
আমন ধান চাষীর তািলকা-২০১৯ 
ক: িকসমত দৗলতপরু,                           ইউিনয়ন : ১৬নং নার ন,                    উপেজলা : ঠা রগাও সদর,  

 

িমক 
নং 

নাম িপতা/ ামীর নাম াম কাড নং মাট জিমর 
পিরমাণ 

ধান আবােদর 
পিরমাণ 

ধােনর স াব 
উপাদন 

ম ব  

১ মা: আিমনু াহ আ: আিজজ/অ ুয়ারা পূব নার ন ১ 175 150 2400  
২ মছরম আলী আ: রিশদ/ মােমনা পূব নার ন ২ 65 50 800  
৩ মা: এনােয়তু াহ কিফল/সিখনা পূব নার ন ৩ 250 200 3200  
৪ মা: দেলায়ারেহােসন এনােয়তু াহ/ সতারা পূব নার ন ৪ 100 100 1600  
৫ মা: আলী আ: রিশ;/ মােমনা পূব নার ন ৫ 112 100 1600  
৬ মা: আিমর হােসন হাসমত আলী/শিরফা পূব নার ন ৬ 270 200 3200  
৭ মা: আ: হক আ া/সিহতা পূব নার ন ৭ 225 200 3200  
৮ মা: মুিন লইসলাম আ ুর রিহম/মিরয়ম পূব নার ন ৮ 100 100 1600  
৯ রিহম ব  আ◌ঃ মােলক/আ মুান পূব নার ন ৯ 350 300 4800  
১০ মা: নুর ইসলাম আ: মাতােলব/জিরনা পূব নার ন ১০ 125 100 1600  
১১ আেমনা আ ুররহমান/ফােতমা পূব নার ন ১১ 20 00 00  
১২ মা: সাহাজান কালািময়া/আ মুান পূব নার ন ১২ 230 200 3200  
১৩ মা:িসরাজলু ইসলাম মহর/ওিলমন পূব নার ন ১৩ 75 50 800  
১৪ মা: জাহা ীর বিশর/মিন পূব নার ন ১৪ 100 100 1600  
১৫ মাছা: শাহানাজ সােহ ল/সােনায়ারা পূব নার ন ১৫ 100 100 1600  
১৬ মা: হািববরুরহমান অ া/সিহতা পূব নার ন ১৬ 150 150 2400  
১৭ মাছা: ফিরদাখাতুন হাসান/ওিজফা পূব নার ন ১৭ 100 100 1600  
১৮ মা: সূয ত আলী নুরল হক/আেয়শা পূব নার ন ১৮ 105 100 1600  
১৯ মাছা: মাসুদােবগম মাহাবুব/ মােমনা পূব নার ন ১৯ 100 100 1600  
২০ মা: সিহদলু ইসলাম মহর/ওিলমন পূব নার ন ২০ 100 100 1600  
২১ মা: মাইন উ ীন আ: রিহম পূব নার ন ২১ 50 50 800  
২২ মা: মা ফা আ: হক/সিমরন পূব নার ন ২২ 125 100 1600  
২৩ মা: খজমত আলী রিহম/আকালী পূব নার ন ২৩ 200 200 3200  



২৪ রেহনা বগম আবুল/জিরফা পূব নার ন ২৪ 150 100 1600  
২৫ মা: ফিজর উ ীন কিলম/কফুরন পূব নার ন ২৫ 100 00 00 g„Z 
২৬ মা:ইকবাল হােসন মমতাজ/জাহানারা পূব নার ন ২৬ 150 100 1600  
২৭ মা: বাবুল ইসলাম মাহর/ওিলমন পূব নার ন ২৭ 150 100 1600  
২৮ জাহা ীর আলম কিফল/সিখনা পূব নার ন ২৮ 150 100 1600  
২৯ মা: ইউসুফ আলী সূয ত/ওিজফা পূব নার ন ২৯ 250 200 3200  
৩০ মাছা: সুিফয়া রমজান/আেমনা পূব নার ন ৩০ 50 50 800  
৩১ মা: আ: বােরক রা াক/খেতজা পূব নার ন ৩১ 150 100 1600  
৩২ মা: ওমর আলী নবীন/হািলমন পূব নার ন ৩২ 250 200 3200  
৩৩ বজলুর রহমান কােসম/মিফদা পূব নার ন ৩৩ 50 50 800  
৩৪ মা: কাইমু ীন ফসতু া/বিুধমিন পূব নার ন ৩৪ 300 300 4800  
৩৫ নেরশ চ  রায় সুখলাল/ সানালী পূব নার ন ৩৫ 1400 1000 16000  
৩৬ মােনায়ারা বগম শিরফুল/লিতমন পূব নার ন ৩৬ 180 100 1600  
৩৭ সুিম া রানী িবের /ধম রী পূব নার ন ৩৭ 50 50 800  
৩৮ রসনা শাহআলম/ মােমনা পূব নার ন ৩৮ 100 100 1600  
৩৯ মা: সিফর উ ীন ফাইম/সুিফয়া পূব নার ন ৩৯ 100 100 1600  
৪০ মা: মমতাজ আলী নিবর/হািলমন পূব নার ন ৪০ 400 400 6400  
৪১ মা: ফজলুল হক আ: রহমান/িফেরাজা পূব নার ন ৪১ 50 50 4800  
৪২ মা: িসি াহ আিমনু াহ/অনুফা পূব নার ন ৪২ 150 100 1600  
৪৩ মা: আ ুল হািমদ নিবর/হািলমন পূব নার ন ৪৩ 200 200 3200  
৪৪ মা: আ: মােলক রিহম/রােহতন পূব নার ন ৪৪ 350 00 00 g„Z 
৪৫ মা: রিহম জাহা ীর/আেলয়া পূব নার ন ৪৫ 150 150 2400  
৪৬ মা: খাই ল আবুল হােসন/খিফজা পূব নার ন ৪৬ 250 200 3200  
৪৭ মা: মাসুদ রানা িসরাজলু/রিশদ পূব নার ন ৪৭ 25 00 00  
৪৮ মা: সুমন আলী সয়দ আলী/সিখনা পূব নার ন ৪৮ 150 100 1600  
৪৯ মা: ওসমান গিন ওমর/রেকয়া পূব নার ন ৪৯ 100 100 1600  



৫০ মা: আলী হােসন হাসমত/মা ফা পূব নার ন ৫০ 300 300 4800  
৫১ মাছা: কাম ন জামাল উ ীন পূব নার ন ৫১ 100 100 1600  
৫২ মা:আিনসরু রহমান মাতােলব/জিরনা পূব নার ন ৫২ 200 200 3200  
৫৩ মা: রােসল মিহর/শাহানাজ পূব নার ন ৫৩ 200 200 3200  
৫৪ মা:আজাত রহমান িসরাজ িমঞা/রিশদা পূব নার ন ৫৪ 100 100 1600  
৫৫ মা: েসন আলী কিলম/মিফজা পূব নার ন ৫৫ 100 100 1600  
৫৬ মা: িসরাজ িমঞা কিফল/সিখনা পূব নার ন ৫৬ 150 100 1600  
৫৭ সিলনা ময়নুল/মািহমনু পূব নার ন ৫৭ ৩০০ ৩০০ 4800  
৫৮ মাছা: রেহনা  ল/কিরমন পূব নার ন ৫৮ 50 50 800  
৫৯ মাছা: শিরফা হজমত/আেমনা পূব নার ন ৫৯ 150 100 1600  
৬০ মা: সের ল মহর/অিলমন পূব নার ন ৬০ 150 100 1600  
৬১ নুরল হক মা ান/সােমলা পূব নার ন ৬১ 50 50 800  
৬২ মা: বলায়ত হােসন রিমদ/আজরুান পূব নার ন ৬২ 100 100 1600  
৬৩ মা: নুরল হক সিফউ াহ/ লসমু পূব নার ন ৬৩ 150 100 1600  
৬৪ শামসনু নাহার আ: হািলম/হকরবান ু পূব নার ন ৬৪ 50 50 800  
৬৫ মাছা: মােশদা জাহা ীর/ সািকনা পূব নার ন ৬৫ 50 50 800  
৬৬ মাছা: জসিমনেবগম আবুল কােসম/ফােতমা পূব নার ন ৬৬ 50 50 800  
৬৭ িলিল বগম হাসান/ মাওবা পূব নার ন ৬৭ 100 100 1600  
৬৮ সািহদা খাতুন ভািজম/ভিকরন পূব নার ন ৬৮ 50 50 800  
৬৯ মাহিচনা বগম িসরাজ/জািমনা পূব নার ন ৬৯ 50 50 800  
৭০ রােকয়া খাতুন জিসম/ রােকয়া পূব নার ন ৭০ 150 100 1600  
৭১ মা: র আলী হাসমতু া/শিরফা পূব নার ন ৭১ 100 100 1600  
৭২ ইমান আলী খািজম/সািহদা পূব নার ন ৭২ ২০০ ২০০ 3200  
৭৩ সামসনু নহার  সিফউল/ আিম ন পূব নার ন ৭৩ 50 50 800  
৭৪ রিহমা বগম আ: গফুর/ শ ােমলা পূব নার ন ৭৪ 50 50 800  
৭৫ মা: নুর আলম সামসলু/ নরু নহার পূব নার ন ৭৫ 100 100 1600  



৭৬ আেয়শা খাতুনা নুর ইসলাম/ হািলমা পূব নার ন ৭৬ 100 100 1600  
৭৭ মা: মহ ম আলী আ: রিশদ/ মােমনা পূব নার ন ৭৭ 100 100 1600  
৭৮ রিহমা খাতুন মা ান/ রিজয়া  পূব নার ন ৭৮ 100 100 1600  
৭৯ মা: নূরল হক চইতু া/ ফলিত পূব নার ন ৭৯ 150 100 1600  
৮০  িব ু  রাম বমন ঘৃন/ ীরমিন  পূব নার ন ৮০ 50 50 800  
৮১ মাছা: র া বগম আ: মােলক/ নািছমা পূব নার ন ৮১ 50 50 800  
৮২ মাছা: িরনা বগম আলম/ নরু জাহান পূব নার ন ৮২ 100 100 1600  
৮৩ জােবদা বগম  িসরাজ/ ফােতমা  পূব নার ন ৮৩ 45 00 00  
৮৪ ফােতমা  হদতু া / আেমনা পূব নার ন ৮৪ 50 50 800  
৮৫ শাহীনা  বা ু / আেনায়ার পূব নার ন ৮৫ 125 100 1600  
৮৬ মা: আবলু হােসন আেবদ আলী/ হয়াতী পূব নার ন ৮৬ 25 00 00  
৮৭ া হা / আেনায়ারা পূব নার ন ৮৭ ২৫ 00 00  
৮৮ জােহদা  মা ান/ হাজরা পূব নার ন ৮৮ 50 50 800  
৮৯ নািসমা বগম  মাসুদ / জােমলা পূব নার ন ৮৯ 30 00 00  
৯০ বািছ ল শাহআলম/ র াক পূব নার ন ৯০ 125 100 1600  
৯১ মাছা:হািসনা খাতুন ইয়ািছিন/ সােমনা পূব নার ন ৯১ 25 00 00  
৯২ মা: দলুাল নজীর/সামসনু নহার পূব নার ন ৯২ 400 400 6400  
৯৩ জেবদা  জিসম/ হা া পূব নার ন ৯৩ 20 00 00  
৯৪ মা: বলাল সা ার/ আেমনা পূব নার ন ৯৪ 300 300 4800  
৯৫ িসরাজ উ ীন কাইম/ ওিলমন পূব নার ন ৯৫ 300 300 4800  
৯৬ মা: র আলী সাহাবান/ লালমিত পূব নার ন ৯৬ 250 200 3200  
৯৭ মা: হাচান আলী আ: রিশদ/ মােমনা  পূব নার ন ৯৭ 175 100 1600  
৯৮ কাজল দলুাল/ সাইফুল পূব নার ন ৯৮ 50 50 800  
৯৯ সিহদা খাতুন সাইফুল / শােহদলু  পূব নার ন ৯৯ 200 200 3200  
১০০  ধেন র দেব / আদরুী পূব নার ন ১০০ 100 100 1600  
১০১ িশউিল সােদ ল / মা ফা পূব নার ন ১০১ 75 50 800  



১০২ সুমন চ  রায  মাধম/ রন ু পূব নার ন ১০২ 400 400 6400  
১০৩ মাছা:আকিলমােবগম রিফ ল / মিমনা  পূব নার ন ১০৩ 100 100 1600  
১০৪ পারবতী রানী মােহন/ কেশালা পূব নার ন ১০৪ 25 00 00  
১০৫ পা ল বগম আ: রব/ সােমলা পূব নার ন ১০৫ 100 100 1600  
১০৬ শােহরা নুল আলম/ রাজেবন পূব নার ন ১০৬ 50 50 800  
১০৭ রিহমা খাতুন  হিববর/ নুরজাহান  পূব নার ন ১০৭ 250 200 3200  
১০৮ মাসিলমা বগম খিললরু / রিহমা পূব নার ন ১০৮ 100 100 1600  
১০৯ িনেরা বালা ধিচন/ হারিচন পূব নার ন ১০৯ 150 100 1600  
১১০ রাজ মাহন মুকনাল/ সানালী পূব নার ন ১১০ 800 800 12800  
১১১ মা: আিমনলু হক সামসুতু া/ ফিরদা  পূব নার ন ১১১ 225 200 3200  
১১২ তিহদ  আহার িম া/ সিফরা পূব নার ন ১১২ 50 50 800  
১১৩ শাহাবুল  সহর আলী/ আিলমন পূব নার ন ১১৩ 200 200 3200  
১১৪ আকতা  জামামন মায়ুন / রহানা পূব নার ন ১১৪ 600 600 9600  
১১৫ আ: রহমান আকাল/ূ পাতলী পূব নার ন ১১৫ 1200 1000 16000  
১১৬ ম  মার িজেতন/ িহমািন পূব নার ন ১১৬ 100 100 1600  
১১৭ েমা: আ:রিহম মিফজ/সােয়দ পূব নার ন ১১৭ ৫০ ৫০ 800  
১১৮ আলাউ ীন িগয়াস / মােনায়ারা পূব নার ন ১১৮ 50 50 800  
১১৯ নুর নাহার ন ল/ জিমলা পূব নার ন ১১৯ 50 50 800  
১২০ হািনফ আবুল হােসন/হািছনা পূব নার ন ১২০ 100 100 1600  
১২১ মিরয়ম মামুন/ হােজরা পূব নার ন ১২১ 50 50 800  
১২২ আেনায়ার হা:  এনােয়তু া / সতার পূব নার ন ১২২ 150 100 1600  
১২৩ ফু  বমন হের /আেগানী পূব নার ন ১২৩ ৭৫ 50 800  
১২৪ তাফা ল হা:  আইয়ুব/ জািকয়া পূব নার ন ১২৪ 100 100 1600  
১২৫ মেহশ সমা / সিুশলা পূব নার ন ১২৫ 50 50 800  
১২৬ ভেবশ  নংেকশর/ ঝির পূব নার ন ১২৬ 193 150 2400  
১২৭ আয়সা  মিজবর/ জেুলখা পূব নার ন ১২৭ 50 50 800  



