
ক্র: নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী নাম বততমান ঠিকানা জন্ম তাপরখসহ ভ াটার আইপি নং
উপকার ভ াগীর ছপবসহ 

জারজীর্ ত ঘভরর ছপব।

১

ভমা: পিটন ভহাভসন
পপতা: ভমা: মাইজদ্দীন মাতা: 

ভমাছা:গুিনাহার

নপিপুর জন্ম তাপরখ:/১০/১২/১৯৯১ আইপি 

নং:১৯০৮৬২০০৭১

২ ভমা: মাপনক ভহাভসন
পপতা:ভমা: ফপরয়া ভমাহাম্মদ 

মাতা: ভমাছা:তপছমন আরা

নপিপুর জন্ম তাপরখ:০৫/০৬/১৯৭৯ আইপি 

নং:২৮০৪২৮২৯৪১

৩ ভমা:হপববর রহমান
পপতা:আব্দুস সািাম 

মাতা:ভমাছা:তাজকারা ভবগম

কন তাই জন্ম তাপরখ:০৪/০৬/১৯৮ আইপি নং-

১০০২০০৮৯৮৩

৪ ভমাছা: ভমাভমনা
পপতা: নপছর উদ্দীন মাতা:ভমাছা: 

পবপবরন

সুবড়া জন্ম তাপরখ:১১/১০/১৯৬৯ আইপি নং-

৭৩০৩৯৭৬২৬৫

৫ িাপি বায়
পপতা:কািাচাঁদ মাতা : াভিা 

রানী রায়

বড়ইি জন্ম তাপরখ: ১০/০৫/১৯৭৯ আইপি নং-

৬৯০৬৫৩০৪৪৬

৬ ভমা:হুভসন আিী
পপতা: ভমা: হাসমত আিী মাতা: 

ভমাছা: পবভিা ভবগম

বড়ইি জন্ম তাপরখ:৩০/০৯/১৯৬২ আইপি নং-

১৯০৪১৩৯৭১২

৭ ভমা: আব্দুর রপহম পপতা: অপহর উদ্দীন মাতা:বুপিমন
বড়ইি জন্ম তাপরখ:১১/০৪/১৯৫২ আইপি নং-

১৯০৪১৪০৮৭৬

৮ ভমা: মামুনুর রপিদ
পপতা: ভমা: আব্দুর রপহম মাতা: 

মাভিকা খাতুন

বড়ইি জন্ম তাপরখ:১৩/১০/১৯৮৮ আইপি নং-

২৮০১২৫০৫৫২

৯ ভমাছা: মপন খাতুন
পপতা: মমমুুর আিী মাতা:ভমাছা: 

িাপহনুর ভবগম

সুইহারী মাঝািাঙ্গা জন্ম তাপরখ:০৯/০১/১৯৮৮ আইপি 

নং:২৩৫৩৭৮৪৮৮৩

১০ ভমাছা:জপরনা ভবগম
পপতা: আবদুি জপিি 

মাতা:আপজমা ভবগম

সুইহারী মাঝািাঙ্গা জন্ম তাপরখ:২৬/০৩/১৯৪৯ আইপি নং-

৫০৫৩৯১৬০৫১

ক' শ্রেণীর (ভূমিহীন ও গহৃহীন) পমরবাররর  তামিকা:

১ নং শ্রেরহিগাজী ইউমনয়ন 



১১ প্রান কুমার রায়
পপতা: চাঁদ মহন রায় 

মাতা:ফাগুনী রানী

উ:ভগাসাইপুর জন্ম তাপরখ:১৭/০৭/১৯৮২ আইপি নং-

৩৭০৩৭৭৬০৪১

১২ পদপিপ
পপতা: রঘুনাথ মাতা:শ্রমপত 

পঞ্চমী বািা স্ত্রী:কাপততকা রায়

উত্তর ভগাসাইপুর জন্ম তাপরখ:১৯/১০/১৯৬৫ আইপি নং-

৭৭৫৩৬৫৩৩৪৯

১৩ ভমা: হাভছন আিী
পপতা: ভমা: নুর আপমন 

মাতা:জাভবদা ভবগম

মুজাপহদপুর জন্ম তাপরখ:১৪/০৩/১৯৮২ আইপি নং-

৫৫০৪২১৭১০৯

১৪ ভমা:চান্দু ভহাভসন পপতা:  নু         মাতা: জপমিা
পপিম পিবরামপুর জন্ম তাপরখ:১০/০২/১৯৫৫ আইপি নং-

৯৫৫৩৭৩৬৭৮৭

১৫ নুর বানু
পপতা: ভমা: ইয়ার উদ্দীন           

    মাতা: ভমাছা: নাজমা

উ: বানীপুর জন্ম তাপরখ:৩০/১২/১৯৬৭ আইপি নং-

১৪৫৪০৮১৬০৩

১৬ সুপচত্রা রায়
পপতা: অপনি চন্দ্র রায় মাতা: 

ভজাসনা রায়

ভুইপাড়া জন্ম তাপরখ:২৯/১০/১৯৮৮ আইপি নং-

৪১৫৩৯৫২২৮০

১৭ সুরত আিী
পপতা: বাদামামদ মাতা: সুরতুন 

ভবগম

ভুইপাড়া জন্ম তাপরখ: ১২/০২/১৯৫২ আইপি নং-

১৪৫৪২৪০৪১৫

১৮ বাবু চন্দ্র রায়
পপতা: কাইচাি চন্দ্র রায় মাতা: 

যভিাদা রানী রায়

নয়নপুর জন্ম তাপরখ:২৫/১০/১৯৮১ আইপি 

নং:১৪৫৩৯৫৭৯৬৯

১৯ পদভনানাথ চন্দ্র রায়
পপতা: সনু বম তন মাতা:পতরফুিী 

বািা

উত্তর ভগাপবন্দপুর জন্ম তাপরখ:০২/০১/১৯৪৭ আইপি নং-

৩৭০৩৯১৪১০৫

২০ িাবি চন্দ্র রায়
পপতা: শুকু চন্দ্র রায় মাতা: পনি 

বািা

নান্দইড় জন্ম তাপরখ: ২৫/০৫/১৯৭৭ আইপি নং- 

৮২০৪২১৫০৮৪

ক্রমিক নং উপকার ভ াগীর নাম মপতা/স্বািীর নাি বর্তমান ঠিকানা জন্ম তামরখ সহ জাতীয় পমরেয় পত্র নং সম্প্রমত শ্রতািা ০১ছমব  িন্তবয

২১ মিনু আরা খাতুন মিজানরু রহিান সনু্দরবন ০১/০১/১৯৯০,২৭১৬৪৮৬০০০২২০

২২ ছািসিু ইসিাি আব্দিু সািাদ সনু্দরবন ১০/০৯/১৯৯৯,৫১০৪২৮৫৪৪১

২৩ রমিদুি ইসিাি আব্দিু সািাদ সনু্দরবন ২৫/০৪/১৯৯৩,৪৬১৭৮৬১০৪৪

২৪ শ্রিাহাম্মদ আিী আরফান আিী সনু্দরবন ১১/১০/১৯৯৪,২৭১৬৪৮৬০০০৩০৪

২ নং সনু্দরবন ই্উমনয়ন



২৫ শ্ররজাউি কমরি দুিাি শ্রহারসন সনু্দরবন ০৭/০৯/১৯৯৭,২৭১৬৪৮৬০০১৬৬৪

২৬ িাসদু রানা আব্দিু হামিদ সনু্দরবন ০৪/০১/১৯৯৭,৩৭৫৬৬৫৫০৩৫

২৭ শ্রিা: আমতয়ার রহিান িতৃ: সািসদু্দিন সনু্দরবন ০৪/০৪/১৯৮০,৫০৫৪০৮৮৩৯৭

২৮ শ্রিা: আরনায়ার শ্রহারসন িতৃ: সািসদু্দিন সনু্দরবন ১২/০৯/১৯৭২,২৭১৬৪৮৬২৪১৩৭২

২৯ নজরুি ইসিাি খমতব উদ্দিন সনু্দরবন ১৫/০৭/১৯৬৫,১৯০৩৭৮৭২৮৯

৩০ জমির আিী শ্রিাসরিি উদ্দিন সনু্দরবন ১৪/০৫/১৯৭১,৪১৫৩৬২৮৭৮১

৩১ িকু্তা বািা শ্রগাপাি েন্দ্র রায় সনু্দরবন ২৩/০৫/১৯৮৭,৫৫০৩৬৭৮৩৯২

৩২ শ্রবিী আক্তার  জব্বার আিী সনু্দরবন ১৫/০৮/১৯৯০,৮৬৮৫৯০৮৯৭৫

৩৩ কৃষ্ণ েন্দ্র অমিকারী সাগর েন্দ্র অমিকারী সনু্দরবন ০৫/১০/১৯৮৩,৩৭০৩৯৮৬৮৭৮

৩৪ দুিাি েন্দ্র রায় ব্ররজন্দ্র নাথ রায় সনু্দরবন ০৫/০৪/১৯৭৫,৮৬৫৩৬৬২৫১৩

৩৫ স্বপন রায় ব্ররজন্দ্র নাথ রায় সনু্দরবন ১৪/০৫/১৯৮০,৪১৫৩৯৮১৯৩৩



৩৬ কানু েন্দ্র রায় মবজয় েন্দ্র রায় সনু্দরবন ১৩/০২/১৯৬৫,৫০৫৪১৬১৮৮৯

৩৭ শ্রেি কুিার রায় তুিা রাি রায় সনু্দরবন ১৭/০৫/১৯৭৬,২৩৫৩৮৩১৯৩২

৩৮ রারজন্দ্র নাথ দাস জগন্নাহ দাস সনু্দরবন ১৫/১০/১৯৭৫,৮২০৪২৯১২১৮

৩৯ বাসন্তী বািা দাস সমুির েন্দ্র দাস সনু্দরবন ০৮/০৮/১৯৮৫,৮২০৩৬৪৫৩৩১

৪০ মনরদা রায় তুিা রাি রায় সনু্দরবন ১২/০৯/১৯৫৭,২৭১৬৪৮৬২

৪১ িকরছদুি আমছর উদ্দিন সনু্দরবন ২৯/০৯/১৯৭২,৫০৫৪১৬১৮৪৮

৪২ আিরাফ আিী আমছর সনু্দরবন ০৯/০৬১৯৬১,৫০৫৪১৬৩১১৭

৪৩ েদীপ েন্দ্র রায় সরতযন্দ্র নাথ রায় সনু্দরবন ১৫/০৬/১৯৯৩,৫০৭৩৩৮৯০৮১

৪৪ অিি রায় িমি কান্ত রায় সনু্দরবন ১০/০৯/১৯৯১,৬৮৮০৩০১১২৯

৪৫ নাজিা খাতুন িনসরু আিী সনু্দরবন ১৫/০৪/১৯৮১,২৭২৬৪০৬১৫২৭৮২

৪৬ হারছন আিী আব্দিু জমিি সনু্দরবন ০৯/১১/১৯৭২,৭৩৩০৬৫১৪৪৪



৪৭ রানা ইসিাি হাসান আিী সনু্দরবন ২৫/১০/১৯৯৬,২৭১৬৪৮৬০৪৯০১

৪৮ জমরনা শ্রবগি িমছরত সনু্দরবন ০১/০৬/১৯৬২,২৩৭৪৩৫৩৩৯৫

৪৯ রুনা খাতুন জািাি উদ্দিন সনু্দরবন ২০/০৩/১৯৬২,২৭১৬৪৩৪১০২৮১৫

৫০ রারবয়া খাতুন িদু্দি জমহর উদ্দিন সনু্দরবন ২০/০৩/১৯৬২,৪১৫৪২৮৪৯২৩

৫১ আরনায়ারা তাজিি সনু্দরবন ২১/০৯/১৯৮৩,২৬১৭২১৮৬৮৯৪৬৩

৫২ আমিনা শ্রবগি কমফি উদ্দিন সনু্দরবন ২৫/০৮/১৯৮০,১০০১৮৮৫৮৩৭

৫৩ মিিন দাস দাসু দাস সনু্দরবন ১৯/১১/১৯৯৩,৯১৪৮৩৬০৯৭৮

৫৪ শ্রিাভা রায় নররন্দ্র নাথ রায় সনু্দরবন ১২/০৯/১৯৯২,২৮২৭২৩১৪৫৩

৫৫ বাচ্চাই আরয়িা জমহর উদ্দিন সনু্দরবন ১৫/১০/১৯৮৫,১০০১৮৪২০৩৬

৫৬ শ্রদরবন দাস দি নাথ দাস সনু্দরবন ১০/১০/১৯৫৫,১৪৫৩৯৮৯৪৩৪

৫৭ িরনশ্বর দাস উরপন েন্দ্র দাস সনু্দরবন ১০/০৮/১৯৭৫,৩২৫৩৮৩৭৬৩



৫৮ হুিািু েন্দ্র দাস িঙ্গিু েন্দ্র দাস সনু্দরবন ০৫/০৪/১৯৮৮,৮৬৮৬৫৩৮৪৩৫০১

৫৯ সমতি েন্দ্র রায় নীমির েন্দ্র রায় সনু্দরবন ২০/১০/১৯৬০,৪১৫৩৯৮৪৯৯৪

৬০ তারািমত বাবু িাি সদরপুর ০৭/০২/১৯৭২,২৮০৩৭৩৬৮১৪

৬১ িন্টু হমরজন এিাদ্দি হমরজন সদরপুর ০২/০৩/১৯৭৩,২৭১৬৪৮৬০০০০২

৬২ ইনছান আিী শ্রহমকি শ্রিাল্লা উ: মিবপুর ১০/০৭/১৯৬৬,৬৮৫৩৮২২১৭৬

৬৩ হামববরু রহিান িমফজ উদ্দিন উ: মিবপুর ১৭/০৯/১৯৭২,৫৫০৩৮১৯৫৬৬
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৭৮ ফারতিা শ্রবগি এফার উদ্দিন শ্রবিবাড়ী ১৫/০৫/১৯৭৩,৩৭০৯৮২৩৯১
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১১৪ রদ্দিত িামডম িদন িামডম শ্রখাসািপুর ২৪/০৯/১৯৮৩,২৭১৬৪৮৬২৫০৪৩৫

১১৫ সকুুিার রায় িদন কুিার রায় শ্রখাসািপুর ০৬/০১/১৯৮৬,৭৬১৫৫৭৭২৩৬৩৮৪

১১৬ রানী সররন শ্রিাল্লা সররন শ্রখাসািপুর ১৫/১১/১৯৭৯,১৪৫৪০৮৮৬৫৭
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২০৬ ভমা: আব্দুি ছাত্তার ভদভিায়ার ভহাভসন পনপিিপুর ২৭-০৮-১৯৬২ ৮৬৫৪৯৮৫৮৯৭

