
ি েযা ােদর ডাটােবইজ 

ড়া  নােমর তািলকা 
                  িসরাজগ   সদর উপেজলা, িসরাজগ । 

পৗরসভা - ২৭৮ জন 
 

িমক 
নং নাম িপতার নাম াম/ মহ া পৗরসভা গেজট/ 

ি বাত া নং 
০১ ত- মাতাহার হােসন তাং ত-নই ি ন তাং িজব সড়ক পৗরসভা ৫৫৫ 
০২ সয়দ হায়দার আলী ত-আকবর আলী হােসন র পৗরসভা ০৩১২০১০৫৭৫ 
০৩ ত- আিমর হােসন  ত-বে  আলী ধানবাি  পৗরসভা ৪৫৫ 
০৪ মাঃ আেনায়ার হােসন র  ত- আ স সামাদ কািলবাড়ী পৗরসভা ০৩১২০১০২৮২ 
০৫ ত- আ ল লিতফ িমজা ত- মনহাজ উি ন িমজা মা ম র পৗরসভা ০৩১০০১০৪৩৮ 
০৬ মাঃ জ ল ইসলাম ত- আ ল জিলল তাং িজব সড়ক পৗরসভা ২০ 
০৭ মাঃ শা জাহান আলী  ত- মওলা ব  তরফদার হােসন র পৗরসভা ০২ 
০৮ মাঃ খ,ম আখতার হােসন ত- খ কার ল দা হােসন র পৗরসভা ২৮ 
০৯ মাঃ গালাম িকবিরয়া  ত- আ ল জিলল িভে ািরয়া লেরাড পৗরসভা ৪৯ 
১০ মাঃ গালাম জাকািরয়া ত- আ ল জিলল িভে ািরয়া লেরাড পৗরসভা ৪৬৮ 
১১ মাঃ আফতাব উি ন ম  ত- হাজী শমেশর আলী  আফজাল খান রাড পৗরসভা ২১৫ 
১২ মাঃ আলী আশরাফ খান ত- আফজাল হােসন খান সয়াধানগড়া পৗরসভা ১৮৯ 
১৩ মাঃ ৎফর র ান ত- আরফান উি ন এস,এস রাড পৗরসভা ২২৫ 
১৪ মাঃ ফজ র র ান খান ত- ইি স আলী খান শা হাটা পৗরসভা ৪৭ 
১৫ মাঃ আ ল মিজদ ত- নই ি ন শােহদ নগর পৗরসভা ৩৮ 
১৬ মাঃ সরা ল ইসলাম খান ত- হাজী মেহর আলী বািহরেগালা পৗরসভা ২১ 
১৭ মাঃ এম, এ রউফ পাতা ত- আলহাজ মিজ র রহমান িভে ািরয়া লেরাড পৗরসভা ৩৯ 
১৮ মাঃ ইসহাক আলী ত- সেক ার আলী দ বাড়ী রাড পৗরসভা ৩৭ 
১৯ মাঃ মাস ফা কামাল খান ত- গালজার হােসন সয়াধানগড়া পৗরসভা ৫০০ 
২০ মাঃ ম ল হক ইয়া  ত- আ ল মা ান ইয়া হােসন র পৗরসভা ২০৮ 
21.  মাঃ আ ল মা ান ত- আ স সাবহান কািলবাড়ী পৗরসভা ৫৪৪ 
22.  ত- মি ল সখ ত- নইম উি ন সখ কাল গয়লা পৗরসভা ৪৯৩ 
23.  মাঃ িফেরাজ ্ইয়া ত- আ ল মা ান ইয়া হােসন র পৗরসভা ৩৮ 
24.  মাঃ বলােয়ত আলী ত- আঃ ওয়ািহদ হােসন র পৗরসভা ২০১ 
25.  ত- আঃ সামাদ সখ ত- আঃ র ান কাল গয়লা পৗরসভা ৪৭৩ 
26.  মাঃ হািব ল ইসলাম তাং ত- আ ল হােসন তাং দ বাড়ী পৗরসভা ০৩১২০১০৩০৭ 
27.  মাঃ আ ল লিতফ িময়া ত- আঃ গ র িময়া হােসন র পৗরসভা ৫০৪ 
28.  মাঃ আকবর আলী ত-আেছর আলী সরকার হােসন র পৗরসভা ০৩১২০১০০৪০ 
29.  মাঃ আ ল হােসন ত- এরফান আলী মা ম র পৗরসভা ৫০৯ 
30.  মাঃ মেছর উি ন  ত- মজম আলী সখ চর, রায় র পৗরসভা ২০৪ 
31.  মাঃ রওশন আলী ত- ই াহীম হােসন সয়াধানগড়া পৗরসভা ০৩১২০১০৩৭৫ 
32.  মাঃ খিবর উি ন  ত- আতাউর রহমান মা ম র পৗরসভা ৫৩০ 
33.  মাঃ জিসম উি ন ত- মাহা দ আলী িমর র পৗরসভা ২৪৪ 
34.  মাঃ আনছার আলী ত- দােরাগ আলী চর, রায় র পৗরসভা ২২১ 
35.  মাঃ বাির সখ ত- ছবেদর আলী িদয়ার ধানগড়া পৗরসভা ২২৪ 
36.  মাঃ ল ইসলাম ত- নইম উি ন িজব সড়ক পৗরসভা ২৫৯০ 
37.  মাঃ বজলার র ান ত- আ ল আিজজ িমর র পৗরসভা ৪৪৪ 
38.  মাঃ আতাউর রহমান ত- আঃ রা াক ন নভা া বাড়ী পৗরসভা ৫২৯ 
39.  মাঃ আঃ মা ান ত-বরকত আলী মাহ দ র পৗরসভা ৪৭৮ 
40.  মাঃ রিফ ল ইসলাম ত- ছানা উ াহ রইলকেলানী পৗরসভা ৪৩ 
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41.  মাঃ তারা িময়া ত- মােজম সরকার রায় র পৗরসভা ৩২ 
42.  মাঃ মক ল হােসন ত- আফসার আলী শিহদগ  পৗরসভা ২৫৯৫ 
43.  ত- মজর রওশন িরয়াজ দানী ত- ফরহাদ হােসন ঞা একডালা পৗরসভা ২৯১ 
44.  ত- বােছদ আলী ত-আেয়ন আলী িমর র পৗরসভা ২৪৯ 
45.  ত- ছােনায়া ল হাবীব ত- বলােয়ত হােসন ি  হােসন র পৗরসভা ২৪ 
46.  মাঃ কায় র রহমান ত- হাজী র আলী মালশাপাড়া পৗরসভা ২০৫ 

47.  মাঃ র মাহা াদ সখ ত-আঃ রহমান সখ সয়ােগািব  
ভাষানীেরাড 

পৗরসভা 
০৩১২০১০৭০৫ 

48.  মাঃ রইচ উ ীন আহ দ ত-রিহম ব ্ চর রায় র পৗরসভা ৪৯৭ 
49.  মাঃ লালচান হােসন সখ ত- কাবাদ আলী সখ িমর র পৗরসভা ২৪৫ 
50.  ত- আমজাদ হােসন ত-আঃ রিহম ব ্ দরগাহ রাড পৗরসভা ৪৪৯ 
51.  মাঃ এস.এম. আঃ সা ার ত-এস.এম.রিহচ উি ন হােসন র পৗরসভা ৪৭২ 
52.  ত-আ ল বােছদ তাং ত- আঃ ওহাব তাং রহমতগ  পৗরসভা ৩১৮ 
53.  ত- মাকেছদ আলী ম  মাঃ মাজাহার আলী হােসন র পৗরসভা ১৭৭ 
54.  ত- নওশাদ আলী ম ল ত-মিজবর রহমান িমর র পৗরসভা ২৩৬ 
55.  মাঃ সাম ল হক ত-মকেছদ আলী সখ হােসন র পৗরসভা ২৬০২ 
56.  মাঃ জ ল ইসলাম ত-আঃ গ র সখ হােসন র পৗরসভা ১৯৩ 
57.  ত- নজ ল ইসলাম ত- নােয়ব আলী সখ িমর র পৗরসভা ৫৩২ 
58.  ত- সরাজ উি ন ত- মেহর সখ বািহরেগালা পৗরসভা ০৩১২০১০৫৮২ 
59.  মাঃ মিহ উি ন জামান  ত- গালাম আলী সয়াধানগড়া পৗরসভা ৫২১ 
60.  মাঃ একরাম হােসন ত-আফতাব আলী ি  রায় র পৗরসভা ০৩১২০১৬৭৮ 
61.   ব নাথ কম কার ত-রািধকা লাল কম কার ধানবা ী পৗরসভা ৫০৩ 
62.  ত- আ ল বারী িসি ক ত-এম.এ হােসন িজব সড়ক পৗরসভা ২০২ 
63.  মাঃ মঈন উি ন তাং ত-মিহ উি ন তাং রহমতগ  পৗরসভা ০৩১২০১০৬১০ 
64.  মাঃ মাহ জার রহমান তাং ত-মিহ উি ন তাং রহমতগ  পৗরসভা ৫১৩ 
65.  মাঃ মা াল হােসন ত- শর আলী সরকার চক কাবদাস পাড়া পৗরসভা ৩১৭ 
66.  মাঃ আঃ মিজদ ত-হােসন আলী সখ দ বাড়ী পৗরসভা ৪৫৬ 
67.  মাঃ হািম ল হক ত-আফজাল হাসন চর রায় র পৗরসভা ১৭৫ 
68.  মাঃ বাদশা আলমগীর ত-আিম র রহমান রায় র পৗরসভা ২২৩ 
69.  মাঃ আ  ব ার খান ত-আলাউ ীন খান চর রায় র পৗরসভা ০৩১২০১০৬৮১ 
70.  ত- চান হােসন ত-বাবর আলী একডালা পৗরসভা ২৪৮ 
71.  মাঃ রিফ ল ইসলাম ত-আ ল সাবাহান একডালা পৗরসভা ৫৬৮২ 
72.  খান মাঃ তােরক িজ াহ ত- গালজার হােসন খান সয়াধানগড়া পৗরসভা ২৪৭ 
73.  মাঃ আজগর আলী ত-হােতম আলী খ কার মা ম র পৗরসভা ২০৬ 
74.  মাঃ মায়াে ম হােসন ত-মম াজ আলী মা ম র পৗরসভা ২০৩ 
75.  মাঃ রিফ ল ইসলাম ত- মিতয়ার রহমান  রায় র পৗরসভা ৩৫ 
76.  মাঃ ইকবাল হাসান মাহ দ ত-আ াহ-আল মাহ দ  আল মাহ দ এিভিনউ পৗরসভা ২৫৮৯ 
77.  মাঃ ড়ান সখ ত-ভা  সখ একডালা  পৗরসভা ৫০ 
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78.  মাঃ শাহজামাল সখ ত-ফিকর চান সখ গয়লা পৗরসভা ২৫৮৬ 
79.  মাঃ রিফ ল ইসলাম হীরা ত-আশরাফ আলী চর রায় র পৗরসভা ৫৩৩ 
80.  ত- আঃ রিশদ ত- মাহা াদ আলী চর রায় র পৗরসভা ৪৬১ 
81.  মাঃ আঃ রা াক ত-আঃ হািমদ মা ম র পৗরসভা ২৬৪৫ 
82.  মাঃ জিদ শ হােসন ত-ই াহীম সরকার হােসন র পৗরসভা ৪৬৪ 
83.  মাঃ আঃ রা াক হােসন ত-মিতয়ার রহমান রায় র পৗরসভা ২১১ 
84.  মাঃ আঃ মা ান ত-কিফল উি ন  হােসন র পৗরসভা ৪৫৩ 
85.  ত- জামাল সখ ত- মাখন সখ একডালা পৗরসভা ২৫৮৬ 
86.  মাঃ শাহ আলম ত- ি  শাম ি ন রায় র পৗরসভা ২৩৯ 
87.  মাঃ ইি ্স আলী  ত-আ স সাবাহান বাগানবাড়ী পৗরসভা ২৫৮১ 
88.  ত- মাফা ল হােসন ত-আঃ রহমান মা া হােসন র  পৗরসভা ২৩৪ 
89.  মাঃ আঃ রিহম ত-ওয়ািহদ সরকার রায় র পৗরসভা ৫২২ 
90.  ডাঃ িমনহাজ উি ন  ত-আঃ রহমান মালশাপাড়া পৗরসভা ৫১১ 
91.  মাঃ সেক ার আলী ত- জােমর সখ রায় র পৗরসভা ২১৭ 
92.  এ.আর.এম. মাহ ব উল আলম ত- ন র রহমান সয়ােগািব  পৗরসভা ২৮৪৭ 
93.  ডাঃ মাঃ ওয়ািলউল ইসলাম  ত-ডাঃ গালাম খােয়র  ধানবা ী পৗরসভা ৫২৮ 
94.  মাঃ আমজাদ হােসন তাং ত-কােশম আলী তাং ধানবা ী পৗরসভা ১৭১ 
95.  মাঃ আফজাল হােসন ত-জয়নাল মা া মালশাপাড়া পৗরসভা ৫৩৪ 
96.  মাঃ নজ ল ইসলাম ত- হািফজ উি ন তাং িজব সড়ক পৗরসভা ৫৫৪ 
97.  ত- কাজী িফেরাজ ত-মাহ দ উ াহ হােসন র পৗরসভা ২১০ 
98.  মাঃ আিম ল হক মাঃ-আফজাল আলী বািহরেগালা পৗরসভা ০৩১২০১০০৪৮ 
99.  মাঃ ল ইসলাম ত-আিজ ল রহমান ধানবা ী পৗরসভা ৪৭১ 
100.  মাঃ দােনজ আলী ত-আকবার আলী হােসন র পৗরসভা ২১৩ 
101.  মাঃ ল ইসলাম ত-আঃ গিন একডালা পৗরসভা ৭৯২৪ 
102.  মাঃ আঃ ওয়ােরছ ত-ওসমান গিন রহমতগ  পৗরসভা ২৮৫১ 
103.  মাঃ ইকবাল হােসন ঞা ত-জােবদ আলী ঞা মালশাপাড়া পৗরসভা ৫৭১ 
104.  মাঃ খ.ম.আঃ সামাদ সখ ত- আজগর আলী সখ হােসন র পৗরসভা ২৫৮৩ 
105.  মাঃ ফরহাদ হােসন ত-জালাল উি ন  বািনয়াপি  পৗরসভা ৩৬৯৫ 
106.  মাঃ আজাহার আলী ত- দেলঅয়ার হােসন সয়াধানগড়া পৗরসভা ৫৩৯ 
107.  মাঃ আফছার আলী ত-মঈন উি ন একডালা পৗরসভা ২৩৫ 
108.  মাঃ হযরত আলী ত- মাজাহার আলী সখ সয়াধানগড়া পৗরসভা ২৫৯৩ 
109.  মাঃ মীর মাহ দ আলম ত- মীর মক ল হােসন ধানবা ী পৗরসভা ২৪০ 
110.  মাঃ শিহ ল ইসলাম ত-আঃ কিরম মা ম র পৗরসভা ২৪৩ 
111.  মাঃ মেনায়ার হােসন ত- দােনজ উি ন রায় র পৗরসভা ১৯২ 
112.  মাঃ আঃ হািমদ ত-তােহর আলী রতনগ  পৗরসভা ৫৬১ 
113.  মাঃ আঃ রিশদ ত-তােহর আলী রতনগ  পৗরসভা ৪৬৫ 
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114.  শীল মার ঘাষ ত-হির সাদ ঘাষ ম য়া বাজার পৗরসভা ৪৮৬ 
115.  মাঃ আ স সাবাহান ত-ওসমান গিন রহমতগ  পৗরসভা ২৩০ 

