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‘‘ অিতদিরে র জন  কমসৃজন কমসচী কমচারীেদর ূ (সিবধাু েভাগীেদর) তািলকা ’’ (২০১১-২০১২ অথ বৎসর ২য় পযায়) ( সবেমাট= ৭৫ জন ) 
 

ম সিবধােভাগীর নামু  িপতা/ ামীরনাম মাতার নাম াম জাতীয় পিরচয় প  নং বয়স ওয়াড ম ব  
1  মাঃ আঃ রা াক মতৃ -নরক  ু  আেনছা বওয়া গ েগাহালী ৮১১৮২৬৭৫৮৪৪২৯ ৩৫ ১ ১২২ 

2  সােরায়ারা বগম  আঃ খােলক  মাছাঃ জেয়দ বানু গ েগাহালী ৮১১৮২৬৭৫৮৪৪৪০ ৪০ ১ ৯২ 

3  িজ ুর রহমান  মতআলাউি ন মা া ৃ   রািজয়া বগম গ েগাহালী ৮১১৮২৬৭৫৮৪৫১২ ৩৩ ১ ৯১ 

4  িম ু  মত আজমলৃ  মাসাঃ সাইরা বগম  গ েগাহালী ৮১১৮২৬৭৫৮৪৯৮৬ ৩৬ ১ ১২ 

5  মােজদল ইসলামু  মাঃ আিলম মাছাঃ মািবয়া বগম গ েগাহালী ৮১১৮২৬৭৫৮৫২৮০ ৩৮ ১ ১৬ 

6  মরী পাহাড়ীয়া িনেরন পাহাড়ী ফলমনী পাহাড়ীয়াু ু  ধন য়পাড়া ৮১১৮২৬৭৫৮৫২০৯ ২৮ ১ ৩৭ 

7  রমনী পাহাড়ীয়া িধেরন পাহাড়ী মতৃ -িবমলা পাহাড়ীয়া ধন য়পাড়া ৮১১৮২৬৭৫৮৫২০৮ ৪৩ ১ ৩৮ 

8  কমলা পাহাড়ীয়া রিব পাহাড়ী ছিকনা পাহাড়ীয়া ধন য়পাড়া ৮১১৮২৬৭৫৮৫২০৫ ৪৫ ১ ৩৯ 

9  মাছাঃ লকজান কর াংু  মতৃ - কলানী পােলাপাড়া ৮১১৮২৬৭৫৮১৪৩৮ ৫৩ ২ ১৪ 

10  মাঃ সবর সরদার নািজর ওিহজান িবিব পােলাপাড়া ৮১১৮২৬৭৫৮১৪১২ ৫১ ২ ৫৩ 

11  মাঃ রজাউল কিরম িপতা-ইয়ার আলী আকিলমা বগম পােলাপাড়া ৮১১৮২৬৭৫৮১৩১০ ২৮ ২ ১৯ 

12  মাছাঃ চ া মাজাহার সরদার মেলজান বগম পােলাপাড়া ৮১১৮২৬৭৫৮১৩৮০ ২৭ ২ ২৪ 

13  মাঃ ওমর আলী আেছর ম ল মতৃ -ওেবজান পােলাপাড়া ৮১১৮২৬৭৫৭০২০৯ ৫৭ ২ ১৭ 

14  লবার  বাহার  মত কজানৃ  পােলাপাড়া ৮১১৮২৬৭৫৮১০৫৪ ৩২ ২ ১৩৭ 

15  রােশল উি ন   মাঃ খারেশদ  রািহমা বগম পােলাপাড়া ৮১১৮২৬৭৫৮১৩৯৯ ৪০ ২ ৯৬ 

16  মাঃ শাহাদত  মতৃ - বাবর মা া  খেদজান বগম কঁাঠালবাড়ীয়া ৮১১৮২৬৭৫৮৩২৩৪ ২৪ ২ ১৩৬ 

17  মাঃ আরশাদ আলী মত আফসারআলীৃ  মতৃ -সােরজান তারাপরু  ৮১১৮২৬৭৫৮৯৬৬০ ৪৪ ৩ ৫০ 

18  মাঃ জেহর আলী মতৃ - বেরশ মা া মতৃ - আকলী দপাড়া ৮১১৮২৬৭৫৮৯৫৭৭ ২৩ ৩ ১৩৮ 

19  িস  িময়া মত সফর আলীৃ  তিমজা &&বগম দপাড়া ৮১১৮২৬৭৫৮৯৬২৭ ৪২ ৩  



ম সিবধােভাগীর নামু  িপতা/ ামীরনাম মাতার নাম াম জাতীয় পিরচয় প  নং বয়স ওয়াড ম ব  
20  চ া বগম ক স ম লু ু  মতৃ -আেমনা দপাড়া ৮১১৮২৬৭৫৮৯৬২৫ ৩৭ ৩ ৫৬ 

