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ইউিনয়েনর নামঃ মেহ নগর                                                                    পেদর নামঃ তািলকাকারী/গণনাকারী 
 

জন মাির ও হগণনা-২০২১ কে র লালমিনরহাট সদর উপেজলায় আেবদন ত াথ েদর ম  হেত িনে া  াথ গণেক সামিয়ক ভােব বধ াথ  
িহেসেব িবেবচনা করা হেয়েছ। তেব াথ  িনবাচেনর য কান পযােয় অথবা াথ  িনবাচেনর পর কান তর  ধরা পরেল তার াথ তা বািতল বেল 
গ  হেব। (টাইিপং জািনত কান ল-  হেল ইহা পরবত েত সংেশাধন করা হেব)। 

রাল নং নাম িপতা/ ামীর নাম মৗজা/মহ া 
E-২৫০১ মাছাঃ ছািমনা খা ন মাঃ আ  তােহর ম ল কািশ র 
E-২৫০২ মাছাঃ লায়লা ইয়াসিমন িলজা মাঃ িলয়াগত আলী কািশ র 
E-২৫০৩ মাছাঃ গালাপী খা ন মাঃ আ ল গিন িময়া কািশ র 
E-২৫০৪ মাঃ নওয়াজ শরীফ মাঃ িমলন িময়া কািশ র 
E-২৫০৫ মাঃ সাম ামান মাঃ আেনায়া ল হক কািশ র 
E-২৫০৬ মাঃ জািক ল ইসলাম মাঃ ফজ ল কিরম কািশ র 
E-২৫০৭ মাছাঃ আরিফন খা ন মাঃ আিবর হােসন কািশ র 
E-২৫০৮ মাছাঃ িফেরাজা আ ার মাঃ ফয়জার আলী কািশ র 
E-২৫০৯ মাছাঃ লছম বগম ওসমান আলী কািশ র 
E-২৫১০ মাছাঃ শািমমা আ ার শাহজাহান আলী কািশ র 
E-২৫১১ মাইয়া আ ল মা ান কািশ র 
E-২৫১২ মাছাঃ নািগস খা ন মাঃ আবদার রহমান কািশ র 
E-২৫১৩ মাঃ আেখ ামান আফছার আলী কািশ র 
E-২৫১৪ মাঃ েবল ইসলাম মাঃ তছিলম আলী কািশ র 
E-২৫১৫ মাঃ পারেভজ মাশারফ মাঃ রনবীম ল কািশ র 
E-২৫১৬ মাঃ মা দ রানা সাই ল ইসলাম কািশ র 
E-২৫১৭ মাঃ ফজেল রাববী লাল হােসন কািশ র 
E-২৫১৮ মাঃ হাসা ামান জন হােসন আলী ম ল কািশ র 
E-২৫১৯ মাঃ আতাউল হক মাঃ আেনা ল হক কািশ র 
E-২৫২০ মাঃ ইউ চ আলী মাঃ আ ল হাই কািশ র 
E-২৫২১ মাঃ িলয়াকত হাসান জািহদ আ ল সালাম ম ল কািশ র 
E-২৫২২ মাঃ েবল িমঞা মাকেসত আলী কািশ র 
E-২৫২৩ মাঃ মেহদী হাসান আঃ আউয়াল ম ল কািশ র 
E-২৫২৪ মাঃ জািহদ হাসান েয়ল শিহ ল ইসলাম কািশ র 
E-২৫২৫ গালাম মারেশদ আ ল মা ান কািশ র 
E-২৫২৬ মাছাঃ আয়িরন খা ন আসা ল হক ামািনক িকশামত ঢ়ঢ়গাছ 
E-২৫২৭ গীতা রানী রায় ভাষ চ  রায় িকশামত ঢ়ঢ়গাছ 
E-২৫২৮ মাঃ আিজম উি ন মাঃ আই ব আলী িকশামত ঢ়ঢ়গাছ 
E-২৫২৯ মাঃ তা ল ইসলাম লাল হােসন িকশামত ঢ়ঢ়গাছ 
E-২৫৩০ বা েদব চ  রায় ধীর চ  িকশামত ঢ়ঢ়গাছ 
E-২৫৩১ মাঃ আসা ামান জন জিহর আলী িকশামত ঢ়ঢ়গাছ 
E-২৫৩২ মাছাঃ লাবনী বগম মাঃ রিফ ল ইসলাম গাবাই 
E-২৫৩৩ মাছাঃ মাহ জা খা ন মাঃ মক ল হােসন গাবাই 
E-২৫৩৪ মাছাঃ আন মান আ ার মাঃ িমজা র রহমান গাবাই 
E-২৫৩৫ মাছাঃ সরাত জাহান আমীন মাঃ জাফল আলী িচিনপাড়া 