116.  িবমল মার দাস ত-খেগ  নাথ দাস 
িসরাজী রাড পৗরসভা মঃ৭৮৪৫১/২০০৫ 

নং সনদ 

117.  মাঃ আঃ হাই তাং ত-মিফজ উি ন বল ল রাড পৗরসভা ৭৬ 
118.  ডাঃ মাঃ জ ল ইসলাম ত-আঃ কিরম  কাচারী পাড়া পৗরসভা ১১৮ 
119.  মাঃ আঃ বারী তাং ত-হা নার রিশদ মা ম র পৗরসভা ০৩১২০১০০৪৫ 
120.  মাঃ মাজা ফর হােসন ত- ৎফর রহমান আলমাহ দ এিভিনউ পৗরসভা ২৬০৪ 
121.  মাঃ নজ ল ইসলাম ত-বে  আলী সরকার  জ.িস. রাড পৗরসভা ৫১২ 
122.  ত- আ ল হােসন খান ত-জেয়ন উি ন খান ভাসানী রাড পৗরসভা ৫২৪ 
123.  মাঃ মীর আশরাফ হােসন ত- মীর সাম ল হােসন রায় র পৗরসভা ৩০ 
124.  মাঃ গাজীউর রহমান ত-বাবর আলী সখ কাল গয়লা পৗরসভা ২৩৩ 
125.  মাঃ আি ল হক ত-রমজান আলী নজ ল সরণী পৗরসভা ২০৯ 
126.  মাছাঃ আিমনা বগম ত-ডাঃ আিন র রহমান নজ ল সরণী পৗরসভা ৪৯০ 
127.  ত- মাদধব চ  সরকার ত-  কালীপদ সরকার ধানবা ী পৗরসভা ১৯৬ 
128.  মাঃ হা নার রিশদ  ত- আজাহার আলী কািলবাড়ী পৗরসভা ৪৯ 
129.  ত-হাজী আঃ হািকম ত- সেক ার আলী গয়লা পৗরসভা ২৩২ 
130.  মাঃ হযরত আলী ত-লা  সখ একডালা পৗরসভা ৪৮৭ 
131.  মাঃ আঃ মা ান ত-মিতয়ার রহমান িভে ািরয়া লেরাড পৗরসভা ৪৬৭ 
132.  ত- হযরত আলী ত- সাবাহান সখ চক কাবদাসপাড়া পৗরসভা ৪৮৯ 
133.  ত- িজ.এম হায়দার  ত-ফেয়জ উি ন মা ারপাড়া পৗরসভা ৪২ 
134.  মাঃ বিদউ ামান ত-মমতাজ আলী চর রায় র পৗরসভা ৪৩৯ 
135.  মাঃ িফেরা র রহমান ত-আঃ রিহম িজব সড়ক পৗরসভা ৪১ 
136.  মাঃ জাহা ীর হােসন ত-এম াজ আলী মা ম র পৗরসভা ৫৫৮ 
137.  মাঃ জাহা ীর আলম ত- গালাম নবী ই,িব রাড পৗরসভা ৫২৭ 
138.  মাঃ শওকত আলী ত- ইসাহাক আলী কািরবাড়ী পৗরসভা ৫০২ 
139.  মাঃ আ  তােহর ত- নঈম উি ন শাহাটা পৗরসভা ২১৪ 
140.  মাঃ ফজ র রহমান ত-দােনজ উি ন সখ ধানবা ী পৗরসভা ৯৩৮৯৩/২০০৬ 
141.  মাঃ গালাম রববানী ত- গালাম র ল িভে ািরয়া ল রাড পৗরসভা ৪৫৪ 
142.  মাঃ িফেরাজ আহে দ খান ত- খারেশদ আলম খান দরগা রাড পৗরসভা ১৯৭ 
143.  মাঃ শাহ জামাল ত-মনেছর আলী ি  রায় র পৗরসভা ০৭ 
144.  মাঃ আেনায়া ল ইসলাম ত-ইসাহাক উি ন ফিরয়াপি  পৗরসভা ২৩১ 
145.  ত- মাজা ফর হােসন ত-আববাস আলী মালসপাড়া পৗরসভা ২৫৯১ 
146.  মাঃ আিম র রহমান ত-আঃ সা ার রহমতগ  পৗরসভা ৪৯২ 
147.  ত- সাম ল বারী ত-দা ামান িভে ািরয় কাঃ পৗরসভা ২৩৯৫ 
148.  মাঃ িসরা ল ইসলাম ত- র মাহ দ রতনগ  পৗরসভা ২৮৫৩ 
149.  ত- আঃ সাবাহান ত- জ ক আলী রতনগ  পৗরসভা ০৩১২০১০৫৩৫ 
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150.  মাঃ বাহা র হােসন ত-জােবদ আলী শােহদনগর পৗরসভা ৫০১ 
151.  মাঃ মা ন ইসলাম খান ত-ফজলার রহমান খান িব.এ কেলজ রাড পৗরসভা ২৫৮৪ 
152.  মাঃ হািস ল ইসলাম খান ত-ফজলার রহমান খান িব.এ কেলজ রাড পৗরসভা ৫৬৬ 
153.  ত- দরাজ উি ন  ত- মেহর ভ েসখ বািহরেগালা পৗরসভা ৪৯৯ 
154.  মাঃ িফেরাজ তা কদার ত- মাতাহার হােসন তাং িজব সড়ক পৗরসভা ৪৭৯ 
155.  মাঃ মিজবর রহমান ত- ই ত আলী গয়লা পৗরসভা ৪৯১ 
156.  মাঃ মহর আলী ত-আঃ মািমন খ ঃ রায় র পৗরসভা ৩১ 
157.  ত- সরা ল বারী ত-ইসমাইল হােসন হােসন র পৗরসভা ২৫৮২ 
158.  মাঃ কামাল সখ ত- সেক ার আলী কালগয়লা পৗরসভা ৪৮৩ 
159.  মাঃ আঃ মিজদ ত-বিদউ ামান কাল গয়লা পৗরসভা ৪৮০ 
160.  ত- মীর িসি ল ইসলাম ত- ল হােসন রায় র পৗরসভা ৩৪ 
161.  মাঃ ফক ল ইসলাম ত  ত-ই াহীম হােসন আলমাহ দ এিভিনউ পৗরসভা ৫৬৫ 
162.   গৗড় হিরপাল ত- ধীর চ পাল বািনয়াপি  পৗরসভা ০৩১২০১০৬৭০ 
163.  ত- আ ল হােসন ত-আঃ জববার সখ চর রায় র পৗরসভা ০৩১২০১০৬৭৬ 
164.  মাঃ হাসান খস  ত-আঃ গ ফার খান রহমতগ  পৗরসভা ৪৪ 
165.  মাঃ ফজ ল মিতন া ত-আঃ রিহম িজব সড়ক পৗরসভা ২২ 
166.  ত-ফজ ল কিরম মািনক ত-আঃ রিহম িজব সড়ক পৗরসভা ২১৯ 
167.  ত- হা নার রিশদ ত-কিছর উি ন সখ মা ম র পৗরসভা ২৫৮৭ 
168.  মাঃ কারবান আলী ত- দােরাগ আলী রায় র পৗরসভা ০৮ 
169.  মাঃ  িময়া ত-তবেয়জ উি ন  রায় র পৗরসভা ২০৭ 
170.  মাঃ এহেতশা ল হক ত - আলী আকবর চররায় র পৗরসভা ৪৫২ 
171.  মাঃ সােজ ল ইসলাম ত- ল ইসলাম জান র পৗরসভা ২৫৭৮ 
172.  ক.এম হােসন আলী ত-িল  ম ল দ বািড় পৗরসভা ১০৫৮ 
173.  ত- লমাত আলী ত- সােদক আলী িদয়ারধানগড়া পৗরসভা ৫৩৫ 
174.  মাঃ এম.এ মিতন ত-মিফজ উি ন সয়ােগািব  পৗরসভা ০৩১২০১০৩৩৭ 
175.  মাঃ শিফ ল ইসলাম ত-ফেয়জ উি ন এস,এস রাড পৗরসভা ২৯ 
176.  মাঃ ,এম শামীম পা া ত-ডাঃ  এম ল ইসলাম   জ,িস রাড পৗরসভা ০৩ 
177.  ত- ,এম শাহীন ত-ডাঃ  এম ল ইসলাম   জ,িস রাড পৗরসভা ৫২ 
178.  এ, ক এম নাজ ল হক ত-এ, ক,এম আজমল হক ফজ ল হক রাড পৗরসভা ২৪২ 
179.  ত- আ স সাবাহান ত-মনেছর আলী হােসন র পৗরসভা ০৫ 
180.  মাঃ আলতাফ হােসন ত- ি  আিজ র রহমান হােসন র পৗরসভা ০৪ 
181.  ত-ডাঃ  এম ল ইসলাম ত- মেহর উি ন  ধানবাি  পৗরসভা ২৫৯২ 
182.  মাঃ করামত আলী ত- সেক ার আলী গয়লা পৗরসভা ২২৮ 
183.  শহীদ আ ল কালাম আজাদ ত- হােসন আলী িভে ািরয়া ল রাড পৗরসভা শহীদ 
184.  মাঃ  গালাম হায়দার ত- গালাম র ল িময়া আমলাপাড়া পৗরসভা ২১২ 
185.  ত-আনছা ল ইসলাম ত-আঃ গ র রায় র পৗরসভা ৫৬৯ 
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186.  মাঃ মাজাে ল হক ত- ইি স আলী মালসাপাড়া পৗরসভা ৪৮২ 
187.  মাঃ আ র রা াক ত-িরয়াজ উি ন ধানবাি  পৗরসভা ৫৬২ 
188.  মাঃ আশরাফ আলী ত- স ম আলী রায় র পৗরসভা ০৩১২০১০৬০৯ 
189.  মাঃ ফির ল ইসলাম ত-ওসমান গিন রহমতগ  পৗরসভা ৪৯৫ 
190.  ত- গাজীউর রহমান ত- এলাহী ব ্ ভাসানী রাড পৗরসভা ১০৬৩ 
191.  ত- ইসমাইল হােসন ত- ওসমান গিন রহমতগ  পৗরসভা ২২৬ 
192.  ত- চ দ হােসন ত- বাবর আলী তাং একডালা পৗরসভা ০৩১২০১০০৬৫ 
193.  ত- আ ল লিতফ িব াস  ত- মক ল িব াস  াটস কায়াট ার  পৗরসভা ৪৫৭ 

194.  মাঃ আঃ মা ান  ত- আহাদ বকা্র  রায় র উ রপাড়া  পৗরসভা ৫৬৩ 

195.  মাঃ আ ল কালাম আজাদ  ত-আঃ রহমান  মা ম র  পৗরসভা ০৩১২০১০৩৯৬ 

196.  ত- র মাহা াদ ম ল  ত-আসমানী ম ল  ধানবাি   পৗরসভা ২৫৭৯ 

197.  মাঃ মিহর উি ন  ত- রজব আলী  চর মালশাপাড়া  পৗরসভা ৫৪২ 

198.  ত- হােতম আলী  ত- আসমানী ম ল  ধানবাি   পৗরসভা ৫০৮ 

199.  ত- আহসা ল হাবীব ত-আঃ আজাদ রায় র পৗরসভা ০৩১২০১০৬৮৩ 
200.  মাঃ আকতা ামান  ত- আনসব আলী  দ বাড়ী  পৗরসভা ২৫৯৬ 

201.  মাঃ শাম ল আলম  ত- এলাহী বকা্র  সয়াধানগড়া  পৗরসভা ০৩১২০১০৬১৫ 

202.  মাঃ আ ল হািমদ  ত-আঃ রহমান  রায় র  পৗরসভা ২৪৬ 

203.  মাঃ আ  ব ার  ত- তিফজ উি ন  সয়াধানগড়া  পৗরসভা ৫২৬ 

204.  ত- জয়নাল আেবদীন  ত- মিতয়ার রহমান  মীর র  পৗরসভা ৫৬৮ 

205.  মাঃ আওলাদ হােসন  ত- তিমজ উি ন  চররায় র  পৗরসভা ৫৪৩ 

206.  মাঃ আিজ র রহমান  ত- জালাল উি ন  সােহদনগর  পৗরসভা ১৭২ 

207.  মাঃ রা াক ইয়া  ত- সাবহান ইয়া  সয়াধানগড়া  পৗরসভা  ৪৬৯ 

208.  মাঃ মনহাজ উি ন  ত- জালাল উি ন  সােহদনগর  পৗরসভা ৪৬৬ 

209.  মাঃ ইনসান আলী  ত- কিরম সখ  মীর র  পৗরসভা ৫৬৭ 

210.  মাঃ তাজাে ল হক  ত- মিজবর রহমান  সয়ােগািব   পৗরসভা ৫২৫ 

211.  মাঃ রিব লাল   ত- কািজম উি ন কাবদাসপড়া  পৗরসভা ২০০ 

212.  মাঃ গালাম আযম  ত- আিজ ল হক  বািহরেগালা  পৗরসভা ০৩১২০১০০২১ 

213.  মাঃ ফরজ আলী  ত- না  সখ  একডালা  পৗরসভা ৪৮ 

214.  মাঃ ইকবাল হােসন  ত- আকতার  ধানবাি   পৗরসভা ১৯০ 

215.  মাঃ পাষান আহেমদ  ত- পব ত আলী  হােসন র  পৗরসভা ৫৫০ 

216.  মাঃ সিলম সখ  ত- মিফজ সখ  হােসন র  পৗরসভা ২৬০৩ 

217.  মাঃ ইউ ফ আলী িময়া  ত- তারা িময়া  চররায় র  পৗরসভা ০৩১২০১০৭৭৪ 

218.  মাঃ শাহ আলী  ত- সা  সখ  একডালা  পৗরসভা ৪৬৩ 

219.  মাঃ আেনায়া ল ইসলাম  ত- আমজাদ হােসন  মীর র  পৗরসভা ২৪১ 

220.  মাঃ আলী আজগর  ত- তা  ম ল  রায় র  পৗরসভা ৩৩ 

221.  মাঃ জ ল ইসলাম  ত- আ ল গ র সখ  মীর র  পৗরসভা ৫১০ 
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222.  মাঃ কায়সা ল ইসলাম  ত- এম াজ আলী  মা ারপাড়া  পৗরসভা ২৩ 

