গয়ারটিাতা মদায়ািাড়া 1936178066 5500004105 মদনিজুর ৩ জন

1548 নাি- আলীিিীমিতার নাি- মখটদর আলীবয়স-৪১ রামঙ্গয়ারটিাতা নতুন িাড়া 2800005320 চাটয়র মদাকান ৪ জন

1549 নািোঃ আত্তাব আলীমিতা/স্বািীরোঃ কাটশদ বয়সোঃ43 বছর মব িপুর হা িাড়া 1952557001 8251286988 মদনিজুর 4জন

1550 নািোঃ সাটয়দমিতা/স্বািীরোঃনমজর বয়সোঃ38 বছর মব িপুর হা িাড়া 7351328260 মদনিজুর 5জন

1551 নািোঃ িমজনামিতা/স্বািীরোঃ রুস্তি বয়সোঃ58 বছর মব িপুর বগুলািাড়া 1949149667 5101290251 হতদমরদ্র 4জন

1552 মিাছাোঃসালিাখাতুন মিাোঃনুরুমশকদার মব িপুরটকালনীিাড়া 1988976716 5101344355 হতদমরদ্র

1553 মবউটিমিতা/স্বিীর নািোঃশমহদ আলীবয়সোঃ৩৫ দশ ডনা 1950378976 ################# হতদমরদ্র ৩

1554 মসমলিমিতা/স্বামির নািোঃ মিা আ: সািাদবয়সোঃ হমরশপুর 1812332285735 হতদমরদ্র ৫

1555 ইসরাইল হকমিতা/স্বামির নািোঃসদর আলীবয়সোঃ৩৫ োঁজমর 1956227919 6857329988 মদনিজুর ৪

1556 ইনার ছািছমিন মবায়ামলয়া - - মদনিজুর ৪

1557 িমতয়ার বদরউমিন মবায়ামলয়া - - মদনিজুর ৪

1558 আক্রাবুল ছাটনায়ার মনহালপুর - - ড্রাইভ্ার ৬

1559 মিাোঃ সমজব আবুল কাটশি মনহালপুর িমিি িাড়া ০১৭৪৩-৯৫৬২১১ - মদনিজুর ৪

1560 মিাোঃ ওসিান আলী শমহদুল ইসলাি মনহালপুর িমিি িাড়া ০১৭৫৭-৮৮৯৯৯৩ - মদনিজুর ৪

1561 শমরফুল িমন আকিবাড়ীয়া িাি ডিাড়া - - মদনিজুর ৪

1562 সাইদুর রহিান সাসমুল আকিবাড়ীয়া িাি ডিাড়া - - মদনিজুর ৪

1563 সুলতান আোঃ কমরি মব িপুর-৭ - - মদনিজুর ৪

1564 জাহাঙ্গীর আোঃ খাটলক মব িপুর-৭ 1960438011 7351354415 মদনিজুর ৪

1565 হামলি মৃতোঃ িটে মব িপুর-৭ - - মদনিজুর ৪

1566 মসাটহল আলী মব িপুর-৭ - - মদনিজুর ৬

1567 আমির মহাোঃ বানাত আলী মব িপুর - 7751009981 মদনিজুর ৪

1568 শমরফুল ইসলাি আবদার আলী োজরী 1965846613 - িমরবহন শ্রমিক ৬

1569 শাহারন নাটয়ব আলী মব িপুর - - হতদমরদ্র ৫

1570 সাইদুর আব্বাস আকিবাড়ীয়া - - আলিসাধু চালক ৪

1571 শমি আিসার মকা ালী - - মদনিজুর ৬

1572 আমসি হায়াত মকা ালী 1407888492 - মদনিজুর ৪

1573 সাটদকুল িহমসন মকা ালী - - আলিসাধু চালক ৫

1574 ম ালাি আোঃ কমরি মদাস্ত - - মদনিজুর ৪

1575 মিজানুর রহিান আোঃ আওয়াল কৃষ্ণপুর - 6001328993 মদনিজুর ৪

1576 মিতা ইসলাি োজরী - - মদনিজুর ৪

1577 শাহারন ইিান আলী মব িপুর - - হতদমরদ্র ৫

1578 জাহাঙ্গীর আলি আোঃ খাটলক মব িপুর - - মদনিজুর ৪

1579 মবপুল মহাটসন আমির মব িপুর - - মদনিজুর ৪

1580 মির িহাম্মদ মৃত শমরয়ত উিাহ শশলিারী - - হকার ৫



1581 মিাছাোঃ মরাটকয়া মব ি মিাোঃ নয়িিীন িন্ডল মবায়ামলয়া 8251374149 গৃমহনী 4

1582 মিাোঃ আলি ীর মহাটসন মিাোঃ কওছার আলী মবায়ামলয়া 6405351260 মদনিজুর 2

1583 মিাোঃ মুক্তার আলী ইউনুচ আলী মবায়ামলয়া 01906-225991 2401370792 মদনিজুর 4

1584 মরজাউল হক আোঃ জমলল মবায়ামলয়া 01909-726431 6451364993 মদনিজুর 4

1585 মিাছাোঃ মরক্তা মব ি মিাোঃ আব্দুল রহিান িন্ডল মবায়ামলয়া 2350205841 মদনিজুর 4

1586 উজ্জল ভ্ট্টাচার্ ড ভ্টরন্দ্র নাথ ভ্ট্টচার্ ড মবায়ামলয়া 8701443353 মদনিজুর 4

1587 মিাোঃ মিলন মহাটসন মিাোঃ রবগুল মহাটসন মনহালপুর 2851273819 মদনিজুর 4

1588 মিাোঃ আবু হাটনি বরবানী িন্ডল মনহালপুর 8251295930 মদনিজুর 4

1589 মসরাজুল িন্ডল দুোঃখ িন্ডল মনহালপুর 2851275368 মদনিজুর 4

1590 মিাোঃ শামহন আলী মিাোঃ মরজাউল ইসলাি মনহালপুর 1812323272219 গৃমহনী 4

1591 মিাছাোঃ মরামজনা খাতুন কাটু িন্ডল মনহালপুর 01924-193714 8701312798 গৃমহনী 4

1592 মিাোঃ জুিার আলী কাটু িন্ডল মনহালপুর 01939-404920 5551284515 গৃমহনী 4

1593 মিাছাোঃ জাহানারা খাতুন কমলি উমিন মনহালপুর 8251267293 গৃমহনী 4

1594 মিাছাোঃ জাটহদা খাতুন কাটদর মবশ্বাস মনহালপুর 1501324030 গৃমহনী 4

1595 মিাছাোঃ আনুরা মব ি ওসিান িন্ডল মনহালপুর 01924-847348 9151231710 গৃমহনী 4

1596 মিাছাোঃ সাহার বানু ম ালাি িমকর মবায়ামলয়া 6451385311 গৃমহনী 4

1597 মিাোঃ িধু িন্ডল মিাোঃ কাটছদ িন্ডল মবায়ামলয়া 6451364126 গৃমহনী 4

1598 মিাোঃ রবউল ইসলাি মিাোঃ িমিন িমকর মবায়ামলয়া 7351440057 মদনিজুর 4

1599 মিাোঃ জালাল উমিন আিছার িামলতা মবায়ামলয়া 01912-821443 5551394819 মদনিজুর 4

1600 মিাোঃ কুরবান আলী সািছমিন িন্ডল মবায়ামলয়া 6001375564 মদনিজুর 4

1601 মিাোঃ িটয়জ আহাম্মদ মিাোঃ মতািাটজ্জল আ; মবায়ামলয়া 01898-102433 1812323275899 মদনিজুর 4

1602 কমহনুর ছািছিীন িন্ডল মবায়ামলয়া 01950-378541 6451336249 মদনিজুর 4

1603 আমির হািজা আবুল িন্ডল মবায়ামলয়া 01874-307501 6901373420 মদনিজুর 4

1604 মিাোঃ িমহদুল ইসলাি মিাোঃ আোঃ বাটতন মনহালপুর 01846-237434 9151586188 গৃমহনী 4

1605 মিাছাোঃ আরমজনা খাতুন মিাোঃ আোঃ িন্ডল মনহালপুর 7351336172 গৃমহনী 4

1606 মিাোঃ হামসবুল মহাটসন ইউসুি িন্ডল মনহালপুর 01932-088036 6001350278 মদনিজুর 4

1607 মিাোঃ জয়নাল আটবদীন মিাোঃ কালাচাদ মনহালপুর 2401345323 মদনিজুর 4

1608 মিাোঃ আিটজদ আলী মিাোঃ ছমিরুিীন মনহালপুর 6001348827 গৃমহনী 4

1609 মিাছাোঃ আহারন মনছা আমজর বক্স িন্ডল মনহালপুর 7801255121 গৃমহনী 4

1610 মিাছাোঃ রাটহলা খাতুন মখাকাই সদ ডার মনহালপুর 5101271392 গৃমহনী 4

1611 মিাছাোঃ আশানুর মব ি  ফুর িন্ডল মনহালপুর 5551342172 গৃমহনী 4

1612 মিাোঃ ছমির উমিন মজটহর আলী মনহালপুর 7801281838 মদনিজুর 4

1613 মিাোঃ হায়দার আলী ওসিান আলী মনহালপুর 6451259250 মদনিজুর 4

1614 মিাোঃ ম ালাি মহাটসনমিতা- ইয়াস উমিনবয়স- 34 মহজল াড়ী 01884-329174 1812323273975 ভ্যানচালক 4

1615 মিাোঃ িমতয়ার রহিানমিতা- নবী ছমিন িন্ডলবয়স- 47 মহজল াড়ী 01924-843878 1501271934 আলিসাধু চালক 5

1616 মিাোঃ জািাল মহাটসনমিতা- আোঃ রহিানবয়স- 37 মহজল াড়ী 01915-058105 2401319252 অট াচালক 4

1617 মিাোঃ িন্টু মিয়ামিতা- মিাোঃ ম ালাি মহাটসনবয়স- 37 মহজল াড়ী 01952-611922 1501272262 অট াচালক 4

1618 মিাোঃ আলতাি আহটম্মদমিতা- মিাোঃ আয়ুব আলীবয়স- 35 - 01952-041687 5966664513 অট াচালক ৪

1619 মিাোঃ মজল্লুর রহিানমিতা- মিাোঃ আমির আলীবয়ষ- 39 মহজল াড়ী 01925-056604 4651305478 অট াচালক 4

1620 মিাোঃ মিালাি মহাটসনমিতা- িমহদ িমল্লকবয়স- 59 মহজল াড়ী 01939-730274 1919546154 অট াচালক 5

1621 মিাোঃ আব্দুল িাটলকমিতা- জািাত আলী মবশ্বাসবয়স- 48 মহজল াড়ী 01944-800974 9151234581 অট াচালক 4

1622 মিাোঃ নয়ন আলীমিতা- ইরাদ আলীবয়স- 40 মহজল াড়ী 01944-991108 9151234672 অট াচালক 4

1623 মিাোঃ দমবর মহাটসনমিতা- দাউদ আলীবয়স- 39 মহজল াড়ী 01939-204665 2401292616 ভ্যানচালক 5

1624 মিাোঃ আয়ুব আলীমিতা- মিাোঃ ি ল িন্ডলবয়স- 43 মহজল াড়ী 01935-259544 5551288599 ভ্যানচালক 5

1625 মিাোঃ িনুসুর আলীমিতা- মিাোঃ ইকুবার মহাটসনবয়স- 48 মহজল াড়ী 01401-714393 7351313346 ভ্যানচালক 5

1626 মিাোঃ আমির মহাটসনমিতা- মিাবারক িন্ডলবয়স- 55 মহজল াড়ী 01938-508551 7801309613 ভ্যানচালক 4

1627 মিাোঃ আলি আলীমিতা- মিাোঃ আোঃ কমরিবয়স- 33 মহজল াড়ী 01925-968125 8701342985 ভ্যানচালক 5

1628 মিাোঃ আজমুল হকমিতা- একববর আলীবয়স- 65 মহজল াড়ী 01966-775698 1951321346 ভ্যানচালক 5

1629 মিাোঃ িমসবুল হকমিতাোঃটিাোঃ আবুল কাটশিবয়স - 35 মহজল াড়ী 01948-079501 7351311712 ভ্যানচালক 4

1630 মিাোঃ শমরি মিয়ামিতা- ইরাদ মিয়াবয়স- 43 মহজল াড়ী 01948-095632 4651305312 ভ্যানচালক 4

1631 মিাোঃশামকল খানমিতা- মিাোঃ ছুন্নত আলীবয়স-  21 মহজল াড়ী 01965-059012 8254330254 ভ্যানচালক 4



1632 মিাোঃ হাটতি আলীমিতা- মিাোঃ িকটছদ আলীবয়স- 48 মহজল াড়ী 01955-107032 8701342605 ভ্যানচালক 3

1633 মিাোঃ নুর ইসলািমিতা- মিাোঃ ছািছমিন মশখবয়স-49 মহজল াড়ী 01959-034474 3751296629 ভ্যানচালক 4

1634 মিাোঃ আমিনমিতা- আব্দুল সালািবয়স- 33 মহজল াড়ী 1725218806 9575626925 আলিসাধু চালক 4

1635 নুর ইসলাি মলয়াকত মহজল াড়ী 1908521458 7801282661 মদনিজুর ৪

1636 মিজানুর রহিান আোঃআওয়াল মর্মহ 1718851610 6001328993 মদনিজুর ৪

1637 নুর মিাহাম্মদ শুকুর মিাল্লা মর্মহ 1406279146 5551321473 মদনিজুর ৪

1638 আটিনা জোঃ মুনছুর আলী মহজল াড়ী 1944677618 - গৃমহনী ৬

1639 িমতরন রিজান মহজল াড়ী - 9151262996 গৃমহনী ৪

1640 মসানা ভ্ানু রুস্তি িন্ডল মহজল াড়ী 1914080312 1951321700 গৃমহনী ৫

1641 িমহিা ওির আলী মহজল াড়ী 1910928532 1951347010 গৃমহনী ৪

1642 শুকতারা কালাচাদ মহজল াড়ী 19398504585 9151262103 গৃমহনী ৫

1643 মরমজয়া হাটরজ মবশ্বাস মহজল াড়ী - 1812323273996 গৃমহনী ৬

1644 সাইফুল ইসলাি িামনক িন্ডল নলমবলা - - মদনিজুর ৬

1645 সাহাবুল ইরাদ আলী নলমবলা - - মদনিজুর ৪

1646 আমতয়ার হাজারী িন্ডল নলমবলা - - মদনিজুর ৬

1647 আসান আমজবার নলমবলা - - মদনিজুর ৪

1648 জমসি উমিন ইয়ার আলী নলমবলা - - মদনিজুর ৪

1649 ইউসুি চটিত আলী নলমবলা - - মদনিজুর ৫

1650 কহর বানু িটজর িন্ডল নলমবলা - - গৃমহনী ৪

1651 আবুল কাটশি জািাত আমল নলমবলা - - মদনিজুর ৪

1652 আলাউমিন চটিত আলী নলমবলা - - মদনিজুর ৪

1653 মবশারত সাবজাল নলমবলা - - মদনিজুর ৬

1654 জামকর মিয়া আটনছমিন নলমবলা - - মদনিজুর ৪

1655 আশরাফুল শমহদুল মর্মহ - - রাজমিিী ৬

1656 সাটলহার েড়ু িন্ডল মর্মহ - - গৃমহনী ৪

1657 মসাটহল রানা রাহাত আলী মর্মহ - - মদনিজুর ৫

1658 মখাটদজা জমসি িন্ডল মর্মহ - - গৃমহনী ৬

1659 মরামজনা মতািাটেল মর্মহ - গৃমহনী ৪

1660 মিতু খাতুন কমরি বকস মর্মহ - - গৃমহনী ৬

1661 মরাটকয়া  ফুর মর্মহ - - গৃমহনী ৪

1662 হামলিা খাতুন তটক্কল মর্মহ - - গৃমহনী ৪

1663 িাটতিা হাটিজ উমিন মর্মহ - - গৃমহনী ৬

1664 মহরা খাতুন ইসিাইল মর্মহ - - গৃমহনী ৪

1665 রামকয়া আোঃ আমজজ মর্মহ - - গৃমহনী ৫

1666 মিাটিনা রবটজল মর্মহ - - গৃমহনী ৬

1667 িটনায়ারা কমছি উমিন মর্মহ - - গৃমহনী ৪

1668 িারুলা মখাদা বকস মর্মহ - - গৃমহনী ৫

1669 সাটলহার ইউনুছ মর্মহ - - গৃমহনী ৪

1670 হাটনি মুরাদ আলী মর্মহ - - ড্রাইভ্ার ৬

1671 িামহরন মনছা রুস্তি িন্ডল মর্মহ 1980735649 2401346511 গৃমহনী ৪

1672 বুলবুমল আলী মহাটসন মর্মহ ০১৯২০-৭৩১৭৬১ 6001378212 গৃমহনী ৪

1673 মরহানা খাতুন মিাক্তার ম হাটসন মর্মহ 1942480940 4651367285 গৃমহনী ৪

1674 খাতুন মনছা এরশাদ আলী মহজল াড়ী 8701315171 গৃমহনী ৪

1675 শাহাবুল মজটহর আলী মহজল াড়ী - - চাটয়র মদাকান ৪

1676 আশাদুল মজটহর আলী মহজল াড়ী - - মদনিজুর ৪

1677 সাটিনা রমিকুল ইসলাি মহজল াড়ী - - হতদমরদ্র ৪

1678 রাটশদুল ইসলাি মিনাজ উমিন মহজল াড়ী - - মদনিজুর ২

1679 মিনাজুলভূইয়া লালমিয়াভূইয়া মদাস্ত 4201319284 মদনিজুর ৪

1680 শাহাজালাল আব্দুল  মন মদাস্ত 1408895161 1812323282272 হতদমরদ্র ৪

1681 মিাোঃশমিকুল ইসলাি মিাোঃমসরাজুল ইসলাি মদাস্ত 1864011073 5551395923 হতদমরদ্র ৫

1682 মিাোঃিারুক মিাহাম্মদ আলী মদাস্ত 1884938242 6451318650 মদনিজুর ৩



1683 শাহাজালাল আজ ার প্রধান মদাস্ত 1980735168 6001382370 মদনিজুর ৩

1684 মিাোঃআলীমহি শটত িন্ডল মদাস্ত 1851027698 4651414460 হতদমরদ্র ৩

1685 সুন্নত আলী ছাটনায়ার মহাটসন কুমিপুর 1921762883 5068817740 মদনিজুর ৪

1686 মিাোঃশাহাজালাল মবিারী মিাোঃশমহদ মবিারী মদাস্ত 1772397311 1812323282436 মদনিজুর ৫

1687 আবুহাটসি লুৎির িন্ডল কুমিপুর 1987490993 6901251436 মদনিজুর ৩

1688 মিাোঃআরিান মিয়া ওহাব মিয়া মদাস্ত 1945236295 5101305869 মদনিজুর ২

1689 নুর মিাহাম্মদ মশকদার রমবল মশকদার মদাস্ত 1956228213 1025691005 মদনিজুর ৩

1690 আশুরাখাতুন িয়জিীন িন্ডল কুমিপুর 1811205575 1501273153 হতদমরদ্র ৫

1691 জাহানারাখাতুন মখাকা িন্ডল কুমিপুর 1992308760 2401295122 হতদমরদ্র ৪

1692 হাটসি িওলাবক্স কুমিপুর 1884457171 2401295593 ৪

1693 তাইটজল তাটিজিন্ডল কুমিপুর 1501300444 হতদমরদ্র ৩

1694 খমললিন্ডল আবুবক্করমসমিক কুমিপুর 1989924624 2401322058 মদনিজুর ৩

1695 মিাোঃশাহাজািাল মিয়া মিাোঃিমরদমিয়া মদাস্ত 1920280531 1501356545 মদনিজুর ১

1696 মিাোঃিাইন উিীন আব্দুলিমজদমির মদাস্ত 1408563552 3751327457 মদনিজুর ৪

1697 আব্দুল আলীি জাহাননবী কুমিপুর 1914775889 2811456231 মদনিজুর ৪

1698 আশাদুল মিয়া শুকুরআলী কুমিপুর 1408238389 4627340526 মদনিজুর ৪

1699 মিাোঃলুৎিার মিাল্লা হাটসিটিাল্লা মদাস্ত 1724907362 4651365472 হতদমরদ্র ৪

1700 মরাস্তি মিমজ মকতাবআলী মদাস্ত 1911293861 9151295442 ভ্যানচালক ৫

1701 মিাোঃআবু তাটলব কাটদরটিাল্লা মদাস্ত 1942966195 2401351768 ভ্যানচালক ২

1702 িমরয়ি মব ি সুলতানিন্ডল মদাস্ত 1985136939 6001354767 হতদমরদ্র ৩

1703 মিাোঃআকরাি মিয়া মজিারমবশ্বাস মদাস্ত 1902177389 2850409653 ভ্যানচালক ৪

1704 মরামজনা আোঃ হামিদ কুমিপুর - - হতদমরদ্র ৪

1705 রুটবল আটবদ মদাস্ত - - ছাত্র ৪

1706 মিাোঃ িরজ আলী মিাোঃ মসরাজুল ইসলাি কৃষ্ণপুর 1933903375 7351372698 মদনিজুর ৩

1707 মিাোঃ ছুন্নত আলী এটরং িন্ডল কৃষ্ণপুর 1906213049 2851255311 মদনিজুর ৪

1708 মিাোঃ শমিকুল রিজান আলী কৃষ্ণপুর 1920328165 2401352733 মদনিজুর ৩

1709 মিাোঃ নুর মিাহাম্মদ শুকুর মিাল্লা কৃষ্ণপুর র্াোঃিাড়া 1957077184 5551321473 মদনিজুর ৪

1710 মিাছাোঃ ছাটলহা মব ি মিাোঃ কমরি িন্ডল কৃষ্ণপুর র্াোঃিাড়া 1991624159 1501305005 হতদমরদ্র ৩

1711 মিাছাোঃ ফুলছুরাতন িাদার িন্ডল কৃষ্ণপুর র্াোঃিাড়া 1965837681 1501304867 হতদমরদ্র ৪

1712 মিাোঃ নুরনবী ইরশাদ আলী কৃষ্ণপুর র্াোঃিাড়া 1686633420 5101310307 মদনিজুর ৩

1713 মিাোঃ আব্দুল হাই মিাোঃ আব্দুল রাজ্জাক কৃষ্ণপুর িমল্লকিাড়া 1724521764 7789593048 ভ্যানচালক ৪

1714 মিাোঃ শামিিা খাতুন শমহদুল কৃষ্ণপুর িমল্লকিাড়া 1939605072 8705994666 হতদমরদ্র ৩

1715 মিাোঃ আোঃ িমতন মিাোঃ দলু িমল্লক কৃষ্ণপুর িমল্লকিাড়া 1959570407 6451321985 মদনিজুর ৩

1716 মিাোঃ মসমলি উিীন ইছাহাক আলী কৃষ্ণপুর িমল্লকিাড়া 1707248802 1025679646 মদনিজুর ৪

1717 মিাছাোঃ জাটহদা খাতুন মিাোঃ কাটদর মবশ্বাস কৃষ্ণপুর িমল্লকিাড়া 1932951065 1501324030 হতদমরদ্র ৩

1718 মিাোঃ আশাবুল মহাটসন জয়নাল আটবদীন কৃষ্ণপুর িমল্লকিাড়া 1923789406 1812323286026 ভ্যানচালক ৪

1719 ছাটনায়ার মহাটসন িমল্লক আলি মহাটসন িমল্লক কৃষ্ণপুর িমল্লকিাড়া 1949140647 1501303851 মদনিজুর ৪

1720 মিাোঃ বকুল মহাটসন আমজজুল হক িন্ডল কৃষ্ণপুর িমল্লকিাড়া 1934190518 9123264245 মদনিজুর ৩

1721 মিাোঃ রইছ উিীন মিাোঃ ওয়াদালী িন্ডল রণট াহাইল 1912173263 4201371665 মদনিজুর ৩

1722 মিাছাোঃ চাইনা খাতুন আব্দুল িন্ডল রণট াহাইল 1766973895 3751380134 হতদমরদ্র ৫

1723 মিাোঃ আলি মহাটসন মুনসুর আলী রণট াহাইল 1915091599 2851360715 হতদমরদ্র ৩

1724 মিাোঃ ওমহদুল মবশ্বাস মখাকাই মবশ্বাস রণট াহাইল 1912173245 3250325929 ভ্যানচালক ৪

1725 মিাোঃ আবু ছিীন িধু িন্ডল রণট াহাইল 1928241051 8701426143 হতদমরদ্র ৪

1726 মিাছাোঃ হামলিা খাতুন কমবর খাদকার রণট াহাইল 1701129576 6001406823 হতদমরদ্র ৪

1727 মিাছাোঃ মখাটদজা খাতুন কালু িন্ডল রণট াহাইল 1987496708 2851360459 হতদমরদ্র ২

1728 মিাোঃ শমহদুল ইসলাি িমহর উিীন রণট াহাইল 1866973895 6451368788 হতদমরদ্র ৩

1729 মিাছাোঃ মচয়ারন খাতুন শতয়জিীন িন্ডল রণট াহাইল 1766973895 6001407870 হতদমরদ্র ৪

1730 মিাছাোঃ মিটরাজা খাতুন মছাবান মজায়ািার রণট াহাইল 1401737197 2401403106 হতদমরদ্র ৩

1731 মিাছাোঃ এটরজা খাতুন ছটরা মজায়ািার রণট াহাইল 1779754890 1951430188 হতদমরদ্র ২

1732 মিাোঃ িমহদুল ইসলাি আলী আহম্মদ কৃষ্ণপুর সুটবাধপুর 1935507271 6001329181 মদনিজুর ৩

1733 মিাছাোঃ সািসুন নাহার আলতাব মহাটসন িন্ডল কৃষ্ণপুর সুটবাধপুর 1941751142 7801315222 হতদমরদ্র ৩



1734 মিাোঃ মসরাজুল ইসলাি মিাোঃ শুকুর আলী িন্ডল কৃষ্ণপুর সুটবাধপুর 1728564531 4651338677 মদনিজুর ৪

1735 মিাোঃ বাবুল আক্তার মিা আটনায়ার মহাটসন কৃষ্ণপুর র্াোঃিাড়া 1984909262 1501276305 মদনিজুর ৪

1736 মিাোঃ আজ ার আলী মিাোঃ মবশারত কৃষ্ণপুর র্াোঃিাড়া 1968052308 8251332162 ভ্যানচালক ৩

1737 মিাোঃ িরজ আলী মিাোঃ মসরাজুল ইসলাি কৃষ্ণপুর র্াোঃিাড়া 1933903375 7351372698 মদনিজুর ৪

1738 মিাোঃ ইয়াকুব আলী নয়ন িন্ডল কৃষ্ণপুর র্াোঃিাড়া 1980557249 1501277956 হতদমরদ্র ৩

1739 মিাোঃ নামসর উিীন মিাোঃ মবশারত কৃষ্ণপুর র্াোঃিাড়া 1941762712 1025652163 হতদমরদ্র ৫

1740 মিাোঃ ইিরান মিাোঃ বাবলু মিয়া কৃষ্ণপুর র্াোঃিাড়া 1954870924 3304365319 মদনিজুর ৪

1741 মিাোঃ শমরফুল ইসলাি মিাোঃ শাহজাহান কৃষ্ণপুর মবায়ালিারী 1915227245 3751065156 মদনিজুর ৪

1742 মিাোঃ ইউনুছ আলী মিা মর্ং র আলী কৃষ্ণপুর মবায়ালিারী 1751777912 3751302476 চাটয়র মদাকান ৪

1743 মিাোঃ জাহাঙ্গীর প্রধান সমহদুল ইসলাি কৃষ্ণপুর মবায়ালিারী 1906213044 3255912887 মদনিজুর ৩

1744 মিাোঃ আমিরুল হক নুরুল হক কৃষ্ণপুর মবায়ালিারী 1309830631 8701376728 মদনিজুর ৪

1745 মিাোঃিলান মিয়া িটস্তািা কৃষ্ণপুর মবায়ালিারী 1904691764 3751300389 নামিত ৩

1746 আবু বক্কর মসমিক মতািাটয়ল কৃষ্ণপুর মবায়ালিারী 1882948704 8251303783 কি ডচারী ৩

1747 িঙ্গল আলী িরজ আলী কৃষ্ণপুর মবায়ালিারী 4630160788 ভ্যানচালক ৩

1748 আ: িান্নান িাহাম্মদ আলী কৃষ্ণপুর মবায়ালিারী 1933903373 2401323577 মদনিজুর ৪

1749 শাহাজািাল নুরুল হক কৃষ্ণপুর মবায়ালিারী 1926705045 1815576508238 শ্রমিক ৩

1750 শমিকুল রিজান িন্ডল কৃষ্ণপুর র্াক্তারিাড়া 1920328163 2401352733 মদনিজুর ৪

1751 আনমজরা খাতুন মলয়াকত আলী কৃষ্ণপুর মবায়ালিারী 1904904382 1812323287893 হতদমরদ্র ৪

1752 রমিকুল ইসলাি িটয়জ উিীন কৃষ্ণপুর  াবতলািাড়া 1780228697 6715837396054 মদনিজুর ৩

1753 মবপুল মহাটসন ইজাজুল হক কৃষ্ণপুর  াবতলািাড়া 1743582794 7785670055 মদনিজুর 4

1754 হামিজুল ইসলাি নজরুল ইসলাি কৃষ্ণপুর  াবতলািাড়া 1906815262 1951328895 মদনিজুর ৭

1755 আশাদুল হক লাল চান িন্ডল কৃষ্ণপুর  াবতলািাড়া 1965915063 7351374504 ভ্যানচালক 4

1756 মরাটকয়া আটনায়ার কৃষ্ণপুর - - হতদমরদ্র ৪

1757 েন ডা খাতুন মৃতোঃ ইছা িমল্লক কৃষ্ণপুর 1709801448 - গৃমহনী ৬

1758 িাটতিা িমকর কৃষ্ণপুর 1998724411 9151241933 মদনিজুর ৪

1759 িসটলি সুির মিাল্লা কৃষ্ণপুর 1793634168 1951353034 মদনিজুর ৪

1760 মিাছাোঃ মসাবারন মব ি িটজরআলী উজলপুর 9575643722 মদনিজুর ৪

1761 সারমভ্না খাতুন িতটলব উজলপুর 1999643269 3301312330 হতদমরদ্র ৪

1762 শারমিন আক্তার আমখ আোঃ মিামিন উজলপুর 7801659835 হতদমরদ্র ৩

1763 মবপুল মিয়া রওশন আলী শশলিারী 1501382038 হকার ৫

1764 মদনিহম্মদ কালু মিয়া উজলপুর 1913852992 6901256476 মদনিজুর ৪

1765 মিাস্তিা প্রধান হামববুর রহিান উজলপুর 1905814234 6403463729 মদনিজুর ৪

1766 নুরু মিমজ হাবু মিমজ উজলপুর ০১৯৯৮-৭২৫৯৬৩ 8701351978 মদনিজুর ৪

1767 সুিন আলী নুর ইসলাি উজলপুর ০১৯৩০-৫৭৩৯৭৩ 5082302190 মদনিজুর ৪

1768 আোঃ কুদ্দুস রিজান আলী উজলপুর ০১৯৩৪-৫৭২১৩৭ 1951384617 মদনিজুর ৪

1769 িতটলভ্ জালাল উমিন উজলপুর ০১৯৮৪-৭২১২৩২ 7801347035 মদনিজুর ৪

1770 আদি আলী ইদ্রীস আলী উজলপুর 1939730054 1951383635 মদনিজুর ৪

1771 রমিকুল আমিনুল ইসলাি উজলপুর 5536455255 মদনিজুর ৪

1772 সারমিনা খাতুন িতটলব মিয়া উজলপুর 1999643269 3301312330 গৃমহনী ৪

1773 ইসিাইল মহাটসন মখাদাবক্স উজলপুর - - মদনিজুর ৫

1774 মিাছাোঃ জাহানারা মব ি মিাোঃ জুিার আলী শশলিারী ০১৯৪৬-৮৫১৯৫৯ 1812323280423 গৃমহনী ৪

1775 িমিল উমিন হটু িন্ডল শশলিারী ০১৯৪২-০২৫৯১৫ 2401382227 মদনিজুর ৪

1776 আত্তাব আলী শাহাদত আলী শশলিারী 1983168336 4201350362 মদনিজুর ৪

1777 মিাোঃ তাইটজল হক িহর আলী শশলিারী 1952562011 8251357425 মদনিজুর ৩

1778 রাটশদুল হক িমহর উমিন শশলিারী 5551642910 মদনিজুর ৪

1779 তাইজাল হক িহর আলী শশলিারী 01952-562011 8251357425 মদনিজুর 4

1780 সজীরন খাতুন শবদাল িন্ডল শশলিারী 0190-701026 8701406277 গৃমহনী 4

1781 সুবারন িটজর উজলপুর 1917580054 9575643722 গৃমহনী ৫

1782 আটনায়ারা ছমলি উজলপুর - - গৃমহনী ৫

1783 ছাটলহা বদর উজলপুর - - গৃমহনী ৪

1784 শমরফুল আলি সাটনার্ ার মহাটসন আকিবামর্ র্ া 1932156673 1812323276881 িমরবহন শ্রমিক ৩



1785 শমহদুল রব্বানী আকিবাড়ীয়া 1923582518 - মদনিজুর ৪

1786 ভ্াদু িিামনক নি আকিবামর্ র্ া 1999629092 5551301418 ভ্যানচালক ৪

1787 মিাছাোঃ নাজাি মিাোঃ মিাজাটম্মল রামঙ্গয়ারটিাতা 1909728448 - ৪

1788 মিাোঃ ওবাইদুল মিাটসরলি রামঙ্গয়ারটিাতা 1927993420 - ৪

1789 আমলয়া দুমখ রামঙ্গয়ারটিাতা - - মদনিজুর ৪

1790 মসাহরাব মিাোিির রামঙ্গয়ারটিাতা 1939209325 4201390921 ভ্যানচালক ৪

1791 আকবার খাজা রামঙ্গয়ারটিাতা 1778127212 6901376175 ভ্যানচালক ৪

1792 শামহন মুনুছুর রামঙ্গয়ারটিাতা - 6901377157 মদনিজুর ৫

1793 মিাোঃশমিকুল আলি ছাটনায়ারটহাটসন আকিবাড়ীয়া 1932156673 1812323276881 হতদমরদ্র ৪

1794 মিাছাোঃ হাওয়া মবমব আলী আকবার ব্যািারী মব িপুর 1990937117 2851346789 হতদমরদ্র ৩

1795 মিাছাোঃ হাওয়া মবমব আলী আকবার ব্যািারী মব িপুর মচলিারীিাড়া 1405494115 2851346789 হতদমরদ্র ৫

1796 মিাোঃ মদটলায়ার হুসাইন মিাোঃ এনাটয়ত  উল্লাহ মব িপুর মকালনীিাড়া 1943243847 6004361579 মদনিজুর ৫

1797 মিাোঃ মহাটসন আলী মিাোঃ আব্দুস সাত্তার মব িপুর বগুলািাড়া 1990937119 9575633947 মদনিজুর ৩

1798 মিাছাোঃ সালিা মিাোঃ নুরু মশকদার মব িপুর মকালনীিাড়া 1937853993 5101344355 হতদমরদ্র ৪

1799 মিাোঃ মতাতা মিয়া মিাোঃ আিাজুল হক মব িপুর হা িাড়া 1752414856 7351326827 মদনিজুর ৩

1800 মিাোঃ আমজি উিীন মিাোঃ নমজর মিাল্লা মব িপুর 1951336872 মদনিজুর ৪

1801 মিাোঃ সাটয়দ আলী নমজর আহম্মদ মব িপুর 7351328260 মদনিজুর ৪

1802 মিাোঃ মতাতা মিয়া মিাোঃ আিাজুল হক মব িপুর 7351326827 মদনিজুর ৩

1803 মিাোঃ রানা হামিদ সাইদুর রহিান মব িপুর 6901317641 মদনিজুর ৪

1804 মিাোঃ আত্তাব আলী কাটশদ আলী মব িপুর 8251286988 মদনিজুর ৪

1805 আোঃ হামলি িটে মব িপুর - - মদনিজুর ৬

1806 আব্দুল ওহাব আকবার মিাল্লা মব িপুর - - মদনিজুর ৪

1807 আনুরা খাতুন কাটদর বকস মব িপুর - - হতদমরদ্র

1808 সানু খাতুন জোঃ ছাপ্পান্ন মব িপুর - - হতদমরদ্র

1809 আনুরা চান মশখ মব িপুর - - হতদমরদ্র

1810 ছটবদা আোঃ িন্ডল মব িপুর - - গৃমহনী

1811 সামহদা মৃতোঃ িরজন মব িপুর - - গৃমহনী

1812 সুমিয়া জোঃ মিাবারক মব িপুর - - গৃমহনী

1813 সমজব রমিকুল মব িপুর - - মদনিজুর

1814 সাটজদা িমকরচাদ মব িপুর - - গৃমহনী

1815 িামবয়া ইসলাি মব িপুর - - গৃমহনী

1816 মিাবারক আলাউমিন মব িপুর - - গৃমহনী

1817 হামছনা শসয়দ সরকার মব িপুর - - মদনিজুর

1818 নূর আলি হর্রত মব িপুর - - মদনিজুর

1819 নির আলী দাউদ মব িপুর - - মদনিজুর

1820 মিাোঃ  িনতাজমিতা/স্বিীর নািোঃআনসারবয়সোঃ৩৮ ফুরটশদপুর 1980738415 5101322369 ৩

1821 মুনতাজমিতা/স্বামির নািোঃ আনসারবয়সোঃ৪৫ ফুরটশদপুর 1980738415 5101322369 হতদমরদ্র ৩

1822 মিাছাোঃ লাল বানু আতর আলী িন্ডল হমরশপুর 1920180017 3250327560 হতদমরদ্র ৪

1823 মিাছাোঃ মরাটকয়া খাতুন জুব্বার িন্ডল মকা ালী 5551410326 হতদমরদ্র ২

1824 মিাোঃ হামিদুল হক ছািছমিন হমরশপুর 1908521022 6451306796 মদনিজুর ৫

1825 মিাছাোঃ মশানা ভ্ানু ইজ্জত আলী মকা ালী 7750001773 হতদমরদ্র ৩

1826 মিাছাোঃ মরাটকয়া খাতুন নয়িমিন মকা ালী 1951439965 হতদমরদ্র ৪

1827 মিাছাোঃ আটয়শা মিাোঃ আটিল িন্ডল মকা ালী 1000004752 হতদমরদ্র ৩

1828 লাল বানু আতর আলী হমরশপুর 3250327560 হতদমরদ্র ৩

1829 আবু বকর ইউসুি আলী হমরশপুর 1922997051 1025658293 মদনিজুর ৪

1830 আব্দুল আল িামুন মিাতাটলব মিয়া হমরশপুর 1724383580 6451333170 মদনিজুর ৪

1831 শমরফূল ইসলাি আমজজুল হক হমরশপুর 8251343938 মদনিজুর ৪

1832 মিাোঃ রাটসল মসাহরাব হমরশপুর 4600009064 মদনিজুর ৬

1833 মসৌরভ্ মহাটসন জামহরুল মকা ালী 1833288446 8254333829 মদনিজুর ৪

1834 মিাোঃ ছুরাি আলী আমজজুল হক মকা ালী 1812323278745 হতদমরদ্র ২

1835 িমিজুল ইসলাি হারুন অর রমশদ মকা ালী 9100323188 মদনিজুর ৩



1836 রমহছিীন সবদাল িন্ডল মকা ালী 2350000481 মদনিজুর ৪

1837 জমসি শুকুর আলী মকা ালী 1792725421 9100008714 হতদমরদ্র ৪

1838 মদটলায়ার ওসিান হমরশপুর ০১৯৩৪-৮৩৬৫৩৩ - মদনিজুর ৩

1839 আমজজুল হক আব্দুল িন্ডল হমরশপুর ০১৯২১-৩২১৮৮২ - মদনিজুর ৩

1840 িমজবার আিজাল হমরশপুর ০১৯০৪-০৫১৭৬৪ - মদনিজুর ৩

1841 আমজজুল আজাদ হমরষপুর 17299858427 - মদনিজুর ৪

1842 রুিা মিজানুর মকা ালী - - গৃমহনী ৪

1843 শাহীন আমিরুল হমরষপুর - - মদনিজুর ৪

1844 মি া মসরাজুল মকা ালী - - হতদমরদ্র ৪

1845 আিটজদ আলীমিতা/স্বামির নািোঃউলারমিবয়সোঃ৫০ র্দুপুর 1951281937 6901346244 হতদমরদ্র ৫

1846 বমশর উিীনমিতা/স্বামির নািোঃিাঈন উিীনবয়সোঃ৫০ র্দুপুর 1980557200 7351435941 মদনিজুর ৪

1847 িমতয়ার রহিানমিতা/স্বামির নািোঃহািজার আলীবয়সোঃ৫৫ র্দুপুর 1930853502 5101370129 মদনিজুর ৫

1848 ইসরাইল হকমিতা/স্বামির নািোঃসদর আলীবয়সোঃ৩৫ োঁজমর 1956227919 6857329988 মদনিজুর ৪

1849 জটবদআলীমিতা/স্বিীর নাি:বয়স৫০ োেমর নাই 6451309568 মদনিজুর ৫

1850 জমসিউিীনমিতা/স্বিীর নাি: ঠান্ডুিণ্ডলবয়স:৩৫ োেমর নাই 6451334384 মদনিজুর ৪

1851 নািোঃটিাছাোঃ রামজয়া খাতুনমিতার/স্বািীরওনািোঃটিাোঃ িটনাহর 

মুন্সীবয়সোঃ৬২

র্দুপুর ০১৪০৩-৩৬৫৫৯৭ ১৮১২৩২৩২৯২৭২৯ হতদমরদ্র ৫

1852 নািোঃটিাছাোঃ িমতয়ার রহিানমিতার/স্বািীরওনািোঃছািজার 

আলীবয়সোঃ৫৫

র্দুপুর 1930853502 5101370129 হতদমরদ্র ৫

1853 নািোঃটিাছাোঃজাটয়দা মব িমিতার/স্বািীরওনািোঃটিাোঃ মহিচান 

িন্ডলবয়সোঃ৬৪

র্দুপুর ১৯৬৩৭০২৩৭৬ ৪২০১৩৬০৩৪৬ হতদমরদ্র ১

1854 নািোঃটিাোঃআিটজদ আলীমিতার/স্বািীরওনািোঃউলারিীন 

িন্ডলবয়সোঃ৭২

র্দুপুর ১৯১৫৩৬১২২৬ ৬৯০১৩৪৬২৪৪ হতদমরদ্র ২

1855 নািোঃটিাোঃ বমশর উিীনমিতার/স্বািীর নািোঃটিাোঃ িাঈন 

উিীনবয়সোঃ৪৯

র্দুপুর ১৯৮০৫৫৭২০০ ৭৩৫১৪৩৫৯৪১ হতদমরদ্র ৫

1856 মিাছাোঃনাজিা মব ি মিাোঃকালুব্যািারী র্দুপুর 1404912673 6901348653 হতদমরদ্র ৫

1857 মরনা খাতুন আমজজুল হক োজরী 1945964420 1812323288778 গৃমহনী ৪

1858 খামজরন মব ি তহর উমিন োজরী 1980853213 1812323288393 গৃমহনী ৫

1859 মলমলিা খাতুন হাটনি োজরী 1928333871 6901267390 গৃমহনী ৫

1860 হামলিা খাতুন ম য়াস উমিন োজরী 1989095926 3700125523 গৃমহনী ৪

1861 শািীি হামিজুল োজরী - - কি ডচারী ৪

1862 মিাোঃ র্ামলস্নক মিাোঃ আবু তাটহর মনহালপুর পুব ডিাড়া -০১ 1996882475 3751293758 অট াচালক ৩

1863 মিাোঃ আমিরম্নল ইসলাি আব্দুল জববার আলী মনহালপুর পুব ডিাড়া-০১ 1985809662 2822583338 ভ্যানচালক ৪

1864 মিাোঃ কুদ্দুস আলী রবটজল িামলতা মনহালপুর পুব ডিাড়া-০১ 1942263370 8701311832 অট াচালক ৪

1865 মিাোঃ িাটলক িন্ডল মৃত মছাবান শা মনহালপুর পুব ডিাড়া-০১ 1786688173 1812323271292 ভ্যানচালক ৩

1866 মিাোঃ মুক্তার আলী ছাত্তার মিমি মনহালপুর পুব ডিাড়া-০১ 1949094976 7801281440 ভ্যানচালক ৪

1867 মিাোঃ িমতয়ার রহিান ছাত্তার মিমি মনহালপুর পুব ডিাড়া-০১ 1945614514 7351309898 ভ্যানচালক ৪

1868 মিাোঃ িহসীন আলী মিাোঃ আসিান আলী মনহালপুর পুব ডিাড়া-০১ 1993216703 5551286460 ভ্যানচালক ৩

1869 মিাোঃ রবগুল মশখ নবীছিী মনহালপুর পুব ডিাড়া-০১ 1987052720 8251268184 ভ্যানচালক ৩

1870 রমব সাধুখাঁ মৃত সটিত্মাষ সাধুখাঁ মনহালপুর পুব ডিাড়া -০১ 1300709258 1812323271010 ভ্যানচালক ৪

1871 শ্রী িাধব কুিার মনরনজন হালদার মনহালপুর পুব ডিাড়া -০১ 1782700853 9156179484 আলিসাধু চালক ৩

1872 কালীিদ হালদার বুটদা হালদার মনহালপুর পুব ডিাড়া -০১ 1758914302 8251323369 আলিসাধু চালক ৪

1873 মিাোঃ আক্কাচ আলী মিাোঃ আোঃ কাটদর মনহালপুর পুব ডিাড়া -০১ 1943958974 3301300806 অট াচালক ৩

1874 মিাোঃ তুয়াজ মিয়া বানাত িন্ডল মনহালপুর পুব ডিাড়া-০১ 1916116059 7801336459 ভ্যানচালক ৫

1875 মিাোঃ আশাদুল ইসলাি মিাোঃ কুড়ন আলী মনহালপুর পুব ডিাড়া-০১ 1930864729 1812323271579 অট াচালক ৫

1876 মিাোঃ শাহাব উিীন হাটনি আলী মনহালপুর পুব ডিাড়ডা-০১ 1746616704 2851247466 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৪

1877 মিাোঃ ছাটনায়ার মহাটসন কালাচাঁদ িন্ডল মনহালপুর পুব ডিাড়া০১ 1952820643 9151260826 চাটয়র মদাকান ৪

1878 মিাোঃ জমসি উিীন মিাোঃ আক্কাস আলী মনহালপুর পুব ডিাড়া -০১ 1953009769 1951318243 অট াচালক ৪

1879 মিাোঃ আমিল উিীন মিাহাম্মদ আলী মনহালপুর পুব ডিাড়ডা-০১ 1914595115 1025661503 আলিসাধু চালক ৪

1880 মিাোঃ জামকরম্নল ইসলাি রমিকুল ইসলাি মনহালপুর পুব ডিাড়া -০১ 1924519428 5551286940 ভ্যানচালক ৩

1881 মিা ম ালাি রসুল িন্ডল মিাোঃ কাটদর িন্ডল মনহালপুর পুব ডিাড়া -০১ 1990933587 2401317025 চাটয়র মদাকান ৪

1882 মিাোঃ রমবউল ইসলাি মিাোঃ মসারাি আলী মনহালপুর পুব ডিাড়া -০১ 1917272880 2401345174 আলিসাধু চালক ৩

1883 মিাোঃ আল ীর মহাটসন মিাোঃ জুিার আলী মনহালপুর পুব ডিাড়া -০১ 8701313705 আলিসাধু চালক ৫

1884 মিাোঃ বাবলু মশখ মিাোঃ বাটরক মশখ মনহালপুর পুব ডিাড়া র্-০১ 1920274551 1820702595205 িমরবহন শ্রমিক ৪

1885 মিাোঃ সমজব মিয়া মিাোঃ শামিত্ম িন্ডল মনহালপুর পুব ডিাড়া -০১ 1928381817 1025825439 অট াচালক ৫

1886 মিাোঃ সমহদ মহাটসন ম ালাি িন্ডল মনহালপুর দÿÿণিাড়া-০১ 1962168661 4651302228 ভ্যানচালক ৩



1887 মিাোঃ সাহাজুল ইসলাি আব্দুস সাত্তার মনহালপুর দÿÿণিাড়া -০১ 1915941461 1501268088 অট াচালক ৩

1888 মিাোঃ শাহাবুিীন মিাোঃ রওশন আলী মনহালপুর দÿÿণিাড়া -০১ 4201283514 চাটয়র মদাকান ৩

1889 মিাোঃ লাল্টু মিয়া মিাোঃ িঙ্গল সিডার মনহালপুর দÿÿণিাড়া -০১ 1981210629 4201257591 ভ্যানচালক ৫

1890 মিাোঃ কাটশি আলী বাবর আলী মনহালপুর দÿÿণিাড়া -০১ 1993091431 8701339213 চাটয়র মদাকান ৩

1891 মিাোঃ শমহদুল ইসলাি মবশারত আলী মনহালপুর দÿÿণিাড়া -০১ 1909726430 4651330229 ভ্যানচালক ৪

1892 মিাোঃ ইরশাদ মহাটসন মিাোঃ ইবাদত িন্ডল মনহালপুর দÿÿণিাড়া -০১ 1948807251 3250318098 আলিসাধু চালক ৫

1893 মিাোঃ মসরাজুল ইসলাি আকালী িন্ডল মনহালপুর দÿÿণিাড়া -০১ 1998724442 1501322133 ভ্যানচালক ৫

1894 মিাোঃ সমহদুল কাজী নজর আলী মনহালপুর দÿÿণিাড়া -০১ 1957316201 8251265693 ভ্যানচালক ৩

1895 মিাোঃ কালাচাঁদ সিডার বাবর আলী মনহালপুর দÿÿণিাড়া -০১ 1912172169 8701339205 ভ্যানচালক ৩

1896 মিাোঃ রিটছদ আলী মিাোঃ আব্দুল সরদার মনহালপুর দÿÿণিাড়া -০১ 1904872119 1501295925 ভ্যানচালক ৪

1897 মিাোঃ মখারটশদ মিাোঃ আবুল মহাটসন মনহালপুর িমিিিাড়া-০১ - 8701313929 আলিসাধু চালক ৪

1898 মিাোঃ সাটদক আলী মৃত িমিজিী মনহালপুর িমিিিাড়া-০১ 1722971743 1812323271445 ভ্যানচালক ৩

1899 মুংলা কমরি আোঃ রমহি মনহালপুর িমিিিাড়া-০১ ০১৯৪৬-৮৫৩১০৫ 5551342214 ভ্যানচালক ৪

1900 মিাোঃ মিামিন মিয়া মিাোঃ আিটজদ িামলতা মনহালপুর িমিিিাড়া-০১ 1301338947 2401243856 ভ্যানচালক ৪

1901 মিাোঃ আসাদুল ইসলাি মিাোঃ হাটসি আলী মনহালপুর িমিিিাড়া-০১ 1932154650 1501396525 ভ্যানচালক ৪

1902 মিাোঃ ইিত্মাজ মিালস্না মৃত কালু মিালস্না মনহালপুর িমিিিাড়া-০১ 1729276331 1812323294376 ভ্যানচালক ৪

1903 মিাোঃ রমসদ মিয়া মিাোঃ আমজজুল হক মনহালপুর িমিিিাড়া-০১ 1304357069 7335493552 ভ্যানচালক ৪

1904 মিাোঃ জমসি উিীন মিাোঃ ছামির উিীন মনহালপুর িমিিিাড়া-০১ 1923830842 7754147036 ভ্যানচালক ৩

1905 মিাোঃ সুিন মবশ্বাস মিাোঃ িজলুল হক মনহালপুর িমিিিাড়া-০১ 2401315110 চাটয়র মদাকান ৩

1906 মিাোঃ আশাদুল হক মিাোঃ রম্নহুল আমিন মনহালপুর িমিিিাড়া-০১ 6432152160 ভ্যানচালক ২

1907 মিাোঃ শাটকর আলী মিাোঃ তাইজাল মনহালপুর িমিিিাড়া-০১ 1705582894 5551314114 অট াচালক ৪

1908 মিাছাোঃ জাটিনা রিজান মনহালপুর দÿÿণিাড়া-০১ - 3751293790 হতদমরদ্র ৩

1909 মিাোঃ িজনু মিয়া মিাোঃ রাঙ্গা িামলতা মনহালপুর িমিিিাড়া-০১ 1300840782 8701341144 অট াচালক ৪

1910 মিাোঃ আলি আলী মিাোঃ মকতাব আলী মনহালপুর িমিিিাড়া-০১ 1301399802 1951319696 আলিসাধু চালক ৩

1911  মিাোঃ তমরকুল ইসলাি মিাোঃ ইসলাি মনহালপুর িমিিিাড়া-০১ 1740560069 5551662843 আলিসাধু চালক ৩

1912 মিাোঃ কলি আলী মিাোঃ জামিরম্নল মবশ্বাস মনহালপুর িমিিিাড়া-০১ 1937834212 1951318821 আলিসাধু চালক ৪

1913 মিাোঃ নাজমুল হক মিাোঃ ইসিাইল মহাটসন মনহালপুর িমিিিাড়া-০১ 1313814243 9151610848 চাটয়র মদাকান ২

1914 মিাোঃ রবটজল ইসলাি মিাোঃ িসটলি মহাটসন মনহালপুর িমিিিাড়া-০১ 1817187542 9151341543 চাটয়র মদাকান ২

1915 মিাোঃ বাহার আলী মিাোঃ বদর উিীন মনহালপুর দÿÿনিাড়া-০১ 1968052254 6451259078 ভ্যানচালক ২

1916 মিাোঃ হামববুল মিয়া মিাোঃ মুনমজল মহাটসন মনহালপুর দÿÿনিাড়া-০১ 1987494104 4179468832 ভ্যানচালক ৪

1917 মিাোঃ রাটসল আমল মিাোঃ জয়নাল আলী মনহালপুর দÿÿনিাড়া-০১ 1306402879 7767727634 ভ্যানচালক ৪

1918 মিাোঃ নবীন মহাটসন আিসার আরা মনহালপুর দÿÿনিাড়া-০১ 1940874597 8251323781 হকার ৪

1919 মিাোঃ ওমহদুল ইসলাি মিাোঃ এলামহ মনহালপুর দÿÿনিাড়া-০১ 1980557319 4201284132 চাটয়র মদাকান ৪

1920 মিাোঃ িাছুদ রানা মিাোঃ জয়নাল আটবদীন মনহালপুর দÿÿনিাড়া-০১ 1828102732 9151596013 ভ্যানচালক ৪

1921 মিাোঃ িটত আলী ভ্াদু সিডার মনহালপুর দÿÿনিাড়া-০১ 1885728479 5101245198 ভ্যানচালক ৪

1922 মিাোঃ হাসান আলী মিাোঃ রবটজল িন্ডল মনহালপুর দÿÿনিাড়া-০১ 1927993704 5551287583 ভ্যানচালক ৩

1923 মিাোঃ মজনারম্নল ইসলাি মিাোঃ আোঃ িাটলক মনহালপুর দÿÿনিাড়া-০১ 1936500227 1812323272093 ভ্যানচালক ৩

1924 মিাোঃ ইকরামুল হক মিাোঃ আোঃ ওহাব মবায়ামলয়া িাটেরিাড়া-০১ 196078844 9151314938 চাটয়র মদাকান ৫

1925 মিাোঃ আব্দূল মিয়া মিাোঃ মরজাউল মিয়া মবায়ামলয়া িাটেরিাড়া-০১ 1310997306 2851377149 ভ্যানচালক ৩

1926 মিাোঃ মদটলায়ার মহাটসন মিাোঃ আমির আলী িন্ডল মবায়ামলয়া িাটেরিাড়া-০১ 1983173199 5551368458 অট াচালক ৩

1927 মিাোঃ িকটছদ আলী িহর আলী সিডার মবায়ামলয়া িাটেরিাড়া-০১ 1929903365 4201338904 চাটয়র মদাকান ৪

1928 মিাোঃ স্বাধীন মিাোঃ ইয়ামছন আলী মবায়ামলয়া িাটেরিাড়া-০১ 1797066681 2851330163 আলিসাধু চালক ৩

1929 মিাোঃ মতৌমিক আহটম্মদ মিাোঃ সবুর আলী মবায়ামলয়া িাটেরিাড়া-০১ 1934575166 1941372771 চাটয়র মদাকান ৫

1930 মিাোঃ শামহন উিীন মিাোঃ বানাত িন্ডল মবায়ামলয়া িাটেরিাড়া-০১ 1937755124 5101353190 ভ্যানচালক ২

1931 মিাোঃ খমলল আলী মিাোঃ তাইটজল িন্ডল মবায়ামলয়া িাটেরিাড়া-০১ 1927430141 7351418384 ভ্যানচালক ৫

1932 মিাোঃ সুখচাদ মৃত আটিদ আলী  সিডার মবায়ামলয়া িাটেরিাড়া-০১ 1944675628 18123232275706 চাটয়র মদাকান ৩

1933 মিাোঃ আরসু মিয়া মিাোঃ আবু বাক্কা মবায়ামলয়া িাটেরিাড়া-০১ 1736600393 6901324423 চাটয়র মদাকান ৩

1934 মিাোঃ আমরছন মিাোঃ আকাটল মনহালপুর-০১ 1994209132 5101327780 ভ্যানচালক ৪

1935 মিাোঃ আবু কালাি মিাোঃ ভ্াদু মবশ্বাস মবায়ামলয়া িমকরিাড়া-০১ 1318726317 1025701093 ভ্যানচালক ৪

1936 মিাোঃ িমরদা খাতুন মিাোঃ মুনতাজ মনহালপুর-০১ ০১৯৮৩-১৫৯৯০২ 7351695171 হতদমরদ্র ৪

1937 মিাোঃ আোঃ রহিান মিাোঃ মকারবান মিৌলভ্ী মবায়ামলয়া িমকরিাড়া-০১ 1931438062 6901349990 অট াচালক ৫



1938 মিাোঃ আলাউিীন মিাোঃ আটবদ আলী মবায়ামলয়া িমকরিাড়া-০১ 1992876965 7801360996 ভ্যানচালক ৪

1939 মিাোঃ রাজু মিয়া মিাোঃ আোঃ িমিন িমকর মবায়ামলয়া িমকরিাড়া-০১ 1793335586 2851376372 িামন ডচারমিমি ৫

1940 মিাোঃ আলতাব মহাটসন িন্ডল লাল মিাহাম্মদ িন্ডল মবায়ামলয়া িমকরিাড়া-০১ 1920376566 9575680450 চাটয়র মদাকান ৩

1941 মিাোঃ ম ং র আলী ইিামহি িন্ডল মবায়ামলয়া িমকরিাড়া-০১ 1996567999 4651412456 ভ্যানচালক ৪

1942 মিাোঃ িাসুদ রানা মিাোঃ আবু বক্কর মবায়ামলয়া িমকরিাড়া-০১ 1312148146 3723149070 কি ডচারী ৪

1943 মিাোঃ আমিরম্নল ইসলাি মিাোঃ ইসলাি আলী মবায়ামলয়া মিজ িাড়া-০১ 1906213382 8251935615 ভ্যানচালক ২

1944 মিাোঃ ইউনুছ আলী িবন িন্ডল মবায়ামলয়া মিজ িাড়া-০১ 1927718752 8251395565 চাটয়র মদাকান ৩

1945 মিাোঃ সাইফুল ইসলাি মিাোঃ ইউনুছ আলী মবায়ামলয়া মিজ িাড়া-০১ 1994348242 6001424586 ভ্যানচালক ৩

1946 মিাোঃ রমহি উিীন মিাোঃ দাউদ মহাটসন মবায়ামলয়া মিজ িাড়া-০১ 1957046905 2851329918 ভ্যানচালক ৪

1947 মিাোঃ মিজানুর রহিান মিাোঃ আোঃ লমতি মবায়ামলয়া মিজ িাড়া-০১ 1763757630 8701421300 অট াচালক ৩

1948 মিাোঃ িজলুল হক মিাোঃ সাটিদ আলী িন্ডল মবায়ামলয়া মিজ িাড়া-০১ 1407815229 3301356592 ভ্যানচালক ৪

1949 মিাোঃ মবটসর আলী  িন্ডল মিাোঃ মহরাজ িন্ডল মবায়ামলয়া মিজ িাড়া-০১ 1925535447 3301404225 চাটয়র মদাকান ২

1950 মিাোঃ আবু বাক্কা শিটসর িন্ডল মবায়ামলয়া মিজ িাড়া-০১ 1846065545 7801361432 আলিসাধু চালক ৩

1951 মিাোঃ আবু রায়হান মিাোঃ আত্তাব আলী মবায়ামলয়া মিজ িাড়া-০১ 1961157487 6001424875 ভ্যানচালক ৪

1952 মিাোঃ আব্দুল কাটদর মিাোঃ িমরদ উিীন মবায়ামলয়া মিজ িাড়া-০১ 1913709917 4651432850 ভ্যানচালক ৩

1953 মিাোঃ নয়ন িন্ডল মিাোঃ আোঃ আমজজ িন্ডল মবায়ামলয়া-০১ 1941202557 6400330336 কি ডচারী ৪

1954 মিাোঃ এনামুল হক মিাোঃ মিনাজ উিীন মবায়ামলয়া-০১ 1960947616 181232322748004 শ্রমিক ৩

1955 মিাোঃ একরামুল হক মিাোঃ মিনাজ উিীন মবায়ামলয়া-০১ 1400340645 1812323274806 শ্রমিক ৪

1956 মিাোঃ িাহাবুল ইসলাি মিাোঃ আমজজ িামলতা মনহালপুর-০১ 1871301990 2851248373 ভ্যানচালক ৫

1957 অনিত্ম  কি ডকার মজামতষ কি ডকার মবায়ামলয়া-০১ 1756712393 8251376094 কািার মদাকান ৫

1958 মিাোঃ িজনু মিয়া মিাোঃ িমহদুল ইসলাি মনহালপুর-০১ 1908848269 4204310967 ভ্যানচালক ৪

1959 মিাোঃ জামিরম্নল ইসলাি মিাোঃ জমসি উিীন মবায়ামলয়া-০১ 3744580436 ভ্যানচালক ৩

1960 মিাোঃ আখরামুল মিাোঃ ছাটনায়ার মনহালপুর-০১ - 1812323272474  াড়ী চালক ৪

1961 মিাছাোঃ খুমশ ডদা মব ি মৃত ইসলাি মবায়ামলয়া-০১ 19123232275868 দমজড ৪

1962 মিাোঃ আব্দুর রহিান মিাোঃ মসাবাহান শাহ মনহালপুর-০১ 3301330738 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৫

1963 মিাোঃ আলী মহাটসন আলতাি মহাটসন মবায়ামলয়া-০১ 9575680161 ভ্যানচালক ৪

1964 মিাোঃ রিজান আলী মিাোঃ বাবার আলী মবায়ামলয়া-০১ 131099285 8701394770 চাটয়র মদাকান ৪

1965 মিাোঃ ইয়ারম্নল ইসলাি মৃত নবীছমিন িন্ডল মবায়ামলয়া-০১ 1300840143 18123232294395 অট াচালক ৪

1966 শ্রী সুটদব কি ডকার শ্রী জামিমন কি ডকার মবায়ামলয়া-০১ 1917831136 9138678520 কি ডচারী ৩

1967 মিাোঃ আটনায়ার মহাটসন মিাোঃ মদটলায়ার মহাটসন মনহালপুর-০১ 1814544669 4201285162 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৫

1968 মিাোঃ বকুল মহাটসন মিাোঃ জািাত  আলী মনহালপুর-০১ 1917314534 5551312035 আলিসাধু চালক ৪

1969 মিাোঃ মিাক্তার মহাটসন মিাোঃ আমির মহাটসন মনহালপুর-০১ 1872825030 3268709884 আলিসাধু চালক ৪

1970 মিাোঃ শাহীন আলী মিাোঃ শািসুল আলি মবায়ামলয়া-০১ 1641537699 1916941626 অট াচালক ৩

1971 িাোঃ মিাহাম্মদ সাইফুলস্নাহ নুর নবী মবায়ামলয়া-০১ 1732509633 1501650939 কি ডচারী ৩

1972 মিাোঃ নামসর উিীন মিাোঃ িমহর উিীন মবায়ামলয়া-০১ 1782752521 3751347133 কি ডচারী ৪

1973 মিাোঃ শওকত আলী মিাহতার আলী মনহালপুর-০১ 1942262730 1812323271190 মদনিজুর ৪

1974 মিাছাোঃ মজাসনা খাতুন মৃত কালা চাদ িমকর মনহালপুর-০১ 1812323239996 মভ্ক্ষুক ৩

1975 মিাোঃ ইসিাইল মহাটসন মখাশবারী িন্ডল মবায়ামলয়া-০১ 1790060761 6451364928 ভ্যানচালক ৪

1976 মিাছাোঃ আটনায়ারা খাতুন ইউনুছ আলী মবায়ামলয়া-০১ মদনিজুর ২

1977 মিাোঃ দুখু মিয়া মনয়ািত আলী মবায়ামলয়া-০১ 1946839377 5101374055 আলিসাধু চালক ৪

1978 শ্রী স্বিন ঈশ্বরচন্দ্র মবায়ামলয়া-০১ ০১৭৭৫-৭৩১৭৩৩ 7351697151 মভ্ক্ষুক ৫

1979  মিাোঃ িারম্নক মহাটসন আলী  মহাটসন মবায়ামলয়া-০১ 1961730848 4651432066 ভ্যানচালক ৩

1980 শ্রীরাি ম ািাল কি ডকার মৃত শতযিদ কি ডকার মবায়ামলয়া-০১ 1918216646 1812323275393 কি ডচারী ৪

1981 মিাোঃ সমির উিীন জটবদ আলী মবায়ামলয়া-০১ 1923830843 6451283268 চাটয়র মদাকান ২

1982 মিাোঃ শুকজান তাইটজল মবায়ামলয়া-১ 6438678747 হতদমরদ্র ৪

1983 মিাোঃ ইিামহি আোঃ িমজদ মনহালপুর-০১ 6901271426 মদনিজুর ৩

1984 মিাোঃ আমরফুল ইসলাি মিাোঃ ইছাহক িীর মনহালপুর-০১ 1937868129 5101300886 চাটয়র মদাকান ৩

1985 মিাোঃ মসরাজুর ইসলাি মিাোঃ আিছমিন মনহালপুর-০১ 19309211320 1812323294464 চাটয়র মদাকান ২

1986 মিাছাোঃ জুটলখা খাতুন মিাোঃ আনার উিীন মনহালপুর-০১ 1996012163 2851273645 ভ্যানচালক ৪

1987 মিাোঃ িসটলি িন্ডল রজব আলী মনহালপুর-০১ 1996012163 6451311317 ভ্যানচালক ২

1988 লাল মিাহাম্মদ িাদার িন্ডল মনহালপুর-০১ 1917813818 8251295450 চাটয়র মদাকান ৪



1989 মিাোঃ বমশর উিীন আমির মহাটসন মনহালপুর-০১ 1999628783 2851272654 মদনিজুর ৪

1990 মিাছাোঃ িামহিা খাতুন দূল ডভ্ িন্ডল মনহালপুর-০১ 1924730973 6901243433 দমজড ৩

1991 ছমির আলী আতর আলী মনহালপুর-০১ 4651301980 মদনিজুর ৬

1992 মিাোঃ আলী মহাটসন ওয়াটহদ আলী  খিকার মনহালপুর-০১ 1701927189 6901298999 ভ্যানচালক ৩

1993 মনকজান ছাত্তার মিমি মনহালপুর-০১ 1945614479 1812323271329 মদনিজুর ৪

1994 মিাছাোঃ সাথী খাতুন মিাোঃ সাইফুল ইসলাি মনহালপুর-০১ ################# মহাট ল কি ডচারী ৫

1995 মিাোঃ আমতয়ার রহিান ছাত্তার আলী মনহালপুর-০১ 1025674787 আড়ৎশ্রমিক ৪

1996 মিাছাোঃ কটিলা মব ি নুর আলী মনহালপুর-০১ 1951316882 মহাট ল কি ডচারী ৩

1997 মিাোঃ আোঃ  মন িন্ডল মৃত হাটরজ আলী  িন্ডল মনহালপুর-০১ 1812323271725 মদনিজুর ৫

1998 মিাছাোঃ নুর জাহান মবমব মিাোঃ েড়ু মবমব মনহালপুর-০১ 6001350666 হতদমরদ্র ৩

1999 মিাোঃ মরজাউল কমরি মিাোঃ িমনরম্নিীন িন্ডল মনহালপুর-০১ 5101270030 মদনিজুর ২

2000 মিাছাোঃ জটিলা খাতুন মিাোঃ িজলু হক মনহালপুর-০১ 1812323272057 হতদমরদ্র ৪

2001 মিাছাোঃ নবীছন মবশারত মনহালপুর-০১ 6901271871 হতদমরদ্র ৩

2002 মিাোঃ খমবর সদ ডার মৃত মিমরজ আলী  সদ ডার মনহালপুর-০১ 1812323271679 মদনিজুর ৩

2003 মিাছাোঃ মকাটিলা খাতুন শুকুর আলী  সদ ডার মনহালপুর-০১ 2401315862 হতদমরদ্র ৪

2004 মিাছাোঃ সুিরী মব ি িাদার িন্ডল মনহালপুর-০১ 9151231942 হতদমরদ্র ১

2005 মিাছাোঃ মনহারন মনছা আমজর বক্স িন্ডল মনহালপুর-০১ 4651330609 হতদমরদ্র ৩

2006 মিাোঃ আলীমহি িামলতা মৃত বাটরক িামলতা মনহালপুর-০১ 1812323272471 মদনিজুর ৪

2007 মিাছাোঃ নাজিা খাতুন তুরাি আলী মনহালপুর-০১ 5063863863 হতদমরদ্র ৪

2008 মিাোঃ আল ীর মহাটসন কাটশি আলী মনহালপুর-০১ 1025647866 নামিত ৬

2009 মিাছাোঃ মজাসনা খাতুন সািসুসিী িমলস্নক মনহালপুর-০১ 7351336115 হতদমরদ্র ৪

2010 আটিনা মব ি আসান আলী মনহালপুর-০১ 1812323010576 হতদমরদ্র ৩

2011 মিাছাোঃ জাহানারা মব ি খায়বার িন্ডল মনহালপুর-০১ 18123232271779 হতদমরদ্র ৪

2012 মিাছাোঃ সাটহরা মব ি িমকর চাঁদ িন্ডল মনহালপুর-০১ 1922358387 7351308668 হতদমরদ্র ৩

2013 মিাছাোঃ  বাহারন ভ্াগ্যিান মিমি মনহালপুর-০১ 7351335950 হতদমরদ্র ৪

2014 মিাোঃ আব্দুল বারী মৃত নজর আলী মনহালপুর-০১ 1812323271867 মভ্ক্ষুক ৪

2015 ‘মিাছাোঃ রাটবয়া মব ি নজরা কাজী মনহালপুর-০১ 4153623907 হতদমরদ্র ৩

2016 মিাছাোঃ এশারন মব ি হীর সরকান মনহালপুর-০১ 6451257270 হতদমরদ্র ৪

2017 মিাোঃ মসারাি মিমি আিসার আলী  মিমি মনহালপুর-০১ 1501268237 হতদমরদ্র ৩

2018 মিাছাোঃ কুলসুি মনছা আরিান মনহালপুর-০১ 2401288291 হতদমরদ্র ৫

2019 মিাোঃ িরজ আলী ম ালাি িন্ডল মনহালপুর-০১ 7801334835 হতদমরদ্র ৩

2020 মিাছাোঃ বানু মব ি শসয়দ আলী মনহালপুর-০১ 7351307827 হতদমরদ্র ৩

2021 মিাছাোঃ রটিলা খাতুন মিাোঃ মভ্ালাই মজায়ািডার মনহালপুর-০১ 5551285801 হতদমরদ্র ৫

2022 মিাোঃ আবুল মহাটসন মিাোঃ মখিাই সরদার মনহালপুর-০১ 6451338294 মদনিজুর ৩

2023 মিাোঃ শ্ওকত আলী মৃত মকারবান আলী মবায়ামলয়া-০১ 1812323275447 হতদমরদ্র ৩

2024 মিাোঃ মিজবাহ উমিন মবশ্বাস মবায়ামলয়া-০১ 1812323275445 মদনিজুর ৪

2025 মিাোঃ ছুরাি িন্ডল আমজজুল হক মবায়ামলয়া-০১ 2851356747 মদনিজুর ৫

2026 মিাোঃ হর্রত আলী মিাোঃ মরজাক আলী মবায়ামলয়া-০১ 2851254397 মদনিজুর ৫

2027 মিাোঃ বাবুল মহাটসন আবু বাক্কা মবায়ামলয়া-০১ 1025700921 মদনিজুর ২

2028 মিাোঃ নছর উমিন সিডার জয়নাল আটবদীন সিডার মবায়ামলয়া-০১ 2401398835 মদনিজুর ৪

2029 মিাোঃ নুর নবী  িন্ডল আিীর িন্ডল মবায়ামলয়া-০১ 1501349342 মদনিজুর ৩

2030 মিাছাোঃ মিরটদৌমস খাতুন মিাোঃ আমজজুল হক মবায়ামলয়া-০১ 1951397940 হতদমরদ্র ৪

2031 মিাোঃ  সা র আলী ইছারিীন মবায়ামলয়া-০১ 1933159789 33013561696 শ্রমিক ৩

2032 মিাোঃ আটলা খাতুন মিাোঃ িসটলি উিীন মবায়ামলয়া-০১ 1771743855 18123233000001 হতদমরদ্র ৪

2033 মিাোঃ মজয়ারম্নল হক িমলস্নক মিাোঃ মবশারত িমলস্নক মবায়ামলয়া-০১ 1303609705 6901352424 মদনিজুর ৩

2034 মিাোঃ শতয়ব আলী মিাোঃ আব্দুল হক মনহালপুর-০১ 1865618806 1951151644 ভ্া ার শ্রমিক ৩

2035  মিাছাোঃ ছানাটরা আনসার মনহালপুর-০১ 1863756309 1951345311 মহাট ল কি ডচারী ৪

2036 মিাোঃ শমিকুল ইসলাি আনসার আলী মনহালপুর-০১ 8251322221 মদনিজুর ৩

2037 মিাোঃ মতািাটজ্জল মহাোঃ নুর বকস মহজল াড়ী-২ ০১৯০৬-২১২৫২৯ 1025662618 ভ্যানচালক ৪

2038  মিাোঃ সুরত আলী আইনিীণ মহজল  াড়ী- ০২ ০১৯১৪-২৯৫৪৯০ 1501298077 ভ্যানচালক ৪

2039 মিাোঃ ইসাহাক আলী মৃত আোঃ আমজজ মহজল াড়ী-২ ০১৯১৫-৫০৪৯০৫ 18123232108408 মহাট ল কি ডচারী ৫



2040 মিাোঃ আোঃ রাজ্জাক আলী  মিাোঃ মিলণ মিয়া মর্মহ-২ ০১৯৩৩-৯১৭১৩২ 5556241049 অট াচালক ৫

2041 মিাোঃ শািসুল হক  মিাোঃ রমিকুল মহজল াড়ী-২ ০১৯৬৫-৬৬১২২২ 6431857553 ভ্যানচালক ৫

2042 মিাোঃ রম্নিচাদ আলী মবশারত আলী মহজল াড়ী-২ 19432406333 ‘১৫০১৬৫০৭২৩ কি ডচারী ০ ৬

2043 মিাোঃ শাহাবুিীন  মিাোঃ আোঃ রমহি মহজল াড়ী-২ ০১৯৩৯-৫৭০৬৯৪ 3756324616 ভ্যানচালক ৫