২০৭ ভমাছা: সপহদা ভবগম শুকুর আিী পনপিিপুর ২৬-১০-১৯৮৬ ১৯০৪৭৬৫৫২৬

২০৮ ভমাছা: হাপিমা ভবগম হাভসর আিী পনপিিপুর ১০-০২-১৯৯৩ ১৪৭৭৭১৬৬৬৪

২০৯ ভমাছা: বুিবুপি খাতুন ভমা: নুরু পময়া পনপিিপুর ২৩-১০-১৯৭৭ ১৪৫৫০০৫৬৫০

২১০ ভমাছা: ভরপজয়া ভবগম এহছান পনপিিপুর ২৫-০২-১৯৫৭ ৫০৫৪৯৮৮২২৩

২১১ ভমাছা: সামসুন নাহার ভমা: স্বপন আিী পনপিিপুর ২৯-০৮-১৯৯৯ ১৯৫৪৪২৩৬১০

২১২ ভমাছা: ভরিমা ভবওয়া ভমা: ভমাবারক আিী পনপিিপুর ১৬-০৩-১৯৮১ ৮৬৫৪৮০৩৫৮৭

২১৩ ভমাছা: ফপরদা ভবওয়া মৃত: ফপরদ পনপিিপুর ১৬-১০-১৯৪৭ ২৭১৬৪৭৭২৮০৭৪৮

২১৪ ভমাছা: িাহানা ভবগম ভমা: খাভিক পনপিিপুর ০৯-০৪-১৯৮৮ ১৪৫৪৭৬১৮৫৭

২১৫ ভমাছা: মভনায়ারা 

ভবগম

ভমা: দপবর উদ্দীন পনপিিপুর ২৭-০৮-১৯৭৫ ৭৭৫৪৭৬৪৩৩৫

২১৬ ভমা: ভজি হক ওয়াভহদ আিী ভমাল্লা পনপিিপুর ০৭-০৯-১৯৭২ ৫৯৫৫০১১৯৬৯

২১৭ ভমাছা: আঞ্জু ভমা: মনসুর আিী পনপিিপুর ০১-০২-১৯৯৭ ১৯০৩৮৮৫৭৬০

২১৮ ভবিী ভবগম আবুি কাভসম পনপিিপুর ০১-০১-১৯৮৬ ১৪৫৮৫৬৩৮৯৫

২১৯ ভমা: ভিাকমান আব্দুর জব্বার পনপিিপুর ৩০-১২-১৯৫৭ ৫৯৫৪৯৭৫৯২৫

২২০ ভমাছা: কপহনুর ভবগম শুকুর আিী পনপিিপুর ১৯-০৮-১৯৮০ ৩৭০৪৭৯৯৫৮৮



২২১ ভমাছা: খাপদজা ভমা: আবুি কাভিম পনপিিপুর ০৫-১২-১৯৯৪ ৫৯৩৩৭৩৩০৫৫

২২২ ভমা: আিরাফ আিী ভমা: ভসভকন্দার আিী পনপিিপুর ১৩-০৬-১৯৬১ ৮৬৫৫০১৯৮০৩

২২৩ ভমাছা: হাপিমা ভবগম পাপনর উপদ্দন পনপিিপুর ১১-০৬-১৯৬২ ৫৫০৩৫৯১২৬৫

২২৪ ভমা: পসরাজ উপদ্দন আপজমুদ্দীন পনপিিপুর ১১-০৯-১৯৬২ ৪১৫৪১৭৫১৯৬২

২২৫ ভমাছা: মভনায়ারা 

ভবগম

ভমা: ভগািাপ পময়া পনপিিপুর ০৯//০৭/১৯৬৩ ২৭১৬৪৭৭২৮০৬৪১

২২৬ ভমাছা: িহর বানু হায়দার আিী পনপিিপুর ২৮-১০-১৯৮১ ৮৬৫৪৯৮৪২১৩

২২৭ ভমাছা: ভসানা ান 

ভবগম

আব্দুি মপজদ পনপিিপুর ২৩-০৯-১৯৭৫

২২৮ ভমাছা: আভনায়ারা 

খাতুন

ভমা: আভনায়ার ভহাভসন পনপিিপুর ০২-০৩-১৯৯৬ ৬৪৫১৪৯০২৮৫

২২৯ ভমাছা: রুপবনা ভবগম ভমা: রপফকুি ইসিাম পনপিিপুর ৩০-১০-১৯৯৪ ৬৮৮২৬৬১৬২৯

২৩০ ভমা: পফভরাজ ভহাভসন ভমা: আপমন উপদ্দন পনপিিপুর ০৬-০৫-১৯৯৪ ৬৪০৫২০১৯৬২

২৩১ ভমা: আিরাফুি ভমা: আজগার আিী পনপিিপুর ২৭-১০-১৯৮৩ ৪১৫৪৭৫২৫৯৮

২৩২ ভমা: সপহদুি ইসিাম মৃত: মপফজুর ইসিাম পনপিিপুর ০৯-০১-১৯৮৪ ২৭১৬৪৭৭২৮০৬৬৯

২৩৩ ভমা: জাফর আিী ভমা: দুিাি পনপিিপুর ০৯-০৭-১৯৭২ ৭৭৫৫৬৭৭৯০৮

২৩৪ ভমাছা: পারুি ভবগম সপিম উপদ্দন পনপিিপুর ০১-০৩-১৯৮৫ ৫০৫৪৭৫৫২৪৩

২৩৫ ভমাছা: ইয়াছপমন ভমা: ইয়াপমন আিী পনপিিপুর ১০-০৭-১৯৯৭ ৭৩৫১৫৪৯৪৩৬

২৩৬ ভমা: আিমগীর ভহাভসন টিপু পনপিিপুর ০৩-০৮-১৯৮৯ ২৩৯৮৯২৩১০৮



২৩৭ ভমা: আব্দুি কাভদর আব্দুি জপিি পনপিিপুর ২৬-১০-১৯৫৭ ৯৫৫২৬৫৬৬০৬

২৩৮ ভনাব রায় িাি বাবু রায় উ: জয়ভদবপুর ০৮-০৫-১৯৯৩ ১৫০১৫০৩৭৭৩

২৩৯ পুতুি রানী িীভরন ঋপি উ: জয়ভদবপুর ০২-০৫-১৯৮২ ২৯১৭৭৫১৪৭১২৭৭

২৪০ দীভনি চন্দ্র রায় বাভনশ্বর রায় উ: জয়ভদবপুর ২১-০৭-১৯৭৭ ৩৭০৪৯১৯৬৭৩

২৪১ কাঞ্চন কুমার রায় চন্দ্র ভমাহন রায় উ: জয়ভদবপুর ০৭-০২-১৯৮৮ ২৮০৫০৪২৪২৭

২৪২ ভ াবানী রানী সুপনি চন্দ্র রায় জয়ভদবপুর ২৬-১০-১৯৯১  ১০১৮৪২৭১৭৭

২৪৩ সুজন রায় বাহাদুর উ: জয়ভদবপুর ০২-০৪-১৯৮৫ ৬৮৫৫০৩৮৩১৮

২৪৪ মনসুরী রায় গভনি রায় উ: জয়ভদবপুর ১১-০৮-১৯৮৯ ১৯০৩২২৯১৪২

২৪৫ শ্রী ফুতপক িগ্না উ: জয়ভদবপুর ১৩-১২-১৯৬৯ ৮৬৫৪৭৫৮৮২৩

২৪৬ ভিন শুকরা উ: জয়ভদবপুর ০৯-০৫-১৯৮০ ৫৯৫৪৯২৮০৯৮

২৪৭ ভজাভগি চন্দ্র রায় চানতারা উ: জয়ভদবপুর ০৫-০২-১৯৭৯ ৬৪০৪৭৪৭১১২

২৪৮ বাসিী রায় িভরন রায় উ: জয়ভদবপুর ০২-০৭-১৯৮৫ ৪১৫৪৯২০৫৬৭

২৪৯ সাভবা রায় িাি বাবু উ: জয়ভদবপুর ১০-১২-১৯৯৮ ৪২০৪৩১২৮৯৮

২৫০ আম রাপতয়া ভখাকা রায় উ: জয়ভদবপুর ০১-০৭-১৯৮২ ৫৫০৪৯২২৬৭৪

২৫১ কাপিপপত রায় পবরাজ  উ: জয়ভদবপুর ০৩-০৭-১৯৭২ ২৩৫৪৯২৭৮৮৭

২৫২ রতপন রায় বমবাইয়া উ: জয়ভদবপুর ০৮-০১-১৯৭১ ২৮০৪৯৩১৪০৬



২৫৩ আগনী মনুয়া উ: জয়ভদবপুর ০৩-০৭-১৯৭২ ৭৭৫৪৯২৫৩১৬

২৫৪ ভবিী রায় পরিাধু রায় উ: জয়ভদবপুর ০২-০৩-১৯৮৫ ৬৪০৪৯২৭০৪৫

২৫৫ রাজ কুমার বাবুিাি রায় উ: জয়ভদবপুর ০১-০৩-১৯৭১ ৩৭০৪৯১৮৭৩৩

২৫৬ িনচপরয়া রায়  ানা মাপহ উ: জয়ভদবপুর ০৫-০৩-১৯৬৫ ১৪৫৪৯২০৭৮৪

২৫৭ কাঞ্চন রায় িখুয়া উ: জয়ভদবপুর ১২-০৩-১৯৭২ ৯৫৫২৫১৬২২

২৫৮ বাহাদুর রায় িগনা উ: জয়ভদবপুর ০৫-০১-১৯৫৯ ৬৪০৪৯২৬৪১৯

২৫৯ িইপি রায় সুপির রায় উ: জয়ভদবপুর ১৪-১২-১৯৮৭ ৩৭০৪৯১৯২৬৯

২৬০ ভমা: সাবলু ভমা: আব্দুি ভজাব্বার  াটপাড়া ২৪-০৭-১৯৮২ ৮২০৪৬৫৫৬৮৫

২৬১ ভমা: বাভসদ গুিবার ভহাভসন রামনগর ১০-১১-১৯৫৫ ৫৯৫১০৪৮৩৫৩

২৬২ পঞ্চমী রার্ী হভরন চন্দ্র রায় ভদওততর ২০-০১-১৯৭৭ ২৮০৪৩৯১৪১১

২৬৩ সুপফয়া ভবগম পসমুল্লা রাজারামপুর ১৯-০৪-১৯৫৯ ৭৩৩০১৭৬৪৮৩

২৬৪ হভরন চন্দ্র রায় মপহনন্দ্র চন্দ্র রায় উ: জয়ভদবপুর ০৫-০৩-১৯৮২ ৭৭৫৪৭৪৮০১৫

২৬৫ সুপির চন্দ্র রায় চনা চন্দ্র রায় উ: জয়ভদবপুর ০৯-০৪-১৯৬১ ১৯০৪৭৪৭৯০২

২৬৬ িপিতা রায় ভপন্টু রায় উ: জয়ভদবপুর ১২-০১-১৯৮২ ৮২০৪৯৩০৫১৮

২৬৭ পমনপত রানী পবিা রায় উ: জয়ভদবপুর ০১-০২১৯৬৫ ১৯০৪৯২৩৭৯২ 

গ্রাম- কাউগাঁ ১০/০৫/১৯৫৭ ইং ৬৩

৫ নং িিরা ইউমনয়ন

২৬৮ কাপততক মুির পপতা- মৃত খাকুয়া মুির



IqvW© bs- ০৭ ২.৭১৬৪৭E+১২ বছর

গ্রাম- কাউগাঁ ১১/০৭/১৯৬০ ইং ৬০

২৬৯ IqvW© bs- ০৭ ৬৮৫৫৪৬০২৪৯ বছর

২৭০ গ্রাম- কাউগাঁ ০৮/০৪/১৯৮১ ইং ৩৯

IqvW© bs- ০৭ ৯১০৫৮২৫৪২৬ বছর

গ্রাম- কাউগাঁ ১২/০৩/১৯৯১ ইং ২৯

২৭১ IqvW© bs- ০৭ ৬৪৫০৬৯০১৩৩ বছর

গ্রাম- কাউগাঁ ১১/০৯/১৯৬২ ইং ৫৮

২৭২ IqvW© bs- ০৭ ৬৪০৫১৪৮৫০০ বছর

গ্রাম- কাউগাঁ ১১/০৯/১৯৫৭ ইং ৬৩

২৭৩ IqvW© bs- ০৭ ৫৫০৫১৪৩৮৩৩ বছর

গ্রাম- কাউগাঁ ২৫/০৪/১৯৭২ ইং ৪৮

২৭৪ IqvW© bs- ০৭ ৩৭০৫২৯৮৪৫৭ বছর

গ্রাম- কাউগাঁ ১৪/১০/১৯৮২ ইং ৩৮

২৭৫ IqvW© bs- ০৭ ৬৮৫৫৩১২১৭৬ বছর

গ্রাম- কাউগাঁ ১০/০৭/১৯৮৪ ইং ৩৬

২৭৬ IqvW© bs- ০৭ ৪৬০৫৩০৬৪৪০ বছর

গ্রাম- কাউগাঁ ১২/০৭/১৯৬৫ ইং ৫৫

২৭৭ IqvW© bs- ০৭ ৮২০৫৩১২০০৫ বছর

গ্রাম- কাউগাঁ ১০/০৪/১৯৭৫ ইং ৪৫

২৭৮ IqvW© bs- ০৭ ৭৩০৫৫৮৭৩০০ বছর

গ্রাম- কাউগাঁ ২১/০৯/১৯৭২ ইং ৪৮

২৭৯ IqvW© bs- ০৭ ১০০২৭৩০০৭৩ বছর

গ্রাম- কাউগাঁ ১২/১০/১৯৫২ ইং ৬৮

২৮০ IqvW© bs- ০৭ ৯১০৫৪৫২৫৩৭ বছর

গ্রাম- কাউগাঁ ০৩/১০/১৯৮২ ইং ৩৮

২৮১ IqvW© bs- ০৭ ৬৪৪৮২৬৫৫৬৮ বছর

গ্রাম- কাউগাঁ ১৩/০৭/১৯৭০ ইং ৫০

২৮২ IqvW© bs- ০৭ ৬৪০৫৭৭৯৩৮৭ বছর

গ্রাম- কাউগাঁ ১৭/০৪/১৯৮৫ ইং ৩৫

২৮৩ IqvW© bs- ০৭ ৫০৫৫৭৬৫৭৩৮ বছর

গ্রাম- কাউগাঁ ০১/০২/১৯৮৭ ইং ৩৩

২৮৪ IqvW© bs- ০৭ ১.৯৮৭২৭E+১৬ বছর

গ্রাম- কাউগাঁ ১৪/০২/১৯৬২ ইং ৫৮

২৮৫ IqvW© bs- ০৭ ৬৪০৫৩০৭১৯৭ বছর

গ্রাম- কাউগাঁ ১১/০৮/১৯৮৪ ইং ৩৬

২৮৬ IqvW© bs- ০৭ ২৮০৫৪৫৭৬৬৬ বছর

গ্রাম- কাউগাঁ ১৪/০৫/১৯৮২ ইং ৩৮

২৮৭ IqvW© bs- ০৭ ৬৪০৫৩০৬৫০৪ বছর

গ্রাম- কাউগাঁ ১৪/০৮/১৯৭৭ ইং ৪৩

২৮৮ IqvW© bs- ০৭ ৩৭০৫২৯৮৪০৮ বছর

িহভদব মুির পপতা- সুবািাি মুির

বাবপি মুির পপতা- সাতানা মুির

সাভজন মুির পপতা- পবশ্ব মুির

রতন মহিী পপতা- আনুয়া মহিী

শ্রী সুিীর রায় পপতা- িাপিম মুির

শ্যামি মুসহর পপতা- সামারু মুসহার

শ্রী পনভপন মুসহর পপতা- জাপমি মুির

ফটিক মহপি পপতা- সুপপ্রয় মহপি

সামারু মুির পপতা- জাপিম মুির

ভমাোঃ নূর ইসিাম পপতা- ভমাোঃ আবু বক্কর

ভমাোঃ রাজ্জাক পপতা- আজগার

ভততারী রপব দাস পপতা- নারায়ন রপব দাস

িংকর মুির পপতা- দুিাি মুির

সুকুমার ঋপি পপতা- মপনিাি ঋপি

পূপর্ তমা রপব দাস পপতা- ভিামারাম রপব দাস

উভদি মুির পপতা- বপদয়া মুির

 দ্র মুির পপতা-  জুয়া মুির

জুাস্না রপব দাস পপতা- ভিামারাম রপব দাস

মাপনক মুির পপতা- খাকুয়া মুির

পবরজুন রপবদাস পপতা- ভিামারাম

২৬৮ কাপততক মুির পপতা- মৃত খাকুয়া মুির



গ্রাম- কাউগাঁ ০৮/০৬/১৯৪৭ ইং ৭৩

২৮৯ IqvW© bs- ০৭ ২.৭১৬৪৭E+১২ বছর

গ্রাম- কাউগাঁ ১৭/০৯/১৯৬২ ইং ৫৮

২৯০ IqvW© bs- ০৭ ৬৮৫৫৩১০১০৫ বছর

গ্রাম- উমরপাইি বািা পাড়া ২৮/০৪/১৯৩৭ ইং ৮৩

২৯১ IqvW© bs- ০৮ ৯১০৫৫৮৪৬৫১ বছর

গ্রাম- উমরপাইি বালুপাড়া ১১/০৫/১৯৪৯ ইং ৭১

২৯২ IqvW© bs- ০৮ ৩৭০৫৩৮১৮৮১ বছর

 বাইনগর ২৭/০৪/১৯৫৯

২৯৩ IqvW© bs- ০৭ ৬৮৬০৬৮৪৩০৪

গ্রাম- অজ্জতনপুর ২০/০৪/১৯৫৭ ইং ৬৩

২৯৪ IqvW© bs- ০৬ ২৮০৫০৪৯১৫৮ বছর

গ্রাম- দাড়াইি ০৬/০৭/১৯৫৮ ইং ৬২

২৯৫ IqvW© bs- ০৩ ৬৮৫৫৬২৬১৮৭ বছর

গ্রাম- পরজপুর ১৭/১০/১৯৬৭ ইং ৫৩

২৯৬ IqvW© bs- ০৪ ৬৮৫৫৩৭৭৭৩২ বছর

গ্রাম- পরজপুর িাঙ্গাপাড়া ০৪/০৭/১৯৫২ ইং ৬৮

২৯৭ IqvW© bs- ০৪ ৮২০৫৭২১১১৪ বছর

গ্রাম- পরজপুর িাঙ্গাপাড়া ০৪/০৫/১৯৭৫ ইং ৪৫

২৯৮ IqvW© bs- ০৪ ৪৬০৫৭১৭১৬৬ বছর

গ্রাম- পরজপুর িাঙ্গাপাড়া ০৩/০৪/১৯৮২ ইং ৩৮

২৯৯ IqvW© bs- ০৪ ১৯০৫৭৭৪৭০৭ বছর

গ্রাম- মবরাগী পদঘী ১৩/০৭/১৯৯২ ইং ২৮

৩০০ IqvW© bs- ০৫ ৫৫৫৬৫৭২৪৯২ বছর

গ্রাম- িিরা ৩১/১২/১৯৯৬ ইং ২৪

৩০১ IqvW© bs- ০৫ ৭৮০১৫০৯৯৩১ বছর

গ্রাম- িিরা িীবিাঙ্গী ০২/০৪/১৯৭৭ ইং ৪৩

৩০২ IqvW© bs- ০৫ ৬৪০৫০৯৮৭৬২ বছর

গ্রাম- িিরা দপির্ পাড়া ০২/০৩/১৯৮২ ইং ৩৮

৩০৩ IqvW© bs- ০৫ ৩২৫৫৫৭৫১৬৩ বছর

গ্রাম- িিরা পহন্দু পাড়া ১২/০৪/১৯৭৫ ইং ৪৫

৩০৪ IqvW© bs- ০৫ ১০২২২৬৩৮৪০ বছর

গ্রাম- িিরা পহন্দু পাড়া ৩০/০৮/১৯৬২ ইং ৫৮

৩০৫ IqvW© bs- ০৫ ৫৯৫৫২৪০৬৬৭ বছর

গ্রাম- িিরা ২৫/০৮/১৯৮৪ ইং ৩৬

৩০৬ IqvW© bs- ০৫ ৪১৫৫২২৮২৩৪ বছর

গ্রাম- িিরা পহন্দু পাড়া ২৫/০১/১৯৭৯ ইং ৪১

৩০৭ IqvW© bs- ০৫ ১৪৫৫৫৬৫৫৩৯ বছর

গ্রাম- িিরা ১২/১১/১৯৭৯ ইং ৪১

৩০৮ IqvW© bs- ০৫ ৫৯৫৬৯২৩১৬২ বছর

গ্রাম- িিরা ০৬/০৫/১৯৯১ ইং ২৯

শ্রী পমিন চন্দ্র রায় পপতা- শ্রী পদভজন চন্দ্র রায়

মিভিন চন্দ্র রায় পপতা- প ভদি চন্দ্র রায়

শ্রী পাতানু চন্দ্র রায় পপতা- ভিা া

হাবুি চন্দ্র রায় পপতা- িিা eg©b

ভমাোঃ জাহাঙ্গীর আিম পপতা- ভমাোঃ আব্দুস সাত্তার

শ্রী পবভনান্দ চন্দ্র রায় পপতা- পবমি রায়

সীমাি রায় পপতা- মন্ডি রায়

শ্রী সুভদি চন্দ্র রায় পপতা- শ্রী গভজন চন্দ্র রায়

শ্রী নয়ন চন্দ্র রায় পপতা- তারনী কাি রায়

ভমাোঃ হাপমদুর রহমান পপতা- ভমাতাভিব আিী

ভমাোঃ আব্দুি হাইয়ুম পপতা- ভমাোঃ আবুি কািাম আজাদ

ভূভবন পসং পপতা- ভগন্টুয়া পসং

বগা পসংহ পপতা- পদগুি পসংহ

ভমাোঃ ভমাসভিম পপতা- আপিম উদ্দীন

অপপস পিং পপতা- কািস পিং

পিষ্টদাস  ভবশ্বর দাস

ভমাোঃ আফতাব উদ্দীন পপতা- লুৎফর রহমান

ভমাোঃ জাভবদ আিী পপতা- মপফজদ্দীন

ভমাোঃ আব্দুর রহমান পপতা- পির ভমাল্লা

জপিম মুির পপতা- মৃত খাকুয়া মুির

পপরমি মুির পপতা- সুবািাি



৩০৯ IqvW© bs- ০৫ ৬৮৭০১৪২৭৩১ বছর

গ্রাম- উত্তর মরনাই রায় পাড়া ১০/১১/১৯৬৭ ইং ৫৩

৩১০ IqvW© bs- ০৫ ২.৭১৭৭৩E+১২ বছর

গ্রাম- শ্রীকন্ঠপুর ১৮/০৯/১৯৭৪ ইং ৪৬

৩১১ IqvW© bs- ০৬ ৫০৫৫৩২৩০৭৪ বছর

গ্রাম- শ্রীকন্ঠপুর ০২/০৪/১৯৭০ ইং ৫০

৩১২ IqvW© bs- ০৬ ৮৬৫৫০৫৬১৪৪ বছর

গ্রাম- শ্রীকন্ঠপুর ০৮/০৭/১৯৬৭ ইং ৫৩

৩১৩ IqvW© bs- ০৬ ৯১০৫৪৯২৭৮০ বছর

গ্রাম- শ্রীকন্ঠপুর ০২/০৪/১৯৮৭ ইং ৩৩

৩১৪ IqvW© bs- ০৬ ৪৬০৫৭২৭৯২৬ বছর

গ্রাম- চকমধু ০২/০৩/১৯৬২ ইং ৫৮

৩১৫ IqvW© bs- ০৬ ৪১৫৫৬০৬৫০৪ বছর

গ্রাম- িাক্তারপাড়া  বাইনগর ২০/০৫/১৯৭১ ইং ৪৯

৩১৬ IqvW© bs- ০৭ ৩২৫৫৪৬২৬৭৭ বছর

গ্রাম- কাউগাঁ ০৮/০৭/১৯৫৮ ইং ৬২

৩১৭ IqvW© bs- ০৭ ১৯০৫৩০১৬৭৫ বছর

গ্রাম- রাজাপুকুর উত্তর িাহাপাড়া ০৩/০৫/১৯৭২ ইং ৪৮

৩১৮ IqvW© bs- ০৮ ৯১০৫৫৮২৮০৪ বছর

গ্রাম- রাজাপুকুর ২০/১১/১৯৭৭ ইং ৪৩

৩১৯ IqvW© bs- ০৮ ১৪৫২১১৫০২৩ বছর

গ্রাম- রাজাপুকুর (িাহাপাড়া) ০২/০২/১৯৮১ ইং ৩৯

৩২০ IqvW© bs- ০৮ ১৯০৫০৪৭৬৬৬ বছর

গ্রাম- মহািপি ১৩/০৭/১৯৫৭ ইং ৬৩

৩২১ IqvW© bs- ০৯ ৯১০৫৭৬২৭১১ বছর

গ্রাম- মহািপি ০৫/০৯/১৯৭৯ ইং ৪১

৩২২ IqvW© bs- ০৯ ৯১০৫৩২৩৯৮৫ বছর

গ্রাম- িিরা ১৪/০৩/১৯৫২ ইং ৬৮

৩২৩ IqvW© bs- ০৯ ২.৭১৬৪২E+১২ বছর

গ্রাম- ভচৌঘপরয়া ০৭/০৮/১৯৬৪ ইং ৫৬

৩২৪ IqvW© bs- ০১ ৮২০৪৭৪৩৯৮৬ বছর

গ্রাম- পনমতাড়া ০৭/০৮/১৯৩৫ ইং ৮৫

৩২৫ IqvW© bs- ০১ ৪৫০৫১০৩৬৪৯ বছর

গ্রাম- মহতুল্যাপুর গাজারমারী ১৬/১২/১৯৫৯ ইং ৬১

৩২৬ IqvW© bs- ০২ ২৩৫৫৪৫৪১২১ বছর

গ্রাম- মহতুল্যাপুর ১৮/০৭/১৯৫৭ ইং ৬৩

৩২৭ IqvW© bs- ০২ ১.৯৫৭২৭E+১৬ বছর

গ্রাম- পভরাজপুর িাঙ্গাপাড়া ০৪/০৫/১৯৪২ ইং ৭৮

৩২৮ IqvW© bs- ০৪ ৯৫৫২৫৩৮৭৯৬ বছর

গ্রাম-উমরপাইি ০৯/০৯/১৯৭৫

৩২৯ IqvW© bs- ০৮ ২৩৫৫২৭১৬২৪
ভমাছা: গুি বানু অপছমুদ্দীন ৪৬

ভমাোঃ হাছান আিী পপতা- আব্দুি মপজদ

গকুি পসং পপতা- কপবতারা পসং

ভমাোঃ মকবুি ভহাভসন পপতা- জপমর উদ্দীন

ভমাোঃ ভমাকারম ভহাভসন পপতা- ভমাোঃ আিরাফ আিী

ভমাছাোঃ জাভহদা স্বামী- মৃত ফুলু ভমাহাম্মদ

ভমাোঃ নজরুি ইসিাম পপতা- পপিরদীন

উভপন্দ্র নাথ রায় পপতা- শুকারু eg©b ivq

ভমাোঃ ভরজাউি ইসিাম পপতা- বপদউজ্জামান

ভমাছাোঃ রুপবনা পপতা- মপফজ উদ্দীন

ওয়াপসরা ভবগম পপতা- ছাভবত আিী

ভমাোঃ আবু বক্কর পপতা- আনসার আিী

ভমাোঃ জয়নাি আভবদীন পপতা- চানু ভমাহাম্মদ

ভমাছাোঃ হাভজরা ভবগম পপতা- ফপছ আকন্দ

ভমাছাোঃ ভরপজয়া খাতুন পপতা- ভমাোঃ িপহর আিী

ভমাোঃ আভনায়ার ভহাভসন পপতা- আব্দুি ছাত্তার

ভমা রুভবি আিম পপতা- ভমাোঃ পরয়াজুি ইসিাম

ভমাছাোঃ হাভফজা ভবগম পপতা- তইবুদ্দীন

ভমাোঃ লুৎফর রহমান পপতা- ভমাহাম্মদ আিী

শ্রী পমিন চন্দ্র রায় পপতা- শ্রী পদভজন চন্দ্র রায়

গুনির রায় পপতা- মৃত পমিন রায়



গ্রাম-রাজাপুকুর িাহাপাড়া ৩১/১২/১৯৪৭

IqvW© bs- ০৮ ২.৭১৬৪৭E+১২

৩৩০

গ্রাম-রাজাপুকুর ০৪/০৩/১৯৯৪

৩৩১ IqvW© bs- ০৮ ৬৮৮৯৫৪৭২৪৩

গ্রাম-রাজাপুকুর ১৫/১০/১৯৬৯

৩৩২ IqvW© bs- ০৮ ১৯০৫৩৮৫৯৭৫

গ্রাম-রাজাপুকুর ৩১/১২/১৯৫২

৩৩৩ IqvW© bs- ০৮ ১৪৫৫২৬৩৮৬১

গ্রাম- বাইনগর (ঘুঘুপাড়া) ০৭/১০/১৯৪৪

৩৩৪ IqvW© bs- ০৭ ৫০৫৫৪৫১৯২৫

গ্রাম-কাউগাঁ (হাটভখািা) ১২/০৯/১৯৬১

৩৩৫ IqvW© bs- ০৭ ৫৫০৫৩০১০৫০

গ্রাম-কাউগাঁ ০৪/০৬/১৯৯১

৩৩৬ IqvW© bs- ০৭ ৮৬৮৪৬৭১১২৯

গ্রাম-কাউগাঁ ১২/০৭/১৯৮৫

৩৩৭ IqvW© bs- ০৭ ২.৭১৬৪৭E+১২

গ্রাম-কাউগাঁ ১০/০১/২০০৩

৩৩৮ IqvW© bs- ০৭ ২.৭১৬৪৭E+১২

গ্রাম-কাউগাঁ ০৮/০৫/১৯৯০

৩৩৯ IqvW© bs- ০৭ ১.৯৯০২E+১৭

IqvW© bs- ০৭ ২৩৬৫৫১৭৬৬৯

৩৪০

হাি সাং িিরা হুগিীপাড়া ১২/০৫/১৯৬৫

৩৪১ IqvW© bs- ০৫ ৯৫৫১২১১৭৫৯

ক্রপমক

 নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী নাম বততমান ঠিকানা/গ্রাম

উপকার ভ াগীর 

ছপব মিব্য

৩৪২ ভমা: আঞ্জু পময়া আব্দুি িপতফ খামারঝাড়বাড়ী

৩৪৩ ভমাছা: মাহমুদা তাভহর খামারঝাড়বাড়ী

৩৪৪ পদপািী পকসকু মভিি পকসকু খামারঝাড়বাড়ী

৩৪৫ ভমাহন পবশ্বাস নরভবট পবশ্বাস খামারঝাড়বাড়ী

৩৪৬ ভিফািী পকস্ক ফাগুরাম বম তন খামারঝাড়বাড়ী

৩৪৭ ভমা: আফাজ শুকুর ভমাহাম্মদ খামারঝাড়বাড়ী

৩৪৮ ভমাছা: আঞ্জুয়ারা ভমা: আিরাফ খামারঝাড়বাড়ী

৩৪৯ ভমাছা: ভসানা ান শুকুর আিী খামারঝাড়বাড়ী

৩৫০ ভমা: আবুি কািাম আহাম্মদ আিী খামারঝাড়বাড়ী

৩৫১ ভমা: করফুপি আহাম্মদ আিী খামারঝাড়বাড়ী

11/03/1975;

26/05/1962;

26/09/1980;

27/12/1959;

28/02/1952;

18/02/1952;

৬ নং আউমিয়াপুর ই্উমনয়ন

জন্ম তাপরখসহ জাতীয় পপরচয়

 পত্র নং

21/3/1967;

24/04/1960;

21/03/1971;

03/10/1970;

আকপিমা খাতুন আপজর ভমাহাম্মদ িাহ ৫৬

আিাড়ু মুিহর মৃত বপদয়া মুিহর ৩০

আফরুজা ভবগম জপরব উদ্দীন ৩৬

জয়ি পরপি পপরমি পরপি ১৮

শ্রীমপত  প্রপমিা রায় শ্রী িিী ভমাহন রায় ৫২

রুভবি মুিহর মাপনক মুিহর ৩০

ভদভবন্দ্র নাথ রায় ভখাকা রায় ৬৯

ভমা: লুৎফর রহমান আপজজার রহমান ৮৭

শ্রী চন্দ্রন কুমার রায় শ্রী অপি কুমার রায় ২৭

পখপতি চন্দ্র রায় নপন ভগাপাি রায় ৫১

ভমাছা: রাভবয়া ভবগম তসপিম উদ্দীন ৭৪



৩৫২ ভমাছা: আপমনা ভমা: ভমাবারক আিী খামারঝাড়বাড়ী

৩৫৩ ভমা: ফপরজউপদ্দন ইয়াদ আিী খামারঝাড়বাড়ী

৩৫৪ ভমা: সাইদ আবার ভিখ খামারঝাড়বাড়ী

৩৫৫ পদপিাি মহাবীর খামারঝাড়বাড়ী

৩৫৬ ভমা: ভমাস্তাপকম ভবিাভয়ত ভহাভসন খামারঝাড়বাড়ী

৩৫৭ ভমা: হাভচন আিী ফয়জুউদ্দীন মামুদপুর

৩৫৮ ভমা: আইজ উদ্দীন ভমা: জমভিদ খামারঝাড়বাড়ী

৩৫৯ ভমাছা: মপন আরা ভবগম ভমা: ভমায়াভজ্জম ভহাভসন মামুদপুর

৩৬০ মপমনুি ইসিাম আপজমুপদ্দন মামুদপুর

৩৬১ মকবুি ভহাভসন িপতফর উত্তর উপিপুর

৩৬২ ভমা: দুিাি ভহাভসন ভমা: অপহর উদ্দীন মাপিমপুর

৩৬৩ ভমা: ছাভয়দ আিী মতয়ব আিী খামারঝাড়বাড়ী

৩৬৪ ভমা: মপহর উদ্দীন ইপনয়া উত্তর উপিপুর

৩৬৫ আব্দুি মপজদ ভবিাভয়ত আিী উ:উপিপুর

৩৬৬ ভমাছা: আনজু আরা কপফ উদ্দীন উপিপুর

৩৬৭ ভমাছা: হাছনা হপববর রহমান খামারঝাড়বাড়ী

৩৬৮ ভমা: িপরফুি ইসিাম ভমা: জয়নুি ইসিাম উপিপুর

৩৬৯ ভমা: আবুি ভহাভসন ভমা: আব্দুি মপজদ মামুদপুর

৩৭০ িাপহন আিী আব্দুস সামাদ মামুদপুর

৩৭১ ভমা: আব্দুি হাপমদ হুভচন ভিখ মামুদপুর

৩৭২ ভমা: আবু বক্কর পসদ্দীক রপহম উদ্দীন মামুদপুর

৩৭৩ ভমা: মপমনুি ইসিাম আহম্মদ উদ্দীন মামুদপুর

৩৭৪ ভমা: জয়নুি আভবদীন আপখমুদ্দীন উ:উপিপুর

৩৭৫ ভমা: মাহাবুব ইমাম আিী উপিপুর

৩৭৬ ভমাছা: মহচনা ভবিাভয়ত ভবগম খামারঝাড়বাড়ী

৩৭৭ ভমাছা: আকপিমা ভবগম আপকম উদ্দীন উপিপুর

৩৭৮ ভমাছা: রাভহনা ভবগম ভমা: আব্দুি িপতফ ভমাহনপুর

৩৭৯ ভজাসপপনা হাঁসদা ফাপিস হাঁসদা খামারঝাড়বাড়ী

৩৮০ ভমা: বাহাদুর ছুবাহান উত্তর উপিপুর

৩৮১ ফয়জান ভবগম ভমা: ফয়জদ্দীন উত্তর উপিপুর

৩৮২ ভমা: নজরুি ইসিাম ভমাহাম্মদ আিী খামারঝাড়বাড়ী

৩৮৩ তছপিমা খাতুন ভমা: ভমাহরাব আিী উপিপুর

৩৮৪ ভমা: রপবউি ইসিাম ভমা: তসপিম উপিপুর

৩৮৫ ভমা: আপিফ আব্দুর রাজ্জাক ঘুঘুিাঙ্গা

৩৮৬ ভমা: আবুি সপজবউপদ্দন উপিপুর

৩৮৭ ভমা: ওসমান গপন মপফজ উদ্দীন খামারঝাড়বাড়ী

৩৮৮ মভনায়ারা ভবগম ভমা: মপহর উদ্দীন উত্তর উপিপুর

৩৮৯ ভমাছা: রুকসানা পার ীন ভমা: আিী ভহাভসন খামারঝাড়বাড়ী

৩৯০ ভমা: নাজমা খাতুন ভমা: কপছর উপদ্দন উত্তর উপিপুর

19/06/1958;

19/09/1969;

10/07/1991;

31/01/1967;

06/02/1979;

11/11/1991;

17/03/1987;

09/02/1947;

21/04/1958;

14/04/1979;

10/10/1957;

04/05/1983;

03/07/1977;

11/03/1959;

20/02/1958;

20/11/1991;

27/11/1973;

26/07/1957;

15/05/1983;

27/04/1972;

14/07/1950;

18/06/1958;

12/02/1947;

20/8/1966;

18/01/1969;

10/09/1991;

10/07/1978;

15/09/1979;

05/10/1990;

15/01/1994;

19/02/1965;

05/08/1972;

10/05/1951;

13/07/1984;

11/04/1967;

03/07/1959;

22/02/1959;

23/04/1967;

12/08/1952;



৩৯১ ভমা: রপফকুি ইসিাম ভমা: আব্দুর রহমান খামারঝাড়বাড়ী

৩৯২ ভমা: বক্তার ভহাভসন ভমা: পদিদার আিী মামুদপুর

৩৯৩ ভমা: িামীম ভহাভসন ভমা: জভবদ আিী মামুদপুর

৩৯৪ ভমাছা: জভবদা তপরকুল্যাহ মামুদপুর

৩৯৫ ভমা: আব্দুি মপজদ আভবদ আিী মামুদপুর

৩৯৬ মাভিকা বানু ভমা: রমজান আিী খামারঝাড়বাড়ী

৩৯৭ ভমা: রজ্জব আিী সাভদক আিী মামুদপুর

৩৯৮ ভমাছা: রপমছা খাতুন বাভহদু আিী মামুদপুর

৩৯৯ ভমা: আব্দুি খাভিক আব্দুি িপতফ মামুদপুর

৪০০ ভমা: আজাদ ভমা: হপববর রহমান আউপিয়াপুর

৪০১ ভমা: আপনছুর রহমান রহমান আিী মামুদপুর

৪০২ ভমা: সুরুজ্জামান ভমা: হাভসদুর রহমান মামুদপুর

৪০৩ ভমা: আভনায়ার ভহাভসন ভমা: মনতাজ হামজাপুর

৪০৪ ভমাছা:মমতা ভমাহাম্মদ আিী আউপিয়াপুর

৪০৫ ভমা: আব্দুর রহমান হাপসম উদ্দীন পবশ্বাস উপিপুর

৪০৬ ভমা: আপজজার রহমান আব্দুস সাত্তার মামুদপুর

৪০৭ ভমা: মকভছদুি ইসিাম আব্দুস সাত্তার মামুদপুর

৪০৮ ভমাছা: ফপরদা পার ীন পপনর উপদ্দন মামুদপুর

৪০৯ ভমাছা: আপছয়া ভবগম তপমজ মামুদপুর

৪১০ ভমাছা: ঘুিনাহার ভপিার মামুদপুর

৪১১ ভমা: আভনায়ারুি ইসিাম ভমা: নাপজম উদ্দীর্ মামুদপুর

৪১২ ভমাছা: ভসপিনা ভবগম ভমা: আব্দুি কাপফ মামুদপুর

৪১৩ ভমা: ভবিািা ভহাভসন ভমা: আব্দুি আপজজ মামুদপুর

৪১৪ ভমা: ওয়াভহদুি ইসিাম ভমা: নজরুি ইসিাম মামুদপুর

৪১৫ ভমা: আফসার ফজি উপদ্দন উপিপুর

৪১৬ ভমা: হাপমদুর রহমান ভমা: রমজান আিী মামুদপুর

৪১৭ ভমাসা: সুিতানা ভমা: এিাহী মামুদপুর

৪১৮ ভমা: মাপনক ভহাভসন ভমা: ভমাকভছদ আিী কপরমুল্যাপুর

৪১৯ ভমাছা: আভনায়ারা ভবগম আপছর উপদ্দন কপরমুল্যাপুর

৪২০ ভমা: মনজুরুি ইসিাম ভমা: তাজমুি ইসিাম কপরমুল্যাপুর

৪২১ ভমা: মহাপসন আিী ভমা: ভমাকভসদ আিী কপরমুল্যাপুর

৪২২ ভমা: রাজু হাপমদুর রহমান কপরমুল্যাপুর

৪২৩ ভমাোঃ আয়নাি হক পপতা- ইউসুফ আিী সাং- খাপড়পাড়া(হঠাতপাড়া), 

সদর, পদনাজপুর।

৪২৫ ভমাছাোঃ নুভর জান্নাত পপতা- ভমাোঃ িপরফ উদ্দীন সাং- খাড়ীপাড়া(হঠাৎপাড়া)  , 

সদর, পদনাজপুর। 

ভমাবাোঃ ০১৩১৫১৭৯৮৩৬

২২/০৫/১৯৬৭;

