
বড়া উপেজলার মা মিদয়া ইউিনয়েনর ২০১৮-২০১৯ অথবছেরর অস ল িতব ীেদর ভাতা ভাগীেদর তািলকা 
ঃ 

নং 
ভাতােভাগীর নাম িপতা/ ামীর নাম মাতার নাম াম ওয়াড 

নং 
বিহ 
নং 

িহসাব নং টাকার 
পিরমান(এি ল/১৯ হেত 

ন/১৯) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭  ৮ 

১৩৫ মাছাঃ র মিক খা ন িপতা হািফ র রােকয়া কাজীপাড়া ০১ ১৭৬৭ ১৩৫ ২১০০/- 
১৩৬ মাছাঃ পিপ খা ন িপতা মিনর হােসন িবনা খােনবাড়ী ০২ ১৭৬৮ ১৩৬ ২১০০/- 
১৩৭ মাঃ আলম ামািনক িপতা সাহরাব ামািনক আেমনা ম পাড়া ০২ ১৭৬৯ ১৩৭ ২১০০/- 
১৩৮ স  কাজী িপতা কাজী মেনায়ার শাহানা ম পাড়া ০২ ১৭৭০ ১৩৮ ২১০০/- 
১৩৯ মাছাঃ রািফয়া আ ার িপতা মা মা ান িময়া মাচাঃ হনা বগম তািলম নগড় ০৪ ১৭৭১ ১৩৯ ২১০০/- 
১৪০ ক না রানী িপতা গল চ  দাস িবনা রানী শীতল র ০৫ ১৭৭২ ১৪০ ২১০০/- 
১৪১ মাঃ শািকল হােসন িপতা দেলায়ার ছােলহা ন ন িমর র ০৪ ১৭৭৩ ১৪১ ২১০০/- 
১৪২ মাঃ িসফাত সরদার িপতা িসপন ইসলাম মাছাঃ শারিমন  ফিকর কাি  ০৩ ১৭৭৪ ১৪২ ২১০০/- 
১৪৩ মাঃ খােলক িময়া িপতা ত মনেছর আলী আিজরন বগম তািলম নগড় ০৪ ১৭৭৫ ১৪৩ ২১০০/- 
১৪৪ মাছাঃ িশলা খা ন িপতা আঃ মা ান শখ মাছাঃ ছােলহা শীতল র ০৫ ১৭৭৬ ১৪৪ ২১০০/- 
১৪৫ মাঃ দয় িময়া িপতা মাঃ সাইদ িময়া মাছাঃ মিলনা 

খা ন 
রতনগ  ০৫ ১৭৭৭ ১৪৫ ২১০০/- 

১৪৬ মাঃ ইয়া ব আলী িপতা কাজী র ল আমীন মাছাঃ িশ ী খা ন ম পাড়া ০২ ১৭৭৮ ১৪৬ ২১০০/- 
১৪৭ মাঃ আঃ শখ িপতা মাঃ আিজবর 

রহমান 
খােদজা বগম ন নিমর র ০৪ ১৭৭৯ ১৪৭ ২১০০/- 

১৪৮ মাঃ আেতার সরদার িপতা ত আছান সরদার ত পা  বগম কাজী শিরফ র ০৭ ১৭৮০ ১৪৮ ২১০০/- 
১৪৯ মাঃ মাই ল াং িপতা আঃ মা ান াং র  বগম ফিকর কাি  ০৩ ১৭৮১ ১৪৯ ২১০০/- 
১৫০ মাছাঃ হাসনা খা ন িপতা ত হার  খা মাছাঃ তারা বা  কাজীপাড়া ০১ ১৭৮২ ১৫০ ২১০০/- 
১৫১ আল মাহ দ মাস ফা িপতা মিজবর রহমান মাছাঃ মনিজলা  রতনগ  ০৫ ১৭৮৩ ১৫১ ২১০০/- 
১৫২ িচম া রানী ামী গাপাল জয়ম ী সরদার শীতল র ০৫ ১৭৮৪ ১৫২ ২১০০/- 
১৫৩ মাঃ নজর ল ইসলাম িপতা কাজী লাকমান ত মিজনা বগম মিহষােকালাটা  ০৭ ১৭৮৫ ১৫৩ ২১০০/- 
১৫৪ মাঃ র  মাল া িপতা র  মাল া জনতা বগম রতনগ  ০৫ ১৭৮৬ ১৫৪ ২১০০/- 
১৫৫ মাঃ মা ন াং িপতা আঃ রিশদ াং মাছাঃ আয়শা দয়ালনগড় ০৩ ১৭৮৭ ১৫৫ ২১০০/- 
১৫৬ মাছাঃ খািদজা খা ন িপতা মাঃ রিফ ল 

ইসলাম 
মাছাঃ হাসনা বগম কাজী শিরফ র ০৭ ১৭৮৮ ১৫৬ ২১০০/- 

১৫৭ মাঃ মিতন শখ িপতা ত কিরম শখ মাছাঃ ইনসান 
বগম 

চক আঃ র ০৭ ১৭৮৯ ১৫৭ ২১০০/- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


