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৬ ১২/৯/২০১৭ ১২গালাম হােসন আ ল কােদর শরবা  খা ন াম- নী, পা- করালকাতা করালকাতা ০১/০২/১৯৯২ 25 বছর, 8 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯১১৭০৮৯৫৪ িব এ
১৩ ১৪।০৯।২০১৭ তহিমনা আ ার িপং- মাঃ িময়ার আলীহািসনা খা ন াম-প চেপাতা, পাঃ- বায়ািলয়া করালকাতা ০৫/০৬/১৯৮৭ 30 বছর, 3 মাস, 27 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪০৪৬৭৩৩০ এম এ
২১ ১৪।০৯।২০১৭ মাঃ ইয়ািছন আলী িপং- ত আিজবার রহমানিরিজয়া াম- কামর র, পা - সানাবািড়য়াকরালকাতা ২৬/০১/১৯৮৮ 29 বছর, 8 মাস, 6 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৩১১১৬০৭ িব এ
১১০ ১৮/০৯/২০১৭ মাঃ মিনর ামান িপং- ত মিতয়ার রহমানজাহানারা খা ন াম- করালকাতা, পা- করালকাতাকরালকাতা ০৩/০১/১৯৮৩ 34 বছর, 8 মাস, 29 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯৯৪৫০৮৩৮৫ িব এ
১২৩ ১৮/০৯/২০১৭ মাঃ আির ামান মাঃশির ল ইসলাম িশিরনা পারভীন াম-ইিলশ র, পা- করালকাতা করালকাতা ১৫/০৬/১৯৯২ 25 বছর, 3 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৬৮৭৪৮১৬ এইচ এস িস
১২৬ ১৮/০৯/২০১৭ মাঃ ইউ ফ আলী মাঃহযরত আলী আকিলমা খা ন াম-বিলয়ান র, পা- করালকাতা করালকাতা  ০৫/০৪/১৯৯১ 26 বছর, 5 মাস, 27 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৯৮২৪৬১৩ এম এ
১৩৬ ১৮/০৯/২০১৭ মাছাঃ মাহা দা খা ন মাঃ জমাত আলী মাছাঃ এসেমাতারা াম-িভখালী, পা- করালকাতা করালকাতা ০১/০২/১৯৯২ 25 বছর, 8 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩২৪২৮৯৮৬ এইচ এস িস
১৪৩ ১৮/০৯/২০১৭ মাঃ শােহ র রহমান মাঃ আেনায়ার হােসন আ রা খা ন াম-িভখালী, পা- করালকাতা করালকাতা করালকাতা ২১/০১/১৯৮৮ 29 বছর, 8 মাস, 11 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৫৯৩২১৫০৩ এম এ
১৮১ ১৮/০৯/২০১৭ মাছাঃশারিমন নাহার ামী-এ ক এম মা র রিশদমাছাঃ শাহানাজ পারভীন াম-কাউিরয়া, পা- করালকাতা করালকাতা ২৫/১১/১৯৯২ 24 বছর, 10 মাস, 7 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৯০১৩৮৫৩৪ এইচ এস িস
২০৮ ১৮/০৯/২০১৭ নাসিরন লতানা আ স সামাদ  বগম াম- নী, পা- করালকাতা করালকাতা ০৪/০২/১৯৯২ 25 বছর, 7 মাস, 28 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯২৮৩৩৬৮৩৩ এইচ এস িস
২৪৬ ১৯/০৯/২০১৭ মানা খা ন মাঃ  রািজ ল ইসলাম নািছমা খা ন াম- কাটা , পাঃ করালকাতা করালকাতা ০৪-১২-১৯৮৭ 29 বছর, 9 মাস, 28 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৯০৮৬২৯১৯ এম এ
২৭৭ ১৯/০৯/২০১৭ িমলন মার িনমাই মার মীরা রানী ামঃসাতেপাতা, পাঃ করালকাতা করালকাতা ১০-০৮-১৯৮৮ 29 বছর, 1 মাস, 22 িদন সিঠক ষ সনাতন ০১৭৩৫৩৯৪০৩৭ িব এ
২৮০ ১৯/০৯/২০১৭ মাঃ তািহ র রহমান মাঃ িজ র রহমান মাছাঃ মেনায়ারা খা ন াম-িসংগা, পা- করালকাতা করালকাতা ০৩/১০/১৯৮৯ 27 বছর, 11 মাস, 29 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৭৭৮৭৬২৪ এম এ
২৮২ ১৯/০৯/২০১৭ ইসমাইল হােসন ত-ওয়ােজদ আলী খােদজা খা ন াম-িসংগা, পা- করালকাতা করালকাতা ১০/১০/১৯৮৭ 29 বছর, 11 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১২৭০০৮৫০ এম এ
২৮৫ ১৯/০৯/২০১৭ মাঃ আ  রায়হান ত-দাউত আলী সািবনা খা ন াম- কামর র, পা- সানাবািড়য়া করালকাতা ২১/১০/১৯৮৬ 30 বছর, 11 মাস, 11 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৩৯৯৪৫১৭ িব এ
২৮৭ ১৯/০৯/২০১৭ ামল সরকার িখিতশ চ  ল ী রানী াম-িভখালী, পা- করালকাতা করালকাতা ২৫/০৩/১৯৯২ 25 বছর, 6 মাস, 7 িদন সিঠক ষ সনাতন ০১৭৬৪২০২১১৩ িব এ
২৯৯ ১৯/০৯/২০১৭ মাঃ ািফ র রহমান মাঃশাহাজান আলী ফিরদা খা ন াম- কামর র, পা- সানাবািড়য়া করালকাতা ০১/০১/১৯৮৯ 28 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৮১৯৯৩৮৮ এম এ
৩১০ ১৯/০৯/২০১৭ মাঃ মিন ামান  মাঃ ইসরাইল হােসন মিরয়ম খা ন াম-িভ-খালী, পা- করালকাতা করালকাতা ২০/০৫/১৯৯২ 25 বছর, 4 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৬৭৫৭৭৩৩ িব এ
৩৩৩ ২০-০৯-২০১৭ মঘনা খা ন মাঃ আ ল গ র   জেবদা বগম াম-বিলয়ান র, পা- সানাবািড়য়া করালকাতা ১৩-১১-১৯৯১ 25 বছর, 10 মাস, 19 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৮-২৭১৫৬৮ িব এ
৩৬০ ২০-০৯-২০১৭ মাছাঃ নািগ স পারভীন মাঃ হােসন আলী মাছাঃ রােমছা খা ন াম-ইিলশ র, পা- করালকাতা করালকাতা ১০-১০-১৯৯০ 26 বছর, 11 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৪৮৪৯৭২০ এম এ
৪৫১ ২১-০৯-২০১৭ ফারহানা ইসলাম মাঃ রিফ ল ইসলাম রওশানারা বগম াম- করালকাতা, পাঃ করালকাতা করালকাতা ০৬-১০-১৯৯০ 26 বছর, 11 মাস, 26 িদনসিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৭৫৬৬৮৭০ এইচ এস িস
৪৭২ ২১-০৯-২০১৭ সািনয়া আ ার মাঃ রিফ ল ইসলাম  রওশন আরা বগম াম- করালকাতা, পা- করাল কাতাকরালকাতা ১৫-১২-১৯৯০ 26 বছর, 9 মাস, 17 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৩৯১১৩৫১৯ িব এ
৪৭৯ ২১-০৯-২০১৭ ফারিজনা আ ার মাঃ মাবােরক হােসন মাছাঃ শাহানারা বগম াম- িকসমত ইিলশ র, পাঃ করালকাতা করালকাতা ১৭-০৯-১৯৯০ 27 বছর, 0 মাস, 15 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫১৫৫১৩০৭ এম এ
৪৮৬ ২১-০৯-২০১৭ মাঃ ইিলয়াস হােসন মাঃ আিজবর রহমান স রা খা ন াম- ব ড়া, পাঃ করালকাতা করালকাতা ২৫-০৪-১৯৯৩ 24 বছর, 5 মাস, 7 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৯৫০৩০১০ এইচ এস িস
৫২৯ ২১-০৯-২০১৭ মাঃ কাম ামান মাঃ র ইসলাম মাছাঃ রজাহান খা ন াম- ল িলয়া, পাঃ সানাবািড়য়া করালকাতা ১৫-১১-১৯৯০ 26 বছর, 10 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৮১১১৩৯১ এম এ
৫৭০ ২৪/০৯/২০১৭ মাছাঃ িফেরাজা খা ন মাঃ সাই র রহমান মাছাঃ রােবয়া খা নামঃিকসমত ইিলশ র, পাঃেকরারকাতাকরালকাতা ৩১/১২/১৯৮২ 34 বছর, 9 মাস, 1 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭০৪২৪৪৪৩৩ এম এ
৫৭১ ২৪/০৯/২০১৭ ময়না খা ন মাঃ শাহাজান কিবরসােম  ভান ামঃিকসমত ইিলশ র, পাঃেকরারকাতাকরালকাতা ১৬/০৭/১৯৮৯ 28 বছর, 2 মাস, 16 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫০৪২৮৯৭৩ এম এ
৬০৩ ২৪-০৯-২০১৭ তানিজলা খা ন মাঃ ফজ ল হক  আরজানা খা ন াম- িকসমত ইিলশ র, পাঃ করালকাতা করালকাতা ২৭-০৯-১৯৮৪ 33 বছর, 0 মাস, 5 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪২৩২৬৪০২ এম এ
৬৩৬ ২৪-০৯-২০১৭ জ রা খা ন মাঃ ফজ ল হক আরজান বগম ামঃ ইিলশ র, পাঃ করালকাতা করালকাতা ২০-০৯-১৯৮৯ 28 বছর, 0 মাস, 12 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৮১৫০১০৫ এম এ
৬৩৯ ২৪-০৯-২০১৭ আলপনা নাহার র ইসলাম সায়রা খা ন ামঃ ব  কাটা, পাঃ করালকাতাকরালকাতা ১২-০৫-১৯৮৮ 29 বছর, 4 মাস, 20 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৭৯০০৪৮৪ এম এ



৬৪৩ ২৪-০৯-২০১৭ রাইয়া িদল বা মাঃ আলমগীর কিবরমাছাঃ সােলহা খা ন াম- কাটা, পাঃ কাটা করালকাতা ১২-১২-১৯৯০ 26 বছর, 9 মাস, 20 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯০৩৪৫৪২৮২ িব এ
৬৪৪ ২৪-০৯-২০১৭ শাবানা পারভীন মাঃ িফেরাজ আহেমদমাছাঃ আেবদা খা নাম- কাটা, পাঃ কাটা করালকাতা ২৮-১০-১৯৯২ 24 বছর, 11 মাস, 4 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৩১৯৫৭৬৯৩ িব এ
৬৪৯ ২৪-০৯-২০১৭ িবথী পারভীন র মাহা দ মাছাঃ ছিবেরান নছাাম-ইিলশ র, পা- করালকাতা করালকাতা ২৫-০৬-১৯৯১ 26 বছর, 3 মাস, 7 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৯৬৫৬৫১০ এইচ এস িস
৬৯৪ ২৪/০৯/২০১৭ মাঃ আরমগীর কিবর মাঃ আ বা ার িছ ীকনাজ ন নাহার ামঃেকাটা, পাঃেকরালকাতা করালকাতা ০৬/০৮/১৯৮৮ 29 বছর, 1 মাস, 26 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯১৪১৫৫৫১০ এম এ
৬৯৯ ২৪/০৯/২০১৭ আ ল কালাম মাশারাফ হােসন ছােলহা খা ন ামঃ ল িলয়া, পাঃেসানাবািড়য়া করালকাতা ০১/০১/১৯৯২ 25 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৯১৩১০৫৬ এইচ এস িস
৭০২ ২৪/০৯/২০১৭ মাঃ মিন ল ইসলাম মাঃ সাম র রহমান িরিজয়া খা ন ামঃেকরালকাতা, পাঃেকরালকাতাকরালকাতা ১৮/০৬/১৯৯১ 26 বছর, 3 মাস, 14 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৭৫০৯৪৩০ এম এ
৭১৪ ২৪/০৯/২০১৭ মাঃ অিহ র জামান ত গালাম হােসন মাছাঃ রিহামা খা নামঃ ল িলয়া, পাঃেসানাবািড়য়া করালকাতা  ১০/০৮/১৯৮৯ 28 বছর, 1 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৭২৪২৭৭২ এম এ
৭১৬ ২৪/০৯/২০১৭ মাঃ মেহদী হাসান মাঃ আঃ হা ান দফাদারমাছাঃ ননাহার ামঃবিলয়ান র, পাঃেসানবািড়য় করালকাতা ১৮/১১/১৯৯৩ 23 বছর, 10 মাস, 14 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭৭০৩৯১৩৩০ এস এস িস 
৭৫২ ২৪-০৯-২০১৭ আ র রা াক হািব র রহমান রজাহান াম- িন পাঃ করালকাতা করালকাতা ০৭/০২/১৯৮৯ 28 বছর, 7 মাস, 25 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯৩৯১১০৫৯১ এম এ
৭৭৭ ২৪-০৯-২০১৭ মাঃ মা দ রানা মাঃ ব ার আলী ফািতমা বগম াম-ইিলশ র, পা- করালকাতা করালকাতা ১৫/০৮/১৯৯০ 27 বছর, 1 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৫০৩১০০৩২ এম এ
৮০৯ ২৪/০৯/২০১৭ মাঃ স াট হােসন মাঃ জয়নাল আেবদীনমাছাঃ তাছিলমা বগমামঃিসংগা, পাঃেকরালকাতা করালকাতা ৩১/১২/১৯৯২ 24 বছর, 9 মাস, 1 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৫০৬৭৫৫৫ িব এ
৮১৩ ২৪/০৯/২০১৭ আিরফা খা ন মাঃ ইসমাইল হােসনশািহদা খা ন ামঃিকসমত ইিলশ র, পাঃেকরারকাতাকরালকাতা ১৬/০৯/১৯৮৯ 28 বছর, 0 মাস, 16 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪২৮১১৪৩১ এম এ
৮১৪ ২৪/০৯/২০১৭ মাঃমন ল ইসলাম মাঃ নজ ল ইসলাম মাছাঃ পা ল খা ন ামঃিসংগা, পাঃেকরালকাতা করালকাতা ০৭/১০/১৯৯২ 24 বছর, 11 মাস, 25 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৮৭২৫৭৮২ এইচ এস িস
৮৫২ ২৫-০৯-২০১৭ মাছাঃ মা পারভীন িপতা- মাঃ হিববর রহমানমাছা শাহানারা বগমাম-ইিলশ র, পা- করালকাতা করালকাতা ২০/০৫/১৯৯২ 25 বছর, 4 মাস, 12 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬৭৯৮৩৬৮৫ এইচ এস িস
৮৫৯ ২৫-০৯-২০১৭ মাছাঃ আসমা খা ন ামী-িলয়াকত আলী মাছাঃ িরনা বগম াম-দি ণ ব ড়া পাঃ সানাবািড়য়াকরালকাতা ১২/১২/১৯৯২ 24 বছর, 9 মাস, 20 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮১৩৭৮৩৮৪ এইচ এস িস
৮৬৭ ২৫-০৯-২০১৭ মাছাঃ আসমা খা ন ামী- মাঃ আির ল ইসলামআ য়ারা বগম াম- ইিলশ র পাঃ করালকা◌াি◌করালকাতা ১২/০৭/১৯৯৩ 24 বছর, 2 মাস, 20 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬৮৪৪৩১২০ এইচ এস িস
৮৮১ ২৫/০৯/২০১৭ মাছাঃ রািফজা খা ন িপঃ ত আঃ খােলখ মাছাঃ হািলমা খা নামঃবিলয়ান র, পাঃেসানবািড়য় করালকাতা ১১/০৯/১৯৯৪ 23 বছর, 0 মাস, 21 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৮৩৬০০২৭ এইচ এস িস
৮৯২ ২৫/০৯/২০১৭ িশউলী খা ন িপঃ মাঃ আঃ হাই কদবা  খা ন ামঃইিলশ র, পাঃেকরালকাতা করালকাতা ১৮/০৭/১৯৯০ 27 বছর, 2 মাস, 14 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ১৯৯৬৩১৭৯৪৯ িব এ
৮৯৮ ২৫/০৯/২০১৭ মাঃ সিলম হােসন মাঃ সিফয়ার রহমানমাছাঃ জাহানারা খা নামঃহা নী, পাঃেকরালকাতা করালকাতা ২৭/০৩/১৯৮৭ 30 বছর, 6 মাস, 5 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৪২০৮০০৯ এম এ
৯০০ ২৫/০৯/২০১৭ মাঃ আ ল বাশার মাঃ আঃ হািকম আেমনা বগম ামঃইিলশ র, পাঃেকরালকাতা করালকাতা ১০/০৫/১৯৮৮ 29 বছর, 4 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৫৮৯৮৯১৭৯ িব এ
৯০৩ ২৫/০৯/২০১৭ মাঃ আসা ামান মাঃ ইসমাইল হােসনমাছাঃ জায়দা খা নামঃেকরালকাতা, পাঃেকরালকাতাকরালকাতা ১৯/০৫/১৯৯১ 26 বছর, 4 মাস, 13 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯২৮২৮৩৬৯১ এইচ এস িস
৯১৭ ২৫/০৯/২০১৭ মাঃ মন হােসন মাঃ বা র আলী মাছাঃ রেমছা খা ন ামঃউ র ব ড়া, পাঃেসানাবািড়য়া করালকাতা ১৪/০৮/১৯৯৩ 24 বছর, 1 মাস, 18 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯৪৩১৮৬৯৯০ এইচ এস িস
৯২৯ ২৫/০৯/২০১৭ মাঃ নাজ ল আহসান মাঃ ন র আলী মাছাঃ জাহরা বগমামঃ ল িলয়া, পাঃেকরালকাতা করালকাতা ২৭/১০/১৯৯১ 25 বছর, 11 মাস, 5 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৯৪২৯১৯৫ এইচ এস িস
৯৩০ ২৫/০৯/২০১৭ মাৎ শির ল ইসলাম মাঃ ইকবল হােসন মাছাঃ নািছমা খা নামঃ ল িলয়া, পাঃেসানাবািড়য়া করালকাতা ২৮/০৫/১৯৯৫ 22 বছর, 4 মাস, 4 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭৫৭৭২২১২১ এইচ এস িস
৯৩৪ ২৫/০৯/২০১৭ সাইমন ম ল াম িনতাই ম ল নেতা রানী ম ল ামঃবিলয়ান র, পাঃেসানাবািড়য়া করালকাতা ০১/০২/১৯৮৯ 28 বছর, 8 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২২১২৭০২৫ এইচ এস িস
৯৪৮ ২৫/০৯/২০১৭ মাঃ ই ীস আলী মাঃ কওছার আলী মাছাঃ ফিরদা খা নামঃহা িন, পাঃেকরালকাতা করালকাতা ১৩/০৫/১৯৯৩ 24 বছর, 4 মাস, 19 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৮৩১৩৭৩৯ এইচ এস িস
৯৫৩ ২৫/০৯/২০১৭ রখা খা ন িপঃ মাঃ লতান আহা দরেবকা খা ন ামঃইিলশ র, পাঃেকরালকাতা করালকাতা ০৫/০৩/১৯৯০ 27 বছর, 6 মাস, 27 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৫২১২৬৫৭ িব এ
৯৫৪ ২৫/০৯/২০১৭ মাঃ মেহদী হাসান মাঃ জািহ র রহমান মাছাঃ ফিরদা খা নামঃিসংগা, পাঃেকরালকাতা করালকাতা ২৪/১১/১৯৯০ 26 বছর, 10 মাস, 8 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৮৫৫২৮৭৭ এইচ এস িস
৯৫৮ ২৫/০৯/২০১৭ মাঃ আ  তােহর মাঃ আিজ ল মাড়লমাছাঃ রােকয়া খা নামঃ ল িলয়া, পাঃেকরালকাতা করালকাতা ২৭/১০/১৯৯২ 24 বছর, 11 মাস, 5 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৩৫৩০৩২২ িব এ
৯৬৮ ২৫-০৯-২০১৭ মাছাঃ চ না খা ন মাঃ িলয়াকাত আলী মাছাঃ লিতফা খা ন ামঃ িসংগা, পাঃ করালকাতা, করালকাতা ১২--০৭-১৯৯০ 27 বছর, 2 মাস, 20 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৭৯৮৯৮৫৬ িব এ
৯৭৯ ২৫-০৯-২০১৭ মাছাঃ িবউ  পারভীন মাঃ তফার রহমান মাছাঃ রােমছা বগম ামঃ িভখালী, পাঃ করালকাতা করালকাতা ১৩-১২-১৯৯১ 25 বছর, 9 মাস, 19 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৪৬৫৩৩৮৭৫ এইচ এস িস
৯৮৩ ২৫-০৯-২০১৭ শারিমন লতানা মাঃ শির ামান র নাহার ামঃ ব ড়া, পাঃ সানাবাড়ীয়া করালকাতা ০১-০৭-১৯৮৩ 34 বছর, 3 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬০৩৭৯৮৪৩ এম এ
৯৯৭ ২৫-০৯-২০১৭ মাছাঃ পািপয়া পারভীন মাঃ ইনসাফ আলী মাছাঃ আন য়ারা বগম ামঃ ইিলশ র, পাঃ করালকাতা করালকাতা ২৮-০৭-১৯৯২ 25 বছর, 2 মাস, 4 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৪১৬০৫৪৯ এইচ এস িস
১০১৬ ২৫-০৯-২০১৭ মাঃ আতাউর রহমান মাঃ ইয়া ব আলী মাছাঃ সািহদা খা ন ামঃ নািকলা, পাঃ করালকাতা করালকাতা ০৫-১০-১৯৯৩ 23 বছর, 11 মাস, 27 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৯৯১৮৮৩৩৫২ িব এ



১০৫৩ ২৫-০৯-২০১৭ মাঃ আ ল আিজজ ত শাম র রহমান গাজী মাছাঃ রােবয়া খা নামঃ ইিলশ র, পাঃ করালকাতা করালকাতা ০১-০১-১৯৮৬ 31 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯২১৮১৬৯৮৯ িব এ
১০৭১ ২৫-০৯-২০১৭ মাঃ আলমগীর হােসন মাঃ িসরা ল ইসলাম মাছাঃ জাহানারা বগম ামঃ িভখালী, পাঃ করালকাতা করালকাতা ০৬-০৪-১৯৮৬ 31 বছর, 5 মাস, 26 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯১৬২২৭৪৮৩ এম এ
১০৭৭ ২৫-০৯-২০১৭ মাঃ শির ামান মাঃ আনছার আলী মাছাঃ সািহদা খা ন ামঃ ব ড়া, পাঃ সানাবাড়ীয়া করালকাতা ২৮-১১-১৯৮৫ 31 বছর, 10 মাস, 4 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১০১২৮২২০ এম এ
১১২১ ২৬-০৯-২০১৭ পা া আরা খা ন ামী- মাঃ আজহা ল ইসলামরজাহান বগম াম- করালকাতা পাঃ করালকাতাকরালকাতা ১০/১২/১৯৮৮ 28 বছর, 9 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৯৯৬৬০৬১ এইচ এস িস
১১৪৭ ২৬-০৯-২০১৭ মাছাঃ আফেরাজা খা নিপং- মাঃ আ ল হােসননাজমা খা ন াম-দÿÿণব ড়া, পা- সানাবািড়য়াকরালকাতা ২৫-০৩-১৯৯২ 25 বছর, 6 মাস, 7 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৮১৯৯৪১১ এইচ এস িস
১১৪৮ ২৬-০৯-২০১৭ মাছাঃ রািজয়া লতানািপং- মাঃ ছেলমান ম লর জাহান াম- কাটা, পা- করালকাতা করালকাতা ০৬-০৭-১৯৯৩ 24 বছর, 2 মাস, 26 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৯৩৩২৫৬২ িব এ
১১৫০ ২৬-০৯-২০১৭ মাছাঃ র পালী খা ন িপং- মাঃ কসমত আলীমিরয়ম িবিব াম-িসংগা, পা- করালকাতা করালকাতা ২৮-১২-১৯৯২ 24 বছর, 9 মাস, 4 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৯৪৬৫৯৮৫ িব এ
১১৬৯ ২৬-০৯-২০১৭ মাছাঃ িবনা আফেরাজিপতা- মাঃ লিফকার আলীমাছাঃ জায়দা খা নাম- কাটা, পাঃ করালকাতা করালকাতা ২১-০১-১৯৯৩ 24 বছর, 8 মাস, 11 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৮৩০৮৯১৩৩৬ িব এ
১১৯৮ ২৬-০৯-২০১৭ তিব র রহমান িপতা- তঃ আ ল আিজজ গাজীমাছাঃ ফেতমা খা নাম- কামর র, পাঃ সানাবাড়ীয়া করালকাতা ১৪-০৮-১৯৯৩ 24 বছর, 1 মাস, 18 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৮৫৪৮৬৬৯ এইচ এস িস
১২০৮ ২৬/০৯/২০১৭ মাঃ ওিহ ামান িপং- মাঃ আঃ সা াররােশদা বগম াম-ইিলশ র, পা- করালকাতা করালকাতা ১৮/০৫/১৯৯৪ 23 বছর, 4 মাস, 14 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৮৩৪৬২১৮০৬ এইচ এস িস
১২০৯ ২৬/০৯/২০১৭ মাঃ সাই ল আজম িপং- মাঃ র ল ইসলামছায়রা াম- ব েকাটা, পা- করালকাতা করালকাতা ১০/০৬/১৯৯২ 25 বছর, 3 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯৬০৩০৪৩৩২ এইচ এস িস
১২১০ ২৬/০৯/২০১৭ শখ হাসা ামান িপং- ত শখ জালা ীনশাম ন নাহার াম-ইিলশ র, পা- করালকাতা করালকাতা ১০/০৪/১৯৯২ 25 বছর, 5 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯১১৪৬০৯৫৯ এইচ এস িস
১২৩৭ ২৬-০৯-২০১৭ মাঃ িমসকাত আলী িপতা- তঃআগগর আলীমাছাঃ মােজদা বগমাম-নািকলা, পাঃ করালকাতা করালকাতা ১১-০১-১৯৮৮ 29 বছর, 8 মাস, 21 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯৪২৪৩১২৯৭ এইচ এস িস
১২৪১ ২৬-০৯-২০১৭ পন সরকার িপতা-ন  লাল সরকারমািরয়া সরকার াম-িভ-খালী, পা- করালকাতা করালকাতা ০৮-০৫-১৯৯১ 26 বছর, 4 মাস, 24 িদন সিঠক ষ ি ান ০১৭৩৯৮৩৯৪৪০ এইচ এস িস
১২৪৬ ২৬-০৯-২০১৭  মাঃ আল মা ন িপং- মাঃ ওসমান গিনআিফেরান নছা াম- কাটা, পা- করালকাতা করালকাতা ২৫/০৪/১৯৮৫ 32 বছর, 5 মাস, 7 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১২৪৭০৭৪০৪ এম এ
১২৫৪ ২৬-০৯-২০১৭ মাঃ আলমগীর হাসাইনিপতা- মাঃ আলী হাসাইনিরিজয়া খা ন াম-দরবাসা, পাঃ করালকাতা করালকাতা ১০-১০-১৯৮৮ 28 বছর, 11 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৬১৭৫১৬৫ এম এ
১২৬১ ২৬-০৯-২০১৭ মাঃ মিন ামান িপতা- মাঃ ইউেছাপ আলী  মাড়লছিখনা খা ন াম- গৗরা র, পাঃ করালকাতা করালকাতা ০৫-০৬-১৯৮৬ 31 বছর, 3 মাস, 27 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৬০৩২৬৬৪ এইচ এস িস
১২৬৬ ২৬-০৯-২০১৭ মাঃ আ র রহমানর িপতা- মাঃ িজ র রহামানমাছাঃ মেনায়ারা বগমাম-িকসমতইিলশ র, পাঃেকরালকাতাকরালকাতা ০৬-১০-১৯৯০ 26 বছর, 11 মাস, 26 িদনসিঠক ষ  ইসলাম ০১৯২৪৩২৭৩৪২ এম এ
১২৭৫ ২৬-০৯-২০১৭ ামল মার িপং- িখিতশ চ লÿ◌ী রানী াম-িভ-খালী, পা- করালকাতা করালকাতা ২৫/০৩/১৯৯২ 25 বছর, 6 মাস, 7 িদন সিঠক ষ সনাতন ০১৭৬৫২০২১১৩ িব এ
১২৭৬ ২৬-০৯-২০১৭ মাঃ মিনর ামান িপং- মাঃ ইসরাইল হােসনমিরয়ম খা ন াম-িভ-খালী, পা- করালকাতা করালকাতা ২০/০৫/১৯৯২ 25 বছর, 4 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৬৭৫৭৭৩৩ িব এ
১২৮৫ ২৬-০৯-২০১৭ মাঃ আসা ামান িপং- মাঃ নজর ল ইত রা খা ন াম- ল িলয়া, পা- সানাবািড়য়া করালকাতা ১০/১২/১৯৯২ 24 বছর, 9 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম এইচ এস িস
১২৮৬ ২৬-০৯-২০১৭ উ ল সরকার িপং- িখিতশ চ লÿ◌ী রানী াম-িভ-খালী, পা- করালকাতা করালকাতা ০৩/০২/১৯৯০ 27 বছর, 7 মাস, 29 িদন সিঠক ষ ি ান ০১৭৭৭১১১৮০৪ এইচ এস িস
১৩২৭ ২৭-০৯-২০১৭ মাছাঃ র পা খা ন িপং- শিহ ল ইসলামমিজনা খা ন াম- ল িলয়া, পা- সানাবািড়য়া করালকাতা ২৫/১০১৯৯২ 24 বছর, 11 মাস, 7 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫১৫৫৪৩২১ িব এ
১৩৩২ ২৭-০৯-২০১৭ মাছাঃ নাজমা খা ন িপং- মাঃ ইসাহক ম ল আকিলমা খা ন াম-সাতেপাতা, পা- করালকাতা করালকাতা ১৩/১০/১৯৯২ 24 বছর, 11 মাস, 19 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮১৬১৪২৫৯ িব এ
১৩৬৪ ২৭-০৯-২০১৭ ফািতমা খা ন িপং- মাঃ ইমান আলীছিকননা খা ন াম- করালকাতা, পা- করালকাতাকরালকাতা ১৬/০৭১৯৯৩ 24 বছর, 2 মাস, 16 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৮৫২৪৪২৩ এইচ এস িস
১৩৭৩ ২৭-০৯-২০১৭ মাছাঃ সািনয়া খা ন িপতা- মাঃ িজয়া ল সরদারমাছাঃ সািহদা াম-সাতেপাতােপাঃ করালকাতা করালকাতা ০৪/০৫/২০০০ 17 বছর, 4 মাস, 28 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭২৬৮৩৮৮৬৪ এইচ এস িস
১৩৭৫ ২৭-০৯-২০১৭ নাসিনর জাহান িছ ীকা াঃ মাঃ হাসা র ামানমাছাঃ সােজদা খানমাম- গৗরা র, পাঃ করালকাতা করালকাতা ০৬-১০-১৯৯১ 25 বছর, 11 মাস, 26 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯১২৯৪৮২২৩ িব এ
১৩৭৭ ২৭-০৯-২০১৭ খা েন জা াত িপং- মাঃ আিজবর রহমানসাম াহার াম-প চেপাতা, পাঃ বায়ািলয়া করালকাতা ০১-০৭-১৯৮৪ 33 বছর, 3 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৪৭৬৬৭৪৮ এম এ
১৩৯৮ ২৭-০৯-২০১৭ মাছাঃ িবলিকস লতানাাঃ র মাহা াদ মাছাঃ রওশনারা বগমাম- কাটা, পাঃ করালকাতা করালকাতা ৩১-০৭-১৯৮৭ 30 বছর, 2 মাস, 1 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৮২৫৯২২৪ িব এ
১৪০১ ২৭-০৯-২০১৭ শাহািরয়া আ ার াঃ মাঃ মিন ামান শাহানারা খা ন াম- বািলয়ান র, পাঃ সানাবাড়ীয়াকরালকাতা ০১-০১-১৯৯৩ 24 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৯১২৬৫৯০৪ এইচ এস িস
১৪২৩ ২৭-০৯-২০১৭ মাছাঃ কাজল রখা া-শিফ ল ইসলাম মন য়ারা বগম াম-িসংগা, পা- করালকাতা করালকাতা ২৪/০১/১৯৯০ 27 বছর, 8 মাস, 8 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৩৮০৫৪২৮ এম এ
১৪৩৪ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ জািহ র রহমান িপং- মাঃ িসরা ল ইসলামজাহানারা বগম াম- কাটা, পাঃ করালকাতা করালকাতা ০১-০১-১৯৯২ 25 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯১৯৪৬২৮১২ এইচ এস িস
১৪৩৯ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ জ ল ইসলাম িপং- মাঃ িসরা ল ইসলামনিবছন খা ন াম-িসংগা, পাঃ করালকাতা করালকাতা ২৫-১১-১৯৮৫ 31 বছর, 10 মাস, 7 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৮৫২৭৮১২ িব এ
১৪৪১ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ মাখেল র রহমানিপং- মাঃ তিববর রহমানমাছাঃ জািহদা খা নাম- গৗরা র, পাঃ করালকাতা করালকাতা ১৯-০৯-১৯৮৭ 30 বছর, 0 মাস, 13 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯১১৯৬৩০৩৪ এইচ এস িস



১৪৪২ ২৭-০৯-২০১৭ শখ আিত র রহমান িপং- শখ আ ল তৗিহদমাছাঃ বা য়ারা খা নাম-িকসমতইিলশ র, পাঃেকরালকাতাকরালকাতা ১২-০৮-১৯৯৩ 24 বছর, 1 মাস, 20 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৮৯২৪১০৪৫ এইচ এস িস
১৪৪৩ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ আলফাজউ ীন িপং-রিবউল ইসলাম মাছাঃ সােলহা খা ন াম-সাতেপাতােপাঃ করালকাতা করালকাতা ১৫-০২-১৯৯৩ 24 বছর, 7 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৪২৬৯০১৫ এইচ এস িস
১৪৪৪ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ আেনায়া ল ইসলামিপং- মাঃ নছার আলীমাছাঃ রািহমা খা নাম- গৗরা র, পাঃ করালকাতা করালকাতা ২১-০১-১৯৮৭ 30 বছর, 8 মাস, 11 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৯৩২৭৯০৮ এইচ এস িস
১৪৪৮ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ মা ন সাইন িপং- মাঃ ইসরাইল সাইনমাছাঃ িফেরাজা বগম াম-ইিলশ র, পা- করালকাতা করালকাতা ০৩-০৭-১৯৯০ 27 বছর, 2 মাস, 29 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৮৭৮৪৫৮১১ এইচ এস িস
১৪৬৯ ২৭-০৯-২০১৭ ত ল আ ার িপং- মাঃ শাহা ীন মা ামাছাঃ তানিজলা খা ন াম-ইিলশ র, পা- করালকাতা করালকাতা ০৬-০৯-১৯৯৩ 24 বছর, 0 মাস, 26 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭২৮৫৭৪৩৯ এইচ এস িস
১৪৭৭ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ একরা ল হােসন িপং- মাঃ হযরত আলীমাছাঃ ত রা খা ন াম- কাটা, পাঃ করালকাতা করালকাতা ১০-০৫-১৯৮৮ 29 বছর, 4 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৮৮০২৩৭২ িব এ
১৪৮৯ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ রািক ল ইসলাম িপং- র ইসলাম মাছাঃ রশমা বগমাম-ইিলশ র, পা- করালকাতা করালকাতা ১৫-১১-১৯৯০ 26 বছর, 10 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৫৪৮৮৫৪৫ এইচ এস িস
১৪৯৬ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ আজহা ল ইসলামিপং- মাঃ আঃ হািমদআফেরাজা িবলিকস াম-নািকলা, পাঃ করালকাতা করালকাতা ১০-১০-১৯৮২ 34 বছর, 11 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১২৫৫৯৪৭৮ এম এ
১৫০৯ ২৭-০৯-২০১৭  মাঃ আ ল াহ িপং- মাঃ আ  জাফর িছি কজির ন খা ন াম-নািকলা , পা- করালকতা করালকাতা ০১/০২/১৯৯২ 25 বছর, 8 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৬৬৯৭০৭৬ এম এ
১৫২৯ ২৭-০৯-২০১৭  মাঃ মা দ রানা িপং-  মাঃ আসলাম আলীহািলমা  াম-নািকলা, পা- করালকাতা করালকাতা ০৮/০৯/১৯৯১ 26 বছর, 0 মাস, 24 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭০৬৫৪৮৭৭৩ এইচ এস িস
১৫৩৩ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ গালাম হােসন িপং-  মাঃ ফজ র রহমানরােকয়া বগম াম- কামর র, পা- সাবািড়য়া করালকাতা ২৬/১০/১৯৯২ 24 বছর, 11 মাস, 6 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩২৭৭৬৪০ এইচ এস িস
১৫৩৮ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ সাই ামান মনিপং- মাঃ রমজান আলীমাছাঃ মেনায়ারা বগমাম-িভ-খালী, পা- করালকাতা করালকাতা ০৫-০৫-১৯৮৭ 30 বছর, 4 মাস, 27 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৫১৪৪৪৫১১ এম এ
১৫৪৬ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ আিম র রহমান িপং- মাঃ আরশাদ আলীমাছাঃ সােজদা বগমাম-ইিলশ র, পা- করালকাতা করালকাতা ১০-১০-১৯৯৩ 23 বছর, 11 মাস, 22 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭৪১৩০৪৬৬৯ এইচ এস িস
১৫৭০ ২৭-০৯-২০১৭  মাঃ গালাম র ল িপং- মাঃ আলমগীর হােসআন য়ারা খা ন াম-সাতেপাতা, পা- করালকাতা করালকাতা ২৭/০৫/১৯৯৩ 24 বছর, 4 মাস, 5 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩২১৪৩২০৩ এইচ এস িস
১৫৯১ ২৮-০৯-২০১৭ সািক ল ইসলাম িপং- আঃ রহমান রেমছা বগম সাং- ইিলশ র, পা- করালকাতা করালকাতা ০৩/০৯/১৯৯০ 27 বছর, 0 মাস, 29 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৬০০৯১৮৩৮ এইচ এস িস
১৬২৩ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ আশরা ামান িপং-  মাঃ শাহাজান আলীরাকয়া সাং- িসংগা, পা- করালকাতা করালকাতা ০২/১২/১৯৮৭ 29 বছর, 9 মাস, 30 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৮৭২৯৯৯৫৪২ এইচ এস িস
১৬২৪ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ ইশার ল ইসলামিপং-  মাঃ আলাউ ীন ছিকনা খা ন সাং- িসংগা, পা- করালকাতা করালকাতা ০৮/০১/১৯৮৮ 29 বছর, 8 মাস, 24 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৭৭৫৪৩৩১ িব এ
১৬৪২ ২৮-০৯-২০১৭ র জ হােসন িপং- আিমর হােসন নহার বা সাং- ব ড়া, পা- সানাবািড়য়া করালকাতা ১২/০১/১৯৯০ 27 বছর, 8 মাস, 20 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৮৩৫২৩৪৮৫৮ এইচ এস িস
১৬৫২ ২৮-০৯-২০১৭  মেহদী হাসান িপং মাঃ মিশয়ার রহমানমন য়ারা খা ন সাং- িভখালী, পা- করালকাতা করালকাতা ১১/১২/১৯৮৭ 29 বছর, 9 মাস, 21 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১০১১৫৪৭৩ এম এ
১৬৭৫ ২৮-০৯-২০১৭ মাঃ মাযহা ল ইসলাম িপং- মাঃ ইসমাইল হােসনআেমনা খা ন সাং-নািকলা, পাঃ করালকাতা করালকাতা ২০-০৫-১৯৯২ 25 বছর, 4 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৬২২৭০৭৪৪ এইচ এস িস
১৬৯৫ ২৮-০৯-২০১৭ আ র রহমান িপং- শখ মঈন ীন মােমনা খা ন সাং-িকসমতইিলশ র, পাঃ করালকাতাকরালকাতা ০৮-০৪-১৯৯২ 25 বছর, 5 মাস, 24 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯১৭৬৩২২৫১ এইচ এস িস
১৭১৯ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ আসা ামান িপং-  মাঃ রিফ ল ইসলামরওশানা বগম সাং- করালকাতা, পা- করালকাতা করালকাতা ১৫/১০/১৯৮৫ 31 বছর, 11 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯১৭১৭৫৬৪২ এম এ
১৭২৫ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ তির ল ইসালাম িপং-  মাঃ আঃ খােলকজাহানারা সাং- বিলয়ান র, পা- সাবািড়য়া করালকাতা ২৪/১০১৯৯২ 24 বছর, 11 মাস, 8 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৮৪৫৮৯৬৯৯ িব এ
১৭২৮ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ  মেহদী হাসান িপং- মাঃ গালাম হােসনসােলহা খা ন সাং- ব ড়া, পা- সানাবািড়য়া করালকাতা ০৭/১০/১৯৮৬ 30 বছর, 11 মাস, 25 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৫৮৭৪৭৩১ এম এ
১৭৩৭ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ আ ল আহাদ িপং- ত ওেহদ আলীমমতাজ বগম সাং-িভ-খালী, পা- করালকাতা করালকাতা ৩০/১১/১৯৯৩ 23 বছর, 10 মাস, 2 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৯২২৮৭৫৬৩২ িব এ
১৭৫৮ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ শিহ ল ইসলাম িপং- মাঃ জয়নাল আেবদীনজােমলা বগম সাং- কাটা, পা- করালকাতা করালকাতা ২৩/০৯/১৯৯১ 26 বছর, 0 মাস, 9 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯২৯৪৪৬১২৭ িব এ
১৮৩০ ২৮-০৯-২০১৭ হািববা খা ন া- মাঃ আ  জািহদ রেহনা বগম সাং- বিলয়ান র, পা- সাবািড়য়া করালকাতা ১৪/০৮/১৯৮৩ 34 বছর, 1 মাস, 18 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১০৩৭০৩০৬ এম এ
১৮৩৯ ২৮-০৯-২০১৭ নাসিরন লতানা িপং- তঃ ফ ক সরদারআেয়শা খা ন সাং-নািকলা, পাঃ করালকাতা করালকাতা ১৮-০৮-১৯৮৯ 28 বছর, 1 মাস, 14 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৬৯০৮৯৩৬ এম এ
১৮৫০ ২৮-০৯-২০১৭ ম য়া খা ন াঃ ইসমাইল হােসনতানিজলা খা ন সাং-িসংগা, পাঃ করালকাতা করালকাতা ০৬-০৭-১৯৯২ 25 বছর, 2 মাস, 26 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮২৭০৯৭২০ িব এ
১৮৬৭ ২৮-০৯-২০১৭ মাছাঃ নারিগস নাহার িপং- মাঃ আ র রহমানরেমছা বগম সাং-ইিলশ র, পাঃ করালকাতা করালকাতা ১০-০৫-১৯৮৪ 33 বছর, 4 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২১৬৭১৫৫৭ এইচ এস িস
১৮৭৪ ২৮-০৯-২০১৭ মাছাঃ রািজনা খা ন াঃ মাঃ আ ব আলীতাছিলমা খা ন সাং-িকসমতইিলশ র, পাঃ করালকাতাকরালকাতা ০১-০১-১৯৯০ 27 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৯৮২৭৯৮৯০ িব এ
১৮৮৪ ২৮-০৯-২০১৭ সানিজদা স িপং- মাঃ রিফ ল ইসলামসােজদা বগম সাং-বিলয়ান র, পা- সাবািড়য়া করালকাতা ১৬/১০/১৯৯২ 24 বছর, 11 মাস, 16 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৮১৭৭৮০০ িব এ
১৮৮৫ ২৮-০৯-২০১৭ ফারহানা আফেরাজ িপং- ত আঃ মিজদ ফরেদৗসী সাং-নািকলা, পা- করালকাতা করালকাতা ১৭/০৫/১৯৮৮ 29 বছর, 4 মাস, 15 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৬৮৪৮৬২২ এইচ এস িস
১৯০৬ ২৮-০৯-২০১৭ নাজ ন নাহার িপং- মাঃ জেবদ আলী আিছয়া .সাং-বিলয়ান র, পা- সানাবািডয়া করালকাতা ০৭/০১/১৯৮৭ 30 বছর, 8 মাস, 25 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৩৪৪৫২০৮ এম এ



১৯১৭ ২৮-০৯-২০১৭ মাছাঃ সািবনা খা ন িপং- মাঃ ময়জ ীন জাহানারা খা ন সাং-ব ড়া, পা- সানাবািডয়া করালকাতা ১৭/০৮/১৯৯০ 27 বছর, 1 মাস, 15 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৩৭৯২৪৮৪২ এইচ এস িস
১৯২০ ২৮-০৯-২০১৭  মাছাঃ িরতা খা ন িপং- মাঃ মিজ র রহমানহািসচনা খা ন সাং-ইিলশ র, পা- করালকাতা করালকাতা ০৩/০৯/১৯৯১ 26 বছর, 0 মাস, 29 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮০৪৬৯৪৭১ এইচ এস িস
১৯৮১ ৪/১০/২০১৭ ১২ মাঃ ইম ল কােয়স িপং- মাঃ ইউ স আলীইছমত আরা খা ন সাং-িকসমতইিলশ র, পাঃ করালকাতাকরালকাতা ১০/০৫/১৯৮৮ 29 বছর, 4 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৪৩৩৯৬৪১ এইচ এস িস
১৯৮৪ ৪/১০/২০১৭ ১২ মাঃ ইসমাইল হােসন িপং- মাঃ ম আলীশাহানারা খা ন সাং-িকসমতইিলশ র, পাঃ করালকাতাকরালকাতা ১৮/১০/১৯৯২ 24 বছর, 11 মাস, 14 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৮০৪৯৬১৩১ এইচ এস িস
১৯৮৫ ৪/১০/২০১৭ ১২ মাঃ আঃ গ ফার িপং- মাঃ আলী হােসনছায়রা খা ন সাং-িকসমতইিলশ র, পাঃ করালকাতাকরালকাতা ২০/০৮/১৯৯৩ 24 বছর, 1 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৮৯৪৬৫১৫১ এইচ এস িস
১৯৯৭ ৫/১০/২০১৭ ১২মাঃ িকতাব আলী িপং- মাঃ আ ল লিতফমািজদা খা ন সাং- িন পা- করালকাতা করালকাতা ২০/১১/১৯৮৪ 32 বছর, 10 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১২৪৪৮৫৮৪ এম এ
২০২৬ ৮/১০/২০১৭ ১২মাঃ িফেরাজ আহেমদ িপং- মাঃ আ  রায়হানসােলহা খা ন সাং- ব  কাটা পাঃ করালকাতা করালকাতা ২০/০৬/১৯৯২ 25 বছর, 3 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৭১৯৭৮৪৬ এইচ এস িস
২০২৮ ৮/১০/২০১৭ ১২হােসন আলী িপং- মাঃ আকরম আলী গাজীরওশন আরা বগম সাং- কামর র পাঃ সানাবািড়য়া করালকাতা ১৭/৯/১৯৯৩ 24 বছর, 0 মাস, 15 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৫০৩১০৪৮৯ এইচ এস িস
২০৫৭ ৮/১০/২০১৭ ১২মাছা শাহানা লতানা া- মাঃ মাকেল র রহমানফােতমা বগম সাং-নািকলা, পাঃ করালকাতা করালকাতা ১/৩/১৯৮৪ 33 বছর, 7 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১০৮৩৯৩২৫ এইচ এস িস
২০৭২ ৯/১০/২০১৭ ১২মাঃ জািহ র রহমান িপং৳- মাঃ আঃ মােলকসােলহা খা ন সাং-রতন র, পা- করালকাতা করালকাতা ৩০/১১/১৯৮৮ 28 বছর, 10 মাস, 2 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯২২৩০৮৯৫৩ এম এ
২১০৩ ১০/৯/২০১৭ ১২আেমনা আ ার িপং- মাঃ ওমর আলীজয় ন বগম সাং-দরবাসা, পা- করালকাতা করালকাতা ২৫/০৭/১৯৯২ 25 বছর, 2 মাস, 7 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৫২৩০১৬১০ িব এ
২১০৫ ১০/৯/২০১৭ ১২জসিমন আরা িপং মাঃ আজগার অিভেরান নছা সাং-নািকলা, পা- করালকাতা করালকাতা ১৮/১০/১৯৮২ 34 বছর, 11 মাস, 14 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৬৩৯৩২৫২ এম এ
২১১২ ১০/৯/২০১৭ ১২িমরা লতানা িপং- মাঃ মাতােলব ছােলহা খা ন সাং-িভ-খালী, পা- করালকাতা করালকাতা ০৪/০৭/১৯৮৭ 30 বছর, 2 মাস, 28 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৫০৬৬৭৪৩ এম এ
২১২৩ ১১/১০/২০১৭ ১২মাঃ িজয়াউর রহমান িপং- মাঃ তিববর রহমানরােকয়া খা ন সাং-ইিলশ র, পাঃ করালকাতা করালকাতা ১০/৪/১৯৮৪ 33 বছর, 5 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৪৯৩৮৮৩১ এম এ
২১২৫ ১১/১০/২০১৭ ১২মাঃ মেহদী হাসান িপং-মিশয়ার রহমান রােকয়া খা ন সাং-ইিলশ র, পাঃ করালকাতা করালকাতা ৮/৪/১৯৮৪ 33 বছর, 5 মাস, 24 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১১৯৬৯৩৮৪ এইচ এস িস
২১৪০ ১১/১০/২০১৭ ১২মাঃ সালাম হােসন িপং- মাঃ জাহর আলী সরদারজাহানারা বগম সাং-ইিলশ র, পাঃ করালকাতা করালকাতা ২১-০৫-১৯৯৩ 24 বছর, 4 মাস, 11 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯৯৫৬২২১৬৮ এইচ এস িস
২১৪৪ ১১/১০/২০১৭ ১২মাঃ মাখরেল র রহমানিপং- মাঃ আতাউর রহমানমিরয়ম বগম সাং-বিলয়ান র, পাঃ সানাবাড়ীয়া করালকাতা ১৮-১২-১৯৯১ 25 বছর, 9 মাস, 14 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪২৮৮০৮০৯ এইচ এস িস
২১৪৫ ১১/১০/২০১৭ ১২মাঃ কামাল সাইন িপং-ওেহদ আলী রােকয়া খা ন সাং-ব ড়া, পাঃ সানাবাড়ীয়া করালকাতা ১২-০১-১৯৮৭ 30 বছর, 8 মাস, 20 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯৩১৯৭৮৪০৩ িব এ
২১৪৭ ১১/১০/২০১৭ ১২মাঃ মা ািফ র রহমানিপং- মাঃ র বকস সােজদা খা ন সাং-ইিলশ র, পাঃ করালকাতা করালকাতা ০৮-০৩-১৯৮৪ 33 বছর, 6 মাস, 24 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯১৪৬৫১৬৫৯ এম এ
২১৪৮ ১১/১০/২০১৭ ১২মাঃ আ র রিহম িপং-আঃ লিলফ আেনায়ারা খা ন সাং-ইিলশ র, পাঃ করালকাতা করালকাতা ১৮-০৮-১৯৯২ 25 বছর, 1 মাস, 14 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৮৭৪৩৫৮৫৪ এইচ এস িস
২১৬১ ১১/১০/২০১৭ ১২নাছিরন লতানা িপং-আ ল হা ান ন নাহার সাং-বিলয়ান র, পাঃ সানাবাড়ীয়া করালকাতা ১৮/১২/১৯৯১ 25 বছর, 9 মাস, 14 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬১৪১৮৫৪০ িব এ
২১৮৩ ১১/১০/২০১৭ ১২তািনয়া আফিরন াঃ মাঃ জাহা ীর সাইনরজাহান খা ন সাং-ইিলশ র, পাঃ করালকাতা করালকাতা ০১-০৩-১৯৮৭ 30 বছর, 7 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৮৬৩০৬৪০ িব এ
২১৮৫ ১১/১০/২০১৭ ১২িন ফা ইয়াসিমন িপং- শখ আ ল গ রমিজনা বগম সাং-িকসমতইিলশ র, পাঃ করালকাতাকরালকাতা ২৩-০৮-১৯৯২ 25 বছর, 1 মাস, 9 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৩২৬৯৫৩৫১ িব এ
২১৯৭ ১২/১০/২০১৭ ১২ মাঃ রা  আহে দ িপং- ত িরয়া ল িব াসমােমনা খা ন সাং- ল িলয়া, পা- সানাবািডয়া করালকাতা ১৭/১০/১৯৯২ 24 বছর, 11 মাস, 15 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২১১১৮০৮০ িব এ
২২১৯ ১২/১০/২০১৭ ১২িফেরাজ আহে দ িপং- অিহ ামান ফরেদৗসী বগম সাং-বিলয়ান র, পাঃ সানাবাড়ীয়া করালকাতা ০১-১১-১৯৯৬ 20 বছর, 11 মাস, 0 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭৪৬২৯১০৬৯ এইচ এস িস
২২৩১ ১২/১০/২০১৭ ১২শািমমা আ ার াঃ মা ন কবীর লাভলী খা ন সাং-নািকলা, পাঃ করালকাতা করালকাতা ১২-১০-১৯৯১ 25 বছর, 11 মাস, 20 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৯৯২১২০২ এইচ এস িস
২২৩২ ১২/১০/২০১৭ ১২মাছাঃ িশিরনা খা ন িপং- মাঃ ইছাহাক আলীরখা খা ন সাং-সাতেপাতা, পাঃ- করালকাতাকরালকাতা ০১-০২-১৯৯৬ 21 বছর, 8 মাস, 0 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৯৮৮৭৪৪৩৩৮ এইচ এস িস
২২৩৬ ১২/১০/২০১৭ ১২মাছাঃ িজ াত আমান িপং- ীন মাহা াদ রািজনা খা ন সাং-নািকলা, পাঃ করালকাতা করালকাতা ০৭-০৮-১৯৯১ 26 বছর, 1 মাস, 25 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৮৪৫৬১৫৭ এইচ এস িস
২২৫২ ১২/১০/২০১৭ ১২সাম ন নাহার িপং- শখ মিশয়ার রহমানমেনায়ারা খা ন সাং-ইিলশ র, পা- করালকাতা করালকাতা ৩০/০৮/১৯৯১ 26 বছর, 1 মাস, 2 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯১১৮৩৫০৫৪ এইচ এস িস
২২ ১৪।০৯।২০১৭ মাঃ িশ ল হােসন িপং- মাঃ আ ব হােসনেলখা খা ন াম-প চেপাতা, পাঃ- বায়ািলয়া ড়াগািছ ১৬/০২/১৯৮৭ 30 বছর, 7 মাস, 16 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৮৬৭০৮৮০ এম এ
২৩ ১৪।০৯।২০১৭ মাঃ আলমগীরেহােসন িপং- মাঃ আঃ রিহমমাছাঃমােজদা াম-প চেপাতা, পাঃ- বায়ািলয়া ড়াগািছ ০৪/০৪/১৯৮৭ 30 বছর, 5 মাস, 28 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৩১০৩০৫৭ িব এ
৪৮ ১৭/০৯/২০১৭ মা: তাফাত ামান িপং-আিম ল ইসলামরািজয়া খ ন াম: বায়ািলয়ােপা:- বায়ালীয়া ড়াগািছ ৩০/১২/১৯৮৯ 27 বছর, 9 মাস, 2 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৯৭৬৭১৮৯ এম এ
৪৯ ১৭/০৯/২০১৭ ইশরা ল কিবর িপং- ত জ হাবকস গাইনসােলহা খা ন াম: বায়ািলয়ােপা:- বায়ালীয়া ড়াগািছ ২১/১১/১৯৯২ 27 বছর, 10 মাস, 11 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৯৩১১২৫৮ িব এ
৫১ ১৭/০৯/২০১৭ মা: শািহনেহােসন িপং- মা: ইশরাম আলীসােলহােবগম াম:- বায়ািলয়ােপা:- বায়ািলয়া ড়াগািছ ৩০/১১/১৯৯১ 25 বছর, 10 মাস, 2 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৪৮৪৫২৫৩ এইচ এস িস



৫৫ ১৭/০৯/২০১৭ মা: আশরা ল ইসলামিপং- মা: গালাম সেরায়াররিহমা খা ন াম:- বায়ািলয়ােপা:- বায়ািলয়া ড়াগািছ ০২/০১/১৯৮৮ 29 বছর, 8 মাস, 30 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৭৮২২৬৩০ এম এ
৫৮ ১৭/০৯/২০১৭ মা: আশরা ামান িপং- মা: আ: আি রািশদােবগম াম:- বায়ািলয়ােপা:- বায়ািলয়া ড়াগািছ ২০/০২/১৯৯০ 27 বছর, 7 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯১৯৬১৫৬৭৭ এম এ
১০৯ ১৮/০৯/২০১৭ মাঃ জয়নাল আেবদীন িপং- মাঃ আকবর আলীকদবা াম- বায়ািলয়া, পা - বায়ািলয় ড়াগািছ ০১/০৭/১৯৮৬ 31 বছর, 3 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৩৪২৬৭৩৬ এম এ
১১৯ ১৮/০৯/২০১৭ কিব ল ইসলাম রবান আলী নািছমা খা ন াম+ পা- বায়ািলয়া ড়াগািছ  ১৭/০১/১৯৯১ 26 বছর, 8 মাস, 15 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৭০৬৩৮৯৪ িব এ
১৮৪ ১৮/০৯/২০১৭ নাজনীন নাহার নািছম উ ীণ মন য়ারা াম- বায়ািলয়া, পা- বায়ািলয়া ড়াগািছ  ০১/০১/১৯৯৩ 24 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২২৮০১২৪৪ িব এ
২০১ ১৮/০৯/২০১৭ নাছিরন নাহার মাঃ আসা ামান মাছাঃ জাহানারা বগম াম- বায়ািলয়া, পা- ড়াগািছ  ড়াগািছ  ১৫/১০/১৯৯১ 25 বছর, 11 মাস, 17 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৫৩০৭৭৬৮ িব এ
২১৬ ১৯/০৯/২০১৭ জািকয়া আফেরাজ াঃিসরা ল ইসলামআফেরাজা বগম াম+ পাঃ- বায়ািলযা ড়াগািছ  ১৪/০৯/১৯৯৩ 24 বছর, 0 মাস, 18 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৯৯৭১৬১৬ িব এ
২৩৯ ১৯/০৯/২০১৭ া খা ন িসরা ল ইসলাম রািশদা বগম াম-পাচেপাতা, পা- বায়ািলয়া ড়াগািছ  ০৬-১২-১৯৯২ 24 বছর, 9 মাস, 26 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৯৮৪৯৬০৫ এইচ এস িস
২৪০ ১৯/০৯/২০১৭ হাসনা আরা খা ন শামীম শখ সািহদা বগম াম-পাচেপাতা, পা- বায়ািলয়া ড়াগািছ  ০৮-০৪-১৯৯৩ 24 বছর, 5 মাস, 24 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪০৭৬২১২৩ িব এ
২৪৮ ১৯/০৯/২০১৭ আসমা খা ন রিফ ল ইসলাম বাদা খা ন ামঃ কাকডা া, পাঃ হঠাৎগ জ ড়াগািছ  ০১-০১-১৯৯২ 25 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৭৭৩৩৬১৮ এম এ
২৬৭ ১৯/০৯/২০১৭ মা রা খা ন ত ল ইসলাম লাইলী খা ন ামঃ কাকডা া, পাঃ হঠাৎগ জ ড়াগািছ  ০৩-০৩-১৯৮৯ 28 বছর, 6 মাস, 29 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫২৪১২৭৪১৬৭ এম এ
২৭৪ ১৯/০৯/২০১৭ মাঃ পলাশ হােসন মাঃ রিফ ল ইসলাম জেবদা খা ন ামঃ কাকডা া, পাঃ হঠাৎগ জ ড়াগািছ  ০৬-১১-১৯৮৪ 32 বছর, 10 মাস, 26 িদনসিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৭০৩৭১২৭ এম এ
২৯০ ১৯/০৯/২০১৭ মাঃ তির ল ইসলাম মাঃ ওয়ােজদ আলী মাছাঃ সািবনা খা ন াম- গায়াল চাতর, পা-হঠাৎগ  ড়াগািছ  ০৮/১০/১৯৮৮ 28 বছর, 11 মাস, 24 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৮৩২৩৯১২ িব এ
৩০৫ ১৯/০৯/২০১৭ মাঃ আিছরউ ীন মাঃ আঃ রিশদ জািমরন খা ন াম+ পা- বায়ািলয়া ড়াগািছ  ৩০/১২/১৯৮৯ 27 বছর, 9 মাস, 2 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৯১২৬২১৬ এম এ
৩১২ ১৯/০৯/২০১৭ আ র রা াক মিতয়ার রহমান ফিজলা াম+ পা- বায়ািলয়া ড়াগািছ  ২৭/০১/১৯৯৩ 24 বছর, 8 মাস, 5 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৩৯৬৬৪৫৭ িব এ
৩২৪ ২০-০৯-২০১৭ ল ম খা ন মাঃ আ ল ছামাদ  তানিজলা বগম াম-পাছেপাতা, পাঃ- বায়ািলয়া ড়াগািছ  ১১-১০-১৯৯২ 24 বছর, 11 মাস, 21 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৯৩২০৩১৬৭ িব এ
৩৬৩ ২০-০৯-২০১৭ ফািহমা খা ন মাঃ আ র রউফ আেবদা খা ন াম-পাচেপাতা, পাঃ- বায়ািলয়া ড়াগািছ  ০১-০৫-১৯৯৩ 24 বছর, 5 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪২৩৯৭৬৪২ এইচ এস িস
৩৬৪ ২০-০৯-২০১৭ মাছাঃ ডািলয়া আফেরাজ মাঃ জয়নাল আেবিদন িমেসস রািজনা খা ন াম-হিরনা, পাঃ-হটাতগ   ড়াগািছ  ০৫-১১-১৯৮৮ 28 বছর, 10 মাস, 27 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬৪৪৭৮৫৯১০ এম এ
৩৬৬ ২০-০৯-২০১৭ অিহ ামান মাঃ আেনায়ার হােসন আেলয়া খা ন ামঃ- বায়ািলয়া, পাঃ- বায়ািলয়া ড়াগািছ  ০১-০৩-১৯৮৬ 31 বছর, 7 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৯৩৬৪৭৫৭ এম এ
৩৬৭ ২০-০৯-২০১৭ মাঃ ইসরাইল হােসন  মাঃ আজমল গাজী আই ল নছা াম- বায়ািলয়া, পাঃ- বায়ািলয়া, ড়াগািছ  ০১-০৩-১৯৮৬ 31 বছর, 7 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১০১৮৩৬৯৬ এম এ
৩৭২ ২০-০৯-২০১৭ িশবপদ পাল হা  পদ পাল আরিত রানী পাল াম-আইচপাড়া, পাঃ-হটাতগ  ড়াগািছ  ০৭-০৭-১৯৮৮ 29 বছর, 2 মাস, 25 িদন সিঠক ষ সনাতন ০১৭৩৩৪৬৭১৩১ এম এ
৩৮৪ ২০-০৯-২০১৭ শামীম মাহ দ আ স সা ার শাম র নাহার াম-কাকডা া, পাঃ- ড়াগািছ , ড়াগািছ  ১১-১০-১৯৯২ 24 বছর, 11 মাস, 21 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৪৮৭৭৫৩৯ এইচ এস িস
৩৯১ ২০-০৯-২০১৭ আজহা ল ইসলাম মাজাে ল হক মিজনা াম-আইচপাড়া, পাঃ-হটাতগ  ড়াগািছ ৬-৯-১৯৯১ 26 বছর, 0 মাস, 26 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৮৪৭১২৩১১ এম এ
৩৯৩ ২০-০৯-২০১৭ মাঃ আ  আইয়াজ মাঃ র উ ীন রােবয়া বগম াম-পাচেপাতা, পা- বায়ািলয়া  ড়াগািছ  ৯-১০-১৯৮৮ 28 বছর, 11 মাস, 23 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৪৫৯৬২৭৭ এম এ
৪০৭ ২১-০৯-২০১৭ রকেসানা পারভীন  মাঃ রািশ ামান আিছয়া খা ন াম- বায়ািলয়া, পাঃ বায়ািলয়া ড়াগািছ  ২৯-১২-১৯৮৮ 28 বছর, 9 মাস, 3 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২১০৫৭৮৪৯ এম এ
৪১৩ ২১-০৯-২০১৭ আিছয়া খা ন গালাম র ল  আেমনা বগম াম- বায়ািলয়া, পাঃ বায়ািলয়া ড়াগািছ  ২০-১১-১৯৯২ 24 বছর, 10 মাস, 12 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৭৩৯৫৬৪৬ এইচ এস িস
৪১৮ ২১-০৯-২০১৭ মাছাঃ নাজ ন নাহার মাঃ আরমান আলী মাছাঃ রেহনা বগম াম- দি ন ভািদয়ালী, পাঃ ড়াগািছ  ড়াগািছ  ০১-০১-১৯৯২ 25 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৯৫২৩৯৮৬ িব এ
৪২২ ২১-০৯-২০১৭ তহিমনা খা ন সেক ার আেমনা খা ন াম- বায়ািলয়া, পাঃ বায়ািলয়া ড়াগািছ  ০১-০১-১৯৯২ 25 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৬৪৯৯৩৯৩ এইচ এস িস
৪৩০ ২১-০৯-২০১৭ রেমছা খা ন ইয়ািছন আলী ত রা খা ন াম- বায়ািলয়া, পাঃ বায়ািলয়া ড়াগািছ  ০১-০২-১৯৯২ 25 বছর, 8 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৯৯৭১৮৬৮ এইচ এস িস
৪৩২ ২১-০৯-২০১৭ হািসনা খা ন মাঃ আ ল আিজজ সােলহা বগম াম- পাচেপাতা, পাঃ বায়ািলয়া ড়াগািছ  ৩০-০৬-১৯৮৯ 28 বছর, 3 মাস, 2 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬৪৩২৬৮১১ এম এ
৪৪৯ ২১-০৯-২০১৭ মাছাঃ শািমমা খা ন তঃ িমজা র রহমান রেবকা খা ন াম- গায়ালচাতর, পাঃ হঠাৎগ  ড়াগািছ  ০৮-১২-১৯৮৭ 29 বছর, 9 মাস, 24 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬৭৯৭৯৫০২ িব এ
৪৫৯ ২১-০৯-২০১৭ মাছাঃ িন ফার ইয়াছিমন মাঃ শািহ র ইসলাম মাছাঃ ম য়ারা খা ন াম- বায়ািলয়া, পাঃ বায়ািলয়া ড়াগািছ  ০৭-০২-১৯৮৮ 29 বছর, 7 মাস, 25 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৬৭৭৪২৫০ িব এ
৪৬৫ ২১-০৯-২০১৭ িবনা খা ন আিফলউ ীন শািহদা খা ন াম- বায়ািলয়া, পাঃ বায়ািলয়া ড়াগািছ  ২৭-১২-১৯৮৯ 27 বছর, 9 মাস, 5 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮৯২০৩৬৮০ এইচ এস িস
৪৬৬ ২১-০৯-২০১৭ সািব াহার মাজাফফার হােসন রেহনা খা ন াম-উ র ভািদয়ালী, পাঃ- কড়াগাছী ড়াগািছ  ১৫-২-১৯৯৩ 24 বছর, 7 মাস, 17 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৪৫৪৬২৭৪ িব এ



৪৭০ ২১-০৯-২০১৭ ঝরনা খা ন মাঃ আ ল কােশম জেবদা বগম াম-প চেপাতা, পা- বায়ািলয়া কড়াগাছী ড়াগািছ ৪-৬-১৯৮৮ 29 বছর, 3 মাস, 28 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৭২৪৮৭৪২ এম এ
৪৭৫ ২১-০৯-২০১৭ মিনরা খা ন বােসর আলী জাহানারা াম- বায়ািলয়া, পা- বায়ািলয়া ড়াগািছ ৮-১-১৯৯০ 27 বছর, 8 মাস, 24 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৫৩৩১৯৮৯৬ এইচ এস িস
৫১২ ২১-০৯-২০১৭ আ স সিলম  িজবর রহমান ফােতমা খা ন াম- বাঘাডা া, পাঃ হঠাতগ  ড়াগািছ  ১৫-০৮-১৯৯৩ 24 বছর, 1 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৮৩১৮০২৭ এইচ এস িস
৫১৩ ২১-০৯-২০১৭ মাঃ রিফ ামান আ ল গ র আেমনা খা ন াম- বাঘাডা া, পাঃ হঠাতগ  ড়াগািছ  ০৭-১০-১৯৮৮ 28 বছর, 11 মাস, 25 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৪৬১৮৩০৭ এইচ এস িস
৫১৪ ২১-০৯-২০১৭ মাঃ জাহা ীর আলম তঃ সাহা ল আলম নািছমা খা ন াম- পাচেপাতা, পাঃ বায়ািলয়া ড়াগািছ  ১২-১০-১৯৯০ 26 বছর, 11 মাস, 20 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৬১৯৮০৪৯ িব এ
৫৩৭ ২১-০৯-২০১৭ মহািসন আলী  মাঃ জেবদ আলী  মাছাঃ রজাহান খা ন াম- গায়ালচাতর, পাঃ হঠাৎগ  ড়াগািছ ১৮-১১-১৯৮৮ 28 বছর, 10 মাস, 14 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৪৩২১৩৬৩ এইচ এস িস
৫৩৯ ২১-০৯-২০১৭ রহম াহ গালাম মা ফা রিহমা  াম- বায়ািলয়া, পাঃ বায়ািলয়া ড়াগািছ  ২৫-১১-১৯৯২ 24 বছর, 10 মাস, 7 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩১৫১৯৬৬৮ এইচ এস িস
৫৫৫ ২৪/০৯/২০১৭ মৗ না নারিগস মাঃ আঃ গ র সরদারমাছাঃ আিছয়া খা রামঃ হিরনা, পাঃ হটাৎগ জ ড়াগািছ ১৫/১২/১৯৯০ 26 বছর, 9 মাস, 17 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৫৪৫৭৩৫৭ এইচ এস িস
৫৯২ ২৪-০৯-২০১৭ ফারজানা নাজনীন লািক মাঃ কাম ামান ল  নাজ ন নাহার াম- পাচেপাতা, পাঃ বায়ািলয়া ড়াগািছ  ২৫-০২-১৯৯৩ 24 বছর, 7 মাস, 7 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৮৭১৬১৮৪ িব এ
৬১৯ ২৪-০৯-২০১৭ তাজমীরা খা ন রােশদ আল মা ন হািসনা বগম াম- পাচেপাতা, পাঃ বায়ািলয়া ড়াগািছ  ০৩-০১-১৯৯৩ 24 বছর, 8 মাস, 29 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৪৭৮৮০৭৩ এইচ এস িস
৬৩১ ২৪-০৯-২০১৭ মাছাঃ জসিমন লতানামাঃ নজ ল ইসলাম মেনায়ারা বগম াম- গায়ালচাতর, পাঃ হঠাৎগ ড়াগািছ ০২-০৩-১৯৮৪ 33 বছর, 6 মাস, 30 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৫১২৮৮৪৪ িব এ
৬৪৫ ২৪-০৯-২০১৭ মেহ ন নছা সাম র রহমান হািমদা খা ন াম- বায়ািলয়া, পাঃ বায়ািলয়া ড়াগািছ ২৫-১১-১৯৯২ 24 বছর, 10 মাস, 7 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৫২৮৬৩১৬৬ িব এ
৬৪৮ ২৪-০৯-২০১৭ সাবানা খা ন মিতয়ার ফিজলা াম- বায়ািলয়া, পাঃ বায়ািলয়া ড়াগািছ ১৩-০১-১৯৯১ 26 বছর, 8 মাস, 19 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৪২২৪২৪৩ এইচ এস িস
৬৫৭ ২৪-০৯-২০১৭ মাছাঃ আফসানা আফরয়মাঃ র উ ীন সরদারমাছাঃ জেবদা বগম াম-প চেপাতা, পাঃ বায়ািলয়া ড়াগািছ ১৫-০৮-১৯৮৫ 32 বছর, 1 মাস, 17 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৯৩৭০৩৩১ এইচ এস িস
৬৬৮ ২৪-০৯-২০১৭ িশ ল হােসন মাঃ লতান আলী রেহনা াম-আইচপাড়া, পাঃ-হটাতগ  ড়াগািছ ১২-০১-১৯৯৪ 23 বছর, 8 মাস, 20 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭৬১৫৭০২৪৯ এম এ
৬৭০ ২৪/০৯/২০১৭ মাঃ সাই ল ইসলাম মাঃ হােসন আলী সািহদা বগম ামঃে ড়াগািছ , পাঃে ড়াগািছ ড়াগািছ ০৫/০৫/১৯৯৩ 24 বছর, 4 মাস, 27 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৬১৫১৫৬৭৭ এইচ এস িস
৬৭৫ ২৪/০৯/২০১৭ মাঃ আ  সাঈদ মাঃ আঃ রউফ সরদারজাহানারা বগম ামঃকাকডা া, পাঃহটাৎগ ড়াগািছ ২২/০৯/১৯৮৬ 31 বছর, 0 মাস, 10 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৮৮২৭৬৩৩ এম এ
৬৭৬ ২৪/০৯/২০১৭  শ ু  মার  বি রাম ম ল ক ানী ামঃে ড়াগািছ , পাঃে ড়াগািছ ড়াগািছ ১৮/১০/১৯৮৪ 32 বছর, 11 মাস, 14 িদন সিঠক ষ সনাতন ০১৭৬৫০১৬২৪৫ এইচ এস িস
৬৭৯ ২৪/০৯/২০১৭ পলাশ মার দাশ গািব  দাশ য না দাশ ামঃে ড়াগািছ , পাঃে ড়াগািছ ড়াগািছ ০২/০১/১৯৯১ 26 বছর, 8 মাস, 30 িদন সিঠক ষ সনাতন ০১৭৩৬৪২৮৮০৯ িব এ
৬৮৮ ২৪/০৯/২০১৭ মাঃ আশরা ল আলম ত ইছাহক আলী মাড়লত আেনায়ারা খা নাম:কাকডা া, পাঃে ড়াগািছ  ড়াগািছ ২০/১০/১৯৯২ 24 বছর, 11 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৬৪৪২৯৪২২ এম এ
৬৯৬ ২৪/০৯/২০১৭ মাঃ ফির ল ইসলাম ত বােকর আলী জিরনা খা ন ামঃেবায়ািলয়া, পাঃেবায়ািলয়া ড়াগািছ ০৫/০৪/১৯৮৭ 30 বছর, 5 মাস, 27 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯৫১৪৭৭২১৮ এইচ এস িস
৭২৪ ২৪/০৯/২০১৭ সাই র রহমান আঃ রিহম ৎ ে ছা ামঃবাকসা, পাঃহঠাৎগ ড়াগািছ ০২/০১/১৯৯৩ 24 বছর, 8 মাস, 30 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯৩০৫৭৫৯৩৪ এইচ এস িস
৭২৯ ২৪/০৯/২০১৭ সাইফ াহ ত হিববর রহমান মাছাৎ অেলদা খা নামঃবাগাডা া, পাঃহঠাৎগ ড়াগািছ ০২/০১/১৯৯৩ 24 বছর, 8 মাস, 30 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৫৬৬৫৪৯৬ িব এ
৭৩২ ২৪-০৯-২০১৭ মা মিন ল ইসলাম মাঃ আ ল আিজজ হািফজা খা ন াম-বাগাডাংগা, পাঃ হ াৎগ ড়াগািছ ১৫-১১-১৯৮৫ 31 বছর, 10 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১০৭০০২২৮ এম এ
৭৫৭ ২৪-০৯-২০১৭ আসা ামান আেনায়ার আলী রইছন াম-কাকডা া, পাঃ- ড়াগািছ , ড়াগািছ ২১/০৬/১৯৯১ 26 বছর, 3 মাস, 11 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৮২৬৪৬৫ এম এ
৭৬৭ ২৪-০৯-২০১৭ মাঃ মাখেল র রহমান মাঃ িসরা ল ইসলাম ে ছা াম-কাকডা া, পাঃ- ড়াগািছ , ড়াগািছ ১১/০২/১৯৮৭ 30 বছর, 7 মাস, 21 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৩৯২৪২৬১ িব এ
৭৭৮ ২৪-০৯-২০১৭ মাঃ মহ ত হােসন মাঃ হােজর সরদার ছিকনা খা ন াম- বায়ািলয়া, পাঃ বায়ািলয়া ড়াগািছ ১০/০২/১৯৮৯ 28 বছর, 7 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৫৯০৫২৪৭০ এম এ
৭৮৭ ২৪/০৯/২০১৭ মিফউ াহ আঃ মিজদ িব াস মাসেলমা বগম ামঃে ড়াগািছ , পাঃে ড়াগািছ ড়াগািছ ১২/১২/১৯৮৯ 27 বছর, 9 মাস, 20 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১০৭৭৮৯২৮ এম এ
৭৯০ ২৪/০৯/২০১৭ মাঃ সাই ল আলম মাঃ অিছ র রহমান মাছাঃ হািলমা বগমামঃেবায়ািলয়া, পাঃেবায়ািরয়া ড়াগািছ ০৪/০৬/১৯৯০ 27 বছর, 3 মাস, 28 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৬৫৬১৭০৭ এইচ এস িস
৭৯১ ২৪/০৯/২০১৭ আ  রায়হান আঃ সামাদ েলখা খা ন ামঃেবায়ািলয়া, পাঃেবায়ািরয়া ড়াগািছ ৩০/০১/১৯৯৩ 24 বছর, 8 মাস, 2 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২১৯৭১৪৫৩ এইচ এস িস
৭৯৪ ২৪/০৯/২০১৭ শখ িম  হােসন মা াক হােসন পারভীন আ ার ামঃেবায়ািলয়া, পাঃেবায়ািরয়া ড়াগািছ ০৩/০২/১৯৯৫ 22 বছর, 7 মাস, 29 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭৬১৫৬৬০১১ এইচ এস িস
৮০২ ২৪/০৯/২০১৭ মাঃ িশ ল হােসন মাৎ রিফ ল ইসলামজেবদা খা ন ামঃকাকডা া, পাঃে ড়াগািছ ড়াগািছ ১১/১০/১৯৮৮ 28 বছর, 11 মাস, 21 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৮৪৯৭৩৩৭ িব এ
৮০৩ ২৪/০৯/২০১৭ নাজ ল কিবর হাস য়ারা ামঃকাকডা া, পাঃহঠাৎগ ড়াগািছ ০৯/০১/১৯৯২ 25 বছর, 8 মাস, 23 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৪৮২১৬৪৫ িব এ
৮১৫ ২৪/০৯/২০১৭ রায়হা ামান জাফর আলী নািছমা খা ন ামঃকাকডা া, পাঃহঠাৎগ ড়াগািছ ১৮/০৫/১৯৯৩ 24 বছর, 4 মাস, 14 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭০৯৮৪২৭৮৭ িব এ



৮১৭ ২৪/০৯/২০১৭ হাসা র রহমান মাঃ ইমান আলী মাছাঃ কিহ র িবিব ামঃবাকসা, পাঃহঠাৎগ ড়াগািছ ১৫/০২/১৯৯১ 26 বছর, 7 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৫২৭০৪৩৩৬ িব এ
৮২৮ ২৫-০৯-২০১৭ মাইয়া নাসিরন মাঃকওছার আলী সারাবান ত রা াম- গায়ালচাতর, পাঃ হঠাৎগ ড়াগািছ ২১-১২-১৯৯২ 24 বছর, 9 মাস, 11 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৫২২৪৮৭২ এইচ এস িস
৮৪৩ ২৫-০৯-২০১৭ শারিমন লতানা িপং- আঃ রািকব াম- বায়ািলয়া, পা - বায়ািলয় ড়াগািছ ২৫/১১/১৯৯৩ 23 বছর, 10 মাস, 7 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭২৭০০৮৪০৭ িব এ
৮৬০ ২৫-০৯-২০১৭ সািবনা খা ন িপতা-আয়জ ীন সানাভান াম- বায়ািলয়া, পাঃ বায়ািলয়া ড়াগািছ ১২/০১/১৯৯১ 26 বছর, 8 মাস, 20 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮৪৫৯০২৫৭ িব এ
৮৮৬ ২৫/০৯/২০১৭ মাছাঃ সিলনা খা ন িপঃ মাঃ ল ইসলাম গাজীমাছাঃ জািমলা বগমামঃে ড়াগািছ , পাঃে ড়াগািছ ড়াগািছ ০২/০৩/১৯৮৫ 32 বছর, 6 মাস, 30 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮৭১৯১৪২৯ এইচ এস িস
৯০৯ ২৫/০৯/২০১৭ িদলীপ মার পাল িবমাল মার পাল িরতা রানী পাল ামঃআইচপাড়া, পাঃহঠাৎগ ড়াগািছ ২৯/০৯/১৯৮৭ 30 বছর, 0 মাস, 3 িদন সিঠক ষ সনাতন ০১৭১৭৮৮৬৪৪৩ এইচ এস িস
৯১১ ২৫/০৯/২০১৭ িলটন হােসন মাঃ রিফ ল ইসলামঅিভতন খা ন ামঃে ড়াগািছ , পাঃে ড়াগািছ ড়াগািছ ১৫/০৬/১৯৯৩ 24 বছর, 3 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৯৭২৪৩৫৪ এইচ এস িস
৯৩১ ২৫/০৯/২০১৭ মাঃ িব াল হােসন মাঃ ইমা ল হক নবী খা ন ামঃপাচেপাতা, পাঃেবায়ািলয়া ড়াগািছ ০২/০৪/১৯৮৬ 31 বছর, 5 মাস, 30 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৮১৮৭৭১১১ এম এ
৯৩৭ ২৫/০৯/২০১৭ মাঃ মিতয়ার রহমান মাঃ আিনছ আলী লিতেফান নছা ামঃপাচেপাতা, পাঃেবায়ািলয়া ড়াগািছ ০২/০৩/১৯৯২ 25 বছর, 6 মাস, 30 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৬৯৩১৭২৭ এইচ এস িস
৯৫০ ২৫/০৯/২০১৭ শিহ ল ইসলাম ছেলমান গাইন ছােলহা খা ন ামঃেবায়ািলয়া, পাঃেবায়ািলয়া ড়াগািছ ১৫/১০/১৯৯২ 24 বছর, 11 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৯২৩৬২৩৩৮ িব এ
৯৫২ ২৫/০৯/২০১৭ মাঃ মাহা ল ইসলাম মাঃ বজ র রহমান মাছাঃ খািদজা বগমামঃপাচেপাতা, পাঃেবায়ািলয়া ড়াগািছ ০১/০১/১৯৮৬ 31 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৯৩০৪০৯৪ এইচ এস িস
৯৬১ ২৫-০৯-২০১৭ আসমাউল সনা আিজ ল হক মাছাঃ আেনায়ারা বগম াম+ পাঃ বায়ািলয়া, ড়াগািছ ১৭-১১-১৯৯৬ 20 বছর, 10 মাস, 15 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৮৯৬৫৮৪৮৯ এইচ এস িস
৯৬৬ ২৫-০৯-২০১৭ ির া খা ন মাঃ মাহা ল হাসান মাছাঃ জাহানারা বগম ামঃ আইচপাড়া, পাঃ হঠাৎগ , ড়াগািছ ১৩-০৬-১৯৯২ 25 বছর, 3 মাস, 19 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৬৯৪২২০৫ এইচ এস িস
৯৬৯ ২৫-০৯-২০১৭ িম খা ন নজ ল ইসলাম িমলন আরা াম+ পাঃ বায়ািলয়া, ড়াগািছ ১৮-১১-১৯৯২ 24 বছর, 10 মাস, 14 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৬৫৬২৩৫৮ িব এ
৯৭৭ ২৫-০৯-২০১৭ মা পারভীন মাঃ কওছার আলী সােজদা খা ন ামঃ গায়ালচাতর, পাঃ হঠাৎগ ড়াগািছ ২৬-০৩-১৯৯১ 26 বছর, 6 মাস, 6 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৬২৪৯৪৬৯ িব এ
৯৮৫ ২৫-০৯-২০১৭ মাছাঃ তাজ ন নাহার র আলী িব াস আরিজনা বগম াম+ পাঃ বায়ািলয়া, ড়াগািছ ২০-১১-১৯৯৪ 22 বছর, 10 মাস, 12 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭১০৭০১১৫৮ এইচ এস িস
৯৯৮ ২৫-০৯-২০১৭ িম আফিরন সা র আলী রমা আ ার ামঃ বাকসা, পাঃ হঠাৎগ  ড়াগািছ ০৭-০১-১৯৯২ 25 বছর, 8 মাস, 25 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫২৪৮৪২৬৪ িব এ
১০০৩ ২৫-০৯-২০১৭ মাছাঃ সিলনা খা ন মাঃ ইসমাইল হােসন রািবয়া খা ন ামঃ প চেপাতা, পাঃ বায়ািলয়া ড়াগািছ ০৩-০১-১৯৯৩ 24 বছর, 8 মাস, 29 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৭১৩২৯১৯ এইচ এস িস
১০০৯ ২৫-০৯-২০১৭ আসমা খা ন সাগর গাজী আন য়ারা খা ন াম+ পাঃ বায়ািলয়া, ড়াগািছ ১৯-১০১৯৯৭ 19 বছর, 11 মাস, 13 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৮৮৭৩৫৯০২ এইচ এস িস
১০২১ ২৫-০৯-২০১৭ েবল হােসন মহািসন আলী আেমনা ামঃ আইচপাড়া, পাঃ হঠাৎগ , ড়াগািছ ১৭-০২-১৯৯২ 25 বছর, 7 মাস, 15 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৬৪০৪৫৪৭৪ এম এ
১০৩৪ ২৫-০৯-২০১৭ আ  তােহর আ  গফফার হাসেনয়ারা াম+ পাঃ বায়ািলয়া, ড়াগািছ ১৩-০১-১৯৯১ 26 বছর, 8 মাস, 19 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৩৬৭৪৮৭৪ িব এ
১০৩৫ ২৫-০৯-২০১৭ মাহ ল হাসান আ স সামাদ সরদার ল হািসনা ামঃ আইচপাড়া, পাঃ হঠাৎগ , ড়াগািছ ১১-১১-১৯৮২ 34 বছর, 10 মাস, 21 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৬৯৪২২০৫ এম এ
১০৩৭ ২৫-০৯-২০১৭ আ ল কােশম দাউদ আলী জাহানারা খা ন ামঃ কাকডা া, পাঃ হঠাৎগ  ড়াগািছ ১৫-১২-১৯৮৮ 28 বছর, 9 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৮৫৬৭৪৯৮ এম এ
১০৪৬ ২৫-০৯-২০১৭ মাঃ ইমা ল ইসলাম মাঃ ম আলী মাছাঃ সািবনা খা ন ামঃ গায়ালচাতর, পাঃ হঠাৎগ ড়াগািছ ০৭-০৭-১৯৯১ 26 বছর, 2 মাস, 25 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৮২৬১৪৭২ এম এ
১০৫০ ২৫-০৯-২০১৭ রা  আহেমদ ফজর আিল মেনায়ারা খা ন াম+ পাঃ বায়ািলয়া, ড়াগািছ ০৪-০৩-১৯৯১ 26 বছর, 6 মাস, 28 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৯৪৫৮৬৪২ িব এ
১০৯৬ ২৬-০৯-২০১৭ আিছয়া খা ন া- মাঃ িরয়া ল ইসলামআন য়ারা াম-গাড়াখালী, পা- ড়াগািছ ড়াগািছ ০৯-০৬-১৯৯২ 25 বছর, 3 মাস, 23 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২২৯২৬৬৫৭ িব এ
১১০১ ২৬-০৯-২০১৭ নাছিরন আ ার িপং-শহর আলী িব াসরিহমা খা ন াম- বায়ািলয়া, পা - বায়ািলয় ড়াগািছ ৩০-১২-১৯৮৯ 27 বছর, 9 মাস, 2 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫২২৭৪৯৯৪ িব এ
১১০৪ ২৬-০৯-২০১৭ িন ফা ইয়াসিমন াঃ মাঃ আ া ামানতৎ মাহ দা খা ন াম-গ ড়াখালী, পাঃ কড়াগাছী ড়াগািছ ১৮-০৫-১৯৮৬ 31 বছর, 4 মাস, 14 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮১৫৪১৭৬৭ িব এ
১১০৯ ২৬-০৯-২০১৭ মাছাঃ আফেরাজা খা নিপং- মাঃ মাওলা বকসআেনায়ারা বগম াম-প চেপাতা, পাঃ বায়ািলয়া ড়াগািছ ২৮-০৩-১৯৯০ 27 বছর, 6 মাস, 4 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৯৫৬৪৮৯০(অ ঃএইচ এস িস
১১১০ ২৬-০৯-২০১৭ মািরয়ান খা ন াঃ হািফজ গাইন সােম ভান াম- বায়ািলয়া, পাঃ বায়ািলয়া ড়াগািছ ০১-০৬-১৯৯২ 25 বছর, 4 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৩৬৬০৫৫৩ এইচ এস িস
১১১৭ ২৬-০৯-২০১৭ মাছাঃ ববীয়ারা খা ন িপং- মাঃ র ইসলামমাছাঃ ফিলয়ারা খা নামঃ কাকডা া, পাঃ হঠাৎগ  ড়াগািছ ২০-০৯-১৯৮৭ 30 বছর, 0 মাস, 12 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৬৬৭২০১১ এইচ এস িস
১১২৮ ২৬-০৯-২০১৭ সিলনা আ ার িপতা-আ ল হােসন াহার খা ন াম- গায়ালচাতর, পাঃ হঠাৎগ ড়াগািছ ২৩/০৭/১৯৯০ 27 বছর, 2 মাস, 9 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৯৩৬৪১০২২ এম এ
১১৫১ ২৬-০৯-২০১৭ শারিমন নাহার া- মাঃ ওসমান আলীআেনছা খা ন াম-পাচেপাতা, পা- বায়ািলয়া ড়াগািছ ২২-০৮-১৯৯৩ 24 বছর, 1 মাস, 10 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১০০২৪৩৫৪ এইচ এস িস
১১৬০ ২৬-০৯-২০১৭ আিছয়া পারভীন িপতা- মাঃ আ র রফেতমা খা ন াম-ভািদয়ালী, পাঃ- ড়াগািছ  ড়াগািছ ২৫-১১-১৯৯১ 25 বছর, 10 মাস, 7 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৯৪৮২৭৬১ িব এ



