
সাঁট মু া িরক কাম কি উটার অপােরট 
িমক নাম িপতার নাম মাতার নাম াম ডাকঘর উপেজলা  জলা রাল নং 

১  শারিমন আ ার মাঃ আওলাদ হােসন মাছাঃ সািফয়া বগম কা ননগর িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
২  দীপ িব াস 

 
শা  িব াস 

 
কদম িব াস দি ণ 

িশকার র 
িড়য়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৩  িমজা র রহমান আনছার আলী 
 

আেনায়ারা খা ন, গা া বাজার গা া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৪  মাঃ মাহ ব হাসাইন মাঃ আলতাফ ম ল পা য়ারা খা ন খামারাইল 
 

প াতলা িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৫ শা া শারিমন মাঃ সােলক িব াস 
 

সাগর  পারভীস, নরহির া 
 

িডিহ বাকড়ী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৬ মাঃ নাজ ল হােসন মাঃ সাহরাব হােসন নািহদা বগম নারায়ন র -খিড়খালী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৭ মাছাঃ জাসনা খা ন মাঃ গিন িময়া মাছাঃ জ রা বগম বডা া সা হা , িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
৮ স  খাজ  সিচদা  খাজী 

 
অ লী খাজী পাগলাকানাই 

কাঠাল বাগান 
িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৯ কাম ামান 
 

িমজা র রহমান িফেরাজা খা ন আড় খী নলডা া 
রাজবা  

িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১০ কাম ল ইসলাম, সকত মাঃ নজ ল ইসলাম িমেসস নাজমা বগম আরাপ র 
সানালীপাড়া 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১১ মাছাঃ ফারহানাজ খা ন মাঃ আলফাজ উ ীন মাছাঃ রজাহান বগম -িগলাবািড়য়া, িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১২ খান আিফ র রহমান মাঃ ফজ ল হক খান রজাহান হক হামদহ 
,খ কারপাড়া 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৩ মাঃ মেনায়ার সাইন 
 

মাঃ মামতাজ উ ীন : িনলা খা ন ছাটকামার  
 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৪ আলমগীর সাইন মাঃ রােশ ল হক আেনায়ারা খা ন সানারদাইড় হিলধানী িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
১৫ মাঃ মা দ রানা মাঃ মাবারক আলী আেমনা বগম লবািড়য়া পা াতলা িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৬ মাছাঃ আেয়শা খা ন মাঃ আলী আকবর : মাছাঃ ফিরদা 
পারভীন 

সাগা া সাগা া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৭ মাছাঃ আসমা খা ন মাঃ আলী আকবর মাছাঃ  ফিরদা বগম সাগা া সাগা া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
১৮ মাঃ রােসল আহেমদ মাঃ লতাফত হােসন রেবকা বগম য়াডা া 

 
পাড়াহা  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

১৯ মাঃ সােহল রানা মাঃ নিজর উি ন িব াস মাছাঃ রােকয়া বগম াপারীপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  
২০ মাঃ নািফস আবরার কানন মাঃ আ ল লিতফ মাছাঃ কেমলা খা ন চর রারীদহ, িঝনাইদহ 

ক ােডট 
কেলজ 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২১ িবনা খা ন মাঃ িসরা ল ইসলাম রােকয়া  বগম কা ননগর িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২২ মাঃ নজ ল ইসলাম মাঃ নািসর উি ন মাছাঃ রািবয়া খা ন গাড়ামারা 
 

হিলধানী 
বাজার 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৩ মাঃ সােহল সাইন মাঃ আ ল কােশম 
ল ার 

মাছাঃ ডািল ন নছা ধানহািড়য়া পাড়াহা  িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৪ অনািমকা িব াস 
 

অিধর মার িব াস 
 

ধা রানী িব াস পি ত র কলামনখািল িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৫ মাঃ রাি  হাসান মাঃ আ ল কােশম আফেরাজা পারভীন হির র 
 

খিড়খালী, িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৬ মেনাজ মার দাস 
 

ামাপাদ দাস িমনা রানী দাস কালীচরণ র 
 

কালীচরণ র 
 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৭ মাঃ মা ন হােসন 
 

মাঃ ইশারত িব াস খজান, িনজ য়া গায়ালপাড়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  



