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,নং নাম wcZv/¯v̂gxi নাম াম ওয়াড বয়স 

০১ ফািহমা আ ার ¯v̂: আ সু  ছাবহান িবহাইডহর ০১ ২৮ 

০২ Avw¤q̂v বগম ¯v̂: আ লু  হা ান কাি াম ০১ ২৭ 

০৩ আিফয়া বগম ¯v̂: আ লু  ছু িবহাইডহর ০১ ২৪ 

০৪ র িবনা আ ার ¯v̂: রওয়াব উি ন ইটাউরী ০১ ৩২ 

০৫ আিজজুন বগম ¯v̂: কেয়ছ িময়া ইটাউরী ০১ ২৭ 

০৬ ফশওয়ারা বগম ¯v̂: জয়নাল আেবদীন ইটাউরী ০১ ৩৯ 

০৭ লন িবিব ¯v̂: খােলদ আহমদ ইটাউরী ০১ ৩২ 

০৮ লিন বগম ¯v̂: মুিজবুর রহমান কাি াম ০১ ৩২ 

০৯ হােজরা বগম ¯v̂: আ লু  মিতন িবহাইডহর ০১ ৩০ 

১০ রিহমা বগম ¯v̂: নজর ল ইসলাম ইটাউরী ০১ ৩৩ 

১১ আছমা বগম ¯v̂: আ লু  খািলক িবহাইডহর ০১ ২৪ 

১২ িমনারা বগম ¯v̂:g„Z আ লু  জিলল চিরয়া ০২ ৪০ 

১৩ হােজরা বগম ¯v̂: এখলাছ আলী চিরয়া ০২ ৩৩ 

১৪ আল ন বগম ¯v̂: হার ন চিরয়া ০২ ২৯ 

১৫ নাজমা বগম ¯v̂: বুদুল িময়া চিরয়া ০২ ৩৯ 

১৬ ছালমা বগম ¯v̂: বাহার উি ন দৗলতপুর ০২ ৩৭ 

১৭ িশপা বগম ¯v̂: হাছন আলী দৗলতপুর ০২ ৩১ 

১৮ িমেসস মিরয়ম আ ার ¯v̂: মা: এনাম উি ন দৗলতপুর ০২ ৩৪ 

১৯ শািফয়া বগম িপ-মৃত আ সু  ছালাম দৗলতপুর ০২ ৩৬ 

২০ িরনা বগম ¯v̂: আ রু  রহমান চিরয়া/কিবরা ০২ ২১ 

২১ জািমলা বগম ¯v̂: আ লু  লিতফ সুিফনগর ০৩ ৩৪ 

২২ অ না রানী দাস ¯v̂: লাল মাহন দাস প য়া ০৩ ২৬ 

২৩ সািবি  িব াস ¯v̂: অধীর িব াস প য়া ০৩ ৩১ 

২৪ িসতা রানী দাস ¯v̂: িহমাং  িব াস সুিফনগর ০৩ ৩৩ 

২৫ নািছমা বগম ¯v̂: িজলাল উি ন প য়া ০৩ ২৭ 

২৬ আিফয়া বগম ¯v̂: রইয়াছ আলী প য়া ০৩ ৪০ 

২৭ গৗরী রানী দাস ¯v̂: বাবু লাল দাস প য়া ০৩ ৩০ 

২৮ আলছুমা বগম ¯v̂: জয়নাল উি ন প য়া ০৩ ৩৭ 

২৯ র শনা বগম ¯v̂: মা: ফয়জুল হক প য়া ০৩ ৩১ 

৩০ সিলনা বগম ¯v̂: আ লু  জিলল প য়া ০৩ ৩৭ 

৩১ আেনায়ারা বগম ¯v̂: ফিরজ উি ন প য়া ০৩ ৩৯ 

৩২ সাবানা বগম ¯v̂: সইব উি ন প য়া ০৩ ২৭ 

৩৩ িশিরনা আ ার ¯v̂: সমছুল ইসলাম উ র চা াম ০৪ ৩২ 

৩৪ লছুমা বগম ¯v̂: লুলাই িময়া ওয়ািহদপুর ০৪ ৩২ 

৩৫ ইয়াছিমন আ ার ¯v̂: আ লু  খােলক উ র চা াম ০৪ ২৫ 

৩৬ র পা বগম ¯v̂: খােলদ আহমদ উ র চা াম ০৪ ২৭ 

৩৭ আছমা বগম ¯v̂: নািসর উি ন উ র চা াম ০৪ ২৮ 

৩৮ লছুমা বগম ¯v̂: মা: ময়নুল ইসলাম উ র চা াম ০৪ ৩২ 

৩৯ পা া বগম ¯v̂: কিলম আহমদ ওয়ািহদপুর ০৪ ৩০ 

৪০ িনিলমা আ ার লাকী ¯v̂: ছিমর উি ন উ র চা াম ০৪ ৩১ 
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 নং নাম 

 

