
 
লাইে ির সহকারী 

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

১  মাঃ িমলন িময়া  
মাঃ র ইসলাম   

 

 
জ রা খা ন  

কা হাটী  
 

গ া র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২ রািজনা পারভীন মাঃ র ইসলাম 
জ রা বগম কা হাটী  

 
গ া র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৩ মাঃ আির ামান মাঃ গালাম ছেরায়ার 
সাহার বা  ম র পাড়াহাটী, িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৪ মাঃ িমরা ল ইসলাম ত মাফাে ল  হােসন 
মাছাঃ িলিপ খা ন মাঠ আ িলয়া তালা হিরণা  িঝনাইদহ  

৫ মাঃ র  ফরেদৗস মাঃ ওমর আলী া 
রােহলা খা ন িময়া  কািরবাজার, িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৬ িমতা িব াস ভাস িব াস 
িকেশারী রানী িব াস                 মহােদব র পা াতলা কালীগ  িঝনাইদহ  

৭ ষার মার সাহা মদন মার সাহা 
মালা রানী সাহা মথন র, সােকা 

নলডা া 
কালীগ  িঝনাইদহ  

৮ মাঃ আশরা ল আলম মাঃ গালাম হােসন 
মাছাঃ রােকয়া খা ন               রায়পাড়া 

ভা িড়য়া 
সা হাটী হিরণা  িঝনাইদহ  

৯ মাঃ আসলাম হােসন মাঃ সাহরাব আলী 
মােমনা খা ন বালাপাড়া লহির শল পা িঝনাইদহ  

১০ মাঃ আলী ম জা মাঃ আশরা ামান 
মাছাঃ আকিলমা 

খা ন 
নপা নপা মেহশ র িঝনাইদহ  

১১ মাহ জা খা ন মাঃ মহাতাব উ ীন 
স রা বগম মড়াবাড়ীয়া নগরবাথান িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১২ তািমমা আ ার মাঃ রা  আহেমদ 
াহার গা া গা া বাজার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৩ মাঃ সােহল রানা মাঃ আ ল লিতফ 
মাছাঃ জেবদা বগম বংিকরা সা হাটী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৪ িম  আ ার মাঃ তাজাে ল হক 
মাছাঃ মােজদা খা ন কদমতলা গাড়াগ  শল পা িঝনাইদহ  

১৫ মাঃ আঃ জিলল মাঃ বাদশা ম ল 
 

জাহানারা বগম তল পী জাড়াদহ হিরণা  িঝনাইদহ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

১৬ শারিমন লতানা শির ল ইসলাম 
শাহানাজ লতানা মাওলানা 

ভাসানী সড়ক 
াপারী পাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৭ জন মার  আন  মার 
র  রানী কারাপাড়া বািনয়াকা র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৮ নাজমা হক ইিত মাঃ আ ল হক 
নাহার হক জগ াথ র হাটবারবাজার কালীগ  িঝনাইদহ  

১৯ ফেয়জ আহাে দ আনছার উি ন শখ 
রােকয়া বগম হাটবা য়া হাটবা য়া, িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২০ মাঃ পলাশ হােসন মাঃ কমর উি ন 
মাছাঃ পা ল খা ন কা ন র 

উ রপাড়া 
িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২১ মাঃ মন আলী হামজা মাঃ কালাম হােসন 
মাছাঃ আেলয়া 

পারিভন 
আরাপ র ব 
পাড়া, 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২২ মাঃ আ াহ িব াস মাঃ শাম ি ন িব াস 
: মাছাঃ আ র খা ন বািহর রেয়ড়া খালফিলয়া শল পা িঝনাইদহ  

২৩ ফারজানা আ ার শািকলা আ ার উজ জামান 
জাহানারা পারভীন খা রা 

ব পাড়া 
িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৪ মাঃ সােজ র রহমান ত কওছার আলী 
মাছাঃ আেলয়া বগম কা ন র িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৫ আেলামিত মাঃ শিফউ ীন 
রােকয়া খা ন আয নারায়ন র িডিহবাকড়ী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৬ মাঃ কাজল আলী মাঃ খিল র রহমান 
মাছাঃ রেহনা 