রাল নং নাম িপতা/ ামীর নাম মৗজা/মহ া 
E-২৫৩৬ মাছাঃ জসিমন খা ন মাঃ মিম র ইসলাম িচিনপাড়া 
E-২৫৩৭ মাছাঃ তাজ মরীনা খা ন তছর উি ন িচিনপাড়া 
E-২৫৩৮ মাঃ ফক ল ইসলাম মাঃ ফজ ল হক িচিনপাড়া 
E-২৫৩৯ মাঃ আিফ ামান িরমন ইি স আলী িচিনপাড়া 
E-২৫৪০ মাঃ আশরাফ উজ জামান রা  ইি স আলী িচিনপাড়া 
E-২৫৪১ হা ন অর রিশদ তােলব উি ন িচিনপাড়া 
E-২৫৪২ তািহ ল ইসলাম আনার উি ন িচিনপাড়া 
E-২৫৪৩ িনহার র ন রায় িদলীপ মার রায় িচিনপাড়া 
E-২৫৪৪ মাঃ আ াহাম িলংকন জানাব আলী িচিনপাড়া 
E-২৫৪৫ মাঃ মা দ পারেভজ মাঃ মেয়ন উি ন তিলপাড়া 
E-২৫৪৬ মাছাঃ হািলম আ ার মাঃ হািনফ তিলপাড়া 
E-২৫৪৭ মাছাঃফারজানা আ ার মাঃ জমেশদ আলী তিলপাড়া 
E-২৫৪৮ মাছাঃ রওশন আরা খা ন আতাউর রহমান তিলপাড়া 
E-২৫৪৯ মাঃ হাসাইন আলী মাঃ আিজ ি ন তিলপাড়া 
E-২৫৫০ মাঃহােসম আলী মাঃ আিজ ি ন তিলপাড়া 
E-২৫৫১ ভবিস  রায়  অনাথ চ  রায় তিলপাড়া 
E-২৫৫২ মাঃ নজ ল ইসলাম মাঃ আ ল মিজদ তিলপাড়া 
E-২৫৫৩ মাঃ মিন ামান জয়লাল আেবদীন তিলপাড়া 
E-২৫৫৪ মাঃ শামীন আলী মাঃ আেলফ উি ন তিলপাড়া 
E-২৫৫৫ মাঃ হািব র রহমান দেলায়ার হােসন তিলপাড়া 
E-২৫৫৬ জয়েদব মার বমন ভ িকেশারী মাহন রায় তিলপাড়া 
E-২৫৫৭ মাছাঃ িরতা খা ন এনা ল হক ধন য় 
E-২৫৫৮ িবউ  রানী মাহ  ধীের  নাথ মাহ  ধন য় 
E-২৫৫৯ মাছাঃ রািফন জা ত                   মাঃ িরয়া ল হক ধন য় 
E-২৫৬০ িফিদয়া জাহান ঈিশতা মাঃ ফরহাদ হােসন ধন য় 
E-২৫৬১ আশিফিক তামা া মাঃ আকরাম হােসন  ধন য় 
E-২৫৬২ মাছাঃ ফিরদা পারভীন ফরহাদ িনয়া ধন য় 
E-২৫৬৩ মাছাঃ ফােতমা জ জাহরা ফরহাদ হােসন ধন য় 
E-২৫৬৪ মাঃশিফ ল ইসলাম মাঃ এস হা ল খান ধন য় 
E-২৫৬৫ মাঃ খাকন চ  রায় িনমল চ  রায় ধন য় 
E-২৫৬৬ মাঃ আেখ ল ইসলাম বজ র রিশদ ধন য় 
E-২৫৬৭ সালমা হক সাম ল হক নওদবাস 
E-২৫৬৮ সানিজদা হক সরিমন সাম ল হক নওদবাস 
E-২৫৬৯ মাঃ সাহা ি ন সােহব বা  নওদবাস 
E-২৫৭০ মাঃ রিশ ল ইসলাম মাঃ আ ল হক নওদবাস 
E-২৫৭১ মাঃ আলম িময়া মাঃ মন র আলী নওদবাস 
E-২৫৭২ মাঃ মেহদী হাসান এ াজ আলী নওদবাস 
E-২৫৭৩ মাঃ মাই ল ইসলাম মাঃ আ স সামাদ মা ল নওদবাস 
E-২৫৭৪ মাঃ রিবউল ইসলাম ম  খ কার িনজপাড়া 
E-২৫৭৫ মাঃ এনা ল হক খ কার খ কার শাজাহান িনজপাড়া 
E-২৫৭৬ মিন  চ  রায় কলাশ চ  রায় িনজপাড়া 
E-২৫৭৭ চ ল মার রায় জগদীশ চ  রায় িনজপাড়া 
E-২৫৭৮ মাঃ আেনায়া ল হক মাঃ আ ল গিণ ব িড়য়াদহ 



