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1  01 byi Rvnvb Av°vR Avjx nvwoqv †`qvov-01 5 

2  02 gbQzi Avjx ‡Qi Avjx nvwoqv †`qvov-01 5 

3  03 gwgb nK byiæj nK nvwoqv †`qvov-01 6 

4  04 Kwgbyi BDmyc nvwoqv †`qvov-01 4 

5  05 Avt Avjx myjZvb nvwoqv †`qvov-01 7 

6  06 kvgQzi bvnvi Kvj~ wgqv nvwoqv †`qvov-01 4 

7  07 Avn&mvb ev`kv wgqv nvwoqv †`qvov-01 5 

8  08 iæ Í̄g Av°vR Avjx nvwoqv †`qvov-01 6 

9  09 Zdzwi Lv‡jK nvwoqv †`qvov-01 4 

10  10 ïKzi Avjx gL‡jP nvwoqv †`qvov-01 5 

11  11 AvwQqv Kwig nvwoqv †`qvov-01 6 

12  12 UzKKzb Avt nK nvwoqv †`qvov-01 5 

13  13 wd‡ivR AvBRyÏxb nvwoqv †`qvov-01 4 

14  14 gwdR Avey Kvjvg nvwoqv †`qvov-01 4 

15  15 Qvqiv ‡Q‡Kb`vi nvwoqv †`qvov-01 5 

16  16 wbQvi Avjx gwRei nvwoqv †`qvov-01 6 

17  17 Avwgb nK  nvwoqv †`qvov-01 7 

18  18 ‡b`v eKZvi nvwoqv †`qvov-01 3 

19  19 dzjRvb Avg‡Qi nvwoqv †`qvov-01 3 

20  20 n‡Rv cvPz †gvoj nvwoqv †`qvov-01 4 

21  21 wQwÏK AvwRRyi nvwoqv †`qvov-01 5 

22  22 gKeyj ev`kv wgqv nvwoqv †`qvov-01 6 

23  23 Kv‡k‡gi †eŠ  nvwoqv †`qvov-01 6 

24  24 wRbœvZ gybZvR nvwoqv †`qvov-01 5 

25  25 fRy wgqv byi wgqv nvwoqv †`qvov-01 4 

26  26 Avey Kvjv‡gi ‡g‡q  nvwoqv †`qvov-01 6 

27  27 mywdqv Bgvb Avjx nvwoqv †`qvov-01 4 

28  28 m`v wmivR  nvwoqv †`qvov-01 3 

29  29 KUzj g„Z: BmnvK nvwoqv †`qvov-01 6 

30  30 Rvby ev`j nvwoqv †`qvov-01 5 

31  31 AvKZviæj wKqvgDÏxb nvwoqv †`qvov-01 5 

32  32 ïKzi Avjx mg‡Qi nvwoqv †`qvov-01 5 

33  33 AvwZqvi Rdiv nvwoqv †`qvov-01 6 

34  34 gv‡R‡`i gv  nvwoqv †`qvov-01 4 

35  35 nqZvi gv  nvwoqv †`qvov-01 7 
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36  36 iweDj Aveyj nvwoqv †`qvov-01 4 

37  37 eZzi gv mvËvi nvwoqv †`qvov-01 5 

38  38 ‡mwjg IRyeyjøvn nvwoqv †`qvov-01 6 

39  39 Avt nvwKg AvjZvd nvwoqv †`qvov-01 4 

40  40 mv‡jnv ‰m‡q` nvwoqv †`qvov-01 5 

41  41 Rvnv½xi gv BmnvK nvwoqv †`qvov-01 6 

42  42 wd‡ivRv ev°vi nvwoqv †`qvov-01 5 

43  43 Av‡gbv Avt Lv‡jK nvwoqv †`qvov-01 4 

44  44 bI‡gvi ‡mvbv divRx nvwoqv †`qvov-01 4 

45  45 BqvwQb ‡Mvjvg gIjv nvwoqv †`qvov-01 5 

46  46 Kvjv Puv` ig ‡`Iqvb nvwoqv †`qvov-01 6 

47  47 kvevbv ¯̂cb nvwoqv †`qvov-01 7 

48  48 Lvw`Rv nvq`vi nvwoqv †`qvov-01 3 

49  49 Avey Avt iv¾vK nvwoqv †`qvov-01 3 

50  50 ibRx jKmvb nvwoqv †`qvov-01 4 

51  51 gwZi gv  nvwoqv †`qvov-01 5 

52  52 Bmyd Rqbvj nvwoqv †`qvov-01 6 

53  53 ‡b ỳ PKgvj nvwoqv †`qvov-01 6 

54  54 wiRvDj PKgvj nvwoqv †`qvov-01 5 

55  55 Rvnv½xi RvgvZ Avjx nvwoqv †`qvov-01 4 

56  56 gvneyi mvËvi nvwoqv †`qvov-01 6 

57  57 mg‡Qi nvivb mi`vi nvwoqv †`qvov-01 4 

58  58 Avt iwk` b‡e` Avjx nvwoqv †`qvov-01 3 

59  59 kwn ỳj wKZve Avjx nvwoqv †`qvov-01 6 

60  60 Kwnbyi ZvB‡Rj nvwoqv †`qvov-01 5 

61  61 BqvwQb  Avt iv¾vK nvwoqv †`qvov-01 5 

62  62 kIKZ Avjx nvwoqv †`qvov-01 5 

63  63 BQgvB‡ji †eŠ  nvwoqv †`qvov-01 6 

64  64 ‡Ubvi †eŠ  nvwoqv †`qvov-01 4 

65  65 byi †gvnv¤§v` Rvnvb Avjx nvwoqv †`qvov-01 7 

66  66 ‡iv‡Kqv kvgQzi WªvBt nvwoqv †`qvov-01 4 

67  67 kvevbv mvBdzj nvwoqv †`qvov-01 5 

68  68 Av‡bvqviv Iqv‡R` nvwoqv †`qvov-01 6 

69  69 Avt nvKxg iwng eKk nvwoqv †`qvov-01 4 

70  70 Beªvwng IRyjøvn nvwoqv †`qvov-01 5 
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71  71 mywd ‡gvev‡iK nvwoqv †`qvov-01 6 