পারভীন 
নাথ  সা হাটী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৭ লেভিরনা ইয়াসিমন মাঃ রিফ ল ইসলাম 
পা লা বগম পবহাটী, িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৮ হািদসা খা ন মাঃ হািবব এ র ল 
মাছা: শাহনাজ 

পারভীন 
খদাপাড়া নলডা া 

রাজবাটী, 
িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৯ মাঃ আ া ল ইসলাম মাঃ আিতয়ার রহমান 
মাছাঃ রজাহান 
বগম 

লবাড়ীয়া খিড়খালী, িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৩০ ি য়  িব াস বীরভ  িব াস 
ম  রানী িব াস বাঘা যিতন 

সড়ক 
িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

৩১ মাছাঃ শারিমন খা ন মাঃ শিহ ল ইসলাম 
ল িল খা ন খিড়কাডা া খাল লা িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৩২ মাঃ আিজম উি ন মাঃ আ ল হা ান 
নািছমা বগম মিহষা  িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৩৩ শ া খা ন ত আলী 
র জাহান বগম মগরখালী হাটবা য়া, িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৩৪ মাঃ মা ািফ র রহমান মাঃ নওেশর আলী 
মাছাঃ িলিল খা ন বড়বাড়ী, বািনয়াকা র, িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৩৫ মাঃ আশরা ল ইসলাম ত আঃ মিজদ (বীর 
ি েযা া 

ত িত  খা ন দা রাধানগর সােবক িব ী হিরণা  িঝনাইদহ  

৩৬ মাঃ নাজ ল দা মাঃ ছােনায়ার হােসন 
মাছাঃ মিজনা খা ন বা কাডা া, সা হাটী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৩৭ লাবনী দ িদপক দ 
সিবতা দ ক ঠালবাগান, িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৩৮ আিত র রহমান ফজ র রহমান 
হািছনা বগম নের র, নলডা া  কািলগ  িঝনাইদহ  

৩৯ িপ স কাি  রবী নাথ 
ঊষা রানী কািদরেকাল ফািজল র কািলগ  িঝনাইদহ  

৪০ মাঃ িগয়াস উি ন মাঃ কােয়ম আলী 
কািহ র চরেগালকনগর, চিড়য়ারিবল 

বাজার 
শল পা িঝনাইদহ  

৪১ মাছাঃ শাভা খা ন মাঃ সাখাওয়াত হােসন 
: মাছাঃ সািহদা 
বগম 

খা রা 
ব পাড়া 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৪২ মাঃ সা াদ হােসন মাঃ কােয়েছ আজম 
মাছাঃ ছিকনা খা ন পাতাহা  সা হাটী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৪৩ মাছাঃ া খা ন মাঃ নজ ল ইসলাম 
মাছাঃ রােকয়া বগম গায়ালখালী ভাটই বাজার শল পা িঝনাইদহ  

৪৪ মাঃ রািক ল ইসলাম মাঃ নজ ল ইসলাম 
তহিমনা বগম চ দ র ধসর শল পা িঝনাইদহ  

৪৫ কাজী দেলায়ার হােসন কাজী ঝ র রহমান 
কাজী জাসনা বগম িলয়া আদশ 

আ িলয়া 
হিরণা  িঝনাইদহ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

৪৬ মা রী িব াস আন  মাহন িব াস 
কিনকা রানী িব াস                   চাকলাপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৪৭ অ ব িব াস লাল িব াস 
য না রানী ধলহরাচ  ধলহরাচ  শল পা িঝনাইদহ  

৪৮ মাঃ আেনায়ার হােসন মাঃ রজাউল কিরম 
: মাছাঃ অ না খা ন গাড়ামারা, হিলধানী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৪৯ মাঃ বিশর উ ীন মাঃ আ ল গিন 
মেনায়ারা বাদ িড়য়া 