১১৬১ ২৬-০৯-২০১৭ আিখয়া পারভীন িপতা- মাঃ শিহ ল ইসলামআি য়া খা ন াম-আইচপাড়া, পাঃ-হঠাৎগ  ড়াগািছ ১২-১০-১৯৮৮ 28 বছর, 11 মাস, 20 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৯১৫২৮৪৬ এম এ
১১৬৩ ২৬-০৯-২০১৭ কাকলী রাণী দাশ াঃ- মার ঘাষ অন লী াম- কড়াগাছী, পাঃ কড়াগাছী ড়াগািছ ০২-০১-১৯৯২ 25 বছর, 8 মাস, 30 িদন সিঠক মিহলা সনাতন ০১৭১২২৬৯১০০ িব এ
১১৬৫ ২৬-০৯-২০১৭ শািমমা নাসিরন িপতা- মাঃ আঃ গ রমেনায়ারা াম-কাকডাংগা, পাঃ কড়াগাছী ড়াগািছ ২৫-০৫-১৯৯৩ 24 বছর, 4 মাস, 7 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৭০৩৫৭৭৫ এইচ এস িস
১১৭৫ ২৬-০৯-২০১৭ িশ ী িপং- আ ার ফিরদা খা ন াম- গায়ালচাতর, পা-হঠাৎগ , ড়াগািছ ০২-১১-১৯৯২ 24 বছর, 10 মাস, 30 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৮৬০৭৭০২ এইচ এস িস
১১৮০ ২৬-০৯-২০১৭  মাঃ রায়হা ল ফরেদৗসিপং- ত আঃ স র শািমমা নারিগস াম-গাড়াখালী, পা- ড়াগািছ ড়াগািছ ২১-১১-১৯৯১ 25 বছর, 10 মাস, 11 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১১২১১৩৯৮ িব এ
১১৯৫ ২৬-০৯-২০১৭ মাঃ ইকবাল হােসন িপতা-আঃ খােলক গাজীরািশদা খা ন াম- বায়ািলয়া, পাঃ বায়ািলয়া ড়াগািছ ২০-১১-১৯৮৯ 27 বছর, 10 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৯৭২৫৪৮২ িব এ
১১৯৯ ২৬-০৯-২০১৭ মাঃ আলতাফ হােসন িপতা- মাঃ আ ল কােশমফািতমা খা ন াম- বায়ািলয়া, পাঃ বায়ািলয়া ড়াগািছ ২০-১২-১৯৮৯ 27 বছর, 9 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৬১৫১৫৮৫২ এম এ
১২১৮ ২৬/০৯/২০১৭ মাঃ ইউ ছ খান িপং- মাঃ তেমজউ ীনিফয়া াম-পাচেপাতা, পা- বায়ািলয়া ড়াগািছ ১০/১২/১৯৯১ 25 বছর, 9 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৬৫৭২৮১৬ এইচ এস িস
১২৩১ ২৬/০৯/২০১৭  মাঃ আিব র রহমান িপং মাঃ আঃ মিজদমমতাজ পারভীন াম-গাড়াখালী, পা- ড়াগািছ ড়াগািছ ১২/১২/১৯৯০ 26 বছর, 9 মাস, 20 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৩৫১২৭৮৪ িব এ
১২৩৮ ২৬-০৯-২০১৭ জা ল ইসলাম িপতা-কিরম বকস মাহরজান বগম াম-হিরনা, পাঃ হঠাৎগ ড়াগািছ ০৮-০১-১৯৯৩ 24 বছর, 8 মাস, 24 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৭৮২১২৬৩ এইচ এস িস
১২৪২ ২৬-০৯-২০১৭ মাঃ ওমর আলী িপং- ত গহর আলী ত তারাভান িবিব াম-পাচেপাতা, পা- বায়ািলয়া ড়াগািছ ০১-০১-১৯৮৩ 34 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৮৩২৪৬৭৮৭০ এইচ এস িস
১২৫২ ২৬-০৯-২০১৭ মাঃ ওসমান আলী িপতা- মাঃ মাকেছদ আলীমাছাঃ মািজদা খা নাম-প চেপাতা, পাঃ বায়ািলয়া ড়াগািছ ১১-০৫-১৯৮৯ 28 বছর, 4 মাস, 21 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৭৪০৮৬১০৮৬ িব এ
১২৮২ ২৬-০৯-২০১৭ মাঃ রােশ ল ইসলাম িপং- মাঃ রিফ ল ইসলামনারিগস লতানা াম-গাড়াখালী, পা- ড়াগািছ ড়াগািছ ২৯/১২/১৯৮৭ 29 বছর, 9 মাস, 3 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৪০২২১৩২ এম এ
১২৯০ ২৬-০৯-২০১৭ শখ আসা ল ইসলাম িপং- শখ আল মা নফিরদা বগম াম-পাচেপাতা, পা- বায়ািলয়া ড়াগািছ ১৭/৯/১৯৯০ 27 বছর, 0 মাস, 15 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৮৫০৭৯১৭১ িব এ
১৩২২ ২৭-০৯-২০১৭ নািছমা খা ন িপং- আনছার আলীখমমতাজ াম- বায়ািলয়া, পা - বায়ািলয় ড়াগািছ ০১/১২/১৯৯০ 26 বছর, 10 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৮৯০৭৭৬৭ এম এ
১৩৩৪ ২৭-০৯-২০১৭  মাছাঃেমঘনা খা ন া- মাঃ কামর ল ইসলামহািসনা খা ন াম-পাচেপাতা, পা- বায়ািলয়া ড়াগািছ ২৬/১০/১৯৯৩ 23 বছর, 11 মাস, 6 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৮১৩৬১৭১ এইচ এস িস
১৩৪২ ২৭-০৯-২০১৭ সামা আ ার  া- মাঃ আিম র রহমানমন য়ারা বগম াম-বাগাডাংগা, পা-হঠাৎগ ড়াগািছ ০৫/০৭/১৯৯১ 26 বছর, 2 মাস, 27 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬৪২৫২৬৫২ এইচ এস িস
১৩৫৪ ২৭-০৯-২০১৭ ত রা খা ন া- মাঃ কামর ল ইসলামমাহ জা খা ন াম-বাগাডাংগা, পা-হঠাৎগ ড়াগািছ ০১/০১/১৯৯৩ 24 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৯৩৯১৯৫৬৭ িব এ
১৩৯০ ২৭-০৯-২০১৭ মমতাজ িপং- ছেবদ আলী ফিজলা াম-গাড়াখালী, পা- ড়াগািছ ড়াগািছ ০৩/০২/১৯৯১ 26 বছর, 7 মাস, 29 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৮৯৩৫৭৫৮ িব এ
১৩৯৬ ২৭-০৯-২০১৭ শািমমা নাসিরন িপং- ইি স আলী খািদজা খা ন াম- বায়ািলয়া, পাঃ বায়ািলয়া ড়াগািছ ২০-০১-১৯৯৩ 24 বছর, 8 মাস, 12 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৫৫৯৪৫৫০ এইচ এস িস
১৪২৯ ২৭-০৯-২০১৭ ফািরয়া পারভীন িপং-  মাঃ অিজহার রহমানডািলয়া াম-বাগাডাংগা, পা-হঠাৎগ ড়াগািছ ২৫/০৬/১৯৯২ 25 বছর, 3 মাস, 7 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬৬০৯৬৫৬৩ িব এ
১৪৩২ ২৭-০৯-২০১৭ কিব ল ইসলাম িপং-জামাত আলী িফয়া াম-বাকসা, পাঃ হঠাৎগ ড়াগািছ ০১-০১-১৯৯০ 27 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৯০২৯৯৩১০ এম এ
১৪৬৩ ২৭-০৯-২০১৭  মাঃ আঃ আিলম িপং-  মাঃ আ ল ঘশিশমন াম- বায়ািলয়া , পা- বায়ািলয়া ড়াগািছ ০৪/০৪/১৯৮৯ 28 বছর, 5 মাস, 28 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৫২৬৩৫৯২ এম এ
১৪৭২ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ িমলন সাইন িপং- মাঃ হিববার রহমানমাছাঃ শািহদা খা নাম- বায়ািলয়া, পাঃ বায়ািলয়া ড়াগািছ ১৭-০৮-১৯৮৬ 31 বছর, 1 মাস, 15 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৯৩১০৯৪৭ িব এ
১৪৮৩ ২৭-০৯-২০১৭ িলটান হােসন িপং- লিফকার আলীমািজদা খা ন াম-কাকডাংগা, পাঃ কড়াগাছী ড়াগািছ ০১-০১-১৯৮৭ 30 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৩৬৩২৫৮১ এইচ এস িস
১৪৮৭ ২৭-০৯-২০১৭ িফেরাজ কামাল িপং- তঃ আঃ মােলকমাছাঃ িফেরাজা বগম াম-আইচপাড়া, পাঃ-হঠাৎগ  ড়াগািছ ১১-১২-১৯৮৮ 28 বছর, 9 মাস, 21 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৫১৬৮৪৯২০ এইচ এস িস
১৪৯৫ ২৭-০৯-২০১৭ মােকেল র রহমান িপং-আিন র রহমানজািহদা খা ন াম-বাগাডাংগা, পাঃ হ াৎগ ড়াগািছ ২০-১০-১৯৯৪ 22 বছর, 11 মাস, 12 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭২৯৬৫৬৬৫৭ এইচ এস িস
১৪৯৭ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ আ া ামান িপং- মাঃ মাজা ফারআলীমেনায়ারা খা ন ামঃে ড়াগািছ, পাঃ ড়াগািছ ড়াগািছ ১০-১০-১৯৮৭ 29 বছর, 11 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৯১৩৭২৯৬ এম এ
১৫২০ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ খািলদ হাসান িপং- মাঃ নজ ল ইসলামমাছাঃ তাছিলমা খা নাম-কাকডাংগা, পাঃ কড়াগাছী ড়াগািছ ২৪-০৯-১৯৮৫ 32 বছর, 0 মাস, 8 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৮৪৫৯১২৯৯ এম এ
১৫২২ ২৭-০৯-২০১৭  মাঃ শািহ ররহমান িপং- মাঃ আতাউর রহমানআকিলমা খা ন াম- গায়ালচাতর, পা-হঠাৎগ , ড়াগািছ ২৬/১০/১৯৮৭ 29 বছর, 11 মাস, 6 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯১১৮৬৮১৪১ িব এ
১৫২৪ ২৭-০৯-২০১৭  মাঃ জাহাংগীর হােসনিপং- মাঃ আ ল বারীমাহ জা খা ন াম- বায়ািলয়া, পা - বায়ািলয় ড়াগািছ ০১/০১/১৯৯০ 27 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৭৭৮৫৩০৮ এইচ এস িস
১৫৩৪ ২৭-০৯-২০১৭ আির ল ইসলাম িপং- আঃ সামাদ সািহদা খা ন াম-কাকডাংগা, পা-হঠাৎগ ড়াগািছ ০৮/০১/১৯৯১ 26 বছর, 8 মাস, 24 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৮৩৮৩৪৯৯৩৬ এম এ
১৫৩৬ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ আল মা ন িপং-  মাঃ আ র রিশদ মাল াশািহদা খা ন াম- বায়ািলয়া, পা - বায়ািলয় ড়াগািছ ০১/০৩/১৯৮৯ 28 বছর, 7 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৯৪৩৭৮১০ এম এ
১৫৫৬ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ মন ল কবীর িপং- মাঃ আ ল খােয়র াহার াম-কাকডাংগা, পাঃ কড়াগাছী ড়াগািছ ১০-০১-১৯৮৭ 30 বছর, 8 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৮৩৩৯৭৩৩ এম এ



১৫৫৮ ২৭-০৯-২০১৭ মাখেল র রহমান িপং-ফজ ল হক হািলমা খা ন াম- বায়ািলয়া, পাঃ বায়ািলয়া ড়াগািছ ০৮-০২-১৯৯৩ 24 বছর, 7 মাস, 24 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৭৩৩২৪৮৯৭ এইচ এস িস
১৫৬২ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ মও দ আহে দ িপং- মাঃ মাশারফ হােসনকািহ র খা ন াম-কাকডাংগা, পা- ড়াগািছ ড়াগািছ ২৪/০৮/১৯৯১ 26 বছর, 1 মাস, 8 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২২৫৫৭৬৫৪ িব এ
১৬০২ ২৮-০৯-২০১৭ শাহ আলমগীর কবীর িপং-  মাঃ  হােসন আলীফােতমা খা ন সাং বাকশা পা-হঠাৎগ ড়াগািছ ১৫/০৩/১৯৮৭ 30 বছর, 6 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯৭৭৪২৪৩২৩ িব এ
১৬১৩ ২৮-০৯-২০১৭ িরপন হােসন িপং- মাঃ জালাল উ ীন  রেহনা খা ন সাং- গায়ালচাতর, পা-হঠাৎগ ড়াগািছ ২৫/১২/১৯৯০ 26 বছর, 9 মাস, 7 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৬০৬৬৬৬৪৮ িব এ
১৬১৪ ২৮-০৯-২০১৭ শািহ র রহমান িপং- আঃ মােলক ওিহদা খা ন সাং- কাকডাংগা, পা-হঠাৎগ ড়াগািছ ২৫/০৬/১৯৯১ 26 বছর, 3 মাস, 7 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১০৬১৭২২৬ িব এ
১৬৪৪ ২৮-০৯-২০১৭ মাঃ মা ন কিবর িপং-  মাঃ  হােসন আলীফােতমা খা ন সাং- বাকশা, পা-হঠাৎগ ড়াগািছ ০১/০১/১৯৮৪ 33 বছর, 9 মাস, 0 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭৩৬৯৮৬২০২ এস এস িস 
১৬৬২ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ সেরায়ার হােসন িপং- আেনায়ার সরদারজেবদা খা ন সাং- গায়ালচাতর, পা-হঠাৎগ ড়াগািছ ২৫/১১/১৯৮৫ 31 বছর, 10 মাস, 7 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৯০০৫২৯৪ িব এ
১৬৬৮ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ আিরফ হােসন িপং-  মাঃ আিমর হােসনআসমা খা ন সাং- পাচেপাতা, পা- বায়ািলয়া ড়াগািছ ০৭/১০/১৯৯৩ 23 বছর, 11 মাস, 25 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭৫৫০৫১২৫০ এইচ এস িস
১৬৮৩ ২৮-০৯-২০১৭ মাঃ আির র রহমান িপং- তঃ ইউ ফ মা াপভান িবিব সাং-প চেপাতা, পাঃ বায়ািলয়া ড়াগািছ ০৬-০১-১৯৮৩ 34 বছর, 8 মাস, 26 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৪৯৩৮৪৩৭ িব এ
১৬৯৯ ২৮-০৯-২০১৭ মাঃ আঃ রিশদ িপং- মাঃ আ ল মা ািলবফিজলা খা ন সাং-প চেপাতা, পাঃ বায়ািলয়া ড়াগািছ ০১-১২-১৯৮৩ 33 বছর, 10 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৩৬৬০৫৫২ এম এ
১৭০৯ ২৮-০৯-২০১৭ মাঃ আিম ল ইসলাম িপং- তঃ আঃ সামাদসািহদা বগম সাং-প চেপাতা, পাঃ বায়ািলয়া ড়াগািছ ২৫-০৬-১৯৮৩ 34 বছর, 3 মাস, 7 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৭০১১৭৫৫ এইচ এস িস
১৭১০ ২৮-০৯-২০১৭ রায়হান পারেভজ িপং- আলতাফ হােসনরাকসানা মমতাজ সাং- বাকশা, পা-হঠাৎগ ড়াগািছ ২০/০৫/১৯৯২ 25 বছর, 4 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৯০৯০৪৭৬ এইচ এস িস
১৭১৮ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ আ ল বাসার সিলমিপ- মাঃ মিনর ামান িরিজয়া সাং- বাগাডাংগা, পা-হঠাৎগ ড়াগািছ ১২/১২/১৯৮৭ 29 বছর, 9 মাস, 20 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৪৪৩৫০৪৪ এম এ
১৭২০ ২৮-০৯-২০১৭  রাক ামান িপং-  মাঃ অিহ ামানআেমনা খা ন সাং-বাগাডাংগা, পা-হঠাৎগ ড়াগািছ  ১৫/০২/১৯৮৩ 34 বছর, 7 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৮১২০৭১৮ এম এ
১৭২১ ২৮-০৯-২০১৭ হািব র রহমান িপং- আিন র রহমানমেনায়ারা বগম সাং-বাকশা, পা-হঠাৎগ ড়াগািছ ০৩/০১/১৯৯২ 25 বছর, 8 মাস, 29 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৯৯৭১৬০৭ এইচ এস িস
১৭২৩ ২৮-০৯-২০১৭ ওবায় ল াহ িপং-  মাঃ ইসাহকআলীকিমর ন িবিব সাং- বাকশা, পা-হঠাৎগ ড়াগািছ ১৪/০২/১৯৯০ 27 বছর, 7 মাস, 18 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২১৯২০৬২১ এইচ এস িস
১৭২৬ ২৮-০৯-২০১৭ ইিলয়াস হােসন ◌ুিপং- লাকমান হােসনমািজদা সাং- বায়ািলয়া, পা- বায়ািলয়া ড়াগািছ ১৯/০১/১৯৯৩ 24 বছর, 8 মাস, 13 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৭৮২১২৪৫ এম এ
১৭৩৬ ২৮-০৯-২০১৭  আন  মার িপং- ত লাল চ  ঘাষমিত রামাবালা সাং- গাড়াখালী, পা- ড়াগািছ ড়াগািছ ১৮/০৯/১৯৮৬ 31 বছর, 0 মাস, 14 িদন সিঠক ষ সনাতন ০১৭৭৭৯১৫২৯২৯ এইচ এস িস
১৭৪৮ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ মিনর ামান িপং- মাঃ আলফাজ আলীমিজনা সাং- কাকডাংগা, পা-হঠাৎগ ড়াগািছ ১৮/০৭/১৯৯২ 25 বছর, 2 মাস, 14 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৭৮২৪৭৩১২ এইচ এস িস
১৭৪৯ ২৮-০৯-২০১৭ মাঃ মাস ািফ র রহমানিপং- মাঃ মিজ র রহমানহাসনা বা  সাং-বাগাডাংগা, পা-হঠাৎগ ড়াগািছ ০৬/১০/১৯৯১ 25 বছর, 11 মাস, 26 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৭৪১৬৩৭০ এইচ এস িস
১৭৫২ ২৮-০৯-২০১৭  শংকর মার িপং-  িন ল মাররবা বালা সাং- গাড়াখািল, পা- ড়াগািছ ড়াগািছ ১২/১১/১৯৮৪ 32 বছর, 10 মাস, 20 িদনসিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১০১১৮৭২১ িব এ
১৭৫৪ ২৮-০৯-২০১৭ মিহ ল াহ িপং- ত আজাহার ল ইসলামরািহমা খা ন সাং- গাড়াখািল, পা- ড়াগািছ ড়াগািছ ১৫/০২/১৯৮৭ 30 বছর, 7 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৮৮৮৮৯৩৭ এম এ
১৭৬৬ ২৮-০৯-২০১৭ রােবয়া খা ন াঃ আলফাজ আলী সিফয়া সাং-প চেপাতা, পাঃ বায়ািলয়া ড়াগািছ ২০-১০-১৯৮৯ 27 বছর, 11 মাস, 12 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৩৯২৬৬৮২ এইচ এস িস
১৭৯৩ ২৮-০৯-২০১৭ মান রা খা ন িপং- ত আঃ মা ান সােজদা খা ন সাং- বায়ািলয়া, পাঃেবায়ািলয়া ড়াগািছ ০৮-০৩-১৯৯২ 25 বছর, 6 মাস, 24 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৯০২৮৬০৩০ িব এ
১৮১৭ ২৮-০৯-২০১৭ রাইয়া জসিমন িপং- আকবর আলী নাজ ন নাহার সাং-পাচেপাতা, পা- বায়ািলয়া ড়াগািছ ২২/০২/১৯৮৬ 31 বছর, 7 মাস, 10 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৯৭৭৫২১৬ িব এ
১৮৫৩ ২৮-০৯-২০১৭ কাজল রখা াঃ শািহ র রহমান িরমা আ ার সাং- গায়ালচাতর, পাঃ হঠাৎগ ড়াগািছ ১০-১২-১৯৮৭ 29 বছর, 9 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯২৭৬৭০৬৭৪ এম এ
১৮৬৫ ২৮-০৯-২০১৭ রেহনা খা ন াঃ আিতয়ার রহমানজািমলা খা ন সাং-প চেপাতা, পাঃ বায়ািলয়া ড়াগািছ ০৭-০৮-১৯৮০ 37 বছর, 1 মাস, 25 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭১৬৮৪৩৭৬৭ িব এ
১৮৭১ ২৮-০৯-২০১৭ মিনরা খা ন িপং- মাঃ আঃ ওহাবআয়শা সাং-বাকসা, পাঃ হঠাৎগ ড়াগািছ ০২-০১-১৯৮৯ 28 বছর, 8 মাস, 30 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৯৩৯৮৯৯০ িব এ
১৮৭৩ ২৮-০৯-২০১৭ মাছাঃ ি য়া খা ন াঃ এস,এম আ ল বাসারফােতমা বগম সাং- বায়ািলয়া, পাঃেবায়ািলয়া ড়াগািছ ০৫-১০-১৯৯৩ 23 বছর, 11 মাস, 27 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৪১৭৫৬৪৭ এইচ এস িস
১৮৭৮ ২৮-০৯-২০১৭ মাছাঃ  িন ফার ইয়াসিমনাঃ মাঃ আমজাদ হােসনলাইলী ইয়াসিমন সাং- বায়ািলয়া, পাঃেবায়ািলয়া ড়াগািছ ১৬-১০-১৯৮৬ 30 বছর, 11 মাস, 16 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬২৫৬৬৮১১ এম এ
১৮৯৫ ২৮-০৯-২০১৭ সালমা া-ওবাই ল াহ ছিকনা খা ন সাং- বাকশা, পা-হঠাৎগ ড়াগািছ ০৫/০১/১৯৯৩ 24 বছর, 8 মাস, 27 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭০৮৩৫২৭৪৩ এইচ এস িস
১৮৯৭ ২৮-০৯-২০১৭ িশউিল খা ন া- মাঃ লাল  গাইনজােয়দা খা ন সাং- বায়ািলয়া, পা- বায়ািলয়া ড়াগািছ ১০/১১/১৯৯১ 25 বছর, 10 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৯৬৪২৬৯৯১ এইচ এস িস
১৯০৫ ২৮-০৯-২০১৭ া খা ন া- মাঃ রিবউল ইসলামর ন নাহার সাং- ড়াগািছ ,  পা- ড়াগািছ ড়াগািছ ১২/০৬/১৯৯১ 26 বছর, 3 মাস, 20 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৯৬৬২৩৬২ এম এ
১৯১৮ ২৮-০৯-২০১৭ সােলহা খা ন িপং- আঃ মােলক আিছেরান খা ন সাং-পাচেপাতা, পা- বায়ািলয়া ড়াগািছ ২০/০১/১৯৯১ 26 বছর, 8 মাস, 12 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪০৭৬৯০৪৫ এইচ এস িস



১৯৩৯ ২/১০/২০১৭ ১২আহসানউ াহ িপং-সমেছর আলী ছিবরন সাং- ড়াগািছ , পাঃ ড়াগািছ ড়াগািছ ২০-০১-১৯৯০ 27 বছর, 8 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৪৬৯৩৯১৬ িব এ
১৯৪৬ ২/১০/২০১৭ ১২ া পারভীন িপং-রিবউল ইসলাম জাহানারা খা ন সাং-বাকসা, পাঃ হঠাৎগ ড়াগািছ ০১-০৩-১৯৯৪ 23 বছর, 7 মাস, 0 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৭২০৯১১২২ িব এ
১৯৪৯ ২/১০/২০১৭ ১২রশমা খা ন িপং-রজব আলী নবীেছান িবিব সাং-বাকসা, পাঃ হঠাৎগ ড়াগািছ ১১-১২-১৯৯৩ 23 বছর, 9 মাস, 21 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৮৬২১৭২০১ িব এ
১৯৫২ ২/১০/২০১৭ ১২আেনায়ারা খা ন া- তৗিহ র রহমান মা রা সাং- গায়ালচাতর, পা-হঠাৎগ ড়াগািছ ১২/০১/১৯৯১ 26 বছর, 8 মাস, 20 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৩০১৫৩৫৬ িব এ
১৯৬০ ৩/১০/২০১৭ ১২মাছাঃ ছািবনা খা ন িপং-হিববর রহমান সািহদা খা ন সাং- বায়ািলয়া, পাঃেবায়ািলয়া ড়াগািছ ০৩-০২-১৯৯২ 25 বছর, 7 মাস, 29 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৯৩১০৯৪৭ এইচ এস িস
১৯৬৩ ৩/১০/২০১৭ ১২ফারহানা খা ন িপং-হিববর রহমান সািহদা খা ন সাং- বায়ািলয়া, পাঃেবায়ািলয়া ড়াগািছ ২০-০৭-১৯৯০ 27 বছর, 2 মাস, 12 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৯৮৫৩০০৯ িব এ
১৯৬৬ ৩/১০/২০১৭ ১২কাম াহার িপং- মাঃ আ র রিহমসিলনা লতানা সাং-দঃ ভািদয়ালী, পাঃ ড়াগািছ ড়াগািছ ২১/১০/১৯৮৩ 33 বছর, 11 মাস, 11 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩২৮৭২৮৪০ এম এ
২০১০ ৫/১০/২০১৭ ১২শাহানানারা খা ন া- মাঃ মাতােলব আলীআন য়ারা খা ন সাং- কাকডাংগা, পা-হঠাৎগ ড়াগািছ ০৩/০৮/১৯৮৫ 32 বছর, 1 মাস, 29 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯৩১৬৩০৫৩৯ িব এ
২০১৪ ৫/১০/২০১৭ ১২মাহা ল ইসলাম িপং- আঃ মা ািলব আন য়ারা খা ন সাং- কাকডাংগা, পা-হঠাৎগ ড়াগািছ ২০/০১/১৯৯০ 27 বছর, 8 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৭০০৩২৫৮ এইচ এস িস
২০২০ ৮/১০/২০১৭ ১২শাহানা িপং-রিবউল শাহানারা সাং- বায়ািলয়া, পাঃেবায়ািলয়া ড়াগািছ ৪/১/১৯৯১ 26 বছর, 8 মাস, 28 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৯৩৫৪৩১৭ এইচ এস িস
২০৬৯ ৯/১০/২০১৭ ১২ মাঃ ফার ক রহমান িপং- মাঃ আিজ ল হকমাস রা বগম সাং- গায়ালচাতর, পা-হঠাৎগঃ ড়াগািছ ২০/০৬/১৯৮৪ 33 বছর, 3 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৬৬২৩৪৯৯ এম এ
২০৯১ ১০/৯/২০১৭ ১২জািকর হােসন িপং- আনছার আলী রািবয়া সাং- ড়াগািছ ,  পা- ড়াগািছ ড়াগািছ ২৬/০২/১৯৯০ 27 বছর, 7 মাস, 6 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৯৪৪৩২০৪৭ িব এ
২১০০ ১০/৯/২০১৭ ১২খািদজা া- ত মাহা দ হাসানর িপয়া সাং-বাকশা, পা-হঠাৎগ ড়াগািছ ০৯/০১/১৯৯০ 27 বছর, 8 মাস, 23 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৬২২৪৭০৬ িব এ
২১০২ ১০/৯/২০১৭ ১২ মাইয়া খা ন িপং- মাঃ আঃ গিন শাহার বা সাং-পাচেপাতা, পা- বায়ািলয়া ড়াগািছ ২৫/০২/১৯৮৯ 28 বছর, 7 মাস, 7 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭২৫৬৮২৭২ এইচ এস িস
২১৩৩ ১১/১০/২০১৭ ১২মাঃ জািহ ল ইসলাম িপং- আঃ হািমদ লাইলা খা ন সাং- ড়াগািছ , পাঃ ড়াগািছ ড়াগািছ ০৩-০৬-১৯৯২ 25 বছর, 3 মাস, 29 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭৯৭৪১৯৪৭১ এস এস িস 
২১৫৪ ১১/১০/২০১৭ ১২মিনরা খা ন িপং-িলয়াকাত আলী তাছিলমা খা ন সাং- বায়ািলয়া, পাঃেবায়ািলয়া ড়াগািছ ০২-০৮-১৯৯২ 25 বছর, 1 মাস, 30 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৯৭৫৫১৩২ এইচ এস িস
২১৫৫ ১১/১০/২০১৭ ১২রিহমা খা ন াঃ স জ হােসন মাহ জা খা ন সাং- বায়ািলয়া, পাঃেবায়ািলয়া ড়াগািছ ০১-১১-১৯৯১ 25 বছর, 11 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭১৪৫০১২৫ এইচ এস িস
২১৫৮ ১১/১০/২০১৭ ১২সাথীয়ারা খা ন িপং- মাঃ জয়নউ ীন গাজীহািসনা খা ন সাং- বায়ািলয়া, পাঃেবায়ািলয়া ড়াগািছ ২০/১০/১৯৮৯ 27 বছর, 11 মাস, 12 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৬৪৬১২৮৫ এম এ
২১৮১ ১১/১০/২০১৭ ১২নাছিরন নাহার িপং- মাঃ িমজা র রহমানশহর বা সাং- ড়াগািছ , পাঃ ড়াগািছ ড়াগািছ ১০-১০-১৯৯২ 24 বছর, 11 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৪৯১৪৮২৮ িব এ
২১৮২ ১১/১০/২০১৭ ১২জসিমন নাহার িপং- মাঃ িমজা র রহমানশহর বা সাং- ড়াগািছ , পাঃ ড়াগািছ ড়াগািছ ০৩-১১-১৯৮৭ 29 বছর, 10 মাস, 29 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৮৮৫২৭০৬ িব এ
২১৯১ ১১/১০/২০১৭ ১২কাকলী খা ন া- মাঃজাহা ীর হােসনআেনায়ারা বগম সাং- বায়ািলয়া, পাঃেবায়ািলয়া ড়াগািছ ১/১/১৯৯৫ 22 বছর, 9 মাস, 0 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭০৫৭২৪৭৩৯ এইচ এস িস
২২১১ ১২/১০/২০১৭ ১২মাঃ মাখেল র রহমানিপং- ীন মাহা াদ সালমা খা ন সাং-উঃ ভািদয়ালী, পাঃ- ড়াগাছী ড়াগািছ ০১-০১-১৯৯৪ 23 বছর, 9 মাস, 0 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭৯৩২৭৪৯৭৩ এইচ এস িস
২২২৯ ১২/১০/২০১৭ ১২শাম াহার াঃ মিহ র রহমান আকিলমা খা ন সাং-কাকডাংগা, পাঃ হঠাৎগ ড়াগািছ ১২-১২-১৯৮৫ 21 বছর, 9 মাস, 20 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৪৪৯২৫৫৩ এইচ এস িস
২২৫০ ১২/১০/২০১৭ ১২ মাঃ ইউ ছ আলী িপং- মাঃ ইয়া ব আলীফিরদা খা ন সাং-পাচেপাতা, পা- বায়ািলয়া ড়াগািছ ০২/০৩/১৯৯১ 26 বছর, 6 মাস, 30 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৬৯৪২৭৫৬ িব এ
৪৪ ১৭/০৯/২০১৭ আিজ ল হক িপং- মাঃ হািববার রহমানৎ ন খা ন াম-শাকদাহেপা:- পািনকাউিরয়া েশাডা া ১২/০৮/১৯৯২ 25 বছর, 1 মাস, 20 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭০৬০৫৪৭৭৮ িব এ
১৪০ ১৮/০৯/২০১৭ মাঃ আ র রিহম মাঃ আঃ রহমান মােমনা খা ন াম-আ িলয়া, পা-পািনকাউিরয়া েশাডা া ২০/০৩/১৯৮৭ 30 বছর, 6 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২১৯১৯১৫৩ এইচ এস িস
২২৩ ১৯/০৯/২০১৭ হাসনা আরা খা ন ামী শামীম হােসন মােমনা খা ন াম- মহমা র , পা- েশাডা া েশাডা া ১৫-১১-১৯৯২ 24 বছর, 10 মাস, 17 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম  ০১৭৩৫০২১০২৪ এম এ
২৩৪ ১৯/০৯/২০১৭ নাছিরন নাহার মাঃ আকতার আলী মাছাঃ আেলয়া খা ন াম-রায়টা , পা- েশাডা া েশাডা া ০২-০২-১৯৯২ 25 বছর, 7 মাস, 30 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৯৫৯৭১৪৯২ এইচ এস িস
২৪২ ১৯/০৯/২০১৭ নারগীস লতানা লতান সালাউ ীন খান মােমনা খা ন াম- পাির পী , পা- েশাডা া্ েশাডা া ১২-১২-১৯৯১ 25 বছর, 9 মাস, 20 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫২৪৭৯৯৩৫ িব এ
২৫১ ১৯/০৯/২০১৭ রেহনা পারভীন ইমান আলী মাড়ল মাক দা বগম াম+ পাঃ েশাডা া েশাডা া ১৫-০৫-১৯৮৮ 29 বছর, 4 মাস, 17 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৮৩২৪৪১২ িব এ
২৬০ ১৯/০৯/২০১৭ জসিমন নাহার আিম ল হক জািহদা খা ন ামঃ রায়টা , পাঃ েশাডা া েশাডা া ১২-০৪-১৯৯২ 25 বছর, 5 মাস, 20 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৯৭৬৯৯৮২ এইচ এস িস
২৮৮ ১৯/০৯/২০১৭ মাঃ ফা খ হােসন মাঃ করামত আলী হািলমা খা ন াম-িশবান কা , পা-পািনকাউ িরয়া েশাডা া ০১/০২/১৯৮৮ 29 বছর, 8 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯১৪৫৮৩৩৪৬ এম এ
২৮৯ ১৯/০৯/২০১৭ িলটন মার  আন  মার রায় িব া রানী রায় াম-িশবান কা , পা-পািনকাউ িরয়া েশাডা া ০১/১০/১৯৮৪ 33 বছর, 0 মাস, 0 িদন সিঠক ষ সনাতন ০১৭৩৪৬৬১৬৫৮ এম এ
৩২২ ১৯/০৯/২০১৭ িফিলপ ম ল মাখন ম ল মিরয়ম ম ল াম-িশবান কা , পা-পািনকাউ িরয়া   েশাডা া ০১/০১/১৯৮৩ 34 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক ষ ি ান ০১৭০৫৫৯১৪৩৭ এম এ



৩২৩ ২০-০৯-২০১৭ সািবনা খা ন মাঃ ময়ন ীন গাজী মা রা খা ন াম- েশাডা া, পাঃ- েশাডা া েশাডা া ০১-০১-১৯৯২ 25 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২২৯২৬৫৪৫ িব এ
৩৫৪ ২০-০৯-২০১৭ তহিমনা খা ন খিল র রহমান জাহরা াম-ধানেঘারা, পাঃ-পািনকাউিরয়া েশাডা া ০১-০৯-১৯৮৮ 29 বছর, 1 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯২০২৯৪০৯৮ এম এ
৩৭৩ ২০-০৯-২০১৭ মাঃ আ ল খােয়র মাঃ আকবার আলী জািমলা খা ন াম-ধানেঘারা, পাঃ-পািনকাউিরয়া েশাডা া ১৭-১১-১৯৮৯ 27 বছর, 10 মাস, 15 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৮৪১৬৬৭৩ এম এ
৩৭৭ ২০-০৯-২০১৭ মাঃ িমজা র রহমান মাঃ আ ল মােলক িরিজয়া খা ন াম- গায়াল চাতর, পা-পািনকাউিরয়া েশাডা া ২৪-০৮-১৯৯০ 27 বছর, 1 মাস, 8 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯১৫-৯৩৬৪৮৪ এম এ
৩৮৯ ২০-০৯-২০১৭ িদপংকর মার িনর ন মার িব াস ক ানী িব াস াম-পাির িব, পাঃ- েশাডা া েশাডা া ১০-০৪-১৯৮৯ 28 বছর, 5 মাস, 22 িদন সিঠক ষ সনাতন ০১৭৬১৫৪৯৩৩৮ এম এ
৪৫৪ ২১-০৯-২০১৭ শারিমন আ ার মাঃআ ল কালাম আজাদ সায়রা খা ন াম- েশাডা া, পাঃ েশাডা া েশাডা া ২০-১০-১৯৯৩ 23 বছর, 11 মাস, 12 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৭১১৮৯৬৭১ িব এ
৪৯৫ ২১-০৯-২০১৭ আিরফ হােসন মহ ত হােসন আেনছা বগম াম- পাির িপ, পাঃ েশাডা া েশাডা া ২৫-০৮-১৯৯১ 26 বছর, 1 মাস, 7 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৫৯৯৯০৮৩ িব এ
৫০৬ ২১-০৯-২০১৭ মাঃ জসীম উদীন  মাঃ ইি স আলী মেনায়ারা খা ন াম- গায়ালচাতর, পাঃ পািনকাউিরয়া েশাডা া ২৩-০৯-১৯৯২ 25 বছর, 0 মাস, 9 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯১৭৩১৭০০৬ এইচ এস িস
৫০৭ ২১-০৯-২০১৭ মাঃ ইউ স আলী  মাঃ র ইসলাম িরিজয়া বগম াম- িচতলা, পাঃ পািনকাউিয়রা েশাডা া ২৪-১১-১৯৯৫ 21 বছর, 10 মাস, 8 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭৭৪১৭০৫৬৯ এইচ এস িস
৫১১ ২১-০৯-২০১৭ মাঃ আ া ামান মাঃ আ ল খােলক মাড়ল  জািমলা খা ন াম- েশাডা া, পাঃ েশাডা া েশাডা া ০১-০৭-১৯৮৬ 31 বছর, 3 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৮৪২৫৬৪৭৮ এম এ
৫২৮ ২১-০৯-২০১৭ জািকর হােসন অেজদ আলী  হািফজা বগম াম- রায়টা, পাঃ েশাডা া েশাডা া ১০-১০-১৯৯২ 24 বছর, 11 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪০৭১৭৬৪৩ এম এ
৫৩৪ ২১-০৯-২০১৭ মাঃ আ ল হােসন মাঃ আ ল গফফার হািসনা বগম াম- েশাডা া, পাঃ েশাডা া েশাডা া ২৭-০৬-১৯৯২ 25 বছর, 3 মাস, 15 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৯১৩২৬০৮ িব এ
৫৪০ ২৪/০৯//২০১৭ মাছাঃ তাছিলমা খা ন মাঃ আ তািলব কাজীমাছাঃ ল ম খা নামঃ পািনকাউিরয়া, পা ঃ পািনকাউিরয়ােশাডা া ১৫/০৩/১৯৮৫ 32 বছর, 6 মাস, 17 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৬৩২৪০৪২৬ িব এ
৫৪৮ ২৪/০৯/২০১৭ খািদজা খা ন মাই ল ইসলাম হািসনা বগম ামঃ িপছলােপাল, পা:ছিলম র, েশাডা া ২৭/০৯/১৯৯০ 27 বছর, 0 মাস, 5 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৪৫০৪১৮৭ িব এ
৫৬৬ ২৪/০৯/২০১৭ হােজরা খা ন মাঃ িব ব হােসন কমলা বগম ামঃরাইটা, পাঃ েশাডা া েশাডা া ২৫/১০/১৯৯৩ 23 বছর, 11 মাস, 7 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৯৯৬৫০৬১ এইচ এস িস
৬৩২ ২৪-০৯-২০১৭ জাসনা খা ন আরাফাত হাসাইন রিহমা খা ন াম- মহমা র , পা- েশাডা া েশাডা া ০৩-০২-১৯৮৮ 29 বছর, 7 মাস, 29 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৫১৭৬০৮৫ এম এ
৬৫০ ২৪-০৯-২০১৭  শািমমা লতানা মাঃ আনা ল ইসলামনাজমা বগম ামঃ ধানঘরা, পাঃ পািনকাইিরয়া েশাডা া ১৮-১২-১৯৯৩ 23 বছর, 9 মাস, 14 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৯১৫১৯৬৪ িব এ
৬৭৪ ২৪/০৯/২০১৭ মাঃ সিল র রহমান মাঃ ল আিমন পা ল ামঃশাকদাহ, পাঃপািনকাউিরয়া েশাডা া ১৪/০৬/১৯৮৭ 30 বছর, 3 মাস, 18 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭০৬০০৫২৯৩ এম এ
৬৯৫ ২৪/০৯/২০১৭ মাঃ সাই ল ইসলাম মাঃ জািম ল ইসলামমািজদা খা ন ামঃরাইটা, পাঃ েশাডা া েশাডা া ২৮/০৭/১৯৮৯ 28 বছর, 2 মাস, 4 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৭০৫৯৭৬২ িব এ
৭১৯ ২৪/০৯/২০১৭ ওবাই ল কিবর আঃ রিশদ আকিলমা খা ন ামঃরাইটা, পাঃ েশাডা া েশাডা া ২০/০৮/১৯৯২ 25 বছর, 1 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ১৭৩৭২৫৯১৩৭ িব এ
৭৩৮ ২৪-০৯-২০১৭ মাঃ গালাম আজম মাঃ গালাম রহমান মাছাঃ শািরফা খা নাম-িপছলােপাল পাঃ ছিলম র েশাডা া ১১/০১/১৯৯১ 26 বছর, 8 মাস, 21 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৫১৩৭৯৪১৮ এইচ এস িস
৭৫০ ২৪-০৯-২০১৭ মাঃ জাহা ীর হােসন মাঃ আজজগর আলী রােকয়া খা ন াম-কলা িপ পা- পািনকাউিরয়া েশাডা া ২৫/০২/১৯৮৮ 29 বছর, 7 মাস, 7 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪২৪৭২৩৪৩ এইচ এস িস
৭৫৮ ২৪-০৯-২০১৭ মাঃ আ ল আিলম মাঃ আই ব আলী মাছাঃ লাইলী খা ন াম-রায়টা , পা- েশাডা া েশাডা া ২৬/১২/১৯৮৫ 31 বছর, 9 মাস, 6 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪০৮৬৪৭৫৩ িব এ
৮২১ ২৫-০৯-২০১৭ শািমমা পারভীন মাঃ আজগর আলী  শাহানারা বগম াম-িশবা কা , পাঃ পািনকাউিরয়ােশাডা া ১৫-০৮-১৯৯৩ 24 বছর, 1 মাস, 17 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯২৭৬২৫৭৬৯ এইচ এস িস
৮২৩ ২৫-০৯-২০১৭ মাছাঃ বিবতা খা ন মাঃ শিহ ল ইসলাম মাছাঃ সিখনা খা ন ামঃ শাকদাহ, পাঃ পািনকাউিরয়া েশাডা া ১২-০৭-১৯৯২ 27 বছর, 2 মাস, 20 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৮৪৬১৬৩১ এইচ এস িস
৮৬২ ২৫-০৯-২০১৭ মাছাঃ রখেসানা খা ন ামী মাঃ স জ আলীমাছা জাহানারা খা নাম-কলা িপ পা- পািনকাউিরয়া েশাডা া ১০/০৯/১৯৯২ 25 বছর, 0 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৬৯৩০০৬২ িব এ
৮৬৬ ২৫-০৯-২০১৭ মাছাঃ র-ই-জা াত ামী- মাঃ আ  ফরহাদমাছাঃ লশানারা াম- েশাডা া, পাঃ- েশাডা া েশাডা া ১১/১০/১৯৯২ 24 বছর, 11 মাস, 21 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮২৫৭৩৪৭০ এইচ এস িস
৮৯৫ ২৫/০৯/২০১৭ মাছাঃ লাভলী আ ার াঃ মাঃ আফছার আলীমাছাঃ িরিজয়া খা নামঃরাইটা, পাঃ েশাডা া েশাডা া ১৮/০৬/১৯৮৮ 29 বছর, 3 মাস, 14 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৯৩০৬৫৬৫ এইচ এস িস
৯১০ ২৫/০৯/২০১৭ মাঃ শািহ ামান মাঃ একলাছ উ ীন িমেসস সািফয়া খা নামঃল ীেখালা, পাঃ েশাডা া েশাডা া ১৬/১১/১৯৮২ 34 বছর, 10 মাস, 16 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৪৬৯৫৩৪৮ এম এ
৯১৩ ২৫/০৯/২০১৭ মাঃ শিফউ াহ মাঃ মিতয়ার রহমানমাছাঃ আন য়ারা খা নামঃিশবান কা , পাঃপািনকাউিরয়ােশাডা া ২০/০১/১৯৮৮ 29 বছর, 8 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯১৮০১৪৯৮৮ এম এ
৯৩৮ ২৫/০৯/২০১৭ মাঃ সিলম হােসন মাঃ জাহান আলী আেমনা বগম ামঃপাির পী, পাঃ েশাডা া েশাডা া ১১/১২/১৯৮৮ 28 বছর, 9 মাস, 21 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৫২১১১৮৫২ এইচ এস িস
৯৪০ ২৫/০৯/২০১৭ মাঃ ইকবাল হােসন মাঃ আঃ মােলক ছােলহা খা ন ামঃিচতলা, পাঃপািনকাউিরয়া, েশাডা া ১২/০৮/১৯৮৮ 29 বছর, 1 মাস, 20 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯১৫৭৬৯৬৮৮ এম এ
৯৪৭ ২৫/০৯/২০১৭ এ. ক.এম সিলম রজা ত এ. ক.এম ফজ ল কিরম সরদারজাহানারা খা ন ামঃেগায়ালচাতর, পাঃপািনকাউিরয়ােশাডা া ২৩/০৪/১৯৮৯ 28 বছর, 5 মাস, 9 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯২২৩৬৭৪৫৬ এম এ
৯৬২ ২৫-০৯-২০১৭ ফারজানা খা ন ামী- কাজী আ া ামান িফেরাজা খা ন ামঃ শাকদাহ, পাঃ পািনকাউিরয়া েশাডা া ০১-০৩-১৯৯০ 27 বছর, 7 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৯০৮৯২৮৯১ এইচ এস িস



৯৬৫ ২৫-০৯-২০১৭ তাসিলমা হােসন আলী কিহ র ামঃ কলা িপ, পাঃ পািনকাউিড়য়া েশাডা া ২২-০৩-১৯৯২ 25 বছর, 6 মাস, 10 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭২৭৯০৮০৮ এইচ এস িস
৯৭০ ২৫-০৯-২০১৭ নাজমা মাঃ আ ল কালাম লজান ামঃ রায়টা , পাঃ েশাডা া েশাডা া ০২-০২-১৯৮৬ 31 বছর, 7 মাস, 30 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১০১২১৫৬৭ এইচ এস িস
৯৮০ ২৫-০৯-২০১৭ মাছাঃ খািদজা খা ন আ  সাইদ িবলিকস ামঃ ল ীেখালা, পাঃ েশাডাংগা েশাডা া ১৭-১২-১৯৯১ 25 বছর, 9 মাস, 15 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৯৪৪৯৬২০৫ এইচ এস িস
১০০১ ২৫-০৯-২০১৭ মাছাঃ আিছয়া খা ন মেহদী হাসান মাছাঃ মাহ জা খা ন ামঃ শাকদাহ, পাঃ পািনকাউিরয়া েশাডা া ২০-১১-১৯৯৩ 23 বছর, 10 মাস, 12 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৯৮২৭০৮৯৬ এইচ এস িস
১০১২ ২৫-০৯-২০১৭ মাঃ শির ল ইসলাম বিদউল ইসলাম রােকয়া খা ন ামঃ গায়ালচাতর, পাঃ পািনকাউিড়য়ােশাডা া ০২-০১-১৯৮৮ 29 বছর, 8 মাস, 30 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৬৩৫৫২৬২৮৯ এম এ
১০৪৭ ২৫-০৯-২০১৭ মাঃ গালাম মা ফা িসরা ল ইসলাম তহিমনা খা ন ামঃ রায়টা , পাঃ েশাডা া েশাডা া ১২-০৩-১৯৯০ 27 বছর, 6 মাস, 20 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২২৭৫৯২৫৩ এম এ
১০৪৯ ২৫-০৯-২০১৭ ক ান মার শা  মার দ িচ া রানী দ ামঃ িচতলা, পাঃ পািনকাউিডয়া েশাডা া ০৫-০৫-১৯৮৮ 29 বছর, 4 মাস, 27 িদন সিঠক ষ সনাতন ০১৭৮০১২১০৬৮ এম এ
১০৫২ ২৫-০৯-২০১৭ মাঃ আির র রহমান মাঃ জয়নাল আেবদীনরজাহান  ামঃ পাির পী, পাঃ েশাডাংগা েশাডা া ২০-১০-১৯৮৬ 30 বছর, 11 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২২৪৯৩৫১৩ এম এ
১০৭০ ২৫-০৯-২০১৭ মাঃ জাহা ীর হােসন মাঃ আিন র রহমান মাছাঃ রমা খা ন ামঃ শাকদাহ, পাঃ পািনকাউিরয়া েশাডা া ১০-০৩-১৯৮৫ 32 বছর, 6 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৮৪১৬৭৩৮ এইচ এস িস
১০৭৩ ২৫-০৯-২০১৭ মাঃ হািব র রহমান মাঃ নজ ল ইসলাম মাছাঃ মিজনা খা ন ামঃ শাকদাহ, পাঃ পািনকাউিরয়া েশাডা া ০৭-১১-১৯৯৩ 23 বছর, 10 মাস, 25 িদনবািতল ষ  ইসলাম ০১৭৪২২০০২১৮ িব এ
১০৮০ ২৫-০৯-২০১৭ সালমা খা ন মাঃ আিজ ল ইসলাম আেনায়ারা খা ন ামঃ শাকদাহ, পাঃ পািনকাউিরয়া েশাডা া ১৭-১২-১৯৯২ 24 বছর, 9 মাস, 15 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮৮৪৫৯৯২৬ এইচ এস িস
১০৮৭ ২৬-০৯-২০১৭ সািহদা খা ন িপং- ত আিতয়ার রহমানরিহমা খা ন াম-রায়টা, পা - েশাডাংগা েশাডা া ০১-১০-১৯৮২ 35 বছর, 0 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬০১৯৩৯৩২ িব এ
১০৮৮ ২৬-০৯-২০১৭ রািশদা খা ন িপং- আিতয়ার রহমানতহিমনা খা ন াম-রায়টা, পা - েশাডাংগা েশাডা া ১০-০১-১৯৮৬ 31 বছর, 8 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৩৮৫৯৭৭১ এইচ এস িস
১১১৪ ২৬-০৯-২০১৭ মাছাঃ লািকয়া খা ন িপং- মাঃ সানাউ াহ মাছাঃ রজাহান ামঃপািনকাউিরয়া, পাঃ পািনকাউিরয়ােশাডা া ২৭-০৩-১৯৯১ 26 বছর, 6 মাস, 5 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৩১০৬৪২৩ িব এ
১১২৭ ২৬-০৯-২০১৭ আসমা খা ন িপতা- র ইসলাম গাজীহািলমা খা ন াম- িশবান কা  পাঃ পািনকাউিরয়ােশাডা া ১৫/১২/১৯৯২ 24 বছর, 9 মাস, 17 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৬৭৬৬১২১৩ এইচ এস িস
১১৩৪ ২৬-০৯-২০১৭ সািনয়া খা ন িপতা-আকবর আলী মািজদা খা ন াম-ধানঘরা, পাঃ পািনকাউিরয়া েশাডা া ১৫-০৩-১৯৯৫ 22 বছর, 6 মাস, 17 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৭০৬৭২৯০১ এইচ এস িস
১১৫৮ ২৬-০৯-২০১৭ মাছাঃ খািদজা খা ন িপং- মাঃ আরশাদ আলীনািছমা খা ন াম-পাির িপ, পা- েশাডাংগা েশাডা া ১৭-০৭-১৯৯৫ 22 বছর, 2 মাস, 15 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৮৯২৭০৩৫১ এইচ এস িস
১১৭০ ২৬-০৯-২০১৭ সাবিরনা খা ন িপতা- মাঃ ইসমাইল হােসনমাছাঃ সাম াহার াম-ধানঘরা, পাঃ পািনকাউিরয়া েশাডা া ০৬-০২-১৯৯২ 25 বছর, 7 মাস, 26 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮১২৫৩০২০ এইচ এস িস
১২০৫ ২৬/০৯/২০১৭  মাহম  মার িপং-  ল জা ন রানী াম- েশাডাংগা, পা- েশাডাংগা েশাডা া ২৮/০৫/১৯৮৭ 30 বছর, 4 মাস, 4 িদন সিঠক ষ সনাতন ০১৭২৮৬৫৩৫৯১ এইচ এস িস
১২০৭ ২৬/০৯/২০১৭ মাঃ মিফ ল ইসলাম িপং- মাঃ ছােবদ আলীত জােমলা াম-রায়টা, পা- েশাডাংগা েশাডা া ২০/১২/১৯৮২ 34 বছর, 9 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৮১১৫৯২৬১ িব এ
১২১১ ২৬/০৯/২০১৭ মাঃ আহসান হািবব িপং- মাঃ খয়রাত আলীর ন নাহার াম- েশাডাংগা, পা- েশাডাংগা েশাডা া ০১/০২/১৯৮৮ 29 বছর, 8 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৪২৯৬১৭৮ িব এ
১২১২ ২৬/০৯/২০১৭ মাঃ মিহব উল াহ িপং◌ং- মাঃ আঃ সাইসসাইেয়দা ন নছা াম-লÿ◌ীেখালা, পা- শাডাংগা েশাডা া ০১/০২/১৯৮৮ 29 বছর, 8 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৩৯২৭৯৮০ এম এ
১২৬৫ ২৬-০৯-২০১৭ আহসানউ াহ িপতা-আ ব র িছি কর নাহার াম-রায়টা, পাঃ েশাডাংগা েশাডা া ১৫-০৬-১৯৮৫ 32 বছর, 3 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭০৬৫৫৪৯১৬ এইচ এস িস
১২৮৭ ২৬-০৯-২০১৭ মাঃ ইকবাল হােসন িপং- মাঃ আঃ জববারবদর ন নছা াম-রায়টা, পা- েশাডাংগা েশাডা া ১০/১১/১৯৯১ 25 বছর, 10 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২২৪৬৯৯৪৮ িব এ
১৩১৪ ২৭-০৯-২০১৭ মাছাঃ পা খা ন াঃ মমান খান মাছাঃ মেনায়ারা বগমাম-শাকদাহ, পাঃপািনকাউিরয়া েশাডা া ১৫-০৭-১৯৯১ 26 বছর, 2 মাস, 17 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৬৪৩৮২৯৭ িব এ
১৩১৮ ২৭-০৯-২০১৭ িবিথ আ ার িপং-আঃ আিলম খাননাজমা খা ন াম-শাকদাহ, পা-পািনকাউিরয়া েশাডা া ২১/০১/১৯৯৩ 24 বছর, 8 মাস, 11 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৭৬৬৮৬৫৮ িব এ
১৩৩৩ ২৭-০৯-২০১৭ নাজমা খা ন িপং- ত র মাহা দহািসনা খা ন াম-পািনকাউিরয়া, পা-পািনকাউিরয়ােশাডা া ২০/০৭/১৯৯৪ 23 বছর, 2 মাস, 12 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম এইচ এস িস
১৩৫১ ২৭-০৯-২০১৭ িশলা সরকার া- িলন সরকার ঝরনা সরকার াম-শাকদাহ, পা-পািনকাউিরয়া েশাডা া ১০/০৮/১৯৯২ 25 বছর, 1 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা ি ান ০১৭৩৫৫০৬৪৬৬ এইচ এস িস
১৩৫৫ ২৭-০৯-২০১৭ তামা া খা ন িপং- কামর ল ঘশ সািহদা খা ন াম-িপছলােপাল, পা- শাডাংগা েশাডা া ০২/১০/১৯৯০ 26 বছর, 11 মাস, 30 িদনসিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৮৭০৫৫৬৫ িব এ
১৩৮৬ ২৭-০৯-২০১৭ মাছাঃ জসিমন আ ার িপং-  মাঃ আলী হােসনমমতাজ াম-ধানঘরা, পা-পািনকাউিরয়া েশাডা া ১৩/০৯/১৯৯২ 25 বছর, 0 মাস, 19 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬৮৮৫৩৫৫২ এইচ এস িস
১৪১৩ ২৭-০৯-২০১৭ মাইয়া লতানা িপং- আমা র রহমানআ রা খা ন াম-রায়টা, পা- েশাডাংগা েশাডা া ০২/০২/১৯৯১ 26 বছর, 7 মাস, 30 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪১৮৯০৭৮৬ এইচ এস িস
১৪২৮ ২৭-০৯-২০১৭ খােদজা খা ন িপং-  মাঃ িসরা ল ইসলামআেলয়া বগম াম- মহমান র, পা- েশাডাংগা েশাডা া ০৯/০৮/১৯৯৩ 24 বছর, 1 মাস, 23 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭০৫৫৪০৭৬৭ িব এ
১৪৩৭ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ জিসম খান িপং- মাঃ র হােসন খান জাহরা খা ন াম-শাকদাহ, পাঃপািনকাউিরয়া েশাডা া ২৫-০৭-১৯৯৩ 24 বছর, 2 মাস, 7 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৯৫৫৫৯১১৭ এইচ এস িস
১৪৫৮ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ িবপ ব হােস িপং-  মাঃ আঃ সা ারহািফজা াম- পাির িপ, পা- েশাডাংগা, েশাডা া ২০/১১/১৯৯২ 24 বছর, 10 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৭১৭৮২৩৪২ এইচ এস িস



১৪৭৫ ২৭-০৯-২০১৭ জমস জাহন সরকার িপং-অিনল সরকার মিনকা সরকার াম-শাকদাহ, পাঃপািনকাউিরয়া েশাডা া ১৫-০১-১৯৯৪ 23 বছর, 8 মাস, 17 িদন বািতল ষ ি ান ০১৯৩২৪৭৬৮২৭ এইচ এস িস
১৪৮২ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ আরব িব াহ িপং- মাঃ আঃ সামাদমাছাঃ রােবয়া খা নাম-ল ীেখালা, পাঃ েশাডাংগা েশাডা া ১২-০২-১৯৯০ 27 বছর, 7 মাস, 20 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৬১৪৬৩৬৪০ এইচ এস িস
১৪৯১ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ শওকত হােসন িপং- তঃ ছদরউ ীন সরদারতঃ রেমচা খা ন াম- েশাডাংগা, পাঃ েশাডাংগা েশাডা া ০১-০৩-১৯৯২ 25 বছর, 7 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৮৪৭৯৩৪৬ এইচ এস িস
১৪৯৮ ২৭-০৯-২০১৭ সােজদা খা ন াঃ মাঃ গালাম মা ফানিবেছান নছা ামঃ রায়টা, পাঃ েশাডাংগা েশাডা া ০৬-০১-১৯৮৭ 30 বছর, 8 মাস, 26 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৮৯৫২৫২৮ এম এ
১৪৯৯ ২৭-০৯-২০১৭ মাছাঃ শাহানাজ পারভীনাঃ মা ফ হােসন মাছাঃ মাসিলমা খা নামঃ িপছলােপাল, পা:ছিলম র, েশাডা া ০১-০১-১৯৮৫ 32 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৫০৮২৩৬৩ এইচ এস িস
১৫০৪ ২৭-০৯-২০১৭  মাছাঃ আিমনা খা ন া- মাঃ আ  জাফর শহর বা াম-লÿ◌ীেখালা, পা- শাডাংগা েশাডা া ২৩/১১/১৯৮৫ 31 বছর, 10 মাস, 9 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৭৪০০০৯২৩ িব এ
১৫০৮ ২৭-০৯-২০১৭  মাঃ তিব র রহমান িপং- ত তাফা ল ত মাছাঃ রই ন াম-রায়টা, পা- েশাডাংগা েশাডা া ০১/০২/১৯৮৭ 30 বছর, 8 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৩০৭৫৪৯১ িব এ
১৫২৫ ২৭-০৯-২০১৭ িবকাশ মার িপং- সত পদ িব াসপ া রানী াম-িশবান কা , পা-পািনকাউিরয়ােশাডা া ১৫/০৮/১৯৯০ 27 বছর, 1 মাস, 17 িদন সিঠক ষ সনাতন ০১৭৮৭৪৫২৬৮৩ িব এ
১৫৪১ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ জািহ ল ইসলাম িপং-শাম র রহমান র নাহার খা ন াম-রায়টা, পাঃ েশাডাংগা েশাডা া ১৫-০২-১৯৯৩ 24 বছর, 7 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৮৪১৪৪৯৭ এইচ এস িস
১৫৬৭ ২৭-০৯-২০১৭ আেনায়ার ল ইসলাম িপং- ত বাদল দালালমেহর ন নছা াম-শাকদাহ, পা-পািনকাউিরয়া েশাডা া ১৭/১২/১৯৮৬ 30 বছর, 9 মাস, 15 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৮৯৯৩৩৮৯ এম এ
১৫৭৩ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ ইমরান হােসন িপং- মাঃ হািব র রহমানমমতাজ বগম সাং-শাকদাহ, পা-পািনকাউিরয়া েশাডা া ২৭/০৫/১৯৯০ 27 বছর, 4 মাস, 5 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২১৪২৭৩৪৫ িব এ
১৫৯৪ ২৮-০৯-২০১৭ িফেরাজেহােসন পিপং- শখ আিম ল হক জািহদা খা ন সাং- রায়টা, পা- শাডাংগা, েশাডা া ২৫/১১/১৯৮৭ 29 বছর, 10 মাস, 7 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭০০৮১৫৪৬৬ িব এ
১৬০৫ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ এরশাদ আলী িপং-  মাসেলম আলীকদবা  িবিব সাং-পাির িপ, পা- েশাডাংগা েশাডা া ০১/০২/১৯৮৮ 29 বছর, 8 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৪২৫৪৪৮৫ এইচ এস িস
১৬০৭ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ মক ল হােসন িপং ত ৎফর রহমানমেনাজান বগম সাং- পাির িপ, পা- েশাডাংগা, েশাডা া ০১/০১/১৯৮৬ 31 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৬১১৯৮২৭ এইচ এস িস
১৬১৬ ২৮-০৯-২০১৭ মাঃ আ ল কালামআজাদিপং-  মাঃ আ ত আলীেমাড়লজাহরা সাং- শাকদাহ, পা-পািনকাউিরয়া েশাডা া ০৪/০৬/১৯৮০ 27 বছর, 3 মাস, 28 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭২৮৯০৫০৬২ এস এস িস 
১৬২২ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ আ ল াহ িপং-  মাঃ আ বকরিছি কমেনায়ারা সাং- লÿ◌ীেখালা, পা- েশাডাংগা েশাডা া ০৩/০১/১৯৮৮ 29 বছর, 8 মাস, 29 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৫৬৮৭৩৬৪ এম এ
১৬২৬ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ শািমম হােসন িপং মাঃ আ ল হােসনআয়শা খা ন সাং- গায়ালচাতর, পা-পািনকাউিরয়ােশাডা া ২১/০৭/১৯৯৩ 24 বছর, 2 মাস, 11 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৫৬৯৮৬৩১৭ িব এ
১৬৪৭ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ মাজহার ল ইসলামিপং- ত সাম ীন  রােকয়া সাং- েশাডাংগা, পা- েশাডাংগা েশাডা া ০১/০৩/১৯৮৩ 34 বছর, 7 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৭৯৭২২৫৮ এইচ এস িস
১৬৫৫ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ রিবউল ইসলাম িপং- মাঃ আমজাদ মাড়লছ রা খা ন সাং- মহমান র, পা- েশাডাংগা েশাডা া ১২/০৯/১৯৮৮ 29 বছর, 0 মাস, 20 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৮৩৮৯৯৮৫ িব এ
১৬৬৭ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ  সিলম রজা ৳ িপং মাঃ আ ল কােশমবন য়ারা সাং- পািনকাউিরয়া, পা-পািনকাউিরয়ােশাডা া ২৫/১২/১৯৮৭ 29 বছর, 9 মাস, 7 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১২০৬১২৯৯১ এম এ
১৭০২ ২৮-০৯-২০১৭ ইকবল সাইন িপং-ইমা ল হক আন য়ারা সাং-রায়টা, পাঃ- েশাডাংগা েশাডা া ০১-০৬-১৯৯০ 27 বছর, 4 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৪২৪৭৯২৪ এইচ এস িস
১৭০৬ ২৮-০৯-২০১৭ মাঃ মিন ল ইসলাম িপং- মাঃ আ ল কােশমঝরনা বগম সাং-ধানঘরা, পাঃ-পািনকাউিরয়া েশাডা া ১১-০১-১৯৮৫ 32 বছর, 8 মাস, 21 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৯৯৪৩৮২১ এইচ এস িস
১৭১৩ ২৮-০৯-২০১৭ দািনেয়ল সরকার িপং- জগিদস সরকার ত মিনকা সাং-শাকদাহ, পা-পািনকাউিরয়া েশাডা া ২১/১১/১৯৯৪ 22 বছর, 10 মাস, 11 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭৬৮১৮৭৪৪০ এইচ এস িস
১৭৩৯ ২৮-০৯-২০১৭ মাঃ আ া ামান িপং- মাঃ আঃ গ ফার দালালরজাহান সাং-শাকদাহ, পাঃ পািনকাউিরয়া েশাডা া ১৩-০১-১৯৮৯ 28 বছর, 8 মাস, 19 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৯৯৩৩১৪৩ িব এ
১৭৪১ ২৮-০৯-২০১৭ মাঃ লিফকার আলী◌ুিপং- মাঃ মিতয়ার রহমানশািকলা খা ন াম-পািনকাউিরয়া, পা-পািনঃ েশাডা া ২১/০৩/১৯৯০ 27 বছর, 6 মাস, 11 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪০০৮৯৫২৩ িব এ
১৭৬৮ ২৮-০৯-২০১৭ রািজয়া লতানা িপং-মিহউ ীন মেহ ন নছা সাং- মহমান র, পাঃ েশাডাংগা েশাডা া ১২-১১-১৯৯৩ 23 বছর, 10 মাস, 20 িদনবািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৪৪৩১১৭৭ এইচ এস িস
১৭৮৭ ২৮-০৯-২০১৭ িশিরন লতানা িপং-ডাঃ মাঃ সাম ীনরােকঢা খা ন সাং- েশাডাংগা, পাঃ েশাডাংগা েশাডা া ২৫-০১-১৯৮৭ 30 বছর, 8 মাস, 7 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৭৫২৫৫৯৬ এইচ এস িস
১৭৯৯ ২৮-০৯-২০১৭ রেহনা পারভীন াঃ মাঃ কাম ামানমমতাজ বগম সাং-আ িলয়া, পাঃপািনকাউিরয়া েশাডা া ১৬-০৫-১৯৯২ 25 বছর, 4 মাস, 16 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৭৩২১৭৮৬ এইচ এস িস
১৮১৪ ২৮-০৯-২০১৭ মিনকা রানী দাশ িপং- অিধর চ  দাশলÿ◌ী রানী সাং-পািনকাউিরয়া, পা- েশাডাংগা েশাডা া ০৭/০৮/১৯৯৩ 24 বছর, 1 মাস, 25 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৬৩২৭৩৮৯ এইচ এস িস
১৮৩১ ২৮-০৯-২০১৭ মাছাঃ িদলর বা খা নিপং- মাঃ আ র রা াকমিজনা সাং- রায়টা, পা- শাডাংগা, েশাডা া ০২/০২/১৯৮৭ 30 বছর, 7 মাস, 30 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৭৭৩৪৬৪৭ এইচ এস িস
১৮৩৩ ২৮-০৯-২০১৭ মাছাঃ আয়শা খা ন িপং- মাঃ ইউ ছ আলীহািলমা খা ন সাং- পািনকাউিরয়া, পা-পািনকাউিরয়ােশাডা া ২০/১০/১৯৮৯ 27 বছর, 11 মাস, 12 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৯১৪২৮২০ এইচ এস িস
১৮৫৫ ২৮-০৯-২০১৭ মিনরা খা ন াঃ ইকবাল সাইন ল ম িবিব সাং-রায়টা, পাঃ- েশাডাংগা েশাডা া ০২-০৬-১৯৯১ 26 বছর, 3 মাস, 30 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৬৪২৮৫৪২ এইচ এস িস
১৮৬৪ ২৮-০৯-২০১৭ উে  আিতকা িপং- মাঃ আঃ মািমন াহার সাং-শাকদাহ, পাঃ পািনকাউিরয়া েশাডা া ৩০-১১-১৯৯৪ 22 বছর, 10 মাস, 2 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৭১৭৮০৭০০ এইচ এস িস
১৮৬৬ ২৮-০৯-২০১৭ শাহানারা খা ন িপং- মাঃ আিম ীনফািতমা খা ন সাং- ঢপা, পাঃ েশাডাংগা েশাডা া ২৫-০৮-১৯৯০ 27 বছর, 1 মাস, 7 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৫৮৮৬৯১৮ িব এ



১৮৮১ ২৮-০৯-২০১৭ ই আ ার িপং- মাঃ রা  আহে দখািদজা বগম সাং-ল নীেখালা, পাঃ েশাডাংগা েশাডা া ১৮-০৮-১৯৯১ 26 বছর, 1 মাস, 14 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৯২৯০১৮৩ এইচ এস িস
১৯২৬ ২৮-০৯-২০১৭ আসমা খা ন া◌া- মাঃ রিবউল ইসলামিরিজয়া খা ন সাং- মহমান র, পা- েশাঃ েশাডা া ০৫/০৮/১৯৯৩ 24 বছর, 1 মাস, 27 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৯৯১২২৫৮ এইচ এস িস
১৯৪৮ ২/১০/২০১৭ ১২রকেসানা খা ন াঃ মহািসন কবীর িমনারা খা ন সাং- েশাডাংগা, পাঃ েশাডাংগা েশাডা া ০৩-১০-১৯৮৬ 30 বছর, 11 মাস, 29 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫২২৭৩৭৮৬ এইচ এস িস
১৯৬৯ ৩/১০/২০১৭ ১২মাঃ সিলম হােসন িপং- মাঃ আশরাফ হােসনআফেরাজা খা ন সাং- েশাডাংগা, পাঃ েশাডাংগা েশাডা া ০২/১২/১৯৯২ 24 বছর, 9 মাস, 30 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪১৭৪৯৯৬৩ এইচ এস িস
১৯৭৩ ৩/১০/২০১৭ ১২আসা ামান িপং- মাঃ ছেবদ আলী গাজীছিখনা খা ন সাং- েশাডাংগা, পাঃ েশাডাংগা েশাডা া ১২/১১/১৯৯২ 24 বছর, 10 মাস, 20 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৮০০৩৭৯৩ এইচ এস িস
১৯৭৫ ৩/১০/২০১৭ ১২রিহমা খা ন া- মাঃ মা ম িব াহিফেরাজা বগম সাং- েশাডাংগা, পাঃ েশাডাংগা েশাডা া ০৪/০৩/১৯৮৮ 29 বছর, 6 মাস, 28 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৬৪৬৫৮৩০৩ িব এ
২০২৩ ৮/১০/২০১৭ ১২আেয়শা আ ার া- মাঃ আসা ামানসােহরা খা ন সাং-ধানঘরা, পাঃ-পািনকাউিরয়া েশাডাংগা ১/১/১৯৯০ 27 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৬৬৭৪৭৫৭০ এইচ এস িস
২০৩০ ৮/১০/২০১৭ ১২মাঃ আসা ামান িপং- মাঃ সাম র রহমানছালমা খা ন সাং-ধানঘরা, পাঃ-পািনকাউিরয়া েশাডাংগা ১৫/০৪/১৯৯২ 25 বছর, 5 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯১২০৫১২৫৩ এম এ
২০৩৯ ৮/১০/২০১৭ ১২শাহাজান আলী িপং-আঃ আহাদ রােবয়া বগম সাং-রায়টা, পাঃ- েশাডাংগা েশাডাংগা ০১-০১-১৯৯৩ 24 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৮৫৬৮৬২৯৩০ িব এ
২০৫৬ ৮/১০/২০১৭ ১২শািমমা খা ন া- মাঃ ন র আলীশািহদা বগম সাং-ধানঘরা, পাঃ-পািনকাউিরয়া েশাডাংগা ১/২/১৯৯১ 26 বছর, 8 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯২২৩৭৫৮৭২ এম এ
২০৫৮ ৮/১০/২০১৭ ১২আেনায়ারা লতানা িপং- মাঃ ফজ র রহমান জীবনেনছা বগম সাং-িচতলা পা-পানিকাউিরয়া েশাডাংগা ২৩/২/১৯৯৩ 24 বছর, 7 মাস, 9 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৬৩৪৭৯৪০৮ এইচ এস িস
২০৮২ ১০/৯/২০১৭ ১২ পন দাশ িপং েবাধ দাশ গীতা রানী সাং-শাকদাহ, পা-পািনকাউিরয়া েশাডাংগা ২৮/০৭/১৯৮৩ 34 বছর, 2 মাস, 4 িদন সিঠক ষ ি ান ০১৭১৪৫৬৫০৩০ িব এ
২০৮৮ ১০/৯/২০১৭ ১২িরনা িপং- ৎফর ল ম সাং- মহমান র, পা- েশাডাংগা েশাডাংগা ০১/০১/১৯৯০ 27 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭০৯৯৩৩৪৮ িব এ
২১১১ ১০/৯/২০১৭ ১২নিমতা িব াস িপং- ম  িব াস আেমলা িব াস সাং-শাকদাহ, পা-পািনকাউিরয়া েশাডাংগা ১৮/০৬/১৯৮৩ 34 বছর, 3 মাস, 14 িদন সিঠক মিহলা ি ান ০১৭২০৯০৭৭৬৬ িব এ
২১৩৪ ১১/১০/২০১৭ ১২মাঃ শির ল ইসলাম িপং- মাঃ িমজা র রহমানফরেদৗসী খা ন সাং-ধানঘরা, পাঃ-পািনকাউিরয়া েশাডাংগা ১৮-০৬-১৯৯৩ 24 বছর, 3 মাস, 14 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯৬১৬২৫২১০ এইচ এস িস
২১৪২ ১১/১০/২০১৭ ১২মাঃ মা ম িব াহ িপং- মাঃ আ ল সাইনসােয়দা ন নছা সাং-ল ীেখালা, পাঃ- েশাডাংগা েশাডাংগা ১২-০১-১৯৮৪ 33 বছর, 8 মাস, 20 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৭৪২৭২৯০ এইচ এস িস
২১৪৯ ১১/১০/২০১৭ ১২মন পারেভজ িপং-আ  দাউদ রেহনা খা ন সাং-ল ীেখালা, পাঃ- েশাডাংগা েশাডাংগা ০১-০৩-১৯৮৯ 28 বছর, 7 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৭৯৬৬২৪৩ িব এ
২১৬৩ ১১/১০/২০১৭ ১২সািবনা খা ন িপং- মাঃ মাফাে ল সরদাররজাহান খা ন সাং-ধানঘরা, পাঃ-পািনকাউিরয়া েশাডাংগা ৫/২/১৯৯৩ 24 বছর, 7 মাস, 27 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৬১৬২৫২১০ এইচ এস িস
২১৭৫ ১১/১০/২০১৭ ১২মাছাঃ সািবনা ইয়াসিমনিপং- মাঃ আ ল মা ানমাছাঃ খািদজা বগমসাং-শাকদাহ, পাঃ পািনকাউিরয়া েশাডাংগা ১৯/৯/১৯৯৩ 24 বছর, 0 মাস, 13 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৬০৭০১৮১ এইচ এস িস
২২৪০ ১২/১০/২০১৭ ১২মাছাঃ নািছমা খা ন া- মাস ফা খােলদ রিহমা খা ন সাং- েশাডাংগা, পা- েশাডাংগা েশাডাংগা ০৪/০৬/১৯৮৪ 33 বছর, 3 মাস, 28 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৭৮৪০৫৬০ এইচ এস িস
২২৪৯ ১২/১০/২০১৭ ১২ মাছাঃ আিরফা আ ারিপং- মাঃ আিতয়রখানআয়শা খা ন সাং-শাকদাহ, পা-পািনকাউিরয়া েশাডাংগা ৩০/০৬/১৯৮৭ 30 বছর, 3 মাস, 2 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৮৮৪১৪৮৯ িব এ

২ ১২/৯/২০১৭ ১২মাঃ হাসা ামান মাঃ আ  তােলব মাড়লআিছয়া খা ন াম-কয়লা, পা- রারীকা কয়লা ০৫/০৬/১৯৮৯ 28 বছর, 3 মাস, 27 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৯৩১১৯৯৪ এম এ
১৫ ১৪।০৯।২০১৭ আিফয়া িপং- আঃ লিতফ মেহর ন নছা াম-আলাই র, পা-হািমদ র কয়লা ০৬/০৭/১৯৯৩ 24 বছর, 2 মাস, 26 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪১৪১৫৪৬০ এম এ
৩২ ১৪।০৯।২০১৭ মাক রা খানম িপং- ত আকবর আলীজেবদা খানম াম-আলাই র, পা-হািমদ র কয়লা ০৫/০৯/১৯৯৩ 24 বছর, 0 মাস, 27 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৮৩২৪৭২৬৪২ এইচ এস িস
৬৮ ১৭/০৯/২০১৭ নািফজ লতানা া-আ  সাঈদ আিছয়া খা ন াম- পিত র, পা- রারীকা কয়লা ০৭/০১/১৯৯০ 27 বছর, 8 মাস, 25 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৬৬২৫৪৪৭ এইচ এস িস
৭১ ১৭/০৯/২০১৭ আফেরাজা খা ন া- শখআির ল ইসলামসািহদা খা াম-আলাই র, পা-হািমদ র কয়লা ২৫/০৫/১৯৯২ 25 বছর, 4 মাস, 7 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৭৫৯২১৯৯৪ এইচ এস িস
৭৫ ১৭/০৯/২০১৭ মৗ মী আ ার া- মাঃেমাবারক হােসনরািশদা খা ন াম-আলাই র, পা-হািমদ র কয়লা ২০/০১/১৯৮৯ 28 বছর, 8 মাস, 12 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৭৭৭৫৫০৯ এম এ
৭৯ ১৭/০৯/২০১৭ শাপলা ইয়াসিমন া- শখ আ লফজল নারিগস াম-আলাই র, পা-হািমদ র কয়লা ০৩/০৪/১৯৮৭ 30 বছর, 5 মাস, 29 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৪৪৫২৫৩২ এম এ
১২৭ ১৮/০৯/২০১৭ মাঃ আলমগীর হােসন মাঃ আ  ব ার িস ীক মাড়ল মাছাঃ পােনায়ারা খা ন াম-কয়লা, পা- রারীকা  কয়লা ০৭/০৫/১৯৮৮ 29 বছর, 4 মাস, 25 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৯২১৮৬৭৪ এইচ এস িস
১২৯ ১৮/০৯/২০১৭ মাঃ ল স মাঃ খাদাব  গাজী মাছাঃ িফয়া খা ন াম-আলাই র, পা-হািমদ র কয়লা ০১/০৯/১৯৯৪ 23 বছর, 1 মাস, 0 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭৫৩৬০৩৭৫০ এইচ এস িস
১৬১ ১৮/০৯/২০১৭ মাঃ মিন ামান মাঃ আঃ তােলব মাড়ল মাছাঃ আিছয়া খা ন াম-কয়লা, পা- রারীকা  কয়লা ১৫/০৯/১৯৯৩ 24 বছর, 0 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৬৭৫৭৩৯৭ এইচ এস িস
১৭০ ১৮/০৯/২০১৭ জিলনা খা ন ন র আলী রিবসন খা ন াম-আলাই র, পা-হািমদ র কয়লা ০৯/১০/১৯৯১ 25 বছর, 11 মাস, 23 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪০০২৬৪৫৫ এম এ
১৮০ ১৮/০৯/২০১৭ মাছাঃ পা খা ন মাঃ আঃ সালাম হািলমা খা ন াম-কয়লা, পা- রারীকা  কয়লা ১২/১০/১৯৯৪ 22 বছর, 11 মাস, 20 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭১৬২২৭২০৯ এইচ এস িস
১৮৩ ১৮/০৯/২০১৭ সােজদা আ ল মিজদ মাছাঃ গােলয়া খা ন াম-আলাই র, পা-হািমদ র  কয়লা ১০/১০/১৯৯১ 25 বছর, 11 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮৬৫৭৬৩০০ এইচ এস িস



১৯৪ ১৮/০৯/২০১৭ সিলমা খা ন রিবউল ইসলাম স রা খা ন াম- মারনল, পা- রারীকা  কয়লা ৩১-১২-১৯৮৯ 27 বছর, 9 মাস, 1 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৮৭২৩৯৯০৮৫ এম এ
১৯৫ ১৮/০৯/২০১৭ মাছাঃ া খা ন শখ শািহন হােসন মাছাঃ রজাহান খা ন াম-আলাই র, পা-হািমদ র কয়লা ০৯/১০/১৯৯৪ 22 বছর, 11 মাস, 23 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৭৮৮১৩৯৮ এইচ এস িস
২০৭ ১৮/০৯/২০১৭ িশিরনা লতানা আ ল লিতফ  জিরনা খা ন াম-আলাই র, পা-হািমদ র কয়লা ০৫/১২/১৯৮৫ 31 বছর, 9 মাস, 27 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৬৭৮০৮০৪ এম এ
২১২ ১৯/০৯/২০১৭ সােজদা িপং- িমজা র রহমান াম-কয়লা, পা- রারীকা কয়লা ০৫/০১/১৯৯৩ 24 বছর, 8 মাস, 27 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৭৭৪৫৮৯১ িব এ
২৫৩ ১৯/০৯/২০১৭ খািদজা খা ন ামী মা ফ হােসন ফােতমা খা ন ামঃ পিত র , পাঃ রালীকা  কয়লা ০১-১২-১৯৮৬ 30 বছর, 10 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৫৭০৬৬৯০ এইচ এস িস
২৫৫ ১৯/০৯/২০১৭ তািনয়া শামীম হােসন ফােতমা খা ন ামঃ আলাই র পাঃ হািমদ র কয়লা ১০-১২-১৯৯৩ 23 বছর, 9 মাস, 22 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম নাই এইচ এস িস
২৫৮ ১৯/০৯/২০১৭ খািদজা খা ন মাঃ আ স ছামাদ মেনায়ারা খা ন ামঃ কয়লা পাঃ রালীকা  কয়লা ০২-১২-১৯৯১ 25 বছর, 9 মাস, 30 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৬২৩৫৭০৭ এইচ এস িস
২৬১ ১৯/০৯/২০১৭ মাছাঃ ছ া খা ন মাঃ শিহ ল ইসলাম মাছাঃ হািসনা খানম ামঃ আলাই র পাঃ হািমদ র কয়লা ১১-০৫-১৯৯১ 26 বছর, 4 মাস, 21 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮১৫৪০৪৪২৯ িব এ
২৬২ ১৯/০৯/২০১৭ সারিমন আ ার তঃ আনছার আলী সরদার িফয়া খা ন ামঃআলাই র , পাঃ হািমদ র কয়লা ০৫-০২-১৯৯১ 26 বছর, 7 মাস, 27 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮৪৫৪০০০৫ িব এ
২৯৮ ১৯/০৯/২০১৭ মাঃ ফা খ আহে দ মাঃ আঃ খােলক রােমনা বগম াম-কয়লা, পা- রারীকা   কয়লা ১১/০৮/১৯৮৩ 34 বছর, 1 মাস, 21 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১২১৯৫৬৭৮ এইচ এস িস
৩০৬ ১৯/০৯/২০১৭ এম,এস পারেভজ এস,এস আ  ব ার িসি ক মােজদা খা ন াম-আলাই র, পা-হািমদ র কয়লা ৩০/০৬/১৯৮৬ 31 বছর, 3 মাস, 2 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৫৫০৯৬৩৮ এইচ এস িস
৩১৩ ১৯/০৯/২০১৭ শিহ ল ইসলাম ঈমান আলী িরিজয়া খা ন াম-কয়লা, পা- রারীকা  কয়লা ১২/১০/১৯৮৪ 32 বছর, 11 মাস, 20 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৫০৭৫২৯১ এম এ
৩১৬ ১৯/০৯/২০১৭ মাঃ আির র রহমান মাঃ আ  ব ার িস ীক  রওশনারা াম-পরান র, পা-হািমদ র কয়লা ১৮/১২/১৯৮৮ 28 বছর, 9 মাস, 14 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯১২৬৯১৭০৮ এম এ
৩৩২ ২০-০৯-২০১৭ রশমা খা ন মাঃ শাম র রহমান মােজদা খা ন াম-আলাই র, পাঃ-হািমদ র কয়লা ০৭-০৫-১৯৯১ 26 বছর, 4 মাস, 25 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৮৩৮৫৪৯১৭৩ িব এ
৩৩৬ ২০-০৯-২০১৭ উষা ম ল বাস ম ল িকরন বালা ম ল াম-কয়লা, পাঃ-, রারীকা  , কয়লা ০২-১১-১৯৯৫ 21 বছর, 10 মাস, 30 িদন বািতল মিহলা সনাতন ০১৭৫৮৮৩৭৬৫৯ এইচ এস িস
৩৪২ ২০-০৯-২০১৭ ক ানী দাশ  িব িজত দাস িসতা দাসী াম-কয়লা, পাঃ- রারীকা , কয়লা ১৮-০৮-১৯৯৪ 23 বছর, 1 মাস, 14 িদন বািতল মিহলা সনাতন ০১৭২৫৭১৭৯৪৪ এইচ এস িস
৩৪৮ ২০-০৯-২০১৭ ফারজানা আ ার আফজাল হােসন লাবনী খা ন াম-আলাই র, পাঃ-হািমদ র, কয়লা ১৫-১১-১৯৯১ 25 বছর, 10 মাস, 17 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৯২৫৭৩০৩৭ এইচ এস িস
৩৫১ ২০-০৯-২০১৭ মমতাজ পারভীন মাঃ আ র রউফ মাড়ল ত মাহ জা বগম াম-কয়লা, পাঃ- রারীকা , কয়লা ২৯-১২-১৯৮৪ 32 বছর, 9 মাস, 3 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২১-৯২৩৩০৩ এইচ এস িস
৪১১ ২১-০৯-২০১৭ ঝরনা খা ন ইছাহক আলী মাছাঃ জাহরা খা ন াম- কয়লা, পাঃ রারীকা  কয়লা ২০-৮-১৯৯৩ 24 বছর, 1 মাস, 12 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৯৫০৫২৬১ এইচ এস িস
৪১৯ ২১-০৯-২০১৭ া খা ন শিহ ল ইসলাম রািশদা  াম- আলাই র, পাঃ হািমদ র কয়লা ০৩-১০-১৯৯৪ 22 বছর, 11 মাস, 29 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৬৭৮০৬৩৫ এইচ এস িস
৪২৪ ২১-০৯-২০১৭ মমতাজ পারভীন  মাঃ আমজাদ হােশন জাহানারা বগম াম- পিত র, পাঃ রারীকা   কয়লা ০৬-০৪-১৯৯০ 27 বছর, 5 মাস, 26 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৯১৭৮৯০৬ এম এ
৪৩৩ ২১-০৯-২০১৭ ম য়ারা খা ন তঃ নিছমউ ীন সরদার রিহমা খা ন াম- কয়লা, পাঃ রারীকা  কয়লা ০১-০৬-১৯৮৮ 29 বছর, 4 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৬৩২৯০১১ এম এ
৪৫৮ ২১-০৯-২০১৭ িলিলমা ইয়াছিমন তঃ আ ল হােসন সরদার হািলমা খা ন াম- কয়লা, পাঃ রারীকা  কয়লা ০২-১২-১৯৯১ 25 বছর, 9 মাস, 30 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১২২৭৬৮১৪ এইচ এস িস
৪৬৩ ২১-০৯-২০১৭ লিতফা খা ন আজাহার উ ীন মােজদা খা ন াম- আলাই র, পাঃ হািমদ র কয়লা ২১-০৪-১৯৯২ 25 বছর, 5 মাস, 11 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৩২৫১৫৩২ এইচ এস িস
৪৬৪ ২১-০৯-২০১৭ রােবয়া খা ন মাঃ আ স সা ার দফাদার জয়নব বগম াম- কয়লা, পাঃ রারীকা  কয়লা ১০-১১-১৯৮৯ 27 বছর, 10 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৯৪০৭০৫৬৬ এম এ
৪৬৮ ২১-০৯-২০১৭ মিনরা আ ল গফফার ফরেদািস খা ন াম-কয়লা, পা- রারীকাটী কয়লা ৪-১০-১৯৮৮ 28 বছর, 11 মাস, 28 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৬৭৮০৮১৫ এম এ
৪৯৬ ২১-০৯-২০১৭ মাঃ শির ল ইসলাম মাঃ জাফর িছি ক মাহ দা পারভীন াম- কয়লা, পাঃ রারীকা  কয়লা ১২-১০-১৯৮৪ 32 বছর, 11 মাস, 20 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৯৭৭৬১৭০ এম এ
৫২০ ২১-০৯-২০১৭ মাঃ আ ল আহাদ মাঃ আ ল কােশম িব াস মাছাঃ শািহদা খা ন াম- পিত র, পাঃ রারীকা   কয়লা ০১-০৫-১৯৯০ 27 বছর, 5 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৫৬৪৪৩৪৯১ এইচ এস িস
৫৪৪ ২৪/০৯/২০১৭ মিণকা রানী ত অেরন মার িব াসসিবতা রানী িব াস াম: আলাই র, পা: হািমদ র কয়লা ২৯/১২/১৯৯২ 24 বছর, 9 মাস, 3 িদন সিঠক মিহলা সনাতন ০১৭৪১২৭১২৭৪ এইচ এস িস
৫৪৭ ২৪/০৯/২০১৭ শামীমা ইয়াছিমন মাঃ আ: ছা ার দফাদারফরেদৗসী খা ন ামঃ কয়লা, পা ঃ রালী কা কয়লা ৩০/১০/১৯৯০ 26 বছর, 11 মাস, 2 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭০৫৭২৪৭০৫ এম এ
৫৫৪ ২৪/০৯/২০১৭ তান য়ারা খা ন মাঃ আজমল হােসনরৗসন আরা ামঃ কয়লা, পা ঃ রালী কা কয়লা ০১/১১/১৯৮৮ 28 বছর, 11 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৬৩৭০৭৪৫১ এম এ
৫৭৭ ২৪/০৯/২০১৭ নাজিমন নাহার খ কার আসা ামানহােজরা বগম ামঃআলাই র, পাঃহািমদ র কয়লা ১৫/১২/১৯৯২ 24 বছর, 9 মাস, 17 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম এইচ এস িস
৫৮৬ ২৪/০৯/২০১৭ রােবয়া খা ন আিম ল ইসলাম আেলয়া খা ন ামঃকয়লা, পাঃ রারীকা কয়লা ২৩/০৬/১৯৮৯ 28 বছর, 3 মাস, 9 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১২১৫৬২৮১ িব এ
৬০৯ ২৪-০৯-২০১৭ িমনারা পারভীন আরশা ল আলম ন েরান নছা াম- কয়লা, পাঃ রারীকা  কয়লা ০১-০১-১৯৮৪ 33 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৭৫২৫৫৩০ এম এ



৬৩৩ ২৪-০৯-২০১৭ খািদজা খা ন িমজা র রহমান আসিপয়া খা ন াম-আলাই র, পাঃ হািমদ র কয়লা ০৩-০২-১৯৮৯ 28 বছর, 7 মাস, 29 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২১৮১১৪৮১ এইচ এস িস
৬৬৩ ২৪-০৯-২০১৭ িশউলী পারভীন ত শখ আ র রিশদশািহমা খা ন াম- পিত র, পাঃ রারীকা কয়লা ০৫-০৫-১৯৮৭ 30 বছর, 4 মাস, 27 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৯৭২৫৪৮৯ এম এ
৬৮৭ ২৪/০৯/২০১৭ মাঃ আির ল ইসলাম মাঃ শাহাজ ীন মা ামাছাঃ রজাহান বগমামঃকয়লা, পাঃ রারীকা কয়লা ৩০/০৬/১৯৯৩ 24 বছর, 3 মাস, 2 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৫২৯৯৫১২৯ এইচ এস িস
৭০১ ২৪/০৯/২০১৭ কাজী তৗিহ ামান ত কাজী নজ ল ইসলামহােজরা বগম ামঃআলাই র, পাঃহািমদ র কয়লা ৩০/১১/১৯৮৮ 28 বছর, 10 মাস, 2 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৬৩৪৯৬০৬ এইচ এস িস
৭০৯ ২৪/০৯/২০১৭ মাঃ শািহন হােসন মাঃ িনয়ামত আলী মাছাঃ কিহ র বগমামঃকয়লা, পাঃ রারীকা কয়লা ৩০/১১/১৯৮৫ 31 বছর, 10 মাস, 2 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৩৯১৫৩৯৫ এইচ এস িস
৭২৫ ২৪/০৯/২০১৭ মাঃ রাদ হােসন ত গালাম সরয়ার শাহানারা বগম ামঃকয়লা, পাঃ রারীকা কয়লা ২৮/০২/১৯৯১ 26 বছর, 7 মাস, 4 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৭৭৩৮৭৮২ িব এ
৭৪৯ ২৪-০৯-২০১৭ মাঃ আলফাজ হােসন মাঃ আঃ কিরম িবশাবাসরািবয়া খা ন াম-কয়লা, পা- রারীকাটী কয়লা ০১/০৮/১৯৮৭ 30 বছর, 2 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৫৬৯৪৩৮৫০ এইচ এস িস
৭৫১ ২৪-০৯-২০১৭ মাঃ আশরা ল আলম ল ইসলাম আকিলমা বগম াম-কয়লা পাঃ রারীকা কয়লা ১০/০১/১৯৮৬ 31 বছর, 8 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২১৯৪৭৪৮৯ এইচ এস িস
৭৫৫ ২৪-০৯-২০১৭ মাঃ শির ল ইসলাম মাঃ র ইসলাম আকিলমা িখা ন াম-কয়লা পাঃ রারীকা কয়লা ১২/০৯/১৯৯১ 26 বছর, 0 মাস, 20 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৯৫৭২৬৩৬ িব এ
৮৩৬ ২৫/০৯/২০১৭ নাছিরন লতানা মাঃ রেনা ল ইসলাম রািশদা বগম ামঃআলাই র, পাঃহািমদ র কয়লা ০১/০১/১৯৮৪ 33 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯২৩২০৪৪৯০ িব এ
৮৫৪ ২৫-০৯-২০১৭ খািদজা খা ন িপতা- মাঃ মিজবর রহমানমাছাঃ ইসমত আরা খা নাম-কয়লা পাঃ রারীকা কয়লা ০২/০২/১৯৯২ 25 বছর, 7 মাস, 30 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৫৯২১৮৬৮ এইচ এস িস
৮৮৪ ২৫/০৯/২০১৭ তৗিহদা খা ন িপঃ মাঃ আঃ ছা ারজয়নাব আরা ামঃকয়লা, পাঃ রারীকা কয়লা ২৯/১২/১৯৮৭ 29 বছর, 9 মাস, 3 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৩১০৬৬৪৫ এম এ
৮৯১ ২৫/০৯/২০১৭ সিলনা খা ন াঃেমাঃ আ  সাইদ ফিজলা ে ছা ামঃকয়লা, পাঃ রারীকা কয়লা ০২/০১/১৯৮৬ 31 বছর, 8 মাস, 30 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৯৯২২৮৩৬ িব এ
৯২৭ ২৫/০৯/২০১৭ মাঃ সাইিজদ হােসন খানত আকবর আলী খানজেবদা খানম ামঃআলাই র, পাঃহািমদ র কয়লা ৩০/০৯/১৯৮৮ 29 বছর, 0 মাস, 2 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৮৪৫০৭৪০ এম এ
৯৩৩ ২৫/০৯/২০১৭ মাঃ ইমেরাজ হােসন মাঃ আলতাফ হােসনমাছাঃ আয়শা খা নামঃকয়লা, পাঃ রারীকা কয়লা ০৫/০৬/১৯৮৯ 28 বছর, 3 মাস, 27 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২১৮০৪৬৮০ এম এ
৯৬০ ২৫/০৯/২০১৭ মাঃ হােসন আলী মাঃ গালাম র ল ল ম বগম ামঃকয়লা, পাঃ রারীকা কয়লা ২৫/০৯/১৯৯৩ 24 বছর, 0 মাস, 7 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৪৬২৪৮৮৮ এইচ এস িস
৯৮১ ২৫-০৯-২০১৭ নাজমা খা ন ত ন র আলী মাছাঃ আেমনা খা ন ামঃ আলাই র, পাঃ হািমদ র কয়লা ০৩-০২-১৯৮৫ 32 বছর, 7 মাস, 29 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৮৩৬৭২২২৮৫ এইচ এস িস
১০০৪ ২৫-০৯-২০১৭ তািনয়া লতানা মাঃ আ ল জিলল িন ফার ইয়াসিমন ামঃ পিত র, পাঃ রারীকা  কয়লা ২০-১২-১৯৯১ 25 বছর, 9 মাস, 12 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬৩৩১৩৭১২ এইচ এস িস
১০৬০ ২৫-০৯-২০১৭ মাছাঃ নাজনীন খা ন হািদউ ামান হািববা খা ন ামঃ পিত র, পাঃ রারীকা  কয়লা ০৭-১০-১৯৯২ 24 বছর, 11 মাস, 25 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯৫৪০৩২৬৪০ িব এ
১০৬৩ ২৫-০৯-২০১৭ মাঃ মা ফা কামাল মাঃ আিম র রহমান মাছাঃ আেনায়ারা খা ন ামঃ হািমদ র, পাঃ হািমদ র, কয়লা ২০-০২-১৯৯১ 26 বছর, 7 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৫৯১৯৬২২ এইচ এস িস
১০৯৯ ২৬-০৯-২০১৭ মিনরা িপং- এরশাদ মাল া রেবকা াম-কয়লা , পা- রারীকা কয়লা ১৩-০১-১৯৯২ 25 বছর, 8 মাস, 19 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮৬২৬৯০৪৩ এইচ এস িস
১১২২ ২৬-০৯-২০১৭ সািনয়া লতানা িপতা- রজাউল ইসলামএিরনা পারভীন াম-পরন র পাঃ হািমদ র কয়লা ০১/০১/১৯৯৩ 24 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৩২৮৯১৮৯ এইচ এস িস
১১২৯ ২৬-০৯-২০১৭ নাজমা পারভীন ামী- মাঃ মাকেল র রহমানমাছাঃ রজাহান খা ন াম-কয়লা পাঃ রারীকা কয়লা ২০/১০/১৯৮৮ 28 বছর, 11 মাস, 12 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৫০৩৬৯২৯ িব এ
১১৭১ ২৬-০৯-২০১৭ আইিরন আ ার াঃ মাঃ কামাল হােসনমাছাঃ িশিরনা খা নাম-কয়লা পাঃ রারীকা কয়লা ৩১-১২-১৯৮৯ 27 বছর, 9 মাস, 1 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১০৭৭১০৮০ িব এ
১১৯৩ ২৬-০৯-২০১৭ িপয়াের আেশেক রা ল িপতা-মিহ ল ইসলামসায়রা খা ন াম- পিত র, পাঃ রারীকা কয়লা ২৭-১২-১৯৮৮ 28 বছর, 9 মাস, 5 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১০০৯১৬৪৯ এইচ এস িস
১২০০ ২৬-০৯-২০১৭ মাঃআ ল কােলাম আজাদিপতা- বদরউ ীন সানারজাহান খা ন াম-কয়লা পাঃ রারীকা কয়লা ১২-০৬-১৯৮৮ 29 বছর, 3 মাস, 20 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৩১০৩৯৯৩ িব এ
১২০৩ ২৬/০৯/২০১৭ আিছয়া িপং- মিশয়ার রহমানিশউলী াম- আলাই র, পা-হািমদ র কয়লা ০৫/১২/১৯৯২ 24 বছর, 9 মাস, 27 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬১৮৪৪৩৮৪ এম এ
১২৯৪ ২৬-০৯-২০১৭  মাঃিম  হােসন িপং- মাঃ সেলমান দফাদারনাহার লতানা াম-কয়লা , পা- রারীকা কয়লা ৩০/০৬/১৯৮৯ 28 বছর, 3 মাস, 2 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৮৮৯৫৭০৮০ এইচ এস িস
১২৯৭ ২৭-০৯-২০১৭ সািব ন নাহার াঃ মা ািফ র রহমানমেহ ন নছা াম-কয়লা পাঃ রারীকা কয়লা ০১-০২-১৯৯১ 27 বছর, 8 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২১৩১৬৪৭২ িব এ
১২৯৯ ২৭-০৯-২০১৭ জিরনা খা ন াঃ মা ন কবীর মাহ জা খা ন াম-আলাই র, পাঃ হািমদ র কয়লা ০৬-১২-১৯৯২ 24 বছর, 9 মাস, 26 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬৩৫৬৪৭০৭ এইচ এস িস
১৩০৩ ২৭-০৯-২০১৭ মা রা খা ন াঃ আিন র রহমান ফিরদা খা ন াম-কয়লা পাঃ রারীকা কয়লা ৩০-১২-১৯৯২ 24 বছর, 9 মাস, 2 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১০৭৭০৩৪৯ এইচ এস িস
১৩৫২ ২৭-০৯-২০১৭ আন য়ারা খা ন া- গালাম ছ মাহ জা খা নমাহ জা খা ন াম-কয়লা, পা- রারীকা কয়লা ১৩/১১/১৯৮৯ 27 বছর, 10 মাস, 19 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৩২৭০৫২৬ িব এ
১৩৫৬ ২৭-০৯-২০১৭ মান রা খা ন া- মাঃ জাহাংগীর হােসনমাছাঃ কিহ র াম-কয়লা, পা- রারীকা কয়লা ১০/০৭/১৯৮৫ 32 বছর, 2 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৫২২৮৭৮৫ এইচ এস িস
১৩৮৪ ২৭-০৯-২০১৭ মাছাঃ র মা আ ার িপং-  মাঃ নজর ল ইসলামমন য়ারা বগম াম-কয়লা, পা- রারীকা কয়লা ০৮/০৬/১৯৯৩ 24 বছর, 3 মাস, 24 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯১৭৬৩১১৫৩ এইচ এস িস



