
০২ নং বাগবাটী ইউিনয়েনর অ ল িতব ী ভাতােভাগীেদর িহসাব স িলত নােমর তািলকা 
িমক 
নং 

নাম পাশ বই নং িহসাব নং টাকার  পিরমান মােসর নাম মম  

1.  বলাল  ৩৯ ০১ ২১০০/= মােসর নাম লাই/১৯ 
হেত সে র/১৯ 

 

2.  জােমলা ৩৫৫ ০২ ২১০০/= ঐ  
3.  নািছমা ৩৬৩ ০৩ ২১০০/= ঐ  
4.  সােনায়ার ৫৮৯ ০৪ ২১০০/= ঐ  
5.  আ  তালহা ৫৭৬ ০৫ ২১০০/= ঐ  
6.  আঃ রিশদ ৫৪ ০৬ ২১০০/= ঐ  
7.  আঃ হাই ৪৯৫ ০৭ ২১০০/= ঐ  
8.  আঃ মািমন ৩৫ ০৮ ২১০০/= ঐ  
9.  র ল আিমন ৩৬ ০৯ ২১০০/= ঐ  
10.  আজাদ ৫৮৪ ১০ ২১০০/= ঐ  
11.  হািফজ ৫৭৪ ১১ ২১০০/= ঐ  
12.  িলটন ৫৮৮ ১২ ২১০০/= ঐ  
13.  আঃ আওয়াল ৫৭২ ১৩ ২১০০/= ঐ  
14.  সােনায়ার ৩৪ ১৪ ২১০০/= ঐ  
15.  ওয়াদীন ৩৫৩ ১৫ ২১০০/= ঐ  
16.  আকবর ৩৮ ১৬ ২১০০/= ঐ  
17.  লাল চান ৩৫৪ ১৭ ২১০০/= ঐ  
18.  আকাশ আলম ৪৯০ ১৮ ২১০০/= ঐ  
19.  তাজ উি ন ৫৮২ ১৯ ২১০০/= ঐ  
20.  হািলমা ৬৭ ২০ ২১০০/= ঐ  
21.  আয়শা খা ন ৩৬৯ ২১ ২১০০/= ঐ  
22.  ফািহমা ৪৯১ ২২ ২১০০/= ঐ  

23. রিহমা ৩৭০ ২৩ ২১০০/= ঐ  
24.  মেনায়ারা ৬৯ ২৪ ২১০০/= ঐ  
25.  সামান ৭৭৮ ২৫ ২১০০/= ঐ  



26. রনবী ৫৯ ২৬ ২১০০/= ঐ  
27.  আঃ রা াক ৫৬ ২৭ ২১০০/= ঐ  
28.  িবজলী ৬২ ২৮ ২১০০/= ঐ  
29.  আ  সামা ৬০ ২৯ ২১০০/= ঐ  
30.  আ ল বারীক ৩৭২ ৩০ ২১০০/= ঐ  
31.  শাহজাহান ৪৯২ ৩১ ২১০০/= ঐ  

32. সাহাগ ৪৯৩ ৩২ ২১০০/= ঐ  
33. জাকািরয়া ৩৫৭ ৩৩ ২১০০/= ঐ  
34.  িরয়া বওয়া ৫৩ ৩৪ ২১০০/= ঐ  

35. কিবর হােসন ৩৬০ ৩৫ ২১০০/= ঐ  
36. বলী ৫৮০ ৩৬ ২১০০/= ঐ  
37. আকবর ৪৮ ৩৭ ২১০০/= ঐ  

38. নজ ল ইসলাম ৩৩ ৩৮ ২১০০/= ঐ  
39. আলাউি ন ৫৮৩ ৩৯ ২১০০/= ঐ  
40.  হােশম ৫৭৮ ৪০ ২১০০/= ঐ  
41.  আ া দ  ৫৭৫ ৪১ ২১০০/= ঐ  
42.  বল াল হােসন ৬৮ ৪২ ২১০০/= ঐ  
43.  অধীর চ  ৭৮০ ৪৩ ২১০০/= ঐ  
44.  আিমনা ৫৬৯ ৪৪ ২১০০/= ঐ  
45.  আঃ বারী  ৪৯৬ ৪৫ ২১০০/= ঐ  
46.  র আলী ৭৭৬ ৪৬ ২১০০/= ঐ  
47.  শিরফ ৪৮৯ ৪৭ ২১০০/= ঐ  
48.  আফজাল ৪৯৪ ৪৮ ২১০০/= ঐ  
49.  র নাহার ৪৮৮ ৪৯ ২১০০/= ঐ  
50.  ডািলম ৫০ ৫০ ২১০০/= ঐ  
51.  শাহানা ৪৭ ৫১ ২১০০/= ঐ  
52.  রজাউল ইসলাম ৫২ ৫২ ২১০০/= ঐ  

53. শিহ ল ৫৮৫ ৫৩ ২১০০/= ঐ  
54.  িরপন সখ ৪৯ ৫৪ ২১০০/= ঐ  



55.  শািহদা বগম ৩৬৪ ৫৫ ২১০০/= ঐ  
56.  সখ ৫৭ ৫৬ ২১০০/= ঐ  
57.  শিফ ল ৭৭৯ ৫৭ ২১০০/= ঐ  
58.  আিবরন নছা ৪১ ৫৮ ২১০০/= ঐ  
59.  হাওয়া ৩৫৮ ৫৯ ২১০০/= ঐ  
60.  শ মার রাজঃ ৪০ ৬০ ২১০০/= ঐ  
61.  ছা ার ৫৮১ ৬১ ২১০০/= ঐ  

62. আঃ কালাম ৪৪ ৬২ ২১০০/= ঐ  
63. সানাভা  ৪৩ ৬৩ ২১০০/= ঐ  
64.  জা াতী ৭৭৪ ৬৪ ২১০০/= ঐ  

65. আশরাফ ৫৮ ৬৫ ২১০০/= ঐ  
66. িম  ৫৫ ৬৬ ২১০০/= ঐ  
67.  আলািমন ৩৬৮ ৬৭ ২১০০/= ঐ  

68. আঃ সা ার ৪৬ ৬৮ ২১০০/= ঐ  
69. ি  খা ন ৪৫ ৬৯ ২১০০/= ঐ  
70.  কিবর হােসন ৩৭ ৭০ ২১০০/= ঐ  
71.  কালাম ৭৭৫ ৭১ ২১০০/= ঐ  
72.  আফেরাজা ৫৬৮ ৭২ ২১০০/= ঐ  
73. শিফ ল ৩৬২ ৭৩ ২১০০/= ঐ  
74.  আওয়াল ৩৭১ ৭৪ ২১০০/= ঐ  
75.  রমা ৭৭২ ৭৫ ২১০০/= ঐ  
76.  আঃ হািকম ৬৬ ৭৬ ২১০০/= ঐ  
77.  মিজনা ৩৭৪ ৭৭ ২১০০/= ঐ  
78.  হারান ৩৭৩ ৭৮ ২১০০/= ঐ  
79.  বাদশা সখ ৬৫ ৭৯ ২১০০/= ঐ  
80.  ল হক ৬৪ ৮০ ২১০০/= ঐ  
81.  শির ল ৬৩ ৮১ ২১০০/= ঐ  
82.  র হােসন ৬১ ৮২ ২১০০/= ঐ  

83. মিন ামন ৫৭৯ ৮৩ ২১০০/= ঐ  



84.  হািফ ল ৪৮৬ ৮৪ ২১০০/= ঐ  
85.  জ ল ৫৭৭ ৮৫ ২১০০/= ঐ  

86. মিনজা ৭৭১ ৮৬ ২১০০/= ঐ  
87.  রা ৩৫৯ ৮৭ ২১০০/= ঐ  
88. রনবী ৪২ ৮৮ ২১০০/= ঐ  
89.  কালাম ৫১ ৮৯ ২১০০/= ঐ  
90.  বিদউ মান ৫৮৬ ৯০ ২১০০/= ঐ  
91.  েয়ল রানা ৭৭৩ ৯১ ২১০০/= ঐ  
92.  ছািবনা  ৩৫৬ ৯২ ২১০০/= ঐ  

93. সাথী খা ন ৫৭১ ৯৩ ২১০০/= ঐ  
94.  বানা ৫৮৭ ৯৪ ২১০০/= ঐ  
95.  শািহদা ৩৬১ ৯৫ ২১০০/= ঐ  

96. খােদজা খা ন ৩৬৫ ৯৬ ২১০০/= ঐ  
97.  ি  রানী ৫৭০ ৯৭ ২১০০/= ঐ  
98.  িবিধ ৫৭৭ ৯৮ ২১০০/= ঐ  
99.  ছালমা ৫৭৩ ৯৯ ২১০০/= ঐ  

100. আ ল ৪৮৭ ১০০ ২১০০/= ঐ  
101. ব লী ৩৬৬ ১০১ ২১০০/= ঐ  
102. আঃ আলীম ৩৬৭ ১০২ ২১০০/=               

১০৩ আ ল বারীক সেম াষ আলী লেকাচা ৮১৯ ১০৮ ২১০০/= 
১০৪ নাইম ইসলাম সাই ল ইসঃ পচীবাড়ী ৮২০ ১০৯ ২১০০/= 
১০৫ রমা ওহাব হিরনােগাপাল ৮২১ ১১০ ২১০০/= 
১০৬ আ  হােসম কারবান হির র ৮২২ ১১১ ২১০০/= 
১০৭ আিমনা আ  ব ার ঘাড়াচড়া ৮২৩ ১১২ ২১০০/= 
১০৮ স জ খান শির ল খান প: গা দহ ৮২৪ ১১৩ ২১০০/= 
১০৯ িহিম হলাল িপ লবািড়য়া ৮২৫ ১১৪ ২১০০/= 
১১০ সােজ ল মিহর কানগাতী ৮২৬ ১১৫ ২১০০/= 
১১১ ওমর ফা ক হিববর গা দহ ৮২৭ ১১৬ ২১০০/= 
১১২ ময়না জামাল দ বাড়ী ৮২৯ ১১৭ ২১০০/= 



১১৩ ফেরজা সানার উি ন হাসান ৯২৬ ১১৮ ২১০০/=  

১১৪ রিফক সখ হিববর রহমান ব ধলেডাব ৯২৭ ১১৯ ২১০০/=  
১১৫ রানা আহে দ জ ল হিরনােগাপাল ৯২৮ ১২০ ২১০০/=  
১১৬ মমতা খা ন শাহজাহান  ধলেডাব ৯২৯ ১২১ ২১০০/=  
১১৭ ষণ রানী শংকর ধলেডাব ৯৩০ ১২২ ২১০০/=  
১১৮ আশরা ল ইসঃ আঃ বারীক গা দহ ৯৩১ ১২৩ ২১০০/=  
১১৯ ইি ছ আলী ল াহ িপ লবািড়য়া ৯৩২ ১২৪ ২১০০/=  
১২০ আিককা খা ন রিফ ল ইসঃ পঃ দ বাড়ী ৯৩৩ ১২৫ ২১০০/=  
১২১ ফির ল ইসলাম রিফ ল ইসঃ ব  দ বাড়ী ৯৩৪ ১২৬ ২১০০/=  
১২২ িবলিকছ খা ন হাসান আলী ঘাড়াচড়া ৯৩৫ ১২৭ ২১০০/=  
১২৩ মাহা দ আলী 

িজ াহ 
কিফল উি ন বজগাতী ৯৩৬ ১২৮ ২১০০/=  

১২৪ রিহমা খা ন রহমত উল াহ রািজব র ৯৩৭ ১২৯ ২১০০/=  
১২৫ বােছদ আলী র আলী লেকাচা ৯৩৮ ১৩০ ২১০০/=  
১২৬ মিত ষমা রানী  গাপাল বাগবাটী ৯৩৯ ১৩১ ২১০০/=  
১২৭ ইসমাইল মাল া আঃ কােদর রািজব র ৯৪০ ১৩২ ২১০০/=  
১২৮ শামীম সরকার গালাম আজম বাগবাটী ৯৪১ ১৩৩ ২১০০/=  
১২৯ মা দ রানা ফজলার রহঃ লেকাচা ৯৪২ ১৩৪ ২১০০/=  
১৩০ হািফ র রহমান ফজলার রহঃ রাংগািলয়াগাতী ৯৪৩ ১৩৫ ২১০০/=  
১৩১ আন য়ারা আয়নাল হক বন গাতী ৯৪৪ ১৩৬ ২১০০/=  
১৩২ বন া খা ন ইসমাইল হাসনা ৯৪৫ ১৩৭ ২১০০/=  
১৩৩ আশরা ল ইসঃ শমেসর আলী খারারগাতী ৯৪৬ ১৩৮ ২১০০/=  
১৩৪ িলিপ খা ন র আলী লেকাচা ৯৪৭ ১৩৯ ২১০০/=  
১৩৫ রিবউল ইসলাম ওসমানগিন রািজব র ৯৪৮ ১৪০ ২১০০/=  
১৩৬ িরনা খা ন সালায়মান রািজব র ৯৪৯ ১৪১ ২১০০/=  
১৩৭ জ র ল ইসলাম ফজল আলী লেকাচা ৯৫০ ১৪২ ২১০০/=  
১৩৮ িসয়াম হােসন আঃ লিতফ লেকাচা ৯৫১ ১৪৩ ২১০০/=  
১৩৯ আঃ কােদর আিল ি ন মালীগাতী ৯৫২ ১৪৪ ২১০০/=  
১৪০ জািহ ল বারী শাম ল বারী িপ লবািড়য়া ৯৫৩ ১৪৫ ২১০০/=  



১৪১ মন আলী শিফ ল ইসঃ লেকাচা ৯৫৪ ১৪৬ ২১০০/=  
১৪২ জাকািরয়া আঃ ছালাম ঘাড়াচড়া ৯৫৫ ১৪৭ ২১০০/=  
১৪৩ িশ ী খা ন আঃ মা ান ব ধলেডাব ১৫৭২ ১৪৮ ২১০০/=  
১৪৪ আ  ছাইদ জােহর আলী হাসনা ১৫৭৩ ১৪৯ ২১০০/=  
১৪৫ রািজনা  আঃ রিশদ ব ধলেডাব ১৫৭৪ ১৫০ ২১০০/=  
১৪৬ মাজনা খা ন ি ল খান হাসনা ১৫৭৫ ১৫১ ২১০০/=  
১৪৭ জা ািত খা ন রিন  বাহবাটী ১৫৭৬ ১৫২ ২১০০/=  
১৪৮ ছালমা খা ন  রিহ ি ন হিরনােগাপাল ১৫৭৭ ১৫৩ ২১০০/=  
১৪৯ চেয়ান মার গৗরচ  হাঃ পঃ গা দহ ১৫৭৮ ১৫৪ ২১০০/=  
১৫০ িলয়াকত আলী নায়াই সখ কানগাতী ১৫৭৯ ১৫৫ ২১০০/=  
১৫১ ছ রা খা ন বা ল া পঃ গাড়দহ ১৫৮০ ১৫৬ ২১০০/=  
১৫২ মােজদা বঃ সাই ল বাগবাটী ১৫৮১ ১৫৭ ২১০০/=  
১৫৩ িম  চ শীল মেনার নশীল মািলগাতী ১৫৮২ ১৫৮ ২১০০/=  
১৫৪ ই ািহম হােসন আ  হােসম হির র ১৫৮৩ ১৫৯ ২১০০/=  
১৫৫ ছেরায়ার আ  ছাইদ হির র ১৫৮৪ ১৬০ ২১০০/=  
১৫৬ শিহ ল িরয়াজ উিদ ন িপ লবািড়য়া ১৫৮৫ ১৬১ ২১০০/=  
১৫৭ আ ল খােলক জয়নাল সখ ব দ বাড়ী ১৫৮৬ ১৬২ ২১০০/=  
১৫৮ জ ড়া    পঃ দ বাড়ী ১৫৮৭ ১৬৩ ২১০০/=  
১৫৯ তাসিলমা চানিময়া দ বাড়ী ১৫৮৮ ১৬৪ ২১০০/=  
১৬০ মাখেল র রহঃ বাহার উি ন পঃেঘাড়াচড়া ১৫৮৯ ১৬৫ ২১০০/=  
১৬১ রােবয়া শাহাদত ম ল ঘাড়াচড়া ১৫৯০ ১৬৬ ২১০০/=  
১৬২ নােয়ত আলী িজ া তা ঃ ঘাড়াচড়া ১৫৯১ ১৬৭ ২১০০/=  
১৬৩ লাভলী খা ন িরয়াত উি ন িপ লবাড়ীয়া ১৫৯২ ১৬৮ ২১০০/=  
১৬৪ আেনায়ার হা্রঃ আয়নাল হক িপ লবািড়য়া ১৫৯৩ ১৬৯ ২১০০/=  
১৬৫ আঃ আিলম ছা ার পািনয়াবাড়ী ১৫৯৪ ১৭০ ২১০০/=  
১৬৬ তাির ল ইসলাম িমলন সখ গা দহ ১৫৯৫ ১৭১ ২১০০/=  
১৬৭ জািহ ল ইসলাম ছােনায়ার হাঃ বজগাতী ১৫৯৬ ১৭২ ২১০০/=  
১৬৮ আঃ মািমন আয়নাল হক রািজব র ১৫৯৭ ১৭৩ ২১০০/=  
১৬৯ তারাবা  মগরব আলী  রািজব র ১৫৯৮ ১৭৪ ২১০০/=  



১৭০ কাউছার শা আলী রািজব র ১৫৯৯ ১৭৫ ২১০০/=  
১৭১ হািফ ল র ল ইসলাম পচীবাড়ী ১৬০০ ১৭৬ ২১০০/=  
১৭২ ছািববর হাসান আলী ব ধলেডাব ১৬০১ ১৭৭ ২১০০/=  
১৭৩ রা াক আেবদ আলী লেকাচা ১৬০২ ১৭৮ ২১০০/=  
১৭৪ মেহলা বগম উজাল ফিকর রািজব র ১৬০৩ ১৭৯ ২১০০/=  
১৭৫ মার ফা  র আলী রিজব র ১৬০৪ ১৮০ ২১০০/=  
১৭৬ শািহদা  মা ান ধলেডাব ১৬০৫ ১৮১ ২১০০/=  
১৭৭ সােহল রানা শা আলম কানগাতী আ য় ১৬০৬ ১৮২ ২১০০/=  
১৭৮ নজর ল ইসলাম আঃ সামাদ  গা দহ ১৬০৭ ১৮৩ ২১০০/=  
১৭৯ বা খা ন ৎফর রহমান পচীবাড়ী ১৬০৮ ১৮৪ ২১০০/=  
১৮০ হািস খা ন আ ল হােসম লেকাচা ১৬০৯ ১৮৫ ২১০০/=  
১৮১ রাইয়া খা ন আঃ ছ মািলগাতী ১৬১০ ১৮৬ ২১০০/=  
১৮২ শফািল   স  লেকাচা ১৬১১ ১৮৭ ২১০০/=  
১৮৩ শাহাআলম মনেসর আলী খারারগাতী ১৬১২ ১৮৮ ২১০০/=  
১৮৪ আরব আহে দ তােরক 

আহ দ 
িপ লবািড়য়া ১৬১৩ ১৮৯ ২১০০/=  

১৮৫ সরা ল ইসমাইল লেকাচা ১৬১৪ ১৯০ ২১০০/=  
১৮৬ আ ল খােয়র হযরত আলী লেকাচা ১৬১৫ ১৯১ ২১০০/=  
১৮৭ রিফ ল ই ত আলী লেকাচা ১৬১৬ ১৯২ ২১০০/=  
১৮৮ হার নার রিশদ গালাম হােস লেকাচা ১৬১৭ ১৯৩ ২১০০/=  
১৮৯ রােশল রানা সাফাস আলী লেকাচা ১৬১৮ ১৯৪ ২১০০/=  
১৯০ িসহাব র ি  লেকাচা ১৬১৯ ১৯৫ ২১০০/=  
১৯১ জাহা ীর আলম র ল ইসলাম হাসনা ১৬২০ ১৯৬ ২১০০/=  
১৯২ মাতােলব রেববল ঘাড়াচড়া ১৬২১ ১৯৭ ২১০০/=  
১৯৩ আঃ সামাদ আজাহার াং পািনয়াবাড়ী ১৬২২ ১৯৮ ২১০০/=  
১৯৪ আিছয়া বঃ আয়নাল হক রািজব র ১৬২৩ ১৯৯ ২১০০/=  
১৯৫ রােসল  আ  তােহর  ঘাড়াচড়া ১৬২৪ ২০০ ২১০০/=  
১৯৬ ইয়ািছন মাজাে ল  গা দহ ১৬২৫ ২০১ ২১০০/=  
১৯৭ মমতা খা ন ময়ান সখ রা ািলয়াগাতী ১৬২৬ ২০২ ২১০০/=  



    
 
 

১৯৮ মিহর উি ন আফছার আলী রািজব র ১৬২৭ ২০৩ ২১০০/=  
১৯৯ ই ািহম আ  ব ার খারারগাতী ১৬২৮ ২০৪ ২১০০/=  
২০০ মিনর ল ইসলাম র আলী রািজব র ১৬২৯ ২০৫ ২১০০/=  
২০১ নাজমা খা ন ইছাহাক আলী রািজব র ১৬৩০ ২০৬ ২১০০/=  
২০২ আ িচরানী িচধার ম ল বজগাতী ১৬৩১ ২০৭ ২১০০/=  
২০৩ আ না রানী সািয়দ সরকার বজগাতী ১৬৩২ ২০৮ ২১০০/=  
২০৪ রজাহান ফরহাদ লেকাচা ১৬৩৩ ২০৯ ২১০০/=  
২০৫ র িবয়া বঃ আকবর  ধলেডাব ১৬৩৪ ২১০ ২১০০/=  
২০৬ বা  িময়া মমতাজ আলী চকিমরােখার ১৬৩৫ ২১১ ২১০০/=  
২০৭ ফােতমা বঃ হায়দার আলী গা দহ ১৬৩৬ ২১২ ২১০০/=  
২০৮ আ  ব ার ইি ছ আলী  হাসনা ১৬৩৭ ২১৩ ২১০০/=  
২০৯ ইমদা ল হক রিফ ল ধলেডাব ১৬৩৮ ২১৪ ২১০০/=  
২১০ িমলন খান বা ল খান মািলগাতী ১৬৩৯ ২১৫ ২১০০/=  
২১১ মাহ ব হাসান মক ল হাঃ পািনয়াবাড়ী ১৬৪০ ২১৬ ২১০০/=  
২১২ আঃ ছালাম আঃ সাবাহান রািজব র ১৬৪১ ২১৭ ২১০০/=  
২১৩ লাবন সখ আঃ িসি ক রািজব র ১৬৪২ ২১৮ ২১০০/=  
২১৪ ন র হলাল নজর ল ইসঃ রািজ র ১৬৪৩ ২১৯ ২১০০/=  

২১৫ িব ৎত পিরমল মািলগাতী ১৮১৫ ০১০০১১০০৪২৮৩৮ ২১০০/= 
২১৬ িলমা খা ন িলটন মািলগাতী ১৮১৬ ০১০০১১০৯১৮৪৩১ ২১০০/= 
২১৭ আশরা ল ইসলাম কিরম সরকার ব ধলেডাব ১৮১৭ ০১০০১১১২১২৩৯৭ ২১০০/= 
২১৮ মারী রীপা ঃ রবী নাথ ধলেডাব ১৮১৮ ০১০০১১০০৩৯৪৬২ ২১০০/= 
২১৯ রজাউল কিরম রিফ ল ইসলাম বাগবাটী ১৮১৯ ০১০০১১১০৬০৩২৫ ২১০০/= 
২২০ মা ফা খা ন আ ল হািকম ধলেডাব ১৮২০ ০১০০১১১০৬০৭৫৯ ২১০০/= 
২২১ িবথী খা ন আসলাম উি ন বাগবাটী ১৮২১ ০১০০১১০৯১৭৯৮২ ২১০০/= 
২২২ লিফকার জ র ল ইসলাম বাগবাটী ১৮২২ ০১০০১১১০৬১৩০৫ ২১০০/= 
২২৩ শারিমন খা ন ছাই ল ইসলাম ধলেডাব ১৮২৩ ০১০০১১১০৬৮৩৩৪ ২১০০/= 
২২৪ আিজত জােবদ আলী ধলেডাব ১৮২৪ ০১০০১০৯৫৬০৪২৬ ২১০০/= 
২২৫ রায়হান বা  আ ল হািকম ধলেডাব ১৮২৫ ০১০০১১১০৬২৬০৩ ২১০০/= 
২২৬ ফির ল ইসলাম আলাউি ন হিরনােগাপাল ১৮২৬ ০১০০১১১০৬৬৮৫৪ ২১০০/= 



২২৭ রা াক মিল ক বাহার মিল ক বাগবাটী ১৮২৭ ০১০০১০৯৫৬৭০৫৬ ২১০০/= 
২২৮ মাহা াদ আলী ছামাদ ধলেডাব ১৮২৮ ০১০০১০৯৫৭২৪০৮ ২১০০/= 
২২৯ িমনতী পা ার লাল চ  ব গা দহ ১৮২৯ ০১০০১০৯৬৪৫০২২ ২১০০/= 
২৩০ ছািববর ম ল আঃ রিশদ পঃ গা দহ ১৮৩০ ০১০০১১০৯১৪০৪৫ ২১০০/= 
২৩১ মাক দা খা ন হিববর রহমান খারারগাতী ১৮৩১ ০১০০১১০৯১৩৮৮০ ২১০০/= 
২৩২ জািকয়া খা ন জাকািরয়া কানগাতী ১৮৩২ ০১০০১১১২১২৮২৬ ২১০০/= 
২৩৩ লাল পাগলা জমেসর সখ ব গা দহ ১৮৩৩ ০১০০১০৯৬৬৯৪৫২ ২১০০/= 
২৩৪ ল িল খা ন আলাউি ন ব গা দহ ১৮৩৪ ০১০০১১১০৭০০৬১ ২১০০/= 
২৩৫ গালাম মাস ফা হার নার রিশদ িপ লবািড়য়া ১৮৩৫ ০১০০১১০০৫১০৯৮ ২১০০/= 
২৩৬ শিহ ল ইসলাম নজাব আলী চকিমরােখার ১৮৩৬ ০১০০১১০০৫৭৫৯২ ২১০০/= 
২৩৭ সােহলরানা মন সিলম রজা িপ লবািড়য়া ১৮৩৭ ০১০০১১১০৬৮৬৫২ ২১০০/= 
২৩৮ মাঃ আররািফ খারেশদ আলম িপ লবািড়য়া ১৮৩৮ ০১০০১১০৭৮৯৯১৭ ২১০০/= 
২৩৯ রি ল ইসলাম আ ল হােসন হির র ১৮৩৯ ০১০০১১১০৬৯০৮০ ২১০০/= 
২৪০ ল হােসন মিফজ উি ন হাসনা ১৮৪০ ০১০০১১১০৬৯৩৪৯ ২১০০/= 
২৪১ ফােতমা খা ন ই ািহম তাং দ বাড়ী ১৮৪১ ০১০০১১০৭৯১১৪৮ ২১০০/= 
২৪২ কাউছার আলী মাজাহার আলী ম দ বাড়ী ১৮৪২ ০১০০১১০৭৮৯০৬২ ২১০০/= 
২৪৩ হািছনা খা ন আ ল আিলম ব দ বাড়ী ১৮৪৩ ০১০০১১১০৬৯৫০১ ২১০০/= 
২৪৪ ছাই ল ইসলাম মেহর ব  ঘাড়াচড়া ব ১৮৪৪ ০১০০১১১০৬৮৭৭৬ ২১০০/= 
২৪৫ রািশ ল ইসলাম সাহরাব আলী ঘাড়াচড়া ব ১৮৪৫ ০১০০১১১০৬৯৬০৮ ২১০০/= 
২৪৬ িরফাত হাসান র ল আিমন ঘাড়াচড়া ১৮৪৬ ০১০০১১১২১৩১৩০ ২১০০/= 
২৪৭ র না খা ন রহম ল াহ ঘাড়াচরা ১৮৪৭ ০১০০১১১০৬৯৭১৩ ২১০০/= 
২৪৮ আলম সখ লাকমান হাঃ ঘাড়াচরা ১৮৪৮ ০১০০১১১০৬৯৮৩৭ ২১০০/= 
২৪৯ ল িল খা ন আ  ছাইদ সখ ঘাড়াচড়া ব ১৮৪৯ ০১০০১১০০৪৫৪২০ ২১০০/= 
২৫০ সিখনা খা ন আ  তােহর বজগাতী ১৮৫০ ০১০০১১১২৯১৪২৪ ২১০০/= 
২৫১ লমালা মজদার আলী বজগাতী ১৮৫১ ০১০০১১১২৯৭১৯৮ ২১০০/= 
২৫২ সািহদা খা ন আ স ছা ার পািনয়াবাড়ী ১৮৫২ ০১০০১১১২৯২৩৫৮ ২১০০/= 
২৫৩ রনবী উ ল সখ নাি না ১৮৫৩ ০১০০১১১২৯২৭৬৫ ২১০০/= 
২৫৪ আ  তালহা ফিকর বল াল হােসন নাি না ১৮৫৪ ০১০০১১১২৯৩১৫০ ২১০০/= 
২৫৫ শিফ ল ইসলাম জয়নাল রাজীব র ১৮৫৫ ০১০০১১১২৯৩৫৫৯ ২১০০/= 



 আেবদীন 
২৫৬ মিনরা খা ন আ ল মা ান রাজীব র ১৮৫৬ ০১০০১১১২৭৪০৯১ ২১০০/= 
২৫৭ আ া খা ন আ ল হােসন ইছামিত ১৮৫৭ ০১০০১১০৯১৪৬৬৫ ২১০০/= 
২৫৮ আ  ইউ ফ রজব আলী রাঙািলয়াগাতী ১৮৫৮ ০১০০১১০৯১৩৬২৬ ২১০০/= 
২৫৯ আিমনা খা ন কােদর পাঠান রা ািলয়াগাতী ১৮৫৯ ০১০০১১০৯১৪৮৯৪ ২১০০/= 
২৬০ ফােতমা খা ন সাই ল ইসলাম রাঙািলয়াগাতী ১৮৬০ ০১০০১১০৯১৫১২২ ২১০০/= 
২৬১ বল াল হােসন আলী ি ন সখ রা ািলয়াগাতী ১৮৬১ ০১০০১১০৯১৫০১৭ ২১০০/= 
২৬২ িবথী খা ন আল-আিমন 

ফিকর 
লেকাচা ১৮৬২ ০১০০১১১০৬১০১১ ২১০০/= 

২৬৩ নািহদ হাসান জ র ল ইসলাম লেকাচা ১৮৬৩ ০১০০১১০৯১৪৩৮০ ২১০০/= 
২৬৪ মানাফ সখ জয়নাল 

আেবদীন 
লেকাচা ১৮৬৪ ০১০০১১১০৬৮৫৪৭ ২১০০/= 

২৬৫ ফরহান লািবব 
াম  

আ ল াহ আল 
মাহ দ 

লেকাচা ১৮৬৫ ০১০০১১০৯১৮০৭৫ ২১০০/= 

২৬৬ আসলাম হােসন আশরাফ হােসন লেকাচা ১৮৬৬ ০১০০১১০৯১৮৩২৬ ২১০০/= 
২৬৭ সা াত হােসন রতন সখ লেকাচা ১৮৬৭ ০১০০১১০৯১৪২১৫ ২১০০/= 

২৬৮ মাছা: িম খা ন মা: সাহজামাল  চরহাসনা ২২২২ ০১০০১৩৮০৯১৭২৯ ২১০০/- 
২৬৯ মা: আ  তােহর ত চং  সখ হাসনা ২২২৩ ০১০০১৩৮০৯৭১৪০ ২১০০/ 
২৭০ িপয়ারা খা ন মা: ওসমান সবরনগাতী ২২২৪ ০১০০১৩৮০৯৭৫৯০ ২১০০/ 
২৭১ আিরফ হােসন মা:চান  িময়া হিরনা গাপাল ২২২৫ ০১০০১৩৮০৯৭৯৮১ ২১০০/ 
২৭২ িম  খা ন মা ইউ স আলী হিরনা গাপাল ২২২৬ ০১০০১৩৮০৯৮২০১ ২১০০/ 
২৭৩  রমজান আলী খান মা: চান খান হিরনা গাপাল ২২২৭ ০১০০১৩৮০৯৮৫৫৩ ২১০০/ 
২৭৪  আশা খা ন  আ ল ওহাব  ধলেডাব  ২২২৮ ০১০০১৩৮০৯৯১১৮ ২১০০/ 
২৭৫ আল িব নী  আ ল খােলক চ রব গা দহ ২২২৯ ০১০০১৩৮০৯৯৩৭১ ২১০০/ 
২৭৬ মমতা রানী  চ কাম  হালদার পি ম গার দহ ২২৩০ ০১০০১৩৮০৯৯৬১৪ ২১০০/ 
২৭৭ শাহ আলী   আহে দ   ব গা দহ ২২৩১ ০১০০১৩৮০৯৯৯২৪ ২১০০/ 
২৭৮ তািনয়া খা ন  হােসন আলী িপ ল বািড়য়া ২২৩২ ০১০০১৩৮১০০১৯১ ২১০০/ 
২৭৯ রািক ল হাসান  মক ল হােসন দ বড়ী ২২৩৩ ০১০০১৩৮১০০৪১৮ ২১০০/ 
২৮০ জা া খা ন গালজার হা ব  দ বাড়ী ২২৩৪ ০১০০১৩৮১০০৫১৫ ২১০০/ 



 
                  ২০১৮-১৯   বাগবাটী 

িতব ী লাই/৮- ন/১৯ 

ঃনং নাম িপতা/ ামীর নাম াম বিহ নং িহসাব ণনং টাকা পিরমান 
২৯২ মা: নামজিদ সখ  কা  সখ হাসনা  ২৫৫৬  ৮৪০০ 
২৯৩ নজ ল ইসলাম ফজলার রহমান  মািলগাতী  ২৫৫৭  ৮৪০০ 
২৯৪ মাঃ হলাল  ত আলী  ধলেডাব ২৫৫৮  ৮৪০০ 
২৯৫ বিল খা ন  ব াল হােসন হিরণােগাপাল ২৫৫৯  ৮৪০০ 
২৯৬ মাঃ শািহন  ল আিমন   গা দহ ২৫৬০  ৮৪০০ 
২৯৭ বা  রাম যািগ ্ হালদার  বজগাতী  ২৫৬১  ৮৪০০ 
২৯৮ আিমনা খা ন  আফছার আলী  িপ লবাড়ীয়া  ২৫৬২  ৮৪০০ 
২৯৯  আিমনা খা ন  আলা উি ন  িপ লবাড়ীয়া  ২৫৬৩  ৮৪০০ 
৩০০ বা   ছাই  ইসলাম  পি ম দ বাড়ী  ২৫৬৪  ৮৪০০ 
৩০১ জা িত খা ন  আফছার আলী  দ বাড়ী  ২৫৬৫  ৮৪০০ 
৩০২ জািমলা খা ন  মাঃ আ  সামা ঘাড়াচরা পি ম ২৫৬৬  ৮৪০০ 
৩০৩ ইয়াছিমন খা ন  হিববর রহমান  ঘাড়াচরা ব   ২৫৬৭  ৮৪০০ 
৩০৪ মা:আিভ আহেমদ খাকন আহেমদ বজগ তী ২৫৬৮  ৮৪০০ 
৩০৫ মাঃ রায়হান  আ র রা াক পািনয়াবাড়ী ২৫৬৯  ৮৪০০ 
৩০৬ ফরমান হােসন  আহসান উ া রািজব র  ২৫৭০  ৮৪০০ 

৩০৭ 
মাঃ কিবর  আ  বকর 

িসি ক  
রািজব র  ২৫৭১  ৮৪০০ 

২৮১ স জ িময়া  ব াল হােসন ব  দ বাড়ী ২২৩৫ ০১০০১৩৮১০০৮২৫ ২১০০/ 
২৮২ পারিভন  শামীম হােসন  ঘাড়াচরা  ২২৩৬ ০১০০১৩৮১০১১৩৯ ২১০০/ 
২৮৩ জয়নব খা ন   আ স সা ার  পািনয়াবাড়ী ২২৩৭ ০১০০১৩৮১০১৩৫০ ২১০০/ 
২৮৪ মা ন সরকার আেখর আলী বজগাতী ২২৩৮ ০১০০১৩৮১০১৬৭৮ ২১০০/ 
২৮৫  আ াহ সখ আ স সালাম বজগাতী ২২৩৯ ০১০০১৩৮১০২০৫৪ ২১০০/ 
২৮৬  আননী খা ন   আয়নাল সখ নাি না ২২৪০ ০১০০১৩৮১০২৪৪৫ ২১০০/ 
২৮৭ হািফজা খা ন মা: লতান রািজব র ২২৪১ ০১০০১৩৮১০২৭৬৩ ২১০০/ 
২৮৮ মােনায়ারা খা ন আব র স  রািজব র ২২৪২ ০১০০১৩৮১০২৯১৭ ২১০০/ 
২৮৯  আ ল ওয়াহাব  আ ল কােদর লেকাচা ২২৪৩ ০১০০১৩৮১০৩০৯৩ ২১০০/ 
২৯০ মাছাঃ শাহারা খা ন মাঃ শািহন আলম পিচবাড়ী ২২৪৪ ০১০০১৩৮১০৩৩৫২ ২১০০/ 
২৯১ মা: সালাহ উি ন মাজাে ল হক লেকাচা ২২৪৫ ০১০০১৩৮১০৩৫৯০ ২১০০/ 



৩০৮ কমলা খা ন  মেছর আলী  লেকাচা  ২৫৭২  ৮৪০০ 
৩০৯ আ ল মােলক ত ওসমান গিন  লেকাচা  ২৫৭৩  ৮৪০০ 
৩১০ আেলয়া বগম মাঃ রতন সখ  হিরণােগাপাল  ২৫৭৪  ৮৪০০ 
৩০০ খখা ন  বা ল সখ  হিরণােগাপাল  ২৫৭৫  ৮৪০০ 
৩১২ মাঃ শিহ ল  এশারত আলী  দ বাড়ী  ২৫৭৬  ৮৪০০ 
৩১৩ মাঃ আদম আলী ফরহাদ হােসন   দ বাড়ী  ২৫৭৭  ৮৪০০ 
৩১৪ মােমনা খা ন   ম লা ম ল  নাি না  ২৫৭৮  ৮৪০০ 
৩১৫ মাঃ ওমর ফা ক  আ ল আিজজ নাি না  ২৫৭৯  ৮৪০০ 
৩১৬ মাহনা খা ন মিন ামান পিছবাড়ী ২৫৮০  ৮৪০০ 
৩১৭ মা: আ ল হােসম ত আয়নায় হক রািজব র ২৫৮১  ৮৪০০ 
৩১৮ ফির ল ইসলাম আ ল কােশম নাি না ২৫৮২  ৮৪০০ 
৩১৯ জািক ল ইসলাম মিজবর রহমান  হিরণা গাপাল ২৫৮৩  ৮৪০০ 
৩২০ মমতা খা ন আকেছর মি ক প িচবাড়ী ২৫৮৪  ৮৪০০ 
৩২১ মাছা: িহ  খা ন হলাল উি ন পিচবাড়ী ২৫৮৫  ৮৪০০ 
৩২২ আেনায়ার হােসন ওসমান িন রািজব র ২৫৮৬  ৮৪০০ 
৩২৩ কাইয়া ইয়াসিমন শাহ আলম পচীবাড়ী ২৫৮৭  ৮৪০০ 
৩২৪ কাম াহার আ ল কালাম পািনয়াবাড়ী ২৫৮৮  ৮৪০০ 
৩২৫ মা: আলী হােসন আকছার হােসন হিরণা গাপাল ২৫৮৯  ৮৪০০ 
৩২৬ মা: জনাব আলী নবাব আলী পািনয়াবাড়ী ২৫৯০  ৮৪০০ 
৩২৭ মা: আ ল হািমদ র হােসন লেকাচা ২৫৯১  ৮৪০০ 
৩২৮ মাছা: আিখ খা ন শাহ আলম লেকাচা ২৫৯২  ৮৪০০ 
৩২৯ ওবায় ল াহ সরঃ রিফ ল ইসলাম পঃ দ বাড়ী ২৫৯৩  ৮৪০০ 
৩৩০ গালাম হােসন বিদউ ামান  রা ািলয়াগাতী ২৫৯৪  ৮৪০০ 
৩৩১  মিজনা খা ন মাহা াদ আলী  রা ািলয়াগাতী ২৫৯৫  ৮৪০০ 
৩৩২ মা: মাকেলস মিজবর রহমান বজগ তী ২৫৯৬  ৮৪০০ 
৩৩৩ লাইলী খা ন মক ল হােসন লেকাচা পি  ২৫৯৭  ৮৪০০ 
৩৩৪  মােজদা খা ন সাই ল ইসলাম হাসনা ২৫৯৮  ৮৪০০ 
৩৩৫ মা: জয়নাল ইয়া সেক ার  নাি না ২৫৯৯  ৮৪০০ 
৩৩৬ মা: িজহাদ আইয়ব আলী কানগাতী ২৬০০  ৮৪০০ 



৩৩৭ ম আিমনা খা ন ত নােজম  গা দহ ২৬০১  ৮৪০০ 
৩৩৮ এস,এম, ইয়ািসন  জিহর সখ হিরণােগাপাল ২৬০২  ৮৪০০ 
৩৩৯ আশরা ল ম ল শাহালী ম ল কানগাতী ২৬০৩  ৮৪০০ 
৩৪০  জিরনা খা ন ব  পাঠান কানগাতী ২৬০৪  ৮৪০০ 
৩৪১ মাঃ সােহল রানা ব াল সখ ঘাড়াচরা পি ম ২৬০৫  ৮৪০০ 
৩৪২ মন আ ল মা ান ব  গা দহ ২৬০৬  ৮৪০০ 
৩৪৩  াহার খা ন মাঃ হা  শখ হিরনা গাপাল ২৬০৭  ৮৪০০ 
৩৪৪ রিফ ল ইসলাম মজ  হােসন হাসনা ২৬০৮  ৮৪০০ 
৩৪৫  হািফজা খা ন  হািব র রহমান ব  দ বাড়ী ২৬০৯  ৮৪০০ 
৩৪৬  সানা শখ দােরাগালী শখ ব ধলেডাব ২৬১০  ৮৪০০ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

০২ নং বাগবাটী ইউিনয়েনর িহসাব স িলত িবধবা ভাতােভাগীেদর নােমর তািলকাঃ 
িমক নং নাম কাড  নং িহসাব নং মােসর নাম 

 
টাকার পিরমান মম

 
1.  আেলয়া ৭৬ ১ লাই/১৯ হেত 

স&& র/১৯ 
১৫০০/=  

2.  জ রা ১৪০ ২ ঐ ১৫০০/=  
3.  রিহমা ১১৬ ৩ ঐ ১৫০০/=  
4.  জাহানারা ২০৩ ৪ ঐ ১৫০০/=  
5.  মিজনা ২০৫ ৫ ঐ ১৫০০/=  



6.  ক না ২০৮ ৬ ঐ ১৫০০/=  
7.  মােলকা বঃ ৯৪ ৭ ঐ ১৫০০/=  
8.  হািছনা ১৭০ ৮ ঐ ১৫০০/=  
9.  জ রা ৭০ ৯ ঐ ১৫০০/=  
10.  এজবাহাতন ২০৭ ১০ ঐ ১৫০০/=  
11.  আ া ২০৪ ১১ ঐ ১৫০০/=  
12.  ছেবদান ১৫৬ ১২ ঐ ১৫০০/=  
13.  মেনায়ারা ১৯৮ ১৩ ঐ ১৫০০/=  
14.  শাহার বা  ১১৫ ১৪ ঐ ১৫০০/=  
15.  হাসনা ২২ ১৫ ঐ ১৫০০/=  
16.  শােহর ভা  ১১০ ১৬ ঐ ১৫০০/=  
17.  রেনছা ২৩ ১৭ এ ১৫০০/=  
18.  আছমা ৮৪ ১৮ ঐ ১৫০০/=  
19.  মেনায়ারা ২০ ১৯ ঐ ১৫০০/=  
20.  ফিরদা ১২৯ ২০ ঐ ১৫০০/=  
21.  রােকয়া ৯২ ২১ ঐ ১৫০০/=  
22.  মেহলা ১৩২ ২২ ঐ ১৫০০/=  
23. অেহনা ৩৪ ২৩ ঐ ১৫০০/=  
24.  আেনায়ারা ১১৪ ২৪ ঐ ১৫০০/=  
25.  রিজয়া ১২২ ২৫ ঐ ১৫০০/=  
26. ফিরদা ৭৩ ২৬ ঐ ১৫০০/=  
27.  ফােতমা ১৯৫ ২৭ ঐ ১৫০০/=  
28.  জিরনা খা ন ২১ ২৮ ঐ ১৫০০/=  
29.  শােকরা ১৯২ ২৯ ঐ ১৫০০/=  
30.  রােকয়া ১৯৩ ৩০ ঐ ১৫০০/=  
31.  রজা  খা ন ২৭ ৩১ ঐ ১৫০০/=  
32. কািনজ বঃ ৯৯ ৩২ ঐ ১৫০০/=  
33. গা লী ৯৬ ৩৩ ঐ ১৫০০/=  
34.  সিখনা বঃ ১৬৩ ৩৪ ঐ ১৫০০/=  



35. আরিজনা ১৫৮ ৩৫ ঐ ১৫০০/=  
36. স রা ২৬ ৩৬ ঐ ১৫০০/=  
37. িফেরাজা ১৮৪ ৩৭ ঐ ১৫০০/=  
38. রানী বালা ১৭ ৩৮ ঐ ১৫০০/=  
39. রজাহান ২০০ ৩৯ ঐ ১৫০০/=  
40.  ফােতমা বওয়া ১৩৭ ৪০ ঐ ১৫০০/=  
41.  আ য়ারা ১৯ ৪১ ঐ ১৫০০/=  
42.  জায়দা ৬৬ ৪২ ঐ ১৫০০/=  
43.  রিজয়া ৮৮ ৪৩ ঐ ১৫০০/=  
44.  জাসনা ৩৭ ৪৪ ঐ ১৫০০/=  
45.  িবিবজান ১৫৪ ৪৫ ঐ ১৫০০/=  
46.  অেহলা ১০৭ ৪৬ ঐ ১৫০০/=  
47.  িবয়া ১৩৫ ৪৭ ঐ ১৫০০/=  
48.  সিলনা বঃ ৫৮ ৪৮ ঐ ১৫০০/=  
49.  মমতা ১৩০ ৪৯ ঐ ১৫০০/=  
50.  সােজদা ৬৪ ৫০ ঐ ১৫০০/=  
51.  মেহলা বঃ ৯১ ৫১ ঐ ১৫০০/=  
52.  তারাভা  ১৯৯ ৫২ ঐ ১৫০০/=  
53. তাহিমনা ৮৫ ৫৩ এ ১৫০০/=  
54.  কমলা ৪৭ ৫৪ ঐ ১৫০০/=  
55.  হািলমা ২০৬ ৫৫ ঐ ১৫০০/=  
56. সাহাগী ৭৯ ৫৬ ঐ ১৫০০/=  
57.  কা ন ১৯৪ ৫৭ ঐ ১৫০০/=  
58.  হািমদা ১০৬ ৫৮ ঐ ১৫০০/=  
59.  শািম  বওয়া ১০ ৫৯ ঐ ১৫০০/=  
60.  আেনায়ারা ১৬৭ ৬০ ঐ ১৫০০/=  
61.  িফেরাজা ১৬৬ ৬১ ঐ ১৫০০/=  
62. জয়নব ১৯০ ৬২ ঐ ১৫০০/=  
63. তাজমহল ২৩২ ৬৩ ঐ ১৫০০/=  



64.  জ রা ১৬০ ৬৪ ঐ ১৫০০/=  
65. সানাভান ৬৭ ৬৫ ঐ ১৫০০/=  
66. শফালী ০১ ৬৬/ ঐ ১৫০০/=  
67.  শাহার বওয়া ৮৬ ৬৭ ঐ ১৫০০/=  
68. তারাভান ১৪৩ ৬৮ ঐ ১৫০০/=  
69. আিছয়া ১৪৪ ৬৯ ঐ ১৫০০/=  
70.  জয়গন ৬৫ ৭০ ঐ ১৫০০/=  
71.  জিমলা ৫০ ৭১ ঐ ১৫০০/=  
72.  সািহদা ১৪৫ ৭২ ঐ ১৫০০/=  
73. ছ রা ২৫ ৭৩ ঐ ১৫০০/=  
74.  সামথ  বওয়া ৩৩ ৭৪ ঐ ১৫০০/=  
75.  মােজদা ১১২ ৭৫ ঐ ১৫০০/=  
76.  আয়শা ১৩১ ৭৬ ঐ ১৫০০/=  
77.  কা ন ২২৮ ৭৭ ঐ ১৫০০/=  
78.  সােহরা ৫৭ ৭৮ ঐ ১৫০০/=  
79.  লী ১০৪ ৭৯ ঐ ১৫০০/=  
80.  ছ রা ৪২ ৮০ ঐ ১৫০০/=  
81.  রমাদানী ৫১ ৮১ ঐ ১৫০০/=  
82.  রােকয়া ১২ ৮২ ঐ ১৫০০/=  
83. আেনায়ারা ১০১ ৮৩ ঐ ১৫০০/=  
84.  মেনায়ারা ১৫ ৮৪ ঐ ১৫০০/=  
85.  ফােতমা ১২১ ৮৫ ঐ ১৫০০/=  
86. কমলা ১৮৫ ৮৬ ঐ ১৫০০/=  
87.  মিজরন ১৫৯ ৮৭ এ ১৫০০/=  
88. হািসনা ১২৮ ৮৮ ঐ ১৫০০/=  
89.  জিরনা ৮২ ৮৯ ঐ ১৫০০/=  
90.  আিমনা ৩৬ ৯০ ঐ ১৫০০/=  
91.  আ না  বঃ ২১৬ ৯১/ ঐ ১৫০০/=  
92.  রাতন বঃ ৩৯ ৯২ ঐ ১৫০০/=  



93. ছিকনা ২১১ ৯৩ ঐ ১৫০০/=  
94.  আিমনা ৫৩ ৯৪ ঐ ১৫০০/=  
95.  তারাবা  ১৩৪ ৯৫ ঐ ১৫০০/=  
96. মিরয়ম ২১৩ ৯৬ ঐ ১৫০০/=  
97.  িখতন ২১২ ৯৭ ঐ ১৫০০/=  
98.  রােবয়া ৪০ ৯৮ ঐ ১৫০০/=  
99.  কমলা ৫৪ ৯৯ ঐ ১৫০০/=  
100. মিজনা ৫৫ ১০০ ঐ ১৫০০/=  
101. ফিরদা ১৬২ ১০১ ঐ ১৫০০/=  
102. জিরনা বওয়া ২১৪/ ১০২ ঐ ১৫০০/=  
103. খােদজা ১৬১ ১০৩ ঐ ১৫০০/=  
104. আেনায়ার ২২২ ১০৪ ঐ ১৫০০/=  
105. আিমনা ১৫২ ১০৫ ঐ ১৫০০/=  
106. আেনায়ারা ৮৩ ১০৬ এ ১৫০০/=  
107. আিছয়া ৫৬ ১০৭ ঐ ১৫০০/=  
108. জােমলা ১৪৯ ১০৮ ঐ ১৫০০/=  
109. চায়না ১০৯ ১০৯ ঐ ১৫০০/=  
110. জয়নব বওয়া ৬২ ১১০ ঐ ১৫০০/=  
111. সােকরা বওয়া ১১ ১১১ ঐ ১৫০০/=  
112. রােকয়া ১৬৮ ১১২ ঐ ১৫০০/=  
113.  শািহদা বওয়া ৮০/ ১১৩ ঐ ১৫০০/=  
114. রওশনারা ২৪ ১১৪ ঐ ১৫০০/=  
115. মেহলা ১৬৯ ১১৫ ঐ ১৫০০/=  
116. চায়না ১৯৬ ১১৬ ঐ ১৫০০/=  
117. নেজরা ২২০ ১১৭ ঐ ১৫০০/=  
118. মিনজা বঃ ০৬ ১১৮ ঐ ১৫০০/=  
119. আসমা ১৩৬ ১১৯ ঐ ১৫০০/=  
120. রভা  ২১৭ ১২০ ঐ ১৫০০/=  
121. ম না ১৪৭ ১২১ ঐ ১৫০০/=  



122. িফয়া ৪৬ ১২২ ঐ ১৫০০/=  
123. সানাভা  ২১৯ ১২৩ ঐ ১৫০০/=  
124. জ রা ১৮৬ ১২৪ ঐ ১৫০০/=  
125. আয়শা ১৪২ ১২৫ ঐ ১৫০০/=  
126. ল ী বঃ ১৫১ ১২৬ ঐ ১৫০০/=  
127. চায়না ১২৪ ১২৭ এ ১৫০০/=  
128. রােহলা ১৭২ ১২৮ ঐ ১৫০০/=  
129. ভাষানী রানী ৮৯/ ১২৯ ঐ ১৫০০/=  
130. জিমলা ২০১/ ১৩০ ঐ ১৫০০/=  
131. রােকয়া ৫৯ ১৩১ ঐ ১৫০০/=  
132. িফেরাজা বঃ ১৬ ১৩২ ঐ ১৫০০/=  
133. িক বওয়া ৯৩ ১৩৩ ঐ ১৫০০/=  
134. জােমলা ৪৮ ১৩৪ ঐ ১৫০০/=  
135. মেনায়ারা ০৯ ১৩৫ ঐ ১৫০০/=  
136. রােবয়া ৫২ ১৩৬ ঐ ১৫০০/=  
137. জাহানারা ১০৫ ১৩৭ ঐ ১৫০০/=  
138. ময়মনা ১৩৮ ১৩৮/ ঐ ১৫০০/=  
139. সিলনা ১৩৯ ১৩৯ ঐ ১৫০০/=  
140. চােমলী ৩৮ ১৪০ ঐ ১৫০০/=  
141. তারাভা  ০৫ ১৪১ ঐ ১৫০০/=  
142. জােমলা ৬০ ১৪২ ঐ ১৫০০/=  
143. শাম াহার ৬৩ ১৪৩ এ ১৫০০/=  
144. াহার ১২৫ ১৪৪ ঐ ১৫০০/=  
145. িরয়া ৩০ ১৪৫ ঐ ১৫০০/=  
146. শফালী ১২৩ ১৪৬ ঐ ১৫০০/=  
147. আেনায়ারা ৪৪ ১৪৭ ঐ ১৫০০/=  
148. েলামালা ৪১ ১৪৮ ঐ ১৫০০/=  
149. ছেফনা ৪১ ১৪৯ ঐ ১৫০০/=  
150. শাি  বওয়া ১৮০ ১৫০ ঐ ১৫০০/=  



151. আি য়া ১৮২ ১৫১ ঐ ১৫০০/=  
152. জীবনেনছা ৯৭ ১৫২ ঐ ১৫০০/=  
153. র া বওয়া ১৭৯ ১৫৩ ঐ ১৫০০/=  
154. মােলকা ৬৯ ১৫৪ ঐ ১৫০০/=  
155. রােকয়া ২০২ ১৫৫ ঐ ১৫০০/=  
156. বমালা ১১৩ ১৫৬ ঐ ১৫০০/=  
157. রিহমা ০২ ১৫৭ ঐ ১৫০০/=  
158. জ া বালা ১৮ ১৫৮ ঐ ১৫০০/=  
159. রিমছা ১০৩ ১৫৯ ঐ ১৫০০/=  
160. লমালা ১৭৩ ১৬০ ঐ ১৫০০/=  
161. হািলমা বওয়া ১৫০ ১৬১ ঐ ১৫০০/=  
162. ছািফয়া  ৩১ ১৬২ ঐ ১৫০০/=  
163. সানাভান ৭৪ ১৬৩ ঐ ১৫০০/=  
164. শিরফা ১৪৮ ১৬৪ ঐ ১৫০০/=  
165. ছিকনা খা ন ১৩৩ ১৬৫ ঐ ১৫০০/=  
166. িলিল ৮৭ ১৬৬ এ ১৫০০/=  
167. সিলনা ১১৯ ১৬৭ ঐ ১৫০০/=  
168. চায়না ১৮৭ ১৬৮ ঐ ১৫০০/=  
169. হাসনা ৪৩ ১৬৯ ঐ ১৫০০/=  
170. শােহরভা  ০৩ ১৭০ ঐ ১৫০০/=  
171. সতারা ১৭৬ ১৭১ ঐ ১৫০০/=  
172. ল িল বঃ ১১৮ ১৭২ ঐ ১৫০০/=  
173. রিমছা ১৭৮ ১৭৩ ঐ ১৫০০/=  
174. সােলকা ২২৯ ১৭৪ ঐ ১৫০০/=  
175. আেনায়ারা ৪৫ ১৭৫ ঐ ১৫০০/=  
176. রমহল  ১৮৯ ১৭৬ ঐ ১৫০০/=  
177. সােজদা ০৭ ১৭৭ ঐ ১৫০০/=  
178. মিজনা ৭২ ১৭৮ ঐ ১৫০০/=  
179. জািকয়া ৯৫ ১৭৯ ঐ ১৫০০/=  



180. তারাভা  ০৮ ১৮০ ঐ ১৫০০/=  
181. রািবয়া বঃ  ১৬৪ ১৮১ ঐ ১৫০০/=  
182. মায়া ৯০ ১৮২ ঐ ১৫০০/=  
183. সানাভা  ৭৮ ১৮৩ ঐ ১৫০০/=  
184. হািছনা ১৬৫ ১৮৪ ঐ ১৫০০/=  
185. য ১৮১ ১৮৫ ঐ ১৫০০/=  
186. নািছমা ১৫৩ ১৮৬ ঐ ১৫০০/=  
187. ভা  ১৭৭ ১৮৭ ঐ ১৫০০/=  
188. মিত 

লÿ◌ীরাণী 
৭৭ ১৮৮ ঐ ১৫০০/=  

189. কমলা ২৯ ১৮৯ ঐ ১৫০০/=  
190. হা কা ১৪৬ ১৯০ এ ১৫০০/=  
191. মেনায়ারা ১৭৪ ১৯১ ঐ ১৫০০/=  
192. সিখনা ১৯১ ১৯২ ঐ ১৫০০/=  
193. তারা ভা  ২২১ ১৯৩ ঐ ১৫০০/=  
194. িখতন ৭১ ১৯৪ ঐ ১৫০০/=  
195. লাইলী ২১৮ ১৯৫ ঐ ১৫০০/=  
196. আেনায়ারা ১০৯ ১৯৬ ঐ ১৫০০/=  
197. মেহলা ৩৫ ১৯৭ ঐ ১৫০০/=  
198. শাহানা ১০০ ১৯৮ ঐ ১৫০০/=  
199. মােমনা ১৯৭ ১৯৯ ঐ ১৫০০/=  
200. অিবরন ১৫৫ ২০০ ঐ ১৫০০/=  
201. িবয়া ১২৭ ২০১ ঐ ১৫০০/=  
202. কমলা ৯৮ ২০২ ঐ ১৫০০/=  
203. সিলনা ৮১ ২০৩ ঐ ১৫০০/=  
204. ফিরদা  ১৪১ ২০৪ ঐ ১৫০০/=  
205. রহানা ১০৮ ২০৫ ঐ ১৫০০/=  
206. সােজদা ৬৮ ২০৬ ঐ ১৫০০/=  
207. মাহ দা ২১৫ ২০৭ ঐ ১৫০০/=  



208. মেহলা ২৩১ ২০৮ ঐ ১৫০০/=  
209. স রা ৬১ ২০৯ ঐ ১৫০০/=  
210. নািছমা ০৪ ২১০ ঐ ১৫০০/=  
211. হাসনা ২২৩ ২১১ ঐ ১৫০০/=  
212. আয়েনছা ৭৫ ২১২ ঐ ১৫০০/=  
213. িবউ  ১৫৭ ২১৩ ঐ ১৫০০/=  
214. লালী ১১১ ২১৪ ঐ ১৫০০/=  
215. িমনা ১৮৮ ২১৫/২৩৩ ঐ ১৫০০/=  
216. ছিকনা ১৪ ২১৬ ঐ ১৫০০/=  
217. বাসম ী রানী ১৭৫ ২১৭ ঐ ১৫০০/=  
218. কিরমন ২৮ ২১৮ এ ১৫০০/=  
219. শাি   ৩২ ২১৯ ঐ ১৫০০/=  
220. রজাহান ১৭১ ২২০ ঐ ১৫০০/=  
221. রিজয়া ২২৪ ২২১ ঐ ১৫০০/=  
222. কিহ র ২২৬ ২২২ ঐ ১৫০০/=  
223. আকিলমা ২২৫ ২২৩ ঐ ১৫০০/=  
224. ছিখনা  ২৩০ ২২৪ ঐ ১৫০০/=  
225. ল িল ১২৬ ২২৫ ঐ ১৫০০/=  
226. জেবদা ১০২ ২২৬ ঐ ১৫০০/=  
227. শফালী  ১২০ ২২৭ ঐ ১৫০০/=  
228. মালতী ২১০ ২২৮ ঐ ১৫০০/=  
229. ছায়া খা ন ২২৭ ২২৯ ঐ ১৫০০/=  
230. ছরভা  ১১৭ ২৩০ ঐ ১৫০০/=  
231. ছিব রানী ১৮৩ ২৩১ ঐ ১৫০০/=  
232. রােহলা বওয়া ৪৯/ ২৩২ ঐ ১৫০০/=  

২৩৩ কেমলা বঃ মাজাহার ব েডালধব ২৩৩ ২৩৯ ১৫০০/=  
২৩৪ জেবদা ছা ার  ঐ ২৩৪ ২৪০ ১৫০০/=  
২৩৫ ডািলম বগম আজগর অ িপ লবািড়য়া ২৩৫ ২৪১ ১৫০০/=  
২৩৬ আ া দ  তপদ  আেলাকিদয়া ২৩৬ ২৪২ ১৫০০/=  



২৩৭ সােজদা মাজদার পঃ গাড়দহ ২৩৭ ২৪৩ ১৫০০/=  
২৩৮ কিহ র আলতা হিরনােগাপাল ২৩৮ ২৪৪ ১৫০০/=  
২৩৯ রােবয়া চ ন িময়া িপ লবাড়ীয়া ২৩৯ ২৪৫ ১৫০০/=  
২৪০ আছমা তাজাে ল চকিমরােখার ২৪০ ২৪৬ ১৫০০/=  
২৪১ ছােনকা শাহািল পঃ দ বাড়ী ২৪১ ২৪৭ ১৫০০/=  
২৪২ মােজদা কিবর ঐ ২৪২ ২৪৮ ১৫০০/=  
২৪৩ মমতা ফিছয়ার ঘাড়াচড়া ২৪৩ ২৪৯ ১৫০০/=  
২৪৪ আিছয়া রিশদ িপ লবািড়য়া ২৪৪ ২৫০ ১৫০০/=  
২৪৫ খািদজা হযরত বজগাতী ২৪৫ ২৫১ ১৫০০/=  
২৪৬ লাইলী র রাজীব র ২৪৬ ২৫২ ১৫০০/=  
২৪৭ ‘তাজমহল আঃ হাই চক লেকাচা ২৪৭ ২৫৩ ১৫০০/=  
২৪৮ লাইলী  জােহর নাি না ২৪৮ ২৫৪ ১৫০০/=  
২৪৯ রািশদা তেছর লেকাচা ২৪৯ ২৫৫ ১৫০০/=  
২৫০ জাহানারা জিসম পচীবাড়ী ২৫০ ২৫৬ ১৫০০/=  
২৫১ আেনায়ারা আিনছার ঐ ২৫১ ২৫৭ ১৫০০/=  
২৫২ য়ারা ময়নাল ঘাড়াচড়া ২৫২ ২৫৮ ১৫০০/=  
২৫৩ কিহ র লাকমান বাগবাটী ২৫৩ ২৫৯ ১৫০০/=  
২৫৪ মােজদা বঃ কালাম ধলেডাব ২৫৪ ২৬০ ১৫০০/=  
২৫৫ মােলকা  িপ লবািড়য়া ২৫৫ ২৬১ ১৫০০/=  
২৫৬ রজাহান আঃ 

রা াক 
বন গপাতী ২৫৬ ২৬২ ১৫০০/-  

২৫৭ ছািমতন ম  ম ল আেলাকিদয়া ২৫৭ ২৬৩ ১৫০০/-  
২৫৮ রােবয়া খা ন আ  ব র ঃগা দহ ২৫৮ ২৬৪ ১৫০০/  
২৫৯ ত রা বগম র ল ইস হির র ২৫৯ ২৬৫ ১৫০০/  
২৬০ জােয়দা খা  আঃ ছামাদ ব দ বাড়ী ২৬০ ২৬৬ ১৫০০/  
২৬১ রিহমা খা ন মিফজ 

সখ 
েঘাড়াচড়া ২৬১ ২৬৭ ১৫০০/  

২৬২ মই ল ছােনায়র বজগাতী ২৬২ ২৬৮ ১৫০০/  
২৬৩ জােমলা বিদউ ামা ইছামিত ২৬৩ ২৬৯ ১৫০০/  



২৬৪ ছায়রা খা ন জদার স লেকাচা ২৬৪ ২৭০ ১৫০০/  
২৬৫ আিজরন আঃেমানা

ফ 
বাগবাটী ২৬৫ ২৭১ ১৫০০/  

২৬৬ আতা র  শিহ ল ইস িপ লবািড়য়া ২৬৬ ২৭২ ১৫০০/  
২৬৭ মিরয়ম  আিনছার রা িলয়গাতী ২৬৭ ২৭৩ ১৫০০/  
২৬৮ খােদজা শরেবশ অ কানগাতী ২৬৮ ২৭৪ ১৫০০/  
২৬৯ কিহ র বঃ সােলমান লেকাচা ২৬৯ ২৭৫ ১৫০০/  
২৭০ সানাবা  আঃ ওহাব ঃ গা দহ ২৭০ ২৭৬ ১৫০০/  
২৭১ মমতা বঃ আঃ হাই লেকাচা ২৭১ ২৭৭ ১৫০০/  
২৭২ রেহনা বঃ শাহজাহান  লেকাচা ২৭২ ২৭৮ ১৫০০/  
২৭৩ রােকয়া ই ল সখ লেকাচা ২৭৩ ২৭৯ ১৫০০/  
২৭৪ আিমনা  বঃ  আঃ 

রহমান 
লেকাচা ২৭৪ ২৮০ ১৫০০/  

২৭৫ মেহলা বঃ আ  ব ার ঘাড়াচড়া ২৭৫ ২৮১ ১৫০০/  
২৭৬ সােজদা বঃ ফরহাদ ঘাড়াচরা ২৭৬ ২৮২ ১৫০০/  
২৭৭ কিহ র খা ন শাহজাহান  ব  গা দহ ২৭৭ ২৮৩ ১৫০০/  
২৭৮ আিছয়া খা ন শমেসর  -ঐ- ২৭৮ ২৮৪ ১৫০০/  
২৭৯ শােহদা খা মংলা সখ হাসনা ২৭৯ ০১০০১০৯২৯২২৯৪ ১৫০০/=  
২৮০ রজাহান  রউি ন ব ধলেডাব ২৮০ ০১০০১০৯২৯৪৭৩৪ ১৫০০/=  
২৮১ ছািবনা 

ইয়াসিমন 
গালাম 

রববানী 
ধলেডাব ২৮১ ০১০০১০৯৩০০১৯০ ১৫০০/=  

২৮২ িরনা খা ন হাসা র তাং ঘাড়াচড়া ২৮২ ০১০০১০৯৩০৪১১০ ১৫০০/=  
২৮৩ লাইলী খা  আ  সামা লেকাচা ২৮৩ ০১০০১০৯৩১৫০৮১ ১৫০০/=  
  

২৮৪ রেকয়া  খা ন  িপয়ার আলী  মািলগাতী ২২২২ ০১০০১৩৭৩৭০৮১১ ১৫০০/- 
২৮৫ সােজদা খা ন  ইসমাইল    ২২২৩ ০১০০১৩৭৩৭২৩৭৬ ১৫০০/ 
২৮৬ জাসনা রানী রনিজৎ তা ুলী বাগবা  ২২২৪ ০১০০১৩৯৭৫৬৮২ ১৫০০/ 
২৮৭ ফােতমা খা ন মাঃ আদম  হিরনা গাপাল ২২২৫ ০১০০১৩৭৯৭৬৩৫২ ১৫০০/ 
২৮৮ হাওয়া খা ন িজল হােসন  ধলেডাব ২২২৬ ০১০০১৩৭৯৭৬৮১৬ ১৫০০/ 



 
২০১৮-১৯  িবধবা ভাতার তািলকা  

 

ঃনং নাম িপতা/ ামীর নাম াম বিহ নং িহসাব ণনং টাকা পিরমান 
৩১১ ছ রা খা ন   শামেসর আলী  হাসনা  ৩১১ ০১০০১৮৭০৬০৯৮৭ ৬০০০ 
৩১২  তাহিমনা খা ন  আফছার আলী  ধলেডাব ৩১২ ০১০০১৮৭০৬০৩১৬ ৬০০০ 
৩১৩  ফিরদা খা ন  সাই ল ইসলাম   গা দহ ৩১৩ ০১০০১৮৭০৫৯৮১৪ ৬০০০ 
৩১৪ মাছা: িখ খা ন  লতান ফিকর  িপ লবাড়ীয়া  ৩১৪ ০১০০১৮৭০৫৯৪৬৬ ৬০০০ 
৩১৫ মাছা: শাহানা  মা: জাবত  পি ম দ বাড়ী  ৩১৫ ০১০০১৮৭০৫৮৮৯৩ ৬০০০ 
৩১৬ রিহমা খা ন  মা: ড়ান  পি ম দ বাড়ী ৩১৬ ০১০০১৮৭০৫৭২৪২ ৬০০০ 

২৮৯ মাছাঃ ছাকাতন  ল ইসলাম  ব গা দহ ২২২৭ ০১০০১৩৭৯৭৭২৬০ ১৫০০/ 
২৯০ ফােতমা খা ন ত জয়নাল ব গা দহ ২২২৮ ০১০০১৩৭৯৭৭৫১১ ১৫০০/ 
২৯১ অলকা রানী িব নাথ  ব গা দহ ২২২৯ ০১০০১৩৭৯৭৮০০২ ১৫০০/ 
২৯২  মাছাঃ লাইলী খা ন  ত সিহ ল ইসলাম ব গা দহ ২২৩০ ০১০০১৩৭৯৭৮৫৭৬ ১৫০০/ 
২৯৩ মাছাঃ লাইিল খা ন মাকেল র রহমান িপ লবাড়ীয়া ২২৩১ ০১০০১৩৭৯৭৮৮৮৬ ১৫০০/ 
২৯৪ মাছাঃ আয়েনছা খা ন মাঃ পব ত আলী িপ লবাড়ীয়া ব ২২৩২ ০১০০১৩৭৯৭৯২৭১ ১৫০০/ 
২৯৫ জেবদা খা ন   মাতােলব   ব দ বাড়ী ২২৩৩ ০১০০১৩৭৯৭৯৫৯৯ ১৫০০/ 
২৯৬ িবথী খা ন   আ ল মািমন ম  দ বাড়ী ২২৩৪ ০১০০১৩৭৯৭৯৮৭৪ ১৫০০/ 
২৯৭ মাছাঃ লাইলী  ত হািনফ ম  দ বাড়ী ২২৩৫ ০১০০১৩৭৯৮০৩১৭ ১৫০০/ 
২৯৮ মাছাঃ িফেরাজা খা ন ত- মাফা ল স পি ম দ বাড়ী ২২৩৬ ০১০০১৩৭৯৮০৭২৪ ১৫০০/ 
২৯৯ হাজরা খা ন  আ  ছাইদ সখ ঘাড়াচরা প: ২২৩৭ ০১০০১৩৭৯৮১৪৬১ ১৫০০/ 
৩০০ আিছয়া খা ন  ইউেনাছ আলী পািনয়াবাড়ী ২২৩৮ ০১০০১৩৭৯৮১৭৪৭ ১৫০০/ 
৩০১ মাছাঃ জিরনা  মাঃ মাজদার  নাি না ২২৩৯ ০১০০১৩৭৯৮২১৬৬ ১৫০০/ 
৩০২ ফিরদা বগম ত আ  সাঈদ রা ািলয়া গাতী  ২২৪০ ০১০০১৩৭৯৮২৪৪১ ১৫০০/ 
৩০৩ রেশনা খা ন সােহব আলী রািজব র ২২৪১ ০১০০১৩৭৯৮২৭৫১ ১৫০০/ 
৩০৪ িফয়া বগম রহমতউ াহ রাজীব র ২২৪২ ০১০০১৩৭৯৮৩০২২ ১৫০০/ 
৩০৫ িশউলী খা ন  িলটন ( নকার) লেকাচা ২২৪৩ ০১০০১৩৭৯৮৩০২২ ১৫০০/ 
৩০৬ ছালমা খা ন  আয়নাল হক  লেকাচা ২২৪৪ ০১০০১৩৭৮৩৮৭১ ১৫০০/ 
৩০৭ ফােতমা বগম আ ল মা ান  লেকাচা   ২২৪৫ ০১০০১৩৭৯৮৪০৬১ ১৫০০/ 
৩০৮ গালাপী রানী  িচ  র জন  লেকাচা ২২২২ ০১০০১৩৭৯৮৪৪৭৯ ১৫০০/ 
৩০৯ জাসনা খা ন  মাঃ র ািন প লেকা ২২২৩ ০১০০১৩৭৯৮৪৯৫৯ ১৫০০/ 
৩১০ রওশানা্রা খা ন আ ল হােসন লেকাচা ২২২৪ ০১০০১৩৭৯৮৫১৯১ ১৫০০/ 



৩১৭ মাছা: হািস খা ন  আ র রা াক ঘাড়াচরা পি ম ৩১৭ ০১০০১৮৭০৫৬৫৯৯ ৬০০০ 
৩১৮ মাহ দা খা ন  আ ল কােশম  বজগাতী ৩১৮ ০১০০১৮৭০৫৫৬২২ ৬০০০ 
৩১৯ আেনায়ারা খা ন  আ ল কিরম  রািজব র  ৩১৯ ০১০০১৮৭০৪৯৯৪১ ৬০০০ 
৩২০ িফয়া খা ন  শাহ জাহান  লেকাচা ৩২০ ০১০০১৮৭০৪৬০২০ ৬০০০ 
৩২১ মাছা: বা  আ র রহমান  বাগবাটী  ৩২১ ০১০০১৮৭০৪৬৬৮৯ ৬০০০ 
৩২২ মাছা: মেনায়ারা  ওসমান গিন   দ বাড়ী  ৩২২ ০১০০১৮৭০৪৫০৯১ ৬০০০ 
৩২৩ জিরনা খা ন  জমেসর আলী  নাি না  ৩২৩ ০১০০১৮৭০৯৯৮০৯ ৬০০০ 
৩২৪ চায়না খা ন মংলা ম ল  রাজীব র ৩২৪ ০১০০১৮৭০৯১১৯২ ৬০০০ 
৩২৫ চােমলী খা ন  ফির ল ইসলাম রাজীব র ৩২৫ ০১০০১৮৭০৪০১৬১ ৬০০০ 
৩২৬ রােবয়া খা ন আ ল হােসন  বাগবাটী  ৩২৬ ০১০০১৮৭০৩৯৪৭৩ ৬০০০ 
৩২৭ মাছা: মায়া খা ন মিজবর রহমান লেকাচা ৩২৭ ০১০০১৮৭০৩৮৯৩১ ৬০০০ 
৩২৮  হািলমা খা ন আ র রহমান িপ ল বাড়ীয়া  ৩২৮ ০১০০১৮৭০৩৭২৩৩ ৬০০০ 
৩২৯ ছালমা খা ন আজাহার আলী হির র ৩২৯ ০১০০১৮৭০৩৬৭০৯ ৬০০০ 
৩৩০ ফােতমা বগম আ ল হােসন িচবাড়ী ৩৩০ ০১০০১৮৭০৩৫৯৭৪ ৬০০০ 
৩৩১ আকিলমা খা ন  আেবদ আলী   দ বাড়ী ৩৩১ ০১০০১৮৭০৩৫২১৪ ৬০০০ 
৩৩২ মােলকা খা ন জনাব আলী ধলেডাব ৩৩২ ০১০০১৮৭০৩৪০৭২ ৬০০০ 
৩৩৩ মাছা:লাল ভা  রমজান আলী চক লেকাচা ৩৩৩ ০১০০১৮৭০১৯৬৫ ৬০০০ 
৩৩৪ মাছা: শাহার ভা  নজাব আলী চকিমরােখার ৩৩৪ ০১০০১৮৭০১৮৩১০ ৬০০০ 
৩৩৫ মই ল খা ন জানাব আলী লেকাচা ৩৩৫ ০১০০১৮৭০১৭৮৫২ ৬০০০ 
৩৩৬ থােদজা খা ন হািববর রহমান লেকাচা ৩৩৬ ০১০০১৮৭০১৭০৪৬ ৬০০০ 
৩৩৭ আিহতন খা ন শমেশর  আলী   গা দহ ৩৩৭ ০১০০১৮৭০১৩৬৮৭ ৬০০০ 
৩৩৮ ও ফা খা ন কারম আলী  ব  দ বাড়ী ৩৩৮ ০১০০১৮৭০১২৬৮১ ৬০০০ 
৩৩৯ শাহানা খা ন হযরত আলী  চকিমরােখার ৩৩৯ ০১০০১৮৭০১১৭৮১ ৬০০০ 
৩৪০ রােকয়া খা ন মগবর আলী মািলগাতী ৩৪০ ০১০০১৮৭০১০৬২৯ ৬০০০ 

 
 
 
 
 



০২ নং বাগবাটী ইউিনয়েনর অ ল িতব ী ভাতােভাগীেদর িহসাব স িলত নােমর তািলকা 
িমক 
নং 

নাম পাশ বই নং িহসাব নং টাকার  পিরমান মােসর নাম মম  

1.  বলাল  ৩৯ ০১ ২১০০/= মােসর নাম লাই/১৯ 
হেত সে র/১৯ 

 

2.  জােমলা ৩৫৫ ০২ ২১০০/= ঐ  
3.  নািছমা ৩৬৩ ০৩ ২১০০/= ঐ  
4.  সােনায়ার ৫৮৯ ০৪ ২১০০/= ঐ  
5.  আ  তালহা ৫৭৬ ০৫ ২১০০/= ঐ  
6.  আঃ রিশদ ৫৪ ০৬ ২১০০/= ঐ  
7.  আঃ হাই ৪৯৫ ০৭ ২১০০/= ঐ  
8.  আঃ মািমন ৩৫ ০৮ ২১০০/= ঐ  
9.  র ল আিমন ৩৬ ০৯ ২১০০/= ঐ  
10.  আজাদ ৫৮৪ ১০ ২১০০/= ঐ  
11.  হািফজ ৫৭৪ ১১ ২১০০/= ঐ  
12.  িলটন ৫৮৮ ১২ ২১০০/= ঐ  
13.  আঃ আওয়াল ৫৭২ ১৩ ২১০০/= ঐ  
14.  সােনায়ার ৩৪ ১৪ ২১০০/= ঐ  
15.  ওয়াদীন ৩৫৩ ১৫ ২১০০/= ঐ  
16.  আকবর ৩৮ ১৬ ২১০০/= ঐ  
17.  লাল চান ৩৫৪ ১৭ ২১০০/= ঐ  
18.  আকাশ আলম ৪৯০ ১৮ ২১০০/= ঐ  
19.  তাজ উি ন ৫৮২ ১৯ ২১০০/= ঐ  
20.  হািলমা ৬৭ ২০ ২১০০/= ঐ  
21.  আয়শা খা ন ৩৬৯ ২১ ২১০০/= ঐ  
22.  ফািহমা ৪৯১ ২২ ২১০০/= ঐ  

23. রিহমা ৩৭০ ২৩ ২১০০/= ঐ  
24.  মেনায়ারা ৬৯ ২৪ ২১০০/= ঐ  
25.  সামান ৭৭৮ ২৫ ২১০০/= ঐ  



26. রনবী ৫৯ ২৬ ২১০০/= ঐ  
27.  আঃ রা াক ৫৬ ২৭ ২১০০/= ঐ  
28.  িবজলী ৬২ ২৮ ২১০০/= ঐ  
29.  আ  সামা ৬০ ২৯ ২১০০/= ঐ  
30.  আ ল বারীক ৩৭২ ৩০ ২১০০/= ঐ  
31.  শাহজাহান ৪৯২ ৩১ ২১০০/= ঐ  

32. সাহাগ ৪৯৩ ৩২ ২১০০/= ঐ  
33. জাকািরয়া ৩৫৭ ৩৩ ২১০০/= ঐ  
34.  িরয়া বওয়া ৫৩ ৩৪ ২১০০/= ঐ  

35. কিবর হােসন ৩৬০ ৩৫ ২১০০/= ঐ  
36. বলী ৫৮০ ৩৬ ২১০০/= ঐ  
37. আকবর ৪৮ ৩৭ ২১০০/= ঐ  

38. নজ ল ইসলাম ৩৩ ৩৮ ২১০০/= ঐ  
39. আলাউি ন ৫৮৩ ৩৯ ২১০০/= ঐ  
40.  হােশম ৫৭৮ ৪০ ২১০০/= ঐ  
41.  আ া দ  ৫৭৫ ৪১ ২১০০/= ঐ  
42.  বল াল হােসন ৬৮ ৪২ ২১০০/= ঐ  
43.  অধীর চ  ৭৮০ ৪৩ ২১০০/= ঐ  
44.  আিমনা ৫৬৯ ৪৪ ২১০০/= ঐ  
45.  আঃ বারী  ৪৯৬ ৪৫ ২১০০/= ঐ  
46.  র আলী ৭৭৬ ৪৬ ২১০০/= ঐ  
47.  শিরফ ৪৮৯ ৪৭ ২১০০/= ঐ  
48.  আফজাল ৪৯৪ ৪৮ ২১০০/= ঐ  
49.  র নাহার ৪৮৮ ৪৯ ২১০০/= ঐ  
50.  ডািলম ৫০ ৫০ ২১০০/= ঐ  
51.  শাহানা ৪৭ ৫১ ২১০০/= ঐ  
52.  রজাউল ইসলাম ৫২ ৫২ ২১০০/= ঐ  

53. শিহ ল ৫৮৫ ৫৩ ২১০০/= ঐ  
54.  িরপন সখ ৪৯ ৫৪ ২১০০/= ঐ  



55.  শািহদা বগম ৩৬৪ ৫৫ ২১০০/= ঐ  
56.  সখ ৫৭ ৫৬ ২১০০/= ঐ  
57.  শিফ ল ৭৭৯ ৫৭ ২১০০/= ঐ  
58.  আিবরন নছা ৪১ ৫৮ ২১০০/= ঐ  
59.  হাওয়া ৩৫৮ ৫৯ ২১০০/= ঐ  
60.  শ মার রাজঃ ৪০ ৬০ ২১০০/= ঐ  
61.  ছা ার ৫৮১ ৬১ ২১০০/= ঐ  

62. আঃ কালাম ৪৪ ৬২ ২১০০/= ঐ  
63. সানাভা  ৪৩ ৬৩ ২১০০/= ঐ  
64.  জা াতী ৭৭৪ ৬৪ ২১০০/= ঐ  

65. আশরাফ ৫৮ ৬৫ ২১০০/= ঐ  
66. িম  ৫৫ ৬৬ ২১০০/= ঐ  
67.  আলািমন ৩৬৮ ৬৭ ২১০০/= ঐ  

68. আঃ সা ার ৪৬ ৬৮ ২১০০/= ঐ  
69. ি  খা ন ৪৫ ৬৯ ২১০০/= ঐ  
70.  কিবর হােসন ৩৭ ৭০ ২১০০/= ঐ  
71.  কালাম ৭৭৫ ৭১ ২১০০/= ঐ  
72.  আফেরাজা ৫৬৮ ৭২ ২১০০/= ঐ  
73. শিফ ল ৩৬২ ৭৩ ২১০০/= ঐ  
74.  আওয়াল ৩৭১ ৭৪ ২১০০/= ঐ  
75.  রমা ৭৭২ ৭৫ ২১০০/= ঐ  
76.  আঃ হািকম ৬৬ ৭৬ ২১০০/= ঐ  
77.  মিজনা ৩৭৪ ৭৭ ২১০০/= ঐ  
78.  হারান ৩৭৩ ৭৮ ২১০০/= ঐ  
79.  বাদশা সখ ৬৫ ৭৯ ২১০০/= ঐ  
80.  ল হক ৬৪ ৮০ ২১০০/= ঐ  
81.  শির ল ৬৩ ৮১ ২১০০/= ঐ  
82.  র হােসন ৬১ ৮২ ২১০০/= ঐ  

83. মিন ামন ৫৭৯ ৮৩ ২১০০/= ঐ  



84.  হািফ ল ৪৮৬ ৮৪ ২১০০/= ঐ  
85.  জ ল ৫৭৭ ৮৫ ২১০০/= ঐ  

86. মিনজা ৭৭১ ৮৬ ২১০০/= ঐ  
87.  রা ৩৫৯ ৮৭ ২১০০/= ঐ  
88. রনবী ৪২ ৮৮ ২১০০/= ঐ  
89.  কালাম ৫১ ৮৯ ২১০০/= ঐ  
90.  বিদউ মান ৫৮৬ ৯০ ২১০০/= ঐ  
91.  েয়ল রানা ৭৭৩ ৯১ ২১০০/= ঐ  
92.  ছািবনা  ৩৫৬ ৯২ ২১০০/= ঐ  

93. সাথী খা ন ৫৭১ ৯৩ ২১০০/= ঐ  
94.  বানা ৫৮৭ ৯৪ ২১০০/= ঐ  
95.  শািহদা ৩৬১ ৯৫ ২১০০/= ঐ  

96. খােদজা খা ন ৩৬৫ ৯৬ ২১০০/= ঐ  
97.  ি  রানী ৫৭০ ৯৭ ২১০০/= ঐ  
98.  িবিধ ৫৭৭ ৯৮ ২১০০/= ঐ  
99.  ছালমা ৫৭৩ ৯৯ ২১০০/= ঐ  

100. আ ল ৪৮৭ ১০০ ২১০০/= ঐ  
101. ব লী ৩৬৬ ১০১ ২১০০/= ঐ  
102. আঃ আলীম ৩৬৭ ১০২ ২১০০/=               

১০৩ আ ল বারীক সেম াষ আলী লেকাচা ৮১৯ ১০৮ ২১০০/= 
১০৪ নাইম ইসলাম সাই ল ইসঃ পচীবাড়ী ৮২০ ১০৯ ২১০০/= 
১০৫ রমা ওহাব হিরনােগাপাল ৮২১ ১১০ ২১০০/= 
১০৬ আ  হােসম কারবান হির র ৮২২ ১১১ ২১০০/= 
১০৭ আিমনা আ  ব ার ঘাড়াচড়া ৮২৩ ১১২ ২১০০/= 
১০৮ স জ খান শির ল খান প: গা দহ ৮২৪ ১১৩ ২১০০/= 
১০৯ িহিম হলাল িপ লবািড়য়া ৮২৫ ১১৪ ২১০০/= 
১১০ সােজ ল মিহর কানগাতী ৮২৬ ১১৫ ২১০০/= 
১১১ ওমর ফা ক হিববর গা দহ ৮২৭ ১১৬ ২১০০/= 
১১২ ময়না জামাল দ বাড়ী ৮২৯ ১১৭ ২১০০/= 



১১৩ ফেরজা সানার উি ন হাসান ৯২৬ ১১৮ ২১০০/= 

১১৪ রিফক সখ হিববর রহমান ব ধলেডাব ৯২৭ ১১৯ ২১০০/= 
১১৫ রানা আহে দ জ ল হিরনােগাপাল ৯২৮ ১২০ ২১০০/= 
১১৬ মমতা খা ন শাহজাহান  ধলেডাব ৯২৯ ১২১ ২১০০/= 
১১৭ ষণ রানী শংকর ধলেডাব ৯৩০ ১২২ ২১০০/= 
১১৮ আশরা ল ইসঃ আঃ বারীক গা দহ ৯৩১ ১২৩ ২১০০/= 
১১৯ ইি ছ আলী ল াহ িপ লবািড়য়া ৯৩২ ১২৪ ২১০০/= 
১২০ আিককা খা ন রিফ ল ইসঃ পঃ দ বাড়ী ৯৩৩ ১২৫ ২১০০/= 
১২১ ফির ল ইসলাম রিফ ল ইসঃ ব  দ বাড়ী ৯৩৪ ১২৬ ২১০০/= 
১২২ িবলিকছ খা ন হাসান আলী ঘাড়াচড়া ৯৩৫ ১২৭ ২১০০/= 
১২৩ মাহা দ আলী 

িজ াহ 
কিফল উি ন বজগাতী ৯৩৬ ১২৮ ২১০০/= 

১২৪ রিহমা খা ন রহমত উল াহ রািজব র ৯৩৭ ১২৯ ২১০০/= 
১২৫ বােছদ আলী র আলী লেকাচা ৯৩৮ ১৩০ ২১০০/= 
১২৬ মিত ষমা রানী  গাপাল বাগবাটী ৯৩৯ ১৩১ ২১০০/= 
১২৭ ইসমাইল মাল া আঃ কােদর রািজব র ৯৪০ ১৩২ ২১০০/= 
১২৮ শামীম সরকার গালাম আজম বাগবাটী ৯৪১ ১৩৩ ২১০০/= 
১২৯ মা দ রানা ফজলার রহঃ লেকাচা ৯৪২ ১৩৪ ২১০০/= 
১৩০ হািফ র রহমান ফজলার রহঃ রাংগািলয়াগাতী ৯৪৩ ১৩৫ ২১০০/= 
১৩১ আন য়ারা আয়নাল হক বন গাতী ৯৪৪ ১৩৬ ২১০০/= 
১৩২ বন া খা ন ইসমাইল হাসনা ৯৪৫ ১৩৭ ২১০০/= 
১৩৩ আশরা ল ইসঃ শমেসর আলী খারারগাতী ৯৪৬ ১৩৮ ২১০০/= 
১৩৪ িলিপ খা ন র আলী লেকাচা ৯৪৭ ১৩৯ ২১০০/= 
১৩৫ রিবউল ইসলাম ওসমানগিন রািজব র ৯৪৮ ১৪০ ২১০০/= 
১৩৬ িরনা খা ন সালায়মান রািজব র ৯৪৯ ১৪১ ২১০০/= 
১৩৭ জ র ল ইসলাম ফজল আলী লেকাচা ৯৫০ ১৪২ ২১০০/= 
১৩৮ িসয়াম হােসন আঃ লিতফ লেকাচা ৯৫১ ১৪৩ ২১০০/= 
১৩৯ আঃ কােদর আিল ি ন মালীগাতী ৯৫২ ১৪৪ ২১০০/= 
১৪০ জািহ ল বারী শাম ল বারী িপ লবািড়য়া ৯৫৩ ১৪৫ ২১০০/= 



