
১ নং হিরঢালী ইউিনয়ন 

 

 নং ইউিনয়ন উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম ও কানা  জাতীয় পিরচয় প  নং জ  তািরখ বয়স পশা ওয়াড মাবাইল নং 
1 হিরঢালী শখ সােহল রানা, িপতাঃ শখ মাবােরক হােসন, ামঃ রামনাথ র 3253306991 11/12/1993 28 িমক 9 1795566899 

2 হিরঢালী হাছান মাড়ল, িপতাঃ আহ দ মাড়ল , ামঃ রামনাথ র 8705506601 09/01/1994 27 িমক 9 1995772597 

3 হিরঢালী শখ িব াল হােসন, িপতাঃ শখ ইনছার আলী ামঃ রামনাথ র 4716444064231 04/03/1985 36 িমক 9 1728635957 

4 হিরঢালী শখ জ ল ইসলাম, িপতাঃ তঃ শখ িনছার উ ীন, ামঃ 
রামনাথ র 

4716444063822 17/03/1975 46 িমক 9 1728125206 

5 হিরঢালী শখ আিজম হােসন, িপতাঃ শখ িরজাউল ইসলাম, ামঃ রামনাথ র 4716444063541 05/06/1989 46 িমক 9 1966978395 

6 হিরঢালী আ র জ ার মাড়ল, িপতাঃ ত চ দ আলী মাড়ল, ামঃ রামনাথ র 4716444064172 11/06/1957 62 িমক 9 1988496714 

7 হিরঢালী  হা ন আর রিশদ, িপতাঃ নওেশর আলী গাজী, ামঃ উ ডা া 4716444048600 03/10/1983 37 িমক 1 1728723763 

8 হিরঢালী য না রানী দাশ, ামী ধা  মার দাশ, ামঃ মাহ দকাটী 4716444060830 27/09/1987 33 িমক 7 1321280466 

9 হিরঢালী মাছাঃ সফালী বগম, ামীঃ মাকেছদ গাজী, মাহ দকাটী 4716444061306 02/03/1982 38 িমক 7 1991996740 

10 হিরঢালী জ এম সিলম জাহা ীর, িপতাঃ ওমর আলী জমা ার, ামঃ 
মাহ দকাটী 

4792104050748 04/11/1987 33 িমক 7 1913403230 

11 হিরঢালী মাঃ আসলাম উ ীন, িপতাঃ মাঃ িজবর রহমান, াম, হিরদাশকাটী 1504239854 01/01/2000 21 িমক 4 1911973009 

12 হিরঢালী মাঃ স ফা গাজী, িপতাঃ মাঃ মনাতাজ আালী গাজী, ামঃ 
সানাতনকাটী  

4716444598370 20/03/1950 71 িমক 2 1914918813 

13 হিরঢালী ল ম বগম, মীঃ মীর আজগার, ামঃ সানাতনকাটী 4716444051197 10/05/1984 27 িমক 2 1747248708 

14 হিরঢালী এসেমাতার বগম, ামীঃ জিলল জায়া ার, ামঃ সানাতনকাটী 4716444000289 12/05/1990 31 িমক 2 1870969598 

15 হিরঢালী মাঃ সিলম গাজী, িপতাঃ মাঃ হােনফ আলী গাজী, ামঃ 
সানাতনকাটী 

4716444051726 07/02/1987 34 িমক 2 1714548347 

16 হিরঢালী মাছাঃ আকিলমা খা ন, ামীঃ মাঃ কামাল গাজী, ামঃ 
সানাতনকাটী 

4716444051797 13/09/1987 34 িমক 2 1825186881 

17 হিরঢালী মা দা বগম, ামীঃ শখ িসরা ল ইসলাম, ামঃ সানাতনকাটী 4716444051204 20/08/1962 59 িমক 2 1704961823 

18 হিরঢালী জয়  ম মদার, িপতাঃ ত শাি  ম মদার, া্মঃ হিরঢালী 4716444053170 11/09/1986 35 িমক 3 1717456237 

19 হিরঢালী সিমর খাজ , িপতাঃ ত- যিতন খাজ , া্মঃ হিরঢালী 4716444053132 18/026/1972 51 িমক 3 1778473097 



20 হিরঢালী নাজমা বগম, ামীঃ সাগর গাজী, া্মঃ হিরঢালী 4716444000018 07/06/1985 36 িমক 3 1724202830 

21 হিরঢালী মাঃ ছ র সরদার, িপতাঃ মাঃ আেনায়ার সরদার, া্মঃ হিরঢালী 4716444052130 02/03/1984 35 িমক 3 1755853857 

22 হিরঢালী মাঃ মিহউ ীন সরদার, িপতাঃ মাঃ িবলাত আলী সরদার, া্মঃ 
হিরঢালী 

4716444000019 25/04/1982 39 িমক 3 1786237055 

23 হিরঢালী মাঃ হাসান মাড়ল, িপতাঃ আ ল মাড়ল, া্মঃ হিরঢালী 3740311919 28/10/1996 25 িমক 3 1937404850 

24 হিরঢালী মাঃ মিফ ল ইসলাম, িপতাঃ মাঃ এলাই ফিকর, ামঃ হিরদাশকাটী 8691443520 02/04/1995 26 িমক 4 1929606992 

25 হিরঢালী মাঃ আঃ হািলম গাজীঃ িপতাঃ মাঃ লতান আলী ামঃ 
হিরদাশকাটী 

4716444055425 01/11/1972 51 িমক 4 1778473231 

26 হিরঢালী িমসঃ িবউ  খা ন, িপতাঃ আঃ খােলক মাড়ল, ামঃ হিরদাশকাটী 3306301890 12/01/1995 26 িমক 4 1319774590 

27 হিরঢালী মাঃ শিফ ল ইসলাম, িপতাঃ মাঃ আঃ রহমান ফিকর, ামঃ 
হিরদাশকাটী 

4716444055703 01/01/1981 40 িমক 4 1712311813 

28 হিরঢালী মাঃ িমজা র রহমান, িপতাঃ মাঃ নিকমউ ীন শখ, ামঃ 
হিরদাশকাটী 

4716444055562 01/01/1979 42 িমক 4 1763341721 

29 হিরঢালী মাঃ মিমন ফিকর, িপতাঃ আ ল ফিকর, ামঃ হিরদাশকাটী 4716444055864 08/06/1987 34 িমক 4 1945408641 

30 হিরঢালী রােস ল ইসলাম, িপতাঃ আ ল ফিকর, ামঃ হিরদাশকাটী 4716444000148 06/08/1994 27 িমক 4 1913462589 