2044 মিাোঃ ছাটদক আলী আবুল মহাটসন মহজল াড়ী-২ ০১৭৬০-২৭৪২৭০ 4651385651 কি ডচারী ৫

2045  মিাোঃ সরজত আালী হায়াত আলী মহজল াড়ী-২ ০১৯২২-৯৯৭০৪৫ 95756262222 কি ডচারী ৪

2046 মিাোঃ আসিত আালী ইজ্জত আলী মহজল াড়ী-২ ০১৯৫৬-৪৪৮৬৪৪ 9151263424 ভ্যানচালক ৪

2047 জামহদুল আক্কাচ আালী মহজল াড়ী-২ ০১৯২৫-৫৯৫৭৮৮ 4110947156456 কি ডচারী ৫

2048  মিাোঃ সাইদূল  মিাোঃ  ইসলাি মহজল াড়ী-২ ০১৮২০-৩৮৩১০৩ 42012188000 আলিসাধু চালক ৩

2049  মিাোঃ আমজত আলী  মিাোঃ ইয়াছ উিীন মহজল াড়ী-২ ০১৮৩০-৫৫৬৪৬৫ 1812323273974 ভ্যানচালক ৪

2050 মিাোঃ সামহন আলী আটক্কল আলী মহজল াড়ী-২ 1949138858 7351340935 কি ডচারী ৪

2051  মিাোঃ তমরকুল  মিাোঃ মকারবান আলী মহজল াড়ী-২ ০১৯৬১-৬৬১৫৭১ 6451286469 চাটয়র মদাকান ৫

2052  মিাোঃ জাহাঙ্গীর  মিাোঃ িটয়জ আলী মহজল াড়ী-২ ০১৯৩০-৫৫৪২৩৫ 6001295333 ভ্যানচালক ৪

2053 মিাোঃ আলি ীর  মিাোঃ আোঃ রমহি মহজল াড়ী-২ ০১৪০২-৪১৪১৮৫ 5101275120 ভ্যানচালক ৩

2054 মিাোঃ রমবউল  মিাোঃ মিাবারক আালী মহজল াড়ী-২ ০১৬৮৬-৬৩৭৩৩৭ 9575626651 ভ্যানচালক ৪

2055 মিাোঃ আোঃ হামিদ আলী  মিাোঃ আকালিীন মর্মহ-২ ০১৮৬৬-৪৪৭৬৪৭ 7351367573 ভ্যানচালক ৪

2056 মিাোঃ আমিল উিীন মৃত মহাটসন মহজল াড়ী-২ ০১৬৪৫-৩৮৪৭০৭ 5017117600898 ভ্যানচালক ৪

2057 মিাোঃ িহমসন আলী  মিাোঃ রিজান আলী মহজল াড়ী-২ ০১৯৯৫-৫৬৭৭৮৭ 9575640587 দমজড ৪

2058 মিাোঃ তাটসরআলী আদালতমবশ্বাস মর্মহ-২ 1929421433 7801363081 ভ্যানচালক ৪

2059 মিাোঃআোঃসাত্তার হাটরজিন্ডল মহজল াড়ী-২ 1918946244 9151236685 মদনিজুর ৪

2060 মিাোঃ মুক্তার আলী মিাোঃ মখটদরআলী মহজল াড়ী-২ 1918646162 7801342654 সাইটকল মিকার ৫

2061 মিাোঃ জাহাঙ্গীর আলি মিাোঃরমশদুলইসলাি মহজল াড়ী-২ 1829196024 2401294208 কি ডচারী ৪

2062 মিাোঃ আক্তারম্নল ইসলাি মিাোঃরিজানআলী মহজল াড়ী-০২ 1858434313 1501297442 কি ডচারী ৫

2063 মিাোঃ ইকরামুল মশখ মিাোঃআোঃছাত্তার মহজল াড়ী-০২ 1980358838 7801312161 চাটয়র মদাকান ৩

2064 মিাোঃ তুিান জববারিন্ডল নলমবলা-০২ 1929394961 4651386585 কি ডচারী ৪

2065 মিাোঃ ম ালাি মহাটসন িমকরচাঁদ মহজল াড়ী-০২ 1952612115 2851276549 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৫

2066 মিাোঃ সবুর আলী রিজানআলী মর্মহ-০২ 1926068453 1501324774 কি ডকার ৪

2067 মিাোঃ হাছান উলস্নাহ দুধমিয়া মর্মহ-০২ 1925633144 5101328861 ভ্যানচালক ৪

2068 মিাোঃ মিনারম্নল ইসলাি মিাোঃ মিটছর আলী মহজল াড়ী-০২ 1993489354 8653770466 শ্রমিক ৩

2069 মিাোঃ মিটছর আলী রহিান মশখ মহজল াড়ী-০২ 1406280237 6451286543 িাহারাদার ৪

2070 মিাোঃ ওমহদুল ইসলাি তটিজউিীন মহজল াড়ী-০২ 1915059993 6451260928 ভ্যানচালক ৩

2071 মিাোঃ ছাত্তার আলী দাউদ আলী মহজল াড়ী-০২ 1960238508 1951322658 কি ডচারী ২

2072 নুর মিাহাম্মদ মিাোঃ বক্তার মহজল াড়ী-০২ কি ডচারী ২

2073 মিাোঃ শমহদুল ইসলাি জািাতআলীমবশ্বাস মহজল াড়ী-০২ 1714510972 2401291303 হকার ৩

2074 মিাোঃ আত্তাি আলী মিাবারকিন্ডল মহজল াড়ী-০২ 1996012142 5101275112 ভ্যানচালক ৩

2075 মিাোঃমিে  ুমিয়া মিাোঃআত্তািআলী মহজল াড়ী-০২ 1996333083 3277634113 মহাট ল কি ডচারী ৩

2076 মিাোঃ শমরি উিীন মিাোঃ মজাহরআলী মহজল াড়ী-০২ 1924303146 1501270894 ভ্যানচালক ৩

2077 মিাোঃ দাউদ আলী শািসুলিন্ডল মহজল াড়ী-০২ 1752471977 1951348455 শ্রমিক ৪

2078 মিাোঃ আবুল কাটশি মনয়ািতআলী মহজল াড়ী-০২ 1964621815 1501300147 মছামিল মলবার ৩

2079 মিাোঃ কালাচাঁদ িন্ডল মদালজানমবমব মহজল াড়ী-০২ 1921827850 8701372321 হকার ৫

2080 মিাোঃ মিাটনায়ার মহাটসন মিাোঃিাহাতাবআলী মহজল াড়ী-০২ 1909504533 2358769376 ভ্যানচালক ৪

2081 মিাোঃ উিবাদ আলী মিাোঃ সািসমিন িন্ডল মহজল াড়ী-০২ 1963705922 1482762125 ভ্যানচালক ৬

2082 শ্রীউৎিল কুিার শ্রীমদ্বলীি কুিার মহজল াড়ী-০২ 1911981087 4204313060 কি ডচারী ৪

2083 মিাোঃ আোঃ কমরি এরশাদ আলী মহজল াড়ী-০২ 1925968125 8701343785 ভ্যানচালক ৪

2084 মিাোঃ ইিত্মাজুল মশখ মিাোঃ আোঃ সাত্তার মহজল াড়ী-০২ 1936618672 6001295820 ভ্যানচালক ৪

2085 মিাোঃ আোঃ সাত্তার মশখ ওসিান মশখ মহজল াড়ী-০২ 1915882987 1501269576 ভ্যানচালক ২

2086 মিাোঃ কাওছার আলী মিাোঃ মদটলায়ার মহাটসন মহজল াড়ী-০২ 1921151450 5101276524 ভ্যানচালক ৫

2087 মিাোঃ শুকুর আলী মৃত িীরম্ন িন্ডল মহজল াড়ী-০২ 1922357003 1812323273790 ভ্যানচালক ৩

2088 মিাোঃ সামববর আলী মিাোঃ আবুল কালাি মহজল াড়ী-০২ 1931243545 8236334564 কি ডচারী ৩

2089 মিাছাোঃ িবটরছন খাতুন িমিজ উিীন মবশ্বাস মহজল াড়ী-০২ 8701316617 োড়ুদার ৪

2090 ওটিহার মিাোঃ এরশাদ মহজল াড়ী-০২ ০১৯০৪-৮৭১৮৬৫ 6448326261 হতদমরদ্র ৪



2091 মিাোঃ আোঃ িাটলক মিাোঃ আোঃ সাত্তার মহজল াড়ী-০২ 1959570902 8250076349 হকার ৬

2092 মিাোঃ নুহুনবী রমহদুল ইসলাি মহজল াড়ী-০২ 1985807990 2387237064 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৪

2093 মিাোঃ আমরি হাসান মিাোঃ মুনসুর আলী মহজল াড়ী-০২ 1988677618 4179093531 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৩

2094 মিাহাম্মদ আলী মিাোঃ আমির আলী মহজল াড়ী-০২ 1913343973 6451261470 িাহারাদার ৬

2095 মিাোঃ ওমহদুল ইসলাি মিাোঃ সুরম্নজ মিয়া মহজল াড়ী-০২ 1988417274 6434811037 িাহারাদার ৬

2096 মিাোঃ রায়হান আলী মিাোঃআোঃ রাজ্জাক মহজল াড়ী-০২ 1931442503 7351313270 িাহারাদার ৪

2097 মিাোঃর মিকুল ইসলাি মিাোঃ ইউনুচ মবশ্বাস মহজল াড়ী-০২ 1969362969 8701316419 িাহারাদার ৪

2098 মিাোঃ আবুবক্কর আলী মিাোঃ মুক্তার আলী মহজল াড়ী-০২ 1918646162 2851277604 িাহারাদার ৩

2099 মিাোঃ আব্দুস সািাদ মিাোঃ আবু সাত্তার আলী মহজল াড়ী-০২ 1926705036 6451261116 কি ডচারী ৩

2100 মিাোঃ রাটশদুল ইসলাি মিাোঃ মিনাজউিীন মহজল াড়ী-০২ 1928408022 2821682362 কি ডচারী ৪

2101 মিাোঃ সদর আলী ইসিাইলিন্ডল মহজল াড়ী-০২ 1408638456 3751295258 মছামিল মলবার ৪

2102 মিাোঃ বাচ্ছু মিয়া মৃত আোঃ জমলল মহজল াড়ী-০২ 1409241891 181313537227 ভ্যানচালক ৫

2103 মিাোঃ মিকাইল মহাটসন মিাোঃ মুক্তার িন্ডল মহজল াড়ী-০২ 1914456620 5547871532 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৪

2104 মিাোঃ সমহদুল ইসলাি আবুল মহাটসন মহজল াড়ী-০২ 193254937 7801309670 শ্রমিক ৫

2105 মিাোঃ কওছার আলী আদালত মবশ্বাস মর্মহ-০২ 1406532479 1501326886 ভ্যানচালক ৪

2106 মিাোঃ ইউসুি রানা মসাহরাব আলীত রিদার মহজল াড়ী-০২ 1716831604 5101276540 মহাট ল কি ডচারী ৪

2107 মিাোঃইিানআলী মিাোঃ নামসি আলী মিালস্না মর্মহ-০২ 1870392638 5551346223 কি ডকার ৪

2108 মিাোঃ তমরকুল ইসলাি মিাোঃ তুিান আলী মর্মহ-০২ 1948094731 7801659751 আলিসাধু চালক ৫

2109 মিাোঃ মিজানুর রহিান রিজান িন্ডল মর্মহ-০২ 1902177400 1021676220 অট াচালক ৪

2110 মিাোঃ রামশদুল ইসলাি মিাোঃ শওকত আলী মর্মহ-০২ 1997913748 9575667705 অট াচালক ৪

2111 মিাোঃ আসাদুল  মিাোঃ িনটজর আলী মর্মহ০২ 1924220741 1909490532 আলিসাধু চালক ৩

2112 মিাোঃ মিনারম্নল ইসলাি মিাোঃ রাহাত আলী মর্মহ-০২ 1925647234 9151611135 মদাকানকি ডচারী ৩

2113 মিাোঃ মকারবান আলী আব্দুস মসাবহান মর্মহ-০২ 1925056583 1025688308 ভ্যানচালক ৪

2114 মিাোঃ রিজান আলী মিাোঃ নবীছমিন িন্ডল মর্মহ-০২ 1982843501 2851330718 চাটয়র মদাকান ৫

2115 মিাোঃ আমজিিীন আহম্মদ আলী মশখ মর্মহ-০২ 1980738115 6001377461 অট াচালক ৪

2116 মিাোঃ রমহদুল ইসলাি মিাোঃ আোঃ িাটলক মর্মহ-০২ 1916448662 5551369316 হকার ৩

2117 মিাোঃ  হামিজুল িমনরমিন মহজল াড়ী-২ ০১৯৬৭-৩৩৬৫২১ 8701694492 শ্রমিক ৪

2118 মিাোঃ ছাকাত আলী আদালতমবশ্বাস মর্মহ-২ 1929923072 3751348800 ভ্যানচালক ৫

2119 ইসলাি মবশ্বাস রিজান মবশ্বাস মহজল াড়ী-০২ ০১৪০১-৭২৩৯১৭ 6901245362 হতদমরদ্র ৪

2120 মিাোঃ মরাটিলা মব ি ছাটবদ আলী মহজল াড়ী-০২ ০১৯২২-৬৪৩৮৭৪ 7801311379 হতদমরদ্র ৪

2121 মিাছাোঃ মরাটকয়া রবগুল মহজল াড়ী-০২ ০১৯৩০-৫৪৮৮৪১ 4651304084 হতদমরদ্র ৫

2122 আটবদা চটি িন্ডল মহজল াড়ী-০২ ০১৯৪৯-৭২৫৩১২ 2851277174 হতদমরদ্র ৪

2123 মিাটিনা খাতুন ছািছমিন মিালস্না মহজল াড়ী-০২ ০১৯৯০-৬৩২২৯৬ 8701344247 হতদমরদ্র ৬

2124 মিাছাোঃ আলীিন মনছা ইসলাি িন্ডল মহজল াড়ী-০২ ০১৯২০-২৮৫৮৪৯ 1025648658 হতদমরদ্র ৪

2125 িারসী মব ি আইনমিন মহজল াড়ী-০২ ০১৮৫৮-৪৩৪৩১৩ 3301304923 হতদমরদ্র ৪

2126 মিাোঃ সাইদুল িমনরমিন মহজল াড়ী-০২ 1920694291 9151263523 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৫

2127 মিাোঃ িমহদুল ইসলাি আকবার িন্ডল মর্মহ-০২ 1951283097 4651388417 ভ্যানচালক ৩

2128 আইনুিীন কুদ্দুছ মিমজ মদাসত্ম-৩ ০১৯১২-৩৮৭৯৭৮ 1813123368667 চাটয়র মদাকান ৩

2129 হাটরজ শাহাদত িন্ডল মদাসত্ম-৩ ০১৯৪১-৯৪৫৯০০ 82110960653 ভ্যানচালক ৪

2130 হামলি আব্দুল খাটলক সা মদাসত্ম-৩ ০১৯৩৬-১৮০৭১২ 1812323282184 ভ্যানচালক ৪

2131 মিািাটজ্জল সরদার মদাসত্ম-৩ 1315512797 8251274562 ভ্যানচালক ৪

2132 মসমিক  াজী হামকি  াজী মদাসত্ম-৩ ০১৯২৩-৭০৮৯৪৭ 9151319697 চাটয়র মদাকান ৫

2133 শমিক  াজী আয়ুব  াজী মদাসত্ম-৩ ০১৯৩৪-৫৭০০৩৮ 6001355855 ভ্যানচালক ৪

2134 বুদু মিয়া ওয়াব মিয়া মদাসত্ম-৩ ০১৯০৬-৫৭৬৫৮০ 4201320183 ভ্যানচালক ৪

2135 মরিন মিয়া আশাদুল মদাসত্ম-৩ ০১৯৩৭-৮৭৬৪৭২ 8650000030 ভ্যানচালক ৪

2136 মিাহাম্মদ আলী ইসলাি আলী মদাসত্ম-৩ ০১৯৬৬-৭৬৯১১৭ 4651364434 ভ্যানচালক ৩

2137 রাজন মহাটসন আটবদ আলী মদাসত্ম-৩ ০১৯৫৩-০১০২৬০ 5551956537 ভ্যানচালক ৩

2138 নামসর আক্কাস আলী মদাসত্ম-৩ ০১৯৪১-৭৪৯৭০৯ 6451606365 ভ্যানচালক ৩

2139 রইজউিীন আব্দুল  মন মদাসত্ম-৩ ০১৯৪৬-৮৫১৯৮৪ 8251330653 ভ্যানচালক ৪

2140 রজব আলী নুর ইসলাি মদাসত্ম-৩ 9151343804 ভ্যানচালক ৩

2141 িমহর উিীন আব্দুল  মন মদাসত্ম-৩ ০১৭৫৫-৯৫৭৫২২ 9151794015 ভ্যানচালক ৪



2142  ফুর মিালস্না কাটসি মিালস্না মদাসত্ম-৩ ০১৯৬৪-৬৬৪৯৫৭ 3751327572 ভ্যানচালক ৩

2143 রমহি মিালস্না সাত্তার মিালস্না মদাসত্ম-৩ ০১৯৪৪-১৩৫৯৫১ 1812323283342 আলিসাধু চালক ৫

2144 রাজ্জাক িমজত মদাসত্ম-৩ ০১৯৪১-৭৪৯৩৮৬ 2401351602 ভ্যানচালক ৪

2145 ইউনুস মিমজ ইমদ্রস মিমজ মদাসত্ম-৩ ০১৭২৮-০০২৬২৫ 2851334314 ভ্যানচালক ৪

2146 জমন জয়নাল মদাসত্ম-৩ 1703305567 8254342663 আলিসাধু চালক ২

2147 জববার হাটসি মদাসত্ম-৩ ০১৯৯১-৬২৫৫৫১ 64513444532 ভ্যানচালক ৩

2148 আটনায়ার িরটজি মদাসত্ম-৩ ০১৩১১-০৬০৫৮২ 5097848757 ভ্যানচালক ৪

2149 বাবু মিালস্না রমশদ মিালস্না মদাসত্ম-৩ ০১৯০৮-১০৪২২৩ 1951379138 ভ্যানচালক ৩

2150 সামহদা করি আলী মদাসত্ম-৩ ০১৮৫৭-৯০২৫০৪ 4651366108 হকার ২

2151 মসমলি মবশ্বাস আলতাব মবশ্বাস মদাসত্ম-৩ ০১৯৬৯-৩৫৭০২৬ 1951379807 ভ্যানচালক ৪

2152 মিাসটলি ভূইয়া আমির ভূইয়া মদাসত্ম-৩ ০১৭২৯-৪৫৭৮৮১ 9575656310 ভ্যানচালক ৩

2153 জািাল মবশ্বাস রমহি মবশ্বাস মদাসত্ম-৩ ০১৯০২-৮৬৫২৯৮ 5516160883 মদাকানকি ডচারী ৩

2154 মছাইদ আলী  মসাটলিান মদাসত্ম-৩ ০১৯৯৬-০০০৭৮৬ 7201319854 ভ্যানচালক ৪

2155  আনারুল ইসলাি রমিকুল ইসলাি মদাসত্ম-৩ ০১৯১৩-৩৪৪৬৬১ 1823102303777 অট াচালক ৪

2156 শহর আলী  আব্দুল  হক মদাসত্ম-৩ 1930548729 6442080427 ভ্যানচালক ৪

2157 ম ালাি রসুল মনহাল িমলস্নক মদাসত্ম-৩ ০১৯৯৮-৭২৪৪২১ 4201367747 িাহারাদার ৪

2158 মিাোঃ মল ন হামনি মদাসত্ম-৩ ০১৯১৯-৮৮৪০৫৬ 181232304011504 ভ্যানচালক ৪

2159 মিাোঃ জামকর আক্কাচ আলী মদাসত্ম-৩ ০১৯৪৮-০৯০১৪৭ 4651390876 ভ্যানচালক ৪

2160 আমির মহাটসন মসরাজ মিালস্না মদাস্ত ০৩ ০১৯৪০-৯১৭০৯ 6715889347311 সাইটকল মিকার ৪

2161 মখাকন মিয়া সািছুমি মিয়া মদাস্ত ০৩ ০১৮১২-৫৭৮৪৭৪ 3751274071 ভ্যানচালক ৩

2162 কাটসি মিয়া জববার মিয়া মদাস্ত ০৩ ০১৯৮৪-৯১৯৯৬৭ 5084961365 ভ্যানচালক ৩

2163 িমিজ ভূইয়া  মিাবাটরক মদাস্ত ০৩ ০১৯৮১-৯৩৭৮০ 7801366514 ভ্যানচালক ৪

2164 আমিনুল মিাসটলি মদাস্ত ০৩ ০১৯০৫-২৬৯২৮১ 9151295434 ভ্যানচালক ৩

2165 সািাি  িন্ডল শমি িন্ডল মদাস্ত ০৩ ০১৯৫৪-৬২০১৫১ 5057447483 ভ্যানচালক ৩

2166 সাজাহান িমল্লক অটয়ত আলী মদাস্ত ০৩ ০১৯৯৮-২২১৮২৩ 1951380524 ভ্যানচালক ৪

2167 রমহি হাটিজ মশকদার মদাস্ত ০৩ ০১৭৪৩-৭৩৩৬৯৮ 6001405908 ভ্যানচালক ৩

2168 জয়নাল আটবদীন রিজান আলী মদাস্ত ০৩ ০১৯৪৬-৮৫২১৭৩ 3253694883 ভ্যানচালক ৪

2169 খমললুর রহিান লালু মশখ মদাস্ত ০৩ ০১৯৫৭-০৭৭২০৮ 6001356044 ভ্যানচালক ৩

2170 নবাব আলী আলিাছ মদাস্ত ০৩ ০১৯১৬-০৯০৩২৫ 6001404513 ভ্যানচালক ৩

2171 দুরুদ আলী ইমলয়াস মদাস্ত ০৩ ০১৯৩০-২৩৫৮১৩ 2823896911 ভ্যানচালক ৩

2172 সুলতান ভূইয়া ছাটয়দ ভূইয়া মদাসত্ম-৩ ০১৯২১-১৪৮৯৯৩ 1812323282919 ভ্যানচালক ৩

2173 বাদশা মৃত কমবর মিয়া মদাসত্ম-৩ ০১৯১৫-৯৪৩২১২ 1812323282511 ভ্যানচালক ৩

2174 ওসিান  মসকািার আলী মদাসত্ম-৩ ০১৯০৭-২৬৫২০৮ 2697408000466 ভ্যানচালক ৩

2175 রমিক মৃত মকতাব আলী মদাস্ত ০৩ ০১৭৬৬-৯৪১৩০৭ 2697408866695 চাটয়র মদাকান ৩

2176 মরাকিত খা কালু মদাস্ত ০৩ ০১৯৪৮-৫৫০৮৩৮ 2401351750 চাটয়র মদাকান ৩

2177 ওির আলী আব্দুল মশকদার মদাসত্ম-০৩ 1930219395 7351409895 দমজড ৩

2178 আবু বাক্কা িাহাম্মদ  আলী কুমিপুর০৩ ০১৮৮৫-৫৯৭০৫৭ 4201291038 অট াচালক ৩

2179 মদায়া বক্র আব্দুল মিাল্লা কুমিপুর০৩ 7309213861 ভ্যানচালক ৩

2180 িমজবর রহিান আমতব িন্ডল কুমিপুর০৩ ০১৯১৫-০৯১৪২৪ 4651334832 হকার ৩

2181 মুছা কমরি আমজত মিাল্লা কুমিপুর০৩ ০১৯৩৯-৭২৮৭৪১ 6001300042 ভ্যানচালক ২

2182 নুর হক মসকদার শওকত আলী মদাসত্ম০৩ ০১৭০৫-৩৩৬৬০২ 6451344631 ভ্যানচালক ৩

2183 শমরফুল চন্দু িামলতা কুমিপুর০৩ 1305613043 2814753097 িমরবহন শ্রমিক ৩

2184 শুকুর আলী কুতুব উমিন কুমিপুর০৩ ০১৯৩৬-১৮০৬৮৭ 8701345376 ভ্যানচালক ৪

2185 আশরাি িাটলক কুমিপুর০৩ ০১৭২৮-৩৪৫০১৪ 1025663566 ভ্যানচালক ৫

2186 মিাবারক আব্দুল জমলল মদাস্ত ০৩ ০১৯২১-৭১৬৫৬১ 4201345347 ভ্যানচালক ৩

2187 শমহদুল ম দু মিয়া মদাস্ত ০৩ ০১৩০৮-৮৫৯৭০৭ 1951427861 ভ্যানচালক ৬

2188 মিাতাটলব আটক্কল আলী মদাসত্ম-৩ ০১৯৯৩-৩৪২৩২০ 1501355935 ভ্যানচালক ৪

2189 রমশদুল মবশ্বাস মবশারত মদাসত্ম-৩ ০১৯৪০-৭৩৫২১৭ 7801368627 ভ্যানচালক ৫

2190 মজনাদার আলী মবশারত মদাসত্ম-৩ ০১৯৩১-২৪৩৩৫৬ 2851336020 ভ্যানচালক ২

2191 আক্কাস আলী আটক্কল আলী মদাসত্ম-৩ ০১৯৯৪-৯০৪৫৭২ 7351398909 ভ্যানচালক ২

2192 জাহাঙ্গীর মবিারী শমহদুল মদাসত্ম-৩ ০১৮৬৪-০৯৪০৭৭ 2851335568 আলিসাধু চালক ৫



2193 আয়নাল হক আকরাি আলী মদাসত্ম-৩ 1406279063 1025689546 ভ্যানচালক ৩

2194 সাইফুল ইসলাি আবু বক্কর মদাসত্ম-৩ 1942706033 2401376427 ভ্যানচালক ৫

2195 ওির আলী ইসাহাক মসকাদার মদাসত্ম-৩ ০১৯৩৪-৫৭৫৫২৪ 6001406187 ভ্যানচালক ৫

2196 আওয়াল মসকদার কালু মসকাদার মদাসত্ম-৩ 1993889359 8701401062 ভ্যানচালক ৪

2197 নবী আরশাদ ব্যািারী মদাসত্ম-৩ ০১৮৪০-৭৬৯৪৯১ 2810276747 ভ্যানচালক ৪

2198 উজ্জল সুটজ িন্ডল মদাসত্ম-৩ 1951403334 ভ্যানচালক ৩

2199 মসমলি িজলু হক মদাসত্ম-৩ ০১৯২৯-৪৩৫৯০৭ 9100000133 চাটয়র মদাকান ৪

2200 আমিনুল ইসলাি ইউনুস নবী মদাসত্ম-৩ ০১৯২৫-৬৪৭১৩৮ 1951404191 চাটয়র মদাকান ৫

2201 শািীি মিয়া মিাহাববত মিয়া মদাসত্ম-৩ ০১৭১৭-২০৭৩২৪ 8251620632 মদাকানকি ডচারী ৫

2202 আবুল কাটসি মখাকাই িন্ডল মদাসত্ম-৩ ০১৮৫২-৫৮৭৭৬৪ 1025689660 ভ্যানচালক ৩

2203 লাল্টু মিয়া মিাসটলি কুমিপুর০৩ ০১৮৮০-৭৪৯৮৬০ 3301283044 ভ্যানচালক ৪

2204 প্রহলদ কুিার দাস মনরািদ িাল কুমিপুর০৩ ০১৭২৪-৫৮৩৬৯২ 2401296153 ভ্যানচালক ৪

2205 কাইদার আলী আিটজদ আলী কুমিপুর০৩ ০১৯২২-০২৫৩৬৩ 102566402 ভ্যানচালক ৪

2206 মিাহাম্মদ আলী ইউনুস আলী কুমিপুর০৩ ০১৯৫৭-০৬৮৭২৬ 7351342212 ভ্যানচালক ৪

2207 হাসান মিয়া নুর হক কুমিপুর০৩ ০১৮৮৪-৭১৭০৯৮ 8690816072 হকার ৪

2208 মুনজুর আলী ইসাহাক আলী কুমিপুর০৩ 1938517434 5551293599 ভ্যানচালক ৩

2209 আর্নাল হক নুরু িন্ডল কুমিপুর০৩ 18505511796 5101277605 ভ্যানচালক ৩

2210 আলাউিীন আবুল মহাটসন কুমিপুর০৩ ০১৯৬০-৯২৪৮১৮ 4651335608 আলিসাধু চালক ৪

2211 ভ্ারত মিয়া কমিল উমিন কুমিপুর০৩ ০১৭৭১-৮২৫২৬০ 7801287728 ভ্যানচালক ৪

2212 িারম্নক  মিয়া ম ালজার কুমিপুর০৩ 1915340248 9573208288 অট াচালক ৩

2213 মল ন আলী আপু িন্ডল কুমিপুর০৩ ০১৯০৩-২৪৮৮৬৯ 5101277191 ভ্যানচালক ৭

2214 আমরফুল িািার মদাস্ত-০৩ ০১৯২০-৭৯৫৬৬৪ 8701401500 ভ্যানচালক ৪

2215 মিাোঃ হামনি বয়ামত কমবর মিয়া মদাসত্ম-৩ ০১৯৮০-৫৬২০৩১ 6901305869 ভ্যানচালক ৪

2216 মিাহাম্মদ আলী আদি আলী মদাসত্ম ০১৭৩৭-০৩৬৪৮৯ 8701375647 মদনিজুর ৫

2217 মিাোঃ সমজব মিয়া  মিাোঃ রমিক মদাসত্ম ০১৭৪০-৯৪০০০২ 2854325111 মদনিজুর ৪

2218 মিাোঃ মরজাউল কমরি  মিাোঃ িান্নান মদাসত্ম ০১৯৫৪-৪৬২৬২৯ 2301363671 ভ্যানচালক ৪

2219  মিাোঃ মসাহা  ভুইয়া  মিাোঃ িমিজ ভুইয়া মদাসত্ম ০১৯৮১-২১৩১৪৯ 5101600616 আলিসাধু চালক ৬

2220  মিাোঃ সমিকুল  মিাোঃ মকতাি আলী মদাসত্ম ০১৪০৯-৭০২৪৪১ 2697408866696 ভ্যানচালক ৫

2221 মিাোঃ আলী মহাটসন  মিাোঃ মসরাে মদাসত্ম ০১৯৮৭-৭৬৩৯৯১ 7884903473 চাটয়র মদাকান ৪

2222  মিাোঃ িরটশদ আলি  মিাোঃ আলী আহাটম্মদ মদাসত্ম ০১৯৮৬-০৫১০২৫ 2697408865910 ভ্যানচালক ৫

2223  মিাোঃ সাহআলি মসাণা মিয়া মদাসত্ম ০১৬৪০-১১০০৫৪ 26112932235400 চাটয়র মদাকান ৫

2224  মিাোঃ আটনায়ার মহাটসন  মিাোঃ জহুর আলী মদাসত্ম ০১৯২৮-৪৪৬৬১৮ 9151295475 ভ্যানচালক ৪

2225  মিাোঃ িমহদুল  মিাোঃ জয়নাল ভুইয়া মদাসত্ম ০১৯৫৯-৭৮৫৯৫০ 7801383706 চাটয়র মদাকান ৫

2226 মিাোঃ ইস্রামিল মহাটসন  মহাটসন ভুইয়া মদাসত্ম ০১৪০৮-৫০৬৪৫০ 3294454099 মদনিজুর ৬

2227 মিাোঃ কািাল  মিাোঃ আল  আকবার মদাসত্ম ০১৯৯৫-১০৭১১৫ 4201346170 মদনিজুর ৪

2228 মিাোঃ উমজর আলী  মিাোঃ জনাব আলী কুমিপুর ০১৬৫০-২৪২৯০৭ 3301282188 মদনিজুর ৬

2229 রম্নটবল মিয়া আব্দল সাত্তার কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৮৩৪-০০৭৮৬১ 4601004098 আলিসাধু চালক ৪

2230 মতারাব আলী  আব্দুল কাটদর কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৭৩৮-৮৬১২৫২ 7801289492 হকার ৪

2231 আববাস আলী সুির মিালস্না কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৯৫৫-৬৮০৮০২ 6901254109 মদাকানকি ডচারী ২

2232 হামিজুল মিাকটসদ আলী কৃষ্ণপুর -০৪ 1408186208 8701349451 ভ্যানচালক ৩

2233 ইয়ানবী আমজজুল হক কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৮৪৯-৩০৩৭৫৭ 2851282166 চাটয়র মদাকান ৩

2234 মিাোঃ ইিামহি আবু মসমিক কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৮৮৪-৫৩১৭৬৪ 5985875896 ভ্যানচালক ৪

2235 িমনর  উিীন ইসিাইল কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৯১৫-২২৮৪৭৮ 1812323287965 ভ্যানচালক ৩

2236 মদন ইসলাি আটনায়ার কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৯৬৯-০২৭৯৩১ 9555558874 ভ্যানচালক ৩

2237 কাটয়ি আলী মুক্তার আলী কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৯৫২-৯৪৭০৪৭ 4651337893 ভ্যানচালক ৪

2238 মরিন হামকি িন্ডল কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৯০৪-৬৯২৪১৮ 9151269462 চাটয়র মদাকান ৩

2239 রামশদুল হাটিজ আলী কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৩০৭-৬৬১০১২ 6001302998 ভ্যানচালক ৩

2240 সাবান আলী আব্দুল কুদ্দুস কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৯৫০-২৮৬৭৫৯ 78012902021 কি ডচারী ৩

2241 তারমিন খাতুন আরশাদ আলী কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৯৯৩-২১৬৭১৫ 9575643326 চাটয়র মদাকান ২

2242 সাইফুল িইজিী কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৯৮৪-৯২০৭৩৩ 7351399436 ভ্যানচালক ৩

2243 বাবলু আকুববার কৃষ্ণপুর -০৪ 1633956419 7351373332 ভ্যানচালক ৩



2244 মজয়ারূল িাইন উিীন িন্ডল কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৮২৩-৬১৬৬০৭ 2401323981 ভ্যানচালক ৩

2245 িমনরুজ্জিান শুকুর আলী কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৯৩৩-৯০৩৩৯৮ 8246304326 মদাকানকি ডচারী ৪

2246 জমির মহাটসন িাহাত্তাব িন্ডল কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৩১২-৫৪৭৬৬২ 8701402680 কাঠ মিিী ৫

2247 সাহানুর কুরবান  আলী কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৩১৩-৮৮০৩১৬ 3751301460 ভ্যানচালক ৪

2248 জাহাঙ্গীর আলি লুৎিার কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৯৬৫-০৬০২৪৩ 4616426450 ভ্যানচালক ৩

2249 কািাল মসাবদুল কৃষ্ণপুর -০৪ 1962171563 2851311650 চাটয়র মদাকান ২

2250 মবউটি খাতুন আলতাব মহাটসন কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৯৫২-৮১৭৭৮৭ 9575643300 চাটয়র মদাকান ৩

2251 মতারাব মহাটসন শুকুর আলী কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৯৬৫-০৫৮৪৩১ 7351424150 চাটয়র মদাকান ৩

2252 িমহদুল শুকুর আলী কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৮৫১-১৮৩৩৮৯ 8701347927 চাটয়র মদাকান ২

2253 শাহাজান িন্ডল সাবদার িন্ডল কৃষ্ণপুর -০৪ 1996567722 1813147392417 মদাকানকি ডচারী ৩

2254 শমিকুল মিাস্তািা িন্ডল কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৯৫৭-৬৬৯৩০৮ 4162536314 নামিত ৩

2255 িমজদ িন্ডল আব্দুল িন্ডল কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৯৪১-৭১২৭৪০ 1812323028887 ভ্যানচালক ৩

2256 ওয়ামসি কির আলী কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৭৪৫-৬৩৫৮০১ 6901252707 শ্রমিক ৪

2257 ইনতাজু ইসলাি আব্দুল কাটদর িন্ডল কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৯০২-৬২৭৫১৪ 1025664309 ভ্যানচালক ৩

2258 সমির আলী আব্দুল িমজদ কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৯৪০-২০৪৮০৭ 6901262970 ভ্যানচালক ৩

2259 আশকার আলী িাচু িন্ডল কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৯৫১-২৭২৪৭১ 5551321390 ভ্যানচালক ২

2260 রমন মিয়া মনাবাই আলী কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৭৫৯-৯২১৯৮৩ 2401298894 আলিসাধু চালক ৩

2261 রাজ্জাক আব্দুল িন্ডল কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৯৬৬-১৮৬৭৭ 5551350936 ভ্যানচালক ২

2262 আয়নাল হক মখাদাবক্র কৃষ্ণপুর -০৪ 1401737217 9151243566 ভ্যানচালক ৩

2263 আমরফুল ওয়াদালী মরানট াহাইল -০৪ ০১৯৪৪-৬৭৫৬৪৪ 6901356565 ভ্যানচালক ৩

2264 নুর জািাল আব্দুল িমজদ মরানট াহাইল -০৪ ০১৯৮০-৭৩৫৬৩৫ 3737148468 ভ্যানচালক ৩

2265 মখাকন  মিয়া মিনা মরানট াহাইল -০৪ ০১৯৩৬-৯২২৩৫৭ 59668738990 িমরবহন শ্রমিক ৩

2266 মরিন আলী আব্দুল কুদ্দুস মরানট াহাইল -০৪ ০১৯২৩-৩০৬২৬৫ 1501379976 আলিসাধু চালক ৪

2267 আশানুর ইউনুস আলী মরানট াহাইল -০৪ ০১৭৯৭-১৬৫৪৯৬ 3301387597 ইটলকট্রমনকস ৫

2268 সমহদুল ইউনুস আলী কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৪০৯-০১২০০৯ 1501627416 চাটয়র মদাকান ৩

2269 আইনাল কাজী জমির কাজী কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৯৯৬-০০০৭৬৯ 6001329975 মহাট ল কি ডচারী ৪

2270 িাইন উিীন নুর ইসলাি কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৯৬৯-৪১৫৮৫৬ 6451292061 ভ্যানচালক ৪

2271 িমিজুল খাটলক কৃষ্ণপুর -০৪ 1406279059 1812323286136 চাটয়র মদাকান ৩

2272 ইমদস্র মর্ং র আলী কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৯২২-৪০৩৯৪৪ 1812323286110 চাটয়র মদাকান ৩

2273 মরািজান  আলী খাটলক কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৭৩৩-৬১২২৩২ 1815519530969 চাটয়র মদাকান ৪

2274 স্বিন আটহটম্মদ শমরি আটহটম্মদ কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৮৪৫-৮৮৯৭০৬ 9151267821 ভ্যানচালক ৩

2275 জাহাঙ্গীর আলি  জহর আলী প্রধান কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৮৪২-০৯১০০০ 4201292499 ভ্যানচালক ৩

2276 িয়জুল হক কালূ মিয়া কৃষ্ণপুর -০৪ 1943304291 3751330717 ভ্যানচালক ৩

2277 আব্দুর রাজ্জক মবশারত কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৯০২-১৭৭৩৯০ 6001329736 ভ্যানচালক ৩

2278 মবলস্নাল আবুল মহাটসন কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৯৫৩-৩৮৯৯৮৫ 6451345729 ভ্যানচালক ৪

2279 মসাটহল রানা মিাসাটরি মবশ্বাস কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৯২১-৫০০৩৭০ 4704075285939 চাটয়র মদাকান ৩

2280 শামহন আলী শুকুর আলী কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৯০৪-৯০৪৩৭৮ 3301364513 ভ্যানচালক ৪

2281 আমির মহাটসন মছমিক কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৭৪২-৫২৪৪৭৩ 2851282679 ভ্যানচালক ৪

2282 মতািাটজ্জল মহাটসন সাটদক িামলতা কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৯১৬-৪৬২৬৭৯ 3301284349 ভ্যানচালক ৩

2283 নজরুল আব্দুল িমজদ কাজী কৃষ্ণপুর -০৪ 1955305747 5101281359 ভ্যানচালক ৪

2284 ইিমহি িান্নান ভূইয়া কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৭০০-৫৬৪১৫৯ 1912619432 ভ্যানচালক ৩

2285 কদি নুর উিীন কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৮২৩-৬৫৪৯৬৫ 6850000156 ভ্যানচালক ৩

2286 র্বলস্নাল কালু মিয়া কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৩০১-০৮৪৩৯৮ 2355943669 ভ্যানচালক ৪

2287 িারম্নক  মবারকান কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৮৫৮-৪৩৩২৭৫ 2850409752 ভ্যানচালক ৩

2288 িামনক িামে ওির আলী কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৭৮৪-৩৫৮২০৬ 1938415807 ভ্যানচালক ৪

2289 সাইফুল কালু কাজী কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৯৩৭-১৯৯২০৫ 8880111866 ভ্যানচালক ৩

2290 হামিজুল আব্দুল িান্নান কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৯৪৮-০৮১৬৬৪ 6412191238 ভ্যানচালক ৩

2291 মজয়াউর রহিান মৃত হামনি কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৭৬৭-৭৬৯৭৬৪ 1812323282110 ভ্যানচালক ৪

2292 আরশাদ আলী কদি আলী কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৮৬৩-৭৯২২০৫ 7801289542 ভ্যানচালক ৩

2293 আমশক মিয়া মৃত আবুল কালাি কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৯৯৯-৬৪৫১১৫ 1812323004212 ভ্যানচালক ৩

2294 রমবউল কমলি উিীন কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৯২৭-৬৫৭৪৭৩ 1812323286296 মদাকানকি ডচারী ৪



2295 মসাটহল রানা ছাটনায়ার কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৮১২-২০৭৪৮০ 5101279015 ভ্যানচালক ৩

2296 নুর আলি বাদল কৃষ্ণপুর -০৪ 1686625632 7801369328 হকার ৪

2297 িাসুদ মিয়া আবু তাটলব কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৯৪৩-৮০৭৪৫৩ 2357430780 অট াচালক ৩

2298 জববার আিছার আলী কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৮২৮-৬৫০০৬৯ 1935011500 শ্রমিক ৩

2299 আলি মহাটসন প্রধান মরানট াহাইল -০৪ 1776668402 7752068408 চাটয়র মদাকান ৩

2300 আতাউর রহিান  াজী শািাউিীন কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৯৪৫-৮৭০৯৩৩ 3301338343 ভ্যানচালক ৩

2301 ইসিাইল মহাটসন মিাহাম্মদ কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৯৫৭-০৪৬৪৩৯ 1501278830 ভ্যানচালক ২

2302 শুকুর আলী কালূ কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৯৬৭-১৮৫১৭০ 8701350673 ভ্যানচালক ৩

2303 ছানাউলস্নাহ আটশাদ প্রধান কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৯৪৮-৯৬০৩৭৯ 1501333486 আলিসাধু চালক ০

2304 মিাসটলি খা জাির আলী খা কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৯৮০-৮০২৯৭৪ 3301310698 ভ্যানচালক ৩

2305 হারম্নন কালূ  াজী কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৯০২-৩৩৬৭৬৮ 1823103305905 ভ্যানচালক ৩

2306 িমতয়ার আনছার আলী কৃষ্ণপুর -০৪ 1884457269 1025679547 দমজড ৪

2307 উম্বাত আলী সািসুল হক কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৮৭৬-০২৫৭১৬ 4162322160 নামিত ৪

2308 মিলন মিয়া ইদু মিয়া কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৯৮৬-৪৫৪৮১৪ 3751277314 ভ্যানচালক ৩

2309 আজাবুল আববাস আলী কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৯৪২-০২৫৪৬৫ 7761194096 আড়ৎশ্রমিক ৩

2310 মরিন আশকার কৃষ্ণপুর -০৪ ০১৮৩২-৫৯৪১৪৫ 6001327920 চাটয়র মদাকান ৩

2311 মিাোঃ মদটলায়ার  মিা  োঃ হাটসি আলী উজলপুর-৫ ০১৯২৬-০১৭৫৮৬ 1812323291274 চাটয়র মদাকান ৩

2312  মিাোঃ রাজু মিয়া  মিাোঃ িমিনুল ইসলাি  ঊজলপুর -৫ ০১৯৪৬-২৫২৬৬৩ 3313060673647 চাটয়র মদাকান ৩

2313 মিাোঃ আলামিন  মিাোঃ আোঃ রাজ্জাক  ঊজলপুর -৫ ০১৯১৭-০৯৯০১২ ################# চাটয়র মদাকান ৬

2314 মিাোঃ জাহাঙ্গীর মহাটসন  মিাোঃ আমজজুল হক  ঊজলপুর -৫ 9575673813 চাটয়র মদাকান ৪

2315 মিাোঃ সবদাল মহাটসন মৃত একুববার আলী  ঊজলপুর -৫ ০১৯৫৬-২২৮২৪৮ 1812323290657 চাটয়র মদাকান ২

2316 মিাোঃ িামুনার রমশদ  মিাোঃ মিাক্তার  ঊজলপুর -৫ ০১৪০৬-০০৫৬৭০ 7804377716 চাটয়র মদাকান ৩

2317 মিাোঃ িহমসন মিয়া  মিাোঃ মুসত্মামকন  ঊজলপুর -৫ 1984921174 7801346540 চাটয়র মদাকান ৪

2318 মিাোঃ কায়দার আলী মৃত ওসিান আলী  ঊজলপুর -৫ ০১৯৮৪-৯২১০৬৪ 1812323254697 চাটয়র মদাকান ৪

2319 মিাোঃ মছমিক আলী িকটছদ আলী  ঊজলপুর -৫ ০১৯৫০-৪২২১৪৭ 5551323958 চাটয়র মদাকান ৩

2320 মিাোঃ ছটলিান  মিাোঃ নুর মিাহাম্মদ  ঊজলপুর -৫ 1317940859 1812323291337 চাটয়র মদাকান ৪

2321 মিাোঃ সাটহব আলী  আবুল িজল  ঊজলপুর -৫ 4201270818 চাটয়র মদাকান ৬

2322 মিা  োঃ িহরি আলী  মিাোঃ সুর তালী  ঊজলপুর -৫ ০১৯১৮-৫৯৮২৮৯ 2851315248 ভ্যানচালক ৪

2323 আোঃ কুদ্দুস হাটিদ আলী  ঊজলপুর -৫ ০১৯৯৪-২০৯১৭৭ 1951384682 ভ্যানচালক ৩

2324 মিাোঃ মল ন মহাটসন  মিাোঃ জমির মহাটসন  ঊজলপুর -৫ ০১৯৩৮-২৩১৩৬৬ 7806243106 ভ্যানচালক ৪

2325 মিাোঃ শামিি মহাটসন  মিাোঃ হাটসি আলী  ঊজলপুর -৫ ০১৪০৫-৩৫৯১১১ 1501335994 ভ্যানচালক ৪

2326 মিাোঃ আরজ আলী  মিাোঃ মিাক্তার আলী  ঊজলপুর -৫ ০১৯৩৫-২৬০৫১৯ 6451296229 ভ্যানচালক ৪

2327 মিাোঃ িটরটজি আলী হর্রত আলী  ঊজলপুর -৫ ০১৯০৯-৬১১২৪৬ 5551353138 ভ্যানচালক ৬

2328 মিাোঃ আোঃ ছাত্তার  মিাোঃ ছুরত আলী ঊজলপুর ০১৯৪৫-৭২৪৬৯৩ 9151265361 ভ্যানচালক ৪

2329 মুসনছুর &আলী রিজান আলী ঊজলপুর 1956674247 1812323290427 ভ্যানচালক ৪

2330 মিাোঃ জুলহক িাটরজ িন্ডল ঊজলপুর 1964143304 2851315768 ভ্যানচালক ৪

2331 মিাোঃ জসীি উিীন নান্নু মিয়া ঊজলপুর 1905605302 7804757008 ভ্যানচালক ৫

2332 শমরফুল ইসলাি মিাোঃ বাচ্চু মিয়া ঊজলপুর 1942263531 1954459200 ভ্যানচালক ৫

2333 মিাোঃ লাল্টু মিয়া মিাোঃ ছইরমিন মিয়া ঊজলপুর 1313984438 4165821424 ভ্যানচালক ৩

2334 মিাোঃ শাহজাহান মিালস্না মিাোঃ ইিান আলী মিালস্না ঊজলপুর 1956227526 7801294336 ভ্যানচালক ৩

2335 মিাোঃ বাবুল ইসলাি মিাোঃ আনসার ঊজলপুর -০৫ 1982737105 5101313350 ভ্যানচালক ৪

2336 মিাোঃ িমনর মহাটসন মিাোঃ ছমির প্রধান ঊজলপুর -০৫ 1938520755 1501279911 ভ্যানচালক ৫

2337 মিাোঃ শাইজ উিীন মিাোঃ িানা মুলস্না ঊজলপুর -০৫ 1956674354 7801318978 ভ্যানচালক ৯

2338 মিাোঃ শাহাদত আলী লাল মিয়া ঊজলপুর -০৫ 1962700041 7351402016 ভ্যানচালক ৪

2339 মিাোঃ কািরম্নজ্জািান মিাোঃ মলাকিান মহাটসন ঊজলপুর -০৫ 1316489844 1951330107 ভ্যানচালক ৩

2340 মিাোঃ মদরাজ আলী আবু বক্কর ঊজলপুর -০৫ 1952998246 6001333050 ভ্যানচালক ৪

2341 মিাোঃ মিঠুন আলী আমির মহাটসন ঊজলপুর -০৫ 1962658950 4200737479 ভ্যানচালক ৪

2342 মিাোঃ জমির  মিাোঃ রমশদ ঊজলপুর -০৫ ০১৯৮১- ৬৩৫০৩৬ 2617294274341 ভ্যানচালক ৪

2343 মিাোঃ মছারাি আলী মিাতাটলব ঊজলপুর -০৫ ০১৯৫০-৩৩৫৩৬৫ 4651370607 ভ্যানচালক ৪

2344 মিাোঃ শাহজালাল মহাটসন  মিাোঃ আমির মহাটসন ঊজলপুর -০৫ ০১৯৫০-৩৭৮৯৯১ 5554351139 ভ্যানচালক ৪

2345 মিাোঃ মনজাি আলী  মিাোঃ রমশদ আলী ঊজলপুর -০৫ ০১৯১০-৪৭৫৪২০ 2401327446 ভ্যানচালক ৫



2346 মিাোঃ ইনছার আলী  মিাোঃ রিজান আলী ঊজলপুর -০৫ 5551352155 ভ্যানচালক ৪

2347  মিাোঃ জুনাি আলী  মিাোঃ মনজাি আলী ঊজলপুর -০৫ ০১৯৬৫-০৫৯০১৪ 1812323290522 ভ্যানচালক ৪

2348 মিাোঃ রম্নসত্মি আলী  মৃত আিান আলী ঊজলপুর -০৫ ০১৯৬৯-৩৫৮০৩২ 501327860520 ভ্যানচালক ৫

2349 মিাোঃ জয়নাল আটবদীন মসটু মিয়া ঊজলপুর -০৫ ০১৯৪৬-৮৫৩০৩৬ 8251280130 ভ্যানচালক ৩

2350 মিাোঃ মুনতাজ আলী  মিাোঃ মিটরাজ আলী ঊজলপুর -০৫ ০১৯৩৬-৭০১৮৪৮ 5551225030 অট াচালক ৭

2351 মিাোঃ সাটহদ আলী  মিাোঃ আোঃ রহিান ঊজলপুর -০৫ 8234892846 আলিসাধু চালক ৪

2352  মিাোঃ ইিান আলী  মিাোঃ মখাকাই ঊজলপুর -০৫ 2851258422 হকার ৫

2353 মিাোঃ নামসর আলী  মিাোঃ আবু বক্কর ঊজলপুর -০৫ ০১৭৩৪-৯৩৩১৩৬ 1501305450 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৫

2354 মিাোঃ রাজন আলী  মিাোঃ জুববার আলী ঊজলপুর -০৫ ০১৯৪৩-২৪৪০১১ 8254321717 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৪

2355 মিাোঃ হামববুর রহিান  মিাোঃ মিজানুর রহিান ঊজলপুর -০৫ ০১৭৬৮-৪৯৫৪২৫ 4651356454 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৪

2356 মিাোঃ আলাউিীন আবুল মহাটসন ঊজলপুর -০৫ ০১৭২১-৫৭৫৭৪৭ 7351375089 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৬

2357 মিাোঃ মিঠু মিয়া  মিাোঃ আসলাি আলী ঊজলপুর -০৫ ০১৭৫২-৩১৩৬৩০ 3299821532 হকার ৬

2358  মিাোঃ ইকতার আলী ইয়ার আলী ঊজলপুর -০৫ ০১৯৪৯-১৫০০৯৩ 8665256957 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৫

2359 মিাোঃ ইয়ামসন আলী আোঃ আমজজ ঊজলপুর -০৫ ০১৯৫৭-৬২৬৮৯৩ 6451634763 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৫

2360 মিাোঃ আলি ীর মহাটসন  মিাোঃ শমহদুল মিয়া উজলপুর ০১৩১৭-৭২২৯১১ 1812323287795 আড়ৎশ্রমিক ৪

2361 মিাোঃ সালিাজ মিয়া  মিাোঃআিজাদ  শশলিারী -০৫ ০১৯৩০-৮৫৩১০৫ 9151325918 ভ্যানচালক ৫

2362  মিাোঃ জমসি  মিাোঃ আয়ব আলী  শশলিারী -০৫ ০১৪০৯-৬৯৪৮৩১ 9575670790 ভ্যানচালক ৪

2363 মিাোঃ জািাল  মিাোঃ নবায়  শশলিারী -০৫ ০১৯৩৭-৭১৪৩৩৯ 1501382202 ভ্যানচালক ৪

2364 মিাোঃ রানা মিয়া  মিা  োঃআছরত আলী  শশলিারী -০৫ ০১৯৬৫-০৫৯৭৬২ 6001652368 ভ্যানচালক ৩

2365 মিাোঃ রম্নটবল মিয়া  মিাোঃ জয়ানাল  শশলিারী -০৫ ০১৯০৬-২১৩১১৮ 3275452213 ভ্যানচালক ৫

2366 মিাোঃ মরজাউল হক  মিাোঃ ইনুচ আলী  শশলিারী -০৫ ০১৯৮৪-২৮৯১৭৭ 7361403204 ভ্যানচালক ৪

2367 মিাোঃ ওমহদুল  মিাোঃ সাইটয়ি আলী  শশলিারী -০৫ ০১৯৩৫-৫০৬৯১৭ 3301389700 ভ্যানচালক ৪

2368 মিাোঃ শমিদুল হক  মিাোঃ আরশাদ হক  শশলিারী -০৫ ০১৯২১-১৪৮৯৫২ 6901334026 ভ্যানচালক ৪

2369 মিাোঃ উসিান আলী  মিাোঃ ছুবান আলী  শশলিারী -০৫ ০১৯১৫-১৯৮৩২৯ 9575670667 ভ্যানচালক ৫

2370 মিাোঃ জমিরম্নল হক  মিাোঃ িািার আলী  শশলিারী -০৫ ০১৯৬১-৬৫৬৯৩৪ 6001386835 ভ্যানচালক ৫

2371 মিাোঃ মরাকন আলী  মিাোঃ জমলল  শশলিারী -০৫ 1984921632 1812323245789 ভ্যানচালক ৫

2372 মিাোঃ আশাদুল হক  মিাোঃ মুনছুর আলী  শশলিারী -০৫ ০১৯৪৩-২৪৩৯৯৬ 1501382137 ভ্যানচালক ৬

2373 মিাোঃ সুউজ্জল মিয়া  মিাোঃ বাবুল মিয়া  শশলিারী -০৫ ০১৭৬০-১৮৯০৯৬ 6901334000 ভ্যানচালক ৩

2374 মিাোঃ আোঃ রমশদ  মিাোঃ ম ালাি  শশলিারী -০৫ ০১৯১৬-৪৮৭৪১০ 9151323186 ভ্যানচালক ৫

2375 মিাোঃ হামসবুল হক  মিাোঃ িজলুর  শশলিারী -০৫ ০১৯২৪-৩৯৩৪৫৫ 3751356506 ভ্যানচালক ৪

2376 মিাোঃ সাইফুল মিয়া  মিাোঃ  মির িাহামু্মদ  শশলিারী -০৫ 6451370826 ভ্যানচালক ৫

2377 মিাোঃ শামিি মহাটসন  মিাোঃ আবু কালাি  উজলপুর-০৫ 3271709226 ভ্যানচালক ৫

2378  মিাোঃ জালাল মিয়া  মিাোঃ মসরাজুল  শশলিারী -০৫ ০১৯৯৬-০১১২৪৫ 6451437519 ভ্যানচালক ৪

2379  মিাোঃ মসাহা  আলী মবশারত আলী  উজলপুর-০৫ ০১৪০৭-৪৪৭৫৬৬ 4204326245 আলিসাধু চালক ৫

2380  মিাোঃ িমিজুল রহিান  মিাোঃ আকবার  শশলিারী -০৫ ০১৯০৫-৭৫৭৫০২ 6906658130 অট াচালক ৫

2381 মিাোঃ মিয়াজান আলী িািার  শশলিারী -০৫ ০১৯২৩-৫৯৭৬২৬ 1951410354 মদনিজুর ৪

2382 মিাতাটলব জাির িন্ডল  শশলিারী -০৫ ০১৯৯-৪২১২২৫২৭ 1501382053 চাটয়র মদাকান ৫

2383 মিাৎ বাবুর আলী আমজিমিন উজলপুর 1989240942 6901281556 শ্রমিক ৬

2384 মিাোঃ মসমলি উমিন বদর উমিন উজলপুর-০৫ 19522096171 1951354701 শ্রমিক ৫

2385 মিাোঃ আটনছ উমিন আোঃ রহিান উজলপুর-০৫ - 3301341230 ভ্যানচালক ২

2386 ম ালাি নবীন শশলিারী-৫ ০১৯২৯-৪২১৪৫৫ 3730666165 ভ্যানচালক ৪

2387 মিাছাোঃ সালিা খাতুন আোঃ ছাত্তার উজলপুর-০৫ 188445733 180594000581 দমজড ৪

2388 মিাোঃ রমিকুলই সলাি মিাোঃমসরাজুলইসলাি আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৭৪৬-৫১৬২৭৯ 6901337086 ভ্যানচালক ৫

2389 খাইরম্নল ইসলাি আশরািআলী আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৯১৪-৯৬৭৫১৭ 9575645859 ভ্যানচালক ৪

2390 বকুল মহাটসন ইছাহকআলী আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৯২৬-২০৩০৭৪ 1501347049 ভ্যানচালক ৫

2391 ওটিদুল িন্ডল মৃদ-দাউদ িন্ডল আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৯৯৪৭-২০৯৫৫২ 1812323276446 আড়ৎশ্রমিক ৬

2392 মুক্তার আলী জািাতআলী আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৯৯৮-০৬৫৭৪০ 7351378885 মরক্সা চালক ৪

2393 মিাোঃ মসমলি িওলা বক্স আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৯৮৬-০০৬১৩৮ 7756969551 অট াচালক ৪

2394 শামহন মিয়া হামিদ মিয়া আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৯১০-৪৬৫০০৬ 9558879970 ভ্যানচালক ৪

2395 আব্দুর রহিান উিরআলী আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৯৯৮-৪১৭৬৯১ 5551302499 শ্রমিক ৫

2396 হামববুর রহািন আমজজুলহক আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৯৫৩-৩৮৩৫১১ 18123232276688 ভ্যানচালক ৫



2397 হাবলু মিয়া সািছমিন আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৯৯৪-২১২৫৪২ 3751361548 ভ্যানচালক ৫

2398 তিটছর আলী আইনমিন আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৮৪৫-১০৪৪৮৮ 9151301539 ভ্যানচালক ৫

2399 ইয়াকুব  আলী িকটছদ আলী আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৯৯৮-৭৪৩৯৮৭ 2401330804 ভ্যানচালক ৮

2400 হাসিত আলী মখাদা বক্স আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৪০০-২৩৬৬২৯ 6001391421 মহাট ল কি ডচারী ৪

2401 ইদবারী মহাটসন ইসলাি আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৪০৯-৪০৬৪৩০ 2401330523 ভ্যানচালক ৫

2402 শমহদুল ইসলাি জানমুহাম্মদ আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৯৩০-৫৪৫৭৪৪ 6901285285 ভ্যানচালক ৪

2403 আব্দুর রাজ্জাক শহীদুলইসলাি আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৪০০-৪২৯৬১৪ 2401405184 ভ্যানচালক ৪

2404 আলী আকবার মবশ্বাস আব্দুলবামরকমবশ্বাস আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৭৯২-৭৮১৮৯৪ 1951413739 ভ্যানচালক ৪

2405 লুৎির রহিান আবুলকাটশি আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৯৬১-৬৬২০৩০ 1812323277939 চাটয়র মদাকান ৫

2406 আব্দুলিন্ডল শমরয়তুলস্নাহ আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৯২৮-১২৫৩০৪ 6001336335 চাটয়র মদাকান ৩

2407 িটনায়ার মহাটসন ভ্রসিন্ডল আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৯৭১-৩৫৩৫০৭ 4651315832 শ্রমিক ৪

2408 আকুল মহাটসন মৃত-ইসহাকিন্ডল আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৯৬২-১৭২৪২৭ 1812323276850 ভ্যানচালক ৪

2409 আিটজদ আলী মৃত-আব্দুলজমলল আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৯১৪-১০০৬০৩ 1812323276865 আড়ৎশ্রমিক ৫

2410 মিে  ুমিয়া শাহাদতআলী আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৯৪৩-২৪২৯৬৪ 5551382525 ভ্যানচালক ৪

2411 হামিজ উিীন মিনাজহক আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৭৯৩-২৫২৯০৮ 1812323276809 ভ্যানচালক ৫

2412 িমিজুল হক পঁচািন্ডল আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৯২১-৮২২৭৪৭ 6451327834 ভ্যানচালক ৬

2413 নজরম্নল  ইসলাি আব্দুলআমজজ আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৭৪৭-৩৯৩৫৩২ 6901284676 ভ্যানচালক ৫

2414 সুরত আলী আোঃসাত্তার আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৮৩০-২৪১৮১৪ 5551383069 ভ্যানচালক ৬

2415 বাবলু িয়জুমিন আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৯৬২-৭২৭৪৩৬ 9575660700 ভ্যানচালক ৭

2416 মিলন কাটয়িআলী আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৯০৮-১০৪৩৮৮ 6451351867 ভ্যানচালক ৪

2417 িমিনুলইসলাি ইমলয়াসহক আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৩০২-৪৩৪৫৭৫ 1812323276286 ভ্যানচালক ৪

2418 সুরাি আলী আবুল মহাটসন আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৯৪৬-৮৫১৮৫৯ 5101361144 ভ্যানচালক ৫

2419 িাহাতাব আলী ছাত্তারিন্ডল আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৯০৫-৬০৬০২১ 3751282645 ভ্যানচালক ৩

2420 জুনারম্নল ইসলাি তাটছরআলীমিিী আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৪০৫-৩৫৭৮৮৯ 5101286168 ভ্যানচালক ২

2421 জমহরম্নল ইসলাি মৃত-ম ালািনবী আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৯০৬-২১৫০৬৮ 2851263455 ভ্যানচালক ৬

2422 আববাস এটরংিন্ডল আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৯০৫-৬৯২৪৫১ 9151249084 অট াচালক ১০

2423 মিে  ুমিয়া মবশারতআলী আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৯৫৯-২৩৩৫৯০ 6451272220 অট াচালক ৬

2424 মিালাি মহাটসন জমলরিন্ডল আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৯৮৫-১৬৫০৬৯ 1812323276914 শ্রমিক ৪

2425 মিাোঃহারম্নন  অর রমশদ আব্দুলজমলল আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৯৩৫-৬৮৫৯৩৫ 2401304254 ভ্যানচালক ৬

2426 ইউনুস মিালস্না িমকর মিাহাম্মদ আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৯৫৮-৪৮৯০৫৬ 8701356530 ভ্যানচালক ৪

2427 িরর্ আলী িটহারআলী আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৯৯৯-৬২৮৪০৯ 4201299387 ভ্যানচালক ৬

2428 লালচাঁদ মহাটসন আইনউিীন আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৯৪৫-৯২৪০৬৯ ################# ভ্যানচালক ৪

2429 খমবর উিীন মখাদা বক্স আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৯১৭-২৫৩২৮৯ 1501309213 শ্রমিক ৩

2430 িরটজি মহাটসন এটরনিন্ডল আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৯০৫-৬০৪৩৪৮ 8251309772 শ্রমিক ৪

2431 ইউসুি আলী আিসারিন্ডল আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৯০৩-৮৯৩৫৬৯ 6901284403 চাটয়র মদাকান ৫

2432 আব্দুল িমজদ িমকরসিডার আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৯৪৮-০৯৮৩৪১ 1951387586 চাটয়র মদাকান ৪

2433 মসরাজুল ইসলাি িটতআলীিন্ডল আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৯৪০-৫৩৫৪৬৭ 7351323931 চাটয়র মদাকান ৪

2434 িাসুদ রানা মদলুয়ার মহাটসন আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৬৪৪-৯৯২০১২ 6451298746 চাটয়র মদাকান ৪

2435 রজব আলী মখলািত আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৯৪৩-৪৮০৫৭০ 2851343497 চাটয়র মদাকান ৪

2436 আলীউল আমজি নজরম্নলইসলাি আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৯৩৯-১৫০৯৭৪ 8701353750 চাটয়র মদাকান ৪

2437 িমহউিীন আব্দুলকাটদর আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৯৭৯-১৭১৬১৮ 1812323276337 ভ্যানচালক ৪

2438 নুরম্নজ্জািান িমজবর আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৯৮৩-১৭০৫৯৩ 4651373005 ভ্যানচালক ৪

2439 িটয়জ উিীন কাটবজিন্ডল আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৯০৬-৫৭৬৮৮৬ 1501282915 আড়ৎশ্রমিক ৪

2440 জববার আলী খমবর উমিন আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৪০২-৩২০৯৬৭ 8251284504 আড়ৎশ্রমিক ৪

2441 িকটছদ আলী আছরতআলী আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৯৪৫-৯৩৫৯৬৯ 4651343735 চাটয়র মদাকান ৪

2442 হায়দার আলী লালচাঁদ িন্ডল আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৯২২-৪৮৭৮৩১ 6901285913 ভ্যানচালক ৬

2443 িহামসন উিীন আবজালিন্ডল আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৯৩৮-৫১৭৮৩৩ 1812323276579 হকার ৩

2444 িমনরম্নল ইসলাি রিজানআলী আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৯৪৯-১৩৮৪৯২ 5551355430 আড়ৎশ্রমিক ৪

2445 কাকন মহাটসন িারম্নক মহাটসন আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৭৪৮-২০৫৯৯৯ ################# আড়ৎশ্রমিক ৪

2446 নামসর উিীন নাটজর আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৭৭২-৩৫১৫৭১ 3264171202 ভ্যানচালক ৪

2447 লাল্টু মিয়া হান্নানমিয়া আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৪০৪-৯১০৪৯০ 8224813712 চাটয়র মদাকান ৪



2448 িমহদুল ইসলাি জানমুহাম্মদ আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৯৩৫-৫০৪৬৮৮ 2851289245 আড়ৎশ্রমিক ৪

2449 রনমজত প্রািামনক প্রহললাদ শীল আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৯৫২-৫৫০২৯৮ 9151249514 ভ্যানচালক ৪

2450 কাঞ্চন বালা মুরালীহালদার আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৯৫২-৫৫০২৯৮ 6001307252 মহাট ল কি ডচারী ৪

2451 মিাছাোঃ মখাকী মবমব মৃত-রহিান আকিবাড়ীয়া-০৬ ০১৯৮১-২১০১৫৫ 1812323277831 মহাট ল কি ডচারী ৪

2452 আশরাি আলী মৃত-নািাজআলীিন্ডল রামঙ্গয়ারটিাতা ০১৯০৬-৫৭৬৫৯৪ 1812323280003 আড়ৎশ্রমিক ৩

2453 আবুল মহাটসন শাহাদতধাবক রামঙ্গয়ারটিাতা ০১৯৩৯-২০৪৮২৭ 5500005920 হকার ৪

2454 মিাছাোঃ রমহিা খাতুন ইউনুচআলী রামঙ্গয়ারটিাতা ০১৯৫৬-৬৭৩৬৯০ 1812323279527 মদাকানকি ডচারী ৩

2455 বাদল িন্ডল মিাসত্মবারীিন্ডল রামঙ্গয়ারটিাতা ০১৪০৮-৫৯১৯৫৪ 8650006003 মহাট ল কি ডচারী ৪

2456 আব্দুল জমলল খাঁ মৃত-রমহি খাঁ রামঙ্গয়ারটিাতা ০১৯৮৩-১৬৮৭৯৮ 1812323279823 ভ্যানচালক ৩

2457 মিাছাোঃশমরি খাতুন রমবউর মহাটসন রামঙ্গয়ারটিাতা ০১৯২৯-৯২৩৩৪০ 5050003879 মহাট ল কি ডচারী ৪

2458 মসমিক আলী রমবউল মহাটসন রামঙ্গয়ারটিাতা ০১৭২৯-৫৪২৫৯৭ 5950003672 হকার ৪

2459 শামহন সমহদুলইসলাি রামঙ্গয়ারটিাতা ০১৯২০-৮০৩৩৫৭ 9134916973 আড়ৎশ্রমিক ৪

2460 সুিরীমবমব নুরম্নিন্ডল রামঙ্গয়ারটিাতা ০১৯৪৬-১১৩০৪১ 9100002865 চাটয়র মদাকান ২

2461 িারম্নক মহাটসন রমিকুলইসলাি রামঙ্গয়ারটিাতা ০১৯০৭-২৬৭১৭২ 4651655195 মহাট ল কি ডচারী ৩

2462 মিাোঃ কাটছদ আলী মিাোঃকরিআলী রামঙ্গয়ারটিাতা ০১৪০১-১২৮৯২২ 7750005493 ভ্যানচালক ৫

2463 মিাোঃ সালাউিীন মিাোঃিজলুলহক রামঙ্গয়ারটিাতা-০৬ 1719484962 6400004005 চাটয়র মদাকান ৩

2464 মিাোঃশুকুরআলী িমকরচাদ িন্ডল রামঙ্গয়ারটিাতা-০৬ 1983168799 3250003872 ভ্যানচালক ৪

2465 মিাোঃ মজয়ারম্নন রহিান মিাোঃ মখাদাবক্স রামঙ্গয়ারটিাতা-০৬ 1963345362 7300004897 ভ্যানচালক ২

2466 মিাোঃ শমহদুল ইসলাি মিাোঃশুকুরআলী রামঙ্গয়ারটিাতা-০৬ 1945965329 7750007028 ভ্যানচালক ৪

2467 মিাোঃ আবুবক্কর মসমিক মিাোঃআবুতাটলবিন্ডল রামঙ্গয়ারটিাতা-০৬ 8251399856 ভ্যানচালক ৪

2468 মিাোঃ শমরফুল ইসলাি মিাোঃনাটয়বআলী রামঙ্গয়ারটিাতা-০৬ 1956507624 1484821549 ভ্যানচালক ৪

2469 মিাোঃ আবু কালাি িমিজউিীন রামঙ্গয়ারটিাতা-০৬ 1952611298 1000002871 ভ্যানচালক ৩

2470 মিাোঃ নুর আলি িন্ডল মিাোঃ মিাজাটম্মল িন্ডল রামঙ্গয়ারটিাতা-০৬ 1910200914 9151300754 ভ্যানচালক ৩

2471 মিাছাোঃমবউটি খাতুন রমিকুলইসলাি রামঙ্গয়ারটিাতা-০৬ 1932154397 1812323279571 চাটয়র মদাকান ৩

2472 মিাোঃ িসটলি আলী মিাোঃআমিনুলইসলাি রামঙ্গয়ারটিাতা-০৬ 1936618742 4175269259 ভ্যানচালক ৩

2473 মিাোঃ মিাজাটম্মল িন্ডল ইছাহকিন্ডল রামঙ্গয়ারটিাতা-০৬ 1910200914 3751333844 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৫

2474 মিাোঃ হাসান আলী মিাোঃিমিনমবশ্বাস রামঙ্গয়ারটিাতা-০৬ 1403566029 7300004715 ভ্যানচালক ৫

2475 মিাোঃ আনারম্নল  ইসলাি নাটয়বআলী রামঙ্গয়ারটিাতা-০৬ 1763828019 3301407015 ভ্যানচালক ৪

2476 মিাোঃ আমশকুল ইসলাি আবুল মহাটসন রামঙ্গয়ারটিাতা-০৬ 1796575976 9151363005 চাটয়র মদাকান ৪

2477 মিাোঃ আক্তার মহাটসন মিাোঃবদরউিীন রামঙ্গয়ারটিাতা-০৬ 1748205312 7300005316 চাটয়র মদাকান ৫

2478 মিাোঃ রমিকুল ইসলাি আবুল মহাটসন রামঙ্গয়ারটিাতা-০৬ 1950083455 5050004620 ভ্যানচালক ৪

2479 মিাছাোঃ িামহিা খাতুন মিাোঃনুরইসলাি রামঙ্গয়ারটিাতা-০৬ 1923641032 5995720827 চাটয়র মদাকান ৫

2480 মিাোঃ িজলূল হক আক্কাচআলী রামঙ্গয়ারটিাতা-০৬ 1725077554 6451387978 চাটয়র মদাকান ৩

2481 মিাোঃ মরকু মিয়া জহরআলী রামঙ্গয়ারটিাতা-০৬ 1768090884 9550003181 আলিসাধু চালক ৩

2482 মিা  োঃমিজানুর রহিান মিাোঃজািালউিীন রামঙ্গয়ারটিাতা-০৬ 2800004356 ভ্যানচালক ৪

2483 মিাোঃ হামিজুল হক মিাোঃআরটশদ আলী রামঙ্গয়ারটিাতা-০৬ 4201389550 হকার ৪

2484 মিাোঃ আটলক মিয়া মৃত শসয়দ আলীিন্ডল রামঙ্গয়ারটিাতা-০৬ 1727059138 1812323279828 ভ্যানচালক ৪

2485 মিাোঃ জাহাঙ্গীর মহাটসন মিাোঃআরটশদ আলী রামঙ্গয়ারটিাতা-০৬ 5101376746 ভ্যানচালক ৪

2486 মিাোঃ মনহালআলী েড়ু মবশ্বাস রামঙ্গয়ারটিাতা-০৬ 1933495420 1951450012 হকার ৫

2487 মিাোঃ আব  ুসািা আলী মৃতআোঃিমজদ রামঙ্গয়ারটিাতা-০৬ 1910141036 1812323280131 ভ্যানচালক ৬

2488 মিাোঃ শওকত আলী আমনছমিনিন্ডল রামঙ্গয়ারটিাতা-০৬ 1989414435 4651435812 ভ্যানচালক ৫

2489 মিাোঃ রটহদ নমজর আহম্মদ মব িপুর হা িাড়া-০৭ 1939728315 8251286038 চাটয়র মদাকান ৪

2490 মিাোঃ মিাজাটম্মল হক আবটজল মহাটসন মব িপুর হা িাড়া-০৭ 1907268193 6901289451 চাটয়র মদাকান ৪

2491 মিাোঃ মসরাজুল ইসলাি ইসিাইল িন্ডল মব িপুর হা িাড়া-০৭ 1782836992 6451275249 চাটয়র মদাকান ৭

2492 মিাোঃ িকটলছ আলী ইবাদত আলী মব িপুর হা িাড়া-০৭ 1731500233 1812323284789 দমজড ৫

2493 মিাোঃ মজলস্নুর রহিান মজন্না মব িপুর হা িাড়া-০৭ 1770476183 4201304484 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৪

2494 মিাোঃ িজলুল হক আবটজল মিয়া মব িপুর হা িাড়া-০৭ 1910143641 9575662409 ভ্যানচালক ৫

2495 মিাোঃ জিটসর আলী বক্স মিালস্না মব িপুর হা িাড়া-০৭ 1936333850 6901263084 ভ্যানচালক ৬