১৪১ মন আলী শিফ ল ইসঃ লেকাচা ৯৫৪ ১৪৬ ২১০০/= 
১৪২ জাকািরয়া আঃ ছালাম ঘাড়াচড়া ৯৫৫ ১৪৭ ২১০০/= 
১৪৩ িশ ী খা ন আঃ মা ান ব ধলেডাব ১৫৭২ ১৪৮ ২১০০/= 
১৪৪ আ  ছাইদ জােহর আলী হাসনা ১৫৭৩ ১৪৯ ২১০০/= 
১৪৫ রািজনা  আঃ রিশদ ব ধলেডাব ১৫৭৪ ১৫০ ২১০০/= 
১৪৬ মাজনা খা ন ি ল খান হাসনা ১৫৭৫ ১৫১ ২১০০/= 
১৪৭ জা ািত খা ন রিন  বাহবাটী ১৫৭৬ ১৫২ ২১০০/= 
১৪৮ ছালমা খা ন  রিহ ি ন হিরনােগাপাল ১৫৭৭ ১৫৩ ২১০০/= 
১৪৯ চেয়ান মার গৗরচ  হাঃ পঃ গা দহ ১৫৭৮ ১৫৪ ২১০০/= 
১৫০ িলয়াকত আলী নায়াই সখ কানগাতী ১৫৭৯ ১৫৫ ২১০০/= 
১৫১ ছ রা খা ন বা ল া পঃ গাড়দহ ১৫৮০ ১৫৬ ২১০০/= 
১৫২ মােজদা বঃ সাই ল বাগবাটী ১৫৮১ ১৫৭ ২১০০/= 
১৫৩ িম  চ শীল মেনার নশীল মািলগাতী ১৫৮২ ১৫৮ ২১০০/= 
১৫৪ ই ািহম হােসন আ  হােসম হির র ১৫৮৩ ১৫৯ ২১০০/= 
১৫৫ ছেরায়ার আ  ছাইদ হির র ১৫৮৪ ১৬০ ২১০০/= 
১৫৬ শিহ ল িরয়াজ উিদ ন িপ লবািড়য়া ১৫৮৫ ১৬১ ২১০০/= 
১৫৭ আ ল খােলক জয়নাল সখ ব দ বাড়ী ১৫৮৬ ১৬২ ২১০০/= 
১৫৮ জ ড়া    পঃ দ বাড়ী ১৫৮৭ ১৬৩ ২১০০/= 
১৫৯ তাসিলমা চানিময়া দ বাড়ী ১৫৮৮ ১৬৪ ২১০০/= 
১৬০ মাখেল র রহঃ বাহার উি ন পঃেঘাড়াচড়া ১৫৮৯ ১৬৫ ২১০০/= 
১৬১ রােবয়া শাহাদত ম ল ঘাড়াচড়া ১৫৯০ ১৬৬ ২১০০/= 
১৬২ নােয়ত আলী িজ া তা ঃ ঘাড়াচড়া ১৫৯১ ১৬৭ ২১০০/= 
১৬৩ লাভলী খা ন িরয়াত উি ন িপ লবাড়ীয়া ১৫৯২ ১৬৮ ২১০০/= 
১৬৪ আেনায়ার হা্রঃ আয়নাল হক িপ লবািড়য়া ১৫৯৩ ১৬৯ ২১০০/= 
১৬৫ আঃ আিলম ছা ার পািনয়াবাড়ী ১৫৯৪ ১৭০ ২১০০/= 
১৬৬ তাির ল ইসলাম িমলন সখ গা দহ ১৫৯৫ ১৭১ ২১০০/= 
১৬৭ জািহ ল ইসলাম ছােনায়ার হাঃ বজগাতী ১৫৯৬ ১৭২ ২১০০/= 
১৬৮ আঃ মািমন আয়নাল হক রািজব র ১৫৯৭ ১৭৩ ২১০০/= 
১৬৯ তারাবা  মগরব আলী  রািজব র ১৫৯৮ ১৭৪ ২১০০/= 



১৭০ কাউছার শা আলী রািজব র ১৫৯৯ ১৭৫ ২১০০/= 
১৭১ হািফ ল র ল ইসলাম পচীবাড়ী ১৬০০ ১৭৬ ২১০০/= 
১৭২ ছািববর হাসান আলী ব ধলেডাব ১৬০১ ১৭৭ ২১০০/= 
১৭৩ রা াক আেবদ আলী লেকাচা ১৬০২ ১৭৮ ২১০০/= 
১৭৪ মেহলা বগম উজাল ফিকর রািজব র ১৬০৩ ১৭৯ ২১০০/= 
১৭৫ মার ফা  র আলী রিজব র ১৬০৪ ১৮০ ২১০০/= 
১৭৬ শািহদা  মা ান ধলেডাব ১৬০৫ ১৮১ ২১০০/= 
১৭৭ সােহল রানা শা আলম কানগাতী আ য় ১৬০৬ ১৮২ ২১০০/= 
১৭৮ নজর ল ইসলাম আঃ সামাদ  গা দহ ১৬০৭ ১৮৩ ২১০০/= 
১৭৯ বা খা ন ৎফর রহমান পচীবাড়ী ১৬০৮ ১৮৪ ২১০০/= 
১৮০ হািস খা ন আ ল হােসম লেকাচা ১৬০৯ ১৮৫ ২১০০/= 
১৮১ রাইয়া খা ন আঃ ছ মািলগাতী ১৬১০ ১৮৬ ২১০০/= 
১৮২ শফািল   স  লেকাচা ১৬১১ ১৮৭ ২১০০/= 
১৮৩ শাহাআলম মনেসর আলী খারারগাতী ১৬১২ ১৮৮ ২১০০/= 
১৮৪ আরব আহে দ তােরক 

আহ দ 
িপ লবািড়য়া ১৬১৩ ১৮৯ ২১০০/= 

১৮৫ সরা ল ইসমাইল লেকাচা ১৬১৪ ১৯০ ২১০০/= 
১৮৬ আ ল খােয়র হযরত আলী লেকাচা ১৬১৫ ১৯১ ২১০০/= 
১৮৭ রিফ ল ই ত আলী লেকাচা ১৬১৬ ১৯২ ২১০০/= 
১৮৮ হার নার রিশদ গালাম হােস লেকাচা ১৬১৭ ১৯৩ ২১০০/= 
১৮৯ রােশল রানা সাফাস আলী লেকাচা ১৬১৮ ১৯৪ ২১০০/= 
১৯০ িসহাব র ি  লেকাচা ১৬১৯ ১৯৫ ২১০০/= 
১৯১ জাহা ীর আলম র ল ইসলাম হাসনা ১৬২০ ১৯৬ ২১০০/= 
১৯২ মাতােলব রেববল ঘাড়াচড়া ১৬২১ ১৯৭ ২১০০/= 
১৯৩ আঃ সামাদ আজাহার াং পািনয়াবাড়ী ১৬২২ ১৯৮ ২১০০/= 
১৯৪ আিছয়া বঃ আয়নাল হক রািজব র ১৬২৩ ১৯৯ ২১০০/= 
১৯৫ রােসল  আ  তােহর  ঘাড়াচড়া ১৬২৪ ২০০ ২১০০/= 
১৯৬ ইয়ািছন মাজাে ল  গা দহ ১৬২৫ ২০১ ২১০০/= 
১৯৭ মমতা খা ন ময়ান সখ রা ািলয়াগাতী ১৬২৬ ২০২ ২১০০/= 



    
 
 

১৯৮ মিহর উি ন আফছার আলী রািজব র ১৬২৭ ২০৩ ২১০০/= 
১৯৯ ই ািহম আ  ব ার খারারগাতী ১৬২৮ ২০৪ ২১০০/= 
২০০ মিনর ল ইসলাম র আলী রািজব র ১৬২৯ ২০৫ ২১০০/= 
২০১ নাজমা খা ন ইছাহাক আলী রািজব র ১৬৩০ ২০৬ ২১০০/= 
২০২ আ িচরানী িচধার ম ল বজগাতী ১৬৩১ ২০৭ ২১০০/= 
২০৩ আ না রানী সািয়দ সরকার বজগাতী ১৬৩২ ২০৮ ২১০০/= 
২০৪ রজাহান ফরহাদ লেকাচা ১৬৩৩ ২০৯ ২১০০/= 
২০৫ র িবয়া বঃ আকবর  ধলেডাব ১৬৩৪ ২১০ ২১০০/= 
২০৬ বা  িময়া মমতাজ আলী চকিমরােখার ১৬৩৫ ২১১ ২১০০/= 
২০৭ ফােতমা বঃ হায়দার আলী গা দহ ১৬৩৬ ২১২ ২১০০/= 
২০৮ আ  ব ার ইি ছ আলী  হাসনা ১৬৩৭ ২১৩ ২১০০/= 
২০৯ ইমদা ল হক রিফ ল ধলেডাব ১৬৩৮ ২১৪ ২১০০/= 
২১০ িমলন খান বা ল খান মািলগাতী ১৬৩৯ ২১৫ ২১০০/= 
২১১ মাহ ব হাসান মক ল হাঃ পািনয়াবাড়ী ১৬৪০ ২১৬ ২১০০/= 
২১২ আঃ ছালাম আঃ সাবাহান রািজব র ১৬৪১ ২১৭ ২১০০/= 
২১৩ লাবন সখ আঃ িসি ক রািজব র ১৬৪২ ২১৮ ২১০০/= 
২১৪ ন র হলাল নজর ল ইসঃ রািজ র ১৬৪৩ ২১৯ ২১০০/= 

২১৫ িব ৎত পিরমল মািলগাতী ১৮১৫ ০১০০১১০০৪২৮৩৮ ২১০০/= 
২১৬ িলমা খা ন িলটন মািলগাতী ১৮১৬ ০১০০১১০৯১৮৪৩১ ২১০০/= 
২১৭ আশরা ল ইসলাম কিরম সরকার ব ধলেডাব ১৮১৭ ০১০০১১১২১২৩৯৭ ২১০০/= 
২১৮ মারী রীপা ঃ রবী নাথ ধলেডাব ১৮১৮ ০১০০১১০০৩৯৪৬২ ২১০০/= 
২১৯ রজাউল কিরম রিফ ল ইসলাম বাগবাটী ১৮১৯ ০১০০১১১০৬০৩২৫ ২১০০/= 
২২০ মা ফা খা ন আ ল হািকম ধলেডাব ১৮২০ ০১০০১১১০৬০৭৫৯ ২১০০/= 
২২১ িবথী খা ন আসলাম উি ন বাগবাটী ১৮২১ ০১০০১১০৯১৭৯৮২ ২১০০/= 
২২২ লিফকার জ র ল ইসলাম বাগবাটী ১৮২২ ০১০০১১১০৬১৩০৫ ২১০০/= 
২২৩ শারিমন খা ন ছাই ল ইসলাম ধলেডাব ১৮২৩ ০১০০১১১০৬৮৩৩৪ ২১০০/= 
২২৪ আিজত জােবদ আলী ধলেডাব ১৮২৪ ০১০০১০৯৫৬০৪২৬ ২১০০/= 
২২৫ রায়হান বা  আ ল হািকম ধলেডাব ১৮২৫ ০১০০১১১০৬২৬০৩ ২১০০/= 
২২৬ ফির ল ইসলাম আলাউি ন হিরনােগাপাল ১৮২৬ ০১০০১১১০৬৬৮৫৪ ২১০০/= 



২২৭ রা াক মিল ক বাহার মিল ক বাগবাটী ১৮২৭ ০১০০১০৯৫৬৭০৫৬ ২১০০/= 
২২৮ মাহা াদ আলী ছামাদ ধলেডাব ১৮২৮ ০১০০১০৯৫৭২৪০৮ ২১০০/= 
২২৯ িমনতী পা ার লাল চ  ব গা দহ ১৮২৯ ০১০০১০৯৬৪৫০২২ ২১০০/= 
২৩০ ছািববর ম ল আঃ রিশদ পঃ গা দহ ১৮৩০ ০১০০১১০৯১৪০৪৫ ২১০০/= 
২৩১ মাক দা খা ন হিববর রহমান খারারগাতী ১৮৩১ ০১০০১১০৯১৩৮৮০ ২১০০/= 
২৩২ জািকয়া খা ন জাকািরয়া কানগাতী ১৮৩২ ০১০০১১১২১২৮২৬ ২১০০/= 
২৩৩ লাল পাগলা জমেসর সখ ব গা দহ ১৮৩৩ ০১০০১০৯৬৬৯৪৫২ ২১০০/= 
২৩৪ ল িল খা ন আলাউি ন ব গা দহ ১৮৩৪ ০১০০১১১০৭০০৬১ ২১০০/= 
২৩৫ গালাম মাস ফা হার নার রিশদ িপ লবািড়য়া ১৮৩৫ ০১০০১১০০৫১০৯৮ ২১০০/= 
২৩৬ শিহ ল ইসলাম নজাব আলী চকিমরােখার ১৮৩৬ ০১০০১১০০৫৭৫৯২ ২১০০/= 
২৩৭ সােহলরানা মন সিলম রজা িপ লবািড়য়া ১৮৩৭ ০১০০১১১০৬৮৬৫২ ২১০০/= 
২৩৮ মাঃ আররািফ খারেশদ আলম িপ লবািড়য়া ১৮৩৮ ০১০০১১০৭৮৯৯১৭ ২১০০/= 
২৩৯ রি ল ইসলাম আ ল হােসন হির র ১৮৩৯ ০১০০১১১০৬৯০৮০ ২১০০/= 
২৪০ ল হােসন মিফজ উি ন হাসনা ১৮৪০ ০১০০১১১০৬৯৩৪৯ ২১০০/= 
২৪১ ফােতমা খা ন ই ািহম তাং দ বাড়ী ১৮৪১ ০১০০১১০৭৯১১৪৮ ২১০০/= 
২৪২ কাউছার আলী মাজাহার আলী ম দ বাড়ী ১৮৪২ ০১০০১১০৭৮৯০৬২ ২১০০/= 
২৪৩ হািছনা খা ন আ ল আিলম ব দ বাড়ী ১৮৪৩ ০১০০১১১০৬৯৫০১ ২১০০/= 
২৪৪ ছাই ল ইসলাম মেহর ব  ঘাড়াচড়া ব ১৮৪৪ ০১০০১১১০৬৮৭৭৬ ২১০০/= 
২৪৫ রািশ ল ইসলাম সাহরাব আলী ঘাড়াচড়া ব ১৮৪৫ ০১০০১১১০৬৯৬০৮ ২১০০/= 
২৪৬ িরফাত হাসান র ল আিমন ঘাড়াচড়া ১৮৪৬ ০১০০১১১২১৩১৩০ ২১০০/= 
২৪৭ র না খা ন রহম ল াহ ঘাড়াচরা ১৮৪৭ ০১০০১১১০৬৯৭১৩ ২১০০/= 
২৪৮ আলম সখ লাকমান হাঃ ঘাড়াচরা ১৮৪৮ ০১০০১১১০৬৯৮৩৭ ২১০০/= 
২৪৯ ল িল খা ন আ  ছাইদ সখ ঘাড়াচড়া ব ১৮৪৯ ০১০০১১০০৪৫৪২০ ২১০০/= 
২৫০ সিখনা খা ন আ  তােহর বজগাতী ১৮৫০ ০১০০১১১২৯১৪২৪ ২১০০/= 
২৫১ লমালা মজদার আলী বজগাতী ১৮৫১ ০১০০১১১২৯৭১৯৮ ২১০০/= 
২৫২ সািহদা খা ন আ স ছা ার পািনয়াবাড়ী ১৮৫২ ০১০০১১১২৯২৩৫৮ ২১০০/= 
২৫৩ রনবী উ ল সখ নাি না ১৮৫৩ ০১০০১১১২৯২৭৬৫ ২১০০/= 
২৫৪ আ  তালহা ফিকর বল াল হােসন নাি না ১৮৫৪ ০১০০১১১২৯৩১৫০ ২১০০/= 
২৫৫ শিফ ল ইসলাম জয়নাল রাজীব র ১৮৫৫ ০১০০১১১২৯৩৫৫৯ ২১০০/= 



 আেবদীন 
২৫৬ মিনরা খা ন আ ল মা ান রাজীব র ১৮৫৬ ০১০০১১১২৭৪০৯১ ২১০০/= 
২৫৭ আ া খা ন আ ল হােসন ইছামিত ১৮৫৭ ০১০০১১০৯১৪৬৬৫ ২১০০/= 
২৫৮ আ  ইউ ফ রজব আলী রাঙািলয়াগাতী ১৮৫৮ ০১০০১১০৯১৩৬২৬ ২১০০/= 
২৫৯ আিমনা খা ন কােদর পাঠান রা ািলয়াগাতী ১৮৫৯ ০১০০১১০৯১৪৮৯৪ ২১০০/= 
২৬০ ফােতমা খা ন সাই ল ইসলাম রাঙািলয়াগাতী ১৮৬০ ০১০০১১০৯১৫১২২ ২১০০/= 
২৬১ বল াল হােসন আলী ি ন সখ রা ািলয়াগাতী ১৮৬১ ০১০০১১০৯১৫০১৭ ২১০০/= 
২৬২ িবথী খা ন আল-আিমন 

ফিকর 
লেকাচা ১৮৬২ ০১০০১১১০৬১০১১ ২১০০/= 

২৬৩ নািহদ হাসান জ র ল ইসলাম লেকাচা ১৮৬৩ ০১০০১১০৯১৪৩৮০ ২১০০/= 
২৬৪ মানাফ সখ জয়নাল 

আেবদীন 
লেকাচা ১৮৬৪ ০১০০১১১০৬৮৫৪৭ ২১০০/= 

২৬৫ ফরহান লািবব 
াম  

আ ল াহ আল 
মাহ দ 

লেকাচা ১৮৬৫ ০১০০১১০৯১৮০৭৫ ২১০০/= 

২৬৬ আসলাম হােসন আশরাফ হােসন লেকাচা ১৮৬৬ ০১০০১১০৯১৮৩২৬ ২১০০/= 
২৬৭ সা াত হােসন রতন সখ লেকাচা ১৮৬৭ ০১০০১১০৯১৪২১৫ ২১০০/= 

২৬৮ মাছা: িম খা ন মা: সাহজামাল  চরহাসনা ২২২২ ০১০০১৩৮০৯১৭২৯ ২১০০/- 
২৬৯ মা: আ  তােহর ত চং  সখ হাসনা ২২২৩ ০১০০১৩৮০৯৭১৪০ ২১০০/ 
২৭০ িপয়ারা খা ন মা: ওসমান সবরনগাতী ২২২৪ ০১০০১৩৮০৯৭৫৯০ ২১০০/ 
২৭১ আিরফ হােসন মা:চান  িময়া হিরনা গাপাল ২২২৫ ০১০০১৩৮০৯৭৯৮১ ২১০০/ 
২৭২ িম  খা ন মা ইউ স আলী হিরনা গাপাল ২২২৬ ০১০০১৩৮০৯৮২০১ ২১০০/ 
২৭৩  রমজান আলী খান মা: চান খান হিরনা গাপাল ২২২৭ ০১০০১৩৮০৯৮৫৫৩ ২১০০/ 
২৭৪  আশা খা ন  আ ল ওহাব  ধলেডাব  ২২২৮ ০১০০১৩৮০৯৯১১৮ ২১০০/ 
২৭৫ আল িব নী  আ ল খােলক চ রব গা দহ ২২২৯ ০১০০১৩৮০৯৯৩৭১ ২১০০/ 
২৭৬ মমতা রানী  চ কাম  হালদার পি ম গার দহ ২২৩০ ০১০০১৩৮০৯৯৬১৪ ২১০০/ 
২৭৭ শাহ আলী   আহে দ   ব গা দহ ২২৩১ ০১০০১৩৮০৯৯৯২৪ ২১০০/ 
২৭৮ তািনয়া খা ন  হােসন আলী িপ ল বািড়য়া ২২৩২ ০১০০১৩৮১০০১৯১ ২১০০/ 
২৭৯ রািক ল হাসান  মক ল হােসন দ বড়ী ২২৩৩ ০১০০১৩৮১০০৪১৮ ২১০০/ 
২৮০ জা া খা ন গালজার হা ব  দ বাড়ী ২২৩৪ ০১০০১৩৮১০০৫১৫ ২১০০/ 



 ২৮১ স জ িময়া  ব াল হােসন ব  দ বাড়ী ২২৩৫ ০১০০১৩৮১০০৮২৫ ২১০০/ 
২৮২ পারিভন  শামীম হােসন  ঘাড়াচরা  ২২৩৬ ০১০০১৩৮১০১১৩৯ ২১০০/ 
২৮৩ জয়নব খা ন   আ স সা ার  পািনয়াবাড়ী ২২৩৭ ০১০০১৩৮১০১৩৫০ ২১০০/ 
২৮৪ মা ন সরকার আেখর আলী বজগাতী ২২৩৮ ০১০০১৩৮১০১৬৭৮ ২১০০/ 
২৮৫  আ াহ সখ আ স সালাম বজগাতী ২২৩৯ ০১০০১৩৮১০২০৫৪ ২১০০/ 
২৮৬  আননী খা ন   আয়নাল সখ নাি না ২২৪০ ০১০০১৩৮১০২৪৪৫ ২১০০/ 
২৮৭ হািফজা খা ন মা: লতান রািজব র ২২৪১ ০১০০১৩৮১০২৭৬৩ ২১০০/ 
২৮৮ মােনায়ারা খা ন আব র স  রািজব র ২২৪২ ০১০০১৩৮১০২৯১৭ ২১০০/ 
২৮৯  আ ল ওয়াহাব  আ ল কােদর লেকাচা ২২৪৩ ০১০০১৩৮১০৩০৯৩ ২১০০/ 
২৯০ মাছাঃ শাহারা খা ন মাঃ শািহন আলম পিচবাড়ী ২২৪৪ ০১০০১৩৮১০৩৩৫২ ২১০০/ 
২৯১ মা: সালাহ উি ন মাজাে ল হক লেকাচা ২২৪৫ ০১০০১৩৮১০৩৫৯০ ২১০০/ 



 

                  
ঃনং 

নাম 
িপতা/ ামীর 
নাম 

াম 
বিহ নং িহসাব ণনং টাকা পিরমান 

২৯২ মা: নামজিদ সখ  কা  সখ হাসনা  ২৫৫৬  ৮৪০০ 
২৯৩ নজ ল ইসলাম ফজলার রহমান  মািলগাতী  ২৫৫৭  ৮৪০০ 
২৯৪ মাঃ হলাল  ত আলী  ধলেডাব ২৫৫৮  ৮৪০০ 
২৯৫ বিল খা ন  ব াল হােসন হিরণােগাপাল ২৫৫৯  ৮৪০০ 
২৯৬ মাঃ শািহন  ল আিমন   গা দহ ২৫৬০  ৮৪০০ 
২৯৭ বা  রাম যািগ ্ হালদার  বজগাতী  ২৫৬১  ৮৪০০ 
২৯৮ আিমনা খা ন  আফছার আলী  িপ লবাড়ীয়া  ২৫৬২  ৮৪০০ 
২৯৯  আিমনা খা ন  আলা উি ন  িপ লবাড়ীয়া  ২৫৬৩  ৮৪০০ 
৩০০ বা   ছাই  ইসলাম  পি ম দ বাড়ী  ২৫৬৪  ৮৪০০ 
৩০১ জা িত খা ন  আফছার আলী  দ বাড়ী  ২৫৬৫  ৮৪০০ 
৩০২ জািমলা খা ন  মাঃ আ  সামা ঘাড়াচরা পি ম ২৫৬৬  ৮৪০০ 
৩০৩ ইয়াছিমন খা ন  হিববর রহমান  ঘাড়াচরা ব   ২৫৬৭  ৮৪০০ 
৩০৪ মা:আিভ আহেমদ খাকন আহেমদ বজগ তী ২৫৬৮  ৮৪০০ 
৩০৫ মাঃ রায়হান  আ র রা াক পািনয়াবাড়ী ২৫৬৯  ৮৪০০ 
৩০৬ ফরমান হােসন  আহসান উ া রািজব র  ২৫৭০  ৮৪০০ 

৩০৭ 
মাঃ কিবর  আ  বকর 

িসি ক  
রািজব র  ২৫৭১  ৮৪০০ 

৩০৮ কমলা খা ন  মেছর আলী  লেকাচা  ২৫৭২  ৮৪০০ 
৩০৯ আ ল মােলক ত ওসমান গিন  লেকাচা  ২৫৭৩  ৮৪০০ 
৩১০ আেলয়া বগম মাঃ রতন সখ  হিরণােগাপাল  ২৫৭৪  ৮৪০০ 
৩০০ খখা ন  বা ল সখ  হিরণােগাপাল  ২৫৭৫  ৮৪০০ 
৩১২ মাঃ শিহ ল  এশারত আলী  দ বাড়ী  ২৫৭৬  ৮৪০০ 
৩১৩ মাঃ আদম আলী ফরহাদ হােসন   দ বাড়ী  ২৫৭৭  ৮৪০০ 
৩১৪ মােমনা খা ন   ম লা ম ল  নাি না  ২৫৭৮  ৮৪০০ 
৩১৫ মাঃ ওমর ফা ক  আ ল আিজজ নাি না  ২৫৭৯  ৮৪০০ 
৩১৬ মাহনা খা ন মিন ামান পিছবাড়ী ২৫৮০  ৮৪০০ 



৩১৭ মা: আ ল হােসম ত আয়নায় হক রািজব র ২৫৮১  ৮৪০০ 
৩১৮ ফির ল ইসলাম আ ল কােশম নাি না ২৫৮২  ৮৪০০ 
৩১৯ জািক ল ইসলাম মিজবর রহমান  হিরণা গাপাল ২৫৮৩  ৮৪০০ 
৩২০ মমতা খা ন আকেছর মি ক প িচবাড়ী ২৫৮৪  ৮৪০০ 
৩২১ মাছা: িহ  খা ন হলাল উি ন পিচবাড়ী ২৫৮৫  ৮৪০০ 
৩২২ আেনায়ার হােসন ওসমান িন রািজব র ২৫৮৬  ৮৪০০ 
৩২৩ কাইয়া ইয়াসিমন শাহ আলম পচীবাড়ী ২৫৮৭  ৮৪০০ 
৩২৪ কাম াহার আ ল কালাম পািনয়াবাড়ী ২৫৮৮  ৮৪০০ 
৩২৫ মা: আলী হােসন আকছার হােসন হিরণা গাপাল ২৫৮৯  ৮৪০০ 
৩২৬ মা: জনাব আলী নবাব আলী পািনয়াবাড়ী ২৫৯০  ৮৪০০ 
৩২৭ মা: আ ল হািমদ র হােসন লেকাচা ২৫৯১  ৮৪০০ 
৩২৮ মাছা: আিখ খা ন শাহ আলম লেকাচা ২৫৯২  ৮৪০০ 
৩২৯ ওবায় ল াহ সরঃ রিফ ল ইসলাম পঃ দ বাড়ী ২৫৯৩  ৮৪০০ 
৩৩০ গালাম হােসন বিদউ ামান  রা ািলয়াগাতী ২৫৯৪  ৮৪০০ 
৩৩১  মিজনা খা ন মাহা াদ আলী  রা ািলয়াগাতী ২৫৯৫  ৮৪০০ 
৩৩২ মা: মাকেলস মিজবর রহমান বজগ তী ২৫৯৬  ৮৪০০ 
৩৩৩ লাইলী খা ন মক ল হােসন লেকাচা পি  ২৫৯৭  ৮৪০০ 
৩৩৪  মােজদা খা ন সাই ল ইসলাম হাসনা ২৫৯৮  ৮৪০০ 
৩৩৫ মা: জয়নাল ইয়া সেক ার  নাি না ২৫৯৯  ৮৪০০ 
৩৩৬ মা: িজহাদ আইয়ব আলী কানগাতী ২৬০০  ৮৪০০ 
৩৩৭ ম আিমনা খা ন ত নােজম  গা দহ ২৬০১  ৮৪০০ 
৩৩৮ এস,এম, ইয়ািসন  জিহর সখ হিরণােগাপাল ২৬০২  ৮৪০০ 
৩৩৯ আশরা ল ম ল শাহালী ম ল কানগাতী ২৬০৩  ৮৪০০ 
৩৪০  জিরনা খা ন ব  পাঠান কানগাতী ২৬০৪  ৮৪০০ 
৩৪১ মাঃ সােহল রানা ব াল সখ ঘাড়াচরা পি ম ২৬০৫  ৮৪০০ 
৩৪২ মন আ ল মা ান ব  গা দহ ২৬০৬  ৮৪০০ 
৩৪৩  াহার খা ন মাঃ হা  শখ হিরনা গাপাল ২৬০৭  ৮৪০০ 
৩৪৪ রিফ ল ইসলাম মজ  হােসন হাসনা ২৬০৮  ৮৪০০ 
৩৪৫  হািফজা খা ন  হািব র রহমান ব  দ বাড়ী ২৬০৯  ৮৪০০ 



৩৪৬  সানা শখ দােরাগালী শখ ব ধলেডাব ২৬১০  ৮৪০০ 
 
 

িতবি  ভাতা ব লী 
ঃনং ভাতােভাগীর নাম িপতা/ ামীর নাম াম িহসাব 

 নং 
বিহ  
নং 

মােসর নাম টাকার 
পিরমান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১ মাঃ আঃ মিমন তিছর উি ন জায়ালভা

া 
০১ ২১২ লাই/১৯-

সে র/১৯ 
২১০০/= 

২ মাছা্ঃ িশিরয়া খা ন া- সানাউলাহ জায়ালভা
া 

০২ ২১৩ -ঐ- ২১০০/= 

৩ মাঃ আঃ হািলম ওসমান গিন জায়ালভা
া 

০৩ ৩৯১ -ঐ- ২১০০/= 

৪ মাছাঃ সাড়া খা ন া-পা ছা দাওভা া ০৫ ৫৩৩ -ঐ- ২১০০/= 
৫ মেনায়ারা বগম  আঃ ছা ার জায়ালভা

া 
০৬ ৬৫৩ -ঐ- ২১০০/= 

৬ মাঃ শিরফ িময়া ইসমাইল দাওভা া ০৭ ৬৫৭ -ঐ- ২১০০/= 
৭ মাহ ল আলম খান উিকল হােসন আেলাকিদ

য়া 
০৮ ২২৬ -ঐ- ২১০০/= 

৮ মাঃ মক ল হােসন আ ল কােশম ছািববশা ০৯ ২২৮ -ঐ- ২১০০/= 
৯ মাঃ ইউ ফ আলী কবাদ আলী ছািববশা ১০ ২১৪ -ঐ- ২১০০/= 
১০ মাছাঃ সিবতা া- রিব আলী ছািববশা ১১ ২৩০ -ঐ ২১০০/= 
১১ মাঃ আঃ মাতােলব হািনফ উি ন খাগা ১২ ২১৫ -ঐ- ২১০০/= 
১২ জ ল ইসলাম ি ল সক খাগা ১৪ ৩৭৫ -ঐ- ২১০০/= 
১৩ আজগর আলী রিফ ল ইসলাম ইসলাম র ১৬ ৬৪৮ -ঐ- ২১০০/= 
১৪ িজ া আলী ম আলী খাগা ১৭ ২৩৮ -ঐ ২১০০/= 
১৫ এজবাহা খা ন িপ- লমাত হাঃ ব লী ১৮ ৬৫৬ -ঐ- ২১০০/= 
১৬ রখা বগম া-শাম ল হক দাওভা া ১৯ ২৩১ -ঐ- ২১০০/= 
১৭ িশউলী া- সাই ল দাওভা া ২০ ২৩৫ -ঐ- ২১০০/= 
১৮ নামাজ উি ন জসার আলী দাওভা া ২১ ২৩৪ -ঐ- ২১০০/= 



ঃনং ভাতােভাগীর নাম িপতা/ ামীর নাম াম িহসাব 
 নং 

বিহ  
নং 

মােসর নাম টাকার 
পিরমান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১৯ য়ারা খা ন িপ- কারবান ধাপাপাড়া ২২ ২১৭ -ঐ- ২১০০/= 
২০ শািহদা া-িজ াহ আলী খাগা ২৩ ৫২৮ -ঐ- ২১০০/= 
২১ িফেরাজা বগম িপ-আ ল সক খাগা ২৪ ২২২ -ঐ- ২১০০/= 
২২ দলবার হােসন ফজ ল কিরম খাগা ২৫ ২২৯ -ঐ- ২১০০/= 
২৩ িম  িময়া আঃ বািরক গািপনাথ

র 
২৬ ৩৮৮ -ঐ ২১০০/= 

২৪ িসি ক িময়া র আলী বড়াবাড়ী ২৭ ৬৫২ -ঐ ২১০০/= 
২৫ ছ রা া-ময়ান সক বড়াবাড়ী ২৮ ৬৫৪ -ঐ- ২১০০/= 
২৬ অ রা খা ন িপ-আঃ খােরক ধীত রকা  ২৯ ৮০৮ ঐ ২১০০/= 
২৭ বিদউ ামান শিফউল ইসলাম পদমপাল ৩০ ৬৬১

& 
ঐ ২১০০/= 

২৮ ওমর ফা ক দিল র রহমান আেলাকিদ
য়া 

৩১ ৩৮৩ ঐ ২১০০/= 

২৯ হােজরা খা ন া-আসাদ পদমপাল ৩২ ৩৮৪ ঐ ২১০০/= 
৩০ মাঃ চ ন িময়া িপ- জাবত পদমপাল ৩৩ ৫৩৪ ঐ ২১০০/= 
৩১ আিছয়া খা ন িপ-দােরাগ আলী পদমপাল ৩৫ ৬৪৯ ঐ ২১০০/= 
৩২ ছােলহা বওয়া া-ছবেদর আলী পদমপাল ৩৭ ৩৮২ -ঐ- ২১০০/= 
৩৩ গালাম মা ফা িপ-মিতয়ার রহঃ মা ারগা

তী 
৩৮ ৩৮০ -ঐ- ২১০০/= 

৩৪ একাববর আলী িপ-মািনক সক দাওভা  ্ ৩৯ ২২০ -ঐ- ২১০০/= 
৩৫ হািসনা খা ন িপ-র ল সক িসংগারগাতী ৪১ ২২৪ -ঐ- ২১০০/= 
৩৬ মেনায়ারা বগম া-ফজর আলী  ৪৩ ১২১ ঐ ২১০০/= 
৩৭ হযরত আলী িপ-আজাহার  ৪৪ ২২৫ -ঐ- ২১০০/= 
৩৮ খািদজা  শিফ ল ধীত রআলা

ল 
৪৬ ২৩৬

& 
এ ২১০০/= 

৩৯ শাহাদৎ রিহজ উি ন  ৪৮ ৮১১ -ঐ- ২১০০/= 



ঃনং ভাতােভাগীর নাম িপতা/ ামীর নাম াম িহসাব 
 নং 

বিহ  
নং 

মােসর নাম টাকার 
পিরমান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
৪০ নািছর উি ন ফির ল খাগা ৪৯ ৮০৪ -ঐ- ২১০০/= 
৪১ বা  িময়া জাবত আলী র 

গালামী 
৫০ ৬৫৮ -ঐ- ২১০০/= 

৪২ মাঃ হযরত আলী রনবী র আদশ  
াম 

৫১ ৮০৯ ঐ ২১০০/= 

৪৩ ম আলী গালবার  ৫২ ২১৬ -ঐ- ২১০০/= 
৪৪ আিজনা িপ-আঃ আিজজ দওজী ৫৩ ৬৫০ -ঐ- ২১০০/= 
৪৫ আিত ল ইসলাম শাহা আলী কািলদাসগা

তী 
৫৪ ৬৪৭ -ঐ- ২১০০/= 

৪৬ রািকব আলািমন ধীত র কা  ৫৫/৩
২৭ 

৩৭৭ -ঐ- ২১০০/= 

৪৭ মােমনা খা ন মিতয়ার চকচি  ৫৬ ৮১০ -ঐ- ২১০০/= 
৪৮ নািদরা খা ন নজর ল ইসলাম ব লী ৫৭ ২৩৩ -ঐ- ২১০০/= 
৪৯ মাশারফ হােসন সিলম উি ন ইসলাম র ৫৮ ৩৭৯ -ঐ- ২১০০/= 
৫০ ফির ল জাহাব  িনয়ামত র ৫৯ ৩৮৬ -ঐ- ২১০০/= 
৫১ মাঃ শািমম জয়নাল র রগাতী ৬০ ৫৩১ -ঐ- ২১০০/= 
৫২ িরপন িময়া খারেশদ মা ারগা

তী 
৬১ ৮০৬ -ঐ- ২১০০/= 

৫৩ মাঃ ল খান আঃ আিজজ ধীত রকা  ৬২ ৮০৫ -ঐ- ২১০০/= 
৫৪ মাছাঃ চায়না বগম া-আঃ ছা ার  ৬৩ ২২৩ ঐ ২১০০/= 
৫৫ ওয়ােরছ তা  সক ধীত রকা  ৬৪ ৬৫৫ -ঐ- ২১০০/= 
৫৬ সােনকা া-মিতয়ার রাজা র ৬৫ ৩৯২ -ঐ- ২১০০/= 
৫৭ কমলা বওয়া া-ফরহাদ  ৬৭ ২১৮ -ঐ- ২১০০/= 
৫৮ আঃ মিমন ছাই ল ইসলাম ব লী ৬৮ ২৩২ -ঐ- ২১০০/= 
৫৯ িবনা খা ন িপ-আঃ লিতফ রইছা ৬৯ ৬৫৯ -ঐ- ২১০০/= 
৬০ িম াত সক বা  সক খাগা ৭০ ৬৪৫ -ঐ- ২১০০/= 



ঃনং ভাতােভাগীর নাম িপতা/ ামীর নাম াম িহসাব 
 নং 

বিহ  
নং 

মােসর নাম টাকার 
পিরমান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
৬১ জিরনা া-রিবউল র আদ শ  ৭১ ৮০৭ ঐ ২১০০/= 
৬২ আঃ হািমদ িপ-পব ত আলী ধীত র 

আলা 
৭৩ ৬৫১ -ঐ- ২১০০/= 

৬৩ আঃ ওয়া দ মাজাে ল খাগা ৭৪ ২২৭ -ঐ- ২১০০/= 
৬৪ শির ল ইসলাম হােসন আলী ধীত র 

আলা 
৭৫ ৫৩৫ -ঐ- ২১০০/= 

৬৫ ফিরদা বগম া-আমজাদ ধীত রকা  ৭৬ ৫২৯ -ঐ- ২১০০/= 
৬৬ মাছাঃ তাসিলমা 

খা ন 
িপ-শাহা আলম ধীত রকা  ৭৭ ৫৩০ -ঐ- ২১০০/= 

৬৭ িবলিকছ িপ-আকতার ধীত রকা  ৭৮ ৫৩৬ -ঐ- ২১০০/= 
৬৮ ফির ল ইসলাম নজাব আলী িনয়ামত র ৭৯ ৩৮৭ -ঐ- ২১০০/= 
৬৯ আঃ হা ান ফজলার রহমান ব লী ৮১ ৩৮৯ -ঐ- ২১০০/= 
৭০ ণা বগম আ ার হােসন দাওভা া ৮২ ২১৯ -ঐ- ২১০০/= 
৭১ মাছাঃ মাহ দা খা ন িপ- লাল ম ল জায়ালভা

া 
৮৩ ৩৮৫ -ঐ- ২১০০/= 

৭২ মাঃ আিমর হামজা ছাই ল ইসলাম ব লী ৮৪ ২৩৯ -ঐ- ২১০০/= 
৭৩ মাছাঃ রােশদা খা ন আঃ রহমান িময়া  ৮৫ ৩৯০ -ঐ- ২১০০/= 
৭৪ আমজাদ হােসন আহ দ আলী ব লী ৮৬ ৬৬০ -ঐ- ২১০০/= 
৭৫ মাঃ ম ল আলম ইসমাইল হােসন ধীত রকা  ৮৭ ৬৪৬ -ঐ- ২১০০/= 
৭৬ িসরা ল ইসলাম আজাহার আলী ব লী ৮৮ ৮৩৯ -ঐ- ২১০০/= 
৭৭ নািছমা খা ন ামী- আঃ মিমন খাগা ৮৯ ৮৪০ -ঐ- ২১০০/= 
৭৮ জা াতী খা ন শিহ ল ইসলাম পীনাথ র ৯০ ৮৪১ -ঐ- ২১০০/= 
৭৯ শািহ ল ইসলাম হরফ আলী জায়ালভা

া 
৯১ ৮৪২ -ঐ- ২১০০/= 

৮০ আ ল কালাম আজাদ মাবারক আলী ব লী ৯২ ৮৪৩ -ঐ- ২১০০/= 
৮১ আকমল হােসন ছে র আলী র রগাতী ৯৩ ৮৪৪ -ঐ- ২১০০/= 



ঃনং ভাতােভাগীর নাম িপতা/ ামীর নাম াম িহসাব 
 নং 

বিহ  
নং 

মােসর নাম টাকার 
পিরমান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
৮২ িশ  খা ন গাজী ইউ ছ আলী চকচি  ৯৪ ৮৪৫ এ ২১০০/= 
৮৩ আিম ল ইসলা্ম িসরা ল ইসলাম বাগ র ৯৫ ৮৪৬ -ঐ- ২১০০/= 
৮৪ মাঃ মন রানা মাঃ আলম শখ ব লী ৯৬ ২৪০ ঐ ২১০০/= 
৮৫ সােয়ম উি ন আঃ জিলল খাগা ৯৭ ৯০২ -ঐ- ২১০০/= 
৮৬ আঃ ছালাম মােজম হােসন খাগা ৯৮ ৯০৩ -ঐ- ২১০০/= 
৮৭ খায় ল ইসলাম হািফ ল ইসলাম র ৯৯ ৯০৪ -ঐ- ২১০০/= 
৮৮ শাহীন রিফ ল ধীত রকা  ১০০ ৯০৫ -ঐ- ২১০০/= 
৮৯ ময়না খা ন আল মাহ দ তাং  ১০১ ৯০৬ -ঐ- ২১০০/= 
৯০ আঃ মােলক আ ল কালাম  ১০২ ৯০৭ -ঐ- ২১০০/= 
৯১ জিমলা খা ন আঃ বারীক পদমপাল ১০৩ ৯০৮ -ঐ- ২১০০/= 
৯২ চ া খা ন হািব র রহমান পদমপাল ১০৫ ৯১০ -ঐ- ২১০০/= 
৯৩ খাকন সখ মােজম সখ দাওভা া ১০৬ ৯১১ -ঐ- ২১০০/= 
৯৪ আমজাদ আলী হারান ফিকর িবলগজাির

য়া 
১০৭ ৯১২ -ঐ- ২১০০/= 

৯৫ আ  ব ার িসি ক হািব র রহমান মা য়াকাি  ১০৮ ৯১৩ -ঐ- ২১০০/= 
৯৬ এনা ল আজম আলী মা য়াকাি  ১০৯ ৯১৪ -ঐ- ২১০০/= 
৯৭ র িম খা ন আফজাল  ১১০ ৯১৫ -ঐ- ২১০০/= 
৯৮ তাহিমনা খা ন রওশন আলী ধীত রআলা

ল 
১১২ ৯১৭ -ঐ- ২১০০/= 

৯৯ হািমদা আ ার মা ফা সখ ব লী ১১৫ ৯২০ -ঐ- ২১০০/= 
১০০ সজী ল ইসলাম ইউ ছ উি ন চকচি  ১১৬ ৯২১ -ঐ- ২১০০/=  
১০১ জিড়না খা ন ইমান আলী ব লী ১১৭ ৯২২ -ঐ- ২১০০/= 
১০২ গালাম নবী সখ জ ল ইসলাম ব লী ১১৮ ৯২৩ -ঐ- ২১০০/= 
১০৩ মহববত আলী ইউ ছ আলী ধীত রআলা

ল 
১১৯ ৯২৪ -ঐ- ২১০০/= 

১০৪ আশরা ল ইসলাম ইয়া ব আলী িবলগজাির ১২০ ৯২৫ -ঐ- ২১০০/= 



ঃনং ভাতােভাগীর নাম িপতা/ ামীর নাম াম িহসাব 
 নং 

বিহ  
নং 

মােসর নাম টাকার 
পিরমান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
য়া 

১০৫ আলমগীর হােসন িপ-আেনায়ার হাঃ ধীত রকা  ১২২ ৩৭৬ -ঐ- ২১০০/= 
১০৬ আসমা খা ন িপ- সানা উল া িবলগজাির

য়া 
 ৯১৬ -ঐ- ২১০০/= 

১০৭ একরা ল হােসন 
শখ 

র আলী র রগাতী ১৮৫ ৩৮১ এ ২১০০/= 

১০৮ মাঃ লালমন ইসলাম দাওভা া  ৩৭৮ -ঐ- ২১০০/= 
১০৯ কাউছার আঃ আিলম খাগা ১২৩ ১১৪৫ -ঐ- ২১০০/= 
১১০ খায়র ল ইসলাম হািফ ল ইসলাম খাগা ১২৪ ১১৪৬ -ঐ- ২১০০/= 
১১১ আল মাহ দ ছে র আলী খাগা ১২৬ ১১৪৮ -ঐ- ২১০০/= 
১১২ কামর ল ইসলাম কারবান আলী খাগা ১২৭ ১১৪৯ -ঐ- ২১০০/= 
১১৩ জ ড়া খা ন জামাল আক  ছািববশা ১২৮ ১১৫০ -ঐ- ২১০০/= 
১১৪ সােকায়াত হাঃ স র খ কার খাগা ১২৯ ১১৫১ -ঐ- ২১০০/= 
১১৫ আহসান হািবব আতাউর রহমান ধীতত রকা

 
১৩০ ১১৫২ -ঐ- ২১০০/= 

১১৬ রশমা খা ন ইয়ািছন আলী ইসলাম র ১৩১ ১১৫
৩ 

-ঐ- ২১০০/= 

১১৭ উিম  খা ন উ ল সখ ইসলাম র ১৩২ ১১৫৪ -ঐ- ২১০০/= 
১১৮ মাইয়া খা ন শওকত আলী ইসলাম র ১৩৩ ১১৫৫ -ঐ- ২১০০/= 
১১৯ সািম ল ইসলাম হািমদ সখ ইসলাম র ১৩৪ ১১৫৬ -ঐ- ২১০০/= 
১২০ শিফ ল ইসলাম তাজাে ল হক কািলদাসগা

তী 
১৩৫ ১১৫৭ -ঐ- ২১০০/= 

১২১ নাজ ল হাছান রমান কািলদাসগা
তী 

১৩৬ ১১৫৮ -ঐ- ২১০০/= 

১২২ মী খা ন আ  কালাম খাগা ১৩৭ ১১৫৯ -ঐ- ২১০০/= 
১২৩ মিরয়ম খা ন আঃ বােছদ সখ খাগা ১৩৮ ১১৬০ -ঐ- ২১০০/= 



ঃনং ভাতােভাগীর নাম িপতা/ ামীর নাম াম িহসাব 
 নং 

বিহ  
নং 

মােসর নাম টাকার 
পিরমান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১২৪ তাহিমনা খা ন আ  কালাম খাগা ১৩৯ ১১৬১ -ঐ- ২১০০/= 
১২৫ মাজাে ল হক জামাল উি ন হিরনাহাটা ১৪০ ১১৬২ -ঐ- ২১০০/= 
১২৬ জসিমন খা ন রিফ ল ইসলাম হিরনাহাটা ১৪১ ১১৬

৩ 
-ঐ- ২১০০/= 

১২৭ মেহদী হাসান সা ার আলী হিরনাহাটা ১৪২ ১১৬৪ -ঐ- ২১০০/= 
১২৮ সালমা খা ন আ ল কালাম আজাদ র রগাতী ১৪৩ ১১৬৫ -ঐ- ২১০০/= 
১২৯ র েবল ওসমানগিন সখ পদমপাল ১৪৪ ১১৬

৬ 
-ঐ- ২১০০/= 

১৩০ শীলা পারভীন আশরা ল পদমপাল ১৪৫ ১১৬৭ -ঐ- ২১০০/= 
১৩১ জীম বা  সাই ল ইসলাম রতনী ১৪৬ ১১৬

৮ 
-ঐ- ২১০০/= 

১৩২ গালজার হােসন মাজাহার দউজী ১৪৭ ১১৬৯ -ঐ- ২১০০/= 
১৩৩ আঃ মা ান াঃ িভকা ামািনক র 

গালামী 
১৪৮ ১১৭০ -ঐ- ২১০০/= 

১৩৪ ইনছান আয়য়ান পদমপাল ১৪৯ ১১৭১ -ঐ- ২১০০/= 
১৩৫ আ  খা ন আ ল কালাম পদমপাল ১৫০ ১১৭২ -ঐ- ২১০০/= 
১৩৬ ল হােসন কােসম আলী জায়ালভা

 
১৫১ ১১৭৩ -ঐ- ২১০০/= 

১৩৭ মাঃ মিমন সখ মাঃ শামেছল  পদমপাল ১৮৭ ১১৭৪ -ঐ- ২১০০/= 
১৩৮ চ দ িময়া আমজাদ িবলগজাির

য়া 
১৫৩ ১১৭৫ -ঐ- ২১০০/= 

১৩৯ যা-ব  মনেছর আলী িবলগজাির
য়া 

১৫৪ ১১৭৬ -ঐ- ২১০০/= 

১৪০ ফির ল সখ বাহা র আলী দাওভা া ১৫৫ ১১৭৭ -ঐ- ২১০০/= 
১৪১ ফরহাদ হিববর িবলগজাির

য়া 
১৫৬ ১১৭৮ -ঐ- ২১০০/= 

১৪২ ইসমাইল হােসন ইয়ারব  সখ মা য়াকাি  ১৫৭ ১১৭৯ -ঐ- ২১০০/= 



ঃনং ভাতােভাগীর নাম িপতা/ ামীর নাম াম িহসাব 
 নং 

বিহ  
নং 

মােসর নাম টাকার 
পিরমান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১৪৩ এনা ল হক মিহর উি ন সরাইচি  ১৫৮ ১১৮০ -ঐ- ২১০০/= 
১৪৪ ইয়ািছন আলী সালাম সখ িড ীচর ১৫৯ ১১৮১ -ঐ- ২১০০/= 
১৪৫ মা রী খা ন ইসমাইল হাঃ মা য়াকv◌া

 
১৬০ ১১৮২ -ঐ- ২১০০/= 

১৪৬ রািবব হাসান জাহা অর আলম ধীত র 
আলা 

১৬১ ১১৮
৩ 

-ঐ- ২১০০/= 

১৪৭ সীমা খা ন আঃ ছ ধীত র 
আলা 

১৬২ ১১৮৪ -ঐ- ২১০০/= 

১৪৮ ইছাহাক আলী মিফজ উি ন েখালা ১৬৩ ১১৮৫ -ঐ- ২১০০/= 
১৪৯ লজান খা ন দশর আলী েখালা ১৬৪ ১১৮

৬ 
-ঐ- ২১০০/= 

১৫০ সািনয়া খা ন সাই ল ইসলাম রাজা র ১৬৫ ১১৮৭ -ঐ- ২১০০/= 
১৫১ মাঃ সাগর খান আঃ রা াক িসংগারগাতী ১৬৬ ১১৮

৮ 
-ঐ- ২১০০/= 

১৫২ মা দ রানা জাফর আলী িনয়ামত র ১৬৭ ১১৮৯ -ঐ- ২১০০/= 
১৫৩ মাছাঃ নাজমা সােদক আলী জায়ালভা

া 
 ১১৯০ -ঐ- ২১০০/= 

১৫৪ ফােতমা খা ন আঃ সামাদ েখালা ১৬৯/
৩২৮ 

১১৯১ -ঐ- ২১০০/= 

১৫৫ রহমালী রেববলম ল ব লী ১৭০ ১১৯২ -ঐ- ২১০০/= 
১৫৬ মিনর ল ইসলাম রালী ব লী ১৭১ ১১৯৩ -ঐ- ২১০০/= 
১৫৭ ওমর ফার ক আল মাহ দ ব লী ১৭২ ১১৯৪ -ঐ- ২১০০/= 
১৫৮ সািময়া খা ন সাই ল সখ ব লী ১৭৩ ১১৯৫ -ঐ- ২১০০/= 
১৫৯ শাহ আলী মাল া শাহজাহান মাল া পদমপাল ১৭৪ ১১৯৬ -ঐ- ২১০০/= 
১৬০ শিহ ল ইসলাম জয়নাল ম ল জায়ালভা

া 
১৭৫ ১১৯৭ -ঐ- ২১০০/= 

১৬১ শফালী আঃ রিশদ খাগা ১৭৬ ১১৯৮ -ঐ- ২১০০/= 



ঃনং ভাতােভাগীর নাম িপতা/ ামীর নাম াম িহসাব 
 নং 

বিহ  
নং 

মােসর নাম টাকার 
পিরমান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১৬২ তাসিলমা খা ন আঃ লিতফ ছািববশা ১৭৭ ১১৯৯ -ঐ- ২১০০/= 
১৬৩ তািমম খা ন একলা র রহমান রতনী ১৭৮ ১২০০ -ঐ- ২১০০/= 
১৬৪ নিক ল হাসান নািহদ তাির ল ইসলাম ারগাতী ১৭৯ ১২০১ -ঐ- ২১০০/= 
১৬৫ মরা ল ইসলাম আ ল গিন সখ ব লী ১৮০ ১২০২ -ঐ- ২১০০/= 
১৬৬ নাজমা খা ন আঃ বারী েখালা ১৮১ ১২০

৩ 
-ঐ- ২১০০/= 

১৬৭ মাঃ জািহদ সক র ল ইসলাম ধীত র 
আলা 

১৮২ ১২০৪ -ঐ- ২১০০/= 

১৬৮ মাঃইউ ফ আলী রওশন আলী ধাপাপাড়া ১৮৩ ১২০৫ -ঐ- ২১০০/= 
১৬৯ ইমরান িময়া মা ান িময়া র ইছা ১৮৪ ১২০

৬ 
-ঐ- ২১০০/= 

১৭০ মরা ল ইসলাম এ াজ আলী খাগা ১৮৮ ২৩৭ -ঐ- ২১০০/= 
১৭১ কাউছার আলী মগরব আলী হিরনাহাটা ২৩৬ ৫৩২ ঐ ২১০০/= 
১৭২ মাঃ শামীম মসিলম উি ন খাগা ১৯১ ১৮৬

৮ 
         ঐ ২১০০/= 

১৭৩ মাছাঃ শফালী আ  তােলব খাগা ১৯৬ ১৮৬
৯ 

         ঐ ২১০০/= 

১৭৪ কর না খা ন মাজাহার আলী খাগা 
ব পাড়া 

১৯৪ ১৮৭০ ঐ ২১০০/= 

১৭৫ আ ল মািনক ম ল আ র রিহম ম ল খাগা ২০০ ১৮৭১ ঐ ২১০০/= 
১৭৬ মাঃ খাকন মাঃ রমজান আলী বাগ র ২০২ ১৮৭২ ঐ ২১০০/= 
১৭৭ ব ল খা ন আ ল আিজজ খান বাগ র ২০৮ ১৮৭

৩ 
ঐ ২১০০/= 

১৭৮ মাঃ আিক ল মাঃ মিজবর রহমান ধীত রকা  ২০৬ ১৮৭৪ ঐ ২১০০/= 
১৭৯ মাছাঃ নাজমা খা ন মাঃ ল া সখ ধীত রকা  ২০৩ ১৮৭

৫ 
ঐ ২১০০/= 

১৮০ অেহদা বগম আিজজল হক সখ ইসলাম র ২৩১ ১৮৭ ঐ ২১০০/= 



ঃনং ভাতােভাগীর নাম িপতা/ ামীর নাম াম িহসাব 
 নং 

বিহ  
নং 

মােসর নাম টাকার 
পিরমান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
৬ 

১৮১ মাঃ কা ম সখ  ছারমান সখ আলম র ১৯৮ ১৮৭৭ ঐ ২১০০/= 
১৮২ মাঃ সমাজ আলী 

সখ 
মাঃ কিলম উি ন 
সখ 

ইসলাম র ২৩০ ১৮৭
৮ 

ঐ ২১০০/= 

১৮৩ আমান উল াহ মাঃ আ ল হািকম কািলদাসগা
তী 

১৯৯ ১৮৭৯ ঐ ২১০০/= 

১৮৪ মাছাঃ তানিজলা 
খা ন 

আ ল কালাম আজাদ র রগাতী ১৯৩ ১৮৮
০ 

ঐ ২১০০/= 

১৮৫ আ ল রিহম মাল া আ ল হাই মাল া র রগাতী ২০৭ ১৮৮
১ 

ঐ ২১০০/= 

১৮৬ মাঃ আ র রা াক ফজলার রহমান চরচাদপাল ২৩২ ১৮৮
২ 

ঐ ২১০০/= 

১৮৭ মাঃ হায়দার আলী 
খান 

মাঃ আ ল ছ 
খান 

িবলচাদপাল ২১১ ১৮৮
৩ 

ঐ ২১০০/= 

১৮৮ মাঃ মা ন ইসলাম মাঃ ফরজ আলী হিরনাহাটা ২১৪ ১৮৮
৪ 

ঐ ২১০০/= 

১৮৯ মাঃ হািফ র রহমান ময়দান আলী রইছা ১৯৫ ১৮৮
৫ 

ঐ ২১০০/= 

১৯০ দেলায়ার হােসন  শামীমেহােসন খান রকবীর ২১৫ ১৮৮
৬ 

ঐ ২১০০/= 

১৯১ মাছাঃ আইিরন 
খা ন 

আ ল আিজজ খান র কবীর ২১৭ ১৮৮
৭ 

ঐ ২১০০/= 

১৯২ রহমত আলী ছােবত পদমপাল ২১০ ১৮৮
৮ 

ঐ ২১০০/= 

১৯৩ রজাউল কিরম তাঃ মাহা াদ আলী তাঃ পদমপাল ২১৮ ১৮৮
৯ 

ঐ ২১০০/= 

১৯৪ মাছাঃ মায়া বগম মাঃ হািফ ল পদমপাল ২২০ ১৮৯ ঐ ২১০০/= 



ঃনং ভাতােভাগীর নাম িপতা/ ামীর নাম াম িহসাব 
 নং 

বিহ  
নং 

মােসর নাম টাকার 
পিরমান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
০ 

১৯৫ আ স সাবাহন াং রহমত আলী াং রেগালা
মী 

২১৬ ১৮৯১ ঐ ২১০০/= 

১৯৬ মাঃ হােচন আলী বােহর আলী র ইছা ২৩৩ ১৮৯
২ 

ঐ ২১০০/= 

১৯৭ মাছাঃমােহলা খা ন ছাখাওয়াত আলী জায়ালভা
া 

১৯৭ ১৮৯
৩ 

ঐ ২১০০/= 

১৯৮ মাছাঃ জাহানারা 
খা ন 

রান সখ ধাপাপাড়া ১৯০ ১৮৯৪ ঐ ২১০০/= 

১৯৯ কােমলা িদ  র ইছা ২১৩ ১৮৯
৫ 

ঐ ২১০০/= 

২০০ মােমনা জয়নাল সখ িবলগজাির
য়া 

২০৯ ১৮৯
৬ 

ঐ ২১০০/= 

২০১ মাঃ আিজজল সখ মাঃ আ ল সখ দাওভা া ২০৪ ১৮৯৭ ঐ ২১০০/= 
২০২ মাঃ ছালায়মান সখ কারবান আলী মা য়াকাি  ২২২ ১৮৯

৮ 
ঐ ২১০০/= 

২০৩ মাছাঃ রবা খা ন মাঃ বা  সখ সরাইচি  ২২৬ ১৮৯
৯ 

ঐ ২১০০/= 

২০৪ মাছাঃ মমতা খা ন মাঃ আ ল লিতফ সরাইচি  ২২৯ ১৯০০ ঐ ২১০০/= 
২০৫ মাঃ আমজাদ হােসন মাঃ আ ল মিজদ মা য়াকাি  ২২১ ১৯০১ ঐ ২১০০/= 
২০৬ মাঃ আ ল কালাম মাঃ িন ম ল মা য়াকাি  ২১৫ ১৯০২ ঐ ২১০০/= 
২০৭ মাছাঃ মিজয়া খা ন মাঃ আ ল মা ান িনয়ামত র ২২৮ ১৯০

৩ 
ঐ ২১০০/= 

২০৮ মাছাঃ আিমনা খা ন তাির ল ইসলাম মা য়াকাি  ২২৩ ১৯০৪ ঐ ২১০০/= 
২০৯ মাছাঃ ফাহিমদা 

খা ন 
ফরেদী র রহমান মা য়াকাি  ২২৪ ১৯০৫ ঐ ২১০০/= 

২১০ িজহাদ আলী শিফ লইসলাম ব েখালা ২১৯ ১৯০ ঐ ২১০০/= 



ঃনং ভাতােভাগীর নাম িপতা/ ামীর নাম াম িহসাব 
 নং 

বিহ  
নং 

মােসর নাম টাকার 
পিরমান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
৬ 

২১১ মাছাঃ মীম খা ন মাঃ আছাব আলী ব লী ২০৫ ১৯০৭ ঐ ২১০০/= 
২১২ মাঃ আলগীর হােসন মাঃ আ ল কালাম ব লী ২০১ ১৯০

৮ 
ঐ ২১০০/= 

২১৩ মাছাঃ মিজনা খা ন িরয়াজ ম ল ব লী ১৯২ ১৯০৯ ঐ ২১০০/= 
২১৪ মাছাঃ তািনয়া খা ন মাঃ আ ল হািকম ব লী ২১২ ১৯১০ ঐ ২১০০/= 
২১৫ মাছাঃ রািজনা 

খা ন 
মাঃ ইমান আলী রাজা র ২২৭ ১৯১১ ঐ ২১০০/= 

২১৬ রািকয়া বগম ইি ছ আলী ব েখালা  ৯১৮ ঐ ২১০০/= 
২১৭ মীম খা ন আ ল হােসন খাগা 

২৪০/৩২
৯ ২২৪৬ 

ঐ ২১০০/= 

২১৮ মাছাঃ অ রা খা ন তঃ আঃ জ ার খাগা ২৫৩ ২২৪৭ ঐ ২১০০/= 
২১৯ মাঃ জািহদ হাসান মাঃ জ র ল ইসলাম খাগা ২৭১ ২২৪৮ ঐ ২১০০/= 
২২০ ইসমাইল হােসন আঃ স বাগ র ২৪৩ ২২৪৯ ঐ ২১০০/= 
২২১ রা আহেমদ খান ম র আলম খান আেলাকিদয়া ২৬৪ ২২৫০ ঐ ২১০০/= 
২২২ মাছাঃ ঝন া খা ন তঃ আব ল ওয়াহাব ছাি শা ২৫৬ ২২৫১ ঐ ২১০০/= 
২২৩ মাছাঃ িম খা ন মাঃ শিফ ল ইসলাম ধীত রকা  ২৫৪ ২২৫২ ঐ ২১০০/= 
২২৪ মাছাঃ জা াতী খা ন মাঃ ছােনায়ার হােসন ছাি শা ২৫৫ ২২৫৩ ঐ ২১০০/= 
২২৫ মাছাঃ মিরয়ম খা ন  তাফা ল হােসন কািলদাসগাতী ২৭২ ২২৫৪ ঐ ২১০০/= 
২২৬ মাঃ আিরফ   মহরম আলী সরকার চর ইসলাম র ২৬৩ ২২৫৫ ঐ ২১০০/= 
২২৭ কাওসার আলী সরকার মাঃ এনা ল হক কািলদাসগাতী ২৬৮ ২২৫৬ ঐ ২১০০/= 
২২৮ মাছাঃ মাইয়া খা ন মাঃ আ ল কালাম িবলচ দপাল ২৫৭ ২২৫৭ ঐ ২১০০/= 
২২৯ মাছাঃ রবা খা ন মাঃ ছােনায়ার র ২৩৭ ২২৫৮ ঐ ২১০০/= 
২৩০ মাছাঃ তা রা খা ন মিতয়ার রহমান সখ ভাজনদাস গ তী ২৩৮ ২২৫৯ ঐ ২১০০/= 
২৩১ মাঃ স জ মাঃ ছাকাত হােসন পদমপাল ২৩৯ ২২৬০ ঐ ২১০০/= 
২৩২ মাছাঃ শাভা খা ন মাঃ রিফ ল ইসলাম র ছা ২৪২ ২২৬১ ঐ ২১০০/= 
২৩৩ মাছাঃ লাকী খাতন মাঃ সাই ি ন ধাপাপাড়া ২৫২ ২২৬২ ঐ ২১০০/= 



২৩৪ মাঃ শিহ ল ইসলাম তঃ আ ল বাির সখ রিহম র ২৫১ ২২৬৩ ঐ ২১০০/= 
২৩৫ মাঃ আ ল হােসন তঃ িছ সখ র আদ  াম ২৪৯ ২২৬৪ ঐ ২১০০/= 
২৩৬ মাছাঃ খািদজা  মাঃ খােদম আলী রইছা ২৪৫ ২২৬৫ ঐ ২১০০/= 
২৩৭ মাছাঃ আশা খা ন মাঃ আশরা ল ধাপাপাড়া ২৭৩ ২২৬৬ ঐ ২১০০/= 
২৩৮ মাঃ রা াক আলী সখ ত- আ র হািকম রিহম র ২৭৪ ২২৬৭ ঐ ২১০০/= 
২৩৯ মা: আ ল মােলক ত- মিজবর সখ র আদশ ২৪৭ ২২৬৮ ঐ ২১০০/= 
২৪০ মা: আল মাহ দ মা: আলতাফ হােসন র ইছা ২৪৮ ২২৬৯ ঐ ২১০০/= 
২৪১ মা: মেহদী হাসান মা: রজাউল কিরম রিহম র ২৪৬ ২২৭০ ঐ ২১০০/= 
২৪২  মােশ দা বগম মাঃ রিফ ল ইসলাম রিহম র ২৬৬ ২২৭১ ঐ ২১০০/= 
২৪৩ মাছাঃ হািদয়া খা ন মাঃ হািবব খ কার সরাইচ ী ২৬৭ ২২৭২ ঐ ২১০০/= 
২৪৪ মাঃ মা ন রজা মাঃ আ ল কােদর িনয়ামত র ২৬০ ২২৭৩ ঐ ২১০০/= 
২৪৫ মাছাঃ খািদজা খা ন মাঃ শািহন আলম িনয়ামত র ২৭০ ২২৭৪ ঐ ২১০০/= 
২৪৬ মা: েবল  মা: জািকর হােসন হিরনাটা ২৫০ ২২৭৫ ঐ ২১০০/= 
২৪৭ মাছাঃ র মহল খা ন তঃ ফরহাদ সখ েখালা ২৫৮ ২২৭৬ ঐ ২১০০/= 
২৪৮  ই ািহম আকাশ  মাঃ ইি স আলী েখালা ২৫৯ ২২৭৭ ঐ ২১০০/= 
২৪৯ মা: বলাল হােসন আমজাদ হােসন েখালা ২৬১ ২২৭৮ ঐ ২১০০/= 
২৫০ মাঃ বাব  ম ল সালাইমান ম ল েখালা ২৬২ ২২৭৯ ঐ ২১০০/= 
২৫১ হািস র রহমান হািসব  মাঃ হায়দার আলী ব লী ২৪১ ২২৮০ ঐ ২১০০/= 
২৫২ সা  আহে দ  লালচান ব লী ২৪৪ ২২৮১ ঐ ২১০০/= 
২৫৩ মা: হলাল উি ন মা: ইয়া ব হােসন রাজা র ২৬৫ ২২৮২ ঐ ২১০০/= 
২৫৪ মাছা: মিল খা ন মা: শির ল ইসলাম ছািববশা ২৭৫ ৯১৯ ঐ ২১০০/- 
২৫৫ ল িল খা ন আিম র  পদম পাল ২৭৭ ২৯১৪ ঐ ২১০০/- 
২৫৬ মা: মািনক িময়া মা: আজগর আলী খাগা  ১১৪৭ ঐ ২১০০/- 

২০১৮-১৯ ব লী িতব ী 
  

ঃনং 
ভাতােভাগীর নাম িপতা/ ামীর নাম ােমর নাম িহসাব 

নং বিহ নং 

মােসর নাম টাকার 
পিরমান 

২৫৭ মাছাঃ র খসানা খা ন িপতাঃ মাঃ র ল আিমন খাগা ২৭৯ ২৬১১ ৮৪০০  
২৫৮ মাঃ তাহা িপতাঃ মাঃ র ল ইসলাম খাগা ২৮০ ২৬১২ ৮৪০০  



২৫৯ মাছাঃ ওেনজা খা ন িপতাঃ আ ল সখ চর ইসলাম র ২৮১ ২৬১৩ ৮৪০০  
২৬০ মাছাঃ তািনয়া খা ন িপতাঃ মাঃ রজাউল কিরম ইসলাম র ২৮২ ২৬১৪ ৮৪০০  
২৬১ মাঃ আ ল বাসার িপতাঃ হারান আলী মা ারগাতী ২৮৩ ২৬১৫ ৮৪০০  
২৬২ মাঃ আ স সালাম িপতাঃ তঃ রহমািল 

মাল াহ 
ইসলাম র 

২৮৪ ২৬১৬ 
৮৪০০  

২৬৩ মাঃ হায়দার আলী মাঃ জল হােসন ম ল র র গাতী ২৮৫ ২৬১৭ ৮৪০০  
২৬৪  মাঃ ল  মাল াহ িপতাঃ বিদ চর পদমপাল ২৮৬ ২৬১৮ ৮৪০০  
২৬৫ মাছাঃ মার ফা খা ন মাঃ লাকমান হােসন রতনী ২৮৭ ২৬১৯ ৮৪০০  
২৬৬ মাঃ  সিজব িপতাঃ মাঃ সাই ল চরেদউজী ২৮৮ ২৬২০ ৮৪০০  
২৬৭ গালাম িকবিরয়া 

অন র 
িপতাঃ মাঃ আলািমন সখ রিহম র ২৮৯ ২৬২১ ৮৪০০  

২৬৮ মাছাঃ লতানা আ ার িপতাঃ মাঃ সরা ল 
ইসলাম 

রিহম র 
২৯০ ২৬২২ ৮৪০০  

২৬৯ মাছাঃ শাপলা খা ন িপতাঃ মাঃ শাজামাল িনয়ামত র ২৯১ ২৬২৩ ৮৪০০  
২৭০ মাঃ আ  িসি ক  িপতাঃ মাঃ মরম আলা◌ী িনয়ামত র 

২৯২ ২৬২৪ ৮৪০০  

২৭১  নাজ ল ইসলাম  
 

িপতাঃ কা গাজী েখালা ২৯৩ ২৬২৫ ৮৪০০  
২৭২ মাছাঃ র খা ন িপতাঃ মাঃ আঃ আিলম  েখালা ২৯৪ ২৬২৬ ৮৪০০  
২৭৩ মাছাঃ রজাহান বগম িপতাঃ মাঃ গালবার ব লী ২৯৫ ২৬২৭ ৮৪০০  
২৭৪ মঃ রািক ল ইসলাম িপতাঃ মাঃ আিমর  ব লী ২৯৬ ২৬২৮ ৮৪০০  
২৭৫ মাঃ নজর ল ইসলাম িপতাঃ কিস ি ন আেলাকিদয়া ২৯৭ ২৬২৯ ৮৪০০  
২৭৬ মাঃ জািকর সখ িপতাঃ গালজার আলী সখ ছািববশা ২৯৮ ২৬৩০ ৮৪০০  
২৭৭ মাঃ িফেরাজ আলী িপতাঃ মাঃ সানা উল াহ পদমপাল ২৯৯ ২৬৩১ ৮৪০০  
২৭৮ হিববর রহমান িপতাঃ দােনছ আলী পদমপাল ৩০০ ২৬৩২ ৮৪০০  
২৭৯ মাঃ স জ সখ  িপতাঃ মাঃ হােরজ আলী বড়াবাড়ী ৩০১ ২৬৩৩ ৮৪০০  
২৮০ মাঃ জাকািরয়া   িপতাঃ মাঃ  মশম আলী ব লী ৩০২ ২৬৩৪ ৮৪০০  
২৮১ মাঃ সিজব িপতাঃ মাঃ উ ল িবলগজািরয়া ৩০৩ ২৬৩৫ ৮৪০০  
২৮২ মাছাঃ খািদজা খা ন িপতাঃ মাঃ জারাল সখ রাজা র ৩০৪ ২৬৩৬ ৮৪০০  
২৮৩ মাছাঃ সরাত জাহান নাভা িপতাঃ মাঃ ের আলম সখ ব লী ৩০৫ ২৬৩৭ ৮৪০০  
২৮৪ মাঃ আ ল লিথফ খান িপতাঃ মাঃ মব ল হােসন আেলাকিদয়া ৩০৬ ২৬৩৮ ৮৪০০  
২৮৫ মাঃ রদওয়ান হােসন িপতাঃ মাঃ রিফ ল ইসলাম ব লী ৩০৭ ২৬৩৯ ৮৪০০  



২৮৬ মাঃ আ স সা ার ম ল িপতাঃ মাঃ শামা  ম ল রাজা র ৩০৮ ২৬৪০ ৮৪০০  
২৮৭ মাছাঃ র িবনা খা ন ামীঃ মাঃ র ইসলাম পদমপাল ৩০৯ ২৬৪১ ৮৪০০  
২৮৮ মাছাঃ েশ দা িপতাঃ মাঃ হািফ ল র ছা ৩১০ ২৬৪২ ৮৪০০  
২৮৯ মাঃ রােসল সখ মাঃ ম র আলম জায়াল ভা া ৩১১ ২৬৪৩ ৮৪০০  
২৯০ মিত  রানী িপতাঃ ী রাম ব লী ৩১২ ২৬৪৪ ৮৪০০  
২৯১ মাছাঃ ি  খা ন   িপতাঃ হলা আলী মা য়াকাি  ৩১৩ ২৬৪৫ ৮৪০০  
২৯২ মাঃ সাগর হােসন িপতাঃ মাঃ সাই ল ইসলাম মা য়াকাি  ৩১৪ ২৬৪৬ ৮৪০০  
২৯৩ মাছাঃ আেনায়ারা খা ন  মাঃ গালাপ আলী সখ সরাইচ ী 

৩১৫ ২৬৪৭ ৮৪০০  

২৯৪ মাছাঃ শািহদা খা ন িপতাঃ মাঃ রহমত আলী পদমপাল ৩১৬ ২৬৪৮ ৮৪০০  
২৯৫ মাঃ িসয়াম হােসন িপতাঃ মাঃ জািহ ল জায়ালভা া 

৩১৭ ২৬৪৯ ৮৪০০  

২৯৬ মাঃ িজহাদ হােসন মাঃ জািকর ল ইসলাম মা য়াকাি  ৩১৮ ২৬৫০ ৮৪০০  
২৯৭ মাঃ জািমল বারী িপতাঃ আ ল মা ান ব লী ৩১৯ ২৬৫১ ৮৪০০  
২৯৮ মাছাঃ ই ািন খা ন মাঃ ইয়া ব আলী ব লী ৩২০ ২৬৫২ ৮৪০০  
২৯৯ ম ল চ  রায় িপতাঃ শরৎ চ  রায় ধীত র কা  ৩২১ ২৬৫৩ ৮৪০০  
৩০০ সােনকা খা ন মিতয়ার রহমান রাজা র ৩২২ ২৬৫৪ ৮৪০০  
৩০১ মাছাঃ িলমা বিদউ ামান ব লী ৩২৩ ২৬৫৫ ৮৪০০  
৩০২ মাঃ শািহন হােসন মাঃ বিদউ ামান িনয়ামত র ৩২৪ ২৬৫৬ ৮৪০০  
৩০৩ মাছাঃ মিজনা বগম মিজবর সখ ধাপা পাড়া ৩২৫ ২৬৫৭ ৮৪০০  
৩০৪ মাছাঃ ি  খা ন মাঃ শির ল ইসলাম েখালা ৩২৬ ২৬৫৮ ৮৪০০  

 
           কািলয়া হির র ইউিনয়েনর অ ল িতব ী ভাতােভাগীেদর িহসাব স িলত নােমর তািলকাঃ 

ঃনং ভাতােভাগীর নাম িহসাব ন র বিহ ন র টাকার 
পিরমান 

লাই/১৯-
সে র/১৯ 

মম  

১        ২     ৩   ৪    ৫     ৬   ৭ 
১ রানা হােসন ০১ ৭৫০ ২১০০/- ঐ  
২ সােনায়ার হাঃ ০২ ২৮৭ ২১০০/ ঐ  
৩ কামাল হােসন ০৩ ২৮৬ ২১০০/ ঐ  
৪ বা  িময়া ০৪ ৭৪৪ ২১০০/ এ  



৫ নাজনীন খা ন ০৫/ ২৭০ ২১০০/ ঐ  
৬ আয়নালহক ০৬ ২৭৭ ২১০০/ ঐ  
৭ এস াহার আলী  ০৭/০১০০০-৪১৩০৪৯৯০ ৫০৮ ২১০০/ ঐ  
৮ ফা ক ০৮ ৪৯৮ ২১০০/ ঐ  
৯ িফেরাজা বগম ০৯/০১০০১৭২৯৩৩৫৪২ ২৭৮ ২১০০/ ঐ  
১০ িবলিকস বগম ১০ ২৯৬ ২১০০/ ঐ  
১১ মাঃ আঃ রশীদ ১০৮ ২৯৩/০৯ ২১০০/ ঐ  
১২ জাহা ীর আলম ১২ ২৭৪ ২১০০/ ঐ  
১৩ মািনক  ১৩ ২৬৭ ২১০০/ ঐ  
১৪ মাকেলস  ১৪ ২৯৫ ২১০০/ এ  
১৫ িবিথ খা ন ১৫ ৬৬৭ ২১০০/ ঐ  
১৬ দীনা দাস ১৬ ৭৫১ ২১০০/ ঐ  
১৭ র আলী ১৭ ৫৬৯৮ ২১০০/ ঐ  
১৮ মিল খা ন ১৮ ৪৬১ ২১০০/ ঐ  
১৯ সামনা খা ন ১৯/০১০০০৪১২৯৯৮৮১ ৬৭০ ২১০০/ ঐ  
২০ হায়দার আলী ২০ ২৬৫ ২১০০/ ঐ  
২১ বনা খা ন ২১ ৭৪৬ ২১০০/ ঐ  
২২ বল াল,জমেসর ২২/ ৬৮১ ২১০০/ ঐ  
২৩ শিহ ল ইসলাম ২৩/০১০০০৪৮৭৪৭৪৮০ ৪৬৫ ২১০০/ ঐ  
২৪ শাহ আলম ২৪ ৭৫২ ২১০০/ ঐ  
২৫ পারভীন  ২৫ ৪৯৯ ২১০০/ ঐ  
২৬ বােয়র ২৬ ৬৬৫ ২১০০/ ঐ  
২৭ হােজরা বঃ ২৭ ৫০২ ২১০০/ ঐ  
২৮ িজিকর আলী, মেছর 

 তা : কা াপাড়া 
২৮/০১০০১৪৮০০০৮৬১ ২৬১ ২১০০/ ঐ  

২৯ লিতফা খা ন ২৯ ৬৬৩ ২১০০/ ঐ  
৩০ আসলাম  ৩০ ৭৪৮ ২১০০/ ঐ  
৩১ আশরাফ আলী ৩১/ ২৭১ ২১০০/ ঐ  
৩২ রিফ ল ইসলাম ৩২ ৪৬৬ ২১০০/ ঐ  



৩৩ িব খা ন ৩৩ ৪৬৯ ২১০০/ ঐ  
৩৪ আজাহার আলী ৩৪ ৫০৫ ২১০০/ ঐ  
৩৫ খাজা ৩৫ ২৯৭ ২১০০/ ঐ  
৩৬ বারীক ম ল ৩৬ ৪৫৩ ২১০০/ ঐ  
৩৭ ছারহাব আলী ৩৭ ৬৬৮ ২১০০/ ঐ  
৩৮ হািলমা বঃ ৩৮ ২৭২ ২১০০/ ঐ  
৩৯ সােনকা বঃ ৩৯ ২৬৪ ২১০০/ ঐ  
৪০ খােদজা বঃ ৪০ ২৭৩ ২১০০/ ঐ  
৪১ িফয়া বঃ ৪১ ৬৬৪ ২১০০/ ঐ  
৪২ ফিরদ আলী ৪২ ২৬২ ২১০০/ ঐ  
৪৩ ফােতমা বঃ ৪৩ ৫০০ ২১০০/ ঐ  
৪৪ ইিত খা ন ৪৪ ৬৬২ ২১০০/ ঐ  
৪৫ সািববার আহেমদ, 

কািলয়া  
৪৫/ ৫০৩ ২১০০/ ঐ  

৪৬ রােশদা খা ন ৪৬/১০৯ ৪৫৫ ২১০০/ ঐ  
৪৭ িফয়া বঃ ৪৭ ৪৯৭ ২১০০/ ঐ  
৪৮ জা াতী খা ন ৪৮/১০৭ ৪৭০ ২১০০/ এ  
৪৯ মাহ ব আলী ৪৯/০১০০০৪৫১০৯০৪১ ৪৬৭ ২১০০/ ঐ  
৫০ ফির ল  ৫০ ২৮৯ ২১০০/ ঐ  
৫১ মিজনা বঃ ৫১ ৬৭৭ ২১০০/ ঐ  
৫২ কারবান আলী ৫২ ২৮১ ২১০০/ ঐ  
৫৩ আঃ রা াক ৫৩ ৬৭৬ ২১০০/ ঐ  
৫৪ আলতাফ হাঃ ৫৪ ৪৬০ ২১০০/ ঐ  
৫৫ স জ আলী ৫৫ ৬৮০ ২১০০/ ঐ  
৫৬ লমিত বঃ ৫৬ ৭৪৯ ২১০০/ ঐ  
৫৭ আিমনা বঃ ৫৭ ৪৬৩ ২১০০/ ঐ  
৫৮ রিজয়া বঃ ৫৮ ৪৬২ ২১০০/ ঐ  
৫৯ ল  ইসলাম ৫৯/১০৬ ৫০৬ ২১০০/ ঐ  
৬০ উ ল হােসন ৬০/১৫২ ২৯০ ২১০০/ ঐ  



৬১ হািফজা বঃ ৬১ ২৯২ ২১০০/ ঐ  
৬২ আঃ আলীম ৬২ ২৮৩ ২১০০/ ঐ  
৬৩  শােহরা বগম ৬৩/০১০০১৫১৬৫৯২০৩ ২৯১ ২১০০/ ঐ  
৬৪ শাপলা খা ন ৬৪/০১০০০৪৭২৩৯৮৬৩ ৪৫৬ ২১০০/ ঐ  
৬৫ হিববর রহঃ ৬৫ ৪৫৭ ২১০০/ ঐ  
৬৬ সাম   ৬৬ ৫০১ ২১০০/ ঐ  
৬৭ আঃ ছা ার ৬৭ ৬৬৯ ২১০০/ ঐ  
৬৮ আ ল হাঃ ৬৮ ৭৪৭ ২১০০/ ঐ  
৬৯ িশউলী বঃ ৬৯ ১৩৮ ২১০০/ ঐ  
৭০ এমদা ল হক ৭০ ৭৪৩ ২১০০/ ঐ  
৭১ শিফ ল ইসলাম ৭১ ৪৫৯ ২১০০/ ঐ  
৭২ ল দা  ৭২ ২৬৬ ২১০০/ ঐ  
৭৩ আজা ল ৭৩ ৪৫৮ ২১০০/ ঐ  
৭৪ পা  পাদদার ৭৪ ২৭৬ ২১০০/ ঐ  
৭৫ েয়ল  ৭৫ ৬৭৮ ২১০০/ ঐ  
৭৬ িমনা বঃ ৭৬ ৪৭১ ২১০০/ ঐ  
৭৭ রিহমা বঃ ৭৭/০১০০০৪৮৭৪৮২০৬ ২৭৫ ২১০০/ ঐ  
৭৮ ইউ স আলী ৭৮ ৬৭২ ২১০০/ ঐ  
৭৯ িকরানী ৭৯ ২৮০ ২১০০/ এ  
৮০ কােজম উি ন ৮০/০১০০০৪৮৭৬২৯৮৫ ৬৭৪ ২১০০/ ঐ  
৮১ জ ড়া বঃ ৮১ ৬৭১ ২১০০/ ঐ  
৮২ শািম  খা ন ৮২ ৪৭৪ ২১০০/ ঐ  
৮৩ আেমলা বঃ ৮৩ ৪৭৩ ২১০০/ ঐ  
৮৪ তাহা ত ৮৪ ৪৬৮ ২১০০/ ঐ  
৮৫ জ রল ইসলাম ৮৫/০১০০০৪৫৯৮৫৮২৭ ২৬৩ ২১০০/ ঐ  
৮৬ ল আিমন ৮৬ ৬৬৬ ২১০০/ ঐ  
৮৭ িমনা খা ন ৮৭ ২৬৮ ২১০০/ এ  
৮৮ হায়দার আলী ৮৮ ২৬৯ ২১০০/ ঐ  
৮৯ লাইলী খা ন ৮৯ ৪৭২ ২১০০/ ঐ  



৯০ আ  ব ার ৯০ ২৮৮ ২১০০/ ঐ  
৯১ িহ খা ন (স া ৯১ ৫০৭ ২১০০/ ঐ  
৯২ ফিরদা বঃ ৯২ ২৮৪ ২১০০/ ঐ  
৯৩ আর  বগম  ৯৩/১৫০ ২৮৫ ২১০০/ ঐ  
৯৪ মেনায়ারা ৯৪ ৬৭৯ ২১০০/ ঐ  
৯৫ আকবর আলী ৯৫ ২৮২ ২১০০/ ঐ  
৯৬ আিমরন বঃ ৯৬ ৪৭৫ ২১০০/ ঐ  
৯৭ ফিরদ ম ল ৯৭ ৭৪৫ ২১০০/ ঐ  
৯৮ এরশাদ আলী ৯৮ ৬৭৫ ২১০০/ ঐ  
৯৯ আ  ব ার ৯৯ ৬৮২ ২১০০/ ঐ  
১০০ হািফ র ইসলাম ১০০৪৭২৩২৯৪০ ২৭৯ ২১০০/ ঐ  
১০১ িসিথলা  ১০১ ৪৫৪ ২১০০/ ঐ  
১০২ ল আিমন ১০২ ৬৭৩ ২১০০/ ঐ  
১০৩ আলামীন ১০৩ ৪৬৪ ২১০০/ ঐ  
১০৪ দয় ১০৪ ৬৮৩ ২১০০/ ঐ  
১০৫ হািফ ল ইসলাম ১১৬ ৮৫৬ ২১০০/ ঐ 

 
 

১০৬ ইমন ম ল 
 

১১০ ৮৫৭ ২১০০/ ঐ 
 

 

১০৭ হািব র রহমান ১১৫ ৮৫৮ ২১০০/ ঐ  
১০৮ িরয়া খা ন ১১৭ ৮৫৯ ২১০০/ ঐ 

 
 

১০৯ মাঃ সিজব ১১৪/ ৮৬০ ২১০০/ ঐ 
 

 
১১০ রহানা ১১৮ ৮৬১ ২১০০/ ঐ 

 
 

১১১ আিজরন বওয়া ১১৯/০১০০০৪৯৯৮৬৯৮৪ ৮৬২ ২১০০/ ঐ 
 

 
১১২ তাছিলমা ১১২ ৮৬৩ ২১০০/ ঐ 

 
 

১১৩ আঃ হাই ১১৩ ৮৬৪ ২১০০/ ঐ 
 

 
১১৪ ইয়ািমন ১১১ ৮৬৫ ২১০০/ ঐ 

 
 

১১৫ চ া খা ন ১৪৭ ১০৩১ ২১০০/ ঐ  
১১৬ দয় হােসন ১৩৫ ১০৩২ ২১০০/ ঐ  
১১৭ সােজদা  খা ন ১২৭ ১০৩৩ ২১০০/ ঐ  
১১৮ জাকািরয়া সখ ১২১ ১০৩৪ ২১০০/ ঐ  



১১৯ আঃ রিশদ ম ল ১২৪ ১০৩৫ ২১০০/ ঐ  
১২০ মাই ল ইসলাম ১৩২ ১০৩৬ ২১০০/ ঐ  
১২১ রািকব খান ১৩৪ ১০৩৭ ২১০০/ ঐ  
১২২ জিসম উি ন ১৩৬ ১০৩৮ ২১০০/ ঐ  
১২৩ লািক খা ন ১২০ ১০৩৯ ২১০০/ ঐ  
১২৪ নাইম ১৩৯ ১০৪০ ২১০০/ ঐ  
১২৫ সিজব, আমজাদ ১২৮/ ১০৪১ ২১০০/ ঐ  
১২৬ জা াতী খা ন ১৪৯ ১০৪২ ২১০০/ ঐ  
১২৭ শিরফ   ১২৬ ১০৪৩ ২১০০/ ঐ  
১২৮ আঃ খােলক ১৪৬ ১০৪৪ ২১০০/ ঐ  
১২৯ কাই ম সখ ১৪৩ ১০৪৫ ২১০০/ ঐ  
১৩০ বােয়র সখ ১৪০ ১০৪৬ ২১০০/ ঐ  
১৩১ িপয়াস তা কদার ১২৯ ১০৪৭ ২১০০/ ঐ  
১৩২ িমলন হােসন ১২২ ১০৪৮ ২১০০/ ঐ  
১৩৩ দালন হােসন ১২৩ ১০৪৯ ২১০০/ ঐ  
১৩৪ শিহ ল ইসলাম ১৫১ ১০৫০ ২১০০/ ঐ  
১৩৫ শাম ল ইসলাম ১৪১/১০০০৬০৭৯৩০০৪ ১০৫১ ২১০০/ ঐ  
১৩৬ বা  ১২৫ ১০৫২ ২১০০/ ঐ  
১৩৭ ছােকরা বঃ ১৩৭ ১০৫৩ ২১০০/ ঐ  
১৩৮ শিহ ল ইসলাম ১৩৩ ১০৫৪ ২১০০/ ঐ  
১৩৯ মদন চ  সাহা ১৩১ ১০৫৫ ২১০০/ ঐ  
১৪০ মিমন ১৩৮ ১০৫৬ ২১০০/ ঐ  
১৪১  মাছাঃ িবথী  খা ন ১৪২ ১০৫৭ ২১০০/ ঐ  
১৪২ আয়শা খা ন ১৪৫ ১০৫৮ ২১০০/ ঐ  
১৪৩ জাকািরয়া ১৪৪ ১০৫৯ ২১০০/ ঐ  
১৪৪ ইসমাইল  ১৪৮ ১০৬০ ২১০০/ ঐ  
১৪৫ বষ া িশং ১৩০ ১০৬১ ২১০০/ ঐ  
১৪৬ মািজয়া ০১০০০৪৭ ১৩৪৬ ২১০০/ ঐ  
১৪৭ মাহা াদ আলী ০১০০০৪৭২৫৮০২৭ ১৩৪৭ ২১০০/ ঐ  



১৪৮ বােসদ  সখ ০১০০০৪৭১৯৬৫৭৯ ১৩৪৮ ২১০০/ ঐ  
১৪৯ িমজা র রহমান ০১০০০৪৭২৩৩১৯৯ ১৩৪৯ ২১০০/ ঐ  
১৫০ িবলাসী-ওয়ােজদ ০১০০০৪৭২৪৬৩৯৮ ১৩৫০ ২১০০/ ঐ  
১৫১ সািমউল ইসলাম ০১০০০৪৭৭১৩১৭৮ ১৩৫১ ২১০০/ ঐ  
১৫২ া খা ন ০১০০০৪৭২৫৫৪৪৩ ১৩৫২ ২১০০/ ঐ  
১৫৩ হািসনা বগম ০১০০০৪৭৭১৮১৩৭ ১৩৫৩ ২১০০/ ঐ  
১৫৪ রজাউল কিরম ০১০০০৪৭৭১৮১০২ ১৩৫৪ ২১০০/ ঐ  
১৫৫ শির ল ইসলাম ০১০০০৪৭২৫৩৯৪৭ ১৩৫৫ ২১০০/ ঐ  
১৫৬ র ল আিমন ০১০০০৪৭২৫২৯৯১ ১৩৫৬ ২১০০/ ঐ  
১৫৭ মাঃ মন ০১০০০৪৮৭০২৯৪০ ১৩৫৭ ২১০০/ ঐ  
১৫৮ িবলািস খা ন ০১০০০৪৮৭১৩২৪১ ১৩৫৮ ২১০০/ ঐ  
১৫৯  মাঃ  ছাইম ০১০০০৪৭২৭৩৩৭৯ ১৩৫৯ ২১০০/ ঐ  
১৬০ ছািববর হােসন ০১০০০৪৭২৭৩১৩১ ১৩৬০ ২১০০/ ঐ  
১৬১ মারী িনপা  ০১০০০৪৭ ১৩৬১ ২১০০/ ঐ  
১৬২ মাঃ মার ফ ০১০০০৪৭২৭৩২৩৯ ১৩৬২ ২১০০/ ঐ  
১৬৩ সািদয়া খা ন ০১০০০৪৮৭০৩০৫৯ ১৩৬৩ ২১০০/ ঐ  
১৬৪ তাছিলমা খা ন ০১০০০৪৭২৭৩৬৯৭ ১৩৬৪ ২১০০/ ঐ  
১৬৫ সািফন বা  ০১০০০৪৮৭১৯১৮৪ ১৩৬৫ ২১০০/ ঐ  
১৬৬ সরাজ আলী খান ০১০০০৪৭ ১৩৬৬ ২১০০/ ঐ  
১৬৭ সাবহান আলী ০১০০০৪৭৭২২৮২৫ ১৩৬৭ ২১০০/ ঐ  
১৬৮ মায়াে ম হােসন ০১০০০৪৭২৫৭৪৩৮ ১৩৬৮ ২১০০/ ঐ  
১৬৯ িরফাত ০১০০০৪৭২৩৩০৮৩ ১৩৬৯ ২১০০/ ঐ  
১৭০ হািফ র ইসলাম ০১০০০৪৭২৩২৯৪০ ১৩৭০ ২১০০/ ঐ  
১৭১ িমলন খা ন ০১০০০৪৮৭৫৬৪৩৮/ ১৩৭১ ২১০০/ ঐ  
১৭২ মা ম বা  ০১০০০৪৮৭১৮২৩৪ ১৩৭২ ২১০০/ ঐ  
১৭৩ নাইম ০১০০০৪৭ ১৩৭৩ ২১০০/ ঐ  
১৭৪ ইেদরা খা ন ০১০০০৪৮৭৪০৯০৬ ১৩৭৪ ২১০০/ ঐ  
১৭৫ মািহম ০১০০০৪৭২৭৩৭৫১ ১৩৭৫ ২১০০/ ঐ  
১৭৬ মা খা ন ০১০০০৪৭২৭৩৫১৪ ১৩৭৬ ২১০০/ ঐ  