72  72 mvBdzj bI‡ki Avjx nvwoqv †`qvov-01 5 

73  73 wgRvb Kj wgw ¿̄ nvwoqv †`qvov-01 4 

74  74 Av‡gbv myKzj nvwoqv †`qvov-01 4 

75  75 gv‡R`v kwn ỳj nvwoqv †`qvov-01 5 

76  76 jvwK Avwid nvwoqv †`qvov-01 6 

77  ১ সাইফুল ইসলাম আঃ আিজজ সাগরপুর=০২ ৫ 

78  ২ আ ার মােজহার সাগরপুর=০২ ৩ 

79  ৩ সাইফুল সামেছর আলী সাগরপুর=০২ ৫ 

80  ৪ লা ু  মসেলম সাগরপুর=০২ ৪ 

81  ৫ আবুল হােসন আঃ খােলক সাগরপুর=০২ ৬ 

82  ৬ শহর বানু ফলুর রহমান সাগরপুর=০২ ৫ 

83  ৭ কামাল হােসন মহরআলী সাগরপুর=০২ ৫ 

84  ৮ আিমর হােসন মুহা দ আলী সাগরপুর=০২ ৪ 

85  ৯ শািকল আলী আহ দ সাগরপুর=০২ ৬ 

86  ১০ জয় ন করামত সাগরপুর=০২ ৪ 

87  ১১ ওয়ােজদ আলী ছােদক আলী সাগরপুর=০২ ৪ 

88  ১২ মিফজুর রহমান বজলুর রহমান সাগরপুর=০২ ৫ 

89  ১৩ মিন ল ইসলাম ওয়ােজদ সাগরপুর=০২ ৬ 

90  ১৪ হািববুর রহমান আবু ব র সাগরপুর=০২ ৫ 

91  ১৫ হযরত আলী মকেছদ আলী সাগরপুর=০২ ৪ 

92  ১৬ রািজয়া আ ুল সাগরপুর=০২ ৩ 

93  ১৭ মা ফা আঃ খােলক সাগরপুর=০২ ৪ 

94  ১৮ এরশাদ আতরআলী সাগরপুর=০২ 

5 

95  ১৯ আিমর আলী শহর  সাগরপুর=০২ 

5 

96  ২০ মেনায়ারা  মসেলম সাগরপুর=০২ 

6 

97  ২১ সবুরা লালচাদ সাগরপুর=০২ 

4 

98  ২২ জিরনা পবন সাগরপুর=০২ 

7 

99  ২৩ মিহরউ ীন বাগান সাগরপুর=০২ 

4 

100  ২৪ বরকত হারান সাগরপুর=০২ 

5 

101  ২৫ মিজনা ছােদক সাগরপুর=০২ 

6 

102  ২৬ ফজলু ছােদক সাগরপুর=০২ 

4 

103  ২৭ মুি  ফেজর মাল া সাগরপুর=০২ 

5 

104  ২৮ গালাম নবী ফিকর আলী সাগরপুর=০২ 

6 

105  ২৯ হােনফ আলী নাটুেমাল া সাগরপুর=০২ 

5 
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106  ৩০ িমজানুর তুরফান সাগরপুর=০২ 

4 

107  ৩১ সুবহান মসেলম আলী সাগরপুর=০২ 

5 

108  ৩২ জেহর আহ দ সদার  ভাইচ সাগরপুর=০২ 

5 

109  ৩৩ আঃ সামাদ বাগান মাল া    ভাইচ সাগরপুর=০২ 

6 

110  ৩৪ তাইজুল রিফউ াহ     ভাইচ সাগরপুর=০২ 

4 

111  ৩৫ ল আ ুল খােলক   ভাইচ সাগরপুর=০২ 

7 

112  ৩৬ িসরাজুল আলী আহ দ   ভাইচ সাগরপুর=০২ 

4 

113  ৩৭ মেছরআলী ইউছুপ আলী    ভাইচ সাগরপুর=০২ 

5 

114  ৩৮ জয়নাল আলী আহ দ   ভাইচ সাগরপুর=০২ 

6 

115  ৩৯ হােনফ খাঁ জয়নাল         ভাইচ সাগরপুর=০২ 

4 

116  ৪০ ইকবাল আবুব ার       ভাইচ সাগরপুর=০২ 

5 

117  ৪১ হািলমা আ ার আলী    ভাইচ সাগরপুর=০২ 

6 

118  ১ রািবয়া বগম বাদল রামপুর=০৩ ৫ 

119  ২ ফুিল সুরমান রামপুর=০৩ ৩ 

120  ৩ লছুম জাহা ীর রামপুর=০৩ ৫ 

121  ৪ হািলমা  আিতয়ার রামপুর=০৩ ৪ 

122  ৫ ডিল বগম আেদল রামপুর=০৩ ৬ 

123  ৬ বগম পা াের মা া রামপুর=০৩ ৫ 

124  ৭ নুর নাহার িমজানুর রামপুর=০৩ ৫ 

125  ৮ রকসনা  আ  ুরা াক রামপুর=০৩ ৪ 

126  ৯ আলী হােসন ইসমাইল রামপুর=০৩ ৬ 

127  ১০ ির া রিফ  ইসলাম রামপুর=০৩ ৪ 

128  ১১ লছুম বগম জিলল খাঁ রামপুর=০৩ ৪ 

129  ১২ খেদ িবিব র আলী রামপুর=০৩ ৫ 

130  ১৩ জানু িবিব খারেশদ আলী রামপুর=০৩ ৬ 

131  ১৪ ুস আলী বড় খাকা রামপুর=০৩ ৫ 

132  ১৫ আেনায়ারা আনছার আলী রামপুর=০৩ ৪ 

133  ১৬ আ ার হােসন আঃ জিলল রামপুর=০৩ ৩ 

134  ১৭ কিলম হােসন র আলী রামপুর=০৩ ৪ 

135  ১৮ িরিজয়া বগম আিজর রামপুর=০৩ ৫ 

136  ১৯ তিহদ হােসন আকবার গাজী রামপুর=০৩ ৩ 

137  ২০ তুনাম হােসন আিজর রামপুর=০৩ ৫ 

138  ২১ আছর উ ীন গাল মাহা দ রামপুর=০৩ ৪ 

139  ২২ িফেরাজা বগম নু ল হক রামপুর=০৩ ৬ 

140  ২৩ িরনা বগম ইউছুপ িময়া রামপুর=০৩ ৫ 
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141  ২৪ তিহদ দুলািময়া রামপুর=০৩ ৫ 

142  ২৫ ইউনুচ আলী বারান উ ীন রামপুর=০৩ ৪ 

143  ২৬ া িময়া টু  িময়া রামপুর=০৩ ৬ 

144  ২৭ সুজা িময়া আঃ খােলক রামপুর=০৩ ৪ 

145  ২৮ িপনু বগম ই ািহম রামপুর=০৩ ৪ 

146  ২৯ আলী আকবার এলািহ বকস রামপুর=০৩ ৫ 

147  ৩০ বােনচা বগম সয়দ আহ দ রামপুর=০৩ ৬ 

148  ৩১ আেরাব আলী সিলমিময়া রামপুর=০৩ ৫ 

149  ৩২ সিহদু াহ মিফজুর মা া রামপুর=০৩ ৩ 

150  ৩৩ সুিফয়া বগম মুনছুর রামপুর=০৩ ৫ 

151  ৩৪ রােফজা  সিহদুল ইসলাম রামপুর=০৩ ৪ 

152  ৩৫ জিসম নওেশর আলী রামপুর=০৩ ৬ 

153  ৩৬ মিন ল লৎফার রামপুর=০৩ ৫ 

154  ৩৭ আলাল হােসন আলী বকস রামপুর=০৩ ৫ 

155  ৩৮ আঃ মা ান ইমান সদার রামপুর=০৩ ৪ 

156  ৩৯ কওছার আলী ছানাই মাড়ল রামপুর=০৩ ৬ 

157  ৪০ িচ া রায় রামপদ রায় রামপুর=০৩ ৪ 

158  ৪১ ল ী রাণী চ ীপদ রামপুর=০৩ ৪ 

159  ৪২ জাসনা রাণী রিবন পাল রামপুর=০৩ ৫ 

160  ৪৩ িসমা বালা মধূেঘাষ রামপুর=০৩ ৬ 

161  ৪৪ চায়না বালা পংেকাজ রামপুর=০৩ ৫ 

162  ৪৫ সাধনা বালা িনখীল রামপুর=০৩ ৪ 

163  ৪৬ অিসমা রাণী তুষার রামপুর=০৩ ৩ 

164  ৪৭ ক না রাণী চতন  রামপুর=০৩ ৪ 

165  ৪৮ রসতী রেণািজত রামপুর=০৩ ৫ 

166  ৪৯ নুির বগম রায়হান উ ীন রামপুর=০৩ ৩ 

167  ৫০ আেমনা বগম আলী বকস রামপুর=০৩ ৫ 

168  ৫১ জািমনী ই া ল রামপুর=০৩ ৪ 

169  ৫২ ওমর আলী আলী বকস রামপুর=০৩ ৬ 

170  ৫৩ িজয়া  তে ল মাড়ল রামপুর=০৩ ৫ 

171  ৫৪ মিরয়ম রজাউল ইসলাম রামপুর=০৩ ৫ 

172  ৫৫ রিবউল হযরত আলী রামপুর=০৩ ৪ 

173  ৫৬ ইনতাজ আলী গাপার মাড়র রামপুর=০৩ ৬ 

174  ৫৭ রািশদা বগম িনজাম রামপুর=০৩ ৪ 

175  ৫৮ মাঃ ছা ার খারেশ আলী রামপুর=০৩ ৪ 
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176  ৫৯ সু রী বগম রিফ ল ইসলাম রামপুর=০৩ ৫ 

