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১ ২ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১ বড়া পৗরসভা ১ মাঃ আ  হািনফ িপতা- ত- র ম আলী শািলখা ৩৭ 
২ বড়া পৗরসভা ০২ মাঃ জােন আলম জা  িপতা ত- ওেমদ আলী e„kvwjLv ৮৬ 
৩ বড়া পৗরসভা ৩/১ মাঃ জাহা ীর আলম মজ  িপতা- ত মক ল হােসন শািলখা  
৪ বড়া পৗরসভা ০৪ মাঃ শােকর আলী খান িপতা- আে ল আলী খান পায়না ৮১ 
৫ বড়া পৗরসভা ০৫ মাছাঃ মেনায়ারা বগম ামী- ত নজ ল ইসলাম বন াম ১০০ 
৬ বড়া পৗরসভা ৬ মাঃ  আ ল ওহাব িপতা- ত শর আলী বড়া দঃ পাড়া ৭৩ 
৭ বড়া পৗরসভা ০৭ মাঃ জয়নাল আেবদীন িপতা- হকমত আলী ম বাধা ১০৮ 
৮ বড়া পৗরসভা ০৮ মাঃ ফরহাদ আলী িপতা- ত মিজর উি ন ebMÖvg ৫৮ 
৯ বড়া পৗরসভা ৯ মাঃ সফর আলী িপতা- ত শর আলী বড়া দঃ পাড়া ৫৯ 
১০ বড়া পৗরসভা ১০ মাঃ আঃ কােদর িপতা- ত কিসর আহেমদ হািতগাড়া ১০৫ 
১১ বড়া পৗরসভা ১১/১ মাছাঃ গােল রী খা ন ামী◌া  মাঃ আ ল ওহাব হািতগাড়া ৯৩ 
১২ বড়া পৗরসভা ১২ মাঃ ইউ ফ আলী িপং- ত শীতল াং স ু র ৬৪ 
১৩ বড়া পৗরসভা ১৩ মাঃ শাহাদত হােসন িপতা মাঃ সােদক আলী স ু র ৩০ 
১৪ বড়া পৗরসভা ১৪ মাঃ ময়েছর আলী িপতা ত মনেছর আলী খান স ু র ১১৭ 
১৫ বড়া পৗরসভা ১৫ মাঃ ম াজ উি ন িপতা ত আববাস আলী বড়িশলা ৯৮ 
১৬ বড়া পৗরসভা ১৬ মাঃ আলা উি ন িপতা ত আঃ আিজজ শািলখা ১৪১ 
১৭ বড়া পৗরসভা ১৭/১ মাছাঃ শািহদা বগম ামী ত আঃ রিশদ ভ  পায়না ১৪ 
১৮ বড়া পৗরসভা ১৮ মাঃ আলতাফ হােসন িপতা মাঃ মাজা ফর হাঃ বড়া দঃ পাড়া ৯৭ 
১৯ বড়া পৗরসভা ১৯ মাঃ আিজ ল হক িপতা ত হািব র রহমান বন াম ৬৬ 
২০ বড়া পৗরসভা ২০ তােহজ উি ন সরকার িপতা ত মাবারক আলী স ু র ১২৪ 
২১ বড়া পৗরসভা ২১ মাঃ হাসান আলী িপতা ত আিজম উি ন শািলখা ৫৭ 
২২ বড়া পৗরসভা ২২ বাসনা রানী দাস ামী ত মদন মাহন দাস বড়া থানা পাড়া ১৩৬ 
২৩ বড়া পৗরসভা ২৩ মাঃ বলােয়ত হােসন িপতা ত কিলম উি ন সরকার শািলখা ৯৫ 
২৪ বড়া পৗরসভা ২৪ মাঃ চ দ আলী সরকার িপতা ত কিলম উি ন সরকার শািলখা ৯০ 
২৫ বড়া পৗরসভা ২৫ মাঃ ইসাহাক আলী িপতা ত কােসম আলী মা া বড়া দঃ পাড়া ১২৯ 