১৭৭ বাহা র িমজা ০১০০০৪৮৭১৯৩১১ ১৩৭৭ ২১০০/ ঐ  
১৭৮ আল আিমন ০১০০০৪৭২১৬৯৪৪ ১৩৭৮ ২১০০/ ঐ  
১৭৯ ছ রা খা ন ০১০০০৪৭ ১৩৭৯ ২১০০/ ঐ  
১৮০ রজাহান বগম ০১০০০৪৮৭৪১৩২৫ ১৩৮০ ২১০০/ ঐ  
১৮১ ফরহাদ আলী ০১০০০৪৭ ১৩৮১ ২১০০/ ঐ  
১৮২ মমতা বগম ০১০০০৪৭ ১৩৮২ ২১০০/ ঐ  
১৮৩ িফয়া বগম ০১০০০৪৮ ১৩৮৩ ২১০০/ ঐ  
১৮৪ নািছম সখ ০১০০০৪৭ ১৩৭৪ ২১০০/ ঐ  
১৮৫ বন া আ ার িদিঘ ০১০০০৪৮৭৪০৪৫৯ ১৩৮৫ ২১০০/ ঐ  
১৮৬ তাসিলমা খা ন ০১০০০৪৭৭১৮৩৪০ ১৩৮৬ ২১০০/ ঐ  
১৮৭ ফরহাদ হােসন ০১০০০৪৭২৩৩২৩৭ ১৩৮৭ ২১০০/ ঐ  
১৮৮ িশ  তা কদার ০১০০০৪৭২৩৩২৮৮ ১৩৮৮ ২১০০/ ঐ  
১৮৯ মায়া খা ন ০১০০০৪৭২৪০৭৭২ ১৩৮৯ ২১০০/ ঐ  
১৯০ আশরা ল ০১০০০৪৭২১৭০২৯ ১৩৯০ ২১০০/ ঐ  
১৯১ মরাজ মনডল ০১০০০৪৭ ১৩৯১ ২১০০/ ঐ  
১৯২ মিদনা বগম ০১০০০৪৭২৭৩৮৮৩ ১৩৯২ ২১০০/ ঐ  
১৯৩ ি য়তমা  ০১০০০৪৭ ১৩৯৩ ২১০০/ ঐ  
১৯৪ হা ান তা কদার ০১০০০৪৭ ১৩৯৪ ২১০০/ ঐ  
১৯৫ আলহাজ সখ ০১০০০৪৮৭০৩২৩৭ ১৩৯৫ ২১০০/ ঐ  
১৯৬ বল াল হােসন ০১০০০৪৭ ১৩৯৬ ২১০০/ ঐ  
১৯৭ িশি  খা ন ০১০০০৪৭ ১৩৯৭ ২১০০/ ঐ  
১৯৮ ইসমাইল  ০১০০০৪৮৬৯৮৭৬৪ ১৩৯৮ ২১০০/ ঐ  
১৯৯ সাই ল ইসলাম ০১০০০৪৭২৫৬১১৩ ১৩৯৯ ২১০০/ ঐ  
২০০ মিনর ামান ০১০০০৪৭ ১৪০০ ২১০০/ ঐ  
২০১ অিল ম ল ০১০০০৪৮৭৬৭২২৭ ১৪০১ ২১০০/ ঐ  
২০২ আঃ হািমদ ০১০০০৪৭২৫৩৩৫১ ১৪০২ ২১০০/ ঐ  
২০৩ মাঃ সাহাগ ০১০০০৮৫১২৭৪৮৩ ১৪০৩ ২১০০/ ঐ  
২০৪ রজব আলী ০১০০০৪৭৭১২৪৯০ ১৪০৪ ২১০০/ ঐ  
২০৫ আ না খা ন ০১০০০৪৮৭০৩০৯১ ১৪০৫ ২১০০/ ঐ  



২০৬ তাহিমনা খা ◌ৃন ০১০০০৪৭ ১৪০৬ ২১০০/ ঐ  
২০৭ রজাউল কিরম ০১০০০৪৭ ১৪০৭ ২১০০/ ঐ  
২০৮ আ ল মািমন ০১০০০৪৭ ১৪০৮ ২১০০/ ঐ  
২০৯ নািহদ ০১০০০৪৭২৩৬৮৭২ ১৪০৯ ২১০০/ ঐ  
২১০ মিরয়ম খা ন ০১০০০৪৭২৩৯৬৭৭ ১৪১০ ২১০০/ ঐ  
২১১ মিনর ল ইসলাম ০১০০০৪৭১৯৮৪৪০ ১৪১১ ২১০০/ ঐ  
২১২ র ল আিমন ০১০০০৪৮৭৬৩০৩৫ ১৪১২ ২১০০/ ঐ  
২১৩ িবউ  খা ন ০১০০০৪৭১৯৯৮০২ ১৪১৩ ২১০০/ ঐ  
২১৪  িম  ০১০০০৪৭২১৬৮৩৯ ১৪১৪ ২১০০/ ঐ  
২১৫ আহাদ তা কদার ০১০০০৪৭ ১৪১৫ ২১০০/ ঐ  
২১৬ নািছমা খা ন  ০১০০০৪৭ ১৪১৬ ২১০০/ ঐ  
২১৭ র া খা ন ০১০০০৪৮৭১৮৪০৪ ১৪১৭ ২১০০/ ঐ  
২১৮ জািহদ হাসান  ০১০০০৪৭ ১৪১৮ ২১০০/ ঐ  
২১৯ লাকমান হােসন ০১০০০৪৭১৯৪৭ ১৪১৯ ২১০০/ ঐ  
২২০ আিছয়া বঃ ০১০০০৪৭২৭৩০৫১ ১৪২০ ২১০০/ ঐ  
২২১ সাই ল ইসলাম ০১০০০৪৭১৯৫২৩৮ ১৪২১ ২১০০/ ঐ  
২২২ হেলনা খা ন, 

মাশারফ,কা াপাড়া 
০১০০১৫৫৭৫৪৫০২ ১৪২২ ২১০০/- ঐ  

২২৩ মাশারফ হােসন ০১০০০৪৭ ১৪২৩ ২১০০/ ঐ  
২২৪ ও ফা খা ন ০১০০০৪৭২৭৩৬২০ ১৪২৪ ২১০০/ ঐ  
২২৫ মাইয়া খা ন ০১০০০৪৮৭২৬৯৮৯ ১৪২৫ ২১০০/ ঐ  
২২৬ মিনক সখ কিরম সখ কা াপাড়া ০১০০১০২৮৬৬৬৭৮ ২০৯২ ২১০০/- ঐ  
২২৭ মােলক সখ সমেসর আঃ কা াপাড়া ০১০০১০২৮৬৭৯৭৬ ২০৯৩ ২১০০/- ঐ  
২২৮ িম  সখ মিজবর রহঃ কা াপাড়া ০১০০১০২৮৬৪৭৯৯ ২০৯৪ ২১০০/- ঐ  
২২৯ রিহলা বগম ময়দান 

ম ল 
কা াপাড়া ০১০০১০২৯৫৬৯৩৬ ২০৯৫ ২১০০/- ঐ  

২৩০ তােয়বা শাম  সখ কা াপাড়া ০১০০১০২৯৬০৫৫১ ২০৯৬ ২১০০/- ঐ  
২৩১ তৗিহদ সখ মা দ সখ কা াপাড়া ০১০০১০৩৪৫৯৭৬৬ ২০৯৭ ২১০০/- ঐ  
২৩২ জািকর হােসন রেমাহা াদ কা াপাড়া ০১০০১০৩৪৬০৪৭১ ২০৯৮ ২১০০/- ঐ  



২৩৩ আলমগীর 
কবীর 

আঃ জববার কা াপাড়া ০১০০১০২৯৬২৩৭৫ ২০৯৯ ২১০০/- ঐ  

২৩৪ ফািহম আিমর ল কা াপাড়া ০১০০১০৫৯৭২৬৩১ ২১০০ ২১০০/- ঐ  
২৩৫ া আজাহার কা াপাড়া ০১০০১০৫১১৩০৫১ ২১০১ ২১০০/- ঐ  
২৩৬ আ  হািনফ মার আলী কা াপাড়া ০১০০১০৫১১৩৫৬৫ ২১০২ ২১০০/- ঐ  
২৩৭ আিছয়া খা ন জালাল সখ চরক াণী ০১০০১১১৮৬৯৭৪৪ ২১০৩ ২১০০/- ঐ  
২৩৮ রহানা বগম সাই ল ইস: ত িলয়া ০১০০১৪৫৩২৬০১৪ ২১০৪ ২১০০/- ঐ  
২৩৯ ছােনায়ার হাঃ আঃ আিজজ কািলয়া ০১০০১০২৭৮১৬২১ ২১০৫ ২১০০/- ঐ  
২৪০ আঃ ছালাম 

সখ 
তেমজ সখ কািলয়া ০১০০১০২৭৮৬৭২১ ২১০৬ ২১০০/- ঐ  

২৪১ েলখা বগম মার আলী কািলয়া ০১০০১০২৭৮১৬৩৯ ২১০৭ ২১০০/- ঐ  
২৪২ দীপচ  শীল বলরামচ  ত িলয়া ০১০০১০২৭৪১৯৬৪ ২১০৮ ২১০০/- ঐ  
২৪৩ র মান ইয়ািছন আঃ কািলয়াহির র ০১০০১০২৬৮৭৮১৬ ২১০৯ ২১০০/- ঐ  
২৪৪ রিজয়া খা ন ফজল কিরম চরহির র ০১০০১০২৬৮৫৮৫১ ২১১০ ২১০০/- ঐ  
২৪৫ নাইম সখ ছাই ল ইসঃ কািলয়াহির র ০১০০১০২৬৮৯৩৮৫ ২১১১ ২১০০/- ঐ  
২৪৬ আঃ সামাদ কালাচন 

সখ 
চরবনবািড়য়া ০১০০১০৪৯৪৩৬৫৩ ২১১২ ২১০০/- ঐ  

২৪৭ আঃ হািমদ 
তাঃ 

আঃ জববার  চরবনবািড়য়া ০১০০১০৪৯৪৫১১৫০ ২১১৩ ২১০০/- ঐ  

২৪৮ িলিল বগম আঃ গ র চরকািলয়া ০১০০১০৪৯৪৭৪১১ ২১১৪ ২১০০/- ঐ  
২৪৬ হা াদ আলী আঃ কােদর চরবনবািড়য়া ০১০০১০৪৯৪২০৮৮ ২১১৫ ২১০০/- ঐ  
২৪৬ সাই ল 

ইসলাম 
আঃ সামাদ চরবনবািড়য়া ০১০০১০৫৭১৬৫৪৫ ২১১৬ ২১০০/- ঐ  

২৪৭ শাহজামাল আফছার চরবনবািড়য়া ০১০০১০৫৭১৭২০৭ ২১১৭ ২১০০/- ঐ  
২৪৮ িনরব হােসন সাই ল ইসঃ চরবনবািড়য়া ০১০০১০৪৯৩৭৬৭০ ২১১৮ ২১০০/- ঐ  
২৪৯ মাঃ আকাশ আঃ হাই চরবনবািড়য়া ০১০০১০৫৭১৪৬৮২ ২১১৯ ২১০০/- ঐ  
২৫০ সাই ল 

ইসলাম 
িনজাম 
উি ন 

চরবনবািড়য়া ০১০০১০৫৪৯৩০৯৯ ২১২০ ২১০০/- ঐ  

২৫১ আঃ আলীম মিনর উি ন কািলয়া ০১০০১০২৭৮৩২৭৬ ২১২১ ২১০০/- ঐ  



২৫২ নাইম আহে দ নােয়ব আলী পাইকপাড়া ০১০০১০২৮৫৬২২২ ২১২২ ২১০০/- ঐ  
২৫৩ সিলম সখ ফির ল ইসঃ বনবািড়য়া ০১০০১০২৮৫৯৭৫২ ২১২৩ ২১০০/- ঐ  
২৫৪ সাবানা খা ন কা  সখ বনবািড়য়া ০১০০১০৩৭৩৩২৯৯ ২১২৪ ২১০০/- ঐ  
২৫৫ হািস খা ন হাসা ল 

ইসঃ 
বনবািড়য়া ০১০০১০৩৭৪২৬৮৯ ২১২৫ ২১০০/- ঐ  

২৫৬ আপন সখ নািসর উি ন বনবািড়য়া ০১০০১০৩৭৪৪৬৩১ ২১২৬ ২১০০/- ঐ  
২৫৭ হািফজা খা ন আিম র বনবািড়য়া ০১০০১০২৮৫৪৬১১ ২১২৭ ২১০০/- ঐ  
২৫৮ আঃ ছালাম আিজজ সখ বনবািড়য়া ০১০০১০২৮৫৫৩৬৬ ২১২৮ ২১০০/- ঐ  
২৫৯ সােজদা খা ন ৎফর রহঃ বনবািড়য়া ০১০০১০২৮৫৯০০১ ২১২৯ ২১০০/- ঐ  
২৬০ আ ল াহ আ ল হাঃ পাইকপাড়া ০১০০১০০৪২১৫৯৮ ২১৩০ ২১০০/- ঐ  
২৬১ অেনজা বগম আ র রিশদ কাদাই ০১০০১০৩৪৭০৯৩০ ২১৩১ ২১০০/- ঐ  
২৬২ িবলিকস আ  সামা ছািতয়ানতলী ০১০০১০৩৬১৭২৫৬ ২১৩২ ২১০০/- ঐ  
২৬৩ ই ািহম আঃ আিজজ কাদাই ০১০০১০৩৬১৩৭৬৫ ২১৩৩ ২১০০/- ঐ  
২৬৪ ইমরান মা ান সখ পাইকপাড়া ০১০০১০৩২০৯৮২৪ ২১৩৪ ২১০০/- ঐ  
২৬৫ আিন র 

রহমান 
আঃ আলীম মার াম ০১০০১০৩২১৭৪৮৭ ২১৩৫ ২১০০/- ঐ  

২৬৬ শারিমন খা ন আহ াদ কাদাই ০১০০১০৩২১৪০৩৮ ২১৩৬ ২১০০/- ঐ  
২৬৭ হািস ল সখ সা ার আলী িদঘলকাি  ০১০০১০৫২০৯৭৪১ ২১৩৭ ২১০০/- ঐ  
২৬৮ ি  বগম রাজ বাহার িদঘলকাি  ০১০০১০৩৪৭১০৯০ ২১৩৮ ২১০০/- ঐ  
২৬৯ রােশল আঃ ছালাম চা লী ০১০০১০৪৪১১৯৯৬ ২১৩৯ ২১০০/- ঐ  
২৭০ মঘলা খা ন মাঃ ছা ার কািশয়াহাটা ০১০০১০৩৬০৭৩৫৮ ২১৪০ ২১০০/- ঐ  
২৭১ মিরয়ম বগম আঃ রহমান কািশয়াহাটা ০১০০১০৪৯৫৬৪৫০ ২১৪১ ২১০০/- ঐ  
২৭২ আলী আকবর হারান আলী ঘানাপাড়া ০১০০১০৩১৪৯০৫৮ ২১৪২ ২১০০/- ঐ  
২৭৩ মিরয়ম আ ার আিজজ রামগাতী ০১০০১০৩১৫৮৬১৮ ২১৪৩ ২১০০/- ঐ  
২৭৪ সািপন হােসন আিজজল রামগাতী ০১০০১০৩৪৭০৮৭৫ ২১৪৪ ২১০০/- ঐ  
২৭৫ িসয়াম ম ল সােহল  রামগাতী ০১০০১০৩২১২৯০৫ ২১৪৫ ২১০০/- ঐ  
২৭৬ কাই ম আহাদ ব  বড়িপয়ারী ০১০০১০৩৬১৮৬৮৬ ২১৪৬ ২১০০/- ঐ  
২৭৭ লালী খা ন লাল িবয়াড়া ০১০০১০৩২২৫২১৮ ২১৪৭ ২১০০/- ঐ  
২৭৮ মাঃ র আলী ত ইিলম সখ কা াপাড়া ০১০০১৩৪৩৯৫০০৬ ২৪১৬ ২১০০/   



২৭৯ জাহানারা বগম ত ইি স আলী কা াপাড়া ০১০০১৩৪৫০২২৬১ ২৪১৭ ২১০০/   
২৮০  ইয়ািমন হােসন  মাঃ হলাল কা াপাড়া ০১০০১৩৭২৮৯৩১২ ২৪১৮ ২১০০/   
২৮১ শিহ ল ইসলাম   মিতউর রহ চরহির র ০১০০১৩৮৩৪২৭৯৯ ২৪১৯ ২১০০/   
২৮২ মাছাঃ উে  হািন   আিত ল ইস ক ানী  ০১০০১৩৭২৮৮৪৭২ ২৪২০ ২১০০/   
২৮৩ মাঃ চ ন িময়া  আলী আকবর কা াপাড়া ০১০০১৩৮০৯০৯৬০ ২৪২১ ২১০০/   
২৮৪ মাঃ ইউ স আলী শিহ ল ইসলাম কা াপাড়া উ র ০১০০১৩৮০৮৯৫৯৭ ২৪২২ ২১০০/   
২৮৫ র  র ল ইসলাম কা াপাড়া উ র ০১০০১৩৯৮৯৭৯৬৪ ২৪২৩ ২১০০/   
২৮৬ মেহদী হাসান  শাম ল আলম ক ানী ০১০০১৩৭২৮৭৪০৯ ২৪২৪ ২১০০/   
২৮৭ কাইয়া  আতাউর  কা াপাড়া ০১০০১৩৪৪৬৬৯৪৯ ২৪২৫ ২১০০/   
২৮৮ মাছা: হালীমা   ছাহরাব  কা াপাড়া ০১০০১৩৪৩৯৩৭৬ ২৪২৬ ২১০০/   
২৮৯ মাছাঃ কিহ র   সাম ল  হক  রজবনগর ০১০০১৪০৬৪১৯৬৫ ২৪২৭ ২১০০/   
২৯০ রজাহান বগম ময়নাল সখ কািলয়া ০১০০১৩৪০৩৮৬৫৩ ২৪২৮ ২১০০/   
২৯১ মাতােলব হােসন মাঃ শাহজাহান  কািলয়া ০১০০১৩৪১৮০৬২০ ২৪২৯ ২১০০/   
২৯২ মাঃ সাই ল  ত আ  তােহর  কািলয়া ০১০০১৩৪০৩৭৪৪৪ ২৪৩০ ২১০০/   
২৯৩ মাঃ মা ন নবী মাঃ আ  ছা কািলয়া ০১০০১৩৪১৮২৬৬৫ ২৪৩১ ২১০০/   
২৯৪ মাছাঃ আ না  মাঃ আলী  কািলয়া  ২৪৩২ ২১০০/   
২৯৫ মাছা: লাইলী   দিবর  কািলয়া ০১০০১৪০৬৪২০১৫ ২৪৩৩ ২১০০/   
২৯৬  হাসনা বগম  সাবহান  কািলয়া ০১০০১৩৪০৪০২৩২ ২৪৩৪ ২১০০/   
২৯৭ মাছাঃ ঐিশ খা ন  মাঃ সিলম  চরক ানী ০১০০১৩৮১০৪৩৮৩ ২৪৩৫ ২১০০/   
২৯৮ মিত অ লী রানী  জং-  মাহন  কািলয়াহির র ০১০০১৩৮৩৪২৯৫১ ২৪৩৬ ২১০০/   
২৯৯ মাঃ শাম াহার 

ম ল  
ত- দােনজ  চরহির র ০১০০১৩৮০১৭৮৫৫ ২৪৩৭ ২১০০/   

৩০০ মাঃ িরফাত  আঃ মিমন সখ  চরহির র ০১০০১৩৭২৯০৭৫২ ২৪৩৮ ২১০০/   
৩০১ মাছাঃ িলজা খা ন মাঃ িলটন চরহির র ০১০০১৩৮৮৬৫৯১১ ২৪৩৯ ২১০০/   
৩০২ মাঃ পন সখ মাঃ আলম কািলয়াহির র ০১০০১৪৩৪১৫২৬৫ ২৪৪০ ২১০০/   
৩০৩ মাছা: স  মা:তারা ত িলয়া ০১০০১৩৭২৯৪৮৫৫ ২৪৪১ ২১০০/   
৩০৪ শাি  খা ন মা: হােরজ কািলয়াহির  ০১০০১৩৭২৯১৪৮১ ২৪৪২ ২১০০/   
৩০৫ মাঃ আ ল আwলম   মাঃ মিজবর স কািজপাড়া  ০১০০১৩৭২৯৫৯০৮ ২৪৪৩ ২১০০/   
৩০৬ মাঃ আ ল খােলক মাঃ মিজবর  কািজপাড়া ০১০০১৩৭২৯২৯৩৩ ২৪৪৪ ২১০০/   
৩০৭ মাছা: মায়রা   আ: রিশদ বনবািড়য়া ০১০০১৩৯৯০৩০৬৯ ২৪৪৫ ২১০০/   



৩০৮ হািববর  আ লজিলল বনবািড়য়া ০১০০১৩৯৮৯০৫৬১ ২৪৪৬ ২১০০/   
৩০৯ মাঃ আল আিমন  হােসন আলী  পাইকপাড়া  ০১০০১৩৮১০২৭৮০ ২৪৪৭ ২১০০/   
৩১০ মাছাঃ কর না 

খা ন 
িপতা রমান  বনবাড়ীয়া ০১০০১৩৯৯০০৬১২ ২৪৪৮ ২১০০/   

৩১১ মাছাঃ মািরয়া পাশান তা কদ পাইকপাড়া ০১০০১৩৮৮৬৭৩০০ ২৪৪৯ ২১০০/   
৩১২ মাঃ িজসান সখ  আঃ মিজদ  কাদাই ০১০০১৩৮৮৬৯৫৫০ ২৪৫০ ২১০০/   
৩১৩ মাঃ  তা কদার  ত- দাহা তাং   ব য়া  ০১০০১৩৮১০৫৫৪১ ২৪৫১ ২১০০/   
৩১৪ মাঃ ওমর ফার ক  জালাল মাল া  কািশয়াহাটা  ০১০০১৪৩৪১৫৪৭৮ ২৪৫২ ২১০০/   
৩৫ মাছাঃ লাকী খা ন  মরহম আলী  কািশয়াহাটা  ০১০০১৪৩৩৯৯৭২৩ ২৪৫৩ ২১০০/   
৩১৬ মাছাঃ জিল খা ন জ র ল ইসলাম বড় চা লী ০১০০১৩৯৯০২০৩৮ ২৪৫৪ ২১০০/   
৩১৭ মাঃ জীবন সখ আশরা ল সখ বড়চা লী ০১০০১৩৮৩৩৯৫৩৪ ২৪৫৫ ২১০০/   
৩১৮  আিজনা খা ন  আঃ ছা ার  িবয়ারা  ০১০০১৩৫৩৪২৮৬১ ২৪৫৬ ২১০০/   
৩১৯ মাঃ ইয়ািছন মাঃ স র আলী রামগ তী ০১০০১৩৮১০৬৬০২ ২৪৫৭ ২১০০/   

 ২০১৮-১৯      কািলয়া হির র িতব ী 

ঃনং নাম িপতা/ ামীর নাম াম 
িহসাব নং বিহ 

নং 
টাকা 
পিরমান 

  

৩২০ মাছাঃ তারা 
ভা  

আলাউি ন কা াপাড়া ০১০০১৮১৯৮৫৭০৯ ২৮৫৫    

৩২১ জােনকা 
বগম 

জয়নাল সখ কা াপাড়া ০১০০১৮১৯৮১৬৬৫ ২৮৫৬    

৩২২ মাঃ 
সানাউল া 

জায়াদ আল কা াপাড়া ০১০০১৮১৯৭৯২১১ ২৮৫৭    

৩২৩ মাঃ বাব  
শখ 

খিবর উি ন  কা াপাড়া ০১০০১৯২৪০৬৯০৫ ২৮৫৮    

৩২৪  জাকািরয়া 
হা 

রিফ ল ইস ক ানী ০১০০১৯২৪৩৯২০০ ২৮৫৯    

৩২৫ জাহা ীর 
আলম 

 সরাজ আল কা াপাড়া ০১০০১৯২৪৩৪৯৯২ ২৮৬০    

৩২৬ বায়জীদ   আ ল 
কােদর 

কািলয়া ০১০০১৮৩০৮৪৮২
২ 

২৮৬১    



৩২৭ মাছাঃ 
মিরয়ম  

মাঃ সা কািলয়া ০১০০১৮৩০৮৪১১২ ২৮৬২    

৩২৮ মাছাঃ ি  
খা ন  

আ ল 
মািমন 

কািলয়া ০১০০১৮৩০৮২০৪
৮ 

২৮৬৩    

৩২৯ আ স ছা ার  হািববর 
রহমান 

কািলয়া 
হির র 

০১০০১৯২৩১৪২৭০ ২৮৬৪    

৩৩০ িফয়া খা ন সারহাব 
আলী 

চর হির র ০১০০১৯২৩১৪৫৪৭ ২৮৬৫    

৩৩১ র ল আিমন সােহল রানা কািলয়া 
হির  

০১০০১৯২৩১৪৭৩৩ ২৮৬৬    

৩৩২ মাঃ হািনফ 
সখ 

 র আলী চর 
বনবাড়ীয়া 

০১০০১৯৩৮৫১২৯৫ ২৮৬৭    

৩৩৩  িরফাত 
সরকার 

হািব র 
রহমান 

সরকার 
পাড়া 

০১০০১৯৩৮৫১৭৪১ ২৮৬৮    

৩৩৪ ফািহমা খা ন  ফার ক সখ বনবাড়ীয়া ০১০০১৯২৪৮৯১৪ ২৮৬৯    
৩৩৫  ওবায় ল 

ইসলা 
মিদন ফিকর পাইকপাড়া ০১০০১৯২৪৮৮১১১ ২৮৭০    

৩৩৬ মাঃ বা  সখ িমকরম আলী বনবাড়ীয়া ০১০০১৯২৪৮৪২৪৮ ২৮৭১    
৩৩৭ মাঃ শাম  

সখ 
মকেসদ 
আলী 

বনবাড়ীয়া ০১০০১৯২৪৮৬৪২৯ ২৮৭২    

৩৩৮ আিক ল 
ইসলাম 

আলাউি ন ত িলয়া ০১০০১৯৫৪৬০০৬৪ ২৮৭৩    

৩৩৯ মাঃ মা ান 
সখ  

আজাহার ল 
ই 

ছািতয়ানত
লী 

০১০০১৯৪৭৯২১১০ ২৮৭৪    

৩৪০  িসয়াম ম ল ঈমান আলী বনবাড়ীয়া ০১০০১৯২৪৮৪৫৫৮ ২৮৭৫    
৩৪১ ইমরান শখ মজ  সখ চা লী ০১০০১৯৪৭৯৪১০৪ ২৮৭৬    
৩৪২ মাছাঃ 

আি য়া  
িপতা- তয়ব বারাকাি  ০১০০১৯৫৪৬৫১০৪ ২৮৭৭    

৩৪৩ মাঃ িলখন হারান আলী বারাকাি  ০১০০১৯৪৭৯৬২১২ ২৮৭৮    
৩৪৪ শািকব  মাঃ সাগর িবয়ারা ০১০০১৯৪৮০৭৮৫১ ২৮৭৯    



৩৪৫ রিফ ল িপতা-হােশম িবয়ারা ০১০০১৯৪৮০৬৯২৭ ২৮৮০    
৩৪৬ কয়া খা ন ওহাব ম ল ছাটিপয়া

ড়ী 
০১০০১৯৮৮০৫৫৯

৯ 
২৮৮১    

৩৪৭ নািছমা খা ন ছািম ল 
ইসলাম 

কা াপাড়া ০১০০১৯৪৯১৮৭৮৪ ২৮৮২    

৩৪৮ মিনজা খা ন আকবর 
হােসন 

কা াপাড়া ০১০০১৯৪৮৯৪৩৭১ ২৮৮৩    

৩৪৯ মাছাঃ মিনজা হািফ ল কা াপাড়া ০১০০১৯৪৯০৪৬১৯ ২৮৮৪    
৩৫০ নাজ ল িলিতফ পাইকপাড়া ০১০০১৮৬৫৮০১৩

৮ 
২৮৮৫    

৩৫১ কােসম আলী িম ত আলী ত িলয়া ০১০০১৮২৬৫৫৩৩
৮ 

২৮৮৬    

৩৫২ মাসিলম শখ  জািহদ শখ পাইকপাড়া ০১০০১৮৫৮৪০৩২২ ২৮৮৭    
৩৫৩ মাঃ আ  

হাসান 
মাঃ মহর 

আলী 
বড় চা িল ০১০০১৮২০৬৪০৮ ২৮৮৮    

৩৫৪ হা ফা সশাহজামাল রামগ তী ০১০০১৮৯৮৭৪৪৯৮ ২৮৮৯    
৩৫৫ মাঃ িজ াহ 

সখ 
ছেবর আলী  রামগ তী ০১০০১৮২৮৭২০৪৫ ২৮৯০    

৩৫৬ মাঃ িশপন 
ম ল 

িপং- ত  কা াপাড়া  ০১০০১৯৪৯০২০৩৯ ২৮৯১    

৩৫৭ িম  খা ন মাঃ বা  সরকার 
পাড়া 

০১০০৮৯৩৮৫১৫৩
৫ 

২৮৯২    

৩৫৮ মাঃ অিনক  মাঃ শিরফ কািশয়াহা
টা 

০১০০১৯৪৭৯৩৫০৭ ২৮৯৩    

৩৫৯ আিমনা খা ন   আঃ সা ার বনবাড়ীয়া ০১০০১৮১৯০১৬০২ ২৮৯৪    
৩৬০ হািম ল 

ইসলাম শাহীন 
আকতার 
হােস 

চরহির র ০১০০১৯৪৫৭৫২২৪ ২৮৯৫    

৩৬১ লাইলী খা ন  ইি স আল  ব য়া  ০১০০১৮১৮৩১৯৫৭ ২৮৯৬    
৩৬২ ইছিমতা 

আ ার ইিথলা 
 ইসলাম সর চরবনবাড়ী

য়া 
০১০০১৮৪৪৮২৪৯০ ২৮৯৭    



৩৬৩ ল লী খা ন িপং- জাম বারাকাি  ০১০০১৯৪৫৭৫১৫১ ২৮৯৮    
৩৬৪  হািফজা 

খা ন 
িমগরব আলী চরহির র ০১০০১৯৪৫৪৭৭২৭ ২৮৯৯    

৩৬৫ আলম সরকার  আফতাব 
উি  

আিড়য়ােমা
হ 

০১০০১৮২২৩১৭৬৭ ২৯০০    

৩৬৬ মাঃ কালাম 
সখ  

নজাব আলী  চরকািলয়া ০১০০১৯৩৮৫১৭৮
৩ 

২৯০১    

৩৬৭ মাছাঃ রহানা  আঃ ছামাদ ছািতয়ানত
লী 

০১০০১৮২২২১৪৫১ ২৯০২    

৩৬৮ আল আিমন র ল 
ইসলাম 

কািলয়া ০১০০১৮১৯৫৮০৮
৬ 

২৯০৩    

৩৬৯ আ ল আলীম  আিজজল 
শখ 

কািলয়া ০১০০১৯৪৫৪৬৩৪৮ ২৯০৪    

৩৭০ আ ল মিমন  সিলম 
উল াহ  

বারাকাি  ০১০০১৯৪৫৩৮১৬৭ ২৯০৫    

৩৭১ ইউ ফ 
িশকদার 

হিববর 
রহমান  

কািলয়াহির
 

০১০০১৯৪৫৪৪২৬৪ ২৯০৬    

৩৭২ শিহ ল 
ইসলাম 

িপং মাঃ 
সাম    

িদঘলকাি  ০১০০১৯৩৮৫১৪৪৯ ২৯০৭    

৩৭৩ মাঃ আঃ 
সা ার 

িপং- আঃ 
কিরম 

চরবনবাড়ী
য়া 

০১০০১৮২৪৭৬৮২৪ ২৯০৮    

৩৭৪ মাঃ 
সাফওয়ান 

আফজাল হা চরবনবাড়ী
য়া 

০১০০১৯৩৮৫১৬৭
৮ 

২৯০৯    

৩৭৫ আিম ল 
ইসলাম 

মাহা াদ কাদাই ০১০০১৮৬৭৪৭১২১ ২৯১০    

৩৭৬ আন  চ  
দাস 

 হিরপদ কািলয়াহির
 

০১০০১৮৮২৬৪৩০১
১ 

২৯১১    

৩৭৭ ি ব চ  
শীল 

 িনিতশ চ   ত িলয়া ০১০০১৮২৬৫৯৬৩
৬ 

২৯১২    

৩৭৮ িরপন ম ল  আকািলয়া  কা ারপা ০১০০১৮২৬৫১৫০২ ২৯১৩    



ড়া 
৩৭৯ ইসেমাতারা মাঃ ইউ ছ  ছাট 

িপয়াড়ী 
০১০০১৯৪৭৯৫৪৫৩ ২৯১৪    

৩৮০ হা ন অর 
রিশদ 

রিফ ল ইস সরকারপা
ড়া 

০১০০১৯৩৮৫১১৭১ ২৯১৫    

 
 

                    কাওয়ােকালা ইউিনয়েনর অ ল িতব ী ভাতােবাগীেদর িহসাব স িলত নােমর তািলকাঃ 
 

ঃ
নং 

ভাতােভাগীর নাম িহসাব 
ন র 

বিহ ন র টাকার  
পিরমান 

মােসর নাম 
লাই/১৯-

সে র/১৯ 

ম
 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
১ আলািমন ০১ ২৪১ ২১০০/= ঐ  
২ জয়নাল আেবদীন ০২ ২৪২ ২১০০/= ঐ  
৩ লাল চাকলাদার ০৩ ২৪৪ ২১০০/= ঐ  
৪ খায় ল ইসলাম ০৪ ২৪৫ ২১০০/= ঐ  
৫ দীপালী রানী ম ল ০৫ ২৪৭ ২১০০/= ঐ  
৬ িবনয় ম ল ০৬ ২৪৮ ২১০০/= ঐ  
৭ শিহ ল ইসলাম/হায়দার সখ ০৭ ২৪৯ ২১০০/= ঐ  
৮ সােজদা বঃ ০৮ ২৫০ ২১০০/= ঐ  
৯ রওশন আরা বঃ ০৯ ২৫১ ২১০০/= ঐ  
১০ আেনায়ারা( কওরী) ১০ ২৫২ ২১০০/= ঐ  
১১ হাসনা বঃ ১১ ২৫৩ ২১০০/= ঐ  
১২ িজয়া আলী, আকেছদ আলী ১২ ২৫৪ ২১০০/= ঐ  
১৩ আ  হািনফ ১৩ ২৫৫ ২১০০/= ঐ  
১৪ আ াহ সরকার ১৪ ২৫৬ ২১০০/= ঐ  
১৫ আিম ল ইসলাম ১৫ ২৫৭ ২১০০/= ঐ  
১৬ আ ল হােসন ১৬ ২৫৯ ২১০০/= ঐ  
১৭ বাদশা িময়া  ১৭ ২৬০ ২১০০/= ঐ  



১৮ র আলী সখ ১৮ ৩৪৪ ২১০০/= ঐ  
১৯ েয়ল সখ ১৯ ৩৪৫ ২১০০/= ঐ  
২০ জাসনা বঃ ২০ ৩৪৬ ২১০০/= ঐ  
২১ িরপন সখ ২১ ৩৪৭ ২১০০/= ঐ  
২২ আিতয়া খা ন ২২ ৩৪৮ ২১০০/= ঐ  
২৩ স র আলী িমজা  ২৩ ৩৪৯ ২১০০/= ঐ  
২৪ শাহ আলম ২৪ ৩৫০ ২১০০/= ঐ  
২৫ আলী আকবর  ২৫ ৩৫১ ২১০০/= ঐ  
২৬ জািহ ল ইসলাম ২৬ ৩৫২ ২১০০/= ঐ  
২৭ িনজাম  উি ন/ব ার আলী  ২৭ ৫১৮ ২১০০/= ঐ  
২৮ সারয়ারিদ ২৮ ৫১৯ ২১০০/= ঐ  
২৯ স রানী ম ল ২৯ ৫২০ ২১০০/= ঐ  
৩০ মি  খা ন ৩০ ৫২১ ২১০০/= ঐ  
৩১ মিজনা বঃ ৩১ ৫২২ ২১০০/= ঐ  
৩২ আঃ খােলক ৩২ ৬০৯ ২১০০/= ঐ  
৩৩ আঃ রাজাক ৩৩ ৬১০ ২১০০/= ঐ  
৩৪ রতনা খা ন ৩৪ ৬১১ ২১০০/= ঐ  
৩৫ মািমন সখ ৩৫ ৬১৩ ২১০০/= ঐ  
৩৬ গাপাল িব াস ৩৬ ৬১৪ ২১০০/= ঐ  
৩৭ আঃ রা াক িমজা,আফজাল ৩৭ ৬১৫ ২১০০/= ঐ  
৩৮ রিফ ল ইসলাম ৩৮ ৬১৬ ২১০০/= ঐ  
৩৯ ভা  বঃ ৩৯ ৬১৭ ২১০০/= ঐ  
৪০ গােল র বগম ৪০ ৬১৮ ২১০০/= ঐ  
৪১ ছ র আলী ৪১ ৭৫৭ ২১০০/= ঐ  
৪২ আিমনা বঃ ৪২ ৭৫৮ ২১০০/= ঐ  
৪৩ ই াহীম ৪৩ ৭৬০ ২১০০/= ঐ  
৪৪ আয়নাল হক ৪৪ ২৪৬ ২১০০/= ঐ  
৪৫ িহ  খা ন ৪৫ ৭৫৯ ২১০০/= ঐ  
৪৬ আ ল কালাম সখ ৪৬ ২৪৩ ২১০০/= ঐ  



৪৭ ফেজল ইয়া ৪৭ ৬১২ ২১০০/= ঐ  
৪৮ শিহ র ইসলাম ৪৮ ২৫৮ ২১০০/= ঐ  
৪৯ সমাি  খা ন ৪৯ ৮১৯ ২১০০/= ঐ  
৫০ হািকম িমজা ৫০ ৮২০ ২১০০/= ঐ  
৫১ রািশ ল বিসলাম ৫১ ৮২১ ২১০০/= ঐ  
৫২ তাতা িময়া,হযরত আলী  ৫২ ৮২২ ২১০০/= ঐ  
৫৩ নািছমা খা ন ৫৩ 

 
৮২৩ ২১০০/= ঐ  

৫৪ রিজয়া খা ন ৫৪ ১০৬২ ২১০০/= ঐ  
৫৫ আেনায়ার হােসন ৫৫ ১০৬৩ ২১০০/= ঐ  
৫৬ সিহতন বগম ৫৬ ১০৬৪ ২১০০/= ঐ  
৫৭ আয়েনছা বগম ৫৭ ১০৬৫ ২১০০/= ঐ  
৫৮ মিরয়ম বগম ৫৮ ১০৬৬ ২১০০/= ঐ  
৫৯ হািলমা খা ন ৫৯ ১০৬৭ ২১০০/= ঐ  
৬০ হা াহ সখ ৬০ ১০৬৮ ২১০০/= ঐ  
৬১ মাহ দা খা ন ৬১ ১০৬৯ ২১০০/= ঐ  
৬২ শাহাদত হােসন ৬২ ১০৭০ ২১০০/= ঐ  
৬৩ খািদজা খা ন ৬৩ ১০৭১ ২১০০/= ঐ  
৬৪ চায়না খা ন, কচান ৬৪ ১০৭২ ২১০০/= ঐ  
৬৫ আ ার সখ ৬৫ ১০৭৩ ২১০০/= ঐ  
৬৬ স জ ৬৬ ১০৭৪ ২১০০/= ঐ  
৬৭ শামীম সখ ৬৭ ১০৭৫ ২১০০/= ঐ  
৬৮ িরমন সখ ৬৮ ১২০৭ ২১০০/= ঐ  
৬৯ বষ া খা ন ৬৯ ১২০৮ ২১০০/= ঐ  
৭০ আঃ সালাম ৭০ ১২০৯ ২১০০/= ঐ  
৭১ র ল ইসলাম ৭১ ১২১০ ২১০০/= ঐ  
৭২ দলশাদ আলী ৭২ ১২১১ ২১০০/= ঐ  
৭৩ শািহ র খা ন ৭৩ ১২১২ ২১০০/= ঐ  
৭৪ ইয়ািছন িমজা ৭৪ ১২১৩ ২১০০/= ঐ  
৭৫ িসমা খা ন ৭৫ ১২১৪ ২১০০/= ঐ  
৭৬ িন  খা ন ৭৬ ১২১৫ ২১০০/= ঐ  



৭৭ এরশাদ আলী ৭৭ ১২১৬ ২১০০/= ঐ  
৭৮ ইসমা ল সখ ৭৮ ১২১৭ ২১০০/= ঐ  
৭৯ পন সখ ৭৯ ১২১৮ ২১০০/= ঐ  
৮০ সাহাগ আলী ৮০ ১২১৯ ২১০০/= ঐ  
৮১ আঃ রা াক সখ ৮১ ১২২০ ২১০০/= ঐ  
৮২ গেনষ ম ল ৮২ ১২২১ ২১০০/= ঐ  
৮৩ দলশাদ আলী ৮৩ ১২২২ ২১০০/= ঐ  
৮৪ আলািমন  সখ ৮৪ ১২২৩ ২১০০/= ঐ  
৮৫ ওয়ােজদ আলী ৮৫ ১২২৪ ২১০০/= ঐ  
৮৬ সািমউল আলম ৮৬ ১২২৫ ২১০০/= ঐ  
৮৭ আছমা খা ন ৮৭ ১২৬ ২১০০/= ঐ  
৮৮ রােবয়া খা ন ৮৮ ১২২৭ ২১০০/= ঐ  
৮৯ পন সখ ৮৯ ১২২৮ ২১০০/= ঐ  
৯০ আঃ রিশদ ৯০ ১২২৯ ২১০০/= ঐ  
৯১ সাই ল ইসলাম ৯১ ১২৩০ ২১০০/= ঐ  
৯২ মমতা খা ন ৯২ ১২৩১ ২১০০/= ঐ  
৯৩ িরয়া ল ইসলাম ৯৩ ১২৩২ ২১০০/= ঐ  
৯৪ িমম খা ন ৯৪ ১২৩৩ ২১০০/= ঐ  
৯৫ র ল সখ ৯৫ ১২৩৪ ২১০০/= ঐ  
৯৬ আিজজল হক ৯৬ ১২৩৫ ২১০০/= ঐ  
৯৭ সািদয়া খা ন ৯৭ ১২৩৬ ২১০০/= ঐ  
৯৮ আ  ব ার িসি ক ৯৮ ১২৩৭ ২১০০/= ঐ  
৯৯ আলম সখ ৯৯ ১২৩৮ ২১০০/= ঐ  
১০০ শাহারা খা ন ১০০ ১২৩৯ ২১০০/= ঐ  
১০১ সােহরা খা ন ১০১ ১২৪০ ২১০০/= ঐ  
১০২ িজয়াসিমন খা ন ১০২ ১২৪১ ২১০০/= ঐ  
১০৩ হাসান আলী ম ল ১০৩ ১২৪২ ২১০০/= ঐ  
১০৪ রািকয়া বগম ১০৪ ১২৪৩ ২১০০/= ঐ  
 আ স ছালাম এনতাব আলী উঃ জা য়া ১০৫ ২০৬৬ ২১০০/- ঐ  



১০৫    
১০৬ মাঃ এরশাদ আলী আঃ মা ান বািনয়াবাড়ী ১০৬ ২০৬৭ ২১০০/= ঐ  
১০৭ মাঃ আঃ রা াক 

িমজা 
কারবান 

আলী 
কােটংগা ১০৭ ২০৬৮ ২১০০/= ঐ  

১০৮ মাঃ আিশক মাঃ 
আমজাদ 

ÿ◌ু কােটংগা ১০৮ ২০৬৯ ২১০০/= ঐ  

১০৯ মাঃ িসয়াম মাঃ আঃ 
লিতফ 

ÿ◌ু কােটংগা ১০৯ ২০৭০ ২১০০/= ঐ  

১১০ মাছাঃ 
অিবরনেনছা 

পা  সখ কােটংগা ১১০ ২০৭১ ২১০০/= ঐ  

১১১ মাছা্ঃ সম ল শিহদ আলী িসংগািবলহাল
িদয়া 

১১১ ২০৭২ ২১০০/= ঐ  

১১২ মাছাঃ িশলা 
খা ন 

র-ই আলম িচ িলয়া ১১২ ২০৭৩ ২১০০/= ঐ  

১১৩ মাছাঃ উে  
ল ম 

শাহালী সখ িড়পাড়া ১১৩ ২০৭৪ ২১০০/= ঐ  

১১৪ মাঃ আিম র 
ইসলাম 

আলম ম ল কাওয়ােকালা ১১৪ ২০৭৫ ২১০০/= ঐ  

১১৫ মাছাঃ হািসনা মাঃ মিজদ সয়ােশখা ১১৫ ২০৭৬ ২১০০/= ঐ  
১১৬ মাঃ আ ল াহ জাব আলী মেহষকাংলা ১১৬ ২০৭৭ ২১০০/= ঐ  
১১৭ মাঃ শােহল রানা জাল সখ মেহশকাংলা ১১৭ ২০৭৮ ২১০০/= ঐ  
১১৮ মাঃ 

সালমানফারিস 
ভালা সখ মেগশকাংলা ১১৮ ২০৭৯ ২১০০/= ঐ  

১১৯ মাঃ শাহজামাল মাঃ মিফজ মেহশকাংলা ১১৯ ২০৮০ ২১০০/= ঐ  
১২০ মাঃ আঃ মিজদ র হােসন বড় কয়ড়া ১২০ ২০৮১ ২১০০/= ঐ  
১২১ মাছাঃ মীম খা ন রতন সখ বড় কয়ড়া ১২১ ২০৮২ ২১০০/= ঐ  
১২২ মাছাঃ িশখা 

খা ন 
ফরজ আলী চ াল বয়ড়া ১২২ ২০৮৩ ২১০০/= ঐ  

১২৩ মাঃ সাগর মাঃ জিহর 
সখ 

চ াল বয়ড়া ১২৩ ২০৮৪ ২১০০/= ঐ  



১২৪ মাছাঃ সিবতা 
খা ন 

শিফ ল 
ইসলাম 

চ ালবয়ড়া ১২৪ ২০৮৫ ২১০০/= ঐ  

১২৫ মাছাঃ জাসনা 
বগম 

আঃ রিহম 
ব  

রড়াবাড়ী ১২৫ ২০৮৬ ২১০০/= ঐ  

১২৬ ইমান ইয়া আঃ মিজদ 
ইয়া 

বড়াবাড়ী ১২৬ ২০৮৭ ২১০০/= ঐ  

১২৭ সেম াষ সখ এম াজ 
আলী 

চ াল বয়ড়া ১২৭ ২০৮৮ ২১০০/= ঐ  

১২৮ আহা াদ আলী আ  ব ার 
সখ 

কগাড়ী দারতা ১২৮ ২০৮৯ ২১০০/= ঐ  

১২৯ র ল আিমন 
খ কার 

র ল 
ইসলাম 

কগাড়ী দারতা ১২৯ ২০৯০ ২১০০/= ঐ  

১৩০ মাঃ তাই ম সখ ছালাম সখ  কগাড়ী 
দারতা 

১৩০ ২০৯১ ২১০০/=   

১৩১ মাছাঃ ছািকরা 
বগম 

আঃ জববার উ রজা য়া 
১৩১ ২৩৮৭ 

২১০০/= ঐ  

১৩২ মাঃ লাকমান  আ ল 
হােসন  

হাট বয়ড়া 
১৩২ ২৩৮৮ 

২১০০/= ঐ  

১৩৩ মাঃ িসহাব ম ল আ ল 
ছালাম 

হাটবয়ড়া 
১৩৩ ২৩৮৯ 

২১০০/= ঐ  

১৩৪ মাঃ িলটন আফছার 
আলী 

বািনয়া বাড়ী 
১৩৪ ২৩৯০ 

২১০০/= ঐ  

১৩৫ মাঃ আঃ সামাদ 
শখ 

এনদাজ 
আলী 

িসংগািবল হাল 
১৩৫ ২৩৯১ 

২১০০/= ঐ  

১৩৬ মাঃ জলহক 
হােসন  

 জিসম 
উি ন 

িসংগািবল হাল 
১৩৬ ২৩৯২ 

২১০০/= ঐ  

১৩৭ মাঃ সাইন আলী মাঃ শহর 
আলী 

িসংগািবল হাল 
১৩৭ ২৩৯৩ 

২১০০/= ঐ  

১৩৮ মাছাঃ র িবনা 
খা ন  

 দলকাদ 
শখ 

ÿ◌ু  কােটংগা 
১৩৮ ২৩৯৪ 

২১০০/= ঐ  



১৩৯ মাঃ আল-আিমন   আশরাফ 
আলী  

িচ িলয়া 
১৩৯ ২৩৯৫ 

২১০০/= ঐ  

১৪০ মাঃ আ  কালাম    কা ল াহ 
সখ 

িচ িলয়া 
১৪০ ২৩৯৬ 

২১০০/= ঐ  

১৪১ মাঃ আঃ তােলব 
খান 

 আমজাদ 
খিলফা 

িচ িলয়া 
১৪১ ২৩৯৭ 

২১০০/= ঐ  

১৪২ মাঃ ছােনায়ার 
হােসন  

  ছালাম 
সখ 

িচ িলয়া 
১৪২ ২৩৯৮ 

২১০০/= ঐ  

১৪৩ মাঃ আিজ র 
হািকম 

 আ ল 
জিলল 

িড়পাড়া 
১৪৩ ২৩৯৯ 

২১০০/= ঐ  

১৪৪  মাঃ আিমর 
হােসনা 

র রহমান  কাওয়ােকালা 
১৪৪ ২৪০০ 

২১০০/= ঐ  

১৪৫ মাছাঃ জা িত 
খা ন 

িপং আশাদ 
শখ 

কাওয়ােকালা 
১৪৫ ২৪০১ 

২১০০/= ঐ  

১৪৬ মাছাঃ মমতা  সাই ল 
ইসলাম 

মেহশকাংলা 
১৪৬ ২৪০২ 

২১০০/= ঐ  

১৪৭ মাঃ গালাম 
মাস ফা 

তাজ উি ন 
ি  

মেহশকাংলা 
১৪৭ ২৪০৩ 

২১০০/= ঐ  

১৪৮ মাছাঃ আেলয়া 
খা ন 

িপং রান 
আলী 

িমজা র 
১৪৮ ২৪০৪ 

২১০০/= ঐ  

১৪৯ মাঃ সাই ল 
ইসলাম 

ত কেছর 
আলী  

বড় কয়ড়া 
১৪৯ ২৪০৫ 

২১০০/= ঐ  

১৫০ মাছাঃ বিবতা খা ন িপং আ  
ব ার  

বড় কয়ড়া 
১৫০ ২৪০৬ 

২১০০/= ঐ  

১৫১ মাছাঃ র বা  ির সতম 
আলী 

বড় কয়ড়া 
১৫১ ২৪০৭ 

২১০০/= ঐ  

১৫২ মাছাঃ শারিমন 
খা ন  

রিফ ল 
ইসলাম 

বড় কয়ড়া 
১৫২ ২৪০৮ 

২১০০/= ঐ  

১৫৩ মাছাঃ রাতন 
খা ন 

মিজবর 
মাল া  

বিণ  উ র পাড়া 
১৫৩ ২৪০৯ 

২১০০/= ঐ  



১৫৪ মাছাঃ মাইয়া 
খা ন 

নজর ল 
ইসলাম 

বড়াবাড়ী 
১৫৪ ২৪১০ 

২১০০/= ঐ  

১৫৫ মাঃ সােয়ম ইয়া জােহর আলী চ াল বয়ড়া ১৫৫ ২৪১১ ২১০০/= ঐ  
১৫৬ মাঃ মিনর হােসন  সােলমান 

সখ 
চ াল বয়ড়া 

১৫৬ ২৪১২ 
২১০০/= ঐ  

১৫৭ মাঃ আলীম সখ রমজান 
আলী 

চ াল বয়ড়া 
১৫৭ ২৪১৩ 

২১০০/= ঐ  

১৫৮ মাঃ শহর আলী জরগ আলী কগাড়ী দারতা ১৫৮ ২৪১৪ ২১০০/= ঐ  
১৫৯ মাছাঃ অম রা 

খা ন 
শিফ ল 
ইসলাম 

দারতা 
১৫৯ ২৪১৫ 

২১০০/= ঐ  

২০১৮-১৯ ( িতব ী  ভাতা) কাওয়ােকালা 
 

ঃনং 
ভাতােভাগীর নাম িপতা/ ামীর নাম ােমর নাম 

িহসাব 
নং বিহ নং 

টাকার 
পিরমান 

ঐ  

১৬০ মাছাঃ জাহানারা 
বগম 

িপং মিজবর রহমান  উ র জা য়া 
১৬০ ২৮২৫ 

৮৪০০   

১৬১ মাছাঃ তাসিলমা   িপং মাঃ খােদম 
আলী  

\ 
১৬১ ২৮২৬ 

৮৪০০   

১৬২ মাছাঃ রােবয়া 
খা ন 

িপং মাঃ হািফ ল 
ইসলাম 

বািনয়াবাড়ী 
১৬২ ২৮২৭ 

৮৪০০   

১৬৩ আমজাদ আলী  িপং ত কাই া 
সখ 

হাটবয়ড়া 
১৬৩ ২৮২৮ 

৮৪০০   

১৬৪ মাঃ িরফাত 
হােসন 

িপং মাঃ সিলম 
হােসন 

ÿ◌ু কােটংগা 
১৬৪ ২৮২৯ 

৮৪০০   

১৬৫  মাছাঃ জা ািত জং মাঃ বা   \ ১৬৫ ২৮৩০ ৮৪০০   
১৬৬  মাছাঃ আয়শা 

খা ন 
িপং মাঃ আজমত 
সখ 

কােটংগা 
১৬৬ ২৮৩১ 

৮৪০০   

১৬৭ মাঃ সেমজ 
আলী  

িপং ত মিজবার  \ 
১৬৭ ২৮৩২ 

৮৪০০   

১৬৮   মাকেতল ত জহর আলী  িচ িলয়া ১৬৮ ২৮৩৩ ৮৪০০   



হােসন  
১৬৯  মাঃ মা ার 

হােসন  
 মাঃ মক ল 
হােসন খান 

\ 
১৬৯ ২৮৩৪ 

৮৪০০   

১৭০ মাছাঃ িলজা 
খা ন  

 িপং মাঃ আ ল 
ওহাব  

\ 
১৭০ ২৮৩৫ 

৮৪০০   

১৭১  মাঃ িসহাব খান  মেমাঃ রিবউল 
কিরম খান  

\ 
১৭১ ২৮৩৬ 

৮৪০০   

১৭২ মাঃ মন ইয়া   িপং মাঃ সাই ল 
ইয়া  

কাওয়ােকালা 
১৭২ ২৮৩৭ 

৮৪০০   

১৭৩ মাঃ পারেভজ   িপং মাঃ শামীম 
রজা 

\ 
১৭৩ ২৮৩৮ 

৮৪০০   

১৭৪  মাছাঃ িনিশ 
খা ন  

 িপং মাঃ ইি স 
আলী  

 দাগািছ 
১৭৪ ২৮৩৯ 

৮৪০০   

১৭৫  মাছাঃ বশাখী 
খা ন  

 িপং মাঃ সাই ল 
ইসলাম 

\ 
১৭৫ ২৮৪০ 

৮৪০০   

১৭৬ মাছাঃ মিরয়ম  িপং মাঃ রিফ ল  \ ১৭৬ ২৮৪১ ৮৪০০   
১৭৭ মাঃ এরশাদ 

আলী  
িপং ত ছােলমান  সয়ােশখা 

১৭৭ ২৮৪২ 

৮৪০০   

১৭৮  তানিজলা খা ন িপং মাঃ আলীম  মেহশকাংলা ১৭৮ ২৮৪৩ ৮৪০০   
১৭৯ মাঃ ফার ক 

সখ 
িপং মাঃ হার  
সখ 

বড়কয়ড়া 
১৭৯ ২৮৪৪ 

৮৪০০   

১৮০ মাছাঃ রািশদা 
বগম 

জং রিফ ল 
ইসলাম 

চ ালবয়ড়া 
১৮০ ২৮৪৫ 

৮৪০০   

১৮১  মাঃ সােহল  িপং মাঃ আল 
মাহ দ 

 বড়াবাড়ী  
১৮১ ২৮৪৬ 

৮৪০০   

১৮২ মেনায়ারা বগম িপং ভালা ইয়া  বড়াবাড়ী ১৮২ ২৮৪৭ ৮৪০০   
১৮৩  শিহ ল ইসলাম িপং মাঃ সিলম  চ ালবয়ড়া  ১৮৩ ২৮৪৮ ৮৪০০   
১৮৪ মাঃ রমজানন 

আলী  
 িপং মাঃ লাল চান  \ 

১৮৪ ২৮৪৯ 

৮৪০০   

১৮৫ মাছাঃ ি   িপং মাঃ ই ািহম  দারতা  ১৮৫ ২৮৫০ ৮৪০০   



খা ন  মাল া 
১৮৬  সািনয়া খা ন   িপং মাঃ শাজাহান   দারতা  ১৮৬ ২৮৫১ ৮৪০০   
১৮৭  সািনয়া খা ন মাঃ আঃ ছামাদ  জা য়া ১৮৭ ২৮৫২ ৮৪০০   
১৮৮ মাছাঃ ন ম 

খা ন 
মাঃ আ ল কিরম 
শখ 

মেহশ কাংলা 
১৮৮ ২৮৫৩ 

৮৪০০   

১৮৯ বােয়দ হােসন মাঃ শাজাহান সখ সয়ােশখা ১৮৯ ২৮৫৪ ৮৪০০   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
                       

মছড়া ইউিনয়েনর  িবধাবা ভাতা ভাগীেদর িহসাব স িলত নােমর তািলকাঃ 
ঃ 

নঃ 
ভাতােভাগীেদর নাম িহসাব 

ন র 
বিহ 
ন র 

টাকার 
পিরমান 

মােসর নাম  
লাই/১৯-

সে র/১৯ 

মম  

১ ২ ৩ ৪       ৫        ৬ ৭ 
১ আেনায়ারা বঃ ০১ ০১ ১৫০০/- ঐ  
২ ভা  বঃ ০২ ০২ ১৫০০/ ঐ  
৩ আেনায়ারা খা ন ০৩ ০৩ ১৫০০/ ঐ  
৪ ছামন বঃ ০৪ ০৪ ১৫০০/ ঐ  
৫ মিনজা খা ন, - বলাল 

হাঃ 
০৫ ০৫ ১৫০০/ ঐ  

৬ রিজয়া বঃ ০৬ ০৬ ১৫০০/ ঐ  
৭ হািমদা বঃ ০৭ ০৭ ১৫০০/ ঐ  
৮ সােলহা , রহমতউল াহ ০৮ ০৮ ১৫০০/ ঐ  
৯ শাহার বা  বঃ ০৯/২৩৯ ০৯ ১৫০০/ ঐ  
১০ নািছমা বঃ ১০ ১০ ১৫০০/ ঐ  
১১ মেনায়ারা বঃ ১১ ১১ ১৫০০/ ঐ  
১২ সােলহা বঃ ১২ ১২ ১৫০০/ ঐ  
১৩ নারিগছ খা ন ১৩ ১৩ ১৫০০/ ঐ  
১৪ রীনা বঃ ১৪ ১৪ ১৫০০/ ঐ  
১৫ হািসনা বঃ ১৫ ১৫ ১৫০০/ ঐ  



১৬ ইিদনা বঃ ১৬ ১৬ ১৫০০/ ঐ  
১৭ কাজলী বঃ ১৭ ১৭ ১৫০০/ ঐ  
১৮ মরী বঃ ত রিফ ল 

ইসলা 
১৮ ১৮ ১৫০০/ ঐ  

১৯ জিরনা বঃ ১৯ ১৯ ১৫০০/ ঐ  
২০ কািহ র খা ন ২০ ২০ ১৫০০/ ঐ  
২১ ছােলহা বঃ ২১ ২১ ১৫০০/ ঐ  
২২ রবা বঃ ২২ ২২ ১৫০০/ ঐ  
২৩ কমলা বঃ ২৩ ২৩ ১৫০০/ এ  
২৪ হাসনা বা  - ত মেফ ল ২৪ ২৪ ১৫০০/ এ  
২৫ আয়শা বঃ ২৫ ২৪ ১৫০০/ ঐ  
২৬ সিখনা বঃ ২৬ ২৬ ১৫০০/ এ  
২৭ রােকয়া বঃ ২৭ ২৭ ১৫০০/ এ  
২৮ আছিকয়া খা ন ২৮ ২৮ ১৫০০/ এ  
২৯ হািফজা,এছাহাক আলী ২৯ ২৯ ১৫০০/ এ  
৩০ আয়শা বঃ ৩০ ৩০ ১৫০০/ ঐ  
৩১ আয়মনা বঃ ৩১ ৩১ ১৫০০/ এ  
৩২ মিরয়ম বঃ ৩২ ৩২ ১৫০০/ এ  
৩৩ লমালা,   র স ম আলী ৩৩ ৩৩ ১৫০০/ ঐ  
৩৪ মিরয়ম বঃ ৩৪ ৩৪ ১৫০০/ এ  
৩৫ জেবদা বঃ ৩৫ ৩৫ ১৫০০/ এ  
৩৬ জিরনা ৩৬ ৩৬ ১৫০০/ ঐ  
৩৭ আি য়া বঃ ৩৭ ৩৭ ১৫০০/ এ  
৩৮ িবমলা বঃ  ৩৮ ৩৮ ১৫০০/ এ  
৩৯ রােবয়া বঃ ৩৯ ৩৯ ১৫০০/ এ  
৪০ মই ল বঃ ৪০ ৪০ ১৫০০/ ঐ  
৪১ আিজরন বঃ ৪১ ৪১ ১৫০০/ এ  
৪২ সাহাগী বঃ ৪২ ৪২ ১৫০০/ এ  
৪৩ জলাতন বঃ ৪৩ ৪৩ ১৫০০/ এ  



৪৪ বগম বঃ ৪৪ ৪৪ ১৫০০/ এ  
৪৫ আিছয়া বঃ ৪৫ ৪৫ ১৫০০/ ঐ  
৪৬ বইলা বঃ ৪৬ ৪৬ ১৫০০/ এ  
৪৭ কাম নাহার ৪৭ ৪৭ ১৫০০/ এ  
৪৮ চায়না , আিজম সরকার ৪৮ ৪৮ ১৫০০/ ঐ  
৪৯ চ া বঃ ত গালাম 

হাঃ 
৪৯ ৪৯ ১৫০০/ ঐ  

৫০ ডিল বঃ ৫০ ৫০ ১৫০০/ ঐ  
৫১ আিমনা বঃ ৫১ ৫১ ১৫০০/ ঐ  
৫২ কিহ র বঃ ৫২ ৫২ ১৫০০/ ঐ  
৫৩ ছািমদা  বঃ ২৩৭ ৫৩ ১৫০০/ ঐ  
৫৪ মেনায়ারা বওয়া ৫৪ ৫৪ ১৫০০/ ঐ  
৫৫ চােমলী ৫৫ ৫৫ ১৫০০/ এ  
৫৬ রািজয়া বঃ ৫৬ ৫৬ ১৫০০/ ঐ  
৫৭ অেহলা বঃ ৫৭ ৫৭ ১৫০০/ ঐ  
৫৮ কিহ র রহঃ ৫৮ ৫৮ ১৫০০/ ঐ  
৫৯ মােলকা বঃ ত আছাব 

উঃ 
৫৯ ৫৯ ১৫০০/ ঐ  

৬০ অিববরন বঃ ৬০ ৬০ ১৫০০/ ঐ  
৬১ অেমলা বঃ ৬১ ৬১ ১৫০০/ এ  
৬২ আেনায়ারা বঃ ৬২ ৬২ ১৫০০/ এ  
৬৩ রওশনারা বঃ ৬৩ ৬৩ ১৫০০/ এ  
৬৪ তারা বা  বঃ ৬৪ ৬৪ ১৫০০/ এ  
৬৫ শফালী বঃ ৬৫ ৬৫ ১৫০০/ ঐ  
৬৬ বাহাতন বঃ ৬৬ ৬৬ ১৫০০/ ঐ  
৬৭ সাহাগী বঃ ৬৭ ৬৭ ১৫০০/ ঐ  
৬৮ বাহাতন  বঃ/ হােসন 

আলী 
৬৮ ৬৮ ১৫০০/ এ  

৬৯ িফেরাজা বঃ ৬৯ ৬৯ ১৫০০/ ঐ  



৭০ ভা  বঃ ৭০ ৭০ ১৫০০/ ঐ  
৭১ রজাহান  ৭১ ৭১ ১৫০০/ এ  
৭২ খােদজা বগম, সরাজ 

াং 
৭২ ৭২ ১৫০০/ ঐ  

৭৩ ছালমা  বঃ ৭৩/২৩৪ ৭৩ ১৫০০/ ঐ  
৭৪ ফিরদা খা ন ফজলার 

রহমান  
৭৪ ৭৪ ১৫০০/ এ  

৭৫ সাহার ভা  বঃ ৭৫ ৭৫ ১৫০০/ এ  
৭৬ সিলমন বঃ ৭৬ ৭৬ ১৫০০/ ঐ  
৭৭ জয়নব খা ন,জয়নাল ৭৭ ৭৭ ১৫০০/ ঐ  
৭৮ মমতা  বঃ, -মিনর হাঃ ৭৮ ৭৮ ১৫০০/ ঐ  
৭৯ মিহরন বঃ ৭৯ ৭৯ ১৫০০/ ঐ  
৮০ আিমরন বঃ ৮০ ৮০ ১৫০০/ ঐ  
৮১ মিরয়ম বঃ ৮১ ৮১ ১৫০০/ ঐ  
৮২ হােজরা বঃ ৮২ ৮২ ১৫০০/ ঐ  
৮৩ সােলহা বঃ ৮৩ ৮৩ ১৫০০/ ঐ  
৮৪ জিমলা বঃ ৮৪ ৮৪ ১৫০০/ ঐ  
৮৫ িসিরয়া খা ন ৮৫ ৮৫ ১৫০০/ ঐ  
৮৬ সাহাতন বঃ ৮৬ ৮৬ ১৫০০/ ঐ  
৮৭ লাল ভা  বঃ ৮৭ ৮৭ ১৫০০/ ঐ  
৮৮ আফছানা বঃ ৮৮ ৮৮ ১৫০০/ ঐ  
৮৯ আেনায়ারা খা ন ৮৯ ৮৯ ১৫০০/ ঐ  
৯০ ছািময়া বঃ ৯০ ৯০ ১৫০০/ ঐ  
৯১ হািমদা বঃ ৯১ ৯১ ১৫০০/ ঐ  
৯২ ছড়া বঃ ৯২ ৯২ ১৫০০/ ঐ  
৯৩ বদরা বঃ ৯৩ ৯৩ ১৫০০/ ঐ  
৯৪ মােলকা বঃ ৯৪ ৯৪ ১৫০০/ ঐ  
৯৫ কদভা  বওয়া ৯৫ ৯৫ ১৫০০/ ঐ  
৯৬ চায়না বঃ ৯৬ ৯৬ ১৫০০/ ঐ  



৯৭ শািহদা বঃ ৯৭ ৯৭ ১৫০০/ ঐ  
৯৮ জ ড়া বঃ ৯৮/২৪০ ৯৮ ১৫০০/ ঐ  
৯৯ কদভা  বঃ ৯৯ ৯৯ ১৫০০/ ঐ  
১০০ ছােলহা বঃ ১০০ ১০০ ১৫০০/ ঐ  
১০১ তারা ভা  বঃ ১০১ ১০১ ১৫০০/ ঐ  
১০২ মিরয়ম বঃ ১০২ ১০২ ১৫০০/ ঐ  
১০৩ সিখনা বঃ ১০৩ ১০৩ ১৫০০/ ঐ  
১০৪ হািমদা বঃ ১০৪ ১০৪ ১৫০০/ ঐ  
১০৫ রওশন আরা বঃ ১০৫ ১০৫ ১৫০০/ ঐ  
১০৬ ছিকনা বঃ ১০৬ ১০-৬ ১৫০০/ এ  
১০৭ লাইলী বঃ ১০৭ ১০৭ ১৫০০/ ঐ  
১০৮  ববী খা ন/ ১০৮/ ১০৮ ১৫০০/ ঐ  
১০৯ কাজলী বঃ ১০৯ ১০৯ ১৫০০/ ঐ  
১১০ আেমদা  বঃ/আঃ হাই ১১০ ১‘১০ ১৫০০/ এ  
১১১ আছমা বঃ ১১১ ১১১ ১৫০০/ এ  
১১২ হােজরা বঃ ১১২ ‘১১২ ১৫০০/ এ  
১১৩ মমতা বঃ  ১১৩ ১১৩ ১৫০০/ ঐ  
১১৪ আনিজলা বঃ ১১৪ ১১৪ ১৫০০/ ঐ  
১১৫ কিহ র বঃ ১১৫ ১১৫ ১৫০০/ এ  
১১৬ ছােলহা খা ন ১১৬/ ১১৬ ১৫০০/ এ  
১১৭ ফােতমা বঃ ১১৭ ১১৭ ১৫০০/ ঐ  
১১৮ িপযা বঃ ১১৮ ১১৮ ১৫০০/ এ  
১১৯ লওশনআরা বঃ ১১৯ ১১৯ ১৫০০/ ঐ  
১২০ হািসনা বঃ ১২০ ১২০ ১৫০০/ এ  
১২১ ছিকনা বঃ ১২১ ১২১ ১৫০০/ ঐ  
১২২ বইলােবঃ ১২২ ১২২ ১৫০০/ এ  
১২৩ আেলয়া বঃ ১২৩ ১২৩ ১৫০০/ ঐ  
১২৪ মেনায়ারা বঃ ১২৪ ১২৪ ১৫০০/ ঐ  
১২৫ হািছনা বঃ ১২৫ ১২৫ ১৫০০/ এ  



১২৬ জয়নব বগম, -সাই ল 
ইসঃ 

১২৬ ১২৬ ১৫০০/ ঐ  

১২৭ কিহ র বঃ ১২৭ ১২৭ ১৫০০/ এ  
১২৮ শািম  খা ন ১২৮/ ১২৮ ১৫০০/ এ  
১২৯ রিজয়া বঃ ১২৯ ১২৯ ১৫০০/ এ  
১৩০ ইিত খা ন,  আঃ আিজজ ১৩০ ১৩০ ১৫০০/ এ  
১৩১ ল িবিব  ১৩১ ১৩১ ১৫০০/ এ  
১৩২ িফয়া বঃ ১৩২ ১৩২ ১৫০০/ ঐ  
১৩৩ শাহানা, ত- শােহল রানা ১৩৩ ১৩৩ ১৫০০/ ঐ  
১৩৪ রওশন আরা বঃ ১৩৪ ১৩৪ ১৫০০/ এ  
১৩৫ খােদজা বঃ ১৩৫ ১৩৫ ১৫০০/ এ  
১৩৬ মেনায়ারা বঃ ১৩৬ ১৩৬ ১৫০০/ ঐ  
১৩৭ িফেরাজা বঃ ১৩৭ ১৩৭ ১৫০০/ ঐ  
১৩৮ তারা ভা  বঃ ১৩৮ ১৩৮ ১৫০০/ ঐ  
১৩৯ রিজয়া বঃ ১৩৯ ১৩৯ ১৫০০/ ঐ  
১৪০ তারা বা  বঃ ১৪০ ১৪০ ১৫০০/ ঐ  
১৪১ িখতন বঃ ১৪১ ১৪১ ১৫০০/ এ  
১৪২ রওশন আরা বঃ ১৪২ ১৪২ ১৫০০/ ঐ  
১৪৩ হািমদা বঃ ১৪৩ ১৪৩ ১৫০০/ ঐ  
১৪৪ রওশন আরা বঃ ১৪৪ ১৪৪ ১৫০০/ ঐ  
১৪৫ মায়া খা ন ১৪৫ ১৪৫ ১৫০০/ ঐ  
১৪৬ হাসনা বঃ ত-বােহজ 

আলী 
১৪৬/২৩
৬ 

১৪৬ ১৫০০/ ঐ  

১৪৭ মেনায়ারা বঃ ১৪৭ ১৪৭ ১৫০০/ ঐ  
১৪৮ মেনায়ারা বঃ ১৪৮ ১৪৮ ১৫০০/ ঐ  
১৪৯ আিজরন বঃ ১৪৯ ১৪৯ ১৫০০/ ঐ  
১৫০ লালী  বঃ ১৫০/২৩

৩ 
১৫০‘ ১৫০০/ ঐ  

১৫১ িফেরাজা বঃ ১৫১ ১৫১ ১৫০০/ ঐ  



১৫২ সিলনা  বঃ, - জাবত ১৫২ ১৫২ ১৫০০/ ঐ  
১৫৩ মিজনা বঃ ১৫৩ ১৫২ ১৫০০/ ঐ  
১৫৪ রওশন আরা বঃ ১৫৪ ১৫৪ ১৫০০/ ঐ  
১৫৫ েলরা বঃ ১৫৫ ১৫৫ ১৫০০/ ঐ  
১৫৬ জিরনা বঃ ১৫৬ ১৫৬ ১৫০০/ এ  
১৫৭ ক না বৎ ১৫৭ ১৫৭ ১৫০০/ ঐ  
১৫৮ জহড়া বঃ ১৫৮ ১৫৮ ১৫০০/ ঐ  
১৫৯ ফােতমা বঃ ১৫৯ ১৫৯ ১৫০০/ ঐ  
১৬০ জিমলা বঃ ১৬০ ১৬০ ১৫০০/ ঐ  
১৬১ িশিরয়া  বঃ ১৬১/২৩৮ ১৬১ ১৫০০/ ঐ  
১৬২ আিছয়া বঃ ১৬২ ১৬২ ১৫০০/ ঐ  
১৬৩ অেমলা বঃ ১৬৩ ১৬৩ ১৫০০/ ঐ  
১৬৪ আ মালা বঃ ১৬৪ ১৬৪ ১৫০০/ এ  
১৬৫ রােবয়া বৎ ১৬৫ ১৬৫ ১৫০০/ ঐ  
১৬৬ হেলনা বঃ ‘১৬৬ ‘১৬৬ ১৫০০/ ঐ  
১৬৭ মিরয়ম বঃ ১৬৭ ১৬৭ ১৫০০/ ঐ  
১৬৮ দেলায়ারা বঃ ১৬৮ ১৬৮ ১৫০০/ ঐ  
১৬৯ সােজদা বঃ ১৬৯ ১৬৯ ১৫০০/ ঐ  
১৭০ রজাহান বঃ ১৭০ ১৭০ ১৫০০/ ঐ  
১৭১ লাইলী বঃ ১৭১ ১৭১ ১৫০০/ ঐ  
১৭২ ছােলহা বঃ/ মািমন খান ১৭২ ১৭২ ১৫০০/ ঐ  
১৭৩ শােহর ভা  ১৭৩ ১৭৩ ১৫০০/ ঐ  
১৭৪ মিজনা বঃ ১৭৪ ১৭৪ ১৫০০/ ঐ  
১৭৫ মেহলা বঃ ১৭৫ ১৭৫ ১৫০০/ ঐ  
১৭৬ মেনায়ারা বঃ ১৭৬ ১৭৬ ১৫০০/ ঐ  
১৭৭ হািমদা বঃ ১৭৭ ১৭৭ ১৫০০/ এ  
১৭৮ রিহমা বঃ ১৭৮ ১৭৮ ১৫০০/ ঐ  
১৭৯ মাহ দা খা ন,মনেছর 

আলী 
১৭৯ ১৭৯ ১৫০০/ ঐ  



১৮০ ওেহলা বঃ ১৮০ ১৮০ ১৫০০/ ঐ  
১৮১ রানী বঃ ১৮১ ১৮১ ১৫০০/ ঐ  
১৮২ মিজনা বঃ ১৮২ ১৮২ ১৫০০/ ঐ  
১৮৩ রিহমা বঃ ১৮৩ ১৮৩ ১৫০০/ ঐ  
১৮৪ ত রা বঃ ১৮৪ ১৮৪ ১৫০০/ ঐ  
১৮৫ জিরনা বঃ ১৮৫ ১৮৫ ১৫০০/ এ  
১৮৬ তারা বা  বঃ ১৮৬ ১৮৬ ১৫০০/ এ  
১৮৭ জাসনা বঃ ১৮৭ ১৮৭ ১৫০০/ ঐ  
১৮৮ জিরনা বঃ ১৮৮ ১৮৮ ১৫০০/ ঐ  
১৮৯ আি য়া বঃ ১৮৯ ১৮৯ ১৫০০/ ঐ  
১৯০ িশিরয়া বঃ ১৯০ ১৯০ ১৫০০/ ঐ  
১৯১ িফয়া বঃ ১৯১ ১৯১ ১৫০০/ ঐ  
১৯২ কা ন বঃ ১৯২ ১৯২ ১৫০০/ ঐ  
১৯৩ িশিরয়া বঃ ১৯৩ ১৯৩ ১৫০০/ ঐ  
১৯৪ ছড়া বঃ ১৯৪ ১৯৪ ১৫০০/ ঐ  
১৯৫ সিখনা বঃ ১৯৫ ১৯৫ ১৫০০/ ঐ  
১৯৬ িফয়া খা ন ১৯৬ ১৯৬ ১৫০০/ ঐ  
১৯৭ মেনায়ারা বঃ ১৯৭ ১৯৭ ১৫০০/ এ  
১৯৮ লিতফা বঃ ১৯৮ ১৯৮‘‘ ১৫০০/ ঐ  
১৯৯ আেলয়া বঃ ১৯৯ ১৯৯ ১৫০০/ ঐ  
২০০ রােকয়া  বঃ ২০০‘ ২০০ ১৫০০/ ঐ  
২০১ উ ফা বঃ ২০১ ২০১ ১৫০০/ ঐ  
২০২ শফারী বঃ ২০২ ২০২ ১৫০০/ ঐ  
২০৩ হাওয়া বঃ ২০৩ ২০৩ ১৫০০/ ঐ  
২০৪ ছােরহা বঃ ২০৪ ২০৪ ১৫০০/ ঐ  
২০৫ লাইলী বঃ ২০৫ ২০৫ ১৫০০/ ঐ  
২০৬ রািশদা বঃ ২০৬ ২০৬ ১৫০০/ ঐ  
২০৭ হািফজা বঃ ২০৭ ২০৭ ১৫০০/ ঐ  
২০৮ বইলা বঃ ২০৮ ২০৮ ১৫০০/ ঐ  



২০৯ মেনায়ারা বঃ ২০৯ ২০৯ ১৫০০/ ঐ  
২১০ আিছয বঃ ২১০ ২১০ ১৫০০/ ঐ  
২১১ মিজনা বঃ ২১১ ২১১ ১৫০০/ ঐ  
২১২ সিখনা বঃ ২১২ ২১২ ১৫০০/ ঐ  
২১৩ ওয়ােজদা বঃ ২১৩ ২১৩ ১৫০০/ এ  
২১৪ তারা বা  বঃ ২১৪ ২১৪ ১৫০০/ ঐ  
২১৫ খােদজা বঃ ২১৫ ২১৫ ১৫০০/ ঐ  
২১৬ রীনা বঃ ২১৬ ২১৬ ১৫০০/ ঐ  
২১৭ জয়নব খা ন ২১৭ ২১৭ ১৫০০/ ঐ  
২১৮ আেনায়ারা বঃ ২১৮ ২১৮ ১৫০০/ ঐ  
২১৯ আিমনা বঃ ২১৯ ২১৯ ১৫০০/ এ  
২২০ রিহমা বঃ- সােহদ আলী ২২০ ২২০ ১৫০০/ ঐ  
২২১ মােলকা বঃ ২২১ ২২১ ১৫০০/ ঐ  
২২২ জলাতন বঃ ২২২ ২২২ ১৫০০/ ঐ  
২২৩ শফালী পারভীন-মিজবর 

রহঃ 
২২৩ ২২৩ ১৫০০/ এ  

২২৪ আি য়া বঃ ২২৪ ২২৪ ১৫০০/ ঐ  
২২৫ রজাহান বঃ ২২৫ ২২৫ ১৫০০/ ঐ  
২২৬ আ াহ ২২৬ ২২৬ ১৫০০/ ঐ  
২২৭ কিহ র বঃ ২২৭ ২২৭ ১৫০০/ ঐ  
২২৮ মিজনা বঃ ২২৮ ২২৮ ১৫০০/ ঐ  
২২৯ িরয়া বঃ ২২৯ ২২৯ ১৫০০/ ঐ  
২৩০ আিছয়া বঃ ২৩০ ২৩০ ১৫০০/ ঐ  
২৩১ রানী খা ন ২৩১ ২৩১ ১৫০০/ ঐ  
২৩২ ছােলহা বঃ ২৩২ ২৩২ ১৫০০/ ঐ  
২৩৩ মাছাঃ জিড়না খা ন ২৪১ ২৩৩ ১৫০০/ -ঐ-  
২৩৪ ,, হাজরা খা ন ২৪২ ২৩৪ ১৫০০/ -ঐ-  
২৩৫ ,, তাহিমনা খা ন ২৪৩ ২৩৫ ১৫০০/ -ঐ-  
২৩৬ ,, হািলমা খা ন ২৪৪ ২৩৬ ১৫০০/ -ঐ-  
২৩৭ ,, আিমনা ২৪৫ ২৩৭ ১৫০০/ -ঐ-  



২৩৮ ,, শফালী খা ন ২৪৬ ২৩৮ ১৫০০/ -ঐ-  
২৩৯ ,, শাি  খা ন ২৪৭ ২৩৯ ১৫০০/ -ঐ-  
২৪০ ,, ছ রা খা ন ২৪৮ ২৪০ ১৫০০/ -ঐ-  
২৪১ ,, চড়া খা ন ২৪৯ ২৪১ ১৫০০/ -ঐ-  
২৪২ ,, য  ভা  ২৫০ ২৪২ ১৫০০/ -ঐ-  
২৪৩ ,, †রােকয়া খা ন ২৫১ ২৪৩ ১৫০০/ -ঐ-  
২৪৪ ,, মােজদা খা ন ২৫২ ২৪৪ ১৫০০/ -ঐ-  
২৪৫ ,, আিছয়া খা ন ২৫৩  ২৪৫ ১৫০০/ -ঐ-  
২৪৬ ,, আিমনা খা ন ২৫৪ ২৪৬ ১৫০০/ -ঐ-  
২৪৭ ,, ববান খা ন ২৫৫ ২৪৭ ১৫০০/ -ঐ-  
২৪৮ ,, কদভা  খা ন ২৫৬ ২৪৮ ১৫০০/ -ঐ-  
২৪৯ ,, রােকয়া খা ন ২৫৮ ২৪৯ ১৫০০/ -ঐ-  
২৫০ ,, িফয়া খা ন ২৫৯ ২৫০ ১৫০০/ -ঐ-  
২৫১  মমতা বঃ/িমজা র ২৬০ ২৫১ ১৫০০/ -ঐ-  
২৫২ ,, রতনা বগম ২৬১ ২৫২ ১৫০০/ -ঐ-  
২৫৩ ,, হজরা খা ন ২৬২ ২৫৩ ১৫০০/ -ঐ-  
২৫৪ আ া বগম-নজর ল 

ইসলাম 
২৬৩ ২৫৪ ১৫০০/ -ঐ-  

২৫৫ ,, িফেরাজা খা ন ২৬৪ ২৫৫ ১৫০০/ -ঐ-  
২৫৬ ,, আেনায়ারা খা ন ২৬৭ ২৫৬ ১৫০০/ -ঐ-  
২৫৭ ছেফলা খা ন ২৬৮ ২৫৭ ১৫০০/ ঐ  
২৫৮ িশিরয়া খা ন ২৬৯ ২৫৮ ১৫০০/ -ঐ-  
২৫৯ পারভীন খা ন ২৭০ ২৫৯ ১৫০০/ -ঐ-  
২৬০ মিজনা খা ন ২৭১ ২৬০ ১৫০০/ -ঐ-  
২৬১ িশিরয়া খা ন ২৭২ ২৬১ ১৫০০/ -ঐ-  
২৬২ আিমনা বওয়া ২৭৩ ২৬২ ১৫০০/ -ঐ-  
২৬৩ কািহ র খা ন ২৭৪ ২৬৩ ১৫০০/ -ঐ-  
২৬৪ আিজদা খা ন ২৭৫ ২৬৪ ১৫০০/ -ঐ-  
২৬৫ রতনা খা ন ২৭৬ ২৬৫ ১৫০০/ -ঐ-  



২৬৬ উে  হািন ২৭৭ ২৬৬ ১৫০০/ -ঐ-  
২৬৭ কািহ র খা ন ২৭৮ ২৬৭ ১৫০০/ -ঐ-  
২৬৮ এজাতন বঃ ২৭৯ ২৬৮ ১৫০০/ -ঐ-  
২৬৯ িরনা খা ন ২৮০ ২৬৯ ১৫০০/ -ঐ-  
২৭০ মিজনা ২৮১ ২৭০ ১৫০০/ -ঐ-  
২৭১ তারা ভা  ২৮২ ২৭১ ১৫০০/ -ঐ-  
২৭২ মাহ দা খা ন ২৮৩ ২৭২ ১৫০০/ -ঐ-  
২৭৩ হনা কা ন ২৮৪ ২৭৩ ১৫০০/ -ঐ-  
২৭৪ সিলনা কা ন ২৮৫ ২৭৪ ১৫০০/ -ঐ-  
২৭৫ ওসীমা খা ন ২৮৬ ২৭৫ ১৫০০/ -ঐ-  
২৭৬ িলিল খা ন,রিফ ল ২৮৭ ২৭৬ ১৫০০/ -ঐ-  
২৭৭ আিমনা খা ন ২৮৮ ২৭৭ ১৫০০/ -ঐ-  
২৭৮ জিরনা খা ন ২৮৯ ২৭৮ ১৫০০/ -ঐ-  
২৭৯ তাহিমনা খা ন ২৯০ ২৭৯ ১৫০০/ -ঐ-  
২৮০ আেলয়া আকতার বাদশা আলম ইেমছড়া ২৯১ ২৮০ ১৫০০/- ঐ  
২৮১ িশি  খা ন চান িময়া ক য়াহাটা ২৯২ ২৮১ ১৫০০/- ঐ  
২৮২ ছািবনা খা ন আঃ ছালাম ত রী ২৯৩ ২৮২ ১৫০০/-   
২৮৩ জয় ল খা ন সেমত আলী র পসা ২৯৪ ২৮৩ ১৫০০/-   
২৮৪ শাহানা খা ন মহর আলী র পসা ২৯৫ ২৮৪ ১৫০০/-   

২৮৫ মাছাঃ ল িল খা ন   আ ল হািকম  িড়েমছড়া ২৯৬ ২৮৫ ১৫০০/- ঐ  
২৮৬   ফােতমা খা ন  ত খাশবার  িড়েমছড়া ২৯৭ ২৮৬ ১৫০০/ ঐ  
২৮৭ মাছাঃ শাহানা খা ন  মানার ল  িড়েমছড়া ২৯৮ ২৮৭ ১৫০০/ ঐ  
২৮৮ িফয়া বগম িসিকম আলী  হাট মছড়া ২৯৯ ২৮৮ ১৫০০/ ঐ  
২৮৯ মাছাঃ মেনায়ারা  আ ল স  পারেমছড়া ৩০০ ২৮৯ ১৫০০/ ঐ  
২৯০  মাছাঃপার ল ইমান আলী মিল কপাড়া ৩০১ ২৯০ ১৫০০/ ঐ  
২৯১ মাছাঃ আয়তন নছা মাঃ  সখ গ য়া ৩০২ ২৯১ ১৫০০/ ঐ  
২৯২ অিমচা খা ন  আ ল হা গা য়া ৩০৩ ২৯২ ১৫০০/ ঐ  
২৯৩ মেনায়ারা খা ন আ ল গিন গা য়া ৩০৪ ২৯৩ ১৫০০/ ঐ  
২৯৪  মাছাঃ ল িল খা ন   আ  শামা া গা য়া ৩০৫ ২৯৪ ১৫০০/ ঐ  



২৯৫ মাছাঃ বিলজা খা ন  আকবর আলী  গা য়া ৩০৬ ২৯৫ ১৫০০/ ঐ  
২৯৬ মাছাঃ ি  খা ন   মাতােলব  গা য়া ৩০৭ ২৯৬ ১৫০০/ ঐ  
২৯৭ মাছাঃ এজাতন 

নছা 
মাঃ আ  

ব ার 
সাচািলয়া 

৩০৮ ২৯৭ 
১৫০০/ ঐ  

২৯৮ মাছাঃ অিমছা 
খা ন 

 ইসমাইল হা সাচািলয়া 
৩০৯ ২৯৮ 

১৫০০/ ঐ  

২৯৯  মাছাঃ মােজদা 
খা ন  

 কারবান  আকনািদঘী ৩১০ ২৯৯ 
১৫০০/ ঐ  

৩০০  মাছাঃ হাছনা ভা    কােদর আলী  আকনািদঘী ৩১১ ৩০০ ১৫০০/ ঐ  
৩০১ সােমদা খা ন  আ স সালাম  আকনািদঘী ৩১২ ৩০১ ১৫০০/ ঐ  
৩০২  ছািকতন খা ন  জ র ল ইস তঘড়ী ৩১৩ ৩০২ ১৫০০/ ঐ  
৩০
৩ 

 মাছাঃ শাহীদা খা ন   আ  ব ার  বািলয়ােম া 
৩১৪ ৩০৩ 

১৫০০/ ঐ  

৩০৪  মাছাঃ ভা  খা ন   রমজান আলী  বািলয়ােম া ৩১৫ ৩০৪ ১৫০০/ ঐ  
৩০৫  মাছাঃ রােবয়া খা ন  আ র রা াক  তঘড়ী ৩১৬ ৩০৫ ১৫০০/ ঐ  
৩০
৬ 

 মাছাঃ ময়মনা বগম   হােসম ী  পসা 
৩১৭ ৩০৬ 

১৫০০/ ঐ  

৩০৭  ফিফেরাজা খা ন   হিব সরকার  পসা ৩১৮ ৩০৭ ১৫০০/ ঐ  
৩০৮  মাছাঃ ছােলহা খা ন   বাদশা আলম  পসা ৩১৯ ৩০৮ ১৫০০/ ঐ  
৩০৯ মাছাঃ ভা  খা ন  মাঃ মহর  িনেয়াগীবাড়ী ৩২০ ৩০৯ ১৫০০/ ঐ  
৩১০  আেনায়ারা খা ন  জং মাঃ মহর   পসা ৩২১ ৩১০ ১৫০০/ ঐ  
৩১১ সানািব খা ন  জং ত শাহা  পসা  ৩২২ ৩১১ ১৫০০/ ঐ  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

