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িটিসিব পণয্ সাম�ী পাওয়ার উপেযাগী সুিবধােভাগীেদর তািলকা 

 
 

�:নং ওয়া
ড 
নং 

উপকারেভাগীর নাম/িপতা/ 
�ামী ও মাতার নাম 

পূণ িঠকানা জাতীয় পিরচয়প� 
ন�র 

েমাবাইল নং ম�বয্ 

1 1 লাল িময়,িপতাঃ কামদার িময়া �ামঃ সূযর্য্পাশা, ডাকঃ সাতহাল 5071085368 01718441550  

2 1 মুিজব িময়া,িপতাঃ েলবু িময়া �ামঃ সূযর্য্পাশা, ডাকঃ সাতহাল 8219272203 01747145402  

3 1 সুেহল আহেমদ, িপতাঃ মৃত আছকর 
িময়া 

�ামঃ সূযর্য্পাশা, ডাকঃ সাতহাল 9559785309 01718977430  

4 1 েজলী েবগম,�ামীঃ কিলম িময়া �ামঃ সূযর্য্পাশা, ডাকঃ সাতহাল 6419485872 01785297790  

5 1 আ�ুল সিহদ,িপতাঃ মিনর িময়া �ামঃ সূযর্য্পাশা, ডাকঃ সাতহাল 5969580216 01723190885  

6 1 আহাদ িময়া,িপতাঃ ওয়ািতর িময়া �ামঃ সূযর্য্পাশা, ডাকঃ সাতহাল 5969589216 01741970320  

7 1 িজবন কৃ� রায়,িপতাঃ মনমত রায় �ামঃ সূযর্য্পাশা, ডাকঃ সাতহাল 9559534481 01719447690  

8 1 মাহমুদ িময়া,িপতাঃ আ�ুল মািলক �ামঃ সূযর্য্পাশা, ডাকঃ সাতহাল 7349367395 01715214657  

9 1 মনর িময়া,িপতাঃ চান িময়া �ামঃ সাতহাল,ডাকঃ সাতহাল 5519204308 01719447690  

10 1 মুিনম আিল,িপতাঃ আ�ুল খািলক �ামঃ সূযর্য্পাশা, ডাকঃ সাতহাল 5071085632 01719447690  

11 1 শািহন িময়া,িপতাঃ মৃত কনা িময়া �ামঃ সূযর্য্পাশা, ডাকঃ সাতহাল 5969408326 01719447690  

12 1 মমতা েবগম,িপতাঃ মৃত রিফক িময়া �ামঃ সূযর্য্পাশা, ডাকঃ সাতহাল 6869477676 01719447690  

13 1 িশবলু িময়া,িপতাঃ ইউনুছ িময়া �ামঃ সূযর্য্পাশা, ডাকঃ সাতহাল 1919510188 01719447690  

14 1 ছরুক িময়া,িপতাঃ মৃত আরজদ িময়া �ামঃ সূযর্য্পাশা, ডাকঃ সাতহাল 6419205452 01719447690  

15 1 মিজদ িময়া,িপতাঃ মৃত আরজু িময়া �ামঃ সূযর্য্পাশা, ডাকঃ সাতহাল 5817414248316 01716447690  

16 1 িললা েবগম,�ামীঃ কালা িময়া �ামঃ সূযর্য্পাশা, ডাকঃ সাতহাল 1508359213 01719447690  

17 1 রুহল আিমন,িপতাঃ মৃত বাদশা িময়া �ামঃ সূযর্য্পাশা, ডাকঃ সাতহাল 3301697912 01719447690  

18 1 েমা�ািকন িময়া,িপতাঃ মসুদ িময়া �ামঃ জাজুয়া,ডাকঃ সাতহাল 3751686647 01719447690  

19 1 িম�ু িময়া,িপতাঃ মৃত ওয়ািজদ উ�া �ামঃ জাজুয়া,ডাকঃ সাতহাল 1919511277 01719447690  

20 1 লীলা সরকার,�ামীঃ �কা� সরকার �ামঃ সাতহাল,ডাকঃ সাতহাল 5069268364 01719447690  

21 1 নুর িময়া,িপতাঃ আ�ুল ম�াফ �ামঃ জাজুয়া,ডাকঃ সাতহাল 6419210221 01719447690  

22 1 েদেলায়ার েহােসন,িপতাঃকুতুব উিদ্দন �ামঃ সূযর্য্পাশা, ডাকঃ সাতহাল 8219212936 01710994174  

23 1 েমাঃ েসিলম িময়া,িপতাঃ আঃ মিজদ �ামঃ সূযর্য্পাশা, ডাকঃ সাতহাল 3719220257 01751257099  
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24 1 ফুল িময়া,িপতাঃ হরমুজ উ�া �ামঃ বাসুিরয়া, ডাকঃ সাতহাল 6419389637 01719447690  

25 1 �বাস সরকার,িপতাঃ অ�দা সরকার �ামঃ সাতহাল,ডাকঃ সাতহাল 5619463324 01719447690  

26 1 েমৗলভী ফখর উিদ্দন,িপতাঃ েমৗলভী এখলাছুর রহমান �ামঃ সূযর্য্পাশা, ডাকঃ সাতহাল 7319405168 01796610145  

27 1 আফজল িময়া,িপতাঃ কুতুব িময়া �ামঃ বাসুিরয়া, ডাকঃ সাতহাল 8669418108 01719447690  

28 1 েশফা েবগম,�ামীঃ শওকত খাঁন �ামঃ সূযর্য্পাশা, ডাকঃ সাতহাল 8219489229 01751192313  

29 1 মিতলাল সরকার,িপতাঃ মেনা�ন সরকার �ামঃ বাসুিরয়া, ডাকঃ সাতহাল 5519576994 01786256403  
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িটিসিব পণয্ সাম�ী পাওয়ার উপেযাগী সুিবধােভাগীেদর তািলকা 

 
�:নং ওয়া

ড 
নং 

উপকারেভাগীর নাম/িপতা/ 
�ামী ও মাতার নাম 

পূণ িঠকানা জাতীয় পিরচয়প� 
ন�র 

েমাবাইল নং ম�বয্ 

30 2 জিরপ িময়া,িপতাঃ আছিকর িময়া �ামঃখুশহালপুর,ডাকঃ সাতহাল 3269210492 01749643816  

31 2 েশফুল েবগম,�ামীঃ মারুফ িময়া �ামঃখুশহালপুর,ডাকঃ সাতহাল 6869573870 01749838212  

32 2 মারজানা আ�ার,�ামীঃ িমজানুর রহমান �ামঃখুশহালপুর,ডাকঃ সাতহাল 1028306825 01718605680  

33 2 িমজানুর রহমান,িপতাঃ আ�ুল মিজদ �ামঃখুশহালপুর,ডাকঃ সাতহাল 1469576241 01718605680  

34 2 মু�ািকম িময়া, �ামঃখুশহালপুর,ডাকঃ সাতহাল 6419203622 01771845660  

35 2 রুহুল আমীন,িপতাঃ আ�ুল হাই �ামঃখুশহালপুর,ডাকঃ সাতহাল 8219589945 01712716251  

36 2 মনা িময়া,িপতাঃ মজর িময়া �ামঃখুশহালপুর,ডাকঃ সাতহাল 919418697 01712716251  

37 2 শাহ আলম,িপতাঃ মতুর্ জা িময়া �ামঃখুশহালপুর,ডাকঃ সাতহাল 3269204388 01751165610  

38 2 েতাফােয়ল আহমদ,িপতাঃ মুিহত িময়া �ামঃখুশহালপুর,ডাকঃ সাতহাল 4651728547 01787560469  

39 2 নজরুল ইসলাম,িপতাঃ অিফল িময়া �ামঃখুশহালপুর,ডাকঃ সাতহাল 5067473535 01743189574  

40 2 নািছমা েবগম,�ামীঃ আ�ুল গিন �ামঃখুশহালপুর,ডাকঃ সাতহাল 6869573862 01311295084  

41 2 ইমন িময়া,িপতাঃ কুতুব িময়া �ামঃখুশহালপুর,ডাকঃ সাতহাল 5069573680 01768139652  
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42 2 মাসুকুর রহমান,িপতাঃ আ�ুর রহমান �ামঃখুশহালপুর,ডাকঃ সাতহাল 5969501690 01712716251  