177  ৬০ আেমনা বগম মাফা হােসন রামপুর=০৩ ৬ 

178  ৬১ ছােলহা ইসাহাক রামপুর=০৩ ৫ 

179  ৬২ নুরজাহান শাহাবু ীন রামপুর=০৩ ৩ 

180  ৬৩ আকিল উসমান রামপুর=০৩ ৫ 

181  ৬৪ মিন আবু কালাম রামপুর=০৩ ৪ 

182  ৬৫ শিরফা মির রামপুর=০৩ ৬ 

183  ৬৬ হািসনা  জামাল রামপুর=০৩ ৫ 

184  ৬৭ রােকয়া শাহবু ীন রামপুর=০৩ ৫ 

185  ৬৮ প ু নুেরা রামপুর=০৩ ৪ 

186  ৬৯ শািফয়া ইি স রামপুর=০৩ ৬ 

187  ৭০ শািহদা িছি ক রামপুর=০৩ ৪ 

188  ৭১ রিফ ল রজব আলী রামপুর=০৩ ৪ 

189  ৭২ আিনছুর হিমদ মু া রামপুর=০৩ ৫ 

190  ৭৩ ময়না বুিড় মসেলম রামপুর=০৩ ৬ 

191  ৭৪ আিছয়া আিমর আলী রামপুর=০৩ ৫ 

192  ৭৫ আেনায়ারা মিতয়ার রামপুর=০৩ ৪ 

193  ৭৬ ফিজলা আতর আলী রামপুর=০৩ ৩ 

194  ৭৭ হািসনা  সুলতান রামপুর=০৩ ৪ 

195  ৭৮ সুিফয়া  মােলক রামপুর=০৩ ৫ 

196  ৭৯ সােলহা মিমন রামপুর=০৩ ৩ 

197  ৮০ ফ ত আিনছুর রামপুর=০৩ ৫ 

198  ৮১ সুলতান হােমদআলী রামপুর=০৩ ৪ 

199  ৮২ সুকজান রা াক রামপুর=০৩ ৬ 

200  ৮৩ িব াল সামাদ সদার রামপুর=০৩ ৫ 

201  ৮৪ আেমনা আকাদআলী রামপুর=০৩ ৫ 

202  ৮৫ হািলমা সামাদ রামপুর=০৩ ৪ 

203  ৮৬ মাহন মািজদ রামপুর=০৩ ৬ 

204  ৮৭ আলী আকবার আবুলেহােসন রামপুর=০৩ ৪ 

205  ৮৮ িছি ক সামাদ সদার রামপুর=০৩ ৪ 

206  ৮৯ আ ার মা ার আলী রামপুর=০৩ ৫ 

207  ৯০ শাহাজানআলী ওমর আলী রামপুর=০৩ ৬ 

208  ৯১ শািমম মাওলা রামপুর=০৩ ৫ 

209  ৯২ রখা মািজদ রামপুর=০৩ ৩ 

210  ৯৩ লালটু আেহদআলী রামপুর=০৩ ৫ 
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211  ৯৪ ইমরান মাজাম রামপুর=০৩ ৪ 

212  ৯৫ সাথী গালাম রামপুর=০৩ ৬ 

213  ৯৬ িশমুল রজাউল রামপুর=০৩ ৫ 

214  ৯৭ ছবুরন িবিব নুর ইসলাম রামপুর=০৩ ৫ 

215  ৯৮ জুেলখা র আলী রামপুর=০৩ ৪ 

216  ৯৯ আয়না িবিব আতরআলী রামপুর=০৩ ৬ 

217  ১০০ ফরেদৗসী রিফ ল রামপুর=০৩ ৪ 

218  ১০১ কজান জা ু  মাড়ল রামপুর=০৩ ৪ 

219  ১০২ সুিফয়া  মুনছুর রামপুর=০৩ ৫ 

220  ১০৩ িবলিকস সামাদ রামপুর=০৩ ৬ 

221  ১০৪ সািনয়া িমঠু রামপুর=০৩ ৫ 

222  ১০৫ রখা বগম মিশয়ার রামপুর=০৩ ৪ 

223  ১০৬ তহিমনা খিলল রামপুর=০৩ ৩ 

224  ১০৭ রাণী আিম ল রামপুর=০৩ ৪ 

225  ১০৮ ইমামুল িদদার আলী রামপুর=০৩ ৫ 

226  ১০৯ আসমা বগম  রিবউল রামপুর=০৩ ৩ 

227  ১১০ সািবনা মিনর হােসন রামপুর=০৩ ৫ 

228  ১১১ ছিবরন হালাম মাড়ল রামপুর=০৩ ৪ 

229  ১১২ নুরজাহান হলাল উ ীন রামপুর=০৩ ৬ 

230  ১১৩ রিফ ল আলী বকস রামপুর=০৩ ৫ 

231  ১১৪ সিখনা  রামপুর=০৩ ৫ 

232  ১১৫ জােমনা বগম ইবাদ আলী রামপুর=০৩ ৪ 

233  ১১৬ শাহবু ীন অে দআলী রামপুর=০৩ ৬ 

234  ১১৭ জাহানারা বগম শহরআলী রামপুর=০৩ ৪ 

235  ১১৮ টগরআলী আঃ খােলক রামপুর=০৩ ৪ 

236  ১১৯ মমতাজ যেশারআলী রামপুর=০৩ ৫ 

237  ১২০ সুিফয়া বগম  আয়নাল রামপুর=০৩ ৬ 

238  ১২১ মুনতাজ কাঠুিময়া রামপুর=০৩ ৫ 

239  ১২২ ময়না বগম সবুজ রামপুর=০৩ ৩ 

240  ১২৩ আেলয়া বগম আলতাফ রামপুর=০৩ ৫ 

241  ১ রেহনা শািমম কািশপুর=০৪ 

5 

242  ২ মােমনা  িসরাজ কািশপুর=০৪ 

5 

243  ৩ রিহম বাদশা কািশপুর=০৪ 

6 

244  ৪ িসরাজ জিলল ব াপাির কািশপুর=০৪ 

4 

245  ৫ রিহমা রমজান কািশপুর=০৪ 

7 
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246  ৬ মিন  হাজরা কািশপুর=০৪ 

