
 অিফস সহকারী  

িমক নাম িপতার নাম 
মাতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা  জলা রাল 

নং 

১ মাছাঃ ময়না খা ন মাঃ ওমর আলী 
মাছাঃ আনিজরা খা ন বািনয়াকা র বািনয়াকা র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২ রা  আহে দ শাহাদৎ হােসন 
ছািবয়া খা ন 
 

ঘাড়দহ, ভালকী বাজার, হিরণা  িঝনাইদহ  

৩ 
মাঃ মাহ ল আলম 

 
মাঃ কিবর উি ন 

আিছয়া খা ন ক ােডট কেলজ 
পাড়া, 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৪ মাঃ ওিহ ল ইসলাম মাঃ মাহতাব উি ন 
জ রা বগম ওয়ািড়য়া, বাজার 

গাপাল র 
িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৫ মাঃ মা নকিবর মাঃ শিহ ল ইসলাম 
রেহনা খা ন দাগািছ হাটবা য়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৬ 
কৗিশক আহেমদ 

 
মাঃ িমজা র রহমান 

মাছাঃ ফিরদা 
ইয়াসিমন 

ডা ীপাড়া ধসর শল পা িঝনাইদহ  

৭ মাঃ শফাত উ াহ মাঃ জামাল উ ীন 
রখা পারিভন উপশহর পাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৮ সাই ল ইসলাম হািব র রহমান 
সিখনা খা ন রানীনগর চিড়য়ার বীল 

বাজার 
শল পা িঝনাইদহ  

৯ মাঃ খািলদ হাসান মাঃ দহােয় ল ইসলাম 
মাছাঃ সিলনা নাসিরন কা ননগর িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১০ 
মাছাঃ নাজিমন 

আ ার 
মাঃ আসা র জামান 

মাছাঃ হাওয়া বগম হামদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১১ রােসল আলম মাঃ মেনায়ার হােসন 
মাছাঃ রািজ খা ন ধসর ভাটই বাজার শল পা িঝনাইদহ  

১২ মাছাঃ িমরা ইসলাম মাঃ আিম ল ইসলাম 
িমেসস রােকয়া বগম কা ন র 

ম াপাড়া 
িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৩ মাঃ রমজান আলী 
মাঃ মতেলব আলী 

 

শিরফা খা ন লমবাড়ীয়া, মবাড়ীয় শল পা িঝনাইদহ  

১৪ মাঃ িমজা র রহমান মাঃ নজ ল ইসলাম 
মাছাঃ ফােতমা খা ন হীরাডা া হীরাডা া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৫ মাঃ কাম ল হাসান মাঃ তাফাে ল হােসন 
জােমনা খা ন গ া র গায়ালপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

১৬ মাঃ রাি  হাসান 
ত মাঃ আ ল 

কােশম 

আফেরাজা পারভীন হির র খিড়খালী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৭ মাঃ আ াহ আল মা দ মাঃ আ ল মা ান 
নািসমা খা ন পাইকপাড়া হাটেগাপাল  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৮ 
শামীমা আ ার 

 
তাফাে ল হােসন 

রিহমা বগম বািনয়াকা র বািনয়াকা র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৯ মাঃ রা  আহেমদ মাঃ শিহ ল রহমান 
রােকয়া লতানা পানামী  িডিহ বাকড়ী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২০ সািনয়া খা ন আ র রহীম ী 
িফেরাজা বগম কািশম র গায়ালপাড়া, িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২১ মাঃ রিন আহে দ শখ আ ল মা ান 
মাছাঃ িশিরনা 

বগম 

ব হর ব হর কাটচ দ র িঝনাইদহ  

২২ মাঃ জািহ ল ইসলাম মাঃ হা ন অর রিশদ 
িমেসস শািহদা 

বগম 

হামদহ িলশ 

লাইন পাড়া 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৩ 
মাঃ নাজ ল ইসলাম 

 
মাঃ মিজবর রহমান 

মাছাঃ আেয়শা 

খা ন 

 

 বড়দাহ চিড়য়ার িবল শল পা িঝনাইদহ  

২৪ মাঃ মিহ উি ন জামাল ত িনজাম উি ন 
বদ ন নাহার রামজয় র বস র শল পা িঝনাইদহ  

২৫ মাঃ আলতাফ হােসন মাঃ আ ব হােসন 
শফলী খা ন াম র বনী র শল পা িঝনাইদহ  

২৬ নািসমা আ ার পিল 
মাঃ নােয়ব আলী 

 

পা লা খা ন কা ননগর িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৭ মাঃ তােরক আিজজ মাঃ নািসর উ ীন 
রশমা আ ার আরাপ র িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৮ স া রজা 
ল ইসলাম 

 

সয়দা বগম বাগডা া রতনহাট িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৯ মাছাঃ নাইচ লতানা ত ওহাব মা া 
ত রজাহান বগম হামদহ খ কার 

পাড়া 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৩০ 
মাঃ শামীর আহেমদ 

 
মাঃ বদর উি ন 

রােকয়া খা ন খা  িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

 

 

 

 

 

 

 



 

৩১ 
শারিমন লতানা 

 
মাঃ কওছার আলী 

সািবনা ইয়াচিমন িরয়া আলীগ  কালীগ  িঝনাইদহ  

৩২ মাঃ মাহা র রহমান মাঃ র আলী 
সােলহা খা ন ত লবািড়য়া খিড়খালী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৩৩ রােজ র মার রবী নাথ মালাকার 
িমনতী রানী গাপাল র উ র ক য়া শল পা িঝনাইদহ  

৩৪ মাঃ ফির ল ইসলাম মাঃ হা ান শখ 
মমতাজ বগম মহ ত র ভাটইবাজার শল পা িঝনাইদহ  

৩৫ মাছাঃ শািহদা খা ন 
মাঃ রজাউল কিরম 

ী 

মাছাঃ সােহরা 

খা ন 

রাম র শিফ র শল পা িঝনাইদহ  

৩৬ িবনা আ ার 
মাঃ রিবউল ইসলাম 

 

মাছাঃ ল ম 

বগম 

াপারীপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৩৭ রােসল আহেমদ মঈ ীন আহেমদ 
রওশন আরা িলয়া আদশ  আ িলয়া হিরণা  িঝনাইদহ  

৩৮ নাঈমা তােহরা মাঃ সাই র রহমান 
মাছাঃ রােশদা 

লতানা 

াপারীপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৩৯ তাহিমনা খা ন মাঃ শাম ল হােসন 
মিরয়ম বগম বািলয়াডাংগা িবিপন নগর কালীগ  িঝনাইদহ  

৪০ পারেভজ আহে দ বলােয়ত হােসন 
আেনায়ারা বগম বা য়া কািলচরন র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৪১ মাঃ কামাল হােসন 
ত মাঃ ইয়া ল 

ইসলাম 

মাছাঃ মমতাজ 

বগম 

ড়পাড়া ড়পাড়া  কাটচ দ র িঝনাইদহ  

৪২ মাঃ মািমন মা া 
মাঃ কওছার আলী 

মা া 

শাম াহার বগম 

 

উ া, খাল লা কালীগ  িঝনাইদহ  

৪৩ মাঃ মা ফ উ ামান মাঃ শিফ উি ন 
সােহরা খা ন আ িনয়া পাড়া, বনী র, শল পা িঝনাইদহ  

৪৪ মাছাঃ সািনয়া লতানা মাঃ ফা ক হােসন 
মাছাঃ জািম ন 

নছা 

য়ারগাতী িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৪৫ মাঃ নাজ ল ইসলাম মাঃ ই ীস আলী 
রজাহান বগম ত লবািড়য়া খিড়খালী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

 

 

 

 

 

 

 



 

৪৬ মাছাঃ সাহারবা  মাঃ দাউদ হােসন 
মাছাঃ নােজরা 

খা ন 

মা রাপাড়া সা হা  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৪৭ রমা রানী ঘাষ ধাং  মার ঘাষ 
জ াছনা রানী ঘাষ গাপীনাথ র বািনয়াক র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৪৮ মাঃ আিরফ হােসন 
মাঃ এলাহী ব  

 

মমতাজ বগম াপারীপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৪৯ মাঃ সািক র রহমান মাঃ আ স সা ার 
ফিরদা খা ন সােবক িব ী সােবক িব ী হিরণা  িঝনাইদহ  

৫০ মাঃ আজহা ল হক 
মাঃ জাহা ীর 

হােসন 

মাছাঃ আেলয়দ 

পারভীন 

চাকলাপাড়া, িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৫১ সািনয়া খা ন ত সেরায়ার হােসন 
মিফজা খা ন ািহম র, গাড়াগ  শল পা িঝনাইদহ  

৫২ মাঃ সার  হােসন মাঃ পা  িব াস 
মােজদা খা ন পদাহ নােকাইল বাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৫৩ মাঃ হািম র রহমান মাঃ শিহ ল ইসলাম 
মাছাঃ হািম র 

রহমান 

লাউিদয়া রতনহাট িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৫৪ মাঃ রাক ামান মাঃ রজব আলী 
আেলয়া খা ন বাড়ীবাথান বািনয়াকা  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৫৫ মেনািজত িব াস মেনার ন িব াস 
ছিবতা রানী িব াস দঃ নারায়ন র িড়য়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৫৬ আ াহ আল মা দ মাঃ আ র রউফ 
মাছাঃ িফয়া 

খা ন 

কািলকা র িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৫৭ অন  মার কম কার 
অেশাক মার 

কম কার 

অিনমা কম কার আরাপ র, িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৫৮ মাঃ আশরা ল ইসলাম মাঃ মিম ল ইসলাম 
মাছাঃ আিছয়া 

খা ন 

নাথ  সা হা  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৫৯ রাকসানা নাসিরন 
এ. .এম সালাইমান 

হােসন 

মাছাঃ নাজ ন 

নাহার 

মিহলা 

কেলজপাড়া 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৬০ মাঃ মজবাহ উি ন মাঃ শির ল ইসলাম 
মমতাজ পারিভন আলেহরা পাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

 

 

 

 

 

 

 



 

৬১ : িপয়ার আহেমদ িলমন মাঃ ওমর আলী 
হািলমা খা ন আলেহরা পাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৬২ লািখ খা ন মাঃ িনকবার িব াস 
নািছমা খা ন 

 

পারম রা র ক াদহ হিরণা  িঝনাইদহ  

৬৩ সােহল রানা মাহাতাব মা া 
ফােতমা খা ন পদাহ নােকাইল বাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৬৪ অ ব  মার  রাজ মার  
চ া রানী  ন ন  

মািলথীয়া 

লা রবাধ শল পা িঝনাইদহ  

৬৫ মাহাইিম ল ইসলাম মাঃ মিতয়ার রহমান 
আেমনা খা ন মেনাহ র আলীগ  কালীগ  িঝনাইদহ  

৬৬ মাঃ ইয়া ল ইসলাম মাঃ িমজা র রহমান 
মাছাঃ পারিভনা 

খা ন 

ি েলাচন র িবিবন নগর কালীগ  িঝনাইদহ  

৬৭ রােসল মাহ দ আ স সা ার 
হািলমা বগম ম গ  কাঠাল 

বাগার 

নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  

৬৮ মাঃ ত  রায়হান মাঃ ল ইসলাম 
মাছাঃ মােলকা 

খা ন 

ব হর ব হর কাটচ দ র িঝনাইদহ  

৬৯ ফা ক হােসন মায়াে ম হােসন 
হািলশা বগম ডাড়ডা া 

িব াধর র 

ব হর কাটচ দ র িঝনাইদহ  

৭০ শারিমন লথানা িরমা ত আকবর হােসন 
মেনায়ারা বগম কািদ র নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  

৭১ মাঃ সােহদ খান আ ল আেলক 
রেহনা খা ন সােবক িব ী সােবক িব ী হিরণা , িঝনাইদহ  

৭২ মাঃ সাহান ইসলাম মাঃ সিলশ উ ীন 
শাহনাজ পারভীন ভবানী র সা গ  হিরণা , িঝনাইদহ  

৭৩ মেহদী হাসান ইসলাম ম ল 
িফয়া খা ন শড়াতলা আদশ  আ িলয়া হিরণা , িঝনাইদহ  

৭৪ তাসিলমা আ ার মাঃ আ ল লিতফ 
হািলমা খা ন িদগনগর হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  

৭৫ মাঃ রিফ ল ইসলাম মাঃ গহর আলী 
মাছাঃ িন ফা 

ইয়াসিমন 

রায়পাড়া 

ভা িড়য়া 

সা হা , হিরণা  িঝনাইদহ  

 

 

 

 

 

 

 



 

৭৬ মাঃ িসরা ল ইসলাম মাঃ আ র রা াক 
মাছাঃ শাম াহার চ দ র ক াদহ হিরণা  িঝনাইদহ  

৭৭ মাঃ শামীম হােসন মাঃ মাকাে ছ আলী 
শফালী বগম চরপাড়া বাজার ড়াহা  হিরণা  িঝনাইদহ  

৭৮ গ া রানী দবনাথ পদ দবনাথ 
র কা রানী কালা, খাল লা কালীগ , িঝনাইদহ  

৭৯ তাপসী রানী ম মদার মার কাি  ম মদার 
অমলতা ম মদার মিহলা কেলজ 

সড়ক 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৮০ মাঃ রােসল সাইন মাঃ আেমাদ আলী 
মাছাঃ িবয়া বগম প নগর, িমরাদহ শল পা, িঝনাইদহ  

৮১ িফেরাজ আল মা ন জেহর আলী 
চেকলা খা ন সাতগািছ শল পা, শল পা, িঝনাইদহ  

৮২ িম ন মার িব াস ম  দন িব াস 
িনভা রানী দি ন 

গাপাল র 

বা য়া শল পা, িঝনাইদহ  

৮৩ হািলমা খা ন সাই র রহমান 
হায় র ন া লহির  লহির শল পা, িঝনাইদহ  

৮৪ লাবনী খা ন মাঃ ফিকর চাদ 
িফেরাজা খা ন বলরাম নগর জয়িদয়া  কাটচ দ র িঝনাইদহ  

৮৫ মাছাঃ িমন রা খা ন মাঃ ইসলাম শখ 
মাছাঃ মিরয়ম 

খা ন 

সাফদার র জয়িদয়া  কাটচ দ র িঝনাইদহ  

৮৬ মাঃ শািকল রহমান মাঃ শির ল ইসলাম 
িফয়া খা ন সেলমান র  কাটচ দ র  কাটচ দ র িঝনাইদহ  

৮৭ িফয়া খা ন মাঃ ৎফর রহমান 
সাম ন নাহার বলরামনগর জয়িদয়া  কাটচ দ র িঝনাইদহ  

৮৮ রিবউল ইসলাম আ ল স 
আিছয়া খা ন বড়া লা চি র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৮৯ মাঃ আিজ ল ইসলাম মাঃ ন র আলী 
িফেরাজা বগম বািলয়াডা া হাটবা য়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৯০ িকেশার মার সরকার 
ত কািলপদ সরকার 

 

অ িল রানী সরকার বজপাড়া নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  

 

 

 

 

 

 

 



 

৯১ মাঃ ফয় ল কবীর মাঃ রিবউল ইসলাম 
মাছাঃ খািদজা 

বগম 

সেলমান র  কাটচ দ র  কাটচ দ র িঝনাইদহ  

৯২ রজাহান খা ন 
মাঃ ইসরািফল 

হােসন 

জেবদা বগম বলরাম র জয়িদয়া  কাটচ দ র িঝনাইদহ  

৯৩ মাঃ হািব র রহমান মাঃ রজাউল ইসলাম 
মাছাঃ আয় ন নছা বলরাম র জয়িদয়া  কাটচ দ র িঝনাইদহ  

৯৪ নাসরীন আ ার মাঃ আলতাফ হােসন 
ম য়ারা খা ন  কাটচ দ র  কাটচ দ র  কাটচ দ র িঝনাইদহ  

৯৫ মাঃ উ ল হােসন মাঃ ফজ র রহমান 
মাছাঃ জ রা খা ন ভায়না জাড়াদাহ হিরণা  িঝনাইদহ  

৯৬ মাঃ মিম র রহমান মাঃ আ ল জিলল 
মাছাঃ জাহারন 

নছা 

উ র কাট পাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৯৭ মাঃ আ ল মিমন মাঃ বাকী িব াহ 
মাছাঃ আেমনা 

খা ন 

গািপনাথ র বািনয়াকা র, িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৯৮ মাঃ িমরাজ হােসন মাঃ আ ব আলী 
মাছাঃ মিরয়ম 

বগম 

পবহা  

শখপাড়া 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৯৯ মাঃ আেনায়ার হােসন মাঃ আ  তােহর 
মাছাঃ শােহরা 

খা ন 

ন ী, স ার বাজার মেহশ র িঝনাইদহ  

১০০  লতান ইউ চ আলী 
মরিজনা খা ন - ইয়াপাড়া িরশখালী হিরণা  িঝনাইদহ  

১০১ শারিমন জামান শা ামান 
িশউিল খা ন য়ারগাতী িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১০২ মাঃ ওয়াহী ল ইসলাম সিলম শখ 
 হািলমা বাদ িরয়া সা হা  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১০৩ মাঃ জািহ ল ইসলাম ত রিফউ ীন ম ল 
মাছাঃ সেবদা খা ন পা পাড়া, িজ. পা াপাড়া মেহশ র িঝনাইদহ  

১০৪ মাঃ জািহ র রহমান 
মাঃ সাখাওয়াত 

হােসন 

জাহানারা বগম ভাবিদয়া ভরবা মেহশ র িঝনাইদহ  

১০৫ মাছাঃ িলিপয়া খা ন মাঃ আজাে ল হক 
মাছাঃ সােজদা 

খা ন 

াহ সিজয়া বাজার মেহশ র িঝনাইদহ  

 

 

 

 

 

 

 



 

১০৬ মাঃ আির ল ইসলাম মাহা দ আলী 
মাছাঃ িফয়া বগম  চাকলাপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১০৭ মাঃ আ াহ আমান মাঃ ওয়ােজদ আলী 
মাছাঃ সােলহা বগম গাড়াবাড়ীয়া মেহশ র মেহশ র িঝনাইদহ  

১০৮ মাঃ খােল ামান মাঃ আঃ লিতফ 
মাঃ হাসেন আরা নারায়নকাি , আদশ  

আ িলয়া 

হিরণা  িঝনাইদহ  

১০৯ মাঃ আ ল কালাম আজাদ মাঃ ছা ার আলী 
ছােলহা খা ন ক াদহ ক াদহ হিরণা  িঝনাইদহ  

১১০ মাঃ সােজ ল আলম মাঃ বিছর উ ীন 
শািহদা খা ন র, চিড়য়ার িবল 

বাজার 

শল পা িঝনাইদহ  

১১১ পািপয়া খা ন 
মাঃ মাকাে স 
হােসন 

 

ছিবরন নছা ল ী র ল ী র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১১২ আলিভরাজ ল আিমন 
সানাভান নছা বািনয়াকা র বািনয়াকা র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১১৩ িমজা র জাহার আলী 
নিবরন বগম গালক নগর চিড়য়ার িবল 

বাজার 

শল পা িঝনাইদহ  

১১৪ া খা ন মাঃ আ ল মা ান 
আিমনা খা ন াপািরপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১১৫ মাঃ া ল ইসলাম 
মাঃ আকবর সাইন 

ী 

জ রা খা ন চাে া বািনয়াব , িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১১৬ মাঃ সেকর আলী 
মাঃ আ ল আিজজ 

মা া 

ছােলহা খা ন পাকা রিব নািরেকল 

বাড়ীয়া 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১১৭ মন মার িব াস 
েবাধ মার িব াস 

 

সিবতা রানী 

 

 িমজা র চিড়য়ার িবল 

বাজার 

শল পা িঝনাইদহ  

১১৮ মাঃ মা দ রানা 
মাঃ মাশােরফ 

হােসন 

মাছাঃ মান রা বগম গািলম র ড়পাড়া কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১১৯ খাকন মার র ন িব াস 
িমতা রানী 

 

রাম র শিফ র, শল পা িঝনাইদহ  

১২০ মাঃ তানভীর আহেমদ ত মাশারফ িব াস 
মাছাঃ পারভীন বগম ধসর ধসর শল পা িঝনাইদহ  

 

 

 

 

 

 

 



 

১২১ মাঃ নজ ল ইসলাম মাঃ নািসর উি ন 
মাছাঃ রািবয়া 

খা ন 

গাপাল র, হিলধানী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১২২ মাঃ আিম ল ইসলাম 
আহ দ আিল 

 

মাছাঃ হািমদা 

খা ন 

বািড়বাথান বািনয়াকা র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১২৩ সৗরভ মার ব  ভাষ চ  ব  
অচ না ব  

 

কাজীপাড়া লহির শল পা িঝনাইদহ  

১২৪ মন িব াস দেব নাথ িব াস 
ল ী রানী িব াস হামদহ িলশ 

লাইন ব পাড়া 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

 

১২৫ 
কাশ মার 

হের নাথ সাহা 

 

িচ া সাহা চাচড়া, আলীগ  কালীগ  িঝনাইদহ  

১২৬ মাঃ রহমত উ াহ মাঃ মিফ র রহমান 
মাছাঃ জেবদা 

রহমান 

কা ন র িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১২৭ মাঃ হািস ল ইসলাম 
মাঃ ল আিমন 

মা া 

সােজদা বগম খা  তািলয়ান নােটাপাড়া কালীগ  িঝনাইদহ  

১২৮ সািনয়া খা ন মাঃ ইউ চ আলী 
রােজদা বগম ত ল বািড়য়া খিড়খালী, িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১২৯ মাছাঃ ফারজানা ইয়াসিমন 
মাঃ মাশাররফ 

হােসন 

পা লা বগম পাগলা কানাই 

সড়ক 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৩০ মাঃ রাি ল হাসাইন 
মাঃ মিনর হােসন 

 

মাছাঃ খােলদা 

খা ন 

িরেপাল না মা বাজার মেহশ র িঝনাইদহ  

১৩১ স া খা ন 
উিমদ আলী 

 

পালী খা ন রাি য়ার পাতা সা হা  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৩২ পিপ রানী সাহা িদলীপ সাহা 
িমনতী সাহা কাঠাল বাগান িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৩৩ এইচ.এম পলাশ ত করামত আলী 
মাছাঃ ফােতমা 

বগম 

পাচপািখয়া িমড়াদহ, শল পা িঝনাইদহ  

১৩৪ সািবনা ইয়াসমীন মাঃ আ স সা ার 
ছােয়দা বগম ছাট কামার 

 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৩৫ এস.এম িলটন মাঃ  জারমানআলী 
মাছাঃ ছেবদা খা ন শড়াতলা আদশ  আ িলয়া হিরণা , িঝনাইদহ  

 

 

 

 

 

 

 



 

১৩৬ মাঃ কাম ল ইসলাম 
সকত 

মাঃ নজ ল ইসলাম 
িমেসস নাজমা বগম আরাপ র সানালী 

পাড়া 
িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৩৭ মাঃ শািকল আরাফাত মাঃ আ র রা াক 
মাছাঃ রােফজা 
বগম 

 

 আড়পাড়া নলডা া, কালীগ  িঝনাইদহ  

১৩৮ মা দ রানা মিফজ উি ন 
হািসনা বগম পাচ কারী িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৩৯ মা ন আল রিশদ হািব র রহমান 
মিজণা খা ন গ া র বাজার 

গাপাল র 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৪০ আ াহ আল মােমন মাঃ আিরফ উ াহ 
রিহমা আফেরাজা কা ন নগর িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৪১ চ া রানী ম ল  িগির নাথ ম ল 
মিনমালা রানী ম ল চরডাউ য়া ধলহরাচ , শল পা িঝনাইদহ  

১৪২ মাঃ মেহদী হাসান মাঃ শির ল ইসলাম 
মাছাঃ ছ রা খা ন বড়ভাদড়া ক াদহ হিরণা , িঝনাইদহ  

১৪৩ গৗতম মার সাহা গাপাল মার সাহা 
অপ না রানী সাহা নগরপাড়া, শল পা শল পা িঝনাইদহ  

১৪৪ উৎপল মার ম  অ ন মার ম  
সর তী রাণী ম  চাকলপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৪৫ রািজয়া খা ন মাঃ আজগার আলী 
কিহ র বড় কামার  কালীচরন র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৪৬ 
মাঃ মেহদী হাসান 

 

মাঃ শিফ উ ীন 

জায়া ার 

তািনয়া খা ন িশতলী ভালকী বাজার হিরণা  িঝনাইদহ  

১৪৭ মাঃ িমনা র রহমান 
মাঃ মিনর উ ীন 

 

নািগ স বগম 

 

পারদখল র হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  

১৪৮ 
মাঃ িসরা ল ইসলাম 

 

মাঃ আিজবার রহমান 

 

মাছাঃ শিরফা 

খা ন 

 

বকিশ র বা য়া শল পা িঝনাইদহ  

১৪৯ মাঃ স জ হােসন আহ দ আলী িব াস 
মা য়ারা খা ন 

 

র নাথ র গা া বাজার িঝণাইদহ িঝনাইদহ  

১৫০ মাঃ আিম ল ইসলাম মাঃ গালাম মা ফা 
মাছাঃ আেনায়ারা 

খা ন 

রাজা র বািনয়াকা র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৫১ মাছাঃ রেহনা আ ার মাঃ ইছাহক আলী 
মাছাঃ দানাহার 

নছা 

শড়াতলা আদশ  আ িলয়া হিরণা  িঝনাইদহ  

১৫২ 
সালাইমান হােসন 

 
আ ল মিজদ 

জােমনা 

 

শড়াতলা আদশ  আ িলয়া হিরণা  িঝনাইদহ  

১৫৩ 
মেহদী হাসান 

 
ইসলাম ম ল 

িফয়া খা ন শড়াতলা আদশ  আ িলয়া হিরণা  িঝনাইদহ  

 
 



 
 

১৫৪ শখ শাহী ল ইসলাম শখ িসরা ল ইসলাম 
মাছাঃ িম কা 

বগম 

আরাপ র পি ম 

পাড়া 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৫৫ আেফেরাজা খf ন 
নােয়ব আলী 

 

ফরেদৗিস খা ন িশংগা ভালকী বাজার হিরণা  িঝনাইদহ  

১৫৬ 
পারিভনা খা ন 

 
ছানার উি ন 

শািহদা খা ন ািরয়া র শাখািরদহ হিরণা  িঝনাইদহ  

১৫৭ 
মাঃ ইশারত আলী 

 

মাঃ আঃ খােলখ 

জায়া ার 

দেলায়ারা খা ন 

 

শাহাবাজ র বা য়া শল পা িঝনাইদহ  

১৫৮ মাঃ এেকায়া ল ইসলাম 

মাঃ আইনউি ন 

িব াস 

 

মাছাঃ নাছিরন 

আ ার 

প লবাড়ীয়া ম র মেহশ র িঝনাইদহ  

১৫৯ 
মাঃ িব াল হােসন 

 

রিশদ আলম 

 

হােজরা খা ন 

 

িবষয়খালী খিড়খালী  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৬০ 
জিসম উি ন 

 

নািজর সাইন 

 

শাহানারা র হাট যাদব র মেহশ র িঝনাইদহ  

১৬১ মাঃ রা ী মাহ দ 
মাঃ জামাল উ ীন 

মা া 

মাছাঃ নাজমা 

খা ন 

াহীম র গাড়াগ  শল পা িঝনাইদহ  

১৬২ 
জ রা খা ন 

 
আিন র রহমান 

আন রা খা ন জ লী জ লী বাজার মেহশ র িঝনাইদহ  

১৬৩ 
কনতা জায়া ার 

 
রতন জায়া ার 

বীনা জায়া ার ড়পাড় নােকাই বাজার শল পা িঝনাইদহ  

১৬৪ রশমা খা ন মাঃ হািফ র রহমান 
রািশদা বগম 

 

খা রা ব পাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৬৫ মাঃ শািহন আলম 
মাঃ মাশােরফ 

হােসন 

মাছাঃ নািছমা 

খা ন 

ব  ত লবাড়ীয়া রিব নািরেকল 

বািড়য়া 

িঝনাইদহ 

সদর 

িঝনাইদহ  

১৬৬  মাছাঃ সািদয়া আফিরন 
মাঃ গালাম সেরায়ার 

 

মাছাঃ িফয়া 

সেরায়ার 

চাকলাপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৬৭ মন চ বত  
ত রিব মার 

চ বত  

ঝরণ া চ বত নারায়ন র সা হা  িঝনাইদহ 

সদর 

িঝনাইদহ  

১৬৮ পেরশ মার রাধা চ  িব াস 
িম  রানী িব াস গাপীনাথ র বািনয়াকা র িঝনাইদহ 

সদর 

িঝনাইদহ  

১৬৯ মাঃ সাফওয়ান আ াহ 
মাঃ আজ ল হক 

িব াস 

মাছাঃ িলিলমা 

বগম 

বংিকরা সেরাৎগ , িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৭০ মাঃ সাই র রহমান মাঃ রজাউল ইসলাম 
মাছাঃ ল িল 

খা ন 

গাপাল নগর ভালকী বাজার হিরণা  িঝনাইদহ  

১৭১ মাছাঃ রাকসানা খা ন মাঃ রিবউল ইসলাম 

মাছাঃ শামীমা 

বগম 

 

উ র িমজা র উ র িমজা র শল পা িঝনাইদহ  



 

১৭২ 
িশমলা খা ন 

 
িবশারত আলী 

লািক বগম গাছ লচারা ভাটই বাজার শল পা িঝনাইদহ  

১৭৩ রােসল আহে দ মাঃ খজমত আলী 
মাছাঃ রেবকা 

খা ন 

লবািড়য়া আদশ  আ িলয়া হিরণা  িঝনাইদহ  

১৭৪ মাঃ িসরা ল ইসলাম মাঃ িলয়াকত হােসন 
মাছাঃ সিলনা 

বগম 

ন ন কাটপাড়া বািনয়াকা র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৭৫ িবনা খা ন 
বািরক খিলফা 

 

মেনায়ারা 

 

দিলল র িশতালী বাজার শল পা িঝনাইদহ  

১৭৬ মাঃ সােহল রানা মাঃ আিতয়ার রহমান 
মাছাঃ আন রা 

বগম 

চাদবা আলীগ  কালীগ  িঝনাইদহ  

১৭৭ 
আিখ ইসলাম 

 
আিম ল ইসলাম 

রবী খা ন চরখা রা ক াদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৭৮ মাছাঃ া খা ন মাঃ মিহ ল ইসলাম 
মাছাঃ আ য়ারা 

বগম 

ধসর নােকাইল বাজার শল পা িঝনাইদহ  

১৭৯ মালতী রানী িব াস 
েবাল িব াস 

 

মায়া িব াস 

 

বড়িব ী সােবক িব ী, হিরণা , িঝনাইদহ  

১৮০ 
মােজ ল হক 

 
মাঃ আেমাদ আলী 

মাছাঃ হাওয়া ন 

খা ন 

 

চ দ র ক াদহ হিরণা  িঝনাইদহ  

১৮১ মাঃ রানা মাঃ  রাদ আলী 
িপয়া খা ন পাব তী র হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  

১৮২ মাছাঃ সািবহা মহ ব মাঃ আকবর আলী 
রােকয়া বগম হিরণা , হিরণা , হিরণা , িঝনাইদহ  

১৮৩ সৗিম  মার রায় ামল মার রায় 
রবা রায় নাগপাড়া, িব বগিদয়া, শল পা িঝনাইদহ  

১৮৪ মন মার  পা  মার  
ক ানী  

 

লহির লহির শল পা িঝনাইদহ  

১৮৫ মাঃ ইমদা ল হক 
ত মহাতাব উ ীণ 

 

রজাহান 

 

বা েদব র ক াদহ হিরণা  িঝনাইদহ  

১৮৬ 
মাঃ শািহ র ইসলাম 

 

মাঃ তাইেজাল 

হােসন 

জ রা বগম 

 

ড়পাড়া ভা িড়য়া সা হা  হিরণা , িঝনাইদহ  

১৮৭ মাঃ তির ল ইসলাম 
মাঃ আ ল মা ান 

 

সািবনা খা ন ক াদহ ক াদহ হিরণা  িঝনাইদহ  

১৮৮ মাঃ জািম ল ইসলাম 
মাঃ নজ ল ইসলাম 

 

মাছাঃ রিহমা খা ন নাগপাড়া িব বগিদয়া শল পা িঝনাইদহ  

১৮৯ উিনলা আফেরাজ িহরা 
আ ল ওহাব 

 

নািগ স লতনা হিরণা  হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  

 
 



 
 

১৯০ মাঃ আসা ল ইসলাম 
মাঃ ফজ র রহমান 

 

রজাহান খা ন 

 

মাঠ আ িলয়া তালা হিরণা  িঝনাইদহ  

১৯১ তাহিমনা আ ার 
ইয়া ব আলী 

 

জেবদা খা ন আ িলয়া আদশ আ িলয়া হিরণা  িঝনাইদহ  

১৯২ 
পিল খা ন 

 
মাঃ উমর আলী 

পা লা খা ন 

 

বতাই গা া বাজার িঝনাইদহ 

সদর 

িঝনাইদহ  

১৯৩ েয়ল রানা 
তআিজবার রহমান 

 

 িজ াতারা খা ন র আদশ  আ িলয়া হিরণা  িঝনাইদহ  

১৯৪ মাছাঃ শাহিরয়ার পারভীন মাঃ কাম ামান 
মাছাঃ শাম াহার নােকাইল নােকাইল বাজার শল পা িঝনাইদহ  

১৯৫ মাঃ নািসর উ ীন মাঃ নছর উ ীন 

মাছাঃ ত রা বগম 

 

আরাপ র 

গার ােনর 

দি েন 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ  িঝনাইদহ  

১৯৬ মাঃ িরপন িময়া মাঃ ল ইসলাম 
মাছাঃ ছাম র 

নাহার 

মিহষা  িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৯৭ 
মিন ামান 

 

মাঃ আ ল মােলক 

 

ফােতমা বগম িপেরাজ র হাট বার বাজার কালীগ  িঝনাইদহ  

১৯৮ মাঃ আকবার আলী 
মাঃ শাহজান আলী 

 

মাইয়া খা ন সািদক র হাটবার বাজার কালীগ  িঝনাইদহ  

১৯৯ ফা ক হােসন 
বাবর আলী 

 

আিছয়া খা ন 

 

বাবরা আলীগ  কালীগ  িঝনাইদহ  

২০০ মাঃ রশীদ হাসান ত দাউদ আলী 
আন মান আরা কামার খালী সা গ  হিরণা  িঝনাইদহ  

২০১ 
মাঃ আিশ র রহমান 

 
মাঃ আিতয়ার রহমান 

মাছাঃ পা ল 

আকতার 

নওদা াম কাটচ দ র কাটচ দ র িঝনাইদহ  

২০২ মাঃ রােশ ল হক রানা 
মাঃ আ ল মা ান 

 

রািহমা বগম 

 

ম লৈপতা ম লৈপতা, কালীগ  িঝনাইদহ  

২০৩ আেনায়ার জািহদ 
বিসর উি ন 

 

লজান বগম 

 

বড়িশমলা িবিপন নগর কালীগ  িঝনাইদহ  

২০৪ সাি র আহে দ সজীব 
মাঃ বাদশা মা া 

 

মাছাঃ িশউিল 

খা ন 

ছয়াইল হাটেগাপাল র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২০৫ 
মাঃ নািজ ামান 

 
মাঃ রিবউল ইসলাম 

নাগ স বগম উদয় র িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

 

 

 

 



 

২০৬ তাপস মার সত  হালদার ল ী রানী বগম র মেহশ র, মেহশ র িঝনাইদহ  
২০৭ অসীম পাল অজয় পাল ধা রানী পাল িজেথাড় কারী বাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
২০৮ মাঃ আ াহ আল ফা ক মাঃ আিজ র রহমান মাছাঃ হািমদা বগা না মা মেহশ র িঝনাইদহ  
২০৯ ফরহাদ আহে দ মাঃ আ র রা াক ফািহমা খা ন ভরবা  ভরবা বাজার মেহশ র িঝনাইদহ  
২১০ মাঃ র ইসলাম মাঃ হােশম আলী মাছাঃ মােজদা মা ার বািড়য়া, বেগর গািছ কালীগ  িঝনাইদহ  
২১১ মাঃ রােজ ামান মাঃ রমজান আলী মাছাঃ িশউলী বগম রাজা র, ব হর কাটচ দ র িঝনাইদহ  
২১২ নাজমা নাছিরন মসেলম আলী খান সােলহা বগম কা ভা া গারীনাথ র কালীগ  িঝনাইদহ  
২১৩ তাসিলমা খা ন মাঃ তায়াজ উি ন ব য়ারা খা ন মাওলানা  িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
২১৪ মাছাঃ িমনা ইয়াসিমন িনিশ মাঃ আ র রা াক আেমনা বগম বা  মি ল িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
২১৫ মাঃ শািহ র রহমান মাঃ আ র রিহম মাছাঃ খািদজা কািলকা র িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
২১৬ মাঃ দেলায়ার হােসন মাঃ ইশারত শখ স রা খা ন কা ননগর, িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
২১৭ মাঃ স জ হােসন মাঃ লকবার মািলতা স রা খা ন বড় ভাদড়া ক াদহ হিরণা  িঝনাইদহ  
২১৮ সাই ল ইসলাম কািবল হােসন তাহিমনা বগম হািমরহা  নগরবাথান হিরণা  িঝনাইদহ  
২১৯ সৗিম  মার িম  পন িম  অিনমা িম  চাকলপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
২২০ অিমত মার িব াস িনতাই পদ িব াস পা ল িব াস িশকার র, িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
২২১ মাঃ চ ল হােসন মাঃ আ ল আিজজ সালমা বগম দাগািছ, হাটবা য়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
২২২ : মাঃ হাসা ামান ত ল ইসলাম নািছমা বগম গািব র সেরাজগ  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
২২৩ মাঃ ইয়া ল ইসলাম মাঃ মিহ উ ন শিরফা খা ন কািশম র জালাল র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
২২৪ মাঃ ল হােসন মাঃ শাহাদৎ হােসন িরিজয়া বগম নাটাবাড়ীয়া, হিলধানী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
২২৫ মাঃ লতান মাহ দ মাঃ বাহা ল ইসলাম মােজদা ইসলাম নের র নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  
২২৬ আেনায়ার আহে দ আহা দ আলী িব াস মাছাঃ জলী আরাপ র িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
২২৭ মাছাঃ ইিত খা ন মাঃ  আওলাদ ম ল মাছাঃ রােকয়া ল ভ র, ক াদহ হিরণা  িঝনাইদহ  
২২৮ দীপ িব াস িদ ল িব াস িদ ী িব াস মহােদব র প তলা কালীগ  িঝনাইদহ  
২২৯ মাঃ েয়ল হােসন মাঃ আ র রহমান আেমনা বগম খাজ  ব পাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
২৩০ মাছাঃ রােকয়া খা ন মাঃ আ র রিহম আিরছন বগম বাড়াই বদরগ  বাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
২৩১ মাঃ জিহর হাসান মাঃ আিমর আলী মাছাঃ জ রা বগম আড়পাড়া নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  
২৩২ ইসিমতা আশরাফ আশরাফ আলী িসি ক মান রা চৗ ির াপারীপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
২৩৩ মাঃ সাই র রহমান ল মাঃ ম  িময়া মাছাঃ ময়না বগম গায়ালবাড়ীয়া নগর বাথান িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
২৩৪ সাইন মাঃ আ ল কােদর মাঃ তিছর উি ন পারভীন লতানা কা নগর, িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
২৩৫ সােহব আিল আ র রিশদ মাছাঃ ম রা খা ন ড়ােবতাই গা া বাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
২৩৬ মিজনা পারভীন সাখাওয়াত হােসন রেবকা খা ন রাকড়া দােমাদর র কালীগ  িঝনাইদহ  
২৩৭ জািকয়া চ ন বাদশা জেবদা ন ী স ার বাজার মেহশ র িঝনাইদহ  
২৩৮ মাঃ তােরক িবন ফয়সাল মাঃ আ ল মােলক িফেরাজা নাসিরন দাগািছ হাট বা য়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
২৩৯ মাছাঃ িলমা খা ন মাঃ িব াল হােসন মাছাঃ িশউলী খা ন নািরেকল রিব নািরেকল িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
২৪০ ইসিমকা ন মাঃ র আলম আল িমনা র িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
২৪১ মাঃ িলখন িময়া মাঃ ইি স আলী িমেসস কাজল রখা ড়য়াপাড়া বািনয়াকা র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
২৪২ মাঃ মা দ আলী মাঃ ওয়ািকল উি ন ময়না খা ন খদাপারা নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  
২৪৩ মাঃ শাহা ি ন মাঃ জািহ র রহমান মাছাঃ শাহানাজ গেয়শ র, িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
২৪৪ রািক ামা মাঃ রািবউল ইসলাম মমতাজ খা ন মেনাহর র আলীগ  কালীগ  িঝনাইদহ  
২৪৫ মাঃ হানজালা ইসলাম মাঃ আলাউ ীন মাছাঃ রেহনা মিহষাহাটী বার বাজার কালীগ  িঝনাইদহ  
২৪৬ অিলপ মার ঘাষ রতন মার ঘাষ িচ া রানী ঘাষ ব লী ব লী কালীগ  িঝনাইদহ  
২৪৭ স য় মার মার িব াস িমনিত িব াস বতাই, গা াবাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
২৪৮ মাঃ র আলম মাঃ জিমর উ ীন মেনায়ারা বগম বগা, না মা, মেহশ র িঝনাইদহ  
২৪৯ মাঃ ইমরা র রহমান মাঃ মািম র রহমান মাছাঃ চায়না খা ন কমলা র, গা াবাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
২৫০ মাঃ আ া ামান মাঃ আ ল আিজজ জাসনা খা ন কমলা র, গা াবাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
২৫১ মাঃ জিসম উ ীন মাঃ কারবান আিল মাছাঃ রােবয়া বড়বাড়ী বািনয়াকা র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
২৫২ িহন খান মসেলম খান সােজদা খা ন দৗলত র শাখারীদহ হিরণা  িঝনাইদহ  
২৫৩ মাঃ মািজ ল হক মাঃ মিনর উ ীন হােজরা খা ন দৗলত র িরশখালী হিরণা  িঝনাইদহ  
২৫৪ মাছাঃ িবউ  খা ন ত িজ াহ আলম মাছাঃ নাছিরন গাবলা ভাটই বাজার শল পা িঝনাইদহ  
২৫৫ হাঃ উ ল হােসন মাঃ আশরা ল আলম বগম জেবদা ঘাড়শাল িড়য়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
২৫৬ স য় মার িব াস সনিজৎ মার িব াস য না রানী িব াস িশকার র িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
২৫৭ মাঃ রােসল হােসন মাঃ আ ল আিজজ রিহমা বগম শবাড়ীয়া বলহরা  শল পা িঝনাইদহ  
২৫৮ আসলাম আলম হােসন গালাপী বগম িমজা র চিড়য়ার িবল িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
২৫৯ চ ল িব াস ত ভরবা িব াস মায়া রানী ডাকািতয়া খািড়খালী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
২৬০ মাই না খা ন মাঃ বা র আিল রিহমা খা ন কা হাটী গ া র িঝনাইদহ, িঝনাইদহ,  
২৬১ মাসাঃ নাজমা খা ন মাঃ আয়নাল হক মাসাঃ আেয়শা যাদব র হাটযাদব র মেহশ র িঝনাইদহ,  
২৬২  সাহাগ মার দাস  নীল মার দাস ি তা রানী নািরেকল রিব নািরেকল িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
২৬৩ মাঃ হািব র রহমান মাঃ জািহ ল কিরম মাছাঃ িশ দা বগম কািশ র কাটচ দ র কাটচ দ র িঝনাইদহ  
২৬৪ সিলমা খা ন মাঃ মিতয়ার রহমান আল িনয়া রাম র  দয়ারাম র কাটচ দ র িঝনাইদহ  
২৬৫ মাঃ আশরা ল ইসলাম ল ইসলাম খােলদা বগম বতাই গা া বাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
২৬৬ আসমা উল সনা মাঃ মাখেল র নারিগস রহমান মা রাপাড়া সা হা  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
২৬৭ রািকব হােসন মাঃ মঈন উ ীন খা রা জ ারপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
২৬৮ মাছাঃ র না খা ন মাঃ মিহর উ ীণ মাছাঃ জেবদা রামচ র র মেহশ র িঝনাইদহ  
২৬৯ িম  িব াস রতন মার িব াস ভবানী িব াস িজতলা িড়য়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
২৭০ রীতা রানী িব াস মদন মাহন িব াস অ লী রানী িব াস চাকলাপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
২৭১ অ ব  মার ঘাষ অিজত মার ঘাষ িম া রানী ঘাষ নগরপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
২৭২ শতা ী িব াস েবাধ িব াস শাভা রানী িব াস দঃ িশকার র িড়য়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
২৭৩ কাকিল িব াস বা েদব িব াস কৗশলৎ রািন  িজতর কারী বাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
২৭৪ মাঃ  ইউ ফ আলী মাঃ ইউ ছ আলী িমেসস রিহমা বগম তালসার তালসার কাটচ দ র িঝনাইদহ  
২৭৫ অিমত মার িব াস অিসত মার িব াস ষমা রানী িব াস পবহাটী িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
২৭৬ নািগ স খা ন মাঃ িজবর রহমান মাছাঃ রওশনারা মাধব র গা া বাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
২৭৭ মাঃ আলমগীর হােসন মাঃ সাইদ হােসন সািফয়া বগম খা রা ব পাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
২৭৮ িমতালী খা ন মাঃ িসরা ল ইসলাম র জাহান খা ন সড়াবাড়ীয়া সােবক িব ী হিরণা  িঝনাইদহ  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
২৭৯ মাঃ েবল হােসন মাঃ আফান আলী মাছাঃ সােজদা বগম আিন র চিড়য়ার িবল শল পা িঝনাইদহ  
২৮০ মাঃ তির ল ইসলাম মাঃ ল আিমন মাছাঃ মিছরন বগম ভাটই ভাটই বাজার শল পা িঝনাইদহ  
২৮১  ঘঅষ মিহেতাষ ঘাষ মিনমালা ঘাষ মদন মাহনপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
২৮২ মাঃ িহন বা  মাঃ কওসার আলী জয়না খা ন পি ম চি র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
২৮৩ িম  খা ন গালাম িব াস জাহানারা খা ন ল ীেকাল িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
২৮৪ মাঃ সাহা র রহমান মাঃ সােজ র রহমান েলখা বগম বনানীপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
২৮৫ মাঃ জাফর হােসন ত আদালত হােসন কিকলা খা ন র চিড়য়ার িবল শল পা িঝনাইদহ  
২৮৬ মাঃ আ ল মিমন মাঃ বাকী িব াহ মাছাঃ আেমনা খা ন গািপনাথ র বািনয়াকা র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
২৮৭ ইমরান খান ত আইজি ন মেনায়ারা বগম হাজরািমনা শল পা শল পা িঝনাইদহ  
২৮৮ তািনয়া ই াহীম ই াহীম শখ নাজ ন নাহার খািলশ র খািলশ র মেহশ র িঝনাইদহ  
২৮৯ অিনক ইসলাম ওমর আলী র জাহান নলডা া নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  
২৯০ দীপ মার অ ল মার ম ল সর তী ম ল তঘরী দা দােমাদর র, কালীগ  িঝনাইদহ  
২৯১ এিরকা রানী িদলীপ মার স া রানী ি েলাচন র িবিপন নগর কালীগ  িঝনাইদহ  
২৯২ রািক ল হাসান দাউদ ম ল ছিবরন নছা ভগবান নগর ভাটই শল পা িঝনাইদহ  
২৯৩ মাঃ ইমিতয়াজ হাসান মাঃ দিবর উি ন মাছাঃ রেবকা খা ন গাবলা, ভাটই শল পা িঝনাইদহ  
২৯৪ মাঃ জািহ র রহমান মাঃ মা ফা মি ক মাছাঃ আফেরাজা গ া র, গ া র, িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
২৯৫ মাঃ ব র রহমান মাঃ িসরা ল ইসলাম হাসেন আরা বগম গেয়শ র বািনয়াকা র, িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
২৯৬ মা ফ সাইন ত আ স সালাম মাহা জা খা ন িঝনাইদহ সদর িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
২৯৭ মাঃ বিশ ল ইসলাম মাঃ সাহাদৎ হােসন মাছাঃ িফয়া খা ন নারায়ন ,র সা হা , িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
২৯৮ মাঃ খাই ল হাসান মাঃ সয়দ আলী মাছাঃ খােলদা খা ন খামরাইল, পা াতলা িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
২৯৯ মাছাঃ শারিমন আ ার মাঃ আ ল গ র মাছাঃ ফিরদা বগম সেলমান র কাটচ দ র কাটচ দ র িঝনাইদহ  
৩০০ মাঃ র আলম িসি ক মাঃ তিববর রহমান মাছাঃ শািরফা খা ন কািকলাদাড়ী র, মেহশ র িঝনাইদহ  
৩০১ লিতফা খা ন ত আ ল খােলক মমতাজ খা ন মিতলাল র ভরবা মেহশ র িঝনাইদহ  
৩০২ নািসমা খা ন মাঃ আ স স র হািসনা খা ন নগর বাথান নগর বাথান িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩০৩ মাঃ ওিলউর রহমান মাঃ ৎফর রহমান ত রা খা ন খা রা, িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩০৪ মাঃ আল মা ন মাঃ মাশারফ রােমশা বগম কা ন নগর িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩০৫ নািস ামান নািসম ত আ ল কােদর নািসমা বগম আদশ পাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩০৬ মাছাঃ িরনা খা ন মাঃ ফারেজল ম ল ছালমা বগম লফাডা া খিড়খালী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩০৭ নািসর উি ন ওসমান গিন জাহানারা খা ন জয়রাম র রতনহাট, িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩০৮ িরতা পারভীন মাঃ ছেবদ আলী বদানা বগম রাট বািনয়াব  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩০৯ নাজ ল সাইন মাঃ স শখ িমেসস আিকরন নছা বে খালী লা লবাধ, শল পা িঝনাইদহ  
৩১০ মাঃ িরপন িময়া মাঃ ল ইসলাম মাছাঃ ছাম র নাহার  মিহষা  িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩১১ নািজম উি ন ত শখ আ ল স িমেসস নাজমা লাউিদয়া রতনহাট, িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩১২ এম.এ আল মা ন ত মাদাে র হােসন সােলহা খা ন যা া র খিড়খালী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩১৩ মাঃ আ াহ আল মা ন মাঃ আ ল ওয়ােহদ মাছাঃ আিমরন নছা বািলনগর,  ভরবা মেহশ র িঝনাইদহ  
৩১৪ মাঃ িমজা র রহমান মাঃ তয়ব আলী আনিজরা খা ন বারইখািল পাড়াহা  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩১৫ মাঃ অিমত হাসান মাঃ মিহউ ীন িব াস আিছয়া খা ন িকসমত ক াদহ হিরণা  িঝনাইদহ  
৩১৬ িলমন হােসন ইসলাম িময়া জিরনা বািনয়াকা র বািনয়া কা র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩১৭ িনউটন িব াস নদীয়া বািশ িব াস িলিপকা রািন িব াস দি ণ িশকার র িড়য়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩১৮ মাঃ িহরন বাদশা মাঃ নিজর উি ন ছিকনা বগম চ জানী িড.িহ বাকড়ী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩১৯ শাহ আলম মালাম হাসাইন আ না খা ন ঘাড়শাল িড়য়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩২০ িতমা ভ চা  িব নাথ ভ চা  মিনকা দব কালীচরন র কালীচরন র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩২১ আিশ র রহমান আজাদী মাঃ আ ল কালাম শলীনা আজাদ রতনহাট রতনহাট িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩২২ মাঃ সাি র হােসন মাঃ িমজা র রহমান মাছাঃ শািকয়া খা ন প াম িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩২৩ মাছাঃ িপপাশা খা ন মাঃ সােহব আলী মাছাঃ আেলয়া বগম দাগািছ হাটবা য়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩২৪ িজ র রহমান িবশরাত আলী জাছনা খা ন মহারাজ র, িরশখালী হিরণা  িঝনাইদহ  
৩২৫ মাছাঃ নািহদা নাছিরন মাঃ নাজ ল ইসলাম মাছাঃ মই ল বগম বাক য়া জাড়াদাহ হিরণা  িঝনাইদহ  
৩২৬ মাঃ রানা আহেমদ মাঃ মই ি ন মাফজা খা ন রামচ র হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  