43 2 েমাঃ েমা�ািফজুর রহমান,িপতাঃ আ�ুল মুিহত �ামঃখুশহালপুর,ডাকঃ সাতহাল 4606024240 01732432835  

44 2 মুিজবুর রহমান,িপতাঃ আ�ুল খািলক �ামঃখুশহালপুর,ডাকঃ সাতহাল 5069572443 01767311821  

45 2 েমাঃ নজরুল ইসলাম,িপতাঃেমাঃ সামছুল ইসলাম �ামঃখুশহালপুর,ডাকঃ সাতহাল 9119585611 01758151839  

46 2 জুেনদ িময়া,িপতাঃ আ�ুল ম�ান �ামঃখুশহালপুর,ডাকঃ সাতহাল 6419203044 01309158560  

47 2 িমলাদ িময়া,িপতাঃ আলতু িময়া �ামঃখুশহালপুর,ডাকঃ সাতহাল 7769264206 01762943768  

48 2 আ�ুল েমানােয়ম,িপতাঃ আ�ুল মিতন �ামঃখুশহালপুর,ডাকঃ সাতহাল 2369212259 01710710357  

49 2 েমাঃ কামরুল হাসান,িপতাঃ রিমজ উিদ্দন �ামঃখুশহালপুর,ডাকঃ সাতহাল 4639519776 01717795042  

50 2 িসরাজুল ইসলাম,িপতাঃ সামছুল ইসলাম �ামঃখুশহালপুর,ডাকঃ সাতহাল 7319595026 01722687302  

51 2 জিসম িময়া,িপতাঃ মৃত সিহদ িময়া �ামঃ বগারগাঁও, ডাকঃ সাতহাল 6869484359 01716348130  

52 2 িমজর্ া ছুিনয়া আ�ার,িপতাঃ িমজর্ া িছেদ্দক �ামঃখুশহালপুর,ডাকঃ সাতহাল 2819590155 01738140093  

53 2 েমাঃ আলী আকবর,িপতাঃ েগালাফ রহমান �ামঃখুশহালপুর,ডাকঃ সাতহাল 4605063520 01882067240  

54 2 তামা�া আ�ার শা�ী,িপতাঃ আ�ুল আলী �ামঃখুশহালপুর,ডাকঃ সাতহাল 2400244295 01776773962  

55 2 মসুদা েবগম,িপতাঃ জায়ফর উ�া �ামঃখুশহালপুর,ডাকঃ সাতহাল 5519486566 01720091989  

56 2 হারুন িময়া,িপতাঃ ম�াজ িময়া �ামঃখুশহালপুর,ডাকঃ সাতহাল 1919610210 01720091989  

57 2 িপয়ারা িবিব,িপতাঃ মনাই িময়া �ামঃখুশহালপুর,ডাকঃ সাতহাল 8669609003 01720091989  

58 2 আ�ুল শহীদ,িপতাঃ সাজন িময়া �ামঃখুশহালপুর,ডাকঃ সাতহাল 6469186459 01716961166  

59 2 েমাঃ আ�ুর রব,িপতাঃ হরমুজ উ�া �ামঃখুশহালপুর,ডাকঃ সাতহাল 5545973900 01716961166  
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60 3 মইজুর রহমান মাজিদ,িপতাঃ মৃত েলবু িময়া �ামঃ হিরপুর, ডাকঃ আমৈতল 5817414251508 01307060424  

61 3 েমাঃ ওয়ািহদ িময়া,িপতাঃ মৃত েমাঃ আনু িময়া �ামঃ আমৈতল, ডাকঃ 
আমৈতল 

1469486482 01717189203  

62 3 েমাঃ মসুদ িময়া,িপতাঃ মৃত েতাতা িময়া �ামঃ আমৈতল, ডাকঃ 
আমৈতল 

9119792506 01724237423  

63 3 েমাঃ আলাল িময়া,িপতাঃ মৃত েতাতা িময়া �ামঃ আমৈতল, ডাকঃ 
আমৈতল 

8256343321 01301229238  

64 3 েমাঃ মসাইদ িময়া,িপতাঃ েমাঃ আঃ গিন �ামঃ হিরপুর, ডাকঃ আমৈতল 4623601574 01737245603  

65 3 সুমা রানী েদব,�ামীঃ নট েদব �ামঃ আমৈতল, ডাকঃ 
আমৈতল 

8219494344 01796463625  

66 3 েমাঃ খািলছ িময়া,িপতাঃ মৃত আতর িময়া �ামঃ হিরপুর, ডাকঃ আমৈতল 5069353661 01307655803  

67 3 সােহল িময়া,িপতাঃ মৃত বািছদ িময়া �ামঃ আমৈতল, ডাকঃ 
আমৈতল 

1951736121 0181580095  

68 3 সামসুল িময়া,িপতাঃ সুরুজ িময়া �ামঃ আমৈতল, ডাকঃ 
আমৈতল 

4619513023 0179601426  

69 3 েমাঃ কািদর িময়া,িপতাঃ মৃত সৎতার িময়া �ামঃ আমৈতল, ডাকঃ 
আমৈতল 

1469482531 01738781374  

70 3 েমাঃ মুিহদ িময়া,িপতাঃ উ�ার িময়া �ামঃ আমৈতল, ডাকঃ 
আমৈতল 

7769213872 01306866944  

71 3 আ�ুল খািলক,িপতাঃ হাছন িময়া �ামঃ আমৈতল, ডাকঃ 
আমৈতল 

7319506494 01727738561  

72 3 েমাঃ িময়াধন িময়া,িপতাঃ েমাঃ লুছন �ামঃ হিরপুর, ডাকঃ আমৈতল 3719506374 01710442999  

73 3 ম�ু েদবনাথ,িপতাঃমৃত িব�ু েদবনাথ �ামঃ আমৈতল, ডাকঃ 
আমৈতল 

5619388749 01745959389  

74 3 েমাছাঃ িদলুয়ারা েবগম,�ামীঃআলকাছ িময়া �ামঃ হিরপুর, ডাকঃ আমৈতল 7769359097 01710442999  

75 3 জােহদ িময়া,িপতাঃ রিশদ িময়া �ামঃ আমৈতল, ডাকঃ 
আমৈতল 

1009747872 01779164487  

76 3 জালাল আহমদ িটপু,িপতাঃ আবুল কালাম �ামঃ আমৈতল, ডাকঃ 
আমৈতল 

1955005175 01715515446  

77 3 জিসম িময়া,িপতাঃ জয়তুন িময়া �ামঃ আমৈতল, ডাকঃ 
আমৈতল 

4619234265 01704228454  

78 3 েমাঃ আিফক িময়া,িপতাঃ েমাঃ আিশক িময়া �ামঃ আমৈতল, ডাকঃ 
আমৈতল 

5817414250537 01751192046  

79 3 েমাঃ মাছুম আহেমদ,িপতাঃ মৃত উ�ার 
িময়া 

�ামঃ আমৈতল, ডাকঃ 
আমৈতল 

7319506460 01751819227  

80 3 আলাল িময়া,িপতাঃ মৃত সুরুজ িময়া �ামঃ আমৈতল, ডাকঃ 
আমৈতল 

7769359461 01713807835  

81 3 পারেভছ িময়া,িপতাঃ েমাঃ েলবু িময়া �ামঃ আমৈতল, ডাকঃ 
আমৈতল 

5073641610 01734821293  



82 3 েমাঃ সুেলমান িময়া,িপতাঃ মৃত আতর 
িময়া 

�ামঃ হিরপুর, ডাকঃ আমৈতল 5969508489 01754662481  

83 3 েমাঃ ইসলাম িময়া,িপতাঃ িরয়াজ িময়া �ামঃ আমৈতল, ডাকঃ 
আমৈতল 

7319504614 01761217304  

84 3 ইমন িময়া,িপতাঃ আ�ু িময়া �ামঃ আমৈতল, ডাকঃ 
আমৈতল 

9154933122 01787356212  
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েমাবাইল নং ম�বয্ 

