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ড়ী

১১০৮

মাঃ নুর আলম
মাঃ ব ল িময়া
মাছাঃ নূরজাহান বগম
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রেম র বমন
করনবালা
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মাছাঃ চ া খাতুন
পবনাপুর,চেররহা
মাঃ শাহ আলম ফারাজী
ট
মাছাঃ জািমলা বগম

জগ াথপুর,
কামরপুর
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ইিদলপুর,
মিহিদপুর
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মাছাঃ মিজনা বগম
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৩৩২১

মাঃ জাহা ীর আলম
মাঃ ব র সরকার
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ইসরাত জাহান
মাঃ আ ুল কাইয়ুম
৩৩৮৩
ম ল
মৃতঃ রেহনা বগম
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িব ু পুর,
ঠু য়াপু র

৩৩৮৪

বলারামপুর,তু লসী
ঘাট

৩৩৮৫

মাঃ মাহাবুব আলম
মাঃ আনছার আলী
মাছাঃ মােলকা বগম

হিরনামারী,পলাশ
বাড়ী

মাঃ িহ িময়া
মাঃ ম ু িময়া
মাছাঃ হেলনা বগম

উদয়সাগর,পলাশ
বাড়ী

মাছাঃ সুলতানা বানু
মাঃ হািববুর রহমান
মাছাঃ শফািল বগম

40

২৮৮৯

মাছাঃ নুরানী আকতার
মাঃ ফজলুর রিহম
ঝাপর, কামরপুর
মাছাঃ আেলয়া বগম
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41

মাছা: ফােতমা বগম
মৃত- চাদ িময়া
পবনাপুর, চেররহাট
২৯৯৫
মাছা: আেনায়ারা
বগম
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৩৪৪০

42

মাঃ আজাদু ল ইসলাম
সরকার মাঃ নু ল
৩১০০
ইসলাম সরকার মাছাঃ
খােলদা বগম

52

মাঃ তৗিহদুল ইসলাম
৩৪৫৬ মৃতঃ সালাইমান সরকার
মাছাঃ তহিমনা বগম

43

৩১৩৬

মাঃ মাহাবুর রহমান
মাঃ মাজাে ল হক
মাছাঃ কিহনুর বগম
মাঃ মেনায়া ল ইসলাম
মাঃ আঃ জিলল ম ল
মাছাঃ মেনায়ারা বগম

44

৩১৫৬

45

মাঃ আিমনুল ইসলাম
৩২১৭ মাঃ আমজাদ আলী
মৃতঃ মেনায়ারা বগম

খামারবালুয়া,মেনা
হরপুর

49

মারগাড়ী,
হািলমনগর

গৃধারীপুর ,
পলাশবাড়ী

গায়ালপাড়া,পলা
শবাড়ী

3

কলা, মরীরহাট

মাঃ শাহ আলম সরকার
আমবাড়ী ,পলাশবা
মাঃ আ ুল কিরম িময়া
ড়ী
মাছাঃ সাহানা বগম
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৩৪৫৯

54

মা: সবুজ আহে দ
৩৪৯৩ মৃত- ইছাহাক আলী
মাছা: শািহনুর বগম

মুংিলশপু ,
ঘাড়াঘাট

মধ রামচ পুর,
কামরপুর

মাছাঃ িলমু আ ার
মাঃ রওশন জািমল
ধান
মাছাঃ জািমরা বগম

২৭৪৩

39

সাবিদন ,
বাসুেদবপুর

েমদপুর,
মেনাহরপুর
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৩৫৭৫

মা: জয়নাল আেবদীন
মা: চাদ িময়া
মাছা : জবা বগম

56

৩৬৬২

মাঃ মাজা ফর হােসন
মাঃ মিতয়ার রহমান
মাছাঃ হাজরা বগম

57

মাঃ শিফ ল ইসলাম
৩৬৬৩ মাঃ ইমান উি ন
মাছাঃ সুিফয়া বগম

55

58

59

60

61

62

63

৩৬৬৭

মাঃ শাহীন আলম
মাঃ আঃ সালাম
মাছাঃ শােহরা বগম

েমদপুর,
মেনাহরপুর

64

মাঃ জািহদ হাসান
মাঃ িসি ক আলী
৩৭০৭
আক
মাছাঃ জােমলা বগম

গায়ালপাড়া ,
ঠু য়াপা র

65

মাঃ শিফউল ইসলাম
বড়
৩৭১৮ লুৎফর রহমান সরকার িশমুলতলা,কািশয়া
মাছাঃ শ ামলী বগম
বাড়ী