(আন নগর), 
সা হাটী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৫০ মাছাঃ সাহানা আ ার মাঃ আেনায়ার হােসন 
মাছাঃ তাসিলমা 

আ ার 
পায়রাডা া ভালকী হিরণা  িঝনাইদহ  

৫১ মাঃ এনা ল হক মাঃ ৎফর রহমান 
ফিরদা খা ন মােঝর পাড়া 

ধাপািবলা 
দাড়া কাটচাদ র িঝনাইদহ  

৫২ আছা র রহমান র রহমান িব ব 
সিলনা বগম বড়বামনদহ, কাটচাদ র কাটচাদ র িঝনাইদহ  

৫৩ েদব ম মদার দীনব  ম মদার 
শাভা ম মদার িলশ লাইন 

ব পাড়া 
িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৫৪ মাঃ এরশা ল আলম মাঃ আ  হােশম মা া 
কেমলা খা ন কালা, লি র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৫৫ ৎ াহার মাঃ িমজা র রহমান 
ফিরদা বগম কালা লি র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৫৬ আলমগীর হােসন শরাফৎ আিল 
রািজয়া বগম গ ানারায়ন র 

য়া 
গায়ালপাড়া, িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৫৭ িরপন িব াস রতন মার িব াস 
িবজলী রানী িব াস নারায়ন র, খিড়খালী, িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৫৮ শখ মাঃ তাির ামান ত শখ মাঃ রাদ 
মাছাঃ িদল বা খা ন -িহতাম র শল পা শল পা িঝনাইদহ  

৫৯ মাছাঃ সািবনা খা ন মাঃ গিমর আলী 
মাছাঃ মােজদা খা ন বড়াদী হিলধানী, িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৬০ িন ফা ইয়াসিমন মাঃ আঃ কােদর 
মাছাঃ হােজরা খা ন খা রা িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

৬১ : মাঃ িমরা ল ইসলাম মাঃ আ ল মাতােলব 
মাছাঃ পারিভনা 

খা ন 
রাধাকা র হিলধানী, িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৬২ মাঃ আেনায়ার হােসন মাঃ আসমত আলী 
মাছাঃ আেয়শা 

খা ন 
চটকাবাড়ীয়া হিরণা  

 
হিরণা  
 

িঝনাইদহ  

৬৩ মাছাঃ িজিম খা ন এস,এম খয়বর হােসন 
মাছাঃ শােহরা খা ন নওপাড়া িব বগিদয়া শল পা িঝনাইদহ  

৬৪ ই ািহম সাইন নওেশর আলী 
আ রা খা ন ভড়াখালী জাড়াদাহ হিরণা  

 
িঝনাইদহ  

৬৫ মাছাঃ রশমা খা ন মাঃ জ ল ইসলাম 
রােকয়া খা ন নওপাড়া িব বগিদয়া শল পা িঝনাইদহ  

৬৬  মাঃ  লতান মাঃ মাফাে ল হােসন 
আিছয়া খা ন চাে র পাল গা া বাজার, িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৬৭ শামীম মাহ দ মাঃ মাহ র রহমান 
শাহানাজ পারবীন িব াস বািড়, 

কাট পাড়া, 
গেয়শ র, 

বািনয়াকা র, িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৬৮ মাঃ ইমন হােসন মাঃ আিজজার রহমান 
মাছাঃ খী বগম পলান র শাখারীদহ হিরণা  

 
িঝনাইদহ  

৬৯ জািকর হােসন আ র রউফ 
আেলয়া বগম িতওড়দাহ হাটেগাপাল র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৭০ ল আিমন মাঃ শির ল ইসলাম 
মাছাঃ সিখনা বগম কেণ ল রহমান 

সড়ক, 
িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৭১ তানিজলা খা ন ত আ  জােহর 
আেয়শা খা ন গিতনাথ িম  