 



 
৩২৭ আ ব আলী হােসম আলী িফেরাজা খা ন তাব র হিলধানী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩২৮ মাঃ ইসরাইল হােসন মাঃ মহিসন আলী আেমনা বগম জাগ াথ র ম লৈপতা কালীগ  িঝনাইদহ  
৩২৯ মাঃ জািহ ল ইসলাম ত তাফাে ল মাছাঃ সােলহা খা ন উ র নারায়ন র সা হাটী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩৩০ মাঃ খিলল উ াহ মাঃ হােসম আলী মাছাঃ খােদজা াপারীপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩৩১ মাঃ রিশ ামান মাঃ আকামত িশদা খানম াপারীপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩৩২ মাঃ সােহল রানা মাঃ নিজর উি ন মাছাঃ রােকয়া বগম পারীপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩৩৩ শা া শারিমন মাঃ সােলক িব াস সাগর পারভীন নরহিরে া িডিহ বাকড়ী, িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩৩৪ িজমাউর রহমান ফজ র রহমান খােলদা খা ন নগর বাথান নগর বাথান িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩৩৫ তািমমা আ ার মাঃ রা  আহেমদ াহার গা া গা া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩৩৬ মাঃ কামাল হােসন মাঃ মাহতাব উি ন মাছাঃ রািজয়া খা ন িভট র নলডা া রাজবাটী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩৩৭ সািবনা ইয়াসিমন মাঃ িমজা র মাছাঃ শািকয়া খা ন মিহষা  িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩৩৮ মাছাঃ আসমা খা ন মাঃ আলী আকবার মাছাঃ ফিরদা বগম সাগা া সাগা া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩৩৯ মাছাঃ জিল খা ন মাঃ জালাল উি ন মাছাঃ ক না বগম মেহ রচ দা ব লী কালীগ  িঝনাইদহ  
৩৪০ ইমরান কিবর মাঃ আ স সালাম িমেসস কাম ননাহার আদশ পাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩৪১ আরিছনা খা ন মাঃ িজ াহ আলম রখা খা ন িবজয় র, গায়ালপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩৪২ শামী র রহমান মাঃ ৎফর রহমান িলিপ খা ন হামদাম র কােচর কাল শল পা িঝনাইদহ  
৩৪৩ িতভা িব াস দরশন িব াস িব  রানী মহােদব র পা াতলা কালীগ  িঝনাইদহ  
৩৪৪ মাঃ আল মা ন মাঃ র ম আলী মাছাঃ জােয়দা খা ন আড় খী নলডা া রাজবাটী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩৪৫ মাছাঃ রা  খা ন মাঃ আঃ মিজদ মাছাঃ হািসয়া বগম বদন র কািলচরন র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩৪৬ শা  মার আন  মার শীলা রানী গািপনাথ র গা া বাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩৪৭ মাছাঃ রাজী আ ার মাঃ আিছ র রহমান ত আিলয়া বগম ছাট কামার  িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩৪৮ মাঃ তির ল ইসলাম মাঃ আ ল লিতফ মাছাঃ আফেরাজা ধানহািড়য়া পাড়াহা  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩৪৯ হািববা খা ন মাঃ আশরা ল মাছাঃ মেনয়ারা বগম মিহলা কেলজপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩৫০ মাঃ আ স সালাম মাঃ নািসর উি ন িরিজয়া বগম িবজয় র গায়ালপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩৫১ সাই র সােহব আলী শফালী বগম মেহশ র গাড়াগ  শল পা িঝনাইদহ  
৩৫২ মাঃ ইমােয়র হােসন মাঃ মিম র রহমান ফিরদা বগম হামদহ দাস পাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩৫৩ মাঃ আিছর উি ন মাঃ আ স সা ার জেবদা বগম িজেথাড ভবানী র কারী বাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩৫৪ মাঃ সািজব আহেমদ মাঃ তয়ব আলী মাছাঃ হােজরা খা ন সাগা া সাগা া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩৫৫ আেলাকা খা ন মাঃ খাদাব  রােকয়া খা ন য়ারগাতী িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩৫৬ মাঃ জ ল ইসলাম মাঃ আ র রা াক জ রা বগম  ত ল তলা বাজার খিড়খালী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩৫৭ মাঃ শাহজালাল মাঃ শােকর আিল ফােতমা বগম ধাপািবলা গ া র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩৫৮ দবাশীষ  িদলীপ মার  ি  রানী  লৗহজং, হাটেগাপাল র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩৫৯ ছিমর হাসাইন িব াল হােসন জ রা চাপড়ী পাড়াহাটী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩৬০ মাঃ কামাল হােসন মাঃ আ াচ  আলী আেমনা বগম বাগডা া, রতনহাট িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩৬১ মাহ ল হাসান ত মাঃ হািব র আেমনা খা ন বাড়ী বাথান বািনয়াকা র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩৬২ মাঃ মািম ল ইসলাম মাঃ নািছর উ ীন রেবকা বগম মড়া বাড়ীয়া নগর বাথান িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩৬৩ মাঃ শিফ ল ইসলাম মাঃ আ র রা াক ছেবদা খা ন ইকড়া গা া বাজার কাটচ দ র িঝনাইদহ  
৩৬৪ মাঃ মা ন কিবর মাঃ মজ  মা া মাছাঃ বলী খা ন মাড় ী রসি  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩৬৫ মাঃ সাহান পারেভজ মাঃ আঃ জিলল শাহানাজ বগম কালা হিলধানী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩৬৬ কাম ামান িলয়াকত আলী হাওয়া বগম তিলয়া হাটেগাপাল র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩৬৭ নাজিমন আ ার আশরা ল আলশ নািছমা বগম ছাট কামার  িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩৬৮ মাছাঃ পিল খা ন মাঃ আশা ল হক মাছাঃ সিহদা বগম - াম  াম  মেহশ র িঝনাইদহ  
৩৬৯ মা ন হােসন মাঃ িসরা ল রেবকা আদশ পাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩৭০ ফারহানা আরজ আলী মেনায়ারা বগম চরখা রা ক াদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩৭১ মাঃ শািহন আলম মাঃ শিফ উি ন সিখনা খা ন পবহা  উ পাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩৭২ িপংিক আ ার মাঃ আেনায়ার সালমা খা ন আদশ াড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  



 
৩৭৩ মাঃ রািক ল ইসলাম ত ইি স আলী জেবদা খা ন অ লী গ া র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩৭৪ জা া ল ফরেদৗস মাঃ আ  িস ীক খািদজা বগম হািমরহা  নগর বাথান িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩৭৫ মাঃ িশবলী সািদক মাঃ িলয়াকত আলী মাছাঃ জাসনা বগম দা বািদয়া িব িদয়া শল পা, িঝনাইদহ  
৩৭৬ শামীমা ইয়াছিমন আলী আজগর আরিজনা পাড়াহাটী পাড়াহাটী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩৭৭ মাঃ মা দ রানা মাঃ জ ল ইসলাম মাসাঃ হােজরা খা ন তালসার, সিজয়া বাজার মেহশ র িঝনাইদহ  
৩৭৮ মাঃ আহসান হািবব মাঃ শিফ উ ীন সােলহা বগম চারেকাল বাজার গাপাল র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩৭৯ মাঃ েয়ল রানা মাঃ মায়াে ম পারভীনা খা ন িনজ য়া গায়ালপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩৮০ মাঃ িসরা ল ইসলাম মাঃ সাহাদৎ হােসন ফিরদা বগম পাকা রিব নািরেকল িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩৮১ গািব  পাল রবী নাথ পাল য না রাম পাল িজেথাড় কারী বাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩৮২ সািনয়া আকতার ত তয়বার গাজী সানা িবিব আদশ পাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩৮৩ মাঃ ইউ ফ আলী ল মাঃ আ ল স হামা খা নিল আরাপ র পি মপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩৮৪ িফেরাজ আহেমদ আ স সা ার আিজ ন নাহার রতনহাট রতনহাট িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩৮৫ মাঃ ৎফর আিজজ মাঃ  িময়া িমেসস সিলনা আ ার আদশ পাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩৮৬ মাঃ িব াল হােসন মাঃ শির ল মাছাঃ জসিমন নাহার িশকার র িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩৮৭ সাগর আহেমদ মাঃ ছিহর উি ন মাছাঃ তহিমনা খা ন গাজী র আদশ  আ িলয়া হিরণা  িঝনাইদহ  
৩৮৮ মাঃ বা ল আকতার মাঃ গালাম শািহদা খা ন গাং লা ম বাড়ীয়া শল পা িঝনাইদহ  
৩৮৯ হাঃ আসা ামান হাঃ আ ল হােসন ছাঃ াহার বাগাডা া, নপা বাজার মেহশ র িঝনাইদহ  
৩৯০ মাঃ পােভল রহমান মাঃ আ  কালাম মাছাঃ সপারা বগম ল ী র দয়ারাম র কাটচ দ র িঝনাইদহ  
৩৯১ মাহাঃ রামান মাহ দ ত আ ল স নাজমা বগম বংিকরা সেরাজগ  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩৯২ এস.এম আল আমীন মাঃ শাহ আলম জািকয়া পারভীন চাকলপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৩৯৩ পলাশ মার ঘাষ মদন মাহন ঘাষ অ লী রানী বলরাম র বলরাম র কালীগ  িঝনাইদহ  
৩৯৪ মাঃ মা ম রজা মাঃ ল ইসলাম মাছাঃ খােদজা খা ন ব হর ব হর কাটচ দ র িঝনাইদহ  
৩৯৫ মাঃ গালাম মা ফা মাঃ সব ল খান জাহানারা খা ন ড়পাড়া ড়পাড়া কাটচ দ র িঝনাইদহ  
৩৯৬ উইমাইরা নাজনীন মাঃ নািছর উি ন মমতাজ রী  কাটচ দ র কাটচ দ র কাটচ দ র িঝনাইদহ  
৩৯৭ মাঃ জাকািরয়া হাসান মাঃ আিল হাসান লায়লা আ ার কাটচ দ র কাটচ দ র কাটচ দ র িঝনাইদহ  
৩৯৮ মাঃ জা া ল ইসলাম মাঃ িসরা ল ছািবরন নছা চাপালী ( পাড়া নলডা া, কালীগ  িঝনাইদহ  
৩৯৯ শা  মার াম িব াস মায়া রানী ম র ফািজল র কািলগ  িঝনাইদহ  
৪০০ মাঃ মা দ পারেভজ মাঃ আ ল ওয়ােহদ রােকয়া বগম নােটাপাড়া নােটাপাড়া কালীগ  িঝনাইদহ  
৪০১ মাঃ িশ ল হােসন মাঃ ফারকান আলী রািশদা বগম িত া, িবপননগর , কালীগ  িঝনাইদহ  
৪০২ অিমত মার দ বা েদব মার দ অপ না রানী রাড বাগডা া খাল লা কালীগ  িঝনাইদহ  
৪০৩ রািশদা খা ন মাঃ খিল র রহমান সিখনা বগম দীঘার পাড়া ম লৈপতা কালীগ  িঝনাইদহ  
৪০৪ শািকল আহেমদ িব াল হােসন শািমমা আ ার কা ভা া গৗিরনাথ র কালীগ  িঝনাইদহ  
৪০৫ মাঃ আিমর হামজা ওবাই র রহমান ঝন া বগম কা ভা া গৗিরনাথ র কালীগ  িঝনাইদহ  
৪০৬ মাঃ আিম ামান মাঃ আ  তােলব আসমা বগম াপািরপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৪০৭ রােশ ল ইসলাম মাহা দ আলী সােজদা খা ন বড়নাচনা রতনহাট িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৪০৮ মাঃ আ ল মা ান মাঃ মিজবর রহমান মাছাঃ আনিজরা বগম পবহাটী িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৪০৯ মাঃ আিরফ হােসন মাঃ মক ল হােসন রজাহান বগম ডফলবাড়ী গ া র িঝনাইদহ, িঝনাইদহ  
৪১০ মাঃ ীপ হােসন মাঃ আলী আকবর মাছাঃ িশউিল বগম গেয়শ র িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৪১১ মাঃ ম ল ইসলাম মাঃ রিবউল ইসলাম হািসনা বগম ল ভ র ক াদহ হিরণা  িঝনাইদহ  
৪১২ মাঃ সােহল রানা ইসরাইল হাসাইন আি য়া বগম ধাপািবলা গ া র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৪১৩ মাছাঃ পালী খা ন মাঃ আেবদ আলী মাছাঃ মিদনা বগম কািশম র গায়ালপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৪১৪ মাঃ রােসল রানা মাঃ খারেশদ রা  বগম খিড়খালী খিড়খালী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৪১৫ পলাশ মার সরকার নয় মার সরকার শি  বালা সরকার কিবর র শল পা িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৪১৬ মাঃ কছমত আলী মাঃ আ ল মা ান মাছাঃআেনায়ারা খা ন ধাপািবলা দয়ারাম র কাটচ দ র িঝনাইদহ  
৪১৭ মাঃ ফা ক হােসন মাঃ আলতাফ মাছাঃ আেনায়ারা খা ন ২নং চ দ র ধসর শল পা িঝনাইদহ  
৪১৮ মাঃ মেহদী হাসান মাঃ মিজবর রহমান ছিবরন নছা সােবক িব ী, সােবক িব ী হিরণা  িঝনাইদহ  
৪১৯ মাঃ ইয়ািছর আরাফাত মাঃ আ ল মােলক শাহানাজ বগম কাঠালবাগান,পাগলাকাই িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৪২০ রিন মার ঘাষ িব নাথ ঘাষ ইলা রানী ঘাষ চাকলাপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৪২১ িমলন মার ঘাষ রিজত মার ঘাষ শফালী রানী ঘাষ ষি বর রেয়ড়া শল পা িঝনাইদহ  



 
৪২২ মাঃ জািহ র রহমান মাঃ মাছাপ হােসন রেবকা খা ন গাড়ােপাতা ভরবা বাজার মেহশ র িঝনাইদহ  
৪২৩ মাঃ রিফ ল ইসলাম মাঃ তােয় র রহমান রােবয়া খা ন কািলকা র, িঝনাইদহ, িঝনাইদহ, িঝনাইদহ  
৪২৪ মাঃ আল আিমন মাঃ িসি র রহমান িফয়া খা ন ল ী র সােবক িব ী হিরণা  িঝনাইদহ  
৪২৫ িবউ  খা ন মাঃ আ ল মা ান মাছাঃ শােহদা খা ন ল ভ র ক াদহ হিরণা ,, িঝনাইদহ  
৪২৬ মাঃ ইউ ফ আলী ত ওয়ািলউর রহমান মাছাঃ সিলনা খা ন রানী নগর চিড়য়ার িবল শল পা িঝনাইদহ  
৪২৭ তাহািমনা আ ার মাঃ বিশর উ াহ মাছাঃ রিহমা বগম কা ন র দি ন িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৪২৮ মাঃ িলটন িময়া মাঃ খােলক মাছাঃ মমতাজ খা ন পাড়াপাতা ড়দাহ মেহশ র িঝনাইদহ  
৪২৯ হািফ র রহমান হাম র রহমান মেনায়ারা খা ন খ  খািলশ র খািলশ র মেহশ র িঝনাইদহ  
৪৩০ মাঃ জািকর হােসন মাঃ আলতাফ হােসন আেনায়ারা খা ন ঝনঝিনয়া, বার বাজার কালীগ  িঝনাইদহ  
৪৩১ মাঃ জািহ ল ইসলাম মাঃ শাম ল হক মাছাঃ খেদজা বগম মা ার বািড়য়া বেগর গািছ কালীগ  িঝনাইদহ  
৪৩২ মাঃ হািব র রহমান ত আ াচ আলী তারা িবিব নােটাপাড়া নােটাপাড়া কালীগ  িঝনাইদহ  
৪৩৩ মাহ দ আলম মাঃ জামাত আলী ল মা খা ন কমলা র প াতলা কালীগ  িঝনাইদহ  
৪৩৪ মাছাঃ মায় না খা ন মাঃ িমজা র রহমান মাছাঃ নািসমা খা ন কমলা র পা াতলা কালীগ  িঝনাইদহ  
৪৩৫ অিভিজৎ ঘাষ মেনার ন ঘাষ শংকরী রানী ঘাষ ঘাষনগর নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  
৪৩৬ মাঃ শির ল ইসলাম মাঃ আ ল ওহাব শািহদা বগম পীরগাছা গরী পা াপাড়া মেহশ র িঝনাইদহ  
৪৩৭ মাঃ আির জজামান মাঃ আ ল গ র আফেরাজা বগম ভ য়াপাড়া বািনয়াকা র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৪৩৮ িমতা রানী নাথ ত েবাধ মার নাথ জয় ী দবনাথ বলরাম র বলরাম র কালীগ , িঝনাইদহ  
৪৩৯ মাঃ মঈ ীন িময়া মাঃ ল  িময়া মাছাঃ র জাহান আিলশা মা ারবাড়ীয় মেহশ র িঝনাইদহ  
৪৪০ িশখা খা ন মাঃ আেনায়ার হােসন আি য়া বগম সাড়াতলা খািলশ র মেহশ র িঝনাইদহ  
৪৪১ মাঃ েয়ল রানা মাঃ মিফজ উ ীন মাছাঃ চ া খা ন চ দ র ধসর শল পা িঝনাইদহ  
৪৪২ শামীম হাসাইন ইউ চ আলী লিতফা বগম িশতলী ডা া বায়ািলয়া বাজার শল পা িঝনাইদহ  
৪৪৩ িমলন িব াস ন ল িব াস অেযা া রানী িব াস বা য়া বা য়া শল পা িঝনাইদহ  
৪৪৪ মাঃ েয়ল রানা মাঃ আিম ল িময়া মাছাঃ নািগ স আ ার দহেকালা অিচ র শল পা িঝনাইদহ  
৪৪৫ মাঃ সােনায়ার হােসন মাঃ ইসলাম উি ন িফয়া বগম ি েবনী, ল ি েবনী শল পা িঝনাইদহ  
৪৪৬ মাঃ শির ল ইসলাম মাঃ দেলায়ার হােসন জাহানারা খা ন রাজনগর চিড়য়ার িবল বাজার শল পা িঝনাইদহ  
৪৪৭ মাঃ আ  দাউদ মাঃ আ ল জ ার জাসনা বগম বা য়া বা য়া শল পা িঝনাইদহ  
৪৪৮ মাছাঃ রজাহান খা ন মাঃ ল আিমন মাছাঃ মঘনা খা ন পদমিদ লি েবনী শল পা িঝনাইদহ  
৪৪৯ সােহল রানা মাঃ আলম িব াস মাছাঃ িশউলী খা ন াস র িডিহ বাকড়ী শল পা িঝনাইদহ  
৪৫০ মাঃ রােসল আহেমদ মাঃ ী মাহা দ খজান বগম খা  তািলয়ান নােটাপাড়া কালীগ  িঝনাইদহ  
৪৫১ মাঃ িগয়াস উ ীন মাঃ হািব র রহমান সিলমা খা ন মহােদব র প াতলা কালীগ  িঝনাইদহ  
৪৫২ সজীব সন শা  মার সন িমতা রানী সন বজপাড়া নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  
৪৫৩ কমান হােসন আিতয়ার রহমান রােকয়া বগম খেয়র তলা নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  
৪৫৪ মাঃ রজাউল কিরম মাঃ ইমান আলী শখ মাছাঃ আেমনা বগম দবরাজ র ম লৈপতা কালীগ  িঝনাইদহ  
৪৫৫ মাঃ মাহ র রহমান মাঃ সদর উ ীন রােকয়া খা ন ষাইট বাড়ীয়া ব লী কালীগ  িঝনাইদহ  
৪৫৬ মাঃ ফা ক হােসন মাঃ িক  িব াস হািসনা খা ন অ পম র িনয়ামত র কালীগ  িঝনাইদহ  
৪৫৭ মাঃ ঝ  ইসলাম মাঃ আেনায়ার হােসন মাছাঃ শাহনাজ রাম  নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  
৪৫৮ মাঃ নিব র ইসলাম মাঃ ফিকর আহ দ মাসাঃ আি য়া বগম  গড়াবাড়ীয়া মেহশ র মেহশ র িঝনাইদহ  
৪৫৯ কাজী দরত ই ইলাহী কাজী আ ল কােদর মাছাঃ তাসিময়া খা ন ম গ  নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  
৪৬০ মাঃ ফা ক হােসন মাঃ ঈমান আলী মাছাঃ ছেবদা বগম দাপনা ব লী কালীগ  িঝনাইদহ  
৪৬১ রােশদ হােসন ইউ চ আলী রােশদা বগম খামার ি য়া িজডা া ি য়া কালীগ  িঝনাইদহ  
৪৬২ মাঃ মেহদী হাসান মাঃ আয়নাল হােসন মিজনা খা ন তল পী নলডা া রাজবাটী কালীগ  িঝনাইদহ  
৪৬৩ মাঃ মাহ র রহমান মাঃ ফজ স সহীদ মাছাঃ ফরেদৗসী ল ী র ল ী র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৪৬৪ িশ ল িব াস সাধন িব াস বাসনা রানী চ র র খািলশ র কাচ দ র িঝনাইদহ  
৪৬৫ মাঃ আশরা ল আলম মাঃ সাম ে াহা হািলমা খা ন রা ীয়ার পাতা এলা ী কাটচ দ র িঝনাইদহ  
৪৬৬ নাসিরন খা ন মাঃ আ ল হােসন মাছাঃ িরিজয়া রাম র দয়ারাম র কাটচ দ র িঝনাইদহ  
৪৬৭ শারিমন জাহান ত িসরা ল ইসলাম আয়রা বগম িমঠা র হাটবারবাজার কালীগ  িঝনাইদহ  
৪৬৮ সানকা রানী সাহা িদলীপ মার সাহা িচ া সাহা কেলজপাড়া নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  
৪৬৯ মাঃ হািব ল বাশার কাকন মাঃ সদর উ ীন মাছাঃ জািমলা খা ন রামনগর, পা াতলা িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৪৭০ িতিথয়া সাজনীন িমিল ত িসরা ল ইসলাম আয়রা বগম িমঠা র হাট বার বাজার কালীগ  িঝনাইদহ  



 
৪৭১ মাঃ আলমগীর হােসন মিফ র রহমান মাছাঃ আেমনা বগম মা ার বাড়ীয়া বড় ধাপাদী কালীগ  িঝনাইদহ  
৪৭২ িবং  দবনাথ মিন  দবনাথ িচ া দবনাথ াপাড়া বেগরগািছ কালীগ  িঝনাইদহ  
৪৭৩ ধা  মার সাধন মার িব াস িনলা রানী মজাদ নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  
৪৭৪ দবরানী িনিশকা  িব াস মাধবী রানী বা রগাছা বার বাজার কালীগ  িঝনাইদহ  
৪৭৫ মিন ামান মাঃ আ ল মােলক ফােতমা বগম িপেরাজ র, হাট বার বাজার কািলগ  িঝনাইদহ  
৪৭৬ মাঃ ইউ ছ আলী মাঃ িসরা ল ইসলাম আন রা বগম আে ালেপাতা শরখালী কাটচ দ র িঝনাইদহ  
৪৭৭ িফেরাজ শিফ ল ফরেদৗিস লবাড়ী ব হর কাটচ দ র িঝনাইদহ  
৪৭৮ মাঃ মা ন কিবর মাঃ মিহ উ ীন মাছাঃ শাহানাজ পারিভন কাটচ দ র আদশ পাড়া কাটচ দ র কাটচ দ র িঝনাইদহ  
৪৭৯ মাঃ আমান উ াহ ল আিমন সিলনা খা ন বা য়া হাটবা য়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৪৮০ িশখা খা ন মাঃ ন র মা া িবয়া বগম শহীদ মিশউর রহমান িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৪৮১ রজাউল কিরম িজ র রহমান সিলনা বগম মা ারবাড়ীয়া কালীচরন র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৪৮২ মাঃ িফেরাজ আল মাঃ আ ল খােলক হািসনা খা ন দৗলত র শাখারীদহ বাজার হিরণা  িঝনাইদহ  
৪৮৩ মাঃ উ ল হােসন মাঃ আঃ রা াক মাছাঃ রিহমা খা ন রারীদহ িঝনাইদহ ক ােডট িঝনাইদহ, িঝনাইদহ  
৪৮৪ হািক ল ইসলাম মহাতাব উি ন িফয়া বগম বাজার গাপাল র বাজার গাপাল র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৪৮৫ মাঃ খায় ল ইসলাম মাঃ ল ইসলাম চায়না খা ন কারী কারী বাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৪৮৬ মাঃ আলী তজা মাঃ আশরা ামান মাছাঃ আকিলমা খা ন নপা নপা মেহশ র িঝনাইদহ  
৪৮৭ মাঃ তির ল ইসলাম মাঃ আ ল গ র রােবয়া বগম হাজরা তলা িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৪৮৮ ম  ধন পাল রেমশ চ  পাল িম া রাণী পাল িজথড় কারী বাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৪৮৯ তাসিলমা খা ন মাঃ কামাল উি ন হেলনা খা ন কা ন নগর িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৪৯০ মাঃ ল ইসলাম মাঃ আেনায়ার হােসন িমেসস ফােতমা বগম বাজার পাড়া, শনা শরখালী কাটচ দ র িঝনাইদহ  
৪৯১ ম আলী সাহরাব আলী আ ীয়া খা ন শািলয়া হিলধানী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৪৯২ মাঃ তৗিহ ামান ত মিতয়ার রহমান মাছাঃ সােজদা বগম নািরেকল বাড়ীয়া রিব নািরেকল িঝনাইদহ, িঝনাইদহ  
৪৯৩ মাঃ িমকাইল হােসন মাঃ ইউ ফ আলী ত আিছয়া খা ন সা খালী উ র পাড়া রামচ র শল পা িঝনাইদহ  
৪৯৪ মাঃ মা ম আহােমদ মাঃ িমলন হােসন পা ল খা ন খদাপাড়া নলডা া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৪৯৫ আসমা খা ন মাঃ খিল র রহমান মমতাজ খা ন িচথিলয়াপাড়া হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  
৪৯৬ মাঃ লিফকার আলী মাঃ জামাত আলী মাছাঃ রােহলা খা ন আড় খী নলডা া িঝনাইদহ, িঝনাইদহ,  
৪৯৭ মাঃ িম ন হােসন মাঃ শিহ ল ইসলাম আরিজনা বগম দিরেগািব র, িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ,  
৪৯৮ শািকল আহে দ মাঃ সাম ল আলম মাছাঃ নািসমা আ ার াপারীপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ,  
৪৯৯ মাঃ িশপন আলী ত অেহদ আলী মাছাঃ িরিজয়া খা ন বািনয়া কা র, বািনয়া কা র িঝনাইদহ িঝনাইদহ,  
৫০০ শাওন ি য়া মাঃ নজ ল ইসলাম িশউলী ইসলাম ধাপািবলা নগর বাথান িঝনাইদহ িঝনাইদহ,  
৫০১ অ প মার অিধকারী অিনল অিধকারী সিবতা অিধকারী বাড়াই বদরগ  বাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ,  
৫০২ রিন মার িব াস রেমন িব াস া রাণী নলডা া নলডা া রাজবাটী িঝনাইদহ িঝনাইদহ,  
৫০৩ শফালী খা ন মাঃ আলী আকবর মােমনা বগম পাড়াহা , পাড়াহা  িঝনাইদহ িঝনাইদহ,  
৫০৪ মাঃ হািফ র রহমান মাঃ ইেবন কােশম ত মািহরন বগম অ লী গ া র িঝনাইদহ িঝনাইদহ,  
৫০৫ মাঃ নাজ ল হােসন মাঃ সাহরাব হােসন নািহদা বগম নারায়ন র খিড়খালী িঝনাইদহ িঝনাইদহ,  
৫০৬ িমরা খা ন মাঃ আতর আলী রােকয়া বগম গায়ালপাড়া য়া, ল ী র িঝনাইদহ িঝনাইদহ,  
৫০৭ িরপা খা ন সাম ল আলম িম য়ারা খা ন বডা া সাধাহাটী িঝনাইদহ িঝনাইদহ,  
৫০৮ নাছিরন লতানা মাঃ মিহ উ ীন ল ার জিরনা খা ন এ াফা র পাড়াহা  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৫০৯ িরং  রানী অিসত মার উমা িব াস পি ম িঝনাইদহ গা া বাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৫১০ মাঃ ইমরান হােসন ত সালাউি ন মাছাঃ িলিল বগম কা ন র উ র পাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৫১১ মেহদী হাসান মাশােরফ হােসন ত জসিমন নাহার বতাই, গা া বাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৫১২ মাঃ আলফাজ উি ন মাঃ িজ াত আলী ফািতমা বগম দি ণ গ া র নলডা া রাজবাটী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৫১৩ মাছাঃ ফারহানা মাঃ মক ল হােসন মাছাঃ আেনায়ারা খা ন বড়বাড়ী বািনয়াকা র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৫১৪ মাঃ আিরফ হােসন মাঃ হািব র রহমান হািফজা বগম খ কারপাড়া হামদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৫১৫ মাঃ আশরা ামান মাঃ আিছর উ ীন রজাহান নওদা াম কাটচ দ র কাটচ দ র িঝনাইদহ  
৫১৬ মাঃ সােহল রানা আরমান আলী রিহমা খা ন লবাড়ী ব হর কাটচ দ র িঝনাইদহ  
৫১৭ অিমত মার িব াস নব মার যাগমায়া লফাডা া খিড়খালী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৫১৮ মাঃ জািকর হােসন মাঃ ৎফর রহমান মাছাঃ িরিজয়া বগম গািব র খািলশ র কাটচ দ র িঝনাইদহ  
৫১৯ মাঃ শামীম হােসন মাঃ িসরা ল ইসলাম মাছাঃ সায়মানী খা ন রামচ র, হিলধানী বাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  



 
৫২০ মাঃ আিক ল ইসলাম মাঃ রিবউল ইসলাম সাহানাজ বগম হামদহ শাি নগর পাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৫২১ রা  আহেমদ আলতাব হােসন আনিজরা খা ন মহামায়া বাজার গাপাল র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৫২২ শাপলা খা ন অেহদ আলী ল িল বগম হিরণা  হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  
৫২৩ মাঃ মেহদী হাসান মাঃ ার মা া মাছাঃ িন ফা খা ন বে খালী লা লবাধ শল পা িঝনাইদহ  
৫২৪ মাঃ জন আলী মাঃ মতেলব আলী িফেরাজা বগম গাপীনাথ র বািনয়াকা র, িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৫২৫ মাছাঃ তািনয়া খা ন মাঃ জািকর আহ দ মাছাঃ িবয়া বগম আলম র িব াধর র, মেহশ র িঝনাইদহ  
৫২৬ বােয়র ইবেন ত মাকা র হােসন তহিমনা পারভীন মা ারতলা নেকাইল বাজার িঝনাইদহ, িঝনাইদহ  
৫২৭ রাজীব মার দ রতন মার দ িন মা দ কাঠাল বাগান িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৫২৮ মাঃ নাজ ল হক মাঃ শাম ি ন িব াস মাছাঃ হািলমা খা ন আ য়াকাি  তালা হিরণা  িঝনাইদহ  
৫২৯ শা না শম া ৎ শম া অিনতা শম া চাকলাপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৫৩০ মাঃ রােসল আহেমদ মাঃ লতাফত হােসন রেবকা বগম য়াডা া পাড়াহা  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৫৩১ মাঃ এহসান হািবব মাঃ ছা ার ম ল মাছাঃ ছােবদা বগম ম রানগর দ নগর মেহশ র িঝনাইদহ  
৫৩২ মাঃ সােহল তানভীর মাঃ শাম ীন মাছাঃ হািলমা খা ন খাসবগিদয়া, ধাওড়া, শল পা িঝনাইদহ  
৫৩৩ জগ াথ কম কার মেনার ন কম কার নিমতা রাণী কম কার শনা শরখালী কাটচ দ র িঝনাইদহ  
৫৩৪ বিবতা খা ন মাঃ আ  সােলহ সা হনা বগম রেয়ড়া, রেয়ড়া, শল পা িঝনাইদহ  
৫৩৫ মাছাঃ শা া পারভীন মাঃ রওশন আলী মাছাঃ ফিরদা পারভীন িশতলী ভালকীবাজার হিরণা  িঝনাইদহ  
৫৩৬ মাঃ আিরফ হােসন মাঃ আ ল গ র িমেসস খািদজা বগম মািলথীয়া লা লব ধ শল পা িঝনাইদহ  
৫৩৭ আইিরন আ ার মাঃ আেয়ত আলী তাতা বগম রাতন মািলথীয়া লা লবাধ শল পা িঝনাইদহ  
৫৩৮ শয়ন িব াস অ প িব াস িগিরবালা িব াস বামনাইল কারী বাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৫৩৯ এম.এম খােলদ সাইন ী রজাউল কিরম ত মমতাজ কিরম উ র কা সাগরা পাড়াহা  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৫৪০ আরিমজা আ ার মাঃ আ ল কিরম মেহরন নছা দৗলত র িরশখালী হিরণা  িঝনাইদহ  
৫৪১ মাছাঃ রশমা আ ার মাঃ আ স সামাদ মাছাঃ মিজরণ বগম জা সা হাবাশ র মেহশ র িঝনাইদহ  
৫৪২ মাঃ মা ািফ র মাঃ নওেশর আলী মাছাঃ িলিল খা ন বড়বাড়ী বািনয়াকা র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৫৪৩ মাঃ রািকব মাঃ তলােপাত ী সিলনা বগম খা রা িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৫৪৪ মাঃ সােহল রানা মাঃ জাহা ীর আলম মাছাঃ শফালী খা ন বড়বাড়ী বািনয়াকা র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৫৪৫ মাঃ িশ ল িময়া মাঃ দাউদ হােসন মাছাঃ রািশদা খা ন বড়বাড়ী বািনয়াকা র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৫৪৬ মাঃ ব ল হােসন মাঃ মিতয়ার রহমান মাছাঃ রিহমা খা ন র নাথ র গা া বাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৫৪৭ মাঃ মন আলী মাঃ কালাম হােসন মাছাঃ আেলয়া পারিভন আরাপ র ব  পাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৫৪৮ ামল মি ক ত নারায়ন চ  মি ক উমা রাণী মি ক  কারী কারী বাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৫৪৯ মাঃ হিম ল ইসলাম মাঃ সাম ল আলম মাছাঃ আনেজরা বগম আরাপ র িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৫৫০ মাঃ সা াম হােসন মাঃ িলয়াকত আলী রােবয়া বগম লফাডা া খিড়খালী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৫৫১ কাজী তাসিলমা খা ন কাজী আ া ামান িফয়া খা ন গািব র হিরশংকর র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৫৫২ িশিরন লতানা মাঃ তাফাে ল হােজরা খা ন কা হাটী গ া র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৫৫৩ িহরা খা ন মাঃ হােরজ আলী মাছাঃ মেহর িনগার আরাপ র িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৫৫৪ মাছাঃ শা ী আ ার মাঃ আিতয়ার রহমান মাছাঃ সিলমা বগম রাম র, শিফ র শল পা িঝনাইদহ  
৫৫৫ মাছাঃ লশানারা মাঃ আ ল মা া মাছাঃ সােয়রা খা ন িজথড় ভবানী র কারী বাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
৫৫৬ মাঃ শাহ র রহমান মাঃ আই ি ন মাছাঃ নাসিরন বগম এনােয়ত র, বদরগ  বাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৫৫৭ মাঃ জাহা ীর আলম মাঃ তাহাজ উ ীন রজাহান টিলয়া রতনহাট িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৫৫৮ মাঃ েবল িময়া মাঃ আ াহ িব াস হাওয়া খা ন বাড়াই, বদরগ  বাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৫৫৯ িশিরন শবনম ত আ ল মিজদ রীনা মিজদ কা ন নগর িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৫৬০ ভ শম া ন  লাল শম া িমনতী শম া হামদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৫৬১ মাঃ আসা ল ইসলাম ত শখ আ স সামাদ আেনায়ারা বগম খদাপাড়া দি নপাড়া নলডা া রাজবাটী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৫৬২ মাঃ শাহা ল ইসলাম মাঃ মিন ল ইসলাম মাছাঃ শাহানাজ বগম টিলয়া রতনহাট িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৫৬৩ মাঃ আ া জজামান ত আ ল হাই সিখনা বগম - গালাম নবী সড়ক িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৫৬৪ রশমা খা ন মাঃ খাকন আলী নাজমীন নাহার াপারীপাড়া সড়ক িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৫৬৫ মাঃ নাজ ল হাসাইন মাঃ নজ ল ইসলাম মাছাঃ ফািহমা বগম ল ভ র ক াদহ, হিরণা  িঝনাইদহ  
৫৬৬ মাছাঃ চ া খা ন মাঃ সা ার আলী মাছাঃ বগম পাব তী র, হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  
৫৬৭ মাঃ জািফ ল ইসলাম মাঃ আ স ছা ার মাছাঃ আেমনা খা ন হিরণা  হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  
৫৬৮ মািনক আলী ছােনায়ার হােসন নজলা খা ন ভড়াখালী জাড়াদাহ, হিরণা  িঝনাইদহ  
৫৬৯ মাঃ মা দ রানা মঈন উ ীন মই ল বগম ফেত র হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  
৫৭০ মাঃ আিশ র রহমান মাঃ খাই ল ইসলাম আকিলমা খা ন শখপাড়া বস র শল পা িঝনাইদহ  
৫৭১ সািনয়া খা ন মাঃ মািম র রহমান মিজনা বগম কামালহাট খাল লা কালীগ  িঝনাইদহ  
৫৭২ শাহানাজ পারভীন করম আলী িব াস আি য়া বগম জাড়াদহ জাড়াদহ হিরণা  িঝনাইদহ  
৫৭৩ : আিমর হামজা ল আিমন নািছমা পারভীন আন বাগ, নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  
৫৭৪ মাঃ জাহা ীর আলম মাঃ ই ািহম িব াস মাছাঃ জাহানারা খা ন পাব তী র, হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  
৫৭৫ মাঃ মা দ রানা মাঃ ছা ার আল রােবয়া খা ন ফলসী হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  
৫৭৬ মাঃ কামাল হােসন মাঃ রইচ উ ীন মাছাঃ মেনায়ারা বগম আদশ  আ িলয়া আদশ  আ িলয়া হিরণা  িঝনাইদহ  
৫৭৭ বণ া লতানা মাঃ তে ল আলী মােলকা বা  িবরাম র, হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  
৫৭৮ মাঃ জাপ ল ইসলাম মাঃ খিল র রহমান মাছাঃ জাসনা খা ন িসংনগর, বনী র, শল পা িঝনাইদহ  
৫৭৯ মাঃ মা ম িব াহ মাঃ করামত আলী মাছাঃ নািছমা খা ন াপারীপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৫৮০ মাঃ েবল আলী মাঃ আেখর আলী মাছাঃ আেনায়ারা বগম করািতপাড়া রতনহাট িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৫৮১ মাঃ নাজ ল হক মাঃ আ ল মােলক মাছাঃ নািছমা খা ন পায়রাডা া ভালকীবাজার হিরণা  িঝনাইদহ  
৫৮২ শা ী আ ার মাঃ ফজ র রহমান কািহ র বগম কািলকা র সড়ক, িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৫৮৩ মাঃ মা ন অর রিশদ মিহ উ ীন বগম নছা হিরণা  হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  
৫৮৪ মাঃ কােশম আলী মাঃ আ র রিহম শিরফা বগম বা য়া বা য়া শল পা িঝনাইদহ  
৫৮৫ মাঃ উবাই র রহমান মাঃ কিছম উ ীন রােকয়া খা ন সানার দাইড় সােবক িব ী, হিরণা  িঝনাইদহ  
৫৮৬ মাছাঃ সািনয়া খা ন মাঃ আই ি ন িব াস মাছাঃ নািগ স বগম এনােয়ত র বদরগ  বাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৫৮৭ আলমগীর হােসন আ ল ওহাব ইচমত আরা িবি পাড়া মাঠপাড়া লহির শল পা িঝনাইদহ  
৫৮৮ মাছাঃ উে  খােয়র মাঃ খিবর উি ন আেবদা লতানা পাব তী র, হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  
৫৮৯ সৗিম  সাহা অমর সাহা কিনকা সাহা লহির লহির শল পা িঝনাইদহ  
৫৯০ মাহ ল আহসান ত শিহ ল হক শাহানা হক গেয়শ র বািনয়াকা র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
৫৯১ মজবাউল হক আ ল হক িমলিকছ বা  সাফদার র সাফদার র কাটচ দ র িঝনাইদহ  
৫৯২ মাঃ সাই ল ইসলাম মাঃ আ ল বােরক মাছাঃ খারেশদা বগম আলম র কাটচ দ র মেহশ র, িঝনাইদহ  
৫৯৩ রািজনা আ ার মাঃ ওসমান গিন েলখা বগম আলম র কাটচ দ র মেহশ র, িঝনাইদহ  
৫৯৪ িমজা র রহমান হলাল উি ন আি য়া খা ন এলা ী এলা ী কাটচ দ র িঝনাইদহ  
৫৯৫ মাছাঃ সীমা খা ন মাঃ নািছর উি ন মাছাঃ মিজনা বগম বলরাম র বলরাম র কালীগ  িঝনাইদহ  
৫৯৬ সালমা খা ন মাঃ ওয়ােজদ আলী সিখনা খা ন বা িড়য়া, িবিপননগর কালীগ  িঝনাইদহ  
৫৯৭ মাঃ হাসা ামান মাঃ নজ ল ইসলাম মাছাঃ ল ম বগম হামদহ ব পাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৫৯৮ মাঃ রা  আহে দ আ  ব ার রািশদা চাপড়ী পাড়াহাটী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৫৯৯ সিলমা আ ার জালাল উ ীন রােকয়া আ ার গাড়াবাড়ীয়া তালা হিরণা  িঝনাইদহ  
৬০০ মাঃ দাউদ আলী ত ছােনায়ার আলী রেমলা খা ন গাজী র আদশ  আ িলয়া হিরণা  িঝনাইদহ  
৬০১ মাঃ িজয়াউর রহমান মাঃ সা ার আলী লজান ধাপািবলা গ া র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৬০২ ডিল খা ন মাঃ আ ল হােসন সালমা সাফদার র, জয়িদয়া, কাটচ দ র িঝনাইদহ  
৬০৩ মাঃ রা  িময়া ওসমান গিণ েলখা বগম আলম র কাটচ দ র মেহশ র, িঝনাইদহ  
৬০৪ মায়ন কবীর মিতয়ার রহমান রাখসানা পারভীন ামনগর বাজার গাপাল র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৬০৫ িকেশার মার মেনার ন হালদার অনীমা রানী জয়িদয়া জয়িদয়া কাটচ দ র িঝনাইদহ  
৬০৬ মাছাঃ ইয়াসিমন আরা মাঃ আ ল মােলক িমেসস মােজদা খা ন তালসার তালসার কাটচ দ র িঝনাইদহ  
৬০৭ মাঃ আলমগীর হােসন মাঃ আ ল কালাম রিহমা বগম  মা ন িশয়া শনা কাটচ দ র িঝনাইদহ  
৬০৮ মাঃ মা ম িব াহ মাঃ ইছাহাক সিলমা বগম পাতািবলা িবিপননগর কালীগ  িঝনাইদহ  
৬০৯ মাঃ ফা ক হােসন িদদার আলী শািহদা বগম গাগা া, সাগা া, িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৬১০ রমা িব াস রতন িব াস ক না িব াস কারাপাড়া বািনয়াকা র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৬১১ মাঃ রািক ল ইসলাম মাঃ আ র রা াক মাছাঃ মেহ ন নছা য়ারগাতী িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৬১২ ইমরান নািজর হােসম আলী হাওয়া বগম বডা া, সা হা  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৬১৩ মাছাঃ তানিজলা মাঃ তাহাজ উি ন মাছাঃ রািজনা খা ন য়ারগাতী িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৬১৪ মাঃ সাহাগ হােসন মাঃ বা র আলী আেলয়া খা ন ফিকটখালী গায়ালপাড়া, িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৬১৫ িম  সরকার িবের নাথ সরকার জ াৎ া সরকার দি ন িশকার র িড়য়া, িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৬১৬ মাছাঃ শারিমন মাঃ আিতয়ার রহমান মাছাঃ সিলমা বগম রাম র শিফ  শল পা িঝনাইদহ  
৬১৭ কাম াহার আ ল স রািশদা বগম ধসর, ভাটই বাজার শল পা িঝনাইদহ  
৬১৮ কাকলী ত ফজর আলী খান িশরীনা খা ন খান আরাপ র (খা পাড়া), িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৬১৯ ডািলয়া খা ন মাঃ মতেলব উি ন হােজরা খা ন চ দ র লহির শল পা িঝনাইদহ  
৬২০ পিল খা ন মাঃ আিজজ িব াস িফয়া খা ন রাতন বাখরবা কাতলাগাড়ী, শল পা িঝনাইদহ  
৬২১ মাঃ িফ ল ইসলাম মাঃ ছােনায়ার হােসন মাছাঃ িন ফা খা ন িসংনগর, বনী র শল পা িঝনাইদহ  
৬২২ মাঃ আ ল কােসম মাঃ িরয়াজ উি ন রােবয়া খা ন িসংনগর, বনী র শল পা িঝনাইদহ  
৬২৩ মাঃ তির ল ইসলাম মাঃ তাফাে ল রািশদা খা ন - গা ল নগর অিচ র শল পা িঝনাইদহ  
৬২৪ মাঃ ইসমাইল হােসন মাঃ ই ািহম হােসন তািনয়া লতানা ঝনঝিনয়া হাট বােরাবাজার কালীগ  িঝনাইদহ  
৬২৫ মাঃ আেনায়ার হােসন মাঃ িসি ক হােসন মাছাঃ মিজনা খা ন  র নাথ র বেগরগািছ কালীগ  িঝনাইদহ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
৬২৬ মাঃ হাসা ামান মাঃ আ ল কােদর র ভা  বগম  র নাথ র বেগরগািছ কালীগ  িঝনাইদহ  
৬২৭ রিন মার িব াস িনরাপদ িব াস িমনিত রাণী কামালহাট খাল লা কালীগ  িঝনাইদহ  
৬২৮ অিমত মার  অিনেবশ মার  পাব তী রাণী  িনি র নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  
৬২৯ মাহন মার দাস রিজৎ দাস নিততা রানী দাস শািলখা খা  রায় াম কালীগ  িঝনাইদহ  
৬৩০ বস  মার দাস ত অিভলাস চ  দাস িল রানী বােজ াপাড়া বেগর গািছ কালীগ  িঝনাইদহ  
৬৩১ আহসান হাবীব মাঃ আিতয়ার রহমান হােজরা খা ন লাল ি য়া খা  রায় াম কালীগ  িঝনাইদহ  
৬৩২ মাহা দ ত ওিলয়ার রহমান শহীদা বগম ঈ রবা আলীগ  কালীগ  িঝনাইদহ  
৬৩৩ কা  ঘাষ সে াষ ঘাষ িরভা রানী ঘাষ তঘরী দা দােমাদর র কালীগ  িঝনাইদহ  
৬৩৪ মাঃ আিরফ হােসন মাঃ সাহরাব হােসন মাছাঃ আেয়শা খা ন ক পাড়া নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  
৬৩৫ দীপা গা লঁী দীপম গা লী ইিত গা লঁী কেলজপাড়া নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  
৬৩৬ িব ব মার িব াস িবমল মার িব াস অসীমা রানী িব াস চাপালী নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  
৬৩৭ মাঃ মা ািফ র মাঃ মিতয়ার রহমান মাছাঃ পা ল বা  চাপালী নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  
৬৩৮ নারায়ন চ  িব াস িচ  র ন িব াস অ লী রানী তি র, ম লৈপতা, কালীগ  িঝনাইদহ  
৬৩৯ ইকবাল হােসন আলতাফ হােসন আেনায়ারা খা ন ঝনঝিনয়া বার বাজার কালীগ  িঝনাইদহ  
৬৪০ মাঃ জসীম উি ন মাঃ আ ল জিলল মাছাঃ জিরনা বগম শখপাড়া বস র শল পা িঝনাইদহ  
৬৪১ মাঃ বা ল হােসন মাঃ জালাল উি ন ডিল খা ন পদমদী ল ি েবনী শল পা িঝনাইদহ  
৬৪২ ফারজানা মমতা মৗলী মাঃ আিম ল ইসলাম সিলনা মমতা আদশ পাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৬৪৩ িপ  িব াস িবজয় িব াস শফািল িব াস - দি ন িশকার র িড়য়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৬৪৪ মাঃ আসা ামান মাঃ সাম ি ন ম ল মাছাঃ মেনায়ারা বগম কা হা  শলমারী বাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৬৪৫ মাঃ মেহদী হাসান মাঃ ওমর আলী মাছাঃ মেনায়ারা বগম কাদািলয়া হিরশংকর র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৬৪৬ মাঃ আ স সামাদ মাঃ আ ল মিমন আেমনা বগম ধানহািড়য়া পাড়াহা  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৬৪৭ মাঃ আলী উসমান মাঃ ফা ক আহে দ লশান খা ন কা ননগর, িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৬৪৮ র া ম ল নারায়ন ম ল বাসনা রানী বামরাইল  কারী বাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৬৪৯ মাঃ আ াহ আল মাঃ শিফউল আলম মাছাঃ সাম ন নাহার চানপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৬৫০ মাঃ আিম ল ইসলাম মাঃ গালাম মা ফা রনাহার বগম  কারী  কারী বাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৬৫১ এিড আিম ল ইসলাম মাঃ ইজা ল হক মাছাঃ রােকয়া খা ন দয়ারাম র, দয়ারাম র, কাটচ দ র িঝনাইদহ  
৬৫২ মাহাঃ আ াহ আল মাহাঃ শাম র রহমান মাছাঃ ঝণ া খা ন উ র কা সাগরা ম র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৬৫৩ মাঃ ষার আহেমদ মাঃ মাজাে ল হক মাছাঃ মেনায়ারা বগম দৗগািছ  হাট বা য়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৬৫৪ মাঃ মাহ ল হাসান মাঃ বিসর উ ীন কাম ন নাহার আরাপ র ব পাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৬৫৫ মাঃ রাই ল ইসলাম আ ল কািদর িলিপ খা ন িবষয়খালী খিড়খালী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৬৫৬ মাঃ ইমরান হােসন আ  তােলব ইয়াসিমন আরা লৗহজংগা হাটেগাপাল র, িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৬৫৭ মাঃ আ র রিহম গালাম স িফয়া বগম কিবর র শল পা শল পা িঝনাইদহ  
৬৫৮ মাঃ স জ হােসন ত আলা উি ন ম ল মাছাঃ ছেবদা খা ন খাল লা শল পা শল পা িঝনাইদহ  
৬৫৯ : মাঃ কামাল হােসন মাঃ ওমর আলী আেলয়া বগম জাড়াদহ জাড়াদহ হিরণা  িঝনাইদহ  
৬৬০ ি য়াংকা পারভীন ত শহী ল ইসলাম শাহানা পারভীন বনানীপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
৬৬১ বাস িব াস ভরত িব াস সখী রানী িব াস কািদর ডা া খাল লা কালীগ  িঝনাইদহ  
৬৬২ িবয়া খা ন মক ল হােসন আেনায়ারা বগম চ চড়া আলীগ  কালীগ  িঝনাইদহ  
৬৬৩ মাঃ আকরা ্ ামান মাঃ আিজ ল হক মেনায়ারা বগম সেলমান র দাস কাটচ দ র, কাটচ দ র, িঝনাইদহ  
৬৬৪ মাঃ কালাম মি ক মাঃ ম  মি ক ল ম বগম লহির লহির শল পা িঝনাইদহ  
৬৬৫ মাঃ আশরা ল মাঃ মিশউর রহমান ফিজলা খা ন মহ দ র, চিড়য়ার িবল বাজার শল পা িঝনাইদহ  
৬৬৬ ভেবশ হালদার ভিগরত হালদার ভারতী রানী জগ ীশ র ড়পারা কাটচ দ র, িঝনাইদহ  
৬৬৭ মাঃ শাহা ীণ আলম মাঃ মিহউ ীন িব াস মাছাঃ ফিরদা বগম বলরামনগর জয়িদয়া কাটচ দ র, িঝনাইদহ  
৬৬৮ মাঃ মিন ল ইসলাম মাঃ ঠা  ল ার : মেনায়ারা বগম কামার , শরখালী কাটচ দ র, িঝনাইদহ  
৬৬৯ মাঃ আ র রহমান  মাঃ ই ীস আলী মাছাঃ অ রা খা ন ছয়খাদা দয়ারাম র কাটচ দ র, িঝনাইদহ  
৬৭০ উিম  আ ার ত দেলায়ার হােসন আেয়শা খা ন কেলজপাড়া কাটচ দ র, কাটচ দ র, িঝনাইদহ  
৬৭১ মাঃ সাই ি ন মাঃ মই ল ইসলাম মাছাঃ খজান বগম শনা শরখালী কাটচ দ র, িঝনাইদহ  
৬৭২ সিলম রজা মাঃ আলফাজ উি ন আেমনা খা ন ভালকী  ভালকী হিরণা  িঝনাইদহ  
৬৭৩ সানালী আ ার আঃ জিলল আিখ বগম যাদব র নগরবাথান হিরণা  িঝনাইদহ  
৬৭৪ মাছাঃ হােজরা খা ন মাঃ আ স র জাসনা খা ন িহজলী  ভালকী হিরণা  িঝনাইদহ  
৬৭৫ মাঃ রিকব উি ন মাঃ আ ল াফ সােজদা খা ন িশতলী  ভালকী হিরণা  িঝনাইদহ  
৬৭৬ মাঃ শিফ র রহমান মাঃ মিতয়ার রহমান মাছাঃ রােকয়া খা ন ইয়াপাড়া িরশখালী হিরণা  িঝনাইদহ  
৬৭৭ মাঃ আল মা ফ ত আ া র রহমান মাছাঃ রেবকা খা ন ড়পাড়া ড়পাড়া কাটচ দ র, িঝনাইদহ  
৬৭৮ মাঃ দেলায়ার সাইন মাঃ আলতাফ সাইন ফািতমা খা ন ভগবান র দাড়া, কাটচ দ র, িঝনাইদহ  
৬৭৯ ত মার ফল শম া পা রানী িচথিলয়া পাড়া হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  
৬৮০ মাঃ বজ হােসন মাঃ শির ল ইসলাম মাছাঃ রেবকা খা ন শখরা বা য়া শল পা িঝনাইদহ  
৬৮১ মৗ মী খা ন গালাম আহ দ বদানা খা ন হামদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৬৮২ সিলম রজা ই ািহম : মাছাঃ কেয়ল বা  তল িপ ব পাড়া ড়দহ মেহশ র িঝনাইদহ  
৬৮৩ আলািমন ত আলাউ ীন ফলশী রানী নগর চিড়য়ার িবল বাজার শল পা িঝনাইদহ  
৬৮৪ মাছাঃ িনয়া আ ার : মাঃ িমজা র রহমান মাছাঃ রািজয়া খা ন বড়বাড়ী বািনয়াকা র, িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৬৮৫ মাসাঃ রািজনা খা ন মাঃ গালাম হায়দার মাসাঃ তহিমনা খা ন যাদব র যাদব র মেহশ র িঝনাইদহ  
৬৮৬ মাঃ সালমান শািমল শীপক উল ইসলাম মাছাঃ রিশদা ইসলাম কেলজপাড়া, নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  
৬৮৭ মাঃ জ উি ন মাঃ তফেছর আলী সিলনা বগম িবেনাদ র  ভালকী হিরণা  িঝনাইদহ  
৬৮৮ : মাঃ শামীম আ ার মাঃ অেম ল ইসলাম মাছাঃ সািফয়া খা ন হাবাশ র হাবাশ র মেহশ র িঝনাইদহ  
৬৮৯ মাঃ ইল তিমশ মাঃ আকবার আলী ফিরদা খা ন বাথানগািছ বাথানগািছ মেহশ র িঝনাইদহ  
৬৯০ রমা রানী িব াস শা  মার িব াস রীতা রানী িব া রাকড়া দােমাদর র কালীগ  িঝনাইদহ  
৬৯১ মাঃ আিজ ল হক মাঃ আ ল হােসম ফিরদা বগম চি র চি র বাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৬৯২ রিফ ল ইসলাম আ স সামাদ াহার িশবান র স ার বাজার মেহশ র িঝনাইদহ  
৬৯৩ তােরক হাসান তয় র রহমান শাম াহার বতাই গা া বাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৬৯৪ মাছাঃ আেয়শা খা ন মাঃ সে জর আলী মাছাঃ শাহানা বগম িশতলী  ভালকী হিরণা  িঝনাইদহ  
৬৯৫ মাঃ মৗ ম মাঃ র-ই- খাদা মাছাঃ রেহনা পারভীন আিলয়ার বাকড়ী িডহীবাকড়ী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
৬৯৬ শারমীন লতানা আঃ লিতফ ল র হািফজা বগম বাক য় জাড়াদাহ, হিরণা  িঝনাইদহ  
৬৯৭ মাঃ িফেরাজ হােসন মাঃ মাজাে ল নাজমা বগম য়ার গাতী, িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৬৯৮ িশউলী খা ন আ  জাফর িব াস আিবরন নছা লাউিদয়া রতনহাট িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৬৯৯ িরফাত খান ফয়সাল খান মাঃ ইয়াসিমনারা খান কাটচ দ র কাটচ দ র কাটচ দ র িঝনাইদহ  
৭০০ মাঃ লিত র রহমান মাঃ র ইসলাম ছ রা খা ন ল ী র দয়ারাম র কাটচ দ র িঝনাইদহ  
৭০১ অশীষ মার চ বত  আন  মাহন চ বত  ত পা ল চ বত  াপািরপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৭০২ মাঃ শাওন ইসলাম মাঃ আফছার আলী মাছাঃ রােকয়া বগম রা ীয়ারেপাতা এলা ী, কাটচ দ র িঝনাইদহ  
৭০৩ মাঃ আিলফ পারেভজ মাঃ আিতয়ার রহমান মাছাঃ আকিলশা খা ন াগাছা াগাছা কাটচ দ র িঝনাইদহ  
৭০৪ মাঃ ম ল হাসান মাঃ আই ব হােসন মাছাঃ আিছয়া খা ন কাটচ দ র কাটচ দ র কাটচ দ র িঝনাইদহ  
৭০৫ আ  সাঈদ মাঃ শমেসর আলী জািহদা বগম িলয়া রতনহাট িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৭০৬ মাঃ ইমরান হােসন : মাঃ তাজােলল মাঃ নািছমা বগম িলয়া রতনহাট িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৭০৭ মাঃ িব াল হােসন মাঃ মনেজর আলী িফয়া খা ন পাড়াহা  পাড়াহা  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৭০৮ আ াহ আল মা ন মাঃ মাশাররফ ছাম াহার মগর খালী হাটবা য়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৭০৯ ি  রায় ন ল রায় দবী রায় িসংহ র খিড়খালী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৭১০ মাঃ িজয়াউল ইসলাম মাঃ ইনতাজ আলী মাছাঃ আেলয়া বগম খা কারপাড়া, িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৭১১ মাঃ িশহাব আলী মাঃ আ ল জ ার আিছয়া বগম য়ারগাতী িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৭১২ াবনী আ ার মাঃ র ইসলমা সালমা খা ন আরাপ র িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৭১৩ মাস র মাঃ শা  মাঃ আ ল আওয়াল শািহ র আ ার নািছমা মা রাপাড়া, সা হা  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৭১৪ মাঃ ইম ল হাসান ত মিনর উি ন আিবয়া খা ন  বকিশ র সাগা া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৭১৫ মা খা ন আ ল স মিরয়ম খা ন িনজ য়া গায়ালপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৭১৬ িব.এম. বাি  আেনায়ার আেনায়ার হােসন মন রা খা ন পাকপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৭১৭ মাঃ রািশ ল ইসলাম মাঃ ইচাহাক আলী জ রা বগম রাট, বািনয়াব  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৭১৮ ফারহানা আেনায়ার আেনায়ার হােসন মন রা খা ন - পাকপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৭১৯ মাঃ রা  আহে দ আ র রা াক ম ল আেলয়া বগম দীঘারপাড়া ম লৈপতা কালীগ  িঝনাইদহ  
৭২০ আসমা খা ন আ াস আলী সােজদা খা ন দাড়া দাড়া কাটচ দ র িঝনাইদহ  
৭২১ মাঃ ওয়ািসম আকরাম মাঃ মতেলব হােসন মাছাঃ নািগ স বগম আজম র িব াধর র মেহশ র িঝনাইদহ  
৭২২ মাঃ মাহ র রহমান মাঃ মা ািফ র লা খা ন  বড়দাহ চিড়য়ার িবল বাজার শল পা িঝনাইদহ  
৭২৩ িশ খা ন মাঃ কছমত ম ল শািহদা খা ন  বড়দাহ চিড়য়ার িবল বাজার শল পা িঝনাইদহ  
৭২৪ শাহাদৎ সাইন িসরা ল ইসলাম রািজনা খা ন শাল পা বািনয়াব , িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৭২৫ ডিল খা ন িমনর উি ন িব াস হািসয়া বগম গালকনগর হাটফািজল র শল পা িঝনাইদহ  
৭২৬ মাঃ শািহন িসরাজ লতান আহেমদ চােমলী খা ন তিলয়া হাটেগাপাল র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৭২৭ মহজাবীন লতানা মাঃ মহাসীন আলী মাছাঃ আি য়া খা ন চাকলপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৭২৮ মাঃ রািশ ল ইসলাম মাঃ বরকত উ াহ মাছাঃ সািবনা ইয়াসিমন চরপাড়া, বস র শল পা িঝনাইদহ  
৭২৯ মাঃ ফা ক হােসন ত আিছর উি ন রািবয়া খা ন দাগািছ হাটবা য়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৭৩০ শখ সািদক উল কিরম শখ ফজ ল কিরম মাছাঃ হািসয়া খা ন শর র শিফ র শল পা িঝনাইদহ  