১৪৫৫৫৫৮৪৪৩ 

25/06/1988;

12/07/1967;

04/05/1975;

17/05/1978;

17/05/1979;

০২/০৩/১৯৮৭;

৫৫০৫২৭৮০০১ 

14/07/198৭;

23/05/1999;

20/07/1981;

09/03/1981;

14/10/1974;

25/10/1998;

15/07/1967;

20/11/1983;

30/12/1982;

06/05/1953;

25/05/1962;

15/11/1977;

20/01/1983;

11/04/1969;

10/04/1997;

18/06/1975;

17/07/1987;

28/11/1955;

13/08/1955;

22/04/1972;

11/08/1972;

17/05/1954;

17/04/1963;

09/10/1959;

07/07/1978;

03/10/1966;

20/02/1997;



৪২৬ সুভরন রায় পপতা-হাপমদুর রহমান সাং-খাড়ীপাড়া(হঠাৎপাড়া),

 সদর, পদনাজপুর।

ভমাবাোঃ ০১৭৫৫২০৩৯৪৪

৪২৭ ভমাোঃ  আবুি কািাম পপতা- ভমাোঃ আব্দুি গফুর সাং- খাড়ীপাড়া(হঠাৎপাড়া)  , 

সদর, পদনাজপুর। 

ভমাবাোঃ ০১৮৭৫৪৯০৩৯৯

৪২৮ ভমাোঃ রপিদুি ইসিাম পপতা- ওয়াজ উদ্দীন সাং- খাড়ীপাড়া(হঠাৎপাড়া)  , 

সদর, পদনাজপুর। ভমাবাোঃ 

০১৭৯৩৯৪১৬৭২

৪২৯ মািন কড়া পপতা- িপতি কড়া সাং- ঘুঘুিাঙ্গা (কড়াপাড়া), 

সদর, পদনাজপুর।

ভমাবাোঃ ০১৮৭৫৩২৬৪৯৪

৪৩০ ভমাোঃ ফরহাদুি ইসিাম পপতা- ভমাোঃ আব্দুি জপিি সাং- ঘুঘুিাঙ্গা(পাথরঘাটা), 

সদর, পদনাজপুর।

ভমাবাোঃ ০১৮২৩৬৯৯৩৫৩

৪৩১ শ্রীমপত চাদনী ভকাড়া পপতা- শ্রী কালুয়া ভকাড়া সাং- ঘুঘুিাঙ্গা(কড়া পাড়া ), 

সদর, পদনাজপুর।

ভমাবাোঃ ০১৭২৩৩৪৪৩৭৮

৪৩২ ভরাভকয়া ভবগম পপতা- আইজ উপদ্দন সাং- ঘুঘুিাঙ্গা(বাগান বাড়ী), 

সদর, পদনাজপুর।

ভমাবাোঃ ০১৩০৫৪৫৯৭৩০

৪৩৩ ভমাোঃ আিাপমন পপতা- ভমাোঃ আবজাি সাং- ঘুঘুিাঙ্গা(বাগান বাড়ী), 

সদর, পদনাজপুর।

ভমাবাোঃ ০১৭০৬৮৩৯৫৭৯

৪৩৪ ভমাোঃ মন্টু পময়া পপতা- তপমজ উদ্দীন সাং- ঘুঘুিাঙ্গা(বাগান বাড়ী), 

সদর, পদনাজপুর।

ভমাবাোঃ ০১৭৭৩৪৬১৩৮৩

৪৩৫ ভমাোঃ আসাদুি ইসিাম পপতা- ভমাোঃ আইনুি ভহাভসন সাং- ঘুঘুিাঙ্গা(বাগান বাড়ী), 

সদর, পদনাজপুর।

ভমাবাোঃ ০১৭৯৬১৭৭৫০১

৪৩৬ বাবুি বাষ্প পপতা- বাহাদুর বাষ্প সাং- 

ঘুঘুিাঙ্গা(কড়াপাড়া)সদর, 

পদনাজপুর।

১৫/০৫/১৯৯৬;

৭৮০৬৭৮৮২৮০

০৬/০৩/১৯৬২;

৩৭০৫৫২৯৫৮৮

০৯/০৮/১৯৯১;

৪৬২৬৭৫৭৩৪০

০৯/০৮/১৯৫২;

২৮০৫২৮৪৭৯৭

১৫/০৬/১৯৮৮;

৫০৫৫২০৭৬৩২২

২৭/০৯/১৯৮১;

৬৪০৫৮৩৪৬৮৭

২৭/০৪/১৯৭০;

৪১৫৫৭০৫৪২১

১৫/১১/১৯৬৯;

৫৫০৫১২৮২০৬

১৮/০৯/১৯৬২;

৭৭৫৫৭৮৫৮৩৪

১৮/০৩/১৯৮৩;

৭৭৮৯৯০৯৭৩৪

০২/১২/১৯৯৩;

৪১৭৭৯৬৪২৪৬



৪৩৭ ভমাোঃ ইজার আিী পপতা- মংিা ভিখ সাং- ঘুঘুিাঙ্গা(বাগানবাড়ী), 

সদর, পদনাজপুর।

ভমাবাোঃ ০১৩০৮১৩৬৫৪৩

৪৩৮ ভমাছাোঃ রওিন আরা পপতা- পপয়ার ভমাহাম্মদ সাং- ঘুঘুিাঙ্গা(পাথরঘাটা), 

সদর, পদনাজপুর।

ভমাবাোঃ ০১৭২৪০৪৫৬৮৫

৪৩৯ ভমাোঃ আিতাফ ভহাভসন পপতা- ভমাোঃ ভসরাজ উদ্দীন সাং- ঘুঘুিাঙ্গা(পাথরঘাটা), 

সদর, পদনাজপুর।

ভমাবাোঃ ০১৮৬২৬১৩২০৮

৪৪০ ভমাছাোঃ  জান্নাতুন পপতা- ভমাোঃ পগয়াস উদ্দীন সাং- ঘুঘুিাঙ্গা(পাথরঘাটা), 

সদর, পদনাজপুর।

ভমাবাোঃ ০১৮৬৮৭৩৬৯১৫

৪৪১ ভগপনয়া রানী পপতা- বাহাদুর চন্দ্র বাসুপর সাং- ঘুঘুিাঙ্গা, সদর, 

পদনাজপুর।

৪৪২ আভিমা খাতুন পপতা- কামাি উদ্দীন সাং- ঘুঘুিাঙ্গা 

(কপবরাজপাড়া), সদর, 

পদনাজপুর।

৪৪৩      আরপজনা ভবগম পপতা- ভমাোঃ ইব্রাপহম সাং- ঘুঘুিাঙ্গা (মান্ত্রীপাড়া), 

সদর, পদনাজপুর।

ভমাবাোঃ ০১৭১০৫৩৪০৮৬

৪৪৪ ভমাোঃ লুৎফর রহমান পপতা- পসরাজ উদ্দীন সাং- ঘুঘুিাঙ্গা (হটাৎপাড়া), 

সদর, পদনাজপুর। 

ভমাবাোঃ ০১৭৯২৬৬৯০২৪

৪৪৫ ভমাোঃ িপরফ পপতা- মকবুি ভহাভসন সাং- ঘুঘুিাঙ্গা (মান্ত্রীপাড়া), 

সদর, পদনাজপুর।

ভমাবাোঃ ০১৭৩৮৬৫৬৪১৫৯

৪৪৬ ভমাোঃ আব্দুর রপহম পপতা- মরতুজা সাং- ঘুঘুিাঙ্গা (মান্ত্রীপাড়া), 

সদর, পদনাজপুর।

ভমাবাোঃ ০১৭৩৫৩১৮৫৯৬

৪৪৭ ভমাোঃ মকভসদুি ইসিাম পপতা- বাবর আিী সাং- তপরমপুর, সদর, পদনাজপুর। 

০৩/০১/১৯৮৪;

৩৭০৫৫৭৭২১৫

০৯/০৭/১৯৪৫;

২৮০৫২৮৬৪৬১

০৭/০৩/১৯৭৬;

২৮০৫২৮৩৫৯১

 ২৫/০৩/১৯৭১;

৭৭৫৫৫৬৮৬২৮

১২/০৫/১৯৭৮;

৮২০৫০৬৪৬৮৯

১৩/০৪/১৯৭০;

৫০৫৫২৭৩১৫৪

০৯/০৭/১৯৭৯;

৬৪০৫৫৮৪৯৮৫

০৮/০৭/১৯৫৯;

৫৯৫৫৫৪১২৮৮

০২/০৭/১৯৭৭;

৪৬৩৬৪৯৫৬৭৫

১১/০৭/১৯৭৮;

২৮০৫৮৩৯৬৮১

১৬/০৭/১৯৫৭;

৫০৫০৫৫৬০০৩০



৪৪৮ আফভরাজা খাতুন পপতা/জং- নুর ইসিাম সাং- দপিন ফপরদপুর 

(মাঝাপাড়া ), সদর, 

পদনাজপুর। ভমাবাোঃ 

০১৮৩৫৮৫৬২৩২

৪৪৯ ভমাছাোঃ ভজভিখা ভবগম পপতা/জং- জব্বার আিী সাং- দপিন রামনগর(মিান 

পুকুর), সদর, পদনাজপুর। 

ভমাবাোঃ ০১৭৫৬২৬৭৪৫০

৪৫০ ভহাভসন আরা পপতা- জয়নাি আভবদীন সাং- দপিন রামনগর(মিান 

পুকুর), সদর, পদনাজপুর। 

ভমাবাোঃ ০১৭৯০৫৫৭২২৫

৪৫১ পরনা বানু পপতা/জং- মপনর উদ্দীন ক সাং- দপিন রামনগর(মিান 

পুকুর), সদর, পদনাজপুর। 

ভমাবাোঃ ০১৩০৯৪৩৬৯৭৮

৪৫১ ভমাছাোঃ বানু পপতা/জং- আিরাফ আিী সাং- দপিন রামনগর(মিান 

পুকুর), সদর, পদনাজপুর। 

ভমাবাোঃ ০১৭০১৯৯৭৭০৬

৪৫২ ভমাছাোঃ সুপফয়া খাতুন পপতা/জং- সাইফুি ইসিাম  সাং- দপিন রামনগর(মিান 

পুকুর), সদর, পদনাজপুর। 

ভমাবাোঃ ০১৪০৫০১৬১১০

৪৫৩ আব্দুি হাপকম পপতা- মাতাব উদ্দীন সাং- দপিন রামনগর, সদর, 

পদনাজপুর।

৪৫৪ ভমাছাোঃ কাঞ্চন ভবগম স্বামী- মৃত পদি ভমাহাম্মদ সাং- মাপসমপুর, সদর, পদনাজপুর। 

৪৫৫ রীতা ভবগম পপতা- আব্দুি মপজদ সাং- মহব্বতপুর, সদর, 

পদনাজপুর। ভমাবাোঃ 

০১৭৮৮০১১৬২০

৪৫৬ ভমাছাোঃ আরপজনা ভবগম পপতা- আপজম উপদ্দন সাং- মহব্বতপুর, সদর, 

পদনাজপুর। ভমাবাোঃ 

০১৩০৫৩৪১১৬১

৪৫৭ ভমাোঃ ভমাতাহার ভহাভসন পপতা- বপছর উদ্দীন সাং- মহব্বতপুর (ভচয়ারম্যান 

পাড়া), সদর, পদনাজপুর।

৪৫৮  ভমাোঃ িাপহনুর রহমান পপতা- ভমাোঃ মান্নান সাং- মহব্বতপুর(হাজীপাড়া), 

সদর, পদনাজপুর।

১৭/০১/১৯৪৯;

১৫/০৮/১৯৮৫;

৮২৪৬৯৯৭৪৩৪

১৮/১১/১৯৯৫;

৫০৫৫৩০৫৭০৯

১০/০৪/১৯৫৮;

৯৫৫২৭৯৫৭২৭

২৫/০৮/১৯৮৫;

৯১০৫৩১৪৯৯২

০৩/০৫/১৯৫২;

২৮০৫১১৭২৮৬

০৯/০৫/১৯৭২;

৭৩০৫৭৩৬১১৩

 ১১/০৯/১৯৮৪;

৭৭৫৫২৫১৮৫২

০৬/০৪/১৯৮৫;

৯১০৫১০৬৪৯৭

০২/১২/১৯৯৭;

৪৬৫১৯৪০৮১৯

১৮/০২/১৯৭১;

২৩৮৩২৫৫৪১৭

 ২০/১১/১৯৮৮;

২৭২৬৪০৮১৬৭৭৯২



৪৫৯ ভমাোঃ ফাইজুর রহমান পপতা- ভমাোঃ ভমাতাহার ভহাভসন সাং- মহব্বতপুর(ভচয়ারম্যান 

পাড়া), সদর, পদনাজপুর।

৪৬০ ভমাোঃ মাসুদ রানা পপতা- ভমাোঃ ভমাতাহার ভহাভসন সাং- মহব্বতপুর(ভচয়ারম্যান 

পাড়া), সদর, পদনাজপুর।

৪৬১ ভমাোঃ পরপন পপতা- আভনায়ার ভহাভসন সাং- মহব্বতপুর(পূব তপাড়া 

),সদর, পদনাজপুর। ভমাবাোঃ 

০১৭৭৪৬২৪৪০৫

৪৬২ ভমাছাোঃ এছাতান স্বামী- মৃত ইউসুফ আিী সাং- আউপিয়াপুর,সদর, 

পদনাজপুর।

ভমাবাোঃ ০১৮৫৮৯২৭৬০৬

৫৬৩ ভমাোঃ আপজজুর রহমান পপতা- মৃত ভখাকা সাং- আউপিয়াপুর,সদর, 

পদনাজপুর।

৪৬৪ ভমাোঃ জাপহদুি ইসিাম পপতা- ভমাোঃ আব্দুি আপজজ সাং- আউপিয়াপুর, সদর, 

পদনাজপুর।

৪৬৫ শ্রী সুিীি পপতা- মৃত ভিদ্র সাং- আউপিয়াপুর, সদর, 

পদনাজপুর।

৪৬৬ আপজজার রহমান পপতা- ভমাোঃ ইরফান আিী সাং- ঘুঘুিাঙ্গা (মান্ত্রীপাড়া), 

সদর, পদনাজপুর।

ভমাবাোঃ ০১৭৫০৫২৭০০৪

৪৬৭ আব্দুর রপহম পপতা- খপতব উল্লাহ সাং-উপিপুর(ভখায়াভরর 

ভমাড়),সদর, পদনাজপুর। 

ভমাবাোঃ ০১৭১৯২৪৩৭০২

৪৬৮ ভমাছাোঃ হাপবিন পপতা- বাচ্চু সাং- উোঃ উপিপুর

(খামারঝাড়বাড়ী, তুতবাগান 

পব্রজ), সদর, পদনাজপুর।   

ভমাবাোঃ ০১৭২৩৭৩৭৫৬১

৪৬৯ ভমাছাোঃ তছপিমা খাতুন জং- ভমাোঃ ভসাহরাব আিী সাং-উপিপুর (খামারঝাড়বাড়ী 

বাঁি), সদর, পদনাজপুর।  

ভমাবাোঃ ০১৭৬৪৮০৮৪৭৩

৪৭০ ভমাছাোঃ বপবতা পপতা- মতমুর আিী সাং- উপিপুর, সদর, 

পদনাজপুর। 

ভমাবাোঃ ০১৭৪৬২৫৮৭২৮

০২/০৪/১৯৮৭;

৫৫০৫২৭৮০০১

৩০/১২১১৯৭০;

৭৩০৫৬৩৩৬৪১

১৯/০৪/১৯৬১;

৫৭৫৫৭২৩৬৯৪

০৬/০২/১৯৭৯;

২৭১৬৩১৭৩২৮০৮৮

৩০/০২/১৯৮৬;

৩২৫৫৬৪০৩৩০

১০/০১/১৯৯৫;

৮৬৭১৭৯৭৫৯৮

০২/০৩/১৯৯৪;

৫০৬৫৫৮২০৪০

২৭/০৭/১৯৫৭;

২৭১৬৪১৭৩১৬১৩৭

০৬/০৪/১৯৫২;

২৭১৬৪১৭৩১৫৬৩৯

০৬/০৬১৯৮৫;

২৭১৬৪১৭৩১৬০০৬

০৩/০৭/১৯৬৯;

২৭১৬৪১৭৩১৫৮১৫

০৬/১০/১৯৯৪;

৬৮৭৭৮১৭০০৪



৪৭১ আপছয়া ভবগম জং- মৃত তছপিম সাং- উপিপুর (খামারঝাড়বাড়ী 

বাঁি), সদর, পদনাজপুর।  

ভমাবাোঃ ০১৯৯৬৪৯৯৮৫৫

৪৭২ ভমাোঃ সাপপয়ার পপতা- মৃত িাি মুখা সাং- 

কপরমুল্যাপুর,সদর,পদনাজপুর।

৪৭৩ ভমাোঃ সাপপয়ার রহমান পপতা- মৃত আব্দুি হাপিম সাং- কপরমুল্যাপুর, সদর, 

পদনাজপুর।

৪৭৪ ভমাোঃ মহাবীর দাস পপতা- মৃত মহাভদব সাং- কপরমুল্যাপুর, সদর, 

পদনাজপুর।

৪৭৫ ভমাোঃ আমজাদ ভহাভসন পপতা- মৃত ভমভহরাব আিী সাং- ভচৌরা,সদর, পদনাজপুর। 

ভমাবাোঃ ০১৩০৪৯৯৪১৯

৪৭৬ ভমাোঃ মাপনক ভহাভসন পপতা- ভমাোঃ আব্দুস সামাদ সাং- নািাহার, সদর, 

পদনাজপুর।

ভমাবাোঃ ০১৭৭৪১৮১১৩২ 

৪৭৭ ভমাছাোঃ আরমন আরা পপতা/স্বামী- মৃত ভখড়ু মহাম্মদ সাং- বিপদয়াপুকুর,সদর, 

পদনাজপুর। ভমাবাোঃ 

০১৭৫১১২১১২৮

৪৭৮ ভমাছাোঃ কমিা মপন পপতা- মৃত মপছউদ্দীন সাং- 

বিপদয়াপুকুর(পিয়ািততড়) 

সদর, পদনাজপুর।

৪৭৯ শ্রী উপপন চন্দ্র রায় পপতা- আইতু চন্দ্র  রায় সাং- 

মসয়দপুর(ভগায়ািপাড়া),সদর, 

পদনাজপুর। ভমাবাোঃ 

০১৭৩৭৭৬৩০৮৭৬

৪৮০ িাপি সভরন পপতা- সুরু সভরন সাং- 

মসয়দপুর(ভগায়ািপাড়া),সদর, 

পদনাজপুর। ভমাবাোঃ 

০১৭৮৬৭৬৮৪৫২

৪৮১ পবশু নাথ ভহমভরান পপতা- সমায় ভহমভরান সাং- 

মসয়দপুর(ভগায়ািপাড়া),সদর, 

পদনাজপুর।

৪৮২ পজভতন চন্দ্র রায় পপতা- ভবরভজা রায় সাং- 

মসয়দপুর(ভগায়ািপাড়া),সদর, 

পদনাজপুর। ভমাবাোঃ 

০১৭৩৭৭৬৩৮৭৬

২১/১১/১৯৭৯;

৩২৫৫৫৪১৫৪৬

০৬/০৮/১৯৯২;

৩০/০৮/১৯৭২;

১৪৫৫৪১২১৬১

১১০/০১/১৯৬৭;

১৯০৫১৪৩৬৯৭

০৯/০১/১৯৫৫;

৬৮৫৫১৪৬৩৮৪

২৮/০৭/১৯৭৭;

২৭১৬৪১৭৩২৩৯৬৯

২৮/০৪/১৯৭৭;

২৭১৬৪১৭৩২৩৯৬৭

২/০৯/১৯৫৭;

২৭১৬৪১৭৩৪৪১১৮

০৭/০৮/১৯৫৫;

২৭১৬৪১৭৩২৪৬৪৫

০১/০৭/১৯৭৭; 

২৭১৬৪১৭৩৪০৩৬০

১২/০৩/১৯৭০;

১০০২৭৭১১৩৫

২১/০৭/১৯৬১;

২৭১৬৪১৭৩২৮০৮৯



৪৮৩

মঙ্গিী ভহমরম পপতা- সময় ভহমরম সাং- মসয়দপুর, সদর,  

পদনাজপুর।ভমাবাোঃ 

০১৩১০১০৯৮০৮

ক্রপমক নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামীর নাম বততমান ঠিকানা জন্ম তাপরখ সহ জাতীয় পপরচয়পত্র  নম্বর উপকারভ াগীর ছপব

৪৮৪

০৩/০২/১৯৮৩

৫৯৫৬১৬২৮৮৬

২৩/১১/১৯৮৬

৮৬৫৫৮৮৮৫৫৩

৪৮৬ ২২/০১/১৯৯৩

৫৫১১৮৭৫৪৭৭

৪৮৭ ২৫/০৮/১৯৮৯

৭৩০৫৯৩৮৮২৬

৪৮৮ ২০/০৮১৯৭৭

২.৭১৬৪৯E+১২

৪৮৯ ১৪/১০/১৯৭৯

৪১৫৬০৮৯৩৫৩

৪৯০ ১০/১২/১৯৭২

ভমা: আিমগীর পপতা- ভমা: আব্দুি আউয়াি দপির্ সাদীপুর

ভমা: আিাউপদ্দন পপতা- মৃত আনছার আিী ভজাতবহবি

ভমা: নাজমুি হক পপতা- ভমা: জাপকর ভহাভসন দপির্ ভগাসাইপুর পবপ িন

ভমা: মাহামুদুি হক পপতা-মৃত মাইন উপদ্দন দপির্ সাদীপুর

৪৮৫ ভরপজনা খাতুন পপতা- আজাহার আিী রামচন্দ্রপুর

ভমাছা: আক্তারা বানু পপতা- ভমা: জামাি মাপিগ্রাম

৭ নং উথরাইি ই্উমনয়ন

ভমা: মপনরুজ্জামান পপতা- ভমা: মতয়ব আিী রামচন্দ্রপুর

০৭/০১/১৯৮২;