সড়ক- ৪৬/১ 
িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৭২ ফােতমা জা াত সাম ল আলম 
আনিজরা বগম আরাপ র িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ   

৭৩ মাঃ মাহদী হাসান মাহা দ আলী 
শাহানা খা ন রারীদহ, িঝনাইদহ 

ক ােডট 
কেলজ, 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৭৪ মাঃ মাহন আলী মাঃ ছা ল ম ল 
সাহাগী খা ন পবহাটী,   িঝনাইদহ, িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৭৫ মাছাঃ রকেছানা খা ন মাঃ আনছার আলী 
রিহমা বগম নওদা গ  বেগর গািছ, কািলগ  িঝনাইদহ  

৭৬ সানালী খা ন মাঃ গালাম সেরায়ার 
সািবনা ইয়াসিমন হিলধানী, হিলধানী, িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৭৭ মাঃ িরয়া ল খান মাঃ আরেজত আলী খান 
মাছাঃ িরনা বগম জিলল র খান 

পাড়া 
মেহশ র, মেহশ র িঝনাইদহ  

৭৮ মাঃ ার হােসন মাঃ ফজ  জায়া ার 
সিখনা খা ন িব িলয়া, শল পা, শল পা, -

িঝনাইদহ। 
 



 

৭৯ মাঃ মেহদী হাসান মাঃ আ া ামান 
শারিমন আ ার মারকাজ 

মসিজদ সড়ক, 
পবহাটী 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৮০ মাছাঃ শািহদা খা ন ত আ ল গিন 
ফােতমা খা ন পিলয়ান র িজ াহনগর, মেহশ র িঝনাইদহ  

৮১ া খা ন ফজ র রহমান 
মােজদা খা ন কানা িরয়া 

ব পাড়া, 
চিড়য়ারিবল 
বাজার 

শল পা িঝনাইদহ  

৮২ সাহাগ মার দাস খাকন দাস 
:  বা  রানী দাস কালীচরন র 

দাস পাড়া, 
কালীচরন র িঝনাইদহ িঝনাইদহ।  

৮৩ দীপা এ ািন িব পদ ম ল 
কা ন রানী িলয়া িশতালী বাজার, শল পা -

িঝনাইদহ। 
 

৮৪ স া রায় ত ন রায় 
শফালী রায় গীতা লী 

সড়ক, 
িঝনাইদহ, িঝনাইদহ িঝনাইদহ।  

৮৫ উে  ল ম িম মাঃ রমজান আলী 
জাহানারা খা ন পানামী, িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ।  

৮৬ মাঃ আ ল মােলক ত বজ র রহমান 
মাছাঃ শাম াহার ভায়না, জাড়াদহ হিরণা , িঝনাইদহ।  

৮৭ মাঃ িফেরাজ আলম মাঃ আহা দ আলী 
মাছাঃ মাহ জা 
বগম 

চা য়ালী বাজারেগাপাল র িঝনাইদহ িঝনাইদহ।  

৮৮ মাঃ সাই ামান মাঃ কমান হােসন 
মাছাঃ সােলহা 
বগম 

বাহা র র, জাড়াদহ হিরণা  িঝনাইদহ।  

৮৯ মাঃ কাম ামান মাঃ বাহা র আলী 
সানাভান নছা শাবািড়য়া, রিব নািরেকল 

বািড়য়া 
িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৯০ পালী আ ার গিন জায়া ার 
ছােলহা বগম পবহাটী িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৯১ মাঃ লতান আজাদ মাঃ র ান ম ল 
আিছয়া খা ন কািজপাড়া - লহির শল পা িঝনাইদহ।  