২০১৮-১৯ (িবধবা  ভাতা) মছড়া 
 

ঃ
নং 

ভাতােভাগীর নাম িপতা/ ামীর নাম ােমর নাম 
িহসাব 

নং বিহ নং 

টাকার 
পিরমা
ন 

ঐ  

৩১২ মাছাঃ ছােলহা খা ন ত জল হােসন ব য়া 
৩২৩ ৩১২ 

৬০০০
/- 

  

৩১৩ মাছাঃ িশিরয়া খা ন রােমজ খান ব য়া 
৩২৪ ৩১৩ 

৬০০০
/ 

  

৩১৪ মাছাঃ জেবদা খা ন আিজজল শখ ব য়া 
৩২৫ ৩১৪ 

৬০০০
/ 

  

৩১৫ 
মাছাঃ শফালী 

খা ন 
ত হযরত আলী িড়েমছড়া 

৩২৬ ৩১৫ 

৬০০০
/ 

  

৩১৬ 
মাছাঃ রােকয়া 

খা ন 
হােতম বপারী িড়েমছড়া 

৩২৭ ৩১৬ 

৬০০০
/ 

  

৩১৭ 
মাছাঃ মেনায়ারা 

খা ন 
ত স  শখ খামারপাড়া 

৩২৮ ৩১৭ 

৬০০০
/ 

  

৩১৮ মাছাঃ রািশদা খা ন 
মাঃ আ র 

রিশদ 
গ য়া 

৩২৯ ৩১৮ 

৬০০০
/ 

  

৩১৯ 
মাছাঃ মন রা 

খা ন 
ত আ  ব ার ক য়াহাটা 

৩৩০ ৩১৯ 

৬০০০
/ 

  

৩২০ মাছাঃ শাহানা খা ন ত শাহ আলম গা য়া 
৩৩১ ৩২০ 

৬০০০
/ 

  

৩২১ মাছাঃ হািফজা ত মনেছর আলী হািড়ভা া ৩৩২ ৩২১ ৬০০০   



খা ন / 

৩২২ মাছাঃ হাছনা ভা  ত মহ দ আলী গা য়া 
৩৩৩ ৩২২ 

৬০০০
/ 

  

৩২৩ মাছাঃ ফিরদা খা ন মাঃ ছফর আলী হািড়ভা া 
৩৩৪ ৩২৩ 

৬০০০
/ 

  

৩২৪ মাছাঃ বক ল খা ন কারবান আলী আকনািদঘী 
৩৩৫ ৩২৪ 

৬০০০
/ 

  

৩২৫ 
মাছাঃ রািকয়া 

খা ন 
ত আশরাফ 

আলী 
আকনািদঘী 

৩৩৬ ৩২৫ 

৬০০০
/ 

  

৩২৬ মাছাঃ হাওয়া খা ন বািরক ম ল আকনািদঘী 
৩৩৭ ৩২৬ 

৬০০০
/ 

  

৩২৭ মাছাঃ ফিরদা খা ন ত হােসন আলী তঘড়ী 
৩৩৮ ৩২৭ 

৬০০০
/ 

  

৩২৮ মাছাঃ ভা  খা ন 
ত আফজাল 

ম ল 
তঘড়ী 

৩৩৯ ৩২৮ 

৬০০০
/ 

  

৩২৯ 
মাছাঃ মা দা 

আ ার 
মওেলায়ানা 
মাকাে স  

তঘড়ী 
৩৪০ ৩২৯ 

৬০০০
/ 

  

৩৩০ মাছাঃ লা খা ন ত রজব ধা বািলয়ােম া 
৩৪১ ৩৩০ 

৬০০০
/ 

  

৩৩১ মাছাঃ চায়না খা ন ত সে শ ম ল বািলয়ােম া 
৩৪২ ৩৩১ 

৬০০০
/ 

  

৩৩২ 
মাছাঃ শফালী 

খা ন 
মাঃ মাকে দ 

সখ 
পসা 

৩৪৩ ৩৩২ 

৬০০০
/ 

  

৩৩
৩ 

মাছাঃ খস  খা ন  সখ পসা 
৩৪৪ ৩৩৩ 

৬০০০
/ 

  

৩৩৪ মাছাঃ িবনা খা ন জং ত   সখ পসা 
৩৪৫ ৩৩৪ 

৬০০০
/ 

  

৩৩
৫ 

মাছাঃ বািছয়া খা ন ভাজন ম ল পসা 
৩৪৬ ৩৩৫ 

৬০০০
/ 

  

৩৩ মাছাঃ রিহমা খা ন মাঃ আ ল পসা ৩৪৮ ৩৩৬ ৬০০০   



৬ রিশদ / 

৩৩৭ মাছাঃ চায়না খা ন 
মাঃ জয়নাল 

ম ল 
পসা 

৩৪৮ ৩৩৭ 

৬০০০
/ 

  

৩৩
৮ 

মাছাঃ খােদজা 
খা ন 

ত খারেশদ 
আলম 

তঘড়ী 
৩৪৯ ৩৩৮ 

৬০০০
/ 

  

৩৩৯ মাঃ রশনা খা ন 
ত- ছাহরাব 

আলী 
আলকিদয়া 

৩৫০ ৩৩৯ 

৬০০০
/ 

  

৩৪০  আ য়ারা খা ন ত-ওসমান গিন পসা 
৪৮৭ ৩৪০ 

৬০০০
/ 

  

৩৪১ মাছাঃ জেবদা বগম মাঃ আ  তােহর পসা 
৪৮৮ ৩৪১ 

৬০০০
/ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  মছড়া  ইউিনয়েনর অ ল িতব ী ভাতােভাগীেদর িহসাব স িলত নােমর তািলকাঃ 

ঃনং ভাতােভাগীর নাম িহসা
ব 
ন র 

বিহ  
ন র 

টাকার 
পিরমান 

মােসর নাম 

 লাই/১৯- সে র/১৯ 
  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬  ৭ 



১ আেলয়া খা ন ০১ ৯৮ ২১০০/ ঐ   
২ কিহ র খা ন ০২ ৯৯ ২১০০/ ঐ   
৩ চাইনা বঃ িখতন ০৩ ১০০ ২১০০/ ঐ   
৪ আলািমন(শিহদ) ০৪ ১০৩ ২১০০/ ঐ   
৫ হ ফা বঃ ০৫ ১০৪ ২১০০/ ঐ   
৬ জিমর হাসন ০৬ ১০৫ ২১০০/ ঐ   
৭ আঃ কােদর ম ল ০৭ ১০৭ ২১০০/ ঐ   
৮ িমনা খাতন ০৮ ১০৮ ২১০০/ ঐ   
৯ রজব আলী 

(রা াক) 
০৯ ১০১ ২১০০/ ঐ   

১০ মহর আলী ১০ ১১০ ২১০০/ ঐ   
১১ চা  িময়া ত 

হিব র 
১১ ১১১ ২১০০/ ঐ   

১২ হািসনা বঃ ১২ ১১২ ২১০০/ ঐ   
১‘৩ আঃ কােদর ১৩ ১১৩ ২১০০/ ঐ   
১৪ মক ল হাঃ খা  ১৪ ২৯৮ ২১০০/ ঐ   
১৫ জািকর হােসন ১৫ ২৯৯ ২১০০/ ঐ   
১৬ রজাহান বঃ ১৬ ৩০০ ২১০০/ ঐ   
১৭ আঃ মিমন ১৭ ৩০১ ২১০০/ ঐ   
১৮ হলাল উি ্ন ১৮ ৩০২ ২১০০/ ঐ   
১৯ আেনায়ায়া, গালাম 

মাস  
১৯ ৩০৩ ২১০০/ ঐ   

২০ আঃ আিজজ ২০‘ ৩০৪ ২১০০/ ঐ   
২১ িম খাতন ২১ ৩০৫ ২১০০/ ঐ   
২২ রজাউল কিরম ২২ ৩০৬ ২১০০/ ঐ   
২৩ আঃ মিমন/ জলহক ২৩ ৩০৭ ২১০০/ ঐ   
২৪ ফির ল ইসলাম ২৪ ৫২৩ ২১০০/ ঐ   
২৫ ছিকনা বঃ ২৫ ৫২৪ ২১০০/ ঐ   
২৬ িবপাসা বঃ ২৬ ৫২৫ ২১০০/ ঐ   



২৭ য়ারা বঃ ২৭ ৫২৬ ২১০০/ ঐ   
২৮ আেনায়ারা বঃ ২৮ ৫২৭ ২১০০/ ঐ   
২৯ আলী হাসান খান ২৯ ৬১৯ ২১০০/ ঐ   
৩০ আেনায়ারেহাঃ ৩০ ৬২০ ২১০০/ ঐ   
৩১ আঃ মিমন,িপ- জল 

হা 
৩১ ৬২১ ২১০০/ ঐ   

৩২ আঃ মা ান ৩২ ৬২২ ২১০০/ ঐ   
৩৩ লাইলী খা ন ৩৩ ৬২৩ ২১০০/ ঐ   
৩৪ ফেজল সখ-

মাফা ল  
৩৪ ৬২৪ ২১০০/ ঐ   

৩৫ য়ারা খা ন ৩৫ ৬২৫ ২১০০/ ঐ   
৩৬ ছািবনা খা ন ৩৬ ৬২৬ ২১০০/ ঐ   
৩৭ মমতা খা ন ৩৭ ৬২৭ ২১০০/ ঐ   
৩৮ শিহ ল ইসলাম ৩৮ ৬২৮ ২১০০/ ঐ   
৩৯ শািহন হােসন ৩৯ ৭৫৩ ২১০০/ ঐ   
৪০ চােমলী খা ন ৪০ ৭৫৪ ২১০০/ ঐ   
৪১ আঃ ছা ার ৪১ ৭৫৫ ২১০০/ ঐ   
৪২ শাহানা খা ন ৪২ ৭৫৬ ২১০০/ ঐ   
৪৩ আ  হােসম ৪৩ ১০৯ ২১০০/ ঐ   
৪৪ জয় সখ,আঃ 

মিজদ 
৪৪ ১০২ ২১০০/ এ   

৪৫ বাহার আলী ৪৫ ১০৬ ২১০০/ ঐ   
৪৬ মাঃ মহর আলী ৪৬ ৮২৪ ২১০০/ ঐ  
৪৭  তানিজনা ৫০ ৮২৫ ২১০০/ -ঐ-  
৪৮ মিজদ আলী, মিফজ ৪৮ 

 
৮২৬ ২১০০/ -ঐ-  

৪৯ রািজনা বগম ২৭ ৮২৭ ২১০০/ -ঐ-  
৫০ সেনায়ারা ২৮ ৮২৮ ২১০০/ -&ঐ-  
৫১ বিবতা খা ন ৫১ ১০৭৬ ২১০০/ ঐ  
৫২ সেকন উি ন ৫২ ১০৭৭ ২১০০/ ঐ  
৫৩ জয়নাল সখ ৫৩ ১০৭৮ ২১০০/ ঐ  



৫৪ আফেরাজা খা ন ৫৪ ১০৭৯ ২১০০/ ঐ  
৫৫ হািলমা খা ন ৫৫ ১০৮০ ২১০০/ ঐ  
৫৬ আঃ খােলক ৫৬ ১০৮১ ২১০০/ ঐ  
৫৭ রা াক আলী ৫৭ ১০৮২ ২১০০/ ঐ  
৫৮ আঃ মিজদ সখ ৫৮ ১০৮৩ ২১০০/ ঐ  
৫৯ লাল হােসন ৫৯ ১০৮৪ ২১০০/ ঐ  
৬০ রবান আলী ৬০ ১০৮৫ ২১০০/ ঐ  
৬১ মাকাে ছ আলী ৬১ ১০৮৬ ২১০০/ ঐ  
৬২ রািবব ৬২ ১০৮৭ ২১০০/ ঐ  
৬৩ জাহা ীর হােসন ৬৩ ১০৮৮ ২১০০/ ঐ  
৬৪ আ ল কালাম ৬৪ ১০৮৯ ২১০০/ ঐ  
৬৫ আ া খা ন ৬৫ ১২৪৪ ২১০০/ জ  
৬৬ দলশাত আলী ৬৬ ১২৪৫ ২১০০/ ঐ  
৬৭ ছাকমান িমজা ৬৭ ১২৪৬ ২১০০/ ঐ  
৬৮ মােলকা খা ন ৬৮ ১২৪৭ ২১০০/ ঐ  
৬৯ শিহ ল উসলাম ৬৯ ১২৪৮ ২১০০/ ঐ  
৭০ আঃ মা াফ ৭০ ১২৪৯ ২১০০/ ঐ  
৭১ িশি  খা ন ৭১ ১২৫০ ২১০০/ ঐ  
৭২ আঃ রিশদ ৭২ ১২৫১ ২১০০/ ঐ  
৭৩ আ  সামা সখ ৭৩ ১২৫২ ২১০০/ ঐ  
৭৪ আঃ হািমদ সখ ৭৪ ১২৫৩ ২১০০/ ঐ  
৭৫ ইউ ফ আলী ৭৫ ১২৫৪ ২১০০/ ঐ  
৭৬ আ  ব ার সখ ৭৬ ১২৫৫ ২১০০/ ঐ  
৭৭ সাগর আহেমদ ৭৭ ১২৫৬ ২১০০/ ঐ  
৭৮ লতান সখ ৭৮ ১২৫৭ ২১০০/ ঐ  
৭৯ র হােসন ৭৯ ১২৫৮ ২১০০/ ঐ  
৮০ আেনায়ার হােসন ৮০ ১২৫৯ ২১০০/ ঐ  
৮১ ই্সমাইল হােসন ৮১ ১২৬০ ২১০০/ ঐ  
৮২ মেনায়ার ল ৮২ ১২৬১ ২১০০/ ঐ  



ইসলাম 
৮৩ খাকন হােসন ৮৩ ১২৬২ ২১০০/ ঐ  
৮৪ হিছনা খা ন ৮৪ ১২৬৩ ২১০০/ ঐ  
৮৫ খাকা সখ ৮৫ ১২৬৪ ২১০০/ ঐ  
৮৬ ফিছয়ার রহমান ৮৬ ১২৬৫ ২১০০/ ঐ  
৮৭ হােসম আলী ৮৭ ১২৬৬ ২১০০/ ঐ  
৮৮ আিমর হােসন ৮৮ ১২৬৭ ২১০০/ ঐ  
৮৯ ৎফর রহমান ৮৯ ১২৬৮ ২১০০/ ঐ  
৯০ আঃ মাতােলব ৯০ ১২৬৯ ২১০০/ ঐ  
৯১ আলী হােসন ৯১ ১২৭০ ২১০০/ ঐ  
৯২ রওশন আরা খা ন ৯২ ১২৭১ ২১০০/ ঐ  
৯৩ তাতা িময়া ৯৩ ১২৭২ ২১০০/ ঐ  
৯৪ ম রা খা ন ৯৪ ১২৭৩ ২১০০/ ঐ  
৯৫ িলিপ খা ন ৯৫ ১২৭৪ ২১০০/ ঐ  
৯৬ নাজমা খা ন ৯৬ ১২৭৫ ২১০০/ ঐ  
৯৭ ফিরদ উি ন  ৯৭ ১২৭৬ ২১০০/ ঐ  
৯৮ িলয়া িন সাই ল 

ইসলাম 
ব য়া ৯৮ ২০৪২ ২১০০/- ঐ  

৯৯ সাহালী  খান  কারবান 
আলী 

ব য়া ৯৯ ২০৪৩ ২১০০/- ঐ  

১০০ সাবান আলী আছা ল াহ 
সখ 

িড় মছড়া ১০০ ২০৪৪ ২১০০/- ঐ  

১০১ ছািম ল হক বাহার উি ন পারেমছড়া ১০১ ২০৪৫ ২১০০/- ঐ  
১০২ আ ল কােশম র আলী পারেমছড়া ১০২ ২০৪৬ ২১০০/- ঐ  
১০৩ ছারহাব আলী আকাইিলয়া জয় ষণপা

ড়া 
১০৩ ২০৪৭ ২১০০/- ঐ  

১০৪ আঃ রা াক ন  ম ল ক য়াহাটা ১০৪ ২০৪৮ ২১০০/- ঐ  
১০৫ ল ম খা ন রিহম িময়া হািড়ভা া ১০৫ ২০৪৯ ২১০০/- ঐ  
১০৬ হােতম আলী  সখ গ য়া ১০৬ ২০৫০ ২১০০/- ঐ  



১০৭ সিহব সখ ফজল সখ গ য়া ১০৭ ২০৫১ ২১০০/- ঐ  
১০৮ মাঃ মা দ আঃ কােদর গ য়া ১০৮ ২০৫২ ২১০০/- ঐ  
১০৯ আ  সাইদ সখ র স ম 

আলী 
গ য়া ১০৯ ২০৫৩ ২১০০/- ঐ  

১১০ রািজনা খা ন ওমর আলী গ য়া ১১০ ২০৫৪ ২১০০/- ঐ  
১১১ িমম খা ন লাল চান আকলািদিঘ ১১১ ২০৫৫ ২১০০/- ঐ  
১১২ ছােনাযার হােসন বেজর ম ল সাচািলয়া  ১১২ ২০৫৬ ২১০০/- ঐ  
১১৩ িলিল খা ন আলতাফ 

হােসন 
ত রী ১১৩ ২০৫৭ ২১০০/- ঐ  

১১৪  িময়া আমজাদ 
হােসন 

বািলয়ােম া ১১৪ ২০৫৮ ২১০০/- ঐ  

১১৫ ব লা খা ন ছােরায়াি  ত রী ১১৫ ২০৫৯ ২১০০/- ঐ  
১১৬ আলী হােসন ফার ক আলী বািলয়ােম া ১১৬ ২০৬০ ২১০০/- ঐ  
১১৭ আঃ মােলক লাল হােসন বািলয়ােম া ১১৭ ২০৬১ ২১০০/- ঐ  
১১৮ শাহাদত হােসন আঃ ছালাম র পসা ১১৮ ২০৬২ ২১০০/- ঐ  
১১৯ আঃ সাবাহান শাহার আলী র পসা ১১৯ ২০৬৩ ২১০০/- ঐ  
১২০ র ল ইসলাম  ইসমাইল 

হাঃ 
র পসা ১২০ ২০৬৪ ২১০০/- ঐ  

১২১ কামর ল ইসলাম আলামীন র পসা ১২১ ২০৬৫ ২১০০/- ঐ  
২২ মাছাঃ মিরয়ম   মজ  িময়া ফিরদা খা ন ১২২ ২৩৭৬ ২১০০/- ঐ  

১২৩ মাছা: শােহর বা   িসিকম আলী আিমরন  ১২৩ ২৩৭৭ ২১০০/- ঐ  
১২৪  আফেরাজা খা ন কিল উি ন  জিমলা খা ন ১২৪ ২৩৭৮ ২১০০/- ঐ  
১২৫ কাজল খা ন আফতাব  হনা বগম ১২৫ ২৩৭৯ ২১০০/- ঐ  
১২৬ মাঃ ইয়ািসন আকতার ফলী খা ন ১২৬ ২৩৮০ ২১০০/- ঐ  
১২৭ মাঃ রমজান আলী মাঃ কা  মমতা খা ন ১২৭ ২৩৮১ ২১০০/- ঐ  
১২৮ মাছাঃ নারিগছ খা ন মাঃ ইি স আলী   মেনায়ারা খা ন ১২৮ ২৩৮২ ২১০০/- ঐ  
১২৯ আিখ পারভীন  আ  ইয়ািহয় িফয়া বগম ১২৯ ২৩৮৩ ২১০০/- ঐ  
১৩০ নারগীস খা ন িবলাত আলী জাহানারা  ১৩০ ২৩৮৪ ২১০০/- ঐ  
১৩১ মাঃ আতর আলী আতা ামা  সবজান  ১৩১ ২৩৮৫ ২১০০/- ঐ  



১৩২ মাঃ ল সখ সরাজ আলী  জয়নব বগম ১৩২ ২৩৮৬ ২১০০/- ঐ  
 
 
 
 
 

২০১৮-১৯ ( িব ী ভাতা) মছড়া 
 

ঃনং 

ভাতােভাগীর নাম িপতা/ ামীর নাম ােমর নাম 
িহসা
ব নং বিহ নং 

টাকার 
পিরমা
ন 

ঐ  

১৩
৩ 

মাঃ ফজলার 
রহমান 

আ ল আিজজল 
ম ল 

ব য়া 
 ২৮০০ 

৮৪০০   

১৩
৪ 

মাঃ হা  শখ 
ত গালজার 

শখ 
হাটপাড়া 

 ২৮০১ 

৮৪০০   

১৩
৫ 

মাছাঃ িম  
খা ন 

 আ  ব ার 
িছি ক 

মিল কপাড়া 
 ২৮০২ 

৮৪০০   

১৩
৬ 

মাঃ হাসান আলী 
মাঃ আ র 

রিহম 
জয় পাড়া 

 ২৮০৩ 

৮৪০০   

১৩
৭ 

মাছাঃ রািজনা 
খা ন 

মাঃ আ র 
রিশদ 

খার য়া 
 ২৮০৪ 

৮৪০০   

১৩
৮ 

মাঃ শিফ ল 
ইসলাম 

মাঃ আঃ মিজদ গা য়া 
 ২৮০৫ 

৮৪০০   

১৩
৯ 

মাঃ সানা িময়া  সখ হািড়ভা া 
 ২৮০৬ 

৮৪০০   

১৪
০ 

মাঃ সাম ল হক 
জরত আলী 

ম ল 
সাচািলয়া 

 ২৮০৭ 

৮৪০০   

১৪১ মাঃ চান িময়া আজাহার আলী আকনািদঘী  ২৮০৮ ৮৪০০   
১৪
২ 

মাছাঃ ক না 
খা ন 

কারবান আলী ত রী 
 ২৮০৯ 

৮৪০০   



১৪
৩ 

মাঃ ইমান আলী সানা উ ীন সখ তঘড়ী 
 ২৮১০ 

৮৪০০   

১৪
৪ 

মাঃ সােহব 
আলী 

কিল ীন তঘড়ী 
 ২৮১১ 

৮৪০০   

১৪
৫ 

মাছাঃ হািস 
বগম 

ত বাব  বগম তঘড়ী 
 ২৮১২ 

৮৪০০   

১৪
৬ 

মাঃ ইমন হাছান মাঃ ড়ান আলী বািলয়ােম া 
 ২৮১৩ 

৮৪০০   

১৪
৭ 

মাঃ সেমস 
াপারী 

ত-  াপারী র পসা 
 ২৮১৪ 

৮৪০০   

১৪
৮ 

 ছাকমান 
চাকলাদার 

আকেছর 
চাকলাদার 

পসা 
 ২৮১৫ 

৮৪০০   

১৪
৯ 

মাঃ মাকােদস 
আলী 

পামছা ম ল িনেয়াগীবাড়ী 
 ২৮১৬ 

৮৪০০   

১৫
০ 

মাঃছরওয়াি  
সরকার 

আতাফ আলী 
সরকার 

তঘড়ী 
 ২৮১৭ 

৮৪০০   

১৫
১ 

মেনায়ারা বগম মাঃ র আলী পসা 
 ২৮১৮ 

৮৪০০   

১৫
২ 

মাছাঃ আিছয়া 
খা ন 

খিলল সখ পসা 
 ২৮১৯ 

৮৪০০   

১৫
৩ 

মাছাঃ ভাসানী 
খা ন 

কারবান আলী 
ইয়া 

পসা 
 ২৮২০ 

৮৪০০   

১৫
৪ 

মাঃ দলশাদ 
আলী 

ত শাহালী সখ পসা 
 ২৮২১ 

৮৪০০   

১৫
৫ 

মাছাঃ সরান 
জাহান 

মাঃ নজ ল 
ইসলাম 

আকনািদঘী 
 ২৮২২ 

৮৪০০   

১৫
৬ 

ফারিজয়া খা ন 
মাঃ ফিসয়ার 

রহমান 
তঘড়ী 

 ২৮২৩ 

৮৪০০   

১৫
৭ 

 হািসনা পারিভন 
মাঃ হাসমত 

আলী 
তঘড়ী 

 ২৮২৪ 

৮৪০০   



 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

মছড়া ইউিনয়েনর বয়  ভাতােভাগীেদর িহসাব স িলত নােমর তািলকাঃ- 
ঃন ভাতা ভাগীর নাম িহসাব 

ন র 
বিহ ন র টাকার  

পিরমান 
মােসর নাম 

লাই/১৯-
সে র/১৯ 

মম  

       
১ মাতববর আলী ০১ ১৮১ ১৫০০/= ঐ  
২ উ ল খা ০২ ১৮২ ১৫০০/= ঐ  
৩ আশরাফ সখ ০৩ ১৮৩ ১৫০০/= এ  
৪ আঃ মিজদ ম ল ০৪ ১৮৪ ১৫০০/= ঐ  
৫ তারা খা ০৫ ১৮৫ ১৫০০/= ঐ  
৬ িবমলা বঃ ০৬ ১৮৬ ১৫০০/= ঐ  



৭ শাি  বঃ ০৭ ১৮৭ ১৫০০/= ঐ  
৮ রিহমা বঃ ০৮ ১৮৮ ১৫০০/= এ  
৯ লাইলী 

খা ন, কারবান 
০৯ ১৮৯ ১৫০০/= এ  

১০ িখতন বঃ ১০ ১৯০ ১৫০০/= ঐ  
১১ আলী ম জা ি  ১১ ১৯১ ১৫০০/= ঐ  
১২ আ  সাইদ সরকার ১২ ১৯২ ১৫০০/= এ  
১৩ শাহা আলী ম ল ১৩ ১৯৩ ১৫০০/= ঐ  
১৪ য  আলী ১৪ ১৯৪ ১৫০০/= ঐ  
১৫ আি য়া বঃ ১৫ ১৯৫ ১৫০০/= ঐ  
১৬ চােমলী খা ন ১৬ ১৯৬ ১৫০০/= এ  
১৭ িফেরাজা বঃ ১৭ ১৯৭ ১৫০০/= ঐ  
১৮ হািলমা বঃ ১৮ ১৯৮ ১৫০০/= এ  
১৯ রজাহান বঃ ১৯ ১৯৯ ১৫০০/= এ  
২০ র জনা বঃ ২০ ২০০ ১৫০০/= ঐ  
২১ আঃ কিরম সখ ২১ ২০১ ১৫০০/= ঐ  
২২ আফেছরালী ২২ ২০২ ১৫০০/= ঐ  
২৩ আঃ সামাদ সখ ২৩ ২০৩ ১৫০০/= ঐ  
২৪ আঃ রিশদ সখ ২৪ ২০৪ ১৫০০/= এ  
২৫ নছাব আলী ২৫ ২০৫ ১৫০০/= ঐ  
২৬  ফােতমা বঃ ২৬ ২০৬ ১৫০০/= এ  
২৭ ৎফন নছা ২৭ ২০৭ ১৫০০/= ঐ  
২৮ হােজরা বঃ ২৮ ২০৮ ১৫০০/= ঐ  
২৯ শাম নাহার শাি  ২৯ ২০৯ ১৫০০/= এ  
৩০ সােহরা বঃ হা নার 

রিশদ 
৩০ ২১০ ১৫০০/= ঐ  

৩১ হাওয়া খা ন,আঃ 
জিলল 

৩১ ২১১ ১৫০০/= ঐ  

৩২ রিফ র ইসলাম ৩২ ২১২ ১৫০০/= ঐ  



৩৩ আ র রিহজ ৩৩ ২১৩ ১৫০০/= ঐ  
৩৪ হােতম আলী◌ু ত-

ছেমর  
৩৪ ২১৪ ১৫০০/= ঐ  

৩৫ ছাকমান তাং ৩৫ ২১৫ ১৫০০/= ঐ  
৩৬ ফিজলাতন বঃ ৩৬ ২১৬ ১৫০০/= ঐ  
৩৭ হািমদা খা ন ৩৭ ২১৭ ১৫০০/= ঐ  
৩৮ রােকয়া বঃ ৩৮ ২১৮ ১৫০০/= এ  
৩৯ আিছয়া বঃঙ ৩৯ ২১৯ ১৫০০/= এ  
৪০ মিজনা খা ন ৪০ ২২০ ১৫০০/= ঐ  
৪১ আ স ছা ার ৪১ ২২১ ১৫০০/= ঐ  
৪২ আঃ ছা ার -পামছা ৪২ ২২২ ১৫০০/= এ  
৪৩ র মাহা াদ সখ ৪৩/ ২২৩ ১৫০০/= ঐ  
৪৪ আমজাদ হাঃ ৪৪ ২২৪ ১৫০০/= ঐ  
৪৫ রম ল ৪৫ ২২৫ ১৫০০/= ঐ  
৪৬ িখতন বঃ ৪৬ ২২৬ ১৫০০/= এ  
৪৭ পা ল বগম ৪৭ ২২৭ ১৫০০/= এ  
৪৮ কিহ র বঃ ৪৮ ২২৮ ১৫০০/= এ  
৪৯ সােজদা বঃ ৪৯ ২২৯ ১৫০০/= ঐ  
৫০ আিমনা  বঃ ৫০ ২৩০ ১৫০০/= ঐ  
৫১ আফাজ উি ন-

মগরব আলী 
৫১ ২৩১ ১৫০০/= এ  

৫২ রিহজ উি ন ৫২ ২৩২ ১৫০০/= ঐ  
৫৩ র আলী ৫৩ ২৩৪ ১৫০০/= ঐ  
৫৪ হযরত আলী ৫৪ ২৩৩ ১৫০০/= ঐ  
৫৫ ত আলী ৫৫ ২৩৫ ১৫০০/= ঐ  
৫৬ জাহানার বঃ ৫৬ ২৩৬ ১৫০০/= ঐ  
৫৭ রমাতন বঃ ৫৭ ২৩৭ ১৫০০/= ঐ  
৫৮ রাতন বঃ ৫৮ ২৩৮ ১৫০০/= ঐ  
৫৯ জ ড়া বঃ ৫৯ ২৩৯ ১৫০০/= ঐ  



৬০ আ মেনাযারা বঃ ৬০ ২৪০ ১৫০০/= ঐ  
৬১ দলশাদ আলী, 

কারবান 
৬১ ২৪১ ১৫০০/= ঐ  

৬২ সাহরাবালী ৬২ ২৪২ ১৫০০/= ঐ  
৬৩  আকতার হাঃ ৬৩ ২৪৩ ১৫০০/= ঐ  
৬৪ আঃরিশদ ৬৪ ২৪৪ ১৫০০/= এ  
৬৫ মাতববার আলী ৬৫ ২৪৫ ১৫০০/= ঐ  
৬৬ রিহম ব   ৬৬ ২৪৬ ১৫০০/= ঐ  
৬৭ িখতন বঃ ৬৭ ২৪৭ ১৫০০/= ঐ  
৬৮ িফয়া বঃ ৬৮ ২৪৮ ১৫০০/= ঐ  
৬৯ ছফাতন বঃ ৬৯ ২৪৯ ১৫০০/= ঐ  
৭০ জােহলা বওয়-

জাবত 
৭০ ২৫০ ১৫০০/= ঐ  

৭১ রহমআলী ৭১ ২৫১ ১৫০০/= ঐ  
৭২ আয়নাল হক ৭২ ২৫২ ১৫০০/= ঐ  
৭৩ বাদশা সখ ৭৩ ২৫৩ ১৫০০/= ঐ  
৭৪ মাহা াদ আলী, -

ববার  
৭৪ ২৫৪ ১৫০০/= ঐ  

৭৫ মিফজ উি ন ৭৫ ২৫৫ ১৫০০/= ঐ  
৭৬ হািলমা বঃ ৭৬ ২৫৬ ১৫০০/= ঐ  
৭৭ সরািব বঃ ৭৭ ২৫৭ ১৫০০/= ঐ  
৭৮ রিজয়া বঃ ৭৮ ২৫৮ ১৫০০/= ঐ  
৭৯ সিহদা বঃ ৭৯ ২৫৯ ১৫০০/= ঐ  
৮০ রজাহান বঃ ৮০ ২৬০ ১৫০০/= ঐ  
৮১ আঃ জিলল আক  ৮১ ২৬১ ১৫০০/= ঐ  
৮২ ল নইসলাম ৮২ ২৬২ ১৫০০/= ঐ  
৮৩ তামেছর আলী ৮৩/ ২৬৩ ১৫০০/= ঐ  
৮৪ আিজজল সখ ৮৪ ২৬৪ ১৫০০/= ঐ  
৮৫ আ  কােশম ত- ৮৫ ২৬৫ ১৫০০/= ঐ  



রেমাঃ 
৮৬ মিমরন বঃ ৮৬ ২৬৬ ১৫০০/= ঐ  
৮৭ পাষাকী বঃ ৮৭ ২৬৭ ১৫০০/= ঐ  
৮৮ সাহারা  বঃ-তেছর 

আলী 
৮৮ ২৬৮ ১৫০০/= ঐ  

৮৯ লি  খা ন ৮৯ ২৬৯ ১৫০০/= ঐ  
৯০ গালছাকা ৯০ ২৭০ ১৫০০/= ঐ  
৯১ ময়দান আলী ৯১ ১০৬৩ ১৫০০/= ঐ  
৯২ রওশনআরা  ৯২ ১০৬৪ ১৫০০/= ঐ  
৯৩ মফা ল হােসন ৯৩ ১০৬৫ ১৫০০/= ঐ  
৯৪ আজবাহাতন বঃ ৯৪ ১০৬৬ ১৫০০/= ঐ  
৯৫ মা র ি  ৯৫ ১০৬৭ ১৫০০/= ঐ  
৯৬ রওশন আরা বঃ  ৯৬ ১০৬৮ ১৫০০/= ঐ  
৯৭ আ স 

ছা ার/িকসমত 
৯৭ ১০৬৯ ১৫০০/= ঐ  

৯৮ হািমদা বঃ ৯৮ ১০৭০ ১৫০০/= ঐ  
৯৯ ল ইসলাম ৯৯ ১০৭১ ১৫০০/= ঐ  
১০০ সিলনা বঃ ১০০ ১০৭২ ১৫০০/= ঐ  
১০১ জল হােসন ১০১ ১০৭৩ ১৫০০/= ঐ  
১০২ মমতা বঃ ১০২ ‘১০৭৪ ১৫০০/= ঐ  
১০৩ মা াল ম ল ১০৩ ১০৭৫ ১৫০০/= ঐ  
১০৪ জােহলা বঃ ১০৪ ১০৭৬ ১৫০০/= ঐ  
১০৫ আঃ রিশদ ১০৫ ১০৭৭ ১৫০০/= ঐ  
১০৬ সানাবী বঃ ১০৬ ১০৭৮ ১৫০০/= ঐ  
১০৭ ফজ ল হক ১০৭ ১০৭৯ ১৫০০/= ঐ  
১০৮ হািমদা বঃ ১০৮ ১০৮০ ১৫০০/= ঐ  
১০৯ শাহার ভা  ১০৯ ১৪৪৪ ১৫০০/= ঐ  
১১০ খােদজা বঃ ১১০ ১৪৪৫ ১৫০০/= ঐ  
১১১ মগেরাব আলী সখ ১১১ ১৪৪৬ ১৫০০/= ঐ  



১১২ শাহজামাল ১১২ ১৪৪৭ ১৫০০/= ঐ  
১১৩ ফিরদা বঃ ১১৩ ১৪৪৮ ১৫০০/= ঐ  
১১৪ জয়গন বঃ ১১৪ ১৪৪৯ ১৫০০/= ঐ  
১১৫ অিমচা বঃ ১১৫ ১৪৫০ ১৫০০/= ঐ  
১১৬ আ ল ত-আফজাল ১১৬ ১৪৫১ ১৫০০/= ঐ  
১১৭ মিত ইয়া ১১৭ ১৪৫২ ১৫০০/= ঐ  
১১৮ ল ম বঃ ১১৮ ১৪৫৩ ১৫০০/= ঐ  
১১৯ রিজয়া 

বঃ/পানাউ াহ 
১১৯ ১৪৫৪ ১৫০০/= ঐ  

১২০ লালচান সখ ১২০ ১৪৫৫ ১৫০০/= ঐ  
১২১ হািব র রহঃ ১২১ ১৪৫৬ ১৫০০/= ঐ  
১২২ লাইলী খা ন ১২২ ১৪৫৭ ১৫০০/= ঐ  
১২৩ ফােতমা বঃ ১২৩ ১৪৫৮ ১৫০০/= ঐ  
১২৪ িখতন বঃ ১২৪ ১৪৫৯ ১৫০০/= ঐ  
১২৫ আ ল কােশম ১২৫ ১৪৬০ ১৫০০/= ঐ  
১২৬ আফতাব উি ন ১২৬ ১৪৬১ ১৫০০/= ঐ  
১২৭ ছিবরন ত- ছারহাব  ১২৭ ১৪৬২ ১৫০০/= ঐ  
১২৮  মােজদা খা ন ১২৮ ১৪৬৩ ১৫০০/= ঐ  
১২৯ খাকন জায়াদার ১‘২৯ ১৪৬৪ ১৫০০/= ঐ  
১৩০ আিজবর রহমান ১৩০ ১৪৬৫ ১৫০০/= ঐ  
১৩১ জয়নাল িময়া  ১৩১ ১৪৬৬ ১৫০০/= ঐ  
১৩২ িফয়া খা ন,কােশম 

আলী 
১৩২ ১৪৬৭ ১৫০০/= ঐ  

১৩৩ কমলা কঃ ১৩৩ ‘১৪৬৮ ১৫০০/= ঐ  
১৩৪ ছড়া বা  বঃ ১৩৪ ‘১৪৬৯ ১৫০০/= ঐ  
১৩৫ িফয়া খা ন ১৩৫ ১৪৭০ ১৫০০/= ঐ  
১৩৬ রওশন আরা খা ন ১৩৬/ ১৪৭১ ১৫০০/= ঐ  
১৩৭ আয়েনছা বঃ ১৩৭ ১৪৭২ ১৫০০/= ঐ  
১৩৮ ছড়া বঃ ১৩৮ ১৪৭৩ ১৫০০/= ঐ  



১৩৯ আেনায়ারা বঃ ১৩৯ ১৪৭৪ ১৫০০/= ঐ  
১৪০ হারজায়া বঃ ১৪০ ১৪৭৫ ১৫০০/= ঐ  
১৪১ শাহজাহান আলী ১৪১ ১৪৭৬ ১৫০০/= ঐ  
১৪২ হিববর রহঃ ১৪২‘ ১৪৭৭ ১৫০০/= ঐ  
১৪৩ আিমর আলী ১৪৩ ১৪৭৮ ১৫০০/= ঐ  
১৪৪ আেনায়ার হােসন ‘১৪৪ ১৪৭৯ ১৫০০/= ঐ  
১৪৫ এু াফ ১৪৫ ১৪৮০ ১৫০০/= ঐ  
১৪৬ লাকমান আলী ১৪৬ ১‘৪৮১ ১৫০০/= ঐ  
১৪৭ আ: রিশদ,  সখ ১৪৭ ১৪৮২ ১৫০০/= ঐ  
১৪৮ কা  সরকার ১৪৮ ১৪৮৩ ১৫০০/= ঐ  
১৪৯ মাকেছদ আলী-

বাবর আলী 
১৪৯ ১৪৮৪ ১৫০০/= ঐ  

১৫০ মােলকা বঃ ১৫০ ১৪৮৫ ১৫০০/= ঐ  
১৫১ সম ল বঃ ১৫১ ১৪৮৬ ১৫০০/= ঐ  
১৫২ আিছয়া খা ন ১৫২/ ১৪৮৭ ১৫০০/= ঐ  
১৫৩ রিজয়া বঃ ১৫৩ ১৪৮৮ ১৫০০/= ঐ  
১৫৪ কয়া বঃ ১৫৪ ১৪৮৯ ১৫০০/= ঐ  
১৫৫ হর জ আলী সখ ১৫৫ ১৪৯০ ১৫০০/= ঐ  
১৫৬ গালছাকা বঃ ১৫৬ ১৪৯১ ১৫০০/= ঐ  
১৫৭ জাফর আলী, -বাবর 

আলী 
১৫৭ ১৪৯২ ১৫০০/= ঐ  

১৫৮ স ম আলী ১৫৮ ১৪৯৩ ১৫০০/= ঐ  
১৫৯ হযরত আলী ১৫৯ ১৪৯৪ ১৫০০/= ঐ  
১৬০ সমেসর আলী ‘১৬০ ১৪৯৫ ১৫০০/= ঐ  
১৬১ আিজজল সখ ১৬১ ১৪৯৬ ১৫০০/= ঐ  
১৬২ মমতাজ আলী ১৬২ ‘১৪৯৭ ১৫০০/= ঐ  
১৬৩ ইমান আলী একাববর 

সখ 
১৬৩ ১৪৯৮ ১৫০০/=              ঐ  

১৬৪ র আলী ১৬৪ ১৪৯৯ ১৫০০/=              ঐ  



১৬৫ শাহজামাল ম ল ১৬৫ ১৫০০ ১৫০০/= ঐ  
১৬৬ শাি  বঃ ১৬৬ ১৫০১ ১৫০০/= ঐ  
১৬৭ আয়শা বঃ/শাহ 

আলী 
১৬৭ ১৫০২ ১৫০০/= ঐ  

১৬৮ গরী বঃ ১৬৮ ১৫০৩ ১৫০০/= ঐ  
১৬৯ ওেমলা বঃ ১৬৯ ১৫০৪ ১৫০০/= ঐ  
১৭০ আিজদা বঃ ১৭০ ১৫০৫ ১৫০০/= ঐ  
১৭১ িরিজয়া বঃ ১৭১ ১৫০৬ ১৫০০/= ঐ  
১৭২ আ ল হােসন  ১৭২ ১৫০৭ ১৫০০/= ঐ  
১৭৩ হায়দার আলী ১৭৩ ১৫০৮ ১৫০০/= ঐ  
১৭৪ শাম ল হক ১৭৪ ১৫০৯ ১৫০০/= ঐ  
১৭৫ য  বা  বঃ ১৭৫ ১৫১০ ১৫০০/= ঐ  
১৭৬ দলশাদ আলী ১৭৬ ১৫১১ ১৫০০/= ঐ  
১৭৭ আিন র / ি ন  ১৭৭ ১৫১২ ১৫০০/= ঐ  
১৭৮ মহর আলীম-

ছাকমান আলী 
১৭৮ ১৫১৩ ১৫০০/= ঐ  

১৭৯ ইসাহাক আলী ১৭৯ ১৫১৪ ১৫০০/= ঐ  
১৮০ মিফ র ইসলাম ১৮০ ১৫১৫ ১৫০০/= ঐ  
১৮১ আয়নাল হােসন ১৮১/ ১৫১৬ ১৫০০/= ঐ  
১৮২ সাহরাব ১৮২ ১৫১৭ ১৫০০/= ঐ  
১৮৩ শমেসর আলী-

পাচকড়া   
‘১৮৩ ১৫১৮ ১৫০০/= ঐ  

১৮৪ রফাজ 
উি ন, খাদব  

১৮৪ ১৫১৯ ১৫০০/= ঐ  

১৮৫ হযরত আলী ১৮৫ ১৫২০ ১৫০০/= ঐ  
১৮৬ িসি ক আলী ১৮৬ ১৫২১ ১৫০০/= ঐ  
১৮৭ নজাব আলী ১৮৭ ১৫২২ ১৫০০/= ঐ  
১৮৮ সালায়মান সখ ১৮৮ ১৫২৩ ১৫০০/= ঐ  
১৮৯  বঃ ১৮৯ ১৫২৪ ১৫০০/= ঐ  



১৯০ আি য়া বঃ ১৯০ ১৫২৫ ১৫০০/= ঐ  
১৯১ আসমা বঃ ১৯১ ১৫২৬ ১৫০০/= ঐ  
১৯২ মািনকজান বঃ ১৯২ ১৫২৭ ১৫০০/= ঐ  
১৯৩ িফয়া বঃ ১৯৩ ১৫২৮ ১৫০০/= এ  
১৯৪ ছােনায়ার হাঃ -

সরাজ 
১৯৪ ১৫২৯ ১৫০০/= এ  

১৯৫ জ ড়া বঃ ১৯৫ ১৫৩০ ১৫০০/= ।  
১১৯৬ হািলমা বঃ ১৯৬ ১৫৩১ ১৫০০/= ঐ  
১৯৭ শাি  বঃ ১৯৭ ১৫৩২ ১৫০০/= এ  
১৯৮ কমলা বঃ ১৯৮ ১৫৩৩ ১৫০০/= ঐ  
১৯৯◌ ু হািবজা বঃ ১৯৯ ১৫৩৪ ১৫০০/= ঐ  
২০০ হিববর রহঃ ২০০ ৩৩০২ ১৫০০/= ঐ  
২০১ লাকমান হাঃ ২০১ ৩৩০৩ ১৫০০/= ঐ  
২০২  রােকয়া বঃ ২০২ ৩৩০৪ ১৫০০/= ঐ  
২০৩ ছ রা বঃ ২০৩ ৩৩০৫ ১৫০০/= ঐ  
২০৪ ইছাহাক ইয়া ২০৪ ৩৩০৬ ১৫০০/= ঐ  
২০৫ রান ইয়া ২০৫ ৩৩০৭ ১৫০০/= ঐ  
২০৬ জােমলা বঃ ২০৬ ৩৩০৮ ১৫০০/= ঐ  
২০৭ মেনয়ারা বঃ, -

িসরাতন  
২০৭ ৩৩০৯ ১৫০০/= ঐ  

২০৮ নইমি ন ২০৮ ৩৩১০ ১৫০০/= ঐ  
২০৯ এলাদ আলী ২০৯ ৩৩১১ ১৫০০/= ঐ  
২১০ িমনা খা ন ২১০ ৩৩১২ ১৫০০/= ঐ  
২১১ নািজর উি ন 

সরকার 
২১১ ৩৩১৩ ১৫০০/= ঐ  

২১২ আঃ রিহম 
/মিন ি ন 

২১২ ৩৩১৪ ১৫০০/= ঐ  

২১৩  মমতাজ 
উি ন/ খাদাব  

২১৩ ৩৩১৫ ১৫০০/= ঐ  



২১৪ জেবদা বঃ ২১৪ ৩৩১৬ ১৫০০/= ।  
২২১৫ িমনা খা ন ২১৫ ৩৩১৭ ১৫০০/= ।  
২২১৬ আ র রিশদ ম ল ২১৬ ৩৩১৮ ১৫০০/= ঐ  
২১৭ কারবান আলী ২১৭ ৩৩১৯ ১৫০০/= ঐ  
২১৮ িপযা বঃ ২১৮ ৩৩২০ ১৫০০/= ঐ  
২১৯ শাহানা বঃ ২১৯ ৩৩২১ ১৫০০/= ঐ  
২২০ রজাহান বঃ ২২০ ৩৩২২ ১৫০০/= ঐ  
২২১ আনিজযা বঃ ২২১ ৩৩২৩ ১৫০০/= ঐ  
২২২ রী িবিব ২২২ ৩৩২৪ ১৫০০/= এ  
২২৩ অেহলা বঃ ২২৩ ৩৩২৫ ১৫০০/= ঐ  
২২৪ আিছয়া বঃ ২২৪ ৩৩২৬ ১৫০০/= ঐ  
২২৫ খেয়র ব  ২২৫ ৩৩২৭ ১৫০০/= ঐ  
২২৬ আঃ রিশদ আক  ২২৬ ৩৩২৮ ১৫০০/= ঐ  
২২৭ আঃ গিন, ত-দােরাগ  ২২৭ ৩৩২৯ ১৫০০/= ঐ  
২২৮ আঃ রিশদ সখ ২২৮ ৩৩৩০ ১৫০০/= ঐ  
২২৯ শাম ল আলী ২২৯ ৩৩৩১ ১৫০০/= ঐ  
২৩০ শাহজাহান আলী ২৩০ ৩৩৩২ ১৫০০/= ঐ  
২৩১ আঃ রিশদ কাং ২৩১ ৩৩৩৩ ১৫০০/= ঐ  
২৩২ মাহা াদ আলী ২৩২ ৩৩৩৪ ১৫০০/= এ  
২৩৩ মাহা াদ আলী ২৩৩ ৩৩৩৫ ১৫০০/= ঐ  
২৩৪ হািলমা বঃ ২৩৪ ৩৩৩৬ ১৫০০/= ঐ  
২৩৫ িপয়া বঃ ২৩৫ ৩৩৩৭ ১৫০০/= এ  
২৩৬ রজবা বঃ ২৩৬ ৩৩৩৮ ১৫০০/= ঐ  
২৩৭ শাি   বঃ ২৩৭ ৩৩৩৯ ১৫০০/= এ  
২৩৮ রােকযা বঃ ছােলহা ২৩৮ ৩৩৪০ ১৫০০/= ঐ  
২৩৯ ছেফর উি ন সখ ২৩৯ ৩৩৪১ ১৫০০/= ঐ  
২৪০ জয়নাল আেবদীন ২৪০ ৩৩৪২ ১৫০০/= এ  
২৪১ আঃ হািমদ, ত- 

আফাজ 
২৪১ ৩৩৪৩ ১৫০০/= ঐ  



২৪২ শািম  বঃ ২৪২ ৩৩৪৪ ১৫০০/= ঐ  
২৪৩ তারা  বা  বঃ ২৪৩ ৩৩৪৫ ১৫০০/= ঐ  
২৪৪ হািমদা বঃ ২৪৪ ৩৩৪৬ ১৫০০/= ঐ  
২৪৫ ছােলকা বঃ ২৪৫ ৩৩৪৭ ১৫০০/= এ  
২৪৬ কমলা বঃ ২৪৬ ৩৩৪৮ ১৫০০/= ঐ  
২৪৭ মিজনা বঃ ২৪৭ ৩৩৪৯ ১৫০০/= ঐ  
২৪৮ চায়না বঃ ২৪৮ ৩৩৫০ ১৫০০/= ঐ  
২৪৯ আিছয়া বঃ ২৪৯ ৩৩৫১ ১৫০০/= ঐ  
২৫০ আশারী বঃ ২৫০ ৩৩৫২ ১৫০০/= ঐ  
২৫১ ড়ানী বঃ ২৫১ ৩৩৫৩ ১৫০০/= ঐ  
২৫২ মিহর উি ন ২৫২ ৩৩৫৪ ১৫০০/= ঐ  
২৫৩ আ ল হািমদ ২৫৩ ৩৩৫৫ ১৫০০/= ঐ  
২৫৪ মেফ ল হাঃ ২৫৪ ৩৩৫৬ ১৫০০/= ঐ  
২৫৫ কেছর আলী ২৫৫ ৩৩৫৭ ১৫০০/= ঐ  
২৫৬ বাহার ম ল ২৫৬ ৩৩৫৮ ১৫০০/= ঐ  
২৫৭ শিহদা বঃ ২৫৭ ৪০৮৩ ১৫০০/= ঐ  
২৫৮ জলদার হাঃ ২৫৮ ৪০৮৪ ১৫০০/= ঐ  
২৫৯ আ  সাইদ সখ ২৫৯ ৪০৮৫ ১৫০০/= ঐ  
২৬০ ছােলহা বঃ ২৬০ ৪০৮৬ ১৫০০/= ঐ  
২৬১ মমতাজ আলী সখ ২৬১ ৪০৮৭ ১৫০০/= ঐ  
২৬২ হাজরা  ত-ময়দান 

আলী 
২৬২ ৪০৮৮ ১৫০০/= ঐ  

২৬৩ আি য়ােবঃ ২৬৩ ৪০৮৯ ১৫০০/= ঐ  
২৬৪ মােহলা বঃ ২৬৪ ৪০৯০ ১৫০০/= ঐ  
২৬৫ িফয়া খা ন ২৬৫ ৪০৯১ ১৫০০/= এ  
২৬৬  ওসমান গিন ২৬৬ ৪০৯২ ১৫০০/= এ  
২৬৭ ফােতমা বঃ ২৬৭ ৪০৯৩ ১৫০০/= এ  
২৬৮ আফজাল হােসন ২৬৮ ৪০৯৪ ১৫০০/= ঐ  
২৬৯ িবয়া বঃ ২৬৯ ৪০৯৫ ১৫০০/= ঐ  



২৭০ জিরনা বঃ ২৭০ ৪০৯৬ ১৫০০/= ঐ  
২৭১ চান ভা  বঃ ২৭১ ৪০৯৭ ১৫০০/= ঐ  
২৭২ সিখনা বঃ ২৭২ ৪০৯৮ ১৫০০/= ঐ  
২৭৩ আহসান আলী ২৭৩ ৪০৯৯ ১৫০০/= ঐ  
২৭৪ তমেছর আলী ২৭৪ ৪১০০ ১৫০০/= ঐ  
২৭৫ আিছয়া বঃ ২৭৫ ৪১০১ ১৫০০/= ঐ  
২৭৬ গােলছােবঃ ২৭৬ ৪১০২ ১৫০০/= ঐ  
২৭৭ রাতন বঃ ২৭৭ ৪১০৩ ১৫০০/= ঐ  
২৭৮ তারা িময়া ২৭৮ ৪১০৪ ১৫০০/= ঐ  
২৭৯ সালায়মান ২৭৯ ৪১০৫ ১৫০০/= ঐ  
২৮০ কিছম উি ন ২৮০ ৪১০৬ ১৫০০/= ঐ  
২৮১ আফজাল হােসন ২৮১ ৪১০৭ ১৫০০/= ঐ  
২৮২ ছিকনা বঃ ২৮২ ৪১০৮ ১৫০০/= ঐ  
২৮৩ হািলমা বঃ ২৮৩ ৪১০৯ ১৫০০/= ঐ  
২৮৪ রজাহান বঃ ২৮৪ ৪১১০ ১৫০০/= ঐ  
২৮৫ রিহমা বঃ ২৮৫ ৪১১১ ১৫০০/= ঐ  
২৮৬ হািমদা বঃ ২৮৬ ৪১১২ ১৫০০/= ঐ  
২৮৭ কিহ র বঃ ২৮৭ ৪১১৩ ১৫০০/= ঐ  
২৮৮ িনেপ নাথ দাস ২৮৮ ৪১১৪ ১৫০০/= ঐ  
২৮৯  আ: জিলল,বােহজ 

সখ 
২৮৯/ ৪১১৫ ১৫০০/= ঐ  

২৯০ শাহজামাল হাঃ ২৯০ ৪১১৬ ১৫০০/= ঐ  
২৯১ ময়মনা বঃ ২৯১ ৪৩০১ ১৫০০/= ঐ  
২৯২ সিহদা বঃ ২৯২ ৪৩০২ ১৫০০/= ঐ  
২৯৩ মেনায়ারা  বঃ ২৯৩ ৪৩০৩ ১৫০০/= এ  
২৯৪ ল িল খা ন 

/ মাবারক 
২৯৪ ৪৩০৪ ১৫০০/= এ  

২৯৫ রিহমা বঃ ২৯৫ ৪৩০৫ ১৫০০/= ঐ  
২৯৬ তারা বা  ২৯৬ ৪৩০৬ ১৫০০/= ঐ  



২৯৭ ছিবনা বঃ ২৯৭ ৪৩০৭ ১৫০০/= ঐ  
২৯৮ রজাহান বঃ ২৯৮ ৪৩০৮ ১৫০০/= ঐ  
২৯৯ রিহচ উি ন,মেহজ 

আকঃ 
২৯৯ ৪৩০৯ ১৫০০/= ঐ  

৩০০ মাতােলব হাঃ ৩০০ ৪৪৬৬ ১৫০০/= ঐ  
৩০১ রিহমা বঃ ৩০১ ৪৪৬৭ ১৫০০/= ঐ  
৩০২ মেনায়ারা বগম ৩০২ ৪৪৬৮ ১৫০০/= ঐ  
৩০৩ ফজলার রহমান  ৩০৩ ৪৪৬৯ ১৫০০/= ঐ  
৩০৪ রিমছা খা ন/ ভালা 

সখ 
৩০৪ ৪৪৭০ ১৫০০/= ঐ  

৩০৫ জয়নাল সখ ৩০৫ ৪৪৭১ ১৫০০/= ঐ  
৩০৬ রিজয়া ত-

আঃকােদর 
৩০৬ ৪৪৭২ ১৫০০/= ঐ  

৩০৭ আঃ বািরক, 
আকেছদ আলী 

৩০৭ ৪৪৭৩ ১৫০০/= ঐ  

৩০৮ জলাতন নছা ৩০৮ ৪৪৭৪ ১৫০০/= ঐ  
৩০৯ আ: জিলল ৩০৯ ৪৪৭৫ ১৫০০/= ঐ  
৩১০ ছিকনা বঃ ৩১০ ৪৪৭৬ ১৫০০/= ঐ  
৩১১ শমীর সরকার ৩১১ ৪৪৭৭ ১৫০০/= ঐ  
৩১২ লাইলী খা ন -

তেফল 
৩১২ ৪৪৭৮ ১৫০০/= ঐ  

৩১৩ আরব আলী ৩১৩ ৪৪৭৯ ১৫০০/= ঐ  
৩১৪ দেলরা বঃ ৩১৪ ৪৪৮০ ১৫০০/= ঐ  
৩১৫ িফয়া বঃ ৩১৫ ৪৪৮১ ১৫০০/= ঐ  
৩১৬ জামাল খা  ৩১৬ ৫৪২৪ ১৫০০/= ঐ  
৩১৭  জেবদা বওয়া ৩১৭ ৫৪২৫ ১৫০০/= ঐ  
৩১৮ আিছয়া বঃ ৩১৮ ৫৪২৬ ১৫০০/= ঐ  
৩১৯ শিহদা বঃ ৩১৯ ৫৪২৭ ১৫০০/= ঐ  
৩২০ আঃ আিজজ ৩২০ ৫৪২৮ ১৫০০/= ঐ  



৩২১ জােমলা বঃ ৩২১ ৫৪২৯ ১৫০০/= ঐ  
৩২২ রিহমা বঃ ৩২২ ৫৪৩০ ১৫০০/= ঐ  
৩২৩ আ  সাইদ ৩২৩ ৫৪৩১ ১৫০০/= ঐ  
৩২৪ তাতা িময়া ৩২৪ ৫৪৩২ ১৫০০/= ঐ  
৩২৫ আকাইলা সখ/তা  

সখ 
৩২৫ ৫৪৩৩ ১৫০০/= ঐ  

৩২৬ হািস সরকার -
ছারহাব 

৩২৬ ৫৪৩৪ ১৫০০/= ঐ  

৩২৭ খােদজা খা ন ৩২৭ ৫৪৩৫ ১৫০০/= ঐ  
৩২৮ আিছয়া বঃ ৩২৮ ৫৪৩৬ ১৫০০/= ঐ  
৩২৯ ফােতমা বঃ ৩২৯ ৫৪৩৭ ১৫০০/= ঐ  
৩৩০ ল ইসলাম ৩৩০ ৫৪৩৮ ১৫০০/= ঐ  
৩৩১ আঃ ছা ার ৩৩১ ৫৪৩৯ ১৫০০/= ঐ  
৩৩২ ফেজল সখ ৩৩২ ৫৪৪০ ১৫০০/= ঐ  
৩৩৩ শাহজাহান আলী ৩৩৩ ৫৪৪১ ১৫০০/= ঐ  
৩৩৪ আঃ সা ার সখ ৩৩৪ ৫৪৪২ ১৫০০/= ঐ  
৩৩৫ জিরনা খা ন 

আঃছা ার 
৩৩৫ ৫৪৪৩ ১৫০০/= ঐ  

৩৩৬ জিরনা খা ন ৩৩৬ ৫৪৪৪ ১৫০০/= ঐ  
৩৩৭ রিমছা বঃ ৩৩৭ ৫৪৪৫ ১৫০০/= ঐ  
৩৩৮ িফয়া খা ন-

আববাস 
৩৩৮ ৫৪৪৬ ১৫০০/= ঐ  

৩৩৯ খাসাল -
শিফউি ন 

৩৩৯ ৫৪৪৭ ১৫০০/= ঐ  

৩৪০ খা  সখ ৩৪০ ৫৪৪৮ ১৫০০/= ঐ  
৩৪১ মসিলম উি ন ৩৪১ ৫৪৪৯ ১৫০০/= ঐ  
৩৪২ জােমলােবঃ ৩৪২ ৫৪৫০ ১৫০০/= ঐ  
৩৪৩ রিজয়া বঃ ৩৪৩ ৫৪৫১ ১৫০০/= ঐ  
৩৪৪ হাওয়া বঃ ৩৪৪ ৫৪৫২ ১৫০০/= ঐ  



৩৪৫ ছােলকা বঃ ৩৪৫ ৫৪৫৩ ১৫০০/= ঐ  
৩৪৬ ছ রা বঃ ৩৪৬ ৫৪৫৪ ১৫০০/= ঐ  
৩৪৭ আফছার সখ, দরত  ৩৪৭ ৫৪৫৫ ১৫০০/= ঐ  
৩৪৮ তাতা  িময়া ৩৪৮ ৫৪৫৬ ১৫০০/= ঐ  
৩৪৯ আেছর আলী- 

চা ল া 
৩৪৯ ৫৪৫৭ ১৫০০/= ঐ  

৩৫০ আঃ ছামাদ ৩৫০ ৫৪৫৮ ১৫০০/= ঐ  
৩৫১ আিমনা বঃ ৩৫১ ৫৪৫৯ ১৫০০/= ঐ  
৩৫২ জািমতন বঃ ৩৫২ ৫৪৬০ ১৫০০/= ঐ  
৩৫৩ হািলমা বঃ ৩৫৩ ৫৪৬১ ১৫০০/= ঐ  
৩৫৪ িফয়া বঃ ৩৫৪ ৫৪৬২ ১৫০০/= ঐ  
৩৫৫ রািকয়া বগম ৩৫৫ ৫৪৬৩ ১৫০০/= ঐ  
৩৫৬ ল ম বঃ ৩৫৬ ৫৪৬৪ ১৫০০/= ঐ  
৩৫৭ মিহরন বঃ ৩৫৭ ৫৪৬৫ ১৫০০/= ঐ  
৩৫৮ ইয়ারন বঃ ৩৫৮ ৫৪৬৬ ১৫০০/= ঐ  
৩৫৯ মােলকা বঃ ৩৫৯ ৫৪৬৭ ১৫০০/= ঐ  
৩৬০ মহর ফরাজী-এববাছ 

ফরাজী 
৩৬০ ৫৪৬৮ ১৫০০/= ঐ  

৩৬১ ফজল ম ল ৩৬১ ৫৪৬৯ ১৫০০/= ঐ  
৩৬২ মিহর উি ন ৩৬২ ৫৪৭০ ১৫০০/= ।  
৩৩৬৩  মাকেছদ আলী ৩৬৩ ৫৪৭১ ১৫০০/= ঐ  
৩৬৪ জালাল সখ ৩৬৪ ৫৪৭২ ১৫০০/= ঐ  
৩৬৫ হািমদ খা  ৩৬৫ ৫৪৭৩ ১৫০০/= ঐ  
৩৬৬ হিববর  রহঃ ত 

তােহর 
৩৬৬ ৬১৬১ ১৫০০/= ঐ  

৩৬৭ আঃ ছ ৩৬৭ ৬১৬২ ১৫০০/= এ  
৩৬৮ মিরয়ম বঃ ৩৬৮ ৬১৬৩ ১৫০০/= ঐ  
৩৬৯ শাি  বঃ ৩৬৯ ৬১৬৪ ১৫০০/= ঐ  
৩৭০ আঃ আিজজ ৩৭০ ৬১৬৫ ১৫০০/= ঐ  



৩৭১ জালাল উি ন সখ ৩৭১ ৬১৬৬ ১৫০০/= ঐ  
৩৭২ কদভা  বঃ ৩৭২ ৬১৬৭ ১৫০০/= ঐ  
৩৭৩ নজ ল 

ইসলাম/ কারপ 
৩৭৩ ৬১৬৮ ১৫০০/= ঐ  

৩৭৪ জয়লাণ সখ ৩৭৪ ৬১৬৯ ১৫০০/= ঐ  
৩৭৫ হািলমা বঃ ৩৭৫ ৬১৭০ ১৫০০/= ঐ  
৩৭৬ বাহাতন বঃ ৩৭৬ ৬১৭১ ১৫০০/= ঐ  
৩৭৭ আি য়া বগম ৩৭৭/ ৬১৭২ ১৫০০/= ঐ  
৩৭৮ চায়না  বঃ,আ  

সাইদ 
৩৭৮ ৬১৭৩ ১৫০০/= ঐ  

৩৭৯ আফেছর আলী ৩৭৯ ৬১৭৪ ১৫০০/= ঐ  
৩৮০ আ ল কােশম ৩৮০ ৬১৭৫ ১৫০০/= ঐ  
৩৮১  উি ন ি  ৩৮১ ৬১৭৬ ১৫০০/= ঐ  
৩৮২ হািছনা বঃ ৩৮২ ৬১৭৭ ১৫০০/= ঐ  
৩৮৩ লতান মাহ দ সখ ৩৮৩ ৬১৭৮ ১৫০০/= ঐ  
৩৮৪ আ  ব ার িসি ক ৩৮৪ ৬১৭৯ ১৫০০/= ঐ  
৩৮৫ মিহর উি ন  ৩৮৫ ৬১৮০ ১৫০০/= ঐ  
৩৮৬ মিজবর রহঃ ৩৮৬ ৬১৮১ ১৫০০/= ঐ  
৩৮৭ িলয়াকত আলী ৩৮৭ ৬১৮২ ১৫০০/= ঐ  
৩৮৮ িখতন খা ন-

কােশম 
৩৮৮ ৬১৮৩ ১৫০০/= ঐ  

৩৮৯ জিরনা বঃ ৩৮৯ ৬১৮৪ ১৫০০/= ঐ  
৩৯০ হািসনা বঃ ৩৯০ ৬১৮৫ ১৫০০/= ঐ  
৩৯১ আজাহার আলী ৩৯১ ৬১৮৬ ১৫০০/= ঐ  
৩৯২ হােতম আলি ত-

মিজবর  
৩৯২ ৬১৮৭ ১৫০০/= ঐ  

৩৯৩ বাদশা আলী, ত-
সরাজ 

৩৯৩ ৬১৮৮ ১৫০০/= ঐ  

৩৯৪ দেলায়ারা খা ন ৩৯৪ ৬১৮৯ ১৫০০/= ঐ  



৩৯৫ ছােকরা বঃ ৩৯৫ ৬১৯০ ১৫০০/= ঐ  
৩৯৬ আয়শা ত-ফিকর 

চান 
৩৯৬ ৬১৯১ ১৫০০/= এ  

৩৯৭ শাি  বঃ ৩৯৭ ৬১৯২ ১৫০০/= ঐ  
৩৯৮ হিববর রহঃ ৩৯৮ ৬১৯৩ ১৫০০/= ঐ  
৩৯৯ মিজবর সখ ৩৯৯ ৬১৯৪ ১৫০০/= ঐ  
৪০০ জেমলা 

খা ন, খারেশদ 
৪০০ ৬১৯৫ ১৫০০/= ঐ  

৪০১ আিস ল াহ ৪০১ ৬১৯৬ ১৫০০/= ঐ  
৪০২ আ ল হােসন ৪০২ ৬১৯৭ ১৫০০/= ঐ  
৪০৩ ইি ছ আলী ৪০৩ ৬১৯৮ ১৫০০/= ঐ  
৪০৪ র আলী ৪০৪ ৬১৯৯ ১৫০০/= ঐ  
৪০৫ র  সখ ৪০৫ ৬২০০ ১৫০০/= ঐ  
৪০৬ মােজদা বঃ ৪০৬ ৬২০১ ১৫০০/= ঐ  
৪০৭ আিছয়া বঃ ৪০৭ ৬২০২ ১৫০০/= ঐ  
৪০৮ আেনায়ারা ৪০৮ ৬২০৩ ১৫০০/= ঐ  
৪০৯ আঃ আিজজ ম ল ৪০৯ ৬২০৪ ১৫০০/= ঐ  
৪১০ আঃ সামাদ ৪১০ ৬২০৫ ১৫০০/= ঐ  
৪১১ শাহার ভা  বঃ ৪১১ ৬২০৬ ১৫০০/= ঐ  
৪১২ রিজয়া বঃ ৪১২ ৬২০৭ ১৫০০/= ঐ  
৪১৩ বগম আি য়া বঃ ৪১৩ ৬২০৮ ১৫০০/= ঐ  
৪১৪ শাহার ভা  বঃ ৪১৪ ৬২০৯ ১৫০০/= ঐ  
৪১৫ বিদউ ামান ৪১৫ ৬২১০ ১৫০০/= এ  
৪১৬ আঃ হািলম ৪১৬ ৬২১১ ১৫০০/= ঐ  
৪১৭ ত ড়া বঃ ৪১৭ ৬২১২ ১৫০০/= ঐ  
৪১৮ ছােকরা বঃ ৪১৮ ৬২১৩ ১৫০০/= এ  
৪১৯ শাহজাহান আলী ৪১৯ ৬২১৪ ১৫০০/= ঐ  
৪২০ ওমর আলী ৪২০ ৬২১৫ ১৫০০/= ঐ  
৪২১ হাসনা খা ন  ৪২১ ৬২১৬ ১৫০০/= ঐ  



৪২২ হািলমা বঃ ৪২২ ৬২১৭ ১৫০০/= ঐ  
৪২৩ মিহর উি ন ৪২৩ ৬২১৮ ১৫০০/= এ  
৪২৪ শিহদ উি ন মি ক ৪২৪ ৬২১৯ ১৫০০/= ঐ  
৪২৫ চােমলী বঃ ৪২৫ ৬২২০ ১৫০০/= ঐ  
৪২৬ এজাতন বঃ ৪২৬ ৬২২১ ১৫০০/= ঐ  
৪২৭ চ না িবিব ৪২৭ ৬২২২ ১৫০০/= ঐ  
৪২৮ অেহলা বঃ ৪২৮ ৬২২৩ ১৫০০/= ঐ  
৪২৯ খাকা সখ ৪২৯ ৬২২৪ ১৫০০/= ঐ  
৪৩০ আজাহারালী ৪৩০ ৬২২৫ ১৫০০/= এ  
৪৩১ আমজাদ , ত 

আমীর হা: 
৪৩১ ৬২২৬ ১৫০০/= ঐ  

৪৩২ আ ল হাঃ, -মিফজ 
ম ল 

৪৩২ ৬২২৭ ১৫০০/= ঐ  

৪৩৩ হােজরা খা ন ৪৩৩ ৬২২৮ ১৫০০/= ঐ  
৪৩৪ জ ড়া বঃ ৪৩৪ ৬২২৯ ১৫০০/= ঐ  
৪৩৫ জ ড়া বঃ ৪৩৫ ৬২৩০ ১৫০০/= ঐ  
৪৩৬ ইয়া পালী ৪৩৬ ৬২৩১ ১৫০০/= এ  
৪৩৭ মেহরজামাল খ  ৪৩৭ ৬২৩২ ১৫০০/= ঐ  
৪৩৮ ল ইসলাম ৪৩৮ ৬২৩৩ ১৫০০/= ঐ  
৪৩৯ হিববর রহঃ ৪৩৯ ৬২৩৪ ১৫০০/= ঐ  
৪৪০ হােজরা বঃ ৪৪০ ৬২৩৫ ১৫০০/= ঐ  
৪৪১ শাহা আলী ৪৪১ ৬২৩৬ ১৫০০/= ঐ  
৪৪২ ছামাদ আলী ৪৪২ ৬২৩৭ ১৫০০/= ঐ  
৪৪৩ সারহাব আলী ৪৪৩ ৬২৩৮ ১৫০০/= ঐ  
৪৪৪ লাইলী বঃ ৪৪৪ ৬২৩৯ ১৫০০/= ঐ  
৪৪৫ শাহার ভা  বঃ ৪৪৫ ৬২৪০ ১৫০০/= ঐ  
৪৪৬ দেলরা বগম ৪৪৬ ৬২৪১ ১৫০০/= ঐ  
৪৪৭ গালাম হােসন ৪৪৭ ৬৯৮১ ১৫০০/= ঐ  
৪৪৮ শাহজাহান সখ ৪৪৮ ৬৯৮২ ১৫০০/= ঐ  



৪৪৯ আঃ সামাদ 
িময়া, ছালায়মান 

৪৪৯ ৬৯৮৩ ১৫০০/= ঐ  

৪৫০ আ  ব ার িসি ক ৪৫০ ৬৯৮৪ ১৫০০/= ঐ  
৪৫১ শািহদা বঃ ৪৫১ ৬৯৮৫ ১৫০০/= ঐ  
৪৫২ আেমলা ব: ৪৫২ ৬৯৮৬ ১৫০০/= ঐ  
৪৫৩ রমজান আলী ইয়া ৪৫৩ ৬৯৮৭ ১৫০০/= ঐ  
৪৫৪ হিববর রহমান ৪৫৪ ৬৯৮৮ ১৫০০/= ঐ  
৪৫৫ লাইলী পারভীন ৪৫৫ ৬৯৮৯ ১৫০০/= ঐ  
৪৫৬ হায়দার আলী ৪৫৬ ৬৯৯০ ১৫০০/= ঐ  
৪৫৭ ল ইসলাম ৪৫৭ ৬৯৯১ ১৫০০/= ঐ  
৪৫৮ রিহমা খা ন ৪৫৮ ৬৯৯২ ১৫০০/= ঐ  
৪৫৯ ময়দান আলী ৪৫৯ ৬৯৯৩ ১৫০০/= ঐ  
৪৬০ ছাকমান আলী ৪৬০ ৬৯৯৪ ১৫০০/= ঐ  
৪৬১ খ.ম আিজ ল হক ৪৬১ ৬৯৯৫ ১৫০০/= ঐ  
৪৬২ হােছন আলী ৪৬২ ৬৯৯৬ ১৫০০/= ঐ  
৪৬৩ আ  তােহর ৪৬৩ ৬৯৯৭ ১৫০০/= ঐ  
৪৬৪ আছান আলী ৪৬৪ ৬৯৯৮ ১৫০০/= ঐ  
৪৬৫ আিমনা খা ন ৪৬৫ ৬৯৯৯ ১৫০০/= ঐ  
৪৬৬ আঃ সামাদ সখ ৪৬৬ ৭০০০ ১৫০০/= ঐ  
৪৬৭ আঃ ওয়ােহদ ম ল ৪৬৭ ৭০০১ ১৫০০/= ঐ  
৪৬৮ জ ড়া বঃ ৪৬৮ ৭০০২ ১৫০০/= ঐ  
৪৬৯ ড়ান আলী ৪৬৯ ৭০০৩ ১৫০০/= ঐ  
৪৭০ ছে র আলী ইয়া ৪৭০ ৭০০৪ ১৫০০/= ঐ  
৪৭১ সিলম উি ন ৪৭১ ৭০০৫ ১৫০০/= ঐ  
৪৭২ আ ল বারী ৪৭২ ৭০০৬ ১৫০০/= ঐ  
৪৭৩ ত ামন ৪৭৩ ৭০০৭ ১৫০০/= ঐ  
৪৭৪ মাঃ লাল হােসন ৪৭৪ ৭০০৮ ১৫০০/= ঐ  
৪৭৫ আঃ কােদর, -

মেছর 
৪৭৫ ৭০০৯ ১৫০০/= ঐ  



৪৭৬ আমজাদ হােসন ৪৭৬ ৭০১০ ১৫০০/= ঐ  
৪৭৭ মাঃ হাসমত আলী ৪৭৭ ৭০১১ ১৫০০/= ঐ  
৪৭৮ কােশম তাতী ৪৭৮ ৭০১২ ১৫০০/= ঐ  
৪৭৯ দলশান আলী ৪৭৯ ৭০১৩ ১৫০০/= ঐ  
৪৮০ আঃ গিন ইয়া ৪৮০ ৭০১৪ ১৫০০/= ঐ  
৪৮১ হাওয়া খা ন ৪৮১ ৭০১৫ ১৫০০/= ঐ  
৪৮২ মি ল ম ল ৪৮২ ৭০১৬ ১৫০০/= ঐ  
৪৮৩ ইয়া ব আলী ম ল ৪৮৩ ৭০১৭ ১৫০০/= ঐ  
৪৮৪ কমলা বগম ৪৮৪ ৭০১৮ ১৫০০/= ঐ  
৪৮৫ রিহজ খ কার ৪৮৫ ৭০১৯ ১৫০০/= ঐ  
৪৮৬ হার নার রিশদ ৪৮৬ ৭০২০ ১৫০০/= ঐ  
৪৮৭ রােকয়া খা ন ৪৮৭ ৭০২১ ১৫০০/= ঐ  
৪৮৮ আিছয়া - সারহাব 

আলী 
৪৮৮ ৭০২২ ১৫০০/= ঐ  

৪৮৯ ছােলহা খা ন ৪৮৯ ৭০২৩ ১৫০০/= ঐ  
৪৯০ শাহা আলী ৪৯০ ৭০২৪ ১৫০০/= ঐ  
৪৯১ আিজ ল হক ৪৯১ ৭০২৫ ১৫০০/= ঐ  
৪৯২ আলতাব হােসন ৪৯২ ৭৬৯০ ১৫০০/= -ঐ-  
৪৯৩ ছিকনা বগম ৪৯৩ ৭৬৯১ ১৫০০/= ঐ  
৪৯৪ িল  খা ন ৪৯৪ ৭৬৯২ ১৫০০/= ঐ  
৪৯৫ সােজদা বগম ৪৯৫ ৭৬৯৩ ১৫০০/= ঐ  
৪৯৬ আঃ রিশদ সখ ৪৯৬ ৭৬৯৪ ১৫০০/= ঐ  
৪৯৭ র স ম আলী তাং ৪৯৭ ৭৬৯৫ ১৫০০/= ঐ  
৪৯৮ রনবী  সখ ৪৯৮ ৭৬৯৬ ১৫০০/= ঐ  
৫৯৯ িবষা ম ল ৪৯৯ ৭৬৯৭ ১৫০০/= ঐ  
৫০০ আমজাদ হােসন ৫০০ ৭৬৯৮ ১৫০০/= ঐ  
৫০১  আসাব উি ন ৫০১ ৭৬৯৯ ১৫০০/= ঐ  
৫০২ ড়ান আলী সখ ৫০২ ৭৭০০ ১৫০০/= ঐ  
৫০৩  আঃ রিশদ ইয়া ৫০৩ ৭৭০১ ১৫০০/= ঐ  



৫০৪  দােনজ আলী ম ল ৫০৪ ৭৭০২ ১৫০০/= ঐ  
৫০৫  আ ল বািরক ৫০৫ ৭৭০৩ ১৫০০/= ঐ  
৫০৪  শাহজাহান আলী 

ম ল 
৫০৬ ৭৭০৪ ১৫০০/= ঐ  

৫০৭ উ ল  খা ৫০৭ ৭৭০৫ ১৫০০/= ঐ  
৫০৮  আ  ব ার িসি ্ক ৫০৮ ৭৭০৬ ১৫০০/= ঐ  
৫০৯ আঃ সা ার সখ ৫০৯ ৭৭০৭ ১৫০০/= ঐ  
৫১০ কমলা খা ন ৫১০ ৭৭০৮ ১৫০০/= ঐ  
৫১১  জয়নাল আেবদীন ৫১১ ৭৭০৯ ১৫০০/= ঐ  
৫১২ হােসন আলী সখ ৫১২ ৭৭১০ ১৫০০/= ঐ  
৫১৩ আঃ সা ার সখ ৫১৩ ৭৭১১ ১৫০০/= ঐ  
৫১৪ আঃ মিজদ সখ ৫১৪ ৭৭১২ ১৫০০/= ঐ  
৫১৫  আমজাদ ইয়া ৫১৫ ৭৭১৩ ১৫০০/= ঐ  
৫১৬  আঃ সা ার ম ল ৫১৬ ৭৭১৪ ১৫০০/= ঐ  
৫১৭ আলাউি ন ৫১৭ ৭৭১৫ ১৫০০/= ঐ  
৫১৮ আফজাল হােসন ৫১৮ ৭৭১৬ ১৫০০/= ঐ  
৫১৯ আিমর হােসন কা  ৫১৯ ৭৭১৭ ১৫০০/= ঐ  
৫২০ জােহর আলী সখ ৫২০ ৭৭১৮ ১৫০০/= ঐ  
৫২১ জােমলা খা ন ৫২১ ৭৭১৯ ১৫০০/= ঐ  
৫২২ হযরত আলী ৫২২ ৭৭২০ ১৫০০/= ঐ  
৫২৩ ফরমান খান ৫২৩ ৭৭২১ ১৫০০/= ঐ  
৫২৪ নছাব আলী াং ৫২৪ ৭৭২২ ১৫০০/= ঐ  
৫২৫ সাথী বগম ৫২৫ ৭৭২৩ ১৫০০/= ঐ  
৫২৬ সােজদা খা ন ৫২৬ ৭৭২৪ ১৫০০/= ঐ  
৫২৭  ছ রা বগম ৫২৭ ৭৭২৫ ১৫০০/= ঐ  
৫২৮  শিহ ল ইসলাম ৫২৮ ৭৭২৬ ১৫০০/= ঐ  
৫২৯  মিতয়ার রহমান ৫২৯ ৭৭২৭ ১৫০০/= ঐ  
৫৩০ রােকয়া বগম ৫৩০ ৭৭২৮ ১৫০০/= ঐ  
৫৩১ ইমান হােসন ৫৩১ ৭৭২৯ ১৫০০/= ঐ  



৫৩২ হােফজ আলী ৫৩২ ৭৭৩০ ১৫০০/= ঐ  
৫৩৩  খাদাব  খান ৫৩৩ ৭৭৩১ ১৫০০/= ঐ  
৫৩৪ রােকয়া খা ন ৫৩৪ ৭৭৩২ ১৫০০/= ঐ  
৫৩৫ ময়াজ ম ল ৫৩৫ ৭৭৩৩ ১৫০০/= ঐ  
৫৩৬ আজগর আলী ৫৩৬ ৭৭৩৪ ১৫০০/= ঐ  
৫৩৭ আিছয়া বগম ৫৩৭ ৭৭৩৫ ১৫০০/= ঐ  
৫৩৮ আ  তােহর ৫৩৮ ৭৭৩৬ ১৫০০/= ঐ  
৫৩৯ আশরাফ আলী ৫৩৯ ৭৭৩৭ ১৫০০/= ঐ  
৫৪০ অেমলা বগম ৫৪০ ৭৭৩৮ ১৫০০/= ঐ  
৫৪১ আঃ মিজদ বা  খান ব য়া ৫৪১ ৮৬২৩ ১৫০০/- ঐ  
৫৪২ ছােম ল হক িসিকম আলী ব য়া ৫৪২ ৮৬২৪ ১৫০০/- ঐ  
৫৪৩ রিহমা খা ন আিজম উি ন ই মছড়া ৫৪৩ ৮৬২৫ ১৫০০/- ঐ  
৫৪৪ শািহদা খা ন এছাহাক ইয়া ইেমছড়া ৫৪৪ ৮৬২৬ ১৫০০/- ঐ  
৫৪৫ বলাতন বওয়া জয়নাল 

আেবদীন 
মছড়া 

খামারপাড়া 
৫৪৫ ৮৬২৭ ১৫০০/- ঐ  

৫৪৬ জলাতন নছা ল মাহা াদ মিল ক পাড়া ৫৪৬ ৮৬২৮ ১৫০০/- ঐ  
৫৪৭ সালাউি ন খান মেনায়ার 

হােসন 
মিল কপাড়া ৫৪৭ ৮৬২৯ ১৫০০/- ঐ  

৫৪৮ শাম াহার 
খা ন 

আ ল হােসন মা েখাড়া ৫৪৮ ৮৬৩০ ১৫০০/- ঐ  

৫৪৯ মিরয়ম খা ন আেনায়ার সরঃ গ য়া ৫৪৯ ৮৬৩১ ১৫০০/- ঐ  
৫৫০ সাহরাব আলী জােহর সখ গ য়া ৫৫০ ৮৬৩২ ১৫০০/- ঐ  
৫৫১ আিজজল হক হােচন আলী গ য়া ৫৫১ ৮৬৩৩ ১৫০০/- ঐ  
৫৫২ আমজাদ ম ল অস ম ম ল আকনািদিঘ ৫৫২ ৮৬৩৪ ১৫০০/- ঐ  
৫৫৩ দলবার হােসন কারবান আলী আকনািদিঘ ৫৫৩ ৮৬৩৫ ১৫০০/- ঐ  
৫৫৪ ওয়ােহদ আলী আববাস আলী ত রী ৫৫৪ ৮৬৩৬ ১৫০০/- ঐ  
৫৫৫ চায়না খা ন জিস ি ন ত রী ৫৫৫ ৮৬৩৭ ১৫০০/- ঐ  
৫৫৬ ছােলহা খা ন ফজল হক ত রী ৫৫৬ ৮৬৩৮ ১৫০০/- ঐ  
৫৫৭ আয়নাল হক সদর আলী বািলয়ােম া ৫৫৭ ৮৬৩৯ ১৫০০/- ঐ  



৫৫৮ হািলমা খা ন সাগর সখ র পসা ৫৫৮ ৮৬৪০ ১৫০০/- ঐ  
৫৫৯ গািজবার করম আলী র পসা ৫৫৯ ৮৬৪১ ১৫০০/- ঐ  
৫৬০ আ ল হােসন দলবার 

হােসন 
র পসা ৫৬০ ৮৬৪২ ১৫০০/- ঐ  

৫৬১ আিজজল হক আববাস আলী র পসা ৫৬১ ৮৬৪৩ ১৫০০/- ঐ  
৫৬২ তাজাম আলী িরয়াজ উি ন র পসা ৫৬২ ৮৬৪৪ ১৫০০/- ঐ  
৫৬৩ ই ীছ আলী আঃ হািমদ সাচািলয়া ৫৬৩ ৮৬৪৫ ১৫০০/- ঐ  
৫৬৪ মাঃ বােনজ শখ  ত এবারত   ব য়া  ৫৬৪ ৯৪৬২ ১৫০০/- ঐ  
৫৬৫  মাঃ কারবান আলী শখ  ত িতয়া শখ  ব য়া ৫৬৫ ৯৪৬৩ ১৫০০/- ঐ  
৫৬৬  মাঃ  শখ  ত জয়নাল শখ  ব য়া ৫৬৬ ৯৪৬৪ ১৫০০/- ঐ  
৫৬৭  মাছাঃ রিজয়া  মাঃ আ ল স  ব য়া ৫৬৭ ৯৪৬৫ ১৫০০/- ঐ  
৫৬৮ মাঃ লাল খান   বাবর আলী খান  ব য়া ৫৬৮ ৯৪৬৬ ১৫০০/- ঐ  
৫৬৯ মা: ফজ ল হক  মেহরব   ব য়া ৫৬৯ ৯৪৬৭ ১৫০০/- ঐ  
৫৭০  মাছাঃ জয় ল খা ন  

জং ত আ ল 
জিলল শখ 

িড়েমছড়া ৫৭০ ৯৪৬৮ ১৫০০/- ঐ  

৫৭১ মাছাঃ ছিকনা খা ন  ত আ  ছামা  িড়েমছড়া ৫৭১ ৯৪৬৯ ১৫০০/- ঐ  
৫৭২ মাছাঃ রিজয়া খা ন  জং ইসহাক শখ  িড়েমছড়া ৫৭২ ৯৪৭০ ১৫০০/- ঐ  
৫৭৩ মাছাঃ আয়শা খা ন   মনেসর আলী  িড়েমছড়া  ৫৭৩ ৯৪৭১ ১৫০০/- ঐ  
৫৭৪  মাছাঃ রিছ খা ন   দয়াছ উি ন সখ  পারেমছড়া ৫৭৪ ৯৪৭২ ১৫০০/- ঐ  
৫৭৫  মাঃ র তা কদার  ত আেহর আলী   মছড়া হাটপাড়া ৫৭৫ ৯৪৭৩ ১৫০০/- ঐ  
৫৭৬  মাঃ গাজী শখ  ত নিছ উি ন  মিল কপাড়া ৫৭৬ ৯৪৭৪ ১৫০০/- ঐ  
৫৭৭ মাঃ আকাইলা ম ল  ত র আলী  মিল কপাড়া ৫৭৭ ৯৪৭৫ ১৫০০/- ঐ  
৫৭৮  মাছাঃ রােবয়া খা ন  মাঃ ছাকমান  মিল কপাড়া ৫৭৮ ৯৪৭৬ ১৫০০/- ঐ  
৫৭৯ মাহা দ আলী খান মআজাহার আলী জয় পাড়া ৫৭৯ ৯৪৭৭ ১৫০০/- ঐ  
৫৮০  মাঃ বিদ ম ল ত- মােলা ম ল খার য়া ৫৮০ ৯৪৭৮ ১৫০০/- ঐ  
৫৮১ মাঃ িজিলম ামািনক ত- আ ল া মিল কপাড়া ৫৮১ ৯৪৭৯ ১৫০০/- ঐ  
৫৮২ মাঃ খিলল উি ন শখ  ত ম  শখ  খার য়া  ৫৮২ ৯৪৮০ ১৫০০/- ঐ  
৫৮৩ মাঃ মিফজ উি ন  ত আঃ নী  খার য়া  ৫৮৩ ৯৪৮১ ১৫০০/- ঐ  
৫৮৪ মাঃ শিহদ   মাঃ ইসহাক সখ  খার য়া  ৫৮৪ ৯৪৮২ ১৫০০/- ঐ  
৫৮৫  মাঃ আ ল কােদর শখ  মেছর আলী শখ  মা েকাড়া ৫৮৫ ৯৪৮৩ ১৫০০/- ঐ  



৫৮৬ 
মাঃ ফজ র রহমান 

মিল ক 
জিসম উি ন 
মিল ক 

 গা য়া  ৫৮৬ ৯৪৮৪ ১৫০০/- ঐ  

৫৮৭  মাঃ গালাম হােসন  ত নেশর মিল ক হািড়ভা া ৫৮৭ ৯৪৮৫ ১৫০০/- ঐ  
৫৮৮  মাঃ হার নার রিশদ    মম াজ আলী খা গা য়া ৫৮৮ ৯৪৮৬ ১৫০০/- ঐ  
৫৮৯ মাঃ আ  ব ার িছি ক 

তাং 
হাজী আহাদ বকস   গা য়া  ৫৮৯ ৯৪৮৭ ১৫০০/- ঐ  

৫৯০  আ ল হােসন  নােয়ব আলী গা য়া ৫৯০ ৯৪৮৮ ১৫০০/- ঐ  
৫৯১ 

 মাঃ িনজাম উি ন 
ামািনক  

মক ল হােসন 
াং  

গা য়া ৫৯১ ৯৪৮৯ ১৫০০/- ঐ  

৫৯২ মাছাঃ চায়না খা ন মাঃ ইউ ফ আলী গ য়া ৫৯২ ৯৪৯০ ১৫০০/- ঐ  
৫৯৩ মাঃ ছাহরাব আলী ইয়া মমিজবর হােসন  গ য়া ৫৯৩ ৯৪৯১ ১৫০০/- ঐ  
৫৯৪ মাঃ আফছার ম ল  ত আ র রহমান  আকনািদঘী ৫৯৪ ৯৪৯২ ১৫০০/- ঐ  
৫৯৫  মাঃ আিজজল হক  ত জিহর সখ  আকনািদঘী ৫৯৫ ৯৪৯৩ ১৫০০/- ঐ  
৫৯৬ মাঃ ওমর আলী ম ল ত- জাে ল হক  সাচািলয়া ৫৯৬ ৯৪৯৪ ১৫০০/- ঐ  
৫৯৭ মা: আ ল সখ ত-মনেসর  সাচািলয়া ৫৯৭ ৯৪৯৫ ১৫০০/- ঐ  
৫৯৮  মাছাঃ িখতন  জং মাঃ জাহার  তঘড়ী ৫৯৮ ৯৪৯৬ ১৫০০/- ঐ  
৫৯৯ মাঃ জাহা ীর হােসন  