223.  িশখর চ বত   ত- রে র র চ বত   থানা রাড,  পৗরসভা ০৩১২০১০৬৯১ 

224. মাঃ রজাউল কিরম য   ত- গালাম মাহা াদ  িদয়ারধানগড়া  পৗরসভা ৫১৬ 

225.  মাঃ পাল সাহা  ত- গাপাল চ  সাহা  িজব সড়ক  পৗরসভা ৫১৭ 

226.  মাঃ ল আমীন  ত- ফজল কিরম  সয়াধানগড়া  পৗরসভা ৫১৮ 

227.  মাঃ বাদশাহ িময়া  ত- কােজম উি ন  চররায় র  পৗরসভা ০৩১২০১০৬৫০ 

228.  মাঃ আেনায়া ল ইসলাম ত- মিফজ উি ন  ন ন ভা াবাড়ী  পৗরসভা ২৮৫২ 

229.  মাঃ আ াহ আল বাকী  ত- আলতা র রহমান  ভাসানী রাড  পৗরসভা ৫৫২ 

230.  মাঃ আ ল স  ত- আ ল জববার   জ.িস রাড,  পৗরসভা ৫৬০ 
২৩১ মাঃ জািকর হােসন  ত- এরশাদ আলী  সয়ােগািব   পৗরসভা ১৭৩ 
২৩২ মাঃ আ  সামা  ত- চ ন িময়া  একডালা  পৗরসভা ১৯৯ 
২৩৩ মাঃ আ ল জিলল  ত- সবর আলী  ড়কা  পৗরসভা  
২৩৪ মাঃ আ র রউফ িময়া ত- সেক ার আলী   হােসন র  পৗরসভা ১৯১ 
২৩৫ মাঃ আববাস আলী  ত- িরয়াজ উি ন  ন ন ভা াবাড়ী  পৗরসভা ২৮৯৮ 
২৩৬  সয়দ আলমাস আেনায়ার  সয়দ আশরাফ আলী  হােসন র  পৗরসভা ২৬০১ 
২৩৭ এস.এম আ ল হািমদ  ত- মায়াে ম হােসন  িমর র  পৗরসভা  ৪৫৯ 
২৩৮ রবী নাথ ঘাষ  ত-  গৗর হির ঘাষ  বািনয়াপি   পৗরসভা  ২৮৬৭ 
২৩৯ মাঃ মাস ফা আিম র রিশদ  ত- হা ন-অর-রিশদ  রাণী াম  পৗরসভা  ২৭৮০ 
২৪০ মীর মাহ দ আলম  ত-মীর মক ল হােসন  ধানবাি  পৗরসভা  ম-৫১৫৩৫/০১ 
২৪১ মাঃ মিন ল কিবর  ত- আ ল হািমদ  হােসন র  পৗরসভা  ৪৭৭ 
২৪২ ত আ ল হািকম  ত- আফজাল হােসন  বািহরেগালা  পৗরসভা  ৪৮৮ 
২৪৩ মাঃ নােয়ব আলী সরকার  ত-ইি স আলী সরকার  চররায় র  পৗরসভা  ৫৪১ 
২৪৪ মাঃ ল ইসলাম  ত- কােছর আলী  িমর র  পৗরসভা  ৫০৫ 
২৪৫ মাঃ আ ল মা ান  ত- সেক ার ী  দ বাড়ী রাড পৗরসভা  ৫৩৬ 
২৪৬ ত- অসীম মার পাল  ত- অিবনাষ পাল  বািনয়াপি   পৗরসভা  ২৩৮ 
২৪৭ ত- রহমত আলী  ত- মেয়জ উি ন  একডালা  পৗরসভা  ৪৫৮ 
২৪৮ মাঃ রিফ ল ইসলাম  ত- বিশর উি ন  সয়ােগািব   পৗরসভা  ২৫৯৪ 
২৪৯ ত- কা াল সখ  ত- জিহর সখ  গয়লা  পৗরসভা  ২৫৯৭ 
২৫০ শহীদ শােহদ আলী সরকার ত-আিজম আলী সরকার শােহদনগর পৗরসভা  ০৩১২০১০৫৩৬ 
২৫১ তা কদার মাঃ শাহ আলী পিনর ত-আ ল হােসন তাং ধানবাি  পৗরসভা  ০৩১২০১০০৫২ 
২৫২ িম া ফা ক আহেমদ ত-িম া শমেসর আলী বািহরেগালা পৗরসভা  ০৩১২০১০৪৬১ 
২৫৩ মাঃ কারবান আলী ত-আঃ রহমান সখ চররায় র পৗরসভা  ০৩১২০১০৪৪৩ 
২৫৪ মাঃ জািহ র রহমান খান ত-মিতয়ার রহমান খান সয়াধানগড়া পৗরসভা  ২৮২৯ 
২৫৫ গাজী আলতাফ হােসন ত-ওসমান গিন রহমতগ ২নংগিল পৗরসভা  ০৩১২০১০৫২০ 
২৫৬ গ য় ব ণ রায় চৗ রী গ য় িগির  নাথ রায় চৗ রী জান র াংকপাড়া পৗরসভা  ০৩১২০১০৫০৯ 
২৫৭ তঃ ড়ান উি ন সখ ত- মেহর ব  সখ এস,িব ফজ ল হক 

রাড 
পৗরসভা  ০৩১২০১০৫৮০ 

২৫৮ মাঃ শিহ ল ইসলাম তাং ত-হােফজ উি ন তাং িজব সড়ক উ র পৗরসভা  ০৩১২০১০০৪৬ 
২৫৯ মাঃ জয়নাল আেবদীন ত-দােনজ আলী ই,িব রাড পৗরসভা  ০১ 
২৬০ মাঃ আলম চৗ রী  ত-শামছল দা ি  মেহরউ াহ 

রাড 
পৗরসভা  ২৮৬৭ 

২৬১ ত-আেনায়ার হােসন ত-মক ল হােসন ন ন ভাংগাবাড়ী পৗরসভা  ২৭৮০ 
২৬২ ত- মাবা া ল ইসলাম ত-আ ল গিণ একডালা পৗরসভা  ম-৫১৫৩৫/০১ 
২৬৩ ত-হািমদা বগম ত-আলাউি ন শহীদগ  পৗরসভা  ৪৭৭ 
২৬৪ ত-নামদার হােসন ত-আ ল ববার ফজ ল হক রাড পৗরসভা  ৪৮৮ 
২৬৫ ত-আলী ইমাম তৗিহদ ত- তয় র রহমান িজব সড়ক পৗরসভা  ৫৪১ 
২৬৬ মাঃ আিজ ল হক ত-এহসা ল কিরম মা ম র পৗরসভা  ৫০৫ 
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২৬৭ মাঃ মেনায়া ল ইসলাম ত-হািফ র রহমান িজবসড়ক পৗরসভা  ৫৩৬ 
২৬৮ মাঃ রিফ ল ইসলাম ত-মওলা ব  হাসপাতাল রাড পৗরসভা  ২৩৮ 
২৬৯ মাঃ আ ল মােলক ত-আ ল কিরম মা ম র পৗরসভা  ৪৫৮ 
২৭০ মাঃ আিতয়ার রহমান ত-আিজ ি ন সয়াধানগড়া পৗরসভা  ২৫৯৪ 
২৭১ মাঃ রমজান আলী ত-মক ল হােসন  মা ম র পৗরসভা  ২৫৯৭ 
২৭২ ত- আ ল মােজদ ত- মাসেলম উি ন ি  মেহরউ াহ 

রাড 
পৗরসভা  ৩৩ 

২৭৩ মাঃ শিহ ল আলম তাং ত-শাহাব উি ন তাং হােসন র পৗরসভা  ৫৩৮ 
২৭৪ মাঃ শাম ল আেরিফন ত-আলতাফ হােসন মা ম র পৗরসভা  পলাশ/৫১ 
২৭৫ মাঃ শিহ ল ইসলাম তাং ত-দােনশ উি ন তাং বািহরেগালা রাড পৗরসভা  িবম/ ঃ/জা কা/

২০১০/১০৫৬ 

তাং ১০-০৮-২০১০ 
ি ঃ 

২৭৬ মাঃ আতাউর রহমান খান ত- আিজ র রহমান খান সয়াধানগড়া পৗরসভা  ২৯০৫ তাং ০৪-
১০-১১ 