রাল নং নাম িপতা/ ামীর নাম মৗজা/মহ া 
E-২৫৭৯ মাছাঃ শাহানাজ পারভীন মাঃ আ ল গিন  ব িড়য়াদহ 
E-২৫৮০ লাই  আ ার িলজা নােয়ব আলী ম ল ব িড়য়াদহ 
E-২৫৮১ মাছাঃ রািফয়া জা ািত িরয়া আঃ রা াক ব িড়য়াদহ 
E-২৫৮২ মাছাঃ জা ািত খা ন মাঃ এরসা ল হক ব িড়য়াদহ 
E-২৫৮৩ মাঃ আহসান হািবব আ ল মা াফ ম ল ব িড়য়াদহ 
E-২৫৮৪ মাঃ হািনফ ম ল আ ল মা াফ  ব িড়য়াদহ 
E-২৫৮৫ মাঃ আ র রা াক মাঃ হাসান আলী ব িড়য়াদহ 
E-২৫৮৬ মাঃ রিবউল ইসলাম মাঃ মেয়ন উি ন ব িড়য়াদহ 
E-২৫৮৭ মাঃ েমাশারফ হােসন আরফান আলী ব িড়য়াদহ 
E-২৫৮৮ ামল চ  রায় দাশন চ  রায় ব িড়য়াদহ 
E-২৫৮৯ মাঃ মাবারক হােসন মাঃ আরফান আলী ব িড়য়াদহ 
E-২৫৯০ মাঃেসালায়মান আলী নােয়ব আলী  ব িড়য়াদহ 
E-২৫৯১ মাঃ লাকমান হাকীম িলটন এমদা ল হক ব িড়য়াদহ 
E-২৫৯২ মাছাঃ া খা ন মাঃ মা ার আলী ব িড়য়াদহ 
E-২৫৯৩ মাঃ আলাউি ন মিহর আলী বােজ মাজরাই 
E-২৫৯৪  দীপ মার সন  রায় সন বােজ মাজরাই 
E-২৫৯৫ মাঃ শামীম ইসলাম ম াল(ঈসা) মাঃ আ স সামাদ মা ল মকড়া ঢঢগাছ 
E-২৫৯৬ তাজনাহার তয়ব উি ন মকড়া ঢঢগাছ 
E-২৫৯৭ মাছাঃ ল ম খা ন আ ল কালাম মকড়া ঢঢগাছ 
E-২৫৯৮ আিমনা খা ন রমজান আলী মকড়া ঢঢগাছ 
E-২৫৯৯ মাঃ আিত র রহমান মাঃ েসালাইমান ম ল মকড়া ঢঢগাছ 