85 4 এনামুল হক,িপতাঃ ই�াজ উ�া �ামঃ মাসকাি�, ডাকঃ 
আমৈতল 

5098830804 01731908683  

86 4 মছলু িময়া,িপতাঃ মছি�র িময়া �ামঃ মাসকাি�, ডাকঃ 
আমৈতল 

7769667325 01738726412  

87 4 খাজুর িময়া,িপতাঃ কুতুব উ�া �ামঃ মাসকাি�, ডাকঃ 
আমৈতল 

5519777972 01736361115  

88 4 েমাঃ পারু িময়া,িপতাঃ সুেনফর উ�া �ামঃ মাসকাি�, ডাকঃ 
আমৈতল 

8221101986 01707229237  

89 4 মহিসন িময়া,িপতাঃ মদিরছ উ�া �ামঃ মাসকাি�, ডাকঃ 
আমৈতল 

6869776978 01766718043  
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90 4 বাবুল িময়া,িপতাঃ আছদ্দর আলী �ামঃ মাসকাি�, ডাকঃ 
আমৈতল 

1009943851 01750427398  

91 4 দুলাশ িময়া,িপতাঃ বয়ত উ�া �ামঃ মাসকাি�, ডাকঃ 
আমৈতল 

5069210051 01762224686  

92 4 িলটন িময়া,িপতাঃ েহিকম উ�া �ামঃবলরিমপুর, ডাকঃ আমৈতল 1009706639 01743438773  

93 4 আউয়াল িময়া,িপতাঃ েতরা িময়া �ামঃ মাসকাি�, ডাকঃ 
আমৈতল 

9119223395 01710042002  

94 4 েমাঃ লুৎফুর িময়া,িপতাঃসইরত উ�া �ামঃ মাসকাি�, ডাকঃ 
আমৈতল 

3269217075 01746674883  

95 4 েমাঃ ফারুক িময়া,িপতাঃগফুর িময়া �ামঃ মাসকাি�, ডাকঃ 
আমৈতল 

6419358913 01703779641  

96 4 েমাঃ েবলাল েহােসন,িপতাঃেমাঃ আ�ুল খািলক �ামঃ মাসকাি�, ডাকঃ 
আমৈতল 

9559602785 01724382506  

97 4 মািনক ন�ী,িপতাঃ উেপ� ন�ী �ামঃ ইি�পুর, ডাকঃ আমৈতল 5519356769 01796807885  

98 4 েমাঃ আ�ুর রশীদ,িপতাঃ জইন উ�া �ামঃ মাসকাি�, ডাকঃ 
আমৈতল 

4182774507 01754311258  

99 4 মওসুদ িময়া,িপতাঃ ইয়াজ উ�া �ামঃ মাসকাি�, ডাকঃ 
আমৈতল 

2369781360 01738782460  

100 4 দুলু িময়া,িপতাঃ বেয়ত উ�া �ামঃ মাসকাি�, ডাকঃ 
আমৈতল 

5069215779 01799411387  

101 4 স�াদ িময়া,িপতাঃ কদু্দছ িময়া �ামঃ মাসকাি�, ডাকঃ 
আমৈতল 

1469577967 01760551437  

102 4 িবধান েদব,িপতাঃ িবজয় েদব �ামঃ মাসকাি�, ডাকঃ 
আমৈতল 

4169228741 01713805408  

103 4 েমাঃ পাবলু িময়া,িপতাঃ েমাঃ মারফত 
উ�া 

�ামঃ মাসকাি�, ডাকঃ 
আমৈতল 

8669243019 01779025680  

104 4 জিন েবগম,িপতাঃ ম�ান িময়া �ামঃ মাসকাি�, ডাকঃ 
আমৈতল 

4622232892 01831347951  

105 4 হুছনা েবগম,িপতাঃ ছুপান িময়া �ামঃবলরামপুর, ডাকঃ আমৈতল 5519407026 01783003877  

106 4 রায়না েবগম,িপতাঃ রিশদ িময়া �ামঃ মাসকাি�, ডাকঃ 
আমৈতল 

9119784461 01775096991  

107 4 আরেবশ িময়া,িপতাঃ িফেরাজ িময়া �ামঃ মাসকাি�, ডাকঃ 
আমৈতল 

5519594278 01706446584  

108 4 েমাছাঃ েহনা েবগম,িপতাঃ আনছার উিদ্দন �ামঃ মাসকাি�, ডাকঃ 
আমৈতল 

4619425749 01714705835  

109 4 েমাঃ েগালাপ িময়া,িপতাঃআনছার উিদ্দন �ামঃ মাসকাি�, ডাকঃ 
আমৈতল 

7769217790 01722156254  

110 4 েমাছাঃ িপয়ারা েবগম,িপতাঃ েমাঃ বিশর িময়া �ামঃ মাসকাি�, ডাকঃ 
আমৈতল 

1469211021 01756590417  



111 4 েমাঃ নানু িময়া,িপতাঃ েমাঃ ইছমত িময়া �ামঃ মাসকাি�, ডাকঃ 
আমৈতল 

8669245659 01709442135  

112 4 েবলাল িময়া,িপতাঃ কয়ছর িময়া �ামঃ মাসকাি�, ডাকঃ 
আমৈতল 

7769217782 01778284521  

113 4 আমীর উিদ্দন,িপতাঃ সালামত উ�া �ামঃবলরামপুর, ডাকঃ আমৈতল 7319420803 01734288273  

114 4 েমাঃ মিতন িময়া,িপতাঃ আিকল িময়া �ামঃ মাসকাি�, ডাকঃ 
আমৈতল 

9559744777 01709877459  

115 4 েমাছাঃ পারুল েবগম.িপতাঃেমাঃ আঃ 
ছৎতার 

�ামঃ মাসকাি�, ডাকঃ 
আমৈতল 

5519775141 01732632071  

116 4 েমাঃ সুিফয়ান িময়া,িপতাঃ েমাঃ ইছাক িময়া �ামঃ মাসকাি�, ডাকঃ 
আমৈতল 

6869498581 01721281760  

117 4 মজাইদ িময়া,িপতাঃ সুরুজ িময়া �ামঃবলরামপুর, ডাকঃ আমৈতল 1919528396 01752670581  

118 4 শাহানা েবগম,িপতাঃ আশনত িময়া �ামঃ মাসকাি�, ডাকঃ 
আমৈতল 

2371104957 01755731728  

119 4 বলাই চ�,িপতাঃ রেমশ চ� �ামঃ মাসকাি�, ডাকঃ 
আমৈতল 

5069401189 01705512454  

120 4 ছািলক িময়া,িপতাঃ আছিকর উ�া �ামঃবলরামপুর, ডাকঃ আমৈতল 3271091336 01735357967  
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121 5 েমাঃ জামাল েহােসন,িপতাঃ আ�র 
উ�া 

�ামঃ ঘাগিটয়া, ডাকঃ অলহা 6419497950 01712377113  

122 5 েরখা েবগম, িপতাঃ খািলক িময়া �ামঃ ঘাগিটয়া, ডাকঃ অলহা 3719689014 01782847157  

123 5 আ�ুল মছি�র,িপতাঃ মৃত আ�ুল লিতব �ামঃ ঘাগিটয়া, ডাকঃ অলহা 5817414253213 01718977617  

124 5 জবলু িময়া,িপতাঃকা�ান িময়া �ামঃ ঘাগিটয়া, ডাকঃ অলহা 5519594229 0109743489  

125 5 েমাঃ সুেবল িময়া,িপতাঃ েমাঃ মিতন িময়া �ামঃ সনকাপন, ডাকঃ অলহা 5817414253627 01713816985  

126 5 েমাঃ কমরু িময়া,িপতাঃ জমেসদ িময়া �ামঃ ঘাগিটয়া, ডাকঃ অলহা 3269583963 01792510862  
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127 5 েমাঃ রুমান খান,িপতাঃছৎতার খান �ামঃ ঘাগিটয়া, ডাকঃ অলহা 8669616214 0179858196  