মেসানাউল াহ 
ি   তঘড়ী ৫৯৯ ৯৪৯৭ ১৫০০/- ঐ  

৬০০ র মাহা াদ  ত জিছম আক   বািলয়ােম া ৬০০ ৯৪৯৮ ১৫০০/- ঐ  
৬০১  মাঃ মনেছর আলী  ত দারগ আলী  বািলয়ােম া ৬০১ ৯৪৯৯ ১৫০০/- ঐ  
৬০২  মাঃ আ ল হােসন কাজী  আলীম উি ন ী  তঘড়ী ৬০২ ৯৫০০ ১৫০০/- ঐ  
৬০৩  মাঃ হলাল উি ন  ত অেহদ আলী  তেতঘড়ী ৬০৩ ৯৫০১ ১৫০০/- ঐ  
৬০৪ মাঃ শাম  খ কার  ত কদম আলী  তঘড়ী  ৬০৪ ৯৫০২ ১৫০০/- ঐ  
৬০৫ মাঃ রইজ উ ীন  ত বােহজ আলী  তঘড়ী  ৬০৫ ৯৫০৩ ১৫০০/- ঐ  
৬০৬ মাছাঃ িফেরাজা খা ন   এ াজ আিল  গা য়া ৬০৬ ৯৫০৪ ১৫০০/- ঐ  
৬০৭ মাছাঃ তারাবা  ত- মাঃ ছামসাদ  তঘরী 

চাকলাদারপাড়া ৬০৭ ৯৫০৫ ১৫০০/- ঐ  

৬০৮ মাছাঃ আয়শা খা ন মাঃ আিশ ল া  বািলয়ােম া ৬০৮ ৯৫০৬ ১৫০০/- ঐ  
৬০৯ মাছা: িফয়া খা ন কারবান  উ: ত রী ৬০৯ ৯৫০৭ ১৫০০/- ঐ  
৬১০  আয়নাল াপারী আেবদ আলী  ত রী ৬১০ ৯৫০৮ ১৫০০/- ঐ  
৬১১  মাছাঃ েলরা খা ন  জং ত মনহাজ  পসা ৬১১ ৯৫০৯ ১৫০০/- ঐ  
৬১২ মাছাঃ ল ম খা ন  জং মাঃ জল  পসা ৬১২ ৯৫১০ ১৫০০/- ঐ  



৬১৩  মাঃ হার নার রিশদ  ত কারবান আলী  পসা ৬১৩ ৯৫১১ ১৫০০/- ঐ  
৬১৪ মাঃ আলী আহাে দ কা   

 তােমজ উি ন 
শ 

িনেয়াগীবাড়ী  ৬১৪ ৯৫১২ ১৫০০/- ঐ  

৬১৫ মাঃ িজল হােসন   মানেসর আলী  পসা ৬১৫ ৯৫১৩ ১৫০০/- ঐ  
৬১৬  মাঃ আফজাল হােসন   ছেবদ আলী ম ল  িনেয়াগীবাড়ী ৬১৬ ৯৫১৪ ১৫০০/- ঐ  
৬১৭ মাছাঃ আিছয়া খা ন  জং হােসন াং  পসা ৬১৭ ৯৫১৫ ১৫০০/- ঐ  
৬১৮ মাছাঃ কিহ র বগম  ত তসিলম আলী  পসা  ৬১৮ ৯৫১৬ ১৫০০/- ঐ  
৬১৯ মাঃ বাহার আলী  মাঃ আলী ি ন  পসা  ৬১৯ ৯৫১৭ ১৫০০/- ঐ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

২০১৮-১৯ (বয়  ভাতা) মছড়া 
 

ঃনং 

ভাতােভাগীর নাম িপতা/ ামীর নাম ােমর নাম 
িহসাব 

নং বিহ নং 

টাকার 
পিরমা
ন 

ঐ  

৬২০ আ ল কােদর  রিহম শখ ব য়া  ১০৭৪০ ৬০০০   

৬২১ মিতউর রহমান 
ত খিল র 

রহমান 
ব য়া 

 ১০৭৪১ 

৬০০০   

৬২২ আ ল স  িসজাব আলী খান ব য়া  ১০৭৪২ ৬০০০   
৬২৩ আেনায়ারা খা ন মাহা াদ আলী িড়েমছড়া  ১০৭৪৩ ৬০০০   
৬২৪  রােকয়া খা ন আ ল ী িড়েমছড়া  ১০৭৪৪ ৬০০০   
৬২৫  রওশনারা খা ন দােরাগ আলী শখ িড়েমছড়া  ১০৭৪৫ ৬০০০   
৬২৬  শফালী বগম মাঃ কারস খান িড়েমছড়া  ১০৭৪৬ ৬০০০   

৬২৭ জািমলা খা ন 
বজর ক আলী 
শখ 

িড়েমছড়া 
 ১০৭৪৭ 

৬০০০   

৬২৮ রমজান আলী ম ত ক ানছা ম ল িড়েমছড়া  ১০৭৪৮ ৬০০০   
৬২৯ আেনায়ার হােসন আফসার আলী  িড়েমছড়া  ১০৭৪৯ ৬০০০   
৬৩০ জিরনা খা ন তােহর ম ল গ য়া  ১০৭৫০ ৬০০০   
৬৩১  ছয় ল খা ন নািছম উি ন সখ পারেমছড়া  ১০৭৫১ ৬০০০   
৬৩২ আছাব আলী  তা  সখ পারেমছড়া  ১০৭৫২ ৬০০০   
৬৩৩ হার ন অর রিশদ নজর ল ইসলাম খামারপাড়া  ১০৭৫৩ ৬০০০   
৬৩৪ রিজয়া খা ন এরশাদ শখ হাটপাড়া  ১০৭৫৪ ৬০০০   
৬৩৫ হিব র রহমান জালাল উি ন  মিল কপাড়া  ১০৭৫৫ ৬০০০   



৬৩৬ আেমনা খা ন ত ছামাদ খার য়া  ১০৭৫৬ ৬০০০   
৬৩৭ সেসারহাব ম ল জিসম ম ল খার য়া  ১০৭৫৭ ৬০০০   
৬৩৮ মক ল হােসন র জ আলী  গা য়া  ১০৭৫৮ ৬০০০   
৬৩৯ আ ল হািমদ বাহা র শখ গা য়া  ১০৭৫৯ ৬০০০   
৬৪০ জােমলা খা ন আ ল ম ল গা য়া  ১০৭৬০ ৬০০০   
৬৪১  মাকেতল হা মক ল হােসন  গা য়া  ১০৭৬১ ৬০০০   
৬৪২ মাঃ ছা সখ ত বিছর শখ গা য়া  ১০৭৬২ ৬০০০   
৬৪৩  আ স ছামাদ মজয়নাল শখ গা য়া  ১০৭৬৩ ৬০০০   
৬৪৪ আ ল হােমদ  ত নিছম উি ন  হািড়ভা া  ১০৭৬৪ ৬০০০   
৬৪৫ আ স ছা ার  বােহজ মিল ক হািড়ভা া  ১০৭৬৫ ৬০০০   
৬৪৬ মাঃ শাজাহান আেয়াজ উ ীন গা য়া  ১০৭৬৬ ৬০০০   
৬৪৭ ইমান হােসন এ াজ আলী  গা য়া  ১০৭৬৭ ৬০০০   
৬৪৮ লতান মিল ক আ  তােহর  হািড়ভা া  ১০৭৬৮ ৬০০০   
৬৪৯ আসিকয়া খা ন  জয়নাল তা গা য়া  ১০৭৬৯ ৬০০০   
৬৫০ রাজ মহর  হাজী আহাদ  গা য়া  ১০৭৭০ ৬০০০   
৬৫১ ইি স আলী সেক ার আলী গা য়া  ১০৭৭১ ৬০০০   
৬৫২ তারাবা  খা ন আিজ ল হক গা য়া  ১০৭৭২ ৬০০০   
৬৫৩  িস  খা ন  শরাতল ম ল সাচািলয়া  ১০৭৭৩ ৬০০০   
৬৫৪ হাজরা খা ন আজমহর চাকলা আকনািদঘী  ১০৭৭৪ ৬০০০   
৬৫৫ আ ল হািমদ িবলাত আলী আকনািদঘী  ১০৭৭৫ ৬০০০   
৬৫৬ মাঃ র আলী জসমত আলী  তঘড়ী  ১০৭৭৬ ৬০০০   
৬৫৭ আ ল হািমদ শামেসর আলী তঘড়ী  ১০৭৭৭ ৬০০০   
৬৫৮ সা ার সখ মিস সখ বািলয়ােম া  ১০৭৭৮ ৬০০০   
৬৫৯ সানাবী বগম সরেবশ শখ বািলয়ােম া  ১০৭৭৯ ৬০০০   
৬৬০ আঃ ছালাম শখ মম াজ আলী  বািলয়ােম া  ১০৭৮০ ৬০০০   
৬৬১ রােকয়া বগম ত রিশদ শখ তঘড়ী  ১০৭৮১ ৬০০০   
৬৬২ আেলয়া খা ন উ ল হােসন তঘড়ী  ১০৭৮২ ৬০০০   
৬৬৩ জ রা খা ন জাসম সখ বািলয়ােম া  ১০৭৮৩ ৬০০০   
৬৬৪ শাজাহান আলী ফা  শখ বািলয়ােম া  ১০৭৮৪ ৬০০০   



৬৬৫ আ স ছা ার  ত িক  ম ল তঘড়ী  ১০৭৮৫ ৬০০০   
৬৬৬ মিজবর সখ ম দরত আলী তঘড়ী  ১০৭৮৬ ৬০০০   
৬৬৭ ফজ ল হক বাবর আলী সখ তঘড়ী  ১০৭৮৭ ৬০০০   
৬৬৮ মাছাঃ লমালা জল হােসন পসা  ১০৭৮৮ ৬০০০   
৬৬৯ বাহাতন িবিব আববাছ আলী িনেয়াগীবাড়ী  ১০৭৮৯ ৬০০০   
৬৭০ মাঃ আ  ছাইদ কারবান আলী পসা  ১০৭৯০ ৬০০০   
৬৭১  জিমলা খা ন ইয়ািছন ইয়া পসা  ১০৭৯১ ৬০০০   
৬৭২ মাঃ িক  ম ল আেহর আলী িনেয়াগীবাড়ী  ১০৭৯২ ৬০০০   
৬৭৩ আঃ খােলক আজাহার আলী পসা  ১০৭৯৩ ৬০০০   
৬৭৪ শিফ ল ইসলাম মাঃ হােছন ী পসা  ১০৭৯৪ ৬০০০   
৬৭৫ মাঃ ড়ান সখ ত  সখ পসা  ১০৭৯৫ ৬০০০   
৬৭৬  ফজ ল হক খ  জমেসর আলী পসা  ১০৭৯৬ ৬০০০   
৬৭৭ আ স ছাবাহান মিফজ উি ন পসা  ১০৭৯৭ ৬০০০   
৬৭৮ বােহজ আলী তেছর  আক  পসা  ১০৭৯৮ ৬০০০   
৬৭৯  বিদউ ামান  জামেসর আলী  পসা  ১০৭৯৯ ৬০০০   
৬৮০ জল হােসন ফ  বপারী পসা  ১০৮০০ ৬০০০   
৬৮১ র ল ইসলাম ছােলমান সখ হািড়ভা া  ১০৮০১ ৬০০০   
৬৮২  হািব র রহমান দরাজ আলী পসা  ১০৮০২ ৬০০০   
৬৮৩  ছিকনা খা ন ইয়ািছন ইয়া পসা  ১০৮০৩ ৬০০০   
৬৮৪ মার আলী ম মনেছর আলী পসা  ১০৮০৪ ৬০০০   

৬৮৫ আেনায়ারা খা ন বদার সরকার 
মিল ক 
পাড়া  ১০৮০৫ 

৬০০০   

৬৮৬ আমজাদ হােসন বােহজ উি ন  হািড়ভা া  ১০৮০৬ ৬০০০   
৬৮৭  হািমদা খা ন বেছর উি ন  তঘড়ী  ১০৮০৭ ৬০০০   
৬৮৮ মােলকা বগম আিজজল সখ খার য়া  ১০৮০৮ ৬০০০   
৬৮৯ মহািফজা খা  র ল ইসলাম মিল কপাড়া  ১০৮০৯ ৬০০০   
৬৯০  ছারহাব আলী  ত বােহজ শখ মিল কপাড়া  ১০৮১০ ৬০০০   
৬৯১ আ র রিশদ শ আেহজ উি ন মিল কপাড়া  ১০৮১১ ৬০০০   
৬৯২ জামদার হােসন বাবর আলী ব য়া  ১০৮১২ ৬০০০   



৬৯৩  ফােতমা খা ন আ ছ ছাবহান গ য়া  ১০৮১৩ ৬০০০   
৬৯৪  মিজবর রহমান ছািবতন নছা গ য়া  ১০৮১৪ ৬০০০   
৬৯৫  ময়মনা খা ন মাঃ ছােবদালী বািলয়া ম া  ১০৮১৫ ৬০০০   
৬৯৬ মেতামেছর  জলহক হািড়য়াভা া  ১০৮১৬ ৬০০০   
৬৯৭ সামার আলী র বকশ শখ ব য়া  ১০৮১৭ ৬০০০   
৬৯৮ মাছাঃ য বা  জাম ম ল সাচািলয়া  ১০৮১৮ ৬০০০   
৬৯৯ মিতয়ার রহমান ত-রিহম সখ ত রী  ১০৮১৯ ৬০০০   
 
 

খাকসাবাড়ী  ইউিনয়েনরিহসাব স িলত অ ল িতব ী  ভাতােভাগীর নােমর তািলকা 

ঃ নং  ভাতােভাগীর নাম  িহসাব ন র বিহ ন র টাকার  
পিরমান 

মােসর নাম মম
 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
১ আ  ব ার ০১/৯০ ৮৬ ২১০০/=   মােসর লাই/১৯-

সে র/১৯ 
 

২ আ ল কালাম ০২ ৮৫ ২১০০/= ঐ  
৩ িবনা  খা ন  ০৩ ৮৩ ২১০০/= ঐ  
৪ ওমর ফা ক ০৪ ৪১৭ ২১০০/ ঐ  
৫ ফিরদা বওয়া ০৫ ১৩২ ২১০০/ ঐ  
৬ জেবদা বওয়া ০৬ ৯৫/২৬ ২১০০/ ঐ  
৭ আঃ রা াক ০৭ ৭৪২ ২১০০/ ঐ  
৮ জিন িময়া ০৮ ৭৩৬ ২১০০/ ঐ  
৯ মাকেছদ আলী ০৯ ৫৪১ ২১০০/ ঐ  
১০ ছােনায়ার হােসন ১০ ৭৪৩ ২১০০/ ঐ  
১১ রিজয়া বওয়া ১১ ৪৩০ ২১০০/ ঐ  
১২ লাল সখ ১২ ৮১২ ২১০০/ ঐ  
১৩ দলশাদ আলী ১৩ ৪২৪ ২১০০/ ঐ  
১৪ জলানী ১৪/৮০ ৮১৩ ২১০০/ ঐ  



১৫ আঃ ছালাম ১৫ ৪২৫ ২১০০/ ঐ  
১৬ িশি  খা ন ১৬ ৫৪০ ২১০০/ ঐ  
১৭ সাথী খা ন ১৭ ৮১৬ ২১০০/ ঐ  
১৮ র মহল ১৮ ৪৩৩ ২১০০/ ঐ  
১৯ গালাম হােসন ১৯ ৫৩৯ ২১০০/ ঐ  
২০ ম য়ারা বগম ২০ ৪১৯ ২১০০/ ঐ  
২১ আিরফ হােসন ২১ ৭৩৫ ২১০০/ ঐ  
২২ তােজল িময়া ২২ ৪২১ ২১০০/ ঐ  
২৩ মমতা বওয়া ২৩ ৮১৪ ২১০০/ ঐ  
২৪ রওশন আরা ২৪ ৮১৫ ২১০০/ ঐ  
২৫ িশ খা ন ২৫/৭৯ ৭২ ২১০০/ ঐ  
২৬ গালজার হােসন ২৬ ৪২৬/৩৮ ২১০০/ ঐ  
২৭ রািজয়া খা ন ২৭ ৮১৭ ২১০০/ ঐ  
২৮ জ ড়া বওয়া ২৮ ৯২ ২১০০/ ঐ  
২৯ জিন সখ ২৯ ৮৯ ২১০০/ ঐ  
৩০ আ  ব ার িসি ক ৩০ ৫৩৮ ২১০০/ ঐ  
৩১ শির ল ইসলাম ৩১ ৮৮/১৯ ২১০০/ ঐ  
৩২ আ  হােসম ৩২ ৭৪/৫ ২১০০/ ঐ  
৩৩ আেলয়া বওয়া ৩৩ ৪৩২ ২১০০/ ঐ  
৩৪ পেরশ চ  ৩৪ ৮০/১১ ২১০০/ ঐ  
৩৫ আলমেসখ ৩৫ ৭৩৩ ২১০০/ ঐ  
৩৬ পচ দ ৩৬ ৪২৭ ২১০০/ ঐ  
৩৭ িফেরাজা খা ন ৩৭ ৭৭ ২১০০/ ঐ  
৩৮ সেম াষ আলী ৩৮ ৯৩ ২১০০/ ঐ  
৩৯ ল হােসন ৩৯ ৪২৩ ২১০০/ ঐ  
৪০ জ রা বগম ৪০ ৭৩০ ২১০০/ ঐ  
৪১ শাপলা খা না ৪১ ৫৪৫ ২১০০/ ঐ  
৪২ কািবল সখ ৪২ ৪২০ ২১০০/ ঐ  
৪৩ রািজনা খা ন ৪৩/২২১ ৭৩৮ ২১০০/ ঐ  
৪৪ শাহ আলী সখ ৪৪/১১৪ ৫৩৭ ২১০০/ ঐ  



৪৫ রািক ল ইসলাম ৪৫ ৭৪১ ২১০০/ ঐ  
৪৬ আঃ আউয়াল ‘ ৪৬ ৯৬ ২১০০/ ঐ  
৪৭ মাঃ মা ন ৪৭ ৫৪২ ২১০০/ ঐ  
৪৮ আিতয়া খা ন ৪৮ ৮৭ ২১০০/ ঐ  
৪৯ মাঃ মিমন ৪৯ ৭৩৯ ২১০০/ ঐ  
৫০ রিফ ল ইসলাম ৫০ ৭৮ ২১০০/ ঐ  
৫১ শািম  বওয়া ৫১ ৭৯ ২১০০/ ঐ  
৫২ আঃ খােলক ৫২ ৮০ ২১০০/ ঐ  
৫৩ ম হলা বওয়া  ৫৩ ৭৬ ২১০০/ ঐ  
৫৪ মাঃ রা ল ৫৪/৮১ ৯০ ২১০০/ ঐ  
৫৫ ন ল আলম ৫৫ ৭২৯ ২১০০/ ঐ  
৫৬ ময়দান আলী ৫৬ ৮১৬ ২১০০/ ঐ  
৫৭ আলম সখ ৫৭ ৭৩৪ ২১০০/ ঐ  
৫৮ আঃ খােলক ৫৮/১৭৬ ৭১ ২১০০/ ঐ  
৫৯ ছে র আলী ৫৯ ৭৩/৪ ২১০০/ ঐ  
৬০ এমাজ উি ন ৬০ ৪২২ ২১০০/ ঐ  
৬১ আ ল কালাম ৬১ ৯৭/২৮ ২১০০/ ঐ  
৬২ সােয়ম সখ ৬২/১৭৭ ৮২/১৩ ২১০০/ ঐ  
৬৩ শাপলা খা ন ৬৩ ৫৪৩/৫২ ২১০০/ ঐ  
৬৪ রি ল ইসলাম ৬৪/২২০ ৭২৮ ২১০০/ ঐ  
৬৫ জন িময়া ৬৫ ৭৩৭ ২১০০/ ঐ  
৬৬ জয়নালআেবদীন ৬৬ ৪১৮ ২১০০/ ঐ  
৬৭ মেনায়ারা বগম ৬৭ ৫৪৪ ২১০০/ ঐ  
৬৮ রজব আলী ৬৮ ৭২৭ ২১০০/ ঐ  
৬৯ সিলনা বওযা ৬৯ ৮১/১২ ২১০০/ ঐ  
৭০ শািকল সখ ৭০ ৭৩১ ২১০০/ ঐ  
৭১ সাই ল ইসলাম ৭১ ৯১ ২১০০/ ঐ  
৭২  মার ৭২ ৯৪ ২১০০/ ঐ  
৭৩ তাফা াল হােসন ৭৩ ৮১৫ ২১০০/ ঐ  
৭৪ ওয়ােহদ  আলী ৭৪ ৪১ ২১০০/ ঐ  



৭৫ িশ ী খা ন ৭৫ ৭৪০ ২১০০/ ঐ  
৭৬ নাহার খা ন ৭৬ ৪৩১ ২১০০/ ঐ  
৭৭ জয়নাল আেবদীন ৭৭ ৭০ ২১০০/ ঐ  
৭৮ বালা খা ন ৭৮ ৭৫ ২১০০/ ঐ  
৭৯ আঃ রিহম ৮২ ৮৬৬ ২১০০/ ঐ  
৮০ য়ারা বগম ৮৩ ৮৬৭ ২১০০/ ঐ  
৮১ আফজাল হােসন ৮৪ ৮৬৮ ২১০০/ ঐ  
৮২ আ ল কালাম ৮৫ ৮৬৯ ২১০০/ ঐ  
৮৩ রজাহান ৮৬ ৮৭০ ২১০০/ ঐ  
৮৪ পােভজ ৮৭ ৮৭১ ২১০০/ ঐ  
৮৫ বল ৮৮ ৮৭২ ২১০০/ ঐ  
৮৬ মাহনা নৗিরন ৮৯ ৮৭৩ ২১০০/ ঐ  
৮৭ িসয়াম আলী ৯১ ১০৯০ ২১০০/ ঐ  
৮৮ আশা খা ন ৯২ ১০৯১ ২১০০/ ঐ  
৮৯ রােকয়া  খা ন ৯৩/১৭৫ ১০৯২ ২১০০/ ঐ  
৯০ স া খা ন ৯৪ ১০৯৩ ২১০০/ ঐ  
৯১ সাহাগ ৯৫ ১০৯৪ ২১০০/ ঐ  
৯২ জিন ৯৬ ১০৯৫ ২১০০/ ঐ  
৯৩ আ ল আিলম ৯৭ ১০৯৬ ২১০০/ ঐ  
৯৪ ছােনায়ার হাঃ ৯৮ ১০৯৭ ২১০০/ ঐ  
৯৫ ফারজানা খা ন ৯৯ ১০৯৮ ২১০০/ ঐ  
৯৬ আেনায়ারা বগম ১০০/২৬০ ১০৯৯ ২১০০/ ঐ  
৯৭ ল  সরকার ১০১ ১১০০ ২১০০/ ঐ  
৯৮ শারিমন লতানা ১০২ ১১০১ ২১০০/ ঐ  
৯৯ িনরব সখ ১০৩ ১১০২ ২১০০/ ঐ  
১০০ তািনয়া খা ন ১০৪ ১১০৩ ২১০০/ ঐ  
১০১ ফােতমা খা ন ১০৫ ১১০৪ ২১০০/ ঐ  
১০২ ইুরনবী ১০৬ ১১০৫ ২১০০/ ঐ  
১০৩ সাই ল ইসলাম ১০৭ ১১০৬ ২১০০/ ঐ  
১০৪ শীপনচ  দাস ১০৮ ১১০৭ ২১০০/ ঐ  



১০৫ শাহাদত হােসন ১০৯ ১১০৮ ২১০০/ ঐ  
১০৬ রিবউল সখ ১১০ ১১০৯ ২১০০/ ঐ  
১০৭ রািবব  হােসন ১১১ ১১১০ ২১০০/ ঐ  
১০৮ মজ  সখ ১১২ ১১১১ ২১০০/ ঐ  
১০৯ া  খা ন ১১৩ ১১১২ ২১০০/ ঐ  

১১০ ক না খা ন ১১৫ ১৬৪৪ ২১০০/ ঐ  
১১১ শিরফা খা ন ১১৬ ১৬৪৫ ২১০০/ ঐ  
১১২ আঃ ছা ার সখ ১১৭ ১৬৪৬ ২১০০/ ঐ  
১১৩ ফােতমা খা ন ১১৮ ১৬৪৭ ২১০০/ ঐ  
১১৪ আিছয়া খা ন ১১৯ ১৬৪৮ ২১০০/ ঐ  
১১৫ র আলম ১২০ ১৬৪৯ ২১০০/ ঐ  
১১৬ িবপ ব সখ ১২১ ১৬৫০ ২১০০/ ঐ  
১১৭ িবউ  খা ন ১২২ ১৬৫১ ২১০০/ ঐ  
১১৮ সেম াষ আলী সখ ১২৩ ১৬৫২ ২১০০/ ঐ  
১১৯ আঃ রা াক ১২৪ ১৬৫৩ ২১০০/ ঐ  
১২০ রনী খা ন ১২৫ ১৬৫৪ ২১০০/ ঐ  
১২১ জাহা ীর আলম ১২৬ ১৬৫৫ ২১০০/ ঐ  
১২২ িবলিকস িবল াহ ১২৭ ১৬৫৬ ২১০০/ ঐ  
১২৩ শাহানাজ পারিভন ১২৮ ১৬৫৭ ২১০০/ ঐ  
১২৪ অিমত ঘাষ ১২৯ ১৬৫৮ ২১০০/ ঐ  
১২৫ িমলন মার সাহা ১৩০ ১৬৫৯ ২১০০/ ঐ  
১২৬ আেনায়ার হােসন ১৩১ ১৬৬০ ২১০০/ ঐ  
১২৭ িবথী খা ন ১৩২ ১৬৬১ ২১০০/ ঐ  
১২৮ ফিরদা বগম ১৩৩ ১৬৬২ ২১০০/ ঐ  
১২৯ নাজবীন নাহার ১৩৪ ১৬৬৩ ২১০০/ ঐ  
১৩০ কামর ল ইসলাম ১৩৫ ১৬৬৪ ২১০০/ ঐ  
১৩১ রিশদা খা ন ১৩৬ ১৬৬৫ ২১০০/ ঐ  
১৩২ শাহজামাল  বঃ ১৩৭ ১৬৬৬ ২১০০/ ঐ  
১৩৩ বলী খা ন ১৩৮ ১৬৬৭ ২১০০/ ঐ  



১৩৪ রিফ ল  ইসলাম ১৩৯ ১৬৬৮১ ২১০০/ ঐ  
১৩৫ আ ল হােসন ১৪০ ১৬৬৯ ২১০০/ ঐ  
১৩৬ িম খা স ১৪১ ১৬৭০ ২১০০/ ঐ  
১৩৭ খায়র ল সখ ১৪২ ১৬৭১ ২১০০/ ঐ  
১৩৮ সাহাগ ১৪৩ ১৬৭২ ২১০০/ ঐ  
১৩৯ মােজদা খা ন ১৪৪ ১৬৭৩ ২১০০/ ঐ  
১৪০ জিরনা খা ন ১৪৫ ১৬৭৪ ২১০০/ ঐ  
১৪১ জিরনা বগম ১৪৬ ১৬৭৫ ২১০০/ ঐ  
১৪২ পন আলী ১৪৭ ১৬৭৬ ২১০০/ ঐ  
১৪৩ হািলমা খা ন ১৪৮ ১৬৭৭ ২১০০/ ঐ  
১৪৪ আসলাম সখ ১৪৯ ১৬৭৮ ২১০০/ ঐ  
১৪৫ রিক ল ইসলাম ১৫০ ১৬৭৯ ২১০০/ ঐ  
১৪৬ শাহানা খা ন ১৫১ ১৬৮০ ২১০০/ ঐ  
১৪৭ লাবনী খা ন ১৫২ ১৬৮১ ২১০০/ ঐ  
১৪৮ রিহমা বগম ১৫৩ ১৬৮২ ২১০০/ ঐ  
১৪৯ মীম খা ন ১৫৪ ১৬৮৩ ২১০০/ ঐ  
১৫০ আ ল লিতফ  ১৫৫/২৫৯ ১৬৮৪ ২১০০/ ঐ  
১৫১ আঃ আজাদ ১৫৬ ১৬৮৫ ২১০০/ ঐ  
১৫২ মিন ম ল ১৫৭/২২২ ১৬৮৬ ২১০০/ ঐ  
১৫৩ মিতয়ার রহমান ১৫৮ ১৬৮৭ ২১০০/ ঐ  
১৫৪ আিম ল ইসলাম ১৫৯ ১৬৮৮ ২১০০/ ঐ  
১৫৫ হনা খা ন ১৬০ ১৬৮৯ ২১০০/ ঐ  
১৫৬ ি য়া খা ন ১৬১ ১৬৯০ ২১০০/ ঐ  
১৫৭ ল ল আহে দ ১৬২ ১৬৯১ ২১০০/ ঐ  
১৫৮ হােফজ ম ল ১৬৩ ১৬৯২ ২১০০/ ঐ  
১৫৯ আলঅিমন ম ল ১৬৪ ১৬৯৩ ২১০০/ ঐ  
১৬০ আসরাফ হেসন ১৬৫ ১৬৯৪ ২১০০/ ঐ  
১৬১ হািফজা খা ন ১৬৬ ১৬৯৫ ২১০০/ ঐ  
১৬২ নজর ল ইসলাম  ১৬৭ ১৬৯৬ ২১০০/ ঐ  
১৬৩ িলয়া খা ন ১৬৮ ১৬৯৭ ২১০০/ ঐ  



১৬৪ সিলনা খা ন ১৬৯ ১৬৯৮ ২১০০/ ঐ  
১৬৫ সা রী খা ন ১৭০ ১৬৯৯ ২১০০/ ঐ  
১৬৬ ইউ ফ আলী ১৭১ ১৭০০ ২১০০/ ঐ  
১৬৭ হাসান আলী ১৭২ ১৭০১ ২১০০/ ঐ  
১৬৮ র ল ইসলাম ১৭৩ ১৭০২ ২১০০/ ঐ  
১৬৯ িমনা খা ন ১৭৪ ১৭০৩ ২১০০/ ঐ  
১৭০ জািকর ল 

ইসলাম 
মংলা সখ পািচল ১৭৮ ১৯৬০ ২১০০/- ঐ  

১৭১ িরমন হােসন আ  ব ার পািচল ১৭৯ ১৯৬১ ২১০০/= ঐ  
১৭২ সািদয়া আ ার 

সা ী 
শািহন সখ পািচল 

ন ন পাড়া 
১৮০ ১৯৬২ ২১০০/- ঐ  

১৭৩ আয়শা খা ন নিছম উি ন দৗলত র ১৮১ ১৯৬৩ ২১০০/- ঐ  
১৭৪ আেয়শা খা ন রমজান আলী দৗলত র ১৮২ ১৯৬৪ ২১০০/- ঐ  
১৭৫ জিমলা খা ন আ স ছা ার দৗলত র ১৮৩ ১৯৬৫ ২১০০/- ঐ  
১৭৬ িম খা ন মক ল 

হােসন 
িদয়ারপািচ
ল 

১৮৪ ১৯৬৬ ২১০০/- ঐ  

১৭৭ মা মা খা ন আঃ মিজদ িদয়ারপািচ
ল 

১৮৫ ১৯৬৭ ২১০০/- ঐ  

১৭৮ মক ল হােসন রমজান আলী খিলশা ড়া ১৮৬ ১৯৬৮ ২১০০/- ঐ  
১৭৯ খাকা আ ল হােসন িদয়ারপািচ

ল 
১৮৭ ১৯৬৯ ২১০০/- ঐ  

১৮০ িশখা খা ন হাছান ইসলাম শলাবাড়ী ১৮৮ ১৯৭০ ২১০০/- ঐ  
১৮১ আরমান হােসন ইমান আলী রানৈশলা

বাড়ী 
১৮৯ ১৯৭১ ২১০০/- ঐ  

১৮২ জামাত আলী মনতাজ রানৈশলা
বাড়ী 

১৯০ ১৯৭২ ২১০০/- ঐ  

১৮৩ হািস ল হাসান 
শাম  

আ  ছাইদ 
খান 

েনরগাতী ১৯১ ১৯৭৩ ২১০০/- ঐ  

১৮৪ হাওয়া খা ন আ ল কােদর েনরগাতী ১৯২ ১৯৭৪ ২১০০/- ঐ  
১৮৫ তােলব আলী শাহজাহান েনরগাতী ১৯৩ ১৯৭৫ ২১০০/- ঐ  



আঃ 
১৮৬ রািফউল াহ মাবারক 

আলী 
েনরগাতী ১৯৪ ১৯৭৬ ২১০০/- ঐ  

১৮৭ খািদজা খা ন আ র রিহম খাকসবা
ড়ী 

১৯৫ ১৯৭৭ ২১০০/- ঐ  

১৮৮ কেমলা বগম সাহরাব আলী খাকসাবা
ড়ী 

১৯৬ ১৯৭৮ ২১০০/- ঐ  

১৮৯ মিরয়ম খা ন র আলী নিলছাপাড়া ১৯৭ ১৯৭৯ ২১০০/- ঐ  
১৯০ রিব খা ন আমজাদ হাঃ চ েকান  ১৯৮ ১৯৮০ ২১০০/- ঐ  
১৯১ িফেরাজা খা ন জিমল হােসন নওদােতল

িপ 
১৯৯ ১৯৮১ ২১০০/- ঐ  

১৯২ শািম  খা ন শিহদ আলী নওদােতল
িপ 

২০০ ১৯৮২ ২১০০/- ঐ  

১৯৩ আি য়া খা ন িগয়াসউি ন নওদােতল
িপ 

২০১ ১৯৮৩ ২১০০/- ঐ  

১৯৪ চান িময়া অিস ি ন সখ চ কানা
ব 

২০২ ১৯৮৪ ২১০০/- ঐ  

১৯৫ হােজরা খা ন আিম ল ইসঃ চ েকানা ২০৩ ১৯৮৫ ২১০০/- ঐ  
১৯৬ আ র রা াক আদম আলী নিলছাপাড়া ২০৪ ১৯৮৬ ২১০০/- ঐ  
১৯৭ য়ারা খা ন আিজজল হক নওদােতল

িপ 
২০৫ ১৯৮৭ ২১০০/- ঐ  

১৯৮ হািস খা ন আ স ছালাম নওদােতল
িপ 

২০৬ ১৯৮৮ ২১০০/- ঐ  

১৯৯ আিছয়া খা ন ছারহাব আলী া নগাতী ২০৭ ১৯৮৯ ২১০০/- ঐ  
২০০ জিরনা বগম আ ল হােসন া নগাতী ২০৮ ১৯৯০ ২১০০/- ঐ  
২০১ রািক ল হাসান িব ব বল াল হােসন া নগাতী ২০৯ ১৯৯১ ২১০০/- ঐ  
২০২ িখতন বগম আ ল খােলক বািনয়াগা

তী 
২১০ ১৯৯২ ২১০০/- ঐ  

২০৩ শাহাজামাল সখ মাহা াদ 
আলী 

বািনয়াগা
তী 

২১১ ১৯৯৩ ২১০০/- ঐ  



২০৪ আ ল াহ বল াল সখ া নগাতী ২১২ ১৯৯৪ ২১০০/- ঐ  
২০৫ শাহ আলম আঃ রিশদ 

সখ 
া নগাতী ২১৩ ১৯৯৫ ২১০০/- ঐ  

২০৬ আেনায়ার 
হােসন 

চানিময়া া নগাতী ২১৪ ১৯৯৬ ২১০০/- ঐ  

২০৭ শািখল সখ র েবল সখ া নগাতী ২১৫ ১৯৯৭ ২১০০/- ঐ  
২০৮ িজয়াছিমন 

খা ন 
র আলী া নগাতী ২১৬ ১৯৯৮ ২১০০/- ঐ  

২০৯ রাইয়া খা ন আঃ আিজজ চরেখাকসা
বাড় 

২১৭ ১৯৯৯ ২১০০/- ঐ  

২১০ িম  খা ন লাল সখ চরেখাকসা
বাড় 

২১৮ ২০০০ ২১০০/- ঐ  

২১১ কাসমী খা ন আঃ কােদর চরেখাকসা
বাড় 

২১৯ ২০০১ ২১০০/- ঐ  

২১২ মাঃ আঃ ছা ার সখ িপঃ মাঃ জালাল 
উি ন সখ 

প িচল 
২২৩ ২৩২৩ ২১০০/- ঐ  

২১৩ মাঃ আিসক আহেমদ িপঃ খাইর ল 
ইসলাম 

প িচল 
২২৪ ২৩২৪ ২১০০/- ঐ  

২১৪ মাঃ র েবল ইসলাম িপঃ মাঃ আঃ 
হািমদ 

প িচল 
২২৫ ২৩২৫ ২১০০/- ঐ  

২১৫ আ ল লতীফ   লাকমানেহা া নবয়রা  ২২৬ ২৩৪৮ ২১০০/- ঐ  
২১৬ মাঃ মন ইসলাম আশরা ল ইসলাম া নবয়ড়া ২২৭ ২৩২৬ ২১০০/- ঐ  
২১৭ মাছাঃ লািখ খা ন  শািহন আলম দৗলত র ২২৮ ২৩২৭ ২১০০/- ঐ  
২১৮ মাছাঃ শাহনাজ খা ন াঃ ইয়ািছন  দৗলত র ২২৯ ২৩৩৫ ২১০০/- ঐ  
২১৯ Iওবায় ল ইসলাম আ ল হালীম দৗ্লত র ২৩০ ২৩৪৯ ২১০০/- ঐ  
২২০ মাছাঃ মাক দা খা ন র ল ইসলাম খিলশা ড়া ২৩১ ২৩২২ ২১০০/- ঐ  
২২১ মাছাঃ সানিজদা খা ন িপঃ শাহীন িদয়ার প িচল ২৩২ ২৩২৮ ২১০০/- ঐ  
২২২ মাছাঃ িশদা খা ন িপঃ আঃ রিশদ িদয়ার প িচল ২৩৩ ২৩২৯ ২১০০/- ঐ  
২২৩ িফেরাজ উি ন আ: ছালাম খিলশা ড়া ২৩৪ ২৩৫০ ২১০০/- ঐ  
২২৪ মাঃ আঃ ছা ার সখ িপঃ সােগর আলী রান শলাবাড়ী ২৩৫ ২৩৩২ ২১০০/- ঐ  



২২৫ মাঃ পলাশ হােসন িপঃ মিজবর রহমান রান শলাবাড়ী ২৩৬ ২৩৩৩ ২১০০/- ঐ  
২২৬ মাছা: রিব খা ন আমজাদ হা: নওদাৈশলাবা ২৩৭ ২৩৫১ ২১০০/- ঐ  
২২৭ মাছাঃ জিরনা খা ন াঃ আঃ খােলক েনরগ তী ২৩৮ ২৩৩০ ২১০০/- ঐ  
২২৮ মাঃ হািনফ  র আলী সখ েনরগ তী ২৩৯ ২৩৩৪ ২১০০/- ঐ  
২২৯ মাছাঃ আয়শা খা ন  আঃ মিজদ সখ েনরগািত ২৪০ ২৩৫২ ২১০০/- ঐ  
২৩০ মাছাঃ সাহার ভা  াঃ ইি স আলী খাকশাবাড়ী ২৪১ ২৩৩১ ২১০০/- ঐ  
২৩১ মাঃ আিজ ল হক  আঃ কিরম খাকশাবাড়ী ২৪২ ২৩৩৬ ২১০০/- ঐ  
২৩২ মাঃ না  সখ  ড়ান আলী সখ খাকশাবাড়ী ২৪৩ ২৩৩৭ ২১০০/- ঐ  
২৩৩ মাছাঃ হেলনা বগম জ র ল ইসলাম ন মী ২৪৪ ২৩৩৯ ২১০০/- ঐ  
২৩৪ মাঃ শাহিরয়ার হােসন আলতাফ হােসন ন মী ২৪৫ ২৩৪০ ২১০০/- ঐ  
২৩৫ মাছাঃ য়ারা খা ন িপঃ মাঃ আঃ 

স সখ 
ন মী 

২৪৬ ২৩৪১ ২১০০/- ঐ  
২৩৬ মাঃ িরফাত  আ ার খ কার চ কণা ২৪৭ ২৩৪৬ ২১০০/- ঐ  
২৩৭ মাঃ রা ল মাঃ রােসল চ েকানা ২৪৮ ২৩৫৩ ২১০০/- ঐ  
২৩৮ মাঃ নািবল খান  আঃ আিজজ খান তল িপ ২৪৯ ২৩৫৪ ২১০০/- ঐ  
২৩৯ মাঃ জাকািরয়া হােসন মাঃ আঃ খােলক ন মী ২৫০ ২৩৫৫ ২১০০/- ঐ  
২৪০ নাজ ল দা িরদয় আ: কােদর চ েকানা ২৫১ ২৩৫৬ ২১০০/- ঐ  
২৪১ মাঃ অিছর উি ন ই ল আলী সখ ঊা নগ তী ২৫২ ২৩৪২ ২১০০/- ঐ  
২৪২ মাছাঃ িশখা খা ন শিহ ল ইসলাম ঊা নগ তী ২৫৩ ২৩৪৩ ২১০০/- ঐ  
২৪৩ মাঃ তােজল আছতােহর আলী ঊা নগ তী ২৫৪ ২৩৪৭ ২১০০/- ঐ  
২৪৪ মাঃ আ ল  মািমন মাঃ সজাব আলী সা কাবাড়ী ২৫৫ ২৩৫৭ ২১০০/- ঐ  
২৪৫ মাছাঃ সােলহা খা ন াঃ হািব র রহমান চর খাকশাবাড়ী ২৫৬ ২৩৩৮ ২১০০/- ঐ  
২৪৬ মাছাঃ মিরয়ম খা ন ডপঃ মসিলম সখ শা য়ািভটা ২৫৭ ২৩৪৪ ২১০০/- ঐ  
২৪৭ মাঃ উ ল সখ ডপঃ ইয়া ব আলী শা য়ািভটা ২৫৮ ২৩৪৫ ২১০০/- ঐ  

িতব ী  খাকশাবাড়ী( ২০১৮-১৯) 
ঃ

নং 

নাভাতােভাগীর নাম 
িপতা/ ামীর নাম 

ােমর নাম িহসাব 
নং বিহ নং 

টাকার পিরমান মােসর 
নাম 

ম  

২৪৮ মাঃ আ র িপঃ িরয়াজ প িচল ২৬১ ২৭১২ ৮৪০০   



রিশদ উি ন 
২৪৯  সফাতন খা ন  আ  

মাতােলব  
প িচল ২৬২ 

২৭১৩ 
৮৪০০   

২৫০  মহাববত আলী 
সখ 

জল হােসন 
সখ 

প িচল ২৬৩ 
২৭১৪ 

৮৪০০   

২৫১ মাঃ নাইম সখ  মাঃ 
মাকেছদ  

প িচল ২৬৪ 
২৭১৫ 

৮৪০০   

২৫২ মাঃ রনবী 
ইসলাম 

িপঃ আশরাফ প িচল ২৬৫ 
২৭১৬ 

৮৪০০   

২৫৩ মাঃ জাহানগীর 
আলম 

 িপয়ার আলী 
সর 

প িচল ২৬৬ 
২৭১৭ 

৮৪০০   

২৫৪ মাছাঃ শফালী 
খা ন 

 িপঃ মাঃ 
িপয়ার আলী 
সরকার 

প িচল ২৬৭ 

২৭১৮ 

৮৪০০   

২৫৫ মাঃ আিতক 
হাসান 

 খায়র ল 
ইসলাম 

প িচল ২৬৮ 
২৭১৯ 

৮৪০০   

২৫৬ মাঃ সােহল 
রানা 

িপঃ আ ল 
কােদর 

প িচল ২৬৯ 
২৭২০ 

৮৪০০   

২৫৭ মাছাঃ শািহ র 
খা ন 

িপঃ শায়বালী 
সখ 

া ন বয়ড়া 
উঃ 

২৭০ 
২৭২১ 

৮৪০০   

২৫৮  মাঃ রিবউল 
হাসান 

ছােনায়ার 
হােসন 

দৗলত র ২৭১ 
২৭২২ 

৮৪০০   

২৫৯ মাঃ আিম ল 
ইসলাম 

মিজবর 
রহমান 

দৗলত র ২৭২ 
২৭২৩ 

৮৪০০   

২৬০ মাছাঃ মিনজা 
খা ন 

আ স ছালাম িদয়ার 
প িচল 

২৭৩ 
২৭২৪ 

৮৪০০   

২৬১ মাছাঃ আসমা 
খা ন 

িপঃ জছার 
উি ন 

িদয়ার 
প িচল 

২৭৪ 
২৭২৫ 

৮৪০০   

২৬২ মাঃ চ ন িময়া মাঃ আ র 
রহমান 

িদয়ার 
প িচল 

২৭৫ 
২৭২৬ 

৮৪০০   



২৬
৩ 

মাছাঃ নাজমা 
খা ন 

 মাঃ আ র 
রিহম 

চর 
শলাবাড়ী 

২৭৬ 
২৭২৭ 

৮৪০০   

২৬৪ মাঃ বাব  সখ মাঃ ইনছান 
আলী 

া নগাতী ২৭৭ 
২৭২৮ 

৮৪০০   

২৬৫ মাঃ জন 
আহেমদ 

মাঃ হািব র  রান 
শলাবাড়ী 

২৭৮ 
২৭২৯ 

৮৪০০   

২৬
৬ 

আকবর আলী 
সখ 

হরপ আলী 
সখ 

শলাবাড়ী ২৭৯ 
২৭৩০ 

৮৪০০   

২৬৭ মাঃ আ ল 
আলীম 

িপঃ মাঃ 
ফরহাদ  

নওদা 
শলাবাড়ী 

২৮০ 
২৭৩১ 

৮৪০০   

২৬
৮ 

হাছাদ আলী মাঃ হােতম 
আলী 

েনরগ তী ২৮১ 
২৭৩২ 

৮৪০০   

২৬৯ শিফউল াহ 
ম ল 

পাশা র 
রহমান 

খাকশাবাড়ী ২৮২ 
২৭৩৩ 

৮৪০০   

২৭০ মাছাঃ আিমনা 
খা ন 

নজর ল 
ইসলাম 

খাকশাবাড়ী 
দঃ 

২৮৩ 
২৭৩৪ 

৮৪০০   

২৭১ মাঃ কালাচ ন  রমজান সখ েনরগ তী ২৮৪ ২৭৩৫ ৮৪০০   
২৭২ মাছাঃ মমতা 

খা ন 
আ র রিহম 
রাকনী 

েনরগাতী ২৮৫ 
২৭৩৬ 

৮৪০০   

২৭৩ মাঃ মার ফ 
সরকার 

 আ ল লিতফ 
স 

খাকশাবাড়ী ২৮৬ 
২৭৩৭ 

৮৪০০   

২৭৪ মাছাঃ আিরফা 
খা ন 

িপঃ মাঃ 
আলািমন 

খাকশাবাড়ী ২৮৭ 
২৭৩৮ 

৮৪০০   

২৭৫ আব ল বাদশা 
আলী  

 ইমান আলী 
সখ 

চ কণা 
পি ম 

২৮৮ 
২৭৩৯ 

৮৪০০   

২৭৬ মাঃ সােহল   মাঃ শাম ল  নিলছা পাড়া ২৮৯ ২৭৪০ ৮৪০০   
২৭৭ বিদউজামান চানিময়া সা কাবাড়ী ২৯০ ২৭৪১ ৮৪০০   
২৭৮ মাঃ আ র 

রা াক 
িপঃ শাহ আলী শা য়ািভটা ২৯১ 

২৭৪২ 
৮৪০০   

২৭৯ মাছাঃ আছমা িপঃ নজাব শা য়ািভটা ২৯২ ২৭৪৩ ৮৪০০   



খা ন আলী 
২৮০ আঃ রহমান িকবিরয়া আমজাদ আলী  

খাকশাবাড়ী 
২৯৩ 

২৭৪৪ 
৮৪০০   

২৮১ মাঃ বীশা সখ  ই ীস আলী খাকশাবাড়ী ২৯৪ ২৭৪৫ ৮৪০০   
২৮২ কা  সখ কােসম আলী চর 

খাকশাবাড়ী 
২৯৫ 

২৭৪৬ 
৮৪০০   

২৮
৩ 

 রিহমা খা ন ম আলী চর 
খাকশাবাড়ী 

২৯৬ 
২৭৪৭ 

৮৪০০   

২৮৪ মাঃ শা  শখ মাঃ আ ার  দৗলত র ২৯৭ ২৭৪৮ ৮৪০০   
২৮৫ হািব র রহমান াল ম ল চরেখাকশাবা

ড়ী 
২৯৮ 

২৭৪৯ 
৮৪০০   

২৮
৬ 

জয়নব খাতান আ  ব কর চরেখাকশাবা
ড়ী 

২৯৯ 
২৭৫০ 

৮৪০০   

২৮৭ ছিমর ম ল  মা ার ম ল চর 
খাকশাবাড়ী 

৩০০ 
২৭৫১ 

৮৪০০   

২৮৮ ফারজানা ইসলাম ফির ল 
ইসলাম 

খাকশাবাড়ী ৩০১ 
২৭৫২ 

৮৪০০   

২৮৯  মাবারক 
হােসন  

আ স ছালাম পািচল ৩০২ 
২৭৫৩ 

৮৪০০   

২৯০ মাঃ অ ব আজা ল 
ইসলাম 

চ কণা ব ৩০৩ 
২৭৫৪ 

৮৪০০   

২৯১ সানিজদা খা ন মাঃ শাহীন িদয়ার 
পািচল 

৩০৪ 
২৭৫৫ 

৮৪০০   

২৯২ শািকল আিম ল 
ইসলাম 

তল িপ ৩০৫ 
২৭৫৬ 

৮৪০০   

২৯৩  িরফাত হাসান 
রিন 

রজাউল 
কিরম 

চর 
খাকশাবাড়ী 

৩০৬ 
২৭৫৭ 

৮৪০০   

২৯৪  আলমগীর 
হােসন 

মাঃ ফ ক চর 
খাকশাবাড়ী 

৩০৭ 
২৭৫৮ 

৮৪০০   

 



 
 
 
                                               

রতনকাি  ইউিনয়েনর িতব ী ভাতােভাগীেদর িহসাব স িলত নােমর তািলকাঃ 
ঃনং ভাতােবাগীর নাম িহসাব 

ন র 
বিহ 
ন র 

টাকার 
পিরমান 

মােসর  
লাই/১৯-

সে র/১৯ 

মম  

১ আির ল ইসলাম ০১ ১৭৮ ২১০০/= ঐ  
২ মািরয়া খা ন ০২/২৯৬ ১৭৯ ২১০০/= ঐ  
৩ আলমগীর হােসন ০৩ ৪১৩ ২১০০/= ঐ  
৪ লিলতারানী দাস ০৪ ৪১৬ ২১০০/= ঐ  
৫ ই াহীম ০৫/৩৮৯ ১৭৬ ২১০০/= ঐ  
৬ আিছয়া বঃ ০৬ ৫৪৬ ২১০০/= ঐ  
৭ আেনায়ারা খা ন ০৭ ১৮১ ২১০০/= ঐ  
৮ আ য়ারা  ০৮ ৫৫২ ২১০০/= ঐ  
৯ সাহালী সখ ০৯ ১৫৮ ২১০০/= ঐ  
১০ েলখা বঃ ১০ ১৮৩ ২১০০/= ঐ  
১১ চাইনা খা ন ১১/৩৮৬ ৭৬৯ ২১০০/= ঐ  
১২ ইসমাইল হাঃ ১২ ৪০৩ ২১০০/= ঐ  
১৩ িশপরা রানী ১৩ ৭২৪ ২১০০/= ঐ  
১৪ মাকতাল  ১৪ ১৭৩ ২১০০/= ঐ  
১৫ ইট িময়া ১৫ ৭২০ ২১০০/= ঐ  
১৬ মাফা ল হাঃ ১৬ ৪১১ ২১০০/= ঐ  
১৭ রােহলা বঃ ১৭ ১৭৭ ২১০০/= এ  
১৮ আঃ রিশদ ১৮ ৭১৯ ২১০০/= ঐ  
১৯ আলী হােসন ১৯ ১৭৫ ২১০০/= ঐ  
২০  আসীম  ২০ ৭৬৮ ২১০০/= ঐ  
২১ একরা ল ২১ ৭২৬ ২১০০/= ঐ  
২২ িবয়া বঃ ২২ ৭২২ ২১০০/= ঐ  



২৩ উে  সালমা বঃ ২৩ ৪১২ ২১০০/= ঐ  
২৪ রানা িম ী ্ ২৪ ৭২১ ২১০০/= ঐ  
২৫ ি নাহ ২৫ ৫৫৫ ২১০০/= ঐ  
২৬ আকবর আলী ২৬ ১৬০ ২১০০/= ঐ  
২৭ লাইলী বঃ ২৭ ৪০৮ ২১০০/= ঐ  
২৮ র মাহা াদ ২৮ ৪১০ ২১০০/= ঐ  
২৯ ফরজ আলী ২৯ ৭১৭ ২১০০/= ঐ  
৩০ আয়নাল হক ৩০ ১৭২ ২১০০/= ঐ  
৩১ শংকর মার ৩১ ১৭১ ২১০০/= ঐ  
৩২ পন মার ৩২ ৭৬৭ ২১০০/= ঐ  
৩৩ আনছার ৩৩ ৭১৮ ২১০০/= ঐ  
৩৪ আ  ব ার ৩৪ ১৭০ ২১০০/= ঐ  
৩৫ ীন চ  ৩৫ ১৭৪ ২১০০/= ঐ  
৩৬ িমলন িময়া ৩৬ ৪০৯ ২১০০/= ঐ  
৩৭ িমরা ল হক ৩৭ ৭০৫ ২১০০/= ঐ  
৩৮ মহর আলী ৩৮/৩২৬ ৭১৩ ২১০০/= ঐ  
৩৯ হযরত আলী ৩৯ ১৫৯ ২১০০/= ঐ  
৪০ আসা ল ৪০ ১৮২ ২১০০/= ঐ  
৪১ িমনা খা ন ৪১ ৭১৪ ২১০০/= ঐ  
৪২ নািসম, উি ন ৪২ ৭৬৪ ২১০০/= ঐ  
৪৩  নামান ৪৩ ৭৬২ ২১০০/= ঐ  
৪৪ লাইলী ৪৪ ৩৯৭ ২১০০/= ঐ  
৪৫ ফাইম িময়া ৪৫ ১৫১ ২১০০/= ঐ  
৪৬ িসপন িময়া ৪৬ ৭০৭ ২১০০/= ঐ  
৪৭ আয়মনা বঃ ৪৭ ৫৫৭ ২১০০/= ঐ  
৪৮ সানার উি ন ৪৮ ১৫৩ ২১০০/= ঐ  
৪৯ আয়নাল 

সখ/ দলবারেসখ  
৪৯/১৫৩ ৭০৯ ২১০০/= ঐ  

৫০ আ ল হােসন ৫০/২৯৭ ১৫০ ২১০০/= ঐ  



৫১ আস ল ৫১ ৭০৮ ২১০০/= ঐ  
৫২ মােজদা বঃ ৫২ ৩৯৮ ২১০০/= ঐ  
৫৩ হােসন আলী পচা ৫৩ ১৫২ ২১০০/= ঐ  
৫৪ মােলকা খা ন ৫৪ ১৬৬ ২১০০/= ঐ  
৫৫ সাহাগ িময়া ৫৫ ৭০৯ ২১০০/= ঐ  
৫৬ আলম ৫৬ ১৫৭ ২১০০/= ঐ  
৫৭ ন  িময়া ৫৭/১৫৭ ১৬৮ ২১০০/= ঐ  
৫৮ িশিরয়া বঃ ৫৮ ১৫৫ ২১০০/= ঐ  
৫৯ আ ল কালাম সক ৫৯/১৫৫ ৪৫০ ২১০০/= ঐ  
৬০ মাতাহর হাঃ ৬০ ৭১০ ২১০০/= ঐ  
৬১ মাহ দা  ৬১ ৭১২ ২১০০/= ঐ  
৬২ িম  িময়া ৬২ ১৫৪ ২১০০/= ঐ  
৬৩ বলাল হােসন ৬৩ ৪০১ ২১০০/= ঐ  
৬৪ আিমনা খা ন ৬৪ ১৫৬ ২১০০/= ঐ  
৬৫ আিমনা বগম ৬৫ ৭৬৩ ২১০০/= ঐ  
৬৬ িবজর মার ৬৬ ৪১৫ ২১০০/= ঐ  
৬৭ ব া খা ন ৬৭ ৪০২ ২১০০/= ঐ  
৬৮ জ রা বঃ ৬৮ ৭১৬ ২১০০/= ঐ  
৬৯ চ া বঃ ৬৯ ১৬৯ ২১০০/= ঐ  
৭০ ই াহীম হােসন ৭০/১০৯ ৬৪৭ ২১০০/= ঐ  
৭১ আসা ল হক ৭১ ৭৬৬ ২১০০/= ঐ  
৭২ মেহলা খা ন ৭২ ৭২৩ ২১০০/= ঐ  
৭৩ া বঃ ৭৩ ৭৬৫ ২১০০/= ঐ  
৭৪ পিল খা ন ৭৪ ১৬১ ২১০০/= ঐ  
৭৫ কারবান ৭৫ ৪০৬ ২১০০/= ঐ  
৭৬ রেহনা বঃ ৭৬ ৪০৭ ২১০০/= ঐ  
৭৭ ছরভা  বঃ ৭৭ ৭১৫ ২১০০/= ঐ  
৭৮ আঃ মািমন ৭৮ ৫৫৩ ২১০০/= ঐ  
৭৯ আরিজনা বঃ ৭৯ ৭৭০ ২১০০/= ঐ  



৮০ িল খা ন ৮০ ১৬৪ ২১০০/= ঐ  
৮১ িশিরয়া বঃ ৮১ ৪০৪ ২১০০/= ঐ  
৮২ ফজলার রহমান ৮২ ১৬৫ ২১০০/= ঐ  
৮৩ জাসনা বঃ ৮৩ ১৬৩ ২১০০/= ঐ  
৮৪ নাজ ল হাঃ ৮৪ ৪০৫ ২১০০/= ঐ  
৮৫ আজগর আলী ৮৫ ৫৫৪ ২১০০/= ঐ  
৮৬ আেনায়ার হাঃ ৮৬ ৩৯৯ ২১০০/= ঐ  
৮৭ কা  িময়া ৮৭ ৭০৪ ২১০০/= ঐ  
৮৮ আঃ ছ ৮৮ ৫৫০ ২১০০/= ঐ  
৮৯ চ া বঃ ৮৯ ১৪৮ ২১০০/= ঐ  
৯০ আলািমন ৯০ ৭৬১ ২১০০/= ঐ  
৯১◌ ু আঃ ছ ৯১ ৩৯৪ ২১০০/= ঐ  
৯২ আেনায়ারা বঃ ৯২ ১৪৭ ২১০০/= ঐ  
৯৩ আসা র জামান র 

আিসব 
৯৩/২৯৪ ১৪৯ ২১০০/= ঐ  

৯৪ ইসমাইল  ৯৪ ৩৯৬ ২১০০/= ঐ  
৯৫ শিহ ল ইসলাম ৯৫ ১৪৬ ২১০০/= ঐ  
৯৬ সাই ল ইসলাম ৯৬ ৩৯৩ ২১০০/= ঐু  
৯৭ কিফল উি ন ৯৭ ৭০৩ ২১০০/= ঐ  
৯৮ আঃ ছা ার ৯৮ ৩৯৫ ২১০০/= ঐ  
৯৯ মেহর আলী ৯৯ ৫৫১ ২১০০/= ঐ  
১০০ জিরনা খা ন ১০০/১৫৬ ৭৭১ ২১০০/= ঐ  
১০১ মা দ  ১০১ ৫৫৬ ২১০০/= ঐ  
১০২ রােহলা বঃ ১০২ ১৬৭ ২১০০/= এ  
১০৩ মিরনা ১০৩ ‘৫৪৮ ২১০০/= ঐ  
১০৪ আশরা ল আলম ১০৪ ৭২৫ ২১০০/= ঐ  
১০৫ আঃ হািলম ১০৫ ৫৪৯ ২১০০/= ঐ  
১০৬ শাহজাহান আলী ১০৬ ৪১৪ ২১০০/= ঐ  
১০৭ শাহ কামাল ১০৭ ১৮০ ২১০০/= ঐ  



১০৮ মাঃ আিজজ সখ ১০৮ ১৬২ ২১০০/= ঐ  
১০৯ মিজবর রহমান ১১০/১৫৪ ৮৭৪ ২১০০/= ঐ  
১১০ শাহাদত আলী ১১১ ৮৭৫ ২১০০/= ঐ  
১১১ জােমলা খা ন ১১২ ৮৭৬ ২১০০/= ঐ  
১১২ শাহজামাল হােসন ১১৩ ৮৭৭ ২১০০/= ঐ  
১১৩ জিছম উি ন ১১৪ ৮৭৮ ২১০০/= ঐ  
১১৪ া রানী ১১৫ ৮৭৯ ২১০০/= ঐ  
১১৫ আশরা ল আলম ১১৬ ৮৮০ ২১০০/= ঐ  
১১৬ আিতয়ারা খা ন ১১৭ ৮৮১ ২১০০/= ঐ  
১১৭ শিহ ল ইসলাম ১১৮ ৮৮২ ২১০০/= ঐ  

১১৮ জিলল ম ল ১১৯ ৮৮৩ ২১০০/= ঐ  
১১৯ রাকাইয়া শারিমন ১২০ ৮৮৪ ২১০০/= ঐ  
১২০ িবলিকছ খা ন ১২১ ১১১৩ ২১০০/=   
১২১ তাহিমনা খা ন ১২২ ১১১৪ ২১০০/= ঐ  
১২২ রাকনচ  িব াস ১২৩ ১১১৫ ২১০০/= ঐ  
১২৩ স জ িময়া ১২৪ ১১১৬ ২১০০/= ঐ  
১২৪ আ  হােসম ১২৫ ১১১৭ ২১০০/= ঐ  
১২৫ আহসানা ল হক ১২৬ ১১১৮ ২১০০/= ঐ  
১২৬ সানাবা  খা ন ১২৭ ১১১৯ ২১০০/= ঐ  
১২৭ পােভল ১২৮ ১১২০ ২১০০/= ঐ  
১২৮ িজল হােসন ১২৯ ১১২১ ২১০০/= ঐ  
১২৯ র আলী ১৩০ ১১২২ ২১০০/= ঐ  
১৩০ আিমর হােসন ১৩১ ১১২৩ ২১০০/= ঐ  
১৩১ মিরয়ম ইসলাম মািহ ১৩২ ১১২৪ ২১০০/= ঐ  
১৩২ শান খা ন ১৩৩ ১১২৫ ২১০০/= ঐ  
১৩৩ রনবী ১৩৪ ১১২৬ ২১০০/= ঐ  
১৩৪ মমতাজ মহল ১৩৫ ১১২৭ ২১০০/= ঐ  
১৩৫ শাম ল বারী ১৩৬ ১১২৮ ২১০০/= ঐ  
১৩৬ হািম ল  ১৩৭/৩৮৮ ১১২৯ ২১০০/= ঐ  



১৩৭ আ ল লিতফ ম ল ১৩৮ ১১৩০ ২১০০/= ঐ  
১৩৮ মা খা ন ১৩৯/২৯৩ ১১৩১ ২১০০/= ঐ  
১৩৯ ম  াং ১৩০ ১১৩২ ২১০০/= ঐ  
১৪০ আঃ সা ার ১৪১/৩৮৭ ১১৩৩ ২১০০/= ঐ  
১৪১ আ  মা াফ ১৪২ ১১৩৪ ২১০০/= ঐ  
১৪২ িশবলী হােসন ১৪৩ ১১৩৫ ২১০০/= ঐ  
১৪৩ র ল আিমন  ১৪৪ ১১৩৬ ২১০০/= ঐ  
১৪৪ ইিত খা ন ১৪৫ ১১৩৭ ২১০০/= ঐ  
১৪৫ হ ািপ খা ন ১৪৬ ১১৩৮ ২১০০/= ঐ  
১৪৬ িশউলী খা ন ১৪৭ ১১৩৯ ২১০০/= ঐ  
১৪৭ সাই র রহমান ১৪৮ ১১৪০ ২১০০/= ঐ  
১৪৮ ফরহাদ হােসন ১৪৯ ১১৪১ ২১০০/= ঐ  
১৪৯ মাঃ হািকম ১৫০ ১১৪২ ২১০০/= ঐ  
১৫০ মাঃ িসয়াম  ১৫১ ১১৪৩ ২১০০/= ঐ  
১৫১ আশা খা ন ১৫২ ১১৪৪ ২১০০/= ঐ  
১৫২ মাতাহার হােসন ১৫৮ ১৪৯৫ ২১০০/=   
১৫৩ আঃ রিশদ ১৫৯ ১৪৯৬ ২১০০/= ঐ  
১৫৪ নাজমা খা স ১৬০ ১৪৯৭ ২১০০/= ঐ  
১৫৫ রািজয়া লতানা রািজ ১৬১ ১৪৯৮ ২১০০/= ঐ  
১৫৬ সােনকা খা ন ১৬২ ১৪৯৯ ২১০০/= ঐ  
১৫৭ র না লায়লা ১৬৩ ১৫০০ ২১০০/= ঐ  
১৫৮ চান িময়া ১৬৪ ১৫০১ ২১০০/= ঐ  
১৫৯ মােমনা খা ন ১৬৫ ১৫০২ ২১০০/= ঐ  
১৬০ িমলা রানী ১৬৬ ১৫০৩ ২১০০/= ঐ  
১৬১ হািকম আলী ১৬৭ ১৫০৪ ২১০০/= ঐ  
১৬২ া খা ন ১৬৮ ১৫০৫ ২১০০/= ঐ  
১৬৩ িমসকা াহান িমিথলা ১৬৯ ১৫০৬ ২১০০/= ঐ  
১৬৪ সািদয়া খা ন ১৭০ ১৫০৭ ২১০০/= ঐ  
১৬৫ রসতী মারী ১৭১ ১৫০৮ ২১০০/= ঐ  



১৬৬ মিনজা খা ন ১৭২ ১৫০৯ ২১০০/= ঐ  
১৬৭ িরমন িময়া  ১৭৩ ১৫১০ ২১০০/= ঐ  
১৬৮ ল িল খা ন ১৭৪ ১৫১১ ২১০০/= ঐ  
১৬৯ মােজদা খা ন ১৭৫ ১৫১২ ২১০০/= ঐ  
১৭০ আলতাব হােসন ১৭৬ ১৫১৩ ২১০০/= ঐ  
১৭১ মেহদী হাসান ১৭৭ ১৫১৪ ২১০০/= ঐ  
১৭২ ি  খা ন ১৭৮ ১৫১৫ ২১০০/= ঐ  
১৭৩ জাহানার খা ন ১৭৯ ১৫১৬ ২১০০/= ঐ  
১৭৪ আির ল ইসলাম ১৮০ ১৫১৭ ২১০০/= ঐ  
১৭৫  আন   ১৮১ ১৫১৮ ২১০০/= ঐ  
১৭৬ য়ারা খা ন ১৮২ ১৫১৯ ২১০০/= ঐ  
১৭৭ মিতয়ার রহমান ১৮৩ ১৫২০ ২১০০/= ঐ  
১৭৮ মিতউর রহমান ১৮৪/৩২৪ ১৫২১ ২১০০/= ঐ  
১৭৯ তাহিমনা খা ন ১৮৫ ১৫২২ ২১০০/= ঐ  
১৮০ জ র ল তা কদার ১৮৬ ১৫২৩ ২১০০/= ঐ  
১৮১ রিহমা খা ন ১৮৭ ১৫২৪ ২১০০/= ঐ  
১৮২ শাহাদত হােসন ১৮৮ ১৫২৫ ২১০০/= ঐ  
১৮৩ শিহ ল ইসলাম ১৮৯ ১৫২৬ ২১০০/= ঐ  
১৮৪ িরয়া আ ার মীম ১৯০ ১৫২৭ ২১০০/= ঐ  
১৮৫ মজ  িময়া ১৯১ ১৫২৮ ২১০০/= ঐ  
১৮৬ বা  তা দার ১৯২ ১৫২৯ ২১০০/= ঐ  
১৮৭ খাকা াং ১৯৩ ১৫৩০ ২১০০/= ঐ  
১৮৮ কামাল পাশা ১৯৪ ১৫৩১ ২১০০/= ঐ  
১৮৯ িপয়ারা খা ন ১৯৫ ১৫৩২ ২১০০/= ঐ  
১৯০ শাপলা খা ন ১৯৬ ১৫৩৩ ২১০০/= ঐ  
১৯১ নাসরীন খা ন ১৯৭ ১৫৩৪ ২১০০/= ঐ  
১৯২ আঃ সা ার ১৯৮ ১৫৩৫ ২১০০/= ঐ  
১৯৩ শািকল খান ১৯৯ ১৫৩৬ ২১০০/= ঐ  
১৯৪ অিদিত রায় অংিকতা ২০০ ১৫৩৭ ২১০০/= ঐ  



১৯৫ ববী নাজিরন ২০১ ১৫৩৮ ২১০০/= ঐ  
১৯৬ মজ  িময়া ২০২ ১৫৩৯ ২১০০/= ঐ  
১৯৭ সানালী খা ন ২০৩ ১৫৪০ ২১০০/= ঐ  
১৯৮ আশা খা ন ২০৪ ১৫৪১ ২১০০/= ঐ  
১৯৯ মাইয়া খা ন ২০৫ ১৫৪২ ২১০০/= ঐ  
২০০ মরা ল ইসলাম ২০৬ ১৫৪৩ ২১০০/= ঐ  
২০১  মাহােদব ২০৭ ১৫৪৪ ২১০০/= ঐ  
২০২ িমিথলা ফারজানা ২০৮ ১৫৪৫ ২১০০/= ঐ  
২০৩ লালী কা ন ২০৯ ১৫৪৬ ২১০০/= ঐ  
২০৪ রািক ল হাসান ২১০ ১৫৪৭ ২১০০/= ঐ  
২০৫ হািকম ি  ২১১ ১৫৪৮ ২১০০/= ঐ  
২০৬ কাকলী খা ন ২১২ ১৫৪৯ ২১০০/= ঐ  
২০৭ মিহর উি ন ২১৩ ১৫৫০ ২১০০/= ঐ  
২০৮ গালাম মাস ফা ২১৪ ১৫৫১ ২১০০/= ঐ  
২০৯ িবপ ব হােসন ২১৫ ১৫৫২ ২১০০/= ঐ  
২১০ র বা কা ন ২১৬ ১৫৫৩ ২১০০/= ঐ  
২১১ মরা ল সখ ২১৭ ১৫৫৪ ২১০০/= ঐ  
২১২ আসলাম উি ন ২১৮ ১৫৫৫ ২১০০/= ঐ  
২১৩ শায়লা আ ার ২১৯ ১৫৫৬ ২১০০/= ঐ  
২১৪ জেবদা খা ন ২২০ ১৫৫৭ ২১০০/= ঐ  
২১৫ রিফক িময়া ২২১ ১৫৫৮ ২১০০/= ঐ  
২১৬ িরতা খা ন ২২২ ১৫৫৯ ২১০০/= ঐ  
২১৭ আ ল া হল কাফী ২২৩ ১৫৬০ ২১০০/= ঐ  
২১৮ শিরফ উি ন ২২৪ ১৫৬১ ২১০০/= ঐ  
২১৯ শিরফা খা ন ২২৫ ১৫৬২ ২১০০/= ঐ  
২২০ কাউছার আলী ২২৬ ১৫৬৩ ২১০০/= ঐ  
২২১ র খা ন ২২৭ ১৫৬৪ ২১০০/= ঐ  
২২২ আশরা ল ইসলাম ২২৮ ১৫৬৫ ২১০০/= ঐ  
২২৩ র েবল হােসন ২২৯ ১৫৬৬ ২১০০/= ঐ  



২২৯ নািদয়া জাহান রেমাহা াদ মিহষা ড়া ২৩৬ ১৭৫৮ ২১০০/- ঐ 
২৩০ আলহাজ উি ন আ: ছ িড়পাড়া ২৩৭/৩২৫ ১৭৫৯ ২১০০/- ঐ 
২৩১ শাপলা খা ন শাহজাহান 

আলী 
মিহষা ড়া ২৩৮ ১৭৬০ ২১০০/- ঐ 

২৩২ খািদজা 
পারভীন 

আ ল খােলক মিহষা ড়া ২৩৯ ১৭৬১ ২১০০/- ঐ 

২৩৩ শাহাদত 
হােসন 

 িময়া মিহষা ড়া ২৪০ ১৭৬২ ২১০০/- ঐ 

২৩৪ ইউ ফ আলী ফজলার রহমান মিহষা ড়া ২৪১ ১৭৬৩ ২১০০/- ঐ 
২৩৫ আল-আিমন গালাম 

মাস ফা 
মিহষা ড়া ২৪২ ১৭৬৪ ২১০০/- ঐ 

২৩৬ শাপলা খা ন সাই ল 
ইসলাম 

একডালা ২৪৩ ১৭৬৫ ২১০০/- ঐ 

২৩৭ ইসমাইল 
হােসন 

ইউ স আলী একডালা ২৪৪ ১৭৬৬ ২১০০/= ঐ 

২৩৮ িনলয় র ন জীবনচ শীল একডালা ২৪৫ ১৭৬৭ ২১০০/= ঐ 
২৩৯ ল িল খা ন আলা ব  একডালা ২৪৬ ১৭৬৮ ২১০০/= ঐ 
২৪০ নাজ ল 

ইসলাম 
আল-আিমন একডালা ২৪৭ ১৭৬৯ ২১০০/= ঐ 

২৪১ তাছিকয়া 
খা ন 

শিহ ল ইসলাম একডালা ২৪৮ ১৭৭০ ২১০০/= ঐ 

২৪২ শািকল হােসন হলাল ফিকর একডালা ২৪৯ ১৭৭১ ২১০০/= ঐ 
২৪৩ রায়হা ল 

ইসলাম 
আিন ল িচলগাছা ২৫০ ১৭৭২ ২১০০/= ঐ 

২৪৪ মালতী খা ন মিতয়ার আগবয়ড়া ২৫১ ১৭৭৩ ২১০০/= ঐ 

২২৪ কামাল পাশা ২৩০ ১৫৬৭ ২১০০/= ঐ  
২২৫ জীবনচ   ২৩১ ১৫৬৮ ২১০০/= ঐ  
২২৬ ইয়াছিমন ২৩২ ১৫৬৯ ২১০০/= ঐ  
২২৭ এনা ল হক ২৩৩ ১৫৭০ ২১০০/= ঐ  
২২৮ গালাপী খা ন ২৩৪ ১৫৭১ ২১০০/= ঐ  



রহমান 
২৪৫ বল াল 

হােসন 
মিহর উি ন 
সখ 

লবয়ড়া ২৫২ ১৭৭৪ ২১০০/= ঐ 

২৪৬ তানিজলা 
খা ন 

তিহ ল ইসলাম িবনয় র ২৫৩ ১৭৭৫ ২১০০/= ঐ 

২৪৭ ল িল খা ন রিহম ব  খা বয়ড়া ২৫৪ ১৭৭৬ ২১০০/= ঐ 
২৪৮ আির ল 

ইসলাম 
শাহ আলম ড়ািলয়া ২৫৫ ১৭৭৭ ২১০০/= ঐ 

২৪৯ রািক ল হাসান বাদশা িময়া ড়ািলয়া ২৫৬ ১৭৭৮ ২১০০/= ঐ 
২৫০ নাজ ল হক আহ দ আলী ড়ািলয়া ২৫৭ ১৭৭৯ ২১০০/= ঐ 
২৫১ মাস ািফ র 

রহঃ 
হািব ল াহ 
মিদনা 

ড়ািলয়া ২৫৮ ১৭৮০ ২১০০/= ঐ 

২৫২ লাল ম ল ছফাত ম ল িচলগাছা ২৫৯ ১৭৮১ ২১০০/= ঐ 
২৫৩ আঃ সা ার 

ম ল 
এবার আলী 
ম ল 

িচলগাছা ২৬০ ১৭৮২ ২১০০/= ঐ 

২৫৪ িশপন আহে দ আ র রা াক িচলগাছা ২৬১ ১৭৮৩ ২১০০/= ঐ 
২৫৫ তািনয়া খা ন র ল ইসলাম িচলগাছা ২৬২ ১৭৮৪ ২১০০/= ঐ 
২৫৬ িলছা র খা ন িলটন 

তা কদার 
িচলগাছা ২৬৩ ১৭৮৫ ২১০০/= ঐ 

২৫৭ জা ািত খা ন আঃ ছ 
ল 

িচলগাছা ২৬৪ ১৭৮৬ ২১০০/= ঐ 

২৫৮ হার নার রিশদ শাহাজামাল খালাবাড়ী ২৬৫ ১৭৮৭ ২১০০/= ঐ 
২৫৯ আ ল মােলক আজাহার আলী সড়াৈতল ২৬৬ ১৭৮৮ ২১০০/= ঐ 
২৬০ সিজব উি ন ফারহাদ 

হােসন 
র েপর বড় ২৬৭ ১৭৮৯ ২১০০/= ঐ 

২৬১ রনবী মজ  িময়া পাড়াবাড়ী ২৬৮ ১৭৯০ ২১০০/= ঐ 
২৬২ িম  খা ন জািহ ল 

ইসলাম 
হিরনা ২৬৯ ১৭৯১ ২১০০/= ঐ 

২৬৩ আ স সামাদ 
াঃ 

সেক ার আলী গািব েপাট
ল 

২৭০ ১৭৯২ ২১০০/= ঐ 



২৬৪ বন া খা ন র ইসলাম খামারগাতী ২৭১ ১৭৯৩ ২১০০/= ঐ 
২৬৫ িশ ী খা ন আ স সাবহান নারাি য়া ২৭২ ১৭৯৪ ২১০০/= ঐ 
২৬৬ আেনায়ার 

হােসন 
পােরশ উি ন হিরনা ২৭৩ ১৭৯৫ ২১০০/= ঐ 

২৬৭ পারভীন খা ন জিহর উি ন াম র ২৭৪ ১৭৯৬ ২১০০/= ঐ 
২৬৮ আ ল হািলম ইি ছ আলী াম র ২৭৫ ১৭৯৭ ২১০০/= ঐ 
২৬৯ বল াল 

হােসন 
আ  তােহর 
সখ 

াম র ২৭৬ ১৭৯৮ ২১০০/= ঐ 

২৭০ চায়না খা ন আফজাল ম ল পঃ 
গজািরয়া 

২৭৭ ১৭৯৯ ২১০০/= ঐ 

২৭১ ইসমাইল 
হােসন 

িসপাত 

আ স ছা ার াম র ২৭৮ ১৮০০ ২১০০/= ঐ 

২৭২ আশরা ল  
ইসঃ 

 মাকেতল 
হাঃ 

পঃ 
গজািরয়া 

২৭৯ ১৮০১ ২১০০/= ঐ 

২৭৩ আ ার হােসন বাবর আলী পঃ 
গজািরয়া 

২৮০ ১৮০২ ২১০০/= ঐ 

২৭৪ ফজলার রহমান ইি ল সখ াম র ২৮১ ১৮০৩ ২১০০/= ঐ 
২৭৫ জন িময়া শােমস আলী পঃ 

গজািরয়া 
২৮২ ১৮০৪ ২১০০/= ঐ 

২৭৬ সালায়মান 
হাঃ 

তারা ম ল ব  বা কা ২৮৩ ১৮০৫ ২১০০/= ঐ 

২৭৭ আ ল কােশম সজার আলী দঃ বা কা ২৮৪ ১৮০৬ ২১০০/= ঐ 
২৭৮ রজাউল কিরম জ র ল 

ইসলাম 
দঃ বা কা ২৮৫ ১৮০৭ ২১০০/= ঐ 

২৭৯ গালাম 
মাস য়া 

আ র রিশদ উঃ বা কা ২৮৬ ১৮০৮ ২১০০/= ঐ 

২৮০ রজাউল কিরম লতান মাহ দ 
 

দঃ বা কা ২৮৭ ১৮০৯ ২১০০/= ঐ 

২৮১ আ ল াহ আশরা ল উঃ বা কা ২৮৮ ১৮১০ ২১০০/= ঐ 



আলমা  
২৮২ রােকয়া খা ন ৎফর রহমান ব  বা কা ২৮৯/ ১৮১১ ২১০০/= ঐ 
২৮৩ ছািবনা বগম শিহ ল ইসলাম বা কা ২৯০ ১৮১২ ২১০০/= ঐ 
২৮৪ আ ল মা ান  জিসম উি ন 

সখ 
বা কা ২৯১ ১৮১৩ ২১০০/= ঐ 

২৮৫ আ  মেনায়ারা জ র ল 
ইসলাম 

খা  বয়ড়া ২৯২ ১৮১৪ ২১০০/= ঐ 

২৮৬ রখা খা ন ই ীছ আলী মিহষা ড়া ২১৯৬ ২৯৮/৩৯১ ২১০০/= ঐ 
২৮৭ মেমােমনা খা ন মাঃ কােশম আলী একডালা ২১৯৭ ২৯৯ ২১০০/= ঐ 
২৮৮  আছমা খা ন মাঃ  গিণ ম ল একডালা ২১৯৮ ৩০০ ২১০০/= ঐ 
২৮৯ আ র রা াক মাঃ খাদা ব   হিরনারায়ন র ২১৯৯ 3০১ ২১০০/= ঐ 
২৯০  মানা আফেরাজ মা: রিফ ল  খা বয়রা ২২০০ ৩০২ ২১০০/= ঐ 
২৯১ রভী আ ার মাঃ রিফ ল ইস ড়ািলয়া ২২০১ ৩০৩ ২১০০/= ঐ 
২৯২ কর মাহ দ িকসমত ড়ািলয়া ২২০২ ৩০৪ ২১০০/= ঐ 
২৯৩ মাঃ মা দ মাঃ নবীর িচলগাছা ২২০৩ ৩০৫ ২১০০/= ঐ 
২৯৪ মাঃ ইকবাল হাসান  ফজলার রহমান িচলগাছা ২২০৪ ৩০৬ ২১০০/= ঐ 
২৯৫ মাঃ িসি ক শখ মাঃ জিহর শখ িচলগাছা ২২০৫ ৩০৭ ২১০০/= ঐ 
২৯৬ মিত রিব দাসী গ য় শীতল চ   িচলগাছা মািঝ ২২০৬ ৩০৮ ২১০০/= ঐ 
২৯৭  সািবনা ইয়াসিমন মাঃ শাহজাহান  খালাবাড়ী ২২০৭ ৩০৯ ২১০০/= ঐ 
২৯৮ মা: মা াল  আ ল গ র  পাড়াবাড়ী ২২০৮ ৩১০ ২১০০/= ঐ 
২৯৯ মাঃ আলািমন মাঃ আয়নাল হক জীবন র ২২০৯ ৩১১ ২১০০/= ঐ 
৩০০ আ মানআরা মাঃ শাহা আলম গািব  পটল ২২১০ ৩১২ ২১০০/= ঐ 
৩০১ মাছাঃ সািদয়া  মাঃ ইসমাইল  হিরনা ২২১১ ৩১৩ ২১০০/= ঐ 
৩০২ মাঃ নাঈম মাঃ সাই ল  াম র ২২১২ ৩১৪ ২১০০/= ঐ 
৩০৩  শাহাদত হােসন মাঃ আঃ মা ান পঃ গজািরয়া ২২১৩ ৩১৫ ২১০০/= ঐ 
৩০৪  মাইয়া খা ন  রিফ ল ইসলাম পঃ গজািরয়া ২২১৪ ৩১৬ ২১০০/= ঐ 
৩০৫ সেরায়ার হােসন মাঃ সালায়মান পঃ গজািরয়া ২২১৫ ৩১৭ ২১০০/= ঐ 
৩০৬ সাঃ আ ল কালাম  ত জলহক সখ গজািরয়া ২২১৬ ৩১৮ ২১০০/= ঐ 
৩০৭ হািফ র রহমান মাঃ শাহা আলী  বা কা ২২১৭ ৩১৯ ২১০০/= ঐ 



৩০৮ মাছাঃ শাপলা  মাঃ শাজাহান  বা কা ২২১৮ ৩২০ ২১০০/= ঐ 
৩০৯ চায়না বওয়া ত কােশম উি ন বা কা ২২১৯ ৩২১ ২১০০/= ঐ 
৩১০ মাছা বলী খা ন  বল◌াল হােসন বা কা ২২২০ ৩২২ ২১০০/= ঐ 
৩১১  আজমহর সরকা আেবদ আলী  উ র বা কা ২২২১ ৩২৩ ২১০০/= ঐ 

রতনকাি   িতব ী ভাতা ২০১৮-১৯ 
 

ঃনং নামা িপতা/ ামীর 
নাম 

ােমর নাম 
বিহ নং িহসাব নং 

টাকার মম  

৩১২ হািফ র 
রহমান 

 মিফজ উি ন মিহষা ড়া 
২৪৯৭ ৩২৭ 

৮৪০০  

৩১৩  হােছন আলী মাজাে ল 
হক 

’’ 
২৪৯৮ ৩২৮ 

৮৪০০  

৩১৪ মা: র 
আলী 

দ ল া 
ামািনক 

একডালা 
২৪৯৯ ৩২৯ 

৮৪০০  

৩১৫ জিরনা খা ন শাহাজান 
ম ল 

’’ 
২৫০০ ৩৯০ 

৮৪০০  

৩১৬ লাল হােসন আমজাদ াং ’’ ২৫০১ ৩৩১ ৮৪০০  
৩১৭ খািদজা খা ন আ ল খােলক খা বয়রা ২৫০২ ৩৩২ ৮৪০০  
৩১৮ আ ল মা ান আকবর আলী চরবয়রা ২৫০৩ ৩৩৩ ৮৪০০  
৩১৯ কাই ম আলী মা: কা  

িময়া 
িড়পাড়া 

২৫০৪ ৩৩৪ 

৮৪০০  

৩২০ মা: স াট সানার উি ন ড়ািলয়া ২৫০৫ ৩৩৫ ৮৪০০  
৩২১ আিন র রহমান আমজাদ 

হােস 
’’ 

২৫০৬ ৩৩৬ 

৮৪০০  

৩২২ আিমনা খা ন রিফ ল ইসলা িচলগাছা ২৫০৭ ৩৩৭ ৮৪০০  
৩২৩ হািসনা খা ন মা: আ: রশীদ ’’ ২৫০৮ ৩৩৮ ৮৪০০  
৩২৪ আ ল মািমন আজাহার 

আলী 
পাড়াবাড়ী 

২৫০৯ ৩৩৯ 

৮৪০০  

৩২৫ মসিলম উি ন  জয়নাল আেব মদনাবাড়ী ২৫১০ ৩৪০ ৮৪০০  
৩২৬ রািক ল আশা ল ইস খামারগাতী ২৫১১ ৩৪১ ৮৪০০  



ইসলাম 
৩২৭ সািহদা খা ন আ: মিজদ 

সখ 
গািব েপা 

২৫১২ ৩৪২ 

৮৪০০  

৩২৮ ময়না খা ন কামর ল ইস নারাি য়া ২৫১৩ ৩৪৩ ৮৪০০  
৩২৯ আিজনা বগম মা: 

মাতােলব 
াম র 

২৫১৪ ৩৪৪ 

৮৪০০  

৩৩০ মা: আিসফ আেনায়ার হা ’’ ২৫১৫ ৩৪৫ ৮৪০০  
৩৩১ জািকর ল ইস হািববর 

রহমান 
’’ 

২৫১৬ ৩৪৬ 

৮৪০০  

৩৩২ শািম  খা ন র মাহা দ বা কা ২৫১৭ ৩৪৭ ৮৪০০  
৩৩৩ সািদয়া খা ন সািদ ল ইস ’’ ২৫১৮ ৩৪৮ ৮৪০০  
৩৩৪ সােয়দা খা ন সাই ল ইস ’’ ২৫১৯ ৩৪৯ ৮৪০০  
৩৩৫ পলাশ িমঞা আসা ল াহ খা বয়রা ২৫২০ ৩৫০ ৮৪০০  
৩৩৬ আিমনা খা ন মা: লতান একডালা ২৫২১ ৩৫১ ৮৪০০  
৩৩৭ ফােতমা খা ন মা: চান িময়া ’’ ২৫২২ ৩৫২ ৮৪০০  
৩৩৮ ি  খা ন শাহ আলম িচলগাছা ২৫২৩ ৩৫৩ ৮৪০০  
৩৩৯ আ ল কােদর 

ত 
 অিবর ীন 
তাং 

’’ 
২৫২৪ ৩৫৪ 

৮৪০০  

৩৪০ সাম ল বারী র মাহ দ জীবন
র ২৫২৫ ৩৫৫ 

৮৪০০  

৩৪১ আ র রা াক  জিলল শখ গািব েপাট ২৫২৬ ৩৫৬ ৮৪০০  
৩৪২ ছিনয়া আ ার মা: িম  

িময়া 
জীবন

র ২৫২৭ ৩৫৭ 

৮৪০০  

৩৪৩ িতমা রানী  যতীন শীল একডালা ২৫২৮ ৩৫৮ ৮৪০০  
৩৪৪ শিফ ল 

ইসলাম 
র হােসন মিহষা ড়া 

২৫২৯ ৩৫৯ 

৮৪০০  

৩৪৫  সাই ল 
ইসলাম 

আে ল 
আক  

ভওয়ামারা 
২৫৩০ ৩৬০ 

৮৪০০  

৩৪৬ বােয়র 
ইসলাম 

আিম ল 
ইসলা 

বা কা 
২৫৩১ ৩৬০ 

৮৪০০  



৩৪৭ আব ল হাই জামাল উি ন ’’ ২৫৩২ ৩৬২ ৮৪০০  
৩৪৮ শিহ ল ইসলাম আিলফ ম ল ড়ািলয়া ২৫৩৩ ৩৬৩ ৮৪০০  
৩৪৯ েলখা খা ন জ র ল 

ইসলাম 
খা বয়রা 

২৫৩৪ ৩৬৪ 

৮৪০০  

৩৫০ মিতয়ার 
রহমান 

ত রিহম ব  বা কা 
২৫৩৫ ৩৬৫ 

৮৪০০  

৩৫১ মা: জয় 
ম ল 

আশরা ল  িচলগাছা 
২৫৩৬ ৩৬৬ 

৮৪০০  

৩৫২ মিজনা আশরা ল  ড়ািলয়া ২৫৩৭ ৩৬৭ ৮৪০০  
৩৫৩ শাহাদত 

হােসন 
লতান িময়া ’’ 

২৫৩৮ ৩৬৮ 

৮৪০০  

৩৫৪ ফজ ল কিরম 
চয়ন 

খিল র 
রহমান 

একডালা ২৫৩৯ ৩৬৯ ৮৪০০  
৩৫৫  সায়মা খা ন ছােনায়ার হা মদনাবাড়ী ২৫৪০ ৩৭০ ৮৪০০  
৩৫৬ হলাল উি ন দােরাগ আলী একডালা ২৫৪১ ৩৭১ ৮৪০০  
৩৫৭ অিনকা 

লতানা র পা 
আলী হােসন ’’ 

২৫৪২ ৩৭২ 

৮৪০০  

৩৫৮ অিনক ইসলাম আসা ল ইসল ড়ািলয়া ২৫৪৩ ৩৭৩ ৮৪০০  
৩৫৯ রা  আহেমদ মা: নীল 

বকস 
’’ 

২৫৪৪ ৩৭৪ 

৮৪০০  

৩৬০ দয় আক  িরপন আক  ’’ ২৫৪৫ ৩৭৫ ৮৪০০  
৩৬১ সাহরাব 

হােসন 
আফজাল হা একডালা 

২৫৪৬ ৩৭৬ 

৮৪০০  

৩৬২ আ ল আিলম শাহজামাল হা িচলগাছা ২৫৪৭ ৩৭৭ ৮৪০০  
৩৬৩ মা: িরফাত মা: জািম র ড়ািলয়া ২৫৪৮ ৩৭৮ ৮৪০০  
৩৬৪  িজসান আলী রিফ ল ইসলা ’’ ২৫৪৯ ৩৭৯ ৮৪০০  
৩৬৫ মিজবর রহমান হােসন আলী একডালাউ র ২৫৫০ ৩৮০ ৮৪০০  
৩৬৬  রশমী খা ন ইসমাইল হাস ড়ািলয়া ২৫৫১ ৩৮০ ৮৪০০  
৩৬৭  সাহাগী খা ন কািজম উি ন খামার গাতী ২৫৫২ ৩৮২ ৮৪০০  
৩৬৮  স য় রিত চ  দাস াম র ২৫৫৩ ৩৮৩ ৮৪০০  