৭৩০৫১৫২৩৯৪



৪১৫৬৩৫২২৩১

৪৯১ ১১/০১/১৯৮২

৪১৫৬২৯৬০৪০

৪৯২ ২০/১০/১৯৭২

২৩৫৫৯৬০৬১৪

৪৯৩ ১০/০৭/১৯৬৫

৬৪৬১০০৩৪৪

৪৯৪ ১২/০৫/১৯৮৭

৭৭৭৭৯৮৭৯৫৪

৪৯৫ ০১/০১/১৯৯৭

৪১৫৫৯৪৩২০৪

৪৯৬ ০৯/০৮/১৯৬৭

৬৮৫৬১৪৮৬০৩

৪৯৭ ১৩/০৮/১৯৮৩

১৪৫৬২৬০৯৬৫

৪৯৮ ০৩/১০/১৯৬১

৯১১৭৮৬৮৫৬৩

ভমা: গুিজার ভহাভসন পপতা-মৃত িালু মহাম্মদ উথরাইি

ভমা: সাইফুর রহমান পপতা- মৃত অপহর উপদ্দন মুরাদপুর িমু্ভপাড়া

পিাি পসং পপতা- শ্রী মভনারঞ্জন পসং মুরাদপুর িিীপাড়া

ভমা: রপিদুি ইসিাম পপতা- ভমা: ভতাফাজ্জি ভহাভসন মুরাদপুর

রহমত আিী পপতা- জয়নাি আভবদীন মুরাদপুর িমু্ভপাড়া

নাজমুি হক পপতা- ভমা: রমজান আিী দপিন ভগাসাইপুর

ভমাছা: জপরনা খাতুন পপতা- মৃত উমর আিী চকরামপুর

ভমা: আিাউপদ্দন পপতা- মৃত আনছার আিী ভজাতবহবি

ভমা: হাপমদুর রহমান পপতা- ভমা: আহসান নুনাইচ



৪৯৯ ১৫/১২/১৯৬৯

৩৭০৫৯১৩৪৬৯

৫০০ ০১/০২/১৯৭৭

১৯০৬৩৫৬৪৩৯

৫০১ ০১/০৩/১৯৭৭

৪৬০৫৯২৫৭২৮

৫০২ ০১/০৫/১৯৮৯

৫০৭২০৯৯৫৫৮

৫০৩ ০৬/০৯/১৯৮০

৪১৫৫৯১৯৬৬৭

৫০৪ ১৯/১২/১৯৬৫

৯৫৫৩০৬৫৭৩২

৫০৫ ১০/০১/১৯৯০

৮৬৬২২০৫৮৭৪

৫০৬ ০৭/০৭/১৯৮৬

৫১১৩৭২৬২৩১

৫০৭ ১২/১২/১৯৬৭

ভমাছা: সাভজদা পার ীন পপতা-কাভিম আিী দপিন ভগাসাইপুর

ভমা: ইবভন সাঈদ ভখাকন পপতা-ভমা: জাভবর আিী মাপিগ্রাম

ভমাছা: ভমাভি তদা ভবগম পপতা-ভমা: ভমাজাভম্মি হক মাপিগ্রাম হঠাৎপাড়া

ভমাছা: আপছয়া খাতুন পপতা- মকরম আিী দপিন ভগাসাইপুর

িহরাফ আিী পপতা- মাহাতাব উপদ্দন পবশ্বম্ভরপুর

ভমাছা: নুর বানু জং-ভমা: পিটন মাপিগ্রাম

ভমাছা: হাপসনা ভবওয়া জং-মৃত ভমাজাহার আিী নুনাইচ হাজীপাড়া

ভমা: আব্বাস আিী পপতা- আব্দুি হাপিম ভজাতবহিব

ভমা: আবু সাঈদ পপতা- আফাজ উপদ্দন পবশ্বম্ভরপুর



৭৩০৬২৪৯১৭৩

৫০৮ ০১/০১/১৯৭৮

৩২৫৬০৯৯০১৫

৫০৯ ১০/১০/১৯৯১

৩৩০১৫১০৫৪৫

৫১০ ২২/০৫/১৯৬৭

৪১৫৫৮৬৬৫০৪

৫১১ ১১/০৯/১৯৮৫

৬৮৫৬১৬৭০২৫

৫১২ ৩০/০৩/১৯৭৩

৮২০৬১৬৭৮১২

৫১৩ ১০/০২/১৯৯১

৫৫৫১৩৭২১৬১

৫১৪ ২৫/১২/১৯৭৩

৩৭০৫৯৯০৩৯২

৫১৫ ১৭/০২/১৯৭২

২৩৫৬২৯২৬৩৭

শ্রী নভরন পসং পপতা- িপগনা পসং মুরাদপুর িিীপাড়া

পবমি চন্দ্র রায় পপতা- মনসা রায়  রামপুর

আব্দুর রপিদ পপতা-ভমা: আনছার আিী পবশ্বম্ভরপুর িাঠুয়াপাড়া

ভমাছা: ভজবুন পপতা-জপফর উপদ্দন নুনাইচ

শ্রী সঞ্জয় কুমার রায় পপতা- তুিসী রাম রায় রামপুর

পূপন তমা রানী রায় পপতা- কাপিপদ রায় রামপুর

শ্রী সুজন রায় পপতা- সাবু রায় রামপুর

িাপি বািা রায় পপতা- হপরদাস চন্দ্র রায় রামপুর

ভমাছা: হাপসনা ভবওয়া জং-মৃত ভমাজাহার আিী নুনাইচ হাজীপাড়া



৫১৬ ২৫/০১/১৯৬৭

৫০৫৬০৯৬১৪১

৫১৭ ০৪/০৭/১৯৯৪

৫৫০৯২৯৮০১৩

৫১৮ ১০/১২/১৯৮৫

১.৯৮৫২৭E+১৬

৫১৯ ১৭/০৩/১৯৮৬

৮৬৫৫১২০৪৯৪

৫২০ ০৭/১১/১৯৮৭

৮৬৫৬৩১৬৪১৪

৫২১ ২৭/১০/১৯৮৬

১৪৫৬২৮৬৫৪৯
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8656043059

02/12/1937

3255846143

10/03/1971

৫২৪ ‡gvQv: ivwnjv Aveyj †nv‡mb ebZvov 49

৫২৩  mÜ¨v evjv So– bvnv eg©b ebZvov 83

৫২২ Uzjwj evjv jÿxKvšÍ evjv ebZvov 64

৮ নং িংকরপুর ইউমনয়ন

ভমাছা: রুনা জং- রপফকুি ইসিাম দপিন ভগাসাইপুর

সপবতা রানী পপতা- সুপির পসং দপির্ ভগাসাইপুর

মপিউর রহমান পপতা- ভমা: পরয়াজুি ইসিাম নুনাইচ

ভমা: হুভসন আিী পপতা-ভমা; আভনায়ার ভহাভসন নুনাইচ

শ্রী মপত কাপি বািা পপতা- িপবনা পিং মুরাদপুর

ভমা: রাভসি বাবু পপতা- ভমা: ছভবদ আিী মুরাদপুর িমু্ভপাড়া



8205875241

27/07/1982

19060260990

07/05/1969

6856020769

06/12/1952

6406230703

15/02/1967

8206030887

15/07/1960

7306034518

21/09/1947

7756284597

22/12/1964

7343867466

25/05/1947

1456361474

18/03/1969

5055414840

19/07/1989

3706107418

09/01/1967

2.71387E+12

06/10/1960

1906348568

19/03/1977

৫৩৭ ‡gvQv: gwR©bv †eMg ‡gv: Rwni DÏxb kvjKx 43

৫৩৬ Avãym mv‡`K Rqbvj eivBcyi 60

৫৩৫ ‡gv: †Mvjvg †gv Í̄dv ‡gv: ïKzi Avjx c~e© †gvnbcyi 53

৫৩৪ Avjwgbv Av: ingvb `: ~̀Mv©cyi 31

৫৩৩ ‡gvQv: dwi`v †eMg Zwgi DÏxb `: ỳMv©cyi 51

৫২৯ dvwngv LvZzb iwng DÏxb ebZvov 60

৫২৮ mvexwÎ evjv ‡`‡e›`ª `vm ebZvov 53

৫৩২ ‡gv: AvRMvi †gvj¨v Zdi †gvj¨v my›`icyi 73

৫৩১ ‡gvQv: Rq¸b wewe Rqbvj PK cveŸZx©cyi 56

৫৩০ mÜ¨v evjv wbZ¨ ebZvov 73

৫২৭ ‡gvQv: Qvwgbv †eMg bvwRi DÏxb M½vcÖmv` 68

৫২৬ ‡gvQv: AvwQqv LvZzb AvdQvi Avjx ebZvov 51

৫২৫ ‡Mvjvg ieŸvbx dRi Avjx ebZvov 38



2.71646E+12

15/04/1937

8206279898

01/10/1986

2356125720

15/07/1974

2806405961

18/09/1962

1472269164

25/01/1989

3756694292

11/01/1998

4606373050

02/10/1935

2356412326

11/10/1980

৫৪৫ ‡gv Í̄dv Kvgvj Avãyj Lv‡jK c~e© g‡nkcyi 40

৫৪৪ ewQi †ecvix `wQgÏxb †ecvix c~e© g‡nkcyi 85

৫৪৩ bqb evby Avãyj gv‡jK cyZzj eivBcyi 22

৫৪২ AvbQviæj Bmjvg Avãyj gvbœvb hyw³cvov 31

৫৪১ fv‡`v evjv  †LvKv P› ª̀ ivq PK cveŸ©Zxcyi 58

৫৪০ ‡gvQv: byix †eMg byi †gvnv¤§` c~©e †gvnbcyi 46

৫৩৯ ‡gv: mwdKzj Bmjvg ‡gv: wMqvm DwÏb eivBcyi 34

৫৩৮ wewcb P› ª̀ ivq n‡i KvšÍ ivq cveŸ©Zxcyi 83

৫৩৭ ‡gvQv: gwR©bv †eMg ‡gv: Rwni DÏxb kvjKx 43



6856936387

18/09/1980

9553001000

04/12/1982

4156062160

04/09/1975

9553074429

18/11/1962

8205844960

31/12/1969

µwgK bs DcKvi‡fvMxi bvg wcZv/¯^vgxi bvg eZ©gvb wVKvbv/MÖvg Rb¥ ZvwiL RvZxq cwiPq cÎ bs eqmDcKvi‡fvMx mn RivwRY© N‡ii QwegšÍe¨

৫৫১ ‡gv: iRe Avjx ‡gv: gwRi DÏxb bvo–nvi 12-08-1972 2716416389909 48

৫৫২ gn‡Pbv LvZzb Kwjg DwÏb my›`iv 16-08-1961 2716416381250 55

৫৫৩ ‡gvQv: †iwRbv evby ‡gv: Avãyj ReŸvi my›`iv 13/07/1984 3706551441 32

৫৫৪ ‡gvQv: †Rmwgb Aviv ‡gv: Avjv DÏxb my›`iv 05-07-1986 1003289012 34

৫৫৫ ‡gv: AvKZviæj Bmjvg Avãyj Mwb my›`iv 24-06-1970 7756454836 50

৫৫৬ ‡gvQv: R‡e`v LvZzb Kwcj DÏxb my›`iv 20-02-1952 5056539686 68

৫৫৭ kÖx mywLmi wks M‡bk wks Lvbcyi 10-05-1967 3256818299 53

৫৫৮ kÖx iZb wks kÖx mywkj wks Lvbcyi 10-05-1977 9596692965 43

৫৫৯ ‡gv: iwdKzj Bmjvg nvwdR DwÏb Lvbcyi 10-05-1978 5506591618 42

৫৬০ kÖx wLwZk wks kÖx my‡Kmi wks Lvbcyi nvRxcvov 20-10-1985 5956806185 35

৫৬১ ‡gv: ivqnvb Qv‡jûi Lvbcyi nvRxcvov 28-02-1996 2851482089 24

৫৬২ ‡gv: gwRei ingvb g„Z †Zvki Avjx Lvbcyi 29-01-1952 2716416383746 68

৫৬৩ ‡gvQv: AvKwjgv LvZzb ‡gv: gwR ỳi ingvb Lvbcyi 01-09-1981 2716416383741 39

৫৬৪ kÖx weRq wks eveyjy wks Lvbcyi& ~̀M©vZjx 20-02-1991 8209662330 29

৫৬৫ kÖx Kgjv P› ª̀ ivq MsMv Pib ivq gyKz›`cyi 17-04-1952 7756551821 68

৫৬৬  †gv: bvRgyj gwni DwÏb gyivixcyi 03-07-1952 6403199667 68

৫৬৭ ‡gv: Beªvnxg ZwQg †gvnv¤§` Rvgvjcyi †kLcvov 20-07-1952 5056449514 62

৫৬৮ ‡gvQv: jvBwj Avey e°i Rvgvjcyi †eKvnvi 22-07-1979 5056811606 41

৯ নং আস্করপুর ইউমনয়ন

৫৫০ ‡ejvj DÏxb Imgvb Mwb ebZvov 65

৫৪৯ ‡hvm`v evjv b‡Mb P›`ª ivq cveŸ©Zxcyi 58

৫৪৮ mwdKzj Bmjvg ingZ Avjx `: ỳMv©cyi 45

৫৪৭ Rûiæj Bmjvg Avãyj jwZd hyw³cvov 42

৫৪৬ iwdKzj Bmjvg ‡gvRv‡¤§j nK gwbcyi 40



৫৬৯ Avãyi ingvb Avãyj nvwKg Rvgvjcyi 11-11-1942 9596810732 78

৫৭০ kÖx eKzj P› ª̀ kÖx KvwZ©K P› ª̀ gyKz›`cyi 17-02-1998 22

৫৭১ Avãyi iwng Lyo †gvnv¤§` Rvgvjcyi †kLcvov 03-04-1972 6856819138 48

৫৭২ byi Bmjvg DjdZ Avjx Rvgvjcyi 15-10-1972 8656468819 48

৫৭৩ ‡gv: Avkivdzj Bmjvg ingvb Avjx Rvgvjcyi †kLcvov 11-10-1985 5056815920 35

৫৭৪ kÖx D¾j ivq kÖx b‡ib wks kÖx P› ª̀cyi 01-05-1997 9156530991 23

৫৭৫ kÖxgwZ mywgÎv evjv kÖx ỳjvj P› ª̀ ivq Lvbcyi 11-05-1987 1906629355 33

৫৭৬ ‡gvQv: R‡e`v LvZzb Mdzi Lvbcyi 05-09-1952 6956819293 68

৫৭৭ ‡gvQv: iv‡eqv LvZzb wmivR DwÏb Lvbcyi 05-11-1966 5506873313 54

৫৭৮ ‡gvQv: Av‡jgv LvZzb AwQg DwÏb Lvbcyi 01-11-1952 1456803621 68

৫৭৯ kÖxgwZ mÜv ivbx mnbv wms Lvbcyi 10-10-1977 9106803621 43

৫৮০ kÖxgwZ gvjv ivbx R‡Mb wks Lvbcyi RvqMxicvov 15-10-1982 5506809564 38

৫৮১ kÖxgwZ mÜv ivbx kÖx ebv wks Lvbcyi nvRxcvov 10-05-1962 8656820597 58

৫৮২ kÖx  ¯^cb wks kÖx i‡g¯^I wks Lvbcyi nvRxcvov 07/10/1982 7306819959 38

৫৮৩ ‡gvQv: †gbvqviv LvZzb Qwgi DÏxb Rvgvjcyi †kLcvov 10-02-1958 2356822110 62

৫৮৪ ‡divbx evjv ‡Mvcx bv_ gyivixcyi 25-09-1988 4606757450 32

৫৮৫ ‡gvQv: Znwgbv LAZzb cki †gvnv¤§` ‡Mxixcyi 23-05-1973 3706740184 47

৫৮৬ ‡gvQv: iv‡eqv †eMg gwdR DwÏb gyKz›`cyi Kvgvicvov 02-02-1982 3706870049 38

৫৮৭ ‡gv: gwgbyj Bmjvg ‡gv: Avãym mvËvi ‡Mxixcyi 19-09-1979 7756516275 41

৫৮৮ ‡gvQv: Av‡bvqviv †eMg gwdR DwÏb ‡Mxixcyi 10-05-1957 8206520192 63

৫৮৯ KvšÍ f~Ävi mvKbv f‚Ävi bvMicvov 20-04-1963 5506518090 57

৫৯০ kÖx †MŠZg fÄvi bvRicvov 20-07-1986 9106513364 34

৫৯১ kÖx f‡ek fzÄvi ¸bVvbv f‚Ävi bvMicvov 20-07-1986 9106513364 35

৫৯২ c`jvj ivq RbVb ivq bvMicvov 19-09-1982 2356811741 38

৫৯৩ kÖx †evbv f‚Ävi gwbqv f‚Ävi bvMicvov 24-04-1964 7306526729 56

৫৯৪ Avãyj ReŸvi Avãyi ingvb bvo–nvi 13-05-1947 6856566978 73

৫৯৫ ‡jey f‚Ävi R‡Mk f‚Ävi bvMicvov 10-08-1995 9577164578 25

৫৯৬ wgbZ f‚bRvi ax‡ib f‚bRvi bvMicvov †mvbvKzwo 11-02-1996 69065904419 24

৫৯৭ kÖx myw`j f‚bRvi Mex› ª̀ f‚bRvi bvMicvov 20-051959 1456515798 61

৫৯৮ kÖx QwZk fzÄvi nvwiqv f‚Ävi bvMicvov 10-08-1955 5506517571 65

৫৯৯ bx‡ib f‚bRvi Lycyiæ gay f‚Ävi bvMicvov 25-08-1974 3256523311 46

৬০০ kÖx mgeviæ f‚Ävi kÖx `wÎk f‚Ävi bvMicvov 28-08-1981 27164163800034 39

৬০১ kÖx iæcKzgvi ivq kÖx wb‡ib f‚Ävi bvMicvov 06-06-1994 6006633173 26

৬০২ gvby f‚Ävi emšÍ f‚Ävi bvMicvvo 25-04-1965 8656763284 55

৬০৩ ‡gv: byi Avjg mvgmywÏb bvo–nvi 21-05-1975 9106555765 45

৬০৪ mwR` ivq R‡Mm P› ª̀ bvMicvov 25-05-1988 5506801249 32

৬০৫ mbwRZ ivq R‡Mm ivq bvMicvov 30-10-1987 5506801801 33

৬০৬ nxiv f‚Ävi ¸jRvgv f‚Ävi bvMicvov 15-02-1971 1456748779 49

৬০৭ Zzdvby f‚Ävi QweZ f‚Ävi bvMicvov 25-08-1987 4156905483 33

৬০৮ kÖx ỳjvj f‚Ävi iNy f‚Ävi bvMicvov 05-05-1959 1456512936 61

৬০৯ kªx ZvZz f‚Ävi g„Z jvj wenvix bvMicvov 15-01-1967 8206753124 53



৬১০ mywbj P› ª̀ f‡ek P› ª̀ bvMicvov 01-01-1992 6863040363 28

৬১১ kÖx ibwRr f‚Ävi kÖx †fvM f‚Ävi bvMicvov 15-05-1984 1456510997 36

৬১২ kÖx fv ỳqv f‚Ävi wKbv f‚Ävi bvMicvov 25-08-1960 9553255648 60

৬১৩ kÖx fz› ỳjy f‚Ävi kÖx fv ỳqv f‚Ävi bvMicvov 15-01-1986 5956519028 34

৬১৪ kÖx c‡ik kÖx Soj fzmvi bvMicvov 07-02-1991 2397065299 29

৬১৫ kÖx mvejy f‚Ävi kÖx ỳjvj f‚Ävi bvMicvov 19-08-1984 2356524856 36

৬১৬ kÖx kwmbv_ f‚Ävi ¸jVvbv f‚Ävi bvMicvov 17-07-1975 2356760591 45

৬১৭ dwUK P› ª̀ ¸wkbvj bvMicvov 25-05-1988 7306922712 32

৬১৮ mycvby P› ª̀ QwZk P› ª̀ ÔbvMicvov 28-08-1988 9106908081 32

৬১৯ kÖx gy‡kB f‚Ävi ‡cvlvw` f‚Ävi bvMicvov 28-08-1960 3706506270 50

৬২০ iæcvjx f‚Ävi jevby wms Rvgvjcyi 11/01/1979 6856825713 41

৬২১ wb‡ib wks b‡ib wks Lvbcyi ~̀M©vZjx 15-10-1981 5506693307 39

৬২২ ‡gvQvtmyjZvbv cvifxb  ˆmq` Avjx Kzmy¤^x cye©cvov 15/05/1985 5506568954 35

৬২৩  †gvQvt iv‡eqv LvZzb  †gvt KvBqyg Rvgvjcyi ZvZxcvov 15/10/1985 2806820805 35

৬২৪  †gvt iweDj Bmjvg g„Z ewQi DÏxb Lvbcyi kÖxP› ª̀cyi 13/01/1979 40

৬২৫  †gvt iv‡k ỳj Bmjvg ïµz wgqv Lvbcyi Lyw`nvi 16/01/1979 2806871857 41

৬২৬  †gvQvt bvwM©m †eMg  †gvt dviæK †nv‡mb Lvbcyi 02/11/1984 4604389637 36

৬২৭  †gvQvt wdiRv LvZzb  †gvt dqRyjøvn Lvbcyi givcKzi 10/10/1965 58

৬২৮  †gvt AvqRyi ingvb  †gvt Avãyj ReŸvi Lvbcyi kÖxP› ª̀cyi 21/01/1962 7756589268 37

৬২৯ ‡gvQvt mvwnbv Av³vi  †gvt gvnve DÏxb Lvbcyi kÖxP› ª̀cyi 24/01/1983 4606593293 46

৬৩০ ‡gvt iwdKzj Bmjvg fMjy wgqv Ly`xnvi 15/10/1974 8687984537 27

৬৩১ kÖxgwZ wMZv ivbx wms kÖx nwicZ wms wfZicvov 27/09/1993 6879289186 38

৬৩২ kÖx kšÍm Kzgvi wms g„Z jÿxKvšÍ wms Lvbcyi nvRxcvov 10/05/1982 2716416385428 53

৬৩৩  †gvQvt g,wR©bv LvZzb wMï †gvnv¤§`  †eKvnvi Rvgvjcyi 25/05/1967 8656468777 48

৬৩৪  †gvQvt Av‡bvqviv  †mKve DÏxb Av¯‹icyi 15/02/1972 1906512973 49

৬৩৫ ivRKzgvix b‡ib wms Lvbcyi ỳM©v Zjx 10/05/1981 5056690232 63

µwgK bO DcKvi †fvMxi bvg wcZv/gvZv/¯^vgx/¯¿xi bvg eZ©gvb wVKvbv Rb¥ ZvwiL †fvUvi AvBwW bs m¤úªwZ †Zvjv 01 Kwc Qwe

৬৩৬ ‡gv: kvgmyj nK bxj †gvnv¤§` Kgjcyi 01/01/1954 1003390018

৬৩৭ ‡gv: dRjyi ingvb AvwRg DÏxb cvZjkv 09/12/1957 1456858503

৬৩৮ ‡gv: Avãyj jwZd g„Z: Av: ingvb Kgjcyi 03/05/1983 3306568340

৬৩৯ gwiqb †bQv Rwmg DÏxb fevbxcyi 31/10/1967 3706460448

৬৪০ ‡gvQv: †R‡jLv ‡gv: Avbv gÛj cvZjkv 07/02/1947 9103332985

৬৪১ ‡gvQv: bvRgyb bvnvi ‡gv: gwRei ingvb cvZjkv 07/09/1982 1003403613

৬৪২ ‡gv: byi Avjg Kwjg DÏxb cvZjkv 16/06/1988 4606476275

৬৪৩ ‡gvQv: gÄyqviv ‡eMg  †gv: †gvRvnvi Avjx eoMÖvg fvZLBi 13/11/1975 9106476105

১০ নং কিিপুর ইউমনয়ন



৬৪৪ ‡gvQv: †`‡jvqviv g„Z: igRvb Avjx Rqivgcyi DËicvov 25/05/1972 2.71644E+12

৬৪৫ ‡gvQv: mywLgb ‡bQv Rwgi DÏxb `vwbnvix †WvjWv½v 05/11/1932 2806855306

৬৪৬ ‡mvbv wgTv wZb Kzwoqv eoMÖvg QvBZvbKzwo 04/01/1954 5954772959

৬৪৭ K…ò ivq cÙbvj  ivq ‡gvj¨vcvov 08/03/1983 5056515306

৬৪৮
ভমাছা: রনপজ রতন উপদ্দন ভগাবরাপাড়া, পদনাজপুর সদর। তাং- ১৯/০৮/১৯৮২, ৫৯৫০৯২৬৪৪৩

৬৪৯ সাজু আহভম্মদ রতন মল্লা রামনগর, পদনাজপুর সদর। তাং-০২/০৫/১৯৭৭, ৩৭০০৯৪৬৯৫১

৬৫০
ভমাছা: রপফকা কাভিম আিী ভগাবরাপাড়া, পদনাজপুর সদর। তাং-১৫/০৬/১৯৭২, ১৯০১০৮৬০৭২

৬৫১ ভমাছা: ময়না ভবগম আহসান িািবাগ, পদনাজপুর সদর । তাং-১৬/০৯/১৯৭২, ১৪৫১০৩৭৫০৯

৬৫২
ভমা: িািবাবু মাপনক িাি িািবাগ, পদনাজপুর সদর । তাং- ০১/০১/১৯৮৩, ৪৬০১১২৭৩৩৭

৬৫৩ ভমাছা: িাইিী ভবগম নুর ইসিাম িািবাগ, পদনাজপুর সদর ।  তাং-০১/০১/১৯৮০, ১৯০১১১০৮৯৮

৬৫৪
ভমাছা: দুখুমপন ভমা: আপবদ উপদ্দন িািবাগ, পদনাজপুর সদর । তাং- ০১/০১/১৯৬৬, ৮২০১০৮৬১৯০

৬৫৫ ভমাছা: পিফািী ভবগম ভমা: আইনুপদ্দন ভমাল্যা িািবাগ, পদনাজপুর সদর । তাং-০১/০১/১৯৮৩, ২৮০৪৯০৪২৫৪

৬৫৬
ভমাছা: ভমাভি তদা ভবগম জং- ভমা: আকরাম আিী িািবাগ, পদনাজপুর সদর । তাং-০১/০১/১৯৮০, ২৭২৬৪০১১০৯৭৭৭

৬৫৭ ভমা:আজমি মৃত ভকরুন ভমাহাম্মদ িািবাগ, পদনাজপুর সদর । তাং-০১/০১/১৯৭৫, ২৭২৬৪০১১০৯৬৭৯

৬৫৮
ভমাছা: ভমভনকা আ: মপজদ পাটুয়াপাড়া, পদনাজপুর সদর। তাং-০৫/০৬/১৯৭৮, ৬৪০১৮১৭২১৫

৬৫৯ ভমা: আিমগীর ভমা: হাভসম িািবাগ, পদনাজপুর সদর । তাং-০১/০১/১৯৮১, ৩৭০১১১৯৩১৯

৬৬০
ভমাছা: ভিা া নাভয়ব উপদ্দন িািবাগ, পদনাজপুর সদর । তাং-০১/০১/১৯৮১, ৫৯৫১০৮৬৫৬৯

৬৬১ ভমাছা: মভনায়ারা ভবগম ভমা: িাভয়ব উপদ্দন িািবাগ, পদনাজপুর সদর । তাং-০১/০১/১৯৮৬, ৩২৫১০৯২১৮৯

৬৬২ ভমাছা: হাপমদা ভমা: হাপনফ পময়া িািবাগ, পদনাজপুর সদর । তাং-০১/০১/১৯৭৮, ৭৩১৭৯৫১৯৬৫

৬৬৩ ভমা: ভমাজাহার ইসিাম মনসুর আিী িািবাগ, পদনাজপুর সদর । তাং-০১/০১/১৯৮৫, ৬৪০২১০৫১৮৮০

৬৬৪ ভমাছা: সপহরুন ভমা: মইমুপদ্দন িািবাগ, পদনাজপুর সদর । তাং-০৩/০৪/১৯৭২, ১৯০১০৯১০৯৮

৬৬৫ ভমা: রপফকুি ইসিাম ভমা: আ: রহমান িািবাগ, পদনাজপুর সদর । তাং-০১/০২/১৯৮৭, ২৭২৬৪০১১০৯২২৯

৬৬৬ ভমাছা: কপি ান হাসান আিী িািবাগ, পদনাজপুর সদর । তাং-০১/০১/১৯৭৮, ৭৭৫১১০৫০৫২

৬৬৭ ভমা: আিী সমভির আিী িািবাগ, পদনাজপুর সদর । তাং-০১/০১/১৯৮২, ৬৮৫১০৯৪৮৬১

৬৬৮
ভমা: হাপফজুর রহমান ভমা: আফান উপদ্দন িািবাগ, পদনাজপুর সদর । তাং- ০৭/০৫/১৯৭৯, ৩৭০৮৩১৮৫৭৫



৬৬৯ ভমা: আিমগীর ভমা: আ: মাভিক িািবাগ, পদনাজপুর সদর । তাং- ০১/০৩/১৯৯২, ৯১২৬৬৬৪৪৯০

৬৭০
ভমাছা: জাহানারা ভবগম ভমা: জপহর উপদ্দন িািবাগ, পদনাজপুর সদর । তাং-০১/০১/১৯৭৯, ২৭২৬৪০১১০৯২৩৩

৬৭১ ভমা: আকবর আিী ভমা: গুিজার আিী িািবাগ, পদনাজপুর সদর । তাং- ১৭/১০/১৯৮১, ২৩৫১১১৯৬০৩

৬৭২
ভমা: মনসুর আিী সমভির আিী িািবাগ, পদনাজপুর সদর । তাং-২৭/০২/১৯৮৭, ৪৬০১০৩৯৬৯৮

৬৭৩ ভমাছা: পিউিী ভবগম ভমা: চান পূব তমভহিপুর, পদনাজপুর সদর। তাং-১১/০৬/১৯৯০, ৫৯৯৯৬৯৫৯৯১

৬৭৪
ভমাছা: জপরনা ভবগম ভমা: জপহর উপদ্দন রামনগর, পদনাজপুর সদর। তাং-০২/০২/১৯৯৭, ১৯৭১৫৩৮৬০০

৬৭৫ ভমাছা: কপরমন ভমা: কপরম িািবাগ, পদনাজপুর সদর । তাং-০১/০১/১৯৮৩, ১৯০১০৯১১৯৭

৬৭৬
ভমা: জাহাঙ্গীর আিম ভমা: আ: হাভসম িািবাগ, পদনাজপুর সদর । তাং-০১/০১/১৯৮৫, ১৪৫৯৩৪৪৭৬৬

৬৭৭ ভমা: আপমনুি ইসিাম িামসুি িািবাগ, পদনাজপুর সদর । তাং-১৮/০৬/১৯৭২, ১৪৫০৯৭৩৫০৭

৬৭৮ ভমা: এনামুি হক ভমা: আপমনুি ইসিাম রামনগর, পদনাজপুর সদর। তাং-১০/০৬/১৯৯২, ৬৪৪৪৬৫২৫৬

৬৭৯ ভমা: বাঁিন ভমা: মকবুি ভহাভসন িািবাগ, পদনাজপুর সদর । তাং-১২/০৩/১৯৯৭, ৩৩০১৫০৪১২৬

৬৮০ ভমাছা:  জয়নবী আ:জয়নাি রামনগর, পদনাজপুর সদর। তাং-০১/০১/১৯৮৫, ৯১০০৯৪৯৭৩৫

৬৮১ পার ীন ভবগম ভমা: ভহাভসন িািবাগ, পদনাজপুর সদর । তাং-০১/০১/১৯৯২, ২৩৮০৮১৯০৩৩

৬৮২ ভমাছা: ভজাহরা জপিি িািবাগ, পদনাজপুর সদর । তাং-২০/০২/১৯৯০, ২৮৪৪২৭৯২১২

৬৮৩ ভমাছা: আয়িা ভবগম পান উপদ্দন িািবাগ, পদনাজপুর সদর । তা ং-২৩/১১/১৯৬২, ৯১০১১২১৯৩৮

৬৮৪ ভমাছা: ভমৌসুমী আক্তার ভমা: আপসার িািবাগ, পদনাজপুর সদর । তাং-১০/০৮/১৯৮৯, ৪৬৫১৫৭৬৫৯

৬৮৫ ভমা: নুরু ভখাকা িািবাগ, পদনাজপুর সদর । তাং-১৯/০৩/১৯৬২, ৮২০১০৩০৭৭৫

৬৮৬
ভমা: নবাব আিী ভমা: সমভসর আিী িািবাগ, পদনাজপুর সদর । তাং-২০/১২/১৯৬৫, ৪১৫০৯৩৩০০২