১২৮  মাধবচ  বমন মুখলাল / সানালী পূব নার ন ১২৮ 400 400 6400  
১২৯ সয়দ আলী আনসার / রাহাতুন পূব নার ন ১২৯ 100 100 1600  
১৩০ িমটুন চ  রায়  মাধব / রনু রানী পূব নার ন ১৩০ 300 300 4800  
১৩১ নুর নবী মাবারক/ আনজমুান পূব নার ন ১৩১ 175 100 1600  
১৩২ আ ুল সু আ: কিরম/ লছুম পূব নার ন ১৩২ 500 500 8000  
১৩৩ ফিরদ আহ দ নিজর/ আেনায়ারা পূব নার ন ১৩৩ 300 300 4800  
১৩৪ ফােতমা বগম বলাল/ হািরছা পূব নার ন ১৩৪ 300 300 4800  
১৩৫ আিত া নুরজামাল/ আিমনা পূব নার ন ১৩৫ 100 100 1600  
১৩৬ আিমর েসন িদল মা: / তফুরা পূব নার ন ১৩৬ 100 100 1600  
১৩৭ ললীন বমন সমা / সিুশলা পূব নার ন ১৩৭ 75 50 800  
১৩৮ রিবউল ইসলাম িগয়াস/ মেনায়ারা পূব নার ন ১৩৮ 75 50 800  
১৩৯ আিজত মার জেগন/ শাকালী পূব নার ন ১৩৯ 100 100 1600  
১৪০ রিফ া নুরজামাল/ আেমনা পূব নার ন ১৪০ 30 00 00  
১৪১ নুর ইসলাম  মমতাজ/ নুর বানু পূব নার ন ১৪১ 100 100 1600  
১৪২ হমা  মার ঘাষ িজেত / িহমানী পূব নার ন ১৪২ 400 00 00 g„Z 
১৪৩ সনু বমন শরদ বমন/ মাই রী পূব নার ন ১৪৩ 50 50 800  
১৪৪ হািববুর রহামন মাতােলব / হােজরা পূব নার ন ১৪৪ 250 200 3200  
১৪৫ মােনায়ারা বগম মিজবর/ হািলমা পূব নার ন ১৪৫ 125 100 1600  
১৪৬ আবলু কালাম জাদ  হােসন আলী/ আ জ ু পূব নার ন ১৪৬ 100 100 1600  
১৪৭ নু  ইসলাম সেক ার/সািফয়া পূব নার ন ১৪৭ ৩০০ ৩০০ 4800  
১৪৮ খিললরু রহামন মাইণলু/ খেতজা পূব নার ন ১৪৮ 300 300 4800  
১৪৯ আেমনা সানািম া/ চানবানু পূব নার ন ১৪৯ 92 50 800  
১৫০ িবমল বমন নের / আ মিন পূব নার ন ১৫০ 100 100 1600  
১৫১ সুধীর চ  ঘাষ িজেতন/ িহমািন পূব নার ন ১৫১ 100 100 1600  
১৫২ জাহা ীর আিমনলু / জাহানারা পূব নার ন ১৫২ 225 200 3200  
১৫৩ আলমগীর আিমনলু / জাহানারা পূব নার ন ১৫৩ 275 200 3200  



১৫৪ মনসুল ইসলামা সনু মাহা: / হািমদা পূব নার ন ১৫৪ 125 100 1600  
১৫৫ নজ র ইসলাম ইসমাইল/ সািফরন পূব নার ন ১৫৫ 150 150 2400  
১৫৬ আিনছুর জামান বিশর/ আেমনা পূব নার ন ১৫৬ 800 700 11200  
১৫৭ সামসলু হক মা: আলী/ মাহা দ পূব নার ন ১৫৭ 200 200 3200  
১৫৮ খাকন েসন/ আ জয়ুারা পূব নার ন ১৫৮ 200 200 3200  
১৫৯ ই ািহম  ইয়া ব / িসি কা পূব নার ন ১৫৯ 250 200 3200  
১৬০ মীর হােসন সাবহান/ সিখনা পূব নার ন ১৬০ 600 00 00 g„Z 
১৬১ মা: আবলু খােয়র  আেবদ/সবজান পূব নার ন ১৬১ 300 00 00 g„Z 
১৬২ মা: রজাউলহায়দার লিতফ/রািজয়া পূব নার ন ১৬২ 191 100 1600  
১৬৩ আলী আ ার মুসা িমঞা/সমরত পূব নার ন ১৬৩ 600 600 9600  
১৬৪ মা:হািমদলু ইসলাম জমেশদ/সমতা পূব নার ন ১৬৪ 150 150 2400  
১৬৫ আিনছুর রহমান বিসর/ মািল পূব নার ন ১৬৫ 500 500 8000  
১৬৬ মা: আ াস আলী আবদু াহ/শােহরা পূব নার ন ১৬৬ 300 300 4800  
১৬৭ মা: নুর হােসন সানািমঞা/ সানাভান পূব নার ন ১৬৭ 175 100 1600  
১৬৮ ওয়ােহদ আলী হািফজরু/জেুলখা পূব নার ন ১৬৮ 400 400 6400  
১৬৯ আ ুর রহমান আিল ভাই/সুিফয়া পূব নার ন ১৬৯ 2000 1500 24000  
১৭০ মা: ফা ক হােসন হািফজরু/জেুলখা পূব নার ন ১৭০ 500 500 8000  
১৭১ আবলু কােসম হািফজরু/জেুলখা পূব নার ন ১৭১ 800 800 12800  
১৭২ আবলু বাসার হািফজরু/জেুলখা পূব নার ন ১৭২ 500 500 8000  
১৭৩ মা: জািহদলু  আিমনলু/জাহানারা পূব নার ন ১৭৩ 2000 1500 24000  
১৭৪ িগিরবালা রবীন/ধলাবালা পূব নার ন ১৭৪ ১৫০ ১00 1600  
১৭৫ শিরফুল ইসলাম মাকেসদ/ সানাজান পূব নার ন ১৭৫ 200 200 3200  
১৭৬ আব ুহায়দার খইম ীন/ হাসেন পূব নার ন ১৭৬ 25 00 00  
১৭৭ সুমন িরয়াজলু/সিফয়া পূব নার ন ১৭৭ ২০০ ২০০ 3200  
১৭৮ মাছা: আ ু য়ারা কিবর/বদ ন পূব নার ন ১৭৮ 150 100 1600  
১৭৯ মা: আ ুস সামাদ আনু িমঞা/সাইদেু ছা পূব নার ন ১৭৯ 240 200 3200  



১৮০ মা: কিবর হােসন আ: সাবহান/সিখনা পূব নার ন ১৮০ 100 100 1600  
১৮১ তাজ মাহা দ ল মাহা:/মিহদা পূব নার ন ১৮১ 350 300 4800  
১৮২ শিহদরু রহমান আিনল মাহা/সিুফয়া পূব নার ন ১৮২ 1000 800 12800  
১৮৩ মাছা: সুিম আ ুল খােলক/নরুন পূব নার ন ১৮৩ 25 00 00  
১৮৪ জাহা ীর আলম আইয়ুব/জািকয়া পূব নার ন ১৮৪ 230 200 3200  
১৮৫ আফসা ামান বিসর উি ন/আেমনা পূব নার ন ১৮৫ 200 200 3200  
১৮৬ দদু ুিময়া আনু িমঞা/সইতন পূব নার ন ১৮৬ 200 200 3200  
১৮৭ আিজজলু হক সানু/সিখনা পূব নার ন ১৮৭ 160 100 1600  
১৮৮ বাতাসু বমন লংেক র/ঝািড় পূব নার ন ১৮৮ 50 50 800  
১৮৯ জামাল হােসন সনু সাহা/সিখনা পূব নার ন ১৮৯ 125 100 1600  
১৯০ পুতুল বমন মেহ /চকচকী পূব নার ন ১৯০ 300 300 4800  
১৯১ মাছা: সােলহাখাতুন আ: মা ান/ফােতমা পূব নার ন ১৯১ 100 100 1600  
১৯২ সালমা খাতুন িমরেহােসন/আ ু য়ারা পূব নার ন ১৯২ 100 100 1600  
১৯৩ মা:মিুন ল ইসলাম আঃ মােলক/সেনায়ারা পূব নার ন ১৯৩ 200 200 3200  
১৯৪ মা: মাহাবুবইসলাম আঃমাৈলক/সেনায়ারা পূব নার ন ১৯৪ 500 500 8000  
১৯৫  মিমনুল ইসলাম আঃ মাৈলক/সেনায়ারা পূব নার ন ১৯৫ 400 400 6400  
১৯৬ মা: জিহ ল  আবু জােহর/ রিজয়া পূব নার ন ১৯৬ 450 400 6400  
১৯৭ মা: নুর আলম আ: মাৈরক/গেলয়ারা পূব নার ন ১৯৭ 250 200 3200  
১৯৮ মা: আ ুল মা ান বুদউ ামান/মেনায়ারা পূব নার ন ১৯৮ 800 700 11200  
১৯৯ মা: আল মামনু আ: মাৈলক/গেলয়ারা পূব নার ন ১৯৯ 175 100 1600  
২০০ তাসিলমা বগম রিফক/সামসুর পূব নার ন ২০০ 75 50 800  
২০১ রজাউল কিরম আবু তােহর/ রিজয়া পূব নার ন ২০১ ২০০ ২০০ 3200  
২০২ মা: আব ুহািনফ নিজর/আেনায়ারা পূব নার ন ২০২ 315 300 4800  
২০৩ ইউনুস আলী জিসম/সািবনা পূব নার ন ২০৩ 250 200 3200  
২০৪ বাবুল হােসন কিছম/হােমদা পূব নার ন ২০৪ 150 100 1600  
২০৫ কামাল হােসন নিজর/আেনায়ারা পূব নার ন ২০৫ 100 100 1600  



২০৬ মা: মায়ুন কিবর হােসন/সােলমা পূব নার ন ২০৬ 250 200 3200  
২০৭ আব ুতােহর জেবদু া/ মেহসান পূব নার ন ২০৭ ১৫০ ১0০ 1600  
২০৮ তয়বুর রহমান জািকর/আিবরন পূব নার ন ২০৮ 500 500 8000  
২০৯ আিনসরু রহমান জিসম/সিখনা পূব নার ন ২০৯ 250 200 3200  
২১০ মা: আ: রিশদ আ: রা াক/রিশদা পূব নার ন ২১০ 252 200 3200  
২১১ মুিনর উ ীন মেহর/স দ পূব নার ন ২১১ 300 00 00 g„Z 
২১২ মা: কিসম উ ীন ইমাম/জিফরন পূব নার ন ২১২ 150 100 1600  
২১৩ ছিলম উ ীন পরবাসু/দিচরন পূব নার ন ২১৩ 450 400 6400  
২১৪ সামসলু হক নুরল/সরুতন পূব নার ন ২১৪ 125 100 1600  
২১৫ হইবর রহমান কা ঠু/খামরন পূব নার ন ২১৫ 100 100 1600  
২১৬ আ: মা ান  দইব/ মেমনা  পূব নার ন ২১৬ 150 100 1600  
২১৭ আ:হক পরবাসু / দিসরন পূব নার ন ২১৭ 400 400 6400  
২১৮ তিছর উ ীন তাফা ল / তুল ারী পূব নার ন ২১৮ 100 100 1600  
২১৯ মিফজলু হক আ:রহমান/ হািমদা পূব নার ন ২১৯ 300 300 4800  
২২০ ধন  বমন ভান /িদন রী পূব নার ন ২২০ 175 100 1600  
২২১ মা:দবর আলী রিহমা/ আকািল পূব নার ন ২২১ 260 200 3200  
২২২ মা: সেলমান আলী মুিনর /ঠুিমন পূব নার ন ২২২ 200 200 3200  
২২৩ মিতয়র রহমান হিববর/ নরুজাহান  পূব নার ন ২২৩ 316 300 4800  
২২৪ আ: আলী কিছর/ হােমদা  পূব নার ন ২২৪ 150 100 1600  
২২৫ মা: আবলু কালাম  ইউনুস/ রজবুেনসা পূব নার ন ২২৫ 500 500 8000  
২২৬ বলী বগম সাইফ/ আেলায়া  পূব নার ন ২২৬ 100 100 1600  
২২৭ িফেরাজা বগম মকবুল// রিমজা পূব নার ন ২২৭ 200 200 3200  
২২৮ আবলু হােসন বসিুময়া/আেনায়ারা পূব নার ন ২২৮ ৩০০ ৩০০ 4800  
২২৯ নিজর উ ীন  ফজলূর / ধুিপরন পূব নার ন ২২৯ 340 300 4800  
২৩০ জিসম উ ীন  দিবর/ ফােতমা  পূব নার ন ২৩০ 150 100 1600  
২৩১ মিজফ উ ীন  বাস/ দিছরন পূব নার ন ২৩১ 300 300 4800  