১৪১০ ২৭-০৯-২০১৭ স া ঘাষ াঃ প জ মার ঘাষরবা ঘাষ াম-কয়লা পাঃ রারীকা কয়লা ০২-০১-১৯৯১ 26 বছর, 8 মাস, 30 িদন সিঠক মিহলা সনাতন ০১৭২৭৮৪৫৩৮৩ এইচ এস িস
১৪৩০ ২৭-০৯-২০১৭ মাক রা খা ন িপং- তআকবর আলীজেবদা াম-আলাই র, পা-হািমদ র কয়লা ০৫/০৯/১৯৯৩ 24 বছর, 0 মাস, 27 িদন ত মিহলা  ইসলাম ০১৭৬০০৯০৪৩৮ এইচ এস িস
১৪৬৭ ২৭-০৯-২০১৭  মাঃ শািম ামান িপং-  মাঃ আ ল ফজলমেনায়ারা খা ন াম-আলাই র, পা-হািমদ র কয়লা ৩০/০৭/১৯৮৯ 28 বছর, 2 মাস, 2 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪২১০০৪৮৪ এম এ
১৫৫২ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ হা ন-অর রিশদ িপং- মাঃ হায়দার আলী িব াসফােতমা খা ন াম-কয়লা পাঃ রারীকা কয়লা ১৫-১১-১৯৯২ 24 বছর, 10 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৪৩০৯৬৪১ এইচ এস িস
১৬১৮ ২৮-০৯-২০১৭ একরা ল হােসন িপং- আনার ল গাজীআরিজনা খা ন সাং- আলাই র, পা-হািমদ র কয়লা ১২/১১/১৯৯২ 24 বছর, 10 মাস, 20 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯২৫০৬৯০৩৮ এইচ এস িস
১৬১৯ ২৮-০৯-২০১৭  শখ মেহদী হাসান িপং-  শখ মাশারফ হাসাইননাছিরন লতানা সাং-পরান র , পা-হািমদ র কয়লা ০২/০৪/১৯৯৩ 24 বছর, 5 মাস, 30 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৮৫১৬৮০৮ এইচ এস িস
১৬৬০ ২৮-০৯-২০১৭ মাঃ বজ র রহমান িপং- ত  আ ব আলীআেমনা বগম সাং- কয়লা , পা- রারীকা , কয়লা ১৮/০১/১৯৮৫ 32 বছর, 8 মাস, 14 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২২৬৪৬৩৫৭ এম এ
১৬৯০ ২৮-০৯-২০১৭ মাঃ মেহদী হাসান িপং- া ল হাই মাহ জা লতানা সাং- পিত র, পাঃ রারীকাটী কয়লা ১০-১০-১৯৯১ 25 বছর, 11 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৬১৪৮০৪৪৮৫ িব এ
১৭০০ ২৮-০৯-২০১৭ মাঃ িদদার  আলী িপং- মাঃ আনছার আলীিব াসিবয়া খা ন সাং-কয়লা, পাঃ রারীকাটী কয়লা ০১-১২-১৯৯০ 26 বছর, 10 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১২৫২২৫৩৬ এইচ এস িস
১৭৩৪ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ সাই ল আলম িপং- মাজাে ল হকরিহমা খা ন সাং-কয়লা, পা- রারীকা কয়লা ০১/০১/১৯৮৪ 33 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯২২১৪২৯৭৭ এইচ এস িস
১৭৪৫ ২৮-০৯-২০১৭ শিহ ামান িপং- র ল আিমন সতারা বগম সাং- আলাই র, পা-হািমদ র কয়লা ০১/০১/১৯৮৮ 29 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯২১৯৩৫৩৭০ এম এ
১৭৬০ ২৮-০৯-২০১৭ মাছাঃ রিহমা খা ন াঃ আঃ রিশদ রািশদা খা ন সাং-কয়লা, পাঃ রারীকাটী কয়লা ১০-০২-১৯৮৬ 31 বছর, 7 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৫২৮৩৮৭২ িব এ
১৭৭১ ২৮-০৯-২০১৭ নাসিরন লতানা াঃ শির ল ইসলামমিলদা খা ন সাং-কয়লা, পাঃ রারীকাটী কয়লা ০১-০৬-১৯৮৮ 29 বছর, 4 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬১৯০৪৮৩৮ এইচ এস িস
১৭৭৭ ২৮-০৯-২০১৭ রজাহান খা ন িপং- মাঃ ল ইসলামমািরযাম বগম সাং-কয়লা, পাঃ রারীকাটী কয়লা ০৬-১২-১৯৯১ 25 বছর, 9 মাস, 26 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭০৩২৬৪৫৭৯ িব এ
১৭৮৬ ২৮-০৯-২০১৭ মাছাঃ নাজমা পারভীন াঃ আ স সালাম তাছিলমা খা ন সাং-কয়লা, পাঃ রারীকাটী কয়লা ০৫-০৭-১৯৮৬ 31 বছর, 2 মাস, 27 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯১৮০৪৫৯৯৬ এম এ
১৭৯২ ২৮-০৯-২০১৭ নাজমা িপং-মথতয়ার রহমানরােকয়া সাং- পিত র, পাঃ রারীকাটী কয়লা ০৫-০৩-১৯৯২ 25 বছর, 6 মাস, 27 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৮৯৬৪২৯৭ এইচ এস িস
১৭৯৪ ২৮-০৯-২০১৭ তাজিমরা খা ন াঃ রিবউল ইসলাম আকিলমা খা ন সাং-কয়লা, পাঃ রারীকাটী কয়লা ২৫-০৯-১৯৯৩ 24 বছর, 0 মাস, 7 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৭৫০৯০২১ এইচ এস িস
১৮২৭ ২৮-০৯-২০১৭  মাছাঃ নাজ ন নাহার িপং- ত আেনায়ার জাহানারা সাং-পরান র , পা-হািমদ র কয়লা ১৫/১২/১৯৯১ 25 বছর, 9 মাস, 17 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৫৩৯৪৪৩৪ এইচ এস িস
১৮৫৬ ২৮-০৯-২০১৭ নাসিরন াঃ মাঃ আসা ল ইসলামিরিজয়া খা ন সাং-কয়লা, পাঃ রারীকাটী কয়লা ২৫-১২-১৯৮৫ 31 বছর, 9 মাস, 7 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৮৯০২৫৯ এম এ
১৮৬০ ২৮-০৯-২০১৭ বাইদা িপং- মাঃ জাফর আলীমাহ দা সাং-কয়লা, পাঃ রারীকাটী কয়লা ০২-০৮-১৯৯০ 27 বছর, 1 মাস, 30 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৫৮৬০৩০৩ এম এ
১৮৬১ ২৮-০৯-২০১৭ খায় র নাহার িপং- তঃ খায় ল বাসারহািলমা খা ন সাং- পিত র, পাঃ রারীকাটী কয়লা ১০-০৫-১৯৯৩ 24 বছর, 4 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা সনাতন ০১৯৭৪৬৫৯৫০১ এইচ এস িস
১৯১২ ২৮-০৯-২০১৭ া খা ন িপং- মাঃ আঃ রা াকময়না খা ন সাং-কয়লা , পা- রারীকা কয়লা ০১/০৬/১৯৯১ 26 বছর, 4 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৯০৯৩৯২৪ িব এ
১৯১৬ ২৮-০৯-২০১৭  মাছাঃ িমিনয়ারা খা ন া-মিনর ামান রািশদা খা ন সাং- কয়লা, পা- রারীকা কয়লা ২১/১২/১৯৮৬ 30 বছর, 9 মাস, 11 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬৯৯৩২৯১৮ এইচ এস িস
১৯৫৩ ২/১০/২০১৭ ১২তািনয়া শারিমন িপং- জাহা ীর আলমরাইমা বগম সাং- পিত র, পা- রারীকা কয়লা ১৪/১০/১৯৯২ 24 বছর, 11 মাস, 18 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৪৭১৭৬৬০ িব এ
১৯৭১ ৩/১০/২০১৭ ১২মাঃ মা র রিশদ িপং- মাঃ মিতয়ার রহমানঝন া খা ন সাং-কয়লা, পাঃ রারীকাটী কয়লা ২৯/১১/১৯৯২ 24 বছর, 10 মাস, 3 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৩৬১০৩৩৩ এইচ এস িস
১৯৯৫ ৪/১০/২০১৭ ১২শারিজনা া- ল হক জাহরা সাং-আলাই র পাঃহািমদ র কয়লা ২৫/০৩/১৯৯১ 26 বছর, 6 মাস, 7 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৯৫৬৯২৪১ এইচ এস িস
২০২৭ ৮/১০/২০১৭ ১২িব াল হােসন িপং-শাহাজ উ ীন রােবয়া খা ন সাং- মারনল পাঃ রারীকা কয়লা ০২/০৩/১৯৯০ 27 বছর, 6 মাস, 30 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১০১২৩৮৯৯ এইচ এস িস
২০৩৪ ৮/১০/২০১৭ ১২িম ন মার ঘাষ িপং-নারায়ন চ  ঘাষমায়া রানী ঘাষ সাং-কয়লা, পাঃ রারীকাটী কয়লা ২০/১০/১৯৯০ 26 বছর, 11 মাস, 12 িদন সিঠক ষ সনাতন ০৭১৭৪৫৬৫৯৭ এইচ এস িস
২০৩৭ ৮/১০/২০১৭ ১২লাল  মার ঘাষ িপং- কাশ মার ঘাষকমলা রানী ঘাষ সাং-কয়লা, পাঃ রারীকাটী কয়লা ০১-০৬-১৯৯১ 26 বছর, 4 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৩১০৩৯৬৭ এইচ এস িস
২০৫৩ ৮/১০/২০১৭ ১২রােবয়া ফরেদৗসী িপং- মাঃ নাজ স সােকরমািরয়া সাং-পরান র পাঃ হািমদ র কয়লা ০১/১০/১৯৯০ 27 বছর, 0 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৫২৬৮১৮২ িব এ
২০৬৬ ৯/১০/২০১৭ ১২সািবনা ইয়াসিমন বা- মাঃ রজাউল ইসলামমেনয়ারা বগম সাং-  পিত র, পা- রারীঃ কয়লা ০১/০১/১৯৮৪ 33 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩১৫৯৭৭৭৪ এইচ এস িস
২১২১ ১১/১০/২০১৭ ১২মাঃ আশরা ল আলম িপং-আ র সা ার গাজীফােতমা বগম সাং-কয়লা, পাঃ রারীকাটী কয়লা ৫/৬/১৯৯১ 26 বছর, 3 মাস, 27 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৬০৩২৪৭৭ িব এ
২১২৮ ১১/১০/২০১৭ ১২শখ রােসল কবীর িপং- শখ মিন ল দামিরনা দা সাং- পিত র, পাঃ রারীকাটী কয়লা ০৮-০৬-১৯৯২ 25 বছর, 3 মাস, 24 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৬৪৬৪১৬১ িব এ
২১৩১ ১১/১০/২০১৭ ১২নািছমা াঃ শিহ ল ইসলাম মা ারেবকা বগম সাং-কয়লা, পাঃ রারীকাটী কয়লা ০১-০২-১৯৯১ 26 বছর, 8 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৯১৩৬৫০৬৯ এইচ এস িস



২১৫২ ১১/১০/২০১৭ ১২আিন র রহমান িপং- মাঃ মাসেলম আলীরােকয়া খা ন সাং-কয়লা, পাঃ রারীকাটী কয়লা ২০-০৮-১৯৮৩ 34 বছর, 1 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৯৬৫৬৬১৮ িব এ
২২১৬ ১২/১০/২০১৭ ১২শখ সাহােয়ল ইসলাম িপং- শখ আঃ মােজদমমতাজ বগম সাং- পিত র, পাঃ রারীকাটী কয়লা ০৮-০৩-১৯৯০ 27 বছর, 6 মাস, 24 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৯১১৪৩৩০২ এইচ এস িস
২২৫১ ১২/১০/২০১৭ ১২তাহিমনা খা ন িপং’- মাঃ আনার ল ইসলামতানিজলা খা ন সাং- পিত র, পা- রারীকা কয়লা ০৭/০১/১৯৮৬ 31 বছর, 8 মাস, 25 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৫৯৩৭০২৫ িব এ
২৭ ১৪।০৯।২০১৭ তহিমনা খা ন িপং- ই ািহম হাসাইসমেনায়ারা খা ন াম-গয়ড়া, পা-চ ন র চ ন র ১৩/১২/১৯৯০ 26 বছর, 9 মাস, 19 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৬৯৪৭৫২০ এম এ
৪৩ ১৭/০৯/২০১৭ মা: আ ছাইদ িপং- আ ল হািকম িফয়া খা ন াম- লতান র, পা:-িহজলদী চ ন র ২১/০৮/১৯৯৩ 24 বছর, 1 মাস, 11 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৯৪৮২৭১৯ এইচ এস িস
৮৪ ১৭/০৯/২০১৭ নাছিরন লতানা া: আ  বকর িছ ীকরেহনা খা ন াম:- কাদ র চ ◌ুিড়য়া চ ন র ১১/০৭/১৯৮৬ 31 বছর, 2 মাস, 21 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৬২৩১৪৫৮ এইচ এস িস
৮৫ ১৭/০৯/২০১৭ মাছা: অৎুফা খা ন িপং- আ ল মােজদ ল মিবিব াম- কাদ রেপা:- চ িড়য়া চ ন র ১২/১০/১৯৮৩ 33 বছর, 11 মাস, 20 িদনসিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৬২৩২৪৫৮ এইচ এস িস
৯৭ ১৭/০৯/২০১৭ মাছাঃ লািময়া পারভীন াঃ-শাহীনেহােসন রািজয়া খ ন ামঃ- লতান র, পাঃ-িহজলদী চ ন র ১৬/০৫/১৯৯২ 25 বছর, 4 মাস, 16 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬২১১৬৭৬৯ এইচ এস িস
১১২ ১৮/০৯/২০১৭ শিফ ল ইসলাম িপং- র ইসলাম মািজদা খা ন াম-মদন র, পা-চ ন র, চ ন র ৩১/১২/১৯৮৯ 27 বছর, 9 মাস, 1 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩২৯৩৬৪২০ এম এ
৩১৮ ১৯/০৯/২০১৭ মাঃ মাখিছ র রহমান মাঃ ফজ ল হক ম ল মাছাঃ েলখা খা ন াম-িব ম র, পা- ঝতলা চ ন র ২৮/১২/১৯৮৮ 28 বছর, 9 মাস, 4 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৯০০৪০১২ এইচ এস িস
৩১৯ ১৯/০৯/২০১৭ মাঃ আ ল কা  মাঃ আঃ সা ার , মাছাঃ কাম ে ছা াম-িব ম র, পা- ঝতলা চ ন র ০১/০১/১৯৯৩ 24 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৭৬৭৮০২২১ এইচ এস িস
৩২০ ১৯/০৯/২০১৭ মাঃ সাই াহ মাঃ আঃ সা ার শািহদা খা ন াম-িব ম র, পা- ঝতলা চ ন র ২১/০৮/১৯৮৮ 29 বছর, 1 মাস, 11 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৭৪৫৩৯৭০ এম এ
৩২৬ ২০-০৯-২০১৭ মারী মালতী পাল  িবনয়  পাল মিত শাভা রাণী াম-চ ন র, পাঃ-চ ন র চ ন র ১০-০৯-১৯৯০ 27 বছর, 0 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা সনাতন ০১৭৮৪৭১২৩৬৩ এম এ
৩৬১ ২০-০৯-২০১৭ মাছাঃ উে  হািববা আ ার মাঃ খাই ল ইসলাম মাছাঃ ফারজানা খা ন াম- লতান র, পাঃ-িহজলিত চ ন র ১২-০৫-১৯৯০ 27 বছর, 4 মাস, 20 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৭৭৭৪৮৮৪ এম এ
৪০০ ২০-০৯-২০১৭ মাঃ ইিলয়াস হােসনেমাঃ আ  িসি ক  আ  িসি ক মাছাঃ হািলমা খা ন াম-িহজলদী , পা- িহজলদী চ ন র ১৮-১১-১৯৮৭ 29 বছর, 10 মাস, 14 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৬১৩৯৬০৮ এম এ
৪২০ ২১-০৯-২০১৭ মাছাঃ রশমা খা ন মাঃ শাম র রহমান মাছাঃ ফােতমা খা ন াম- গয়ড়া, পাঃ চ ন র চ ন র ৪-১২-১৯৯২ 24 বছর, 9 মাস, 28 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৪৬২৪৮৮২ এম এ
৪২৩ ২১-০৯-২০১৭ মাছাঃ া খা ন মাঃ ন র আলী মাছাঃ ছিবরন নছা াম- বেয়রডা া, পাঃ চ ন র চ ন র ০৮-০৫-১৯৯০ 27 বছর, 4 মাস, 24 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮৩৭৮৯১৩৪ িব এ
৪২৬ ২১-০৯-২০১৭ মাঃ আিমর হােশন মাঃ আ ল ওহাব মাছাঃ ছাই ল নছা াম- দাড়িক, পাঃ িহজলদী চ ন র ২০-১০-১৯৯২ 24 বছর, 11 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭০৪১৪২৩০১৪ এইচ এস িস
৪৩৮ ২১-০৯-২০১৭ মাছাঃ রেহনা খা ন মাঃ আলমগীর হােসন মাছাঃ মিজনা খা ন াম- বেয়রডা া, পাঃ চ ন র চ ন র ২৭-১১-১৯৮৪ 32 বছর, 10 মাস, 5 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৫৮৩৪১৭৯ িব এ
৪৫৬ ২১-০৯-২০১৭ আলমা হািববা আিজ ল হক শািহদা খা ন াম- িহজলদী, পাঃ িহজলদী চ ন র ১৫-১১-১৯৯০ 26 বছর, 10 মাস, 17 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৪০০০৭৭৪ এম এ
৪৮১ ২১-০৯-২০১৭ নাছিরন লতানা আশরা ল ইসলাম আসমাতারা িবলিকস াম- নাত র, পাঃ ঝতলা চ ন র ০১-১-১৯৯৪ 23 বছর, 9 মাস, 0 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৩৯৫৭২৫২ িব এ
৪৮৯ ২১-০৯-২০১৭ মাঃ আলমগীর হােসন মাঃ ন র আলী মাছাঃ ছিবরন নছা াম- বেয়রডা া, পাঃ চ ন র চ ন র ১০-১০-১৯৮৯ 27 বছর, 11 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৬৯৯৩৭০৬২ এম এ
৫৩৬ ২১-০৯-২০১৭ মাঃ সাই র রহমান মাঃ ইউ স আিল  শাহানাজ িশিরন াম- িহজলদী, পাঃ িহজলদী চ ন র ২৮-১০-১৯৮৬ 30 বছর, 11 মাস, 4 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৮৫৯২৩১৫ এম এ
৫৫৯ ২৪/০৯/২০১৭ মাছাঃ নাছিরন লতানামাঃ আিতয়ার রহমানমাছাঃ মেহ ন নছাামঃ নাথ র পাঃ জতলা চ ন র ২৩/১০/১৯৯২ 24 বছর, 11 মাস, 9 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫২৯৭৩৯৭২ এইচ এস িস
৫৬৮ ২৪/০৯/২০১৭ মাছাঃ নাজমা খা ন মাঃ রিফ র ইসলামমাছাঃ মাস রা খা নামঃ লতান র, পাঃিহজালদী চ ন র ১০/১২/১৯৯০ 26 বছর, 9 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮৫৮৩৯৯২৬ িব এ
৫৮০ ২৪/০৯/২০১৭ মাছাঃ লাবনী আ ার মাঃ আঃ মা ান মাচাঃশাহার বা  খা নামঃবয়ারডা া, পাঃচ ন র চ ন র ২৫/১১/১৯৯৫ 21 বছর, 10 মাস, 7 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৭২৬৫৬২৯ এস এস িস 
৫৮৪ ২৪/০৯/২০১৭ সিলমা আহ াদ আলী রােকয়া ামঃিব ম র, পাঃ ঝতলা চ ন র ১১/০১/১৯৯০ 27 বছর, 8 মাস, 21 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৯০০৫১৮৬ িব এ
৬০২ ২৪-০৯-২০১৭ মাছাঃ চ া খা ন মাঃ মাহ বর রহমান মাছাঃ শিরফা খা ন াম- নাথ র, পাঃ ঝতলা চ ন র ২৪-০৩-১৯৮৬ 31 বছর, 6 মাস, 8 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৯৯৩৬৭৭১২ এইচ এস িস
৬১৮ ২৪-০৯-২০১৭ রেহ মা জামান মাঃ পলাশ হােসন মাছাঃ আেবদা লতানা াম- িব ম র, পাঃ ঝতলা চ ন র ০৩-০৮-১৯৯৩ 24 বছর, 1 মাস, 29 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৯৮৮৭৫৭৭ িব এ
৬২০ ২৪-০৯-২০১৭ মাছাঃ না পারভীন  মাঃ রিবউল ইসলাম মাছাঃ তানিজলা খা ন াম- লতান র, পাঃ িহজলদী চ ন র ১০-১১-১৯৮৮ 28 বছর, 10 মাস, 22 িদনসিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৭২০৭৯২৬ এম এ
৬২৪ ২৪-০৯-২০১৭ শায়লা শারিমন হা নার রিশদ মাছাঃ সােলহা খা ন াম- িহজলদী, পাঃ িহজলদী চ ন র ২৪-১২-১৯৮৩ 33 বছর, 9 মাস, 8 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬১৭৫৮১৮৯ এইচ এস িস
৬২৭ ২৪-০৯-২০১৭ মাছাঃ তানিজলা খা ন মাঃ আ স সা ার  মেনায়ারা খা ন াম- নাত র, পাঃ ঝতলা চ ন র ১৩-০৩-১৯৮৪ 33 বছর, 6 মাস, 19 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬১৪১৮৫৩৯ এইচ এস িস
৬৩০ ২৪-০৯-২০১৭ মাছাঃ মা খা ন মাঃ আ র রিশদ রােকয়া খা ন াম- কাত র, পাঃ চা িড়য়া চ ন র ২৯-১০-১৯৯২ 24 বছর, 11 মাস, 3 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৮৩৪০৭০৯১৬ িব এ
৬৩৫ ২৪-০৯-২০১৭ িশিরনা খা ন ত মাফাে ল হােসনখািদজা খা ন াম-মদন র, পাঃ চ ন র চ ন র ১৭-০৮-১৯৮৯ 28 বছর, 1 মাস, 15 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৬৯১৩৩০৭২ এম এ



৬৩৭ ২৪-০৯-২০১৭ সাম ন নাহার আ র বহান শািহদা খা ন াম-নাত র, পাঃ ঝতলা চ ন র ২০-১২-১৯৯২ 24 বছর, 9 মাস, 12 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩২৭৭৮২০৯ িব এ
৬৩৮ ২৪-০৯-২০১৭ মাইয়া িবলিকস আ র সালাম রািশদা খা ন াম-গয়ড়া, পাঃ চ ন র চ ন র ২৫-০১-১৯৯১ 26 বছর, 8 মাস, 7 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬৭২৩৯৪৯৬ িব এ
৬৭৮ ২৪/০৯/২০১৭ মাঃ মাহ ল হাসান মাঃ আঃ স র মাছাঃ তাছিলমা কা নামঃদাড়িক, পাঃিহজলিত চ ন র ১৬/১০/১৯৯২ 24 বছর, 11 মাস, 16 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৫৯১৫৬৫৭৫ এইচ এস িস
৭০৬ ২৪/০৯/২০১৭ মাঃ জাহা ীর আলম মাঃ নজ ল ইসলাম মাছাঃ আরাতন নছাামঃবযারডা া, পাঃচ ন র চ ন র ০৩/০১/১৯৮৫ 32 বছর, 8 মাস, 29 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৫৯৯৩৩৯৮ িব এ
৭২৮ ২৪/০৯/২০১৭ রিন রহমান িম  ম ল িবলিকস ামঃ লতান র, পাঃিহজালদী চ ন র ২৬/০৪/১৯৮৯ 28 বছর, 5 মাস, 6 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১২৩২৪৯৭০ িব এ
৭৪২ ২৪-০৯-২০১৭ েরআলম িস ীিক মাঃ র হােসন মাছাঃ সােজদা খা নামঃ গয়ড়া, পাঃ চ ন র চ ন র ২৬/১২/১৯৮৯ 27 বছর, 9 মাস, 6 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৮১২৬৪৬৬ এম এ
৮৪৬ ২৫-০৯-২০১৭ মাছাঃ ম য়া রাছিমনা িব এম আিসখ ইকবাল সামাদমাছাঃেরােমছা খা নাম- ক দ র, পাঃ- চ িড়য়া চ ন র ২৭-১২-১৯৯১ 25 বছর, 9 মাস, 5 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৮০৪২৩০৩১ এইচ এস িস
৮৫৮ ২৫-০৯-২০১৭ মাছাঃ জাহানারা খা নিপতা- মাঃ রজাউল ইসলামমাছাঃ হািসনা খা নাম-গয়ড়া, পাঃ চ ন র চ ন র ২৫/১২/১৯৮৫ 31 বছর, 9 মাস, 7 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫০১৬৮৬৫৭ িব এ
৮৬৯ ২৫-০৯-২০১৭ িবয়া খা ন িপতা- আলাউ ীন নািছমা খা ন াম-চ ন র, পাঃ-চ ন র চ ন র ১০/১০/১৯৯২ 24 বছর, 11 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮১৮৭৭৩৮১ এইচ এস িস
৮৭৬ ২৫-০৯-২০১৭ খািদজা খা ন ামী- আ  নসর রািজনা বগম াম-দাড়কী পাঃ-িহজলদী চ ন র ২৫/০৮/১৯৯৩ 24 বছর, 1 মাস, 7 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৮৫২১০৫৬ এইচ এস িস
৮৮৩ ২৫/০৯/২০১৭ তির ল ইসলাম আঃ খােলক মােনায়ারা খা ন ামঃনাথ র. পাঃ ঝতলা চ ন র ১৫/১১/১৯৯২ 24 বছর, 10 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৭৩৪৩৮৩৪০ এইচ এস িস
৮৯৪ ২৫/০৯/২০১৭ আেনায়ারা খা ন িপঃ মাহা াদ আলী িম ীআিছয়া বগম ামঃনাথ র. পাঃ ঝতলা চ ন র ১৩/১০/১৯৯১ 25 বছর, 11 মাস, 19 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৯৮২৭৩৪৮৭ এইচ এস িস
৯০৫ ২৫/০৯/২০১৭ মাঃ মন আহেমদ মাঃ আিজবর রহমানমাছাঃ ঞািমদা খা নামঃনাথ র. পাঃ ঝতলা চ ন র ০১/১২/১৯৯১ 25 বছর, 10 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৮৩৭৬৯৬৮৬২ এইচ এস িস
৯০৬ ২৫/০৯/২০১৭ মাঃ মা ম িব াহ মাঃ রিফ ল ইসলামমাছাঃ জাহানারা খা নামঃরামভ র, পাঃচ ন র চ ন র ১০/১২/১৯৯২ 24 বছর, 9 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩২১৭৮৪৭১ এইচ এস িস
৯২৮ ২৫/০৯/২০১৭ আ  নসর আঃ মিজদ িফেরাজা খা ন ামঃদাড়িক, পাঃিহজলিত চ ন র ১০/১০/১৯৮৮ 28 বছর, 11 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৭৩২৮৬৬০ এম এ
৯৪১ ২৫/০৯/২০১৭ মাৎ ইমদা ল হক মাঃ শওকত আলী ফিজলা খা ন ামঃনাথ র. পাঃ ঝতলা চ ন র ০১/০১/১৯৯২ 25 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৫০০৮৮৩০৭ এম এ
৯৭৪ ২৫-০৯-২০১৭ মাছাঃ সিলনা খা ন ত জাহর আলী মাছাঃ বগম খা ন ামঃ গয়ড়া, পাঃ চ ন র চ ন র ১৯-০৩-১৯৯৩ 24 বছর, 6 মাস, 13 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৯১৫২১৩৩ এইচ এস িস
৯৮৮ ২৫-০৯-২০১৭ মাছাঃ মায়রা খা ন মাঃ মাহর আলী মাছাঃ নািগ স আরা ামঃ নাথ র পাঃ জতলা চ ন র ০৪-০৬-১৯৯২ 25 বছর, 3 মাস, 28 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২২৫৭৩১৪১ এইচ এস িস
৯৮৯ ২৫-০৯-২০১৭ মাছাঃ জাহরা খা ন িড এম আিসফ ইকবাল সামাদমাছাঃ িফয়া খা ন ামঃ কাত র, পাঃ চা ড়ীয়া চ ন র ১১-০৫-১৯৮৬ 31 বছর, 4 মাস, 21 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬১৫৩৪২৭৯ এম এ
৯৯৪ ২৫-০৯-২০১৭ মাঃ জসিমন নাহার মাঃ িব াল হােসন মাছাঃ হািসনা খা ন ামঃ বেয়রডা া, পাঃ চ ন র চ ন র ০৬-১২-১৯৯২ 24 বছর, 9 মাস, 26 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬৭৯৭৯০৯৮ এইচ এস িস
১০০২ ২৫-০৯-২০১৭ সিলনা খা ন মাঃ দাউদ আলী ম ল মাছাঃ জািমলা খা ন ামঃ নাথ র পাঃ জতলা চ ন র ০৭-১০-১৯৮৭ 29 বছর, 11 মাস, 25 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৬৭৮০২৮৩ এইচ এস িস
১০২৯ ২৫-০৯-২০১৭ মাঃ হা নার রিশদ  মাঃ আ ল হািমদ মাছাঃ িফয়া খা ন ামঃ িহজালদী, পাঃ িহজালদী চ ন র ১০-১১-১৯৯২ 24 বছর, 10 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৭০৮১৯২৫ এইচ এস িস
১০৩১ ২৫-০৯-২০১৭ সাই ামান রওশন আলী আেনায়ারা ামঃ িহজালদী, পাঃ িহজালদী চ ন র ০৮-১১-১৯৮৮ 28 বছর, 10 মাস, 24 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৬৪৬১১৬৭ িব এ
১০৫৬ ২৫-০৯-২০১৭ শা  মার িব নাথ মার িমনিত ামঃ নাথ র পাঃ জতলা চ ন র ১১-০৯-১৯৮৯ 28 বছর, 0 মাস, 21 িদন সিঠক ষ সনাতন ০১৭৫৪৬০৫৮৫৯ িব এ
১০৭২ ২৫-০৯-২০১৭ আ ল কালাম আজাদ আিজ ীন পিরছন ামঃ িহজালদী, পাঃ িহজালদী চ ন র ২০-১০-১৯৮৯ 27 বছর, 11 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৯০০৬১৫২ িব এ
১০৮৬ ২৬-০৯-২০১৭ া পারভীন িপং- গালাম মাস ফামেনায়ারা বগম াম-িহজলদী পা- িহজলদী চ ন র ১৬-০১-১৯৮৬ 31 বছর, 8 মাস, 16 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৮৮৪৩১০৯৬৩ এইচ এস িস
১০৮৯ ২৬-০৯-২০১৭ মাছাঃ আশিময়ারা খা নিপং- মহিসন আলী ফিরদা খা ন াম-বয়ারডাংগা, পা-চ ন র চ ন র ০১-০১-১৯৯২ 25 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৮৬১০৬৫৬ িব এ
১০৯৪ ২৬-০৯-২০১৭ সািয়দা লতানা া- মাঃ হািব র রহমানআেনায়ারা খাতন াম-চ ন র, পা-চ ন র চ ন র ২৫-১০-১৯৮৮ 28 বছর, 11 মাস, 7 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৭০০৮৩৩৫ এম এ
১০৯৮ ২৬-০৯-২০১৭  মাছাঃ বদর াহার িপং- আঃ হক ত রেবকা াম-চা িড়য়া, পা-চা িড়য়া চ ন র ১৫-০১-১৯৯৩ 24 বছর, 8 মাস, 17 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬০২০২৬৫৫ িব এ
১১০৭ ২৬-০৯-২০১৭ মাছাঃ জসিমন আরা িপং- মাঃ জাহাংগীর আলমমাছাঃ রেহনা বগম াম-চ িড়য়া, পাঃ চ িড়য়া চ ন র ০৬-১২-১৯৮২ 34 বছর, 9 মাস, 26 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬৩৩৫০০৬৬ এইচ এস িস
১১১৯ ২৬-০৯-২০১৭ মাছাঃ আিশকা র ল  ািপতাঃ মাঃ শাহাজান আলীমাছাঃ আেনায়ারা খা ন ামঃ লতান র পাঃ িহজলদী চ ন র ১৫/০৫/১৯৯১ 26 বছর, 4 মাস, 17 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৭৭৭৪১১০ এম এ
১১২৩ ২৬-০৯-২০১৭ শারিসন লতানা িপতা-আশরা ল ইসলামআছমা খা ন াম-নাথ র পাঃ ঝতলা চ ন র ০১/০১/১৯৯৩ 24 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২২৬৯৯৫১৯ িব এ
১১৩১ ২৬-০৯-২০১৭ মাছাঃ তাছিলমা খা ন িপতা-আসরা াহ মাছাঃ সিলনা খা নাম-নাথ র পাঃ ঝতলা চ ন র ২৭/১২/১৯৯২ 24 বছর, 9 মাস, 5 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৩৫১২৮৭৪ এইচ এস িস
১১৪০ ২৬-০৯-২০১৭ নাছিরন লতানা া- মাঃ িনজা ীন দাবীেরান নছা াম-কাদ র, পা-চা িডয়া চ ন র ১৪-০৮-১৯৯২ 25 বছর, 1 মাস, 18 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯২৮৭৫২৩৬৯ িব এ



১১৫৬ ২৬-০৯-২০১৭ মাছাঃ রেহনা খা ন িপং- ত ওমর আলীআকিলমা খা ন াম-রামভ র, পা-চ ন র, চ ন র ০১-১২-১৯৮৪ 32 বছর, 10 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৫৪২১৪১৩ এইচ এস িস
১১৫৯ ২৬-০৯-২০১৭ লতা খা ন াঃ মাঃ মাতজা হাসানসািহদা বগম াম-িহজলদী, পাঃ-িহজলদী চ ন র ১৩-০২-১৯৮৮ 29 বছর, 7 মাস, 19 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৪৬৬২২৮২ এম এ
১১৮৪ ২৬-০৯-২০১৭ আশা ল ইসলাম িপতা- তঃ ফিকর চ দ গাজীমাছাঃ িফয়া বগমাম-নাথ র পাঃ ঝতলা চ ন র ০১-০১-১৯৮৭ 30 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৬২১৭৯৪৮৫ িব এ
১১৮৫ ২৬-০৯-২০১৭ সাই ামান িপতা- গালাম মা ফামেনায়ারা খা ন াম-িহজলদী, পাঃ-িহজলদী চ ন র ১৫-০৮-১৯৯০ 27 বছর, 1 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৩৪৬২০৫২ এইচ এস িস
১২২২ ২৬/০৯/২০১৭  মাঃ র ামান িপং- মাঃআঃমােজদ  মাছাঃ হািমদা াম-বয়ারডাংগা, পা-চ ন র, চ ন র ০৩/১২/১৯৮৪ 32 বছর, 9 মাস, 29 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৬১৭৫৪৪২২ এম এ
১২২৭ ২৬/০৯/২০১৭ মাঃ আসা ামান িপং- মাঃ বা র আলীিফয়া খা ন াম-বয়ারডাংগা, পা-চ ন র, চ ন র ২৭/০৫/১৯৮৩ 34 বছর, 4 মাস, 5 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩২১৪৩১২১ িব এ
১২৩৬ ২৬-০৯-২০১৭ িমলন িপতা- মাঃ রিবউল ইসলামমাছাঃ রওশনারা খা নাম-িহজলদী, পাঃ-িহজলদী চ ন র ০৫-১২-১৯৯১ 25 বছর, 9 মাস, 27 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৮৬৫৫৫২১৩৮ এইচ এস িস
১২৫৯ ২৬-০৯-২০১৭ মাঃ আ ল হাসান িপতা- মাঃ রজাউল কিরমতঃ িরিজয়া বগম াম-নাথ র পাঃ ঝতলা চ ন র ১৬-১২-১৯৮২ 34 বছর, 9 মাস, 16 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২২৪৪৩১৮৬ এইচ এস িস
১২৬৭ ২৬-০৯-২০১৭ মাঃ ওবায় র রহমান িপতা- মাঃ িজয়াদ আলী গাজীআেমনা খা ন াম-দাড়কী, পাঃ িহজলদী চ ন র ১৮-১২-১৯৮৩ 33 বছর, 9 মাস, 14 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৭১১৩৮৬৮ এম এ
১২৭৪ ২৬-০৯-২০১৭ শির ল ইসলাম িপং- র র ল স আসমা াম-চ ন র, পা-চ ন র চ ন র ১০/০৫/১৯৯২ 25 বছর, 4 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪০৮১৪৪৯৪ এম এ
১২৭৮ ২৬-০৯-২০১৭ সাই র রহমান িপং- মাবােরক আলীিফেরাজা াম-িহজলদী পা- িহজলদী চ ন র ০৩/১১/১৯৯০ 26 বছর, 10 মাস, 29 িদনসিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৯৩১৬২৮৬ এইচ এস িস
১২৯৫ ২৭-০৯-২০১৭ মাছাঃ খািদজা খা ন াঃ- মাঃ আলমগীর কবীরজীবন নছা াম-িহজলদী, পাঃ-িহজলদী চ ন র ১৬-০৯-১৯৮৬ 31 বছর, 0 মাস, 16 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬৬৩৩০১৭৪ এইচ এস িস
১৩১৯ ২৭-০৯-২০১৭ শাহািরয়া িপং-শিফ ল ইসলামহািসনা খা ন াম-চ ন র, পা-চ ন র চ ন র ১৫/১০/১৯৯২ 24 বছর, 11 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৪৭৬৪৫৮৯ িব এ
১৩২০ ২৭-০৯-২০১৭  মাছাঃ আি য়া খা ন িপং- মাঃ িসরা ল ইসলামিরনা পারভীন াম-কাদ র, পা-চা িডয়া চ ন র ১০/১০/১৯৯২ 24 বছর, 11 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৮৭৪৪৪৭৬ এইচ এস িস
১৩২৫ ২৭-০৯-২০১৭ িশউলী খা ন িপং- জাউ ীন তাজিকরা খা ন াম-িহজলদী পা- িহজলদী চ ন র ০২/১২/১৯৯০ 26 বছর, 9 মাস, 30 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৩৪৩২২৬৫ িব এ
১৩৪৭ ২৭-০৯-২০১৭ ফিরদা া-ফ ক মাড়ল িফয়া াম-রামভ র, পা-চ ন র, চ ন র ০১/০১/১৯৯০ 27 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৬৬০০৩৬৫ িব এ
১৩৬০ ২৭-০৯-২০১৭ রাইয়া ইয়াসিমন িস া- মাঃ তৗিহ ামানহািলমা বগম াম-িহজলদী পা- িহজলদী চ ন র ১৪/০৩/১৯৯১ 26 বছর, 6 মাস, 18 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২২৫৫৭৭৩৬ এম এ
১৩৮৮ ২৭-০৯-২০১৭  মাছাঃ সালমা খা ন া- মাঃ শািহ ামানসােম ভান াম-িব ম র, পা- ঝতলা চ ন র ১৫/০১/১৯৮৮ 29 বছর, 8 মাস, 17 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৬১২৯২৪৮ িব এ
১৩৯৩ ২৭-০৯-২০১৭ িবলিকস খা ন াঃ মাঃ আিলফা মা াহাস য়ারা খা ন াম- গায়ালপাড়া, পাঃচা িড়য়া চ ন র ১১-০২-১৯৯২ 25 বছর, 7 মাস, 21 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬৬৩৩৭৭১৪ এইচ এস িস
১৪০৭ ২৭-০৯-২০১৭ মাছাঃ মিনরা লতানা াঃ মাঃ মািজ ল ইসলামমাছাঃ শাহার বা াম-বয়ারডাংগা, পাঃ চ ন র চ ন র ১৪-১০-১৯৮৪ 32 বছর, 11 মাস, 18 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৯৩৭১৯৪০৫ িব এ
১৪৫৩ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ িনজাউ ীন িপং- েমাঃ রিবউল ইসলামআিকলা খা ন াম-কাদ র, পাঃচা িড়য়া চ ন র ০৩-১০-১৯৮৬ 30 বছর, 11 মাস, 29 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৬৪৮৫৮৬৩৬ এম এ
১৪৫৬ ২৭-০৯-২০১৭  মাঃ মিহ ল াহ িপং-  মাঃ িসরা ল ইসলামকিহ র িবিব াম-মদন র, পা-চ ন র চ ন র ০১/০১/১৯৯৮৪ 33 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৬৯৩০৯০৬ িব এ
১৪৫৭ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ িনছারউ ীন িপং-  মাঃ রােশদ আলীশাহারা বগম াম-নাথ র, পা- ঝতলা চ ন র ২২/০৫/১৯৮৩ 34 বছর, 4 মাস, 10 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৬৬৩০৫২২ এইচ এস িস
১৪৬০ ২৭-০৯-২০১৭ নাজ ল ইসলাম িপং-  মাঃ র ল আিমনমাছাঃ মিজনা াম-িহজলদী পা- িহজলদী চ ন র ১২/১০/১৯৮৮ 28 বছর, 11 মাস, 20 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৮৬৯৭৫৪৫ এম এ
১৪৭৪ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ ইি স কবীর িপং- মাঃ আনছার আলী শখআিছয়া খা ন াম-িহজলদী, পাঃ-িহজলদী চ ন র ০১-০৩-১৯৮৯ 28 বছর, 7 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭০৫৩৬২৮৪২ এম এ
১৫১১ ২৭-০৯-২০১৭ আল মা ন িপং-িমজা র রহমানসািহদা খা ন াম-চ ন র, পা-চ ন র চ ন র ১০/০৭/১৯৯৬ 21 বছর, 2 মাস, 22 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭৫৪৩৩৩১৫৬ এইচ এস িস
১৫৩১ ২৭-০৯-২০১৭  মাঃ ওবায় ররহমান িপং- মাঃ আ ল মােজদমেনায়ারা খা ন ামা-নাথ র, পা- ঝতলা চ ন র ১২/০৬/১৯৯৩ 24 বছর, 3 মাস, 20 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৬৮৮০৪৩২ িব এ
১৫৩৭ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ তৗিহ ামান িপং-আঃ মা ান মাছাঃ রােকয়া খা নাম- িহজলদী, পাঃ িহজলদী চ ন র ০৬-১০-১৯৯২ 24 বছর, 11 মাস, 26 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২২৫৫৭৭৩৬ িব এ
১৫৭৫ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ আিশ ামান িপং-  মাঃ রিফ ল ইসলামসােজদা খা ন সাং- কাত র, পা-চা িড়য়া চ ন র ২৯/১১/১৯৮৬ 30 বছর, 10 মাস, 3 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৩৬৭৪৭২৫ এম এ
১৫৭৮ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ মাহা ররহমান িপং-  মাঃ র ইসলামআিলমন খা ন সাং- নাথ র, পা- ঝতলা চ ন র ০৭/০৬/১৯৯১ 26 বছর, 3 মাস, 25 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৯৬৩৫৮৭২০ এইচ এস িস
১৫৮৬ ২৮-০৯-২০১৭ িনতাই মার িপং- িনল মার সিবতারানী সাং- নাথ র, পা- ঝতলা চ ন র ১০/১০/১৯৯২ 24 বছর, 11 মাস, 22 িদন সিঠক ষ সনাতন ০১৭৪৮৫১৭৪১১ এইচ এস িস
১৫৮৭ ২৮-০৯-২০১৭ কাশ মার িসংহ িপং- িব নাথ িসংহ িমনিত রানী সাং- নাথ র, পা- ঝতলা চ ন র ১০/০৯/১৯৯২ 25 বছর, 0 মাস, 22 িদন সিঠক ষ সনাতন ০১৭৯৯৫৪৭৫০৫ এইচ এস িস
১৫৯৫ ২৮-০৯-২০১৭ আশরাফ হােসন িপং- র ইসলাম তাহার ন নছা সাং- দাড়কী, পা-িহজলদী চ ন র ০৫/১১/১৯৮৮ 28 বছর, 10 মাস, 27 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৮১১০৩১২ এইচ এস িস
১৬০৬ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ হািব র রহমান িপং-  মাঃ  খাদাবকস দালালচায়না খা ন সাং- নাথ র, পা- ঝতলা চ ন র ১১/১২/১৯৯০ 26 বছর, 9 মাস, 21 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৬১৮৭৬৭২৫ এইচ এস িস



১৬২৮ ২৮-০৯-২০১৭ মাঃ লাভ  হােসন িপং- মাঃ গালাম িকবিরয়ারােকয়া বগম সাং- িব ম র, পা- ঝতলা চ ন র ০৬/০৯/১৯৯৩ 24 বছর, 0 মাস, 26 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৭৮১৩৮১৪২ এইচ এস িস
১৬৩৩ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ নািছর উ ীন িপং- ত নািছর উ ীন সােলহা খা ন সাং- গায়ালপাড়া, পা-চা িডয়া চ ন র ২৬/১১/১৯৮২ 34 বছর, 10 মাস, 6 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৩৮১০৪৫৪ এইচ এস িস
১৬৩৭ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ হািব র রহমান িপং- মাঃ আঃ রিশদ আন য়ারা খা ন সাং- িহজলদী, পা-িহজলদী চ ন র ১৩/১২/১৯৯৪ 22 বছর, 9 মাস, 19 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭৪৯০৯০৪৫৬ এইচ এস িস
১৬৬৬ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ আলী হােসন িপং- দীন ইসলাম মােমনা সাং- নাথ র, পা- ঝতলা চ ন র ১১/১২/১৯৯০ 26 বছর, 9 মাস, 21 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৮৪৩৮২৭৬ এম এ
১৬৬৯ ২৮-০৯-২০১৭ ইকরা ল হােসন িপং- এরশাদ আলী হািসনা সাং- িহজলদী, পা-িহজলদী চ ন র ২৩/১০/১৯৮৫ 31 বছর, 11 মাস, 9 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৭৮১৩৪২৭ িব এ
১৬৭০ ২৮-০৯-২০১৭  মাছাঃ  আ ার িপং- শওকাত মাল াশাহানারা বগম সাং- লতান র, পা- িহজলদী চ ন র ১৩/১০/১৯৮২ 34 বছর, 11 মাস, 19 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬৭৬৩৭৪৭০ এইচ এস িস
১৬৭২ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ  সােহল রানা িপং-  মাঃ  লাকমান হােসনরেহনা পারভীন সাং-িহজলদী পা-িহজলদী চ ন র ৩১/১২/১৯৯৮ 18 বছর, 9 মাস, 1 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭৬৬৬১৮১১৯ এস এস িস 
১৬৭৬ ২৮-০৯-২০১৭ আ  রােসল িপং- মাঃ ফা ক হােসনখািদজা খা ন সাং-চ ন র, পাঃ-চ ন র চ ন র ২০-০৫-১৯৯৩ 24 বছর, 4 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯৯৫৬২৯২০১ এইচ এস িস
১৬৮৪ ২৮-০৯-২০১৭ সাই ল রহমান িপং- মাঃ আিম ল ইসলামআ রা খা ন সাং-িহজলদী, পাঃ িহজলদী চ ন র ১৩-১১-১৯৯১ 25 বছর, 10 মাস, 19 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৮৬৫৩৩০৫৫ এইচ এস িস
১৬৮৯ ২৮-০৯-২০১৭ মাঃ রােশ ামান িপং- মাঃ রিফ ল ইসলামসােজদা খা ন সাং-কাত র, পাঃ চা িড়য়া চ ন র ১৮-১১-১৯৯১ 25 বছর, 10 মাস, 14 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৩৬০৯৬৩২ এইচ এস িস
১৭৩০ ২৮-০৯-২০১৭ মাঃ জািহ ল ইসলাম িপং- মাঃ িমজা র রহমানসালমা খা ন সাং- রামভ র, পা-চ ন র, চ ন র ০২/১২/১৯৯২ 24 বছর, 9 মাস, 30 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৫৫২৪৭৭৪ িব এ
১৭৪৪ ২৮-০৯-২০১৭ শির ল ইসলাম িপং- আঃ ওহাব আেনায়ারা সাং- নাথ র, পা- ঝতলা চ ন র ০১/০১/১৯৯৩ 24 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৪৫১৮১১৪ িব এ
১৭৫৩ ২৮-০৯-২০১৭ হািব র রহমান িপং- আিজবার রহমানরিহমা খা ন সাং- নাথ র, পা- ঝতলা চ ন র ১৯/০২/১৯৯১ 26 বছর, 7 মাস, 13 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৪৬৭৫৩১৩৩ এম এ
১৭৬৭ ২৮-০৯-২০১৭ িবউ  ইন িপং-আকবর আলী ছ রা খা ন সাং-িহজলদী, পাঃ িহজলদী চ ন র ০৮-১২-১৯৯১ 25 বছর, 9 মাস, 24 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৬০৮৫২৪২ িব এ
১৭৭৫ ২৮-০৯-২০১৭ মাছাঃ লতানা ফারহানািপং- মাঃ িজয়াদ আলীশাহানাজ বগম সাং-গয়ড়া, পাঃ চ ন র চ ন র ০৭-০২-১৯৯২ 25 বছর, 7 মাস, 25 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৭১৫৪০৩২ িব এ
১৭৮০ ২৮-০৯-২০১৭ মিরয়াম খা ন িপং-আঃ আিজজ সািহদা খা ন সাং-িহজলদী, পাঃ িহজলদী চ ন র ২৭-০৪-১৯৮৯ 28 বছর, 5 মাস, 5 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৫৬৬৭৩৪৮ িব এ
১৭৯৭ ২৮-০৯-২০১৭ মাছাঃ শাহানারা খা নিপং-আঃ খােলক মািঝআরিজনা খা ন সাং-চা িড়য়া, পাঃচা িড়য়া চ ন র ০৯-০৮-১৯৮৫ 32 বছর, 1 মাস, 23 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৯৯৮০৭৪৩৪ িব এ
১৭৯৮ ২৮-০৯-২০১৭ মাছাঃ িশিরনা পারভীন াঃ মাঃ আ  দাউদ গাজীরিহমা খা ন সাং- লতান রেপাঃিহজলদী চ ন র ১০-১০-১৯৮৮ 28 বছর, 11 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৫৯৯২৪৩৬ িব এ
১৮০৫ ২৮-০৯-২০১৭ মাহা দা খা ন িপং- মাজাে ল হক বিব লতানা সাং-িহজলদী পা-িহজলদী চ ন র ১৪/১১/১১৯০ 26 বছর, 10 মাস, 18 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬৫১৩৯২৬১ িব এ
১৮১৫ ২৮-০৯-২০১৭  মাশেরফা া- মাঃ লাভ  হােসনছােলহা সাং-িব ম র, পা- ঝতলা চ ন র ১৮/০৮/১৯৯৩ 24 বছর, 1 মাস, 14 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৫০৫১২৫৮ িব এ
১৮২৪ ২৮-০৯-২০১৭ মাছাঃ খািদজা খা ন িপং- মাঃ রিবউল ইসলামমােমনা খা ন সাং-গয়ড়া, পা-চ ন র চ ন র ১৯/০৩/১৯৯২ 25 বছর, 6 মাস, 13 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৩৮৫৫৪৫৮ এইচ এস িস
১৮৩৪ ২৮-০৯-২০১৭  মাছাঃ ফািতমা খা ন িপং- ইি স আলী হািলমা খা ন সাং- লতান র, পা-িহজলদী চ ন র ১১/১১/১৯৯২ 24 বছর, 10 মাস, 21 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৯৪৪৩৮৯৭৮ িব এ
১৯০৪ ২৮-০৯-২০১৭  ফরেদৗসী খা ন িপং- আঃ রহমান রেবকা খা ন সাং- দাড়কী, পা-িহজলদী চ ন র ০২/১১/১৯৮৬ 30 বছর, 10 মাস, 30 িদনসিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৯৮৪৮৭২০ এইচ এস িস
১৯৬১ ৩/১০/২০১৭ ১২মাছাঃ নািসমা লতানািপং- মাঃ ৎফর রহমানসায় ন নাহার সাং-দাড়কী, পাঃ-িহজলদী চ ন র ০৬-১১-১৯৯৩ 23 বছর, 10 মাস, 26 িদনবািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৭১৬৪৮০৯ িব এ
১৯৭৭ ৩/১০/২০১৭ ১২মাঃ আ ল আিজজ িপং- মাঃ ওমর আলীআসমা খা ন সাং-মদন র পাঃ চ ন র চ ন র ০৮/১১/১৯৯০ 26 বছর, 10 মাস, 24 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৪৯৫৮৩৪৬ এইচ এস িস
১৯৮০ ৪/১০/২০১৭ ১২ মাঃ মেহদী হাসান িপং- মাঃ মিজবর রহমানফেতমা খা ন সাং-নাথ র পাঃ ঝতলা চ ন র ০১/০১/১৯৯৪ 23 বছর, 9 মাস, 0 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭৬১০৪২২৯৩ এইচ এস িস
১৯৮৯ ৪/১০/২০১৭ ১২ মাছাঃ রকেসানা খা ন া- মাঃ ামান মাছাঃ রােকয়া খা নসাং-গয়ড়া, পাঃ চ ন র চ ন র ২১/১১/১৯৮৭ 29 বছর, 10 মাস, 11 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৯৭৬৩০৩১ এইচ এস িস
১৯৯৯ ৫/১০/২০১৭ ১২মাঃ মেহদী হাসান িপং- মাঃ আিজ ল ইসলামসােলহা খা ন সাং-কাত র পা-চা িড়য়া চ ন র ০৪/১১/১৯৮৯ 27 বছর, 10 মাস, 28 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৪৮০৩৪৮৫ এম এ
২০০১ ৫/১০/২০১৭ ১২মাঃ শািহন হােসন িপং- মাঃ আ ল মােলকমাছাঃ শহরবা সাং- গায়ালপাড়া পা-চা িড়য়া চ ন র ০৫/০৭/১৯৯১ 26 বছর, 2 মাস, 27 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৯৯৯২৩৯৮ এইচ এস িস
২০৩২ ৮/১০/২০১৭ ১২মাঃ মিন ামান খান িপং- মাঃ আতাহার হােসন খানআন য়ারা খা ন সাং-দঃগয়ড়া পাঃ চ ন র চ ন র ১৫/১১/১৯৯২ 24 বছর, 10 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৮২৯৩১৮৪২১ িব এ
২০৪১ ৮/১০/২০১৭ ১২মাঃ মিন ামন িপং- মাঃ আ স সা ার আজাদমাহ দা সাং-কাত র পা-চা িড়য়া চ ন র ০৯/০৭/১৯৮৫ 32 বছর, 2 মাস, 23 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৩৮৬১৫৭২ িব এ
২০৫২ ৮/১০/২০১৭ ১২মাঃ জাহা ীর িপং- মা আঃ জিলল জাহানারা খা ন সাং- গায়ালপাড়া পা-চা িড়য়া চ ন র ১৪/১০/১৯৮৫ 31 বছর, 11 মাস, 18 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৫০১৮৫৬৩৮ এম এ
২০৫৯ ৮/১০/২০১৭ ১২মাঃ আিম ল ইসলাম িপং- েমাঃ মাজাে ল হকসায়েরানেনছা সাং- গায়ালপাড়া পা-চা িড়য়া চ ন র ২১/২/১৯৮৬ 31 বছর, 7 মাস, 11 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৭২৩৩০৫৯ এইচ এস িস
২০৭০ ৯/১০/২০১৭ ১২ মাঃ শিফ ল ইসলাম িপং- মাঃ রিফ ল ইসলামসিখনা সাং- লতান র, পা-িহজলদী চ ন র ২১/১০/১৯৯৩ 23 বছর, 11 মাস, 11 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭৩১৮৭০৫৭৩ এইচ এস িস



২০৭৩ ১০/৯/২০১৭ ১২কাজল চে াপা ায় িপং-ওমর ঢে াপা ায়©ন মা সাং-মদন র, পা-চ নপ র চ ন র ২/১১/১৯৮৪ 32 বছর, 10 মাস, 30 িদনসিঠক ষ সনাতন ০১৭২৮৫৩৬১৫৮ এইচ এস িস
২০৯৪ ১০/৯/২০১৭ ১২মাঃ আঃ ছ িপং- মাঃ আ ল হাইসালমা খা ন সাং- মদন র, পা-চ নপ র চ ন র ০৯/০৪/১৯৯২ 25 বছর, 5 মাস, 23 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৭৪৫৪০৬০ িব এ
২০৯৬ ১০/৯/২০১৭ ১২মাঃ আ ল াহ আল মা নিপং- ত আিজ ল হকরিহমা খা ন সাং-বয়ারডাংগা, পা-চ ন র চ ন র ০১/০৬/১৯৮৬ 31 বছর, 4 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৫৫৭৮৭৫২ এইচ এস িস
২১৪৬ ১১/১০/২০১৭ ১২মাঃ অিহ জাজামান িপং- মাঃ ইউ ফ আলী সরদাররািবয়া লতানা সাং-বয়ারডাংগা, পাঃচ ন র চ ন র ২০-১২-১৯৮৯ 27 বছর, 9 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৭৮০২৮২২৯ িব এ
২১৫৩ ১১/১০/২০১৭ ১২মাছাঃ চােমলী খা ন িপং- মাঃ আজগার আলীআকিলমা খা ন সাং-বয়ারডাংগা, পাঃচ ন র চ ন র ০১-০১-১৯৮৯ 28 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১২৮৭৪৬২৮ িব এ
২১৫৬ ১১/১০/২০১৭ ১২মাছাঃ কাম ন নাহার াঃ মাঃ রিফ ল ইসলামশাহানাজ পারভীন সাং-দাড়িক পা-িহজলদী চ ন র ১৩/১২/১৯৯২ 24 বছর, 9 মাস, 19 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৫৭৮৯৮৮৭ এইচ এস িস
২১৬৮ ১১/১০/২০১৭ ১২মাছাঃ মেনায়ারা খা নিপং-ই ািহম খিললউ াহমাছাঃ শাহারবা সাং-চ ন র পা-চ ন র চ ন র ২০/৭/১৯৮৪ 33 বছর, 2 মাস, 12 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬২২৬৮৭৯৬ িব এ
২১৭৩ ১১/১০/২০১৭ ১২মাছাঃ খািদজা খা ন িপং- মাঃ আলতাফ হাসাইনমাছা রজাহান সাং-বয়ারডাংগা, পাঃচ ন র চ ন র ২৪/১০/১৯৯৩ 23 বছর, 11 মাস, 8 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৮৬৭৫৭৭৭১ এইচ এস িস
২২০৬ ১২/১০/২০১৭ ১২মাঃ আশরা ল আলম িপং- মাঃ আঃ হাই মমতাজ বগম সাং-মদন র পাঃ চ ন র চ ন র ০৫-০৬-১৯৯০ 27 বছর, 3 মাস, 27 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৬৩৩৩৮০৯৪ এম এ

১ ১২/৯/২০১৭ ১২জাহা ীর আলম মাঃ শাম র রহমানশািহনা খা ন াম-ফয় াহ র, পা-বামনখালীজালালাবাদ ০৮/০৯/১৯৮৯ 28 বছর, 0 মাস, 24 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৭৭৩৫০৩৭ িব এ
৪ ১২/৯/২০১৭ ১২আ র রহমান আ ল মােজদ সািবনা াম- ব র, পা-বামনখালী জালালাবাদ ০৬/০৯/১৯৯১ 26 বছর, 0 মাস, 26 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪২১০২৩৬২ এম এ
৫ ১২/৯/২০১৭ ১২মাঃ আ  সাঈদ মাঃ আ ল মােলক আেলয়া খা ন াম-ফয় াহ র, পা-বামনখালীজালালাবাদ ০২/০৩/১৯৮৪ 33 বছর, 6 মাস, 30 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৫৪৮০৫১২২ এম এ
৭ ১৩/০৯/২০১৭ মাঃ শািমম হােসন মাঃ মাশারফ হােসনমিজনা খা ন াম- ব র, পা-বামনখালী জালালাবাদ ০৭/০৭/১৯৮৪ 33 বছর, 2 মাস, 25 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭০৩১৬৬৭৩৭ এইচ এস িস
১৭ ১৪।০৯।২০১৭ মাঃ িলটন হােসন িপং- ত জিহর উ ীনহািসনা বগম াম- ব র, পা-বামনখালী জালালাবাদ ০৭/০২/১৯৯০ 27 বছর, 7 মাস, 25 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭০৪৪১৪৬৩৪ িব এ
২৫ ১৪।০৯।২০১৭ হািম র রহমান িপং-মিহউ ীন রািশদা াম- ব র, পাঃ-বামনখালী জালালাবাদ ০৩/০১/১৯৯০ 27 বছর, 8 মাস, 29 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৫৭৪৯৮৬৩৬ এইচ এস িস
৩৬ ১৪।০৯।২০১৭ মাছাঃ িশউলী লতানা াঃেমাঃ তাহার ল আলমজাহানারা খা ন াঃ- ব র, পাঃ বামনখালী জালালাবাদ ১৭/০১/১৯৮৯ 28 বছর, 8 মাস, 15 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৯৮২৭৩৫৯৪ এম এ
৩৮ ১৪।০৯।২০১৭ মাঃ তাহার ল আলম িপং- মাঃেখাদাবাকস ত জামলা াঃ- ব র, পাঃ বামনখালী জালালাবাদ ০১/০৩/১৯৮৪ 33 বছর, 7 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৬৮৪১৭৮৫ এইচ এস িস
৪৭ ১৭/০৯/২০১৭ মা: শিফউর রহমান িপং- মা:শিহ ল ইসলামিরিজয়া খা ন াম: কািশয়া ডা ােপা:- রারীকাজালালাবাদ ০১/০৯/১৯৮৯ 28 বছর, 1 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৮১৩৭৫৬৪ এইচ এস িস
৫২ ১৭/০৯/২০১৭ মা: িমজা র রহমান িপং- ত আ ছ সামাদরােবয়া খা ন াম:- ব টরােপা: বাটরা জালালাবাদ ১২/০৮/১৯৮৬ 31 বছর, 1 মাস, 20 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৮৯৯৫৯০১ এম এ
৫৩ ১৭/০৯/২০১৭ মা:জাহা ীর আলম িপং- মা: র ল আিমনআেবদা খা ন াম:- এশড়ােপা;- ব টরা জালালাবাদ ২০/১২/১৯৮৭ 29 বছর, 9 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৯৯৬৬৩৬১ এম এ
৫৪ ১৭/০৯/২০১৭ মা: শাহাজাহান িসরাজিপং- মা: আ লেমািমন গািজছােলহা খা ন াম:- ফয় ল া রেপা:-বামনখালীজালালাবাদ ০১/০৮/১৯৮৮ 29 বছর, 2 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২১০০৭৩৯২ এম এ
৫৬ ১৭/০৯/২০১৭ মা: আিরফেহােসন িপং-কােসম আলী আিছয়া বগম াম:- জালালাবাদেপা: হািমদ র জালালাবাদ ২১/০৯/১৯৯২ 25 বছর, 0 মাস, 11 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪১৪২১৯৪৩ িব এ
৫৭ ১৭/০৯/২০১৭ মা: আলমগীরেহােসন িপং- আমজাদেহােসনছােলহা খা ন াম:- জালালাবাদেপা: হািমদ র জালালাবাদ ১২/১০/১৯৯২ 24 বছর, 11 মাস, 20 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৫০২০১২৬৭ এইচ এস িস
৬০ ১৭/০৯/২০১৭ সাই র রহমান িপং- আ লেমািমন নাছিরন লতানা াম:- জালালাবাদেপা:- হািমদ রজালালাবাদ ১২/১২/১৯৮৬ 30 বছর, 9 মাস, 20 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯৩৭২৮১০৪৪ এম এ
৬১ ১৭/০৯/২০১৭ মা: সা ামেহােসন িপং- মা: আরশাদ আলীিফয়া খা ন াম: ব টরােপা:- বাটরা জালালাবাদ ০৬/১২/১৯৯০ 26 বছর, 9 মাস, 26 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৯৪৫৯৮৯৮ এইচ এস িস
৬২ ১৭/০৯/২০১৭ মাঃ খায়র ামান িপং- মাঃ রিফ ল ইসঃঝরনা  খা ন াম: ব টরােপা:- বাটরা জালালাবাদ ১২/১১/১৯৯০ 26 বছর, 10 মাস, 20 িদনসিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৫৩৪১০১৩ এইচ এস িস
৬৪ ১৭/০৯/২০১৭ আয়শা খা ন া: মা; হাসান ইশবালহািচনা খা ন াম: ব টরােপা:- ব টরা জালালাবাদ ০৩/০১/১৯৯০ 27 বছর, 8 মাস, 29 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৮৯০৩৯০৮ এম এ
৬৫ ১৭/০৯/২০১৭ মাছা: শািকফা খা ন া: মা: আিম র রহমানঅুিভরনেনছা াম:- ব টরােপা: বাটরা জালালাবাদ ১৯/১২/১৯৮৬ 30 বছর, 9 মাস, 13 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৬৫৬১১০১ িব এ
৬৭ ১৭/০৯/২০১৭ মাছাঃ শাহানাজ পারভীনা -মিনর ামান হািররােবগম াম-আহসাননগর, পা বাটরা জালালাবাদ ১১/১০/১৯৮৩ 33 বছর, 11 মাস, 21 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৫৫৫২৩৬০ এম এ
৬৯ ১৭/০৯/২০১৭ ফারজানা খা ন া- মাঃ শহীদ রিহমা খা ন াম-িসংহলাল, পা-বাটরা জালালাবাদ ১০/১২/১৯৮৯ 27 বছর, 9 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৩৮০৫৪১৫ এইচ এস িস
৭৬ ১৭/০৯/২০১৭ স া খা ন িপং- মাঃ আ লেহােসন াম-নারায়ন র, পা -বামনখালী জালালাবাদ ২৮/১২/১৯৮৭ 29 বছর, 9 মাস, 4 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮১০৮৩২৪৫ িব এ
৮১ ১৭/০৯/২০১৭ রািশদা খা ন া- আরশাদ আলী জােহরা খা ন াম-নারায়ন র, পা -বামনখালী জালালাবাদ ০১/০২/১৯৯০ 27 বছর, 8 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৯৪৬৮৯২৩ িব এ
৮৬ ১৭/০৯/২০১৭ িবলিকছ খা ন িপং- বা র আিল গািজিফেরাজা খা ন াম:- নারায়ন রেপা:- বামন খালীজালালাবাদ ২২/০৩/১৯৯১ 26 বছর, 6 মাস, 10 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৩০১৬৫৭৫ এইচ এস িস
৮৭ ১৭/০৯/২০১৭ ফােতমা খা ন িপং- আ লেমা েলবআকিলমা খা ন াম:- নারায়ন রেপা:- বামন খালীজালালাবাদ ২০/১০/১৯৮৪ 32 বছর, 11 মাস, 12 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৬৪৮৪১৫৩ িব এ



৯০ ১৭/০৯/২০১৭ মাহ জা খা ন িপং- তঃিরয়াজউ ীন মা রা খা ন ামঃ-নারায়ন র, পাঃ-বামনখালীজালালাবাদ ১৫/০২/১৯৮৪ 33 বছর, 7 মাস, 17 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৫৩০৫৮৬৮ এইচ এস িস
৯১ ১৭/০৯/২০১৭ জসিমন আ ার িপং- মাঃ শিফ ল ইসলামসিলনা খা ন ামঃ-নারায়ন র, পাঃ-বামনখালীজালালাবাদ ১৪/০৬/১৯৯২ 25 বছর, 3 মাস, 18 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৯০৯৭৮৮৩ এম এ
৯২ ১৭/০৯/২০১৭ শািহদা িপং-জাহা ীরেহােসনতাহািমনা ামঃ-নারায়ন র, পাঃ-বামনখালীজালালাবাদ ১৬/০৯/১৯৯২ 25 বছর, 0 মাস, 16 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৫৫৫০০১৯ এইচ এস িস
৯৬ ১৭/০৯/২০১৭ মীরা িপং- আ লেহােসন ফরদŠস ামঃ-নারায়ন র, পাঃ-বামনখালীজালালাবাদ ১৩/০৯/১৯৯২ 25 বছর, 0 মাস, 19 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৯৩৪৪০৪৮ এইচ এস িস
৯৯ ১৮/০৯/২০১৭ নাজ ন নাহার িবিথ াঃ-কাজী ইছাক আছমা খা ন াম+ পাঃ-বাটরা জালালাবাদ ১৪/০৮/১৯৮৮ 29 বছর, 1 মাস, 18 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭১৩৩৯৯৮৫ এইচ এস িস
১০১ ১৮/০৯/২০১৭ িমজা র রহমান িপং-মিতয়ার শািহদা াম+ পাঃ-বাটরা জালালাবাদ ০১/০৩/১৯৯১ 26 বছর, 7 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪১২৩৮১২৪ িব এ
১০২ ১৮/০৯/২০১৭ সাথী খা ন াঃ িবল ালেহােসন আেমনা খা ন াম+ পাঃ-বাটরা জালালাবাদ ০১/০৬/১৯৯১ 26 বছর, 4 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮১৮৭৭৪১১ এইচ এস িস
১১৩ ১৮/০৯/২০১৭ মাঃ আ ল কালামআজাদিপং-  মাঃ আঃ রহমানর ন নাহার াম-কািশয়াডাংগা, পা- রারীকা জালালাবাদ ০১/০৬/১৯৮৯ 28 বছর, 4 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৮৫৬৬৩৩১ এম এ
১১৫ ১৮/০৯/২০১৭ মাঃ আেনায়ার হােসন িপং- মাঃ গালাম র লমািজদা খা ন াম-ফয় াহ র, পা-বামনখালীজালালাবাদ ৩১/১২/১৯৮৭ 29 বছর, 9 মাস, 1 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৬৪৬১৫৭৯ এম এ
১১৮ ১৮/০৯/২০১৭ মাঃই ািহম হােসন শাম র রহমান ফরেদৗসী বগম াম-ফয় া র, পা-বামনখালী জালালাবাদ ১৩/০৬/১৯৮৬ 31 বছর, 3 মাস, 19 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৫১৭২১৩১৬ এইচ এস িস
১২২ ১৮/০৯/২০১৭ সাহাগ আফসার উ ীন হািজরা াম-আহসাননগর, পা-বাটরা জালালাবাদ ০৩/০৫/১৯৯১ 26 বছর, 4 মাস, 29 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩২৬৩৬০৫৯ এম এ
১২৮ ১৮/০৯/২০১৭ মাঃ ইিলয়াস হাসাইন মাঃ আ ল কােশম মাছাঃ মা রা খা ন াম-জালালাবাদ, পা-হািমদ র জালালাবাদ ১০-০৫-১৯৯১ 26 বছর, 4 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৬৪৬১৬৪৯ িব এ
১৩২ ১৮/০৯/২০১৭ মাঃ শামীম হাসান মাঃ দৗলত আলী খােদজা খা ন াম-জালালাবাদ, পা-হািমদ র জালালাবাদ জালালাবাদ ১৭/১২/১৯৯০ 26 বছর, 9 মাস, 15 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৪৭৮০০৬৮ িব এ
১৩৩ ১৮/০৯/২০১৭ মাঃ রিফ ল ইসলাম মাঃ মাজাে ল হােসন আেমনা খা ন াম-শংকর র, পা-হািমদ র জালালাবাদ ১০/০৪/১৯৯০ 27 বছর, 5 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৬১৫৫৫২০১ এম এ
১৪৪ ১৮/০৯/২০১৭ মাঃ আশরা ল ইসলাম মাঃ িসরা ল ইসলাম রিহমা খা ন াম-জালালাবাদ, পা-হািমদ র জালালাবাদ ০৩/০৩/১৯৯০ 27 বছর, 6 মাস, 29 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৪৫১৪৭০৫ এম এ
১৫০ ১৮/০৯/২০১৭ মাঃ ল ল আহে দ মাঃ িমজা র রহমান জােমলা খা ন াম-শংকর র, পা-হািমদ র জালালাবাদ ১৭/১২/১৯৯১ 25 বছর, 9 মাস, 15 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২২৮৬৩৭৯৪ এম এ
১৫৭ ১৮/০৯/২০১৭ মাঃ আলমগীর হােসন মাঃ িলয়াকত আলী জাহানারা খা ন াম-নারায়ন র, পা-বামনখালী জালালাবাদ ০৭/০২/১৯৮৪ 33 বছর, 7 মাস, 25 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩১৬২৩৭৮২ এম এ
১৬৮ ১৮/০৯/২০১৭ মাছাঃ নাসিরন লতানা মাঃ শাম র রহমান মাছাঃ শািহদা বগম াম-ফয় া র, পা-বামনখালী জালালাবাদ ০৭/০৭/১৯৯৩ 24 বছর, 2 মাস, 25 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২১০০৭৩৯২ এইচ এস িস
১৭৩ ১৮/০৯/২০১৭ মাছাঃ পারিভন আ ার া- মাঃ আ া ামান মাছাঃ আেমনা বগম াম-বাটরা, পা-বাটরা জালালাবাদ ২৫/১২/১৯৮৯ 27 বছর, 9 মাস, 7 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৯২৫৮৫৭৬৪ এইচ এস িস
১৭৯ ১৮/০৯/২০১৭ শািহনা খা ন মাঃ তেমজ উ ীন হািসনা খা ন াম-বাটরা, পা-বাটরা জালালাবাদ ২০/০৫/১৯৮৯ 28 বছর, 4 মাস, 12 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৩৮৫৩৮৩৭ এম এ
১৮২ ১৮/০৯/২০১৭ সালমা খা ন ামী- মাঃ আনা ল ইসলাম  হািজরন াম-বাটরা, পা-বাটরা জালালাবাদ ১২/০২/১৯৯১ 26 বছর, 7 মাস, 20 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৯১৫১৭৯২ এইচ এস িস
১৮৬ ১৮/০৯/২০১৭ িলিপকা খা ন মাঃ আেনায়ার হােসন মিজনা খা ন াম-ফয় া র, পা-বামনখালী জালালাবাদ ২৯/১২/১৯৮৯ 27 বছর, 9 মাস, 3 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭০৫৫৪০৯১০ এইচ এস িস
১৮৯ ১৮/০৯/২০১৭ িশ দা খা ন মিফ ল ইসলাম তাসিলমা খা ন াম-আহসাননগর, পা-বাটরা জালালাবাদ জালালাবাদ ১৫/০৬/১৯৯৪ 23 বছর, 3 মাস, 17 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭১৩৯০৯৬৩৫ এইচ এস িস
১৯৩ ১৮/০৯/২০১৭ আিছয়া খা ন , মাঃ নজ ল ইসলাম সালমা খা ন াম-জালালাবাদ, পা-হািমদ র জালালাবাদ ৩০/১১/১৯৯০ 26 বছর, 10 মাস, 2 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৬০১১৭১৮২ িব এ
২০৫ ১৮/০৯/২০১৭ মাইয়া খা ন শিহ ল ইসলাম নাজমা সািবয়া াম+ পা-বাটরা জালালাবাদ ২২/১২/১৯৯২ 24 বছর, 9 মাস, 10 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৬৬৪৫৩১২ িব এ
২১১ ১৯/০৯/২০১৭ রজাহান খা ন সা্- মাঃ ইবা ল ইসলামিফয়া খা ন াম -িসংহলাল, পা-বাটরা জালালাবাদ ১০/০৫/১৯৮৬ 31 বছর, 4 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৪৬৪৮৩২৪ এম এ
২১৩ ১৯/০৯/২০১৭ হািজরা খা ন িপং- ত তােছরসরদারফােতমা খা ন াম-আহসাননগর, পা বাটরা জালালাবাদ ০৩/০৭/১৯৯৩ 24 বছর, 2 মাস, 29 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৯০২০৪৫২ িব এ
২২০ ১৯/০৯/২০১৭ জসিমন আরা িছ ীক খা সািবনা াম-িসংহলাল, পাঃ বাটরা জালালবাদ ১১-১২-১৯৯২ 24 বছর, 9 মাস, 21 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬৩৭০৬৬৮৩ িব এ
২২২ ১৯/০৯/২০১৭ পারভীনা খা ন ামী কাম ল ামন মােমনা খা ন াম-বাটরা, পা-বাটরা জালালবাদ ০৯-১২-১৯৮৪ 32 বছর, 9 মাস, 23 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৯৩৭৮৬৪২ িব এ
২২৫ ১৯/০৯/২০১৭ িপয়া ত র মাহা দ মা রা াম-বাটরা, পা-বাটরা জালালবাদ ১০-১২-১৯৯২ 24 বছর, 9 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬১৫২৫৭২১ এইচ এস িস
২২৬ ১৯/০৯/২০১৭ সালমা খা ন র ইসলাম খািদজা বগম াম-বাটরা, পা-বাটরা জালালবাদ ০৫-০৫-১৯৯১ 26 বছর, 4 মাস, 27 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৫৯০৭১২৩ িব এ
২৩০ ১৯/০৯/২০১৭ কা লী খা ন মাঃ নিছ ীন ফিরদা খা ন াম-বাটরা, পা-বাটরা জালালবাদ ২৪-১২-১৯৯০ 26 বছর, 9 মাস, 8 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৯০৮৫৭৩৬৩ িব এ
২৩৭ ১৯/০৯/২০১৭ াখানম মাঃ আ র রা াক িরিজয়া বগম ামঃ জালালবাদ, পা- হািমদ র জালালবাদ ১০-০৫-১৯৯০ 27 বছর, 4 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৩০০৩৮৭৯ এইচ এস িস
২৪১ ১৯/০৯/২০১৭ জাহানারা খা ন আ ল আিজজ কিহ র খা ন াম- ব র, পা-বামনখালী জালালবাদ ০২-০১-১৯৯২ 25 বছর, 8 মাস, 30 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৮২০৮৭৪৫ এইচ এস িস



২৫৪ ১৯/০৯/২০১৭ িশিরনা খা ন মাঃ নওেশর আলী দফাদার সাহারবা  ামঃ িসংহলাল, পাঃ বাটরা জালালবাদ ২৫-০৯-১৯৯০ 27 বছর, 0 মাস, 7 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৭১৯৭০১২ এইচ এস িস
২৫৭ ১৯/০৯/২০১৭ নািছমা খা ন ামী গালাম র ল মেনায়ারা খা ন ামঃ বাটরা , পাঃ বাটরা জালালবাদ ০৪-০৫-১৯৮৯ 28 বছর, 4 মাস, 28 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৯৬৯০৩৩২ িব এ
২৮১ ১৯/০৯/২০১৭ মাঃ আ  জািহদ মাঃ তিববার রহমান  মাছাঃ লিত ে ছা াম- ব র, পা-বামনখালী  জালালাবাদ ১০/১২/১৯৯২ 24 বছর, 9 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৮০৪৭১৫৯২ এইচ এস িস
২৯১ ১৯/০৯/২০১৭ মাঃ আরশাদ আলী মাঃ নছার আলী আকিলমা খা ন াম-আহসান নগর, পা-বাটরা জালালাবাদ ০৫/১১/১৯৮২ 34 বছর, 10 মাস, 27 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৩১৭৪৮৩৪ িব এ
২৯২ ১৯/০৯/২০১৭ মাঃ হািফ ল ইসলাম মাঃ ফজ র রহমান মাড়ল আেলয়া খা ন াম+ পা-বাটরা জালালাবাদ ১৫-০৭-১৯৮৪ 33 বছর, 2 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৬১৭০৩১২৬ িব এ
৩০১ ১৯/০৯/২০১৭ মাঃ সাই ল আলম মাঃ হযরত আলী সরদার জাহরা বগম াম-িসংহলাল, পাঃ বাটরা জালালাবাদ ২০/০৯/১৯৯০ 27 বছর, 0 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭০৯৯০২৭৯৮ এম এ
৩১৭ ১৯/০৯/২০১৭ আলতাফ হােসন আিতয়ার রহমান ৎ ন নছা াম-িসংহলাল, পাঃ বাটরা জালালাবাদ ১৬/০২/১৯৯১ 26 বছর, 7 মাস, 16 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৬৭০১৯২৬৪ িব এ
৩২৭ ২০-০৯-২০১৭ মাছাঃ রামানা খা ন মাঃ আ ল ছ র খা ছ রা খা ন াম- পারাম র, পাঃ-বাটবা জালালাবাদ ২০-০৮-১৯৮৭ 30 বছর, 1 মাস, 12 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৮৩২২৩৪ এম এ
৩৪৯ ২০-০৯-২০১৭ মাছাঃ মমতাজ খা ন ত আ া ল ইসলাম মাছাঃ মিরয়াম বগম াম-বাটরা, পা-বাটরা জালালাবাদ ০১-০৪-১৯৮৭ 30 বছর, 6 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮৮৭৫৬৭৪৪ এইচ এস িস
৩৭১ ২০-০৯-২০১৭ দেলায়ার হাসাইন শাহাজান মাড়ল মিজনা বগম াম-আহসান নগর, পা-বাটরা জালালাবাদ ০৪-০১-১৯৮৫ 32 বছর, 8 মাস, 28 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২০০০৪১২৯ এম এ
৩৮০ ২০-০৯-২০১৭ আ স স র ত আঃ আহাদ আেবদা  াম-বাটরা, পা-বাটরা জালালাবাদ ০১-১২-১৯৯২ 24 বছর, 10 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৬৯৪২৬১১ এম এ
৩৮৮ ২০-০৯-২০১৭ মাঃ ফা খ হােসন মাঃ আ াহ সরদার ম য়ারা খা ন াম-কািশয়াডা া, পাঃ- রারীকা জালালাবাদ ১৮-১০-১১৯৮৬ 30 বছর, 11 মাস, 14 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৫৯৮১৬২১৬ এইচ এস িস
৩৯২ ২০-০৯-২০১৭ িলটন হােসন মাঃ আিজবার  রহমান মাছাঃ ম য়ারা াম-কািশয়াডা া, পাঃ- রারীকা  জালালাবাদ ৭-৩-১৯৯২ 25 বছর, 6 মাস, 25 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪০৭৬৯৮৩০ এইচ এস িস
৩৯৮ ২০-০৯-২০১৭ মাঃ আ  সাইদ মাঃ শিহ ল ইসলাম আেনায়ারা খা ন আেনায়ারা খা ন াম-একড়া, পা-বাটরা জালালাবাদ ০৮-০৬-১৯৮৯ 28 বছর, 3 মাস, 24 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৬৬৯৬৭৫১ এম এ
৪০৬ ২০-০৯-২০১৭ সািবনা ইয়াসিমন আ ল হােসন শাম াহার াম-কািশয়াডা া, পাঃ- রারীকা জালালাবাদ ২০-১০-১৯৮৫ 31 বছর, 11 মাস, 12 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৭৫৮৪৯২৯ এম এ
৪১০ ২১-০৯-২০১৭ মাঃ ইমা ল হক মাঃ শওকত আলী সরদার শাহনারা খা ন ামঃ কািশয়াডা া, পাঃ রারীকা  জালালাবাদ ০১-১২-১৯৯১ 25 বছর, 10 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ১৭৪২১৭১২১০ এইচ এস িস
৪১২ ২১-০৯-২০১৭ নাজ ন নাহার গালাম র ল মাড়ল আকিলমা াম- িসংহলাল, পাঃ বাটরা জালালাবাদ ০১-০১-১৯৯২ 25 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮১২৩৯০৩৪ এইচ এস িস
৪২৫ ২১-০৯-২০১৭ রশমা  মাঃ  আজহা ল ইসলাম ছিবরন নছা াম- বাটরা, পাঃ বাটরা জালালাবাদ ২৮-১২-১৯৯৩ 23 বছর, 9 মাস, 4 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭০৫০৯৭৫৬৭ এইচ এস িস
৪৪০ ২১-০৯-২০১৭ নাছিরন নাহার মাঃ আ ল কিরম মিজনা খা ন াম- বাটরা, পাঃ বাটরা জালালাবাদ ২৫-১১-১৯৮৮ 28 বছর, 10 মাস, 7 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৩৬৭৪৬৯৪ এম এ
৪৬১ ২১-০৯-২০১৭ া খা ন লালন মা া সািনয়া বগম াম- জালালাবাদ, পাঃ হািমদ র জালালাবাদ ১৯-০৪-১৯৯০ 27 বছর, 5 মাস, 13 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৬০২০১৯৭ িব এ
৪৬২ ২১-০৯-২০১৭ জসিমন খা ন আমেজদ আলী  রােকয়া বগম াম- বাটরা, পাঃ বাটরা জালালাবাদ ০১-০৬-১৯৯১ 26 বছর, 4 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪২১০৪৩৯৮ এইচ এস িস
৪৯০ ২১-০৯-২০১৭ মাঃ আজহা ল ইসলাম তঃ গালাম র ানী মাড়ল মাছাঃ েলখা খা ন াম- বাটরা, পাঃ বাটরা জালালাবাদ ০৮০৫-১৯৮৪ 33 বছর, 4 মাস, 24 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭০৫০৯৭৫৬৭ এইচ এস িস
৪৯৭ ২১-০৯-২০১৭ মাঃ হািফ র রহমান মাঃ আ র রা াক মাছাঃ ফিজলা খা ন াম- বাটরা, পাঃ বাটরা জালালাবাদ ০৫-০৫-১৯৮৩ 34 বছর, 4 মাস, 27 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪০৯৮১০৪২ এইচ এস িস
৫০৪ ২১-০৯-২০১৭ হািফ র রহমান নােজম আলী আলমা াম- বাটরা, পাঃ বাটরা জালালাবাদ ১৮-০৩-১৯৮৯ 28 বছর, 6 মাস, 14 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৪২৮৭৭১৩ এম এ
৫১৫ ২১-০৯-২০১৭ মাঃ শািহ ামান মাঃ আজবর রহমান মাছাঃ নািগ স খা ন াম- কািশয়াডা া, পাঃ রারীকা  জালালাবাদ ১২-০৭-১৯৯১ 26 বছর, 2 মাস, 20 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৫৫৬৩৫৭৩৯১ িব এ
৫২৫ ২১-০৯-২০১৭ মাঃ আফতা ামান মাঃ গালাম র ল মাড়ল আকিলমা খা ন াম- িসংহলাল, পাঃ বাটরা জালালাবাদ ১৫-১১-১৯৯১ 25 বছর, 10 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৫৮১৯১২৪ িব এ
৫২৬ ২১-০৯-২০১৭ জািহ র রহমান আ ল মিমন নাছিরম খা ন াম- জালালাবাদ, পাঃ হািমদ র জালালবাদ ০৫-১০-১৯৮৮ 28 বছর, 11 মাস, 27 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৬৩৬৭৬০৩ এম এ
৫৪১ ২৪/০৯/২০১৭ আকিলমা আ  সালাম মিরয়াম ামঃ শংকর র, পা ঃহািমদ র জালালাবাদ ০৪/০৬/১৯৯১ 26 বছর, 3 মাস, 28 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৫০২৩৬২৫ এইচ এস িস
৫৫১ ২৪/০৯/২০১৭ হািববা লতানা সিলম রজা রািজয়া লতানা ামঃ আহসান নগরেপাঃ বাটরা জালালাবাদ ২০/১২/১৯৯০ 26 বছর, 9 মাস, 12 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬১২৮৩৬৫৭ িব এ
৫৫৩ ২৪/০৯/২০১৭ সিলনা ত মাঃ কােদর সরদারমাছাঃ হািমদা খা নামঃ নারাণ র, পাঃ বামনখালী জালালাবাদ ০৫/১২/১৯৯২ 24 বছর, 9 মাস, 27 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫২১৩৭৮৭৮ এইচ এস িস
৫৬৩ ২৪/০৯/২০১৭ ফােতমা খা ন মাঃ নাজ ল হােসন মাচাঃ িফেরাজা বগমামঃকিশয়াডা া, পাঃ রারীকা জালালাবাদ ০১/০১/১৯৯২ 25 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম এইচ এস িস
৫৮২ ২৪/০৯/২০১৭ খািদজা খা ন মাঃ আঃ স র রািশদা খা ন ামঃিসংহলাল, পাঃবাটরা জালালাবাদ ০৬/০৬/১৯৮৯ 28 বছর, 3 মাস, 26 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৪৭৮৮০৫৫ এম এ
৫৯১ ২৪-০৯-২০১৭ আসমাতারা মাঃ অিজয়ার রহমান রােবয়া খা ন াম- িসংহলাল, পাঃ বাটরা জালালবাদ ০৭-০৪-১৯৮৪ 33 বছর, 5 মাস, 25 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪১৭৪৬০৩৯ এম এ
৫৯৪ ২৪-০৯-২০১৭ তােহরা খা ন আলহাজ মেফজউ ীন সরদার মাছাঃ রিহমা খা ন াম- জালালাবাদ, পাঃ হািমদ র জালালাবাদ ১২-০১-১৯৯৩ 24 বছর, 8 মাস, 20 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৬৩৭২৩৩৪ এইচ এস িস