wcZv/¯v̂gxi নাম াম ওয়াড বয়স 

৪১ িরনা বগম ¯v̂: আিজর উি ন উ র চা াম ০৪ ৪১ 

৪২ জাহানারা বগম ¯v̂: নািজম উি ন উ র চা াম ০৪ ৩৯ 

৪৩ সােহনা বগম ¯v̂: আ ুস র দি ণ চা াম ০৫ ২২ 

৪৪ লালমিত িবিব ¯v̂: ময়না িময়া দি ণ চা াম ০৫ ৩৭ 

৪৫ জাসিমন বগম ¯v̂: লুৎফুর রহমান দি ণ চা াম ০৫ ৪০ 

৪৬ র িব বগম ¯v̂: িনজাম উি ন দি ণ চা াম ০৫ ৩৫ 

৪৭ লাইলী বগম ¯v̂: আবুল হােসন দি ণ চা াম ০৫ ৩৫ 

৪৮ িদলারা বগম ¯v̂: আ লু  কালাম দি ণ চা াম ০৫ ৩৫ 

৪৯ রানী বগম ¯v̂: সাহাব উি ন দি ণ চা াম ০৫ ৩৫ 

৫০ িকলা বগম ¯v̂: মাসুক উি ন দি ণ চা াম ০৫ ৪২ 

৫১ ফািহমা বগম ¯v̂: আতাউর রহমান দি ণ চা াম ০৫ ২৫ 

৫২ িপয়ারা বগম ¯v̂: আিমর হােসন দি ণ চা াম ০৫ ২৮ 

৫৩ সুয়ারা বগম ¯v̂: জিসম উি ন দি ণ চা াম ০৫ ৩০ 

৫৪ হাওয়ার ন নছা ¯v̂: মরম আলী দি ণ চা াম ০৫ ৪০ 

৫৫ মিরয়ম বগম ¯v̂: আ লু  মিতন দি ণ চা াম ০৫ ২৮ 

৫৬ হােজরা বগম কিবর হােসন দি ণ চা াম ০৫ ৩৫ 

৫৭ ¯ĉœv বগম িপ-মৃত আ রু  রিশদ দি ণ চা াম ০৫ ২২ 

৫৮ রােহলা বগম ¯v̂: িশবিলউর রহমান িনজবাহাদুরপুর ০৬ ২৫ 

৫৯ জেনফা বগম  জবা িপ-আিমর উি ন িনজবাহাদুরপুর ০৬ ২২ 

৬০ জয়তুন বগম ¯v̂: আ ছু  ছবুর িনজবাহাদুরপুর ০৬ ৩৬ 

৬১ নহার ন নছা ¯v̂: আ লু  খিলল িনজবাহাদুরপুর ০৬ ৪৩ 

৬২ জিমলা িবিব ¯v̂: িনজাম উি ন িনজবাহাদুরপুর ০৬ ৪০ 

৩৩ লসুমা বগম ¯v̂: মুিমন আলী িনজবাহাদুরপুর ০৬ ৩৮ 

৬৪ লসুমা বগম ¯v̂: জামাল উি ন িনজবাহাদুরপুর ০৬ ৪০ 

৬৫ রাছনা বগম ¯v̂: সমছুল হক িনজবাহাদুরপুর ০৬ ২৬ 

৬৬ িশউলী আ ার ¯v̂: আনওয়ার হােসন িনজবাহাদুরপুর ০৬ ২৭ 

৬৭ নােজহা বগম আিছয়া  িপ- মা: আ লু  লিতব িনজবাহাদুরপুর ০৬ ৩৪ 

৬৮ সুলতানা বগম ¯v̂: শিরফ উি ন গল াসাংগন ০৭ ২৭ 

৬৯ সুিফয়া বগম ¯v̂: আলা উি ন গল াসাংগন ০৭ ৩৫ 

৭০ মেনায়ারা বগম ¯v̂: আ লু  ছু গল াসাংগন ০৭ ৩৬ 