2496 মিাোঃ শমরি উিীন তামরক উিীন মব িপুর হা িাড়া-০৭ 1986457128 8251287333 ভ্যানচালক ৩

2497 মিাোঃ রমিকুল ইসলাি মিাোঃ মিাক্তার আলী মব িপুর হা িাড়া-০৭ 1771814460 8251342005 ভ্যানচালক ৩

2498 মিাোঃ বাবুল মহাটসন নুর বক্স িন্ডল মব িপুর িাটেরিাড়া-০৭ 1914290293 3751284252 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৩



2499 সুলতান তাহাজ মব িপুর 1955462393 1951336203 আড়ৎশ্রমিক ৪

2500 মিাোঃ আটবদু ুল িসটলি মব িপুর িাটেরিাড়া-০৭ 1911739025 7787770325 চাটয়র মদাকান ৪

2501 মিাোঃ আব্দুল কাটদর সুন্নত আলী মব িপুর িাটেরিাড়া-০৭ 1950335859 7701298949 চাটয়র মদাকান ৪

2502 মিাোঃ আলী িমিন আহাম্মদ আলী মব িপুর িাটেরিাড়া-০৭ 1926702721 7351327866 চাটয়র মদাকান ৩

2503 মিাোঃ আোঃ হামিদ ইউসুি আলী মব িপুর িাটেরিাড়া-০৭ 1941763569 1951365228 চাটয়র মদাকান ৩

2504 মিাোঃ আত্তাব আলী নটছর উিীন িন্ডল মব িপুর িাটেরিাড়া-০৭ 1995197648 6901315611 ক্ষুদ্র ব্যবসা ২

2505 মিাোঃ িাছুদ রানা নজরূল ইসলাি মব িপুর 1945756377 7801326559 আড়ৎশ্রমিক

2506 মিাোঃ নামজি উিীন আলী আকুববার মব িপুর িাটেরিাড়া-০৭ 1996119617 8251285402 হকার ৩

2507 হারম্নন অর রমশদ নজরম্নল মব িপুর-০৭ 1776065079 24013333337 আড়ৎশ্রমিক ৩

2508 মিাোঃ ওসিান আলী ইছাহাক মব িপুর বগুলািাড়া-০৭ 1728872305 1951365160 আড়ৎশ্রমিক ৩

2509 মিাোঃ সুজন মৃত আটনায়ার মহাটসন মব িপুর মকালনীিাড়া-০৭ 1406279195 7806188343 চাটয়র মদাকান ৪

2510 মিাোঃ নুর আলি হর্রত আলী মব িপুর বগুলািাড়া-০৭ 1906213060 3296898384  াড়ী চালক ৩

2511 মিাছাোঃ িয়না মব ি িন্টু মিয়া মব িপুর বগুলািাড়া-০৭ 1982737610 41147292758907 কি ডচারী ৫

2512 মিাোঃ মিটহদী হাসান বাবু মিাোঃ মিটরাজ আলী মব িপুর বগুলািাড়া-০৭ 1910483617 3713156218 আলিসাধু চালক ৩

2513 মিাোঃ শমরফুল ইসলাি  া মতাতা মিয়া মব িপুর বগুলাড়া-০৭ 1989283250 2851291647 চাটয়র মদাকান ৩

2514 মিাোঃ আব্দুর রমহি আমলমহি মব িপুর বগুলািাড়া-০৭ 1786232667 1812323284393 কি ডচারী ৩

2515 মিাোঃ ইলাইমহ মৃত কালু িন্ডল মব িপুর বগুলািাড়া-০৭ 1902178034 18123233284042 ভ্যানচালক ৪

2516 মিাোঃ িামুন মরিন িাসুদ আলী মব িপুর বগুলািাড়া-০৭ 1501315442 ভ্যানচালক ৪

2517 মিাোঃ মদটলায়ার মহাটসন আোঃ লমতি মব িপুর বগুলািাড়া-০৭ 1782483312 6901287455 আলিসাধু চালক ৪

2518 মিাোঃ আসান নবী মরকাত আলী মব িপুর বগুলািাড়া-০৭ 1784182597 4201302686 ভ্যানচালক ৪

2519 মিাোঃ শুকুর আলী ইছাহাক আলী মব িপুর বগুলািাড়া-০৭ 1987267486 6451276031 ভ্যানচালক ৪

2520 মিাোঃ ওির িারম্নক রাজু সুলতান মব িপুর বগুলািাড়া-০৭ 1954872202 5073008400 ভ্যানচালক ৪

2521 মিাোঃ মিজানুর মহাটসন ইমলয়াচ মহাটসন মব িপুর বগুলািাড়া-০৭ 1926068343 2401336306 ভ্যানচালক ৪

2522 মিাোঃ মিটরাজ আলী জনাব আলী ভুইয়া মব িপুর বগুলািাড়া-০৭ 1920076746 2401336207 ভ্যানচালক ৩

2523 মিাোঃ মসাহা মিাোঃ লাল মিাহাম্মদ মব িপুর বগুলািাড়া-০৭ 1924770378 1501312969 অট াচালক ৩

2524 মিাোঃ রমবউল মহাটসন মিাোঃ মখটরর আলী মব িপুর বগুলািাড়া-০৭ 19690301138 3300295197 অট াচালক ৫

2525 মিাোঃ ইস্রামিল হক ইছাহক মব িপুর মকালনীিাড়া-০৭ 1994904418 7801352746 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৪

2526 মিাোঃ আব্দুল হান্নান মিাোঃ আয়ুব আলী মব িপুর মকালনীিাড়া-০৭ 1405522237 4201331818 আড়ৎশ্রমিক ৪

2527 মিাোঃ আলতাব মহাটসন মৃত রিজান আলী মব িপুর মকালনীিাড়া-০৭ 1998221890 7345524222 ভুমভ্ িাটলর মলবার ৩

2528 মিাোঃ কমবর মহাটসন মিাোঃ িাজু খা মব িপুর মকালনীিাড়া-০৭ 1728872305 9556610765 আড়ৎশ্রমিক ৫

2529 মিাোঃ আনছার আলী মবলস্নাল মহাটসন মব িপুর মকালনীিাড়া-০৭ 1953009573 7801354148 আড়ৎশ্রমিক ৬

2530 মিাোঃ আক্তারম্নল মিাোঃ জয়নাল মব িপুর মকালনীিাড়া-০৭ 1936680376 6851147741 আড়ৎশ্রমিক ৪

2531 মিাোঃ িহর আলী মখটদর আলী মব িপুর মকালনীিাড়া-০৭ 1903105257 2401362658 আড়ৎশ্রমিক ৩

2532 মিাোঃ আক্তার মহাটসন মিাোঃ আবুল মহাটসন মব িপুর মকালনীিাড়া-০৭ 19293853306 8701332218 আড়ৎশ্রমিক ৫

2533 মিাোঃ িমনরম্নজ জািান নুর মহাটসন িন্ডল মব িপুর মকালনীিাড়া-০৭ 1996884783 8701386065 চাটয়র মদাকান ২

2534 মিাোঃ আমরফুল ইসলাি আোঃ রাজ্জাক মব িপুর মকালনীিাড়া-০৭ 1914100632 8251341585 চাটয়র মদাকান ৩

2535 মিাোঃ আব্দুল হামলি মিাোঃ আজিত আলী মব িপুর মকালনীিাড়া-০৭ 1921793774 2851348892 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৪

2536 মিাোঃ সাইদ হাসান ওির আলী মশখ মব িপুর মকালনীিাড়া-০৭ 14072286141 8701385752 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৫

2537 মিাোঃ জামহরম্নল ইসলাি মিাোঃ সুরম্নজ আলী মব িপুর মকালনীিাড়া-০৭ 6451330077 ভ্যানচালক ৪

2538 মিাোঃ জিটসর আলী মিাোঃ আোঃ রহিান মব িপুর মচলিারীিাড়া-০৭ 1969324034 4188278107 ভ্যানচালক ২

2539 মিাোঃ সুরম্নজ মিয়া শুকুর আলী মব িপুর মচলিারীিাড়া-০৭ 1925505990 4651404669 ভ্যানচালক ৩

2540 মিাোঃ জািাল মহাটসন মিাোঃ আোঃ কামদর মব িপুর মচলিারীিাড়া-০৭ 1949149564 8669398813 ভ্যানচালক ৩

2541 মিাোঃ রইদুল মিাোঃ রম্নসত্মি আলী মব িপুর মচলিারীিাড়া-০৭ 1960846462 5975200261 অট াচালক ৩

2542 মিাোঃ মবলস্নাল মহাটসন মিাোঃ িাহম্মদ আলী মব িপুর মচলিারীিাড়া-০৭ 1924389464 1812323289017 আলিসাধু চালক ৩

2543 মিাোঃ শুকুর আলী মিাোঃ ইসিাইল মহাটসন মব িপুর মচলিারীিাড়া-০৭ 1957630453 1812323289819 ভ্যানচালক ৪

2544 মিাোঃ শওকত আলী মিাোঃ চাদ মিয়া মব িপুর মচলিারীিাড়া-০৭ 1918183425 9575684692 অট াচালক ৪

2545 মিাোঃ আোঃ ছাত্তার মিাোঃ তরি িমকর মব িপুর মচলিারীিাড়া-০৭ 1992512050 4201304617 অট াচালক ৩

2546 মিাোঃ জয়নউিীন খাঁ আব্দুল কমরি খাঁ মব িপুর মচলিারীিাড়া-০৭ 1956226756 3751364815 অট াচালক ৩

2547 মিাোঃ সুিন মিাোঃ আলী মিয়া মব িপুর মচলিারীিাড়া-০৭ 1709801434 7765794669 অট াচালক ৪

2548 মিাোঃ মদটলায়ার মহাটসন জববার সরকার মব িপুর মচলিারীিাড়া-০৭ 1969029449 9126726570 অট াচালক ৬

2549 মিাোঃ আব্দুল হক মিাোঃ শািসুল হক প্রধান মব িপুর মচলিারীিাড়া-০৭ 1954624343 1812323289194 অট াচালক ৩



2550 মিাোঃ িারম্নক মিয়া মিাোঃ িান্নান মব িপুর মবলিাড়া-০৭ 1910927725 2401408519 অট াচালক ৫

2551 মিাোঃ মিামিনুল ইসলাি মিাোঃ মিািাটজ্জল মহাটসন মব িপুর মবলিাড়া-০৭ 1770951650 4651674147 চাটয়র মদাকান ৬

2552 মিাোঃ িমিনুল  মিাোঃ আোঃ কাটদর মব িপুর মবলিাড়া-০৭ 3269373696 চাটয়র মদাকান ৫

2553 মিাোঃ মনজাি উিীন মিাোঃ খাইরম্নল ইসলাি মব িপুর মবলিাড়া-০৭ 1754735383 6001395448 অট াচালক ৪

2554 মিাোঃ ইদ্রীস আলী মিাোঃ িমনর মহাটসন মব িপুর মবলিাড়া-০৭ 1994019464 9570395781 অট াচালক ৩

2555 মিাোঃ সা র বাদশা মিাোঃ হাসান আলী মব িপুর মবলিাড়া-০৭ 1920364350 2401406315 অট াচালক ৫

2556 মিাোঃ জালাল আব্দুল আমজজ মব িপুর মবলিাড়া-০৭ 1780411340 5551403354 ভ্যানচালক ৪

2557 মিাোঃ নবীর মহাটসন আমজি উিীন মব িপুর মবলিাড়া-০৭ 1920277378 2800007888 ভ্যানচালক ২

2558 মিাোঃ মসারাি মিয়া লালু মিয়া মব িপুর মবলিাড়া-০৭ 1969349936 5050007839 হকার ৪

2559 মিাোঃ শমিকুল মিাোঃ আমল আজ্জি মব িপুর মবলিাড়া-০৭ 1731627724 5050002863 অট াচালক ৪

2560 মিাোঃ মুছা মিয়া মিাোঃ আমল মহাটসন মব িপুর মবলিাড়া-০৭ 1909659187 8701432091 অট াচালক ৩

2561 মিাোঃ সমিকুল ইসলাি মিাোঃ আোঃ িমজদ মব িপুর মবলিাড়া-০৭ 7750007200 অট াচালক ৫

2562 মিাোঃআলীআহম্মদ আবুবকাউল মব িপুর মকালনীিাড়া-০৭ 1992877274 1951416930 হকার ৫

2563 মিাোঃনামসরউিীণ রম্নসত্মিআলী মব িপুর িাটেরিাড়া-০৭ 1716966249 9122333843 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৪

2564 মিাোঃআহাম্মদ আলী লালশুমিয়া মব িপুর মকালনীিাড়া-০৭ 1947834684 6850002525 ভ্যানচালক ৪

2565 মিাোঃইসিাইল কমরিখাঁ  মব িপুর মকালনীিাড়া-০৭ 1998221063 1025705896 ভ্যানচালক ৩

2566 স্বিনমিয়া সুরম্নজমিয়া মব িপুর মকালনীিাড়া-০৭ 1944735899 7801378691 ভ্যানচালক ৪

2567 শাহাজানআলী আলী মহাটসন মব িপুর মবলিাড়া-০৭ 1986072291 9550001193 ভ্যানচালক ৫

2568 মিাোঃহায়দারআলী জবু সরকার মব িপুর মচলিারীিাড়া-০৭ 1925908841 6901362381 চাটয়র মদাকান ৫

2569 শািসুলহক আোঃ মন মব িপুর মকালনীিাড়া-০৭ 1939062686 6001366936 আড়ৎশ্রমিক ৪

2570 আলীআহম্মদ আলী মহাটসন মব িপুর মকালনীিাড়া-০৭ 1998221099 6901315819 কাঠ মিিী ৪

2571 মিাোঃআব্দুলওহাব আকবারআলী মব িপুর িাটেরিাড়া-০৭ 1408253465 7801327441 হকার ৪

2572 রমহদুলইসলাি ভ্াদুিন্ডল মব িপুর মকালনীিাড়া-০৭ 2401362955 হকার ৪

2573 িমজরিীন শুকরআলীিন্ডল মব িপুর বগুলািাড়া-০৭ মদনিজুর ৩

2574 তমহদুলইসলাি আক্তার আলী মব িপুর িাটেরিাড়া-০৭ 1716763232 2854317902 আড়ৎশ্রমিক ৩

2575 ছাব্দার মহাটসন রমিকুলইসলাি মব িপুর িাটেরিাড়া-০৭ 1928311140 2370565836 আড়ৎশ্রমিক ৩

2576 জাটবদ আলী কালু কমবরাজ মব িপুর 6001367025 হকার ৩

2577 রমহদুল আোঃ ছাত্তার মব িপুর ০১৯৩৭-৭৫৪২৪৭ 4188133989 আড়ৎশ্রমিক ৪

2578 মিাোঃ নুরম্নজ্জািান  মিাজাটম্মল হক মব িপুর মকালনীিাড়া-০৭ 1932926152 9151306256 ভ্যানচালক ৪

2579 আমরফুলইসলাি আরবআলীকাজী মব িপুর মকালনীিাড়া-০৭ 1911503130 2846885479 অট াচালক ৪

2580 আহাদ আলী তটক্কল মহাটসন মব িপুর বগুলািাড়া-০৭ 1812323000130 শ্রমিক ৩

2581 সা র আমতয়ার মব িপুর বগুলািাড়া-০৭ ০১৯২৭-৬৫৭৩৭০ 3301347823 চাটয়র মদাকান ৪

2582 উজ্জ্বল আশাদুল মব িপুর িাটেরিাড়া-০৭ 1789844234 4604369829 অট াচালক ৪

2583 শমরফুল আোঃ ছাত্তার মব িপুর বগুলািাড়া-০৭ আড়ৎশ্রমিক ৩

2584 মিাোঃ শামহন মিাোঃ িমতয়ার রহিান মকা ালী-০৮ 1992877281 1025706852 মলদ  মিমি ৩

2585 মিাোঃ িসটলি উিীন মিাোঃ আোঃ লমতি মকা ালী-০৮ 1912497299 2401411752 চাটয়র মদাকান ৪

2586 মিাছাোঃ আমলয়া খাতুন ইিান আলী মশখ দশ ডনা-০৮ 1917181185 7300010365 চাটয়র মদাকান ৩

2587 মিাোঃ সািাি মহাটসন মিাোঃ খাজা উিীন মকা ালী দশ ডনা-০৮ 1757168543 5556293040 চাটয়র মদাকান ৪

2588 মিাোঃ বখমতয়ার দুলস্নব িন্ডল দশ ডনা-০৮ 1976275115 1000000669 চাটয়র মদাকান ৪

2589 মিাোঃ িধু মিয়া আকটছদ আলী মকা ালী দশ ডনা-০৮ 1817187037 8200009978 চাটয়র মদাকান ৭

2590 মিাোঃ আলি ীর মহাটসন মিাোঃ আজ ার আলী মকা ালী-০৮ 1925553749 3301398719 চাটয়র মদাকান ৪

2591 মিাোঃ কাটসি আলী আব্দুর রাজ্জাক মকা লী-০৮ 1874474430 6001418422 চাটয়র মদাকান ৩

2592 মিাোঃ আসাদুজ্জািন মিাোঃ মসরাজুল ইসলাি দশ ডনা-০৮ 1749448086 5050000339 চাটয়র মদাকান ৪

2593 মিাোঃ মসমিকুর রহিান মিাোঃ মদদার মহাটসন দশ ডনা-০৮ 1736838544 1501389934 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৪

2594 মিাোঃ রাজ্জাক আলী মিাোঃ আবুল মহাটসন দশ ডনা-০৮ 1892153730 7300000762 আলিসাধু চালক ৫

2595 মিাোঃ কুদ্দুস আলী মিাোঃ মিটসর মবশ্বাস দশ ডনা-০৮ 1783653919 5551410391 হকার ২

2596 মিাোঃ আক্কাচ িামলতা মিাোঃ িজুহার িামলতা দশ ডনা-০৮ 1981916689 9100008862 হকার ৩

2597 মিাোঃ ইসলাি মিাোঃ িীর মিাহাম্মদ মকা ালী-০৮ 1707126404 1501389181 হকার ৩

2598 মিাোঃ এনামুল হক মহাটসন আলী দশ ডনা-০৮ 1916086542 1000005098 হকার ৭

2599 মিাোঃ নাহারম্নল  খটয়র উিীন দশ ডনা-০৮ 1946851868 1951440336 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৪

2600 বাবলু নুহুনবী মকা ালী-০৮ 1987268212 6451379926 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৫



2601 মিাোঃ িটনায়ার মহাটসন রহিত আলী মকা ালী-০৮ 1931442512 9975686119 হকার ৪

2602 মিাোঃ নুরম্নজ্জািান আব্দুল অটহদ আলী  মকা ালী-০৮ 1916647423 4201381540 হকার ৫

2603 মিাোঃ আবু হামনি মিাোঃ আিছার আলী মকা লী-০৮ 1916139969 4201379007 নামিত ৪

2604 মিাোঃ মরন্টু মিাোঃ আলি ীর দশ ডনা-০৮ 1942267075 2350000283 নামিত ৪

2605 মিাোঃ শমিকুল ইসলাি মিাোঃ আোঃ রমহি দশ ডনা-০৮ 19724820594 9100009555 নামিত ৩

2606 মিাোঃ জামকর মহাটসন মিাোঃ হাসর আলী মকা ালী-০৮ 1924388946 1951439445 নামিত ৪

2607 মিাোঃ হর্রত আলী হায়দার আলী দশ ডনা-০৮ 1812542843 6001415659 নামিত ৫

2608 মিাোঃ তুমহন আলী ইমদ্রস আলী মকা ালী-০৮ 1312997050 2350850950 ভ্যানচালক ৫

2609 মিাোঃ িমিজুল ইসলাি মকতাব আলী মকা ালী-০৮ 1988406209 1501388472 ভ্যানচালক ৫

2610 মিাোঃ হায়াত আলী মিাোঃ আত্তাব আলী মকা ালী-০৮ 1400151911 5101367364 ভ্যানচালক ৬

2611 মিাোঃ আমজি উিীন মহাটসন আলী মকা ালী-০৮ 1923395408 5500001424 ভ্যানচালক ৫

2612 মিাোঃ িমছর উিীন মিাোঃ িজলুল হক মকা ালী-০৮ 1860393772 3301397083 ভ্যানচালক ৪

2613 মিাোঃ আলি ীর মুনছুর আলী দশ ডনা-০৮ 1793429904 2250000878 ভ্যানচালক ৩

2614 মিাোঃ জামহদুল ইসলাি মিাোঃ আনসার আলী মকা ালী-০৮ 1304879518 1476675309 ভ্যানচালক ৪

2615 মিাোঃ আত্তাব আলী আকবার আলী মকা ালী-০৮ 1959036422 8701435078 ভ্যানচালক ৩

2616 মিাোঃ ওির আলী মিাোঃ ইউনুছ আলী মকা ালী-০৮ 1954014628 6901368289 ভ্যানচালক ৫

2617 মিাোঃ ইজাব মিাোঃ শমহদুল দশ ডনা-০৮ 1746334448 2350001901 ভ্যানচালক ৪

2618 মিাোঃ জমির আলী মৃত মদদার বক্স দশ ডনা-০৮ 1883779417 1812323270292 ভ্যানচালক ২

2619 মিাোঃ শমিদুল ইসলাি আোঃ রমশদ মকা ালী-০৮ 1996884774 4201378835 ভ্যানচালক ৬

2620 মিাোঃ আলি ীর মহাটসন মিাোঃ আনছার আলী মকা ালী-০৮ 1920178016 7776963485 ভ্যানচালক ৩

2621 মিাোঃ শািসুল আলি মিাোঃ িমকর মিাহাম্মদ মকা ালী-০৮ 1902082188 1025707017 ভ্যানচালক ৫

2622 মিাোঃ জসীি উিীন মিাোঃ িজলুল হক মকা ালী-০৮ 1311273652 9151356038 ভ্যানচালক ৪

2623 মিাোঃ আসাদুল হক মিাোঃ নজীর দশ ডনা-০৮ 1742509886 6850008506 ভ্যানচালক ৫

2624 মিাোঃ আটনায়ার আলী মিাোঃ আবুল মহাটসন মকা ালী-০৮ 1976201546 4150009662 ভ্যানচালক ৪

2625 মিাোঃ জামহরম্নল ইসলাি মিাোঃ মদায়া বক্স মকা ালী-০৮ 1812553907 1812323299494 ভ্যানচালক ৪

2626 মিাোঃ হামিদুল ইসলাি মিাোঃ নুর ইসলাি দশ ডণা-০৮ 1822164987 8200009465 আলিসাধু চালক ৪

2627 মিাোঃ িটক্তল আলী মিাোঃ জটি বক্স মকা ালী-০৮ 1771814278 6850009777 আলিসাধু চালক ২

2628 মিাোঃ কাটশি আলী ছাটদর আলী ফুরটশদপুর-০৮ 1908521020 6001315008 ভ্যানচালক ৫

2629 মিাোঃ ইসলাি মিয়া মিাোঃ নয়ন আলী িন্ডল ফুরটশদপুর-০৮ 1916191868 8251318740 চাটয়র মদাকান ৬

2630 মিাোঃ হায়দার আলী কুদরত িন্ডল ফুরটশদপুর-০৮ 1735093552 8251288224 চাটয়র মদাকান ৫

2631 মিাোঃ ইছাহক আলী িহর আলী ফুরটশদপুর-০৮ 1935698755 9151254761 অট াচালক ৪

2632 মিাোঃ বাবুল আক্তার মিাোঃ হাটরজ িন্ডল ফুরটশদপুর-০৮ 1921325106 7801329215 ভ্যানচালক ৯

2633 মিাোঃ উজ্জল মহাটিন মরজাউল হক হমরশপুর-০৮ 1968356068 2851626198 চাটয়র মদাকান

2634 মিাোঃ মিনাজুল হক আব্দুল িন্ডল হমরশপুর-০৮ 1400151903 3301325266 চাটয়র মদাকান ৩

2635 মিাোঃ িমিন আলী কুদরত িামলতা হমরশপুর-০৮ 1950335923 6001344198 আলিসাধু চালক ৩

2636 মিাোঃ শুকুর আলী মখাদা বক্স হমরশপুর-০৮ 1942265964 6452307216 আলিসাধু চালক ৬

2637 মিাোঃ মিজানুর রহিান জমহর উিীন হমরশপুর-০৮ 1401761181 6901213233 আলিসাধু চালক ৬

2638 মিাোঃ শতয়ব আলী িটিক চাঁদ হমরশপুর-০৮ 1905757895 4651353320 ভ্যানচালক ৬

2639 মিাোঃ ছবদুল হক মকারবান আলী হমরশপুর-০৮ 1985815642 2401339946 ভ্যানচালক ৩

2640 মিাোঃ আব্দুর রাজ্জাক িকটছদ আলী হমরশপুর-০৮ 1925648739 1591344814 ভ্যানচালক ২

2641 মিাোঃ রমবউল ইসলাি আকবার আলী িন্ডল হমরশপুর-০৮ 1406872017 7801356192 ভ্যানচালক ৩

2642 মিাোঃ ওসিান আলী এটরং আলী হমরশপুর-০৮ 1926558428 8701363650 ভ্যানচালক ৪

2643 মিাোঃ ছাটদর আলী মিাোঃ সুন্নত আলী হমরশপুর-০৮ 1935260409 6901291515 ভ্যানচালক ৪

2644 মিাোঃ সুরাি আলী হাটরজ আলী হমরশপুর-০৮ 1965848002 8701361811 ভ্যানচালক ৬

2645 মিাোঃ ছাটনায়ার মহাটসন মবশারত িন্ডল হমরশপুর-০৮ 1996119631 5101266665 ভ্যানচালক ৬

2646 মিাোঃ ওির আলী মরয়াজ উিীন হমরশপুর-০৮ 1918536487 3250008459 ভ্যানচালক ৪

2647 মিাোঃ িমহর উিীন িকটছদ আলী হমরশপুর-০৮ 1936363319 6900965903 ভ্যানচালক ৫

2648 মিাোঃ আব্দুল আমজজ খমবর উিীন হমরশপুর-০৮ 1996010608 6001370482 ভ্যানচালক ৫

2649 মিাোঃ মিাক্তার আলী হাটরজ আলী হমরশপুর-০৮ 1902177683 6901319571 ভ্যানচালক ৩

2650 মিাোঃ িমরদুল ইসলাি মসরাজুল ইসলাি হমরশপুর-০৮ 1929923401 1501345423 ভ্যানচালক ৫

2651 মিাোঃ কুদ্দুস আলী খমবর উিীন হমরশপুর-০৮ 1927019112 8701389846 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৮



2652 মিাোঃ আমজবার আিসার হমরশপুর-০৮ 1409042642 6451305277 হকার ৩

2653 মিাোঃ সাহদত মহাটসন িটিক িন্ডল হমরশপুর-০৮ 1935845749 3751285911 মহাট ল কি ডচারী ৮

2654 মিাোঃ মল ন মিয়া মিাোঃ সিটসর আলী হমরশপুর-০৮ 1936179902 2851297107 নামিত ৫

2655 মিাোঃ মরজাউল হক আয়নাল িন্ডল হমরশপুর-০৮ 1924220962 6451332800 অট াচালক ৪

2656 মিাোঃ মসাহরাব মহাটসন মিাোঃ আবু বকর মসমিক হমরশপুর-০৮ 1921953764 4201358829 অট াচালক ৫

2657 মিাোঃ আক্কাছ িামলতা িািার িামলতা হমরশপুর-০৮ 1930546372 9975649604 অট াচালক ৪

2658 মিাোঃ আটনায়ার মহাটসন কালাচাঁদ আলী হমরশপুর-০৮ 1927863516 1951368149 আলিসাধু চালক ৪

2659 মুছাত আলী সিটসর হমরষপুর-৮ ০১৯৩৪-০৫৬৩৪৫ 3751316476 শ্রমিক ৬

2660 আশরাফুল ইসলাি আোঃ মিাতাটলব হমরষপুর-৮ 5019473303685 ভ্যানচালক ৪

2661 আোঃ ছাত্তার শুকুর আলী িাতবর হমরষপুর-৮ 1902336789 8918411677212 চাটয়র মদাকান ৬

2662 মুনতাজ জুনাব আলী মকা ালী-৮ ০১৯৩৪-৫৬৪১৯৭ 181232379248 মহাট ল কি ডচারী ৮

2663 নওশাদ বাবুর আলী মকা ালী ০১৯২৭-০৪৪৫৭৩ 6901368727 সাইটকল মিকার ৪

2664 ইমলয়াছ মদাসত্ম মিাহাম্মদ মকা ালী-৮ 2367385954 মদাকানকি ডচারী ৪

2665 আবুল কালাি সুরিান মকা ালী-৮ 8701434089 রং মিমি ৬

2666 বকুল আোঃ বামরক মকা াল--৮ ০১৯৬৬-৭৭০৯১০ 8251388644 মদাকানকি ডচারী ৫

2667 আক্কাচ িাদার িামলতা হমরশপুর ০১৯৩০-৫৪৬৩৭২ 9575649604 অট াচালক ৪

2668 মরনা মব ি রম্নিজান আলী হমরশপুর 1961297007 7361356287 হতদমরদ্র ৩

2669 শুকুর আলী  মন িন্ডল হমরশপুর 1765818102 1025684372 হতদমরদ্র ৫

2670 মিাোঃ রানা মিয়া খমললুর রহিান হমরশপুর 1913991720 2386060699 চাটয়র মদাকান ৬

2671 মিাোঃ আোঃ রমশদ মসরাজুল ইসলাি হমরশপুর 1915364598 3301323626 চাটয়র মদাকান ৪

2672 মিাছাোঃ সািসুন্নাহার তমহদুর রহিান মকা ালী-০৮ 1996884542 6901364106 হতদমরদ্র ৪

2673 মিাোঃ হামববুর রহিান শওকত আলী মকা ালী-০৮ 1768600113 1900009091 মদাকানকি ডচারী ৬

2674 ইসিাইল মহাটসন মরয়াজ উিীন মকা ালী-০৮ 1995197723 1450009897 হকার ৯

2675 মিাোঃ মসমলি মরজা আলতাব মকা ালী-০৮ 8693803788 মদনিজুর ৪

2676 মিাোঃ জািাল আলী আমজজুল হক মকা ালী-০৮ 1988845491 8701437215 কি ডচারী ৪

2677 মিাোঃ আবুল হাটসন জািাত আলী মকা ালী-০৮ 1917082444 1501389611 মদাকানকি ডচারী ৪

2678 মিাোঃ নামসর হাসর মকা ালী-০৮ 9100000554 কি ডচারী ৪

2679 মিাোঃ মিজানুর রহিান ইমদ্রস আলী মকা ালী-০৮ 1966795667 3701434279 মদনিজুর ৪

2680 মিাোঃ আমরফুল ইসলাি আজ ার আলী মকা ালী-০৮ 1751779737 7750008620 মিিী ৪

2681 মিাোঃ আমল সমির উিীন মকা ালী-০৮ 1703843369 5050002041 চাটয়র মদাকান ৫

2682 আজাদ আলী আমতয়ার মকা ালী-০৮ 1025708262 মদনিজুর ৪

2683 কাওছার িস্কর র্াইভ্ার মকা ালী-০৮ 4651425805 মদনিজুর ৫

2684 হামসবুল আোঃ বাটরক মকা ালী-০৮ 1916669738 7750001724 সাইটকল মিকার ৪

2685 মিাোঃ মখারটশদ আলী শাহজান আলী মকা ালী-০৮ 1764503514 5551408783 মহাট ল কি ডচারী ৪

2686 মিাোঃ বাবলু বখমতয়ার মকা ালী দশ ডনা-০৮ 1918799359 2800009694 হতদমরদ্র ৪

2687 মিাোঃ মবিস্নব মহাটসন মিাোঃ আবুল কাটশি োঁজরী-০৯ 1913247837 1812323288849 আলিসাধু চালক ৩

2688 মিাোঃ সাইফুল ইসলাি মিাোঃ তিটসর আলী োঁজরী-০৯ 1929249907 6451281551 আলিসাধু চালক ৩

2689 মিাোঃ সালিান মিাোঃ মখটদর আলী োঁজরী-০৯ 1983687069 4655959502 আলিসাধু চালক ৩

2690 মিাোঃ আমরফুল ইসলাি মিাোঃ বজলুর রহিান োঁজরী-০৯ 1931617266 5101323888 ভ্যানচালক ৬

2691 মিাোঃ তমরকুল ইসলাি মিাোঃ আোঃ ওহাব োঁজরী-০৯ 1406279238 5053278270 ভ্যানচালক ৪

2692 মিাোঃ মুন্নাত আলী মিাোঃ আিসার আলী োঁজরী-০৯ 1907265380 3301326959 ভ্যানচালক ৪

2693 মিাোঃ শমরফুল ইসলাি মিাোঃ ঠান্ডু িন্ডল োঁজরী-০৯ 1910464496 7351333740 চাটয়র মদাকান ৩

2694 মিাোঃ মল ন মিয়া মিাোঃ আনসার আলী োঁজরী-০৯ 1911242201 4201281583 চাটয়র মদাকান ৫

2695 মিাছাোঃ রমহিা খাতুন মিাোঃ নবীছিীন িন্ডল োঁজরী-০৯ 1812323288804 মহাট ল কি ডচারী ৩

2696 সাটয়দ আলী ম ািাল িন্ডল োঁজরী-০৯ ০১৯২৫৫-৫৩৭৬৭ 4651327027 ভ্যানচালক ৩

2697 মিাোঃ মুনসুর আলী আমজর খাঁ োঁজরী-০৯ 1956227811 5551339681 চাটয়র মদাকান ৬

2698 মিাোঃ আব্দুর িাটলক মিাোঃ আক্কাস িন্ডল োঁজরী-০৯ 1943959122 1812323288773 চাটয়র মদাকান ৫

2699 মিাোঃ শাহজাহান আলী মদদার বখস িন্ডল োঁজরী-০৯ 1905575841 6901267689 ভ্যানচালক ৩

2700 মিাোঃ মুরছামলন মহাটসন মিাোঃ হাটশি আলী োঁজরী-০৯ 1913717536 1945036349 মদাকানকি ডচারী ৩

2701 মিাোঃ আোঃ রাজ্জাক মিাোঃ হাটশি আমল োঁজরী-০৯ 1937868877 1812323288099 ভ্যানচালক ৪

2702 মুরসামলন আমজর িন্ডল োঁজরী-০৯ 1990632477 1018510533 আলিসাধু চালক ৫



2703 আোঃ রমহি আরটশদ আলী োঁজরী-০৯ 1983297325 6001346896 চাটয়র মদাকান ৫

2704 মিাোঃ এক্রামুল হক মিাোঃ হাটশি আলী োঁজরী-০৯ 1996884736 6901295482 হকার ৩

2705 মিাোঃ সাইফুল ইসলাি আমজর বক্স োঁজরী-০৯ 1940539439 330135365  াড়ী চালক ৬

2706 মিাোঃ আব্দুর রব মিয়া মিাোঃ আব বাক্কা িন্ডল োঁজরী-০৯ 1959040612 6001371779 হকার ৪

2707 মিাোঃ নয়ন আমল মিাোঃ ছাটদর আমল োঁজরী-০৯ 1924328121 4166053969 ভ্যানচালক ৪

2708 মিাোঃ হামিজুর রহিান দাউদ িন্ডল োঁজরী-০৯ 1721579880 3751319728 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৬

2709 মিাোঃ জামকর মহাটসন মিাোঃ আবুল কাটশি োঁজরী-০৯ 1916097811 1812323288472 আলিসাধু চালক ৬

2710 মিাোঃ িমহবুল মিয়া মিাোঃ আবু বাক্কা িন্ডল োঁজরী-০৯ 1990219636 3751343587 হকার ৪

2711 কুদ্দুস আলী িমিজ উমিন োঁজরী-০৯ 19977613146 7351361634 হকার ৫

2712 মিাোঃ শামহন আলি মিাোঃ আহাদ আলী োঁজরী-০৯ 177099012 9151610327 কি ডচারী ৪

2713 মিাোঃ আবু বাক্কা রমদ িন্ডল োঁজরী-০৯ 1938519606 2851298451 ভ্যানচালক ৫

2714 মিাোঃ হামসবুল মিয়া শািসুল হক োঁজরী-০৯ 1950335245 60011372670 ভ্যানচালক ৪

2715 মিাোঃ তমরকুল ইসলাি মিাোঃ আোঃ বাটরক োঁজরী-০৯ 1934563755 1501292831 হকার ৫

2716 মিাোঃ হায়াত আলী মিাোঃ আব্দুল বারী োঁজরী-০৯ 1987124164 6001371670 ভ্যানচালক ৪

2717 মিাোঃ িাসুদ রান রমন মিাোঃ লুৎির রহিান োঁজরী-০৯ 1971716647 6454325280 আলিসাধু চালক ৫

2718 মিাোঃ শমরফুল হক মিাোঃ জািাত আলী োঁজরী-০৯ 128256000 7757217992 ভ্যানচালক ৩

2719 মিাোঃ হাটসি আলী কাটি িমলস্নক োঁজরী-০৯ ################# চাটয়র মদাকান ৬

2720 মিাোঃ মরজাউল হক মিাোঃ ইচাহক িন্ডল োঁজরী-০৯ 1920723344 1812323288162 চাটয়র মদাকান ৪

2721 মিাোঃ মতারাি আলী আমজর বকস োজরী-৯ ০১৯১৫-৮২৮৭১১ 5551309445 চাটয়র মদাকান ৫

2722 মদাসত্ম িাহাম্মদ মিাোঃ আবু বাক্কা িন্ডল োঁজরী-০৯ 6001317392 হকার ৪

2723 মিাোঃ আব্দুল জববার মিাোঃ আক্কাছ আলী িন্ডল োঁজরী-০৯ 1965847131 3301327015 ভ্যানচালক ৪

2724 হামসবুর আলি মহাটসন োঁজরী-০৯ ০১৯০৫-৭৩৮৩৩০ 3751290762 চাটয়র মদাকান ৪

2725 মিাোঃ রহিত উলস্নাহ মিাোঃ মতািাটজ্জল মহাটসন োঁজরী-০৯ 1409010901 9151310738 ভ্যানচালক ৪

2726 মিাোঃ ইসরাইল মহাটসন মিাোঃ আরিান আলী োঁজরী-০৯ 1917147048 6435183337 নামিত ৩

2727 মিাোঃ জািাল মহাটসন মখলািত োঁজরী-০৯ ০১৯৫৪-৮৭১৩৫৭ 1951369030 চাটয়র মদাকান ৪

2728 মিাোঃ আব্দুস সাত্তার মিাোঃ আবুস তাটহর োঁজরী-০৯ 1917490888 1751271703 হকার ০৪‘

2729 মিাোঃ আোঃ রহিান িইজমিন োঁজরী-০৯ 1988493581 9575636486 ভ্যানচালক ৩

2730 তাববাত আলী নূর িহাম্মদ র্দুপুর-৯ 1757517744 6901346269 ভ্যানচালক ৪

2731 মিাোঃ মছাবান আলী হাটতি আলী র্দুপুর-০৯ 1966789423 5101371424 হকার ৩

2732 মিাোঃ জাহাঙ্গীর আলি মিাোঃ আকটছদ আলী িন্ডল র্দুপুর-০৯ 1980493984 8251394527 ভ্যানচালক ৪

2733 মিাছাোঃ সবজান মিাসা কমরি র্দুপুর-০৯ 1943257421 6001419230 মহাট ল কি ডচারী ৩

2734 মিাোঃ আমজিিীন সদর আলী িন্ডল র্দুপুর-০৯ 1910921154 8701439906 হকার ৩

2735 মিাছাোঃ ছাটিনা  মহিচান র্দুপুর-০৯ 1908847688 9575803193 মহাট ল কি ডচারী ৪

2736 মিাোঃ আোঃ রমহি িকবুল মহাটসন  াইন র্দুপুর-০৯ 1981721368 3301378612 ভ্যানচালক ৪

2737 মিাছাোঃ আমছয়া খাতুন আলার উিীন র্দুপুর-০৯ 1726582501 1812323293167 মহাট ল কি ডচারী ৪

2738 মিাছাোঃ আমছরন মব ি িকটছদ আলী র্দুপুর-০৯ 19939205731 1812323291986 মহাট ল কি ডচারী ৩

2739 মিাোঃ িমজবার রহিান সদর আলী র্দুপুর-০৯ 1994213937 9131360618 ক্ষুদ্র ব্যবসা ২

2740 মিাছাোঃ সা রী খাতুন দমবর উিীন র্দুপুর-০৯ 1926423057 3751370275 মহাট ল কি ডচারী ৩

2741 মিাোঃ আলী আকবর রমিকুল ইসলাি র্দুপুর-০৯ 1961223995 3251100653 চাটয়র মদাকান ৫

2742 মিাছাোঃিমরদাখাতুন মখাদাবকস উজলপুর-০৫ 1408638452 2851340964 মহাট ল কি ডচারী ৪

2743 মিাোঃ মশখসাদীপ্রধান মিাআবুলকাটশিপ্রধান র্দুপুর-০৯ 199176747 1812323292575 অট াচালক ৫

2744 মিাোঃ মিািাটজ্জল মহাটসন মিাোঃআনসারআলী র্দুপুর-০৯ 1403107189 4651429674 ভ্যানচালক ৩

2745 মিাোঃআোঃবাটরক মিাোঃছইরিীন র্দুপুর-০৯ 1980845657 6901347903 ভ্যানচালক ৪

2746 মিাোঃমিজানুররহিান মছমিকআলী র্দুপুর-০৯ 1930734645 6001423141 চাটয়র মদাকান ৪

2747 আব্দুলহান্নানমুন্সী আব্দুলিাটলকমুন্সী র্দুপুর-০৯ 1999121521 1812323292622 চাটয়র মদাকান ৫

2748 জুহুরম্নরইসলািিামনক মিাোঃ মিাক্তার মহাটসন র্দুপুর-০৯ 1969851520 8251369289 চাটয়র মদাকান ৩

2749 ইসরাফুলইসলাি মিাোঃরম্নখিান মহাটসন র্দুপুর-০৯ 1917145236 6451634049 ভ্যানচালক ৫

2750 মিাোঃকাটশিআলী মিাোঃমুনছুরআলী র্দুপুর-০৯ 1990626637 3301400861 ভ্যানচালক ৬

2751 মিাোঃরমবউল মহাটসন নুরমুহাম্মদ র্দুপুর-০৯ 1962169071 1951422706 ভ্যানচালক ৪

2752 মিাোঃহাসিতআলী মিাোঃআয়উবআলী র্দুপুর-০৯ 1981921705 1812323293123 ভ্যানচালক ৩

2753 মিাোঃ ম ালাি মহাটসন নুর মিাহাম্মদ র্দুপুর-০৯ 1922487789 5101347952 আলিসাধু চালক ৪



2754 মিাোঃ মিাতাটলব মহাটসনমুন্সী মিাোঃমদদার মহাটসনমু&&ন্স র্দুপুর-০৯ 1923864136 3751393368 চাটয়র মদাকান ৫

2755 মিাোঃনাটয়বআলী মৃত মিাজাহারিন্ডল র্দুপুর-০৯ 1994904419 181232329153 ভ্যানচালক ৪

2756 মিাোঃিমতয়াররহিান মখদ আলী র্দুপুর-০৯ 1908848186 9151334126 চাটয়র মদাকান ৩

2757 মিাোঃ তাহাটজ্জল আলী আজবআলীিন্ডল র্দুপুর-০৯ 1965830493 2401392069 আলিসাধু চালক ৫

2758 মিাোঃিারম্নক মহাটসন নওয়াবআলীমশকদার র্দুপুর-০৯ 1992641681 6001396909 ভ্যানচালক ৩

2759 মিাছাোঃআছিাখাতুন মিাোঃকাটছদ আলী র্দুপুর-০৯ 1726582501 5050011864 মহাট ল কি ডচারী ৩

2760 মিাছাোঃছফুরাখাতুন মৃতহাটসিআলী র্দুপুর-০৯ 1962727631 1812323293014 মহাট ল কি ডচারী ৩

2761 মিাোঃিাঈনউিীন ইউসুিআলী র্দুপুর-০৯ 1908263692 8200011750 চাটয়র মদাকান ৪

2762 মিাোঃ মহাটসনআলীমুন্সী মসটকিার আলীমুমন্স র্দুপুর-০৯ 1987268785 9550005285 চাটয়র মদাকান ৪

2763 মিাোঃমনয়ািতআলী আতরআলী র্দুপুর-০৯ 1985581132 3751393558 শ্রমিক ৩

2764 মিাোঃ মিাবারকআলী মুনসুরআলী র্দুপুর-০৯ 1988786594 4600011664 ভ্যানচালক ৪

2765 মিাোঃশিরআলী মিাোঃরহিআলী র্দুপুর-০৯ 1916521910 5500011605 আলিসাধু চালক ৩

2766 মিাোঃনমবর মহাটসন মিাোঃরমশদ ব্যািারী র্দুপুর-০৯ 1936618646 9131590060 ভ্যানচালক ৫

2767 মিাছাোঃ মসানালী মুক্তার আলী মকা ালী-০৮ 1920733095 1450008774 হতদমরদ্র ৪

2768 রামজয়া খাতুন আোঃ িন্ডল মহজল াড়ী-০২ 1923582419 6001295580 হতদমরদ্র ৩

2769 মিাোঃ রম্নটবল আটবদ আলী মদাসত্ম-০৩ 1953010260 4651659569 হতদমরদ্র ৪

2770 মিাচাোঃ মরশিা আোঃ রহিান হমরশপুর-০৮ 1408239158 5924337355 হতদমরদ্র ৫

2771 মিাছাোঃ আটনায়ারা মিাোঃ মিটরাজ উমিন উজলপুর-০৫ 1964621876 1501334732 হতদমরদ্র ৪

2772 মিাছাোঃ নামছিা খাতুন আজাটম্মল আকিবাড়ীয়া-০৬ 1943239775 8251346402 হতদমরদ্র ৪

2773 মিাছাোঃ আটিনা খাতুন কওছার আলী মনহালপুর-০১ 1310637628 3253803591 হতদমরদ্র ২

2774 মিাছাোঃ রম্নিছন মনছা মিাোঃ িটবর িন্ডল মব িপুর-০৭ 1404912371 7750001849 হতদমরদ্র ৪

2775 মিাছাোঃ মজাসনা শািীি োঁজরী-০৯ 1721579880 6907180112 হতদমরদ্র ৫

2776 মিাছাোঃ আমরদা মিাোঃ আকবার আলী মনহালপুর-০১ ০১৯৮৬-৪৫৭১৪৮ 7351337584 হতদমরদ্র ৪

2777  মিাোঃ আলীমহি আবু মসমিক কৃষ্ণপুর-৪ ০১৭০৯-৮০১৪৪৮ 5985875870 কি ডচারী ৪

2778 মিাোঃ উজ্জ্বল মহাটসন মৃতোঃ িন্টু মিয়া মব িপুর-০৭ ০১৯৮২-৭৩৭৬১০ 2074114729043110 মদনিজুর ৪

2779 মিাোঃ ইসলাি মসরাজুল ইসলাি মব িপুর-৭ 1739509204 -1812323105494 মদনিজুর ৩

2780 মিাোঃ আাটনায়ার আলী মিয়া মব িপুর মকালনীিাড়া-০৭ 1783502939 3751333265 মদনিজুর ৪

2781 মিাোঃ িমজবার রহিান আোঃ কামদর ব্যিারী মব িপুর মকালনীিাড়া-০৭ 1994884727 1812323290180 মদনিজুর ৪

2782 মিাছাোঃ রাটবয়া খাতুন ইছাহাক মিালস্না মব িপুর মকালনীিাড়া-০৭ 1945599719 4201355866 হতদমরদ্র ৩

2783 মিাোঃ মসমলি মরজা আোঃ হামকি মব িপুর মকালণীিাড়া-০৭ 1403639818 7806237686 চাটয়র মদাকান ৪

2784 মিাোঃ আলিাছ আোঃ  ফুর খিকার মব িপুর মকালনীিাড়া-০৭ 1993091213 6451354929 চাটয়র মদাকান ৪

2785 আোঃ কদ্দুস আোঃ জমলল মব িপুর মকালণীিাড়া-০৭ 1903596332 5551360364 চাটয়র মদাকান ৫

2786 মিাোঃ লাইবার আলী মহাটসন মব িপুর মকালনীিাড়া-০৭ ০১৯৩৭-০৮০১৬২ 6901261278 চাটয়র মদাকান ৫

2787 মিাোঃ এনামুল হক জুল মিকার আলী মব িপুর মকালনীিাড়া-০৭ 19928277572 1473872362 চাটয়র মদাকান ৩

2788  মিাোঃ শামহন মিয়া খমলল খালামশ মব িপুর মকালনীিাড়া-০৭ 1951282198 2800002756 আলিসাধু চালক ৫

2789 মিাোঃ আলিাছ আোঃ রাজ্জাক মব িপুর মবলিাড়া-০৭ 4600008107 ভ্যানচালক ৪

2790 িাসুদ রানা আোঃ রহিান  মব িপুর মকালনীিাড়া 1937681522 7801352837 চাটয়র মদাকান ৪

2791 আশাদুল আোঃ রমশদ মব িপুর মকালনীিাড়া-০৭ 1924524589 হকার ৩

2792 আনসার আলী িমলস্নক আববাস আলী িমলস্নক মব িপুর মকালনীিাড়া-০৭ 1943842682 1501342024 অট াচালক ৪

2793 মিাোঃ শামহন আলি মিাোঃ আমিরম্নল ইসলাি মব িপুর বগুলািাড়া-০৭ 1993946671 181232310123 মদনিজুর ৩

2794 মিাোঃ শমহদুল ইসলাি মিাোঃ আরব আলী কাজী মব িপুর মকালনীিাড়া-০৭ 1931113785 8701681721 অট াচালক ৫

2795 হারম্নন অর রমশদ নবীছমি র্দুপুর-৯ ০১৯০২-১০৭৪৭৪ 1501392706 ভ্যানচালক ৪

2796 মদটলায়ার মহাোঃ বরকত আলী র্দুপুর-৯ 3751644141 ভ্যানচালক ৪

2797 ইস্রামিল মহাটসন আনু িন্ডল র্দুপুর-৯ 1938519750 1951443751 ভ্যানচালক ৪

2798 কুলছুিা খাতুন িমনরম্নল ইসলাি র্দুপুর-৯ 1450010929 হতদমরদ্র ৪

2799 মিাোঃ মনজাি মিাোঃ জমহর উমিন র্দুপুর-৯ 3250010885 ভ্যানচালক ৪

2800 হান্নান আলী মিাহাম্মদ আলী কৃষ্ণপুর ০১৯৪৮-০৭৯৪৮৯ 1812323298935 কাঠ মিিী ৪

2801 মিাোঃ শাহীন মহাটসন আোঃ িমজদ মহজল াড়ী-২ ০১৯১৩-৮১৪৯৭৩ 4651333199 মদনিজুর ৪

2802 শ্রী সুলভ্ কি ডকার জানুমক কি ডকার মহজল াড়ী-২ ০১৯৮৬-৮৪৩৪৮০ 4158961518 মদনিজুর ৪

2803 মিাোঃ রওশন আলী সািাদ িামলতা মদাসত্ম-৩ 9151320612 মদনিজুর ৪

2804  মিাোঃ হাটরজ আলী আোঃ রহিান মহজল াড়ী-২ ০১৭২৭-১৩১৩৮৭ 9575639506 মদনিজুর ৪



2805 আশরাফুল শমহদুল ইসলাি মর্মহ-২ ০১৯৪২-০২৭০২৬ 4201318203 হতদমরদ্র ৪

2806 শাহাজান মৃতোঃ আোঃ িান্নান মদাসত্ম-৩ মদনিজুর ৪

2807 িমজডনা  ফুর মনহালপুর-১ হতদমরদ্র ৪

2808 আবু তাটলব িটনাহার মনহালপুর-১ হতদমরদ্র ৪

2809 শমহদুল ইসলাি রবটজল িন্ডল ফুরটশদপুর-৮ 1907267591 3287788065 মদনিজুর ৪

2810 মিাোঃ ছাটনায়ার আনছার আলী মর্মহ-২ ০১৯৩৮-৪৬৩৩৪০ 3301360297 চাটয়র মদাকান ৪

2811 মিাোঃ চান মিয়া হামিজুর রহিান মর্মহ-২ ০১৯৬৫-৮৩৭৬৮১ 181232322604 চাটয়র মদাকান ৪

2812 মিাোঃ রমকবুল আোঃ  মন মর্মহ-২ 1636988382 3296649472 মিিী ৪

2813 মিাোঃ মবলস্নাল নামজি উমিন মর্মহ-২ ০১৯২১-৯৭৬২১৩ 1812323273160 ভ্যানচালক ৪

2814 মিাোঃ বাবুল ইয়াকুব মর্মহ-২ 1997913773 6001350955 চাটয়র মদাকান ৪

2815 মিাোঃ লাল্টু হাউস আলী মর্মহ-২ ০১৯৮৫-১৩৭৫৫৬ 600135101003 সাইটকল মিকার ৪

2816 মিাোঃ আজানুর রাহাত আলী মর্মহ-২ ০১৯৪৫-৯৫০৩৫৬ 1951400520 ভ্যানচালক ৪

2817 মিাোঃ কুরবান মরিাজ উমিন মর্মহ-২ ০১৯৫২-৫৫৬৩০৮ 7351394027 চাটয়র মদাকান ৪

2818 হািজামল নামজি উমিন মর্মহ-২ ০১৯১৮-১৪৮৮১৯ 1812323000250 ভ্যানচালক ৪

2819 মিাোঃ জাহাঙ্গীর নূর িহাম্মদ মর্মহ-২ ০১৯৩০-৫৪৫০৪৫ 4201342716 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৪

2820 মিাোঃ বদর উমিন হাজারী িন্ডল মর্মহ-২ ০১৯১৭-৯৩৫৮২৯ 7351366997 হতদমরদ্র ৪

2821 আবুল কাটশি িসটলি মশখ মর্মহ-২ 1912173211 5079828579 চাটয়র মদাকান ৪

2822 হাটসি আলী সাইদুল মর্মহ-২ 1940215011 6901303029 হতদমরদ্র ৪

2823 আমজবার রহিান হাটতি আলী মর্মহ-২ ০১৯০৩-১০৫৮৮২ 6451314527 চাটয়র মদাকান ৪

2824 নূর মহাটসন  ফুর িন্ডল মর্মহ-২ 1933159140 6901300944 ভ্যানচালক ৪

2825 কাওছার রহিান মর্মহ-২ 1997914602 2401374216 মদনিজুর ৪

2826 উমকল মুক্তার আলী মর্মহ-২ ০১৯৮২-৭৮০৯৭০ 2806010647 মদনিজুর ৪

2827 রটহদ আলী নমজর আহাটম্মদ মব িপুর-৭ 1939728315 ৮২৫-১২৮৬০৩৮ চাটয়র মদাকান ৪

2828 িাটতিা খাতুন ছটলিান মব িপুর-৭ 1952557009 3301293878 হতদমরদ্র ৪

2829 শমিকুল ইসলাি হায়াত আলী মব িপুর-৭ 1987740124 181232384276 রাজমিিী ৪

2830 লাল্টু মিয়া ঝুমুর আলী শশলিারী-৫ ০১৯০৪-৬৯১৮০৩ 7351403428 মদনিজুর ৪

2831 রিজান আলী মৃত মিাতাহার শশলিারী-৫ - 2401381278 মদনিজুর ৪

2832 সবুজ মিয়া আত্তাব আলী শশলিারী-৫ ০১৯৫৪-৮৭১৬৫২ 4651394803 হতদমরদ্র ৪

2833 নূর আলি ইউসুি আলী শশলিারী-৫ 1402809234 5551379612 হতদমরদ্র ৪

2834 মশমুল আটনায়ার মনহালপুর-১ ০১৯৪৫-৯০৫৯১৯ 4201388362 নামিত ৪

2835 উজ্জল ম ালাি উজলপুর-৫ ০১৯২৯-১৬২৯৯১ 4604411357 আলিসাধু চালক ৪

2836 আোঃ রমশদ চান মিয়া উজলপুর-৫ 1996885927 8251279363 হতদমরদ্র ৪

2837 িমকর মিাহাম্মদ শমরয়ত উলস্নাহ উজলপুর-৫ - 1951385432 হতদমরদ্র ৪

2838 মছারাি মহাটসন শাহাদত শশলিারী-৫ ০১৭৪২-০১০৩২৫ 1501359538 হতদমরদ্র ৪

2839 আলামিন ইিামহি উজলপুর-৫ 1759802486 645454479 হতদমরদ্র ৪

2840 আকরাি িজনু কৃষ্ণপুর-৪ হতদমরদ্র ৪

2841 সাঈদ বকুল কৃষ্ণপুর-৪ হতদমরদ্র ৪

2842 রামজবুল শমিকুল কৃষ্ণপুর-৪ হতদমরদ্র ৪

2843 স্বিন সাইফুল কৃষ্ণপুর-৪ হতদমরদ্র ৪

2844 আত্তাব িহামসন কৃষ্ণপুর-৪ হতদমরদ্র ৪

2845 মিন্টু বাদল কৃষ্ণপুর-৪ হতদমরদ্র ৪

2846 আলামিন মিািাটেল কৃষ্ণপুর-৪ হতদমরদ্র ৪

2847 হাসিত বাহার কৃষ্ণপুর-৪ 1735808263 4201322304 মদনিজুর ৪

2848 আববাস আবুতাটলব কৃষ্ণপুর-৪ হতদমরদ্র ৪

2849 মসাটহল আোঃ আমজজ রনট াহাইল-৪ ০১৮৫০-৯২৫৬১৪ 6426410756 হতদমরদ্র ৪

2850 মরয়াজ মরকাত আলী মব িপুর-৭ 1910928914 9151278646 হতদমরদ্র ৪

2851 ইনামুল শহীদ মদাসত্ম-৩ হতদমরদ্র ৪

2852 মসরাজ ইটছর আলী মব িপুর-৭ ০১৯২৩-৫৮২৫৯১ 8251286475 আলিসাধু চালক ৪

2853 আশাদুল মসরাজ মব িপুর-৭ ০১৯৯৯৮-৭২৪৪৫৮ 1951336674 আলিসাধু চালক ৪

2854 মিজানুর রহিান র্বু সরকার মব িপুর-৭ ০১৭৮১-৯০২১৪৫ 2401335910 চাটয়র মদাকান ৪

2855 আমিরম্নল রহি আলী মব িপুর-৭ ০১৯৯৬-৬৮৩০১৮ 6400007214 অট াচালক ৪



2856 আমজজুল আমজর বকস মহজল াড়ী-২ - 2617239746087 মভ্ক্ষুক ৪

2857 শুকুর আলী হায়াত আলী মহজল াড়ী-২ ০১৪০৮-২৩১৭৪২ 6001295382 রাজমিিী ৪

2858 আলিঙ্গীর আোঃ রমতি মকা ালী-৮ ০১৯৫৭-৬৬১৩৮৯ 5050009991 সাইটকল মিকার ৪

2859 আশরাফুল আলী আকবার মকা ালী-৮ 1914173609 2918415468116 ভ্যানচালক ৪

2860 লালন মিয়া মখাদা বকস মকা াল--৮ ০১৯৩৫-২৬০৫০৯ 3250010224 মদনিজুর ৪

2861 মিাোঃ আবু তাটহরইউসুি িন্ডলবয়স- 50 মনহালপুর 01403-639798 2851275103 মদনিজুর 5

2862 মিাোঃ লাষ্টন আলীমিতা- আয়ুব আলীবয়স- 24 মনহালপুর 01620-241174 2353100486 মদনিজুর 4

2863 মিাোঃ িারুখ মহাটসনমিতা- মিাোঃ কাইয়ুব িন্ডলবয়স-63 মনহালপুর 01972-688063 1501268278 মদনিজুর 6

2864 মিাোঃ উচিান আলীমিতা- মিাোঃ রিজান আলীবয়স-49 মনহালপুর 0913-661610 1812323294934 অট াচালক 3

2865 মিাোঃ িটজর আলীমিতা- তাটজি আলীবয়স-43 মনহালপুর 1301338942 1501322232 অট াচালক 3

2866 সটন্তাষ বাবু রাইমিতা- মৃত খ্যািাইবয়স-37 মনহালপুর 01301-338947 1812323271906 মদনিজুর 4

2867 মিাোঃ িসটলি মিতা= িমিজউমিনবয়স- 78 মনহালপুর 01906-844563 1812323271448 মদনিজুর 4

2868 মিাছাোঃ ছটবদা খাতুনমিতা- নছর আলীবয়স-48 মনহালপুর 01797-300074 6451312372 হতদমরদ্র 5

2869 িঙ্গল সিডারমিতা- মধটরন সদ ডারবয়স-43 মনহালপুর 01865-618806 7801334587 মদনিজুর 4

2870 মিাোঃ এনামুল হকমিতা- মিাোঃ ছাটিদ আলীবয়স-35 মনহালপুর 01868-359499 7351334805 অট াচালক 3

2871 মিাোঃ মদটলায়ার মহাটসনমিতা- মিাোঃ িমননুল ইসলািবয়স-29 মনহালপুর 01701-411940 3719983268 সাইটকল মিকার 4

2872 মিাছাোঃ আলি তাজমিতা- মিাোঃ নজরুলবয়স-43 মনহালপুর 01798-843491 1812323271900 মদনিজুর 4

2873 মিাছাোঃ সুরভ্ানুমিতা- মিাোঃ মতাতা মিয়াবয়স-43 মনহালপুর 01301-286522 8251315322 হতদমরদ্র 4

2874 মিাোঃ আব্দুস হকমিতা- আছিত আলীবয়স-75 মনহালপুর 01760-000405 5551287500 মদনিজুর 4

2875 মিাছাোঃ ওজলা খাতুনমিতা- মিাোঃ জমির মহাটসনবয়স-37 মনহালপুর 6901124575 মদনিজুর 4

2876 আঙ্গুরা বালাস্বািী: সটন্তাষ সরকারবয়ষ- 75 মনহালপুর 1300709258 1812323271001 হতদমরদ্র 4

2877 মিাছাোঃ সাটকনা খাতুনমিতা- মিাোঃ মিাজাহার িন্ডলবয়স- 58 মনহালপুর 01933-162533 9151287829 হতদমরদ্র 5

2878 সুটদব হালদারমিতা- অজামিল হালদারবয়স-53 মনহালপুর 01876-318891 হতদমরদ্র 3

2879 মিাোঃ মিটহর আলীমিতা- শহর আলীবয়স- 59 মনহালপুর 01917-241173 5551314791 হতদমরদ্র 4

2880 মিাছাোঃ আনুরা খাতুনমিতা- মিমজর উমিন মশখবয়স-58 মনহালপুর 1990506902 5101175585 হতদমরদ্র 5

2881 আকবার আলী িন্ডলমিতা- ভ্াদু িন্ডলবয়স- 68 মবায়ামলয়া 01914-121722 2851328936 মদনিজুর 4

2882 জামিরন মনছামিতা- মখাকাই মশখবয়স- 78 মবায়ামলয়া 01758-641884 2401369398 হতদমরদ্র 5

2883 ছাটনায়ার মহাটসনমিতা- িহর আলী িন্ডলবয়স- 63 মবায়ামলয়া 01953-383551 1025711332 মদনিজুর 4

2884 মিাোঃ ইয়াকুব মহাটসন মকপুলমিতা- মিাোঃ তাহাটজ্জল মহাটসনবয়স- 

22

মবায়ামলয়া ০১৭৫৬-৮৯৮৬১৪ 8704379935 মদনিজুর 4

2885 মিাোঃ আরাচাঁদ িন্ডলমিতা- মৃত ভ্াদু িন্ডলবয়স- 50 মবায়ামলয়া ০১৯২৭-৮৮২৩৪৬ 181223298655 মদনিজুর 5

2886 মিাোঃ আটবদ আলীমিতা- শিটসর িন্ডলবয়স- 73 মবায়ামলয়া ০১৯৮৮-৪১৫৭৪৬ 6451338591 মদনিজুর 2

2887 মিাোঃ মনজাি উমিনমিতা- মৃত নবী ছমিন িন্ডলবয়স- 49 মবায়ামলয়া 01312-097167 1812323274735 4

2888 মিাোঃ িয়সাল আলীমিতা- মিাোঃ তাহাটজলবয়স- 30 মবায়ামলয়া 1993957859 4126735005 ভ্যানচালক 5

2889 মিাছাোঃ মিটরাজা খাতুনমিতা- আব্দুল হকবয়স- 51 মবায়ামলয়া 1793342882 4200938605 হতদমরদ্র 4

2890 মিাোঃ আব্দুল হান্নানমিতা- আক্কাস আলীবয়স- 33 মবায়ামলয়া ০১৯৯৮-২২১০৯০ 6901351830 মদনিজুর 5

2891 মিাোঃ সালাি আলীমিতা- মিাোঃ হাটসি আলীবয়স- 27 মবায়ামলয়া 01924-388613 3751645932 ভ্যানচালক 2

2892 মিাছাোঃ মজাহরা মব িস্বািী: মিাোঃ মজন্নাত আলীবয়স- 70 মবায়ামলয়া ০১৯৮৯-১৬৮৩৭৪ 1812323294392 হতদমরদ্র 2

2893 মিাোঃ আটছর আলীমিতা- কুড়ন মবশ্বাসবয়স- 58 মবায়ামলয়া ০১৯২৬-৪৯৫৭৬৪ 8251376474 মদনিজুর 3

2894 মিাোঃ সাইফুল ইসলািমিতা- মিাোঃ হাটসি আলীবয়স-31 মবায়ামলয়া 01762-803965 9151362713 মদনিজুর 4

2895 িইদুলমিতাোঃ আোঃ কুমদ্দুসবয়সোঃ ২৯ মবায়ামলয়া 1313814323 ################# হতদমরদ্র ৩

2896 মিাছাোঃসুরিা খাতুনমিতা-তারা চানবয়স-৫৫ মবার্ামলয়া ০১৯০৬-২১৩৩৮২ 6901373727 হতদমরদ্র ২

2897 মিাোঃহামসবুল ইসলািমিতা-মিাোঃআোঃরাজ্জাকবয়স-৩৬ মবার্ামলয়া ০১৭৯৩-৩৩৫৫৮৬ 4650508106 মদনিজুর ৪

2898 আোঃ রমশদ ভ্ান্ডারীমিতাোঃ ইছাহকবয়সোঃ ৮৩ মবায়ামলয়া ০১৯৫০-৩৭৮৫৪১ 6061413507 মদনিজুর ২

2899 মিাোঃ আরটজদ আলী িমল্লকমিতা- আশা িমল্লকবয়স-78 মবায়ামলয়া 1921823405 8701422324 মদনিজুর ৩

2900 আশাদুলমিতাোঃ আমতয়ার রহিানবয়সোঃ৪৫ মবায়ামলয়া 7351416123 হতদমরদ্র ২

2901 মসানালী খাতুনমিতা- ওসিান আলীবয়স- 35 মবায়ামলয়া ০১৩০৩-৬০৯৭০৫ 6901323003 মদনিজুর 5

2902 মিাোঃ বাবুল মহাটসনমিতা- মিাোঃ িজলু হক িন্ডলবয়স- 32 মনহালপুর ০১৯৩৭-৭২৩৪৬৮ 3301276402 মদনিজুর 4

2903 মিাোঃ জািাল মহাটসনমিতা-মিাোঃ আিটজল িন্ডলবয়স- 39 মনহালপুর 3301276287 মদনিজুর 4

2904 মিাোঃ রুবহান আলীমিতা- মিাোঃ আবুল মহাটসনবয়স- 26 মনহালপুর 2807443953 মদনিজুর 5

2905 মিাোঃ সাইফুল ইসলািমিতা- মিাোঃ বাহার আলীবয়স- 32 মনহালপুর ০১৭৮৬-২৩৩৩২৬ 4614198077 মদনিজুর 5

2906 মিাোঃ আকবার আলীবাবর আলীবয়স- 63 মনহালপুর 1801410510 মভ্ক্ষুক 2



2907 মিাোঃ িারটজল মহাটসনমিতা- ভ্াদু সদ ডারবয়স- 45 মনহালপুর 8251267897 মদনিজুর 4

2908 মিাোঃ রুহুল আমিনমিতা- মিাোঃ িজলুর রহিানবয়স- 35 মনহালপুর ০১৯৩২-৬৭৮২৭৭ 1501322570 মদনিজুর 3

2909 মিাোঃ ইসলািমিতা- কুরন িন্ডলবয়স-58 মনহালপুর 01912-001375 3751265970 মদনিজুর 4

2910 মিাোঃ শাজন মিয়ামিতা মিাোঃ িহন িামলতাবয়সোঃ- 26 মহজল াড়ী ০১৯৩২-০৫৫১০৯ 9144015097 মদনিজুর 4

2911 মিাোঃ শািীি মহাটসনমিতাোঃ আটক্কল আলীবয়সোঃ  35 মহজল াড়ী ০১৯১৬-৬২৬৪৭৬ 4561332266 মদনিজুর 5

2912 মিাোঃ শমহদুল ইসলািমিতাোঃ হাজামর িন্ডলবয়সোঃ- ৫৫ নলমবলা 01928-408016 8251350909 চাটয়র মদাকান 4

2913 শুমশলা মবশ।বাসস্বািী- নবীন কুিার মবশ্বাসবয়সোঃ ৫৩ মহজল াড়ী 01735-677452 18123232274509 মদনিজুর 5

2914 শ্রী খুমদরাি কি ডকারমিতা-  টনশ কি ডকারবয়সোঃ৮৪ মহজল াড়ী 01349-645417 3751296439 মদনিজুর 4

2915 আ ষ্ট মচনা মবশ্বাসমিতা- মর্াটশি মবশ্বাসবয়সোঃ ৫৩ মহজল াড়ী 01992-256383 3751295837 মদনিজুর 5

2916 সারতী মবশ্বাসদুককা কি ডকারবয়সোঃ-৫৩ মহজল াড়ী 01990-655338 8251298967 মদনিজুর 4

2917 মিাোঃ  হামিদ আলীমিতাোঃ দাউদ আলীবয়সোঃ- ৪৫ মহজল াড়ী 01959-570913 5101274263 মদনিজুর 4

2918 মিাোঃ আব্দুর রমশদমিতাোঃ আবুল মহাটসনবয়সোঃ-৪৩ মহজল াড়ী 01406-855408 1501271553 মদনিজুর 4

2919 মিাছাোঃ আল্লাদী মব িমিতাোঃ আবুল মহাটসনবয়সোঃ- ৬৮ মহজল াড়ী 3700325453 মদনিজুর 5

2920 মিাছাোঃ হাটিদা খাতুনস্বািী- মিাোঃ রাজ্জাকজন্ম তাং- ৪২ মহজল াড়ী 01928-277948 1812323274192 মদনিজুর 5

2921 মিাোঃ আবুল মহাটসনমিতা- মিাোঃ ইয়াস উমিনজন্ম তাং- ৩৩ মহজল াড়ী 01996-57997 1951348497 মদনিজুর 5

2922 মিাছাোঃ মজাহরা মব িস্বািী- রাহাত আলী িন্ডলবয়স-55 মর্মহ 1407380033 1812323273584 হতদমরদ্র 5

2923 মিাছাোঃ নুরজাহান মব িমিতা- মিাোঃ আইনিীন িন্ডলবয়স- 

01914-297490

মহজল াড়ী 01914-297490 2401320278 হতদমরদ্র 4

2924 মিাোঃ আমতয়ার রহিানমিতা- হাজারী িমল্লকজন্ম তাং- 50 নলমবলা মদনিজুর 4

2925 মিাছাোঃ কহর বানুমিতা- মৃত িটজর িন্ডলবয়সোঃ 72 নলমবলা মদনিজুর 4

2926 মিাোঃ মরজাউল িন্ডলমিতা- শাহাদৎ িন্ডলবয়সোঃ 49 মর্মহ মদনিজুর 4

2927 বাবলু মবশ্বাসমিতা- মিমলি মবশ্বাসবয়সোঃ- ১৫/০৪/১৯৭২ মর্মহ 1744624589 8701398466 মদনিজুর 4

2928 মিাোঃ আোঃ সালািমিতা- সাহাজান জন্ম তাং- ২৪/০৫/১৯৯৩ মর্মহ মদনিজুর 4

2929 মিাোঃ ইিদাদুল হকমিতা- মিাোঃ িামজবর রহিানবয়সোঃ- 

২৪/০৮/১৯৮২

মর্মহ মদনিজুর 4

2930 মিাছাোঃ িটনায়ারা খাতুনমিতা- কমছিমি িন্ডলবয়স-60 মর্মহ 01778-716098 5551344764 হতদমরদ্র 4

2931 মিাছাোঃ িারুলা খাতুনমিতা- মিাোঃ মখাদা বক্স িন্ডলবয়স-53 মর্মহ 01928-313102 5101303989 হতদমরদ্র 4

2932 মিাছাোঃ ছাটলহার মব িমিতা- মিাোঃ ইউনুচ আলীবয়স-53 মর্মহ 01856-358848 1812323273514 হতদমরদ্র 4

2933 মিাোঃ শমহদুল ইসলািমিতা- তাহাজউমিনবয়স-62 মর্মহ 01990-632998 8701371380 মদনিজুর 4

2934 মিাোঃ আবুল বাশারমিতা- মিাোঃ আোঃ িতটলব িন্ডলবয়স-38 মর্মহ 01996-000780 3301333435 মদনিজুর 4

2935 মিাছাোঃ মিাটিজান মব িমিতা- মিাোঃ িমনরউমিনবয়স- 72 মহজল াড়ী 2401293127 হতদমরদ্র 4

2936 মিাছাোঃ ফুলজান খাতুনমিতা- মিাোঃ নুর মহাটসনবয়স- 51 মহজল াড়ী 8701317029 হতদমরদ্র 4

2937 মিাোঃতহমিনা িারমভ্নমিতাোঃশমহদুল ইসলািবয়স -৩৯ মহজল াড়ী 5950325208 গৃমহনী 4

2938 মিাোঃআবুল কালাি আজাদমিতা-ইসিাইল িন্ডলবয়স-৬০ মহজল াড়ী 6901246600 মদনিজুর 4

2939 মিাোঃ আব্দুল িমজদ তরিদারমিতা- মিাোঃ মসাহবার আলী 

তিরদারবয়স- 39

মহজল াড়ী 1450325541 কি ডচারী 4

2940 মশিালী খাতুনমিতা- িনু মবশ্বাসবয়স- 43 মহজল াড়ী 7801315833 হতদমরদ্র 4

2941 শ্রী রানী হাসদামিতা- িন্ডল কুিারবয়স- 40 মহজল াড়ী 5551648842 হতদমরদ্র 4

2942 মিাোঃ রজব আলীমিতা- িমকর চাদবয়স-40 মহজল াড়ী 1501298192 রাজমিিী 4

2943 মিাোঃ আব্দুল মিামিনমিতা- মিাোঃ আবুছার বয়স- 40 মহজল াড়ী 01990-632296 4651331292 ভ্যানচালক 4

2944 মুনছুর মিতাোঃ কদিবয়সোঃ ৫১ মহজল াড়ী ১৯১৫-২২৭০৫৪ 1995130182 শ্রমিক 4

2945 জমলল খমললুর রহিানবয়স- 43 মদাস্ত 01940-537390 1501331001 ভ্যানচালক 4

2946 মিাোঃ মুন্নামিতা- ওির আলীবয়স- 23 মদাস্ত 01935-750653 7806135161 আলিসাধু চালক 4

2947 মিাোঃ আটনায়ারামিতা- িসটলিবয়স-55 মদাস্ত 01995-434942 6451319302 হতদমরদ্র 4

2948 মিাছাোঃ রমহিা মিতা- িানু মিয়াবয়স-43 মদাস্ত 01934-091779 7351240836 হতদমরদ্র 4

2949 আবু সািামিতা- আহম্মদ মশখবয়স- 58 মদাস্ত 01905-757614 3751376355 মদনিজুর 4

2950 মসাহা মিতা- মিাজাটম্মলবয়স-25 মদাস্ত 01912-172592 4168229799 মদাকানকি ডচারী 4