128 5 সাজনা েবগম,িপতাঃ িসক�র িময়া �ামঃ ঘাগিটয়া, ডাকঃ অলহা 7319602327 01301229597  

129 5 েমাঃ িলটন িময়া,িপতাঃ িকতাব আলী �ামঃ সনকাপন, ডাকঃ অলহা 9141712514 01773000635  

130 5 কুলসুমা েবগম,িপতাঃ বািছত িময়া �ামঃ সনকাপন, ডাকঃ অলহা 2819594975 01301229101  

131 5 আঃ রুফ,িপতাঃ জামাল িময়া �ামঃ সনকাপন, ডাকঃ অলহা 5609399458 01799206330  

132 5 েমাঃ আিজদ িময়া,িপতাঃ রহমান উ�া �ামঃ সনকাপন, ডাকঃ অলহা 3269667873 01731347386  

133 5 েমাঃ কুতুব িময়া,িপতাঃ বসর িময়া �ামঃ সনকাপন, ডাকঃ অলহা 7769873477 01714255130  

134 5 মািলক িময়া,িপতাঃ তািহর আলী �ামঃ সনকাপন, ডাকঃ অলহা 2819594231 01739322530  

135 5 হাসনা েবগম,িপতাঃ েমাঃ পুরাস িময়া �ামঃ সনকাপন, ডাকঃ অলহা 6890833798 01963163227  

136 5 েমাঃ আ�ুল হক,িপতাঃ সািজদ িময়া �ামঃ সনকাপন, ডাকঃ অলহা 5827407126894 01723575245  

137 5 নািছমা েবগম,িপতাঃ মুসিলম িময়া �ামঃ সনকাপন, ডাকঃ অলহা 5069871302 01714255130  

138 5 েমাঃ কলম িময়া,িপতাঃলিতব িময়া �ামঃ সনকাপন, ডাকঃ অলহা 3269874297 01792556660  

139 5 আ�ুর নুর,িপতাঃ ধনাই িময়া �ামঃ সনকাপন, ডাকঃ অলহা 3750267076 01766356010  

140 5 মাখন িময়া,িপতাঃএরশাদ উ�া �ামঃ সনকাপন, ডাকঃ অলহা 2819679537 01784645417  

141 5 আজমত উ�া,িপতাঃআকাব উ�া �ামঃ সনকাপন, ডাকঃ অলহা 6869671799 01763806756  

142 5 অপু িময়া,িপতাঃ খািলক িময়া �ামঃ সনকাপন, ডাকঃ অলহা 5969417285 01751031177  

143 5 েমাঃ আলী েহােসন,িপতাঃঅইছত উ�া �ামঃ সনকাপন, ডাকঃ অলহা 9119880988 01789397870  

144 5 ইসমত িময়া,িপতাঃ রহমত িময়া �ামঃ সনকাপন, ডাকঃ অলহা 9119410869 01706089142  

145 5 তছিলমা িবিব,িপতাঃজামাল উিদ্দন �ামঃ সনকাপন, ডাকঃ অলহা 6419224610 01737844207  
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�:নং ওয়া
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146 6 সু�রী েবগম,িপতাঃ েমাঃ েসানা উ�া িময়া �মাঃ আটগাঁও,ডাকঃ অলহা 4619704036 01718222652  

147 6 জয়ধন িবিব,িপতাঃেমাঃআছকর িময়া �মাঃ পটকা,ডাকঃ অলহা 2369689654 01746354094  

148 6 আিফয়া েবগম,িপতাঃ আখলু িময়া �মাঃ আটগাঁও,ডাকঃ অলহা 5969424136 01747553614  

149 6 পারুল েবগম,িপতাঃ েমাঃ আ�ুল মতিলব �মাঃ পটকা,ডাকঃ অলহা 3269679134 01779847846  

150 6 েমাঃ শিহদ িময়া,িপতাঃেমাঃ খছরু িময়া �মাঃ পটকা,ডাকঃ অলহা 3719427795 01767519012  

151 6 েমাঃ আ�ুল গাফার,িপতাঃেমাঃ রুপা উ�া �মাঃ পটকা,ডাকঃ অলহা 7319334863 01718222652  

152 6 িবনা েবগম,িপতাঃ েমাঃ হািরছ িময়া �মাঃ আটগাঁও,ডাকঃ অলহা 7769313599 01763182114  

153 6 ��া েবগম,িপতাঃেমাঃ িহরা িময়া �মাঃ পটকা,ডাকঃ অলহা 3719620308 0178222652  

154 6 রােহলা েবগম,িপতাঃেমাঃ িমজাজ িময়া �মাঃ পটকা,ডাকঃ অলহা 5817414255749 01714705161  

155 6 শািহন িময়া,িপতাঃেমাঃ মাসুক িময়া �মাঃ আটগাঁও,ডাকঃ অলহা 8684808010 01785481090  

156 6 েমাঃ রেয়ল িময়া,িপতাঃ েমাঃ সাবাজ িময়া �মাঃ পটকা,ডাকঃ অলহা 9119422187 01736639451  

157 6 জায়দা েবগম,িপতাঃ ছনওয়ার িময়া �মাঃ পটকা,ডাকঃ অলহা 9559653473 01323691215  

158 6 েমাঃ সুমন িময়া,িপতাঃ েমাঃ কুতুব িময়া �মাঃ বারহাল,ডাকঃ অলহা 3722823220 01990969915  

159 6 েমাঃ আবুল িময়া,িপতাঃেমাঃ নামদার িময়া �মাঃ বারহাল,ডাকঃ অলহা 6869788320 01719816836  

160 6 েমাঃ কদর িময়া,িপতাঃ েরাশন িময়া �মাঃ পটকা,ডাকঃ অলহা 3269414334 01312935468  

161 6 েমাঃ আলমগীর িময়া,িপতাঃ ছুরত িময়া �মাঃ আটগাঁও,ডাকঃ অলহা 5817414255333 01306612732  

162 6 রাজনা েবগম,িপতাঃজ�ার িময়া �মাঃ আটগাঁও,ডাকঃ অলহা 4169238575 01739096909  

163 6 েমাঃ মাসুক িময়া,িপতাঃেমাঃকদর িময়া �মাঃ বারহাল,ডাকঃ অলহা 7769591517 0172303294  

164 6 েমাঃ িমনার িময়া,িপতাঃমৃত েমাঃ আ�ুল গফুর �মাঃ আটগাঁও,ডাকঃ অলহা 7303067362 01745961544  

165 6 েমাঃ বািতর িময়া,িপতাঃবকুর িময়া �মাঃ বারহাল,ডাকঃ অলহা 4619529680 01718222652  
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166 7 হারুন িময়া,িপতাঃ িফেরাজ িময়া �ামঃ রনেকলী, ডাকঃ অলহা 4169799881 01728549259  

167 7 হারুন িময়া,িপতাঃসামছু িময়া �ামঃ অলহা, ডাকঃ অলহা 1469219818 01741089336  

168 7 আবু ছােয়দ,িপতাঃ সাদত িময়া �ামঃ অলহা, ডাকঃ অলহা 3719528493 01734395282  

169 7 েমাছাঃ শাহনাজ আ�ার সাজনা,িপতাঃ আজাদ আলী �ামঃ অলহা, ডাকঃ অলহা 1469223497 0171872669  

170 7 আকিলছ িময়া,িপতাঃমৃত শকুর িময়া �ামঃযদুর অলহা, ডাকঃ অলহা 1506372430 01751214532  

171 7 েমাঃ বাহার িময়া,িপতাঃ মনাই িময়া �ামঃ মুকু�পুর, ডাকঃ অলহা 4619247499 01712711964  

172 7 মছ�ীর িময়া,িপতাঃ ম�াফ িময়া �ামঃযদুর অলহা, ডাকঃ অলহা 8650814414 0176579287  