২৬ বড়া পৗরসভা ২৬ জা উি ন সরকার িপতা- ত এস এম এম নবাব শািলখা ৪৩ 
২৭ হা িরয়া নাকািলয়া ২৭ মাঃ আফতাব উি ন িপতা ত সেক ার আলী পচােকালা ০৭ 
২৮ জাতসািকনী ২৮ মাঃ আিজ ল হক িপতা- ত- হােসন আলী  নাি য়ারা ৭৫ 
২৯ জাতসািকনী ২৯ মাঃ আঃ মােলক িপতা- ত- হাসান আলী িদঘলকাি  ১৪৯ 
৩০ জাতসািকনী ৩০ মাঃ আঃ ছা ার িপতা- ত- নওেশর আলী রাজনারায়ন র ২৯ 
৩১ জাতসািকনী ৩১ কাজী নজ ল ইসলাম িপতা- ত কাজী আঃ আিজজ আিমন র ৮৩ 
৩২ জাতসািকনী ৩২ মাঃ আেয়ন উি ন িপতা- ত ওসমান গনী দািতয়া ১৪৩ 
৩৩ রান ভাের া ৩৩ মাঃ মাশারফ হােসন িপতা- ত তাফাইল হােসন র নাথ র ৬৯ 
৩৪ রান ভাের া ৩৪/১ মাছাঃ রিহমা খা ন ামী ত ামান শখ হিরনাথ র ৩১ 
৩৫ রান ভাের া ৩৫ মাঃ সাহরাব হােসন িপতা- ত র ম আলী র নাথ র ৫১ 
৩৬ প র ৩৬ মাঃ বজ র রহমান িপতা- ত আঃ জিলল বা ী ১০ 
৩৭ প র ৩৭ মাজাহা ল ইসলাম িপতা- ত হািবল উি ন চরপাড়া ৭২ 
৩৮ প র ৩৮ জামাল উি ন ম ল িপতা ত জাফর উি ন ম ল িদয়ারবা ী ১৯ 
৩৯ মা মিদয়া ৩৯ মাছাঃ রিহমা বগম ামী ত আঃ হািমদ ম ল ছাট নওগা ২৬ 



৪০ মা মিদয়া ৪০ মাঃ আিজজল হক িপতা ত খেয়র উি ন ধা পাইকাি  ২৩ 
৪১ মা মিদয়া ৪১ মাছাঃ জােমলা খা ন ামী ত হােরজ আলী পাইকাি  ১৫৭ 
৪২ বড়া পৗরসভা ৪২ আঃ সিলম (লিতফ) িপতা শহীদ সাহরাব হােসন শািলখা ৬০ 
৪৩ বড়া পৗরসভা ৪৩ মাছাঃ মােজদা খা ন ামী ত আঃ লিতফ শািলখা ১৭৩ 
৪৪ রান ভাের া ৪৪ আেনায়ারা বওয়া ামী ত আঃ রহমান র নাথ র ৪০ 
৪৫ প র ৪৫ মাঃ রওশন িশকদার িপতা ত গালজার হােসন পাইকাি  ৭৯ 
৪৬ বড়া পৗরসভা ৪৬ মাবা া ল ইসলাম িপতা মাঃ আনছার আলী শািলখা ০১ 
৪৭ বড়া পৗরসভা ৪৭ মাঃ হা নার রিশদ িপতা ত মীর আলী সরকার শািলখা ১৪২ 
৪৮ বড়া পৗরসভা ৪৮ আিমর আলী সরকার িপতা ত আেয়জ উি ন সরকার হািতগাড়া ৮২ 
৪৯ বড়া পৗরসভা ৪৯ এসএম আমীর আলী িপতা- ত শিফ উি ন বন াম ১৫২ 
৫০ বড়া পৗরসভা ৫০ মাঃ আঃ হাই িপতা- ত নােয়ব উ াহ ানালপাড়া ৮৫ 
৫১ রান ভাের া ৫১ আঃ আউয়াল িময়া িজ াহ িপতা ত বলােয়ত হােসন র নাথ র ৫২ 
৫২ রান ভাের া ৫২ মাঃ র আলী িপতা ত ই াজ উি ন শখ র নাথ র ০৪ 