৫৯৯ ২৪-০৯-২০১৭ রখা খা ন মাঃ শাই ল ইসলাম রােকয়া খা ন াম- িসংহলাল, পাঃ বাটরা জালালাবাদ ১৩-০৮-১৯৮৯ 28 বছর, 1 মাস, 19 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৭৭৭৭৮২২ এম এ
৬২৬ ২৪-০৯-২০১৭ সালমা খা ন মাঃ আ র রহমান র নাহার াম- কািশয়াডা া, পাঃ রারীকা  জালালবাদ ২৯-০৯-১৯৮৬ 31 বছর, 0 মাস, 3 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৯৫০৫৩৩৪ এম এ
৬৩৪ ২৪-০৯-২০১৭ ডািলয়া লতানা র ইসলাম মাড়ল খািদজা খা ন াম-বাটরা, পা-বাটরা জালালাবাদ ২৫-১২-১৯৮৬ 30 বছর, 9 মাস, 7 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৩০১৬৫৮৩ িব এ
৬৪৭ ২৪-০৯-২০১৭ মাছাঃ মািজদা খা ন মাঃ রিবউল ইসলাম মাছাঃ কিহ র বগমামঃ শংকর র, পাঃ হািমদ র জালালাবাদ ০১-১২-১৯৮২ 34 বছর, 10 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২১০৫৭৮৪৮ এইচ এস িস
৬৫৫ ২৪-০৯-২০১৭ লিত ন নছা মাঃ ইসাহাক আিল নািছমা খা ন াম-আহসানগর, পাঃ ব টরা জালালাবাদ ২৫-০২-১৯৯৩ 24 বছর, 7 মাস, 7 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৪৪৪৯২৫২ এইচ এস িস
৬৬১ ২৪-০৯-২০১৭ খািদজা খা ন ত মিতয়ার রহমান রােকয়া খা ন াম-জালালাবাদ, পাঃ হািমদ র জালালাবাদ ৩০-১২-১৯৯০ 26 বছর, 9 মাস, 2 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৬১৯৯৫৯১ িব এ
৬৬৭ ২৪-০৯-২০১৭ মাঃ আ ল কালাম আজাদমাঃ আ ল গনী গাজীআেনায়ারা খা ন াম- ইতা, পাঃ ব টরা জালালাবাদ ১৫-০৯-১৯৮৬ 31 বছর, 0 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১২৮৮১৮২২ এম এ
৬৬৯ ২৪/০৯/২০১৭ মাঃ শিফউ াহ আজাদ মাঃ ল আিমন সানামাছাঃ হািসনা খা নামঃ ইতা, পাঃবাটরা, জালালাবাদ ০১/১২/১৯৯১ 25 বছর, 10 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৮৬৫৯৩৬৭ এইচ এস িস
৬৭৭ ২৪/০৯/২০১৭ শখ ফা ক আহে দ শখ মাসেলম আহেমদজসিমন আহেমদ ামঃজালালাবাদ, পাঃহািমদ র জালালাবাদ ০৮/০৮/১৯৯১ 26 বছর, 1 মাস, 24 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১২৮৪৪৬৭১ এইচ এস িস
৬৮০ ২৪/০৯/২০১৭ আঃ সালাম মাশারাফ সানা ছায়রা খা ন ামঃজালালাবাদ, পাঃহািমদ র জালালাবাদ ১৫/০৮/১৯৯১ 26 বছর, 1 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪০৩১৫৬৮৫ এইচ এস িস
৬৮১ ২৪/০৯/২০১৭ মাঃ সিহ ল ইসলাম মাঃ আ: ছা ার গাজীমাছাঃ িফয়া বগমামঃৈব র, পাঃবামনখালী জালালাবাদ ০৮/০১/১৯৮৩ 34 বছর, 8 মাস, 24 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৮২১৪৪৯৭৩ এইচ এস িস
৬৯২ ২৪/০৯/২০১৭ ফা ক আমেজদ রািবয়া ামঃবাটরা, পাঃবাটরা জালালাবাদ ০১/১২/১৯৯২ 24 বছর, 10 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৯৬৫১৯৯১ এম এ
৭০৪ ২৪/০৯/২০১৭ মাঃ মা া ল ইসলাম ত অেমদ আলী মাছাঃ জােম ন খা নামঃৈব র, পাঃবামনখালী জালালাবাদ ১০/০৩/১৯৮২ 35 বছর, 6 মাস, 22 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭৪১১৮২৬৭৫ িব এ
৭০৮ ২৪/০৯/২০১৭ সা াম ল আিমন জািহদা ামঃবাটরা, পাঃবাটরা জালালাবাদ ০১/১২/১৯৯২ 24 বছর, 10 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৫০৩৭১৫৫৩ িব এ
৭৩৩ ২৪-০৯-২০১৭ মাঃ শামীম আখতার মাঃ জেয়ন উ ীন িব াসনািগ স লতানা াম-জালালাবাদ, পাঃ হািমদ র জালালাবাদ ১৫-০১-১৯৮৬ 31 বছর, 8 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১২৭৫৩০৩৮ এম এ
৭৪৭ ২৪-০৯-২০১৭ মাঃ রিফ ল ইসলাম মাঃ আ ল খােলক মাড়ল  মাছাঃ মােজদা খা নাম-জালালাবাদ, পাঃ হািমদ র জালালাবাদ ১০/০৭/১৯৮৭ 30 বছর, 2 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৬২৪৮৮৭৫ এম এ
৭৫৬ ২৪-০৯-২০১৭ সিলম রজা খানজাহান আলী লিত নেনছা াম-আহসানগর, পাঃ ব টরা জালালাবাদ ১৭/১২/১৯৯২ 24 বছর, 9 মাস, 15 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩২৮৩৬৫৬৩ িব এ
৭৫৯ ২৪-০৯-২০১৭ মাঃ আেনায়া ল ইসলামরজব আলী রােবয়া খা ন াম-শংকর র, পা-হািমদ র জালালাবাদ ১০/০১/১৯৮৮ 29 বছর, 8 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৩১৩৯২৭১ িব এ
৭৬২ ২৪-০৯-২০১৭ আজিমর হােসন আিম ল ইসলাম জাহানারা াম-কািশয়াডাংগা পাঃ রারীকাজালালাবাদ ১৩/০৯/১৯৮৯ 28 বছর, 0 মাস, 19 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭০৫৫০০৯২৪ এম এ
৭৬৩ ২৪-০৯-২০১৭ মাঃ ইছাহক আলী আনছার আলী রািহমা খা ন াম-একড়া, পা-বাটরা জালালাবাদ ২৫/১১/১৯৯১ 25 বছর, 10 মাস, 7 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪১৪১৬৭৩৭ এম এ
৭৭৯ ২৪-০৯-২০১৭ মাঃ লতান মাহ দ শহর আলী িবিবজান খা ন াম- ব র, পা-বামনখালী  জালালাবাদ ০১/০২/১৯৮২ 35 বছর, 8 মাস, 0 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭২৫৩৫০৭৩২ এইচ এস িস
৭৮৩ ২৪/০৯/২০১৭ মাঃ ইউ চ আলী ত হযরত আলী মাড়লমাছাঃ িফয়া খা নামঃিসংহলাল, পাঃবাটরা জালালাবাদ ২০/০১/১৯৮৯ 28 বছর, 8 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৯৯২৪৬৭৪ এম এ
৭৯৮ ২৪/০৯/২০১৭ মাঃ হযরত আলী মাঃ আকেছদ আলী মাড়লমাছাঃআেবদা খা নামঃবাটরা, পাঃবাটরা জালালাবাদ ১৬/০২/১৯৯৩ 24 বছর, 7 মাস, 16 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৭৭৫৪৪৮২ িব এ
৮০৮ ২৪/০৯/২০১৭ মাঃ সাই ামান ত সামছ ীন সরদারমাছাঃ জাহরা খা নামঃনারায়ন র, পাঃবামনখালী জালালাবাদ ১৩/০২/১৯৯২ 25 বছর, 7 মাস, 19 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৭২৪৬৬১৬৭ এইচ এস িস
৮২০ ২৪/০৯/২০১৭ মাঃ কাম ামান মাঃ হযরত আলী মাছাঃ িবলিকস খা নামঃৈব র, পাঃবামনখালী জালালাবাদ ০৬/০৯/১৯৯১ 26 বছর, 0 মাস, 26 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৮২৪১৭৯৬৪ এইচ এস িস
৮৩২ ২৫-০৯-২০১৭ িমনারা খা ন মাঃঅেজদ আলী মাছাঃনািছমা খা ন াম-একড়া, পা-বাটরা জালালাবাদ ২১-০৯-১৯৯২ 25 বছর, 0 মাস, 11 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭০৪৩১৪৫৩ এইচ এস িস
৮৩৩ ২৫-০৯-২০১৭ রশমা মাঃআশারাত আলী সরদারমাছাঃরিজনা খা ন াম-বাটরা, পা-বাটরা জালালাবাদ ০২-০২-১৯৯১ 26 বছর, 7 মাস, 30 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮১৬৪৮২৮২ এইচ এস িস
৮৩৫ ২৫/০৯/২০১৭ রওশনারা খা ন মাঃ আফছার আলী মাড়লমাছাঃ জেবদা খা নামঃবাটরা, পাঃবাটরা জালালাবাদ ১৭/০৩/১৯৮৯ 28 বছর, 6 মাস, 15 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৩১৭৪৮৩৫ িব এ
৮৪৪ ২৫-০৯-২০১৭ মনিজলা খা ন িপতা- মা ািফ র রহমান াম-বাটরা, পা-বাটরা জালালাবাদ ১২-০২-১৯৮৭ 30 বছর, 7 মাস, 20 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৪৯৫৯৩৭৩ িব এ
৮৫০ ২৫-০৯-২০১৭ পািপয়া লতানা মাঃ িমনাজ উি ন শিরফা খা ন ামঃ বাটরা , পাঃ বাটরা জালালাবাদ ০১-০২-১৯৯৩ 24 বছর, 8 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৪১২১৫৭৬ িব এ
৮৫৫ ২৫-০৯-২০১৭ মাছাঃ মানা পারভীন ামী- আ া ামানমাছাঃ সািহদা খা নাম-বাটরা, পা-বাটরা জালালাবাদ ০৫/১০/১৯৯৪ 22 বছর, 11 মাস, 27 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৯২৫০৩২৩৯ এইচ এস িস
৮৫৬ ২৫-০৯-২০১৭ রােবয়া খা ন িপতা-রওশন আলী গাজীরািজয়া খা ন াম-জালালাবাদ, পাঃ হািমদ র জালালাবাদ ১৩/০১/১৯৮৪ 33 বছর, 8 মাস, 19 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩০৫৮০০৫০ এইচ এস িস
৮৬১ ২৫-০৯-২০১৭ নািগ স নাহার ামী- আব ল আউয়ালরােবয়া বগম াম-বাটরা, পা-বাটরা জালালাবাদ ১৭/০৫/১৯৯১ 26 বছর, 4 মাস, 15 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯২১৯৩৪৯৭৭ এইচ এস িস
৮৬৮ ২৫-০৯-২০১৭ মাছাঃ জাসনা খা ন ামী- মাঃ সাই ল ইসলামমাছাঃ িলয়া খ ন াম-জালালাবাদ, পাঃ হািমদ র জালালাবাদ ০৯/০৯/১৯৯২ 25 বছর, 0 মাস, 23 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৮৫১৭১০৫ এইচ এস িস



৮৭৪ ২৫-০৯-২০১৭ মাছা সািবনা খা ন ামী- মা া ল ইসলামিবলিকস খা ন াম-বাটরা, পা-বাটরা জালালাবাদ ১৯/০৭/১৯৯৩ 24 বছর, 2 মাস, 13 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৬৮০২৭২৩ এইচ এস িস
৮৮৭ ২৫/০৯/২০১৭ িলমা লতানা াঃ মাঃ আল-মা ন ইমনমাছাঃ মা রা বগম ামঃজালালাবাদ, পাঃহািমদ র জালালাবাদ ২০/০২/১৯৯২ 25 বছর, 7 মাস, 12 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭০৬৪৪১৭৬২ এইচ এস িস
৮৯৯ ২৫/০৯/২০১৭ মাঃ আির ল ইসলাম মাঃ আনছার আলী মাছাঃ রেমছা খা ন ামঃশংকর র, পাঃহািমদ র জালালাবাদ ৩১/১২/১৯৮২ 34 বছর, 9 মাস, 1 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৫২৬১১০২ িব এ
৯১২ ২৫/০৯/২০১৭ মাঃ মা ািফ র রহমানমাঃ িমজা র রহমানরািশদা খা ন ামঃজালালাবাদ, পাঃহািমদ র জালালাবাদ ০১/০৯/১৯৯৩ 24 বছর, 1 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৭৬৩৭২১৪ এইচ এস িস
৯১৯ ২৫/০৯/২০১৭ মাৎ আঃ সালাম ত কিছমউ ীন আেলয়া খা ন ামঃরারায়ন র, পাঃবামনখালী জালালাবাদ ০৮/০২/১৯৮৩ 34 বছর, 7 মাস, 24 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪১৫৪১১৬৫ িব এ
৯২৪ ২৫/০৯/২০১৭ জহ ল আলম জাহা ীর হােসন িন ফা বগম ামঃকািময়াডা া, পাঃ রারীকা জালালাবাদ ২৫/০৩/১৯৯৩ 24 বছর, 6 মাস, 7 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪২১৭২২১২ িব এ
৯৪৯ ২৫/০৯/২০১৭ শাহাদাত হােসন আিজ ল ইসলাম শাহানারা  ামঃজালালাবাদ, পাঃহািমদ র জালালাবাদ ২৮/০৮/১৯৯১ 26 বছর, 1 মাস, 4 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪২৪৫৪৮৬৪ এইচ এস িস
৯৫৯ ২৫/০৯/২০১৭ সাই র রহমান ব উ ীন মন ামঃআহসাননগর, পাঃবাটরা জালালাবাদ ২০/০৫/১৯৯৩ 24 বছর, 4 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৭৩০৪৩৯৫৮ িব এ
৯৬৩ ২৫-০৯-২০১৭ মাছাঃ রকেসানা ামী- মাঃ িমলন হােসন মাছাঃ িফয়া খা ন ামঃ জালালবাদ, পা- হািমদ র জালালাবাদ ২০-০১-১৯৯২ 25 বছর, 8 মাস, 12 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৯৩৪২৮৫৭৫ এইচ এস িস
৯৭৬ ২৫-০৯-২০১৭ হািলমা মাঃ মিহউ ীন মােমনা ামঃ আহসান নগরেপাঃ বাটরা জালালাবাদ ০৭-০৩-১৯৯৬ 21 বছর, 6 মাস, 25 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৭০৭৮৫১২৭ এইচ এস িস
৯৮৬ ২৫-০৯-২০১৭ আসমাউল সনা মাঃ আ ল গিন িব াস ফােতমা খা ন ামঃ জালালবাদ, পা- হািমদ র জালালাবাদ ১২-১১-১৯৮৫ 31 বছর, 10 মাস, 20 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৯১৯০৮২৬৪ িব এ
৯৯৫ ২৫-০৯-২০১৭ মাছাঃ না খা ন  মাঃ আ ল কালাম আজাদ মেনায়ারা বগম ামঃ বাটরা , পাঃ বাটরা জালালাবাদ ১৫-১২-১৯৯১ 25 বছর, 9 মাস, 17 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬২০৯২৮৬৮ এইচ এস িস
১০০০ ২৫-০৯-২০১৭ তাছিলমা আ ার আ র রহমান আেলয়া বগম ামঃ ব র, পাঃ বামনখালী জালালাবাদ ০৭-০৭-১৯৯৩ 24 বছর, 2 মাস, 25 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৮২৩১১৮৪ এইচ এস িস
১০০৭ ২৫-০৯-২০১৭ িন ফার ইয়াসিমন আ স সালাম মন য়ারা বগম ামঃ ফয় াহ র, পাঃ বামনখালীজালালাবাদ ০৫-০৭-১৯৯৩ 24 বছর, 2 মাস, 27 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৯২৩৬৭৪৬৯ এইচ এস িস
১০১৪ ২৫-০৯-২০১৭ মাঃ আ া ল ইসলাম মাঃ সা াদ আলী মাছাঃ তানিজলা খা ন ামঃ একড়া, পাঃ বাটরা জালালাবাদ ০১-০১-১৯৯২ 25 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৬৮১৮৭৩৯৭ এম এ
১০৪০ ২৫-০৯-২০১৭ মাঃ জািকর হােসন মাঃ আিতয়ার রহমান মাড়ল মাছাঃ জাহরা খা ন ামঃ কািশয়াডা া, পাঃ জালালাবাদ  জালালাবাদ ২৫-১১-১৯৮৯ 27 বছর, 10 মাস, 7 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯৬৯২৬৩৬২৬ এইচ এস িস
১০৪৩ ২৫-০৯-২০১৭ মাঃ আ ল কালাম আজাদমাঃ আ ল কােদর ফিরদা খা ন ামঃ বাটরা , পাঃ বাটরা জালালাবাদ ১২-০৭-১৯৮৭ 30 বছর, 2 মাস, 20 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৩২৬৫৬৬২ এম এ
১০৪৮ ২৫-০৯-২০১৭ মাঃ আজাহা ল ইসলাম অিজহার সরদার মাছাঃ রিহমা খা ন ামঃ েতা, পাঃ বাটরা জালালাবাদ ১২-১২-১৯৯৩ 23 বছর, 9 মাস, 20 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭৪৩১৯৬৯৯১ এইচ এস িস
১০৬৪ ২৫-০৯-২০১৭ মাঃ িপয়া ল ইসলাম মাঃ হযরত আলী রেহনা খা ন াম+ পাঃ বাটরা, জালালাবাদ ০২-১২-১৯৮৭ 29 বছর, 9 মাস, 30 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৬১৫০৫৬৩১ িব এ
১০৭৯ ২৫-০৯-২০১৭ মাঃ আহসান হািবব মাহরা আলী মাড়ল জেবদা খা ন ামঃ বাটরা , পাঃ বাটরা জালালাবাদ ১৫-১২-১৯৮৬ 30 বছর, 9 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৬৩২৬৯৫৩ এম এ
১০৮১ ২৫-০৯-২০১৭ জয়েদব চ  সন িনতাই চ  সন আন  রানী সন ামঃ বাটরা , পাঃ বাটরা জালালাবাদ ২০-১২-১৯৮২ 34 বছর, 9 মাস, 12 িদন সিঠক ষ সনাতন ০১৭১৪৯০৫৭৫৬ এম এ
১০৮২ ২৫-০৯-২০১৭ মিহউ ীন ইসমাইল সরদার মাছাঃ জাহানারা খা ন ামঃ আহসান নগরেপাঃ বাটরা জালালাবাদ ৩০-০৪-১৯৮৪ 33 বছর, 5 মাস, 2 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩১৩২৫৬৫৮ িব এ
১০৯৩ ২৬-০৯-২০১৭ মাছাঃ সিলনা খা ন িপং- মাবারক হােসনিরিজয়া খা ন াম-জালালাবাদ, পা-হািমদ র জালালাবাদ ১৮-১২-১৯৮২ 34 বছর, 9 মাস, 14 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১০০৯১৬৮৪ এইচ এস িস
১১১৩ ২৬-০৯-২০১৭ তানিজলা খা ন াঃ মাঃ রজাউল কিরমহািলমা খা ন াম-জালালাবাদ, পাঃ হািমদ র জালালাবাদ ০৫-০৭-১৯৮৯ 28 বছর, 2 মাস, 27 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৮২৫৪৩৬১ িব এ
১১১৫ ২৬-০৯-২০১৭ জাসনা খা ন িপং মাঃ আ র রা াকিফয়া খা ন ামঃ বাটরা , পাঃ বাটরা জালালাবাদ ০৭-০১-১৯৯৩ 24 বছর, 8 মাস, 25 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬৬৩৩৫১৪১ এইচ এস িস
১১২৬ ২৬-০৯-২০১৭ আসমানী  িপতা- মাঃ িসরা লরওশনারা াম-জালালাবাদ, পাঃ হািমদ র জালালাবাদ ৩১/১২/১৯৯০ 26 বছর, 9 মাস, 1 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৫৩০২২৪০ এম এ
১১৩৫ ২৬-০৯-২০১৭ মাছাঃ আরিজনা খা নিপতা- মাঃ গালাম মা ফামাছাঃ ত রা খা ন াম-শংকর র, পাঃ হািমদ র জালালাবাদ ১৮-০১-১৯৮৯ 28 বছর, 8 মাস, 14 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬৩৫৫৫৫৬৪ এইচ এস িস
১১৩৮ ২৬-০৯-২০১৭ মাছাঃ খািদজা খা ন িপতা- মাঃ ন র আলীমাছাঃ ফেতমা খা নাম-িসংহলাল, পাঃ বাটরা জালালাবাদ ০৭-১০-১৯৮৪ 32 বছর, 11 মাস, 25 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৬৪৬১৪৭০ এম এ
১১৬২ ২৬-০৯-২০১৭ মাছাঃ হািসনা খা ন িপতা- মাঃ আ ল হােসনসাম াহার াম-কািশয়াডাংগা পাঃ রারীকাজালালাবাদ ২৫-০৬-১৯৮৯ 28 বছর, 3 মাস, 7 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৮০৬৮৯৬৩ এইচ এস িস
১১৮৮ ২৬-০৯-২০১৭ মাঃেতৗিহ ামান িপতা- মাঃ ামানআেলয়া বগম াম-জালালাবাদ, পাঃ হািমদ র জালালাবাদ ১০-১২-১৯৮৬ 30 বছর, 9 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৩২৪৬০২৭ এম এ
১১৯৪ ২৬-০৯-২০১৭ এম,জািকর হােসন িপতা- মাঃ মাসেলম আলীসরদারবা য়ারা বগম াম-কািশয়াডাংগা পাঃ রারীকাজালালাবাদ ২০-১২-১৯৯১ 25 বছর, 9 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৬১৫৪১০২৯ িব এ
১২১৩ ২৬/০৯/২০১৭ র ন নাহার া- মাঃ সাই র রহমানরেহনা খা ন াম- ইতা, পা-বাটরা জালালাবাদ ১০/০৫/১৯৯৪ 23 বছর, 4 মাস, 22 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৮০০৫০১৬৫ এইচ এস িস
১২১৯ ২৬/০৯/২০১৭ মাঃ িলটন হােসন িপং- মাঃ আিমর আলীফরেদৗসী াম-কািশয়াডাংগা, পা- রারীকা জালালাবাদ ১৫/০৭/১৯৮৮ 29 বছর, 2 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৮৬৯৭৫০১ এম এ
১২২০ ২৬/০৯/২০১৭ মাঃ মা ার ফার ক িপং- মাঃ আিতয়ার রহমানৎ ন নছা াম-িসংহলাল, পা-বাটরা জালালাবাদ ১০/০৩/১৯৮৩ 34 বছর, 6 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৮৮০৯১৫০ িব এ



১২২৬ ২৬/০৯/২০১৭ মাঃ আ র রহমান িপং- মাঃ আলাউ ীন হািসনা খা ন াম-জলালাবাদ, পা-হািমদ র জালালাবাদ ০১/১১/১৯৮৯ 27 বছর, 11 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৫৩১১৪৩৮ এম এ
১২৩৪ ২৬-০৯-২০১৭ মাঃ শািহ র রহমান িপতা- মাঃ িসরা ল ইসলামজাহরা াম-আহসানগর, পাঃ ব টরা জালালাবাদ ০৫-০৮-১৯৯৩ 24 বছর, 1 মাস, 27 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪২৮৮০৭১২ এইচ এস িস
১২৩৫ ২৬-০৯-২০১৭ মাঃ আিতয়ার রহমান িপতা- মাঃ তাজউ ীন খানআেবদা াম-আহসানগর, পাঃ ব টরা জালালাবাদ ০৩-০১-১৯৮৮ 29 বছর, 8 মাস, 29 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৩৯১৩৯২০ এইচ এস িস
১২৫৫ ২৬-০৯-২০১৭ কায়কাউজ িপতা- মাসেলমউ ীনহািমদা খা ন াম-আহসানগর, পাঃ ব টরা জালালাবাদ ০৫-০৫-১৯৮৯ 28 বছর, 4 মাস, 27 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৮৫৫১৯৫৮৫১ এইচ এস িস
১২৮০ ২৬-০৯-২০১৭ মাঃ হািফ র রহমান িপং- মাঃ অিজহার রহমান রেমছা খাতন াম-বাটরা , পা-বাটরা জালালাবাদ ১৮/১২/১৯৮৬ 30 বছর, 9 মাস, 14 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৫০৬২৭১২৮ এম এ
১২৯৮ ২৭-০৯-২০১৭ িন ফা খা ন াঃ শািহ র ইসলামফিরদা খা ন াম-বাটরা, পা-বাটরা জালালাবাদ ১০-০৯-১৯৮৯ 28 বছর, 0 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৫৩৫৪৪৪৬ এম এ
১৩০৫ ২৭-০৯-২০১৭ নািসমা খা ন িপতা- মাঃ অিজয়ার রহমানত ে ছা খা ন াম-কািশয়াডাংগা পাঃ রারীকাজালালাবাদ ২২-০৬-১৯৮৯ 28 বছর, 3 মাস, 10 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮২৭১১৭৬১ এম এ
১৩৪৩ ২৭-০৯-২০১৭  রেহনা খা ন া-- আিমর ল ইসলামছিকননা খা ন াম-বাটরা , পা-বাটরা জালালাবাদ ৩১/১০/১৯৮৭ 29 বছর, 11 মাস, 1 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৪৯৯৮১৭৮ এইচ এস িস
১৩৫৮ ২৭-০৯-২০১৭  রািজনা খা ন িপং মাঃ হযরত আলীছিকননা খা ন াম-কািশয়াডাংগা, পা- রারীকা জালালাবাদ ১২/০৬/১৯৮৯ 28 বছর, 3 মাস, 20 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮৫০৭৭২৬১ এম এ
১৩৬৬ ২৭-০৯-২০১৭ া আরা িপং-  মাঃ র ল ছিফেরাজা াম-িসংহলাল, পা-বাটরা জালালাবাদ ০১/০৩/১৯৯১ 26 বছর, 7 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৮৬৭০৪১১ িব এ
১৩৯৫ ২৭-০৯-২০১৭ িবলিকস নাহার াঃ- গালাম র ল ফারহানা বগম াম-জালালাবাদ, পাঃ হািমদ র জালালাবাদ ০৩-১২-১৯৮৮ 28 বছর, 9 মাস, 29 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯২২৬২৮২৭০ এম এ
১৪০০ ২৭-০৯-২০১৭ নাজনীন লনাতা াঃ মাঃ রহমত আলীদৗরা ে ছা াম-বাটরা, পা-বাটরা জালালাবাদ ২৫-০৫-১৯৮৯ 28 বছর, 4 মাস, 7 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৫০৩৪২৬১ িব এ
১৪০৫ ২৭-০৯-২০১৭ হাসেনয়ারা াঃ মাঃ আঃ জিললসাম াহার াম-শংকর র, পাঃ হািমদ র জালালাবাদ ১১-১১-১৯৯২ 24 বছর, 10 মাস, 21 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬৭৪৩১৩৬৭ এম এ
১৪২১ ২৭-০৯-২০১৭ ইয়াসিম আরা  িপং- মাঃ ইসহাক আলী রািশদা খা ন াম-জালালাবাদ, পা-হািমদ র জালালাবাদ ১০/০২/১৯৮৮ 29 বছর, 7 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৫৬৫১৩৫০ এইচ এস িস
১৪৭৬ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ জািকর হাসান িপং-আ ল ওহাব রােবয়া খা ন াম-নারায়ন র, পাঃ-বামনখালী জালালাবাদ ০৪-০৩-১৯৮৭ 30 বছর, 6 মাস, 28 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৬৯৫৩৯৩৫ এইচ এস িস
১৪৮৮ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ সাই র রহমান িপং- মাঃ আঃ ওহাব মাড়লমাছাঃ আেয়শা খা নাম- ইতা, পাঃবাটরা জালালাবাদ ২০-০৫-১৯৯২ 25 বছর, 4 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৮০০৫০১৬৫ এইচ এস িস
১৪৯২ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ মাখেল র রহমানিপং- মাঃ সালায়মান হােসনমাছাঃ মা রা খা ন াম-শংকর র, পাঃ হািমদ র জালালাবাদ ০১-১২-১৯৮৭ 29 বছর, 10 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৬০০৮২৯৭ এইচ এস িস
১৫৩০ ২৭-০৯-২০১৭  বীর মার িপং-  মােহ  দাশনিনতা রানী াম-জালালাবাদ, পা-হািমদ র জালালাবাদ ১৬/০৩/১৯৮৮ 29 বছর, 6 মাস, 16 িদন সিঠক ষ সনাতন ০১৭৬৭৮৯১২৫৮ এম এ
১৫৩২ ২৭-০৯-২০১৭  মাঃ জািহদ হােসন িপং- মাঃ গালাম হােসনমেনায়ারা খা ন াম-শংকর র, পা-হািমদ র, জালালাবাদ ০১/০১/১৯৯১ 26 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৮৮৭৩৭১৮২ এইচ এস িস
১৫৮২ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ মাশারফ হােসনিপং-  মাঃ আঃ কিরমরািশদা গ াম-বাটরা, পা◌া বাটরা জালালাবাদ ০১/০১/১৯৯১ 26 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৭৪০০৯১০ িব এ
১৫৮৩ ২৮-০৯-২০১৭ শািমম রজা িপং-  মাঃ শওকাত আলী িফয়া খা ন সাং- জালালাবাদ, পা-হািমদ র জালালাবাদ ০১/০২/১৯৯৩ 24 বছর, 8 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৫৮৬৮২২১৬ এইচ এস িস
১৫৯৩ ২৮-০৯-২০১৭ মাঃ মহববত আলী িপং- ত ফজেল রহমানতাছিলমা সাং-বাটরা , পা-বাটরা জালালাবাদ ১৫/০১/১৯৮৯ 28 বছর, 8 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৭৭৩৩৬৬২ এম এ
১৬১৭ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ ইউ ছ আলী িপং- আঃ রিহম সরদার তহিমনা খা ন সাং- বাটরা , পা-বাটরা জালালাবাদ ২৭/০৯/১৮৮৮ 29 বছর, 0 মাস, 5 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯৪৬৫০৭৯০৪ িব এ
১৬২৫ ২৮-০৯-২০১৭  িজল ররহমান িপং- িজয়াদ আলী খািদজা খা ন সাং-কািশয়াড়াংগা, পা- রারীকা জালালাবাদ ০৭/১১/১৯৮৬ 30 বছর, 10 মাস, 25 িদনসিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৬৭৪২৭৯৪৭ এইচ এস িস
১৬৩৪ ২৮-০৯-২০১৭ মাঃ আিক ীন িপং- ত ইি স আলী সরদারর জাহান সাং-বাটরা , পা-বাটরা জালালাবাদ ০৯/০৮/১৯৮৩ 34 বছর, 1 মাস, 23 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২২৬৪৬৩৫৭ এম এ
১৬৫৩ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ আঃ গ র িপং- ত খয়রাত আলীত িরিজয়া সাং- জলালাবাদ , পা-হািমদ র, জালালাবাদ ১২/০৩/১৯৯০ 27 বছর, 6 মাস, 20 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৮০৭৫২৩০ এইচ এস িস
১৬৭৩ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ হািব র রহমান িপং-  গালাম রহমানরওশানা বগম সাং-বাটরা , পা-বাটরা জালালাবাদ ৩১/১২/১৯৯০ 26 বছর, 9 মাস, 1 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৯২৬৪৬৯২ িব এ
১৭০৫ ২৮-০৯-২০১৭ আ  উবায়দা িপং-আঃ জ ার নািগ স পারভীন সাং- ব র, পাঃ বামনখালী জালালাবাদ ০১-০২-১৯৯৩ 24 বছর, 8 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৬৪৪৮৭৮৭৯ এইচ এস িস
১৭৪২ ২৮-০৯-২০১৭ রিবউল িপং- আফসার আলী র জাহান সাং- িসংহলাল, পা-বাটরা জালালাবাদ ০৫/০৪/১৯৯১ 26 বছর, 5 মাস, 27 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৬৮২৭৪৯২ এইচ এস িস
১৭৫০ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ ওবায় ল াহ িপং- মাঃ র ল আিমনছিকনা খা ন সাং- ইতা, পা-বাটরা জালালাবাদ ১৭/০৫/১৯৯৩ 24 বছর, 4 মাস, 15 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৮৩৩৯৬১৬ িব এ
১৭৫৭ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ রজাউল ইসলাম িপং- ত শওকত আলীরািহলা খাতন সাং-জালাবাদ, পা-হািমদ র জালালাবাদ ১২/০৬/১৯৯১ 26 বছর, 3 মাস, 20 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৬১৫০৫৬৩০ এইচ এস িস
১৭৬৯ ২৮-০৯-২০১৭ জােমলা খা ন াঃ মাঃ আিল র রহমানউে  ল ম িবিব সাং-বাটরা, পাঃবাটরা জালালাবাদ ১৩-১০-১৯৮৯ 27 বছর, 11 মাস, 19 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭০৫৩৮০২৩১ িব এ
১৮২১ ২৮-০৯-২০১৭ িশিরনা িপং- মাঃআঃ মােঔশর নাহার সাং-জলালালাবাদ, পা-হািমদ র জালালাবাদ ১৫/১২/১৯৯২ 24 বছর, 9 মাস, 17 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮১২৯৩১২৬ এইচ এস িস
১৮২৫ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ জসিমন আরা খা নিপং- আফসার আলী র জাহান সাং- িসংহলাল, পা-বাটরা জালালাবাদ ০৮/০৫/১৯৮৮ 29 বছর, 4 মাস, 24 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮৭০৩৫৯৩২ এম এ



১৮২৯ ২৮-০৯-২০১৭ সািবনা ইয়াসিমন িপং- মাঃ গফফার মাড়লআকিলমা বগম সাং- জলালাবাদ , পা-হািমদ র, জালালাবাদ ১২/০৯/১৯৯১ 26 বছর, 0 মাস, 20 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২০৩৬০৬১৫ এইচ এস িস
১৮৩৫ ২৮-০৯-২০১৭ নাজ ন নাহার া-আলমগীর হােসননিবজান নাহার সাং-জলালালাবাদ, পা-হািমদ র জালালাবাদ ০১/০২/১৯৯১ 26 বছর, 8 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৯২৮৩৬৩৩ এম এ
১৮৪৪ ২৮-০৯-২০১৭ িনগার লতানা াঃ-খিল র রহমান মন য়ারা সাং-জালালাবাদেপাঃ হািমদ র জালালাবাদ ২৫-০৭-১৯৯৩ 24 বছর, 2 মাস, 7 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৭০০৬৪২৬ এইচ এস িস
১৮৫২ ২৮-০৯-২০১৭ ল নিজরা খা ন াঃ সিলম মাঃ িসি কীমাহ জা খা ন সাং-কািশয়াডাংগা, পাঃ রারীকাটীজালালাবাদ ২৫-০৭-১৯৮৪ 33 বছর, 2 মাস, 7 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৯৫২৪৪৪২ এম এ
১৮৭৫ ২৮-০৯-২০১৭ রেহনা খা ন িপং-শির ল খািদজা সাং-ব টরা, পাঃ-ব টরা জালালাবাদ ০৪-০৫-১৯৯১ 26 বছর, 4 মাস, 28 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২২৮৯৭৯৩৪ িব এ
১৮৭৯ ২৮-০৯-২০১৭  ল নিজরা খা ন িপং- মাঃ আ র রিহমরেহনা খা ন সাং- ইতা, পাঃ ব টরা জালালাবাদ ১৭-০২-১৯৯২ 25 বছর, 7 মাস, 15 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৯০৩২০৭০৩ এইচ এস িস
১৮৮৭ ২৮-০৯-২০১৭  মাছাঃ িশউিল খা ন া- মাঃ ইউ ছ  আলী ত সােলহা সাং- বাটরা, পা-বাটরা জালালাবাদ ০৫/০১/১৯৮৭ 30 বছর, 8 মাস, 27 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৮৬০২৬৮৭ িব এ
১৮৯৩ ২৮-০৯-২০১৭ শািম  রানী সরকার িপং- মেনার ন মারভ  রানী সাং- কািশয়াডাংগা, পা- রারীকা জালালাবাদ ১৮/০৬/১৯৮৯ 28 বছর, 3 মাস, 14 িদন সিঠক মিহলা সনাতন ০১৭৬৫১০৮৩৭৯ িব এ
১৯৪৫ ২/১০/২০১৭ ১২সািদয়া আফেরাজ াঃ মাঃ সাই ল আলমসায়রা বা সাং-একড়া, পাঃ ব টরা জালালাবাদ ২৫-০৭-১৯৯০ 27 বছর, 2 মাস, 7 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২০৫৮৭২৩৮ এম এ
১৯৪৭ ২/১০/২০১৭ ১২আফেরাজা খা ন িপং- িজ র রহমান রিহমা বগম সাং-জালালাবাদেপাঃ হািমদ র জালালাবাদ ২০-১১-১৯৯২ 24 বছর, 10 মাস, 12 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৫৮৪৭১৪১ এইচ এস িস
১৯৫৯ ৩/১০/২০১৭ ১২রািজনা িপং- সাহরাব হাসনমেনায়ারা সাং-আহসাননগর, পাঃ-ব টরা জালালাবাদ ০৩-০৫-১৯৯৩ 24 বছর, 4 মাস, 29 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৬২১৫৬৭০ িব এ
২০০৯ ৫/১০/২০১৭ ১২মিনয়ম িপং মাঃ মই ীন খান আিমেরান খা ন সাং- জলালাবাদ , পা-হািমদ র, জালালাবাদ ১২/১১/১৯৮৮ 28 বছর, 10 মাস, 20 িদনসিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৬৮০৩৬৫৪ এইচ এস িস
২০২১ ৮/১০/২০১৭ ১২শারিমন লতানা িপং- মাঃ মাশারফ হােসনছায়রা খা ন সাং-জালালাবাদেপাঃ হািমদ র জালালাবাদ ২৬/৬/১৯৯৩ 24 বছর, 3 মাস, 6 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬৪৩২৬৮১৬ এইচ এস িস
২০২৫ ৮/১০/২০১৭ ১২মাছাঃ আছমা খা ন া- মাঃ িপয়া ল ইসলামফােতমা খা ন সাং-শংকর র পাঃহািমদ র জালালাবাদ ০৯/১১/১৯৮৯ 27 বছর, 10 মাস, 23 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬৭৮৯১১০৪ এইচ এস িস
২০২৯ ৮/১০/২০১৭ ১২মাঃ ফা ক হােসন িপং- মাঃ আ ল মােলকরেমছা খা ন সাং-িসংহলাল পাঃ বাটরা জালালাবাদ ১১/১০/১৯৯০ 26 বছর, 11 মাস, 21 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪২১৭১২২১ এম এ
২০৬৫ ৯/১০/২০১৭ ১২মা মা পারভীন া-জাহাংগীর আলমফােতমা বগম সাং-জলালাবাদ, পা-হািমদ র জালালাবাদ ০৩/০৭/১৯৮৭ 30 বছর, 2 মাস, 29 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬০৫১৯৭৮০ এইচ এস িস
২০৭৬ ১০/৯/২০১৭ ১২মাঃ আহসান হািবব িপং- ত মাস ািফ র রহমানআেনায়ারা খা ন সাং-িসংহলাল, পা-বাটরা জালালাবাদ ০২/১২/১৯৯০ 26 বছর, 9 মাস, 30 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৫০৭০১১০ এম এ
২০৮১ ১০/৯/২০১৭ ১২ মাঃ আ ল াহ আল মা নিপং- গালাম মাস ফা ফিরদা খা ন সাং-আহসাননগর, পা-বাটরা জালালাবাদ ১৮/১১/১৯৯৩ 23 বছর, 10 মাস, 14 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭৩৫৬৮৭৩৬১ এইচ এস িস
২০৮৩ ১০/৯/২০১৭ ১২ মাঃ ইসমাইল হােসনিপং মাঃ রিবউল আিছয়া সাং-বাটরা, পা-বাটরা জালালাবাদ ২০/১২/১৯৯০ 26 বছর, 9 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৪৯৫৬৯৩৫ এম এ
২০৯২ ১০/৯/২০১৭ ১২মাঃ আঃ রা াক িপং৳- মাঃ  আলাউ ীন হািসনা খা ন সাং- জালালাবাদ, পা-হািমদঃ জালালাবাদ ০৭/০৯/১৯৯১ 26 বছর, 0 মাস, 25 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৭৬৩৩৬২৯ এইচ এস িস
২১০৪ ১০/৯/২০১৭ ১২িবউ য়ারা া-শির ল িব াস রিহমা সাং-বাটরা, পা-বাটরা জালালাবাদ ০২/০১/১৯৯৪ 23 বছর, 8 মাস, 30 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭০৫৫৪০১৭১ এইচ এস িস
২১২৭ ১১/১০/২০১৭ ১২মাঃ ফা ক হােসন িপং- মাঃ হািব র রহমানআেনায়ারা খা ন সাং- ব র, পাঃ বামনখালী জালালাবাদ ১/১২/২৯৮২ 34 বছর, 10 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২২০৪১৭৫৩ এম এ
২১৪১ ১১/১০/২০১৭ ১২মাঃ আ ল হােসন িপং- মাঃ আকবর আলী গাজীরিহমা খা ন সাং-বাটরা, পাঃবাটরা জালালাবাদ ১৫-০৯-১৯৮৬ 31 বছর, 0 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৯১১৬৫০৩২ িব এ
২১৭০ ১১/১০/২০১৭ ১২মাছাঃ মা দা খা ন িপং- মাঃ নজ ল ইসলামরােবয়া বগম সাং-একড়া, পাঃ ব টরা জালালাবাদ ৩০/১/১৯৯০ 27 বছর, 8 মাস, 2 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৯৯১৭৭৬৪ এইচ এস িস
২১৭৪ ১১/১০/২০১৭ ১২র া খা ন িপং-আিলম উ ীন সানামাছা হািসনা খা নসাং- ইতা, পাঃ ব টরা জালালাবাদ ১৫/১/১৯৯৪ 23 বছর, 8 মাস, 17 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৬৭৮০৪১৩ এইচ এস িস
২২০৫ ১২/১০/২০১৭ ১২মাঃ মা ন কবীর িপং- মাঃ ল আমীনরােকয়া খা ন সাং-ফয় া র, পাঃ বামনখালী জালালাবাদ ০২-১১-১৯৮৭ 29 বছর, 10 মাস, 30 িদনসিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৮৭৯৩৯৭৬ এইচ এস িস
২২১২ ১২/১০/২০১৭ ১২তাছিকরা খা ন িপং- মাঃ আ ব আলী গাজীলিত ন নছা সাং-িসংহলাল পাঃ বাটরা জালালাবাদ ১৫-০৮-১৯৮৮ 29 বছর, 1 মাস, 17 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪১৫৪১৮২৮ িব এ
২২২২ ১২/১০/২০১৭ ১২মাঃ শাহাবান আলী িপং- মাঃ আঃ রিশদ সরদারমােমনা খা ন সাং-আহসাননগর, পাঃ-ব টরা জালালাবাদ ১৫-১০-১৯৮৪ 32 বছর, 11 মাস, 17 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭৩৬১২৯৩১০ এস এস িস 
২২২৩ ১২/১০/২০১৭ ১২ ন নাহার খা ন িপং-িসি ল ইসলামশাম াহার সাং-জালালাবাদেপাঃ হািমদ র জালালাবাদ ২০-১১-১৯৯০ 26 বছর, 10 মাস, 12 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮১২২৬৫৭৯ এইচ এস িস
২২২৪ ১২/১০/২০১৭ ১২সািবনা িপং-আ র রা াক হািসনা খা ন সাং-িসংহলাল পাঃ বাটরা জালালাবাদ ২৪-১১-১৯৯০ 26 বছর, 10 মাস, 8 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৭৮২৩৬৬৯ এইচ এস িস
২২৪৩ ১২/১০/২০১৭ ১২নাসিরন িপং- মাঃ গালাম হােসনমেনায়রা সাং-শংকর র, পা-হািমদ র জালালাবাদ ০৯/০৫/১৯৮৮ 29 বছর, 4 মাস, 23 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১০২৬১১৮৬ এইচ এস িস
২২৪৮ ১২/১০/২০১৭ ১২শাহানাজ পারভীন িপং- মাঃ গালাম হােসনমেনায়ারা খা ন সাং-শংকর র, পা-হািমদ র জালালাবাদ ০৫/০৬/১৯৯১ 26 বছর, 3 মাস, 27 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৯০৫৭২০৬০ এইচ এস িস

৮ ১৩/০৯/২০১৭ মাঃ মাস াক আহেমদিপং- মাঃ আ স সা ারখািদজা বগম াম-গাজনা, পা-ধানিদয়া জয়নগর ২২/০৮/১৯৮৭ 30 বছর, 1 মাস, 10 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৭১৬৭৮৩৯৬ এম এ
৯ ১৩/০৯/২০১৭ নািছমা খা ন া- মাঃ মাস াক আহেমদখায়েরান নছা াম-গাজনা, পা-ধানিদয়া জয়নগর ২৮/০৩/১৯৯০ 27 বছর, 6 মাস, 4 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৩০৭৭৬৭১৯ িব এ



১০ ১৩/০৯/২০১৭ মাঃ মেহদী হাসান িপং- মাঃ রজয়ান আলীরািশদা বগম াম-গাজনা, পা-ধানিদয়া জয়নগর ১৮/০৭/১৯৮৯ 28 বছর, 2 মাস, 14 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৭৯৫৬৩৯৬ িব এ
১২ ১৪।০৯।২০১৭ নাজিমন আরা হনা িপং- ত আ স ছা ারখািদজােবগম াম-গাজনা, পা-ধানিদয়া জয়নগর ২৫/০৯/১৯৮৮ 29 বছর, 0 মাস, 7 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৪১৩১৩৮৯ িব এ
২৪ ১৪।০৯।২০১৭ মাঃ জাহা ীর আলম িপং- মাঃ আ ল আিজজ গাজীলজান িবগম ামঃ-ÿÿ পাড়া, পাঃ-ধানিদয়া জয়নগর ২৩/০৬/১৯৯৩ 24 বছর, 3 মাস, 9 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৩৩২৯০১২ িব এ
১০০ ১৮/০৯/২০১৭ মাঃ আ ল জিলল িপং-তশববার গাজী ফরেদৗসী ামঃ-ÿÿ পাড়া, পাঃ-ধানিদয়া জয়নগর ০৭/০২/১৯৯০ 27 বছর, 7 মাস, 25 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৬৮২৮৮৭৬ এম এ
১০৮ ১৮/০৯/২০১৭ মৗ মী রাণী দাস িপং-তপন মার দাসকা লী রানী দাস ামঃ-জয়নগর, পাঃ ধানিদয়া জয়নগর ০৫/০৫/১৯৯৩ 24 বছর, 4 মাস, 27 িদন সিঠক মিহলা সনাতন ০১৭৬৫৬৮১২১১ এইচ এস িস
১৩৭ ১৮/০৯/২০১৭ িজৎ মার দাশ আন  মার দাশ বাস ী বালা দাশ াম-জয়নগর, পা-ধানিদয়া জয়নগর ২৫/১০/১৯৯২ 24 বছর, 11 মাস, 7 িদন সিঠক ষ সনাতন ০১৭৩৭২৬৫০৬০ এইচ এস িস
১৪১ ১৮/০৯/২০১৭ দবািশষ মার চ ব  রাম সাদ চ ব  গীতা রানী চ ব  াম-জয়নগর, পা-ধানিদয়া জয়নগর ১২/০৮/১৯৯২ 25 বছর, 1 মাস, 20 িদন সিঠক ষ সনাতন ০১৭৫৫৪৯৯৮০৪ এইচ এস িস
১৫৯ ১৮/০৯/২০১৭ মাঃ জািকর হােসন মাঃ রিফ ল ইসলাম ত- মাছাঃ রািশদা বগম াম-জয়নগর, পা-ধানিদয়া জয়নগর ১১/০৬/১৯৮৯ 28 বছর, 3 মাস, 21 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৫০৪৪৪২৯৬ এম এ
১৭৪ ১৮/০৯/২০১৭ মাছাঃ জসিমন নাহার মাঃ সাহরাব সরদার সােজদা বগম াম-জয়নগর, পা-ধানিদয়া জয়নগর ১৭/০৬/১৯৯১ 26 বছর, 3 মাস, 15 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৭৮৮১২৪৪ এম এ
১৯২ ১৮/০৯/২০১৭ বিব খা ন মাঃ ওবায় র রহমান রািফজা খা ন াম-গাজনা, র মাঠ, পা-ধানিদয়া জয়নগর ১৫/০৯/১৯৯১ 26 বছর, 0 মাস, 17 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৯৬২৩৯৩৮৯ িব এ
২০৩ ১৮/০৯/২০১৭ মাছাঃ মিরয়ম খা ন মাঃ আ ল গ র মাড়ল আ রা বগম াম-গাজনা, র মাঠ, পা-ধানিদয়া জয়নগর ০৯/১১/১৯৮৭ 29 বছর, 10 মাস, 23 িদনসিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৯৩৭২২৬০ িব এ
২২৭ ১৯/০৯/২০১৭ জসিমন লতানা আঃ মিজদ মাড়ল আ রা খা ন াম-বম ্র , পা-ধানিদয়া জয়নগর ১২-০৮-১৯৯৩ 24 বছর, 1 মাস, 20 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫২৪৪৩৬৭২ এইচ এস িস
২৫০ ১৯/০৯/২০১৭ হািলমা খা ন সািকর হােসন আিছয়া বগম াম-জয়নগর, পা-ধানিদয়া জয়নগর ২৯-০৪-১৯৯৩ 24 বছর, 5 মাস, 3 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭০১৮১৯৫৯৯ িব এ
২৫২ ১৯/০৯/২০১৭ মাইয়া িমিল মা ফাগও ল হক রােকয়া হক াম- খারেদা বাটরা , পাঃধানিদয়া জয়নগর ১-০৬-১৯৯২ 25 বছর, 4 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৪৭৬৪০৫৪ এম এ
২৬৮ ১৯/০৯/২০১৭ শাহানারা খা ন ত মাহা দ আলী ত সােম ভান ামঃ খারেদা,বাটরা , পাঃ ধানিদয়া জয়নগর ১২-০৭-১৯৯১ 26 বছর, 2 মাস, 20 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৬৩০৩৯৭৫ এম এ
২৮৬ ১৯/০৯/২০১৭ ত র খা ন মাঃ আ ল মা ািলব খান স রা খানম াম-রাম র, পা-ধানিদয়া জয়নগর ৩০/০৬/১৯৯২ 25 বছর, 3 মাস, 2 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৬৭৩৭২৩৬১ এইচ এস িস
৩০৩ ১৯/০৯/২০১৭ উৎপল মার িব াস হের নাথ িব াস অিনমা রানী িব াস াম-জয়নগর, পা-ধানিদয়া জয়নগর ২০/১১/১৯৯০ 26 বছর, 10 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৫৯৩৮৪৮৩ এম এ
৩০৯ ১৯/০৯/২০১৭ মাঃ িরপন হােসন মাঃ মিহ ল ইসলাম মাছাঃ আন য়ারা খা ন াম- পাড়া, পা-ধানিদয়া জয়নগর ০৮-০২-১৯৯৩ 24 বছর, 7 মাস, 24 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৫৪৯১৪১৬ এইচ এস িস
৩৩০ ২০-০৯-২০১৭ নাজমা খা ন মাঃ দেলায়ার হােসন মাছাঃ আিছয়া খা ন াম-গাজনা, পাঃ-ধানিদয়া  জয়নগর ১০-০৮-১৮৮৫ 32 বছর, 1 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৪৮৯৩৬৭৬ এইচ এস িস
৩৩৪ ২০-০৯-২০১৭ মাছাঃ শাকী আ ার ত আিতয়ার রহমান মাছাঃ মা রা বগম াম- পারাম র, পাঃ-বাটবা জয়নগর জয়নগর ১৩-০৩-১৯৮৩ 34 বছর, 6 মাস, 19 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৮৮৫৪৫৮৫ এম এ
৩৪৫ ২০-০৯-২০১৭ মাছাঃ শািফয়া খা ন মাঃ িজ র রহমান মাছাঃ আেমনা বগম াম-বস র, পাঃ-ধানিদয়া জয়নগর ০৮-০৭-১৯৯১ 26 বছর, 2 মাস, 24 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬৬৭৯৬৬৮৮ এইচ এস িস
৩৬৯ ২০-০৯-২০১৭ মাঃ আকবর আলী ত গহর আলী মাছাঃ সানাভান িবিব াম-ধানিদয়া, পাঃ-ধানিদয়া জয়নগর ১১-১২-১৯৯০ 26 বছর, 9 মাস, 21 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৮৫৬২৫৭৫৬৫ িব এ
৩৭৯ ২০-০৯-২০১৭ শািহ র রহমান নািছর উ ীন লিতফা খা ন াম-ধানিদয়া, পাঃ-ধানিদয়া জয়নগর ০৫-০১-১৯৯০ 27 বছর, 8 মাস, 27 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৮৮১৪৩৫৬৩৮ এম এ
৩৮৫ ২০-০৯-২০১৭ মাঃ দেলায়ার হােসন মাঃ আ ল মা ান মাড়ল ছেবদা বগম াম-গাজনা, পাঃ-ধানিদয়া, জয়নগর ১০-০৭-১৯৮৪ 33 বছর, 2 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৪৮৪৯৩০৫ এইচ এস িস
৩৮৭ ২০-০৯-২০১৭ মাঃ আসা ামান মাঃ িমজা র রহমান মাহাঃ িফয়া খা ন াম-ধানিদয়া, পাঃ-ধানিদয়া জয়নগর ২৬-০৯-১৯৯০ 27 বছর, 0 মাস, 6 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৬১৯৫৮৫৬ িব এ
৩৯৬ ২০-০৯-২০১৭ মাঃ অিহ ামান মাঃ িমজা র রহমান মাছাঃ শািহদা খা ন াম- পারাম র, পাঃ-ধানিদয়া জয়নগর ২৫-১২-১৯৯০ 26 বছর, 9 মাস, 7 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪১২২২৪৭৯ এম এ
৪০২ ২০-০৯-২০১৭ নাজ ল আহসান মা ফা হায়দার মেনায়ারা াম-ধানিদয়া, পাঃ-ধানিদয়া জয়নগর ১০-০৫-১৯৯৩ 24 বছর, 4 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৭৬৫৯১৪৪৫ এইচ এস িস
৪০৩ ২০-০৯-২০১৭ ফা মাহ দ ফা হায়দার মেনায়ারা াম-ধানিদয়া, পাঃ-ধানিদয়া জয়নগর ২৮-০২-১৯৯১ 26 বছর, 7 মাস, 4 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৫৩৩৫৫৯৩৯ এম এ
৪০৯ ২১-০৯-২০১৭ মমতাজ খা ন নিছমউ ীন আন য়ারা াম- মািনকনগর, পাঃ ধানিদয়া জয়নগর ১০-০৩-১৯৮৮ 29 বছর, 6 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৩২০৫৯৬৭ এইচ এস িস
৪৪৬ ২১-০৯-২০১৭ মা ফা ইয়াসিমন মাঃ সিলম হােসন জােহদা বগম াম- রাম র, পাঃ ধানিদয়া জয়নগর ৩০-১২-১৯৮৯ 27 বছর, 9 মাস, 2 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৪৭৪৯১৯৬ এইচ এস িস
৪৬৭ ২১-০৯-২০১৭ নাজ াহার মাঃ আ ল মা ান আি য়া খা ন াম- খারেদা ব টরা, পাঃ ধাি য়া জয়নগর ১-২-১৯৯০ 27 বছর, 8 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮১৬৪৭৭৯৫ এইচ এস িস
৪৮৭ ২১-০৯-২০১৭ মাঃ হািফ র রহমান মাঃ মিতয়ার মাড়ল সিখনা খা ন াম- দি ন পাড়া, পাঃ ধানিদয়া জয়নগর ৩১-০৭-১৯৮৯ 28 বছর, 2 মাস, 1 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৪৯১৫৫২৫ এম এ
৫০২ ২১-০৯-২০১৭ পলাশ মার দাস মেনার ন দাস শা ী রানী দাস াম- পাড়া, পাঃ ধানিদয়া জয়নগর ২৫-০৭-১৯৮৯ 28 বছর, 2 মাস, 7 িদন সিঠক ষ সনাতন ০১৭৬৬৩৪১৩১৫ িব এ
৫২২ ২১-০৯-২০১৭ ষার কাি  ঘাষ সিলল কাি  ঘাষ মন  রানী ঘাষ াম- পাড়া, পাঃ ধানিদয়া জয়নগর ১৪-০১-১৯৯২ 25 বছর, 8 মাস, 18 িদন সিঠক ষ সনাতন ০১৭৪৭০৩৬৩১৩ এইচ এস িস



৫৩৩ ২১-০৯-২০১৭ শংকর মার দাস গািব  দাস মায়ারানী দাস াম- জয়নগর, পাঃ ধানিদয়া জয়নগর ০৬-০১-১৯৮৪ 33 বছর, 8 মাস, 26 িদন সিঠক ষ সনাতন ০১৭১৭৫৮২৫৭৬ এম এ
৫৪৯ ২৪/০৯/২০১৭ আ া রায় বাস চ  রায় র া রানী রায় ামঃ জয়নগর, পা:ধানিদয়া, জয়নগর ০৩/০৭/১৯৯৩ 24 বছর, 2 মাস, 29 িদন সিঠক মিহলা সনাতন ০১৭৯২৫৮২০৪৫ এইচ এস িস
৫৫০ ২৪/০৯/২০১৭ মাধবী রানী রায় বা েদব চ  রায় র া রানী রায় ামঃ জয়নগর, পা:ধানিদয়া, জয়নগর ৩১/১০/১৯৯৩ 23 বছর, 11 মাস, 1 িদন বািতল মিহলা সনাতন ০১৭০৩১৬৭২৩৮ এইচ এস িস
৫৭৪ ২৪/০৯/২০১৭ রিহমা খা ন িসরা ল িব াস ে ছা বগম ামঃজয়নগর, পাঃধানিদয়া জয়নগর ১২/১২/১৯৯০ 26 বছর, 9 মাস, 20 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭২৭৯০৯৯৩ এম এ
৫৯৭ ২৪-০৯-২০১৭ সালমা খা ন মাঃ ওসমান আলী খা মাছাঃ মােমনা বগম  াম- গাজনা, পাঃ ধানিদয়া জয়নগর ০৭-১১-১৯৮৪ 32 বছর, 10 মাস, 25 িদনসিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫১১৯৯৪৪৩ এইচ এস িস
৬০৮ ২৪-০৯-২০১৭ িশিরন লতানা মাঃ শিফউল ইসলাম রািশদা বগম াম- বস র, পাঃ ধানিদয়া জয়নগর ১৫-০৮-১৯৮৯ 28 বছর, 1 মাস, 17 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৯৮৫৪০১৮ িব এ
৬২১ ২৪-০৯-২০১৭ জাসনা দাস মদন মাহন দাস পা ল দাস াম- জয়নগর, পাঃ ধানিদয়া জয়নগর ১৭-০৯-১৯৮৮ 29 বছর, 0 মাস, 15 িদন সিঠক মিহলা সনাতন ০১৭২৫৩৫০৮০৪ িব এ
৬২২ ২৪-০৯-২০১৭ রািজয়া লতানা মাঃ হাসা র রহমান রািশদা বগম াম- খাদ  বাটরা, পাঃ ধানিদয়া জয়নগর ১৫-০৮-১৯৯২ 25 বছর, 1 মাস, 17 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭০৩১৬৬৭৫৩ িব এ
৬৪২ ২৪-০৯-২০১৭ আসমা খা ন সা াত হােসন কিরমন াম- পাড়া, পা-ধানিদয়া জয়নগর ০৩-০৪-১৯৮৯ 28 বছর, 5 মাস, 29 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪১৪২১৮০৮ এইচ এস িস
৬৫২ ২৪-০৯-২০১৭ রজাহান খা ন মাঃ রিফ ল ইসলাম মাড়লবগম রােকয়া াম- বস র, পাঃ ধানিদয়া জয়নগর ২২-০৫-১৯৯০ 27 বছর, 4 মাস, 10 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮৭৪২৩২৪৯ িব এ
৬৬০ ২৪-০৯-২০১৭ িমতা সাহরাব সাম ন নাহার াম-ধানিদয়া, পাঃ-ধানিদয়া জয়নগর ০৩-১১-১৯৮৯ 27 বছর, 10 মাস, 29 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮০২৩৮৯৪৫ িব এ
৬৭৩ ২৪/০৯/২০১৭ মাঃ শািহ র আলম ত মেহর আলী সরদারমাছাঃ মািজদা খা নামঃবস র, পাঃধানিদয়া জয়নগর ০১/১২/১৯৮৫ 31 বছর, 10 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৫২১১১৮০১ িব এ
৬৮২ ২৪/০৯/২০১৭ মাঃ শহী আমান মাঃ আহ াদ আলী খাত নিবজান িবিব ামঃমািনকনগর, পাঃধানিদয়া জয়নগর ০৪/০৫/১৯৯০ 27 বছর, 4 মাস, 28 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৫৬৭০১৩৭৮ িব এ
৬৮৩ ২৪/০৯/২০১৭ মাঃ মাহ র রহমান মাঃ রহমত আলী মড়লমাছাঃ শািহদা খা নামঃধানিদয়া, পাঃধানিদয়া জয়নগর ১০/১০/১৯৮৪ 32 বছর, 11 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৬৮৯৬৪৯১২ এইচ এস িস
৬৮৫ ২৪/০৯/২০১৭ সাগর মার সাহা পন মার সাহা শফালী রানী সাহা ামঃউ র জয়নগর, পাঃধানিদয়া জয়নগর ৩০/১২/১৯৯১ 25 বছর, 9 মাস, 2 িদন সিঠক ষ সনাতন ০১৭৫৭১৬৯৯২০ এইচ এস িস
৬৯১ ২৪/০৯/২০১৭ সাহাগ সন মাইেকল সন রািজ সন ামঃদি ন জয়নগর, পাঃধানিদয়াজয়নগর ১৬/১০/১৯৯৩ 23 বছর, 11 মাস, 16 িদন বািতল ষ ি ান ০১৭৪১৪১৭০৩১ এইচ এস িস
৬৯৭ ২৪/০৯/২০১৭ মাঃ শামীম হােসন মাঃ রআলী খান কজান খা ন ামঃবস র, পাঃধানিদয়া জয়নগর ০৮/০৮/১৯৯৪ 23 বছর, 1 মাস, 24 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭৫২৩৬৬২৫২ এইচ এস িস
৭০৩ ২৪/০৯/২০১৭ স য় ঢালী িলন ঢালী রাধা রানী ঢালী ামঃদি ন জয়নগর, পাঃধানিদয়াজয়নগর ১৪/১১/১৯৯০ 26 বছর, 10 মাস, 18 িদন সিঠক ষ ি ান ০১৭৮৬৭৫৭৯১৪ এইচ এস িস
৭০৭ ২৪/০৯/২০১৭ মাঃ ামান মাঃবজ র রহমান আেনায়ারা খা ন ামঃধানিদয়া, পাঃধানিদয়া জয়নগর ২৮/১১/১৯৮৬ 30 বছর, 10 মাস, 4 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৭৩৭৪১৬৭৮ এইচ এস িস
৭১২ ২৪/০৯/২০১৭ চায়না খা ন মাঃ কাম ল ইসলাম সানামাছাঃ লজান বগমামঃগাজনা, পাঃধানিদয়া জয়নগর ০১/০৩/১৯৮৯ 28 বছর, 7 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮১১৫৯২৪২ এম এ
৭১৭ ২৪/০৯/২০১৭ জািকর হােসন আঃ খােলক রািদা বগম ামঃধানিদয়া, পাঃধানিদয়া জয়নগর ০৪/১১৯৯২ 25 বছর, 8 মাস, 28 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৫১১৩৯২১৫ এইচ এস িস
৭১৮ ২৪/০৯/২০১৭ মাঃ সাঈদী হােসন মাঃসহরাব হােসন মা ামমতাজ বগম ামঃধানিদয়া, পাঃধানিদয়া জয়নগর ২৪/১২/১৯৯২ 24 বছর, 9 মাস, 8 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩১০৭৮৪৫৯ িব এ
৭২৬ ২৪/০৯/২০১৭ মাঃ আফতা ামান মাঃ িসরা ল ইসলাম মাড়লজয় ন বগম ামঃে পাড়া, পাঃধানিদয়া জয়নগর ১৮/১০/১৯৯৩ 23 বছর, 11 মাস, 14 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭৫৫০৫৪৯৫৮ িব এ
৭৬০ ২৪-০৯-২০১৭ মাঃ হাসা র রহমান মাঃ শিফ র রহমান মািলআেনায়ারা বগম াম- খাে া বাটরা পাঃ ধানিদয়াজয়নগর ০৮/১০/১৯৮৫ 31 বছর, 11 মাস, 24 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৭০০৩১৬৬ এম এ
৭৬৫ ২৪-০৯-২০১৭ মাঃ বাব  হােসন মাঃ আকরম আলী মাছাঃ মা রা বগম াম- পারাম র পাঃ ধানিদয়া জয়নগর ২১/১১/১৯৯০ 26 বছর, 10 মাস, 11 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৭২৮৬৩২০ িব এ
৭৭০ ২৪-০৯-২০১৭ ওসমান গিন মই ীন সরদার রােকয়া খা ন াম- খারেদা বাটরা পাঃ ধানিদয়াজয়নগর ২৮/১২/১৯৮৫ 31 বছর, 9 মাস, 4 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৬৯৮৩৮১৪ এইচ এস িস
৭৮১ ২৪/০৯/২০১৭ মাখেল র রহমান কচাদ গাইন রােকয়া ামঃদি ন পাড়া, পাঃধানিদয়াজয়নগর ০৪/০৪/১৯৯১ 26 বছর, 5 মাস, 28 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৫৭০৪০৫৯ িব এ
৭৮২ ২৪/০৯/২০১৭ মাঃ হা ন অর রিশদ মাঃ আজগর আলী মাছাঃ িফয়া খা নামঃধানিদয়া, পাঃধানিদয়া জয়নগর ২৮/০৭/১৯৯১ 26 বছর, 2 মাস, 4 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪১৪২১৮০৮ এইচ এস িস
৮০৫ ২৪/০৯/২০১৭ মাঃ শাহী সেক ার মাঃ আঃ রা াক ঝন া বগম ামঃ পারাম র, পাঃধানিদয়া জয়নগর ১১/০৫/১৯৮৬ 31 বছর, 4 মাস, 21 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৪৪৬৮৩৩৬ এম এ
৮১৬ ২৪/০৯/২০১৭ মাঃ আঃ ও দ মাঃ আঃ ছামাদ মাছাঃ হািসনা বগমামঃধানিদয়া, পাঃধানিদয়া জয়নগর ১৫/১০/১৯৮৯ 27 বছর, 11 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২০৩৬৭২৮৯ এইচ এস িস
৮১৮ ২৪/০৯/২০১৭ শাম র রহমান হা ন সরদার ফেতমা বগম ামঃেখা বাটরা, পাঃধানিদয়া জয়নগর ০১/০১/১৯৮৯ 28 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪২১১১০৪০ এইচ এস িস
৮১৯ ২৪/০৯/২০১৭ মাঃ মহ ত আলী মাঃ হযরত আলী মাড়লফিজলা খা ন ামঃবস র, পাঃধানিদয়া জয়নগর ১৩/০৪/১৯৯০ 27 বছর, 5 মাস, 19 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৮০৩০১২৮ িব এ
৮৬৩ ২৫-০৯-২০১৭ া রানী দাশ ামী ভাস মার হাজরালীলা দাশ াম-জয়নগর, পা-ধানিদয়া জয়নগর ১৮/১০/১৯৮৫ 31 বছর, 11 মাস, 14 িদন সিঠক মিহলা সনাতন ০১৭৪২৮৩৬৩৪২ এম এ
৯০৮ ২৫/০৯/২০১৭ মাঃ আির ল ইসলাম মাঃ আফছার আলী মাড়লমাছাঃ আিছরন িবিবামঃধানিদয়া, পাঃধানিদয়া জয়নগর ১২/০৮/১৯৯২ 25 বছর, 1 মাস, 20 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯৩৫৬৩৭৩৫৪ এইচ এস িস



৯২০ ২৫/০৯/২০১৭ একরা ল হােসন অিজয়ার রহমান জয় র নছা ামঃমািনকনগর, পাঃধানিদয়া জয়নগর ১০/১২/১৯৯২ 24 বছর, 9 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৭৪৫৪০২৪ িব এ
৯৩২ ২৫/০৯/২০১৭ মাঃ মিন ামান মাঃ আঃ সা ার মাছাঃ মেনায়ারা ামঃধানিদয়া, পাঃধানিদয়া জয়নগর ২৭/১১/১৯৯২ 24 বছর, 10 মাস, 5 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৯২০০৪৩৬ এইচ এস িস
৯৪৩ ২৫/০৯/২০১৭ মাঃ ইমরান হােসন মাঃ আকেছদ আলী  জাহানারা খা ন ামঃমািনকনগর, পাঃধানিদয়া জয়নগর ১৪/১০/১৯৮৫ 31 বছর, 11 মাস, 18 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৯৬৩৫১৯৬ এইচ এস িস
৯৫৭ ২৫/০৯/২০১৭ জাউ ীন ইসলাম মাসেলম গাজী মিজনা খা ন ামঃমািনকনগর, পাঃধানিদয়া জয়নগর ৩০/১২/১৯৮৫ 31 বছর, 9 মাস, 2 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৫৩৮০৩০৭৮ িব এ
৯৭৩ ২৫-০৯-২০১৭ মাছাঃ নািছমা খা ন আ স সাবহাব ঢালী মাছাঃ রিহমা বগম ামঃ বস র, পাঃ ধানিদয়া জয়নগর ২১-১২-১৯৯১ 25 বছর, 9 মাস, 11 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬৯৯৩২৬১৭ িব এ
৯৮৪ ২৫-০৯-২০১৭ উে  হািববা মাঃ ইমরান হােসন আকিলমা খা ন ামঃ মািনকনগর, পাঃ ধানিদয়া জয়নগর ০১-০৩-১৯৮৮ 29 বছর, 7 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯২৫২৩১২৫০ এইচ এস িস
৯৮৭ ২৫-০৯-২০১৭ মাছাঃ সােলহা খা ন মাঃ ফা ক হােসন মাছাঃ হািমদা খা নামঃ বস র, পাঃ ধানিদয়া জয়নগর ১৪-০৩-১৯৮৭ 30 বছর, 6 মাস, 18 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৩৯৯১৮৪৩ এইচ এস িস
৯৯১ ২৫-০৯-২০১৭ নাসিরন খা ন মাঃ আ া ল ইসলাম হািলমা খা ন ামঃ নীলক র পাঃ বাটরা জয়নগর ১১-০৭-১৯৯৩ 24 বছর, 2 মাস, 21 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮৮৭১৮১৫৭ এইচ এস িস
৯৯২ ২৫-০৯-২০১৭ নাসিরন খা ন মাঃ খারেশদ আলী সানা নািগ স খা ন ামঃ মািনকনগর, পাঃ ধানিদয়া জয়নগর ১৭-০৪-১৯৯১ 26 বছর, 5 মাস, 15 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫২৭০৫৫৫৪ িব এ
১০১৩ ২৫-০৯-২০১৭ মাঃ আ ল হািলম মাঃ হােসম আলী সরদার মাছাঃ আকিলমা বগম ামঃ পাড়া, পাঃ ধানিদয়া জয়নগর ০২-০১-১৯৮৮ 29 বছর, 8 মাস, 30 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৭০৩৭৩৪০ এইচ এস িস
১০২০ ২৫-০৯-২০১৭ মাঃ হাসা র রহমান মাঃ গালাম র ানী খান মাছাঃ মেহ ন নছা ামঃ চকজয়নগর, পাঃ ধানিদয়া জয়নগর ০৯-১২-১৯৮৬ 30 বছর, 9 মাস, 23 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯০৬৬৫০৮১০ এইচ এস িস
১০২২ ২৫-০৯-২০১৭ িম ন মার রায় ামল মার রায় ল ী রানী রায় ামঃ ধানিদয়া, পাঃ ধানিদনা জয়নগর ১৪-০৯-১৯৯৩ 24 বছর, 0 মাস, 18 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২২৪৮৯৫৫০ এইচ এস িস
১০২৭ ২৫-০৯-২০১৭ মাঃ রাদ আহে দ মাঃ আ র রিশদ মাছাঃ আিছয়া খা ন ামঃ চকজয়নগর, পাঃ ধানিদয়া জয়নগর ২৮-০৯-১৯৯৩ 24 বছর, 0 মাস, 4 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৭৫২৭১৯৪ িব এ
১০৩৯ ২৫-০৯-২০১৭ জসিমন লতানা মজ  মা া হািমদা খা ন ামঃ ধানিদয়া, পাঃ ধানিদনা জয়নগর ১০-১১-১৯৯২ 24 বছর, 10 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭১৩৬৯১৭৬ িব এ
১০৬৯ ২৫-০৯-২০১৭ মাঃ আল মা ন মাঃ ইয়ািছনা আলী মাছাঃ সািহবা খা ন ামঃ পারাম র, পাঃ ধানিদয়া জয়নগর ১৪-১২-১৯৯০ 26 বছর, 9 মাস, 18 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৬১৮৬৬৫০৯ এম এ
১০৭৫ ২৫-০৯-২০১৭ আ া ল সামাদ গাজী রিহমা বগম ামঃ নীলক র পাঃ বাটরা জয়নগর ০৪-০৬-১৯৯১ 26 বছর, 3 মাস, 28 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৬৫৬০০৫১ এইচ এস িস
১১২০ ২৬-০৯-২০১৭ কােবরী লতানা িপতাঃ মাঃ আ ল আিলমশিরফা খা ন ামঃ মািনকনগর পাঃ ধানিদয়া জয়নগর ১০/০৮/১৯৯৩ 24 বছর, 1 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭০৮৩৮৬২১৯ এইচ এস িস
১১৩৭ ২৬-০৯-২০১৭ িশিরন তািরন াঃ মাঃ মিন ল ইসলামসািজদা বগম াম-ধানিদয়া, পাঃ-ধানিদয়া জয়নগর ১৫-০৮-১৯৯০ 27 বছর, 1 মাস, 17 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৭৫২৭৮৮৭ এইচ এস িস
১১৪৪ ২৬-০৯-২০১৭ শারিমন লতানা িপং- মাঃ মাস া ল হকজািহদা খা ন াম-বসম র, পা-ধানিদয়া জয়নগর ২৬-১১-১৯৮৭ 29 বছর, 10 মাস, 6 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৩০২১৩২৮ িব এ
১১৭৩ ২৬-০৯-২০১৭ িশউলী খা ন াঃ মাঃ রিন ল ইসলামমাছাঃ মমতাজ বগমাম-মািনকনগর, পাঃ ধানিদয়া জয়নগর ২২-০৬-১৯৯১ 26 বছর, 3 মাস, 10 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭২৪৮০৬৯৩ িব এ
১১৭৪ ২৬-০৯-২০১৭ মাঃ আল মা ন িপং- মাঃ আঃ মা ানমাছাঃ হািমদা াম-নীলক র, পা-ধানিদয়া জয়নগর ১৪-০৮-১৯৯২ 25 বছর, 1 মাস, 18 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৬৬০৬৯৯৫ এম এ
১১৭৮ ২৬-০৯-২০১৭ মঘনা পারভীন া- মাঃ আঃ সা ার রিহমা খা ন াম-নীলক র, পা-ধানিদয়া জয়নগর ০২-০২-১৯৮৭ 30 বছর, 7 মাস, 30 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৬৪৪৫৫১৯ িব এ
১১৮১ ২৬-০৯-২০১৭ কয়া খা ন াঃ-আশরা ল আলমরিহমা খা ন াম-জয়নগর, প-ধানিদয়া জয়নগর ১৭-০৫-১৯৯১ 26 বছর, 4 মাস, 15 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৯০৯২৭৮২ িব এ
১১৯৬ ২৬-০৯-২০১৭ আল মা ন িপতা-এরশাদ আলী রািজনা খা ন াম-গাজনা, পাঃধানিদয়া জয়নগর ১০-০১-১৯৯০ 27 বছর, 8 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৪০২৯৭৮৪ এম এ
১২৩৩ ২৬/০৯/২০১৭ মাঃ আলমগীর হােসনিপং- মাঃ আয় ল ইসলামশােহদা বগম াম-নীলক র, পা-ধানিদয়া জয়নগর ০৪/০৪/১৯৮৫ 32 বছর, 5 মাস, 28 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৫৪৫০৩৪৩৭ এম এ
১২৩৯ ২৬-০৯-২০১৭ মাঃ মিন ল ইসলাম িপতা- মাঃই ািহম হােসনমাছা্ঃ নািশদা বগমাম-ধানিদয়া, পাঃ-ধানিদয়া জয়নগর ০১-০৩-১৯৮৭ 30 বছর, 7 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৭৫২৭৮৮৭ িব এ
১২৫০ ২৬-০৯-২০১৭ মাঃ আফজাল হােসন িপতা-আ ল কােশম সিখনা াম- খা বাটরা, পাঃ ধানিদয়া জয়নগর ০৫-০৪-১৯৯২ 25 বছর, 5 মাস, 27 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৭১৭৮১৪০১ এইচ এস িস
১২৬৩ ২৬-০৯-২০১৭ মাঃ গালাম হােসন িপতা- তঃ আ ল খােলক সানামাছাঃ ৎ ন নসা াম-গাজনা, পাঃধানিদয়া জয়নগর ০৭-০৮-১৯৮৫ 32 বছর, 1 মাস, 25 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৭৩৩৮৮২৮ এইচ এস িস
১২৬৯ ২৬-০৯-২০১৭ মাঃ শির ল ইসলাম িপতা- মাঃ আ ল গ র মাড়লরােকয়া াম-দঃে পাড়া, পাঃ ধানিদয়া জয়নগর ০৪-০৮-১৯৯৩ 24 বছর, 1 মাস, 28 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৩৯১৪১০৪ এইচ এস িস
১২৭৩ ২৬-০৯-২০১৭ মাঃ শির ামান িপং- মাঃ ইমান আলীমাছাঃ িফয়া াম-নীলক র, পা-ধানিদয়া জয়নগর ১৮/১০/১৯৯০ 26 বছর, 11 মাস, 14 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৩৭৩৩৭৩০ এইচ এস িস
১২৮১ ২৬-০৯-২০১৭ আ ার ামান িপং- মাঃ ইমান আলীিফয়া খা ন াম-নীলক র, পা-ধানিদয়া জয়নগর ০২/১২/১৯৯২ 24 বছর, 9 মাস, 30 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৫৪০০৩২৮ িব এ
১২৮৯ ২৬-০৯-২০১৭ আসমাউল সনা া- মাঃ মিনর ামানহািমদা খা ন াম-নীলক র, পা-ধানিদয়া জয়নগর ০১/০২/১৯৮৮ 29 বছর, 8 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১২৩৩৫৩০২ িব এ
১২৯১ ২৬-০৯-২০১৭ মাঃ র ল ছ িপং-আঃ আহাদ হািমদা খা ন াম-মািনকনগর, পা-ধানিদয়া জয়নগর ০১/০১/১৯৯২ 25 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৯২১০৭৯৫ িব এ
১৩০০ ২৭-০৯-২০১৭ নািজ ীন িপতা- তঃ মাসেলম আলীআিছয়া খা ন াম-বস র, পাঃ সরসকাটী জয়নগর ০৩-১২-১৯৯২ 24 বছর, 9 মাস, 29 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৮০৫১৩৯৩ এইচ এস িস



১৩০৯ ২৭-০৯-২০১৭ রকেসানা খা ন াঃ মাঃ ছায় াম ল ময়ারা খা ন াম- পারাম র, পাঃ ধানিদয়া জয়নগর ০১-০৩-১৯৯০ 27 বছর, 7 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৬৫৬১৬০০ এইচ এস িস
১৩১১ ২৭-০৯-২০১৭ শািহনা খা ন াঃ মাঃ আরাফাত হাসনরােকয়া হক াম- খা বাটরা, পাঃ ধানিদয়া জয়নগর ০১-০২-১৯৯০ 27 বছর, 8 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৭৪১৭৯৯৪ এইচ এস িস
১৩৩৭ ২৭-০৯-২০১৭ মিরয়াম খা ন া- আ ল াহ আল মা দআেলয়া বগম াম- খা  বাটরা, পা-ধানিদয়া জয়নগর ০১/১২/১৯৯১ 25 বছর, 10 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৪৫৭৫৬১০ এইচ এস িস
১৩৪৫ ২৭-০৯-২০১৭ া খা ন িপং- র  দ রী রািশদা াম-জয়নগর, প-ধানিদয়া জয়নগর ০৯/০১/১৯৮৯ 28 বছর, 8 মাস, 23 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৮৬৩৫০২৯২৯ এইচ এস িস
১৩৪৬ ২৭-০৯-২০১৭ আকিলমা খা ন া- মাঃ আির ল ইসলামছিকননা খা ন াম-ধানিদয়া, পা-ধানিদয়া জয়নগর ০২/০৩/১৯৯০ 27 বছর, 6 মাস, 30 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬৩৮২১৪৮৮ িব এ
১৩৫০ ২৭-০৯-২০১৭ উনিজলা া- মাঃ হািফ র রহমানমা রা াম- পারাম র, পা-ধানিদয়া জয়নগর ২০/০৪/১৯৯০ 27 বছর, 5 মাস, 12 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৭২২৫২৬১ এইচ এস িস
১৩৭৪ ২৭-০৯-২০১৭ া রানী ম ল িপং-রাজ মার ম লআেলামিত ম ল াম-জয়নগর, পাঃ ধানিদয়া জয়নগর ১১-১০-১৯৯০ 26 বছর, 11 মাস, 21 িদন সিঠক মিহলা ি ান ০১৭৪৬০০১৮২৭ এম এ
১৩৭৯ ২৭-০৯-২০১৭ রািজয়া লতানা িপং-আ ল ািলব খানছ রা খা ন াম-রাম র, পাঃধানিদয়া জয়নগর ১২-১১-১৯৯২ 24 বছর, 10 মাস, 20 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭০৩৫৮০৫৭৭ এইচ এস িস
১৪৩৮ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ আির ল ইসলাম িপং- মাঃ িজবর রহমান মাড়লতাছিলমা খা ন াম-ধানিদয়া, পাঃ-ধানিদয়া জয়নগর ০১-০৪-১৯৮৪ 33 বছর, 6 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৬৩৮২১৪৮৮ এম এ
১৪৪০ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ শিফ ল ইসলাম িপং- মাঃ আ র রউফ গাজীফিরদা খা ন াম- পাড়া, পাঃধানিদয়া জয়নগর ০৮-১০-১৯৮৭ 29 বছর, 11 মাস, 24 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৩৮৬৫৩৫৬ িব এ
১৪৪৫ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ শািহন আলম িপং- মাঃ আঃ খােলক সরদারমমজাজ াম- খা বাটরা, পাঃ ধানিদয়া জয়নগর ০১-০১-১৯৯০ 27 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৮৩১৪০৫৮ িব এ
১৪৬১ ২৭-০৯-২০১৭  মাঃ আরাফাত হােসন অিম র াম- খা বাটরা, পা-ধানিদয়া জয়নগর ০৮/০৯/১৯৯০ 27 বছর, 0 মাস, 24 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৮৮৬৯৪২০ এইচ এস িস
১৫১৩ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ আশরাফ হােসন িপং- ত শাম ল দা িশলা ন নছা াম-ধানিদয়া, পা-ধানিদয়া জয়নগর ০৯/০৭/১৯৮৩ 34 বছর, 2 মাস, 23 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১০৬১৬২৮৭ িব এ
১৫১৮ ২৭-০৯-২০১৭ মাছাঃ নািসমা খা ন াঃ মাঃ আশরাফ হােসনমাছাঃ হািলমা খা নাম-ধানিদয়া, পাঃ-ধানিদয়া জয়নগর ০৬-০৬-১৯৮৪ 33 বছর, 3 মাস, 26 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৯২৬৩৬৭২৪ িব এ
১৫২৮ ২৭-০৯-২০১৭ দেলায়ার িপ’◌ং- মািমন আলী আলীতাছিলমা াম-নীলক র, পা-ধানিদয়া জয়নগর ০১/০১/১৯৯১ 26 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৯১৩৩৩৫১ িব এ
১৫৪২ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ সাই র রহমান িপং- মাঃ শিফ র রহমানআেনায়ারা বগম াম- খা বাটরা, পাঃ ধানিদয়া জয়নগর ১৫-০৩-১৯৮৮ 29 বছর, 6 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৫৬৮৭৭৬৯ িব এ
১৫৪৫ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ িহন হােসন িপং- মাঃ আ র রহমান মাড়লফরেদৗসী াম- পাড়া, পাঃধানিদয়া জয়নগর ০১-০৯-১৯৯৩ 24 বছর, 1 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৭০৩৬২৯৯ এইচ এস িস
১৫৫৫ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ মাখেল র রহমানিপং- তঃ আঃ রিশদ সানামাছাঃ রািশদা বগমাম-বস র, পাঃ সরসকাটী জয়নগর ১০-০৯-১৯৯১ 26 বছর, 0 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০৭৩৮১৪২৬৭৩ িব এ
১৫৬০ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ িমজা র রহমান িপং- মাঃ হােসন আলী শখমাছাঃ আেলয়া বগমাম-জয়নগর, পাঃ ধানিদয়া জয়নগর ২৪-১০-১৯৯০ 26 বছর, 11 মাস, 8 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১০২৩২৫২৪ এইচ এস িস
১৫৮১ ২৮-০৯-২০১৭ িব িজত মার দাশ িপং-  গািব  দাশ জয়ম ী দাশ সাং- জয়নাগর, পা-ধানিদয়া জয়নগর ২০/১০১৯৮৫ 31 বছর, 11 মাস, 12 িদন সিঠক ষ সনাতন ০১৭২২৪০১৭৩৯ এম এ
১৬১২ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ মা র রিশদ িপং-  মাঃ আজগার আলীমাছাঃ আকিলমা সাং-নীলক র, পা-ধানিদয়া জয়নগর ১১/১০/১৯৯২ 24 বছর, 11 মাস, 21 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৭০৫৩২০৬০ এইচ এস িস
১৬২৭ ২৮-০৯-২০১৭ শেলামন সরকার িপং-  গৗ রপদ সরকারজবা রানী সরকার সাং- ÿÿ পাড়া, পা-ধানিদয় জয়নগর ১৪/০৩/১৯৮৪ 33 বছর, 6 মাস, 18 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৩২০২৮৬৩ এইচ এস িস
১৬৩১ ২৮-০৯-২০১৭ তপন মার  িপং- নারায়ন চ   িবজলীরানী সাং- খা বাটরা, পা-ধানিদয়া জয়নগর ০১/০১/১৯৯২ 25 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক ষ সনাতন ০১৭৫০৫৭৭৩৩১ িব এ
১৬৬৪ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ সাই ল ইসলাম িপং-  মাঃ আিজ ল ইসলামিফেরাজা খা ন সাং- ধানিদয়া, পা-ধানিদয়া জয়নগর ২০/০৭/১৯৮৯ 28 বছর, 2 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৩৪৩২৯৩৯ এম এ
১৬৬৫ ২৮-০৯-২০১৭ িবল াল হােসন িপং-  হােসন আলী ছায়রা সাং- বসম র, পা-ধািদয়া জয়নগর ০৫/০৩/১৯৮৮ 29 বছর, 6 মাস, 27 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৫৮৮৮৫৫৬ এইচ এস িস
১৬৭৮ ২৮-০৯-২০১৭ মাহা াদ স জ হােনসিপং- মাঃ আঃ মিজদ মাড়লআলফা বগম সাং-বস র, পাঃ-ধানিদয়া জয়নগর ০৮-০৫-১৯৯১ 26 বছর, 4 মাস, 24 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৮১০৪৪৯৫ িব এ
১৬৮৫ ২৮-০৯-২০১৭ পলাশ সরকার িপং-ভ  সরকার পােনা সরকার সাং- পাড়া, পাঃ ধানিদয়া জয়নগর ০৫-০৪-১৯৯৩ 24 বছর, 5 মাস, 27 িদন সিঠক ষ ি ান ০১৭৩৬৯৪৫২১৬ এইচ এস িস
১৭১২ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ ইউ ছ আলী িপং-  মাঃ আঃ বািরকিফয়া খা ন সাং- ধানিদয়া, পা-ধানিদয়া জয়নগর ২০/১০/১৯৮৯ 27 বছর, 11 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪২২৮৮৮৫০ িব এ
১৭২৭ ২৮-০৯-২০১৭ িম ন মার সাহা িপং- গৗরিকেশার সাহািবজলীরানী সাং-ÿÿ পাড়া, পা-ধানিদয়া জয়নগর ২০/১০/১৯৮৯ 27 বছর, 11 মাস, 12 িদন সিঠক ষ সনাতন ০১৭১৪৮৪৬০২৩ িব এ
১৭৩২ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ মিফ ল ইসলাম িপং- ত আকবর আলীরািহলা সাং- জয়নাগর, পা-ধানিদয়া জয়নগর ২১/০৭/১৯৮৭ 30 বছর, 2 মাস, 11 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১২৭৭৭৮৯৫ এম এ
১৭৪৭ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ মাখেল র রহমানিপং- মাঃ মিহউ ীন রইহন িবিব সাং- খা বাটরা, পা-ধানিদয়া জয়নগর ১২/১২/১৯৮৫ 31 বছর, 9 মাস, 20 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৯১৪৬৫৬ এম এ
১৭৮১ ২৮-০৯-২০১৭ জসিমন নাহার িপং- মাঃ ইছাহক আলীসােজদা খা ন সাং-বাটরা, পাঃবাটরা জয়নগর ১২-১২-১৯৮৪ 32 বছর, 9 মাস, 20 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৮৩১৩২৮৬১৪ িব এ
১৮২৬ ২৮-০৯-২০১৭ ি য়া রানী িপং-নারায়ন চ  িবজলীরানী সাং-  খা বাটরা, পা-ধানিদয়া জয়নগর ০৮/০৪/১৯৯০ 27 বছর, 5 মাস, 24 িদন সিঠক মিহলা সনাতন ০১৭৭৭২০১৮৮২ এইচ এস িস
১৮৩৭ ২৮-০৯-২০১৭ মাছাঃ িমনা খা ন িপং- মাঃ রিফ ল ইসলামববী বগম সাং-জয়নগর, পাঃ ধানিদয়া জয়নগর ০৩-০৩-১৯৯৩ 24 বছর, 6 মাস, 29 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৫০০৫৮৮২ িব এ