E-২৬০০ জয়েদব বা  িবমল রায় মকড়া ঢঢগাছ 
E-২৬০১ মাঃ িজয়াউর রহমান মাঃ র ইসলাম মকড়া ঢঢগাছ 
E-২৬০২ মাঃ মিন ল ইসলাম মাঃ আলাউি ন মকড়া ঢঢগাছ 
E-২৬০৩ মাঃ আিশ র রহমান মাঃআ ল মািমন মকড়া ঢঢগাছ 
E-২৬০৪ স জ বমন াদ বমন মকড়া ঢঢগাছ 
E-২৬০৫ আিরফ হােসন রইচ উি ন মকড়া ঢঢগাছ 
E-২৬০৬ মাঃ মা র রিশদ আ ল মিজদ ম ল মকড়া ঢঢগাছ 
E-২৬০৭ সাই ল ইসলাম শািকল শাম ল হক মকড়া ঢঢগাছ 
E-২৬০৮ মাছাঃ সানিজদা ব িনয়া  মাঃ সাই ল ইসলাম ব িনয়া মনরাম 
E-২৬০৯ র া রানী রায় দীন ব  রায় মনরাম 
E-২৬১০ জন চ  মাহ  মেনার ন চ  রায় মনরাম 
E-২৬১১ মাঃ বলাল হােসন ছােবদ আলী মনরাম 
E-২৬১২ মাঃ ইমরান আলী মাঃ দােয়জ উি ন রামজীবন 
E-২৬১৩ মাঃ আিত ল ইসলাম মাঃ ফজ ল হক রামজীবন 
E-২৬১৪ মাঃ িনয়া ল রহমান মাঃ রজায়া ল হক ম ল রামজীবন 
E-২৬১৫ মাছাঃ উষা খা ন মাঃ রজাউল হক রামজীবন 
E-২৬১৬ মাছাঃ জানা ল ফরেেদৗসী মাঃ আ ল আউয়াল ম ল রামজীবন 
E-২৬১৭ মাছাঃ মাহ দা খা ন মাঃ দেলায়ার হােসন রামজীবন 
E-২৬১৮ মাঃ রাজীব ম ল  মাঃ খাই ল ইসলাম রামজীবন 
E-২৬১৯ মাঃ মিশউর রহমান মাঃ খাই ল ইসলাম রামজীবন 
E-২৬২০ মাঃ সাই লাহ ম ল গালাম মাহা দ ম ল রামজীবন 
E-২৬২১ মাঃ সাম ামান ( সৗরভ) মিন ামান মিনর রামজীবন 