৫৩ মা মিদয়া ৫৩ মাঃ আঃ ক স িপং- ত- িমনহাজ উি ন আিমরাবাদ ২৪ 
৫৪ বড়া পৗরসভা ৫৪/১ মাছাঃ খােলদা খানম জং ত আসকার আলী পায়না ৯১ 
৫৫ বড়া পৗরসভা ৫৫ মাঃ আঃ স র িপতা মাজাহার আলী সরকার জাড়দহ ১৭৬ 
৫৬ মা মিদয়া ৫৬ কাজী মাঃ আঃ রউফ িপতা ত আ  সাঈদ মা মিদয়া ১৭ 
৫৭ বড়া পৗরসভা ৫৭ এএইচ এম বজ র রহমান িপতা কােশম উি ন আহেমদ কমকারপাড়া ১৩৮ 
৫৮ মা মিদয়া ৫৮ আ াস আলী ম ল িপতা ত জিহর উি ন ম ল দয়ালনগর ১৩০ 
৫৯ বড়া পৗরসভা ৫৯ মাঃ আঃ খােলক িপতা ত হাজী শখ আহেমদ বন াম দঃ ৩৯ 
৬০ বড়া পৗরসভা ৬০ মাঃ আলতাফ হােসন িপতা ত আ  হােসন সরকার স ু র  
৬১ বড়া পৗরসভা ৬১ মাঃ এসেক ার আলী িপতা- ত- সা  াঃ স ু র ৬৭ 
৬২ বড়া পৗরসভা ৬২ মাছাঃ কাম ননাহার জং- ত বরকেত খাদা বন াম ১০৮ 
৬৩ বড়া পৗরসভা ৬৩ মাঃ ল হক িপতা- ত- সা  শখ সািনলা ১৫১ 
৬৪ জাতসািকনী ৬৪ মীর আ ল হােসন িপতা ত- আঃ লিতফ নয়াবািড় ১৩২ 
৬৫ জাতসািকনী ৬৫ মাঃ আঃ জিলল িপতা - তআফাজ উি ন িময়া রাণী াম ১৬৩ 
৬৬ জাতসািকনী ৬৬ মাঃ আঃ গ র িময়া িপতা ত আিছর উি ন না য়াবাড়ী ৫৪ 
৬৭ জাতসািকনী ৬৭/১ িফয়া খা ন ামী ত কাজী আঃ লিতফ না য়াবাড়ী ৪৯ 
৬৮ জাতসািকনী ৬৮/১ রজাহান নসা ামী ত এসেক মেছর আলী হিরেদব র ৭৮ 
৬৯ রান ভাের া ৬৯ মাঃ নজ ল ইসলাম িপতা ত মমতাজ আলী খান র নাথ র ১০৪ 
৭০ রান ভাের া ৭০ মাঃ আঃ লিতফ িময়া িপতা ত মেয়জ উি ন িময়া র নাথ র ১৮ 
৭১ মা মিদয়া ৭১ মাঃ জগ ল হায়দার খান িপতা  দশবর হােসন খান াম রহাট ১২৬ 
৭২ মা মিদয়া ৭২ মাঃ আঃ রিশদ ধা িপতা ত ঈমান আলী ধা আিমরাবাদ ১৩৯ 
৭৩ বড়া পৗরসভা ৭৩ মাঃ গালাম মা ফা িপতা ত শিফ উি ন আহেমদ বন াম ৪৫ 
৭৪ বড়া পৗরসভা ৭৪ মাঃ  আঃ রা াক সরকার িপতা ত িরয়াজ উি ন সরকার হািতগাড়া ৫৫ 
৭৫ বড়া পৗরসভা ৭৫ মাঃ মিতউর রহমান লাল িপতা মাঃ পীরব  িময়া শািলখা  
৭৬ বড়া পৗরসভা ৭৬ কাজী িসরা ল ইসলাম িপতা ত কাজী ল ইসলাম বন াম ১১৯ 
৭৭ চাকলা ৭৭ মাঃ আঃ রিশদ িপতা ত আঃ জববার িশয়ারা ৯৪ 
৭৮ জাতসািকনী ৭৮ মাঃ আঃ মা ান িপতা- ত- মাসেলম উি ন নাি য়ারা ৬৫ 
৭৯ জাতসািকনী ৭৯ মাঃ আঃ গিন িপতা- ত- ফিজর উি ন খাস আিমন র ১৩৪ 