২৩২ মিজবর রহমান হিববর/ িবিবরন পূব নার ন ২৩২ 500 500 8000  
২৩৩ আিম ল ইসলাম সেলমান /আেমনা  পূব নার ন ২৩৩ 50 50 800  
২৩৪ সামসলু হক সদ  / আিশর  পূব নার ন ২৩৪ 226 200 3200  
২৩৫ মা: আ ুম সা ার  চতুেমাহঃ/মেমনাখাতুন পূব নার ন ২৩৫ 25 00 00  
২৩৬ আবলু কালাম ইউনুছ/ রতেজেবন পূব নার ন ২৩৬ 325 300 4800  
২৩৭ সািহনা চয়নলু/সিুফয়া পূব নার ন ২৩৭ ২৫ 00  00  
২৩৮ মােমনা  চতু/ খেতজা  পূব নার ন ২৩৮ 25 00 00 g„Z 
২৩৯ িশিরনা বগম শিহদলুা/ চায়না পূব নার ন ২৩৯ 50 50 800  
২৪০ আ ুর রিহম হল আিমন/ রিশদা পূব নার ন ২৪০ 105 100 1600  
২৪১ সােবদা বগম জিসম/ িবিধরন পূব নার ন ২৪১ 25 00 00  
২৪২ িলপা আ ার মামুন/আিজজরু  পূব নার ন ২৪২ 50 50 800  
২৪৩ বাবুল  ফিজর তািসনা পূব নার ন ২৪৩ 125 100 1600  
২৪৪ ছিলম উ ীন ফজলুর/ধিবরন পূব নার ন ২৪৪ 650 600 9600  
২৪৫ ফিরদা বগম সেলমান / আতরজান পূব নার ন ২৪৫ 75 50 800  
২৪৬ সুিম  আ ুল হক/ জিসরন পূব নার ন ২৪৬ 50 50 4800  
২৪৭ বাবুল হােসন  চহা / খাতুন পূব নার ন ২৪৭ 150 100 1600  
২৪৮ নারিগস  আতউর/ ফােতমা  পূব নার ন ২৪৮ 175 100 1600  
২৪৯ আেনায়রা বগম সাবুল/ মিনরা পূব নার ন ২৪৯ 75 50 800  
২৫০ সফল মািড বধরুাই/ ভারতী পূব নার ন ২৫০ 200 200 3200  
২৫১ রানী বগম আলম/ মহেচনা পূব নার ন ২৫১ 350 300 4800  
২৫২ বাবুল হক দিহর/ সালমা পূব নার ন ২৫২ 150 100 1600  
২৫৩ সিফর উ ীন ফজলূর রহমান পূব নার ন ২৫৩ 390 300 4800  
২৫৪ বলাল হােসন আ ুল /হািলমা পূব নার ন ২৫৪ 100 100 1600  
২৫৫ বাপাই মািড বুধুই/ধািনমািড পূব নার ন ২৫৫ ১৫০ ১0০ 1600  
২৫৬ ফােতমা আ ার িরপন/সািবনা পূব নার ন ২৫৬ 150 150 2400  
২৫৭ মাছা: জসিমন  এরশাদরু/ মিরনা পূব নার ন ২৫৭ 150 150 2400  



২৫৮ মা: আহাদ  মিহবর/জফান পূব নার ন ২৫৮ 75 50 800  
২৫৯ নুর মাহা দ মতােলব/ লছুম পূব নার ন ২৫৯ 150 150 2400  
২৬০ আশরাফ িসি ক আেনায়ার/আেয়শা পূব নার ন ২৬০ 250 200 3200  
২৬১ মু ুয়ারা বগম মামুদ/ মেহ র পূব নার ন ২৬১ 50 50 800  
২৬২ ফিরদা ইয়াসিমন মা ফা/ রােবয়া পূব নার ন ২৬২ 125 100 1600  
২৬৩ মাজাে ল হক সেলমান / আেমনা পূব নার ন ২৬৩ 200 200 3200  
২৬৪ জিসম উ ীন  কালঠূ/ নিবরন পূব নার ন ২৬৪ 100 100 1600  
২৬৫ আ ুল মিতন  মাকেছদ/ মহেছনা পূব নার ন ২৬৫ 500 500 8000  
২৬৬ আ াস িম  ছিলম / সােবহা পূব নার ন ২৬৬ 500 500 8000  
২৬৭ মাকেসদ ফজলুর/ধিবরন পূব নার ন ২৬৭ ৯০০ ৯০০ 14400  
২৬৮ িসরাজলু ইসলাম ছিলম / শােহরা পূব নার ন ২৬৮ 500 500 8000  
২৬৯ মায়ুন কিবর জ ার / ফােতমা পূব নার ন ২৬৯ 150 100 1600  
২৭০ দাইতু খান কাখা মাহাঃ/মিমরন পূব নার ন ২৭০ 500 500 8000  
২৭১ আমজাদ হােসন সেলমান /আেমনা পূব নার ন ২৭১ 227 200 3200  
২৭২ মা: মু ার হােসন আঃ মািজদ/মেনায়ারা  পূব নার ন ২৭২ 700 700 11200  
২৭৩ নুর ইসলাম আ:হািকম/মৃত: িস ী পূব নার ন ২৭৩ 600 600 9600  
২৭৪  আবু সাইদ নু ল / লাইিল পূব নার ন ২৭৪ 500 00 00 g„Z 
২৭৫ মাছা: জা রা  আেবদ/মিফদা পূব নার ন ২৭৫ 75 50 800  
২৭৬ সালায়ামান কিবর  আলী আহঃ/ সিলনা  পূব নার ন ২৭৬ 200 200 3200  
২৭৭ ইউসুফ আলী সিহদরু / সােলহা  পূব নার ন ২৭৭ 500 500 8000  
২৭৮ মাছা:আেনায়ারা  আ:গফুর/হািলমােবগম পূব নার ন ২৭৮ 000 000 000  
২৭৯ মা: আয়ুইব আলী চয়নলু / সিুফয়া  পূব নার ন ২৭৯ 250 200 3200  
২৮০ মা: মাজা ফর  মমতাজ/ জাহানারা  পূব নার ন ২৮০ 200 200 3200  
২৮১ মা ািফজরু রহমান  মমতাজ/ জাহানারা পূব নার ন ২৮১ 200 200 3200  
২৮২ মা: সু জ মৃত: আইনাল/সিসমা পূব নার ন ২৮২ ৩২৩ ৩00 4800  
২৮৩ হা ন অর রিশদ মীর আহ দ পূব নার ন ২৮৩ 225 200 3200  



২৮৪ খিললরু রহমান িমর হােসন/ ফ জা পূব নার ন ২৮৪ 150 150 2400  
২৮৫ আিরফইবেন আলম খারেশদ/িসিস  পূব নার ন ২৮৫ 400 400 6400  
২৮৬ নািসমা বগম সিহদলুইসলাম/ লসমু পূব নার ন ২৮৬ 40 00 00  
২৮৭ মেনায়ারা বগম আ:রউফ/ ফুলেমাহর পূব নার ন ২৮৭ 120 100 1600  
২৮৮ মিমনলু ইসলাম আইনুল/ ফােতমা পূব নার ন ২৮৮ 300 300 4800  
২৮৯ মায়ুন কিবর আ ুল খােলক পূব নার ন ২৮৯ 310 300 4800  
২৯০ মিরয়ম বগম আবুল / ইয়াসিমন পূব নার ন ২৯০ 85 50 800  
২৯১ মেনায়ারা িগয়াস উ ীন/ তয়বা পূব নার ন ২৯১ 40 00 00  
২৯২ সামসনু নাহার আবুল হােসম/আতর পূব নার ন ২৯২ 10 00 00  
২৯৩ আবলু কালাম  আিনসরুরহমান/জ রা পূব নার ন ২৯৩ 18 00 00  
২৯৪ মুি  বগম রিফ ল ইসলাম পূব নার ন ২৯৪ 50 50 800  
২৯৫ িরনা বগম নিবর পূব নার ন ২৯৫ 50 50 800  
২৯৬ আেলয়া বলাল মা ফা পূব নার ন ২৯৬ 150 100 1600  
২৯৭ ল নাহার  জিহর  পূব নার ন ২৯৭   00  
২৯৮ িফেরাজা আ: রহমান/ফুলজান পূব নার ন ২৯৮ 100 100 1600  
২৯৯ হািলমা আ: লিতফ/সািবনা পূব নার ন ২৯৯ 100 100 1600  
৩০০ নুরনবী মৃত: মাবারক/আ মুান পূব নার ন ৩০০ 100 100 1600  
৩০১ রহমতু াহ কিফল/সিকনা পূব নার ন ৩০১ 160 100 1600  
৩০২ িবউ  বগম রহমতু াহ/ডাবনুা পূব নার ন ৩০২ 75 75 1200  
৩০৩ মা: আইনলু হক আ: গফুর/সিুপয়া পূব নার ন ৩০৩ ১২৫ 00 00 g„Z 
৩০৪ মাছা: দলুালী  মাসুদ রানামৃত:ফিজলা পূব নার ন ৩০৪ ৭৫ 50 800  
৩০৫ মা: আরমান হােসন খিললরু / জ রা  পূব নার ন ৩০৫ 175 100 1600  
৩০৬ মামুন  মমতাজ/ আিনছা পূব নার ন ৩০৬ 150 100 1600  
৩০৭ সেলমান আহ দ আিফ মা:/ অিফরন পূব নার ন ৩০৭ 115 100 1600  
৩০৮ হাফুজরু রহমান ওয়াজ উ ীন/ হািছনা পূব নার ন ৩০৮ 140 100 1600  
৩০৯ খিললরু রহমান খািতজা/ খয় ল  পূব নার ন ৩০৯ 100 100 1600  



৩১০ মায়ন কিবর  দিব ল /সুফয়া পূব নার ন ৩১০ 321 300 4800  
৩১১ দিব ল ইসলাম জােবদ/তিছম পূব নার ন ৩১১ 1200 1000 16000  
৩১২ আ স সা ার  খারেশধ/ আলফা পূব নার ন ৩১২ 320 300 4800  
৩১৩ রিশদরু ইসলাম দারজ / আেমনা পূব নার ন ৩১৩ 200 200 3200  
৩১৪ মিতউর  খিলল/ জ রা পূব নার ন ৩১৪ 45 00 00  
৩১৫ মাকেলছুর রহমান মিফজ/জিমলা পূব নার ন ৩১৫ 300 300 4800  
৩১৬ আিনছুর রহমান মিজব/ হােসনা  পূব নার ন ৩১৬ 100 100 1600  
৩১৭ মা: িজয়াউর রহমান আজমত/হােছনা পূব নার ন ৩১৭ 155 100 1600  
৩১৮ আহাসানুর হক আজমত / হােসনা পূব নার ন ৩১৮ 225 200 3200  
৩১৯ মাছা:  িজ ন িমজানরু / জ াৎনা পূব নার ন ৩১৯ 140 100 1600  
৩২০ মা: সিহদলু ইসলাম আজমত / হােসনা পূব নার ন ৩২০ 75 00 00  
৩২১ নজ ল ইসলাল  আজগর / আয়শা  পূব নার ন ৩২১ 150 100 1600  
৩২২ কিছর উ ীন  হািজম উ ীন / জিমরন পূব নার ন ৩২২ 210 200 3200  
৩২৩ দিব ল ইসলাম মিফজ/ রােকয়া পূব নার ন ৩২৩ 650 600 6400  
৩২৪ আ ার হােসন তািহর / সােহরা  পূব নার ন ৩২৪ 40 00 00  
৩২৫ জ াৎ া  বগম আিম ল / র জাহান পূব নার ন ৩২৫ 80 50 800  
৩২৬ আনা ল ইসলাম খিতব ীন / মােলকা পূব নার ন ৩২৬ 350 300 4800  
৩২৭ ত রা বগম ওবাইদরু / রােবয়া  পূব নার ন ৩২৭ 200 200 3200  
৩২৮ মিহদলু ইসলাম আিলম / সহিসনা পূব নার ন ৩২৮ 500 500 8000  
৩২৯ মামুনরু রিশদ কািছর / মিফজা পূব নার ন ৩২৯ 200 200 3200  
৩৩০ মুনেসফ আলী খােয়র উ ীন/মিশরন  পূব নার ন ৩৩০ 450 400 6400  
৩৩১ মাকেছদলু ইসলাম ফিজর / হািসনা পূব নার ন ৩৩১ 225 200 3200  
৩৩২ শামসু ীন  ডাজা মা:/ ল রী পূব নার ন ৩৩২ 650 600 9600  
৩৩৩ দলুাল আহে দ  সামসলু হক/ সিমজা পূব নার ন ৩৩৩ 125 100 1600  
৩৩৪ মা: বলাল হােসন সামুসল হক/ সিমজা পূব নার ন ৩৩৪ 200 200 3200  
৩৩৫ রজাউল কিরম  শিরয়ত আলী/ লুৎফা পূব নার ন ৩৩৫ 300 300 4800  



৩৩৬ লূৎফর রহমান   শিরয়ত আলী/ লুৎফা পূব নার ন ৩৩৬ 300 300 4800  
৩৩৭ মাছা: রওশনআরা  আ: গফূর/ রবনু নছা পূব নার ন ৩৩৭ 200 200 3200  
৩৩৮ ইয়াজলু  শাকাল/ূ হপাই পূব নার ন ৩৩৮ 350 300 4800  
৩৩৯ আ সা আলী আলীমউ ীন / অফূরন পূব নার ন ৩৩৯ 213 200 3200  
৩৪০ নজাম উ ীন  জিফরউ ীন / অফূরন পূব নার ন ৩৪০ 200 200 3200  
৩৪১ মাবারক আলী আিলম উ ীন/ তিসরন পূব নার ন ৩৪১ 100 100 1600  
৩৪২ মিজবর রহমান আিলম উ ীন/ তিসরন পূব নার ন ৩৪২ 125 100 1600  
৩৪৩ আ ুল সু  জামাল উ ীন/ রােহলা পূব নার ন ৩৪৩ 250 250 4000  
৩৪৪ ইউসুফ আলী আিজম উ ীন/ছিপলা  পূব নার ন ৩৪৪ 250 250 4000  
৩৪৫ মা: ইয়ািসন আলী নুের আলম / ছােলহা  পূব নার ন ৩৪৫ 1400 1000 16000  
৩৪৬ মা: বাবুল হােসন কালূয়া মাহাঃ/ নিসরন পূব নার ন ৩৪৬ 152 100 1600  
৩৪৭ মা:জাকািরয়া  হািকম উ ীন/  পূব নার ন ৩৪৭ 350 300 4800  
৩৪৮ জাফ ল ইসলাম আ: গফূর / রাশআরা  পূব নার ন ৩৪৮ 100 100 1600  
৩৪৯ হািমদরু রহমান  হিববর রহমান/হািলমা পূব নার ন ৩৪৯ 175 100 1600  
৩৫০ আ ুর রিহম মা ািফজরু / রিহমা  পূব নার ন ৩৫০ 50 50 800  
৩৫১ তসিলম সাকালূ / হপাই পূব নার ন ৩৫১ 50 50 800  
৩৫২ দিবর উ ীন  কালুয়া মাহা:/নিসরন পূব নার ন ৩৫২ ১৫০ ১0০ 1600  
৩৫৩ মা: রিফক ফিকর মৃত: ইউনুস /মৃত:রজব পূব নার ন ৩৫৩ ৪৭৫ ৪00 6400  
৩৫৪ দাইমুল ইসলাম মা: সিফর/জাহানারা পূব নার ন ৩৫৪ ৭৫ 50 800  
৩৫৫ এনামুল হক মৃত: নিজব উ ীন পূব নার ন ৩৫৫ ১২৫ ১00 1600  
৩৫৬ মা: আবলু হােসন নিসর উ ীন পূব নার ন ৩৫৬ ৪৫০ ৪0০ 4800  
৩৫৭ রমজান নিসব/হােচনা পূব নার ন ৩৫৭ ৩০০ ৩০০ 4800  
৩৫৮ মা: েচন আলী হািকম/পিশরন  পূব নার ন ৩৫৮ ২৫০ ২0০ 3200  
৩৫৯ হািমদরু রহমান হািকম/পি ন পূব নার ন ৩৫৯ ২৫০ ২0০ 3200  
৩৬০ মা: দিব ল  আইজ/আিছয়া পূব নার ন ৩৬০ ২৫০ ২0০ 3200  
৩৬১ নািসর উ ীন  ডামা মা: / চাকাই  পূব নার ন ৩৬১ ৩০০ ৩০০ 4800  