রাল নং নাম িপতা/ ামীর নাম মৗজা/মহ া 
E-২৬২২ মাঃ মাই ল ইসলাম মাঃ আঃসা ার মা া রামজীবন 
E-২৬২৩ মাছাঃ িমনারা জাহান মাঃ মিমন ম ল রামাকা  
E-২৬২৪ মাছাঃ খািদজা আ ার মাঃআলমগীর ম ল রামাকা  
E-২৬২৫ মাছা শারিমন খা ন মাঃ সেক ার আলী রামাকা  
E-২৬২৬ মাঃ আ  সালাম সরকার মাঃ তছিলম উি ন সাতপাটিক 
E-২৬২৭ মাছাঃ সািময়া আফিরন মাঃ আরশাদ আলী সাতপাটিক 
E-২৬২৮ মাঃ লাল িময়া মা ব আলী সাতপাটিক 
E-২৬২৯ মাছাঃ তািবয়া তানিজনা মাঃ আরশাদ হােসন সাতপাটিক 
E-২৬৩০ মানয়ারা খা ন আ ল মিজদ সাতপাটিক 
E-২৬৩১ মাছাঃ মমতাজ জাহান মাঃ মাকেলজ আলী সাতপাটিক 
E-২৬৩২ মাছঃ ফািবহা জাহান মাঃ সািজউল হাসান  রানা সাতপাটিক 
E-২৬৩৩ মাঃ রােসল িময়া মাঃ হািব র রহামান সাতপাটিক 
E-২৬৩৪ মাছাঃ শাহাজাদী বগম মাঃ শাহাজাহান আলী সাতপাটিক 
E-২৬৩৫ মাছাঃ মৗ মী বগম মাঃ শিহ ল ইসলাম সাতপাটিক 
E-২৬৩৬ মাছাঃ শফালী বগম ওয়ািকল সরকার সাতপাটিক 
E-২৬৩৭ মাছাঃ তাহিরমা খা ন মাঃ আ  তােহর  সাতপাটিক 
E-২৬৩৮ মাছাঃ িরফাত জাহান লৎফর রহমান সাতপাটিক 
E-২৬৩৯ িলমা রানী সরকার ধীের  নাথ সরকার সাতপাটিক 
E-২৬৪০ মাঃ আ র রা াক মাঃ নিজর হােসন সাতপাটিক 
E-২৬৪১ মাঃ আ ল আিজজ িময়া মাঃ  িময়া সাতপাটিক 
E-২৬৪২ মাঃ মেহদী হাসান মাসেলম উি ন সাতপাটিক 
E-২৬৪৩ মাঃ মেহদী হাসান আ  ব র িসি ক সাতপাটিক 
E-২৬৪৪ মাঃ কাম ামান শাহ আলম ম ল সাতপাটিক 
E-২৬৪৫ মাঃ ময় ল ইসলাম আমান উ া সাতপাটিক 
E-২৬৪৬ মাঃ হায়দার আলী আেনায়ার হােসন সাতপাটিক 
E-২৬৪৭ মন চ  রায়  লাল চ  রায িসংগাদাড় 
E-২৬৪৮ মাঃ ফির ামান মাঃ নজ ল ইসলাম িসংগাদাড় 
E-২৬৪৯ গািব  চ  রায় গাপাল চ  রায় িসংগাদাড় 
E-২৬৫০ মাঃ আেপল মাহাম  মাঃ আিম র রহমান িসংগাদাড় 
E-২৬৫১ মাঃ শিফ ল  ইসলাম িগয়াস উি ন িসংগাদাড় 
E-২৬৫২ জয়া রানী নাল কাি  রায় িসংগাদাড় 
E-২৬৫৩ মাছাঃ আছমা আ ার রািখ মাঃ আকতার হােসন িসংগাদাড় 
E-২৬৫৪ মাছাঃ শাহানা বগম মাঃ মিহর উি ন হরদ  
E-২৬৫৫ মাছাঃ িরয়ামিন আ ার মাঃ ইউ স আলী হরদ  
E-২৬৫৬ স য় মার রায় চ ধর চ  বমন হরদ  
E-২৬৫৭ জন চ  রায় চ ধর  বমন হরদ  
E-২৬৫৮ মাঃ জন মার রায় সে াষ মার রায় হরদ  
E-২৬৫৯ শাভন স াট শা  রাম বমন হরদ  
E-২৬৬০ মাঃ উ ল িময়া মা াক আলী হরদ  
E-২৬৬১ মাঃ মিফ ল ইসলাম শাহা র আলম ব িনয়া হরদ  
E-২৬৬২ েদব মাহ  ামল মাহ  হরদ  
E-২৬৬৩ শাপলা খা ন জিহর উি ন হিরঠা র 
E-২৬৬৪ মাছাঃ আন মানারা বগম মাঃ আজগর আলী হিরঠা র 