১৮৫৪ ২৮-০৯-২০১৭ নািছমা খা ন িপং- মাঃ মিশয়ার রহমানহাসেনয়ারা বগম সাং- পাড়া, পাঃ ধানিদয়া জয়নগর ১৪-০৮-১৯৮৮ 29 বছর, 1 মাস, 18 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৩৬৬৬০১৫ িব এ
১৮৬৩ ২৮-০৯-২০১৭ নাজমা খা ন াঃ মাঃ শিফ ল ইসলামআব ন নছা সাং-গাজনা, পাঃ ধানিদয়া জয়নগর ১৯-১২-১৯৯৩ 23 বছর, 9 মাস, 13 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৩২১৪৩২৩৩ এইচ এস িস
১৮৮৯ ২৮-০৯-২০১৭ সািবনা খা ন িপং- মাঃ ইবা ল ঘশআন য়ারা খা ন সাং- মািনকনগর, পা-ধানিদয় জয়নগর ১৯/১০/১৯৯২ 24 বছর, 11 মাস, 13 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬৪২৫২১২৪ এইচ এস িস
১৮৯৪ ২৮-০৯-২০১৭ নাজমা খা ন িপং- মাঃ সহর আলীরিহমা খা ন সাং-ÿÿ পাড়া, পা-ধানিদয়া জয়নগর ২১/০৩/১৯৮৮ 29 বছর, 6 মাস, 11 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫১৮৩৩৭৯৭ িব এ
১৮৯৬ ২৮-০৯-২০১৭  মাছাঃ নারিগস পারভীন া- মাঃ মিহদার রহমানমােজদা খা ন সাং-ধানিদয়া, পা-ধানিদয়া জয়নগর ২০/০১/১৯৮৬ 31 বছর, 8 মাস, 12 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮৯৫০৬৭৫৪ এইচ এস িস
১৯৩৫ ২/১০/২০১৭ ১২মাঃ মিহদার রহমান িপং- মাঃ জনাব আলী সরদাররােকয়া সাং-নীলক র, পাঃ ধানিদয়া জয়নগর ০১-০৬-১৯৮৭ 30 বছর, 4 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৭৭০৬৫৪৩ এইচ এস িস
১৯৭৪ ৩/১০/২০১৭ ১২মাছাঃ সাম ন নাহার া- িজ এম আলী আজমপারভীনা বগম সাং-মািনকনগর পাঃ ধানিদয়া জয়নগর ৩১/১০/১৯৯১ 25 বছর, 11 মাস, 1 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৪১০৭৪০২ িব এ
২০০৫ ৫/১০/২০১৭ ১২মাখেল র রহমান িপং-আ ল মা ান তাছিলমা খা ন সাং-চকজয়নগর পা-ধানিদয়া জয়নগর ২০/১০/১৯৮৭ 29 বছর, 11 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৩০৫৮১৫০ এইচ এস িস
২০০৮ ৫/১০/২০১৭ ১২মাছাঃ রেহনা খা ন া- মাঃ আির ল ইসলামরােকয়া খা ন সাং- বসম র, পা-ধািদয়া জয়নগর ০৭/০১/১৯৯১ 26 বছর, 8 মাস, 25 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৮১২৩০৪৪০ িব এ
২০১২ ৫/১০/২০১৭ ১২মােলকা খা ন া- মাঃ আসা ামান সােলহা খা ন সাং-গাজনা , পা-ধানিদয়া জয়নগর ০৯/০১/১৯৮৭ 30 বছর, 8 মাস, 23 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৭৭৭৮২৫২ এম এ
২০১৫ ৫/১০/২০১৭ ১২ মাঃ আসা ামান িপং- আফছার আলী জয়নব খা ন সাং-গাজনা , পা-ধানিদয়া জয়নগর ০২/০১/১৯৮৬ 31 বছর, 8 মাস, 30 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩২১৪৩৩৯৬ এম এ
২০১৭ ৫/১০/২০১৭ ১২সায়রা খা ন া- মাখেল র রহমানসাহাগািন খা ন সাং- চকজয়নগর, পা-ধানিদয় জয়নগর ২৮/০১/১৯৮৮ 29 বছর, 8 মাস, 4 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৩০৫৮১৫০ এম এ
২০৫৫ ৮/১০/২০১৭ ১২ া রায় া-  মার ম মদারজয় ী রায় সাং- খাে া বাটরা পা-ধানিদয়া জয়নগর ১১/১১/১৯৯২ 24 বছর, 10 মাস, 21 িদন সিঠক মিহলা সনাতন ০১৭২৫৩৫১০২০ এইচ এস িস
২০৬৩ ৯/১০/২০১৭ ১২মাছাঃ মন য়ারা খা ন া- মাঃ শিফ ল ইসলামসােলহা খা ন সাং-বসম র, পা-ধানিদয়া জয়নগর ০৫/১২/১৮৩ 33 বছর, 9 মাস, 27 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯১১৫৪৪৩১৯ এম এ
২০৭৯ ১০/৯/২০১৭ ১২ মাঃ জািকর হােসন িপং- মাঃ মিফ র রহমানরািশদা বগম সাং-নীলক র, পা-ধানিদয়া জয়নগর ১৫/১০/১৯৯১ 25 বছর, 11 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৯৪৭৭৭১৪ এইচ এস িস
২০৮০ ১০/৯/২০১৭ ১২ মাঃ ইশবাল হােসন িপ- মাঃ মিফ ল ইসলামরািশদা বগম সাং-নীলক র, পা-ধানিদয়া জয়নগর ১০/০৪/১৯৮৫ 32 বছর, 5 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৭২৯০৪৫৯ এম এ
২১০৯ ১০/৯/২০১৭ ১২নাছিসন লতানা িপং- শিফ র রহমানআেনায়ারা খা ন সাং- খা বাটরা, পা-ধানিদয়া জয়নগর ১০/১০/১৯৮৮ 28 বছর, 11 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮৫৩৪২৯৯৭ এম এ
২১২৬ ১১/১০/২০১৭ ১২হাঃ আিম ল আহসান িপং- হাঃ আ ল মা ানসালমা খা ন সাং-বস র, পাঃ-ধানিদয়া জয়নগর ৭/৩/১৯৯২ 25 বছর, 6 মাস, 25 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৪৯৯৩১০১ রফাএইচ এস িস
২১৩০ ১১/১০/২০১৭ ১২মাঃ অিহ জাজামান িপং- মাঃ আ ব সা ারিফেরাজা খা ন সাং-জয়নগর, পাঃ ধানিদয়া জয়নগর ০১-০৪-১৯৯০ 27 বছর, 6 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩১৫০৮১৬০ এইচ এস িস
২১৩২ ১১/১০/২০১৭ ১২পলাশ মার িব াস িপং-রবীন মার িব াসাগতা রানী সাং-জয়নগর, পাঃ ধানিদয়া জয়নগর ৩১-১২-১৯৮৯ 27 বছর, 9 মাস, 1 িদন সিঠক ষ সনাতন ০১৭২৬৫৩৪২৫৪ এইচ এস িস
২১৮০ ১১/১০/২০১৭ ১২জসিমন খা ন াঃ মাঃ হািফ র রহমানরােকয়া খা ন সাং- পারাম র, পাঃবাটরা জয়নগর ২২-০৫-১৯৮৯ 28 বছর, 4 মাস, 10 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৪৫৭৫৬১৫ এইচ এস িস
২২৩৯ ১২/১০/২০১৭ ১২িশিরনা লতানা িপং- আলফার রহমান আেনায়ারা খা ন সাং-মািনকনগর, পা-ধানিদয়া জয়নগর ২৪/০৫/১৯৮৮ 29 বছর, 4 মাস, 8 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২০৫৯৬৭০৯ এইচ এস িস
২২৫৪ ১২/১০/২০১৭ ১২ মাঃ জাহাংগীর হােসনিপং- মাঃ জাহান আলীিফয়া বগম সাং-নীলক র, পা-ধানিদয়া জয়নগর ০৩/০৪/১৯৮৬ 31 বছর, 5 মাস, 29 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৬৫৬৮৭৩৪ এইচ এস িস

৩ ১২/৯/২০১৭ ১২শহর আলী মাঃ নািজরউ ীন ছিবেরান াম-রাজনগর, পা-বামনখালী গীখালী ০২/০২/১৯৮৪ 33 বছর, 7 মাস, 30 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৬২৭৮৬১৪ এম এ
২৮ ১৪।০৯।২০১৭ মাঃ িফেরাজ আলম িপং- মিতয়ার রহমানফিজলা খা ন াম-পাইকপাড়া, পা -কামারালী গীখালী ০৩/০১/১৯৮৭ 30 বছর, 8 মাস, 29 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৩৬১৬৩৩০ এম এ
৩৩ ১৪।০৯।২০১৭ মাঃ শিফউ ীন িপং- ত আঃ কােদর তজািমলা াম-প চনল, পা-হািমদ র গীখালী ১০/০২/১৯৮৮ 29 বছর, 7 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭০৬২১৭৩৬০ এইচ এস িস
৬৩ ১৭/০৯/২০১৭ জািহ র রহমান িপং- আ ল আহাদ  মেনায়ারা খা ন াম: িগখালীেপা:- কামারালী গীখালী ০৬/০২/১৯৮৯ 28 বছর, 7 মাস, 26 িদন সিঠক ষ  ইসলাম িব এ
৭৮ ১৭/০৯/২০১৭ লািক খা ন িপং- দদার বক ফিজলা খা ন াম-বামনখালী, পা- বামনখালী গীখালী ০৫/০১/১৯৮৯ 28 বছর, 8 মাস, 27 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৩১৭১৪৬৮ িব এ
২১৪ ১৯/০৯/২০১৭ আকিলমা খা ন িপং ত আ ল কােশমহািমদা খা ন াম-প চনল, পাঃ হািমদ র গীখালী ১৫/০২/১৯৯৩ 24 বছর, 7 মাস, 17 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৫৭৩৩৩৩৪ এইচ এস িস
২১৮ ১৯/০৯/২০১৭ রখা লতানা ামী হা ন আর রিশদ খািদজা বগম াম-পাচনল , পা- হািমদ র গীখালী ১-১-১৯৮৬ 31 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৮৯০৫০০৫৮ এইচ এস িস
২৩৮ ১৯/০৯/২০১৭ আয়শা খা ন মাঃ আ স সালাম ফািহমা খা ন াম-পাচনল , পা- হািমদ র গীখালী ২৭-০১-১৯৯৩ 24 বছর, 8 মাস, 5 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৬৪৩৪২৬০ এইচ এস িস
২৬৩ ১৯/০৯/২০১৭ মাছাঃ সােহলী পারভীন  গালাম মা ফা মাছাঃ আয়শা খা ন ামঃ গীখালী , পাঃ কামারআলী গীখালী ২০-১১-১৯৯০ 26 বছর, 10 মাস, 12 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৬০১৫৬০২ এম এ
২৮৩ ১৯/০৯/২০১৭ আ ল সাইন ত-রজব আলী ছিবেরান াম-পাচনল , পা- হািমদ র  িগখালী ২০-১২-১৯৯২ 24 বছর, 9 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৬৬৩৪২৩৪৬ িব এ
৩২৯ ২০-০৯-২০১৭ িময়ারা খা ন মহিসন আলী হািসনা খা ন ামথ িগখালী , পাঃ-হািমদ র, িগখালী ০৫-১২-১৯৯২ 24 বছর, 9 মাস, 27 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৬৪৪৬৭৬৫ এম এ



৩৩৮ ২০-০৯-২০১৭ রাইয়া খা ন মাঃ আ র রিশদ লশানারা বগম াম- িগখালী, পাঃ-কামারালী িগখালী িগখালী ০৭-১২-১৯৯২ 24 বছর, 9 মাস, 25 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮১৬৪৭৫৬৩ এম এ
৩৫৭ ২০-০৯-২০১৭ ববীয়ারা খা ন মহািসন মাড়ল হািসনা খা ন ামঃরামভার র, পাঃহািমদ র, িগখালী ১০-০৫-১৯৮৮ 29 বছর, 4 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬৯৯৩২৬০৯ এইচ এস িস
৩৫৮ ২০-০৯-২০১৭ িশউলী আ ার হােসম দফাদার আেলয়া াম-পাচনল, পাঃ-হািমদ র, িগখালী ১৭-০৮-১৯৮৯ 28 বছর, 1 মাস, 15 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮১২২৫৯৫৩ এইচ এস িস
৩৯৯ ২০-০৯-২০১৭ মাঃ আ াহ আল মা ন মাঃ আলমগীর হােসন রােবয়া খা ন াম-পাচনল, পাঃ-হািমদ র, িগখালী ০৩-০৫-১৯৯০ 27 বছর, 4 মাস, 29 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৫০৭১৪৯৪ এইচ এস িস
৪০১ ২০-০৯-২০১৭ মাঃ আিম র রহমান মাহ বর রহমান ত ন নছা াম-পাচনল, পাঃ-হািমদ র, িগখালী ২২-১০-১৯৯২ 24 বছর, 11 মাস, 10 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৫৭৮৮৭৮৬ এইচ এস িস
৪০৫ ২০-০৯-২০১৭ সািবনা ইয়াসিমন মাঃ িমলন হােসন মাছাল রােবয়া খা ন  াম-রামভ র, পাঃ-কামারালী িগখালী ২০-১১-১৯৮৮ 28 বছর, 10 মাস, 12 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪১৫৪২০৯৩ এম এ
৪১৫ ২১-০৯-২০১৭ হাচান রজা ম  মাঃ শিহ াহ সানা মিজনা খা ন াম- কামারালী, পাঃ কামারালী গীখালী ০৩-০৮-১৯৯২ 25 বছর, 1 মাস, 29 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭০৫৫৪০৬৪০ এম এ
৪২৭ ২১-০৯-২০১৭ নাজমা খা ন মাশারাফ হােসন  হািসনা বগম াম- বামনখালী, পাঃ বামনখালী গীখালী ০৯-০৬-১৯৮৮ 29 বছর, 3 মাস, 23 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৬১৫৬০৮১ এম এ
৫৪৩ ২৪/০৯/২০১৭ মিজনা খা ন মাঃ আ ল হািদ আেমনা খা ন ামঃ িগখালী, পাঃকামারালী িগখালী ২৯/০৮/১৯৮৭ 30 বছর, 1 মাস, 3 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৬৮২৭৪৯১ িব এ
৫৮১ ২৪/০৯/২০১৭ সািনয়া খা ন মাঃ জািহদ ইকবল জাহানারা খা ন ামঃত িলয়া, পাঃকামারালী িগখালী ১৭/০৫/১৯৯৪ 23 বছর, 4 মাস, 15 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৯১৬৬১৫৮৭৫ এইচ এস িস
৬০৫ ২৪-০৯-২০১৭ মিজনা খা ন আ ল আিলম জােমলা খা ন াম- গাছমারা, পাঃ বামনখালী গীখালী ৩০-১২-১৯৯০ 26 বছর, 9 মাস, 2 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৭৭২১১৯৫ িব এ
৬৫৯ ২৪-০৯-২০১৭ নািদরা পারভীন আরশাদ আলী সানা খােদজা বগম াম-কামারািল, পাঃ কামারািল িগখালী ০৪-০৮-১৯৮৩ 34 বছর, 1 মাস, 28 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৯০৮৯৫৮১ এইচ এস িস
৭১০ ২৪/০৯/২০১৭ কাশ মার দাশ ত িনর ন মার দাশিড ী রানী দাশ ামঃত িলয়া, পাঃকামারালী িগখালী ১৮/০৬/১৯৯২ 25 বছর, 3 মাস, 14 িদন সিঠক ষ সনাতন ০১৭২১৯১৮৫৭৫ এইচ এস িস
৭২২ ২৪/০৯/২০১৭ মাঃ সাই ল ইসলাম মাঃ জািমর আলী দফাদারমাছাঃ জেবদা খা নামঃকামারালী, পাঃকামারালী িগখালী ১৩/০৯/১৯৮৮ 29 বছর, 0 মাস, 19 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৫১১৩৯১৪৭ এইচ এস িস
৭২৭ ২৪/০৯/২০১৭ ন ল আলম া মাঃ বদরউ ীন সানামাছাঃ খািদজা খা নামঃকামারালী, পাঃকামারালী িগখালী ০৭/০৮/১৯৮৫ 32 বছর, 1 মাস, 25 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৬৭৫৩৮০৫ এম এ
৭৪৩ ২৪-০৯-২০১৭ জািহ ল ইসলাম আ ল হােসন গাজী কিহ র খা ন ামঃ পাইকপাড়া, পাঃকামারালী িগখালী ০৩/১১/১৯৯০ 26 বছর, 10 মাস, 29 িদনসিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৮৮৯১৬৫৮২ িব এ
৭৪৬ ২৪-০৯-২০১৭ মাঃ গালাম আজম ছদরউ ীন আেনায়ারা খা ন াম- িগখালী, পাঃ-কামারালী িগখালী িগখালী ০৮/০১/১৯৯০ 27 বছর, 8 মাস, 24 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৯৫১৯৯৪২ এইচ এস িস
৭৮৮ ২৪/০৯/২০১৭ মাঃজাহা ীর হােসন মাঃ আঃ খােয়র ছিরমন বগম ামঃ িগখালী, পাঃকামারালী িগখালী ২০/০১/১৯৮৬ 31 বছর, 8 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৩৮৫৩৩৩২ এম এ
৮০১ ২৪/০৯/২০১৭ মাঃ িসরা ল ইসলাম মাঃ র আলী সানা অেমলা খা ন ামঃকামারালী, পাঃকামারালী িগখালী ১৫/১২/১৯৮৯ 27 বছর, 9 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৪৯৬৮৬১৪ এম এ
৮২৯ ২৫-০৯-২০১৭ মাছাঃিরপা খা ন মাঃ ন র আলী মাছাঃহািসনা খা ন াম-হািমদ র, পাঃহািমদ র িগখালী ০৩-০২-১৯৯২ 25 বছর, 7 মাস, 29 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৯৬৪২৫৮৬৯ এইচ এস িস
৮৬৪ ২৫-০৯-২০১৭ ফাইমা খা ন িপতা নজ ল ইসলামশািহদ খা ন াম-প চনল পাঃ হািমদ র িগখালী ০৩/০২/১৯৮৮ 29 বছর, 7 মাস, 29 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৮১২৬৪০৫ এম এ
৮৮৫ ২৫/০৯/২০১৭ পালী পারভীন িপঃ মাঃ মাহর আলীরিজনা ামঃপাইকপাড়া, পাঃকামারালী িগখালী ১৩/১১/১৯৯০ 26 বছর, 10 মাস, 19 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৪৮৯৩৪৪৬ এইচ এস িস
১০৩৩ ২৫-০৯-২০১৭ মাঃ আ  হােসন িহন মাঃ মাজাে ল হক সরদার নাজমা বগম ামঃ বামনআলী, পাঃ কামারালী িগখালী ০১-০১-১৯৮৮ 29 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৭৩৮৬৭৬১০ এম এ
১০৬৭ ২৫-০৯-২০১৭ মাঃ কিব ল ইসলাম মাঃ আ র রিহম মিজনা  ামঃ কামারালী, পাঃ কামারালী িগখালী ১৯-০৯-১৯৯২ 25 বছর, 0 মাস, 13 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৫৩০০৬২৩ িব এ
১১৩০ ২৬-০৯-২০১৭ িলিপজা খা ন িপতা- আিজজ সরদারআেমনা খা ন াম-পাইকপাড়া পাঃ কামারালী িগখালী ১২/১২/১৯৯৩ 23 বছর, 9 মাস, 20 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৯৮২৭৩৩০২ এম এ
১১৭৯ ২৬-০৯-২০১৭ মাছাঃ র মা খা ন িপং- মাঃ আঃ গ রফিজলা খা ন াম- গীখালী, পা-কামারালী িগখালী ০৫-১২-১৯৯২ 24 বছর, 9 মাস, 27 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৪২৫৮৪০৫ এইচ এস িস
১২০৬ ২৬/০৯/২০১৭ আ ল খােলক িপং- মাঃ আকবর আলীিফেরাজা াম- গীখালী, পা-কামারালী িগখালী ২৫/০৬/১৯৯০ 27 বছর, 3 মাস, 7 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৪৭৮৫৪১৫ এম এ
১২১৬ ২৬/০৯/২০১৭ মাঃ মিনর ামান িপং- মাঃ মাতািলবমেনায়ারা বগম াম-বাওনআলী, পা-কামারালী িগখালী ০৬/০৬/১৯৯০ 27 বছর, 3 মাস, 26 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৭৯৩৩৬৪৬ এইচ এস িস
১২২৩ ২৬/০৯/২০১৭ মাঃ িমলন হােসন িপং- মাঃ আঃ খােলকমাছাঃ রী াম-রামভ র, পা-কামারালী িগখালী ০২/০৩/১৯৮৪ 33 বছর, 6 মাস, 30 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩০৬৬৪৪৯৮ এইচ এস িস
১২৪৫ ২৬-০৯-২০১৭ মাঃ আজগর আলী িপং- মাঃ মাহর আলীরািজনা াম-পাইকপাড়া, পা-কামারালী িগখালী ২৫-০৫-১৯৯২ 25 বছর, 4 মাস, 7 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯১০৬৭৯৮৯০ এইচ এস িস
১২৬২ ২৬-০৯-২০১৭ মাঃ শািমম হােসন িপতা- মাঃ আ স ছা ার গাইনিরিজয়া বগম াম-বামননালী, পাঃ কামারালী িগখালী ১৮-০৮-১৯৯৩ 24 বছর, 1 মাস, 14 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৭৯৩৩৬৪৬ িব এ
১২৭২ ২৬-০৯-২০১৭ মাঃ মেহদী হাসান িপতা- মাঃ লিত র রহমানমাছাঃ শফালী খা নাম-প চনল পাঃ হািমদ র িগখালী ৩১-১২-১৯৮৯ 27 বছর, 9 মাস, 1 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৮৬৭০৬৯২ এম এ
১২৭৭ ২৬-০৯-২০১৭ মাঃ জাহাংগীর আলম িপং- ত মিজবার রহমানত িফয়া াম-কামারালী, পা-কামারালী িগখালী ০২/০৮/১৯৮৮ 29 বছর, 1 মাস, 30 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৪৪৭৯০২৬ এইচ এস িস
১২৭৯ ২৬-০৯-২০১৭ নািসম উ ীন িপং-ছিহল উ ীন আকিলমা খা ন াম-পাচনল , পা-হািমদ র িগখালী ১২/১২/১৯৯৩ 23 বছর, 9 মাস, 20 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭৫৬৬০৯৫৯৪ িব এ



১৩১৬ ২৭-০৯-২০১৭ হািফজা খা ন িপং- রইচউ ীন সরদারমেনায়ারা খা ন াম- গীখালী, পা-কামারালী িগখালী ১০/০১/১৯৮৯ 28 বছর, 8 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫১৮৯৯০৫৬ িব এ
১৩৩৫ ২৭-০৯-২০১৭  রােকয়া খা ন িপং- মাঃমিনরউ ীন মাড়লশািকলা াম- গীখালী, পা-কামারালী িগখালী ১২/১০/১৯৯৩ 23 বছর, 11 মাস, 20 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৪০১১৫২৯১ িব এ
১৩৩৬ ২৭-০৯-২০১৭ পারিভনা খা ন িপং- ত ই ািহম সরদারজােমলা খা ন াম-পাইকপাড়া, পা-কামারালী িগখালী ০৭/১১/১৯৯৩ 23 বছর, 10 মাস, 25 িদনবািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৫১৭৫৩৩৭৪ িব এ
১৩৪০ ২৭-০৯-২০১৭ ময়না খা ন িপং- মাঃ ইসাহক আলীরািফজা খা ন াম- গীখালী, পা-কামারালী িগখালী ০৯/১০/১৯৯২ 24 বছর, 11 মাস, 23 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭০৩৫২৬৪৮০ িব এ
১৩৪৪ ২৭-০৯-২০১৭ র িবয়া খা ন া- মাঃ আ  মা ােলবজােমলা বগম াম-তর িলয়া, পা-কামারালী িগখালী ০৫/০৭/১৯৮৩ 34 বছর, 2 মাস, 27 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬১২২৭৩৪৬ িব এ
১৩৫৯ ২৭-০৯-২০১৭ া খা ন িপং- ত আনছার আলীমােমনা খা ন াম-রাজনগর, পা- বামনখালী িগখালী ২২/০৩/১৯৯১ 26 বছর, 6 মাস, 10 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৪৭৪০২৭৮ এম এ
১৩৬৮ ২৭-০৯-২০১৭ মাছাঃেরেহনা খা ন িপং-  মাঃ জ র আলী খানমােজদা খা ন াম-কামারালী, পা-কামারালী িগখালী ০২/১১/১৯৮৮ 28 বছর, 10 মাস, 30 িদনসিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭০৪২৩৫৮৪৫ িব এ
১৩৭৮ ২৭-০৯-২০১৭ িবনা খা ন িপং- তঃ আঃ গ র রােকয়া খা ন াম-রাজনগর, পাঃবামনখালী িগখালী ১০-০৫-১৯৯২ 25 বছর, 4 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬৪৪২২০৬৩ এইচ এস িস
১৩৮০ ২৭-০৯-২০১৭ খািদজা খা ন িপং- মাঃ মিতয়ার রহমানসিখনা খা ন াম- িগখালী, পাঃ কামারালী িগখালী ০২-০৩-১৯৮৯ 28 বছর, 6 মাস, 30 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৪১৭৯২১৪ এম এ
১৩৮১ ২৭-০৯-২০১৭ রােবয়া খা ন  মাঃ মাঃ রিবউল ইসলামরিহমা খা ন াম-তা ি য়া, পাঃ কামারালী িগখালী ০১-০১-১৯৮৬ 31 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৪০২৫৮৪৪৭ এম এ
১৩৮৩ ২৭-০৯-২০১৭ খািদজা খা ন িপং- মাঃ ইবা ল হকরািফজা খা ন াম-রাজনগর, পাঃবামনখালী িগখালী ২১-১২-১৯৯৩ 23 বছর, 9 মাস, 11 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৪০০২৪২০১ এইচ এস িস
১৩৮৭ ২৭-০৯-২০১৭ জসিমন লতানা া- মাঃ মিফ ল ইসলামজাহানারা বগম াম-পাইকপাড়া, পা-কামারালী িগখালী ০৯/১০/১৯৯২ 24 বছর, 11 মাস, 23 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬৮৪২০৪২২ এইচ এস িস
১৪০৪ ২৭-০৯-২০১৭ িলয়া ামান ঁই িপং- মাঃ জামালউ ীন িব াসমাছাঃ সােলহা খা ন াম-রাজনগর, পাঃবামনখালী িগখালী ০৩-০১-১৯৯২ 25 বছর, 8 মাস, 29 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭১৭৮১৭৯৩ িব এ
১৪১৫ ২৭-০৯-২০১৭ নাজ ন নাহার া-িব,এম র েহাল আিমনফিরদা বগম াম-পাচনল , পা-হািমদ র িগখালী ০২/০২/১৯৮৩ 34 বছর, 7 মাস, 30 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২২১২৬৮৯৫ িব এ
১৪২৭ ২৭-০৯-২০১৭ িবলিকছ পারভীন িপং-  মাজাে ল হকখািদজা খা ন াম-রাজনগর, পা- বামনখালী িগখালী ১২/০৩/১৯৮৫ 32 বছর, 6 মাস, 20 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৩৮০৫৭৪৮ িব এ
১৪৩১ ২৭-০৯-২০১৭ নাজমা খা ন িপং-  মাঃ রইচউ ীন আকিলমা খা ন াম-রাজনগর, পা- বামনখালী িগখালী ০৭/০৯/১৯৮৬ 31 বছর, 0 মাস, 25 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৯২৯০১০৩ িব এ
১৪৪৬ ২৭-০৯-২০১৭ আ র রিশদ িপং- িজবর রহমান হািসনা বগম াম-রাজনগর, পাঃবামনখালী িগখালী ১৮-১২-১৯৯৩ 23 বছর, 9 মাস, 14 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭৩৪৫১৪০২৮ িব এ
১৪৫৫ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ সাই ল আনাম িপং- আঃ সাবহান মাড়লমাহ জা খা ন াম-কামারালী, পা-কামারালী িগখালী ০১/০১/১৯৮৩ 34 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৭৪০৪৫২২ এইচ এস িস
১৪৭১ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ মা র রিশদ িপং-িজয়াদ আলী সানাতঃকিহ র বগম াম-কামারাল, পাঃ কামারালী িগখালী ১০-০৩-১৯৯৪ 23 বছর, 6 মাস, 22 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭৩৫৪২১৪০১ এইচ এস িস
১৪৭৯ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ মা ািফ র িপং- মাঃ আ ল মােলক গাজীিরিজয়া াম-পাইকপাড়া, পাঃকামারালী িগখালী ১৬-০৪-১৯৮৫ 32 বছর, 5 মাস, 16 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৩৩১৯৫৫৫ এম এ
১৫১৪ ২৭-০৯-২০১৭  মাঃ আতাউর রহমান িপং- মাঃ হািব র রহমানআন য়ারা খা ন াম- গীখালী, পা-কামারালী িগখালী ০১/০৯/১৯৯২ 25 বছর, 1 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৬০১৩৪৯২৭ এইচ এস িস
১৫২৩ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ আ াজ আলী িপং-  মাঃ ওমর আলী সােজদা খা ন াম-পাইকপাড়া, পা-কামারালী িগখালী ১০/০৪/১৯৯৩ 24 বছর, 5 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৫৭৪৯৮৬৩৪ িব এ
১৫৩৫ ২৭-০৯-২০১৭  মাঃ আফজাল হােসাইনিপং- মাঃ িসরা ল ইসলামিফেরাজা খা ন াম-রাজনগর, পা- বামনখালী িগখালী ১০/১০/১৯৯২ 24 বছর, 11 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩১৭৩৩০১৫ এইচ এস িস
১৫৭৭ ২৮-০৯-২০১৭ শােহদ আলী িরপন িপং-  মাঃ  মাকাম আলীশািহদা খা ন সাং- কামারালী, পা-কামারালী িগখালী ২১/০৩/১৯৯২ 25 বছর, 6 মাস, 11 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৮২৫৫৮১৩ এইচ এস িস
১৫৮৪ ২৮-০৯-২০১৭ মাঃ শাহাদাৎ হােসন িপং- আঃ সাবহান মাড়লআিছয়া খা ন সাং- কামারালী, পা-কামারালী িগখালী ২০/১১/১৯৮৮ 28 বছর, 10 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯১৯৬৮৭৩৬৯ িব এ
১৫৯৬ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ িমজা র রহমান িপং- ত কামালউ ীন দফাদারলায়লা খা ন সাং- মািনক নগর, পা-বামনখালী িগখালী ০১/০২/১৯৮৩ 34 বছর, 8 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৬৫০৬৯২৪৩ িব এ
১৬০৮ ২৮-০৯-২০১৭ রিহমা া- মাঃ খায়র ল হাসানশাহানাজ সাং- গীখালী, পা-কামারালী িগখালী ১১/০৩/১৯৯৩ 24 বছর, 6 মাস, 21 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯১০৬৭৫১৯৫ এইচ এস িস
১৬০৯ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ আ ার ামান িপং-  মাঃ আ ল কােশমছায়রা সাং-কামারালী, পা-কামারালী িগখালী ০৩/০৯/১৯৯১ 26 বছর, 0 মাস, 29 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৭১২৭৩৫৯ এইচ এস িস
১৬১০ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ নজর ল ইসলাম িপং- ত ফজ র রহমানর বা  বগম সাং- গীখালী, পা-কামারালী িগখালী ০৫/০২/১৯৮৩ 34 বছর, 7 মাস, 27 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৫৭৮৩৩১৩৩ এইচ এস িস
১৬২৯ ২৮-০৯-২০১৭  মাফাে ল হােসন িপং- র ইসলাম তাছিলমা সাং-পাইকপাড়া, পা-কামারাল িগখালী ০১/১২/১৯৯০ 26 বছর, 10 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৭২৪৭৮৯৩৪ এইচ এস িস
১৬৪৬ ২৮-০৯-২০১৭ আ স সালাম িপং- আঃ রিহম হািমদা খা ন সাং- ওফা র, পা-বামনখালী িগখালী ০৩/০১/১৯৮৯ 28 বছর, 8 মাস, 29 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯১২২৭৮১০২ এম এ
১৬৪৮ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ খায়র ল হাসান িপং-  মাঃ আঃ মা ানফরেদৗিস খা ন সাং- গীখালী, পা-কামারালী িগখালী ২৩/১১/১৯৮২ 34 বছর, 10 মাস, 9 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৭৪৪৩১১৭৪ এম এ
১৬৪৯ ২৮-০৯-২০১৭ মাঃ আ  তােলব িপং-  মাঃ আঃ মােলক মমতাজ বগম সাং- গীখালী, পা-কামারালী িগখালী ০৯/০৬/১৯৮৭ 30 বছর, 3 মাস, 23 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩১২৭৮৩৬৮ এম এ
১৬৫৪ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ আসা ামান িপং-  মাঃ ইসরাইল হােসনরািশদা সাং- গীখালী, পা-কামারালী িগখালী ২৫/০২/১৯৯১ 26 বছর, 7 মাস, 7 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২২৩০৭৫৬৯ এম এ



১৬৬৩ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ হািফ র রহমান িপং-  মাঃ আিলম নারিগস সাং- গীখালী, পা-কামারালী িগখালী ১২/০৮/১৯৯২ 25 বছর, 1 মাস, 20 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৮৭২৮৯৬৯ এইচ এস িস
১৬৭১ ২৮-০৯-২০১৭ মাঃ শির ল ইসলাম িপং-  মাঃ অেমদালী গাজীিরিজয়া সাং- তা ি য়া, পা-কামারালী িগখালী ২০/১০/১৯৮৮ 28 বছর, 11 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯১৯৫৪২৯১১ এম এ
১৬৯১ ২৮-০৯-২০১৭ মাঃ মাহা ল হাসান িপং- মাঃ আঃ রিকবফােতমা খা ন সাং-বামনখালী, পাঃ-হািমদ র িগখালী ০৮-০৮-১৯৯১ 26 বছর, 1 মাস, 24 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৬১৩৪৫৫৫১১১ এইচ এস িস
১৭৪৩ ২৮-০৯-২০১৭ মাঃ ওিলউর রহমন িপং- মাঃ মাওলা বকছ রা খা ন সাং-কামারালী, পা-কামারালী িগখালী ১২/০৫/১৯৮৮ 29 বছর, 4 মাস, 20 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৩০৩০৬১৭ এইচ এস িস
১৭৬৩ ২৮-০৯-২০১৭ মাছাঃ িবলিকস পারভীন াঃ মাঃ পলাশ হােসনহািসনা বগম সাং-কামারালী, পাঃ কামারালী িগখালী ১২-০১-১৯৮৯ 28 বছর, 8 মাস, 20 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬১০৪২০৮২ এম এ
১৭৬৪ ২৮-০৯-২০১৭ সাজিনন িরনা িপং- তঃ ফজ র রহমানরওশানারা সাং-ওফা র, পাঃ বামনখালী িগখালী ০১-০১-১৯৮৯ 28 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৯৪৯৪৩৭১ এইচ এস িস
১৭৭০ ২৮-০৯-২০১৭ সালমা খা ন িপং- মাঃ মাখেল র রহমানৎ েনছা সাং-পাইকপাড়া, পাঃ কামারালী িগখালী ১১-০৭-১৯৯৫ 22 বছর, 2 মাস, 21 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৭২৫৯৬৯২ এইচ এস িস
১৭৭৪ ২৮-০৯-২০১৭ ইফফাত জাহান াঃ মাঃ শানহ র রহমানফেতমা খা ন সাং-প চনল, পাঃ হািমদ র িগখালী ১৯-০৩-১৯৮৭ 30 বছর, 6 মাস, 13 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৩২৯৩৮৩৪ এম এ
১৭৭৬ ২৮-০৯-২০১৭ মাছাঃ আ া আফেরাজ াঃ মাঃ নজ ল ইসলামখােদজা বগম সাং- িগখালী, পাঃ কামারালী িগখালী ২৪-১২-১৯৯০ 26 বছর, 9 মাস, 8 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩১০৭৮৮৯৬ এইচ এস িস
১৭৮২ ২৮-০৯-২০১৭ আসমা িবলিকস াঃ কাম ামান আেলয়া বগম সাং-পাইকপাড়া, পাঃ কামারালী িগখালী ০৬-১১-১৯৮৩ 33 বছর, 10 মাস, 26 িদনসিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৯৬৫৬৪০৫ িব এ
১৭৮৩ ২৮-০৯-২০১৭ রেহনা পারভীন াঃ িমলন িব াস মেনায়ারা বগম সাং-বাটরা, পাঃবাটরা িগখালী ০২-০৯-১৯৯৩ 24 বছর, 0 মাস, 30 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৯৬৫৪৩৫০ এইচ এস িস
১৭৮৪ ২৮-০৯-২০১৭ িশি য়ারা খা ন মাঃ আঃ আিলম রািফজা খা ন সাং-কামারালী, পাঃ কামারালী িগখালী ১৭-১০-১৯৮৮ 28 বছর, 11 মাস, 15 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮২৭৭৫৮২৪ এইচ এস িস
১৭৯০ ২৮-০৯-২০১৭ মা রা াঃ মাঃ মা র রিশদমােমনা খা ন সাং- ব র, পাঃ বামনখালী িগখালী ১১-১২-১৯৯০ 26 বছর, 9 মাস, 21 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৬২৩৩১৩৯ এইচ এস িস
১৭৯১ ২৮-০৯-২০১৭ রেহনা পারভীন াঃ শািহন আলম গাজীরািশদা বগম সাং-ওফা র, পাঃ বামনখালী িগখালী ১৬-১২-১৯৯২ 24 বছর, 9 মাস, 16 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬২৯১৬৯৬৭ এইচ এস িস
১৮০৭ ২৮-০৯-২০১৭ িমনারা খা ন িপং- মাঃ মিফ ল ইসলামর জাহান সাং- কামারালী, পা-কামারালী িগখালী ২৪/০৭/১৯৯৩ 24 বছর, 2 মাস, 8 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬০৭৬৮০৩৬ িব এ
১৮১৩ ২৮-০৯-২০১৭  মাছাঃ ল ম খা ন া-খিল র রহমান জাহানারা সাং- রাজনগর, পা-বামনখালী িগখালী ০১/০১/১৯৯৩ 24 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭০৫৫৪০৭৫৩ এইচ এস িস
১৮১৮ ২৮-০৯-২০১৭  জসিমন নাহার িপং- মাঃ নজর ল ইসলামরেহনা পারভীন সাং-তর িলয়া, পা-কামারালী িগখালী ২৬/১০/১৯৯২ 24 বছর, 11 মাস, 6 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬৭২৭৯৫১১ এইচ এস িস
১৮২৩ ২৮-০৯-২০১৭  কািহ র খা ন া- মাঃ আ ব আলীশাহানাজ পারভীন সাং-পাচনল, পা-হািমদ র িগখালী ১২/০৯/১৯৯২ 25 বছর, 0 মাস, 20 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮৮৬৬৩৯৫৪ এইচ এস িস
১৮৩৬ ২৮-০৯-২০১৭ শািহনা খা ন া- মাঃ িমজা র রহমানরিহমা বগম সাং- মািনকনগর, পা-বামনখালী িগখালী ২৩/১২/১৯৯০ 26 বছর, 9 মাস, 9 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮০৩২৫০৭৫ িব এ
১৮৫৮ ২৮-০৯-২০১৭ মাছাঃ মা খা ন াঃ মাঃ আিম র রহমানরওশানারা সাং-কামারালী, পাঃ কামারালী িগখালী ০৮-০৯-১৯৯৪ 23 বছর, 0 মাস, 24 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৫৫৮৯৬২৩ এইচ এস িস
১৮৯৯ ২৮-০৯-২০১৭  মাছাঃ মিনরা খা ন া- মাঃ শাহাদাত হােসনমেনায়ারা খা ন সাং- কামারালী, পা-কামারালী িগখালী ১০/১০/১৯৯০ 26 বছর, 11 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৯৬৮৭৩৬৯ এম এ
১৯০২ ২৮-০৯-২০১৭  রােকয়া খা ন া-আঃ সালাম ফােতমা বগম সাং-ওফা র, পা-বামনখালী িগখালী ২৮/০১/১৯৮৯ 28 বছর, 8 মাস, 4 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৮৪৮২৪১৫ এম এ
১৯০৭ ২৮-০৯-২০১৭ মাছাঃ রেহনা নারিগস া- মাঃ হািফ র রহমনমেনায়ারা খা ন সাং- গীখালী, পা-কামারালী িগখালী ২৮/০৯/১৯৮৩ 34 বছর, 0 মাস, 4 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬৬১৫৭৬৫৪ এইচ এস িস
১৯০৮ ২৮-০৯-২০১৭ এিরনা খা ন া-কিবর ল ইসলামমিরয়ম বগম সাং-ওফা র, পা-বামনখালী িগখালী ০৩/০৭/১৯৯৩ 24 বছর, 2 মাস, 29 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪০২৭২৯৬৫ িব এ
১৯১০ ২৮-০৯-২০১৭ নাসিরন লতনা িপং- মাঃ র ইসলামশহর বা  সাং-পাইকপাড়া, পা-কামারালী িগখালী ১২/০৬/১৯৯২ 25 বছর, 3 মাস, 20 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৯১৫৩৪৪০ এইচ এস িস
১৯২৩ ২৮-০৯-২০১৭ জবা খা ন া- মাঃ অিহ ামানরােবয়া খা ন সাং-পাইকপাড়া, পা-কামারালী িগখালী ১২/০৫/১৯৮৯ 28 বছর, 4 মাস, 20 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫১৫৫৪০২২ এম এ
১৯২৯ ২/১০/২০১৭ ১২যাহন িব াস িপং-িনমাই িব াস শাি  িব াস সাং-ওফা র, পাঃ বামনখালী িগখালী ০৪-০৬-১৯৯২ 25 বছর, 3 মাস, 28 িদন সিঠক ষ ি ান ০১৭৪৮৫১৬৮৯৮ এইচ এস িস
১৯৮৩ ৪/১০/২০১৭ ১২ মাঃ স জ হাসাইন িপং- মাঃ লতান মাহ দরওশন আরা পারভীনসাং-পাইকপাড়া, পাঃ কামারালী িগখালী ১৪/০২/১৯৯৩ 24 বছর, 7 মাস, 18 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৯০৮৯৭৭৪১ এইচ এস িস
১৯৮৬ ৪/১০/২০১৭ ১২ মাঃ শির ল ইসলাম িপং- মাঃ মাওলা বকসফেতমা খা ন সাং-রামভ র পাঃ হািমদ র িগখালী ০১/০১/১৯৮৬ 31 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৯৬৫১৯৫৬ এম এ
২০৩৩ ৮/১০/২০১৭ ১২গালাম মা ফা িপং-আ ল খােলক জােমলা খা ন সাং- িগখালী, পাঃ কামারালী িগখালী ২৫/৮/১৯৯১ 26 বছর, 1 মাস, 7 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৫০৬৯৮১৬৮ এইচ এস িস
২০৩৮ ৮/১০/২০১৭ ১২মাঃ জন হােসন িপং- মাঃ মিতয়ার রহমানমেনায়ারা খা ন সাং- িগখালী, পাঃ কামারালী িগখালী ২০-১১-১৯৯২ 24 বছর, 10 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৭৪৫৪১০২ িব এ
২০৬০ ৮/১০/২০১৭ ১২ফারজানা খা ন া- শখ মিন ামানরািফজা সাং-ওফা র, পাঃ বামনখালী িগখালী ১/১২/১৯৯২ 24 বছর, 10 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২১৯৯১৩৮১ এইচ এস িস
২০৭৫ ১০/৯/২০১৭ ১২ বাইর হােসন িপং- ত আঃ রা াকিরিজয়া খা ন সাং-পাচনল, পা-হািমদ র িগখালী ২৭/১১/১৯৮৪ 32 বছর, 10 মাস, 5 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৬৩০৪০৯৯ এম এ
২০৭৮ ১০/৯/২০১৭ ১২ফিরদ হাসান িপং- মাঃ কিবর আহে দফিরদা খা ন সাং-পাচনল, পা-হািমদ র িগখালী ১০/০৮/১৯৮৭ 30 বছর, 1 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৮৯০৩৩৮৯ এম এ



২০৯৭ ১০/৯/২০১৭ ১২চ া পারভীন া-িমকাইল হােসন র জাহান সাং-পাচনল, পা-হািমদ র িগখালী ১১/১২/১৯৮৬ 30 বছর, 9 মাস, 21 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৯৫৬৪৭৭৩ এইচ এস িস
২০৯৯ ১০/৯/২০১৭ ১২সালমা খা ন া- মাঃ আঃ গফফারকািহ র সং-রাজনগর, পা-বামনখালী িগখালী ১০/০৫/১৯৮৭ 30 বছর, 4 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৯০৬৩৭১৮ এইচ এস িস
২১১৩ ১০/৯/২০১৭ ১২ফাইমা িপ-আঃ গফফার তাছিলমা সাং-কামারালী, পা-কামারালী িগখালী ২৫/১১/১৯৮৬ 30 বছর, 10 মাস, 7 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৯৯২৭৭২৬৪ এইচ এস িস
২১৩৫ ১১/১০/২০১৭ ১২রািজনা খা ন াঃ সািহ ামান জােয়দা খা ন সাং-কামারালী, পাঃ কামারালী িগখালী ২৭-০৬-১৯৮৮ 29 বছর, 3 মাস, 5 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৪৬০৪৪৪৫ এইচ এস িস
২১৩৭ ১১/১০/২০১৭ ১২মাঃ িব াল হােসন িপং-আঃ হা ান মােজদা খা ন সাং-কামারালী, পাঃ কামারালী িগখালী ১০-০৮-১৯৮৫ 32 বছর, 1 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৬৮৯৮৪২৭৮ এইচ এস িস
২১৮৮ ১১/১০/২০১৭ ১২চায়না খা ন া- শখ আ ল কালামজাহানারা বগম সাং-ওফা র, পাঃ বামনখালী িগখালী ৩/১/১৯৮৯ 28 বছর, 8 মাস, 29 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৯৩১০৯১৫ এইচ এস িস
২১৯৩ ১২/১০/২০১৭ ১২মাঃ ল সাইন িপং-অিজয়ার রহমন আয়শা বগম সাং- র িলয়া, পা-কামারালী িগখালী ০৩/০৮/১৯৯১ 26 বছর, 1 মাস, 29 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৭৭৫০২৩৩৮ িব এ
২১৯৪ ১২/১০/২০১৭ ১২ মাঃ আসা ল ইসলাম িপং-  মাঃ নািজ ীনছিকনা বগম সাং- র িলয়া, পা-কামারালী িগখালী ০৫/০৯/১৯৮৮ 29 বছর, 0 মাস, 27 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩০৪৮৪৮৪১ এম এ
২১৯৫ ১২/১০/২০১৭ ১২মাঃ আ ল আিলম িপং- মাঃ শিহ ল ইসলামমিরয়ম বগম সা◌া◌ং-কামারালী, পা-কামারালী িগখালী ১৫/১২/১৯৯০ 26 বছর, 9 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩০৪৮৪৮৩২ এইচ এস িস
২২০১ ১২/১০/২০১৭ ১২মাঃ আঃ কিরম িপং- মাঃ মাসেলম আলীআেনায়ারা বগম সাং-কামারালী, পাঃ কামারালী িগখালী ০৭-১০-১৯৯০ 26 বছর, 11 মাস, 25 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৯০৮৭০৪১ এইচ এস িস
২২০২ ১২/১০/২০১৭ ১২মাঃ আ  বকর িস ীকিপং- মাঃ আ স সাবহানআেবদা বগম সাং-কামারালী, পাঃ কামারালী িগখালী ১০-০৬-১৯৯১ 26 বছর, 3 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৯৯২৪৭৭৪ এইচ এস িস
২২০৩ ১২/১০/২০১৭ ১২মাঃ আ র রহমান লিপং- মাঃ শিহ ল ইসলামমিরয়ম বগম সাং-কামারালী, পাঃ কামারালী িগখালী ০২-১০-১৯৯২ 24 বছর, 11 মাস, 30 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৮৪১১৭৮০ এইচ এস িস
২২০৪ ১২/১০/২০১৭ ১২মাঃ আসা ামান িপং- েমাঃ ফজ র রহমানসিলনা খা ন সাং-প চনল, পাঃ হািমদ র িগখালী ০১-১০-১৯৮৮ 29 বছর, 0 মাস, 0 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭২৭৯৬৬৩১০ এস এস িস 
২২১৩ ১২/১০/২০১৭ ১২মাঃ শািহ র রহমান িপং-আ  ছা ছিরমন নছা সাং-কামারালী, পাঃ কামারালী িগখালী ২৫-০৭-১৯৮৮ 29 বছর, 2 মাস, 7 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪১৭৪৯৭৪১ এম এ
২২১৮ ১২/১০/২০১৭ ১২মাঃ হলাল হােসন িপং- মাঃ আির ল সরদাররজাহান বগম সাং-কামারালী, পাঃ কামারালী িগখালী ০৪-০৫-১৯৮৬ 31 বছর, 4 মাস, 28 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৮৫৫৩৪৭৪ এম এ
২২৪৫ ১২/১০/২০১৭ ১২কািনজ ফােতমা িপং- মাঃ আঃ মা নআন য়ারা খা ন সাং-পাচনল, পা-হািমদ র িগখালী ০৮/১২/১৯৯২ 24 বছর, 9 মাস, 24 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬১৪৬৩৬৩৭ িব এ
৭২ ১৭/০৯/২০১৭ িবলিকস লতানা িপং- মাসেলম আলী গাজীফেতমা বগম াম-পা িলয়া পা -ছিলমপ র দয়াড়া ২৭/১১/১৯৮৮ 28 বছর, 10 মাস, 5 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১০৬২৩৩৭৬ এম এ
১৭২ ১৮/০৯/২০১৭ র া খা ন ইমান আলী গাজী আেমনা বগম াম+ পা- দয়াড়া দয়াড়া ০৯/০৪/১৯৯১ 26 বছর, 5 মাস, 23 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৫৫২০০৮২ িব এ
১৮৮ ১৮/০৯/২০১৭ মাছাঃ জিল আ ার মাঃ কদম আলী দফাদার মাছাঃ িপয়া বগম াম- খা , পা- খা  দয়াড়া ১১/১২/১৯৮৮ 28 বছর, 9 মাস, 21 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯১৬৫২৫২৬২ এম এ
১৯৯ ১৮/০৯/২০১৭ পিল মাঃ কদম আলী দফাদার  মাছাঃ িপয়া বগম  াম+ পা- খা  দয়াড়া ১৭/১১/১৯৯১ 25 বছর, 10 মাস, 15 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৯৮৩৭৮৪৩০ এইচ এস িস
২৩২ ১৯/০৯/২০১৭ রেবকা খা ন হােসম মাড়ল খািদজা খা ন াম-ছিলম র , পা-ছিলম র দয়াড়া ২৭-০৮-১৯৯০ 27 বছর, 1 মাস, 5 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৯৫২০০৫২ িব এ
২৪৯ ১৯/০৯/২০১৭ নািছমা আ ার ত- শাহাজান আলী িব াস িবিজয়া খা ন াম+ পাঃেখারেদা দয়াড়া ০৫-০৭-১৯৮৯ 28 বছর, 2 মাস, 27 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮৩৫১২৮৩৫ এইচ এস িস
৩৬৮ ২০-০৯-২০১৭ মাঃ আ স সালাম মাঃ মিশয়ার রহমান মাছাঃ আেমনা খা ন মাছাঃ আেমনা খা ন াম- খা , পা- খা  দয়াড়া ৩০-০১-১৯৮৭ 30 বছর, 8 মাস, 2 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯২০৫৮৭৩৭৬ এম এ
৩৮৬ ২০-০৯-২০১৭ জাহা ীর হােসন শাম র রহমান িব াস তােহ ন নছা াম- দয়াড়া, পাঃ- দয়াড়া, দয়াড়া ১০-০১-১৯৮৬ 31 বছর, 8 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৭৫০২৭২৬ িব এ
৪১৬ ২১-০৯-২০১৭ মাছাঃ িম  খা ন মাঃ সাই ল আলম িমস নাজ ন নাহার াম- দ ই র, পাঃ খারেদা দয়াড়া ০২-১০-১৯৮৫ 31 বছর, 11 মাস, 30 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১২১০০৮৪৯ এইচ এস িস
৪১৭ ২১-০৯-২০১৭ মাঃ জা া ল ফরেদৗস তঃ তাই ল ইসলাম শাহানারা পারভীন াম- দ ই র, পাঃ খারেদা দয়াড়া ০৭-০৫-১৯৮৬ 31 বছর, 4 মাস, 25 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৫২৪৪৫৪০২ এইচ এস িস
৪৩৪ ২১-০৯-২০১৭ নাজমা খা ন আশরাফ আলী খািদজা খা ন াম- উ ডা া, পাঃ খারেদা দয়াড়া ০১-০২-১৯৯০ 27 বছর, 8 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৯৮২৬৩৮১ িব এ
৪৫৩ ২১-০৯-২০১৭ িমরা খা ন রিফ ল ইসলাম ফিরদা বগম াম- দ ই র, পাঃ খারেদা দয়াড়া ১২-১০-১৯৯১ 25 বছর, 11 মাস, 20 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২২৮০১০৪৯ িব এ
৪৭৪ ২১-০৯-২০১৭ মাছাঃ পারভীনা খা ন মাঃ তফার রহমান মাছাঃ সােলহা বগম াম-দ ই র, পা- খারেদা দয়াড়া ২-১১-১৯৯২ 24 বছর, 10 মাস, 30 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৬৫৫৯২৩২৮ এইচ এস িস
৫০৮ ২১-০৯-২০১৭ ইয়ািছন আলী আিন র রহমান রজাহান াম- দয়াড়া, পাঃ দয়াড়া দয়াড়া ০৫-০৬-১৯৯৪ 23 বছর, 3 মাস, 27 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭৬৪৮৬০৩৯৮ িব এ
৫৩২ ২১-০৯-২০১৭ হাসা ামান আ ল মা ান মােজদা খা ন াম- ছিলম র, পাঃ ছিলম র দয়াড়া ১৩-১১-১৯৯৩ 23 বছর, 10 মাস, 19 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭৪৮৪৮০৫২১ িব এ
৫৫২ ২৪/০৯/২০১৭ রািজয়া লতানা ফজর আলী খান ছ রা খা ন ামঃ ছিলম র, পাঃ ছিলম র দয়াড়া ৩০/১১/১৯৯১ 25 বছর, 10 মাস, 2 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫০৬৯৩২৮২ এম এ
৫৮৫ ২৪/০৯/২০১৭ মাছাঃ কাকলী পারভীন মাঃ জিসম উ ীন মাছাঃ মাহানারা বগমামঃছিলম র, পাঃছিলম র দয়াড়া ১২/০৩/১৯৮৮ 29 বছর, 6 মাস, 20 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৯৩০৫৫৫৫৪ এইচ এস িস
৫৮৭ ২৪/০৯/২০১৭  লাইলী খা ন মাঃ মহািসন খান মাছাঃ িবয়া খা ন ামঃঠিলম র, পাঃছিলম র দয়াড়া ২২/১২/১৯৮৮ 28 বছর, 9 মাস, 10 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৮৫১৭১৯৯ িব এ



৫৯৫ ২৪-০৯-২০১৭ নািসমা খা ন জাহান আলী গাজী  সােলহা বগম াম- বড় খাদ, পাঃ খাদ  দয়াড়া ০৭-০১-১৯৮৮ 29 বছর, 8 মাস, 25 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৯০৭০৫৫৭০ এম এ
৬০৪ ২৪-০৯-২০১৭ পা মিন ইমা ল হক িম য়ারা বগম াম- খাদ, পাঃ খাদ  দয়াড়া ২৭-০১-১৯৯২ 25 বছর, 8 মাস, 5 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৩৮৬০৯২৫ িব এ
৬১৬ ২৪-০৯-২০১৭ মাছাঃ জিল খা ন মাঃ জািকর হােসন জাহানারা বগম াম- দয়াড়া, পাঃ দয়াড়া দয়াড়া ০৫-০৮-১৯৯৩ 24 বছর, 1 মাস, 27 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৯৯৭৮৪১৭২ এইচ এস িস
৬২৯ ২৪-০৯-২০১৭ নাজমা পারভীন তঃ আেনায়ার সরদার  মাছাঃ িফয়া খা ন াম- ছিলম র, পাঃ ছিলম র দয়াড়া ০২-০২-১৯৮২ 35 বছর, 7 মাস, 30 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৭২৭০৭৪৩ এইচ এস িস
৬৫৪ ২৪-০৯-২০১৭ আিশকা লতানা মাঃ শিহ ল ইসলামসারবা াম- দয়াড়া, পাঃ- দয়াড়া, দয়াড়া ১৫-০৯-১৯৯৩ 24 বছর, 0 মাস, 17 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮২৮৪২০১৬ এইচ এস িস
৭০০ ২৪/০৯/২০১৭ মাঃ মা র রহমান মাঃ খিললর রহমান মাছাঃ রােবয়া খা নামঃছিলম র, পাঃছিলম র দয়াড়া ০৪/০৯/১৯৮২ 35 বছর, 0 মাস, 28 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭১৮৯২৯২২১ এম এ
৭৪১ ২৪-০৯-২০১৭ মাঃ মেহদী হাসান মাঃ দাউদআলী খান মাছাঃ মিরয়াম খানমামঃ ছিলম র, পাঃছিলম র দয়াড়া ০১/০১/১৯৮৭ 30 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৯৯৬৮৩৫০ এম এ
৭৪৮ ২৪-০৯-২০১৭ মাঃ বাব র রহমান মাঃ হােসম আলী রেমাড়লখািদজা খা ন াম-ছিলম র , পা-ছিলম র দয়াড়া ০৬/০২/১৯৯৩ 24 বছর, 7 মাস, 26 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৯২৯২৩৯৩৯০ এম এ
৭৬৪ ২৪-০৯-২০১৭ মাঃ আসা ামান মাঃ লতান সরদার িফয়া খা ন াম-দ ই র, পা- খারেদা দয়াড়া ০৫/০১/১৯৮৮ 29 বছর, 8 মাস, 27 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২২৭৫৯২৬০ এম এ
৭৬৯ ২৪-০৯-২০১৭ মাঃ িমজা র রহমান মাঃ মই ীন গাজী রিজমনেনছা াম-বড় খারেদা পাঃ খারেদা দয়াড়া ২৬/১০/১৯৯০ 26 বছর, 11 মাস, 6 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯৬১১৫২৪০০ এম এ
৭৭১ ২৪-০৯-২০১৭ মাঃ শাহী ামান মাঃ সাহরাব হােসন দফাদারমাছাঃ হািলমা খা ন াম-বড় খারেদা পাঃ খারেদা দয়াড়া ১০/০৮/১৯৮৪ 33 বছর, 1 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৯৪৫১৯৪৫২ িব এ
৭৭৫ ২৪-০৯-২০১৭ মাঃ তির ল ইসলাম মাঃ আ াহ খান আিছয়া খা ন াম- দয়াড়া, পাঃ- দয়াড়া, দয়াড়া ০২/০২/১৯৮৬ 31 বছর, 7 মাস, 30 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২০১০৪২৩২ এইচ এস িস
৭৮৪ ২৪/০৯/২০১৭ মাঃ মা ম িব াহ মাঃ শিহ ল ইসলামমা রা খা ন ামঃছিলম র, পাঃছিলম র দয়াড়া ০১/০৩/১৯৮৬ 31 বছর, 7 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৪৬৮৪৩০০ িব এ
৭৮৫ ২৪/০৯/২০১৭ একরা ল হক আিমর আলী সিখনা খা ন ামঃেদয়াড়া, পাঃেদয়াড়া দয়াড়া ০১/০১/১৯৮৪ 33 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯৮৪২৮০৫৪৫ এম এ
৭৯৭ ২৪/০৯/২০১৭ মাঃ সাই র রহমান মাঃ নওেশর আলী খানহািমদা খা ন ামঃছিলম র, পাঃছিলম র দয়াড়া ০৩/০১/১৯৮৯ 28 বছর, 8 মাস, 29 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৭৩৮৬৭৮৮৩ এম এ
৮৩৮ ২৫/০৯/২০১৭ সাথী খা ন আ ল হােসন মিজনা খা ন ামঃছিলম র, পাঃছিলম র দয়াড়া ২৮/১২/১৯৮৮ 28 বছর, 9 মাস, 4 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮১২৯২৩০৫ িব এ
৮৯৭ ২৫/০৯/২০১৭ মাঃ জসীম উ ীন মাঃ আকবর আলী মাছাঃ রওশনারা বগমামঃপি ম খারেদা, পাঃেখারেদাদয়াড়া ০৫/০৪/১৯৯১ 26 বছর, 5 মাস, 27 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৯৬৫৬৫৯৫ এম এ
৯০৭ ২৫/০৯/২০১৭ মাঃ আ াহ আল মা নমাঃ আিজবর রহমানরািশদা খা ন ামঃেদয়াড়া, পাঃেদয়াড়া দয়াড়া ২৯/১০/১৯৮৮ 28 বছর, 11 মাস, 3 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৯০০৪১৩৭ এইচ এস িস
৯১৫ ২৫/০৯/২০১৭ আলতাফ হােসন ত আ াস সরদার মাছাঃ জয়নাব িবিব ামঃছিলম র, পাঃছিলম র দয়াড়া ১৭/০৬/১৯৯১ 26 বছর, 3 মাস, 15 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৪২৫৪৪৯৪ িব এ
৯৩৫ ২৫/০৯/২০১৭ মাঃ মাক র রহমান মাঃ মিতয়ার রহমানশাহানারা বগম ামঃেদয়াড়া, পাঃেদয়াড়া দয়াড়া ১৫/১২/১৯৮৭ 29 বছর, 9 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২০০০৩৬৯৯ এম এ
৯৬৭ ২৫-০৯-২০১৭ রজাহান অিফছার আলী রেবকা খা ন ামঃ ছিলম র, পাঃছিলম র দয়াড়া ০৫-০৭-১৯৯২ 25 বছর, 2 মাস, 27 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮১৬৪৮৩৬৭ এইচ এস িস
৯৮২ ২৫-০৯-২০১৭ িশউলী খা ন আফছার আলী রেবকা খা ন ামঃ ছিলম র, পাঃ ছিলম র দয়াড়া ০১-০১-১৯৮৯ 28 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮১৬৪৮৩৬৭ এম এ
৯৯০ ২৫-০৯-২০১৭ শারিমন আ ার ৎফার রহমান খােদজা বগম ামঃ কািশয়াডা া, পাঃ দয়াড়া দয়াড়া ১২-১২-১৯৯২ 24 বছর, 9 মাস, 20 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৩৬১৬৬০৯১ িব এ
১০৬৫ ২৫-০৯-২০১৭ মাঃ শির ল ইসলাম মাঃ মিজবর রহমান সরদার রািবয়া খা ন াম+ পাঃ দয়াড়া, দয়াড়া ২৭-১০-১৯৮৮ 28 বছর, 11 মাস, 5 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১০০০৮১৯৪ এম এ
১১০৫ ২৬-০৯-২০১৭ রািজয়া খা ন াঃ মাঃ আ র রিশদ শখরািজনা াম- দয়াড়া, পাঃ দয়াড়া দয়াড়া ০১-০১-১৯৮৮ 29 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৯১৩৩২৭১ িব এ
১১০৮ ২৬-০৯-২০১৭ নাসিরন লতানা িপং- মাঃ আিতয়ার রহমান িব াসিফয়া খা ন াম- দয়াড়া, পাঃ- দয়াড়া, দয়াড়া ২৯-১০-১৯৮৮ 28 বছর, 11 মাস, 3 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯১২৫৮৯৭৩৬ এম এ
১১৩৬ ২৬-০৯-২০১৭ িশউলী খা ন িপতা- তঃ আঃ লিতফ সানাসািহদা বগম াম- দয়াড়া, পাঃ- দয়াড়া, দয়াড়া ০১-০২-১৯৯১ 26 বছর, 8 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২১১৯৬৫১২ িব এ
১১৪১ ২৬-০৯-২০১৭ শারিমন লতানা িপং- রজাউল ইসলামরেবকা াম-ছিলম র, পা-ছিলম র দয়াড়া ১০-০৫-১৯৮৮ 29 বছর, 4 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৬৯৩৪৯৯০৮ এম এ
১১৪২ ২৬-০৯-২০১৭ মেনায়ারা খা ন া-িজএমিমজা ররহমানমােমনা খা ন াম- খা , পা- খা দয়াড়া ০৫-০৫-১৯৮৮ 29 বছর, 4 মাস, 27 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৪৪১৭৩৯০ িব এ
১১৬৬ ২৬-০৯-২০১৭ পা া খা ন িপতা- গালাম মা ফাআেনায়ারা বগম াম- খা , পাঃ খা দয়াড়া ০৩-০৫-১৯৯২ 25 বছর, 4 মাস, 29 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৯৬০২১৮৭১ িব এ
১২০৪ ২৬/০৯/২০১৭ মাঃ রিকবউ ামান িপং- মাঃ ল হােসনমমতাজ বগম াম-ছিলম র, পা-ছিলম র দয়াড়া ১৫/০৮/১৯৯২ 25 বছর, 1 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৫৮৬৮২৪৫ এইচ এস িস
১২৬৪ ২৬-০৯-২০১৭ মাঃ ইমরান হােসন িপতা- মিশয়ার রহমানতঃ রািশদা বগম াম- দয়াড়া, পাঃ- দয়াড়া, দয়াড়া ১৭-১২-১৯৯২ 24 বছর, 9 মাস, 15 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০৭১৮৪৭২৫১৫ এইচ এস িস
১২৭১ ২৬-০৯-২০১৭ মাঃ স জ হােসন িপতা- মাঃ বািরক সরদারআেমনা বগম াম- দয়াড়া, পাঃ- দয়াড়া, দয়াড়া ১৬-০৪-১৯৯২ 25 বছর, 5 মাস, 16 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৬২৩৪৩৩১৪ এইচ এস িস
১২৯৩ ২৬-০৯-২০১৭ মাঃ মার ফ হােসন িপং- মাঃ আঃ সমাদপািপয়া৳ াম-দ ই র, পা- খােদা দয়াড়া ২২/০৬/১৯৯৩ 24 বছর, 3 মাস, 10 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৬১৫৬৫২১ এইচ এস িস



১৩২১ ২৭-০৯-২০১৭ নাজমা খা ন িপং- আশরাফ আলী খািদজা খা ন াম-উ ডাংগা, পা- খারেদা, দয়াড়া ০১/০২/১৯৯০ 27 বছর, 8 মাস, 0 িদন ত মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৯৮২৬৩৮১ িব এ
১৩৫৩ ২৭-০৯-২০১৭ মাছাঃ মনা আ ার িপং-  মাঃ শিফউ ীন িব াসমাছাঃ িফয়া াম- খারেদা, পা- খারেদা দয়াড়া ১৬/০৩/১৯৮৯ 28 বছর, 6 মাস, 16 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৩১৯৬৩৫৭৮ এম এ
১৩৬১ ২৭-০৯-২০১৭  মাছাঃ িফয়া খা ন িপং- ত মাঃ আ ল হােসনিরিজয়া বগম াম- খারেদা, পা- খারেদা দয়াড়া ১২/০৯/১৯৮৪ 33 বছর, 0 মাস, 20 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯২৫৫৩৭৪৭২ িব এ
১৩৯৭ ২৭-০৯-২০১৭ িবলিকস নাহার িপং- তঃ আ ল হােসন গাজীিরিজয়া বগম াম- খা , পাঃ খা দয়াড়া ৩১-১২-১৯৮৮ 28 বছর, 9 মাস, 1 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৭০৯০৯৩৫ িব এ
১৪০৮ ২৭-০৯-২০১৭ রািজয়া লতানা াঃ মাঃ আ  জািহদরিহমা খা ন াম- খারেদা, পাঃ খারেদা দয়াড়া ৩০-০১-১৯৯০ 27 বছর, 8 মাস, 2 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৩৩৭৮৮৫২ িব এ
১৪১৪ ২৭-০৯-২০১৭ মাছাঃ সািব ন নাহার া- মাঃ আ  সাঈদ আেনায়ারা বগম াম- খারেদা, পা- খারেদা দয়াড়া ২০/১১/১৯৮৭ 29 বছর, 10 মাস, 12 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৮৪৮১৪১৩ এইচ এস িস
১৪২৪ ২৭-০৯-২০১৭  রে ানা খা ন া-খায়র ল বাসার মাছাঃ মােমনা াম- খারেদা, পা- খারেদা দয়াড়া ৩১/১২/১৯৮৫ 31 বছর, 9 মাস, 1 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৬১৬০৮১৪ এইচ এস িস
১৪৬২ ২৭-০৯-২০১৭ িমরা খা ন িপং- রিফ ল ইসলামফিরদা বগম াম-দ ই র, পা- খােদা দয়াড়া ১২/১০/১৯৯১ 25 বছর, 11 মাস, 20 িদন ত মিহলা  ইসলাম ০১৭২২৮০১০৪৯ িব এ
১৪৬৫ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ আলফাজ হােসন িপং-  মাঃ আিজ ল ইসলামহািসনা খা ন াম- খা , পা- খা দয়াড়া ০১/০৮/১৯৯২ 25 বছর, 2 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৮৭৩৬৫৪৪২ এইচ এস িস
১৪৮০ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ মেহদী হাসান িপং- মাঃ সেবরাজ িব াসতাছিলমা বগম াম-পা িলয়া, পাঃছিলম র দয়াড়া ২০-০৩-১৯৯৩ 24 বছর, 6 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৫৫৫৬১৯৭ এইচ এস িস
১৫৪৯ ২৭-০৯-২০১৭ মাখেল র রহমান িপং-িমজা র রহমানিরিজয়া খা ন াম- খা েপাঃ খা দয়াড়া ১৫-০২-১৯৯১ 26 বছর, 7 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৫৩৯৫৯৪৫০ এম এ
১৫৬৫ ২৭-০৯-২০১৭  মাঃ সাহরাব হােসন িপং- মাঃ মাস ফা সরদাররািশদা াম-পা িলয়া, পা-ছিলম র দয়াড়া ১৭/০৭/১৯৯২ 25 বছর, 2 মাস, 15 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ১৯১০৪৪৩৩০০ এইচ এস িস
১৫৭১ ২৭-০৯-২০১৭  মাঃ আঃ রা াক িপ- মাঃ শিহ ল ইসলামমেনায়ারা বগম াম-দ ই র, পা- খা দয়াড়া ১০/১২/১৯৯০ 26 বছর, 9 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৮৬৮৮৪৭৯ এইচ এস িস
১৫৮৫ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ ইমা ল হক িপং-  মাঃ অিজয়ার রহমানর ন নাহার সাং- খা , পা- খা দয়াড়া ১১/১১/১৯৮৫ 31 বছর, 10 মাস, 21 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৮৭৫২৬৭৫ এম এ
১৫৮৮ ২৮-০৯-২০১৭ ইমন বাসার িপং- রইচউ ীন  রেহনা খা ন সাং- খা , পা- খা দয়াড়া ২৫/১১/১৯৯০ 26 বছর, 10 মাস, 7 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৩৯৬৭৬০৬ এইচ এস িস
১৫৯৭ ২৮-০৯-২০১৭ মাঃ একরা লইসলাম িপং- আজব আলী দফাদারজাহরা সাং- খা , পা- খা দয়াড়া ২৮/১১/১৯৮৮ 28 বছর, 10 মাস, 4 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৮৭৭৪০৬১ এম এ
১৫৯৯ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ জাহাংগীর আলম িপং- ত আিমর আলীরােকয়া বগম সাং- খা  পা- খা দয়াড়া ২১/১০/১৯৮৮ 28 বছর, 11 মাস, 11 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯১৭১৮১৯০৫ িব এ
১৬০০ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ জাহাগীর আলম িপং- আ র রহমান গাজীআিমেরান খা ন সাং- ছিলম র, পা-ছিলম র দয়াড়া ০৩/০৪/১৯৮৬ 31 বছর, 5 মাস, 29 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৬৬৯৬৬৮১ এইচ এস িস
১৬০১ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ মাহ ররহমান িপং-  মাঃ আঃ কিরমিফয়া খা ন সাং-ছিলম র, পা◌া-ছিলম র দয়াড়া ০৫/১২/১৯৮৫ 31 বছর, 9 মাস, 27 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৯১২৬৫০০ এম এ
১৬০৩ ২৮-০৯-২০১৭ অনােয়শ িব াস িপং- পদ িব াস মা রী রানী সাং- খা , পা- খা দয়াড়া ২৮/১১/১৯৮৯ 27 বছর, 10 মাস, 4 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৭৮৩১২৯৭ এম এ
১৬১১ ২৮-০৯-২০১৭ মাঃ আশরা ল ইসলামিপং-  মাঃ  রজওয়ানমাছাঃ আেনায়ারা সাং- খা  পা- খা দয়াড়া ০১/০৩/১৯৯১ 26 বছর, 7 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৯৬৩৩৬৯৩ িব এ
১৬২১ ২৮-০৯-২০১৭ সাই ামান িপং- রমজান আলী শাহানারা সাং- খা , পা- খা দয়াড়া ১৪/০১/১৯৯২ 25 বছর, 8 মাস, 18 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯২০৭৫৫০২০ এইচ এস িস
১৬৫১ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ মা ন কিবর িপং-  মাঃ ই ত আলীতহিমনা খা ন সাং- খা , পা- খা দয়াড়া ১৫/০১/১৯৮৭ 30 বছর, 8 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১২১২৭৯০৮ এইচ এস িস
১৬৬১ ২৮-০৯-২০১৭  মেহদী আল তােরক িপং- আ লকালাম আজাদমােমনা সাং-উ ডাংগা, পা- খাে া দয়াড়া ১৫/০২/১৯৮৮ 29 বছর, 7 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৩৫১২৫৭৯ এম এ
১৬৮১ ২৮-০৯-২০১৭ বাকী িব াহ িপং-রিফ ল ইসলামিরিজয়া খা ন সাং-ছিলম র, পাঃ-ছিলম র দয়াড়া ৩০-০১-১৯৮৮ 29 বছর, 8 মাস, 2 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৭০৫১৭২৫ এম এ
১৬৮২ ২৮-০৯-২০১৭ মাঃ আজা র রহমান িপং- ৎফর রহমান আিছয়া খা ন সাং- খা , পাঃ- খা দয়াড়া ১১-০৫-১৯৮৬ 31 বছর, 4 মাস, 21 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৫৫১৭২৯৩ িব এ
১৭৩১ ২৮-০৯-২০১৭ আলমগীর হাসাইন িপং- নজর ল ইসলামজাহানারা সাং- ছিলম র, পা-ছিলম র দয়াড়া ২৫/০১/১৯৮৮ 29 বছর, 8 মাস, 7 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৭৩৬৮০৯০২ এম এ
১৭৫১ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ তির ল ইসলাম িপং- মাঃ র ল ইসলামর জাহান সাং-ছিলম র, পা-ছিলম র দয়াড়া ০১/০১/১৯৮৭ 30 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৭৯৭২১০৩৫ এম এ
১৭৬২ ২৮-০৯-২০১৭ িহরা খা ন িপং- মাঃ আ ল আিজজ গাজীকািহ র বগম সাং- খা , পাঃ- খা দয়াড়া ০২-০৩-১৯৯৪ 23 বছর, 6 মাস, 30 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৬২১৯২৩৬৭ এইচ এস িস
১৭৯৬ ২৮-০৯-২০১৭ মাছাঃ জা া ন নাহার াঃ হা ন-অর রিশদআেমনা খা ন সাং-উ ডাংগা, পাঃ খা দয়াড়া ০৭-০৩-১৯৮৫ 32 বছর, 6 মাস, 25 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৯৩৪২৩২৬৮ এম এ
১৮০০ ২৮-০৯-২০১৭ রািজনা খা ন িপংআঃ লিতফ সানাশািহদা খা ন সাং- দয়াড়া, পাঃ দয়াড়া দয়াড়া ০১-০২-১৯৮৫ 32 বছর, 8 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৫৫২৯৮৭৭ িব এ
১৮১২ ২৮-০৯-২০১৭ তাছিলমা খা ন িপং- মাঃ শরআলীহািসনা সাং- দয়ড়া, পা- দয়ড়া দয়াড়া ১৫/০৪/১৯৯২ 25 বছর, 5 মাস, 17 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৫৭৩৫৭০৫ িব এ
১৮২২ ২৮-০৯-২০১৭  মাছাঃ রখা খা ন িপং-  মাহর আলী সরদারশাহারবা সাং- দয়াড়া, পা- দয়াড়া দয়াড়া ০৫/০৯/১৯৯৩ 24 বছর, 0 মাস, 27 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৫৫৬৫০৯১ এইচ এস িস
১৮৫৯ ২৮-০৯-২০১৭ মাছাঃ িলিপ খা ন িপং- মাঃ আ  বকর সরদারতাছিলমা খা ন সাং-ছিলম র, পাঃ-ছিলম র দয়াড়া ০২-০১-১৯৯১ 26 বছর, 8 মাস, 30 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬৪৭৮৫৫৮৭ িব এ



১৮৭৭ ২৮-০৯-২০১৭ নাসিরন লতানা িপং- মাঃ আিতয়ার রহমানহািমদা বগম সাং- দয়াড়া, পাঃ দয়াড়া দয়াড়া ০৫-০২-১৯৯১ 26 বছর, 7 মাস, 27 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪১৪২১৬৮৬ এইচ এস িস
১৮৯৮ ২৮-০৯-২০১৭ আিমনা আ ার া-হাসা র রহমান মা মা বগম সাং- দয়াড়া, পা- দয়াড়া দয়াড়া ০৮/০৯/১৯৯২ 25 বছর, 0 মাস, 24 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৬৭৭৩১৮২ এইচ এস িস
১৯০৯ ২৮-০৯-২০১৭ তানিজলা খা ন িপং- নািজ ীন রনাহার সাং- খা , পা- খা দয়াড়া ০১/০৩/১৯৯১ 26 বছর, 7 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৫৪০০৪৯২ এম এ
১৯২২ ২৮-০৯-২০১৭ সিলনা খা ন িপং- র ল ইসলাম মাহ জা খা ন সাং- দয়াড়া, পা- দয়াড়া, দয়াড়া ০৭/০৪/১৯৯১ 26 বছর, 5 মাস, 25 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭০৭০৭৩৬০ এইচ এস িস
১৯৩৭ ২/১০/২০১৭ ১২মাঃ ৎফর রহমান িপং- মাঃ র আলী মাড়ললজান িবিব সাং- দয়াড়া কািশয়াডাংগা, পাঃ দয়াড়াদয়াড়া ১০-১১-১৯৮১ 35 বছর, 10 মাস, 22 িদনবািতল ষ  ইসলাম ০১৯৩৬১৬৬০৯১ এম এ
১৯৪০ ২/১০/২০১৭ ১২মাঃ সাই াহ আল মা নিপং- মাঃ িজবার রহমানফােতমা বগম সাং- দয়াড়া কািশয়াডাংগা, পাঃ দয়াড়াদয়াড়া ১৬-১২-১৯৯২ 24 বছর, 9 মাস, 16 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯২১২৬১৯১৪ এইচ এস িস
১৯৪১ ২/১০/২০১৭ ১২মাঃ শিফ ল ইসলাম িপং- মাঃ আঃ ািলব মাড়লপিরজান িবিব সাং- দয়াড়া কািশয়াডাংগা, পাঃ দয়াড়াদয়াড়া ১০-০২-১৯৮২ 35 বছর, 7 মাস, 22 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭৭৬৫২৪৬৬৩ এম এ
১৯৫১ ২/১০/২০১৭ ১২সীমাখা ন িপং- সাহাগ সাইন খানরােবয়া খা ন সাং- দয়াড়া কািশয়াডাংগা, পাঃ দয়াড়াদয়াড়া ১১-০৩-১৯৯৪ 23 বছর, 6 মাস, 21 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৯২৯৭১৫৭৭৯ এইচ এস িস
১৯৭০ ৩/১০/২০১৭ ১২মাঃ িজয়াউর রহমান িপং- মাকেছদ দফাদারজেবদা খা ন সাং- দয়াড়া, পাঃ দয়াড়া দয়াড়া ২৪/০১/১৯৮৭ 30 বছর, 8 মাস, 8 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৩৩২৯০১৬ িব এ
১৯৭৬ ৩/১০/২০১৭ ১২মাঃ মেহদী হাসান িপং- মাঃ নজ ল ইসলামহািমদা খা ন সাং- দয়াড়া পাঃ দয়াড়া দয়াড়া ০২/০১/১৯৯২ 25 বছর, 8 মাস, 30 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৫৮৫৩৭২৪১ এম এ
১৯৭৮ ৩/১০/২০১৭ ১২মাঃ আ ল কালাম িপং- মাঃ ইয়ািসন সরদারজাহরা খা ন সাং- দয়াড়া পাঃ দয়াড়া দয়াড়া ২৯/০৩/২৯৮৮ 29 বছর, 6 মাস, 3 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৭১১৭৫৩১৭ এম এ
১৯৭৯ ৪/১০/২০১৭ ১২সাথী খা ন িপং- মাঃ ামান খানমেনায়ারা বগম সাং- দয়াড়া পাঃ দয়াড়া দয়াড়া ১২/০৮/১৯৯১ 26 বছর, 1 মাস, 20 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯১৪০১১৯৪৪ এইচ এস িস
১৯৮৭ ৪/১০/২০১৭ ১২জািহ ল ইসলাম িপং-শিহ ল ইসলাম রািশদা খা ন সাং- দয়াড়া পাঃ দয়াড়া দয়াড়া ০৫/০২/১৯৮৯ 28 বছর, 7 মাস, 27 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৭৮৯২৯৭৫ িব এ
২০০০ ৫/১০/২০১৭ ১২শখ রাফাত হােসন িপং- শখ এনােয়ত হােসনরােবয়া খা ন সাং-পা িল পা-ছিলম র দয়াড়া ০১/০২/১৯৯০ 27 বছর, 8 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৯৫০০০০৪৩ িব এ
২০০২ ৫/১০/২০১৭ ১২ইয়াসিমন খা ন িপং-শিহ ল ইসলাম শফালী খা ন সাং- দয়াড়া পাঃ দয়াড়া দয়াড়া ২৫/১১/১৯৯২ 24 বছর, 10 মাস, 7 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৬০৩৭৩৯০ িব এ
২০০৭ ৫/১০/২০১৭ ১২হািলমা খা ন া-কাজী মাস াক হােসনমিরয়ম বগম সাং- ছিলম র, পা-ছিলম র দয়াড়া ০১/০৩/১৯৯১ 26 বছর, 7 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৮১২৫৩৭৮ এইচ এস িস
২০৪০ ৮/১০/২০১৭ ১২মাঃ শািহ র ামান িপং- ত আলী আন য়ারা খা ন সাং-পা িল পা-ছিলম র দয়াড়া ১৩-১০-১৯৯৪ 22 বছর, 11 মাস, 19 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭৫৭৭৪৫৯৭৮ এইচ এস িস
২০৪২ ৮/১০/২০১৭ ১২মাঃ মিম র রহমান িপং- মাঃ শিহ ল ইসলামরািজয়া খা ন সাং- দয়াড়া পাঃ দয়াড়া দয়াড়া ১৮/০৬/১৯৯২ 25 বছর, 3 মাস, 14 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯১০৬৪৭৫৬০ এইচ এস িস
২০৬২ ৮/১০/২০১৭ ১২সাম ন নাহার া- মাঃ হােশম আলীনাজমা খা ন সাং-পা িল পা-ছিলম র দয়াড়া ২৮/১১/১৯৮৮ 28 বছর, 10 মাস, 4 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮৫৭৫৯০১২ এইচ এস িস
২০৬৪ ৯/১০/২০১৭ ১২িমতালী িপং- মাঃ হািনফা হািলমা খা ন সাং-ছিলম র, পা-ছিলম র দয়াড়া ১৬/০৯/১৯৯২ 25 বছর, 0 মাস, 16 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৬৩২৯৯৫৫ এইচ এস িস
২০৬৮ ৯/১০/২০১৭ ১২ শফালী খা ন িপং- মাঃ হািনফা হািলমা খা ন সাং-ছিলম র, পা-ছিলম র দয়াড়া ১০/১২/১৯৮৭ 29 বছর, 9 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৪৯৫৮৫৫২ িব এ
২০৭৭ ১০/৯/২০১৭ ১২ েখন মার ঘাস িপং-িদেনশ চ  ঘাষকানন বালা সাং- দয়াড়া, পা- দয়াড়া, দয়াড়া ১৮/১২/১৯৯০ 26 বছর, 9 মাস, 14 িদন সিঠক ষ সনাতন ০১৭২৬৮৪৩৯৮৩ এম এ
২০৮৯ ১০/৯/২০১৭ ১২ মাঃ জািকর ল ইসলামিপং- গালাম আলী ছ রন িবিব সাং- খা , পা- খা দয়াড়া ০৫/০৩/১৯৮৫ 32 বছর, 6 মাস, 27 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৫১২৫২৭৮৯ িব এ
২০৯৩ ১০/৯/২০১৭ ১২বােয়িজত িপংআিন র রহমান নাজমা বগম সাং- পা িডয়া, পা- খা দয়াড়া ১০/১০/১৯৯১ 25 বছর, 11 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৫০৮৮৫৬৯১ িব এ
২১১০ ১০/৯/২০১৭ ১২মার ফা খা ন িপং- রিবউল ইসলাম জাহরা খা ন সা◌া◌ং-ছিলম রেপা-ছিলম র দয়াড়া ০৩/১২/১৯৯৩ 23 বছর, 9 মাস, 29 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৬১৪৩৫৯৩ এইচ এস িস
২১২০ ১১/১০/২০১৭ ১২তাজিকন হাসন িপং-আিমন উ ীন নাজমা সাং-ছিলম র, পাঃ-ছিলম র দয়াড়া ১৪/৪/১৯৮৭ 30 বছর, 5 মাস, 18 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৭০৬৩৭৯৯ এম এ
২১৬০ ১১/১০/২০১৭ ১২মিজনা খা ন া-রিবউল ইসলাম শাহানারা সাং- কািশয়াডাংগা পাঃ দয়াড়া দয়াড়া ১/২/১৯৮৬ 31 বছর, 8 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৩৪২৫৮৭৭৬ এইচ এস িস
২১৭৭ ১১/১০/২০১৭ ১২ফারজানা খা ন িপং-এস,এম তেমজউ ীনিবউ  খা ন সাং-ছিলম র, পাঃ-ছিলম র দয়াড়া ০৫-০১-১৯৯৩ 24 বছর, 8 মাস, 27 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৮০৩২৬৩৫১ এস এস িস 
২১৮৪ ১১/১০/২০১৭ ১২শাহানাজ পারভীন াঃ মাঃ ই ািহম দফাদারআ রা বগম সাং-বড় খা , খা দয়াড়া ২০-১২-১৯৮৯ 27 বছর, 9 মাস, 12 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৯২৩২৮৩২৯ িব এ
২২১০ ১২/১০/২০১৭ ১২জািকর হােসন িপং-আ ল হােসন আয়শা বগম সাং- দয়াড়া, পাঃ দয়াড়া দয়াড়া ০৫-১১-১৯৮৯ 27 বছর, 10 মাস, 27 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১০০৯১৭৭১ িব এ
২২১৫ ১২/১০/২০১৭ ১২মাঃ  বাি  খান িপং- মাঃ ওবাই া খাননািসমা খা ন সাং-ছিলম র, পাঃ-ছিলম র দয়াড়া ০৫-০১-১৯৮৯ 28 বছর, 8 মাস, 27 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৩৪১০৫৫২ এইচ এস িস
২২২৮ ১২/১০/২০১৭ ১২ া খা ন িপং- মাঃ ওয়ােজদ আলী খানখায় ন নাহার সাং- দয়াড়া, পাঃ দয়াড়া দয়াড়া ১৮-১০-১৯৯৩ 23 বছর, 11 মাস, 14 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৪১৭৪৯৮৫৩ রফাঃএইচ এস িস
২২৩০ ১২/১০/২০১৭ ১২মাছাঃ তাজিমন নাহার িপং-িজয়াউ ীন খান র নাহার সাং-ছিলম র, পাঃ-ছিলম র দয়াড়া ০৩-১১-১৯৮৫ 31 বছর, 10 মাস, 29 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮৯১০০১৭৪ িব এ
১৬ ১৪।০৯।২০১৭ জসিমন আ ার িপং- আ  জার রহমানসাই ন নাহার াম-গদখালী, পা-কলােরায়া পৗরসভা ০৯/১০/১৯৮৬ 30 বছর, 11 মাস, 23 িদনসিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৮৪৭৮৩৩৮ িব এ



১৮ ১৪।০৯।২০১৭ স ীপ মার িপং- পা েগাপাল শফালী রানী াম-কলােরায়া, পা-কলােরায়া পৗরসভা ১৭/০৭/১৯৯০ 27 বছর, 2 মাস, 15 িদন সিঠক ষ সনাতন ০১৯১৩২১৭০৪৭ িব এ
৩১ ১৪।০৯।২০১৭ জাই ন নাহার াঃ- ত নজর ল ইসলামজীবন নছা াম-গদখালী, পা-কলােরায়া পৗরসভা ৩১/১২/১৯৮২ 34 বছর, 9 মাস, 1 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯১৮৫৯৭৮১৮ এইচ এস িস
৩৭ ১৪।০৯।২০১৭ র া খা ন াঃেমাঃ জাহা ীরেহােসননছার ন নছা াম-িঝকরা, পাঃ-কলােরায়া পৗরসভা ২০/১১/১৯৮৯ 27 বছর, 10 মাস, 12 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৮৭৯৩৫৩৩৯৭ এম এ
৪০ ১৪।০৯।২০১৭ িমতা খানম িপং- তঃেজাহর আলীশাহারা বগম াম-িঝকরা, পাঃ-কলােরায়া পৗরসভা ১০/১১/১৯৯১ 25 বছর, 10 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৭৫০২৪২৪ িব এ
৪৫ ১৭/০৯/২০১৭ িবকাশ মার পাল িপং- মার চ  পালআরভী রানী াম- রারী কা েপা;- রারী কা পৗরসভা ২৫/০২/১৯৮৭ 30 বছর, 7 মাস, 7 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯৩৭৭৪৩৫৪০ এইচ এস িস
৬৬ ১৭/০৯/২০১৭ িরতােবগম া: - শখ শাহাদাতেহােসনিফয়া রাবী াম:- লশী ডাংগােপা:- কলােরায়াপৗরসভা ০১/১২/১৯৮৯ 27 বছর, 10 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৮৪৪৪৮১৯ এইচ এস িস
৭০ ১৭/০৯/২০১৭ রািহমা পারভীন িপং- মাঃ মাসেলম গাজীরািজয়া খ ন াম-গদখালী, পা-কলােরায়া পৗরসভা ১০/০৯/১৯৯১ 26 বছর, 0 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬২১১৬৭৬৯ এম এ
৭৭ ১৭/০৯/২০১৭ সািলনা খা ন িপং- আঃ রিহম িব াসআেনায়ারা বগম াম- রারীকা , পা - রারীকা পৗরসভা ০১/০১/১৯৯৩ 24 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৭৮৬৯৪৬৯ িব এ
৮২ ১৭/০৯/২০১৭ নারিগস খা ন া- ক,এম দাবােয়ল হাঃফােতমা খা ন াম-গদখালী, পা-কলােরায়া পৗরসভা ১২/০৯/১৯৮৫ 32 বছর, 0 মাস, 20 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩১২৭৯৫৭৭ এইচ এস িস
৮৩ ১৭/০৯/২০১৭ মেনায়ারা আ ার িপং- আ স সাবহান ল মিবিব াম- গাপীনাথ র, পা - রারীকাপৗরসভা ১৪/১০/১৯৮৭ 29 বছর, 11 মাস, 18 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৫৪৬৭৬০৪ এইচ এস িস
৮৮ ১৭/০৯/২০১৭ নাজ ন নাহার া:- মা: আসা ল হকমাসেলমােবগম াম:- রারীকা েপা:- রািরকা পৗরসভা ১৮/০৯/১৯৮৬ 31 বছর, 0 মাস, 14 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৮০৪৪১৪৬৩ এইচ এস িস
৮৯ ১৭/০৯/২০১৭ কামর ন নাহার িপং- আ ল ওয়া দ সিলমােবগম ামঃ-িমজা র, পাঃ-হািমদ র পৗরসভা ০১/০৮/১৯৮৯ 28 বছর, 2 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৫২১১৫৪২০ এম এ
১০৬ ১৮/০৯/২০১৭ সিলমেহােসন িপং- ৎফার সরদার সািফয়া খা ন াম+ পাঃ- রারীকাটী পৗরসভা ০১/০১/১৯৯৩ 24 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৪৮০৮১৫৩ এইচ এস িস
১০৭ ১৮/০৯/২০১৭ হািফজা খা ন িপং-আঃ হািমদ জােহদােবগম ামঃ-িঝকরা, পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ১১/০৮/১৯৯২ 25 বছর, 1 মাস, 21 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬৫৩২৩১৮৯ এইচ এস িস
১২৫ ১৮/০৯/২০১৭  নয়ন মার ভ াচা   ত ন মার ভ াচা  মিত অ না রানী ভ াচা  াম-িঝকরা, পা-কলােরায়া পৗরসভা ৩০/১০/১৯৮৭ 29 বছর, 11 মাস, 2 িদন সিঠক ষ সনাতন ০১৭২১৫৪৭৩৭২ এইচ এস িস
১৩৯ ১৮/০৯/২০১৭ মাঃ তাজ ল ইসলাম মাঃ িজবর রহমান জাহানারা খা ন াম- লশীডা া, পা-কলােরায়া পৗরসভা ০১/০৩/১৯৯২ 25 বছর, 7 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯১৭৭৯৩৬১৯ িব এ
১৫১ ১৮/০৯/২০১৭ সিলনা খা ন মাঃ বদর উ ীন আেলয়া াম- লশীডা া, পা-কলােরায়া পৗরসভা ১৭/০৫/১৯৯০ 27 বছর, 4 মাস, 15 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৬৩৮৪৬৩১ এম এ
১৫২ ১৮/০৯/২০১৭ কাজী মেহদী হাসান কাজী শিহ াহ জােরকা খা ন াম- রারীকা , পা-কলােরায়া পৗরসভা ২৭/০৪/১৯৯১ 26 বছর, 5 মাস, 5 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯২৩৫৭৪২০০ িব এ
১৫৫ ১৮/০৯/২০১৭ মাঃ আল মা ন মাঃ আ ল কােশম নািছমা পারভীন াম-িমজা র, পা-হািমদ র পৗরসভা ৩১/১২/১৯৮৮ 28 বছর, 9 মাস, 1 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৪৬৪৮৭৯৫ এম এ
১৬২ ১৮/০৯/২০১৭ মাঃ শািহ র রহমান মাঃ নজ ল ইসলাম শািহদা বগম াম- লশীডা া, পা-কলােরায়া পৗরসভা পৗরসভা ০১/০৬/১৯৯০ 27 বছর, 4 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৭৫৮২৩৪৩ এম এ
১৬৩ ১৮/০৯/২০১৭ ফািহমা লতানা মািনক দফাদার নছারন খা ন াম- লশীডা া, পা-কলােরায়া পৗরসভা ১২/০৮/১৯৯২ 25 বছর, 1 মাস, 20 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭০৩৯৬০৪১১ এইচ এস িস
১৬৪ ১৮/০৯/২০১৭ উজরা খা ন মাঃ আ ল মা ান হািসনা খা ন াম-িঝকরা, পা-কলােরায়া পৗরসভা ১৬/১০/১৯৯১ 25 বছর, 11 মাস, 16 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮৬৭৫৭৭৪২ এম এ
১৬৬ ১৮/০৯/২০১৭ আসমা পারভীন মাঃ ইমান আলী িরিজয়া বগম াম-িঝকরা, পা-কলােরায়া পৗরসভা ০৯/১০/১৯৮৭ 29 বছর, 11 মাস, 23 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৩৯৯৯৯৩১ এম এ
১৬৭ ১৮/০৯/২০১৭ িম া চ ব  অিমত ভ াচা ্  িনভা রানী চ ব  াম-িঝকরা, পা-কলােরায়া পৗরসভা ১৫/০৮/১৯৯০ 27 বছর, 1 মাস, 17 িদন সিঠক মিহলা সনাতন ০১৭৩৯৮৭৮২৬১ িব এ
১৭৬ ১৮/০৯/২০১৭ রািজনা খা ন ামী- মাঃ মা ম িব াহ নািছমা খা ন াম-কলােরায়া পৗরসভা ১৫/১২/১৯৯০ 26 বছর, 9 মাস, 17 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৮২৪৭০৭৩ িব এ
১৭৭ ১৮/০৯/২০১৭ আসমা খা ন ামী- মাঃ কাম ল ইসলাম মােমনা খা ন াম-িঝকরা, পা-কলােরায়া পৗরসভা ০২/০৫/১৯৮৯ 28 বছর, 4 মাস, 30 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৭৫৬৭৫২২০ এইচ এস িস
১৮৫ ১৮/০৯/২০১৭ সািফয়া লতানা আ র রহমান  কিহ র খা ন াম-িমজা র, পা-হািমদ র পৗরসভা ২৫/০৬/১৯৯১ 26 বছর, 3 মাস, 7 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮০৩২১৮৪০৭৩ িব এ
১৮৭ ১৮/০৯/২০১৭ া খা ন মাঃ ম আলী আেনায়ারা বগম াম-িঝকরা, পা-কলােরায়া পৗরসভা ১৯/১২/১৯৯০ 26 বছর, 9 মাস, 13 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৩১০৬৬৮১ িব এ
১৯০ ১৮/০৯/২০১৭ জিলফা নাজিনন আনা ল ইসলাম মা রা খা ন াম- রারীকা , পা-কলােরায়া পৗরসভা ১৩/০৩/১৯৯০ 27 বছর, 6 মাস, 19 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩১৪৫৪২২২ িব এ
১৯১ ১৮/০৯/২০১৭ িম খা ন মাঃ শিফ ল ইসলাম খান লাইিল বগম াম- লিসডা া, পা- পৗরসভা পৗরসভা ০১/০৮/১৯৯১ 26 বছর, 2 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮৩৩৭৮১১১ িব এ
২০৬ ১৮/০৯/২০১৭ মাইয়া ইয়াসিমন মাঃ র ইসলাম শািহনা আ ার াম-িঝকরা, পা-কলােরায়া পৗরসভা ২৯/০৭/১৯৯৫ 22 বছর, 2 মাস, 3 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৯১৪২৮৪২৭ এইচ এস িস
২০৯ ১৮/০৯/২০১৭ িমস হািমদা খা ন ামী-কাম ল ইসলাম আেনছা খা ন াম-গদখালী, পা-কলােরায়া পৗরসভা ১৬/০১/১৯৮৮ 29 বছর, 8 মাস, 16 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৭৩২০১৯৬ এম এ
২১০ ১৮/০৯/২০১৭ িবউ  পারভীন ম আলী জাহানারা খা ন াম- গািপনাথ র, পা-কলােরায়া পৗরসভা ০১-০১-১৯৮৫ 32 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৭১৬৭৮৪০ এম এ
২১৫ ১৯/০৯/২০১৭  খািদজা খা ন িপং-আশরাফ আলী জাহানারা খা ন াম- লসীডাংগা, পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ১১/০৯/১৯৯২ 25 বছর, 0 মাস, 21 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৪০৩০৩৪৯ িব এ



