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িমক নং িভিজিড মিহলার নাম বয়স িপতা, ামী অথবা অিভবােকর 

নাম 
পিরবােরর 
সদ  সং া 

ওয়াড নং াম পাড়া/মহ া ম  

১ িলিপ িব াস ৪০ গািব  িব াস ৫ ০১ আেখাদা আেখাদা  
২ চ না িব াস ৩৪ হলাদ িব াস ৪ ০১ টপারী টপারী  
৩ িলিপকা িব াস ৩৮ সিচন অিধকারী ৫ ০১ টপারী টপারী  
৪ মিলনা িব াস ৩৭ বা েদব িব াস ৪ ০১ আেখাদা আেখাদা  
৫ অপণা গালদার ৩০ ভাি ধর রায় ৪ ০২ কাড় াম কাড় াম  
৬ ষমা িব াস ৩০ ধাং  সরকার ৫ ০২ কাড় াম কাড় াম  
৭ ামলী চ বত  ৩৭ প ানন গা ামী ৫ ০২ কাড় াম কাড় াম  
৮ অচনা ম ল ৩১ িবজয়  ম ল ৪ ০২ কাড় াম কাড় াম  
৯ স লী িব াস ২৫ দব নাথ িসকদার ৩ ০২ কাড় াম কাড় াম  
১০ রাণী িব াস (িভ ক পিরবার) ২৭ গৗর িব াস ৪ ০২ কাড় াম কাড় াম িভ ক 
১১ অেলাকা িসকদার ৩৩ শা  িব াস ৩ ০৩ কাড় াম কাড় াম  
১২ িবথীকা রানী পরমা  ২৫ সতীশ চ  িব াস ৩ ০৩ কাড় াম কাড় াম  
 

১৩ সিবতা বমণ ৪২ নলীণ িব াস ৪ ০৩ পানিততা পানিততা  
১৪ লিতকা বমন ৩২ গাপাল বমন ৪ ০৩ পানিততা পানিততা  
১৫ া ম ল ৩৩ পাগল রায় ৫ ০৩ পানিততা পানিততা  
১৬ তমািলকা িব াস ৩২ অ ল িব াস ৩ ০৩ পানিততা পানিততা  
১৭ নিমতা িব াস ৩৪ ধীেরন পরমা  ৪ ০৩ পানিততা পানিততা  
১৮ মিলনা িব াস ৩৩ পদ িব াস ৪ ০৩ পানিততা পানিততা  
১৯ মমতা িব াস  সমর মি ক ৫ ০৩ পানিততা পানিততা  
২০ সর তী বমণ ২৭ িনেরাধ িব াস ৪ ০৩ পানিততা পানিততা  
২১ পালী িব াস ২৯ আন  মার রায় ৫ ০৪ িলয়া িলয়া  
২২ িমতা িব াস ৪০ ামী অংশপিত িব াস ৪ ০৪ িলয়া িলয়া  
২৩ িরতা িব াস ৩২ অেশাক মার িব াস ৪ ০৪ িলয়া িলয়া  
২৪ িমতালী হাজরা ৩২ কা  সরকার ৫ ০৪ বািলয়াডা া বািলয়াডা া  



২৫ লতা রায় ২৯ দীন ব  িব াস ৪ ০৪ বািলয়াডা া বািলয়াডা া  
 
২৬ বশাখী িব াস 43 বাদল িব াস ৫ ০৪ িলয়া িলয়া  
২৭ লিলতা িব াস ২৮ দা েড় ম ল ৫ ০৪ িলয়া িলয়া  
২৮ আনারিত গাইন ৪০ সমর গাইন ৪ ০৪ িলয়া িলয়া  
২৯ চ না বাগচী ৪৫ অিনল বরাগী ৪ ০৪ শািলয়ারিভটা শািলয়ারিভটা  
৩০ উ রা িব াস ৩২ ামী: কৗশল িব াস ৩ ০৫ বা িড় বা িড়  
৩১ উ ািস িব াস ৩৩ জীবন আঢ  ৪ ০৫ বা ড়ী বা ড়ী  
৩২ উ তী রানী িব াস ৩৪ অধীর িব াস ৪ ০৫ ইচড়বাহা ইচড়বাহা  
৩৩ অচনা বরাগী ২৬ বনমালী গালদার ৩ ০৫ বা িড় বা িড়  
৩৪ বীিথকা গালদার  রিসকলাল িব াস ৪ ০৫ ইচড়বাহা ইচড়বাহা  
৩৫ লাভলী রানী িব াস ৪২ নেরশ মাহ  ৫ ০৫ ইচড়বাহা ইচড়বাহা  
৩৬ িপংিক িব াস ৩৭ কা  িব াস ৪ ০৫ বা িড় বা িড়  
৩৭ ঝনা রায় ৩৭ পন বমন ৫ ০৬ িসতারাম র িসতারাম র  
৩৮ নিমতা িব াস ৩০ িবমল িব াস ৩ ০৬ িসতারাম র িসতারাম র  
 