২৭৭ ত- লাকমান হােসন ত- ইসমাইল হােসন একডালা পৗরসভা  সনা গেজট-
১৩৯৯৮ 

২৭৮ িজ, ক,এম ল আিমন ত-আ ল হািলম িজবসড়ক পৗরসভা  িবম/সা/িসরাজ/
ঃ-৩ 

/৩৯/২০০২/৬২৩  
তাং-২০-০৯-০৩ 

ি ঃ  

 
রতনকাি  ইউিনয়ন - ১১১ জন 

 
িমক 
নং 

নাম িপতার নাম াম/ মহ া ইউিনয়ন গেজট/ 
ি বাত া নং 

২৭৯ মাঃ আিম ল ইসলাম চৗ রী  ত- আিজ ল ইসলাম চৗ রী  বা কা  রতনকাি  ২৭৬ 
২৮০ মাঃ গালাম আ  ইউ ফ  ত- আিজ র রহমান িড়পাড়া রতনকাি  ৪৪০ 
২৮১ মাঃ খােল ামান চৗ রী ত- বিদউ ামান চৗ রী বা কা রতনকাি  ২৭১ 
২৮২ মাঃ সাহার উি ন ত- বাহার আলী সরকার িড়পাড়া রতনকাি  ৫৭৩ 
২৮৩ মাঃ আজাহার আলী ত- নােছর আলী  একডালা রতনকাি  ৫৮ 
২৮৪ মাঃ ফির ল ইসলাম ত- বজলার রহমান গজািরয়া রতনকাি  ৮১ 
২৮৫ মাঃ আঃ মা ান তা কদার ত- িরয়াজ উি ন তা কদার গজািরয়া রতনকাি  ৫৭২ 
২৮৬ মাঃ সাই ল ইসলাম ত- আলাউি ন গজািরয়া রতনকাি  ০৩১২০১০৩৯৭ 
২৮৭ মাঃ রিফ ল ইসলাম ত- আঃ রিশদ সরকার িড়পাড়া রতনকাি  ৫৯৭ 
২৮৮ মাঃ শাহজাহান আলী ত- মন র রহমান বা কা রতনকাি  ২৫৮ 
২৮৯ মাঃ শাহাব উি ন ত- খাশবর রহমান গজািরয়া রতনকাি  ৭০ 
২৯০ মাঃ সালায়মান মি ক ত- হাজী র মাহ দ বা কা রতনকাি  ০৩১২০১০৫২৭ 
২৯১ মাঃ সাহরাব হােসন ত- আঃ গিন তাং গজািরয়া রতনকাি  ২৮৩ 
২৯২ মাঃ জািহদ হােসন হােরজ ত- ছরাম আলী সরকার বা কা রতনকাি  ০৩১২০১০৫৩০ 
২৯৩ মাঃ আঃ রিশদ ত-কেছর উি ন আগ বয়রা রতনকাি  ০৩১২০১০৫১৭ 
২৯৪ মাঃ রজাউল কিরম ত-শিফউি ন তাং গজািরয়া রতনকাি  ২৬২ 
২৯৫ মাঃ নজ ল ইসলাম ত-মিফজ উি ন গজািরয়া রতনকাি  ২৭৮ 
২৯৬ মাঃ হযরত আলী ত-নওেশর আলী গজািরয়া রতনকাি  ২৭৯ 
২৯৭ মাঃ আমজাদ হােসন ত-- সেক ার আলী গজািরয়া রতনকাি  ২৯৪ 
২৯৮ মাঃ হা নার রিশদ ত- র মাহা াদ গজািরয়া রতনকাি  ০৩১২০১০২৭৫ 
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২৯৯ মাঃ ইকবাল হােসন ত-সাম ল দা বা কা রতনকাি  ২৭২ 
৩০০ মাঃ শিহ ল ইসলাম চৗ রী ত-আ ল হােসন চৗ বা কা রতনকাি  ২৬৫ 
৩০১ চৗ রী খিল র রহমান ত-বিদউ ামান চৗ রী বা কা রতনকাি  ২৭৩ 
৩০২ মাঃ আশরা ল ইসলাম চৗ রী ত-আিজ ল ইসলাম চৗ রী বা কা রতনকাি          ৬২ 
৩০৩ মাঃ ইসহাক উি ন  ত-ইউ স উি ন বা কা রতনকাি  ১০ 
৩০৪ মাঃ জয়নাল আেবিদন ত- দরাজ আলী বা কা রতনকাি  ৭৯ 
৩০৫ ত- নজ ল ইসলাম ত-আঃ জববার বা কা রতনকাি  ৫৭৫ 
৩০৬ মাঃ আঃ হািমদ ত-আজাহার আলী বা কা রতনকাি  ৩০ 
৩০৭ মাঃ আঃ কােদর ত-নজ ল ইসলাম বা কা রতনকাি  ৬৭ 
৩০৮ মাঃ ফজ র রহমান ত-জােবদ আলী বা কা রতনকাি  ৪৭৯ 
৩০৯ মাহা াদ আলী ত-আঃ গ র বা কা রতনকাি  ২৮৫ 
৩১০ মাঃ হা নার রিশদ ত- দরত আলী বা কা রতনকাি  ৭৮ 
৩১১ মাঃ তাজাে ল হক ত-রমজান আলী বা কা রতনকাি  ৬৮ 
৩১২ মাঃ জয়নাল আেবিদন ত-ইনসাব আলী বা কা রতনকাি  ৬০৩ 
৩১৩ মাঃ আঃ মিজদ ত-নােহর মাহ দ বা কা রতনকাি  ২৮৮ 
৩১৪ মাঃ সাম ল আলম ত- জােবদ আলী ড়ািলয়া রতন কাি  ০৩১২০১০০১৭ 
৩১৫ মাঃ হা নর রিশদ ত- কাই া তাং িচলগাছা রতন কাি  ৩২৬ 
৩১৬ মাঃ ইকবাল হােসন ত- এলাহী ব  িচলগাছা রতন কাি  ০৩১২০১০২৭০ 
৩১৭ মাঃ আ স সালাম ত- জামাল উি ন েপর বড় রতন কাি  ০৩১২০১০৪০৫ 
৩১৮ মাঃ ইি স আলী ত- তমেছর আলী েপর বড় রতন কাি  ৫৯৩ 
৩১৯ মাঃ হািব র রহমান ত- আকবর হােসন আগবয়ড়া রতন কাি  ২৮৭ 
৩২০ মাঃ মিতয়ার রহমান ত- জল হােসন ভ াবাড়ী রতন কাি  ০৩১২০১০৪৪৯ 
৩২১ মাঃ শমেশর আলী ত- বে  আলী খা বয়ড়া রতন কাি  ২৯২ 
৩২২ মাঃ আমজাদ হােসন ত- কারবান আলী িড়পাড়া রতন কাি  ৫৯১ 
৩২৩ মাঃ শাহ আলম ত- জাবত আলী িচলগাছা রতন কাি  ২৯০ 
৩২৪ মাঃ আলতাফ হােসন ত- মেছর আলী হিরণা রতন কাি  ২৯৩ 
৩২৫ মাঃ আলাউি ন ত- মিজবর রহমান িড়পাড়া রতন কাি  ২৬০৫ 
৩২৬ মাঃ আ স সাবহান ত- জ ল ম ল সড়াৈতল রতন কাি  ০৩১২০১০৩৯২ 
৩২৭ মাঃ িমজা র রহমান ত- বাহা র আলী গজািরয়া রতন কাি  ০৩১২০১০৪১১ 
৩২৮ মাঃ মন র আলী ত- িময়াজান আলী িড়পাড়া রতন কাি  ৫৭৮ 
৩২৯ মাঃ শাহ জামাল ত- মাফা ল হােসন খা বয়ড়া রতন কাি  ৫৭৭ 
৩৩০ মাঃ রিফ ল ইসলাম ত- আফতাব হােসন িচলগাছা রতন কাি  ০৩১২০১০৪১৩ 
৩৩১ মাঃ জাহা ীর আলম ত- রিকবউি ন  িচলগাছা রতন কাি  ০৩১২০১০৩১২ 
৩৩২ মাঃ িরয়াজ উি ন ত- হািজ সম াহ িচলগাছা রতন কাি  ২৬০৬ 
৩৩৩ মাঃ গালজার হােসন ত- উেমদ আলী একডালা রতন কাি  ২৮৬ 
৩৩৪ মাঃ আজহার আলী ত- কিছমউি ন একডালা রতন কাি  ৫৮৮ 
৩৩৫ মাঃ আজগর আলী ত- িরয়াজ উি ন িড়পাড়া রতন কাি  ৬০৪ 
৩৩৬ মাঃ স ম আলী ত-আহাদ ব ্ িড়পাড়া রতন কাি  ৬০৬ 
৩৩৭ মাঃ আলতাফ হােসন ত-হরফ আলী িচলগাছা রতন কাি  ০৩১২০১০০৯১ 
৩৩৮ মাঃ আকবর হােসন ত-শাহ কামাল খা বয়ড়া রতন কাি  ০৩১২০১০৪৮৪ 
৩৩৯ মাঃ রজাউল কিরম ত- হােসন আলী িচলগাছা রতন কাি  ২৫৯ 
৩৪০ মাঃ ছালায়মান হােসন ত-নওেশর আলী ব  বা কা রতন কাি  ৮৩৮০ 
৩৪১ মাঃ শাহ আলী ত-আশরাফ আলী ড়ািলয়া রতন কাি  ১৮৬ 
৩৪২ মাঃ সাই ল ইসলাম ত-ফরহা ামান িচলগাছা রতন কাি  ৪২৪ 
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৩৪৩ মাঃ আিজ ল ইসলাম ত-আফজাল হােসন খালাবাড়ী রতন কাি  ০৩১২০১০২৭৫ 
৩৪৪ মাঃ ইমান আলী ত-শাহ জামাল মিহষা ড়া রতন কাি  ৫৬ 
৩৪৫ মাঃ আিজ র রহমান ত-জােবদ আলী মিহষা ড়া রতন কাি  ২০১ 
৩৪৬ মাঃ ছফর আলী ত- মাজাহার আলী একডালা রতন কাি  ২৭০ 
৩৪৭ মাঃ কারবান আলী ত-ফিরদ উি ন  একডালা রতন কাি  ৬১ 
৩৪৮ মাঃ খারেশদ আলম ত-মমতা র রহমান একডালা রতন কাি  ০৯ 
৩৪৯ মাঃ আজহার আলী  ত- মাজাহার আলী একডালা রতন কাি  ০৩১২০১০২৬৮ 
৩৫০ মাঃ এনা ল হক ত- স ম আলী একডালা রতন কাি  ৬৪ 
৩৫১ মাঃ সজাব উি ন ত-ই াহীম হােসন একডালা রতন কাি  ৬৫ 
৩৫২ মাঃ আঃ রিশদ ত- কফাত আলী একডালা রতন কাি  ৫৭ 
৩৫৩ মাঃ আমজাদ হােসন ত-দােনজ আলী একডালা রতন কাি  ৬৩ 
৩৫৪ মাঃ গালাম হােসন ত-মিজবর রহমান িচলগাছা রতন কাি  ৭২ 
৩৫৫ মাঃ আ ল হােসন ত-দােরাগ আলী িচলগাছা রতন কাি  ২৬১ 
৩৫৬ মাঃ তাির ল ইসলাম ত-এলাহী ব ্ িচলগাছা রতন কাি  ৭৪ 
৩৫৭ মাঃ আকবর হােসন ত-কােজম উি ন মদনাবাড়ী রতন কাি  ৭৭ 
৩৫৮ মাঃ আঃ গিন ত-মনসব আলী মদনাবাড়ী রতন কাি  ৭৩ 
৩৫৯ মাঃ ই ী্স আলী ত-কাউসার আলী আগবয়ড়া রতন কাি  ৫৮৩ 
৩৬০ মাঃ ছাববার আলী ত-জমেসর আলী খা  বয়ড়া রতন কাি  ৬৬ 
৩৬১ মাঃ ফজলার রহমান ত- বে  আলী মিহষা ড়া রতন কাি  ৫৮০ 
৩৬২ ত- আঃ স ত-ওেমদ আলী বরনারায়ণ রতন কাি  ২৮৪ 
৩৬৩ মাঃ ল ইসলাম ত-মীর ব  ড়ািলয়া রতন কাি  ৬০০ 
৩৬৪ মাঃ আঃ হািমদ তাং ত-আঃ বারী তাং গজািরয়া রতন কাি  ২৬৭ 
৩৬৫ মাঃ .এম. গালাম মাস াফা ত-ফজলার রহমান তাং বা কা রতন কাি  ২৭৪ 
৩৬৬ ত- জয়নাল আেবিদন ত-রিহম ব ্ সখ বা কা রতন কাি  ২৯১ 
৩৬৭ মাঃ শিহ ল ইসলাম ত-রমজান আলী বা কা রতন কাি  ৬৯ 
৩৬৮ মাঃ আঃ হািমদ আক  ত-আফজাল হােসন িচলগাছা রতন কাি  ৫৯ 
৩৬৯ মাঃ আিমর হােসন খান ত- ছারমান আলী খান ল বয়ড়া রতন কাি  ৪৭৯ 
৩৭০ মাঃ আমজাদ হােসন ত- খাশাল উি ন বা কা রতন কাি  ৫৯৬ 
৩৭১ মাঃ তাজাে ল হােসন ত-কােজম উি ন তাং মদনাবাড়ী রতন কাি  ২৬৬ 
৩৭২ মাঃ আিন র রহমান ত-মারফত আলী বা কা  রতন কাি  ৬০১ 
৩৭৩ মাঃ সাই ল ইসলাম ত-জালাল উি ন তাং গজািরয়া রতন কাি  ০৩১২০১০১৫৯ 
৩৭৪ মাঃ আকবর হােসন ত-এম াজ উি ন একডালা রতন কাি  ৬০২ 
৩৭৫ ত-আিম ল ইসলাম ত- আঃ আিজজ িচলগাছা রতন কাি  ৫৭৬ 
৩৭৬ মাঃ আকবর হােসন ত-কােজম উি ন নারানিদয়া রতন কাি  ০৩১২০১০৪৯৬ 
৩৭৭ এ,এম মা ন রজা তা কদার ত- আ ল হািশম তা কদার খালাবাড়ী রতন কাি  ০৩১২০১০২৬৭ 
৩৭৮ মাঃ আিজ ল হক ত-কােজম উি ন সরকার মিহষা ড়া রতন কাি  ০৩১২০১০৫২৫ 
৩৭৯ তঃ , এম, ফির ল কিরম ত- ,এম রজাউল কিরম গজািরয়া রতন কাি  ০৩১২০১০০১২ 
৩৮০ মাঃ আমজাদ হােসন ত- নওেশরআলী সরকার একডালা রতনকাি  ০৩১২০১০০৮৭ 
৩৮১ র মাহা দ ত- তাজাম ম ল ভ াবাড়ী রতনকাি  ২৮৫৫ 
৩৮২ মাঃ আ র রা াক ত- আফজাল হােসন িবনয় র রতনকাি  ২৬৮ 
৩৮৩ ত- চ ন িময়া ত- কফাত আলী একডালা রতনকাি  ৫৮৯ 
৩৮৪ মাঃ আ ল কােদর ত- দেলায়ার আলী ব  বা কা রতনকাি  ৮৩৭৯ 
৩৮৫ মিনষা র ন রায় ত- মিত লাল রায় একডালা রতনকাি  ০৩১২০১০৪৯৫ 
৩৮৬ মাঃ হািব র রহমান তঃ আলহাজ শামছউি ন মিহষা ড়া রতন কাি  ২৬৪ 
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৩৮৭ গাজী মাঃ শহী ল ইসলাম তঃ মাজাহার আলী একডালা রতন কাি  ০৩১২০১০৪৮৫ 
৩৮৮ মাঃ সাহরাব হােসন তঃ ওসমান গিন সখ ড়ািলয়া রতন কাি  ০৩১২০১০৩৪৯ 
৩৮৯ ,এম সাহরাওয়াদ  মাঃ আেয়ন উি ন তাং ড়ািলয়া রতনকাি  ০৩১২০১০২৯৭ 

 
বাগবাটী ইউিনয়ন - ৩৫ জন 

 
িমক 
নং নাম িপতার নাম াম/ মহ া ইউিনয়ন গেজট/ 

ি বাত া নং 
৩৯০ এস, এম আিজ র রহমান ত- আ স সাবহান লেকাচা বাগবাটী ৯২ 
৩৯১ মাঃ আঃ স সরকার ত- আঃ রহমান সরকার লেকাচা বাগবাটী ৩১৪ 
৩৯২  িনল মার ধর ত- কাকন চ  ধর লেকাচা বাগবাটী ৯০ 
৩৯৩ মাঃ শাহজাহান আলী ত- নামদার আলী লেকাচা বাগবাটী ৬১৫ 
৩৯৪ মাঃ ফরেদৗস আলী ত- মহসীন আলী লেকাচা বাগবাটী ৩২৭ 
৩৯৫ মাঃ আিজ র রহমান ত- িজ ত আলী লেকাচা বাগবাটী ৩২৫ 
৩৯৬ মাঃ আ ল কালাম ত- কামাল উি ন পচী বাড়ী বাগবাটী ৩১৫ 
৩৯৭ মাঃ আ স সামাদ ত- ন র আলী পচী বাড়ী বাগবাটী ৬১৪ 
৩৯৮ মাঃ রিফ ল ইসলাম ত- আহমদ হােসন নাি না বাগবাটী ৬১০ 
৩৯৯ মাঃ হায়দার আলী ত- জমেসর আলী রা ািলয়াগাতী বাগবাটী ৬১৩ 
৪০০ মাঃ সালায়মান হােসন ত- সেক ার আলী রা ািলয়াগািত বাগবাটী ৬১১ 
৪০১ মাঃ আ  সাঈদ সখ ত- বলােয়ত হােসন নাি না বাগবাটী ২৬১০ 
৪০২ মাঃ আঃ মিজদ ত- কেছর আলী কানগািত বাগবাটী ২৬০৭ 
৪০৩ মাঃ রিফ ল ইসলাম ত- আিলম উি ন হাসনা বাগবাটী ৩১৮ 
৪০৪ মাঃ ফজলার সখ ত- জিসম আলী মািলগাতী বাগবাটী ৩১৯ 
৪০৫ মাঃ ছােনায়ার হােসন ত-ডাঃ জােবদ আলী পিচ বাড়ী বাগবাটী ৩১৬ 
৪০৬ মাঃ আলতা র রহমান ত-আঃ গিন সরকার লেকাচা বাগবাটী ৮৮ 
৪০৭ মাঃ আঃ সা ার মি ক ত- সাহরাব আলী পিচবাড়ী বাগবাটী ৯৩ 
৪০৮ মাঃ ল ইসলাম ত- আি র রহমান ব নগাতী বাগবাটী ১৩৬ 
৪০৯  িনর ন চ  দ  ত-িদেনশ চ  দ  বাগবা  বাগবাটী ৬১৮ 
৪১০ মাঃ সজাব উি ন  ত- ওেমদ আলী িপ লবািড়য়া বাগবাটী ০৩১২০১০৪৮৬ 
৪১১ মাঃ নািজম উি ন  ত- জববার আলী বাগবা  বাগবাটী ৬১৭ 
৪১২ মাঃ মাজাে ল হক ত- জ ক আলী িপ লবািড়য়া বাগবাটী ৩২৪ 
৪১৩ মাঃ সিলম রজা ত-আহাদ ব ্ িপ লবািড়য়া বাগবাটী ২৪৫ 
৪১৪ মাঃ ছারহাব আলী ত-এনসাব আলী ইছামিত বাগবাটী ৬০৭ 
৪১৫ মাঃ ইয়া ব আলী ত- আমজাদ হােসন িপ লবািড়য়া বাগবাটী ৩২২ 
৪১৬ মাঃ আ  সাঈদ ত-আঃ জববার চর িমরােখার বাগবাটী ৬০৮ 
৪১৭ মাঃ ফজলার রহমান ত- জিসম উি ন িপ লবািড়য়া বাগবাটী ০৩১২০১০৩৬৫ 
৪১৮ মাঃ গালজার হােসন ত-আ স সাবাহান ব  দ বািড় বাগবাটী ২৬০৮ 
৪১৯ মাঃ আতাউর রহমান ত-ফজ র রহমান ঘাড়াচড়া বাগবাটী ৬০৯ 
৪২০ মাঃ জাফর আলী ত-ঈমান আলী িপ লবািড়য়া বাগবাটী ১০২ 
৪২১ মাঃ শাহজাহান আলী ত- দরাজ উি ন চর হাসনা বাগবাটী ৬১৬ 
৪২২ মাঃ মিন ামান খান ত-আঃ রহমান খান চীবাড়ী বাগবাটী ২৬০৯ 
৪২৩ শখ মাঃ আ র রশীদ ত- শখ আ ল আিজজ  িপ লবাড়ীয়া বাগবাটী ০৩১২০১০২২০ 
৪২৪ মাঃ জাফর আলী  ত-আলহাজ দারাজ আলী 

ফিকর 
রাংগািলয়াগ তী 

বাগবা  ২৯০০ 
তাং ১৫-০৯-১১ 
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ব লী ইউিনয়ন - ৬৩ 

 
 

৪২৫ মাঃ আ  সাঈদ সখ ত-আফজাল হােসন ছািববশা ব লী ১২১ 
৪২৬ মাঃ এস,এম এ আিজজ ত- ন র আলী িনয়ামত র ব লী ৪৯৪ 
৪২৭ মাঃ আঃ মা ান মা ◌া ত-আফজাল হােসন র রগাতী 