২৮ মাছাঃ কািনজ ফােতমা মাঃ আিজ ল ইসলাম হােসেনয়ারা দাগািছ 
 

হাটবা য়া িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

২৯ মা ম নতািসর মাঃ রিবউল ইসলাম জিরনা ইসলাম ন ন 
কাটপাড়া 

বািনয়াকা ার িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৩০ শাভন মার িব াস মার চ  িব াস ম  িব াস, খা  
িঝনাইদহ 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৩১ ি য়  িব াস বীরভ  িব াস 
 

ম রানী িব াস বাঘা যিতন 
সড়ক 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

৩২ মাঃ ল  হােসন 
মাঃ আ  বকর 
মা া 

জ রা বগম কাদািলয়া হিরশংকর র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৩৩ শাহনাজ পারভীন মাঃ মা ার আলী 
লাভলী খা ন িড়য়া 

 
িড়য়া 

 
িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৩৪ মাঃ আিত র রহমান 
মাঃ সাম র 

রহমান 

নািছমা খা ন আরাপ র 
চ নপাড়া 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৩৫ মাঃ তির ল ইসলাম 
মাঃ আ ল ওহাব 

িব াস 

মেনায়ারা খা ন নািরেকলবাড়ীয়া রিবনািরেকলবাড়ীয়া 
 

িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৩৬ রাজ মার পাল 
সাধন মার পাল 
 

িচ া রানী পাল কািশম র জালাল র কাটচ দ র িঝনাইদহ  

৩৭ মাঃ আ ল কালাম মাঃ আ স সা ার 
মাছাঃ আকিলমা ভ য়াপড়া 

 
বািনয়াকা র িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৩৮ শাবানা খা ন আিজ র রহমান 
রিহমা খা ন পাগলাকানাই 

 
িঝনাইদহ িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৩৯ 
শা  মার দাস 

 
বলরাম দাস 

িমরা রানী, ন তলা 
 

নগরবাথান িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৪০ মাঃ সাহা র রহমান 
মাঃ জাহা ীর 
হােসন 