4 

247  ৭ বৗ নাথ সতীস কািশপুর=০৪ 

5 

248  ৮ নলীতা অমূল  কািশপুর=০৪ 

6 

249  ৯ সুিম া চ ন কািশপুর=০৪ 

4 

250  ১০ মুরালী জগা কমকার কািশপুর=০৪ 

5 

251  ১১ চুমকী কিবর কািশপুর=০৪ 

6 

252  ১২ খােলদা রিবউল কািশপুর=০৪ 

5 

253  ১৩ আিমনুর আবু তােহর কািশপুর=০৪ 

4 

254  ১৪ নুর মাহা  মা ার কািশপুর=০৪ 

4 

255  ১৫ লছুম জামাল কািশপুর=০৪ 

5 

256  ১৬ রআলী আয়ুবআলী কািশপুর=০৪ 

6 

257  ১৭ নুর জাহান লুৎফার কািশপুর=০৪ 

7 

258  ১৮ আ ুয়ারা আ ু াহ কািশপুর=০৪ 

3 

259  ১৯ শিহদুল  ফিকরআহ দ কািশপুর=০৪ 

3 

260  ২০ টুকটুিক/খািদজা কামা ল কািশপুর=০৪ 

4 

261  ২১ শািকলা সিলম কািশপুর=০৪ 

5 

262  ২২ আশালতা প ায়ন কািশপুর=০৪ 

6 

263  ২৩ িরজাউল হােশম কািশপুর=০৪ 

6 

264  ২৪ িদপাক গাপাল কািশপুর=০৪ 

5 

265  ২৫ শািহদা মিহউ ীন কািশপুর=০৪ 

4 

266  ২৬ আবু ছােলহ সদরমুি  কািশপুর=০৪ 

6 

267  ২৭ পা ল আবু সাঈদ কািশপুর=০৪ 

4 

268  ২৮ গালজান সদরমুি  কািশপুর=০৪ 

3 

269  ২৯ শাহনুর ছেবদআলী কািশপুর=০৪ 

6 

270  ৩০ িলিপ মকেলছুর রহমান কািশপুর=০৪ 

5 

271  ৩১ বা ার মাজা িব াস কািশপুর=০৪ 

5 

272  ৩২ আিছয়া  ওসমান কািশপুর=০৪ 

5 

273  ৩৩ কদভানু ইসরাইল কািশপুর=০৪ 

6 

274  ৩৪ আফছার আলী কােশমআলী কািশপুর=০৪ 

4 

275  ৩৫ জিরনা এনােয়তআলী কািশপুর=০৪ 

7 

276  ৩৬ কিহনুর আ ুল মািজদ কািশপুর=০৪ 

4 

277  ৩৭ মুনছুর  খারেশদ কািশপুর=০৪ 

5 

278  ৩৮ আলাউ ীন কওছার কািশপুর=০৪ 

6 

279  ৩৯ হািফজুর জমেমদ কািশপুর=০৪ 

4 

280  ৪০ রওশনারা র আলী কািশপুর=০৪ 

5 
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281  ৪১ িরনা আিমরহামজা কািশপুর=০৪ 

6 

282  ৪২ শাহানারা জুলহক কািশপুর=০৪ 

5 

283  ৪৩ িরজাউল ইনছান আলী কািশপুর=০৪ 

4 

284  ৪৪ আঃ হাই ছবু াহ কািশপুর=০৪ 

4 

285  ৪৫ লুৎফার আিমর মাড়ল কািশপুর=০৪ 

5 

286  ৪৬ রিশদ জনাআলী কািশপুর=০৪ 

6 

287  ৪৭ বাবুল এরমাদআলী কািশপুর=০৪ 

7 

288  ৪৮ আঃ মিতন আঃ মােজদ কািশপুর=০৪ 

3 

289  ৪৯ জাইদা রিবউল কািশপুর=০৪ 

3 

290  ৫০ মিন ইসমাইল কািশপুর=০৪ 

4 

291  ৫১ শামছু াহার রা াক কািশপুর=০৪ 

5 

292  ৫২ আিজজ রিকব উ ীন কািশপুর=০৪ 

6 

293  ৫৩ আিমর কােদর মাড়ল কািশপুর=০৪ 

6 

294  ৫৪ সমর আলী মহাতাপ কািশপুর=০৪ 

5 

295  ৫৫ আছমা বগম আঃ আিলম কািশপুর=০৪ 

4 

296  ৫৬ রমজান আলী আ ুস সা ার কািশপুর=০৪ 

6 

297  ৫৭ নািছমা  রা াক কািশপুর=০৪ 

4 

298  ৫৮ রেহনা জালাল উ ীন কািশপুর=০৪ 

3 

299  ৫৯ জােহরা জনাব মৗলবী কািশপুর=০৪ 

6 

300  ৬০ রােকয়া হবুল া কািশপুর=০৪ 

5 

301  ৬১ রােবয়া কাম ল কািশপুর=০৪ ৪ 

302  01 mygb bvwQg wgR©vcyi=05 5 

303  02 ‡ki Avjx evei Avjx wgR©vcyi=05 5 

304  03 ‡mv‡nj gyiv` wgR©vcyi=05 6 

305  04 Md&dvi kwidzj wgR©vcyi=05 4 

306  05 byi †gvnv¤§v` UzKz wgqv wgR©vcyi=05 7 

307  06 kvwgg ey‡`v wgR©vcyi=05 4 

308  07 Kzievb  BDmyd wgR©vcyi=05 5 

309  08 mvwdqv gwZqvi wgR©vcyi=05 6 

310  09 wjUb  Mwb wgR©vcyi=05 4 

311  10 ỳjvj Avjx wgR©vcyi=05 5 

312  11 iweDj ‡j ỳ wgR©vcyi=05 6 

313  12 ‡mv‡nj Imgvb wgR©vcyi=05 5 

314  13 Imgvb ewki wgR©vcyi=05 4 

315  14 ‡eMg Avt AvwRR wgR©vcyi=05 4 
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316  15 Avqkv bwRi wgR©vcyi=05 5 

317  16 nv‡Zg BDbyQ wgR©vcyi=05 6 

318  17 iwdK Avjx gbQzi wgR©vcyi=05 7 

319  18 nvbœvb AvwRRyi wgR©vcyi=05 3 

320  19 kvIb jyrdi wgR©vcyi=05 3 

321  20 kvgQyi  ‡Zvdv‡¾j wgR©vcyi=05 4 

322  21 AvjvDwÏb AvKZvi wgR©vcyi=05 5 

323  22 ‡ZŠwn ỳj Avt iwng wgR©vcyi=05 6 

324  23 kvnvRvb m`i Avjx wgR©vcyi=05 6 

325  24 Avjg Avg‡R`  wgR©vcyi=05 5 

326  25 iwdKzj Avt Lv‡jK wgR©vcyi=05 4 

327  26 ¯̂cb AvwRR wgR©vcyi=05 6 

328  27 gwdRyi iv¾vK wgR©vcyi=05 4 

329  28 Q‡jgvb kvgQzi wgR©vcyi=05 3 

330  29 ‡iRvDj wiwRqv wgR©vcyi=05 6 

331  30 Avmv` g›Uz wgqv wgR©vcyi=05 5 

332  01 ïKzi  R‡e` Avjx cÙcyKzi=05 5 

333  02 fzeb wmivR cÙcyKzi=05 5 

334  03 kvwn`v Aveyj cÙcyKzi=05 6 

335  04 kvwnb  evQvi Avjx cÙcyKzi=05 4 

336  05 wniv ‡gvZv‡je cÙcyKzi=05 7 

337  06 Kvjvg Bg`v ỳj cÙcyKzi=05 4 

338  07 ‡gv Í̄dv Avt iwk` cÙcyKzi=05 5 

339  08 byby nvRy cÙcyKzi=05 6 

340  09 Rq¸b Avt gwR` cÙcyKzi=05 4 

341  10 d‡Zgv byi Bmjvg cÙcyKzi=05 5 

342  11 Zdz  nv‡kg cÙcyKzi=05 6 

343  12 Kwigb Avikv` cÙcyKzi=05 5 

344  13 d‡Zgv Avt iwk` cÙcyKzi=05 4 

345  14 gv‡jK ‡R‡ni Avjx cÙcyKzi=05 4 

346  15 ‡LvKb kZKZ cÙcyKzi=05 5 

347  16 wbRvj Kwei Avjx cÙcyKzi=05 6 

348  17 Bkv Avt Rwjj cÙcyKzi=05 7 

349  18 wiwRqv iæcPvb Lv cÙcyKzi=05 3 

350  19 iweDj  Avt mvgv` cÙcyKzi=05 3 
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351  20 AvKv ỳj BKivg MvRx cÙcyKzi=05 4 