66

৩৭৫৮

মাঃ মাসুদ রানা
মাঃ আবুল হােসন
মাছা্ঃ কিহনুর বগম

ক ারপাড়া,
ঠু য়াপা র
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৩৭৯১

মাঃ হািফজুর রহমান
মাঃ শাহ জামাল
মাছাঃ নুফা বগম

বলরামপুর ,
তুলশীঘাট

68

মাঃ শািফউল মুজনাবীন
মেহশপুর,পলাশবা
৩৮৪৭ মৃতঃ আফছার আলী
ড়ী
মাছাঃ হাছনা বগম
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মাঃ মাসুদ রানা
৩৮৬৯ মৃতঃ ব ল িময়া
মাছাঃ বুলবুিল বগম

বাড়াইপাড়া,পলাশ
বাড়ী
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মাঃ
ল আিমন
৩৯২০ আেতায়ার রহমান
নুরজাহান বগম

িগিরধারীপুর,পলা
শবাড়ী

ক ারপাড়া,
ঠু য়াপা র

গায়ালপাড়া ,
ঢালভা া

মাঃ ছামছু ামান
সাহান
মহদীপুর,ঠু য়াপা
৩৬৬৮
মাঃ আফজাল হােসন
র
মাছাঃ আ জুয়ারা বগম

৩৬৭২

মাঃ ওমর ফা ক
মাঃ আঃ ওয়ােহদ
মাছাঃ ফেরজা বগম

মাঃ আবু তােহর
মাঃ আফছার আলী
৩৬৭৬
ম ল
মাছাঃ তােহরা

৩৬৮৯

সুলতানপুর
কািশয়াবাড়ী

বরকতপুর,
ফিকরহাট

ষ ী চ দাস
৩৭০৩ ভু বন চ দাস
চা রানী

মহদীপুর,ঠু য়াপা
র

4

মাঃ শিফ ল ইসলাম
মেহশপুর,পলাশবা
মাঃ আ ুল কােদর শখ
ড়ী
মাছাঃ বুলবুিল বগম

71

৩৯৫৭

72

মাছাঃ হাসেন আরা
মাঃ আবু রািজন
৩৯৭৪
খ কার
মাছাঃ আিমনা বগম

মাঃ জ ল ইসলাম
হাসেনরপাড়া,তু ল
মাঃ
ল আিমন ম ল
সীঘাট
মাছাঃ আেনায়ারা বগম

মহদীপুর,ঠু য়াপা
র

পারবামুিণয়া,ফিক
রহাট
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75

76

৪০০০

৪০৫৯

িদদা ল কিবর
আ ুল
ু স িময়া
আেনায়ারা বগম

মাঃ িমজানুর রহমান
মাঃ আঃ ছা ার িময়া
মাছাঃ অ রা বগম

মেহশপুর,
পলাশবাড়ী

৪০৯২

মাঃ শিফ ল ইসলাম
মাঃ মনজু িময়া
মাছাঃ আছমা বগম

রা ামা ,
পলাশবাড়ী

৪১৫৭

78

মহ তু ন নছা
মাঃ কিছর উি ন
৪১৬০ সরকার
মাছাঃ ছামছু াহার
বগম

80

83

৪০৭৭

মাছাঃ আফেরাজা খাতু ন
মাঃ আবুল হােসন
সরকার
মাছাঃ হােজরা বগম

৪৩২৬

৪৩৫২

মা: খারেশদ আলম
মা: জিহর উি ন
মাছা : নূরজাহান বগম

মাঃ ওমর ফা ক
মাঃ আবু তােলব
মাছাঃ বলা রানী

82

কামনী রানী
৪৩৬০ হীরালাল চ সরকার
জয় ারানী সরকার

৪৪১০