 



 
৭৩১ রশমা আ ার আকবর হােসন রেহনা বগম কা ননগর িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৭৩২ মাঃ ব ল হােসন ত মাফাে ল মাছাঃ তারা খা ন িনজেতালা তালা হিরণা  িঝনাইদহ  
৭৩৩ মাঃ িজয়াউর রহমান মাঃ আকবর আলী আি য়া বগম র নাথ র গা া বাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৭৩৪ মাছাঃ আেয়শা খা ন মাঃ আলী আকবর মাছাঃ ফিরদা পারভীন সাগা া, সাগা া, িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৭৩৫ মাঃ জািহ ামান মাঃ মাজাে ল হক আেনায়ারা বগম পাব তী র, হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  
৭৩৬ মাঃ মাহ র রহমান মাঃ শিফ ল ইসলাম মাছাঃ রািশদা পারভীন চানপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৭৩৭ মাছাঃ তিনমা শখ মাঃ নজ ল ইসলাম মাছাঃ িফয়া খা ন নােকাইল নােকাইল বাজার শল পা িঝনাইদহ  
৭৩৮ জসিমন খা ন মাঃ আসা ামান জাহানারা বগম বনিখ া ব লী কালীগ  িঝনাইদহ  
৭৩৯ নাই র রহমান প ন ত হিববার মা া সােলহা খা ন ািহম র গাড়াগ  শল পা িঝনাইদহ  
৭৪০ মাঃ একরা ল ইসলাম মাঃ র আলী ম ল জাহানারা বগম বা িড়য়া িবিপননগর কালীগ  িঝনাইদহ  
৭৪১ আিখ জায়া ার মাঃ ম ল কবীর িমেসস ববী বগম কলাবাগান িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৭৪২ স জ মার জায়া ার শশী ষন জায়া ার ষি  রানী জায় ার য়া হাটেগাপাল র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৭৪৩ রহানা পারভীন গালাম র ল মিজণা খা ন হামদহ, িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৭৪৪ আসমা খা ন মাঃ ৎফর রহমান ডািলয়া খা ন িশতলী ভালকী বাজার হিরণা  িঝনাইদহ  
৭৪৫ রািজয়া লতানা রািক ল ইসলাম জাহানারা বগম ধাপাঘাটা, িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৭৪৬ লািময়া মহজাবীন মাঃ আসা ামান ময়না বগম গেয়শ র, বািনয়াকা র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৭৪৭ মাঃ তাকা ল ইসলাম মাঃ আ স সা ার মাছাঃ আেলয়া বগম নলডা া নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  
৭৪৮ মাঃ ওিহ ামান মাঃ আঃ হািমদ শখ মমতাজ বগম ািহম র গাড়াগ  শল পা িঝনাইদহ  
৭৪৯ িম খা ন মাঃ শওকত মাছাঃ াহার মীন াম আবাই র, শল পা িঝনাইদহ  
৭৫০ রা  আহেমদ মাঃ আ ল াস নািসমা বগম বনানীপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৭৫১ রািজব মার ভিগরত ম মদার উমা রানী মাধব র, নগরবাথান িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৭৫২ : মাঃ িশ ল হাসান  মাঃ কােশম িব াস মমতাজ বগম চি র ধসর, শল পা িঝনাইদহ  
৭৫৩ মাঃ ল ইসলাম মাঃ মাকাে ছ িময়া িল বগম কািলকা র িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৭৫৪ মাছাঃ উিম  িসি কী মাঃ আ  বকর ইিত খা ন উ র ক য়া উ র ক য়া শল পা িঝনাইদহ  
৭৫৫ মাসাঃ পািপয়া খা ন মাঃ নািসর উ ীন মাসাঃ িফয়া খা ন াম  াম  মেহশ র িঝনাইদহ  
৭৫৬ জ ািত আ ার মাঃ ফিরদ হােসন িজ া ফারজানা বাড়াই, বদরগ  বাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৭৫৭ মাঃ জািহ ল ইসলাম মাঃ িবশারত আলী মাছাঃ ছেবদা খা ন ভড়াখালী িরশখালী হিরণা  িঝনাইদহ  
৭৫৮ শািহদা খা ন মাঃ আ  সাঈদ মাছাঃ েলখা বগম হিলধানী হিলধানী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৭৫৯ সিলমা খা ন গালাম মা ফা িফেরাজা খা ন চর আ য়াকাি  বাজার পাড়াহা  হিরণা  িঝনাইদহ  
৭৬০ নব মার পা ার ৎ মার পা ার চা বালা পা ার অন  বাদেলশা শল পা শল পা িঝনাইদহ  
৭৬১ গৗতম িব াস িনরা ন মার িব াস শফালী রানী িমড়াদহ িমড়াদহ শল পা িঝনাইদহ  
৭৬২ মাঃ িজ া ল ইসলাম মাঃ িলয়াকত হােসন সাহানা পারভীন গ া র গায়ালপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৭৬৩ মাঃ ওমর ফা ক মাঃ আ  দাউদ া বড় ভাদড়া ক াদহ হিরণা  িঝনাইদহ  
৭৬৪ মাঃ তােরক হাসান ত িসরাজ উি ন মাছাঃ িফয়া খা ন মাঠপাড়া, শল পা শল পা িঝনাইদহ  
৭৬৫ ত িব াস েবাধ িব াস রখা রানী িব াস িভ াকর নােকাইল বাজার শল পা িঝনাইদহ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
৭৬৬ নাজ ল হাসান রজাউর রহমান আেনায়ারা বগম মা ার বাড়ীয়া কািলচরন র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৭৬৭ মাঃ প ন হােসন মাঃ বাউল মা া মাছাঃ ছিবরন নছা বড় লচারা, ভাটই বাজার শল পা িঝনাইদহ  
৭৬৮ ামলী মাঃ ইি স আলী মােজদা বগম শীতলী ডা া বায়ািলয়া বাজার শল পা িঝনাইদহ  
৭৬৯ মাছাঃ খািদজা খা ন মাঃ আ াস আলী রেবকা আদশপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৭৭০ সাহানা খা ন শমেসর আলী িব াস হাসেন আরা বলতলা সা গ  হিরণা  িঝনাইদহ  
৭৭১ মাঃ আ  সাঈদ মাঃ আ ল ওয়ােহদ নারিগস বগম বলতলা সা গ  হিরণা  িঝনাইদহ  
৭৭২ মাঃ আশরা ামান মাঃ আেনায়ার আলী মাছাঃ মানয়ারা বগম বলতলা সা গ  হিরণা  িঝনাইদহ  
৭৭৩ মাঃ হাসা র রহমান মাঃ তারাপ আলী ছােমরা বগম নােটাপাড়া নােটাপাড়া কালীগ  িঝনাইদহ  
৭৭৪ মাঃ আ াহ আল আ ল মিতন মাছাঃ ফােতমা বগম য িদয়া না মা, মেহশ র িঝনাইদহ  
৭৭৫ মাছাঃ ছালমা খা ন ত শাম ল আলম মাছাঃ িফয়া খা ন হিরশ র সা গ  হিরণা  িঝনাইদহ  
৭৭৬ মাঃ ব ল হাসাইন মাঃ আদালত হাসাইন রভা  দািরয়া র শাখারীদহ বাজার হিরণা  িঝনাইদহ  
৭৭৭ জয় ী ঢালী নীল ঢালী  ঢালী নারায়ন র খিড়খালী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৭৭৮ মাছাঃ ফােতমা মাঃ আেনায়ার হােসন ত মাচাঃ িফেরাজা বাড়ীবাথান, বািনয়াকা র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৭৭৯ মাঃ রািশ ল হাসান মাঃ আ ল হােসন ত জ রা বগম - বিজমারা বাজার গাপাল র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৭৮০ মাঃ শাভন শাহিরয়ার মাঃ আ ল মিজদ শােহরা খা ন মাঠপাড়া, শল পা শল পা িঝনাইদহ  
৭৮১ মাঃ বা ল হােসন মাঃ ফজ ল হক নিবরন নছা রতন র, চিড়য়ার িবল বাজার শল পা িঝনাইদহ  
৭৮২ মাঃ কামাল পারেভজ মাঃ ই ািহম শাহ মাছাঃ শান লা বগম কারাপাড়া বািনয়াকা র, িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৭৮৩ থা িশকদার হমকা  িশকদার থা িশকদার বামনাইল কারীবাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৭৮৪ মাঃ িকয়া র রহমান মাঃ আঃ মিজদ ম ল মাছাঃ ল মারী ঘাড়শাল, ড়ীয়া, িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৭৮৫ আ াহীল মা ফ মাছেলম আলী নাজমা খা ন িশকার র িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৭৮৬ িজিনয়া আ ার খ কার মাশারফ ফিজয়া খা ন াহিম র, গাড়াগ  শল পা িঝনাইদহ  
৭৮৭ হাসা ামান মাঃ ঝ  িব াস জ রা খা ন র নাথ র রামচ র, হিরণা  িঝনাইদহ  
৭৮৮ মাঃ েবল হােসন মাঃ সা ার িব াস আেমনা বগম কালা, ল ী র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৭৮৯ জিমর উি ন মাঃ জজ িময়া জয় ন নচা তাব র হিলধানী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৭৯০ মাঃ আল আিমন মাঃ জ ল ইসলাম িরনা খা ন বারইখালী পাড়াহাটী, িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৭৯১ মাছাঃ জসিমন আরা মাঃ ফজ ল হক মাছাঃ পরী বগম খিলসা , সা গ , হিরণা  িঝনাইদহ  
৭৯২ মাঃ জসীশ উি ন মাঃ ৎফর রহমান মাছাঃ জাসনা খা ন বােজবামনদহ কাটচ দ র, কাটচ দ র, িঝনাইদহ  
৭৯৩ মাঃ মঈ ীন মাঃ মিশয়ার রহমান মাছাঃ পা ল আ ার বিলভ র, র, মেহশ র, িঝনাইদহ  
৭৯৪ মাছাঃ আশরা ন নছা মাঃ আ ল কােশম মাছাঃ আেনায়ারা বগম মাহা দ র সেরাজগ , িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৭৯৫ আ াস উি ন শমেসর আলী আছমা বগম কমলা র,  প াতলা কালীগ  িঝনাইদহ  
৭৯৬ মাঃ শাহীন রজা মাঃ মিহ উি ন মাছাঃ িশউলী বগম ভায়না  জাড়াদাহ হিরণা  িঝনাইদহ  
৭৯৭ মাঃ ল আিমন মাহা দ আলী মাছাঃ ফােতমা বগম রামচ র হিলধানী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৭৯৮ নাজ াহার মাঃ আ ল খােলক িফয়া সাতেপাতা ভরবা বাজার মেহশ র, িঝনাইদহ  
৭৯৯ মাঃ নজ ল ইসলাম মাঃ মিহ উ ীন মাছাঃ িশউলী খা ন ভায়না, জাড়াদাহ, হিরণা  িঝনাইদহ  
৮০০ মাঃ মা ফা কামাল মাঃ আঃ সা ার মা া মাছাঃ শাহানারা বগম হা ীয়া অিচ র শল পা িঝনাইদহ  

 



 
৮০১ মাহ দ হাসান মন মাঃ আখতার হােসন মােজদা খা ন িশতলী ভালকী বাজার হিরণা  িঝনাইদহ  
৮০২ িশউলী িব াস শা  িব াস রীতা রানী িব াস রাকড়া দােমাদর র, কালীগ  িঝনাইদহ  
৮০৩ মাঃ আল আরাফাত মাঃ আমজাদ হােসন মাছাঃ সিলমা খা ন বড়দাহ, চিড়য়ার িবল শল পা িঝনাইদহ  
৮০৪ িলজা খা ন বাদশা িব াস রািশদা বগম বািলয়াডা া, হাটবা য়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৮০৫ িমলন হােসন ৎফর রহমান িহয়া র বগম কাগমারী, ব হর, কাটচ দ র িঝনাইদহ  
৮০৬ আকাশ িব াস ভেব নাথ িব াস কনা িব াস কািশনাথ  শহীদনগর শল পা িঝনাইদহ  
৮০৭ : মাঃ হািম ল ইসলাম মাঃ আ ল মােলক সাহানাজ পারভীন আরাপ র িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৮০৮ চায়না িব াস মেনােতাষ িব াস চ া িব াস িজতলা িড়য়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৮০৯ মাঃ তায়াজউ ীন মাঃ মেনাহার ম ল লজান বগম মা ন িময়া বাজার গাপাল র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৮১০ মাঃ মা ািফ র মাঃ নজ ল ইসলাম মাছাঃ রািশদা ইসলাম পাগলাকানাই িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৮১১ শাম ল ইসলাম করম আলী আেনায়ারা বগম উ র নারায়ন র সা হাটী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৮১২ মাঃ ইমরান হােসন মাঃ রজাউল কিরম মাছাঃ সােজদা খা ন ওয়ািড়য়া বাজার গাপাল র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৮১৩ মাঃ ামান মাঃ আিতয়ার রহমান মাছাঃ আ া বগম চ জানী িড.িহ বাকড়ী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৮১৪ মাছাঃ তানিভনা খা ন মাঃ আহসান হাবীব মাছাঃ ছিকনা খা ন িহজলী ভালকীর বাজার হিরণা  িঝনাইদহ  
৮১৫ িম ন মার কম কার অ ন মার কম কার ক ানী রানী কম কার বডা া সা হা , িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৮১৬ অিজফা খা ন মাঃ জািমর হােসন আেনায়ারা খা ন করািতপাড়া রতনহাট িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৮১৭ মাঃ রিবউল ইসলাম মাঃ জিমর উ ীন ত মাছাঃ রািশদা হামদহ ব পাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৮১৮ শািফ ল ইসলাম : মাঃ মজবাউল মাছাঃ ছােবরা লতানা গ া র, গায়ালপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৮১৯ মাঃ শির ল ইসলাম ত আ ল স মাছাঃ আকিলমা খা ন িদঘীরপাড় ডাক- কারী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৮২০ মাঃ নািসর উ ীন মাঃ িসরা ল ইসলাম রওশনারা বগম ধসর ধসর হিরণা  িঝনাইদহ  
৮২১ মাঃ আকরা ল মাঃ সা ার হােসন িব া খা ন বড়েগািপনাথ র িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৮২২ জন শম া উ ল মার শম া ছায়া শম া কা হর র, খিড়খালী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৮২৩ মাঃ ফা ক হােসন মাঃ জরাফত হােসন ত রােকয়া খা ন  পাড়াবাকড়ী িড.িহ বাকড়ী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৮২৪ সািব াহার কাজী আসলাম িরনা বগম আদশ পাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৮২৫ মাঃ সাই ল ইসলাম মাঃ ল ইসলাম : মাছাঃ কািহ র বগম তালতলা হির র কলামনখালী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৮২৬ মাঃ আ ল মা ান মাঃ তাফাে ল রােকয়া বগম সানাদাহ গায়ালপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৮২৭ মাঃ  মিন ল ইসলাম মাঃ আ ল মািমন জাহানারা বগম রাকড়া দােমাদর র কালীগ  িঝনাইদহ  
৮২৮ মাঃ ফা ক হাসাইন মাঃ আ ল কােদর মাছাঃ ফােতমা বগম আদম র, িব ধর র মেহশ র, িঝনাইদহ  
৮২৯ মাঃ জািহ ল ইসলাম মাহা দ আলী মাছাঃ রােহলা বগম আদম র, িব ধর র মেহশ র, িঝনাইদহ  
৮৩০ স া খা ন ত আ র রিশদ রািজয়া লতানা চর আউিশয়া শল পা শল পা িঝনাইদহ  
৮৩১ মাঃ সাই র রহমান মাঃ আ ল জিলল াহার বলরাম র আদ  আ িলয়া হিরণা  িঝনাইদহ  
৮৩২ মাঃ ইমরান হাসাইন মাঃ খাদাব  আনিজরা খা ন রামনগর সা গ  হিরণা  িঝনাইদহ  
৮৩৩ িলিপকা িব াস ীেরাদ চ  িব াস অমির রানী িব াস খদাপাড়া খাল লা, কালীগ  িঝনাইদহ  
৮৩৪ কনা পারভীন কওছার আলী রািজয়া বগম দাগািছ হাট বা য়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৮৩৫ মাঃ ইমরান খান মাঃ রজাউল হক মাছাঃ মিজনা খা ন বাঘাডা া নপা মেহশ র, িঝনাইদহ  
৮৩৬ মাঃ সাই ল ইসলাম মাঃ খজমত আলী রােবয়া খা ন ভড়াখালী, জাড়াদাহ, হিরণা  িঝনাইদহ  
৮৩৭ সাবানা মাঃ দাউদ হােসন জাহানারা সাতেপাতা িপ ভরবা বাজার, মেহশ র, িঝনাইদহ  
৮৩৮ মাঃ আিজ ল হক মাঃ আ ল কােশম মাছাঃ আি য়া খা ন সেলমান র কাটচ দ র কাটচ দ র িঝনাইদহ  
৮৩৯ আিময় মার ম ল পিরেতাষ মার ম ল চ না রানী কামাল হাট খাল লা, কালীগ  িঝনাইদহ  
৮৪০ মীর মাহ র রহমান মীর মিশয়ার রহমান মািবয়া খা ন মিহলা কেলজ পাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

 

 

 

 

 

 

 



 
৮৪১ মাঃ সাই র রহমান মাঃ গালাম সেরায়ার তাছিলমা বগম আরাপ র িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৮৪২ মাঃ নািজম উ ীন মাঃ আ র রা াক মমতাজ বগম পারম রা র ক াদহ হিরণা  িঝনাইদহ  
৮৪৩ মাঃ সািদ র রহমান মাঃ আ ল মা ান সােলহা পারভীন লফাডা া খিড়খালী  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৮৪৪ শামীম হােসন শাহা ীন িবয়া বগম কািশম র জালাল র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৮৪৫ মাঃ রাি  খ কার মাঃ শির ল ইসলাম মাছাঃ কিহ র বগম পাগলাকানাই, িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৮৪৬ মাঃ আ া আল মাঃ আলী কদর িন ফার ইয়াসিমন মিকম র, ক াদহ হিরণা  িঝনাইদহ  
৮৪৭ স য় মার িব াস সরিজৎ িব াস িরতা রানী িব াস আরাপ র ব পাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৮৪৮ মাঃ আলমগীর হােসন আ ল মােলক লাল ভা  গ া র, গায়ালপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৮৪৯ মাঃ সাি র আেনায়ার মাঃ ইসমাইল হােসন মাছাঃ হািসনা বগম আলী র, না মা মেহশ র, িঝনাইদহ  
৮৫০ নাজ ল সাইন আহসান হাবীব আেনায়ারা বগম ডহর িরয়া সা হা , িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৮৫১ মাঃ তির ল ইসলাম মাঃ সা াদ হােসন মাছাঃ আেমনা খা ন হাবাস র হাবাস র মেহশ র, িঝনাইদহ  
৮৫২ মাঃ আসা ামান মাঃ শহী াহ মাছাঃ লিত ন নছা বাগডা া রতনহাট, িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৮৫৩ রািশয়া খা ন মাঃ রিফ ল ইসলাম হািলমা বগম কশব র খিড়খালী  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৮৫৪ মাঃ আল মা ন মাঃ রজাউল ইসলাম সােলহা বগম িবষয়খালী, খিড়খালী  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৮৫৫ মাঃ রা  আহে দ মাঃ ইউ ফ আলী মাছাঃ চায়না খা ন য়াডা া, পাড়াহাটী, িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৮৫৬ শাহানাজ পারভীন িসি র রহমান লতানা পারভীন কাঠালবাগান িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৮৫৭ মাঃ হাসা ামান মাঃ নািসর উি ন কিবতা বগম বামনাইল কারী বাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৮৫৮ মাঃ মাহ ল ইসলাম মাঃ আ ল মা ান মাছাঃ নািসমা খা ন মহ দ র, চিড়য়ার িবল বাজার শল পা িঝনাইদহ  
৮৫৯ মাঃ ব ল হােসন মাঃ আশা ল ইসলাম সয় ন নছা র য়া ড়পাড়া কাটচ দ র িঝনাইদহ  
৮৬০ আ ল হায়াত মাঃ আ র রিহম মাছাঃ িশ ী খা ন কংশী, পাড়াহা  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৮৬১ মাঃ জািকর হােসন মাঃ ৎফর রহমান জয়নব বগম মড়াবাড়ীয়া নগর বাথান িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৮৬২ গালাম র ানী িসরা ল ইসলাম কিহ র বগম - ফলতলা হাটেগাপাল র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৮৬৩ মাঃ অ  রায়হান মাঃ মিহত আলী মাছাঃ ডিল খা ন মিকম র ক াদহ হিরণা  িঝনাইদহ  
৮৬৪ হাওয়া খা ন সাই ল ইসলাম মাহা সা আ ার আরাপ র িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৮৬৫ কািনজ ফােতমা িতি  আ  র আঃ লতানা পারভীন খ কবািড়য়া উ র ক য়া শল পা িঝনাইদহ  
৮৬৬ মাঃ িশ ল হােসন মাঃ ইবাদত হােসন মেনায়ারা খা ন ঘাড়শাল িড়য়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৮৬৭ মাঃ সােহল রওয়া মাঃ সানারি ন মাছাঃ রােফজা খা ন সােহবনগর, সা হা  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৮৬৮ মাঃ জন হােসন মাঃ শিফ উি ন িশলা খা ন িনত ান র বাজার পাড়াহা  হিরণা , িঝনাইদহ  
৮৬৯ মাঃ িরপন হােসন মাঃ আ ল কালাম মােজদা বগম িনজ য়া গায়ালপাড়া বাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৮৭০ মাঃ নাজ ল হাসান মাঃ আ ল মতেলব মাছাঃ গালাপী খা ন বা য়া, বািনয়াব  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৮৭১ আসমা হক মাঃ আ ল হক নাহার হক জগ াথ র হাট বার বাজার  কািলগ  িঝনাইদহ  
৮৭২ রথী নাথ িব াস ভেব নাথ িব াস লসী রানী িব াস আগেবায়ািলয়া, খালফিলয়া শল পা িঝনাইদহ  
৮৭৩ মাছাঃ ফােতমা মাঃ আ ল গ র মাছাঃ রেহনা আ ার মিহষা  িঝনাইদহ, িঝনাইদহ, িঝনাইদহ  
৮৭৪ মাঃ নাজ ল হােসন মাঃ স মা া সিলনা খা ন আ নারায়ন র হিরশংকর র িঝনাইদহ, িঝনাইদহ  
৮৭৫ রােফজা খা ন মাঃ মনেছর আলী সলা খা ন ভবানী র, সা গ  হিরণা  িঝনাইদহ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
৮৭৬ অেলাকা রানী িব াস ি র িব াস িবজয়া রানী িব াস কািশনাথ র শহীদনগরী শল পা িঝনাইদহ  
৮৭৭ ািফ র রহমান মাহা র রহমান ছােলহা বগম - দাহানা িগরাট িশতালী বাজার শল পা িঝনাইদহ  
৮৭৮ মাঃ আনা ল ইসলাম মাঃ ম ল হােসন িরিজয়া খা ন ব েত ল বাড়ীয়া রিবনািরেকল িঝনাইদহ, িঝনাইদহ  
৮৭৯ মেনাজ মার দাস ামাপদ দাস িমনা রানী দাস কালীচরন র কালীচরন র িঝনাইদহ, িঝনাইদহ  
৮৮০ মাঃ িজ র রহমা ত মতেলব উ ীন জাহানারা খা ন মতেনজা বনী র শল পা িঝনাইদহ  
৮৮১ িবলিকস খা ন মর ম আতর আলী রওশনারা বগম রাতন মািলথীয়া লা লবাধ শল পা িঝনাইদহ  
৮৮২ মাঃ ল আিমন মাঃ সেক ার আলী িফয়া খা ন পাইকপাড়া কােচরেকাল শল পা িঝনাইদহ  
৮৮৩ মাঃ আল আিমন মাঃ সেক ার কেমলা খা ন কােচরেকাল কােচরেকাল কােচরেকাল িঝনাইদহ  
৮৮৪ িনল মার িব াস র ন মার িব াস উিম লা িব াস বড়িব ী সােবকিব ী, হিরণা  িঝনাইদহ  
৮৮৫ রিন আহে দ শিহদ িময়া িরনা খা ন ক াদহ ক াদহ হিরণা  িঝনাইদহ  
৮৮৬ মাঃ তাির ল ইসলাম মাঃ আঃ খােলক ঝরণা খা ন চ র কানাইডা া মেহশ র, িঝনাইদহ  
৮৮৭ মাঃ িম ন িময়া মাঃ মিহ ল ইসলাম মােজদা বগম বা েদব র নােটাপাড়া  কািলগ  িঝনাইদহ  
৮৮৮ মাছাঃ িজনাত ী জীকরাঈল হক মাছাঃ ওিজফা খা ন বাক য়া জাড়াদহ হিরণা  িঝনাইদহ  
৮৮৯ জিহর রায়হান রিফ ল ইসলাম পালী খা ন কামারখালী সা গ , হিরণা  িঝনাইদহ  
৮৯০ পলাশ মার িব াস িনতাই মার িব াস জয় ী রানী িব াস পরমান র খিড়খালী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৮৯১ মাঃ মন জানােয়দী মাঃ জানাব আলী মাসাঃ আেয়শা খা ন ধসর ধসর শল পা িঝনাইদহ  
৮৯২ : মাঃ িমরা বী আহ দ আলী ম ল িফেরাজা বগম বা য়া বা য়া শল পা িঝনাইদহ  
৮৯৩ মাঃ িহলাল উি ন মাঃ মাহ দ আলী ছােলহা খা ন দাহােরা নাদপাড়া, শল পা িঝনাইদহ  
৮৯৪ া িব াস িনরা ন মার িব াস নিমতা রানী িব াস িবজয় র গায়াপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৮৯৫ মাঃ আল আিমন মাঃ মাহা ব হােসন মাছাঃ ময়না বগম - ঘাগা, তালসার কাটচ দ র িঝনাইদহ  
৮৯৬ ি য়  িব াস বীরভ  িব াস ম  রানী িব াস বাঘাযিতন সড়ক িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৮৯৭ মাঃ জয় ল আেবদীন মাঃ আঃ হািমদ ম ল মিরয়ম বগম রামনগর, নগরবাথান, িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৮৯৮ মাঃ আির ামান আলী আহে দ জিরনা খা ন আেলাকিদয়া  হির ীয়া কাটচ দ র িঝনাইদহ  
৮৯৯ উ ল মার িব াস অরিব  িব াস কানন িব াস গনী বািঘনী, শল পা িঝনাইদহ  
৯০০ স জ িময়া মািনক িময়া ছািফয়া খা ন র র জ লী বাজার মেহশ র িঝনাইদহ  
৯০১ িব ম িব াস গয়ানাথ িব াস রখা িব াস নারায়ন র খিড়খালী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৯০২ অনািমকা িব াস আধর মার িব াস ধা রানী িব াস পি ত র কলামন খািল িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৯০৩ মাঃ ল  হােসন মাঃ আ  বকর মা া জ রা বগম কাদািলয়া হিরশংকর র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৯০৪ মাঃ মেহদী হাসান মাঃ গালাম মা ফা আ রা খা ন কাচারী তালা  তালা হিরণা  িঝনাইদহ  
৯০৫ ফারজানা খা ন মাঃ শাম ল আলম জ ে ছা বগম দার গািব র িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৯০৬ তাপস মার ম ল মহান  মার ম ল চায়না রানী ম ল বণ সারা, হাট বারবাজার কালীগ  িঝনাইদহ  
৯০৭ িমতালী ইয়াসিমন মাঃ আ স ছা ার িফয়া খা ন মা া পাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৯০৮ িরপন িব াস রতন মার িব াস িবজলী রানী িব াস নারায়ন র খিড়খালী, িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৯০৯ মাঃ িফেরাজ আহেমদ মাঃ িমনাজ উি ন জােহদা খা ন ইকড়া গা া বাজার কাটচ দ র িঝনাইদহ  
৯১০ মাঃ কাম ল হাসান মাঃ আ ল হােসন মাছাঃ হােজরা খা ন সা হা  িব বগিদয়া শল পা িঝনাইদহ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
৯১১ মাঃ আশরা ল মাঃ মসেলশ িশকদার আয়শা খা ন চাে া বািনয়াব , িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৯১২ মাঃ কাম ামান মাঃ ইউ চ আলী শফালী খা ন র, কাটচ দ র কাটচ দ র িঝনাইদহ  
৯১৩ মাছাঃ রজাহান মাঃ ইমান আলী ম ল মাছাঃ হাওয়া খা ন কাদািলয়া হিরশংকর র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৯১৪ মাঃ হাসান আলী মাঃ শিহ ল ইসলাম জ রা খা ন কংশী পাড়াহা  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৯১৫ মাঃ মেহদী হাসান মাঃ মিহ ল আলম মাছাঃ ইসমত আরা কাটচ দ র কাটচ দ র কাটচ দ র িঝনাইদহ  
৯১৬ সািদয়া আফরীন মাঃ শািহন আলম মাছাঃ হািমদা খা ন সাফদার র জয়িদয়া, কাটচ দ র িঝনাইদহ  
৯১৭ মাছাঃ ফােতমা খা ন হা দ আনছার আলী রিহমা বগম  চ র কানাইডা া মেহশ র িঝনাইদহ  
৯১৮ মাছাঃ রজাহান মাঃ মাহাতাব উি ন মাছাঃ তাছিলমা বগম  চ র কানাইডা া মেহশ র িঝনাইদহ  
৯১৯ মাঃ মিন ল ইসলাম মাঃ মন ল ইসলাম মাছাঃ মিহ র খা ন প র ম র মেহশ র িঝনাইদহ  
৯২০ মাঃ আেনায়ার মাঃ আ স সা ার তমিমনা বগম  চ র কানাইডা া মেহশ র িঝনাইদহ  
৯২১ সােহল রহমান লতান আহ দ মেনায়ারা বগম দােমাদর র দােমাদর র কালীগ  িঝনাইদহ  
৯২২ আ  সা শখ সদর উ ীন ফিজলা ন নছা ত ল বাড়ীয়া  সেকা নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  
৯২৩ মাঃ উ ল হােসন মাঃ ৎফর রহমান লিতফা বগম শখপাড়া িব ী শখপাড়া িব ী হিরণা  িঝনাইদহ  
৯২৪ মাঃ রা  আহেমদ মাঃ গালাম হােসন মােজদা বগম মি ক র ব লী কালীগ  িঝনাইদহ  
৯২৫ মাঃ ামান মাঃ আিছর উ ীন হািমদা বগম নলডাংগা, নলডাংগা, কালীগ  িঝনাইদহ  
৯২৬ মাঃ আ াহ আল মাঃ মক ল হােসন রািশদা বগম হিরণা  হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  
৯২৭ খািদজা পারভীন মাঃ িমজা র নািসমা খান কমলা র পা াতলা, কালীগ  িঝনাইদহ  
৯২৮ মাঃ রক ামান মাঃ মিহউি ন িব াস রােকয় বগম ধসর ধসর শল পা িঝনাইদহ  
৯২৯ মাছাঃ ঋ বণ া খা ন মাঃ জালাল উ ীন রােকয়া বগম গাড়াবাড়ীয়া তালা হিরণা  িঝনাইদহ  
৯৩০ সাহা র রহমান মাঃ আ স সা ার সিলনা খা ন ভাটই ভাটই বাজার শল পা িঝনাইদহ  
৯৩১ মাঃ সিজব হােসন মাঃ নজ ল ইসলাম মাছাঃ সেনয়ারা  ভায়না জাড়াদহ, হিরণা  িঝনাইদহ  
৯৩২ মাছাঃ রােবয়া মাঃ কওছার আলী মাছাঃ ৎ ে ছা এলাংগী এলাংগী কাটচ দ র িঝনাইদহ  
৯৩৩ সালমা খা ন মাঃ মসবাহ উি ন হািলমা বগম য়ারগাতী িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৯৩৪ অিনেমষ মার িব াস অরিব  িব াস ক না রানী িব াস দঃ নারায়ন র িড়য়া, িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৯৩৫ িশ ফা খা ন আ ল স দােলনা পারভীন পরান র িডিহ বাকড়ী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৯৩৬ মাঃ তৗিফ র রহমান মাঃ রমজান আলী শাহানাজ বগম রমাচ র, হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  
৯৩৭ মাঃ িম ন হােসন ত আিম ল ইসলাম মাছাঃ রােকয়া খা ন হািবব র শল পা শল পা িঝনাইদহ  
৯৩৮ কাম ামান িসরা ল ইসলাম হািসনা খা ন হিলধানী হিলধানী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৯৩৯ মাঃ সাইদ িসি ক মাঃ মাসেলম উ ীন খািদজী বগম ািরয়া র স ার বাজার মেহশ র িঝনাইদহ  
৯৪০ তৗিহ ল ইসলাম ছেরায়ার মা া আকিলমা খা ন লৗহজৎ, হাটেগাপাল র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৯৪১ সািব ন নাহার মাঃ রিবউল ইসলাম িমেসস িফয়া ইসলাম  থানাপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৯৪২ িম ন হােসন মাঃ আ াচ আল িশিরনা আ ার খা রা িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৯৪৩ মাঃ আ ল গা ফা মাঃ গালাম কওছার মাছাঃ আেলয়া বগম ছাট কামার  িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৯৪৪ সৗরভ মার  ত পন  িশলা রানী  লৗহজৎ, হাটেগাপাল র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৯৪৫ মাছিলমা খা ন মাঃ আকবর আলী মাছাঃ রািবয়া বগম পাড়াহা  পাড়াহা  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
৯৪৬ সািবহা আফেরাজ শা া মাহাঃ ডািলয়া পারভীন াপারীপাড়া িঝনাইদহ  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৯৪৭ মাছাঃ মাইয়া খা ন মাঃ মাদাে র মাছাঃ হািসনা বগম কেনজ র নগরবাথান িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৯৪৮ মাছাঃ ফারহানা মাঃ আিলম উ ীন হািমদা খা ন মা ার বািড়য়া কািলচরন র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৯৪৯ ল ী রানী দবনাথ রবী নাথ দবনাথ গ া রানী দবনাথ গািপনাথ র িঝনাইদহ  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৯৫০ অিনতা িব াস কেদব িব াস মমতা িব াস ডাকািতয়া খিড়খালী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৯৫১ মাঃ আসা ামান মাঃ ল ইসলাম মাছাঃ িফেরাজা বগম চাকলপাড়া িঝনাইদহ  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৯৫২ মাঃ শামীম উ ীন মাঃ শিফ উ ীন নািছমা বগম ছাট কামার  িঝনাইদহ  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৯৫৩ রােবয়া খা ন মাঃ মেহর আলী মাছাঃ সািহদা খা ন গািব র, সেরাজগ  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৯৫৪ িব ব মার অ ন মার গৗরী রানী কাজী পাড়া লহির শল পা িঝনাইদহ  
৯৫৫ মাঃ সাি র হােসন মাঃ রায়হান মাছাঃ সািবনা বগম মেহশ র গাড়াগ  শল পা িঝনাইদহ  
৯৫৬ মাঃ রায়হান উ ীন মাঃ আঃ বারী ম ল শাহানারা খা ন মেনাহর  আলীগ  কালীগ  িঝনাইদহ  
৯৫৭ অত  ভ াচ  পন ভ চা  ইিত রানী ভ চ  খা  রায় াম খা  রায় াম কালীগ  িঝনাইদহ  
৯৫৮ মাঃ মাহ র রহমান মাঃ হািবল উ ীন মাছাঃ খজান খা ন রামনগর, সা গ  হিরণা  িঝনাইদহ  
৯৫৯ তািনয়া খা ন মাঃ ওয়ােজদ সরদার কােমলা খা ন পবহা , িঝনাইদহ  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৯৬০ মালা িব াস আননা মার িব াস িশউলী িব াস হামদহ িঝনাইদহ  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৯৬১ মাঃ রিফ ল ইসলাম ত মতেলব উি ন মাছাঃ ফিরদা বগম সা য়া কাতলাগািড় শল পা িঝনাইদহ  
৯৬২ মাছাঃ ইভা খা ন মাঃ শাম ল ইসলাম মাছাঃ নািগ স খা ন নািরেকল বাড়ীয়া রিব নািরেকল িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৯৬৩ রােসল আহে দ মাঃ রিবউল ইসলাম িফেরাজা খা ন িপড়াগাতী নােকাইল বাজার শল পা িঝনাইদহ  
৯৬৪ মাছাঃ শািহ র মাঃ শিহ ল ইসলাম মাছাঃ নািছমা খা ন বড়াদী হিলধানী, িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৯৬৫ মাঃ আেনায়ার হােসন মাঃ তাজাে ল মা া রােবয়া বগম মা ার তলা নােকাইল বাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৯৬৬ তািনয়া খা ন র মহা দ ফিরদা পারিভন মহােদব র পা াতলা, কালীগ  িঝনাইদহ  
৯৬৭ পিল খা ন মাঃ খােলক িময়া পা লা বগম চর বাখরব কাতলাগািড় শল পা িঝনাইদহ  
৯৬৮ মাঃ নাজনীন আ ার  লতান নাছিরন বগম কাজীপাড়া শল পা শল পা িঝনাইদহ  
৯৬৯ ইয়াসিমন নাহার মাঃ ৎফর রহমান আর  আরা হামদাম র, কােচর কাল শল পা িঝনাইদহ  
৯৭০ মাঃ আলফাজ কাজী ত কাজী শাখাওয়াত মাছাঃ ম য়ারা বগম দহেকালা অিচ র শল পা িঝনাইদহ  
৯৭১ সাহানা নাজনীন আিলশ উি ন জাহানারা আিলম নােকাইল নােকাইল বাজার শল পা িঝনাইদহ  
৯৭২ ির া খা ন মাঃ ইি স আলী মাছাঃ জাহানারা বগম  শাহাবাজ র  শাহাবাজ র শল পা িঝনাইদহ  
৯৭৩ মরী নজ ল  জিরনা ধাওড়া ধাওড়া শল পা িঝনাইদহ  
৯৭৪ রািকব হাসান আ  ব র আফেরাজা খা ন দহেকালা অিচ র শল পা িঝনাইদহ  
৯৭৫ আফিরন জাহান মাঃ ল আিমন বিব খা ন রতন র চিড়য়ারিবল বাজার শল পা িঝনাইদহ  
৯৭৬ মাহ দা খা ন আ র রা াক সািফয়া খা ন নাদপাড়া, নাদপাড়া, শল পা িঝনাইদহ  
৯৭৭ আিত র রহমান আ ল মা ান মাহ দা খা ন িব িলয়া শল পা শল পা িঝনাইদহ  
৯৭৮ আহসান কিবর মা ফা মাহা ব রােকয়া বগম খাল লা শল পা শল পা িঝনাইদহ  
৯৭৯ মাঃ ইউ ফ আলী মাঃ ই ািহম মা া রােবয়া খা ন পাডানপাড়া শল পা শল পা িঝনাইদহ  
৯৮০ ীিত িব াস শা  মার িব াস ইলা রানী িব াস ম দহ উ র ক য়া শল পা িঝনাইদহ  

 



 
৯৮১ মাছাঃ পিল খা ন মাঃ িমজা র রহমান মাছাঃ রােমছা বগম গনী বাঘনী শল পা িঝনাইদহ  
৯৮২ মাঃ সাহা র ইসলাম মাঃ শিহ ল ইসলাম তাসিলমা খা ন প নগর, িমড়াদহ, শল পা িঝনাইদহ  
৯৮৩ মাঃ ষার ইমরান  মাঃ নজ ল ইসলাম মাছাঃ শািহদা খা ন মহ দ র চিড়য়ার িবল বাজার শল পা িঝনাইদহ  
৯৮৪ লতান আহেমদ িসরাজ উি ন মাছাঃ িরনা খা ন আিন র চিড়য়ার িবল বাজার শল পা িঝনাইদহ  
৯৮৫ মাইয়া খা ন আ র রা াক িফেরাজা খা ন বায়ািলয়া বায়ািলয় বাজার শল পা িঝনাইদহ  
৯৮৬ দীপংকার মার পাল িদলীপ মার পাল আভা রাণী পাল কিবর র শল পা শল পা িঝনাইদহ  
৯৮৭ মাঃ নািহ ামান মাঃ গালাম র ল মাছাঃ লাভলী ইয়াসিমন িব বগিদয়া িব বগিদয়া শল পা িঝনাইদহ  
৯৮৮ া খা ন ফজ র রহমান মােজদা খা ন কানা িরয়া চিড়য়ার িবল বাজার শল পা িঝনাইদহ  
৯৮৯ ত মার ম ল রতন মার ম ল ল ী রানী ম ল হাটভা া ধলহরা চ  শল পা িঝনাইদহ  
৯৯০ রািজয়া লতানা মাঃ আ র রিশদ হাসেন আরা পারিভন চরপাড়া বস র শল পা িঝনাইদহ  
৯৯১ মাঃ সাই ি ন মাঃ হদােয়ত পারশী বগ ম সাতগািছ, শল পা শল পা িঝনাইদহ  
৯৯২ মাছাঃ িনেবিদতা ত আ  জাফর মাছাঃ ফােতমা খা ন মিহষা  িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৯৯৩ মাহ দা লতানা মাঃ আ ল মা া মাছাঃ সিলনা খা ন রামচ র রামচ র শল পা িঝনাইদহ  
৯৯৪ মাঃ িরপন হােসন মাঃ মিহ উ ীন জাহানারা খা ন লভ র ক াদহ হিরণা  িঝনাইদহ  
৯৯৫ মাঃ জিসম উ ীন ত আ স সামাদ মাছাঃ রওশনারা খা ন পা পাড়া িজ পা াপাড়া মেহশ র িঝনাইদহ  
৯৯৬ মাইয়া খা ন হািব র রহমান মমতাজ বগম না মা না মা মেহশ র িঝনাইদহ  
৯৯৭ মাছাঃ িবনা খা ন মাঃ তােছর িব াস মাছাঃ তারা খা ন দবতলা অিচ র শল পা িঝনাইদহ  
৯৯৮ মাঃ তির ল ইসলাম মাঃ লতান িব াস মাছাঃ ছেবদা বগম টিলয়া রতনহাট িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৯৯৯ মাঃ মা ন হােসন মাঃ ওমর আলী আ রা বগম গায়ালখালী ভাটই বাজার শল পা িঝনাইদহ  
১০০০ মাঃ হািব র রহমান মাঃ আ ল হক মাছাঃ মােলকা খা ন াম ড় াম ড়, মেহশ র িঝনাইদহ  