352  21 ‡R‡ni Avjx Svo– MvRx cÙcyKzi=05 5 

353  22 gv›`vi Avjx ‡Lv`v e· cÙcyKzi=05 6 

354  23 eveyj  Avt gv‡jK cÙcyKzi=05 6 

355  24 Rq¸b Q‡e` Avjx cÙcyKzi=05 5 

356  25 Avwidzj bvUz cÙcyKzi=05 4 

357  26 Avkv ỳj iægÍg cÙcyKzi=05 6 

358  27 ‡LvKb ‡fvjv cÙcyKzi=05 4 

359  28 gvQzgv nvmvb cÙcyKzi=05 3 

360  29 mywdqv iv‡k` cÙcyKzi=05 6 

361  30 eveyj Kv‡kg cÙcyKzi=05 5 

362  31 eveyj mvjvDwÏb cÙcyKzi=05 5 

363  32 ggZvR Beªvwng cÙcyKzi=05 5 

364  33 wkejy m‡jgvb cÙcyKzi=05 6 

365  34 gwbi ‡`jevi cÙcyKzi=05 4 

366  35 cwigj Kvwjc` Kg©Kvi cÙcyKzi=05 7 

367  36 Avwgi Puvb gvIjv e· cÙcyKzi=05 4 

368  37 Avwgi bwRi cÙcyKzi=05 5 

369  38 ‡iRb Avkv ỳj cÙcyKzi=05 6 

370  39 mvBdzj gvbœvb cÙcyKzi=05 4 

371  40 nv‡Zg B‡¾Z cÙcyKzi=05 5 

372  41 ReŸvi AvKivg cÙcyKzi=05 6 

373  42 LvBiæj BmgvBj cÙcyKzi=05 5 

374  01* wecyj  Mwb 

PuvcvZjv=০৫ 

4 

375  02 Zv‡Ri wKZve Avjx 

PuvcvZjv=০৫ 

4 

376  03 gwkqvi wfKz 

PuvcvZjv=০৫ 

5 

377  04 byi Bmjvg Avjx 

PuvcvZjv=০৫ 

6 

378  05 gwZqvi Av‡gi 

PuvcvZjv=০৫ 

7 

379  06 Qvq ỳi gb‡Qi 

PuvcvZjv=০৫ 

3 

380  07 Qwo ïKPvb 

PuvcvZjv=০৫ 

3 

381  08 gvgyb wkwj 

PuvcvZjv=০৫ 

4 

382  09 gm‡jg evei Avjx 

PuvcvZjv=০৫ 

5 

383  10 iwb  m`i 

PuvcvZjv=০৫ 

6 

384  11 Av‡bvqvi Zzivc 

PuvcvZjv=০৫ 

6 

385  12 ‡nigZ wKZve 

PuvcvZjv=০৫ 

5 
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386  13 Av°vR ‡gv Í̄dv 

PuvcvZjv=০৫ 

4 

387  14 mvwn`v gm‡jg 

PuvcvZjv=০৫ 

6 

388  15 iwngv mvnvRvb 

PuvcvZjv=০৫ 

4 

389  16 gvmyg wmwÏK 

PuvcvZjv=০৫ 

3 

390  17 Swo iRe Avjx 

PuvcvZjv=০৫ 

6 

391  18 bv‡Ri Gjvwn 

PuvcvZjv=০৫ 

5 

392  19 Avwgi Avbviæj 

PuvcvZjv=০৫ 

5 

393  ১ মিজনা বগম িমঠু আহে দ পায়রাডা া=০৬ 

5 

394  ২ জািহদুল  ইউছুপ াইভার পায়রাডা া=০৬ 

5 

395  ৩ িসরাজুল ছােদক পায়রাডা া=০৬ 

6 

396  ৪ ইি সআলী মাবােরক পায়রাডা া=০৬ 

4 

397  ৫ লুৎফার শাহাদাৎ পায়রাডা া=০৬ 

7 

398  ৬ রিহমা  আিজজ পায়রাডা া=০৬ 

4 

399  ৭ আিজজুল শাহাদাৎ পায়রাডা া=০৬ 

5 

400  ৮ বাবু নুেরা পায়রাডা া=০৬ 

6 

401  ৯ খােদজা আঃ রা াক পায়রাডা া=০৬ 

4 

402  ১০ আিখরন খিললুর রহমান পায়রাডা া=০৬ 

5 

403  ১১ জািহদা  মােলক পায়রাডা া=০৬ 

6 

404  ১২ পা ল  িসি ক পায়রাডা া=০৬ 

5 

405  ১৩ রিফ ল ওয়াে দ পায়রাডা া=০৬ 

4 

406  ১৪ হািসনা বগম আহ দ মুি  পায়রাডা া=০৬ 

4 

407  ১৫ সাইফুল রােশদআলী পায়রাডা া=০৬ 

5 

408  ১৬ িজ া আলী খাঁ হােনফ আলী খাঁ পায়রাডা া=০৬ 

6 

409  ১৭ জিলল ইসাহাক পায়রাডা া=০৬ 

7 

410  ১৮ রখা হােরজ পায়রাডা া=০৬ 

3 

411  ১৯ জািহদা নুর মাহা দ পায়রাডা া=০৬ 

3 

412  ২০ শিরফুে ছা সুলতান পায়রাডা া=০৬ 

4 

413  ২১ খােলদা  জািমর হােসন পায়রাডা া=০৬ 

5 

414  ২২ মমতা িসি ক হােসন পায়রাডা া=০৬ 

6 

415  ২৩ মেনায়ারা শিফ ল ইসলাম পায়রাডা া=০৬ 

6 

416  ২৪ বাবুল হােসন তায়াজ উ ীন পায়রাডা া=০৬ 

5 

417  ২৫ খােলদা মিতয়ার রহমান পায়রাডা া=০৬ 

4 

418  ২৬ আ ার রমজান আলী পায়রাডা া=০৬ 

6 

419  ২৭ ওসমান আ ুল মািজদ পায়রাডা া=০৬ 

4 

420  ২৮ তােরখ বড়েখাকা পায়রাডা া=০৬ 

3 
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421  ২৯ ই ািহম  মাড়ল পায়রাডা া=০৬ 

6 

422  ৩০ শামছুর রহমান সুলতান পায়রাডা া=০৬ 

5 

423  ৩১ শহর আলী কটা খােয়র পায়রাডা া=০৬ 

 

424  ৩২ নুর মাহা দ হােনফ খাঁ পায়রাডা া=০৬ 

 

425  ৩৩ িশ ী আঃ রা াক পায়রাডা া=০৬ 

 

426  ৩৪ আয়জ উ ীন মসেলম পায়রাডা া=০৬ 

 

427  ৩৫ িশলা জিহর পায়রাডা া=০৬ 

 

428  ৩৬ তােহর সদার পায়রাডা া=০৬ 

 

429  ৩৭ মা ািফজুর বাবর আলী পায়রাডা া=০৬ 

 

430  ৩৮ আিতয়ার  গহর আলী পায়রাডা া=০৬ 

 

431  ৩৯ আঃ জিলল আিমর আলী পায়রাডা া=০৬ 

 

432  ৪০ নজ ল ইসলাম মসেলম িব াস পায়রাডা া=০৬ 

 

433  ৪১ সিলম ওেমদ আলী পায়রাডা া=০৬ 

 

434  ৪২ কজান মিমন পায়রাডা া=০৬ 

 

435  ৪৩ আরবআলী বা  ু পায়রাডা া=০৬ 

 

436  ৪৪ মহসীনা আলমগীর পায়রাডা া=০৬ 

 

437  ৪৫ রিহমা কওছার পায়রাডা া=০৬ 

 

438  ১* ইনামুল আলতাপ ফারাসাতপুর=০৬ 

 

439  ২ বাবু আঃ বািরক ফারাসাতপুর=০৬ 

 

440  ৩ মিতয়ার হযরত আলী ফারাসাতপুর=০৬ 

 

441  ৪ ইমদাদুল বজলুর রহমান ফারাসাতপুর=০৬ 

 

442  ৫ হািববুর আেনায়ার  ফারাসাতপুর=০৬ 

 

443  ৬ শিফ ল নুর আলী ফারাসাতপুর=০৬ 

 

444  ৭ আয়শা মিমনগাজী ফারাসাতপুর=০৬ 

 

445  ৮ শিহদুল জামেশদ ফারাসাতপুর=০৬ 

 

446  ৯ শাহাজান ওিলয়ার ফারাসাতপুর=০৬ 

 

447  ১০ রিফ ল ছেবদআলী ফারাসাতপুর=০৬ 

 