৮০ জাতসািকনী ৮০ মাঃ আঃ বারী িপতা- ত- আ ল কােশম নাি য়ারা ২৭ 
৮১ রান ভাের া ৮১ আকতার  উি ন আহেমদ িপতা- ত- হলাল উি ন িময়া গনপতিদয়া ৮৭ 
৮২ প র ৮২ মাঃ নজরল ইসলাম মা া িপতা- ত- হােসন আলী মা া বড়নওগ  ১১০ 
৮৩ মা মিদয়া ৮৩ মাঃ আঃ কােদর িপতা- ত ছিগর আলী ধা মিহষােকালা ১২২ 



৮৪ ঢালারচর ৮৪ মাঃ হা ান চা রী িপতা- ত মিনর উি ন চৗ রী XvjviPi ১৪৫ 
৮৫ ঢালারচর ৮৫ মাঃ হােসন আলী াপারী িপতা- ত কিকল াপারী XvjviPi ৪৬ 
৮৬ বড়া পৗরসভা ৮৬ মাঃ আঃ লিতফ  িপতা ত তা ল াঃ শািলখা ১৫৫ 
৮৭ বড়া পৗরসভা ৮৭ মাঃ গালাম ইয়ািসন িপতা ত খিলল সরদার হািতগাড়া ৭৭ 
৮৮ বড়া পৗরসভা ৮৮ মাঃ আঃ বারী িপতা ত র আলী বন াম ১৫৮ 
৮৯ বড়া পৗরসভা ৮৯ মাঃ জাহা ীর আলম িপতা ত ইসমাইল হােসন শািলখা ৪৪ 
৯০ বড়া পৗরসভা ৯০ মাঃ গালজার হােসন িপতা ত হারান উি ন শািলখা ৫৩ 
৯১ বড়া পৗরসভা ৯১ মাঃ আঃ মােলক মা া িপতা ত কােসম মা া বন াম ১৩ 
৯২ বড়া পৗরসভা ৯২ িমেস ল ল নাহার ামী ত মিজদ মা া ম বাধা ১১ 
৯৩ বড়া পৗরসভা ৯৩ মাঃ আঃ স সরকার িপতা ত মাসেলম উি ন ন নপাড়া ১০৭ 
৯৪ বড়া পৗরসভা ৯৪ মাঃ মক ল হােসন িপতা ত আহমদ আলী বন াম ৪১ 
৯৫ বড়া পৗরসভা ৯৫ মাঃ ইসমাঈল হােসন িপতা ত হােসন আলী ম বাধা ১৬৮ 
৯৬ জাতসািকনী ৯৬ মাঃ ল ইসলাম িপতা ত সােবদ আলী বস র ৭৬ 
৯৭ জাতসািকনী ৯৭ মাঃ আঃ কােদর িপতা ত আঃ সামাদ িময়া িশব র ১৬৬ 
৯৮ প র ৯৮ মাঃ তাফা ল হােসন িপতা ত আকবর আলী গাপিসল া ১১৩ 
৯৯ জাতসািকনী ৯৯ মাঃ রওশন আলী িপতা ত ডা ার ওসমান গিন নয়াবািড় ১২ 
১০০ জাতসািকনী ১০০ মাঃ হলাল উি ন িপতা ত আ ল কােশম কাপাসকা া ১৭৪ 
১০১ জাতসািকনী ১০১ মাঃ আ ল হােসন ফিকর িপতা ত িরয়াজ উি ন ফিকর রাণী াম ০২ 
১০২ মা মিদয়া ১০২ মাঃ র আলম িপতা ত তিফজ উি ন রতনগ  ৯৬ 
১০৩ জাতসািকনী ১০৩ মাছাঃ খােদজা খা ন ামী ত আঃ আউয়াল না য়াবাড়ী ১১২ 
১০৪ মা মিদয়া ১০৪ মাঃ আঃ রিশদ সরদার িপতা ত ম  সরদার াম র চর ১২৫ 
১০৫ মা মিদয়া ১০৫ মাঃ শাহ আলম িপতা ত আলী হােসন িময়া মা মিদয়া◌াজীপা

ড়া 
১১৫ 

১০৬ মা মিদয়া ১০৬ মাঃ আঃ মিজদ খা িপতা ত ল মাহ দ খা রাজধরিদয়া ৭৪ 