মাঃ মায়ুন কিবর
মাঃ আঃ ওয়াহাব ম ল িনজমপুর রায়পুর
মাছাঃ মাহমুদা বগম

জামালপুর,
পলাশবাড়ী

নুরপুর,
পলা্শবাড়ী

জামালপুর
পলাশবাড়ী

৪৪১২

85

৪৪১৩

86

িজয়াউর রহমান
৪৪১৮ আবুল কালাম আজাদ
ছিকনা বগম

মহদীপুর,ঠু য়াপা
র

87

সাজু আহে দ
আ াছ আলী
রিমছা বগম

মহদীপুর,ঠু য়াপা
র

88

89

৪৪২০

৪৪৩৫

গৃধারীপুর ,
পলাশবাড়ী

৪৪৫১

মাঃ রিন িময়া
মাঃ সােদা ল ইসলাম
মাছাঃ ছিহরন বগম

মেহশপুর,
পলাশবাড়ী

৪৪৫৭

মাঃ িলমন সরকার
মাঃ আঃ ছালাম সরকার মহদীপুর,ঠু য়াপা
মাছাঃ ছামছু াহার
র
বগম

৪৪৫৮

মাঃ আনা ল ইসলাম
মাঃ খােদম িময়া
মাছাঃ হািমদা বগম

লাকমানপু,
বঙ িলয়া

মরাদােতয়া
তালুকজািমরা
91

মাছাঃ মৗসুিম খাতু ন
নুিনয়াগাড়ী,পলাশ
মাঃ আঃ আিজজ
বাড়ী
মাছাঃ মাকছু দা রহমান

মাঃ টু টু ল িময়া
মাঃ মিমনুর রহমান
মাছাঃ জােবদা বগম

িকেশারগাড়ী,
কািশয়াবাড়ী

5

মাছাঃ আ জুমান আরা
যুি থ
মাঃ আইনুল হক
মাছাঃ িশিরনা বগম
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90
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৪৩৯০

বাড়াইপাড়া,পলাশ
বাড়ী

খািলদ মাঃ সাইফু াহ
মাঃ আঃ ছা ার
মাছাঃ রওশন আরা
বগম
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িদঘলকা ী , বং
িলয়া

মাঃ আল আিমন িময়া
জামালপুর,পলাশ
মাঃ আ ুল কােদর িময়া
বাড়ী
মাছাঃ আেমনা বগম

মেহশপুর,
পলাশবাড়ী
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মাঃ মামশাদ আলী
সরকার
৪৭১৩
মাঃ মাজাে ল হক
মাছাঃ সুিফয়া বগম

আসমতপুর,পলাশ
বাড়ী

102

সরকার মাঃ
ল
কিবর
শ ামপুর,ঠু য়াপা
৪৭৬৯
মাঃ আঃ হািমদ সরকার
র
মাছাঃ রােহনা বগম

94

৪৪৮১

মাঃ আঃ রা াক িময়া
মাঃ আয়নাল হক
মাছাঃ আিমরন বগম

আসমতপুর,পলাশ
বাড়ী

103

95

মাঃ সােজাদুল ইসলাম
৪৪৮৪ মৃত আঃ সালাম
মাছাঃ লছু ম খাতুন

মহদীপুর,ঠু য়াপা
র

96

মাঃ শিফ ল ইসলাম
৪৪৮৫ মাঃ ইসমাইল হােসন
ছামচু াহার বগম

মহদীপুর,ঠু য়াপা
র

মাছাঃ আিরফা খাতুন
মাঃ তিছর উি ন
মাছাঃ রওশনারা বগম
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৪৪৬১