21  নকজান িবিব এলাই শখ মাছাঃ জাহরা িবিব দপাড়া ৮১১৮২৬৭৫৮৯৫৮০ ৫৫ ৩ ৬১ 

22  মাশারফ হােসন  মত তেছর াং ৃ   আকিলমা িবিব তারাপরু  ৮১১৮২৬৭৫৮৯৬১৭ ২৩ ৩ ১০৬ 

23  মাঃ িরয়াজ উি ন  মতৃ -বেয়জ উি ন  মতৃ -ছ  িবিব তারাপরু  ৮১১৮২৬৭৫৮৯৭৩১ ৩৯ ৩ ৮৮ 

24  আবল হােসনু  মত িসরাজৃ  খেতজান বগম তারাপরু  ৮১১৮২৬৭৫৮৯৮৯০ ৪৪ ৪ ০৩ 

25  মাঃ আঃ রব আঃ খােলক মা া রােকয়া বগম তারাপরু  ৮১১৮২৬৭৫৮৯৪১৪ ৩২ ৪ ১০৩ 

26  সুিফয়া খাতনু  খইমি নু  মতৃ -রেসনা বওয়া তারাপরু  ৮১১৮২৬৭৫৫৬৬৩৪ ৩৫ ৪ ২৮ 

27  লকজান বগম িসি ক আলী মাছাঃ মরজান তারাপরু  ৮১১৮২৬৭৫৫৬৬২১ ৩২ ৪ ২৯ 

28  মাসাঃ জ রা/হাওয়া আ াস জােমলা বগম তারাপরু  ৮১১৮২৬৭৫৮৪৩৭৩ ৩৩ ৪ ৪১ 

29  মাঃ কািবল শখ   মিনর শখ ফলজানু  তারাপরু  ৮১১৮২৬৭৫৮৮৯৯১ ৩৭ ৪ ০১ 

30  কিলম উি ন াং  মত বড় াং ৃ ু  মতৃ - িবসু বওয়া তারাপরু  ৮১১৮২৬৭৫৮৯৭৪৪ ৫৬ ৪ ১১৯ 