৬৮৭ ভমা: ভহিাি মপির উপদ্দন িািবাগ, পদনাজপুর সদর । তাং-২৭/০১/১৯৭১, ৩৭০১০৩৪২২৯

৬৮৮
ভমা: খন্দকার পমজানুর রহমান বাবুনুরুি ইসিাম  িািবাগ, পদনাজপুর সদর । তাং-০১/০২/১৯৭৯, ৩৭০১০৩৩৬৬৮

৬৮৯ ভমা: মপজবর রহমান আপজর ভমাহাম্মদ িািবাগ, পদনাজপুর সদর । তাং-১৯/০৪/১৯৭৭, ৬৪০১০৭৪০৯৮

৬৯০
ভমা: মুন্না ইসিাম ভমা: তপসর উপদ্দন িািবাগ, পদনাজপুর সদর । তাং-১৫/০৫/১৯৮৯, ৫৯৭২৩১৫০১৩

৬৯১ ভমা: কাবাজাদী ভমা: িমভসর আিী িািবাগ, পদনাজপুর সদর । তাং-০৩/০৮/১৯৬৮, ৫৯৫১১১৯৩৩৭

৬৯২ ভমা: কামাি আজগর আিী িািবাগ, পদনাজপুর সদর । তাং-০৩/১২/১৯৯৭, ১৫০৪৩০৩৪১১

৬৯৩ ভমা: আব্দুি িপতফ মহরম আিী িািবাগ, পদনাজপুর সদর । তাং-২৩/১১/১৯৭২, ২৩৫১০৯৩৪৭৭



৬৯৪
ভমা: জুভয়ি আিী ভমা: সাজ্জাদ আিী িািবাগ, পদনাজপুর সদর । তাং-২৩/০১/১৯৮৬, ১৯০১০৩৪৫১০

৬৯৫ ভমা: খাপজমুপদ্দন ভমা: মপির উপদ্দন ভগাবরাপাড়া, পদনাজপুর সদর। তাং-১৫/০৭/১৯৭১, ৮৬৫০৯৩৩২৪৩

৬৯৬
ভমাছা: অরন ভনছা রজব আিী িািবাগ, পদনাজপুর সদর । তাং-২০/০৭/১৯৬৮, ৬৪০১১২১৮৬৫

৬৯৭ ভমা: সাপমনা ভবগম ভমা: সাবু িািবাগ, পদনাজপুর সদর । তাং-০১/০১/১৯৬৮, ৮৬৫১০৪৩৯৬৩

৬৯৮
ভমাছা: মভনায়ারা ভবগম ভমাহাম্মদ আিী িািবাগ, পদনাজপুর সদর । তাং-০৮/১১/১৯৭৯, ৩২৫১০৬৯৯০৬

৬৯৯ হাভজরা  খাতুন সরবত আিী িািবাগ, পদনাজপুর সদর । তাং-০১/০১/১৯৭৩, ৩২৫১০৮৯১২৮

৭০০
ভমাছা: জপরনা খাতুন মৃত িরবত আিী িািবাগ, পদনাজপুর সদর । তাং-২৫/০৭/১৯৮২, ২৭২৬৪০১২১১৭৪৫

৭০১ ভমা: হায়দার আিী নাভয়ব আিী িািবাগ, পদনাজপুর সদর । তাং-০১/৮০১/১৯৬৩, ৫৫০১০৩৩৮২২

৭০২
ভমাছা: মপজতনা ভবগম জং-ভমা: কপরম িািবাগ, পদনাজপুর সদর । তাং-২৩/০৮/১৯৭৫, ২৭২৬৪০১১০৯১৯৮

৭০৩ জভবদা খাতুন আিী মপদ্দন িািবাগ, পদনাজপুর সদর । তাং-২৮/১১/১৯৬৭, ৯৫৫০৫১৮৫০১

৭০৪ ভমাছা: নুরী িসভমর আিী রামনগর, পদনাজপুর সদর। তাং-০২/০৯/১৯৪৭, ৯৫৫০৫৫৯২৪০

৭০৫ ভমা: আজাহারুি আবুি ভহাভসন এনাভয়তপুর, পদনাজপুর সদর। তাং-০১/০১/১৯৬৬, ৭৭৫০৯২৬১১০

৭০৬ ভমা: মকবুি ভহাভসন নজি ভসখ িািবাগ, পদনাজপুর সদর । তাং-২১/০৯/১৯৬৭, ৫০৫১১২২৯০০

৭০৭ ভমা: িাপহদ ভমা: আিম পাটুয়াপাড়া, পদনাজপুর সদর । তাং-১৬/০৪/১৯৮৮, ৫০৫১৮১৬৯৮০

৭০৮
ভমাছা: রানু ভবগম এিাপহ দাদ মুপদপাড়া, পদনাজপুর সদর । তাং-২৭/১১/১৯৮২, ৮৬৫১৩০৬৬৯১

৭০৯ ভমা: বাবুি চান পময়া চাউপিয়াপপি, পদনাজপুর সদর । তাং-২১/০৯/১৯৭৩, ২৮০১০৪৮৬৮৩

৭১০
ভমাছা: আসমা তাপহয়াক পাটুয়াপাড়া, পদনাজপুর সদর । তাং-০১/০৯/১৯৭৩, ১৯০১৮১৩৬৯৯

৭১১ ভরপজয়া খাতুন আকতার ভহাভসন ঘাপসপাড়া, পদনাজপুর সদর। তাং-১২/১২/১৯৬৭, ৫০৫০৯৮৩৭৯৯

৭১২ ভমা: মপজদ আব্দুি আপজজ কাঞ্চনকভিানী, পদনাজপুর সদর। তাং-০৩/১১/১৯৪৭, ১৪৫১০২১১৩১

৭১৩ ভমা: ইবভন সাইভয়দ নুরুি আভনায়ার মুপদপাড়া, পদনাজপুর সদর । তাং-১১/১২/১৯৭০, ৮২০২৩৩২০২২

৭১৪
ভমা: বুলু নছর উপদ্দন আহাম্মদ পাটুয়াপাড়া, পদনাজপুর সদর । তাং-০৭/০৭/১৯৫৩, ৮৬৫২২৪৩৫৪৭

৭১৫ মাপনক পিউপু জনরাম পাটুয়াপাড়া, পদনাজপুর সদর । তাং-১২/০৮/১৯৭৪, ২৮০১৮২৪৬৮৭



৭১৬
ভমা: মাহাবুব হাসান ভমা: মাহাতাব ভহাভসন ঘাপসপাড়া, পদনাজপুর সদর। তাং-২৫/১১/১৯৯৭, ৫৫৫৫৫৭৬২৬২

৭১৭ ভমা: খুরপিদ পফভরাজ ভহাভসন ঘাপসপাড়া, পদনাজপুর সদর। তাং-০৩/১০/১৯৮২, ৯১০১০৮৫৫২২

৭১৮ মপন ভবগম এিাপহ দাদ মুদপাড়া, পদনাজপুর সদর । তাং-২১/১০/১৯৫৭, ১০০০৬৫৭৭১৬

৭১৯ ভমা: চান পময়া ভখারভিদ আিী চাউপিয়াপপি, পদনাজপুর সদর । তাং-১০/১০/১৯৬৩, ৯১০১০৭৩৫৭৬

৭২০ ভবপব ভবগম জামাি ভহাভসন ঘাপসপাড়া, পদনাজপুর সদর। তাং-০৮/১০/১৯৭২, ৪১৫১০৭২৫০৩

৭২১ ভমা: আিম মামুন ভমা: খাপতর পাটুয়াপাড়া, পদনাজপুর সদর । তাং-১৫/১০/১৯৮০, ১৪৫২২৪১০১৯

৭২২
ভমা: আসিাম নুর ভমাহাম্মদ পাটুয়াপাড়া, পদনাজপুর সদর । তাং-০৫/০৭/১৯৫১, ৫৫০২৩৩১৮২৯

৭২৩ ভমা: আিাি ভমা: আব্দুি মপমন পাটুয়াপাড়া, পদনাজপুর সদর । তাং-১৫/০৫/১৯৮৪, ৬৪০১৮২৬৩৬৪

৭২৪ ভমা: উসমান নপহম পময়া পাটুয়াপাড়া, পদনাজপুর সদর । তাং-১৮/০৭/১৯৭৮, ৯১০১৮২১০৪০

৭২৫ ভমা: নজরুি ইসিাম কপিম পাটুয়াপাড়া, পদনাজপুর সদর । তাং-০৮/১১/১৯৮১, ৫০৫২২৩৭৪৬৭

৭২৬
ভমা: মুরাদ আকবর পাটুয়াপাড়া, পদনাজপুর সদর । তাং-১২/০২/১৯৭৮, ৪৬০১৮১৯৬৩৬

৭২৭ ভমা: নওিাদ ভমা: পরয়াজ পাটুয়াপাড়া, পদনাজপুর সদর । তাং-১৫/০৩/১৯৮৭, ২৮০৪১৯৬৫৩৯

৭২৮
নওয়াব আিী আপনস চাউপিয়াপপি, পদনাজপুর সদর । তাং-২৬/০২/১৯৬৯, ৮২০১১২২১৭৬

৭২৯ ভমা:িাহাবউপদ্দন নপয়ম পাটুয়াপাড়া, পদনাজপুর সদর । তাং-০৪/০২/১৯৬৪, ৬৪০১৮২৩৩৩৮

৭৩০ শ্রী রতন পিউপুজান পাটুয়াপাড়া, পদনাজপুর সদর । তাং-১২/০৫/১৯৮০, ১০০১১২৫০৭৭

৭৩১ ভমাছা: জাভহদা কুরবান পাটুয়াপাড়া, পদনাজপুর সদর । তাং-১৭/০৫/১৯৮১, ১০০০১৯১৪২৬৫

৭৩২ ভমা: আরমান ভহাভসন ভমা: িওকত ভহাভসন ঘাপসপাড়া, পদনাজপুর সদর। তাং-১০/০২/১৯৯২, ৯১২৫৫৯৪১০২

৭৩৩ ভমা: ভরজবান নপয়ম পাটুয়াপাড়া, পদনাজপুর সদর । তাং-০৯/০৫/১৯৮১, ৮২০১৮১৫২৮২

৭৩৪
ভমা: রভমি ভমা: িওকত আিী পাটুয়াপাড়া, পদনাজপুর সদর । তাং-২৮/০৪/১৯৯৭, ৬৪৫১৪৮৩০৯০

৭৩৫ ভমা: আভনায়ারা আব্দুর রপিদ ঘাপসপাড়া, পদনাজপুর সদর। তাং-১৪/০৬/১৯৬৭, ২৭২৬৪০৩১২৪৭০৬

৭৩৬
ভমা: আবুি কাভিম খপিলুর রহমান মুপদপাড়া, পদনাজপুর সদর । তাং-০৭/০৫/১৯৬৩, ২৩৫১১৪৯৫৫০

৭৩৭ ভমাছা: ছাভবয়া খাতুন আকতার ভহাভসন পাটুয়াপাড়া, পদনাজপুর সদর । তাং-০৩/১০/১৯৮৩, ৩৭০১৮১৮৬৭০

৭৩৮
ভমা:  মনজুর আিম শুকুর আিী মুপদপাড়া, পদনাজপুর সদর । তাং-০৪/০৬/১৯৬০, ৫০৫৪১৮০২০২



৭৩৯ ভমা: রপবউি ইসিাম রপবউি এমাজ উপদ্দন পাটুয়াপাড়া, পদনাজপুর সদর । তাং-০৯/১০/১৯৮৫, ৪১৫২২৩১৬৪৫

৭৪০
িাপমম আপমরুি ইসিাম ঘাপসপাড়া, পদনাজপুর সদর। তাং-২০/০৮/১৯৭৫, ৭৭৮৪৬৩৪৮৬২

৭৪১ ভমাছা: এপিনা ভবগম এপি ভমাছা: রাভবয়া খাতুন পাটুয়াপাড়া, পদনাজপুর সদর । তাং-০৩/১১/১৯৮২, ৯১০১৮১৭০৪৮

৭৪২
ভমা: সুমন ভরজা ভমা: আবুি ভহাভসন মুপদপাড়া, পদনাজপুর সদর । তাং-০২/০২/১৯৮৯, ৬৮৯২২৫২১৫৩

৭৪৩ ভমা: ভমাবারক আিী মতুতজা ভহাভসন পাটুয়াপাড়া, পদনাজপুর সদর । তাং-০৯/১০/১৯৪৭, ১০১০৯২৯৩০৩

৭৪৪
ভমা: রাব্বানী নাঈম পাটুয়াপাড়া, পদনাজপুর সদর । তাং-০১/০৪/১৯৬৭, ৭৭৫১৮১৩৫৫৬

৭৪৫ প্রদীপ কুমার দাস হপর প্রসাদ দাস পাটুয়াপাড়া, পদনাজপুর সদর । তাং-১৩/০১/১৯৮৮, ৫০৫১৮১৬৮৮১

৭৪৬
ভমা:িপহদুি ইসিাম ভমা: আপমনুি ইসিাম চাউপিয়াপপি, পদনাজপুর সদর । তাং-৩০/০৫/১৯৯০, ৪০৭২৩৩৪৯৩২

৭৪৭ ভমা: ওসমান আিী ফপজদুর পাটুয়াপাড়া, পদনাজপুর সদর । তাং-১০/০৫/১৯৭৭, ৩২৫১৩০৩০৮১

৭৪৮ মপজবুর রহমান আব্দুর রপিদ পাটুয়াপাড়া, পদনাজপুর সদর । তাং-১২/০৯/১৯৭৮, ৫৯৫১৪৪৫৯৭১

৭৪৯ ভমা: আপনছুর রহমান মাইন উপদ্দন আহাভম্মদ কাঞ্চনকভিানী, পদনাজপুর সদর। তাং-০৭/০৮/১৯৮০, ৩৭১৬৫৪৬৪৯৮

৭৫০
ভমা: মকছুদ পময়া ভমা: ইপদ্রস কাঞ্চনকভিানী, পদনাজপুর সদর। তাং-১০/০৭/১৯৭৫, ৭৩২৬৫৫২০৮৫

৭৫১ ভমা:  মপদনা ভমা: পিয়াকত আিী ঘাপসপাড়া, পদনাজপুর সদর। তাং-০৫/১২/১৯৬৮, ৩৭০০৯৮২৭৭৪

৭৫২
ভমা: ইউসুফ হাপবব কাঞ্চন কভিানী, পদনাজপুর সদর। তাং-১৫/০৩/১৯৫৫, ৬৮৫১০৭৬৮৭৪

৭৫৩ ভমাছা: পপয়ারী ভবগম ভমা: আসরাফ আিী ঘাপসপাড়া, পদনাজপুর সদর। তাং-১০/০৭/১৯৭৭, ১৯০১০৯০০৯০

৭৫৪ ভগািাম রব্বানী িরীফআ আব্দুি িপতফ তািপুকুর মুপিপাড়া ১৪/০৬/১৯৮৫, ৫৫০১১৫৪০৫৭

৭৫৫ ভমাোঃ রপিদ নরুি হুদা দপির্ মুপিপাড়া ০১/০১/১৯৮০, ৭৭৯৩৬৩২১৮৬

৭৫৬ ভমাোঃ রুভবি ভমাোঃ নরুি ইসিাম তািপুকুর মুপিপাড়া ১১/০৮/১৯৮৭, ৯১০২৩২৭৪৩৫

৭৫৭ ভমাোঃ রাজু শুক্রুর মাতব তর তািপুকুর মুপিপাড়া ২২/০৫/১৯৬৭, ৮২০১২৮৮৬১৩

৭৫৮ ভমাোঃ সাপহদ নরুি হুদা উত্তর মুপিপাড়া ০৪/০৮/১৯৮৬, ৪১৯০০২০৫১৩

৭৫৯ আব্দুি আপজজ আপজজউপদ্দন তািপুকুর মুপিপাড়া ২৭/০৫/১৯৫১, ৩২৫১৪৪৩৮৬১

৭৬০ ভমাোঃ সাগর আহভম্মদ ভমাোঃ আিম তািপুকুর মুপিপাড়া ০৮/০৬/১৯৯৭

৭৬১ ভমাোঃ ভমাপমন ভহাভসন কামাি পময়া তািপুকুর মুপিপাড়া ১২/০৩/১৯৮৮, ৯৫৬৪৮৭৬১৩৫

৭৬২ ভমাোঃ আপজজুর রহমান সপজব ভমাোঃ দুিাি ভহাভসন ঠনঠপনয়া পাড়া ৩০/০৬/১৯৯৫, ৬৪৫১৪৮২১৫৯

৭৬৩ পমনা ভবগম সুিতান আহভম্মদ উত্তর মুপিপাড়া ১৫/০২/১৯৭৪, ৮২০১৪৮০৩৮৪

৭৬৪ ভমাছোঃ সুজারাপব আফাজ আিী তািপুকুর মুপিপাড়া ২৫/১২/১৯৮১, ৩২৫১৯৫৯৭৯১

৭৬৫ ভমাোঃ ভসপিম ভমাোঃ ভহাসন তািপুকুর মুপিপাড়া ১১/০৯/১৯৭৫, ৪৬০১২৯৭৭৬৭

৭৬৬ ভমাোঃ ভমাকারম ভহাভসন ভমাোঃ কামাি পময়া তািপুকুর মুপিপাড়া ০৫/০৬/১৯৮, ৪১৫১৪৪৫১৮৮

৭৬৭ ইফতারা ভজসপমন ইনসান আিী তািপুকুর মুপিপাড়া ০৭/০৮/১৯৭২, ৫০৫১৪৪৬৮২০



৭৬৮ অপমছা ভবগম রমজান তািপুকুর মুপিপাড়া ১৫/১০/১৯৬৫, ৭৩০১৯৬৫০৮৮

৭৬৯ রপহমা ভবগম আবুি কাভসম তািপুকুর মুপিপাড়া ০৯/০৭/১৯৮১, ৮২০১৪৮০২১০

৭৭০ ছাভিহা খাতুন নাজমুন হুদা তািপুকুর মুপিপাড়া ০১/০১/১৯৮৩, ৩৭২৮১৩২৫৩৫

৭৭১ সাজ্জাদ ভহাভসন ভগািাম ভমাস্তফা তািপুকুর মুপিপাড়া ১৮/০৮/১৯৭৬, ৩২৫১৯৮০৬১৫

৭৭২ আপতকুর রহমান ভমাোঃ আব্দুি জব্বার তািপুকুর মুপিপাড়া ০৮/০৩/১৯৭২, ৬৪০১১৭৪৭৪০

৭৭৩ ভমাোঃ আিম পরয়াজ উপদ্দন তািপুকুর মুপিপাড়া ১১/০৯/১৯৬৫, ৩৭০১৯৫৪৬৩২

৭৭৪ ভমাোঃ িাপহনুর ইসিাম আব্দুি আপজজ তািপুকুর মুপিপাড়া ০৫/১২/১৯৭২, ২৭২৬৪০৫১৪২২১৯

৭৭৫ সাবরা খাতুন নুরুি হুদা তািপুকুর মুপিপাড়া ১৫/০৪/১৯৮৩, ৬৪১৩৭৮৫২২৮

৭৭৬ আভিমা ভবগম কপফি উপদ্দন ঠনঠপনয়া পাড়া ২১/০৪/১৯৭৩, ৫৫০১৩০১৫০০

৭৭৭ চানদা ভবগম ভমাোঃ িপরফ ঘাপসপাড়া ০২/১১/১৯৬২, ৪৬০২২৮৬৫৪৬

৭৭৮ ভমাোঃ আপসক ভহাভসন ভমাোঃ আিম ভহাভসন ঘাপসপাড়া ০৫/০৯/১৯৮৩, ৩৭০১৪৬৮১৩৬

৭৭৯ ভববী ইয়াসপমন ভতাভতাপময়া সরদার ঘাপসপাড়া ২৬/০৩/১৯৭৯, ৫৫৯৫৪৬৫১২১১

৭৮০ ভমাছাোঃ িাহানাজ ভবগম তসপিম উপদ্দন ঘাপসপাড়া ০৭/১০/১৯৭২, ৫৯৫২০৩৫৮৯৬

৭৮১ ভমাোঃ আি মামুন ভমাোঃ আিতাফ ভহাভসন ঘাপসপাড়া ০১/০৮/১৯৮৫, ১৯০৪১৮৯৫৮৪

৭৮২ ভমাোঃ রপফক ভমাোঃ রপহম উপদ্দন ঘাপসপাড়া ০৭/০৮/১৯৫২, ৮৬৫১৩৬৭৬৭৭

৭৮৩ ভমাছাোঃ সপহদা িপরফ ঘাপসপাড়া ০৩/০৪/১৯৬৫, ২৩৫১৪৬৮৮২৮

৭৮৪ ভমাোঃ জপসম আব্দুি রপিদ ঘাপসপাড়া ০২/০১/১৯৮৩, ৬৮৫১২৭৩৮১০

৭৮৫ ভমাোঃ মপনরুজ্জামান রপহম মুপি ঘাপসপাড়া ০৪/০৯/১৯৭৬, ৭৩০২৩২৭২৮৮

৭৮৬ নুর ভমাহাম্মদ ভগািাম ভমাস্তফা ঘাপসপাড়া ২৬/০৭/১৯৭৯, ৮৬৫৬৯৩৭৮১৩

৭৮৭ রাভিদা ভমাোঃ কাভিম ঘাপসপাড়া ২৯/০৯/১৯৮৪, ৮২০২০০৩২৯২

৭৮৮ ভমাোঃ ইমরান ভহাভসন সাপন ভমাোঃ আজগার আিী ঘাপসপাড়া ২১/০৩/১৯৮৮, ৬৪১৬৫৪৪৮১২

৭৮৯ ভমাোঃ মাসুম নওিাদ আিী ঘাপসপাড়া ০১/০৯/১৯৮১, ৭৭৫২২৮৪৭৩২

৭৯০ ভমাোঃ মপহউদ্দীন ইমান আিী ঘাপসপাড়া ২৭/০৩/১৯৫৯, ৯১০২২৮৩২৩২

৭৯১ ভমাছাোঃ নুরজাহান ভগািাম ভমাস্তফা ঘাপসপাড়া ২৫/১০/১৯৭০, ৫০৫১৩৬৬৭০৫

৭৯২ ভমাোঃ ভতাফাভয়ি আবুি ভহাভসন ঘাপসপাড়া ০৪/০৩/১৯৪১, ২৮০১২৯৫০৮৬

৭৯৩ ভমাোঃ নরুি ইসিাম ভমাোঃ মজনু ঘাপসপাড়া ১২/০৯/১৯৮২, ৬৪০৫৬৮৩৩২৪

৭৯৪ সাইবুন ভনছা ইসাহাক ঘাপসপাড়া ০২/০৩/১৯৬৭, ৪৬০১৪৭০৯৮৪

৭৯৫ ভমাছাোঃ সািমা খাতুন িপরফ উপদ্দন ঘাপসপাড়া ২৫/০৩/১৯৫৫, ৮২০১১৩০১৮৭

৭৯৬ ভমাোঃ িাহ আিম বদভর আিম ঘাপসপাড়া ২৭/০৮/১৯৬২, ৪১৫২২৮১৮২২

৭৯৭ ভমাছাোঃ নাজমা ভবগম ভমাোঃ আকবর আিী ঘাপসপাড়া ০১/০২/১৯৮১, ৮৬৫২০৩৯৪০৮

৭৯৮ ভমাছাোঃ নুরাইছা খপিি ঘাপসপাড়া ২০/০৩/১৯৭৪, ৭৭৫১০৩১৭৬১

৭৯৯ সূমা আকতার মপহর উপদ্দন রায়সাভহব বাড়ী ০১/০১/১৯৯৮, ৮৭০৬৮৮০৪৬৮

৮০০ ভমাোঃ কাজি ভমাোঃ আিম তািপুকুর মুপিপাড়া ১৩/০৯/১৯৯০, ৪৬০৬২৪২৮৪২

৮০১ ভমাোঃ ভসাভহি ভমাোঃ ফয়জুি রহমান উত্তর মুপিপাড়া ১০/১২/১৯৯৫, ৯১৪৯৭৪১৯৪৫

৮০২ ভমাোঃ পমিন ভমাোঃ আিমগীর ঘাপসপাড়া ১১/০৭/১৯৮৭, ৬৪০২৩২৭৭৮৪

৮০৩ ভমাোঃ িাপহন হায়দার আিী ঘাপসপাড়া ১৪/০৩/১৯৯৫, ২৭২৬৪০৩১২৪৪০০

৮০৪ ভমাছাোঃ িপি হাসান ঘাপসপাড়া ২০/০৭/১৯৮৭, ৪৬০২২৮৭৫২৮

৮০৫ ভমাোঃ নুর আিম ইয়াপছন ঘাপসপাড়া ০৫/০৬/১৯৬৭, ২৭২৬৪০৩১২১৪৪২৮

৮০৬ ভমাছাোঃ রুমা আকতার নাপসম ঘাপসপাড়া ১৫/০৩/১৯৯৭, ১০২৫৭৬১৮০৮



৮০৭ আিা ইসিাম ভিখ িহর আিী ঘাপসপাড়া ০৩/০৯১৯৭৬, ৯১০১১৩৫৯৪৬

৮০৮ ভমাোঃ জাহাঙ্গীর রমজান আিী ঘাপসপাড়া ২১/০৮/১৯৭৫, ৫০৫১২৭১৪৮৩

৮০৯ ভমাোঃ হাসান আব্দর রহমান ঘাপসপাড়া ২১/০৮/১৯৮৫, ৩৭০১৪৮৬৬৫২

৮১০ ভমাোঃ জপসম ভমাোঃ আব্দুি আপজজ ঘাপসপাড়া ০৪/০৩/১৯৮০, ৬৮৫১৪৬৬৯৯২

৮১১ ভমাোঃ িপরফ উপদ্দন ভমাোঃ ভগািাম মপহউপদ্দন ঘাপসপাড়া ১৫/০৯/১৯৮৫, ২৭২৬৪০৩১২৪৬৩১

৮১২ ভমাছাোঃ আফছানা ভিখ ভমাহাম্মদ ঘাপসপাড়া 4/3/1971, ১৪৫২০০৬৫৩৭

৮১৩ ভমাোঃ ভফরভদৌস আিম ভমাোঃ খাইরুি আিম ঘাপসপাড়া ০৯/০৯/১৯৮১, ২৭২৬৪০৩১২৪৪৬৯

৮১৪ ভমাছাোঃ িাপকিা ভবগম ভমাোঃ ফারুখ গভর্িতিা ১৯/০৪/১৯৮৮, ৬৪০২২৯৬১৪৬

৮১৫ ভমাোঃ সুজন ভমাোঃ সুিতান গভর্িতিা ১৭/০৩/১৯৮৮, ২০০২৮০২২৯৩৯৮১

৮১৬ ভমাোঃ ভসপিম িামীম ঘাপসপাড়া ২০/১০/১৯৭, ২৩৫২২৮৫১৩০

৮১৭ সুমন খান ইসারাইি খান মািদহাপপি ০৩/০৪/১৯৮৭, ৮২০১৪৬২১০১

৮১৮ ভমাোঃ পারভ জ আিী আখতার দপির্ মুপিপাড়া ০১/০১/১৯৭৭, ৪৬০১২৯৭৭৫১

৮১৯ নাজমা পার ীন আজম দপির্ মুপিপাড়া ০৪/০৮/১৯৮২, ৫৫০১৩০০৯৯৯

৮২০ ভমাোঃ িামীম ইয়াপছন দপির্ মুপিপাড়া ০১/০১/১৯৫৫, ৬৪০২২৫৪৩৬৮

৮২১ ভমাোঃ হাবলু আব্দুি রহমান খািপাড়া ০১/০৩/১৯৭০, ১৪৫২২৪৬৪৩০

৮২২ ভমাোঃ ফয়জুর রহমান জপসম উপদ্দন আহভম্মদ উত্তর মুপিপাড়া ০১/০১/১৯৬০, ৪১৫১১৬৯৬২২