173 7 ইয়ারুন েবগ,িপতাঃ আজাদ িময়া �ামঃ অলহা, ডাকঃ অলহা 9119581917 01791959218  

174 7 মাওঃ েমাঃ উবাইদুল হক রুেবল,মৃত আ�ব 
আলী 

�ামঃ অলহা, ডাকঃ অলহা 9103789443 01779847262  

175 7 হা�ান িময়া,িপতাঃ ই�াজ উ�া �ামঃ অলহা, ডাকঃ অলহা 5969617116 01941634200  

176 7 ময়ুর িময়া,িপতাঃ বারাম িময়া �ামঃ�চ�রঘু, ডাকঃ অলহা 7319803628 01778617417  

177 7 েমাঃ িসরাজ বখস,িপতাঃ মৃত আিমর বখস �ামঃ�চ�রঘু, ডাকঃ অলহা 3269232140 01714290032  

178 7 আিলম িময়া,িপতাঃ আিজর উিদ্দন �ামঃপাটুলী, ডাকঃ অলহা 4619701842 01744939203  

179 7 মরফুল িবিব,িপতাঃ আছকর উলয্া �ামঃপাটুলী, ডাকঃ অলহা 5519510710 01712017423  

180 7 অিল িময়া,িপতাঃআিজর উ�য্া �ামঃপাটুলী, ডাকঃ অলহা 4196590709 01732442921  

181 7 শাহাজান িময়া,িপতাঃমকিলছ িময়া �ামঃপাটুলী, ডাকঃ অলহা 7771067191 01754508591  

182 7 রুপা িময়া,িপতাঃ মছতির িময়া �ামঃ বড়হরমািনক, ডাকঃ 
অলহা 

2819511540 01715397528  

183 7 আ�ুল কািদর,িপতাঃ েমাঃ তািহর 
আিল 

�ামঃচি�বর, ডাকঃ অলহা 9119231059 0178361775  
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184 7 মুিহদ িময়া,িপতাঃ মৃত েমাঃ েখারেশদ 
িময়া 

�ামঃবড়হর মািনক, ডাকঃ 
অলহা 

8654851753 01766945313  

185 7 েমাঃ ছুরুক িময়া,িপতাঃ বাহার িময়া �ামঃ�চ�রঘু, ডাকঃ অলহা 19825817414035247 01785896132  

186 7 েমাঃ ফারুক িময়া,িপতাঃেমাঃ তািহর িময়া �ামঃ চি�বর, ডাকঃ অলহা 2819239399 01770466561  

187 7 ওয়ািছর িময়া,িপতাঃ মিজদ িময়া �ামঃযদুর অলহা, ডাকঃ অলহা 7319434267 01707228873  

188 7 বাবলু িময়া,িপতাঃ হাছন িময়া �ামঃবড়হর মািনক, ডাকঃ 
অলহা 

1919710374 01747149915  

189 7 কমেলশ ভ�াচাযর্য্,িপতাঃকািমনী কুমার ভ�াচাযর্য্ �ামঃচি�বর, ডাকঃ অলহা 1919255149 01738811757  

190 7 মকবুল িময়া,িপতাঃ দুরুদ িময়া �ামঃবড়হর মািনক, ডাকঃ 
অলহা 

9559748562 01736263087  

191 7 আনকার িময়া,িপতাঃ মকরম উ�া �ামঃযদুর অলহা, ডাকঃ অলহা 4619622675 01712017423  

192 7 েমাঃ িসরাজ িময়া,িপতাঃিনজাম িময়া �ামঃ অলহা, ডাকঃ অলহা 7319248352 01710353353  

193 7 েমাছাঃ রুিকয়া,িপতাঃ েলবু িময়া �ামঃ চমৎকার, ডাকঃ অলহা 7319521857 01703760698  

194 7 েমাছাঃ নাজু েবগম,িপতাঃ মিফজ 
গাজী 

�ামঃ চমৎকার, ডাকঃ অলহা 2369518226 01762147472  

195 7 েমাঃ আ�ুর নুর,িপতাঃহুসমত উ�া �ামঃ চমৎকার, ডাকঃ অলহা 6419416547 01781823857  

196 7 েমাঃ িছেদ্দক িময়া,িপতাঃ আ�ুল 
ম�ান 

�ামঃ চমৎকার, ডাকঃ অলহা 7769502076 01314195647  

197 7 আিফয়া েবগম,�ামীঃ  ছােয়দ েহােসন �ামঃ অলহা, ডাকঃ অলহা 9119601368 01718014101  

198 7 েমাঃ সুেহল িময়া,িপতাঃ িছেদ্দক িময়া �ামঃ চমৎকার, ডাকঃ অলহা 6419796302 01777588318  

199 7 েমাছাঃ খািদজা েবগম,িপতাঃ মেনাহর িময়া �ামঃ চমৎকার, ডাকঃ অলহা 7319521832 01763806764  

200 7 েমাঃ মনফর িময়া,িপতাঃ েরজাক িময়া �ামঃ চমৎকার, ডাকঃ অলহা 3719522991 01713662970  
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201 8 েমাঃ আিনছ িময়া,িপতাঃআছিকর িময়া �ামঃদুগর্াপুর, ডাকঃ জগৎসী 4619709506 01785826449  
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202 8 আলতা েবগ,িপতাঃসিজদ িময়া �ামঃদুগর্াপুর, ডাকঃ জগৎসী 9121067467 01792750613  

203 8 েমাঃ কালাম িময়া,িপতাঃেমাঃ সু�র িময়া �ামঃ েদবাই জগৎসী, ডাকঃ জগৎসী 3269686501 01762224325  

204 8 জাকািরয়া আলী,িপতাঃআনকার িময়া �ামঃ বড়হর িতলক,ডাকঃ 
জগৎসী 

3269806802 01778018958  

205 8 মিনর িময়া,িপতাঃ আছান িময়া �ামঃদুগর্াপুর, ডাকঃ জগৎসী 3719705851 01733568944  

206 8 হা�ান িময়া,িপতাঃ জ�ার িময়া �ামঃ জগৎসী, ডাকঃ জগৎসী 7769983433 01312745220  

207 8 সােয়ল িময়া,িপতাঃ ৈস: আেনায়ার 
েহােসন 

�ামঃ বড়হর িতলক,ডাকঃ 
জগৎসী 

6010080015 01753287524  

208 8 েমাঃ তরাজ িময়া,িপতাঃ সাবাজ িময়া �ামঃ বড়হর িতলক,ডাকঃ 
জগৎসী 

7769683892 01743389423  

209 8 এম.এ.মা�ান,িপতাঃ েমাঃ আতর িময়া �ামঃ বড়হর িতলক,ডাকঃ 
জগৎসী 

9151651701 01788486350  

210 8 শাহাব উিদ্দন,িপতাঃ ইি�ছ িময়া �ামঃ বড়হর িতলক,ডাকঃ 
জগৎসী 

1469879496 01700589635  

211 8 মাসুক িময়া,িপতাঃ কদ্দছ িময়া �ামঃ পরানেসনা, ডাকঃ জগৎসী 6869883899 01758769823  

212 8 েমাঃ মসুদ আলী,িপতাঃজফর িময়া �ামঃ বড়হর িতলক,ডাকঃ 
জগৎসী 

8669907936 01735193783  

213 8 আঃ ছালাম,িপতাঃ বাদশা িময়া �ামঃ বড়হর িতলক,ডাকঃ 
জগৎসী 

3719706917 01752130418  

214 8 েমাঃ মাহমুদ িময়া,িপতাঃকদু্দছ িময়া �ামঃ পরানেসনা, ডাকঃ জগৎসী 4619907688 01741369213  

215 8 েমাঃ ছাইদুল ইসলাম,িপতাঃেমাঃ িসরাজ িময়া �ামঃ লামা জগৎসী,ডাকঃ জগৎসী 2849259532 01721394458  

216 8 েরিজয়া েবগম,িপতাঃেমাঃ আ�ুল কিরম �ামঃ লামা জগৎসী,ডাকঃ জগৎসী 6869885860 01762061594  

217 8 েমাঃ মুিমন িময়া,িপতাঃআেনায়ার েহােসন �ামঃ বড়হর িতলক,ডাকঃ 
জগৎসী 

5069683646 0174977002  

218 8 সু�া ৈবদয্,িপতাঃ কৃেপশ ৈবদয্ �ামঃ আদপাশা, ডাকঃ জগৎসী 6419993701 01744815310  