2951 মিাোঃ িাসুদুর রহিানমিতা- আবুল কাটশিবয়স-43 মদাস্ত 01925-450187 4651413140 মদনিজুর 4

2952 মিাোঃ ইউনুস আলীমিতা- আরশাদ আলীবয়স- 28 মদাস্ত 1812323104289 মদনিজুর 4

2953 মবল্লালমিতা- আবুল মহাটসনবয়স- 43 মদাস্ত 01921-539349 7801367181 মদনিজুর 4

2954 জামিনুল ইসলািমিতা- আব্দুল িান্নানবয়স-27 মদাস্ত 01868-829766 1901833770 মদনিজুর 4

2955 মললুিা খাতুনমিতা- আব্দুর রমহিবয়স-73 মদাস্ত 01999-556548 7351397729 হতদমরদ্র 4

2956 আব্দুল বাটরকমিতা- আোঃ িমজদবয়স- 73 মদাস্ত 01937-669086 2401378316 মদনিজুর 4

2957 মিাছাোঃ ইটলি জানমিতা- ছমির িন্ডলবয়স- 58 মদাস্ত 041912-665520 3301337782 হতদমরদ্র 4



2958 মিাোঃ সুিন মিতা- মিাোঃ সািসুল হকবয়স- 34 মদাস্ত 01940-423828 5516347571 মদনিজুর 4

2959 আহটম্মদ আলীমিতা- মিাোঃ আলীস মিাল্লাবয়স- 43 মদাস্ত 01994-094646 2401423237 মদনিজুর 4

2960 মিাছাোঃ আটিনা খাতুনমিতা- জব্বার মিয়াবয়স- 49 মদাস্ত 01843-941137 1812323282030 হতদমরদ্র 4

2961 মিাোঃ মসানা মিয়ামিতা- মিাোঃ আলী মিয়াবয়স- 83 মদাস্ত 01955-812570 181323282529 মদনিজুর 4

2962 মিাছাোঃ  মরনা খাতুনমিতা- ঠান্ডু িন্ডলবয়স- 38 মদাস্ত 01967-360727 6451341611 হতদমরদ্র 4

2963 মিাছাোঃ ছমকনা মব িমিতা- রাহাব মজায়ািডারবয়স- 73 মদাস্ত 7351396317 হতদমরদ্র 4

2964 মিাছাোঃ রাটহলা খাতুনমিতা- আজ ার িন্ডলবয়স- 83 মদাস্ত 4651390330 হতদমরদ্র 4

2965 মিাছাোঃ সায়রা খাতুনমিতা- আব্দুল িমজদ বয়স-57 মদাস্ত 01937-723494 2851310462 হতদমরদ্র 4

2966 মিাোঃ িারুখ মহাটসনমিতা- আোঃ  মনবয়স-33 মদাস্ত 01763-494522 8251355031 মদনিজুর 4

2967 আসিাকুর রহিান মিন্টুমিতা- হাজী লমতি মিাল্লাবয়স-47 মদাস্ত 01728-577453 3301384701 মদনিজুর 4

2968 তুিানমিতা-আক্কাসবয়স-৫০ কুমিপুর-৩ 9151239895 ভ্যানচালক 4

2969 মিাহাোঃ আোঃ  ফুর িন্ডলমিতা- মৃত প্রধান িন্ডলবয়স- 78 কুমিপুর 01839-850749 1812323281647 মদনিজুর 4

2970 মিাছাোঃ জাটিলা খাতুনস্বািী- মৃত আনছার আলবয়স- 63 কুমিপুর 01793-460179 1812323281768 হতদমরদ্র 4

2971 আল্লামদ রানী িালমিতা- ক্ষ্যািাচন্দ্র িালবয়স- 39 কুমিপুর 01797-663485 3301282087 হতদমরদ্র 4

2972 মিাছাোঃ কুলছুি খাতুনমিতা- মিাোঃ মসানা মিয়াবয়স-58 মদাস্ত 1718973633 6901328498 হতদমরদ্র 4

2973 আশাদুল িন্ডলমিতা- বদর উমিনবয়স- 48 কুমিপুর 01817-065295 6001326005 ভ্যানচালক 4

2974 তানমজরামিতা- সাটয়দ আলীবয়স- 81 কুমিপুর 01887-146528 1501273377 হতদমরদ্র 4

2975 বাচ্চু মিয়ামিতা- নামজি উমিনবয়স-58 কুমিপুর 01884-457326 1812323281187 মদনিজুর 4

2976 শমরফুল ইসলািমিতা- জাহাজান আলীবয়ষ-22 কুমিপুর 01404-912363 5556307808 4

2977 শমহদুল ইসলািমিতা- বদর আলীবয়স-68 0832-594265 3301283127 4

2978 আমজজুল হকমিতা-মখাকাই মজায়ািডারবয়স- 38 01969-349547 2851357638 ভ্যানচালক 4

2979 মিাছাোঃ মজসমিন মিতা- কাটশিবয়স- মদাস্ত- 01718-788307 3751351911 হতদমরদ্র 4

2980 মিাোঃ হারুর অর রমশদমিতা- আোঃ জমললবয়স- মদাস্ত 01922-441957 6901353844 মদনিজুর 4

2981 মিাোঃ আব্দুল খাটলকমিতা- মিতা- আোঃ জমললবয়স-63 মদাস্ত 01706-557927 6001404679 4

2982 মিাোঃ ইসাহক আলীমিতা- আব্দুল িমজদবয়স-60 মদাস্ত 01766-723088 420345933 ভ্যানচালক 4

2983 মিাোঃ জমসি মশকদারমিতা- হাটিজ মশকদারবয়স-25 মদাস্ত 01990-655380 4201369214 ভ্যানচালক 4

2984 আলি ীর মিাল্লামিতা- আব্দুল আমলি মিাল্লাবয়স-42 মদাস্ত 01916-788502 1812323283058 মদনিজুর 4

2985 আলীহীিমিতা- সািসমিনবয়স-53 মদাস্ত 01784-6584819 3700000130 মদনিজুর 4

2986 মিাছাোঃ সুমিয়া খাতুনস্বািী- মিাোঃ আমিনবয়স- 45 মদাস্ত 01939-150987 1812323283261 হতদমরদ্র 4

2987 আটনায়ারমিতা-আয়নালবয়স-৪৮ কুমিপুর-৩ ০১৪০৫-৬০১৮৫০ 9151266104 চাটয়র মদাকান 4

2988 মিাছাোঃ  জুটলখা খাতুনমিতা- বালু সওদা রবয়স- 78 মদাস্ত 6901330982 হতদমরদ্র 4

2989 মিাছাোঃ উপুরা খাতুনমিতা- মিাোঃ দুখু মিয়াবয়স-40 কৃষ্ণপুর 01402-453532 3751275748 হতদমরদ্র 4

2990 মিাছাোঃ ছামিয়া খাতুনমিতা- মিাোঃ হাসিত মশখবয়স-48 কৃষ্ণপুর 1812323286352 হতদমরদ্র 4

2991 মিাোঃ শাহাজান মিয়ামিতা- মিাোঃ রমিকুল ইসলািবয়স-40 কৃষ্ণপুর 01913-253472 4651312276 মদনিজুর 4

2992 মিাোঃ হাটসন খামিতা- ইমদ্রস আলী খাবয়স- 58 কৃষ্ণপুর 01908-952877 7801291963 মদনিজুর 4

2993 মরমজয়া খাতুনমিতা- আমির মহাটসনবয়স-52 কৃষ্ণপুর 01834-017760 9151243913 হতদমরদ্র 4

2994 আবুল কালািমিতা- আমির আলীবয়স- 54 কৃষ্ণপুর 01736-166496 4201266378 মদনিজুর 4

2995 মিাোঃ আমিনমিতা- শািসুল হকবয়স- 43 কৃষ্ণপুর 1025664770 মদনিজুর 4

2996 মিাোঃ মসমলি মরজামিতা- মিাোঃ আক্কাস আলীবয়স- 38 কৃষ্ণপুর 7801314663 মদনিজুর 4

2997 মিাোঃ শমরফুলমিতা- মতািাজজল মহাটসনবয়স- 42 কৃষ্ণপুর 1482971015 মদনিজুর 4

2998 মিাছাোঃ আশরা খাতুনমিতা-  াটরজ িন্ডলবয়স- 57 কৃষ্ণপুর 01926-543059 7351319244 হতদমরদ্র 4

2999 মিাছাোঃ মরমজয়া খাতুনমিতা- মিাোঃ ছানুয়ারবয়ষ- 39 কৃষ্ণপুর 3781595908 হতদমরদ্র 4

3000 নজরুল ইসলািমিতা- িজলুল হকবয়স- 42 কৃষ্ণপুর 5101279601 মদনিজুর 4

3001 মিাোঃ মিন্টু মিয়ামিতা- বাদল িন্ডলবয়স- 41 কৃষ্ণপুর 01925-677660 6451345422 মদনিজুর 4

3002 মিাছাোঃ শামহনা খাতুনমিতাা- শুকুর আলীবয়স- 42 কৃষ্ণপুর 01995-641387 7351343434 মদনিজুর 4

3003 মিাোঃ আয়ুব আলীমিতা- এরশাদ আলীবয়স- 58 কৃষ্ণপুর 01863-199717 2851258042 মদনিজুর 4

3004 মিাোঃ আসাদুল হকমিতা- মিাোঃ িমনর উমিনবয়স-42 কৃষ্ণপুর 01408-186213 1501277873 হতদমরদ্র 4

3005 মিাোঃ আবু বকব্কর মছমিককমলি উমিনবয়স-74 কৃষ্ণপুর 1951353141 মদনিজুর 4

3006 মিাছাোঃ শউলী খাতুনমিতা- মজাহর আলীবয়স- 43 কৃষ্ণপুর 6001303525 মদনিজুর 4

3007 মিাোঃ মিজানুর মিতা-মিাোঃ আবুটজলবয়স- 41 কৃষ্ণপুর 7351344598 মদনিজুর 4

3008 মিাোঃ মতািাটজ্জল মবশ্বাসমিতা- নামজর মবশ্বাসবয়স- 57 কৃষ্ণপুর 9575642732 মদনিজুর 4



3009 মিাোঃ সািছুন নাহারমিতা- িস্তবারী িন্ডলবয়স- 54 কৃষ্ণপুর 01957-069264 9575642823 হতদমরদ্র 4

3010 মিাোঃ সাহার আলীমিতা- সাদাহত িন্ডলবয়স- 42 কৃষ্ণপুর 6451292885 ভ্যানচালক 4

3011 মিাোঃ সম্রা  আকবারমিতা- মিাোঃ মজনারুল বয়স- 25 কৃষ্ণপুর 01954-870922 অট াচালক 4

3012 মিাোঃ মজল্লু রহিানজটবদ আলীবয়স- 50 কৃষ্ণপুর 7796432800 শ্রমিক 4

3013 মিাোঃ ইটছাি আলীমিতা- আব্দুল খাটলকবয়স- 48 কৃষ্ণপুর 600133023 মদনিজুর 4

3014 ইিান মহাটসনমিতা- আোঃ মসমিকবয়স- 52 কৃষ্ণপুর 5101252681 ভ্যানচালক 4

3015 মিাছাোঃ িমহিা খাতুনমিতা- মিাোঃ আোঃ খাটলকবয়স-43 কৃষ্ণপুর 01777-411972 5551294662 হতদমরদ্র 4

3016 মিাছাোঃ সামি খাতুনমিতা- আশরাি আলীবয়স-52 কৃষ্ণপুর 2401353707 হতদমরদ্র 4

3017 মিাছাোঃ িামহরণ খাতুনমিতা- কালাি উিীন মিাল্লাবয়স- 63 রনট াহাইল 01766-973895 6901351767 হতদমরদ্র 4

3018 মিাছাোঃ খায়রন খাতুনমিতা- ছািছমিনব্য়স- 49 রনট াহাইল 7801392985 হতদমরদ্র 4

3019 মিাোঃ মশলন মহাটসনমিতা- জামহদুল ইসলািবয়স- 25 কৃষ্ণপুর 01990-937112 3292498373 মদনিজুর 4

3020 মিাোঃ শরীফুল ইসলািমিতা- মিাোঃ জমহর উমিনবয়স- 40 িমল্লকিাড়া কৃষ্ণপুর 01752-4714999 2401352782 হতদমরদ্র 4

3021 মিাোঃ শাহজাহান িমল্লকমিতা- মিাোঃ আমজজুল িমিকবয়স- 28 িমল্লকিাড়া কৃষ্ণপুর 01998-724415 3270675063 মদনিজুর 4

3022 মিাোঃ তমরকুল ইসলািমিতা- মিাোঃ নছর উমিনবয়স-35 শশলিারী 01917-115507 5551377392 মদনিজুর 4

3023 মিাোঃ মদন িাহাম্মদমিতা- মিাোঃ িীর আহাম্মদ িন্ডলবয়স- 50 শশলিারী 01928-299936 6901335734 মদনিজুর 4

3024 মিাোঃ ম া ন মিয়ামিতা- মিাোঃ বদর উিীনবয়স-30 শশলিারী 8688842809 মদনিজুর 4

3025 মিাোঃ মচনু মিয়ামিতা- তছরমিনবয়স-32 শশলিারী 01308-561002 1350331282 ভ্যানচালক 4

3026 মিাোঃ আমজজুল হকমিতা- মিাোঃ নুর হকবয়স-38 শশলিারী 01930-734526 6001385084 মদনিজুর 4

3027 মিাোঃ শমরফুল ইসলািমিতা- মিাোঃ মুনামজল হকবয়স-28 শশলিারী 7780832635 মদনিজুর 4

3028 মিাোঃ িরজ আলীমিতা- মিাোঃ এটরং আলীবয়স- 31 শশলিারী 1907684953 মদনিজুর 4

3029 মিাছাোঃ মুসমলিা খাতুনমিতা- মিাোঃ আবুল কালািবয়স-43 শশলিারী 6451191985 হতদমরদ্র 4

3030 কািাল উিীনমিতা- মিাোঃ ইহান মিাল্লাবয়স- 28 শশলিারী 01997-515018 7351671099 চাটয়র মদাকান 4

3031 রমক মিয়ামিতা- ইসলাি মিয়াটিাছাোঃ জহুরা মব িবয়স- 24 শশলিারী 01951-281857 ################# ভ্যানচালক 4

3032 মিাোঃ কাটয়ি আলী মিাল্লামিতা- আিানত মিাল্লাবয়স- 75 শশলিারী 6001384517 মদনিজুর 4

3033 মিাছাোঃ মদদার আলীমিতা- মৃত িমিজুরবয়স- উজলপুর 4

3034 মিাোঃ সামজদুল ইসলািমিতা- মিাোঃ শাহাজান আলীবয়স- 35 উজলপুর 01401-042259 2401327115 ভ্যানচালক 4

3035 মিাোঃ আমরফুল ইসলািমিতা- মিাোঃ নুরুল ইসলািবয়স- 28 উজলপুর 4617770435 01925-934678 ভ্যানচালক 4

3036 মিাোঃ মিািাজ খানমিতা- মৃত আিান উল্লাহ খানবয়স- 63 উজলপুর 5013397861329 হকার 4

3037 মিাোঃ িরিান মিয়ামিতা- আমির মহাটসনবয়স- 67 উজলপুর 01960-238760 2401355496 ভ্যানচালক 4

3038 মিাোঃ শমহদুল ইসলািমিতা- মিাবারক িন্ডলবয়স-53 উজলপুর 01934-057513 3301341552 ভ্যানচালক 4

3039 মিাোঃ হাটসি আলীমিতা- জহর িন্ডলবয়স- 45 উজলপুর 01755-005872 2401327719 অট াচালক 4

3040 মিাোঃ মবপুল মহাটসনমিতা- মিাোঃ মুজািির আলীবয়স- 29 উজলপুর 01300-864871 5554361708 হকার 4

3041 মিাোঃ ইস্রামিল মহাটসনমিতা- মিাোঃ ওসিান আলীবয়স- 28 উজলপুর ################# অট াচালক 4

3042 মিাোঃ শমরফুল ইসলািমিতা- মিাোঃ বাচ্চু মির্াবয়স- 22 উজলপুর 01942-226331 ভ্যানচালক 4

3043 মিাোঃ আলি মিয়ামিতা- মিাোঃ আমির মহাটসনবয়স- 35 উজলপুর 7801377894 ভ্যানচালক 4

3044 মিাোঃ আশরাি আলীমিতা- সুরত আলী িন্ডলবয়স- 43 উজলপুর 6001361622 ভ্যানচালক 4

3045 মিাোঃ শাহ আলি মহাটসনমিতা- মিাোঃ আমির মহাটসনবয়স- 27 উজলপুর 01954-327325 7801659587 ভ্যানচালক 4

3046 শাহাজান আলীমিতা- অ াটশাটক এলাহীবয়স- 36 উজলপুর 9151245558 ভ্যানচালক 4

3047 মিাোঃ বকুল মিয়ামিতা- মিাোঃ হর্রত আলীবয়স- 28 উজলপুর 1815557574519 ভ্যানচালক 4

3048 মিাোঃ সামকল আহটম্মদমিতা- মিাোঃ আব্দুর রাজ্জাকবয়স- 23 উজলপুর 01937-723897 1806160029 ভ্যানচালক 4

3049 মিাোঃ মদদার মুমন্সমিতা- মৃত িমিজুর রহিানবয়স- 58 উজলপুর 1812323291624 চাটয়র মদাকান 4

3050 মিাোঃ কািরুজ্জািানমিতা- মিাোঃ আটখর আলীবয়স- 37 উজলপুর 01734-309483 1951431319 অট াচালক 4

3051 মিাছাোঃ ছমকনা খাতুনমিতা- মখাদা মদওয়ান িন্ডলবয়স- 58 উজলপুর 4651342265 হতদমরদ্র 4

3052 শ্রী মবদুযৎ কুিারমিতা- শ্রী অমধর কুিারবয়স- 43 উজলুপুর 2401300666 মদনিজুর 4

3053 মিাোঃ মিজানুর রহিানমিতা- শািসুল হকবয়স- 40 উজুলপুর 01916-707793 মদনিজুর 4

3054 মিাোঃ জুটয়ল মহাটসনমিতা- মিাোঃ হর্রত আলীবয়স- 36 উজুলপুর 01965-839004 5101283918 মদনিজুর 4

3055 মিাোঃ িাসুদ রানামিতা- িাহাত্তাব আলীবয়স- 39 উজলুপুর 01791-545616 3301341065 মদনিজুর 4

3056 মিাোঃ আবু বক্করজয়নাল আটবদীনবয়স- 38 উজলপুর 9117321225 মদনিজুর 4

3057 মিাছাোঃ সাটলহা মব িমিতা- খরটশদ িন্ডলবয়স- 60 উজলপুর 4201295062 হতদমরদ্র 4

3058 নাি: জল্পনামিতা/স্বািীর নাি: মৃত-মিজানুরবয়স: ১৩ মি ১৯৭৭ আকিবাড়ীয়া 1919351016 1812323276366 মভ্ক্ষুক 4

3059 নাি: ফুল কুিারী মিতা/স্বািীর নাি: বুটদান হালদারবয়স: ০৬ মি 

১৯৭৮

আকিবাড়ীয়া 1983900612 251283704 মহাট ল কি ডচারী 4



3060 নাি: হামবল মিতা/স্বািীর নাি: সুিাত আলীবয়স: ০৮ িাচ ড ১৯৯৩ আকিবাড়ীয়া 1930122231 6901610276 মদনিজুর 4

3061 নাি: সাইদুর মিতা/স্বািীর নাি: সাটকর আলীবয়স: ২৬ জুলাই ১৯৮৪ আকিবাড়ীয়া 1915903316 1812323276856 অট াচালক 4

3062 নাি: িমতয়ার মিতা/স্বািীর নাি: ঘনুবয়স: ০৭ জুলাই ১৯৫৯ আকিবাড়ীয়া 1915903412 1951358017 হকার 4

3063 নাি: আক্তারমিতা/স্বািীর নাি: চািামলবয়স: ২৭ মসটে: ১৯৬২ আকিবাড়ীয়া 1998221799 7351378778 আড়ৎশ্রমিক 4

3064 নাি: আমকমুলমিতা/স্বািীর নাি: িরজবয়স: ২৩ জুলাই ১৯৮৬ আকিবাড়ীয়া 1923276808 1812323276808 ক্ষুদ্র ব্যবসা 4

3065 নাি: মসানামিতা/স্বািীর নাি: রইছিীনবয়স: ১৬ মসে: ১৯৫৭ আকিবাড়ীয়া 1818568159 7351350231 শ্রমিক 4

3066 নাি: মিঠুমিতা/স্বািীর নাি: দীন মিাহাম্মদবয়স: ১৩ মি ১৯৯১ আকিবাড়ীয়া 1922144407 7319980582 ক্ষুদ্র ব্যবসা 4

3067 নাি: খাতুনমিতা/স্বািীর নাি: বাহারবয়স: ১৯ অটটাবর ১৯৪২ আকিবাড়ীয়া 1992935000 1951386000 মভ্ক্ষুক 4

3068 নাি: আব্দুস সাত্তারমিতা/স্বািীর নাি: সুলদারবয়স:  ০৫ জুন ১৯৪৭ আকিবাড়ীয়া 1767944949 9151275220 হকার 4

3069 নাি: িটনায়ারামিতা/স্বািীর নাি: চাদ মিাহাম্মদবয়স: ১২ আ স্ট 

১৯৮২

আকিবাড়ীয়া 1987484436 1501309072 মহাট ল কি ডচারী 4

3070 নাি: আকমলিামিতা/স্বািীর নাি: কালুবয়স: ২০ মসটে: ১৯৫৮ আকিবাড়ীয়া 1901409321 8701409321 শ্রমিক 4

3071 নাি: জাটিলামিতা/স্বািীর নাি: আলী আহাম্মদবয়স: ০৯ মর্টস: 

১৯৬১

আকিবাড়ীয়া 1964621172 1812323277265 কাটজর বুয়া 4

3072 নাি: জটবদামিতা/স্বািীর নাি: শুকুর আলীবয়স: ২৬ মর্টস: ১৯৭১ আকিবাড়ীয়া 1935509791 78351388561 হকার 4

3073 নাি: জমরনা মিতা/স্বািীর নাি: এলাহীবয়স: ১৮.১০.১৯৫৯ আকিবাড়ীয়া 1952551471 1812323277206 কাটজর বুয়া 4

3074 নাি: ছামহিামিতা/স্বািীর নাি: রব্বানীবয়স: ১৫.০৬.১৯৬১ আকিবাড়ীয়া 1908264317 7351378091 কাটজর বুয়া 4

3075 নাি:  রামজয়া মিতা/স্বািীর নাি: সিাতবয়স: ২২ নটভ্ম্বর ১৯৭০ আকিবাড়ীয়া 1915242228 6451325895 ক্ষুদ্র ব্যবসা 4

3076 নাি: নুরজাহান মব িমিতা/স্বািীর নাি: জহর আলীবয়স: 

০১.০৬.১৯৫৫

আকিবাড়ীয়া 191540986 1812323277587 ভূিীহীন 4

3077 নাি: িাটজদা খাতুনমিতা/স্বািীর নাি: মিা: নজরুল ইসলািবয়স: 

১২.০৫.১৯৮৪

আকিবাড়ীয়া 1928333142 1812323276248 কাটজর বুয়া 4

3078 নাি: আ: হামিদ মিতা/স্বািীর নাি: মৃত আমজি উিীন িন্ডলবয়স: 

২২.০৩.১৯৬৭

আকিবাড়ীয়া 1404638305 1812323294788 মরক্সা চালক 4

3079 নাি: মনজাি উিীনমিতা/স্বািীর নাি: মুশারি মহাটসনবয়স: 

১০.১০.১৯৬০

আকিবাড়ীয়া 1832519631 4201373372 চাটয়র মদাকান 4

3080 নাি: সুমিয়া খাতুন মিতা/স্বািীর নাি: আয়নিীন মবমববয়স: 

০১.০১.১৯৬২

আকিবাড়ীয়া 1995728317 5101315520 কাটজর বুয়া 4

3081 নাি: িমশউর রহিান মিতা/স্বািীর নাি: আবু বকর িন্ডলবয়স: 

০৩.১১.১৯৮৩

আকিবাড়ীয়া 1408253602 8661369796 ভ্যানচালক 4

3082 নাি: হামছনা খাতুন মিতা/স্বািীর নাি: হাটতি আলী িন্ডলবয়স: 

০৯.০১.১৯৬৮

আকিবাড়ীয়া 1908868728 8251282003 চাটয়র মদাকান 4

3083 নাি: আশরাি মিতা/স্বািীর নাি: িরজ আলীবয়স: ০১.১১.১৯৭৫ আকিবাড়ীয়া 1917814256 1812323276120 আড়ৎশ্রমিক 4

3084 নাি: সুজন মহাটসনমিতা/স্বািীর নাি: মসাহরাব মহাটসনবয়স: 

১৩.০৬.১৯৭৯

আকিবাড়ীয়া 1965830354 8251284033 ভ্যানচালক 4

3085 নাি: আশরাফুজ্জািান মিতা/স্বািীর নাি: মৃত-নুর উিীনবয়স: 

০২.০৮.১৯৫৫

আকিবাড়ীয়া 1938463462 3700322294 িমরবহন শ্রমিক 4

3086 নাি: শুকুর আলী মিতা/স্বািীর নাি: মৃত-লালচাঁদ িন্ডলবয়স: 

২৩.০৬.১৯৭২

আকিবাড়ীয়া 1935506926 1812323276623 ভ্যানচালক 4

3087 নাি: বাবলু মিয়ামিতা/স্বািীর নাি: আশরাি আলীবয়স: 

১৪.০৮.১৯৬৯

আকিবাড়ীয়া 1914967517 1812323276624 চাটয়র মদাকান 4

3088 নাি: আশরাফুন মনছা মিতা/স্বািীর নাি: আৰ বারীবয়স: 

০১.০৭.১৯৬৮

আকিবাড়ীয়া 1985306740 6901341419 চাটয়র মদাকান 4

3089 নাি: িািার আলী মিতা/স্বািীর নাি: িমনর উিীনবয়স: 

০১.০৪.৮৯১২

আকিবাড়ীয়া 1954881549 6001308912 চাটয়র মদাকান 4

3090 নাি: হাটশি আলী মিতা/স্বািীর নাি: আবুল িন্ডলবয়স: 

১৮.০৫.১৯৬৮

আকিবাড়ীয়া 1406051451 3301290254 ভ্যানচালক 4

3091 নাি: শাহানারা খাতুন মিতা/স্বািীর নাি: শুকুর আলীবয়স: 

২২.০২.১৯৭৯

আকিবাড়ীয়া 1304359267 6001365706 কাটজর বুয়া 4

3092 নাি:  হারুনমিতা/স্বািীর নাি: জমললবয়স: ১৪.০৮.১৯৮০ রামঙ্গয়ারটিাতা 1936182055 775003770 শ্রমিক 4

3093 নাি: আমরফুলমিতা/স্বািীর নাি: আব্দুলবয়স: ০২.০৪.১৯৯১ রামঙ্গয়ারটিাতা 1912949930 4182833170 আড়ৎশ্রমিক 4

3094 নাি: িিতাজ মিতা/স্বািীর নাি: মুক্তারবয়স: ১৭.০৭.১৯৫৭ রামঙ্গয়ারটিাতা 1740559503 1450003338 ক্ষুদ্র ব্যবসা 4

3095 নাি: চায়না মিতা/স্বািীর নাি: মখাদা বকসবয়স: ২১.১০.১৯৭৭ রামঙ্গয়ারটিাতা 1952611528 4600003026 শ্রমিক 4

3096 নাি: হামববুর রহিান মিতা/স্বািীর নাি: কলি আলী তরিদারবয়স: 

১০.১০.১৯৮৭

রামঙ্গয়ারটিাতা 1919127184 7351444307 শ্রমিক 4

3097 নাি: মসর আলী মিতা/স্বািীর নাি: মকয়ািত আলীবয়স: 

০৫.০৫.১৯৭৪

রামঙ্গয়ারটিাতা 19511076322 1501399933 শ্রমিক 4

3098 আবুল কালািমিতাোঃ দুখু মিয়াবয়সোঃ ৩৮ রাংম য়ারটিাতা নতুন িাড়া - 5104429120 মদনিজুর 4

3099 আবু সাঈদমিতাোঃ খাজাবর্সোঃ ৪৫ রাংম য়ারটিাতা নতুন িাড়া 1909726234 2831730771 মদনিজুর 4

3100  জাহানারা মব িমিতাোঃ হুজুর আলীবয়সোঃ ৩৬ আকিবাড়ীয়া ০১৭৯৬-৫৭৫৯৭৬ 8650006664 মদনিজুর 4

3101 নূর ইসলািমিতাোঃ মৃতোঃ িমকর চাদবয়সোঃ ৩৮ রাংম য়ারটিাতা িাে িাড়া ০১৯৫৬-৬৭৪২৬২ 6101377379 মদনিজুর 4

3102 িইনুল ইসলািমিতাোঃ দীন িহাম্মদবয়সোঃ ৪১ রাংম য়ারটিাতা নতুন িাড়া ০১৯১৫-৮৮২২৪৮ 510393752 মদনিজুর 4

3103 নািোঃ িমনর মহাটসন মিতা/স্বািীরোঃ মিাহাম্ম্দ মহাটসনবয়সোঃ 37 

বছর

মব িপুর  মবলিাড়া 1936619758 5101363827 অট াচালক 4

3104 নািোঃ িমজবরমিতা/স্বািীরোঃ আলীআহম্মদবয়সোঃ65 বছর মব িপুর  মবলিাড়া 2350007718 মদনিজুর 4

3105 নািোঃ মনজাি উমিনমিতা/স্বািীর:হামববু রহিানবয়সোঃ53 বছর মব িপুর  মবলিাড়া 4150008078 মদনিজুর 4

3106 নািোঃআলীটহাটসনমিতা /স্বািীরোঃ মিাহব্বত আলীবয়সোঃ81 বছর মব িপুর মবলিাড়া 2851366266 চাটয়র মদাকান 4

3107 নািোঃ আটনায়ারা খাতুনমিতা/স্বািীরোঃ িইদুল আলীবয়সোঃ 65 বছর মব িপুর  মবলিাড়া 6400002280 হতদমরদ্র 4

3108 নািোঃ মসমলনা মব িমিতা/স্বািীরোঃ লালমিয়াবয়সোঃ 35 বছর মব িপুর  মবলিাড়া 1990250139 645137269 হকার 4

3109 নািোঃ হাটসি আলী মিতা/স্বািীরোঃ লালুমিয়াবয়সোঃ43 বছর মব িপুর  মবলিাড়া 1921408271 2851366662 মদনিজুর 4

3110 নািোঃ িান্নানমিতা/স্বািীরোঃ মসরাজ মিয়াবয়সোঃ 49 বছর মব িপুর মচলিামর মবলিাড়া 1938517823 1812323289685 মদনিজুর 4



3111 নািোঃ িশুমর মব িমিতা/স্বািীরোঃ মসিকবয়সোঃ52 বছর মব িপুর মচলিামর 2851347456 হতদমরদ্র 4

3112 নািোঃ জয়নাল আটবমদনমিতা/স্বািীরোঃ ওয়াভ্ আলীবয়সোঃ54 বছর মব িপুর মচলিামর 1986851299 3700008547 অট াচালক 4

3113 নািোঃ অজুয়া খাতুনমিতা/স্বািীরোঃ জটিদ আলীবয়সোঃ50 বছর মব িপুর মচলিামর 6901362191 হতদমরদ্র 4

3114 নািোঃ আটনায়ারামিতা/স্বািীরোঃ চানমিয়াবয়সোঃ57 বছর মব িপুর মচলিামর 1959371948 8251384817 হতদমরদ্র 4

3115 নািোঃ সমিকুলমিতা/স্বািীরোঃ শাহাজালালবয়সোঃ 31 বছর মব িপুর মচলিামর 8251367903 মদনিজুর 4

3116 নািোঃ জাটহদামিতা/স্বািীরোঃ খমললবয়সোঃ 55 বছর মব িপুর মচলিামর 1812323289462 মদনিজুর 4

3117 নািোঃ শামহনা খাতুনমিতা/স্বািীরোঃ কাটদর আলীবয়সোঃ 67 বছর মব িপুর মচলিামর 5101364262 হতদমরদ্র 4

3118 নািোঃ ইছাহক আলীমিতা/স্বািীরোঃ কামিয়াবয়সোঃ 51 বছর মব িপুর মচলিামর 1799379667 9151350635 মদনিজুর 4

3119 নািোঃ সাহািদ আলীমিতা/স্বািীরোঃ মখাদা বক্সবয়সোঃ50 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 1965110187 5101346368 মদনিজুর 4

3120 নািোঃ আল আমিনমিতা/স্বািীরোঃ িমনরটহাটসনবয়সোঃ24 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 1941471245 5990481086 মদনিজুর 4

3121 নািোঃ খমলল ব্যািারীমিতা/স্বািীরোঃ আটনায়ারবয়সোঃ79 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 1994347846 7351408955 হতদমরদ্র 4

3122 নািোঃ চাইনা মব িমিতা/স্বািীরোঃ শািসুল আলিবয়সোঃ54 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 1992934979 6095105137062 মদনিজুর 4

3123 নািোঃ নবীর মহাটসনমিতা/স্বািীরোঃ িমিনুবয়সোঃ57 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 8701414610 মদনিজুর 4

3124 নািোঃ ছানাউল্লাহমিতা/স্বািীরোঃ আউবআলীবয়সোঃ37 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 7801380572 মদনিজুর 4

3125 নািোঃ আমিনা মব িমিতা/স্বািীরোঃ সািসুলবয়সোঃ63 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 7801379319 মদনিজুর 4

3126 নািোঃ নাজিামিতা/স্বািীরোঃ মিাশারিবয়সোঃ38 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 2851615175 মদনিজুর 4

3127 নািোঃ শওকত মিতা/স্বািীরোঃ আমিনউমিনবয়সোঃ52 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 5551386518 মদনিজুর 4

3128 নািোঃ কুছিমিতা/স্বািীরোঃ শাহাজালালবয়সোঃ33 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 4651347843 মদনিজুর 4

3129 নািোঃ হাটরজমিতা/স্বািীরোঃ সাইমুমিনবয়সোঃ77 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 2382741771 মদনিজুর 4

3130 নািোঃ নজরুলমিতা/স্বািীরোঃ হর্রত আলীবয়সোঃ52 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 7351383760 মদনিজুর 4

3131 নািোঃ জামকর মিতা/স্বািীরোঃ চানবয়সোঃ30 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 5966745480 মদনিজুর 4

3132 নািোঃ আোঃিান্নানমিতা/স্বািীরোঃ রবটজলবয়সোঃ 49বছর মব িপুর হা িাড়া 1810751000001 মদনিজুর 4

3133 নািোঃ শ্রী মনটিন মিতা/স্বািীরোঃ জীব লালবয়সোঃ38 বছর মব িপুর হা িাড়া 1928277329 9151286946 মদনিজুর 4

3134 নািোঃ িাছুরা খাতুন মিতা/স্বািীরোঃ নুর আলী বয়সোঃ 31 বছর মব িপুর হা িাড়া 1743533188 1453386631 মদনিজুর 4

3135 নািোঃ িারুকমিতা/স্বািীরোঃ রহিানবয়সোঃ29 বছর মব িপুর হা িাড়া 1933566368 1951362688 মদনিজুর 4

3136 নািোঃ কামবল মিতা/স্বািীরোঃ রবটবলবয়সোঃ36বছর মব িপুর হা িাড়া 1758485537 2851264222 মদনিজুর 4

3137 নািোঃ আোঃহান্নানমিতা/স্বািীরোঃ ইলামহবক্স বয়সোঃ 52 বছর মব িপুর হা িাড়া 1985803210 6901355843 মদনিজুর 4

3138 নািোঃ আোঃকাটদরমিতা/স্বািীরোঃ বক্স বয়সোঃ 52 বছর মব িপুর হা িাড়া 1941770823 1501340978 মদনিজুর 4

3139 নািোঃ আবু বক্কর মিতা/স্বািীরোঃ ছুরতআলীবয়সোঃ46 বছর মব িপুর হা িাড়া 1959570873 8251285741 মদনিজুর 4

3140 নািোঃ ছাটদক আলীমিতা/স্বািীরোঃ শওকতবয়সোঃ 68 বছর মব িপুর বগুলািাড়া 1969346749 8251313964 মদনিজুর 4

3141 নািোঃ িাটলক জানমিতা/স্বািীরোঃ ইছাহকবয়সোঃ52বছর মব িপুর বগুলািাড়া 8701359559 হতদমরদ্র 4

3142 নািোঃ নামছিামিতা/স্বািীরোঃ নুর মহাটসন বয়সোঃ50 বছর মব িপুর বগুলািাড়া 918952679 1501312118 হতদমরদ্র 4

3143 নািোঃ শ্রী সাদন দাসমিতা/স্বািীরোঃ মবমনমরবয়সোঃ68 বছর মব িপুর বগুলািাড়া 8701386552 হতদমরদ্র 4

3144 নািোঃ সাহার বানুমিতা/স্বািীরোঃ মখাদাবক্স  বয়সোঃ70 বছর মব িপুর বগুলািাড়া 1959032341 6901289865 হতদমরদ্র 4

3145 নািোঃ মহাটছনমিতা/স্বািীরোঃ ইয়ামছন বয়সোঃ25 বছর মব িপুর বগুলািাড়া 3291034241 মদনিজুর 4

3146 নািোঃ আোঃলমতিমিতা/স্বািীরোঃ কমরি বয়সোঃ58 বছর মব িপুর বগুলািাড়া 2401362757 মদনিজুর 4

3147 সুমিয়াখাতুনমিতা/স্বিীর নাি: মকয়াি মিনিন্ডলবয়স:৫০ মব িপুর নাই 7779796668 হতদমরদ্র 4

3148 জাহানারাখাতুনমিতা/স্বিীর নাি: িাটজরবক্সবয়স:৬৫ মব িপুর নাই 3301294553 হতদমরদ্র 4

3149 মজামিয়ারটহাটসনমিতা/স্বিীর নাি: রাহাতআলীবয়স:৩৫ মব িপুর 1936912899 1501285827 মদনিজুর 4

3150 ওমহদুলইসলািমিতা/স্বিীর নাি: ইউসুিআলীবয়স :৩৩ মব িপুর 1902801742 6001311031 আলিসাধু চালক 4

3151 আমজজুলমিয়ামিতা/স্বিীর নাি: মরয়াজ আলীবয়স:৬৫ মব িপুর 1955656782 5551332082 িামন ডচারমিমি 4

3152 সুমিয়া মিতা/স্বামির নািোঃমবশারতবয়সোঃ৮০ োঁজমর 1771749846 42013101119 হতদমরদ্র 4

3153 ছফুরা খাতুন মিতা/স্বামির নািোঃরিজান আলীবয়সোঃ৬৩ োঁজমর 1915879300 12323288858 মদনিজুর 4

3154 আকমলিা খাতুনমিতা/স্বামির নািোঃ ছকবামর িামলতা                   

       বয়সোঃ৬৪

োঁজমর 1904871649 1025673102 হতদমরদ্র 4

3155 মি টু মিয়ামিতা/স্বামির নািোঃমৃত শুকুর আলীবয়সোঃ৫০ োঁজমর 1968052351 1823109321530 হতদমরদ্র 4

3156 মশ্র মখাকামিতা/স্বামির নািোঃমৃত শ্রী মবশুবয়সোঃ৭০ োঁজমর 1406279083 1812323288196 হতদমরদ্র 4

3157 মিা আমজজুল হকমিতা/স্বামির নািোঃমৃত িকটছদ িন্ডলবয়সোঃ৫৫ োঁজমর 1405524695 1812323288783 মদনিজুর 4

3158 নাবাই িন্ডলমিতা/স্বামির নািোঃবাদশা িন্ডলবয়সোঃ৪০ োঁজমর 1985803648 4201282557 মদনিজুর 4

3159 এটরজ আলী িন্ডলমিতা/স্বামির নািোঃটহাটসন িন্ডলবয়সোঃ৭০ োঁজমর 1949569623 3301327080 মদনিজুর 4

3160 আমজরন মনসামিতা/স্বামির নািোঃমৃত িকবুল মহাটসনবয়সোঃ৮০ োঁজমর 1997913759 1812323288112 হতদমরদ্র 4

3161 আটিনা খাতুনমিতা/স্বামির নািোঃদুোঃখী িন্ডলবয়সোঃ৬০ োঁজমর 1997913759 2401311978 হতদমরদ্র 4



3162 মরটহনা খাতুনমিতা/স্বামির নািোঃমৃত ম ালাি মিাস্তিাবয়সোঃ৫০ োঁজমর 1904871649 1812323288207 মদনিজুর 4

3163 মিটহরুন মনসামিতা/স্বামির নািোঃমৃত মিাজাটম্মল হকবয়সোঃ ৮০ োঁজমর 1762599646 1812323288278 হতদমরদ্র 4

3164 জাহানারা খাতুনমিতা/স্বামির নািোঃজামকর মহাটসনবয়সোঃ২৫ োঁজমর 1960430970 2821884406 মদনিজুর 4

3165 হামলিা খাতুনমিতা/স্বামির নািোঃিকটছদ িন্ডলবয়সোঃ৬৫ োঁজমর 1991622908 37512904857 হতদমরদ্র 4

3166 হাটরজান খাতুনমিতা/স্বামির নািোঃটিাহর মিিীবয়সোঃ৫০ োঁজমর 1939145975 9575664280 মদনিজুর 4

3167 আহাম্মদ আলীমিতা/স্বামির নািোঃমৃত আকরাি আলী িন্ডলবয়সোঃ৭০ োঁজমর 1915879300 1812323294213 মদনিজুর 4

3168 রাটবয় খাতুনমিতা/স্বামির নাি:মৃত আটিনিীন িামলতাবয়স:৮০ র্দুপুর 1915551268 1812323292418 হতদমরদ্র 4

3169 আমছয়া মব িমিতা/স্বামির নািোঃআহাম্মদ িন্ডলবয়সোঃ৮০ োঁজমর 1928280332 6451310491 হতদমরদ্র 4

3170 শতয়ব আলীমিতা/স্বামির নািোঃলাল মিয়াবয়সোঃ৫০ োঁজমর 1914634027 6001317707 হতদমরদ্র 4

3171 িমজডনামিতা/স্বামির নািোঃট ালাি মহাটসনবয়সোঃ৫০ োঁজমর 195261154 1025673953 মদনিজুর 4

3172 মরিন মহাটসনমিতা/স্বামির নািোঃআনসার আলীবয়সোঃ৪০ োঁজমর নাই 4651326706 মদনিজুর 4

3173 নািোঃটিাোঃ ইউসুি আলীমিতার/স্বািীর নািোঃিহর আলীবয়সোঃ৬৩ র্দুপুর ০১৯৬৭-৯৬১১৩৬ 5101372166 ভ্যানচালক 4

3174 নািোঃটিাছাোঃ সা রী খাতুনমিতার/স্বািীর নািোঃটিাোঃ আয়ুব 

লা বয়সোঃ৩৫

র্দুপুর ০১৯০২-৮০০৭৮৮ 9109641754 হতদমরদ্র 4

3175 নািোঃটসাছাোঃ আখমলিা খাতুনমিতার/স্বািীর নািোঃরহিত 

উল্লাহবয়সোঃ৬৩

র্দুপুর ০১৯৫২-২২৭৫৩৫ 505001058 হতদমরদ্র 4

3176 নািোঃটিাোঃআলী কদরমিতার/স্বািীর নািোঃট ালাি আলী 

িন্ডলবয়সোঃ৭৩

র্দুপুর ০১৯৫৪-০০৯৫৭৯ 8850011243 হতদমরদ্র 4

3177 নািোঃটিাোঃ সটলিান  াজীমিতার/স্বািীর নািোঃটিাোঃ রিজান 

আমলীবয়সোঃ৩৪

র্দুপুর ০১৯২০-৭৯৬১১০ 2851373353 ভ্যানচালক 4

3178 নািোঃটিাোঃ আব্দুল আমজজমিতার/স্বািীর নািোঃলুৎিার 

মিাল্লাবয়সোঃ৫৮

র্দুপুর ০১৯৯৮-২২২১৮০ 6001421558 হতদমরদ্র 4

3179 নািোঃটিাোঃ আব্দুল রমহিমিতার/স্বািীর নািোঃটিাোঃ ি বুল মহাসটন 

 াইনবয়সোঃ৫৭

র্দুপুর ০১৯৮১-৯২১৩৬৮ 330137612 ভ্যানচালক 4

3180 নািোঃটিাছাোঃ ছাটিনা মব িমিতার/স্বািীর নািোঃিরজ আলী 

িনার্লবয়সোঃ৬১

র্দুপুর ০১৯৬২-৩৩২৬৯৮৪ 3301399097 হতদমরদ্র 4

3181 নািোঃটিাছাোঃ ছাটিনা খাতুনমিতার/স্বািীর নািোঃটিাোঃটিাতাটলব 

আলীবয়সোঃ৫২

র্দুপুর ০১৪০২-৮০৯৫০১ 6451383944 হতদমরদ্র 4

3182 নািোঃটিাোঃ শাহজািালমিতার /স্বািীর নািোঃটিাোঃ হামববুর 

রহিানবয়সোঃ৩৬

র্দুপুর ০১৯৩৬-১৭৬৪৫১ 9573899573 ভ্যানচালক 4

3183 নািোঃটিাোঃ আব্দুর রমহি মুমন্সমিতার/স্বািীরওনািোঃটসটকিার আলী 

মুমন্সবয়সোঃ৬১

র্দুপুর ০১৯৩৮-৫১৭৩৮৫ 1951444288 চাটয়র মদাকান 4

3184 নািোঃটিাোঃতরি আলীমিতার/স্বািীরওনািোঃকালামিয়াবয়সোঃ৫৮ র্দুপুর ০১৯৩২-১৫৪৯১৮ 1450011141 ভ্যানচালক 4

3185 নািোঃটিাোঃ সািাি মহাসটনমিতার/স্বািীরওনািোঃটিাোঃটছাবাহান 

মহাটসনবয়সোঃ৩৫

র্দুপুর ০১৯৮১-২১০৭০৬ 3250011263 হকার 4

3186 নািোঃটিাোঃ মসরাজুল ইসলািমিতার/স্বািীরওনািোঃসসয়দ 

আলীবয়সোঃ৬১

র্দুপুর ০১৯৮৪-৯২১৫৬৭ 5101349313 ভ্যানচালক 4

3187 নািোঃটিাোঃ মিাজাটম্মল হকমিতার/স্বািীরওনািোঃইয়াকুব 

িন্ডলবয়সোঃ৬২

র্দুপুর ০১৯৪১-৭৬৩০৫৯ 1951444791 হতদমরদ্র 4

3188 নািোঃটিাোঃ মিনারুল ইসলািমিতার /স্বািীরওনািোঃটিাোঃ মিাজ্জাটিল 

হকবয়সোঃ২৬

র্দুপুর ০১৪০৯-০১০৮৯১ 6851269081 ভ্যানচালক 4

3189 নািোঃটিাোঃ আব্দুল হান্নানমিতার/স্বািীরওনািোঃটিাোঃ মিাখটছদ 

আলীবয়সোঃ৪৩

র্দুপুর ০১৯২৮-০৫০৪৮৫ 3751371224 হতদমরদ্র 4

3190 নািোঃটিাোঃ আব্দুল মহাটসনমিতার/স্বািীরওনািোঃলাল মিয়াবয়সোঃ৮৩ র্দুপুর ০১৮৬০-১৪৪০৫৭ 1925324350 হতদমরদ্র 4

3191 নািোঃটিাোঃআব্দুল লমতিমিতার/স্বািীরওনািোঃটিাোঃ ইসাহাকবয়সোঃ৪৯ র্দুপুর ০১৯১৫-০৩১৫০৮ 1971112323000000 হতদমরদ্র 4

3192 নািোঃটিাছাোঃ জমরনা খাতুনমিতার/স্বািীরওনািোঃইউসুি আলী 

প্রধানবয়সোঃ৬৩

র্দুপুর ০১৯২১-৭৬৩১৮৭ 2851373668 হতদমরদ্র 4

3193 নািোঃটিাোঃটশখ মতািাটজ্জল মহািসনমিতার/স্বািীরওনািোঃমৃত সাটহদ 

আলী মশখবয়সোঃ৭১

র্দুপুর ০১৯২৩-৬৮৪৭৩৭ 112323292818 হতদমরদ্র 4

3194 আটিনা খাতুনমিতা/স্বিীর নাি: নকাইিন্ডলবয়স:৮৫ র্দুপুর 1930452643 58551391401 হতদমরদ্র 4

3195 সাইফুল ইসলািমিতা/স্বিীর নাি: রমবউলইসলািবয়স :৩৫ র্দুপুর 1993947426 1501372971 মদনিজুর 4

3196 মজল্লুমিতা- মদদার িন্ডলবয়স- 42 আকিবামড়য়া 01995-728321 5551382707 ভ্যানচালক 4

3197 মিাছাোঃ িারুলা খাতুনমিতা- মিাোঃ শমিকুল ইসলািবয়স- 42 আকিবামড়য়া 812323277588 মদনিজুর 4

3198 মিাহাোঃ দুখু মিয়ামিতা- মৃত কাতব আলীবয়স- 42 আকিবামড়য়া 1812323277784 মদনিজুর 4

3199 মিাোঃ নয়ন আলীমিতা- মিাোঃ হায়াত আলীবয়স- 26 আকিবামড়য়া 01982-733428 3254566017 মদনিজুর 4

3200 মিাছাোঃ মব িমিতা- মিাোঃ আহাদ আলী িন্ডলবয়স- 46 আকিবামড়য়া 6001392163 মদনিজুর 4

3201 িারভ্ীন অক্তার লতামিতাোঃ নামজি উমিন প্রধানবয়সোঃ ৩৭ র্দুপুর 5050010833 হতদমরদ্র 4

3202 রমহিা খাতুনমিতাোঃ নইিমিনবয়সোঃ৬৮ মব িপুর 1903772660 4201303502 হতদমরদ্র 4

3203 নািোঃ ধীটরন কুিারমিতা/স্বািীরোঃ শ্রী মুংলাবয়সোঃ38বছর মব িপুর হা িাড়া 1924868440 4651658983 মদনিজুর 4

3204 নািোঃ মসৌকতমিতা/স্বািীরোঃ নঈিিীনবয়সোঃ 70 বছর মব িপুর বগুলািাড়া 5551330813 মদনিজুর 4

3205 নািোঃ মুিাটজ্জলমিতা/স্বািীরোঃ সুন্নতবয়সোঃ 43 বছর মব িপুর বগুলািাড়া 1969350667 8701359898 মদনিজুর 4

3206 নািোঃ খাইরুলমিতা/স্বািীরোঃ আরিান বয়সোঃ38 বছর মব িপুর বগুলািাড়া 1941755036 2851291670 মদনিজুর 4

3207 নািোঃ বাবুরমিতা/স্বািীরোঃ আক্কাছবয়সোঃ49 বছর মব িপুর বগুলািাড়া 1991625847 2851294401 মদনিজুর 4

3208 নািোঃ আোঃরমশদমিতা/স্বািীরোঃ  িমহরুমিন বয়সোঃ58 বছর মব িপুর বগুলািাড়া 2401334863 মদনিজুর 4

3209 মিাশারিমিতাোঃ আোঃ জমললবয়সোঃ ৫৯ মব িপুর মচলিারী িাড়া ০১৯৬৩-১৪৩৪০১ 181232390009 ভ্যানচালক 4

3210 িইরমিনটখাদা বকসবয়সোঃ ৫৪ শশলিারী ০১৯৩০-৪৫৭৮৫৬ 4651394605 মদনিজুর 4

3211 মিাোঃ রাজন আলীমিতা- মিাোঃ মিাশারি আলীবয়স- ২৮ মহজল াড়ী 01988-998469 4616219962 অট াচালক 4

3212 মিাোঃ মসাটহল রানামিতা- মিাোঃ রবউল িন্ডলবসয়- 37 মহজল াড়ী 01990-634173 6901274867 ভ্যানচালক 4



3213 মিাোঃ লাল্টু মিয়ামিতা- আনসার আলীবয়স- 38 মহজল াড়ী 01966-796134 6901275005 শ্রমিক 4

3214 মিাোঃ আমজজুল ইসলািমিতা- মিাোঃ আবু বাক্কাবয়স- 43 মহজল াড়ী 01944-838032 5101276300 শ্রমিক 4

3215 মিাোঃ সাহার আলীমিতা- সািসুল হকবয়স- 57 মহজল াড়ী 01995-312779 5551287997 শ্রমিক 4

3216 মিাোঃ আশরাি আলীমিতা- ইসিাইল িন্ডলবয়স- 52 মহজল াড়ী 01968-355791 6001323341 শ্রমিক 4

3217 মিাোঃ আকরাি মহাটসনমিতা- মিাোঃ মসরাজুল ইসলািবয়স- 34 মহজল াড়ী 01917-624297 3751296462 শ্রমিক 4

3218 আোঃ সািাদ মিতা- িহরি আলীবয়স- 30 মহজল াড়ী 01930-548841 2823831686 শ্রমিক 4

3219 মিাোঃ মসরাজুল ইসলািমিতা- আোঃ আমজজবয়স- 50 মহজল াড়ী 01992-202388 5551316861 শ্রমিক 4

3220 মিাোঃ সমহদুল ইসলািমিতা- ইরাদ আলীবয়স- 41 মহজল াড়ী 4651303093 শ্রমিক 4

3221 আনছারমিতাোঃ আোঃ  মনবয়সোঃ৫৫ োজরী ০১৯১৫-৩৩৭৫২৭ 8701366646 মদনিজুর 4

3222 স্বিনমিতা- সাইফুল ইসলািবয়স-২৮ কৃষ্ণপুর 1931442507 5955171458 মদনিজুর 4

3223 মিাোঃ িাহাত্তাি আলীমিতা-  মন মজায়ািডারবয়স-54 মনহালপুর 3751291786 মদনিজুর 4

3224 মিাোঃ আকবার আলীমিতা- মিাজাটম্মল হকবয়স-71 মনহালপুর 7801335493 মদনিজুর 4

3225 টিপু সুলতানমিতাোঃ মিািাটেল মহাটসনবয়সোঃ৪৩ মনহালপুর 3301302950 মদনিজুর 4

3226 আলাউমিনমিতাোঃ এলাহী সিডারবয়সোঃ ৩৫ মনহালপুর 2851272647 মদনিজুর 4

3227 িারুক মহাটসনমিতাোঃ িজলুর রহিানবয়সোঃ ৩৭ মনহালপুর 3751266127 মদনিজুর 4

3228 িমতয়ার রহিানমিোঃ জান মিাহাম্মদবয়সোঃ ৪৭ কৃষ্ণপুর 1817058986 6901251998 মদনিজুর 4

3229 হামিজা খাতুনমিতাোঃ আলামিনবয়সোঃ ২৯ মব িপুর বগুলা িাড়া 193236050 ################# হতদমরদ্র 4

3230 িমজডনা খাতুনমিতাোঃ মসটকিারবয়সোঃ ৬৫ োঁজরী 1718632821 1501320848 হতদমরদ্র 4

3231 মিাোঃ নুর মহাটসনমিতা- মিাৎ আবু হাটনিবসয়- 47 মনহালপুর 4201315169 মদনিজুর 4

3232 শ্রী জািীনী কান্ত কি ডকারমিতা- ধীটরন চন্দ্র কি ডকারবয়স- 68 মবায়ামলয়া 8701421722 হতদমরদ্র 4

3233 মিাোঃ ছাব্দার মিয়ামিতা- আয়ুব আলীবয়সোঃ ২৯ নলমবলা মদনিজুর 4

3234 মিাোঃ আইটজল ইসলািমিতা- বদর উমিনবয়সোঃ ৪৬ মর্মহ মদনিজুর 4

3235 মরাটকয়া মব িমিতা-  ফুর িন্ডলবয়সোঃ ৫৮ মর্মহ মদনিজুর 4

3236 মিাোঃ মহলাল উমিন িন্ডলমিতা- শাহাদৎ িন্ডলবয়সোঃ- 51 মর্মহ মদনিজুর 4

3237 মিাোঃ আিসার আলীমিতা- আদালত মবশ্বাসবয়সোঃ- 63 মর্মহ মদনিজুর 4

3238 মিাছাোঃ হীরা খাতুনমিতা- মিাোঃ ইসিাইল িন্ডলবয়সোঃ-54 মর্মহ মদনিজুর 4

3239 মিাছাোঃ রামকয়া খাতুনমিতা- মিাোঃ আোঃ আমজজবয়সোঃ-38 মর্মহ মদনিজুর 4

3240 মিাোঃ মিাক্তার মহাটসনমিতা- িামনক িন্ডলবয়সোঃ-38 মর্মহ মদনিজুর 4

3241 মিাোঃ মসাটহল রানামিতা- মিাোঃ রাহাত আল িন্ডলবয়সোঃ- 
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মর্মহ মদনিজুর 4

3242 মিাোঃ শন্টু মশয়ামিতা- িমকর চাদ িন্ডলবয়সোঃ ৬৫ মর্মহ মদনিজুর 4

3243 মিাোঃ আলি ীরমিতা- মিাোঃ বদর উিীনবয়সোঃ ৩৮ মর্মহ মদনিজুর 4

3244 মিাোঃ শমিকুল ইসলািমিতা- রমনজত িন্ডলবয়সোঃ ৪৩ মর্মহ মদনিজুর 4

3245 ম ালািী মবশ্বাসমিতা- মবজামিন মবশ্বাসজন্ম তাং- 

২৪/০৪/১৯৮২

মর্মহ মদনিজুর 4

3246 িরটদশী মবশ্বাসমিতা- তারমসস মবশ্বাসবয়সোঃ ২৮ মর্মহ মদনিজুর 4

3247 মদবী মবশ্বাসমিতা- িরাদ মবশ্বাসবয়সোঃ ৬৮ মর্মহ মদনিজুর 4

3248 মিাোঃ লুৎির রহিানমিতা- নুর িহাম্মদবয়সোঃ ৪৪ মর্মহ মদনিজুর 4

3249 নািোঃ কাটদরমিতা/স্বািীর নািোঃ বদর উমিনবয়সোঃ৬০ মদাস্ত নামিত 4

3250 নািোঃ মজন্নাতমিতা/স্বািীর নািোঃ মকসিত আলীবয়সোঃ ৪০ মদাস্ত ০১৭৫২-৭৩৩১১৬ ভ্যানচালক 4

3251  নািোঃ জুনাইদমিতা/স্বািীর নািোঃ রহিানবয়সোঃ৩৭ মদাস্ত ০১৯৪২-২৫৭৪১৫ ভ্যানচালক 4

3252 নািোঃ িজলুল হকমিতা/স্বািীর নািোঃ জটবদ আলীবয়সোঃ 

৭০

মদাস্ত ০১৯৫৪-১০৭১৬৭ মদনিজুর 4

3253 নািোঃ মসাবানমিতা/স্বািীর নািোঃ মুনছুরবয়সোঃ ৩৬ মদাস্ত ০১৭৬২-৩০৬১৭৭ মদনিজুর 4

3254 নািোঃ িইিলমিতা/স্বািীর নািোঃ সুনু মসকদারবয়সোঃ মদাস্ত 1926068404 হতদমরদ্র 4

3255 নািোঃ জনু মিয়ামিতা/স্বািীর নািোঃদুধ মিয়াবয়সোঃ৭৮ মদাস্ত মদনিজুর 4

3256 নািোঃ জব্বার  মিতা/স্বািীর নািোঃদুধ মিয়াবয়সোঃ৪৯ মদাস্ত ০১৪০৯-০১১৩৪৯ মদনিজুর 4

3257 নািোঃ কামবলমিতা/স্বািীর নািোঃসুটজ িন্ডলবয়সোঃ৪০ মদাস্ত-০৩ ০১৯১২-১৭৩৮৬১ মদনিজুর 4

3258 মিাছাোঃ কাঞ্ছন খাতুন িালাস্বািী- শমহদুল ইসলািবয়স- 48 কৃষ্ণপুর 01755-415148 হতদমরদ্র 4

3259 মিাছাোঃ কাজল মরখামিতা- মিাোঃ কাওছার আলীবয়স- 58 িমল্লকিাড়া কৃষ্ণপুর 01948-550715 হতদমরদ্র 4

3260 মিাোঃ আবু তাটহরমিতা- মহাটসন িন্ডলবয়স- 41 িমল্লকিাড়া কৃষ্ণপুর 01904-691757 মদনিজুর 4

3261 মিাোঃ সাইফুল ইসলািমিতা- মির মিাহাম্মদবয়স- 46 শশলিারী 01407-379729 মদনিজুর 4

3262 মিাছাোঃ িমহরন খাতুনমিতা- আব্দুল িন্ডলবয়স- 57 শশলিারী 01992-241311 হতদমরদ্র 4

3263 মিাছাোঃ িমহিা মব িমিতা- জুড়র আলীবয়স- 42 শশলিারী 2851338471 হতদমরদ্র 4



3264 মিাোঃ নামসর আলীমিতা- মিাোঃ মুরাদ িন্ডলবয়স- 50 শশলিারী মদনিজুর 4

3265 মিাছাোঃ আমছয়া মব িমিতা- ছাটিদ িন্ডলবয়স- 57 শশলিারী হতদমরদ্র 4

3266 শমিকুলমিতাোঃ ইসিাইল মব িপুর বগুলা িাড়া 4

3267 হামিজুলমিতাোঃ ইসলাি মব িপুর বগুলা িাড়া 4

3268 আমলমুলমিতাোঃ ইমলয়াছ মব িপুর বগুলা িাড়া 4

3269 মিন্টুমিতাোঃ মিািারি মব িপুর বগুলা িাড়া 4

3270 বকুলমিতাোঃ মিাশারি মব িপুর বগুলা িাড়া 4

3271 আমরিমিতাোঃ মিাশারি মব িপুর বগুলা িাড়া 4

3272 আনারমিতাোঃ মিাশারি মব িপুর বগুলা িাড়া 4

3273 শুকুর আলীমিতাোঃ ইছাহাক মব িপুর বগুলা িাড়া 4

3274 ওটিছামিতাোঃ ইসিাইল মব িপুর বগুলা িাড়া 4

3275 রমিকুলমিতাোঃ মিজানুর মব িপুর বগুলা িাড়া 4

3276 িয়নামিতাোঃ িন্টু মব িপুর বগুলা িাড়া 4

3277 নূর আলিমিতাোঃ হয়রত মব িপুর বগুলা িাড়া 4

3278 মিাআব্দুলিান্নানমিতা/স্বিীর নািোঃ লালমিয়াবয়সোঃ হমরশপুর 1300367244 6451331752 ভ্যানচালক 4

3279 4

3280 মিাোঃ হটচনমিতাোঃ ছািছমিনবয়সোঃ ৫৩ মবায়ামলয়া ০১৯৪৬-৫৮৭১০০ 6001425229 মদনিজুর ৪

3281 মিাোঃ ছাব্দার মিয়ামিতা- আয়ুব আলীবয়সোঃ ২৯ নলমবলা মদনিজুর 4

3282 মিাোঃ আইটজল ইসলািমিতা- বদর উমিনবয়সোঃ ৪৬ মর্মহ মদনিজুর 4

3283 মরাটকয়া মব িমিতা-  ফুর িন্ডলবয়সোঃ ৫৮ মর্মহ মদনিজুর 2

3284 মিাোঃ মহলাল উমিন িন্ডলমিতা- শাহাদৎ িন্ডলবয়সোঃ- 51 মর্মহ মদনিজুর 5

3285 মিাোঃ আিসার আলীমিতা- আদালত মবশ্বাসবয়সোঃ- 63 মর্মহ মদনিজুর 5

3286 মিাছাোঃ হীরা খাতুনমিতা- মিাোঃ ইসিাইল িন্ডলবয়সোঃ-54 মর্মহ মদনিজুর 4

3287 মিাছাোঃ রামকয়া খাতুনমিতা- মিাোঃ আোঃ আমজজবয়সোঃ-38 মর্মহ মদনিজুর 5

3288 মিাোঃ মিাক্তার মহাটসনমিতা- িামনক িন্ডলবয়সোঃ-38 মর্মহ মদনিজুর 4

3289 মিাোঃ মসাটহল রানামিতা- মিাোঃ রাহাত আল িন্ডলবয়সোঃ- 39 মর্মহ মদনিজুর 4

3290 মিাোঃ শন্টু মশয়ামিতা- িমকর চাদ িন্ডলবয়সোঃ ৬৫ মর্মহ মদনিজুর 4

3291 মিাোঃ আলি ীরমিতা- মিাোঃ বদর উিীনবয়সোঃ ৩৮ মর্মহ মদনিজুর 4

3292 মিাোঃ শমিকুল ইসলািমিতা- রমনজত িন্ডলবয়সোঃ ৪৩ মর্মহ মদনিজুর 4

3293 ম ালািী মবশ্বাসমিতা- মবজামিন মবশ্বাসজন্ম তাং- ২৪/০৪/১৯৮২ মর্মহ মদনিজুর 4

3294 িরটদশী মবশ্বাসমিতা- তারমসস মবশ্বাসবয়সোঃ ২৮ মর্মহ মদনিজুর 4

3295 মদবী মবশ্বাসমিতা- িরাদ মবশ্বাসবয়সোঃ ৬৮ মর্মহ মদনিজুর 6

3296 মিাোঃ লুৎির রহিানমিতা- নুর িহাম্মদবয়সোঃ ৪৪ মর্মহ মদনিজুর 2

3297 আনারুলমিতাোঃ িতটলববয়সোঃ ৩০ মর্মহ হতদমরদ্র ৪

3298 বাশারুলমিতাোঃ িতটলব মর্মহ হতদমরদ্র ৪

3299 খাইরুলমিতাোঃ িতটলব মর্মহ ০১৯৫৩-৯৫০৭৭৬ হতদমরদ্র ৪

3300 নািোঃ কাটদরমিতা/স্বািীর নািোঃ বদর উমিনবয়সোঃ৬০ মদাস্ত নামিত ৪

3301 নািোঃ মজন্নাতমিতা/স্বািীর নািোঃ মকসিত আলীবয়সোঃ ৪০ মদাস্ত ০১৭৫২-৭৩৩১১৬ ভ্যানচালক ৪

3302  নািোঃ জুনাইদমিতা/স্বািীর নািোঃ রহিানবয়সোঃ৩৭ মদাস্ত ০১৯৪২-২৫৭৪১৫ ভ্যানচালক ৪

3303 নািোঃ িজলুল হকমিতা/স্বািীর নািোঃ জটবদ আলীবয়সোঃ ৭০ মদাস্ত ০১৯৫৪-১০৭১৬৭ মদনিজুর ৬

3304 নািোঃ মসাবানমিতা/স্বািীর নািোঃ মুনছুরবয়সোঃ ৩৬ মদাস্ত ০১৭৬২-৩০৬১৭৭ মদনিজুর ৪

3305 নািোঃ িইিলমিতা/স্বািীর নািোঃ সুনু মসকদারবয়সোঃ মদাস্ত 1926068404 হতদমরদ্র ৩

3306 নািোঃ জনু মিয়ামিতা/স্বািীর নািোঃদুধ মিয়াবয়সোঃ৭৮ মদাস্ত মদনিজুর ৩

3307 নািোঃ জব্বার  মিতা/স্বািীর নািোঃদুধ মিয়াবয়সোঃ৪৯ মদাস্ত ০১৪০৯-০১১৩৪৯ মদনিজুর ৪

3308 নািোঃ কামবলমিতা/স্বািীর নািোঃসুটজ িন্ডলবয়সোঃ৪০ মদাস্ত-০৩ ০১৯১২-১৭৩৮৬১ মদনিজুর ৩

3309 মিাছাোঃ কাঞ্ছন খাতুন িালাস্বািী- শমহদুল ইসলািবয়স- 48 কৃষ্ণপুর 01755-415148 হতদমরদ্র 4

3310 মিাছাোঃ কাজল মরখামিতা- মিাোঃ কাওছার আলীবয়স- 58 িমল্লকিাড়া কৃষ্ণপুর 01948-550715 হতদমরদ্র 4

3311 মিাোঃ আবু তাটহরমিতা- মহাটসন িন্ডলবয়স- 41 িমল্লকিাড়া কৃষ্ণপুর 01904-691757 মদনিজুর 4

3312 আটবদ আলীমিতাোঃ িাটলক কৃষ্ণপুর মবায়ালিারী িাড়া 2693623686100 হতদমরদ্র ৪

3313 আিটরাজামিতাোঃ আিছারবয়সোঃ ৩৮ কৃষ্ণপুর মুমজব িাড়া 870132200045 হতদমরদ্র ৪

3314 শাহাবুলমিতাোঃ ইহানবয়সোঃ ৩১ কৃষ্ণপুর র্াক্তার িাড়া ০১৯১৫-৫০৪৯০৪ 1851283313 মদনিজুর ৪



3315 জামিনুরমিতাোঃ বমছরবয়সোঃ ৩৮ কৃষ্ণপুর িমল্লক িাড়া ০১৯২৮-০৫০৩০৪ 3301340596 মদনিজুর ৪

3316 মিাছাোঃ সালিা খাতুনমিতাোঃ সাটদকবয়সোঃ ৪২ কৃষ্ণপুর ০১৯৯৪-৯০৪৫৮২ 7801350475 মদনিজুর ৪

3317 ছামবনামিতাোঃ সুির িন্ডলবয়সোঃ ৭৩ কৃষ্ণপুর ০১৯৫৬-৬৭৪১৩২ 6001301693 ভ্যানচালক ৫

3318 িমজবুলমিতাোঃ রমতিবয়সোঃ ৪৫ কৃষ্ণপুর 17239680125 4201292671 ভ্যানচালক ৪

3319 রমহিা খাতুনমিতাোঃ মভ্ালাই কৃষ্ণপুর ০১৮৩০-৫৩৪২০৬ 1501304669 হতদমরদ্র ২

3320 মিাোঃ সাইফুল ইসলািমিতা- মির মিাহাম্মদবয়স- 46 শশলিারী 01407-379729 মদনিজুর 4

3321 মিাছাোঃ িমহরন খাতুনমিতা- আব্দুল িন্ডলবয়স- 57 শশলিারী 01992-241311 হতদমরদ্র 4

3322 মিাছাোঃ িমহিা মব িমিতা- জুড়র আলীবয়স- 42 শশলিারী 2851338471 হতদমরদ্র 2

3323 মিাোঃ নামসর আলীমিতা- মিাোঃ মুরাদ িন্ডলবয়স- 50 শশলিারী মদনিজুর 4

3324 মিাছাোঃ আমছয়া মব িমিতা- ছাটিদ িন্ডলবয়স- 57 শশলিারী হতদমরদ্র 4

3325 শমিকুলমিতাোঃ ইসিাইল মব িপুর বগুলা িাড়া

3326 হামিজুলমিতাোঃ ইসলাি মব িপুর বগুলা িাড়া

3327 আমলমুলমিতাোঃ ইমলয়াছ মব িপুর বগুলা িাড়া

3328 মিন্টুমিতাোঃ মিািারি মব িপুর বগুলা িাড়া

3329 বকুলমিতাোঃ মিাশারি মব িপুর বগুলা িাড়া

3330 আমরিমিতাোঃ মিাশারি মব িপুর বগুলা িাড়া

3331 আনারমিতাোঃ মিাশারি মব িপুর বগুলা িাড়া

3332 শুকুর আলীমিতাোঃ ইছাহাক মব িপুর বগুলা িাড়া

3333 ওটিছামিতাোঃ ইসিাইল মব িপুর বগুলা িাড়া

3334 রমিকুলমিতাোঃ মিজানুর মব িপুর বগুলা িাড়া

3335 িয়নামিতাোঃ িন্টু মব িপুর বগুলা িাড়া

3336 নূর আলিমিতাোঃ হয়রত মব িপুর বগুলা িাড়া

3337 মিাছাোঃ হাটজরামিতা/স্বিীর নািোঃ িমকর িন্ডলবয়সোঃ হমরশপুর - 2401337312 ভ্যানচালক ৩

3338 শুকুর আলীমিতাোঃ আলিবয়সোঃ৪৫ মকা ালী মদনিজুর ৫

3339 মতৌমিকমিতাোঃ আকবারবয়সোঃ ৪৫ মকা ালী হতদমরদ্র ৪

3340 রমিকমিতাোঃ নূরূ ক া মকা ালী হতদমরদ্র ৫

3341

3342 মিাোঃ হাসান আলীমিতা- মিাোঃ মিামিন িামলতাবয়স- 29 মনহালপুর 4169851648 মদনিজুর 4

3343 অিমল বালামিতা- রতন িন্ডলবয়স- 42 মনহালপুর 2401315839 হতদমরদ্র 4

3344 মিাছাোঃ িমজডনা খাতুনমিতা- আব্দুল  ফুরবয়স-53 মনহালপুর 01939-146800 4201256247 হতদমরদ্র 4

3345 মিাছাোঃ সমবরন মনছামিতা- জমলল িন্ডলবয়স- 83 মনহালপুর 7801279147 হতদমরদ্র 5

3346 ছপুরামিতাোঃ নাটজর মনহালপুর হতদমরদ্র ৪

3347 মিাোঃআটছর আলীমিতা-এটজর আলীবয়স-৪৩ মবায়ামলর্া 01992-308781 2351341024 মদনিজুর ৪

3348 মিাোঃ রমবউল  ইসলািমিতা- আবু হাটনিবয়স-43 মনহালপুর 01936-808039 5101301207 মদনিজুর 4

3349 মিাোঃ আক্তার আলীমিতা- মিাোঃ আনসার আলীবয়স- 37 মনহালপুর 82513233228 মদনিজুর 4

3350 রুটবল মহাটসনমিতা- মুনসুর আলীবয়স- 28 মবায়ামলয়া 199244114600303 মদনিজুর 4

3351 মিাোঃ ওির আলীমিতা- িমকর চাদবয়স- 65 মবায়ামলয়া 7351390997 মদনিজুর 4

3352 মিাোঃ িারুটখ মহাটসনমিতা- মিাোঃ িমজবার রহিানবয়স- 58 মবায়ামলয়া 01311-023367 1951399193 মদনিজুর 4

3353 মিাোঃ আলী মহাটসনমিতা- আব্দুল িাটলকবয়স-98 মবায়ামলয়া 8701443262 মদনিজুর 4

3354 মিাোঃ জাির আলীমিতা- মিাোঃ মতিাত আলীবয়স-43 মবায়ামলয়া 7351419069 মদনিজুর ৪

3355 মিাোঃ আোঃ রমশদমিতা- মিাোঃ ইয়ামছন আলীবয়স-43 মবায়ামলয়া 1812323275118 মদনিজুর ৪

3356 মিাছাোঃ মজাহরা খাতুনমিতা- মিাোঃ হাটসি িন্ডলবয়স-48 মবায়ামলয়া 1812323294414 হতদমরদ্র 2

3357 মিাছাোঃ মিািতাজ মব িমিতা- মিাোঃ শিটসর আলীবয়স-33 মবায়ামলয়া 59611783078 হতদমরদ্র ৫

3358 মিাছাোঃ িারভ্ীন আক্তারমিতা- মিাোঃ মবল্লাল মহাটসনবয়স- 31 মবায়ামলয়া 6451336892 মদনিজুর ৪

3359 মিাোঃ সজল মিয়ামিতা- মিাোঃ আিজাদ মিয়াবয়স- 38 মবায়ামলয়া 2361617637 হতদমরদ্র 4

3360 মিাোঃ হাছান মিয়ামিতা- মিাোঃ আব্দুল িন্ডলবয়স- 23 মবায়ামলয়া 3756208926 মদনিজুর 5