 



 
 

িমক নাম িপতার নাম মাতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা  জলা রাল 
নং 

১০০১ হািব র রহমান ল ইসলাম আং রা খা ন ভামরাডা া, হাটেগাপাল র িঝনাইদহ। িঝনাইদহ।  

১০০২ রািজয়া খা ন মাঃ হািম ল ইসলাম শাহানারা াম ড় াম ড় িঝনাইদহ। িঝনাইদহ।  

১০০৩ মাঃ ইমরান হােসন মাঃ ফজ র রহমান 
মাছাঃ পারভীনা 
বগম 

রাউতাইল নগর বাথান িঝনাইদহ। িঝনাইদহ।  

১০০৪ জামাল উ ীন 
শিফ উ াহ 
 

হািসনা খা ন মহামায়া বাজার 
গাপাল র, 

িঝনাইদহ। িঝনাইদহ।  

১০০৫  ফেয়জ আহাে দ আনছার উি ন শখ রােকয়া বগম হাটবা য়া হাট বা য়া িঝনাইদহ। িঝনাইদহ।  

১০০৬ মিহমা খা ন 
আ াব আিল 
 

িফেরাজা খা ন 
 

রাতন কালা সাম া বাজার িঝনাইদহ। িঝনাইদহ।  

১০০৭ মাঃ মা ফা জামাল েবল 
মাঃ গালাম মা ফা 

 
মাছাঃ জাহানারা 
বগম 

আরাপ র িঝনাইদহ িঝনাইদহ। িঝনাইদহ।  

১০০৮ মাঃ জনা ল ইসলাম মাঃ আঃ রিহম ম ল রােকয়া বগম চ দ র লহির শল পা িঝনাইদহ  

১০০৯ িরপন মার িব াস রতন মার িব াস 
ল ী রািন িব াস - খা  

িঝনাইদহ 
িঝনাইদহ িঝনাইদহ। িঝনাইদহ।  

১০১০ 
শামীমা খা ন 
 মাঃ রওশন মািলতা 

র  বগম 
 

উ র কা সাগরা পাড়াহা  িঝনাইদহ। িঝনাইদহ।  

১০১১ মাঃ মা ািফ র রহমান মাঃ রজাউল কিরম শাহানাজ পারভীন কা হাটী গ া র িঝনাইদহ। িঝনাইদহ।  

১০১২ তানিজর 
রিবউল 
 

রিশদা সাতেপাতা ভরবা মেহশ র িঝনাইদহ।  

১০১৩ শাহানা আ ার 
মাঃ শাহাজাহান 

আলী 
মাহ জা খা ন মিকম র ক াদহ হিরণা  িঝনাইদহ।  

১০১৪ জাহান ই শবনম মাঃ আ ল মিজদ শােলহা খা ন মাঠপাড়া শল পা শল পা িঝনাইদহ।  

১০১৫ মাঃ আ ল মাজীদ মাঃ রিফ ল কিরম 
 

মাছাঃ িফেরাজা 
খা ন 

আরাপ র িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১০১৬ ি  খা ন শির ল ইসলাম রজাহান খা ন নারায়ন র খিড়খািল িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১০১৭ মাঃ শিফ ল ইসলাম মাঃ িলয়াকত আলী 
শামীমা খা ন িমজা র চিড়য়ারিবল 

বাজার 
িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১০১৮ মাঃ রািশ ল ইসলাম মাঃ আ ল মা ান মাছাঃ সানাভান 
খা ন 

বািনয়াকা র বািনয়াকা র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১০১৯ কাম াহার মাঃ ইয়া ব আলী রািবয়া খা ন পারদখল র হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  

১০২০ মাঃ আ র রা াক মাঃ ফা ক হােসন 
 

মিজনা খা ন 
 

র নাথ র বেগর গাছী কালীগ  িঝনাইদহ  

১০২১ খািদজা আ ার আ ল খােলক সােলহা বগম আদশ পাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১০২২ সিলনা আ ার মাঃ আিমর হামজা 
মাছাঃ নাহার 
বগম 

ব হর কাটচ দ র কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১০২৩ মাঃ েবল হােসন মাঃ আ াস উি ন খােত ন নাহার গািপনাথ র িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১০২৪ মাঃ সাি র কামাল মাঃ সােহব আলী শাহানাজ বগম আরাপ র িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১০২৫ কাজী তহিমনা আলম কাজী র আলম কাজী মােমনা 
আলম 

পবহা  িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১০২৬ মাঃ আিস ামান 
মাঃ তাফাে ল 
হােসন 

জাহানারা খা ন 
 

চ দ র ধসর শল পা িঝনাইদহ  

১০২৭ উ ম মার িব াস িনিখল মার িব াস ঝির রানী িব াস িব াহ শহীদনগর শল পা িঝনাইদহ  

১০২৮ কািনজ ফােতমা 
 

মাঃ আ  জাফর ী রািজয়া খা ন ওয়ােলস পাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১০২৯ মাঃ হায়দার রহমান মাঃ রবেজল আলী ফরেদৗিস 
 

ক ানগর সাফদার র কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১০৩০ মাছাঃ আশরা াহার 
মাঃ আেনায়ার 
হােসন 

িমেসস ফিরদা 
ইয়াসিমন 

আদশ পাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১০৩১ তািনয়া রহমান ত মিতয়ার রহমান িমেসস িশিরনা কা ন নগর িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  



রহমান 

১০৩২ রা  আহে দ মাঃ িকতাব আলী 
রািজয়া বগম 
 

শংকর দা বাথানগাছী মেহশ র িঝনাইদহ  

১০৩৩ মাঃ মা ািফ  রহমান আ ার রহমান 
সাম াহার 
 

বড়বামনদহ কাটচ দ র কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১০৩৪ মাঃ সা াদ হােসন মাঃ তায়াে ল আলী মাছাঃ সােজদা 
খা ন 

মা াডাংগা সঠেকা 
নলডাংগা 

কালীগ  িঝনাইদহ  

১০৩৫ িন ম লতানা মাঃ রিবউল ইসলাম মাছাঃ আেয়শা 
খা ন 

ন ী না মা মেহশ র িঝনাইদহ  

১০৩৬ রতন মার খাকন কম কার মাধবী কম কার িবজয় র গায়ালপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১০৩৭ মাঃ শািক ল ইসলাম আ র সা ার 
শাহানারা বগম 
 

বাগডাংগা রতনহাট িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১০৩৮ মাছাঃ আিজনা খা ন আ  বকর মা া মাছাঃ রিহমা 
খা ন 

র রেয়ড়া বাজার শল পা িঝনাইদহ  

১০৩৯ যেশাদা বালা 
 

সত চ  হালদার ল ী রানী বগম র মেহশ র মেহশ র িঝনাইদহ  

১০৪০ িদিলনা আ ার মাঃ িদলদার হােসন মাছাঃ রেহনা 
বগম 

সানালী ডা া ম লৈপতা, কালীগ  িঝনাইদহ  

১০৪১ সাই ল ইসলাম ত ইছাহক িময়া মমতাজ বগম বাদ িরয়া সা হা  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১০৪২ মাঃ শাহাে ল হােসন মাঃ আইনাল শখ মাছাঃ মিরয়ম 
খা ন 

কা দা বাথানগািছ মেহশ র িঝনাইদহ  

১০৪৩ মাঃ শািহন উি ন মাঃ খেজর আলী মেনায়ারা খা ন িসংদহ প াতলা কালীগ  িঝনাইদহ  

১০৪৪ মাঃ আশা ামান মাঃ মিশয়ার রহমান 
মাছাঃ হািসনা 

খা ন 
ইশালডা া িজ পা া পাড়া মেহশ র িঝনাইদহ  

১০৪৫ শাহা ীন তািমর রািশদা আজম র িব াধর র মেহশ র িঝনাইদহ  

১০৪৬ মাঃ ইনজামা ল হক মাঃ আিতয়ার রহমান 
িজমা বগম 

 
বাথানগাছী বাথানগাছী মেহশ র িঝনাইদহ  

১০৪৭ িদেনশ িব াস িনমাই চ  িব াস ম াধরী িব াস চাে া বািনয়াব  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১০৪৮ মাছাঃ ক না খা ন 
িমজা মাঃ আ ল 
হােসন 

িফয়া খা ন চ দ র সাগা া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১০৪৯ জাসনা খা ন 
মাঃ মিনর উ ীন 

ম ল 
লাইলী খা ন হািকম র ক াদহ হিরণা  িঝনাইদহ  

১০৫০ িশিরনা খা ন মাঃ ইউ স আলী িফেরাজা বগম কাগমারী ব হর কাটচ দ র িঝনাইদহ  



 

১০৫১ মাসাঃ কায়ফা ে ছা ই 
 

মাঃ িকয়ামত আলী মাছাঃ সািবনা 
বগম 

কশব র দ নগর মেহশ র িঝনাইদহ  

১০৫২ শংকর মার দবনাথ গৗরপদ দবনাথ ি রানী িপেরাজ র বারবাজার কালীগ  িঝনাইদহ  

১০৫৩ অন  মার ঘাষ িনতাই চ  ঘাষ ল লী রানী ঘাষ কািশ র র র মেহশ র িঝনাইদহ  

১০৫৪ 
মাঃ মন হােসন 

 
মাঃ আ র রহমান 

মাছাঃ মািফয়া 
খা ন 

হিরি য়া হিরি য়া কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১০৫৫ িদলারা আফেরাজ ত শওকত আলী াহার কাটচ দ র কাটচ দ র কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১০৫৬ মাঃ মিতউর রহমান 
মাঃ মহিসন 

 
ব ল বগম আটিলয়া বাজার 

গাপাল র 
িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১০৫৭ শাবনাজ আ ার িসি র রহমান লতানা পারভীন কাঠালবাগান িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১০৫৮ মন মার সরকার সনাতন সরকার 
ছায়া রানী 
 

িবজয় র গায়ালপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১০৫৯ রশমা খা ন মাঃ ল ইসলাম মাছাঃ িরনা খা ন কািলকা র িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১০৬০ ল হােসন জািহ ল ইসলাম আেমনা খা ন বািলয়াডা া হাট বা য়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১০৬১ মাঃ তির ল ইসলাম 
মাঃ আলমগীর 
হােসন 

মাছাঃ আন রা 
বগম 

রামচ র র র মেহশ র িঝনাইদহ  

১০৬২ মাঃ জািহদ হাসান মাঃ আনছার আলী মাছাঃ সােহব কা  উ ল র স ার বাজার মেহশ র িঝনাইদহ  

১০৬৩ মাঃ আঃ জিলল মাঃ বাদশা ম ল জাহানারা বগম তল পী জাড়াদহ হিরণা  িঝনাইদহ  

১০৬৪ মাঃ রািক ল আলম মাঃ নািজম উি ন রােকয়া খা ন মসজীদ পাড়া হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  

১০৬৫ মাঃ আ ল ওহাব মাঃ আ ল বারী মিজনা খা ন সড়াবাড়ীয়া সােবক িব ী হিরণা  িঝনাইদহ  

১০৬৬ 
ফারকান আহেমদ 

 
মাঃ আিজ র 

রহমান 
িশ ী খা ন হািমরহাটী নগরবাথান হিরণা  িঝনাইদহ  

১০৬৭ রিবউল ইসলাম 
মাঃ আেনায়ার 
হােসন 

বাহারন নছা রথেখালা ভালকী বাজার হিরণা  িঝনাইদহ  

১০৬৮ সাথী খা ন 
ত মাঃ সােহব 

আলী 
জসিমন খা ন বা েদব র ক াদহ হিরণা  িঝনাইদহ  

১০৬৯ মাঃ রিবউল ইসলাম মাঃ উমর আলী আেমনা বগম বে খালী লা লবাধ 
বাজার 

শল পা িঝনাইদহ  

১০৭০ মাঃ বাহা ল ইসলাম 
মাঃ হািব র রহমান 

 
সােহরা খা ন বা য়া বা য়া শল পা িঝনাইদহ  

১০৭১ মাঃ আিল র রহমান মাজাে ল হক 
 

মাছাঃ সিলনা 
খা ন 

এলাংগী এলাংগী কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১০৭২ ন ল হালদার 
 

আন  হালদার 
 

গ া রানী জ ীশ র ড়পাড়া কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১০৭৩ মাছাঃ সিখনা খা ন মাঃ ইছাহক আলী মাছাঃ হািছনা 
বগম 

য়াদী শাহা র কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১০৭৪ মাঃ মাহা র রহমান মাঃ আ ল হক 
মাছাঃ আন রা 

খা ন 
রামচ র ব হর কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১০৭৫ 
কাম াহার 
 কাম ন জামান 

হােজরা খা ন তািলনা জালাল র কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১০৭৬ মাঃ িমলন হােসন মাঃ বাবর আলী মিজনা খা ন তািলনা জালাল র কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১০৭৭ মাঃ স জ হােসন মাঃ র আলী িরনা খা ন 
 

তািলনা জালাল র কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১০৭৮ ফােতমা খা ন মাঃ হািব র রহমান সােজদা বগম গাবতলা কাটচ দ র কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১০৭৯ মাঃ া াহ মাঃ ছেবদ আলী 
জায়া ার 

আেমনা বগম ধাপািবলা গ া র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১০৮০ মাঃ সাই র রহমান ইজা ল হক নাজমা বগম 
 

পাশপািতলা কাটচ দ র কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১০৮১ লাবনী দ িদপক দ সিবতা দ কাঠাল বাগান িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১০৮২ মাছাঃ ফারহানা জসিমন 
মাঃ িসরা ল 

ইসলাম 
মাছাঃ নাসিরন 
বগম 

াপারীপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  



১০৮৩ মাঃ বােয়িজদ বা ািম 
 

মাঃ আিম র রহমান ময়ণা খা ন টিলয়া রতনহাট িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১০৮৪ মৗ িম আ ার আমজাদ হােসন 
 

রািজনা বগম 
 

পবহা  িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১০৮৫ মাঃ রািশ ল ইসলাম মাঃ তাফাে ল 
হােসন 

িশয়া খা ন পখনগর রামচ র হিরণা  িঝনাইদহ  

১০৮৬ আফেরাজা খা ন আ ল স রােকয়া খা ন ঘাড়াগাছা ভালকী বাজার  হিরণা  িঝনাইদহ  

১০৮৭ মাঃ গালাম মা ফা মাঃ বাব র রহমান ফিরদা খা ন ক াদহ ক াদহ হিরণা  িঝনাইদহ  

১০৮৮ পিপ রানী সাহা েদব মার সাহা কিনকা রানী সাহা ভবানী র সা গ  হিরণা  িঝনাইদহ  

১০৮৯ মাঃ জয় ল আেবদনী মাঃ িগয়াস উ ীন ময়না বগম পারদখল র হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  

১০৯০ িলিপকা রানী সাহা 
জয়েদব মার সাহা 
 

িমরা রানী সাহা ভবানী র সা গ  হিরণা  িঝনাইদহ  

১০৯১ মাঃ এনা ল হক মাঃ আ  তািলব শািহদা খা ন পারবতী র হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  

১০৯২ আল মা ন হাসান মাঃ সালায়মান 
িব াস 

মেনায়ারা বগম পাব তী র হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  

১০৯৩ প বী ঘাষ 
 

মার ঘাষ ল ী রানী ঘাষ 
 

ক য়া নােকাইল 
বাজার 

শল পা িঝনাইদহ  

১০৯৪ আি  িম  
িদলীপ িম  
 

ক ানী িম  চাকলাপাড়া িঝনাইদহ সদর িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১০৯৫ মাঃ আরমান হােসন মাঃ শিহ ল ইসলাম 
মাছাঃ সিখনা 
বগম 

য়ারগাতী িঝনাইদহ িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

১০৯৬ িমতালী চ াটাজ  ভাত চ াটাজ  
অিনতা চ াটাজ  
 

ধসরা কাটচ দ র কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১০৯৭ সালমা জাহান সাথী 
 মাশাররফ হােসন 

সিলনা বগম 
 

পবহা  িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১০৯৮ মাঃ ওসমানগিন মাঃ আঃ খােলক মািহরন নছা য়াদী শাহা র কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১০৯৯ মাঃ রিফ ল ইসলাম মাঃ খারেশদ িব াস 
মাছাঃ সােলহা 

খা ন 
 

শালেকাপা হির ীয়া কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১১০০ মাঃ আ া ল আলম মাঃ শাস ে াহা হািলমা খা ন রা ীয়ারেপাতা এলা ী কাটচ ধ র িঝনাইদহ  

১১০১ হারান িব াস িনতাই িব াস ক ানী রানী িসংগীয়া ব হর কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১১০২ মাঃ মিন ামান মাঃ জিহর উি ন 
ত মেনায়ারা 
বগম 

জাল কা মবাড়ীয়া শল পা িঝনাইদহ  

১১০৩ মাঃ আজম খান মাঃ আ ল আিজজ মাছাঃ আেয়শা 
বগম 

গাজী র আদশ  আ িলয়া হিরণা  িঝনাইদহ  

১১০৪ 
নািছমা 
 

িলয়াকত 
িফয়া নলেখালা শহীদ নগর শল পা িঝনাইদহ  

১১০৫ মাঃ জািহ ল ইসলাম মাঃ আ ল গ র 
মা া 

মাছাঃ হােজরা 
খা ন 

চাকলাপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ 
সদর, 

িঝনাইদহ  

১১০৬ মাঃ আ র রা াক 
সাইন 

মাঃ মক ল সাইন 
ল ার 

মায়া খা ন ব  ত ল 
বাড়ীয়া 

রিব নািরেকল 
বাড়ীয়া 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১১০৭ র নাসিরন 
 মাঃ রজাউল কিরম 

মিহরন গািপনাথ র িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১১০৮ মাঃ আরাফাত রহমান মাঃ আিম র রহমান শফালী বগম মীেরর দা খিড়খালী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১১০৯ মাঃ স জ আলী মাঃ মক ল হােসন শািহদা বগম আরাপ র িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১১১০ শাবানা খা ন 
শখ মজবাহার 
হােসন 

মােমনা বগম 
 

পি ম ল ী র চি র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১১১১ ফারজানা আ ার শািকল 
 

আ ার উজ জামান 
 

জাহানারা পারভীন খা রা ব পাড়া িঝনাইদহ সদর িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১১১২ আসমা খা ন ত মিহ ল ইসলাম হািমদা বগম াপারীপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

১১১৩ সাখাওয়াত হাসাইন ত সাই ল হক াহার বগম িসংিগ খা রায় াম কালীগ  িঝনাইদহ  

১১১৪ মাঃ রিবউল ইসলাম আমজাদ হােসন আিজদা খা ন গ া র গায়ালপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  



১১১৫ র া খা ন মাঃ সালমান ম ল খান রা বগম গাবতলা পাড়া কাটচ দ র কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১১১৬ মা ািফ র রহমান মসেলম মি ক 
সােয়রা খা ন 
 

কামার  শরখালী কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১১১৭ মাঃ নাজ ল সাইন মাঃ আিমর হােসন ফরেদৗিস বগম ব হর ব হর কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১১১৮ মাঃ মা ািফ র রহমান 
মাঃ আশা ল 

ইসলাম 
মাছাঃ িশউলী 

খা ন 
বাজারপাড়া কাটচ দ র কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১১১৯ মাঃ মা ািফ র রহমান 
মাঃ আশা ল 

ইসলাম 
মাছাঃ িশউলী 

খা ন 
বাজারপাড়া কাটচ দ র কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১১২০ 
মাঃ আল জাই ল 

ইসলাম 
মাঃ আিতয়ার 

রহমান 
মাছাঃ িল খা ন কাগমারী ব হর কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১১২১ মাঃ মা ািফ র রহমান মাঃ আ ব হােসন 
মাছাঃ শাহার বা  

 
িশশার  াগাছা কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১১২২  মাঃ সাবহান হােসন মাঃ উিকল হােসন 
মাছাঃ জািকরন 
নছা 

 

চামটাইলপাড়া িব বগিদয়া শল পা িঝনাইদহ  

১১২৩ মাছাঃ কাকলী খা ন মাঃ আফজাল 
হােসন 

আছমা বগম 
 

মতেনজা বনী র শল পা িঝনাইদহ  

১১২৪ মাঃ নজ ল ইসলাম 
মাঃ আ  তােলব 
মা া 

সারা বগম মতেনজা বনী র শল পা িঝনাইদহ  

১১২৫ মাঃ নাজ ল ইসলাম মাঃ আ ল মিজদ মাছাঃ নাজমা 
বগম 

হাট খািলশ র খািলশ র মেহশ র িঝনাইদহ  

১১২৬ পা  গাপাল দাম হালদার ঝিড় রানী বগম র মেহশ র মেহশ র িঝনাইদহ  

১১২৭ মন মার পাল 
 

পন মার পাল উমা রানী পাল 
 

ফেত র কানাইডা া মেহশ র িঝনাইদহ  

১১২৮ মাঃ ইমরান হােসন মাঃ আ ব হােসন 
হািমদা বগম  তল পী নলডা া 

রাজবাটী 
কালীগ  িঝনাইদহ  

১১২৯ জিরন তাসিনম এ. ক.এম নজ ল 
ইসলাম 

নাজ াহার ভ য়াপাড়া বািনয়াকা র িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

১১৩০ মাছাঃ নাজমা খা ন মাঃ মােনায়ার 
হােসন 

মাছাঃ িরিজয়া 
খা ন 

লবািড়য়া আদশ  আ িলয়া হিরণা  িঝনাইদহ  

১১৩১ মাইয়া ইয়াসিমন হািব র রহমান 
সালমা 
 

ম র পাড়াহা  িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

১১৩২ শাপলা খা ন তােয়ব আলী 
সিলনা পারভীন - হামদহ 

িদঘীরপাড় পাড়া 
িঝনাইদহ িঝনাইদহ 

সদর 
িঝনাইদহ  

১১৩৩ মাঃ তাির ামান ত বজ র রহমান 
খায় াহার 
 

িচথিলয়াপাড়া হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  

১১৩৪ মাঃ রেয়ল হােসন 
মাঃ আমজাদ 
হােসন 

মাছাঃ িরিজয়া 
খা ন 

ধসর ধসর শল পা িঝনাইদহ  

১১৩৫ মাঃ েবল হােসন মাঃ দিবর হােসন পা লা বগম দাগািছ হাটবা য়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১১৩৬ মাঃ আিফ র রহমান মাঃ মিহ উি ন 
মাছাঃ শফালী 

খা ন 
মা ার বাড়ীয়া বেগরগািছ কালীগ  িঝনাইদহ  

১১৩৭ িতমা রানী  
 উ ম মার িব াস 

ি রানী িব াস যাগা তালসার কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১১৩৮ রােশ ল ইসলাম আ ল লিতফ চােমলী বগম বদন র কালীচরন র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১১৩৯ িলটন িব াস নেরশ িব াস 
নাগরী িব াস  দি ন িশকার র িড়য়া িঝনাইদহ 

সদর 
িঝনাইদহ  

১১৪০ মাঃ সাফােয়থ হােসন 
মাঃ আিতয়ার 

রহমান 
মাছাঃ ম রা 

খা ন 
িশংগা ভালকী বাজার হিরণা  িঝনাইদহ  

১১৪১ মাঃ িফেরাজ আলী মাঃ শিফ উ ীন 
মাছাঃ ছােমনা 
বগম 

গাবরাপাড়া িরশখালী হিরণা  িঝনাইদহ  

১১৪২ 
কাম ামান 
 আ ল মিজদ িব াস 

সািহদা বগম য়ারগাতী িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১১৪৩ 
সাথী রহমান 
 

মাঃ উিকল উি ন 
িব াস 
 

ৎ ে ছা কাঠালবাগান িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১১৪৪ ি  মাঃ মা ফা স ী িফেরাজা বগম  দা য়া হাটেগাপাল র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  



১১৪৫ ফােতমা খা ন 
 

চরাক আলী 
 

রােবয়া খা ন িদিঘরপাড় কারী বাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১১৪৬ মাঃ সা া র রহমান মাঃ সােহব আলী তাসিলমা খা ন 
 

উ া খাল লা কািলগ  িঝনাইদহ  

১১৪৭ মারজানা খা ন আ  জােয়দ ঝণ া খা ন 
 

পবহা  িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১১৪৮ জা া ল ফরেদৗস মাঃ সামাদ শখ রওশনারা বগম হিরণা  হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ    

১১৪৯ অ পম  
 

ম  দন  িন মা রানী  ব ব  সড়ক িঝনাইদহ সদর িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

১১৫০ িজহা ল ইসলাম স জ মাঃ মাজাম হােসন মমতাজ খা ন 
 

আসান নগর ভাটই বাজার শল পা িঝনাইদহ  

১১৫১ মাঃ আশরা ল আলম গালাম মাহা দ মাছাঃ কমলা 
খা ন 

আিন র চিড়য়ার িবল 
বাজার 

শল পা িঝনাইদহ  

১১৫২ মাঃ আ ল কালাম আজাদ ত জামাল উি ন 
মাছাঃ রজাহান 
বগম 

 

মিহষা  িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১১৫৩ মাঃ আল আিমন হােসন মাঃ ফইজ উ ীন 
জাহানারা খা ন আিন র চিড়য়ার িবল 

বাজার 
শল পা িঝনাইদহ  

১১৫৪ মাছাঃ িশিরনা আ ার মাঃ হিববার রহমান 
মাছাঃ আেনায়ারা 

খা ন 
বটাপাড়া হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  

১১৫৫ মাহ জা খা ন 
ইি স আলী 
 

মমতাজ বগম র নাথ র রামচ র হিরণা  িঝনাইদহ  

১১৫৬ 
সালমা খা ন 
 আলমগীর হােসন 

জােমনা খা ন পাল র িমড়াদহ শল পা িঝনাইদহ  

১১৫৭ মাঃ সা াদ হােসন মাঃ সদর উি ন খা 
মাছাঃ ফরেদৗসী 

খা ন 
ম লপাড়া 
মেহশ র 

গাড়াগ  শল পা িঝনাইদহ  

১১৫৮ মাঃ ম আলী 
মাঃ আমজাদ 
হােসন 

মমতাজ খা ন চর আউিশয়া শল পা শল পা িঝনাইদহ  

১১৫৯ মাঃ জ ল ইসলাম 
 

মাঃ আ ল ওহাব মাছাঃ জ রা 
খা ন 

হিরয়ারঘাট জাড়াদহ হিরণা  িঝনাইদহ  

১১৬০ 
মাছাঃ তাসিলমা খা ন 

 
মাঃ গালাম মা ফা 

মাছাঃ শািহদা 
বগম 

গাবলা ভাটই বাজার শল পা িঝনাইদহ  

১১৬১ মাঃ দিবর উি ন মাঃ দেলায়ার 
হােসন 

মাচাঃ র জাহান 
বগম 

কািলকা র িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১১৬২ অিন  িব াস অনািদ িব াস 
সািব ী িব াস 
 

দাঃ নারায়ন র িড়য়া িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

১১৬৩ মাঃ মািম র রহমান 
ত আহ দ 

তা কদার 
 

েলখা বগম পাগলাকানাই বািনয়াকা র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১১৬৪ মাঃ কামাল উি ন 
 

মাঃ আশরাফ আলী হািসনা বগম ঈশ দলডা া িজ পা  পাড়া মেহশ র িঝনাইদহ  

১১৬৫ আ  বকর িস ীক আ ল কালাম রােবয়া খা ন ধসর ধসর শল পা িঝনাইদহ  

১১৬৬ িলটন হােসন লালচ দ হােসন 
(লালন) 

জাহানারা বগম কািলচরন র কািলচরন র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১১৬৭ মাঃ হাদীউ ামান মাঃ িজ র রহমান হােজরা খা ন খা  িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১১৬৮ চােমলী খা ন সিহ ল ইসলাম 
নািসমা খা ন 
 

ন ন কাট পাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১১৬৯ মাঃ মা ম িব াহ 
মাঃ সেরায়ার 
হােসন 

সােলহা বগম হির র খিড়খালী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১১৭০ মাঃ মা ন কিবর মাঃ জাহা ীর আলম মাছাঃ নাগ স 
খা ন 

উ র কা সাগরা পাড়াহাটী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১১৭১ মাঃ মা র রহমান 
মাঃ সা ল হােসন 

 
চায়না বগম 
 

উ র কা সাগরা পাড়াহা  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১১৭২ মাঃ তির ল ইসলাম মাঃ আছা র রহমান হাসনারা বগম ম নাথ র কলামখালী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১১৭৩ মাঃ মা ন ফিরদ 
মাঃ আেনায়া ল 

ইসলাম 
রািজ বগম উদয় র  িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১১৭৪ মাঃ শাহী ামান মাঃ আ ল জিলল স রা বগম হামদহ 
মা াপাড়া 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  



১১৭৫ মা: রিফ ল ইসলাম                       মাঃ ম ল মািলতা জােমনা খা ন ব   র বািনয়াব  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৯৭৬ কাজী রাজীব হাসান কাজী জািহদ হােসন 
মাছাঃ ছােলহা 

পারভীন 
কিবর র শল পা শল পা িঝনাইদহ  

১১৭৭ া খা ন ত হােসন সরকার আিল ন নছা পারদখল র হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  

১১৭৮ 
র া ম ল 
 

নারায়ন ম ল 
বাসনা রানী বামনাইল কারী বাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১১৭৯ মাঃ আিজ র রহমান মাঃ আদালত মা া ছােলহা খা ন ভড়াখালী িরশখালী হিরণা  িঝনাইদহ  

১১৮০ মাঃ িরপন িময়া মাঃ ফজ র রহমান মেনায়ারা বগম ক াদহ ক াদহ  হিরণা  িঝনাইদহ  

১১৮১ সািনয়া খা ন মাঃ শমেসর আলী মমতাজ বগম 
 

িরশখালী িরশখালী বাজার হিরণা  িঝনাইদহ  

১১৮২ মাঃ িলটন হাসাইন ত নােয়ব আলী 
মাছাঃ খােদছান 
নছা 

হীরাডা া হীরাডা া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১১৮৩ মাঃ আির ল ইসলাম 
মাঃ মকেছদ আলী 

িব াস 
মাছাঃ ডািলমন 
নছা 

দিরেগািব র কালীচরন র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১১৮৪ নািসর উি ন য়াদ আলী তাসিলমা বগম হািকম র নাদপাড়া শল পা িঝনাইদহ  

১১৮৫ িরপন মার িব াস িখরাদ চ  িব াস অমির বালা িব াস খদাপাড়া খাল লা কালীগ  িঝনাইদহ  

১১৮৬ রািজনা খা ন 
 

ত িমনাল ম ল আ রা বগম 
 

বগম র মেহশ র মেহশ র িঝনাইদহ  

১১৮৭ মাঃ ই ািহম খিলল মাঃ জেবদ আলী মাছাঃ আেমনা 
বগম 

গাড়ামারা হিলধানী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১১৮৮ পারিভনা খা ন সত  নহর আলী হািসনা খা ন বাড়াই বদরগ  বাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১১৮৯ 
মাঃ াহ 

 
মাঃ মাতাহার 
হােসন 

মাছাঃ ফিরদা 
খা ন 

ডফলবাড়ী মড়াবাড়ীয়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১১৯০ জ াছনা রানী িব াস মহােদব চ  িব াস সাগরী বালা িব াস গাপীনাথ র বািনয়াকা র িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

১১৯১ আিশস মার িব াস িচ র ন িব াস সিবতা রানী িব াস ন ীরগাতী লা লবাধ  শল পা িঝনাইদহ  

১১৯২ মাঃ এনা ল হক 
মাঃ আ ল আজীজ 

 
রািজয়া খা ন 
 

গালক নগর চিড়য়ারিবল শল পা িঝনাইদহ  

১১৯৩ মাঃ  লতান মাঃ জামাল উ ীন 
মাছাঃ লমিত 

খা ন 
মিহষগাড়ী রামচ র 

বাজার 
শল পা িঝনাইদহ  

১১৯৪ ফা ক হােসন মাঃ খাই ল হক মাছা: শািহনা 
বগম 

 র নাথ র বেগর গািছ কালীগ  িঝনাইদহ  

১১৯৫ জসিমন লতান মিহ উ ীন িব াস শািহনা খা ন আ য়কা ী তালা হিরণা  িঝনাইদহ  

 
 

১১৯৬ মাঃ মিহ ল ইসলাম 
মাঃ আ র রা াক 

িব াস 
মিরয়ম বগম লচারা ভাটই বাজার শল পা িঝনাইদহ  

১১৯৭ মা র রিশদ ই ীষ আলী বগম ই ীস র নাথ র রামচ র হিরণা  িঝনাইদহ  

১১৯৮ বিবতা খা ন মাঃ বাহা র িব াস রােকয়া খা ন পারফলসী হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  

১১৯৯ মাঃ তািরপ হাসান মাঃ ছামছি ন ম ল আকিলমা খা ন ড়া হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  

১২০০ জািহ ল ইসলাম আ ল লিতফ নােদরা বগম ধসর ধসর শল পা িঝনাইদহ  

১২০১ সানজীদা মিরয়ম সতা 
মাঃ সালায়মান 
হােসন 

রািশদা পারভীন মািলথীয়া লা লবাধ শল পা িঝনাইদহ  

১২০২ মৗ মী আ ার বাদশা ম ল বদানা খা ন লবাড়ীয়া আদশ  আ িলয়া হিরণা  িঝনাইদহ  

১২০৩ মাঃ সাদনান সািকব মাঃ আ ল মা ান 
মাছাঃ শিরফ 

আ ার 
ড়া হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  

১২০৪ মাঃ আিন র রহমান 
মাঃ ইউ চ আলী 

 
মাছাঃ সানা ভা  নারায়নকাি  আদশ  আ িলয়া হিরণা  িঝনাইদহ  

১২০৫ মাছাঃ আফেরাজা খা ন 
মাঃ ছািদনাম 
হােসন 

মাছাঃ হাসরা 
খা ন 

পারফলসী হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  

১২০৬ 
মাঃ িলমন হােসন 

 মাঃ মিশউর রহমান 
িলিল খা ন ক াদহ ক াদহ হিরণা  িঝনাইদহ  



১২০৭ িরমা পারভীন আ র রা াক সিলনা খা ন িহংগারপাড়া িরশখালী বাজার হিরণা  িঝনাইদহ  

১২০৮ মাছাঃ রািজনা খা ন 
মাঃ ছািদমান 
হােসন 

মাছাঃ হা রা 
খা ন 

পারফলসী হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  

১২০৯ আ র রিহম আ ল কালাম আজাদ জাহানারা খা ন িমড়াদহ িমড়াদহ শল পা িঝনাইদহ  

১২১০ মাঃ িদ র রহমান 
মাঃ ইসমাইল 
হােসন 

মাছাঃ রিহমা 
খা ন 

ভায়না জাড়াদহ হিরণা  িঝনাইদহ  

১২১১ মাযহা ল ইসলাম 
মিহ উ ীন 
 

রািবয়া খা ন প নগর রামচ র হিরণা  িঝনাইদহ  

১২১২ ফােতমা খা ন আ ল বারী আন রা বগম কলাবাগন িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১২১৩ শামীমা আ ার মাঃ আ ল লিতফ হািলমা বগম িদগনগর হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  

১২১৪ মনা ইসলাম 
ত তাফাে ল 
হােসন 

হািলমা বগম িহংগারপাড়া িরশখালী বাজার হিরণা  িঝনাইদহ  

১২১৫ মাঃ িসরা ল ইসলাম 
মাঃ মাফাে ল 
হােসন 

মাছাঃ িলিল খা ন মাঠ আ িলয়া তালা হিরণা  িঝনাইদহ  

১২১৬ মাছাঃ জসিমন আ ার মাহা দ আলী 
মাছাঃ জা রা 

খা ন 
 

- িহংগারপাড়া িরশখালী হিরণা  িঝনাইদহ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

১২১৭ মাঃ সা াদ হাসাইন মাঃ রমজান আলী 
আফেরাজা দৗলত র শাখারীদহ 

বাজার 
হিরণা  িঝনাইদহ  

১২১৮ শাহনাজ পারভীন মাজম আলী 
মােজদা বগম 
 

মাঠ আ িলয়া তালা হিরণা  িঝনাইদহ  

১২১৯ মাঃ রািক ল ইসলাম 
মাঃ মাঃ আিজম 

উি ন িব াস 
মাছাঃ িরিজয়া 

খা ন 
বড়বা ী সােবক িব ী হিরণা  িঝনাইদহ  

১২২০ িজ র রহমান আ ল আিজজ জ রা খা ন কামারখালী সা গ  হিরণা  িঝনাইদহ  

১২২১ ীন মাহা দ মাঃ মিশউর আলম 
মাছাঃ িদলারা 

আলম 
পদমদ, ল ি েবনী শল পা িঝনাইদহ  

১২২২ মাঃ আিত ল কবীর মাঃ এনা ল কবীর 
মাছাঃ মিজনা 

কবীর 
বড়বাড়ী ধসর শল পা িঝনাইদহ  

১২২৩ 
রািকব হাসান 
 

আ  ব র 
 

আফেরাজা খা ন  দহ লা অিচ র শল পা িঝনাইদহ  

১২২৪ শফালী খা ন 
মাঃ কারবান আলী 

 
িশ ী খা ন 
 

শখপাড়া বস র শল পা িঝনাইদহ  

১২২৫ 
মাঃ িম খা ন 

 
মাঃ আশরা ল 

ইসলাম 
মাছাঃ লিতফা 
বগম 

নৗপাড়া কাজী নৗপাড়া শল পা িঝনাইদহ  

১২২৬ মাছাঃ আয়শা খা ন মাঃ গালাম নবী জসিমন আরা 
 

শখপাড়া বস র শল পা িঝনাইদহ  

১২২৭ অ প মার িব াস অন  মার িব াস িবউটী 
 

ভবানী র িডিহ বাকড়ী শল পা িঝনাইদহ  

১২২৮ মাঃ কািবল হাসাইন মাঃ গালাম ম ল 
মাছাঃ িশউলী 

খা ন 
ি েবনী ল ি েবনী শল পা িঝনাইদহ  

১২২৯ িরপনা রানী 
 

িসি র ম ল প রানী 
 

খাল লা খাল লা কালীগ  িঝনাইদহ  

১২৩০ মাঃ আিন র রহমান 
মাঃ আশরা ল 

ইসলাম 
মাছাঃ শামীমা 
বগম 

হির ীয়া হির ীয়া কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১২৩১ মাঃ রােসল আলী মাঃ শাম ল িব াস মাছাঃ িরনা বগম জটারপাড়া িজম ঈ ি য়া কালীগ  িঝনাইদহ  

১২৩২ 
মাঃ জ ল ইসলাম 

(উ ল) 
ত চ দ আলী মা া 

মাছাঃ রােবয়া 
খা ন 

মাধব র নািগরহাট শল পা িঝনাইদহ  



 

১২৩৩ হাসা ামান আ ল মা ান আেয়শা বগম রাড়ীপাড়া দােমাদর র কালীগ  িঝনাইদহ  

১২৩৪ মাঃ মা র রিশদ আ র রহমান মমতাজ বগম কডা া হাট বােরাবজার কালীগ  িঝনাইদহ  

১২৩৫ মাঃ মা দ রানা 
মাঃ মােনায়ার 
হােসন 

মাছাঃ জাহানারা 
খা ন 

আ য়াকাি  তালা হিরণা  িঝনাইদহ  

১২৩৬ অিলপ িব াস ত গৗরপদ িব াস ষ ী রানী িব াস দি ন িশকার র িড়য়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১২৩৭ মাঃ ই ািহম 
 

মাঃ ইকবাল হােসন মাছাঃ হািসনা 
খা ন 

কিব নজ ল 
ইসলাম সড়ক 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১২৩৮ মাঃ মা র রহমান মাঃ মিতউর রহমান আেমনা খা ন বডা া সা হাটী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১২৩৯ মন হােসন 
 

সােহব আলী িল বগম  দা বা য়া হাট বা য়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১২৪০ মাঃ এনা ল কিবর মাঃ ইসরাইল 
হােসন 

মাছাঃ রেবকা 
বগম 

ছাট কামার  
উ রপাড়া 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১২৪১ িন ফা ইয়াসিমন মাঃ শির ল ইসলাম হািসদা খা ন াম র বনী র শল পা িঝনাইদহ  

১২৪২ মাঃ ইফেত খা ন ইসলাম মাঃ নজ ল ইসলাম কামর াহার আদশ পাড়া  িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১২৪৩ র া রানী সাহা  িব ল মার সাহা অিনতা রানী সাহা চাকলাপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১২৪৪ রিক ল ইসলাম আ র রা াক িবলিকস খা ন জ লী জ লী মেহশ র িঝনাইদহ  

১২৪৫ তৗিহ ামান 
 

মাঃ আফজাল 
হােসন 

রিহমা 
 

বািনয়াকা র বািনয়াকা র িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

১২৪৬ ৎ াহার ত হা ান চৗ রী মাছাঃ জািহদা 
খা ন 

ন ন কাটপাড়া 
গেয়শ র 

বািনয়াকা র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১২৪৭ মাঃ আ ল আলীম ত আ ল আিজজ ছােলহা বগম জালাল র জালাল র কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১২৪৮ িনতাই মার 
 

ত েবাল হালদার আদরী রানী 
 

জয়িদয়া জয়িদয়া কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১২৪৯ মাঃ গালাম র ল মাঃ আ ল আিজজ মাছাঃ চায়না 
বগম 

নারায়ন র জয়িদয়া কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১২৫০ মাছাঃ জািমলা আ ার মাঃ ইয়া ব আলী 
িব াস 

মাছাঃ সিলনা 
বগম 

হিরণিদনা হিরণিদয়া কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১২৫১ মাঃ ইকবাল হােসন 
মাঃ িদদার ব  

ম ল 
 

মাছাঃ রােবয়া 
খা ন 

সেলমান র কাটচ দ র কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১২৫২ 
কামনা রানী 
 

বাধন িব াস 
অ না রানী 
 

বিহরগাছী হির ীয়া কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১২৫৩ 
মাঃ নাজ ল আজম 

 

মাঃ আ ল কালাম 
আজাদ 
 

মােজদা বগম নাচনা, কালীচন র রতনহাট িঝনাইদহ  

১২৫৪ র না খা ন মাঃ মিতয়ার রহমান রািজয়া খা ন কািশয়াডা া রামচ র হিরণা  িঝনাইদহ  

১২৫৫ মাঃ শামীম রজা মাঃ রিবউল ইসলাম 
 

মাছাঃ শাহানাজ 
আ ার 

কাটচ দ র কাটচ দ র কাটচ দ র িঝনাইদহ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



১২৫৬ ফাহীম উ ীন বিছর উ ীন মাঃ খােদজা বগম কাগমারী 
মােঝরপাড়া 

ব হর কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১২৫৭ কা  ন ী ত সমীর মার ন ী ত য না ন ী জগ াথ র ব হর কাটচ ধ র িঝনাইদহ  

১২৫৮ মাঃ আ  বকর িসি ক 
মাঃ স আলী 

 

মাছাঃ আেবদা 
খা ন 
 

সােলমান র কাটচ দ র কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১২৫৯ মাছাঃ শারিমন নাহার মাঃ আলী আহা দ 
মাছাঃ সাহারা 
বগম 

এলা ী এলা ী কাটা দ র িঝনাইদহ  

১২৬০ মন মার মেনার ন হালদার রসিত রানী জয়িদয়া জয়িদয়া কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১২৬১ িলটন মার সাধন মার ভ া রানী িসি য়া ব হর কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১২৬২ িসলিভয়া ব  
ডেমস ব  

 
স া ব  ব পাড়া কাটচ দ র কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১২৬৩ মাঃ শাহীন হােসন মাঃ বারাক আলী রােবয়া খা ন ল ী  জয়িদয়া কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১২৬৪ মাঃ নাজ ল হাসান মাঃ ল ইসলাম খািদজা বগম িশশার  াগাছা কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১২৬৫ মাছাঃ আিখতারা খা ন 
মাঃ আ ল রা াক 

মািলতা 
মাছাঃ মমতাজ 

খা ন 
এলা ী এলা ী কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১২৬৬ মাছাঃ শািহনা আ ার মাঃ িগয়াস উ ীন সােজদা বগম জয়িদয়া জয়িদয়া কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১২৬৭ মাঃ জয়নাল আেবদনী মাঃ ইয়া ব আলী 
মাছাঃ মেনায়ারা 
বগম 

কারবালাপাড়া কাটচ দ র কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১২৬৮ মাঃ সােনায়ার হােসন 
 

মাঃ আ ব আলী মাছাঃ শিরফা 
বগম 

ন ী স ার বাজার মেহশ র িঝনাইদহ  

১২৬৯ মাঃ হাসা র েমান মাঃ আ ল মােলক িলিপয়ারা খা ন খা রা িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১২৭০ তােরক আিজজ মাঃ খেজর উ ীন 
মাছাঃ আকিলমা 

খা ন 
পাতাহা  সা হা  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১২৭১ একরা ল ইসলাম নজ ল ধা ফিরদা খা ন সেলমান র কাটচ দ র কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১২৭২ আকরাম হােসন আকবর আলী সিকনা খা ন পচিনয়া দাড়া কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১২৭৩ মাছাঃ সাথী খা ন মাঃ সা াদ হােসন মাছাঃ আসমানী 
বগম 

বািনয়াকা র বািনয়াকা র িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

১২৭৪ মাঃ িরদওয়া ল আহেমদ 
মাঃ আ ল হােসন 

 
বগম শাহানাজ 
হােসন 

ন ন কাট পাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১২৭৫ মাঃ িরপন হােসন 
 মাঃ বা র আলী 

সােলহা বগম শশারপাড়া দােমাদর র কািলগ  িঝনাইদহ  

১২৭৬ নাজ ল ইসলাম : ছানা ি ন 
মিজনা খা ন 
 

দাড়া দাড়া কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১২৭৭ 
শািমমা নাছিরন 
 মাঃ শির ল ইসলাম 

আিছয়া বগম মা মরা বদরগ  বাজার  িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

১২৭৮ এস.এম ফয়সাল মাঃ আঃ রা াক 
মাছাঃ হািসনা 
বগম 

 র র পা তলা কালীগ  িঝনাইদহ  

১২৭৯ 
আইিরন খা ন 
 

মাঃ গালাম 
সেরায়ার 

বনানী পারভীন মারী লহির শল পা িঝনাইদহ  

১২৮০ 
মাছাঃ কািনজ ফািতমা 

িপংিক 
মাঃ আ ার হােসন 

 
মাছাঃ আেলদা 

আ ার 
রামচ র হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  

১২৮১ মাছাঃ ি য়া মাঃ শিফ ল ইসলাম শফালী খা ন বাথানগাছী বাথানগাছী মেহশ র িঝনাইদহ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
১২৮২ 

মাঃ মা ািফ র রহমান 
ল মাঃ আ ল কিরম 

মাছাঃ হােজরা 
খা ন 

গাপাল র হাট যাদব র মেহশ র  িঝনাইদহ  

১২৮৩ শামীম হােসন সাজদার খান শাহানাজ খা ন বলাবাড়ীয়া কাটচ দ র কাটচ দ র  িঝনাইদহ  

১২৮৪ আন  মার িব াস ানর ন িব াস ভি  রানী চি র চি র বাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১২৮৫ মাঃ মাহ ল হাসান মাঃ জামাত আিল সিখনা বগম বড় রায় াম খা  রায় াম কািলগ  িঝনাইদহ  

১২৮৬ 
কাজল দবনাথ 
 

আন  মাহন দবনাথ 
মালতী দবনাথ কালা আল লা কািলগ  িঝনাইদহ  

১২৮৭ িশরীন লতানা মাঃ গালাম রহমান পারভীন বগম চাপালী নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  

১২৮৮ শারিমন আ ার রিকব উি ন মি ক লাভলী ইয়াসিমন হলাই নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  

১২৮৯ উ ল মার অিনল মার নিমতা রানী কা ভা া গৗরীনাথ র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১২৯০ মাঃ িমতা খা ন মাঃ ঠা  মা া িলিল বগম নােটাপাড়া নােটাপাড়া কালীগ  িঝনাইদহ  

১২৯১ 
রশমা খা ন 

 
মাঃ ইসমাইল 
হােসন 

ছােলহা হােসন 
 

চাকলাপাড়া িঝনাইদহ  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১২৯২ মাছাঃ ইয়াসিমন আরা মাঃ আ ল আিজজ 
 

মাছাঃ রািশদা 
বগম 

পার ম রা র ক াদহ হিরণা  িঝনাইদহ  

১২৯৩ কিবতা সরকার 
 

িবনয় মার সরকার 
 

িজেরাধনী সরকার বা েদব র িড়য়া কালীগ  িঝনাইদহ  

১২৯৪ মাঃ মিহ ল ইসলাম ত মাঃ মক ল 
হােসন 

িশয়া খা ন 
 

নলডাংগা নলডাংগা কািলগ  িঝনাইদহ  

১২৯৫ 
মাছাঃ র া খা ন 

 
মাঃ আ ল লিতফ 

খন 
মাছাঃ সাম ন 

নাহার 
গবর ডা া িবিপননগর কালীগ  িঝনাইদহ  

১২৯৬ িশলা খা ন ত সাই ল ইসলাম জােয়দা খা ন চাপরাইল ব লী কালীগ  িঝনাইদহ  

১২৯৭ শফালী রানী 
 

চত  মার ম ল িম া িব াস 
 

গেয়শ র ম লৈপতা কালীগ  িঝনাইদহ  

১২৯৮ সালমা খা ন মাঃ হািব র রহমান তােহরা বগম ধাপািবলা দয়ারাম র কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১২৯৯ আিরফ হােসন মাঃ মিতয়ার রহমান 
নািদরা বগম 
 

তালসার তালসার কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১৩০০ মাঃ নাজ ল হাসাইন 
মাঃ আ ল কালাম 

আজাদ 
মাছাঃ খােরজা 
বগম 

কাটচ দ র 
আদশ পাড়া 

কাটচ দ র কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১৩০১ িবলিকস খা ন মাঃ আলী আকবর পারভীনা বগম  আিলশা মা ার বাড়ীয়া মেহশ র িঝনাইদহ  

১৩০২ মাছাঃ রশমা খা ন মাঃ ল আিমন 
মাছাঃ মােনায়ারা 
বগম 

ভাটই ভাটই বাজার শল পা িঝনাইদহ  

১৩০৩ মাঃ মিন ল ইসলাম হািফ র রহমান আেমনা বগম ব ড়া আবাই র শল পা িঝনাইদহ  

১৩০৪ মাঃ কাম ল হাসান মাঃ জালাল উ ীন মাছাঃ কিরমন নারায়ন র জয়িদয়া কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১৩০৫ মাঃ রােসল হােসন মাঃ আিজবার মা া 
মাছাঃ ফােতমা 