১০৭ ঢালারচর ১০৭ মাঃ িসরাজ উি ন খান িপতা ত সারহাব খান ঢালারচর ১৫৪ 
১০৮ রান ভাের া ১০৮ মাঃ নজরল ইসলাম িপতা ত আঃ স র নাথ র ৪৭ 
১০৯ রান ভাের া ১০৯ মাঃ আলতাফ হােসন িপতা ত রাকন উি ন শখ ইসলাম র ৭১ 
১১০ প র ১১০ মাঃ আিজজল হক খান িপতা ত শীতল খান খান র ১৩৫ 
১১১ মা মিদয়া ১১১ মাঃ আলতাফ হােসন িপতা ত হােসন আলী আিমববাদ ৩৪ 
১১২ ঢালারচর ১১২ মাছাঃ আসমা খা ন ামী ত হযরত আলী য র ৫০ 
১১৩ জাতসািকনী ১১৩ মাঃ রমজান আলী িপতা ত আজমত আলী িসংহাসন ০৩ 
১১৪ রান ভাের া ১১৪ মাঃ শর আলী িপতা ত মেয়জ উি ন শখ র নাথ র ১১৮ 
১১৫ রান ভাের া ১১৫ মাঃ পয়ার আলী িপতা ত ম াজ আলী শখ র নাথ র ১৪৮ 
১১৬ ঢালারচর ১১৬ মাঃ জালাল উি ন চৗ রী িপতা ত কিবর উি ন ঢালারচর ১২০ 
১১৭ জাতসািকনী ১১৭ মাঃ আমজাদ হােসন িপতা ত মনেসর আলী শখ িশব র ১০৯ 
১১৮ প র ১১৮ মাঃ মাজাহার আলী িপতা ত দরাজ উি ন শখ খান র ৮৪ 
১১৯ বড়া পৗরসভা ১১৯ মাঃ আসা াসান িপতা ত গালাম হােসন বন াম উ র ১৬১ 
১২০ রান ভাের া ১২০ মাঃ নজ ল ইসলাম িপতা ত আঃ বােতন িময়া গনতিদয়া ১০৬ 
১২১ বড়া পৗরসভা ১২১ মাছাঃ খােদজা খা ন ামী ত  আ ল মােলক 

ম ল 
মাহনগ  ১৪৯ 

১২২ মা মিদয়া ১২২ মাঃ আ ল হােসন িময়া িপতা ত শহর আলী িময়া পাইকাি  ১৫৩ 
১২৩ বড়া পৗরসভা ১২৩ মাছাঃ সানাভান নসা ামী ত আবসার আলী বন াম ১৭১ 
১২৪ বড়া পৗরসভা ১২৪ মাঃ শাহজাহান আলী িপতা ত র আলী স ু র ৪২ 
১২৫ বড়া পৗরসভা ১২৫ মাঃ আঃ স িপতা মাঃ ওমর আলী বড়া দি নপাড়া ১৫৬ 
১২৬ বড়া পৗরসভা ১২৬ মাঃ আঃ রউফ িপতা ী আফসার উি ন বন াম ১১৪ 



১২৭ বড়া পৗরসভা ১২৭ মাঃ গালাম মা ফা িপতা ত িসরা ল ইসলাম  ম বাধা ৫৬ 
১২৮ জাতসািকনী ১২৮ হাসেন আরা বগম ামী ত শিহ ল এসলাম নয়াবািড়, ০৮ 
১২৯ জাতসািকনী ১২৯ মাছাঃ সােবরা খা ন ামী ত আঃ রিশদ চৗ রী আিমন র ১৬৯ 
১৩০ প র ১৩০ িমেসস সােলহা বগম ামী মর ম গালজার হােসন িদয়ারবা ী ১৬০ 
১৩১ বড়া পৗরসভা ১৩১ িমেসস আেনায়ারা বগম ামী ত আঃ সামাদ কাগমাইরপাড়া ১০৩ 
১৩২ বড়া পৗরসভা ১৩২ স ারানী চ বত  ামী ত হারাধন চ বত  দাসপাড়া ০৯ 
১৩৩ বড়া পৗরসভা ১৩৩ িফয়া খা ন ামী ত আঃ সামাদ ানালপাড়া ১৬৭ 
