নাম- হিমম, হিতা-মমাোঃ মমাখমছুর রিমান, গ্রাম-সাহদ, ডাক-ঘাগাটিয়া, থানা-কািাহসয়া, মজা-গাজীপুর
মলাভা আক্তার জান্নাত, হিতা-মসািরাব হময়া, গ্রাম-মািমুদাবাদ, ডাক-মুছাপুর, থানা-রায়পুরা, মজা-নরহসিংদী
সায়মা আক্তার, হিতা-আব্দু ছাত্তার হময়া, গ্রাম+ডাক-মদৌতপুর,থানা-মমনািরদী, মজা-নরহসিংদী
সুজন চন্দ্র সরকার, হিতা-লিংকর চন্দ্র সরকার, গ্রাম-িাবারমেক, ডাক-চাবাজার, থানা-মমনািরদী, মজা-নরহসিংদী
মদমায়ার মিামসন সাঈদী, হিতা-আবু তামির, গ্রাম-সফহরয়া,ডাক-বাঘার,থানা-হলবপুর, মজা-নরহসিংদী
মমাোঃ রাহদন, হিতা-হরয়াজু ইসাম, গ্রাম-বািাদুরপুর,ডাক-ছয়ফুল্লাকাহি, থানা-বাঞ্চারামপুর,মজা-ব্রাক্ষনবাহিয়া
তাজহরয়ান তানযীম রিম্ভী, হিতা-মমাোঃ মদমায়ার মিামসন, গ্রাম-১৩/৫,পূব ব ব্রাক্ষনী, ডাক+থানা-নরহসিংদী সদর, মজা-নরহসিংদী
সাহদয়াতু আহমন, হিতা-কাজী জহিরু আহমন, গ্রাম-দাসিািা,ডাক-নরহসিংদী সরকাহর কমজ, থানা-দাসিািা,মজা-নরহসিংদী
মমাোঃ মািবুবুর রিমান, হিতা-মমাোঃ মজনু হময়া, গ্রাম-কটিয়াহদ(উত্তর িািা), ডাক-চরহসন্দুর, থানা-িাল,মজা-নরহসিংদী
সাহদয়া হসহিকী, হিতা-আবু হসহিকী, গ্রাম-মাহছমপুর প্লে, ডাক-বাগিাো, থানা+মজা-নরহসিংদী
মজাবাময়র আম িামভ, হিতা-মমাোঃ জহসম উহিন, গ্রাম-মকানািািা,ডাক-মগাতাহদয়া, থানা-মমনািরদী, মজা-নরহসিংদী
রুপা আক্তার, হিতা-িাহনফ হময়া, গ্রাম-কাকহলয়া, মিা-আমাহদয়া, থানা-সদর, মজা-নরহসিংদী
মমাোঃ আবু সাহদক, হিতা-মমাোঃ আবু িাসনাত, গ্রাম-মখাদাহদা,মিা-মসাকবাী, থানা+মজা-নরহসিংদী
আওাদ মিাসাইন, হিতা-বাদ হময়া, গ্রাম-বীরগাঁও কািািািা,মিা-হনীক্ষা, থানা-রায়পুরা, মজা-নরহসিংদী
ছাহবকুন নািার, হিতা-আফজা হময়া, গ্রাম-তালুককাহি, ডাক-সািমারা,থানা-রায়পুরা, মজা-নরহসিংদী
সাহদয়া আফহরন হনতু, হিতা-আবু কাাম মমাল্লা, গ্রাম-চানা, ডাক-চরহসন্দুর, থানা-িাল, মজা-নরহসিংদী
সাহদযা হবনমত ফাহিয়ান, হিতা-মৃত ফাহিয়ান খিকার, ৬ষ্ঠ তা,ফ্ল্যাে হব,ইনমডস্ক প্লাজা, মবৌিাকুি, মজা-নরহসিংদী
মমাসা- আহিঁ আখতার, হিতা- মমাোঃ আহতকুর রিমান, গ্রাম-মডফুহয়া, মিা- হচহনলপুর, থানা- কািাহসয়া, মজা- গাজীপুর
তাকহবর মিামসন মীর, হিতা-আমনায়ার মিামসন মীর, গ্রাম-বামিবামখাা,মিা-গিবািী,থানা-হলবপুর
সুমাইয়া রিমান অহন, হিতা-অহিদুর রিমান, গ্রাম-হদারপুর, ডাক-নজরপুর,থানা-সদর, মজা-নরহসিংদী
লান্ত সরকার, হিতা-মাহনক সরকার, গ্রাম-িারুহয়া,মিা+থানা-িাল, মজা-নরহসিংদী
মমাোঃ আরাফাত মিামসন, হিতা-মমাোঃ আসাদ হময়া, গ্রাম-ঝাউগার চর, ডাক-চরফরাদী, থানা-িাকুহদয়া, মজা-নরহসিংদী
তাসভীর আিমেদ, হিতা-আবু সাঈদ, গ্রাম- হভটিমরজা, মিা-কাোঘাে বাজার, থানা-রায়পুরা,মজা-নরহসিংদী
খালেদা আক্তাি, রপতা- মৃত মমাোঃ মখািলেদ আেম, গ্রাম- কুমিাদী,ডাকঘি- কুমিাদী মাদ্রাসা, থানা- রেবপুি, মেো- নিরসিংদী।