৩৬২ খারেশদ আলম জ ল/ খািদখা পূব নার ন ৩৬২ 250 200 3200  
৩৬৩ আ ুল গফূর ইসমাইল / সবািন পূব নার ন ৩৬৩ 250 200 3200  
৩৬৪ আকতা ল ইসলাম গফুর/ রওশনআরা  পূব নার ন ৩৬৪ ২০০ ২০০ 3200  
৩৬৫ মা: রিফ ল  জিসর/ অিফলা পূব নার ন ৩৬৫ ২০০ ২০০ 3200  
৩৬৬ আ মুান আরা  িরয়াজলু/আেলয়া পূব নার ন ৩৬৬ ৩০০ ৩০০ 4800  
৩৬৭ রমজান আলী আিজব/আেহদা পূব নার ন ৩৬৭ ২০০ ২০০ 3200  
৩৬৮ মা: মা ান হােসন জিমর/ রােকয়া পূব নার ন ৩৬৮ ২০০ ২০০ 3200  
৩৬৯ মা: দিব ল  মিমর/অিফলা পূব নার ন ৩৬৯ ২০০ ২০০ 3200  
৩৭০ িরয়াজলু ইসলাম দিব ল/ দেলায়ারা পূব নার ন ৩৭০ ৪০০ ৪০০ 6400  
৩৭১ মা: আবলু হােসন মৃত: খারেশদ/মৃত: বিুধ পূব নার ন ৩৭১ ৩০০ ৩০০ 4800  
৩৭২ মা: ইসাহাক আলী মৃত: ইসমাইল/ শাবান  পূব নার ন ৩৭২ ২০০ ২০০ 3200  
৩৭৩ মমতাজ আলী খেয়র উ ীন/মিশরন পূব নার ন ৩৭৩ ৩৫০ ৩0০ 4800  
৩৭৪ মা: মামুনুর রিশদ মা: মিজবর/মহিসনা পূব নার ন ৩৭৪ ৫০০ ৫০০ 8000  
৩৭৫ মা: মাসুদ রানা মা: মিজবর/মহিসনা পূব নার ন ৩৭৫ ৫০০ ৫০০ 8000  
৩৭৬ মা: আকবর আলী মৃত: বিশর/আিসনা পূব নার ন ৩৭৬ ৩০০ ৩০০ 4800  
৩৭৭ মা: খেয়র উ ীন খেয়র উ ীন/মিশরন পূব নার ন ৩৭৭ ২২৫ ২00 3200  
৩৭৮ মা: িজয়াউল হক নুরল/হােজরা পূব নার ন ৩৭৮ ৪০০ ৪০০ 6400  
৩৭৯ মা: মসুিলম উ ীন মৃত: আইজ ীন/আিছয়া পূব নার ন ৩৭৯ ২২৫ ২00 3200  
৩৮০ শিহদলু ইসলাম কিছর উ ীন/পেরজা পূব নার ন ৩৮০ ৮০০ ৮০০ 12800  
৩৮১ মা: একাবর সিহদলু/নরুজাহান পূব নার ন ৩৮১ ২০০ ২০০ 3200  
৩৮২ মা: নরু ইসলাম নুরল হক/হােরজা পূব নার ন ৩৮২ ২৫০ ২00 3200  
৩৮৩ গালাম মা ফা নুরল হক/হােজরা পূব নার ন ৩৮৩ ৩০০ ৩০০ 4800  
৩৮৪ সয়দ মিমনলু হক মৃত: জাে ল/ মেহরজান পূব নার ন ৩৮৪ ৫০০ ৫০০ 8000  

৩৮৫ 
মা: জিসম উ ীন জামাতু াহ/রিহমা  পূব নার ন 

৩৮৫ 
৬০০ ৬০০ 9600  

৩৮৬ মা: মসিলম উ ীন  ফিজর / হািচনা িকসমত দৗলতপুর ৩৮৬ 255    
৩৮৭ আবলু হােসন  গফুরা মা:/ খিমরন িকসমত দৗলতপুর ৩৮৭ 400    
৩৮৮ আিজজরু রহমান  গফুরা মা:/ খিমরন িকসমত দৗলতপুর ৩৮৮ 225 g„Z g„Z g„Z 



৩৮৯ আবলু কালাম রওশনা/সািহদা  িকসমত দৗলতপুর ৩৮৯ 250    
৩৯০ মিফজলু  চতু/ কিলন িবিব িকসমত দৗলতপুর ৩৯০ 93 g„Z g„Z g„Z 
৩৯১ আিজজ  মিশর/ফিজরন িকসমত দৗলতপুর ৩৯১ 700    
৩৯২ িরয়াজলু ইসলাম হজার /হািলমা িকসমত দৗলতপুর ৩৯২ 250    
৩৯৩ আবলু মািজদ  খািজম/ মেনায়ারা িকসমত দৗলতপুর ৩৯৩ 100    
৩৯৪ সােদ ল ইসলাম িপয়ারা/হােচনা  িকসমত দৗলতপুর ৩৯৪ 175    
৩৯৫ আজগর আলী মিশর /টুমন িকসমত দৗলতপুর ৩৯৫ 1000    
৩৯৬ আ ুল হািমদ তফজল/ নিখরন িকসমত দৗলতপুর ৩৯৬ 75    
৩৯৭ মা:খিমর উ ীন  শােহরা মা:/ খিতমন  িকসমত দৗলতপুর ৩৯৭ 600    
৩৯৮ মকবলু হােসন বশা / হািল িকসমত দৗলতপুর ৩৯৮ 100    
৩৯৯ আব ুব র িসি ক আিলম/ রিহমন  িকসমত দৗলতপুর ৩৯৯ 300    
৪০০ আবদু াহক হজার উ ীন/  হািলমা িকসমত দৗলতপুর ৪০০ 150    
৪০১ দিব ল ইসলাম হজার উ ীন/  হািলমা িকসমত দৗলতপুর ৪০১ 150    
৪০২ আনা ল ইসলাম আিশর/আিছয়া িকসমত দৗলতপুর ৪০২ ৫৫০    
৪০৩ হািফজরু রহমান  িপযার/ হাছনা  িকসমত দৗলতপুর ৪০৩ 150    
৪০৪ তাফােয়ল আহ দ উসমান আলী/আিমনা িকসমত দৗলতপুর ৪০৪ 305    
৪০৫ মকেছদ আলী  হািজর/ আিজরন িকসমত দৗলতপুর ৪০৫ 400    
৪০৬ রিহম বিহর / টমন িকসমত দৗলতপুর ৪০৬ 175    
৪০৭ এনতাজলু হক আেহর আলী/ আিলফা িকসমত দৗলতপুর ৪০৭ 320    
৪০৮ লৎূফর রহমান আিছর / রিহমা িকসমত দৗলতপুর ৪০৮ 312    
৪০৯ বাবুল হােসন খারেশদ/সামারী িকসমত দৗলতপুর ৪০৯ 250    
৪১০ দীেনশ চ  রায়  খালারাম/সিুম া িকসমত দৗলতপুর ৪১০ 250    
৪১১ অিকম উ ীন অিছর/ বালামিন িকসমত দৗলতপুর ৪১১ 600    
৪১২ মােলক হািফজ/ িসি কা িকসমত দৗলতপুর ৪১২ 300    
৪১৩ সুধীর চ  রায়  গলারাম/সিুম া িকসমত দৗলতপুর ৪১৩ 115    
৪১৪ নািসর উ ীন মাকেছদ আলী িকসমত দৗলতপুর ৪১৪ 100    
৪১৫ আইনুল ইসলাম চহা / রেত বগম িকসমত দৗলতপুর ৪১৫ 205    
৪১৬ তইফুর রহমান মিমর/ জাসনা িকসমত দৗলতপুর ৪১৬ 275    
৪১৭ আ স আলী দবা  /কাল  িকসমত দৗলতপুর ৪১৭ 255    
৪১৮ আিমন হােসন তাফা ল /িদিদমাই িকসমত দৗলতপুর ৪১৮ 75    
৪১৯ হািমদরু রহমান আজগর/ রােহনা িকসমত দৗলতপুর ৪১৯ 325    



৪২০ আইনুর হক আজগর/ রােহনা িকসমত দৗলতপুর ৪২০ 150    
৪২১ নূর জামান  কােদর/ নুর নহার িকসমত দৗলতপুর ৪২১ 67    
৪২২ আ: কােদর  হািজর /হািজরন িকসমত দৗলতপুর ৪২২ 700    
৪২৩ আিফজরু রহমান হািজর/ হািজরন িকসমত দৗলতপুর ৪২৩ 400    
৪২৪ হায়দার আলী মিফজ/মহেচনা িকসমত দৗলতপুর ৪২৪ 200    
৪২৫ মুজাহা ল  মামু/সােহদা  িকসমত দৗলতপুর ৪২৫ 100    
৪২৬ ই ািহম হািজর/ হািজরন িকসমত দৗলতপুর ৪২৬ 500    
৪২৭ লুৎফর আ: রােশদ/লিতমন িকসমত দৗলতপুর ৪২৭ ১৬৫    
৪২৮ শাহ আলম হিববর /মহেচনা িকসমত দৗলতপুর ৪২৮ 350    
৪২৯ মা: মনুেছদ আলী  বিজর / কিসরন িকসমত দৗলতপুর ৪২৯ 425    
৪৩০ রিফ ল ইসলাম রহমত/ রিহমা িকসমত দৗলতপুর ৪৩০ 100    
৪৩১ বজলুর রহমান  খােয়র / ফািজলা িকসমত দৗলতপুর ৪৩১ 115    
৪৩২ দিু রা রায়  দত  / িচ া মিন  িকসমত দৗলতপুর ৪৩২ 200    
৪৩৩ মিতয়র রহমান  আিছর / বালামিন  িকসমত দৗলতপুর ৪৩৩ 350    
৪৩৪ কৃ  চ  রায়  সমরাম / ল াবতী িকসমত দৗলতপুর ৪৩৪ 50    
৪৩৫ ক ু মাহা দ বিছর / পিশরন িকসমত দৗলতপুর ৪৩৫ 200    
৪৩৬ নুর রহমান  ছেলমান/ সােলহা িকসমত দৗলতপুর ৪৩৬ 15    
৪৩৭ ইছাব উ ীন তিসর/ তিসরন িকসমত দৗলতপুর ৪৩৭ 700    
৪৩৮ আিজতা বগম আবুল/ অিতমন  িকসমত দৗলতপুর ৪৩৮ 55    
৪৩৯ মািনক চ  রায়  নেরশ / িমনতী িকসমত দৗলতপুর ৪৩৯ 55    
৪৪০ রিফ ল ইসলাম জ ার / জােহদা িকসমত দৗলতপুর ৪৪০ 85    
৪৪১ বা ু  আিশর/ জেবদা িকসমত দৗলতপুর ৪৪১ 100    
৪৪২ বাবুল হােসন দিবজ /ছােলহা িকসমত দৗলতপুর ৪৪২ 300    
৪৪৩ সুলতানা আলী খরেশধ / সমারী িকসমত দৗলতপুর ৪৪৩ 150    
৪৪৪ সােহরা বগম সেলমান / ম লী িকসমত দৗলতপুর ৪৪৪ 33    
৪৪৫ আ: কিরম আেহর/ আেলফা িকসমত দৗলতপুর ৪৪৫ 340    
৪৪৬ সু জ চ   বশা  / িবয়াদা িকসমত দৗলতপুর ৪৪৬ 150    
৪৪৭ বশা  চ  খুিবয়া / জয়মিন িকসমত দৗলতপুর ৪৪৭ 325    
৪৪৮ িকতাব উ ীন  বিজর/ কিশরন  িকসমত দৗলতপুর ৪৪৮ 350 g„Z g„Z g„Z 
৪৪৯ নুজ  নািজমা / হােচনা িকসমত দৗলতপুর ৪৪৯ 400    
৪৫০ আবলু হােসন িবলখ ু মা:/ বিছরন িকসমত দৗলতপুর ৪৫০ 350    



৪৫১ আ স ভান িবলখ ু মা: বিছরন িকসমত দৗলতপুর ৪৫১ 330    
৪৫২ বাবুল হােসন ইসমাইল/রিশদা িকসমত দৗলতপুর ৪৫২ ১৭৫    
৪৫৩ আেনায়ার হােনস ইসমাইল / রিশদা িকসমত দৗলতপুর ৪৫৩ 175    
৪৫৪ শমেসর আলী বিহর / টমন  িকসমত দৗলতপুর ৪৫৪ 187    
৪৫৫ আকতা ল  ধলাই/ জােলখা  িকসমত দৗলতপুর ৪৫৫ 75    
৪৫৬ দিললুর রহমান  তিছর / বালামিন  িকসমত দৗলতপুর ৪৫৬ 325    
৪৫৭ মিফজল ইসলাম মুনেসফ/ মােলকা িকসমত দৗলতপুর ৪৫৭ 57    
৪৫৮ আিমনলু ইসলাম আেহর / আেলফা িকসমত দৗলতপুর ৪৫৮ 600    
৪৫৯ মাইন উ ীন িবলখ/ু বিছরন িকসমত দৗলতপুর ৪৫৯ 600    
৪৬০ হািমদলু ইসলাম জয়নাল / সিখনা  িকসমত দৗলতপুর ৪৬০ 00 00 00 00 
৪৬১ মা: হািসবুর রহমান  ফজল/ হািছনা  িকসমত দৗলতপুর ৪৬১ 302    
৪৬২ তােহর আলী অিফসন/ খুিদমন িকসমত দৗলতপুর ৪৬২ 133    
৪৬৩ শামসু ীন  আেহরা/আিলফা  িকসমত দৗলতপুর ৪৬৩ 502    
৪৬৪ নুন ু ইয়ানিদ/দিবরন িকসমত দৗলতপুর ৪৬৪ 37    
৪৬৫ ছাইফূল  হািকম/নুরজাহান  িকসমত দৗলতপুর ৪৬৫ 137    
৪৬৬ দিব ল ইসলাম চতু/ দিলমন িকসমত দৗলতপুর ৪৬৬ 260    
৪৬৭ সুেরশ চ  রায়  ম লূ/ হমবালা িকসমত দৗলতপুর ৪৬৭ 250    
৪৬৮ আ ুলহক মিমর/পিমনা িকসমত দৗলতপুর ৪৬৮ 275    
৪৬৯ নজন ু জ ার / জােহরা িকসমত দৗলতপুর ৪৬৯ 255    
৪৭০ রহমান  মছন/ রিহরন িকসমত দৗলতপুর ৪৭০ 155    
৪৭১ রিফ ল ইসলাম খািজম/ সিখনা িকসমত দৗলতপুর ৪৭১ 150    
৪৭২ জাহা ীর  হািবল/ আিমনা িকসমত দৗলতপুর ৪৭২ 250    
৪৭৩ মকবলু হােসন হািবল/ আিমনা িকসমত দৗলতপুর ৪৭৩ 150    
৪৭৪ হািববুর রহমান  ইসমাইল / রিশদা  িকসমত দৗলতপুর ৪৭৪ 288    
৪৭৫ ফয়জলু ইসলাম বিজরত/ ফিজলা িকসমত দৗলতপুর ৪৭৫ 125    
৪৭৬ সিরফূর ইসলাম ফজলূর/ আিছয়া িকসমত দৗলতপুর ৪৭৬ 313    
৪৭৭ সিমর উ ীন মিসর/আিছয়া িকসমত দৗলতপুর ৪৭৭ ২৮০    
৪৭৮ সিফ ল ইসলাম সিলম উ ীন/ হলফিল িকসমত দৗলতপুর ৪৭৮ 160    
৪৭৯ চইমু ীন  তারাব উ ীন / তােহরন িকসমত দৗলতপুর ৪৭৯ 1700    
৪৮০ আফজাল শরীফ উ ীন / জােহদা  িকসমত দৗলতপুর ৪৮০ 250    
৪৮১ হািমদলু  সিমজ/ মেহদা িকসমত দৗলতপুর ৪৮১ 250    