৩৬৯ আেনায়ারা খা ন ম র আলী ষ জীবন র ২৫৫৪ ৩৮৪ ৮৪০০  
৩৭০ বন া খা ন িব ত ম ল িচলগাছা ২৫৫৫ ৩৮৫ ৮৪০০  

 
 

 
 

সয়দাবাদ ইউিনয়েনর িতব ী ভাতােভাগীেদর নােমর তািলকাঃ-২০১৮-১৯ 

িমং 
নং 

নাম িহসাব নং বিহ নং টাকার 
পিরমান 

মােসর নাম  লাই/১৯-
সে র/১৯ 

মম  

১ মিহউি ন ১ ৪৪১ ২১০০/= ঐ  

২ খিল র রহমান ২ ৪৮২ ২১০০/= ঐ  

৩ জাসনা ৩ ৫৯৪ ২১০০/= ঐ  

৪ আ ল কােদর ৪/ ১০ ২১০০/= ঐ  

৫ রওশনারা ৫/৯০ ৩০ ২১০০/= ঐ  

৬ আিম র রহমান ৬ ৫৯৭ ২১০০/= ঐ  

৭ জিহর উি ন ৭ ০৪ ২১০০/= ঐ  

৮ আঃ মিজদ ৮ ২০ ২১০০/= ঐ  

৯ খােলদা বগম ৯ ০৩ ২১০০/= ঐ  

১০ এসরাত হােসন ১০ ৭ ২১০০/= ঐ  

১১ শরী ল ইসলাম ১১ ৫ ২১০০/= ঐ  

১২ শােহনা খা ন ১২ ৪৩৬ ২১০০/= ঐ  

১৩ িন পমা সরকার ১৩ ৪৮১ ২১০০/= ঐ  

১৪ আঃ আিজজ ১৪ ৪৩৯ ২১০০/= ঐ  

১৫ খাকন ১৫/১৩০ ৪৩৫ ২১০০/= ঐ  

১৬ আ ল হােসন ১৬ ৪৫২ ২১০০/= ঐ  

১৭ রওশনারা বগম ১৭ ০৭ ২১০০/= ঐ  

১৮ আ াহ শখ ১৮ ৬০০ ২১০০/= ঐ  

১৯ চায়না খা ন ১৯ ২৬ ২১০০/= ঐ  

২০ ফইতন নছা ২০ ৪৪৬ ২১০০/= ঐ  

২১ মিক খা ন ২১ ৪৭৮ ২১০০/= ঐ  



২২ িবয়া খা ন ২২ ৪৮০ ২১০০/= ঐ  

২৩ আ  হােসম ২৩ ১২ ২১০০/= ঐ  

২৪ কািহ র বগম ২৪ ১৬ ২১০০/= ঐ  

২৫ আসা ল ইসলাম ২৫ ৬০৭ ২১০০/= ঐ  

২৬ সালমা খা ন ২৬ ৪৫১ ২১০০/= ঐ  

২৭ মাঃ বাব  ২৭ ৭৮৮ ২১০০/= ঐ  

২৮ আ ল খােলক ২৮ ২৬ ২১০০/= ঐ  

২৯ শাহজাহান ২৯ ১৭ ২১০০/= ঐ  

৩০ ইি স আলী ৩০ ৭৯১ ২১০০/= ঐ  

৩১ মাছাঃ িবজলী ৩১ ৬০৪ ২১০০/= ঐ  

৩২ নািসর উি ন ৩২ ১৫ ২১০০/= ঐ  

৩৩ য  খা ন ৩৩ ৪৪২ ২১০০/= ঐ  

৩৪ গেজ  নাথ ৩৪ ০২ ২১০০/= ঐ  

৩৫ লায়লা খা ন ৩৫ ৫৯৩ ২১০০/= ঐ  

৩৬ মিরয়ম খা ন ৩৬/২০৬ ৪৫০ ২১০০/= ঐ  

৩৭ আঃ আলীম ৩৭ ৭৯৩ ২১০০/= ঐ  

৩৮ রিহজ উি ন ৩৮ ৬০৩ ২১০০/= ঐ  

৩৯ বাব  ৩৯ ২৩ ২১০০/= ঐ  

৪০ মাঃ আলমগীর ৪০ ০৯ ২১০০/= ঐ  

৪১ আিত র রহমান ৪১/ ১৮ ২১০০/= ঐ  

৪২ আঃ কােদর ৪২ ২৪ ২১০০/= ঐ  

৪৩ হািকম সরকার ৪৩ ২৭ ২১০০/= ঐ  

৪৪ েয়ল রানা ৪৪ ৫৯২ ২১০০/= ঐ  

৪৫ 
িজয়ারত আলী 

ম ল 

৪৫/ ৫৯৬ ২১০০/= ঐ  

৪৬ ড়ান আলী ৪৬ ২৮ ২১০০/= ঐ  

৪৭ জয়গণ বগম ৪৭ ৭৮৯ ২১০০/= ঐ  

৪৮ িনমাই মা া ৪৮ ৩১ ২১০০/= ঐ  

৪৯ িহ বওয়া ৪৯ ৪৪৩ ২১০০/= ঐ  



৫০ এছাতন ৫০ ১ ২১০০/= ঐ  

৫১ ইয়ািছন আলী ৫১ ৪৭৭ ২১০০/= ঐ  

৫২ মেয়ন ম ল ৫২ ৭৯৫ ২১০০/= ঐ  

৫৩ হ ফা বগম ৫৩ ৩২ ২১০০/= ঐ  

৫৪ ওমর আলী ৫৪ ১১ ২১০০/= ঐ  

৫৫ আ  হািনফ ৫৫ ৫৯১ ২১০০/= ঐ  

৫৬ ছালাম ৫৬ ৪৪৯ ২১০০/= ঐ  

৫৭ শাহজাহান আলী ৫৭ ২২ ২১০০/= ঐ  

৫৮ চায়না খা ন ৫৮ ৪৩৭ ২১০০/= ঐ  

৫৯ লমালা খা ন ৫৯/১৩২ ৪৭৬ ২১০০/= ঐ  

৬০ গালাম রববানী ৬০ ১৩ ২১০০/= ঐ  

৬১ মাহা দ আলী ৬১ ৪৮৫ ২১০০/= ঐ  

৬২ ল ইসলাম ৬২ ৪৩৪ ২১০০/= ঐ  

৬৩ ছেফর আলী ৬৩ ৪৪৪ ২১০০/= ঐ  

৬৪ শাম াহার ৬৪ ৬০৫ ২১০০/= ঐ  

৬৫ পা া ৬৫ ৭৯০ ২১০০/= ঐ  

৬৬ সাম ল হক ৬৬ ১৪ ২১০০/= ঐ  

৬৭ ল ইসলাম ৬৭ ৫৯৫ ২১০০/= ঐ  

৬৮ রমজান ৬৮ ৫৯৯ ২১০০/= ঐ  

৬৯ মা খা ন ৬৯ ৪৪৭ ২১০০/= ঐ  

৭০ বিব খা ন ৭০ ৪৪০ ২১০০/= ঐ  

৭১ ামন ৭১/৯১ ২৯ ২১০০/= ঐ  

৭২ িশ খা ন ৭২ ৪৮৪ ২১০০/= ঐ  

৭৩ ন  আলম ৭৩ ২১ ২১০০/= ঐ  

৭৪ শািহদ পাগলা ৭৪ ০৮ ২১০০/= ঐ  

৭৫ িনপা ৭৫ ৫৯৮ ২১০০/= ঐ  

৭৬ হলাল উি ন ৭৬ ৪৪৫ ২১০০/= ঐ  

৭৭ আ ল হােসন ৭৭ ৪৪৮ ২১০০/= ঐ  

৭৮ শাহজাহান আলী ৭৮ ০৫ ২১০০/= ঐ  



৭৯ শরীফ উি ন ৭৯ ৪৩৮ ২১০০/= ঐ  

৮০ মা দ রানা ৮০  ২১০০/= ঐ  

৮১ মমতা খা ন ৮১ ৬০১ ২১০০/= ঐ  

৮২ রািজয়া বগম ৮২/ ৬০৮ ২১০০/= ঐ  

৮৩ 
ম াজ আলী 

সখ 

৮৩/ ৬০৬ ২১০০/= ঐ  

৮৪ লােদন সরকার ৮৪ ৬০২ ২১০০/= ঐ  

৮৫ শােহর বা  ৮৫ ০৬ ২১০০/= ঐ  

৮৬ সাহাগ ৮৬ ৪৭৯ ২১০০/= ঐ  

৮৭ বােছত আলী ৮৭ ৪৮৩ ২১০০/= ঐ  

৮৮ িলটন সখ ৮৮ ১৯ ২১০০/= ঐ  

৮৯ ক না খা ন ৯৭ ৮৯৩ ২১০০/= ঐ  

৯০ সেরায়ারা 
হােসন 

৯৪ ৮৯৪ ২১০০/= ঐ  

৯১ শামীম হােসন ৯৬ ৮৯৫ ২১০০/= ঐ  

৯২ শািহন হােসন ৯৫ ৮৯৬ ২১০০/= ঐ  

৯৩ রিফ ল ইসলাম ৯৮ ৮৯৭ ২১০০/= ঐ  

৯৪ শাহ আলম ৯৯ ৮৯৮ ২১০০/= ঐ  

৯৫ মা ন হােসন ৯৩ ৮৯৯ ২১০০/= ঐ  

৯৬ আঃ রা াক ১০০ ৯০০ ২১০০/= ঐ  

৯৭ আসমা খা ন ৯২ ৯০১ ২১০০/= ঐ  

৯৬ আঃ রা াক ১০০ ৯০০ ২১০০/= ঐ  

৯৭ আসমা খা ন ৯২ ৯০১ ২১০০/= ঐ  

   ৯৮ কানছা সখ      ১০১     ৯৫৬ ২১০০/=              ঐ  

৯৯ সাখাওয়াত 
হােসন 

১০২ ৯৫৭ ২১০০/= ঐ  

১০০ আঃ  আিজজ ১০৩ ৯৫৮ ২১০০/= ঐ  

১০১ র ইসলাম ১০৪ ৯৫৯ ২১০০/= ঐ  

১০২ নাজ ল ১০৫ ৯৬০ ২১০০/= ঐ  



১০৩ লালচাদ ১০৬ ৯৬১ ২১০০/= ঐ  

১০৪ আেয়ন উি ন ১০৭ ৯৬২ ২১০০/= ঐ  

১০৫ নাজমা খা ন ১০৮ ৯৬৩ ২১০০/= ঐ  

১০৬ ওয়ািহ ল 
ইসলাম 

১০৯ ৯৬৪ ২১০০/= ঐ  

১০৭ মিনজা খা ন ১১০ ৯৬৫ ২১০০/= ঐ  

১০৮ সিলম াঃ ১১১ ৯৬৬ ২১০০/= ঐ  

১০৯ মা ান সখ ১১২ ৯৬৭ ২১০০/= ঐ  

১১০ কিরমন খা ন ১১৩ ৯৬৮ ২১০০/= ঐ  

১১১ পলাশ ১১৪ ৯৬৯ ২১০০/= ঐ  

১১২ আঃ রা াক ১১৫ ৯৭০ ২১০০/= ঐ  

১১৩ পনচ  ১১৬ ৯৭১ ২১০০/= ঐ  

১১৪ রমজান আলী ১১৭ ৯৭২ ২১০০/= ঐ  

১১৫ আঃ মিতন সখ ১১৮ ৯৭৩ ২১০০/= ঐ  

১১৬ আঃ স র ১১৯ ৯৭৪ ২১০০/= ঐ  

১১৭ মমতা খা ন ১২০ ৯৭৫ ২১০০/= ঐ  

১১৮ মীমেরজা ১২১ ৯৭৬ ২১০০/= ঐ  

১১৯ নাজ ল 
তা কদার 

১২৮/ ৯৭৭ ২১০০/= ঐ  

১২০ আজাহার আলী ১২৩ ৯৭৮ ২১০০/= ঐ  

১২১ শাহকামাল ১২৪ ৯৭৯ ২১০০/= ঐ  

১২২ আলহাজ ১২৫ ৯৮০ ২১০০/= ঐ  

১২৩ িসহাব হােসন ১২৬ ৯৮১ ২১০০/= ঐ  

১২৪ আঃ মা ান ১৮৭ ১২৭৭ ২১০০/= ঐ  

১২৫ আিজ ল হক ১৭৭ ১২৭৮ ২১০০/= ঐ  

১২৬ বিদউ ামান ১৮০ ১২৭৯ ২১০০/= ঐ  

১২৭ মাঃ নাইম ১৫৯ ১২৮০ ২১০০/= ঐ  

১২৮ আেনায়ার  
হােসন 

১৩৫ ১২৮১ ২১০০/= ঐ  



১২৯ ইসমাইল 
হােসন 

১৩৬ ১২৮২ ২১০০/= ঐ  

১৩০ মা বালা ১৮৪ ১২৮৩ ২১০০/= ঐ  

১৩১ রািক ল ইসলাম ১৩৩ ১২৮৪ ২১০০/= ঐ  

১৩২ আহ াদ আল 
রািকব 

২০১ ১২৮৫ ২১০০/= ঐ  

১৩৩ মােজদা বগম ১৬৮ ১২৮৬ ২১০০/= ঐ  

১৩৪  সখ ১৭৫ ১২৮৭ ২১০০/= ঐ  

১৩৫ রি ল ইসলাম ১৭০ ১২৮৮ ২১০০/= ঐ  

১৩৬ শারিমন খা ন ১৬৯ ১২৮৯ ২১০০/= ঐ  

১৩৭ গালাম 
মাস ফা 
সরকার 

১৭৪ ১২৯০ ২১০০/= ঐ  

১৩৮ রেহনা খা ন ১৬৬ ১২৯১ ২১০০/= ঐ  

১৩৯ হােসন িম  ১৬৭ ১২৯২ ২১০০/= ঐ  

১৪০ মেহদী হাসান ১৭১ ১২৯৩ ২১০০/= ঐ  

১৪১ খািদজা খা ন ১৪৪ ১২৯৪ ২১০০/= ঐ  

  ১৪২ অ না খা ন ১৪৬ ১২৯৫ ২১০০/= ঐ  

১৪৩ মাঃ সিজব ১৪৭ ১২৯৬ ২১০০/= ঐ  

১৪৪ রহমত আলী ১৪৫ ১২৯৭ ২১০০/= ঐ  

১৪৫ হ াপী খা ন ১৪২ ১২৯৮ ২১০০/= ঐ  

১৪৬ তানিজলা খা ন ১৪৯ ১২৯৯ ২১০০/= ঐ  

১৪৭ মাঃ িরপন ১৫০ ১৩০০ ২১০০/= ঐ  

১৪৮ মাঃ ফার ক 
হােসন 

১৫১ ১৩০১ ২১০০/= ঐ  

১৪৯ আঃ মােলক ১৩৭ ১৩০২ ২১০০/= ঐ  

১৫০ পলী রানী ১৩৯ ১৩০৩ ২১০০/= ঐ  

১৫১ আঃ কােদর ১৫৮ ১৩০৪ ২১০০/= ঐ  

১৫২ আ  তােলব ১৫২ ১৩০৫ ২১০০/= ঐ  



তা  

১৫৩ হািববা খা ন ১৫৬ ১৩০৬ ২১০০/= ঐ  

১৫৪ অম রা খা ন ১৮৫ ১৩০৭ ২১০০/= ঐ  

১৫৫ হাসেনয়ারা 
খা ন 

১৫৫ ১৩০৮ ২১০০/= ঐ  

১৫৬ আঃ হাই ১৬১ ১৩০৯ ২১০০/= ঐ  

১৫৭ শামীম হােসন ১৬২ ১৩১০ ২১০০/= ঐ  

১৫৮ শাহীন সখ ১৬৪ ১৩১১ ২১০০/= ঐ  

১৫৯ হািছনা খা ন ১৭৩ ১৩১২ ২১০০/= ঐ  

১৬০ রিহমা খা ন ১৬৫ ১৩১৩ ২১০০/= ঐ  

১৬১ সািফ পারভীন ১৭৮ ১৩১৪ ২১০০/= ঐ  

১৬২ জ র ল ইসলাম ১৬৩ ১৩১৫ ২১০০/= ঐ  

১৬৩ হািফ ল 
ইসলাম 

১৮৩ ১৩১৬ ২১০০/= ঐ  

১৬৪ িমিনরা খা ন ১৯৩ ১৩১৭ ২১০০/= ঐ  

১৬৫ দলেখাস াং! ১৫৩ ১৩১৮ ২১০০/= ঐ  

১৬৬ র জাহান ১৫৪ ১৩১৯ ২১০০/= ঐ  

১৬৭ ই ািহম খিলল ১৪১ ১৩২০ ২১০০/= ঐ  

১৬৮ সােহল ১৭২ ১৩২১ ২১০০/= ঐ  

১৬৯ শারিমন খা ন ১৭৯ ১৩২২ ২১০০/= ঐ  

১৭০ মাঃ আ স 
স র 

২০০ ১৩২৩ ২১০০/= ঐ  

১৭১ আলমগীর ১৬০ ১৩২৪ ২১০০/= ঐ  

১৭২ গৗরচ  ঘাষ ১৮৮ ১৩২৫ ২১০০/= ঐ  

১৭৩ আেনায়ার 
হােসন 

১৯১ ১৩২৬ ২১০০/= ঐ  

১৭৪ আঃ হািমদ ১৫৭ ১৩২৭ ২১০০/= ঐ  

১৭৫ রািফকা খা ন ১৮৬ ১৩২৮ ২১০০/= ঐ  

১৭৬ মা ার হােসন ১৯২ ১৩২৯ ২১০০/= ঐ  



১৭৭ রানী পাল ১৯০ ১৩৩০ ২১০০/= ঐ  

১৭৮ বাসনা পাল ১৯৪ ১৩৩১ ২১০০/= ঐ  

১৭৯ আ ল াহ ১৮৯ ১৩৩২ ২১০০/= ঐ  

১৮০ আিরফ হােসন ১৯৫/ ১৩৩৩ ২১০০/= ঐ  

১৮১ বল াল হােসন ১৯৯ ১৩৩৪ ২১০০/= ঐ  

১৮২ রিব আলম ১৯৮ ১৩৩৫ ২১০০/= ঐ  

১৮৩ নািছমা খা ন ১৯৬ ১৩৩৬ ২১০০/= ঐ  

১৮৪ আেলাকা খা ন ১৯৭ ১৩৩৭ ২১০০/= ঐ  

১৮৫  মাছাঃ খািদজা   ২০৩ ১৩৩৮ ২১০০/= ঐ  

১৮৬ িখতন খা ন ১৪২ ১৩৩৯ ২১০০/= ঐ  

১৮৭ মলয় মার ১৪৩ ১৩৪০ ২১০০/= ঐ  

১৮৮ আশরা ল ১৮১ ১৩৪১ ২১০০/= ঐ  

১৮৯ আশা বালা ১৩৪ ১৩৪২ ২১০০/= ঐ  

১৯০ রানা সখ ১৩৮ ১৩৪৩ ২১০০/= ঐ  

১৯১ ইমরান ১৪৮ ১৩৪৪ ২১০০/= ঐ  

১৯২ রশমা বগম ১৪০ ১৩৪৫ ২১০০/= ঐ  

১৯৩
  

মাছাঃ খায়র ল মাঃ ব েমাহন র ২০৭ ২১৪৮ ২১০০/= ঐ  

১৯৪ মাঃ ভালা সখ ময়ান সখ ব েমাহান র ২০৮ ২১৪৯ ২১০০/= ঐ  

১৯৫ মিনর ল 
ইসলাম 

ছেমর আলী ব েমাহান র ২০৯ ২১৫০ ২১০০/=   

১৯৬ নাইম ইসলাম বাব  পঃ বাঐতারা ২১০ ২১৫১ ২১০০/=   

১৯৭ ফয় মা 
ফারজানা 

মাঃ 
সিলম 

বাঐতারা ২১১ ২১৫২ ২১০০/=   

১৯৮ তামা া খা ন শির ল 
ইসলাম 

বাঐতারা ২১২ ২১৫৩ ২১০০/=   

১৯৯ মাঃ হযরত 
আলী 

কশমত 
াঃ 

বাঐতারা ২১৩ ২১৫৪ ২১০০/=   

২০০ মাঃ ল ল আলািমন 
সরকা 

বাঐতারা ২১৪ ২১৫৫ ২১০০/=   

২০১ মাছাঃ সািদয়া সাই ল বাঐতারা ২১৫ ২১৫৬ ২১০০/=   



খা ন ইসলাম 

২০২ আশরা ল 
ইসলাম 

জাম 
আলী 

মাহন র ২১৬ ২১৫৭ ২১০০/=   

২০৩ মাঃ নাইম 
হােসন 

জ র ল 
ইসলাম 

পাড়াবাড়ীদঃ ২১৭ ২১৫৮ ২১০০/=   

২০৪ মাছাঃ িলছমিন নািজর সখ কানাগাতী ২১৮ ২১৫৯ ২১০০/=   

২০৫ মাঃ বা  সখ আঃ সামাদ  রক া ২১৯ ২১৬০ ২১০০/=   

২০৬ আঃ হাই সখ চা ল াহ জািরলা ২২০ ২১৬১ ২১০০/=   

২০৭ ছাই ল ইসলাম বািনজ 
ম ল 

জািরলা ২২১ ২১৬২ ২১০০/=   

২০৮ মাছাঃ মনা 
পারভীন 

আ স স র চরমাইঝাইল ২২২ ২১৬৩ ২১০০/=   

২০৯ মাছাঃ মািরয়া 
খা ন 

শির ল 
ইসলাম 

চরমাইঝাইল ২২৩ ২১৬৪ ২১০০/=   

২১০ হািফ র রহমান আনছার 
আলী 

প মসার য়া ২২৪ ২১৬৫ ২১০০/=   

২১১ মাছাঃ হাসনা 
খা ন 

হািকম 
ম ল 

প মসার য়া ২২৫ ২১৬৬ ২১০০/=   

২১২ মারী 
িশি বালা 

ওমরচ  
সর 

িখি র ২২৬ ২১৬৭ ২১০০/=   

২১৩ মাঃ সিজব আঃ কােদর হাটসার য়া ২২৭ ২১৬৮ ২১০০/=   

২১৪ সাহাগী বালা ভাশ চ  িখি র ২২৮ ২১৬৯ ২১০০/=   

২১৫ আ ল আিলম র ইসলাম হাটসার য়া ২২৯ ২১৭০ ২১০০/=   

২১৬ মাছাঃ নািছমা 
খা ন 

খিবর 
উি ন 

িডি রচর ২৩০ ২১৭১ ২১০০/=   

২১৭ লাল িময়া সখ আফছার 
আলী 

িখয়াবাড়ী ২৩১ ২১৭২ ২১০০/=   

২১৮ মাছাঃ মািহয়া 
খা ন 

আঃ মা ান িলবাড়ী ২৩২ ২১৭৩ ২১০০/=   

২১৯ মাছাঃ শারিমন মজ  িলবাড়ী ২৩৩ ২১৭৪ ২১০০/=   



খা ন তা কদার 

২২০ র ল ইসলাম 
তাং 

র আলী 
তাং 

িলবাড়ী ২৩৪ ২১৭৫ ২১০০/=   

২২১ েয়ল রানা ইকবাল 
হাসান 

চরসার য়া ২৩৫ ২১৭৬ ২১০০/=   

২২২ মাঃ আছাদ 
আলী 

কারবান 
আলী 

সয়দাবাদ ২৩৬ ২১৭৭ ২১০০/=   

২২৩ মাঃ শািহন মাঃ আঃ 
রিশদ 

সয়দাবাদ ২৩৭ ২১৭৮ ২১০০/=   

২২৪ মাছাঃ কামনা 
খা ন 

মাঃ 
কামাল 

সয়দাবাদ ২৩৮ ২১৭৯ ২১০০/=   

২২৫ মাঃ বা  তাজাম 
বপারী 

সয়দাবাদ ২৩৯ ২১৮০ ২১০০/=   

২২৬ কা লী রানী মািনক দাস সয়দাবাদ ২৪০ ২১৮১ ২১০০/=   

২২৭ মাঃ আঃ 
মািমন 

মাঃ 
লমাজন 

চরসার য়া ২৪১ ২১৮২ ২১০০/=   

২২৮ পরশ মিন সিলম 
ম ল 

বড় সার য়া ২৪২/৩৫২ ২১৮৩ ২১০০/=   

২২৯ ডিল ঘাষ কাশ ঘাষ চরসার য়া ২৪৩ ২১৮৪ ২১০০/=   

২৩০  মাঃ র ল 
ইসলাম 

হােচন আলী বড় সার য়া ২৪৪ ২১৮৫ ২১০০/=   

২৩১  মাঃআঃ কিরম 
ি  

সােহব 
আলী  

সার য়া ২৪৫ ২১৮৬ ২১০০/=   

২৩২ মাছাঃ রািজনা 
খা ন 

বিদউ ামন ন নসার য়া ২৪৬ ২১৮৭ ২১০০/=   

২৩৩ মাঃ সাই ল 
ইসলাম 

আজাহার 
আলী 

চর সার য়া ২৪৭ ২১৮৮ ২১০০/=   

২৩৪ মাছাঃ হেলনা 
খা ন 

কােদর 
আলী 

ন নসার য়া ২৪৮ ২১৮৯ ২১০০/=   

২৩৫ মাছাঃ আসমানী মাঃ গাছাবাড়ী ২৪৯ ২১৯০ ২১০০/=   



খাঃ মাকাে স 

২৩৬ মাঃ রআচ 
উি ন 

খাদাব  
াং 

গাছাবাড়ী ২৫০ ২১৯১ ২১০০/=   

২৩৭ মাঃ আঃ হাই 
সখ 

আলম সখ খাসবড়িশ ল ২৫১ ২১৯২ ২১০০/=   

২৩৮ মাঃ বাব  
মাল া 

আেনায়ার 
হাঃ 

বড়িশ লপ েশানা ২৫২ ২১৯৩ ২১০০/=   

২৩৯ মাঃ শিরফা 
খা ন 

মাঃ শিফ ন বাসন ২৫৩ ২১৯৪ ২১০০/=   

২৪০ মাছাঃ শািহদা 
খা ন 

শিহ ল 
ইসলাম 

িড ীর চর ২৫৪ ২১৯৫ ২১০০/=   

২৪১ মাঃ আ ল াহ ত আসাদ  পি মবাঐতারা  ২৮৫৮ ২১০০/=   

২৪২ িরয়া রানী সরকার   স য় ধর বাঐতারা  ২৪৫৯ ২১০০/=   

২৪৩ মাছাঃ লািক খা ন মাঃ আ  ব ার  বাঐতারা  ২৪৬০ ২১০০/=   

২৪৪ মাঃ আশরা ল  মাঃ আ ল াহ  বাঐতারা  ২৪৬১ ২১০০/=   

২৪৫ মাঃ হায়দার আলী ত আ ল সরকার  ব  মাহন র  ২৪৬২ ২১০০/=   

২৪৬ মাঃ পরান বা  ত- রমজান আলী  ব  বাঐতার  ২৪৬৩ ২১০০/=   

২৪৭ মাঃ েয়ল রানা মাঃ জলহক আলী পাড়াবাড়ী  ২৪৬৪ ২১০০/=   

২৪৮ মাছাঃ মিরয়ম  মাঃ মিজবর  ক া র  ২৪৬৫ ২১০০/=   

২৪৯ মাঃ অিল উল াহ মাঃ ইরন িময়া পাড়াবাড়ী  ২৪৬৬ ২১০০/=   

২৫০ মা: রািকব মা: জলহক  ক া র  ২৪৬৭ ২১০০/=   

২৫১ ষমা রানী   দীপ  িখিদর  ২৪৬৮ ২১০০/=   

২৫২ মাঃ শিফ ল মাঃ ছামান আলী  জািরলা  ২৪৬৯ ২১০০/=   

২৫৩ মাঃ হা ান ত গালাম জািরলা  ২৪৭০ ২১০০/=   

২৫৪ তািকর ম ল মাঃ ছাইদ ম ল জািরলা  ২৪৭১ ২১০০/=   

২৫৫ মাঃ ফার ক   মাঃ কাবাত অ হাট সার য়া  ২৪৭২ ২১০০/=   

২৫৬ শংকরী রানী  কািতক সরকার  িখিদর  ২৪৭৩ ২১০০/=   

২৫৭ মাঃ আঃ মিজদ  ত ড়ান াং হাট সার য়া  ২৪৭৪ ২১০০/=   

২৫৮ মাছাঃ সািদয়া   মাঃ শাহা ি ন িখিদর  ২৪৭৫ ২১০০/=   



২৫৯  িকরণ তা কদার   মাঃ িরেগন তাং িলবাড়ী  ২৪৭৬ ২১০০/=   

২৬০ মাঃ হায়া বী   মাঃ র ল ইস িখয়াবাড়ী  ২৪৭৭ ২১০০/=   

২৬১ মাছাঃ খািদজা খ আ  িফয়ান িখয়াবাড়ী  ২৪৭৮ ২১০০/=   

২৬২ মাছাঃ িমম খা ন মাঃ আ ল চর িলবাড়ী  ২৪৭৯ ২১০০/=   

২৬৩ মাছাঃ িন মা  মাঃ চান িময়া িলবাড়ী  ২৪৮০ ২১০০/=   

২৬৪ মাছাঃ িল  আেছর উি ন চর সয়দাবাদ  ২৪৮১ ২১০০/=   

২৬৫ মাঃ ইয়া ব   মাঃ জ র ল  সয়দাবাদ  ২৪৮২ ২১০০/=   

২৬৬ আ  মাতােলব মাঃ লমাত  সয়দাবাদ  ২৪৮৩ ২১০০/=   

২৬৭ মা: রায়াত  আ র রা াক ছয়দাবাদ  ২৪৮৪ ২১০০/=   

২৬৮ মাঃ লমাৎ আলী  ত চ দ আলী  বড় সার য়া  ২৪৮৫ ২১০০/=   

২৬৯ মাঃ আ ল হােসন ত তাজাম সখ চরসার য়া  ২৪৮৬ ২১০০/=   

২৭০ মাঃ সিজব সখ ত ন র আলী বড় সার য়া  ২৪৮৭ ২১০০/=   

২৭১ মাঃ আ ল কালাম মাঃ মিফজ উি ন চর সার য়া  ২৪৮৮ ২১০০/=   

২৭২ মা:রিফ ল  মাকেতলেহােসন বড়সার য়া  ২৪৮৯ ২১০০/=   

২৭৩ িবউ  রানী পরেম র চ  চরসার য়া  ২৪৯০ ২১০০/=   

২৭৪ চত পাল উ ল পাল সার য়া  ২৪৯১ ২১০০/=   

২৭৫ মাঃ আল-আিমন মাঃ আলতাব  গাছাবাড়ী  ২৪৯২ ২১০০/=   

২৭৬  িলমন মার  ত জীবন চ   ন ন সার য়া  ২৪৯৩ ২১০০/=   

২৭৭ মাছাঃ হািসনা  মাকরম আলী  প েসানা  ২৪৯৪ ২১০০/=   

২৭৮ মাহা াদ আ ল  মাহা াদ হযরত চক বয়ড়া  ২৪৯৫ ২১০০/=   

২৭৯ মাঃ আ  সাঈদ ত- ইি ছ য়া লবাড়ী  ২৪৯৬ ২১০০/=   

                      
 

১০নং সয়দাবাদ ইউিনয়ন২০১৮-২০১৯ অথ  বছের িতবি  ভাতার তািলকা 
 

ঃনং ভাতােভাগীর নাম িপতা/ ামীর নাম ােমর নাম িহসাব 
নং 

বিহ 
নং 

টাকার 
পিরমান 

মােসর 
নাম 

 

২৮০ মাছাঃ নািছমা খা ন জাহা ীর হােসন ন বাসন  ২৯১৬ ৮৪০০/   

২৮১ মাছাঃ িশ দা খা ন মেহর ম ল ন বাসন  ২৯১৭ ৮৪০০/   

২৮২ মাছাঃ র িবয়া বগম মাঃ সাবাহান  পাড়াবাড়ী   ২৯১৮ ৮৪০০/   

২৮৩ মাঃ কামাল হােসন মাঃ আঃ রিশদ বাঐতারা  ২৯১৯ ৮৪০০/   



২৮৪ মাঃ আজাহার আলী ত র আলী িলবাড়ী  ২৯২০ ৮৪০০/   

২৮৫ মাছাঃ ছিকনা বগম জা ামানিক িড ীর চর  ২৯২১ ৮৪০০/   

২৮৬ মাছাঃ শািকলা খা ন  শিফ ল ইসলাম িখয়াবাড়ী  ২৯২২ ৮৪০০/   

২৮৭ মাঃ জন মাঃ হার ন বড় সার য়া  ২৯২৩ ৮৪০০/   

২৮৮ মাঃ আ ল মিজদ ত সিলম উি ন সয়দাবাদ  ২৯২৪ ৮৪০০/   

২৮৯ রাজ আক   জেহর আলী  সদান র  ২৯২৫ ৮৪০০/   

২৯০ মনহাজ মাঃ আঃ সালাম হাট সার য়া  ২৯২৬ ৮৪০০/   

২৯১ মাছাঃ শাহানা খা ন শাহাদত হােসন ক া   ২৯২৭ ৮৪০০/   

২৯২ আিজদা  জািনব বাঐতারা  ২৯২৮ ৮৪০০/   

২৯৩ মাঃ রিবউল  ত শহীদ হাট সার য়া  ২৯২৯ ৮৪০০/   

২৯৪ মাছাঃ কােমলা খা ন জাহাতন বগম িখিদর  ২৯৩০ ৮৪০০/   

২৯৫  কিবতা বালা রামবা  প সার য়া  ২৯৩১ ৮৪০০/   

২৯৬ মাঃ ইয়া ব আলী ত জেবদা খা ন বাঐতারা  ২৯৩২ ৮৪০০/   

২৯৭ অপ না লতা পাল বাঐতারা  ২৯৩৩ ৮৪০০/   

২৯৮ মাছাঃ শািহ র বগম মাঃ মক ল 
হােসন 

ক া   ২৯৩৪ ৮৪০০/   

২৯৯ মাঃ আঃ মািমন ত কািজ ি ন প েসানা  ২৯৩৫ ৮৪০০/   

৩০০ মাছাঃ আিমনা খা ন মাঃ ফজ ল হক হাট সার য়া  ২৯৩৬ ৮৪০০/   

৩০১ মাছাঃ ফিরদা বগম মাঃ সাই ল ঞা ক া   ২৯৩৭ ৮৪০০/   

৩০২ মাছাঃ সাম াহার    এছাতন বগম বড় সার য়া  ২৯৩৮ ৮৪০০/   

৩০৩ মাছাঃ শািহ র খা ন সমাজ আলী 
মাল া 

িলবাড়ী  ২৯৩৯ ৮৪০০/   

৩০৪ মাঃ ওয়া ল   আিম ল ইসলাম ক া   ২৯৪০ ৮৪০০/   

৩০৫ মাঃ আ ার আলী মাঃ আ স সা ার  মাহন র  ২৯৪১ ৮৪০০/   

৩০৬ মাছাঃ মমতা খা ন  আঃ মাতােলব বাঐতারা  ২৯৪২ ৮৪০০/   

৩০৭ মাঃ গালা মাস ফা  আ স সাবাহান মাহন র  ২৯৪৩ ৮৪০০/   

৩০৮ মাঃ আিবর হােসন মাঃ শাহ আলম সদান র  ২৯৪৪ ৮৪০০/   

৩০৯ মাঃ রায়হান সখ মাঃ র নবী জািরলা  ২৯৪৫ ৮৪০০/   

৩১০ বলী খা ন  আল আিমন  জািরলা  ২৯৪৬ ৮৪০০/   

৩১১ মাছাঃ আয়শা খা ন শিফ ল ইসলাম িখিদর  ২৯৪৭ ৮৪০০/   

৩১২ মাছাঃ আছাতন বগম এনােয়ত ম ল  িড ীরচর  ২৯৪৮ ৮৪০০/   

৩১৩ মাঃ আলমাহ দ িনদান ম ল বাঐতারা  ২৯৪৯ ৮৪০০/   

৩১৪ মাঃ সা সরকার   মাঃ আঃ জাববার  সয়দাবাদ  ২৯৫০ ৮৪০০/   



৩১৫ মাঃ সাগর   মিনর ল ইসলাম সয়দাদ  ২৯৫১ ৮৪০০/   

৩১৬ মাছাঃ ফিরদা খা ন মাঃ ফজল শখ চর সার য়া  ২৯৫২ ৮৪০০/   

৩১৭ মাঃ জ র ল ইসলাম মাঃ রমান আলী সার য়া   ২৯৫৩ ৮৪০০/   

৩১৮ মাঃ কাই ম মাঃ আ স সামাদ প েসানা  ২৯৫৪ ৮৪০০/   

৩১৯ মাঃ ইয়ািমন হােসন  আেনায়ার হােসন প েসানা  ২৯৫৫ ৮৪০০/   

৩২০ মাঃ আির ল ইসলাম মাতেলব আক  প েসানা  ২৯৫৬ ৮৪০০/   

৩২১ মাছাঃ ফােতমা খা ন আফছার আলী বাঐতারা  ২৯৫৭ ৮৪০০/   

৩২২ মাঃ আঃ খােলক মাঃ শমেসর 
আক  

বাঐতারা  ২৯৫৮ ৮৪০০/   

৩২৩ মাঃ আ  ছাইদ সখ আজগর আলী বাঐতারা  ২৯৫৯ ৮৪০০/   

৩২৪ মাছাঃ তাসিলমা  খা ন রমান আলী সয়দাদ  ২৯৬০ ৮৪০০/   

৩২৫ মাছাঃ এিলজা খা ন আমজাদ আলী  বড় সার য়া  ২৯৬১ ৮৪০০/   

৩২৬ মাছাঃ ছালমা খা ন  আ ল মা ান খ ন সদান র  ২৯৬২ ৮৪০০/   

৩২৭ মাঃ আ ল খােলক  কালা চান আক  সয়দাবাদ  ২৯৬৩ ৮৪০০/   

৩২৮ মাঃ আ র রিশদ  মেয়জ উি ন   ২৯৬৪ ৮৪০০/   

৩২৯ মাঃ মািহম  ময়না বগম বড় সার য়া  ২৯৬৫ ৮৪০০/   

৩৩০ মাঃ আলম হােসন মাঃ িবশা শখ িখিদর  ২৯৬৬ ৮৪০০/   

৩৩১ মাঃ আঃ হািমদ মাঃ আঃ হািমদ  সয়দাবাদ  ২৯৬৭ ৮৪০০/   

৩৩২ মাছাঃ নািছমা খা ন মাঃ আই ব আলী জািরলা  ২৯৬৮ ৮৪০০/   

 
                                িশয়ালেকার ইউিনয়েনর অ ল িতব ী ভাতা ভাগীেদর িহসাব স িলত নােমর তািলকা ◌ঃ 

ঃ নং ভাতােভাগীেদর 
নাম 

িপতা/ ামীর 
নাম 

াম িহসাব 
ন র 

বিহ 
ন র 

টাকার 
পিরমান 

মােসরনাম  
লাই/১৯-

সে র/১৯ 

মম
 

১           ২ ৩ ৪    ৫     ৬     ৭       ৮  
১ র আলী আঃ রহমান র নাথ র ০১ ১১৪ ২১০০/ ঐ  
২ সীমা খা ন বিদ সক -ঐ- ০২/ ১১৫ ২১০০/ ঐ  
৩ ল িল বঃ আঃ ছা ার চি দাসগাতী ০৩ ১১৬ ২১০০/ ঐ  
৪ আঃ মিতন জমেসর আলী খামারপাই

শা 
০৪ ১১৭ ২১০০/ ঐ  

৫ ল িল বঃ রমজান আলী রাজাখারচর ০৫ ১১৮ ২১০০/ ঐ  



৬ আ  সাইদ গালবার সক িসল া ০৬ ১১৯ ২১০০/ ঐ  
৭ শিফ ল ইসলাম িজ াহ চক 

িশয়ালেকাল 
০৭ ১২০ ২১০০/ ঐ  

৮ মাকেতল  ওেমদ আলী ব তী ০৮ ১২১ ২১০০/ ঐ  
৯ সােহব আলী আসাদ সক িসল া ০৯ ১২২ ২১০০/ ঐ  
১০ খিল র রহঃ মিহর উি ন িরয়া ১০ ১২৩ ২১০০/ ঐ  
১১ আঃ হািলম আ ল খান লবাড়ী ১১ ১২৪ ২১০০/ ঐ  
১২ সালায়মান িসকা ার আলী িরয়া ১২ ১২৫ ২১০০/ ঐ  
১৩ জাহা ীর  জামাল উি ন বড়হাম িড়য়া ১৩ ১২৬ ২১০০/ ঐ  
১৪ রী  খা ন রিফ ল ইসলাম চি দাসগাতী ১৪ ১২৭ ২১০০/ ঐ  
১৫ িপয়ার জান ওয়ােজদ আলী -ঐ- ১৫ ১২৮ ২১০০/ ঐ  
১৬ মােজদা বঃ মন র আলী াম র ১৬ ১২৯ ২১০০/ ঐ  
১৭ পিরশম বঃ নােয়ব আলী -ঐ- ১৭ ১৩০ ২১০০/ ঐ  
১৮ আঃ কােদর  নওেশর আলী বড়হাম িরয়া ১৮ ১৩১ ২১০০/ ঐ  
১৯ ইমান আলী ফিকর আলী র রগাতী ১৯ ১৩২ ২১০০/ ঐ  
২০ আমজাদ হােসন জয়নাল -ঐ- ২০ ১৩৩ ২১০০/ ঐ  
২১ হা সখ রজব আলী াম র ২১ ১৩৪ ২১০০/ ঐ  
২২ রজাউল কিরম আিজজল হক জগৎগততী ২২ ১৩৫ ২১০০/ ঐ  
২৩ চায়না বঃ চান িময়া  র নাথ র ২৩ ১৩৬ ২১০০/ ঐ  
২৪ জািক ল 

ইসলাম 
বিউ ামান চি দাসগাতী ২৪ ১৩৭ ২১০০/ ঐ  

২৫ হািস খা ন আঃ রিশদ ন ন লবাড়ী ২৫ ১৩৮ ২১০০/ ঐ  
২৬ হািব লvহ আিজজল সক চক 

িশয়ালেকাল 
২৬/ ১৩৯ ২১০০/ ঐ  

২৭ তাজিমনা বঃ আ ল মা ার -ঐ- ২৭ ১৪০ ২১০০/ ঐ  
২৮ কেমলা বঃ সারহাব আলী চি দাসগাতী ২৮ ১৪১ ২১০০/ ঐ  
২৯ একরা ল হাঃ মিমন সক আিড়য়ামহন ২৯ ১৪২ ২১০০/ এ  
৩০ সােহরভা  বঃ সােহব আলী চি দাসগাতী ৩০ ১৪৩ ২১০০/ ঐ  
৩১ মাহা াদ আলী ল ইসলাম চক ৩১‘ ১৪৪ ২১০০/ ঐ  



িশয়ালেকাল 
৩২ রািজনা বঃ ফির ল াম র ৩২ ১৪৫ ২১০০/ এ  
৩৩ নজাব আলী নােয়ব আলী িরয়া ৩৩ ৩০৮ ২১০০/ ঐ  
৩৪ আিসশ মীর আঃ ওহাব -ঐ- ৩৪ ৩০৯ ২১০০/ ঐ  
৩৫ জাকািরয়া হাঃ আফসার ব থী ৩৫ ৩১০ ২১০০/ ঐ  
৩৬ রিফ ল ইসলাম আঃ ওহাব জগৎগাতী ৩৬ ৩১১ ২১০০/ ঐ  
৩৭ আল  আমীন মিজবর রহমানা শবনাথ র ৩৭ ৩১২ ২১০০/ ঐ  

৩৮ শাহজাহান আলী ওসমান গিন পঃমহন র ৩৮ ৩১৩ ২১০০/ এ  
৩৯ মা দ  রানা রিফ ল ইসলাম িসল া ২০১ ৩১৪ ২১০০/ ঐ  
৪০ জািহদা বঃ জােহর আলী -ঐ- ৪০ ৩১৫ ২১০০/ ঐ  
৪১ সার আহে দ শিহ ল ইসলাম চক 

িশয়ালেকাল 
৪১ ৩১৬ ২১০০/ ঐ  

৪২ আঃ ছা ার আঃ রহমান পঃ কানাগাতী ৪২ ৩১৭ ২১০০/ ঐ  
৪৩ দািমউল ইসলাম আিন র রহমান বড়হাম িরয়া ৪৩ ৩১৮ ২১০০/ ঐ  
৪৪ মজ  সখ পরান সক -ঐ- ৪৪ ৩১৯ ২১০০/ ঐ  
৪৫ আিজজল হক ওসমান াম র ৪৫ ৩২০ ২১০০/ ঐ  
৪৬ মরীনা বঃ িনজাম আলী র নাথ র ৪৬ ৩২১ ২১০০/ ঐ  
৪৭ সিলম  বজ র সক জা য়া ৪৭ ৩২২ ২১০০/ ঐ  
৪৮ িরদয় আহে দ রিফ ল ইসলাম িশয়াল কাণ ৪৮/ ৩২৩ ২১০০/ ঐ  
৪৯ িফেরাজ মাহ দ বাবর আলী◌া◌ঃ  কানাগাতী ৪৯ ৩২৪ ২১০০/ এ  
৫০ া পারিভন পা া সক িরয়া ৫০ ৩২৫ ২১০০/ ঐ  
৫১ শিফ ল মাহা দ আলী আিড়য়ামহন ৫১ ৩২৬ ২১০০/ ঐ  
৫২ জাহানারা/কমলা আিমর হােসন উঃসার য়া ৫২ ৫৫৮ ২১০০/ ঐ  
৫৩ রিহজ ম ল, আঃ বারী -ঐ- ৫৩ ৫৫৯ ২১০০/ ঐ  
৫৪ সািমনা বগম আমজাদ আলী আিড়য়ােমাহান ৫৪/২৫

২ 
৫৬০ ২১০০/ ঐ  

৫৫ আঃ সামাদ 
সরকার 

মv◌াহা াদ 
সরকার 

চি দাসগাতী ৫৫ ৫৬১ ২১০০/ ঐ  

৫৬ েদব িনম ল চ  িশয়ালেকাল ৫৬ ৫৬২ ২১০০/ ঐ  



৫৭ মিনর উি ন মীর ব  বড়হাম িরয়া ৫৭ ৫৬৩ ২১০০/ ঐ  
৫৮ রািহলা বঃ রিহম ব  উঃসার য়া ৫৮ ৫৬৪ ২১০০/ এ  
৫৯ হা ান ইয়া ব তাং কেয়লগাতী ৫৯ ৫৬৫ ২১০০/ ঐ  
৬০ রিফ ল ইসলাম মিতয়ার রহমান াম র ৬০ ৫৬৬ ২১০০/ ঐ  
৬১ রিফ ল ইসলাম কাবাল আলী লবাড়ী ৬১ ৫৬৭ ২১০০/ ঐ  
৬২ শািহদা বঃ আ  সাইদ চকিশয়ালেকা

ল 
৬২ ৬৮৪ ২১০০/ ঐ  

৬৩ মাইয়া বঃ জ ল ইসলাম -ঐ- ৬৩ ৬৮৫ ২১০০/ ঐ  
৬৪ ন র আলী ইমান আলী -ঐ- ৬৪ ৬৮৬ ২১০০/ ঐ  
৬৫ িফেরাজা বঃ আজাহার আলী লবাড়ী ৬৫ ৬৮৭ ২১০০/ ঐ  
৬৬ শিফ ল ইসলাম সাবাহান াম র ৬৬ ৬৮৮ ২১০০/ ঐ  
৬৭ নািসর উি ন সাই ল ইসলিম -ঐ- ৬৭ ৬৮৯ ২১০০/ ঐ  
৬৮ রািজনা খা ন মা দ সক িশল া ৬৮ ৬৯০ ২১০০/ ঐ  
৬৯ মাইয়া বঃ হািম ল ইসঃ িশয়ালেকাল ৬৯ ৬৯১ ২১০০/ ঐ  
৭০ আিশ র ব হিববর রহমান উঃসার য়া ৭০ ৬৯২ ২১০০/ ঐ  
৭১ ই হীম হাঃ সিলম উি ন খা িশয়াল

কাল 
৭১ ৬৯৩ ২১০০/ ঐ  

৭২ সাথী বগম আ  সাইদ আিড়য়ামহন ৭২ ৬৯৪ ২১০০/ ঐ  
৭৩ সালাউি ন আঃ বারী বড়হাম িরয়া ৭৩ ৬৯৫ ২১০০/ ঐ  
৭৪ অ না বঃ আজােহর আলী চি দাসগাতী ৭৪ ৬৯৬ ২১০০/ ঐ  
৭৫ চনা বঃ লাল সক ছাট 

হাম িরয়া 
৭৫ ৬৯৭ ২১০০/ ঐ  

৭৬ ইউ ফ আলী শরদ আলী িশবনাথ র ৭৬ ৬৯৮ ২১০০/ ঐ  
৭৭ ্  সখ ফজল সক িশয়ালেকাল ৭৭ ৬৯৯ ২১০০/ ঐ  
৭৮ িবলিকছ শাহাদৎ হােসন কানাগাতী ৭৮ ৭০০ ২১০০/ ঐ  
৭৯ েবল শিহ ল সক জা য়া ৭৯ ৭০১ ২১০০/ ঐ  
৮০ আলহাজ জলহক িরয়া ৮০ ৭০২ ২১০০/ ঐ  
৮১ িবশা  খারেশদ আলী খা  

িশয়ালেকা 
৮১ ৭৯৬ ২১০০/ ঐ  



৮২ জিল খা ন আঃ হািমদ িদয়ার কািলয়া ৮২ ৭৯৭ ২১০০/ ঐ  
৮৩ শিফ ল ইসলাম আ ল হােসন িশয়ালেকাল ৮৩ ৭৯৮ ২১০০/ ঐ  
৮৪ আ  হািনফ আঃ হািমদ ব িত ব  

পাড়া 
৮৪ ৭৯৯ ২১০০/ ঐ  

৮৫ রাইয়া  ছােনায়ার হাঃ চি দাসগাতী ৮৫ ৮০০ ২১০০/ ঐ  
৮৬ আঃ মিমন শমেসর আলী লবাড়ী ৮৬ ৮০১ ২১০০/ ঐ  
৮৭ জা া ল খা ন র নবী উঃ সার য়া ৮৭ ৮০২ ২১০০/ ঐ  

৮ আলহাজ ঠা  সরকার িরয়া ৮৮  ২১০০/ ঐ  
৮৯ স জ সখ হািস ল ইসঃ চকিশয়ালেকা

ল 
৯৩ ৮৪৭ ২১০০/ ঐ  

৯০ ব আলী আমজাদ র নাথ র ৯৪ 
 

৮৪৮ ২১০০/ ঐ  

৯১ তাসিলমা খা ন আঃ রিহম চকিশয়ালেকা
ল 

১০২ 
 

৮৪৯ ২১০০/ ঐ  

৯২ আ ল কােশম শাহজাহান িশয়ালেকাল ৯৭ ৮৫০ ২১০০/ ঐ  
৯৩ আলাউি ন শাহজাহান খা িশয়ার ৯৫ ৮৫১ ২১০০/ ঐ  
৯৪ মাে ম আলী বিদউ ামান রাজাখারচর ৯৬ 

 
৮৫২ ২১০০/ ঐ  

৯৫ মিন ল ইসলাম আ ার হাঃ খামারপাইেকা ৯৯ 
 

৮৫৩ ২১০০/ ঐ  
৯৬ মািনক িময়া শাহজাহান ব িত ১০১ ৮৫৪ ২১০০/ ঐ  
৯৭ আিতয়া খা ন আিমর হাঃ িরয়া ১০০ 

 
৮৫৫ ২১০০/ ঐ  

৯৮ সােব ন নাহার 
সািদয়া 

হািফ র রহমান ন ন লবাড়ী ১১২ ৯৮২ ২১০০/ ঐ  

৯৯ সািবনা লতানা আঃ ছালাম িদয়ারৈব নাথ ১১৩ ৯৮৩ ২১০০/ ঐ  
১০০ িমজা সীমা 

খা ন 
ৎফর রহমান াম র ১২৭ ৯৮৪ ২১০০/ ঐ  

১০১ ছােলকা খা ন জাবত আলী র নাথ র ১১৪ ৯৮৫ ২১০০/ ঐ  
১০২ ল ইসলাম িনজাম উি ন =ঐ- ১১৫ ৯৮৬ ২১০০/ ঐ  
১০৩ ল ইসলাম আঃ হািমদ সক িশয়ালেকাল ১২২ ৯৮৭ ২১০০/ ঐ  
১০৪ সিহ ল ইসলাম আিজ র রহমান িবলধিল ১১১ ৯৮৮ ২১০০/ ঐ  
১০৫ জায়দা খা ন ফরজ আলী -ঐ- ১২৪ ৯৮৯ ২১০০/ ঐ  
১০৬ জামাল উি ন লাল চান িদয়ার কািলয়া ১১৬ ৯৯০ ২১০০/ ঐ  



১০৭ শাপলা খা ন সােদক আলী খা  
শয়ালণেকা 

১০৮ ৯৯১ ২১০০/ ঐ  

১০৮ র কা বগম এসতাব আলী ব তী ১১০ ৯৯২ ২১০০/ ঐ  
১০৯ মেনায়ারা খা ন জামাল উি ন -ঐ- ১০৭ ৯৯৩ ২১০০/ ঐ  
১১০ ল আিমন ছােনায়ার  চি দাসগাতী ১২১ ৯৯৪ ২১০০/ ঐ  
১১১ িলমা খা ন নিবন ইয়া -ঐ- ১২০ ৯৯৫ ২১০০/ ঐ  
১১২ জ ল ইসলাম রমজান আলী পঃমহন র ১০৩ ৯৯৬ ২১০০/ ঐ  
১১৩ ওয়াসীম আলী আিম ল ইসলাম িশবনাথ র ১০৪ ৯৯৭ ২১০০/ ঐ  
১১৪ আঃ কােদর 

সখ 
বােহর আলী খামারপাই

শা 
১২৫ ৯৯৮ ২১০০/ ঐ  

১১৫ িসয়াম আলী আিম ল ইসঃ জগৎগাতী ১০৫ ৯৯৯ ২১০০/ ঐ  
১১৬ রেমাহা াদ 

লাল 
আিমর হােসন ব তী ১২৬ ১০০০ ২১০০/ ঐ  

১১৭ সাহাগ আলী  আ ব র ব তী ১১৯ ১০০১ ২১০০/ ঐ  
১১৮ খােদজা খা ন 

িক 
খাকা সক -ঐ- ১০৬ ১০০২ ২১০০/ ঐ  

১১৯ সােহল রানা আেনায়ার হাঃ রাজাখার চর ১২৮ ১০০৩ ২১০০/ ঐ  
১২০ খািদজা খিলল উি ন পঃ কানাগাতী ৯৪০ ১০০৪ ২১০০/   

১২১ হািফ ল 
ইসলাম 

হিববর রহমান -ঐ- ১১৮ ১০০৫ ২১০০/ ঐ  

১২২ কাউছার আলী সাই ল ইসঃ িরয়া ১০৯ ১০০৬ ২১০০/ ঐ  
১২৩ কদভা   আঃ ছ -ঐ- ১২৩ ১০০৭ ২১০০/ ঐ  
১২৪ আমজাদ 

হােসন 
সাহরাব আলী চকিশয়ালেকা

ল 
১৩১ ১৪২৬ ২১০০/   

১২৫ মেনায়ারা খা ন  আলী খান -ঐ- ১৩২ ১৪২৭ ২১০০/ ঐ  
১২৬ স াট জ র ল ইসলাম িদয়ারৈব নাথ ১৩৩ ১৪২৮ ২১০০/ ঐ  
১২৭ িমম খা ন আলিমন সখ ন ন লবাড়ী ১৩৪ ১৪২৯ ২১০০/ ঐ  
১২৮ ই ািহম হােসন মিজবর রহমান -ঐ- ১৩৫ ১৪৩০ ২১০০/ ঐ  
১২৯ ইয়ািমন সখ সাই ল ইসলাম াম র ১৩৬ ১৪৩১ ২১০০/ ঐ  



১৩০ আকাশ খান আল আিমন -ঐ- ১৩৭ ১৪৩২ ২১০০/ ঐ  
১৩১ আি  খা ন মিজবর রহমান -ঐ- ১৩৮ ১৪৩৩ ২১০০/ ঐ  
১৩২ আকতার আলী লালচান সখ ঐ ১৩৯ ১৪৩৪ ২১০০/ ঐ  
১৩৩ র খসানা খা ন আঃ রহমান র নাথ র ১৪০ ১৪৩৫ ২১০০/ ঐ  
১৩৪ শািহন ম ল হািনফ ল -ঐ- ১৪১ ১৪৩৬ ২১০০/ ঐ  
১৩৫ শাহজাহান আলী িসিকম আলী -ঐ- ১৪২ ১৪৩৭ ২১০০/ ঐ  
১৩৬ ব া খা ন বানািমনেহােসন -ঐ- ১৪৩ ১৪৩৮ ২১০০/ ঐ  
১৩৭ ার আলী আঃ মিজদ র নাথ র ১৪৪ ১৪৩৯ ২১০০/ ঐ  
১৩৮ ময়না খা ন সালায়মান িশয়ালেকাল ১৪৫ ১৪৪০ ২১০০/ ঐ  
১৩৯ আ  সাইদ মেহর আলী িশল া ১৪৬ ১৪৪১ ২১০০/ ঐ  

১৪০ হলাল সখ ইতা সখ -ঐ- ১৪৭ ১৪৪২ ২১০০/ ঐ  
১৪১ র ল আমীন আ  ব ার ঐ ১৪৮ ১৪৪৩ ২১০০/ ঐ  
১৪২ মানেজারা 

বগম 
আ ল হােসন িশল া ১৪৯ ১৪৪৪ ২১০০/ ঐ  

১৪৩ িসয়াম হােসন মা নেরজা িবলধলী ১৫০ ১৪৪৫ ২১০০/ ঐ  
১৪৪ ছালমা খা ন আঃ ছা ার -ঐ ১৫১ ১৪৪৬ ২১০০/ ঐ  
১৪৫ মীম খা ন আঃ মিজদ -ঐ- ১৫২ ১৪৪৭ ২১০০/ ঐ  
১৪৬ জা া ল খা ন আঃ ছ  চরপাড়া ১৫৩ ১৪৪৮ ২১০০/ ঐ  
১৪৭ রােশ র খা ন র আলী চরপাড়া ১৫৪ ১৪৪৯ ২১০০/ ঐ  
১৪৮ রজাউল কিরম হােসন আলী খা ¨◌্যশয়া

রেকাল 
১৫৫ ১৪৫০ ২১০০/ ঐ  

১৪৯ শারিমন খা ন সিলম খা ন আিড়য়ােমাহন ১৫৬ ১৪৫১ ২১০০/ ঐ  
১৫০ িরনা খা ন ছাবহান আলী -ঐ- ১৫৭ ১৪৫২ ২১০০/ ঐ  
১৫১ আিখ খা ন আঃ আলীম ঐ ১৫৮ ১৪৫৩ ২১০০/ ঐ  
১৫২ মাইয়া খা ন আঃ ছ র সখ িদয়ারকািলয়া ১৫৯ ১৪৫৪ ২১০০/ ঐ  
১৫৩ আঃ মিমন 

সরকার 
হােসন আলী ÿ◌ু  

িশয়ালেকাল 
১৬০ ১৪৫৫ ২১০০/ ঐ  

১৫৪ রােশল  মম াজ আলী ঐ ১৬১ ১৪৫৬ ২১০০/ ঐ  
১৫৫ জাহা ীর আলম ড়ান আলী উঃ সার য়া ১৬২ ১৪৫৭ ২১০০/ ঐ  



১৫৬ লাকী খা ন খিল র রহমান -ঐ- ১৬৩ ১৪৫৮ ২১০০/ ঐ  
১৫৭ মকী খা ন আঃ ছা ার -ঐ- ১৬৪ ১৪৫৯ ২১০০/ ঐ  
১৫৮ মিজনা খা ন তারা ম ল -ঐ- ১৬৫ ১৪৬০ ২১০০/ ঐ  
১৫৯ আঃ রিহম ফজলার রহমান বড়হাম িড়য়া ১৬৬ ১৪৬১ ২১০০/ ঐ  
১৬০ ইনসাফ আলী আঃ ছা ার -ঐ- ১৬৭ ১৪৬২ ২১০০/ ঐ  
১৬১ রােসল সাম ল হক -ঐ- ১৬৮ ১৪৬৩ ২১০০/ ঐ  
১৬২ খািদজা  নজর ল ইসঃ বড় হাম িরয়া ১৬৯ ১৪৬৪ ২১০০/ ঐ  
১৬৩ আঃ খােলক হােসন আলী ছাটহাম ির

য়া 
১৭০ ১৪৬৫ ২১০০/ ঐ  

১৬৪ মেনায়ারা হযরত আলী র নাথ র ১৭১ ১৪৬৬ ২১০০/ ঐ  
১৬৫ শহী ল ইসলাম কা  সরকার চি দাসগাতী ১৭২ ১৪৬৭ ২১০০/ ঐ  
১৬৬ হছাব আলী ইয়া প আলী -ঐ- ১৭৩ ১৪৬৮ ২১০০/ ঐ  
১৬৭ শারিমন খা ন সাই ল ইসলাম -ঐ- ১৭৪ ১৪৬৯ ২১০০/ ঐ  
১৬৮ সেবা খা ন ইউ ফ আলী -ঐ- ১৭৫ ১৪৭০ ২১০০/ ঐ  
১৬৯ আরিজনা খা ন আলাউি ন পঃ মাহন র ১৭৬ ১৪৭১ ২১০০/ ঐ  
১৭০ িলটন আলী মিদনা কেয়লগাতী ১৭৭ ১৪৭২ ২১০০/ ঐ  
১৭১ রমহল আঃ মাতােলব িশবনাথ র ১৭৮ ১৪৭৩ ২১০০/ ঐ  
১৭২ মজ  আলী সাবহান আলী -।-- ১৭৯ ১৪৭৪ ২১০০/ ঐ  
১৭৩ িম খা ন জাহা ীর সখ ঐ ১৮০ ১৪৭৫ ২১০০/ ঐ  
১৭৪ হর জ আলী গালজার হাঃ খামারপাইেকা

শা 
১৮১ ১৪৭৬ ২১০০/ ঐ  

১৭৫ গালাম হােসন আমজাদ হােসন -ঐ- ১৮২ ১৪৭৭ ২১০০/ ঐ  
১৭৬ িশউলী খা ন জােবদ আলী জগৎগাত  ১৮৩ ১৪৭৮ ২১০০/ ঐ  
১৭৭ ইসমাইল 

হােসন 
আঃ আিজজ -ঐ- ১৮৪ ১৪৭৯ ২১০০/ ঐ  

১৭৮ আঃ হািলমতাং হােছন আলী ঐ ১৮৫ ১৪৮০ ২১০০/ ঐ  
১৭৯ কাওছার আলী লাল হােসন ব িত ১৮৬ ১৪৮১ ২১০০/ ঐ  
১৮০ ব া খা ন আঃ রা াক -ঐ- ১৮৭ ১৮২ ২১০০/ ঐ  
১৮১ হা ফা বগম আফজাল হাঃ -ঐ- ১৮৮ ১৪৮৩ ২১০০/ ঐ  



 ১৮২ নাইম সখ ম র আলম -ঐ- ১৮৯ ১৪৮৪ ২১০০/ ঐ  
১৮৩ ওমর ফার ক গালবার হােসন -ঐ- ১৯০ ১৪৮৫ ২১০০/ ঐ  
১৮৪ দলবার হােসন খারেশদ আলী পঃ কানাগাতী ১৯১ ১৪৮৬ ২১০০/ ঐ  
১৮৫ আঃ হািমদ শামেসল হােসন -ঐ- ১৯২ ১৪৮৭ ২১০০/ ঐ  
১৮৬ মীর জাহা ীর জালালউি ন -ঐ- ১৯৩ ১৪৮৮ ২১০০/ ঐ  
১৮৭ িরয়া মিন ছােনায়ার 

হােসন 
িরয়া ১৯৪ ১৪৮৯ ২১০০/ ঐ  

১৮৮ বায়জীদ পা ান সখ িরয়া ১৯৫ ১৪৯০ ২১০০/ ঐ  
১৮৯ শাম ল হক িম  সখ  -ঐ- ১৯৬ ১৪৯১ ২১০০/ ঐ  
১৯০ আঃ রা াক মনেছর আলী -ঐ- ১৯৭ ১৪৯২ ২১০০/ ঐ  
১৯১ রী খা ন দেলায়ার হােস -ঐ- ১৯৮ ১৯৩ ২১০০/ ঐ  
১৯২ মা: আ ল 

ছালাম  
কাবাদ আলী রাজাখারচর ১৯৯ ১৪৯৪ ২১০০/ ঐ  

১৯৩ শিফ ল ইসলাম  সখ িদয়ারৈব নাথ ২০২ ১৯১২ ২১০০/ ঐ  
১৯৪ কা ন বগম র ম ল রাতন লবাড়ী ২০৩ ১৯১৩ ২১০০/ ঐ  
১৯৫ হিববর রহমান আজাহার আলী লবাড়ী ২০৪ ১৯১৪ ২১০০/- ঐ  
১৯৬ িসয়াম সখ আলম সখ চকিশয়ালেকাল ২০৫ ১৯১৫ ২১০০/- ঐ  
১৯৭ আলমগীর সখ ওহাব সখ র নাথ র ২০৬ ১৯১৬ ২১০০/- ঐ  
১৯৮ সিলম সখ ইয়া প আলী 

সখ 
াম র ২০৭ ১৯১৭ ২১০০/- ঐ  

১৯৯ হািলমা খা ন ম  হােসন র নাথ র ২০৮ ১৯১৮ ২১০০/- ঐ  
২০০ জামাল উি ন মানেছর আলী দৗলত র ২০৯ ১৯১৯ ২১০০/- ঐ  
২০১ আকিলমা খা ন আকবর আলী িশল া ২১০ ১৯২০ ২১০০/- ঐ  
২০২ রাইয়া পাভীন এসএম ফিরদ িশয়ালেকাল ২১১ ১৯২১ ২১০০/- ঐ  
২০৩ অিলউল াহ 

সখ 
শাহ আলম সখ িশয়ালেকাল ২১২ ১৯২২ ২১০০/- ঐ  

২০৪ লাইলী খা ন হািছ ল ইসলাম চকিশয়ালেকাল ২১৩ ১৯২৩ ২১০০/- ঐ  
২০৫ ইসরািফল 

হােসন 
রান আলী িবলধলী ২১৪ ১৯২৪ ২১০০/- ঐ  



২০৬ শাম ল আলম আরমান সখ িশল া ২১৫ ১৯২৫ ২১০০/- ঐ  
২০৭ নিছব ম ল রজাউল কিরম চকিশয়ালেকাল ২১৬ ১৯২৬ ২১০০/- ঐ  
২০৮ রচনা রানী িনমাই চ  দাস জা য়া ২১৭ ১৯২৭ ২১০০/- ঐ  
২০৯ রজাউল কিরম  আিড়য়ােমাহন ২১৮ ১৯২৮ ২১০০/- ঐ  
২১০ তািমম হােসন পাষান সখ আিড়য়ােমাহন ২১৯ ১৯২৯ ২১০০/- ঐ  
২১১ ফয়সাল আঃ হা ান আিড়য়ােমাহন ২২০ ১৯৩০ ২১০০/- ঐ  
২১২ হািস খা ন হলাল উি ন রাজাখার চর ২২১ ১৯৩১ ২১০০/- ঐ  
২১৩ y◌ুদলর বা 

খা ন 
আঃ জিলল 
আক  

উঃ সার য়া ২২২ ১৯৩২ ২১০০/- ঐ  

২১৪ ইিত খা ন হলাল উি ন রাজাখারচর ২২৩ ১৯৩৩ ২১০০/- ঐ  
২১৫ রািজনা আ ার 

িমিম 
আঃ মা ান উঃ সার য়া ২২৪ ১৯৩৪ ২১০০/- ঐ  

২১৬ র না খা ন ইছাহাক আলী বড়হাম িরয়া ২২৫ ১৯৩৫ ২১০০/- ঐ  
২১৭ সািদয়া মািম ল উঃ সার য়া ২২৬ ১৯৩৬ ২১০০/- ঐ  
২১৮ রমজান আলী নিছম উি ন উঃ সার য়া ২২৭ ১৯৩৭ ২১০০/- ঐ  
২১৯ আঃ আলীম খান আকতার হােসন রাজাখারচর ২২৮ ১৯৩৮ ২১০০/- ঐ  
২২০ আিজ ল 

ইসলাম 
শাহকামাল রাজাখারচর ২২৯ ১৯৩৯ ২১০০/- ঐ  

২২১ ল িল খা ন কােশম সখ বড়হাম িড়য়া ২৩০ ১৯৪০ ২১০০/- ঐ  
২২২ কাজলী বগম আলা  উি ন চি দাসগাতী ২৩১ ১৯৪১ ২১০০/- ঐ  
২২৩ আলম সরকার আবতাফ উি ন চি দাসগাতী ২৩২ ১৯৪২ ২১০০/- ঐ  
২২৪ রববানী আক  র ল ইসলাম চি দাসগাতী ২৩৩ ১৯৪৩ ২১০০/- ঐ  
২২৫ ইউ প আলী আলী উি ন চি দাসগাতী ২৩৪ ১৯৪৪ ২১০০/- ঐ  
২২৬ ইমরান সখ হািফ র রহমান ছাটহাম িড়য়া ২৩৫ ১৯৪৫ ২১০০/- ঐ  
২২৭ শিহ ল ইসলাম 

ঃ 
আঃ ছাবহান চি দাসগাতী ২৩৬ ১৯৪৬ ২১০০/- ঐ  

২২৮ ছাই ল ইসলাম আ ল মিজদ িশবনাথ র ২৩৭ ১৯৪৭ ২১০০/- ঐ  
২২৯ র ল ইসলাম শাহজাহান আলী খামারপাইেকাশা ২৩৮ ১৯৪৮ ২১০০/- ঐ  
২৩০ িবপ ব আজা ল ইসলাম খামারপাইেকাশা ২৩৯ ১৪৪৯ ২১০০/- ঐ  



 ২৩১ আিম ল ইসলাম চা  আলী খামারপাইেকাশা ২৪০ ১৯৫০ ২১০০/- ঐ  
২৩২ সিবতা খা ন সিফ ল ইসলাম জগতগাতী ২৪১ ১৯৫১ ২১০০/- ঐ  
২৩৩ শাপলা খা ন শােহবালী ব তী ২৪২ ১৯৫২ ২১০০/- ঐ  
২৩৪ হাছান আলী 

সখ 
আ র রা াক 
সখ 

পঃ কানাগাতী ২৪৩ ১৯৫৩ ২১০০/- ঐ  

২৩৫ হযরত আল িফজ ল হক 
মাল া 

জগতগাতী ২৪৪ ১৯৫৪ ২১০০/- ঐ  

২৩৬ মাঃ নয়ন র ল ইসলাম িরয়া ২৪৫ ১৯৫৫ ২১০০/- ঐ  
২৩৭ মাঃ রিন আঃ ছালাম িরয়া ২৪৬ ১৯৫৬ ২১০০/- ঐ  
২৩৮ আল-আিমন 

সখ 
আই ব আলী 
সখ 

জা য়া ২৪৭ ১৯৫৭ ২১০০/- ঐ  

২৩৯ সােনকা খা ন বাবর আলী জা য়া ২৪৮ ১৯৫৮ ২১০০/- ঐ  
২৪০ ই ীছ আলী হযরত আলী িরয়া ২৪৯ ১৯৫৯ ২১০০/- ঐ  

২৪১ মাঃ আসলাম স মাঃ আ র রিশদ  িদয়ারৈব নাথ  ২৫৪ ২২৮৩ ২১০০/- ঐ  
২৪২  জািহ ল ইসলাম   আ  সালাম   লবাড়ী  ২৫৫ ২২৮৪ ২১০০/- ঐ  
২৪৩ মাঃ বাদল সখ  মেয়জ উি ন  চকিশয়ালেকাল  ২৫৬ ২২৮৫ ২১০০/- ঐ  
২৪৪ মাঃ হািলম সখ ওমর আলী ন ন লবাড়ী ২৫৭ ২২৮৬ ২১০০/- ঐ  
২৪৫ ি  খা ন  শাহাদত হােস িশল া  ২৫৮ ২২৮৭ ২১০০/- ঐ  
২৪৬ মিরয়ম খা ন মাঃ মিন ল ইস র নাথ র ২৫৯ ২২৮৮ ২১০০/- ঐ  
২৪৭ রিফ ল ইস মিতয়ার রহমান  র নাথ র  ২৬০ ২২৮৯ ২১০০/- ঐ  
২৪৮  িশি  খা ন আ  তােলব র নাথ র ২৬১ ২২৯০ ২১০০/- ঐ  
২৪৯ মাছাঃ ফারজানা 

খা ন 
ফজলার রহমান ফজল র নাথ র 

২৬২ ২২৯১ 
২১০০/- ঐ  

২৫০ মাছাঃ আি য়া খ আকতার হােসন  িশল া  ২৬৩ ২২৯২ ২১০০/- ঐ  
২৫১ অিখল চ  ধ নারায়ন চ   িশয়ালেকাল  ২৬৪ ২২৯৩ ২১০০/- ঐ  
২৫২  মা:   আ ল হােসন  িশল া  ২৬৫ ২২৯৪ ২১০০/- ঐ  
২৫৩  রিন চ  সাহা  মহােদব চ  িশয়ালেকাল ২৬৬ ২২৯৫ ২১০০/- ঐ  
২৫৪  নািছর উি ন   আঃ সা ার স িবলধলী  ২৬৭ ২২৯৬ ২১০০/- ঐ  
২৫৫ মাঃ সােলমান মাঃ আ ল মিজদ িবলধলী ২৬৮ ২২৯৭ ২১০০/- ঐ  
২৫৬ মাছাঃ আিতয়া খা ন মাঃ ফারহাদ িশয়ালেকাল ২৬৯ ২২৯৮ ২১০০/- ঐ  



 
২০১৮-১৯  িতব ী ভাতার তািলকা,  িশয়ালেকাল 

ঃ
নং  

ভাতােভাগীর 
নাম 

িপতা/ ামীর 
নাম 

কানা িহসাব 
ন র 

বিহ  
ন র 

টাকার  
পিরমান 

মােসরনাম  
 

মম
 

২৮০ ইিশতা মহরীন , ম 

মাহ র 

রহমান 

ন ন লবাড়ী  ২৬৫
৯ 

৮৪০০   

২৫৭ মাছাঃ আেলয়া   মাঃ র  সখ  আিড়য়ােমাহন ২৭০ ২২৯৯ ২১০০/- ঐ  
২৫৮ ফািতহাজা াত মািহ  মাঃ মা দ রানা  বড়হাম িড়য়া  ২৭১ ২৩০০ ২১০০/- ঐ  
২৫৯ মাঃ ল ল  মাঃ লাল  বড়হাম িড়য়া  ২৭২ ২৩০১ ২১০০/- ঐ  
২৬০ মরিফ ল ইসলাম মাঃ র আলী উ র সার য়া ২৭৩ ২৩০২ ২১০০/- ঐ  
২৬১  রািশদা খা ন  মাঃ সাই ল  উ র সার য়া  ২৭৪ ২৩০৩ ২১০০/- ঐ  
২৬২  িম  খা ন  আ ল মা ান উ র সার য়া ২৭৫ ২৩০৪ ২১০০/- ঐ  
২৬৩ সরা ল ইসলাম মা: আ: ছা ার রাজাখারচর ২৭৬ ২৩০৫ ২১০০/- ঐ  
২৬৪  আেনায়ারা  বগম মাঃ আঃ মিজদ চি দাসাগাতী ২৭৭ ২৩০৬ ২১০০/- ঐ  
২৬৫ মাহা দ আলী মাঃ জালাল হােসন  চি দাসগাতী ২৭৮ ২৩০৭ ২১০০/- ঐ  
২৬৬ আলম সরকার ত আ ল হােস চি দাসগািত ২৭৯ ২৩০৮ ২১০০/- ঐ  
২৬৭  ইউ ফ আলী  মাঃ গা ফার কেয়লগ তী ২৮০ ২৩০৯ ২১০০/- ঐ  
২৬৮  ছােয়মা আ ার  মাঃ আঃ সালাম  কেয়লগ তী ২৮১ ২৩১০ ২১০০/- ঐ  
২৬৯  খারেশদ আলম  মাঃ আলতাব হা কেয়লগ তী ২৮২ ২৩১১ ২১০০/- ঐ  
২৭০ মাছাঃ িলজা  মাঃ আল আিমন  ব তী ২৮৩ ২৩১২ ২১০০/- ঐ  
২৭১ মাছাঃ আকিলমা   মাঃ মিজদ সখ  জগৎগ তী  ২৮৪ ২৩১৩ ২১০০/- ঐ  
২৭২ মাছাঃ হািমম খ মাঃ খাকন  জগৎগ তী ২৮৫ ২৩১৪ ২১০০/- ঐ  
২৭৩ মা: ওমর ফা ক মা: শাম ল হক জগতগািত ২৮৬ ২৩১৫ ২১০০/- ঐ  
২৭৪ মাছাঃ তািনয়া খ  মাঃ তাফা ল   জা য়া  ২৮৭ ২৩১৬ ২১০০/- ঐ  
২৭৫ আ া রানী   ামলাল চ   আিড়য়ােমাহন ২৮৮ ২৩১৭ ২১০০/- ঐ  
২৭৬ মাছাঃ ছােনায়ার  কাবাদ আলী  িড়য়া  ২৮৯ ২৩১৮ ২১০০/- ঐ  
২৭৭ মাঃ জন আলী  মাঃ শিফ ল  িড়য়া  ২৯০ ২৩১৯ ২১০০/- ঐ  
২৭৮ মাছা: মিনষা  মাজদার হা: জা য়া ২৯১ ২৩২০ ২১০০/- ঐ  
২৭৯ মারী িরতা দাস অ র  চ  দাস িরয়া ২৯২ ২৩২১ ২১০০/- ঐ  



২৮১ আিম ল 

ইসলাম 

আ ল হািমদ  লবাড়ী  ২৬৬
০ 

৮৪০০   

২৮২ জািকর হােসন ত ওমর আলী লবাড়ী  ২৬৬
১ 

৮৪০০   

২৮৩ তািমম ইকবাল জয়নাল 

হােসন 

র নাথ র  ২৬৬
২ 

৮৪০০   

২৮৪ মমতা খা ন আ র রিশদ িবলধিল  ২৬৬
৩ 

৮৪০০   

২৮৫ মাছাঃ িখতন ত র আলী র নাথ র  ২৬৬
৪ 

৮৪০০   

২৮৬ িশিরন পারভীন শিহ ল ইসলাম িশয়ালেকাল  ২৬৬
৫ 

৮৪০০   

২৮৭ মাছাঃ 

পিরভা  

ত প চকিড় িশল া  ২৬৬
৭ 

৮৪০০   

২৮৮ আিমনা বগম আিমর সখ িবলধলী  ২৬৬
৮ 

৮৪০০   

২৮৯ রিবউল ইসলাম হযরত আলী চরপাড়া  ২৬৬
৯ 

৮৪০০   

২৯০  বাব  

ভৗিমক 

 অনম  

ভৗিমক 

আিড়য়ােমাহন  ২৬৭
০ 

৮৪০০   

২৯১ মাঃ রিক  আ র রা াক িদয়ারকািলয়া  ২৬৭১ ৮৪০০   

২৯২ সােহরা খা ন সেক ার 

আলী 

উওর সার য়া  ২৬৭
২ 

৮৪০০   

২৯৩ জ র ল আ র রা াক  উওর সার য়া  ২৬৭ ৮৪০০   



ইসলাম ৩ 

২৯৪ মাঃ আিফল  আলতাফ 

হােসন 

উওর সার য়া  ২৬৭৪ ৮৪০০   

২৯৫ রজাহান 

বগম 

ইি ল সখ চি দাসগ তী  ২৬৭
৫ 

৮৪০০   

২৯৬ হািস খা ন র ল ইসলাম িড়য়া  ২৬৭
৬ 

৮৪০০   

২৯৭ মাইয়া খা ন র ত ামাল  চি দাসগ তী  ২৬৭৭ ৮৪০০   

২৯৮ তাির ল 

ইসলাম 

তঃ 

শাহজাহান 

খামার 

পাইকশা 

 ২৬৭
৮ 

৮৪০০   

২৯৯ র ত ামান  হােসন আলী লবাড়ী  ২৬৭
৯ 

৮৪০০   

৩০০  ন া খা ন মাঃ 

সানাউল াহ 

উওর সার য়া  ২৬৮
০ 

৮৪০০   

৩০১ আ ল 

মাতােলব 

র ল হক খান ব তী  ২৬৮
১ 

৮৪০০   

৩০২ সাইমা খা ন শিহ ল ইসলাম জগতগাতী  ২৬৮
২ 

৮৪০০   

৩০৩ িশ খা ন ত আলতাফ জগৎগাতী  ২৬৮
৩ 

৮৪০০   

৩০৪ ল ম খা ন আিজজল িরয়া  ২৬৮
৪ 

৮৪০০   

৩০৫ খািদজা খা ন মাঃ আ  িড়য়া  ২৬৮
৫ 

৮৪০০   



তােহর 

৩০৬ জাহা ীর 

আলম 

জােবদ আলী িড়য়া  ২৬৮
৬ 

৮৪০০   

৩০৭ মাঃ িসয়াম বায়িজদ আলম িশল া  ২৬৮
৭ 

৮৪০০   

৩০৮  গােল র 

খা ন  

আতাপ াঃ িবলধলী  ২৬৮
৮ 

৮৪০০   

৩০৯ গৗতম চ  

দাস 

ত পা  চ  

দাস 

িশয়ালেকাল  ২৬৮
৯ 

৮৪০০   

৩১০  হােছন আলী ত সােমর 

আলী 

িশল া  ২৬৯
০ 

৮৪০০   

৩১১ িসয়াম 

আহেমদ 

আঃ আিলম িশয়ালেকাল  ২৬৯১ ৮৪০০   

৩১২ মাঃ শািহন    আলী খা চকিশয়ালেকা

ল 

 ২৬৯
২ 

৮৪০০   

৩১৩ আ  ব র 

িসি ক 

রজব আলী 

সখ 

চি দাসগাতী  ২৬৯
৩ 

৮৪০০   

৩১৪ মাছাঃ কদভা  কারপ আলী চকিশয়ালেকা

ল 

 ২৬৯
৪ 

৮৪০০   

৩১৫  সিলনা বগম আহমদ আলী  উওর সার য়া  ২৬৯
৫ 

৮৪০০   



৩১৬ মাঃ র 

আলী 

জামাত সানী 

সখ 

উওর সার য়া  ২৬৯
৬ 

৮৪০০   

৩১৭ জাহা ীর 

আলম  

আ ল কােদর উওর সার য়া  ২৬৯
৭ 

৮৪০০   

৩১৮ আল- আিমন 

হা 

হািব র রহমান জা য়া  ২৬৯
৮ 

৮৪০০   

৩১৯ িশি  খা ন গালবার ম ল খামার 

পাইকশা 

 ২৬৯
৯ 

৮৪০০   

৩২০ সাইদা খা ন হােরজ আলী লবাড়ী  ২৭০০ ৮৪০০   

৩২১ আেনায়ার 

হােসন 

আহমদ আলী উওর সার য়া  ২৭০১ ৮৪০০   

৩২২ আিমর ল 

ইসলাম 

 আঃ মােলক আিড়য়া মাহন  ২৭০২ ৮৪০০   

৩২৩ মিনর ল 

ইসলাম  

মাঃ শাহ 

আলম 

িড়য়া  ২৭০
৩ 

৮৪০০   

৩২৪  মনীষা খা ন মাজদার 

হােসন 

জা য়া  ২৭০৪ ৮৪০০   

৩২৫ মাঃ রজব 

আলী 

 সাই ল 

ইসলাম 

উওর সার য়া  ২৭০৫ ৮৪০০   

৩২৬  ছামান আলী  জয়নাল িশবনাথ র  ২৭০ ৮৪০০   



আেবদীন ৬ 

৩২৭ ইদ হাসান 

সািন 

মাঃ েজ 

হাসান 

জগৎগাতী  ২৭০৭ ৮৪০০   

৩২৮ না খা ন  মাজদার 

হােসন 

জা য়া  ২৭০
৮ 

৮৪০০   

৩২৯ সােহল রানা আ র রিশদ  বড়হাম রীয়া  ২৭০৯ ৮৪০০   

৩৩০ মাহা দ আলী 
মাগল 

মাঃ হােচন 
মাগল 

িড়য়া  ২৭১০ ৮৪০০   

৩৩১  আছমা খা ন আজাহার আলী চি দাস গাতী  ২৭১১ ৮৪০০   

৩৩২ জাছনা বগম খাসাল সখ িবলধলী  ২৭১১ ৮৪০০   

 
                      ছানগাছা ইউিনয়েনর অ ল িতব ী ভাতােভাগীেদর িহসাব স িলত নােমর তািলকাঃ- 

ঃনং ভাতােভাগীর নাম িহসাব 
ন র 

বিহ ন র টাকার 
পিরমান 

  মােসর নাম 
লাই/১৯-

সে র/১৯ 

মম  

১ হাসেন আরা ৮৯৩ ৬৩৮ ২১০০/- ঐ  
২ আমজাদ হাঃ ৮৯৪ ২০৩ ২১০০/ ঐ  
৩ ফিরদ উি ন ৮৯৫ ১৯৯ ২১০০/ ঐ  
৪ মক ল হােসন ৮৯৬ ৬৩৩ ২১০০/ ঐ  
৫ আঃ মা ান ৮৯৭ ১৯২ ২১০০/ ঐ  
৬ রন  আহেমদ ৮৯৮ ৩৪১ ২১০০/ ঐ  
৭ রমহল ৮৯৯ ২০১ ২১০০/ ঐ  
৮ আঃ মিজদ ৯০০/ ৩৪২ ২১০০/ ঐ  
৯ হািব র রহমান ৯০১/ ৬৩৬ ২১০০/ ঐ  
১০ মিজনা বঃ ৯০২ ১৯৫ ২১০০/ ঐ  
১১ হিববর রহঃ ৯০৩ ৩৩৩ ২১০০/ ঐ  



১২ আ ল ৯০৪ ৩২৯ ২১০০/ ঐ  
১৩ িদপালী রানী/িকেশার ৯০৫/১ ৩৩৫ ২১০০/ ঐ  
১৪ হািফ র রহঃ ৯০৬ ৩৩৬ ২১০০/ ঐ  
১৫ মািবয়া,শাহজামান, ুকরােচানগাছা ৯০৭/১ ১৯৭ ২১০০/ ঐ  
১৬ আিমনা খা ন ৯০৮/১ ১৯৪ ২১০০/ ঐ  
১৭ আলী আকবর ৯০৯ ২০৬ ২১০০/ ঐ  
১৮ হযরত আলী ৯১০ ১৯৬ ২১০০/ ঐ  
১৯ মিহর উি ন ৯১১ ১৮৯ ২১০০/ ঐ  
২০ সােজ ল  ৯১২ ৫১৭ ২১০০/ ঐ  
২১ হািফজা বঃ ৯১৩ ৩৩১ ২১০০/ ঐ  
২২ মািনক সরকার ৯১৪ ৭৮৫ ২১০০/ ঐ  
২৩ জা া বঃ ৯১৫ ৩৩৪ ২১০০/ ঐ  
২৪ হািব র রহমান ৯১৬ ২১০ ২১০০/ ঐ  
২৫ খাসবার আলী ৯১৭ ৩৩৮ ২১০০/ ঐ  
২৬ িফয়া বঃ ৯১৮ ১৯৩ ২১০০/ ঐ  
২৭ জল হক ৯১৯ ২০২ ২১০০/ ঐ  
২৮ মন বঃ ৯২০ ১৮৬ ২১০০/ ঐ  
২৯ ছিলম উি ন ৯২১ ৩৪৩ ২১০০/ ঐ  
৩০ যােগশ চ  ৯২২/ ১৮৭ ২১০০/ ঐ  
৩১ ম ল আলম ৯২৩ ৬৪০ ২১০০/ ঐ  
৩২ লাল িময়া ৯২৪ ৬৩২ ২১০০/ ঐ  
৩৩ হাজরা খা ন ৯২৫ ৩৩৭ ২১০০/ ঐ  
৩৪ আিনছার / সাবাহান  ৯২৬/১ ২০৮ ২১০০/ ঐ  
৩৫ আ  ব ার ৯২৭ ৫০৯ ২১০০/ ঐ  
৩৬  িময়া ৯২৮ ২১১ ২১০০/ ঐ  
৩৭ রােবয়া বঃ ৯২৯ ৫১০ ২১০০/ ঐ  
৩৮ আঃ রাজ াক ৯৩০ ৩২৭ ২১০০/ ঐ  
৩৯ বলী রানী ৯৩১/ ৩৩২ ২১০০/ ঐ  
৪০ লাকমান হােসন ৯৩২ ২০৪ ২১০০/ ঐ  



৪১ ইসমাইল  ৯৩৩ ১৯০ ২১০০/ ঐ  
৪২ শাহজামাল ৯৩৪ ৬৪১ ২১০০/ ঐ  
৪৩ কানছা/সাকা উি ন ৯৩৫/১ ২০৯ ২১০০/ ঐ  
৪৪ আঃ খােলক ৯৩৬ ৬৩৪ ২১০০/ ঐ  
৪৫ সিনয়া খা ন ৯৩৭ ২০৭ ২১০০/ ঐ  
৪৬ আছাব উি ন ৯৩৮ ৬৩৫ ২১০০/ ঐ  
৪৭ মারী ল লী  ৯৩৯/১ ৭৮৭ ২১০০/ ঐ  
৪৮ চ া বঃ ৯৪০ ৬২৯ ২১০০/ ঐ  
৪৯ শাদা িময়া বঃ ৯৪১ ৩২৮ ২১০০/ ঐ  
৫০ মােলক ৯৪২ ৬৩৯ ২১০০/ ঐ  
৫১ ইয়ািছন ৯৪৩ ১৮৫ ২১০০/ ঐ  
৫২ আঃ রিশদ ৯৪৪ ১৮৪ ২১০০/ ঐ  
৫৩ মিনকা  ৯৪৫ ৫১৬ ২১০০/ ঐ  
৫৪ ব লা বঃ ৯৪৬ ৩৩৯ ২১০০/ ঐ  
৫৫ মাজাে ল ৯৪৭ ৬৪২ ২১০০/ ঐ  
৫৬ ল িল ৯৪৮ ৭৮৪ ২১০০/ ঐ  
৫৭ বাহা র আলী ৯৪৯ ১৮৮ ২১০০/ ঐ  
৫৮ নবাব আলী ৯৫০ ৬৪৪ ২১০০/ ঐ  
৫৯ মিজনা বগম ৯৫১ ৫১১ ২১০০/ ঐ  
৬০ মন  ৯৫২ ৭৮১ ২১০০/ ঐ  
৬১ শির ল ইসলাম ৯৫৩ ১৯১ ২১০০/ ঐ  
৬২ হােসম,হযরত,ভাটিপয়ারী ৯৫৪/১ ৭৮২ ২১০০/ ঐ  
৬৩ আিমর হােসন ৯৫৫ ৫১৫ ২১০০/ ঐ  
৬৪ লাবনী বঃ ৯৫৬ ৫১৩ ২১০০/ ঐ  
৬৫ েবল/ ল ৯৫৭/১ ৬৩৭ ২১০০/ ঐ  
৬৬ মা ন রিশদ ৯৫৮ ৬৪৩ ২১০০/ ঐ  
৬৭ ময়না  ৯৫৯/১ ১৯৮ ২১০০/ ঐ  
৬৮ আেনায়ারা হেসন ৯৬০/১ ২০০ ২১০০/ ঐ  
৬৯ সাই ল ইসলাম ৯৬১ ৫১৪ ২১০০/ ঐ  