31 হিরঢালী উ ল ম মদার, িপতাঃ তঃ শশাংক ম মদার, ামঃ উ ডা া 4716444048263 01/08/1962 59 িমক 1 1978112168 

32 হিরঢালী অমর ম মদার, িপতাঃ ঠা র দাশ ম মদার, ামঃ উ ডা া 4716444048315 29/05/1972 49 িমক 1 1308877278 

33 হিরঢালী অমর ন ী, িপতাঃ অিজত ন ী, ামঃ উ ডা া 4716444048334 21/11/1973 48 িমক 1 1728390010 

34 হিরঢালী িবধান িব াস, িপতাঃ আন  িব াস, ামঃ রিহম র 4716444049322 04/03/1983 38 িমক 1 1994993945 

35 হিরঢালী স য় ম মদার, িপতাঃ উ ল ম মদার, ামঃ রিহম র 4716444048977 10/10/1985 36 িমক 1 1736887991 

36 হিরঢালী মাঃ গালাম ম ফা িপতাঃ ত আনছার গালদার, ামঃ নায়াকাটী 4716444000008 03/07/1979 40 িমক 5 1782316401 

37 হিরঢালী ফেতমা বগম, ামীঃ ছেবদ আলী ফিকর, ামঃ নায়াকাটী 4716444057044 01/01/1986 35 িমক 5 1993831998 

38 হিরঢালী আ ল কােদর গাজী, িপতাঃ শিহ ল গাজী, ামঃ নায়াকাটী 4663677633 21/06/1994 27 িমক 5 1953234126 

39 হিরঢালী মাঃ আনা ল গাজী, িপতাঃ মাঃ আঃ হািকম গাজী, ামঃ নায়াকাটী 4716444057328 04/07/1982 39 িমক 5 1929369608 

40 হিরঢালী মাঃ কাম ল ইসলাম, িপতাঃ ত িনয়ামত আলী পাড়, ামঃ 
নায়াকাটী 

4716444057233 01/03/1984 37 িমক 5 1913685583 

41 হিরঢালী মাঃ মাশারাফ হােসন,  িপতাঃ তঃ আই ীন গাজী, ামঃ 
নগর রাম র 

4716444058764 01/03/1966 55 িমক 6 1931614415 

42 হিরঢালী আ ল কালাম আজাদ, িপতাঃ এফ এম মিহউ ীন, ামঃ তাপকাটী 4716444059559 07/11/1979 40 িমক 6 1960462019 



43 হিরঢালী মাঃ আিম ল হাসান, িপতাঃ মাঃ আরসাদ আলী ফিকর, ামঃ 
নগর রম র 

4716444058390 13/10/1976 45 িদনম
র 

6 1926071876 

44 হিরঢালী মাঃ স জ হাজারা, িপতাঃ মাঃ হা ান হাজরা, ামঃ নগর রাম র 4716444000255 27/06/1997 24 িদনম
র 

6 1858348636 

45 হিরঢালী এইচ এম নািহদা পারেভজ, িপতাঃ রল ইসলাম, ামঃ নগর রাম র  4716444058364 25/10/1987 34 িদনম
র 

6 1714846893 

46 হিরঢালী আলমগীর সরদার , িপতাঃ তঃ আকাম আলী সরদার, ামঃ 
তাপকাটী 

4716444062017 13/05/1973 48 িদনম
র 

6 1736427055 

47 হিরঢালী প ানন মার িম ী, িপতাঃ তঃ মিন  িম ী, ামঃ মাহ দকাটী 4716444059970 07/01/1942 79 িদনম
র 

7 1779948931 

48 হিরঢালী মা ান মি ক, িপতাঃ নতাজ মি ক, ামঃ মাহ দকাটী 4716444060888 02/05/1973 48 িদনম
র 

7 1938609063 

49 হিরঢালী দব সাদ দাশ, িপতাঃ নেরন দাশ, ামঃ মাহ দকাটী 4716444000003 02/03/1979 42 িদনম
র 

7 1765684130 

50 হিরঢালী মিহেতাষ মার িব াস, িপতাঃ িনরা পদ িব াস, ামঃ মাহ দকাটী 4716444060278 01/04/1986 35 িদনম
র 

7 1915731343 

51 হিরঢালী েদর রায়, িপতাঃ ত জীবন রতন রায়, ামঃ মাহ দাকাটী 4716444060312 05/06/1959 60 িদনম
র 

7 1765016167 

52 হিরঢালী রানী ম মদার, িপতাঃ িবজন চ ব ী, ামঃ রিহম র 3313709754 08/04/2002 19 িদনম
র 

1 1400887991 

53 হিরঢালী মাঃ নািসর উ ীন, সরদার, িপতাঃ ত নওয়ার আলী সরদার, ামঃ 
উ ডা া 

4716444048336 04/10/1969 50 িদনম
র 

1 1978112191 

54 হিরঢালী মাঃ শাহাদাৎ হাসাইন, িপতাঃ আকরাম বগম, ামঃ রিহম র 5553241703 25/01/1997 24 িদনম
র 

1 1738947779 

55 হিরঢালী কাশ মার দ, িপতাঃ রারী মাহন দ, ামঃ রিহম র 4716444049304 19/07/1982 39 িদনম
র 

1 1862161097 

56 হিরঢালী রাজীব ম মদার, িপতাঃ উ ল ম মদার, ামঃ উ ডা া 4716444048265 07/07/1986 35 িদনম
র 

1 1811980087 

57 হিরঢালী মাঃ হািব র ইসলাম শখ, িপতাঃ মাঃ ফজর আলী শখ, ামঃ 
রিহম র 

4716444049324 01/02/1988 33 িদনম
র 

1 1790679920 

58 হিরঢালী মাঃ আখতার আলী গাজী, িপতাঃ তঃ জ ার আলী গাজী, ামঃ 4716444048939 24/06/1972 49 িদনম 1 1722897181 



উ ডা া র 
59 হিরঢালী শারিমন আ ার, িপতাঃ গ র মাড়ল, ামঃ উ ডা া 1963846322 24/11/1998 23 িদনম

র 
1 1733356286 

60 হিরঢালী আিমন শখ, িপতাঃ স র শখ, ামঃ রিহম র 4716444049029 10/04/1980 41 িদনম
র 

1 1714868286 

61 হিরঢালী মা ম িব াহ, িপতাঃ আ র রহমান, ামঃ উ ডা া 1963805609 25/01/2001 20 িদনম
র 