৭১ িরনা বগম ¯v̂: আ লু  খািলক গল াসাংগন ০৭ ৪৩ 

৭২ ছায়রা বগম ¯v̂: আকবর আলী গল াসাংগন ০৭ ৩৩ 

৭৩ রহানা বগম ¯v̂: সুনাম উি ন গল াসাংগন ০৭ ৩৫ 

৭৪ আেনায়ারা বগম ¯v̂:g„Z মা: আবু তােহর গল াসাংগন ০৭ ৩৪ 

৭৫ হাছনা বগম ¯v̂:‡gv: চরাগ আলী গল াসাংগন ০৭ ৩৩ 

৭৬ মাছা:রায়না বগম ¯v̂: রিফক উি ন গল াসাংগন ০৭ ৩৩ 

৭৭ র কসানা বগম ¯v̂: নািসর উি ন গল াসাংগন ০৭ ৩০ 

৭৮ র কসানা হক ¯v̂: সুনাম উি ন গল াসাংগন ০৭ ৪০ 

৭৯ শলী বগম িপ-ফয়জুল হক মাইজ াম ০৮ ২৩ 

৮০ রায়না বগম ¯v̂: আ রু  রহমান মাইজ াম ০৮ ৩৮ 
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৮১ হাওয়ার ন বগম ¯v̂: তাজ উি ন মাইজ াম ০৮ ৩৫ 

৮২ আছার ন বগম ¯v̂: মখিলছ আলী মাইজ াম ০৮ ৪০ 

৮৩ রােকয়া বগম ¯v̂: আলা উি ন মাইজ াম ০৮ ৩১ 

৮৪ জুেলখা বগম ¯v̂: লাল িময়া মাইজ াম ০৮ ৩১ 

৮৫ িদলারা বগম ¯v̂: সমছ উি ন মাইজ াম ০৮ ২৯ 

৮৬ সােহদা বগম ¯v̂: কামাল হােসন মাইজ াম ০৯ ২৫ 

৮৭ আেনায়ারা বগম ¯v̂: আং র জামকাি  লাউড়া ০৯ ৩০ 

৮৮ হাসনা বগম ¯v̂: শাহজাহান িময়া জামকাি  লাউড়া ০৯ ৩২ 

৮৯ মেনায়ারা বগম ¯v̂: আ লু  কিরম পূবমাইজ াম ০৯ ৩৩ 

৯০ িনরলা রানী দাস ¯v̂: খাকা দাস পূবমাইজ াম ০৯ ৩৯ 

৯১ লাইলুন বগম ¯v̂: মা: আসুক পূবমাইজ াম ০৯ ৩৬ 

৯২ মাছা: বগম ¯v̂: আকমল আলী জামকাি / লাউড়া ০৯ ২৫ 

৯৩ পার ল বগম ¯v̂:g„Z সদর ল ইসলাম পূবমাইজ াম ০৯ ৩৮ 

৯৪ রািজয়া বগম ¯v̂: নািজম উি ন পূবমাইজ াম ০৯ ৩০ 

৯৫ শফা বগম ¯v̂: আ লু  মািলক পূবমাইজ াম ০৯ ৩৪ 

৯৬ র েহনা বগম ¯v̂: সুনার উি ন পূবমাইজ াম ০৯ ৩০ 

৯৭ া রানী দাস ¯v̂: িবিচ  মাহন দাস মাইজ াম ০৯ ৩৭ 

৯৮ র শনা বগম ¯v̂: জয়নাল িময়া পূবমাইজ াম ০৯ ৩৯ 

৯৯ রনু বগম ¯v̂: মৃত সয়দ আলী পূবমাইজ াম ০৯ ৪১ 

১০০ নুরজাহান িবিব ¯v̂: তরা িময়া মাইজ াম ০৯ ৩৮ 
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