93

মাঃ জািক ল ইসলাম
৪৪৮০ মৃত নিজর হােসন
মাছাঃ জায়দা বগম

97

98

99

100

৪৫৩০

শাহজাহান িসরাজ
ছিকবর রহমান
হােজরা খাতু ন

৪৫৯৭

মা: গালাম মা ািবর
মা: গালাম মা ফা
ছােলহা বগম

িলটন িময়া
৪৬৩৪ আছমত আলী
িলপা

৪৬৮২

মাঃ সিলম িময়া
মাঃ রিফ ল ইসলাম
মাছাঃ সালমা খাতু ন

আমবাড়ী,
পলাশবাড়ী

িদগদাড়ী, মরীরহা
ট

৪৮৫০

মা: জাহা ীর হােসন
মা: আ: মা াফ
মাছা: জুেলখা বগম

মহদীপুর,
ঠু য়াপু র

104

৪৯০২

মাঃ আঃ সালাম
মাঃ সু জ আলী
মাছাঃ লাইলী বগম

নুরপুর,
পলা্শবাড়ী

105

৪৯৪৪

মাঃ আবদু ল মাতােলব
বলরামপুর,তু লসী
মাঃ আবুল হােসম
ঘাট
মাছাঃ অিব ন নছা

মেহশপুর,
পলাশবাড়ী

মহদীপুর,
ঠু য়াপু র

106

৪৯৫৪

মাছা: িঝনুক খাতু ন
মা: আ ু ল জিলল আক
মাছা: ছােমলা বগম

মহদীপুর,
ঠু য়াপু র

107

৪৯৭০

মা: ফিরদ সরকার
মা: মাখেলছুর রহমান
মাছা: ফােতমা বগম

পারবত পুর,
ঠু য়াপু র

108

৪৯৭৩

মাঃ আঃ মিতন
মাঃ আবুল হােসন
মাছাঃ জাহানারা বগম

বলরামপুর ,
তুলশীঘাট

109

৫০০৩

মাঃ আঃ খােলক আক
মাঃ আঃ ছামাদ আক
মাছাঃ খািতজা বগম

গাড়ানাটা ,
ঠু য়াপা র

বলরামপুর ,
তুলশীঘাট

মেহশপুর,
পলাশবাড়ী

6
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মাঃ িশপন িময়া
৫০৩২ মৃত ফজলার রহমান
মৃতঃ তাহাতন নছা

বাড়াইপাড়া,পলাশ
বাড়ী

111

মায়ারানী
৫১০১ রবী নাথ মালাকর
মিত রানী মালাকর

মহদীপুর,ঠু য়াপা
র

112

113

114

115

116

117
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৫১২৭

৫১৭৯

৫১৮০

৫১৮২

মাঃ গালাম মা ফা
মাঃ সফু রা উি ন
আক
মাছাঃ আনজুয়ারা বগম

চি পুর
ঠু য়াপা র

মাঃ আসাদু ামান
মাঃ নজ ল ইসলাম
মাছাঃ ছায়রা বগম

মহদীপুর,ঠু য়াপা
র

মাঃ মইদুল ইসলাম
মাঃ মেনায়ার হােসন
মাছাঃ মমতা বগম

মহদীপুর,ঠু য়াপা
র

৫২২৮

মাঃ নূর আিমন
মাঃ আ ুল ওয়াহাব
মাছাঃ রিমছা বগম

কািশয়াবাড়ী,কািশ
য়াবাড়ী

৫৩০৭

মাঃ খায়
ামান
মাঃ নজ ল ইসলাম
মাছাঃ ছায়রা বগম

িগিরধারীপুর,পলা
শবাড়ী

121

৫৩১৫

মাঃ সপন িময়া
মাঃ ফুল িময়া
মাছাঃ ছািমনা বগম

ঝািল ী, ঢালভা া

122

৫৩১৭

মাঃ আল আিমন িময়া
িগিরধারীপুর,পলা
মাঃ আশরাফু ল ইসলাম
শবাড়ী
মাছাঃ িবলিকছ বগম

123

৫৩৫১

মাঃ মােজদুল ইসলাম
মাঃ আবুল হােসন
মাছাঃ ম ুজান বগম

124

মাছাঃ রশমা বগম
৫৩৮৬ মাঃ শিহদুল ইসলাম
মাছাঃ রখা বগম

125

৫৪৩৮

মাঃ রজাইল কিরম
মাঃ আঃ রউফ িময়া
মাছাঃ িবয়া বগম

আমবাড়ী,
পলাশবাড়ী

126

৫৪৫০

মাঃ আঃ রা াক
মাঃ আনছার আলী
মাছাঃ জাহানারা বগম

আমবাড়ী,
পলাশবাড়ী

127

মাঃ সািমউল রহমান
নুিনয়াগাড়ী,পলাশ
৫৪৬২ মৃত মাতাহার হােসন
বাড়ী
মাছাঃ মাসেলমা বগম

119

120

গাড়ানাটা ,
ঠু য়াপা র

মাঃ রােশদুল হক
মাঃ আঃ হািমদ
মাছাঃ সােহরা বগম

মাঃ আঃ সালাম
মৃত িদলবর আলী ম ল
৫১৮৭
মাছাঃ আেনায়ারা
বওয়া

৫২৮৯

মাছাঃ ছালমা আ ার
মাঃ সালায়মান আলী
মাছাঃ হেলনা বগম

বাশকাটা,
পলাশবাড়ী

নুরপুর,পলাশবাড়ী

মাহা াদ জাহা ীর
আলম
উদয়সাগর,পলাশ
৫২৬৫ মাহা াদ আনছা ল
বাড়ী
হক
মাছাঃ জাহানারা বগম

7

রায়তী নড়াইল,
ডালভা া

িদগদাড়ী, মরীরহা
ট
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মাঃ মামুন িময়া
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মাছাঃ আেনায়ারা বগম