৪৮২ এনামুল হক নু ল / জেুলখা  িকসমত দৗলতপুর ৪৮২ 200    
৪৮৩ অতুল চ  রায়  নিশ র / সহনা  িকসমত দৗলতপুর ৪৮৩ 250    
৪৮৪ হলআিমন  ফিজর/জাহার িকসমত দৗলতপুর ৪৮৪ 375    
৪৮৫ সািহদলু ইসলাম সিমজ/ মেহদা  িকসমত দৗলতপুর ৪৮৫ 100    
৪৮৬ ব া বমন ‡`ev›` /Avòex িকসমত দৗলতপুর ৪৮৬ 75    
৪৮৭ wRjøyi invgb   Awni / Zniv িকসমত দৗলতপুর ৪৮৭ 250    
৪৮৮ byi Avjg  gwRei/ gv‡jKv  িকসমত দৗলতপুর ৪৮৮ 300    
৪৮৯ KwQi& DÏxb  Avjx †gv:/ Rwibv িকসমত দৗলতপুর ৪৮৯ 260    
৪৯০ খাকা মাহা দ  মাকা মা: /জিরনা িকসমত দৗলতপুর ৪৯০ 350    
৪৯১ শিহদলু  ইসলাম হিববর/হােছনা িকসমত দৗলতপুর ৪৯১ 150    
৪৯২ হিববর ইসলাম পিজর/ কিহরন িকসমত দৗলতপুর ৪৯২ 450    
৪৯৩ মা:মিফজলু ইসলাম  তিছর/ আেমনা িকসমত দৗলতপুর ৪৯৩ 375    
৪৯৪ জ ার  কা ঞু / খিতরন  িকসমত দৗলতপুর ৪৯৪ 500    
৪৯৫ মিফউল  মিজবর/ মােলকা  িকসমত দৗলতপুর ৪৯৫ 300    
৪৯৬ মুনসুর আলী  সমেশর / কিছরন িকসমত দৗলতপুর ৪৯৬ 105    

৪৯৭ 
আিমর উ ীন  সাহা 

মাহা দ/সিমরন  
িকসমত দৗলতপুর 

৪৯৭ 

55    

৪৯৮ আজগর আলী  বচডা মা:/ সমীরন  িকসমত দৗলতপুর ৪৯৮ 475    
৪৯৯ সুেসন চ  রায়  চ ু  / িগরীবালা িকসমত দৗলতপুর ৪৯৯ 75    
৫০০ সুিফর উ ীন  ভাদ ু/ সিমরন  িকসমত দৗলতপুর ৫০০ 145    
৫০১ আলমগীর  রওশন / সােহদা  িকসমত দৗলতপুর ৫০১ 275    
৫০২ সফুল ফজল হক/শিরফা িকসমত দৗলতপুর ৫০২ ১২০      
৫০৩ শিফ ল ইসলাম আ: আিজজ/ ফীজলা িকসমত দৗলতপুর ৫০৩ 150    
৫০৪ দেলায়ার হােসন সিবজত./ আিফয়া  িকসমত দৗলতপুর ৫০৪ 700    
৫০৫ চয়নলু হক বিজর/ ঢমন িকসমত দৗলতপুর ৫০৫ 375    
৫০৬ আ: কােদর  সিমর/ আেলফা  িকসমত দৗলতপুর ৫০৬ 487    
৫০৭ আ: সা ার  হািবল/ আেমনা িকসমত দৗলতপুর ৫০৭ 275    
৫০৮ কাচু জিববর/ জােহদা  িকসমত দৗলতপুর ৫০৮ 200    
৫০৯ আর সালাম হািজর/ হািজরন  িকসমত দৗলতপুর ৫০৯ 405    
৫১০ কিলম উ ীন খিমর / তিহিবিব িকসমত দৗলতপুর ৫১০ 250    
৫১১ হিববর রহমান  বিজর/ ঢমন  িকসমত দৗলতপুর ৫১১ 685    



৫১২ আ: রহমান  জিহর/ মু রী িকসমত দৗলতপুর ৫১২ 300    
৫১৩ আবলু হােসন  খারেশদলু/ সমারী িকসমত দৗলতপুর ৫১৩ 225    
৫১৪ আেনায়ারা হােসন সিহদলু/জােহরা িকসমত দৗলতপুর ৫১৪ 237    
৫১৫ নাজমুল হক সিহদলু / জােহরা িকসমত দৗলতপুর ৫১৫ 240    
৫১৬ ঝরনী বগম আজাহা ল / সুিফয়া  িকসমত দৗলতপুর ৫১৬ 45    
৫১৭ ইয়ািছন  খািজম/ সিখনা িকসমত দৗলতপুর ৫১৭ 175    
৫১৮ উসমান  তািসর/ আিজতা  িকসমত দৗলতপুর ৫১৮ 600    
৫১৯ আইজরু রহমান নিজব/ সনা িকসমত দৗলতপুর ৫১৯ ২০০    
৫২০ ইসমাইল  টনুপুয়া/ফিজরন িকসমত দৗলতপুর ৫২০ 33    
৫২১ এজাব  উ ীন  জিমর/ আিজজরু িকসমত দৗলতপুর ৫২১ 88    
৫২২ সাগর হােসন সিফর / আেনায়ারা িকসমত দৗলতপুর ৫২২ 200    
৫২৩ নুর ইসলাম নুরল হক/ ওিকনা  িকসমত দৗলতপুর ৫২৩ 600    
৫২৪ িমন হাজ আলী রমজান /আেলফা  িকসমত দৗলতপুর ৫২৪ 250    
৫২৫ মা: আ: সামাদ  দিবজ/ ছােলহ িকসমত দৗলতপুর ৫২৫ 200    
৫২৬ সিখনা বগম মিহর/ আিকমন িকসমত দৗলতপুর ৫২৬ 100    
৫২৭ িসরাজলু ইসলাম সূয /সািজয়ান িকসমত দৗলতপুর ৫২৭ ২৮    
৫২৮ মাইন উ ীন  জিমর / বুেধা িকসমত দৗলতপুর ৫২৮ 88    
৫২৯ শমেসর আলী নািজম / হােচনা িকসমত দৗলতপুর ৫২৯ 130    
৫৩০ রহমান  নিছর/মিশরন িকসমত দৗলতপুর ৫৩০ 50    
৫৩১ ফীরদলু ইসলাম আ: সামাদ /ফয়জনু িকসমত দৗলতপুর ৫৩১ 180    
৫৩২ হক সাবুল  সিকম/ মােলকা িকসমত দৗলতপুর ৫৩২ 125    
৫৩৩ সাইদরু রহমান  হাসান/ সােহদা  িকসমত দৗলতপুর ৫৩৩ 125    
৫৩৪ মাইমুদা  মিমর / হােলদা  িকসমত দৗলতপুর ৫৩৪ 100    
৫৩৫ সাইফূল ইসলাম উসুম / মেমনা  িকসমত দৗলতপুর ৫৩৫ 45    
৫৩৬ আব ুব র  হািফজ/ িছি কা  িকসমত দৗলতপুর ৫৩৬ 300    
৫৩৭ মিতয়র রহমান  খােয়র / বুধা  িকসমত দৗলতপুর ৫৩৭ 500    
৫৩৮ আ ুল লিতফ দিবর/ বধুা  িকসমত দৗলতপুর ৫৩৮ 350    
৫৩৯ বিজর উ ীন  ড়ুয়া / অিহ িকসমত দৗলতপুর ৫৩৯ 275    
৫৪০ অিবনাশ রায়  িশ  নাথ/ সানা িকসমত দৗলতপুর ৫৪০ 200    
৫৪১ মা: নুর জামান  আিমনলু / নরুজাহান  িকসমত দৗলতপুর ৫৪১ 100    
৫৪২ অমল চ  রায়  নিশ / সনা বালা িকসমত দৗলতপুর ৫৪২ 200    



৫৪৩ সা লু  শামু/ সােহদা  িকসমত দৗলতপুর ৫৪৩ 25    
৫৪৪ আজগর আলী নিছর / পিশরন   িকসমত দৗলতপুর ৫৪৪ 200    
৫৪৫ আিনছা আ ল /আেমনা িকসমত দৗলতপুর ৫৪৫ 300    
৫৪৬ স া রানী রায়  মেহন/ ভােলা  িকসমত দৗলতপুর ৫৪৬ 150    
৫৪৭ চতী বালা রায়  গ া / কা রুী িকসমত দৗলতপুর ৫৪৭ 150    
৫৪৮ আ ুল রা াক বদর/ বুিধ িকসমত দৗলতপুর ৫৪৮ 300    
৫৪৯ আশরাফূর ইসলাম ইসমাইল/রিশদা  িকসমত দৗলতপুর ৫৪৯ 322    
৫৫০ ছা ার আলী হািকম/ নুরজাহান িকসমত দৗলতপুর ৫৫০ 75 g„Z g„Z g„Z 
৫৫১ আিজজরু রহামন  আবুল /আরিজনা  িকসমত দৗলতপুর ৫৫১ 250    
৫৫২ দেলৗয়ার হােসন কিছর/হািসনা িকসমত দৗলতপুর ৫৫২ ২৫০    
৫৫৩ ই ািহম মাকা/মেমনা িকসমত দৗলতপুর ৫৫৩ 200    
৫৫৪ সিমর উ ীন  খিমর/ জেুলখা  িকসমত দৗলতপুর ৫৫৪ 225    
৫৫৫ হািফজরু রহমান  আজগর / রােহনা িকসমত দৗলতপুর ৫৫৫ 100    
৫৫৬ আলম  শমেশর /তিমজা  িকসমত দৗলতপুর ৫৫৬ 75    
৫৫৭ লাবলু ইস:  আিমর / মহেচনা িকসমত দৗলতপুর ৫৫৭ 400    
৫৫৮ নুর ইসলাম  সিমর/ আকালী িকসমত দৗলতপুর ৫৫৮ 350    
৫৫৯ কিছম উ ীন  হিবর/সিমরন িকসমত দৗলতপুর ৫৫৯ 100    
৫৬০ আজগর আলী  আিশর /জেবদা  িকসমত দৗলতপুর ৫৬০ 200    
৫৬১ মা ান  হােসন  আিশর /জেবদা িকসমত দৗলতপুর ৫৬১ 200    
৫৬২ এবাদলু ইসলাম  নািজম/ হােচনা িকসমত দৗলতপুর ৫৬২ 258    
৫৬৩ খিললরূ রহামন আিছর/ সিহতা  িকসমত দৗলতপুর ৫৬৩ 300    
৫৬৪ আ ুল আিজজ জিসম/ ভুরকী িকসমত দৗলতপুর ৫৬৪ 250    
৫৬৫ আ ুল রিহম খাকা  / নিছমন  িকসমত দৗলতপুর ৫৬৫ 300    
৫৬৬ আ ুল কােদর  শামসলু / অিফন িকসমত দৗলতপুর ৫৬৬ 100    
৫৬৭ সামসলু হক গাজর/ কিছরন িকসমত দৗলতপুর ৫৬৭ 700    
৫৬৮ উসুম উ ীন  নুর মাঃ/ভার   িকসমত দৗলতপুর ৫৬৮ 20    
৫৬৯ মিহর উ ীন  মাজাম /খেতজা  িকসমত দৗলতপুর ৫৬৯ 240    
৫৭০ আঃ মাতােলব মিজবর / মােলকা  িকসমত দৗলতপুর ৫৭০ 200    
৫৭১ জিসম উ ীন  আিলম/ রিহমন িকসমত দৗলতপুর ৫৭১ 700    
৫৭২ মা ফা হােসন  মিজবর / মােলকা  িকসমত দৗলতপুর ৫৭২ 300    
৫৭৩ মিতন  চতু/ আিলমন  িকসমত দৗলতপুর ৫৭৩ 265    