448  ১১ সবুজ নজ ল ইসলাম ফারাসাতপুর=০৬ 

 

449  ১২ েবল দলবার      ভাইস ফারাসাতপুর=০৬ 

 

450  ১৩ জালাল হােরজ       ভাইস ফারাসাতপুর=০৬ 

 

451  ১৪ মুসিল আিমর আলী   ভাইস ফারাসাতপুর=০৬ 

 

452  ১৫ আসমা বিছর উি ন   ভাইস ফারাসাতপুর=০৬ 

 

453  ১৬ আেলয়া  আিমন      ভাইস ফারাসাতপুর=০৬ 

5 

454  ১৭ আরশাদ এলািহব      ভাইস  ফারাসাতপুর=০৬ 

5 

455  ১৮ খািদজা মাহা দ আলী  ভাইস ফারাসাতপুর=০৬ 

6 
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456  ১৯ সােম  সাবহান      ভাইস ফারাসাতপুর=০৬ 

4 

457  ২০ ছাট খাকন জুর        ভাইস ফারাসাতপুর=০৬ 

7 

458  ২১ রাজ ু আঃ আিজজ   ভাইস ফারাসাতপুর=০৬ 

4 

459  ১* ফিকর আহ দ আলীব  দা পুর=০৬ 

5 

460  ২ ফায়সাল িসি ক দা পুর=০৬ 

6 

461  ৩ আ লজান নিজর আহ দ দা পুর=০৬ 

4 

462  ৪ আনছার ইনতাজ দা পুর=০৬ 

5 

463  ৫ হােসন আহে দ দা পুর=০৬ 

6 

464  ৬ রিফ ল সােহল দা পুর=০৬ 

5 

465  ৭ রিবউল মারেশদ দা পুর=০৬ 

4 

466  ৮ জাকা ল বােছর দা পুর=০৬ 

4 

467  ৯ ম ুয়ারা ইসলাম দা পুর=০৬ 

5 

468  ১০ সা ার মািনক মাড়ল দা পুর=০৬ 

6 

469  ১১ জ র হােরজ দা পুর=০৬ 

7 

470  ১২ তিববার নপলা দা পুর=০৬ 

3 

471  ১৩ সাইফুল সিরতু াহ দা পুর=০৬ 

3 

472  ১৪ মিন ল বাদশা দা পুর=০৬ 

4 

473  ১৫ নুরনবী আহাদ দা পুর=০৬ 

5 

474  ১৬ আনছার আিমন উ ীন দা পুর=০৬ 

6 

475  ১* নুরজাহান আনছার বেড়লা=০৬ 

6 

476  ২ সাহাগ মসেলম বেড়লা=০৬ 

5 

477  ৩ জু ার সামছু ীন বেড়লা=০৬ 

4 

478  ৪ রিফ ল আবুল দফাদার বেড়লা=০৬ 

6 

479  ৫ দুখুিময়া িলটন বেড়লা=০৬ 

4 

480  ৬ আঃ মািজদ আবু ব র বেড়লা=০৬ 

3 

481  ৭ শাহাজান  বাবার আলী বেড়লা=০৬ 

6 

482  ৮ হািসনা  নুরনবী বেড়লা=০৬ 

5 

483  ৯ রেহনা নুর ইসলাম বেড়লা=০৬ 

5 

484  ১০ রােকয়া  রা াক বেড়লা=০৬ 

5 

485  ১১ আল আিমন ভাবন বেড়লা=০৬ 

6 

486  ১* আিছয়া জয়নাল চ পুর=০৬ 

4 

487  ২ নিবেছান ভালা চ পুর=০৬ 

7 

488  ৩ সুিফয়া হােরজ চ পুর=০৬ 

4 

489  ৪ আেলয়া  আিতয়ার চ পুর=০৬ 

5 

490  ৫ রােকয়া  রিহমব  চ পুর=০৬ 

6 
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491  ৬ সুিফয়া আঃ রিশদ চ পুর=০৬ 

4 

492  ৭ শািহন বাদলগাজী চ পুর=০৬ 

5 

493  ৮ আ ুয়ারা সােয়দআলী চ পুর=০৬ 

6 

494  ৯ মিরয়ম মিতয়ার চ পুর=০৬ 

5 

495  ১০ সাইফুল আিতয়ার  চ পুর=০৬ 

4 

496  ১১ আিজজুর আমেজদ চ পুর=০৬ 

4 

497  ১২ িমজানুর  রিহম চ পুর=০৬ 

5 

498  ১৩ মিশয়ার জিলল চ পুর=০৬ 

6 

499  ১৪ রােকয়া জিলল চ পুর=০৬ 

7 

500  ১৫ সুিফয়া হােরজ আলী চ পুর=০৬ 

3 

501  ১৬ িলটন সয়দ আহ দ চ পুর=০৬ 

3 

502  ১৭ জিসম জয়নাল চ পুর=০৬ 

4 

503  ১৮ শাহাজান আিতয়ার     ভাইচ চ পুর=০৬ 

5 

504  ১৯ আিম ল ভালা       ভাইচ চ পুর=০৬ 

6 

505  ২০ মিফজুর বাবরআলী    ভাইচ বেড়লা=০৬ 

6 

506  ২১ মেনায়ারা ভাবন      ভাইচ বেড়লা=০৬ 

5 

507  ২২ শিফ ল আবুল       ভাইচ    4 

508  01 Av‡bvqviv ‡gvt jyKgvb gwjøK cyi=07 5 

509  02 ‡mcvwj gybQzi gwjøK cyi=07 5 

510  03 P¤úv iv¾vK gwjøK cyi=07 6 

511  04 ‡di‡`Šwm ïKzi gwjøK cyi=07 4 

512  05 d‡Z Kv‡kg gwjøK cyi=07 7 

513  06 kwn`v BDmyd gwjøK cyi=07 4 

514  07 ivBgv evey gwjøK cyi=07 5 

515  08 P¤úv Kwei gwjøK cyi=07 6 

516  09 iZœv Bmjvg gwjøK cyi=07 4 

517  10 byiRvnvb Kvj~ gwjøK cyi=07 5 

518  11 wigv Rvgvj gwjøK cyi=07 6 

519  12 cviwfb ‡ePv gwjøK cyi=07 5 

520  13 cvwL gvwR` gwjøK cyi=07 4 

521  14 cwj  Avt ie gwjøK cyi=07 4 

522  15 Ry‡jLv wjqvKZ gwjøK cyi=07 5 

523  16 g‡gbv Aveyj †nv‡mb gwjøK cyi=07 6 

524  17 mvBiv BDbyQ gwjøK cyi=07 7 

525  18 Rwibv gby gwjøK cyi=07 3 



                 ৬নং িঝকরগাছা ইউিনয়ন পিরষদ          পৃ া নং 
উপেজলাঃ িঝকরগাছা, জলাঃ যেশার।  

তী  শত বােহর কারেণ কমহীন িন  আেয়র অসহায় ও দুঃ হ জনগেণর মােঝ িভিজএফ কমসূিচেত খাদ শস                                                          
িবতরেনর লে  উপকারেভাগীেদর তািলকা চূড়া  করণঃ 

ইউিনয়েনর 
িমক নং 

ােমর িমক 
নং 

পিরবার ধােনর নাম িপতা/ ামীর নাম াম ও ওয়াড নং সদস  
সংখ া 

 