1 1797041781 

62 হিরঢালী িলটন ম মদার, িপতাঃ উ াল ম মদার, ামঃ উ ডা া 4716444000071 16/09/1991 30 িদনম
র 

1 1925564704 

63 হিরঢালী মাঃ মাসেলম উ ীন, িপতাঃ মাঃ দিলল উ ীন খ , ামঃ 
সানাতনকাটী 

4716444051450 02/10/1978 43 িদনম
র 

2 1733046923 

64 হিরঢালী মাঃ আমা র রহমান, িপতাঃ মাঃ মািমন উ ীন, ামঃ 
সানাতনকাটী 

4716444051975 02/06/1977 44 িদনম
র 

2 1716752286 

65 হিরঢালী কাজী  র ইসলাম, িপতাঃ কাজী রমজান হােসন 4716444000001 09/06/1972 49 িদনম
র 

2 1772728791 

66 হিরঢালী শখ আ স স র, িপতাঃ শখ মিহউ ীন, ামঃ সানাতনকাটী 4716444000012 25/02/1979 40 িদনম
র 

2 1762639391 

67 হিরঢালী শখ আিজম উ ীন, িপতাঃ শখ িমই ীন, ামঃ সানাতনকাটী 4716444049598 11/03/1980 41 িদনম
র 

2 1929222841 

68 হিরঢালী ইকবাল হােসন, িপতাঃ এরমান গাজী, ামঃ সানাতনকাটী 4716444050456 10/11/1988 33 িদনম
র 

2 1917609991 

69 হিরঢালী শখ র ইসলাম, িপতাঃ শখ ল আমীন, ামঃ সানাতনকাটী 4716444050230 31/12/1985 36 িদনম
র 

2 1917941464 

70 হিরঢালী মাঃ মিন ল সরদার, িপতাঃ মাঃ খােলক সরদার, ামঃ 
সানাতনকাটী 

4716444056993 09/05/1985 36 িদনম
র 

2 1865551089 

71 হিরঢালী শখ মক দ হােসন, িপতাঃ শখ ৎফার, ামঃ সানাতনকাটী 4716444049874 24/09/1972 49 িদনম
র 

2 1904059925 

72 হিরঢালী শখ মিন ল ইসলাম, িপতাঃ শখ মাহ দ হােসন, ামঃ 
সানাতনকাটী 

4716444049846 10/09/1982 39 িদনম
র 

2 1960222109 

73 হিরঢালী শখ িফজ রহমান, িপতাঃ শখ সাম র রহমান, ামঃ সানাতনকাটী 4716444049970 04/05/1983 38 িদনম
র 

2 1733306597 



74 হিরঢালী মাঃ ফা ক শখ, িপতাঃ শখ আনার উ ীন, ামঃ সানাতনকাটী 4716444000034 03/06/1985 36 িদনম
র 

2 1734722764 

75 হিরঢালী মাহ জা বগম, িপতাঃ মাঃ রা াক সরদার, ামঃ সানাতনকাটী 4716444050342 25/08/1984 35 িদনম
র 

2 1853078936 

76 হিরঢালী নীল দ , িপতাঃ সাধন দ , ামঃ হিরঢালী 4716444053965 08/12/1950 71 িমক 3 1868269132 

77 হিরঢালী মাঃহািফ ল সরদার, িপতাঃ আঃ রিহম, ামঃ হিরঢালী 4716444000124 25/03/1993 24 িমক 3 1937726545 

78 হিরঢালী মাঃ ছাই ল ইসলাম, িপতাঃ মাঃ কিরম সরদার, ামঃ হিরঢালী 9576612551 2/07/1995 26 িমক 3 1795564095 

79 হিরঢালী মাঃ রানা মা া, িপতাঃ মাঃ গ র মা া, ামঃ হিরঢালী 5553244343 15/04/1997 24 িমক 3 1915483481 

80 হিরঢালী এস এম আ াহ, িপতাঃ ত ইছাক আলী সরদার, ামঃ হিরঢালী 4716444052241 15/06/1968 53 িমক 3 1925077689 

81 হিরঢালী মাঃ রিফ ল গাজী, িপতাঃ মাঃ সানা গাজী, ামঃ হিরঢালী 4716444053374 21/02/1972 49 িমক 3 1777892033 

82 হিরঢালী শা  মার দ , িপতাঃ ামল মার দ , ামঃ হিরঢালী 4716444053814 08/06/1987 38 িমক 3 1977219570 

83 হিরঢালী মহােদব মার দ , িপতাঃ ত ন চরন, ামঃ হিরঢালী 4716444053732 01/05/1969 50 িমক 3 1795559968 

84 হিরঢালী অিলপ মার ঘাষ, িপতাঃ অেশাক মার, ামঃ হিরঢালী 7355660270 25/11/1997 24 িমক 3 1793156402 

85 হিরঢালী মাঃ আমা ল রহমান শখ, িপতাঃ মাঃ হাসান আলী, ামঃ হিরঢালী 8225675969 25/01/1990 31 িমক 3 1732078281 

86 হিরঢালী েদব মার ঘাষ, িপতাঃ পন মার ঘাষ, ামঃ হিরঢালী 7767100238 22/28/1996 25 িমক 3 1744242650 

87 হিরঢালী মাছাঃ জ রা খা ন,িপতাঃ শখ জ ল হক, ামঃ হিরঢালী 9137007358 21/10/1976 45 িমক 3 1977848280 

88 হিরঢালী ইয়ািছন গাজী, িপতাঃ ত জিরপ গাজী, ামঃ হিরঢালী 4716444052510 17/09/1947 74 িমক 3 1997073205 

89 হিরঢালী উ ম মার দাশ,িপতাঃ বা  লাল দাশ, ামঃ হিরঢালী 4716444053149 02/07/1988 33 িমক 3 1743501644 

90 হিরঢালী মাঃ মিন ল িব াস,িপতাঃ মাঃ মা ার িব াস, ামঃ হিরদাশকাটী 4716444055329 24/02/1979 45 িমক 4 1756951726 

91 হিরঢালী মাঃ ছালাম ফিকর, িপতাঃ মাঃ হােসন ফিকর, ামঃ হিরদাশকাটী 4716444055576 22/12/1972 51 িমক 4 1400061612 

92 হিরঢালী নািছমা বগম, ামীঃ মাঃ িজবার রহামন, ামঃ হিরদাশকাটী 4716444055130 01/01/1978 43 িমক 4 1722685887 