219 8 আলী আহমদ,িপতাঃ ইউনুছ িময়া �ামঃ দুগর্াপুর, ডাকঃ জগৎসী 8698757401 01760771663  

220 8 েমাঃ মুশািহদ িময়া,িপতাঃআ�ুল কদু্দছ �ামঃ বড়হর িতলক,ডাকঃ 
জগৎসী 

5699902153 01752031399  

221 8 সিহদ িময়া,িপতাঃিফেরাজ িময়া �ামঃ পরানেসনা, ডাকঃ জগৎসী 1469881070 01720494056  

222 8 নুরুল ইসলাম,িপতাঃ িফেরাজ িময়া �ামঃ বড়হর িতলক,ডাকঃ 
জগৎসী 

6869809761 01746274981  

223 8 মুিজবুর রহমান,িপতাঃতরাজুল ইসলাম �ামঃ বড়হর িতলক,ডাকঃ 
জগৎসী 

5817414259562 01727761639  

224 8 অরুন ৈবদয্,িপতাঃ অি�নী কুমার ৈবদয্ �ামঃ েদবাই জগৎসী, ডাকঃ জগৎসী 5970007331 01747145467  

225 8 আখিলছ িময়া,িপতাঃফয়জুল ইসলাম �ামঃ পরানেসনা, ডাকঃ জগৎসী 2369887399 01710041242  

226 8 আিমফুর ইসলাম,িপতাঃমখিলছ িময়া �ামঃ বড়হর িতলক,ডাকঃ 
জগৎসী 

2817993567 01728359107  



227 8 েমাঃ আইয়ুব িময়া,িপতাঃ মনর িময়া �ামঃ বড়হর িতলক,ডাকঃ 
জগৎসী 

2369999136 01706093298  

228 8 রুেবল িময়া,িপতাঃ  রিফক িময়া �ামঃ জগৎসী,ডাকঃ জগৎসী 2374629422 01723429501  

229 8 তিফ খানম,িপতাঃেমাঃ হািববুর রহমান �ামঃ জগৎসী,ডাকঃ জগৎসী 7319901711 01302714384  

230 8 েমাঃ েমৗলা িময়া,িপতাঃ ইি�ছ িময়া �ামঃ পরানেসনা, ডাকঃ জগৎসী 6419886475 01797447667  
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েমাবাইল নং ম�বয্ 

231 9 েমাঃ তাহীর আলী,িপতাঃমুেজফর আলী �ামঃ দি�ন চমৎকার,ডাকঃজগৎসী 6420112655 01724355955  

232 9 রংগ িময়া,িপতাঃমৃত আবদুল ছুবহান �ামঃ দি�ন চমৎকার,ডাকঃজগৎসী 5069978814 01748514905  

233 9 সফর উ�া,িপতাঃ মৃত খেয়র উ�া �ামঃ মি�কপুর,ডাকঃ ৈবদয্�ািত 4170119590 01777487993  

234 9 েমাঃ স�ব িময়া,িপতাঃমৃত আখলু 
িময়া 

�ামঃ দুঘর,ডাকঃ ৈবদয্�ািত 8669712153 01706398349  

235 9 আবুল কােসম,িপতাঃআলকাছ িময়া �ামঃ মি�কপুর,ডাকঃ ৈবদয্�ািত 8219890087 01720629705  

236 9 েমাঃ মসুদ আহমদ,িপতাঃমৃত মিফজ িময়া �ামঃ দি�ন চমৎকার,ডাকঃ জগৎসী 94119997873 01710353247  

237 9 জাহানারা েবগম,�ামীঃ নুর িময়া �ামঃ দি�ন চমৎকার,ডাকঃ জগৎসী 8670012197 01791988978  

238 9 েমাঃ স�াদ িময়া,িপতাঃ হািরছ িময়া �ামঃ দুঘর,ডাকঃ ৈবদয্�ািত 6419689085 01726746334  

239 9 আিমনা খাতুন,িপতাঃমিজদ িময়া �ামঃ মি�কপুর,ডাকঃ ৈবদয্�ািত 0870118053 01784781084  

240 9 েমাঃ ছমছু িময়া,িপতাঃমৃত ছনু িময়া �ামঃ দি�ন চমৎকার,ডাকঃ জগৎসী 3269685339 01740287175  

241 9 মিনকা েসাম,িপতাঃ �ভাত েসাম �ামঃ কদুপুর,ডাকঃ ৈবদয্�ািত 5969827533 01712262339  

242 9 আিককুল ইসলাম,িপতাঃ আ�ুল 
খািলক 

�ামঃ শাহেমাহা�দপুর,ডাকঃ ৈবদয্�ািত 5106303125 01784781084  
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243 9 আ�ুল িময়া,িপতাঃ িছেদ্দক িময়া �ামঃ দি�ন চমৎকার,ডাকঃ জগৎসী 7320129005 01758230081  

244 9 েমাঃ আ�ুল েহিকম,িপতাঃ আ�ুল গফুর �ামঃ দুঘর,ডাকঃ ৈবদয্�ািত 8240062557 01324185488  

245 9 নুেরছা েবগম,িপতাঃ মৃত ছািলখ িময়া �ামঃ দি�ন চমৎকার,ডাকঃ জগৎসী 6419687162 01739174715  

246 9 িললা েবগম,�ামীঃ ফিরদ িময়া �ামঃ দি�ন চমৎকার,ডাকঃ জগৎসী 2369819491 01775937370  

247 9 নািজর িময়া,িপতাঃ মৃত বাদশা িময়া �ামঃ দি�ন চমৎকার,ডাকঃ জগৎসী 5970128368 01745203769  

248 9 জেবদা খাতুন,িপতাঃ মৃত িফফান 
উ�াহ 

�ামঃ দি�ন চমৎকার,ডাকঃ জগৎসী 6869814860 01739297831  

249 9 জহরলাল সরকার,িপতাঃ েখাকা সরকার �ামঃ কদুপুর,ডাকঃ ৈবদয্�ািত 46366110299 01751355793  

250 9 আহাদ িময়া,িপতাঃ আফতাব িময়া �ামঃ দি�ন চমৎকার,ডাকঃ জগৎসী 3270110707 01712262339  

251 9 মিন� সরকার,িপতাঃমৃত মেহ� সরকার �ামঃ কদুপুর,ডাকঃ ৈবদয্�ািত 7320133957 01792094014  

252 9 আতা� িময়া,িপতাঃ মৃত শকুর িময়া �ামঃ দি�ন চমৎকার,ডাকঃ জগৎসী 5519689938 01731333777  

253 9 েমাঃ রিসদ আহমদ,িপতাঃ আ�ুল ছুবহান �ামঃ দি�ন চমৎকার,ডাকঃ জগৎসী 282012668 01758456033  

254 9 মতিলব িময়া,িপতাঃ মৃত েতাতা িময়া �ামঃ দি�ন চমৎকার,ডাকঃ জগৎসী 3270110731 0172455501  

255 9 িসিজল িময়া,িপতাঃ আ�াছ িময়া �ামঃ দি�ন চমৎকার,ডাকঃ জগৎসী 7319827700 01712262339  
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256 1 অসীম দাশ,িপতাঃ মৃত অমের� দাশ �ামঃ জাজুয়া,ডাকঃ সাতহাল 4167667015 01318558740  

257 1 শাহ হাছান িময়া,িপতাঃ িসিজর িময়া �ামঃ জাজুয়া,ডাকঃ সাতহাল 6419481178 01747267550  

258 1 েমাঃ গিন িময়া,িপতাঃ মৃত আঃ 
লিতফ 

�ামঃ জাজুয়া,ডাকঃ সাতহাল 8669411053 01721520377  

259 1 েমাঃ শাজান িময়া,িপতাঃ মৃত আঃ খািলক �ামঃ বাসুিরয়া,ডাকঃ সাতহাল 4621026840 01721520377  

260 2 ময়নুল ইসলাম,িপতাঃ আবুল কােশম �ামঃ বগারগাঁও,ডাকঃ সাতহাল 6910218707 01712066297  