৭০ রজাহান ৬৬২ ৫১২ ২১০০/ ঐ  
৭১ িশ ী  রানী ঘাষ ৬৬৩/১ ৬৩১ ২১০০/ ঐ  
৭২ আশরাফ ইসলাম ৬৬৪ ৩৪০ ২১০০/ ঐ  
৭৩  আঃ ছ র ৬৬৫ ২০৫ ২১০০/ ঐ  
৭৪ িপয়া বঃ ৯৬৬ ৭৮৬ ২১০০/ ঐ  
৭৫ দহন বঃ ৯৬৭ ৬৩০ ২১০০/ ঐ  
৭৬ আসলাম  ৯৬৮ ৭৮৩ ২১০০/ ঐ  
৭৭ হলাল উি ন সরকার ৯৬৯ ৮৮৫ ২১০০/ ঐ  
৭৮ আিম ল ইসলাম ৯৭০ ৮৮৬ ২১০০/ ঐ  
৭৯ আি য়া খা ন ৯৭১ ৮৮৭ ২১০০/ ঐ  
৮০ আয়শা িসি কা িবথী ৯৭২ ৮৮৮ ২১০০/ ঐ  
৮১ আঃ মািমন ৯৭৩ ৮৮৯ ২১০০/ ঐ  
৮২ ছােনায়ার হােসন ৯৭৪ ৮৯০ ২১০০/ ঐ  
৮৩ র ল ইসলাম ৯৭৫/১ ৮৯১ ২১০০/ ঐ  
৮৪ হািব র, মনেছর,িশমলা ৯৭৬/১ ৮৯২ ২১০০/ ঐ  
৮৫ খািদজা খা ন ৯৭৭ ১০০৮ ২১০০/ ঐ  
৮৬ আলািমন ৯৭৮ ১০০৯ ২১০০/ ঐ  
৮৭ আঃ মািমন ৯৭৯ ১০১০ ২১০০/ ঐ  
৮৮ আিছর উি ন ৯৮০ ১০১১ ২১০০/ ঐ  
৮৯ মার দাস ৯৮১ ১০১২ ২১০০/ ঐ  
৯০ জীবন হাওলাদার ৯৮২ ১০১৩ ২১০০/ ঐ  
৯১  লাকনাথ চ  ৯৮৩ ১০১৪ ২১০০/ ঐ  
৯২ জােবদ আলী ৯৮৪ ১০১৫ ২১০০/ ঐ  
৯৩ রািক ল ইসলাম ৯৮৫ ১০১৬ ২১০০/ ঐ  
৯৪ সািবনা খা ন ৯৮৬ ১০১৭ ২১০০/ ঐ  
৯৫ আয়শা খা ন ৯৮৭ ১০১৮ ২১০০/ ঐ  
৯৬ রল ইসলাম ৯৮৮ ১০১৯ ২১০০/ ঐ  
৯৭ নয়ন সখ ৯৮৯ ১০২০ ২১০০/ ঐ  
৯৮ শারিমন খা ন ৯৯০ ১০২১ ২১০০/ ঐ  



৯৯ মিত বীনা শীল ৯৯১ ১০২২ ২১০০/ ঐ  
১০০ ঝন া খা ন ৯৯২ ১০২৩ ২১০০/ ঐ  
১০১ ল হােসন ৯৯৩ ১০২৪ ২১০০/ ঐ  
১০২ রিবউল ইসলাম ৯৯৪ ১০২৫ ২১০০/ ঐ  
১০৩  মাঃ  মিদনা  ৯৯৫ ১০২৬ ২১০০/ ঐ  
১০৪ আ ল কালাম ৯৯৬ ১০২৭ ২১০০/ ঐ  
১০৫ সেনয়ারা  ৯৯৭ ১০২৮ ২১০০/ ঐ  
১০৬ আকবর আলী ৯৯৮ ১০২৯ ২১০০/ ঐ  
১০৭ মমতাজ মহল ৯৯৯ ১০৩০ ২১০০/ ঐ  
১০৮ অিনকা খা ন ১০০০ ১৭০৩ ২১০০/ ঐ  
১০৯ আলী হােসন ১০০১ ১৭০৪ ২১০০/ ঐ  
১১০ অয়ােলদা বঃ ১০০২ ১৭০৫ ২১০০/ ঐ  
১১১ হলাল উি ন ১০০৩ ১৭০৬ ২১০০/ ঐ  
১১২ আঃ ছা ার ১০০৪ ১৭০৭ ২১০০/ ঐ  
১১৩ আিমর হামজা ১০০৫ ১৭০৮ ২১০০/ ঐ  
১১৪ নজর ল ইসলাম ১০০৬ ১৭০৯ ২১০০/ ঐ  
১১৫ িস  খা ন ১০০৭ ১৭১০ ২১০০/ ঐ  
১১৬ িরনা খা ন ১০০৮ ১৭১১ ২১০০/ ঐ  
১১৭ কাউছার আহে দ ১০০৯ ১৭১২ ২১০০/ ঐ  
১১৮ মাস ফা হােসন ১০১০ ১৭১৩ ২১০০/ ঐ  
১১৯ রােশ ল ইসলাম ১০১১ ১৭১৪ ২১০০/ ঐ  
১২০ সাই ল ইসলাম ১০১২ ১৭১৫ ২১০০/ ঐ  
১২১ আঃ ছালাম ১০১৩ ১৭১৬ ২১০০/ ঐ  
১২২ সরা খা ন ১০১৪ ১৭১৭ ২১০০/ ঐ  
১২৩ আকিলমা খা ন ১০১৫ ১৭১৮ ২১০০/ ঐ  
১২৪ আঃ ছ ১০১৬ ১৭১৯ ২১০০/ ঐ  
১২৫ চা া খা ন ১০১৭ ১৭২০ ২১০০/ ঐ  
১২৬ শিফ ল ইসলাম ১০১৮ ১৭২১ ২১০০/ ঐ  
১২৭ সাহাগ হােসন ১০১৯ ১৭২২ ২১০০/ ঐ  



১২৮ আলহাজ হােসন ১০২০ ১৭২৩ ২১০০/ ঐ  
১২৯ লখা কা ন ১০২১ ১৭২৪ ২১০০/ ঐ  
১৩০ ি  খা ন ১০২২ ১৭২৫ ২১০০/ ঐ  
১৩১ নাজ ল হক ১০২৩ ১৭২৬ ২১০০/ ঐ  
১৩২ জাহা ীর আলম ১০২৪ ১৭২৭ ২১০০/ ঐ  
১৩৩ আলী  হাসান ১০২৫ ১৭২৮ ২১০০/ ঐ  
১৩৪ জািহ ল ইসলাম ১০২৬ ১৭২৯ ২১০০/ ঐ  
১৩৫ র ইসলাম ১০২৭ ১৭৩০ ২১০০/ ঐ  
১৩৬ পারভীর খা ন ১০২৮ ১৭৩১ ২১০০/ ঐ  
১৩৭ ‘  িময়া ১০২৯ ১৭৩২ ২১০০/ ঐ  
১৩৮ আিস ামান  ১০৩০ ১৭৩৩ ২১০০/ ঐ  
১৩৯ নাজমা খা ন ১০৩১ ১৭৩৪ ২১০০/ ঐ  
১৪০ সািফয়া খা ন ১০৩২ ১৭৩৫ ২১০০/ ঐ  
১৪১ র না খা ন ১০৩৩ ১৭৩৬ ২১০০/ ঐ  
১৪২ শির ল ইসলাম ১০৩৪ ১৭৩৭ ২১০০/ ঐ  
১৪৩ কর না খা ন ১০৩৫ ১৭৩৮ ২১০০/ ঐ  
১৪৪ গালাম রববানী ১০৩৬ ১৭৩৯ ২১০০/ ঐ  
১৪৫ আিম ল ইসলাম ১০৩৭ ১৭৪০ ২১০০/ ঐ  
১৪৬ আসা কােদর ১০৩৮ ১৭৪১ ২১০০/ ঐ  
১৪৭ ফির ল ইসলাম ১০৩৯ ১৭৪২ ২১০০/ ঐ  
১৪৮ ছােনায়ার হােসন ১০৪০ ১৭৪৩ ২১০০/ ঐ  
১৪৯ শাহাদত হােসন ১০৪১ ১৭৪৪ ২১০০/ ঐ  
১৫০ শাহালী হােসন ১০৪২ ১৭৪৫ ২১০০/ ঐ  
১৫১ আঃ রা াক ১০৪৩ ১৭৪৬ ২১০০/ ঐ  
১৫২ রনবী ১০৪৪ ১৭৪৭ ২১০০/ ঐ  
১৫৩ আঃ রউফ ১০৪৫ ১৭৪৮ ২১০০/ ঐ  
১৫৪ আঃ বােছদ ১০৪৬ ১৭৪৯ ২১০০/ ঐ  
১৫৫ আ না খা ন ১০৪৭ ১৭৫০ ২১০০/ ঐ  
১৫৬ মাঃ আ ল ইি ছ ১০৪৮ ১৭৫১ ২১০০/ ঐ  



১৫৭ রােকয়া কা ন ১০৪৯ ১৭৫২ ২১০০/ ঐ  
১৫৮ মােজদা কা ন ১০৫০ ১৭৫৩ ২১০০/ ঐ  
১৫৯ ফরেদৗস আলী ১০৫১ ১৭৫৪ ২১০০/ ঐ  
১৬০ রািজনা খা ন ১০৫২ ১৭৫৫ ২১০০/ ঐ  
১৬১ ফারজানা খা ন ১০৫৩ ১৭৫৬ ২১০০/ ঐ  
১৬২ রজাহান কারবান 

আলী 
আিমন র ১০৫৪ ২০০২ ২১০০/= ঐ  

১৬৩ য়ারা খা ন আঃ ছালাম 
সখ 

আিমন র ১০৫৫ ২০০৩ ২১০০/= ঐ  

১৬৪ ছাকাওয়াত আলী খাদাব  
ম ল 

চরখাতা ১০৫৬ ২০০৪ ২১০০/= ঐ  

১৬৫ মমতা খা ন রজাউল 
কিরম 

চরখাতা ১০৫৭ ২০০৫ ২১০০/= ঐ  

১৬৬ সাথী বগম আলম সখ র িরয়া ১০৫৮ ২০০৬ ২১০০/= ঐ  
১৬৭ রােসল রানা সিলম 

ম ল 
নওদা লেকাচা ১০৫৯ ২০০৭ ২১০০/= ঐ  

১৬৮ সেম াষ মার সরকার কলাল 
সরকার 

নওদা লেকাচা ১০৬০ ২০০৮ ২১০০/= ঐ  

১৬৯ মাহা াদ আলী আদর বল াল 
হােসন 

নওদা লেকাচা ১০৬১ ২০০৯ ২১০০/= ঐ  

১৭০ শিফ ল ইসলাম বাকেছদ 
আলী 

র িরয়া ১০৬২ ২০১০ ২১০০/= ঐ  

১৭১ আয়মনা খা ন ছাই ল 
ইসলাম 

নওদা লেকাচা ১০৬৩ ২০১১ ২১০০/= ঐ  

১৭২ জািকর ল ইসলাম শাহা আলম র িরয়া ১০৬৪ ২০১২ ২১০০/= ঐ  
১৭৩ মিত লপরী ড়ান 

হালদার 
ব িপরপাড়া ১০৬৫ ২০১৩ ২১০০/= ঐ  

১৭৪ কদভার  আ ল 
আিজজ 

সাহানগাছা ১০৬৬ ২০১৪ ২১০০/= ঐ  

১৭৫ ময়নাল হােসন লাকমান সাহানগাছা ১০৬৭ ২০১৫ ২১০০/= ঐ  



হােসন 
১৭৬ র ল ইসলাম আিন র 

রহমান 
িপরপাড়া ১০৬৮ ২০১৬ ২১০০/= ঐ  

১৭৭ ামলী খা ন ছাই ল 
ইসলাম 

চরেছানগাছা ১০৬৯ ২০১৭ ২১০০/= ঐ  

১৭৮ আঃ স র আিন র 
রহমান 

চরেছানগাছা ১০৭০ ২০১৮ ২১০০/= ঐ  

১৭৯ নািগ স খা ন মাখেছদ 
আলী 

চরেছানগাছা ১০৭১ ২০১৯ ২১০০/= ঐ  

১৮০ আকবর আলী আ  কালাম চরেছানগাছা ১০৭২ ২০২০ ২১০০/= ঐ  
১৮১ লাল হােসন ময়াজ ম ল চরেছানগাছা ১০৭৩ ২০২১ ২১০০/= ঐ  
১৮২ ফার ক আহেমদ আ স 

ছা ার 
চরেছানগাছা ১০৭৪ ২০২২ ২১০০/= ঐ  

১৮৩ গালাম মওলা রফাজ করােছানগাছা ১০৭৫ ২০২৩ ২১০০/= ঐ  
১৮৪ ফােতমা খা ন নজর ল 

ইসলাম 
পারপািচল ১০৭৬ ২০২৪ ২১০০/= ঐ  

১৮৫ রািজনা বগম িপয়ার ম ল পাটল ১০৭৭ ২০২৫ ২১০০/= ঐ  
১৮৬ মািরয়া খা ন আঃ মােলক ভাটিপয়ারী ১০৭৮ ২০২৬ ২১০০/= ঐ  
১৮৭ মা তী খা ন জ র ল 

ইসলাম 
ভাটিপয়ারী ১০৭৯ ২০২৭ ২১০০/= ঐ  

১৮৮ মাঃ আলম ভালা সখ িবলনল ি  ১০৮০ ২০২৮ ২১০০/= ঐ  
১৮৯ ইয়ািছন আলী ময়নাল সখ বািল গরী ১০৮১ ২০২৯ ২১০০/= ঐ  
১৯০ মাঃ আিলফ হািফ ল 

রহমান 
বািল গরী ১০৮২ ২০৩০ ২১০০/= ঐ  

১৯১ মার ফা খা ন আঃ মােলক সনপাড়া ১০৮৩ ২০৩১ ২১০০/= ঐ  
১৯২ আ স ছালা, বে  আলী 

সখ 
চরবািল গরী ১০৮৪ ২০৩২ ২১০০/= ঐ  

১৯৩ মাঃ জালাল মাঃ লাল বািল গরী ১০৮৫ ২০৩৩ ২১০০/= ঐ  
১৯৪ আঃ রা াক মাহা াদ 

আলী 
পাচঠা রী ১০৮৬ ২০৩৪ ২১০০/= ঐ  



১৯৫ মনেজরা খা ন র ল হক 
মিল ক 

িড ীপাড়া ১০৮৭ ২০৩৫ ২১০০/= ঐ  

১৯৬ মাঃ িসহাব আ র রিহম পাচঠা রী ১০৮৮ ২০৩৬ ২১০০/= ঐ  
১৯৭ আ ল মিমন সখ মেফ ল 

সখ 
পাচঠা রী ১০৮৯ ২০৩৭ ২১০০/= ঐ  

১৯৮ আঃ রা াক মক ল 
হােসন 

পাচঠা রী ১০৯০ ২০৩৮ ২১০০/= ঐ  

১৯৯ মা দ রানা ওমর আলী পাচঠা রী ১০৯১ ২০৩৯ ২১০০/= ঐ  
২০০ জািহ ল ইসলাম সাই ল 

ইসলাম 
িশমলা 

ারপাড়া 
১০৯২ ২০৪০ ২১০০/= ঐ  

২০১ আল-হািবব ল 
হােসন 

িশমলা ১০৯৩ ২০৪১ ২১০০/= ঐ  

২০২ মাছাঃ জসিমন খা ন মাঃ ছাই ল 
ইসলাম 

জয়নগর 
১০৯৪ ২৩৫৮ 

২১০০/= ঐ  

২০৩ মাছাঃ আেয়শা খা ন মাঃ ছাই ল 
ইসলাম 

নওদা লেকাচা 
১০৯৫ ২৩৫৯ 

২১০০/= ঐ  

২০৪ মাঃ আলম সখ মাঃ র নবী র িরয়া  ১০৯৬ ২৩৬০ ২১০০/= ঐ  
২০৫ মাছাঃ জা াতী খা ন মাঃ আজম সখ নওদা লেকাচা ১০৯৭ ২৩৬১ ২১০০/= ঐ  
২০৬ মাঃ শাহ আলম াঃ ত রমজান আলী  পঃ িপরপাড়া ১০৯৮ ২৩৬২ ২১০০/= ঐ  
২০৭ মাঃ খিলল উি ন গালাম মাস াফা  শাহানগাছা ১০৯৯ ২৩৬৩ ২১০০/= ঐ  
২০৮  মাহিথর মাহ দ ল   মাঃ হািব র  িপরপাড়া ১১০০ ২৩৬৪ ২১০০/= ঐ  
২০৯ মাছাঃ মািহয়া খা ন মাঃ অিল উল াহ চর ছানগাছা ১১০১ ২৩৬৫ ২১০০/= ঐ  
২১০ মাঃ সাহাগ মাঃ আ  হােসম করা ছানগাছা ১১০২ ২৩৬৬ ২১০০/= ঐ  
২১১ মাছাঃ সানিজদা  সােজ ল ইসলাম চর ছানগাছা ১১০৩ ২৩৬৭ ২১০০/= ঐ  
২১২ মা: আ ল মা ান ত রাব আলী করােছানগাছা ১১০৪ ২৩৬৮ ২১০০/= ঐ  
২১৩ মাঃ এনা ল  মাঃ লাল ভাটিপয়ারী ১১০৫ ২৩৬৯ ২১০০/= ঐ  
২১৪ মাঃ আকতার হােসন ত আকেছর  ভাটিপয়ারী ১১০৬ ২৩৭০ ২১০০/= ঐ  
২১৫ জািকয়া খা ন দলশাদ আলী ভাটিপয়ারী দ: ১১০৭ ২৩৭১ ২১০০/= ঐ  
২১৬ এরশাদ আলী সখ ত িসিকম সখ বািল গরী ১১০৮ ২৩৭২ ২১০০/= ঐ  
২১৭ মাছাঃ আিমনা খা ন মাঃ শাহ জামাল পাচঠা রী ১১০৯ ২৩৭৩ ২১০০/= ঐ  
২১৮ মাঃ বল াল হােসন  মাঃ মক ল িড ীপাড়া ১১১০ ২৩৭৪ ২১০০/= ঐ  



হােসন 
২১৯ মাছাঃ আছমা খা ন মাঃ ফির ল 

ইসলাম 
িশমলা 

১১১১ ২৩৭৫ 
২১০০/= ঐ  

                            ২০১৮-১৯ ছানগাছা ইউিনয়েনর িতব ী ভাতার তািলকা  
ঃনং ভাতােভাগীর 

নাম 
িপতা/ ামীর 
নাম 

ােমর নাম 
িহসাব নং বিহ নং 

টাকার 
পিরঃ 

মােসর  

২২০ মাছাঃ লািক 
বগম 

নািজ ি ন 
উ ীন 

কােয়মখাতা 
১১১২ ২৭৫৯ 

৮৪০০   

২২১ আিমনা খা ন বশদ আলী 
সখ 

কােয়মখাতা 
১১১৩ ২৭৬০ 

৮৪০০   

২২২ জালাল উি ন 
সখ 

ওেরছ আলী 
সখ 

আিমন র 
১১১৪ ২৭৬১ 

৮৪০০   

২২৩ মাঃ ল  
হােসন 

রিফ ল 
ইসলাম 

নওদা লেকা
চা ১১১৫ ২৭৬২ 

৮৪০০   

২২৪ মার বেরন চ  
হালদা 

নওদা লেকা
চা ১১১৬ ২৭৬৩ 

৮৪০০   

২২৫ মাঃ রািকব 
হাসান 

সাই ল 
ইসলাম 

র িরয়া 
১১১৭ ২৭৬৪ 

৮৪০০   

২২৬ আেনায়ার 
হােসন 

নজর ল 
ইসলাম 

নওদা লেকা
চা ১১১৮ ২৭৬৫ 

৮৪০০   

২২৭ মাঃ সােহল 
রানা 

মাঃ আ র 
মা ান 

নওদা লেকা
চা ১১১৯ ২৭৬৬ 

৮৪০০   

২২৮ ইসমাইল 
হােসন 

ই ািহম 
হােসন 

নওদা লেকা
চা ১১২০ ২৭৬৭ 

৮৪০০   

২২৯ আেনায়ার 
হােসন 

ত বােহজ 
মিল ক 

র িরয়া 
১১২১ ২৭৬৮ 

৮৪০০   

২৩০ ফির ল ইসলাম ত িরয়াজ 
সখ 

পারখাতা 
১১২২ ২৭৬৯ 

৮৪০০   

২৩১ মাছাঃ খািদজা মাঃ বরকত  িঝনাইগাতী ১১২৩ ২৭৭০ ৮৪০০   
২৩২ মাঃ রাহাত 

সখ 
আ ল হােশম শাহানগাছ 

১১২৪ ২৭৭১ 

৮৪০০   



২৩৩ িশপন  মংলা 
হাওলাদার 

ব  িপরপাড়া 
১১২৫ ২৭৭২ 

৮৪০০   

২৩৪ মাঃ রদওয়ান আিমর হােসন সাহানগাছা ১১২৬ ২৭৭৩ ৮৪০০   
২৩৫ ইয়ািছন মাঃ মজ  

িময়া 
িপরপাড়া 

১১২৭ ২৭৭৪ 

৮৪০০   

২৩৬ আ ল কাই ম আ ল খােলক ব  িপরপাড়া ১১২৮ ২৭৭৫ ৮৪০০   
২৩৭ মাঃ আিছব রিবউল ইসলাম করা 

ছানগাছা ১১২৯ ২৭৭৬ 

৮৪০০   

২৩৮ মাঃ রায়হান মাঃ আসলাম করা 
ছানগাছা ১১৩০ ২৭৭৭ 

৮৪০০   

২৩৯ মাঃ েয়ল 
রানা 

মাঃ আ ল 
গিন 

চর ছানগাছা 
১১৩১ ২৭৭৮ 

৮৪০০   

২৪০ মাঃ একরা ল  রিফ ল 
ইসলাম 

ছানগাছা 
১১৩২ ২৭৭৯ 

৮৪০০   

২৪১ মাছাঃ িমনা 
খা ন 

মিতয়ার 
রহমান 

করা 
ছানগাছা ১১৩৩ ২৭৮০ 

৮৪০০   

২৪২ মাঃ শবেজল  ত রফাজ 
উি ন 

করা 
ছানগাছা ১১৩৪ ২৭৮১ 

৮৪০০   

২৪৩ মাঃ আ স 
ছালাম 

ত হােসন 
আলী 

পাটল 
ছানগাছা ১১৩৫ ২৭৮২ 

৮৪০০   

২৪৪ ম য়ারা খা ন মাঃ আঃ 
স 

ভওয়ামারা 
১১৩৬ ২৭৮৩ 

৮৪০০   

২৪৫ ল ল আহে দ মাঃ বাদশা 
িময়া 

 ভওয়ামার 
১১৩৭ ২৭৮৪ 

৮৪০০   

২৪৬ মাঃ আ স 
সালাম 

আ ল হািতম িবলশীল পা া 
১১৩৮ ২৭৮৫ 

৮৪০০   

২৪৭ হািফজা খা ন মাঃ হিব সখ বািল গরী ১১৩৯ ২৭৮৬ ৮৪০০   
২৪৮ মাঃ জন রিফ ল 

ইসলাম 
বািল গরী 

১১৪০ ২৭৮৭ 

৮৪০০   

২৪৯ মাঃ সিলনা  আফজাল সখ বািল গরী ১১৪১ ২৭৮৮ ৮৪০০   



খা ন 
২৫০ মাছাঃ রািশদা   রােশ ল 

ইসলাম 
চর বািল গরী 

১১৪২ ২৭৮৯ 

৮৪০০   

২৫১ মাঃ িলখন 
আলী 

আিমর হােসন পাচঠা রী 
১১৪৩ ২৭৯০ 

৮৪০০   

২৫২ শািহদা খা ন শিহ ল ইসলাম পাচঠা রী ১১৪৪ ২৭৯১ ৮৪০০   
২৫৩ আ ল া আল 

মা ন 
মাঃ র নবী িশমলা 

১১৪৫ ২৭৯২ 

৮৪০০   

২৫৪ মাঃ ইয়ািছন রিফ ল 
ইসলাম 

িশমলা 
১১৪৬ ২৭৯৩ 

৮৪০০   

২৫৫ লাইিল খা ন দােরাগালী সখ িশমলা 
ারপাড়া ১১৪৭ ২৭৯৪ 

৮৪০০   

২৫৬ আল াদী বালাই পারিশমলা ১১৪৮ ২৭৯৫ ৮৪০০   
২৫৭  আমিবয়া খা ন আব ল সখ পি ম 

িপরপাড় ১১৪৯ ২৭৯৬ 

৮৪০০   

২৫৮ িবজলী খা ন  বস ল াহ 
ম ল 

নওদা লেকা
চা ১১৫০ ২৭৯৭ 

৮৪০০   

২৫৯ তানিজলা আঃ ছালাম ইটালী ১১৫১ ২৭৯৮ ৮৪০০   
২৬০ আলহাজ মাখেলছার জয়নগর ১১৫২ ২৭৯৯ ৮৪০০   

 
 
 
 
 
 
 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
সমাজেসবা অিধদফতর 

জলা সমাজেসবা কায ালয়, িসরাজগ । 
 



উপেজলা: তাড়াশ,   ইউিনয়ন: বা হাস       জলা: িসরাজগ  

 
:নং আেবদনকারীর নাম মাতার নাম িপতার নাম জ  তািরখ াম ওয়াড ইউিনয়ন াংক িহসাব না ার 

১ মাঃ জ ার জ া ন নছা তাফা ল হােসন ৫/২৭/১৯৬২ বা হাস ১ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯৪৭ 

২ আহাদ আলী মিহতন খা ন মাঃ আজগার মা া ০৩-১২-৬৫ মেনাহর র ৩ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯৮০ 

৩ মাঃ মা ার হােসন মাছাঃ ধলী বগম মাঃ খারেশদ আলী ০১-০১-৬৮ সা া ৩ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯৭৯ 

৪ মাঃ ম ল হােসন মাছাঃ হািলমা বগম মাঃ মক ল হােসন ০৩-০১-৮২ সা া ৩ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯৭৮ 

৫ মাঃ সাই ল ইসলাম মাছাঃ গােলজান হাসমত আলী ০৩-০১-৭২ সা া ৩ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯৭৭ 

৬ মাছাঃ ফিরদা বগম মাছাঃ আয়মানী মাঃ নেছর আলী ৪/২২/১৯৭৭ সা া ৩ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯৪২ 

৭ মাঃ শিহ ল ইসলাম মাছাঃ সােহদা বগম আছালত আলী সরকার ০৮-০৬-৬০ মেনাহর র ৩ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯৪১ 

৮ আফজাল হােসন আিছরন িবর সরদার ০৩-০৮-৬২ মেনাহর র ৩ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯৭৬ 

৯ কািবল ম ল জয়দা আদম আলী ম ল ৮/২২/১৯৮৭ মেনাহর র ৩ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯৭৫ 

১০ মাঃ মাজাম আলী মাছাঃ জানািব বওয়া দল মাহ দ ০২-০১-৬৫ মেনাহর র ৩ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯৭৪ 

১১ মাঃ আি ল আলী হািলমা কিফল উি ন ৪/১৫/১৯৭৯ সা া ৩ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯৭৩ 

১২ মাঃ ধা ামািনক মাছাঃ গােলজান িবিব গিহর ামািনক ৮/১৮/১৯৪৭ বড় পওতা ৩ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯৭২ 

১৩ মাঃ মিতউর রহমান মাছাঃ দৗলাতন নছা মা ার হােসন ২/২০/১৯৫৭ সড়াবাড়ী ১ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯৭১ 

১৪ ল ইসলাম মাছাঃ লিতফা আঃ গিন ৮/১৩/১৯৭৬ ব ল ৪ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯৭০ 

১৫ মাঃ আঃ হািমদ মাছাঃ হােজদা বওয়া আ স ছা ার ০২-০৩-৭৩ ব ল ৪ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯৬৯ 

১৬ মাঃ তাজাে ল মাছাঃ ছােলহা খা ন মাঃ আ ল হােসন ৬/২২/১৯৭১ ব ল ৪ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯৩২ 

১৭ ওছমান গিন উিছলা র জ ২/১৫/১৯৮২ ী ৯ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯৬৮ 

১৮ দেলায়ারা খা ন রিজয়া খা ন দদার হােসন ১২-১০-৮০ ী ৯ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯৬৭ 

১৯ মাঃ সা াম ামািনক কািহ র খা ন মাঃ ইয়ািছন ামািনক ০৪-০৮-৯৪ ী ৯ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯৬৬ 

২০ কিরম মাছাঃ হািমদা জসম া ১০/১৬/১৯৫৭ িবেনাদ র ৯ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯৬৫ 

২১ মাঃ আ  তােহর মাছাঃ গােলনা মাঃ খিল র রহমান ০৪-১২-৬১ িবেনাদ র ৯ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯৬৪ 

২২ মাঃ জয়নাল মাছাঃ জ রা খা ন মাঃ ফরমান আলী ০৮-০৭-৫৮ িবেনাদ র ৯ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৬৩৭২৬ 

২৩ ম  িহদাস ল িল দেব নাথ ৬/২২/১৯৬৩ ী ৯ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯৬৩ 

২৪ ওিজ া অ বা বওয়া মিনর উি ন ০২-১২-৭৪ ী ৯ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৪০৫৮ 

২৫ মাঃ আ  সাঈদ মাছাঃ খায়রন মাঃ আনছার আলী ০৩-০৬-৭২ িদঘিড়য়া ২ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯৬২ 

২৬ মাছাঃ মেমলা বগম দৗলা িবিব মাঃ মাবারক হােসন ৮/১৩/১৯৬৭ ছাট পওতা ৫ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯৬০ 

২৭ মাঃ মাকেছদ আলী মাছাঃ আিছয়া বওয়া হােচন আলী ৪/১৫/১৯৭৩ রানীিদঘী ৫ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯৫৯ 

২৮ িন মা রানী দাস শীলা রানী সরকার বল সরকার ০৭-১১-৬৭ ী ৯ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯৫৮ 

২৯ ত ধর মালিত রানী ধর বাস ধর ০১-০৮-৯৯ চীবািড়য়া ৮ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৪০৫৭ 



৩০ গদাধর সরকার জা া রানী পেরশ চ  দাশ ০৫-১২-৯৮ চৗবািড়য়া ৮ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৪০৫৬ 

৩১ মাঃ আ ল লিতফ মাছাঃ সােজদা খা ন মক ল হােসন ৮/২১/১৯৮০ খড়খিড়য়া ৮ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৪০৫৫ 

৩২ মাঃ হািফ র মাছাঃ হাজরা রবান ৮/১৬/১৯৮২ ব ল ৪ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯৫৫ 

৩৩ মাঃ রজাউল চা া মাঃ ফজ  ০৫-০৮-৯৪ পলাশী ৪ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯৫৩ 

৩৪ মাছাঃ নািছমা বগম মাছাঃ জিহ ন মাঃ আশরা ল ইসলাম ৬/১৭/১৯৬২ সড়াবাড়ী ১ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯৫২ 

৩৫ মাঃ রিফক মাছাঃ রখা মাঃ সা  ম ল ১০-০৮-৭৫ বা হাস ১ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯৫১ 

৩৬ মাছাঃ িনপা খা ন মাছাঃ িলিপ খা ন মাঃ ল ল সরকার ০৩-১০-৮৩ িদঘিড়য়া ২ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৪০৫৪ 

৩৭ মাঃ আলতাব হােসন জােমলা ম াজ মা া ১১/২৯/১৯৮৭ িবনসাড়া ৭ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৪০৫৩ 

৩৮ আকিলমা জ রা মাঃ বককার ৭/২৫/১৯৮৫ চৗবািড়য়া ৮ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯৫০ 

৩৯ রিবউল রািবয়া মিছর ০২-০৮-৬৩ চকিমজা র ৮ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯৪৯ 

৪০ মাঃ আ ল আিজজ মাছাঃ ডািলমজান মিফজ শখ ০৭-০৮-৭৪ খড়খিড়য়া ৮ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯৪৮ 

৪১ মাঃ ছাই র রহমান মাছাঃ সােজদা মকেবল হােসন ৪/২৫/১৯৬৯ খড়খিড়য়া ৮ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৪০৫২ 

৪২ মাঃ িনয়ামত আলী মিহলা খা ন মাঃ ইসমাইল হােসন ৮/২২/১৯৭৯ খড়খিড়য়া ৮ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯৪৬ 

৪৩ মাঃ কিব আকবর মাছাঃ লালিবিব আ াছ আলী ০৬-১২-৬১ চৗবািড়য়া ৮ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯৪৫ 

৪৪ মাছাঃ ম য়ারা খা ন মাছাঃ মিরয়ম খা ন মাঃ মাজাফফর হােসন ০১-০১-৭১ খড়খিড়য়া ৮ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯৪৪ 

৪৫ মাঃ িজ র রহমান মাছাঃ জয়গন মাঃ ছােলমান ০৮-১০-৮৮ ছাট পওতা ৫ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯৪৩ 

৪৬ মাঃ মাশাররফ হােসন মাছাঃ মােমনা খা ন মাঃ র মাহা দ আলী ০৫-১০-৭০ বড় পওতা ৫ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৪০৫১ 

৪৭ মাঃ আিনছ আতরা মকেছদ ১০-০১-৭৩ বা হাস ১ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৪০৫০ 

৪৮ মাঃ হািফ র রহমান মাছাঃ হাজরা খা ন মাঃ নজ ল ইসলাম ০২-০১-৮৫ িবনসাড়া ৭ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯৪০ 

৪৯ মাঃ জাহা ীর আলম মােলকা খা ন মাঃ আেখর আলী ০৬-১০-৮৯ িবনসাড়া ৭ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৪০৪৯ 

৫০ িমিহর মার সরকার আল  রাণী সরকার শেল নাথ সরকার ৬/৩০/১৯৮৮ িবনসাড়া ৭ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯৩৯ 

৫১ মাঃ শাহাআলম মাছাঃ আেনায়ারা খা ন মাঃ সােহব আলী ০৮-০৩-৭২ বড় পওতা ৫ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯৩৭ 

৫২ মাঃ আ ল হােমদ মাছাঃ হািলমা খা ন মাঃ হািবল সরকার ৯/১৭/১৯৮০ িবনসাড়া ৭ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯৩৬ 

৫৩ মাছাঃ বােনছা খা ন মাছাঃ অিছমন মাঃ আ  বককার ১০/২৩/১৯৮১ িবনসাড়া ৭ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯৩৫ 

৫৪ মাঃ হািকম উি ন মাছাঃ মেহলা আমজাদ হােসন ৪/১৬/১৯৮৮ িবনসাড়া ৭ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯৩৪ 

৫৫ মাঃ আমজাদ আলী মাছাঃ জািমরন আফছার আলী ০৩-০৪-৮৮ িবনসাড়া ৭ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯৩৩ 

৫৬ মাঃ আলতাব হােসন মাছাঃ আছাতন িবিব জিহর উি ন ৭/১৬/১৯৬১ িবনসাড়া ৭ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৪০৪৮ 

৫৭ মাঃ মাবারক হােসন মাছাঃ মেনায়ারা মাঃ আঃ সামাদ ০৩-০৮-৭৯ িবনসাড়া ৭ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯৩১ 

৫৮ মাঃ স জ আলী মাছাঃ সাহাগী খা ন মাঃ ফজ র রহমান ০৬-০৫-৯০ িবনসাড়া ৭ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯৩০ 

৫৯ আল মাহ দ আেলয়া খা ন আ ল কােসম ৭/১৯/১৯৭৯ িবনসাড়া ৭ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯২৯ 

৬০ মাছাঃ নাজমা খা ন মাছাঃ মেমনা খা ন মাঃ আ র রা াক ০৫-১০-৮৯ আসানবাড়ী ৭ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯২৮ 

৬১ মাঃ খাজা র মাছাঃ খােদজা মাঃ আ  তােহর ৪/২৫/১৯৮৫ িবনসাড়া ৭ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯২৭ 



৬২ মাঃ আ ল মা ান মাছাঃ রােবয়া বগম রহমত াং ০৫-০৮-৬৯ ব ল ৪ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯২৬ 

৬৩ মাঃ ইসমাইল হােসন মাছাঃ সেনকা শিহ ল ০৩-১২-৭৯ ব ল ৪ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯২৫ 

৬৪ মাঃ আ ল খােয়র মাছাঃ আছমা বগম মাঃ মিফজ উি ন ০৮-১২-৭৫ বটগাড়ী ৪ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯২৪ 

৬৫ মাঃ হামজাল মাছাঃ তারা বগম মাঃ আে র মা া ০২-০৫-৯১ ব ল ৪ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯২৩ 

৬৬ মাছাঃ আেনায়ারা জয়নব ই াহীম ৭/২৮/১৯৬২ িবনসাড়া ৭ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯২২ 

৬৭ মাছাঃ চায়না খা ন মাছাঃ নকজান মাঃ আফজাল হােসন ০৭-০৫-৮১ প য়ারী ৬ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯২১ 

৬৮ মাঃ মিমন মাছাঃ রােবয়া খা ন আ র রহমান ০১-১১-৭৮ ব নাথ র ৬ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯২০ 

৬৯ মাঃ হাসান আলী মাছাঃ হাছনা খা ন মাঃ নাছর আলী ০১-১০-০৭ ত িলয়া লা ল ড়া ৫ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৪০৪৭ 

৭০ মাঃ িজয়াউর রহমান মাছাঃ জােবদা খা ন মাঃ কাবাদ আলী ০১-০৩-০৫ িবনসাড়া ৭ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৪০৪৬ 

৭১ মাঃ সােহল রানা মাছাঃ িশউিল খা ন মাঃ কারবান আলী ৫/১৫/১৯৯৭ িবনসাড়া ৭ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯১৯ 

৭২ মাঃ তিহ ল ইসলাম মাছাঃ মিরয়ম বগম মাঃ শাহাদত হােসন ০৩-০২-০৩ প য়ারী ৬ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৪০৪৫ 

৭৩ মাঃ িরয়াদ হাসান মাছাঃ রেবকা খা ন মাঃ আেতায়ার রহমান ০৮-১১-০৭ প য়ারী ৬ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৪০৪৪ 

৭৪ মাঃ রিজব াং মাছাঃ র  মাঃ আ ল কিরম ০১-০১-৯০ চৗবািড়য়া ৮ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯১৮ 

৭৫ মাছাঃ রােবয়া খা ন মাছাঃ িলিল খা ন মাঃ সা াৎ হােসন ০৫-১০-০০ কাজী র ৬ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯১৭ 

৭৬ মাঃ আঃ সা ার নছাতন িবিব সয়ানিদ ামািনক ১১-১২-৪২ িবনসাড়া ৭ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯১৬ 

৭৭ মাছাঃ মানা খা ন মাছাঃ ফাইমা খা ন মাঃ রজব আলী ৬/১৪/২০০৪ িবনসাড়া ৭ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৪০৪৩ 

৭৮ মাঃ জীবন সরদার মাছাঃ জািকয়া খা ন মাঃ হািস র রহমান ১২-০৭-০৯ িবনসাড়া ৭ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৪০৪২ 

৭৯ মাছাঃ িম  খা ন মাছাঃ মমতাজ খা ন মাঃ রিফ ল ইসলাম ১২/১৫/২০০৩ িবনসাড়া ৭ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৪০৪১ 

৮০ মাঃ সাই ল ইসলাম মাছাঃ ছািবনা খা ন মাঃ আিন ামান ৮/১৫/২০০১ িবনসাড়া ৭ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৪০৪০ 

৮১ মাঃ রে ল এবা ন আ ল ার ০৫-১২-৭৩ কাজী র ৬ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯১৫ 

৮২ মাঃ িসয়াম হােসন য়ারা ইসমাইল হােসন ০৫-১০-০৮ কািহত ত িলয়া ৮ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৪০৩৯ 

৮৩ মাছাঃ িরয়া খা ন মাছাঃ খােলদা খা ন মাঃ আ র রহমান ৮/২০/২০০৭ লাউশন ৫ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৪০৩৮ 

৮৪ আ র রহমান রােবয়া জিসম উি ন ১০-০৮-৫৭ বা হাস ১ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯১৪ 

৮৫ মাছাঃ িপয়া খা ন মাছাঃ বা মন মাঃ আঃ ার ০২-০৭-৮২ মেনাহর র ৩ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯১৩ 

৮৬ মাঃ রািক ল হাসান বােয়র িফয়া আ  ব ার িসি ক ০৩-০৬-০০ মেনাহর র ৩ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯১২ 

৮৭ মাছাঃ হাওয়া খা ন মাছাঃ রহানা পারভীন আ ল হা ান মা া ১০/২৩/১৯৯২ মেনাহর র ৩ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯১১ 

৮৮ মাছাঃ সািনয়া খা ন মাছাঃ ছিবলা খা ন মাঃ শিহ ল ইসলাম ০৩-০৮-৯৮ পলাশী ৪ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯১০ 

৮৯ মাছাঃ িমনা খা ন মােজদা িজবন আলী ০৪-১০-৯৩ িদঘিড়য়া ২ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩৯০৯ 

৯০ মাছাঃ মাইয়া খা ন মাছাঃ িজয়াসিমন খা ন মাঃ সিলম হােসন ৬/২০/২০১৫ পলাশী ৪ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৪০৩৭ 

৯১ মন মার শীল িমনিত রানী শীল েবাধ চ  শীল ৯/২৫/১৯৯৪ িবনসাড়া ৭ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩০০১ 

৯২ মাঃ ইমন হেসন মাছাঃ িশ দা খা ন মাঃ আ ল মিতন ৭/১৫/২০০৭ িবনসাড়া ৭ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৪০৩৪ 

৯৩ মাঃ আছাদ মাছাঃ  য ভা  জান মাহ দ ৪/১৫/১৯৬৫ িবনসাড়া ৭ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৩০০০ 



৯৪ মাছাঃ আইিরন খা ন মাছাঃ শরীফা বগম মাঃ আ াহ ৪/৩০/২০০৭ প য়ারী ৬ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৪০৩৩ 

৯৫ উে  হািববা আরবী িরনা খা ন রিফ ল ইসলাম রতন ২/২৪/২০০১ প য়ারী ৬ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩২৯৯৯ 

৯৬ মাছাঃ সািদয়া খা ন মাছাঃ সািবনা ইয়াছিমন মাঃ মা ািফ র রহমান ০৫-০৫-০৭ প য়ারী ৬ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৪০৩২ 

৯৭ মাঃ িজয়াম হােসন মাছাঃ েলখা খা ন মাঃ মাতােলব ০৭-০৫-০০ িবেনাদ র ৯ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩২৯৯৮ 

৯৮ মাছাঃ অ রা খা ন মিহমা খা ন মাঃ আলমাছ হােসন ০৬-০২-০৬ িবেসাদ র ৯ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৪০৩১ 

৯৯ মাছাঃ মিজরন বওয়া খােতমন বানী ০২-০৩-৬২ িদঘিড়য়া ২ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩২৯৯৭ 

১০০ মাঃ হেসন আলী মাছাঃ আছমা খা ন মাঃ আলাউি ন ৬/২০/২০০৩ বা হাস ১ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩৪০৩০ 

১০১ মাঃ আসা ল হক মাছাঃ আছমা খা ন মাঃ সােহদ আলী ১০-০৫-৯৮ িদঘিড়য়া ২ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৩২৯৯৬ 

১০২ মাঃ জ ল ইসলাম মাছাঃ র কা খা ন মাঃ আলমাছ আলী ০২-০২-৯৯ িবেনাদ র ৯ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৪০২০২ 

১০৩ মাছাঃ আফসানা িমিম মাছাঃ আি য়া খা ন মাঃ আতাউর রহমান ০৮-১০-০৩ ী ৯ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৪০২০১ 

১০৪ মাছাঃ কাজলী খা ন মাছাঃ আেলয়া বগম মাঃ আ  কােসম ১২/১৭/১৯৯২ িবনসাড়া ৭ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৪০২০০ 

১০৫ মাঃ েবল হােসন মাছাঃ খেদজা খা ন মাঃ মজদার হােসন ০১-০১-৯৮ প য়ারী ৬ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৪০১৯৯ 

১০৬ মাছাঃ নাজমা খা ন মাছাঃ িফেরাজা খা ন মাঃ হাববর রহমান ১০/১৯/১৯৯০ প য়ারী ৬ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৪০১৯৮ 

১০৭ মাছাঃ িন ফা খা ন মাছাঃ িশউলী খা ন মাঃ ল আিমন ১০/৩০/১৯৯৯ ব নাথ র ৬ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৪০১৯৭ 

১০৮ মাঃ িসয়াম আ ার মাছাঃ িরনা খা ন মাঃ আ ার হােসন রাব  ০৭-০২-০৭ ব নাথ র ৬ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৪০১৯৬ 

১০৯ মাঃ শাহাদত হােসন মাছাঃ জিরনা খা ন মাঃ ফজর ০৫-১০-০৩ িবনসাড়া ৭ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৪০১৯৫ 

১১০ মাঃ আজাহার আলী মাছাঃ জেবদা খা ন মাঃ আছাদ ০৫-০৫-০৬ কাজী র ৬ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৪০১৯৪ 

১১১ সাইন মাহা াদ মাছাঃ িরনা খা ন মাঃ ইয়া ব আলী ২/২৭/২০১৩ ব নাথ র ৬ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৪০১৯৩ 

১১২ মাঃ আলহা আলী মাছাঃ ছাম াহার মাঃ বজ র রহমান ০১-০১-০৪ প য়ারী ৬ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৪০১৯২ 

১১৩ মাবাে র হাচান দয় চেনয়ারা বগম মাঃ জয়নাল আেবদীন ১১-০১-৯৯ প য়ারী ৬ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৪০১৯১ 

১১৪ মাছাঃ িজিমিল খা ন মাছাঃ ছােলহা বগম আজাহার আলী ১০-০৭-৯০ প য়ারী ৬ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৪০১৯০ 

১১৫ মাছাঃ িরয়া মিন মাছাঃ রািজনা খা ন মাঃ িজয়াউর রহমান ১/২৬/২০০৬ ী ৯ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৪০১৮৯ 

১১৬ মাছাঃ না খা ন মাছাঃ মমতা খা ন মাঃ রিফ ল ইসলাম ১/১৬/১৯৯৯ বড় পওতা ৫ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৪০১৮৮ 

১১৭ মাঃ ফির ল ইসলাম মাছাঃ ফিরদা বগম মাঃ তিজর উি ন ০২-১২-৯৬ রানীিদঘী ৫ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৪০১৮৭ 

১১৮ মাছাঃ মাইয়ারা খা ন মাছাঃ আকতাড়া খা ন মাঃ হািফ র রহমান ৩/১৭/২০০৫ রানীিদঘী ৫ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৪০১৮৬ 

১১৯ মাঃ রজাউল কিরম মাছাঃ রেজনা খা ন মাঃ আলহাজ আলী ৭/২৪/২০১১ লাউশন ৫ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৪০১৮৫ 

১২০ মাঃ ফরেদৗস হাসান মাছাঃ হাসেনয়ারা খানম মাঃ ফির ল ইসলাম ৮/২২/২০০৮ ব ল ৪ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৪০১৮৪ 

১২১ মাঃ িফেরাজ হােসন মাছাঃ িম খা ন মাঃ ফির ল ইসলাম ০৩-১০-০৭ িদঘিড়য়া ২ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৪০১৮৩ 

১২২ মাছাঃ আসমা খা ন মাছাঃ রািবয়া খা ন মাঃ আকবর আলী ০২-১০-৮৫ িদঘিড়য়া ২ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৪০১৮২ 

১২৩ মাছাঃ মিহমা খা ন হাজরা খা ন মাঃ তয়জাল সরকার ৫/১৫/১৯৭৮ চৗবািড়য়া ৮ বা হাস  
১২৪ মাছাঃ জিরনা খা ন মাছাঃ জােবদা খা ন এেজর আলী ০৮-০৪-৭৯ িবনসাড়া ৭ বা হাস  
১২৫ মাছাঃ মেনায়ারা খা ন মাছাঃ লািজরন মাঃ মকেছদ আলী ১০-০৭-৭৮ খড়খিড়য়া ৮ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৬৩৭২৫ 



১২৬ মাঃ মহন আলী মাছাঃ আরিফন আরা মাঃ আ ল মিতন ৩/২০/২০০০ খড়খিড়য়া ৮ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৬৩৭২৪ 

১২৭ মাছাঃ ছেবদা খা ন জেবদা কাবাদ আলী ৮/২০/১৯৪৬ িদঘিড়য়া ২ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৬৩৭২৩ 

১২৮ মাঃ িফেরাজ আলী ফরেদৗসী মাঃ আশরা ল ইসলাম ০৮-১২-০১ িদঘিড়য়া ২ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৬৩৭২২ 

১২৯ িব া সর কার ল ী বালা িবেনাদ ামািনক ৫/২৮/১৯৭০ ী ৯ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৬৩৭১৪ 

১৩০ মাঃ গালাম মা ফা মা দা মাঃ রিফ ল ইসলাম ১/২১/২০০৩ ী ৯ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৬৩৭২১ 

১৩১ মাছাঃ িলিল খা ন মাছাঃ আিফ র খা ন মাঃ মা ফা হােসন ৭/১৭/২০০৬ পলাশী ৪ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৬৩৭২০ 

১৩২ মাছাঃ লািময়া ি◌খা ন মাছাঃ নািছমা খা ন মাঃ িলটন হােসন ০৬-১২-০৮ ী ৯ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৬৩৭১৯ 

১৩৩ মাছাঃ র া খা ন মাছাঃ সােহরা খা ন মাঃ সাম ল হক ১২/১৫/১৯৯৮ পলাশী ৪ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৬৩৭১৮ 

১৩৪ মাছাঃ আ রী বগম মাছাঃ খািদজা বগম আনার উি ন ০৪-০৫-০৩ সা া ৩ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৬৩৭১৭ 

১৩৫ মাঃ শাহ আলম মাছাঃ মািহরন মাঃ ই ীস আলী ০৮-০৬-৮৮ সা া ৩ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৬৩৭১৬ 

১৩৬ মাঃ রা া হােসন মাছাঃ নািছমা বগম মাঃ ইি স আলী ১২/২৯/১৯৯৭ সা া ৩ বা হাস ১০৮৩৪৮৮০৬৩৭১৫ 

১৩৭ মাছাঃ ি  খা ন মাছাঃ মিরয়ম খা ন মাঃ বা  িময়া ১১-১০-০২ সাচানিদঘী ১ বা হাস  
১৩৮ মাঃ মািহম মাছাঃ া পারভীন মাঃ আ স সালাম ১০/২২/২০০৭ মেনাহর র ৩ বা হাস  

 



 
 

দশী াম  ইউিনয়েনর  অ ল িতব ী ভাতােভাগীেদর নােমর তািলকা 
 

: 
নং 

আেবদনকারীর নাম মাতার নাম িপতার নাম বয়স াম ওয়াড ইউিনয়ন উপেজলা / থানা িল  

১ রাধারানী রধনী  ন চ  ৩৯ দওড়া ১ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

২ মাঃ আ র রিশদ মাছাঃ আেমনা খা ন মাঃ পােরশ আলী শখ ৪৭ দওড়া ১ দশী াম তাড়াশ ষ 

৩ সিচন চ  িখ রানী রাজ চ  ৩৫ দওড়া ১ দশী াম তাড়াশ ষ 

৪ িদপালী বালা আ া রানী নেগ  নাথ শীল ৩১ দওড়া ১ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৫ তারা রানী র কা রানী গেজ  নাথ ৩৩ দওড়া ১ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৬ ইসহাক হােসন িকতন কারবান আলী ৩৯ উ র াম র ১ দশী াম তাড়াশ ষ 

৭ উ ল মার মায়া রানী প ানন চ  ৩১ দওড়া ১ দশী াম তাড়াশ ষ 

৮ মদন মার মাহােতা িমনা রানী  কা  মাহােতা ২৯ উ র াম র ১ দশী াম তাড়াশ ষ 

৯ মাছাঃ মিরযম খা ন ত আসমানী বগম ত ওসমান গিন ২৪ দশী াম ২ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

১০ মাঃ সারহাব আলী রী গেমর আলী ৫১ দশী াম ২ দশী াম তাড়াশ ষ 

১১ মাছাঃ মিরয়ম খা ন মাছাঃ উ  খা ন মাঃ শাজাহান আলী ৫৪ দশী াম ২ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

১২ মাছাঃ আিমনা খা ন মাছাঃ শােজদা আজগর আলী ৪৬ দশী াম ২ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

১৩ মাঃ জিসম উি ন আেলপ জান সেহর আলী ৪২ দশী াম ২ দশী াম তাড়াশ ষ 

১৪ মাঃ মা ন মাছাঃ হািবজা মাঃ শাম ল হক ২২ পি মপাইকড়া ২ দশী াম তাড়াশ ষ 

১৫ মাছাঃ আফরজা মাছাঃ চ নী মাঃ আ ল হােসন ২১ দশী াম ২ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

১৬ সিন মা বালা  মিত বাসি  রানী  রিব  নাথ সরকার ১৭ দওড়া ১ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

১৭ েপ  ম ল মিত ম ল অভয় চরন ম ল ৫৯ িল র ৩ দশী াম তাড়াশ ষ 

১৮ মাঃ আ  ছালাম মাছাঃ ছােলকা িবিব মাঃ কােদর আলী ৪২ বলিদপাড়া ৩ দশী াম তাড়াশ ষ 

১৯ মাঃ সালাইমান আলী মাছাঃ ছিকনা িবিব মাঃ শাম ল শখ ৪১ বলিদপাড়া ৩ দশী াম তাড়াশ ষ 

২০ মাছাঃ ফাইমা খা ন মাছাঃ ময়না বগম মাঃ আকরম আলী ২২ বলিদপাড়া ৩ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

২১ মাছাঃ ছালমা খা ন মাছাঃ নাজমা খা ন মাঃ আঃ সালাম ১৯ শাকমাল ৩ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

২২ মাছাঃ আেয়শা খা ন মাছাঃ ছিকনা খা ন মাঃ মানেসফ আলী ৭১ িল র ৩ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

২৩ মাঃ হােরছ আলী মাছাঃ বাহাতন খা ন মাঃ মা াল হােসন ৪৩ িল র ৩ দশী াম তাড়াশ ষ 

২৪ মাঃ ফজল আলী মাছাঃ আিসয়া িবিব তা  শখ ৫৯ দশী াম ২ দশী াম তাড়াশ ষ 

২৫ মাঃ আলাউি ন মাছাঃ আেলয়া খা ন আ ল কােসম ৩০ িশলংদহ ৪ দশী াম তাড়াশ ষ 

২৬ মাছাঃ কিহ র বগম মাছাঃ পাতািস িবিব মাঃ কারবান আলী ৪৬ দশী াম ২ দশী াম তাড়াশ মিহলা 



২৭ মাঃ আইব আলী িফেরাজা বগম হকমত আলী ৩৬ দাগািড়য়া ৪ দশী াম তাড়াশ ষ 

২৮ মাঃ আিসফ ত আছমা মাঃ আ র রা াক ১৪ দশী াম ২ দশী াম তাড়াশ ষ 

২৯ মাছাঃ ই  খা ন মাছাঃ নািছমা খা ন মাঃ ছাবাহান ১৮ িল র ৩ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৩০ মাঃ মা ফা কামাল মাছাঃ মেনায়ারা খা ন মাঃ রিহজ উি ন ৩৩ মা  ৫ দশী াম তাড়াশ ষ 

৩১ মাছাঃ মােশদা খা ন মাছাঃ বলী খা ন এ াজ আলী ৩৫ আড়ংগাইল ৫ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৩২ মাছা আসমা খা ন মাছাঃ আিছয়া খা ন আেছর আলী ২৩ আড়ংগাইল ৫ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৩৩ মাছাঃ মীম খা ন মাছাঃ মিজদা খা ন র মাহা দ ১১ আড়ংগাইল ৫ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৩৪ মাঃ রিহজ উি ন মাছাঃ পােলানী খা ন মাঃ আফাজ উি ন ৫৩ আড়ংগাইল ৫ দশী াম তাড়াশ ষ 

৩৫ মাঃ সাজজাদ হােসন মাছাঃ রজাহান মাঃ নজ ল ইসলাম ৩৩ আড়ংগাইল ৫ দশী াম তাড়াশ ষ 

৩৬ মাঃ দয় ামামািনক মাছাঃ রািজনা খা ন মাঃ আ র রিশদ ১৩ িশলংদহ ৪ দশী াম তাড়াশ ষ 

৩৭ আফেরাজা খা ন শািহদা খা ন মাঃ কাম ামান ২৮ আড়ংগাইল ৫ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৩৮ মাছাঃ মােমনা খা ন মাছাঃ ফােতমা খা ন মাঃ মাকেছদ আক  ৫১ আড়ংগাইল ৫ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৩৯ মাঃ ইমান আলী মাছাঃ রমা খা ন মাঃ করবালী আক  ৩৩ আড়ংগাইল ৫ দশী াম তাড়াশ ষ 

৪০ মাছাঃ জেলখা খা ন মাছাঃ আিছয়া খা ন মাঃ শাহান আলী সখ ৬৬ মা  ৫ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৪১ মাঃ শাহা জাহান আলী মাঃ লজান খা ন আেবদ আলী আক  ৬৪ িবষমডা া ৬ দশী াম তাড়াশ ষ 

৪২ মাঃ আেছর আলী মাছাঃ রােবয়া খা ন তাসিলম উি ন ৪১ িবষমডা া ৬ দশী াম তাড়াশ ষ 

৪৩ তমািলকা রানী মাহােতা িদপাল রানী মাহােতা কািতক চ  মাহােতা ১০ দ বাড়ী ৬ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৪৪ মাঃ আ ল জিলল জিরনা বগম মাঃ দেলায়ার হােসন ৪৭ ছাটমাঝদি না ৭ দশী াম তাড়াশ ষ 

৪৫ মাছাঃ মােহলা বওয়া জিরনা বগম মাঃ দেলায়ার হােসন ৫৬ ছাটমাঝদি না ৭ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৪৬ মাঃ ফরহাদ হােসন মাছাঃ ফিরদা খা ন মাঃ আিমর হােসন ৮ বড়মাঝদি না ৭ দশী াম তাড়াশ ষ 

৪৭ মাঃ আ ল সালাম মাছাঃ রােকয়া বওয়া মাঃ আ ল গিন ৩৭ জি হার ৭ দশী াম তাড়াশ ষ 

৪৮ মাছাঃ হািমদা খা ন নিজরন নছা মাঃ নােয়ব আলী ৪৮ ি রেপাতা ৬ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৪৯ মাঃ সােলমান জািমরন বগম মগরব আলী ৬১ ছাটমাঝদি না ৭ দশী াম তাড়াশ ষ 

৫০ মঘনী রানী মাহােতা ধন চ  মাহােতা গংশ রাম মাহােতা ৬১ িবষমডা া ৬ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৫১ মাঃ আয়নাল হক মাছাঃ আেনায়ারা বগম মাঃ বাদশা ৪১ দশী াম ২ দশী াম তাড়াশ ষ 

৫২ মাছাঃ মাহ দা খা ন মাছাঃ রী বওয়া ত মনেছর আলী ৪৩ ছাটমাঝদি না ৭ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৫৩ জা িত রানী শােনকা জানকী সরকার ৫৯ চি েভাগ ৬ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৫৪ মাছাঃ হা  েন আরা মাছাঃ রািবয়া খা ন মাঃ আেছর উি ন ৩৫ রাধাকা র ৮ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৫৫ মাঃ গালাম আলী মাছাঃ মেনায়ারা খা ন মাঃ আ স সালাম ৫৯ ভাগলমান ৮ দশী াম তাড়াশ ষ 

৫৬ মাঃ  তা কদার মাছাঃ সাহািগ খা ন মাঃ ন ি  তা কদার ৫৮ দশী াম ২ দশী াম তাড়াশ ষ 

৫৭ িমিন রাই জির রাই ঘাল  রাই ৩২ র ৮ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৫৮ মাঃ রইচ উি ন রইচন িবিব রােবদ আলী ৭১ কন েঘাষ ৮ দশী াম তাড়াশ ষ 



৫৯ মাঃ সিলম উি ন সরকার মাছাঃ মিছরন এনছাব আলী সরকার ৪৮ রাধাকা র ৮ দশী াম তাড়াশ ষ 

৬০ মাছাঃ তারা ভা  খই ল জা  শখ ৬১ কন েঘাষ ৮ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৬১ মাঃ আ ল আিজজ মাছাঃ আিছয়া খা ন মাঃ কিলম উি ন সরকার ৫৬ কন েঘাষ ৮ দশী াম তাড়াশ ষ 

৬২ মাঃ মিফজ উি ন মাছাঃ তাম িল খা ন মাঃ পরশ উ া ামািনক ৫৮ ভাগলমান ৮ দশী াম তাড়াশ ষ 

৬৩ আ ল মিজদ মিজনা খা ন তিফজ উি ন ২৪ কন েঘাষ ৮ দশী াম তাড়াশ ষ 

৬৪ মাঃ রাল হােসন মাছাঃ মিজরন খা ন মাঃ বােহর আলী ৬১ র ৮ দশী াম তাড়াশ ষ 

৬৫ মাছাঃ তারা খা ন মাছাঃ ফয়জান নছা মাঃ হজরত আলী ৪৩ ছাটমাঝদি না ৭ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৬৬ মাছাঃ মিতজান বগম বাহাতন বগম মাকেছদ আলী ৬৪ নাড়ােতঘরী ৯ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৬৭ কািলপদ বসাক ননী বালা মনর ন বসাক ৪৯ ধলাপাড়া ৯ দশী াম তাড়াশ ষ 

৬৮ মহােদব চ  ভৗিমক িবনা রানী রািধকা চ  ভৗিমক ৩৬ দ বাড়ী ৬ দশী াম তাড়াশ ষ 

৬৯ ননী বালা রাণী সায়মিন ফিন ্র নাথ ৪৩ ড়িপ ল ৯ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৭০ মাছাঃ তাতা খা ন মাঃ বাহাতন খা ন খারেশদ আলী ৫৯ নাড়ােতঘরী ৯ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৭১ মাঃ মিহর উি ন মিহলা খা ন আ ল হােসন ৫১ ভাগলমান ৮ দশী াম তাড়াশ ষ 

৭২ মাছাঃ মিরয়ম খা ন মাছাঃ া খা ন মাঃ শািহন আলম ৪ নাড়ােতঘরী ৯ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৭৩ মাছাঃ জ রা খা ন মাছাঃ খােদজা খা ন মাঃ জলদার ামািনক ৪৬ পি মপাইকড়া ২ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৭৪ মাছাঃ রা িবিব মাছাঃ  িবিব মাঃ কা  সখ ৭৬ দশী াম ২ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৭৫ তাছিলমা খা ন মিজনা খা ন আ  তােহর ২৪ চি েভাগ ৬ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৭৬ মাঃ ইয়া ব আলী মাছাঃ ধিল খা ন মাঃ জিহর আলী ২০ চি েভাগ ৬ দশী াম তাড়াশ ষ 

৭৭ রনিজত মার িবশনী রানী যিত নাথ মাহােতা ২২ এঝকএকঠ ঋগজঝঠ ১ দশী াম তাড়াশ ষ 

৭৮ মাছাঃ লাভলী খা ন মাছাঃ ছিমরন খা ন মাঃ বাদশা আলী ২৯ মা  ৫ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৭৯ মাঃ মরা ল ইসলাম মাছাঃ জাসনা খা ন মাঃ আতাউর রহমান ১৩ িবষমডা া ৬ দশী াম তাড়াশ ষ 

৮০ রােধ র সরকার ভতী রানী পবন চ  সরকার ৬১ দওড়া ১ দশী াম তাড়াশ ষ 

৮১ সাধনা বালা রতনা রানী পরান চ  ৩১ ি রশীন ৪ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৮২ শাি  রানী মাহােতা ধনী রানী মাহােতা িবহারীলাল মাহােতা ৫৭ দ বাড়ী ৬ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৮৩ মাঃ রিফ ল ইসলাম অিমছা খা ন মাঃ নায়বালী সরকার ৩০ আড়ংগাইল ৫ দশী াম তাড়াশ ষ 

৮৪ মাঃ মাহ র রহমান মাছাঃ মািবয়া খা ন মাঃ নজ ল ইসলাম ১১ িশলংদহ ৪ দশী াম তাড়াশ ষ 

৮৫ েদব চ  দাস রধনী রাণী দাস বি মচ  দাস ৩৬ ড়িপ ল ৯ দশী াম তাড়াশ ষ 

৮৬ আ ল হােসম হািফজা আলীম ২৫ র ৮ দশী াম তাড়াশ ষ 

৮৭  বল চ  মাহােতা িমতা রানী মাহােতা েরশ চ  মাহােতা ২২ দ বাড়ী ৬ দশী াম তাড়াশ ষ 

৮৮ শা  চ  সরকার জন বাণী িহরা লাল সরকার ৩৯ ড়িপ ল ৯ দশী াম তাড়াশ ষ 

৮৯ আদরী বালা শালিক রাণী  অ  চ  ৩৪ ড়িপ ল ৯ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৯০ িসম  চ  উরও বাতাসী রানী উর ও ম ল চ  উর ও ৭২ িপ ল ৯ দশী াম তাড়াশ ষ 



৯১ মাঃ আ ল লিতফ মাছাঃ ছােলকা খা ন মাঃ আজগর আলী ৩৫ মা  ৫ দশী াম তাড়াশ ষ 

৯২ ক না উর ও আরতী রানী উর ও ভবানী উর ও ৩০ উঙইওখঅ ৯ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৯৩ জসদা রাই ম বালা বনী চ  রায় ১৮ ভাগলমান ৮ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৯৪ আিত ল আছমা মিন ামান ১৩ ভাগলমান ৮ দশী াম তাড়াশ ষ 

৯৫ রা  আহে দ মাছাঃ রােহলা খা ন মাঃ নামাজিদ সরকার ১৯ বড়কন েঘাষ ৮ দশী াম তাড়াশ ষ 

৯৬ রািশ ল মােলকা তারাপ ২২ কন েঘাষ ৮ দশী াম তাড়াশ ষ 

৯৭ মাঃ হিববর রহমান মাছাঃ মােহলা খা ন মাঃ সরা ল ইসলাম ৫২ আড়ংগাইল ৫ দশী াম তাড়াশ ষ 

৯৮ মাঃ জািহ ল ইসলাম মাছাঃ শােহরা আ ল বারীক ২৪ র ৮ দশী াম তাড়াশ ষ 

৯৯ মাঃ আতাউর রহমান মাছাঃ মিরয়ম িবিব মাঃ জাহা ীর আলম ১০ দওড়া ১ দশী াম তাড়াশ ষ 

১০০ মাছাঃ জ ািম খা ন মাছাঃ িমনা খা ন মাঃ জালাল উি ন ১৪ চি েভাগ ৬ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

১০১ সােজদা খা ন জেবদা বওয়া ওয়ােহদ আলী ৩৩ ভাগলমান ৮ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

১০২ মাছাঃ ছািমরন খা ন মাছাঃ জেলখা খা ন মাঃ দিবর উি ন ২৫ বড়মাঝদি না ৭ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

১০৩ স জ চ  সরকার িখর বালা িব  নাথ ৩৮ ড়িপ ল ৯ দশী াম তাড়াশ ষ 

১০৪ মাঃ বিন আিমন সাহাগী সিলম ৩৩ িল র ৩ দশী াম তাড়াশ ষ 

১০৫ মাছাঃ শােহনা খা ন মাছাঃ রিজয়া খা ন মাঃ শাম ল হক ৩৯ ছাটমাঝদি না ৭ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

১০৬ িশ ী পােলানী িসি ক ৩২ ভাগলমান ৮ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

১০৭ িরয়া উর ও িনজিল রানী পন মার সরকার ১০৭ ধলাপাড়া ৯ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

১০৮ িপয়ারা খা ন সােজদা বগম ন ছর আলী ৩৯ জি হার ৭ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

১০৯ রািশদা খা ন আিছয়া খা ন আ ল হািমদ ২৫ কন েঘাষ ৮ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

১১০ মারী ভি  রানী গাি য় রানী সিচন চ  সরকার ২৮ চি েভাগ ৬ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

১১১ বি ম চ  দাস িনম লা রানী দাস বাদল চ  দাস ৭১ ড়িপ ল ৯ দশী াম তাড়াশ ষ 

১১২ মাছাঃ সাথী খা ন মাছাঃ মাফ জা খা ন মাঃ শামীম সরকার ১৪ আড়ংগাইল ৫ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

১১৩ মাছাঃ মিরয়ম বগম ত আিছয়া বওয়া ত আবীর উি ন ৫৩ আড়ংগাইল ৫ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

১১৪ মাঃ আ ল মা ান শখ মাছাঃ মােলকা খা ন মাঃ আ ল হােসন ৪৬ র ৮ দশী াম তাড়াশ ষ 

১১৫ নািছমা খা ন খােদজা খা ন আ  তােহর ৪২ ছাটমাঝদি না ৭ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

১১৬ মজ  আলম মিজনা খা ন নিজর উি ন ২৪ বড়মাঝদি না ৭ দশী াম তাড়াশ ষ 

১১৭ মাছাঃ রখা খা ন মাছাঃ আিছয়া খা ন মাঃ দলবার ৩০ ভাগলমান ৮ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

১১৮ আসফাক তা কদার মাছাঃ রাইয়া পারভীন মাঃ আ ল খােলক তা কদার ৩৩ বড়মাঝদি না ৭ দশী াম তাড়াশ ষ 

১১৯ মনা রানী রজক িমনিত রানী রজক িবনয় চ  রজক ৩২ দ বাড়ী ৬ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

১২০ মাছাঃ শােজদা খা ন এজবাহাতন মনেছর আলী ৮১ দশী াম ২ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

১২১ আয়শা খা ন মিহলা খা ন আ ল হােসন ২৬ বড়মাঝদি না ৭ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

১২২ মাঃ ইমা ি ন মাছাঃ বাতাসী খা ন মাঃ র নবী ২০ মা  ৫ দশী াম তাড়াশ ষ 



১২৩ মাছাঃ তারাভা  খা ন মাছাঃ সামথ ভা  মাঃ তােমজ উি ন ৭৩ মা  ৫ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

১২৪ মাঃ মািহর উি ন মাছাঃ খই ন বগম মাঃ কদম আলী ৬৩ নাড়ােতঘরী ৯ দশী াম তাড়াশ ষ 

১২৫ বীের  নাথ উর ও েদা রাণী সনাতন ামািনক ৬০ ড়িপ ল ৯ দশী াম তাড়াশ ষ 

১২৬ আরিত রানী রজক রাম রতীয়া রজক দায়ান রজক ৫১ দ বাড়ী ৬ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

১২৭ ন মা রানী সারথী রানী দেব  নাথ ১৫ বায়াইল ৬ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

১২৮ মাঃ আ ল কালাম মাছাঃ সানাভান মাঃ বােহজ আলী ৪৬ কন েঘাষ ৮ দশী াম তাড়াশ ষ 

১২৯ মাঃ মিফজ উি ন শখ মাছাঃ আউলী খা ন মাঃ নসা শখ ৭১ পি মপাইকড়া ২ দশী াম তাড়াশ ষ 

১৩০ মাছাঃ আয়সা খা ন মই ল খা ন মাকেছদ আলী ৭৭ ভাগলমান ৮ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

১৩১ মাছাঃ িফেরাজা খা ন মাছাঃ শাম র াহার ম আলী ৬৯ চি েভাগ ৬ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

১৩২ মাঃ ইউ ফ আলী রমাদানী মাঃ করম আলী ২৯ আড়ংগাইল ৫ দশী াম তাড়াশ ষ 

১৩৩ মাঃ নয়ন আহে দ মাছাঃ জাহানারা মাঃ আয়নাল ১৬ মা  ৫ দশী াম তাড়াশ ষ 

১৩৪ িশতী রানী রজক বলা রানী রজক বাশ চ  রজক ২১ দ বাড়ী ৬ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

১৩৫ মাঃ আলাউি ন মাছাঃ এরাতন খা ন মাঃ তািফজ উি ন ৬১ ছাটমাঝদি না ৭ দশী াম তাড়াশ ষ 

 



 
 

িমক 
ন র 

আেবদনকারীর নাম মাতার নাম িপতার নাম বয়স (বছের) াম ওয়াড ইউিনয়ন উপেজলা / থানা িল  

১ রাধারানী রধনী  ন চ র্ ৩৯ দওড়া ১ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

২ মাঃ আ র রিশদ মাছাঃ আেমনা খা ন মাঃ পােরশ আলী শখ ৪৭ দওড়া ১ দশী াম তাড়াশ ষ 

৩ সিচন চ  িখ রানী রাজ চ  ৩৫ দওড়া ১ দশী াম তাড়াশ ষ 

৪ িদপালী বালা আ া রানী নেগ  নাথ শীল ৩১ দওড়া ১ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৫ তারা রানী র কা রানী গেজ  নাথ ৩৩ দওড়া ১ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৬ ইসহাক হােসন িকতন কারবান আলী ৩৯ উ র াম র ১ দশী াম তাড়াশ ষ 

৭ উ ল মার মায়া রানী প ানন চ  ৩১ দওড়া ১ দশী াম তাড়াশ ষ 

৮ মদন মার মাহােতা িমনা রানী  কা  মাহােতা ২৯ উ র াম র ১ দশী াম তাড়াশ ষ 

৯ মাছাঃ মিরযম খা ন ত আসমানী বগম ত ওসমান গিন ২৪ দশী াম ২ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

১০ মাঃ সারহাব আলী রী গেমর আলী ৫১ দশী াম ২ দশী াম তাড়াশ ষ 

১১ মাছাঃ মিরয়ম খা ন মাছাঃ উ  খা ন মাঃ শাজাহান আলী ৫৪ দশী াম ২ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

১২ মাছাঃ আিমনা খা ন মাছাঃ শােজদা আজগর আলী ৪৬ দশী াম ২ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

১৩ মাঃ জিসম উি ন আেলপ জান সেহর আলী ৪২ দশী াম ২ দশী াম তাড়াশ ষ 

১৪ মাঃ মা ন মাছাঃ হািবজা মাঃ শাম ল হক ২২ পি মপাইকড়া ২ দশী াম তাড়াশ ষ 

১৫ মাছাঃ আফরজা মাছাঃ চ নী মাঃ আ ল হােসন ২১ দশী াম ২ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

১৬ সিন মা বালা  মিত বাসি  রানী  রিব  নাথ সরকার ১৭ দওড়া ১ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

১৭ েপ  ম ল মিত ম ল অভয় চরন ম ল ৫৯ িল র ৩ দশী াম তাড়াশ ষ 

১৮ মাঃ আ  ছালাম মাছাঃ ছােলকা িবিব মাঃ কােদর আলী ৪২ বলিদপাড়া ৩ দশী াম তাড়াশ ষ 

১৯ মাঃ সালাইমান আলী মাছাঃ ছিকনা িবিব মাঃ শাম ল শখ ৪১ বলিদপাড়া ৩ দশী াম তাড়াশ ষ 

২০ মাছাঃ ফাইমা খা ন মাছাঃ ময়না বগম মাঃ আকরম আলী ২২ বলিদপাড়া ৩ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

২১ মাছাঃ ছালমা খা ন মাছাঃ নাজমা খা ন মাঃ আঃ সালাম ১৯ শাকমাল ৩ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

২২ মাছাঃ আেয়শা খা ন মাছাঃ ছিকনা খা ন মাঃ মানেসফ আলী ৭১ িল র ৩ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

২৩ মাঃ হােরছ আলী মাছাঃ বাহাতন খা ন মাঃ মা াল হােসন ৪৩ িল র ৩ দশী াম তাড়াশ ষ 

২৪ মাঃ ফজল আলী মাছাঃ আিসয়া িবিব তা  শখ ৫৯ দশী াম ২ দশী াম তাড়াশ ষ 

২৫ মাঃ আলাউি ন মাছাঃ আেলয়া খা ন আ ল কােসম ৩০ িশলংদহ ৪ দশী াম তাড়াশ ষ 

২৬ মাছাঃ কিহ র বগম মাছাঃ পাতািস িবিব মাঃ কারবান আলী ৪৬ দশী াম ২ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

২৭ মাঃ আইব আলী িফেরাজা বগম হকমত আলী ৩৬ দাগািড়য়া ৪ দশী াম তাড়াশ ষ 

২৮ মাঃ আিসফ ত আছমা মাঃ আ র রা াক ১৪ দশী াম ২ দশী াম তাড়াশ ষ 



২৯ মাছাঃ ই  খা ন মাছাঃ নািছমা খা ন মাঃ ছাবাহান ১৮ িল র ৩ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৩০ মাঃ মা ফা কামাল মাছাঃ মেনায়ারা খা ন মাঃ রিহজ উি ন ৩৩ মা  ৫ দশী াম তাড়াশ ষ 

৩১ মাছাঃ মােশদা খা ন মাছাঃ বলী খা ন এ াজ আলী ৩৫ আড়ংগাইল ৫ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৩২ মাছা আসমা খা ন মাছাঃ আিছয়া খা ন আেছর আলী ২৩ আড়ংগাইল ৫ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৩৩ মাছাঃ মীম খা ন মাছাঃ মিজদা খা ন র মাহা দ ১১ আড়ংগাইল ৫ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৩৪ মাঃ রিহজ উি ন মাছাঃ পােলানী খা ন মাঃ আফাজ উি ন ৫৩ আড়ংগাইল ৫ দশী াম তাড়াশ ষ 

৩৫ মাঃ সাজজাদ হােসন মাছাঃ রজাহান মাঃ নজ ল ইসলাম ৩৩ আড়ংগাইল ৫ দশী াম তাড়াশ ষ 

৩৬ মাঃ দয় ামামািনক মাছাঃ রািজনা খা ন মাঃ আ র রিশদ ১৩ িশলংদহ ৪ দশী াম তাড়াশ ষ 

৩৭ আফেরাজা খা ন শািহদা খা ন মাঃ কাম ামান ২৮ আড়ংগাইল ৫ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৩৮ মাছাঃ মােমনা খা ন মাছাঃ ফােতমা খা ন মাঃ মাকেছদ আক  ৫১ আড়ংগাইল ৫ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৩৯ মাঃ ইমান আলী মাছাঃ রমা খা ন মাঃ করবালী আক  ৩৩ আড়ংগাইল ৫ দশী াম তাড়াশ ষ 

৪০ মাছাঃ জেলখা খা ন মাছাঃ আিছয়া খা ন মাঃ শাহান আলী সখ ৬৬ মা  ৫ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৪১ মাঃ শাহা জাহান আলী মাঃ লজান খা ন আেবদ আলী আক  ৬৪ িবষমডা া ৬ দশী াম তাড়াশ ষ 

৪২ মাঃ আেছর আলী মাছাঃ রােবয়া খা ন তাসিলম উি ন ৪১ িবষমডা া ৬ দশী াম তাড়াশ ষ 

৪৩ তমািলকা রানী মাহােতা িদপাল রানী মাহােতা কািতক চ  মাহােতা ১০ দ বাড়ী ৬ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৪৪ মাঃ আ ল জিলল জিরনা বগম মাঃ দেলায়ার হােসন ৪৭ ছাটমাঝদি না ৭ দশী াম তাড়াশ ষ 

৪৫ মাছাঃ মােহলা বওয়া জিরনা বগম মাঃ দেলায়ার হােসন ৫৬ ছাটমাঝদি না ৭ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৪৬ মাঃ ফরহাদ হােসন মাছাঃ ফিরদা খা ন মাঃ আিমর হােসন ৮ বড়মাঝদি না ৭ দশী াম তাড়াশ ষ 

৪৭ মাঃ আ ল সালাম মাছাঃ রােকয়া বওয়া মাঃ আ ল গিন ৩৭ জি হার ৭ দশী াম তাড়াশ ষ 

৪৮ মাছাঃ হািমদা খা ন নিজরন নছা মাঃ নােয়ব আলী ৪৮ ি রেপাতা ৬ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৪৯ মাঃ সােলমান জািমরন বগম মগরব আলী ৬১ ছাটমাঝদি না ৭ দশী াম তাড়াশ ষ 

৫০ মঘনী রানী মাহােতা ধন চ  মাহােতা গংশ রাম মাহােতা ৬১ িবষমডা া ৬ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৫১ মাঃ আয়নাল হক মাছাঃ আেনায়ারা বগম মাঃ বাদশা ৪১ দশী াম ২ দশী াম তাড়াশ ষ 

৫২ মাছাঃ মাহ দা খা ন মাছাঃ রী বওয়া ত মনেছর আলী ৪৩ ছাটমাঝদি না ৭ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৫৩ জা িত রানী শােনকা জানকী সরকার ৫৯ চি েভাগ ৬ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৫৪ মাছাঃ হা  েন আরা মাছাঃ রািবয়া খা ন মাঃ আেছর উি ন ৩৫ রাধাকা র ৮ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৫৫ মাঃ গালাম আলী মাছাঃ মেনায়ারা খা ন মাঃ আ স সালাম ৫৯ ভাগলমান ৮ দশী াম তাড়াশ ষ 

৫৬ মাঃ  তা কদার মাছাঃ সাহািগ খা ন মাঃ ন ি  তা কদার ৫৮ দশী াম ২ দশী াম তাড়াশ ষ 

৫৭ িমিন রাই জির রাই ঘাল  রাই ৩২ র ৮ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৫৮ মাঃ রইচ উি ন রইচন িবিব রােবদ আলী ৭১ কন েঘাষ ৮ দশী াম তাড়াশ ষ 

৫৯ মাঃ সিলম উি ন সরকার মাছাঃ মিছরন এনছাব আলী সরকার ৪৮ রাধাকা র ৮ দশী াম তাড়াশ ষ 

৬০ মাছাঃ তারা ভা  খই ল জা  শখ ৬১ কন েঘাষ ৮ দশী াম তাড়াশ মিহলা 



৬১ মাঃ আ ল আিজজ মাছাঃ আিছয়া খা ন মাঃ কিলম উি ন সরকার ৫৬ কন েঘাষ ৮ দশী াম তাড়াশ ষ 

৬২ মাঃ মিফজ উি ন মাছাঃ তাম িল খা ন মাঃ পরশ উ া ামািনক ৫৮ ভাগলমান ৮ দশী াম তাড়াশ ষ 

৬৩ আ ল মিজদ মিজনা খা ন তিফজ উি ন ২৪ কন েঘাষ ৮ দশী াম তাড়াশ ষ 

৬৪ মাঃ রাল হােসন মাছাঃ মিজরন খা ন মাঃ বােহর আলী ৬১ র ৮ দশী াম তাড়াশ ষ 

৬৫ মাছাঃ তারা খা ন মাছাঃ ফয়জান নছা মাঃ হজরত আলী ৪৩ ছাটমাঝদি না ৭ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৬৬ মাছাঃ মিতজান বগম বাহাতন বগম মাকেছদ আলী ৬৪ নাড়ােতঘরী ৯ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৬৭ কািলপদ বসাক ননী বালা মনর ন বসাক ৪৯ ধলাপাড়া ৯ দশী াম তাড়াশ ষ 

৬৮ মহােদব চ  ভৗিমক িবনা রানী রািধকা চ  ভৗিমক ৩৬ দ বাড়ী ৬ দশী াম তাড়াশ ষ 

৬৯ ননী বালা রাণী সায়মিন ফিন  নাথ ৪৩ ড়িপ ল ৯ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৭০ মাছাঃ তাতা খা ন মাঃ বাহাতন খা ন খারেশদ আলী ৫৯ নাড়ােতঘরী ৯ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৭১ মাঃ মিহর উি ন মিহলা খা ন আ ল হােসন ৫১ ভাগলমান ৮ দশী াম তাড়াশ ষ 

৭২ মাছাঃ মিরয়ম খা ন মাছাঃ া খা ন মাঃ শািহন আলম ৪ নাড়ােতঘরী ৯ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৭৩ মাছাঃ জ রা খা ন মাছাঃ খােদজা খা ন মাঃ জলদার ামািনক ৪৬ পি মপাইকড়া ২ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৭৪ মাছাঃ রা িবিব মাছাঃ  িবিব মাঃ কা  সখ ৭৬ দশী াম ২ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৭৫ তাছিলমা খা ন মিজনা খা ন আ  তােহর ২৪ চি েভাগ ৬ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৭৬ মাঃ ইয়া ব আলী মাছাঃ ধিল খা ন মাঃ জিহর আলী ২০ চি েভাগ ৬ দশী াম তাড়াশ ষ 

৭৭ রনিজত মার িবশনী রানী যিত নাথ মাহােতা ২২  ১ দশী াম তাড়াশ ষ 

৭৮ মাছাঃ লাভলী খা ন মাছাঃ ছিমরন খা ন মাঃ বাদশা আলী ২৯ মা  ৫ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৭৯ মাঃ মরা ল ইসলাম মাছাঃ জাসনা খা ন মাঃ আতাউর রহমান ১৩ িবষমডা া ৬ দশী াম তাড়াশ ষ 

৮০ রােধ র সরকার ভতী রানী পবন চ  সরকার ৬১ দওড়া ১ দশী াম তাড়াশ ষ 

৮১ সাধনা বালা রতনা রানী পরান চ  ৩১ ি রশীন ৪ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৮২ শাি  রানী মাহােতা ধনী রানী মাহােতা িবহারীলাল মাহােতা ৫৭ দ বাড়ী ৬ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৮৩ মাঃ রিফ ল ইসলাম অিমছা খা ন মাঃ নায়বালী সরকার ৩০ আড়ংগাইল ৫ দশী াম তাড়াশ ষ 

৮৪ মাঃ মাহ র রহমান মাছাঃ মািবয়া খা ন মাঃ নজ ল ইসলাম ১১ িশলংদহ ৪ দশী াম তাড়াশ ষ 

৮৫ েদব চ  দাস রধনী রাণী দাস বি মচ  দাস ৩৬ ড়িপ ল ৯ দশী াম তাড়াশ ষ 

৮৬ আ ল হােসম হািফজা আলীম ২৫ র ৮ দশী াম তাড়াশ ষ 

৮৭  বল চ  মাহােতা িমতা রানী মাহােতা েরশ চ  মাহােতা ২২ দ বাড়ী ৬ দশী াম তাড়াশ ষ 

৮৮ শা  চ  সরকার জন বাণী িহরা লাল সরকার ৩৯ ড়িপ ল ৯ দশী াম তাড়াশ ষ 

৮৯ আদরী বালা শালিক রাণী  অ  চ  ৩৪ ড়িপ ল ৯ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৯০ িসম  চ  উরও বাতাসী রানী উর ও ম ল চ  উর ও ৭২ িপ ল ৯ দশী াম তাড়াশ ষ 

৯১ মাঃ আ ল লিতফ মাছাঃ ছােলকা খা ন মাঃ আজগর আলী ৩৫ মা  ৫ দশী াম তাড়াশ ষ 

৯২ ক না উর ও আরতী রানী উরও ভবানী উরও ৩০ উঙইওখঅ ৯ দশী াম তাড়াশ মিহলা 



৯৩ জসদা রাই ম বালা বনী চ  রায় ১৮ ভাগলমান ৮ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

৯৪ আিত ল আছমা মিন ামান ১৩ ভাগলমান ৮ দশী াম তাড়াশ ষ 

৯৫ রা  আহে দ মাছাঃ রােহলা খা ন মাঃ নামাজিদ সরকার ১৯ বড়কন েঘাষ ৮ দশী াম তাড়াশ ষ 

৯৬ রািশ ল মােলকা তারাপ ২২ কন েঘাষ ৮ দশী াম তাড়াশ ষ 

৯৭ মাঃ হিববর রহমান মাছাঃ মােহলা খা ন মাঃ সরা ল ইসলাম ৫২ আড়ংগাইল ৫ দশী াম তাড়াশ ষ 

৯৮ মাঃ জািহ ল ইসলাম মাছাঃ শােহরা আ ল বারীক ২৪ র ৮ দশী াম তাড়াশ ষ 

৯৯ মাঃ আতাউর রহমান মাছাঃ মিরয়ম িবিব মাঃ জাহা ীর আলম ১০ দওড়া ১ দশী াম তাড়াশ ষ 

১০০ মাছাঃ জ ািম খা ন মাছাঃ িমনা খা ন মাঃ জালাল উি ন ১৪ চি েভাগ ৬ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

১০১ সােজদা খা ন জেবদা বওয়া ওয়ােহদ আলী ৩৩ ভাগলমান ৮ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

১০২ মাছাঃ ছািমরন খা ন মাছাঃ জেলখা খা ন মাঃ দিবর উি ন ২৫ বড়মাঝদি না ৭ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

১০৩ স জ চ  সরকার িখর বালা িব  নাথ ৩৮ ড়িপ ল ৯ দশী াম তাড়াশ ষ 

১০৪ মাঃ বিন আিমন সাহাগী সিলম ৩৩ িল র ৩ দশী াম তাড়াশ ষ 

১০৫ মাছাঃ শােহনা খা ন মাছাঃ রিজয়া খা ন মাঃ শাম ল হক ৩৯ ছাটমাঝদি না ৭ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

১০৬ িশ ী পােলানী িসি ক ৩২ ভাগলমান ৮ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

১০৭ িরয়া উর ও িনজিল রানী পন মার সরকার ১০৭ ধলাপাড়া ৯ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

১০৮ িপয়ারা খা ন সােজদা বগম নেছর আলী ৩৯ জি হার ৭ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

১০৯ রািশদা খা ন আিছয়া খা ন আ ল হািমদ ২৫ কন েঘাষ ৮ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

১১০ মারী ভি  রানী গাি য় রানী সিচন চ  সরকার ২৮ চি েভাগ ৬ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

১১১ বি ম চ  দাস িনম লা রানী দাস বাদল চ  দাস ৭১ ড়িপ ল ৯ দশী াম তাড়াশ ষ 

১১২ মাছাঃ সাথী খা ন মাছাঃ মাফ জা খা ন মাঃ শামীম সরকার ১৪ আড়ংগাইল ৫ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

১১৩ মাছাঃ মিরয়ম বগম ত আিছয়া বওয়া ত আবীর উি ন ৫৩ আড়ংগাইল ৫ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

১১৪ মাঃ আ ল মা ান শখ মাছাঃ মােলকা খা ন মাঃ আ ল হােসন ৪৬ র ৮ দশী াম তাড়াশ ষ 

১১৫ নািছমা খা ন খােদজা খা ন আ  তােহর ৪২ ছাটমাঝদি না ৭ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

১১৬ মজ  আলম মিজনা খা ন নিজর উি ন ২৪ বড়মাঝদি না ৭ দশী াম তাড়াশ ষ 

১১৭ মাছাঃ রখা খা ন মাছাঃ আিছয়া খা ন মাঃ দলবার ৩০ ভাগলমান ৮ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

১১৮ আসফাক তা কদার মাছাঃ রাইয়া পারভীন মাঃ আ ল খােলক তা কদার ৩৩ বড়মাঝদি না ৭ দশী াম তাড়াশ ষ 

১১৯ মনা রানী রজক িমনিত রানী রজক িবনয় চ  রজক ৩২ দ বাড়ী ৬ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

১২০ মাছাঃ শােজদা খা ন এজবাহাতন মনেছর আলী ৮১ দশী াম ২ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

১২১ আয়শা খা ন মিহলা খা ন আ ল হােসন ২৬ বড়মাঝদি না ৭ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

১২২ মাঃ ইমা ি ন মাছাঃ বাতাসী খা ন মাঃ র নবী ২০ মা  ৫ দশী াম তাড়াশ ষ 

১২৩ মাছাঃ তারাভা  খা ন মাছাঃ সামথ ভা  মাঃ তােমজ উি ন ৭৩ মা  ৫ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

১২৪ মাঃ মািহর উি ন মাছাঃ খই ন বগম মাঃ কদম আলী ৬৩ নাড়ােতঘরী ৯ দশী াম তাড়াশ ষ 



১২৫ বীের  নাথ উর ও েদা রাণী সনাতন ামািনক ৬০ ড়িপ ল ৯ দশী াম তাড়াশ ষ 

১২৬ আরিত রানী রজক রাম রতীয়া রজক দায়ান রজক ৫১ দ বাড়ী ৬ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

১২৭ ন মা রানী সারথী রানী দেব  নাথ ১৫ বায়াইল ৬ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

১২৮ মাঃ আ ল কালাম মাছাঃ সানাভান মাঃ বােহজ আলী ৪৬ কন েঘাষ ৮ দশী াম তাড়াশ ষ 

১২৯ মাঃ মিফজ উি ন শখ মাছাঃ আউলী খা ন মাঃ নসা শখ ৭১ পি মপাইকড়া ২ দশী াম তাড়াশ ষ 

১৩০ মাছাঃ আয়সা খা ন মই ল খা ন মাকেছদ আলী ৭৭ ভাগলমান ৮ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

১৩১ মাছাঃ িফেরাজা খা ন মাছাঃ শাম র াহার ম আলী ৬৯ চি েভাগ ৬ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