৯২ ইয়াছিমন নাহার মাঃ ৎফর রহমান 
আর  আরা হামদাম র, ক েচরেকাল শল পা িঝনাইদহ।  

৯৩ মা খা ন মাঃ িগয়াস উ ীন 
অ না বগম কালা  ল ী র িঝনাইদহ িঝনাইদহ।  

৯৪ র া খা ন আলফাজ উ ীন 
রােকয়া খা ন রাট বািনয়াব , িঝনাইদহ, িঝনাইদহ  

৯৫ মাঃ সিলম হােসন মাহা দ আলী 
মাছাঃ সািহদা বগম িবজয় র গায়ালপাড়া িঝনাইদহ, িঝনাইদহ  

৯৬ শািকলা নাসিরন মাঃ আ ল মাতােলব 
ফিরদা খা ন িকসমত শাখারীদহ, হিরণা  িঝনাইদহ।  



 
 

৯৭ মাঃ আ ল সাইন মাঃ আবদার আলী 
চায়না খা ন কামারখালী জাড়াদাহ, হিরণা  িঝনাইদহ।  

৯৮ শািহনা খা ন আলাউি ন 
রািশদা বগম সড়ক নং- ৩৩ 

চাকলাপাড়া, 
িঝনাইদহ - িঝনাইদহ িঝনাইদহ।  

৯৯ িম  নাজনীন মাঃ রিবউল ইসলাম 
হািফজা খা ন সিলম চৗ রী 

সড়ক,আরাপ র 
শখপাড়া, 

িঝনাইদহ - িঝনাইদহ িঝনাইদহ।  

১০০ হাসেন আরা রওশন খ কার 
আিছয়া খা ন খ কার পাড়া 

হামদহ, 
ডাক-িঝনাইদহ, িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১০১ মাঃ আছা ামান মাঃ তাতা আলী ধা 
মাছাঃ সিলনা 

খা ন 
ব েযাগীপাড়া ল ি েবনী শল পা িঝনাইদহ  

১০২ মাঃ তির ল ইসলাম মাঃ আ ল হােসন 
মাছাঃ কিহ র 

খা ন 
কেনজ র নগরবাথান িঝনাইদহ িঝনাইদহ।  

১০৩ আফেরাজা খা ন মাঃ বরকত আলী 
মাছাঃ জািহদা 
বগম 

গ া নারায়ন র গায়ালপাড়া, -িঝনাইদহ। িঝনাইদহ  

১০৪ নািহদ মােশ দ আ ল মােলক 
নাগ স পারভীন পি ম গ া র বাজার 

গাপাল র 
হিরণা  -

িঝনাইদহ। 
 

১০৫ মাছাৎ িশিরনা খা ন মাঃ আলমগীর 
মাছাঃ িফয়া 

খা ন 
-পায়রাডা া ভালকী বাজার হিরণা  িঝনাইদহ।  

১০৬ অমেরশ মার রায় অিময় মার রায় 
শফালী রানী ঘাপপাড়া, ব লী, কািলগ  -

িঝনাইদহ। 
 

১০৭ িরতা আ ার : মাঃ ল আিমন 
জেবদা বগম াপারীপাড়া, িঝনাইদহ িঝনাইদহ -

িঝনাইদহ। 
 

১০৮ মাঃ মিশউর রহমান মাঃ শির ল ইসলাম 
মাছাঃ জাসনা 

খা ন 
লহির,  লহির, শল পা, িঝনাইদহ।  

১০৯ মাঃ বারহান উি ন মাঃ ৎফার রাহমান 
আেমনা বগম লহির লহির শল পা -

িঝনাইদহ। 
 

১১০ আিসফ পারেভজ মাঃ ওমর ফা ক 
আফেরাজা লতানা হামদহ িঝণাইদহ িঝনাইদহ, -

িঝনাইদহ। 
 

১১১ মাঃ ইমদা ল হক মাঃ গালাম হােসন 
মাছাঃ জ ে ছা ফরাশ র খা রায় াম কািলগ  িঝনাইদহ।  