খা ন 
দা কিদয়া িব িদয়া শল পা িঝনাইদহ  

১৩০৬ মাঃ পারেভজ মাশাররফ মাঃ ল ইসলাম 
পা ল আ ার কানা িরয়া, চিড়য়ার িবল 

বাজার 
 শল পা িঝনাইদহ  

১৩০৭ 
মা দ রানা 
 

মিশয়ার রহমান 
মা রা খা ন বলাবাড়ীয়া কাটচাধ র কাটচাধ র িঝনাইদহ  

১৩০৮ মাঃ আিম র রহমান 
মাঃ লাকমান 
হােসন 

মাছাঃ মােজদা 
খা ন 

ভাটপাড়া মা ার বাড়ীয়া মেহশ র িঝনাইদহ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
১৩০৯  ইব ল সাইন সাহারাব সাইন ল ম র হাটযাদব র মেহশ র িঝনাইদহ  

১৩১০ রােবয়া খা ন মাঃ হািব র রহমান 
মাছাঃ হািলমা 

খা ন 
একতার র কানাইডা া মেহশ র িঝনাইদহ  

১৩১১ মাঃ মেহদী হাসান মাঃ আ ল মিজদ বনানী বগম উ র ভবানী র গ া র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৩১২ ভ মার িব াস রতন মার িব াস িশলা রানী িব াস িগলাবাড়ীয়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৩১৩ 
িকরন 

 
মাঃ ছব ল মা া 

মােমনা বগম 
 

িশকার র কালীচরন র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৩১৪ নাসরীন খা ন মাঃ নােয়ব আলী 
ম ল 

মাছাঃ আিছয়া 
বগম 

িনজ য়া গায়ালাপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৩১৫ মাঃ মজবা উ ীন মাঃ জিমর উ ীন মাছাঃ রিশদা 
বগম 

বজরা র, খািলশ র মেহশ র িঝনাইদহ  

১৩১৬ মাঃ রায়হান উি ন মাঃ হজরত আলী ত মাছাঃ রেহনা 
খা ন 

আলম র িব াধর র মেহশ র, িঝনাইদহ  

১৩১৭ িমতালী রানী িব াস কািলপদ িব াস 
 

িলিল রানী িব াস লৗহডা া হাটেগাপাল র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৩১৮ 
কািনজ আ ার 
 

মাঃ আ ল জিলল 
হািসয়া খা ন ধাপািবলা গ া র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৩১৯ নািসম হজাজ 
 সাই র রহমান 
 

মেনায়ারা খা ন পাথরা জ লী বাজার মেহশ র িঝনাইদহ  

১৩২০ মাঃ ফখ ীন রািজ মাঃ আ ল হােশম হািসনা বগম হাটখািলশ র খািলশ র মেহশ র িঝনাইদহ  

১৩২১ মাঃ হািব র রহমান ত িসরা ল ইসলাম মাছাঃ কািহ র 
রহমান 

মা ারবাড়ীয়া হাবাশ র মেহশ র িঝনাইদহ  

১৩২২ মাছাঃ পালী খা ন মাঃ আ ল হািকম 
মাছাঃ িমনারা 

খা ন 
কািকলা ডা া িজ পা াপাড়া মেহশ র িঝনাইদহ  

১৩২৩  আফেরাজা খানম 
মাঃ আিতয়ার 

রহমান 
ৎ ন নছা মদন র িব াধর র মেহশ র িঝনাইদহ  

১৩২৪ মাঃ রজব আলী মাঃ বদর উ ীন 
মাসাঃ সেবদা 
বগম 

বজরা র, খািলশ র মেহশ র িঝনাইদহ  

১৩২৫ মাঃ মিন জামান মাঃ রজাউল হক 
মাছাঃ মিজণা 

খা ন 
বাঘাডা া নপা মেহশ র িঝনাইদহ  

১৩২৬ মাঃ রািজব সাইন মাঃ নজ ল ইসলাম আি য়া খা ন হািমদ র মেহশ র মেহশ র িঝনাইদহ  

১৩২৭ মাঃ শািমম হােসন মাঃ আ ল ওহাব 
নািছমা খা ন 
 

য়াডা া পাড়াহাটী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৩২৮ ী ল আিমন ী আ র রিশদ িসি কা পারভীন গাড়ােখালা গাড়াগ   শল পা িঝনাইদহ  

১৩২৯ িনশাত সাঈদা মাঃ আ স ছা ার মাছাঃ ছােয়দা 
বগম 

মা ারবাড়ীয়া কািলচরন র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৩৩০ 
মাঃ সাহাগ আহেমদ 

 
মাঃ মাফাে ল 
হােসন 

রখা খা ন অ লী গ া র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৩৩১ মাঃ নাজ ল হােসন মাঃ ইকামত ি  সািহদা বগম 
 

সানাদাহ গায়ালপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৩৩২ মাঃ মােজ ল হক 
মাঃ আফজাল 
হােসন 

মিজনা খা ন অ লী গ া র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৩৩৩ মাঃ সা া ল ইসলাম ত িলয়াকত আলী িশখা খা ন বড়কামার  কালীচরন র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৩৩৪ মাঃ মা ফ হােসন 
মাঃ আঃ আিজজ 

 
মাছাৎ শাহানাজ 
বগম 

জাড় াম নগরবাথান িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
১৩৩৫ আিফয়া িবলিকস চ া মাঃ আ স ছা ার 

মাছাঃ ছােয়দা 
খা ন 

মা ার বাড়ীয়া কালীচরন র, িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৩৩৬ মাঃ রিবউল ইসলাম মাঃ হযরত আলী িফয়া পারভীন অ লী গ া র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৩৩৭ 
শািহ র ইসলাম 
 

মাঃ িজ র রহমান 
মেনায়ারা বগম 
 

ধানহািড়য়া পাড়াহা  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৩৩৮ মাঃ এনা ল হক 
ওমর আলী 
 

মািহদা লতানা রারীদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৩৩৯ 
সািবহা হােসন 
 

সাবজাল হােসন 
 

সালমা খানম আলেহরাপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৩৪০ মাছাঃ সিলনা খা ন বাব র রহমান ফরেদৗিস বগম ামনগর মা াবাড়ীয় মেহশ র িঝনাইদহ  

১৩৪১ হাঃ মিন ামান হাঃ রওেশান আলী খায়রন নছা বািলনগর ভরবা মেহশ র িঝনাইদহ  

১৩৪২ মাঃ মা দ রানা মাঃ মাবারক আলী আেমনা বগম লবাড়ীয়া পা াতলা িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

১৩৪৩ মাঃ ইকরা ল ইসলাম ত আ ল স মাছাঃ য  খা ন জাড় াম নগরবাথান িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৩৪৪ মাঃ পলাশ উি ন 
মাঃ ইউ প আলী 

ম ল 
 

রােকয়া খা ন 
 

পারবত র হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  

১৩৪৫ মাঃ েবল হােসন মাঃ ইি স আলী মাসাঃ মােজদা 
বগম 

নওদা াম মেহশ র মেহশ র িঝনাইদহ  

১৩৪৬ মাছাঃ মৗ মী পারভীন মাঃ মা ম পারেভজ 
মাছাঃ নাসিরন 
লতান 

জিলল র  মেহশ র মেহশ র িঝনাইদহ  

১৩৪৭ মাঃ বিদয়ার রহমান 
 

মাঃ হােতম আলী মাছাঃ জ রা 
খা ন 

কাশী র হাবাস র মেহশ র িঝনাইদহ  

১৩৪৮ মাঃ সাই ল ইসলাম মাঃ আহার আলী 
 

মাছাঃ মােমনা 
খা ন 

কািশ র, হাবাশ র মেহশ র িঝনাইদহ  

১৩৪৯ মাঃ হাসা ামান 
মাঃ আদালত 
হােসন 

 

হািমদা খা ন পাগলাকানাই বািনয়াকা র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৩৫০ 
রােসল মাহ দ মন 
 

মখেল র রহমান 
 

শািহদা বগম  গালকনগর হাট ফািজল র শল পা িঝনাইদহ  

১৩৫১ মাঃ শামীম হােসন 
 

মাঃ আলী আকবার 
মাছাঃ স রা বগম রারীদহ, ক ােডট কেলজ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৩৫২ উজ ল মার অিজত মার 
িচ া বালা 

 
িশবান র স ার বাজার মেহশ র িঝনাইদহ  

১৩৫৩ আিরফা লতানা আ ল কােশম 
রােকয়া বগম খািলশ র বাজার খািলশ র 

বাজার 
মেহশ র িঝনাইদহ  

১৩৫৪ াহার 
মাঃ আ াহ আল 

মা ন 
 

িশয়া বগম  তালসার সিজয়া মেহশ র িঝনাইদহ  

১৩৫৫ মাঃ আ স সামাদ 
মাঃ আ র রিশদ 

 
মাছাঃ ছিহরন নছা 

 
আলম র কাটচ দ র, মেহশ র িঝনাইদহ  

১৩৫৬ শামীমা ইয়াসমীন 
 মাঃ খিল র রহমান 

মাছাঃ শাম াহার মেহশ র মেহশ র মেহশ র িঝনাইদহ  

১৩৫৭ মাছাঃ শাহানাজ পারভীন মাঃ আফতাব উি ন 
মাছাঃ হােজরা 

খা ন 
লাউিদয়া রতনহাট িঝনাইদহ 

সদর 
িঝনাইদহ  

১৩৫৮ মাঃ নাজ ল সাইন 
র ইসলাম 

 
িরিজয়া বগম ািরয় র স ার বাজার মেহশ র িঝনাইদহ  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
১৩৫৯ মাঃ সাই র রহমান মাঃ আ ল কােদর 

মাছাঃ িমনারা 
বগম 

আলম র কাটচ দ র মেহশ র িঝনাইদহ  

১৩৬০ মাঃ আশরা ল আলম জাহা ীর আলম 
মমতাজ বগম 
 

র হাট যাদব র মেহশ র িঝনাইদহ  

১৩৬১ মাঃ সাই ল ইসলাম মাঃ ফরজান আলী বভান বগম পাড়াপাড়া ড়দহ, মেহশ র িঝনাইদহ  

১৩৬২ কােকািল লতানা 
কা  িময়া 
 

হািমরন বগম র নাথ র িজ. পা াপাড়া মেহশ র িঝনাইদহ  

১৩৬৩ মাঃ িফেরাজ হােসন মাঃ র আলী 
মাছাঃ িফেরাজা 

খা ন 
ভালাই র র মেহশ র িঝনাইদহ  

১৩৬৪ মাঃ আ া ামান মাঃ র ইসলাম 
মাছাঃ রািশদা 
বগম 

ভালাই র র র মেহশ র িঝনাইদহ  

১৩৬৫ 
রােশদ হােসন 
 ওহাব আিল ম ল 

নািছমা বগম বা িড়য়া িবিপননগর কালীগ  িঝনাইদহ  

১৩৬৬ মাঃ রিকব উ ীন মাঃ মিফজ উ ীন আন য়ারা বগম র নাথ র বেগর গািছ কালীগ  িঝনাইদহ  

১৩৬৭ শিরফা খা ন মাঃ শিহ ল ইসলাম 
মাছাঃ জ রা 

খা ন 
িসংদহ প াতলা কািলগ  িঝনাইদহ  

১৩৬৮ মাঃ ফরহাদ হােসন মাঃ আমানত আলী ফােতমা খা ন ক াপাড়া বেগরগািছ কালীগ  িঝনাইদহ  

১৩৬৯ মাঃ রা  আহেদ মাঃ বা  িময়া সিলনা বগম বিলদাপাড়া নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  

১৩৭০ মাঃ মায়ন কবীর মাঃ রিফ ল ইসলাম আিছয়া বগম ডালভা া সাম া বাজার মেহশ র িঝনাইদহ  

১৩৭১ মাঃ আসা ামান মাঃ ন র উি ন 
সােলহা বগম 
 

লাল র সাম া বাজার মেহশ র িঝনাইদহ  

১৩৭২ মাঃ জামাল হােসন মাঃ আ র রব মাছাঃ হািসনা 
বগম 

ফেত র কানাইডা া মেহশ র িঝনাইদহ  

১৩৭৩ 
মাঃ হািফ র রহমান 

 মাঃ জাহা ীর আলম 
মাছাঃ খােলদা 
বগম 

িমজা র 
(মা ারতলা 
পাড়া), 

বাথানগাছী মেহশ র িঝনাইদহ  

১৩৭৪ মা দ রানা মিতয়ার  
 

কিরমন আজম র িব াধর র মেহশ র িঝনাইদহ  

১৩৭৫ 
মাঃ রােশদ উ ীন 

 
মাঃ বাহাে ল 
হােসন 

মাছাঃ মিজনা 
খা ন 
 

বায়ািলয়া মেহশ র মেহশ র িঝনাইদহ  

১৩৭৬ মাঃ মিন ল ইসলাম 
মাঃ িজবর রহমান 

 
কেমলা খা ন রতলা প াতলা বাজার কালীগ  িঝনাইদহ  

১৩৭৭ মাঃ িহন রজা মাঃ নজ ল ইসলাম মমতাজ বগম বািলদাপাড়া নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  

১৩৭৮ মাঃ লিফকার আলী মাঃ িসরা ল 
ইসলাম 

জাহানারা বগম বাবলামাথা ভা া না মা বাজার মেহশ র িঝনাইদহ  

১৩৭৯ প ন মার িব াস অমল মার িব াস চ ল রাণী 
 

কািশম র জালাল র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৩৮০ মাঃ শামীম ইকবাল মাঃ আ স সা ার 
শাহ 

খেদজা খা ন উ র ভবানী র গ া র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৩৮১ মাঃ মা ফ হােসন 
ত মাঃ আ ল 

মা ান 
 হােজরা খা ন চাে রেপাল গা া বাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৩৮২ মাঃ জিসম উি ন মাঃ জািহদ িব াস 
মাছাঃ সােজদা 
বগম 

িনজ য়া গায়ালপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৩৮৩ মাঃ আির ল ইসলাম 
মাঃ নজ ল ইসলাম 

 
ত ন নাহার 

 
উ র কাট পাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

১৩৮৪ মাঃ সাহাগ হােসন মাঃ আেনায়ার 
হােসন িব াস 

আেমনা বগম 
 

ধননজয় র রসি  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৩৮৫ িশ  আজগার মাঃ আজগার আলী হাসনা হনা ম র পাড়াহাটী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৩৮৬ মাঃ লহক মাঃ আিম র রহমান 
মাছাঃ জিরনা 

খা ন 
 

ব র, গ া র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৩৮৭ র আলম আিমর হােসন ফােতমা বগম পাব তী র চি র বাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৩৮৮ িনিশত মার সরকার 
অিসত মার সরকার 
 

িম  সরকার গাপীনাথ র বািনয়াকা র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৩৮৯ 
মাঃ মা দ কায়সার 

 এস.এম আসগর আলী 
আসমা উল সনা গেয়শ র বািনয়াকা র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৩৯০ মাঃ হা ন অর রশীদ 
মাঃ আিমর হােসন 

 
মাছাঃ ফােতমা 

খা ন 
পাব তী র চি র বাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৩৯১ 
আছমা খা ন 
 

এবাদৎ হােসন 
 

মমতাজ বগম মদন র িব াধর র মেহশ র িঝনাইদহ  

১৩৯২ মাছাঃ ননাহার 
 

মাঃ আলী হােসন মাছাঃ জািমলা 
খা ন 

রামচ র হিলধানী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৩৯৩ হাঃ আ  বকর িসি ক মাঃ ইনা ল হক 
মাছাঃ জইবা 

খা ন 
মেহশ র মেহশ র মেহশ র িঝনাইদহ  

১৩৯৪ মাঃ েয়ল রানা মাঃ দাউদ ম ল 
 

মাছাঃ র  বগম 
 

দাগািছ হাট বা য়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৩৯৫ মাছাঃ শিরফা খা ন মাঃ িসি ক হােসন 
মাছাঃ রিশদা 
বগম 

 

নগরবাতান ঘাষ 
পাড়া 

নগর বাথান িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

১৩৯৬ শািহ র রহমান মাঃ ল আমীন গােল র বগম র নাথ র বেগরগািছ কািলগ  িঝনাইদহ  

১৩৯৭ কাজী কািনজ ফািতমা 
 

কাজী গালাম মিহ 
উি ন 

কাজী নাসিরন 
ইয়াসিমন 

পাগলাকানাই 
সড়ক 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

১৩৯৮ মাঃ সাহাগ হােসন মাঃ ফজ ল হক 
মাসাঃ ছিকনা 

খা ন 
ল তলা জ লী বাজার মেহশ র িঝনাইদহ  

১৩৯৯ মাঃ মিন ল ইসলাম মাঃ আয়নাল হক আেয়শা খা ন যাদব র হাট যাদব র মেহশ র িঝনাইদহ  

১৪০০ রশমা খা ন মাহা দ আলী মাছাঃ িশ ী বগম ি েলাচন র িবিপননগর কালীগ  িঝনাইদহ  

১৪০১ কা  মার দবনাথ অন  মার দবনাথ িম া রানী দবরাজ র ম লৈপতা কালীগ  িঝনাইদহ  

১৪০২ মাঃ মা দ পারেভজ মাঃ হািকম মা া আকিলমা খা ন 
 

নােটাপাড়া নােটাপাড়া কালীগ  িঝনাইদহ  

১৪০৩ মাঃ সাই ি ন মািলতা 
মাঃ শওকত আলী 

মািলতা 
মমতাজ বগম 
 

হলাই নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  

১৪০৪ কৗিশক মার িশ  িব াস চ লা রানী িদঘারপাড়া ম লৈপতা কালীগ  িঝনাইদহ  

১৪০৫ মাঃ আ র জ ার মাঃ আ র রা াক হািসনা বগম মেনাহর র ব লী কালীগ  িঝনাইদহ  

১৪০৬ মাঃ মােজ র রহমান 
মাঃ আঃ সামাদ 
মা া 

বািছরন নছা 
 

রামচ র নােটাপাড়া কালীগ  িঝনাইদহ  

১৪০৭ শামীম আহে দ 
 

হাঃ শিহ ল ইসলমা 
 

শাম াহার 
 

কালােরাড নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
১৪০৮ 

মাঃ আসা ামান 
 

মাঃ আ ল কােসম 
 

মােমনা বগম 
 

শশারপাড়া দেমাদর র কািলগ  িঝনাইদহ  

১৪০৯ দব ত রায় 
রবী নাথ রায় 
 

চায়না রানী 
 

ব  বলরাম র বলরাম র কালীগ  িঝনাইদহ  

১৪১০ 
বীনা রানী সরকার 
 

অমল মার সরকার 
 

দীি  রানী সরকার িমড়াদহ িমড়াদহ শল পা িঝনাইদহ  

১৪১১ 
মাঃ আ ল আলীম 

 
মাঃ আ ল আিজজ 

ম ল 
মাছাঃ ত রা বগম হাসান হা  বড়েধাপাদী 

বাজার 
কালীগ  িঝনাইদহ  

১৪১২ 
িবজয় মার দাস 
 

ত অিভলাষ চ  
িল রানী 

 
বােজ াপাড়া বেগর গাছী 

বাজার 
কািলগ  িঝনাইদহ  

১৪১৩ মাঃ রােশ ল ইসলাম মাঃ ল ইসলাম খােলদা বগম কা খালী ফািজল র কালীগ  িঝনাইদহ  

১৪১৪ শামীমা নাসিরন মাঃ বজ ল হক সাহা ন নছা িনিশ র নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  

১৪১৫ মাঃ হািব র রহমান মাঃ রিবউল ইসলাম 
মাছাঃ াহার 
বগম 

 

নি  স ার বাজার মেহশ র িঝনাইদহ  

১৪১৬ িবকাশ মার ঘাষ মদন মাহন ঘাষ 
অ লী রানী 
 

বলরাম র বলরাম র, কালীগ  িঝনাইদহ  

১৪১৭ 
মাঃ আল মা ন রজা 

 মাঃ শিহ ল ইসলাম 
িমনা বগম কালাবাজার খালেকালা কালীগ  িঝনাইদহ  

১৪১৮ 
মাঃ মেহদী হাসান শা  

 
মাঃ মিতয়ার রহমান 

মাছাঃ আসমা 
বগম 

 

কেলজপাড়া 
(কলাহাট মাড়) 

নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  

১৪১৯ মাঃ আেনায়ার হােসন 
মাঃ আিতয়ার 

রহমান 
মাছাঃ ি  বগম হিরেগািব র ব িল কালীগ  িঝনাইদহ  

১৪২০ 
মাঃ আ ল হা ান 

 মাঃ আলী হােসন 
ও ফা বগম 
 

বিহর গাছী বেগর গাছী কালীগ  িঝনাইদহ  

১৪২১ মাঃ ইয়ািসর আরাফাত মাঃ আসমত আলী 
মাছাঃ আিমনা 
বগম 

গাড়াবড়ীয়া মেহশ র মেহশ র িঝনাইদহ  

১৪২২ 
মৗ রানী সাহা 

 

ত  গাপাল 
সাহা 
 

মন রী রানী সাহা নগড়পাড়া শল পা শল পা িঝনাইদহ  

১৪২৩ 
মাঃ উ ল হােসন 

 
মাঃ আলফাজ উ ীন 

মাছাঃ আিজনা 
খা ন 

আিন র চিড়য়ার িবল 
বাজার 

শল পা িঝনাইদহ  

১৪২৪ আ ল কালাম আজাদ 
 

আ ার হােসন 
 

আ য়ারা বগম পাব তী র চি র িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

১৪২৫ শারিমন লতানা সাহরাব হােসন 
আন মান আরা 
 

রাজনগর চিড়য়ার িবল শল পা িঝনাইদহ  

১৪২৬ শািহনা ইসলাম মাঃ শহী ল ইসলাম 
 

সিলনা ইসলাম 
 

হাজরািমনা  শল পা  শল পা িঝনাইদহ  

১৪২৭ মাঃ উ ল হােসন 
 

মাঃ বজ র রহমান মাছাঃ ডািলম 
আ ার 

দবীনগর রামচ র,  শল পা িঝনাইদহ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



১৪২৮ রা  আহে দ মাঃ আ র রিশদ মাছাঃ জসিমন 
আরা বগম 

দাগািছ হাটবা য়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৪২৯ গালাপী খা ন মাঃ রইচ ম ল 
 

মিনহার বগম ধাপািবলা গ া র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৪৩০ মাঃ শামীম আহেমদ মাঃ ইি স ম ল সিখনা বগম চারেকাল বাজার 
গাপাল র 

িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

১৪৩১ 
মাঃ ইমরান হােসন 

 
মাঃ আলতাফ 
হােসন 

মাছাঃ জ রা বগম 
 

গেয়শ র  বািনয়াকা র িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

১৪৩২ িরনা খা ন আ ল কােদর খােদজা খা ন সাগা া সাগা া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৪৩৩ 
মাঃ মা ািফ র রহমান 

 
মাঃ হািফ র রহমান 

মাছাঃ িশরীনা 
আ ার 
 

আউিশয়া শল পা শল পা িঝনাইদহ  

১৪৩৪ মাঃ বাবর আলী 
 

মাঃ নােয়ভ আলী মাছাঃ সাহাগী 
খা ন 

পাইকপাড়া ধাওড়া শল পা িঝনাইদহ  

১৪৩৫ িমনা ী িব াস 
 

ােন নাথ িব াস িবনীতা িব াস 
 

গনী বাগনী শল পা িঝনাইদহ  

১৪৩৬ মাঃ মেহরাব হাসান 
মাঃ আ  হাসান 

 
মাছাঃ আফেরাজা 
ল ল 

পি ম বস র বস র শল পা িঝনাইদহ  

১৪৩৭ মাঃ িমকাইল সাইন 
মাঃ আ ল গ ফার 

িব াস 
মাছাঃ রাইয়া 
বগম 

র র খািলশ র মেহশ র িঝনাইদহ  

১৪৩৮ মাঃ আ  হাসনাত 
মাহা দ আলী 

 
হািছনা বগম পাখাল লা নােটাপাড়া কালীগ  িঝনাইদহ  

১৪৩৯ 
মাঃ রিক হাসাইন 

 মাঃ মিশয়ার রহমান 
মাছাঃ রখা বগম মিহষাহা  হাট বার বাজার কালীগ  িঝনাইদহ  

১৪৪০ 
মাঃ মাজা ফার হােসন 

 
মাঃ শিহ ল ইসলাম 

 
িনছারণ বগম জগ াথ র ম লৈপতা কালীগ  িঝনাইদহ  

১৪৪১ 
মাঃ শামীম হােসন 

 মাঃ আ ল হােসন 
সােজদা খা ন 
 

বড় তািলয়ান নােটাপাড়া কালীগ  িঝনাইদহ  

১৪৪২ মাঃ রমজান আলী 
 

মাঃ এরশাদ আলী 
 

মাছাঃ ম য়ারা 
বগম 

ঝনঝিনয়া বােরাবাজার কালীগ  িঝনাইদহ  

১৪৪৩ মাঃ আ ল মােজদ 
মাঃ আঃ গ র 

 
মাছাঃ ব য়া বগম হিরেগািব র ব লী কালীগ  িঝনাইদহ  

১৪৪৪ জয়  মার ঘাষ 
 

জগদীশ চ  ঘাষ 
 

অ না রানী কাঠালবাগা িঝনাইদহ সদর িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

১৪৪৫ ই িজত িব াস রনিজত িব াস 
মিলনা িব াস 
 

কাঠালবাগান িঝনাইদহ সদর িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

১৪৪৬ পালী খা ন 
 

মাঃ আঃ গিণ মা া মেনায়ারা বগম 
 

দৗলত র খালেকালা কালীগ  িঝনাইদহ  

১৪৪৭ আির র রহমান আ ল ওয়ােহদ িফয়া বগম 
 

আড়পাড়া নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  

১৪৪৮ উ ল মার পাল 
িশ পদ পাল 
 

দাসী পাল 
 

খিড়খালী খিড়খালী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৪৪৯ পািপয়া নাসিরন পিল 
মাহা দ আলী 

 
িশ দা বগম হারািমনা শল পা শল পা িঝনাইদহ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
১৪৫০ মাঃ মা দ হাসাইন 

মাঃ আ ল হািমদ 
 

মাছাঃ জােহরা 
খা ন 

রাম র না মা মেহশ র, িঝনাইদহ  

১৪৫১ মাঃ মা ািফ র রহমান মাঃ আ ল মা ান মিরয়ম বগম চ চড়া আলীগ  কালীগ  িঝনাইদহ  

১৪৫২ শারিমন আফেরাজ 
মাঃ রজাউল 

ইসলাম 
আিছয়া বগম কািশ র আলীগ  কালীগ  িঝনাইদহ  

১৪৫৩ সােলহা খা ন 
মাঃ গালাম আলী 

( ী) 
রােবয়া বগম 
 

সানাইখালী খিড়খালী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৪৫৪ মাঃ আশরা ল ইসলাম মাঃ শির ল ইসলাম মাছাঃ িশখা বগম আরাপ র িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৪৫৫ িমরাজ আলী 
রজাউল ইসলাম 

 
আেনায়ারা খা ন 
 

নাথ  সা হাটী িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

১৪৫৬ মাঃ িমনহা ল আেবদীন মাঃ সেক ার আলী 
ফােতমা খা ন 
 

লহরী লহরী শল পা িঝনাইদহ  

১৪৫৭ 
মাঃ জািহ ল ইসলাম 

 
মাঃ আ ল কিরম 

 
িফয়া বগম বা য়া বা য়া শল পা িঝনাইদহ  

১৪৫৮ সাহাগ মার সাহা 
জয় মার সাহা 

 
রবা রানী সাহা ইচাখালী ব লী কালীগ  িঝনাইদহ  

১৪৫৯ আশরা ল ইসলাম শির ল ইসলাম 
ফােতমা খা ন আগ ি য়া িজডাংগা 

ি য়া 
কালীগ  িঝনাইদহ  

১৪৬০ 
মাছাঃ শারিমন লতানা 

 মাঃ মিফ র রহমান 
মাছাঃ রােবয়া 
বগম 

আড়পাড়া নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  

১৪৬১ 
আল মা ন 
 

ত ফা ক হােসন 
মাছাঃ খািদজা 
বগম 

ম গ  বাজার নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  

১৪৬২ 
িবপন মার পাল 
 

বাদল মার পাল 
 

ক াণী রানী পাল 
 

বা িড়য়া িবিপননগর কালীগ  িঝনাইদহ  

১৪৬৩ রেহনা খা ন 
 

মাঃ ইসমাঈল শখ রিহমা খা ন 
 

বড়ডাউ  নােটাপাড়া কালীগ  িঝনাইদহ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
১৪৬৪ িরকতা খা ন মাঃ রজব আলী 

রািশদা বগম নরদহী বেগর গাছী 
বাজার 

কালীগ  িঝনাইদহ  

১৪৬৫ রা  আহেমদ িফেরাজ আহেমদ 
সাহানারা বগম দাগািছ হাটবা য়া িঝনাইদহ 

সদর 
িঝনাইদহ  

১৪৬৬ মাঃ নাজ ল হােসন 
মাঃ নােয়ব আলী 

 
জ াসনা খা ন নলডা া নলডা া 

রাজবাটী 
িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৪৬৭ 
না খা ন 

 
মাঃ আ ল স 

মাছাঃ চায়না 
খা ন 

কারাপাড়া 
বটতলা 

বািনয়াকা র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৪৬৮ 
পািপয়া খা ন 
 

মাঃ ন উি ন 
মাছাঃ তাসিলমা 

খা ন 
 

হামদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

১৪৬৯ িম  খা ন মাঃ মিতয়ার রহমান 
শাহানাজ পারিভন 
 

পাড়াবাকড়ী িডিহ বাকড়ী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৪৭০ কাজী মেহদী হাসান কাজী আ ল হাই 
 

নাজ ন নাহার 
 

কা ননগর িঝনাইদহ িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

১৪৭১ মাঃ মজহা ল আলম মাঃ নওেশর আলম 
শাহানারা বগম 
 

আরাপ র 
সানালী পাড়া 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৪৭২ ত য় ম মদার 
ষার কাি  ম মদার 

 

অমলা রানী 
ম মদার 
 

ব ড়া আবাই র শল পা িঝনাইদহ  

১৪৭৩ মাঃ তির ল ইসলাম ত ৎফর রহমান উিম লা মেহশ র গাড়াগ  শল পা িঝনাইদহ  

১৪৭৪ মাঃ আলািমন আল মা ন 
মাঃ আ ল আিজজ 

 
রী খা ন 

 
লহির লহির শল পা িঝনাইদহ  

১৪৭৫ মাছাঃ মৗ মী খা ন তারাব আলী 
 

মাছাঃ মমতাজ 
বগম 

ম লৈপতা ম লৈপতা কালীগ  িঝনাইদহ  

১৪৭৬ আলমগীর সাইন 
মাঃ রােশ ল হক 

 
আেনায়ারা বগম 
 

সানারদাইড় হিলধানী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৪৭৭ মাছাঃ কাকলী খা ন মাঃ আ ল জিলল 
 

মাছাঃ শিরফা 
খা ন 

নারায়নকা ী আদশ  আ িলয়া হিরণকা  িঝনাইদহ  

১৪৭৮ বিন খা ন আ ল কােসম 
 

হািলমা খা ন 
 

দিলল র িশতালী বাজার শল পা িঝনাইদহ  

১৪৭৯ মাঃ ইমরান ম ল মাঃ আঃ ছা ার 
সােহরা বগম 
 

দিলল র িশতালী বাজার শল পা িঝনাইদহ  

১৪৮০ 
মাঃ রাজন হােসন 

 
মাঃ আকামত িব াস 

 
নািগ স খা ন 
 

র ন ন র বা য়া শল পা িঝনাইদহ  

১৪৮১ মাঃ েয়ল রানা 
মাঃ আ ল গিন 

 
রািজয়া খা ন 

 
তাব র হিলধানী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৪৮২ র া খা ন ত র আলী ল র 
আিছয়া বগম 
 

কািশম র, জালাল র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৪৮৩ মাঃ শাম র রহমান মাঃ ফজ র রহমান 
রািজনা খা ন 

 
র নাথ র বাজার 

পাড়াহাটী 
হিরণা  িঝনাইদহ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

১৪৮৪ মাঃ রিক ল ইসলাম মাঃ গালাম মা ফা হােজরা খা ন নওপাড়া িব বগিদয়া শল পা িঝনাইদহ  

১৪৮৫ মাঃ নাজ ল ইসলাম মাঃ ল ইসলাম 
রািহমা খা ন 
 

কালীচরন র কালীচরন র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৪৮৬ মাঃ আকরাম হােসন মাঃ আকবার আলী 
মাছাঃ লমিত 

খা ন 
পায়রাডা া ভালকী বাজার হিরনা  িঝনাইদহ  

১৪৮৭ মাছাঃ সালমা খা ন মাঃ আলতাফ 
হােসন 

মাছাঃ িচয়ারন 
নসা 

নারায়ন কাি  আদশ  আ িলয়া হিরণা  িঝনাইদহ  

১৪৮৮ মাঃ বিদউ ামান ত দীন ইসলাম মাছাঃ আেলয়া 
খা ন 

পাড়াহাটী সা হাটী িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

১৪৮৯ তািনয়া আফেরাজ মাঃ আ ল কােশম উলী 
 

ল ীেকাল িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৪৯০ মাঃ আির ল ইসলাম মাঃ গনেজর আলী আেয়শা খা ন 
 

পারফলসী হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  

১৪৯১ আ স সালাম তাহাে ল হােসন 
সািহদা বগম 
 

একতার র আলীগ  কালীগ  িঝনাইদহ  

১৪৯২ মাঃ িজ র রহমান মাঃ মিজবর রহমান 
রিহমা খা ন 
 

িমজা র চিড়য়ার িবল 
বাজার 

শল পা িঝনাইদহ  

১৪৯৩ মাছাঃ নাজমা খা ন মাঃ আ র রিহম 
মাছাঃ জিহরন 
নছা 

নারায়ন কা ী 
কািরগরপাড়া 

আদশ  আ িলয়া হিরণা  িঝনাইদহ  

১৪৯৪ শরীফ মাহা দ ইিলয়াছ মাঃ গালাম মা ফা 
মাছাঃ জাহানারা 
বগম 

কা ন নগর িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৪৯৫ মাঃ মা ম হােসন 
মাঃ আ র রিশদ 

 
মাছাঃ পারভীন 
লতানা 

বজরা র খািলশ র মেহশ র িঝনাইদহ  

১৪৯৬ মাঃ মা ািফ র রহমান মাঃ আঃ ওয়ােহদ 
সাহাগ বগম 

 
গািব র সেরাজগ  িঝনাইদহ 

সদর 
িঝনাইদহ  

১৪৯৭ সজল মার মািলক 
ভ  পদ মি ক 
 

শফালী রানী 
 

িজতলা িড়য়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৪৯৮ 
মাঃ িমজা র রহমান 

 
মাঃ আ ল মােলক 

িলিপয়ারা খা ন 
 

খা রা িঝনাইদহ, িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

১৪৯৯ মাঃ মাহ জ আল মা দ মাঃ মিতয়ার রহমান 
মাছাঃ চায়না 

খা ন 
 

ছয়খাদা দয়ারাম র কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১৫০০ মাছাঃ সােলহা লতানা 
মাঃ আ  ছােলহ 

িব াস 
 

মাছাঃ িবথী খা ন ব  ত ল 
বাড়ীয়া 

রিব নািরেকল 
বাড়ীয়া 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৫০১ সমীর মার িব াস ামল মার িব াস 
 

কিনকা রানী 
 

আরাপ র মাঝ পাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৫০২ পংকজ মার ঘাষ গািব  মার ঘাষ সপা রানী িবজয় র গায়ালপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৫০৩ 
শারিমন িরপা 
 

মাঃ আ ল মােলক 
রােকয়া খা ন 

 
াপারীপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

১৫০৪ মাঃ সজী র রহমান মাঃ সালা িময়া 
মাছাঃ খােদজা 

খা ন 
 

াপরীপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৫০৫ মাঃ রােসল ী মাঃ িফেরাজ ী 
লাভলী বগম 
 

ধানহািড়য়া পাড়াহা  িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

১৫০৬ 
নাসিরন খা ন 
 

মাঃ মসেলম মা া 
মাছাঃ ময়না খা ন গায়ালবািড়য়া নগর বাথান িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৫০৭ 
মাঃ ইসমাইল হােসন 

 
মাঃ ফজ ল কিরম 

 
মাছাঃ সািফয়া 

খা ন 
বাদ িরয়া সা হা  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৫০৮ মাঃ ির া পারভীন 
মাঃ মােনায়ার 
হােসন 

 

কািহ র পারভীন 
 

রাজনগর সাগা া িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

১৫০৯ সমা  মার িব াস কমল মার িব াস 
িমনতী রানী িব াস 
 

চাপড়ী পাড়াহা  িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

১৫১০ সাম ামান ত জয়নাল আেবদীন 
রাইয়া বগম 

 
আদশ পাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৫১১ 
কাম ন নাহার 
 

মাঃ আ ল স 
মাছাঃ রািশদা 

খা ন 
 

আদশ পাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৫১২ মাঃ নজ ল ইসলাম 
ত মানতাজ মি ক 

 

মাছাঃ রােহলা 
খা ন 
 

ভ য়াপাড়া বািনয়াকা র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৫১৩ মাঃ মাহা ল হাসান ত মাহা দ আল 
 

মাছাঃ আেনায়ারা 
বগম 

কা ন র 
ম পাড়া 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৫১৪ 
লাবনী খা ন 
 

মাঃ আ ল খােলক 
হািলমা বগম হািবব র শল পা শল পা িঝনাইদহ  

১৫১৫ মাঃ িজয়া উ ীন 
 

মাঃ আ ল কালাম নাজমা বগম 
 

কারী কারী বাজার িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

১৫১৬ মাঃ শামীম সাইন মাঃ শিহ ল ইসলাম িফয়া খা ন খা রা 
পি মপাড়া 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৫১৭ ত মার মৗিলক পন মার মৗিলক 
চায়না রানী মৗিলক 
 

লৗহজং হাটেগাপাল র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৫১৮ মাঃ দিবর হােসন 
মাঃ নওেশর িব াস 

 
মাছাঃ চােমলী 
বগম 

গায়ালপাড়া গায়ালপাড়া িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

১৫১৯ মাঃ জািহ ল ইসলাম 
মাঃ আইন উ ীন 

 
মিজরন নসা 
 

নাথ  সা হা  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৫২০ মাঃ সাি র হাসান মাঃ আ ল কিরম 
মাছাঃ া খা ন 

 
ওয়ারেলস পাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৫২১ রািফয়া আ ার 
 

মাঃ রিফ উ ীন 
মা া 

 

মর মা রাইয়া 
আ ার 
 

সানালীপাড়া 
হামদহ 

িঝনাইদহ সদর িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৫২২ িব ব দবনাথ 
িবমল দবনাথ 
 

বাসনা রানী দবনাথ বকিশ র বা য়া শল পা িঝনাইদহ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



১৫২৩ মাঃ তািনক হােসন মাঃ আ  ব র ম ল 
 

মাছাঃ জাহানারা 
বগম 

ধসর ধসর শল পা িঝনাইদহ  

১৫২৪ মাঃ আলমগীর হাসাইন মাঃ নািজবার িব াস মাছাঃ মািহ ন 
বগম 

ভগবান নগর ভাটই বাজার শল পা িঝনাইদহ  

১৫২৫ তািনয়া ইসলাম মাঃ অিলয়ার রহমান 
 

সতারা বগম িপড়াগাতী নােকাইল 
বাজার 

শল পা িঝনাইদহ  

১৫২৬ সালমা খা ন মাঃ সালাম ম ল রািশদা খা ন মতেনজা শল পা শল পা িঝনাইদহ  

১৫২৭ মাঃ এনা ল হক খান 
 

মাঃ িদদা ল হক 
খান 

রিহমা খান 
 

পাঠানপাড়া শল পা শল পা িঝনাইদহ  

১৫২৮ ির া খা ন 
 

ফজ ল হক 
 

া 
 

বস র বস র শল পা িঝনাইদহ  

১৫২৯ নািহদ হাসান 
 

শিরফ হাসান নাহার খা ন 
 

পাচ পািখয়া িমড়াদহ শল পা িঝনাইদহ  

১৫৩০ 
মাঃ জমািদউস (সািন) 

 মাঃ ফিরদ িময়া 
মাছাঃ পারভীন 

আ ার 
 

শল পা নগর 
পাড়া 

শল পা শল পা িঝনাইদহ  

১৫৩১ মাঃ সািজদ হােসন 
মাঃ মারত আিল 
জায়া ার 

মাছাঃ রােহলা 
খা ন 

মেহশ র গাড়াগ  শল পা িঝনাইদহ  

১৫৩২ শাহানারা পারভীন 
আ ল সাইন 
 

শােহলা খা ন সা াহ শল পা শল পা িঝনাইদহ  

১৫৩৩ 
সাথী রায় 
 

ভেব নাথ রায় 
 

সারথী রায় 
 

ফিলয়া নােকাইল 
বাজার 

শল পা িঝনাইদহ  

১৫৩৪ শারিমন আ ার সািনয়া 
মাঃ শির ল ইসলাম 

 
মাছাঃ রওশন আরা 

ইসলাম 
বাঘা যিতন সড়ক িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৫৩৫ মাঃ আ ল কালাম বাশার 
মাঃ মাবাে র 
হােসন চৗ রী 

মাছাঃ ছায়া ন 
নছা 

 

আড় খী নলডা া 
রাজবাড়ী 

িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

১৫৩৬ মাঃ সাই ল রহমান 
মাঃ আলশ হােসন 

 
মাছাঃ হািচনা 
বগম 

গেয়শ র িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৫৩৭ 
চৗ ির আফেরাজা 

ইয়াসিমন চৗ ির আিজ ল হক 
চৗ ির সিলনা হক াপারীপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৫৩৮ ঋ  দ 
 

ভাষ চ  দ 
 

চ া রানী দ মদন মাহন পাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৫৩৯ মাঃ ল আিমন মাঃ র আলী মাছাঃ ডািলম চর রারীদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৫৪০ 
মাছাঃ আফেরাজা 
লতানা 

মাঃ িসরা ল 
ইসলাম 

মাছাঃ আেয়শা 
বগম 

মিহষা  িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৫৪১ মাঃ ইিলয়াস হােসন মাঃ শিফ উি ন 
জাসনা খা ন পি ম ল ী র চ ী র বাজার িঝনাইদহ 

সদর 
িঝনাইদহ  

১৫৪২ 
মাঃ না  িময়া 

 
কওছার মি ক 
 

মািহরন বগম আড়পাড়া রতনহাট িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৫৪৩ িজিনয়া আ ার জালাল উি ন রািশদা বগম আদশ পাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৫৪৪ 
পা খা ন 

 
আ ল কালাম 
 

ইয়াছিমন আরা নািরেকল বাড়ীয়া রিব নািরেকল 
বাড়ীয়া 

িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

১৫৪৫ 
মাঃ চ ল িব াস 

 
মাঃ নজ ল ইসলাম 

 
ত রেবকা খা ন মাড় ী রসি  িঝনাইদহ 

সদর 
িঝনাইদহ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



১৫৪৬ িপ ল ইসলাম আ ল খােলক 
 

রািজয়া বগম নওদাপাড়া বাজার 
গাপাল র 

িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

১৫৪৭ লভ মার িব াস েবাধ মার িব াস গীতা রানী 
 

 চাপড়ী পাড়াহা  িঝনাইদহসদ
র 

িঝনাইদহ  

১৫৪৮ মাঃ খিল র রহমান মাঃ ওয়ািকল উ ীন 
 

িরনা খা ন 
 

কা ন নগর িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৫৪৯ 
তি মা আ ার 
 

মাঃ শিহ ল ইসলাম 
নারিগছ ইসলাম 
 

লয়া রতনহাট িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৫৫০ 
এস.এম.এ কিরম 
 

এস.এম. হািফ র 
রহমান 

মেনায়ারা 
 

ম র পাড়াহা  িঝনাইদহসদ
র 

িঝনাইদহ  

১৫৫১ ত মার িদ রাম পাল 
ভবী রানী শাখারীদহ শাখারীদহ 

বাজার 
হিরণা  িঝনাইদহ  

১৫৫২ 
আ স সালাম 
 

আ র রা াক 
 

া বগম দৗলত র শাখারীদহ 
বাজার 

হিরণা  িঝনাইদহ  

১৫৫৩ মাঃ হািফ ল ইসলাম 
মাঃ জয়নাল 

আেবদীন 
িরিজয়া খা ন কা ন র 

উ রপাড়া 
িঝনাইদহ িঝনাইদহ 

সদর 
িঝনাইদহ  

১৫৫৪ আ াহ আল নামান 
আঃ রা াক 
 

রেহনা খা ন 
 

শংকর র চ ী র বাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৫৫৫ 
মাঃ সােহল সাইন 

 
মাঃ আ ল কােশম 

ল ার 

মাছাঃ ডািল ন 
নছা 

 

ধানহািড়য়া পাড়াহা  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৫৫৬ মাঃ েবলর রহমান 
 

মাঃ রজাউল হক ল িল বগম সা হা  সা হা  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৫৫৭ 
মাঃ আ াস উ ীন 

 
মাঃ ইউ চ মািলতা 

আরিজরা খা ন আড়পাড়া রতনহাট িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৫৫৮ মাঃ মা ািফ র রহমান মাঃ ন র আলী 
 

সািহদা বগম 
 

মিহলা কেলজ 
পাড়া 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৫৫৯ মাঃ ই ািহম িময়া 
মাঃ মেনায়ার 
হােসন 

পারিভনা খা ন 
 

নরহির া িডিহ বাকড়ী িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

১৫৬০ তানিমন নাহার 
 

মাঃ মজ  িময়া 
 

সািহদা বগম কালীচরন র কালীচরন র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৫৬১ িরতা পারভীন মাঃ ল ইসলাম 
কিরমন নছা 
 

বািনয়াব  বািনয়াব  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৫৬২ 
তপতী রানী 
 না  গাপাল িব াস 

িম া রানী িব াস হাটেগাপাল র হাটেগাপাল র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৫৬৩ মাঃ ওহাব হােসন 
মাঃ িনয়ামত ম ল 

 
দেলায়ারা বগম য়ারগাতী 

পাড়া 
িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৫৬৪ িনম ল মার ম ল পাত ম ল 
মিনমালা ম ল দি ণ িশকার র িড়য়া িঝনাইদহ 

সদর 
িঝনাইদহ  

১৫৬৫ িবনা খা ন 
মাঃ িসরা ল 

ইসলাম 
রােকয়া বগম কা ন নগর িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৫৬৬ 
পা িম  

 
ামল মার িম  

িমরা িম  
 

হিরশংকর র 
হিরশংকর র 

হিরশংকর র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৫৬৭ মাছাঃ ার পারভীন 
মাঃ জািহদ হাসান 

ম  
 

মাছাঃ রােকয়া 
বগম 

 

রাজনগর সাগা া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
১৫৬৮ িনতা িব াস 

িনল িব াস 
 

চায়না রানী িব াস আদশ পাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৫৬৯ 
জায়া ার ফয়সাল 

আহে দ 
মাঃ আলী হােসন 
জায়া ার 

মাছাঃ ফান রা 
খা ন 

মিহষা  িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৫৭০ মাঃ রাি র হােসন 
মাঃ জািহ ল ইসলাম 

 
আেবদা বগম 
 

কািলকা র িঝনাইদহ িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

১৫৭১ 
শামীম সাইন 
 

আলফাজ উি ন 
ফােতমা খা ন 
 

কালা হিলধানী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৫৭২ 
আসা ামান 
 

মাঃ শিহ ল ইসলাম 
নািসমা বগম 
 

য়ারগাতী িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৫৭৩ মাঃ িসরা ল ইসলাম আহা দ আলী 
 

সােলহা খা ন 
 

টিলয়া রতনহাট িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

১৫৭৪ মাঃ রািকব উ ীন মাঃ শিহ ল ইসলাম শািকলা খা ন কলামন খালী কলামন খালী িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

১৫৭৫ ইভা আইরন লাবনী মাঃ িসরা ল 
ইসলাম 

তাহিমনা খা ন 
 

ওয়ারেলস পাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৫৭৬ িবথী খা ন মাঃ আলম ী 
 

হািসনা বগম 
 

গেয়শ র িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৫৭৭ মাঃ হােসম আলী মাঃ নিজর আলী 
শািহদা বগম 
 

িহংগারপাড়া িরশখালী হিরণা  িঝনাইদহ  

১৫৭৮ 
রােবয়া খা ন 
 

মাঃ আ স সালাম 
সরকার 

মাজেলফা সরকার 
 

াপারীপাড়া িঝনাইদহ সদর িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৫৭৯ মাঃ আিতয়ার রহমান মাঃ আ র রা াক 
রােহলা বগম 
 

কাদািলয়া হিরশংকর র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৫৮০ মাঃ জামেসর আলম 
 মাঃ মিতয়ার রহমান 

ছািমনা বগম 
 

চ দ র সাগা া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৫৮১ িলটন মার দাস 
ঠা র দাস 
 

গীতা রানী দাস 
 

দঃ গ া র নলডা া 
রাজবা  

িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৫৮২ মাঃ মজবা আ ার মাঃ মিশ র আলম 
মাছাঃ হাসেনয়ারা 
বগম 

ছাট কামার  িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৫৮৩ মাছাঃ আসমা খা ন 
িলয়াকত আলী 
 

রােকয়া বগম আ য়াকাি  পাড়াহা  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৫৮৪ মাঃ আমানউ াহ আমান 
মাঃ মঈ ীন িব াস 

 
মাছাঃ জাহানারা 

খা ন 
ত ল বািড়য়া খিড়খালী িঝনাইদহ 

সদর 
িঝনাইদহ  

১৫৮৫ মাঃ স জ হােসন 
 

মাঃ মিশউর রহমান 
 

আকিলমা খা ন খা রা ব পাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
১৫৮৬ মাঃ আশরা ল ইসলাম মাঃ শাম র রহমান 

সাম াহার 
 

বাড়ী বাথান বািনয়া কা র িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

১৫৮৭ িজ.এম. শািহ র রহমান 
ত িজ.এম. জাহান 

আলী 
সিলনা বগম 

 
কা ন নগর িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৫৮৮ মাঃ মাহ র রহমান মাঃ আলী আহ দ 
 

মাছাঃ পারভীন 
আ ার 
 

চ দ র সাগা া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৫৮৯ মাঃ আিসফ ইকবাল মাঃ িসরাজ উি ন সােয়রা খা ন পাব তী র হিরনা  হিরনা  িঝনাইদহ  

১৫৯০ মাঃ মািনক রতন 
মাঃ আ র রহমান 

 
মিনরা খা ন 
 

মাি য়া বাজার 
পাড়াহা  

হিরনা  িঝনাইদহ  

১৫৯১ জন মার মেনার ন মার ম কা রানী চি র চি র বাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৫৯২ মাঃ আসা ামান 
মাঃ আ ল আিজজ 

ম ল 
 

মাছাঃ িশ ী খা ন 
 

রেয়ড়া রেয়ড়া বাজার শল পা িঝনাইদহ  

১৫৯৩ িশরীন িশলা 
 

মাঃ আ ল কােশম 
উলী 

 
আদশ পাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৫৯৪ মাঃ িমলন হােসন 
মাঃ মাহাতাব 
হােসন 

ছােয়রা খা ন হিরহরা িব বগিদয়া শল পা িঝনাইদহ  

১৫৯৫ গালাম র ল 
 মাঃ ওিলয়ার রহমান 

মােমনা বগম ত ল বাড়ীয়া খিড়খালী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৫৯৬ মাঃ দেলয়ার হােসন মাঃ আনেছর আলী 
মাছাঃ হািছনা 

খা ন 
 ল ভ র ক াদহ হিরণা  িঝনাইদহ  

১৫৯৭ মাঃ আশরা ল ইসলাম 
মাঃ হািব র রহমান 

 

মাছাঃ ছািবরন 
নছা 

 

ভগবান নগর ভাটই বাজার শল পা িঝনাইদহ  

১৫৯৮ মাঃ র উ ীন 
মাঃ আ ল হােসন 

 
আিনসা বগম 
 

আরাপ র িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৫৯৯ 
মাঃ লিত র রহমান 