93 হিরঢালী আ  সাইদ মাড়ল, িপতাঃ মাঃ সাই ল, ামঃ হিরদাশকাটী 1963804891 11/01/2002 19 িমক 4 1771445085 

94 হিরঢালী শখ সালাহ উ ীন, িপতাঃ তঃ কওছার , ামঃ হিরদাশকাটী 4716444055181 12/10/1956 77 িমক 4 1745701180 

95 হিরঢালী মাঃ বাদশাহ গাজী, িপতাঃ মাঃ সিফ ল গাজী, ামঃ হিরদাশকাটী 3313667879 22/01/2000 21 িমক 4 1650198236 

96 হিরঢালী মাঃ মা ফা কামাল, িপতাঃ মাঃ নছ র ফিকর, ামঃ 
হিরদাশকাটী 

6003256603 07/08/1995 26 িমক 4 1799271210 

97 হিরঢালী আণ  িব াস, িপতাঃ তঃ র ন িব াস, ামঃ রিহম র 4716444048985 19/08/1965 46 িমক 4 1765323916 

98 হিরঢালী শখ আ ল লিতব, িপতাঃ তঃ শখ নতাজ, ামঃ হিরদাশকাটী 4716444054889 20/08/1952 69 িমক 4 1957527189 



99 হিরঢালী শখ জািহ ল ইসলাম,িপতাঃ শখ হলাল উি ন, ামঃ হিরদাশকাটী 4716444055283 25/03/1987 44 িমক 4 1995614089 

100 হিরঢালী মাঃ ইউ প সরদার,িপতাঃ মাঃ ছিহল উ ীন , ামঃ নায়াকাটী 4716444057557 11/09/1984 37 িমক 5 1717110212 

101 হিরঢালী মাঃ আফাজ উ ীন, িপতাঃ তঃ িনজাম উ ীন, ামঃ নায়াকাটী 4716444057528 12/12/1953 68 িমক 5 1846827308 

102 হিরঢালী িফয়া বগম, িপতাঃ মাঃ মাবারক সরদার, ামঃ নায়াকাটী 4716444056948 11/11/1967 54 িমক 5 1729306466 

103 হিরঢালী মাঃ মিন সরদার, িপতাঃ ত িসরাজ সরদার, ামঃ নায়াকাটী 4716444057077 03/03/1949 70 িমক 5 1941985263 

104 হিরঢালী কিহ র বগাম, ামীঃ মাঃ ন র আলী ামঃ নায়াকাটী 4716444057064 01/06/1966 44 িমক 5 1953360814 

105 হিরঢালী মাঃ আঃ ফিকর, িপতাঃ মাঃ আকবার ফিকর, ামঃ নায়াকাটী 4716444057419 01/03/1965 55 িমক 5 1904545258 

106 হিরঢালী মাঃ আলআিমন সরদার, িপতাঃ মাঃ মিমন সরদার, ামঃ নায়াকাটী 9149259161 30/12/1996 25 িমক 5 1701445826 

107 হিরঢালী ইমা ল ইসলাম, িপতাঃ আঃ খােলক, ামঃ নায়াকাটী 1499155099 01/01/1995 26 িমক 5 1921817684 

108 হিরঢালী মাঃ আছা ল িব াস, িপতাঃ মাঃ কােশম িব াস, ামঃ নায়াকাটী 4716444056100 22/11/1981 39 িমক 5 1795560058 

109 হিরঢালী আিজ ল সরদার, িপতাঃ ত খাসা সরদার, ামঃ নায়াকাটী 4716444056873 01/10/1932 89 িমক 5 1937151610 

110 হিরঢালী সৗরাভ ম ল, িপতাঃ শংকর ম ল, ামঃ তাপকাটী 1456120144 24/02/1996 25 িমক 6 1787893762 

111 হিরঢালী িবধান চ , িপতাঃ অিনল , ামঃ তাপকাটী 4716444059643 04/11/1967 53 িমক 6 1718450676 

112 হিরঢালী মাঃ আিজজ সরদার, িপতাঃ বােহর আলী সরদার, ামঃ তাপকাটী 4716444059748 05/12/1981 40 িমক 6 1736634492 

113 হিরঢালী মাঃ সাই ল ইসলাম, িপতাঃ আ র হিরম সরদার, ামঃ 
নগর রা র 

4716444058210 20/02/1984 36 িমক 6 1710731071 

114 হিরঢালী এইচ এম মঈ ীন, িপতাঃ তঃ আ ল হাজারা, ামঃ নগর রা র 4716444058361 11/09/1965 55 িমক 6 1955785885 

115 হিরঢালী মাঃ িজবর হাজরাম িপতাঃ তঃ আ  রিহম হাজরা, ামঃ 
নগর রা র 

4716444058703 10/101959 56 িমক 6 1921915270 

116 হিরঢালী শিহ ল ইসলাম, িপতাঃ সওকাত আলী গাজী, ামঃ নগর রা র 4716444058742 10/10/1992 40 িমক 6 1914781589 

117 হিরঢালী নরায়ন চ , িপতাঃ তঃ অন  ম ল, ামঃ নগর রা র 4716444059746 17/11/1959 61 িমক 6 1954848860 

118 হিরঢালী মাঃ ল আলী শখ, িপতাঃ ছওকাত আলী . ামঃ তাপকাটী 4716444059235 03/02/1983 33 িমক 6 1781440837 

119 হিরঢালী মাঃ িমজা র রহমান িপতাঃ আনছার আলী শখ, ামঃ নগর রা র 4716444058094 20/04/1989 42 িমক 6 1931955650 

120 হিরঢালী মাঃ আ ল খােলক, িপতাঃ সেয়দ আলী গাজী, ামঃ তাপকাটী 4716444059650 08/05/1978 43 িমক 6 1736373011 

121 হিরঢালী মাঃ অবাই ল গাজী, িপতাঃ মাঃ আহে দ আলী, ামঃ তাপকাটী 4716444059765 19/03/1988 22 িমক 6 1782575556 

122 হিরঢালী মাঃ রানা শখ, িপতাঃ র শখ, ামঃ নগর রা র 3749599332 15/06/1991 29 িমক 6 1963319581 

123 হিরঢালী আনা ল ইসলাম, িপতাঃ স র ফিকর, ামঃ তাপকাটী 4716444059263 05/05/1985 36 িমক 6 1918302122 

124 হিরঢালী মাঃ সেহল হােসন গাজী, িপতাঃ মিজদ গাজী, ামঃ নগর রা র 8253210168 20/06/1996 25 িমক 6 1989587345 