নাভ- শেখ পাহাদ োওন,

পতা-শেপিভ পভয়া, গ্রাভ- ুজকারা , ডাকঘর- ুজকারা ফাজার, উজজিা- নাঙ্গি শকার্ট , শজিা- কুপভল্লা

নাভ- শজাফাজয়র শহাজেন জপন, পতা- পফল্লাি শহাজেন, গ্রাভ- িক্ষীুর , ডাকঘর-ভুদাপরগঞ্জ, উজজিা- ফগুড়া, শজিা- কুপভল্লা।
নাভ-শজফান্নুর েুিতানা পরভা, পতা-ভরহুভ ভাইপু জুর রহভান, গ্রাভ-পফশ্বফ্াাংক, ডাকঘর-পপজরাজোহ, উজজিা-আকরাফোহ, শজিা-চট্টগ্রাভ
নাভ–ক্বাপফদ শফাখারী োপকর, পতা- আব্দুি হাপিভ, ভাতা- শজেপভন আকতার, গ্রাভ- ভহওরখীি, ডাকঘর- শাভরা, উজজিারাাংগুপনয়া, শজিা- চট্টগ্রাভ
নাভ- শভজহজাফীন শহাোইন েুভাইয়া, পতা- শভাহাম্মদ শহাোইন, গ্রাভ- উত্তর ভাদােটা , ডাকঘর- ফপদউি আিভ হার্ ,থানা –
হার্হাজারী=- শজিা- চট্টগ্রাভ
ভুহাম্মদ আপভনুি ইেিাভ, পতা- ভাহাম্মদ নুরুি আভপন, গ্রাভ- নাঙ্গি শভাড়া , ডাকঘর- নাঙ্গিজভাড়া, উজজিা- হার্হাজারী, শজিাচট্টগ্রাভ
আোদুজ্জাভান নূর , পতা- ভরহুভ নুর শভাহাম্মদ, ভাতা- জাহানার শফগভ, গ্রাভ-ফরুভছড়া, ডাকঘর- ফরুভচড়া, উজজিা- আজনায়ারা, শজিা- চট্টগ্রাভ

শভাহাম্মদ নাইভুি ইেিাভ, পতা- নুরুি আফছর, ভাতা- আকপিভা শফগভ , গ্রাভ- পিভ খখইয়াছরা, শাাঃ

ফড়তাপকয়া , শজিা- চট্টগ্রাভ

নাভ- শজফা তাহাপেন , পতা- ভরহুভ ভুহম্মদ ইপিয়াছ পেকদার, ভাতা- পপজিাতু ন নাহার , গ্রাভ- রাজানগর ডাকঘর- রাজাবু ফন, উজজিা- রাাংগুনীয়া,
শজিা- চট্টগ্রাভ

েুজানা আক্তার েুফাহ, পতা- খেয়দ শভাহাম্মদ শোজয়ফ, ভাতা- পফিপকছ আক্তার, গ্রাভ- 640 চান েপরজরাড , িািখান ফাজার , চট্টগ্রাভ
নাভ= উজম্ম োউদা তৃ ষা, পতা- আফু তাজহর শচৌধুরী, ভাতা- উজম্ম কুিেুভ , গ্রাভ- হাজীফাপড় ভারাদনগর, উজজিা- রাঙ্গুপনয়া ,
শজিা- চট্টগ্রাভ
নাভ- োপদয়া তােপনভ , পতা- শপারকান, ভাতা- পাজতভা খয়রুজন্নছা , গ্রাভ- নজজরর টিিা , ডাকঘর- ভপরয়ভ নগর , উজজিারাাংগুপনয়া, শজিা- চট্টগ্রাভ
ওভর পারুক ভুন্না, পতা- আহম্মদ গান ভনেুর, পতা- হােভত আিী , গ্রাভ চাত্তাই, উজজিা- চানগাাঁও , শজিা- চট্টগ্রাভ
পিয়াকত ওভর রায়হান ,পতা-= ওভর খছয়দ , ভাতা- শেপিনা ওভর ,গ্রাভ- রাপেদাফাদ , ডাকঘর- শোবনদন্ডী, উজজিা- টিয়া ,
শজিা- চট্গ্গ্রাভ
আফু পাজয়জ োপরয়াদ , পতা- ওভর পারুক শচৌধুরী, ভাতা- কাপনজ পাজতভা, গ্রাভ- ূফট েরপবার্া, ডাকঘর- েরপবার্া , উজজিারাঙ্গুপনয়া ,শজিা- চট্টগ্রাভ
আপরপু র রহভান পতা- আব্দুি কুদ্দুে , ভাতা- আজয়ো খানভ, গ্রাভ- উত্তর ইছাখাি, উজজিা - ফাকপিয়া শজিা- চট্টগ্রাভ