১১২ মাঃ রােসল রানা মাঃ আশরা ল আলম 

সািহদা আ ার বাসা নং- ১৪, 
সড়ক নং-৮৪ 
কিব গালাম 
মা ফা 

সড়ক,আরাপ র, 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ।  

১১৩ অ ব মার ঘাষ অিজত মার ঘাষ 
িম া রানী ঘাষ শের বাংলা 

সড়ক,  
নগর পা 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ।  



 

১১৪ মাঃ এনা ল হক মাঃ আ  তািলব 
শািহদা খা ন পাব তী র হিরণা  হিরণা  িঝনাইদহ।  

১১৫ মাঃ জ িময়া মাঃ াজ উি ন 
রিহমন খা ন ন তলা নগরবাথান িঝনাইদহ 

সদর 
-
িঝনাইদহ। 

 

১১৬ মিন ল ইসলাম গাও ল আযম 
ময়না খা ন পাড়াহা , সা হা , িঝনাইদহ 

সদর 
িঝনাইদহ।  

১১৭ সামা গালাম ছেরায়ার 
জসিমন নাহার হামদহ কারী 

সড়ক, 
দিরেগািব র 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১১৮ মাঃ আ র রহমান মাঃ মিতয়ার রহমান 
আশালতা বগম -কা হা  গা া িঝনাইদহ 

সদর, 
িঝনাইদহ।  

১১৯ : মাঃ অেহ ামান মাঃ দাউদ নবী 
ফরেদৗসী বগম গজািড়য়াপাড়া 

মারী, 
লহির, শল পা -

িঝনাইদহ। 
 

১২০ আ ল কােদর আশা ল ইসলাম 
ফািতমা খা ন                       বিলদাপাড়া, নলডা া, কালীগ  িঝনাইদহ  

১২১ মাঃ সাগর হােসন মাঃ শির ল ইসলাম 
মাছাঃ শাহীনা 
বগম                

িনজ য়া গায়ালপাড়া িঝনাইদহ -
িঝনাইদহ। 

 

১২২ মাঃ মেহদী হাসান মাঃ শিফ ল ইসলাম 
িরতা বগম বড়বাড়ী হাটযাদব র মেহশ র িঝনাইদহ  

১২৩ 
শখ গালাম হাসাইন 

সা  গালাম মাহা দ 
সিলনা বগম হামদহ 

মাঝপাড়া 
িঝনাইদহ িঝনাইদহ 

সদর 
িঝনাইদহ।  

১২৪ মাঃ ল আমীন মাঃ মােনায়ার হােসন 
মাছাঃআিছয়া 

খা ন 
মা রাপাড়া সা হা , িঝনাইদহ, -

িঝনাইদহ। 
 

১২৫ শাবানা খা ন আিজ র রহমান 
রিহমা খা ন বাসা নং- ২৮, 

সাদািতয়া সড়ক, 
পাগলাকানাই, 

-িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ।  

১২৬ মাঃ জসীম উি ন কািজ বাদশা আলম 
শািহদা খা ন দহেকালা অিচ র, শল পা িঝনাইদহ।  

১২৭ সাইন আহাে দ ত লাকমান হােসন 
মাছাঃ চায়না খা ন ৪৫ এইচ.এস 

এস রাড, 
িডয়াম পাড়া 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ।  

১২৮ মাছাঃ ফািতমা খা ন মাঃ লিফকার আলী 
মাছাঃ নাজনীন 
লতানা 

আরাপ র 
মা ারপাড়া 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ, িঝনাইদহ  

১২৯ হা ন অর রশীদ আ ল কালাম আজাদ 
রাহীমা বগম মিহলা কেলজ 

পাড়া, িঝনাইদহ 
িঝনাইদহ িঝনাইদহ 

সদর 
িঝনাইদহ।  

১৩০ সাই ামান মাঃ আ র রিশদ 
আেয়শা বগম বলাট 

দৗলত র 
হাট বারবাজার কািলগ , িঝনাইদহ।  

১৩১ েরশ দাস নীল দাস 
ম  রানী দাস ম  ব  সড়ক, 

চাকলাপাড়া 
িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  



 
 