526  19 Rwibv gby gwjøK cyi=07 3 

527  20 KBZzwi byiæj û`v gwjøK cyi=07 4 

528  21 cviæj  Kv‡`i gwjøK cyi=07 5 

529  22 Rvnvbviv bQi gwjøK cyi=07 6 

530  23 nvwjgv Avbvi gwjøK cyi=07 6 

531  24 Qv‡jnv jyrdi gwjøK cyi=07 5 

532  25 Ryniv kvnvRvb gwjøK cyi=07 4 

533  26 Av‡gb ‰m‡q` gwjøK cyi=07 6 

534  27 dzjgwZ nviæb gwjøK cyi=07 4 

535  28 Av‡bvqviv nvwbd gwjøK cyi=07 3 

536  29 jÿxivbx cqgvj gwjøK cyi=07 6 

537  30 ¯̂cœv ¯̂cb gwjøK cyi=07 5 

538  31 KvKjx cÖ`xc gwjøK cyi=07 5 

539  32 mvB`vn gby wgqv gwjøK cyi=07 5 

540  33 AvRv` Rqbvq gwjøK cyi=07 6 

541  34 gwn ỳj R‡e` Avjx gwjøK cyi=07 4 

542  35 Av‡qkv Avgxi Avjx gwjøK cyi=07 7 

543  36 d‡Zgv wmivRyj gwjøK cyi=07 4 

544  37 iweDj Avwgi Avjx gwjøK cyi=07 5 

545  38 Av‡qkv Kwcj gwjøK cyi=07 6 

546  39 A½bv nvB gwjøK cyi=07 4 

547  40 wejwKm wg›Uz gwjøK cyi=07 5 

548  41 ‡j ỳ Kv‡kg gwjøK cyi=07 6 

549  42 mywdqv iæûj Avwgb  gwjøK cyi=07 5 

550  43 iIkbviv gvIjv gwjøK cyi=07 4 

551  44 ‡QvU eywo AvRMi gwjøK cyi=07 4 

552  45 kvnvRvb byi Bmjvg gwjøK cyi=07 5 

553  46 byiRvnvb byi Bmjvg gwjøK cyi=07 6 

554  47 byiRvnvb myiæR gwjøK cyi=07 7 

555  48 wiwRqv Lwjj gwjøK cyi=07 3 

556  49 Rv‡gbv Bev` gwjøK cyi=07 3 

557  50 kvnvbvR kwidzj gwjøK cyi=07 4 

558  51 Beªvwng wejvZ gwjøK cyi=07 5 

559  52 Av‡jqv ‰mq` gwjøK cyi=07 6 

560  53 g‡gbv wRjnvm gwjøK cyi=07 6 
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561  54 ‡ivwRbv Ryggvb gwjøK cyi=07 5 

562  55 mywdqv wmivRyj gwjøK cyi=07 4 

563  56 iæwebv gwZ gwjøK cyi=07 6 

564  57 mwdqv Kwig gwjøK cyi=07 4 

565  58 i‡Kqv igRvb gwjøK cyi=07 3 

566  59 ‡ivKmvbv wejøvj gwjøK cyi=07 6 

567  60 wd‡ivRv ‡j`v gwjøK cyi=07 5 

568  61 d‡Zgv Avjx Avgvb gwjøK cyi=07 5 

569  62 ivwRqv ie gwjøK cyi=07 5 

570  63 byiRvnvb gbmyi gwjøK cyi=07 6 

571  64 ‡i‡eKv Avbvi gwjøK cyi=07 4 

572  65 byi bvnvi iwdKzj gwjøK cyi=07 7 

573  66 PvbZviv mvB` gwjøK cyi=07 4 

574  67 Swo igRvb gwjøK cyi=07 5 

575  68 my›`ix byibex gwjøK cyi=07 6 

576  69 kvnvbvR Lv‡jK gwjøK cyi=07 4 

577  70 BwZ evey gwjøK cyi=07 5 

578  71 KweZv wkcb gwjøK cyi=07 6 

579  72 wgbv ‡`e gwjøK cyi=07 5 

580  73 wKwb i‡eb gwjøK cyi=07 4 

581  74 ivby wKbv gwjøK cyi=07 4 

582  75 AwbZv myLPvb gwjøK cyi=07 5 

583  76 ‡ivKmvbv ‡jqvKZ gwjøK cyi=07 6 

584  77 iv‡k`v Rwjj gwjøK cyi=07 7 

585  78 Av‡gbv A‡R` gwjøK cyi=07 3 

586  79 byiRvnvb gywR` gwjøK cyi=07 3 

587  80 wmgv Rvgvj gwjøK cyi=07 4 

588  81 Av½yix Rvgvj gwjøK cyi=07 5 

589  82 wgZz gwn ỳj gwjøK cyi=07 6 

590  83 iæwe gwbiæj gwjøK cyi=07 6 

591  84 K`evby Avmv` gwjøK cyi=07 5 

592  85 ‡mvbvjx wdRyi gwjøK cyi=07 4 

593  86 iwngv ivRy gwjøK cyi=07 6 

594  87 Av‡gbv  Avg‡R` gwjøK cyi=07 4 

595  88 mv‡jnv AvwZ gwjøK cyi=07 3 
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596  89 ‡i‡nbv AvwZ gwjøK cyi=07 6 

597  90 Rvby g~mv gwjøK cyi=07 5 

598  91 mywdqv mywe` gwjøK cyi=07 5 

599  92 jvgwib bQi gwjøK cyi=07 5 

600  93 mvwn`v gni Avjx gwjøK cyi=07 6 

601  94 Bmjvg I‡n` gwjøK cyi=07 4 

602  95 bvRgv Avjg gwjøK cyi=07 7 

603  96 KweZv wjUb gwjøK cyi=07 4 

604  97 mywg byby gwjøK cyi=07 5 

605  98 ‡iv‡Kqv nv‡iR gwjøK cyi=07 6 

606  99 mdziv Iqv‡R` gwjøK cyi=07 4 

607  100 mv‡jnv wmivRyj gwjøK cyi=07 5 

608  101 Lywk Md&dvi gwjøK cyi=07 6 

609  102 Kíbv Rwjj gwjøK cyi=07 5 

610  103 iæwg Beªvwng gwjøK cyi=07 4 

611  01 nvwPbv  ¯̂vgxt nv‡ib †gvoj RqK…òcyi  

612  02 c‡ivk Djøvn ‡Mvjvg †nv‡mb RqK…òcyi  

613  03 ‡eMg †Mvjvg ‡Mvjvg †nv‡mb RqK…òcyi  

614  04 mvMwiKv Bev`Z †nv‡mb RqK…òcyi  

615  05 Avmgv  kvgQzi ingvb RqK…òcyi  

616  06 Avj Avgxb AvjgMxi †nv‡mb RqK…òcyi  

617  07 Kvgviæj  †Zvdv‡¾j RqK…òcyi  

618  08 Avey Zv‡ni m`i Avjx RqK…òcyi  

619  09 ¯̂iæcRvb ¯̂vgxt g„Z: KvIQvi  RqK…òcyi  

620  10 wgRvbyi ingvb  RqK…òcyi  

621  11 AvwQqv Bgv` Avjx RqK…òcyi  

622  12 gqbv RyjwdKvi RqK…òcyi  

623  13 nvwdRyi Q‡jgvb `dv`vi RqK…òcyi  

624  14 BmgvBj g„Z: Ave`vi wg ¿̄x RqK…òcyi  

625  15 Kvjy Avt gvbœvb RqK…òcyi  

626  16 bvwM©m  Rqbvj Av‡e`xb RqK…òcyi  

627  17 gviæd †nv‡mb g„Z: AvdRvj †nv‡mb RqK…òcyi  

628  18 gwn ỳj Avt gv‡jK RqK…òcyi  

629  19 BKevj †nv‡mb Avjx Avn¤§v` RqK…òcyi  

630  01 ‡Lv‡`Rv  ¯̂vgxt AvZi Avjx bIqvcvov  
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631  02 AvwRRyj  g„Zt Avt AvwRR bIqvcvov  