261 1 রিশদা েবগম,িপতাঃমুিহবুর রহমান �ামঃ জাজুয়া,ডাকঃ সাতহাল 8219587402 01725988410  

262 1 শামসুল হক,িপতাঃ মৃত তবরুছ িময়া �ামঃ জাজুয়া,ডাকঃ সাতহাল 1469196503 01735863176  

263 1 দুরুদ িময়া,িপতাঃ মৃত আঃ জিলল �ামঃ জাজুয়া,ডাকঃ সাতহাল 9108399313 01792584899  

264 2 ছালু আহমদ,িপতাঃ িসিজল িময়া �ামঃ খুশহালপুর,ডাকঃ সাতহাল 8229284000 01722111458  

265 1 েমাঃ রিমজ আলী,িপতাঃমৃত তবরুছ উ�া �ামঃ জাজুয়া,ডাকঃ সাতহাল 3721079493 01725988410  

266 1 েমাছাঃ কমলা েবগম,�ামীঃ রায়হান আহমদ �ামঃ সাতহাল,ডাকঃ সাতহাল 3269483453 01763625839  

267 2 রুিবনা েবগম,�ামীঃ ফয়সর িময়া �ামঃ স�দপুর,ডাকঃ সাতহাল 2818174332 01721520377  

268 3 রাজভীন েবগম,�ামীঃ েমৗলা িময়া �ামঃ আমৈতল,ডাকঃ আমৈতল 1469355687 01721520377  

269 1 জাছিমন েবগম,�ামীঃ তাজুদ িময়া �ামঃ জাজুয়া,ডাকঃ সাতহাল 2369203737 01725988410  

270 2 ইমন আহমদ,িপতাঃ ছািদক িময়া �ামঃ খুশহালপুর,ডাকঃ সাতহাল 7810575048 01778009699  

271 2 ৈছদা েবগম,�ামীঃ েমাঃ আ�ুল 
মছি�র 

�ামঃ স�দপুর,ডাকঃ সাতহাল 5059474186 01721520377  

272 3 লািক েবগম,�ামীঃ মৃত জয়নাল িময়া �ামঃ আমৈতল,ডাকঃ আমৈতল 2819402807 01763310753  

273 1 ওয়াইদ িময়া,িপতাঃ েমাঃ তািবর িময়া �ামঃ সূযর্য্পাশা,ডাকঃ সাতহাল 2819578366 01749902518  

274 3 রুিজনা েবগম,�ামীঃ িলয়াকত িময়া �ামঃ আমৈতল,ডাকঃ আমৈতল 4169405919 01790922959  

275 1 রুিপয়া খাতুন,�ামীঃ মৃত আঃ খািলক �ামঃ জাজুয়া,ডাকঃ সাতহাল 8219214155 01307723635  

276 1 ফজলু িময়া,িপতাঃ মৃত কদর িময়া �ামঃ জাজুয়া,ডাকঃ সাতহাল 3717799625 01781580193  

277 1 ম�ুলাল দাশ,িপতাঃ মৃত মাখন চ� দাশ �ামঃ জাজুয়া,ডাকঃ সাতহাল 9119589092 01787560934  
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278 6 বাবুল চ� ,িপতাঃিনকু� চ� �ামঃআটগাও ,ডাকঃঅলহা 1919441517 01924632013  

279 6 শাহাব উিদ্দন,িপতাঃআিবদুর রহমান �ামঃবারহাল,ডাকঃঅলহা 6419316242 01918222652  

280 5 গীতা রানী দাশ,িপতাঃিজেসন চ� দাস �ামঃঘাগিটয়া,ডাকঃঅলহা 5817414253231 01709749722  

281 5 কান্ঞন কুমার দাশ,িপতাঃরৎন ময় দাশ �ামঃঘাগিটয়া,ডাকঃঅলহা 1919907673 01792693277  

282 5 এরশাদ িময়া,িপতাঃআ�ুল জিলল �ামঃঘাগিটয়া,ডাকঃঅলহা 2819678455 01722943704  

283 5 মুিমনা েবগম,িপতাঃসামাদ িময়া �ামঃসনকাপন,ডাকঃঅলহা 3255667333 01779320437  

284 5 শািমক িময়া,িপতাঃমৃত দুরুদ উ�া �ামঃসনকাপন,ডাকঃঅলহা 4619611074 01753613078  

285 5 আেবতুন েবগম,িপতাঃআ�ুল েহিকম �ামঃঘাগিটয়া,ডাকঃঅলহা 3269400523 01738804987  

286 5 অসীম চ� দাশ,িপতাঃঅমল চ� দাশ �ামঃসনকাপন,ডাকঃঅলহা 5101663846 01786619398  

287 5 সুবল দাশ,িপতাঃমৃত নেগ� দাশ �ামঃসনকাপন,ডাকঃঅলহা 8669901459 01711282625  

288 5 সুশীল চ� দাশ,িপতাঃগীির� কুমার দাশ �ামঃসনকাপন,ডাকঃঅলহা 4169881226 01706327321  

289 5 আ�ুল রুপ,িপতাঃমৃত ছনর িময়া �ামঃঘাগিটয়া,ডাকঃঅলহা 1009892090 01766909184  

290 5 রােহনা েবগম,িপতাঃেনাবন িময়া �ামঃঘাগিটয়া,ডাকঃঅলহা 5069491172 01744193914  

291 5 মুতিলব িময়া,িপতাঃম�ান িময়া �ামঃসনকাপন,ডাকঃঅলহা 2819786282 01725583560  

292 5 রুসনা েবগম,িপতাঃসফর উিদ্দন �ামঃসনকাপন,ডাকঃঅলহা 8669699798 01751054725  

293 5 এলু িময়া,িপতাঃবখর িময়া �ামঃসনকাপন,ডাকঃঅলহা 6869588423 01781024796  

294 5 খায়রুন েবগম,িপতাঃআরজদ আলী �ামঃসনকাপন,ডাকঃঅলহা 8669382239 01734979134  

295 6 জিন চ�,িপতাঃধন�য় চ� �ামঃআটগাঁও,ডাকঃঅলহা 7806352469 01829211054  

296 6 জিল রানী দাশ,িপতাঃসুেবাধ দাস �ামঃআটগাঁও,ডাকঃঅলহা 8669623418 01759866338  

297 6 আ�ু�াহ আল মামুন,িপতাঃমৃতঃবদরুল েহােসন �ামঃআটগাঁও,ডাকঃঅলহা 19945817414000024 01712098827  

298 6 আউয়াল িময়া,িপতাঃআতাব িময়া �ামঃবারহাল,ডাকঃঅলহা 8219800235 01771904130  

299 6 েমাঃরুহুল আিমন,িপতাঃেমাঃআহমদ েহােসন �ামঃআটগাঁও,ডাকঃঅলহা 1515335113 01795631985  

300 6 েমাঃহুমায়ূল কিবর,িপতাঃমৃতঃআ�ুল জিলল �ামঃপটকা,ডাকঃঅলহা 8669707633 01716673107  
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301 8 ৈসয়দ শওকত আলী,িপতাঃমৃঃৈসয়দ শিফক আলী �ামঃআদপাশা,ডাকঃজগৎসী 5817444259931 01790334803  

302 8 ৈসয়দ খুশবা েবগম,িপতাঃমু�ািদর েহােসন �ামঃআদপাশা,ডাকঃজগৎসী 7769688719 01714291398  

303 8 েবগম িবিব ,িপতাঃজিলল িময়া �ামঃআদপাশা,ডাকঃজগৎসী 1009999978 01781132473  

304 8 ৈসঃবাবুল িময়া,মৃঃৈসঃআ�ুছ ছওার �ামঃআদপাশা,ডাকঃজগৎসী 776989147 01770310244  

305 9 রাহুল িময়া,িপতাঃহািববুর রহমান �ামঃদঃচমৎকার,ডাকঃৈবদয্�য্িত 1469806200 01745402536  

306 8 আঃমািলক িময়া,িপতাঃমৃঃআ�ুলম�ান �ামঃবড়হর িতলক,ডাকঃজগৎসী 2819895257 01779616412  