3361 মিাোঃ িরজ আলীমিতা- মভ্ালাই মিাল্লাবয়স- 43 মবায়ামলয়া 2401371642 মদনিজুর 5

3362 রমহিা খাতুনমিতা- শসটসর আলীবয়স- 35 মবায়ামলয়া 9151314294 হতদমরদ্র 4

3363 মিাছাোঃ বামলকা খাতুনমিতা- মিাোঃ ওির আলীবয়স- 25 মনহালপুর 7354383569 হতদমরদ্র 3

3364 মিাোঃ আমনচ উমিনমিতা- মিাোঃ নুর ইসলািবয়স- 40 মনহালপুর 6451312091 হতদমরদ্র 4

3365 মিাছাোঃ সাটহদা মব িমিতা- আবুল মবশ্বাসবয়স- 78 মনহালপুর 1025660422 হতদমরদ্র 4



3366 মিাোঃ িামুন অর রমশদমিতা- মিাোঃ লাল চান মিয়াবয়স- 30 মনহালপুর 1455907335 মদনিজুর 2

3367 মিাছাোঃ সুমিয়া খাতুনমিতা- মবশা মজায়ািডারবয়স- 53 মনহালপুর 8251267434 হতদমরদ্র 2

3368 মিাোঃ রাজন আহটিদমিতা- িহন আলীবয়স- 27 মনহালপুর 3719304564 মদনিজুর 2

3369 মিাোঃ আমরফুল ইসলািমিতা- মসরাজুল ইসলািবয়স- 28 মনহালপুর 7791808999 মদনিজুর 4

3370 মিাোঃ খাইরুল মুমন্সমিতা- মিাোঃ িমজদ মুন্সীবয়স- 41 মনহালপুর 4650816481 মদনিজুর 4

3371 মিাছাোঃ জুটলখা মব িমিতা- মিাোঃ জাির আলীবয়স- 48 মনহালপুর 2401288663 মদনিজুর 4

3372 মিাোঃ আমিনুল ইসলািমিতা- মিাোঃ িরজুল্লাহবয়স- 40 মনহালপুর 33013331041 মদনিজুর 2

3373 মিাোঃ জাহাঙ্গীর আলিমিতা- মিাহাোঃ কাটসি আলীবয়স- 34 মনহালপুর 5101299807 মদনিজুর 3

3374 মিাছাোঃ পুটি মব িমিতা- মিাোঃ মখাদাই সদ ডারবয়স- 68 মনহালপুর 181232327190 মদনিজুর 4

3375 মিাোঃ আশরাফুল ইসলািমিতা- মিাোঃ হায়দার আলীবয়স- 38 মনহালপুর 1670006259 4651357370 মদনিজুর 4

3376 মিাোঃ ম ালাি মহাটসনমিতা- মিাোঃ আওলাদ িন্ডলবয়স- 58 মবায়ামলয়া 01942-257641 7351375126 মদনিজুর 4

3377 মিাছাোঃ সামিয়া খাতুনমিতা- শমহদুল ইসলািবয়স- 25 মনহালপুর 01872-825025 2851601688 হতদমরদ্র 2

3378 আটনায়ার মহাটসনমিতা- আসান আলীবয়স- 30 মবায়ামলয়া 01407-815445 1025710532 মদনিজুর 4

3379 মিাোঃ ইসিাইল মহাটসনমিতা- মিাোঃ ইউসুি আলীবয়স- 42 মবায়ামলয়া 01963-333302 মদনিজুর 4

3380 মিাোঃ নজর আলীমিতা- আজহার আলীবয়স- 62 মবায়ামলয়া 01819-787579 9151314987 মদনিজুর 4

3381 মিাহাম্মদ আলীমিতা- শমহদ আলীবয়স- 22 মনহালপুর 01302-938506 996-

18123233107725

হতদমরদ্র 4

3382 শ্রী সাধন কুিার সাধুখামিতা- শামন্ত সাধু খাবয়স- 45 মনহালপুর 01917-075036 6559040165 আলিসাধু চালক 5

3383 মিাোঃ মসমলি মহাটসনমিতা- মিাোঃ খাটলকবসয়- 41 মনহালপুর 1951678588 মদনিজুর 4

3384 মিাছাোঃ কমহনুর মব িমিতা- রুিজান িন্ডলবয়স- 1969 মনহালপুর 9151232510 হতদমরদ্র 2

3385 মশিালী রানীমিতা- মছদাি হালদারবয়স- 46 মনহালপুর 9151261550 হতদমরদ্র 4

3386 মিাোঃ রবউল ইসলািমিতা- ইসিাইল মহাটসনবয়স-55 মনহালপুর 6901278242 মদনিজুর 4

3387 মিাছাোঃ সাথী খাতুনমিতা- আব্দুল িিমনবয়স- 33 মবায়ামলয়া 6001376349 হতদমরদ্র 4

3388  টনশ কুিার সাধুখামিতা- সটন্তাষ কুিার সাধুখাবয়স- 43 মনহালপুরু 01731-682208 3301276428 মদনিজুর 4

3389 বৃমষ্টমিতাোঃ নামসর মবায়ামলয়া িীজ িাড়া হতদমরদ্র ৩

3390 ইকবাল িাহমুদমিতাোঃ নামসর মবায়ামলয়া িীজিাড়া হতদমরদ্র ৪

3391 মিনারুলমিতাোঃ আমির মহাটসন মবায়ামলয়া িীজিাড়া হতদমরদ্র ৪

3392 রওশনআরামিতাোঃ আোঃ খাটলকবয়সোঃ ৫৭ মহজল াড়ী - 4201286541 হতদমরদ্র ৪

3393 মিাোঃ আশানুর খাতুনমিতাোঃ মিাোঃ আমজজবয়স- 53 মহজল াড়ী 01984-180768 5551317067 হতদমরদ্র 5

3394 মিাোঃ শওকত আলীমিতাোঃ হকটছদ িমল্লকবয়সোঃ ৪৮ মহজল াড়ী 01964-672925 1951349842 মদনিজুর 5

3395 মিাোঃ সবুজ মিয়ামিতা- মিাোঃ শমরি উিীনবয়সোঃ ২৬ মহজল াড়ী 01943-179925 1501632036 মদনিজুর 3

3396 মিাোঃ িঙ্গল িন্ডলমিতাোঃ বরকত আলীবয়সোঃ-৮৩ মহজল াড়ী 825130003 মদনিজুর 4

3397 মিাছাোঃ সাইদা খাতুনমিতা- িতটলব িন্ডলবয়স-55 মহজল াড়ী 01920-393103 9151263705 হতদমরদ্র 4

3398 মিাছাোঃ আটনায়ার খাতুনমিতা- মছাবান িন্ডলবয়স-68 মহজল াড়ী 3301279232 হতদমরদ্র 4

3399 মিাোঃ শামহনমিতা- আমজত আলীবয়স-27 মহজল াড়ী 8211135697 মদনিজুর 4

3400 মিাোঃ আসান আলীমিতা- মিাোঃ আমজবার জন্ম তাং- 34 নলমবলা মদনিজুর 5

3401 মিাোঃ আলাউমিনমিতা- মিাোঃ চটিত আলীবয়সোঃ - ৬৭ নলমবলা মদনিজুর 4

3402 মিাোঃ মবশারত আলীমিতা- সবজাল িন্ডলবয়সোঃ ৫৫ নলমবলা মদনিজুর 4

3403 মিাছাোঃ হামলিা মব িমিতাোঃ আব্দুল  মনবয়সোঃ ৫৮ নলমবলা মদনিজুর 5

3404 মিাছাোঃ সাটজদা মব িমিতা- জািাত আলীবয়স- 58 মহজল াড়ী 7351312405 মবধবা 4

3405 মিাোঃ আলী আকবরমিতা-আব্দুল আমজজবয়স-৫৫ মহজল াড়ী 7801338562 শ্রমিক ৪

3406 মিাোঃ আজমির মহাটসনমিতা- মিাোঃ আব্দুল িাটলকবয়স- 21 মহজল াড়ী 9154797269 ছাত্র 4

3407 মিাোঃ মিটরাজ মিয়ামিতা- মিাোঃ িমহদ মিয়াবয়স- 28 মহজল াড়ী 01929-230075 8671610494 শ্রমিক 4

3408 মিাোঃ আবু বকর মসমিকমিতা- দাউদ িন্ডলবয়স- 58 মহজল াড়ী 6901248333 িাহারাদার 4

3409 মিাোঃ িাসুদ রানামিতা- মিাোঃ আব্দুর রাজ্জাকবয়স- 26 মহজল াড়ী 1011876305 মদনিজুর 2

3410 মিাোঃ নজরুল ইসলািমিতা- বাহার আলীবয়স- 40 মহজল াড়ী 6451288986 মদনিজুর 4

3411 অসীি কুিার িামেমিতা- রবন্দ্রনাথ িামেবয়স- 41 মহজল াড়ী 01993-958008 6451287442 কি ডচারী 4

3412 মিাোঃ িহর আলীমিতা- মিাোঃ আরটজল িামলতাবয়স-48 মহজল াড়ী 1951322856 কি ডচারী 3

3413 মিাোঃ ইসলাি মিয়ামিতা- িাচু িন্ডলবয়স-83 মহজল াড়ী 8701344528 মদনিজুর 2

3414 মিাোঃ িামুন মহাটসনমিতা- মিাোঃ কাটসি আলীবয়স-29 মহজল াড়াী 9558059193 রাজমিিী 3

3415 মিাোঃ আহাদমিতা- মিাোঃ নুর ইসলািবয়স- 55 মর্মহ 01968-341745 7351393769 মদনিজুর 4

3416 মিাোঃ আজহার উমিনমিতা- মিাোঃ িয়জুল্লাহ মুন্সী মর্মহ 01405-211040 4201317197 মদনিজুর 5



3417 মিাোঃ সাইফুল রহিানমিতা- মিাোঃ বদর উমিনবয়স-52 মর্মহ 01917-935829 6850327989 মদনিজুর 4

3418 মিাসাোঃ সাটিনা খাতুনমিতা- ইউসুি িন্ডলবয়স-72 মর্মহ 01996-5677726 8251352319 হতদমরদ্র 3

3419 মিাছাোঃ িমজডনা মব িমিতা- হুজুর আলী মশখবয়স- 64 মর্মহ 01642-210158 1025676519 হতদমরদ্র 4

3420 মিাোঃ সাইফুল ইসলািমিতা- মিাোঃ শরীয়ত উল্লাহবয়স- 38 মর্মহ 1951376324 01763-492670 হতদমরদ্র 4

3421 মিাোঃ মিাজাটম্মলমিতা- মনয়াত আলী িন্ডলবয়স- 53 মর্মহ 7801336897 01754-341027 হতদমরদ্র 4

3422 মিাছাোঃ জাহানারা মব িমিতা- মিাল্লা আমজজুর রহিানবয়স- 45 মর্মহ 01944-631475 1951694692 হতদমরদ্র 4

3423 মিাোঃ জহরুল িন্ডলমিতা- চাি আলী িন্ডলবয়সোঃ ৪৮ মর্মহ মদনিজুর 2

3424 মিাছাোঃ র্মুনা মব িমিতা- মসমিক মবশ্বাসবয়সোঃ ৭০ মর্মহ মদনিজুর 4

3425 মিাোঃ মসরাজুল ইসলািমিতা- ইউছুি িন্ডলবয়সোঃ ৪৩ মর্মহ মদনিজুর 4

3426 মিাছাোঃ মরকজান মব িস্বািী- মৃত িতটলব িন্ডল বয়সোঃ ৭৮ মর্মহ মদনিজুর 5

3427 মিাোঃ ছাত্তারমিতা- মিাোঃ জমসি উমিন মিাল্লাবয়সোঃ- 40 মর্মহ মদনিজুর 3

3428 মিাসাোঃ জাহানারা খাতুনমিতা- নবীছমিন িন্ডলবয়সোঃ-59 মর্মহ মদনিজুর 4

3429 মিাোঃ আমরফুল ইসলািমিতা- মিাোঃ হামিজুল ইসলািবয়সোঃ-29 মর্মহ মদনিজুর 5

3430 মিাোঃ আোঃ রমহিমিতাোঃ ভ্াটগ্যিান িন্ডলবয়সোঃ 61 মহজল াড়ী 01934-256245 7801309852 মদনিজুর 4

3431 মিাোঃ জািাল আলীমিতাোঃ মিাোঃ আবু বক্কর আলীজন্ম তাং- ৩৮ মহজল াড়ী 01985-800209 6001297545 মদনিজুর 5

3432 মিাছাোঃ লাল বানুমিতা- নুর মহাটসনবয়স- 42 মহজল াড়ী 01402-589451 8701342498 হতদমরদ্র 4

3433 মিাোঃ িয়জুল হকমিতাোঃ আমজর বকসবয়সোঃ-৬১ মহজল াড়ী 01837-615994 2851249272 মদনিজুর 4

3434 মিাোঃ িাহাতাব আলীমিতা ইয়াকুব আলীবয়সোঃ-৫২ মহজল াড়ী 1501269425 মদনিজুর 4

3435 মিাোঃ খমলল মহাটসনমিতা- বদর উমিনবয়সোঃ-৩৮ মহজল াড়ী 01939-760277 2851251286 মদনিজুর 4

3436 সন্ধ্যা মবশ্বাসমিতা- ভ্টরশ মবশ্বাসবয়সোঃ ৩৮ মর্মহ মদনিজুর 5

3437 মিাোঃ আব্দুল বাটরকমিতা- িামনক িন্ডলবয়সোঃ-39 মর্মহ মদনিজুর 4

3438 নািোঃ কুদ্দুসমিতা/স্বািীর নািোঃ শওকত মসকদারবয়সোঃ ৪৮ মদাস্ত-3 1746098617 7351420422 ভ্যানচালক 4

3439 মিাোঃ সাটদক আলীমিতা- আয়ুব  াজীবয়স-50 মদাস্ত 01996-000743 4654391015 মদনিজুর 4

3440 মিাোঃ মনজাি উমিনমিতা- আব্দুল খাটলকবয়স-40 মদাস্ত 01939-421859 281178144 চাটয়র মদাকান 4

3441 শাহাবুমিনমিতা- িজলুর কমরিবয়স-40 মদাস্ত 01938-521543 7806654799 ভ্যানচালক 4

3442 সুজন বমদ উজ্জািানবয়স-29 মদাস্ত 01932-961199 1951379609 হকার 3

3443 মিাোঃ দীন ইসলািমিতা- আবুল মহাটসনবয়স-30 মদাস্ত 01929-435612 6901306636 অট াচালক 3

3444 নুর মিাহাম্মমিতা- আব্দুল জমললবয়স- 33 মদাস্ত 01906-576582 1501331019 আলিসাধু চালক 4

3445 মিাোঃ রমহি মবশ্বাসমিতা- দাউদ মবশ্বাসবয়স-42 মদাস্ত 01906-739561 7351372066 ভ্যানচালক 4

3446 হান্নান মিাল্লা-মিতাোঃ িহাম্মদ আলী মিাল্লাবয়সোঃ ৬৩ মদাস্ত 1940889272 4201367010 মদনিজুর ৪

3447 মিাোঃ হামববুর রহিানমিতা- হর্রত আলীবয়স- 36 মদাস্ত 6451344474 মদনিজুর 4

3448 রাজু িন্ডলমিতা- শাহাদৎবয়স-43 মদাস্ত 01967-360726 9575680781 মদনিজুর 3

3449 শাহাবুমিনমিতা- আবু মসকদার বয়স- 33 মদাস্ত 01990-071419 7351427826 মদনিজুর 4

3450 আমিরুল ইসলািমিতা- আব্দুল িান্নানবয়স-28 মদাস্ত 01834-604447 5101334265 মদনিজুর 4

3451 আমছয়া খাতুনমিতা- আটয়ত আলীবয়স-64 মদাস্ত 01930-480748 1812323040630 হতদমরদ্র 4

3452 মিাোঃ আব্দুল ছািাদমিতা- ইয়ামসন মিাল্লাবয়স-38 মদাস্ত 01749-631430 3301282848 মদনিজুর 4

3453 মিাছাোঃ তহমিনা খাতুনমিতা- জমলর িন্ডলবয়স- 48 6901304045 4

3454 নুর মিাহাম্মদমিতা- মৃত আহাম্মদ আলীবয়স-52 মদাস্ত 18123232822007 মদনিজুর 4

3455 মিাোঃ হামবলমিতা- মিাোঃ সুটজ িন্ডলবয়স- 28 মদাস্ত 1025690395 মদনিজুর 4

3456 শ্রী সু কুিারমিতা- নয়ন কুিার িালবয়স- 45 কুমিপুর 01929-422797 1025650811 মদনিজুর 4

3457 চায়না মিতা- সািসুিীনবয়স-58 কুমিপুর 01931-200561 3751271432 হতদমরদ্র 4

3458 মিাোঃ সািাদ আলীমিতা- ইয়ামিন মহাটসনবয়স-58 কুমিপুর 01990-655021 3301307264 হতদমরদ্র 4

3459 সাইফুলমিতা- শমহদুল বয়স-36 কুমিপুর 01823-594265 3751274097 হতদমরদ্র 4

3460 মরমজয়ামিতা- আোঃ কমরিবষয়-52 কুমিপুর 01874-498552 9151315620 হতদমরদ্র

3461 আনজুরা মব িমিতা- িয়জুমিনবয়স-43 কুমিপুর 01837-551983 15012773153 হতদমরদ্র 4

3462 মিাোঃ িারুখ মহাটসনমিতা- আলী মহাটসনবয়স-38 কুমিপুর 01954-261691 6901276144 মদনিজুর 4

3463 সুরি জানমিতা- কমিল উমিনবয়স-58 কুমিপুর 01887-146528 6451264474 হতদমরদ্র 3

3464 ছাটিদ আলীমিতা- শাহ আলিবয়স-50 কুমিপুর 01922-642858 4201290717 হতদমরদ্র 4

3465 মিাোঃ মতাতা মিয়ামিতা- নুরু হকবয়স- 50 কুমিপুর 01758-641788 1812323281177 মদনিজুর 3

3466 আব্দুল বারীমিতা- শুকুর আলীবয়স- 43 কুমিপুর 01403-856569 6901251677 মদনিজুর 4

3467 মিাজাটম্মল মিতা- ইদ্রীস আলীবয়স-41 কুমিপুর 01720-338350 154733419 মদনিজুর 4



3468 মিাছাোঃ সুমিয়া খাতুনমিতা- আমজি মহাটসনবয়স- 49 কুমিপুর 01945-906615 6001299665 হতদমরদ্র 4

3469 খুরমশদা খাতুনমিতা- আরশাদ ভ্ইয়াবয়স- 43 মদাস্ত 01983-114992 1812323298672 মদনিজুর 4

3470 মিাছাোঃ িয়না মব িমিতা- নুর মিাহাম্মদ িন্ডলবয়স- 49 কুমিপুর 01782-370327 হতদমরদ্র 3

3471 নািোঃ জািাল উমিনমিতা/স্বািীর নািোঃ  াসূল িমলকবয়সোঃ ৩৫ মদাস্ত 1918800796 শ্রমিক ৪

3472 নািোঃ চায়নামিতা/স্বািীর নািোঃ িান্নানবয়সোঃ ২৫ মদাস্ত ০১৯৬৭-৭০৯৭৩৪ হতদমরদ্র ৪

3473 নািোঃ মিাটনাহারমিতা/স্বািীর নািোঃ আব্দুল মসকদারবয়সোঃ ৫৫ মদাস্ত ০১৯৬৬-৭৭০৫৯২ ভ্যানচালক ২

3474 নািোঃ  আমির মিতা/স্বািীর নািোঃ নুরুল হকবয়সোঃ ৪৭ কুমিপুর-০৩ ০১৭৬২-২৩৯৭০৪ মদনিজুর ৪

3475 নািোঃ হামনিমিতা/স্বািীর নািোঃআবুলবয়সোঃ ৪৮ কুমিপুর-০৩ ০১৯২৭-৭৪২০৫৪ মদনিজুর ৪

3476 নািোঃ িজলুল হকমিতা/স্বািীর নািোঃ ইচাহাকবয়সোঃ ৪৫ মদাস্ত -০৩ 01913-294303 1022690927 মদনিজুর 3

3477 নািোঃ সুটজ মিতা/স্বািীর নািোঃ রহিান িন্ডলবয়সোঃ ৭৮ মদাস্ত 01834-786817 5551374530 মদনিজুর 5

3478 নািোঃ মিমছর আলীমিতা/স্বািীর নািোঃ মসানা মিয়াবয়সোঃ৩৩ মদাস্ত 1940874784 1812323101102 মদনিজুর 4

3479 নািোঃ আমরফুল ইসলািমিতা/স্বািীর নািোঃ নুর হকবয়সোঃ ২৮ মদাস্ত 01985-856398 4651365530 মদনিজুর 3

3480 নািোঃ হারুনমিতা/স্বািীর নািোঃ আব্দুল খাটলকবয়সোঃ ৪৯ মদাস্ত 1921321865 9575655577 মদনিজুর 4

3481 নািোঃ সাইদুর রহিানমিতা/স্বািীর নািোঃটসাটলিানবয়সোঃ ৪২ মদাস্ত 01948-081127 5551349649 মদনিজুর 3

3482 নািোঃ মসাটহল মিাল্লামিতা/স্বািীর নািোঃ ছবুল মিাল্লাবয়সোঃ ৩৬ মদাস্ত 01938-509641 7801367330 মদনিজুর 4

3483 ইমদ্রস আলীমিতাোঃ ইিামহি কুমিপুর ০১৯৩৬-৫৯২৭৬৭ হতদমরদ্র ৩

3484 আবুল মহাটসনমিতাোঃ মসানা মিয়া কুমিপুর 5101250164 হতদমরদ্র ৪

3485 শামহনা খাতুনমিতাোঃ ইিামহি কুমিপুর 1311403925 হতদমরদ্র ৪

3486 আমজবার রহিানমিতা- মিাোঃ আোঃ লমতিবয়স-27 কৃষ্ণপুর 8670054438 মদনিজুর 4

3487 মিাছাোঃ  ইসিতারামিতা- মিাোঃ সুজন মিয়াবয়স-24 কৃষ্ণপুর 01943-058930 4656163195 হতদমরদ্র 4

3488 মিাোঃ তহুরা মব িমিতা- মসরাজুল মশকদারবয়স- 49 কৃষ্ণপুর 01302-823660 1501276958 মদনিজুর 4

3489 মিাোঃ িমনর মহাটসন ভুসইয়ামিতা- মিাোঃ িান্নান ভ্ইয়াবয়স- 34 কৃষ্ণপুর 01937-742072 6451344243 ভ্যানচালক 4

3490 মিাছাোঃ রমহিা খাতুনমিতা- মকসিত আলীবয়স- 73 কৃষ্ণপুর 2851281200 হতদমরদ্র 2

3491 মিাোঃ মলাকিানমিতা- মিাোঃ বাদলবয়স- 36 কৃষ্ণপুর 2851313219 মদনিজুর 4

3492 মিাোঃ মতািাটজ্জল মহাটসনমিতা- িমরস্কার িন্ডলবয়স- 59 কৃষ্ণপুর 7801345998 মদনিজুর 4

3493 মিাোঃ চটয়ন আলীমিতা- মুন্তাজ আলীবয়স- 47 কৃষ্ণপুর 4201321934 মদনিজুর 4

3494 মিাোঃ িওলা মহাটসনমিতা- মিাোঃ হাসনাত আলীবয়স- 41 কৃষ্ণপুর 5019472570743 মদনিজুর 4

3495 মিাছাোঃ শারিীন খাতুনমিতা- মিাোঃ রাজ্জাক আলীবয়স- 45 কৃষ্ণপুর 18412323276049 হতদমরদ্র 2

3496 মিাছাোঃ আনমজরা খাতুনমিতা- ইয়াজ উমিনবয়স-83 কৃষ্ণপুর 7801345906 হতদমরদ্র 2

3497 মিাোঃ হাবুল মিয়ামিতা- মিাোঃ আয়নাল হকবয়স- 38 কৃষ্ণপুর 8251276062 মদনিজুর 4

3498 মিাোঃ রাজা মিয়ামিতা- মিাোঃ মসরাজুলমবয়ষ- 45 কৃষ্ণপুর 18123238754 হতদমরদ্র 4

3499 মিাোঃ মিাতাটলব িন্ডলমিতা- আওলাদ িন্ডলবয়স-62 কৃষ্ণপুর 8251303676 মদনিজুর 4

3500 মিাছাোঃ আনমজরা খাতুনমিতা- মিাোঃ এটজর িন্ডলবয়স- 43 কৃষ্ণপুর 2401324852 হতদমরদ্র 2

3501 মিাছাোঃ রামহিা খাতুনমিতা- মিাোঃ শুকুর আলীবয়স-44 কৃষ্ণপুর 01884-457208 9575857573 হতদমরদ্র 2

3502 মিাোঃ মিনারুল ইসলািমিতা- মিাোঃ আোঃ িমজত মিাল্লাবয়স- 46 কৃষ্ণপুর 1822307157065 মদনিজুর 4

3503 মিাোঃ মরয়াজ উমিনমিতা- িইজিীন িন্ডলবয়স-53 কৃষ্ণপুর 01983-390321 8701348669 ভ্যানচালক 4

3504 মিাোঃ রাহুল মিতা- মিাোঃ মহাটসন আলীবয়স-29 কৃষ্ণপুর 01765-183148 199112381240021 মদনিজুর 2

3505 মিাছাোঃ িাটতিা মব িমিতা- মিাোঃ হাচান আলীবয়স-42 কৃষ্ণপুর 01924-444989 87013483605 চাটয়র মদাকান 4

3506 নুর আলি মিতা- শাহ আলি মিয়াবয়স- 39 কৃষ্ণপুর 01916-447185 2401297821 ভ্যানচালক 4

3507 মিাোঃ শাহজালাল মিতা- মিাোঃ ইিান মহাটসনবয়স- 30 কৃষ্ণপুর 5507516044 ভ্যানচালক 4

3508 মিাছাোঃ সাটজদা খাতুনমিতা- িটজর আলী দওয়ানবয়স- 58 কৃষ্ণপুর 01917-181187 6853231535 হতদমরদ্র 2

3509 মিাচাোঃ আিমবয়া খাতুনমিতা- নয় মিাল্লাবয়স- 73 কৃষ্ণপুর 9151269686 হতদমরদ্র 2

3510 মিাছাোঃ ছালিা খাতুনমিতা- খমলল মসকদারবয়স- 67 কৃষ্ণপুর 01917-181187 হতদমরদ্র 5

3511 মিাছাোঃ হামছনা খাতুনমিতা- হাবুল কাজীবয়স- 49 কৃষ্ণপুর 01918-812500 8701350004 হতদমরদ্র 4

3512 মিাছাোঃ দুমলনা খাতুনমিতা- মিাোঃ বদর উমিনবয়স- 41 কৃষ্ণপুর 2855917643 হতদমরদ্র 3

3513 মিাছাোঃ সাথী খাতুনমিতা- মিাোঃ খাটলকবয়স- 24 কৃষ্ণপুর 01755-041736 1956056343 হতদমরদ্র 2

3514 মিাোঃ জুলহাসমিতাৎ হাটসি ব্যািারীবয়স - 56 কৃষ্ণপুর 6001329113 মদনিজুর 4

3515 মিাছাোঃ জাটিলা খাতুনমিতা- কমরি খিকারবয়স- 54 রনট াহাইল 5101359232 হতদমরদ্র 2

3516 মিাছাোঃ কাকলী খাতুনমিতা- িজলু হকবয়ষ- 47 রনট াহাইল 01766-973895 4414213655087 মদনিজুর 4

3517 মিাছাোঃ হাটচনা খাতুনমিতা-বুটদা মজায়ািযারবয়স- 53 রনট াহাইল 01766-973895 9151345841 হতদমরদ্র 4

3518 মিাছাোঃ আরমছন মনছামিতা- আসান আলীবয়স- 43 রনট াহাইল 1025652999 হতদমরদ্র 4



3519 মিাোঃ রাজ্বাক আলীমিতা- নুর ইসলািবয়স- 49 কৃষ্ণপুর 3301340745 মদনিজুর 4

3520 মিাোঃ মবশারত আলীমিতা- ইসিাইল মহাটসনবয়স- 62 কৃষ্ণপুর 01506-279069 6001329249 মদনিজুর 2

3521 মিাোঃ মিানাজাত আলীমিতা- মরজাউল হকবয়স- 48 কৃষ্ণপুর 01906-213372 2401354648 মদনিজুর 4

3522 মিাোঃ আব্দুস সাত্তারমিতা- আহম্মদ িমল্লকবয়স- 44 িমল্লকিাড়া কৃষ্ণপুর 01993-957999 42013466675 মদনিজুর 3

3523 মরটহনামিতা- আবুল মহাটসনবয়স-30 মুমজবিাড়া 6861226600 হতদমরদ্র 4

3524 মসমলি মিয়ামিতা- কমলি উমিনবয়স- 30 সুটবাধপুরিাড়া 18123230000417 মদনিজুর 4

3525 মিাোঃ শাহ আলিমিতা- মিাোঃ ইিন মহাটসনবয়স-27 কৃষ্ণপুর 01314-951219 4656339472 মদনিজুর 4

3526 িকটছদ আলীমিতা- জটবদ আলী বয়স- 60 কৃষ্ণপুর 01912-173180 5551296196 মদনিজুর 2

3527 মিাোঃ জামহদুল ইসলািমিতা- মিাোঃ হাটিজ আলীবয়স- 26 কৃষ্ণপুর ################# ভ্যানচালক 4

3528 মিাোঃ আজব মিাল্লামিতা- জমসি মিাল্লাবয়স- 48 কৃষ্ণপুর 01316-821402 5551397978 মদনিজুর 2

3529 মিাোঃ হামববুর রহিানমিতা- বাহার িন্ডলবয়স- 38 কৃষ্ণপুর 01839-328550 মদনিজুর

3530 মিাোঃ মনওয়াজ শমরিমিতা- মিাোঃ মিাতাটলববয়স- 28 শশলিারী 4639551896 মদনিজুর 4

3531 মিাোঃ িমনরুল ইসলািমিতা- বদর উিীনবয়স- 41 শশলিারী 01968-84776 6451348426 মদনিজুর 5

3532 মিাছাোঃ আমছিা মব িমিতা- আমজত বক্সবয়স- 52 শশলিারী 01928-562923 4651397129 হতদমরদ্র 4

3533 মিাছাোঃ িনজুরা মব িমিতা- মিাোঃ শতয়ুব িন্ডলবয়স- 66 শশলিারী 01795-966580 3301367490 হতদমরদ্র 4

3534 মিাছাোঃ ছাটিনা মব িমিতা- মিাোঃ মরয়াজ উমিনবয়স- 57 শশলিারী 01957-645802 4201350065 হতদমরদ্র 2

3535 মিাছাোঃ সামখনা খাতুনমিতা- মিাোঃ কাটয়ি আলীবয়স- 45 শশলিারী 01779-818244 6901333028 হতদমরদ্র 4

3536 মিাছাোঃ চাইনা খাতুনমিতা- হাটচন িন্ডলবয়স- 45 শশলিারী 01999-556667 8701406079 হতদমরদ্র 4

3537 মিাছাোঃ সুমিয়া মব িমিতা-  ফুর িন্ডলবয়স- 53 শশলিারী 01954-514239 7801372926 হতদমরদ্র 4

3538 মিাোঃ আয়ুব আলীমিতা- মৃত আিছার আলীবয়স- 53 শশলিারী 01930-457856 1812323281889 মদনিজুর 4

3539 মিাোঃ শাইদুল মিাল্লামিতা- মখাদা বক্সবয়স- 52 শশলিারী 01401-770612 1501361016 মদনিজুর 4

3540 মিাোঃ মরিন মিয়ামিতা- মিাোঃ মুজাি উমিনবয়স- 43 শশলিারী 9141830556 মদনিজুর 4

3541 মিাছাোঃ ছাটিনা খাতুনমিতা- মিাোঃ ছানুয়ার মহা:বয়স- 42 শশলিারী 01952-561866 2851362364 হতদমরদ্র 4

3542 মিাোঃ আমজজুল হকমিতা- নুর মিাহাম্মদবয়স- 65 উজলপুর 2401302128 মদনিজুর 4

3543 মিাোঃ শ্যািল মহাটসনমিতা- মিাোঃ আব্দুল বাটতবয়স- 27 উজলপুর 3707179915 মদনিজুর 4

3544 মিাোঃ আমিরুল ইসলািমিতা- শুিদ প্রধানবয়স- 43 উজলপুর 01953-398074 8701325386 মদনিজুর 4

3545 মিাছাোঃ িমজডনা খাতুনমিতা- সালাত মিাল।লাবয়স- 62 উজলপুর 01908-952962 2851260261 হতদমরদ্র 4

3546 মিাোঃ মিাজাটম্মল ব্যািারীমিতা- মছায়াব আলীবয়স- 49 উজলপুর 01905-606022 501392787348 মদনিজুর 4

3547 মিাোঃ িমরদমিতা- মিাোঃ িজল প্রধানবয়স- 30 উজলপুর 01778-969836 1990181232300080 মদনিজুর 4

3548 মিাছাোঃ আয়শা মবমবমিতা- শতয়ব আলীবয়স- 85 উজলপুর 5551298119 হতদমরদ্র 4

3549 মিাোঃ মল ন মিয়ামিতা- আবুল কালাি আজাদবয়স- 28 উজলপুর 01902-424168 1951676210 মদনিজুর 2

3550 মিাোঃ মখাকন মিয়ামিতা- আব্দুল হামলি ব্যািারীবয়স- 42 উজলপুর 01918-224224 6901281227 মদনিজুর 4

3551 মিাোঃ আোঃ সুবহানমিতা- মিাোঃ আব্দুল হামলিবয়স- 60 উজলপুর 01925-707676 5551298499 মদনিজুর 4

3552 মিাোঃ িহামসন মিয়ামিতা- মিাোঃ আোঃ জব্বারবয়স- 23 উজলপুর 01908-721292 8251649086 মদনিজুর 4

3553 নামসর মিতা- মিাোঃ আোঃ জব্বারবয়স- 28 উজলপুর 6455567583 01944-575947 মদনিজুর 4

3554 আহাম্মদ আলী মশখমিতা- হর্রত আলীবয়স- 65 উজলপুর 01744-989718 8701325402 মদনিজুর 4

3555 মিাছাোঃ মবউটি খাতুনমিতা- মিাোঃ শমরফুল ইসলািবয়স- 31 উজলপুর ############### মদনিজুর 4

3556 মিাোঃ আটনায়ার মহাটসনমিতা- মিাোঃ হর্রত আলীবয়স- 63 উজলপুর 01971-321082 5994626520 ভ্যানচালক 2

3557 মিাছাোঃ মরমজয়া খাতুনমিতা- মৃত মসারাি মহাটসনবয়স- 45 উজলপুর 01984-908564 1812323251243 হতদমরদ্র 2

3558 মিাোঃ ছমির উমিনমিতা- মিাোঃ ছুন্নত আলীবয়স- 52 উজলপুর 6001385878 মদনিজুর 4

3559 মিাোঃ জামহদ মহাটসনমিতা- বাচ্চু মিয়াবয়স- 41 উজলপুর 01942-265587 5551326001 মদনিজুর 4

3560 মিাছাোঃ আনমজরা খাতুনমিতা- আলি িামলতাবয়স- 62 উজলপুর 01966-773419 7351376814 মদনিজুর 4

3561 শ্রী মবদনাত মবশ্বাসমিতা- অমৃল্য মবশ্বাসবয়স- 63 উজলপুর 01912-17248 5551299877 মদনিজুর 4

3562 মিাছাোঃ রীমজয়া খাতুনমিতা-  াজীবয়স- 61 উজলপুর 01987-001994 1501308157 মদনিজুর 4

3563 মিাছাোঃ সুমিয়া খাতুনমিতা- কমরি িন্ডলবয়স- 55 উজলপুর 01942-257348 9575631594 হতদমরদ্র 2

3564 মিাছাোঃ রমহিা খাতুনমিতা- আোঃআমজজবয়স- 62 01918-224017 6901281708 হতদমরদ্র 4

3565 মিাছাোঃ িটনায়ারা খাতুনমিতা- িরজ আলীবয়স- 68 উজলপুর 01999-643250 5551323773 মদনিজুর 1

3566 মিাোঃ রমবউল  ইসলািমিতা- মিাোঃ ইলাহীবয়স- 43 উজলপুর 01922-142328 6901255171 মদনিজুর 4

3567 মিাছাোঃ নুর জাহান মব িমিতা- মিাোঃ নুর ইসলাি মিািাবয়স- 42 উজলপুর 01962-732225 5551299851 মদনিজুর 2

3568 মিাছাোঃ হাটজরা খাতুনমিতা- চান মিয়াবয়স- 59 উজলপুর 01925-316186 2851259933 হতদমরদ্র 2

3569 মিাোঃ নজরুল ইসলািমিতা- িহর আলীবয়স- 63 শশলিারী 01934-066854 6901336005 মদনিজুর 4



3570 মিাছাোঃ সাইরা খাতুনমিতা- মিাোঃ সাবান আলীবয়স- 42 শশলিারী 01940-765228 6901333739 হতদমরদ্র 4

3571 মিাোঃ ছায়রন মব িমিতা- আরব আলী মশখবয়স- 57 উজলপুর 01939-733705 8251279835 হতদমরদ্র 4

3572 মিাছাোঃ শািছুর নাহারমিতা- মিাোঃ রুহুল আমিনবয়স- 50 উজলপুর 01732-818572 1501280141 হতদমরদ্র 2

3573 নাি: তমরকুলমিতা/স্বািীর নাি: িমহদুলবয়স: ২০ এমপ্রল ১৯৮৮ আকিবাড়ীয়া 1928258251 9575646493 আড়ৎশ্রমিক ৪

3574 নাি: মরক্তামিতা/স্বািীর নাি: হামিজুর (রাজু)বয়স: ১৪ জানুয়ারী 

১৯৯৫

আকিবাড়ীয়া 1958489084 116577964933 মহাট ল কি ডচারী ৩

3575 নাি: রাটশদমিতা/স্বািীর নাি: ম ালািবয়স:  ২০ মসটে: ১৯৮৭ আকিবাড়ীয়া 1987022025 3751333521 শ্রমিক ৫

3576 নাি: বরকতমিতা/স্বািীর নাি: আিছারবয়স: ০৫ মিব্রু: ১৯৮৮ আকিবাড়ীয়া 1846439847 5547196104 ’’ ৬

3577 নাি: মরাটিছামিতা/স্বািীর নাি: মুনসুর আলীবয়স: ০৮ জুন ১৯৬৪ আকিবাড়ীয়া

3578 নাি: স্বিনমিতা/স্বািীর নাি: দাউনবয়স: ১৩ জুন ১৯৭২ আকিবাড়ীয়া 1948094990 1812323276867 হকার ৪

3579 নাি: আটলািমতমিতা/স্বািীর নাি: দুটখ িন্ডলবয়স: ১১ আ স্ট ১৯৭০ আকিবাড়ীয়া 1913448882 5551354201 মহাট ল কি ডচারী ৩

3580 নাি: কািাল মিতা/স্বািীর নাি: আব্দুল কাটদর বয়স:  ২১ িাচ ড  

১৯৭৬

আকিবাড়ীয়া 1741757749 1812323276336 ভ্যানচালক ৫

3581 নাি: বখমতয়ার মহাটসন মিতা/স্বািীর নাি: শািসুল হকবয়স: 

১১.০২.১৯৮০

আকিবাড়ীয়া 1948549082 7351405712 আড়ৎশ্রমিক ৪

3582 নাি: সাল্টু মিয়া মিতা/স্বািীর নাি: জুিারুল ইসলািবয়স: 

০১.০৯.১৯৮৮

আকিবাড়ীয়া 1924220760 8251283621 িমরবহন শ্রমিক ৪

3583 মিঠুমিতাোঃ আবু তাটলববয়সোঃ ৩২ আকিবাড়ীয়া ০১৯০৭-০৮১৯২৭ 3301643007 ভ্যানচালক ৩

3584 নাি: টিপু সুলতান মিতা/স্বািীর নাি: রমবউল ইসলািবয়স: 

আনমজরা খাতুন

’’ 1818734544 6901313426 িমরবহন শ্রমিক ৪

3585 নাি: আমরফুল ইসলাি মিতা/স্বািীর নাি: িজলুল হকবয়স: 

১০.১০.১৯৮৪

’’ 1909135688 9151274066 ভ্যানচালক ৪

3586 নাি: রহিত আলী মিতা/স্বািীর নাি: মুনসুর আলীবয়স: 

০১.০৬.১৯৮২

’’ 1959569334 3751282934 িমরবহন শ্রমিক ৫

3587 নাি: শািীি মরজা মিতা/স্বািীর নাি: মখটদর আলীবয়স: 

০৫.০৭.১৯৮৯

’’ 1914288316 3301644013 মহাট ল কি ডচারী ৩

3588 নাি: রাজা মিয়া মিতা/স্বািীর নাি: সমহদুল ইসলািবয়স: 

২৭.০৯.১৯৮৫

আকিবাড়ীয়া 1946839716 3301345355 িমরবহন শ্রমিক ৫

3589 নাি: হাসানুজ্জািান মিতা/স্বািীর নাি: রমবউল ইসলািবয়স: 

১১.০৪.১৯৮৮

’’ 192826462 4651316384 শ্রমিক ৫

3590 নাি:  বাবলু মিয়ামিতা/স্বািীর নাি: বদর উিীনবয়স: ০৯.১০.১৯৭০ ’’ 1939728961 1501339608 ভ্যানচালক ৪

3591 নাি: সাইফুল ইসলাি মিতা/স্বািীর নাি: আব্দুল ছাত্তারবয়স: 

২৭.০৯.১৯৮২

’’ 1922996678 2401330275 িমরবহন শ্রমিক ৭

3592 নাি: আমিরুল ইসলাি  মিতা/স্বািীর নাি: কালু িন্ডলবয়স: 

০৯১০.১৯৬৪

’’ 1928711374 7351379685 ভ্যানচালক ৭

3593 নাি: মসরাজুল ইসলািমিতা/স্বািীর নাি: মৃত মরজাউল িন্ডলবয়স: 

১০.০৯.১৯৬৪

’’ 1957562946 1812323276972 িমরবহন শ্রমিক ৪

3594 নাি: আ: িান্নান মিতা/স্বািীর নাি: ছাবদারবয়স: ২১.০৯.১৯৮৭ ’’ 1405357820 1025832559 মরক্সা চালক ৭

3595 নাি: শমিকুল ইসলাি মিতা/স্বািীর নাি: ইজ্জত আলীবয়স: 

২৫.০২.১৯৬৮

’’ 1316489679 3751282249 ভ্যানচালক ৮

3596 নাি: মনাসাদ আলী মিতা/স্বািীর নাি: আবুল কাটশিবয়স: 

১২.০৭.১৯৮৩

’’ 1952855348 8701354808 ভ্যানচালক ৫

3597 নাি: জামহদুল ইসলািমিতা/স্বািীর নাি: মুসাহাকবয়স: 

১৫.০২.১৯৮৩

’’ 1921978699 1501395808 িমরবহন শ্রমিক ৭

3598 নাি: লহ্মী রানী মিতা/স্বািীর নাি: বাদল হালদারবয়স: 

০১.০৫.১৯৬৬

’’ 1408237655 1812323278010 চাটয়র মদাকান ৫

3599 নাি: আিটরাজা খাতুন মিতা/স্বািীর নাি: িকটছদ িন্ডলবয়স: 

২৫.০৫.১৯৭০

’’ 1948039080 9575646667 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৫

3600 নাি: রমকবুল ইসলািমিতা/স্বািীর নাি: ইমলয়াস হকবয়স: 

১৪.০৭.১৯৬২৫

’’ 1741361650 7801322640 ভ্যানচালক ৫

3601 নাি: ইনামুল হক মিতা/স্বািীর নাি: কাটয়ি আলী িন্ডলবয়স: 

১৪.১০.১৯৬৬

’’ 1939141886 2401385774 হকার ৪

3602 নাি: িমতয়ার রহিান মিতা/স্বািীর নাি: িন্টু মিয়াবয়স: 

১৭.০৫.১৯৮২

’’ 1923789297 3751335534 আড়ৎশ্রমিক ৪

3603 নাি: মল ন মিয়ামিতা/স্বািীর নাি: আশরাি আলীবয়স: 

০৫.০৭.১৯৭৩

আকিবাড়ীয়া 1960935655 2401330986 ভ্যানচালক ৫

3604 নাি: মিাছা: িমরয়ি খাতুনমিতা/স্বািীর নাি: িমকর চাঁদবয়স: 

১৬.০৫.১৯৭১

আকিবাড়ীয়া 1918223663 1951332038 চাটয়র মদাকান ৬

3605 নাি-মিাোঃ শাহাদত মহাটসনমিতার নাি-কুদ্দুস মিাল্লাবয়স-৪৫ রামঙ্গয়ারটিাতা মদায়ািাড়া 6001425906 মদনিজুর ৩ জন

3606 নাি- মসমলি মহাটসনমিতার নাি- বয়স-৫২ রামঙ্গয়ারটিাতা মদায়ািাড়া 1401741620 8701665591 মদনিজুর ৩ জন

3607 নাি- ইসলাি িন্ডলমিতার নাি- জমলল িন্ডলবয়স- রামঙ্গয়ারটিাতা মদায়ািাড়া 1993090817 5551418691 মদনিজুর ৫ জন

3608 নাি- ইনামুলমিতার নাি- আইজুল ম ালজারবয়স-৫৭ রামঙ্গয়ারটিাতা মদায়ািাড়া 1929751026 1501398034 মদনিজুর ৩ জন

3609 নাি- সািসুলমিতার নাি- মুনছুর আলীবয়স-৪৫ রামঙ্গয়ারটিাতা নতুন িাড়া 1933158689 9100004838 মদনিজুর ৪ জন

3610 নাি- মজয়াউর রহিানমিতার নাি- আোঃ শুকুরবয়স-৪১ রামঙ্গয়ারটিাতা নতুন িাড়া 1725390830 9151585636 মদনিজুর ৪ জন

3611 নাি- ইিাহীি আলীমিতার নাি- শাহাদত ধাবকবয়স-৪২ রামঙ্গয়ারটিাতা িােিাড়া 1912820963 5551418501 মদনিজুর ৩ জন

3612 নাি- ম ালাি আলীমিতার নাি- আবু বক্কর মসমিকবয়স-৫০ রামঙ্গয়ারটিাতা িােিাড়া 1981342754 4642137521 মদনিজুর ৩ জন

3613 নাি- আোঃ আমলিমিতার নাি-ছাত্তার আলীবয়স-৩৫ রামঙ্গয়ারটিাতা উত্তর িাড়া 1940533805 7351442814 মদনিজুর ৪ জন

3614 নাি- িহরি আলীমিতার নাি- আবুল মহাটসনবয়স- ৫০ রামঙ্গয়ারটিাতা উত্তর িাড়া 1937100473 4150004390 মদনিজুর ৪ জন

3615 মিাোঃ মিাজাটম্মল হকমিতা- শরি ম টহাটসনবয়স- 58 আকিবামড়য়া 01903-771456 6901337732 মদনিজুর

3616 মিাোঃ স্বাধীন মিয়ামিদা- আয়না িমতবয়স- 43 আকিবামড়য়া ################# মদনিজুর 4

3617 মিাোঃ মসরাজ উমিনমিতা- রমি উমিনবয়স- 60 আকিবামড়য়া 3301372151 মদনিজুর 4

3618 মিাোঃ আোঃ িান্নানমিতা- মিাোঃ তায়জ উমিনবয়স- 42 আকিবামড়য়া 9158132699 মদনিজুর 4

3619 তামরকুল ইসলািমিতা- মিাোঃ িামনক মহাটসনবয়স-= 26 আকিবামড়য়া ################# মদনিজুর 4

3620 নািোঃ মিাোঃ আমজজুলমিতার নািোঃ শুকুর আলীবয়সোঃ৫৮ আকুিবাড়ীয়া 1718003152 2851317871 মদনিজুর ৫ জন



3621 নািোঃ আমিছনমিতার নািোঃ জানবারবয়সোঃ৪৫ আকুিবাড়ীয়া 1765543544 5101343670 মহাট ল কি ডচারী ২ জন

3622 নািোঃ মিাোঃ আমজজুলমিতার নািোঃ রমহচমিনবয়সোঃ৬০ আকুিবাড়ীয়া 1926096680 4651373120 মদনিজুর ৫ জন

3623 নাি: মিাটিনা মিতা/স্বািীর নাি: কমরি িন্ডলবয়স: ১৭ নটভ্ম্বর 

১৯৫৭

’’ 1995311519 8701327705 হকার ৪

3624 মসমলি উমিনমিতাোঃ িরজ আলীবয়সোঃ৩৬ আকিবাড়ীয়া ০১৭৩৬-৭৮৪৭৯২ হতদমরদ্র ৪

3625 মিয়ার আলীমিতাোঃ আতাউর রহিান আকিবাড়ীয়া ০১৯৪৩-৭৪০৪৬৬ হতদমরদ্র ৫

3626 নািোঃ রাজ্জকমিতা/স্বািীরোঃ আব্দুল িমজদবয়সোঃ49 বছর মব িপুর মবলিাড়া 1812323289748 অট াচালক 5জন

3627 নািোঃ সমিকুলমিতা/স্বািীরোঃ িমনরবয়সোঃ 47 বছর মব িপুর  মবলিাড়া 1736036858 8200323429 ক্ষুদ্র ব্যবসা 6জন

3628 নািোঃ আমির মহাটসনমিতা/স্বািীরোঃ হামববুরবয়সোঃ 29 বছর মব িপুর  মবলিাড়া 1912920781 4624816171 মদনিজুর 4জন

3629 নািোঃ হামনি আলীমিতা/স্বািীরোঃ হান্নান বয়সোঃ 51 বছর মব িপুর  মবলিাড়া 1764532713 1812323289378 হতদমরদ্র 4জন

3630 নািোঃ ইিামহিমিতা /স্বািীরোঃ হামববুর বয়সোঃ31 বছর মব িপুর মবলিাড়া 1939151256 6001411971 মদনিজুর 3জন

3631 নািোঃ আবুতাটহরমিতা/স্বািীরোঃ নুরুল আমিনবয়সোঃ51 বছর মব িপুর  মবলিাড়া 1743976324 6850007250 মদনিজুর 5জন

3632 নািোঃ ইমদ্রস আলীমিতা/স্বািীরোঃ আমজজ বয়সোঃ 41 বছর মব িপুর মবলিাড়া 1401634418 1501385361 মদনিজুর 5 জন

3633 নািোঃ মবল্লাল মহাোঃমিতা/স্বািীরোঃ আোঃজমললবয়সোঃ 29বছর মব িপুর  মবলিাড়া 1725918440 7334004038 মদনিজুর 4জন

3634 নািোঃ মিাোঃ আোঃবাটরকমিতা/স্বািীরোঃ আসিত আলীবয়সোঃ 42 বছর মব িপুর মচলিামর 1733278262 2401406331 ক্ষুদ্র ব্যবসা 5জন

3635 নািোঃ িমজবর রহিান মিতা/স্বািীরোঃ শািসুল হকবয়সোঃ35 বছর মব িপুর মচলিামর 1998743286 9575684379 ক্ষুদ্র ব্যবসা 5জন

3636 নািোঃ আোঃিাটলকমিতা/স্বািীরোঃ কমিল উিীনবয়সোঃ 67 বছর মব িপুর মচলিামর 1772093237 8701429808 চাটয়র মদাকান 4জন

3637 নািোঃ আোঃরহিানমিতা/স্বািীরোঃ আোঃসাত্তারবয়সোঃ 40 বছর মব িপুর মচলিামর 1992512050 3700002425 অট াচালক 5জন

3638 নািোঃ আলিাসমিতা/স্বািীরোঃ আশরাি ব্যািামরবয়সোঃ52 বছর মব িপুর মচলিামর 1991625921 8251365907 অট াচালক 5জন

3639 নািোঃ আটলক মিাল্লাহমিতা/স্বািীরোঃ কাটদর মিাল্লাহ বয়সোঃ 61 বছর মব িপুর মচলিামর 1965060414 9575684643 মদনিজুর 5জন

3640 নািোঃ আলি ীর মহাোঃমিতা/স্বািীরোঃ নুর মিাহাোঃবয়সোঃ37 বছর মব িপুর মচলিামর 1921261932 8200008202 অট াচালক 4জন

3641 নািোঃ মরিন মিয়া মিতা/স্বািীরোঃ  আলী  মশখবয়সোঃ 32 বছর মব িপুর মচলিামর 1985800583 8670969461 মহলিার মবকরী 4জন

3642 নািোঃ রামজব মহাোঃ মিতা/স্বািীরোঃ সাইফুল বয়সোঃ22 বছর মব িপুর মচলিামর 1909088401 1506652757 মদনিজুর 6জন

3643 নািোঃ রমবউল ইসলাি মিতা/স্বািীরোঃ তরি আলী বয়সোঃ27 বছর মব িপুর মচলিামর 1904693841 9138174199 মদনিজুর 5জন

3644 নািোঃ আোঃ মনমিতা/স্বািীরোঃ কালুবয়সোঃ 53 বছর মব িপুর মচলিামর 6901361383 মদনিজুর 3জন

3645 নািোঃ বাবুলমিতা/স্বািীরোঃ কযারািতবয়সোঃ 37 বছর মব িপুর মচলিামর 1307258036 5551384745 মদনিজুর 5জন

3646 নািোঃ মরমজয়া খাতুনমিতা/স্বািীরোঃ বাবুর আলীবয়সোঃ 52 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 1920364350 4201357201 হতদমরদ্র 4 জন

3647 নািোঃ আবুল মহাটসনমিতা/স্বািীরোঃ শাহাজানবয়সোঃ 58 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 5101319118 মদনিজুর 5জন

3648 নািোঃ শমরফুল মিতা/স্বািীরোঃ রাজু আোঃবয়সোঃ34 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 3301348979 মদনিজুর 4জন

3649 নািোঃ আবুবক্কর মসমিকমিতা/স্বািীরোঃ ইস্রামিলবয়সোঃ31 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 4201357748 মদনিজুর 5জন

3650 নািোঃ আবু কাউছারমিতা/স্বািীরোঃসসয়দবয়সোঃ32 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 0১৯৮৯-২৪০৮১০ 181332399800 মদনিজুর 5জন

3651 বাবলুমিতাোঃ নাটয়ব মব িপুর বগুলা িাড়া ০১৯০৭-২৬৭৫৮৫ 601648846 মদনিজুর ৪ জন

3652 নািোঃ ইবাদত মিতা/স্বািীরোঃ মহাটসনবয়সোঃ82 বছর মব িপুর হা িাড়া 1700817429 7351353011 মদনিজুর 4জন

3653 নািোঃ মিরাজুলমিতা/স্বািীরোঃ ইসিাইলবয়সোঃ42বছর মব িপুর হা িাড়া 1736331861 2691650165511 নামিত 4জন

3654 নািোঃ িনটজর মিতা/স্বািীরোঃ নুর মিাহাম্মদবয়সোঃ41 বছর মব িপুর হা িাড়া 1933158996 1501314072 নামিত 6জন

3655 নািোঃ  াপ্িার মিতা/স্বািীরোঃ আোঃ মনবয়সোঃ 42 বছর মব িপুর হা িাড়া 1949525341 6901106291 মদনিজুর 5জন

3656 নািোঃ আরশ  বানুমিতা/স্বািীরোঃ কাটশদবয়সোঃ 69 বছর মব িপুর হা িাড়া 1812323284282 মদনিজুর 3জন

3657 নািোঃ িমরয়ি মব িমিতা/স্বািীরোঃ আোঃবাটরকবয়সোঃ 73 বছর মব িপুর হা িাড়া 1747800958 9151305910 মদনিজুর 2জন

3658 নািোঃ বাবুল মিতা/স্বািীরোঃ রহিানবয়সোঃ37বছর মব িপুর হা িাড়া 1921726481 4651349070 মদনিজুর 4জন

3659 নািোঃ িমরদমিতা/স্বািীরোঃ আয়ববয়সোঃ36 বছর মব িপুর হা িাড়া 196388352 6001393336 ক্ষুদ্র ব্যবসা 4জন

3660 নািোঃ সাইফুলমিতা/স্বািীরোঃসাহাজউমি বয়সোঃ38 বছর মব িপুর হা িাড়া 193633827 6451274887 মদনিজুর 5জন

3661 নািোঃ জমহরুলমিতা/স্বািীরোঃ মতািাটজ্জলবয়সোঃ38বছর মব িপুর হা িাড়া 1812323284268 মদনিজুর 2জন

3662 নািোঃ মিলন মিতা/স্বািীরোঃ ইরাদ বয়সোঃ58 বছর মব িপুর বগুলািাড়া 1306402947 1812323283588 মদনিজুর 5জন

3663 নািোঃ কািালমিতা/স্বািীরোঃ জািাত বয়সোঃ58 বছর মব িপুর বগুলািাড়া 1986302019 2401333246 মদনিজুর 4জন

3664 শমহদুল ইসলািমিতা/স্বিীর নাি: ইউসুি আলীবয়স:৫০ মব িপুর 1409012017 5101262433 মদনিজুর ৪

3665 রমশদুল ইসলািমিতা/স্বিীর নাি: হাটসি আলীবয়স:৩০ মব িপুর 1998745045 6892904076 আলিসাধু চালক ৪

3666 আনুরা খাতুনমিতা/স্বিীর নাি: আজ ার িন্ডলবয়স:৭০ মব িপুর 1987268266 হতদমরদ্র ৪

3667 শাহাজাহান আলীমিতা/স্বিীর নাি: মসমিকআলীবয়স:৩৫ মব িপুর আলিসাধু চালক ৪

3668 নািোঃ লাইলী খাতুনমিতা/স্বািীরোঃিজলুল হকবয়সোঃ 33 বছর মব িপুর  মবলিাড়া 1937337895 হতদমরদ্র 3জন

3669 নািোঃ িারমভ্ন খাতুনমিতা/স্বািীরোঃ মিাহম্মদ আলীবয়সোঃ 35 বছর মব িপুর মচলিামর মবলিাড়া 8244604214 হতদমরদ্র 4জন

3670 নািোঃ বুলবুলী মব িমিতা/স্বািীরোঃ িরজ আলীবয়সোঃ53 বছর মব িপুর  মবলিাড়া 1924641536 8241734659 হতদমরদ্র 3জন

3671 নািোঃ আশরাফুলমিতা/স্বািীরোঃ িমিনুলবয়সোঃ34 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 7351411157 অট াচালক 5জন



3672 নািোঃ আশাদুলমিতা/স্বািীরোঃ হর্রতবয়সোঃ29 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 1728872305 2837886130 আড়ৎশ্রমিক 4জন

3673 নািোঃ মসমলি উমিনমিতা/স্বািীরোঃ নাজি উমিন বয়সোঃ28 বছর মব িপুর হা িাড়া 1404323238 ################# ক্ষুদ্র ব্যবসা 4জন

3674 নািোঃ ছামিউল ইসলািমিতা/স্বািীরোঃ িটনাছিীন বয়সোঃ33 বছর মব িপুর হা িাড়া 1934565011 8701360383 মদনিজুর 4 জন

3675 নািোঃ ছুরাতন খাতুনমিতা/স্বািীরোঃ আক্কাছ আলীবয়সোঃ48 বছর মব িপুর বগুলািাড়া 1910082340 5101290046 হতদমরদ্র 2জন

3676 মবউটি খাতুনমিতা/স্বিীর নাি: িজলুলহকবয়স:৩০ মব িপুর 1999371283 2401307653 দমজড ৪

3677 আমশকুর রহিানমিতা/স্বিীর নাি: আবুলকাটশিবয়স:২৫ মব িপুর 1752744674 5101613130 মদনিজুর ৪

3678 ছামলিা আক্তার মলিামিতা/স্বিীর নাি: হারুনরশীদবয়স:৪০ মব িপুর 19189470119 1812323293386 হতদমরদ্র ৪

3679 রাটসলমিতাোঃ মিািা মব িপুর কুলচারা িাড়া হতদমরদ্র ৪

3680 রামকব উমিনমিতাোঃ মনজাি উমিন মব িপুর ঈদ া িাড়া হতদমরদ্র ৫

3681 সািাদমিতাোঃ আোঃ খাটলক মব িপুর মচলািারী িাড়া হতদমরদ্র ৪

3682 জামহদুলমিতাোঃ আত্তাব মশখ মব িপুর কটলানী িাড়া হতদমরদ্র ৪

3683 জামহরুলমিতাোঃ িমজবার মব িপুর মবল িাড়া হতদমরদ্র ৪

3684 শমিকমিতাোঃ িাটলক মব িপুর মবল িাড়া হতদমরদ্র ৪

3685 িাসুদমিতাোঃ ষািসুল হক মব িপুর মবল িাড়া হতদমরদ্র ৪

3686 িমজবুলমিতাোঃ মখটদরবয়সোঃ ৪১ ফুরটশদপুর 1951394343 হতদমরদ্র ৪

3687 জমসিমিতা/স্বিীর নািোঃ ইসলািবয়সোঃ৩৫ ফুরটশদপুর 1922358057 2401309832 হতদমরদ্র ৩

3688 লাল্টুমিতা/স্বিীর নািোঃআ: িান্নানবয়সোঃ ৩৫ ফুরটশদপুর 1954940257 4201280312 হতদমরদ্র ৪

3689 আয়তুল খামিতা/স্বিীর নািোঃ শুকুর আলীবয়সোঃ ৩০ ফুরটশদপুর 1942878319 5987865069 হতদমরদ্র ৩

3690 আত্তাবমিতা/স্বিীর নািোঃকুদরতবয়সোঃ ৫০ ফুরটশদপুর 1957653655 4201278266 হতদমরদ্র ৩

3691 মিাজাটজ্জল হকমিতা/স্বিীর নািোঃ শাহার আলীবয়সোঃ ৪১ ফুরটশদপুর 196420640 2851267316 হতদমরদ্র ৪

3692 আমনসুর রহিানমিতা/স্বিীর নািোঃটখটদর আলীবয়সোঃ৪৩ ফুরটশদপুর 1812323285467 হতদমরদ্র ৪

3693 ইউনুচ আলীমিতা/স্বিীর নািোঃটিাবারক িন্ডলবয়সোঃ৩৭ দশ ডনা 1878799124 2617233978417 হতদমরদ্র ৩

3694 মিাবারক আলীমিতা/স্বিীর নািোঃশাহার আলীবয়সোঃ৫৫ দশ ডনা 4201381912 হতদমরদ্র ৩

3695 মিয়াজান মিতা/স্বিীর নািোঃশমহদুল ইসলািবয়সোঃ২৫ দশ ডনা 1782351335 4201611789 হতদমরদ্র ৩

3696 জামহরুল  ইসলািমিতা/স্বিীর নািোঃ বদর উমিনবয়সোঃ৬৩ দশ ডনা 1812323279258 হতদমরদ্র ৪

3697 সুমখরন খাতুনমিতা/স্বিীর নািোঃ আবদুল িন্ডলবয়সোঃ৭৩ দশ ডনা নাই 8200001074 হতদমরদ্র ৩

3698 আমলি উিীন মিতা/স্বিীর নািোঃনছর আলীবয়সোঃ৬৫ মকা ালী নাই 5101367505 হতদমরদ্র

3699 মজাহর আলীমিতা/স্বিীর নািোঃ মততুল মশখবয়সোঃ৫৫ মকা ালী নাই 1000000255 হতদমরদ্র ৩

3700 লান্টুমিতা/স্বিীর নািোঃআিছারবয়সোঃ মকা ালী 1725530365 9575686937 হতদমরদ্র ৪

3701 মসরাজুল হকমিতা/স্বিীর নািোঃআজিত আলীবয়সোঃ৮২ মকা ালী নাই 2401411372 হতদমরদ্র ৩

3702 সুিরী খাতুনমিতা/স্বিীর নািোঃ আবু বাক্কাবয়সোঃ৬০ মকা ালী নাই 1501390148 হতদমরদ্র ৫

3703 লাজমিনা খাতুনমিতা/স্বিীর নািোঃ আবদুল হামিদবয়সোঃ৬০ মকা ালী নাই 1951439742 হতদমরদ্র ৪

3704 রামিজা খাতুনমিতা/স্বিীর নািোঃ িমকর চাদবয়সোঃ৩৫ মকা ালী নাই 5500008932 হতদমরদ্র ৩

3705 িমহিামিতাোঃ বদর উমিনবয়সোঃ ৫৫ মহমরষপুর নাই 735118138599 হতদমরদ্র ২

3706 মিাছাোঃ রটিসা মব িমিতা/স্বিীর নািোঃ মৃত| আটবদ আলীবয়সোঃ৭০ হমরশপুর নাই 1812323285103 হতদমরদ্র ৬

3707 আোঃ সালািমিতাোঃ নজরুল ইসলািবয়সোঃ ২৫ হমরষপুর নাই 5544115362 হতদমরদ্র ৪

3708 মিাোঃ আব্দুল িান্নানমিতা/স্বিীর নািোঃ ঘনু িন্ডলবয়সোঃ৫৫ হমরশপুর নাই 4623686443 হতদমরদ্র

3709 মিাোঃমজনারুল হকমিতা/স্বিীর নািোঃ মিাোঃনুর মহাসটনবয়সোঃ৪৫ হমরশপুর 1981213045 1501343717 চাটয়র মদাকান ৬

3710 মিাোঃ শুকুর আলীমিতা/স্বিীর নািোঃ খুদা বক্সবয়সোঃ৫৫ হমরশপুর 1942265964 6451307214 আলিসাধু চালক ৬

3711 মিাোঃমজয়ারুল ইসলািমিতা/স্বিীর নািোঃ বদর আমলবয়সোঃ৩৫ হমরশপুর নাই 7801328985 মদনিজুর ৫

3712 মিাোঃ িরজুল্লামিতা/স্বিীর নািোঃ মিাোঃশিটসর  আলীবয়সোঃ৫০ হমরশপুর নাই 1025672658 মদনিজুর ৬

3713 মিাছাোঃ নূরজাহান খাতুনমিতা/স্বিীর নািোঃ ছািছিীন িন্ডলবয়সোঃ৫৫ হমরশপুর 1918952320 6451305988 মদনিজুর ৬

3714 মিা: জাহাঙ্গীর আলিমিতা/স্বিীর নািোঃ আমজজুল হকবয়সোঃ৩০ হমরশপুর 1965106304 4651351449 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৪

3715 মসরাজুল ইসলািমিতা/স্বামির নািোঃ আয়নাল িন্ডলবয়সোঃ৫৫ হমরশপুর 1407887574 5101295938 মদনিজুর ৩

3716 সজনমিতাোঃ শওকতবয়সোঃ ৩৪ হমরষপুর 4654371386 মদনিজুর ৪

3717 ছালািমিতা/স্বামির নািোঃ মকসিতবয়সোঃ৩৫ ফুরটশদপুর 1937876674 2398132122 হতদমরদ্র ৩

3718 সটলিানমিতা/স্বামির নািোঃ সুরত আলী িন্ডলবয়সোঃ৫০ মকা ালী দশ ডনা 1812323279382 হতদমরদ্র ৩

3719 শুকুর আলীমিতা/স্বামির নািোঃ আলী মিাহািািদবয়সোঃ৩০ মকা ালী দশ ডনা 7351431692 হতদমরদ্র ৩

3720 িমিজুল হকমিতা/স্বামির নািোঃ আবুল কাটসিবয়সোঃ৩৫ মকা ালী দশ ডনা 1812323279086 হতদমরদ্র ৫

3721 িমহদুল ইসলািমিতা/স্বামির নািোঃমুক্তার আলীবয়সোঃ৪০ মকা ালী দশ ডনা 4201378496 মদনিজুর ৪

3722 আটনারামিতা/স্বামির নািোঃ আজ ার আলীবয়সোঃ৩৮ মকা ালী দশ ডনা 2851368049 হতদমরদ্র ৩



3723 আমজজুল হকমিতা/স্বামির নািোঃআত্তাব আলীবয়সোঃ৪৮ মকা ালী দশ ডনা 8200009713 হতদমরদ্র ৫

3724 আমলউলমিতা/স্বামির নািোঃইয়াজ উিীনবয়সোঃ৩৪ মকা ালী দশ ডনা 18212323278634 হতদমরদ্র ৩

3725 আটয়াব আলীমিতা/স্বামির নািোঃআইটদল মশখবয়সোঃ৫০ মকা ালী দশ ডনা 1812323279014 মদনিজুর ৩

3726 মজন্নাত আমলমিতা/স্বামির নািোঃআ:জমললবয়সোঃ৫৮ মকা ালী দশ ডনা 8251391267 হতদমরদ্র ৪

3727 কামবল মহাটসনমিতা/স্বিীর নাি: আবুল মহাটসনবয়স:৪৫ দশ ডনা 1921332865 4150009324 হতদমরদ্র ৩

3728 খমললুর রহিান মিতা/স্বিীর নাি: িাদার আলী বয়সোঃ-২৫ হমরশপুর 9151281616 হতদমরদ্র ৩

3729 আলিাছ আলী মিতা/স্বিীর নাি: আিছার আলী বয়সোঃ- ৪৫ হমরশপুর হতদমরদ্র ৩

3730 শমহদুলমিতা/স্বিীর নাি: শাহাদত বয়সোঃ-৪৫ দশনা 4140000240 হতদমরদ্র ৫

3731 সাটহলা মব িমিতা/স্বিীর নাি: আমির িন্ডলবয়স-৭০ হমরশপুর 181232332285221 হতদমরদ্র ৪

3732 মিাছা হাটজরা মব িমিতা/স্বামির নাি:ইজ্জত আলীবয়স:৩০ হমরশপুর 1938519745 6901318920 হতদমরদ্র ৪

3733 মিাছা ছামবনা মব িমিতা/স্বামির নাি:মিা ছািাদবয়স:৫৫ হমরশপুর 1971086407 9151281202 হতদমরদ্র ৫

3734 মিাোঃ রিজান আলীমিতা/স্বামির নাি:মিা আ: িাটলকবয়স:৫০ হমরশপুর 1967595386 9575663233 হতদমরদ্র ৫

3735 মিাোঃ খাইরুলমিতাোঃ সুবাটরকবয়সোঃ ৩৫ হমরষপুর 4651351118 হতদমরদ্র ৪

3736 দাউদ আলীমিতা/স্বিীর নািোঃরজব আলীবয়সোঃ ৪৮ দশ ডনা 1812323278540 হতদমরদ্র ৪

3737 আবুদল  ফুর আলী মিতা/স্বিীর নািোঃহটচন আলীবয়সোঃ৪৭ দশ ডনা 1932153675 7750008513 হতদমরদ্র ৩

3738 মিা আ: রাজ্জাকমিতা/স্বামির নাি:মিা িজলুল হকবয়স:৪০ হমরশপুর 1995731305 9575850388 হতদমরদ্র ৪

3739 শমহদুল ইসলািমিতা/স্বিীর নািোঃছাত্তার আলীবয়সোঃ৪৩ দশ ডনা 4150001784 হতদমরদ্র ৩

3740 ইয়ামছনমিতাোঃ মনকবার মকা ালী দশ ডনা হতদমরদ্র ৪

3741 িস্তবারীমিতাোঃ আোঃ  মন মিয়া মকা ালী হতদমরদ্র ৪

3742 জামহরনমিতাোঃ নূর বকস হমরষপুর হতদমরদ্র ৪

3743 নািোঃটিাোঃ আকাশমিতার/স্বািীরওনািোঃ মিাোঃ তরি  আলীবয়সোঃ২৯ র্দুপুর 1962303111 7302471466 হতদমরদ্র ৪

3744 নািোঃটিাোঃ আলী কদরমিতার/স্বািীরওনািোঃশািছুল হক মবশ্বাস 

বয়সোঃ৪৮

র্দুপুর 1915234345 4201362847 হতদমরদ্র ৪

3745 নািোঃটিাোঃ আব্দুর রমহিমিতার/স্বািীরওনািোঃ মিাোঃ  আব্দুল 

কাটদরবয়সোঃ২৮

র্দুপুর 1908841914 4623717511 হতদমরদ্র ৪

3746 নািোঃটিাোঃ মবল্লাল মহাটসনমিতার/স্বািীরওনািোঃ মিাোঃ হামিজুল 

ইসলািবয়সোঃ২৮

র্দুপুর 1915361226 2362664449 হতদমরদ্র ৪

3747 নািোঃটিাোঃ আোঃ রমিদমিতার/স্বািীরওনািোঃ মিাোঃ কাটদর আলী 

বয়সোঃ৫১

র্দুপুর 1912423537 3751369459 হতদমরদ্র ৫

3748 নািোঃটিাছাোঃ ছমকনা খাতুনমিতার/স্বািীরওনািোঃ জান আলী 

িন্ডলবয়সোঃ৪৮

র্দুপুর 1408506946 5101370863 হতদমরদ্র ৪

3749 নািোঃটিাছাোঃ আহাটরান মনছামিতার/স্বািীরওনািোঃমৃত িকটছদ 

মিাল্লাবয়সোঃ৮৮

র্দুপুর 1915361226 1812323292926 হতদমরদ্র ১

3750 নািোঃটিাোঃ জািালমিতার/স্বািীরওনািোঃ শহর আলীবয়সোঃ৩১ র্দুপুর 1912143575 5101372844 হতদমরদ্র ৪

3751 নািোঃটিাোঃ মবল্লাল মহাটসনমিতার/স্বািীরওনািোঃটিাোঃ আোঃ রমশদ 

কাজীবয়সোঃ৪৫

র্দুপুর 2401417593 হতদমরদ্র ৪

3752 জাহাঙ্গীর আলি মসল নমিতা/স্বামির নািোঃ আবুল কাটশিবয়সোঃ োঁজমর 1961050064 1812323293397 মদনিজুর ৪

3753 হামববুর রহিানমিতা/স্বামির নািোঃ আব্দল কাটদরবয়সোঃ৫০ োঁজমর 1753202799 3751290812 হতদমরদ্র ৪

3754 সমিকুল  ইসলািমিতা/স্বামির নািোঃ আব্দল বাটরকবয়সোঃ৫৫ োঁজমর 1930338936 9151257442 হতদমরদ্র ৪

3755 মিাোঃ ইসলািমিতা/স্বামির নািোঃমৃত কটির িন্ডলবয়সোঃ৬৩ োঁজমর 1938458871 1812323298785 মদনিজুর ৪

3756 সাইফুল ইসলািমিতা/স্বামির নািোঃনূর মিাহাম্মদবয়সোঃ৩৪ োঁজমর 1915879300 1501320574 হতদমরদ্র ৫

3757 সুমিয়া খাতুনমিতা/স্বামির নািোঃছাটদর আলী িন্ডলবয়সোঃ৪৫ োঁজমর 1405030682 4201282904 হতদমরদ্র ৪

3758 শ্রিমত মবলাশীমিতা/স্বামির নািোঃ শ্রী িলানবয়সোঃ৪৫ োঁজমর 1788515980 1812323288715 মদনিজুর ৪

3759 আব্দুল  রহিানমিতা/স্বামির নািোঃসিারাত নবীবয়সোঃ ৫৫ োঁজমর 1743857233 9151258176 মদনিজুর ৪

3760 বকুল হটসনমিতা/স্বামির নািোঃমবশারত িন্ডলবয়সোঃ৫০ োঁজমর 1311403911 6451309493 মদনিজুর ৪

3761 জমহর উিীনমিতা/স্বামির নািোঃ আব্দুল সাত্তারবয়সোঃ৫২ োঁজমর 1748855990 2851325403 মদনিজুর ৪

3762 মজটহর আলীমিতা/স্বামির নািোঃবদর উিীনবয়সোঃ৪৩ োঁজমর 1948538277 7801332706 হতদমরদ্র ৪

3763 ইিরান মহাটসনমিতা/স্বামির নািোঃনবাই িন্ডলবয়সোঃ৪০ োঁজমর 1955333158 5528279242 হতদমরদ্র ৩

3764 কালাি মহাটসন মিতা/স্বামির নািোঃবাবলুর রহিান িন্ডলবয়সোঃ৪০ োঁজমর 1994209266 6001346631 মদনিজুর ৪