31  সােহব আলী  মতৃ - িম াত শখ  সাহাগী বওয়া তারাপরু  ৮১১৮২৬৭৫৮৪০১০ ৪১ ৪ ৪৫ 

32  সাইফল ু   মাঃ মনছর রহমান ু  রােহমা বগম তারাপুর ৮১১৮২৬৭৫৫৬৬১৪ ২৫ ৪ ৯৮ 

33  আেলয়া বগম  মাঃ মিজদ মেহর জান িবিব তারাপরু  ৮১১৮২৬৭৫৮৬২২৯ ৪২ ৫ ০৬ 

34  জলিফকার আলীু   মাঃ আবলু  রািহমা বগম তারাপরু  ৮১১৮২৬৭৫৮৬০৪২ ২৮ ৫ ১১২ 

35  রাবেবল  ,, ইউনস আলী ু  মাছাঃ জ রা বগম কা া ৮১১৮২৬৭৫৮৬৫৫২ ২৪ ৫ ১১৩ 

36  জেয়ন উি ন  মা: আঃ মিমন  মাছাঃ ফােতমা বগম কা া ৮১১৮২৬৭৫৮৬৮০০ ৪১ ৬ ১৩০ 

37  আ: মিতন ম ল ,, দিছর উি ন জােবদা বওয়া কা া ৮১১৮২৬৭৫৮৭৮৮৩ ৩১ ৬ ২০ 

38  আসলাম আলী মতৃ - শফাত ম ল সুরজান বওয়া কা া ৮১১৮২৬৭৫৮৮৬৩৫ ২৭ ৬ ১২৭ 

39  মাঃ আঃ ছালাম কালাচঁান মাসাঃ সুরজান বগম কা া ৮১১৮২৬৭৫৮৫৬০৭ ২৮ ৬ ১৩ 

40  মাঃ আঃ মিজদ মতৃ -এমাজ াং মতৃ - জেমলা কা া ৮১১৮২৬৭৫৮৫৭৬৮ ৩৭ ৬ ৭০ 

41  মা: রজাউলকিরম মত বাহার উি নৃ  মতৃ - রিজয়া বওয়া কা া ৮১১৮২৬৭৫৮৭২২১ ৪৭ ৬ ২২ 

42  মাঃ আশরাফল ইসলাম ু  আ াস আলী  আজরা বগমু  কা া ৮১১৮২৬৭৫৫৬৯৯৫ ৩১ ৬ ১৩৩ 

43  মাছাঃ মাসুরা বগম   মাঃ শর মাহা দ হােজরা িবিব কা া ৮১১৮২৬৭৫৫৭০১৯ ৫৪ ৭ ১৩৪ 

44  মাঃ নজ ল      আিজজল ইসলামু  খায় ন নছা বগম কা া ৮১১৮২৬৭৫৮৭৩৯৮ ৪৫ ৭ ৮৩ 



ম সিবধােভাগীর নামু  িপতা/ ামীরনাম মাতার নাম াম জাতীয় পিরচয় প  নং বয়স ওয়াড ম ব  
45  মাঃ নর ইসলাম ূ  মাঃ আঃ আিজজ মাছাঃ মিজনা বগম কা া ৮১১৮২৬৭৫৮৭৩৯৭ ৩০ ৭ ৮৬ 

46  িতমা রানী    সা  দাস ু  মতৃ - গৗরী রানী কা া ৮১১৮২৬৭৫৮৭১০৬ ৪৭ ৭ ৮১ 

47  মাঃ রিফক লিবর উি ন ফলজান বগমু  কা া ৮১১৮২৬৭৫৮৮০৩২ ৩৯    ৭ ৩৪ 

48  মাছাঃ ফরেদৗিস মতঃ আজাহারৃ  মতঃ সাফরাৃ ু  কা া ৮১১৮২৬৭৫৮৮০৬৭ ৩৫ ৭ ৭৬ 

49  মাছা:শাহানাজ  মত িসরাজ উি নৃ  সেবজান বওয়া কা া ৮১১৮২৬৭৫৮৭৪৭৫ ২৭ ৭ ৩২ 

50  ফলজান িবিবু  মা: লৎফর রহমান নরজাহান িবিবু  কা া ৮১১৮২৬৭৫৮৭২৫০ ২৯ ৭ ৩০ 

51  রেবনা বগম  ,, ইউনছ ম লু  মতৃ -সােলমা বওয়া কা া ৮১১৮২৬৭৫৫৭১২৬ ২৮ ৭ ৬৩ 

52  মাঃ আঃ মােলক িপতা- মাজাে ল মােলকা কা া ৮১১৮২৬৭৫৮৭২৬৭ ৪৯ ৭ ২১ 

53  হনফা বগম ু  ,, আকবর আলী  তারাজান বওয়া কা া ৮১১৮২৬৭৫৮৭১৮৮ ৪৯ ৭ ৭৯ 

54  মাছাঃ মেহ নে েছা  মায়াে ম আলী  জেবদা বগম কা া ৮১১৮২৬৭৫৮৭১৭৮ ৪২ ৭ ৭৮ 

55  ইনেতহারা  ওয়ািরশ  মিজনা িবিব কা া ৮১১৮২৬৭৫৮৭৪০০ ৪৫ ৭ ১২৫ 

56   সুবল চ  মত সহেদব ৃ  বলবালাু  বারইপাড়া ৮১১৮২৬৭৫৮৩০৫৩ ৪৫ ৮ ৪৭ 

57  তাফা াল  ,, বা  িময়া ু  মােলকা বগম বারইপাড়া ৮১১৮২৬৭৫৮৩৭৮৭ ৫২ ৮ ৮৪ 

58  হািকম আলী  মত হারান সরদার ৃ  সুবজান বওয়া বারইপাড়া ৮১১৮২৬৭৫৮২৯১০ ৩৭ ৮ ৮৫ 

59  সেমন ঘাষ সে াষ ঘাষ লতা ঘাষ বারইপাড়া ৮১১৮২৬৭৫৮৩৩৪০ ৪২ ৮ ১২১ 

60  মাঃ আনছার আলী মতৃ -মিহর উি ন মিরয়ম বওয়া বারইপাড়া ৮১১৮২৬৭৫৮৪০১০ ৪১ ৮ ১২৬ 

61  মাঃ ইসলাম মাঃ জেকর আলী মাঃ আেমনা বগম বারইপাড়া ৮১১৮২৬৭৫৮৩৬৫৫ ৪২ ৮ ৫১ 
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64  মাহন ঘাষ মতৃ - সে াষ ঘাষ লতা ঘাষ বারইপাড়া ৮১১৮২৬৭৫৮৭২০০ ৩৯ ৮ ১২৮ 

65  আফজাল হােসন মতৃ - আবল হােসনু  মাছাঃ পা ল বওয়া বারইপাড়া ৮১১৮২০৫৫৭৪৬৩০ ৩২ ৮ ৫২ 

66  সােরাযার খিললর রহমানু  রাহাতনে ছাু  রামজীবনপরু  ৮১১৮২৬৭৫৮৪২৮০ ৫৩ ৯ ১২৪ 
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