২২৯ ১৯/০৯/২০১৭ রািজয়া লতানা ামী শিফ ল ইসলাম খজান িবিব াম-িঝকরা, পা-কলােরায়া পৗরসভা ২২-১০-১৯৯০ 26 বছর, 11 মাস, 10 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২১৮০৫১১৬ এইচ এস িস
২৩৩ ১৯/০৯/২০১৭ সানিজদা নাছিরন মাঃ সাই ল ইসলাম শাহানারা পারভীন াম- লশীডা া , পা-কলােরায়া পৗরসভা ২০-০১-১৯৮৭ 30 বছর, 8 মাস, 12 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯২৬১৩১৩০২ এম এ
২৪৩ ১৯/০৯/২০১৭ আিছয়া খা ন ত-ইয়া ব আলী শথ আিজফা খা ন াম-িমজা র, পা-হািমদ র পৗরসভা ২৫-১০-১৯৭৮ 38 বছর, 11 মাস, 7 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৩৮৬৭৫৮২ িব এ
২৬৫ ১৯/০৯/২০১৭ ছিকনা খা ন আঃ রিশদ শখ ফােতমা খা ন ামঃ িমজা র , পাঃ হািমদ র পৗরসভা ২৪-০৪-১৯৯২ 25 বছর, 5 মাস, 8 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৮৫৪৯৩৮৪৮৭ এইচ এস িস
২৭১ ১৯/০৯/২০১৭ র না খা ন মাঃ আ ল হােসন মাছাঃ রিহমা খা ন ামঃ লসীডা া , পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ০১-০৮-১৯৯৩ 24 বছর, 2 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৯৪৩২৭০৮৫ এইচ এস িস
২৭২ ১৯/০৯/২০১৭ র না খা ন িববর রহমান জয় ন িবিব ামঃ লসীডা া , পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ১১-১২-১৯৯২ 24 বছর, 9 মাস, 21 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৮৮৯৭২২৪৫ এইচ এস িস
২৭৩ ১৯/০৯/২০১৭ কাম ামান সয়দ আলী আয়শা বগম ামঃ গদখালী, পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ০৮-০২-১৯৯২ 25 বছর, 7 মাস, 24 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৭৪০০০৯৩২ এইচ এস িস
২৭৯ ১৯/০৯/২০১৭ শখ মা ম িব াহ শখ ন র আলী আছমউল ফােতমা ামঃ িমজা র , পাঃ হািমদ র পৗরসভা ০১-০৪-১৯৮৬ 31 বছর, 6 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯৩৮২৩৬১২৫ িব এ
২৮৪ ১৯/০৯/২০১৭ দবাশীষ পাল ষি  পাল ত া রানী পাল াম- গািপনাথ র, পা-কলােরায়া  পৗরসভা ০২/০১/১৯৯১ 26 বছর, 8 মাস, 30 িদন সিঠক ষ সনাতন ০১৭৪০২৭৪২৮০ এইচ এস িস
২৯৭ ১৯/০৯/২০১৭ মাঃ হািফ ল ইসলাম মাঃ জািকর হােসন সালমা বগম াম-িমজা র, পা-হািমদ র  পৗরসভা ২৯/০৮/১৯৯৩ 24 বছর, 1 মাস, 3 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৬৪৬১৮৪২ এইচ এস িস
৩০০ ১৯/০৯/২০১৭ হযরত আলী আশরাফ আলী রােবয়া খা ন াম+ পা- রারীকা  পৗরসভা ৩১/১২/১৯৮৯ 27 বছর, 9 মাস, 1 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৮৪৫৯০৫০৩ িব এ
৩০২ ১৯/০৯/২০১৭ মাঃ ইমরান হােসন মাঃ ইমান আলী মা া সিলমা খা ন াম-িমজা র, পাথহািমদ র পৗরসভা ২৪/১১/১৯৯৩ 23 বছর, 10 মাস, 8 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭৯৭২৯২১৫৭ িব এ
৩০৪ ১৯/০৯/২০১৭ মাঃ আ া ল ইসলাম মাঃ নবাব আলী খান  রািশদা বগম াম-+ পা- রারীকা  পৗরসভা ৩১/১২/১৯৯৩ 23 বছর, 9 মাস, 1 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭৫৩১০৬৭৪১ িব এ
৩০৭ ১৯/০৯/২০১৭ মাঃ ম আলী মাঃ মােমর আলী কদবা  াম- লশীডা া, পা-কলােরায়া পৗরসভা ০৫/১২/১৯৮৯ 27 বছর, 9 মাস, 27 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৮৫৯৭২৫২৬২ িব এ
৩০৮ ১৯/০৯/২০১৭ মাঃ মাশারফ হােসন মাঃ আিতয়ার রহমান মাছাঃ রবা  খা ন াম- লশীডা া, পা-কলােরায়া  পৗরসভা ০১/০২/১৯৯২ 25 বছর, 8 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৬৩৯২৬৪৫ এইচ এস িস
৩১১ ১৯/০৯/২০১৭ মাঃ আ া ল ইসলাম মাঃ আ র রিশদ সােলহা খা ন াম- লিশডা া, পা-কলােরায়া পৗরসভা ০১/০৬/১৯৯৩ 24 বছর, 4 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯১৮০৫০৮৮২ িব এ
৩৩৫ ২০-০৯-২০১৭ মাইয়া খা ন মাঃ মােমর আলী কদবা  খা ন াম- লসীডাংগা, পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ১৭-০৩-১৯৯২ 25 বছর, 6 মাস, 15 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৮৭৮০৩৮৩২১ এইচ এস িস
৩৪০ ২০-০৯-২০১৭ মাছাঃ সিলনা খা ন গালাম সেরায়ার জাহানা রােবগম াম- লসীডাংগা, পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ০৫-০২-১৯৮৭ 30 বছর, 7 মাস, 27 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৮৯৬০৭৮১ এইচ এস িস
৩৪৩ ২০-০৯-২০১৭ রাইয়া পারভীন মেহদী হাসান েলখা াম-- লসীডা া, পাঃ-কলােরায়া পৗরসভা ১৭-০৮-১৯৯২ 25 বছর, 1 মাস, 15 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৩-৬১৭৮৪১ এইচ এস িস
৩৫০ ২০-০৯-২০১৭ মাছাঃ ফােতমা খা ন মাঃ গালাম মা ফা মাছালঃ নাজমা খা ন াম-িঝকরা, পা-কলােরায়া পৗরসভা ০৭-০১-১৯৯০ 27 বছর, 8 মাস, 25 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭২৬-৬৯৬০৮১ এস এস িস 
৩৫৩ ২০-০৯-২০১৭ স া পারভীন মাঃ আিজ ল হাসান নািগ স নাহার াম-গদখালী, পা-কলােরায়া পৗরসভা ২৮-০৯-১৯৮৬ 31 বছর, 0 মাস, 4 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮১২৫৬৭১৬ এম এ
৩৫৫ ২০-০৯-২০১৭ সিলনা খা ন মাঃ িসরা ল ইসলাম জিরনা খা ন াম-িঝকরা, পা-কলােরায়া পৗরসভা ০৫-০৪-১৯৯২ 25 বছর, 5 মাস, 27 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩১১৯৭৭২৪ িব এ
৩৬২ ২০-০৯-২০১৭ আেলয়া খা ন মাঃ ল আিমন িফয়া বগম াম- রারীকা , পা- রারীকা , পৗরসভা ১৭-০২-১৯৮৫ 32 বছর, 7 মাস, 15 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬৪২৫২৪৪৩ িব এ
৩৭০ ২০-০৯-২০১৭ মাঃ মা ম িব াহ মাঃ আিজবার সরদার মাছাঃ রেহনা পারভীন াম-গিবনাথ র, পাঃ- রারীকা , পৗরসভা ০১-০৫-১৯৯৩ 24 বছর, 5 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯১৬৫৬৭০৭১ এইচ এস িস
৩৭৫ ২০-০৯-২০১৭ মাঃ রা  আহে দ মাঃ ইসমাইল মাড়ল িফেরাজা খা ন াম-গিবনাথ র, পাঃ- রারীকা , পৗরসভা ০২-০৪-১৯৯৩ 24 বছর, 5 মাস, 30 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭০৮০০৯৯৭৯ এইচ এস িস
৩৮১ ২০-০৯-২০১৭ মা ম িব াহ আ ব হােসন ফরেদাসী খা ন াম-িমজা র, পাঃ হািমদ র, পৗরসভা ১৫-০৯-১৯৯৪ 23 বছর, 0 মাস, 17 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭০৩৫৮০০৩৯ এইচ এস িস
৪০৮ ২১-০৯-২০১৭ সাইমা খা ন মাঃ কাম ামান আেবদা বগম াম- লশীডা া, পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ৩০-১২-১৯৮৬ 30 বছর, 9 মাস, 2 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৫৯৬৭০১৬ এইচ এস িস
৪১৪ ২১-০৯-২০১৭ স য়ারা মাঃ আশরাফ আলী ফােতমা খা ন াম- লশীডা া, পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ১৮-১২-১৯৮৮ 28 বছর, 9 মাস, 14 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৯২৬৮২৯৪ এইচ এস িস
৪২৮ ২১-০৯-২০১৭ সিলনা আ ার শখ বলাল হােশন পা ল বগম াম- রারীকা , পাঃ রারীকা  পৗরসভা ২১-০৯-১৯৯২ 25 বছর, 0 মাস, 11 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৯৩২৪১২৭৩ এইচ এস িস
৪৩৫ ২১-০৯-২০১৭ জান পারভীন র া মাঃ আ স স র মাছাঃ আেলয়া বগম াম- লশীডা া, পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ৩১-১২-১৯৯০ 26 বছর, 9 মাস, 1 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪২৮০১৩৩৯ িব এ
৪৩৭ ২১-০৯-২০১৭ মিজনা খা ন আ ল মােলক লায়লা খা ন াম- রারীকা , পাঃ রারীকা  পৗরসভা ২৮-১১-১৯৯১ 25 বছর, 10 মাস, 4 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৭৮৯৬৭২৯ িব এ
৪৪৪ ২১-০৯-২০১৭ ইিরনা পারভীন  মাঃ সাি র হােসন সিলনা পারভীন াম- গদখালী, পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ৩০-১০-১৯৯০ 26 বছর, 11 মাস, 2 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯১৮৬১৯৫৮০ এইচ এস িস
৪৫০ ২১-০৯-২০১৭ আলমগীর হােসন শিহ ল ইসলাম জাহরা বগম  াম- রারীকা , পাঃ রারীকা  পৗরসভা ১১-১০-১৯৯০ 26 বছর, 11 মাস, 21 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৯১১৩৪৭৪৯ এম এ
৪৫২ ২১-০৯-২০১৭ রনাহার মাঃ মাহ বর রহমান আকিলমা খা ন াম- রারীকা , পাঃ রারীকা  পৗরসভা ২৩-১২-১৯৯৪ 22 বছর, 9 মাস, 9 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৯০৮১৪৬৪ এইচ এস িস



৪৫৭ ২১-০৯-২০১৭ মাছাঃ সািবনা খা ন মাঃ গালাম মা ফা মাছাঃ স রা বগম াম- রারীকা , পাঃ রারীকা  পৗরসভা ০৫-০৪-১৯৯১ 26 বছর, 5 মাস, 27 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৬৪৬৪৫২৪২ িব এ
৪৬৯ ২১-০৯-২০১৭ জসিমন খা ন মা হােসন আলী সিলনা খা ন াম- লসীডাংগা, পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ২৫-১২-১৯৮৭ 29 বছর, 9 মাস, 7 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৯৯৫৪৪৪৭ এম এ
৪৭১ ২১-০৯-২০১৭ সিলনা আ ার মাঃ জািকর হােসন িম  ইসলাম াম- লসীডা া, পা-কলােরায়া পৗরসভা ৫-১২-১৯৮৫ 31 বছর, 9 মাস, 27 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯২৮২৯৫০৭৮ িব এ
৪৮২ ২১-০৯-২০১৭ শািহদা পারভীন মাঃ আ র রিহম লিতফা আ ার াম- িঝকরা, পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ১০-০৮-১৯৮৩ 34 বছর, 1 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৪৪২৯৯১৪ এম এ
৪৮৩ ২১-০৯-২০১৭ মাঃ কাম ল আহসান তঃ গালাম িকবিরয়া কাম ন নাহার াম- লশীডা া, পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ১০-১০-১৯৮৮ 28 বছর, 11 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২২৭৮৮৫৫০ এইচ এস িস
৪৮৮ ২১-০৯-২০১৭ মাঃ লিফকার সাইন মাঃ গালাম মা ফা মাছাঃ স রা বগম াম- রারীকা , পাঃ রারীকা  পৗরসভা ২৫-০৯-১৯৯০ 27 বছর, 0 মাস, 7 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯২৫৩৮৭১২৫ িব এ
৪৯২ ২১-০৯-২০১৭ মাঃ আজহা ল ইসলাম মাঃ নিরম মাড়ল  তারাভান খা ন াম- লশীডা া, পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ২৭-০২-১৯৯২ 25 বছর, 7 মাস, 5 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৭২৮৩১৯৫৪ এইচ এস িস
৫০০ ২১-০৯-২০১৭ মাঃ মেহদী হাসান ী জািহদ হাসান  আরিজনা বগম াম- লশীডা া, পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ১০-০৯-১৯৯২ 25 বছর, 0 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৮৭২৮১৮৩১৯ এইচ এস িস
৫০৯ ২১-০৯-২০১৭ মাঃ িমজা র রহমান মাঃ আিজবর রহমান িবলিকস বগম াম- গািপনাথ র, পাঃ রারীকা  পৗরসভা ২২-০৮-১৯৯১ 26 বছর, 1 মাস, 10 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৪৭১৭৯৬৬ এম এ
৫২৪ ২১-০৯-২০১৭ এইচ এম এরশাদ এছাহক আলী রােবয়া খা ন াম- লশীডা া, পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ০১-০১-১৯৮৬ 31 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৮২৮১৩৬৬৬০ এম এ
৫২৭ ২১-০৯-২০১৭ মাঃ শামীম হােসন মাঃ ম আলী সরদার জাহানারা বগম াম- গািপনাথ র, পাঃ রারীকা  পৗরসভা ০৮-১০-১৯৯১ 25 বছর, 11 মাস, 24 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৮৬২৪৪২৭ এম এ
৫৪৬ ২৪/০৯/২০১৭ রািবয়া মাঃ নজ ল ইসলামসােজদা বগম াম: লিসডা া, পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ১০/০১/১৯৮৬ 31 বছর, 8 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮৯৯৪১৪২৮ এইচ এস িস
৫৫৬ ২৪/০৯/২০১৭ মানা লতানা মাঃ রিবউল ইসলাম রশমা লতানা ামঃ লিসডা া, পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ২৮/০৫/১৯৮৮ 29 বছর, 4 মাস, 4 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৪১৮২৩২৭২ িব এ
৫৫৭ ২৪/০৯/২০১৭ া রায় সাধন রায় বাস ী রানী ামঃ লিসডা া, পাঃ কলােরায়াপৗরসভা ০৬/০১/১৯৮৯ 28 বছর, 8 মাস, 26 িদন সিঠক মিহলা সনাতন ০১৭৬৬১২৪১৩২ িব এ
৫৬৫ ২৪/০৯/২০১৭ শাহানা নারিগস মাঃ ািফ র রহমানছািবলা খা ন ামঃগদখালী, পাঃকলােরায়া পৗরসভা ১১/১১/১৯৮৬ 30 বছর, 10 মাস, 21 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩১৯৩১১২৮ এম এ
৫৬৭ ২৪/০৯/২০১৭ বাইয়া নাসিরন মাঃ ািফ র রহমানসািবলা খা ন ামঃগদখালী, পাঃকলােরায়া পৗরসভা ০১/১২/১৯৯০ 26 বছর, 10 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬৭৪১৫১২০ এম এ
৫৭২ ২৪/০৯/২০১৭ খােলদা আঃ খােলক নািছমা খা ন ামঃ রালীকা , পাঃ রালীকা    পৗরসভা ০২/০৯/১৯৯৩ 24 বছর, 0 মাস, 30 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭০০৯১৩২১২ িব এ
৫৭৩ ২৪/০৯/২০১৭ মাছাঃ শাহানারা খা ন মাৎ কিব ল ইসলামআয়রন িবিব ামঃ রালীকা , পাঃ রালীকা    পৗরসভা ১৮/০৩/১৯৮৪ 33 বছর, 6 মাস, 14 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৯৫২৪৭৯০ িব এ
৫৭৬ ২৪/০৯/২০১৭ মাছাঃ আিবদা খা ন মাঃ আ া ামান মাছাঃ আকিলমা খা নামঃগদখালী, পাঃকলােরায়া পৗরসভা ০৮/১০/১৯৮৭ 29 বছর, 11 মাস, 24 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৮৫০৮৭৮৭৭৯ এইচ এস িস
৫৭৯ ২৪/০৯/২০১৭ শাবানা খা ন কওছার আলী শফালী খা ন ামঃ রালীকা , পাঃ রালীকা    পৗরসভা ২২/০২/১৯৯২ 25 বছর, 7 মাস, 10 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৯৫৬৯৯৫৩ িব এ
৫৯০ ২৪/০৯/২০১৭ শারিমনা ইয়াছিমন মাঃ মিহ াহ ফািহমা খা ন ামঃ লিসডা া, পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ১২/০৬/১৯৯১ 26 বছর, 3 মাস, 20 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৮৫৯৮২৩৬ িব এ
৫৯৬ ২৪-০৯-২০১৭ মিরয়ম লতানা তঃ গালাম নবী  আিলেমান নছা াম- লশীডা া, পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ০৫-১২-১৯৮৮ 28 বছর, 9 মাস, 27 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৮৩৭২২১০২৮ িব এ
৬০০ ২৪-০৯-২০১৭ মাছাঃ আসমা খা ন সয়দ মা র রিহম মাছাঃ মাে◌ৗ দা বগম াম- রারীকা , পাঃ রারীকা  পৗরসভা ১৩-০২-১৯৮৭ 30 বছর, 7 মাস, 19 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৬০২০৩৭২ এইচ এস িস
৬০৭ ২৪-০৯-২০১৭ শাহািরয়া খা ন  মাঃ িরয়া ল ইসলাম আন য়ারা খা ন াম- রারীকা , পাঃ রারীকা  পৗরসভা ০২-০১-১৯৯৩ 24 বছর, 8 মাস, 30 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৭৪০৪৯৩৭ িব এ
৬১৫ ২৪-০৯-২০১৭ ফারজানা পারভীন মাঃ আলমগীর হােসন জাহরা খা ন াম- লশীডা া, পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ২০-১২-১৯৮৭ 29 বছর, 9 মাস, 12 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭০৩৫৮১৩৪৪ এম এ
৬২৫ ২৪-০৯-২০১৭ পারভীন  খা ন সদ ীন  খািদজা খা ন াম- গদখালী, পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ১০-১২-১৯৮৬ 30 বছর, 9 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৪৮১৪৬৮১০ িব এ
৬৪০ ২৪-০৯-২০১৭ নাসিরন লতানা মাঃ সাই ল ইসলাম সাম র নাহার াম- লিসডা া, পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ০৯-০৯-১৯৮৭ 30 বছর, 0 মাস, 23 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৪৯০৪১৮৮ িব এ
৬৫৮ ২৪-০৯-২০১৭ পা ল জাহা ীর হােসন কদ বা াম-গিবনাথ র, পাঃ- রারীকা , পৗরসভা ০৪-০৮-১৯৯৩ 24 বছর, 1 মাস, 28 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১১২৭৯৫৪৫ িব এ
৬৬২ ২৪-০৯-২০১৭ রািজনা খা ন ত আমেজদ মােজদা খা ন াম-িমজা র, পাঃ হািমদ র, পৗরসভা ১৮-১০-১৯৮৪ 32 বছর, 11 মাস, 14 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৯২৩০৩২৫ এইচ এস িস
৬৬৫ ২৪-০৯-২০১৭ সািনয়া খা ন িমজা র রহমান সািবনা বগম াম- গািবনাথ র, পাঃ রারীকা পৗরসভা ০৩-০১-১৯৯৪ 23 বছর, 8 মাস, 29 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৮১৮২৯৬৩২৩ এইচ এস িস
৬৭২ ২৪/০৯/২০১৭ মাঃ আঃ রা াক মাঃ আকবর আলী রজাহান খা ন ামঃ লিসডা া, পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ১৫/০৮/১৯৮৬ 31 বছর, 1 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৩৮০৫৭৫০ এম এ
৬৮৪ ২৪/০৯/২০১৭ সা  মার হালদার নানকা হালদার আেলা রানী ামঃ লিসডা া, পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ০১/০১/১৯৮৬ 31 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক ষ সনাতন ০১৭২৮৪৪৮৯৪৯ িব এ
৬৮৯ ২৪/০৯/২০১৭ মাঃ মািম ল ইসলাম দীন মাহা াদ আলী মােনায়ারা বগম াম: গাপীনাথ র, পাঃ রারীকা পৗরসভা ০২/০৭/১৯৯০ 27 বছর, 2 মাস, 30 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৮০০৬৩৬৯ এইচ এস িস
৬৯০ ২৪/০৯/২০১৭ র আহেমদ মাঃ আকেরাম আলী রজাহান বগম ামঃ লিসডা া, পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ০১/০৮/১৯৯৩ 24 বছর, 2 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৭০২৫৬৫৩৯ এইচ এস িস



৬৯৩ ২৪/০৯/২০১৭ সাধন মার ম ল পন মার ম ল ভারতী রানী ম ল ামঃিঝকরা, পাঃকলােরায়া পৗরসভা ২৮/১২/১৯৮৪ 32 বছর, 9 মাস, 4 িদন সিঠক ষ সনাতন ০১৭৮৬২১৭২৯৭ এইচ এস িস
৭০৫ ২৪/০৯/২০১৭ মাঃ মাজা ফার হােসনমাঃ ন র আলী নাজমা খা ন ামঃ লিসডা া, পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ১৬/১০/১৯৮৭ 29 বছর, 11 মাস, 16 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৮৭৭৭৬১৫২ এম এ
৭১৩ ২৪/০৯/২০১৭ মাঃ আসা ামান মাঃ ছিলম মাড়ল মাছাঃ আিছয়া বগমামঃ লিসডা া, পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ২১/০৬/১৯৯২ 25 বছর, 3 মাস, 11 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৯১৩৩০১১ এইচ এস িস
৭৩১ ২৪-০৯-২০১৭ এনা ল হক ফজ র রহমান মেনায়ারা খা ন াম-িমজা র, পাঃ হািমদ র, পৗরসভা ০৭-১২-১৯৮৮ 28 বছর, 9 মাস, 25 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৪৫৬৬২১৪ এম এ
৭৩৪ ২৪-০৯-২০১৭ সাহাগ মার ম ল গালক চ  ম ল  িদপালী রানী ম ল াম-িঝকরা, পা-কলােরায়া পৗরসভা ০৪-০৪-১৯৯৩ 24 বছর, 5 মাস, 28 িদন সিঠক ষ সনাতন ০১৭৩৭২৬৫২২৬ িব এ
৭৩৬ ২৪-০৯-২০১৭ দব ত রায় অ েতাষ রায় অ প মার রায় াম- লশীডা া, পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ২২-১২-১৯৮৭ 29 বছর, 9 মাস, 10 িদন সিঠক ষ সনাতন ০১৯৩৪৭২৮৯৭৪ িব এ
৭৪০ ২৪-০৯-২০১৭ পলাশ মার পাল জহব  পাল অিনমা রানী পাল াম- রারীকা  পাঃ রারীকা পৗরসভা ০২/০১/১৯৯১ 26 বছর, 8 মাস, 30 িদন সিঠক ষ সনাতন ০১৬৭৬১১১৭৯৮ এইচ এস িস
৭৪৪ ২৪-০৯-২০১৭ মাঃ আঃ মা ান ত হাইবাত আলী সরদারজিরনা খা ন ামঃিমজা র, পাঃহািমদ র পৗরসভা ২২/০২/১৯৯১ 26 বছর, 7 মাস, 10 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৬২৯৫০৮৮৪০ এম এ
৭৪৫ ২৪-০৯-২০১৭ মাঃ মা ািফক িব াহ মাঃ আ ল মিতন ফরেদৗিস খা◌ুতন াম- রারীকা  পাঃ রারীকা পৗরসভা ১০/১০/১৯৮৮ 28 বছর, 11 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৭৮১০৭৭৩ এম এ
৭৮০ ২৪-০৯-২০১৭ িশবশংকর পা ার িনর ন পা ার িনতা রানী াম- গািপনাথ র পাঃ রারীকা পৗরসভা ১৮/০৩/১৯৮৭ 30 বছর, 6 মাস, 14 িদন সিঠক ষ সনাতন ০১৫৫৩৪২৪২২৮ এইচ এস িস
৭৮৯ ২৪/০৯/২০১৭ মাঃ জািহ ল ইসলাম মাঃ আঃ হা ান মাছাঃ ছািবনা খা নামঃগদখালী, পাঃকলােরায়া পৗরসভা ১২/০৫/১৯৯৩ 24 বছর, 4 মাস, 20 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯১৩৯৯২২০১ িব এ
৭৯২ ২৪/০৯/২০১৭ মাঃ সাহাগ হােসন মাঃ আঃ জ ার গাজীঅেমলা বগম ামঃিঝকরা, পাঃকলােরায়া পৗরসভা ০১/১০/১৯৮৮ 29 বছর, 0 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৬০৮১৭১৩৯ িব এ
৭৯৬ ২৪/০৯/২০১৭ নািহ র রহমান ল আিমন নািছমা খা ন ামঃ রারীকা , পাঃ রারীকা পৗরসভা ১৮/০২/১৯৯০ 27 বছর, 7 মাস, 14 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯২৮২২১২২৮ িব এ
৭৯৯ ২৪/০৯/২০১৭ সয়দ মা র রিহম সয়দ মৗ র রিহম মাছাঃ রািশদা খা নামঃ রারীকা , পাঃ রারীকা পৗরসভা ০১/০১/১৯৮৭ 30 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৮৩৮৯৩১৬ এইচ এস িস
৮০৪ ২৪/০৯/২০১৭ িকেশার ম ল অেশাক ম ল িণ মা রানী ম ল ামঃ রারীকা , পাঃ রারীকা পৗরসভা ১০/১১/১৯৮৯ 27 বছর, 10 মাস, 22 িদন সিঠক ষ সনাতন ০১৭৮০৯০৯৩৩৯ িব এ
৮০৬ ২৪/০৯/২০১৭ মাখেল র রহমান ন র মা া ছােলহা খা ন ামঃ রারীকা , পাঃ রারীকা পৗরসভা ৩০/১০/১৯৮৯ 27 বছর, 11 মাস, 2 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২১৫৮০৯৯৯ িব এ
৮১০ ২৪/০৯/২০১৭ মা ফা হািদউ ামান মাঃ মিফ ল ইসলামমাছাঃ াহার খা নামঃ লশীডা া, পাঃকলােরায়া পৗরসভা ০১/১০/১৯৮৭ 30 বছর, 0 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১০০৩৫৭২৫ িব এ
৮৩৪ ২৫/০৯/২০১৭ পা খা ন আহসান উ াহ জাহানারা খা ন ামঃ রারীকা , পাঃ রারীকা পৗরসভা ১৫/১০/১৯৮৯ 27 বছর, 11 মাস, 17 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৮৭২৩৮৯০ এম এ
৮৩৭ ২৫/০৯/২০১৭ িবলিকস নাহার শির ল ফােদমা ামঃ রারীকা , পাঃ রারীকা পৗরসভা ০৩/০৫/১৯৯১ 26 বছর, 4 মাস, 29 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৭৮৭৮৬৭৬ এইচ এস িস
৮৭২ ২৫-০৯-২০১৭ ফারজানা বিব লীজা ামী- মাঃ আ ল হািকমনাজ হার াম- লিশডা া, পা-কলােরায়া পৗরসভাপৗরসভা ১৬/১২/১৯৯১ 25 বছর, 9 মাস, 16 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৯৬৮৬১৯১ এম এ
৮৭৩ ২৫-০৯-২০১৭ সাথী মিন ামী- মাঃ মাহা ব আলমরজাহান বগম াম-িমজা র পাঃ হািমদ র পৗরসভা ০১/০৮/১৯৯০ 27 বছর, 2 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫১৭৯৭৭১৩ এম এ
৮৭৭ ২৫-০৯-২০১৭ জা া ল ফরেদৗসী ামী- মাঃ আ ল বাশারমাছাঃ নািছমা খা নাম-গদখালী, পা-কলােরায়া পৗরসভা ১৫/১০/১৯৮৯ 27 বছর, 11 মাস, 17 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪১৭৪৯৭৪০ িব এ
৮৯৬ ২৫/০৯/২০১৭ মাছাঃ িমরানা খা ন াঃ মাঃ শিফ ল ইসলামমাছাঃ ফৗিজয়া বগমামঃগদখালী, পাঃকলােরায়া পৗরসভা ১৫/০৮/১৯৮৮ 29 বছর, 1 মাস, 17 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৩৮৬৮০৫২৯ িব এ
৯০১ ২৫/০৯/২০১৭ মাঃ ওহা ামান মাঃ রিফ ল ইসলামমিজনা খা ন ামঃ লশীডা া, পাঃকলােরায়া পৗরসভা ০৪/১১/১৯৮৭ 29 বছর, 10 মাস, 28 িদনসিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৬৬৬৩৩৫০ এম এ
৯৪৪ ২৫/০৯/২০১৭ িবউ  খা ন বাশারাত গাজী সােজদা খা ন ামঃ রারীকা , পাঃ রারীকা পৗরসভা ০১/০১/১৯৮৯ 28 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩১০৬১২৫৫ িব এ
৯৪৬ ২৫/০৯/২০১৭ একরা ল হােসন আঃ রিশদ রওশনারা খা ন ামঃ রারীকা , পাঃ রারীকা পৗরসভা ০১/০১/১৯৮৯ 28 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৬০০৯৩৪১৭ িব এ
৯৫৫ ২৫/০৯/২০১৭ মাঃ মিন ল ইসলাম মাঃ আিতয়ার মাড়ল লজান বগম ামঃেগািপনাথ র, পাঃ রারঅকা পৗরসভা ১১/১১/১৯৯১ 25 বছর, 10 মাস, 21 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৮২০৮৮১৯০ এম এ
৯৭২ ২৫-০৯-২০১৭ আসমা লতানা মাঃ ল স সায়রা খা ন ামঃ িঝকরা, পাঃ কলােরায়া, পৗরসভা ০৯-১০-১৯৮৭ 29 বছর, 11 মাস, 23 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯১২৮২৬১৪৮ এম এ
৯৯৩ ২৫-০৯-২০১৭ রািজনা খা ন রমজান আলী মমতাজ বগম ামঃ রারীকা , পাঃ রারীকা  পৗরসভা ১৭-১২-১৯৯১ 25 বছর, 9 মাস, 15 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৮৫১৬৯৯০ এইচ এস িস
৯৯৯ ২৫-০৯-২০১৭ িরতা ম ল মেনাজ মার ম ল িমনিত রানী ম ল ামঃ লশীডা া, পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ০১-০২-১৯৮৫ 32 বছর, 8 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা সনাতন ০১৭২৮৩৮৮৮৯৪ এইচ এস িস
১০০৫ ২৫-০৯-২০১৭ েলখা লতানা শখ শাহাদাত হােসন মমতাজ বগম ামঃ িঝকরা, পাঃ কলােরায়া, পৗরসভা ৩১-১২-১৯৯১ 25 বছর, 9 মাস, 1 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯২০৩৯৬৯৯০ এইচ এস িস
১০১০ ২৫-০৯-২০১৭ মাঃ আমজাদ হােসন মাঃ তায় ল ইসলাম মাছাঃ আিমেরান বগম ামঃ িঝকরা, পাঃ কলােরায়া, পৗরসভা ০৮-০৫-১৯৯১ 26 বছর, 4 মাস, 24 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭০৫৪১৫৭৯৮ িব এ
১০২৩ ২৫-০৯-২০১৭ খ কার িহ ল খ কার ামান খায় ন নছা ামঃ িঝকরা, পাঃ কলােরায়া, পৗরসভা ০১-০১-১৯৯৩ 24 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৮৪৪১৮৯৫২ িব এ
১০২৫ ২৫-০৯-২০১৭ মাঃ সাই ামান মাঃ আেনায়ার হােসন িফেরাজা বগম ামঃ রারীকা , পাঃ রারীকা  পৗরসভা ০১-১০-১৯৮৫ 32 বছর, 0 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৮৫০২৮৩৬ এম এ



১০২৮ ২৫-০৯-২০১৭ মেনাজ মার ম ল পদ ম ল কানন রানী ম ল ামঃ গদখালী, পাঃ কলােরায়া, পৗরসভা ০৮-০৪-১৯৮৪ 33 বছর, 5 মাস, 24 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১০৭৪৬২৫৮ এইচ এস িস
১০৫১ ২৫-০৯-২০১৭ মাঃ জালাল উ ীন মাঃ আনছার আিল মাছাঃ মািজদা খা নামঃ লশীডা া, পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ১০-০৫-১৯৯০ 27 বছর, 4 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৮৫৬২৫৭০২৫ এইচ এস িস
১০৫৭ ২৫-০৯-২০১৭ মাঃ সাই ামান মাঃ জিমর আলী ছায়রা খা ন ামঃ লশীডাংগা, পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ০২-০৮-১৯৯৩ 24 বছর, 1 মাস, 30 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৫২২২৩০৮৯ এম এ
১০৭৬ ২৫-০৯-২০১৭ তির ল ইসলাম ছাম ীন ছায়রা খা ন াম+ পাঃ রারীকা  পৗরসভা ২০-১২-১৯৯১ 25 বছর, 9 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৮৬২৪৮৩৯২১ িব এ
১০৭৮ ২৫-০৯-২০১৭ মাঃ শািহ র রহমান আ স সা ার সািহদা খা ন ামঃ রারীকা , পাঃ রারীকা  পৗরসভা ০৩-০৪-১৯৯১ 26 বছর, 5 মাস, 29 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৮৪৭০৪০৭৫০ িব এ
১০৮৩ ২৬-০৯-২০১৭ শফালী খা ন া-জািকরেহােসন মাড়লিবলিকস খা ন াম- গাপীনাথ র, পা - রারীকাপৗরসভা ০১-০১-১৯৯২ 25 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১০০২৪৪৫৩ এইচ এস িস
১০৮৪ ২৬-০৯-২০১৭ খািদজা খা ন িপং- মাঃ ইনছাপ আলীিফয়া খা ন াম-গদখালী, পা-কলােরায়া পৗরসভা ০৭-১১-১৯৮৯ 27 বছর, 10 মাস, 25 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৫৬৯৮১৮৮১ এম এ
১০৮৫ ২৬-০৯-২০১৭ তািনয়া খা ন া-জািহ র রহমান সািহদা খা ন াম- রারীকা  পৗ- রারীকা পৗরসভা ০৭-০৭-১৯৯৪ 23 বছর, 2 মাস, 25 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭০৫৩৩৮৫৩৪ এইচ এস িস
১০৯২ ২৬-০৯-২০১৭ পার ল লতানা িপং- মাঃ আ বকরিছি কজাহানারা াম- ◌ুলসীডাংগা, পা-কলােরায়া পৗরসভা ০৩-০৮-১৯৯৩ 24 বছর, 1 মাস, 29 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৩৪৩৪৩৭৪ এইচ এস িস
১০৯৭ ২৬-০৯-২০১৭ সালমা খা ন িপং- নজরর ল ইসলামমািলদা খা ন াম-িমজাপর, পা-হািমদ র পৗরসভা ০৭-০৮-১৯৯৬ 21 বছর, 1 মাস, 25 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৫০৬৮৬৩০ এইচ এস িস
১১০২ ২৬-০৯-২০১৭ মমতাজ পারভীন া- মাঃ হািফ র রহমানমাহ জা পারভীন াম-গদখালী, পা-কলােরায়া পৗরসভা ০৯-১০-১৯৯০ 26 বছর, 11 মাস, 23 িদনসিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৭০০৮৩৫৪ এম এ
১১০৩ ২৬-০৯-২০১৭ শারিমন লতানা িপং- শখ আ র রহমানআেয়শা খা ন াম- রারীকা  পাঃ রারীকা পৗরসভা ০১-০১-১৯৮৫ 32 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩২১৪৩৪১০ এইচ এস িস
১১০৬ ২৬-০৯-২০১৭ মাছাঃ মা রা খা ন িপং মাঃ জািহদ আলী শখমাছাঃ মােমনা িবিবাম-গদখালী, পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ১৬-০৮-১৯৯০ 27 বছর, 4 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫২৮৬৮২৬৭ এইচ এস িস
১১১৬ ২৬-০৯-২০১৭ িপয়া পারভীন িপং- মাঃ মাজাে ল হকমেনায়ারা বগম ামঃ রারীকা , পাঃ রারীকা  পৗরসভা ০৮-১২-১৯৯২ 24 বছর, 9 মাস, 24 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৬৯৪৩৯০৪ িব এ
১১৩২ ২৬-০৯-২০১৭ সািবনা ইয়াসিমন িপতা - মাঃ মাজাে ল হকমেনায়ারা খা ন াম- রারীকা  পাঃ রারীকা পৗরসভা ১০/১০/১৯৮৯ 27 বছর, 11 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৯৬৫২০৯৭ এম এ
১১৩৩ ২৬-০৯-২০১৭ ববী নাজিমন িপতা-আ ব ার িসি করজাহান বগম াম-গদখালী, পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ২১-০৩-১৯৯৩ 24 বছর, 6 মাস, 11 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৭১৭৭৫৬২ এইচ এস িস
১১৩৯ ২৬-০৯-২০১৭ মনিজলা খা ন িপং- আঃ রিহম কািরগরআেমনা বগম াম- রারীকা  পৗ- রারীকা পৗরসভা ০৫-০৪-১৯৯১ 26 বছর, 5 মাস, 27 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৯৫০৬৭৭৮৩ এইচ এস িস
১১৪৫ ২৬-০৯-২০১৭ আসমা খা ন িপং- আ ল কালাম খািদজা খা ন াম- রারীকা  পৗ- রারীকা পৗরসভা ২৬-০১-১৯৮৮ 29 বছর, 8 মাস, 6 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৯৫৬৪৭৪৬ এইচ এস িস
১১৫২ ২৬-০৯-২০১৭ তাছিলমা নাছিরন া- মাঃ ইমরান হােসনআেলয়া বগম াম- ◌ুলসীডাংগা, পা-কলােরায়া পৗরসভা ১৪-০১-১৯৯৪ 23 বছর, 8 মাস, 18 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৭২৮৬৭৪৯৯ এইচ এস িস
১১৫৩ ২৬-০৯-২০১৭ রশমা খা ন া- মাঃ কামর ল ইসলামআকিলমা খা ন াম- ◌ুলসীডাংগা, পা-কলােরায়া পৗরসভা ২১-০২-১৯৮৩ 34 বছর, 7 মাস, 11 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯১২৭৩৮৭৬৬ এইচ এস িস
১১৫৭ ২৬-০৯-২০১৭ শারিমন লতানা িপং- তিমজা ররহমানরােবয়া াম- রারীকা  পৗ- রারীকা পৗরসভা ১৮-১০-১৯৮৭ 29 বছর, 11 মাস, 14 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৯৬২১৫২৫১ এইচ এস িস
১১৬৪ ২৬-০৯-২০১৭ হমা হাড় াঃ ি িদপ পাল আরতী পাল াম- রারীকা  পাঃ রারীকা পৗরসভা ০১-০১-১৯৯৩ 24 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা সনাতন ০১৭৯৬৮৮৬৭৯৫ িব এ
১১৬৭ ২৬-০৯-২০১৭ িহমা ন ন িপতা-আ ব ার িসি কীরজাহান  খা ন াম-গদখালী, পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ২৯-০৯-১৯৯৬ 21 বছর, 0 মাস, 3 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৫৩০৭০৩৩ এইচ এস িস
১১৬৮ ২৬-০৯-২০১৭ জসিমন লতানা াঃ মাঃ মিহ ামানমাছাঃ রােবয়া াম-গদখালী, পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ২৫-১০-১৯৮৯ 27 বছর, 11 মাস, 7 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮৭৯৩৪৮১০ িব এ
১১৭২ ২৬-০৯-২০১৭ িন ফার ইয়াসিমন াঃ কাজী সাই র রহমানসিলনা খা ন াম- লিশডা া, পা-কলােরায়া পৗরসভাপৗরসভা ০৮-০৭-১৯৯০ 27 বছর, 2 মাস, 24 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৭৭৬৬৪২১ িব এ
১১৭৭ ২৬-০৯-২০১৭  জসিমন খা ন া- মাঃ রিফ ল ইসলামফেতমা খা ন াম- রারীকা  পৗ- রারীকা পৗরসভা ১৭-০২-১৯৯০ 27 বছর, 7 মাস, 15 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯২৩২৫৪৪৫৬ এইচ এস িস
১১৮২ ২৬-০৯-২০১৭ আপসানা হনা িপং- খ কার আলী  আকবরনািসমা খা ন াম-িঝকরা, পা-কলােরায়া পৗরসভা ২১-১০-১৯৯৩ 23 বছর, 11 মাস, 11 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৮৮৭৪৫৯৭৩ এইচ এস িস
১১৮৩ ২৬-০৯-২০১৭ জয়  রাণী রায় িপতা- জয়েদব মার রায়ল ী রানী রায় াম- গািপনাথ র, পাঃ রারীকাটীপৗরসভা ০৫-১০-১৯৯৩ 23 বছর, 11 মাস, 27 িদন বািতল মিহলা সনাতন ০১৭৩৬০৯৪৪৪০ এইচ এস িস
১১৯০ ২৬-০৯-২০১৭ মাঃ আশরা ল ইসলাম িপতা- মাঃ আ ব র িস ীকজাহানারা বগম াম- লিশডা া, পা-কলােরায়া পৗরসভাপৗরসভা ০১-০১-১৯৯১ 26 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৩৪৩৪৩৭৪ এইচ এস িস
১১৯১ ২৬-০৯-২০১৭ মাঃ ল স িপতা- আহাদ আলী াহার াম- লিশডা া, পা-কলােরায়া পৗরসভাপৗরসভা ১৪-১২-১৯৮৯ 27 বছর, 9 মাস, 18 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৭৪০৫৬৮১৮৬ িব এ
১১৯৭ ২৬-০৯-২০১৭ আলমগীর হােসন িপতা- তঃ তমেছর আলীতঃ আিছয়া খা ন াম- রারীকা  পাঃ রারীকা পৗরসভা ০২-০১-১৯৯০ 27 বছর, 8 মাস, 30 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৬৩০৪৮১৫ এম এ
১২১৫ ২৬/০৯/২০১৭ মাঃ সাই ল ইসলাম িপং- মাঃ আঃ জববারছািলমা বগম াম-িঝকরা , পা-কলােরায়া পৗরসভা ০৭/০৫/১৯৮৭ 30 বছর, 4 মাস, 25 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯২৬৮৬৬৪৩৮ এম এ
১২২৯ ২৬/০৯/২০১৭ শখ শািহ ল ইসলাম িপং- আশরা ল বারীসােজদা খা ন াম-গদখালী, পা-কলােরায়া পৗরসভা ০৭/১১/১৯৯০ 26 বছর, 10 মাস, 25 িদনসিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৪৭০৫৩৩৯ এইচ এস িস
১২৩২ ২৬/০৯/২০১৭  মাঃ সাই ল ইসলাম িপং- মাঃ আঃ রহমানআন য়ারা খা ন াম- রারীকা , পা- রারীকা পৗরসভা ০১/০১/১৯৯১ 26 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৬০০৯০১৯৪ এইচ এস িস



১২৫৩ ২৬-০৯-২০১৭ নাজ ল ইসলাম িপতা-নজ ল ইসলামআেনায়ারা বগম াম- রারীকা  পাঃ রারীকা পৗরসভা ২৭-১২-১৯৮৯ 27 বছর, 9 মাস, 5 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৭২৬৫০৩২৯ িব এ
১২৯৬ ২৭-০৯-২০১৭ মাহ দা খা ন াঃ মাঃ কিলম হােসনহািসনা খা ন াম- লিশডা া, পা-কলােরায়া পৗরসভাপৗরসভা ০৫-০৩-১৯৯০ 27 বছর, 6 মাস, 27 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৯০০৪৯০০৩ িব এ
১৩০৪ ২৭-০৯-২০১৭ মাহিসনা খা ন িপতা-রমজান আল মমতাজ বগম াম- রারীকা  পাঃ রারীকা পৗরসভা ৩০-১২-১৯৯১ 25 বছর, 9 মাস, 2 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৮২৮৭৪১০৯৩ এইচ এস িস
১৩০৬ ২৭-০৯-২০১৭ মাছাঃ ফিরদা খা ন াঃ মাঃ আসা র রহমান খানমাছাঃ রােকয়া বগমাম-কলােরায়া, পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ২৫-০৭-১৯৮৭ 30 বছর, 2 মাস, 7 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৬৪৬৩৬১০ এইচ এস িস
১৩১৫ ২৭-০৯-২০১৭ জসিমনয়ারা িপতা- মাঃ অিজয়ার রহমানরািশদা খা ন াম- রারীকা  পাঃ রারীকা পৗরসভা ০৩-০১-১৯৯২ 25 বছর, 8 মাস, 29 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৬২২৩৬৩০ িব এ
১৩১৭ ২৭-০৯-২০১৭ জািমলা পারভীন া- রিবউল ইসলাম অন য়ারা খা ন াম-িঝকরা, পা-কলােরায়া পৗরসভা ১০/০৮/১৯৮৩ 34 বছর, 1 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৮৫৪৭১০৮৩৮ িব এ
১৩২৩ ২৭-০৯-২০১৭ নারিগস খানম া- মাঃ সােহল ইসলামআেলয়া বগম াম- গাপীনাথ র, পা - রারীকাপৗরসভা ১২/১২/১৯৮২ 34 বছর, 9 মাস, 20 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬৮৬৯৩৭০৭ এইচ এস িস
১৩২৬ ২৭-০৯-২০১৭  রকেসানা পারভীন িপং- মাঃ আঃ রহমানসােজদা খা ন াম-গদখালী, পা-কলােরায়া পৗরসভা ১৮/০৫/১৯৮৭ 30 বছর, 4 মাস, 14 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭০১৩৩৭৪৭৪ এইচ এস িস
১৩৩১ ২৭-০৯-২০১৭ নাছিরন খাতন িপং- কাজী নজর ল ইসলামশািহদা খা ন াম- রারীকা , পা- রারীকা পৗরসভা ১১/০৮/১৯৯২ 25 বছর, 1 মাস, 21 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭০৪৪১৪৯০১ এইচ এস িস
১৩৩৮ ২৭-০৯-২০১৭ জািহদা আ ার িপং- মাঃ হােসম আলীরােবয়া খা ন াম-গদখালী, পা-কলােরায়া পৗরসভা ২৪/১১/১৯৯১ 25 বছর, 10 মাস, 8 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮৫০৭৯৩১৩ িব এ
১৩৩৯ ২৭-০৯-২০১৭ নাজমা খা ন া- মাঃ নজর ল ইসলামশরীফা খাতন াম- রারীকা , পা- রারীকা পৗরসভা ২৮/১১/১৯৮৮ 28 বছর, 10 মাস, 4 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৪৫০৪২৫২ এইচ এস িস
১৩৪১ ২৭-০৯-২০১৭ কা লী আিধকারী িপং- িনহার অিধকারীিনিলমা অিধকারী াম-িঝকরা, পা-কলােরায়া পৗরসভা ১৬/০১/১৯৮৫ 32 বছর, 8 মাস, 16 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৮৬৬৯৫৭৫ এইচ এস িস
১৩৪৮ ২৭-০৯-২০১৭ আবদার হােসন িপং-  মাঃ আহ াদ আলীমিজনা খা ন াম- লাহা ড়া, পা-কলােরায়া পৗরসভা ০৬/১১/১৯৮৯ 27 বছর, 10 মাস, 26 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৩৯১২৭৯২ এইচ এস িস
১৩৪৯ ২৭-০৯-২০১৭ র জাহান খা ন া- মাঃ িমনার ল ইলসামমন য়ারা বগম াম-িঝকরা, পা-কলােরায়া পৗরসভা ৩১/১২/১৯৮৯ 27 বছর, 9 মাস, 1 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৫৯৫৭৫৯১০ িব এ
১৩৬৩ ২৭-০৯-২০১৭ জসিমন আরা াঃ- মা ম িবল াহ রিহমা বগম াম-িমজাপর, পা-হািমদ র পৗরসভা ০৬/০২/১৯৮৮ 29 বছর, 7 মাস, 26 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৮৮৪৯৪০৮৪ িব এ
১৩৬৯ ২৭-০৯-২০১৭ নািছদা খা ন িপং-  মাঃ নন র আহে দআফেরাজা খা ন াম- রারীকা , পা- রারীকা পৗরসভা ১৩/১২/১৯৯০ 26 বছর, 9 মাস, 19 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৮৫৬৭৩৪৮ এইচ এস িস
১৩৭০ ২৭-০৯-২০১৭ মানা ইয়াসিমন িপতা-আিজবার রহমানখািদজা খা ন াম- রারীকা  পাঃ রারীকা পৗরসভা ২০-০৮-১৯৮৯ 28 বছর, 1 মাস, 12 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮৪৩২৬৪৪০ এইচ এস িস
১৩৮৫ ২৭-০৯-২০১৭  রশমা খা ন িপং-  মাঃ আ ল আহাদমাহ জা খা ন াম-িঝকরা, পা-কলােরায়া পৗরসভা ০৩/০২/১৯৯২ 25 বছর, 7 মাস, 29 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩২২১০২৩৭ এইচ এস িস
১৩৮৯ ২৭-০৯-২০১৭ রিশদা লতানা া- মাঃ কামাল হােসনআি য়া খা ন াম- ◌ুলসীডাংগা, পা-কলােরায়া পৗরসভা ০১/০১/১৯৮৯ 28 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৯৫৬৬৪৪১ িব এ
১৩৯১ ২৭-০৯-২০১৭ আেনায়ারা খা ন া- মাঃ আ  জাফর আেলয়া বগম াম- গাপীনাথ র, পা - রারীকাপৗরসভা ২০/১০/১৯৮৫ 31 বছর, 11 মাস, 12 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৯৫২৫৫৬১০ এইচ এস িস
১৩৯২ ২৭-০৯-২০১৭ রশমা খা ন া- মাঃ আিম ল ইসলামরখা বগম াম- ◌ুলসীডাংগা, পা-কলােরায়া পৗরসভা ২২-০৪-১৯৮৭ 30 বছর, 5 মাস, 10 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭২৪৬৪৭২৩ িব এ
১৩৯৪ ২৭-০৯-২০১৭ পা খা ন াঃ আহসানউ াহ জাহানারা খা ন াম- রারীকা  পাঃ রারীকা পৗরসভা ১৫-১০-১৯৮৯ 27 বছর, 11 মাস, 17 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৮৭২৩৮৯০ এম এ
১৪০২ ২৭-০৯-২০১৭ নাজ ন নাহার িপং-আ  ফেয়জ গও ল আযমমিজনা আ ার াম-গদখালী, পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ১২-০৫-১৯৯২ 25 বছর, 4 মাস, 20 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৯২৬২৪৮৪ এইচ এস িস
১৪০৩ ২৭-০৯-২০১৭ র নাহার িপং-আ  ফেয়জ গও ল আযমমিজনা আ ার াম-গদখালী, পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ২৫-০৭-১৯৯২ 25 বছর, 2 মাস, 7 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭০০৬৮০৬০৫ এইচ এস িস
১৪০৬ ২৭-০৯-২০১৭ দীিপকা পা িনর ন পা ার িনতা পা ার াম- গািপনাথ র, পাঃ রারীকাটীপৗরসভা ০১-০১-১৯৯০ 27 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা সনাতন ০১৭৮০৩০৪৩৯২ িব এ
১৪১১ ২৭-০৯-২০১৭ মাছাঃ নাজমা খা ন িপং-  মাঃ গালাম ররািজনা খা ন াম- রারীকা , পা- রারীকা পৗরসভা ০৭/১০/১৯৯০ 26 বছর, 11 মাস, 25 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৭২৪৩৫৭৯ এইচ এস িস
১৪১৯ ২৭-০৯-২০১৭ সাহানা খা ন া- মাঃ মা ন কবীরআিমনা বগম ামা-গদখালী, পা-কলােরায়া পৗরসভা ০২/০২/১৯৮৯ 28 বছর, 7 মাস, 30 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৬৯০০৪৪৫১ এইচ এস িস
১৪২৬ ২৭-০৯-২০১৭ মমতাজ খা ন া- শখ কামর ল ইসলামশাহানারা াম-গদখালী, পা-কলােরায়া পৗরসভা ৩১/০১/১৯৯১ 26 বছর, 8 মাস, 1 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৪৭০৫৩৩৯ এম এ
১৪৩৩ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ এমা র রহমান িপং-আ ল হােসন আিমেরান নছা াম-িঝকরা, পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ২৫-১২-১৯৯৩ 23 বছর, 9 মাস, 7 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭১৯৭৬৯৩২১ এইচ এস িস
১৪৫২ ২৭-০৯-২০১৭ খ কার আশরা ল ইসলামিপং-খ কার আ ল হােসমনাজমা বগম াম-গদখালী, পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ১৯-১০-১৯৯৪ 22 বছর, 11 মাস, 13 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭৩৪৯৫২৮২২ এইচ এস িস
১৪৭৩ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ সাঈদ খান িপং- মাঃ জািকর খানফিরদা খানম াম- লসীডাংগা, পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ২৮-১০-১৯৯১ 25 বছর, 11 মাস, 4 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯১৮০০৬৩১১ এম এ
১৪৭৮ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ মা দ রানা িপং- মাঃ আঃ লিতফ সরদারমাছাঃ ছােলহা বগমাম-গদখালী, পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ০২-০৬-১৯৮৮ 29 বছর, 3 মাস, 30 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯১৪৬৬৩৫৯৫ িব এ
১৪৮৬ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ মক ল হােসন িপং- মাঃ গালাম র ানী সানারিহমা খা ন াম-িঝকরা, পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ০৪-০২-১৯৮৪ 33 বছর, 7 মাস, 28 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৩৮৫৫৮৫২ এম এ
১৪৯০ ২৭-০৯-২০১৭ মীর সােহল হাসান িপং-মীরাহািব র রহমানিশিরন আ ার াম- রারীকা  পাঃ রারীকা পৗরসভা ২৭-০৪-১৯৯২ 25 বছর, 5 মাস, 5 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৯৩৯৩৪৪২ িব এ



১৪৯৪ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ ওিলউ ামান িপং- মাঃ আশরা ামানমাছাঃ আি য়া খা নাম-িঝকরা, পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ৩১-১০-১৯৮৬ 30 বছর, 11 মাস, 1 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১২২৩২৪০৬ এইচ এস িস
১৫০২ ২৭-০৯-২০১৭  মাঃ হায়হান িপং- মাঃ আ ল হােসনহািজয়া খা ন াম- লসীডাংগা, পা-কলােরায়া পৗরসভা ২৫/১০/১৯৯৩ 23 বছর, 11 মাস, 7 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭২৮৫৬৫৫১২ এইচ এস িস
১৫০৫ ২৭-০৯-২০১৭  মাঃ আশরা ামান িপং- মাঃ আিজবার রহমানসােলহা বগম াম- রারীকা , পা- রারীকা পৗরসভা ২০/১২/১৯৯০ 26 বছর, 9 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৫৪৪৩১১৫৮ এইচ এস িস
১৫২৭ ২৭-০৯-২০১৭  গৗতম মার চম রী িপং- পন মার চম রীস ারানী াম- গাপীনাথ র, পা- রারীকা পৗরসভা ০১/১২/১৯৮৬ 30 বছর, 10 মাস, 0 িদন সিঠক ষ সনাতন ০১৯২৯৬১৩৫২১ এম এ
১৫৩৯ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ সােহল রানা বা িপং- মাঃ আ ল আহাদমিজনা খা ন াম- লসীডাংগা, পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ১৯-০৬-১৯৮৭ 30 বছর, 3 মাস, 13 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯১২২১৮৮৩৮ িব এ
১৫৪৮ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ জাহাংগীর হাসন িপং- মাঃ রিফ ল ইসলামমাছাঃ িরিজয়া খা নাম-িঝকরা, পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ০৯-১০-১৯৮৬ 30 বছর, 11 মাস, 23 িদনসিঠক ষ  ইসলাম ০১৯৩৪০৩৫০৫১ এম এ
১৫৫০ ২৭-০৯-২০১৭ িবভাষ দবনাথ িপং-িবনয় দবনাথ স া রাণী দবনাথ াম- গািপনাথ র, পাঃ রারীকাটীপৗরসভা ০৩-০৫-১৯৯৩ 24 বছর, 4 মাস, 29 িদন সিঠক ষ সনাতন ০১৭৩৭১৯৭০৩৭ এইচ এস িস
১৫৫১ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ খায় ল ইসলাম িপং- মাঃ আ র রা াকমাছাঃ আেলয়া বগমাম- গািপনাথ র, পাঃ রারীকাটীপৗরসভা ১০-০৮-১৯৯৩ 24 বছর, 1 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৩৯৫৯৮৭৮ এইচ এস িস
১৫৬৮ ২৭-০৯-২০১৭  মাঃ শািমম হােসন িপং-  মাঃ মাহা র রহমানআেনায়ারা খা ন াম-িঝকরা, পা-কলােরায়া পৗরসভা ০২/০১/১৯৯১ 26 বছর, 8 মাস, 30 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯২০২৭৭০৪৯ এম এ
১৫৭২ ২৮-০৯-২০১৭ িফেরাজা আফেরাজ িপং- আ লকােশম সরদারর ন নাহার াম- রারীকা , পা- রারীকা পৗরসভা ৩১/১২/১৯৮৯ 27 বছর, 9 মাস, 1 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৪৪৯৩৭০৬ এইচ এস িস
১৫৯২ ২৮-০৯-২০১৭ রািক ররহমান িপং-  মাস ািফ র রহমাননাছিরন লতানা সাং- লসীডাংগা, পা-কলােরায়া পৗরসভা ১১/১০/১৯৯১ 25 বছর, 11 মাস, 21 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯১৬৪৭৯৮৫২ এম এ
১৫৯৮ ২৮-০৯-২০১৭ আলফাজ রহমান িপং- ৎফর রহমান আেনায়ারা খা ন সাং-কলােরায়া, পা-কলােরায়া পৗরসভা ১০/০৮/১৯৮৬ 31 বছর, 1 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯১৪০৮৭৫৬৭ এইচ এস িস
১৬১৫ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ ই ািহম সাইন িপং- ত ইউ ছ আলীখািদজা খা ন সাং- লসীডাংগা, পা-কলােরায়া পৗরসভা ০৫/০৬/১৯৮৪ 33 বছর, 3 মাস, 27 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৭৯৩৪১৬২ এম এ
১৬৩৫ ২৮-০৯-২০১৭ মাঃ আজাদ হােসন িপং- জািকর হােসনমন য়ারা খা ন সাং- রারীকা , পা- রারীকা পৗরসভা ০৫/০১/১৯৯২ 25 বছর, 8 মাস, 27 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯৫২৪২৯৮০৭ এইচ এস িস
১৬৪০ ২৮-০৯-২০১৭ মাঃ শিফ ল ইসলাম িপং-  মাঃ ইমান আলী গাজী ছায়রা সাং- িমজাপ র, পা-হািমদ র পৗরসভা ২৩/১২/১৯৮৯ 27 বছর, 9 মাস, 9 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯৩০৫৮৩৬২৫ এইচ এস িস
১৬৮৬ ২৮-০৯-২০১৭ তানভীর হাসান িপং-নজ ল ইসলাম তাছিলমা বগম সাং- লসীডাংগা, পাঃ-কলােরায়া পৗরসভা ১৫-০১-১৯৯০ 27 বছর, 8 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৬১৫৩৪২৭০ এম এ
১৬৮৭ ২৮-০৯-২০১৭ ি য়াংকা পা ার িপং-িনর ন পা ার িনতা পা ার সাং- গািপনাথ র, পাঃ রারীকাটীপৗরসভা ২৫-০৮-১৯৯২ 25 বছর, 1 মাস, 7 িদন সিঠক ষ সনাতন ০১৭১৮৮৫২৫৮৩ এইচ এস িস
১৬৯২ ২৮-০৯-২০১৭ ইমরান সাইন িপং- মাঃ ইকবল হােসনৎ াহার সাং-গদখালী, পাঃ-কলােরায়া পৗরসভা ০৩-০৭-১৯৯১ 26 বছর, 2 মাস, 29 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৭০৪৪৩৮৩ িব এ
১৬৯৩ ২৮-০৯-২০১৭ শখ রিফ ল ইসলাম িপং- শখ গালাম সআকিলমা খা ন সাং- রারীকাটী, পাঃ- রারীকাটী পৗরসভা ২০-২০-১৯৮৮ 29 বছর, 7 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৭২৮৩১৩৮ এইচ এস িস
১৭০৭ ২৮-০৯-২০১৭ মাঃ িমলন হােসন িপং- মাঃ আঃ রিহম খানতানিজলা খা ন সাং- রারীকাটী, পাঃ- রারীকাটী পৗরসভা ৩০-০৬-১৯৯২ 25 বছর, 3 মাস, 2 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২২৮০০৫৮৪ এইচ এস িস
১৭১৫ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ আ  িফয়ান িপং-  মাঃ আঃ গফফারআয়শা খা ন সাং- লসীডাংগা, পা-কলােরায়া পৗরসভা ০১/০৮/১৯৯১ 26 বছর, 2 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৫৮১৭৯৮১৯ এইচ এস িস
১৭৪০ ২৮-০৯-২০১৭ আিজ র রহমান িপং- মাঃ শহর আলীখাই ন নছা সাং-গদখালী, পাঃ-কলােরায়া পৗরসভা ১৫-০৭-১৯৯৩ 24 বছর, 2 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৮৩১২২৩১ এইচ এস িস
১৭৬৫ ২৮-০৯-২০১৭ জাপিরন লতানা াঃ মাঃ শািহ র রহমানআেয়শা বগম সাং- রারীকাটী, পাঃ- রারীকাটী পৗরসভা ১৫-০৬-১৯৯০ 27 বছর, 3 মাস, 17 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭১৫৯৯৭৬৩ এম এ
১৭৭৩ ২৮-০৯-২০১৭ দালন চ পা াঃ আন  মার ব কাজল রানী দাস সাং-িঝকরা, পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ০২-০২-১৯৮৭ 30 বছর, 7 মাস, 30 িদন সিঠক মিহলা সনাতন ০১৭২৩২৪০৩২৮ এইচ এস িস
১৭৭৮ ২৮-০৯-২০১৭ শারিমন আরা িপং- মাঃ আ স সা াররিহমা খা ন সাং- লসীডাংগা, পাঃ-কলােরায়া পৗরসভা ০৭-০১-১৯৯৪ 23 বছর, 8 মাস, 25 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭১২৭৬৮৩০২ এইচ এস িস
১৭৭৯ ২৮-০৯-২০১৭ সালমা পারভীন িপং- মাঃ আঃ বািরকনাজমা খা ন সাং- লসীডাংগা, পাঃ-কলােরায়া পৗরসভা ০১-০১-১৯৯২ 25 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯২৫৩৮৬৬৩৬ িব এ
১৭৮৫ ২৮-০৯-২০১৭ মাছাঃ হাসেনয়ারা পারভীনাঃ মাঃ সােহদ আলীফিরদা বগম সাং-কলােরায়া, পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ১৮-০৩-১৯৮৬ 31 বছর, 6 মাস, 14 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৮১৮১৮২০ এইচ এস িস
১৭৮৯ ২৮-০৯-২০১৭ রজাহান খা ন িপং-নবাব আলী খানরািশদা বগম সাং- রারীকাটী, পাঃ- রারীকাটী পৗরসভা ০৪-১০-১৯৯২ 24 বছর, 11 মাস, 28 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৩১০৬৭৪১ এইচ এস িস
১৭৯৫ ২৮-০৯-২০১৭ মাছাঃ সাথী খা ন াঃ মিফ ল ইসলামআেনায়ারা বগম সাং- গািপনাথ র, পাঃ রারীকাটীপৗরসভা ১২-১০-১৯৯৫ 21 বছর, 11 মাস, 20 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭০৭৬৯২৬৫২ এইচ এস িস
১৮০১ ২৮-০৯-২০১৭ জািকয়া লতানা া- ত ফার ক হােসনখািদজা বগম সাং- লসীডাংগা, পা-কলােরায়া পৗরসভা ১৭/১১/১৯৯০ 26 বছর, 10 মাস, 15 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪০৭৬৯৭৩৭ এইচ এস িস
১৮০৬ ২৮-০৯-২০১৭ পারভীন নাহার িপং-আঃ সা ার সালমা খা ন সাং- িঝকরা, পা-কলােরায়া পৗরসভা ০৪/০১/১৯৯১ 26 বছর, 8 মাস, 28 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২০১৩০৭০২ এইচ এস িস
১৮০৯ ২৮-০৯-২০১৭  জসিমন নাহার িপং- মাঃ আির ল ইসলামমমতাজ বগম সাং- লসীডাংগা, পা-কলােরায়া পৗরসভা ০৩/০৭/১৯৯৩ 24 বছর, 2 মাস, 29 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৩৮৬৭৫৮২ িব এ
১৮১০ ২৮-০৯-২০১৭ নারিগস খা ন া- মাঃকামর ল ইসলামরািশদা বগম সাং- লসীডাংগা, পা-কলােরায়া পৗরসভা ১৩/১২/১৯৮৯ 27 বছর, 9 মাস, 19 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৫৬৫৫১৫১ এইচ এস িস
১৮১১ ২৮-০৯-২০১৭  মাছাঃ নািহদ লতানািপং- আঃ সাবহান মাড়লমমতাজ বগম সাং- লসীডাংগা, পা-কলােরায়া পৗরসভা ০৮/০৮/১৯৮৩ 34 বছর, 1 মাস, 24 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৯৪৬০১৬৯৬ এম এ



১৮১৬ ২৮-০৯-২০১৭ ি তা আইিরন িপং মাঃ শিহ ল হকপারভীন সাং- রারীকা , পা- রারীকা পৗরসভা ০১/১০/১৯৮৮ 29 বছর, 0 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৮০৬৯২৯২ এম এ
১৮১৯ ২৮-০৯-২০১৭ মার ফা আ ার া◌া- আকবার হাসাইনমাছাঃ জা হার সাং- গদখালী, পা-কলােরায়া পৗরসভা ১০/০৬/১৯৮৫ 32 বছর, 3 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২১৮৬৬২০৩ এইচ এস িস
১৮২০ ২৮-০৯-২০১৭ নাজিমন নাহার িপং- ইশবাল হােসন ৎ াহার সাং-গদখালী, পা-কলােরায়া পৗরসভা ৩০/১১/১৯৯১ 25 বছর, 10 মাস, 2 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৬৪২৮৮০০ িব এ
১৮২৮ ২৮-০৯-২০১৭ নাজনীন লতানা া-িজ,এম মা ন কিবরমমতাজ বগম সাং- গদখালী, পা-কলােরায়া পৗরসভা ১০/১০/১৯৮৯ 27 বছর, 11 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৫৪১৫১২৮ িব এ
১৮৩৮ ২৮-০৯-২০১৭ রেহনা খা ন াঃ মাঃ মিন ল ইসলামমিজনা বগম সাং-িঝকরা, পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ৩১-১২-১৯৮৪ 32 বছর, 9 মাস, 1 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৯০৪২৩৬৪ িব এ
১৮৪২ ২৮-০৯-২০১৭ িন ফা খা ন িপং- াঃ মাঃ সিলম ফরেদৗসীমেনায়ারা খা ন সাং-গদখালী, পাঃ-কলােরায়া পৗরসভা ০৫-০৩-১৯৮৬ 31 বছর, 6 মাস, 27 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৪৬৫১৩৪৮৫ এইচ এস িস
১৮৬২ ২৮-০৯-২০১৭ ছািলমা খা ন িপং- মাঃ রিফ ল ইসলামিরিজয়া খা ন সাং- রারীকাটী, পাঃ- রারীকাটী পৗরসভা ০৯-০১-১৯৯২ 25 বছর, 8 মাস, 23 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৪১৭১৭৪৯ িব এ
১৮৬৯ ২৮-০৯-২০১৭ রািজনা খা ন িপং- মাঃ নজ ল ইসলামআি য়া খা ন সাং-কলােরায়া, পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ২৪-০৮-১৯৯২ 25 বছর, 1 মাস, 8 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৮২১৩৪৭০৪২ এইচ এস িস
১৮৭২ ২৮-০৯-২০১৭ সয়দা খা েন জ জা াতাঃ শখ অিহ ামানমাহ দা আ ার সাং-কলােরায়া, পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ২৬-০৮-১৯৮৯ 28 বছর, 1 মাস, 6 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯১১৯২৫৫২৫ এম এ
১৮৮০ ২৮-০৯-২০১৭ সীমা পারভীন ঃ মাঃ আকবর আলীরািশদা সাং-গদখালী, পাঃ-কলােরায়া পৗরসভা ১৬-০৩-১৯৯২ 25 বছর, 6 মাস, 16 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৬০১৭৭৯৩ িব এ
১৮৮২ ২৮-০৯-২০১৭ রজাহান খা ন াঃ মাঃ জাহা ীর আলমজাহানারা খা ন সাং-গদখালী, পাঃ-কলােরায়া পৗরসভা ২৭-১২-১৯৮৯ 27 বছর, 9 মাস, 5 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৫০৬১৫৩৫ এইচ এস িস
১৮৯২ ২৮-০৯-২০১৭ আিরফা জা াত িপং- িবল াল হাসাইনমািজদা খা ন সাং- লসীডাংগা,কলােরায়া পৗরসভা ০১/০১/১৯৯৩ 24 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭০৮৬৩৫৭০৫ এইচ এস িস
১৯০০ ২৮-০৯-২০১৭  ফরেদৗসী পারভীন িপং- মাঃ কাশেম আলীআন য়ারা খা ন সাং- রারীকা , পা- রারীকা পৗরসভা ১৭/০৭/১৯৯১ 26 বছর, 2 মাস, 15 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৩১০৬৭৪১৪ এইচ এস িস
১৯১১ ২৮-০৯-২০১৭  মাছাঃ হােজরা খা ন া-িজ,এম আিন র রহমানসােলহা খা ন সাং- গদখালী, পা-কলােরায়া পৗরসভা ০১/০২/১৯৮৫ 32 বছর, 8 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮৫৪৭৯৬২৭ এম এ
১৯১৫ ২৮-০৯-২০১৭ র ন নাহার া- শখ শিহ ামানশাম ন নাহার াম-গদখালী, পা-কলােরায়া পৗরসভা ১০/০৯/১৯৮৮ 29 বছর, 0 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৮২৬৯৮৪৬৬৬ এম এ
১৯২৫ ২৮-০৯-২০১৭ মাছাঃরােফজা খা ন া- মাঃ র ল দা জাহানারা খা ন সাং- রারীকা , পা- রারীকা পৗরসভা ১০/০৮/১৯৮৯ 28 বছর, 1 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৯৭২১৮১৯৪ এইচ এস িস
১৯২৭ ২/১০/২০১৭ ১২মাঃ সািদউ ামান িপং- মাঃ হািম ল হকরনাহার বগম সাং-িঝকরা, পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ০৭-১১-১৯৯৩ 23 বছর, 10 মাস, 25 িদনবািতল ষ  ইসলাম ০১৭৬২২৭৩১৫৮ এইচ এস িস
১৯৩৮ ২/১০/২০১৭ ১২মাঃ িফেরাজ হােসন িপং-আঃ মিজদ লাভলী খা ন সাং- গািপনাথ র, পাঃ রারীকাটীপৗরসভা ২১-০৩-১৯৯৩ 24 বছর, 6 মাস, 11 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৪০১৪৫১১ িব এ
১৯৪৪ ২/১০/২০১৭ ১২মাছাঃ খািদজা খা ন িপং- মাঃ শিহ ল ইসলামিফয়া খা ন সাং- লসীডাংগা, পাঃ-কলােরায়া পৗরসভা ০২-১১-১৯৯৮ 18 বছর, 10 মাস, 30 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৮২৮১২৬৪৭০ এইচ এস িস
১৯৫৫ ২/১০/২০১৭ ১২িমেসস রওশনারা া-এমএমএ আলম আেলয়া খা ন সাং- লসীডাংগা, পা-কলােরায়া পৗরসভা ১৮/০৩/১৯৮৩ 34 বছর, 6 মাস, 14 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬৫২০৩০৫৭ এইচ এস িস
১৯৫৬ ২/১০/২০১৭ ১২সালমা খা ন াঃ আ ল স জিরনা খা ন সাং-গদখালী, পাঃ-কলােরায়া পৗরসভা ০১-০৩-১৯৮৮ 29 বছর, 7 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯১৫০৮৬১৬৬ এম এ
১৯৫৭ ২/১০/২০১৭ ১২নাসিরন লতানা িপং-িদছার সরদার মেনায়ারা বগম সাং-গদখালী, পাঃ-কলােরায়া পৗরসভা ২৫-০১-১৯৯৩ 24 বছর, 8 মাস, 7 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৬৭৭২৭৪৫ এইচ এস িস
১৯৫৮ ২/১০/২০১৭ ১২ফারজানা ইয়াসিমন াঃ মাঃ ৎফর রহমানসাথী বগম সাং- লসীডাংগা, পাঃ-কলােরায়া পৗরসভা ০৯-০২-১৯৮৫ 32 বছর, 7 মাস, 23 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৭১৬৯৮১৯ এইচ এস িস
১৯৬৫ ৩/১০/২০১৭ ১২ডািলয়া লতানা িপং-শিহ ল ইসলাম মন য়ারা সাং- লসীডাংগা, পাঃ-কলােরায়া পৗরসভা ১২/১০/৯৪ 22 বছর, 11 মাস, 20 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭১০০২৪৪৪৮ এইচ এস িস
১৯৬৭ ৩/১০/২০১৭ ১২মাছাঃ নাজনীন নাহার া- মাঃ আিজ র রহমানরেমছা বগম সাং- রারীকাটী, পাঃ- রারীকাটী পৗরসভা ১৭/০১/১৯৯১ 26 বছর, 8 মাস, 15 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৩৮৬৩৩৭৪ এইচ এস িস
১৯৬৮ ৩/১০/২০১৭ ১২তািনয়া খা ন া-এস এম শাহী ামাননাজ ননাহার সাং-িমজা র , পাঃ হািমদ র পৗরসভা ১৫/১০/১৯৯১ 25 বছর, 11 মাস, 17 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৮২৪৫১২৮২ এম এ
১৯৮৮ ৪/১০/২০১৭ ১২িলিলয়া খা ন া-আির ল ইসলাম আয়শা বগম সাং-িঝকরা, পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ১৩/০৫/১৯৮৪ 33 বছর, 4 মাস, 19 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯১২০০৭৮৭৬ এইচ এস িস
২০০৩ ৫/১০/২০১৭ ১২কাজী হােস ামান িপং-কাজী মিন ামানহাসেনয়ারা বগম সাং-িঝকরা, পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ১০/০১/১৯৯০ 27 বছর, 8 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১১৩৫২৮০৯ এইচ এস িস
২০০৪ ৫/১০/২০১৭ ১২শখ মা ম িব াহ িপং- শখ িমজা ল ইসলামরেবকা বগম সাং-িঝকরা, পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ২৩/১০/১৯৮৯ 27 বছর, 11 মাস, 9 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯১৮২৩৭০০২ এইচ এস িস
২০১৯ ৮/১০/২০১৭ ১২নািহদা নাছিরন া-খান মাঃ মিহ ল ইসলামশাহানারা বগম সাং- লসীডাংগা, পাঃ-কলােরায়া পৗরসভা ০৫/০৬/১৯৮৪ 33 বছর, 3 মাস, 27 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২০৫৯৬৬৮৬ এম এ
২০২৪ ৮/১০/২০১৭ ১২শাহানারা খা ন া- মাঃ রিবউল ইসলামফরেদৗসী সাং- লসীডাংগা, পাঃ-কলােরায়া পৗরসভা ০৮/০১/১৯৮৬ 31 বছর, 8 মাস, 24 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১২৮২৬০৩৯ রফাএইচ এস িস
২০৩১ ৮/১০/২০১৭ ১২মাঃ আ া ল আসলামিপং-বদরউ ীন মাড়লকিহ র বগম সাং- গািপনাথ র, পাঃ রারীকাটীপৗরসভা ০১/০১/১৯৮৬ 31 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৯৪৫৪০৪৩ এইচ এস িস
২০৩৫ ৮/১০/২০১৭ ১২মাঃ আিরফেহােসন িপং- মাঃেসাহরাব হােসননািছমা খা ন সাং-গদখালী পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ০২/১১/১৯৮৮ 28 বছর, 10 মাস, 30 িদনসিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৬৩৫৫৫৩০৩ এম এ
২০৩৬ ৮/১০/২০১৭ ১২আসমা খা ন াঃ মাঃ িব াল হাসনরিহমা বগম সাং-গদখালী, পাঃ-কলােরায়া পৗরসভা ০৪-০৭-১৯৯১ 26 বছর, 2 মাস, 28 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৯৬৩৫১৩৫ িব এ



২০৪৭ ৮/১০/২০১৭ ১২কাজী মািরয়া িপং-কাজী আ  তােলবফিরদা বগম সাং- রারীকাটী, পাঃ- রারীকাটী পৗরসভা ০১/০১/১৯৯২ 25 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৪২৩৩২৪৫ এইচ এস িস
২০৪৯ ৮/১০/২০১৭ ১২রশমা খা ন িপং- মাঃ অেমদ আলী খারওশনারা সাং- রারীকাটী, পাঃ- রারীকাটী পৗরসভা ০১/০১/১৯৯১ 26 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬৫৪৬৮৬৪৩ িব এ
২০৬১ ৮/১০/২০১৭ ১২নািদরা লতানা া কাম ামান নারিগছ লতানা সাং-গদখালী, পাঃ-কলােরায়া পৗরসভা ১৯/০৯/১৯৮৭ 30 বছর, 0 মাস, 13 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১০৩৬৯৯৩৩ এম এ
২০৭১ ৯/১০/২০১৭ ১২িশিরনা আ ার িপং- ত তাই ল ইসলামববী য়ারা সাং- রারীকা , পা- রারীকা পৗরসভা ২৭/০২/১৯৮৯ 28 বছর, 7 মাস, 5 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮৮৭৮৯৮২৯ িব এ
২০৭৪ ১০/৯/২০১৭ ১২ মাঃ মাহা র রহমান িপং- মাঃ আঃ আিজজজেবদা খা ন সাং- গাপীনাথ র, পা- রারীঃ পৗরসভা ২৫/১০/১৯৯৩ 23 বছর, 11 মাস, 7 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৯২২৩৬৭৩৯৭ এইচ এস িস
২১০৬ ১০/৯/২০১৭ ১২ ব না আ ার া-মীর রিফ ল ইসলামইয়াসিমন সাং-কলােরায়া, পা-কলােরায়া পৗরসভা ০১/১১/১৯৯২ 24 বছর, 11 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫০০৮১৪৪১ িব এ
২১০৭ ১০/৯/২০১৭ ১২ফারহানা খানম া-িব,এম িসরা ল ইসলামলশানারা খানম সাং-কলােরায়া, পা-কলােরায়া পৗরসভা ৩১/১২/১৯৮৩ 33 বছর, 9 মাস, 1 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮১৫৪০৯৪০ এম এ
২১০৮ ১০/৯/২০১৭ ১২শািমমা লতানা িপং- মাঃ আঃ আিজজজেবদা খা ন সাং- গাপীনাথ র, পা- রারীঃ পৗরসভা ২৫/১০/১৯৯৩ 23 বছর, 11 মাস, 7 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৯২২৩৬৭৩৯৭ এইচ এস িস
২১১৬ ১০/৯/২০১৭ ১২ র নাহার খা ন িপং- আঃ আহাদ আিছয়া খা ন সাং- রারীকা , পা- রারীকা পৗরসভা ০৪/১০/১৯৮৮৭ 29 বছর, 11 মাস, 28 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৩২৬৭৭০৬২ এইচ এস িস
২১১৭ ১০/৯/২০১৭ ১২িপপাসা হালদার া-পিব  ব ণ প  রানী সাং- িঝকরা, পা-কলােরায়া পৗরসভা ২৭/০৩/১৯৯৩ 24 বছর, 6 মাস, 5 িদন সিঠক মিহলা সনাতন ০১৭৭৮৪৮৬৬৬৪ এইচ এস িস
২১১৯ ১০/৯/২০১৭ ১২নাছিসন লতানা া- মাঃ মিফ ল ইসলামিরিজয়া খা ন সাং-গদখালীেপা-কলােরায়া পৗরসভা ০৫/১১/১৯৮৭ 29 বছর, 10 মাস, 27 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৯৩৭৬২৮১৯ এইচ এস িস
২১৪৩ ১১/১০/২০১৭ ১২িব,এম,ইমরান আহে দিপং-িব,এম আ র রিশদসিলনা পারভীন সাং-কলােরায়া, পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ০১-০১-১৯৮৬ 31 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৫৫৫৬৬২৬ এইচ এস িস
২১৫১ ১১/১০/২০১৭ ১২শখ সাই ল ইসলাম িপং- শখ নজ ল ইসলামসােলহা খা ন সাং-িমজা র , পাঃ হািমদ র পৗরসভা ২৮-০৫-১৯৮৮ 29 বছর, 4 মাস, 4 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৮৩০০৬৫৪ এম এ
২১৫৯ ১১/১০/২০১৭ ১২নাসিরন লতানা িপং- মাঃ সাম র রহমানশাহানাজ পারভীন সাং- গািপনাথ র, পাঃ রারীকাটীপৗরসভা ২৩/২/১৯৯০ 27 বছর, 7 মাস, 9 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯১৮৮২৩৭১৬ এম এ
২১৬৪ ১১/১০/২০১৭ ১২ঝন া খা ন িপং- ন র আলী হািসনা খা ন সাং- গািপনাথ র, পাঃ রারীকাটীপৗরসভা ১৫/১০/১৯৯১ 25 বছর, 11 মাস, 17 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬২২৬৯৭২৮ িব এ
২১৬৬ ১১/১০/২০১৭ ১২ ন নাহার া-আ ল আহাদ আিছয়া খা ন সাং- রারীকাটী, পাঃ- রারীকাটী পৗরসভা ৪/১০/১৯৮৭ 29 বছর, 11 মাস, 28 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৩২৬৮৭০৬২ এইচ এস িস
২১৭১ ১১/১০/২০১৭ ১২িলমা আ ার িপং-আ  বকর িছি কশািমমা আ ার সাং-গদখালী, পাঃ-কলােরায়া পৗরসভা ২২/৯/১৯৯৩ 24 বছর, 0 মাস, 10 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৪৫৭৩৭১০ এইচ এস িস
২১৭২ ১১/১০/২০১৭ ১২রেহনা পারভীন িপং- মাঃ জাহা ীর হােসনরশমা বগম সাং- লসীডাংগা, পাঃ-কলােরায়া পৗরসভা ২/৮/১৯৯২ 25 বছর, 1 মাস, 30 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৩১১৫০০২ এম এ
২১৭৯ ১১/১০/২০১৭ ১২সিলনা আ ার িপং- আ  বকর িস ীকজাহানার বগম সাং- লসীডাংগা, পাঃ-কলােরায়া পৗরসভা ০১-০৬-১৯৯২ 25 বছর, 4 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৩৪৩৪৩৭৩ এইচ এস িস
২১৮৭ ১১/১০/২০১৭ ১২মাছাঃ আেনায়ারা খা ন া- মাঃ আছা ল ইসলামআন ফা বগম সাং- রারীকাটী, পাঃ- রারীকাটী পৗরসভা ২০/২/১৯৮৫ 32 বছর, 7 মাস, 12 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৮৭৭৩১০৩ িব এ
২১৮৯ ১১/১০/২০১৭ ১২সিখনা খা ন া- মাঃ আির ামানমাসেলমা খা ন সাং-কলােরায়া, পাঃ কলােরায়া পৗরসভা ২৮/১০/১৯৮৪ 32 বছর, 11 মাস, 4 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৫১৬৫২৫১ িব এ
২২০৮ ১২/১০/২০১৭ ১২মন রাহা িপং-হারান রাহা া রাহা সাং- লসীডাংগা, পাঃ-কলােরায়া পৗরসভা ০৫-১২-১৯৮৯ 27 বছর, 9 মাস, 27 িদন সিঠক ষ সনাতন ০১৭১৭৯৯৪৫৬৯ এইচ এস িস
২২০৯ ১২/১০/২০১৭ ১২এ,এইস,এম মা ফ হাসানিপং- মাঃ আঃ খােলক মমতাজ বগম সাং-গদখালী, পাঃ-কলােরায়া পৗরসভা ২৬-০২-১৯৮৩ 34 বছর, 7 মাস, 6 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৭৯৬৬২৪৩ রফাঃিব এ
২২১৭ ১২/১০/২০১৭ ১২রায়হান কবীর িপং-আিজ ল ইসলামিবলিকস সাং-িমজা র , পাঃ হািমদ র পৗরসভা ০২-০১-১৯৯৩ 24 বছর, 8 মাস, 30 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৭২০২৯০৬ এইচ এস িস
২২২৭ ১২/১০/২০১৭ ১২ঝরনা খা ন াঃ শিরফ হাসন মাসেলমা খা ন সাং- লসীডাংগা, পাঃ-কলােরায়া পৗরসভা ২৪-১২-১৯৯৩ 23 বছর, 9 মাস, 8 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭০০৮১৫৭১৫ এইচ এস িস
২২৩৩ ১২/১০/২০১৭ ১২নাছিরন লতানা িপং- মাঃ িরজাউল কিরম মাড়লমেনায়ারা বগম সাং- রারীকাটী, পাঃ- রারীকাটী পৗরসভা ১৫-০২-১৯৯২ 25 বছর, 7 মাস, 17 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭০৩৫৭৭০৭২ এইচ এস িস
২২৩৪ ১২/১০/২০১৭ ১২রেহনা খা ন িপং- মাঃ আমজাদ হােসনহািলমা খা ন সাং- রারীকাটী, পাঃ- রারীকাটী পৗরসভা ০৪-১১-১৯৯০ 26 বছর, 10 মাস, 28 িদনসিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৩৯১৮৯০৬ এইচ এস িস
২২৩৭ ১২/১০/২০১৭ ১২িলিপ খা ন িপং- মাঃ আঃ আিজদমা রা সাং- লসীডাংগা, পা-কলাঃ পৗরসভা ০২/০৫/১৯৯২ 25 বছর, 4 মাস, 30 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৫৩৮১৮৪৩৮ এইচ এস িস
২২৩৮ ১২/১০/২০১৭ ১২ া রানী পাল িপং- হারান চ  পালনঅ লী রানী পালন সাং- রারীকা , পা- রারীকা পৗরসভা ০১/১১/১৯৮৭ 29 বছর, 11 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯১৪০৩০৪৫৪ এম এ
২২৪১ ১২/১০/২০১৭ ১২পারভীন নাহার িপ-◌ং িমজা র রহমানরিহমা খা ন সাং-গদখালীেপা-কলােরায়া পৗরসভা ০৩/০৬/১৯৮৮ 29 বছর, 3 মাস, 29 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯২০১১৭৩৬৩ িব এ
২২৪৪ ১২/১০/২০১৭ ১২িন লা পাল া-অিনেমশ পাল ©ন মা সাং- রারীকা , পা- রারীকা পৗরসভা ২৫/০১/১৯৯০ 27 বছর, 8 মাস, 7 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৩৩৮৫৭৩২৯ িব এ
২২৪৬ ১২/১০/২০১৭ ১২ মাছাঃ শাহানারা খান া-এম,এম খািলদ খানসােলমা বগম সাং-কলােরায়া, পা-কলােরায়া পৗরসভা ০৬/০৬/১৯৮২ 35 বছর, 3 মাস, 26 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৩১০৩৪৪৫ এইচ এস িস
২২৫৩ ১২/১০/২০১৭ ১২নাসিরন লতনা িপং- মাঃ হািমদ জাসনা খা ন সাং-কলােরায়া, পা-কলােরায়া পৗরসভা ০১/১০/১৯৮৬ 31 বছর, 0 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯১৭৪৬১৬৪৫ এইচ এস িস

৪১ ১৪।০৯।২০১৭ মাঃ আ  ছা িপং- তঃ িনয়া ীন রজাহানেবগম ামঃ-র র, পাঃ লা লঝাড়া লা লঝাড়া ২০/০৫/১৯৯২ 25 বছর, 4 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৮১৬৪৭৬৫৮ িব এ



৪২ ১৭/০৯/২০১৭ ইমদা ল হক িপং- আ ল কালাম নািছমা খা ন াম-লা ল ঝাড়া, পা -লা লঝাড়ালা লঝাড়া ১৫/০৮/১৯৯২ 25 বছর, 1 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৩৩৮৩৫৯১ এইচ এস িস
৪৬ ১৭/০৯/২০১৭ মা:জািবদ ইশবাল িপং- মা: আ ল খােলকশাম ন নাহার াম: মাহ দ রেপা:- লা ল ঝাড়ালা লঝাড়া ০১/০৯/১৯৮৮ 29 বছর, 1 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৮৮৩২০৯৩৩ এম এ
৯৪ ১৭/০৯/২০১৭ িলিলমা পারভীন াঃেমাঃেসিলমেহােসনশািহদা খা ন ামঃ-র র, পাঃ-লা লঝাড়া লা লঝাড়া ২০/১২/১৯৮৯ 27 বছর, 9 মাস, 12 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯২৫৪২৩৩০২ এম এ