129

৫৫০১

মাঃ িলমন িময়া
আমবাড়ী ,পলাশবা
মাঃ আবুল মুনছু র িময়া
ড়ী
মাছাঃ মাছেলমা বগম

130

মাহা াদ েবল িময়া
মাহা াদ হিববর
৫৫০৪
রহমান
ছামছু ন নাহার

131

মাঃ মািমনুর ইসলাম
মাঃ
ল আিমন
মাছাঃ আেমনা বগম

128

132

৫৫২২

তারাজুল ইসলাম
৫৫৩৭ মিতয়ার রহমান
িপয়ারী বগম

মাঃ আ ুল মা াফ
মাঃ মিজবর রহমান
মাছাঃ িরনা বগম

সুই াম,
পলাশবাড়ী

137

138

৫৫৮৫

মাঃ শিফ ল ইসলাম
মাঃ মিতয়ার রহমান
মাছাঃ রােকয়া বগম

৫৫৮৬

মাঃ বলাল িময়া
মহদীপুর,ঠু য়াপা
মাঃ ছালাম িময়া
র
মাছাঃ বেলায়ারা বগম

খামার নরাইল
ঢালভা া

139

িব ামগাছী,ঠু য়া
পা র

140

৫৫৯৯

141

মাঃ সােদ ল ইসলাম
সােদক
৫৬৪০
মাঃ খাজা িময়া
মাছাঃ কাবসী বগম

নয় আনা
নওদা, বং িলয়া

মেহশপুর,পলাশবা
ড়ী

133

৫৫৪৬

134

মাঃ
ল আিমন
মাঃ হােসন আলী
৫৫৪৮
আক
মাছাঃ নিবজান বগম

িগিরধারীপুর,পলা
শবাড়ী

135

৫৫৭৩

মাঃ সালায়মান িময়া
মাঃ আঃ সামাদ
মাছাঃ মেমলা বগম

বড়
িশমুলতলা,কািশয়া
বাড়ী

136

৫৫৭৬

মাঃ জাফ ল ইসলাম
বুজ ক
মাঃ আ ুল ক ু ছ
িব ু পুর,আমলাগা
মাছাঃ রওশনারা বগম
ছী

মহদীপুর,ঠু য়াপা
র

মাঃ আ ুস ছােলক ম ল
উদয়সাগর,পলাশ
মাঃ সয়দ আলী ম ল
বাড়ী
মাছাঃ লাইলী বগম

বরী হিরনমারী ,
পলাশবাড়ী

৫৬৪৪

মাঃ জািকর হােসন
মাঃ মাজা ফর হােসন
মাছাঃ রওশনারা বগম

হিরনমাড়ী
পলাশবাড়ী

৫৭১২

মাঃ শাহািরয়ার ম ল
মাঃ এমদাদু ল হক ম ল
মাছাঃ রিশদা বগম

সাবিদন
আমলাগাছী

144

৫৭৫২

মাঃ আিত র রহমান
মাঃ ম ু িময়া
মাছাঃ সােজদা বগম

মেহশপুর,পলাশবা
ড়ী

145

মাঃ আিজজুল ইসলাম
৫৭৬০ মৃত ইকরামুল ইসলাম
মাছাঃ আিলম খাতু ন

চি পুর,ঠু য়াপা
র

142

143

8

৫৫৯১

অতুল মার মহ
পুি লন চ
মিত সফালী রানী

মহদীপুর,ঠু য়াপা
র

গাইবা া জলাধীন পলাশবাড়ী উপেজলার ন াশনাল সািভস কমসূচী (৭ম পব)
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146

147

148

149

মাঃ আেনায়ারা হাসাইন
মাঃ শেমস উি ন
দূগাপুর,পলাশবা
৫৭৯৮
ব াপারী
ড়ী
মাছাঃ নিছমন বগম
৫৮১০

৫৮৫৮

৫৮৭৯

লালিদঘী
হিরণমাড়ী

157

মা: আ ু া আল মাসুদ
খান
৬০১১
মা: মিশউর রহমান
শােহনা পািরভন

মাঃ নজ ল ইসলাম
মাঃ আয়াত আলী
মাছাঃ লাইলী বগম

গৃধারীপুর ,
পলাশবাড়ী

158

৬০১৯ মৃত- িরয়াজ উি ন

151

154

৫৯৭৪

৫৯৭৯

৫৯৯৬

মাছাঃ মিজয়া আ ার
মাঃ আশরাফু েদৗলা
মাছাঃ মনিজলা বগম

মাঃ নাজমুল হক
িসধন াম,পলাশবা
৫৯১৬ মৃত আবু ব র িসি ক
ড়ী
মাছাঃ আেনায়ারা বগম

153

156

মা: জাহা ীর আলম
মা: আবুল কালাম
মাছা: জািমরন বগম

িব ামগাছী,ঠু য়া
পা র

150

৫৯৬৬

মা: মাসুদ রানা
মা: গালাপ িময়া
মাছা: বুলবুিল

মাঃ ফা ক িময়া
মাঃ মিতয়ার রহমান
মাছাঃ বিল বগম

মাঃ শাহান শাহ সরকার
পলাশ
িগিরধারীপুর,পলা
৫৮৮৮
মাঃ একরামুল হক
শবাড়ী
মাছাঃ িশিরনা বগম