3765 সাজ্জাত মহাটসনমিতা/স্বামির নািোঃিজনূর রহিানবয়সোঃ৪০ োঁজমর 1953423504 24013143445 হতদমরদ্র ৫

3766 সামহদা খাতুনমিতা/স্বামির নািোঃকালু িন্ডলবয়সোঃ৬৫ োঁজমর 1928333871 2401312554 হতদমরদ্র ৪

3767 সািসুল হকমিতা/স্বামির নািোঃমৃত আয়নাল িন্ডলবয়সোঃ৫০ োঁজমর 1923800293 1812323294139 মদনিজুর ৪

3768 নূরু বানুমিতা/স্বামির নািোঃমকয়িমি িন্ডলবয়সোঃ৮০ র্দুপুর 1963702376 4201360163 হতদমরদ্র ৪

3769 আমজজুল হকমিতা/স্বামির নািোঃ ছাটদর িামলতাবয়সোঃ৫০ োঁজমর 19737561509 5101269651 হতদমরদ্র ৪

3770 আব্দুল  মনমিতা/স্বামির নািোঃ রাজু িন্ডলবয়সোঃ৮০ োঁজমর 1986843177 3301299420 মদনিজুর ৫

3771 তাছমলিা খাতুনমিতা/স্বামির নািোঃশুকুর আলীবয়সোঃ৩৫ োঁজমর 1952550463 6889343247 মদনিজুর ৪

3772 ইমদ্রস আলীমিতা/স্বামির নািোঃ লাল মিয়াবয়সোঃ৬০ োঁজমর 1914634027 1812323288479 হতদমরদ্র ৪

3773 আমির মহাটসনমিতা/স্বামির নািোঃআলকা উিীনবয়সোঃ৫০ োঁজমর 1996351857 9561319576 মদনিজুর ৪



3774 বজলুর রহিানমিতা/স্বিীর নাি: আব্দুল কমরি িণ্ডলবয়স:৬০ োেমর নাই 8251346113 হতদমরদ্র ৪

3775 িমরছনখাতুনমিতা/স্বিীর নাি: বানু িন্ডলবয়স:৮৫ োেমর নাই 5101323409 হতদমরদ্র ৫

3776 মকয়ািত আলীমিতা/স্বিীর নাি: উিবাদ আলীবয়স:৪০ োেমর নাই 9575664785 মদনিজুর ৪

3777 আয়না খাতুনমিতা/স্বিীর নাি: িটিল উিীন িন্ডলবয়স:৩৫ োেমর নাই 3700010758 হতদমরদ্র ৪

3778 তমরকুল  ইসলািমিতা/স্বিীর নাি: আব্দুর রমহিবয়স:৪৫ োেমর নাই 3301328260 মদনিজুর ৪

3779 জািাত  আলীমিতা/স্বিীর নাি: জাটকর আলী মবশ্বাসবয়স: োেমর নাই 5551311516 মদনিজুর ৫

3780 আব্দুল  জাব্বারমিতা/স্বিীর নাি: আবুলটহাটসনবয়স :৪৫ র্দুপুর 4150011213 ভ্যানচালক ৫

3781 রমিকুল ইসলািমিতা/স্বিীর নাি: িনটসরআলীবয়স :৫৫ র্দুপুর 1981217026 মদনিজুর ৪

3782 রমবউল  ইসলািমিতা/স্বিীর নাি: নবাই িন্ডলবয়স:৫৫ র্দুপুর 1931335808 6901370699 মদনিজুর ৫

3783 জামিরন খাতুনমিতা/স্বিীর নাি: িাচু িন্ডলবয়স:৫৫ র্দুপুর 1406279185 6001419115 হতদমরদ্র ৪

3784 আশান আলীমিতা/স্বিীর নাি: সদর আলী মব িবয়স:৩৫ র্দুপুর 1311023136 1812323291927 মদনিজুর ৪

3785 আল আমিন মুন্সীমিতা/স্বিীর নাি: আব্দুররমহিমুন্সীবয়স :৩০ র্দুপুর 1936676567 3306141395 মদনিজুর ৪

3786 আল আমিনমিতা/স্বিীর নাি: মিাস্তিা িমকরবয়স:৩০ র্দুপুর 1918216669 8650011235 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৪

3787 আিানুল্লাহমিতা/স্বিীর নাি: রহি আলী িাঠানবয়স:৪০ র্দুপুর 1932843526 6451360314 আলিসাধু চালক ৫

3788 বরকত আলীমিতা/স্বিীর নাি: হামিজ উিীনবয়স:৫০ র্দুপুর 1988977004 7801381844 মদনিজুর ৫

3789 িান্নান মিয়ামিতা/স্বিীর নাি: বীর মুমক্ত মর্াদ্ধা আয়ুব আলীবয়স:৩৫ র্দুপুর 1937173074 6417107312 িমরবহন শ্রমিক ৪

3790 আোঃ খাটলকমিতা/স্বিীর নাি: নবাই িন্ডলবয়স:৪৫ র্দুপুর 1936182411 3301377549 মদনিজুর ৫

3791 মিাোঃ হামিজুর রহিানমিতা- মিাোঃ তাহাটজ্জত আলীবয়স- 47 মনহালপুর 6451312901 মদনিজুর ৫

3792 আলীমহিমিতাোঃ মিািাটঝেলবয়সোঃ মনহালপুর মদনিজুর ৪

3793 মিাছাোঃ শুকরন মনছামিতা-এটজর আলীবয়স- 48 মনহালপুর 2401344995 হতদমরদ্র 4

3794 শনু কুিারমিতা- মৃত মবিলবয়স-39 মনহালপুর 1812323272120 মদনিজুর 3

3795 মিাোঃ নাজিা খাতুনমিতা- মিাোঃ রহি আলীবয়স-47 মনহালপুর 1812323272336 হতদমরদ্র 3

3796 মিাোঃ আোঃ সািাদমিতা- সাটদক আলীবয়স-43 মনহালপুর 6451312661 মদনিজুর 5

3797 মিাছাোঃ আমনচুর রহিানমিতা- মিাোঃ মিাজাটম্মল হকবয়স-39 মনহালপুর 4651301642 মদনিজুর 4

3798 মিাোঃ রিজান আলীমিতা- ইছাহক িন্ডলবয়স-45 মনহালপুর 9151288770 মদনিজুর 4

3799 মিাোঃ মিন্টু মিতা- মিাোঃ মসারাি আলীবয়স- 30 মনহালপুর 465166008 মদনিজুর 5

3800 মিাছাোঃ কাজল মিতা- মদৌলতবয়স- 48 মনহালপুর 4651299150 মদনিজুর 3

3801 হাটজরামিতাোঃ তাহাজ্জত মনহালপুর হতদমরদ্র ৪

3802 মিাছাোঃ সামকলামিতা- ইদালী িন্ডলবয়স- 64 মনহালপুর 1501266108 হতদমরদ্র 4

3803 মিাছাোঃ আটনায়ার মব িমিতা- মিাোঃ শুকুর আলীবয়স- 43 মবায়ামলর্া 7801386249 হতদমরদ্র 4

3804 মিাোঃ আলী মহাটসনমিতা- মখটদর আলী মিমিবয়স-58 মবায়ামলয়া 01795-393366 7801390871 মদনিজুর 5

3805 মিাোঃ সদন আলীমিতা- িমিজুর রহিানবয়স- 41 মনহালপুর 5101272960 মদনিজুর 3

3806 মিাছাোঃ মিমন খাতুনমিতা- মিাোঃ ছুরাি আলীবয়স- 24 মনহালপুর 01966-744013 1466814207 হতদমরদ্র 2

3807 মিাোঃ আয়নাল মহাটসন মিাোঃ কালাচাঁদ মনহালপুর 01620-241114 1025660042 মদনিজুর 4

3808 মিাছাোঃ মনলুিা মব ি সুরাহাক আলী মনহালপুর 01929-048741 3751292263 মদনিজুর 2

3809 মিাোঃ শামহন মিাোঃ নবীন মনহালপুর 01407-352316 9151260594 মদনিজুর 3

3810 মিাোঃ ইছাহক আলী ভ্াদু সরদার মনহালপুর 01925-648193 1951318755 মদনিজুর 4

3811 মদিালী বালা মধটরন সিডার মনহালপুর 01775-051016 8251323641 গৃমহনী 2

3812 মিাোঃ লুৎির রহিান মিাোঃ মখটদর আলী মনহালপুর 01981-839539 1951372414 মদনিজুর 4

3813 মিাোঃ আব্দুল আলী মিাোঃ মখটদর আলী মনহালপুর 01986-457148 3301304097 মদনিজুর 4

3814 মিাছাোঃ সালাি খাতুন মিাোঃ আব্দুল আলী মনহালপুর 01315-862753 2840958736 গৃমহনী 4

3815 মিাছাোঃ জাহানারা মব ি মখটদর আলী মনহালপুর 01817-187463 8692012555 গৃমহনী 4

3816 মিাছাোঃ মখাটদজা মব ি মিাকটছদ আলী মনহালপুর 01748-868516 8701342100 গৃমহনী 4

3817 মিাছাোঃ মরনা খাতুন মিাোঃ শমরফুল হক মনহালপুর 01774-866701 1812383252706 গৃমহনী 4

3818 মিাোঃ হুিায়ন কমরব নজরুল ইসলাি মনহালপুর 01725-823448 4201258805 মদনিজুর 4

3819 মিাছাোঃ সাটজদা খাতুন মিাোঃ খাইবার আলী মনহালপুর 01910-929824 4411862186648 গৃমহনী 4

3820 মিাোঃ ওয়ামসি আলী মিাোঃ রজব আলী মনহালপুর 01759-638023 1951679693 মদনিজুর 4

3821 মিাোঃ শািসুল আলি মিাোঃ নুর ইসলাি মনহালপুর 1952611870 7801368169 মদনিজুর 4

3822 মিাছাোঃ চায়না খাতুন মিাোঃ সাটয়ি আলী মনহালপুর 0409-697712 9151230787 গৃমহনী 4

3823 মিাোঃ ইিামহি আলী মিাোঃ আোঃ িমজদ মনহালপুর 01409-443822 6901271428 মদনিজুর 4

3824 মিাোঃ আনারুল ইসলাি আিতাব িন্ডল মনহালপুর 01937-157779 8251324153 মদনিজুর 4



3825 মিাছাোঃ কুটিলা মব ি আইজমিন সদার মনহালপুর 01994-214224 6451284696 মদনিজুর 4

3826 মিাছাোঃ মরটরকা খাতুন মিাোঃ েন্টু মিয়া মনহালপুর 01756-722843 1822309169435 গৃমহনী 4

3827 মিাোঃ িহন িন্ডল হাটরজ িন্ডল মনহালপুর 01317-915989 7801335279 মদনিজুর 4

3828 মিাোঃ নমবন হাটরজ িন্ডল মনহালপুর 01870-422031 1450328446 মদনিজুর 4

3829 মিাছাোঃ সাটহদা খাতুন মখাদা বক্স মনহালপুর 9575653192 01915-941461 গৃমহনী 4

3830 িমনরমিন হাটরজ িন্ডল মনহালপুর 1998220832 4651302335 মদনিজুর ৩

3831 মিাোঃ আজ ার আলী মিাোঃ িসটলি উমিন মবায়ামলয়া 01927-882349 1951425196 মদনিজুর 4

3832 মিাছাোঃ ছমকনা খাতুন আোঃ জমলল মবায়ামলয়া 01950-680197 7351381922 গৃমহনী 2

3833 মিাছাোঃ শাহানারা মব ি আল ম টহাটসন মবায়ামলয়া 01775-780209 3702075486 গৃমহনী 3

3834 মিাোঃ সুজন আলী জািাল আলী মবায়ামলয়া 01300-346277 1951405970 মদনিজুর 4

3835 মিাোঃ নুর নবী মিাোঃ আমির আলী মবায়ামলয়া 01938-221090 1951372397 মদনিজুর 4

3836 মিাোঃ আবটজল মবশ্বাস মবশারত মবশ্বাস মবায়ামলয়া 01961-662308 8251349976 মদনিজুর 4

3837 মিাোঃ সুিন মবশ্বাস িজলুর মবশ্বাস মনহালপুর 8751344878 মদনিজুর 4

3838 মসরাজুল ইসলাি আিছমিন মনহালপুর 7181358752 মদনিজুর 4

3839 মিাোঃ িারুখ মহাটসন মখাকাই িন্ডল মনহালপুর 01936-620047 5551314247 মদনিজুর 4

3840 মিাছাোঃ জাটিলা খাতুন মিাোঃ আকবার আলী মবায়ামলয়া 01965-125091 8701395140 গৃমহনী 4

3841 মিাছাোঃ জাহানারা খাতুন বদর উমিন মবায়ামলয়া 01915-228443 3301361806 গৃমহনী 4

3842 মিাছাোঃ নামছিা খাতুন মিাোঃ ইিান আলী মবায়ামলয়া 01742-124268 7351389674 গৃমহনী 4

3843 মিাোঃ মরিন আলী মিাোঃ বাবর আলী মবায়ামলয়া 01941-314513 3751441154 মদনিজুর 4

3844 মিাোঃ মিনাজ উমিন মুনসুর আলী মবায়ামলয়া 01960-947616 6901375326 মদনিজুর 4

3845 মিাহাোঃ নাইমুর রহিান মিাহাোঃ কালাচান মিয়া মবায়ামলয়া 01316-821412 4201639624 মদনিজুর 4

3846 মিাোঃ এরশাদ আলী শহর আলী মবায়ামলয়া 01743-277299 5551395055 মদনিজুর 4

3847 মিাছাোঃ ছাটহরা খাতুন কুরবান িন্ডল মবায়ামলয়া 01934-533871 6901322096 গৃমহনী 4

3848 শ্রী মজটতন বাবু হটরন বাবু মনহালপুর 01936-363642 15551323842 মদনিজুর 4

3849 মিাোঃ মরজাউলমিয়া রিজান আলী মনহালপুর 019306-402742 9575625117 মদনিজুর 4

3850 মিাছাোঃ আমরিা মব ি তিটছর আমলী মনহালপুর নাই 3301301622 গৃমহনী 4

3851 মসমিকা আবু মসমিক মবায়ামলয়া 3301384248 মদনিজুর ৫

3852 মিাছাোঃ সুকজান খাতুন তাইটজল মনহালপুর 01921-823597 6861384513 গৃমহনী 4

3853 মিাোঃ সালিা খাতুন মিাোঃ সুরত আলী মনহালপুর 01846-908526 5881374813 মদনিজুর 4

3854 মিাোঃ শুকুর আলীমিতা- আিদ আলীবয়সোঃ 53 মহজল াড়ী 01966-795664 3301280305 মদনিজুর 5

3855 মিাোঃ ইনছার িন্ডলমিতা- মৃত আিসার িন্ডলবয়সোঃ-২৫ মহজল াড়ী 01937-755115 18123232742102 মদনিজুর 5

3856 মিাছাোঃ িমজডনা মব িমিতা- মিাোঃ তাইটজল িমল্লকবয়স- 40 মহজল াড়ী 01992-252639 6901273174 হতদমরদ্র 5

3857 মিাোঃ খাটলক িামলতামিতা- মিাোঃ আবটজল িামলতাবয়স-53 মহজল াড়ী 01915-058333 1812323273992 মদনিজুর 4

3858 মিাোঃইউনুছ আলীমিতা-মখাকায় িন্ডলবয়স-৫৬ মহজল াড়ী 9575626206 িাহারাদার ৪

3859 মিাোঃ আমরফুল ইসলািমিতা- মিাোঃ আোঃ খাটলকবয়স- 21 মহজল াড়ী 6454317220 ছাত্র 3

3860 মিাোঃ জামহদুল ইসলািমিতা- মিাোঃ জািাত আলীবয়স- 28 মহজল াড়ী 6449157970 রাজমিিী 3

3861 মিাোঃ ইসিাইল মহাটসনমিতা- মিাোঃ আবু বক্কর মছমদ্বকবয়স- 31 মহজল াড়ী 2803249289 হতদমরদ্র 4

3862 মিাোঃ আব্দুল্লাহমিতা- িািার আলীবয়স-38 মহজল াড়ী 3751296405 ইটলকট্রমনকস 3

3863 মিাোঃ হাটশি আলীমিতা- মিাোঃ আবটজল িামলতাবয়স-53 মহজল াড়ী 7801284071 মদনিজুর 4

3864 মিাোঃ আটনায়ার মহাটসনমিতা- মিাোঃ িাহাতাব আলীবয়স-27 মহজল াড়ী 5503774860 কি ডচারী 3

3865 মিাোঃ িব্বত আলীমিতা- হকটছদ িমল্লকবয়স-42 মহজল াড়ী 2401291444 ভ্যানচালক 4

3866 মিাোঃ আমজত আলীমিতা- মিাোঃ আোঃ িমজদবয়স-31 মহজল াড়ী 1934856764 মদনিজুর 5

3867 মিাছাোঃ নুরজাহান মব িমিতা- মদাস্ত মিাহাম্মদবয়স- 41 মর্মহ 01305-613046 1812323273518 হতদমরদ্র 2

3868 মিাোঃ রামজব মহাটসনমিতা- মিাোঃ মরজাউল হকবয়স-26 মর্মহ 01755-833871 6882470211 হতদমরদ্র 3

3869 মিাোঃ আলী মহাটসনমিতা- নুর মহাটসনবয়স- 53 মর্মহ 8701372537 মদনিজুর 4

3870 মিাোঃ জমহরুল হকমিতা- মিাোঃ আমতয়ার রহিানবয়স-30 মর্মহ 01407-284783 8219175828 মদনিজুর 4

3871 মিাোঃ জািাল মসকদারমিতা- মিাোঃ শুকুর আলী মসকদারবয়স- 43 মর্মহ 01304-879649 7351368936 মদনিজুর 4

3872 মিাোঃ আয়ুব আলীমিতা- মিা িমিন মুন্সীবয়স- 60 মর্মহ 01957-047002 3751325766 হতদমরদ্র 5

3873 মিাোঃ আোঃ িান্নানমিতা- মিাোঃ সমহদুল ইসলািবয়স- 41 মর্মহ 01969-363080 6451316365 মদনিজুর 4

3874 মিাোঃ আোঃ রহিানমিতা- হামনি িন্ডলবয়স-1967-2020 মর্মহ 01939-737785 4651386478 মদনিজুর 4

3875 মিাোঃ আবু মছমিক মিতা- মিাোঃ আকালিীন িন্ডলবয়স- 40 মর্মহ 01987-275011 135136535 মদনিজুর 4



3876 মিাোঃ জািাল মিতা- নুর বক্স িন্ডলবয়স- 43 মহ 01943-244251 8701372552 মদনিজুর 5

3877 মিাোঃ মিরাজ মিয়ামিতা- মিাোঃ নুর আলীবয়স-25 মর্মহ 01920-073631 1025837327 মদনিজুর 4

3878 মিাোঃ সবদুল িন্ডলমবলাত আলী িন্ডলবয়স- 49 মর্মহ 01929-903357 4651417414 মদনিজুর 4

3879 মিাোঃ িমহর উমিন িঙ্গলমিতা- হর্রত আলীবয়স-59 মর্মহ 01879-251032 8701396510 মদনিজুর 4

3880 মিাোঃ আবু তাটহর ম্ম্র্লমিতা- রব্বানী িন্ডলবয়স- 58 মর্মহ 01934-564489 3001357533 মদনিজুর 4

3881 মিাোঃ তানটজত আলীমিতা- রব্বানী িন্ডলবয়স- 55 মর্মহ 01985-807335 5101305307 মদনিজুর 4

3882 মিাোঃ লুৎিরন মশখমিতা- মিজাক মশখবয়স- 68 মর্মহ 01915-244392 4651308720 মদনিজুর 4

3883 মিাছাোঃ জামিরুনমিতা- আয়ুব আলীবয়স-38 মর্মহ 01965-837681 6901280229 মদনিজুর 4

3884 মিাোঃ জমির মহাটসনমিতা- জর্রত আলীবয়স- 33 মর্মহ 3751322458 4

3885 মিাোঃ িমকর আলীমিতা- উির আলীবয়স- 45 মহজল াড়ী 01910-920217 9151263622 শ্রমিক 4

3886 মিাোঃ িমিন মিয়ামিতা- নুর বক্স িন্ডলবয়স- 40 মহজল াড়ী 01404-911628 8251299734 শ্রমিক 4

3887 মিাোঃ িমসউর রহিানমিতা- মিাোঃ সারটজদ আলীবয়স- মহজল াড়ী 1501650426 শ্রমিক 3

3888 মিাোঃ িমহদুর রহিান মিাোঃ ি বুল মহাটসন মহজল াড়ী 01762-640538 1501230427 মদনিজুর 4

3889 মিাছাোঃ িরমজনা খাতুন মিাোঃ আশরাি মহাটসন মহজল াড়ী 01920-190776 9151261980 গৃমহনী 5

3890 মিাোঃ সুজন আলী মিাোঃ িঙ্গল আলী মহজল াড়ী 01319-574040 6415631628 মদনিজুর 4

3891 মিাোঃ মবশারত আলী মিাোঃ িসটলি উমিন মহজল াড়ী 01983-239777 3751270301 মদনিজুর 5

3892 মিাোঃ রমহদুল ইসলাি মিাোঃ দাউদ মব ি মহজল াড়ী 01912-464975 5101246766 মদনিজুর 3

3893 িমরদা মব ি মিাোঃ ইসাহক িন্ডল মহজল াড়ী 01915-204487 2851276846 গৃমহনী 4

3894 মিাোঃ ইসরাইল মহাটসন আহাম্মদ  াজী মহজল াড়ী 01929-818724 2401318239 মদনিজুর

3895 মিাোঃ আিটজত আলী কাটু িমল্লক মহজল াড়ী 01985-137504 5101245602 মদনিজুর 4

3896 মিাোঃ আবু শািা মিাোঃ আটনছ আলী মহজল াড়ী 01400-340980 6001295150 মদনিজুর 4

3897 মিাোঃ আবুল কাটশি আকালী িন্ডল মহজল াড়ী নাই 2401320904 মদনিজুর 4

3898 মিাোঃ সামজদুল মিাোঃ আরটশদ িন্ডল মহজল াড়ী 01925-647631 3278218122 মদনিজুর 4

3899 মিাছাোঃ সামহনা খাতুন মিাোঃ বদর উমিন মহজল াড়ী 01918-946286 6854954283 গৃমহনী 2

3900 মিাছাোঃ মলভ্া খাতুন মিাোঃ নুরুল ইসলাি মহজল াড়ী 01924-408003 8703259812 গৃমহনী 4

3901 মিাোঃ মরিন মিাোঃ হামিজুল রহিান মহজল াড়ী 01923-209641 5976541069 গৃমহনী 4

3902 মিাছাোঃ ম ালািী মব ি আত্তাি িন্ডল মহজল াড়ী 1945614485 8251298660 গৃমহনী 2

3903 মিাোঃ সুরুজ মিয়া মিাোঃ আসিত আলী মশখ মহজল াড়ী 01908-760594 2363708047 মদনিজুর 3

3904 মিাোঃ সাইদুল িামলতামিতা- িমকর চানবয়স- 45 মদাস্ত 01718-973633 5551374902 কি ডচারী 4

3905 মিাোঃ আবু বক্কর মসমিকমিতা- আোঃ রমহিবয়স-30 মদাস্ত 01964-782045 5524861498 আলিসাধু চালক 4

3906 মিাোঃ আব্দুর রহিানমিতা- আলী আকবারবয়স- 45 মদাস্ত 01930-457838 3600002094 ভ্যানচালক 4

3907 রমবউল মিাল্লামিতা- বাবুল মিাল্লাবয়স-33 মদাস্ত 01947-303150 4201391267 মদনিজুর 3

3908 মিাোঃ নজরুলমিতা- িমনর উমিনবয়স- 38 মদাস্ত 01935-163191 5076777977 মদনিজুর 4

3909 মিাোঃ মসাটহল রানামিতা- মখারটশদবয়স-25 মদাস্ত 01965-855952 5106200164 আলিসাধু চালক 4

3910 শািীি মহাটসনমিতা- আোঃ কালািবয়স-32 মদাস্ত 01858-503540 1025701564 আলিসাধু চালক 3

3911 মহাটসন মিমজমিতা- ওমহদ মিমজবয়স-22 মদাস্ত 01934-060779 2404391118 িামন ডচারমিমি 3

3912 জমহর মিাল্লামিতা- সাত্তার মিাল্লাবয়স-30 মদাস্ত 01404-837208 4624842979 কি ডচারী 4

3913 মিাোঃ জমহর উমিনমিতা- ইয়াকুর আলী বয়স-65 মদাস্ত 01924-178133 4152994150 ভ্যানচালক 4

3914 আব্দুল মজাব্বারমিতা- আব্দুল হকবয়স-42 মদাস্ত 01980-735354 5551396111 মদনিজুর 4

3915 মিাছাোঃ মবমব খামদজাজয়- আব্দুল খাটলকবয়স-63 মদাস্ত 3301385278 হতদমরদ্র 3

3916 ওরফুল মনছামিতা- িজর আলীবয়স-43 মদাস্ত 6901355625 হতদমরদ্র 4

3917 মিাোঃ রামহজা মব িমিতা- ইসিাইল মশখবয়স-49 মদাস্ত 01864-663035 5551371676 হতদমরদ্র 4

3918 মিাোঃ হামিজুল ইসলািমিতা- হাটসি আলীবয়স-36 মদাস্ত 01962-329104 2617239002987 মদাকানকি ডচারী 3

3919 িমরয়িমিতা- িান্নাবয়স-40 মদাস্ত 2851334678 হতদমরদ্র 4

3920 মতৌমহদমিতা- মিাহাম্মদ আলীবয়স- 30 মদাস্ত 01909-613819 2854321557 মদনিজুর 5

3921 মদটলায়ারা মিতা- জািাত আলীবয়স- 32 মদাস্ত 01731-191360 6901328457 হতদমরদ্র 4

3922 লামখ মব িমিতা- আরটশদ আলমবয়স-33 মদাস্ত 01405-522607 4201351709 মদনিজুর 3

3923 মিাোঃ হাটসি আলী মিমজমিতা- হাটসি মিমজবয়স- 55 মদাস্ত 9151293769 মদনিজুর 4

3924 মিাছাোঃ নুরন্নাহারমিতা- নুর হকবয়স- 35 মদাস্ত 7801365548 হতদমরদ্র 3

3925 িারভ্ীন স্বািী- আব্দুল খাটলক মশখবয়স- 53 মদাস্ত 8212938698104 হতদমরদ্র 4

3926 মিাোঃ মতািাটজ্জল মহাটসনমিতা- মিাোঃ িমিজুল হকবয়স-43 মদাস্ত 5071317381 4



3927 আমনছুরমিতা-হামববুর রহিানবয়স-৩৯ কুমিপুর-৩ ০১৪০৩-১০৭৭২৪ 1812323281775 ভ্যানচালক ৪

3928 মিাোঃ বাবু প্রধানমিতা- মসরাজুল হক প্রধানবয়স-33 মদাস্ত 1921887183 মদনিজুর 5

3929 িাটলখামিতা- মুসমলি সদ ডারবয়স-63 কুমিপুর 01728-345014 হতদমরদ্র 4

3930 মিাোঃ ইিরান মহাটসনমিতা- আয়নাল বয়স-26 কুমিপুর 01948-079258 1812323101154 হতদমরদ্র 4

3931 মিাোঃ আব্দুলমিতা- শসদয়  াজীবয়স- 53 কুমিপুর 01942-705171 5101250743 হতদমরদ্র 4

3932 ইদ্রীস আলীমিতা- ইিামহিবয়স- 38 কুমিপুর 01830-697184 195132686 চাটয়র মদাকান 5

3933 আটলিমিতা- মিাোঃ আলীবয়স- 45 কুমিপুর 01939-723218 5101408655 ভ্যানচালক 4

3934 রুিালীমিতা- বাবলু মিয়াবয়স-41 কুমিপুর 1812323281456 হতদমরদ্র

3935 িারজানা আক্তারমিতা- সাটদক আলীবয়স- 28 কুমিপুর 01864-631315 4623971332 হতদমরদ্র 4

3936 িটনায়ার মব িমিতা- িাদার আলীবয়স-78 কুমিপুর 01316-187957 915123918 হতদমরদ্র 5

3937 আিটরাজা খাতুনমিতা- আমজজুলবয়স- 39 কুমিপুর 01882-728778 3301281907 হতদমরদ্র 4

3938 মিটহরবানুমিতা- হর্রত আলীবয়স-43 কুমিপুর 01400-358862 41522874 হতদমরদ্র 4

3939 হাটজরা খাতুনমিতা- আকরাি খাতুনবয়স-34 কুমিপুর 01960-427559 হতদমরদ্র 4

3940 মিাছা নুর জাহানমিতা- িাদার িমল্লক]বয়স-82 কুমিপুর 01995-160387 1951323698 মদনিজুর 4

3941 খুমশলামিতা- মজন্নাত আলীবয়স- 78 কুমিপুর 01960-4275449 5551291015 হতদমরদ্র 3

3942 আমম্বয়া মব িমিতা- আব্দুল খাটলকবয়স- 53 কুমিপুর 01791-695622 1617239767178 4

3943 আলী মহাটসনমিতা- সািসুল হকবয়স-58 কুমিপুর 01906-815302 4651308951 মদনিজুর 4

3944 জামহদুল ইসলািমিতা- আলা উমিনবয়স-28 কুমিপুর 01798-235609 8658550291 মদনিজুর 3

3945 মিাোঃ শাহাবুমিনমিতা-  ফুর খিকারবয়ষ-53 কুমিপুর 1852587868 6451290727 মদনিজুর 4

3946 আকবার আলীমিতা- আনসার আলীবয়স-53 কুমিপুর 01932-804074 1851253878 মদনিজুর 3

3947 হামলি মিাল্লামিতা- হর্রত মিাল।লাবয়স-38 কুমিপুর 01779-291121 8251275007 মদনিজুর 4

3948 মিাোঃ আমল আকবারমিতা- লালু মশখবয়স- 70 কুমিপুর 7351371641 মদনিজুর 4

3949 মিাছাোঃ মিটহর বাটনু মব িমিতা- আব্দুল কাটতন মিয়াবয়স- 43 মদাস্ত 8227607129393 হতদমরদ্র 4

3950 আহটম্মদ ভ্ইয়ামিতা- আমির মহাটসনবয়স- 52 মদাস্ত 6901305190 মদনিজুর 4

3951 নািোঃ ওসিানমিতা/স্বািীর নািোঃ আব্দুল মসকদারবয়সোঃ ৩৭ মদাস্ত ০১৭৩৯-৯৫৭৫৩৮ মদনিজুর ৫

3952 নািোঃ মসরাজ মিতা/স্বািীর নািোঃ দুধ মিয়াবয়সোঃ ৫৮ মদাস্ত ০১৩০৫-০৫৭৩৬৩ মদনিজুর ৫

3953 নািোঃ রমহি বাদশামিতা/স্বািীর নািোঃ খাটজর মসকদারবয়সোঃ ৩৭ মদাস্ত ০১৯৩০-৪০২১৬৯ মদনিজুর ৫

3954 নািোঃ জহুরামিতা/স্বািীর নািোঃ কমরি মবিারীবয়সোঃ ৪২ মদাস্ত ০১৯৯৮-৭২৪৪০৯ হতদমরদ্র ৩

3955 নািোঃ আবু তাটহরমিতা/স্বািীর নািোঃ মখটদর আলীবয়সোঃ ৩৮ কুমিপুর-০৩ ০১৭১০-৬৮৮৭৩৪ মদনিজুর ৩

3956 নািোঃ আমশকমিতা/স্বািীর নািোঃ আটনায়ারবয়সোঃ ২৬ মদাস্ত-০৩ ০১৯২৫-৫৫৩৯১৯ মদনিজুর ৩

3957 নািোঃ কালাচানমিতা/স্বািীর নািোঃ ইউসুি মশখবয়সোঃ ৫৯ মদাস্ত-০৩ ০১৮১২-১৭৩৮৬১ মদনিজুর ৪

3958 নািোঃ সুজনমিতা/স্বািীর নািোঃ  িরটজিবয়সোঃ ২৬ মদাস্ত 01795-999649 8701375753 মদনিজুর 3

3959 নািোঃ ফুলবানুমিতা/স্বািীর নািোঃ আবুল কাটশিবয়সোঃ ৩৯ মদাস্ত 01781-181770 7801364998 হতদমরদ্র 4

3960 নািোঃ িারুক মসকদারমিতা/স্বািীর নািোঃ সনু মসকদারবয়সোঃ  ৪৩ মদাস্ত 01403-562510 8251378843 মদনিজুর 3

3961 বাচ্চু মিয়ামিতাোঃ শসয়দ আলী মিয়াবয়সোঃ মদাস্ত 1937821325 5101355088 মদনিজুর ৩

3962 আটিনা খাতুনমিতাোঃআমির ভুইয়া মদাস্ত 1501377038 গৃমহনী ৩

3963 িহাবুল ইসলািমিতাোঃ তাটলব মদাস্ত 1933903386 2851336673 মদনিজুর ৩

3964 শহর আলী িন্ডলমিতাোঃজািাত িন্ডল মদাস্ত 1984180635 5551396236 মদনিজুর ৩

3965 মসালজার মহাটসনমিতাোঃ লুৎির রহিান মদাস্ত 1945688101 5106360141 মদনিজুর ৩

3966 মিাোঃ মতৌমিক আলিমিতা- মিাোঃ মতাবারক মহাটসনবয়স- 25 কৃষ্ণপুর 7308339519 মদনিজুর 4

3967 মিাোঃ লাল্টু মিয়ামিতা- মদদার িন্ডলবয়স- 42 কৃষ্ণপুর 01941-749374 6451321191 মদনিজুর 4

3968 মিাোঃ হাছান মসকদারমিতা- মিাোঃ আিজাদ মসকদারবয়স- 43 কৃষ্ণপুর 01786-122352 ভ্যানচালক 4

3969 মিাোঃ ওসিান আলীমিতা- মিাোঃ মকনু মবশ্বাসবয়স- 42 কৃষ্ণপুর 1812323287587 িামন ডচারমিমি 2

3970 মিাোঃ জমরি আলীমিতা- হায়দার আলীবয়স- 42 কৃষ্ণপুর 8251331651 চাটয়র মদাকান 2

3971 মিাোঃ আল ইসলািমিতা- ইসিাইল মহাটসনবয়স- 34 কৃষ্ণপুর 1812323286469 ভ্যানচালক 5

3972 মিাছাোঃ মশিালী মব িমিতা- মিাোঃ আরশাদ আলী প্রধানবয়স-53 কৃষ্ণপুর 9151268852 হতদমরদ্র 4

3973 মিাছাোঃ ছাটলহা খাতুনমিতা- মিাোঃ আবুল মহাটসনবয়স- 62 কৃষ্ণপুর 01999-559110 5511074311 হতদমরদ্র 4

3974 মিাছাোঃ আমিয়া মব িমিতা- আশরাি আলীবয়স- 72 কৃষ্ণপুর 2401325630 মদনিজুর 4

3975 মিাছাোঃ শাটহনা খাতুনমিতা- আবুল কাটশিবয়স- 47 কৃষ্ণপুর 01316-821402 7801315800 হতদমরদ্র 4

3976 মিাোঃ িামনক মিয়ামিতা- মিাোঃ বাবলু মিয়াবয়স-25 মবায়ালিারী,কৃষ্ণপুর 2817412485 হতদমরদ্র 2

3977 মিাোঃ িাছুিমিয়ামিতা- আব্দুল হকবয়স- 30 কৃষ্ণপুর 4651663728 মদনিজুর 4



3978 মিাোঃ আবদুল হকমিতা- ছাটদক বয়স- 62 কৃষ্ণপুর 5075770197 মদনিজুর 2

3979 মিাোঃ আলী মহাটসনমিতা- আশাদ মিাল্লাবয়স-44 কৃষ্ণপুর 01924-278906 ভ্যানচালক 4

3980 মিাোঃ ছাটনায়ার মহাটসনমিতা- মুধু িন  সর্লবয়স- 55 কৃষ্ণপুর 3751317487 মদনিজুর 4

3981 মিাোঃ সাইফুল  ইসলািমিতা- মখাকাই মবশ্বাসবয়স- 45 রনট াহাইল 01860-363785 7331834544 মদনিজুর 4

3982 মিাছাোঃ আকমলিা খাতুনমিতা- ম ালাি রহিানবয়স-35 রনট াহাইল 01411-171913 5551398844 হতদমরদ্র 4

3983 মিাছাোঃ কমহনুর মিতা- মবশারত আলীবয়স- 63 রনট াহাইল 01766-973895 1501380545 হতদমরদ্র 4

3984 মিাোঃ সালাি মহাটসনমিতা- মিাোঃ িজলুরবয়স- 31 রনট াহাইল 01830-256769 1951430591 মদনিজুর 4

3985 মিাোঃ শাহীন আলিমিতা- মিাোঃ িারুখ মহাটসনবয়ষ- 22 রনট াহাইল 01992-876902 5553454240 মদনিজুর 5

3986 মিাছাোঃ িসটলি উমিনমিতা- মিাোঃ ছািছিীনবয়স- 47 রনট াহাইল 1766973895 7351423202 মদনিজুর 2

3987 মিাছাোঃ আছিা খাতুনমিতা- মিাোঃ লাল চাদ িন্ডলবয়স- 41 কৃষ্ণপুর 01929-923567 6428762485 হতদমরদ্র 2

3988 মিাোঃ আমজজুল ইসলািমিতা- মিাোঃ মসাবদুল মহাটসনবয়স- 52 কৃষ্ণপুর 9575658075 মদনিজুর 4

3989 মিাোঃ ওমহদুল ইসলািমিতা- মিাোঃ িসটলি উমিনবয়স- 42 কৃষ্ণপুর 1501331860 মদনিজুর 4

3990 মিাছাোঃ তাছমলিা খাতুনমিতা- সািছুল হকবয়স- 43 কৃষ্ণপুর 01884-457269 2401325291 হতদমরদ্র 4

3991 মিাোঃ আলাল উমিনমিতা- ইসলাি মিাল্লাবয়স- 46 কৃষ্ণপুর 5551295024 মদনিজুর 5

3992 মিাোঃ আলামিন মহাটসনমিতা- আব্দুর রাজ্জাকবয়স- 28 কৃষ্ণপুর 01916-971288 5072342461 চাটয়র মদাকান 4

3993 মিাোঃ রজব আলীমিতা- শুকুর আলীবয়স- 52 িমল্লকিাড়া কৃষ্ণপুর 01928-4444790 6001383568 মদনিজুর 4

3994 মিাোঃ মবল্লাল মহাটসন আব্দুর কাটদর কৃষ্ণপুর 01962-171562 3751329610 মদনিজুর 4

3995 মিাোঃ আয়ুব আলী মকসিত আলী কৃষ্ণপুর 1920325637 8701323951 মদনিজুর 4

3996 মিাোঃ তাজুল ইসলাি বাহার আলী িন্ডল কৃষ্ণপুর 01761-634975 1501333163 মদনিজুর 5

3997 মিাোঃ িারুক মহাটসন মিাোঃ মসমিক মিমজ কৃষ্ণপুর 01917-814008 2693016139689 মদনিজুর 4

3998 মিাোঃ আটনায়ার মহাটসন মিাোঃ মিাকটলছুর রহিান কৃষ্ণপুর 01939-445940 5958293481 মদনিজুর 4

3999 মিাোঃ আবুল মহাটসন আলী আকবর ব্যািারী কৃষ্ণপুর নাই 1501303018 মদনিজুর 4

4000 মিাোঃ জয়নাল মিয়া মিাোঃ মসমিক মিজডা কৃষ্ণপুর 1739782329 2851257713 মদনিজুর 4

4001 মিাোঃ আোঃ হামিদ মসরাজ উিীন কৃষ্ণপুর 01905-741138 2401323452 মদনিজুর 4

4002 মিাছাোঃ তনুজা খাতুন মিাোঃ আমজি মহাটসন কৃষ্ণপুর 01965-839069 9575629010 মদনিজুর 4

4003 মিাোঃ আইয়ুব আলী বকস িন্ডল কৃষ্ণপুর 01409-702182 2401354499 মদনিজুর 4

4004 মিাোঃ আমতয়ার রহিান মিাোঃ সািসুল হক িমল্লক কৃষ্ণপুর 01915-828751 2851256434 মদনিজুর 4

4005 মিাোঃ ওসিান  মন রমর উল িমল্লক কৃষ্ণপুর 01969-350919 5551295936 মদনিজুর 4

4006 মিাছাোঃ বণ্যা খাতুন মিাোঃ কাউছার আলী কৃষ্ণপুর 01986-453102 5106193674 মদনিজুর 4

4007 মিাোঃ মখারটশদ আলী মিাোঃ হামকি আলী কৃষ্ণপুর 01980-294993 2401324872 মদনিজুর 4

4008 মিাোঃ মসলন আক্তার মিাোঃ কুদ্দুস আলী কৃষ্ণপুর 01814-544354 6912403984 মদনিজুর 4

4009 মিাোঃ মুসমলিা খাতুন মুহাম্মদ িন্ডল কৃষ্ণপুর 01715-075120 4651338420 মদনিজুর 4

4010 মিাোঃ আলিাছ আলী মৃত আরসাব আলী কৃষ্ণপুর 0175-286711 1812323287659 মদনিজুর 4

4011 মিাোঃ আলী মহাটসন আশাদ মিাল্লা কৃষ্ণপুর 01924-278906 5101278868 মদনিজুর 4

4012 মিাছাোঃ আকমলিা কুশুরমিন কৃষ্ণপুর নাই 3301285288 গৃমহনী 4

4013 মিাছাোঃ আমরছন মনছা মুরাদ আলী কৃষ্ণপুর 01401-696664 8251277409 হতদমরদ্র 4

4014 মিাছাোঃ সালিা খাতুন মিাোঃ ছাটদক আলী কৃষ্ণপুর 01994-904582 8701350475 হতদমরদ্র 4

4015 মিাছাোঃ ছফুরা খাতুন রিজান িন্ডল কৃষ্ণপুর 01963-631913 2851256996 হতদমরদ্র 4

4016 মিাছাোঃ সটবদা খাতুন ম ািাল িন্ডল কৃষ্ণপুর 01686-334080 4651336507 হতদমরদ্র 4

4017 মিাছাোঃ আইিামন খাতুন মৃত িকটছদ রনট াহাইল 01961-529363 1812323273664 হতদমরদ্র 4

4018 মিাোঃ আলা উমিন মিাোঃ রজব আলী কৃষ্ণপুর 01928-444790 3751330477 মদনিজুর 4

4019 মিাোঃ আত্তাব আলী মিাোঃ িহামসন িন্ডল কৃষ্ণপুর 01990-936067 8701347604 মদনিজুর 4

4020 িসটলি ি বুল িন্ডল কৃষ্ণপুর 6901309069 মদনিজুর ৬

4021 রুমশয়া আটখর  আলী কৃষ্ণপুর 9151241891 মদনিজুর ৪

4022 মিাোঃ সমহদুল ইসলািমিতা- মিাোঃ শহর আলীবয়স-65 উজলপুর 01960-952407 4201295468 মদনিজুর 4

4023 মিাছাোঃ ছামলিা খাতুনমিতা- মিাোঃ ছাটয়ি আলীবয়স- 43 শশলিারী 01406-930108 হতদমরদ্র 4

4024 মিাোঃ ওবাইদুল হকমিতা- নমবছমিন ন্ডলবয়স- 48 শশলিারী 8701404298 মদনিজুর 4

4025 মিাোঃ কািাল মহাটসনমিতা- মৃত িয়জান িন্ডলবয়স- 47 শশলিারী 01997-915295 1973181232342100 মদনিজুর 4

4026 মিাোঃ আব্বাস আলীমিতা- মিাোঃ আটখর আলীবয়স- 55 শশলিারী 01993-487998 9151325983 মদনিজুর 4

4027 মিাোঃ জিটসদ আলীমিতা- আহাম্মদ আলীবয়স- 36 শশলিারী 01947-196693 6001304721 মদনিজুর 2

4028 মিাহাম্মদ আলীমিতা- মিাোঃ ছাটয়দ মিাল্লাবয়স- 64 উজলপুর 01949-140851 1008400937 মদনিজুর 4



4029 মিাছাোঃ ফুল সুরাতন মনছামিতা- মিাোঃ িাহাত্তাব আলীবয়স- 45 উজলপুর 01954-106884 1812371225091 হতদমরদ্র 4

4030 মিাোঃ শমরফুল ইসলািমিতা- মিাোঃ আব্দুল্লাহবয়স-28 উজলপুর 01994-915750 5321328566 মদনিজুর 2

4031 মিাোঃ শমিকুল ইসলািমিতা- মিাোঃ িয়জুল হকবয়স- 49 উজলপুর 01921-172856 3751304985 মদনিজুর 4

4032 মিাোঃ ছাটনায়ার মহাটসনমিতা- মুলক চানবয়স- 61 উজলপুর 01406-005669 4651395545 মদনিজুর 4

4033 মিাছাোঃ ছামলিা খাতুনমিতা- ছাটয়ি আলীবয়স- 63 উজলপুর 01406-930108 2401381724 হতদমরদ্র 4

4034 মিাছাোঃ ছমকনা মবমবমিতা- িইচিীন িন্ডলবয়স- 60 উজলপুর 2851258596 হতদমরদ্র 2

4035 মিাোঃ আনছার আলীমিতা- মিাোঃ শসদয় িামলতাবয়স- 73 উজলপুর 01923-647982 1812323290575 মদনিজুর 4

4036 মিাোঃ ইমলয়াস মিতা- মিাোঃ সিটসর আলীবয়স- 43 উজলপুর 01910-464541 7351347435 মদনিজুর 4

4037 মিাোঃ িমজবার মহাটসনমিতা- মিাোঃ কাটশি বয়স- 49 উজলপুর 01939-723115 1812323291385 মদনিজুর 4

4038 মিাোঃ মতািাটজ্জলমিতা- সাটহব আলীবয়স- 60 উজলপুর 01945-152085 9151245348 মদনিজুর 4

4039 মিাছাোঃ কিলা খাতুনমিতা- মিাোঃ মুনসুর আলীবয়স- 45 উজলুর 01940-646250 601257326 হতদমরদ্র 2

4040 মিাোঃ নামসর উমিনমিতা- মিাোঃ সািাদ আলীবয়স- 43 উজলপুর 01957-660655 5957930091 মদনিজুর 4

4041 মিাোঃ জামহদ মশখমিতা- আকতার মশখবয়স- 17 উজলপুর 01315-982954 ################# ভ্যানচালক 2

4042 মিাোঃ নুর মিাহাম্মদমিতা- মিাোঃ খমলল প্রধানবয়স- 65 উজলপুর 01735-912408 মদনিজুর 4

4043 লতা খাতুনমিতা- মিাোঃ আব্দার মিাল্লাবয়স- 44 উজলপুর 01316-194297 3001312744 হতদমরদ্র 4

4044 মিাোঃ নুরুল ইসলািমিতা- রমহি বকসবয়স- 62 উজলপুর 5551352171 মদনিজুর 4

4045 মিাোঃ জমসি উমিনমিতা- ম ঙ্গর আলীবয়স- 47 উজলপুর 01940-217618 7801318218 মদনিজুর 4

4046 মিাছাোঃ বুলবুমল খাতুনমিতা- ইজ্জত আলীবয়স- 65 উজলপুর 6411710897 হতদমরদ্র 4

4047 মিাোঃ মজয়ারুলমিতা- ইছাহক বয়স- 47 উজলপুর 01927-379474 7801348074 মদনিজুর 4

4048 মিাছাোঃ সুকজান মব িমিতা- মিাোঃ সদয় িন্ডলবয়স- 44 উজলপুর 01927-510606 4201354505 হতদমরদ্র 2

4049 মিাছাোঃ বানু খাতুনমিতা- রইছমিন িামলতাবয়স- 53 উজলপুর 6901334885 হতদমরদ্র 3

4050 মিাোঃ িামুন অর রমশদমিতা- জালাল উমিনবয়স- 27 উজলপুর 01777-333119 4201640663 মদনিজুর 4

4051 মিাোঃ জমহরুল ইসলািমিতা- মিাোঃ মবশারত আলীবয়স- 38 উজলপুর 01918-725972 3701351127 মদনিজুর 4

4052 মিাোঃ  সামজদুল ইসলািমিতা- মিাোঃ নুরুল ইসলািবয়স- 38 উজলপুর 01943-244907 4201296763 শ্রমিক 4

4053 মিাোঃ আকাশ আলীমিতা- আসাদুল হকবয়স- 30 উজলপুর 01998-741837 4192290411 মদনিজুর 2

4054 শ্রী রতন কুিারমিতা- শ্রী আমজতবয়স- 51 উজলপুর 01926-558727 1951330453 মদনিজুর 4

4055 মিাোঃ আমির মহাটসনমিতা- বাহার আলীবয়স- 62 উজলপুর 01994-099128 1025680081 মদনিজুর 4

4056 মিাছাোঃ শমরিা খাতুনমিতা- মিাোঃ শুকটরাবয়স- 58 উজলপুর 01914-690517 2401302191 হতদমরদ্র 4

4057 মিাোঃ রমিকুল ইসলািমিতা- মিাোঃ িকটছদ আলীবয়স- 50 উজলপুর 01934-553617 6451324393 মদনিজুর 4

4058 মিাোঃ শুকুর আলীমিতা- িহ্বত আলীবয়স- 53 উজলপুর 01923-653442 6001360814 মদনিজুর 4

4059 মিাছাোঃ জাহানারা মব িমিতা- শাহাদত মজায়ািডারবয়স- 62 উজলপুর 8701378955 মদনিজুর 4

4060 মিাছাোঃ রাটহলা মব িমিতা- মুনছুি আলীবয়স- 52 উজলপুর 4201295948 মদনিজুর 4

4061 মিাোঃ আমরফুল ইসলািমিতা- মিাোঃ একুব্বার িন্ডলবয়স- 48 উজলপুর 01925-426917 8251307222 মদনিজুর 4

4062 মিাোঃ মসরাজুল ইসলািমিতা- তাহার আলীবয়স- 63 উজলপুর 01928-621914 9151271781 মদনিজুর 4

4063 মিাোঃ কুদরত আলীবয়স- মুনর আলী িন্ডলবয়স- 53 উজলপুর 01931-244510 3751304050 মদনিজুর 4

4064 মিাোঃ মবপুল মিয়া রওশন শশলিারী 01997- 55050 150 138 2038 মদনিজুর 4

4065 মসাোঃ শমরফুল হক নছর উমিন শশলিারী 01928-434330 510 133 7664 মদনিজুর 4

4066 মিাোঃ ম ালজার মিয়া, আহার আলী শশলিারী 01963-709717 240 138 0338 মদনিজুর 4

4067 মিাোঃ নাজমুল হক আয়নাল হক শশলিারী 01995- 630119 866 923 6641 মদনিজুর 4

4068 মিাোঃ জাহাঙ্গীর আলি আমজজুল হক শশলিারী 01939- 734705 240 140 4724 মদনিজুর 4

4069 মিাোঃ আরশাফুল আলি আমির মহাটসন শশলিারী 01920- 790837 868 773 2346 মদনিজুর 4

4070 মিাোঃ মুকুল মির্ া ঝুমুর আলী শশলিারী 01904- 691803 375 135 6779 মদনিজুর 4

4071 মিাোঃ জমসি উমিন মিাশারি মহাটসন শশলিারী 01948-550 124 780 136 93 77 মদনিজুর 4

4072 মিাোঃ জামহদুল ইসলাি িরজ আলী শশলিারী 01925- 541635 690 133 3671 মদনিজুর 4

4073 মিাোঃ রাজু মিয়া মৃতুয মিনাজ উমিন শশলিারী 01922-372571 735 139 9758 মদনিজুর 4

4074 মিাোঃ জয়নাল আটবদীন লুৎির রহিান শশলিারী 01728- 086377 285 134 2481 মদনিজুর 4

4075 মরশি জমলল শশলিারী গৃমহনী 2

4076 ছাটহরা মিন্টু মিয়া শশলিারী মদনিজুর 2

4077 রুটবল মহাটসন জয়নাল শশলিারী মদনিজুর 3

4078 নাি: শুকজানমিতা/স্বািীর নাি: খুকাই িন্ডলবয়স: ০৫ মিব্রুয়ারী 

১৯৬৭

আকিবাড়ীয়া 1923028475 8251336254 মহাট ল কি ডচারী ৪

4079 নাি: মিটহর মন ারমিতা/স্বািীর নাি: আয়ুব নবীবয়স: ২৯ নটভ্ম্বর ’’ 1929385399 2851290458 মহাট ল কি ডচারী ২



4080 নাি: রাধারানীমিতা/স্বািীর নাি: ভ্ক্ত হালদারবয়স: ৩১ মর্টস: 

১৯৮১

’’ 1923142731 2401304999 হকার ২

4081 নাি: লাল্টুমিতা/স্বািীর নাি: আব্দর রহিানবয়স: ০১ জানুয়ারী 

১৯৮৮

’’ 1988520565 1988181232300090 িমরবহন শ্রমিক ৪

4082 নাি: শমরফুল মিতা/স্বািীর নাি: আিজালবয়স: ১০ জুন ১৯৮৪ ’’ 1767568159 5101314911 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৪

4083 নাি: হাটজরামিতা/স্বািীর নাি: আটনায়ারবয়স:  ১৯ মসটেম্বর 

১৯৬২

আকিবাড়ীয়া 1916767051 1812323278400 মভ্ক্ষুক ২

4084 নাি: আমলিমিতা/স্বািীর নাি: ইছাহকবয়স:  ১৪ মি ১৯৮৩ ’’ 1885470002 4201353242 ভ্যানচালক ৫

4085 নাি: শাহাজান আলীমিতা/স্বািীর নাি: আয়ুব আলী িন্ডলবয়স: 

০৯.১২.১৯৬৭

আকিবাড়ীয়া 1999120335 6901372984 ভ্যানচালক ৬

4086 নাি: আলি মহাটসনমিতা/স্বািীর নাি: আয়নিীন িন্ডলবয়স: 

ছমকনা মব ি

আকিবাড়ীয়া 1748587443 5101315231 আড়ৎশ্রমিক ৪

4087 নাি: িমিনুর ইসলািমিতা/স্বািীর নাি: আব্দুলবয়স: ০২.০৩.১৯৭৬ আকিবাড়ীয়া 1919811458 5551301475 ভ্যানচালক ৫

4088 নাি: কাইদার আলী মিতা/স্বািীর নাি: ইসিাইল আলীবয়স: 

১৩.০৫.১৯৫৮

’’ 1405025994 6001309084 ভ্যানচালক ৪

4089 নাি: মিজানুর রহিান মিতা/স্বািীর নাি: আসান আলীবয়স: 

১৩.০৬.১৯৬৭

’’ 1985517736 4651316293 ভ্যানচালক ৪

4090 নাি: মদটলায়ার মহাটসন মিতা/স্বািীর নাি: দীন মিাহাম্মদবয়স: 

১১.১২.১৯৮৮

’’ 1992522445 4639878745 মদনিজুর ৮

4091 নাি: দলু িন্ডল মিতা/স্বািীর নাি: মৃত শরীয়তুল্লাহবয়স: 

১১.১১.১৯৫৭

’’ 1935507862 181232327606 ভ্যানচালক ৬

4092 নাি: মনজাি িন্ডল মিতা/স্বািীর নাি: রইমছি িন্ডলবয়স: 

০৫.১০.১৯৭৯

’’ 1918228055 8251308675 িমরবহন শ্রমিক ৭

4093 নাি: রাজু মিতা/স্বািীর নাি: ইিাহীিবয়স : ০৮.০৯.১৯৮১ ’’ 1945963909 6451350802 মহাট ল কি ডচারী ৫

4094 নাি: রিজান আলী মিতা/স্বািীর নাি: কালু িমল্লকবয়স: 

১০.১০.১৯৬৭

’’ 1936181412 4651317176 ভ্যানচালক ৬

4095 নাি: তুিান মহাটসন মিতা/স্বািীর নাি: মসরাজ উিীনবয়স: 

১৩.০৫.১৯৮৪

আকিবাড়ীয়া 1985961313 1812323276368 িমরবহন শ্রমিক ৬

4096 নাি: মবপুল মহাটসন মিতা/স্বািীর নাি: আবদার আলীবয়স: 

২১.০৭.১৯৮১

’’ 1931169112 1501283376 অট াচালক ৬

4097 নাি: রমিকুল ইসলািমিতা/স্বািীর নাি: িঞ্জুর আলী মবশ্বাসবয়স: 

২৩.০৭.১৯৭০

’’ ০১৯২০-৪২৮৭১৩ 2401330143 িমরবহন শ্রমিক ৩

4098 নাি: আব্দুর রাজ্জাক মিতা/স্বািীর নাি: আবদার িন্ডলবয়স: 

২০.০৫.১৯৮১

’’ 1725702491 4201353838 চাটয়র মদাকান ৩

4099 নাি: আকরাি মহাটসন মিতা/স্বািীর নাি: মৃত কাটয়ি আলী 

িন্ডলবয়স: ০২.০৮.১৯৬৫

’’ 1405297646 4411984205712 ভ্যানচালক ৬

4100 নাি: ইয়াকুব আলী মিতা/স্বািীর নাি: আয়ুব আলীবয়স: 

১৩.০৬.১৯৮২

আকিবাড়ীয়া 1918224163 3301317073 ভ্যানচালক ৫

4101 নাি:  মখাকন মিতা/স্বািীর নাি: মৃত রাইছিীন িন্ডলবয়স: 

০১.০৫.১৯৭১

’’ 1980603025 1812323277659 িমরবহন শ্রমিক ৫

4102 নাি: লুতির রহিান  মিতা/স্বািীর নাি: মৃত শুকুর আলী 

িন্ডলবয়স: ১২.০৯.১৯৮২

’’ 192470305 1812323278068 চাটয়র মদাকান ৪

4103 নাি: শাহাজাহান মিতা/স্বািীর নাি: রজব আলীবয়স: ০৫.০১.১৯৫৭ ’’ 1992878184 1501363780 ভ্যানচালক ২

4104 নাি: নজরুল ইসলাি মিতা/স্বািীর নাি: মৃত আৰ  ফুরবয়স: 

০৩.০৬.১৯৬৪

’’ 1734219730 5027902108207 ভ্যানচালক ২

4105 নাি: আব্দুস সািাদ মিতা/স্বািীর নাি: মিনাজ হকবয়স: 

১৫.০৪.১৯৮৩

’’ 1938463445 9151275170 ভ্যানচালক ৫

4106 নাি: ওয়াটজদ আলীমিতা/স্বািীর নাি: বদর উিীন িন্ডলবয়স: 

২২.০৭.১৯৭৩

’’ 1962716536 2401359720 ভ্যানচালক ৫

4107 নাি: মবল্লাল মহাটসন মিতা/স্বািীর নাি: মতািাটজ্জল মহাটসনবয়স: 

২১.১০.১৯৮৭

’’ 1949540208 7801349783 ভ্যানচালক ৫

4108 নাি: ইউনুচ আলীমিতা/স্বািীর নাি: িমকর চাঁদ িন্ডলবয়স: 

০৩.০৮.১৯৬২

’’ 1930610083 1812323277987 অট াচালক ৫

4109 নাি: িমিজুল হক মিতা/স্বািীর নাি: আবুল মহাটসনবয়স: 

২২.০৪.১৯৭৪

’’ 1914967517 6901313376 চাটয়র মদাকান ৫

4110 নাি: মিলন মিয়া মিতা/স্বািীর নাি: কদর আলীবয়স: ০১.০১.১৯৮০ ’’ 1933900354 7801376521 ভ্যানচালক ৩

4111 নাি: খমবর মিতা/স্বািীর নাি: মৃত-রালু িন্ডলবয়স: ০৩.০৯.১৯৭১ ’’ 1404643331 1812323277961 ভ্যানচালক ৪

4112 নাি: শমিকুল ইসলাি মিতা/স্বািীর নাি: িমতয়ার রহিানবয়স: 

০৭.০৭.১৯৮৩

’’ 1929420870 1812323276622 হকার ৪

4113 নাি: বকুল মহাটসন মিতা/স্বািীর নাি: আবু তাটহরবয়স: 

১৬.০৬.১৯৭৮

’’ 1908071917 1812323277910 িমরবহন শ্রমিক ৪

4114 নাি: আব্দুল হান্নানমিতা/স্বািীর নাি: আমজবার রহিানবয়স: 

১৩.১১.১৯৮৬

’’ 1946112030 8251339050 িমরবহন শ্রমিক ৪

4115 নাি: েন্টু মিয়ামিতা/স্বািীর নাি: বাবুল মিয়াবয়স: ১০.০২.১৯৬৭ ’’ 1760296797 7801374971 িমরবহন শ্রমিক ৪

4116 নাি: িরহাদ মহাটসন মিতা/স্বািীর নাি: িমিজুল ইসলািবয়স: 

১৮.০৫.১৯৯৪

’’ 1947315675 2845558580 িমরবহন শ্রমিক ৪

4117 নাি: আটিনা মব িমিতা/স্বািীর নাি: মৃত আিীর মহাটসনবয়স: 

০৩.৪৯.১৯৬০

’’ 1970272703 1812323279403 চাটয়র মদাকান ৫

4118 নাি: মিনরুল ইসলািমিতা/স্বািীর নাি: িািার আলীবয়স: 

০৪.০৫.১৯৭৮

’’ 1934554657 4651419113 ভ্যানচালক ৪

4119 নািোঃ কাজলমিতার নািোঃ আোঃ রহিানবয়সোঃ৪০ আকুিবাড়ীয়া ১৯৪৭৩০৩৯১৯ ১৫০১৩৩৯৪৪২ ভ্যানচালক ৪ জন

4120 নািোঃ সা রমিতার নািোঃ তমরকুলবয়সোঃ আকুিবাড়ীয়া ১৯৪৩৪৮০৪৬৭ ৭০১৬৮০৯৩৯ ভ্যানচালক ২ জন

4121 মিাোঃ জমহরুল ইসলািমিতা- মিাোঃ শাহাজুল আলীবয়স-43 আকিবামড়য়া 6001390795 মদনিজুর 4

4122 মিাোঃ রমবউল ইসলািমিতা- হারুন অর রমশদবয়স-27 আকিবামড়য়া 01936-182361 2369436585 মদনিজুর 2

4123 মিাোঃ েন্টু মিয়াটিাোঃ বাবলু মিয়াবয়স- 43 আকিবামড়য়া 01952-551336 7801374974 ভ্যানচালক 2

4124 মিাোঃ সিীর আলীমিতা- মিাোঃ আবু তাটলববয়স- 44 আকিবামড়য়া 01995-570128 7758390368 ভ্যানচালক 4

4125 মিাোঃ রমবউল ইসলািমিতা- কুতুব আলীবয়স- 85 আকিবামড়য়া 1918224246 9112215406 মদনিজুর 2

4126 নাি- শমহদুলমিতার নাি- আরজুল্লা মিিীবয়স-৩২ রামঙ্গয়ারটিাতা মদায়ািাড়া 1934773874 1812323279546 মদনিজুর ৩ জন

4127 নাি- মখাটদজা খাতুনমিতার নাি- হাটনি িন্ডলবয়স-৪২ রামঙ্গয়ারটিাতা মদায়ািাড়া 1984920814 8251399468 মদনিজুর ৪ জন

4128 নাি- আক্তার মহাটসনমিতার নাি- লাল মিয়াবয়স-৩৮ রামঙ্গয়ারটিাতা মদায়ািাড়া 1939724044 9103171584 মদনিজুর ৪ জন

4129 নাি- মিাোঃ আলি ীর মহাটসনমিতার নাি- সািসুল হুদাবয়স-৩০ রামঙ্গয়ারটিাতা নতুন িাড়া 1934573963 8850005161 মদনিজুর ৩ জন

4130 নাি- মিাোঃ জমন আক্তারমিতার নাি- আোঃ কুদ্দুসবয়স-৩১ রামঙ্গয়ারটিাতা নতুন িাড়া 1401634161 51043288001 মদনিজুর ৪ জন



4131 নাি- মিাোঃ আলাউমিন িন্ডলমিতার নাি- মৃত আবুল মহাটসনবয়স-

৩৫

রামঙ্গয়ারটিাতা িােিাড়া 1961043603 9100004309 মদনিজুর ৪ জন

4132 নাি- মিাোঃ মসাটহল মহাটসনমিতার নাি- মিাোঃ টিপুবয়স-৩৮ রামঙ্গয়ারটিাতা িােিাড়া 1930556431 7750005139 মদনিজুর ৪ জন

4133 নাি- মিাছাোঃ মিাটিা মব িমিতার নাি- মৃত আলী বদরবয়স-৩৫ রামঙ্গয়ারটিাতা িােিাড়া 1789471891 5050003556 মদনিজুর ৩ জন

4134 নাি- মিাোঃ হামলি মহাটসনমিতার নাি- মিাোঃ তাহাটজ্জদবয়স-৩৯ রামঙ্গয়ারটিাতা িােিাড়া 1904051917 9132704215 মদনিজুর ৫ জন

4135 নাি- মিাোঃ শাহাজানমিতার নাি- মৃত আলতাববয়স-৩৭ রামঙ্গয়ারটিাতা িােিাড়া 1916815041 4201391069 মদনিজুর ৩ জন

4136 নাি- িমিনুল ইসলািমিতার নাি- মুলুক চানবয়স-৪২ রামঙ্গয়ারটিাতা নতুন িাড়া 6450004927 মদনিজুর ৪ জন

4137 নাি- রুটবল মহাটসনমিতার নাি- রিজান আলীবয়স-৪০ রামঙ্গয়ারটিাতা নতুন িাড়া 1944741761 3754330730 মদনিজুর ৪ জন

4138 নাি-রইদুল ইসলািমিতার নাি- িসটলি উমিনবয়স-৪৭ রামঙ্গয়ারটিাতা নতুন িাড়া 3250004961 ভ্যানচালক ৪ জন

4139 নাি- জমরি উমিনমিতার নাি- আমির মহাটসনবয়স-৪৬ রামঙ্গয়ারটিাতা নতুন িাড়া 4651434393 ভ্যানচালক ৪ জন

4140 নাি- মলয়াকত আলীমিতার নাি- মুনছুর আলীবয়স-৩৪ রামঙ্গয়ারটিাতা নতুন িাড়া 1936912914 9100005538 মদনিজুর ২ জন

4141 নাি- রমিকুল ইসলািমিতার নাি- আবুল কাটশিবয়স-৩৫ রামঙ্গয়ারটিাতা নতুন িাড়া 1864072167 7061442871 ভ্যানচালক ৫ জন

4142 নাি- জালাল উমিনমিতার নাি- মিাহাম্মদ আলীবয়স-৩৪ রামঙ্গয়ারটিাতা নতুন িাড়া 1932332215 6850003465 ভ্যানচালক ৩ জন

4143 নািোঃ আবু কউচারমিতা/স্বািীরোঃ আবুল কাটশিবয়সোঃ24 বছর মব িপুর  মবলিাড়া 6900129732 মদনিজুর 4জন

4144 নািোঃিমহউিীনমিতা/স্বািীরোঃআসরাব আলীবয়সোঃ56 বছর মব িপুর  মবলিাড়া 1912738694 3250008087 মদনিজুর 4জন

4145 নািোঃটিামতয়ারমিতা/স্বািীরোঃ মদলওয়ারবয়সোঃ56 বছর মব িপুর  মবলিাড়া 1914448645 3250007360 মদনিজুর 4জন

4146 নািোঃ কারুজ্জািান মিতা/স্বািীরোঃ হামিদবয়সোঃ24 বছর মব িপুর মচলিামর 1918541115 8251622257 অট াচালক 5জন

4147 নািোঃ জামকর  মহাোঃমিতা/স্বািীরোঃ িহাম্মদউল্লাহ বয়সোঃ35 বছর মব িপুর মচলিামর 1795428156 4651419592 অট াচালক 3জন

4148 নািোঃ উজ্জল ব্যািামরমিতা/স্বািীরোঃ মিাহাম্মদ আলীবয়সোঃ41 বছর মব িপুর মচলিামর 1921823331 4201358530 অট াচালক 5জন

4149 নািোঃ মবারহান উিীনমিতা/স্বািীরোঃ শুরুজ মিয়াবয়সোঃ37 বছর মব িপুর মচলিামর 1944735899 6001395000 অট াচালক 5জন

4150 নািোঃ রমবউল মহাোঃমিতা/স্বািীরোঃ শিসুল হকবয়সোঃ52 বছর মব িপুর মচলিামর 1793530714 1812323289141 অট াচালক 6জন

4151 নািোঃ কামদর মিয়া মিতা/স্বািীরোঃ কালু মদওয়ানবয়সোঃ53 বছর মব িপুর মচলিামর 1941755081 2401406620 মদনিজুর 5জন

4152 নািোঃ তরি আলীমিতা/স্বািীরোঃআশরাি আলীবয়সোঃ56 বছর মব িপুর মচলিামর 1914693841 1812323289511 মদনিজুর 4জন

4153 নািোঃ এিাজ উমিনমিতা/স্বািীরোঃ তবমদলবয়সোঃ 52 বছর মব িপুর মচলিামর 1403565475 1951433380 মদনিজুর 5জন

4154 নািোঃ রমিকুল মিতা/স্বািীরোঃ আমিনুমিনবয়সোঃ 39 বছর মব িপুর মচলিামর 6901362019 মদনিজুর 5জন

4155 নািোঃ রমবউলমিতা/স্বািীরোঃ িধু ব্যািারীবয়সোঃ41 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 1406716486 2694813604275 অট াচালক 4জন

4156 নািোঃিনজুর মিতা/স্বািীরোঃ দলুমিয়াবয়সোঃ 44 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 5101262722 মদনিজুর 4 জন

4157 নািোঃ তুমহনমিতা/স্বািীরোঃ মসৌরব উিীনবয়সোঃ 30 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 19401739091 5545996109 মদনিজুর 5জন

4158 নািোঃ মসমলি উমিনমিতা/স্বািীরোঃ  আোঃকমরি                           

                                                                                 

মব িপুর মকাটলামনিাড়া 1939205231 7801378485 মদনিজুর 5জন

4159 নািোঃ তমরকুল ইসলািমিতা/স্বািীরোঃ তাজু খাবয়সোঃ 34 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 1729995114 4651404354 মদনিজুর 4জন

4160 নািোঃ শমিকুল মিতা/স্বািীরোঃ আোঃরাজ্জাকবয়সোঃ 37 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 1919483458 2401362229 মদনিজুর 4জন

4161 নািোঃ ভ্ানু মব িমিতা/স্বািীরোঃ দুমখ বয়সোঃ 44 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 1943243093 3301346460 হতদমরদ্র 3 জন

4162 নািোঃ আনছার মিতা/স্বািীরোঃ আটক্কলবয়সোঃ49 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 9137011681 মদনিজুর 4জন

4163 নািোঃ আবুল হাসানমিতা/স্বািীরোঃ আউব আলীবয়সোঃ34 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 5551359671 মদনিজুর 4জন

4164 নািোঃ জািালমিতা/স্বািীরোঃ িজলুলবয়সোঃ42 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 7801379939 মদনিজুর 4জন

4165 নািোঃ আলি ীরমিতা/স্বািীরোঃ িজলুল হকবয়সোঃ34 বছর মব িপুর মকাটলামনিাড়া 3301347690 মদনিজুর 4জন

4166 নািোঃ ইিরান মনছামিতা/স্বািীরোঃ দুইক্কা বয়সোঃ67 বছর মব িপুর হা িাড়া 114208320 2831946401 হতদমরদ্র 4জন

4167 নািোঃ কািালমিতা/স্বািীরোঃ আয়জমিনবয়সোঃ47 বছর মব িপুর হা িাড়া 1969357336 2401362575 মদনিজুর 7 জন

4168 নািোঃ তাহাজ আলীমিতা/স্বািীরোঃ জালালবয়সোঃ50 বছর মব িপুর হা িাড়া 1937760411 6001310447 মদনিজুর 4জন

4169 নািোঃ রুহুল আমিনমিতা/স্বািীরোঃ মসিক আলীবয়সোঃ 58 বছর মব িপুর বগুলািাড়া 1902800059 5551332488 মদনিজুর 5জন

4170 নািোঃ মরজাউলমিতা/স্বািীরোঃ শুকুরবয়সোঃ36বছর মব িপুর বগুলািাড়া 1812323284396 মদনিজুর 4জন

4171 নািোঃ রমহদুলমিতা/স্বািীরোঃ িমহরমিন বয়সোঃ49 বছর মব িপুর বগুলািাড়া 1902178033 1025870132 মদনিজুর 4জন

4172 নািোঃ মবপ্লবমিতা/স্বািীরোঃ ম ালাি নবীবয়সোঃ 30 বছর মব িপুর হা িাড়া 1797962510 1008893453 মদনিজুর 8জন

4173 নািোঃ িাছুদমিতা/স্বািীরোঃ রমবউলবয়সোঃ48 বছর মব িপুর হা িাড়া 1925688135 8251286863 মদনিজুর 5জন

4174 নািোঃ হারুনমিতা/স্বািীরোঃ রহিানবয়সোঃ 44 বছর মব িপুর হা িাড়া 1970269105 9151251742 মদনিজুর 5জন

4175 নািোঃ লমতি আলীমিতা/স্বািীরোঃনমজর মিাল্লাবয়সোঃ 50 বছর মব িপুর হা িাড়া 194440745 10258421 মদনিজুর 4জন

4176 নািোঃ সুজনমিতা/স্বািীরোঃ সমিকুলবয়সোঃ35বছর মব িপুর হা িাড়া 199349577 510121955 মদনিজুর 4জন

4177 নািোঃ জাহামঙ্গরমিতা/স্বািীরোঃ হািজারবয়সোঃ 50 বছর মব িপুর হা িাড়া 1306402980 4201275692 মদনিজুর 5জন

4178 নািোঃ হাটনি আলীমিতা/স্বািীরোঃ আোঃ মনবয়সোঃ 48 বছর মব িপুর হা িাড়া 17107248876 6451275165 মদনিজুর 5জন

4179 নািোঃ শমরফুলমিতা/স্বািীরোঃ শাহাজমিনবয়সোঃ 33 বছর মব িপুর হা িাড়া 1941754995 6451330499 মদনিজুর 4জন

4180 নািোঃ মুছা হকমিতা/স্বািীরোঃআোঃরহিানবয়সোঃ36 বছর মব িপুর হা িাড়া 1726302569 1812323294598 মদনিজুর 4জন

4181 নািোঃ ছমহরমিতা/স্বািীরোঃ আমিনউমিনবয়সোঃ37বছর মব িপুর হা িাড়া 1939389755 8251286061 মদনিজুর 4জন



4182 নািোঃ মসমলনা খাতুনমিতা/স্বািীরোঃমবশাল মহাটসনবয়সোঃ 39 বছর মব িপুর হা িাড়া 5968726611 মদনিজুর 4জন

4183 নািোঃ িিতাজমিতা/স্বািীরোঃ আবুলটহাটসনবয়সোঃ38বছর মব িপুর হা িাড়া 9575634606 মদনিজুর ৫জন

4184 নািোঃ শামহনমিতা/স্বািীরোঃ রমবউলবয়সোঃ35 বছর মব িপুর বগুলািাড়া 1942966459 8251314277 মদনিজুর 4জন

4185 নািোঃ শতয়বমিতা/স্বািীরোঃ আক্কাচ বয়সোঃ58 বছর মব িপুর বগুলািাড়া 1925426827 181244323289946 মদনিজুর 5জন

4186 নািোঃ িাটতিামিতা/স্বািীরোঃ ইউনুচ বয়সোঃ58 বছর মব িপুর বগুলািাড়া 4651347124 হতদমরদ্র 4জন

4187 নািোঃ নুর ইসলািমিতা/স্বািীরোঃ আয়ুব আলী বয়সোঃ58 বছর মব িপুর বগুলািাড়া 1925757863 7762161227 মদনিজুর 5জন