 
মাঃ আলী আকবর 

 
মােলকা বগম 
 

র নাথ র শরখালী কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১৬০০ স জ মার ম ল দীেনশ চ  ম ল বালাকা রানী ম ল দঃ িশকার র িড়য়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৬০১ মাছাঃ টিপ খা ন মাঃ আঃ মািমন 
 

মাছাঃ আিছয়া 
বগম 

 

বাজার গাপাল র বাজার 
গাপাল র 

িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

১৬০২ শারিমন জামান মাঃ আসা ামান 
নাজমা জামান 
 

র নাথ র শরখালী কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১৬০৩ মাইয়া আ ার বলী মাঃ মক ল হােসন সিলনা বগম আরাপ র ব পাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৬০৪ মাঃ মাহ র রহমান মাঃ িসি র রহমান 
মাছাঃ হািসয়া 

খা ন 
বায়ািলয়া বায়ািলয়া 

বাজার 
শল পা িঝনাইদহ  

১৬০৫ মিম ল ইসলাম 
মাঃ গালাম মা ফা 

কাজী 
জাহানারা খা ন ধননজয় র িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৬০৬ িশউলী খা ন 
মাঃ জয়নাল 

আেবদনী 
 

মাছাঃ আেনায়ারা 
বগম 

মাজিদয়া হাটবার বাজার কালীগ  িঝনাইদহ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
১৬০৭  মাঃ রহমত আলী মাঃ হায়দার আলী 

সািজয়া বগম বােজবা হ 
কাটচ দ র 

কাটচ দ র কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১৬০৮ 
সালমা আ ার 
 

গালাম মা ফা 
 

আয়শা খা ন 
 

আদশ পাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৬০৯ 
মাঃ মা ম িব াহ 

 মাঃ আ  তােহর 
মাছাঃ শলী 

 
াপারীপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৬১০ মাঃ মহিসন আলী মাঃ মিশউর রহমান ছােলহা খা ন হিরহরা িব বগিদয়া শল পা িঝনাইদহ  

১৬১১ মাঃ মা ন জায়াদ ার 
মাঃ তাফাে ল 
জায়াদ ার 

মাছাঃ রােফজা 
খা ন 

দবতলা অিচ র শল পা িঝনাইদহ  

১৬১২ মাঃ নাজ ল কিবর 
মাঃ চ দ আলী 

 

মাছাঃ আেয়শা 
বগম 

 

জয়রাম র রতনহাট িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৬১৩ মাছাঃ লিতফা খা ন 
মাঃ র ইসলাম 

 
আেলয়া খা ন 
 

মা রাপাড়া সা হা  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৬১৪ 
মাঃ লাকমান হােসন 

 
মাঃ তাফাে ল 

ী 
িফয়া খা ন 

 
পাচ কারী িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৬১৫ 
মাহ জা খা ন 
 

মাঃ মােনায়ার 
হােসন 

 

নাজমা খা ন আদশ  আ িলয়া হিরণা  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৬১৬ 
মাঃ মেহদী হাসান 

 
মাঃ আ ব হােসন 

 
মাছাঃ রা লা 
বগম 

কারাপাড়া বািনয়াকা র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৬১৭ মাঃ আ ার হােসন 
মাঃ র মাহা দ 

 
জাহানারা বগম দাভাউ  

নােটাপাড়া 
য়ারগাতী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৬১৮ মাঃ আিত র রহমান মাঃ ইউ চ আলী মাছাঃ িশ দা 
বগম 

বজরা র খািলশ র মেহশ র িঝনাইদহ  

১৬১৯ 
মাহা দ আতাউর রহমান 

অিভ 
মাঃ তয়ব আলী 

 
নািগ স পারভীন বনানীপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৬২০ 
মাঃ সিলম রজা 

 

মাঃ গালাম র ল 
িব াস 
 

মাছাঃ রােমলা 
খা ন 

আ য়াকাি  তালা হিরণা  িঝনাইদহ  

১৬২১ া িব াস 
 

েবাধ িব াস ক না িব াস 
 

ভাটই ধসর শল পা িঝনাইদহ  

১৬২২ আ ল জ ার 
 

আ ল আিজজ 
 

শফালী খা ন হাটেগাপাল র হাটেগাপাল র িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

১৬২৩ মাঃ আ ল কিরম 
মাঃ শাহা আলম 

 
মাছাঃ জাহানারা 
বগম 

দা রাম র না মা মেহশ র িঝনাইদহ  

১৬২৪ 
আ ব হােসন 
 

মাঃ ইউ স আলী 
রােবয়া বগম 
 

বািলয়াডা া হাটবা য়া িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

১৬২৫ সাধন মার িব াস মার িব াস ক লা রানী গাপাল র বা য়া শল পা িঝনাইদহ  

১৬২৬ মাঃ ইিলয়াস কা ন 
 

মাঃ শাহা ীন মাছাঃ হােজরা 
খা ন 

িজডা া ি য়া িজডা া 
ি য়া 

কালীগ  িঝনাইদহ  

১৬২৭ শারিমন লতানা 
 

মাঃ হলাল উি ন 
 

নাছিরন লতানা ডায়ােব ক 
হাসপাতােলর ব  
পােশ 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
১৬২৮ 

িশ ল মার িব াস 
 অ ন মার িব াস 

ভারতী িব াস 
 

খদাপাড়া খাল লা কালীগ  িঝনাইদহ  

১৬২৯ পাথ  িতম কাি লাল কাশ কাি লাল 
রবা কাি লাল 

 
ছাট খিড়খালী খিড়খালী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৬৩০ িমঃ সাহাগ বরাগী 
িমঃ িমকাইল বরাগী 
 

শাি  বরাগী কেলজপাড়া নলডা া কািলগ  িঝনাইদহ  

১৬৩১ মাঃ আসলাম হােসন মাঃ সাহরাব আলী 
মােমনা খা ন 

 
বালাপাড়া লহির শল পা িঝনাইদহ  

১৬৩২ মাঃ হািস ল হাসান 
মাঃ আ ল কালাম 

আজাদ 

মাছাঃ হািলমা 
বগম 

 

লাউিদয়া রতনহাট িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৬৩৩ 
পা গা লী 

 
রনিজৎ মার গা লী 
 

ছ া রানী গা লী 
 

চাকলাপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৬৩৪ মাছাঃ িরতা খা ন মাঃ হলাল উি ন 
 

মাছাঃ কিহ র 
নছা 

 িশংগা ভালকী বাজার হিরণা  িঝনাইদহ  

১৬৩৫ 
িজত িব াস 

 
ফল চ  িব াস 

 
মনকা িব াস 

 
বামনাইল কারী বাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৬৩৬ মাঃ আ স সালাম মাঃ সাহার আলী 
শাহ 

মাছাঃ ফািহমা 
খা ন 

জাড়াদাহ জাড়াদাহ হিরণা  িঝনাইদহ  

১৬৩৭ সিলমা খা ন মিশউর রহমান 
 

জাহানারা বগম শল পা উ র 
পাড়া 

শল পা শল পা িঝনাইদহ  

১৬৩৮ মাঃ ইমদা ল হক িমলন 
মাঃ মহাসীন আলী 

 
িরিজয়া খা ন 
 

িশংগা ভালকী বাজার হিরণা  িঝনাইদহ  

১৬৩৯ িলিপ খা ন 
 

আ ল ওহাব 
 

হােজরা বগম চড়াপাড়া 
মারী 

লহির শল পা িঝনাইদহ  

১৬৪০ অসীম মার িব াস 
অসীত মার িব াস 
 

স া রানী িব াস ভা ািরপাড়া 
বা য়া 

বা য়া শল পা িঝনাইদহ  

১৬৪১ মাঃ ইয়ািমন হােসন মাঃ রজাউল করীম 
আি য়া খা ন 
 

সানারদাইড় সােবক িব ী হিরণা  িঝনাইদহ  

১৬৪২ 
কা া িব াস 
 

আন  মার িব াস 
িশউলী িব াস হামদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৬৪৩ শারিমনা আ ার 
মাঃ আিতয়ার 

রহমান 
াহার 

 
ড়া হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  

১৬৪৪ মাঃ রািকব হাসান 
মাহা দ আলী 

 
রেবকা লতানা শড়াবাড়ীয়া সােবক িব ী হিরণা  িঝনাইদহ  

১৬৪৫ মাঃ ল ইসলাম মাঃ ফা ক হােসন 
মাছাঃ মােমনা 
বগম 

কা ননগর িঝনাইদহ িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

১৬৪৬ িপ  মার সাহা 
 

অমল মার সাহা অিনমা রানী সাহা 
 

লহির লহির শল পা িঝনাইদহ  

১৬৪৭ 
জা া ল ফরেদৗস 
( সানালী) 
 

আশরা ামান 
 

ত সািহদা বগম াস র িড.িহ. বাকড়ী শল পা িঝনাইদহ  

১৬৪৮ মাঃ ফার ল আলম 
মাঃ বদ ল আলম 

 
মাছাঃ ফােতমা 

খা ন 
শীতলীডা া বায়ািলয়া 

বাজার 
শল পা শল পা  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
১৬৪৯ 

রা  আহে দ 
 মাঃ আজগর আলী 

মাছাঃ রােফজা 
বগম 

বড় কামার  কািলচরন র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৬৫০ 
শম  রানী িব াস 
 

মহন মার িব াস 
আরতী রানী 
 

পচকা িনয়া ম লৈপতা কালীগ  িঝনাইদহ  

১৬৫১ জসিমন খা ন 
িমজা র রহমান 
 

িরিজয়া খা ন বডা া সা হা  িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

১৬৫২ গাপাল িব াস 
রনিজৎ িব াস 
 

িনয়িত রানী িব াস গাপাল র বলরাম র কালীগ  িঝনাইদহ  

১৬৫৩ মাঃ রিফ ল ইসলাম ত খিল র রহমান 
মাছাঃ রােকয়া 
বগম 

আদশ পাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৬৫৪ মাছাঃ িনজলী খা ন ত আ স সা ার 
 

মাছাঃ িরিজয়া 
খা ন 

ভায়না জাড়াদহ হিরণা  িঝনাইদহ  

১৬৫৫ ফারজানা ইয়াসিমন মাঃ ফা ক হােসন িমেসস পারভীন 
আ ার 

কা ন র ম পাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৬৫৬ রেবকা খা ন 
 

মিন ি ন ম ল 
 

বাহারন নছা খা রা িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৬৫৭ মাহ র রহমান রাহাজ উ ীন 
 

হােজরা খা ন 
 

রামনগর নগর বাথান িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৬৫৮ মাছাঃ সিলমা খা ন মাঃ ল ইসলাম 
মাছাঃ জেবদা 

খা ন 
মাহা দ র চিড়য়ার িবল 

বাজার 
শল পা িঝনাইদহ  

১৬৫৯ 
রাইয়া খা ন 

 
তােহর উি ন খান 
 

মাঃ সাই ল 
ইসলাম 

িফেরাজা বগম বতাই গা া বাজার িঝনাইদহ  

১৬৬০ মাঃ িফেরাজ মাহ দ 
 

মাঃ ইসরাইল 
হােসন 

 

মাছাঃ জােয়দা 
খা ন 

কা হার র খিড়খালী িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

১৬৬১ মাঃ মাহ র রহমান আনছার আলী 
রািজয়া খা ন 
 

কালা খাল লা কালীগ  িঝনাইদহ  

১৬৬২ মাঃ আ াহ আল মা ন 
মাঃ সালাইমান 

িময়া  
েলখা বগম আদশ পাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৬৬৩ লাইলা খা ন মাঃ সাই র রহমান 
হাসনা হনা 
 

উ র কা সাগরা পাড়াহা  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৬৬৪ অমল মার িব াস বা  িব াস 
 

লমালা রানী 
িব াস 
 

ক য়া নােকাইল 
বাজার 

শল পা িঝনাইদহ  

১৬৬৫ মাধব মার িব াস 
রনিজৎ মার িব াস 
 

িনয়িত রানী িব াস গাপাল র বলরাম র কালীগ  িঝনাইদহ  

১৬৬৬ মাঃ রািশ ল ইসলাম মাঃ আ ল মিমন 
নািছমা পারভীন 
 

হিরণা  হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  

১৬৬৭ হািস ল হাসান 
আ ল গ র 
 

মিজনা খা ন তঘরী দা দােমাদর র কালীগ  িঝনাইদহ  

১৬৬৮ মাঃ সাই ল ইসলাম 
 

মাঃ র ইসলাম মাছাঃ িম কা 
বগম 

আরাপ র িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৬৬৯ মাঃ জািফ ল ইসলাম মাঃ আইনাল হক মাহা বা খা ন ভবানী র সা গ  হিরণা  িঝনাইদহ  

১৬৭০ লালমিত খা ন 
 

মাঃ আ স ছা ার 
 

শািহদা বগম 
 

শাহাববাজ র বা য়া শল পা িঝনাইদহ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
১৬৭১ শা  মার দাস বলরাম দাস 

িসবা রানী 
 

ল তলা নগরবাথান িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৬৭২ অনািমকা ইসলাম মাঃ কাওছার আলী 
িরনা খা ন 
 

খা রা ব পাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৬৭৩ তাসিলমা খা ন 
মাঃ তসিলম উি ন 

 
িমেসস. শখা 
পারভীন 

চর রারীদহ ক ােডট কেলজ 
িঝনাইদহ 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৬৭৪ মাছাঃ কাকলী খা ন 
মাঃ করম আলী 

 
মাছাঃ রওশন আরা বড়বাড়ী বািনয়াকা র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৬৭৫ 
সাম াহার 
 

মসেলম উ ীন 
 

রােবয়া খা ন 
 

হিরণা  হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  

১৬৭৬ মন আহেমদ মাঃ সামেশর আলী 
মাছাঃ রিহমা 

খা ন 
 

উ র ক য়া উ র ক য়া শল পা িঝনাইদহ  

১৬৭৭ আ াহ আল মা ন ফজ র রহমান 
 

আেলয়া বগম বাড়ীবাথান বািনয়াকা র িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

১৬৭৮ 
সািব ন নাহার 
 

মাঃ রিবউল ইসলাম 
িমেসস িফয়া 
ইসলাম 

থানাপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৬৭৯ মাঃ তির ামান 
মাঃ রজাউল 

ইসলাম 
 

আি য়া বগম 
 

ভরত র খিড়খালী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৬৮০ সাগর মার দাশ িব ম মার দাশ চ না রানী দাশ বাগডা া খাল লা কালীগ  িঝনাইদহ  

১৬৮১ 
আিশষ মার দ  
 

অজয় দ  
ি  দ  

 
গীতা লী সড়ক িঝনাইদহ িঝনাইদহ 

সদর 
িঝনাইদহ  

১৬৮২ ি তা িব াস 
 

ফল চ  িব াস বেলাকা িব াস 
 

বামনাইল কারী বাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৬৮৩ মাঃ মাজাে ল হক 
মাঃ আ  সা 

 
জাহানারা বগম ইটালী অিচ র শল পা িঝনাইদহ  

১৬৮৪ ফারহানা জাহান 
 

মাঃ মাশােরফ 
হােসন 

িরনা খা ন 
 

কালাপািড়য়া বাজার 
পাড়াহা  

হিরণা  িঝনাইদহ  

১৬৮৫ মাঃ তানিভর হাসান ত আ ল হক ী 
 

মাছাঃ শাম াহার কা ন র উ র 
পাড়া 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৬৮৬ 
মাঃ মাফাক খা ন 

ইসলাম 
মাঃ শাম ল আলম 

বগম সিলমা 
আলম 

চাকলাপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ ‘ 

১৬৮৭ ধন য় িব াস 
 

দাস িব াস 
 

অিনতা রানী িব াস শল পা নগর 
পাড়া 

শল পা শল পা িঝনাইদহ  

১৬৮৮ হািফ র  
 

ছােনায়ার 
 

রােফজা 
 

িকছমত মাইল 
মারী 

রামচ র 
বাজার 

শল পা িঝনাইদহ  

১৬৮৯ নাসিরন আ ার মাঃ শিহ ল ইসলাম 
সিলনা আ ার 

 
বড় কামার  কালীচরন র কালীছরন র িঝনাইদহ  

১৬৯০ মাঃ আল আিমন ইসলাম মাঃ আ র রিশদ ত আেয়শা খা ন বােদিডিহ বার বাজার কালীগ  িঝনাইদহ  

১৬৯১ িলিপ খা ন 
মাঃ আ  ব র 

িসি ক 
সািহদা বগম 
 

খা রা ব পাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৬৯২ মাঃ াক শখ মাঃ শিহ ল শখ 
শােহদা শখ 
 

গাপীনাথ র িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
১৬৯৩ 

বণ া িব াস 
 িশবনাথ িব াস 

জগৎ তারা িব াস খালফিলয়া খালফিলয়া শল পা িঝনাইদহ  

১৬৯৪ মাঃ আ স সালাম মাঃ আঃ মা ান 
নাজ ন নাহার 
 

িশতলী ভালকী বাজার হিরণা  িঝনাইদহ  

১৬৯৫ মাঃ তমিজ ল ইসলাম 
মাঃ ওমর খান 

 
মাছাঃ িরনা খা ন 

 
আড় খী নলডা া 

রাজবাটী 
িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৬৯৬ 
ত য় খাজ  
 

বি ম খাজ  
 

িত খাজ  
 

নলডা া নলডা া 
রাজবাটী 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৬৯৭ 
শাবানা খা ন 
 

আিজ র রহমান 
 

রিহমা খা ন 
 

পাগলা কানাই িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৬৯৮ হাসান বােয়র মাঃ িলটন রহমান 
 

নািগ স আ ার িব াধর র 
ব পাড়া 

ব হর কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১৬৯৯ মাছাঃ নাসিরন লতানা মাঃ শিহ ল ইসলম নাজ ন নাহার রামচ র রামচ র 
বাজার 

শল পা িঝনাইদহ  

১৭০০ মাঃ আনা ল কাজী 
 

মাঃ আিম ল কাজী মাছাঃ রােবয়া 
খা ন 

ি রা কাি  ধসর শল পা িঝনাইদহ  

১৭০১ 
মাঃ  লতান 

 মাঃ আঃ মােলক 
মাছাঃ তাসিলমা 

খা ন 
 

নওদা াম য়াতলী মেহশ র িঝনাইদহ  

১৭০২ মাঃ আ ার হােসন মাঃ আেখর আলী ছেবদা খা ন 
 

কলা লা নগর বাথান হিরণা  িঝনাইদহ  

১৭০৩ মাঃ উবাই র রহমান 
মাঃ আনছার উ ীন 

িব াস 
িমেসস ফিজলা 
খা ন 

নেকাইল নােকাইল 
বাজার 

শল পা িঝনাইদহ  

১৭০৪ মাঃ মাহা ব হাসাইন মাঃ আলতাপ ম ল 
মাছাঃ পা য়ারা 

খা ন 
খামারাইল িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৭০৫ মাঃ ইউ প িমঞা মাঃ শাম ল িমঞা 
হািসনা খা ন লবািড়য়া পা াতলা সদর 

িঝনাইদহ 
িঝনাইদহ  

১৭০৬ 
উ ল হােসন 
 

আ র রিশদ 
 

জাছনা খা ন 
 

আদশ পাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৭০৭ মাছাঃ তানিজলা খা ন 
র া 

মাঃ শাহা ি ন 
 

মাছাঃ রেবকা 
খা ন 

ফলতলা তালা হিরণা  িঝনাইদহ  

১৭০৮ 
মাছাঃ আেয়শা িসি কা 

 
মাঃ আ ল গিণ 

 
মাছাঃ রজাহান উ া খাল লা কালীগ  িঝনাইদহ  

১৭০৯ 
তািনয়া আ ার 
 

আিজ র রহমান 
হােজরা লতানা বাজার গাপাল র বাজার 

গাপাল র 
িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

১৭১০ মাঃ কাম ামান মাঃ জািহ ল ইসলাম 
মাছাঃ পা লা 
বগম 

ছাট ভাদড়া ক াদহ হিরণা  িঝনাইদহ  

১৭১১ মাঃ সাই র রহমান 
 

মাঃ শিহ ল ইসলাম ঝণ া বগম 
 

খামরাইল প াতলা িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৭১২ মাঃ সােলহ উি ন মাঃ কারবান আলী 
মাছাঃ সােলহা 

খা ন 
 

ফয়লা নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  

১৭১৩ 
রা  আহেমদ 
 

মাঃ আেনায়ার 
হােসন 

 

মাছাঃ লাখী খা ন উদয় র িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
১৭১৪ 

মাঃ আনা ল ইসলাম 
(চান) 

ত নিবস ীণ 
মািলথা 

মাছাঃ বগম 
আি য়া খা ন 

রাি য়ারেপাতা বদরগ  বাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৭১৫ মাঃ আ ল বাশার 
মাঃ বিসর উ ীন 

 

মাছাঃ শািহদা 
খা ন 
 

রাজা র বািনয়াকা র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৭১৬ মাঃ সােহল রানা 
 

মাঃ আ র রা াক 
 

বা  ভা  হীরাডা া হীরাডা া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৭১৭ মা ফা খা ন 
 মাঃ আনছার আলী 

সিখনা 
 

র বািনয়াকা র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৭১৮ জািহ ল ইসলাম 
আ  দিহয়ান িময়া 
 

রিহমা খা ন গাপীনাথ র বািনয়াকা র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৭১৯ 
পন মার িব াস 

 
সরিজত মার িব াস 
 

বাসি  রানী িব াস গািপনাথ র বািনয়াকা র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৭২০ মাঃ শািহ ামান 
 

মাঃ মেনায়ার 
হােসন 

ত রান নছা 
 

এ াফা র পাড়াহাটী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৭২১ মাঃ রােশ ামান রিন 
মাঃ আ ল কােশম 

 
মাছাঃ িরিজয়া 
লতানা 

মিকম র ক াদহ হিরণা  িঝনাইদহ  

১৭২২ সািবনা  
 

মাঃ সদর উি ন 
 

মাছাঃ হাসনা বা  
 

চটকাবািড়য়া হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  

১৭২৩ মাঃ সা াদ হােসন মাঃ শির ল ইসলাম 
 

সােজদা বগম 
 

গায়ালপাড়া 
য়া 

ল ী র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৭২৪ ফারজানা হক 
 

মাঃ ফরহাদ হােসন 
িন ফা ইয়াসিমন 
 

মা ার বািড়য়া কািলচরন র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৭২৫ মাঃ জা াত হাসাইন 
 

ত শিফ উ ীন 
 

মিরয়ম বগম 
 

জয়রাম র রতনহাট িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৭২৬ ফজেল রা ী 
 

আশরা ল ইসলাম 
 

আফেরাজা বগম 
 

ধসর ধসর িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৭২৭ 
কাম ামান 
 

জামাল উি ন 
 

ফিরদা বগম 
 

গালক নগর চিড়য়ার িবল শল পা িঝনাইদহ  

১৭২৮ 
মাঃ মােজ ল হক 

 
মাঃ খাই ল ইসলাম 

 
মমতাজ বগম 
 

পানামী িডিহ বাকড়ী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৭২৯ মাঃ আ ল কােশম 
 মাঃ ইজাল উি ন 

িফয়া খা ন 
 

মদনেমাহনপাড়া 
িঝনাইদহ 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৭৩০ 
তানিজলা নাহার 
 

মাঃ দেলায়ার 
হােসন 

ফিজলা াহার 
 

কা ন নগর িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৭৩১ সাবিরন রখা 
মাঃ আসা ল 

ইসলাম 
ইয়া বগম 

 
মি ক র দাড়া কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১৭৩২ সারমীন আ ার ফজ র রহমান ফরেদৗিস রহমান 
 

রতনহাট রতনহাট িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৭৩৩ 
মাঃ শামীম হােসন 

 
মাঃ লাল িময়া 

 

মাছাঃ মা রা 
খা ন 
 

গাবলা ভাটই বাজার শল পা িঝনাইদহ  

১৭৩৪ মাঃ আ ল কােদর 
মাঃ আ  িফয়ান 

 
সােলহা বগম 
 

কালীচরন র কালীচরন র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৭৩৫ মাঃ রািক ল হাসান মাঃ শিফ উি ন শখ 
মাছাঃ সালমা 
বগম 

 

খিড়কাডা া খাল কালা কালীগ  িঝনাইদহ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

১৭৩৬ মাছাঃ শা া খা ন 
মাঃ মা াক 

আহেমদ 
 

মাছাঃ সাহানারা 
বগম 

বড়দাহ চিড়য়ার িবল শল পা িঝনাইদহ  

১৭৩৭ 
মাছাঃ শািহ র খা ন 

 
মাঃ ওিহদ মা া 

 
মাছাঃ আেমনা 
বগম 

ভাটই ভাটই বাজার শল পা িঝনাইদহ  

১৭৩৮ মাছাঃ আসমা উল সনা মাঃ আতাউর রহমান িন ফা আ ার ডফলবাড়ী গ া র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৭৩৯ 
মাছাঃ তাহিমনা খা ন 

 
মাঃ সােব ল ইসলাম 

 
আেলয়া বগম উেমদ র রেয়ড়া শল পা িঝনাইদহ  

১৭৪০ মাছাঃ শারিমন আ ার মাঃ সাই র রহমান 
 

মাছাঃ ল িল 
খা ন 
 

ফলসী হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  

১৭৪১ 
মাঃ হাসা ামান 

 
ত আিজবর মা া 

 
ময়না খা ন ফলসী হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  

১৭৪২ মাঃ ইকবাল হােসন 
মাঃ তায়াে ল 

ম ল 
মাছাঃ রওশনআরা 
বগম 

রেয়ড়া রেয়ড়া শল পা িঝনাইদহ  

১৭৪৩ মাঃ ইমরান হােসন 
মাঃ র ইসলাম 

 
জািমলা বগম 
 

দি ন গ া র নলডা া 
রাজবাটী 

িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

১৭৪৪ মাঃ ইমরান হােসন মাঃ সিলম হােসন 
মাছাঃ জিরনা 
বগম 

গেয়শ র িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৭৪৫ মাঃ রজাউল কিরম মাঃ রজয়ান কিরম 
মাছাঃ মিজনা 

খা ন 
 

খা রা ব পাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৭৪৬ আ  নােছর আশরাফ 
মাঃ আ ব হােসন 

 
শাহানাজ বগম 
 

পাব তী র হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  

১৭৪৭ সািনয়া খা ন 
রিফ উি ন 
 

হনা বগম 
 

ঘাড়দহ ভালকী বাজার হিরণা  িঝনাইদহ  

১৭৪৮ মাঃ শিহ ল ইসলাম 
 

মাঃ ইমরাত হােসন পাইরা খা ন 
 

বািজং র গায়ালপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৭৪৯ মাছাঃ ারী ন ন 
মাঃ আলাউি ন 

িব াস 
মাছাঃ িহরা খা ন এলা ী এলা ী কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১৭৫০ রনিজৎ মার 
 

সনাতন মার দাস 
 

গীতা রানী সােহবদাড়ী মেহশ র মেহশ র িঝনাইদহ  

১৭৫১ মাঃ েয়ল রানা 
 

মাঃ আ ল মিজদ পালী আ ার ফ কখালী হিরশংকর র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৭৫২ বীর মার িব াস 
শা  মার িব াস 

 
মালা রানী িব াস 
 

ভবানী র িড.িহ. বাকড়ী শল পা িঝনাইদহ  

১৭৫৩ জ.এম. ইরফান সাইন 
মাহা দ আলী 
জায়ারদার 

হাসী িসি কা 
 

আদশ পাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৭৫৪ মাঃ রােশ ামান 
মাঃ িরজাউল 

ইসলাম 
নািগ স খা ন 
 

চাপালী নলডাংগা কালীগ  িঝনাইদহ  

১৭৫৫ অিলপ মার 
 রিবন ঘাষ 

অিনমা রানী 
 

নগর বাথান নগর বাথান িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৭৫৬ িমরাজ জামান রাজ 
মাঃ নওেশর আলী 

 
মাছাঃ জািহদা 
বগম 

কা ন র িঝনাইদহ িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

১৭৫৭ মাঃ মা দ পারেভজ 
 

মাঃ িজ াত আল আ মান আরা 
 

ক ােডট কেলজ 
পাড়া 

আরাপ র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৭৫৮ মাছাঃ র া খা ন 
 

মাঃ সােজদার 
রহমান 
 

মাছাঃ হােজরা 
খা ন 
 

পাব তী র রেয়ড়া শল পা িঝনাইদহ  

১৭৫৯ মাছাঃ জিন লতানা মাঃ সােজ ল 
ইসলাম 

মাছাঃ আেলয়া 
খা ন 

উেমদ র রেয়ড়া শল পা িঝনাইদহ  

১৭৬০ মাঃ শিফ র রহমান মাঃ ইছাহক আলী 
 

মাছাঃ ছােলহা 
খা ন 

বঠাপাড়া হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  

১৭৬১ মৗ মী লতানা আ ল কালাম আজাদ 
আন ময়ারা খা ন 
 

হির র খিড়খালী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৭৬২ মাঃ ইসমাইল হােসন মাঃ মিতয়ার রহমান মিরয়ম খা ন ািরয়া র স ার বাজার মেহশ র িঝনাইদহ  

১৭৬৩ মাঃ রািকব হাসাইন মাঃ আ ল আিজজ মন রা বগম উ র কা সাগরা পাড়াহাটী িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

১৭৬৪ িলিপ খা ন শির ল ইসলাম আসমানী বগম াস র িড.িহ বাকড়ী শল পা িঝনাইদহ  

১৭৬৫ মাঃ জািকর হােসন আ র রা াক 
 

রিজয়া বগম 
 

মিহষাডা া হাট বা য়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৭৬৬ মাঃ শির ল ইসলাম 
মাঃ আ ল স 

 
ফরেদৗসী বগম 

 
করািতপাড়া রতনহাট িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৭৬৭ মাঃ ফজেল রাি  মাঃ বাব র রহমান রখা খা ন 
 

নগর বাথান নগর বাথান িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৭৬৮ সািমরা পারভীন ত আ র রা াক িমেসস মেনায়ারা 
বগম 

চাপালী সড়ক 
বলতলা 

নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  

১৭৬৯  মাঃ ল ইসলাম 
মাঃ আ ল খােলক 

ম ল 
 

মাছাঃ হািছনা 
খা ন 

যাদব র লহির শল পা িঝনাইদহ  

১৭৭০ সকত জাহান মাঃ শমেসর আলী মমতাজ বগম িরশখালী িরশখালী বাজার হিরণা  িঝনাইদহ  

১৭৭১ িব.এম. মন রজা মাঃ আ স সালাম 
মাছাঃ 

আ মেনায়ারা 
মিহষা  িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৭৭২ মাঃ মা দ পারেভজ মাঃ অেম ল ইসলাম মাছাঃ মিজনা 
বগম 

বলরাম র ড়পাড়া কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১৭৭৩ মাঃ জাহা ীর আলম মাঃ তাফাে ল 
হােসন 

মাছাঃ রিহমা 
খা ন 

গরী মাস পাড়া িজ. পা া পাড়া মেহশ র িঝনাইদহ  

১৭৭৪ মাঃ ইউ ফ আলী মাঃ উমর আলী 
শফালী খা ন নািরেকল বাড়ীয়া রিব নািরেকল 

বাড়ীয়া 
িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৭৭৫ মাঃ কামাল হােসন মাঃ বােরক ল ার মাছাঃ নাজ াহার রাধানগর সা হা  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৭৭৬ মাছাঃ সািনয়া পারভীন মাঃ বজ র রহমান 
মাছাঃ জসিমন 

আ ার 
 

ভয়না জাড়াদাহ হিরণা  িঝনাইদহ  

১৭৭৭ মাঃ ািফ র রহমান মাঃ আ ল মিজদ 
 

আেনায়ারা বগম 
 

কালীচরন র কালীচরন র িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

১৭৭৮ মাঃ রািজব হােসন 
 

মাঃ মহািসন হােসন 
 

মাছাঃ রািজয়া 
খা ন 

নািরেকল বাড়ীয়া রিব নািরেকল 
বাড়ীয়া 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
১৭৭৯ মাঃ শাহীন আলম মাঃ আঃ রহমান মাছাঃ র জাহান আরাপ র চানপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৭৮০ 
মাঃ উ ল হােসন 

 
ত নিফ উ ীণ 

ফিকর 
ত মােজদা খা ন গাপাল র বা য়া শল পা িঝনাইদহ  

১৭৮১ 
াবনী ফারহানা িল 

 
মাঃ শিহ র রহমান 

 

িবলিকস আ ার 
িলিপ 
 

আদশ পাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

১৭৮২ এস.এম. ওিহ ামান জািহ ল ইসলাম 
পারভীন আ ার পাইকপাড়া হাটেগাপাল র িঝনাইদহ 

সদর 
িঝনাইদহ  

১৭৮৩ রািশ ল ইসলাম 
আ াহ 
 

মােজদা খা ন নাদপাড়া নাদপাড়া শল পা িঝনাইদহ  

১৭৮৪ এম.িভ শারিমন আ ার 
মাবাে র হােসন 
জায়া ার 

 

নাসিরন আ ার মিহলা কেলজ 
বািলদাপাড়া 

নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  

১৭৮৫ মাঃ সােহব আলী 
 

ত আয়নাল হক 
ল ার 

মাছাঃ আেমনা 
খা ন 
 

ব  ত ল 
বাড়ীয়া 

রিব নািরেকল 
বািড়য়া, 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৭৮৬ সািক র রহমান 
 আ ল মা ান 

মােমনা খা ন কািজপাড়া রাড বাজার 
গাপাল র 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৭৮৭ কাজল মি ক ভ  পদ মি ক 
শফালী রানী 

 
িজতলা িড়য়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৭৮৮ মাঃ আিশ র রহমান মাঃ রমজান আলী 
মাছাঃ জাছনা 

খা ন 
ব হর ব হর কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১৭৮৯ 
রখা িব াস 

 
শংকর মার িব াস 
 

অ লী রানী 
 

িগলাবাড়ীয়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৭৯০ মাঃ িফেরাজ উি ন মাঃ র আলী িব াস 
িরিজয়া বগম 
 

নওদা াম য়তলী মেহশ র িঝনাইদহ  

১৭৯১ মাছাঃ মা জা খা ন 
মাঃ গালাম র ানী 

 

মাছাঃ মিরয়ম 
বগম 

 

গিড়য়ালা খিড়খালী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৭৯২ আেমনা খা ন 
 

আিতয়ার রহমান 
 

সােলহা বগম পবহা  িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৭৯৩ মাঃ  লতান 
মাঃ মাফাে ল 
হােসন 

আিছয়া খা ন 
 

চাে র পাল গা া বাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৭৯৪ িশ ল মার দাশ রিজৎ মার দাশ জ াৎ া রানী দাশ বাগডা া খালেকালা কালীগ  িঝনাইদহ  

১৭৯৫ মাঃ আশরা ল ইসলাম 
মাঃ স আলী 

 
মাছাঃ রােবয়া 

খা ন 
দঃ রামনগর, পা াতলা িঝনাইদহ 

সদর 
িঝনাইদহ  

১৭৯৬ নাছিরন খা ন 
 

মাঃ আলী হােসন আকলীমা খা ন ব লী ব লী কালীগ  িঝনাইদহ  

১৭৯৭ 
আসমাউল ছনা 
 

মাঃ নািসর উি ন 
মাহ দা বগম হলাই নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  

১৭৯৮ মাঃ মাহ ল হাসান মাঃ ওফাই উি ন 
মাছাঃ মাহ দা 

খা ন 
আড়পাড়া নলডা া কালীগ   িঝনাইদহ  

১৭৯৯ মাঃ শাহেনওয়াজ 
মাঃ জািকর হােসন 

 
মাছাঃ ফােতমা 

খা ন 
ঈশাল ডা া গরী পা া 

পাড়া 
মেহশ র িঝনাইদহ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

১৮০০ মাছাঃ িশিরন আ ার 
মাঃ রিবউল 

ইসলাম 
 

মাছাঃ ফিরদা 
খা ন 

ম র িখ া খা  রা াম কালীগ  িঝনাইদহ  

১৮০১ মাঃ সাহা র রহমান মাঃ আ  বকর পা লা খা ন মা ার তলা শাখারীদহ হিরণা  িঝনাইদহ  

১৮০২ মাঃ শাহ আলম 
মাঃ শাজাহান 

আলী 
জীবন নছা সাফদার র জয়িদয়া কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১৮০৩ মাঃ র সাইন মাঃ মকেল র 
রহমান 

জসিমন নাহার পালতাডা া আদশ  আ িলয়া হিরণা  িঝনাইদহ  

১৮০৪ মাঃ িমরা ল ইসলাম 
মাঃ ই ািহম 

হাসান 
জা াতারা 
ইয়াসিমন 

নগর অিচ র শল পা িঝনাইদহ  

১৮০৫ শামীমা খা ন 
মাঃ সেয় ল 

ইসলাম 
মেনায়ারা খা ন 
 

মিহলা 
কেলজপাড়া 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৮০৬ মাঃ খাই ল ইসলাম 
ত আ ল ওহাব 

িব াস 
মাছাঃ আেনায়ারা 

খা ন 
নািরেকল বািড়য়া রিব নািরেকল 

বািড়য়া 
িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৮০৭ অ প রতন ঘাষ শচী নাথ ঘাষ আশালতা তঘরী দা দােমাদর র কালীগ  িঝনাইদহ  

১৮০৮ 
নািসর উি ন 
 

আিজ ল হক 
আিছয়া খা ন দাড়া দাড়া কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১৮০৯ মাছাঃ সিলমা আ ার মাঃ ারী 
এনােয়তউ াহ 

মাছাঃ রজাহান 
খা ন 
 

মা রাপাড়া সা হাটী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৮১০ িম ন হাসাইন কামাল হাসাইন িরনা আ ার লহির লহির শল পা িঝনাইদহ  

১৮১১ মাঃ আছাদ উজ জামান র মাঃ আ ল কােশম মেহ ন নছা খা রা গাংপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৮১২ স জ মার িব াস মার িব াস িম া িব াস বা য়া বা য়া শল পা িঝনাইদহ  

১৮১৩ মাঃ িসবলী সাদীক মাঃ গালাম র ল সােলহা পারভীন শড়াবাড়ীয়া সােবক িব ী হিরণা  িঝনাইদহ  

১৮১৪ মাছাঃ নাজমা খা ন মাঃ নওেশর আলী িবয়া খা ন মাঠ আ িলয়া তালা হিরণা  িঝনাইদহ  

১৮১৫ আফেরাজা খা ন আ ল স রােকয়া খা ন ঘাড়াগাছা ভালকী বাজার হিরণা  িঝনাইদহ  

১৮১৬ মাঃ মেহদী হাসান 
মাঃ মাফাে ল 
হােসন 

রীনা বগম উ র কা সাগরা পাড়াহাটী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৮১৭ মাঃ আিসবর রহমান মাঃ আসলাম 
জায়া ার 

ফােতমা খা ন বড়িব ী সােবক িব ী হিরণা  িঝনাইদহ  

১৮১৮ মাঃ মেহদী হাসান মাঃ আ র রউফ মাছাঃ রােফজা 
বগম 

রাম র শিফ র - শল পা িঝনাইদহ  

১৮১৯ মাঃ শাফােয়ত হােসন 
ত আসলাম 
হােসন 

সিলনা আ ার গ া র গায়ালপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৮২০ ছিবরন নছা মাঃ আ  বকর র জাহান খা ন িবষয়খালী খিড়খালী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৮২১ ভ ীপ িব াস িব  িব াস সি তা িব াস আড়পাড়া নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  

১৮২২ িম ন মার িব াস অ প মার িব াস 
ছায়া রানী িব াস রারীদহ িঝনাইদহ 

ক ােডট কেলজ 
িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৮২৩ আফেরাজা খা ন 
আলী মাহা দ 
ম ল 

র জাহান বগম খাল লা খাল লা কালীগ  িঝনাইদহ  

১৮২৪ িলিপকা খা ন মাঃ শিফ উি ন আেলয়া খা ন লভ র ক াদহ হিরণা  িঝনাইদহ  

১৮২৫ মাঃ সাহা র রহমান 
মাঃ জাহা ীর 
হােসন 

নারিগস পারভীন গ া র গা া বাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৮২৬ মাঃ কাম ল হাসান মাঃ শাহ আলম হািলমা বগম কািশ র আিলগ  কালীগ  িঝনাইদহ  

১৮২৭ মাঃ হা ননার রিশদ মাঃ আ ল হক মাছাঃ হীরা খা ন িসি িকয়া সড়ক াপারীপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৮২৮ মাঃ সাগর িময়া মাঃ এমদা ল হক মাছাঃ রিহমা 
খা ন 

বািনয়াকা র বািনয়াকা র িঝনাইদহ   



 
 

১৮২৯ ত য় িব াস রিজৎ িব াস শফালী িব াস হামদহ ন ন প ী িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৮৩০ আিবয়া রহমান সমা 
মাঃ আিতয়ার 

রহমান 

িরনা লতানা ডঃ ক আহ দ 
সড়ক. কা ন 
নগর 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৮৩১ ি া খা ন 
মাঃ গালাম 

িসি ক 
মাছাঃ নাজ াহার সড়াবািড়য়া সােবক িব ী হিরণা  িঝনাইদহ  

১৮৩২ রজয়ান দেলায়ার হােসন মিরয়ম বগম ধসর ধসর শল পা িঝনাইদহ  

১৮৩৩ শাপলা খা ন 
মাঃ আ স সালাম 

িব াস 
রােবয়া বগম িনজ য়া গায়ালপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৮৩৪ আলমগীর হােসন আেরাজ আলী সােলহা খা ন বািলয়াডা া হাট বা য়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৮৩৫ মাঃ আল ইমরান এম.এ আিজজ 
িরনা খা ন আরাপ র পি ম 

পাড়া 
িঝনাইদহ, িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৮৩৬ মাঃ িম ন আহে দ 
মাঃ শিহ ল 

ইসলাম 
মাছাঃ শফালী 

খা ন 
উ র ভবানী র গ া র িঝনাইদহ িঝনাইদহ।  

১৮৩৭ খা কার শািম ল ইসলাম 
ত নািস ল 

ইসলাম 
সিলনা লতানা নরহির া িড.িহ বাকড়ী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৮৩৮ - মাহন মার িব াস সাধন মার িব াস মায়া রানী কািদর কাল ফািজল র কালীগ  িঝনাইদহ  

১৮৩৯ শারিমন লতানা হযরত আলী হােজরা বগম শা পাড়া, িজ. পা া পাড়া মেহশ র িঝনাইদহ  

১৮৪০ মাঃ িলটন আলী মাঃ আ  বকর মাছাঃ আেমনা 
খা ন 

রামচ র ব হর কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১৮৪১ 
মাঃ নজ ল ইসলাম 

 
মাঃ জামাত আলী 

ত  িবিব 
 

মা াডা া নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  

১৮৪২ মাঃ মা ন িব াস 
 

মাঃ আঃ স 
িব াস 

মাছাঃ র জাহান 
বগম 

দঃ মেনাহর র খালফিলয়া শল পা িঝনাইদহ  

১৮৪৩ মাছাঃ পালী খা ন 
মাঃ মতেলব 
হাসাইন 

মাছাঃ ওজলা 
খা ন 

ভায়না জাড়াদহ হিরণা  িঝনাইদহ  

১৮৪৪ 
মাঃ শাহাদত হােসন 

 
মাঃ খারেশদ 

আলশ 
মাছাঃ িরনা খা ন িশশার  াগাছা কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১৮৪৫ 
মাঃ আ ার হাসাইন 

 
মাঃ ইমদা ল হক 

পিরছন নছা 
( সিলনা খা ন) 

আন নগর ল ি েবনী শল পা িঝনাইদহ  

১৮৪৬ মাঃ রা  আহেমদ মাঃ বরকত উ াহ 
মাছাঃ ছািবনা 

ইয়াসিমন 
চরপাড়া বস র শল পা িঝনাইদহ  

১৮৪৭ 
সালমা খা ন 
 

মাঃ তসিলম 
উি ন িব াস 

শখা পারভীন 
 

চর রারীদহ ক ােডট কেলজ 
িঝনাইদহ 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৮৪৮ আন  মার 
বাদল মার ক  
 

জাৎ া রানী 
 

বেনপাড়া কাটচ দ র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৮৪৯ 
স য় ম ল 
 

প ম ল 
 

কানন ম ল 
 

গনী বাঘনী শল পা িঝনাইদহ  

১৮৫০ মনা নাহার 
 

এ. ক.এম. ৎফর 
রহমান 

হািলমা খা ন শাি নগর পাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৮৫১ েয়ল রানা 
 

এেলম বাদশা 
 

ফিরদা খা ন 
 

মিকম র ক াদহ হিরনা  িঝনাইদহ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

১৮৫২ মাঃ মািজ ল ইসলাম মাঃ মাদাে র 
আলী 

রিহমা বগম 
 

রতনহাট রতনহাট িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৮৫৩ মাঃ সাঈদ আেনায়ার মাঃ মাক ল 
হােসন 

মাছাঃ িরিজয়া 
পারভীন 

বেড়র মাঠ কানাইডা া মেহশ র িঝনাইদহ  

১৮৫৪ মাঃ আিম ল ইসলাম মাঃ নিজর 
আহাে দ 

মাছাঃ খােদজা 
খা ন 

পা াপাড়া িজ. পা াপাড়া মেহশ র িঝনাইদহ  

১৮৫৫ মাঃ সাি র আহেমদ 
মাঃ শািফ র 

রহমান 
সােলহা খা ন 
 

হিরণা  হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  

১৮৫৬ মাঃ ম র রহমান 
মাঃ আ  সিলম 

িব াস 
মাছাঃ মাহ দা 
বগম 

আসান নগর ভাটই বাজার শল পা িঝনাইদহ  

১৮৫৭ মাঃ মা ফা কামাল 
মাঃ রিবউল হক 

 
মাছাঃ আিখ ত রা 

 
বাউলী সিজয়া বাজা মেহশ র িঝনাইদহ  

১৮৫৮ মাঃ তির ল ইসলাম 
মাঃ আ ল কালাম 

আজাদ 
রহানা পারভীন সায়াদািতয়া 

সড়ক 
পাগলাকানাই 
মাড় 

পাগলাকানাই িঝনাইদহ  

১৮৫৯ মাঃ শাহািরয়ার রহমান ী সাই র রহমান 

জািকয়া রহমান কাজী নজ ল 
ইসলাম সড়ক 
৩নং পািনর াক 
পাড়া 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৮৬০ মাঃ শামী র রহমান 
মাঃ আঃ ছা ার 

 
মাছাঃ হােজরা 

খা ন 
মহ ত র ভাটই বাজার শল পা িঝনাইদহ  

১৮৬১ মাঃ এরশাদ আলী 
মাঃ র ইসলাম 

ম ল 

মাছাঃ হািসনারা 
খা ন 
 

পাড়াপাড়া ড়দহ মেহশ র িঝনাইদহ  

১৮৬২ 
মাঃ শােয় র রহমান 

 
মাঃ রিবউল 

ইসলাম 
মেনায়ারা খা ন কািশম র জালাল র িঝনাইদহ 

সদর 
িঝনাইদহ  

১৮৬৩ ত য় মৗিলক িশ  মৗিলক র া মৗিলক গীতা লী সড়ক িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৮৬৪ মাঃ রােশ ল ইসলাম মাঃ ছেলমান 
রােকয়া খা ন 

 
র নাথ র গা া বাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৮৬৫ মাঃ রা  আহাে দ 
মাঃ জািহ ল 

ইসলাম 
 

মাছাঃ ফােতমা 
বগম 

 

মিকম র ক াদহ হিরণা  িঝনাইদহ  

১৮৬৬ 
মাঃ রজাউল কিরম 

 
মাঃ িদদার হােসন 

 
িরনা খা ন গ া র গ া র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৮৬৭ মাঃ আরাফ হােসন ত মিহউি ন শখ 
 

মাছাঃ রােকয়া 
বগম 

 

বারইপাড়া 
ম পাড়া 

গাড়াগ  শল পা িঝনাইদহ  

১৮৬৮ মেহদী হাসান 
 মাঃ আ াচ আলী 

রেহনা পারিভন 
 

উ র গ া র 
পবহাটী 

গায়ালপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৮৬৯ তাপস মার  ভজ হির  
িম া রানী  ন ন  

মািলথীয়া 
লা লব ধ শল পা িঝনাইদহ  

১৮৭০ মাঃ নাইদ পারেভজ মাঃ নাহার আলী কািহ র বগম খাশাল র বার বাজার কালীগ  িঝনাইদহ  

১৮৭১ মাঃ আেনায়ার হােসন মাঃ আসমত আলী 
মাছাঃ আেয়শা 

খা ন 
চটকাবাড়ীয়া হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  

১৮৭২ মাঃ আলহাজ হােসন মাঃ কাবাদ আলী 
মাছাঃ িন ফার 

ইয়াসিমন 
হিরহরা িব বগিদয়া শল পা িঝনাইদহ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
১৮৭৩ 

মন হােসন 
 

এস.এম খয়বর 
হােসন 

সােহরা খা ন 
 

নওপাড়া িব বগিদয়া শল পা িঝনাইদহ  

১৮৭৪ শািহন আলম 
এস.এম খয়বর 
হােসন 

শােহরা খা ন নওপাড়া িব বগিদয়া শল পা িঝনাইদহ  

১৮৭৫ মাছাঃ িজিম খা ন 
এস.এম খয়বর 
হােসন 

মাছাঃ শােহরা 
খা ন 

নওপাড়া িব বগিদয়া শল পা িঝনাইদহ  

১৮৭৬ 
মাঃ নাই র রহমান িম ন 

 
মাঃ হ র আলী 

খান 
মাছাঃ সােলহা 

খা ন 
প  নগর িমড়াদহ শল পা িঝনাইদহ  

১৮৭৭ কাম াহার 
 

আ ল গা ফার 
লাভলী খা ন 
 

বিরয়া শহীদনগর শল পা িঝনাইদহ  

১৮৭৮ এফ এম আল-আমীন 
মাঃ িতলাম ফিকর 

 

মাছাঃ আিছরন 
নছা 

 

চি র ধসর শল পা িঝনাইদহ  

১৮৭৯ মাছাঃ স া খা ন মাহা দ আলী 
 

মাছাঃ ফােতমা 
খা ন 

রামচ র হিলধানী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৮৮০ 
মাঃ মার ল ইসলাম 

 
মাঃ জািহ ল 

ইসলাম 
মাছাঃ পা লা 

খা ন 
রামচ র হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  

১৮৮১ মাছাঃ নাসিরন খা ন মাঃ ফিরদ 
উ ামান খান 

মাছাঃ সােলহা 
খা ন 

দবতলা অিচ র শল পা িঝনাইদহ  

১৮৮২ িম ল আহেমদ মাঃ আ াস আলী মাছাঃ জাসনা 
খা ন 

চি র ধসর শল পা িঝনাইদহ  

১৮৮৩ আসমা খা ন 
মাঃ শিফ ল 

ইসলাম 
রািজয়া বগম ক ােডট কেলজ 

পাড়া 
ক ােডট কেলজ 
পাড়া 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৮৮৪ 
মাঃ হাসা ামান 

 
মাঃ ওয়ািলউর 

রহমান 
মাছাঃ হািলমা 

খা ন 
নািরেকল বাড়ীয়া রিব নািরেকল 

বািড়য়া 
িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৮৮৫ 
িরিনতাজ খা ন 
 

মাঃ আ ল গিণ 
 

শফালী খা ন 
 

শাহাবাজ র বা য়া  শল পা িঝনাইদহ  

১৮৮৬ 
মাঃ িজহাদ হােসন 

 মাঃ িসি ক ম ল 
সােলহা আ ার 
 

পবহা  িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৮৮৭ 
ত  

 
িনরাপদ  
 

অ না  ম  ব  সড়ক  চাকলপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৮৮৮ মাঃ সিজব হােসন 
মাঃ আ  দাউদ 

িব াস 
মাছাঃ জােমনা 

খা ন 
িদঘীর পাড় কারী বাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৮৮৯ 
মমতাজ খা ন 
 

