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1.  ছ রা বগম দঃ হলিদ িনয়া িচলা 20/4/1987,29বছর         দাির তার কারেন 

2.  মাসাঃ রািহলা বগম দঃ হলিদ িনয়া িচলা 1/6/1967,49বছর         দাির তার কারেন 
3.  িশখা গাইন দঃ হলিদ িনয়া িচলা 1/1/1969,47বছর         দাির তার কারেন 
4.  রজাহান বগম দঃ হলিদ িনয়া িচলা 7/6/1962,54বছর         দাির তার কারেন 
5.  মাসাঃ আেলয়া বগম দঃ হলিদ িনয়া িচলা 17/3/1977,39বছর      চােখকম দেখ   দাির তার কারেন 
6.  আফছার মাছা ী দঃ হলিদ িনয়া িচলা 7/2/1977,39বছর      শাঃ িতব ী  হ া দাির তার কারেন 
7.  জেবদা বগম দঃ হলিদ িনয়া িচলা 6/5/1960,56বছর         দাির তার কারেন 
8.  মােনাদা ম ল হলিদ িনয়া িচলা 14/7/1970,46বছর         দাির তার কারেন 
9.  হািছনা বগম হলিদ িনয়া িচলা 3/2/1969,47বছর         দাির তার কারেন 
10.  আেনায়ারা বগম হলিদ িনয়া িচলা 3/7/1966,50বছর         দাির তার কারেন 
11.  আেমনা বগম হলিদ িনয়া িচলা 2/3/1947,69বছর         দাির তার কারেন 
12.  খা ন বগম হলিদ িনয়া িচলা 11/3/1947,69বছর         দাির তার কারেন 
13.  জিহর হােসন উঃ হলিদ িনয়া িচলা 20/2/1989,27বছর      শাঃ িতব ী  হ া দাির তার কারেন 
14.  আিছয়া বগম উঃ হলিদ িনয়া িচলা 19/2/1933,83বছর         দাির তার কারেন 
15.  চান িময়া িশকদার উঃ হলিদ িনয়া িচলা 3/4/1957,59বছর         দাির তার কারেন 
16.  রিশদ আ ার উঃ হলিদ িনয়া িচলা 5/2/1947,69বছর         দাির তার কারেন 
17.  ফােতমা বগম গাব িনয়া িচলা 12/11/1937,79বছর      রাগা া   হ া দাির তার কারেন 
18.  মাঃ রজাউল শখ গাব িনয়া িচলা 8/5/1971,45বছর      শাঃ িতব ী  হ া দাির তার কারেন 
19.  র কা ম ল ঃিচলা িচলা 17/4/1940,76বছর         দাির তার কারেন 
20.  গৗতম মাড়ল পঃিচলা িচলা 20/9/1952,64বছর      শাঃ িতব ী  হ া দাির তার কারেন 
21.  রী ম ল পঃিচলা িচলা 10/10/1967,49বছর         দাির তার কারেন 
22.  কািল সরদার পঃিচলা িচলা 5/6/1942,74বছর         দাির তার কারেন 
23.  ভািশনী বাছার পঃিচলা িচলা 7/8/1932,84বছর         দাির তার কারেন 
24.  মিজনা বগম পঃিচলা িচলা 13/2/1955,61বছর         দাির তার কারেন 
25.  আফছার ফিকর দঃিচলা িচলা 22/5/1946,70বছর         দাির তার কারেন 
26.  ফােতমা বগম দঃিচলা িচলা 10/2/1960,56বছর         দাির তার কারেন 



27.  রােকয়া বগম দঃিচলা িচলা 16/2/1953,63বছর         দাির তার কারেন 
28.  ছােয়রা বগম দঃিচলা িচলা 5/6/1960,56বছর      রাগা া   হ া দাির তার কারেন 
29.  আঃ খােলক হাওলাদার দঃিচলা িচলা 17/3/1955,61বছর      রাগা া   হ া দাির তার কারেন 
30.  মিরয়ম বগম দঃিচলা িচলা 7/10/1958,58বছর         দাির তার কারেন 
31.  রােবয়া বগম দঃিচলা িচলা 12/7/1950,66বছর         দাির তার কারেন 
32.  সােয়রা বগম দঃিচলা িচলা 2/3/1952,64বছর         দাির তার কারেন 
33.  ব লী বগম দঃিচলা িচলা 5/2/1960,56বছর         দাির তার কারেন 
34.  মিজনা বগম দঃিচলা িচলা 1/1/1962,54বছর         দাির তার কারেন 
35.  রিশদ ফিকর  দঃিচলা িচলা 10/2/1940,76বছর একেচাখ অ         দাির তার কারেন 
36.  হািলমা বগম জয়মিন িচলা 11/2/1967,49বছর         দাির তার কারেন 
37.  আেলয়া বগম জয়মিন িচলা 13/10/1937,79বছর         দাির তার কারেন 
38.  মা দা বগম জয়মিন িচলা 9/6/1980,36বছর         দাির তার কারেন 
39.  তাছিলমা বগম জয়মিন িচলা আ মািনক 50বছর         দাির তার কারেন 
40.  মিরয়ম বগম জয়মিন িচলা 4/5/1953,63বছর         দাির তার কারেন 
41.  পবান িবিব জয়মিন িচলা আ মািনক 35বছর         দাির তার কারেন 
42.  রািশদা বগম জয়মিন িচলা 22/2/1977, 39বছর         দাির তার কারেন 
43.  আঃ হক ধা জয়মিন িচলা আ মািনক 66বছর      রাগা া   হ া দাির তার কারেন 
44.  রাইয়া বগম জয়মিন িচলা আ মািনক 45 বছর         দাির তার কারেন 

 