152

৫৯৯৪

155

মা: রিফ ল ইসলাম
ম: ছু মান আরী
মাছা : ওেবদা বগম

মুরালীপুর,
তু লসীঘাট

মাছা : হামায়রা আ ার
মা: শিফ ল ইসলাম
গালাপী বগম

বড় িশমুলতালা,
কািশয়াবাড়ী

গেড়য়া, ঠু য়াপু র

গেড়য়া, ঠু য়াপু র

মা: আবু সামা

গেড়য়া, ঠু য়াপু র

মাছা: রািবয়া বগম

৬০২১

160

৬০৬৯ মৃত - এ

িকসামত চের া,
মরীর হাট

মা: আবুল বাহার িসি ক
এম মােছর আলী
মাছা: কিহনুর বগম

উদয়সাগর,
পলাশবাড়ী

মা: শািমম িময়া
মা: মা ািলব িময়া
মাছা: পা ল বগম

গৃধারীপুর,
পলাশবাড়ী

161

৬০৯৫

162

মাছাঃ খািদজা আ ার
মাঃ হাসানু ামান
বাড়াইপাড়া,পলাশ
৬১১৪
সরকার
বাড়ী
মাছাঃ জাহানারা বগম

163

9

খ কার আ ু ল াহ আল
মামুদ
মা: আ ু ল আউয়াল
খ কার
মাছা: নারিগস সুলতানা
বগম

159

দূগ াপুর, পলাশবাড়ী

মা: আ ু স সালাম িময়া
মা: আবুল কােশম িময়া
মাছা : সােলমা বগম

মহদীপুর,
ঠু য়াপু র

৬১১৫

মাঃ আতাউর রহমান
মাঃ ছামছু ল আলম
মাছাঃ আেনায়ারা বগম

মুরালীপুর
তুলশীঘাট

গাইবা া জলাধীন পলাশবাড়ী উপেজলার ন াশনাল সািভস কমসূচী (৭ম পব)
বািতেলর কারন: পলাশবাড়ী উপেজলার ায়ী বািস া নয়

164

165

166

মাঃ রিবউল ইসলাম
মাঃ সিলম উি ন
৬১৫০
আক
মাছাঃ রােজকা বগম
মাঃ মাসুদ রানা রায়হান
মাঃ গালাম মা াফা
৬১৭০
সরকার
মাছাঃ মােজদা বগম
মাঃ লুৎফর রহমান
৬১৭৯ মাঃ বানেসল আলী
মাছাঃ লাইলী বগম

ল ীপুর, মরীরহা
ট

খামার নরাইল
ঢালভা া
বতকাপা
পলাশবাড়ী

৬২১৮

মাঃ দুলাল হােসন
মাঃ আ ুল আিজজ
মাছাঃ হােজরা খাতুন

168

৬২৬৯

মাঃ আ ুর রউফ িময়া
িদঘলকা ী , বং
মাঃ ইমান আলী
িলয়া
মাছাঃ ওেবদা বগম

169

৬২৭০

মাঃ সািমউল আলম
মাঃ আ ুর সালাম
মাছাঃ শামছু ল নাহার

মুরালীপুর,তুলিশ
ঘাট

170

৬২৮৭

মাঃ িরপন মািনক
মাঃ আ ুর রা াক
মাছাঃ িব বগম

পলাশবাড়ী,পলাশ
বাড়ী

৬৩৫০

মাঃ আ ুর রা াক িময়া
বাড়াইপাড়া,পলাশ
মাঃ হায়দার আলী
বাড়ী
মাছাঃ অজুবা বগম

৬৩৫৩

মা: পলাশ ম ল
মা: হািবজার রহমান ম ল
মাছা : পা ল বগম

167

171

172

মুরালীপুর,তুলিশ
ঘাট

বড়াইপাড়া ,
পলাশবাড়ী
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