ব লী ম-
৮৯৮৮৯/সনদ/০৪ 

৪২৮ মাঃ আ স সামাদ ম ল ত-জাহা ব ্ ব লী ব লী ১২৬ 
৪২৯ মাঃ তমেছর আলী ত- ই ীল সখ ব লী ব লী ৩৯৩ 
৪৩০ মাঃ আেনায়ার হােসন ত-কােজম উি ন ব লী ব লী ৩৯০ 
৪৩১ মাঃ আ ল খােয়র ত- খারেশদ আলী ছািববশা ব লী ৩৮৩ 
৪৩২ মাঃ ছানাউল◌াহ ত-নওেশর আলী ব লী ব লী  
৪৩৩ মাঃ আ ল কালাম শখ ত-মিহর উি ন ব লী ব লী ৩৮৮ 
৪৩৪ মাঃ আ  সাঈদ মা া ত-আফছার আলী ব লী ব লী ১২৫ 
৪৩৫ মাঃ আ  সাঈদ ম ল ত- মাজাহার আলী ব লী ব লী ৩৭৪ 
৪৩৬ মাঃ শিহ ল ইসলাম ত-মিহর উি ন ব লী ব লী ১২৪ 
৪৩৭ মাঃ জাহা ীর আলম ত-তাজ উি ন ব লী ব লী ৬৩৩ 
৪৩৮ মাঃ শাহ আলী ত- সজাব আলী ব লী ব লী ৩৭৫ 
৪৩৯ মাঃ আ  সাইদ সখ ত-মিজবর রহমান ব লী ব লী ১২৩ 
৪৪০ মাঃ র মাহ দ ত- আফছার আলী চকচি  ব লী ১২০ 
৪৪১ মাঃ ইউ স উি ন ত- মাকেছদ আলী চকচি  ব লী ১২২ 
৪৪২ মাঃ ইনসাব আলী ত-িরয়াজ উি ন চকচি  ব লী ৩৭৭ 
৪৪৩ মাঃ আ ল হাই ত- বল◌াল হােসন চকচি  ব লী ৩৮৬ 
৪৪৪ মাঃ আ ল কালাম ত- সাহরাব আলী চকচি  ব লী ৩৮৭ 
৪৪৫ মাঃ আ ল খােয়র  ত- আফছার আলী চকচি  ব লী ২৬১৩ 
৪৪৬ মাঃ আ  তােহর খান ত- গালজার হােসন আেলাকিদয়ার ব লী ৩৮০ 
৪৪৭ মাঃ সাই ল ইসলাম শখ ত-আ ল হােসন আেলাকিদয়ার ব লী ৩৭৯ 
৪৪৮ মাঃ আঃ হা ান ত-এলাপ উি ন আেলাকিদয়ার ব লী ৬২৭ 
৪৪৯ মাঃ আঃ মা ান খান ত-মমতাজ আলী আেলাকিদয়ার ব লী ৩৯১ 
৪৫০ মাঃ আঃ মিজদ খান ত-মিজবর রহমান আেলাকিদয়ার ব লী ৬২৮ 
৪৫১ মাঃ আ স সা ার তা কদার ত-আঃ মিজদ ছািববশা ব লী ০৩১২০১০৩৪১ 
৪৫২ মাঃ শিহ ল ইসলাম তা কদার ত-আঃ মিজদ ছািববশা ব লী ৩৮১ 
৪৫৩ মাঃ হা নার রিশদ ত- স ম আলী িনয়ামত র ব লী ৩৯৬ 
৪৫৪ মাঃ আঃ রা াক ত-ময়দান আলী িনয়ামত র ব লী ৩৮৪ 
৪৫৫ মাঃ রমজান আলী ত-িসরাজ উি ন িনয়ামত র ব লী ৬৩৮ 
৪৫৬ মাঃ আ ল হক ত-জাহা ব ্ িনয়ামত র ব লী ৩৭৬ 
৪৫৭ মাঃ আ র রা াক ী ত- র মাহা াদ মা য়াকাি  ব লী ৩৭৮ 
৪৫৮ মাঃ ল আলম ত- আিছর উি ন মা য়াকাি  ব লী ৬৩০ 
৪৫৯ মাঃ আ ল কােশম ত-আেছর উি ন রাজা র ব লী ৬৩১ 
৪৬০ মাঃ আ ল জিলল ম ল ত- ই ত আলী রাজা র ব লী ৬৪১ 
৪৬১ মাঃ আ  ব ার িসি ক ত- কারবান আলী র রগাতী ব লী ৩৯২ 
৪৬২ মাঃ ইয়া ব আলী ত- জছারত আলী চ দপাল ব লী ৬৩২ 
৪৬৩ মাঃ আজমল হক তা কদার ত- মাকেছদ আলী খাগা ব লী ৬২৪ 
৪৬৪ মাঃ মাক ল হােসন তা কদার ত- সেক ার আলী খাগা ব লী ২৬১২ 
৪৬৫ মাঃ আ ল কিরম ত- হা নার রিশদ খাগা ব লী ৬৪২ 
৪৬৬ মাঃ আ  তােহর ত- জয়নাল আবিদন খাগা ব লী ২৬১১ 
৪৬৭ মাঃ ই ত আলী ত- জিহর উি ন খাগা ব লী ২৬১০ 
৪৬৮ ত-শিহদ আঃ ছামাদ সরকার ত- ফািজল সরকার র রগািত ব লী ৬৩৫ 
৪৬৯ মাঃ আ  হনা মাস ফা কামাল ত- হােসন উি ন র ইছা ব লী ৬২৫ 
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৪৭০ মাঃ আকবার হােসন ত- সজাব আলী িধত র আলাল ব লী ৬৩৯ 
৪৭১ মাঃ আব  কােশম ত- এবাদ আলী িস ারগািত ব লী ০৩১২০১০০৭৯ 
৪৭২ তঃ এম.এ জিলল ত-এনােয়ত উল◌া িনয়ামত র ব লী ০৩১২০১০৩০৯ 
৪৭৩ মাঃ আ ল স ত- আঃ জববার িনয়ামত র ব লী ০৩১২০১০৪১৫ 
৪৭৪ মাঃ ইসহাক উি ন ত-আিজ র রহমান ন নী ব লী ২৬১৬ 
৪৭৫ মাঃ আঃ হািমদ ত-এজার আলী ধীত র আলাল 

ব লী 
ম-

৮৬৯৭৭(সনদ)/০
৫ 

৪৭৬ মাঃ হািব র রহমান ত- সাহাব উি ন িস ারগািত ব লী ৬২১ 
৪৭৭ মাঃ আ ল হািমদ ত- আ ল মিজদ র রগািত ব লী ৬২৩ 
৪৭৮ মাঃ আমজাদ হােসন ত- আয়নাল ম ল ব লী ব লী ৩৮৯ 
৪৭৯ মাঃ বাদশা িময়া ত- আঃ গিন িস ারগািত ব লী ৬২৬ 
৪৮০ মাঃ আ ল মা ান ম ল  ত- সাহরাব আলী খাগা ব লী ২৬১৪ 
৪৮১ গাজী মাঃ শহী ল ইসলাম খান ত- শাহাব উি ন খান তকরগাতী  ব লী ০৩১২০১০০৭৭ 
৪৮২ মাঃ শাহজাহান আলী ত- শাহাব উি ন খান তকরগাতী  ব লী ০৩১২০১০০৭৮ 
৪৮৩ মাঃ আ ল বারী তা কদার ত- হা ন-অর-রিশদ খাগা ব লী ২৬ 
৪৮৪ মাঃ ৎফর রহমান ত- সজাব আলী ধীত র ব লী ৬২৯ 
৪৮৫ মাঃ আ ল হািমদ ত- উিকল খান আেলাকিদয়া ব লী ৬২২ 
৪৮৬ ত- আ ল স ত- দােনজ আলী পদমপাল ব লী ৬৪০ 
৪৮৭ মাঃ শাহজাহান আলী ত- আ ল বারী র রগাতী ব লী ২৬৪৭ 

 
িশয়ালেকাল – ৪৫ 

 
৪৮৮ সখ মাঃ আঃ রিহম ত-হাজী মাহা দ আলী আিড়য়া মাহন িশয়ালেকাল ১৫৮ 
৪৮৯ মাঃ তাজাে ল হক ত- মাকেছদ আলী খা  িশয়ালেকাল িশয়ালেকাল ১৩০ 
৪৯০ মাঃ আ  তােহর ত-হরফ আলী সখ জগৎগািত িশয়ালেকাল ১৩১ 
৪৯১ মাঃ আ ল মিজদ ম ল ত- জনাব ম ল আিড়য়ােমাহন িশয়ালেকাল ১৩৫ 
৪৯২ মাঃ হাজী ল ইসলাম খান ত-মাহাতাব উি ন রাজাখার চর িশয়ালেকাল ১৩২ 
৪৯৩ মাঃ সালায়মান আলী ত-দােনজ আলী ব িত িশয়ালেকাল ৬৫০ 
৪৯৪ মাঃ সাহরাব আলী ত- খাদাব  ্ িশয়ালেকাল িশয়ালেকাল ৬৪৬ 
৪৯৫ মাঃ ফজ ল হক ত- মিহর উি ন র নাথ র িশয়ালেকাল ৬৪৪ 
৪৯৬ মাঃ মিহর উি ন  ত- নােজম উি ন উ র সােরা য়া িশয়ালেকাল ১৩৪ 
৪৯৭ মাঃ আঃ রা াক ত- তাজাে ল হােসন িশয়ালেকাল িশয়ালেকাল ১৩৩ 
৪৯৮ মাঃ আিমর হােসন ত- মাজাহা ল ইসলাম বড় হাম িড়য়া িশয়ালেকাল ৩৯৮ 
৪৯৯ মাঃ হািফ র রহমান ত- জ ক আলী বড় হাম িড়য়া িশয়ালেকাল ৬৬৪ 
৫০০ মাঃ আিন র রহমান ত-নািজম উি ন িশয়ালেকাল িশয়ালেকাল ৬৫৩ 
৫০১ মাঃ শাহ জাহান আলী ত- আঃ হািমদ সখ উ র সােরা য়া িশয়ালেকাল ১৩৬ 
৫০২ মাঃ আঃ স সখ ত-ময়দান আলী সখ চক িশয়ালেকাল িশয়ালেকাল ৬৫৫ 
৫০৩ মাঃ জাবত আলী ত- না েসখ উ র সােরা য়া িশয়ালেকাল ৪০০ 
৫০৪ মাঃ আমজাদ হােসন ত- ক চান চক িশয়ালেকাল িশয়ালেকাল ৩৯৯ 
৫০৫ মাঃ আঃ মিজদ ত-আঃ জববার সখ িরয়া িশয়ালেকাল ৬৫২ 
৫০৬ মাঃ আ ল হােসন ত-হারান আলী উ র সােরা য়া িশয়ালেকাল ৬৫৮ 
৫০৭ মাঃ মিতয়ার রহমান ত-আঃ রহমান চক িশয়ালেকাল িশয়ালেকাল ৬৪৭ 
৫০৮ মাঃ আঃ জববার খ কার ত-আফছার আলী চক িশয়ালেকাল িশয়ালেকাল ৪০৪ 
৫০৯ মাঃ আঃ কােদর ত- আহ াদ আলী উ র সােরা য়া িশয়ালেকাল ৬৫৬ 
৫১০ মাঃ লাকমান হােসন ত-আ ল বারী িদয়ার ব নাথ িশয়ালেকাল ৬৫১ 
৫১১ মাঃ আঃ রা াক ত-বা ক সখ আিড়য়ােমাহন িশয়ালেকাল ৪০১ 
৫১২ মাঃ ল ইসলাম ম  ত- কারবান আলী িদয়ার ব নাথ িশয়ালেকাল ৬৬২ 
৫১৩ মাঃ খােলক খ কার ত-তফা ল হােসন খা িশয়ালেকাল িশয়ালেকাল ২৬৪৬ 
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৫১৪ মাঃ হািব র রহমান ত- খাদাব ্ সখ িশয়ালেকাল িশয়ালেকাল ৬৪৩ 
৫১৫ মাঃ ওয়ােজদ আলী ত- বােহর আলী বড়হাম ইরা িশয়ালেকাল ৪০৫ 
৫১৬ ত- জলহক সখ ত- তােহর আলী িমলনদহ িশয়ালেকাল ১২৮ 
৫১৭ মাঃ আঃ মিজদ সরকার ত- সানাউ া সরকার উ র সােরা য়া িশয়ালেকাল ১২৯ 
৫১৮ মাঃ দলবার হােসন ত- জাবত আলী চরপাড়া িশয়ালেকাল ৬৪৮ 
৫১৯ ত- দিল র রহমান লাল ত- বলােয়ত হােসন উ র সােরা য়া িশয়ালেকাল ০৩১২০১০০৯৪ 
৫২০ ত- আঃ হািমদ সরকার ত- মিহউি ন সরকার বড় হাম িড়য়া িশয়ালেকাল ৬৫ 
৫২১ ত- জাহা ীর হােসন িজ াহ  ত- সালায়মান সরকার  চক িশয়ালেকাল  িশয়ালেকাল ৪০২ 
৫২২ ত- র মাহা াদ  ত- তিমজ উি ন  উ র সার য়া  িশয়ালেকাল ৬৬১ 
৫২৩ মাঃ আলাউি ন সখ  ত- বিদউি ামান  িদয়ার ব নাথ  িশয়ালেকাল ৬৪৫ 
৫২৪ মাঃ হািব র রহমান  ত- হা ন-অর-রিশদ  িশয়ালেকাল  িশয়ালেকাল ৪০৩ 
৫২৫ মাঃ সাই ল ইসলাম খান  ত বাবর আলী খান  ব তী  িশয়ালেকাল ৬৫৪ 
৫২৬ মাঃ আ ল মিমন ম ল ত - সজাব আলী ম ল িশয়ালেকাল িশয়ালেকাল ০৩১২০১০২৮৯ 
৫২৭ হািবলদার মর ম ল ইসলাম মাঃ মিফজ উি ন উ রসার য়া িশয়ালেকাল ৪১৮২ 
৫২৮ মীর আ ল মা ান ত - মীর সাখাওয়াত হােসন িরয়া মীরপাড়া িশয়ালেকাল ম-

৫১৫৩৪/০১(সন
দ) 

৫২৯ মাঃ আঃ মিতন খান (আজম) ত - শমেসর আলী খান িরয়া মীরপাড়া িশয়ালেকাল ম-
৫৪২৯১/০১(সন

দ) 

৫৩০ মীর আ ল হািলম ত - আ স সা ার িরয়া মীরপাড়া িশয়ালেকাল ম-
৫৪২৮৬/০১(সন

দ) 

৫৩১ মাঃ আ ল স ত - আ ল হােসন িরয়া মীরপাড়া িশয়ালেকাল ম-
৫৪২৮৭/০১(সন

দ) 