125 হিরঢালী সিলনা আ ার , ামীঃ শখ মজবা উ ীন ামঃ নগর রা র 4716444059246 30/06/1976 45 িমক 6 1925175305 

126 হিরঢালী হারান চ  পাল, িপতাঃ হা লাল পাল, ামঃ মাহ দকাটী 4716444060011 01/01/1980 41 িমক 7 1943515018 

127 হিরঢালী  পদ িপতাঃ িবমল, ামঃ মাহ দকাটী 4716444060892 11/02/1970 51 িমক 7 1965613414 

128 হিরঢালী িনল দাশ, িপতাঃ অ  দাশ, ামঃ মাহ দকাটী 4716444060794 10/02/1972 49 িমক 7 1976958508 

129 হিরঢালী মাঃ এ াত িনকারী, িপতাঃ ত আলী ব  িনকারী, ামঃ মাহ দকাটী 4716444061021 07/02/1977 44 িমক 7 1762350787 

130 হিরঢালী লাল িপিলত, িপতা- ভাষ পািলত, ামঃ মাহ দকাটী 4716444060322 10/05/1980 41 িমক 7 1982555603 

131 হিরঢালী সমীরন দাশ, , িপতাঃ গৗিব  দাশ ামঃ মাহ দকাটী 4716444216536 20/05/1972 49 িমক 7 1874938124 

132 হিরঢালী দবদাশ , িপতাঃ  লাল, ামঃ মাহ দকাটী 4716444000055 30/10/1994 27 িমক 7 1758534974 

133 হিরঢালী মার রায়, িপতাঃ জীবন রতন রায়, ামঃ মাহ দকাটী 4716444060309 04/03/1966 57 িমক 7 1721917839 

134 হিরঢালী মাঃ ৎফর রহমান মাড়ল, িপতাঃ সাবাহান মাড়ল, াম, উ র 
স য়া 

4716444061981 02/01/1983 38 িমক 8 1921731793 

135 হিরঢালী মাছাঃ নািছমা, বগম, মীঃ মাঃ আ ল জ ার ফিকর, ামঃ 
হিরদাশকাটী 

4716444057398 15/06/1985 36 িমক 5 1902471242 

136 হিরঢালী মাঃ হািফ ল রহমান, িপতাঃ মাঃ কােচম আলী , াম, উ র স য়া 4716444062270 05/01/1977 48 িমক 8 1734319529 

137 হিরঢালী মাঃ হা ান সরদার, িপতাঃ মাঃ র মাহা াদ, াম, উ র স য়া 4716444062274 01/05/1972 49 িমক 8 1946415214 

138 হিরঢালী মাঃ জামাল সরদার, িপতাঃ র মাহা াদ নরদার, াম, উ র স য়া 4716444062267 07/05/1985 36 িমক 8 1924217376 

139 হিরঢালী মাঃ আ ার হােসন, িপতাঃ আকেছদ আলী িব াস, াম, উ র স য়া 6463730876 08/03/1997 24 িমক 8 1704881003 

140 হিরঢালী মাঃ ফয়সাল িব াস,িপতাঃ মাঃ শি ল িব াস, াম, উ র স য়া 6906308249 10/09/1999 22 িমক 8 1989179279 

141 হিরঢালী িসিলমা আ ার, িপতাঃ মাঃ আ ল কােশম াম, উ র স য়া 4716444000064 12/03/1994 27 িমক 8 1734484782 

142 হিরঢালী মাঃ রায়হান িব াস, িপতাঃ মাঃ রিফ ল িব াস, াম, উ র স য়া 3753208838 01/11/1997 24 িমক 8 1910666673 

143 হিরঢালী আলমগীর হাজার , িপতাঃ মাঃ িজ াত আলী হাজারা, াম, উ র 
স য়া 

4716444061759 07/10/1987 34 িমক 8 1916409608 

144 হিরঢালী মাঃ মসেলম উ ীন, িপতাঃ ত ইমাম আলী গাজী, াম, উ র স য়া 4716444062163 01/01/1969 52 িমক 8 1724704277 

145 হিরঢালী মাঃ আমা ল ইসলাম, িপতাঃ শিহ ল িব াস, াম, উ র স য়া 6006359373 10/05/1998 23 িমক 8 1784220946 

146 হিরঢালী মাঃ আঃ অ দ গালদার, িপতাঃ মাঃ মাসেলম গালদার, াম, 
উ র স য়া 

4716444000101 05/03/1989 32 িমক 8 1928894599 

147 হিরঢালী মাঃ মিতয়ার িব াস, িপতাঃ মাঃ চ দ আলী িব াস, াম, উ র 
স য়া 

4716444062525 18/02/1981 41 িমক 8 1986217211 



148 হিরঢালী মাঃ মেহিদ হাসান, িপতাঃ নাজ ল হােসন, াম, উ র স য়া 6905984354 01/05/1999 22 িমক 8 1921129541 

149 হিরঢালী মাঃ অেজদ আলী সরদার, িপতাঃ তঃ রিহম সরদার, াম, উ র 
স য়া 

4716444063040 08/01/1962 59 িমক 8 1925546893 

150 হিরঢালী মাঃ জাহা ীর িব াস, িপতাঃ মাঃ আঃ খােলক িব াস, াম, উ র 
স য়া 

4716444000177 10/01/1990 31 িমক 8 1719123417 

151 হিরঢালী আছা ল ইসলাম, িপতাঃআ ল মি ক াম, উ র স য়া 4716444061947 02/05/1979 32 িমক 8 1790012229 

152 হিরঢালী মাঃ সালাম সরদার, িপতাঃ র মহা াদ সরদার, াম, উ র স য়া 4716444062383 03/05/1987 34 িমক 8 1918611660 

153 হিরঢালী সাবান আলী সরদার, িপতাঃ সয়দ আলী সরদার, াম, উ র স য়া 4716444061956 014/01/1972 45 িমক 8 1757573116 

154 হিরঢালী মাঃ শিফ ল সরদার, িপতাঃ রা াক  ‘সরদার, াম, উ র স য়া 4654282070 15/05/1998 23 িমক 8 1941248742 

155 হিরঢালী মাঃ আিজবার িব াস, িপতাঃ চ দআলী িব াস, াম, উ র স য়া 4716444062547 10/06/1962 49 িমক 8 1757488330 