১০৩ ১৮/০৯/২০১৭ আেনায়ারা খা ন িপং-আহে দ আলী আেলয়া খা ন ামঃ-র র, পাঃ-লা লঝাড়া লা লঝাড়া ২৪/১১/১৯৮৭ 29 বছর, 10 মাস, 8 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬৩৭১১৪০৬ িব এ
১০৪ ১৮/০৯/২০১৭ নাজিমন আ ার াঃ রিফ ল ইসলাম র নাহার খা ন ামঃ-খাস র, পাঃ-লা লঝাড়া লা লঝাড়া ০৮/০১/১৯৯৪ 23 বছর, 8 মাস, 24 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৯২৮২৬৪৮৭৮ িব এ
১৩০ ১৮/০৯/২০১৭ মাঃ শািম র রহমান মাঃ ওিজয়ার রহমান িরিজয়া খা ন াম-মাহ দ র, পা-লা লঝাড়া লা লঝাড়া ২৩/০৩/১৯৮৭ 30 বছর, 6 মাস, 9 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৬৮৪৩৯০৩ এম এ
১৩১ ১৮/০৯/২০১৭ আির ামান নজ ল ইসলাম মমতাজ াম-রামচ র, পা-লা লঝাড়া লা লঝাড়া ১২/০১/১৯৯২ 25 বছর, 8 মাস, 20 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৬১১৯৮১৬ এইচ এস িস
১৩৪ ১৮/০৯/২০১৭ ফা খ হােসন আ ল কােদর হাসেন আরা াম-রামচ র, পা-লা লঝাড়া লা লঝাড়া ০১/০২/১৯৯০ 27 বছর, 8 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯১৪৭১৭৮৬৫ এম এ
১৩৮ ১৮/০৯/২০১৭ মাঃ তৗিহ র রহমান ত-আজহা ল ইসলাম মাছাঃ কজান িবিব াম-রামচ র, পা-লা লঝাড়া লা লঝাড়া ১২/০৩/১৯৮৭ 30 বছর, 6 মাস, 20 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯১৬৯২৩২৬৯ এইচ এস িস
১৪৬ ১৮/০৯/২০১৭ মিন ল ইসলাম আ ল গফফার জাহানারা বগম াম- র, পা-লাঙলঝাড়া লা লঝাড়া ২১/০২/১৯৯২ 25 বছর, 7 মাস, 11 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৫২৬০৫৫৫ এম এ
১৫৪ ১৮/০৯/২০১৭ মাঃ সিলম হােসন ত-আঃ রিহম সরদার মাছাঃ রিহমা খা ন াম- র, পা-লাঙলঝাড়া লা লঝাড়া ৩১/১২/১৯৮৭ 29 বছর, 9 মাস, 1 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৫২৮৪৫৪৩ এইচ এস িস
১৫৮ ১৮/০৯/২০১৭ শািহ র রহমান মা ফা মাড়ল িফয়া খা ন াম- তল িপ, পা-লা লঝাড়া লা লঝাড়া ২০/০২/১৯৯১ 26 বছর, 7 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৬৬৭৭৮৮২৭ এম এ
১৬৫ ১৮/০৯/২০১৭ সািদকা লতানা ামী- মাঃসাগর হােসন মাছাঃ শািহদা খা ন াম-মাহ দ র, পা-লা লঝাড়া লা লঝাড়া ০২/০২/১৯৯১ 26 বছর, 7 মাস, 30 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯১৮৫৯১৪৬৩ িব এ
১৬৯ ১৮/০৯/২০১৭ িফেরাজা খা ন বজ র রহমান জাহানারা খা ন াম- র, পা-লাঙলঝাড়া লা লঝাড়া ২২/১০/১৯৮৮ 28 বছর, 11 মাস, 10 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৫৮৮৬০৯ এইচ এস িস
১৭১ ১৮/০৯/২০১৭ িশিরনা পারভীন আ র রা াক শাহানারা পারভীন াম-খাস র, পা-লাঙলঝাড়া লা লঝাড়া ২৬/০৩/১৯৯১ 26 বছর, 6 মাস, 6 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৫০৫১২৬৫ এম এ
১৯৮ ১৮/০৯/২০১৭ শাপলা খা ন আ  তােহর মমতাজ বগম াম- র, পা-লাঙলঝাড়া লা লঝাড়া ০১/১০/১৯৯৩ 24 বছর, 0 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৪০৬৬৩৭৮৯ এইচ এস িস
২২৮ ১৯/০৯/২০১৭ জাহরা খা ন শহর আলী সরদার সাইমান বগম াম-রামচ র, পা-লা লঝাড়া লা লঝাড়া ০৩-১১-১৯৮৭ 29 বছর, 10 মাস, 29 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৯৩৭৮৫০৬ এম এ
২৩১ ১৯/০৯/২০১৭ িলিপ খা ন িসরা ল ইসলাম আন য়ারা খা ন াম-রামচ র, পা-লা লঝাড়া লা লঝাড়া ১৫-০২-১৯৯০ 27 বছর, 7 মাস, 17 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৮৫০৩৯০৩৫৬ এইচ এস িস
২৩৬ ১৯/০৯/২০১৭ বনলতা িব াস  য় িব াস আ া রানী িব াস াম-লা লঝাড়া , পাঃ লা লঝাড়া লা লঝাড়া ০১-০৬-১৯৮৬ 31 বছর, 4 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা সনাতন ০১৭২১৩৯৩৯৬২ এম এ
২৫৬ ১৯/০৯/২০১৭ জাহানারা খা ন নাজ ল দা মিরয়ম ামঃ মাহা দ র , পাঃ লা লঝাড়া লা লঝাড়া ০৮-০৮-১৯৯০ 27 বছর, 1 মাস, 24 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯১৫৬৩০০৭১ িব এ
২৯৩ ১৯/০৯/২০১৭ সাহাগ হােসন ত- ন র আলী মিরয়ম াম-মাহ দ র, পা-লা লঝাড়া লা লঝাড়া ২৯/০১/১৯৯১ 26 বছর, 8 মাস, 3 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৮৫৬৫৫২৯ িব এ
২৯৪ ১৯/০৯/২০১৭ ইমদা ল হক আ ল কালাম নািছমা খা ন াম-লা লঝাড়া , পাঃ লা লঝাড়া  লা লঝাড়া ১৫/০৮/১৯৯২ 25 বছর, 1 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৩৩৮৩৬৯১ এইচ এস িস
২৯৬ ১৯/০৯/২০১৭ শিহ ল ইসলাম মাশেলম আলী আিছয়া খা ন াম+ পা-লা লঝাড়া, লা লঝাড়া ১২/০২/১৯৯৩ 24 বছর, 7 মাস, 20 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৬১৪৬৩৭৩৪ এইচ এস িস
৩২৫ ২০-০৯-২০১৭ ফািরহা লতানা মাঃ বাব  রহমান িবয়া খা ন াম-মাহ দ র, পা-লা লঝাড়া লা লঝাড়া ০৮-১০-১৯৯০ 26 বছর, 11 মাস, 24 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৭৭৯৯৯১০ িব এ
৩৪৭ ২০-০৯-২০১৭ সািবনা খা ন আ  রেয়ল শািহদা াম-রামচ র, পাঃ- লা লঝাড়ালা লঝাড়া ২০-০২-১৯৯১ 26 বছর, 7 মাস, 12 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৯২৫১৭০২০ এম এ
৩৫২ ২০-০৯-২০১৭ রশিমন লতানা কামাল হােসন হািলমা খা ন াম-মাহ দ র, পাঃ-লা লঝাড়া লা লঝাড়া ১০-১২-১৯৮৯ 27 বছর, 9 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৪১৭২১০৩ এম এ
৩৫৯ ২০-০৯-২০১৭ মােজদা খা ন আফছার আলী সািহদা খা ন াম-খাস র, পা-লাঙলঝাড়া লা লঝাড়া ২২-৪-১৯৮৫ 32 বছর, 5 মাস, 10 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৯৪৪৯৯৩৬৪ এইচ এস িস
৩৭৪ ২০-০৯-২০১৭ আিমর হােসন আ ল হােসন শািহদা াম-রামচ র, পাঃ- লা লঝাড়ালা লঝাড়া ০১-০৩-১৯৮৯ 28 বছর, 7 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৫৯৯২২৭৪ এম এ
৩৯৪ ২০-০৯-২০১৭ মাঃ আশরা ল ইসলাম আ াহ সােলহা খা ন াম-লাংলঝাড়া, পাঃ-লাংলঝারা লা লঝাড়া ১৬-১২-১৯৯২ 24 বছর, 9 মাস, 16 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৫১৩৫৪৪১১ এম এ
৪৩১ ২১-০৯-২০১৭ রশহা খা ন আলফাজ হােসন আেলয়া াম- লা লঝাড়া, পাঃ লা লঝাড়া লা লঝাড়া ০৪-০১-১৯৯১ 26 বছর, 8 মাস, 28 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম িব এ
৪৩৬ ২১-০৯-২০১৭ পা খা ন ফা ক হােসন িবয়া  াম- লা লঝাড়া, পাঃ লা লঝাড়া লা লঝাড়া ১৩-০১-১৯৯০ 27 বছর, 8 মাস, 19 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৯২৩০৩২৯ এইচ এস িস
৪৪৫ ২১-০৯-২০১৭ মাঃ ইউ ফ আলী মাঃ আিতয়ার রহমান মািজদ খা ন াম- লা লঝাড়া, পাঃ লা লঝাড়া লা লঝাড়া ২১-০৫-১৯৮৭ 30 বছর, 4 মাস, 11 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৯২৫৩৬৩৬ এম এ
৪৪৮ ২১-০৯-২০১৭ মাঃ ইসমাইল হােসন মাঃ িজবর রহমান আ রা খা ন াম- লা লঝাড়া, পাঃ লা লঝাড়া লা লঝাড়া ০১-০৯-১৯৯০ 27 বছর, 1 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৫৪৪৩১০৭৩ িব এ
৪৫৫ ২১-০৯-২০১৭ তানিজলা আ ার মাঃ সাই ল আলম হাওয়া বগম াম- হির র, পাঃ লা লঝাড়া লা লঝাড়া ০৮-১০-১৯৮৯ 27 বছর, 11 মাস, 24 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮৯৩৯৪৮৮৯ এইচ এস িস



৪৬০ ২১-০৯-২০১৭ মাছাঃ ফােতমা খা ন মাঃ আজগর আলী  মাছাঃ িজ া আরা খা ন াম- লাহা ড়া, পাঃ কলােরায়া লা লঝাড়া ০৬-০১-১৯৯৩ 24 বছর, 8 মাস, 26 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৩০৩৪০১১৫ এইচ এস িস
৪৭৬ ২১-০৯-২০১৭ নাছিরন লতানা মাঃ আ ল ছা ার গাজী আিবয়া খা ন াম- লাহা ড়া, পাঃ কলােরায়া লা লঝাড়া ৩০-০১-১৯৯০ 27 বছর, 8 মাস, 2 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৪৮২৪৮৭৮ এম এ
৪৭৮ ২১-০৯-২০১৭ ফারহানা লতানা মাঃ শিরফ হােশন শাহানা পারভীন াম- র, পাঃ লা লঝাড়া লা লঝাড়া ০১-০১-১৯৯৩ 24 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৯৬৬২৪৯৫ িব এ
৪৮৪ ২১-০৯-২০১৭ আল মা ন লিফকার আেলয়া াম- লা লঝাড়া, পাঃ লা লঝাড়া লা লঝাড়া ১৮-০১-১৯৯১ 26 বছর, 8 মাস, 14 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯২৫৫৯৩৬৪১ িব এ
৪৮৫ ২১-০৯-২০১৭ ইশা ল ইসলাম আ ল লিতফ মিরয়ম াম- লা লঝাড়া, পাঃ লা লঝাড়া লা লঝাড়া ১৮-০১-১৯৯১ 26 বছর, 8 মাস, 14 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৮৮২৮০১০ িব এ
৪৯৩ ২১-০৯-২০১৭ আনা ল ইসলাম গালাম রহমান রািশদা  াম- লা লঝাড়া, পাঃ লা লঝাড়া লা লঝাড়া ১২-০১-১৯৯১ 26 বছর, 8 মাস, 20 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৭৭২৯১৯৭০ এম এ
৪৯৪ ২১-০৯-২০১৭ ইসমাইল হােসন রজাউল আিছয়া াম- লা লঝাড়া, পাঃ লা লঝাড়া লা লঝাড়া ১০-০২-১৯৯১ 26 বছর, 7 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৬৪০৭৪৯০২ এম এ
৫০১ ২১-০৯-২০১৭ নাজ ল হােসন রজাউল ইসলাম রােকয়া খা ন াম- লা লঝাড়া, পাঃ লা লঝাড়া লা লঝাড়া ০১-০২-১৯৮৮ 29 বছর, 8 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৫২১২৯৯৫ এইচ এস িস
৫১৭ ২১-০৯-২০১৭ কিব ল ইসলাম িস ীক মাড়ল জািমলা খা ন াম- খাস র, পাঃ লা লঝাড়া লা লঝাড়া ২৬-০৩-১৯৯১ 26 বছর, 6 মাস, 6 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৬২১৬০২৪ এম এ
৫১৯ ২১-০৯-২০১৭ মাঃ আশরা ল ইসলাম মাঃ মক ল হােসন আেনছা খা ন াম- খাস র, পাঃ লা লঝাড়া লা লঝাড়া ১৭-০২-১৯৮৫ 32 বছর, 7 মাস, 15 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯২১৭১৮০৯৯ এম এ
৫২১ ২১-০৯-২০১৭ আ ল কালাম তঃ জাহাব  মেহ ন নছা াম- হির র, পাঃ লা লঝাড়া লা লঝাড়া ২৫-০১-১৯৯৩ 24 বছর, 8 মাস, 7 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৮৪৩২৬১১৬ এইচ এস িস
৫৩৫ ২১-০৯-২০১৭ জাহা ীর আলম আকবর আলী আকিলমা াম- লা লঝাড়া, পাঃ লা লঝাড়া লা লঝাড়া ১৩-০১-১৯৯৩ 24 বছর, 8 মাস, 19 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪০৮৬৭২০৪ এইচ এস িস
৫৬৯ ২৪/০৯/২০১৭ আিখয়ারা খা ন মাঃ আলী আকবর রােকয়া বগম ামঃেলাহাগড়া, পাঃকলােরায়া লা লঝাড়া ০৩/১২/১৯৯২ 24 বছর, 9 মাস, 29 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৩৪৬২০৫৮ িব এ
৫৮৮ ২৪/০৯/২০১৭ আছমা খা ন আলাউ ীন লজান ামঃলা লঝাড়া, পাঃলা লঝাড়ালা লঝাড়া ১৩/০২/১৯৯১ 26 বছর, 7 মাস, 19 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭০৮০২১৬৪৩ এইচ এস িস
৬০১ ২৪-০৯-২০১৭ লাবনী ইসলাম মাঃ মহািসন রজা জাহানারা বগম াম- লা লঝাড়া, পাঃ লা লঝাড়া ললা লঝাড়া ০১-০৫-১৯৮৪ 33 বছর, 5 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৫৭৫৬৭২৪ িব এ
৬১১ ২৪-০৯-২০১৭ রশমা খা ন মাঃ আিম ল ইসলাম খািদজা বগম াম- খাস র, পাঃ লা লঝাড়া লা লঝাড়া ২৫-১০-১৯৯১ 25 বছর, 11 মাস, 7 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৩৮৭০৪৭৭ এইচ এস িস
৬৬৪ ২৪-০৯-২০১৭ হািসনা খা ন কােশম আলী জয় র াম-লাংলঝাড়া, পাঃ-লাংলঝারা লা লঝাড়া ১১-১০-১৯৮৯ 27 বছর, 11 মাস, 21 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬৩৭০১৮৯০ এইচ এস িস
৬৮৬ ২৪/০৯/২০১৭ অিহ ামান শওকত রিহমা ামঃরামচ র, পাঃলা লঝাড়া লা লঝাড়া ১৪/০২/১৯৯১ 26 বছর, 7 মাস, 18 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১২৬৬২১৯১ এইচ এস িস
৭১১ ২৪/০৯/২০১৭ শির ল ইসলাম আিজ ল ইসলাম মমতাজ খা ন ামঃমাহ দ র, পাঃলা লঝাড়া লা লঝাড়া ১৫/১০/১৯৮৮ 28 বছর, 11 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৫৪৪৯৭৩৩ এম এ
৭৯৫ ২৪/০৯/২০১৭ স য় মার সরকার িনরাপদ সরকার িণ মা সরকার ামঃলা লঝাড়া, পাঃলা রঝাড়ালা লঝাড়া ২৩/০৩/১৯৮৭ 30 বছর, 6 মাস, 9 িদন সিঠক ষ সনাতন ০১৭৮৪০১৩০০০ িব এ
৮২৫ ২৫-০৯-২০১৭ খািদজা খা ন মাঃ আ র  রিহম মাছাঃ িফয়া খা ন াম-লাংলঝাড়া, পাঃ-লাংলঝারা লা লঝাড়া ১০-০৮-১৯৮৫ 32 বছর, 1 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৩৮৬৬৯১১ িব এ
৮৩০ ২৫-০৯-২০১৭ শািমমা খা ন মাঃমও দ আলী শফালী খা ন াম-লাংলঝাড়া, পাঃ-লাংলঝারা লা লঝাড়া ০১-০১-১৯৯০ 27 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪১৪৭৮৮৪৫ িব এ
৮৪০ ২৫/০৯/২০১৭ মাছাঃ পিপ আ ার মাঃ অিছ র রহমানসিখনা বগম ামঃখাস র, পাঃলা লঝাড়া লা লঝাড়া ০২/১০/১৯৯০ 26 বছর, 11 মাস, 30 িদনসিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৮৫১৬৯৮০ এইচ এস িস
৮৪৮ ২৫-০৯-২০১৭ ছািবহা খা ন মিফ ল ইসলাম রািহলা খা ন ামঃ খাস র, পাঃ লা লঝাড়া লা লঝাড়া ০১-০২-১৯৯০ 27 বছর, 8 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৮৪১০৯০২৫ এম এ
৮৪৯ ২৫-০৯-২০১৭ রািজয়া লতানা মাঃ নজ ল ইসলাম সািজদা খা ন ামঃ তল পা, পাঃ লা লঝাড়ালা লঝাড়া ২০-০৩-১৯৯১ 26 বছর, 6 মাস, 12 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫২-০৪৫১৩৯ এম এ
৮৫৭ ২৫-০৯-২০১৭ িমস জেনভা নাজনীন ামী-শািহ র রহমানআেনায়ারা বগম াম- হির র পাঃ লা লঝাড়া লা লঝাড়া ২৮/১২/১৯৮৭ 29 বছর, 9 মাস, 4 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৩২৮৩৭৫৫ এম এ
৮৬৫ ২৫-০৯-২০১৭ মনিজলা খা ন িপতা-রিবউল ইসলামহািসনা খা ন াম-লাংলঝাড়া, পাঃ-লাংলঝারা লা লঝাড়া ১৮/০২/১৯৮৭ 30 বছর, 7 মাস, 14 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৮৫৪৪৯৭৩ এম এ
৮৯০ ২৫/০৯/২০১৭ নাজমা লতানা িপঃ হািব র রহমান ফিজলা খা ন ামঃখাস র, পাঃলা লঝাড়া লা লঝাড়া ০১/০১/১৯৯১ 26 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭০৮৩৫০৯৮৮ িব এ
৯০২ ২৫/০৯/২০১৭ মাঃ কিব ল ইসলাম মাঃ হা ন আর রিশদমাছাঃ শাহানারা খা নামঃরামচ র, পাঃলা লঝাড়া লা লঝাড়া ০২/১২/১৯৯১ 25 বছর, 9 মাস, 30 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৫২৭০৩২৫ এইচ এস িস
৯২৫ ২৫/০৯/২০১৭ তির ল ইসলাম ল আিমন ফােতমা খা ন ামঃখাস র, পাঃলা লঝাড়া লা লঝাড়া ৩১/১২/১৯৯৪ 22 বছর, 9 মাস, 1 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৯৩২৯৭৭৮০৭ এইচ এস িস
৯২৬ ২৫/০৯/২০১৭ মাতােলব হােসন মিতয়ার রহমান রজাহান খা ন ামঃেতল িপ, পাঃলা লঝাড়া লা লঝাড়া ২৬/০৩/১৯৯০ 27 বছর, 6 মাস, 6 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৬১৫১৬০০৯ এইচ এস িস
৯৫৬ ২৫/০৯/২০১৭ মাঃ মা ফা কামাল মাঃ ইসমাইল শখ রােকয়া বগম ামঃখাস র, পাঃলা লঝাড়া লা লঝাড়া ১২/১০/১৯৮২ 34 বছর, 11 মাস, 20 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৮৩৭৪২১৭৭ এইচ এস িস
৯৭৫ ২৫-০৯-২০১৭ জসিমন আিন র রহমান মিজনা  ামঃ মাহ দ র, পাঃ লা লঝাড়ালা লঝাড়া ১২-০৬-১৯৯৩ 24 বছর, 3 মাস, 20 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৭৬৪০৮৫২ এইচ এস িস

১০০৬ ২৫-০৯-২০১৭ নাজ ন নাহার মাঃ সশাদাৎ হােসন ফােতমা খা ন ামঃ লহ ড়া, পাঃ কলােরায়া লা লঝাড়া ০৭-০২-১৯৮৭ 30 বছর, 7 মাস, 25 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৬৪৬২৪১৪ এম এ



১০১৫ ২৫-০৯-২০১৭ মাঃ ইউ ছ আলী মাঃ আিতয়ার রহমান রজাহান  ামঃ মাহ দ র, পাঃ লা লঝাড়ালা লঝাড়া ২৫-০১-১৯৮৪ 33 বছর, 8 মাস, 7 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৯৫১৯৯৫৫ এইচ এস িস
১০১৮ ২৫-০৯-২০১৭ মাঃ সা কািল াহ মাঃ রিফ ল ইসলাম িশিরনা খা ন ামঃ লহ ড়া, পাঃ কলােরায়া লা লঝাড়া ৩০-০৪-১৯৯১ 26 বছর, 5 মাস, 2 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৪৩০১৫৯৮ এম এ
১০১৯ ২৫-০৯-২০১৭ মাঃ মা ািফ র রহমান মাঃ আ ল মিজদ মাছাঃ ফিরদা খা ন ামঃ হির র, পাঃ লা লঝাড়ালা লঝাড়া ০১-০১-১৯৯২ 25 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৫৭৪৬৯৮৩ এইচ এস িস
১০২৪ ২৫-০৯-২০১৭ মাঃ গালাম আজম ত শাহাদাত হােসন ফােতমা খা ন ামঃ লাহা ড়া, পাঃ কলােরায়া লা লঝাড়া ০৯-০৬-১৯৯১ 26 বছর, 3 মাস, 23 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯১৬৫২০৬৬৬ এইচ এস িস
১০২৬ ২৫-০৯-২০১৭ মাঃ কাম ামান মাঃ শাহাজান আলী শািহদা খা ন াম+ পাঃ লা লঝাড়া লা লঝাড়া ০৮-০৭-১৯৯২ 25 বছর, 2 মাস, 24 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯৩৮১৭৮৭৩২ এম এ
১০৪২ ২৫-০৯-২০১৭ মাঃ ইসলাম হাসাইন মাঃ বাসারাত হাসাইন আেলয়া খা ন াম+ পাঃ লা লঝাড়া লা লঝাড়া ১১-১১-১৯৯১ 25 বছর, 10 মাস, 21 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯১৩৭৯৪৪৬২ এইচ এস িস
১০৫৯ ২৫-০৯-২০১৭ মাঃ ইি স আলী মাঃ আ র রহমান নািগ স খা ন ামঃ লাহা ড়া, পাঃ কলােরায়া লা লঝাড়া ১০-০২-১৯৯২ 25 বছর, 7 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯২২৬২৮৬৮৪ এম এ
১০৬১ ২৫-০৯-২০১৭ শািহ র রহমান িসরা ল ইসলাম িফেরাজা খা ন ামঃ হির র, পাঃ লা লঝাড়ালা লঝাড়া ২০-০৬-১৯৯০ 27 বছর, 3 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৯৭৭৪৮০৭ এম এ
১০৯০ ২৬-০৯-২০১৭ মাছাঃ র া খা ন া- মাঃ ফার ক হােসনআেনায়ারা খাতন াম-রামচ র, পা-লা লঝাড়া লা লঝাড়া ২৬-১১-১৯৮৯ 27 বছর, 10 মাস, 6 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮৮৮২৯২৮৩ িব এ
১১১৮ ২৬-০৯-২০১৭ ফারহানা ইয়াসিমন াঃ কাম ামান শািহদা বগম ামঃ খাস র, পাঃ লা লঝাড়া লা লঝাড়া ১৩/০৯/১৯৯১ 26 বছর, 0 মাস, 19 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৮৭৬৮০৩১ এইচ এস িস
১২১৭ ২৬/০৯/২০১৭ মাঃ সাগর হােসন িপং- ত মাজাে ল হকআিমেরান নছা াম-মাহ দ র, পা-লা লঝাড়া লা লঝাড়া ০৮/১২/১৯৯২ 24 বছর, 9 মাস, 24 িদন সিঠক ষ সনাতন ০১৯১৮৫৯১৪৬৩ এইচ এস িস
১২৫৬ ২৬-০৯-২০১৭ মাহা াদ ইসমাইল হােসনিপতা- আ াহ মাস রা াম-রামচ র, পাঃ লাংগলঝাড়ালা লঝাড়া ১৫-০২-১৯৮৬ 31 বছর, 7 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৮৫৭৩৫০৮৪৪ িব এ
১২৬০ ২৬-০৯-২০১৭ মাঃ ইয়ািছন কবীর িপতা-িরয়া ল ইসলামমাছাঃ সােলহা বগমাম-রামচ র, পাঃ লাংগলঝাড়ালা লঝাড়া ০৫-০৫-১৯৮৭ 30 বছর, 4 মাস, 27 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৫৬৪২৬০২ এম এ
১২৮৪ ২৬-০৯-২০১৭ কামর ামান িপং- আ  দাউদ িফয়া পারভীন াম- তল িপ, পা-লা লঝাড়া, লা লঝাড়া ২০/১২/১৯৯০ 26 বছর, 9 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৫৮৫৬৯০২২ এইচ এস িস
১৩১০ ২৭-০৯-২০১৭ সালমা খা ন িপতা-হিববর রহমানফিজলা খা ন াম-খাস র, পাঃ লাংগলঝাড়া লা লঝাড়া ১০-১০-১৯৮৯ 27 বছর, 11 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮১৯৯৬৬২৪ িব এ
১৩২৪ ২৭-০৯-২০১৭ সািমনা নাজনীন িপং-আঃ ওহাব মােজদা খা ন াম- হির র, পা-লা লঝাড়া, লা লঝাড়া ১৬/১০/১৯৮৯ 27 বছর, 11 মাস, 16 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৬২৫৯২৫৫ এইচ এস িস
১৩৫৭ ২৭-০৯-২০১৭ রািজনা খা ন িপং- আ ল মােজদ আেনছা খা ন াম-রামচ র, পা-লা লঝাড়া লা লঝাড়া ১৮/০২/১৯৯২ 25 বছর, 7 মাস, 14 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৩৬১৫২৫৬ এইচ এস িস
১৪০৯ ২৭-০৯-২০১৭ িমস রািজয়া খা ন িপং- তঃআলম সরদারআিছয়া খা ন াম-খাস র, পাঃ লাংগলঝাড়া লা লঝাড়া ০৫-০৭-১৯৮৩ 34 বছর, 2 মাস, 27 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৭৮১৩৯৯৪ িব এ
১৪৪৭ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ ফা ক হােসন িপং- মাঃ আকবর আলীআকিলমা খা ন াম-লাংগলঝাড়া, পাঃলাংগলঝাড়ালা লঝাড়া ১৫-০৭-১৯৮৭ 30 বছর, 2 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৪৬৮৫৮৫০ এম এ
১৪৪৯ ২৭-০৯-২০১৭ আশরা ল ইসলাম িপং-আিজবর রহমানসািফয়া াম-লাংগলঝাড়া, পাঃলাংগলঝাড়ালা লঝাড়া ১২-১০-১৯৯৩ 23 বছর, 11 মাস, 20 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭৩৭২৫৯০২৩ িব এ
১৪৬৪ ২৭-০৯-২০১৭  মাঃ নািজর হাসাইন িপং-  মাঃ আলী হােসনকািহ র াম- লাহা ড়া, পা-কলােরায়া লা লঝাড়া ১০/০১/১৯৯১ 26 বছর, 8 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪১৪২২০০৫ এম এ
১৫০১ ২৭-০৯-২০১৭ জাহা ার জািম আল র রিনিপং মাঃ আ র রিশদহািসনা রিশদ াম- লাহা ড়া, পা-লা লঝাড়া, লা লঝাড়া ২০/০৩/১৯৮৬ 31 বছর, 6 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৬১৭১৭৫৫ এইচ এস িস
১৫০৭ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ সাই ল আলম িপং- মাঃ আ ব আলীআফেরাজা খা ন াম- লাহা ড়া, পা-লা লঝাড়া, লা লঝাড়া ১৭/১০/১৯৮৭ 29 বছর, 11 মাস, 15 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২২৯২৬৭৪৬ এইচ এস িস
১৫১২ ২৭-০৯-২০১৭ শিফউ ীন মন িপং- আঃ খােলক রেহনা পারভীন াম-মাহ দ র, পা-লা লঝাড়া লা লঝাড়া ১০/১১/১৯৯০ 26 বছর, 10 মাস, 22 িদনসিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪০৫৯৬০৭৯ িব এ
১৫১৫ ২৭-০৯-২০১৭ আজহা ল ইসলাম িপং-আিজবর রহমানসািফয়া খা ন াম-লাংগলঝাড়া, পাঃলাংগলঝাড়ালা লঝাড়া ০৫-০৬-১৯৮৮ 29 বছর, 3 মাস, 27 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২২৯৭৩৪৪৭ এম এ
১৫৪৪ ২৭-০৯-২০১৭ সিলনা খা ন াঃ আ ল কালাম মাছাঃ রিহমা খা ন াম-লাংগলঝাড়া, পাঃলাংগলঝাড়ালা লঝাড়া ১৬-০৫-১৯৯১ 26 বছর, 3 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯১৪৭০৩৪৩৯ এইচ এস িস
১৫৫৩ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ আজিমর হাসাইনিপং- মাঃ আমজাদ হাসাইনজাহানারা খা ন াম-মাহ দ র, পাঃলাংগলঝাড়া লা লঝাড়া ০১-১০-১৯৮৭ 30 বছর, 0 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৩১১৪৯৬৯ এম এ
১৫৫৭ ২৭-০৯-২০১৭ সা  আহে দ িপং-আিজবার রহমানরওশনারা াম- তল পী, পাঃ লাংগলঝাড়া লা লঝাড়া ১৮-১২-১৯৮৪ 32 বছর, 9 মাস, 14 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৩৯২৩২১৯ এইচ এস িস
১৫৭৬ ২৮-০৯-২০১৭ মাঃ ই ািহম হােসন িপং-  মাঃ মিজবার রহমানআ রা খা ন সাং- লা লঝাড়া, পা-লা লঝাড়ালা লঝাড়া ০১/০৩/১৯৮৬ 31 বছর, 7 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৩৭২৯৮৬৬ এম এ
১৫৮০ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ আিমর ল ইসলামিপং- ত আঃ রিকব রােকয়া বগম সাং- লা লঝাড়া, পা-লা লঝাড়ালা লঝাড়া ২০/০২/১৯৮৪ 33 বছর, 7 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৩১০৩০৭৭ এম এ
১৬৪৫ ২৮-০৯-২০১৭ মাঃ িমজা র রহমান িপং-  খাদাবক রােবয়া খা ন সাং- লা লঝাড়া, পা-লা লঝাড়ালা লঝাড়া ০১/০২/১৯৮৫ 32 বছর, 8 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২০৫২৪৬২২ এম এ
১৬৫০ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ আ  সাঈদ আলমিপং- রিবউল ইসলামছিকনা খা ন সাং- লাহা ড়া, পা-কলােরায়া লা লঝাড়া ০৭/০৩/১৯৯০ 27 বছর, 6 মাস, 25 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২২৯২৯৭৯১ এম এ
১৬৫৬ ২৮-০৯-২০১৭ নাজ ল হােসন িপং- িসরা ল হক দেলায়ারা সাং-মাহ দ র, পা-লা লঝাড়া লা লঝাড়া ০৫/০৫/১৯৯৮ 19 বছর, 4 মাস, 27 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭৮১৮৭৭৩৭৫ এইচ এস িস
১৭৩৫ ২৮-০৯-২০১৭ মাঃ র ামান িপ- গালাম র ল  রহনা পারভিন সাং- লা লঝাড়া, পা-লা লঝাড়ালা লঝাড়া ১০/১০/১৯৯২ 24 বছর, 11 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৫৩১০৫৯৭১ এইচ এস িস



১৭৪৬ ২৮-০৯-২০১৭ শািহন আলম িপং- িরয়া ল ইসলামসােলহা সাং- রামচ র, পা-লা লঃ লা লঝাড়া ০৪/০৫/১৯৯১ 26 বছর, 4 মাস, 28 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৫৬৪২৬০২ িব এ
১৭৫৫ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ আঃ জিলল িপং- ত শাম র রহমানআ া খা ন সাং- লাহা ড়া, পা-কলােরায়া লা লঝাড়া ০১/০৯/১৯৮৫ 32 বছর, 1 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৩৬৬৮১৪৯ এম এ
১৭৭২ ২৮-০৯-২০১৭ মাসাঃ ন নাহার খা নাঃ মাঃ শির ল ইসলামহািমদা বগম সাং-রামচ র, পাঃ লাংগলঝাড়ালা লঝাড়া ১১-০৮-১৯৯১ 26 বছর, 1 মাস, 21 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৩৯৪৮৮৮২৭ িব এ
১৮০২ ২৮-০৯-২০১৭ মাছাঃ িফেরাজা পারভীন া- মাঃ আজহার ল কদবা  খা ন সাং-লা লঝাড়া, পা-লা লঝাড়া লা লঝাড়া ০২/০১/১৯৮৪ 33 বছর, 8 মাস, 30 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮৮৪১০৩০৩ িব এ
১৮০৮ ২৮-০৯-২০১৭  মাছাঃ নািছমা খা ন া- মাঃ আঃ জিলল সািহদা খা ন সাং- লা ড়া, পা-কলােরায়া লা লঝাড়া ১৫/১২/১৯৯০ 26 বছর, 9 মাস, 17 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৩৬৬৮১৪৯ িব এ
১৮৪৩ ২৮-০৯-২০১৭ ফাহিময়া লতানা িপং-আ স সা ার জাহানারা বগম সাং- লাহা ড়া, পাঃকলােরায়া লা লঝাড়া ০২-০২-১৯৯২ 25 বছর, 7 মাস, 30 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৪৯৮৭২৯৭৮ এইচ এস িস
১৮৪৫ ২৮-০৯-২০১৭ মাছাঃ রািজয়া লতানা াঃ মিন ল ইসলাম িফেরাজা খা ন সাং- র, পাঃ লাংগলঝাড়া লা লঝাড়া ০১-০১-১৯৯০ 27 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৫২৬০৫৫৫ এইচ এস িস
১৮৪৭ ২৮-০৯-২০১৭ সািবনা খা ন াঃ িজয়া ল ইসলামআেবদা খা ন সাং-খাস র, পাঃ লাংগলঝাড়া লা লঝাড়া ২৮-০৭-১৯৯৩ 24 বছর, 2 মাস, 4 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭০৪৬৬৮৭৩৬ এইচ এস িস
১৮৪৮ ২৮-০৯-২০১৭ মনিজলা খা ন িপং-আতাউর রহমানমেনায়ারা সাং-রামচ র, পাঃ লাংগলঝাড়ালা লঝাড়া ০১-০২-১৯৯৩ 24 বছর, 8 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৮৬৮৭১০২ এইচ এস িস
১৯০১ ২৮-০৯-২০১৭ জাহানারা া- মাঃ িমজা র রহমানফািতমা সাং-লা লঝাড়া, পা-লা লঝাড়া লা লঝাড়া ২৭/০৬/১৯৯২ 25 বছর, 3 মাস, 5 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯১৫৯৫০৩০২ িব এ
১৯২৮ ২/১০/২০১৭ ১২আ  সাঈদ িপং-মিন ল ইসলাম েলখা খা ন সাং-লাংগলঝাড়া, পাঃলাংগলঝাড়ালা লঝাড়া ২০-০৮-১৯৯৩ 24 বছর, 1 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৬৭৪১৫৪৬৪ এইচ এস িস
১৯৩০ ২/১০/২০১৭ ১২মাঃ মফ ল হাসন িপং- মাঃ ফজর আলীআন য়ারা খা ন সাং-লাংগলঝাড়া, পাঃলাংগলঝাড়ালা লঝাড়া ২৮-০৬-১৯৯১ 26 বছর, 3 মাস, 4 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯২৫৬০৪৮৭৬ িব এ
১৯৩৪ ২/১০/২০১৭ ১২দব ত মার িপং-তারক চ  ম লপ া রানী সাং-লাংগলঝাড়া, পাঃলাংগলঝাড়ালা লঝাড়া ০৬-০৬-১৯৯১ 26 বছর, 3 মাস, 26 িদন সিঠক ষ সনাতন ০১৯২০২৩৩৯০১ িব এ
১৯৯০ ৪/১০/২০১৭ ১২সাবিরনা লতানা িপং-আঃ রিহম জািমলা খা ন সাং- লাহা ড়া, পাঃকলােরায়া লা লঝাড়া ০৭/০৫/১৯৯২ 25 বছর, 4 মাস, 25 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯১৩০০৭৯৬৮ এইচ এস িস
১৯৯১ ৪/১০/২০১৭ ১২ মাঃ আতাউর রহমান িপং-নজ ল ইসলাম িজ াতারা খা ন সাং-মাহ দ র পাঃ লা লঝাড়া লা লঝাড়া ০৩/০২/১৯৯০ 27 বছর, 7 মাস, 29 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯২২৩১০৭২৪ এইচ এস িস
১৯৯২ ৪/১০/২০১৭ ১২আন মান জাহান া-মা দ পারেভজ মােমনা খা ন সাং-লাংগলঝাড়া, পাঃলাংগলঝাড়ালা লঝাড়া ০১/০১/১৯৮৯ 28 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৭৫২৫৬৭৪ িব এ
১৯৯৩ ৪/১০/২০১৭ ১২নািহদা নাছিরন া- রজাউল কিরম সািহদা খানম সাং-লাংগলঝাড়া, পাঃলাংগলঝাড়ালা লঝাড়া ০১/০১/১৯৮৪ 33 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪১৩৫৩২২৮ এইচ এস িস
২০০৬ ৫/১০/২০১৭ ১২মাঃ রািশ ল ইসলাম িপং- মাঃ আ ল রিশদরােকয়া খা ন সাং- লাহা ড়া, পা-কলােরায়া লাংগলঝাড়া ১৫/১২/১৯৯০ 26 বছর, 9 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৯৩৭৮৭০৩ এইচ এস িস
২০৯৫ ১০/৯/২০১৭ ১২ইশার ল ইসলাম িপং- মাঃ আঃ রিশদ  রাকয়া সাং-  লাহা লড়া, পা◌া-কলাঃ লাংগলঝাড়া ১০/০৫/১৯৯২ 25 বছর, 4 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৭৯৪৯২৮২ এইচ এস িস
২১২২ ১১/১০/২০১৭ ১২আজমল হােসন িপং-আ  সালাইমান রােকয়া খা ন সাং-রামচ র পাঃলা লঝাড়া লাংগলঝাড়া ১/১/৯৩ 24 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৯৮৮৮৮৬৭ িব এ
২১২৯ ১১/১০/২০১৭ ১২মাহা াদ শাহা ল হক িপং- েমাঃ মাজাে ল হক খজ রা মাজাম সাং-লাংগলঝাড়া, পাঃলাংগলঝাড়ালাংগলঝাড়া ২০-০২-১৯৮৬ 31 বছর, 7 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯১৮৭৮১১১০ িব এ
২১৬৫ ১১/১০/২০১৭ ১২রােবয়া িপং-আ ল হােসন ফেতমা সাং-লাংগলঝাড়া, পাঃলাংগলঝাড়ালাংগলঝাড়া ১২/২/১৯৯২ 25 বছর, 7 মাস, 20 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৮৬৭১৮৬০৬৮ িব এ
২১৬৭ ১১/১০/২০১৭ ১২পালী িপং- মাঃ শাহা ল হকরিহমন সাং-লাংগলঝাড়া, পাঃলাংগলঝাড়ালাংগলঝাড়া ৩০/১১/১৯৯১ 25 বছর, 10 মাস, 2 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৩৫২০৩৩১৯ এইচ এস িস
২১৬৯ ১১/১০/২০১৭ ১২িশফালী খা ন িপং-এনা ল হক স রা বগম সাং-লাংগলঝাড়া, পাঃলাংগলঝাড়ালাংগলঝাড়া ১৯/১/১৯৮৬ 31 বছর, 8 মাস, 13 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯১৩১০৭২১৩ িব এ
২১৭৬ ১১/১০/২০১৭ ১২নাছিরন খা ন াঃ মাঃআলতাফ হােসনজাহানারা খা ন সাং-শাহা র, পাঃ লাংগলঝাড়া লাংগলঝাড়া ০৮-১২-১৯৯১ 25 বছর, 9 মাস, 24 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭২৭৯০১৬১ এইচ এস িস
২১৯২ ১১/১০/২০১৭ ১২মাইয়া খা ন িপং-আ ল হােসন ফােতমা খা ন সাং-লাংগলঝাড়া, পাঃলাংগলঝাড়ালাংগলঝাড়া ২০/১০/১৯৯৩ 23 বছর, 11 মাস, 12 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৬৫৬৮২৪৫৩ অ এইচ এস িস
২১৯৮ ১২/১০/২০১৭ ১২মাঃ আেনায়া ল ইসলামিপং-আহ াদ আলী শহরজান িবিব সাং-মাহ দ র পাঃ লা লঝাড়া লাংগলঝাড়া ১০-০২-১৯৮৪ 33 বছর, 7 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭০৫৩৮০৪১৪ এইচ এস িস
২১৯৯ ১২/১০/২০১৭ ১২মা ফা আল মা ন িপং- মা ফা ল আিমনমাহা জা কা ন সাং-খাস র, পাঃ লাংগলঝাড়া লাংগলঝাড়া ৩১-১২-১৯৮৫ 31 বছর, 9 মাস, 1 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯২৯৬১৩২৯২ এম এ
১১ ১৪।০৯।২০১৭ মাছাঃ ফািতমা খা ন িপং-িব,এম রিফ ামানিফয়া খা ন ামঃ-বড়ালী, পাঃ- সানাবাড়ীয়া সানাবািড়য়া ১৪/০১/১৯৯৩ 24 বছর, 8 মাস, 18 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬৫৬৯০২৬৯ িব এ
২৯ ১৪।০৯।২০১৭ মাঃ মাস াকআলী িপং- মাঃ শাহাদাৎ হািসনারা বগম াম-রাজ র, পা- সানাবািড়য়া সানাবািড়য়া ২০/১১/১৯৯২ 24 বছর, 10 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৩৬১০৪০৮ িব এ
৩৯ ১৪।০৯।২০১৭ মৗ মী আ ার াঃেমাঃ খািলদেহােসনমন য়ারা ামঃ- রাম র, পাঃ ঝতলা সানাবািড়য়া ০৮/০২/১৯৯০ 27 বছর, 7 মাস, 24 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৮০১৪০০০ এম এ
৫০ ১৭/০৯/২০১৭ মা: জািহ ল ইসলাম িপং- মা: হািববার রহমানজাহরােবগম াম:- রাজ রেপা:- সানাবাড়ীয়া সানাবািড়য়া ১২/১০/১৯৯৫ 21 বছর, 11 মাস, 20 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭০৯৩১৭৪৮৮ এইচ এস িস
৭৪ ১৭/০৯/২০১৭ ডািলয়া খা ন া- মাঃ সাই ল াহ রােকয়া বগম াম-মাদরা, পা- সানাবািডয়া সানাবািড়য়া ১৯/১১/১৯৮৫ 31 বছর, 10 মাস, 13 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৪৪২২৭৪০ এইচ এস িস
৯৫ ১৭/০৯/২০১৭ মাসাঃ িহরা মিন িপং- মাঃ শিহ ল ইসলামিরিজয়া খাত ন াম-বড়ালী, পাঃ ঝতলা সানাবািড়য়া ০৫/০৭/১৯৯১ 26 বছর, 2 মাস, 27 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৫৯২১২৬১ এইচ এস িস



১০৫ ১৮/০৯/২০১৭ রািহমা খা ন িপং-আকবার আলী আেলয়া খা ন ামঃ-রাজ র, পাঃেসানাবাড়ীয়া সানাবািড়য়া ১৭/১০/১৯৯৪ 22 বছর, 11 মাস, 15 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৬০১৭৯৮৬ এইচ এস িস
১১১ ১৮/০৯/২০১৭ সািমউ ামান িপং-  মাঃ তিববর রহঃিফয়া বগম াম-বড়ালী, পা - ঝতলা সানাবািড়য়া ১৬/১১/১৯৯০ 26 বছর, 10 মাস, 16 িদনসিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৩৭২৭১৩২ এম এ
১১৭ ১৮/০৯/২০১৭ মাঃ আির ামান মাঃ তিববর রহমান মাছা; িফয়া বগম াম-বড়ালী, পা- ঝতলা সানাবািড়য়া ১১/১২/১৯৮৪ 32 বছর, 9 মাস, 21 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৭৩২৫৪৩৫ এম এ
১২০ ১৮/০৯/২০১৭ আিমর হােসন মাঃ র হােসন তহিমনা বগম াম- সানাবিড়য়া, পা- সানাবািড়য়াসানাবািড়য়া ১৭/১১/১৯৯১ 25 বছর, 10 মাস, 15 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৪০৩০৩৪৩ এম এ
১২১ ১৮/০৯/২০১৭ মাঃ আ র রা াক মাঃ আঃ লিতফ রেহনা খা ন াম+ পা- সানাবািড়য়া সানাবাড়ীয়া ২১/০৬/১৯৮৯ 28 বছর, 3 মাস, 11 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৮৪৪৫৮৮১ এম এ
১৪২ ১৮/০৯/২০১৭ রা  আহে দ ফা খ আহে দ আসমা খা ন াম-বড়ালী, পা- ঝতলা সানাবািড়য়া ০১/০২/১৯৯৩ 24 বছর, 8 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৬৫৬৮৮৯১৭ এইচ এস িস
১৫৩ ১৮/০৯/২০১৭ আ ল ওয়ািহদ আ ল লিতফ সরদার আ রা খা ন াম-রাজ র, পা- সানাবিড়য়া সানাবািড়য়া ১১/০২/১৯৯১ 26 বছর, 7 মাস, 21 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৭০০৮৩৩৩ এম এ
১৫৬ ১৮/০৯/২০১৭ আলতাফ হােসন নজ ল ইসলাম হািমদা াম-রাজ র, পা- সানাবিড়য়া সানাবািড়য়া ১২/০৬/১৯৯০ 27 বছর, 3 মাস, 20 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৭৩৪৩৮০৯৯ এইচ এস িস
১৭৫ ১৮/০৯/২০১৭ মাছাঃ উে  রািজয়া মাঃ রিফ ল ইসলাম মাছাঃ ডািলয়ারা খা ন াম-বড়ালী, পা- ঝতলা সানাবািড়য়া ০৫/০৪/১৯৯০ 27 বছর, 5 মাস, 27 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮৯২৪০৭৪১ এইচ এস িস
১৭৮ ১৮/০৯/২০১৭ রািজয়া খা ন ামী-আসা র রহমান ল ম বগম াম-+ পা- সানাবিড়য়া সানাবািড়য়া ০১-০৭-১৯৯৫ 22 বছর, 3 মাস, 0 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৯০২৯৭৮২ এইচ এস িস
১৯৬ ১৮/০৯/২০১৭ নািগ স আরা মাঃ মিহবার রহমান সাইফা ন নছা াম-উঃ ভািদয়ালী, পা- সানাবািড়য়া সানাবািড়য়া ০৪/০১/১৯৯০ 27 বছর, 8 মাস, 28 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭০৩৫৮০৪১১ এইচ এস িস
২০২ ১৮/০৯/২০১৭ িহনা খা ন মাঃ ই ািহম হােসন র জাহান াম-ফয় া র, পা-বামনখালী সানাবািড়য়া ১২/০৭/১৯৯২ 25 বছর, 2 মাস, 20 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪১৭৪৯০২৬ িব এ
২১৯ ১৯/০৯/২০১৭ মাছাঃতািননা লতানা রিবউল ইসলাম কিরমন নছা াম-চা  পা- সানাবািগড়য়া সানাবািড়য়া ২০-০৫-১৯৯২ 25 বছর, 4 মাস, 12 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৪৬৪৫৯৪২ িব এ
২৪৪ ১৯/০৯/২০১৭ মাছাঃ বাইয়া মেহররাবীন মা- সিহ ল ইসলাম মাছা- িশিরনা খা ন াম-িহজলদী , পা- িহজলদী সানাবািড়য়া ২৪-০৮-১৯৯২ 25 বছর, 1 মাস, 8 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬০০৯১৮২০ এইচ এস িস
২৫৯ ১৯/০৯/২০১৭ মাছাঃ িরনা পারভীন মাঃ সাহরাব হােসন নমাছাঃ িফেরাজা খা ন ামঃ রাম র , পাঃ সতলা সানাবািড়য়া ১৩-১১-১৯৯২ 24 বছর, 10 মাস, 19 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৬৯৮৬২৬৯ এইচ এস িস
২৬৪ ১৯/০৯/২০১৭ আফেরাজা খা ন আঃ হািমদ হািলমা খা ন ামঃ রাম র , পাঃ সতলা সানাবািড়য়া ১৮-০১-১৯৮৭ 30 বছর, 8 মাস, 14 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪০৮৩০৭২২ এম এ
২৬৯ ১৯/০৯/২০১৭ নাজমা খা ন গালাম মা ফা অেলদা খা ন ামঃ উ র ভািদয়ালী , পাঃ ড়াগািছ সানাবািড়য়া ১৪-০২-১৯৯১ 26 বছর, 7 মাস, 18 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৭১৪৫৯৯৩ এইচ এস িস
২৭৫ ১৯/০৯/২০১৭ মাঃ স জ রানা মাঃ সাহরাব হােসন নমাছাঃ ছ রা খা ন ামঃ বায়ািলয়া , পাঃ বজতলা সানাবািড়য়া ২৫-০৭-১৯৯০ 27 বছর, 2 মাস, 7 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৫২২০০৪৮ িব এ
২৭৬ ১৯/০৯/২০১৭ মাঃ ইয়ািছন হােসন মাঃ শাম র রহমান মাছাঃ রওেশান আরা ামঃ রাম র , পাঃ সতলা সানাবািড়য়া ০৪-০২-১৯৯২ 25 বছর, 7 মাস, 28 িদন সিঠক ষ সনাতন ০১৭৫৬৯৮৬২৬৯ িব এ
২৯৫ ১৯/০৯/২০১৭ মাঃ জািহদ হােসন  মাঃ আ ল হািকম রশমা পারভীণ াম-দঃভািদয়ালী, পা- ড়াগািছ  সানাবািড়য়া ৩০-১২-১৯৯৪ 22 বছর, 9 মাস, 2 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭৪৯৮৬২০৩০ িব এ
৩১৪ ১৯/০৯/২০১৭ মাঃ আ স সালাম মাঃ আ  বা ার িসি ক জয় র াম+ পা- সানাবািড়য়া সানাবািড়য়া ০৯/০৪/১৯৯৩ 24 বছর, 5 মাস, 23 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৪২০৭০৮১ িব এ
৩১৫ ১৯/০৯/২০১৭ মাঃ আ ল মােলক ত-আ ল হােসন শািহদা বগম াম+ পা- সানাবািড়য়া সানাবািড়য়া ২০/১১/১৯৮৮ 28 বছর, 10 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৩৬১৬৩১৪ িব এ
৩২১ ১৯/০৯/২০১৭ মাঃ সা াম হােসন মাঃ আ াজ আলী রািহমা খা ন াম-বড়ালী, পা- ঝতলা সানাবািড়য়া ১০/১২/১৯৯২ 24 বছর, 9 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৫১২১৮৩৫১ িব এ
৩২৮ ২০-০৯-২০১৭ ছািবনা পারভীন মাঃ র ইসলাম মিজনা খা ন াম-মাদরা, পাঃ- সানাবািড়য়া, সানাবািড়য়া ১৫-০৩-১৯৮৪ 33 বছর, 6 মাস, 17 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫১১৩৯১৩৭ িব এ
৩৩১ ২০-০৯-২০১৭ আিফয়া খা ন মাঃ মিন ামান রওশনারা খা ন াম-ভািদয়ালী, পাঃ- ড়াগািছ  সানাবািড়য়া ০৬-০২-১৯৮৯ 28 বছর, 7 মাস, 26 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮১৩৭৮০৭৮ এম এ
৩৩৯ ২০-০৯-২০১৭ িবলিকস খা ন মাঃ আ াহ আলমা ন হািলমা খা ন াম- সানাবাড়ীয়া, পাঃ- সানাবািড়য়া সানাবািড়য়া ০১-০৬-১৯৯২ 25 বছর, 4 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬৭৯০৯৯৩৮ িব এ
৩৪৬ ২০-০৯-২০১৭ নািগ স পারভীন মাঃ জাহার আলী মাছাঃ হািলমা খা ন াম-উ র ভািদয়ালী, পাঃ- কড়াগাছী সানাবাড়ীয়া ১৮-০৭-১৯৮৫ 32 বছর, 2 মাস, 14 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪১৩০৪২৭৮ এইচ এস িস
৩৮২ ২০-০৯-২০১৭ আ ল মািতন আ র রহমান সরদার আিছয়া খা ন াম-রাজ র, পাঃ- সানাবািড়য়া, সানাবািড়য়া সানাবািডয়া ০৮-০১-১৯৮৭ 30 বছর, 8 মাস, 24 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৭৪৮৮৫৬৯ এইচ এস িস
৩৮৩ ২০-০৯-২০১৭ আফতাব উ ামান ওসমান সরদার মেনায়ারা খা ন াম-রাজ র, পাঃ- সানাবািড়য়া, সানাবািড়য়া সানাবািডয়া ১৫-০১-১৯৯১ 26 বছর, 8 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৮-১৬১৫৯৭ এইচ এস িস
৩৯০ ২০-০৯-২০১৭ আফজাল হােসন মাঃ আশরাফ আলী আেনায়ারা খা ন াম-চা া, পা- সানাবাড়ীয়া সানাবাড়ীয়া ১৮-১০-১৯৯১ 25 বছর, 11 মাস, 14 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৯৮৫২২১৬৬ এম এ
৩৯৭ ২০-০৯-২০১৭ মাঃ পলাশ হােসন মাঃ আ ল হক জাহানারা খা ন াম-বড়ালী, পা- ঝতলা সানাবাড়ীয়া ১৫-১১-১৯৯২ 24 বছর, 10 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৬৩৯৪৭৮৪ িব এ
৪০৪ ২০-০৯-২০১৭ মাঃ মা দ রানা অিজয়ার রহমান মাছাঃ মেনায়রা খা ন াম-রাম র, পা- ঝতলা, সানাবািড়য়া ১৭-১০-১৯৯৩ 23 বছর, 11 মাস, 15 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭৬৭৮৯৯০৬১ এইচ এস িস
৪২১ ২১-০৯-২০১৭ তািনয়া আফিরন ল আিমন আকিলমা খা ন াম- রাম র, পাঃ ঝতলা সানাবািড়য়া ২১-০৪-১৯৮৮ 29 বছর, 5 মাস, 11 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৫৪০৬৪৬৫ এম এ
৪৪২ ২১-০৯-২০১৭ পালী রানী িবমল রায় য না রানী াম-মাদরা, পাঃ- সানাবািড়য়া, সানাবািড়য়া ০৭-০২-১৯৮৯ 28 বছর, 7 মাস, 25 িদন সিঠক মিহলা সনাতন ০১৭২৬৭৪৭৪৪৯ এম এ



৪৪৩ ২১-০৯-২০১৭ মাছাঃ তাসিলমা খা ন মাঃ কাম ামান মাছাঃ হািলমা খা ন াম- দি ন সানাবািড়য়া, পাঃ সানাবািড়য়া সানাবািড়য়া ০৪-০৪-১৯৮৭ 30 বছর, 5 মাস, 28 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৯৬৬২২৮০ এইচ এস িস
৪৪৭ ২১-০৯-২০১৭ তহিমনা খা ন আিজবর রহমান মা দা বগম াম- সানাবািড়য়া, পাঃ সানাবািড়য়া সানাবািড়য়া ০২-০৬-১৯৮৮ 29 বছর, 3 মাস, 30 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৯১০৫৯৫৬ এইচ এস িস
৪৭৩ ২১-০৯-২০১৭ ইয়াসিমন খা ন মাঃ িসরা ল ইসলাম হািসনা খা ন াম-রাজ র, পাঃ- সানাবািড়য়া, সানাবািড়য়াসানাবািডয়া ১৬-১১-১৯৯১ 25 বছর, 10 মাস, 16 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪০৩৬৭৭৫৪ এইচ এস িস
৪৯৮ ২১-০৯-২০১৭ রািশ ল হােসন শিফ ল ইসলাম রািজনা াম- ভািদয়ালী, পাঃ সানাবািড়য়া সানাবািড়য়া ৩০-১২-১৯৯৪ 22 বছর, 9 মাস, 2 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭৩৭৭৩৩৮২৫ এইচ এস িস
৫০৩ ২১-০৯-২০১৭ মাঃ আ াহ আল মা ন মাঃ হিববর রহমান তাসিলমা পারভীন  াম- দি ন ভািদয়ালী, পাঃ ড়াগািছ  সানাবািড়য়া ০১-০১-১৯৯৫ 22 বছর, 9 মাস, 0 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭৭৭৮৮১৭৯৮ এইচ এস িস
৫০৫ ২১-০৯-২০১৭ মাঃ আহসানউ াহ মাঃ ইসরাইল হােসন মাছাঃ রািজমন নছা াম- দি ন ভািদয়ালী, পাঃ ড়াগািছ  সানাবািড়য়া ২৫-১১-১৯৯৪ 22 বছর, 10 মাস, 7 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭৪০৬১৭২৭১ এইচ এস িস
৫১৬ ২১-০৯-২০১৭ মাঃ আ ব আলী  মাঃ বাবর আলী  মািজদা বগম াম- ঝাপাঘাট, পাঃ সানাবািড়য়া সানাবািড়য়া ০৪-০৬-১৯৮৮ 29 বছর, 3 মাস, 28 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৯৮৩৯৭৩৭৫ এম এ
৫১৮ ২১-০৯-২০১৭ মাঃ সাহাগ হােসন মাঃ আ র রিশদ ঢালী সােলহা খা ন াম- চা া, পাঃ সানাবািড়য়া সানাবািড়য়া ২৭-১১-১৯৯২ 24 বছর, 10 মাস, 5 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৭-৩৯৫৫২১ এম এ
৫২৩ ২১-০৯-২০১৭ হািলমা খা ন বােয়র রহমান সােলহা খা ন াম- সানাবািড়য়া, পাঃ সানাবািড়য়া সানাবািড়য়া ০২-১১-১৯৯২ 24 বছর, 10 মাস, 30 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৯৫৬০৫৬৯৩ এইচ এস িস
৫৩০ ২১-০৯-২০১৭ মাঃ শির ল ইসলাম মাঃ আ ল সরদার সরবা  বগম াম- ঝাপাঘাট, পাঃ সানাবািড়য়া সানাবািড়য়া ০৬-০৪-১৯৮৮ 29 বছর, 5 মাস, 26 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৩১৩৯৩৩৯ এম এ
৫৪৫ ২৪/০৯/২০১৭ মমতাজ খা ন মাঃ আ ল লিতফ আ রা বগম াম: রাজ র, পা: সানাবািড়য়া সানাবািড়য়া ২৮/১১/১৯৯১ 25 বছর, 10 মাস, 4 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৭১৩৪৫৩৩ এম এ
৫৬১ ২৪/০৯/২০১৭ শাহানাজ পারভীন মাঃ জােবদ ইকবালশািহদা খা ন ামঃবড়ালী, পাঃ ঝতলা সানাবািড়য়া ১৯/১২/১৯৮৭ 29 বছর, 9 মাস, 13 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৫০২১২৯৩ িব এ
৫৬২ ২৪/০৯/২০১৭ সািবনা ইয়াছিমন আসা ল ইসলাম ফিজলা খা ন ামঃউ র ভািদয়ালী, পাঃে ড়াগািছ সানাবািড়য়া ১০/০৬/১৯৯১ 26 বছর, 3 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৯১৫৩০৬৮ এইচ এস িস
৫৬৪ ২৪/০৯/২০১৭ তহিমনা পারভীন বা র আলী াহার ামঃদি ন ভািদয়ালী, পাঃেকড়াহািছসানাবািড়য়া ২২/১০/১৯৯২ 24 বছর, 11 মাস, 10 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৭৮২১২৭৮ িব এ
৫৭৮ ২৪/০৯/২০১৭ খািদজা খা ন নিজ াহ হািফজা খা ন ামঃবড়ালী, পাঃ ঝতলা সানাবািড়য়া ১৭/১২/১৯৯২ 24 বছর, 9 মাস, 15 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫১১৩৯১৭৭ িব এ
৫৯৩ ২৪-০৯-২০১৭ মাছাঃ নািছমা খা ন মাঃ আ ল হাই মা রা বগম াম- রাম র, পাঃ ঝতলা সানাবািড়য়া ০৫-০৩-১৯৯৩ 24 বছর, 6 মাস, 27 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬২৬৮৫৭৬৪ িব এ
৫৯৮ ২৪-০৯-২০১৭ ফরেদৗিস খা ন মাঃ আিজবর রহমান মা রা বগম াম- সানাবািড়য়া, পাঃ সানাবািড়য়া সানাবািড়য়া ১৪-০৯-১৯৯৩ 24 বছর, 0 মাস, 18 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৬০১৭৮০১ এম এ
৬০৬ ২৪-০৯-২০১৭ মারী কা িল রানী তঃ অিনল দাস রি তা দাস াম- উ র ভািদয়ালী, পাঃ ড়াগািছ  সানাবািড়য়া ১৫-০৭-১৯৮৬ 31 বছর, 2 মাস, 17 িদন সিঠক মিহলা সনাতন ০১৭২৫৪৫৭৩০০ এম এ
৬১০ ২৪-০৯-২০১৭ মাছাঃ রািজয়া আফেরাজ মাঃ শির ল ইসলাম মাছাঃ মেনায়ারা খা ন াম- উ র ভািদয়ালী, পাঃ ড়াগািছ  সানাবািড়য়া ১৬-০১-১৯৯২ 25 বছর, 8 মাস, 16 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮৪৭১২৩৫২ এইচ এস িস
৬১৩ ২৪-০৯-২০১৭ রািজয়া খা ন মাঃ আশরা ল ইসলাম ফিজলা খা ন াম- উ র ভািদয়ালী, পাঃ ড়াগািছ  সানাবািড়য়া ২৫-১১-১৯৮৮ 28 বছর, 10 মাস, 7 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬১৫১৫৮৩৪ এইচ এস িস
৬১৪ ২৪-০৯-২০১৭ খািদজা খা ন মাঃ শওকাত আিল ফিরদা খা ন াম- উ র ভািদয়ালী, পাঃ ড়াগািছ  সানাবািড়য়া ০৮-০৮-১৯৯২ 25 বছর, 1 মাস, 24 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৬৩৯৭৬৯৬ িব এ
৬২৩ ২৪-০৯-২০১৭ আিছয়া খা ন মাঃ সাম র রহমান আেমনা খা ন াম- রাম র, পাঃ ঝতলা  সানাবািড়য়া ২২-১০-১৯৯১ 25 বছর, 11 মাস, 10 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬১৫১৫৭৮৭ িব এ
৬২৮ ২৪-০৯-২০১৭ হািফজা খা ন জাহান ীর হােসন হািলমা খা ন াম- দি ন ভািদয়ালী, পাঃ ড়াগািছ  সানাবািড়য়া ১২-০৬-১৯৮৮ 29 বছর, 3 মাস, 20 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬৫৭৩২১৮২ এইচ এস িস
৬৬৬ ২৪-০৯-২০১৭ ল ম খা ন রিফ ল ইসলাম জাহানারা খা ন াম-ঝাপাঘাট, পা- সানাবািড়য়া সানাবািড়য়া ১১-১০-১৯৯৩ 23 বছর, 11 মাস, 21 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৮০৭৫২৪১ এইচ এস িস
৬৯৮ ২৪/০৯/২০১৭ মাঃ িম  রহমান মাঃ আজগর আলী মাছাঃ িফেরাজা খা নামঃঝাপাঘাট, পাঃেসানাবািড়য়া সানাবািড়য়া ২৫/০৮/১৯৯৩ 24 বছর, 1 মাস, 7 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৭৫২৭০৩৮ এইচ এস িস
৭২০ ২৪/০৯/২০১৭ মাঃ হাসা ামান মাঃ র আলী মাড়লমাছাঃ রােবয়া খা নামঃদি ন সানাবািড়য়া, পাঃেসানাবািড়য়াসানাবািড়য়া ১৮/১২/১৯৮৮ 28 বছর, 9 মাস, 14 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৫৭২২১৪ িব এ
৭২১ ২৪/০৯/২০১৭ নাজ ল আহসান ইয়ািছন মাহ দা ামঃবড়ালী, পাঃ ঝতলা সানাবািড়য়া ০১/০১/১৯৯২ 25 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৫৬৬৬৪৮১ িব এ
৭২৩ ২৪/০৯/২০১৭ মাঃ আ ল জ ার মাঃ ইজাহার আলী জািহদা বগম ামঃেকামর র, পাঃেসানাবািড়য়া সানাবািড়য়া ১২/০৪/১৯৯৩ 24 বছর, 5 মাস, 20 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৩১১৬০৯৭ এইচ এস িস
৭৩০ ২৪-০৯-২০১৭ মাঃ মিন ল ইসলাম মাঃ আ স সা ার মােমনা খা ন াম-বড়ালী, পা- ঝতলা সানাবাড়ীয়া ২০-১২-১৯৮৫ 31 বছর, 9 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২২৫৫৭৪২৮ এইচ এস িস

৭৩৫ ২৪-০৯-২০১৭ আেনায়ার হােসন মাঃ ইসমমাইল হােসন ফেতমা বগম 
াম-দঃেসানাবািড়য়া পা-
সানাবািড়য়া

সানাবাড়ীয়া 
১৬-১০-১৯৯১ 25 বছর, 11 মাস, 16 িদন সিঠক

ষ  ইসলাম
০১৭৩১০৭৮৮৫২

িব এ
৭৫৪ ২৪-০৯-২০১৭ মাক র রহমান মিতউর রহমান িফয়া বগম াম-ভািদয়ালী, পাঃ- ড়াগািছ  সানাবাড়ীয়া ১৬/০২/১৯৮৫ 32 বছর, 7 মাস, 16 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১২৯২৬৬৩৯ এইচ এস িস
৭৬১ ২৪-০৯-২০১৭ মাঃ হািফ র রহমান মাঃ রহমত আলী হািলমা খা ন াম-উ র ভিদয়ালী, পাঃ ড়াগািছ সানাবাড়ীয়া ১২/১২/১৯৯২ 24 বছর, 9 মাস, 20 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৬৭৫৩৪৩৬ এইচ এস িস



৭৬৬ ২৪-০৯-২০১৭ মাঃ জােবদ ইকবাল মাঃ আঃ গ ফার মেনায়ারা বগম াম-বড়ালী, পা- ঝতলা সানাবাড়ীয়া ০১/০১/১৯৮৯ 28 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৫০২১২৯৩ এম এ
৭৬৮ ২৪-০৯-২০১৭ মাঃ আির ল ইসলাম মাঃ গালাম মা ফা আেনায়ারা বগম াম-মাদরা, পাঃ- সানাবািড়য়া, সানাবাড়ীয়া ১৬/১০/১৯৯২ 24 বছর, 11 মাস, 16 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৫০১২৯০৪১ এম এ
৭৮৬ ২৪/০৯/২০১৭ ফয়সাল হাসাইন মাঃ ন র আলী আেনায়ারা বগম ামঃদি নেসানাবািড়য়া, পাঃেসানাবািড়য়াসানাবাড়ীয়া ২৪/১১/১৯৯১ 25 বছর, 10 মাস, 8 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৬৬৯৮২২৯ এইচ এস িস
৭৯৩ ২৪/০৯/২০১৭ মাঃ শািহ র রহমান মাহা দ গাজী জাহানারা ামঃরাজ র, পাঃেসানাবািড়য়া সানাবাড়ীয়া ০৮/০৩/১৯৯৩ 24 বছর, 6 মাস, 24 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৬০৯০৬২৯ এইচ এস িস
৮০০ ২৪/০৯/২০১৭ মাঃ আিল ল ইসলাম মাঃ নাজ ল হােসনফিরদা বগম ামঃদি ন ভািদয়ালী, পাঃে ড়াগািছ সানাবাড়ীয়া ০১/০১/১৯৯৪ 23 বছর, 9 মাস, 0 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭৪৮৩৬০০২৭ এইচ এস িস
৮০৭ ২৪/০৯/২০১৭ শিহ ল ইসলাম িজয়াদ আলী আেয়শা খা ন ামঃবড়ালী, পাঃ ঝতলা সানাবাড়ীয়া ০১/০২/১৯৯০ 27 বছর, 8 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৭২০৭৬৪৩ এম এ
৮১১ ২৪/০৯/২০১৭ জসিমন মাৎ মিতয়ার রহমান িফয়া বগম ামঃউ র ভািদয়ালী, পাঃে ড়াগািছ সানাবাড়ীয়া ১৫/০৭/১৯৮৭ 30 বছর, 2 মাস, 17 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯১২৮৮৫২৩৬ এম এ
৮১২ ২৪/০৯/২০১৭ মাছাঃ রােবয়া খা ন রািজব মেহ ন নছা ামঃদি ন ভািদয়ালী, পাঃে ড়াগািছ সানাবাড়ীয়া ১৩/০২/১৯৯১ 26 বছর, 7 মাস, 19 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৩১৯৭৫৯০ এইচ এস িস
৮২২ ২৫-০৯-২০১৭ তাজ ননাহার মঘলা র মাহা দ আসমা তারা বগম াম-মাদরা, পাঃ- সানাবািড়য়া, সানাবাড়ীয়া ১৩-১১-১৯৯২ 24 বছর, 10 মাস, 19 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৩৮৬৯৯৩৩ এইচ এস িস
৮২৭ ২৫-০৯-২০১৭ তােহরা বগম মাঃ তফার রহমান আেয়শা খা ন াম- বািদয়ািল, পা- করাগািছ সানাবাড়ীয়া ০৯-০১-১৯৮৫ 32 বছর, 8 মাস, 23 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৭৬৯১৪৮৫ এইচ এস িস
৮৩১ ২৫-০৯-২০১৭ শারিমন লতানা মাঃনািজ াহ িব াসমাছাঃহািফজা খা নাম-বড়ালী, পা- ঝতলা সানাবাড়ীয়া ২০-১০-১৯৮৪ 32 বছর, 11 মাস, 12 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৮৭৩৪৩৫৫ এইচ এস িস
৮৪১ ২৫/০৯/২০১৭ মাছাঃ সালমা খা ন মাঃ আ াহ আল মা নমাছাঃ তাহািরমা খা নামঃবড়ালী, পাঃ ঝতলা সানাবাড়ীয়া ০৮/০৭/১৯৯৩ 24 বছর, 2 মাস, 24 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯২৫০৫৫৫১২ এইচ এস িস
৮৪২ ২৫/০৯/২০১৭ ফািতমা খা ন আনা ল ইসলাম মা জা ামঃ ব ভািদয়ালী, পাঃেসানাবািড়য়াসানাবাড়ীয়া ১৮/০২/১৯৯৩ 24 বছর, 7 মাস, 14 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৪৫২৮৮৮৩ এস এস িস 
৮৪৫ ২৫-০৯-২০১৭ শিরফা ইয়াসিমন শাহাজান কিবর িফয়া বগম াম- সানাবািড়য়া, পাঃ সানাবািড়য়াসানাবাড়ীয়া ১৫-০৫-১৯৮৬ 31 বছর, 4 মাস, 17 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭১৪৫৫০০০ এইচ এস িস
৮৫১ ২৫-০৯-২০১৭ রশমা লতানা িপতা-িজ এম আ  শািহনমাছাঃ রােহলা বগমাম-দি ণ ভািদয়ালী পাঃ কড়াগিছসানাবাড়ীয়া ২৫/১১/১৯৮৮ 28 বছর, 10 মাস, 7 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৭৩৯৫৭৯২ এইচ এস িস
৮৫৩ ২৫-০৯-২০১৭ আেলক খা ন িপতা- মানেজল আলীআকিলমা াম-ভািদয়ালী, পাঃ- ড়াগািছ  সানাবাড়ীয়া ২৭/০২/১৯৯০ 27 বছর, 7 মাস, 5 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৩১৩৮৭৬৪ এইচ এস িস
৮৭৫ ২৫-০৯-২০১৭ মাছাঃ তাছিকরা লতানাামী- মাঃ আলমগীর আজাদসিখনা খা ন াম-বড়ালী, পা- ঝতলা সানাবাড়ীয়া ১৫/০৩/১৯৯০ 27 বছর, 6 মাস, 17 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৯৫৬৪৫৯৬৮ এম এ
৮৭৯ ২৫-০৯-২০১৭ সিলমা খা ন ামী- মাঃ ন র আলীখােদজা খা ন াম-রাজ র পাঃ সানাবািড়য়া সানাবাড়ীয়া ১৩/০৩/১৯৯৩ 24 বছর, 6 মাস, 19 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৯০০৬১৫২ এইচ এস িস
৮৮৮ ২৫/০৯/২০১৭ মাঃ আিরফ িব াহ মাঃ িকতাব আলী জেবদা খা ন ামঃ রাম র, পাঃ ঝতলা সানাবাড়ীয়া ০১/০১/১৯৮৫ 32 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৫৬০৬৯৬৭ এম এ
৮৯৩ ২৫/০৯/২০১৭ শািমমা পারভীন াঃ সাহরব হােসনিফেরাজা বগম ামঃভািদয়ালী, পাঃে ড়াগািছ সানাবাড়ীয়া ০৪/০৪/১৯৯১ 26 বছর, 5 মাস, 28 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬৭৪৫০২৮৩ এইচ এস িস
৯০৪ ২৫/০৯/২০১৭ মাঃ শিফ ল ইসলাম ত আঃ গিণ দফাদারমাছাঃ মেমনা খা নামঃেবলী, পাঃেসানাবািড়য়া সানাবাড়ীয়া ১৫/১১/১৯৮৪ 32 বছর, 10 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪০৬৪৫৪৮৩ এইচ এস িস
৯২১ ২৫/০৯/২০১৭ মাঃ সােহল রানা মাঃ সিহ ল ইসলামরািজয়া বগম ামঃেসানাবািড়য়া, পাঃেসানাবািড়য়াসানাবাড়ীয়া ১৯/১১/১৯৯২ 24 বছর, 10 মাস, 13 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৬৭২১২২২ িব এ
৯২৩ ২৫/০৯/২০১৭ মাঃ আল মা ন মাঃ শাহাজান মা া মাচাঃ ফিজলা বগমামঃেবলী, পাঃেসানাবািড়য়া সানাবাড়ীয়া ০১/১১/১৯৯১ 25 বছর, 11 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৭৯৪৭৯০০ এইচ এস িস
৯৩৬ ২৫/০৯/২০১৭ মাঃ আলমগীর কিবর মাঃ সামছ ীন সরদারআেনায়ারা খা ন ামঃমাদরা, পাঃেসানাবািড়য়া সানাবাড়ীয়া ২৯/১০/১৯৮৫ 31 বছর, 11 মাস, 3 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৫৭৮১৫৬০০ এম এ
৯৩৯ ২৫/০৯/২০১৭ আসা ামান শওকাত আলী রািহমা বগম ামঃউ র ভািদয়ালী, পাঃে ড়াগািছ সানাবাড়ীয়া ০৯/০৪/১৯৮৯ 28 বছর, 5 মাস, 23 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৬৭৬৩৭০৩২ এইচ এস িস
৯৪৫ ২৫/০৯/২০১৭ মাঃ মা ািফ র রহমানমাঃ মা াজ আলী সরদারমাছাঃ মােছদা খা নামঃমাদরা, পাঃেসানাবািড়য়া সানাবাড়ীয়া ০২/০৬/১৯৯০ 27 বছর, 3 মাস, 30 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৫৯৩৫৩৪৬ এইচ এস িস
৯৫১ ২৫/০৯/২০১৭ মাঃ শিহ ল ইসলাম মাঃ আিতয়ার রহমানত িলয়া খা ন ামঃমাদরা, পাঃেসানাবািড়য়া সানাবাড়ীয়া ০১/০২/১৯৮৯ 28 বছর, 8 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৮১৪৫০৩৭০৫ িব এ
৯৭১ ২৫-০৯-২০১৭ হাসনা হনা মাঃ সিহ ল ইসলাম মাছাঃ রােকয়া খা ন ামঃ ভািদয়ালী, পাঃ সানাবাড়ীয়া সানাবাড়ীয়া ০২-১০-১৯৯২ 24 বছর, 11 মাস, 30 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬০২৯২০৯৭ এইচ এস িস
৯৭৮ ২৫-০৯-২০১৭ মাছাঃ আসমা খা ন মাঃ গালাম জ ার মাছাঃ মিজনা খা ন ামঃ বড়ালী, পাঃ ঝতলা সানাবাড়ীয়া ০৩-০৭-১৯৯০ 27 বছর, 2 মাস, 29 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৩৪৩০৭৩৬ এম এ
৯৯৬ ২৫-০৯-২০১৭ ফারহানা মাঃ ইমা ল হক শাহানারা ামঃ বড়ালী, পাঃ ঝতলা সানাবাড়ীয়া ০১-০৪-১৯৮৯ 28 বছর, 6 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬৩১৬১৮৬২ এইচ এস িস
১০০৮ ২৫-০৯-২০১৭ ছরাত জাহান রিফ ল ইসলাম মমতাজ বগম ামঃ মা ারপাড়া, পাঃ সানাবাড়ীয়া সানাবাড়ীয়া ১০-১০-১৯৮৯ 27 বছর, 11 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৯১৫৬৪০৯ এইচ এস িস
১০৩২ ২৫-০৯-২০১৭ জালাল উ ীন ত র ইসলাম ত ছায়রা বগম ামঃ রাজ র, পাঃ সানাবাড়ীয়া সানাবাড়ীয়া ২৪-০২-১৯৮৭ 30 বছর, 7 মাস, 8 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২২৭৯০৬৫৯ এইচ এস িস
১০৩৬ ২৫-০৯-২০১৭ িজ এম আ  শািহন ত রাজ উ াহ মাছাঃ সাম াহার ামঃ ভািদয়ালী, পাঃ ড়াগািছ সানাবাড়ীয়া ১৮-০৭-১৯৮৫ 32 বছর, 2 মাস, 14 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৬৩০৪০৯১ এম এ
১০৫৪ ২৫-০৯-২০১৭ মাঃ কাম ামান মাঃ ইি স আিল মাছাঃ পা ল খা ন ামঃ ভািদয়ালী, পাঃ সানাবাড়ীয়া সানাবাড়ীয়া ১১-১০-১৯৯২ 24 বছর, 11 মাস, 21 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৭৩১৩৬৩৫২ িব এ



১০৫৫ ২৫-০৯-২০১৭ মাঃ িজয়াউর রহমান তিববর রহমান খািদজা বগম ামঃ ভািদয়ালী, পাঃ ড়াগািছ সানাবাড়ীয়া ২২-১২-১৯৯০ 26 বছর, 9 মাস, 10 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৯৭৭৫৩০৯ এম এ
১০৫৮ ২৫-০৯-২০১৭ মাঃ িলটন হােসন মাঃ িলয়াকাত আলী মাছাঃ মন য়ারা বগম ামঃ ভািদয়ালী, পাঃ ড়াগািছ সানাবাড়ীয়া ০৭-০৪-১৯৯২ 25 বছর, 5 মাস, 25 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪২২৯০৫৪৬ এইচ এস িস
১০৬২ ২৫-০৯-২০১৭ মাঃ আ  হারায়রা মাঃ আ স সা ার মাছাঃ ফিজলা খা ন ামঃ রাম র , পাঃ সতলা সানাবাড়ীয়া ১০-১১-১৯৮৬ 30 বছর, 10 মাস, 22 িদনসিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৪০৬৮৪৬৭ এইচ এস িস
১০৬৬ ২৫-০৯-২০১৭ মাঃ ইকরা ল ইসলাম মাঃ ই ািহম হােসন মাছাঃ ফিজলা খা ন ামঃ দ ীন ভািদয়ালী, পাঃ ড়াগািছসানাবাড়ীয়া ২০-০৫-১৯৯২ 25 বছর, 4 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৭২৮৬৭৪৪১ এইচ এস িস
১০৬৮ ২৫-০৯-২০১৭ মাঃ মাকেল র রহমান মাঃ মিজবার রহমান হািসনা খা ন ামঃ ভািদয়ালী, পাঃ সানাবাড়ীয়া সানাবাড়ীয়া ২৮-১২-১৯৮৯ 27 বছর, 9 মাস, 4 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭০৩৬৬৭৬৬৬ এইচ এস িস
১০৭৪ ২৫-০৯-২০১৭ মাঃ আ া ল ইসলাম মাঃ আিজ ীন সরদার মাছাঃ আেমনা খা ন ামঃ রাম র , পাঃ সতলা সানাবাড়ীয়া ০৬-০৫-১৯৯২ 25 বছর, 4 মাস, 26 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯৪০২৬১৫২৭ িব এ
১১৪৯ ২৬-০৯-২০১৭  মাছাঃ শাহানাজ পারভীনিপং- িছি র রহমানহািমদা বগম াম-চা া, পা- সানাবািড়য়া সানাবাড়ীয়া ০১-০১-১৯৯০ 27 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১২৭৭৩২৩৩ িব এ
১১৫৫ ২৬-০৯-২০১৭ মাছাঃ আসমা খা ন িপং-আ ররহমান নািছমা খা ন াম-মাদরা, পা- সানাবািড়য়া সানাবাড়ীয়া ২০-০২-১৯৯৩ 24 বছর, 7 মাস, 12 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৪৩৬০২৫২ িব এ
১১৭৬ ২৬-০৯-২০১৭ রাকসানা পারভীন িপং- আঃ গফফার মেনায়ারা বগম াম-বড়ালী, পা- ঝতলা সানাবাড়ীয়া ২৮-০১-১৯৮৪ 33 বছর, 8 মাস, 4 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৯২৯৫৭৬৮ এম এ
১১৮৬ ২৬-০৯-২০১৭ শিহ ামান িপতা- মাঃ আিতয়ার রহমানমাছাঃ ফিজলা খা ন াম-ভািদয়ালী, পাঃ- ড়াগািছ  সানাবাড়ীয়া ০১-০৪-১৯৯১ 26 বছর, 6 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৯৫০৮৯৭৭৩ এইচ এস িস
১১৮৭ ২৬-০৯-২০১৭ আির ল ইসলাম িপতা-আজমল হােসনমােমনা াম-ভািদয়ালী, পাঃ- ড়াগািছ  সানাবাড়ীয়া ২৫-০২-১৯৯০ 27 বছর, 7 মাস, 7 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪০২৭২৯৫৪ িব এ
১২০১ ২৬/০৯/২০১৭ মাঃ ইমাম হােসন িপং- শাম র রহমানখায়র ন নছা াম-মাদরা, পা- সানাবািড়য়া সানাবাড়ীয়া ১৫/১০/১৯৯৪ 22 বছর, 11 মাস, 17 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭৭৯৮৭৫০২৫ এইচ এস িস
১২০২ ২৬/০৯/২০১৭ মাঃ হাসান রজা িপং- আঃ ওয়া দ ঢালীরেহনা পারভীন াম-চা া, পা- সানাবািড়য়া সানাবাড়ীয়া ১৭/১১/১৯৮৮ 28 বছর, 10 মাস, 15 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৮৭৬৮৩২৪ এম এ
১২১৪ ২৬/০৯/২০১৭  মাঃ আঃ ওহাব িপং- মাঃ আঃ রিশদছােলহা বগম াম-চা া, পা- সানাবািড়য়া সানাবাড়ীয়া ১০/১২/১৯৯১ 25 বছর, 9 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৮৩৫০১৯৪২২ এইচ এস িস
১২২১ ২৬/০৯/২০১৭ মাখেল র রহমান িপং- মাঃ হযরত আলীনারিগস আরা াম-বড়ালী, পা- ঝতলা সানাবাড়ীয়া ০১/১২/১৯৮৭ 29 বছর, 10 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১১৮৭২১০০ এইচ এস িস
১২২৪ ২৬/০৯/২০১৭ মাঃ ইমরান হােসন িপং- মাঃ শাহাজান আলীনারিগস খা ন াম-রাম র, পা- ঝতলা সানাবাড়ীয়া ০১/০৯/১৯৯২ 25 বছর, 1 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭০৫০৯৭২৭২ িব এ
১২২৫ ২৬/০৯/২০১৭ আ লমােলক িপং- মাঃ আনছার আলীমােমনা খা ন াম-রাম র, পা- ঝতলা সানাবাড়ীয়া ০১/১১/১৯৯১ 25 বছর, 11 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪১০১২২৬৬ িব এ
১২৩০ ২৬/০৯/২০১৭ মাঃ শহীদ হাসাইন িপং- ত শাহাজান িফয়া বগম ামঃেসানাবািড়য়া, পা- সানাবািড়য়াসানাবাড়ীয়া ১২/১১/১৯৯১ 25 বছর, 10 মাস, 20 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৭০৭০৭৩৭১ এইচ এস িস
১২৪০ ২৬-০৯-২০১৭ মাঃ নাজ ল দা িপতা-হিববর রহমানহািফজা খা ন াম-চা া, পাঃ সানাবাড়ীয়া সানাবাড়ীয়া ২৬-১১-১৯৮৮ 28 বছর, 10 মাস, 6 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৯৩৫৪৫২০ িব এ
১২৪৩ ২৬-০৯-২০১৭ মাঃ সাই ল াহ িপং- মাঃ সােদও হােসনমাছাঃ তাছিলমা াম- রাম র, পা- ঝতলা সানাবাড়ীয়া ১৬-১২-১৯৯০ 26 বছর, 9 মাস, 16 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৫১১৩৮১৫৪ িব এ
১২৪৪ ২৬-০৯-২০১৭ মাঃ িম  রহমান িপং- মাঃ আকবর আলীআ রা খা ন াম- সানাবািড়য়া, পা- সানাবািড়য়াসানাবাড়ীয়া ০১-০৯-১৯৯৬ 21 বছর, 1 মাস, 0 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭৬৩৩১৯০৪১ এইচ এস িস
১২৪৭ ২৬-০৯-২০১৭ মাঃ হার নার রিশদ িপং- মাঃ ই ািহম আলীআিছয়া বগম াম-বাদরা, পা- সানাবািড়য়া, সানাবাড়ীয়া ১৫/০১/১৯৮৯ 28 বছর, 8 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪০৩১৭৬২৮ এম এ
১২৮৩ ২৬-০৯-২০১৭ অিলপ মার িপং- অধীর মার িচ া াম- সানাবািড়য়া, পা- সানাবািড়য়াসানাবাড়ীয়া ০৫/০৬/১৯৯৩ 24 বছর, 3 মাস, 27 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৫৩৮৯৬৬৯ িব এ
১৩০২ ২৭-০৯-২০১৭ মনা আফেরাজ িপতা- মাঃ মিহব ল হকতাছিলমা খা ন াম-ভািদয়ালী, পাঃ- ড়াগািছ  সানাবাড়ীয়া ১০-০১-১৯৯০ 27 বছর, 8 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৩০৪৯৪৫৬ িব এ
১৩০৭ ২৭-০৯-২০১৭ হািলমা খা ন িপতা- মাঃ ফজ র রহমানরেবকা খা ন াম-রাজ র, পাঃ সানাবাড়ীয়া সানাবাড়ীয়া ২৭-১১-১৯৯২ 24 বছর, 10 মাস, 5 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭০৪৫৬৬২০০ িব এ
১৩০৮ ২৭-০৯-২০১৭ মাছাঃ মাইয়া ইয়াসিমনিপতা- মাঃ িসরা ল ইসলামরিহমা খা ন াম-বড়ালী, পাঃ ঝতলা সানাবাড়ীয়া ১১-১১-১৯৮৬ 30 বছর, 10 মাস, 21 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৯৭৬৮৩৫৭ এইচ এস িস
১৩১২ ২৭-০৯-২০১৭ মাছাঃ লতানা পারভীনিপতা- মাঃ িসরা ল ইসলামমাছাঃ মেনায়ারা খা ন াম-রাম র, পাঃ ঝতলা সানাবাড়ীয়া ০৪-০৫-১৯৯০ 27 বছর, 4 মাস, 28 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫১৪১২৯৭০ এইচ এস িস
১৩১৩ ২৭-০৯-২০১৭ মা রা খা ন িপতা-মিহবার রহমানআেলয়া খা ন াম-উঃ ভািদয়ালী, পাঃ কড়াগাছী সানাবাড়ীয়া ৩০-১০-১৯৯৩ 23 বছর, 11 মাস, 2 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৭৩৯৮৭৬৫ িব এ
১৩২৮ ২৭-০৯-২০১৭ জসিমন আরা িপং- মাঃ আ  বকর িছি কসিলনা খা ন াম-উঃভািদয়ালী, পা- ড়াগািছ সানাবাড়ীয়া ৩০/১১/১৯৮৯ 27 বছর, 10 মাস, 2 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৩০৫৬৯২৮০ িব এ
১৩২৯ ২৭-০৯-২০১৭ মাছাঃ  সিলনা খা ন া- মাঃ মাশারফ হােসনমাছাঃ িফেরাজা াম-রাজ র, পা- সানাবািড়য়া সানাবাড়ীয়া ১৩/০১/১৯৮৯ 28 বছর, 8 মাস, 19 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৬৩৩৪৬৩৭ এইচ এস িস
১৩৩০ ২৭-০৯-২০১৭  রেবকা লতানা া- মাঃ শিহ ল ইসলামশিরফা খা ন াম- রাম র, পা- ঝতলা সানাবাড়ীয়া ০৩/০৩/১৯৮৩ 34 বছর, 6 মাস, 29 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৪২১৮১৪২ এইচ এস িস
১৩৬২ ২৭-০৯-২০১৭ সালমা জাহান া-আঃ সামাদ সােলহা জাহান াম-চা া, পা- সানাবািড়য়া সানাবাড়ীয়া ০১/১০১৯৯০ 27 বছর, 0 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৯৫২৬৭০৭ িব এ
১৩৬৭ ২৭-০৯-২০১৭ রশমা া- মাঃ িমলন হােসনর জাহান াম-চা া, পা- সানাবািড়য়া সানাবাড়ীয়া ০১/০১/১৯৯২ 25 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪০৯৯৮৫১৭ এইচ এস িস
১৩৭২ ২৭-০৯-২০১৭ পারভীনা খা ন মাঃ আ স সা ার ঢালীরািজয়া খা ন াম-চা া, পাঃ সানাবাড়ীয়া সানাবাড়ীয়া ২৭-১০-১৯৮৪ 32 বছর, 11 মাস, 5 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬৫০১৮১৫১ িব এ



