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01 মোসাঃ বেদেনা বেগম মোঃ শাফিউল 01 ‡`Dj

02 রেহেনা বেগম বাবুল মন্ডল 01 ‡`Dj

03 জুথী রানী দত্ত বলরাম দত্ত 01 ‡`Dj

04 কুলসুম বেগম সাইফুল ইসলাম
01 ‡`Dj

05 দেলেনুর বেগম শুকুরুদ্দীন 01 ‡`Dj

06 ডলি রানী দাস নয়ন চন্দ্র 01 ‡`Dj

07 শরিফা খাতুন আঃ খালেক মন্ডল 01 ‡`Dj

08 সোনিয়া আক্তার শিলা আব্দুল সামাদ
01 ‡`Dj

09 নিপা রানী দত্ত জগন্নাত দত্ত 01 ‡`Dj

10 ছানুয়ারা বেগম ফজলু মন্ডল 01 ‡`Dj

11 মোসাঃ হারেছা বেগম মোঃ মহীর মন্ডল 01 ‡`Dj

12 ফেন্সী দত্ত শ্রী আনন্দ দাস 01 ‡`Dj

13 মোসাঃ শিল্পী বেগম মোঃ রাইহান মন্ডল 01 ‡`Dj

14 মৌসুমী খাতুন মতিউর রহমান 01 ‡`Dj

15 মোসাঃ মরিফুল খাতুন মোঃ খাইরুল ইসলাম 01 ‡`Dj

16 মুক্তি রানী দত্ত সাধন চন্দ্র দত্ত 01 ‡`Dj

17 মোসাঃ রেশমা খাতুন মোঃ আনারুল প্রাং 01 ‡`Dj

18 মোছাঃ জবেদা বেগম মোঃ মনছুর রহমান 01 ‡`Dj

19 মোছাঃ বিলকিস বানু মোঃ কছিমুদ্দিন শেখ 01 ‡`Dj

20 মোসাঃ শামিমা বেগম তরিকুল ইসলাম 02 bvivqbcyi

21 সুলতানা বেগম মোঃ শফিক 02 bvivqbcyi

22 জোহুরা বেগম মোঃ জামাল উদ্দিন 02 bvivqbcyi

23 মনোয়ারা বেগম শফিকুল ইসলাম 02 bvivqbcyi

24 আলতাফন বেগম ইয়াদ আলী 02 bvivqbcyi

25 তাহেরা বেগম জামাল উদ্দিন 02 bvivqbcyi

26 কাজলী বিবি মাসুম আলম 02 bvivqbcyi



27 ফেরদৌসী বেগম আলাউদ্দিন 02 bvivqbcyi

28 নুরবানু খাতুন জোয়াদ্দার 02 bvivqbcyi

29 নাদেরা বেগম হুসেন আলী 02 bvivqbcyi

30 সাহেদা বেগম সোহরাব হোসেন 02 bvivqbcyi

31 লাইলী বেগম জামাল উদ্দিন 02 bvivqbcyi

32 মোসাঃ নুরজাহান হোসেন আলী 02 bvivqbcyi

33 মোসাঃ গোলেনুর মোহাম্মদ আলী 02 bvivqbcyi

34 মোসাঃ তসলেমা বেগম মোঃ এরশাদ আলী 02 bvivqbcyi

35 মোসাঃ সুফিয়া বেলাল 02 bvivqbcyi

36 মোসাঃ সোয়াগী বেগম মোঃ নুর নবী 02 bvivqbcyi

37 মোসাঃ শরিফা বেগম মোঃ নুরনবী 02 bvivqbcyi

38 মোসাঃ তান্জেরা বেগম মোঃ সৈয়ব আলী 02 bvivqbcyi

39 মোসাঃ রেহেনা বেগম হাসিম উদ্দিন 03 wejkni 

40 মোসাঃরহিমা মোঃজাইদুল 03 wejkni 

41 লাভলী বেগম বাবুল হোসেন 03 wejkni 

42 মোসাঃ তহমিনা জাইদুল 03 wejkni 

43 মোসাঃ আয়েশা বেগম হাসান আলী 03 wejkni 

44 দেলেরা বেগম মুর্তুজা আলী 03 wejkni 

45 ছানুয়ারা বেগম মোঃ আহম্মদ 03 wejkni 

46 রোকিয়া বেগম আঃ সামাদ 03 wejkni 

47 নারগীস বেগম মোঃ আঃ সাত্তার 

03 wejkni 

48 মোসাঃ বেদেনা খাতুন মোঃ মফিজ 03 wejkni 

49 মোসাঃ আয়েসা বিবি মোঃ আমরুল ইসলাম 03 wejkni 