156 হিরঢালী মাঃ রজাইল ইসলাম, িপতাঃ মাঃ আকবার আর জায়া ার, ামঃ 
হািববনগর 

4716444064797 01/03/1992 39 িমক 9 1738767520 

157 হিরঢালী মাঃ আিজ ল জ ার, িপতাঃ আকবার জ ার, ামঃ হািববনগর 4716444064892 07/05/1985 36 িমক 9 1929356973 

158 হিরঢালী মাঃ িরপন সরদার, িপতাঃ মাঃ ছেলমান সরদার, ামঃ হািববনগর 4716444009017 18/04/1987 34 িমক 9 1723810387 

159 হিরঢালী গারপদ দ, িপতাঃ তঃ মিন  দ, ামঃ মাহ দকাটী 4716444059932 10/12/1979 42 িমক 7 1733859540 

160 হিরঢালী মাঃ ইয়ািছন আরাফাত, িপতাঃ হা ন হাজারা, ামঃ নগর রাম  5104219323 09/08/1998 23 িমক 6 1952973472 

161 হিরঢালী িসরা ল ইসলাম,িপতাঃ িমজা র গাজী, ামঃ নগর রাম র 6904012591 12/06/1998 23 িমক 6 1993993301 

162 হিরঢালী অিমত মা ল, িপতাঃ ম  ম ল, ামঃ তাপকাটী 1506251006 20/08/1998 23 িমক 6 1751554945 

163 হিরঢালী তাছিলমা খা ন, ামীঃ আ ল লিতপ, ামঃ নগর রাম র 4716444058007 01/06/1972 49 িমক 6 1712333031 

164 হিরঢালী চ  শেখর িব াস, িপতাঃ ঠা র দাশ িব াস, ামঃ নগর রাম র 4716444057915 03/05/1995 36 িমক 6 1750076806 

165 হিরঢালী মঘনাথ িব াস, িপতাঃ পিরমল িব াস, ামঃ নগর রাম র 4716444057913 01/01/1983 38 িমক 6 1650233410 

166 হিরঢালী িবধান মার িব া, িপতাঃ আন  মাহন িব াস, ামঃ নগর রাম র 4716444058277 20/04/1983 38 িমক 6 1910666779 

167 হিরঢালী মাঃ সােহল গাজী ,িপতাঃ সেলমান গাজী, ামঃ নগর রাম র 4716444058412 18/01/1995 36 িমক 6 1923938901 

168 হিরঢালী িদপ িব াস, িপতাঃ িশ  পদ িব াস, ামঃ নগর রাম র 4716444000022 06/04/1994 27 িমক 6 1990717833 

169 হিরঢালী উ াম িব াস,িপতাঃ িনর ন িব াস, ামঃ নগর রাম র 4716444058269 20/03/1975 56 িমক 6 1931295680 

170 হিরঢালী উ াল ম মদার, িপতাঃ তঃ শশাংক স মদার, ামঃ উ ডা া 4716444048263 10/08/1962 50 িমক 1 1978112168 

171 হিরঢালী কামল  ম মদার, িপতাঃ িবজয়  ম মদার, ামঃ রিহম র 4716444048973 02/03/1973 48 িমক 1 1716561857 

172 হিরঢালী স জ গাজী, িপতাঃ রিফ ল গাজী, ামঃ উ ডা া 4213719042 11/11/1998 23 িমক 1 1749351897 



173 হিরঢালী মাঃ র ম আলী মাড়ল, িপতাঃ মিজত মাড়ল, ামঃ রিহম র 4716444000134 12/09/1992 29 িমক 1 1320477192 

174 হিরঢালী আজমাল হােসন শখ, িপতাঃ কােশম শখ, ামঃ হিরঢালী 4653262115 26/10/1997 24 িমক 3 1911814711 

175 হিরঢালী রহমত আলী সানা, িপতাঃ দাউদ আলী সানা, ামঃ হিরঢালী 4716444052343 11/12/1972 49 িমক 3 1970805961 

176 হিরঢালী িব ব কাি  দাশ, িপতাঃ রামপদ দাশ, ামঃ হিরঢালী 4716444000017 01/11/1986 35 িমক 3 1317529353 

177 হিরঢালী মাঃ স র সরদার, িপতাঃ আেনায়ার সরদার, ামঃ হিরঢালী 4716444052130 02/05/1984 37 িমক 3 1755859857 

178 হিরঢালী মাঃ সা াম গাজী , িপতাঃ আছান গাজী , ামঃ হিরঢালী 4716444000121 01/01/1993 28 িমক 3 1944842917 

179 হিরঢালী বা লাল মার চ , িপতাঃ মেনার ন চ , ামঃ হিরঢালী 4716444053793 09/04/1985 36 িমক 3 1724842242 

180 হিরঢালী উ ার চ পিত, িপতাঃ রিবন চ পিত, ামঃ হিরঢালী 4716444053206 25/10/1981 40 িমক 3 1713901275 

181 হিরঢালী িবি ু পদ দাশ, িপতাঃ খাকন দাশ, ামঃ হিরঢালী 4716444052998 04/02/1968 53 িমক 3 1728573058 

182 হিরঢালী মাঃ সেহল রানা, িপতা বলজার গাজী, ামঃ হিরঢালী 2413789500 06/09/2002 19 িমক 3 1400509091 

183 হিরঢালী অেলাক মার িশল, িপতাঃ শীবনাথ িশল, ামঃ হিরদাশকাটী 4716444054346 14/04/1973 48 িমক 4 1727556610 

184 হিরঢালী স য় মার , িপতাঃ বা েদব , ামঃ হিরদাশকাটী 8249408355 11/12/1995 26 িমক 4 1794522644 

185 হিরঢালী গালাম িব াস, িপতাঃ ত রহমান িব াস, ামঃ হিরদাশকাটী 4716444055324 08/11/1947 74 িমক 4 1917668225 

186 হিরঢালী শখ িরয়াদ আহে দ পারেভস, িপতাঃ শখ রাকন, ামঃ 
হিরদাশকাটী 

8163885051 01/01/2000 21 িমক 4 1732695144 

187 হিরঢালী মীল ইকবাল হােসন, িপতাঃ ত শাম র রহমান, ামঃ হিরদাশকাটী 4716444054874 14/03/1972 49 িমক 4 1744300130 

188 হিরঢালী মাঃ হািলম গাজী িপতাঃ লতান আলী গাজী, ামঃ হিরদাশকাটী 4716444055425 01/11/1972 49 িমক 4 1778473231 

189 হিরঢালী লাল বা  বগম, ামীঃ ম  মেড়াল, ামঃ হিরদাশকাটী 4716444054429 03/05/1963 58 িমক 4 1795145941 