১৩৭৬ ২৭-০৯-২০১৭ ফারহানা জাহান িপং- মাঃ আ ল মিজদমিজনা খা ন াম-রাম র, পাঃ ঝতলা সানাবাড়ীয়া ১৬-০২-১৯৯৩ 24 বছর, 7 মাস, 16 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৬৭৭২৯৭৭ িব এ
১৩৮২ ২৭-০৯-২০১৭ শািমমা পারভীন িপং- মাহা দ আলীিফেরাজা খা ন াম-উঃ ভািদয়ালী, পাঃ কড়াগাছী সানাবাড়ীয়া ০৪-০৪-১৯৯১ 26 বছর, 5 মাস, 28 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬৭৪৫০২৮৩ এইচ এস িস
১৪১২ ২৭-০৯-২০১৭  জসিমন আরা িপং- মাঃ কিবর ল ইসলামপারভীন খা ন াম- সানাবািড়য়া, পা- সানাবািড়য়াসানাবাড়ীয়া ০৯/০৬/১৯৯৪ 23 বছর, 3 মাস, 23 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৮৪৬২৯৯৪০ এইচ এস িস
১৪১৬ ২৭-০৯-২০১৭ সােজদা খা ন িপং- মাঃেমাছল ীন সরদারজাহানারা বগম াম-মাদরা, পা- সানাবািড়য়া সানাবাড়ীয়া ২৭/১১/১৯৮৯ 27 বছর, 10 মাস, 5 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৪১৮৬৮৪৬ এম এ
১৪১৭ ২৭-০৯-২০১৭ নাজমা খা ন িপং- মাঃ আঃ আিজজআন য়ারা খা ন াম- কামর র, পা- সাবািড়য়া সানাবাড়ীয়া ১১/১১/১৯৯১ 25 বছর, 10 মাস, 21 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪১৮৯০৭৮৯ িব এ
১৪১৮ ২৭-০৯-২০১৭ ফিরদা ইয়াসিমন স -আল মা ন রািশদা াম-চা া, পা- সানাবািড়য়া সানাবাড়ীয়া ১০/১২/১৯৯০ 26 বছর, 9 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬৭৪২৪২২২ এইচ এস িস
১৪২৫ ২৭-০৯-২০১৭ শািহিমনা পারভীন া- মাঃ মিনর ল ইসলামসািহদা খা ন াম- সানাবািড়য়া, পা- সানাবািড়য়াসানাবাড়ীয়া ১৩/০৬/১৯৮৯ 28 বছর, 3 মাস, 19 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৩৪৪৯৪৬৬ িব এ
১৪৩৫ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ আিশক িপং- মাঃ আিম র রহমানসিলনা পারভীন াম- সানাবাড়ীয়া, পাঃ সানাবাড়ীয়াসানাবাড়ীয়া ২০-১০-১৯৯৩ 23 বছর, 11 মাস, 12 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭৩২৭৭৭৬১৪ এইচ এস িস
১৪৩৬ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ িশ ল হােসন িপং- তঃ আঃ আহাদমাছাঃ মােমনা খা নাম-রাজ র, পাঃ সানাবাড়ীয়া সানাবাড়ীয়া ২৩-১১-১৯৯২ 24 বছর, 10 মাস, 9 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৯০৮৬৩৯২ এইচ এস িস
১৪৫১ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ তাির ামান িপং- মাঃ গালাম মা ফামাছাঃশাহানা খা ন াম- ভািদয়ালী পাঃ সানাবািড়য়া সানাবািড়য়া ১৭/১০/৯৪ 22 বছর, 11 মাস, 15 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭২৮৭৭৯২৪৮ এইচ এস িস
১৪৫৪ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ মিফ ল ইসলাম িপং-  মাঃ র আলীমেনায়ারা খা ন াম-মাদরা, পা- সানাবািড়য়া সানাবািড়য়া ১৫/০৪/১৯৯৩ 24 বছর, 5 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৮০৪০৩৯৫ এইচ এস িস
১৪৫৯ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ আ স সালাম িপং-  মাঃ আনছার আলীজািমলা খা ন াম- সানাবািড়য়া, পা- সানাবািড়য়াসানাবািড়য়া ১০/০৮/১৯৮৮ 29 বছর, 1 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৮২৪১৬০৮ এম এ
১৪৬৮ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ আ  সাঈদ িপং- মাঃ ইমান আলী তঃখায় ন নছা াম- রাম র, পাঃ ঝতলা সানাবািড়য়া ২৮-০৩-১৯৮৪ 33 বছর, 6 মাস, 4 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৭১৩৬৭৮৬ এইচ এস িস
১৫০৩ ২৭-০৯-২০১৭  মাঃ আসা ামান িপং- মাঃ আ  বকর িছি কসােলহা খা ন াম- সানাবাড়ীয়া, পা- সাবািড়য়া সানাবািড়য়া ২০/০১/১৯৮৮ 29 বছর, 8 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৫২২৯১৭১ িব এ
১৫০৬ ২৭-০৯-২০১৭  মাঃ আির ল ইসলাম িপং- মাঃ আঃ রা াকবদর ন নছা াম-রাজ র, পা- সানাবািড়য়া সানাবািড়য়া ০৫/০২/১৯৮৯ 28 বছর, 7 মাস, 27 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৯১৫৫১০৯ িব এ
১৫১০ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ জািহ র রহমান িপং- মাঃ  আঃ মােজদহািসনা খা ন াম-ভািদয়ালী, পা- ড়াগািছ সানাবািড়য়া ১৭/১০/১৯৮৭ 29 বছর, 11 মাস, 15 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৩৮৬৫৪২০ এম এ
১৫১৭ ২৭-০৯-২০১৭ মাহ ল আলম িপং-আলহা  আিজ র হকমাহ দা বগম াম-বড়ালী, পাঃ ঝতলা সানাবািড়য়া ০১-০৬-১৯৮৮ 29 বছর, 4 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১০৫০৪০৭৩ িব এ
১৫২১ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ আিশ ামান িপং- মাঃ তিববর রহমানিফয়া খা ন াম-বড়ালী, পা- ঝতলা সানাবািড়য়া ১৭/১০/১৯৯৩ 23 বছর, 11 মাস, 15 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭৮৮৭৬৫২৫৭ এইচ এস িস
১৫৪০ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ আ  ছা িপং- মাঃ আ র রা াকমাছাঃ মািজদা খা নাম- রাম র, পাঃ ঝতলা সানাবািড়য়া ১০-১০-১৯৮৫ 31 বছর, 11 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৬২৯৭৭৮১ এইচ এস িস
১৫৪৩ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ সােহল রানা িপং- মাঃ আিমর হােসনহািলমা খা ন াম-ভািদয়ালী, পাঃ- ড়াগািছ  সানাবািড়য়া ৩০-১২-১৯৮৭ 29 বছর, 9 মাস, 2 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১১৭৩৫১২৯ এইচ এস িস
১৫৪৭ ২৭-০৯-২০১৭ ইসমাইল হােসন িপং- মাঃ আমেজদ সরদারসািহদা বগম াম-মাদরা, পাঃেসানাবাড়ীয়া সানাবািড়য়া ০৫-০২-১৯৮৭ 30 বছর, 7 মাস, 27 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৯৬৩৩৯৬৬ িব এ
১৫৫৪ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ শির ল ইসলাম িপং- মাঃ িজ র আলীআেনায়ারা খা ন াম-বড়ালী, পাঃ ঝতলা সানাবািড়য়া ১৩-০৪-১৯৮৪ 33 বছর, 5 মাস, 19 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৪৪৩৫৩৮৯ এম এ
১৫৬৪ ২৭-০৯-২০১৭  মাঃ আ ার ামান িপং- মাঃ আ ল বারীফিরদা বগম াম- বলী, পা- সানাবািড়য়া সানাবািড়য়া ১০/১০/১৯৯১ 25 বছর, 11 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৮৮৫৩৯৫২ এইচ এস িস
১৫৬৬ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ আসা ামান িপং- মাঃ ত র রহমানআি য়া খা ন াম-বড়ালী, পা- ঝতলা সানাবািড়য়া ১৭/০৭/১৯৯৩ 24 বছর, 2 মাস, 15 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৫২৭০৫৪৪৪ িব এ
১৫৭৪ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ নাজ ল ইসলাম িপং-  নছার আলী রেবকা খা ন সাং-বড়ালী, পা- ঝতলা সানাবািড়য়া ০১/১১/১৯৮৬ 30 বছর, 11 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৯০৭০৫৮৯ এম এ
১৫৭৯ ২৮-০৯-২০১৭  নাল মার িপং-  ামল মার  রানী সাং- সানাবািড়য়া, পা- সানাবািড়য়াসানাবািড়য়া ২৪/১২/১৯৯১ 25 বছর, 9 মাস, 8 িদন সিঠক ষ সনাতন ০১৭৯৪৭৮৬৩৩৫ এইচ এস িস
১৬২০ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ িম  রহমান িপং-  মাঃ ফজ র রহমানতানিজনা খা ন সাং- সানাবািড়য়া, পা- সানাবািড়য়াসানাবািড়য়া ১১/০৫/১৯৯১ 26 বছর, 4 মাস, 21 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৬৪৩২১২৮৪ এইচ এস িস
১৬৩০ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ আলী হােসন িপং-  মাঃ শাহাজান আলীআন য়ারা খা ন সাং-বড়ালী, পা- ঝতলা সানাবািড়য়া ০৫/০৪/১৯৯০ 27 বছর, 5 মাস, 27 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩২৩৭৮৭৬৪ এইচ এস িস
১৬৩৬ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ মাক র রহমান িপং-  মাঃ িরয়াজউ ীন মাড়লিফয়া খা ন সাং- রাম র, পা- সানাবািডয়াসানাবািড়য়া ২২/১০/১৯৯২ 24 বছর, 11 মাস, 10 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৫৯১৭১৬৬৩ িব এ
১৬৩৮ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ হািফ র রহমান িপং- ত আঃ আিজজফেতমা খা ন সাং- কামর র, পা- সানাবািডয়া সানাবািড়য়া ০৪/০৯১৯৮৩ 34 বছর, 0 মাস, 28 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৮৭১৮৫০২৩ এইচ এস িস
১৬৩৯ ২৮-০৯-২০১৭ মাঃ জািহ ল ইসলাম িপং-  মাঃ িসরা ল ইসলামশািহদা খা ন সাং- সানাবািডয়া, পা- সাবািড়য়া সানাবািড়য়া ১৪/০৬/১৯৮৪ 33 বছর, 3 মাস, 18 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৬৩০৪৯১৬ এম এ
১৬৪১ ২৮-০৯-২০১৭ মাঃ আলমগীর কবীর িপং-  মাঃ আঃ আিজতহিমনা খা ন সাং- সানাবািড়য়া, পা- সানাবািড়য়াসানাবািড়য়া ১৩/১০/১৯৮২ 34 বছর, 11 মাস, 19 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৩৬৭৪৬৩৭ এম এ
১৬৪৩ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ শািমম হােসন িপং-  মাঃ আকবর আলী রােবয়া খা ন সাং- সানাবািড়য়া, পা- সানাবািড়য়াসানাবািড়য়া ১৮/০২/১৯৮৯ 28 বছর, 7 মাস, 14 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৮৯০২৭৪৭ এইচ এস িস
১৬৫৯ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ আলাউ ীন িপং-  মাঃ আঃ আিজজাহানারা সাং- রাজ র, পা- সানাবািড়য়া সানাবািড়য়া ২০/১১/১৯৮৮ 28 বছর, 10 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৪৬৬১৬৬৪ এম এ



১৬৭৪ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ নাজ ল দা িপং মাঃ রিবউল ইসলামর  খা ন সাং- বলী , পা- সানাবািডয়া সানাবািড়য়া ১৪/১০/১৯৯২ 24 বছর, 11 মাস, 18 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৫০৩০৮৬৯৮ এইচ এস িস
১৬৭৭ ২৮-০৯-২০১৭ তৗিহ র ামান িপং-িলয়াকত আলী খােলদা খা ন সাং-রাম র, পাঃ ঝতলা সানাবািড়য়া ০১-০৪-১৯৯৬ 21 বছর, 6 মাস, 0 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭৪১৮৯০৮৪৭ এইচ এস িস
১৬৭৯ ২৮-০৯-২০১৭ মাঃ আলতাফ হােসন িপং- মাঃআর েজবজাহানারা বগম সাং- ব  ভািদয়ালী, পাঃ সানাবাড়ীয়াসানাবািড়য়া ২০-০১-১৯৯৬ 21 বছর, 8 মাস, 12 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭৪০৮৭৭৯৬১ এইচ এস িস
১৬৮০ ২৮-০৯-২০১৭ মাঃ মিন ল ইসলাম িপং- মাঃ আঃ কিরমরওজা খা ন সাং-উঃ সানাবাড়ীয়া, পাঃ সানাবাড়ীয়াসানাবািড়য়া ০৩-০৩-১৯৮৪ 33 বছর, 6 মাস, 29 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৬৮৩৩১১৩০ এইচ এস িস
১৬৮৮ ২৮-০৯-২০১৭ মাঃ জন হােসন িপং- মাঃ ইকবল হােসনশাহানারা খা ন সাং- ব  ভািদয়ালী, পাঃ সানাবাড়ীয়াসানাবািড়য়া ২৭-১০-১৯৯৪ 22 বছর, 11 মাস, 5 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭৩৬৯৫১৩০৬ এইচ এস িস
১৬৯৬ ২৮-০৯-২০১৭ মাঃ জিহ ল ইসলাম িপং- মাঃ আতাউর রহমানিফেরাজা বগম সাং-দঃেসানাবাড়ীয়া, পাঃ- সানাবাড়ীয়াসানাবািড়য়া ১৪-০৪-১৯৯১ 26 বছর, 5 মাস, 18 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৫০৮৬২৪৭ এইচ এস িস
১৬৯৭ ২৮-০৯-২০১৭ মাঃ মাখেল র রহমানিপং- মাঃ ওয়ােজদ আলী মা াখােদজা বগম সাং-দঃেসানাবাড়ীয়া, পাঃ- সানাবাড়ীয়াসানাবািড়য়া ০৮-০৬-১৯৯৫ 22 বছর, 3 মাস, 24 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭৬৫১০৮১৮২ এইচ এস িস
১৭০৩ ২৮-০৯-২০১৭ মাঃ িফেরাজ আহেমদ িপং- মাঃ কওছার আলীলিত ে ছা সাং-চা া, পাঃ সানাবাড়ীয়া সানাবািড়য়া ০১-০২-১৯৮৮ 29 বছর, 8 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৮০৪৭০০০২ িব এ
১৭১৬ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ ইয়ািছর আরাফাতিপ- মাঃ মাহা র রহমানআকিলমা বগম সাং- রাম র, পা- সানাবািডয়াসানাবািড়য়া ১৬/০৯/১৯৯১ 26 বছর, 0 মাস, 16 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩০৯৭৮৪৬৬ িব এ
১৭২৯ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ আতাউর রহমান িপং ত সাহা ীন ত রেমছা সাং-বড়ালী, পা- ঝতলা সানাবািড়য়া ২৮/১০/১৯৯১ 25 বছর, 11 মাস, 4 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৫০৮১৬৮২ এম এ
১৭৩৩ ২৮-০৯-২০১৭ মাঃ নাজ ল হােসন িপং- মাঃ আহ দ আলীহািমদা খা ন সাং- সানাবািডয়া, পা- সাবািড়য়া সানাবািড়য়া ২৬/১২/১৯৮৮ 28 বছর, 9 মাস, 6 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৩১০৭১৫৬ এম এ
১৮০৩ ২৮-০৯-২০১৭  রেহনা খা ন া- মাঃ মিনর ামানহািলমা খা ন সাং-দঃভািদয়ালী, পা- ড়াগািছ সানাবািড়য়া ১০/০১/১৯৯৩ 24 বছর, 8 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬৩৭০৪৬৪৭ এইচ এস িস
১৮৩২ ২৮-০৯-২০১৭ খািদজা পারভীন িপং- ত আঃ ওহাব নািছমা সাং- দঃেসানাবািডয়া, পা- সানাবািডয়াসানাবািড়য়া ২৪/১১/১৯৯২ 24 বছর, 10 মাস, 8 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪০৯৭২৮২৪ এইচ এস িস
১৮৪০ ২৮-০৯-২০১৭ আফেরাজা লতানা াঃ মাঃ আ ল বাসার আি য়া খা ন সাং-মাদরা, পাঃ সানাবাড়ীয়া সানাবািড়য়া ২৬-১১-১৯৮৭ 29 বছর, 10 মাস, 6 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৯৫৫০৩৩৪ এম এ
১৮৪৬ ২৮-০৯-২০১৭ মা ফা পারভীন িপং- মাঃ জামালউ ীন শািহদা বগম সাং-দঃ ভািদয়ালী, পাঃ ড়াগািছ সানাবািড়য়া ২৯-১২-১৯৯৬ 20 বছর, 9 মাস, 3 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৯১৬১৩৮৩ এইচ এস িস
১৮৪৯ ২৮-০৯-২০১৭ মাছাঃ শিরফা খা ন াঃ মেমাঃ মিন ামানম ু য়ারা খা ন সাং-রাজ র, পাঃ সানাবাড়ীয়া সানাবািড়য়া ১৪-১২-১৯৯২ 24 বছর, 9 মাস, 18 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৯৯৩৬৬০৩ এইচ এস িস
১৮৬৮ ২৮-০৯-২০১৭ মা খা ন িপং- মাঃ ই ীস আলী িফয়া খা ন সাং উঃ সানাবাড়ীয়া, পাঃ সানাবাড়ীয়াসানাবািড়য়া ০৫-০৫-১৯৯৭ 20 বছর, 4 মাস, 27 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৬০২০৭৭ এইচ এস িস
১৮৮৩ ২৮-০৯-২০১৭ মাছাঃ িবউ  খা ন িপং- মাঃ জাহা ীর আলমহািসনা খা ন সাং-বড়ালী, পাঃ ঝতলা সানাবািড়য়া ২০-০৮-১৯৯২ 25 বছর, 1 মাস, 12 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৯৩৫৪১৩১ এইচ এস িস
১৮৮৮ ২৮-০৯-২০১৭  মাছাঃ িফয়া খা ন িপং - মাঃ অিজহার রহমানছ রা খা ন সাং- বড়ালী, পা- ঝতলা সানাবািড়য়া ০১/১২/১৯৮৬ 30 বছর, 10 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২১৫১৫৫২৪ িব এ
১৯১৩ ২৮-০৯-২০১৭ তহিমনা খা ন িপং- মাঃ নজর ল ইসলামজাহানারা খা ন সাং- রাজ র, পা- সাবািডয়া সানাবািড়য়া ০১/০৮/১৯৮৯ 28 বছর, 2 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১২৬৯০২৭৭ িব এ
১৯১৪ ২৮-০৯-২০১৭ নাজমা খা ন া-হাসান ামান আ লতা সাং- রাম র, পা- ঝতলা সানাবািড়য়া ১০/১১/১৯৯০ 26 বছর, 10 মাস, 22 িদনসিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৯১৯৩৫৮৩ এইচ এস িস
১৯২৪ ২৮-০৯-২০১৭ মন য়ারা খা ন া-আ  বকর িছি ক রিশদা বগম সাং- সানাবািড়য়া, পা- সাবাঃ সানাবািড়য়া ১৪/১০/১৯৭৬ 40 বছর, 11 মাস, 18 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭১০৭৪৮৯৩৪ এইচ এস িস
১৯৩১ ২/১০/২০১৭ ১২মাঃ মিন ল ইসলাম িপং- মাঃ র ইসলামআ রা খা ন সাং-চ া, পাঃ সানাবাড়ীয়া সানাবািড়য়া ১৫-০১-১৯৯৩ 24 বছর, 8 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৪৯৯৩৯৩৬ এইচ এস িস
১৯৫৪ ২/১০/২০১৭ ১২ফেতমা খা ন িপং- মাস ািফ র রহমানরওশনারা সাং-চা া, পা- সাবািডয়া সানাবািড়য়া ১৩/০৮/১৯৯৪ 23 বছর, 1 মাস, 19 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৭০১৩১৬০১ এইচ এস িস
১৯৬৪ ৩/১০/২০১৭ ১২শারিমন আ ার াঃ মাঃ িমজা র রহমানজাহানারা বগম সাং- সানাবাড়ীয়া, পাঃ- সানাবাড়ীয়াসানাবািড়য়া ১৩-০৮-১৯৯৫ 22 বছর, 1 মাস, 19 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৯৪৩২৮১৬২ এইচ এস িস
১৯৭২ ৩/১০/২০১৭ ১২রিবউল ইসলাম িপং- মাকারম গাজী রওশানারা সাং-বড়ালী, পাঃ ঝতলা সানাবািড়য়া ২৫/১১/১৯৮৩ 33 বছর, 10 মাস, 7 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২১৫৮৪০৯৮ এম এ
১৯৮২ ৪/১০/২০১৭ ১২ মাঃ মা ফ হােসন িপং- মাঃ হযরত আলীজাহানারা খা ন সাং- সানাবাড়ীয়া, পাঃ- সানাবাড়ীয়াসানাবািড়য়া ০৮/০১/১৯৮৬ 31 বছর, 8 মাস, 24 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৬৭৯৭৯৪৬১ এইচ এস িস
১৯৯৬ ৪/১০/২০১৭ ১২ মাছাঃ তাজিমরা খা ন া-তিববর রহমান হািলমা খা ন সাং- বলী পাঃ সানাবািড়য়া সানাবািড়য়া ১৫/০১/১৯৮৯ 28 বছর, 8 মাস, 17 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৫৭১৫৩৩৮ িব এ
১৯৯৮ ৫/১০/২০১৭ ১২মাঃ মিন ামান িপং- মাঃ আঃ আিজজসানাভান খা ন সাং- সানাবাড়ীয়া, পাঃ- সানাবাড়ীয়াসানাবািড়য়া ১৬/০৯/১৯৯৩ 24 বছর, 0 মাস, 16 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৬৩৭৪২৭৭২ এইচ এস িস
২০১১ ৫/১০/২০১৭ ১২আছিমরা খা ন া-িলটন হােসন িফয়া খা ন সাং- ভািদয়ালী, পা- ড়াগািছ সানাবাড়ীয়া ০৫/০৪/১৯৯৩ 24 বছর, 5 মাস, 27 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৫০১৯৬৫৭১ এইচ এস িস
২০১৬ ৫/১০/২০১৭ ১২মাঃ িশ ল হােসন িপং-  মাঃ কাই ল হােসনরেবকা খা ন সাং-রাজ র, পা- সানাবািডয়া সানাবাড়ীয়া ২৪/১১/১৯৯২ 24 বছর, 10 মাস, 8 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৯১৯২৪৩১ এইচ এস িস
২০৪৩ ৮/১০/২০১৭ ১২মাঃ আল মা দ িপং- মাঃ আ ল সরৗ ে ছা সাং-উঃভািদয়ালী পাঃ ড়াগািছ সানাবাড়ীয়া ১০/১০/১৯৯২ 24 বছর, 11 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৪৮৫১৪৬৩ িব এ
২০৪৪ ৮/১০/২০১৭ ১২মাঃ সাই র রহমান িপং- মাঃ হিববার রহমানসফালী বগম সাং- সানাবাড়ীয়া, পাঃ- সানাবাড়ীয়াসানাবাড়ীয়া ০২/০১/১৯৯৪ 23 বছর, 8 মাস, 30 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭৪০৮৭৭৮৮৫ এইচ এস িস
২০৪৫ ৮/১০/২০১৭ ১২মাঃ আিরফ রায়হান িপং- মাখেল র রহমানমাখ রা খা ন সাং-উঃভািদয়ালী পাঃ ড়াগািছ সানাবাড়ীয়া ১৬/০২/১৯৯৩ 24 বছর, 7 মাস, 16 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৪৯৯৯৭৭১ িব এ



২০৪৬ ৮/১০/২০১৭ ১২ া িব াস িপং-সিমর মার িব াসমমতা িব াস সাং-ভািদয়ালী পাঃ ড়াগািছ সানাবাড়ীয়া ২৭/০৮/১৯৯১ 26 বছর, 1 মাস, 5 িদন সিঠক মিহলা সনাতন ০১৭৪১৩৫৩০২৪ িব এ
২০৪৮ ৮/১০/২০১৭ ১২রশমা খা ন া- মাঃ ইকবাল হােসনজাহানারা খা ন সাং-দঃ ভািদয়ালী, পাঃ ড়াগািছ সানাবাড়ীয়া ১৬/০৯/১৯৮৬ 31 বছর, 0 মাস, 16 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭২৮৫৩০৬২ এইচ এস িস
২০৬৭ ৯/১০/২০১৭ ১২:০০:০০ অগ িপং- মাঃ আকবর আলীত আিছয়া সাং- সানাবািড়য়া, পা- সাবাঃ সানাবাড়ীয়া ২০/১২/১৯৮২ 34 বছর, 9 মাস, 12 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭৪৮৫৪৮৭৭৮ এস এস িস 
২০৮৫ ১০/৯/২০১৭ ১২মাহা দ আলী িপং- নর আলী সরদারমিজদা খা ন সাং- রাম র, পা- ঝতলা সানাবাড়ীয়া ০১/১২/১৯৮৩ 33 বছর, 10 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৮৪৯৫৪০২৭৪ এম এ
২০৮৭ ১০/৯/২০১৭ ১২মাঃ আিন র রহমান িপং- মাঃ হােরজ সরদারফেতমা খা ন সাং-ভািদয়ালী, পা- ড়াগািছ সানাবাড়ীয়া ০৮/০৭/১৯৮৩ 34 বছর, 2 মাস, 24 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৯৬৩০২০০ এম এ
২০৯৮ ১০/৯/২০১৭ ১২অচ না রানী দাশ সাবা-িবনয় দাশ রখা দাশ সাং-ভািদয়ালী, পা- ড়াগািছ সানাবাড়ীয়া ০৫/১২/১৯৮৫ 31 বছর, 9 মাস, 27 িদন সিঠক মিহলা সনাতন ০১৭১৬৪৬৩৭৯৮ এইচ এস িস
২১১৫ ১০/৯/২০১৭ ১২শারিমন শবনম িপং- মাহা দ আলী সােলহা খা ন সাং রাম র, পা- ঝতলা সানাবাড়ীয়া ১৯/১০/১৯৮৫ 31 বছর, 11 মাস, 13 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৮৪৯৫৪০২৭৪ এইচ এস িস
২১১৮ ১০/৯/২০১৭ ১২ মাছাঃ খায়র ন নছা িপং- মাঃ ইসলাম আলীআিছয়া খা ন সাং- রাম র, পা- ঝতলা সানাবাড়ীয়া ২৭/১২/১৯৮৫ 31 বছর, 9 মাস, 5 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৭২৬৫৩৫৫ এম এ
২১৩৬ ১১/১০/২০১৭ ১২মাঃ মেহদী হাসান িপং-রিবউল হক কাম ন নাহার সাং-উঃভািদয়ালী পাঃ ড়াগািছ সানাবাড়ীয়া ০৪-০৮-১৯৮২ 35 বছর, 1 মাস, 28 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭২৫৬৬৬৯১৫ এইচ এস িস
২১৩৮ ১১/১০/২০১৭ ১২মাঃ আিম র রহমান িপং- মাঃ হযরত আলীমেনায়ারা খা ন সাং-শীরাম র, পাঃ ঝতলা সানাবাড়ীয়া ০৭-০৯-১৯৮৯ 28 বছর, 0 মাস, 25 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৬৮৯৮৪২৭৮ এইচ এস িস
২১৭৮ ১১/১০/২০১৭ ১২মন য়ারা খা ন াঃ আ ল আিলম শহরজান িবিব সাং-রাম র, পাঃ ঝতলা সানাবাড়ীয়া ২১-১১-১৯৮৬ 30 বছর, 10 মাস, 11 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬৮৪৪৪৪০১ এইচ এস িস
২১৯০ ১১/১০/২০১৭ ১২তাসিলমা খা ন িপং- মাঃেমাজা ফর রহমানগালজান িবিব সাং-চা া, পাঃ সানাবাড়ীয়া সানাবাড়ীয়া ২৬/১০/১৯৮৬ 30 বছর, 11 মাস, 6 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯১০৮৭৮৬৮৬ এইচ এস িস
২২০৭ ১২/১০/২০১৭ ১২মাঃ হািব র রহমান িপং- মাঃ আঃ জিলল লতানা পারভীন সাং-উঃ ভািদয়ালী, পাঃ- ড়াগাছী সানাবাড়ীয়া ০১-০৩-১৯৮৯ 28 বছর, 7 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১১২৭৯৫৯১ িব এ
২২১৪ ১২/১০/২০১৭ ১২বােয়র হােসন িপং- মাঃ মাদাে র রহমানরাইশা বগম সাং-উঃ ভািদয়ালী, পাঃ- ড়াগাছী সানাবাড়ীয়া ১৮-০১-১৯৯৫ 22 বছর, 8 মাস, 14 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭৩৬১২৮০৩৫ এইচ এস িস
২২২৬ ১২/১০/২০১৭ ১২সায় াহার নাহার িপং- মাজা ফার রহমানরেহনা খা ন সাং-উঃ ভািদয়ালী, পাঃ- ড়াগাছী সানাবাড়ীয়া ১০-১০-১৯৯১ 25 বছর, 9 মাস, 8 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৫৯৫২৬২২১ এম এ
২২৩৫ ১২/১০/২০১৭ ১২মাছাঃ সিলনা খা ন িপং- মাঃ র ইসলাম িব াসিফয়া খা ন সাং- বলী পাঃ সানাবািড়য়া সানাবাড়ীয়া ১৮-০৫-১৯৯২ 25 বছর, 4 মাস, 14 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৮৩২৪৯৫৭৭৪ িব এ
২২৪২ ১২/১০/২০১৭ ১২িথকা পারভীন িপং- মাঃ জাহাংগীরঅিহদা খা ন সাং-ভািদয়ালী, পা- ড়াগািছ সানাবাড়ীয়া ২০/০৯/১৯৯৩ 24 বছর, 0 মাস, 12 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২১০৩০০৪১ এইচ এস িস
২২৪৭ ১২/১০/২০১৭ ১২আকিলমা খা ন া- মাঃ শাহাদাত হােসনহািসনারা বগম সাং-রাজ র, পা- সাবািডয়া সানাবাড়ীয়া ২৭/১১/১৯৮৯ 27 বছর, 10 মাস, 5 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯২৩৬১০৪০৮ এম এ
১৪ ১৪।০৯।২০১৭ মাছাঃ তাছিরন লতানা াঃ- মাঃ ফার কেহােসনরজাহানেবগম াম- দােমাদারকাটী, পাঃ- হলাতলাহলাতলা ১০/১০/১৯৯৫ 21 বছর, 11 মাস, 22 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৯১৫৬৮৮২ এইচ এস িস
১৯ ১৪।০৯।২০১৭ মাঃ মিশয়ার রহমান িপং- মাঃ আঃ মিজদছিকননা খা ন াম-উঃ িদগং, পা- হলাতলা হলাতলা ০৪/০৮/১৯৯২ 25 বছর, 1 মাস, 28 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৬২৯১৬৯৩৯ িব এ
২০ ১৪।০৯।২০১৭ মাঃ ফার ক হােসন িপং- মাঃ ইয়া ব আলীমাছাঃ ঝরনা বগম াম- দােমাদারকাটী, পাঃ- হলাতলাহলাতলা ০৯/০৩/১৯৯২ 25 বছর, 6 মাস, 23 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৫৯১৫৬৮৮২ এইচ এস িস
২৬ ১৪।০৯।২০১৭ মা ন-উর-রিশদ িপং- মাঃ বিন আিমনখােদজােবগম াম- হলাতলা, পা- হলাতলা হলাতলা ১০/০৯/১৯৯২ 25 বছর, 0 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৬৯৪৭৫২০ এম এ
৩০ ১৪।০৯।২০১৭ মাঃ শাহ আলমগীর িপং- মাঃ আঃ রা াকশািহদা খা ন াম-উঃ িদগং, পা- হলাতলা হলাতলা ১১/০৭/১৯৯১ 26 বছর, 2 মাস, 21 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯২৭৬১৯৮৪২ এম এ
৩৪ ১৪।০৯।২০১৭ মাঃআলমগীরেহােসন মাঃ আ ◌ুলেহােসন মেনায়ারা বগম াম: জবাকসা, পা- হলাতলা হলাতলা ১২/০৮/১৯৯১ 26 বছর, 1 মাস, 20 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৬১৫১৬০৯৮ এম এ
৩৫ ১৪।০৯।২০১৭ শািহনা মমতাজ িপং- ত মািমন দফাদারআিছয়া ব ম ামঃ- ভংকরকাটী, পাঃেহলাতলা হলাতলা ১০/১০/১৯৮৯ 27 বছর, 11 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৩৩১৯০০৪৭ এম এ
৫৯ ১৭/০৯/২০১৭ মা: ইসরাইলেহােসন িপং- মা: ন র আলীআেনায়ারা খা ন াম:- উ: িদগংেপা:- হলাতলা হলাতলা ২৮/১২/১৯৯২ 24 বছর, 9 মাস, 4 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৯৫১৯৭১৯ িব এ
৭৩ ১৭/০৯/২০১৭ শারিমন লতানা া-শিফ ল ইসলাম মমতাজেব াম- হলাতলা, পা- হলাতলা হলাতলা ০৬/০২/১৯৯০ 27 বছর, 7 মাস, 26 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৬৩০১৭০৭ এম এ
৮০ ১৭/০৯/২০১৭ খােলদা খা ন িপং- মাঃ আিতয়ার রহমানমিলদা খা ন াম- জবাকসা, পা- েহলতলা হলাতলা ০৭/০৮/১৯৮৭ 30 বছর, 1 মাস, 25 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭০৩৯৬০৯৯ এইচ এস িস
৯৩ ১৭/০৯/২০১৭ মাছাঃ পারভীন আ ারিপং- মাঃ আমেজদ আলীহািফজা খা ন ামঃ-খলসী, পাঃ- হলাতলা হলাতলা ১৬/১২/১৯৮৮ 28 বছর, 9 মাস, 16 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮১৬৪৭৮১৪ এইচ এস িস
৯৮ ১৭/০৯/২০১৭ ফারহানা আফেরাজ িপং- আ স সা ার িফেরাজােবগম ামঃ-উঃ িদগং, পাঃেহলাতলা হলাতলা ০১/০১/১৯৯৬ 21 বছর, 9 মাস, 0 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৯৮০০৪৮৫৮০ িব এ
১১৪ ১৮/০৯/২০১৭ মাঃ িশ ল হােসন িপং-  মাঃ আঃ মােজদসািহদা খা াম-উঃ িদগং, পা- হলাতলা হলাতলা ১৮/০৩/১৯৯৩ 24 বছর, 6 মাস, 14 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭০৪৫৬৬৪৩৮ এইচ এস িস
১১৬ ১৮/০৯/২০১৭ শখ আঃ শিহদ িপং- ত শখ রজাউলশািহদা খা ন াম-ঝাপাঘাট, পা- হলাতলা হলাতলা ১৫/০৪/১৯৯৩ 24 বছর, 5 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৮৬৭১৮৭৭৪৩ এইচ এস িস
১২৪ ১৮/০৯/২০১৭ মাঃ মাহা র সাইন আ ল মা ান রাশীদা খা ন াম- জবাকসা, পা- হলাতলা হলাতলা ১১-০৯-১৯৯৩ 24 বছর, 0 মাস, 21 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৬২৬৪০৮২৭৩ এম এ
১৩৫ ১৮/০৯/২০১৭ মাঃ আ ল আিলম মাঃ আঃ রিহম আেয়শা িবিব াম- জবাকসা, পা- হলাতলা হলাতলা ০৪/০৬/১৯৯১ 26 বছর, 3 মাস, 28 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৮৭-৮৮১৭৭৯ িব এ



১৪৫ ১৮/০৯/২০১৭ মাঃ সােজ ল ইসলাম মাঃ মেফজউ ীন ভরামী সােজদা বগম াম- জবাকসা, পা- হলাতলা হলাতলা ০৫/০৩/১৯৮৯ 28 বছর, 6 মাস, 27 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৯১৯০৮৯৮৯ এম এ
১৪৭ ১৮/০৯/২০১৭ মাঃ মিন ামান মাঃ হা ন-অর-রিশদ শাহা র বগম াম- জবাকসা, পা- হলাতলা হলাতলা ১০/০১/১৯৮৯ 28 বছর, 8 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৮২৬১৪৪৫ এম এ
১৪৮ ১৮/০৯/২০১৭ মাঃ আিরফ িব াহ মাঃ মা ফ হাসাইন জাহরা খা ন াম- জবাকসা, পা- হলাতলা হলাতলা ০৫/০৩/১৯৯১ 26 বছর, 6 মাস, 27 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৫৬৬৬৮৬৯ এম এ
১৪৯ ১৮/০৯/২০১৭ মাঃ আিরফ হােসন মাঃ জামাল উ ীন ফেতমা বগম াম- জবাকসা, পা- হলাতলা হলাতলা ০২/১১/১৯৯২ 24 বছর, 10 মাস, 30 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৪-৯৬৫৫৪৪ িব এ
১৬০ ১৮/০৯/২০১৭ শখ লাল  রহমান শখ আতাউর রহমান মিজনা বগম াম-ঝাপাঘাট, পা- সানাবািড়য়া হলাতলা ২৫/১১/১৯৯১ 25 বছর, 10 মাস, 7 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৬৫৬২১৪২ এইচ এস িস
১৯৭ ১৮/০৯/২০১৭ আিফয়া লতানা  মাঃ হযরত আলী খায় াহার াম- হলাতলা, পা- হলাতলা হলাতলা ২৫/১২/১৯৯১ 25 বছর, 9 মাস, 7 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৩৯০৩৫৬১ এম এ
২০০ ১৮/০৯/২০১৭ র না খা ন ইসলাম আলী সরদার হািমদা খা ন াম- জবাকসা, পা- হলাতলা হলাতলা ২৮/১১/১৯৯২ 24 বছর, 10 মাস, 4 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭০১৩৩৬৫৮৫ এইচ এস িস
২০৪ ১৮/০৯/২০১৭ উে  হািববা মীর শাহাদাত হােসন শািহদা বগম াম- কাঠাবািড়, পা- হলাতলা হলাতলা ১৪/১২/১৯৯১ 25 বছর, 9 মাস, 18 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৭৯০৪৪৬৫ এম এ
২১৭ ১৯/০৯/২০১৭ রােকয়া খা ন িপং-হায়দার আলী আেনায়ারা খা ন াম- জবাকসা, পা- হলাতলা হলাতলা ৩০/১২/১৯৯২ 24 বছর, 9 মাস, 2 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৭৫১৫২১১ এইচ এস িস
২২১ ১৯/০৯/২০১৭ জাহরা খা ন ামী আ র রা াক হািসনা খা ন াম-গনপিত র , পা- হলাতলা হলাতলা ০৩-০১-১৯৮৫ 32 বছর, 8 মাস, 29 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬০৬৬৬৭২০ িব এ
২২৪ ১৯/০৯/২০১৭ িশউলী লতানা ামী আজা ল ইসলাম রািশদা বগম াম-ঝাপাঘাট, পা- সানাবািড়য়া হলাতলা ১০-১২-১৯৮৬ 30 বছর, 9 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৪৯৩৬৩৫৩ এইচ এস িস
২৩৫ ১৯/০৯/২০১৭ তহিমনা খা ন ত- সয়দ আলী লনাহার াম- জবাকসা, পা- হলাতলা হলাতলা ০৫-০৩-১৯৮৯ 28 বছর, 6 মাস, 27 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৯৮২০৭৫৫২ িব এ
২৪৫ ১৯/০৯/২০১৭ শারিমন আ ার েওকাত আলী হািজরা খা ন াম- ভংকরকা , পাঃ হলাতলা হলাতলা ১১-১০-১৯৯২ 24 বছর, 11 মাস, 21 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫২৯৭৮৯৩৮ এইচ এস িস
২৪৭ ১৯/০৯/২০১৭ শারমীন লতানা ইিত মাঃ জাফ ল ইসলাম আেনায়ারা ামঃ ঝাপাঘাট, পাঃ সানাবািড়য়া হলাতলা ২০-১০-১৯৮৯ 27 বছর, 11 মাস, 12 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২০১১১৯৯৪ এইচ এস িস
২৬৬ ১৯/০৯/২০১৭ নাছিরন খা ন ামী আ াহ আল মা ম জয়নাব বগম ামঃ গনপিত র , পাঃ হলাতলা হলাতলা ০৫-০২-১৯৮৮ 29 বছর, 7 মাস, 27 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৭৫৭০১৪৩ িব এ
২৭০ ১৯/০৯/২০১৭ মাছাঃ নািছমা খা ন মাঃআিরফ িব াল মাছাঃ হািসনা বগম ামঃ জবাকসা , পাঃ হলাতলা হলাতলা ১৫-১০-১৯৮৯ 25 বছর, 11 মাস, 17 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪১৪২১৬৬৮ এইচ এস িস
২৭৮ ১৯/০৯/২০১৭ মাঃ ল স মাঃ িলযাকত আলী হািলমা খা ন ামঃ গনপিত র , পাঃ হলাতলা হলাতলা ০১-১০-১৯৮৭ 30 বছর, 0 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৮০৪৯৪২২ এম এ
৩৩৭ ২০-০৯-২০১৭ তািনয়া পারভীন হািব র রহমান পািপয়া খা ন াম-গনপিত র , পা- হলাতলা হলাতলা ২৪-০২-১৯৯০ 27 বছর, 7 মাস, 8 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১১৯৭১০০৪ এইচ এস িস
৩৪১ ২০-০৯-২০১৭ মাছাঃ িলিপয়া খা ন মাঃ মায়ন কিবর মাছাল ফােতমা িবিব াম- জবাকসা, পা- হলাতলা হলাতলা ২২-০১-১৯৮৯ 28 বছর, 8 মাস, 10 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৯৫৬৯৪৩৫ এইচ এস িস
৩৪৪ ২০-০৯-২০১৭ জা া ল ফরদাউস মাঃ আ াহ ঢালী রওশ ঙ আরা াম- হলাতলা, পা- হলাতলা হলাতলা ১৫-১২-১৯৯২ 24 বছর, 9 মাস, 17 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬২২৬৯৮৩৫ িব এ
৩৫৬ ২০-০৯-২০১৭ মাহ দা খা ন মাঃ জাহর আলী ছােয়রা বগম াম-দা দারকা , পা- হলাতলা হলাতলা ১৩-৯-১৯৮৯ 28 বছর, 0 মাস, 19 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৩৫২০৩৯৮৮ িব এ
৩৬৫ ২০-০৯-২০১৭ নািছমা খা ন মাঃ িজয়াউল হক মেনায়ারা বগম াম-খলিস, পাঃ- হলাতলা, হলাতলা ২৭-১২-১৯৮৯ 27 বছর, 9 মাস, 5 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮৮৭৩৫৫৯৯ এম এ
৩৭৬ ২০-০৯-২০১৭ িবকাশ চ  অিসত মার য না রানী াম-দামদারকা , পাঃ- হলাতলা হলাতলা ১০-১০-১৯৯০ 26 বছর, 11 মাস, 22 িদন সিঠক ষ সনাতন ০১৭৪৮-৩২৪৮১৩ এম এ
৩৭৮ ২০-০৯-২০১৭ মাঃ হাসা ামান মা; লতান আহে দ রজাহান াম- হলাতলা, পা- হলাতলা হলাতলা ২০-১২-১৯৯০ 26 বছর, 9 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯২২৩৫৬৫৭৬ এম এ
৩৯৫ ২০-০৯-২০১৭ মাঃ মা ািফ র রহমান মাঃ গালাম মা ফা মাছাঃ আেনায়ারা খা ন াম- গাগ, পাঃেহলাতলা হলাতলা ০৬-০৩-১৯৯২ 25 বছর, 6 মাস, 26 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩১৫০৯৪৬৭ এইচ এস িস
৪২৯ ২১-০৯-২০১৭ মাছাঃ িবলিকস খা ন আ ল মােজদ হািসনা খা ন াম- হলাতলা, পাঃ হলাতলা হলাতলা ২০-১২-১৯৯২ 24 বছর, 9 মাস, 12 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৯৫৫৮৭৭০১ এইচ এস িস
৪৩৯ ২১-০৯-২০১৭ মা খা ন আ র রিশদ মােজদা বগম াম- গনপিত র, পাঃ হলাতলা হলাতলা ২৫-০১-১৯৯৩ 24 বছর, 8 মাস, 7 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭০৩৮৭৫৫৮ িব এ
৪৪১ ২১-০৯-২০১৭ নাছিরন লতানা মাঃ হািফ ল ইসলামেলখা াম- জবাকশা, পাঃ বাটরা হলাতলা ২৬-১০-১৯৮৭ 29 বছর, 11 মাস, 6 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭০৮৯৯৯৩৩০ এইচ এস িস
৪৭৭ ২১-০৯-২০১৭ মাঃ আফেরাজা খা ন মাঃ জয়নাল আেবিদন আিছয়া বগম াম- উ র িদগং , পাঃ হলাতলা হলাতলা ১৭-০২-১৯৮৯ 28 বছর, 7 মাস, 15 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৯০০৪৮৩০৯ এইচ এস িস
৪৮০ ২১-০৯-২০১৭ ল ম পারভীন বা র আলী  মািজদা াম- ঝাপাঘাট, পাঃ সানাবািড়য়া হলাতলা ১৫-০২-১৯৯২ 25 বছর, 7 মাস, 17 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৯৬৮৯৪৮৯১ এইচ এস িস
৪৯১ ২১-০৯-২০১৭ মাঃ আ ব আলী  মাঃ জনাব আলী রিহমা খা ন াম- ঝাপাঘাট, পাঃ সানাবািড়য়া হলাতলা ১২-০৯-১৯৮৪ 33 বছর, 0 মাস, 20 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৩৬১৫৭৫৫ এইচ এস িস
৪৯৯ ২১-০৯-২০১৭ মাঃ মা নর রিশদ মাঃ আরশাদ আলী  মাহরজান বগম াম- হলাতলা, পাঃ হলাতলা হলাতলা ২৬-১২-১৯৮৯ 27 বছর, 9 মাস, 6 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৪৫০৯৫৪৮ এইচ এস িস
৫১০ ২১-০৯-২০১৭ মাঃ সাহাগ হােসন মাঃ শেহর আলী সরদার লাইিল বগম াম- ঝাপাঘাট, পাঃ সানাবািড়য়া হলাতলা ২৮-০৪-১৯৮৯ 28 বছর, 5 মাস, 4 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯৩৬২৬৩৫০৬ এম এ
৫৩১ ২১-০৯-২০১৭ মাঃ মিশয়ার রহমান মাঃ িজ র রহমান মাছাঃ িফয়া বগম াম- হলাতলা, পাঃ হলাতলা হলাতলা ২৩-১০-১৯৯৩ 23 বছর, 11 মাস, 9 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭২৪২১৯৫৯৭ এইচ এস িস



৫৩৮ ২১-০৯-২০১৭ মাঃ হযরত আলী মাঃ আ ল কােশম মােমনা বগম াম- কাঠাবািড়, পাঃ হলাতলা হলাতলা ১০-১২-১৯৯০ 26 বছর, 9 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৫৯২৯৬০৯১ এইচ এস িস
৫৪২ ২৪/০৯/২০১৭ নািছমা খা ন মাঃ মগেরাব আলী মাছাঃ মমতাজ বগমামঃ খলসী, পা ঃেহলাতলা হলাতলা ০২/০২/১৯৯৩ 24 বছর, 7 মাস, 30 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮৩৯৩৩৪৬৩ এইচ এস িস
৫৫৮ ২৪/০৯/২০১৭ আিছয়া খা ন ত র আলী দালালশািহদা বগম ামঃ দি ণ িদগং, পা: হলাতলা হলাতলা ০১/০১/১৯৮৪ 33 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১০৯৮৩১১৩ এইচ এস িস
৫৬০ ২৪/০৯/২০১৭ সািব াহার আ াহ রািহমা বগম ামঃখলসী, পাঃ হলাতলা হলাতলা ০২/১১/১৯৮৭ 29 বছর, 10 মাস, 30 িদনসিঠক মিহলা  ইসলাম এম এ
৫৭৫ ২৪/০৯/২০১৭ তহিমনা পারভীন ত ধনাই মাড়ল মিরয়াম িবিব ামঃেচড়াঘাট, পাঃেবায়ািলয়া হলাতলা ২২/০৮/১৯৮৪ 33 বছর, 1 মাস, 10 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭০৩৯১৩৬২৭ িব এ
৫৮৩ ২৪/০৯/২০১৭ আছমা খা ন ত জমাত আলী ছািরনা বগম ামঃঝাপাঘাট, পাঃেসানাবািড়য়া হলাতলা ১০/০৯/১৯৯২ 25 বছর, 0 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১০২৬১৫৯৭ িব এ
৫৮৯ ২৪/০৯/২০১৭ শািহনা মমতাজ মািমন দফাদার আিছয়া বগম ামঃ ভ রকা , পাঃেহলাতলা হলাতলা ১০/১০/১৯৮৯ 27 বছর, 11 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭০৯৩১৬৯৫০ এম এ
৬১২ ২৪-০৯-২০১৭ রওশন তাবা ম মাঃ আ র রা াক মেনায়ারা বগম াম- ঝাপাঘাট, পাঃ সানাবািড়য়া হলাতলা ৩০-০২-১৯৯১ 25 বছর, 9 মাস, 2 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭২৯৪৮৫৫১ এম এ
৬১৭ ২৪-০৯-২০১৭ সািজদা আ ার শখ জাহা ীর কিবর রওশনারা াম- জবাকশা, পাঃ হলাতলা  হলাতলা ০৫-০৬-১৯৯১ 26 বছর, 3 মাস, 27 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৬৭০৫১২৫ এইচ এস িস
৬৪১ ২৪-০৯-২০১৭ মমতাজ খা ন িসলভার রহমান মা রা খা ন াম- চড়াগাট, পাঃ বায়ািলয়া হলাতলা ০৬-১২-১৯৮৯ 27 বছর, 9 মাস, 26 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪১৪২১৬৮৩ এম এ
৬৪৬ ২৪-০৯-২০১৭ খািদজা খা ন মাঃ ইবা ল ইসলামরেমছা খা ন াম-উ র িদগং, পাঃ হলাতলা হলাতলা ০২-০৬-১৯৯৩ 24 বছর, 3 মাস, 30 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৯৭৪৪৭২৫ এইচ এস িস
৬৫১ ২৪-০৯-২০১৭ সিলনা খা ন মাঃ আ ল কােশম মা দা খা ন ামঃ কখলী, পাঃ হলাতলা হলাতলা ১৯-০২-১৯৮৩ 34 বছর, 7 মাস, 13 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭১৯১০২৭৮ এইচ এস িস
৬৫৩ ২৪-০৯-২০১৭ নাজমা খা ন মাঃ রইচ উ ীন মেনায়ারা াম- ভংকরকা , পাঃ হলাতলা হলাতলা ১৭-১২-১৯৯০ 26 বছর, 9 মাস, 15 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭১৪৫০০৬৮ এম এ
৬৫৬ ২৪-০৯-২০১৭ িলিপয়া খা ন মাঃ ওসমান গনী আয়শা খা ন াম-ধানেঘারা, পাঃ হলাতলা হলাতলা ১২-০৯-১৯৯৪ 23 বছর, 0 মাস, 20 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৯০০৪৮৩২০ এইচ এস িস
৬৭১ ২৪/০৯/২০১৭ মাঃ বা ল ইসলাম ত র ইসলাম সরদারলালবা ামঃঝাপাঘাট, পাঃেসানাবািড়য়া হলাতলা ০৮/০৯০১৯৮৪ 33 বছর, 0 মাস, 24 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৮৬৭৪৬৬৪৫৪ এম এ
৭১৫ ২৪/০৯/২০১৭ মাঃ আঃ সা ার মাঃ মহ ত আলী আেলয়া বগম ামঃর নাথ র, পাঃেহলাতলা হলাতলা ২১/০৫/১৯৮৭ 30 বছর, 4 মাস, 11 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৭৬৩৩০৮৪২ এইচ এস িস
৭৩৭ ২৪-০৯-২০১৭ মাঃ অিলউর রহমান ত র আলী শািহদা বগম াম- দ ীন িদগং, পাঃ হলাতলা হলাতলা ০৮-০৬-১৯৮৩ 34 বছর, 3 মাস, 24 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১০১৮৩১১৩ িব এ
৭৩৯ ২৪-০৯-২০১৭ মাঃ সািহ ামান মাঃ আলীব ী সরদারকজান িবিব াম- র নাথ র পাঃ হলাতলা হলাতলা ১৩/১১/১৯৮৭ 29 বছর, 10 মাস, 19 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৭৮২৯০১৯০ এম এ
৭৫৩ ২৪-০৯-২০১৭ মাঃ কিব ল ইসলাম িকতাব আলী আেবদা খা ন াম- র নাথ র পাঃ হলাতলা হলাতলা ১৬/০১/১৯৯১ 26 বছর, 8 মাস, 16 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৩৪৩২১১৬ এম এ
৭৭২ ২৪-০৯-২০১৭ মাঃ ফা খ হােসন ওয়ােছর আল গাজী রজাহান বগম াম- জবাকসা, পা- হলাতলা হলাতলা ০১/০৭/১৯৮৭ 30 বছর, 3 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৭৫৯২১৭৫৫ এম এ
৭৭৩ ২৪-০৯-২০১৭ মাঃ িম ন হাসাইন র ইসলাম সরদার লালবা াম-ঝাপাঘাট, পা- সানাবািড়য়া হলাতলা ২০/১০/১৯৯২ 24 বছর, 11 মাস, 12 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৫০২১২৯৪ িব এ
৭৭৪ ২৪-০৯-২০১৭ গাপাল চ  ম ল গািব  চ  ম ল জয় ী ম ল াম- ভংকরকা , পাঃ হলাতলা হলাতলা ৩১/১২/১৯৮৫ 31 বছর, 9 মাস, 1 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৭৯৮০৯০৯ িব এ
৭৭৬ ২৪-০৯-২০১৭ মাঃ মিহ াহ মাঃ িমজা র রহমান হাসেনয়ারা খা ন াম- জবাকসা, পা- হলাতলা হলাতলা ০১/০১/১৯৯২ 25 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৬৩৫২৯৭৯১ এইচ এস িস
৮২৪ ২৫-০৯-২০১৭ নািগ স খা ন মাঃ আ ল আিলম মাছাঃ আহারণ নছাাম- জবাকসা, পা- হলাতলা হলাতলা ০৫-১১-১৯৯১ 25 বছর, 10 মাস, 27 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৪৩১৪৭২৬ এইচ এস িস
৮২৬ ২৫-০৯-২০১৭ জাহানারা খা ন মাঃ আ র সা ার আেনছা খা ন াম-ঝাপাঘাট, পা- সানাবািড়য়া হলাতলা ২৮-১১-১৯৮৮ 28 বছর, 10 মাস, 4 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৪-২৬২৫৫৬ এইচ এস িস
৮৩৯ ২৫/০৯/২০১৭ মাছাঃ ছালমা খা ন শখ মারেশদ আলমরািহমা খা ন ামঃদা দারকা , পাঃেহলাতলা হলাতলা ০৬/০৯/১৯৮৫ 32 বছর, 0 মাস, 26 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৮৫৪৩২৬৩৩৩ এইচ এস িস
৮৪৭ ২৫-০৯-২০১৭ পালী খা ন মাঃ আ ল লিতফ শাহানারা খা ন াম- দােমাদর কাটী, পাঃ হলাতলাহলাতলা ০১-০১-১৯৯০ 27 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৭-৮২৪০৬৩ এইচ এস িস
৮৭০ ২৫-০৯-২০১৭ নািগ স লতানা িপতা- মাঃ আকবর আলীমােমনা বগম াম-খলিস, পাঃ- হলাতলা, হলাতলা ০৩/০২/৮১৯৮৬ 31 বছর, 7 মাস, 29 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৩১১৬২৮৭ িব এ
৮৭১ ২৫-০৯-২০১৭ রওশন আরা িপতা র মাহা দ শরবা াম-উ র র নাথ র পাঃ হলাতলাহলাতলা ২৫/১২/১৯৯২ 24 বছর, 9 মাস, 7 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৫৯২৮০০০২ এইচ এস িস
৮৭৮ ২৫-০৯-২০১৭ মাছাঃ চ া পারভীন ামী- মাঃ তিববার রহমানমাছাঃ িফেরাজা খা ন াম- হলাতলা, পা- হলাতলা হলাতলা ১৮/০৭/১৯৯৩ 24 বছর, 2 মাস, 14 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৩৫০১৪৩৫৯ এইচ এস িস
৮৮০ ২৫-০৯-২০১৭ মাছাঃ খািদজা খা ন িপতা- মাঃ ছাম র রহমানমেহ নেনছা াম- হলাতলা, পা- হলাতলা হলাতলা ২৭/০১/১৯৯৩ 24 বছর, 8 মাস, 5 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯১৪০৯৩২০৯ এইচ এস িস
৮৮২ ২৫/০৯/২০১৭ শখ মারেশদ আলম ত নওেশর আলী মাছাঃ রািশদা খা নামঃদা দারকা , পাঃেহলাতলা হলাতলা ০১/১১/১৯৮২ 34 বছর, 11 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৮৮৬৯৭২৭ িব এ
৮৮৯ ২৫/০৯/২০১৭ শফালী খা ন াঃ মাঃ মা ািফ র রহমানমােনায়ারা খা ন ামঃ জবা া, পাঃেহলাতলা হলাতলা ০৮/০১/১৯৮৮ 29 বছর, 8 মাস, 24 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৭১৯৭০১৫ এইচ এস িস
৯১৪ ২৫/০৯/২০১৭ মাঃ আঃ সালাম মাঃ আঃ মা ান াহার ামঃঝাপাঘাট, পাঃেসানাবািড়য়া হলাতলা ২৫/০৩/১৯৮৯ 28 বছর, 6 মাস, 7 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৫৮৩৪১১৮ িব এ



৯১৬ ২৫/০৯/২০১৭ মাঃ নাজ ল ইসলাম মাঃ ইমান আলী মা রা খা ন ামঃ জবা া, পাঃেহলাতলা হলাতলা ২১/০১/১৯৮৯ 28 বছর, 8 মাস, 11 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৫২৬৮৪১৮ এম এ
৯১৮ ২৫/০৯/২০১৭ মাঃ আ া ল ইসলাম মাঃ জয়নাল আেবদীনমাঃ হািমদা ামঃেহলাতলা, পাঃেহলাতলা হলাতলা ২৫/০৫/১৯৮৬ 31 বছর, 4 মাস, 7 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯১৫৯৩৬৫২৮ এইচ এস িস
৯২২ ২৫/০৯/২০১৭ মাঃ আলমগীর হােসন মাঃ ওয়ােজদ আলী মাছাঃ মিহমা খা নামঃগণপিত র, পাঃেহলাতলা হলাতলা ০১/০১/১৯৯৩ 24 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯৫৭১১২২৫৭ িব এ
৯৪২ ২৫/০৯/২০১৭ মাঃ ফরহাদ হােসন মাঃ রআলী সরদারজাহানারা খা ন ামঃর নাথ র, পাঃেহলাতলা হলাতলা ০৫/০৪/১৯৮৭ 30 বছর, 5 মাস, 27 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯১৭৯৯৫০৮২ এম এ
৯৬৪ ২৫-০৯-২০১৭ তােহরা লতানা মাঃ গালাম হােসন জাহরা বগম ামঃ জবাকসা , পাঃ হলাতলা হলাতলা ২০-০৫-১৯৯৩ 24 বছর, 4 মাস, 12 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫২৭০৫৫২৯ িব এ
১০১১ ২৫-০৯-২০১৭ পা া খা ন মাঃ বাবর আলী  মন র বগম ামঃ ঝাপাঘাট, পাঃ সানাবািড়য়া হলাতলা ২২-১২-১৯৮৭ 29 বছর, 9 মাস, 10 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৬১৬২৫৪২ এম এ
১০১৭ ২৫-০৯-২০১৭ শখ আ ল মিহদ শখ আ স ছামাদ মাছাঃ রােকয়া খা ন ামঃ দামদারকা , পাঃ হলাতলা হলাতলা ২৫-০১-১৯৮০ 37 বছর, 8 মাস, 7 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৬৩৩৫২৭৬২১ এম এ
১০৩০ ২৫-০৯-২০১৭ মাঃ লিফকার আলী মাঃ আ সা ার মাছাঃ আেনছা বগম ামঃ ঝাপাঘাট, পাঃ সানাবািড়য়া হলাতলা ২৫-০২-১৯৮৮ 29 বছর, 7 মাস, 7 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২০৬১৩৩১৮ এম এ
১০৩৮ ২৫-০৯-২০১৭ মাঃ কাম ামান মাঃ আ ল গফফার গাজী মাছাঃ রােবয়া খা নামঃ ভংকরকা , পাঃ হলাতলা হলাতলা ১১-১২-১৯৮৪ 32 বছর, 9 মাস, 21 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৮৫৬৪১৬৫১২ এইচ এস িস
১০৪১ ২৫-০৯-২০১৭ মাঃ ইসমাইল হােসন মাঃ তািছর উ ীন রজাহান বগম ামঃ জবাকসা , পাঃ হলাতলা হলাতলা ৩১-১২-১৯৮৯ 27 বছর, 9 মাস, 1 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৫৯৯০৪১৭২ এম এ
১০৪৪ ২৫-০৯-২০১৭ শখ ইয়ািছন আলী শখ আ ল কাই ম ফােতমা খা ন ামঃ ঝাপাঘাট, পাঃ সানাবািড়য়া হলাতলা ১৩-১১-১৯৯২ 24 বছর, 10 মাস, 19 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৭৫২৬৩৯৭ িব এ
১০৪৫ ২৫-০৯-২০১৭ মাঃ মা ািফ র রহমান ত মাঃ জামেসর আলী আেনায়ারা বগম ামঃ খলসী, পা ঃেহলাতলা হলাতলা ১৮-১২-১৯৯০ 26 বছর, 9 মাস, 14 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৮৮৫৫১৮৮ এম এ
১০৯১ ২৬-০৯-২০১৭ ফািহমা খা ন া◌া-রাহা র রহমানফেতমা বগম াম-খলসী, পা- হলাতলা হলাতলা ০১-০১-১৯৯০ 27 বছর, 9 মাস, 0 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৬২৬১৪১৩১৫ এস এস িস 
১০৯৫ ২৬-০৯-২০১৭ র মা খা ন া- শখ আিশ র রহমানসােম বান বগম াম- ভংকরকা , পা- হলাতলা হলাতলা ০৫-১২-১৯৯০ 26 বছর, 9 মাস, 27 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯২৬৯৪১০৩৮ িব এ
১১০০ ২৬-০৯-২০১৭ নাজনীন নাহার িপং- শখ আ ল আলীশখ রিহমা াম- ভংকরকা , পা- হলাতলা হলাতলা ১০-১১-১৯৮৩ 27 বছর, 10 মাস, 22 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৮১৩৬৩৫৫ িব এ
১১১১ ২৬-০৯-২০১৭ নাছিরন লতানা াঃ ত রািক ল হাসানণ লতা বগম াম- জবাকসা, পা- হলাতলা হলাতলা ০৮-১২-১৯৮৭ 29 বছর, 9 মাস, 24 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৯৮৬৯২৯৮ এইচ এস িস
১১১২ ২৬-০৯-২০১৭ জসিমন আ ার িপং- মাঃ বিন আিমনখােদজা বগম াম- হলাতলা, পাঃ হলাতলা হলাতলা ২১-১২-১৯৮৯ 27 বছর, 9 মাস, 11 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৯৫০৩৯৭৭ িব এ
১১২৪ ২৬-০৯-২০১৭ মাছাঃ সালমা খা ন িপতা -িকতাব আলী গাজীমাছাঃ রিহমা খা ন াম- ভংকরকা  পাঃ হলাতলাহলাতলা ০১/০৬/১৯৯৩ 24 বছর, 4 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮২৭১১৭৪৮ এইচ এস িস
১১২৫ ২৬-০৯-২০১৭ কাির াহার িম ামী- মাঃ আ াহ িসি কীআিছয়া খা ন াম- ভংকরকা  পাঃ হলাতলাহলাতলা ০৮/১০/১৯৮৬ 30 বছর, 11 মাস, 24 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯১৬৬১৫৭৬১ এইচ এস িস
১১৪৩ ২৬-০৯-২০১৭ শারিমন লতানা া-হাসা ামান আকিলমা খা ন াম- হলাতলা, পা- হলাতলা হলাতলা ০৬/০৪-১৯৯১ 26 বছর, 5 মাস, 26 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৮৮৫০৭৩২৫ এইচ এস িস
১১৪৬ ২৬-০৯-২০১৭ র জাহান খা ন া- মাঃ ফার ক হােসনশাম ন নাহার াম-খলসী, পা- হলাতলা হলাতলা ০৫-০২-১৯৮৬ 31 বছর, 7 মাস, 27 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭০৬৯১৫৩৮৪ এম এ
১১৫৪ ২৬-০৯-২০১৭ সািনয়া আ ার া-িবল াল হােসন র জাহান াম- জবাকশা, পা- হলাতলা হলাতলা ০৪-১২-১৯৯১ 25 বছর, 9 মাস, 28 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৭৫০২৭৩৮ এইচ এস িস
১১৮৯ ২৬-০৯-২০১৭ শখ তৗিহ ল ইসলাম িপতা- শখ আ ব র হাসাইনরািশদা খা ন াম-দােমাদারকাটী, পাঃেহলাতলা হলাতলা ০৫-০৩-১৯৮৬ 31 বছর, 6 মাস, 27 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৭৪৬২৫২৪ এম এ
১১৯২ ২৬-০৯-২০১৭ যােকাব ঘরামী িপতা-মিহ  ঘরামী মিনকা ঘরামী াম-র নাথ র, পাঃ হলাতলা হলাতলা ২৪-০১-১৯৮৮ 29 বছর, 8 মাস, 8 িদন সিঠক ষ ি ান ০১৭৩৮০১২৪৬১ িব এ
১২২৮ ২৬/০৯/২০১৭ মাঃ আহসান হািবব িপং- আকবর সদরদারহাসেনয়ারা াম-উঃিদগং, পা- হলাতলা হলাতলা ০১/১০১৯৮৯ 28 বছর, 0 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২১৫৮০৯০৭ এইচ এস িস
১২৪৮ ২৬-০৯-২০১৭ মাঃ সাহাগ হােসন িপতা- মাঃ আঃ খােলক শখমাছাঃ জাহানারা বগম াম-ঝাপাঘাট, পাঃ সানাবাড়ীয়া হলাতলা ০১-০২-১৯৯৩ 24 বছর, 8 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৩৬৪২৫১ এইচ এস িস
১২৪৯ ২৬-০৯-২০১৭ মাঃ গাও ল আজম িপতা- মাঃ আ ার হােসনআিছয়া খা ন াম- ভকরকাটী, পাঃেহলাতলা হলাতলা ০১-০৯-১৯৯৪ 23 বছর, 1 মাস, 0 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭২৯৬৫৬৫১০ িব এ
১২৫১ ২৬-০৯-২০১৭ মাঃ শির ল ইসলাম িপতা- মাঃ আ ল লিতফমাছাঃ িনহার খা ন াম-ঝাপাঘাট, পাঃ সানাবাড়ীয়া হলাতলা ০৪-১২-১৯৯১ 25 বছর, 9 মাস, 28 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৬৩৯৪৩০২ এইচ এস িস
১২৫৭ ২৬-০৯-২০১৭ গালাম রহমান িপতা- মাঃ আ ল মিজদতাছিলমা খা ন াম- জবাকসা, পা- হলাতলা হলাতলা ০১-০৫-১৯৯৩ 24 বছর, 5 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৯৮৭৭৬৯৫০ এইচ এস িস
১২৫৮ ২৬-০৯-২০১৭ শখ আিশ র রহমান িপতা- শখ আঃ হািকমমাছাঃ সিলমা খা নাম- ভকরকাটী, পাঃেহলাতলা হলাতলা ১০-১২-১৯৯০ 26 বছর, 9 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৬৮৭৭৯৯২ িব এ
১২৬৮ ২৬-০৯-২০১৭ হা ন হাসাইন িপতা- তঃ রিবউল ইসলামছায়রা বগম াম-দােমাদারকাটী, পাঃেহলাতলা হলাতলা ০১-০১-১৯৯৫ 22 বছর, 9 মাস, 0 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৯২৮২২১৪২৫ এইচ এস িস
১২৭০ ২৬-০৯-২০১৭ মাঃ েবল হােসন িপতা- র আলী দফাদারমিজনা াম-র নাথ র, পাঃ হলাতলা হলাতলা ১০-১২-১৯৯২ 24 বছর, 9 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৬৬৮৯৬৯৫৫ এইচ এস িস
১২৮৮ ২৬-০৯-২০১৭ মাঃ ওবায় র রহমান িপং- মাঃ লতান আলীমাজদা খা ন াম-ঝাপাঘাট, পা- সানাবািড়য়া হলাতলা ০৫/০৯/১৯৯৩ 24 বছর, 0 মাস, 27 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৫২২৯১৮৫ িব এ
১২৯২ ২৬-০৯-২০১৭ নািহদ হাসান িপং- সেলমান আলী হািমদা াম-গণপিত র, পা- হলাতলা হলাতলা ২৪/০২/১১৯০ 27 বছর, 7 মাস, 8 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯২০২৯০০৩৭ িব এ



১৩০১ ২৭-০৯-২০১৭ রােবয়া বসরী াঃ মাঃ নাজ ল হােসনমাছাঃ কাম ন নাহারাম- চড়াঘাট, পাঃ হলাতলা হলাতলা ১২-০২-১৯৯০ 27 বছর, 7 মাস, 20 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৮৪৪৫১৯১ এইচ এস িস
১৩৬৫ ২৭-০৯-২০১৭ মাছাঃ সালমা খা ন িপং- আ ল আিজজ মেনায়ারা খা ন াম-র নাথ র, পা- হলতলা হলাতলা ০৩/১১/১৯৮৭ 29 বছর, 10 মাস, 29 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮৮৪৬২০৮৫ এইচ এস িস
১৩৭১ ২৭-০৯-২০১৭ িবলিকস খা ন িপতা- শখ মিফ ল ইসলামহািমদা বগম াম- কাঠাবাড়ী, পাঃ- হলাতলা হলাতলা ০৮-১২-১৯৮৯ 27 বছর, 9 মাস, 24 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৭২৫৩৫০৩ িব এ
১৩৯৯ ২৭-০৯-২০১৭ ময়না খা ন িপং- মাঃ শাহাজান আলীমাছাঃ শহরবা াম-র নাথ র, পাঃ হলাতলা হলাতলা ২৩-১০-১৯৯০ 26 বছর, 11 মাস, 9 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩১৬৯৬৫৪২ িব এ
১৪২০ ২৭-০৯-২০১৭ র িপয়া খা ন া-আ ার ল ইসলামহািচনা খা ন াম- জবাকশা, পা- হলাতলা হলাতলা ০১/০১/১৯৯০ 27 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭১৩৯১৮১৩৩ এইচ এস িস
১৪২২ ২৭-০৯-২০১৭ মাস রা খা ন িপং-শহী ল ইসলাম হােজরা খা ন াম-িদগং, পা- হলাতলা হলাতলা ২৫/০২/১৯৯১ 26 বছর, 7 মাস, 7 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৮৪৮০৬৪৩ িব এ
১৪৫০ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ আসা ামান িপং- মাহা াদ আলী িব াসরজাহান বগম াম- হলাতলা, পাঃ হলাতলা হলাতলা ০৩-০১-১৯৯২ 25 বছর, 8 মাস, 29 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৪২৬৫২৯৯ িব এ
১৪৬৬ ২৭-০৯-২০১৭ সাই র রহমান িপং-  শখ আ ল াহ িশ দা াম-ঝাপাঘাট, পা- সানাবািড়য়া হলাতলা ০১/০১/১৯৯০ 27 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৪৭৭১৮৩০ িব এ
১৪৭০ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ ছেবদ আলী িপং- মাঃ আফছার আলীরজাহান খা ন াম- চড়াঘাট, পাঃ বায়ািলয়া হলাতলা ০১-০৪-১৯৮৭ 30 বছর, 6 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৮৮৫৩৪৫০ এম এ
১৪৮১ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ মিন ামান িপং- মাঃ আ ল কােশমরেবকা খা ন াম- কাঠাবাড়ী, পাঃ হলাতলা হলাতলা ০১-০৩-১৯৮৮ 29 বছর, 7 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৭৪২৭২৯৬ এম এ
১৪৮৪ ২৭-০৯-২০১৭ েসনজীৎ িপং-িনত েগাপাল িসংহিতমা রাণী াম- ভংকরকাটী, পাঃেহলাতলা হলাতলা ২০-০১-১৯৯৩ 24 বছর, 8 মাস, 12 িদন সিঠক ষ সনাতন ০১৭৫২৫৭৫০৫৮ এইচ এস িস
১৪৮৫ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ শাহাজান আলী িপং- মাঃ আ ল মােলকমেনায়ারা বগম াম- কাঠাবাড়ী, পাঃ হলাতলা হলাতলা ১৮-১২-১৯৮৯ 27 বছর, 9 মাস, 14 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৯৬৫৬৫৬৩ এম এ
১৪৯৩ ২৭-০৯-২০১৭ মাছাঃ িরনা আ ার াঃ মাঃ মা ম হােসনমাছাঃ লজান িবিবািমউঃ র নাথ র, পাঃ হলাতলা হলাতলা ০৫-১১-১৯৯২ 24 বছর, 10 মাস, 27 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯২৭৪৮৯৭১৮ িব এ
১৫০০ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ নািদ ামান িপং- মাঃ আ র রিশদিরিজয়া খা ন ামঃ উঃ িদগং, পাঃ হলাতলা হলাতলা ০১-০২-১৯৯২ 25 বছর, 8 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৬৪৩২৭৮৮৮ িব এ
১৫১৬ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ নািহদ আ ার িপং মাঃ মানতাজ আলীআেনায়ারা বগম াম- জবাকসা, পা- হলাতলা হলাতলা ১১-০২-১৯৮৭ 30 বছর, 7 মাস, 21 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২২৪৪৬৭২৯ এইচ এস িস
১৫১৯ ২৭-০৯-২০১৭ মাঃ আকতা ল ইসলামিপং- মাঃ নওেসর আলীিফয়া খা ন াম- জবাকসা, পা- হলাতলা হলাতলা ০৯-০৫-১৯৯১ 26 বছর, 4 মাস, 23 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩০৬৬৯১১৩ এইচ এস িস
১৫২৬ ২৭-০৯-২০১৭  মাঃ শিফ ল ইসলাম িপং- মাঃিলয়াকতআলীসািহদা খা ন াম- কাঠাবািড়, পা- হলাতলা হলাতলা ২৫/১০/১৯৮৫ 31 বছর, 11 মাস, 7 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৮২৭০৯০৭২ িব এ
১৫৫৯ ২৭-০৯-২০১৭ কাজী রািজব হােসন িপং-কাজী আফজাল হােসনমাছাঃ শাহানারা খা নাম- ভংকরকাটী, পাঃেহলাতলা হলাতলা ০৭-০৭-১৯৮৬ 31 বছর, 2 মাস, 25 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৭১৪৫৫০৪৫ িব এ
১৫৬১ ২৭-০৯-২০১৭  মাঃ সালাউ ীন ফার কীিপ- র ইসলাম হািমদা খা ন াম- চড়াঘাট, পা- বায়ািলয়া হলাতলা ০৩/০১/১৯৯০ 27 বছর, 8 মাস, 29 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৭০৩৫৪২৮ িব এ
১৫৬৩ ২৭-০৯-২০১৭  মাঃ আঃ কিরম িপং- ত ফজ ল ঘশছ রা বগম াম- হলাতলা, পা- হলাতলা হলাতলা ২৫/১১/১৯৯৫ 21 বছর, 10 মাস, 7 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭৫২৫৭৫০৭৩ এইচ এস িস
১৫৬৯ ২৭-০৯-২০১৭ মীর সােহল রানা িপং-মীর শাহাদাত হােসনসােজদা বগম ম- কাঠাবািড়, পা- হলাতলা হলাতলা ২২/১১/১৯৮৮ 28 বছর, 10 মাস, 10 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৮৩০০৬৩১৪১ িব এ
১৫৮৯ ২৮-০৯-২০১৭  শখ আঃ আহাদ িপং ত শখ মাক র রহমানখােদজা বগম সাং- দােমাদরকা , পা- হলাতা হলাতলা ০৭/০৬/১৯৮২ 35 বছর, 3 মাস, 25 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৭২৯১৯৮০৭৮ এইচ এস িস
১৫৯০ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ আ ল মিজদ িপং-  মাঃ আকবর আলী রািশদা খা ন সাং-গণপিত র, পা- হলতলা হলাতলা ০৫/০৯/১৯৮৪ 33 বছর, 0 মাস, 27 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৩৯৬৬৫২১ এম এ
১৬০৪ ২৮-০৯-২০১৭ মাঃ শিহ র রহমান িপং-  নছার আলী মমতাজ বগম সাং- হলাতলা, পা- হলাতলা হলাতলা ১৫/০৪/১৯৮৪ 33 বছর, 5 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৮৩৮৫৩৬৩২০ এইচ এস িস
১৬৩২ ২৮-০৯-২০১৭ শখ মা ম িবল াহ িপং- েশখ িলয়াকত আলীমাছাঃ মােমনা সাং- দােমাদরকা , পা- হলাতা হলাতলা ০১/০১/১৯৯৩ 24 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৮৭৫৪৫৪০১৪ এইচ এস িস
১৬৫৭ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ শির ল ইসলাম িপং-  মাঃ আফসার আলীরিহমা খা ন সাং- গণপিত র, পা- হলাতলা হলাতলা ০৫/০৬/১৯৯২ 25 বছর, 3 মাস, 27 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৭৯১৩৯৪০১ িব এ
১৬৫৮ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ বাব র রহমান িপং- ন র আলী আেলয়া বগম সাং- ঝাপাঘাট, পা- সানাবািড়য়া হলাতলা ১২/১২/১৯৯১ 25 বছর, 9 মাস, 20 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯১৩৩৩১০২১ িব এ
১৬৯৪ ২৮-০৯-২০১৭ মাঃ জািকর হাসাইন িপং-ই ািহম সরদার কিহ র বগম সাং- জবাকসা, পাঃ- হলাতলা হলাতলা ০৮-০৯-১৯৯১ 26 বছর, 0 মাস, 24 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৩১০৩১৭১ িব এ
১৬৯৮ ২৮-০৯-২০১৭ মাঃ ব ীন িপং- তঃ আিছরউ ীনমােমনা খা ন সাং- কাঠাবাড়ী, পাঃ হলাতলা হলাতলা ১০-০৬-১৯৮৮ 29 বছর, 3 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৮৭৯৯৫০৭৭৮ এইচ এস িস
১৭০১ ২৮-০৯-২০১৭ মাঃ মাখেল র রহমানিপং-ময় ীন িব াস জাহরা বগম সাং-িদগং, পাঃ হলাতলা হলাতলা ১১-০৩-১৯৯০ 27 বছর, 8 মাস, 20 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭০৬৪৪২৫৮৭ িব এ
১৭০৪ ২৮-০৯-২০১৭ মাঃ শািহন হােসন িপং-ওয়ােছর আলী গাজীরজাহান খা ন সাং- জবাকসা, পাঃ- হলাতলা হলাতলা ০৫-১১-১৯৯১ 25 বছর, 10 মাস, 27 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৪৯৭২৫৯৫ এইচ এস িস
১৭০৮ ২৮-০৯-২০১৭ মাঃ আফছার আলী িপং- তঃ কছমত আলীল ম িবিব সাং- কাঠাবাড়ী, পাঃ হলাতলা হলাতলা ১৫-১১-১৯৮৩ 33 বছর, 10 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৫০৬৭২৮২ এইচ এস িস
১৭১১ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ িবল াল হােসন িপং- ত আ ল হােসনফােতমা খা ন সাং- হলাতলা, পা- হলাতলা হলাতলা ১৫/১২/১৯৯১ 25 বছর, 9 মাস, 17 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২১৬৮৬৬১৩ এইচ এস িস
১৭১৪ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ নাজ ল দা িপং-  মাঃ নজর ল ইসলামআকিলমা বগম সাং-গণপিত র, পা- হলতলা হলাতলা ১৮/০৭/১৯৯৩ 24 বছর, 2 মাস, 14 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৫৮৭৪৭৮৪ এইচ এস িস



১৭১৭ ২৮-০৯-২০১৭ মাঃ মািম র রহমান িপং- মাঃ কামর ল ইসলামছায়রা সাং- গণপিত র, পা- হলাতলা হলাতলা ০১/০১/১৯৯২ 25 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭০৫৫৬৬৯৮৭ এইচ এস িস
১৭২২ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ আ ার ামান িপং- মাঃ আকেছদ আলী ফিজলা বগম সাং- জবাকশা, পা- হলাতলা হলাতলা ০৭/১০/১৯৯১ 25 বছর, 11 মাস, 25 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৪৮৯৪৬১২ এম এ
১৭২৪ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ সাই ামান িপং- মাঃ জয়নাল আেবদীনর জাহান সাং- ঝাপাঘাট, পা- সানাবািড়য়া হলাতলা ২৩/১১/১৯৯২ 24 বছর, 10 মাস, 9 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১০০৩০৯৬১ িব এ
১৭৩৮ ২৮-০৯-২০১৭ মাঃ মাখেল র রহমানিপং- মাঃ শওকত আলীআেবদা খা ন সাং- কাঠাবাড়ী, পাঃ হলাতলা হলাতলা ১৪-১২-১৯৮৭ 29 বছর, 9 মাস, 18 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭০৫৪৮০৫০২ এইচ এস িস
১৭৫৬ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ নািদর ামান িপং- মাঃ আঃ রিশদিরিজয়া সাং- উঃিদগং, পা- হলাতলা হলাতলা ০১/০২/১৯৯২ 25 বছর, 8 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৬৪৩২৭৮৮৮ িব এ
১৭৫৯ ২৮-০৯-২০১৭  মাঃ আ ার ল ইসলামিপং- মাঃ আঃ কােদরমািজদা খা ন সং-র নাথ র, পা- হলাতলা হলাতলা ১২/০৭/১৯৯০ 27 বছর, 2 মাস, 20 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৯১২০৪৪৪ এইচ এস িস
১৭৬১ ২৮-০৯-২০১৭ নাজিমন লতানা াঃ আিন র রহমান সািহদা খা ন সাং- হলাতলা, পাঃ- হলাতলা হলাতলা ০১-০১-১৯৮৯ 28 বছর, 9 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮৫৯৮৯৩০৩ এইচ এস িস
১৭৮৮ ২৮-০৯-২০১৭ মাছাঃ আন য়ারা খা ন াঃ মাঃ আঃ মিজদজয় র খা ন সাং-গনপিত র, পাঃ- হলাতলা হলাতলা ০৩-০২-১৯৯৩ 24 বছর, 7 মাস, 29 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮৪৩১১০৯০ এইচ এস িস
১৮০৪ ২৮-০৯-২০১৭  হাসেনয়ারা খা ন া- মাহা দ আলী জয়নব িবিব সাং-গণপিত র, পা- হলতলা হলাতলা ০২/০২/১৯৮৮ 29 বছর, 7 মাস, 30 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২২৮৬৮১৪০ এম এ
১৮৪১ ২৮-০৯-২০১৭ জসিমন লতানা িপং- মাঃ র আলী জাহানারা বগম সাং-র নাথ র, পাঃ হলাতলা হলাতলা ০৭-১২-১৯৯২ 24 বছর, 9 মাস, 25 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮৮৭৩৫৫২১ এইচ এস িস
১৮৫১ ২৮-০৯-২০১৭ জসিমন আ ার িপং- মাঃ নজ ল ইসলামিফেরাজা খা ন সাং-র নাথ র, পাঃ হলাতলা হলাতলা ০৭-০৯-১৯৯৩ 24 বছর, 0 মাস, 25 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯২৮৩১০৯৫৩ এইচ এস িস
১৮৫৭ ২৮-০৯-২০১৭ ফেতমা খা ন িপং- মাঃ নজ ল ইসলামিরিজয়া বগম সাং- কাঠাবাড়ী, পাঃ হলাতলা হলাতলা ০৫-০৪-১৯৯২ 25 বছর, 5 মাস, 27 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৭৫১৫২০৮ এইচ এস িস
১৮৭০ ২৮-০৯-২০১৭ তহিমনা খা ন িপং-কােশম আলী সরদারআিছয়া খা ন সাং-ঝাপাঘাট, পাঃ সানাবাড়ীয়া হলাতলা ১৪-১১-১৯৯৩ 23 বছর, 10 মাস, 18 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৭৫৪১১২১ এইচ এস িস
১৮৭৬ ২৮-০৯-২০১৭ শহানাজ খা ন াঃ মাঃ হযরত আলীআিবদা খা ন সাং- কাঠাবাড়ী, পাঃ হলাতলা হলাতলা ২০-১০-১৯৯০ 26 বছর, 11 মাস, 12 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৯৯৯০৪৪৩ িব এ
১৮৮৬ ২৮-০৯-২০১৭ পািপয়া খা ন া-আসা ল ইসলাম র িপয়া সাং-র নাথ র, পা- হলাতলা হলাতলা ২৩/০৯/১৯৯৫ 22 বছর, 0 মাস, 9 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৯৩৬১৮৩৩৬ এইচ এস িস
১৮৯০ ২৮-০৯-২০১৭ হািসনা খা ন া- মাঃ কারবান আলীত খােদজা িবিব সাং- খলসী, পা- হলতলা হলাতলা ২৫/০৩/১৯৮১ 36 বছর, 6 মাস, 7 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৯৪৩১৮৬৯৪৪ এইচ এস িস
১৮৯১ ২৮-০৯-২০১৭  সিলনা খা ন িপং- মাঃ আেনায়ার হােসনরহানা বগম সাং- উঃিদগং, পা- হলাতলা হলাতলা ১৬/০৬/১৯৮৯ 28 বছর, 3 মাস, 16 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৯৬৩১৪৭৯১ িব এ
১৯০৩ ২৮-০৯-২০১৭ খািদজা া-এসএম তিজ র মেনায়ারা খা ন সাং-র নাথ র, পা- হলাতলা হলাতলা ১২/০৪/১৯৯১ 26 বছর, 5 মাস, 20 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯২০২৩৩৮৭৪ িব এ
১৯১৯ ২৮-০৯-২০১৭ মাছাঃ রশমা খা ন িপং- আ ব আলী মাসেলমা সাং- জবাকশা, পা- হলাতলা হলাতলা ১৮/০৫/১৯৯০ 27 বছর, 4 মাস, 14 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৬১৯৯৩০৭ এইচ এস িস
১৯২১ ২৮-০৯-২০১৭ তাছিরনা খা ন িপং- মাঃ িসরা ল ইসলামতানিজলা খা ন সাং- জবাকশা, পা- হলতলা হলাতলা ২৯/০২/১৯৮৮ 29 বছর, 7 মাস, 3 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫৭৪৭৬৬০৮ িব এ
১৯৩২ ২/১০/২০১৭ ১২নাজনীন নাহার াঃ মাঃ শাহা ীনিরিজয়া বগম সাং- কাঠাবাড়ী, পাঃ হলাতলা হলাতলা ২৬-১০-১৯৯২ 24 বছর, 11 মাস, 6 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৯৫০৪৬০৯৭৯ এইচ এস িস
১৯৩৩ ২/১০/২০১৭ ১২মাঃ কিব ল ইসলাম িপং- মাঃ আমেজদ গাজীলশানারা সাং- জবাকসা, পাঃ- হলাতলা হলাতলা ২৫-১২-১৯৯০ 26 বছর, 9 মাস, 7 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৭৮৬৩২৮৩৯ এইচ এস িস
১৯৩৬ ২/১০/২০১৭ ১২মাঃ শিফ ল ইসলাম িপং- মাঃ আঃ জ ারছােফদা খা ন সাং-গণপিত র, পাঃ হলাতলা হলাতলা ০১-০৩-১৯৯১ 26 বছর, 7 মাস, 0 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭২৩৬১২৭৭৬ এম এ
১৯৪২ ২/১০/২০১৭ ১২মাঃ আিসফ রায়হান িপং- মাঃ মিহউ ীন সরদারাহার সাং- কাঠাবাড়ী, পাঃ হলাতলা হলাতলা ১৮-১০-১৯৯৭ 19 বছর, 11 মাস, 14 িদন বািতল ষ  ইসলাম ০১৮৭৫৫৩১১৩৩ এইচ এস িস
১৯৪৩ ২/১০/২০১৭ ১২মাঃ সােহব আলী িপং- মাঃ জনাব আলী মাড়লরািহমা িবিব সাং-ঝাপাঘাট, পাঃ সানাবাড়ীয়া হলাতলা ১২-০১-১৯৮৫ 32 বছর, 8 মাস, 20 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৭০০৩৬৪৮ এম এ
১৯৫০ ২/১০/২০১৭ ১২নািছমা পারভীন াঃ মাঃ ামানিফেরাজা খা ন সাং-র নাথ র, পাঃ হলাতলা হলাতলা ০১-০৯-১৯৮৪ 33 বছর, 1 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭৬৭৮০০৫৬ িব এ
১৯৬২ ৩/১০/২০১৭ ১২সালমা খা ন িপং- মাঃ মাজাে ল হকরােকয়া বগম সাং-ঝাপাঘাট, পাঃ সানাবাড়ীয়া হলাতলা ১৫-০৪-১৯৮৯ 28 বছর, 5 মাস, 17 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৪৩৯৬৭৯০ এম এ
১৯৯৪ ৪/১০/২০১৭ ১২শািমীমা নাসিরন া- মা ম িব াল নািছমা খা ন সাং-র নাথ র, পাঃ হলাতলা হলাতলা ০৫/০১/১৯৯৩ 24 বছর, 8 মাস, 27 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৩৫০১২১৫ এইচ এস িস
২০১৩ ৫/১০/২০১৭ ১২মাঃ আ স সালাম িপং- মিজ র রহমান িফেরাজা বগম সাং- জবাকশা, পা- হলাতলা হলাতলা ০৩/০৬/১৯৯০ 27 বছর, 3 মাস, 29 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৭৭৮৯৭২৬৬ এইচ এস িস
২০১৮ ৮/১০/২০১৭ ১২শখ মন র রহমান িপং- শখ আ র রিহমউনিজলা খা ন সাং- ভংকরকা  পা- হলাতলা হলাতলা ২৩/০৪/১৯৯০ 27 বছর, 5 মাস, 9 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯২২৮৭০২৬০ এইচ এস িস
২০২২ ৮/১০/২০১৭ ১২চােমলী খা ন িপং- র ইসলাম সরদারলাল বা সাং-ঝাপাঘাট, পাঃ সানাবাড়ীয়া হলাতলা ২৪/৮/১৯৮৩ 34 বছর, 1 মাস, 8 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৪৮৫১৭১১৭ এম এ
২০৫০ ৮/১০/২০১৭ ১২মাঃ বিশ ল ইসলাম িপং- মাঃ বাবর আলীমিন র খা ন সাং-ঝাপাঘাট, পাঃ সানাবাড়ীয়া হলাতলা ০৬/০২/১৯৯৩ 24 বছর, 7 মাস, 26 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭০৬৪৮৩৫৫৭ এইচ এস িস
২০৫১ ৮/১০/২০১৭ ১২মাঃ হাসান আল মা ন িপং- মাঃ বলাল হােসনহািসনা খা ন সাং-উঃিদগং পাঃ হলাতলা হলাতলা ০৯/০১/১৯৮৭ 30 বছর, 8 মাস, 23 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১০৭৬০৫০৭ এম এ
২০৫৪ ৮/১০/২০১৭ ১২নাছিরন খা ন িপং-মিমন আলী রািহলা বগম সাং- গাগ পা- হলাতলা হলাতলা ২৫/০১/১৯৯৩ 24 বছর, 8 মাস, 7 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭২৬২৫৯৯৩০ এইচ এস িস



২০৮৪ ১০/৯/২০১৭ ১২ র নাহার খা ন িপং- মাঃ ইসমাইল হােসনরিহমা বগম সাং-গণপিত র, পা- হলাতলা হলাতলা ০২/০২/১৯৯৩ 24 বছর, 7 মাস, 30 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫২৭০৫০২২ এইচ এস িস
২০৮৬ ১০/৯/২০১৭ ১২সিলনা খা ন িপং’- মাঃ রজাউল কিরমশািহদা খা ন সং- গণপিত র, পা- হলাতলা হলাতলা ০২/০৫/১৯৯৩ 24 বছর, 4 মাস, 30 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৩৮১৯৯৩৮৮ িব এ
২০৯০ ১০/৯/২০১৭ ১২ই ািহম খিলল িপং- আঃ সা ার রওশনারা সাং- জবাকশা, পা- হলাতলা হলাতলা ২৪/১২/১৯৯১ 25 বছর, 9 মাস, 18 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৮৪০২০৭৬০৬ এইচ এস িস
২১০১ ১০/৯/২০১৭ ১২সািথ আ ার িপং- মাসেলম আলীআয়শা খা ন সাং-গণপিত র, পা- হলাতলা হলাতলা ০৩/০২/১৯৯৪ 23 বছর, 7 মাস, 29 িদন বািতল মিহলা  ইসলাম ০১৭৪২১৯৫৭৭৫ এস এস িস 
২১১৪ ১০/৯/২০১৭ ১২হািসনা খা ন া-আশরা ল ইসলামকািহ র সাং- জবাকশা, পা- হলাতলা হলাতলা ০১/০২/১৯৮৬ 31 বছর, 8 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৫১৭২১২৭৩ এইচ এস িস
২১২৪ ১১/১০/২০১৭ ১২মাঃ আ র রউফ িপং- মাঃ আ  ব ার সরদারজাহানারা খা ন সাং-ঝাপাঘাট, পাঃ সানাবাড়ীয়া হলাতলা ২৫/২/১৯৯২ 25 বছর, 7 মাস, 7 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৩৬৫৪০২০৪ এইচ এস িস
২১৩৯ ১১/১০/২০১৭ ১২জজ কিনিড সরকার িপং-আনা  মাইেকল সরকারিম া যািচ া সরকারসাং-র নাথ র, পাঃ হলাতলা হলাতলা ২৮-১১-১৯৯০ 26 বছর, 10 মাস, 4 িদন সিঠক ষ ি ান ০১৭৩৮৪১১২২১ এইচ এস িস
২১৫০ ১১/১০/২০১৭ ১২মাঃ রািক ল ইসলাম িপং- মাঃ শিহ ল ইসলামরািশদা বগম সাং-জাফর র, পাঃ হলাতলা হলাতলা ০৪-০৮-১৯৯৩ 24 বছর, 1 মাস, 28 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৯১৫০৭৮০২৬ এইচ এস িস
২১৫৭ ১১/১০/২০১৭ ১২শারিমন আ ার িপং- শখ আ ল আলীওরিহমা আলী সাং- ভংকরকা  পা- হলাতলা হলাতলা ১৫/১১/১৯৯০ 26 বছর, 10 মাস, 17 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৭২৫৬৮১৮৫ িব এ
২১৬২ ১১/১০/২০১৭ ১২মাছাঃ নাছিরন লতানা া- মাঃ শাহজাহান কিবর আেনায়ারােবগম সাং-উঃিদগং পাঃ হলাতলা হলাতলা ১/১১/১৯৯১ 25 বছর, 11 মাস, 0 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৮৮৪৫৯৬৫৯ এইচ এস িস
২১৮৬ ১১/১০/২০১৭ ১২ মিত রীতা রানী িসংহ াঃ  জয় গাপাল িসংহভা রানী সাং- ভংকরকা  পা- হলাতলা হলাতলা ০৩-১২-১৯৮৭ 29 বছর, 9 মাস, 29 িদন সিঠক মিহলা সনাতন ০১৯২২১৪১৩৬৬ এইচ এস িস
২১৯৬ ১২/১০/২০১৭ ১২ মাঃ শির ল ইসলাম িপং-  মাঃ ই ািহম হােসনজাহানারা বগম সাং- ভংকরকা , পা- হলাতলা হলাতলা ৩১/১২/১৯৮৮ 28 বছর, 9 মাস, 1 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৯২৬২৩৪৪ এম এ
২২০০ ১২/১০/২০১৭ ১২মাঃ রজাউল ইসলাম িপং- মাঃ র মাহা াদ আলীহািজরা খা ন সাং- ভংকরকা  পা- হলাতলা হলাতলা ০৩-০৪-১৯৯২ 25 বছর, 5 মাস, 29 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭০৪৫৯৬২২২ এইচ এস িস
২২২০ ১২/১০/২০১৭ ১২শখ ইকবাল হােসন িপং- শখ আলতাফ হােসনমিনরা খা ন সাং-দােমাদরকাটী, পাঃ- হলাতলা হলাতলা ০৫-০১-১৯৮৬ 31 বছর, 8 মাস, 27 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭১৭৬৬৫৯৩২ এম এ
২২২১ ১২/১০/২০১৭ ১২মাঃ আল মা দ িপং- মাঃ মিশয়ার রহমানফিরদা বগম সাং- জবাকসা, পাঃ- হলাতলা হলাতলা ১০-১১-১৯৯১ 25 বছর, 10 মাস, 22 িদন সিঠক ষ  ইসলাম ০১৭৪৮৪৮০৬৩০ এম এ
২২২৫ ১২/১০/২০১৭ ১২শািহনা খা ন িপং- মাঃ িসরা ল ইসলামতানিজলা খা ন সাং- জবাকসা, পাঃ- হলাতলা হলাতলা ০৫-০২-১৯৯০ 27 বছর, 7 মাস, 27 িদন সিঠক মিহলা  ইসলাম ০১৭৬৯৯৩৭০৮৩ এম এ