50 সহিদন বেগম তমেজ আলী 03 wejkni 

51 মোসাঃ মাবিয়া বেগম মোঃ সিরাজ উদ্দিন 03 wejkni 

52 মোসাঃ তহমিনা মোঃ বাচ্চু 04 Kvjbv 

53 তুরহামুন আক্তার রবিউল ইসলাম 04 Kvjbv

54 ছায়েরা বিবি কলিমুদ্দিন মোল্লা 04 Kvjbv

55 রিনা খাতুন দুরুল ইসলাম 04 Kvjbv

56 আকালী বেগম মকবুল হোসেন 04 Kvjbv

57 রেথা বেগম নজরুল ইসলাম 04 Kvjbv



58 মর্জিনা বেগম মনোয়ার হোসেন 04 Kvjbv

59 রেহেনা বেগম আনোয়ার হোসেন 04 Kvjbv

60 সরলী মুর্ম পবেন টুডু 04 Kvjbv

61 মোসাঃ রেহেনা মোঃ জিয়ার সোনার 04 Kvjbv

62 ফাতেমা খাতুন সোহরাফ আলী 04 Kvjbv

63 সুচিত্রা হেমব্রম বিশ্বনাথ মুর্মু 04 Kvjbv

64 ভ্যালেন্তিনা টুডু দুলাল মুরমু 04 Kvjbv

65 নাজমা খাতুন নয়ম উদ্দিন 04 Kvjbv

66 রজুফা বেগম নজরুল ইসলাম 04 Kvjbv

67 শিউলী বেগম নাজিমুদ্দিন 04 Kvjbv

68 স্বপ্না ইয়াসমিন আলাউদ্দিন 04 Kvjbv

69 মাহাফুজা আক্তার বুলবুল আলী 04 Kvjbv

70 আলেকজান বেগম নজরুল ইসলাম 04 Kvjbv

71 রুপালী খাতুন মেরিনা বেগম 04 Kvjbv

72 মোসাঃ ইরিনা খাতুন মোঃ ইসমাইল 04 Kvjbv

73 মোসাঃ নুরজাহান আক্তার  মৃতঃ আঃ আজিজ 04 Kvjbv

74 মোসাঃ মুর্শিদা বেগম মোঃ রবিউল শেখ 04 Kvjbv

75 মোসাঃ মনোয়ারা বেগম  মোঃ শামসুদ্দিন 04 Kvjbv

76 মোসাঃ জোসনা বিবি মোঃ এরশাদ আলী 04 Kvjbv

77 মোসাঃ নাজমা বেগম মোঃ আঃ সাত্তার 05 jvjcyi

78 মোসাঃ বুলবুলী খাতুন মোঃ ছাইফুল ইসলাম 05 jvjcyi

79 মোসাঃ মুরশিদা আলমগীর 05 jvjcyi

80 মোসাঃ সিমা খাতুন আঃ রশিদ মিঞা 05 jvjcyi

81 মোসাঃ ছানোয়ারা মোঃ নাসির উদ্দিন 05 jvjcyi

82 মোসাঃ শিখা ইয়াসমিন মোসাঃ মোতাহারুল হাকিম 05 jvjcyi

83

মোসাঃ আফরোজা বেগম 
মোঃ আক্তার 
হোসেন 

05 jvjcyi

84

মোসাঃ হাবিবা বেগম
মোঃ গোলাম 
রাব্বানী

05 jvjcyi

85 মোসাঃ আরজিয়া আাকরাম আলী 05 jvjcyi

86 মোসাঃ নার্গিস খাতুন মোঃ নজরুল ইসলাম 05 jvjcyi

87 মোসাঃ শ্যামলী বেগম মোঃ মামুন রশিম 05 jvjcyi

88 মোসাঃ রওশনারা মোঃ আঃ জলিল 05 jvjcyi



89 মোসাঃ রোজিনা খাতুন মোঃ মায়েদ আলী 05 jvjcyi

90 রোকসানা খাতুন আজিমুদ্দিন 05 jvjcyi

91 সাহানারা খাতুন ইসলাম আলী 05 jvjcyi

92 মোসাঃ সাবিনা খাতুন মোঃ মাহবুর রহমান 05 jvjcyi

93 মোসাঃ শিরিনা আঃ হান্নান 05 jvjcyi

94 তারাতুন বিবি আঃ আজিজ 05 jvjcyi

95 আফরোজা বিবি শামসুল আলম 05 jvjcyi

96 মোসাঃ রফেজা বেগম মোঃ রিয়াজ উদ্দিন 05 jvjcyi

97 মোসাঃ সনিয়া  খাতুন  মোঃ আশরাফ আলী 05 jvjcyi

98  মোসাঃ আলেপি খাতুন  মোঃ নাসির উদ্দিন 05 jvjcyi