রাল নং নাম িপতা/ ামীর নাম মৗজা/মহ া 
E-২৬৬৫ মাঃ আশরা ল আলম ম ল শাহাদত আলী হিরঠা র 
E-২৬৬৬ মাছা িপংিক আ ার আ ল কালাম হািড়ভাংগা 
E-২৬৬৭ মাছাঃ স রা খা ন মাঃ আ স সাবাহান হািড়ভাংগা 
E-২৬৬৮ মাঃ আলমগীর হাসাইন মাঃ সাই ল ইসলাম হািড়ভাংগা 
E-২৬৬৯ মাছঃ মিমনা খা ন মাঃ আলম িময়া হািড়ভাংগা 
E-২৬৭০ িলফা বগম তছিলম উি ন হািড়ভাংগা 
E-২৬৭১ আর  আরা পারভীন আজাহার আলী হািড়ভাংগা 
E-২৬৭২ রিশদা বগম  শখ হািড়ভাংগা 
E-২৬৭৩ আয়শা আ ার আ  ব র িসি ক হািড়ভাংগা 
E-২৬৭৪ মাছাঃ নাজিনন আ ার মাজাহা ল হক রবানী হািড়ভাংগা 
E-২৬৭৫ মাছাঃ িশদা আ ার মাঃ হািমদ আলী হািড়ভাংগা 
E-২৬৭৬ মাছাঃ িমনারা আ ার মাঃ ম বার রহমান হািড়ভাংগা 
E-২৬৭৭ মাছাঃ আইিরন আ ার মাঃ আলী হােসন হািড়ভাংগা 
E-২৬৭৮ তানবীন ফা ক িমমপী মাঃ ফা ক আহেমদ রানা হািড়ভাংগা 
E-২৬৭৯ মাঃ রােশ ল কিবর মাঃ মাকেল র রহমান হািড়ভাংগা 
E-২৬৮০ মাঃ আ  সাইদ সরকার মাঃ আসলাম সরকার হািড়ভাংগা 
E-২৬৮১ মাখেল র রহমান আ ল ওয়াব আলী হািড়ভাংগা 
E-২৬৮২ মাঃ লাভ  িময়া মাঃ সিহ ল ইসলাম হািড়ভাংগা 
E-২৬৮৩ মাঃ কাজী আিলফ আলম কাজী সািহ র আলম হািড়ভাংগা 
E-২৬৮৪ মাঃ রজাউল কিরম রিন মাঃ তছিলম উি ন হািড়ভাংগা 
E-২৬৮৫ মাঃ জাহা ীর আলম মাঃ ফজ ল হক হািড়ভাংগা 
E-২৬৮৬ মাঃ রিবউল ইসলাম ইসরাইল হােসন হািড়ভাংগা 
E-২৬৮৭ মাঃ হািম র রহমান মাঃ তছিলম উি ন হািড়ভাংগা 
E-২৬৮৮ মাঃ রায়হান কিবর মাঃআখতা ামান হািড়ভাংগা 
E-২৬৮৯ মাঃ জািকর হােসন মাঃ আঃজিলল সরকার হািড়ভাংগা 
E-২৬৯০ মাঃ মই ল ইসলাম ম াজ আলী হািড়ভাংগা 
E-২৬৯১ মাঃ আ ল কিরম িসিদ ল ইসলাম হািড়ভাংগা 
E-২৬৯২ মাঃ আরশাদ মাহ দ মাঃ িদলদার রহমান হািড়ভাংগা 
E-২৬৯৩ মাঃ আিম ল ইসলাম রিক জয়লাল আেবদীন হািড়ভাংগা 
E-২৬৯৪ মাইমাইয়া আ ার মীম মাঃ িহ ল ইসলাম  হািড়ভাংগা 