632  03 Avt Mdzi g„Zt †Lv`v e· bIqvcvov  

633  04 R‡e`v ¯̂vgxt Avt iv¾vK bIqvcvov  

634  05 eKzj Avt ie bIqvcvov  

635  06 ‡m‡K›`vi  bIqvcvov  

636  07 ‡eMg †PŠayix ‡PŠayix bIqvcvov  

637  08 Avgvbyjøvn g„Zt kvgQzj nK cv‡Uvt bIqvcvov  

638  09 bbx ¯̂vgx t Zmwjg bIqvcvov  

639  10 nvwmbv ¯̂vgx t Bev`Z wek¦vm bIqvcvov  

640  11 dyjmyivZ g„Zt w`evi bIqvcvov  

641  12 D¾j KvIQvi bIqvcvov  

642  13 nhiZ Avjx g„Zt ˆm‡q` Avjx bIqvcvov  

643  14 gÄyqviv ¯̂vgx t kvgQzi ingvb bIqvcvov  

644  15 ‡Kvwnbyi BbRvZ ‡gvoj bIqvcvov  

645  16 gqbv ¯̂vgx t Qv‡q  ̀Avjx bIqvcvov  

646  17 ‡mwjg Rvnvb Avjx bIqvcvov  

647  18 mygb g„Zt Avt Kv‡`i bIqvcvov  

648  19 nbydv wewe jyrdi ingvb bIqvcvov  

649  20 Avt Lv‡jK g„Z t nv‡Ri †gvoj bIqvcvov  

650  01 mv‡jnv †eMg g„Zt evei Avjx bI`vcvov  

651  02 dwKi kwn ỳj Agyj¨ dwKi bI`vcvov  

652  03 jwZe Av‡Zvi Avjx bI`vcvov  

653  04 KzjQzg g‡ Í̄vdv bI`vcvov  

654  05 gqbv g„Zt kvg‡Qi bI`vcvov  

655  06 bycyi †eMg mvg‡Qi bI`vcvov  

656  07 evwiQb ¯̂vgxt gy³vi bI`vcvov  

657  08 gwn ỳj g„Zt nvwg` bI`vcvov  

658  09 kvnvbviv kvnvRvb bI`vcvov  

659  10 ‡e‡j Rvjvj bI`vcvov  

660  11 wgqvivR Avjxg bI`vcvov  

661  12 ‡Rvmbv cUjv bI`vcvov  

662  01 wmivRyj   RqK…òcyi  

663  02 Avt Rwjj Avt gwR` †gvjøv RqK…òcyi  

664  03 AvwQqv  ¯̂vt †LvKb RqK…òcyi  

665  04 gwR` m‡jgvb bI`vcvov  
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666  05 AvÄyqviv ¯̂vt wmivRyj bI`vcvov  

667  06 byi Bmjvg g„Zt gwdR bI`vcvov  

668  ১ রিহমা সুলতান ল ীপুর=০৯ 

 

669  ২ মেনায়ারা  িম ু  ল ীপুর=০৯ 

 

670  ৩ আি য়া আ ুল ল ীপুর=০৯ 

 

671  ৪ ছায়রা আমেজদ ল ীপুর=০৯ 

 

672  ৫ ফরেদৗসী জাফরআলী ল ীপুর=০৯ 

 

673  ৬ চায়না হািফজুর ল ীপুর=০৯ 

 

674  ৭ নাজমা মিফজুর ল ীপুর=০৯ 

 

675  ৮ রােহলা জালাল ল ীপুর=০৯ 

 

676  ৯ নুরজামান সাহাগ ল ীপুর=০৯ 

 

677  ১০ না আলমগীর ল ীপুর=০৯ 

 

678  ১১ চায়না  আতরআলী ল ীপুর=০৯ 

 

679  ১২ ঝরনা িফেরাজ ল ীপুর=০৯ 

 

680  ১৩ খােদজা  ল ীপুর=০৯ 

 

681  ১৪ মািফয়া আলীআরজান ল ীপুর=০৯ 

 

682  ১৫ মফ রা িকতাব ল ীপুর=০৯ 

 

683  ১৬ মরফুিল সেক ার ল ীপুর=০৯ 

 

684  ১৭ দুখুিময়া হাফু ল ীপুর=০৯ 

 

685  ১৮ সফা মিনর ল ীপুর=০৯ 

 

686  ১৯ ক না িমলন ল ীপুর=০৯ 

 

687  ২০ লালবানু বাবর আলী ল ীপুর=০৯ 

 

688  ২১ ফােতমা সিলম ল ীপুর=০৯ 

 

689  ২২ শাহানারা ডািলম ল ীপুর=০৯ 

 

690  ২৩ কিরমনেনছা নুর ইসলাম ল ীপুর=০৯ 

 

691  ২৪ রশমা তাতা িময়া ল ীপুর=০৯ 

 

692  ২৫ তহিমনা সাহানুর ল ীপুর=০৯ 

 

693  ২৬ জাসনা গা ফার ল ীপুর=০৯ 

 

694  ২৭ রখা িমজান ল ীপুর=০৯ 

 

695  ২৮ লািখ খাকন ল ীপুর=০৯ 

 

696  ২৯ ছিকনা ম ল ল ীপুর=০৯ 

 

697  ৩০ রসুন মািনক ল ীপুর=০৯ 

 

698  31 রােকয়া িজ  ু ল ীপুর=০৯ 

 

699  32 শামছুর রাজািময়া ল ীপুর=০৯ 

 

700  33 জিরনা হিব ল ীপুর=০৯ 
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701  34 রশিম মা  ল ীপুর=০৯ 

 

702  35 সম বান বা ু  ল ীপুর=০৯ 

 

703  36 আিছয়া লুৎফার ল ীপুর=০৯ 

 

704  37 শািহনুর কটা ল ীপুর=০৯ 

 

705  38 দুলাল ওিলয়ার ল ীপুর=০৯ 

 

706  39 শামছু াহার শামছু ল ীপুর=০৯ 

 

707  40 রশমা রিফ ল ল ীপুর=০৯ 

 

708  41 শািহনা আশরাফূল ল ীপুর=০৯ 

 

709  42 আকিলমা ওিলয়ার ল ীপুর=০৯ 

 

710  43 ঝরনা আবুল ল ীপুর=০৯ 

 

711  44 রকসনা সাইফুল ল ীপুর=০৯ 

 

712  45 লুৎফু াহার ইউচুপ ল ীপুর=০৯ 

 

713  46 িমতা ইমান আলী ল ীপুর=০৯ 

 

714  47 তহিমনা আিমনুর ল ীপুর=০৯ 

 

715  ১* জাহানারা সফুিময়া লাউজানী=০৯ 

 

716  ২ রাণী খােলক লাউজানী=০৯ 

 

717  ৩ মিজনা নুর আলী লাউজানী=০৯ 

 

718  ৪ খােদজা  খাকন লাউজানী=০৯ 

 

719  ৫ তাছিল  ইমন লাউজানী=০৯ 

 

720  ৬ আেনায়ারা  িম ু  লাউজানী=০৯ 

 

721  ৭ বৃি  মিফজ লাউজানী=০৯ 

 

722  ৮ জাহানারা ল আিমন লাউজানী=০৯ 

 

723  ৯ জােহরা আকবার লাউজানী=০৯ 

 

724  ১০ মােশদা আলী লাউজানী=০৯ 

 

725  ১১ িনলুপাল কাি পাল লাউজানী=০৯ 

 

726  ১২ িরিজয়া মাহা দ লাউজানী=০৯ 

 

727  ১৩ রািমছা মাহা দ আলী লাউজানী=০৯ 

 

728  ১৪ জুেলখা িমজান লাউজানী=০৯ 

 

729  ১৫ রেবকা রিবউল লাউজানী=০৯ 

 

730  ১৬ হািলমা বাবলু লাউজানী=০৯ 

 

731  ১৭ হািলমা সিলম লাউজানী=০৯ 

 

732  ১৮ আেলয়া ইসমাইল লাউজানী=০৯ 

 

733  ১৯ পারভীন ছিগর লাউজানী=০৯ 

 

734  ২০ আেমনা তােলব লাউজানী=০৯ 

 

735  ২১ রিহমা  শিফ ল লাউজানী=০৯ 

 