৫৩২ নাঃ ঃ শহীদ মিহউি ন ত - শখ তিছর উি ন লবাড়ী িশয়ালেকাল ১৫০৫০ সনা 
 

খাকশাবাড়ী - ৬৪ 
 

৫৩৩ মাঃ আ ল হাই সখ ত- িদয়ানত আলী সখ শলাবাড়ী খাকশাবাড়ী ৩৭২ 
৫৩৪ মাঃ জল হােসন ত-ছােবদ আলী তল িপ খাকশাবাড়ী ১১৪ 
৫৩৫ মাঃ হািব র রহমান ত- ছবারত আলী খান চ েকানা খাকশাবাড়ী ৩৬৩ 
৫৩৬ মাঃ আ ল হািমদ তা কদার ত-িরয়াজ উি ন তা কদার িদয়ার পািচল খাকশাবাড়ী ৩৭০ 
৫৩৭ মাঃ আঃ খােলক ম ল ত- শমেসর আলী া নবয়রা খাকশাবাড়ী ৬৭৫ 
৫৩৮ মাঃ আেনায়া ল হক ত-মক ল হােসন চ েকাণা খাকশাবাড়ী ৩৫৪ 
৫৩৯ মাঃ আ  সাঈদ ঞা ত-আঃ কিরম ঞা েনরগাতী খাকশাবাড়ী ৩৬৭ 
৫৪০ মাঃ এম.এ মােলক ত- আঃ হািমদ খান েনরগাতী খাকশাবাড়ী ৬৭১ 
৫৪১ মাঃ আেনায়া ল হক ত-আ  হােসন সা কা বাড়ী খাকশাবাড়ী ৩৫৮ 
৫৪২ মাঃ আ ল খােয়র ত- গালজার হােসন চ েকাণা খাকশাবাড়ী ৬৮২ 
৫৪৩ মাঃ আঃ রা াক ত-আঃ সামাদ খান ন মী খাকশাবাড়ী ৩৫৯ 
৫৪৪ মাঃ মিন ামান খান ত- মেফত আলী থান ন মী খাকশাবাড়ী ৪৪৬ 
৫৪৫ মাঃ আ ল কালাম আজাদ ত-আিজ ি ন ন িম খাকশাবাড়ী ৩৬২ 
৫৪৬ মাঃ আেনায়ার হােসন ত- মাক ল হােসন ন িম খাকশাবাড়ী ০৩১২০১০৫৭২ 
৫৪৭ মাঃ আছহাব আলী শখ ত- ছফর আলী চর া নগাতী খাকশাবাড়ী ০৩১২০১০৫৭৩ 
৫৪৮ মাঃ ল ইসলাম ত-ইয়ািছন আলী চ েকাণা খাকশাবাড়ী ১১৫ 
৫৪৯ মাঃ র মাহা দ ত- আঃ রিহম চ েকাণা খাকশাবাড়ী ৮৬ 
৫৫০ মাঃ গালাম রহমান খান ত- সবারত আলী চ েকাণা খাকশাবাড়ী ৬৮১ 
৫৫১ মাঃ র উি ন মা া ত-ওসমান গিন মা া চ েকাণা খাকশাবাড়ী ১১২ 
৫৫২ মাঃ সাই ল আলম ত- আফছার উি ন  চ েকাণা খাকশাবাড়ী ৬৭৯ 
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৫৫৩ মাঃ আ ল হািমদ ত- আঃ আিজজ দৗলত র খাকশাবাড়ী ৬৬৬ 
৫৫৪ মাঃ আেনায়ার হােসন ত- দেলায়ার হােসন খাকশাবািড় খাকশাবাড়ী ১১৭ 
৫৫৫ মাঃ শাহজাহান আলী ত- কারবান আলী খাকশাবািড় খাকশাবাড়ী ১৭৪ 
৫৫৬ মাঃ মিতয়ার রহমান ত- মমতাজ আলী সরকার চক িশয়ালেকাল খাকশাবাড়ী ২৫৭ 
৫৫৭ মাঃ আ র রহমান ত-মা দ আলী তল িপ খাকশাবাড়ী ১৮৫ 
৫৫৮ মাঃ আ স ছামাদ সখ ত- িদয়ানত আলী রান শলাবািড় খাকশাবাড়ী ৩৭১ 
৫৫৯ মাঃ আ ল খােলক ত-িদয়ানত আলী রান শলাবািড় খাকশাবাড়ী ৩৫১ 
৫৬০ মাঃ আ স ছালাম ত- সালায়মান িশকদার শলাবািড় খাকশাবাড়ী ৩৬৪ 
৫৬১ মাঃ আ ল বাির সখ ত- জােছর আলী খাকশাবািড় খাকশাবাড়ী ৪৪৫ 
৫৬২ মাঃ আজগর আলী ত- মিফজ উি ন দৗলত র খাকশাবাড়ী ৩৫৫ 
৫৬৩ মাঃ আ ল হািমদ ত- হাজী মিফজ উি ন দৗলত র খাকশাবাড়ী ৩১৯ 
৫৬৪ মাঃ আ  ব ার সখ ত-মাহাম সখ নলী সাপারা খাকশাবাড়ী ৩৮০ 
৫৬৫ মাঃ মিতয়ার রহমান ত- নঈম উি ন নলী সাপারা খাকশাবাড়ী ০৩১২০১০৫১০ 
৫৬৬ মার শম া ত- নারায়ন চ  শম া েনরগািত খাকশাবাড়ী ৬৭৮ 
৫৬৭ মাঃ শাহ আলম ত-রইচ উি ন পািচল খাকশাবাড়ী ২২ 
৫৬৮ মাঃ আঃ সামাদ ত- জিহর উি ন দৗলত র খাকশাবাড়ী ২২৭ 
৫৬৯ মাঃ ই হীম হােসন ত-ইমাম ব ্ সখ রান শলাবিড় খাকশাবাড়ী ৩৫৬ 
৫৭০ মাঃ আঃ হািমদ ত- গালাম হােসন চ েকানা খাকশাবাড়ী ৬৭৬ 
৫৭১ মাঃ আঃ সা ার  ত- স ম আলী চর খাকশাবািড় খাকশাবাড়ী ৩৫২ 
৫৭২ মাঃ আ  ছাইদ ত- আঃ আিজজ চর খাকশাবািড় খাকশাবাড়ী ৬৭২ 
৫৭৩ মাঃ আ  সাঈদ সখ  ত- মাসেলম উি ন চ েকানা খাকশাবাড়ী ৩৬০ 
৫৭৪ মাঃ জয়নাল আেবিদন খান ত- মিজবর রহমান চ েকাণা খাকশাবাড়ী ৬৮৬ 
৫৭৫ মাঃ আ ল হােসন ত- ওসমান গিন চ েকাণা ব খাকশাবাড়ী ০৩১২০১০৭৭৯ 
৫৭৬ মাঃ অঃ হািমদ ত-িমজা র রহমান তল িপ খাকশাবাড়ী ৬৮৪ 
৫৭৭ মাঃ ল দা সরকার ত-মমতাজ আলী রান শলাবািড় খাকশাবাড়ী ৩৫০ 
৫৭৮ মাঃ মার আলী সখ ত-মসলত সখ রান শলাবািড় খাকশাবাড়ী ৬৮৭ 
৫৭৯ মাঃ সরা ল হক ত-মিহর উি ন খিলশা ড়া খাকশাবাড়ী ১৮৪ 
৫৮০ মাঃ সাই ল ইসলাম ত- আঃ হাই তাং িদয়ার পািচল খাকশাবাড়ী ৬৬৭ 
৫৮১ মাঃ ইনসাব আলী ত- দােরাগ আলী চ েকাণা খাকশাবাড়ী ৩৫৭ 
৫৮২ মাঃ আেনায়ার হােসন ত-আঃ সামাদ তল িপ খাকশাবাড়ী ১১৬ 
৫৮৩ মাঃ আঃ মাতােলব ত-ছবেদর আলী তল িপ খাকশাবাড়ী ১১১ 
৫৮৪ মাঃ আঃ মিমন ত-জােবদ আলী শা য়ািবটা খাকশাবাড়ী ১১৮ 
৫৮৫ মাঃ হদােয়ত আলম ত-কাজী ইসমাইল তল িপ খাকশাবাড়ী ৬৭০ 
৫৮৬ মাঃ আঃ আিজজ ত- আফছার আলী তল িপ খাকশাবাড়ী ৬৮৫ 
৫৮৭ মাঃ আঃ বাির খান ত-আঃ আিজজ খান তলকz◌ুপ খাকশাবাড়ী ৩৬৫ 
৫৮৮ মাঃ আঃ স খান ত-ওসমান খান তল িপ খাকশাবাড়ী ৬৬৯ 
৫৮৯ মাঃ মিতয়ার রহমান ত-চা া িমজা ি া্নী খাকশাবাড়ী ৩৬৬ 
৫৯০ মাঃ আেনায়ার হােসন ত-এ াজ আলী চ েকাণা খাকশাবাড়ী ১১৩ 
৫৯১ সখ মাঃ আলাউি ন  ত- ইসমাইল হােসন তল িপ খাকশাবাড়ী ১১০ 
৫৯২ মাঃ আ স ছালাম ত- কাজী ইসমাইল হােসন তল িপ খাকশাবাড়ী ৩৬৮ 
৫৯৩ গাজী এস,এম সাই ল ইসলাম  কিছমউি ন া নবয়ড়া খাকশাবাড়ী ০৩১২০১০১৩২ 
৫৯৪ র মাহা দ সখ ত - আ র রহমান সখ সা কাবাড়ী খাকশাবাড়ী ০৩১২০১০৭০৫ 
৫৯৫ ত- আ ল হািমদ ত - িমজা র রহমান তল িপ খাকশাবাড়ী ৬৮৪ 
৫৯৬ ত- মাহ দ আলী ত - ফরহাদ হােসন খিলশা ড়া খাকশাবাড়ী ৩৪৯ 
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ছানগাছা - ৫৫ জন 

 
৫৯৭ মাঃ সাহরাব আলী ত-আঃ গ র সখ ভাটিপয়ারী ছানগাছা ৮৪ 
৫৯৮ মাঃ আ ল হােসন ত- মা াল হােসন ভাটিপয়ারী ছানগাছা ০৩১২০১০১১৫ 
৫৯৯ মাঃ সালায়মান ত-রওশন আলী পারপািচল ছানগাছা ৩০৪ 
৬০০ মাঃ বদ ল আলম ত-মিফজ উি ন ভাটিপয়ারী ছানগাছা ৮৩ 
৬০১ মাঃ আিন র রহমান ত-আিজ র রহমান ছানগাছা ছানগাছা ০৩১২০১০৩৮৫ 
৬০২ মাঃ আেনায়ার হােসন ত-িমজা র রহমান ইটািল ছানগাছা ০৩১২০১০৫৮৯ 
৬০৩ মাঃ ল ইসলাম খান ত- তাফা ল হােসন ইটািল ছানগাছা ৬৮৯ 
৬০৪ মাঃ আঃ বােছদ খান ত- ন র আলী খান বািল ঘির ছানগাছা ৩০৩ 
৬০৫ মাঃ আঃ আিজজ ত-আঃ সামাদ সখ ইটািল ছানগাছা ৩০৯ 
৬০৬ মাঃ আকতার হােসন ত- মাজাহার আলী ইটািল ছানগাছা ৩০৭ 
৬০৭ মাঃ এম.এ সা ার ত-মহরম আলী খান ইটািল ছানগাছা ৬৯৫ 
৬০৮ মাঃ আেনায়ার হােসন ত- খবর আলী সরকার ইটািল ছানগাছা ৩০৮ 
৬০৯ মাঃ রিফ ল ইসলাম ত- তাফা ল হােসন ইটািল ছানগাছা ৬৯৪ 
৬১০ মাঃ আমজাদ হােসন ত- মাজাহার আলী ইটািল ছানগাছা ৬৯৭ 
৬১১ মাঃ আকবর হােসন ত- মাজাহার আলী ইটািল ছানগাছা ২৬২০ 
৬১২ মাঃ আিজ র রহমান ত-নওেসর আলী িসমলা ছানগাছা ৬৯৯ 
৬১৩ মাঃ সাম ল আলম ত- মাফা ল হােসন চর বািল ঘির ছানগাছা ৬৯৬ 
৬১৪ মাঃ জািহদ হােসন ত-আঃ গিন তাং ভাটিপয়াির ছানগাছা ৩০২ 
৬১৫ মাঃ আঃ স ত- বাবর আলী তাং ভাটিপয়াির ছানগাছা ৩০৫ 
৬১৬ মাঃ গালজার হােসন ত-জালাল উি ন ভাটিপয়াির ছানগাছা ৭০৯ 
৬১৭ মাঃ আ  ব ার িসি ক ত- জাহান ব ্ ভাটিপয়াির ছানগাছা ৫০৮০ 
৬১৮ মাঃ ফরহাদ হােসন ত- বে  আলী ভাটিপয়াির ছানগাছা ৮৫ 
৬১৯ মাঃ নজ ল ইসলাম ত- আজাহার আলী িডি পাড়া ছানগাছা ৩১০ 
৬২০ মাঃ আ স সালাম ত- সজাব আলী িডি পাড়া ছানগাছা ৩১৩ 
৬২১ মাঃ ৎফর রহমান ত- নােয়ব আলী িডি পাড়া ছানগাছা ৭১০ 
৬২২ মাঃ সাহরাব আলী ত- িরয়াজ উি ন  িডি পাড়া ছানগাছা ০৩১২০১০২৪৫ 
৬২৩ মাঃ গালাম মাস ফা ত- সােহব আলী সাহান গাছা ছানগাছা ২৯৬ 
৬২৪ মাঃ আঃ স  ত- ইয়ার মাহ দ সাহান গাছা ছানগাছা ২৯৫ 
৬২৫ মাঃ আঃ সামাদ ত- র আলী সাহান গাছা ছানগাছা ৬৯২ 
৬২৬ মাঃ ইকবাল হােসন ত- মেহরব ্ ছানগাছা ছানগাছা ৭০১ 
৬২৭ মাঃ আঃ হািমদ ত- চা াহ ম ল করা ছানগাছা ছানগাছা ৭০২ 
৬২৮ মাঃ আমজাদ হােসন ত- কারবান আলী ছানগাছা ছানগাছা ২৬১৮ 
৬২৯ মাঃ আিন র রহমান ত- জিহর উি ন ডাকািতয়া বাড়ী ছানগাছা ৭০৩ 
৬৩০ মাঃ নওশাদ জালাল ত- বােহর আলী র িরয়া ছানগাছা ৬৯৮ 
৬৩১ মাঃ এস,এম আঃ রিশদ ত-আঃ গিন সরকার র িরয়া ছানগাছা ৬৯১ 
৬৩২ মাঃ র মাহ দ ত-আঃ গ র িপর পাড়া ছানগাছা ৭০০ 
৬৩৩ মাঃ আঃ সালাম ত- ইসমাইল হােসন ছানগাছা ছানগাছা ৭০৪ 
৬৩৪ মাঃ আেনায়ার হােসন ত-আ  ব ার ম ল  নওদা লেকাচা ছানগাছা ২৯৭ 
৬৩৫ মাঃ আঃ মা ান ত- হাজী জিসম উি ন চর ছানগাছা ছানগাছা ৩১১ 
৬৩৬ মাঃ আ  সাঈদ সখ ত- জাবত আলী মা য়ার র ছানগাছা ৬৯০ 
৬৩৭ মাঃ এস.এম ইসমাইল হােসন ত- আঃ জিলল তাং ভাটিপয়ারী ছানগাছা ৭১১ 
৬৩৮ মাঃ িমজা র রহমান ত-হাজী তিছর উি ন ছানগাছা উঃ ছানগাছা ০৩১২০১০৩৭৭ 
৬৩৯ মাঃ আঃ লিতফ ত-কিছর উি ন িব র ছানগাছা ৭০৮ 
৬৪০ মাঃ আমজাদ হােসন ত- আঃ সাবাহান িব র ছানগাছা ৭০৭ 
৬৪১ মাঃ মিতয়ার রহমান ত- সেক ার সরকার নওদা লেকাচা ছানগাছা ২৯৯ 
৬৪২ মাঃ আঃ জিলল ত-জয় ল আেবিদন ভাটিপয়ারী ছানগাছা ৮৭ 
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৬৪৩ মাঃ আঃ কাই ম  ত-আঃ গিন ভাটিপয়ারী ছানগাছা ৮২ 
৬৪৪ মাঃ আঃ সা ার ত-শাহজাহান আলী নওদা লেকাচা ছানগাছা ২৯৮ 
৬৪৫ মাঃ আ ল হািশম ত-আ ল মাক দ ভাটিপয়ারী ছানগাছা ০৩১২০১০০০৯ 
৬৪৬ মাঃ আিম ল হক ত-এসহাক আলী ভাটিপয়ারী ছানগাছা ৩০০ 
৬৪৭ মাঃ বলােয়ত হােসন ত - িজ ত আলী ী পারিশমলা ছানগাছা ০৩১২০১০৭৫৪ 
৬৪৮ গাজী মাঃ মাজাে ল হক ত - আ ল গিন তাং ভাটিপয়ারী ছানগাছা ৮৬ 
৬৪৯ ত-জ ল হক ত- মাজাে ল হক িপরপাড়া ছানগাছা ৩১২ 
৬৫০ ত- আ র রিশদ ত - ছফাত উ াহ ইটালী ছানগাছা ২৬১৯ 
৬৫১ মাঃ আিন র রহমান ত - আিজ র রহমান ছানগাছা ছানগাছা ০৩১২০১০৩৮৫ 