৮২৩ ভমাোঃ আব্দুি রব আব্দুি আপজজ দপির্ মুপিপাড়া ১৭/০২/১৯৪৬, ৮২০১২৯১৯৯

৮২৪ ভমাোঃ িপফক ভমাোঃ রপফক ঢািকা নগর ২২/০৩/১৯৮৩, ৯৫৭১৬০৯২৯৭

৮২৫ ভমাছাোঃ মপরয়ম ভনছা পরয়াজ উপদ্দন ভগািকুঠি ০১/০১/১৯৬৩, ৫৯৫১২৮৬২৮৪

৮২৬ ভমাছাোঃ হাপমদা খাতুন ভমাোঃ ভসাবাহান আিী দপির্ মুপিপাড়া ০১/০১/১৯৬৮, ৫৫০২২৪২৮৮৫

৮২৭ ভমাোঃ সািাম ভমাোঃ ভসাবাহান আিী দপির্ মুপিপাড়া ০১/০১/১৯৭৮, ৯৫৫০৫৮৩৭২৯

৮২৮ ভমাছাোঃ সাভহরা খাতুন ফজলুি রহমান দপির্ মুপিপাড়া ০৪/০৬/১৯৮৮, ৩৭০২২৪০৮০৯

৮২৯ হাসমুন ভনছা মতুতজা দপির্ মুপিপাড়া ০১/০১/১৯৭৩, ১৪৫১৪৮৭৫৪৮

৮৩০ ভমাোঃ িাহবুপদ্দন মতুতজা দপির্ মুপিপাড়া ১৫/০২/১৯৬৫, ৫০৫১৯৫৬১৪১

৮৩১ সুমন প্রাসাদ রাম প্রসাদ দপির্ মুপিপাড়া ০১/০১/১৯৮৭,২৩৫২৩২৯৫৪০

৮৩২ ভমাোঃ সািাম ভমাোঃ আজগার উত্তর মুপিপাড়া ৩০/০৬/১৯৭৬, ৫০৫১২৯৪৭৯০

৮৩৩ ভমাোঃ িপহদুল্লাহ হাসান আব্দুি রব দপির্ মুপিপাড়া ০১/০১/০১৯৭৬, ৬৪৫২২৪৪৩২৩

৮৩৪ ভমাোঃ মাসুদ ভমাোঃ ভমাস্তাক উত্তর মুপিপাড়া ১২/০৩/১৯৯২, ৭৭৬৭৭৩৬৩৩৮

৮৩৫ ভমাছাোঃ রাপজয়া আব্দুি খাভিক দপির্ মুপিপাড়া ০১/০১/১৯৭৮, ৩৭০১৪৫০০৩০২৬

৮৩৬ ভমাোঃ মামুন পমজামউপদ্দন দপির্ মুপিপাড়া ১৫/১২/১৯৮১, ৭৩০১৯৮৪৮৯৯

৮৩৭  ানু ভবগম ভিাকমান ভহাভসন দপির্ মুপিপাড়া ০৬/০১/১৯৮৫, ২৭২৬৪০৩১২১৫৫৯

৮৩৮ সাহাজাদী ভবগম বাসরাত দপির্ মুপিপাড়া ০৭/০৩/১৯৪৮, ৩৩০৫৬১৩৮৩২

৮৩৯ রাকান আহভমদ ভমাোঃ ভমাহাজার আিী দপির্ মুপিপাড়া ১৪/০৪/১৯৯২, ৫৫১৭৭৯১৮৫০

৮৪০ ভমাছাোঃ ইয়াসপমন ভমাোঃ পসপদ্দক দপির্ মুপিপাড়া ০১/০১/১৯৭৮, ১৪৫১৪৯১৯৮৭

৮৪১ ভমাোঃ আকরাম ইসাহাক দপির্ মুপিপাড়া ০৮/১০/১৯৬৪, ৮২০১৯৫৫৮০৭

৮৪২ ভমাছাোঃ জুভিখা ভবগম আিী ভমাহাম্মদ দপির্ মুপিপাড়া ১৫/০৪/১৯৬১, ৬৪০১৯৮৫৭৭২

৮৪৩ ভমাোঃ নওিাদ মপতন দপির্ মুপিপাড়া ০৩/০৬/১৯৫৯, ৫৫০১৪৭৪১০৯



৮৪৪ শুকিা  িাচায্য রামচন্দ্র পসংগা গভর্িতিা ২৯/০৩/১৯৪২, ৯৫৫১১৩৯৩৬৪

৮৪৫ রামা রায় ভচৌধুরী রতন  িাচায্য পমিনভরাি ০১/১২/১৯৭১/২৮০২৭৬২৯২৮

৮৪৬ ভমাছাোঃ হাসনা খাতুন মপজদ খািপাড়া ০১/০৩/১৯৭৬, ৭৩০১৪৭২১৩৫

৮৪৭
শ্রিাোঃ িমহউদ্দিন শ্রিাোঃ নরুিহুদা সইুহারী খািপাড়া ১৪/০৪/১৯৮৭, ৩৭৫৫৮৯৩৮৮৪

৮৪৮ মররকা িাডী বানঠট িাডী মিজমাপুর ০১/০২/১৯৭১,

৮৪৯ নরু জাহান শ্রবগি মদছার আি সইুহারী ১২/০৮/১৯৬২

৮৫০ শ্রিাোঃ আব্দরু রাজ্জাক আমতকুল্লাহ সইুহারী ০৮/০৬/১৯৮০

৮৫১ শ্রিাোঃ শ্রসাহাগ সজি শ্রিাোঃ ফজিুি হক বাবিু সইুহারী ১০/০৯/১৯৯৪

৮৫২ শ্রিাোঃ নরু আিি আব্দিু গফুর সইুহারী ০৬/০৩/১৯৮৬

৮৫৩ শ্রিাোঃ সমহদুি ইসিাি ির ববু রহিান সইুহারী ২১/০৬/১৯৭১

৮৫৪ শ্রিাোঃ আিিগীর জয়নাি আরবদীন সইুহারী ২০/০৮/১৯৭১

৮৫৫ শ্রিাছাোঃ মবিমকস রহিান শ্রিখ সইুহারী ১২/০৬/১৯৬২

৮৫৬
শ্রিাছাোঃ িতা খাতুন িাহাজাত শ্রেৌিরুী মপ.ঠট.আইরিার, সইুহারী ১০/০২/১৯৭৭, ৬৪০১৮৯৭১১৮

৮৫৭ শ্রজাছনা শ্রবগি আমছর উিীন মপ.ঠট.আইরিার, সইুহারী ১২/১০/১৯৭৭, ৩২৫১৮৯৪০১৪

৮৫৮
শ্রিাছাোঃ সমখনা সািাদ উিীন মপ.ঠট.আইরিার, সইুহারী ১৮/০৬/১৯৮৪, ৩৭০২২৮৭৯৪১

৮৫৯ শ্রিাছাোঃ জরুিখা আব্দিু শ্রখতাব মপ.ঠট.আইরিার, সইুহারী ১১/১০/১৯৬২

৮৬০ শ্রিাছাোঃ রওিনা শ্রিাহর আিী মিজমাপুর ০১/০২/১৯৭১

৮৬১ শ্রিাোঃ আিি িমফর উিীন ড্রাইভার পাড়া ১২/০৩/১৯৬৯, ৭৭৫১১৭২০৮৬

৮৬২
শ্রিাোঃ জমহরুি ইসিাি আব্দরু রাজ্জাক মিজমাপুর ২৬/১১/১৯৭২, ৪১৫২১৯৭৪৪০

৮৬৩ শ্রিাছাোঃ হামিদা শ্রবগি শ্রিাোঃ শ্রিাস্তামফজরু  রহিান মিজমাপুর ১৩/০৮/১৯৮৭, ৫৫০২১৯৬৭৭৬

৮৬৪
শ্রিাছাোঃ িমুল্লকা শ্রবওয়া শ্রিাোঃ িদ্দজবর রহিান মিজমাপুর ২৬/০৭/১৯৬২, ২৮০১১৮০৩১২

৮৬৫ শ্রিরহর নাগার কমিি উিীন মিজমাপুর ০১/০৩/১৯৬২, ২৩৫১৬৬৬৩৪৮

৮৬৬
ভমাছা: তছপিমা খাতুন তপফি উপদ্দন ভছাটগুড়ভগািা, পদনাজপুর সদর । তাং-২১/০৬/১৯৫৭, ৭৩০২১১৬৪৮৩

৮৬৭ ভমা: িাহীন আিম ইসিাম গুড়ভগািা, পদনাজপুর সদর । তাং-১২/০৭/১৯৮৬, ২৩৫২১৭৮০১২

৮৬৮
নজরুি ইসিাম গফুর গুড়ভগািা, পদনাজপুর সদর । তাং-০১/০১/১৯৭২, ১০০১০৯৬৬২৫

৮৬৯ ভমা: মুন্না আব্দুি মপজদ গুড়ভগািা, পদনাজপুর সদর । তাং-১০/০৯/১৯৭২, ১৪৫১৭১৮২০৭

৮৭০
ভমাছা: মাভজদা খাতুন যাপকরা গুড়ভগািা, পদনাজপুর সদর । তাং-০২/১১/১৯৬৪, ৫৯৫২৩৩৬৩৮৫

৮৭১ ভফরভদৌস ভবগম পসরাজ উপদ্দন গুড়ভগািা, পদনাজপুর সদর । তাং-১৫/০৪/১৯৫৭, ৯৫৫০৮৩৮৯৪১



৮৭২ ভমাোঃ বুিারু প্রিান আব্দুি প্রিান নতুনপাড়া ১৮/১০/১৯৫৫, ৪১৫১২৪৬৮৮৩

৮৭৩ রীনা সরকার যাপমনী ভমাহন সরকার মাতাসাগর 2801574035

৮৭৪ ভমাছাোঃ হাপসনা ভবগম ভমাোঃ িাি পনত্তা মাতাসাগর 27266154138

৮৭৫ পরনা আক্তার জপসম উপদ্দন ভূইপাড়া 3703861496

৮৭৬ শ্রী বি রাম চন্দ্র রায় জভস চন্দ্র রায় রাজবাটী 1451149825

৮৭৭ জগদীি চন্দ্র রায় ভ্দ্দ্র চন্দ্র রায় রাজবাটী 187348667

৮৭৮ শ্রী আপন চন্দ্র রায় জপতন চন্দ্র রায় রাজবাটী 4151146406

৮৭৯ ভমাোঃ পমজানুর রহমান জব্বার উদ্দীন রাজবাটী

৮৮০ ভমাোঃ ফপরদুি ইসিাম ইউসুফ আিী রাজবাটী 652366984

৮৮১ ওবায়দুি ইসিাম ছািম উপদ্দন রাজবাটী 29069

৮৮২ ভমাোঃ মুন জাহান ভবগম আজগার আিী কাপিয়াগঞ্জ ২০/০৩/১৯৯৩

৮৮৩ ভমাছাোঃ রানী ভবগম মুন্না ভহাভসন গুনঞ্জাবাড়ী ১০/১৪০/১৯৯৩

৮৮৪ এতাপরনা পান্না ভবািা গুনঞ্জাবাড়ী 29985

৮৮৫ জবা ভবগম পকন নতুন পাড়া 33604

৮৮৬ ভমাছাোঃ আকপিমা ভবগম জাহাঙ্গীর আিম নতুন পাড়া ২১/০৩/১৯৫৯

৮৮৭ মনমখি শ্রদব বম্ম মন মদরনি শ্রদব বম্ম মন িাতাসাগর ২১০৩/১৯৬৮, ৮৬৫১৫৫৬৯৭২

৮৮৮
রাজকুিার রায় ভুবন রায় িাতাসাগর ২১/১০/১৯৭০, ৪৬০১৪৯২১৬০

৮৮৯ শ্রিাোঃ ফজিুি হক ফজরুমহউউিীন িাতাসাগর ২১/১০/১৯৭০, ২৩৫১৫০০৪১৪

৮৯০
মবনতা দাস অনন্ত সাহা িাতাসাগর ০৫/০২/১৯৬১, ৫৯৫১৫৬৪৮৩৯

৮৯১ মবকাি েন্দ্র রায় রন েন্দ্র রায় িাতাসাগর ১০/১২/১৯৮৫, ৫০৫৫৬৭৭১৯৮

৮৯২
মিমপ কুজরু িহারদব কুজরু রাজারািপুর ০৩/০৮/১৯৮৮, ২৩৫৪৫০৩০০১

৮৯৩ মিনতী রানী মসং োরয়া িাকড়া িাতাসাগর ০৮/১০/১৯৬৫, ৬৮৫১২৪১৯৬৫

৮৯৪
দুিািী ঠক্কা রাি ঠক্কা িাতাসাগর ১১/০২/১৯৭৩, ৭৩০১২৪৬৫৪৭

৮৯৫ শ্রিাছাোঃ শ্রসাহাগী শ্রিাোঃ আব্দিু সািাদ কামিয়াগি ০৫/০১/১৯৮৭, ৩২৫১৫০১১৪৭

৮৯৬ মপনরা ইয়াসপমন মাপনক পময়া উত্তর বালুবাড়ী ০১/০৪/১৯৯৬, ১৯৩৯২১৭৩৩৫

৮৯৭ মাপনক পময়া জয়নব আিী উত্তর বালুবাড়ী ২১/০৯/১৯৭২, ৪১৫৩১৭৯৮৭৬

৮৯৮ সাভিয়া ভবগম দারগ আিী উত্তর বালুবাড়ী ১০/০৯/১৯৬০, ৮৬৫২৫৮৩৪০৫

৮৯৯ অভিাক কুমার রায় মন ভমাহন রায় পহন্দুপাড়া ০১/০৪/১৯৭১, ৩২৫২৪০৯৬০৬

৯০০ জপসম উপদ্দন নুর ভমাহাম্মদ উত্তর বালুবাড়ী ১৭/০৯/১৯৮৫, ৩২৫৩৩০১৬২০

৯০১ মভনায়ারা খুপি উত্তর বালুবাড়ী ১৩/০৪/১৯৬৫, ৯১০২৯৭৬৯৫৯

৯০২ ভরাভকয়া ভবগম নবাব উদ্দীন উত্তর বালুবাড়ী ১২/০৮/১৯৬৮, ৪১৫২৫৬৮২১০

৯০৩ ভমাোঃ নাপসর নুরুি ইসিাম পহন্দুপাড়া ২৫/০৫/১৯৬৮, ৫০৫৩০০৪৪৪৫



৯০৪ হপরি চন্দ্র রায় মন ভমাহন রায় পহন্দুপাড়া ০৩/০৪/১৯৮৫, ২৮০২৭৭৪২৬১

৯০৫ িাহানাজ ভবগম সামাদ ভহাভসন পনমনগর ভিখপুরা ০২/০১/১৯৮২, ৩২৫২৬৩৮১০৫

৯০৬ সুবাস চন্দ্র রায় ভহমি চন্দ্র রায় পহন্দুপাড়া ২৫/০৪/১৯৭২, ৭৭৫২৭৬৮৪১১

৯০৭ জামাি সরকার তাভিব সরকার বালুয়ািাঙ্গা নতুনপাড়া ২৭/১০/১৯৮৫, ৩২৫৩৪২৫৮৬৬

৯০৮ জহুরুি ইসিাম কাইয়ুম ভহাভসন উত্তর বালুবাড়ী ১০/১০/১৯৭৭, ৬৮৫২৯৮২৭৩২

৯০৯ মাভজদা ভবগম আবুি ভহাভসন উত্তর বালুবাড়ী ২৩/১১/১৯৭৫, ১৯০২৫৬৮৮৭০

৯১০ ভমাোঃ িিা ভিরাফত ভহাভসন উত্তর বালুবাড়ী ১৭/১১/১৯৬৯, ৭৭৫৩২৯৯৯০৩

৯১১ আব্দুি মাভিক আবুি জব্বার উত্তর বালুবাড়ী ১৮/০৫/১৯৬৫, ৯১০৩১৪২৮৭৪

৯১২ ভমাছাোঃ খাইরুন আ: মাভিক উত্তর বালুবাড়ী ১২/১২/১৯৯১, ৫৫১১১৩৪৯১৭

৯১৩ ভমাছাোঃ ভিফািী ইপিয়াস উত্তর বালুবাড়ী ০৩/০২/১৯৭১, ৬৪০২৫৮১০৯১

৯১৪ আফসানা ভবওয়া আব্দুি আপজজ উত্তর বালুবাড়ী ২১/১১/১৯৬৮, ২৩৫৩৩১৫৩৪০

৯১৫ অপমছা অমর উত্তর বালুবাড়ী ০২/০৮/১৯৭৩, ৪৬০২৯৮১৪৬৮

৯১৬ ভমাছাোঃ রুপব আবুি কাভসম উত্তর বালুবাড়ী ১০/১০/১৯৭৩, ৪৬০২৯৮১৪৬৮

৯১৭ পনপখি চন্দ্র পবশ্বাস রািাকাি পবশ্বাস উত্তর বালুবাড়ী ০৬/১১/১৯৫৪, ৫০৫৩২৯৩৫৪৩

৯১৮ মুপনরা ভবগম আবুি কাভসম ভিখপুরা ০৯/১১/১৯৮২, ৮২০৩৩৫৭৮২০

৯১৯ আহম্মদ ভহাভসন শুক্রু ভমাহাম্মদ মধ্যাপাড়া ০২/১০/১৯৪২, ৯৫৫১৩৭৭৯৪৩

৯২০ পদপিপ রায় ভহমি রায় পহন্দুপাড়া ০৩/০৪/১৯৬৫, ৩৭০২৬৮৭১৬৫

৯২১  ারতী দাস বৃন্দামতী দাস উত্তর বালুবাড়ী ০২/১২/১৯৬২, ৫৫০২৫৬৭৮৫১

৯২২
ওয়াপকন আহভমদ আবদুর রউফ উত্তর বালুবাড়ী ০৫/০৭/১৯৮১, ১৯৮১২৭২৬৪০৭০০০

৯২৩ আভমদা ভবগম ভমাোঃ পবশু উত্তর বালুবাড়ী ১৫/১০/১৯৭৭, ২৮০২৯৮০৮৫০

৯২৪ চান মািা ভবওয়া উভপ ভিখপুরা ০১/১২/১৯৬২, ৫৫০৩০১২৫২৭

৯২৫ ভমাস্তাপকম আব্দুর রউফ উত্তর বালুবাড়ী ২২/০৮/১৯৮২, ৯১০৩১৪৩৮০৭

৯২৬ ভমাছাোঃ খাপদজা ভবগম তপছর উদ্দীন সরকার উত্তর বালুবাড়ী ২৮/০৬/১৯৭২, ৯১০৩২৯৫৫৯৯

৯২৭ ভমাছাোঃ ভজাস্না বপদয়া মন্ডি বাসা ভহাপডং ৮৯৮ িাহী মসপজদ ভরাি০৯/০৯/১৯৪৩, ৪১৫২৯৭৪৪৫৯

৯২৮ ভমাোঃ িাসসুি হক বপির উত্তর বালুবাড়ী ১৭/০৮/১৯৫১, ২৮০২৫৭০০৪০

৯২৯ ভমাোঃ মাসুদ ভিখ ভমাোঃ আবুি ভিখ উত্তর বালুবাড়ী ২৫/১০/১৯৬৭, ২৩৫৩২৯৯৮৭৪

৯৩০ নাজমা ভবগম উভপন রায় উত্তর বালুবাড়ী ১৫/১০/১৯৮২, ৫৯৫২৯৭৮১৬০

৯৩১ মভনায়ারা ভবওয়া ইউনুস আিী উত্তর বালুবাড়ী ২৭/০৫/১৯৫৬, ৩২৫২৯৯১৫০৪

৯৩২ রুকসানা ভবগম িারাকত ভহাভসন উত্তর বালুবাড়ী ১২/০৭/১৯৫২, ৫০৫৩০৭৭৪৪১

৯৩৩ ভমাোঃ িপহদুি ইসিাম িািপময়া ভিখ উত্তর বালুবাড়ী ১০/১০/১৯৭১, ১০০১৪৯৭৯৩২০

৯৩৪ ভমাোঃ নাজমুি হক বপির উপদ্দন হক উত্তর বালুবাড়ী ১৬/১০/১৯৬৭, ৫৯৫২৪৮০৫৪৫

৯৩৫ ভমাোঃ আব্দুি হক আব্দুি হাপমদ উত্তর বালুবাড়ী ০৪/০১/১৯৬৩, ৭৭৫২৫৭২৮৫৪

৯৩৬
শূকুর জান হাভছন সরকার ঢাকাইয়া পপি, পদনাজপুর সদর। তাং-০৬/০৬/১৯৫৪, ৩২৫৩৪৩৪৪২১

৯৩৭ ভমাছা: ভরপজয়া গপজপময়া ঢাকাইয়া পপি, পদনাজপুর সদর। তাং-০৭/০৮/১৯৫৭, ৮৬৫৩০৮৬৬৭১

৯৩৮
ভমাছা: সপকনা ভমাপমন ভমাল্যা দপির্ বালুবাড়ী, পদনাজপুর সদর তাং-০৮/০৪/১৯৬২, ৭৩০৩৪২৯৬৩৮



৯৩৯ ভমাছা: পফভরাজা ইয়াপছন দপির্ বালুবাড়ী, পদনাজপুর সদর তাং-১৫/০৬/১৯৫২, ৭৭৫৩০৯৬১৮৪

৯৪০
ভমাছা: তাভহরা সাভহব উপদ্দন পসপাইপাড়া, দপির্ বালুবাড়ী, পদনাজপুর সদর । তাং-২৩/০৫/১৯৬৭, ৫৯৫৩২৭০৯৮৯

৯৪১ নবীরন পবপব ভমাহাম ভসখ পসপাইপাড়া, পদনাজপুর সদর । তাং-২৪/০৮/১৯৪৭, ৩৭০৩০৯২৪০৭

৯৪২
আভয়স সরকার মপহর উপদ্দন সরকার পসপাইপাড়া, পদনাজপুর সদর । তাং-২২/০৫/১৯৪২, ৫৯৫২৯০৮৯৬৯

৯৪৩ ভমাছা: কমিছা পকনাই ভমাল্লা পসপাইপাড়া, পদনাজপুর সদর । তাং-১২/১০/১৯৬২, ৫৯৫৩২৬৮১২৪

৯৪৪ ভমাছা: জান্নাতুন  ভফরভদৌস ভমা: জপসম উপদ্দন ঢাকাইয়া পপি, পদনাজপুর সদর। তাং-১৭/০৯/১৯৯৩, ৯১৫১৪৫৩২৩১

৯৪৫ ভমাছা: ভজাৎস্না সাভমদ আিী ঢাকাইয়া পপি, পদনাজপুর সদর। তাং-০৮/১১/১৯৬৫, ৬৮৫৩১২০১৪২

৯৪৬
সাজু ভবগম আহাম্মদ ভমাল্লা দপির্ বালুবাড়ী, পদনাজপুর সদর তাং-০৭/০৯/১৯৫৭, ১৪৫৩০৯৮৯৬২

৯৪৭ ভমাছা: কুিসুম ভসাবান দপির্ বালুবাড়ী, পদনাজপুর সদর তাং-১০/০২/১৯৫২, ২৮০২৪৪৪১৬২

৯৪৮
ভমাছা: জপমিা জাভবদ আিী বড়ইি, পদনাজপুর সদর । তাং-১৩/০২/১৯৫২, ৫৫০৪২৯৭৬৯৭

৯৪৯ আঞ্জু ভবগম আমজাদ আিী দপির্ বালুবাড়ী, পদনাজপুর সদর তাং-১২/০৩/১৯৭১, ৩২৫৩৫৯৯৩৫৫

৯৫০
ভমাছা: পারুি একাব্বর দপির্ বালুবাড়ী, পদনাজপুর সদর তাং-১২/০৮/১৯৫৭, ২৩৫২৪৩৮৮০৪

৯৫১ আইনুদ্দীন খািাপস মৃত আদি উপদ্দন খািাপস পসপাহীপাড়া, পদনাজপুর সদর । তাং-২৫/০৫/১৯৪২, ২৭২০৪০৮১৩৭

৯৫২
মভনায়ারা ভবগম িাি ভমাহাম্মদ পসপাইপাড়া, পদনাজপুর সদর । তাং-২২/০৩/১৯৫৯, ৪১৫২৪২৮৩৯৯

৯৫৩ রপিদা ভবগম ভখমাজ আিী ঢাকাইয়া পপি, পদনাজপুর সদর। তাং-২১/০৩/১৯৬৫, ৭৭৫৩২৬০০২০

৯৫৪
ভমা: মসয়দ আিী মনছুর আিী ঢাকাইয়া পপি, পদনাজপুর সদর। তাং-১৮/০৯/১৯৭০, ৯৫৫১৭০৮৩৯০

৯৫৫ ভমা: আউয়াি ইপমম পমপস্ত্র ঢাকাইয়া পপি, পদনাজপুর সদর। তাং-১১/০৮/১৯৫৫, ৭৩০২৪৪১৮৩২

৯৫৬
নুরুন নাহার আরিাদ আিী ভবপারী ঢাকাইয়া পপি, পদনাজপুর সদর। তাং-১৪/০৮/১৯৫২, ৭৭৫২৬৩২৩৪৪

৯৫৭ ভমা: এভহসান আিী ওয়াভজদ আিী পনমনগর বালুবাড়ী, পদনাজপুর সদর। তাং-৩০/০৬/১৯৫৭, ৫৯৫২৬৯২৬১৩

৯৫৮
ভমা: আসাদুি হক কচু ফয়জ উপদ্দন ভিখপুরা, পদনাজপুর সদর । তাং-১২/০৩/১৯৭৬, ১৯০৩০৮০৫৫২

৯৫৯ ভমা: আব্দুি মপজদ জপহর উপদ্দন ভিখপুরা, পদনাজপুর সদর । তাং-২১/০১/১৯৪৫, ২৩৫৩২৪৫২৬৫

৯৬০
ভমা: আইনুি হক আব্দুি গপন পনমনগর ভিখপুরা, পদনাজপুর সদর । তাং-০৭/০৭/১৯৮০, ৫৫০৩২৫০১৪৩

৯৬১ ভমা: আনারুি ইসিাম ভমা: গপন ভিখপুরা, পদনাজপুর সদর । তাং-২২/০৮/১৯৮৫, ৯১০৩৪৭৬৮৩৫



৯৬২
ভমা: হাপববুর রহমান ভমা: আব্দুর রপহম ভিখপুরা, পদনাজপুর সদর । তাং-০৮/০৮/১৯৭৭, ২৭২৬৪০৯১৮৫৫৭৭

৯৬৩ ভমাছা: পার ীন ভবগম ভমা: বাবুি সরকার ভিখপুরা, পদনাজপুর সদর । তাং-১৬/০৬/১৯৮৭, ৬৪০২৫১৮০০২

৯৬৪
ভমাছা: কাজপি ভবগম পসরাজ উপদ্দন ভসখ ভিখপুরা, পদনাজপুর সদর । তাং-০৩/০৭/১৯৮৫, ৯১০২৩৯৯৯০৫

৯৬৫ ভমা: মামুন আিতাফ উপদ্দন পনমনগর ভিখপুরা, পদনাজপুর সদর । তাং-২০/০৮/১৯৮২, ৮২০২৭৭৭১৩৫

৯৬৬
হাভফজ ভমাহাম্মদ মাসুদ রানা ভমা: লুৎফর রহমান উপিহর-১০, পদনাজপুর সদর। তাং-১৩/০৭/১৯৮৩, ২৮০৭৪২৪১৯৩

৯৬৭ ভমা: নজরুি ইসিাম আফতাব উপদ্দন পবশ্বাস ভিখপুরা, পদনাজপুর সদর । তাং-২১/১১/১৯৬৭, ২৮০২৬০৪১০৪