4188 নািোঃ মজাছনা খাতুনমিতা/স্বািীরোঃ  হায়দার আলী বয়সোঃ58 বছর মব িপুর বগুলািাড়া 2392317505 হতদমরদ্র 4জন

4189 আিতাবউিীনমিতা/স্বিীর নাি: মিাবারকিন্ডলবয়স:৭০ মব িপুর নাই 8251285733 মদনিজুর ৪

4190 হামিজা খাতুনমিতা/স্বিীর নাি: হামসবুলহকবয়স:২৫ মব িপুর 19366921272 2389517133 দমজড ৪

4191 জাহানারা খাতুনমিতা/স্বিীর নাি: দীনটিাহািদবয়স:৩৫ মব িপুর 1994209257 3751283957 হতদমরদ্র ৪

4192 কালাি িন্ডলমিতা/স্বিীর নাি: মসরাজিন্ডলবয়স:২৫ মব িপুর 1960230414 9555621094 মদনিজুর ৪

4193 সাইফুল ইসলািমিতা/স্বিীর নাি: মিতার উিীনবয়স:৫৩ মব িপুর 1965845810 6451301292 কি ডচারী ৪

4194 রমহিা খাতুনমিতা/স্বিীর নাি: আিদআলীবয়স:৭০ মব িপুর 1920427870 6901263118 হতদমরদ্র ৪

4195 আটবদা খাতুনমিতা/স্বিীর নাি: মদরাজআলীিন্ডলবয়স :৬৫ মব িপুর 9575648374 হতদমরদ্র ৪

4196 কমরি আলীমিতা/স্বিীর নাি: ছাটনায়ারটহাটসনবয়স : মব িপুর 1918947019 5551304354 মদনিজুর ৪

4197 িমহর উিীনমিতা/স্বিীর নাি: রবগুলটহাটসনবয়স : মব িপুর 1957068067 6001311510 মদনিজুর ৪

4198 ছািটছল আলীমিতা/স্বিীর নাি: বক্সটিাল্লাবয়স:৪০ মব িপুর 1936287193 6451275751 ভ্যানচালক ৪

4199 িন্টু মিয়ামিতা/স্বিীর নাি: তারাচানিন্ডলবয়স:৫৫ মব িপুর 1922949700 4201275411 মদনিজুর ৫

4200 লাবু মহাটসনমিতা/স্বিীর নাি: রবটজল িন্ডলবয়স:৪৫ মব িপুর 1914257759 6001340188 আলিসাধু চালক ৪

4201 সাটলিাখাতুন মিাোঃইউনুচআলী মব িপুর 1959570723 7351327643 হতদমরদ্র ৩

4202 মিাছাোঃসাহারনটনছা মৃতহামিদ মব িপুর 1985803210 1812323284861 হতদমরদ্র ৩

4203 মিাোঃআোঃআমল মৃতটহাটসনআলী মব িপুরমচলিারীিাড়া 1906593774 1812323289933 মদনিজুর ৪

4204 মিাছাোঃনহরবানু িারিতিন্ডল মব িপুর 1403770790 6901315017 হতদমরদ্র ৩

4205 মিাোঃরামকবুলইসলাি আব্দুলজমলল মব িপুর 1992230751 3301348995 মদনিজুর ৪

4206 মিাোঃশািীিটহাটসন মিাোঃরমিকুলইসলাি মব িপুর 1747800958 3256089289 মদনিজুর ৩

4207 মিাোঃআমনচআহম্মদ ইউনুচআলীবকাউল মব িপুরমচলিারীিাড়া 1932871319 7778915517 মদনিজুর ৪

4208 মিাছাোঃআশুরাখাতুন মিাোঃনুরইসলাি মব িপুর 1407818646 5551358459 হতদমরদ্র ৪

4209 আব্দুল জববার বাদশামিতা/স্বিীর নািোঃআমজজুল হকবয়সোঃ২৫ ফুরটশদপুর 4166311102 হতদমরদ্র ৪

4210 সাবানা খাতুনমিতা/স্বিীর নািোঃরজব আলীবয়সোঃ৪৮ দশ ডনা 3250097296 হতদমরদ্র ৪

4211 সুরাতনমিতা/স্বিীর নািোঃ জুিার আলীবয়সোঃ৫৩ দশ ডনা 3700001054 হতদমরদ্র ৩

4212 আনারুল ইসলািমিতা/স্বিীর নািোঃিকটছদ আলীবয়সোঃ৪৩ দশ ডনা 1812323278829 হতদমরদ্র ৪

4213 আত্তাব আলীমিতা/স্বিীর নািোঃসিটসর আলীবয়সোঃ৬২ দশ ডনা নাই 3700009263 হতদমরদ্র ৪

4214 আব্দুল লমতিমিতা/স্বিীর নািোঃিসটলি মবশ্বাসবয়সোঃ৫০ মকা ালী 1930853057 3301396747 হতদমরদ্র ৩

4215 শমিকুল মিতা/স্বিীর নািোঃআব্দল আমজজবয়সোঃ৪৫ মকা ালী নাই 5500005773 হতদমরদ্র ৫

4216 তটছর আলীমিতা/স্বিীর নািোঃটিাবাটরকবয়সোঃ৫০ মকা ালী 1401737203 7750000882 হতদমরদ্র ৫

4217 মনজাি আলীমিতা/স্বিীর নািোঃলস্কর আলীবয়সোঃ৪০ মকা ালী 1925648418 6850001808 হতদমরদ্র ৫

4218 শাহানাজ খাতুনমিতা/স্বিীর নািোঃ মিাহাম্মদবয়সোঃ৫০ মকা ালী নাই 2851361988 হতদমরদ্র ৩

4219 আরবীছনমিতা/স্বিীর নািোঃ ইসাহক আলীবয়সোঃ৩৫ মকা ালী নাই 2851367660 হতদমরদ্র ৪

4220 মিাোঃআলী িিীনমিতা/স্বিীর নািোঃ মিািমতয়াররহিান৩৫ হমরশপুর 1996012140 1812323285245 চাটয়র মদাকান

4221 মিাোঃ আামনছুর রহিানমিতা/স্বিীর নািোঃ মিাআিসারআলীবয়সোঃ৪৫ হমরশপুর নাই 7790163765 মদনিজুর ৪

4222 মিা আবুকালািমিতা/স্বিীর নািোঃ মিাআলীকদরিন্ডলবয়সোঃ৩৫ হমরশপুর 1981217015 6901319282 মদনিজুর ৪

4223 মিা িাহাতাবআলীমিতা/স্বিীর নািোঃ মিামজয়ারউিীনবয়সোঃ৪০ হমরশপুর 1902645126 7801381315 মদনিজুর ৩

4224 মিা: মিাজাটম্মল হকমিতা/স্বিীর নািোঃ মিা:আমজজুর হকবয়সোঃ২৫ হমরশপুর 1786657191 3751643697 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৩

4225 লাবলীমিতা/স্বিীর নািোঃ িসটলিবয়সোঃ৬০ হমরশপুর নাই 7801329207 দমরদ্র ৪

4226 েড়ীমিতা/স্বিীর নািোঃ ইয়মসনবয়সোঃ৬০ হমরশপুর নাই 1501343808 দমরদ্র ৩

4227 আকবার আলীমিতা/স্বামির নািোঃ সটলিানবয়সোঃ৪৫ ফুরটশদপুর হতদমরদ্র ৪

4228 তমরকুল মিতা/স্বামির নািোঃ শাটনায়াজবয়সোঃ ৩৫ ফুরটশদপুর হতদমরদ্র ৫

4229 হাসুরামিতা/স্বামির নািোঃ হটসন আলীবয়সোঃ৪৫ ফুরটশদপুর 1985403799 6001313573 হতদমরদ্র ৩

4230 মসরাজুল ইসলািমিতা/স্বামির নািোঃটসাবাটরক আলীবয়সোঃ৪৫ হমরশপুর 9575664017 হতদমরদ্র ৩

4231 আবু সালাি মিয়ামিতা/স্বামির নািোঃআবুল হটসনবয়সোঃ৩৫ হমরশপুর 5101320702 হতদমরদ্র ৪

4232 হারুনমিতা/স্বামির নািোঃজমললবয়সোঃ৩৫ হমরশপুর 1742370704 51012962802 মদনিজুর ৫



4233 উজ্জল মিয়ামিতা/স্বামির নািোঃসতয়ব আলীবয়সোঃ৪০ হমরশপুর 1812323253927 মদনিজুর ৩

4234 মরটহনা খাতুনমিতা/স্বামির নািোঃিজলুল হকবয়সোঃ৩৮ হমরশপুর 1025697200 মদনিজুর ৫

4235 জামকর মহাটসনমিতা/স্বামির নািোঃআব্দুল মিয়াবয়সোঃ২৩ হমরশপুর নাই 2406231668 হতদমরদ্র ৩

4236 ইিামহি মিয়ামিতািোঃ/স্বামির নাতারাচাদ আলীবয়সোঃ৩৩ হমরশপুর 190487182 3301350496 হতদমরদ্র ৪

4237 মুতাটলবমিতাি/স্বামির নািোঃবরকত আমলবয়সোঃ৪৩ হমরশপুর 1936912765 3301351494 হতদমরদ্র ৪

4238 রুমি মব িমিতাি/স্বামির নািোঃভ্াদু িন্ডলবয়সোঃ৫৫ হমরশপুর 8251316959 হতদমরদ্র ৩

4239 আহাদ আলীমিতাি/স্বামির নািোঃআত্তাব আলীবয়সোঃ৩৮ হমরশপুর 1966769660 1025684471 হতদমরদ্র ৫

4240 মিাতাটলবমিতা/স্বামির নািোঃিহর আলীবয়সোঃ৫০ হমরশপুর 5101347416 হতদমরদ্র ৪

4241 ছাত্তার আলীমিতা/স্বামির নািোঃখাটয়জ আলী িন্ডলবয়সোঃ৭০ ফুরটশদপুর 2401309477 মদনিজুর ৫

4242 জামহরুল ইসলািমিতা/স্বামির নািোঃ বাক্কাবয়সোঃ৪১ ফুরটশদপুর 19285621921 8251289347 মদনিজুর ৫

4243 সরিারামজমিতা/স্বামির নািোঃসুন্নত আলীবয়সোঃ৪০ ফুরটশদপুর 1937282823 5101267267 মদনিজুর ৪

4244 সাইফুলমিতা/স্বামির নািোঃআলতাববয়সোঃ৩৫ ফুরটশদপুর 1996566579 4186951721 হতদমরদ্র ৫

4245 রমিকুল ইসলাি মিতা/স্বামির নািোঃআলি হটসনবয়সোঃ৪৫ ফুরটশদপুর 1935861191 2851269783 হতদমরদ্র ৫

4246 আমনসুরমিতা/স্বামির নািোঃটখটধর আলীবয়সোঃ২৫ ফুরটশদপুর 1977690126504 হতদমরদ্র ৫

4247 সাইফুল মিতা/স্বামির নািোঃআবুল হটসনবয়সোঃ৪০ মকা ালী দশ ডনা নাই 4150009779 হতদমরদ্র ৪

4248 িটবদামিতা/স্বামির নািোঃটদাস্ত মিাহাম্মদবয়সোঃ৪০ মকা ালী দশ ডনা 73372899701 হতদমরদ্র ৫

4249 আনারুল ইসলািমিতা/স্বামির নািোঃ িমিন আলীবয়সোঃ৩০ মকা ালী দশ ডনা ################# হতদমরদ্র ৫

4250 মিাছা কমরিন মনসামিতা/স্বামির নািোঃ সতয ঘরামিবয়সোঃ৬০ মকা ালী দশ ডনা 7351434621 হতদমরদ্র ৪

4251 ছাটহরামিতা/স্বামির নািোঃ আমজজুর রহিানবয়সোঃ৪০ মকা ালী দশ ডনা 7801403721 হতদমরদ্র ৩

4252 মিলনমিতা/স্বামির নািোঃইনতাজ আলীবয়সোঃ৩২ মকা ালী দশ ডনা 8200000688 হতদমরদ্র ৪

4253 আটনায়ারামিতা/স্বামির নািোঃ মততুল মিমিবয়সোঃ৬৮ মকা ালী দশ ডনা 1501391054 হতদমরদ্র ৩

4254 বাবুর আলীমিতা/স্বামির নািোঃসাটদক আলীবয়সোঃ৭০ মকা ালী দশ ডনা 1501389348 ৩

4255 আশরাি আলীমিতা/স্বামির নািোঃইসলািবয়সোঃ৩৭ মকা ালী দশ ডনা 1812323279297 মদনিজুর ৪

4256 হাওয়া মবমবমিতা/স্বামির নািোঃহটসন িন্ডলবয়সোঃ৬৮ মকা ালী দশ ডনা 9100090258 হতদমরদ্র ৩

4257 আটছর আলীমিতা/স্বামির নািোঃমৃত িবাটরক আলীবয়সোঃ৪৫ মকা ালী দশ ডনা 1812323278558 হতদমরদ্র ৩

4258 ইয়ামছন মিতা/স্বামির নািোঃআবু বাক্কাবয়সোঃ৪৮ মকা ালী দশ ডনা 4201381797 মদনিজুর ৪

4259 শামকরুল ইসলািমিতা/স্বামির নািোঃ মরয়াজ উিীনবয়সোঃ৩০ মকা ালী দশ ডনা 199018123230018 হতদমরদ্র ৩

4260 মিাোঃ হাসান মিতা/স্বামির নািোঃ কুদ্দুস আলীবয়সোঃ২২ মকা ালী দশ ডনা 1783653919 6710443123911 হতদমরদ্র ৪

4261 িমহদুল ইসলািমিতা/স্বামির নািোঃমজন্নাতবয়সোঃ৪৮ মকা ালী দশ ডনা 1726189132 1812323279394 হতদমরদ্র ৩

4262 বাবর আলীমিতা/স্বামির নািোঃআইজিীনবয়সোঃ৭৭ মকা ালী দশ ডনা 4150008904 হতদমরদ্র ৫

4263 আমনছুর রহিানমিতা/স্বামির নািোঃটদাস্ত মিাহাম্মদবয়সোঃ৪৯ মকা ালী দশ ডনা 1941749355 2401414061 হতদমরদ্র ৩

4264 জমসিউিীনমিতা/স্বামির নািোঃআইনাল হকবয়সোঃ৩২ মকা ালী দশ ডনা 1751809919 1812323293961 হতদমরদ্র ৫

4265 সাইফুল ইসলািমিতা/স্বামির নািোঃআসাদুজ্জািানবয়সোঃ২৪ মকা ালী দশ ডনা 1490312038 মদনিজুর ৪

4266 জাহাঙ্গীর মহাটসনমিতা/স্বিীর নাি: নুর মিাহাম্মদবয়স:৩০ দশ ডনা 1812323279290 হতদমরদ্র ৫

4267 িমহদুল ইসলািমিতা/স্বিীর নাি: আবু বকরবয়স:৩০ মকা ালী ################# হতদমরদ্র ৫

4268 আনারুল ইসলাি মিতা/স্বিীর নাি: জমহর উিীনবয়সোঃ-৪০ হমরশপুর ৯১৫১৩০৮৮১‘৫ হতদমরদ্র ৪

4269 আরশাফুল হক মিতা/স্বিীর নাি:শমিকুল হক বয়স -২৫ দশনা 3258337926 হতদমরদ্র ৪

4270 লালমিয়া মিতা/স্বিীর নাি:আলি ীর বয়স-২৫ দশনা 8254325965 হতদমরদ্র ৫

4271 সবুর আলী মিতা/স্বিীর নাি: মকারবান আলী বয়স-৪০ হমরশপুর 7801331021 হতদমরদ্র ৩

4272 মজয়াউর রহিানমিতা/স্বিীর নাি:জমহর উিীন বয়স-৪৫ হমরশপুর 9151283398 হতদমরদ্র ৫

4273 শািীি মহাটসন মিতা/স্বিীর নাি:নজরুল মবয়স-২৭ দশনা 73544401700 হতদমরদ্র ৪

4274 আলাউিীন মিতা/স্বিীর নাি: আনছার বয়স -৪০ মকা ালী 6400000235 হতদমরদ্র ৩

4275 মরন্টু আলী মিতা/স্বিীর নাি: আনারুল বয়স-৩০ দশনা 8701692660 হতদমরদ্র ৩

4276 শমিকূলমিতা/স্বিীর নাি:আলি বয়ষ-৪০ ফুটরশদপুর ০১৯৯০-৮২৬১২৩ 2401311945 হতদমরদ্র ৪

4277 ছমব খাতুনমিতাোঃ নইিমিন হমরষপুর 4651351936 হতদমরদ্র ৪

4278 শমিকুল ইসলািমিতা/স্বামির নািোঃকলি আলীবয়সোঃ৫০ োঁজমর 1911288601 1025673060 মদনিজুর ৩

4279 সটলিান আলীমিতা/স্বামির নািোঃমনয়ািত আলীবয়সোঃ৩৫ োঁজমর 1920902774 1501346009 মদনিজুর ৫

4280 শািসুল হকমিতা/স্বামির নািোঃ শসয়দ আলীবয়সোঃ ৭৫ োঁজমর 1996115824 3751319361 হতদমরদ্র ৫

4281 িাটতিামিতা/স্বামির নািোঃশাহাদতবয়সোঃ ৫০ োঁজমর 1957652086 1812323282632 হতদমরদ্র ৩

4282 সাটহরা খাতুনমিতা/স্বামির নািোঃরমবউল হকবয়সোঃ৫৫ োঁজমর 1905738326 1812323288486 হতদমরদ্র ৪

4283 আব্দুল িান্নানমিতা/স্বামির নািোঃহাটরজ আলী িন্ডলবয়সোঃ৩৫ োঁজমর 1946853016 1812323294267 হতদমরদ্র ৪



4284 রমিকুল ইসলািমিতা/স্বামির নািোঃসিারাত নবীবয়সোঃ৪৫ োঁজমর 1403766996 1812323288434 মদনিজুর ৪

4285 মকারবান আলীমিতা/স্বামির নািোঃরবগুল িন্ডলবয়সোঃ৪৫ োঁজমর 1905738320 1812323288787 হতদমরদ্র ৫

4286 নাজিা খাতুনমিতা/স্বামির নািোঃমৃত নবীছমিন মজায়ািারবয়সোঃ৪০ োঁজমর 1933162708 1812323288856 হতদমরদ্র ৪

4287 আন্না খাতুনমিতা/স্বামির নািোঃমবশারত িন্ডলবয়সোঃ৩২ োঁজমর 1311403911 8224551294 হতদমরদ্র ৪

4288 মিা বাবুল মিয়ামিতা/স্বামির নািোঃআ:  মনবয়সোঃ৫০ োঁজমর 1934570039 2690243960096 মদনিজুর ৪

4289 আরজু বানুমিতা/স্বামির নািোঃ ইসিাইল সরদার বয়সোঃ৫০ োঁজমর 1950347084 2401343195 হতদমরদ্র ৫

4290 রিজান আলীমিতা/স্বামির নািোঃইয়াকুব আলীবয়সোঃ৭০ োঁজমর 1906593915 6901268737 হতদমরদ্র ৪

4291 জািাত আলীমিতা/স্বামির নািোঃজাহান বকস িন্ডলবয়সোঃ৫৫ োঁজমর 195505592 1951341385 মদনিজুর ৫

4292 জমসি উিীনমিতা/স্বামির নািোঃটসাবাহান িন্ডলবয়সোঃ৫৫ োঁজমর 1905738320 4201312776 হতদমরদ্র ৪

4293 আব্দল জব্বারমিতা/স্বামির নািোঃ মতািাটজ্জল মহাটসনবয়সোঃ ২৫ োঁজমর 1980709761 1909091009 হতদমরদ্র ৪

4294 িটনায়ারা খাতুনমিতা/স্বামির নািোঃআজ ার িন্ডলবয়সোঃ৮০ োঁজমর 1915879300 5101323334 হতদমরদ্র ৪

4295 আমির মহাটসনমিতা/স্বামির নািোঃআবুল হটসনবয়সোঃ৮০ োঁজমর 1953741402 2851298956 মদনিজুর ৩

4296 ফুলজান খাতুনমিতা/স্বামির নািোঃটখলািত িন্ডলবয়সোঃ৫০ োঁজমর 1938458871 1025685643 হতদমরদ্র ৪

4297 জাহানারা মব িমিতা/স্বামির নািোঃিাটছি িন্ডলবয়সোঃ৬৫ োঁজমর 1928277561 9151286102 মদনিজুর ৪

4298 মহাটসন আলীমিতা/স্বামির নািোঃ লাল্টু মিয়াবয়সোঃ২৫ োঁজমর 1928333871 2818630788 হতদমরদ্র ৩

4299 শ্রীিমত রামধকামিতা/স্বামির নািোঃশ্রী মখাকাবয়সোঃ৪৫ োঁজমর 1997913759 3751320353 মদনিজুর ৫

4300 সািাি মহাটসনমিতা/স্বামির নািোঃআব্বাস আলীবয়সোঃ৩০ োঁজমর 1977000021 2379986587 হতদমরদ্র ৪

4301 িজলুর রহিানমিতা/স্বামির নািোঃিকটছদ িন্ডলবয়সোঃ৫০ োঁজমর 1406279184 690295581 হতদমরদ্র ৪

4302 মসাটহল রানামিতা/স্বামির নািোঃআব্দুল জব্বারবয়সোঃ২৫ োঁজমর 1965847131 7781308080 মদনিজুর ৫

4303  আব্দুল িমিনমিতা/স্বিীর নাি: আবুকক্করবয়স:২৫ োেমর নাই 2842809366 হতদমরদ্র ৪

4304 ওির আলীমিতা/স্বিীর নাি: িকবুলটহাটসনবয়স :৫০ োেমর নাই 8251292564 মদনিজুর ৫

4305 আব্দুল কুদ্দুস মিাল্লামিতা/স্বিীর নাি: ছাটয়িউিীনটিাল্লাবয়স :৫০ োেমর নাই 1025673748 মদনিজুর ৪

4306 জমসি উিীনমিতা/স্বিীর নাি: মুকুলচাদিন্ডলবয়স:৫৫ োেমর নাসই 3301353615 হতদমরদ্র ৪

4307 িমিজুল ইসলািমিতা/স্বিীর নাি: িমকরটিাহাম্মদবয়স:৩৫ র্দুপুর 1924193967 1812323291863 মদনিজুর ৫

4308 জালাল উিীনমিতা/স্বিীর নাি: কাটশিআলীবয়স :৩৫ র্দুপুর 1960935688 680011088 মদনিজুর ৪

4309 উরমিলা সুলতানা িায়ামিতা/স্বিীর নাি: িটজহার আলীবয়স:২৫ র্দুপুর 1904900327 6451632217 হতদমরদ্র ৪

4310 আব্দুল বামরকমিতা/স্বিীর নাি: রমবউলইসলািবয়স :৩০ র্দুপুর 1913226196 8200322868 কি ডচারী ৪

4311 িাহবুল মহাটসনমিতা/স্বিীর নাি: িকটছনআলীবয়স:৩৫ র্দুপুর 1915891042 6001399655 মদনিজুর ৪

4312 মিাোঃ আোঃ রমশদ কাজী মৃতোঃ ইউসুি র্দুপুর ০১৯৩০-৪৫৭৭৬২ 1812323292604 হতদমরদ্র ৫

4313 আনারুল রুিচাদ র্দুপুর ০১৯৯৮-৭৪৪৭৭৩ 6901372703 হতদমরদ্র ৪

4314 মিািাটজ্জল নুরুটিাল্লা র্দুপুর ০১৯১৭-৫৮৩৫১৬ 7351435883 হতদমরদ্র ৩

4315 আবুতাটহর সদর অ ালী র্দুপুর ০১৪০২-৫২৭৯০৭ 4651428288 হতদমরদ্র ৩

4316 মসমলি আানারুল র্দুপুর ০১৭০৫-২০৫৬৬৪ 596531533 হতদমরদ্র ৫

4317 আোঃ কমরি আোঃ কাটদর র্দুপুর ০১৯৯২-২১২৯৯৬ 2371997095 হতদমরদ্র ৪

4318 আনারুল িস্তক বারী  াইন র্দুপুর ০১৯৮৯-২৪১৬২০ 3751368576 হতদমরদ্র ৪

4319 বুলানী ম াফুর র্দুপুর ০১৪০৪-৩৩০২৫৬ 6901345162 হতদমরদ্র ৭

4320 আমিরুল বাবর আলী র্দুপুর ০১৯৮০-৭২৫৩০৭ 2851349296 হতদমরদ্র ৩

4321 িমিজুল িমজবুল র্দুপুর ০১৯৩১-০০৯৯৯৮ 1812323291853 হতদমরদ্র ৪

4322 আলামিন িমজবুল র্দুপুর ০১৯৬৪-৪৭১৪৮৩ 1812323291884 হতদমরদ্র ৪

4323 শটকর বানু নুরু মহাটসন র্দুপুর ০১৯০৮-৮৪৭৯০০ 9151334704 হতদমরদ্র ৩

4324 সুকজান সিটসর র্দুপুর ০১৯৭৭-৩৭৩০৯০ 2851349361 হতদমরদ্র ৪

4325 ছাটদক শািসুর র্দুপুর ০১৯১৫-৩৬১২২৬ 2851374666 হতদমরদ্র ৪

4326 আমজজুল নুরইসলাি র্দুপুর ০১৯৮০-৭৩৫৪২৪ 87014339161 হতদমরদ্র ৩

4327 িাহাবুল খমলল র্দুপুর ০১৪০৭-৮১৮৩৪২ 9550161989 হতদমরদ্র ৪

4328 তহমিনা মৃতোঃ খমলল র্দুপুর ০১৪০৭-৮১৮৩৪২ 1812323293738 হতদমরদ্র ৫

4329 জহুরুল বাবর র্দুপুর ০১৯৪৮-০৯৮১০৬ 7351413393 হতদমরদ্র ৩

4330 নবীছিীন আমজরবক্র র্দুপুর ০১৯০৬-৫৭৮০৭১ 2800323913 হতদমরদ্র ৪

4331 জমন আটহম্মদ িমজবর র্দুপুর ০১৯৩৯-৯৪৬৭০৯ 2390425938 হতদমরদ্র ৪

4332 জামহরুল মৃত মসরাজুল মহজল াড়ী মদনিজুর ৪

4333 আমনসুর রহিান মৃত মসরাজুল মহজল াড়ী মদনিজুর ৫

4334 ছাটহরা ওয়াদ আলী মহজল াড়ী ৪



4335 আটয়শা ওয়াদ আলী মহজল াড়ী ৪

4336 শুকুর আলী মহজল াড়ী মদনিজুর ৪

4337 ইয়ারুল ইসলাি সাত্তার আলী মহজল াড়ী মদনিজুর ৪

4338 ইন্তাজুল সাত্তার মহজল াড়ী মদনিজুর ৪

4339 ইকরামুল সাত্তার মহজল াড়ী মদনিজুর ৬

4340 ছাটনায়ার মহাটসন কদি আলী মহজল াী চাটয়র মদাকান ৬

4341 িমতন আলী আবুল মহাটসন মহজল াড়ী কি ডচারী ৩

4342 মিামিন আলী আবুল মহাটসন মহজল াড়ী মদনিজুর ৩

4343 খাইরুল ইসলাি মতায়াজ আলী মহজল াড়ী মদনিজুর ৩

4344 মিনাজ আলী মতায়াজ আলী মহজল াড়ী মদনিজুর ৪

4345 আলি ীর মহাটসন তাটলব আলী মহজল াড়ী মদনিজুর ৪

4346 আলতাি আলী তাটলব আলী মহজল াড়ী মদনিজুর ৪

4347 আনজু সাত্তার আলী মহজল াড়ী মদনিজুর

4348 সটলিান িন্ডল মখাকাই িন্ডল মহজল াড়ী মদনিজুর

4349 রমবউল মিাজাটম্মল হক মহজল াড়ী মদনিজুর

4350 মবল্লাল মহাটসন মিাজাটম্মল হক মহজল াড়ী মদনিজুর

4351 মিরটদৌমস কাটশি মহজল াড়ী মদনিজুর

4352 মিামিন আক্কাস মহজল াড়ী মদনিজুর

4353 রমিক আক্কাস মহজল াড়ী মদনিজুর

4354 নাটজরা বাহার আলী মহজল াড়ী মদনিজুর

4355 হামিদ আত্তাি আলী মহজল াড়ী মদনিজুর

4356 শািীি মহাটসন িটয়জ উমিন মহজল াড়ী মদনিজুর

4357 মিাোঃ মসাটহল রানাটিাবাোঃ মতািাটজ্জল মহাটসন মকা ামল-৮ ১৯০৬৪২৮৪৪০ মদনিজুর ৪

4358 মিাছাোঃ ম দারী খাতু আত্তাব আলী মকা ালী গৃমহনী ৪

4359 মিাছাোঃ সুমিয়া খাতুন জোঃ িজলুল হক মকা ালী ১৭১৮৪৪৩২১১ গৃমহনী ৪

4360 সুিন মিয়া  িমিজ উমিন মকা ালী ১৯৯৫৫১৯৬২২ মদনিজুর ৬

4361 মিাোঃ আমরফুল ইসলাি মিাোঃ আোঃ রহিান মকা ালী ১৯৫০০১৪৯১৯ মদনিজুর ৪

4362 বাদশা আলি িাহাতাব ফুরটশদপুর-৮ ১৯৫৯৮৫৮৯১৩ মদনিজুর ৪

4363 মিাছাোঃ মুক্তা খাতুন বাদশা আলি ফুরটশদপুর-৮ ১৯৫৯৮৫৮৯১৩ গৃমহনী ৪

4364 টি ন মিয়া মতািাটেল মকা াল-৮ 1750475894 মদনিজুর ৪

4365 বাতাসী আমলিমিন মনহালপুর - 1812323271835 মদনিজুর ৪

4366 রসুন আোঃ সািান মদাস্ত - 91513290612 গৃমহনী ৪

4367 আমছরন মবশারত িন্ডল মদাস্ত - 8701399845 গৃমহনী ৪

4368 জটবদা মনিাই িন্ডল মদাস্ত - 2401374976 গৃমহনী ৫

4369 আোঃ  মন মৃতোঃ বাদশা িন্ডল মব িপুর 1910235837 18123232284244 মদনিজুর ৩

4370 মশিন হামলি মিাল্লা মদাস্ত 2851358511 মদনিজুর ৬

4371 সুমিয়া খাতুন নবীছমিন মদাস্ত - 2401401100 গৃমহনী ৪

4372 মিামিনুল নছর উমিন মবায়ামলয়া 4011374802 গৃমহনী 4

4373 হামকি মিয়া ম ংরা িন্ডল মবায়ামলয়া 01751-923183 5061378242 গৃমহনী 4

4374 মিাছাোঃ ছুরাতন মনছা মখটদর আলী মিমি মবায়ামলয়া 01940-317483 1501348799 গৃমহনী 4

4375 শাহানারা খাতুন মকয়াি উমিন মবায়ামলয়া 01928-121564 3751347273 গৃমহনী 4

4376 মিাছাোঃ সুকজান মব ি হাটতি আলী মবায়ামলয়া 01318-465563 7351389924 গৃমহনী 4

4377 কমলি উমিন মৃত সািছমিন িন্ডল মবায়ামলয়া 01909-203748 1812323274935 গৃমহনী 4

4378 মিাোঃ সাইফুল ইসলাি কুদরত িামলথা মবায়ামলয়া 5101353885 মদনিজুর 4

4379 মিাছাোঃ রামহিা খাতুন মিাোঃ আমিল উিীন মবায়ামলয়া 01883-184901 7801359576 মদনিজুর 4

4380 মিাোঃ আব্দুল খাটলক আশা িমল্লক মবায়ামলয়া 01961-544026 3301302778 মদনিজুর 4

4381 মিাোঃ সািাদ আলী মৃত আইটজল হক মবায়ামলয়া 1812323275766 মদনিজুর 4

4382 মিাোঃ হামবল মিয়া মিাোঃ শমহদুল ইসলাি মনহালপুর 1812323000073 মদনিজুর 4

4383 রুহুল আমিন আবু হাটনি মনহালপুর 8401378541 মদনিজুর 4

4384 মনটহর জান আয়নাল মিমি মনহালপুর 4081384282 গৃমহনী 4

4385 সুজায় হালদার বমিই হালদার মনহালপুর 1025654795 মদনিজুর 4



4386 শংকরী মখিাই চাদ মনহালপুর 4651300990 গৃমহনী 4

4387 উজ্জল মহাটসন হায়াত আলী মনহালপুর 01872-825019 8721385182 মদনিজুর 4

4388 মিাছাোঃ সটখর বানু মিাোঃ আটনায়ার মহাটসন মনহালপুর 1951318961 গৃমহনী 4

4389 মিাোঃ রিজান আলী ইছাহক িন্ডল মনহালপুর 01786-321722 9151258770 ভ্যানচালক 4

4390 মিাছাোঃ ছাটিনা মব ি িটজহার িন্ডল মনহালপুর 2851245734 গৃমহনী 4

4391 মিাোঃ মখাদাবক্স িহর আলী মনহালপুর 01797-302869 2401290024 গৃমহনী 4

4392 মিাছাোঃ িমহরন খাতুন িঙ্গল মনহালপুর 01983-169902 3301275701 গৃমহনী 4

4393 মিাছাোঃ সাহানা মব ি মিাোঃ আক্কাস আলী মবায়ামলয়া 9575679759 গৃমহনী 4

4394 মিাোঃ শওকত আল মমৃত মকারবান আলী মবায়ামলয়া 18123232754447 মদনিজুর 4

4395 মিাছাোঃ হর্রত আলী মিাোঃ মরজাক আলী মবায়ামলয়া 2851254997 মদনিজুর 4

4396 মিাছাোঃ খুমশদা মব ি মৃত ইসলাি মবায়ামলয়া 01849-836249 1812323275868 মদনিজুর 4

4397 সুমিয়া খাতুন মছাবহান আলী মবায়ামলয়া 01703-941853 2851327946 মদনিজুর 4

4398 মিাছাোঃ সুকজান মব ি নবীছমিন িন্ডল মবায়ামলয়া 01916-109336 3751345630 মদনিজুর 4

4399 মিাছাোঃ মিটরাজা খাতুন শমির উমিন মবায়ামলয়া 01859-835894 5101352069 মদনিজুর 4

4400 মিাোঃ মবল্লাল মহাটসন মিাোঃ এটরং িমকর মবায়ামলয়া 01940-317483 6901352531 মদনিজুর 4

4401 মিাছাোঃ সাঈদা খাতুন আমজবার মবায়ামলয়া 01312-997323 5101326501 মদনিজুর 4

4402 িরজ আলী মবল্লাল মহাটসন মবায়ামলয়া 01992-308796 1951399821 মদনিজুর 4

4403 মিাছাোঃ িটনায়ারা খাতুন মিাোঃ ইসলাি মবায়ামলয়া 01908-354050 9151312486 গৃমহনী 4

4404 মিাোঃ সাইফুল িন্ডল মিাোঃ বরটজল িন্ডল মবায়ামলয়া 1812323294361 মদনিজুর 4

4405 জামিনুর মবশ্বাস পুটি  আলী মনহালপুর মদনিজুর 4

4406 মিাোঃ িসটলি িমিজ উমিন মনহালপুর 1812323271448 মদনিজুর 4

4407 মিাছাোঃ বানুরা মব ি রমহি িন্ডল মনহালপুর 01729-902079 6001319968 গৃমহনী 4

4408 মিাোঃ আলাল উমিন মিাোঃ মুনতাজ আলী মনহালপুর 01722-971743 1812323272320 মদনিজুর 4

4409 মিাোঃ মখায়াজ আলী িাদার মনহালপুর 1951318599 মদনিজুর 4

4410 মিাোঃ মরাকিান আলী মিাোঃ মরািজান আলী মনহালপুর 6001423828 মদনিজুর 4

4411 মিাছাোঃ তাসমলিা খাতুন মিাোঃ হাটসি আলী মনহালপুর 6451258831 গৃমহনী 4

4412 মিাোঃ আটনছমি মিাোঃ সািসমি মনহালপুর 01817-187551 6451312638 মদনিজুর 4

4413 মিাোঃ সারটজদ আলী মিাোঃ মরজাউল কমরি মনহালপুর 4651301154 গৃমহনী 4

4414 মিাোঃ তমরকুল ইসলাি মিাোঃ িমতয়ার রহিান মনহালপুর 181232371192 মদনিজুর 4

4415 মিাছাোঃ ছমকনা মব ি মিত িন্ডল মনহালপুর 8701311345 গৃমহনী 4

4416 মিাোঃ আমিনুল ইসলাি মিাোঃ িরজুল্লাহ মনহালপুর 3301331041 মদনিজুর 4

4417 মিাোঃ আব্দুল আহাদ মৃত িনমজল মনহালপুর 7362345915 মদনিজুর 4

4418 ইিামহি িমিক ভ্াদু িমল্লক মনহালপুর 5500329510 মদনিজুর 4

4419 মিাোঃ সলক মিয়া  ফুর মিয়া মনহালপুর 5510837825 মদনিজুর 4

4420 মিাোঃ হামসবুল মহাটসন মিাোঃ জমির উমিন মনহালপুর 1022458366 মদনিজুর 4

4421 মিাচাোঃ মচয়ার বানু চটতিকার িন্ডল মনহালপুর 8251323021 গৃমহনী 4

4422 মিাোঃ ইসিাইল মহাটসন মিাোঃ আশাদুল িন্ডল মনহালপুর 6901299427 মদনিজুর 4

4423 মিাোঃ ইবাদত আলী আনছার আলী মনহালপুর 6001294252 মদনিজুর 4

4424 মিাছাোঃ রওশনারা মিাোঃ িান্নান আলী মনহালপুর 5551312803 গৃমহনী 4

4425 মিাোঃ মিজর র্ামলি মিাোঃ মিািাটজ্জল মহাোঃ মনহালপুর 3751320833 মদনিজুর 4

4426 মিাোঃ িমহদুল ইসলাি নজরা কাজী মনহালপুর 2826495562 মদনিজুর 4

4427 মিাোঃ উজ্জল মৃত ইয়ামছন সিডার মনহালপুর 4411484720530 মদনিজুর 4

4428 জামিরুল ইসলাি আমিরুল ইসলাি মনহালপুর 18123233042740 মদনিজুর 4

4429 জামকয়া খাতুন আইজমিন িন্ডল মনহালুর 1812323016245 গৃমহনী 4

4430 জাটিনা বাবরআলী মনহালপুর হতদমরদ্র ৩

4431 মিাোঃশমি রওশনআলী মনহালপুর হতদমরদ্র ৪

4432 িতটলবআলী কমরিআলী মনহালপুর হতদমরদ্র ৩

4433 জুটয়লরানা িমিনুল মনহালপুর হতদমরদ্র ৩

4434 চুন্নুররহিান মিাজাটফির মনহালপুর হতদমরদ্র

4435 মিাটিনা ছুরাি মনহালপুর হতদমরদ্র ৫

4436 কলি আলীআনার মনহালপুর হতদমরদ্র ৬



4437 জামিরআলী হাটরজআলী মনহালপুর হতদমরদ্র ৩

4438 আব্দুলসিার আনসারআলী মনহালপুর হতদমরদ্র ৪

4439 রামহিা নজরাকাজী মনহালপুর হতদমরদ্র ৪

4440 িাটতিাখাতুন আলীটহাটসন মনহালপুর হতদমরদ্র ৬

4441 রুটবল িারুক মনহালপুর হতদমরদ্র ৭

4442 ছানুয়ার আনসার মনহালপুর হতদমরদ্র ৩

4443 নবীছন মবশারত মনহালপুর হতদমরদ্র ৪

4444 ছুন্নত ম ালাি মনহালপুর হতদমরদ্র ৩

4445 আবুতাটলব মিটনাহার মনহালপুর হতদমরদ্র ৩

4446 জাহাঙ্গীর জািাত মনহালপুর হতদমরদ্র

4447 িাহাত্তাব  মন মনহালপুর হতদমরদ্র ৫

4448 সাজাহান আকরামুল মনহালপুর হতদমরদ্র ৬

4449 খটদজা আমজজুল মনহালপুর হতদমরদ্র ৩

4450 পুটিরন মখিাই মনহালপুর হতদমরদ্র ৪

4451 মিলু মখিাই মনহালপুর হতদমরদ্র ৪

4452 আশািমকর মনয়ািত মনহালপুর হতদমরদ্র ৬

4453 ছুরাি ভুলাই মনহালপুর হতদমরদ্র ৩

4454 আমরছন আকাটল মনহালপুর হতদমরদ্র ৪

4455 রমিকুল িটতআলী মনহালপুর হতদমরদ্র ৩

4456 মসরাজুল মসানাই মনহালপুর হতদমরদ্র ৪

4457 আবুল মসানাই মনহালপুর হতদমরদ্র ৩

4458 আিটজদ হাটরজ মনহালপুর হতদমরদ্র ৩

4459 মজনারুল আোঃজমলল মনহালপুর হতদমরদ্র

4460 মহটি িমতয়ার মনহালপুর হতদমরদ্র ৫

4461 জমলল আজুহার মনহালপুর হতদমরদ্র ৬

4462 জমলল বাবরআলী মনহালপুর হতদমরদ্র ৩

4463 হারুন মতািাটজ্জল মনহালপুর হতদমরদ্র ৪

4464 আটিনা কওসার মনহালপুর হতদমরদ্র ৪

4465 শামহন নবীন মনহালপুর হতদমরদ্র ৬

4466 মবশারত িহর মনহালপুর হতদমরদ্র ৩

4467 জামকর িমনরউিীন মনহালপুর হতদমরদ্র ৪

4468 ভ্ানুিমত িজহার মনহালপুর হতদমরদ্র ৩

4469 হাটজরা কমলিউিমন মনহালপুর হতদমরদ্র ৩

4470 লালচাদ মিাকাি মনহালপুর হতদমরদ্র

4471 শাহাজালাল আমিনুর মনহালপুর হতদমরদ্র ৫

4472 আমির িকটছদ মনহালপুর হতদমরদ্র ৬

4473 িমজনা  ফুর মনহালপুর হতদমরদ্র ৩

4474 আনারুল হাটনি মনহালপুর হতদমরদ্র ৪

4475 আয়শা হাটনি মনহালপুর হতদমরদ্র ৪

4476 আোঃখাটলক মসাবহান মনহালপুর হতদমরদ্র ৩

4477 সাটহরা রমিকুল মনহালপুর হতদমরদ্র ৪

4478 শমহদুল ওদুদ মনহালপুর হতদমরদ্র ৩

4479 আমরফুল রমসদ মনহালপুর হতদমরদ্র ৩

4480 রাজু কামিরউিীন মনহালপুর হতদমরদ্র

4481 আটনায়ারা মবল্লাল মনহালপুর হতদমরদ্র ৫

4482 আমছয়া আক্কাচ মবায়ামলয়া হতদমরদ্র ৬

4483 আজ ার িসটলি মবায়ামলয়া হতদমরদ্র ৩

4484 নয়ন আমজজ মবায়ামলয়া হতদমরদ্র ৪

4485 মজয়ারুল মবশারত মবায়ামলয়া হতদমরদ্র ৪

4486 চায়না িসটলি মবায়ামলয়া হতদমরদ্র ৬

4487 আমরি মকতাব হতদমরদ্র ৩



4488 ইছাহাক মিাহরআলী মনহালপুর হতদমরদ্র ৩

4489 মখটদরআলী বানাত মনহালপুর হতদমরদ্র ৪

4490 রহিান সুবানশা মনহালপুর হতদমরদ্র ৩

4491 ইনামুল নুরু মনহালপুর হতদমরদ্র ৩

4492 রমক আমতয়ার মনহালপুর হতদমরদ্র

4493 সাইদা আক্কাচ মনহালপুর হতদমরদ্র ৫

4494 িসটলি িমিজ মনহালপুর হতদমরদ্র ৬

4495 রামহিা আক্তার মনহালপুর হতদমরদ্র ৩

4496 ইমলয়াস মুক্তার মনহালপুর হতদমরদ্র ৪

4497 আকাশ আমতয়ার মনহালপুর হতদমরদ্র ৪

4498 আয়শা আমতয়ার মনহালপুর হতদমরদ্র ৬

4499 বাক্কা পুটিমবশ্বাস মনহালপুর হতদমরদ্র ৩

4500 লুৎির িাদার মনহালপুর হতদমরদ্র ৪

4501 মনয়ািত লালটু মনহালপুর হতদমরদ্র ৩

4502 মিাোঃ আশরাি আলীমিতা- মিাোঃ িমনর উমিন খুনকারবয়স- ৩৭ মহজল াড়ী 01928-758886 32500055179 অট াচালক 4

4503 মিাোঃ আমির হািজামিতা- মিাোঃ দাউদ িন্ডলবয়স- ৬৩ মহজল াড়ী 01949-138029 2401293333 অট াচালক 4

4504 মিাোঃ মজল্লুর রহিানমিতা- সািছমিন িন্ডলবষয়- 48 মহজল াড়ী 01770-810141 9151263382 অট াচালক 4

4505 মিাোঃ আলতাি মহাটসনমিতা- আবু তাটলববয়স-37 মহজল াড়ী 01918-539709 7801285003 অট াচালক 4

4506 মিাোঃ মসরাজুল ইসলািমিতা- আমজজুল হকবয়স- 50 মহজল াড়ী 01992-256419 7801312088 অট াচালক 4

4507 মিাোঃ চান মিয়ামিতা- েড়ু মশখবয়স-43 মহজল াড়ী 01944-998463 1495554030 অট াচালক 4

4508 মিাোঃ মুকুল মহাটসন বাপ্পুমিতা- মিাোঃ কমরি আলীবয়স- 33 মহজল াড়ী 01934-556122 6001379020 আলিসাধু চালক 4

4509 মিাোঃ জাহাঙ্গীর আলিমিতা- মিাোঃ মিানায়ার মহাটসনবয়স- 36 মহজল ামড়ী 01939-728854 2401318502 আলিসাধু চালক 3

4510 মিাোঃ নাজমুল হকমিতা- মিাোঃ শরীি উমিনবয়স-33 মহজল াড়ী 01939-734430 3297993895 আলিসাধু চালক 4

4511 মিাোঃ মিানায়ার মহাটসনমিতা- এরশাদ িন্ডলবয়স- 68 মহজল াড়ী 01950-380155 7351342065 ভ্যানচালক 5

4512 মিাোঃ আিটজদ আলীমিতা- মিাোঃ ওয়াটজদ িন্ডলবয়স- 50 নলমবলা 01926-068452 1951400876 ভ্যানচালক 4

4513 মিাোঃ সুিন মিয়ামিতা- মিাোঃ কমরি আলীবয়স- 25 মহজল াড়ী 01838-613221 4651687305 ভ্যানচালক 4

4514 শমিকুল ইসলাি নুর বক্স িন্ডল মহজল াড়ী 1921716575 2281250179 মদনিজুর ৫

4515 সারটজদ আলী রব্বনীিন্ডল মহজল াড়ী 6451262254 মদনিজুর ৩

4516 আমতয়ার রহিান কাজীিমনরউিীন মর্মহ 1407284783 2401347832 মদনিজুর ৪

4517 কদর আলী সাহাদতিন্ডল মর্মহ 1914668177 6451291980 মদনিজুর ৬

4518 মহাটসন আলী লানুিন্ডল মর্মহ 3301339259 মদনিজুর ৬

4519 ইমদ্রস আলী মর্ং রআলী মর্মহ 1922403944 1812323288110 মদনিজুর ৪

4520 মরজাউল কমরি মসরাজুলইসলাি মর্মহ 1925541499 5540464574 মদনিজুর ৪

4521 আলী মহাটসন কমরি মশকদার মর্মহ 1856512759 2693623644415 মদনিজুর ৪

4522 মিাোঃজািাল সাটদকআলীপ্রধান মর্মহ 130487946 8251303866 মদনিজুর ৬

4523 সাইফুল ইসলাি বদরউিীন মর্মহ 1921805058 মদনিজুর ৪

4524 আদুরী জোঃ আোঃ সাত্তার মহজল াড়ী 1876616671 গৃমহনী ৬

4525 হামলিা খাতুন  মন মহজল াড়ী 1992512052 1501271611 গৃমহনী ৫

4526 আল্লাদী আবুল মহাটসন মহজলা ড়ী - 82513003 গৃমহনী ৪

4527 শমরি উমিন মজয়ার িন্ডল মহজল াড়ী 1945905911 9575628412 প্রমতবন্ধ্ী ৩

4528 জমরনা মব ি আটিল মশখ মহজল াড়ী 1983914717 9575623123 গৃমহনী ৪

4529 রাটশদ মতাজাটম্মল মহজল াড়ী 1915091604 375126875 মিিী ৪

4530 আটিনা খাতুন মজটহর িন্ডল মর্মহ 1905755611 6901302387 গৃমহনী ৪

4531 িামুন মহাটসন আোঃ ওহাব মহজল াড়ী 1959381281 181232323029530 হতদমরদ্র ৪

4532 মশিালী জািাত আলী মর্মহ ০১৯৩৯-১৪০৮৪০ 8701315833 গৃমহনী ৪

4533 আমছয়া মব ি এটকর আলী িন্ডল নলমবলা ০১৭৬০-০২৭৪২৭ 3751349741 গৃমহনী ৫

4534 মিিজান মদন ইসলাি মহজল াড়ী 801344585 গৃমহনী ৪

4535 জাহানারা মজবর আলী মহজল াড়ী ০১৯৩৫-৫২০৫৮৯ 5551317646 গৃমহনী ৪

4536 রটকয়া মব ি জাটকর মহজল াড়ী 1943240633 735131272 গৃমহনী ৪

4537 শটকর বানু নুর মহাটসন মহজলা ০১৪০২-৫৮৯৪৫১ 1812323274580 গৃমহনী ৪

4538 নতু মব ি মনকিালী িন্ডল মহজল ০১৯৯৮-৭২৪৪৩৪ 2851249660 গৃমহনী ৪



4539 আকমলিা কুবাদ মশখ মহজল াড়ী 1501298978 গৃমহনী ৪

4540 শািীি িইমজমিন মহজল াড়ী ০১৯৬৫-৯১৫২৭৪ 2851277695 মদনিজুর ৫

4541 ছাটহরা ওয়াদ আলী মহজল াড়ী 9151234953 গৃমহনী ৪

4542 রওশন আরা িারভ্ীন জটবদ আলী শরীি মহজল াড়ী 4651332936 গৃমহনী ৪

4543 মিাছাোঃ মজাসনা খাতুন আব্দুল বামরক নলমবলা 1962168590 8251352251 গৃমহনী ৪

4544 আব্দুল জমলল মহজল াড়ী  াড়ী চালক ৪

4545 মসমলনা িসটলি, মর্মহ মদনিজুর ৪

4546 িমহদুল সুলতান মর্মহ মদনিজুর ৪

4547 নুর জািাল রাটশদুল মর্মহ মদনিজুর ৪

4548 িামহরন আলী মহাটসন মর্মহ হতদমরদ্র ৪

4549 উজ্জল সাইফুল মর্মহ মদনিজুর ৪

4550 মিাোঃআলাউিীন সরকার মিাোঃিমিন মদাস্ত 1959570763 8251330398 মদনিজুর ৩

4551 মিাোঃজমসি মিাোঃখমলল মশখ মদাস্ত 1918225678 1651427721 মদনিজুর ২

4552 মিাোঃজািাল প্রধান মকচিত আলী প্রধান মদাস্ত 1943482465 2851359527 মদনিজুর ৩

4553 সাটজদা খাতুন িইজউিীন মদাস্ত 1737036489 8251328327 হতদমরদ্র ৩

4554 শমিকুল ইসলাি আউয়াল ব্যিারী মদাস্ত 1983172691 3751378668 মদনিজুর ৪

4555 মিাোঃআোঃকমরি মৃত আজ ার মদাস্ত 1980562107 1812323283008 হতদমরদ্র ৩

4556 জমসি ভূইয়া আোঃরমহি ভূইয়া মদাস্ত 6001405858 হতদমরদ্র ৩

4557 মিাোঃশামিি মহাটসন মিাোঃমজন্নত আলী মদাস্ত 1752733116 1812323014677 হতদমরদ্র ৩

4558 মিারাজু মৃতমবশারত আলী মদাস্ত 19021929838 1812323040768 ভ্যানচালক ৩

4559 নামছিা মব ি রমিছকাল মদাস্ত 1941749397 7351396275 হতদমরদ্র ৩

4560 সারমজনা খাতুন দাউদ মহাটসন মদাস্ত 1920795664 3748328712 হতদমরদ্র ৩

4561 মখাটদজা খাতুন িটনাহার মশখ মদাস্ত 1984180635 5101332871 হতদমরদ্র ৫

4562 রমহিা খাতুন হায়দার বক্স কুমিপুর 1948079298 7351341222 হতদমরদ্র ৪

4563 িাটতিা খাতুন আিান উিীন কুমিপুর 1957078137 1025651041 হতদমরদ্র ৩

4564 মিাোঃআোঃিমজদ আজ ার আলী প্রধান মদাস্ত 1409698825 5551348666 হতদমরদ্র ২

4565 মিাছাোঃলালবানু শুকুর আলী িন্ডল মদাস্ত 1915135718 3301361246 হতদমরদ্র ৩

4566 মিাোঃমিটরাজা খাতুন আশ্রাি আলী মশখ মদাস্ত 1980562107 1815538563946 হতদমরদ্র ৩

4567 মিাোঃসাইফুল ইসলাি মিাোঃিাদার িন্ডল মদাস্ত 1402741673 1501356180 মদনিজুর ২

4568 মিাছাোঃআটলািমত উমকল মদাস্ত 1874509564 3301363374 হতদমরদ্র ৪

4569 মিাোঃখাইরুল শািসুল মদাস্ত 1990108541 7351695429 মদনিজুর ৩

4570 জমিলা খাতুন আলী মিয়া কুমিপুর 1957078137 2851280566 হতদমরদ্র ৪

4571 আমছয়া খাতুন দুলালিন্ডল কুমিপুর 1928333780 4201262377 হতদমরদ্র ৪

4572 মরকটসানা খাতুন মরজাউল ইসলাি কুমিপুর 1771826260 915595679 হতদমরদ্র ৩

4573 িমজবরর হিান আমতক িন্ডল কুমিপুর 1995520962 4651334932 মদনিজুর ৪

4574 মিাোঃসুরুজমিয়া মিাোঃইছাহাক আলী মদাস্ত 1766723088 1951405743 মদনিজুর ৩

4575 মিাোঃটসমলি মখাদা বক্স িন্ডল মদাস্ত 1925647196 2401401522 মদনিজুর ৩

4576 িান্নান সরকার আোঃরব সরকার কুমিপুর 1847964932 5011581214220 মদনিজুর ৪

4577 মিাছাোঃঅন্না খাতুন জািাত আলী িন্ডল মদাস্ত 9575669073 হতদমরদ্র ৪

4578 শাহ আলি হাটসি আলী কুমিপুর 1943125597 8251355569 মদনিজুর ৪

4579 মিাোঃিরটজি মহাটসন আলতাব মহাটসন মদাস্ত 1752095382 6001406245 মদনিজুর ৪

4580 িাটলক মবশ্বাস দাউদ মবশ্বাস মদাস্ত 1797011977 2401350620 মদনিজুর ৪

4581 ছটবদা খাতুন জুব্বার মশখ কুমিপুর 1906478705 6901250016 হতদমরদ্র ৪

4582 মিাছাোঃখটদজা খাতুন মিাোঃদুলাল মিয়া মদাস্ত 1751418715 1812323282494 হতদমরদ্র ৪

4583 মিাছাোঃিমরদা মব ি মৃতবাচ্চ মিয়া মদাস্ত 1403639374 1812323282068 হতদমরদ্র ৩

4584 মিাোঃকািাল আহটম্মদ মিাোঃআহসান আলী মদাস্ত 1937714517 5551398547 মদনিজুর ৪

4585 মিাছাোঃসাটহরা খাতুন মিাজাটম্মল িন্ডল কুমিপুর 1937750433 4651334809 হতদমরদ্র ৪

4586 মিাোঃরমহিমসকদার মিাোঃহাটিজ মসকদার মদাস্ত 1928050646 7801391496 মদনিজুর ৪

4587 িমহরউিীন আব্দুল  মন মদাস্ত 1755957522 9151294015 মদনিজুর ৪

4588 মিাোঃিহব্বত আলী দুধ মিয়া মদাস্ত 1960431102 6001382818 হতদমরদ্র ২

4589 মিাোঃবাবুল মিয়া আোঃলমতি কুমিপুর 1824220798 8251301795 মদনিজুর ৪



4590 মিাোঃটদটলায়ার মহাটসন আকরাি আলী কুমিপুর 1960427559 2401653254 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৪

4591 মিাোঃিখটছদআলী শরািত  াজী মদাস্ত 1798759453 1900000165 হতদমরদ্র ৩

4592 আোঃিান্নান সরকার আোঃরব সরকার কুমিপুর 1874964932 5011851214220 হতদমরদ্র ২

4593 মিাোঃআয়ুব প্রধান ইয়াকুবআলী মদাস্ত 13014201198 6451608357 হতদমরদ্র ৪

4594 মিাোঃমল নমিয়া হামনি মদাস্ত 1991884056 1812323040115 প্রমতবন্ধ্ী ৩

4595 মিাোঃআোঃিান্নান িামলতা নুরবক্সিামলতা মদাস্ত 1874509147 8701365938 হতদমরদ্র ৫

4596 জামহদুল ইসলাি ইসাহাকআলী কুমিপুর 1874508284 5551318453 মদনিজুর ৩

4597 িামুন মহাটসন িমহউিীন কুমিপুর 1959040333 1453761049 মদনিজুর ৪

4598 বাবলুমিয়া জালালউিীন কুমিপুর 1925298074 6901275781 মদনিজুর ৫

4599 মিাোঃজামকর মিয়া িমরদমিয়া মদাস্ত 1928967820 5551374159 মদনিজুর ২

4600 আকবরমিয়া আনসারখা কুমিপুর 1932804074 2851253878 মদনিজুর ৪

4601 মিাোঃশাহআলি ভূইয়া মিাোঃআোঃভূইয়া মদাস্ত 1875581822 2400636516 আলিসাধু চালক ৫

4602 আব্দুলবারী শুকুরআলী কুমিপুর 1403856569 6901251766 মদনিজুর ৬

4603 শািীি মদওয়ান িকটলছটদওয়ান কুমিপুর 1879251050 9111434123 মদনিজুর ৪

4604 মরমজয়া খাতুন িমনরউিীন কুমিপুর 1866556131 5101281706 মদনিজুর ৩

4605 মিাোঃরহিান মিয়া জমহরউিীন মদাস্ত 1866316658 8701402284 ভ্যানচালক ৪

4606 িমনরুলইসলাি ইমদ্রসআলী কুমিপুর 1951351392 মদনিজুর ৪

4607 মিাোঃশহীদ মিমজ মিাোঃরমিকমিমজ মদাস্ত 1710112013 8251331214 মদনিজুর ৪

4608 মিাোঃআব্দুল মিাতাটলব আবুলখাটয়র মদাস্ত 1930197254 8251330372 ভ্যানচালক ৫

4609 মিাোঃসাইদুল আব্দুসসাত্তার মদাস্ত 4651364681 মদনিজুর ৩

4610 মিাোঃকাজল মিাল্লা রমজিটিাল্লা মদাস্ত 1937115117 1812323100685 মদনিজুর ৫

4611 মিাোঃবাবু প্রধান মসরাজুলহকপ্রধান মদাস্ত 1921887103 মদনিজুর ২

4612 মিাোঃরমবউল ইসলাি ভূইয়া ইসাহাকভূইয়া মদাস্ত 5101600020 মদনিজুর ৩

4613 মিাোঃআলী মহাটসন মিাোঃইিামহিসরকার মদাস্ত 1864103509 4627757406 মদনিজুর ৪

4614 মিাোঃরাজু আহাটম্মদ মিাহাসিদআলী মদাস্ত 1917181192 2851358545 মদনিজুর ৩

4615 মিাোঃসুিন মিাল্লা নবাবআলীটিাল্লা মদাস্ত 6901304804 মদনিজুর ৪

4616 মিাোঃইমদ্রস মশকদার শওকতআলীমশকদার মদাস্ত 1980557176 6901328382 মদনিজুর ৫

4617 আক্তারুল ইসলাি মদনটিাহাম্মদ কুমিপুর 1878809555 6436464033 অট াচালক ৪

4618 আব্দুল বারী ইকবাল মশখ বাদলটশখ কুমিপুর 1725152697 8251273028 ভ্যানচালক ৩

4619 মিাছাোঃনুর জাহানখা তুন মভ্কুটশখ কুমিপুর 1786470649 7351313601 চাটয়র মদাকান ৩

4620 হামিদুল ইসলাি হামবলটহাটসন কুমিপুর 1905613111 6405761773 ভ্যানচালক ৩

4621 হামসবুল মিয়া আমিরুলইসলাি কুমিপুর 1718624457 1812323109720 কি ডচারী ২

4622 মিাছাোঃহাসনা মব ি আোঃলমতি কুমিপুর 1923843017 6901276110 মদনিজুর ৩

4623 মিাোঃনজরুল ইসলাি ম ালািিন্ডল কুমিপুর 1904695175 ৮৭০‘১৩৪৬৬২২ ক্ষুদ্র ব্যবসা ৩

4624 মসমলনা খাতুন আোঃজমলল মদাস্ত 1915134718 7351421214 হতদমরদ্র ৪

4625 সান্তনা খাতুন শাহাদতটহাটসন মদাস্ত 1985136939 6411680074 হতদমরদ্র ২

4626 আোঃসািাদ আলীিিীনভূইয়া মদাস্ত 1913344036 6001357638 হতদমরদ্র ২

4627 মিাোঃটিাহন িসটলি মদাস্ত 7801368155 হকার ৩

4628 মিাোঃিমিজুল তাটলবিন্ডল মদাস্ত 1876025731 7351422121 মদনিজুর ৩

4629 সুটজিন্ডল রহিানিন্ডল মদাস্ত 1935797746 1951427119 হতদমরদ্র ৪

4630 মিাোঃহামিি সাহাদতআলী মদাস্ত 1928281164 3301362897 দমজড ৩

4631 শামহনমিয়া আোঃিান্নানমিয়া মদাস্ত 1849761128 4651391387 মদনিজুর ৪

4632 মিাছাোঃসাটহরা খাতুন জমলল মদাস্ত 1912383003 6001406492 মদনিজুর ৩

4633 মিাটিনা খাতুন আোঃ মন মদাস্ত 1929435907 1951403789 হতদমরদ্র ৪

4634 স্বপ্না খাতুন মহাটসনটিাল্লা মদাস্ত 1402394335 3271980116 হতদমরদ্র ৪

4635 ইিামহি আোঃআহাদ মদাস্ত 1703108588 5101356946 মদনিজুর ৪

4636 মিাছাোঃতারাবানু আোঃিমজদ মদাস্ত 4201343805 হতদমরদ্র ৫

4637 শামহন আলি ছাটনায়ারটহাটসন মদাস্ত 1985815434 2401376542 মদনিজুর ৩

4638 আমশক মিয়া আটনায়ারটহাটসন মদাস্ত 1925553919 7772921594 মদনিজুর ৩

4639 মিাছাোঃখুমশদা ইন্তাজউিীনকাজী মদাস্ত 1025677236 মদনিজুর ৪

4640 রমহিবাদশা খাটজরআলী মদাস্ত 193080269 4651391098 হতদমরদ্র ২



4641 আোঃসালাি ইরাদআলীিন্ডল মদাস্ত 1934564726 8251356104 মদনিজুর ৩

4642 মিাোঃকমরিখাঁ আশরািখাঁ মদাস্ত 1748656813 1951379211 মদনিজুর ৩

4643 সুিন ভ্ারত কুমিপুর ভ্যানচালক ৪

4644 জাহাঙ্গীর শমহদুল ভ্যানচালক ৪

4645 মিাোঃ শাহাজান আলী রমিকুল ইসলাি কৃষ্ণপুর 1913253472 4651312278 মদনিজুর ৪

4646 মিাছাোঃ নুর জাহান ওির আলী কৃষ্ণপুর 1951407319 হতদমরদ্র ৩

4647 মিাশাটরি মহাটসন মসমিক কৃষ্ণপুর 4251276294 মদনিজুর ২

4648 মিাোঃ খাজা আহাটম্মদ রিজান আলী কৃষ্ণপুর 1990934187 1025691625 মদনিজুর ৩

4649 মিাোঃ জামহদ হাসান জামকর রিজান আলী কৃষ্ণপুর 1959881158 5053609961 মদনিজুর ৪

4650 মিাছাোঃ আটনায়ারা খাতুন আটবদ আলী কৃষ্ণপুর 1941712740 1025652395 হতদমরদ্র ২

4651 মিাছাোঃ হামিদা খাতুন িহব্বত আলী কৃষ্ণপুর 1942257204 7801291860 হতদমরদ্র ৩

4652 মিাোঃ আিজাদ খা মিাোঃ ইমদ্রস আলী কৃষ্ণপুর 1884515533 8701323399 হতদমরদ্র ৪

4653 আোঃ রাজ্জাক হামলি ব্যািারী কৃষ্ণপুর 1950378377 6001304051 মদনিজুর ৪

4654 মিাোঃহাটিজ আলী িহব্বত আলী কৃষ্ণপুর 1930545650 6451268624 হতদমরদ্র ৩

4655 ইউসুি আলী মিাল্লা সুির আলী মিাল্লা কৃষ্ণপুর র্াোঃিাড়া 1923165586 7351302039 হতদমরদ্র ৪

4656 মিাোঃ রাহুল মিাোঃ মহাটসন আলী কৃষ্ণপুর র্াোঃিাড়া 1903771591 2617239002377 মদনিজুর ৪

4657 মিাোঃ শওকত আলী মিাোঃ আবু তাটহর কৃষ্ণপুর র্াোঃিাড়া 1956674139 2401372210 মদনিজুর ৩

4658 মিাোঃ আব্দুল িন্ডল মবশারত িন্ডল কৃষ্ণপুর র্াোঃিাড়া 1989240415 2401299702 হতদমরদ্র ২

4659 মিাোঃ রায়হান মবশ্বাস রিজান মবশ্বাস কৃষ্ণপুর র্াোঃিাড়া 9151241248 হতদমরদ্র ৩

4660 মিাছাোঃ বামছরন মনছা এরশাদ আলী কৃষ্ণপুর র্াোঃিাড়া 6001329637 হতদমরদ্র ৪

4661 মিাোঃ ইসিাইল মহাটসন মিাহাম্মদ আলী মবশ্বাস কৃষ্ণপুর র্াোঃিাড়া 1936180294 1951429313 মদনিজুর ৩

4662 মিাছাোঃ হাসটনয়ারা মবল্লাল মশকদার কৃষ্ণপুর র্াোঃিাড়া 1952086012 6901607744 হতদমরদ্র ৩

4663 মিাছাোঃ মরাটকয়া খাতুন মিাোঃ ছাত্তার আলী কৃষ্ণপুর র্াোঃিাড়া 1315356910 1812323287406 হতদমরদ্র ৩

4664 মিাোঃ মতািাটজ্জল মহাটসন িমরষ্কার িন্ডল কৃষ্ণপুর র্াোঃিাড়া 1860668057 7801345989 হতদমরদ্র ৩

4665 মিাছাোঃ িমরদা খাতুন আোঃ জমলল কৃষ্ণপুর িমজবিাড়া 1926216539 5101253440 হতদমরদ্র ৩

4666 মিাছাোঃ আটিনা মব ি খমলল ব্যািারী কৃষ্ণপুর িমজবিাড়া 1943058930 9575655627 হতদমরদ্র ৪

4667 হাসনা মহনা সািাদ মিয়া কৃষ্ণপুর িমজবিাড়া 19122103180 3301285718 হতদমরদ্র ৩

4668 মিাোঃ শহর আলী আবুল মহাটসন কৃষ্ণপুর িমজবিাড়া 1936387450 7787956163 মদনিজুর ৩

4669 মিাোঃ আমরি মহাটসন আব্বাছ আলী মিয়া কৃষ্ণপুর িমজবিাড়া 1993960545 1812323028782 মদনিজুর ৪

4670 মিাছাোঃ িাটতিা মব ি মসানা মিয়া কৃষ্ণপুর িমজবিাড়া 1315630642 4201267160 হতদমরদ্র ৪

4671 মিাছাোঃ িয়না খাতুন মছটু মদওয়ান কৃষ্ণপুর িমজবিাড়া 1918854676 3723868737 মদনিজুর ৩

4672 িমতয়ার রহিান জান মিাহাম্মদ কৃষ্ণপুর িমল্লকিাড়া 1817058986 5101254083 মদনিজুর ৪

4673 মিাোঃ িামনক চাঁদ লাল চাঁদ কৃষ্ণপুর িমল্লকিাড়া 1317765073 6451610791 মদনিজুর ৩

4674 মিাোঃ আমির মহাটসন িকটছদ আলী কৃষ্ণপুর িমল্লকিাড়া 1872825031 9575639084 মদনিজুর ৩

4675 মিাোঃ আক্কাস আলী রজব আলী িন্ডল কৃষ্ণপুর িমল্লকিাড়া 1992934644 6451312547 মদনিজুর ৪

4676 মিাোঃ আক্তার আলী মিাোঃ আনসার আলী কৃষ্ণপুর িমল্লকিাড়া 1949149842 8251323328 মদনিজুর ৩

4677 মিাোঃ আনসার আলী িকটছদ আলী কৃষ্ণপুর িমল্লকিাড়া 1908760601 8251295740 মদনিজুর ৪

4678 মিাোঃ আশরাফুল আলি মিাোঃ জুনাব আলী কৃষ্ণপুর িমল্লকিাড়া 1993947433 7801433280 মদনিজুর ৩

4679 মিা বজলুর রহিান রায়হান মবশ্বাস কৃষ্ণপুর িমল্লকিাড়া 1406311895 2851282422 মদনিজুর ২

4680 মিাছাোঃ মবলমকছ  খাতুন মিাোঃ মবল্লাল মহাটসন কৃষ্ণপুর িমল্লকিাড়া 1948550715 6901252475 হতদমরদ্র ৩

4681 মিাোঃ ছাটয়ি মিয়া মুক্তার িন্ডল কৃষ্ণপুর িমল্লকিাড়া 1936822748 18123230273018 মদনিজুর ৩

4682 মিাছাোঃ হামিদা মিাোঃ জুলহাস মহাটসন কৃষ্ণপুর িমল্লকিাড়া 1760028725 2820283030 হতদমরদ্র ৩

4683 মিাছাোঃ িটনায়ারা খাতুন আোঃ লমতি িন্ডল কৃষ্ণপুর িমল্লকিাড়া 1913914002 2851282471 হতদমরদ্র ২

4684 মিাোঃ আোঃ আলীি মিাোঃ জমহরুল ইসলাি কৃষ্ণপুর িমল্লকিাড়া 1965829126 7906935961 মদনিজুর ৪

4685 মিাছাোঃ সুিরী খাতুন মিাোঃ মুনসুর আলী রণট াহাইল 9151344927 হতদমরদ্র ৩

4686 মিাোঃ মখাকন মিয়া মিাোঃ মিনা রণট াহাইল 1936922357 5986673890 মদনিজুর ৪

4687 মিাোঃ সম্রা  আকবর মিাোঃ মজনারুল রণট াহাইল 1954870922 5505080597 মদনিজুর ৩

4688 নুর জািাল মহাটসন আোঃ িমজদ রণট াহাইল 1980735635 3737146468 মদনিজুর ৩

4689 মিাছাোঃ িয়না খাতুন িাচু িন্ডল রণট াহাইল 3301388777 হতদমরদ্র ৫

4690 মিাছাোঃ খায়রুন মনছা মিাোঃ ছািছিীন রণট াহাইল 1832617524 7801392965 হতদমরদ্র ২

4691 মিাছাোঃ কাঞ্চন িালা খাতুন শমহদুল ইসলাি কৃষ্ণপুর সুটবাধপুর 1755415148 1813135371718 হতদমরদ্র ৩



4692 মিাোঃ আজাদ মিয়া মিাোঃ ছাটয়ি আলী কৃষ্ণপুর সুটবাধপুর 1917147024 5540875456 মদনিজুর ৩

4693 মিাছাোঃ রমশদা খাতুন িমিজ জিার কৃষ্ণপুর সুটবাধপুর 8701378781 হতদমরদ্র ২

4694 মিাছাোঃ আনমজরা খাতুন রটজর িমল্লক কৃষ্ণপুর সুটবাধপুর 2401324815 হতদমরদ্র ৪

4695 মিাোঃ আটবছিীন লাল চাঁদ কৃষ্ণপুর সুটবাধপুর 1703446137 7801301908 হতদমরদ্র ৩

4696 মিাছাোঃ কমহনুর রসুল বক্স কৃষ্ণপুর সুটবাধপুর 1909504147 3751302443 হতদমরদ্র ৩

4697 মিাোঃ রাজা মিয়া মিাোঃ মসরাজুল কৃষ্ণপুর র্াোঃিাড়া 1933914996 1812323287154 মদনিজুর ৪

4698 মিাোঃ ছুরাি আলী কাটদর িন্ডল কৃষ্ণপুর র্াোঃিাড়া 1876867313 5101252988 ভ্যানচালক ৫

4699 মিাোঃ আয়নাল হক মখাদা বক্স কৃষ্ণপুর র্াোঃিাড়া 1401737217 5191243566 ভ্যানচালক ৩

4700 মিাোঃ মসমলি মরজা মিাোঃ আক্কাস আলী কৃষ্ণপুর র্াোঃিাড়া 1801314753 মদনিজুর ৪

4701 মিাোঃ ছমির আলী মিাোঃ আব্দুল িমজদ কৃষ্ণপুর র্াোঃিাড়া 1940204807 6901252970 ভ্যানচালক ৩

4702 আব্দুল  াফিার আলী আিসার আলী কৃষ্ণপুর র্াোঃিাড়া 4201323559 মদনিজুর ৩

4703 মিাছাোঃ ম াটলহার খাতুন আমিজ উিীন মশখ কৃষ্ণপুর র্াোঃিাড়া 1902627514 4651310619 হতদমরদ্র ৩

4704 মিাোঃ আনারুল ইসলাি বকতার আলী কৃষ্ণপুর র্াোঃিাড়া 1902177397 4651368351 মদনিজুর ৪

4705 মিাছাোঃ মখাটদজা খাতুন চারু মবিারী কৃষ্ণপুর মবায়ালিারী 1885727254 5551350522 হতদমরদ্র ৩

4706 মিাজাটম্মল মিয়া মৃত আলী মরজা কৃষ্ণপুর মবায়ালিারী 1941770841 191319531721 মদনিজুর ৪

4707 আমজজুর রহিান আ: রমহি কৃষ্ণপুর মবায়ালিারী 695125283515 মদনিজুর ৫

4708 জাহাঙ্গীর আলি শাহা আলি কৃষ্ণপুর মবায়ালিারী 1924064956 3755903725 ভ্যানচালক ৩

4709 জুলহাস হাটশি ব্যািারী কৃষ্ণপুর মবায়ালিারী 1793460180 6001329413 মদনিজুর ৪

4710 আলাউমিন িমিজুল িন্ডল কৃষ্ণপুর মবায়ালিারী 1965915791 1025679604 মদনিজুর ৩

4711 জয়নাল আটবদীন আহাম্মদ িন্ডল কৃষ্ণপুর মবায়ালিারী 1716232162 1926858802 মদনিজুর ৩

4712 বাহার আলী ম ািাল িন্ডল কৃষ্ণপুর মবায়ালিারী 1989928620 1812323287737 মদনিজুর ৫

4713 িাসুদ রানা বাবুর আলী কৃষ্ণপুর  াবতলািাড়া 1724431231 1812323287450 ভ্যানচালক ৩

4714 সাহার আলী সাহাদত িন্ডল কৃষ্ণপুর  াবতলািাড়া 1913332182 6451292855 ভ্যানচালক 5