 
মছড়া ইউিনয়ন - ৫৬ জন 

 

৬৫২ মাঃ আ ল হােসন  ত- আিজ ল হক  িড় মছড়া  মছড়া ৩৩৫ 
৬৫৩ ত শিফ ল ইসলাম  ত- আ  ইসহাক  ব য়া  মছড়া ৯৭ 
৬৫৪ মাঃ িমজা সেরায়ার  ত- িমজা তাজাে ল হক  মছড়া হাটপাড়া  মছড়া ০৩১২০১০৬৬৬ 
৬৫৫ মাঃ আকবার হােসন তাং  ত- র মাহ দ তাং  মছড়া  মছড়া ৩৪৬ 
৬৫৬ মাঃ জাবত আলী  ত- আ র রহমান খান  মছড়া  মছড়া ৩৪৮ 
৬৫৭ মাঃ শহী ল ইসলাম  ত- আঃ জিলল   মছড়া হাটপাড়া মছড়া ৩২৯ 
৬৫৮ মাঃ মীর খিবর উি ন  ত- মীর করপ আলী   মছড়া খামারপাড়া  মছড়া ১৮ 
৬৫৯ মাঃ রিফ ল ইসলাম  ত- দােনজ উি ন ী  খা য়া  মছড়া ৯৮ 
৬৬০ মাঃ আঃ কালাম আজাদ  ত- আফছার আলী  মছড়া  মছড়া ১৩ 
৬৬১ মাঃ আ  আল রজা  ত- মাশারফ হােসন  খা য়া  মছড়া ৯৯ 
৬৬২ মাঃ রিফ ল ইসলাম  ত- আঃ রিশদ খান   মছড়া খামারপাড়া  মছড়া ১০৩ 
৬৬৩ মাঃ ল ইসলাম  ত- নজাব উি ন খান   মছড়া  মছড়া ১০০ 
৬৬৪ মাঃ ক.এম সেরাওয়াদ   ত- সারহাব আলী খান   ব য়া  মছড়া ৩২৮ 
৬৬৫ মাঃ শাম ল বারী তাং  ত- আঃ মিজদ তাং  জয় পাড়া  মছড়া ৩৪৭ 
৬৬৬ মাঃ িমজা সেরায়ার  ত- িমজা দিবর উি ন  মছড়া হাটপাড়া  মছড়া ৯৫ 
৬৬৭ মাঃ স ম আলী  ত- রওশন আলী  মছড়া খামারপাড়া  মছড়া ৩৪১ 
৬৬৮ মাঃ আকতা ামান রায়হান  ত- মফােজল হােসন  িড় মছড়া  মছড়া ৩৩৪ 
৬৬৯ মাঃ আিম ল হক  ত- ইি স আলী  মছড়া খামারপাড়া  মছড়া ১৬ 
৬৭০ মাঃ সাইদ আল মাহ দ  ত- মাহা াদ আলী  চরখা য়া  মছড়া ৩৪২ 
৬৭১ মাঃ আ র রিশদ ি   ত- মাতাহার আলী  খা য়া  মছড়া ৩৩৩ 
৬৭২ মাঃ ল ইসলাম  ত- মাকেছদ আলী  মছড়া মি কপাড়া  মছড়া ৩৪৩ 
৬৭৩ মাঃ আলী আশরাফ ত- হারানআলী সরকার  মছড়া খামার পাড়া মছড়া ১০৪ 
৬৭৪ এস, এম মিতয়ার রহমান  ত- আঃ রহমান সখ  ইসলাম র  মছড়া ৭১৭ 
৬৭৫ মাঃ আ ল ওয়াহাব আনছারী  ত- স ম আলী  পশা  মছড়া ৩৩৯ 
৬৭৬ মাঃ হলাল উি ন তাং  ত- আঃ রহমান তাং  জয় পাড়া  মছড়া ০৩১২০১০২৫৩ 
৬৭৭ মাঃ রিফ ল ইসলাম  ত- স ম আলী  মছড়া মি কপাড়া মছড়া ৩৪৫ 
৬৭৮ মাঃ আল আিমন সরকার  ত- আল মাহ দ  চরখা য়া  মছড়া ০৩১২০১০৫৯৭ 
৬৭৯ মাঃ আ স সামাদ  ত- জাবত আলী  চরগ য়া  মছড়া ১০২ 
৬৮০ মাঃ আ স সা ার িময়া  ত- মাকেছদ আলী  সাচািলয়া  মছড়া ৭১৫ 
৬৮১ মাঃ সালায়মান সরকার  ত- খারেশদ আলী  পশা  মছড়া ২৮৭৮ 
৬৮২ মাঃ আ স ছালাম  ত- িসরাজ উি ন  মছড়া  মছড়া ১৪ 
৬৮৩ ত- হাসা ামান  ত- তিছর উি ন  িড় মছড়া  মছড়া ১০১ 
৬৮৪ ত- ক.এম.আলী িজ াহ  ত- মােজদ আলী খান  মছড়া মি কপাড়া  মছড়া ৩৪৪ 
৬৮৫ মাঃ আ ল হািমদ ইয়া  ত- আঃ রহমান ইয়া  ব য়া  মছড়া ২৬২১ 
৬৮৬ মাঃ মিন ামান ইয়া  ত- পাশছা ইয়া  ব য়া ভা ারপাড়া  মছড়া ২৬২৪ 
৬৮৭ মাঃ মাকেল র রহমান  ত- নওেশর আলী  মছড়া  মছড়া ২৬২৬ 
৬৮৮ মাঃ মিতয়ার রহমান  ত- দরাজ উি ন  ব য়া  মছড়া ৯৬ 
৬৮৯ মাঃ তাজাে ল হক  ত- আববাছ খান ক য়া হাটা মছড়া ৩৩৭ 
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৬৯০ মাঃ বিদউ ামান ইয়া  ত- করম আলী  ব য়া  মছড়া ২৬২২ 
৬৯১ ত- আিম ল মািমন খান ত গালাম ইি স  মছড়া মি কপাড়া  মছড়া ৭১৬ 
৬৯২ মাঃ নািছর উি ন  ত- জামাল উি ন  চরখা য়া  মছড়া ৩৪৬ 
৬৯৩ মাঃ আ ল মােমন  ত- জাবত আলী  মছড়া হাটপাড়া মছড়া ১৮১ 
৬৯৪ মাঃ হাসা র রহমান খান ত- গালাম ইি স  মি কপাড়া  মছড়া ১০৬ 
৬৯৫ মাঃ আমজাদ হােসন  ত- ওয়ােহদ আলী  চরখা য়া  মছড়া ০৩১২০১০১৫২ 
৬৯৬ ক, এম আ ল কােশম  ত- আ  ইসহাক  ব য়া  মছড়া ৩৩০ 
৬৯৭ এস.এম.হায়দার আলী  ত-  সখ  িড় মছড়া  মছড়া ৭১৪ 
৬৯৮ মাঃ েবঃ মাতাহার হােসন ত- হাবী র রহমান  চর পশা  মছড়া ১৪০৮০ 
৬৯৯ এস.এম আ র রহমান  ত- কােজম উি ন  মছড়া  মছড়া ১৮৮ 
৭০০ মাঃ তমেছর আলী  ত- কারবান আলী  জয় পাড়া মছড়া ১৮৩ 
৭০১ মাঃ ক.এম. ৎফর রহমান  ত- আলতাফ খান  ব য়া  মছড়া ০৩১২০১০১৪০ 
৭০২ মাঃ িমজা নািজম উি ন  ত- মাবা র আলী  মছড়া হাটপাড়া মছড়া ১৮ 
৭০৩ মাঃ মাফা ল হােসন  ত- বাহার উি ন  মছড়া মি কপাড়া মছড়া ১০৫ 
৭০৪ মাঃ সাহরাব আলী ত- মাকেছদ আলী পারেমছড়া মছড়া ৩৩৮ 
৭০৫ িম া শাহজামাল ত- মাফা ল হােসন ক য়াহাটা মছড়া ২৬২৫ 
৭০৬ মাঃ আলাউি ন খান মাঃ আজম আলী খান ব য়া মছড়া ৩৩১ 
৭০৭ এস, এম ল আিমন এস, এম আ র রহমান ব য়া মছড়া ০৩১২০১০১৯৩ 

 
কাওয়ােকালা ইউিনয়ন - ২০ জন 

 

৭০৮ মাঃ আজগর আলী  ত- জিহর উি ন সখ  কাওয়ােকালা  কাওয়ােকালা ২৫৩ 
৭০৯ মাঃ মাস ািফ র রহমান  ত- দরত আলী  হাটবয়রা কাওয়ােকালা ৫৩ 
৭১০ মাঃ মসিলম উি ন  ত- ফজলার রহমান  িড়পাড়া  কাওয়ােকালা ২৬৩১ 
৭১১ মাঃ হায়দার আলী  ত- মাজা ফর হােসন  হাটবয়রা  কাওয়ােকালা ৭২১ 
৭১২ মাঃ জামাল উি ন  ত- ইয়া ব আলী সরঃ  হাটবয়রা  কাওয়ােকালা ৭১৯ 
৭১৩ মাঃ মন র রহমান  ত- বিছর উি ন  সয়ােশখা কাওয়ােকালা ২৫৪ 
৭১৪ মাঃ সানাউ া সখ  ত- মিহর উি ন সখ  চরেদৗরতা  কাওয়ােকালা ২৬২৮ 
৭১৫ মাঃ িনজাম উি ন  ত- জহর উি ন  হাটবয়রা  কাওয়ােকালা ৭২৪ 
৭১৬ মাঃ আমজাদ হােসন  ত- ইনতাজ আলী  হাটবয়রা  কাওয়ােকালা ২৫১ 
৭১৭ মাঃ মেনায়ার হােসন  ত- আ ল হােসন  হাটবয়রা  কাওয়ােকালা ১৮০ 
৭১৮ মাঃ িলয়াকত আলী খান  ত- বাবর আলী খান  িচ িলয়া কাওয়ােকালা ২৫৬ 
৭১৯ মাঃ আজাহার আলী  ত- আজগর আলী  চ ালবয়রা  কাওয়ােকালা ২৬৩০ 
৭২০ মাঃ ফরজ আলী ী  ত- দােরাগ আলী  হাট বয়রা  কাওয়ােকালা ৫৪ 
৭২১ মাঃ কামাল হােসন  ত- ফরজ আলী ি  হাট বয়রা  কাওয়ােকালা ৭২৩ 
৭২২ মাঃ তাতা িময়া  ত- জাফর আলী সখ  চরেদৗরতা  কাওয়ােকালা ৭২০ 
৭২৩ মাঃ আিজ র রহমান  ত- তিমজ উি ন  সয়াশাখা  কাওয়ােকালা ২৭৭৮ 
৭২৪ মাঃ এস.এম. জাবত আলী  ত- মহর আলী  িচ িলয়া  কাওয়ােকালা ৫৫ 
৭২৫ ত মাজাে ল হক  ত- মহর আলী  িচ িলয়া  কাওয়ােকালা ২৭৫ 
৭২৬ মাঃ আ ল আিজজ  ত- ইয়ার বকা্র  হাটবয়রা  কাওয়ােকালা ২৫২ 
৭২৭ মাঃ ড়ান আলী সরকার ত-বিছর উি ন সরকার বড়াবাড়ী কাওয়ােকালা ২৫৫ 

 
কািলয়া হির র ইউিনয়ন -৭৭ জন 

 