১৩৪ জাতসািকনী ১৩৪ িমেসস সিলনা রহমান ামী ত আঃ রহমান িশব র  
১৩৫ মা মিদয়া ১৩৫ মিরয়ম বগম ামী ত আঃ মিজদ িশকদার রান মা মিদয়া ১৩৩ 
১৩৬ রানভাের া ১৩৬ মাঃ লাল মা া িপতা ত ফেয়জ উি ন র নাথ র ৬৮ 
১৩৭ প র ১৩৭ মাঃ মেয়ন উি ন মা া িপতা ত িচনীর উি ন মা া খান রা  ৬২ 
১৩৮ বড়া পৗরসভা ১৩৮ এস এ খােলক চ দ িপতা ত হাজী আকবর আলী বা াবািড়য়া ৭০ 
১৩৯ মা মিদয়া ১৩৯ সখ মাঃ কারবান আলী িপতা ত ময়েসর শখ চব আঃ র,  ১৪০ 
১৪০ জাতসািকনী ১৪০ মাঃ আঃ মােলক িপতা ত আেয়জ উি ন াঃ নাি য়ারা ৩৬ 
১৪১ জাতসািকনী ১৪১ মাঃ মিত র রহমান িপতা ত আঃ কিরম িময়া নাি য়ারা ৮০ 
১৪২ হা িরয়া নাকািলয়া ১৪২ মাঃ ওয়ােরজ আলী িপতা ত আঃ জিলল নাকািলয়া,  ০৫ 
১৪৩ প র ১৪৩ মাঃ মেনার ন দাস িপতা ত পাবতী চরণ দাস প র ০৬ 
১৪৪ মা মিদয়া ১৪৪ মাঃ আঃ গিণ াঃ িপতা ত হােতম াঃ দয়ালনগর ৩৮ 
১৪৫ মা মিদয়া ১৪৫ মাঃ আঃ বােতন সরদার িপতা ত কািকল উি ন সরদার ছাট নওগা ১২৭ 
১৪৬ চাকলা ১৪৬ মাঃ আঃ বারী িপতা ত আঃ হািকম ী তারা র, ১৭৮ 
১৪৭ কেটালা ১৪৭ মাঃ আশরাফ  আলী িপতা ত আকবর আলী ব ািলয়া ১৪৬ 
১৪৮ মা মিদয়া ১৪৮ মাঃ বলােয়ত হােসন  িপতা ত মেয়জ উি ন মিহষােকাল ১৪৭ 
১৪৯ ঢালারচর ১৪৯ মাঃ মােজদ চৗ রী িপতা ত সয়দ আলী চৗ রী ঢালারচর ১৪৪ 
১৫০ জাতসািকনী ১৫০ মাঃ আ ল মা ান মা  িপতা ত ইউ স আলী িব নাথ র ১০১ 
১৫১ জাতসািকনী ১৫১ মাছাঃ রানী িবলিকস ামী মর ম মেয়ন উি ন খান চরকা ী ১৭৯ 
১৫২ জাতসািকনী ১৫২ মাঃ আতাউর রহমান িপতা ত নওেশর আলী রাজনারায়ন র ১৭৫ 
১৫৩ জাতসািকনী ১৫৩ মাঃ আলী আববাস িপতা  আজাহার আলী মা া টাংবািড় ২২ 
১৫৪ জাতসািকনী ১৫৪ মাঃ হা ন উি ন িপতা ত আরেদাশ শখ িসংহাসনউজানপা

ড়া 
১৬ 

১৫৫ বড়া পৗরসভা ১৫৫ ব ল রানী রায় ামী ত ত ণ রায় ম বাধা ১১১ 
১৫৬ বড়া পৗরসভা ১৫৬  মাছাঃ আেলয়া খা ন ামী ত আিমর আলী দি ণপাড়া ১২৩ 
১৫৭ বড়া পৗরসভা ১৫৭  মাছাঃ রিহমা খা ন ামী ত শমেসর আলী দি ণপাড়া ৯২ 
১৫৮ বড়া পৗরসভা ১৫৮ আ ল মিজদ িপতা ত জিসম উি ন ম ল মাহনগ  ৮৯ 
১৫৯ বড়া পৗরসভা ১৫৯ মাঃ মিজবর রহমান িপতা ত জিসম উি ন ম ল ম বাধা ২৮ 