৩৯ চমৎকার িব াস ৪২ নীরদ বমন ৪ ০৬ সীতারাম র সীতারাম র  
৪০ গৗরী সরকার ২৪ অিভলাষ সরকার ৫ ০৬ িহজলডা া িহজলডা া  
৪১ িনমলা ঠা র  ৩০ িব নাথ ঠা র ৪ ০৬ িহজলডা া িহজলডা া  
৪২ ক ানী কিবরাজ ২৩ ভ  সরকার ৪ ০৬ সীতারাম র সীতারাম র  
৪৩ মি কা িব াস ২৯ িবমল  িব াস ৫ ০৭ গায়ালডা া গায়ালডা া  
৪৪ বীিথকা ম মদার ২২ ফনী ষন িব াস ৫ ০৭ সাতঘিরয়া সাতঘিরয়া  
৪৫ অ লী মাহ   ৩৯ স  মি ক ৪ ০৭ সাতঘিরয়া সাতঘিরয়া  
৪৬ িবভা ম মদার 32 পলাশ ম মদার ৫ ০৭ সাতঘিরয়া সাতঘিরয়া  
৪৭ লতা রানী সরকার ২৬ েরন িব াস ৪ ০৭ বেড় ার বেড় ার  
৪৮ ব না িব াস ৩২ অজয় া াল  ৫ ০৭ বেড় ার বেড় ার  
৪৯ ামলী মাহ  ২৮ অ  িব াস ৪ ০৭ সাতঘিরয়া সাতঘিরয়া  
৫০ িশলা সরকার ৩৭ পেরশ সরকার ৫ ০৮ বন াম বন াম  
৫১ উ রা রানী িব াস ৪৪ ফিন ষন িব াস ৩ ০৮ নিন ীর নিন ীর  
 

 

৫২ িশ ী িব াস ২৪ কালী দাস িব াস ৪ ০৮ নিন ীর নিন ীর  



৫৩ িল দাস ২৪ নগর চ  দাস ৫ ০৮ গায়ালবাড়ী গায়ালবাড়ী  
৫৪ ি ংকা সরকার ৩০ শচী নাথ িব াস ৪ ০৮ বন াম বন াম  
৫৫ অিনমা িব াস ২৩ ভ  রায় ৪ ০৮ বন াম বন াম  
৫৬ িপসপা রানী নসকার ২৯ অরিব  নসকার ৫ ০৮ বন াম বন াম  
৫৭ িনতা িক িনয়া ২২ খাকন িব াস ৫ ০৮ গায়ালবাড়ী গায়ালবাড়ী  
৫৮ ক না বধন ২৩ ের  নাথ িব াস ৪ ০৮ গায়ালবাড়ী  গায়ালবাড়ী  
৫৯ উ ািসনী িব াস ২৬ কািলচরণ রায় ৫ ০৮ নিন ীর নিন ীর  
৬০ িরিভনা পারভীন ২৩ মা: র আলী খান ৪ ০৯ ািশভটা াশিভটা  
৬১ র িব াস ৪২ প ানন িব াস ৫ ০৯ ািশভটা ািশভটা  
৬২  িব াস ২৮ ত গাপাল িব াস ৪ ০৯ ািশভটা ািশভটা  
৬৩ বিব ভািমক ৩৭  পদ িব াস ৫ ০৯ ািশভটা ািশভটা  
৬৪ িশখা রায় ৪৪ তাপস রায় ৩ ০৯ ািশভটা ািশভটা  
৬৫ পয়ারা মালাকার ৩৫ নারায়ন চ  মালাকার ৪ ০৯ ািশভটা ািশভটা  
 
 