শাহাদৎ মািলথা 
মিজনা খা ন ধসর ধসর শল পা িঝনাইদহ  

১৮৯০ মাঃ ইমরান হােসন 
রিবউল ইসলাম 
 

হাওয়া িবিব ত লবািড়য়া খিড়খালী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৮৯১ মাঃ েবল হােসন মাঃ ল ইসলাম মাছাঃ াহার 
বগম 

গ ানারায়ন র 
য়া 

গায়ালপাড়া 
বাজার 

িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

১৮৯২ 
মাঃ শামীম রজা 

 
মাঃ ম আলী 

মািলতা 
মাছাঃ ছেবদা 

খা ন 
আড়পাড়া রতনহাট িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৮৯৩ িম ন মার ন কার ম  চ  ন কার 
 

মালতী ন কার হামদহ িলশ 
লাইনস 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৮৯৪ মাঃ আলাউি ন 
 

মাঃ আ র 
রা াক 

মাসাঃ হািজরা 
খা ন 

তালসার সিজয়া মেহশ র িঝনাইদহ  

১৮৯৫ মাঃ আিকজ জােভদ মাঃ ল ইসলাম 
মাছাঃ সােবদা 

খা ন 
পাগলাকানাই 
সড়ক 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

১৮৯৬ 
িমস পা খা ন 
 

মাঃ ওিহ র 
জামান 

িমেসস লািক বগম রাট বািনয়াব  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৮৯৭ মাঃ জািহ ল ইসলাম মাঃ আ  বা ার 
সানাভান নছা 

 
বতাই গা াবাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৮৯৮ মাঃ আ াহ আল আিমন ত ছাম ল আলম 
রজাহান 

 
জাড়াদহ জাড়াদহ, হিরণা  িঝনাইদহ  

১৮৯৯ াহার ত রিমউল 
মেনায়ারা বাসা নং-৭১ 

র 
ভরবা বাজার মেহশ র িঝনাইদহ  

১৯০০ অ ব  সরকার আন  সরকার 
মায়া রানী 
 

িবজয় র গায়ালপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৯০১ চ না রানী শংকর মার 
িব াস 

িরিন রানী িগলাবাড়ীয়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৯০২ িবলিকস খা ন 
 

মাঃ মাশারফ 
হােসন 

রিহমা খা ন ভিবত র জাড়াদাহ হিরণা  িঝনাইদহ  

১৯০৩ মাছাঃ শামীমা নাসরীন মাঃ আ  তােহর 
িব াস 

মাছাঃ সবজান 
নছা 

সাগা া সাগা া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৯০৪ উ ল মার 
 

অেরািব  কম খার স া রানী 
 

জালাল র জালাল র কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১৯০৫ 
মাঃ ম  িময়া 

 
ত আ ব আলী 

 
মাছাঃ মেনায়ারা 
বগম 

ভবানী র কারী বাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৯০৬ মাঃ আলমগীর হােসন 
মাঃ আ  তােহর 

 
মাছাঃ রােহলা 
বগম 

মালাধর র িব াধর র মেহশ র িঝনাইদহ  

১৯০৭ মাঃ ইনা ল হক 
মাঃ রজাউল 

কিরম 
মাছাঃ সােজদা 

খা ন 
জগ াথ র ব হর কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১৯০৮ 
িজত পাল 

 সনিজত পাল 
শফালী রানী 

 
 সেলমান র কাটচ দ র কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১৯০৯ 
আ  সাঈদ 
 

শাম ল হক 
 

িফয়া বগম গাড়াবাড়ীয়া মেহশ র মেহশ র িঝনাইদহ  

১৯১০ মাঃ িরেপা ামান 
মাঃ ওয়ােজদ 

আলী 
মাছাঃ ত রা খা ন ভালকী ভালকী বাজার হিরণা  িঝনাইদহ  

১৯১১ মাছাঃ মানা ইয়াসিমন 
মাঃ আিতয়ার 

রহমান 
মাছাঃ সিলনা 
বগম 

পায়রাডা া ভালকী বাজার হিরণা  িঝনাইদহ  

১৯১২ শামীম মাহ দ 
মাঃ মাহ র 

রহমান 
শাহানাজ পারভীন গেয়শ র বািনয়াকা র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৯১৩ মাঃ িরদওয়া ল আহেমদ মাঃ আ ল হােসন বগম শাহানাজ 
হােসন 

সাফদার র জয়িদয়া কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১৯১৪ আ াহ আল ফা ক 
 

মাঃ শওকত আলী 
 

বাহারন নছা বাড়ী বাথান বািনয়াকা র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৯১৫ মাঃ আসা ামান 
ত অেমদ আলী 

িব াস 
 

ত আেমনা বগম কা ন র িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৯১৬ মাঃ িশ ল িময়া মাঃ িনজাম 
হােসন 

মাছাঃ কািহ র 
বগম 

বািনয়াকা র বািনয়াকা র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৯১৭ মাছাঃ িশলা খা ন 
 

মাঃ খাই ল 
ইসলাম 

মাছাঃ নারগীস 
 

রামচ র রামচ র 
বাজার 

শল পা িঝনাইদহ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
১৯১৮ মাঃ তির ল ইসলাম তেকা ার রহমান 

জাসনা খা ন 
 

ল নিদয়া রেয়ড়া শল পা িঝনাইদহ  

১৯১৯ 
ময়ণা আ ার 
 

মাঃ আই ব আলী 
েলখা বগম 

 
চাকলপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ 

সদর 
িঝনাইদহ  

১৯২০ হাসা র রহমান 
ইরাদ আলী 
 

সােয়রা বগম  উ া খাল লা কালীগ  িঝনাইদহ  

১৯২১ 
রনিজৎ মার িব াস 
 

 িদিলপ মার 
িব াস 

পাব তী রানী িব াস িচথিলয়াপাড়া হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  

১৯২২ 
মাঃ মাহ র রহমান 

 
মাঃ আই ব আলী 

মাছাঃ িবথী খা ন উ র ক য়া উ র ক য়া শল পা িঝনাইদহ  

১৯২৩ মাঃ আ ল আিজজ মাঃ আেবদ আলী মাছাঃ র জাহান ভালকী ভালকী বাজার হিরণা  িঝনাইদহ  

১৯২৪ মাঃ মেহদী হাসান 
মাঃ রিকব আলী 

 
মাছাঃ পারভীনা আরাপ র িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৯২৫ িম  আহেমদ ইকলা র রহমান 
সকা র 

 
বড় ভাদড়া ক াদহ হিরণা  িঝনাইদহ  

১৯২৬ মাঃ সিলম রজা 
মাঃ শিহ ল 

ইসলাম 
জিরনা বগম বিলদা পাড়া নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  

১৯২৭ মাঃ িশ ল হােসন 
 

মাঃ মিতয়ার 
রহমান 

মাছাঃ মিরয়ম 
খা ন 

ািরয়া র স ার বাজার মেহশ র িঝনাইদহ  

১৯২৮ মাঃ ল স ৎফর রহমান ত শামীমা রখা পাব তী র হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  

১৯২৯ িব ব সরকার ভেবন সরকার িচ া সরকার বািঘনী বািঘনী শল পা িঝনাইদহ  

১৯৩০ 
মাঃ রিবউল ইসলাম 

 
মাঃ আ ল খােলক 

 
মাছাঃ ঝণ া খা ন 

 
ভাটই ভাটই বাজার শল পা িঝনাইদহ  

১৯৩১ আিসফ িবন হােসন মাঃ িলয়াকত 
আলী 

মাছাঃ িশিরন 
আ ার 

উপশহরপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৯৩২ মাছাঃ ির া পারভীন মাঃ মজ  িব াস মাছাঃ রােফজা 
খা ন 

ভায়না জাড়াদহ হিরণা  িঝনাইদহ  

১৯৩৩ মাঃ িজ াত মাঃ িনয়ামত আলী মাছাঃ জাসনা 
বগম 

হামদহ  কা ন র িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৯৩৪ মাঃ সাহা র রহমান দাউদ িব াস মাছাঃ জােমনা 
খা ন 

িদঘীরপাড় কারী বাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৯৩৫ মাঃ আ ল কােদর মাঃ আ ল সা ার হািসনা খা ন সােবক িব ী সােবক িব ী হিরণা  িঝনাইদহ  

১৯৩৬ মহিসন আহে দ মাঃ আমীর 
হােসন 

মাছাঃ িলিল বগম কারাপাড়া বািনয়াকা র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৯৩৭ মাঃ ফা ক হােসন মাঃ রিবউল 
ইসলাম 

রািবয়া 
 

সােবক িব ী সােবক িব ী হিরণা , িঝনাইদহ  

১৯৩৮ িবলিকচ আ ার মাফাে ল হােসন হেলনা খা ন দা বা য়া হাট বা য়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৯৩৯ দীব মার দাস অিনল মার দাস কাজলী রানী শনা হিরনিদয়া কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১৯৪০ মাঃ ইমা ল হক মাঃ আ ল স 
িব াস 

মাছাঃ পিরনা 
বগম 

গ ানারায়ন র 
য়া 

গায়ালপাড়া 
বাজার 

িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

১৯৪১ গালক চ  সরকার গৗর পদ সরকার সিবতা রানী বড় তািলয়ান নােটাপাড়া কালীগ  িঝনাইদহ  

১৯৪২ শািহনা আ ার ময়না হােতম আলী হািসনা বগম বগম র মেহশ র মেহশ র িঝনাইদহ  

১৯৪৩ মাঃ এনা ল হক মাঃ আ স সালাম মাছাঃ ছ রা খা ন একতার র কানাইডা া মেহশ র িঝনাইদহ  

১৯৪৪ াদ মার ল ণ মার য না বালা ড়া হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  



 
১৯৪৫ ফারজানা আফরীন মাঃ দিবর উি ন 

শখ 
রােকয়া বগম চ ড়া শল পা শল পা িঝনাইদহ  

১৯৪৬ মাঃ সাই র রহমান মাঃ নজ ল 
ইসলাম 

চায়না খা ন পালতাডা া আদশ আ িলয়া হিরণা  িঝনাইদহ  

১৯৪৭ জ. এম. িজ র রহমান 
 

মাঃ বজ র 
রহমান 

সািফয়া খা ন 
 

আরাপ র িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৯৪৮ মাঃ আল আিমন িব াস মাঃ বা  আহে দ মাছাঃ নািছরা 
বগম 

রাতন মািলথীয়া লা লবাধ শল পা িঝনাইদহ  

১৯৪৯ মাঃ তিব র রহমান মাঃ শির ল 
ইসলাম 

আকিলমা বগম গািব র সেরাজগ  িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

১৯৫০ িশউলী িব াস িশিরষ িব াস গীতা িব াস বামনাইল 
উ রপাড়া 

কারী বাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৯৫১ খা কার িরেয়ল পারেভজ খা কার আকমল 
হােসন 

াহার 
 

মিহলা কেলজ 
পাড়া 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৯৫২ িলজা পারভীন মাঃ মাজাে ল 
হক 

সােলহা খা ন য়ারগাতী জায়া ার পাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৯৫৩ িরনা আ ার আমজাদ আলী নািছমা বগম আ য়াডা া িহরাডা া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৯৫৪ নািহদ আ ার আ ল স 
িব াস 

হােজরা বগম নােকাইল নােকাই বাজার শল পা িঝনাইদহ  

১৯৫৫ মাঃ মাহ র রহমান মাঃ আ ল 
আিজজ 

মাছাঃ নািছমা 
খা ন 

াহ সিজয়া বাজার মেহশ র িঝনাইদহ  

১৯৫৬ অ ব মার ঘাষ িজত মার ঘাষ পা ল রানী ঘাষ ষি কার রেয়ড়া শল পা িঝনাইদহ  

১৯৫৭ ডিল খা ন শওকত আলী রািবয়া খা ন পচিলয়া দাড়া কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১৯৫৮ মাঃ নাজ ল হাসান মাঃ ওসমান আলী মাছাঃ নাজ ন 
ল ার 

কা খালী ফািজল র কালীগ  িঝনাইদহ  

১৯৫৯ মাঃ জ ল হক মাঃ জাহা ীর 
হােসন 

মাছাঃ আেলয়া 
পারভীন 

চাকলাপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

১৯৬০ মাঃ মা দ রানা মাঃ ওিহ ল 
ইসলাম 

জেবদা খা ন ঘাড়দহ ভালকী বাজার হিরণা  িঝনাইদহ  

১৯৬১ খািলদ হাসান ল আিমন শাম াহার বািলয়াডা া িবিপননগর কালীগ  িঝনাইদহ  

১৯৬২ মাঃ রােশ ল ইসলাম জিহর আলী রজাহান 
 

গেয়শ র পাগলাকানাই িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৯৬৩ মাছাঃ জাসনা খা ন মাঃ শওকত আলী 
িব াস 

সায়রা বগম আগ ি য়া িজডা া ি
য়া 

কালীগ  িঝনাইদহ  

১৯৬৪ শখ  লতান শখ সিলম তহমীনা খা ন 
িবউ  

বল  দৗলত র হাটবারবাজার কালীগ  িঝনাইদহ  

১৯৬৫ মাঃ শািক ল ইসলাম ত শমেসর আলী রােকয়া বগম রতনহাট রতনহাট িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৯৬৬ মাঃ তাির ল ইসলাম মাঃ শির ল 
ইসলাম 

মাছাঃ নারিগছ 
খা ন 

িগলােপাল সাগা া সা হা  িঝনাইদহ  

১৯৬৭ গালাম সেরায়ার িসরা ল ইসলাম িদল বা খা ন 
 

গা া গা া বাজার িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

১৯৬৮ মাঃ আিরফ হাসান মাঃ নওেশর আলী শফালী বগম 
 

আড়পাড়া নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  



 
১৯৬৯ কিল খা ন মাঃ আ ল কালাম িবথী খা ন ািহম র গাড়াগ  শল পা িঝনাইদহ  

১৯৭০ মা মা খা ন আিজবার রহমান 
ম ল 

জ রা বগম ফিকরাবাদ বািনয়াকা র িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

১৯৭১ মাঃ মেহদী হাসান ত আ ল আিলম আফেরাজ খা ন কারাপাড়া বািনয়াকা র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৯৭২ মাঃ শামী র রহমান ত নজ ল ইসলাম মাছাঃ আেয়শা 
খা ন 

ফিকরাবাদ বািনয়াকা র িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

১৯৭৩ মাঃ েয়ল রানা মাঃ মাশােরফ 
হােসন 

িশিরনা খা ন ইকড়া গা া বাজার কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১৯৭৪ শারিমন লতানা মাঃ 
আশরা ামান 

মাছাঃ আি য়া 
বগম 

বলরাম র বলরাম র কালীগ  িঝনাইদহ  

১৯৭৫ স য় মার িব াস শাি রাম িব াস ছিবতা রানী হামদহ মািঝপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৯৭৬ মাঃ জসীম উি ন কািজ বাদশা আলম শািহদা খা ন দহেকালা অিচ র শল পা িঝনাইদহ  

১৯৭৭ মাঃ মােজ ল ইসলাম মাঃ মাফাে ল 
হােসন 

হেলনা বগম দা বা য়া হাটবা য়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৯৭৮ মাঃ আ াহ আল মা ফ মাঃ ৎফর রহমান রািশদা খা ন 
 

পরমান র খিড়খালী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৯৭৯ মাঃ মা ার হােসন মাঃ তাজাে ল 
িব াস 

সরলা খা ন পরান র িডিহ বাকড়ী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৯৮০ মাঃ সােহল রানা মাঃ তাফাে ল 
হােসন 

মাছাঃ রেহনা 
খা ন 

উ র নারায়ন র সা হা  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৯৮১ আসমা উল সনা ত শিহ ল ইসলাম মাছাঃ রােকয়া 
খা ন 

কা ননগর উ র 
পাড়া 

িঝনাইদহ সদর িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

১৯৮২ মােহ  হােসন  এম.এ. মা ান 
হােসন 

আফেরাজা হােসন কােচরেকাল বায়ািলয়া 
বাজার 

শল পা িঝনাইদহ  

১৯৮৩ মাঃ িত পারভীন রওশন আলী িব াস বদানা বগম কালীচরন র কালীচরন র িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

১৯৮৪ মাছাঃ শ া খা ন মাঃ র আলী মাছাঃ ল ম 
বগম 

চাকলাপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৯৮৫ রাহাদ িব াস মাঃ আিতয়ার 
রহমান 

িব রহমান ধসর ধসর শল পা িঝনাইদহ  

১৯৮৬ মাছাঃ সানিজদা খা ন মাঃ সাম ল আলম মাছাঃ হািলমা 
বগম 

খা  িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৯৮৭ মাঃ আল মা ন মাঃ কওছার আলী বাহারান নছা 
 

ফািজল র ফািজল র কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১৯৮৮ মাঃ িমফতা ল ইসলাম মাঃ আ ল মিমত মাছাঃ র জাহান 
বগম 

িশকার র দঃ 
পাড়া 

কালীচরন র িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

১৯৮৯ বনা লতানা মাঃ আ ল মা দ 
জ ার 

সিলমা বগম ডফলবাড়ী গ া র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৯৯০ মাঃ সাহাগ রানা মাঃ আ ল ওহাব মােমনা খা ন বতাই গা া বাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৯৯১ েবল আহে দ মাঃ দিলল উি ন ব  আরা ারাম র র ী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৯৯২ ল ণ মার সাহা মােরশ চ  সাহা ামলী সাহা মদনেমাহন পাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৯৯৩  সাি র আহেমদ মাঃ শাখাওয়াৎ 
হােসন 

জােমলা বগম হিরণা  হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  

১৯৯৪ মাহা ল ইসলাম মা ল ইসলাম 
িময়া 

িমিল বগম প নগর আবাই র শল পা িঝনাইদহ  



 
১৯৯৫ পলাশ হােসন নওয়াজ উি ন মা  বগম পািল র কিমরাদহ শল পা িঝনাইদহ  

১৯৯৬ মাঃ আ ল আওয়াল মাঃ রিবউল 
ইসলাম 

মাছাঃ ল িল 
বগম 

রিতডা া বায়ািলয়া 
বাজার 

শল পা িঝনাইদহ  

১৯৯৭ মাঃ রিফ ল ইসলাম মাঃ হািফ র 
রহমান 

শািহদা বগম ফািজল র ফািজল র কাটচ দ র িঝনাইদহ  

১৯৯৮ উ াস সাহা উ র মার সাহা ি  রানী সাহা লহির লহির শল পা িঝনাইদহ  

১৯৯৯ ফা ক আহেমদ মাঃ ফজ র 
রহমান 

ৎ ে ছা 
 

বিচতলা মেহশ র মেহশ র িঝনাইদহ  

২০০০ মাঃ মাহা জ ইসলাম মাঃ মিতয়ার 
রহমান 

আেলয়া বগম ধসর ধসর শল পা িঝনাইদহ  

২০০১ মাঃ উ ল হােসন 
মাঃ আ  

জাফর 
িন ফা বগম ডফলবাড়ী গ া র, িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২০০২ মাঃ ািফ র রহমান 
মাঃ জািহ ল 

ইসলাম 
ফােতমা খা ন কািলচরন র কািলচরন র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২০০৩ মাঃ মাহা ল আলম 
মকেল র 
রহমান 

সািহদা খা ন রাট বািনয়াব  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২০০৪ মাঃ রাদ হােসন 
মাঃ আবজাল 
হােসন িব াস 

মাছাঃ শফালী 
খা ন 

বায়ািলয়াক বায়ািলয়া 
বাজার 

শল পা িঝনাইদহ  

২০০৫ নািহদ মােশ দ আ ল মােলক 
নাগ স পারিভন পি ম গ া র বাজার 

গাপাল র 
িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২০০৬ শা  িব াস 
ত সমীর 

িব াস 
িবজলী রানী 
িব াস 

চাকলাপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২০০৭ মাঃ শািহ র রহমান 
মাঃ বাবর 

আলী 
মাছাঃ শাহানাজ 

পারভীন 
র কাটচ দ র কাটচ দ

র 
িঝনাইদহ  

২০০৮ অিমত মার িব াস িনেরাদ মার 
ক না রানী খা রা (িমি  

পাড়া) 
িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২০০৯ শারিমন লতানা শির ল ইসলাম নাছিরন খা ন জয়রাম র রতনহাট িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২০১০ সিলম  রজা 
আিতয়ার 
রহমান 

শাহানাজ খা ন দাপনা খা  
রায় াম 

কালীগ  িঝনাইদহ  

২০১১ মাঃ ফা ক হােসন 
মাঃ গালাম 
হােসন 

পাখীয়া বগম পবহাটী িঝনাইদহ িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

২০১২ মাঃ সােহল রানা 
মাঃ 

সাম ামান 
মাছাঃ সােলহা 
বগম 

গাবলা ভাটই বাজার শল পা িঝনাইদহ  

২০১৩ িশমন মার দ দাস 
শাি  মার দ 
দাস 

িমিল রানী দ 
দাস 

গীতা লী 
সড়ক 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

২০১৪ িবধান মার িব াস 
ধান মার 
িব াস 

গীতা রানী 
িব াস 

সানাইখালী খিড়খালী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২০১৫ সািনয়া খা ন আকবার িময়া হািসনা খা ন উ র ক য়া উ র ক য়া শল পা িঝনাইদহ  

২০১৬ মাঃ মেহদী হাসান 
মাঃ কাম ল 
হাসান 

সিলনা পারভীন াপারীপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

২০১৭ মাছাঃ লাকী খা ন 
মাঃ আ স 
ছালাম শাহ 

মিরয়ম বগম উ র ভবানী র শলমারী 
বাজার 

িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

২০১৮ মাঃ শািহনরু রহমান 
মাঃ 

আ া ামান 
সািহদা খা ন দি ণ 

গাপাল র 
বা য়া শল পা িঝনাইদহ  

২০১৯ িরং  বালা িনম ল বালা পা ল বালা শ য়া দােমাদর র কালীগ  িঝনাইদহ  

২০২০ ামল মার 
কালীপদ 
কম কার 

ভা  রানী দাড়া দাড়া কাটচ দ
র 

িঝনাইদহ  

২০২১ আিনকা হক শরা 
এস. ক. 
এহেতশা ল হক 

সিলনা হক ম গ  বাজার নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  

২০২২ মাঃ িপ ল সাইন 
মাঃ মিজদ 
শখ 

মাছাঃ আেয়শা 
বগম 

িসি  বনী র শল পা িঝনাইদহ  

২০২৩ মাঃ সাহাগ হােসন 
মাঃ মাহা ব 
হােসন 

মাছাঃ র না 
খা ন 

ধসর, ধসর শল পা িঝনাইদহ  

২০২৪ 
মাছাঃ িদল বা 

ইয়াসিমন র  
আিমর হােসন 

মাছাঃ জ রা 
খা ন 

কালা হিলধানী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২০২৫ অিনব ান িব াস অমেল  িব াস 
রখা রানী 

িব াস 
দঃ নারায়ন র িড়য়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২০২৬ মাঃ িলটন আহােমদ 
মাঃ ফজ  
মা া 

মাছাঃ ডািলম 
নছা 

মেহশ র গাড়াগ  শল পা িঝনাইদহ  

২০২৭ হযরত আলী ছব ল হােসন 
ফােতমা খা ন ইকড়া গা াবাজার কাটচ দ

র 
িঝনাইদহ  

২০২৮ মাঃ তাতা িময়া 
মাঃ ইিলয়াছ 
হােসন 

ছািমেরান নছা গেয়শ র হাট যাদব র মেহশ র িঝনাইদহ  

২০২৯ মাঃ শিহ ল ইসলাম 
ত আ ার 

মি ক 

মাছাঃ 
আেনায়ারা 
খা ন 

াম ড় াম ড় মেহশ র িঝনাইদহ  

২০৩০ িমলন হােসন ৎফর রহমান 
িহয়া র বগম কাগমারী কাটচ দ র কাটচ দ

র 
িঝনাইদহ  

২০৩১ মাঃ নািসর উ ীন 
মাঃ বা  
মা াহ 

মাছাঃ 
আেনায়ারা 
বগম 

বড়বাড়ী বািনযাকা র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২০৩২ মাঃ িফেরাজ মাহ দ 
মাঃ আ ল 

রা াক 
িফেরাজা বগম নেজর আলী 

সড়ক 
িঝনাইদহ িঝনাইদহ 

সদর 
িঝনাইদহ  

২০৩৩ মাঃ রােশদ আলী 
মাঃ র আলী 
িব াস 

মাছাঃ কািহ র 
বগম 

আড় খী নলডা া 
রাজবা  

িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২০৩৪ মাঃ আিক ল ইসলাম 
মাঃ রিবউল 

ইসলাম 
সাহানাজ বগম বািলয়াডা া হাট বা য়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২০৩৫ আিরফ িব াহ আিমর কােসম খাই ন নছা িমজা র দােমাদর র কালীগ  িঝনাইদহ  



 

২০৩৬ ফােতমা খা ন 
মাঃ 

আলাউি ন 
মিনরা বগম পবহা  িঝনাইদহ  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২০৩৭ মাঃ নজ ল ইসলাম 
মাঃ িপয়ার 

আলী 
মাছাঃ 
মারেশদা খা ন 

বডা া সা হা  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২০৩৮ মাঃ রিবউল ইসলাম 
মাঃ িসি ক 

আলী 
িল খা ন িমজা র চিড়য়ার িবল 

বাজার 
শল পা িঝনাইদহ  

২০৩৯ সনৎ মার ধাংশ মার মারী  রানী তালবাড়ীয়া ক াদহ হিরণা  িঝনাইদহ  

২০৪০ মাঃ মিহ ল ইসলাম 
মাঃ শির ল 

ইসলাম 
হািমদা খা ন াম র বনী র শল পা িঝনাইদহ  

২০৪১ মাঃ আ স সালাম 
মাঃ খাদা 

বকস 
আেলয়া খা ন বলরাম র আদশ 

আ িলয়া 
হিরণা  িঝনাইদহ  

২০৪২ মাঃ কাম ামান 
মাঃ শিহ ল 

ইসলাম 
মাছাঃ সােলহা 

খা ন 
ভবনগর ড়দহ মেহশ র িঝনাইদহ  

২০৪৩ কািনজ ফািতমা আসা ামান রািকবা শখপাড়া বস র শল পা িঝনাইদহ  

২০৪৪ মাঃ সাই ল আজম 
মাঃ শাহাদত 
হােসন 

মাছাঃ পিরছন 
নছা 

তােহর দা আদশ 
আ িলয়া 

হিরণা  িঝনাইদহ  

২০৪৫ মাছাঃ িশিরনা খা ন 
মাঃ িসরা ল 

ইসলাম 
মাছাঃ ফােতমা 
বগম 

জাড়াদহা জাড়াদাহ হিরণা  িঝনাইদহ  

২০৪৬ মাঃ িমলন হােসন 
মাঃ মাতােলব 
জায়া ার 

মাছাঃ জেবদা 
খা ন 

বাহা র র রেয়ড়া 
বাজার 

শল পা িঝনাইদহ  

২০৪৭ মাঃ শিফ র রহমান 
মাঃ মিতয়ার 

রহমান 
মাছাঃ রােকয়া 

খা ন 
ইয়াপাড়া িরশখালী হিরণা  িঝনাইদহ  

২০৪৮ স িময়া 
মকেল র 
রহমান 

রােকয়া বগম বডা া সা হা  িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

২০৪৯ মন িব াস শীল িব াস 
বাসি  িব াস বামনাইল কারী 

বাজার 
িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

২০৫০ মা পারভীন 
জািকর আলী 
িব াস 

রেবকা বগম পাল র িমড়াদহ শল পা িঝনাইদহ  

২০৫১ মাঃ মা ম িব াহ 
মাঃ আঃ 

আিজজ 
মাছাঃ ছােয়রা 

খা ন 
রামচ র হিলধািন িঝনাইদহ 

সদর 
িঝনাইদহ  

২০৫২ মাঃ সােহল হাসাইন 
মাঃ আ ল 

িব াস 
মিজনা বগম ারাম র রসি  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২০৫৩ মাঃ িমরা ল ইসলাম ত ইউ ছ আলী আেলয়া খা ন ফিকরাবাদ বািনয়াকা র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২০৫৪ মাঃ মাহ র রহমান 
আিম ল 
ইসলাম 

সিলমা খা ন রামচ র র র মেহশ র িঝনাইদহ  

২০৫৫ দীপ িব াস শা  িব াস 
কদম িব াস দি ন 

িশকার র 
িড়য়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২০৫৬ রানা আহেমদ আকবর আলী জিরনা খা ন তল িপ জাড়াদহ হিরণা  িঝনাইদহ  

২০৫৭ জসিমন রহমান 
আলিম র 
রহমান 

লতানা বগম গীতা লী 
সড়ক 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  



 

২০৫৮ মাঃ তির ল ইসলাম 
মাঃ বদর 

উি ন 
মাছাঃ আেনয়ার 

খা ন 
মাজাত নলডাংগা কালীগ  িঝনাইদহ  

২০৫৯ মাঃ মিনর হােসন 
মাঃ শমেসর 

আলী 
আ ীয়া খা ন দি ণ গ া র নলডাংগা 

রাজবাটী 
িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

২০৬০ শাপলা খা ন 
মাঃ িসরা ল 

ইসলাম 
িবয়া ইয়াসিমন ল ী র নািগরাট শল পা িঝনাইদহ  

২০৬১ কা ন মার স ীব ী িদপালী রানী ভা ারীপাড়া রেয়ড়া শল পা িঝনাইদহ  

২০৬২ আল আিমন আ ল আিজজ 
মাহ জা 
মমতাজ 

ম পাড়া শল পা শল পা িঝনাইদহ  

২০৬৩ উে  ল ম 
মাঃ আ ল 

কােশম 
খািদজা খা ন বলরাম র, আদশ 

আ িলয়া 
হিরণা  িঝনাইদহ  

২০৬৪ মাছাঃ ক না খা ন িমজা মাঃ 
আ ল হােসন 

িফয়া খা ন চ দ র সাগা া িঝনাইদহ 
সদর 

িঝনাইদহ  

২০৬৫ মাঃ সিলম রজা 
মাঃ কােদর 

আলী 
মাছাঃ 

তাছিলমা বগম 
ফরাশ র খা  

রায় াম 
কালীগ  িঝনাইদহ  

২০৬৬ মাঃ আল আিমন 
ত জাহা ীর 

আলম 
আিছয়া খা ন িবষয় খালী খিড়খালী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২০৬৭ সেত ন িব াস ধীর িব াস 
িল  রানী িব াস িড়য়া িড়য়া িঝনাইদহ 

সদর 
িঝনাইদহ  

২০৬৮ মাঃ তৗিহ ল ইসলাম 
মাঃ মসেলম 

উ ীন 
মাছাঃ হািসনা 
বগম 

তালসার তালসার, কাটচ দ
র 

িঝনাইদহ  

২০৬৯ সা াম হােসন আ ল কালাম সিলনা খা ন সাগা া সাগা া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২০৭০ মাছাঃ ফারহানা আ ার 
মাঃ জালাল 

উ ীন 
মাছাঃ সােহদা 
বগম 

সাগা া সাগা া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২০৭১ মাঃ রািক ল ইসলাম 
ত আ ল 
হােসন 

ত ফিরদা 
পারভীন 

িলয়পাড়া উ র ক য়া শল পা িঝনাইদহ  

২০৭২ মাঃ আরেশদ হােসন 
মাঃ মতেলব 
জায়া ার 

মাছাঃ হােজরা 
খা ন 

চি র ধসর শল পা িঝনাইদহ  

২০৭৩ তৗিহ ামান সয়দ হাসনাত হািমদা হাসনাত গাং য়া আবাই র শল পা িঝনাইদহ  

২০৭৪ মদন মার িব াস অিনল িব াস 
মায়া রানী িপেরাজ র হাট 

বারবাজার 
কালীগ  িঝনাইদহ  

২০৭৫ মাঃ আ ল ওহাব 
মাঃ আ র 

রিশদ 
আেনায়ারা 
বগম 

উ র ভবানী র গ া র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২০৭৬ মাঃ রিবউল ইসলাম 
আিজ র 
রহমান 

রািবয়া খা ন র নাথ র বেগর গািছ কালীগ  িঝনাইদহ  

২০৭৭ শখ জহ ল হক 
শখ হা ন অর 

রশীদ 
মাছাঃ জ রা 

খা ন 
ত ল বাড়ীয়া নলডাংগা কালীগ  িঝনাইদহ  

২০৭৮ মাঃ এনা ল কবীর 
মাঃ আেনায়ার 
হােসন 

মাছাঃ রশীদা 
বগম 

ক ােডট 
কেলজ পাড়া 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  



 

২০৭৯ 
মাঃ সািদ র বরহমান 

(িশ ল) 
মাঃ সেক ার 

আলী 
মাছাঃ সাহানাজ 

খা ন 
তালতলা 
হরী র 

কলামনখালী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২০৮০ িবপ  মার ঘাষ 
িব ল মার 
ঘাষ 

র কা রানী ক য়া নােকাইল 
বাজার 

শল পা িঝনাইদহ  

২০৮১ মাঃ ওমর ফা ক 
মাঃ আিমর 
হাসাইন 

ফিরদা খা ন র নাথ র  রামচ র হিরণা  িঝনাইদহ  

২০৮২ পন মার দাস ম  দন দাস 
শফালী রানী 

দাস 
লাল ি য়া খা  

রায় াম 
কালীগ  িঝনাইদহ  

২০৮৩ 
মাঃ আ াহ িবন 

ইউ ফ 
এ.এস.এম. 
আ াচ আলী 

র জাহান বগম চ দপাড়া 
আরাপ র 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২০৮৪ মাঃ মিন ামান 
মাঃ আঃ 

হািমদ 
ছেবদা খা ন কাল দা বাথানগািছ মেহশ র িঝনাইদহ  

২০৮৫ মাঃ সাই ল ইসলাম 
মাঃ মিহ ল 

ইসলাম 
মাছাঃ 

মন য়ারা বগম 
ড়পাড়া ড়পাড়া কাটচ দ

র 
িঝনাইদহ  

২০৮৬ িবউ  খা ন সয়দ আহেমদ 
রজাহান বগম বলাট 

দৗলত র 
হাট বার 
বাজার 

কালীগ  িঝনাইদহ  

২০৮৭ মাঃ েবল হােসন 
মাঃ হািফ র 

রহমান 
মাছাঃ রেবকা 

খা ন 
সানাতন র, রসি  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২০৮৮ বাব  ম মদার 
িনিখল চ  
ম মদার 

চপলা ম মদার খদাপাড়া খাল লা কালীগ  িঝনাইদহ  

২০৮৯ 
মাঃ এনা ল ইসলাম 
িহন 

মাঃ মেনায়ার 
হােসন 

আফেরাজা 
বগম 

কাট পাড়া শল পা শল পা িঝনাইদহ  

২০৯০ 
মাঃ সাহা ি ন হােসন 

কাকন 
মাঃ হািব র 

রহমান 
মাছাঃ 

জাহানারা বগম 
দবতলা অিচ র শল পা িঝনাইদহ  

২০৯১ মাছাঃ িরপা খা ন 
মাঃ িলয়াকত 

আলী 
মাছাঃ মােমনা 
বগম 

বলাকাি র ব লী কালীগ  িঝনাইদহ  

২০৯২ আেলয়া খা ন 
মাঃ নজ ল 

ইসলাম 
জািমলা খা ন কাপাশা য়া ভালকী 

বাজার 
হিরণা  িঝনাইদহ  

২০৯৩ মাঃ চ ল হােসন 
মাঃ রজাউল 

কিরম 
শেলাকা বগম হিরহরা িব বগিদয়া শল পা িঝনাইদহ  

২০৯৪ রহনাজ কিবর ল স খান শারিমন স কা ননগর িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২০৯৫ জিসয়া ইসলাম 
মাঃ জািহ ল 

ইসলাম 
ফািরয়া রহমান চাকলাপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২০৯৬ মাঃ র আলা র 
মাঃ আ ল 

মা ান 
মাছাঃ সায়রা 

খা ন 
ম গ  নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  

২০৯৭ হলাদ মার ঘাষ িনমাই চ  ঘাষ গ া রানী ঘাষ িবজয় র গায়ালপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২০৯৮ ফিরদা পারভীন 
মাঃ আ ব 
হােসন 

সােহরা খা ন বতাই গা া বাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২০৯৯ মাঃ িম ন পারেভজ 
মাঃ ল 

ইসলাম 
রািজনা খা ন িসি য়া ব হর কাটচ দ

র 
িঝনাইদহ  



 

২১০০ িনঝর কাি  িব াস 
িনম ল মার 
িব াস 

শাভা রানী 
িব াস 

নারায়ন র িড়য়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২১০১ মাঃ েয়ল রানা 
মাঃ ল 

ইসলাম 
মাছাঃ িফয়া 

খা ন 
বাক য়া জাড়াদাহ হিরণা  িঝনাইদহ  

২১০২ রশমা খা ন ত আলী 
িরিজয়া খা ন বাজার 

গাপাল র 
বাজার 
গাপাল র 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২১০৩ মাঃ িব ল হােসন 
মাঃ শাহাজান 

আলী 
মাছাঃ ন রা 
বগম 

কামার  শরখালী কাটচ দ
র 

িঝনাইদহ  

২১০৪ মাঃ জিসম উি ন মাঃ শাহ আলম জাহানারা বগম দা রাম র না মা মেহশ র িঝনাইদহ  

২১০৫ ফরহাদ আহে দ 
হাঃ আ র 

রা াক 
ফািহমা খা ন ভরবা ভরবা বাজার মেহশ র িঝনাইদহ  

২১০৬ মাঃ আশরা ল ইসলাম 
মাঃ িমজা র 

রহমান 
মাছাঃ িফয়া 
বগম 

িমজা র বাথানগািছ মেহশ র িঝনাইদহ  

২১০৭ মাঃ সািদ র রহমান 
মাঃ িলয়াকত 

আলী 
মাছাঃ নািছমা 

খা ন 
এলা ী এলা ী কাটচ দ

র 
িঝনাইদহ  

২১০৮ মাঃ সােহল রানা আ র রহমান 
মাছাঃ সিলনা 
বগম 

য়া ড়পাড়া কাটচ দ
র 

িঝনাইদহ  

২১০৯ মাঃ মিফ ল ইসলাম 
মাঃ মাদাে র 

আলী 
রিহমা বগম রতনহাট রতনহাট িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২১১০ মাঃ রিবউল ইসলাম 
মাঃ িনজাম 

উ ীন 
রােকয়া খা ন হািমর হাটী 

মাঝ পাড়া 
নগর বাথান হিরণা  িঝনাইদহ  

২১১১ কামাল হােসন মিফজ উ ীন সািহদা খা ন মড়াবািড়য়া নগর বাথান িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২১১২ মাঃ মােজ র রহমান 
মাঃ জাহাব  

ম ল 
মাছাঃ 
রজাহান বগম 

কমলা র প াতলা কালীগ  িঝনাইদহ  

২১১৩ হিরপদ িব াস 
ত িবমল 

হালদার 
যেশাদা রানী জয়িদয়া জয়িদয়া কাটচ দ

র 
িঝনাইদহ  

২১১৪ আ স সালাম 
ত ওয়ােজদ 

আলী 
ফািজলা ন 
নছা 

পাড়ােবতাই গা া বাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২১১৫ মাঃ মা দ রানা মাঃ আঃ ওহাব 
চায়না বগম িজডা া 

ি য়া 
িজডা া 
ি য়া 

কালীগ  িঝনাইদহ  

২১১৬ মাছাঃ জাসনা খা ন 
মাঃ আঃ 

মা ান সদ ার 
মাছাঃ রাশীদা 
বগম 

ঈশ ান ডা া িজ. 
পা াপাড়া 

মেহশ র িঝনাইদহ  

২১১৭ মাঃ রাক ামান 
মাঃ আমীর 
হাসাইন 

: রােকয়া খা ন ভাটপাড়া মা ারবাড়ীয়া
, 

মেহশ র িঝনাইদহ  

২১১৮ িফেরাজ আ ার শাহ ি ন নিবরন িনত ান ী গািরনাথ র কালীগ  িঝনাইদহ  

২১১৯ 
মাঃ সিলম রজা 

পলাশ 
মাঃ আিতয়ার 

রহমান 
হািলমা বগম বংিকরা সেরাজগ  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২১২০ মাঃ শাহীন আলম মাঃ মিহ উ ীন চ া খা ন দা রাট বািনয়াব , িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

 



 

২১২১ মাঃ সােহব আলী 
ত তায়াজ 

উ ীন মা া 
আিজনা খা ন রানীনগর চিড়য়ার িবল শল পা িঝনাইদহ  

২১২২ মাঃ হািম ল ইসলাম 
মাঃ 
মায়াে ম ধা 

মাছাঃ 
জাহানারা বগম 

বাতখালী ধসর শল পা িঝনাইদহ  

২১২৩ সাগর আহেমদ 
মাঃ আ ল 

কালাম আজাদ 
মাছাঃ মিনরা 
বগম 

রানীনগর চিড়য়ার িবল শল পা িঝনাইদহ  

২১২৪ মাঃ উ ল হােসন আ ল হাই সাম র নাহার পাল র িমড়াদহ শল পা িঝনাইদহ  

২১২৫ হা র রিশদ আলউি ন মাহ জা বগম দােমাদর র দােমাদর র কালীগ  িঝনাইদহ  

২১২৬ মাঃ শািহ র রহমান 
আ ল 
মাতােলব 

মাছাঃ ল িল 
বগম 

দবরাজ র ম লৈপতা কালীগ  িঝনাইদহ  

২১২৭ মাঃ সা া র রহমান 
মাঃ আরব 

আলী 
সানাভান খা ন কিবল র খাল লা কালীগ  িঝনাইদহ  

২১২৮ মাঃ রিফ ল ইসলাম 
মাঃ মিশয়ার 

রহমান 
িমেসস রিহমা 
বগম 

বিলদাপাড়া, নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  

২১২৯ মাঃ মিনর হােসন 
আলী হায়দার 

ী 
আেনায়ারা 
খা ন 

চাপালী আদশ পাড়া কালীগ  িঝনাইদহ  

২১৩০ মাঃ আলী রজা রা  
মাঃ আমলগীর 
হােসন 

মাছাঃ িবউ  
বগম 

বােদািডিহ হাট বার 
বাজার 

কালীগ  িঝনাইদহ  

২১৩১ মাঃ রজাউল ইসলাম 
মাঃ ইবাদত 
হােসন 

সােজদা খা ন পারখাল লা নােটাপাড়া কালীগ  িঝনাইদহ  

২১৩২ মাঃ আসা ামান 
মাঃ আরেশদ 

আলী 
মাছাঃ ছিকনা 

খা ন 
িশবনগর নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  

২১৩৩ মাঃ মেহদী হাসান 
মাঃ শামীম 

িময়া 
রওশনারা খা ন নগর িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২১৩৪ 
মাঃ মাহ ল হাসান 
দয় 

মাঃ শিহ ল 
ইসলাম 

মাছাঃ 
শেনয়ারা 
বগম 

হীরাডা া হীরাডা া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২১৩৫ 
মাঃ আিম ল ইসলাম 
ল 

চ ন িময়া 
মাছাঃ আেমনা 

খা ন 
সানার দাইড় হিলধানী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২১৩৬ মাঃ রিক ল আযম 
মাঃ রিশ ল 

আযম 
মাছাঃ জিল 

আযম 
খ কারপাড়া, িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২১৩৭ মাছাঃ সরাত জাহান 
মাঃ ইজা ল 

ইসলাম 
মাছাঃ 

মেনায়ারা বগম 
নগর বাথান নগর বাথান িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২১৩৮ মাঃ আির ামান 
মাঃ আয়ফার 

রহমান 
িফয়া খা ন নাটবাড়ীয়া হিলধানী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

২১৩৯ মাঃ ই াহীম খিলল 
মাঃ তাজ ল 

ইসলাম 
আেমনা বগম কািশম র জালাল র, িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২১৪০ অিসত বরন িব াস 
অ ল চ  
িব াস 

িবশখা রানী 
িব াস 

পি ত র কলামনখালী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২১৪১ মাঃ তাির ামান 
মাঃ আয়ফার 

আলী 
িফয়া বগম নাটবাড়ীয়া হিলধানী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২১৪২ মাঃ রাি  হাসান 
ত মাঃ আ ল 

কােশম 
আফেরাজা 
পারভীন 

হির র খিড়খালী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২১৪৩ মাঃ মরা ল ইসলাম 
ত শখ জাফর 

আলী 
মাছাঃ শাহারন 
নছা 

আরাপ র 
পি মপাড়া 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২১৪৪ মাঃ মেনায়ার সাইন 
মাঃ মামতাজ 

উ ীন 
 িনলা খা ন ছাটকামার 

 
িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২১৪৫ মাঃ রিবউল ইসলাম ত আ ল ম ল 
জীবন নছা আ নারায়ন

র 
- িডিহ 
বাকড়ী 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২১৪৬ তানিজর আহ দ 
মাঃ ওয়ািলয়ার 

রহমান 
িমেসস সিলনা 
রহমান 

নাচনা রতনহাট িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২১৪৭ মাঃ ল হােসন 
মাঃ বজ র 

রহমান 
রােহলা বগম িমজা র চি  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২১৪৮ জামাল উ ীন িবশারত 
িরিজয়া খা ন  যাদব র বাজার 

গাপাল র 
িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২১৪৯ মিহ ল ইসলাম ল হক 
মাছাঃ 

মেনায়ারা খা ন 
শািলয়া হিলধানী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২১৫০ অিমত শাহিরয়ার বা ী বা ল আ ার 
ৎ াহার 

চ া 
বািনয়াব  বািনয়াব  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২১৫১ নয় মার িব াস 
ল মার 

িব াস 
পিব া রানী 
িব াস 

িমজা র চিড়য়ার িবল 
বাজার 

শল পা িঝনাইদহ  

২১৫২ আলািমন হাসাইন নািছমা খা ন 
মাঃ সােহব 

আলী 
ধসর ধসর শল পা িঝনাইদহ  

২১৫৩ মাঃ আিরফ উজ জামান 
ত নিজর 

উি ন 
আেলয়া খা ন িব বগিদয়া িব বগিদয়া শল পা িঝনাইদহ  

২১৫৪ মাহ ব হাসাইন 
মাঃ আকমল 
হাসাইন 

ছেবদা  িশতলীডা া বায়ািলয়া 
বাজার 

শল পা িঝনাইদহ  

২১৫৫ মাঃ সাই ল ইসলাম 
মাঃ আেলম 
শখ 

রােকয়া খা ন িহতাম র শল পা শল পা িঝনাইদহ  

২১৫৬ িন ফা পারভীন বজ র রহমান িবউ  বগম আসান নগর ভাটই বাজার শল পা িঝনাইদহ  

২১৫৭ মাছাঃ ডািলম খা ন 
মাঃ সােহব 

আলী 
মাছাঃ নািছমা 

খা ন 
িহতাম র, শল পা শল পা িঝনাইদহ  

২১৫৮ মাঃ রািক ল ইসলাম 
মাঃ নজ ল 

ইসলাম 
তহিমনা বগম চ দ র, ধসর শল পা িঝনাইদহ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

২১৫৯ িশিরন িশলা 
মাঃ জািমর 
হােসন 

িরিজয়া লতানা কিবর র শল পা শল পা িঝনাইদহ  

২১৬০ মাঃ সােহল রানা 
মাঃ ইউ ফ 

আলী 
মাছাঃ আেয়শা 

খা ন 
রাম র শিফ র শল পা িঝনাইদহ  

২১৬১ মাঃ আিরফ িব াহ 
মাঃ আিম ল 

ইসলাম 
নাজ াহার কালা হিলধানী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২১৬২ মাঃ তির ল ইসলাম 
মাঃ আ ল 

ওহাব িব াস 

আেনায়ারা 
খা ন 

নািরেকল 
বাড়ীয়া 

রিব 
নািরেকল 
বাড়ীয়া 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২১৬৩ মাঃ আির র রহমান 
মাঃ আতাউর 

রহমান 
কািহ র 

পারভীন 
বকলী র সাগা া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২১৬৪ রা  আহে দ 
মাঃ নজ ল 

ইসলাম 
আেনায়ারা 
খা ন 

পারফলসী হিরণা , হিরণা , িঝনাইদহ  

২১৬৫ অিমত িব াস 
অিশষ মার 
িব াস 

সানালী িব াস মহােদব র পা াতলা কালীগ  িঝনাইদহ  

২১৬৬ মাছাঃ রা খা ন 
মাঃ সয়দ 

আলী ম ল 
মাছাঃ িশয়া 

খা ন 
বলাকা র ব লী কালীগ  িঝনাইদহ  

২১৬৭ মাঃ আ ার উ ামান 
মাঃ নফর 

িব াস 
মাছাঃ শাহানাজ 
লতানা 

বড়দাহ চিড়য়ার িবল 
বাজার 

শল পা িঝনাইদহ  

২১৬৮ রসনী খা ন 
মাঃ আ র 

রিশদ খ ন 
কমলা খা ন মহ দ র চিড়য়ার িবল 

বাজার 
শল পা িঝনাইদহ  

২১৬৯ মাঃ মা ন কিবর 
মাঃ মিশউর 

রহমান 
মাছাঃ িশউলী 

খা ন 
ধসর ধসর শল পা িঝনাইদহ  

২১৭০ মা র রিশদ 
আ ল কিরম 
শখ 

আকিলমা খা ন মীন াম আবাই র শল পা িঝনাইদহ  

২১৭১ মাঃ িজহাদ আলী 
মাঃ গালাম 

ম ল 
মাছাঃ কিরমন 
নছা 

নগর অিচ র, শল পা িঝনাইদহ  

২১৭২ কাি  মার ভাষ চ  অচ না ব  কাজীপাড়া লহির শল পা িঝনাইদহ  

২১৭৩ এস.এম নািসম 
মাঃ আ ল 

মিতন 
মাছাঃ ল 
নছা 

ভালকী ভালকী 
বাজার 

হিরণা  িঝনাইদহ  

২১৭৪ মাঃ িনশাত হাসান 
মাঃ সেরায়ার 
হােসন 

নািসমা বগম ঝনঝিনয়া হাট বার 
বাজার 

কালীগ  িঝনাইদহ  

২১৭৫ রিবউল ইসলাম হাসান আলী জয়নাব বা  িভটােখালা দােমাদর র কালীগ  িঝনাইদহ  

২১৭৬ কিনকা দাস চ ী সাদ দাস 
কমলা দাস ফয়লা মা ার 

পাড়া 
নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  

২১৭৭ মাঃ আহসা ল হক 
মাঃ দেলায়ার 
হােসন 

িশউলী বগম শশারপাড়া দােমাদর র কালীগ  িঝনাইদহ  

২১৭৮ 
 

মাঃ রােসল উ ীন 
মাঃ জালাল 

উ ীন 
মাছাঃ জাসনা 

খা ন 
গাড়াবাড়ীয়া তালা হিরণা  িঝনাইদহ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