4715 িমজবার রহিান হাটরজ আলী কৃষ্ণপুর ০১৯৫০-০৩৫৩২১ 5551294571 মদনিজুর ৪

4716 মজনারুল জালাল কৃষ্ণপুর ০১৯২৯-০৪৫৫৯০ 5101310844 মদনিজুর ৪

4717 আমলয়া আমলহমি কৃষ্ণপুর 1784531764 2412365070 গৃমহনী ৪

4718  ফুর মশকদার কমরি মশকদার কৃষ্ণপুর 1884457278 9575642690 মদনিজুর ৬

4719 মিাছাোঃমহরা খাতুন িটজরিন্ডল উজলপুর 1915340917 6901310505 মদনিজুর ৪

4720 মিাোঃইয়ামিন মহাটসন নবীছিীন উজলপুর 6450645210 মদনিজুর ৪

4721 শ্রী সুকুিার মবশ্বাস শ্রীজ বন্ধুমবশ্বাস উজলপুর 4201269414 মদনিজুর ৪

4722 রমহি কুদরত উজলপুর 419583897 মদনিজুর ৪

4723 মিাছাোঃ জাটহদা খাতুন মনয়াজআলী উজলপুর 46513150555 মদনিজুর ৪

4724 শ্যািলী খাতুন িসটলিউিীন উজলপুর 1994209067 4201614112 মদনিজুর ৪

4725 সমহদুল ইসলাি আলীমিয়া উজলপুর 1937237661 3301313262 মদনিজুর ৪

4726 মিাোঃমজল্লুর রহিান হর্রতআলী উজলপুর 1937868906 4201297050 মদনিজুর ৪

4727 মিাোঃইলাহী বাহারআলী উজলপুর 1922142328 6001305199 মদনিজুর ৪

4728 মিাছাোঃ িারুলা খাতুন আউবআলী উজলপুর 1772351856 4651341226 মদনিজুর ৪

4729 আলীমহি মহাটসন আমজজুলহক উজলপুর 5101283421 মদনিজুর ৪

4730 আরমজনা মব ি আলাউিীন উজলপুর 6451295130 মদনিজুর ৪

4731 শ্রী িমত িালা রানী শ্রীমবনাথকুিার উজলপুর 1812323291411 মদনিজুর ৪

4732 আমিরুল ইসলাি মৃতআয়ুবআলী উজলপুর মদনিজুর ৪

4733 মিাছাোঃটশিালী খাতুন মসাটহল উজলপুর 1812323200184 গৃমহনী ৪

4734 মিাোঃইদবারী েড়ুিন্ডল উজলপুর 194932369 102566536 মদনিজুর ৪

4735 মিাোঃজাির আলী মখাদাবক্স উজলপুর 6901282324 মদনিজুর ৪

4736 কমবর মহাটসন িমজবাররহিান উজলপুর 5972200967 মদনিজুর ৪

4737 হামিজুল ম ালািমবশ্বাস উজলপুর 1964465125 3301314468 মদনিজুর ৪

4738 জলু মহাটসন আমজবারিন্ডল উজলপুর 6451295528 মদনিজুর ৪

4739 মসন্টু মিয়া আোঃিাটলক উজলপুর 1924770146 3301314716 মদনিজুর ৪

4740 মিাছাোঃ আকমলিা খাতুন মিাোঃটশানাটিালালা উজলপুর 180738123 191329604 হতদমরদ্র ৪

4741 রমিকুল ইসলাি জািরআলী উজলপুর মদনিজুর ৪

4742 মরয়াজুল ইসলাি কালু িাইক উজলপুর 1918224180 3301287813 মদনিজুর ৪



4743 মিাোঃ রুটবল মহাটসন মখারটশদ আলী উজলপুর 1845458120 2401646159 মদনিজুর ৪

4744 মিাহািদুল্লা নুরুল ইসলাি উজলপুর ০১৭৮৪-৬৪৭৫৪৪ 3751280037 মদনিজুর ৪

4745 শুকুর আলী সুলতান উজলপুর ০১৯৯৫-১৯৮৯৫৪ 4651314363 মদনিজুর ৪

4746 হারুন অর রমশদ সািছমিনর উজলপুর 1995641385 1812323291645 মদনিজুর ৪

4747 মসাটহল রানা তিটসর আলী শশলিারী ০১৯৬৭-৫৯৫৪৫৩ 9103925187 মদনিজুর ৪

4748 ইহান মিাল্লা সিটসর মিাল্লা শশলিারী 6451370750 মদনিজুর ৪

4749 মবিলব রাটহন মিাল্লা শশলিারী ০১৯৩২-৬৭১৬২৫ 6901600947 মদনিজুর ৪

4750 মসাটলিান উষাই মিাল্লা শশলিারী ০১৯৪১-৭৫৭৪২৯ 1812323281869 মদনিজুর ৪

4751 ছমির উমিন আরিান উজলপুর ০১৯০২-৬৩০১৪৪ 6001361911 মদনিজুর ৪

4752 মখারটশদ মবিাারী িজলু মবিারী উজলপুর ০১৯০৪-৮৭০৮২৮ 8701327085 মদনিজুর ৪

4753 আটনায়ার মহাটসন মবশারত উজলপুর 1301090705 41787940098 মদনিজুর ৪

4754 হুসটনআরা খাতুন মহাটসন আলী উজলপুর 1400235859 5551297897 মদনিজুর ৪

4755 মিাোঃ কমরি িজলুল প্রধান উজলপুর ০১৭৭৮-৯৬৯৮৩৬ 1812323200028 মদনিজুর ৪

4756 হামিজুল মিয়া মিছর আলী উজলপুর 1910475560 7350733163 মদনিজুর ৩

4757 ইিামহি আোঃ িমরদ উজলপুর 1940216186 8251379850 মদনিজুর ৪

4758 মিাজাটম্মল ব্যািারী সুরাি আলী উজলপুর ০১৯০৫-৬০৬০২২ 501392785734 মদনিজুর ৪

4759 ম ং র আলী পুটি িন্ডল উজলপুর 1905605093 2401328501 মদনিজুর ৪

4760 ইিামহি মিধা মৃত বাবর আলী উজলপুর 1759801482 2716969604487 মদনিজুর ৫

4761 রবগুল ইসলাি ইকবার উজলপুর 1948090159 8701381025 মদনিজুর ৪

4762 সািসুন নাহার নুর ইসলাি উজলপুর 9151269918 গৃমহনী ৪

4763 রিটজল মহাটসন জমহর উমিন উজলপুর 1994099409 8701380720 মদনিজুর ৪

4764 জামহদুল িমনর  উমিন উজলপুর 1954871794 3301314435 মদনিজুর ৩

4765 মিাোঃ হাটসি আলী িহর আলী উজলপুর 1951282337 5101283603 মদনিজুর ৪

4766 জালাল উমিন ইউসুি আলী উজলপুর 8701353255 মদনিজুর ৪

4767 ইিামহি মশখ মখারটশদ আলী উজলপুর 1501324252 মদনিজুর ৪

4768 রুটবল মহাটসন আলী মিয়া উজলপুর 8251643799 মদনিজুর ৪

4769 রমহিা বাহার আলী উজলপুর 1313984434 3751304084 গৃমহনী ৪

4770 মিাোঃ আবু বক্কর ছুন্নত আলী শশলসিারী 1777411573 6001387106 মদনিজুর ৪

4771 রামিজুল হক কালা চাদ িন্ডল শশলিারী 5551378119 মদনিজুর ৪

4772 মিাোঃ আমরফুল হক মিাোঃ িীর িাহাম্মদ শশলিারী 2851362703 মদনিজুর ৪

4773 মিাোঃ ইস্রামিল মিয়া আরটশদ আলী শশলিারী ০১৯৪০-২২৫৩৬৭ 1025693290 মদনিজুর ৪

4774 ইকরামুল মহাটসন আরটশদ শশলিারী 1937223362 4651394357 গৃমহনী ৪

4775 িমহিা মব ি জুড়ন আলী শশলিারী 2851338471 গৃমহনী ৪

4776 মিাোঃ মচনু মিয়া তছরমিন শশলিারী 1308561002 2350331282 মদনিজুর ৪

4777 শমরফুল সামহদা শশলিারী 1985808551 1812323000235 মদনিজুর ৪

4778 আশাদুল নবীছিীন শশলিারী 1923790228 1812323228079 মদনিজুর ৪

4779 ি টুমর বদর শশলিারী 1959932830 3751381106 গৃমহনী ৪

4780 জহুরা এটজর শশলিারী 1931669445 1501358384 গৃমহনী ৪

4781 মহওি মিাল্লা সিটসর শশলিারী - 9575683025 মদনিজুর ৪

4782 হামববুর মিজানুর রহিান শশলিারী 4651356463 মদনিজুর ৫

4783 তমরকুল ইসলাি নজর উমিন শশলিারী 5553377392 মদনিজুর ৬

4784 সটবদা খাতুন িহরি িন্ডল শশলিারী 1759115913 2401379196 মদনিজুর ৪

4785 ইচাহাক আলী িমহর উমিন শশলিারী 1930457856 1481244893 মদনিজুর ৪

4786 িীর িাহাম্মদ সরতুল্লাহ শশলিারী 2401382359 মদনিজুর ৪

4787 রংিমত মব ি হাজারী িন্ডল শশলিারী 1501358665 মদনিজুর ৪

4788 ইয়াদুল হক আবুল মহাটসন শশলিারী 1905269550 5551377988 মদনিজুর ৪

4789 এনামুল হক মুনসুর আলী শশলিারী 1947315408 4201349869 মদনিজুর ৪

4790 িমনরুল ইসলাি তদর উমিন শশলিারী 1755066902 6451344826 মদনিজুর ৪

4791 ম য়াস উমিন ছুন্নত িন্ডল শশলিারী 1943958384 8701403779 মদনিজুর ৩

4792 রমশদা গৃমহনী ৪

4793 আমশক আরজ উজলপুর মদনিজুর ৪



4794 আলাউমিন সাধু িন্ডল শশলিারী 1937714499 4201347855 মদনিজুর 4

4795 িমনরুল ইসলাি মজায়াদ আলী শশলিারী 01943-481471 6001409561 মদনিজুর 4

4796 ওির আলী মুনছুর আলী শশলিারী 1918183341 6001386280 মদনিজুর 4

4797 শমহদ মহাটসন িীর মিাহাম্মদ শশলিারী 1915341563 1936600533 মদনিজুর 4

4798 উচিান ছুবান আলী শশলিারী 01995-198329 9575770667 মদনিজুর 4

4799 িামিয়া লমতি উজলপুর 1955879214 8251279447 গৃমহনী ৬

4800 মশমল্প খাতুন িটজর মিাল্লা উজলপুর 1935879214 5551299067 গৃমহনী ৪

4801 আমজবার রহিান জানামলয়া উজলপুর 1983278049 1951331840 মদনিজুর ৪

4802 আকমলিা মসানা মিািা উজলপুর 1980738123 1951329604 মদনিজুর ৬

4803 নািোঃ মিাোঃ তামরকুলমিতার নািোঃ কাটয়ি িন্ডলবয়সোঃ৪৯ আকুিবাড়ীয়া ১৯৯৩৪৮৭৯৬৩ ২৪০১৩৮৫৪৬৯ ভ্যানচালক ৩ জন

4804 নািোঃ মিাোঃ িমিজুরমিতার নািোঃ আোঃ রববয়সোঃ৫৭ আকুিবাড়ীয়া ১৯১২৩২২৪৯৫ ১০২৫৬৮২১১১ মদনিজুর ৩ জন

4805 নািোঃ মিাোঃ ম ালাি রসুলমিতার নািোঃ মিাোঃ আহাদবয়সোঃ৩৭ আকুিবাড়ীয়া ১৯৬২১৭১৪০৩ ১৫০১৩৬৩১৮৬ শ্রমিক ৪ জন

4806 নািোঃ নুরম্নল আমিনমিতার নািোঃ শিটসর বয়সোঃ৩৩ আকুিবাড়ীয়া ১৯৩৭২৩১৮৯৬ ২৮৫১৩৪৫৫২৬ শ্রমিক ৩ জন

4807 নািোঃ হামসবুলমিতার নািোঃ আনারম্নলবয়সোঃ২২ আকুিবাড়ীয়া ১৭৮৯৫০০৫৫৭ ৭৮০৪৩৫৮৯৯৬৩ মিিী ২ জন

4808 নািোঃ িাহাতাব উমিনমিতার নািোঃ শিটসর বয়সোঃ৩৮ আকুিবাড়ীয়া ১৯৯৮২১৮৮৬১ ৬৯০১৩১৩৬১৬ মদনিজুর ৪ জন

4809 মিাোঃ আোঃ কাটদর মিতা- আব্দুর রাজ্জাকবয়স- 42 আকিবামড়য়া 1929013411 2851363347 মদনিজুর 2

4810 মিাোঃ আলী মহাটসনমিতা- মৃত আব্দুর রহিানবয়স- 54 আকিবামড়য়া 2690243799192 মদনিজুর 4

4811 মিাোঃ ম াকন মিয়ামিতা- মিাোঃ িজলুর রহিানবয়স- 53 আকিবামড়য়া 1812323277120 মদনিজুর 4

4812 মকএি মিজান আব্দুর রমশদ আকিবামর্ র্ া 1963335401 8661000391 হকার ৩

4813 আজাদ শািসুল হক আকিবামর্ র্ া 1922486573 1951333002 ভ্ব ঘুটর ৩

4814 বাবুল আক্তার িনসুর মবশ্বাস আকিবামর্ র্ া 1934575417 5551382004 কি ডচারী ৪

4815 রমিকুল ইসলাি  হর নবী আকিবামর্ র্ া 1942601516 2851263554 মদনিজুর ৪

4816 িানুরা জমলল িন্ডল আকিবামর্ র্ া 1952550312 8701353941 কি ডচারী ৩

4817 আব্দুর রমহি ম ালাি নবী আকিবামর্ র্ া 1910464534 2401304833 ভ্যানচালক ৪

4818 িমহিা খাতুন শওকত আলী আকিবামর্ র্ া 1989924935 1951357112 মদনিজুর ৩

4819 তািস মসরাজুল আকিবামর্ র্ া 1937303200 1025654987 হকার ৩

4820 আমশয়া িমকর মিাহাম্মদ আকিবামর্ র্ া 1952091351 7351388751 মদনিজুর ১

4821 জািাত আলী শরীর্ াতুল্লাহ আকিবামর্ র্ া 3751307392 মদনিজুর ৪

4822 হার্ দার আলী ইসিাইল আলী আকিবামর্ র্ া 1995628757 1812323277357 মদনিজুর ৫

4823 আটর্ শা খাতুন খমললুর আকিবামর্ র্ া 1790611272 4201272681 মবধবা ৩

4824 সুিাইর্ া িটনার্ ার আকিবামর্ র্ া 1945907409 6852245981 কি ডচারী ৫

4825 মকামহনুর মব ি তাটসর মিমি আকিবামর্ র্ া 1404902018 8701353719 মদনিজুর ৩

4826 মিটহমদ আলী আকবর আকিবামর্ র্ া 1998741859 1501362600 ভ্যানচালক ৫

4827 মবল্লাল মিাস্তিা আকিবামর্ র্ া 1955199062 4651317028 মদনিজুর ৫

4828 আব্দুর রাজ্জাক আবুল মহাটসন আকিবামর্ র্ া 1931249098 4201298397 মদনিজুর ৫

4829 হামসবুল আব্দুলখমলল আকিবামর্ র্ া 3301291336 ভ্যানচালক ৪

4830 হামনি ইিামহি আকিবামর্ র্ া 1935797035 6901258464 মদনিজুর ৫

4831 কাউসার আসিান আকিবামর্ র্ া 1908264333 5101315660 মদনিজুর ৪

4832 আমজজুল িনসুর আকিবামর্ র্ া 1975464615 5101259884 মদনিজুর ৫

4833 িাথুরা বদর আকিবামর্ র্ া 1994097599 3301343111 দমজড ৪

4834 িজলুল মিাকটসদ আকিবামর্ র্ া 1409043071 7351325167 মিার্ াটজ্জি ২

4835 িজলু আনসার আকিবামর্ র্ া 1928742091 5101257838 মদনিজুর ৪

4836 রটকয়া আকাল উমিন আকিবামর্ র্ 1960425019 7351377671 কাটজর বুয়া ৫

4837 চার্ না মহাটসন আকিবামর্ র্ া 1996121527 1024808477 মদনিজুর ৪

4838 মখাদাবক্স জর্ নাল আকিবামর্ র্ া 1312815765 1812323277602 ভ্ব ঘুটর ২

4839 িনজুরািঞ্জুরা জালাল আকিবামর্ র্ া 1996564974 1812323277251 মদনিজুর ৪

4840 হামববা মিনাজ আকিবামর্ র্ া 4177776897 দমজড ৪

4841 মরমজর্ া আমজজুর আকিবামর্ র্ া 4651345425 দমজড ৪

4842 হামিদা জমলল আকিবামর্ র্ া 1960036176 6001392213 দমজড ৩

4843 আশুরা মসরাজুল রামঙ্গর্ ারটিাতা 1885708244 8200006453 দমজড ৩

4844 ছর্ রদদী বদরর্ দদী রামঙ্গর্ ারটিাতা 1951447570 1951447570 মদনিজুর ৪



4845 শাম্মী আক্তার আইজুমিন রামঙ্গর্ ারটিাতা 1954362944 5950004787 নামিত ৫

4846 িসটলি হাটিজ রামঙ্গর্ ারটিাতা 1984180151 6901376290 মদনিজুর ৫

4847 রবটজল মখটদর রামঙ্গর্ ারটিাতা 1952541467 5101360914 মদনিজুর ৪

4848 মসমলি িরজ রামঙ্গর্ ারটিাতা 1736784792 1951449832 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৪

4849 আরজু আবু রামঙ্গর্ ারটিাতা 1913280033 4150006197 দমজড ৪

4850 আমশকুর কাটছদ রামঙ্গর্ ারটিাতা 1942396146 6904303101 মদনিজুর ৫

4851 মিাছা: মসানাভ্ানু মজন্নাত আকিবার্ ীর্ া 1941754988 1812323277235 শ্রমিক ৪

4852 জামহিা রহিাত আকিবার্ ীর্ া 1904872584 4651317705 শ্রমিক ৬

4853 আব্দুস সাত্তার িাহমুদ আকিবামর্ র্ া 1995107013 6451273681 মদনিজুর ৫

4854 মসমলি ম ালজার আকিবামর্ র্ া 1992878185 1812323276437 মদনিজুর ৭

4855 আলি ীর আব্দুল আকিবামর্ র্ া 1989928012 3301315721 ইটলকট্রমনকস

4856 আটিনা মখর্ াল িামল্লক আকিবামর্ র্ া 1964772995 9151273696 হকার ৪

4857 মসামনর্ া ম ালজার আকিবামর্ র্ া 1950957931 1812323294829 কাটজর বুয়া ৪

4858 রুনা মতািজ্জল আকিবামর্ র্ া 1305869895 2851316030 কাটজর বুয়া ৩

4859 শািীি জামহরুল আকিবামর্ র্ া 1925554031 2354781631 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৪

4860 হামিজুল িটর্ জ আকিবামর্ র্ া 1995731707 2401331588 কাঠ মিিী ৫

4861 িরহাদ সাহাবুমিন আকিবামর্ র্ া 1408033839 3265792840 মদনিজুর ৫

4862 মশমুল সবুর আকিবামর্ র্ া 1933902018 5002903237 ভ্ব ঘুটর ৫

4863 তমরকুল আলা আকিবামর্ র্ া 1932670471 9575660775 মদনিজুর ৪

4864 কমরি িহন আকিবামর্ র্ া 1959471345 7801634770 মদনিজুর ৪

4865 িাটজদা িমজদ আকিবামর্ র্ া 1921362981 9151273829 কাটজর বুয়া ৩

4866 শমরফুল িনজুর আকিবামর্ র্ া 1871910679 4201298488 মদনিজুর ৫

4867 সািাি জর্ নাল আকিবামর্ র্ া 1994209714 ################# িমরবহন শ্রমিক ৩

4868 িীর কাটশি আকবর আকিবামর্ র্ া 1942966017 1812323278282 হকার ২

4869 রমবউল িান্নান রামঙ্গয়ারটিাতা 1734210188 9100003483 ভ্যানচালক ৪

4870 মুন্নাি আোঃ রাজ্জাক রামঙ্গয়ারটিাতা 1980728031 7351443978 মদনিজুর ৪

4871 আব্বাস ি ল িন্ডল রামঙ্গয়ারটিাতা 1987275547 1812323279772 মদনিজুর ৪

4872 িজর নবীছিীন রামঙ্গয়ারটিাতা 1990935769 3250005679 মদনিজুর ৪

4873 ি রব জান আলী রামঙ্গয়ারটিাতা 1937237678 2851343877 মদনিজুর ৩

4874 শাহীন রুিচাদ রামঙ্গয়ারটিাতা 1927403857 8251634807 মদনিজুর ৪

4875 সামিনুর িসটলি রামঙ্গয়ারটিাতা 1927368018 9559397535 মদনিজুর ৪

4876 হারুন অর রমশদ রমিকুল রামঙ্গয়ারটিাতা 1959381605 4610575369 ভ্যানচালক ৪

4877 িজলুল শাহাদত রামঙ্গয়ারটিাতা 1799485962 8650005856 মদনিজুর ৪

4878 িান্নান আোঃ কমরি রামঙ্গয়ারটিাতা 1953389324 1812323280252 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৪

4879 হামসবুল হাসান রামঙ্গয়ারটিাতা 1850634706 4193654870 মদনিজুর ৪

4880 ছজলুল ছাবদার রামঙ্গয়ারটিাতা 1913057202 1812323280326 মদনিজুর ৪

4881 আমতয়ার আবু তরিদার রামঙ্গয়ারটিাতা 1796475231 1812323280036 মদনিজুর ৪

4882 নুহ নবী আোঃ বক্কর মসিীক রামঙ্গয়ারটিাতা ০১৯১৩-২৪৬৬৮৯ 3288362738 মদনিজুর ৪

4883 মিাটনায়ারা মুনছুর রামঙ্গয়ারটিাতা 1720686667 1812323000013 মদনিজুর ৪

4884 জমন িমহ উিীন রামঙ্গয়ারটিাতা 19961663813 1812323279892 মদনিজুর ৪

4885 জুলমিকার আটনায়ার রামঙ্গয়ারটিাতা 1912820958 5950004852 মদনিজুর ৪

4886 িকবুল শুকুর রামঙ্গয়ারটিাতা - 1010014999 ভ্যানচালক ৪

4887 শটকর বানু শটবদ রামঙ্গয়ারটিাতা 1943480676 8237296481 মদনিজুর ৩

4888 িমহদুল ইসলাি মখারটশদিন্ডল আকিবাড়ীয়া 19187022025 6901285756 হতদমরদ্র ৪

4889 মিাোঃআমকবুল ইসলাি মিাোঃনমজরআহম্মদ আকিবাড়ীয়া 1995950542 9151598894 হতদমরদ্র ৪

4890 ম ালািরসুল মখাকাইিন্ডল আকিবাড়ীয়া 1928716093 6901359353 হতদমরদ্র ৪

4891 মিাছাোঃটরাটিলা খাতুন আব্দুলিন্ডল আকিবাড়ীয়া 4651381974 হতদমরদ্র ৪

4892 মবল্লালটহাটসন রিজানআলী রামঙ্গয়ারটিাতা 1938463655 5994617891 মদনিজুর ৫

4893 আমতয়াররহিান সব্দুলিন্ডল আকিবাড়ীয়া 1905601343 6901259942 হতদমরদ্র ৬

4894 শমিকুলইসলাি ইজ্জতআলী আকিবাড়ীয়া 1316489679 3751212249 হতদমরদ্র ৪

4895 তাইজুিীন মহাটসনিন্ডল আকিবাড়ীয়া 1996013887 465140568 শ্রমিক ৫



4896 নামজি আবদারিন্ডল আকিবাড়ীয়া 1915355301 5101344033 শ্রমিক ৪

4897 আটনছিীন হারনিন্ডল আকিবাড়ীয়া 1403111015 6901338209 শ্রমিক ৫

4898 জামিলাটব ি ছািছিীন আকিবাড়ীয়া 1779331022 4651401335 হতদমরদ্র ৩

4899 ম ালািরসুল ভ্াদুিন্ডল আকিবাড়ীয়া 1862782756 1501363905 হতদমরদ্র ৬

4900 মিাোঃ নুর আলি িমকর মিাহাম্মদ মব িপুর 1405522994 5101318698 মদনিজুর ৫

4901 মহাটসন আলী ইদ্রীস আলী মব িপুর 1996119618 1812323101879 মদনিজুর ৩

4902 মিাোঃ শমরফুল ইসলাি আবুল বাসার মব িপুর 1903894411 7330928503 মদনিজুর ৪

4903 মিাোঃ আয়ুব আলী মদলবারী িন্ডল মব িপুর 1930494097 6901342078 হতদমরদ্র ৩

4904 মিাোঃ িাজু খাঁ রসু ব্যািারী মব িপুর 1929013575 5551305005 মদনিজুর ৩

4905 মিাছাোঃ আটরাজা খাতুন মিাোঃ আোঃ রাজ্জাক মব িপুর 1995770283 1810751788672 হতদমরদ্র ৩

4906 মিাোঃ এনামুল নাটয়ক িমকর মিাহাম্মদ মব িপুর 1924290074 1951391539 মদনিজুর ৩

4907 মিাোঃ আোঃ রমশদ একটসদ আলী মব িপুর 1953097379 8650326724 হতদমরদ্র ৪

4908 মিাছাোঃ সুমিয়া খাতুন মিাোঃ শািসুল হক মব িপুর 1983643446 18123232290172 হতদমরদ্র ৪

4909 মিাোঃ আক্তার মহাটসন মিাোঃ খাটলক মব িপুর 1945599719 2851294369 হতদমরদ্র ৩

4910 মিাোঃ মসাটহল রানা আব্দুল মিাতাটলব মব িপুর 1987239843 2354422970 মদনিজুর ৪

4911 মিাছাোঃ শহরজান মব ি মসটু মশকদার মব িপুর 1987477659 4201357243 হতদমরদ্র ৪

4912 মিাোঃ িস্তিা আব্দুল আমজজ মব িপুর 1930334175 7801380986 মদনিজুর ৪

4913 মিাোঃ রমিকুল ইসলাি আব্দুল খাটলক মব িপুর 1403639801 6901362563 মদনিজুর ৩

4914 মিাোঃ ছাত্তার মিয়া সদা প্রধান মব িপুর মবলিাড়া 1884453169 5050002756 মদনিজুর ৪

4915 মিাছাোঃ জুইফুল মিাোঃ আনু মিয়া মব িপুর মবলিাড়া 1733893508 4201373802 হতদমরদ্র ৩

4916 মিাছাোঃ মজয়াসমিন খাতুন মিাোঃ আবু তাটহর মব িপুর মকালনীিাড়া 2811115696 হতদমরদ্র ৩

4917 মিাছাোঃ জমরনা মব ি মিাোঃ শকুর আলী মব িপুর মবলিাড়া 1812323289653 হতদমরদ্র ৪

4918 মিাছাোঃ জমরনা মব ি আব্দুল িমজদ মব িপুর মবলিাড়া 7750321478 হতদমরদ্র ৩

4919 মিাোঃ আয়ব আলী মিাোঃ আোঃ িান্নান মব িপুর মবলিাড়া 3751385117 মদনিজুর ৩

4920 মিাোঃ মবল্লাল মহাটসন িকরি মব িপুর মবলিাড়া 6901361888 মদনিজুর ২

4921 মিাছাোঃ িিতাজ মসানা মিয়া মব িপুর মবলিাড়া 1969350178 1000001394 হতদমরদ্র ৩

4922 মিাসাোঃ িাটলকা খাতুন মিাোঃ মসরাজুল ইসলাি মব িপুর মবলিাড়া 2693014005243 মদনিজুর ৩

4923 মিাছাোঃ সাটলহা খাতুন মিাোঃ নজরুল ইসলাি মব িপুর মচলিারীিাড়া 1722469335 1812323289912 হতদমরদ্র ৩

4924 মিাোঃ মিাজাটম্মল হক মিাোঃ নুর ইসলাি প্রধান মব িপুর মবলিাড়া 1994099443 8701387444 মদনিজুর ৫

4925 মিাছাোঃ িান মছারাতন দীন মিাহাম্মদ মব িপুর 6001394607 হতদমরদ্র ৪

4926 মিাোঃ ইমদ্রস িাষ্টার মৃত লাল মিরামজ মিমজ মব িপুর মচলিারীিাড়া 1905756469 1812323289958 হতদমরদ্র ৩

4927 মিাোঃ আমরফুল ইসলাি মিাোঃ মতৌমহদুল ইসলাি মব িপুর মচলিারীিাড়া 1931382949 5556308954 মদনিজুর ৪

4928 মুমন্স নুর মিাহাম্মদ মুমন্স মিাহাম্মদ আলী মব িপুর মচলিারীিাড়া 1906815587 5987903860 মদনিজুর ৩

4929 মিাোঃ আরশাদ আলী মিাোঃ ইউসুি আলী মব িপুর মচলিারীিাড়া 1701928783 1812323289123 হতদমরদ্র ৪

4930 মিাছাোঃ হামসনা খাতুন মিাোঃ শসয়দ মহাটসন সরকার মব িপুর মচলিারীিাড়া 1925679377 1812323289084 হতদমরদ্র ৩

4931 মিাছাোঃ রুিবান মনছা সুলতান মুন্সী মব িপুর মচলিারীিাড়া 3301393298 হতদমরদ্র ৪

4932 মিাোঃ মিটহমদ হাসান রামব্ব আবুল হাটশি মব িপুর মচলিারীিাড়া 1704075336 5106200305 মদনিজুর ৩

4933 মিাছাোঃ মিামিন জান মিাোঃ শাহাজাল ব্যািারী মব িপুর মচলিারীিাড়া 1916081017 1812323290001 হতদমরদ্র ৩

4934 মিাোঃ রুটবল আহটম্মদ মিাোঃ আোঃ জমলল মব িপুর মচলিারীিাড়া 1725343918 5101612744 মদনিজুর ৩

4935 মিাোঃ শতয়ব আলী আক্কাছ ব্যািারী মব িপুর মচলিারীিাড়া 1792100339 2851346201 হতদমরদ্র ৪

4936 মিাোঃ আমরফুল ইসলাি মিাোঃ িাউনু উিীন মব িপুর মচলিারীিাড়া 1401634398 1812323000102 মদনিজুর ৩

4937 মিাোঃ শাজাহান সাটহব আলী সরকার মব িপুর মচলিারীিাড়া 1906805109 5101346418 হতদমরদ্র ৫

4938 মিাোঃ জহর আলী অর্রত আলী মব িপুর মচলিারীিাড়া 1913507067 8701414271 হতদমরদ্র ৪

4939 মিাহাম্মদ আলী মিাোঃ মখাদা বক্স ব্যািারী মব িপুর মচলিারীিাড়া 1921823331 2851346540 হতদমরদ্র ৩

4940 মিাোঃ আব্দুল হান্নান মিাোঃ রবটজল আলী মব িপুর িাটেরিাড়া 1931445472 1812323284969 মদনিজুর ৪

4941 মিাোঃ িকবুল মহাটসন আতর আলী িন্ডল মব িপুর িাটেরিাড়া 1988240436 4201276005 হতদমরদ্র ৪

4942 মিাোঃ িাহাতাব আলী মিাবারক আলী িন্ডল মব িপুর িাটেরিাড়া 1937295338 9151277150 হতদমরদ্র ৫

4943 মিাছাোঃ আত্তা বানু মিাোঃ আলী ইয়াকুববার মব িপুর িাটেরিাড়া 1812323283540 হতদমরদ্র ৪

4944 মিাছাোঃ হামলিা খাতুন মিাোঃ শমিউিীন িন্ডল মব িপুর িাটেরিাড়া 1926702721 4651320204 হতদমরদ্র ২

4945 মিাোঃ হাটশি আলী মৃত ইয়াকুব িন্ডল মব িপুর 19211823404 1812323283521 হতদমরদ্র ২

4946 মিাোঃ আব্দুর রমশদ মিাোঃ আজ র আলী মব িপুর 1936363691 2401308016 মদনিজুর ৩



4947 মিাছাোঃ মকাটিলা খাতুন িটিক িন্ডল মব িপুর িাটেরিাড়া 1941755248 7801299244 হতদমরদ্র ২

4948 মিাছাোঃ মনছারন খাতুন আিছার আলী মব িপুর 8251285121 হতদমরদ্র ২

4949 মিাোঃ কমলি উিীন মৃত আহাম্মদ আলী মব িপুর িাটেরিাড়া 1812323284645 মদনিজুর ৩

4950 মিাোঃরবগুল মহাটসন আতর আলী মব িপুর িাটেরিাড়া 1966796133 1951336559 হতদমরদ্র ২

4951 মজসমিন আরা সুলতানা আবু বক্কর মসিীক মব িপুর িাটেরিাড়া 1967951558 2401308156 হতদমরদ্র ৪

4952 মিাছাোঃ লাভ্লী খাতুন মিাোঃ নাটয়ব আলী মব িপুর িাটেরিাড়া 1929421057 1951669330 হতদমরদ্র ২

4953 মিাোঃ আটবদা খাতুন ভ্াসান িন্ডল মব িপুর িাটেরিাড়া 1911739025 5101261773 হতদমরদ্র ৪

4954 মিাোঃ সবুর মিয়া মিাোঃ আোঃ হান্নান মব িপুর িাটেরিাড়া 1988406215 3301629477 মদনিজুর ৩

4955 মিাছাোঃ মরমজয়া খাতুন ছলিান মব িপুর িাটেরিাড়া 1920107228 7801299996 হতদমরদ্র ১

4956 শ্রী েরনা তুরী মসং শ্রী সুন্দুর তুমর মসং মব িপুর িাটেরিাড়া 6001310405 মদনিজুর ১

4957 মিাোঃ আবু সাঈদ মিাোঃ আকবার আলী মব িপুর িাটেরিাড়া 1999644124 4201330729 মদনিজুর ৩

4958 মিাোঃ আবু সািা মিাোঃ হািজার আলী মব িপুর হা িাড়া 1739954303 3301347518 মদনিজুর ৪

4959 মিাোঃ রুহুল আমিন মিাোঃ মুসা হক মব িপুর হা িাড়া 1908265292 9151250876 মদনিজুর ৪

4960 মিাোঃ কায়দার আলী মুনসুর আলী মব িপুর হা িাড়া 1917936916 5101290202 মদনিজুর ২

4961 মিাোঃ হারুন আোঃ জমলল মব িপুর হা িাড়া 1954581029 8658291227 মদনিজুর ৩

4962 মিাোঃ লাল মিয়া মিাোঃ নুর মহাটসন মব িপুর হা িাড়া 1796688316 5101263746 মদনিজুর ৪

4963 মিাছাোঃ হাটিদা খাতুন দাউদ আলী িন্ডল মব িপুর হা িাড়া 9575634218 হতদমরদ্র ৩

4964 মিাোঃ আমির মহাটসন সুরত আলী মব িপুর হা িাড়া 1920796109 5551315228 মদনিজুর ৪

4965 মিাোঃ িমজবুল হক িারিত মব িপুর হা িাড়া 193009735 7801299376 ভ্যানচালক ৪

4966 মিাোঃ ইসলাি মিাোঃ আব্দুর রব মব িপুর হা িাড়া 1946123305 7775884484 মদনিজুর ৪

4967 মিাোঃ জুলহাস মিাোঃ সািসুল হক মিাল্লা মব িপুর 1911513067 1812323039750 মদনিজুর ৩

4968 মিাোঃ সািসুল হক মিাোঃ িজল কমরি মিাল্লা মব িপুর মকালনীিাড়া 5101345055 হতদমরদ্র ৩

4969 মিাোঃ রমিকুল ইসলাি হাটিজ নুরুল ইসলাি মব িপুর মকালনীিাড়া 1932677903 5551638637 মদনিজুর ৩

4970 মিাছাোঃ ছাটহরা খাতুন আোঃ রহিান মব িপুর 1926835425 1812323284419 মদনিজুর ৩

4971 মিাছাোঃ হাটনছা মবমব মজটহর আলী মব িপুর 1955639741 1951418613 হতদমরদ্র ৩

4972 মিাছাোঃ মিনুরা খাতুন মিাোঃ আব্দুল আমজজ মব িপুর 1927368028 8251342179 হতদমরদ্র ২

4973 মিাছাোঃ িটনায়ারা খাতুন নমজর মব িপুর মকালনীিাড়া 7351355461 হতদমরদ্র ৪

4974 মিাোঃ শমহদুল ইসলাি মিাজাটম্মল হক মব িপুর 2401308560 মদনিজুর ৪

4975 মিাোঃ শামকল খান মিাোঃ রমিকুর ইসলাি মব িপুর হা িাড়া 1771814468 3754319865 ভ্যানচালক ৩

4976 মিাছাোঃ আিটরাজা খাতুন মিাোঃ ইবাদত আলী মব িপুর হা িাড়া 6901289204 হতদমরদ্র ৪

4977 মিাছাোঃ আকমলিা খাতুন মৃত মজন্নাত আলী মব িপুর হা িাড়া 1812323000006 হতদমরদ্র ১

4978 মিাছাোঃ আকমলিা খাতুন সুিসার আলী মব িপুর হা িাড়া 176476994 3301294280 হতদমরদ্র ১

4979 মিাছাোঃ সানু খাতুন মিাোঃ হামনি িন্ডল মব িপুর হা িাড়া 1917511303 9151304400 হতদমরদ্র ৩

4980 মিাোঃ জামকরুল ইসলাি মিাোঃ িবগুল মহাটসন মব িপুর িাটেরিাড়া 1994099431 8701331764 মদনিজুর ৪

4981 মিাোঃ িমিন মিয়া মিাোঃ আোঃ রহিান মব িপুর হা িাড়া 195704383 9151251239 মদনিজুর ৪

4982 মিাোঃ রামকবুল ইসলাি মিাোঃ ইরাদ আলী মব িপুর হা িাড়া 1989927808 5551360141 মদনিজুর ৩

4983 মিাোঃ জাহাঙ্গীর আলি মিাোঃ িাহাত্তাব আলী মব িপুর িাটেরিাড়া 1929421057 1025669571 মদনিজুর ৩

4984 মিাোঃ মবপ্পল মহাটসন মিাোঃ মুনতাজ মিয়া মব িপুর হা িাড়া 1716808221 2401660523 নামিত ৪

4985 মিাছাোঃ িারহানা ইয়াসমিন মিাোঃ ইবাদত আলী মব িপুর হা িাড়া 7801325338 হতদমরদ্র ৩

4986 মিাোঃ কুবাদ আলী মিাোঃ ইিামহি িন্ডল মব িপুর হা িাড়া 1754027901 8251285360 মদনিজুর ৪

4987 মিাোঃ ইরাদ আলী সুরত আলী মব িপুর হা িাড়া 5101318524 হতদমরদ্র ২

4988 মিাছাোঃ িাটতিা খাতুন রবগুল িন্ডল মব িপুর হা িাড়া 3301294298 হতদমরদ্র ২

4989 মিাোঃ জািাল মহাটসন মলাকিান সরকার মব িপুর 1922392785 3751339494 মদনিজুর ৪

4990 মিাোঃ মবল্লাল মহাটসন মিাোঃ নামজমুিীন সরকার মব িপুর 1968050331 5551332645 মদনিজুর ৪

4991 মিাোঃ আব্দুল্লাহ মৃত খমলল মুন্সী মব িপুর মচরিারীিাড়া মদনিজুর ৩

4992 মিাছাোঃ লাইলী খাতুন আবুল কাটশি মব িপুর বগুলািাড়া 1983173044 5101291710 হতদমরদ্র ৩

4993 মিাোঃ সুিন মিয়া রজব আলী মব িপুর মচলিারীিাড়া মদনিজুর ৫

4994 মিাোঃ আমজজুল প্রধান মৃত সািসুল প্রধান মব িপুর মচরিারীিাড়া মদনিজুর ২

4995 মিাোঃ সুজন মিয়া মিাোঃ শমিকুল ইসলাি মব িপুর 5101261955 মদনিজুর ৪

4996 মিাোঃ শমরফুল ইসলাি মিাোঃ ছালািত আলী মব িপুর 3751283023 হকার ৩

4997 নূর জাহান জুনাব আলী মব িপুর 3721656308 মদনিজুর ৪



4998 আদুরী খাতুন আনছার মব িপুর 1904692525 8650602207 হতদমরদ্র ৪

4999 িাহাম্মদ আলী রমবউল ইসলাি মব িপুর 1960230581 4201358548 মদনিজুর ৬

5000 িাটতিা আব্দুস সাত্তার মব িপুর হতদমরদ্র

5001 জাহানারা আোঃছাত্তার মব িপুর গৃমহনী

5002 িইনমিন মিতা/স্বিীর নািোঃনবী খাবয়সোঃ ৫৮ ফুরটশদপুর 1922861847 7351330431 হতদমরদ্র ৪

5003 রাটশদ আলীমিতা/স্বিীর নািোঃটসাহরাব মহাটসনবয়সোঃ২৯ দশ ডনা নাই 3727538666 হতদমরদ্র ৪

5004  জামহরুল ইসলািমিতা/স্বিীর নািোঃশাটকর আলীবয়সোঃ৩৮ মকা ালী নাই 2851368973 হতদমরদ্র ৪

5005 শুকুর আলীমিতা/স্বিীর নািোঃ আলি আলীবয়সোঃ৩৫ মকা ালী নাই 1812323279318 হতদমরদ্র ৪

5006 মিাোঃআক্তার আলীমিতা/স্বিীর নািোঃ মিাবাবরআলীবয়সোঃ৩৫ হমরশপুর নাই 4201335322 হতদমরদ্র ৬

5007 মিাছাোঃআমম্বয়া খাতুনমিতা/স্বিীর নািোঃ মিাআয়নালিন্ডলবয়সোঃ৭১ হমরশপুর 1748410985 6001343984 হতদমরদ্র ৫

5008 মিাোঃ সাজ্জাক মিয়ামিতা/স্বিীর নািোঃ মিািজলুলহকবয়সোঃ৫৫ হমরশপুর নাই 3751644109 হতদমরদ্র ৪

5009 মিাছাোঃ িটনায়ারা খাতুনমিতা/স্বিীর নািোঃ 

মিাকাটয়িআলীমবশ্বাসবয়সোঃ৭০

হমরশপুর 1993197877 195136717 হতদমরদ্র ৫

5010 মিাওমহদুলইসলািমিতা/স্বিীর নািোঃ কুদরতিামলতাবয়সোঃ হমরশপুর 1952669381 8701361779 মদনিজুর ৪

5011 মিা: হাচান আলীমিতা/স্বিীর নািোঃ মিা: ইউনুচ আলীবয়সোঃ৩৫ হমরশপুর 1932154398 6001343133 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৪

5012 মিা  আরজুল্লামিতা/স্বিীর নািোঃ সিটসরবয়সোঃ৩৫ হমরশপুর 1922158582 1501318040 সাইটকল মিকার ৪

5013 মিা জািাল উিীনমিতা/স্বিীর নািোঃ আকবার িন্ডলবয়সোঃ৬০ হমরশপুর 1403327370 8251344621 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৬

5014 সবুর মিয়ামিতা/স্বামির নািোঃশমহদুলবয়সোঃ ৩৫ হমরশপুর 196530497 5955190631 মদনিজুর ৪

5015 চঞ্চলমিতা/স্বামির নািোঃআমিরবয়সোঃ৩৫ ০১৯৩৯২০৫২৮৬ হমরশপুর 1939205286 2365010871 হতদমরদ্র ৩

5016 মরিন মিয়ামিতা/স্বামির নািোঃসতয়ব আলীবয়সোঃ২৫ ফুরটশদপুর 1767268261 9134595223 মদনিজুর ৩

5017 শরীিমিতা/স্বামির নািোঃসবুর িাস্টারবয়সোঃ৫০ ফুরটশদপুর 192182332 3751287396 হতদমরদ্র ৩

5018 আজাহার আলীমিতা/স্বামির নািোঃিাহাটজল আলীবয়সোঃ৩০ ফুরটশদপুর 1943894310 5058449983 মদনিজুর ৪

5019 মরয়াজ উিীনমিতা/স্বামির নািোঃআজীবারবয়সোঃ২০ ফুরটশদপুর 1402809866 8254342366 হতদমরদ্র ৪

5020 রতন মিয়ামিতা/স্বামির নািোঃমসরাজুলবয়সোঃ৩৫ ফুরটশদপুর 4628893978 হতদমরদ্র ৩

5021 মল ন হটসনমিতা/স্বামির নািোঃউসিান আলীবয়সোঃ৪০ মকা ালী দশ ডনা 1812323278667 হতদমরদ্র ৩

5022 িমনরুল ইসলািমিতা/স্বামির নািোঃআ; রহিানবয়সোঃ৩০ মকা ালী দশ ডনা 1987493487 240633639 হতদমরদ্র ৫

5023 রুমশয়ামিতা/স্বামির নািোঃসসয়দ আলীবয়সোঃ৫৫ মকা ালী দশ ডনা 3250001678 হতদমরদ্র ৪

5024 তুমহন মিয়ামিতা/স্বিীর নাি: এটরং আালীবয়স-৪০ হমরশপুর 5101295185 হতদমরদ্র ৩

5025 মিঠু মহাটসনমিতাোঃ মিনুবয়সোঃ ৩৬ দশ ডনা 3753421796 হতদমরদ্র ২

5026 মিাোঃ মসমলি উমিনমিতা/স্বামির নাি:মকতাববয়স:৪৫ ফুরটশদপুর 1817180043 2401391186 হতদমরদ্র ৫

5027 মসমিকমিতাোঃ িকটছদ হমরষপুর 1938449827 1951394871 মদনিজুর ৪

5028 মিাছাোঃ সটবদা মব ি মবলাত মবশ্বাস হমরশপুর 1716983778 6451333485 হতদমরদ্র ৫

5029 মিাোঃ আমিরুল ইসলাি শুকুর আলী মকা ালী 1939729843 1501388076 মদনিজুর ৬

5030 মিাোঃ সািাি মহাটসন মিাোঃ জুব্বার আলী মকা ালী 7755265233 মদনিজুর ৪

5031 মিাোঃ শমরফুল ইসলাি মিাোঃ নুর ইসলাি মকা লী 1767596754 6850000313 মদনিজুর ৫

5032 মিাোঃ িমজবুল হক আটজর আলী মকা ালী 4651424311 মদনিজুর ৬

5033 মিাোঃ আজ ার আলী মিাোঃ বাবর আলী মকা ালী 1990938076 6850001428 মদনিজুর ৫

5034 মিাছাোঃ আঙ্গুরা খাতুন মিাোঃ রহিত আলী মকা ালী 1501389405 হতদমরদ্র ৪

5035 মিাছাোঃ সামহদা মব ি মিাোঃ আব্দূল আমজজ িন্ডল মকা ালী 6001417150 হতদমরদ্র ৬

5036 মিাছাোঃ আমছয়া খাতুন আহাম্মদ িন্ডল মকা ালী 5950009810 হতদমরদ্র ৩

5037 মিাছাোঃ জটবদা িহর আলী মকা ালী 3700000866 হতদমরদ্র ৫

5038 মিাোঃ রুিজান আলী মৃত আোঃ  মন হমরশপুর 1812323285205 হতদমরদ্র ৪

5039 মিাোঃ জামহদুল ইসলাি মিাোঃ শুকুর আলী মকা ালী 6901622248 হতদমরদ্র ৩

5040 মিাোঃ জািাল উমিন আইনাল হক দশ ডনা 1918942441 3301398743 মদনিজুর ৫

5041 রিজান আলী বকতার িন্ডল হমরশপুর 1985306606 6001344727 হতদমরদ্র ৪

5042 মিাোঃ মখাদা বক্স মনসার আলী িন্ডল হমরশপুর 1951368529 মদনিজুর ৪

5043 মিাোঃ শাহাবুল হক দুোঃখী িন্ডল হমরশপুর 1965107098 7801355640 মদনিজুর ৩

5044 কালু বারী আোঃ লুকিান হমরশপুর 1501303618 হতদমরদ্র ৪

5045 মিাোঃ মিন্টু মিয়া মখাদা বকস হমরশপুর 7351357533 মদনিজুর ৩

5046 মিাোঃ উসিান আলী মিাোঃ বকস িন্ডল হমরশপুর 3751287891 মদনিজুর ৪

5047 মিাছাোঃ রমহলা খাতুন নমজর কািার মকা ালী 1790833781 1025682962 হতদমরদ্র ২

5048 মিাছাোঃ জহুরা খাতুন আবটজল মহাটসন মকা ালী 6451375726 হতদমরদ্র ৫



5049 মিাোঃ আশরাি  আলী মিাহাম্মদ আলী মকা ালী 6850008456 হকার ৪

5050 মিাোঃ ম ালাি রহিান িহর আলী মকা ালী 1450001571 ভ্যানচালক ৫

5051 মিাোঃ আকবার আলী মিাোঃ শািসুল মকা ানী 1812323278483 কৃমষ ৪

5052 মিাোঃ জমহরুল ইসলাি মৃত হারু িন্ডল মকা ালী 1812323279256 মদনিজুর ৩

5053 মিাোঃ রাজন আলী ইউনুচ আলী মকা ালী 18123232300032 মদনিজুর ৪

5054 মিাোঃ জাহার আলী মৃত মরয়াজ উিীন হমরশপুর 1812323286928 মদনিজুর ৪

5055 মিাোঃ আমজজুল হক শুকুর আলী হমরশপুর 2401338864 হতদমরদ্র ৩

5056 মিাোঃ আবু বকর নজর আলী হমরশপুর 9151281509 হতদমরদ্র ৪

5057 মিাোঃ মদাস্ত মিাহাম্মদ মুস্তামকন িন্ডল মকা ালী 2851368817 হতদমরদ্র ৪

5058 মিাছাোঃ সমখনা খাতুন মিাোঃ আবুল মহাটসন মকা ালী 6451376542 হতদমরদ্র ৪

5059 মিাছাোঃ মজাছনা খাতুন মিাোঃ আব্দুল কাটদর মকা ালী 1760760495 9151352201 হতদমরদ্র ৪

5060 মিাছাোঃ িটনায়ারা মব ি আবুল মহাটসন মকা ালী 1969344856 5101295896 হতদমরদ্র ৪

5061 মিাোঃ আইনউিীন মুসা কমরি মকা ালী 7801403960 মদনিজুর ৩

5062 মিাোঃ মসাটহল রানা মিাোঃ িরজ আলী মকা ালী 1351694414 মদনিজুর ৪

5063 মিাছাোঃ  মদালনা খাতুন মিাোঃ মুসা কমরি মকা ালী 8251390905 হতদমরদ্র ৩

5064 মিাোঃ িাটতিা খাতুন জািাত আলী মকা ালী 2800491538 হতদমরদ্র ৩

5065 মিাোঃ িটনায়ার মহাটসন আনছার আলী মকা ালী 1833535287 4651380299 মদনিজুর ৩

5066 মিাছাোঃ মবনা খাতুন মিাোঃ রুিজান আলী মকা ালী 1955701951 3279765253 হতদমরদ্র ৪

5067 রমবউল ইসলাি আব্দুল িন্ডল হমরশপুর 1985059759 3301350629 মদনিজুর ৩

5068 আমছয়া খাতুন মবল্লাল মহাটসন হমরশপুর 1402079129 6901318177 মদনিজুর ৪

5069 আকমলিা খাতুন আত্তাব আলী হমরশপুর 1986454946 8251316249 মদনিজুর ৩

5070 মুসমলিা খাতুন ছাটদক আলী হমরশপুর 1996884751 2373261922 হতদমরদ্র ৩

5071 রমশদ আলী রিজান আলী হমরশপুর 1307204944 78012355897 মদনিজুর ৩

5072 িনটজর আলী শুকুর আলী হমরশপুর 6001650941 মদনিজুর ৩

5073 মিাছাোঃ বুলবুমল মব ি ইয়ামছন িন্ডল হমরশপুর 1938973993 1951340593 মদনিজুর ৪

5074 মিাোঃ আশাদুল হক হর্রত িন্ডল হমরশপুর 1965060238 2851324349 মদনিজুর ৫

5075 মিাোঃ রমিক উিীন হাটনি আলী মকা ালী 5981222473 মদনিজুর ৪

5076 মিাছাোঃ িয়না রহিান িন্ডল মকা ালী 2851367546 হতদমরদ্র ৪

5077 মিাোঃ ইস্রামিল িান্নান মকা ালী 1934614927 2250009671 মদনিজুর ৪

5078 মিাোঃ মসমলন উিীন শািসুল হক মকা ালী 1317940407 5964433709 কাঠ মিিী ৫

5079 জাব্বার আলী মবল্লাল মহাটসন মকা ালী 1992259269 2401413840 ক্ষুদ্র ব্যবসা ৩

5080 মজাহর আলী শটখর আলী মকা ালী 5551410565 মদনিজুর ৭

5081 মিাোঃ মল ন আলী মলখছার আলী মকা ালী 3250000290 হতদমরদ্র ৩

5082 মিাোঃ মিাস্তিা আলী আবুল মহাটসন মকা ালী 1956675507 6419757296 মদনিজুর ৩

5083 মিাোঃ হামনি আলী মিাোঃ নুরটহাটসন মকা ালী 1705206438 2350009649 অট াচালক ৪

5084 মিাছাোঃ বরকমত মবমব শহর আলী মকা ালী 9550000310 হতদমরদ্র ২

5085 মিাছাোঃ মরমজয়া খাতুন িইজিীন মুন্সী মকা ালী 7351430140 হতদমরদ্র ৩

5086 সামহদা খাতুন অজ সিার মকা ালী 8251387851 হতদমরদ্র ৩

5087 িটনায়ারা খাতুন িস্তবারী িন্ডল মকা ালী 601416830 হতদমরদ্র ৩

5088 রুিবান মনছা ম ালাি িন্ডল মকা ালী 9151355635 হতদমরদ্র ২

5089 নাজিা খাতুন নুর ইসরাি মকা ালী 9151352235 হতদমরদ্র ৩

5090 আটলয়া খাতুন আমজজুল হক মকা ালী 4201379437 হতদমরদ্র ২

5091 আটজলা খাতুন মরিান আলী মকা ালী 3301394668 হতদমরদ্র ৩

5092 লাইলী ছ্ত্ত্তর আলী মকা ালী 6400010101 হতদমরদ্র ৪

5093 লুৎিন মনছা মিরু মিাহাম্মদ মকা ালী 6451379140 হতদমরদ্র ৩

5094 িামতিা খাতুন তাই জিীন মশখ মকা ালী 82528309578 হতদমরদ্র ২

5095 মিািতাজ মব ি লমতি িন্ডল মকা ালী 1317494698 7351431981 হতদমরদ্র ২

5096 িটনায়ারা ইউসুি আরী মকা ালী 7801402723 হতদমরদ্র ৪

5097 আনারুল ম ং র আলী মকা ালী 1892153126 1812323279299 মদনিজুর ২

5098 মহিালা মব ি নুর ইসলাি মকা ালী 2350001117 হতদমরদ্র ৩

5099 আলি ীর আকরাি মকা ালী মদনিজুর ৪



5100 ছমকনা আবুল মকা াল 6451378542 গৃমহনী ৫

5101 মনছারন জমসি উমিন মকা াল 9100008615 গৃমহনী ৪

5102 শাহার বানু আবুল মকা ালী 5850008747 গৃমহনী ৬

5103 িমনরুল ইসলাি বাবলু মকা ালী 1705206449 2396092567 মদনিজুর ৬

5104 ইউনুছ আলী খমবর উমিন হমরষপুর 1943480565 5551336315 মদনিজুর ৪

5105 িমজবার রহিানমিতা/স্বামির নািোঃিটনাছমিনবয়সোঃ২৭ োঁজমর 1909611437 2820613372 মদনিজুর ৫

5106 ছাটনায়ার মহাটসন মিতা/স্বামির নািোঃআব্দল ওহাববয়সোঃ৪১ োঁজমর 1915879300 1812323288620 মদনিজুর ৪

5107 মতাতা িমল্লকমিতা/স্বামির নািোঃমনিাই িমল্লকবয়সোঃ৫৫ োঁজমর 1915882707 5101296464 মদনিজুর ৪

5108 মনছারন মনছামিতা/স্বামির নািোঃরমতবয়সোঃ৪০ োঁজমর 1405524690 4201281575 মদনিজুর ৪

5109 হাটসি আমলমিতা/স্বামির নািোঃরমহি িন্ডলবয়সোঃ৫৫ োঁজমর 1959946547 2851301537 মদনিজুর ৫

5110 শ্রী শুকলালমিতা/স্বামির নািোঃশ্রী রামুবয়সোঃ োঁজমর 1798064692 9151256881 মদনিজুর ৫

5111 সাবান আলীমিতা/স্বামির নািোঃআমজর বক্সবয়সোঃ৫৫ র্দুপুর 1935504800 5551413882 হতদমরদ্র ৫

5112 নবীরটন্নছা মব িমিতা/স্বামির নািোঃ মখারটশদ আলীবয়সোঃ৮০ র্দুপুর 1965834093 8200010869 মদনিজুর ৪

5113 সবুরা খাতুনমিতা/স্বামির নািোঃহাজামর বাদালবয়সোঃ৮০ র্দুপুর 1793530453 6001422077 হতদমরদ্র ৪

5114 জটয়ল মহাটসনমিতা/স্বামির নািোঃসািসুল রহিানবয়সোঃ৪০ োঁজমর 1986843177 4201311943 মদনিজুর ৪

5115 শমরফুল ইসলািমিতা/স্বামির নািোঃিাহাম্মদ আলীবয়সোঃ৪০ োঁজমর 1939145975 2481341300 হতদমরদ্র ৫

5116 আলতাব মহাটসনমিতা/স্বামির নািোঃট ালাি িন্ডলবয়সোঃ৩৫ োঁজমর 1939145975 7351334284 মদনিজুর ৪

5117 রামহিা খাতুনমিতা/স্বামির নািোঃআনছার আলীবয়সোঃ৩৫ োঁজমর 1986843177 6451333899 হতদমরদ্র ৪

5118 আব্দুল কাটদরমিতা/স্বামির নািোঃআ:  মনবয়সোঃ৫০ োঁজমর 1736577965 5535640543 হতদমরদ্র ৫

5119 রমকি আলীমিতা/স্বামির নািোঃশুকুর আলীবয়সোঃ৫০ োঁজমর 1311403917 8251293141 হতদমরদ্র ৪

5120 শ্রী মনটিনমিতা/স্বামির নািোঃশ্রী মুংলাবয়সোঃ৩০ োঁজমর 1709801441 5507313194 মদনিজুর ৩

5121 রমিকুল ইসলািমিতা/স্বামির নািোঃমৃত নামজি মশখবয়সোঃ৫০ োঁজমর 1915879300 2911830375145 মদনিজুর ৪

5122 শাহাজান মিয়ামিতা/স্বামির নািোঃিনজুর রহিানবয়সোঃ৫০ োঁজমর 1939145975 3301300244 মদনিজুর ৪

5123 ইদ্রীস আলীমিতা/স্বামির নািোঃজাহান বকস িন্ডলবয়সোঃ৫০ োঁজমর 5101299146 মদনিজুর ৩

5124 িাসুদ রানামিতা/স্বামির নািোঃশাহাজান আলীবয়সোঃ২৩ োঁজমর 1905758241 8212889540 হতদমরদ্র ৪

5125 মতারমজনা খাতুনমিতা/স্বামির নািোঃআজ ার আলীবয়সোঃ৪০ োঁজমর 1915879300 2401342684 মদনিজুর ৪

5126 েরনা খাতুনমিতা/স্বামির নািোঃকমরি িন্ডলবয়সোঃ৫০ োঁজমর নাই 8701367156 হতদমরদ্র ৩

5127 কুদ্দুস আলীমিতা/স্বামির নািোঃলাল মিয়াবয়সোঃ৫০ োঁজমর 191564798 5101269263 হতদমরদ্র ৩

5128

5129 সািসুলহকমিতা/স্বিীর নাি: আয়নালিন্ডলবয়স:৫০ োেমর নাই 5551310732 মদনিজুর ৩

5130 আমিরুলইসলািমিতা /স্বিীর নাি: মখটদরআলীবয়স:৪০ োেমর নাই 1812323294202 হতদমরদ্র ৪

5131 শািসুলআলিমিতা/স্বিীর নাি: িরজআলীবয়স:২৫ োেমর নাই 2404394369 মদনিজুর ৪

5132 হায়দারআলীমিতা/স্বিীর নাি: আব্দুলবারীবয়স:৫০ োেমর নাই 7351361451 মদনিজুর ৪

5133 আলীটহাটসনমিতা /স্বিীর নাি: রওশন আলী িন্ডলবয়স:৫০ োেমর নাই 1812323294108 মদনিজুর ৪

5134 তটক্কলআলীমিতা/স্বিীর নাি: চকি আলীবয়স:৫৫ োেমর নাই 4651381586 মদনিজুর ৫

5135 নািোঃটিাোঃ আনসার আলীমিতার/স্বািীরওনািোঃটিাোঃিটনাহর 

আলীবয়সোঃ৩৯

র্দুপুর ১৯৯৮৯০৪৪৭৯ ১৮১২৩২৩২৯৩০০৯ হতদমরদ্র ২

5136 নািোঃটিাোঃআবু তাটহরমিতার/স্বািীরওনািোঃমৃত উলারিীনবয়সোঃ৫০ র্দুপুর ১৯৩৪৫৭৪৫৮০ ১৮১২৩২৩২৯২৮৮৫ হতদমরদ্র ৪

5137 নািোঃটিাোঃ আলি ীর মহাসনমিতার/স্বািীরওনািোঃটিাোঃ 

আলাউিীনবয়সোঃ৩১

র্দুপুর ১৯৫৪৪৭৮০০২ ১৮১২৩২৩২৯৯৩৭৫ হতদমরদ্র ৫

5138 নািোঃটিাোঃ আক্তারুজ্জািানমিতার /স্বািীরওনািোঃটিাোঃইউনুছ 

আলীবয়সোঃ৩৫

র্দুপুর ১৯০৯৬৫৯৮৪৫ ২৪০১৪১৭৮৪১ হতদমরদ্র ৩

5139 নািোঃটিাোঃ নামসর উিীনমিতার/স্বািীরওনািোঃটিাোঃিাঈন উিীন 

বয়সোঃ৪৩

র্দুপুর ১৪০৯৪৪৩১৮৭ ৩৭৫১৩৯৪৪৫৭ হতদমরদ্র ৬

5140 নািোঃটিাোঃআজ র আলীমিতার/স্বািীরওনািোঃটখশবামর 

িন্ডলবয়সোঃ৫৯

র্দুপুর ১৯৪৫৯৬৪৪৫৭ ৮৭০১৪১৯২০৫ হতদমরদ্র ৫

5141 নািোঃটিাোঃিমনর মহাটসন মিতার/স্বািীরওনািোঃ মছিক আলীবয়সোঃ৩২ র্দুপুর ১৯৩২৯২৭৬০৫ ২৮৫১৩৫২২৭৪ হতদমরদ্র ৪

5142 নািোঃটিাছাোঃ জামহরুল ইসলািমিতার/স্বািীরওনািোঃ মিাোঃ আটনায়ার 

মহাটসনবয়সোঃ৩৯

র্দুপুর ১৯৬৯৮৫০৪৭৯ ১৫০১৩৭০৩৭১ হতদমরদ্র ৪

5143 নািোঃটিাোঃওয়ামসি আকরািমিতার/স্বািীরওনািোঃ মিাোঃ জাির 

আলীবয়সোঃ৩২

র্দুপুর ১৯২০৭৯৬১২৯ ৩৩০১৪০১৪১৪ হতদমরদ্র ৩

5144 নািোঃটিাোঃিহামসন আলীমিতার/স্বািীরওনািোঃ মিাোঃজাির 

আলীবয়সোঃ৩৬

র্দুপুর ১৯৩৮৫১৭৪০৫ ৪২০১৩৮৪৭৫৯ হতদমরদ্র ৪

5145 নািোঃটিাোঃমিলন মহাটসনমিতার/স্বািীরওনািোঃ মিাোঃ আব্দুস 

সাত্তারবয়সোঃ৩৪

র্দুপুর ১৯৬৮৩৫৫৯৯১ ৪৬০০০১০৮৪৯ হতদমরদ্র ৫

5146 নািোঃটিাোঃটিাোঃ িন্টু মিাল্লামিতার/স্বািীরওনািোঃটিাোঃলূৎিার মিাল্লা 

বয়সোঃ৬৩

র্দুপুর ১৪০৫০২৯৬১৬ ৪৬৫১৪৩০৫৬৫ হতদমরদ্র ৪

5147 নািোঃটিাোঃ রমিকুল ইসলাি মিতার/স্বািীরওনািোঃ মিাোঃ িনটসর 

আলীবয়সোঃ৫৫

র্দুপুর ১৯৮১২১৭০২৬ ৯১৫১৩৩৭৭৫৬ হতদমরদ্র ৩

5148 নািোঃটিাোঃমসরাজুল ইসলািমিতার/স্বািীরওনািোঃ মিাোঃ বয়সোঃ র্দুপুর ১৪০৮১৬২২৬ ৭৩৫১৪১৫৩৯৮ হতদমরদ্র ৪

5149 নািোঃটিাছাোঃ আিমবয়া খাতুনমিতার/স্বািীরওনািোঃ আমিল উিী 

িন্ডলবয়সোঃ৯২

র্দুপুর ১৯৮০৮৪৫৬৫৭ ১৯৫১৪২০৪৯৪ হতদমরদ্র ১

5150 নািোঃটিাছাোঃ জাহানারা খাতুনমিতার/স্বািীরওনািোঃটিাোঃ আতর 

আলী  াইনবয়সোঃ৪৭

র্দুপুর ১৯২৭০১৫৫১৮ ৮৭০১৪১৫১৫৩ হতদমরদ্র ৪



5151 নািোঃটিাছাোঃ আমিরন মব িমিতার/স্বািীরওনািোঃ শুকুরালীবয়সোঃ৫৬ র্দুপুর ১৯৯৯৬২৮৭৬৪ ১৯৫১৪২০১৩০ হতদমরদ্র ১

5152 নািোঃটিাছাোঃ মরামজনা খাতুনমিতার/স্বািীরওনািোঃ মিাোঃমলয়াকত 

আলীবয়সোঃ৩৩

র্দুপুর ১৯৯৯৬২৮৭৬৪ ৭৩৫১৪১৪৫৬৫ হতদমরদ্র ৫

5153 নািোঃটিাোঃ শমরফুল ইসলািমিতার/স্বািীরওনািোঃআমজজুল 

ইসলািবয়সোঃ২৮

র্দুপুর ১৪০৯০১২০১৮ ৫০৬৮৫০৮০২৬ হতদমরদ্র ৩

5154 নািোঃটিাোঃজমিরুল ইসিলািমিতার /স্বািীরওনািোঃ মিাোঃ বাবর 

আলীবয়সোঃ৩২

র্দুপুর ১৯৩১২৫০৩১৫ ৫৫৫১৩৮৯১৪০ হতদমরদ্র ৫

5155 নািোঃটিাোঃআনু িন্ডল মিতার/স্বািীরওনািোঃ িমকর চাদ িন্ডলবয়সোঃ র্দুপুর ১৯৯৬৬৮৩০০৭ ২৮৫১৩৭৪৯৭১ হতদমরদ্র ৩

5156 নািোঃটিাোঃটরজাউল হকমিতার/স্বািীরওনািোঃ মছমিক আলী বয়সোঃ৩৯ র্দুপুর ১৪০৬৭১৬৯২৩ ৩৭৫১৩৬৮৫৮৪ হতদমরদ্র ৪

5157 নািোঃটিাোঃটতািাট্্ল মহাটসনমিতার/স্বািীরওনািোঃটিাোঃ আনছার 

আলী িন্ডলবয়সোঃ৪৫

র্দুপুর ১৯৫৯৯৩৪১১৩ ৭৮০১৩৮২২৫৫ হতদমরদ্র ৫

5158 নািোঃটিাোঃমজয়াউর রহিানমিতার/স্বািীরওনািোঃ মসটকিার 

আলীবয়সোঃ৪০

র্দুপুর ১৯৯৩৬৬৮০৩৬ ১৪৭৪২০৪৮২১ হতদমরদ্র ৫

5159 নািোঃটিাছাোঃ রমহিা মব িমিতার/স্বািীরওনািোঃ মিাোঃলাল 

মিয়াবয়সোঃ৬৩

র্দুপুর ১৯৯৬৬৮২৭৫০ ১৮১২৩২৩২৯২২৮৯ হতদমরদ্র ৩

5160 নািোঃটিাোঃ আবুশািামিতার/স্বািীরওনািোঃমৃত িীর বকস িন্ডল 

বয়সোঃ৪০

র্দুপুর ১৯১৭৯৩৫৭০৮ ৬৯০৬৩৬২২১২ হতদমরদ্র ৪

5161 নািোঃটিাোঃআমরফুল ইসলািমিতার/স্বািীরওনািোঃ মিাোঃআব্দুল 

খাটলকবয়সোঃ

র্দুপুর ১৯৯৬১১৫৮২৭ ৭৩০০০১১২৭২ হতদমরদ্র ৩

5162 নািোঃটিাোঃসুজনমিতার/স্বািীরওনািোঃটিাোঃ আব্দুর রমশদ 

কাজীবয়সোঃ২৬

র্দুপুর ১৯৩০৪৫৭৭৬২ ১৪৭৯৩০১৭৫৪ হতদমরদ্র ৪

5163 নািোঃটিাোঃআিটরাজা মব িমিতার/স্বািীরওনািোঃটিাোঃ রুিচাদ 

িন্ডলবয়সোঃ৫২

র্দুপুর ১৯৭৬৪৮৭৪৮৩ ২৮৫১৩৭৪৩২৮ হতদমরদ্র ২

5164 নািোঃটিাোঃসিটশর আলিমিতার/স্বািীরওনািোঃটিাোঃ খমলল 

িন্ডলবয়সোঃ৩৯

র্দুপুর ১৯৯৯৬২৮৭২ ২৪০১৩৯৩৮৬৯ হতদমরদ্র ৩

5165 নািোঃটিাোঃ আরিান আলীমিতার/স্বািীরওনািোঃটিাোঃসদর আলী 

বয়সোঃ৪৩

র্দুপুর ১৯১৫৩৬১২২৬ ৭৩৫১৪১৪৮২১ হতদমরদ্র ৪

5166 নািোঃটিাোঃমসরাজুল হকমিতার/স্বািীরওনািোঃ নূর ইসলািবয়সোঃ৪৩ র্দুপুর ১৯৬০২৩০৫৬০ ৬৮৫০০১১৮৫৬ হতদমরদ্র ৪

5167 নািোঃটিাোঃিারুি মহাটসনমিতার/স্বািীরওনািোঃটিাোঃসিটশর আলী 

বয়সোঃ৩২

র্দুপুর ১৯৯২৭৬৭৫৪৫ ১৮১২৩২৩২৯৯৩৬৯ হতদমরদ্র ৪

5168 নািোঃটিাোঃ শুকুর আলীমিতার/স্বািীরওনািোঃ মিাোঃনুর মিয়াবয়সোঃ৪৭ র্দুপুর ১৯৮৫৩১২৫৫১ ৫৯৭৯৯৪৫৩০৯ ভ্যানচালক ৬

5169 নািোঃটিাোঃ আয়নাল মহাটসনমিতার/স্বািীর নািোঃআব্দুর 

রমশদবয়সোঃ৩৭

র্দুপুর ১৯৩০৪৫৭৭৬২ ১৮১২৩২৩২৯২৩৯৪ হতদমরদ্র ৪

5170 নািোঃটিাোঃ আইনাল মিতার/স্বািীর নািোঃমৃত শহর আলীবয়সোঃ৩৫ র্দুপুর ১৯৩২৪৮৩৪২ ১৮১২৩২৩২৯২৩৮০ হতদমরদ্র ৪

5171 নািোঃটিাছাোঃ িাছুদা মব িমিতার/স্বািীর নািোঃমৃত নুর ইসলাি 

মিমজবয়সোঃ৫৯

র্দুপুর ১৯৪১৭৫৫২৪৯ ১৮১২৩২৩২৯২৬৪১ হতদমরদ্র ৩

5172 নািোঃটিাছাোঃ অিনা খাতুনমিতার/স্বািীর নািোঃটিাোঃ  ইকবার 

মহাটসনবয়সোঃ৩৭

র্দুপুর ১৯১৭০৬৪৪৪ ১৮১২৩২৩২৯২৪৮৩ হতদমরদ্র ৫

5173 নািোঃটিাোঃ নজরুল ইসলাি মুন্সীমিতার/স্বািীর নািোঃটিাোঃ মসরাজুল 

ইসলাি মুন্সীবয়সোঃ৪৯

র্দুপুর ১৪০১৭১৪৩৮১ ৬০০১৪২২২৩৪ হতদমরদ্র ৪

5174 নািোঃটিাোঃ হামিজুল হকমিতার/স্বািীর নািোঃনুর ইসলািবয়সোঃ৪৭ র্দুপুর ১৯০৮৮৪৭৩৯৭ ৪৬০০০১১৬৩১ হতদমরদ্র ৫

5175 নািোঃটিাোঃ মসরাজুল ইসলািমিতার/স্বািীর নািোঃটিাোঃ শমহদুল 

ইসলািবয়সোঃ৩০

র্দুপুর ১৯২২১৮২৩৯৭ ৭৩০০০১১৭০২ হতদমরদ্র ৫

5176 নািোঃটিাোঃজহর আলীমিতার/স্বািীর নািোঃমৃত মখাকাই িন্ডলবয়সোঃ৫১ র্দুপুর ১৯১৫৩৬১২২৬ ১৮১২৩২৩২৯২৩৯৭ হতদমরদ্র ৫

5177 নািোঃটিাোঃ িমিজ উিীনমিতার/স্বািীর নািোঃটিাোঃআব্দুল 

কাটদরবয়সোঃ৪৫

র্দুপুর ১৯৪০৫৩৭৬৬৭ ২৮৩৬৫৬৪১৩১ হতদমরদ্র ৫

5178 মিাোঃআোঃিাটলক ইদ্রীসআলী র্দুপুর 1963757317 9575678520 হতদমরদ্র ৪

5179 মিাছাোঃনুরজাহান মব ি ইছাহাকটিাল্লা র্দুপুর 159448219 8701416946 হতদমরদ্র ৩

5180 মিাছাোঃছাটলহা খাতুন ইমদ্রছআলীটবিারী র্দুপুর 1946853765 4600011169 হতদমরদ্র ৩

5181 মিাছাোঃমশমরনা খাতুন মিাোঃমসরাজুলইসলাি র্দুপুর 1917791809 2401406646 হতদমরদ্র ৫

5182 মিাছাোঃরাহাতন মনছা নবুিন্ডল র্দুপুর 1912867068 6901345634 হতদমরদ্র ২

5183 মিাোঃট ালাি মহাটসন জয়নালআটবদীন র্দুপুর 1409010893 4196846226 হতদমরদ্র ৪

5184 মিাছাোঃ  রুমশয়া খাতুন মিাোঃকাটশিআলী র্দুপুর 1406279786 1501369555 হতদমরদ্র ৩

5185 মিাোঃহারুনর রমশদ মিাোঃআবুলকাটশি র্দুপুর 191657497 8251392299 মদনিজুর ৫

5186 মিাোঃ  কুদ্দুস আলী মিাোঃআব্দুসসাত্তার র্দুপুর 1997914312 1812323299330 মদনিজুর ৪

5187 ইসিাতা ইছাহাক োজরী 193817341 1501290942 গৃমহনী ৬

5188 িমজডনা খাতুন সাটবর িমল্লক োজরী 1936182679 2851301164 গৃমহনী ৬

5189 মিাছাোঃ মিরটদৌসী খাতুন আোঃ বক্কর র্দুপুর 1994213937 4201383694 হতদমরদ্র ২

5190 মিাোঃমল ন িমজবার র্দুপুর 1942778984 6451382573 হতদমরদ্র ৩