৯৬৮
ভমাছা: নুরন ভনহার ভবগম নপজম উপদ্দন উপিহর-৮, পদনাজপুর সদর। তাং-১২/০৭/১৯৭২, ৬৮৫২৭৮১৫০৬

৯৬৯ ভমা: মপজদুি ইসিাম আব্দুি িপতফ ভিখপুরা, পদনাজপুর সদর । তাং-২০/০৫/১৯৮৫, ৬৮৫৩০৭৯৯৫৯

৯৭০
িংকর চন্দ্র দাস ভ ািা চন্দ্র দাস ভিখপুরা, পদনাজপুর সদর । তাং-১৬/০৬/১৯৮৭, ৫৯৫৩৪৭৩৪৬৮

৯৭১ ভমা: দুলু আব্দুস সামাদ ভিখপুরা, পদনাজপুর সদর । তাং-২৭/০৬/১৯৯৩, ৮৬৫৮৭১৯৪৫৮

৯৭২
ভমা: িপহদুি ইসিাম আপিম উপদ্দন উপিহর-১০, পদনাজপুর সদর। তাং-০১/০১/১৯৮২, ৫০৫২৩৬৩৫১১

৯৭৩ ভমা: রমজান আিী আব্দুি সাত্তার উপিহর-১০, পদনাজপুর সদর। তাং-১৩/০২/১৯৯৪, ৪১৯৯৩৫৯৭৮৯

৯৭৪
আতাউর রহমান ফয়জার রহমান ভিখপুরা, পদনাজপুর সদর । তাং-২১/১১/১৯৭৭, ৬৮৫২৪০৮৬৬২

৯৭৫ রাপজয়া খাতুন ভমা: রমজান আিী ভিখপুরা, পদনাজপুর সদর । তাং-২১/০৭/১৯৮০, ৭৭৫৩২২২৩৮৪

৯৭৬ ভমাছা: গুিজান ভমা: হুদু ভিখপুরা, পদনাজপুর সদর । তাং-১২/০৭/১৯৭২, ২৮০৩৪৭৩৯৫৪

৯৭৭ ভমাছা: রপিদা খাতুন নবাজ উপদ্দন সরকার পনমনগর ভিখপুরা, পদনাজপুর সদর । তাং-১৩/০১/১৯৫২., ৫০৫৩৪৭৬৪৬০

৯৭৮ ভমাছা: ভজাৎস্না রাজু ভিখপুরা, পদনাজপুর সদর । তাং-০১/০১/১৯৮০, ১৪৬১৪১৩০১৩

৯৭৯ ভমাছা: কপহনুর ভবগম ভমা: আব্দুস সামাদ ভিখপুরা, পদনাজপুর সদর । তাং-১৬/১০/১৯৮৭, ৮২০২৬১৫২৭৭

৯৮০
ভমা: মাসুদুর রহমান জয়নাি আভবদীন ভিখপুরা, পদনাজপুর সদর । তাং-৩০/০৬/১৯৭৬, ২৩৭২৩৫১৯৮৭

৯৮১ ভমা: আিম আবুি ভহাভসন পনমনগর ভিখপুরা, পদনাজপুর সদর । তাং-১৮/০৭/১৯৬৪, ৩৭০৩৪৭৭৮০৬

৯৮২
নাপসর ভহাভসন বাচ্চু সপফকুি ইসিাম উপিহর-৮, পদনাজপুর সদর। তাং-২৭/১২/১৯৯০, ১৯৯০২৭২৬৪০৯০০০২০৬

৯৮৩ ভমা: আব্দুস সামাদ পনয়াজ আিী ভিখপুরা, পদনাজপুর সদর । তাং-১২/০৫/১৯৪২, ৫৫০৩২২৬৫০৭



৯৮৪
ভমাছা: রাভিদা কপফি উপদ্দন উপিহর-১০, পদনাজপুর সদর। তাং-০৩/১১/১৯৭৪, ২৮০৩২০৩৮১৫

৯৮৫ ভমাছা:  আভয়িা ভমা: বাদিা ভিখপুরা, পদনাজপুর সদর । তাং-২৯/০৫/১৯৮৭, ১০১৭৬২৪৪৯৩

৯৮৬
ভমা:  আবু তাভহর পনদু সরকার ভিখপুরা, পদনাজপুর সদর । তাং-১২/০৫/১৯৬৫, ৫০৫৩০৭৩০৮৫

৯৮৭ ভমা: ভফরভদৌস আিী ভমা: ইপদ্রস ভিখপুরা, পদনাজপুর সদর । তাং-১০/০৯/১৯৭১, ৮৬৫২৪১১৩৭৫

৯৮৮
ভমাছা: রুপম আক্তার ভমা: ওপহদুর রহমান উপিহর, পদনাজপুর সদর। তাং-০৩/০৫/১৯৮৫, ৮২০২৬২৬১৭৫

৯৮৯ ভমা: িাইজু ভমা: দুিাি পময়া উপিহর-৮, পদনাজপুর সদর। তাং-১০/০৬/১৯৭৬, ৫৫০৩০২০৯৯১

৯৯০
সাপমনা ভবগম ওসমান গপন ভিখপুরা, পদনাজপুর সদর । তাং-১৮/০৮/১৯৬৭, ৮৬৫৩২৩২১০১

৯৯১ ভমা: আপমর ভহাভসন হাপকম উপদ্দন ভিখপুরা, পদনাজপুর সদর । তাং-২১/০৭/১৯৬২, ১৪৫২৭৮১৬২৬

৯৯২ ভমাছা: সুইটি সপহদুি ইসিাম ভিখপুরা, পদনাজপুর সদর । তাং-১০/০৪/১৯৯২, ১৪৭৭৩৮৯৭২৮

৯৯৩ ভমাছা: রাপিদা সাহার উল্লাহ ভিখপুরা, পদনাজপুর সদর । তাং-১২/১০/১৯৬৪, ৫৯৫৩২২৬৮৭৪

৯৯৪ আফছার আিী বাদিা আব্দুি রফ উপিহর-৬, পদনাজপুর সদর। তাং-২৯/০৫/১৯৭৯, ৭৩০২৭৭৪৪২২

৯৯৫ ভমাছা: আনু ভমাসভিম উপদ্দন তালুকদার উপিহর-২, পদনাজপুর সদর । তাং-১৮/১০/১৯৭১, ৩৭০৩০০০০৯৫

৯৯৬ ভমাছা: আভমনা ভবগম ভমা: িপরফ উপদ্দন উপিহর-৮, পদনাজপুর সদর। তাং-২৫/১০/১৯৭৬, ৯১০২৭৭৩৯২৭

৯৯৭ ভমাছা: মপজদা নুরন নবী উপিহর-৯, পদনাজপুর সদর। তাং-১৩/০২/১৯৭৭, ৫০৫৩১৯৮৬৭৬

৯৯৮
ভমাছা: শুকুরন ভবগম ভমা:  আব্দুি ভমাতাভিব উপিহর-৮, পদনাজপুর সদর। তাং-১২/১২/১৯৮৬, ৯১০৩৩২৫৮৩৪

৯৯৯ ভমা: গুিজার রহমান আপমন উপদ্দন মহাজন পাড়া, পদনাজপুর সদর। তাং-১৫/০৬/১৯৬০, ৬৮৫৩৪৭৩১৭৮

১০০০
ভমাছা; জাভমনা আজীম উপদ্দন পনমনগর ভিখপুরা, পদনাজপুর সদর । তাং-১৮/০৮/১৯৭২, ৭৭৫৩২৪৩৬৮৭

১০০১ ভমাছা: কাজপি ভবগম িাি পময়া উপিহর-৮, পদনাজপুর সদর। তাং-০৪/০৬/১৯৮৫, ২৭২৬৪০৯১৮২৯৬৯

১০০২ ভমা: কামাি উপদ্দন ভগভনিা ভসখ উপিহর-৮, পদনাজপুর সদর। তাং-২১/০৮/১৯৫২, ১০০১১৮৭৫৩১

১০০৩ ভমাছা: রপিদা ভবগম উমর আিী উপিহর-৮, পদনাজপুর সদর। তাং-২১/০৪/১৯৭৭, ৬৮৫২৬২৭২৮৭

১০০৪
ভমা: জাহাঙ্গীর আিম ভমা: আব্দুি রপিদ ভক/১২, পদনাজপুর সদর । তাং-৩০/০১০/১৯৮২, ২৮০৩০১৯২৪৫

১০০৫ ভমা: আব্দুর রপিদ আব্দুি আউয়াি মুিী উপিহর-৯, পদনাজপুর সদর। তাং- ১০/০১/১৯৬৯, ১৪৫৫৬৮১১২০

১০০৬ ভমা: জপমরুি ইসিাম ভমা: ভসানাউল্লা ভিখ িম্বাপাড়া, পদনাজপুর সদর। তাং-১১/০২/১৯৭৩, ১৪৯৯০১০৬১৭

১০০৭ রাপিদা ভবগম আিরাফ আিী উপিহর-৮, পদনাজপুর সদর। তাং- ১৩/০৯/১৯৬৭, ৯১০৩০১০৯৬৫



১০০৮
ভমা: ভসাহরাব ভহাভসন ভমা: মকভসদ আিী উপিহর, পদনাজপুর সদর । তাং- ২২/০৮/১৯৭৯, ১৯০২৬২৯০৬০

১০০৯ রাপিদা খাতুন মপনরু জ্জামান ভক/১২, পদনাজপুর সদর । তাং-১৫/০৭/১৯৮৭, ১৪৫২৩৬৫৫১১

১০১০
ভমা: দুিাি ভমা: রইছ উপদ্দন উপিহর-৮, পদনাজপুর সদর। তাং- ১১/০৫/১৯৬৭, ১৯০২৩৭১০৩৬

১০১১ ভমাছা: আপমরন ইজাব উপদ্দন উপিহর-৮, পদনাজপুর সদর। তাং-২৩/০১/১৯৫৫, ২৩৫২৬২৩০৯০

১০১২
ফপজিা ভবগম আপমর উপদ্দন ভরিিাইন উপিহর, পদনাজপুর । তাং-২৭/০৬/১৯৬২, ১৪৫২৬২৫৭৬৫

১০১৩ ভমা: নুর ইসিাম হপববর রহমান উপিহর-৮, পদনাজপুর সদর। তাং-২৮/০৯/১৯৫৭, ৮৬৫৬৯৪৩৪৩১

১০১৪
ভমাছা: মপজনা পবশ্বাস আব্দুি আপজজ উপিহর-৮, পদনাজপুর সদর। তাং-১১/০৬/১৯৬৫, ৪১৫৩১৯০৮৮১

১০১৫ ভজাৎস্না ভবগম ভমা: ভহাভসন আিী উপিহর-৮, পদনাজপুর সদর। তাং-১২/০৭/১৯৬২, ৫৯৫২৬২৮০৮৮

১০১৬
ভমাছা: রপিদা ভবগম মন্ডি আিী উপিহর-৮, পদনাজপুর সদর। তাং-২৫/১০/১৯৮২, ২৮০৩২০৩৮৭২

১০১৭ ভমা: ওমর আিী ভমা: আবুি ভহাভসন ঘপির পাভশ্বত উপিহর নয়, পদনাজপুর। তাং-০১/০১/১৯৬৫, ২৩৫৬০০৫০৮৮

১০১৮ ভমা: সানু ভমা: আব্দুি কপরম উপিহর-৮, পদনাজপুর সদর। তাং-১২/১০/১৯৮৭, ৭৩০২৭৭৯৩৮৯

১০১৯ আপমনুি ইসিাম আব্দুি মান্নান উপিহর-৮, পদনাজপুর সদর। তাং-১৮/০৭/১৯৫৭, ৭৩০৩০১৯৩০৬

১০২০
ভমাছা: ভনহার ভবগম আইজউপদ্দন উপিহর-৮, পদনাজপুর সদর। তাং-১৫/০৭/১৯৬৭, ১৯০২৩৭২২১৬

১০২১ ভমাছা: হাসনা ভবগম ভমা: হায়দার আিী উপিহর-৮, পদনাজপুর সদর। তাং-০২/১১/১৯৮২, ২৩৫২৬২৫১৪৫

১০২২
ভমাছা: ভফপি ভমা: িপহদুি উপিহর-৮, পদনাজপুর সদর। তাং-১১/০৫/১৯৮৭, ৬৪০৩২০৯০৫৬

১০২৩ ভমা: জাহাঙ্গীর আিী ভমা: আপবর ভহাভসন উপিহর-৭ এ, পদনাজপুর সদর। তাং-১২/০২/১৯৮৪, ১৪৫৪৬৪৬৩৬৩

১০২৪
ভমাছ: কপহনুর ভবগম কপছমপদ্দন মহাজন পাড়া, পদনাজপুর সদর। তাং-১৮/০২/১৯৭৫, ৪৬০৩৪৮৫৯৩১

১০২৫ সািাম ভসখ ভরাস্তম ভসখ উপিহর, পদনাজপুর সদর। তাং-০১/০১/১৯৬৯, ৪৬০৩০১৫৭৪৬

১০২৬
ভমাছা: সুপফয়া খাতুন স্বামী-ভমা: মতয়ব আিী রাস্তার পাভশ্বত, পদনাজপুর । তাং-০৪/১০/১৯৬৭, ২৭২৬৪০৯১৮৩৮৭৩

১০২৭ ভমা: ভগািা ভমা: ভমাজাভম্মি হক উপিহর-৭ ভরাি-৩, পদনাজপুর । তাং-২৪/০৩/১৯৭০, ৩২৫২৬২৪৫৩৬

১০২৮ ভমাছা: ভমাকভছনা মংিা উপিহর-৮, পদনাজপুর সদর। তাং-২২/০২/১৯৭০, ৭৩০২৭৮১০৫৪

১০২৯ ভমাছা: জবা মপমনুি ইসিাম উপিহর-৮, পদনাজপুর সদর। তাং-১২/০৯/১৯৭৮, ২৩৫২৭৭৬৪৭৬



১০৩০
ভমাছা: জহুরা ভবগম এছাহাক প্রমাপর্ক উপিহর-৮, পদনাজপুর সদর। তাং-১২/০৬/১৯৭২, ৫০৫২৬২৫৬৯৫

১০৩১ ভমা: আব্দুি িপতফ নাভয়ব আিী উপিহর-৮, পদনাজপুর সদর। তাং-১৫/০৫/১৯৮০, ২৮০২৬৩১২৪৮

১০৩২
ভমা: ভসাহরাব আিী সভিমান আিী উপিহর-৮, পদনাজপুর সদর। তাং-১৪/০৪/১৯৬২, ৬৮৫৩৩৩১১০৩

১০৩৩ ভমাছা: মপজতনা খাতুন ভমা: মকভছদ আিী উপিহর-৮, পদনাজপুর সদর। তাং-০১/০১/১৯৯০, ৬৮৯৩১৪৫৩৪৯

১০৩৪
ভমাছা: আপমরন আপমজ উপদ্দন উপিহর-৫, পদনাজপুর সদর। তাং-২৭/০২/১৯৭৬, ২৩৫২৯৯৬৩৮৯

১০৩৫ ভমাছা: িাপতফুি ভমা: বপির উপিহর-৫, পদনাজপুর সদর। তাং-০৮/০৫/১৯৮৬, ৯৫৫১২৫৪৮২৫

১০৩৬
ভমাছা: িায়িা বানু আিতাফ ভহাভসন উপিহর-৬/এ, পদনাজপুর সদর। তাং-১৬/১০/১৯৮৭, ৬৪০২৭৭৯৫৯৬

১০৩৭ ভমাছা: মাসুদা জপহর উপদ্দন উপিহর৬/এ, পদনাজপুর সদর। তাং-২১/১১/১৯৭৭, ৮২০২৬২১৭৪৭

১০৩৮
ভমা: জামাি আব্দুর রাজ্জাক উপিহর ৬/এ, পদনাজপুর সদর। তাং-২৪/১০/১৯৬৩, ২৩৫২৬২১২৯২

১০৩৯ রুপবনা ভবগম ইসরাইি উপিহর-৫, পদনাজপুর সদর। তাং-১৮/১০/১৯৭৭, ৩৭০৩২৪১৪০০

১০৪০ ভমা: বাবলু ভসানাপময়া উপিহর৬/এ, পদনাজপুর সদর। তাং-১২/১০/১৯৪৭, ৩৭০২৬১৫৮৪৪

১০৪১ আব্দুস সাত্তার সদ তার আিী ভখাদমািবপুর পমপস্ত্রপাড়া, পদনাজপুর । তাং-১৬/০৩/১৯৭১, ১৯০৩০৭৭২৭৭

১০৪২
ভমা: আব্দুি মান্নান ভমাজাহার খন্দকার উপিহর৬/এ, পদনাজপুর সদর। তাং-২৬/১১/১৯৬২, ৭৭৫২৬১৭৪৬৯

১০৪৩

ভমাছাোঃ হাভজরা ভবগম মৃত ভছদু ভিখ বালুয়ািাঙ্গা

(০১৭৮০৭৬২৮৭৫)

২৫-০৭-১৯৩৫;

১৯০৩৩৪৬১৮৫

১০৪৪
জাহানারা ভবগম ফরমান ব্যাপারী বালুয়ািাঙ্গা (০১৭৭৫১৩৪৭১৩) ২৩৫৩৩৪৮৪৩২;

০৯/০৫/১৯৫৭

১০৪৫

মপন বুন ভনছা মৃত ভসপিম খান  বালুয়ািাঙ্গা 

(০১৮২৫৯২৪০৭১)

০৫/০৪/১৯৬২; 

২৭২৬৪১০১৯৪২৬০

১০৪৬
ভমাছাোঃ ভমভহরুন ভনছা ভিখ জবদুি বালুয়ািাঙ্গা 

(০১৭১৮২২০৪৩৬)

১৮/১১/১৯৬২;

৩৭০২৪৮০০৩৩

১০৪৭

ভমাছাোঃ আভিয়া রপহম উপদ্দন  বালুয়ািাঙ্গা 

(০১৭৯৬৫০৪০৮৮)

৪১৫২৭৪৪৫৩০;

২০/০১/১৯৭২

১০৪৮
ভমাছাোঃ জুভিখা ইউনুস আিী  বালুয়ািাঙ্গা 

(০১৭৬১৬৪২৬০৫)

০৭/১১/১৯৬৪;

৯১০৩২৫৮১৯১

 

১০৪৯

ভমাছাোঃ হাজরা পপং- পদিদার সরকার বালুয়ািাঙ্গা  

(০১৩১১৯৫০৭০১)

০৪/১১/১৯৪৭;

৮২০৩৩৬৪৬২৮

১০৫০
ভদভিায়ারা ভবগম পপং- খপিি উপদ্দন আহাম্মদ বালুয়ািাঙ্গা (০১৭৬১১১৮২৯৫) ০৪-১১-১৯৪৭;

৭৭৫৩২৫৭০৭৫

১০৫১

রাজকুমার রায় পপং- রভমি রায় বাহাদুর বাজার 

(০১৭৫১০৮৩০৯৬)

০১/০৬/১৯৭৯;

৭৭৫২৭১৬৮৩২



১০৫২
ফারজানা আনজুম পপং- ভমাকতার আহভম্মদ বালুয়ািাঙ্গা 

(০১৬৮৩৭৬০৬১৫)

০১/০২/১৯৮৩;

১৯৮৩৭৩২৮৫১৪১৭২৬৪৬

১০৫৩

ভমাছাোঃ মাভিকা বানু জং- ভমাোঃ ভসপিম বালুয়ািাঙ্গা ০৭/০৬/১৯৬৪;

২৭২৬৪১০১৯২৭৩৯

১০৫৪
 ভকাপহনুর ভবগম পপং- ভসাভিমান বাহাদুর বাজার ১৪/০৬/১৯৭২;

৫৫০২৭১৩১৮২

১০৫৫ ভমাছাোঃ িাহানাজ পপং- আব্দুি আপজজ ভচতরাপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

২৫/০৭/১৯৮২;

৮২০৩৩৩৬০৮০৮

১০৫৬
ভমাছাোঃ আপজফা খাতুন পপং- ভতাতা পময়া দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

২০/১১/১৯৯৩;

৫০৫০২৩০৮৮

১০৫৭ ভমাোঃ ওসমান পপং- জাফর আিী দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১০/০১/১৯৫২;

৩৭০৩১৩২০৪৭

১০৫৮
ভমাোঃ ফজলু পপং- ভমাোঃ রতন দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১৩/০৮১৯৮৩;

৪১৫২৯৬৭০৩২

১০৫৯ ভমাছাোঃ ভফপি পপং- আব্দুর রহমান দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১৪/০৪/১৯৮২;

৩৭০২৯৬৯৪৯৮

১০৬০
ভমাোঃ নারপগস পপং- আভবদািী দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১৯/০৯/১৯৭২;

১৪৫২৯৭২৫৭১

১০৬১ ভমাোঃ জপরনা পপং- ভমাোঃ আবুি ভহাভসন দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

০৭-০৮/১৯৮৫;

৪১৫২৯৭৪১৮৬

১০৬২
ঝরনা ভবগম পপং- ভমাোঃ হাপববুল্লা দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

২০/১০/১৯৮১;

৮২০৩১৩৩৬৩৫

১০৬৩ ভমাছাোঃ রুমা পপং- ভমাোঃ আপজজ উপদ্দন দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১৫/১০/১৯৮৬;

৮৯৫৩১৩৬১৯৮

১০৬৪
ভমাছাোঃ িাহানাজ পার ীর্ পপং- ভমাোঃ নুরু পাহাড়পুর, সদর, পদনাজপুর।

০৩/০৯/১৯৮৪;

৮২০৩১২৯০৮৮

১০৬৫ ভমাছাোঃ নুর বানু পপং- জাপমন উপদ্দন দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১৮/০৮/১৯৬৭;

৯৫৫১৪৭৮৯৭৮

১০৬৬
ভমাছাোঃ ভরপজয়া পপং- আপমন ভবপাপর দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১৪/০২/১৯৪২;

২৮০৩১৩৫৯০০

১০৬৭ খপবর ভবপাপর পপং- ভমাোঃ আব্দুি হান্না ন দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

০৫/১২/১৯৯১;

৯১৩৮১২৭০৯৮

১০৬৮
ভমাোঃ িাপহন আিম পপং- ভমাোঃ হাসমত দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

২৫/০৮/১৯৭৯;

৪১৫২৯৬৭৯২৫

১০৬৯ ভমাছাোঃ সািমা পপং- ভকতাব আিী ভচতরাপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১৯/০৯/১৯৯২;;

৫৯৮১৪৭৭৯৫২

১০৭০
ভমাছাোঃ পরতা খাতুন পপং- ভমাোঃ সাইফুি ইসিাম দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

০২/০২/১৯৯৫;

৩২৬০৫৫৬৫১



১০৭১ রপহমা আক্তার সপ্না পপং- সমভসর ভবপারী দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

০৬/০৫/১৯৭৭;

৮০৫২৭৫৩৪৪৮

১০৭২
রাভিদা ভবগম পপং- মপতয়ার রহমান দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

০৬/০৫/১৯৯৬;

৩৭২২৯৩০৪৯৬

১০৭৩ আভনায়ারা পার ীন পপং- ভমাোঃ আঞ্জু হাওিাদার দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

২৫/০৫/১৯৮৩;

৫০৫৩১৩৪০৮৫

১০৭৪
ভমাছাোঃ ভরপজনা ভবগম পপং- জয়নুি আভবদীন দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১৭/১২/১৯৯৪;

৬৪৫১৪৭৬৬৯৮

১০৭৫ ভমাছাোঃ রাভবয়া বসরী পরপম পপং- মসভিম উদ্দীর্ দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১৭/০৫/১৯৯৭;

৫১০১৪৬৭৯৬৬

১০৭৬
ভমাছাোঃ ময়না ভবগম পপং- আোঃ রপিদ দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১২/০৫/১৯৮২;

৬৮৫২৭৫২৯৫২

১০৭৭ ভমাছাোঃ ময়না পপং- ফভরজ উদ্দীন পারমাপনক দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১৩/০৮/১৯৭০;

৫৫০৩১৪২৮৫২

১০৭৮
ফপরদা আক্তার পপং- ভিখ দুলু দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

২০/০৯/১৯৯৬;

১৯০৮৯১৫২৫৭ \

১০৭৯ ভমাোঃ আইয়ুব ইসিাম পপং- আপজজুি দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১০/০২/১৯৭৮;

১৯০২৭৬২৩০৯

১০৮০
ভমাোঃ রাজ্জাক ভহাভসন পপং- দাভনি দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১৫/০৬/১৯৬৯;

২৩৫৩১৩৬৮১১

১০৮১ আভনায়ারা ভবগম পপং- ভমাোঃ জাহাপঙ্গর ভমাল্লা দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১০/০৮/১৯৮৮;

২৩৫২৯৭৩০৪০

১০৮২
ভমাছাোঃ পবিপকস আক্তার পপং- ভমাোঃ সামারুি ইসিাম দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

২২/০২/১৯৯৯;

৪৬৫৪৩৭২৬২৪

১০৮৩ ভমাছাোঃ িারপমন আক্তার পপং- ভতাতা পময়া দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১৫/০৮/১৯৮০;

৪৬০২৭৫৮৭৪২

১০৮৪
ভমাছাোঃ হাপিমা পপং- মমতাজ দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

২৬/০৭/১৯৭২;

৮২০৩১৩৩৬২৭

১০৮৫ ভমাছাোঃ ফপরদা খাতুন জং- আোঃ রহমান দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

২৪/০৪/১৯৬৭;

২৭২৬৪১১২০৪৮৩

১০৮৬
ভমাছাোঃ মভনায়ারা ভবগম পপং- ভমাোঃ কপবর উদ্দীন দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১৮/০২/১৯৮২;

৭৭৫২৭৫৫৭৪৯

১০৮৭ ভমাোঃ পমিন পপং-  খপিি খািাপস দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১৮/০৩/১৯৮৩;

৫৫০৩৩৭১৫৪৩

১০৮৮
ভমাোঃ বাপি পপং- ভমাোঃ আরমান দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১৮/০৫/১৯৮৮;

১৪৫০১০৩১৮৭

১০৮৯ ভমাোঃ মুক্তার জং-সামাদ ভমৌপল্লক দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

২৩/০২/১৯৮৭;

২৬৯৪২৫৯৫৮৫০৬৬



১০৯০
ভরাপজনা খাতুন পপং- কাইম উদ্দীন দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১২/০৮/১৯৬৭;

৫০৫২৭৫৪১৯৮

১০৯১ ভমাছাোঃ বানু পপং- কাপজ উপদ্দন দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

২০/০৩/১৯৬২;

২৮০২৭৬৪৩৭৯

১০৯২
ভমাছাোঃ বানু পপং- ভমাোঃ আব্দুি হক দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১১/০৭/১৯৯৬;

৫০৫৪৩০৭৫৬০

১০৯৩ ভমাছাোঃ িাহানাজ ভবগম পপং- ভমাোঃ ভবপারী দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১১/১০/১৯৫'

২৬৫৭৬৯০৩৩১৯৭১

১০৯৪
সাভহব আিী পপং- ভনপাি দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

২৫/০৬/১৯৮৩;

৫৯৫৩২১৪৫০৮

১০৯৫ ভমাোঃ হান্নান জং- ভমাোঃ দপবর দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

০১/০১/১৯৮৬;

২৭২৬৪১১২০২৯৮১

১০৯৬
সপ্না ভবগম পপং- মৃত ভতাতা পময়া দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১৮/০৫/১৯৮৫;

২৭২৬৪১১২০৩৯৭৮

১০৯৭ ভমাোঃ ভসাবহান জং- ফয়সাি দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

০১/০৪/১৯৯৩;