২১৭৯  মাঃ িশ ল হােসন 
মাঃ রিবউল 

ইসলাম 
মাছাঃ 

সাহানারা বগম 
ছাট 

শড়াবাড়ীয়া 
সােবক িব ী, হিরণা  িঝনাইদহ  

২১৮০ 
রিহমা ফরেদৗস 
সানািল 

মাঃ শাহজাহান 
গাজী 

িমনারা বগম আদশ 
আ িলয়া 

হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  

২১৮১ মাঃ মািন র রহমান 
মাঃ নজ ল 

ইসলম 
মাছাঃ হািসয়া 

খা ন 
হিরণা  হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  

২১৮২ ষার ম ল তাপস ম ল 
আরতী ম ল নারায়নকাি  আদশ 

আ িলয়া 
হিরণা  িঝনাইদহ  

২১৮৩ মাছাঃ রহানা খা ন 
মাঃ গনেজর 

আলী 
ফিরদা পারভীন চ দ র ক াদহ হিরণা  িঝনাইদহ  

২১৮৪ মাঃ সা াম হােসন 
মাঃ িমজা র 

রহমান 
ছািবনা 
ইয়াসিমন 

হািমরহাটী নগর বাথান হিরণা  িঝনাইদহ  

২১৮৫ মাঃ মাহ ল হাসান 
মাঃ আ ল 

মা ান তরফদার 
হািলমা খা ন সাতেপাতা ভরবা মেহশ র িঝনাইদহ  

২১৮৬ তাফাে ল সাইন আ ার আলী খািদজা খা ন ন ন কালা সাম া বাজার মেহশ র িঝনাইদহ  

২১৮৭ মাঃ ই া ল হক 
মাঃ জাহান 

আলী 
মাছাঃ িফেরাজা 

খা ন 
ভবনগর ড়দহ মেহশ র িঝনাইদহ  

২১৮৮ মাঃ মিন ামান 
মাঃ আনছার 

আলী 
মাছাঃ ছােলহার 

খা ন 
রাই র িজ াহ নগর মেহশ র িঝনাইদহ  

২১৮৯ ামলী খা ন মাঃ চ দ আলী মমতাজ খা ন নায়ানী পাড়া স ার বাজার মেহশ র িঝনাইদহ  

২১৯০ তাপস মার 
মেনান ন 
হালদার 

সিবতা রানী বাগাডা া নপা বাজার মেহশ র িঝনাইদহ  

২১৯১ মাঃ খািল র রহমান আ র রা াক রািজয়া খা ন গাড়ােপাতা ভরবা বাজার মেহশ র িঝনাইদহ  

২১৯২ মাঃ শিহ ল ইসলাম 
মাঃ ফজ ল 

হক 
মাছাঃ িফয়া 

খা ন 
পাড়া সাম া বাজার মেহশ র িঝনাইদহ  

২১৯৩ মাছাঃ ফারজানা বিব 
মাঃ মিতয়ার 

রহমান 
মাছাঃ নাজমা 

আ ার 
ধসর ধসর শল পা িঝনাইদহ  

২১৯৪ িজ.এম. রিবউল ইসলাম 
মাঃ মেনায়ার 
হােসন 

মাছাঃ চরী 
খা ন 

প নগর িমড়াদহ শল পা িঝনাইদহ  

২১৯৫ মাঃ িহন হােসন 
মাঃ এমেশর 

জ ার 
তহিমনা খা ন গাপাল র বলরাম র, কালীগ  িঝনাইদহ  

২১৯৬ মাঃ িশ ল হােসন 
মাঃ কাবাদ 

আলী 
মাছাঃ 
রজাহান বগম 

সানালীডা া হাট বার 
বাজার 

কালীগ  িঝনাইদহ  

২১৯৭ মাঃ রাক ামান 
মাঃ আয়নাল 

ইসলাম 
মাছাঃ জিরনা 

খা ন 
িপেরাজ র হাট বার 

বাজার 
কালীগ  িঝনাইদহ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



২১৯৮ মাঃ কয়া ল ইসলাম 
মাঃ আেবদ 

আলী 
মাছাঃ 
রজাহান বগম 

কা ভা া গৗরীনাথ র কালীগ  িঝনাইদহ  

২১৯৯ মাঃ জািম ল ইসলাম 
মাঃ মকেছদ 

আলী 
মাছাঃ রিহমা 

খা ন 
নওপাড়া িব বগিদয়া শল পা িঝনাইদহ  

২২০০ মাঃ মাহ দ হােসন 
মাঃ ইসমাইল 
হােসন 

আেলয়া খা ন চ দ র রহির শল পা িঝনাইদহ  

২২০১ মাঃ মিন ামান 
মাঃ আয়নাল 

হক 
মাছাঃ 

মেনায়ারা খা ন 
আলী র হাবাল র মেহশ র িঝনাইদহ  

২২০২ মাঃ রােস ল ইসলাম 
মাঃ তাহাজ 

উ ীন 
র জাহান ভায়না জাড়াদাহ হিরণা  িঝনাইদহ  

২২০৩ মাঃ শাহীদ আলম লা  
ত আিছর 

উি ন 
মাছাঃ 

শাম াহার 
কিবর র শল পা শল পা িঝনাইদহ  

২২০৪ মাঃ হাসা র রহমান আশরাফ আলী ছিকনা বগম মার হা  নলডাংগা কালীগ  িঝনাইদহ  

২২০৫ মাঃ ইিলয়াস হাসাইন তায়াজ উ ীন 
আেলয়া খা ন কাপাশহা য়া ভালকী 

বাজার 
হিরণা  িঝনাইদহ  

২২০৬ পন মার দ শাি  মার দ 
িণ মা রানী িপেরাজ র হাট বার 

বাজার 
কালীগ  িঝনাইদহ  

২২০৭ মাঃ খািলধ হাসান িম  
মাঃ 

মিন ামান 
িমনা পারিভন কািশ র আলী গ  কালীগ  িঝনাইদহ  

২২০৮ পািল খা ন 
মাঃ আরমান 

আলী 
পিল খা ন ভগবান নগর ভাটই বাজার শল পা িঝনাইদহ  

২২০৯ মাঃ আিসফ উি ন 
মাঃ শিফ 

উি ন 
রিন লতানা মিড়দাহ মিড়দাহ শল পা িঝনাইদহ  

২২১০ িবধান মার িব াস 
িনিখল চ  
িব াস 

বাসনা রানী 
িব াস 

ঠা র 
মািলথীয়া 

লা লবাধ শল পা িঝনাইদহ  

২২১১ মহ ত আলী ৎফর রহমান 
জ রা খা ন িনত ান র হাটফািজল

র 

শল পা িঝনাইদহ  

২২১২ মাঃ আিনচ িসি কী 
মাঃ আ  বকর 

িসি কী 
মাছাঃ সােলহা 

খা ন 
র নাদপাড়া শল পা িঝনাইদহ  

২২১৩ শাহনাজ পারভীন আ ল হািমদ লাল ভা  ধসর ধসর শল পা িঝনাইদহ  

২২১৪ মাঃ িজহাদ হােসন 
মাঃ আ ব 

আলী 
মাছাঃ িবয়া 

খা ন 
মেহশ র, গাড়াগ  শল পা িঝনাইদহ  

২২১৫ মৗ মী খা ন 
মাঃ র 

উি ন 
জায়া ার 

র কা বগম বা য়া বা য়া শল পা িঝনাইদহ  

২২১৬ িদপা রানী িব াস াম পদ িব াস 
লিতকা রানী 
িব াস 

জয়নগর খাল লা কালীগ  িঝনাইদহ  

২২১৭ মাঃ নজ ল ইসলাম 
মাঃ েরাল 

ইসলাম 
আ রা খা ন বড় তািলয়ান নােটাপাড়া কালীগ  িঝনাইদহ  

 



 

২২১৮ েদব মার ম ল 
িনিখল চ  
ম ল 

বাসনা রানী 
ম ল 

ঠা র 
মািলথীয়া 

লা লবাধ কালীগ  িঝনাইদহ  

২২১৯ মাঃ সাই র রহমান 
মাঃ নওেশর 

আলী 
রািশদা খা ন কামালহাট খাল লা কালীগ  িঝনাইদহ  

২২২০ মাঃ সােদক হােসন 
মাঃ জািমর 

আলী 
মাছাঃ 

মেনায়ারা খা ন 
র নাথ র বেগরগািছ কালীগ  িঝনাইদহ  

২২২১ মিহ র ইসলাম সাহাদত হােসন হািসনা খা ন র নাথ র বেগরগািছ কালীগ  িঝনাইদহ  

২২২২ মাঃ শাহীন আলম 
মাঃ আ র 

রা াক 
ছােয়রা বগম বন সারা হাট বার 

বাজার 
কালীগ  িঝনাইদহ  

২২২৩ মাঃ আসা ামান রিন আ ল আিলম 
কাজল রখা িহতাম র 

 
শল পা শল পা িঝনাইদহ  

২২২৪ সােহব আলী 
মাঃ লাকমান 
হাসাইন 

মােজদা খা ন ধসর ধসর শল পা িঝনাইদহ  

২২২৫ মিনর হাসাইন 
মাঃ আল 

ইসলাম 
ফােতমা খা ন ধসর ধসর শল পা িঝনাইদহ  

২২২৬ মাঃ আহে দ আিবদ 
মাঃ আ াছ 

আলী 
রািজয়া খা ন নাদ পাড়া নাদ পাড়া শল পা িঝনাইদহ  

২২২৭ ইমরান হােসন 
তাবােরক 
মা া 

আনেজরা খা ন সাপেখালা িড.িহ বাকড়ী শল পা িঝনাইদহ  

২২২৮ 
মাঃ পার হােসন 
জায়া ার 

মাঃ গালাম 
হােসন 
জায়া ার 

মাছাঃ িফয়া 
খা ন 

ধসর ধসর শল পা িঝনাইদহ   

২২২৯ মাঃ বা ল হােসন 
জেবদ আলী 
ম ল 

তহিমনা খা ন মিহষ গাড়ী বামচ র শল পা িঝনাইদহ  

২২৩০ জািমলা আ ার 
র মাহা দ 

খ ন 
রােবয়া বগম র র র, খািলশ র, মেহশ র, িঝনাইদহ  

২২৩১ মাঃ শিহ ল ইসলম 
মাঃ আিজবর 

রহমান 
সােজদা খা ন কৗপাড়া িব বগিদয়া শল পা িঝনাইদহ  

২২৩২ সািনয়া পারভীন 
মাঃ কারবান 

আলী িব াস 
িফেরাজা বগম চ দ র ধসর শল পা িঝনাইদহ  

২২৩৩ মাঃ জাহা ীর আলম 
মাঃ আিতয়ার 

রহমান িব াস 
পিরছন নছা লাল র, ল ি েবনী শল পা িঝনাইদহ  

২২৩৪ মাঃ ার হােসন 
মাঃ আলা 

উ ীণ 
িবলিকচ খা ন মহ র চিড়য়ার িবল 

বাজার 
শল পা িঝনাইদহ  

২২৩৫ আিন মান আরা 
মাঃ আিজবর 
শখ 

রজাহান খা ন বা য়া বা য়া শল পা িঝনাইদহ  

২২৩৬ মাঃ সােজ ল কিবর 
আ র রিহম 
িব াস 

িরিজয়া বগম পাল র িমড়াদহ শল পা িঝনাইদহ  

২২৩৭ মাঃ রিফ ল ইসলাম 
িমঞা জনাব 
আলী 

মাছাঃ মােজদা 
খা ন 

দবতলা অিচ র শল পা, িঝনাইদহ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



২২৩৮ মাঃ মহসীন ইসলাম 
ত সমেসর 

আলী 
মাছাঃ ভা  
নছা 

আ য়াকা ী রেয়ড়া 
বাজার 

শল পা িঝনাইদহ  

২২৩৯ মাঃ বা ল হােসন 
মাঃ ৎফর 

রহমান 
সিলনা বগম বা য়া বা য়া শল পা িঝনাইদহ  

২২৪০ মাঃ িরং  মা া 
মাঃ রজাউল 

ইসলাম 
মাছাঃ তােজলা 
বগম 

ভাটই ভাটই বাজার শল পা িঝনাইদহ  

২২৪১ মাঃ আসা ামান আহ দ আলী িফয়া বগম র নাদপাড়া,   শল পা িঝনাইদহ  

২২৪২ মাঃ রানা িময়া 
মাঃ িলয়াকত 

আলী 
মাছাঃ ছােবয়া 
বগম 

বা েদব র হীরাডা া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২২৪৩ 
মাঃ আ াহ আল 

মা ন 
মাঃ মােনায়ার 
হােসন 

মাছাঃ িফয়া 
খা ন 

ফলতলা তালা হিরণা  িঝনাইদহ  

২২৪৪ 
মাছাঃ আেনায়ারা 

খা ন 
মাঃ আ ল 

বারী 
রী খা ন রামচ র হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  

২২৪৫ মাঃ ল আিমন 
মাঃ মিতয়ার 

রহমান 
রেহনা ফেত র হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  

২২৪৬ মাঃ তির ল ইসলাম 
মাঃ নজ ল 

ইসলাম 
মাছাঃ রিহমা 
বগম 

মা াডা া সােকা 
নলডা া 

কালীগ  িঝনাইদহ  

২২৪৭ মাঃ ইয়ািহয়া খান 
মাঃ আয়নাল 

হক ম ল 
মেনায়ারা বগম বিলদাপাড়া নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  

২২৪৮ মাঃ সােহল রানা 
মাঃ ইজাহার 

আলী 
শািহদা খা ন ভিবত র জাড়াদাহ হিরণা  িঝনাইদহ  

২২৪৯ া খা ন 
মাঃ মাতাহার 
হােসন 

িফয়া বগম ভালকী ভালকী 
বাজার 

হিরণা  িঝনাইদহ  

২২৫০ িমত মার চ বত  
কালী গাপাল 
চ বত  

জ াৎ া রানী 
চ বত  

গামরাইল খা  
রায় াম 

কালীগ  িঝনাইদহ  

২২৫১ মাঃ শিফ ল ইসলাম 
মাঃ আ স 

সা ার 
মাছাঃ রেহনা 

খা ন 
হাবাশ র হাবাশ র মেহশ র িঝনাইদহ  

২২৫২ মাঃ ফা ক আহেমদ 
মাঃ আফছার 

উ ীন 
িশয়া খা ন পাড়াহা  বাজার 

পাড়াহা  
হিরণা  িঝনাইদহ  

২২৫৩ মহিসনা পারভীনা মহািসন আলী হািমদা বগম গৗরীনাথ র গৗরীনাথ র কালীগ  িঝনাইদহ  

২২৫৪ দবাশীষ মার দাস িনতাই পদ দাস ঝরনা রানী দাস কা ভাডা া গৗরীনাথ র কালীগ  িঝনাইদহ  

২২৫৫ সালমা খা ন মাঃ আ  সাঈদ আেয়শা বগম বািলয়াডা া িবিপননগর কালীগ  িঝনাইদহ  

২২৫৬ সানিজদা আ ার 
মাঃ শাম ল 

আলম 
তহিমনা আল দি ন 

আড়পাড়া 
নলডা া  কালীগ  িঝনাইদহ  

২২৫৭ 
মাঃ আ র রা াক 

রতন 
মাঃ জামাল 

উ ীন 
মাছাঃ রেহনা 

পারভীন 
ফেত র কানাইডা া মেহশ র িঝনাইদহ  

২২৫৮ সানিজদা শারিমন মেছর আলী শফালী আলী মেহশ র মেহশ র মেহশ র িঝনাইদহ  

২২৫৯ য় মার 
ভীম চ  
হালদার 

শফালী বালা বগম র মেহশ র মেহশ র িঝনাইদহ  

২২৬০ িতমা রানী 
ভীম চ  
হালহার 

শফালী বালা বগম র মেহশ র মেহশ র িঝনাইদহ  

২২৬১ মাছাঃ কাকলী খা ন 
ত দাউদ 
হােসন 

মাছাঃ 
আেনায়ারা 
খা ন 

ভরবা  ভরবা মেহশ র িঝনাইদহ  

২২৬২ মাঝহা ল ইসলাম আ ল ছাইন 
ছািবয়া খা ন জীবন নগর 

পাড়া 
সাম া 
বাজার, 

মেহশ র িঝনাইদহ  

২২৬৩ মাঃ িমরা ল ইসলাম 
মাঃ িমজা র 

রহমান 
মাছাঃ িশউলী 
বগম 

রামচ র র র মেহশ র িঝনাইদহ  

 



িমক নাম িপতার নাম 
মাতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা  জলা রাল 

নং 

২২৬৪ 
মাঃ আ াহ 

আল মা ম 

মাঃ আ ল 

ওয়ােহদ 

সিলমা খা ন একতার র কানাইডা া মেহশ র িঝনাইদহ  

২২৬৫ 
মাঃ সাহাগ 

হােসন 

মাঃ ে  িব াস 

 

মাছাঃ আশারািশ ধসর, ধসর, শল পা িঝনাইদহ  

২২৬৬ রািজনা আ ার 
মাঃ িবশারত আলী 

 

মাছাঃ আিমনা 

বগম 

ফেত র হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  

২২৬৭ আসমা খা ন 
মাঃ র আলী 

িব াস 

ম রা বগম ফয়লা নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  

২২৬৮ 
মাঃ হাসান 

হাবীব 

মাঃ আ াজ আলী 

 

মাছাঃ লমিত 

বগম 

মিহষাহাটী হাট বার 

বাজার, 

কালীগ  িঝনাইদহ  

২২৬৯ 

মাঃ ফিরদ 

হােসন 

 

ত মাঃ আ  

ব ার শখ 

 

ত মাছাঃ 

সােজদা বগম 

বািলয়াডা া িবিপননগর কালীগ  িঝনাইদহ  

২২৭০ পািপয়া পাল রবী নাথ পাল ক ানী রানী পাল আড়পাড়া নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  

২২৭১ 
মাঃ সাহা র 

রহমান 

মাঃ সিফয়ার 

রহমান 

 

মেনায়ারা বগম 

 

দবরাজ র ম লৈপতা কালীগ  িঝনাইদহ  

২২৭২ গালাম মা জা 
মাঃ নাওয়াব 

আলী 

শািরয়ার বা  

 

বােরাপািখয়া বলরাম র কালীগ  িঝনাইদহ  

২২৭৩ ফজ র রহমান জয়নাল আেবদীন 
মরিজনা বগম লবাড়ী হাট বার 

বাজার 

কালীগ  িঝনাইদহ  

২২৭৪ 
িমনতা ল 

আেবদীন 

জয় ল আেবদীন 

 

আন মানারা 

বগম 

 

ফয়লা নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  

২২৭৫ শরীফা খা ন 
ত শির ল 

ইসলাম 

রিহমা বগম দৗলত র, খাল লা কালীগ  িঝনাইদহ  

২২৭৬ 
মাঃ িরপন 

হােসন 

মাঃ রা াক 

িব াস 

হনা বগম 

 

বলরাম র বলরাম র কালীগ  িঝনাইদহ  

২২৭৭ 
মাঃ মািজ ল 

হক 
মাঃ হদােয় ল 

ছােলহা বগম িরয়া আলীগ  কালীগ  িঝনাইদহ  

২২৭৮ গেনশ চ  িব াস রবী নাথ িব াস িমরা রানী িব াস িসংগী খা রায় াম কালীগ  িঝনাইদহ  

২২৭৯ রি ত পাল রবী নাথ পাল য না রানী পাল িসংগী খা রায় াম কালীগ  িঝনাইদহ  



 

২২৮০ 
ত িব াস 

 
ত স য় িব াস 

িমনতী িব াস মহােদব র প াতলা কালীগ  িঝনাইদহ  

২২৮১ 
ি দীপ ঘাষ 

 
ভাষ ঘাষ 

অিসমা রানী ঘাষ 

 

থানােরাড নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  

২২৮২ িদপা পারিভন 
মাঃ রিফ উি ন 

িব াস 

র াহার বগম বাবরা আলীগ  কালীগ  িঝনাইদহ  

২২৮৩ 
মাঃ সিবর 

সাইন 

মাঃ বজ র 

রহমান খান 

মাছাঃ মেনায়ারা 

বগম 

গবর ডা া িবিপননগর কালীগ জ িঝনাইদহ  

২২৮৪ 
দবাশীষ 

ম মদার 

অসীম ম মদার 

 

কিবতা রানী 

 

িশবনগর নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  

২২৮৫ 
মাঃ িব ল 

হােসন 

ত আ াচ আলী 

 

মাছাঃ সােলহা 

বগম 

সানালীডা া ম লৈপতা কালীগ  িঝনাইদহ  

২২৮৬ 
মাঃ মেহদী 

হাসান 

ত শিহ ল ইসলাম 

 

মাছাঃ ছ রা 

বগম 

 

দি ণ আড়পাড়া নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  

২২৮৭ ববী নাজনীন মিশয়ার রহমান িরনা খা ন গৗরীনাথ র গৗরীনাথ র কালীগ  িঝনাইদহ  

২২৮৮ 
লাবনী ভ  

 

অিনল ভ  

 

িতথী রানী িব াস 

 

কালা খাল লা কালীগ  িঝনাইদহ  

২২৮৯ 

তাপস মার 

সরকার 

 

দব মার সরকার 

অ লী রানী বলরাম র বলরাম র কালীগ  িঝনাইদহ  

২২৯০ 
মাঃ ইজা র 

রহমান 

মাঃ ইউ ফ আলী 

 

হািলমা খা ন 

 

লাল ি য়া খা রায় াম কালীগ  িঝনাইদহ  

২২৯১ 
তহিমনা খা ন 

 
নজ ল ইসলাম 

িরিজয়া বগম বলাট 

দৗলত র 

হাট 

বােরাবাজার 

কালীগ  িঝনাইদহ  

২২৯২ 
মাঃ তােরক 

আিজজ 

মাঃ আকামত 

আলী 

হািলমা বগম 

 

ম লৈপতা ম লৈপতা কালীগ  িঝনাইদহ  

২২৯৩ অপ না কম কার না  কম কার সমা কম কার িনি র নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  

২২৯৪ 

মাখেল র 

রহমান 

 

ত ইমদা ল হক 

আেয়শা বগম মজাত নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  

২২৯৫ 
মাঃ মাহা র 

রহমান 
মাঃ মসেলম আলী 

শিরফা বগম িরয়া আলীগ  কালীগ  িঝনাইদহ  



২২৯৬ 

মাঃ মিফ র 

রহমান 

 

ত ইউ চ আলী 

ত ববী খা ন 

 

ফয়লা নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  

২২৯৭ 

মাঃ রািকব 

হােসন 

 

মাঃ শাহ আলম 

মাছাঃ পা বগম সানবা া িবিপন নগর কালীগ  িঝনাইদহ  

২২৯৮ 

মাছাঃ ছােবরা 

খা ন 

 

মাঃ মিন ামান 

 

মাছাঃ খােলদা 

বগম 

িনয়ামত র নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  

২২৯৯ 
িমলটন িব াস 

 
িনমাই চ  িব াস 

িচ া রানী 

িব াস 

খা  রায় াম খা  

রায় াম 

কালীগ  িঝনাইদহ  

িমক নাম িপতার নাম 
মাতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা  জলা রাল 

নং 

২৩০০ া খা ন 
মাঃ গালাম 
মা ফা 

 

মাছাঃ শাহনাজ 
পারভীন 
 

বনিখ া ব লী কালীগ  িঝনাইদহ  

২৩০১ 
অবকাশ মার 
ঘাষ 

 

ীেরাদ মার 
ঘাষ 

রাধা ঘাষ 
 

মাজিদয়া বার বাজার, কালীগ  িঝনাইদহ  

২৩০২ 

মাঃ রািত ল 

হাসান 

 

শখ আ র রা াক 

রিহমা বগম 

 

তল পী নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  

২৩০৩ 
মাঃ মাতাহার 

আলী 

মাঃ িসি র 

রহমান 

মাছাঃ ফােতমা 

বগম 

 

কা ভা া গৗরীনাথ র কালীগ  িঝনাইদহ  

২৩০৪ 
ইয়াসিমন আ ার 

 

মাঃ ল ইসলাম 

 

িফয়া বগম 

 

বা িড়য়া িবিপন নগর কালীগ  িঝনাইদহ  

২৩০৫ 

মাঃ িজ র 

রহমান 

 

সােহব আলী 

 

রাহা ন নছা 

 

খাল লা খাল লা কালীগ  িঝনাইদহ  

২৩০৬ 
মাঃ নাই র 

রহমান 

মাঃ শাহাজান 

আলী 

জ রা খা ন 

 

কা খালী ফািজল র কালীগ  িঝনাইদহ  

২৩০৭ 

মাঃ শাহিরয়ার 

আলম 

 

মাঃ আিজবর 

রহমান 

মাচাঃ স রা 

খা ন 

এনােয়ত র, বেগরগািছ কালীগ  িঝনাইদহ  

২৩০৮ অ  মার রায় আিজত মার রায় অিসমা রানী রায় আড়পাড়া নলডা া কালীগ  িঝনাইদহ  



   

২৩০৯ 
মাছাঃ সালমা 

মেনায়ারা 

মাঃ আ স সালাম 

 

মাছাঃ আনার 

কলী বগম 

বড়িঘঘা  িবিপন নগর কালীগ  িঝনাইদহ  

২৩১০ 
িবথীকা রানী 

িব াস 

ন  লাল িব াস 

 

ভগবতী রানী 

িব াস 

 

গাপাল র, বলরাম র কালীগ  িঝনাইদহ  

২৩১১ 

মাঃ ইিলয়াস 

হাসাইন 

 

মাঃ আিতয়ার 

রহমান 

রেবকা খা ন 

 

ামনগর মা ারবািড়য়া মেহশ র িঝনাইদহ  

২৩১২ 
মাঃ নাজ ল 

হাসাইন 
মাঃ আ র রিশদ 

মাছাঃ হািসনা 

খা ন 

 

মা ার বাড়ীয়া, মা ার 

বাড়ীয়া 

মেহশ র িঝনাইদহ  

২৩১৩ 
নাঈমা 

 

নওেশর 

 

লজান 

 

জিলয়ােপাতা সিজয়া মেহশ র িঝনাইদহ  

২৩১৪ 

মাঃ সালমান 

হায়দার 

 

মাঃ অিহর উ ীন 

িব াস 

 

মাছাঃ জাহানারা 

বগম 

ভালাই র র র মেহশ র িঝনাইদহ  

২৩১৫ 

মাসাঃ িশউলী 

খা ন 

 

মাঃ তাফাে ল 

হােসন 

 

র জাহান যাদব র হাট যাদব র মেহশ র িঝনাইদহ  

২৩১৬ 

মাঃ মিন ল 

ইসলাম 

 

মাঃ আয়নাল হক 

 

আেয়শা খা ন যাদব র হাট যাদব র, মেহশ র িঝনাইদহ  

২৩১৭ 

মাঃ ন র 

রহমান 

 

ত সবেজল িময়া 

 

আেলয়া বগম 

 

মা রা ম লৈপতা কালীগ  িঝনাইদহ  

২৩১৮ 
মাঃ লিফ ার 

আলী 

মাঃ সালাইমিন 

হােসন 

সািবনা ইয়াসিমন িরয়া আলীগ  কালীগ  িঝনাইদহ  

২৩১৯ 
মাঃ আহসান 

উ ীন 
মাঃ জামাল উ ীন 

মাছাঃ রােকয়া 

জামাল 

 

িশবনগর আলীগ  কালীগ  িঝনাইদহ  

২৩২০ 

মাঃ জ ল 

ইসলাম 

 

মাঃ র ইসলাম 

ম ল 

 

মাছাঃ পালী 

খা ন 

 

দবরাজ র ম লৈপতা কালীগ  িঝনাইদহ  



 
২৩২১ 
 

 

এস.এম 

হািব াহ 

 

ত ইছাহক আলী 

 

লিতফন নছা 

 

বড় ভাদড়া ক াদহ হিরণা  িঝনাইদহ  

২৩২২ 
দবাশীষ মার 

 
িব ল মার 

জয় ী রানী 

 

িচথলীয়াপাড়া হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  

২৩২৩ 
মাঃ ইমন আলী 

 

মাঃ ফজ র 

রহমান 

 

মাছাঃ িশয়া 

খা ন 

 

হিরয়ারঘাট জাড়াদাহ হিরণা  িঝনাইদহ  

২৩২৪ 
মাঃ রা  

আহে দ 

মাঃ আঃ কােদর 

 

চ া খা ন 

 

ভিব র জাড়াদহ হিরণা  িঝনাইদহ  

২৩২৫ 
িলমন হােসন 

 

আিতয়ার রহমান 

 

বিল খা ন 

 

নিতডাংগা সা গ , হিরণা  িঝনাইদহ  

২৩২৬ 
মাঃ মাহ ল 

হাসান 

মাঃ আিম ল 

ইসলাম 

 

হােজরা বগম 

 

ভায়না জাড়াদাহ হিরণা  িঝনাইদহ  

২৩২৭ রজাউল ইসলাম 
মাঃ আ র রউফ 

জা ার 

মাছাঃ িরনা 

খা ন 

ঘাপপাড়া িব ী সােবক িব ী হিরণা  িঝনাইদহ  

২৩২৮ 
মাঃ আিশক 

আহেমদ 

মাঃ আিতয়ার 

রহমান 

আেয়শা খা ন 

 

কালাপািড়য়া বাজার 

পাড়াহা  

হিরণা  িঝনাইদহ  

২৩২৯ 

মাঃ ই ািহম 

খিলল 

 

মাঃ আিদল উি ন 

উজালা খা ন 

 

লহির লহির শল পা িঝনাইদহ  

২৩৩০ 

মাছাঃ শারিমন 

লতানা 

 

মাঃ জনাব আলী 

শাহ 

 

মাছাঃ নািছর 

নছা 

 

ভাটই ভাটই বাজার শল পা িঝনাইদহ  

২৩৩১ 
সনাতন মার 

 
মেনার ন মার 

ময়না রানী 

 

বিড়য়া হািকম র শল পা িঝনাইদহ  

২৩৩২ 
মাঃ আিন ল 

ইসলাম মাহ দ,  

মাঃ আলতাফ 

হােসন িব াস 

 

মাছাঃ 

আন মানারা 

বগম 

 

কাজীপাড়া লহির শল পা িঝনাইদহ  

২৩৩৩ 
মাঃ আিজ ল 

ইসলাম 

মাঃ মিতয়ার 

জায়া ার 

িবয়া বগম 

 

নােকাইল নােকাইল শল পা িঝনাইদহ  

২৩৩৪ আসমা খা ন মাঃ শিহ ল মাছাঃ রেবকা চ দ র ধসর শল পা িঝনাইদহ  



 ইসলাম 

 

বগম 

         

২৩৩৫ 
মাঃ ইয়ািসর 

আরাফাত 
মাঃ আনছার আলী 

আি য়া খা ন িসি  বনী র শল পা িঝনাইদহ  

২৩৩৬ 

অিমত মার 

িব াস 

 

শীল মার িব াস 

 

জয় ী রানী িব াস আগেবায়ালীযা খালফিলয়া শল পা িঝনাইদহ  

২৩৩৭ 
মাঃ ফিরদ উ ীন 

 
মাঃ শহীদ িব াস 

মাছাঃ কেমলা 

খা ন 

িসি  বনী র শল পা িঝনাইদহ  

২৩৩৮ 

মাঃ েবল 

হাসান 

 

মাঃ রিফ ল 

ইসলাম 

মাছাঃ ফিরদা 

পারভীন 

নলডা া খিড়খালী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৩৩৯ 
মাঃ 

হাসা ামান 

মাঃ িলয়াকত 

হােসন 

 

ফােতহা বগম 

 

িমেরর দা খিড়খালী িঝনাইদহ 

সদর 

িঝনাইদহ  

২৩৪০ 

সােহল আহেমদ 

রানা 

 

মাঃ আিতয়ার 

রহমান 

মাছাঃ রিহমা 

খা ন 

বনানীপাড়া 

আদশ পাড়া 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ 

সদর 

িঝনাইদহ  

২৩৪১ 
মাঃ আল 

শাহিরয়ার 
মাঃ আ ল কিরম 

মিজনা খা ন 

 

িমজা র চি র 

বাজার 

িঝনাইদহ 

সদর 

িঝনাইদহ  

২৩৪২ 
মাছাঃ ফনিস 

খা ন 

মাঃ িবশােরাত 

আলী 

 

মাছাঃ লািক 

খা ন 

 

গাছ লচারা ভাটই শল পা িঝনাইদহ  

২৩৪৩ 
িবজয় মার দ  

 

মেনাজ মার দ  

 

 রানী 

 

ন তলা নগরবাথান িঝনাইদহ 

সদর 

িঝনাইদহ  

২৩৪৪ 

মাছাঃ শারিমন 

আ ার 

 

মাঃ জালার উ ীন 

 

মাছাঃ হািলমা 

খা ন 

ন তলা নগরবাথান িঝনাইদহ 

সদর 

িঝনাইদহ  

২৩৪৫ 

মাঃ আ াহ 

আল মা ন 

 

ত ল আিমন 

মমতাজ আিমন মিহলাকেলজ 

পাড়া 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৩৪৬ 
মাছাঃ বিবতা 

ইয়াসিমন 

মাঃ বজ র 

রহমান 

ামীর নাম: মাঃ সােহল রানা 

মাতার নাম: মাছাঃ কাজল 

রখা 

িহজলী ভালকী 

বাজার 

হিরণা  িঝনাইদহ  



 

২৩৪৭ 

মাঃ বাদশা 

হােসন 

 

িবশারত ম ল 

 

পা লা বগম 

 

গায়ালখািল ভাটই বাজার শল পা িঝনাইদহ  

২৩৪৮ 
কিব ল ইসলাম 

 
জিমর উি ন 

আিনছা খা ন রামচ র হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  

২৩৪৯ 
মাঃ রিবউল 

ইসলাম 
মাঃ আ ল বাসার 

সাগরী খা ন সড়াবাড়ীয়া সােবক িব ী হিরণা  িঝনাইদহ  

২৩৫০ 
িশউলী খা ন 

 

মাঃ আলী হােসন 

 

জেবদা বগম রামচ র হিলধানী 

বাজার 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৩৫১ 
সাগিরকা আ ার 

 

মাঃ ফজ র 

রহমান 

জিরনা বগম ধাপািবলা নগরবাথান িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৩৫২ 

মাছাঃ বাইয়াত 

শারিমন 

 

মাঃ রিফ ল 

ইসলাম 

ফােতমা বগম 

 

জােম মসিজদ 

সড়ক 

বনানীপাড়া 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৩৫৩ 
রাণী িবলিকস 

 

মাঃ আ ব হােসন 

 

আেমনা বগম 

 

মা ারপাড়া 

গেয়শ র, 

বািনয়াকা র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৩৫৪ 
মাঃ সািকব 

উি ন 
মাঃ নািসর উি ন 

রহানা পারভীন ধাপাঘাটা িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৩৫৫ 
মাঃ শামীম রজা 

 

মাঃ আসমত আলী 

 

এিলনা খা ন ঘাড়দহ ভালকী 

বাজার 

হিরণা  িঝনাইদহ  

২৩৫৬ 

মাঃ আির ল 

ইসলাম 

 

মাঃ তাফােজজল 

হােসন 

 

মাছাঃ লমিত 

খা ন 

মা ারতলা নােকাইল 

বাজার 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৩৫৭ 

মাঃ শাহা ি ন 

আহেমদ 

 

মীর শওকত আলী 

মাছাঃ জাসনা 

বগম 

 

ল ী র ল ী র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৩৫৮ 
মাঃ জািহ ল 

ইসলাম 

মাঃ আিমর 

হােসন 

মাছাঃ র জাহান 

খা ন 

 

য়ারগাতী িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৩৫৯ 

মাঃ িব ব 

হােসন 

 

মাঃ আিতয়ার 

রহমান 

 

ছােলহা বগম 

 

িবষয়খালী খিড়খালী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  



২৩৬০ 
মাঃ রিফ ল 

ইসলাম 
সদর উ ীন 

জােহদা বগম 

 

ভ য়াপাড়া বািনয়াকা র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৩৬১ না খা ন মাঃ আ  ব ার মমতাজ বগম আ য়াকা ী পাড়াহা  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৩৬২ 

মাঃ আির ল 

ইসলাম 

 

মাঃ আ ল বারী 

মাছাঃ জাহানারা 

বগম 

চাকলাপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৩৬৩ 
মাঃ আিক ল 

ইসলাম 

মাঃ সানা উ াহ 

 

ফােতমা খা ন 

 

গাগা া সাগা া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৩৬৪ 
হারান চ  

কম কার 

িনেপন চ  কম কার 

 

মা রানী 

 

বা দব র হীরাডা া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৩৬৫ 
মাঃ আ ল 

আলীম 

মাঃ আহা াদ 

আলী 

মাছাঃ িফয়া 

বগম 

চাকলাপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৩৬৬ 
মাঃ রাজন 

হােসন 

মাঃ রজাউল 

হােসন 

 

ডিল খা ন 

 

বাগডা া রতনহাট িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৩৬৭ 
জন দ  

 

রনিজৎ দ  

 

অ না রানী দ  কশব র খিড়খালী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৩৬৮ 

মাঃ আ ল 

বােতন 

 

মাঃ আ ল খােলক 

 

ফরেদৗিস বগম 

 

আদশপ াড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৩৬৯ 

খ ন আিফ র 

রহমান 

 

মাঃ ফজ ল হক 

খ ন 

 

র জাহান হক 

 

হামদহ 

খ কারপাড়া 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৩৭০ 
িশ া রানী 

 

িনিখল িব াস 

 

িমনা রানী 

 

ম রা র িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৩৭১ 
মাঃ িফেরাজ 

আলী 

মাঃ ইসমাইল 

হােসন 

িফেকজা বগম কা ন র িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৩৭২ 

মাঃ সিলম 

উি ন 

 

মাঃ আবদার 

হােসন 

মাছাঃ আেবদা 

খা ন 

 

ধসর ধসর িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৩৭৩ 

মাঃ বাশার 

ইসলাম 

 

ত ল ইসলাম 

মাছাঃ টলী বগম িগলাবািড়য়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৩৭৪ সাহানা লতানা মাঃ আলী আকবর মােমনা বগম পাড়াহা  পাড়াহা  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  



  

২৩৭৫ 

মাঃ িলটন 

হােসন 

 

মাঃ বািরক ম ল 

ভান নসা ারাম র কারী 

বাজার 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৩৭৬ 

মাঃ মা দ হাসান 

স জ 

 

মাঃ রায়হান উ ীন 

মাছাঃ রিশয়া 

খা ন 

 

উপশহরপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৩৭৭ 
মাছাঃ মিনকা 

খা ন 
মাঃ আফছার আলী 

ম য়া িবিব 

 

াপারীপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৩৭৮ 

মাঃ আছাদ উজ 

জামান র 

 

মাঃ আ ল কােশম 

মেহ ন নছা 

 

খা রা গাংপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৩৭৯ 
মাঃ আ র রিহম 

 
মাঃ রমজান আলী 

শাহানারা খা ন 

 

সড়াবাড়ীয়া 
 

সােবক িব ী হিরণা  িঝনাইদহ  

২৩৮০ 
মাঃ সােহল 

রানা 

মাঃ শাম ল 

আলম 

মাছাঃ রেহনা 

খা ন 

বা েদব র হীরাডা া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৩৮১ 
মাঃ কনক আলী 

 

মাঃ ইশারত আলী 

মা া 

 

মাছাঃ সােহরা 

খা ন 

হিরশ র সা গ  হিরণা  িঝনাইদহ  

২৩৮২ 
মাঃ তৗিফ র 

রহমান 
মাঃ কাম ামান 

িবলিকস আরা বড় ভাদড়া ক াদহ হিরণা  িঝনাইদহ  

২৩৮৩ 
এস.এম খস  

পারেভজ 

রিফ ামান 

 

আশরা ন নাহার 

 

িচথিলয়াপাড়া, হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  

২৩৮৪ 

কাজী সািদ ল 

ইসলাম 

 

কাজী আিম ল 

ইসলাম 

কাজী সালমা 

ইসলাম 

জাড়াদাহ 
দি ন পাড়া 

জাড়াদহ হিরণা  িঝনাইদহ  

২৩৮৫ রােকয়া খা ন 
মাঃ গালাম 

সেরায়ার 

আকিলমা খা ন সাহাগ র, তালা হিরণা  িঝনাইদহ  

২৩৮৬ 
মাঃ জনা ল 

ইসলাম জিন 

মাঃ নজ ল 

ইসলাম 

মাছাঃ আেলয়া 

খা ন 

বংিকরা সেরাজগ  িঝনাইদহ 

সদর 

িঝনাইদহ  

২৩৮৭ 
মাঃ জ িময়া 

 

মাঃ রইচ উি ন 

মা া 

মাছাঃ সািবনা 

ইয়াসিমন 

মিকম র ক াদহ হিরণা  িঝনাইদহ  

২৩৮৮ 
মাঃ িব ল 

হােসন 

মাঃ িসরা ল 

ইসলাম 

মিদনা খা ন গাড়াবাড়ীয়া তালা হিরণা  িঝনাইদহ  



 

২৩৮৯ 

মাঃ আসা ল 

ইসলাম 

 

মাঃ বজ র 

রহমান 

মাছাঃ জসিমন 

আরা 

 

িচথিলয়াপাড়া, হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  

২৩৯০ 
িশিরন িশলা 

 
মাঃ আসা ামান 

উষা বগম 

 

জাড়াদহ জাড়াদহ, হিরণা  িঝনাইদহ  

২৩৯১ 
 

ইসরাস জাহান 

পা ল 

 

মাঃ ইসাহক আলী 

জা রা বগম 

 

হিরণা  হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  

২৩৯২ 
লশানারা 

 
মাঃ জামাল উ ীন 

মমতাজ বগম 

 

গািপনাথ র আদশ  

আ িলয়া 

হিরণা  িঝনাইদহ  

২৩৯৩ 
মাঃ সােহল 

রানা 
মাঃ নিজর উ ীন 

রওশনারা ফলিস হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  

 
মাঃ 

শাহী ামান 
 

মাঃ নজ ল 

ইসলাম 

আেলয়া খা ন 

 

পারফলসী হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  

২৩৯৪ 
মাঃ 

শাহী ামান 

মাঃ নজ ল 

ইসলাম 

 

মাছাঃ আেলয়া 

খা ন 

পারফলসী হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  

২৩৯৫ 
মাঃ সাই ল 

ইসলাম 

মাঃ আছমত আলী 

 

মাছাঃ কেমলা 

খা ন 

 

বড় ভাদড়া ক াদহ হিরণা  িঝনাইদহ  

২৩৯৬ 
মাঃ সাই ল 

ইসলাম 
মাঃ র ইসলাম 

আ লা খা ন পাব তী র হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ  

২৩৯৭ 
মাঃ মজ র 

রহমান 
মাঃ আ র রব 

মেলহা বগম 

 

মা ন িশয়া বাজার 

গাপাল র 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৩৯৮ মানা ইয়াসিমন 
মাঃ শির ল 

ইসলাম 

মাছাঃ রিহমা 

খা ন 

বড় িপনাথ র িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৩৯৯ 
মাঃ আহাদ আলী 

 

মাঃ ওয়ােজদ 

ম ল 

 

মাছাঃ সিলনা 

বগম 

য়ারগাতী িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৪০০ 
মাঃ কাি র 

হােসন 
মাঃ আঃ কিরম 

মাছাঃ র 

জাহানারা বগম 

দৗলত র িরশখালী হিরণা  িঝনাইদহ  

২৪০১ 
মাঃ ফা ক 

হােসন 

মাঃ মযাই ম ল 

 

হািমদা খা ন ত ল বািড়য়া খিড়খালী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  



২৪০২ 
নয়ন মার 

ম মদার 

গেনশ চ  

ম মদার 

কাকলী রানী 

 

খা রা িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৪০৩ 
তাছিলমা খা ন 

 

ত মাবারক 

হােসন 

 

শাহানা আ ার আরাপ র 
পি মপাড়া 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৪০৪ িশউলী শারিমন 
মাঃ আিমর আলী 

ী 

সিলনা বগম 

 

ব  গািব র হিরশংকর র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৪০৫ রামান হাসাইন আিম ল ইসলাম 
সালমা লতানা পাইকপাড়া হাট 

গাপাল র 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৪০৬ 
মাঃ রিন আিমন 

 
মাঃ আ  জাফর 

মাছাঃ রতাজ 

বগম 

বড়বাড়ী বািনয়াকা র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৪০৭ িদ  সাহা 
িদলীপ সাহা 

 

িদপীকা সাহা হামদহ িলশ 
লাইন ব পাড়া 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৪০৮ কাজী রােসল 
কাজী আিতয়ার 

রহমান 

সালমা খা ন চি র চি র 

বাজার 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৪০৯ 
মাঃ ফা ক 

হােসন 
ত মািনক মা র 

মাছাঃ িফয়া 

আ ার 

াপারীপাড়া িঝনাইদহ  িঝনাইদহ  

২৪১০ 
মাঃ তৗিফক 

আনাম 
মাঃ ইউ চ আলী 

সিলনা বগম নগর বাথান, নগর বাথান িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৪১১ 
মাছাঃ সািবনা 

খা ন 

মাঃ মসেলম 

উি ন 

ফিরদা খা ন ল ীেকাল িঝনাইদহ  িঝনাইদহ  

২৪১২ মাঃ আ  সাঈদ 
মাঃ বা র আলী 

 

মাছাঃ রািবয়া 

খা ন 

চরখা রা ক াদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৪১৩ 
িনলয় মার 

তরফদার 

পন মার 

তরফদার 

ভভেনা রানী 

সরকার 

পাগলা কানাই িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৪১৪ 
মাঃ সােদ র 

রহমান 

মাঃ সাই র 

রহমান 

 

নািগস বগম 

 

পাগলা কানাই িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৪১৫ 
মা দ রানা 

 
মাঃ আ ল মােজদ 

সািহদা বগম চাকলাপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৪১৬ 
মাঃ নাজ ল 

সাইন 

মাঃ মাফাে ল 

সাইন 

মাছাঃ সােজদা 

খা ন 

কালহাটী গা া, িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৪১৭ 
মিজনা খা ন 

 

আফসার উি ন 

 

শাহার বা  

 

বাগডা া রতনহাট িঝনাইদহ িঝনাইদহ  



২৪১৮ সাধন মার 
বীর ি েযা া 

গৗরপদ িব াস 

সীতা রানী িব াস 

 

কা ন র 
ম পাড়া 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৪১৯ 
ইসরাত জাহান 

িপয়া 

মাঃ আ াহ 

িব াস 

হাওয়া খা ন বাড়াই বদরগ  

বাজার, 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৪২০ 
মাঃ সিলম 

উি ন  

মাঃ আনসার আলী 

 

চয়ার বা  আড় খী নলডা া 

রাজবাটী 

িঝনাইদহ 

সদর 

িঝনাইদহ  

২৪২১ শাহনাজ পারভীন 
মাঃ আেনায়ার 

হােসন 

রিহমা বগম 

 

কা ন নগর িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৪২২ 
মাঃ জািহ ল 

ইসলাম 
মাঃ আ র রব 

মেলহা বগম মা ন িশয়া বাজার 

গাপাল র, 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৪২৩ 
শািকল আহেমদ 

 

মাঃ আ র 

রা াক 

মমতাজ বগম িডয়াম পাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৪২৪ 
তমা দ  

 

অিসত মার দ  

 

আরতী দ  কা ন র িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৪২৫ ফির ল ইসলাম সিলম উ ীন বেলায়ারা খা ন জাড় াম নগর বাথান িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৪২৬ মাঃ রা  হােসন 
মাঃ রজাউল 

ইসলাম 

হেলনা খা ন 

 

আ নারায়ন র হিরশংকর র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৪২৭ 
মাছাঃ না 

লায়লা 
মাঃ র  িময়া 

মাছাঃ াহার 

বগম 

নারায়ন র সা হাটী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৪২৮ 
িবধান মার 

িব াস 
িবমল মার িব াস 

ােনাকা িব াস 

 

রারীদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৪২৯ লতা কম কার রতন কম কার মালতী কম কার াপারীপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৪৩০ সানিজদা লতানা 
মাঃ ওমর আলী 

জমাদার 

আফেরাজা ওমর ল ী র ল ী র িঝনাইদহ 

সদর 

িঝনাইদহ  

২৪৩১ 
মাঃ আশরা ল 

ইসলাম 

মাঃ তাফাে ল 

হােসন 

মাছাঃ শিরফা 

বগম 

কারাপাড়া বািনয়াকা র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৪৩২ 

মাঃ 

রাক ামান 

 

মাঃ মিহউ ীন 

মা া 

রােকয়া বগম মড়াবাড়ীয়া নগর বাথান িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৪৩৩ 
সাম র নাহার 

 

সাম ল আলম 

 

আনিজরা খা ন 

 

আরাপ র িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৪৩৪ 

মাঃ ওবাই র 

রহমান 

 

তিফ ল ইসলাম 

মাছাঃ শামীম 

আরা 

কািলকা র িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  



২৪৩৫ 
হাসা ামান 

 

আিতয়ার রহমান 

 

লমিত বগম টিলয়া রতনহাট িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৪৩৬ 

মাঃ মা র 

রশীদ 

 

মাঃ আ ল 

মতেলব 

মাছাঃ সানাভান 

বগম 

 

রাজা র বািনয়াকা র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৪৩৭ 
আেজি না িলজা 

 
মাঃ জেবদআলী 

শহর কা  

 

আ নারায়ন র িডিহ বাকড়ী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৪৩৮ িত ইি স িময়া শফালী বগম কারাপাড়া বািনয়াকা র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৪৩৯ া িব াস 
অ ল  িব াস 

 

গীতা রানী িব াস িজতলা িড়য়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৪৪০ 
মাঃ আ ল 

আিলম 

মাঃ ই ািহম ম ল 

 

সােলহা খা ন আ নারায়ন র িডিহ বাকড়ী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৪৪১ 

মাঃ শািহ র 

রহমান 

 

মাঃ ওিহ ল 

ইসলাম 

শাহানারা খা ন আরা র মা ার 
পাড়া 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৪৪২ 
মাঃ ইকরা ল 

হাসাইন 

মাঃ রিবউল 

ইসলাম 

চায়না বগম চ দপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৪৪৩ 

মাঃ িমজা র 

রহমান 

 

মাঃ শওকত আলী 

 

মাছাঃ রািবয়া 

খা ন 

লশানপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৪৪৪ 
মাছাঃ মাহ জা 

খা ন 

মাঃ মাশারফ 

হােসন 

মাছাঃ আেলয়া 

বগম 

িগলাবািড়য়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৪৪৫ 
েসনিজৎ মার 

ভ চা  

শা  মার 

ভ চা  

রখা রানী 

ভ চা  

কা ন নগর িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৪৪৬ 
জাহানারা আ ার 

 
মাঃ জামাল উি ন 

িফেরাজা খা ন 

 

শের বাংলা 
সড়ক 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৪৪৭ আলািমন  জামাল ফিরদা হািজডা া চি র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৪৪৮ 
বীর মার 

 

শংকর হালদার 

 

িদপালী রানী 

 

ওয়ািড়য়া বাজার 

গাপাল র, 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৪৪৯ 
মাঃ মেনায়ার 

হােসন 

ত দিলল উ ীন 

 

মাছাঃ এেলমান 

নছা 

িবষয়খালী খিড়খালী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৪৫০ 
মাছাঃ রেহনা 

পারভীন 

মাঃ রজাউল 

ইসলাম 

মাছাঃ হাসেন 

আরা বগম 

িবষয়খালী খিড়খালী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৪৫১ স জীবন মার শংকর মার ঘাষ িণ মা রানী ঘাষ কলাবাগান িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  



ঘাষ   

২৪৫২ 
ঝণ া খা ন 

 
মাঃ ঝ  িব াস 

হািলমা বগম কািশম র গায়ালপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৪৫৩ সাবিরনা আ ার 
মাঃ শির ল 

ইসলাম 

িমেসস সালমা 

বগম 

 েছাট কামার 
, 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৪৫৪ 
মাঃ আির ল 

ইসলাম 

মাঃ আেছর উ ীন 

 

মাছাঃ িন ফা 

ইয়াসিমন 

ভালডাংগা জ লী 

বাজার, 

মেহশ র িঝনাইদহ  

২৪৫৫ 
মাঃ রােশ ল 

ইসলাম 

মাঃ রিস ল 

ইসলাম 

মাছাঃ রািশদা 

খা ন 

দাগািছ 
বড়পাড়া 

হাট বা য়া, িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৪৫৬ 
বদ ামান 

 
আছা ামান 

িবলিকছ খা ন 

 

বািনয়াব  বািনয়াব  িঝনাইদহ 

সদর 

িঝনাইদহ  

২৪৫৭ 
মাঃ িলটন 

হােসন 

মাঃ ওয়ােজদ 

আলী 

রা বগম ঘাড়শাল ম িরয়া িঝনাইদহ 

সদর 

িঝনাইদহ  

২৪৫৮ মাঃ শাহীন রজা 
মাঃ কামাল 

হােসন 

সােজদা খা ন 

 

লবাড়ীয়া, আদশ  

আ িলয়া 

হিরণা  িঝনাইদহ  

 
 
 
 
 
 