307 9 েমাঃমনর িময়া,িপতাঃমৃঃকনর িময়া �ামঃদুঘর ,ডাকঃৈবদয্�য্িত 3269808725 01733628364  

308 8 েতাফােয়ল আহমদ,িপতাঃমুরতুজা িময়া �ামঃআদপাশা,ডাকঃজগৎসী 2406406294 01778510293  

309 8 িমলাদ েহােসন,িপতাঃমৃঃেমাঃকদু্দছ িময়া �ামঃআদপাশা,ডাকঃজগৎসী 9120118543 01713538564  

310 8 ৈমাঃতািহদ িময়া,মৃঃছািলম িময়া �ামঃআদপাশা,ডাকঃজগৎসী 1470115344 01780831887  

311 9 েমাঃআ�ুল ম�ান িশশ 

িময়া,িপতাঃমৃঃেমাঃহাসান িময়া 
�ামঃদুঘর,ডাকঃৈবদয্�ািত 4819835236 017768322875  

312 9 জ�ু েদব,িপতাঃিবধু ভুষন েদব �ামঃকলয্ান পুর,ডাকঃজগৎসী 4619712302 01711318583  
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313 9 েমাঃবািছর িময়া,িপতাঃমৃঃশাহাদত িময়া �ামঃদঃচমৎকার,ডাকঃজগৎসী 4620011124 01727536582  

314 8 রুনু েবগম,িপতাঃস্চাঃআনকার �ামঃবড়হর িতলক,ডাকঃজগৎসী 3719706859 01713538564  

315 9 মুরাদ িময়া,িপতাঃমৃঃমনু িময়া �ামঃদঃচমৎকার,ডাকঃজগৎসী 1920446600 01712882805  

316 8 েমাঃ ফােতহা আলজা�াত 

িলমা,িপতাঃচমক আলী খান 
�ামঃআদপাশা,ডাকঃজগৎসী 5560262453 01711734708  

317 9 কমরু িময়া,িপতাঃমৃঃছনু িময়া �ামঃদঃচমৎকার,ডাকঃজগৎসী 3269685305 01785542869  

318 8 ৈসয়দ মাজহারুল হক,িপতাঃৈসয়দ মহদ্দর 
আলী 

�ামঃআদপাশা,ডাকঃজগৎসী 4170125779 01745876635  

319 9 সাহাজান িময়া,িপতাঃেমাঃমৃঃআবাছ িময়া �ামঃদুঘর,ডাকঃৈবদয্�য্ািত 5069630899 0173549241  

320 7 েমাঃকামাল িময়া,িপতাঃমৃঃআলাউিদ্দন  �ামঃপাটুলী আটগাও,ডাকঃঅলহা 5817414257900 01012010423  

321 9 আ�ুর রউফ, িপতাঃঠাকুর িময়া �ামঃদি�ন চমৎকার,ডাকঃজগৎসী 2819895232 01715214655  

322 9 েমাঃমাসুক িময়া,িপতাঃনফর িময়া �ামঃদি�ন চমৎকার,ডাকঃজগৎসী 6869888567 01777153530  

323 9 েমাঃমিতউর রহমান,িপতাঃমৃতঃআ�ুর রহমান �ামঃদি�ন চমৎকার,ডাকঃজগৎসী 4169696624 01725746692  

324 9 েমাঃতরাজ িময়া,িপতাঃমৃতঃমনু িময়া �ামঃদি�ন চমৎকার,ডাকঃজগৎসী 1920018296 01731890795  

325 9 বিশর িময়া,িপতাঃেতাতা িময়া �ামঃদি�ন চমৎকার,ডাকঃজগৎসী 9120118592 01751700235  
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326 4 দীেনশ কর,িপতাঃেদেব� কর �ামঃমাসকাি�,ডাকঃআমৈতল 1719810661 01777588341  

327 1 কৃেপশ সরকার,িপতাঃমেহশ সরকার �ামঃসাতহাল,ডাকঃ সাতহাল 9559634721 01726795910  
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328 2 েরনু িময়া,িপতাঃেলমন িময়া �ামঃস�দপুর,ডাকঃসাতহাল 7769578225 01733926247  

329 6 সূযমিন মালাকার,িপতাঃসুিনল চ� মালাকার �ামঃবারহাল,ডাকঃঅলহা 4619338124 01735398203  

330 2 আল আিমন,িপতাঃআ�ুল গফুর �ামঃস�দপুর,ডাকঃসাতহাল 2369584970 01714273101  

331 2 েমাঃনুরুল ইসলাম,িপতাঃেমাঃমিনর উিদ্দন �ামঃখুশহালপুর,ডাকঃসাতহাল 7769265096 01715633915  

332 7 েমাঃহািমদ িময়া,িপতাঃেমাঃআলতাব উিদ্দন �ামঃঅলহা,ডাকঃঅলহা 2819511433 01727054844  

333 8 েমাঃজাহা�ীর েহােসন,িপতাঃআকুল িময়া �ামঃজগৎসী,ডাকঃজগৎসী 8219892190 01719232955  

334 8 হািববুর রহমান,িপতাঃএম,সামসুল ইসলাম �ামঃপরানেসনা,ডাকঃজগৎসী 5817414259220 01770470238  

335 2 ঝরনা েবগম,িপতাঃতঘই িময়া �ামঃখুশহালপুর,ডাকঃসাতহাল 2819285137 01751192376  

336 5 েমাঃরিফকুল ইসলাম,িপতাঃসাইদু�াহ �ামঃসনকাপন,ডাকঃঅলহা 9149997471 01712172710  

337 2 পিবএ েদবনাথ,িপতাঃরসময় েদবনাথ �ামঃখুশহালপুর,ডাকঃসাতহাল 2362661676 01760268741  

338 2 আ�ুল আউয়াল,িপতাঃআবু মুবারক �ামঃখুশহালপুর,ডাকঃসাতহাল 5069272093 01719046270  

339 9 েমাঃসুলতান আহমদ জুেবদ 
িপতাঃেমাঃআনকার িময়া 

�ামঃদি�চমৎকার,ডাকঃজগৎসী 8219817700 01712262339  

340 9 েহলাল িময়া,িপতাঃআ�ুল মািলক  �ামঃদি�ন চমৎকার,ডাকঃজগৎসী 5869683034 01712262339  

341 2 ওয়ািসমিময়া,িপতাঃসিহদ িময়া �ামঃবগাঁরগাও,ডাকঃসাতহাল 1919517787 01710209235  

342 3 েমাঃকািদর িময়া,িপতাঃমিফজ উ�য্া �ামঃআমৈতল,ডাকঃআমৈতল 1919521714 01709456532  

343 6 িবিজত েসন গ�, িপতাঃভূপিত র�ন েসন 
গ� 

�ামঃবারহাল,ডাকঃঅলহা 7788429798 01726483089  

344 6 অরিব�ু শীল,িপতাঃহের� শীল �ামঃআটগাঁও,ডাকঃঅলহা 2819320249 01756643268  

345 6 েমাঃসিফক িময়া,িপতাঃইয়ািছন িময়া �ামঃবারহাল,ডাকঃঅলহা 7319609710 01729757782  

346 6 েমাঃজুলিপকার িময়া,িপতাঃআ�ুল জ�ার �ামঃপটকা,ডাকঃঅলহা 7769311056 01716927847  

347 1 �দীপ দাশ রায়,িপতাঃ�তুল দাশ রায়, �ামঃজাজুয়া,ডাকঃসাতহাল 7769578837 01767742292  

348 1 রন্ঞু দাশ,িপতাঃরািজ� কুমার দাশ �ামঃজাজুয়া,ডাকঃসাতহাল 4619411442 01776916660  

349 1 ফয়ছল িময়া,িপতাঃকনর িময়া �ামঃসাতহাল,ডাকঃসাতহাল 8217086134 01789397868  

350 8 েমাঃশািফউর রহমান খান, 
িপতাঃহািববুর রহমান খান 

�ামঃেদবাই জগৎসী,ডাকঃজগৎসী 4623085160 01700503657  

 