৭২৮ মাঃ সারহাব আলী সরকার  ত- রজব আলী সরকার  কা াপাড়া  কািলয়াহির র ১৫৬ 
৭২৯ মাঃ কারবান আলী  ত- মনেছর আলী  কা াপাড়া  কািলয়াহির র ৭৩৯ 
৭৩০ মাঃ আলী ইমাম   ত- কিছ ি ন  কা াপাড়া  কািলয়াহির র ১৮৬ 
৭৩১ মাঃ আকতার হােসন ম ল ত- আকবর আলী  কা াপাড়া  কািলয়াহির র ৪১১ 
৭৩২ মাঃ ইউ ফ আলী  ত- খিল র রহমান  কা াপাড়া  কািলয়াহির র ৪১৪ 
৭৩৩ মাঃ হােছন আলী  ত- আ ল সখ  ত িলয়া  কািলয়াহির র ২৬৩৫ 
৭৩৪ মাঃ আকতা ামান  ত- চান াহ  কািলয়া  কািলয়াহির র ১৫৫ 
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৭৩৫ মাঃ আ ল স মা া  ত- আ ল কােশম  কািশয়াহাটা  কািলয়াহির র ৭৩৫ 
৭৩৬ মাঃ আ ল আিজজ  ত- িজয়াউ াহ সখ  চরবনবাড়ীয়া  কািলয়াহির র ০৩১২০১০৬৮৯ 
৭৩৭ মাঃ আ  ব ার সখ  ত- শহীদ নােয়ব আলী  চা িল  কািলয়াহির র ১৩৭ 
৭৩৮ মাঃ আ ল ওয়াহাব  ত- আজগর আলী  ব কা াপাড়া  কািলয়াহির র ১৫১ 
৭৩৯ মাঃ আ ল লিতফ  ত- হায়দার আলী  কা াপাড়া  কািলয়াহির র ১৪২ 
৭৪০ মাঃ মাশারফ হােসন  ত- মিহর উি ন  ত িলয়া  কািলয়াহির র ১৮৭ 
৭৪১ মাঃ রিফ ল ইসলাম  ত- মহর আলী  কা াপাড়া  কািলয়াহির র ১৪৬ 
৭৪২ মাঃ এরশাদ আলী  ত- রাজ বকার্ সখ  কা াপাড়া  কািলয়াহির র ১৪৫ 
৭৪৩ মাঃ আ স ছালাম  ত- এফাজ উি ন  কা াপাড়া  কািলয়াহির র ১৪১ 
৭৪৪ মাঃ এ. ক.এম আলী  ত- জয় ল আেবদীন  কা াপাড়া  কািলয়াহির র ১৪,৬৭০৮১ 
৭৪৫ মাঃ আ স ছালাম ম ল  ত- হােরজ আলী  কা াপাড়া  কািলয়াহির র ১৫৪ 
৭৪৬ মাঃ বিদউ ামান ধা ত- আমজাদ হােসন  কািলয়া  কািলয়াহির র ১৫০ 
৭৪৭ মাহা াদ আলী  ত- ন িরয়া  কািলয়া  কািলয়াহির র  ১৪৩ 
৭৪৮ মাঃ ই া্িহম সখ  ত- হাসান আলী   মৗলভী পাড়া  কািলয়াহির র  ১৯ 
৭৪৯ এস, এম সাই ল ইসলাম   ত- আ স সামাদ  বনবাড়ীয়া  কািলয়াহির র  ৪২৩ 
৭৫০ মাঃ হা ন-অর-রিশদ  ত- সানাউ াহ সরকার  বড়িপয়ারী চর  কািলয়াহির র  ৪২৪ 
৭৫১ মাঃ ফজলার রহমান  ত- মিফজ উি ন  বরিপয়ারী চর  কািলয়াহির র  ৪১৩ 
৭৫২ মাঃ মিন ামান ম ল  ত-  ম ল  কা াপাড়া  কািলয়াহির র  ৪৩৭ 
৭৫৩ মাঃ আ ল আিজজ  ত- আফাজ উি ন  কা াপাড়া  কািলয়াহির র  ১৭৪ 
৭৫৪ মাঃ জাবত আলী  ত- খাদাবকা্র   ত িলয়া  কািলয়াহির র  ৪১৯ 
৭৫৫ মাঃ আ  সামা  ত- আফজাল হােসন  রজবনগর  কািলয়াহির র  ২৬৭ 
৭৫৬ মাঃ আ ল মা ান  ত- জিহর উি ন  বনবাড়ীয়া কািলয়াহির র  ৪০৬ 
৭৫৭ মাঃ আ ল আওয়াল  ত- মিজবর রহমান  কা াপাড়া  কািলয়াহির র  ১৫৩ 
৭৫৮ মাঃ ইসাহাক আলী  ত- আজগর আলী  কাদাই কািলয়াহির র  ৪১৮ 
৭৫৯ মাঃ এস.এম.চ ন িময়া  ত- গ  িময়া  ছািতয়ানতলী  কািলয়াহির র  ৭৪৩ 
৭৬০ মাঃ জেহর সখ  ত- িজিলম সখ  কাদাই  কািলয়াহির র  ৭৩৬ 
৭৬১ মাঃ আিম ল হক  ত- আজহার আলী  মৗলভীপাড়া কািলয়াহির র  ১৩৯ 
৭৬২ মাঃ ড়ান আলী ত-  জাবত আলী বনবািড়য়া কািলয়াহির র  ৪০৮ 
৭৬৩ মাঃ আঃ হািকম ত- গাজীউর রহমান কািলয়া কািলয়াহির র  ১৪৭ 
৭৬৪ মাঃ আ ল হাই িময়া ত-  হদােয়তউ াহ মৗলভীপাড়া কািলয়াহির র  ০৩১২০১০৫৯০ 
৭৬৫ মাঃ দােরাগ আলী ত-  আ ল হািমদ কা াপাড়া কািলয়াহির র  ৭৪০ 
৭৬৬ মাঃ  আ র রিশদ ত-  ম ল কািলয়া কািলয়াহির র  ৭৪২ 
৭৬৭ মাঃ আ স ছামাদ সখ ত- এম াজ আলী চা িল কািলয়াহির র  ২৬৩৭ 
৭৬৮ মাঃ হায়দার আলী ত- র আলী কা াপাড়া কািলয়াহির র  ম-

৩৫১৫৮(সনদ) 
৭৬৯ মাঃ আঃ সা ার ম ল ত-জামাল উি ন ম ল চা লী কািলয়াহির র ৪১০ 
৭৭০ মাঃ আ  তােলব ত- রিহম ব ্ কাদাই কািলয়াহির র  ২৬৩৪ 
৭৭১ মাঃ শাম ল হক ত- ময়দান আলী কাদাই কািলয়াহির র  ২৬৪০ 
৭৭২ মাঃ হািব র রহমান ত- রহমত উ াহ কা াপাড়া কািলয়াহির র  ৭৪৬ 
৭৭৩ মাঃ আলাউি ন খান ত-পানা উ া খান চা িল কািলয়াহির র  ২৬৩৮ 
৭৭৪ মাঃ আ  ব ার িসি ক ত- আঃ আিজজ সখ চা িল কািলয়াহির র  ২৬৩৬ 
৭৭৫ মাঃ আ  ব ার িসি ক ত-বােহর আলী সখ কাদাই কািলয়াহির র  ২৬৩৯ 
৭৭৬ ত- জ ক  আলী ত-ওয়ােহদ আলী কািলয়া কািলয়াহির র  ১৪৮ 
৭৭৭ মাঃ বােহজ শখ ত- চা া সখ িদঘলকাি  কািলয়াহির র  ৭৩১ 
৭৭৮ মাঃ সরা ল হক ত- মিজবর রহমান বাড়াকাি  কািলয়াহির র  ৭২৭ 
৭৭৯ মাঃ মা াল হােসন ত- এরশাদ আলী বনবািড়য়া কািলয়াহির র  ৩১৭ 
৭৮০ মাঃ আ ল মা ান সখ ত-বা ক সখ চর বা ািরয়া কািলয়াহির র  ১৩৮ 
৭৮১ মাঃ ল ইসলাম ত- সানাউ া কা াপাড়া কািলয়াহির র  ৭৪১ 
৭৮২ ত- রিহম ব ্ ত-বািনজ আলী মাড় াম কািলয়াহির র  ৭২৬ 
৭৮৩ মাঃ আলী আকবর ত-রিহচ উি ন কা াপাড়া কািলয়াহির র  ৪০৭ 
৭৮৪ মাঃ আ ল মা ান ত-িজয়া উি ন কা াপাড়া কািলয়াহির র  ৪১২ 
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৭৮৫ মাঃ আঃ আিজজ িময়া ত- নয়ম উি ন কািলয়া কািলয়াহির র  ৫৭২৫ 
৭৮৬ মাঃ গালজার হােসন ত-জামাল উি ন কা াপাড়া কািলয়াহির র ৪২১ 
৭৮৭ মাঃ জাহা ীর আলম ত-নবাব আলী কা াপাড়া কািলয়াহির র ৭৪৪ 
৭৮৮ ত- খাদাব ্ ত-এম াজ আলী কা াপাড়া কািলয়াহির র ৪১৫ 
৭৮৯ ত-এ. .এম আঃ স ত- র মাহ দ বাড়াকাি  কািলয়াহির র ৭২৮ 
৭৯০ মাঃ  রিফ ল ইসলাম রী ত-আঃ রহমান ির কািলয়া হির র কািলয়াহির র ৪২০ 
৭৯১ ত-  আজাহার আলী ম ল ত-আকবার আলী কা াপাড়া কািলয়াহির র ৪২২ 
৭৯২ মাঃ আ স ছালাম ত- গালাম হােসন বনবািড়য়া কািলয়াহির র ৪০৯ 
৭৯৩ মাঃ হযরত আলী ঞা ত- মািনক ঞা চর বনবািড়য়া কািলয়াহির র ০৩১২০১০৬৯৬ 
৭৯৪ মাঃ আ ল গিন ত-আঃ আিজজ িমর র কািলয়াহির র ০৩১২০১০৬৭০ 
৭৯৫ মাঃ শিহ ল ইসলাম ত- রিহচ উি ন  ছািতয়ান তলী কািলয়াহির র ২৮৭৭ 
৭৯৬ মাঃ জামাল উি ন  ত- র মাহা াদ বড়িপয়াির কািলয়াহির র ৭৩৭ 
৭৯৭ মাঃ আ ল হািমদ ত-মনেছর আলী ত িলয়া কািলয়াহির র ৪১৭ 
৭৯৮ মাঃ রিফ ল  ইসলাম ত- খিবর উি ন চরবনবািড়য়া কািলয়াহির র ০৩১২০১০৬৮০ 
৭৯৯ মাঃ আলী আহেমদ ত-কিছম উি ন আহেমদ কা াপাড়া কািলয়াহির র ০৩১২০১০৪২৮ 
৮০০ মাঃ আেনায়ার হােসন ত-মিফজ উি ন সখ সরকারপাড়া কািলয়াহির র ০৩১২০১০৭৫১ 
৮০১ মাঃ ইসমাইল হােসন ত-িরয়াজ উি ন সখ কা াপাড়া কািলয়াহির র ০৩১২০১০৪৩১ 
৮০২ মাঃ জ ল হক তাং ত-মন র তাং বড়িপয়ারী কািলয়াহির র ৭৩৪ 
৮০৩ মাঃ মনেছর আলী ত-সােদক আলী কািলয়াহির র কািলয়াহির র ২৯৫৭ 
৮০৪ মাঃ শহীদ আহে দ ত-এ, ক জায়াদ আলী কা াপাড়া দি ণ কািলয়াহির র ৪৪৭ 
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৮০৫ মাঃ আ ল কালাম আজাদ ত-আ াহ িসি ক সদান র সয়দাবাদ ৪২৭ 
৮০৬ মাঃ ওবায় ল হক ত-হারন অর রিশদ বড় সেরা য়া সয়দাবাদ ৪৩৬ 
৮০৭ মাঃ গালাম মাস ফা ত-মিন ামান সদান র সয়দাবাদ ৪৩৩ 
৮০৮ মাঃ আ ল হােসন ত-নিছম উি ন চর সােরা য়া সয়দাবাদ ৭৫০ 
৮০৯ মাঃ জাফর আলী ত- আববাস আলী চর মাইঝাইল সয়দাবাদ ৯৭৫ 
৮১০ মাঃ খােল ামান সরকার ত-আসা ামান চর মাইঝাইল সয়দাবাদ ৪৩১ 
৮১১ মাঃ শিফউল আলম সরকার ত-ডাঃ ল হক বড় সােরা য়া সয়দাবাদ ৪৩৫ 
৮১২ মাঃ আ ল হা ান খান ত- আঃ কিরম কাণাগাতী সয়দাবাদ ৪৪৮ 
৮১৩ মাঃ সাম ল আলম ত- আঃ রইচ সদান র সয়দাবাদ ৪২৮ 
৮১৪ মাঃ সানাউ াহ ত- আলতাফ হােসন জািরলা সয়দাবাদ ১৬৩ 
৮১৫ মাঃ সালায়মান হােসন ত- মানেছর আলী গাছাবাড়ী সয়দাবাদ ৪২৬ 
৮১৬ মাঃ গালাম র ল  ত-হিববর রহমান  বড়সােরা য়া সয়দাবাদ ১৬০ 
৮১৭ মাঃ ইয়া ব আলী সরকার ত-কা  সরকার চর মাইঝাইল সয়দাবাদ ৪৩৪ 
৮১৮ মাঃ সাই ল ইসলাম তা কদার ত- হােসন আলী সদান র সয়দাবাদ ৪২৫ 
৮১৯ মাঃ  মাজাে ল হক সরকার ত-আিনছার রহমান কাণাগাতী সয়দাবাদ ১৬৬ 
৮২০ মাঃ আ র রা াক ত- মিজবর রহমান প সেরা য়া সয়দাবাদ ৪৩০ 
৮২১ মাঃ আ ল হািমদ িময়া ত-আ স সা ার িময়া সদান র সয়দাবাদ ১৭০ 
৮২২ মাঃ আ  সাঈদ ম ল ত-মিজবর রহমান জািরলা সয়দাবাদ ৪২৯ 
৮২৩ মাঃ ইসমাইল হােসন ত- তামেছর আলী জািরলা সয়দাবাদ ১৬২ 
৮২৪ মাঃ আ ল মিজদ িময়া ত-িমজা র রহমান চর জািরলা সয়দাবাদ ১৬৮ 
৮২৫ মাঃ মাসেলহ উি ন ত-আঃ রহমান গাছাবািড় সয়দাবাদ ১৬৪ 
৮২৬ মাঃ আববাস আলী ত-মিজবর রহমান চর জািরলা সয়দাবাদ ৭৪৮ 
৮২৭ ত- শিহ ল ইসলাম ত-মিন ামান সদান র সয়দাবাদ ৭৫৩ 
৮২৮ ত-হািম ল হক খান ত- আফজাল আলী কাণাগািত সয়দাবাদ ১৬১ 
৮২৯ ত-আমজাদ হােসন ত-ইয়ািছন আলী িলবাড়ী সয়দাবাদ ৭৫১ 
৮৩০ ত-আ ল কােশম িসি কী ত-শাম ল দা সদান র সয়দাবাদ ৪৩২ 
৮৩১ ত-খােদ ল ইসলাম ত-জামাল খান কাণাগািত সয়দাবাদ ১৬৫ 
৮৩২ ত- ব াল উি ন সরকার ত- ওয়াহাব সরকার বড়সেরা য়া সয়দাবাদ ১৬৯ 
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৮৩৩ মাঃ আঃ হািমদ িময়া ত-আঃ বারী িময়া সদান র সয়দাবাদ ২৬৫৩ 
৮৩৪ মাঃ মাকাে স আলী ত-আেবদ আলী ি িদর সয়দাবাদ ৭৫৭ 
৮৩৫ মাঃ আকবার আলী ত-খেয়র উি ন  সদান র সয়দাবাদ ২৬৪১ 
৮৩৬ মাঃ আলতাফ হােসন ত-আফাজ উি ন জািরলা সয়দাবাদ ৭৫৫ 
৮৩৭ মাঃ আ ল আিজজ িময়া ত- তারা িময়া প েসানা সয়দাবাদ ২৬৪৪ 
৮৩৮ ধীের  নাথ দাস ত-রতন চ  দাস ি িদর সয়দাবাদ ২৬৪২ 
৮৩৯ ত-আিমর হােসন ত- মিছর উি ন  জািরলা সয়দাবাদ ৭৫৬ 
৮৪০ ত- িনম ল মার ঘাষ ত-তারাপদ ঘাষ বড়সােরা য়া সয়দাবাদ ৭৫৪ 
৮৪১ ত-জিহর উি ন  ত-ইসমাইল হােসন ম ড়া সয়দাবাদ ৭৪৯ 
৮৪২ মাঃ আ ল মা ান খান ত- মাকেছদ আলী  বড়সার য়া সয়দাবাদ ১৬৭ 
৮৪৩ মাঃ আ ল মিতন সরকার ত-আঃ রশীদ সরকার বড়সার য়া সয়দাবাদ ০৩১২০১০১৮৬ 

 
 
  