 
  



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
উপেজলা পিরসং ান অিফসােরর কাযালয় 

লালমিনরহাট সদর, লালমিনরহাট। 
www.bbs.sadar.lalmonirhat.gov.bd 

 

ইউিনয়েনর নামঃ মেহ নগর                                                                    পেদর নামঃ পারভাইজার 
 

জন মাির ও হগণনা-২০২১ কে র লালমিনরহাট সদর উপেজলায় আেবদন ত াথ েদর ম  হেত িনে া  াথ গণেক সামিয়ক ভােব বধ াথ  
িহেসেব িবেবচনা করা হেয়েছ। তেব াথ  িনবাচেনর য কান পযােয় অথবা াথ  িনবাচেনর পর কান তর  ধরা পরেল তার াথ তা বািতল বেল 
গ  হেব। (টাইিপং জািনত কান ল-  হেল ইহা পরবত েত সংেশাধন করা হেব।) 

রাল নং নাম িপতা/ ামীর নাম মৗজা/মহ া 
S-২৬৯৫ মাছঃরােশদা খা ন   মাঃ এজা ল ইসলাম কািশ র 
S-২৬৯৬ মাছাঃ শামীমা ইয়াসিমন মাঃ আকতার হােসন কািশ র 
S-২৬৯৭ গালাম র ানী নিছয়ত উ া কািশ র 
S-২৬৯৮ মাঃ হািফ র রহমান আঃ জিলল কািশ র 
S-২৬৯৯ মাঃহািব র রহমান আঃ জিলল কািশ র 
S-২৭০০ মাঃ শািহ র ইসলাম মাঃ আেলফ উি ন কািশ র 
S-২৭০১ মাঃশাম ে াহা আেনায়া ল হক কািশ র 
S-২৭০২ সি তা রানী ধীর চ  িকশামত ঢ়ঢ়গাছ 
S-২৭০৩ মাঃ আলমগীর কিবর মাঃ আশরাফ আলী িকশামত ঢ়ঢ়গাছ 
S-২৭০৪ মাঃ মিতয়ার  রহমান িরপন মাঃ রিফ ল ইসলাম িচিনপাড়া 
S-২৭০৫ মাঃ জািকর হােসন মাঃ জয়নাল আেবদীন তিলপাড়া 
S-২৭০৬ এস এম হযরত আলী (রতন) আহ দ আলী তিলপাড়া 
S-২৭০৭ তপন মার বমন রােজ  নাথ বমন িনজপাড়া 
S-২৭০৮ মাঃ মা ফা কামাল লৎফর রহমান ব িড়য়াদহ 
S-২৭০৯ আ রী বগম মাঃ আ ল আিজজ ব িড়য়াদহ 
S-২৭১০ মাঃ মাহ জার রহমান আলতাফ হােসন ব িড়য়াদহ 
S-২৭১১ মাঃ মাকেছ ল হক মাঃ মা ার আলী ব িড়য়াদহ 
S-২৭১২ মাঃ সাই ল ইসলাম আফজাল হােসন ব িড়য়াদহ 
S-২৭১৩ মাঃ রােশ ল ইসলাম আশরা ল আলম ব িড়য়াদহ 
S-২৭১৪ কাজল চ  সন সে াষ মার সন বােজ মাজরাই 
S-২৭১৫ মাঃ েবল সরকার  মাকেল র রহমান মকড়া ঢঢগাছ 
S-২৭১৬ মাছা কাইয়া খা ন রা ম আলী সরকার মকড়া ঢঢগাছ 
S-২৭১৭ মাঃ হলাল হােসন আেনায়ার হােসন মকড়া ঢঢগাছ 
S-২৭১৮ মাছাঃ মিরয়ম খা ন মাঃ মিম ল ইসলাম মনরাম 
S-২৭১৯ মাঃ সাই ল ইসলাম আ ল মিজদ মনরাম 
S-২৭২০ মাঃ সািক ল ইসলাম মাঃ আ ল মিজদ ম ল রামজীবন 
S-২৭২১ মাছাঃ আিরফা নাহার মাঃ আহসা ল  হক সাতপাটিক 
S-২৭২২ মাছাঃ সারাবান ত রা মাঃছােয়দ আলী সাতপাটিক 
S-২৭২৩ মাছাঃ ঈিশতা তামানা ির া মাঃ মমতাজ হােসন ম ল সাতপাটিক 
S-২৭২৪  ফা ক হােসন মিতয়ার রহমান সাতপাটিক 
S-২৭২৫ মাঃ হযরত আলী মাঃ মন র আলী হরদ  
S-২৭২৬ মাছাঃ হািলম খা ন মাঃ আবর আলী হািড়ভাংগা 
S-২৭২৭ মাঃ মাই ল ইসলাম মাঃ ছাম ল হক হািড়ভাংগা 
S-২৭২৮ মাঃ মাহ ল হাসান মা ন মাহ বার রহমান সরকার হািড়ভাংগা 

 