190 হিরঢালী মাঃ সালাম িব াস, িপতাঃ মাঃ িবলাত আলী িব াস ামঃ 
হিরদাশকাটী 

4716444055432 11/10/1974 47 িমক 4 1917153310 

191 হিরঢালী শখ জািহ ল হক, িপতাঃ শখ জ ল হক, ামঃ সানাতনকাটী 4716444051070 18/12/1987 34 িমক 2 1779576147 

192 হিরঢালী মীর আলমগীল হােনস, িপতাঃ মীর ফেত আলী ামঃ সানাতনকাটী 4716444050179 01/01/1965 56 িমক 2 1754199792 

193 হিরঢালী শখ নািছম হােসন, িপতাঃ শখ র আলী, ামঃ সানাতনকাটী 4716444049983 08/03/1977 44 িমক 2 1731516819 

194 হিরঢালী হা নার রিশদ, িপতাঃ আনছার আলী, ামঃ সানাতনকাটী 4716444050273 25/11/1971 50 িমক 2 1851866816 

195 হিরঢালী রানা পারভীন, ামীঃ শখ মা ন হােসন, ামঃ সানাতরকাটী 4716444049789 05/04/1985 36 িমক 2 1791426056 

196 হিরঢালী মীর রািক ল ইসলাম, িপতা মীর মাইন কিবর ামঃ সানাতনকাটী 8255458229 15/11/1996 25 িদনম
র 

2 1911632396 

197 হিরঢালী শখ আ  সাইদ, িপতাঃ শখ হািমদ ামঃ সানতনকাটী 9576609946 15/11/1997 24 িদনম 2 1311386946 



র 
198 হিরঢালী রেনািজত মার দ, িপতাঃ ত িব িত ষন দ , ামঃ মাহ দকাটী 4716444060282 08/04/1975 46 িদনম

র 
7 1917269110 

199 হিরঢালী আিমত মার মা ল, িপতাঃ অৈ ত মার ম ল,  ামঃ 
মাহ দকাটী 

4716444060685 01/07/1988 33 িদনম
র 

7 1924666948 

200 হিরঢালী মাঃ সাই র রহমান, িপতাঃ আরশাদ, ামঃ মাহ দকাটী 4716444000185 05/03/1993 28 িদনম
র 

7 1986618192 

201 হিরঢালী িলন িব াস,িপতাঃ ত ক  িব স, ামঃ মাহ দকাটী 4716444216553 10/06/1992 39 িদনম
র 

7 1727218351 

202 হিরঢালী ল ী পদ দাশ, িপতাঃ সতীশ চ  দাশ, ামঃ মাহ দকাটী 4716444061497 25/11/1957 54 িদনম
র 

7 1748000325 

203 হিরঢালী সদয় দাশ, িপতাঃ িব ু পদ দাশ, ামঃ মাহ দকাটী 4716444061631 09/11/1974 47 িদনম
র 

7 1979284204 

204 হিরঢালী বাপন মার ব , িপতাঃ শংকর ব , ামঃ মাহ দকাটী 4716444000036 09/06/1994 27 িদনম
র 

7 1779347368 

205 হিরঢালী মাঃ ইসমাইল আলী খ , িপতাঃ মাঃ আ স খা, ামঃ রামনাথ র 4716444000065 26/03/1988 33 িদনম
র 

9 1319774751 

206 হিরঢালী শখ িরজাউল ইসলাম, িপতাঃ শখ আছ ামান , ামঃ 
রামনাথ র 

4716444064403 25/10/1973 48 িদনম
র 

9 1945415609 

207 হিরঢালী অমীম মার ম ল, িপতাঃ ত গৗরপদ ম ল, ামঃ রামনাথ র 4716444064068 12/03/1969 52 িদনম
র 

9 1714571707 

208 হিরঢালী মাঃ ল আিমন সরদার, িপতাঃ শাহানারা বগম, ামঃ রামনাথ র 55542522887 22/12/1998 23 িদনম
র 

9 1956150489 

209 হিরঢালী িনত ান  দাশ, িপতাঃ ধীর মার দাশ, ামঃ রামনাথ র 7338668515 07/01/1988 33 িদনম
র 

9 1941966864 

210 হিরঢালী মাঃ মিন ল ইসলাম, িপতাঃ মাঃ সাহব আলী, ামঃ রামনাথ র 9163755235 23/03/1997 24 িদনম
র 

9 1994254478 

211 হিরঢালী শখ িদদা ল ইসলাম, িপতাঃ শখয়ার রহমান, ামঃ রামনাথ র 4716444000146 15/08/1991 30 িদনম
র 

9 1947825395 

212 হিরঢালী ত য় মার ম ল িপতাঃ পন মার ম ল, ামঃ রামনাথ র 2853207187 14/02/1996 25 িদনম
র 

9 1641457605 



213 হিরঢালী মাঃ কিবর ফিকর, িপতাঃ লিফকার ফিকর, ামঃ নায়াকাটী 47164440574330 20/05/1984 26 িদনম
র 

5 1918403073 

214 হিরঢালী মাঃ হাচান আলী ফিকর, িপতাঃ মাঃ হােসনফ , ামঃ নায়াকাটী 4716444000146 13/05/1990 21 িদনম
র 

5 1947629330 

215 হিরঢালী মাঃ আ ল ফিকর, িপতাঃ মাঃ আকবার ফিকর, ামঃ নায়াকাটী  4716444057419 01/03/1965 46 িদনম
র 

5 1996172209 

216 হিরঢালী মাঃ হািব া গাজী, িপতাঃ মাঃ আ ল হােসন, ামঃ নায়াকাটী 4716444057120 15/01/1987 34 িদনম
র 

5 1701667139 

217 হিরঢালী মাঃ খারেশদ গাজী, িপতাঃ মাঃ ছেয়দ আলী গাজী, ামঃ 
নায়াকাটী 

4716444056161 21/06/1985 36 িদনম
র 

5 1910320193 

218 হিরঢালী মাঃ রিবউল ইসলাম, িপতাঃ মাঃ আ ল সরদার, ামঃ নায়াকাটী 4716444056758 03/06/1982 41 িদনম
র 

5 1721387411 

219 হিরঢালী মাঃ জাহা ীর সরদার, িপতাঃ মাঃ এরফান আলী সরদার, ামঃ 
দি ন স য়া 

5563909695 05/01/1998 23 িদনম
র 

8 1884070078 

220 হিরঢালী নাল দাশ, িপতাঃ অ ন  দাশ, ামঃ দি ন স য়া 4716444063403 08/02/1982 39 িদনম
র 