৫৭৪ তািমজলু ইসলাম দিবর/বিুধ  িকসমত দৗলতপুর ৫৭৪ 350    
৫৭৫ মিজবর রহামন  ভা  মাঃ/সিমরন  িকসমত দৗলতপুর ৫৭৫ 300    
৫৭৬ শাহাজাহান   / চােমন িকসমত দৗলতপুর ৫৭৬ 200    
৫৭৭ শািহদলু ইসলাম শােহর মাহা: িকসমত দৗলতপুর ৫৭৭ ২৫০    
৫৭৮ আিখজ উ ীন  তােহরা /হাস ু িকসমত দৗলতপুর ৫৭৮ 250    
৫৭৯ মেনায়ারা বগম েসন / হাছামিন  িকসমত দৗলতপুর ৫৭৯ 100    
৫৮০ খেলয়াব হােসন রহমত/ রিহমা  িকসমত দৗলতপুর ৫৮০ 125    
৫৮১ মিজর চতু / শািহরন  িকসমত দৗলতপুর ৫৮১ 700    
৫৮২ মকেছদ আলী  তিহর/ ঠুমন িকসমত দৗলতপুর ৫৮২ 300    
৫৮৩ চােলকা বগম কিফল/ পিশরন  িকসমত দৗলতপুর ৫৮৩ 150    
৫৮৪ রিহফা  পিখয়া/ বিছরন  িকসমত দৗলতপুর ৫৮৪ 75    
৫৮৫ িবসু ইসলাম তফর/ দবিহ িকসমত দৗলতপুর ৫৮৫ 150    
৫৮৬ দলুাল হক আিছর/ রিহমা  িকসমত দৗলতপুর ৫৮৬ 250    
৫৮৭ েবল রানা মিফজরু / শফালী িকসমত দৗলতপুর ৫৮৭ 100    
৫৮৮ আিমনলু ইসলাম মিশর /জিরনা  িকসমত দৗলতপুর ৫৮৮ 100    
৫৮৯ সামাজলু ইসলাম মকেছদ/ মােনকা িকসমত দৗলতপুর ৫৮৯ 200    
৫৯০ নুর ইসলাম মাইন/ গেলনুর  িকসমত দৗলতপুর ৫৯০ 100    
৫৯১ ছেলমান আলী হিববর / আিহরন িকসমত দৗলতপুর ৫৯১ 150    
৫৯২ রওসন আলী আলীম/ রিহমা  িকসমত দৗলতপুর ৫৯২ 400    
৫৯৩ িবমল চ  রায়  ছি য়া / মিতলীল িকসমত দৗলতপুর ৫৯৩ 125    
৫৯৪ নজ র ইসলাম  সিবজ/ আিফয়া  িকসমত দৗলতপুর ৫৯৪ 500    
৫৯৫ িসরাজলু ইসলাম  তােহরা/ হাস ু বগম িকসমত দৗলতপুর ৫৯৫ 125    
৫৯৬ ফােতমা বগম দিছর/ মেমনা িকসমত দৗলতপুর ৫৯৬ 100    
৫৯৭ আিমনলু ইসলাম দবা  /আেমনা  িকসমত দৗলতপুর ৫৯৭ 125    
৫৯৮ লালূ ইসলাম বাবু /আিছমন  িকসমত দৗলতপুর ৫৯৮ 225    
৫৯৯ আইন উ ীন  রিহম/ সিবরন িকসমত দৗলতপুর ৫৯৯ 225    
৬০০ জিরনা বগম বিছর / বিসরন িকসমত দৗলতপুর ৬০০ 40    
৬০১ আ: মিতন  ধিজর/ শেমন  িকসমত দৗলতপুর ৬০১ 85    
৬০২ নারিগস বান ু বুলু /হািসনা িকসমত দৗলতপুর ৬০২ ২০০    
৬০৩ আেনায়ারা বগম হািজর/ আিছয়া  িকসমত দৗলতপুর ৬০৩ 200    
৬০৪ জাহার  সিহদলু/ বুধ ু িকসমত দৗলতপুর ৬০৪ 250    



৬০৫ িবলিকস আশরাফূল /খেতজা িকসমত দৗলতপুর ৬০৫ 125    
৬০৬ আফছার আলী সিফর / জােহদা  িকসমত দৗলতপুর ৬০৬ 50    
৬০৭ মা: আ: লিতফ  তিছর/ তিসরন  িকসমত দৗলতপুর ৬০৭ 100    
৬০৮ নুর ইসলাম তিছর/ বালামিন  িকসমত দৗলতপুর ৬০৮ 500    
৬০৯ মােমনা বগম লব/ু আেলয়া  িকসমত দৗলতপুর ৬০৯ 150    
৬১০ নবাব আলী বিছর/ জােহদা  িকসমত দৗলতপুর ৬১০ 1000    
৬১১ শিহদ ইসলাম পাহাতু/ জিমরন  িকসমত দৗলতপুর ৬১১ 150    
৬১২ সমা  মাঃ মিশর / ফিজরন  িকসমত দৗলতপুর ৬১২ 400 g„Z g„Z g„Z 
৬১৩ ফেয়জ উ ীন  নিছর উ ীন/পিশরন িকসমত দৗলতপুর ৬১৩ 275    
৬১৪ সিফর উ ীন সরেফদ/ুকার  িকসমত দৗলতপুর ৬১৪ 100    
৬১৫ িবনদ চ  রায়  পইসালজ/ সােদকা িকসমত দৗলতপুর ৬১৫ 162    
৬১৬ আইয়ুব আলী সমা  মাঃ/ মহেচনা িকসমত দৗলতপুর ৬১৬ 400    
৬১৭ কালাম  কিছর উ ীন/ হািচনা িকসমত দৗলতপুর ৬১৭ 350    
৬১৮ কােদর আলী মিছর/পিশর িকসমত দৗলতপুর ৬১৮ 75    
৬১৯ কালাম হােসন খারেশদ/ মিজনা িকসমত দৗলতপুর ৬১৯ 125    
৬২০ আ ুল জ ার খারেশদ/জিরনা িকসমত দৗলতপুর ৬২০ 100    
৬২১ মা:সামসুল হক ডল মাঃ/  মেমনা িকসমত দৗলতপুর ৬২১ 75    
৬২২ ইসমাইল হােসন আিমর উ ীণ/জেবদা  িকসমত দৗলতপুর ৬২২ 360    
৬২৩ মিজবর রহমান  রিহম উ ীন/তিসরন  িকসমত দৗলতপুর ৬২৩ 75    
৬২৪ আ:রিশদ বাবুল/ রশনা  িকসমত দৗলতপুর ৬২৪ 225    
৬২৫ একাবর ছিকয়া / আেমনা িকসমত দৗলতপুর ৬২৫ 35    
৬২৬ মসিলম উ ীন  হািসম উ: /ভুরকী িকসমত দৗলতপুর ৬২৬ 100    
৬২৭ সাইদরু রহমান ফিজরউ ীন/নরুজাহান িকসমত দৗলতপুর ৬২৭ ২৫০    
৬২৮ জিসম উ: আকালূ /ঝির িকসমত দৗলতপুর ৬২৮ 350    
৬২৯ ফজলূর রহমান  ডাডা মা:/ফূলমাই িকসমত দৗলতপুর ৬২৯ 200    
৬৩০ রিফ ল ইসলাম িপয়অর উ:/ হােচনা িকসমত দৗলতপুর ৬৩০ 21    
৬৩১ মমতাজ আলী চতু মা: / সিহরন  িকসমত দৗলতপুর ৬৩১ 400    
৬৩২ ইউসফু আলী  গাজর / কিছরন িকসমত দৗলতপুর ৬৩২ 550    
৬৩৩ আইনুল হক হইবর / শিকনা িকসমত দৗলতপুর ৬৩৩ 110    
৬৩৪ আিনছা বগম দিলল/ আিমনা  িকসমত দৗলতপুর ৬৩৪ 100    
৬৩৫ হািচনা বগম ছােদ ল / রােকয়া  িকসমত দৗলতপুর ৬৩৫ 50    



৬৩৬ পারভীন  আিনসরু / সিরফা িকসমত দৗলতপুর ৬৩৬ 50    
৬৩৭ তির ল ইসলাম  জেুলখা িকসমত দৗলতপুর ৬৩৭ 100    
৬৩৮ আ: গিন  আিমর/মােছয়া  িকসমত দৗলতপুর ৬৩৮ 550    
৬৩৯ নু ল হক হজার/ হািলমা  িকসমত দৗলতপুর ৬৩৯ 300    
৬৪০ মিনর উ ীন  চ  / সিহরন  িকসমত দৗলতপুর ৬৪০ 1000    
৬৪১ দেলায়ার হােসন  আ: খােলক/ পিরজা িকসমত দৗলতপুর ৬৪১ 100    
৬৪২ আ স আলী কিছম /আেয়শা িকসমত দৗলতপুর ৬৪২ 300    
৬৪৩ শামসলু আলম  জিহর / মুহরী িকসমত দৗলতপুর ৬৪৩ 700    
৬৪৪ নজমুল  ইসলাম আ া/ ময়না  িকসমত দৗলতপুর ৬৪৪ 1300    
৬৪৫ শাহজাহান  আলাই ীন / আেমনা  িকসমত দৗলতপুর ৬৪৫ 125    
৬৪৬ নুর ইসলাম আ / ময়না  িকসমত দৗলতপুর ৬৪৬ 100    
৬৪৭ আ: রা াক আ: খােলক/ পিরজা িকসমত দৗলতপুর ৬৪৭ 50    
৬৪৮ মা ান হােসন   হািলম/ রিজয়া িকসমত দৗলতপুর ৬৪৮ 100    
৬৪৯ আ াস আলী হািলম/ রিজয়া িকসমত দৗলতপুর ৬৪৯ 300    
৬৫০ মিতয়ল রহমান  সােলমান / আকালী িকসমত দৗলতপুর ৬৫০ 300    
৬৫১ বুধু  মাবুদ/হািলমা  িকসমত দৗলতপুর ৬৫১ 200    
৬৫২ আইয়ুব  তিমজ/ রািকয়া িকসমত দৗলতপুর ৬৫২ ৩৫০    
৬৫৩ আইয়ুব আলী মাইন উ ীন/ তািছনা িকসমত দৗলতপুর ৬৫৩ 100    
৬৫৪ দিলল দখুা মা: / জেবদা  িকসমত দৗলতপুর ৬৫৪ 175    
৬৫৫ িবলিকস বগম আ: খােলক / ছায়মা িকসমত দৗলতপুর ৬৫৫ 500    
৬৫৬ শিফ ল ইসলাম খমাজ/ হািছনা  িকসমত দৗলতপুর ৬৫৬ 600    
৬৫৭ আেবদ আলী সদর/শােহদা  িকসমত দৗলতপুর ৬৫৭ 500    
৬৫৮ আিজজরু রহমান  পিশর/ছিবলা  িকসমত দৗলতপুর ৬৫৮ 200    
৬৫৯ আ: সু  সিফর/ মােমনা  িকসমত দৗলতপুর ৬৫৯ 600    
৬৬০ আ: মিজদ কিলম/ মাইজ ু িকসমত দৗলতপুর ৬৬০ 200    
৬৬১ হিকম উ ীন  ছুটু মা:/রিহমা  িকসমত দৗলতপুর ৬৬১ 200    
৬৬২ ফাউজরুর রহামন  হািজর  /জােহরা  িকসমত দৗলতপুর ৬৬২ 200    
৬৬৩ শাহাদলু ইসলাম তিমজ উ ীন/আয়শা  িকসমত দৗলতপুর ৬৬৩ 400    
৬৬৪ এ ামুল হক খারেশদ / নবানী িকসমত দৗলতপুর ৬৬৪ 150    
৬৬৫ আ:কােদর  নিসর/ ছােলমা  িকসমত দৗলতপুর ৬৬৫ 400    
৬৬৬ সেলমান আলী আিলমু ীন/ শিরফা  িকসমত দৗলতপুর ৬৬৬ 300    



৬৬৭ নজ ল ইসলাম খািজম ীন/ রিহমা  িকসমত দৗলতপুর ৬৬৭ 300    
৬৬৮ শমার উ ীন  নিছর/ ছাৈলমা  িকসমত দৗলতপুর ৬৬৮ 150    
৬৬৯ আ: রিহম রইজদ/ রিহমা িকসমত দৗলতপুর ৬৬৯ 200    
৬৭০ আ: রহমান  আলীম/ সােহদা  িকসমত দৗলতপুর ৬৭০ 300    
৬৭১ সাইফত আলী সদর/সােহদা  িকসমত দৗলতপুর ৬৭১ 500    
৬৭২ মিহম উ ীন  দরু /সিহরন  িকসমত দৗলতপুর ৬৭২ 100    
৬৭৩ িসরাজলু ইসলাম দঃুখা মাঃ/জেবদা  িকসমত দৗলতপুর ৬৭৩ 100    
৬৭৪ দিব ল ইসলাম িসরাজ / জােবদা  িকসমত দৗলতপুর ৬৭৪ 200    
৬৭৫ খারেশদ আলী সিরম/ সিফয়া  িকসমত দৗলতপুর ৬৭৫ 800    
৬৭৬ িরয়া ল ইসলাম তিমজ/ জাবেদা  িকসমত দৗলতপুর ৬৭৬ 300    
৬৭৭ নবাব আলী সইফ উ ীন/ কসানা িকসমত দৗলতপুর ৬৭৭ ২০০    
৬৭৮ ওবায়দরু রহমান  তিমজ / আয়শা  িকসমত দৗলতপুর ৬৭৮ 400    
৬৭৯ মােজদা  দলুাল/আেমনা  িকসমত দৗলতপুর ৬৭৯ 75    
৬৮০ মুনসুর আলী শমেশর /জেুলখা  িকসমত দৗলতপুর ৬৮০ 200    
৬৮১ ইয়াজ আলী রিহম / শিপরন িকসমত দৗলতপুর ৬৮১ 150    
৬৮২ িজ ুর রহামন মিফজ/ জিরফা  িকসমত দৗলতপুর ৬৮২ 500    
৬৮৩ আয়বু আলী আবুলেহােসন/ রিজয়া  িকসমত দৗলতপুর ৬৮৩ 100    
৬৮৪ রিহদলু ইসলাম আলম /শিরফা  িকসমত দৗলতপুর ৬৮৪ 300    
৬৮৫ পিশর সফর / লিতফা  িকসমত দৗলতপুর ৬৮৫ 200    
৬৮৬ রা াক বাবুল/ রােহনা  িকসমত দৗলতপুর ৬৮৬ 250    
৬৮৭ আ: কিরম  সিফর / মেমনা  িকসমত দৗলতপুর ৬৮৭ 300    
৬৮৮ ইয়া ব আলী  আবূল  / রািজয়া  িকসমত দৗলতপুর ৬৮৮ 400    
৬৮৯ লূৎফর আলী ওিছর উ ীন/ দিবরন িকসমত দৗলতপুর ৬৮৯ 100    
৬৯০ সামসু ীন ভনা / আমচির  িকসমত দৗলতপুর ৬৯০ 200    
৬৯১ পুহাতু  ফ া / ম লী  িকসমত দৗলতপুর ৬৯১ 100    
৬৯২  নুর আলী শহর / জিরনা  িকসমত দৗলতপুর ৬৯২ 500    
৬৯৩ কিছর উ ীন  রিহম / সিফরন  িকসমত দৗলতপুর ৬৯৩ 75    
৬৯৪ হািফজ উ ীণ  দু ক/ শিহরন  িকসমত দৗলতপুর ৬৯৪ 300    
৬৯৫ শামসলু হক পরবা  / মনজাই িকসমত দৗলতপুর ৬৯৫ 150    
৬৯৬ নুরল হক সেলয়া মা:/ আকালী িকসমত দৗলতপুর ৬৯৬ 400    
৬৯৭ আলকাছ আহঃ মাবুদ/ হািলমা  িকসমত দৗলতপুর ৬৯৭ 100    