১৯৯৩২৬৯৭৬৫৪০০০১২০

১০৯৮
িাপক আক্তার পপং- ভসখ ভমাপমন দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১২/০৪/১৯৯০ ;

৯১৫১৪৫৪৯৪০

১০৯৯ ভমাছাোঃ আকাপি পি্নগ- ভমাোঃ মনা বালুয়ািাঙ্গা, সদর, পদনাজপুর।

০৮/০৭/১৯৯০;

৫৫৪৫০২৮২৯১

১১০০
ভমাছাোঃ মভনায়ারা পপং- ভমাোঃ দুলু কাজী দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

০৬/০২/১৯৮৬;

৫৫০৩১৩৯৬৬৮

১১০১ ভমাছাোঃ ভফরভদৌপস পপং- পাঞ্জু ভবপারী দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১৯/০১/১৯৬৯;

৭৩০৩১৪৩৭৫৯

১১০২
ভমাছাোঃ িাইপি ভবগম পপং- নাপসর উপদ্দন দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১৫/০৮/১৯৮০;

৭৩১০৪৮৮৬৮৪

১১০৩ ভমাছাোঃ নাপসমা ভবগম পপং- হাপসম উপদ্দন দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১৫/০৬/১৯৭২;

৫৫০২৭৬৩৪১৯

১১০৪
ভমাছাোঃ মপজতনা ভবগম পপং- সমভসর বালুয়ািাঙ্গা, সদর, পদনাজপুর।

০১/০২/১৯৭২;

৮২০৩৪৯৪৫৯৯

১১০৫ ভমাছাোঃ জাহানারা ভবগম পপং- ভমাোঃকালুয়া মাহামুদ বালুয়ািাঙ্গা, সদর, পদনাজপুর।

১৮/০৩/১৯৭৬;

৭৩৪৮২৭৭১০৯

১১০৬
ভমাছা; সহর বানু পপং- ভমাোঃ আজগার আিী দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১৫/০৬/১৯৮৬;

৬৪২০৩৪২৮৭২২

১১০৭ ভমাছাোঃ আপছয়া ভবগম পপং- ভমাোঃ মক্তার ভহাভসন দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

০১/০১/১৯৯৫;

৮৯৫১৯৭৯৫৩২

১১০৮
ভমাছাোঃ মভনায়ারা পপং- আনছার আিী দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

২৫/১০/১৯৭৭;

১৯০২৫৮৮৫৭১



১১০৯ ভমাছাোঃ ভবগম পপং- ভমাোঃ আবুি ভহাভসন দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

০২/০১/১৯৯১;

২৭০৮৬৯০০০১১৭

১১১০
ভমাোঃ পিটন পপং- আপকম উদ্দীন দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

২৩/০৭/১৯৮৪;

৫৯৫২৯৭৬২৮৯

১১১১ ভমাোঃ আফসুন নাহার পপং- আনছার আিী দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১৫/০৬/১৯৮৮;

৬৪০১৯১৪২৬৬১

১১১২
বুিবুপি ভবগম পপং- বাদিা পময়া দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১০/০৯/১৯৪৭;

২৩৫২৯৭৩১৩২

১১১৩ দুিাপর ভবগম জং- মৃত আনছার আিী দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

২৪/০৬/১৯৫২;

২৭২৬৪১১২০৩১৪৫

১১১৪
ভমাছাোঃ আপম্বয়া খাতুন পপং- রঞ্জন দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১২/০৭/১৯৫২;

৫০৫২৭৫৩৪১৩

১১১৫ ভমাছাোঃ রপহমা পপং- নাগরু ভমাহাম্মদ ঘাপসপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

০৮/০৭/১৯৭২;

৯১০১০৬৪৯৪০

১১১৬
সাভহরা ভবগম পপং- আদািউপদ্দন দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

০৫/০১/১৯৯৮;

৭৩৫৪৩৯২৩৫৪

১১১৭ পরমা আক্রার পপং- ভমাকভছদ দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

০৮/০৪/১৯৭০;

৫০৫১৯৯৭১৭৬৮

১১১৮
ভমাছা; সাভমিা ভবগম পপং- পদি ভমাহাম্মদ পমিন ভরাি, সদর, পদনাজপুর।

২১/০৯/১৯৬২;

৩৭০২৯৬৯৯২৮

১১১৯ ভমাছাোঃ সাহাজাপদ পপং- আপিম উপদ্দন দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১৬/০৬/১৯৬৫;

৮৬৫৩৩৭৮৬৪৯

১১২০
সভমিা ভবগম পপং- পাঞ্জু ভবপারী দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১৫/০৬/১৯৭৭;

৪৬০২৫৮২৯০২

১১২১ ভমাোঃ দুদু পময়া পপং- জপস দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১৬/০৫/১৯৭৫;

২৩৫২৯৭৩৭২৭

১১২২
ভমাছাোঃ সাপমদা পপং- আব্দুি রপিদ দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১৮/০৮/১৯৭৯;

৯১০৩১২৯৩৫০

১১২৩ ভমাোঃ ভসাভহি পপং- ভমাোঃ বাবুি 

দপিন বালুয়ািাংগা, সদর, 

পদনাজপুর।

১৫/১২/১৯৮৭;

৫০৭৭২২৯৯৬০

১১২৪
ভমাোঃ আব্দুি মাভিক পপং- ভমাোঃ ভবপারী দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

২০/১০/১৯৪০;

৭৩০৩১৪৩৭৬৭

১১২৫ ভমাছাোঃ নপজরা ভবওয়া পপং- ভমাোঃ সাত্তার দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

২৫/০৩/১৯৯৩;

৬৮৫৫২১৮০৭৬

১১২৬
ভমাছাোঃ ভনহার পপং- আিরাফ আিী দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

২৫/০৯/১৯৪৭;

১০০১৬১১২৭৪

১১২৭ আরপজনা ভবগম পপং- অপকি উপদ্দন ভসখ দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১৫/০৬/১৯৫২;

৪৬০৩১৩৪৯৫০



১১২৮
হাভজরা ভবগম পপং- আমজাদ আপি দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

২১/১০/১৯৩৫;

৮৬৫২৯৮৩৬৬২

১১২৯ ভমাছাোঃ ভরনু পপং-হজরত আিী দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

২৬/০৬/১৯৬৭;

৫৫০২৭৬৭৮৫৭

১১৩০
ভমাছাোঃ নাজমা ভবগম পপং- দপবর উদ্দীন দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

২৫/০৬/১৯৫৭;

৫৫০২৫৮৬৯৬৮

১১৩১ ভমাছাোঃ মপরয়ম ভবগম পপং- চান্দু দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১৯/০৬/১৯৫৯;

৮২০২৯৭১০২৭

১১৩২
ভমাছাোঃ পফভরাজা পপং- ভমাস্তাক পময়া দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর। ২৭০৮৬৯০০০৫২৬

১১৩৩ ভমাছাোঃ চাদনী খাতুন পপং- ভফলু আহাভম্মদ দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১৩/০৩/১৯৭৫;

৪৬০৩১৩৯৯০০

১১৩৪
ভমাছাোঃ পমনা পপং- ফরমান ভসখ দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১৫/০৮/১৯৭৭;

৬৪০২৭৬১৭৮৪

১১৩৫ ভমাছাোঃ িাইপি ভবগম পপং- ভমাোঃ চান দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১৭/০৭/১৯৭৭;

৯১০২৭৫২৫১৭

১১৩৬
ভমাছাোঃ হাপস পপং- আোঃ হাপকম বালুয়ািাঙ্গা, সদর, পদনাজপুর।

০৪/১০/১৯৪৭;

৮৬৫২৯০৮০১৬

১১৩৭ ভমাছাোঃ রানী ভবগম পপং- রব পময়া দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

০৬/০৩১৯৭৭;

৯১০১৯১৩৪৪০০

১১৩৮
ভমাছাোঃ ভিিী পপং- ভমাোঃ কপবর উদ্দীন দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১৭/০৯/১৯৭৯;

৪৬০৩১৩১৮৬৫

১১৩৯ ভমাোঃ জাহাঙ্গীর পপং- ভমাোঃ ইউনুস আিী মাতব্বর দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১৭/৬/১৯৮২;

৪৬০১৯১৩৪০১৮

১১৪০
ভমাোঃ ভদভিায়ার পপং- ভসািায়মান দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১০/০৫/১৯৭৫;

৫০৫৩২০৯২৭৫

১১৪১ ভমাছাোঃ পারুি ভবগম জং- ভমাোঃ আভনায়ার ভহাভসন দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

২০/১০/১৯৭৭;

২৭২৬৪১১২০৩৮৪৩

১১৪২
ভমাছাোঃ ভসতারা ভবগম জং- ভমাোঃ ইসিাম মুপি দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

২০/০৯/১৯৪৭;

২৭২৬৪১১২০৩৪৭৭

১১৪৩ সাভিহা খাতুন পপং- ভমাোঃ রপফউপদ্দন দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১৫/০/১৯৮৪;

৫০৫৩২১০৯৯২\

১১৪৪
ভমাছাোঃ ভরনু পপং- বাহারুি আিম দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১০/০১/১৯৯৬;

৭৩০৩৪৮৬৯৯২

১১৪৫ পরতা আক্তার পপং- ভমাোঃ রপফউপদ্দন দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

২৪/০৬/১৯৮৭;

১৯০৩৩৭০২০১

১১৪৬
ভমাছাোঃ রাভহিা খাতুন পপং- হাভসম মাতব্বর দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১৬/০৬/১৯৮৪;

১০০২৩২৬৬০৯



১১৪৭ ভরভহনা ভবগম পপং- ভমাোঃ আব্দুি জব্বার দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

০৬/০৪/১৯৮২;

৫৫০২৭৫৯৬৩১

১১৪৮
ভমাছাোঃ মাপফয়া পপং- পমন্টু ভিখ দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১৩/০৬/১৯৯৩;

১৯৩৪৮০৬০১৭

১১৪৯ ভমাছাোঃ পমনু পপং- ভমাতাভিব পসকদার দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

০৫/০৫/১৯৮৮;

৪১৫২৯০৯১৬৬

১১৫০
জয়তুন নাহার পপং-কপিম উপদ্দন দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

০৫/০১/১৯৮৫;

৭৩০২৯৭৭৭৩৬

১১৫১ ভমাছাোঃ ভরভহনা ভবগম পপং- আমভজদ মৃিা দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১৬/১১/১৯৮৭;

৮২০২৫৮২২০৪

১১৫২
ভমাোঃ আপনছুর রহমান পপং- ভমাোঃ ইপদ্রস আিী চাতরাপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১৫/০৮/১৯৯২;

১০২১০৪৭৬১৬

১১৫৩ ভমাোঃ আব্দুস কপরম পপং- ভমাোঃ িপফ দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

০৫/০৮/১৯৮৩;

৬৪০২৫৯২০১৫

১১৫৪
ভমা; সপহদুি ইসিাম পপং- ভমা; জাভবদ ভহাভসন দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১২/০৫/১৯৯৭;

২৮৫৬৪৩১২১৪

১১৫৫

ভমাছাোঃ জাভহদা খাতুন 

টুনটুপন পপং- ভমাোঃসপহদুি দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

২৪/০৪/১৯৭৪;

৪১৫৩২০২৪৪৭

১১৫৬
ভমাোঃ বাদিা পময়া ; পপং- ভমাোঃ ছাভবর দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

০৫/০৪/১৯৮৭;

৯৫৫১৩৭৪৬৩১

১১৫৭  ভমাোঃ িাপহন পপং- আব্দুি গপন বালুয়ািাঙ্গা, সদর, পদনাজপুর।

১৩/০৮/১৯৬৭;

২৩৫২৭০৮১২৩

১১৫৮
ভমাোঃ ;বপদরুজ্জামান পপং- ভমাোঃ হাপববুল্লা দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

০২/০৫/১৯৮৩;

১৯০৩৪২৪০৫৭

১১৫৯ ভমাছাোঃ হাপববা খাতুন পপং- আি গপন বালুয়ািাঙ্গা, সদর, পদনাজপুর।

১৫/০৫/১৯৬৭;

৭৭৫৩০৮৩২৪০

১১৬০
ভমাছাোঃ রপহমা ভবওয়া পপং- ভমাোঃ বাবু দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১৩/০/১৯৯৪;

৫৫৫১৫০৬৯৬৬

১১৬১ ভমাছাোঃ বরর্ তা পপং- ভগাপাি ভবপারী দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১০/১০/১৯৬২;

১৪৫৩২১৪০৯৮

১১৬২
ভমাোঃ সাত্তার পপং- নাপজব উপদ্দন আহাভমদ পুিহাট, সদর, পদনাজপুর।

২২/০৯/১৯৭৭;

৯১০৩০৪০৩৮৩

১১৬৩ ভমাোঃ খাভদমুি ইসিাম ভমাোঃ ভমাজ াম দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১৯/০৭/১৯৯৪;

২৮০০৯৭৬৯০০

১১৬৪
ভমাোঃ ভমৌসুপম পপং- হাভসম দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১৬/০১/১৯৬১;

৪১৫৩১২৯১২৯

১১৬৫ ভমাোঃ নুর ইসিাম পপং- কপরম দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

২৬/০১/১৯৫৭;

৬২০২৯৭১০১৯



১১৬৬
হাপসনা পপং- মপজবর রহমান বালুয়ািাঙ্গা, সদর, পদনাজপুর।

১৫/০৬/১৯৯১;

২৪০৩৭৭৩৬১০

১১৬৭ ভমাছা; নাজমা পপং- আভবদািী পমিন ভরাি, সদর, পদনাজপুর।

০৭/০৯/১৯৮২;

৭৩০২৭৬১৯৭৩

১১৬৮
রানু পপং- আব্দুর রহমান দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১৫/০৯/১৯৬৭;

৩২৫২৫৮৭০৪৭

১১৬৯ ভমাছাোঃ সাভহদা পপং- আোঃ জব্বার দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১০/০৬/১৯৬২;

৮৯৫২৯৭৩৬৩৩

১১৭০
ভমাোঃ বজলু পপং- ভমাোঃ মপজবর রহমান বালুয়ািাঙ্গা, সদর, পদনাজপুর।

২৬/০৭/১৯৮৭;

৪৬০৩১২৬৪০২

১১৭১ ভমাছা; দুিািী আকতার

পপং- ভমাোঃ ইয়াপছন আিঈ 

সরকার বালুয়ািাঙ্গা, সদর, পদনাজপুর।

২১/০৬/১৯৭২; 

৩২৫৩৩৫১৮৮০

১১৭২
ভমাছাোঃ ভফরভদৌপস ভবগম পপং- শুকুর আিী দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১৩/০৫/১৯৮২;

৭৩০২৫৮৩৭৮১

১১৭৩ ভমাোঃ আভবদািী পপং- কুদ্দুস কাপজ বালুয়ািাঙ্গা, সদর, পদনাজপুর।

০৮/১১/১৯৭৫;

৫০৫২৮৮৯৮৫৩

১১৭৪
ভমাছাোঃ সুপফয়া পপং- জয়নাি ভবপাপর দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

০২/০৫/১৯৮৯;

৭৩৫১৯৩৪৬৭৭

১১৭৫ ভমাছাোঃ ভজসপমন পপং- দপিি উপদ্দন গাপজ দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

২৫/০১/১৯৫৭;

১২০২৭৫৮৪৩২

১১৭৬
ভমাছাোঃ আপমরন পপং- হাসান ভিখ দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

০৯/০৬/১৯৫৭;

২৮৯২৯৬৯৯৫৯

১১৭৭ ভমাছাোঃ পমরজাপন জং- আবুি কািাম আজাদ দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১৩/০৪/১৯৮২;

২৭২৬৪১১২০৩১৯৫

১১৭৮
ভমাছাোঃপিপপ পপতা- ফপরদ খান দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

০৮/০৫/১৯৮২;

৭৭৫৩১৪০৩৩৯

১১৭৯ নুর নাহার ভবগম পপং- জয়নাি ভবপাপর দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১০/৪/১৯৮৫;

২৮০২৫৯০৫৬৮

১১৮০
ভমাোঃ হাপসনা পপং- হাসান আিী

প্রান নাথপুর , সদর, 

পদনাজপুর।

০৯/১০/১৯৯২;

৮৭০০১৫৭৫৫৮

১১৮১ ভমাোঃ ওয়াপছম পপং-চছভিমান ভচতরাপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১২/০৪/১৯৬৫;

৮২০৩২০৯৭৩২

১১৮২
ভমাছা; রাভিদা পপং- মপফর উপদ্দন প্রামাপনক ভচতরাপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

২৫/৯/১৯৪২;

১০০১৬১১২৩৩

১১৮৩ ভমাোঃ আব্দুি আপজজ পপং- মন্টু পময়া দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

০৩/০৬/১৯৯৪;

৮২৫১৪৯১৭৫২

১১৮৪
ভমাোঃ ভমৌসুপম পপং- বাবুি ভিখ বালুয়ািাঙ্গা, সদর, পদনাজপুর।

০৫/০২/১৯৮৮;

৮২০৩৪৯৩৯৪৮



১১৮৫ নাজপনন ভবগম পপং- মাভজদুল্লা বালুয়ািাঙ্গা, সদর, পদনাজপুর।

০৩/০৬/১৯৭৭;

১০০১৬৭৭২১৮

১১৮৬
ভমাছা; হীরা পপং- ভকরামত আিী দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

২২/০৪/১৯৭১;

৩৭০৩১২৭৭০৮

১১৮৭ ভমাছাোঃ আসমা ভবগম পপং- ভমাোঃ িপরফ উপদ্দন দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

০৯/০৩/১৯৮১;

৮৬৫৩১৪৮০০০

১১৮৮
ভমাছাোঃ মপন জং- দুদু দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

৬/০৪/১৯৮২

২৭২৬৪১১২০৪১৪৯

১১৮৯ ভমাছাোঃ সুপফয়া পপং- কাভদর ভরিকিপন, সদর, পদনাজপুর।

০৪/০৮/১৯৬২;

৯৫৫১৬০৩২৪৫

১১৯০
জপমিা খাতুন পপং- মপজর উপদ্দন ভরিকিপন, সদর, পদনাজপুর।

০৫/০৫/১৯৪২;

৯১০২৬৮১৪২৭

১১৯১ ভমাছাোঃ সপিমা পপং- আনছার ভিখ বালুয়ািাঙ্গা, সদর, পদনাজপুর।

০৯/০৬/১৯৬৯;

৫০৫২৭০৮৭৬৪

১১৯২
ভমাোঃ জহুরা ভবগম পপং- ভির আিী দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১০/০২/১৯৭৭;

১৯০২৫৮২০৭৯

১১৯৩ ভমাোঃ নুরু জামান পপং-পাতানু বালুয়ািাঙ্গা, সদর, পদনাজপুর।

০৬/০৪/১৯৭২;

৬৮৫৩২৬৪৬৭৬

১১৯৪
মভনায়ারা খাতুন পপং- বাহার উপদ্দন দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১২/০২/১৩৭;

৬৮৫২৫৮৪৫৭৯

১১৯৫ ভমাছাোঃ পিপুরা খাতুন পপং- কাভিম বালুয়ািাঙ্গা, সদর, পদনাজপুর।

১৭/০৪/১৯৬৫;

৫৫০১৯২৬১৯৩৪

১১৯৬
ভমাোঃ আপনছুর রহমান পপং- ভমাোঃ কসর আিী ভরিকিপন, সদর, পদনাজপুর।

০১/০৪/১৯৮২;

৮৬৫৩০৪৬৯১৫

১১৯৭ খাপদজা ভবগম পপং- সভন্দর আিী বড়বন্দ্রর, সদর, পদনাজপুর।

২৭/০৭/১৯৭৭;

৬৮৫২০৪৮১৮৭

১১৯৮
ভমাছাোঃ সপখনা পপং- ইসমাইি বালুয়ািাঙ্গা, সদর, পদনাজপুর।

১০/০৫/১৯৭২;

৯১০৩০৭৮২৭৬

১১৯৯ ভমাছাোঃ মমতাজ ভবগম পপং- ভমাোঃ মঙ্গি দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১২/০৯/১৯৯১;

৪২০১৪৮১১৩৪

১২০০
ভমাছা; ভমৌসুমী আকতার পপং-  মসয়দ আিী দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১০/০৪/১৯৭৫;

৪৬০২৫৮৬১১৯

১২০১ ভমভহনা খাতুন পপং- মপনর উপদ্দন দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১০/০২/১৯৪৭;

৫০৬৩৩৪৯৯৫৮

১২০২
নাজমা ভবগম পপং- ইপসম উপদ্দন দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১০/০৫/১৯৬২;

৪৬০২৭৫৭১২৪

১২০৩ আপম্বয়া পপং- চছভিমান দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

০৮/০৫/১৯৬৫;

৯১০২৭৫৫৩৪৬



১২০৪
সাভবদা পপং- অপছর দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১৫/০৯/১৯৮৫;

৩৭০২৭৫২৬৬২

১২০৫ ভমাোঃ আফজাি পপং- ইফাজ উপদ্দন দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

০১/০৬/১৯৯৫;

৭৮০১৪৯৯৫৩৯

১২০৬
ভমাছাোঃ ইয়াসপমন আক্তার পপং- কািাম ক দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১০/০১/১৯৬০;

৬৮৫২৭৬০৯৬৯

১২০৭ ভমাছাোঃ নুর জাহান ভবগম পপং- আপমন উপদ্দন ভরিকিপন, সদর, পদনাজপুর।

০৬/০১/১৯৭৯;

১৯০৩২২১৬৯৩

১২০৮
কুিসুমা ভবগম জং- আপমরুি ইসিাম বালুয়ািাঙ্গা, সদর, পদনাজপুর।

২৭/০২/১৯৬৬;

২৭২৬৪১০২১১০২০

১২০৯  ভমাছাোঃ কামরুন ভনহার পপং- ইউসুফ আিী ভচতরাপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

২৭/০৯/১৯৮৩;

৪৬০৩২১৩৮৩৮

১২১০
ভমাোঃ রুস্তম আপি জং- ভমাোঃ আিী উত্তর বালু বাড়ী

২৫/০৭/১৯৬০;

২৭২৬৪০৭১৫৭৪২০

১২১১ ভমাছাোঃ মমতাজ ভবগম পপং- পসরাজ উপদ্দন দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

২৩/০৬/১৯৮১;

৩২৫৩২১৫১০১

১২১২
ভমাোঃ আব্দুি রহমান পপং-  সাবু ভসখ দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১৫/০৪/১৯৭৫;

৯১০২৯৭১৯৫০

১২১৩ ভমাছাোঃ সািমা পপং- জাপমরুি ইসিাম দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১৫/১০/১৯৯৫;

২৮৫১৪৭০২৯০

১২১৪
ভমাোঃ িাপমম পপং- তপছম উপদ্দন ভরিকিপন, সদর, পদনাজপুর।

০১/০১/১৯৭৫;

৫৫০২৮৪৩৩৬৯

১২১৫ ভমাছাোঃ নুরজাহান ভবগম পপতা- আহাম্মদ ভচতরাপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১৫/০৫/১৯৮৪;

৩৭০৩১৩১৪৯৪

১২১৬
ভমাছা; গুপরয়া পপং- ভমাোঃ সহর আিী ভচতরাপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১০/০৬/১৯৮২;

১৯০৩২১৭৪৫১

১২১৭ ভমাছাোঃ সহর বানু পপং- ইউসুফ আিী ভচতরাপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১২/০৭/১৯৮৫;

১৪৫২৯১৬৭৯২

১২১৮
ভমাোঃ রাজা পময়া ; পপং- আিাতুল্যা ভমাহাম্মদ ভচতরাপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

২০/০৫/১৯৯১;

৬৮৫৩২১৬২৯৬

১২১৯ ভমাোঃ ভমাসভিম পপং- পসরাজুি দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

০৭/০১/১৯৬৭;

১০১৬৭৪৯৮৬১

১২২০
সুপফয়া ভবগম পপং- জাপমরুি ইসিাম দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১৫/১০/১৯৯৫;

২৮৫১৪৭০২৯০

১২২১ ভমাোঃ িাপমম পপং- পসরাজ উপদ্দন দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

২৪/০৫/১৯৮৪;

৪৬০৩২১৫৮১৭

১২২২
ভমাছাোঃ িাপহদা ভবগম পপং- পকরম দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১৮/০৫/১৯৭১;

৯১০২৯৭০০২৮



১২২৩ ভমাোঃ রাজ্জাক পপং- ভমাোঃ নুর ইসিাম দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১৬/০৫/১৯৬৯;

১৪৫২৭৬৬৪

১২২৪
ভমাছাোঃ খাপদজা ভবগম পপং- বদর উপদ্দন ভরিকিপন, সদর, পদনাজপুর।

১০/০৮/১৯৮১;

৬৮৮৭৮৫১৩৮১

১২২৫ ভমাোঃ আরমান আিী পপং- মমতাজ উপদ্দন দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১৫/০৯/১৯৭১;

২৭০৮৬৯০০০৬৭৫

১২২৬
রপহমা ভবগম পপং- ওয়াভজদ আিী দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১৫/০৬/১৯৯১;

৯১২৪৮৪২১৩০

১২২৭ ভমাছাোঃ জান্নাতুন ভফরভদৌস পপং- ভবিার উপদ্দন দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

১০/০৫/১৯৬৭;

৩৭০২৯৬৯৮৭৮

১২২৮
ভমাছাোঃ রভহনা পপং- আফছার আিী দপ্তপরপাড়া, সদর, পদনাজপুর।

২১/০৩/১৯৭০ ;

৬৮৫৩১৪২৭০৮

১২২৯ ভমাছা: রপসদা ভমা: নাপছম কসবা, পদনাজপুর সদর। তাং-১০/১০/১৯৮৭, ৪১৫৩৩৬০৪৭৬

১২৩০
ভমাছা: জাহানারা ভবগম ভসতু ভমাহাম্মদ কসবা, পদনাজপুর সদর। তাং-১২/১২/১৯৭২, ২৮০২৫৯২৫২৩

১২৩১ কপরফুন ভনছা ওমর আিী কসবা, পদনাজপুর সদর। তাং-১৯/০৬/১৯৭২, ৪৬০৩২৫২৫৪৭

১২৩২
আবুি কাভিম ওভহদ আিী ভমাল্যা কসবা, পদনাজপুর সদর। তাং-১৫/০৬/১৯৬৫, ৫০৫৩২৪৭৮৭৯

১২৩৩ মভনায়ারা ভবগম ভখাকা কসবা, পদনাজপুর সদর। তাং-২৫/০৮/১৯৭২, ৪৬০৩০৭৮৩৭১

১২৩৪
ভমা: সজীব হাপফজ উপদ্দন কসবা, পদনাজপুর সদর। তাং-১২/০৩/১৯৮৭, ৬৮৫১০৭৮৪৪১

১২৩৫ ভমা: ভতাফাজ্জি ভহাভসন নাপজর মন্ডি কসবা, পদনাজপুর সদর। তাং-২৪/১০/১৯৫২, ৬৮৫৩২৫৯৭৫৯

১২৩৬ আভহরুি ভবগম তাজউপদ্দন আহম্মদ কসবা, পদনাজপুর সদর। তাং-০৮/০৪/১৯৭১, ৭৭৫৩৩৬০১১৯

১২৩৭ ভমা: খাভদমুি ভমা: আমজাদ পুিহাট, পদনাজপুর সদর। তাং-০১/০১/১৯৭২, ৯১০২৪৭৪০১৩

১২৩৮
আভমনা ভবগম চয়নউপদ্দন বড়পুি, পুিহাট, পদনাজপুর সদর। তা ং-০১/০৯/১৯৬২, ৩২৫৩০৪৬৪২৩