8 1794522622 

221 হিরঢালী িদ  দাশ, িপতাঃ িব ািজত দাশ, ামঃ দি ন স য়া 7761747224 15/10/1995 27 িদনম
র 

8 1738697383 

222 হিরঢালী মাঃ সােদক সরদার, িপতাঃ আঃ রিহম সরদার, ামঃ দি ন স য়া 4716444063401 05/05/1986 35 িদনম
র 

8 1917531226 

223 হিরঢালী দবািশষ সরকার, িপতাঃ শশাং  সরকার, ামঃ দি ন স য়া 4716444000048 06/12/1990 31 িদনম
র 

8 1924191528 

224 হিরঢালী মািমন গাইন, িপতাঃ ত হািব র রহমান, গাইন ামঃ দি ন স য়া 4716444062287 03/02/1962 59 িদনম
র 

8 1991863808 

225 হিরঢালী িজয়া ল সরদার, িপতাঃ রিফ ল সরদার, ামঃ দি ন স য়া 7813893935 11/06/1999 22 িদনম
র 

8 1706095578 

226 হিরঢালী অসীম  দাশ, িপতাঃ অিনল  দাশ, ামঃ দি ন স য়া 4716444063209 08/11/1964 57 িদনম
র 

8 1849450611 

227 হিরঢালী িনতা রানী সরকার, ামীঃ অনাত সরদার, ামঃ দি ন স য়া 4716444000013 20/04/1990 31 িদনম
র 

8 1740972744 

228 হিরঢালী আ র রিহম গাইন, িপতাঃ ত- হাির র রহমান গাইন, ামঃ উ র 4716444061763 01/02/1946 75 িদনম 8 1949624059 



স য়া র 
229 হিরঢালী িব ব দ, িপতাঃ িব নাথ দ, ামঃ উ ডা া 4716444048279 21/06/1983 38 িদনম

র 
1 1719568206 

230 হিরঢালী রাম  দাশ, িপতাঃ মিন  দাস, ামঃ উ ডা া 4716444048660 07/05/1980 41 িদনম
র 

1 1784302685 

231 হিরঢালী পন মার দ, িপতাঃ গিব  লাল দ, ামঃ হিরঢালী 4716444052641 21/07/1970 51 িদনম
র 

3 1740551336 

232 হিরঢালী িজবর মাড়লঃ িপতাঃ এলাই ব  মাড়ল ামঃ হিরঢালী 4716444053499 10/07/1970 54 িদনম
র 

3 1950727185 

233 হিরঢালী মাঃ আমজাদ হাজরা, িপতাঃ মাঃ ইমান আলী হাজরা, ামঃ 
নগর রা র 

4716444058334 25/07/1956 65 িদনম
র 

6 1920098272 

234 হিরঢালী মাঃ জমা ার, িপতাঃ আঃ কিরম জমা া, ামঃ মাহ দবাটী 4716444000177 25/06/1993 28 িদনম
র 

7 1759322024 

235 হিরঢালী িমজা র রহমান, িপতাঃ মাঃ রওশান আলী সরদার, ামঃ উ ার 
স য়া 

4716444062819 01/06/1989 32 িদনম
র 

8 1912389163 

236 হিরঢালী সা ার সরদার, িপতাঃ মাঃ কালাচাদ ামঃ দ ীন স য়া 4716444063377 08/06/1983 38 িদনম
র 

8 1642720055 

237 হিরঢালী মাঃ আিমর আলী গাজী, িপতাঃ তঃ িকরামত আলী গাজী ামঃ 
হািববনগর 

4716444064666 04/11/1957 54 িদনম
র 

9 1928449853 

238 হিরঢালী শখ আলমগঅর হােসন, িপতাঃ শখ সমেজদ হােসন, রামনাথ র 4716444064185 16/08/1985 36 িদনম
র 

9 1787465244 

239 হিরঢালী মাঃ হাসান িব াস, িপতাঃ  িবশাবস, ামঃ মাহ দকাটী 5563837060 14/03/2001 20 িদনম
র 

7 1307956417 

240 হিরঢালী শািহনা আ ার, ামীঃ মীর আওয়াল হােসন গাজী ামঃ 
হিরদাশকাটী 

4716444055167 07/09/1988 33 িদনম
র 

4 1953815125 

241 হিরঢালী আিম ল ইসলাম, সরদার, িপতাঃ মাঃ ইয়ািছন সরদার, াম 
নায়াকাটী 

7813679086 11/10/2000 21 িদনম
র 

5 1912138755 

242 হিরঢালী িফয়ােবগম , ামীঃ আ ল কােদর সরদার, ামঃ নায়াকাটী 4716444057579 15/06/1959 61 িদনম
র 

5 1845185535 

243 হিরঢালী মাছাঃ িরেরাজ বগম, ামীঃ মাঃ আঃ সালাম সরদার ামঃ 
নগর রাম র 

4716444058556 11/05/1986 35 িদনম
র 

6 1905452570 



244 হিরঢালী পলাশ মার ঢালী, িপতাঃ  পদঢালী, ামঃ তাপকাটী 4716444059687 01/04/1982 39 িদনম
র 

6 1782721545 

245 হিরঢালী পিরমল কাি  শীল, িপতাঃ ত রতন চ  শীল, ামঃ হিরদাশ কাটী  4716444055046 02/02/1965 56 িদনম
র 

4 1756831144 

246 হিরঢালী শখ রমজান আলী, িপতাঃ শখ নাহা ল ইসলঅম, ামঃ দরগামহল 4204220968 13/02/1999 24 িদনম
র 

9 1999625320 

247 হিরঢালী রা  িপতাঃ আমেজদ শখ, ামঃ রামনাথ র 4716444064407 17/03/1977 48 িদনম
র 

9 1752572044 

248 হিরঢালী মাঃ ইিলয়াস আলী িপতাঃ মাঃ আনছার আলী সরদার, ামঃ 
রামনাথ র 

4716444064491 10/08/1982 39 িদনম
র 

9 1408124765 

249 হিরঢালী মাকফার আলী গাজী, িপতাঃ ঈমান আলী, ামঃ হািরঢালী 8253229291 05/08/1989 32 িদনম
র 

3 1972325260 

250 হিরঢালী শখ রজাউল ইসরাম, িপতাঃ শখ আছা ামান , াম- 
রামনাথ র 

4716444064403 25/10/1973 47 িদনম
র 

9 1945415609 

 