99 মোসাঃবিলকিস মোঃ জবদুল 06 Avovw`Nx

100 মোসাঃ বিলকিস মোঃ বাবলু 06 Avovw`Nx

101 মোসাঃ শরিফা মোঃ শফিকুল 06 Avovw`Nx

102 মোসাঃ বিলকিশ মোঃ আনেসুর 06 Avovw`Nx

103 মোসাঃ আফরোজা তোফাজ্জল 06 Avovw`Nx

104 হিরা বিবি মোঃ রশিদ 06 Avovw`Nx

105 মোসাঃ পারভীন মোঃ সমসের 06 Avovw`Nx

106 মোসাঃ সিরিনা মোঃ হান্নান 06 Avovw`Nx

107 মোসাঃ চামেলী মোঃ শফিকুল 06 Avovw`Nx

108  মোসাঃ রওসুনারা  মোঃ মালা বক্স 06 Avovw`Nx

109 মোসাঃ আফরোজা  মোঃ মোস্তফা 06 Avovw`Nx

110 মোসাঃ রোকেয়া খাতুন  মোঃ মালেক 06 Avovw`Nx

111  মোসাঃ হামেদা  মোঃ রফিক 06 Avovw`Nx

112 নিপা  মোঃ সাইফুল 06 Avovw`Nx

113 মোসাঃ খাদিজা খাতুন মোঃ ছানারুল ইসলাম 06 Avovw`Nx

114 নাজমা খাতুন ইয়ার উদ্দিন 
07 ‡`excyi

115 উম্মাতন বেগম মোঃ শরিফুল 07 ‡`excyi

116 সাহিদা খাতুন আজাহার 07 ‡`excyi

117 মরিয়ম বেগম জাহাঙ্গীর আলম 07 ‡`excyi

118 জুলেখা খাতুন মামুনুর রশিদ 07 ‡`excyi

119 জলি বেগম মোঃ বুলবুল 07 ‡`excyi



120 মোসাঃ হাসনারা ফজলুর রহমান 07 ‡`excyi

121 ফেরদোসী বেগম আকতার আলী 07 ‡`excyi

122 মোসাঃ আদরী  মোঃ আহেদ আলী 07 ‡`excyi

123  মোসাঃ ফাতেমা  সলিল উদ্দিন 07 ‡`excyi

124  আখিমা খাতুন  মোঃ আঃ হামিদ 07 ‡`excyi

125 মোসাঃ রিনা আক্তার  মোঃ গোলাম আজম 07 ‡`excyi

126 মোসাঃ আছিয়া বেগম  মোঃ জুয়েল আলী 07 ‡`excyi

127 মোসাঃ রাবিয়া বেগম মোঃ আলতাব আলী 07 ‡`excyi

128 মোসাঃ আরিফা  মহসীন সরকার 07 ‡`excyi

129 মোসাঃ শামসুন্নাহার  জয়নাল আবেদিন 07 ‡`excyi

130 মোসাঃ হানিফা বিবি মোঃ সফিকুল 07 ‡`excyi

131 মোসাঃ বিউটি খাতুন মোঃ জসিম উদ্দিন 07 ‡`excyi

132 মোসাঃ সালমা বেগম মোঃ রেজাউল 07 ‡`excyi

133 মোসাঃ নিলুফা বেগম মোঃ দুলাল উদ্দিন 07 ‡`excyi

134 মোসাঃ বেলী মোঃ আঃ মতিন 07 ‡`excyi

135 মোসাঃ আসমা বানু মোঃ রাইহান কবির 07 ‡`excyi

136 মোসাঃসারমিন আক্তার মোঃ মাসুদ রানা 07 ‡`excyi

137 সীমা রানী কার্তিক কর্মকার 07 ‡`excyi

138 সখিনা বেগম মনিরুল সরকার
08 ‡gvni 

139 অন্জনা বেগম মাসুদ রানা 08 ‡gvni

140 মোসাঃ নারগীস মোঃ সোহেল রানা 08 ‡gvni

141 শাহাজাদী বেগম আনারুল ইসলাম 08 ‡gvni

142 রত্না আক্তার আবু জাফর 08 ‡gvni

143 মোসাঃ ফেরদৌসী ওহাব সোনার 08 ‡gvni

144 মোসাঃ আম্বিয়া বিবি মোঃ আঃ সালাম 08 ‡gvni

145 মোসাঃ রোজুফা মোঃ হাসান 08 ‡gvni

146 রেখা বেগম আমজাদ আলী 08 ‡gvni



147  সাবানা বিবি  আইউব আলী 08 ‡gvni

148  পারভীন বেগম  নাজিমুদ্দিন 08 ‡gvni