৬৯৮ ইউসুফ আলী ইসার উ ীন/ ইসুফা িকসমত দৗলতপুর ৬৯৮ 400    
৬৯৯ তাতা মাহাঃ ‘ করামত/ তিসরন িকসমত দৗলতপুর ৬৯৯ 100 g„Z g„Z g„Z 
৭০০ নিবজান হক ফিজর উ ীন/সিুফয়া  িকসমত দৗলতপুর ৭০০ 500    
৭০১ আব ুব ার  সাইফূ উ ীন /হাচুনা িকসমত দৗলতপুর ৭০১ 600    
৭০২ হািসনুর রহমান সইফু ীন/হাচুনা িকসমত দৗলতপুর ৭০২ ৬০০    
৭০৩ ভুটটু তােহর/হাম ু িকসমত দৗলতপুর ৭০৩ 140    
৭০৪ মইন উ ীন  কিলম /মাইেজা  িকসমত দৗলতপুর ৭০৪ 100    
৭০৫ জিরনা বগম খািজম / মােলকা  িকসমত দৗলতপুর ৭০৫ 50    
৭০৬ শাহানাজ পারভীন  রিফ ল/ নাজমা  িকসমত দৗলতপুর ৭০৬ 300    
৭০৭  মাহাঃ  ইদ ু মাহাঃ/ তিফরন িকসমত দৗলতপুর ৭০৭ 150    
৭০৮ শাহীনুর বগম রিফ ল / নাজমা  িকসমত দৗলতপুর ৭০৮ 100    
৭০৯ রজব আলী  গফূর /বানু  িকসমত দৗলতপুর ৭০৯ 205    
৭১০ কিলল উ ীন  নিছর / চেনা িকসমত দৗলতপুর ৭১০ 400    
৭১১ আেবদ আলী মা  মাহাঃ/ জােবদা িকসমত দৗলতপুর ৭১১ 100    
৭১২ রিফ ল ইসলাম  সফর / সিফয়া  িকসমত দৗলতপুর ৭১২ 100    
৭১৩ সামসলু হক  তািজন / মেমনা িকসমত দৗলতপুর ৭১৩ 150    
৭১৪ নািসমা  হাচান / পাির িকসমত দৗলতপুর ৭১৪ 50    
৭১৫ ফজল হক সিফর / আইতন িকসমত দৗলতপুর ৭১৫ 100    
৭১৬ মািনক হােসন  মিফজ/ জিরফা  িকসমত দৗলতপুর ৭১৬ 400    
৭১৭ ছেলমান  ির  মাহাঃ/ ধিপ িকসমত দৗলতপুর ৭১৭ 200    
৭১৮ আ: মিতন  ইসমাইল/ হািসনা  িকসমত দৗলতপুর ৭১৮ 350    
৭১৯ জামাল উ ীন  সদর / সােহদা  িকসমত দৗলতপুর ৭১৯ 500    

৭২০ 
জামাল হােসন  কত  মাহাঃ/ 

জেুলখা 
িকসমত দৗলতপুর 

৭২০ 

150    

৭২১ সাহা ল  বা ু / খিতরন  িকসমত দৗলতপুর ৭২১ 200    
৭২২ আিজজ মাহাঃ  মিহর / খিতরন  িকসমত দৗলতপুর ৭২২ 200    
৭২৩ আলতাফূর মাহাঃ ওিছর / ওিছমন  িকসমত দৗলতপুর ৭২৩ 250    
৭২৪ ইয়া ব আলী তিমজ/ রাকয়ােবগম িকসমত দৗলতপুর ৭২৪ 600    
৭২৫ খােদমুর ইসলাম  খািজম/ রােকয়া  িকসমত দৗলতপুর ৭২৫ 225    
৭২৬ জােহদলু  কিলম উ ীন /িরনা  িকসমত দৗলতপুর ৭২৬ 300    
৭২৭ আ: রহমান মুন/ুআিমনা িকসমত দৗলতপুর ৭২৭ ৬০০    



৭২৮ রােহনা বানু  মা ািফজরু / জয়নব িকসমত দৗলতপুর ৭২৮ 141    
৭২৯ সমেশর আলী সিলম উ ীন/পিশরন  িকসমত দৗলতপুর ৭২৯ 75    
৭৩০ শাহাজাহান  মিমর উ ীন /ম রা  িকসমত দৗলতপুর ৭৩০ 400    
৭৩১ সূ  আলী গফূর/ আিহরন  িকসমত দৗলতপুর ৭৩১ 150    
৭৩২ জিন ইসলাম  জ ার / ফােতমা  িকসমত দৗলতপুর ৭৩২ 100    
৭৩৩ জািজম  কািসম /কািসমা  িকসমত দৗলতপুর ৭৩৩ 150    
৭৩৪ িসরাজলু ইসলাম  সূ /  মােজদা  িকসমত দৗলতপুর ৭৩৪ 300    
৭৩৫ নবীল আলী দিবর/ চতু  িকসমত দৗলতপুর ৭৩৫ 125    
৭৩৬ মিশর উ ীন বয়া মাহাঃ/ দিবরন  িকসমত দৗলতপুর ৭৩৬ 75    
৭৩৭ কিলম উ ীন  সুম উ ীন /দবিরন িকসমত দৗলতপুর ৭৩৭ 300    
৭৩৮ শিরফা বগম  খািদমুল / সােহদা  িকসমত দৗলতপুর ৭৩৮ 60    
৭৩৯ আনসা ল ইসলাম কােসম / জােবদা  িকসমত দৗলতপুর ৭৩৯ 100    
৭৪০ বিদউল ইসলাম  হািমক /িদল  িকসমত দৗলতপুর ৭৪০ 150    
৭৪১ আ:লিতফ  আিসর /পাতলী  িকসমত দৗলতপুর ৭৪১ 150    
৭৪২ আেলায়া খাতুন  চতু মাহাঃ/ সিবনা  িকসমত দৗলতপুর ৭৪২ 150    
৭৪৩ খািজম উ ীন  মিমর/ মিহরন  িকসমত দৗলতপুর ৭৪৩ 175    
৭৪৪ কামার হােসন  আ: মিজদ /জেুলখা িকসমত দৗলতপুর ৭৪৪ 175    
৭৪৫ আ:রিহম হাচু/তিহরন  িকসমত দৗলতপুর ৭৪৫ 500    
৭৪৬ মমতাজ আলী বুধা /তিবরন িকসমত দৗলতপুর ৭৪৬ 250    
৭৪৭ ইয়াজ উ ীন  জিসর/ আিজরন িকসমত দৗলতপুর ৭৪৭ 225    
৭৪৮ মা: গফূর  িডন মাহাঃ/ িকসমত দৗলতপুর ৭৪৮ 150    
৭৪৯ কাইয়ুম  বুল কােসম/ মসুুিলমা  িকসমত দৗলতপুর ৭৪৯ 230    
৭৫০ আেনাযার হােসন পল/ূআেলায়ার  িকসমত দৗলতপুর ৭৫০ 200    
৭৫১ হািকম  নুতু/ দাটু িকসমত দৗলতপুর ৭৫১ 125    
৭৫২ আ: আিজজ কিমর/আেমনা িকসমত দৗলতপুর ৭৫২ ২৫০    
৭৫৩ শমেসন  সুম /তিসরন  িকসমত দৗলতপুর ৭৫৩ 200    
৭৫৪ ছিফয়া বগম দিবর / আিহ িকসমত দৗলতপুর ৭৫৪ 300    
৭৫৫ আ: আিজজ কিরম/ আেমনা  িকসমত দৗলতপুর ৭৫৫ 240    
৭৫৬ আ: সালাম  দিবর/ চতু  িকসমত দৗলতপুর ৭৫৬ 75    
৭৫৭ হািলমা  সিরম/আেয়শা  িকসমত দৗলতপুর ৭৫৭ 100    
৭৫৮ ফাইজলু  হােসন /আেমনা  িকসমত দৗলতপুর ৭৫৮ 65    



৭৫৯ জােহদা খাতুন  সিহর/আিফজান  িকসমত দৗলতপুর ৭৫৯ 100    
৭৬০ নবাব আলী লুৎফর/ হািজয়া  িকসমত দৗলতপুর ৭৬০ 100    
৭৬১ বলাল হােসন  ওমর/ ফােতমা  িকসমত দৗলতপুর ৭৬১ 75    
৭৬২ ফজলূর রহমান  তিফল/ রিহরন িকসমত দৗলতপুর ৭৬২ 78    
৭৬৩ সাইফূর ইসলাম  আিলমউ ীণ/শিরফা িকসমত দৗলতপুর ৭৬৩ 200    
৭৬৪ মিনরউ ীন  সাি র /আয়তন  িকসমত দৗলতপুর ৭৬৪ 100    
৭৬৫ হিজর উ িন  পল/ুআিতরন  িকসমত দৗলতপুর ৭৬৫ 250    
৭৬৬ কিছর উ ীন  টুিল /খেতজা  িকসমত দৗলতপুর ৭৬৬ 100    
৭৬৭ কিছর উ ীন  আিমর / মিছয়া  িকসমত দৗলতপুর ৭৬৭ 300    
৭৬৮ নুরল হক হদং/ দিুখিন  িকসমত দৗলতপুর ৭৬৮ 175    
৭৬৯ হািফজরু  আিশর /জেবদা  িকসমত দৗলতপুর ৭৬৯ 120    
৭৭০ তয়বুর  ইসাহাক/ জােবদা  িকসমত দৗলতপুর ৭৭০ 125    
৭৭১ ছােদকা  হািকম/ আিছয়া  িকসমত দৗলতপুর ৭৭১ 75    
৭৭২ সািহদা বগম  আবু তােলব/আিছয়া  িকসমত দৗলতপুর ৭৭২ 100    
৭৭৩ দিবর উ ীন  মহলা / হািমরন  িকসমত দৗলতপুর ৭৭৩ 110    
৭৭৪ না লায়লা বাদশা / শািহতা  িকসমত দৗলতপুর ৭৭৪ 125    
৭৭৫ তিমজ উ ীন  বাসর / ঢা   িকসমত দৗলতপুর ৭৭৫ 300    
৭৭৬ মাছা: এিলনা  শাহাজান/হািববা িকসমত দৗলতপুর ৭৭৬ 50    
৭৭৭ বগম আবুল/কসরুন িকসমত দৗলতপুর ৭৭৭ ১০০    
৭৭৮ সূযত আলী মাতু / সিখনা  িকসমত দৗলতপুর ৭৭৮ 100    
৭৭৯ মা ফা আলী সফূর / হািসনা িকসমত দৗলতপুর ৭৭৯ 100    
৭৮০ আিজজরু রহামন  আিজব/হািলমা  িকসমত দৗলতপুর ৭৮০ 12    
৭৮১ মনতাজ আলী  দাতু / ডািলমন  িকসমত দৗলতপুর ৭৮১ 150    
৭৮২ জয়নুল  হািজর/ জয় ন  িকসমত দৗলতপুর ৭৮২ 100    
৭৮৩ খায় ল ইসলাম মিশর/ দােনগ িকসমত দৗলতপুর ৭৮৩ 75    
৭৮৪ সােহবা  আ সালাম/ মেনাশরী িকসমত দৗলতপুর ৭৮৪ 140    
৭৮৫ আয়বু আলী  মিশর / সােলহা  িকসমত দৗলতপুর ৭৮৫ 35    
৭৮৬ ইজাবর  আিশর/ সিখনা  িকসমত দৗলতপুর ৭৮৬ 400    
৭৮৭ হলাল ইদঈন  মিহর /মাহমুদা  িকসমত দৗলতপুর ৭৮৭ 137    
৭৮৮ আেনায়ার হােসন খারেশদ/ আেনায়ারা  িকসমত দৗলতপুর ৭৮৮ 300    
৭৮৯ মাজাহা ল  মাসিলম / মহেচনা  িকসমত দৗলতপুর ৭৮৯ 450    



৭৯০ ওয়ােহদরু আলী  আ ুল আলী/ওয়াে া  িকসমত দৗলতপুর ৭৯০ 150    
৭৯১ ইউসুন আলী  ছামছুল / মহেচনা  িকসমত দৗলতপুর ৭৯১ 400    
৭৯২ অ  মরা রায়  হির মহন /মানতা িকসমত দৗলতপুর ৭৯২ 500    
৭৯৩ বীের  না   হির মহন /মানতা িকসমত দৗলতপুর ৭৯৩ 500    
৭৯৪ আ: মা ান  নািছর / সােলহা  িকসমত দৗলতপুর ৭৯৪ 800    
৭৯৫ জিরনা বগম মিফজরু / নবানী  িকসমত দৗলতপুর ৭৯৫ 25    
৭৯৬ িগয়াস উ ীন  কাচু / খিতবন  িকসমত দৗলতপুর ৭৯৬ 275    
৭৯৭ হিববর রহামন  আেহর/ আেলফা  িকসমত দৗলতপুর ৭৯৭ 175    
৭৯৮ তাফা ল হােসন আ া  / ফলাই  িকসমত দৗলতপুর ৭৯৮ 212    
৭৯৯ আনা ল ইসলাম বাবুল / রােহদা  িকসমত দৗলতপুর ৭৯৯ 100    
৮০০ দিছব উ ীন  িব ূ  মাহাঃ/ জেবদা  িকসমত দৗলতপুর ৮০০ 250 g„Z g„Z g„Z 
৮০১ িনরলা বালা রায়  রনিজৎ/ িমলা িকসমত দৗলতপুর ৮০১ 55    
৮০২ আ ুল খােলক সিফর/ মােমনা িকসমত দৗলতপুর ৮০২ ৩০০    
৮০৩ মাসুদ রানা  আইনউ ীন/মেনায়ারা  িকসমত দৗলতপুর ৮০৩ 500    
৮০৪ িমজানরু রহমান  ফজল/ রশনা  িকসমত দৗলতপুর ৮০৪ 140    
৮০৫ আ ু া  দবীল / হােচনা  িকসমত দৗলতপুর ৮০৫ 100    
৮০৬ দিবর উ ীন  টুহা  / বুধনা  িকসমত দৗলতপুর ৮০৬ 300    
৮০৭ সরিল বালা  রায়  িবলাতু/ সটুকী  িকসমত দৗলতপুর ৮০৭ 50    
৮০৮ আ: খােলক ভাদ/ুজিমলা  িকসমত দৗলতপুর ৮০৮ 150    
৮০৯ আজগর আলী চােধর/টুিলমন  িকসমত দৗলতপুর ৮০৯ 150    
৮১০ মায়ুন কিবর খমাজ / হািসনা  িকসমত দৗলতপুর ৮১০ 300    
৮১১ সরাজলু ইসলাম জিসম / ভুরিপ  িকসমত দৗলতপুর ৮১১ 40    
৮১২ ব ল বগম নজ ল/ মােমনা  িকসমত দৗলতপুর ৮১২ 150    
৮১৩ ইয়াবুব আলী তিমজ/ ছােলাহা  িকসমত দৗলতপুর ৮১৩ 255    
৮১৪ িরনা বগম রিফ ল /ইয়ািছন  িকসমত দৗলতপুর ৮১৪ 100    
৮১৫ আেনায়ার হােসন  আবুল/ আেমনা  িকসমত দৗলতপুর ৮১৫ 60    
৮১৬ মািরনা বগম খিললরুরহমান/সিফয়া  িকসমত দৗলতপুর ৮১৬ 150    
৮১৭ আফ জা খাতুন  আইনুল / জাসনা  িকসমত দৗলতপুর ৮১৭ 65    
৮১৮ সাজ ুআহ দ ইউনুস/ফােলমা  িকসমত দৗলতপুর ৮১৮ 200    
৮১৯ আিজর উ ীণ  ভাতু / পিশরন  িকসমত দৗলতপুর ৮১৯ 400    
৮২০ ওসমান গিন  ফজলূর / সািহদা  িকসমত দৗলতপুর ৮২০ 250    