১৩২ িহর য় সরকার : অিনল মার সরকার 
গীতা রানী সরকার পাশপািতলা কাটচ দ র কাটচ দ র িঝনাইদহ।  

১৩৩ খ কার রজাউল 
ইসলাম 

খ কার িসরা ল ইসলাম 
মাছাঃ রওশন আরা ল ীেকাল িঝনাইদহ িঝনাইদহ 

সদর, 
িঝনাইদহ।  

১৩৪ মাঃ মিন ামান মাঃ আ স সা ার িব াস 
মাছাঃ লনাহার কাছারীেতালা - তালা - হিরণা  িঝনাইদহ  

১৩৫ জাহানারা খা ন তাফাে ল হােসন 
ময়না খা ন কাছারীেতালা, - তালা হিরণা , িঝনাইদহ।  

১৩৬ মাছাঃ তাছিলমা খা ন মাঃ আছালত হােসন 
মাছাঃ হািমদা 

খা ন 
পাগলাকানাই 
সড়ক, বাড়ী 
বাথান 

বািনয়াকা র িঝনাইদহ, িঝনাইদহ।  

১৩৭ ল ন মার দাস িনর ন মার দাস 
কানন রানী দাস ম  ব  

সড়ক,চাকলাপাড়া 
িঝনাইদহ িঝনাইদহ, িঝনাইদহ।  

১৩৮ মাঃ আিরফ হাসাইন মাঃ আ ব আলী 
সাম াহার ল ভ র 

উ রপাড়া 
ক াদহ, হিরণা  -

িঝনাইদহ। 
 

১৩৯ িমতালী দাস শংকর দাস 
মেনাষা দাস ভরত র খিড়খালী িঝনাইদহ 

সদর 
িঝনাইদহ।  

১৪০ মন আলী গালাম নবী 
মিজেরান নছা পার রাম র, আলীগ  কািলগ  িঝনাইদহ  

১৪১ অনািমকা িব াস অধীর মার িব ািস 
ধা রানী িব াস পি ত র কলামনখািল, িঝনাইদহ 

সদর 
িঝনাইদহ।  

১৪২ 
মাঃ ইমদা ল হক 

িমলন 
মাঃ মহাসীন আলী 

িরিজয়া খা ন মহ াপাড়া 
িসংগা, পৗরসভা 

-ভালিকবাজার হিরণা  -
িঝনাইদহ। 

 

১৪৩ কাজী মেহদী হাসান কাজী আ ল হাই 
নাজ ন নাহার কা ননগর, বাসা 

নং-১৭৬, 
িঝনাইদহ, িঝনাইদহ 

সদর 
-
িঝনাইদহ। 

 

১৪৪ মাঃ রিক ল ইসলাম মাঃ শির ল ইসলাম 
ফরেদৗিস খা ন চা য়ালী, বাজারেগাপাল র, িঝনাইদহ 

সদর 
িঝনাইদহ।  

১৪৫ উ ল মার দশরত িব াস 
নয়ন রানী িগলা বািড়য়া, িঝনাইদহ িঝনাইদহ 

সদর 
িঝনাইদহ।  

১৪৬ মাঃ এরফা ল হক ত একরা ল হক 
শামীমা হক াপারীপাড়া, িঝনাইদহ িঝনাইদহ 

সদর 
িঝনাইদহ।  

১৪৭ মাঃ শাহীন রজা মাঃ কামাল হােসন 
সােজদা খা ন ল বাড়ীয়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ 

সদর 
িঝনাইদহ।  

১৪৮ মাঃ রািক ল ইসলাম মাঃ আ ল স িব াস 
িলিপ খা ন বড়বাড়ী ধসর শল পা িঝনাইদহ।  

১৪৯ 
মাঃ এস.এম 

শােহ ামান 
মাঃ দাউদ আলী সরদার 

ফরেদৗসী খা ন গজািড়য়া পাড়া 
মারী 

লহির, শল পা িঝনাইদহ।  

 
 