149  অলিনা বেগম  জহির আলী 08 ‡gvni

150  দেলেরা বেগম  মজিবর 08 ‡gvni

151  মোসাঃ নুরজাহান  কাশেম 08 ‡gvni

152 অরচনা রানী শ্রী নরওম 08

‡gvni

153  গিরিনা বেগম  আসাদ মন্ডল 08 ‡gvni

154 মোসাঃ মনিরা  মোঃ মতিন 08 ‡gvni

155 মোসাঃ জোসনেআরা মোঃ ইউনুস 08 ‡gvni

156  আছিয়া বেগম  সায়েদ আলী 08 ‡gvni

157  সরিমন বেগম  আশরাফুল 08 ‡gvni

158  নাসিমা বিবি জালাল সরকার 08 ‡gvni

159 আনেসা বেগম মোঃ বাবলু 08 ‡gvni

160  মোসাঃ আকলেমা সামসুদ্দিন 08 ‡gvni

161  মোসাঃ গোলজান মোঃ আরশেদ 08 ‡gvni

162  রোজিনা বিবি  ওয়াহেদ আলী 08 ‡gvni

163 শ্রীমতি শ্যামলী রানী সুফল চন্দ্র দাস 08 ‡gvni

164 মোসাঃ জেসমিন বেগম  মোঃ রবিউল 08 ‡gvni

165 মোসাঃ সাহিনুর  মোঃ আইনাল হক 08 ‡gvni

166 মোসাঃ রুনা লাইলা  মোঃ হান্নান আলী 08 ‡gvni

167 মোসাঃ রেখা বেগম হাবিবুর রহমান 08 ‡gvni

168 মোসাঃ মাসুরা বেগম মোঃ সালাম 08 ‡gvni

169 মোসাঃ নাজেরা বেগম মোঃ নাজিম 08 ‡gvni

170 মোসাঃ সাহেদা বিবি মোঃ আলিমুদ্দিন 08 ‡gvni

171 মোসাঃ নাইমা বিবি আঃ হান্নান মোল্লা 08 ‡gvni

172 আফরোজা বেগম জাফর আলী 08 ‡gvni

173 মোসাঃ জোসনা বিবি মোঃ মুজিবুর রহমান 08 ‡gvni

174 মোসাঃ হারেছা বেগম মোঃ মাসুদ রানা 08 ‡gvni

175 মোসাঃ রোজিনা 
খাতুন

মোঃ সাজু 08 ‡gvni



176 কাজল রেখা শরিফুল ইসলাম
09 ‡gvni

177 নাদিরা বেগম আশরাফ বাবু 09 ‡gvni

178 মোসাঃ নাসিমা বেগম রুস্তম সোনার 09 ‡gvni

179 নাজেরা বেগম আক্কাশ আলী 09 ‡gvni

180 সখিনা বেগম নঈমুদ্দীন 09 ‡gvni

181 মোসাঃ শাবানা বেগম মোঃ আবুল কাজি 09 ‡gvni

182 রিনা খাতুন মোঃ তরিকুল 09 ‡gvni

183 আজিনুর বেগম মোঃ মোজাহার 09 ‡gvni

184 শামিমা খাতুন জহিরুল ইসলাম 09 ‡gvni

185 সেলিনা খাতুন উজ্জল হোসেন 09 ‡gvni

186 সখিনা বেগম আনসার আলী 09 ‡gvni

187 নাসিমা খাতুন কামরুল হাসান 09 ‡gvni

188 শরিফা বেগম আবু তাহের 09 ‡gvni

189 হাবিবা বেগম মোঃ এরশাদ 09 ‡gvni

190 মনিরা খাতুন রাজিউল ইসলাম 09 ‡gvni

191 নাসিমা বেগম ফিরোজ আলী 09 ‡gvni

192 মোসাঃ পারভীণ মহির উদ্দিন 09 ‡gvni

193 মোসাঃ শরিফন বেগম আবুল কাশেম 09 ‡gvni

194 মোসাঃসাহেলা বেগম মোঃ সিদ্দিক ভুইয়া 09 ‡gvni

195 মোসাঃ পারুল মোঃ আনছার 09 ‡gvni

196 মোসাঃ কুলসুম আলম কাজি 09 ‡gvni

197 মোসাঃজুলেখা বেগম বাবুল দেওয়ান 09 ‡gvni

198 মিলারা খাতুন নাজিম উদ্দিন 09 ‡gvni

199 সুখী হাঁসদা রুবিন হেমরন 09 ‡gvni

200 মোসাঃসাহেদা বেগম আনারুল ইসলাম 09 ‡gvni