৮২১ রিবউল ইসলাম আ ুল / নুরজাহান  িকসমত দৗলতপুর ৮২১ 300    
৮২২ নু লহক নিছর/ জেুলখা  িকসমত দৗলতপুর ৮২২ 250    
৮২৩ রিহনা খাতুন  দিব ল / আেলফা  িকসমত দৗলতপুর ৮২৩ 100    
৮২৪ পা া মাজাে ল / রেজয়া  িকসমত দৗলতপুর ৮২৪ 100    
৮২৫ রায়হান  হলাল/ তাসিলমা  িকসমত দৗলতপুর ৮২৫ 40    
৮২৬ শাহাজান আলী আবুল কালাম/সিকনা  িকসমত দৗলতপুর ৮২৬ 200    
৮২৭ শাহাবুল আলম তিমজলু/আেনায়ারা িকসমত দৗলতপুর ৮২৭ ১৫০    
৮২৮ আসাদু ামামন  িনজাম / রাইসা  িকসমত দৗলতপুর ৮২৮ 800    
৮২৯ সিহদলু ইসলাম আ া  / ফলাই িকসমত দৗলতপুর ৮২৯ 40    
৮৩০ আিখম উ ীন  ভাদ ু মাহাঃ/সিমরন িকসমত দৗলতপুর ৮৩০ 100    
৮৩১ মমতাজআলী  খারেশদ / বলুবুিল  িকসমত দৗলতপুর ৮৩১ 225    
৮৩২ মনসুরআলী আজগরআলী/আেফলা িকসমত দৗলতপুর ৮৩২ 175    
৮৩৩ মিনর  নুরল হক / হােচনা  িকসমত দৗলতপুর ৮৩৩ 200    
৮৩৪ আ ুল সা ার  বাহারউ ীন/ আিমজা  িকসমত দৗলতপুর ৮৩৪ 350    
৮৩৫ মা: আ: লিতফ  চতু/ কলন িবিব িকসমত দৗলতপুর ৮৩৫ 600    
৮৩৬ মা: মাসুদ রানা  আ: লিতফ/ রােহনা  িকসমত দৗলতপুর ৮৩৬ 300    
৮৩৭ নুর উ ীন  তিসরন/ মানিদলী িকসমত দৗলতপুর ৮৩৭ 100    
৮৩৮ জিমরন পুহাতু/ মানিদিল িকসমত দৗলতপুর ৮৩৮ 75    
৮৩৯ এিলনা বগম ওয়ােহদ/মেনায়ারা িকসমত দৗলতপুর ৮৩৯ 75    
৮৪০ পারভীন আ ার  আজাহার/ মেমজা িকসমত দৗলতপুর ৮৪০ 75    
৮৪১ লসমু বগম দিব ল / সিুফয়া  িকসমত দৗলতপুর ৮৪১ 50    
৮৪২ নাসিরন আ ার  আ: লিতফ/ রােহনা  িকসমত দৗলতপুর ৮৪২ 150    
৮৪৩ িম আ ার  িরয়াজলু / মেহেচনা  িকসমত দৗলতপুর ৮৪৩ 50    
৮৪৪ িবনা খাতুন  আলম/ িশিরনা  িকসমত দৗলতপুর ৮৪৪ 50    
৮৪৫ রািশদা বগম ইসলাম/ সিমলা  িকসমত দৗলতপুর ৮৪৫ 100    
৮৪৬ সুিফয়া  তয়ব / টুিলমন  িকসমত দৗলতপুর ৮৪৬ 100    
৮৪৭ তয়ব আলী  খারেশদ/ িশিতরন  িকসমত দৗলতপুর ৮৪৭ 50    
৮৪৮ গালাপী বগম হায়দার /মহেচনা  িকসমত দৗলতপুর ৮৪৮ 150    
৮৪৯ সা াদ আলী মিজর / মাহমুদা  িকসমত দৗলতপুর ৮৪৯ 150    
৮৫০ মেতজা সিফজলু /িফিজরন  িকসমত দৗলতপুর ৮৫০ 25    
৮৫১ বগম ধনবর/ রিজয়া িকসমত দৗলতপুর ৮৫১ 100    



৮৫২ শাহাদাত হােসন আ: হািকম/শাহানাজ িকসমত দৗলতপুর ৮৫২ ৪০০    
৮৫৩ জাসনা খাতুন  আেনায়ার / ফুলফূিল  িকসমত দৗলতপুর ৮৫৩ 50    
৮৫৪ হােচনা বগম হিববর/ফােতমা  িকসমত দৗলতপুর ৮৫৪ 100    
৮৫৫ বােনছা শিহদলু/ তয়বা  িকসমত দৗলতপুর ৮৫৫ 5    
৮৫৬ মাহামুদা  আজগর/ রিজয়া  িকসমত দৗলতপুর ৮৫৬ 25    

৮৫৭ 
মনসুরা বগম  বাবুল হােসন/ 

জােহদা  
িকসমত দৗলতপুর 

৮৫৭ 

50    

৮৫৮ রােহলা বগম আ: লিতফ/ রােকয়া  িকসমত দৗলতপুর ৮৫৮ 25    
৮৫৯ শিকনা বগম আিজজরু/ রােবয়া  িকসমত দৗলতপুর ৮৫৯ 25    
৮৬০ সােজদা বগম আ: কােদর/ রােবয়া  িকসমত দৗলতপুর ৮৬০ 100    
৮৬১ নুর িনহার  মিতয়র/ হােচনা  িকসমত দৗলতপুর ৮৬১ 10    
৮৬২ বগম ফজলূর /শিকলা  িকসমত দৗলতপুর ৮৬২ 50    
৮৬৩ সিরফা বগম লুৎফর /রােহলা  িকসমত দৗলতপুর ৮৬৩ 25    
৮৬৪ লাইিল  আকছর/আেহদা  িকসমত দৗলতপুর ৮৬৪ 25    
৮৬৫ সিলনা বগম মাসুদ /রােবয়া িকসমত দৗলতপুর ৮৬৫ 100    
৮৬৬ বলী আ ার  শাহআলম/আিছয়া  িকসমত দৗলতপুর ৮৬৬ 25    
৮৬৭ মাছা: মহিসনা  সাহামত/ রােকায়া  িকসমত দৗলতপুর ৮৬৭ 25    
৮৬৮ শাহীনা আ ার  জিসম /মিরয়ম িকসমত দৗলতপুর ৮৬৮ 25    
৮৬৯ সুলতানা  নুর ইসলাম/ আিজমা  িকসমত দৗলতপুর ৮৬৯ 50    
৮৭০ পা ল আ ার  আনা ল / মােলকা  িকসমত দৗলতপুর ৮৭০ 50    
৮৭১ নাজমা বগম আ: মিজদ/ আিছয়া  িকসমত দৗলতপুর ৮৭১ 50    
৮৭২ হািমদা বগম নুর ইস: / ফেতমা  িকসমত দৗলতপুর ৮৭২ 60    
৮৭৩ আনছুরা বগম, হা ান / আেলয়া  িকসমত দৗলতপুর ৮৭৩ 15    
৮৭৪ ময়না বগম আ া/খেতজা  িকসমত দৗলতপুর ৮৭৪ 25    
৮৭৫ আেনায়ারা বগম খারেশদ/ আেফলা িকসমত দৗলতপুর ৮৭৫ 50    

৮৭৬ 
রােবয়া বগম আ: কিরম/ 

আেনায়ার  
িকসমত দৗলতপুর 

৮৭৬ 

12    

৮৭৭ উে  হািববা খাতুন আেনায়ার/আ  ু িকসমত দৗলতপুর ৮৭৭ ২৫    
৮৭৮ শাহানাজ বগম কামাল হা:/ শােহদা  িকসমত দৗলতপুর ৮৭৮ 50    
৮৭৯ নািছমা আ ার  জামাল/ রাজ ু বগম িকসমত দৗলতপুর ৮৭৯ 100    
৮৮০ জয়তুন নছা  মিতয়র/ িছি কা  িকসমত দৗলতপুর ৮৮০ 50    



৮৮১ লাবলূ হােসন সিহদরু/ নিজফা  িকসমত দৗলতপুর ৮৮১ 50    
৮৮২ িশি  বগম আ: রা াক/ বাবুয়া  িকসমত দৗলতপুর ৮৮২ 25    
৮৮৩ সুিফয়া  মমতাজ/ নািছমা  িকসমত দৗলতপুর ৮৮৩ 100    
৮৮৪ হািকম উ ীন  রিহম উ ীন /মে লী িকসমত দৗলতপুর ৮৮৪ 75    
৮৮৫ লশান হােসন  আেনায়ার/ নরুজাহান  িকসমত দৗলতপুর ৮৮৫ 50    
৮৮৬ িলিল পারভীন  আইয়ুব /  মহেছনা  িকসমত দৗলতপুর ৮৮৬ 25    
৮৮৭ পিমলা  সিমর উ: / মিহরন  িকসমত দৗলতপুর ৮৮৭ 25    
৮৮৮ আরিজনা বগম  আফজাল / মেমনা িকসমত দৗলতপুর ৮৮৮ 12    
৮৮৯ ফ জা রহমান/ আেনায়ারা  িকসমত দৗলতপুর ৮৮৯ 10    
৮৯০ শাহজামাল  সিফর উ:/ মিহরন  িকসমত দৗলতপুর ৮৯০ 300    
৮৯১ আফ জা বগম  আ: লিতফ/ মােলকা  িকসমত দৗলতপুর ৮৯১ 50    
৮৯২ আেফলা  আ: হািকম/ সমারী  িকসমত দৗলতপুর ৮৯২ 50    
৮৯৩ মাছা: ইসমতারা  আ ুলা / হািমদা  িকসমত দৗলতপুর ৮৯৩ 25    
৮৯৪ মেনায়ারা  ফারদ আলী/  মসুুঝ িকসমত দৗলতপুর ৮৯৪     
৮৯৫ জসিমন  িম ার / জ না  িকসমত দৗলতপুর ৮৯৫ 50    
৮৯৬ মিমনলু হক অি  / মােমনা িকসমত দৗলতপুর ৮৯৬ 100    
৮৯৭ আিজজনুাহার  লিতফা / রিহমা  িকসমত দৗলতপুর ৮৯৭ 100    
৮৯৮ আেলফা বগম  শাহাজাহান / রািমজা  িকসমত দৗলতপুর ৮৯৮ 100    
৮৯৯ সুিম আ ার  শিহদলু / নুর নাহার িকসমত দৗলতপুর ৮৯৯ 50    
৯০০ আেনায়রা  তিমজলু/ ফােতমা  িকসমত দৗলতপুর ৯০০ 150    
৯০১ তিছনা বগম দিবর উ ীন/ দিহজা  িকসমত দৗলতপুর ৯০১ 100    

৯০২ 
জােহদা বগম দিললুর 

রহমান/আিমনা 
িকসমত দৗলতপুর 

৯০২ 
১০০    

৯০৩ ওয়ােরজা বগম আ: আলী/ আিতরন  িকসমত দৗলতপুর ৯০৩ 25    
৯০৪ আেনায়রা বগম আিজজরু / লসমু  িকসমত দৗলতপুর ৯০৪ 27    
৯০৫ সােসন আলী জিসম উ ীন  িকসমত দৗলতপুর ৯০৫ 200    
৯০৬ জিয়য় বগম ফেমজ উ ীন  িকসমত দৗলতপুর ৯০৬ 25    
৯০৭ জিমলা আ ার  বিদজামান  িকসমত দৗলতপুর ৯০৭ 50    
৯০৮ রাকসানা বগম মািমনুল / নুরজাহান  িকসমত দৗলতপুর ৯০৮ 50    
৯০৯ হােসন আলী কিছর /হািচনা িকসমত দৗলতপুর ৯০৯ 300    
৯১০ হাচান আলী কিছর /হািচনা িকসমত দৗলতপুর ৯১০ 300    



 

৯১১ কিছর উ ীন -- চতু / আিহমন  িকসমত দৗলতপুর ৯১১ 300    
৯১২ মা:মিুন ল ইসলাম খাকা মাহা:/খায় ন িকসমত দৗলতপুর ৯১২ ৯০০    
৯১৩ মা:হািমদরু রহমান আ: মিজদ/হািমদা িকসমত দৗলতপুর ৯১৩ ১৫০    

৯১৪ 
মা: সাইফুল 
ইসলাম 

আ: হািমদ/শিহদা িকসমত দৗলতপুর 
৯১৪ 

৩০০    

৯১৫ সিরফুল ইসলাম আ: হািমদ/সিহতা িকসমত দৗলতপুর ৯১৫ ৩০০    
৯১৬ আ: হািমদ ঝড়ু মাহা:/হািমদা িকসমত দৗলতপুর ৯১৬ ২০০    
৯১৭ মা: রিফ ল আবুলেহােসন/আরিজনা িকসমত দৗলতপুর ৯১৭ ১০০    
৯১৮ বােসদ আ: রিহম/ম ািফ িকসমত দৗলতপুর ৯১৮ ৭৫    

৯১৯ 
মা:আিফজলু 
ইসলাম 

হািমদ/উজবা িকসমত দৗলতপুর 
৯১৯ 

১৫০    

৯২০ মা ািফজরু রহমান মসিলম/আেমনা িকসমত দৗলতপুর ৯২০ ২০০    
৯২১ হািফজলু ঝড়ু মা:/হািমদা িকসমত দৗলতপুর ৯২১ ৩০০    
         
         
         
         
         