১৬০ বড়া পৗরসভা ১৬০ মাঃ আ ল মিতন িপতা ত ডাঃ আেবদ আলী বন াম দি ণ ১২৮ 
১৬১ বড়া পৗরসভা ১৬১ িমজা এ এইচ এম খােলক িপতা ত িমজা রিশ ন নবী শািলখা ২০ 
১৬২ বড়া পৗরসভা ১৬২ মাঃ আল মাহ দ সরকার িপতা ত গািজউর রহমান শািলখা ১৩১ 
১৬৩ জাতসািকনী ১৬৩ জাহানারা বগম ামী ত কাম ামান না য়াবািড় ১৮১ 
১৬৪ জাতসািকনী ১৬৪  মাছাঃ মিজনা খা ন ামী ত ফজ র রহমান টাংবািড় ১৭৭ 
১৬৫ জাতসািকনী ১৬৫ মাছাঃ নাজমা লতানা ামী ত রওশন আলী নাি য়ারা ৩৩ 
১৬৬ জাতসািকনী ১৬৬ মাঃ আকমল হােসন িপতা ত খিবর উি ন াঃ না য়াবািড় ১৬৫ 
১৬৭ জাতসািকনী ১৬৭ মাঃ নািসর উি ন ম ল িপতা ত ইসলাম উি ন ম ল খাস আিমন র ৩৫ 
১৬৮ জাতসািকনী ১৬৮ মাঃ খারেশদ আলম িপতা ত  মাজাহার আলী কািলকা র ১০২ 
১৬৯ জাতসািকনী ১৬৯ মাঃ আঃ বােতন সিলম িপতা ত আঃ আওয়াল শী নাি য়ারা ১৫ 
১৭০ জাতসািকনী ১৭০ মাঃ আঃ ছালাম িপতা ত স র াঃ নাি য়ারা ৩২ 



১৭১ রানভাের া ১৭১  মাছাঃ আেনায়ারা বগম ামী ত মাহা াদ লাল িময়া ইসলাম র ১৭০ 
১৭২ রানভাের া ১৭২ মাঃ মক ল হােসন িময়া িপতা ত আঃ মােজদ িময়া র নাথ র  
১৭৩ রানভাের া ১৭৩ মাঃ আ ল হােশম িপতা ত ল ইসলাম র নাথ র ৯৯ 
১৭৪ রানভাের া ১৭৪ মাঃ সমেসর আলী িপতা ত আফছার আলী র নাথ র ৬৩ 
১৭৫ প র ১৭৫  মাছাঃ মােমনা খা ন ামী ত এ এম জিহর উি ন ঘাপিসল া ৪৮ 
১৭৬ প র ১৭৬ মাঃ আঃ কিরম িপতা ত সিলম শখ খান র ১৬৪ 
১৭৭ প র ১৭৭  মাঃ আ ল মােজদ িময়া িপতা ত আছাদ িময়া ঘাপিশেল া ১১৬ 
১৭৮ প র ১৭৮ মাঃ আনসার আলী িপতা ত মনেসর আলী শখ খান র ১৫০ 
১৭৯ প র ১৭৯  মাছাঃ নিবরন খা ন ামী ত হােসন আলী াং ন ন মীর র ২১ 
১৮০ মা মিদয়া ১৮০  মাছাঃ জেমলা খা ন ামী ত মাজাহার উি ন াং শীতল র ৬১ 
১৮১ মা মিদয়া ১৮১ মাঃ শিহ ল◌াহ িপতা ত চ  সরদার পাইকাি  ১৬২ 
১৮২ মা মিদয়া ১৮২ মাঃ ওয়ািকল উি ন িপতা ত নই ি ন শখ আিমরাবাদ ২৫ 
১৮৩ মা মিদয়া ১৮৩ মাঃ আঃ আওয়াল িপতা ত ইয়ািসন আলী আিমরাবাদ ৮৮ 
১৮৪ ঢালারচর ১৮৪ মাঃ সরাফ উি ন চৗ রী িপতা ত আনসার উি ন চৗঃ ঢালারচর ১২১ 
১৮৫ জাতসািকনী ১৮৫ মাঃ আঃ রিশদ িপতা ত আ ল গ র না য়াবাড়ী ১৭২ 
 
 