নারিগস পারভীন গ া র 
 

গা াবাজার, িঝনাইদহ িঝনাইদহ  

৪১ এইচ.এম. ব ল হাসান 
মাঃ মিতয়ার 

রহমান 

রহানা িব াস হিরণা  
 

হিরণা  
 

হিরণা  
 

িঝনাইদহ  

৪২ মাঃ কাম ামান িসরা ল ইসলাম 
কািহ র  বগম হাবাশ র 

 
হাবাশ র 
 

মেহশ র 
 

িঝনাইদহ  



৪৩ নাসিরন খা ন 
মাঃ ওমর আলী 

খান 

ম রা বগম বলাবািড়য়া 
 

কাটচ দ র কাটচ দ র িঝনাইদহ  

৪৪ মাঃ রইচ উি ন মাঃ ভা  শাহ 
মাছাঃ  আিমনা 

খা ন 
ধসর, ধসর, শল পা িঝনাইদহ  

৪৫ মাঃ আলী তজা 
মাঃ 

আশরা ামান 

মাছাঃ আকিলমা 
খা ন 

নপা 
 

নপা 
 

মেহশ র 
 

িঝনাইদহ  

৪৬ মাঃ জাহা ীর আলম মাঃ মেহব ল হক 
মাসাঃ হােজরা 
বগম 

বাগাডা া 
 

নপা 
 

মেহশ র 
 

িঝনাইদহ  

৪৭ মাঃ িসি ক আলী মাঃ মিফজ উ ীন 
মাছাঃ আেমনা 

খা ন 
জা শা, হাবাশ র 

 
মেহশ র 
 

িঝনাইদহ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

৪৮ মাঃ মা ম হােসন মাঃ আ র রিশদ 
মাছাঃ পারভীন 
লতানী 

বজরা র খািলশ র 
 

মেহশ র 
 

িঝনাইদহ  

৪৯ মাঃ আলমগীর হােসন মাঃ আ  তােহর 
মাছাঃ রােহলা 
বগম 

মালাধর র, িব াধর র মেহশ র 
 

িঝনাইদহ  

৫০ মাঃ গালাম মা ফা মাঃ সব ল খান 
জাহানারা খা ন ড়পাড়া ড়পাড়া কাটচ দ র িঝনাইদহ  

৫১ মজবাউল হক আ ল হক 
িমলিকছ বা  দয়ারাম র দাড়া কাটচ দ র িঝনাইদহ  

৫২ মাঃ আিত ল কবীর মাঃ এনা ল কবীর 
মাছাঃ মিজনা 

কবীর 
বড়বাড়ী, ধসর শল পা িঝনাইদহ  

৫৩ 
মাঃ সােজ ল আলম 

 
মাঃ বিছর উ ীন 

শািহদা খা ন - র, চিড়য়ারিবল বাজার শল পা িঝনাইদহ  

৫৪ ীন মাহা দ মাঃ মিশউর আলম 
মাছাঃ িদলারা 

আলম 
পদমদী ল ি েবনী শল পা িঝনাইদহ  

৫৫ মাঃ বাহা ল ইসলাম 
মাঃ হািব র 

রহমান 

সােহরা খা ন বা য়া বা য়া শল পা িঝনাইদহ  

৫৬ িশিরনা খা ন 
মাঃ মাবারক 

আলী 
 

ডিল খা ন পাঠানপাড়া শল পা শল পা িঝনাইদহ  

৫৭ মাঃ রা  আহেমদ 
মাঃ বরকত উ াহ 

ল ার 

মাছাঃ ছািবনা 
ইয়াসিমন 

চরপাড়া, বস র শল পা িঝনাইদহ  

৫৮ মাঃ আ  বকর িসি কী মাঃ জয়নাল ম ল 
মিজরন নছা বিরয়া 

 
শহীদনগর শল পা িঝনাইদহ  



৫৯ ছািবনা খা ন ফজ র রহমান 
মেনায়ারা মালীপাড়া জাড়াদহ হিরণা  িঝনাইদহ  

৬০ সিজব মার িব াস রারী মহন িব াস 
ক না রানী িব াস - ধরাজ র বলরাম র কালীগ  

 
িঝনাইদহ  

৬১ রিফ ল ইসলাম 
তঃ মাঃ আ ল 

জ াব 

 রােকয়া বগম খাশাল র হাটবারবাজার কালীগ  
 

িঝনাইদহ  

৬২ মাঃ আিম র রহমান িসি র রহমান 
সািহদা বগম বািলয়াডা া 

 
িবিপননগর, কালীগ  

 
িঝনাইদহ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

৬৩ মাঃ সালাহ উ ীন 
মাঃ জামাল 
হােসন 

রােকয়া বগম মা রা 
 

ম লেপাতা 
 

কালীগ  
 

িঝনাইদহ  

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

 
িঝনাইদহ  

৬৫ মাঃ আ  আওয়াল মাঃ আ ল হািলম 
মাছাঃ রেবকা  
লতানা 

লাল ি য়া খা রায় াম 
 

কালীগ  
 

িঝনাইদহ  

৬৬ মাঃ ঝ   ইসলাম 
মাঃ আেনায়ার 
হােসন 

মাছাঃ শাহনাজ 
পারভীন 

রাম র নলডা া কালীগ  
 

িঝনাইদহ  

৬৭ শখ জ ল হক 
শখ হা ন অর 

রিশদ 

মাছাঃ জ রা 
খা ন 

ত লবাড়ীয়া নলভা া কালীগ  
 

িঝনাইদহ  

৬৮ মাঃ তির ল ইসলাম মাঃ বদর উি ন 
মাছাঃ আেনায়ারা 

খা ন 
মজাত নলভা া কালীগ  

 
িঝনাইদহ  

৬৯ 
দব রানী 

 
িনিশকা  িব াস 

মাধবী রানী বা রগাছা বারবাজার, কালীগ  
 

িঝনাইদহ  

৭০ মাছাঃ রশমা খা ন 
মাঃ দেলায়ার 
হােসন 

মাছাঃ রজাহারন 
বগম 

কািশ র আিলগঘ  কালীগ  
 

িঝনাইদহ  

৭১ মাঃ িব ল আ ার মাঃ ল ইসলাম 
আজমন নছা িজডা া 

ি য়া 
িজডা া ি য়া কালীগ  

 
িঝনাইদহ  

৭২ মাঃ আিনচ িসি কী 
মাঃ আ  বকর 

িসি কী 
 

মাছাঃ সােলহা 
খা ন 

র 
 

নাদপাড়া শল পা িঝনাইদহ  

৭৩ মাঃ আব াহ মাঃ আ ল আেলক 
মাছাঃ আেনায়ারা 

খা ন 
ইয়াপাড়া িরশখালী হিরণা  িঝনাইদহ  



৭৪ মাঃ কামালউি ন মাঃ আশরাফ আলী 
হািসনা বগম ইশািলড া িজপা াপাড়া মেহশ র িঝনাইদহ  

 
 