১৩২ মাঃ ইউ ফ আলী রমাদানী মাঃ করম আলী ২৯ আড়ংগাইল ৫ দশী াম তাড়াশ ষ 

১৩৩ মাঃ নয়ন আহে দ মাছাঃ জাহানারা মাঃ আয়নাল ১৬ মা  ৫ দশী াম তাড়াশ ষ 

১৩৪ িশতী রানী রজক বলা রানী রজক বাশ চ  রজক ২১ দ বাড়ী ৬ দশী াম তাড়াশ মিহলা 

১৩৫ মাঃ আলাউি ন মাছাঃ এরাতন খা ন মাঃ তািফজ উি ন ৬১ ছাটমাঝদি না ৭ দশী াম তাড়াশ ষ 

 



 
িমক 

ন র 
আেবদনকারীর নাম মাতার নাম িপতার নাম বয়স (বছের) াম ওয়াড ইউিনয়ন উপেজলা / থানা 

১ মাছাঃ িরমা খা ন মাছাঃ আ য়ারা খা ন মাঃ এছাহাক আলী ৮ ড়মা ১ মাধাইনগর তাডা়শ 

২ মাঃ িরজওয়া ল হক মাছাঃ রািশদা খা ন মাঃ ফরেদৗস ামান ১৪ ড়মা ১ মাধাইনগর তাডা়শ 

৩ মাছাঃ হেলনা খা ন মাছাঃ ফাইমা খা ন মাঃ সরাত হােসন ১৮ ড়মা ১ মাধাইনগর তাডা়শ 

৪ মাঃ মিন ল ইসলাম মাছাঃ মােমনা বগম মাঃ সিলম রজা ২৩ জাহা ীরগ তী ৩ মাধাইনগর তাডা়শ 

৫ মাঃ আছার আলী ম ল মাছাঃ বাছাতন খা ন মাঃ খই ি ন ম ল ৬০ ক া ৪ মাধাইনগর তাডা়শ 

৬ মাঃ আলমগীর হােসন মাছাঃ আছমা খা ন মাঃ ছাই র রহমান ২৫ মালশীন ১ মাধাইনগর তাডা়শ 

৭ মাঃ ইি স আলী সরকার মাছাঃ ল ম বগম মরাজ আলী সরকার ৪৯ ভাদাশ ২ মাধাইনগর তাডা়শ 

৮ মাছাঃ আফেরাজা খা ন মাছাঃ হােজরা খা ন মাঃ সানা উ াহ ২৩ ড়মা ১ মাধাইনগর তাডা়শ 

৯ মাঃ সৗরভ িমজা মাছাঃ ফিরদা খা ন মাঃ আ স সামাদ িমজা ১৯ ভাদাশ ২ মাধাইনগর তাডা়শ 

১০ মাছাঃ ইয়াছিমন খা ন মাছাঃ হািমদা খা ন মাঃ আেনায়ার হােসন ২২ ভাদাশ ২ মাধাইনগর তাডা়শ 

১১ মাছাঃ জািমলা খা ন মাছাঃ আিমনা খা ন মাঃ ে া খন ১৪ ওয়াশীন ৪ মাধাইনগর তাডা়শ 

১২ মাঃ আ ল মিজদ শখ ডািলম খা ন আিরফ শখ ৮৬ ভাদাশ ২ মাধাইনগর তাডা়শ 

১৩ মাঃ সাগর অঅলী মাছাঃ িমিন খা ন মাঃ গালাম মা ফা ১৮ ভাদাশ ২ মাধাইনগর তাডা়শ 

১৪ মাঃ নাজ ল ইসলাম মাছাঃ জাহান আরা খা ন মাঃ আ ল জা ার ৩৬ ওয়াশীন ৪ মাধাইনগর তাডা়শ 

১৫ মাছাঃ নাজমা খা ন মাছাঃ আেনায়ারা খা ন মাঃ হজরত আলী ৩৮ ব াশীন ৪ মাধাইনগর তাডা়শ 

১৬ মাঃ রিফ ল ইসলাম মাছাঃ রওশনারা মাঃ আদম আলী ৩৩ মালশীন ১ মাধাইনগর তাডা়শ 

১৭ মাছাঃ চা া বগম মাছাঃ মািনক জান মাঃ ফজলার রহমান ২৪ ভাদাশ ২ মাধাইনগর তাডা়শ 

১৮ মাঃ শিফ ল ইসলাম মাছাঃ সা রজান বগম মাঃ ম ল সরকার ৩৪ র রী ৯ মাধাইনগর তাডা়শ 

১৯ মাছাঃ বগম খা ন মাছাঃ আিছয়া খা ন মাঃ ইসমাইল সরকার ৩৯ বলভা ১ মাধাইনগর তাডা়শ 

২০ িশ ী রানী উর ও িরতা রানী উর ও িনেরন উরও ১৮ মাধাইনগর ৭ মাধাইনগর তাডা়শ 

২১ মাছাঃ চায়না খা ন মাছাঃ ম য়ারা খা ন মাঃ ইমান আলী ২৩ ড়মা ১ মাধাইনগর তাডা়শ 

২২ মাছাঃ ছিকনা খা ন আতারন নবাব আলী আক  ৫৯ ভাদাশ ২ মাধাইনগর তাডা়শ 

২৩ মাঃ ইয়া ল ইসলাম মাছাঃ জাসনা খা ন মাঃ আিজ ল ইসলাম ২৯ ভাদাশ ২ মাধাইনগর তাডা়শ 

২৪ মাঃ রািহলা খা ন ছইতন নছা মাক ল হােসন ৪৩ ভাদাশ ২ মাধাইনগর তাডা়শ 

২৫ মাছাঃ চায়না বগম ( িম) মাছাঃ বলাতন নছা মাঃ মনতাজ ামািনক ৩৪ উ রম রা র ৪ মাধাইনগর তাডা়শ 

২৬ মাঃ ফা ক হােসন মাছাঃ খাইরন নছা মাঃ ছােদব আলী ২৩ ভাদাশ ২ মাধাইনগর তাডা়শ 

২৭ মাছাঃ ছিকনা খা ন খা ন িবিব মাঃ ফজলার রহমান ৭৭ কা েন র ৬ মাধাইনগর তাডা়শ 

২৮ মাছাঃ শােহদা খা ন মাছাঃ কজান িবিব মাঃ বাহা র আলী ৫২ কা েন র ৬ মাধাইনগর তাডা়শ 

২৯ মাঃ রমজান আলী মাছাঃ রািবয়া খা ন মাঃ করা আলী ৪৩ ধান ি  ৫ মাধাইনগর তাডা়শ 



৩০ মাঃ মা ার হােসন মাছাঃ ব লা খা ন মাঃ আতাউর রহমান ৪৪ উ রম রা র ৪ মাধাইনগর তাডা়শ 

৩১ মাঃ আকবর আলী মাছাঃ আিছয়া খা ন মাঃ হােসন আলী ৪৮ পৗষার ৫ মাধাইনগর তাডা়শ 

৩২ মাঃ আজাহার আলী মাছাঃ খিতবজান মাঃ শাহাদত হােসন ৮২ পৗষার ৫ মাধাইনগর তাডা়শ 

৩৩ মাছাঃ মাইয়া খা ন রিহমা খা ন সারহাব আলী ১৮ ব াশীন ৪ মাধাইনগর তাডা়শ 

৩৪ মারী শা া সরকার মিত জয় ী রানী  হিরনায়ায়ন সরকার ১৩ কা েন র ৬ মাধাইনগর তাডা়শ 

৩৫ মাঃ মিন মাছাঃ মিজনা খা ন মাঃ আঃ রিহম ২৬ ভাদাশ ২ মাধাইনগর তাডা়শ 

৩৬ মাঃ আ  সাইদ সবজান বগম মাঃ ফজলার রহমান ৪৩ ভাদাশ ২ মাধাইনগর তাডা়শ 

৩৭ মাছাঃ জািত খা ন মাছাঃ মিজনা খা ন মাঃ জাহা ীর হােসন ১২ ব াশীন ৪ মাধাইনগর তাডা়শ 

৩৮ মাঃ আ ল মােলক মাছাঃ মােলকা খা ন মাঃ আ ল কিরম ২৫ ওয়াশীন ৪ মাধাইনগর তাডা়শ 

৩৯ মাঃ আলতাব পাগলা ত পালন বওয়া ত অে র বপারী ৫৩ জাহা ীরগাতী ৩ মাধাইনগর তাডা়শ 

৪০ মাছাঃ পসানা খা ন মাছাঃ আ য়ারা খা ন মাঃ ি ল হােসন ২৭ ড়মা ১ মাধাইনগর তাডা়শ 

৪১ মাঃ আকবর হােসন রােবয়া খা ন ইসমাইল হােসন ৫৮ উ রম রা র ৪ মাধাইনগর তাডা়শ 

৪২ লেগন জন শীপ চরন ৬০ কা েন র ৬ মাধাইনগর তাডা়শ 

৪৩ ছিব রানী রায় গীতা রানী রায় দেব  নাথ রায় ৩২ পৗষার ৫ মাধাইনগর তাডা়শ 

৪৪ মাঃ মা াফ আলী মাছাঃ মােজদা বগম আ ল আিজজ ৩৩ সানাপািতল ৩ মাধাইনগর তাডা়শ 

৪৫ মাঃ হােসন আলী মাছাঃ মািনক জান খা ন মাঃ ওমর আলী ামািনক ৩১ িবলাশ র ৫ মাধাইনগর তাডা়শ 

৪৬ মাঃ আিম ল ইসলাম মাছাঃ আেমনা খা ন মাঃ জালাল উি ন ৩২ িবলাশ র ৫ মাধাইনগর তাডা়শ 

৪৭ ম  রানী উর ও রবালা উর ও িনিখল চ  উর ও ৩৪ কা েন র ৬ মাধাইনগর তাডা়শ 

৪৮ মাঃ লতান মাহ দ মাছাঃ রােবয়া বওয়া ছেমর আলী ২৯ কা েন র ৬ মাধাইনগর তাডা়শ 

৪৯ মাঃ ছােনায়ার হােসন মাঃ আেবদান িবিব মাঃ আনেছর ামািনক ৩৯ ভার ৫ মাধাইনগর তাডা়শ 

৫০ উেপ নাথ িসংহ খা রী বালা িসংহ িহনী কা  িসংহ ৬৪ সরাপ র ৮ মাধাইনগর তাডা়শ 

৫১ মাছাঃ খােদজা বগম মাছাঃ আিছয়া বগম চ দ আলী ামািনক ৬১ সরাপ র ৮ মাধাইনগর তাডা়শ 

৫২ মাঃ মেহদী ইউ ব মাছাঃ হািফজা খা ন মাঃ ইয়া ব আলী ৫৮ পৗষার ৫ মাধাইনগর তাডা়শ 

৫৩ মাছাঃ ছািমনা খা ন মাছাঃ আেলয়া খা ন মাঃ আঃ সামাদ ৩০ জাহা ীরগ তী ৩ মাধাইনগর তাডা়শ 

৫৪ মাছাঃ ক না খা ন মাছাঃ রিহমা বগম মাঃ আ  ব ার িছি ক ৩১ মাদারজানী ৩ মাধাইনগর তাডা়শ 

৫৫ মাছাঃ ছিনয়া খা ন মাছাঃ তাহিমনা খা ন মাঃ লতান মাহ দ ২২ ক া ৪ মাধাইনগর তাডা়শ 

৫৬ সত  চ  রায় ক ানী রানী রায়  মার রায় ৩৭ পৗষার ৫ মাধাইনগর তাডা়শ 

৫৭ মাঃ ল মাছাঃ মরিজনা খা ন মাঃ আলী আকবর ৩০ মালশীন ১ মাধাইনগর তাডা়শ 

৫৮ মাছাঃ য়ারা খা ন মাছাঃ আছমা খা ন মাঃ মিজরব রহমান ১৩ িবলাশ র ৫ মাধাইনগর তাডা়শ 

৫৯ মাছাঃ েলখ খা ন মাছাঃ রখা খা ন মাঃ আঃ গ র ২৬ সরাজ র ১ মাধাইনগর তাডা়শ 

৬০ মাঃ ল হােসন মাছাঃ মােজদা বগম মাঃ আ স সামাদ ৪৬ ভাদাশ ২ মাধাইনগর তাডা়শ 

৬১ মাঃ ওসমান িন সরকার মাছাঃ জয়নব খা ন মাঃ নওেসর আলী নািসর ৫০ সরাপ র ৮ মাধাইনগর তাডা়শ 



৬২ মাঃ ছােলমান মাছাঃ ছােলকা মাঃ মিজবর ৫৭ সরাপ র ৮ মাধাইনগর তাডা়শ 

৬৩ মাছাঃ হািফজা খা ন মাছাঃ মিরয়ম বগম মাঃ হযরত আলী ৩৪ সরাপ র ৮ মাধাইনগর তাডা়শ 

৬৪ মাছাঃ সাথী খা ন মাছাঃ শির ল খা ন মাঃ শাহাবর হােসন ১৪ ড়মা ১ মাধাইনগর তাডা়শ 

৬৫ মাঃ জামাল উি ন ফিকর মাছাঃ ডািলম িবিব মাঃ জয়নাল আেবদীন ৬৩ ভাদাশ ২ মাধাইনগর তাডা়শ 

৬৬ মাছাঃ খশানা খা ন মাছাঃ ফরেদৗসী বগম মাঃ লতান মাহ দ ২৬ ভাদাশ ২ মাধাইনগর তাডা়শ 

৬৭ মাঃ ফয়ছাল মাহ দ মাছাঃ ফরেদৗিস বগম মাঃ লতাল মাহ দ ২৩ ভাদাশ ২ মাধাইনগর তাডা়শ 

৬৮ মাঃ আমজাদ হােসন মাছাঃ ছিলমন বগম আকরাম আলী ৪৯ সারপ র ৮ মাধাইনগর তাডা়শ 

৬৯ মাছাঃ ত রা বগম রওয়ািব বা া শখ ৮২ সরাপ র ৮ মাধাইনগর তাডা়শ 

৭০ মাছাঃ আিমনা বগম মাছাঃ ফিরদা খা ন মাঃ আহ দ আলী ৩২ ভাদাশ ২ মাধাইনগর তাডা়শ 

৭১ ল ী রানী মংলা রানী ফিন  নাথ ২৮ মাধাইনগর ৭ মাধাইনগর তাডা়শ 

৭২ মাঃ এছব আলী মাছাঃ কািহ র খা ন মাঃ সাহাদত হােসন ১৮ সরাজ র ১ মাধাইনগর তাডা়শ 

৭৩ মাঃ এনছাব আলী আিবদান বগম আদম আলী ৬৭ মাধাইনগর ৭ মাধাইনগর তাডা়শ 

৭৪ মাছাঃ আফেরাজা মাছাঃ মিজনা মাঃ আকবর আলী ৩৮ মালশীন ১ মাধাইনগর তাডা়শ 

৭৫ সাহাগ সাহাগী হািফ র ৮ ধান ী ৪ মাধাইনগর তাডা়শ 

৭৬ পািপয়া খা ন লজান মাজাে ল ২৯ সানাপািতল ৩ মাধাইনগর তাডা়শ 

৭৭ মাছাঃ জিমলা খা ন মাছাঃ ওয়াই িবিব মাঃ ধনা ামািনক ৪৯ কা া ৪ মাধাইনগর তাডা়শ 

৭৮ শাহাদং শািহনা আ  হাসান ১২ ভাদাশ ২ মাধাইনগর তাডা়শ 

৭৯ মা ািফ র ছ রা আেনায়ার ৩১ কা া ৪ মাধাইনগর তাডা়শ 

৮০ মাঃ শির ল ইসলাম মাছাঃ খজান বগম রওশন আলী ২৪ মাধাইনগর ৭ মাধাইনগর তাডা়শ 

৮১ মাঃ সাই ল ইসলাম সরকার মাছাঃ আরজান মাঃ খিবর উি ন সরকার ৬০ মাদারজানী ৩ মাধাইনগর তাডা়শ 

৮২ মাছাঃ সীমা খা ন মাছাঃ মিজনা খা ন ত ল ইসলাম ২১ ওয়াশীন ৪ মাধাইনগর তাডা়শ 

৮৩ মাঃ মাহ ল হাসান মাছাঃ শা  মাঃ আ ল জিলল ১৯ ব াশীন ৪ মাধাইনগর তাডা়শ 

৮৪ মাঃ এনছাব আলী মাছাঃ নছা খা ন মাঃ সােহব আলী ৫৮ ড়মা ১ মাধাইনগর তাডা়শ 

৮৫ মাঃ শািহন হােসন ছািবয়া খা ন মাঃ ৎফর রহমান ৪৭ সরাজ র ১ মাধাইনগর তাডা়শ 

৮৬ মাঃ রািক ল হােসন মাছাঃ পসানা খা ন মাঃ আ র রিশদ ১৯ সারপ র ৮ মাধাইনগর তাডা়শ 

৮৭ আকাশ িশং ি য়া মিন িবজয় িশং ২০ সরাপ র ৮ মাধাইনগর তাডা়শ 

৮৮ গেনশ িশং ভারতী রানী জয়ধর িশং ১৮ সারপ র ৮ মাধাইনগর তাডা়শ 

৮৯ মাঃ মাহ র রহমান মাছাঃ মাহ দা খা ন মাঃ আসলাম হােসন ১০ ভাদাশ ২ মাধাইনগর তাডা়শ 

৯০ মাছাঃ শাপলা খা ন মাছাঃ জাহানারা বগম মাঃ আলা উি ন ২৬ ভাদাশ ২ মাধাইনগর তাডা়শ 

৯১ মাহা াদ আলী মাছাঃ আফেরাজা খা ন মাঃ মিন ল ইসলাম ১০ ভাদাশ ২ মাধাইনগর তাডা়শ 

৯২ মাঃ মেনর উি ন মাছাঃ ময়না বগম নেছর উি ন ৫৯ র রী ৯ মাধাইনগর তাডা়শ 

৯৩ মাছাঃ ছ রা খা ন সিখনা বওয়া মাঃ জামাত আলী ৫৮ সরাপ র ৮ মাধাইনগর তাডা়শ 



৯৪ মাঃ খিল র রহমান মাছাঃ হািমদা বগম মাঃ আমজাদ হােসন ৩৯ চকসরাপ র ৮ মাধাইনগর তাডা়শ 

৯৫ মাছাঃ চায়না খা ন মাছাঃ খইরন নছা মাঃ শাম ল হক ৫৩ িভকম র ৯ মাধাইনগর তাডা়শ 

৯৬ মাছাঃ আয়শা খা ন ত মাছাঃ গােলজান মাঃ মিজবর ৬৪ িভকম র ৯ মাধাইনগর তাডা়শ 

৯৭ মাঃ আ র রা াক মাছাঃ মােমনা বগম মাঃ আ স র আলী ৩০ র রী ৯ মাধাইনগর তাডা়শ 

৯৮ মাছাঃ কিহ র খা ন মাছাঃ শািহদা বগম মাঃ শিফ ল ইসলাম ৩৯ র রী ৮ মাধাইনগর তাডা়শ 

৯৯ মাঃ শা  জাহান সরকার মাছাঃ নিজরন নছা মাঃ আ ল ওয়ােহদ ৬৩ িভকম র ৯ মাধাইনগর তাডা়শ 

১০০ মাছাঃ সানাভান বগম মাছাঃ রািহলা বগম মাঃ রিহম উি ন সখ ৬৭ িভকম র ৯ মাধাইনগর তাডা়শ 

১০১ ঃেখ িসং জ ী মিন িমলন িসং ২৫ ভার ৫ মাধাইনগর তাডা়শ 

১০২ িলটন চ  রায় ক না রানী রায় সে াষ চ  রায় ৩৪ পৗষার ৫ মাধাইনগর তাডা়শ 

১০৩ মাঃ মাহ জ আলী মাছাঃ মাহ দা খা ন মাঃ মহাশীন আলী ৮ মালশীন ১ মাধাইনগর তাডা়শ 

১০৪ িলমা এ া পালনী এ া িদপ এ া ১৯ মাধাইনগর ৭ মাধাইনগর তাডা়শ 

১০৫ মাছাঃ আকিলমা খা ন মাছাঃ সােনকা খা ন মাঃ আ ল হািমদ ৩০ সরাপ র ৮ মাধাইনগর তাডা়শ 

১০৬ মাঃ আলামীন ামািনক মাছাঃ নয়ান বগম মাঃ আ ল কােশম ামািনক ৩৫ জাহা ীরগ তী ৩ মাধাইনগর তাডা়শ 

১০৭ মাঃ হািকম উি ন াং মাছঃ হাওয়া খা ন গানেজর আলী াং ৫২ জাহা ীরগ তী ৩ মাধাইনগর তাডা়শ 

১০৮ মাছাঃ রওশনারা খা ন মাছাঃ িজেলমন বগম মাঃ রমজান আলী আক  ৪৭ সরাপ র ৮ মাধাইনগর তাডা়শ 

১০৯ মাঃ আ ল গিন সরকার বাহাতন পরম আলী সরকার ৬৩ সরাপ র ৮ মাধাইনগর তাডা়শ 

১১০ মাছাঃ পা ল খা ন মাছাঃ লাইলী খা ন মাঃ হলাল সরকার ২৮ জাহা ীরগ তী ৩ মাধাইনগর তাডা়শ 

১১১ মাছাঃ মিনরা খা ন মাছাঃ গােল র খা ন মাঃ নািছর হায়দার ১৪ ধান ী ৫ মাধাইনগর তাডা়শ 

১১২ মাছাঃ আিছয়া খা ন মাছাঃ িফয়া খা ন মাঃ আকেছদ ামািনক ২৪ সারপ র ৮ মাধাইনগর তাডা়শ 

১১৩ মাঃ আঃ হা ান হােজরা খা ন মাঃ রজব আলী খ  ৪৪ সারপ র ৮ মাধাইনগর তাডা়শ 

১১৪ মাঃ জাকািরয়া হােসন মাছাঃ জ রা বগম মাঃ হািব র রহমান খন ১৫ িভকম র ৯ মাধাইনগর তাডা়শ 

১১৫ িব ব মার বড়াইক কম তী রানী  মার বড়াইক ২২ মাধাইনগর ৭ মাধাইনগর তাডা়শ 

১১৬ মাছাঃ স রা বগম মাছাঃ জিরনা বগম বােছর উি ন ৬৬ মাধাইনগর ৭ মাধাইনগর তাডা়শ 

১১৭ মাছাঃ খািদজা খা ন মাছাঃ নাজমা বগম মাঃ আ স সালাম শখ ১৮ কা েনশর ৬ মাধাইনগর তাডা়শ 

১১৮ মাঃ মাকেছদ আলী মাছাঃ মিরয়ম খা ন মাঃ শাহাজাহান শখ ৪৫ িভকম র ৯ মাধাইনগর তাডা়শ 

১১৯ জািহ ল ইসলাম ঝন া খা ন হযরত আলী ২৩ র রী ৯ মাধাইনগর তাডা়শ 

১২০ মাঃ রজাউল কিরম মাছাঃ অেজদা বগম মাঃ ওসমান গনী আক  ৩১ িভকম র ৯ মাধাইনগর তাডা়শ 

১২১ মাঃ িরপন ম ল মাছাঃ আ য়ারা খা ন মাঃ গ র ম ল ৯ িভকম র ৯ মাধাইনগর তাডা়শ 

১২২ িবলাসী রানী তজমনী রানী অিভনাস ৬৮ মাধাইনগর ৭ মাধাইনগর তাডা়শ 

১২৩ মাছাঃ লাইলী বগম মাছাঃ জােমলা বগম মাঃ মাশারফ হােসন ৫৭ জাহা ীরগ তী ৩ মাধাইনগর তাডা়শ 

১২৪ হিরলাল বড়াইক কমলা রানী বড়াইক গাবড়া বড়াইক ৪৮ মাধাইনগর ৭ মাধাইনগর তাডা়শ 

১২৫ মন চ  ক না রানী িনল চ  ২৫ মাধাইনগর ৭ মাধাইনগর তাডা়শ 



১২৬ মারী রসতী রানী িসং তারা মিন  িনল িসং ২২ মাধাইনগর ৭ মাধাইনগর তাডা়শ 

১২৭ মাছাঃ জােবদা খা ন মাছাঃ ছােনরা খা ন মাঃ মিফজ ামািনক ৩৭ মাধাইনগর ৭ মাধাইনগর তাডা়শ 

১২৮ মিত জা া রানী  মিত লকা রানী ধিনরাম িসং ৫৩ মাধাইনগর ৭ মাধাইনগর তাডা়শ 

১২৯ মাছাঃ জেলনা খা ন মাছাঃ মেহ ন বগম মাঃ সাবাহান আলী  ী ২৩ জাহা ীরগ তী ৩ মাধাইনগর তাডা়শ 

১৩০ মাঃ আ  ছা মাছাঃ ম রজান মাঃ তেফর আলী ৩৩ ল ী র ৯ মাধাইনগর তাডা়শ 

১৩১ মাঃ ফা ক হােসন মাছাঃ ফিরদা খা ন মাঃ ব াল হােসন ৩০ ভাদাশ ২ মাধাইনগর তাডা়শ 

১৩২ মাঃ রজাউল কিরম মাছাঃ সানাভান মাঃ কােশম আলী ৩৫ ভাদাশ ২ মাধাইনগর তাডা়শ 

১৩৩ মাঃ না  িময়া মাছাঃ ছ রা বগম মাঃ গালাম আজম ৩৭ ভাদাশ ২ মাধাইনগর তাডা়শ 

১৩৪ মাঃ ইজাজ আহেমদ মাছাঃ নাজমা খা ন মাঃ শির ল ইসলাম ১৮ ভাদাশ ২ মাধাইনগর তাডা়শ 

১৩৫ মাছাঃ হািলমা খা ন মাছাঃ শােহর ভা  মিজবর রহমান ৬৬ খা দমাধাইনগর ৬ মাধাইনগর তাডা়শ 

১৩৬ মাঃ জিলল সখ মাছাঃ জািমরন খা ন মাঃ চান আলী সখ ৩৬ কা েন র ৬ মাধাইনগর তাডা়শ 

১৩৭ মাছাঃ মােমনা বগম নিজরন বগম ম াজ আলী ামািনক ৬২ র িরী ৯ মাধাইনগর তাডা়শ 

১৩৮ মাঃ জয়নাল আেবদীন জয়গন মাঃ আ ল হােসন ৪৯ িভকম র ৯ মাধাইনগর তাডা়শ 

১৩৯ মাঃ কিফল উি ন ম ল মাছাঃ কিরমন খা ন মাঃ বােছর উি ন ম ল ৬৭ িভকম র ৯ মাধাইনগর তাডা়শ 

১৪০ মাছাঃ কিহ র খা ন মাছাঃ ছােকরা খা ন মাঃ ছিল ি ন ২৪ িভকম র ৯ মাধাইনগর তাডা়শ 

১৪১ মাঃ আ াস উি ন মাছাঃ আছমা খা ন মাঃ সাই র রহমান ২৬ ধান ি  ৫ মাধাইনগর তাডা়শ 

১৪২ মাঃ এনা ল হক মাছাঃ ল ল মাঃ মক ল হােসন ৩৭ মাদারজানী ৩ মাধাইনগর তাডা়শ 

১৪৩ মাছাঃ রািবয়া আয়তন মেয়জ উি ন ৪৭ বলভা ১ মাধাইনগর তাডা়শ 

১৪৪ মাছাঃ নািছমা খা ন মাছাঃ খা নিব মাঃ মজম আলী ৩১ বলভা ১ মাধাইনগর তাডা়শ 

১৪৫ মাছাঃ ফিরদা বগম মাছাঃ আফেজান বগম মাঃ নেছর আলী ৫৯ র রী ৯ মাধাইনগর তাডা়শ 

১৪৬ মাছাঃ রািজনা খা ন মাছাঃ সাহাগী খা ন মাঃ মহর আলী ২৩ িভকম র ৯ মাধাইনগর তাডা়শ 

১৪৭ মাঃ আ  তােহর সরকার মাছাঃ তারা ভা  বগম মাঃ রইচ উি ন ৪৭ সরাপ র ৮ মাধাইনগর তাডা়শ 

১৪৮ মাঃ আিসফ ইকবাল মিজরন মিজদ ১৫ কা া ৪ মাধাইনগর তাডা়শ 

১৪৯ মাছাঃ রািজনা খা ন মাছাঃ শাবানা বগম মাঃ মেয়জ উি ন ২৯ িভকম র ৯ মাধাইনগর তাডা়শ 

১৫০ মাঃ শািহ র হােসন মাছাঃ ব লা বগম রিহম ামািনক ৪১ ভাদাশ ২ মাধাইনগর তাডা়শ 

১৫১ মাঃ জয়নাল আবদীন মাছাঃ জ রা বগম মাঃ আদাব আলী ৬৪ ভাদাশ ২ মাধাইনগর তাডা়শ 

১৫২ মাঃ ল ইসলাম মাছাঃ এিলজা পারভীন মাঃ হায়দার আলী ১২ ভার ৫ মাধাইনগর তাডা়শ 

১৫৩ মাছাঃ নািছমা খা ন সিখনা ওসমান ১৯ র রী ৯ মাধাইনগর তাডা়শ 

১৫৪ মাঃ তাতা িময়া মাছাঃ কেমলা খা ন মাঃ আউয়াল আলী ৩০ ভাদাশ ২ মাধাইনগর তাডা়শ 

১৫৫ মাঃ মিজবর রহমান মাছাঃ মইরজান িবিব মাঃ আছমত আলী ৩৭ ড়মা ১ মাধাইনগর তাডা়শ 

১৫৬ বজ ী প িত রানী শরাম িসংহ ৩৩ মাধাইনগর ৭ মাধাইনগর তাডা়শ 

১৫৭ মাঃ আঃ রা াক মাছাঃ সােজভান মাঃ আঃ রিহম ৪৩ ভাদাশ ২ মাধাইনগর তাডা়শ 



১৫৮ আিফয়া ফাহিমদা মিনরা বগম মাঃ আলী আশরাফ ২২ ভাদাশ ২ মাধাইনগর তাডা়শ 

১৫৯ মাঃ িসরা ল হক মাছাঃ মািহরন বগম মাঃ রিহজ উি ন ৪৯ মাধাইনগর, ৭ মাধাইনগর তাডা়শ 

১৬০ আসরা ল ইসলাম আিজরন নছা আ স সা ার ২৬ সরাপ র ৮ মাধাইনগর তাডা়শ 

১৬১ মাঃ আল মা ন মাছাঃ হািমদা খা ন মাঃ আকবর হােসন ২৯ উ রম রা র ৪ মাধাইনগর তাডা়শ 

১৬২ মাছাঃ শািহদা খা ন মাছাঃ রািজয়া খা ন মাঃ ইসমাইল হােসন ৫৪ ওয়াশীন ৪ মাধাইনগর তাডা়শ 

১৬৩ মাঃ আ ল মা ািলব মাছাঃ িবউ  খা ন মাঃ আঃ স আক  ৮ র রী ৯ মাধাইনগর তাডা়শ 

১৬৪ মাঃ আলা উি ন ামািনক মাছাঃ আেলয়া বগম মাঃ ফেয়জ উি ন ামািনক ৪০ িভকম র ৯ মাধাইনগর তাডা়শ 

১৬৫ মাঃ ম ল সরকার জিরনা বগম হারান আলী সরকার ৫৯ র রী ৯ মাধাইনগর তাডা়শ 

১৬৬ মাঃ রিক ল হাসান মাছাঃ রেবকা খা ন মাঃ আিম ল ইসলাম ১৯ ভাদাশ ২ মাধাইনগর তাডা়শ 

১৬৭ মাছাঃ খািদজা খা ন মাছাঃ গােলজান মাঃ ইসমাইল হােসন ২৯ মাদারাজী ৩ মাধাইনগর তাডা়শ 

১৬৮ মাছাঃ বশাখী খা ন মাছাঃ সািবনা আ ার মাঃ বজ র রহমান ২০ ভাদাশ ২ মাধাইনগর তাডা়শ 

১৬৯ মাঃ শািহ ল ইসলাম মাছাঃ চায়না বগম িম মাঃ মাহা র রহমান ২৪ উ রম রা র ৪ মাধাইনগর তাডা়শ 

১৭০ মাছাঃ শাফলা খা ন আছমা খা ন মাঃ শাহ আলম ২১ জাহা ীরগ তী ৩ মাধাইনগর তাডা়শ 

১৭১ মাঃ আসা ল ইসলাম মাছাঃ আিছয়া মাঃ জামাল উি ন ৩৬ ভাদাশ ২ মাধাইনগর তাডা়শ 

১৭২ মাঃ নওসাদ আলী মাছাঃ আিজরন হােসন আলী ৩২ ক া ৪ মাধাইনগর তাডা়শ 

১৭৩ মাঃ মা ন শখ মাছাঃ ময়না বগম মাঃ তাফা ল হােসন শখ ৯ মাধাইনগর ৭ মাধাইনগর তাডা়শ 

 

িমক 
ন র আেবদনকারীর নাম মাতার নাম িপতার নাম জ  তািরখ বয়স াম ওয়াড ইউিনয়ন 

উপেজলা / 
থানা 

পাস ক 
নং 

১ মাঃ হািস র রহমান মাছাঃ মিজনা খা ন মাঃ আঃ ছালাম ৯/২/১৯৮৮ ৩১ িদঘী ১ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৩১০ 

২ মাঃ শির ল ইসলাম মাছাঃ িফয়া খা ন মাঃ খয়বার আলী ৬/২৭/১৯৭৯ ৪০ িদঘী ১ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৯৩৬ 

৩ মাছাঃ হােজরা খা ন মাছাঃ জয়গন খা ন তয়জাল হােসন ৪/৪/১৯৮২ ৩৭ মা ড়া িবেনাদ ২ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৪৯২ 

৪ মাঃ রজব আলী মাছাঃ রােবয়া খা ন মাঃ ইউ ব আলী ৭/১০/১৯৭৪ ৪৫ ঘর াম, ব পাড়া ৩ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৭০১ 

৫ মাঃ লাল হােসন জিমরন মাঃ আজগার আলী ১/২১/১৯৭০ ৪৯ ঘর াম, ব পাড়া ৩ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৬৯৯ 

৬ মাছাঃ জাহানারা খা ন মাছাঃ জেমলা খা ন মাঃ জসম শাহ ৯/৬/১৯৬৮ ৫১ ঘর াম, ব পাড়া ৩ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ২১৩ 

৭ মাঃ আ ল মা ান মই ল খা ন আেখর ামািনক ২/১/১৯৭২ ৪৭ গৗির র ৩ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ১২৭২ 

৮ মাছাঃ আিজতা মাছাঃ আয়তন আজগর ামািনক ৫/২/১৯৬৪ ৫৫ ঘর াম, ব পাড়া ৩ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৯৪২ 

৯ মেনার ন দাস দ বালা দাস ন চ  দাস ৫/৮/১৯৪১ ৭৮ ঘর াম, ব পাড়া ৩ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৬৭৬ 

১০ মাঃ আিবর হােসন মাছাঃ তাতা মাঃ গেহর উি ন ৫/১৫/১৯৭০ ৪৯ মা ড়া  ২ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৫৮ 

১১ মাঃ আ স ছালাম ছিরমন খইর মা া ৬/১৫/১৯৬৬ ৫৩ মা ড়া  ২ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ১১১৯ 

১২ মাছাঃ আিতয়া আি ন ল মাছাঃ ব া মাঃ আিম ল ইসলাম ৮/৬/২০১১ ৮ ণাডীপাড়া ৭ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ১২৬৩ 



১৩ মাছাঃ রজান বগম বিছরন নওেশর আলী ৪/৭/১৯৩৮ ৮১ হাম িড়য়া ৬ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৯৫১ 

১৪ মাছাঃ আিফলা খা ন মাছাঃ আফজান খা ন মাঃ আলতাব হােসন ৮/১০/১৯৯৯ ২০ মা ড়া িবেনাদ ২ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ১৭২ 

১৫ মাছাঃ সাবানা খা ন মাছাঃ মােজদা খা ন মাঃ সাই ল ইসলাম ৮/৪/১৯৯১ ২৮ মা ড়া িবেনাদ ২ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৩১২ 

১৬ সাথী খা ন সিকনা খা ন সাই ল ইসলাম ৫/১১/১৯৭৭ ৪২ মা ড়া িবেনাদ ২ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৬৭৫ 

১৭ লাকী পারভীণ জােবদা খা ন কিবর উি ন ৭/১৩/১৯৯৪ ২৫ মা ড়া িবেনাদ ২ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ১৭৩ 

১৮ মাঃ হােসন আলী মাছাঃ ামলী খা ন মাঃ জাহা ীর আলী ফিকর ১০/১০/২০০৮ ১১ মা ড়া  ২ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৬৮৫ 

১৯ মাঃ ময় ল হক মাছাঃ বলী খা ন মাঃ মাক ল হােসন ৩/১৮/১৯৬৯ ৫০ দি ণ াম র ৫ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৯৫০ 

২০ মাঃ িছি ক ামিনক মাছাঃ ল ম রইজ াং ৩/২০/১৯৭১ ৪৮ ঘড় াম ৩ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৩৮৬/১ 

২১ িরনা খা ন মিরয়ম খা ন মাঃ সাহরাব আলী ৮/১৬/১৯৮৭ ৩২ মা ড়া িবেনাদ ২ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৯৪১ 

২২ মাঃ রিফ ল ইসলাম র জান গালবার সরকার ২/১৫/১৯৬৫ ৫৪ মা ড়া িবেনাদ ২ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ১৭০ 

২৩ মাঃ শামীন হােসন মাছাঃ িপয়ারা খা ন মাঃ র আলী ১০/১০/১৯৯২ ২৭ হাম ড়ীয়া ৬ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ১১১৮ 

২৪ মাঃ রমজান আলী সদ ার মাছাঃ কিছরন খা ন হারান সরদার ৪/৭/১৯৮০ ৩৯ দািবলা ৪ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ২৪৮ 

২৫ মাঃ আঃ রিহম তা জােবদান নছা হদায়া াহ ৭/১০/১৯৭০ ৪৯ দািবলা ৪ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৩১৪ 

২৬ মাছাঃ রী খা ন মাছাঃ লিতফা খা ন সানা উ া ৪/৫/১৯৭০ ৪৯ ন য়া কাি  ৪ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৯৪৫ 

২৭ মাঃ আ ল হােসন মাছাঃ কিছরন ফেয়জ উি ন ফিকর ১/১/১৯৫৭ ৬২ দিবলা ৪ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ১৭৬ 

২৮ স রা খা ন বিছরন খা ন আিবর আলী ৯/২/১৯৫৬ ৬৩ আম বাড়ীয়া ৫ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৬৯১ 

২৯ মাঃ আঃ স নছা খা ন মেছর আলী ১২/২১/১৯৫৭ ৬১ হাম ড়ীয়া ৬ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ১২৬৭ 

৩০ ববী সােলহা আফসার ামািনক ৮/১৬/১৯৮৭ ৩২ ঘর াম ৩ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ২৪৭ 

৩১ মাছাঃ পারভীন খা ন মাছাঃ র জাহান আ স সা ার ১/১/১৯৯০ ২৯ নােদা দ র ৭ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৭১০ 

৩২ মাঃ মােজদ াং মিরয়ম নওেসর াং ৫/২০/১৯৬২ ৫৭ নােদা দ র ৭ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৯৫৭ 

৩৩ মাঃ নজ ল ধা মাছাঃ হািলমা মাঃ বাদশা ধা ৪/১৭/১৯৮৭ ৩২ নােদাস ইয়দ র ৭ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৩৮২ 

৩৪ মাঃ আিজজল হক মাছাঃ আিছয়া খা ন জয়দার ামািনক ৯/৫/১৯৫৬ ৬৩ ঘর াম ৪ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৯৬১ 

৩৫ মাঃ র ইসলাম লিবজান রকাত সরকার ৫/২৭/১৯৭২ ৪৭ নােদাসইদ র ৭ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ১২৬৪ 

৩৬ মাঃ গালাম মা ফা আচার িবিব মাঃ আ  বককার ১/১/১৯৭৭ ৪২ হাম িরয়া শখ পাড়া ৬ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৪২২ 

৩৭ মাঃ বিদউজজামান মাছাঃ মেমনা খা ন মাঃ আ র রা াক ৫/২৭/১৯৮১ ৩৮ নােদাসইদ র ৭ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ১১১৩ 

৩৮ মাঃ শািকল খ  মাছাঃ স রা বগম মাঃ জানমাহ দ আলী ২/৩/১৯৯৮ ২১ নােদাসইদ র ৭ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ২৫০ 

৩৯ মাঃ ফরহাদ আলী মাছাঃ লজান বগম মাঃ শ  ওকাত আলী ১/১/১৯৮৫ ৩৪ হাম িড়য়া ৬ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ১৭৮ 

৪০ মাঃ জিরপ উি ন মাছাঃ জিরনা খা ন মাঃ আকবার আলী ৯/১৫/১৯৯০ ২৯ আমবািরয়া ৫ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৬৮৩ 

৪১ মাঃ আিসক মাছাঃ আেনসা খা ন মাঃ আলহাজ ৫/১/২০১৪ ৫ ন য়াকাি  ৪ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৪৯৪ 

৪২ মাঃ শাহীন আলম রিমচা বগম মাঃ আ ল কিরম ৯/২৫/১৯৮৫ ৩৪ আমবাড়ীয়া ৪ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ১৭৭ 

৪৩ মাছাঃ ছােনায়ারা খা ন র জাহান খা ন মাঃ কিফল উি ন ৬/৭/১৯৬১ ৫৮ হাম িরয়া শখ পাড়া ৬ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৬৬/১ 

৪৪ মাঃ জাহাি র শখ হািলমা বগম আেখজ শখ ৪/২০/১৯৬১ ৫৮ নােদা সেয়দ র ৭ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৯৬২ 



৪৫ মাঃ জামাল হােসন মাছাঃ হািলমা খা ন মাঃ তয়জাল ামািনক ১১/১০/১৯৭৫ ৪৪ নােদা সয়দ র ৭ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৬৮০ 

৪৬ মাছাঃ আ য়ারা মাছাঃ রিহমা খা ন মাঃ ছােবর মা া ১২/৪/১৯৮৫ ৩৪ নােদা সয়দ র ৭ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৩১৭ 

৪৭ মাঃ সিহ ল ইসলাম মাছাঃ আেবদা লতানা মাঃ তাফা ল হােসন ১১/৫/১৯৮০ ৩৯ হাম িড়য়া ৬ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৬৭৮/১ 

৪৮ মাঃ ময় ল হক মাছাঃ ত রজান মাঃ জয়নাল াং ২/১০/১৯৫৭ ৬২ নােদাৈসেয়দ র ৭ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৪৯৭ 

৪৯ এ ব ার মাছাঃ চানিব খা ন বরাত আলী ১০/১০/১৯৭১ ৪৮ নােদাৈসয়দ র ৯ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৬৮২ 

৫০ মাছাঃ জাহানারা খা ন হািমদা খা ন তিছর উি ন াং ১০/১২/১৯৬৫ ৫৩ হাম িরয়া ৬ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৩২১ 

৫১ মাঃ জ ল ইসলাম মাছাঃ ডািলম বওয়া আেছর মা া ১১/১২/১৯৭৯ ৩৯ নােদাৈসয়দ র ৯ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ১২৬৮ 

৫২ আলতাব হােসন মাছাঃ জিরনা আ ল হক ৩/৫/১৯৬৭ ৫২ নােদাৈসেয়দ র ৭ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৩৯ 

৫৩ মাঃ আফসার আলী লছন খা ন রা ম আলী ৭/১৭/১৯৫৪ ৬৫ না দা সয়দ র ৭ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৯৫৮ 

৫৪ য়ারা খা ন িফয়া খা ন মাঃ আয়ান উি ন মা া ৩/১২/১৯৭১ ৪৭ আমবািড়য়া ৫ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ১৭ 

৫৫ মাছাঃ মেনায়ারা খা ন মাছাঃ সানাভান মাঃ এেছর সরকার ১১/১৯/১৯৮১ ৩৭ াম র ৫ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৬৯৩ 

৫৬ মাছাঃ িরপা খা ন সােজদা খা ন মাঃ রায়হান ামািনক ৫/১২/১৯৮৫ ৩৩ নােদা সয়দ র ৭ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৪২৬ 

৫৭ মাঃ গালজার হােসন মাছাঃ গালাপ জান তিজর াং ১/৩/১৯৫৮ ৬১ দািবলা ৪ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ১২৫৩ 

৫৮ মাছাঃ ফািতমা ফারহানা মাছাঃ জসিমন খা ন মাঃ বজ র রিশদ ৫/২/১৯৯৯ ২০ হাম িড়য়া ৬ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৭০৯ 

৫৯ মাছাঃ িপয়ারা খা ন চানভা  মাঃ মনেছর ামািনক ৯/১৯/১৯৮৫ ৩৪ নােদা সয়দ র ৯ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ১২৭০ 

৬০ মাঃ রানা আহে দ মাছাঃ নাজমা খা ন মাঃ গালবার হােসন ৫/৩/১৯৯৩ ২৬ ঝঙজকঅজ ইঅজও ৬ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৩১৮ 

৬১ মাঃ আ স সা ার মাছাঃ নিজরন খা ন নিছমি ন ামািনক ১০/২/১৯৫২ ৬৭ নােদা সয়দ র ৯ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ১২৭৫ 

৬২ মাছাঃ সােনকা খা ন মাছাঃ মিরওম মাঃ আহ দ াং ১/৫/১৯৮২ ৩৭ মযড়ৎমৎধস ৪ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৩৮৪ 

৬৩ মাঃ জাহা ীর আলম মাছাঃ জােহদা খা ন মাঃ রিবউল কিরম ৩/২২/১৯৭৮ ৪১ নােদা সেয়দ র ৭ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ২৪৫৮ 

৬৪ মাঃ মিন ল ইসলাম মাছাঃ মেমনা খা ন মাঃ শে র আলী ৫/২/১৯৮৮ ৩১ ঐধস ৎ ধ ৬ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৬৫ 

৬৫ মাছাঃ আিজরন খা ন মাছাঃ মাল  খা ন মাঃ আজহার আলী ১১/১/১৯৬৯ ৫০ ঘর াম ৩ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৯৪৩ 

৬৬ মাঃ ছিলম উি ন মাছাঃ পরব জান মাঃ আসমত আলী ১০/৪/১৯৪৪ ৭৫ হাম িড়য়া ৬ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৬৮৬ 

৬৭ মাঃ সে স আলী মাছাঃ সােলহা খা ন সওকত আলী ১১/১/১৯৭৭ ৪২ নােদা সেয়দ র ৭ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৭০৬ 

৬৮ মাঃ আমজাদ হােসন কজান খা ন আজম উি ন ৫/১৫/১৯৬৭ ৫২ নােদা সেয়দ র ৭ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৪৯৮ 

৬৯ মাছাঃ মই ল বগম রিহমা বওয়া কােশম আলী ১/১০/১৯৮৫ ৩৪ হাম িড়য়া ৬ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৬৭৯ 

৭০ মাঃ রিমজ উি ন মাছাঃ র কা খা ন মাঃ নবীর উি ন ১২/১৮/১৯৯২ ২৬ চর হাম িরয়া ৮ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ১২৬৬ 

৭১ আল আিমন আসমা খা ন সাবান আিল ৭/৯/১৯৯৯ ২০ নােদা সেয়দ র ৭ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ২৪৬ 

৭২ মাঃ রিফ ল ইসলাম মাছাঃ বাহাতন নছা মাঃ জেফর ম ল ১১/১০/১৯৮২ ৩৭ নােদা সেয়দ র ৮ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ১২৬৯ 

৭৩ মাঃ হযরত আলী মাছাঃ ছারা খা ন মাঃ আজাহার আলী ১০/২/১৯৬৭ ৫২ নােদা সেয়দ র ৯ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ১২৭১ 

৭৪ মাঃ আমজাদ হােসন আিমরজান জমেসদ আলী ৩/৬/১৯৫৪ ৬৫ িদঘী স না ৫ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৪৩৪৯৫ 

৭৫ মাঃ জ ল ইসলাম মাছাঃ জিরনা খা ন কােদর সরকার ১০/২০/১৯৫৬ ৬৩ হাম িড়য়া ৬ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৬৮৪ 

৭৬ মাছাঃ িবলিকছ খা ন মােমনা খা ন মাঃ বককার হাজী ১/২/১৯৭০ ৪৯ দািবলা ৪ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ১২৫৪ 



৭৭ মাঃ আ ল হােসন মাছাঃ আেনায়ারা খা ন সােয়র সরকার ১০/১৬/১৯৪৬ ৭৩ মা ড়া  ২ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৭০৩ 

৭৮ রজাউল কিরম মিজরন নছা গালজার হােসন ৫/২২/১৯৮৬ ৩৩ 
হিররাম র বর াম , 

ঘর াম ৩ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ১২৫২ 

৭৯ মাঃ ফজ র রহমান ময়জান খা ন মাঃ আেশ দ আলী াং ৩/২৮/১৯৬৪ ৫৫ িদঘী স না ১ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৫৫ 

৮০ মাঃ আিন র রহমান মাছাঃ উমা খা ন মাঃ আ স সালাম ৭/৪/১৯৯২ ২৭ িদঘী স না ১ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৬৮৪ 

৮১ মাঃ েবল রানা মাছাঃ িবয়া খা ন মাঃ তাজ উি ন ৮/১৭/১৯৪৭ ৭২ মা ড়া িবেনাদ ২ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৫৬ 

৮২ মাঃ বাহাজ আলী মাছাঃ বাহাতন সরাজ ামািনক ১২/৮/১৯৬৬ ৫৩ পাইকিনলী, গৗির র ৩ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৫০৬ 

৮৩ মাছাঃ হািছনা খা ন মাছাঃ মেহর নগার হােতম আলী ৬/৪/১৯৭২ ৪৭ িদঘী স না ১ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৪৩৬ 

৮৪ মাছাঃ অিনকা জাহান আশা সিলনা আজগার ৩/১০/২০০৭ ১২ িদঘী স না ১ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৯৩৯ 

৮৫ সািদয়া আফিরন মাছাঃ আসমা খা ন মাঃ শাহ আলম ১০/৩/২০০৮ ১১ িদঘী স না ১ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৬৭৪ 

৮৬ িজয়াউর রহমান জ রা খা ন আ ল গ র ৭/১১/১৯৮৪ ৩৫ মা ড়া িবেনাদ ২ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ১৭১ 

৮৭ মাঃ ইয়ািছন আলী মাছাঃ জসিমন মাঃ লেকর আলী ৭/৯/২০০৫ ১৪ হাম িড়য়া ৬ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৪৯৯ 

৮৮ মাছাঃ ইসমা খা ন জােবদা খা ন হােফজ আলী ৫/৭/২০০২ ১৭ ঘর াম ৩ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৭০০ 

৮৯ মাঃ রািজম মা াহ মাছাঃ রেহনা খা ন মাঃ লাল মা াহ ১১/৩০/২০১২ ৬ গৗির র, ঘর াম ৩ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ১১০৮ 

৯০ মাঃ মি  ফিকর মাছাঃ মমতা বগম মাঃ মজ  ফিকর ২/১০/১৯৯৮ ২১ ব পাড়া, ঘর াম ৩ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ১১০৯ 

৯১ মাঃ আসকান সরকার মাছাঃ কজান খা ন খাদা ব স সরকার ৯/১৭/১৯৭২ ৪৭ নাদৈসেয়দ র ৭ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৬৮ 

৯২ মাঃ আজাদ হােসন রজাহান খা ন মাঃ কিফল উি ন ১০/১০/১৯৬৯ ৫০ হাম ড়ীয়া ৬ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৪০০ 

৯৩ মাঃ ওহাব আলী ছিকনা খা ন সাবন আলী ফিকর ৯/২৪/১৯৬১ ৫৮ আমবাড়ীয়া ৫ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ১২৫৮ 

৯৪ মাঃ িপ  আলী মাছাঃ িপ  িজরা খা ন মাঃ আ র রিশদ ১/১/১৯৯১ ২৮ চ র হাম িরয়া ৮ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৯৬০ 

৯৫ মাঃ সাই ল ইসলাম মাছাঃ ছােলহা খা ন মাঃ শাহজাহান আলী ২/২০/১৯৭২ ৪৭ নােদাৈসেয়দ র ৭ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৯৫৯ 

৯৬ মাছাঃ রািশদা খা ন মাছাঃ িফেরাজা খা ন হািক ি ন ১২/১/১৯৭১ ৪৮ াম ড় ৫ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ১২৭৩ 

৯৭ মাঃ আয়নাল হক মাছাঃ জেলমন বগম কাবাদ আলী ামািনক ৩/৭/১৯৭০ ৪৯ নােদােসৗয়দ ড় ৮ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ১১১৬ 

৯৮ শংকর মার সরকার কমলা রানী হের রাম সরকার ১০/৮/১৯৮২ ৩৭ চ র হাম িড়য়া ৮ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৬৯ 

৯৯  িনত  গাপাল ম মদার দয়ম ী রানী অনাদী নাথ ম মদার ৭/২৯/১৯৫৬ ৬৩ চড় হাম িরয়া ৮ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ১২৬৫ 

১০০ মাছাঃ িন ফা ইয়াসিমন মাছাঃ মােলকা খা ন মাঃ ইয়া ব আরী ২/১২/১৯৮৭ ৩১ হাম িড়য়া ৬ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ১৭৫/১ 

১০১ মাঃ আ ল হািলম মাছাঃ বলাতন নছা মাঃ জামাল উি ন ১০/১/১৯৭৬ ৪৩ াম র ৫ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৯৪৯ 

১০২ মাঃ ময়ান উি ন মাছাঃ ম র জান কফাত আলী সরকার ১০/১৫/১৯৫১ ৬৮ াম র ৫ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৯৪৭ 

১০৩ মাঃ আ াহ মাছাঃ চায়না খা ন মাঃ আ ল হােসন ৯/৭/২০১০ ৯ 
নােদাৈসয়দ র বািহর 

পাড়া ৯ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৯৫৩ 

১০৪ মাঃ ওয়ােরছ আলী মাছাঃ ওয়ােরছা খা ন মাঃ আলা উি ন ১/১/২০০৫ ১৪ 
নােদাৈসয়দ র বািহর 

পাড়া ৯ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৯৫৪ 

১০৫ মাঃ ব াল হােসন মাছাঃ য়ারা খা ন মাঃ শাম ল আলম ১০/৬/১৯৯৮ ২১ িবলনােদা ৯ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ১১১৭ 

১০৬ মাঃ হািমম হাসান মাছাঃ লাকী খা ন মাঃ ফির ল ইসলাম ৫/২/২০১০ ৯ 
নােদাৈসয়দ র 

বািহরপাড়া ৯ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৯৫৬ 



১০৭ মাঃ নাজ ল হক মাঃ চায়না খা ন মাঃ িলয়াকত সরকার ১/১১/২০০২ ১৭ দি ণ াম র ৫ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৬৯৭ 

১০৮ মাছাঃ সািনয়া খা ন মাছাঃ রােহলা খা ন মাঃ সােলমান ৮/৬/১৯৯৮ ২১ দি ণ াম র ৫ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ১১১০ 

১০৯ মাছাঃ নািহদা খা ন মাছাঃ মেনায়ারা খা ন মাঃ ৎফর রহমান ৬/৮/২০০১ ১৮ দি ণ াম র ৫ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ১২৫৬ 

১১০ মাছাঃ আসমানী খা ন মাছাঃ আেহরা খা ন মাঃ আ ল হােমদ ১/৫/১৯৮৮ ৩১ নােদাৈসয়দ র নদীপাড়া ৭ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৫০২ 

১১১ মাছাঃ অ রা খা ন মাছাঃ লতা খা ন মাঃ আলম শখ ১২/৭/২০০৭ ১২ নােদাৈসয়দ র নদীপাড়া ৭ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৩৮৫ 

১১২ মাছাঃ মিজরন খা ন মাছাঃ আ য়ারা খা ন মাঃ গালাম মা ফা ৬/৬/১৯৯০ ২৯ াম র ৫ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৬৯৮ 

১১৩ মাঃ আলহাজ আলী আেলয়া খা ন ইসলাম হােসন ৭/১৭/২০০২ ১৭ হাম িড়য়া ৬ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ১২৪৯ 

১১৪ মাঃ আঃ মা ান জিরনা খা ন নওেশর আলী ১০/৪/১৯৫৭ ৬২ হাম িড়য়া ৬ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ১২৬০ 

১১৫ মাঃ হাসান আলী মাছাঃ আিছয়া খা ন মাঃ রিবউল কিরম ৯/৪/২০০০ ১৯ দািবলা ৪ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ১২৫৫ 

১১৬ মাছাঃ আফেরাজা খা ন মাছাঃ িফয়া খা ন মাঃ আ ান আলী ৬/৩/২০০০ ১৯ দািবলা ৪ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ১৬২ 

১১৭ মাঃ সাহাগ আলী মাছাঃ সিলনা খা ন মাঃ গালবার হােসন ২/৬/১৯৫৬ ৬৩ নােদাৈসয়দ র ৭ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ১৮০/১ 

১১৮ মাঃ মােজ ল ইসলাম মাছাঃ িমিছরন খা ন মাঃ আ র রিহম ৩/১/১৯৮৭ ৩২ দি ণ াম র ৫ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৬৪ 

১১৯ মাঃ আ ল আিজজ আকালী খা ন িচকন াং ৭/১৫/১৯৪৪ ৭৫ মা ড়া িবেনাদ ২ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৩৮৩ 

১২০ মাছাঃ নাজমা বগম মাছাঃ ফেরজা বগম মাঃ তয়জাল হােসন ৪/১৬/১৯৮৪ ৩৫ গৗির র ৩ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৭০৭ 

১২১ মাঃ আ াহ আল নামান মাছাঃ আকিলমা খা ন মাঃ জািকর হােসন বাব  ১০/১৮/২০১১ ৮ দািবলা ৪ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৭০৪ 

১২২ মাছাঃ আিফয়া খা ন মাছাঃ সােজদা খা ন মাঃ আয়নাল হক ৯/৩/২০০৩ ১৬ ঘর াম ৩ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৪২৪ 

১২৩ মাছাঃ আেনায়ারা বওয়া মাছাঃ  কজান বওয়া তঃ আলী ি ন ১/২৫/১৯৬০ ৫৯ দি ণ াম র ৫ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৬৩ 

১২৪ মাছাঃ িশি  খা ন মাছাঃ ছ রা খা ন মাঃ  সাম ল আলম ৩/৫/১৯৯৪ ২৫ 
নােদাৈসয়দ র পাটগাড়ী 

পাড়া ৯ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৯৪০ 

১২৫ মাছাঃ তানভী খা ন মাছাঃ ছিমরন খা ন মাঃ আ  তােহর ১০/১১/২০১১ ৮ মা ড়া িবেনাদ ২ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৫৫৪০ 

১২৬ মাঃ ঈমান আলী মাছাঃ সিকতন নছা মিফজ উি ন ৪/৫/১৯৭৫ ৪৪ মা ড়া িবেনাদ ২ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৩১১/১ 

১২৭ মাঃ মা ফ মাছাঃ ফািহমা খা ন মাঃ শিহ ল ইসলাম ১/১/২০০৯ ১০ মা ড়া িবেনাদ ২ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ১২৪৯ 

১২৮ মাছাঃ গােলছা খা ন মাছাঃ মিছরন খা ন ইয়া ব আলী ৪/৫/১৯৬৫ ৫৪ মা ড়া িবেনাদ ২ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ১২৫০ 

১২৯ মাছাঃ শারিমন জাহান মাছাঃ ছািমরন খা ন মাঃ আয়নাল হক ৭/২/২০০১ ১৮ হাম িড়য়া ৬ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ১১১২ 

১৩০ মাছাঃ িমনিত খা ন তাতাজান বওয়া ছিলম াং ২/১৩/১৯৭১ ৪৮ গীির র ৩ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৬০ 

১৩১ মাছাঃ আয়শা খা ন মাছাঃ কেমলা খা ন মাঃ আ ল হােসন ৫/৭/১৯৯৮ ২১ আমবািড়য়া ৫ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ১২৫৭ 

১৩২ মাঃ শির ল ইসলাম মাছাঃ িমিছরন খা ন মাঃ আ র রিহম ১/২০/১৯৮৮ ৩১ দি ণ াম র ৬ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৬৮৭ 

১৩৩ মাঃ আ ল আহাদ মাছাঃ ছােবলা বগম মাঃ স প ামািনক ৩/৪/২০০৭ ১২ হাম িড়য়া ৬ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৬৮১ 

১৩৪ মাঃ আ  তােলব ফিকর মাছাঃ মােলকা খা ন মাঃ আ ল হািকম ১২/২৮/১৯৭৮ ৪০ ঘর াম ব পাড়া ৩ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ১২৭৬ 

১৩৫ মাঃ নিজর সরকার মাছাঃ আিজরন খা ন তঃ বা  সরকার ৪/২/১৯৬০ ৫৯ হাম িড়য়া ৬ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৩১৬ 

১৩৬ মাছাঃ সালমা খা ন মাছাঃ  সমত খা ন মাঃ সালাম ম ল ৩/৬/১৯৯৫ ২৪ নােদাৈসয়দ র নদীপাড়া ২ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৫০৫ 

১৩৭ মাঃ শামীম হােসন কািহ র আিম ল ইসলাম ৫/১/১৯৯৯ ২০ হাম িড়য়া ৬ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৪২৩ 



১৩৮ মাছাঃ রািজয়া খা ন ফােতমা শর াহ ৯/৯/১৯৬২ ৫৭ নােদাৈসয়দ র নদীপাড়া ৭ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৯৩৭ 

১৩৯ মাঃ িম  আহে দ মেমনা খা ন রা ম মা া ১/২/১৯৮৯ ৩০ পাটগাড়ীপাড়া ৯ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ১-ঝবঢ় 

১৪০ মাছাঃ ছােলহা বগম মাছাঃ জেলখা ছিকর ামািনক ১০/৩/১৯৬৭ ৫২ নােদাৈসয়দ র নদীপাড়া ৭ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ২৬০০ 

১৪১ মাছাঃ আিজনা খা ন মাছাঃ মা খা ন মাঃ আহাদ আলী ম ল ১০/২/১৯৯৫ ২৪ নােদাৈয়দ র নদীপাড়া ৭ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৭০২ 

১৪২ মাঃ আ ল আলীম মাছাঃ আেমনা খা ন মাঃ ওমর আলী ১০/২০/১৯৯৯ ২০ 
নােদাৈসয়দ র নদী 

পাড়া ৭ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৬৭/১ 

১৪৩ মাঃ সােহল শািমম মাছাঃ রিহমা বগম মাঃ আনছার আলী ১/১৮/১৯৯৬ ২৩ 
নােদাৈসয়দ র বািহর 

পাড়া ৯ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৪৯৫ 

১৪৪ মাঃ হাসান আলী মাছাঃ তারা ভা  মাঃ ইয়ািছন আলী ১০/৮/২০০২ ১৭ হাম িড়য়া ৬ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৫৪/২ 

১৪৫ মাছাঃ জােবদা খা ন সামরেতা কিরম বকশ ১০/২০/১৯২৯ ৯০ নােদাৈসয়দ র নদীপাড়া ৭ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৯৫৫/১ 

১৪৬ মাছাঃ আিছয়া খা ন মাছাঃ রািহলা বগম আফাজ ৩/২/১৯৬৭ ৫২ ঘর াম, ব িনলী ৩ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৫০৪ 

১৪৭ মাঃ রিবউল কিরম গং◌ঃ গড়ৎরড়স খধঃব. ঊহঃ  অখর ১/৬/১৯৯১ ২৮ দি ণ াম র ৫ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৪৯৩ 

১৪৮ মাছাঃ জেবদা খা ন মাছাঃ নছাতন খা ন মাঃ সালায়মান হােসন ১০/৫/১৯৬৬ ৫৩ মা ড়া  ৩ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৫৭ 

১৪৯ মাঃ আ  সাইদ মাছাঃ আয়মালা খা ন মাঃ সালায়মান হােসন ৪/১৭/১৯৮০ ৩৯ মা ড়া িবেনাদ ২ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৬৯০ 

১৫০ মাঃ শিহ ল ইসলাম মাছাঃ মােজদা খা ন মাঃ আ র রিহম ম ল ১০/২৫/১৯৭৭ ৪২ 
কনীপাড়া 

নােদাৈসয়দ র ৯ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৬৮৯ 

১৫১ মাঃ মিন ল ইসলাম মাছাঃ মােমনা বগম ফজ  সরকার ৮/১১/২০০১ ১৮ হাম িড়য়া ৬ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ১২৬১ 

১৫২ মাছাঃ িশখা খা ন মাছাঃ িশউলী খা ন মাঃ সােজ ল ধা ৭/৬/২০০৫ ১৪ নােদাৈসয়দ র নদীপাড়া ৭ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৯৩৮ 

১৫৩ মাছাঃ রতনা খা ন মাছাঃ আ রী খা ন মাঃ রিফ ল ইসলাম ৭/১২/২০০০ ১৮ মা ড়া িবেনাদ ২ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৪২৫ 

১৫৪ মাঃ িনয়া ল ইসলাম মাছাঃ জািহদা খা ন মাঃ  সরকার ১০/৬/২০১০ ৯ চরহাম িড়য়া ৮ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ১১১৪ 

১৫৫ সিবতা খা ন রিমচা ওেহদ আলী ৪/২৫/১৯৬৯ ৫০ হিররাম র বর াম ৩ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ১২৭৪ 

১৫৬ মাঃ রািজব আলী ত র য়ারা খা ন মাঃ আ াস আলী ৯/৭/১৯৯৮ ২১ দািবলা ৪ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৯৪৪ 

১৫৭ িব ব হােসন িবউ  খা ন মাঃ রজাউল কিমর ৫/২/২০০০ ১৯ চরতািরনী র ৮ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৫০৩ 

১৫৮ মাছাঃ দল বা খা ন মাছাঃ আ য়ারা খা ন মাঃ দিবর উি ন ১/১৫/২০০৫ ১৪ নােদা বািহর পাড়া ৯ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ১১১৫ 

১৫৯ মাঃ আ ল মা াফ মাছাঃ আেমনা খঅ ন তঃ ওয়ােহদ আলী ১২/৬/১৯৩৭ ৮২ 
নােদাৈসয়দ র 

কনীপাড়া ৯ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ৩২০ 

১৬০ মাঃ সাই ল ইসলাম মাছাঃ মিরয়ম বগম ার আলী ২/২/১৯৮৪ ৩৫ গীরী র ৩ মা ড়া িবেনাদ তাড়াশ ১৭৪ 

 
িমক 

ন র 
আেবদনকারীর নাম মাতার নাম িপতার নাম জ  তািরখ বয়স াম ওয়াড ইউিনয়ন উপেজলা পাস ক নং 

১ মাছাঃ িশিরনা খা ন মাছাঃ আেলয়া খা ন মাঃ মাতােলব হােসন ৫/৬/১৯৯৩ ২৬ গায়াল াম ১ নওগ  তাডা়শ ৯৬৪ 

২ মাঃ আলািমন মাছাঃ ফিরদা বগম মাঃ আ  তােহর ৫/৬/১৯৯৪ ২৫ চকর াহ ১ নওগ  তাডা়শ ১৮১ 

৩ মাঃ রাি  সরকার মাছাঃ আরিজনা পারভীন মাঃ সােহল সরকার ৪/২০/২০০৭ ১২ কািলদাশিনলী ১ নওগ  তাডা়শ ৭১১ 

৪ মাছাঃ মা খা ন মাছাঃ আিছয়া খা ন মাঃ ব াল হােসন আক  ৭/২০/১৯৮২ ৩৭ কািলদাশিনলী ১ নওগ  তাডা়শ ১৯১/২ 



৫ মাঃ মাতােলব সরকার আেলয়া বগম মাঃ আ র রিশদ মা ার ১/১/১৯৭৬ ৪৩ চকর া ১ নওগ  তাডা়শ ১১৩৪ 

৬ মাঃ মন আলী মাছাঃ ফরেদৗিস খা ন মাঃ ফজ র রহমান ৫/১১/২০০৫ ১৪ চকর াহ ১ নওগ  তাডা়শ ৩২২ 

৭ মাঃ আজম আলী শা া জান আজাহার আলী ৩/৭/১৯৬০ ৫৯ কািলদাশিনলী ১ নওগ  তাডা়শ ৫০৭ 

৮ মাছাঃ রােবয়া বগম জিহরন ই  সরদার ১/১/১৯৪৮ ৭১ কািলদাশিনলী ১ নওগ  তাডা়শ ৯৯৩ 

৯ মাঃ আ র রউফ াং চা া মাঃ শাহ আলম ামািনক ৫/৬/২০০৩ ১৬ চকর া ১ নওগ  তাডা়শ ২৫১ 

১০ মাঃ সাই ল ইস ল মাছাঃ রািহলা খা ন মাঃ আতাউর রহমান ১০/৫/১৯৮২ ৩৭ কািলদাসিনলী ১ নওগ  তাডা়শ ৫০৮ 

১১ মাৎ শািকল আহেমদ ফিকর মাছাঃ িশউিল খা ন মাঃ আলম ফিকর ৩/২৫/১৯৮৪ ৩৫ দিব র ২ নওগ  তাডা়শ ৩২৩ 

১২ মাঃ িজয়াউর রহমান মাছাঃ শফালী খা ন আফজাল হােসন ৪/১২/১৯৯৪ ২৪ মিহষ  ২ নওগ  তাডা়শ ৭১৫ 

১৩ মাঃ আ র রা াক মাছাঃ পবান খা ন মাঃ মাকেবল আক  ১০/৮/১৯৭১ ৪৮ কািলদাশিনলী ১ নওগ  তাডা়শ ৭১২ 

১৪ মাঃ খই ি ন ামািনক মাছাঃ লিবজান মাঃ আেবদ আলী ১০/১/১৯৭৪ ৪৫ দবী র ২ নওগ  তাডা়শ ৭১৬ 

১৫ মাঃ আিশক মাছাঃ আফেরাজা খা ন মাঃ ইসহাক আলী ৯/৫/২০০৭ ১২ দবী র ২ নওগ  তাডা়শ ৯৬৫ 

১৬ মাঃ শাহজাহান আলী সােজদা খা ন সিফজ উি ন ামািনক ১০/২২/১৯৭৫ ৪৪ মিহষ  ২ নওগ  তাডা়শ ১৮২ 

১৭ মাছাঃ মিজনা খা ন মাছাঃ জােবদা খা ন মাঃ ছালায়মান হােসন ১০/১০/১৯৮০ ৩৯ মিহষ  ২ নওগ  তাডা়শ ১৮৬ 

১৮ মাছাঃ কয়া খা ন মাছাঃ সােলকা খা ন মাঃ কামাল উি ন ৩/১৬/২০০০ ১৯ দবী র ২ নওগ  তাডা়শ ৯৬৬ 

১৯ মাছাঃ মােলকা খা ন মাছাঃ ক ল জান নিজর াং ১২/৫/১৯৬৭ ৫২ দবী র ২ নওগ  তাডা়শ ৫১২/১ 

২০ মাঃ আল আিমন মাছাঃ হােজরা খা ন মাঃ আছাদ আলী ১১/৭/১৯৭৬ ৪৩ দবী র ২ নওগ  তাডা়শ ১১৩৩ 

২১ মাঃ আলতাব হােসন মাছাঃ ল ম বগম মাঃ ছালায়মান হােসন ফিকর ১১/৫/১৯৮৬ ৩৩ মেহষেরৗহালী ৩ নওগ  তাডা়শ ৩২৪ 

২২ মাঃ সােজ ল ইসলাম মাছাঃ হািফজা খা ন মাঃ মিজবর রহমান ৯/১৭/১৯৯৮ ২১ মেহষেরৗহালী ৩ নওগ  তাডা়শ ৭৩ 

২৩ মাঃ আ র রা াক মাছাঃ রােবয়া খা ন মাঃ এলাহী ব  ১০/৯/১৯৬৭ ৫২ মেহষেরৗহালী ৩ নওগ  তাডা়শ ৭১৭ 

২৪ মাঃ গালাম মা ফা িরপন মাছাঃ রজাহান খা ন মাঃ হােছন আলী ৫/৩/২০০২ ১৭ মেহষেরৗহালী ৩ নওগ  তাডা়শ ৯৭১ 

২৫ মাছাঃ শািহদা খা ন মাছাঃ মােহলা খা ন বয়ান ামািনক ১/৩/১৯৯২ ২৭ মেহষেরৗহালী ৩ নওগ  তাডা়শ ৭৪ 

২৬ মাছাঃ য়ারা খা ন মাছাঃ তােলমন নছা মাঃ ছােদক আলী ১/১/১৯৭২ ৪৭ মেহষেরৗহালী ৩ নওগ  তাডা়শ ১৮৪ 

২৭ মাঃ আ াহ আল মা ন মাছাঃ হািফজা খা ন মাঃ শাহজাহান আলী ১০/১৫/১৯৯৯ ২০ মেহষেরৗহালী ৩ নওগ  তাডা়শ ৯৭০ 

২৮ মাছাঃ য়ারা খা ন মাছাঃ গােলজান খা ন মাঃ তিজম উি ন ৩/১৫/১৯৯২ ২৭ িবরইল ৩ নওগ  তাডা়শ ৭৪/১ 

২৯ মাছাঃ শািহনা খা ন মাছাঃ শািহদা খা ন মাঃ ছােনায়ার হােসন শখ ১০/২০/১৯৮০ ৩৯ িবরইল ৩ নওগ  তাডা়শ ৯৬৮ 

৩০ মাছাঃ তাকিমনা খা ন মাছাঃ আিমনা খা ন মাঃ তাির ল ইসলাম ২/১৩/২০১১ ৮ িবরইল ৩ নওগ  তাডা়শ ৯৬৯ 

৩১ মাঃ শির ল ইসলাম মাছাঃ িবয়া খা ন মাঃ ইমান আলী ১০/৬/১৯৯১ ২৮ িবরইল ৩ নওগ  তাডা়শ ১১২২ 

৩২ মাঃ নািজর আহেমদ মাছাঃ ন াহার খা ন মাঃ হাচান আলী ৩/১২/১৯৯২ ২৬ িবরইল ৩ নওগ  তাডা়শ ৩৯০ 

৩৩ মাছাঃ জােলখা খা ন মাছাঃ ময়না খা ন মাঃ জালাল উি ন ৭/১২/২০১২ ৬ িবরইল ৩ নওগ  তাডা়শ ১১২১ 

৩৪ মাছাঃ ক না খা ন মাছাঃ বাইরন নছা মাঃ কাবাদ হােসন ামািনক ১১/১০/১৯৮১ ৩৮ পংেরৗহালী ৩ নওগ  তাডা়শ ৭৫ 

৩৫ মাছাঃ িমিন খা ন মাছাঃ জাহানারা খা ন মাঃ িময়াজান আলী ৯/১৪/১৯৮৭ ৩২ পংেরৗহালী ৩ নওগ  তাডা়শ ১১৩২ 

৩৬ মাছাঃ আফেরাজা পারভীন মাছাঃ মিজনা খা ন মাঃ ছিকর উি ন ৯/৮/২০০০ ১৯ চাকেরৗহালী ২ নওগ  তাডা়শ ৯৬৭ 



৩৭ মাঃ ছফাত আলী মাছাঃ সফাতন নছা মাঃ রজব আলী ৫/৮/১৯৫৯ ৬০ খালাবাড়ীয়া ৫ নওগ  তাডা়শ ২৭১ 

৩৮ মাঃ আ র রউফ মাছাঃ রিহলা খা ন মাঃ হােতম আলী সরদার ১২/২৮/১৯৭৩ ৪৫ চৗপািকয়া ৮ নওগ  তাডা়শ ৯৮৬ 

৩৯ মাঃ রিবউল কিরম মাছাঃ হাজরা খা ন মাঃ ইয়ার আক  ৫/১৫/১৯৭২ ৪৭ দিব র ২ নওগ  তাডা়শ ৭১৩ 

৪০ মাছাঃ আরিজনা খা ন মাছাঃ ছােলকা ভা  মাঃ খেয়র উি ন ৫/৬/১৯৮২ ৩৭ চৗপািকয়া ৮ নওগ  তাডা়শ ৭৪৩ 

৪১ মাঃ রতন আলী রাতন নছা নবাব আলী ৪/১৮/১৯৫৫ ৬৪ হািমদ র ৪ নওগ  তাডা়শ ৭৮ 

৪২ মাঃ রিফ ল ইসলাম মাছাঃ জেল খা ন মাঃ ওসমান ামািনক ৩/৪/১৯৮৫ ৩৪ নওগ  ৪ নওগ  তাডা়শ ২৫৬/১ 

৪৩ মাছাঃ জবা খা ন মাছাঃ রাতন নছা মাঃ আ ল জ ার ২/৬/২০০০ ১৯ নওগ  ৪ নওগ  তাডা়শ ####### 

৪৪ মাছাঃ মােমনা খা ন মাছাঃ কা ন খা ন মাঃ মক ল হােসন ১/১/২০০০ ১৯ নওগ  ৪ নওগ  তাডা়শ ৯৭৪ 

৪৫ মাঃ শািহন মাছাঃ শাহানা খা ন মাঃ পা ল খা কার ৮/৮/১৯৮৭ ৩২ িবেনাদ ভাটরা ৫ নওগ  তাডা়শ ১৮৬ 

৪৬ মাছাঃ িবয়া খা ন মাছাঃ খািদজা খা ন আ  শামা ১০/১/১৯৭২ ৪৭ নওগ  ৪ নওগ  তাডা়শ ৯৭৫ 

৪৭ রিফ ল রাকয়া রহমত ১০/৭/১৯৮০ ৩৯ নওগ  ৪ নওগ  তাডা়শ ৯৭৩ 

৪৮ মাছাঃ মেনায়ারা খা ন আ ন খা ন এ াজ খা কার ১২/৩/১৯৫৭ ৬২ হািমদ র ৪ নওগ  তাডা়শ ৫১১ 

৪৯ মাছাঃ া খা ন মাছাঃ সিখতন নছা মাঃ আ ল মা ান ১/১/২০০১ ১৮ নওগ  ৪ নওগ  তাডা়শ ৫১৪ 

৫০ মাঃ হািবব ারামািনক মাছাঃ িশিরনা খা ন র আলী ১০/৫/১৯৭৮ ৪১ নওগ  ৪ নওগ  তাডা়শ ৫১৩ 

৫১ মাছাঃ আফেরাজা খা ন মাছাঃ মিজনা খা ন মাঃ আলতাব হােসন ৪/৫/১৯৭৮ ৪১ আেলাকিদয়ার ৯ নওগ  তাডা়শ ৫২৩ 

৫২ মাঃ সাগর আহেমদ মাছাঃ রওশনারা খা ন মাঃ ইসহাক আলী ১/৬/২০০৪ ১৫ চৗপািকয়া ৮ নওগ  তাডা়শ ৭৪৬ 

৫৩ মাঃ নািছর উি ন লিজরন বগম মাঃ রমজান ম ল ২/১১/১৯৮১ ৩৮ চৗপািকয়া ৮ নওগ  তাডা়শ ২১৭ 

৫৪ মাছাঃ আরবীনা খা ন মাছাঃ আেনায়ারা খা ন আ ার সরকার ৩/৫/১৯৭৪ ৪৫ মািলপাড়া ৮ নওগ  তাডা়শ ৮৯ 

৫৫ মাছাঃ খািদজা খা ন মাছাঃ রজাহান খা ন মাঃ হািফ র রহমান ১০/৩/২০০৩ ১৬ চৗপািকয়া ৮ নওগ  তাডা়শ ২৫৭ 

৫৬ মাঃ কিল ি ন ামািনক কেমন জান খা ন দিবর উি ন ামািনক ১/৩/১৯৬৭ ৫২ মািলপাড়া ৮ নওগ  তাডা়শ ১৯৪/১ 

৫৭ মাঃ িনয়া ল ইসলাম ত. র জাহান খা ন মাঃ আ ল বাশার ১/১/২০১২ ৭ ইসলাম র ৮ নওগ  তাডা়শ ৩৩৫/২ 

৫৮ মাঃ জ ল ইসলাম মাছাঃ জ  খা ন মাঃ আলম শখ ১০/১২/১৯৮৫ ৩৩ চৗপািকয়া ৮ নওগ  তাডা়শ ৯৮৪ 

৫৯ মাছাঃ শারিমন খা ন মাছাঃ নাজমা বগম মাঃ আলমা ন ১০/৩/২০০৬ ১৩ চৗপািকয়া ৮ নওগ  তাডা়শ ৯৮৫ 

৬০ বাসি  রানী রােশা বালা েরশ মাহােতা ৮/২/১৯৫০ ৬৯ নওগ  ৪ নওগ  তাডা়শ ৭২০ 

৬১  কািতক চ  রারী মিত ল ী রানী ম  রারী ১২/৩১/১৯৮৭ ৩১ নওগ  ৪ নওগ  তাডা়শ ৪২৮ 

৬২ রাম রারী রা  বালা আকা  রারী ১০/১২/১৯৪৮ ৭০ নওগ  ৪ নওগ  তাডা়শ ৭১৮ 

৬৩ মাঃ মাখেল র রহমান মাছাঃ রািজনা খা ন মাঃ আেছর আলী ৭/১৫/২০০৭ ১২ খাল লা ৭ নওগ  তাডা়শ ৭৩৯ 

৬৪ মাছাঃ রনাহার বগম মাছাঃ জাহানারা বগম মাঃ ল হক খা কার ৩/৩/১৯৭৮ ৪১ নওগ  ৪ নওগ  তাডা়শ ৯৭২ 

৬৫ মাঃ আলাউি ন খা কার আেমনা খা ন ময়নাল হক খা কার ২/৩/১৯৬২ ৫৭ নওগ  ৪ নওগ  তাডা়শ ৭১৭ 

৬৬ মাঃ আিমজ উি ন ামািনক মাছাঃ আিমরন খা ন মাঃ আমজাদ হােসন ামািনক ৫/১৮/১৯৮২ ৩৭ নওগ  ৪ নওগ  তাডা়শ ৪২৭ 

৬৭ মাঃ লাল হাসাইন মাছাঃ রদান খা ন মাঃ আকবর আলী ২/৭/১৯৭৫ ৪৪ খাল লা ৭ নওগ  তাডা়শ ৮৭ 

৬৮ মাঃ আই ব আলী মাছাঃ নাজমা খা ন মাহা াদ আলী ১০/১০/২০০২ ১৭ কা পাড়া ৭ নওগ  তাডা়শ ১৯০ 



৬৯ মাঃ কারবান আলী মাছাঃ রিজয়া খা ন আকেছদ আলী ১২/৬/১৯৭৫ ৪৪ কা পাড়া ৭ নওগ  তাডা়শ ৩৮৭ 

৭০ মাছাঃ এিলজা খা ন মাছাঃ সােজদা মাঃ এচাক আলী ৪/৬/১৯৯৬ ২৩ কা পাড়া ৭ নওগ  তাডা়শ ৯৮১ 

৭১ মাছাঃ মিজরন খা ন আিজরন খা ন বা রািল ফিকর ৯/২১/১৯৪৫ ৭৪ কা পাড়া ৭ নওগ  তাডা়শ ৮৪ 

৭২ মাঃ বাব  হােসন মাছাঃ রিমচা খা ন আজগর আলী ৩/১৫/১৯৬২ ৫৭ কা পাড়া ৭ নওগ  তাডা়শ ৮৫ 

৭৩ মাছাঃ রহানা খা ন রােকয়া খা ন নওেজশ আলী আক  ৫/১৩/১৯৭৫ ৪৪ মািলপাড়া ৮ নওগ  তাডা়শ ৮৮ 

৭৪ মাছাঃ রা  খা ন মাছাঃ সােকলা খা ন মাঃ আ স সা ার ৯/২০/১৯৮২ ৩৭ ভাটড়া ৫ নওগ  তাডা়শ ২৫৪ 

৭৫ মাঃ শিফ র রহমান মািহম মাছাঃ মৗ দা খা ন মাঃ আলাউি ন হােসন ১১/২৯/২০০৯ ৯ কা পাড়া ৭ নওগ  তাডা়শ ৭৪২ 

৭৬ মাঃ আ  সাঈদ মাছাঃ শািহদা খা ন মাঃ তয়জাল ামািনক ১/১/২০০৯ ১০ কা পাড়া ৭ নওগ  তাডা়শ ৯৮২ 

৭৭ মাছাঃ িজয়াসিমন খা ন িতসা মাছাঃ তাকিলমা খা ন মাঃ আবাবস আলী ১/১/২০০৬ ১৩ খাল লা ৭ নওগ  তাডা়শ ১৮৯/১ 

৭৮ মাছাঃ আ রী খা ন মাছাঃ আেনায়ারা খা ন মাঃ ময়নাল হক ১/২/১৯৯১ ২৮ ইসলাম র ৮ নওগ  তাডা়শ ৪৩২ 

৭৯ মাঃ ইমরান হাসান মাছাঃ আিমনা খা ন মাঃ মরাজ ামািনক ৫/১/২০০৯ ১০ চৗপািকয়া ৮ নওগ  তাডা়শ ৯৮৩ 

৮০ মাঃ মা াফ আলী মাছাঃ ফােতমা বওয়া জানাব আলী ১০/৫/১৯৮০ ৩৯ কা পাড়া ৭ নওগ  তাডা়শ ৩৩৪/১ 

৮১ মাছাঃ পসানা পারভীন মাছাঃ চা া খা ন মাঃ নজ ল ইসলাম ১১/১৩/১৯৯৯ ২০ খাল লা ৭ নওগ  তাডা়শ ৩৩২ 

৮২ মাঃ ছা ান আলী মাছাঃ মিরয়ম খা ন মাঃ মাহাম আলী ১০/২/১৯৯৯ ২০ কা পাড়া ৭ নওগ  তাডা়শ ৮৬ 

৮৩ মাঃ জা ার আলী মাছাঃ জয়নব খা ন মাঃ ছারহাব আলী ১০/৪/১৯৯২ ২৭ কা পাড়া ৭ নওগ  তাডা়শ ৭৪০ 

৮৪ মাঃ আিন র রহমান মাছাঃ আনজন খা ন ত. ছালায়মান হােসন ৪/২২/১৯৯৬ ২৩ কা পাড়া ৭ নওগ  তাডা়শ ৩৩০ 

৮৫ মাঃ রািশ ল ইসলাম মাছাঃ আর  খা ন মাঃ ইয়ার আলী ১০/১৩/১৯৯৬ ২৩ কা পাড়া ৭ নওগ  তাডা়শ ৯৮০ 

৮৬ মাছাঃ ফিজরন খা ন রিমচা খা ন সা দ আলী ১২/৫/১৯৬৪ ৫৫ কা পাড়া ৭ নওগ  তাডা়শ ১১২৭ 

৮৭ মাঃ সািকল আহে দ মাছাঃ ছালমা খা ন মাঃ আলািমন হােসন ২/২৫/২০০৩ ১৬ নওগ  ৪ নওগ  তাডা়শ ৩২৬ 

৮৮ খািদজা জয়গন র ৫/১৪/১৯৮৮ ৩১ নওগ  ৪ নওগ  তাডা়শ ১১২৩ 

৮৯ কামল ওমলা দেব নাথ মাহােতা ১০/৫/১৯৭১ ৪৮ নওগ  ৪ নওগ  তাডা়শ ৭৭ 

৯০ মাঃ হাউজ আলী মাছাঃ জাহানারা খা ন ত. রাল হক ৯/১৭/১৯৬৮ ৫১ নওগ  ৪ নওগ  তাডা়শ ১১২৪ 

৯১ মাছাঃ রািশদা খা ন মাছাঃ ফিজলা খা ন ত. আ  সাঈদ সরকার ৩/৪/১৯৯২ ২৭ নওগ  ৪ নওগ  তাডা়শ ৫১৬ 

৯২ মাছাঃ মিরয়ম খা ন মাছাঃ সানাভান খা ন মাঃ মা ার তা কদার ১০/১৯/১৯৬৫ ৫৪ চৗপািকয়া ৮ নওগ  তাডা়শ ১১৩০ 

৯৩ মাঃ ইয়া ছ আলী মাছাঃ ছিকনা খা ন ফজলার রহমান ২/১১/১৯৭৪ ৪৫ খাল লা ৭ নওগ  তাডা়শ ৫১৯ 

৯৪ মাছাঃ র য়ারা খা ন মাছাঃ জ রা খা ন মাঃ দেছর আলী ৫/১০/১৯৭৮ ৪১ চৗপািকয়া ৮ নওগ  তাডা়শ ১১২৯ 

৯৫ মাছাঃ লাভলী খা ন মাছাঃ িজয়াসিমন খা ন মাঃ শাহজাহান আলী ১২/৫/১৯৮৮ ৩১ চৗপািকয়া ৮ নওগ  তাডা়শ ১৯৩ 

৯৬ মাঃ র ইসলাম মাছাঃ শহরবা  সিফজ উি ন ৩/৪/১৯৬৪ ৫৫ মািলপাড়া ৮ নওগ  তাডা়শ ১২৯৯ 

৯৭ মাঃ রওশন আলী রিহমা খা ন মাকেবল হােসন ৪/৪/১৯৭৬ ৪৩ খাল লা ৭ নওগ  তাডা়শ ৭৩৮ 

৯৮ মাঃ আয়ইব আলী আিমনা খা ন মনহাজ উি ন ৫/৪/১৯৭৭ ৪২ ভায়াট ৯ নওগ  তাডা়শ ৭৫৩ 

৯৯ মাঃ শখসাদী ম ডল মাছাঃ িমনা বগম মাঃ আেনায়ার হােসন ম ল ১২/২০/২০১০ ৮ ভায়াট ৯ নওগ  তাডা়শ ৫২৫ 

১০০ মাঃ সিফজ উি ন মাছাঃ ছ রা খা ন সামেশর সরকার ১১/২১/১৯৫৫ ৬৩ ব শবাড়ীয়া ৯ নওগ  তাডা়শ ৭৪৯ 



১০১ াদ কম কার মালতী অ ন কম কার ৭/১৪/১৯৮৬ ৩৩ নওগ  ৪ নওগ  তাডা়শ ৭২০ 

১০২ মাছাঃ ছােমনা খা ন মাছাঃ আেনায়ারা খা ন মাঃ আঃ জ ার ৭/২/১৯৯৮ ২১ খাল লা ৭ নওগ  তাডা়শ ৭৩৭ 

১০৩ মাছাঃ জািমলা খা ন লছন খা ন আ ল াং ৫/৪/১৯৬২ ৫৭ খাল লা ৭ নওগ  তাডা়শ ৩৩১ 

১০৪ মাঃ ল আমীন মাছাঃ সানাবান কােসম আলী সরকার ৬/১৬/১৯৮৭ ৩২ ব শবাড়ীয়া ৯ নওগ  তাডা়শ ৯৯১ 

১০৫ মাঃ তানিভর শখ মাছাঃ আিরফা খা ন মাঃ বা  শখ ৫/৬/২০১১ ৮ ভায়াট ৯ নওগ  তাডা়শ ১১৩১ 

১০৬ মাঃ আ ল জিলল মাছাঃ কিছরন নওেসর আলী ৫/১৫/১৯৬৭ ৫২ খাল লা ৭ নওগ  তাডা়শ ৪৩০ 

১০৭ মাছা: রােবয়া খা ন মাছা: এিলনা খা ন মা: েবল ামািনক ১২/৩০/২০১০ ৮ মািলপাড়া ৮ নওগ  তাডা়শ ৯৮৮ 

১০৮ মাছা: তাসিলমা খা ন মাছা: নাজমা খা ন মা: তােরক আলী ২/১/২০০৮ ১১ মা য়া ৮ নওগ  তাডা়শ ৯৯০ 

১০৯ মাছা: লাভলী খা ন মাছা: জােবদা খা ন মা: মিজবর রহমান ৬/৯/১৯৯৭ ২২ মািলপাড়া ৮ নওগ  তাডা়শ ৩৩৩ 

১১০ মাঃ মঈদ হাসান মাছাঃ মা দা খা ন মাঃ আ র রা াক ৬/২১/২০০৭ ১২ মািলপাড়া ৮ নওগ  তাডা়শ ৯৮৯ 

১১১ মাঃ আলাউি ন সরকার মাছাঃ আেলয়া মাঃ দলবার হােসন ৫/৩/১৯৮৯ ৩০ িবেনাদভাটড়া ৫ নওগ  তাডা়শ ৭২৩ 

১১২ মাঃ মাহাতাব আলী জিরনা বগম তিছর ম ল ২/৩/১৯৭২ ৪৭ ভাটড়া ৫ নওগ  তাডা়শ ৭৯ 

১১৩ মাঃ আলাউি ন ম ল মাছাঃ কিরমন মাঃ শাম ল আলম ৬/১৭/১৯৭৮ ৪১ মিহষ  ২ নওগ  তাডা়শ ৭২ 

১১৪ মাছাঃ কনা খা ন মাছাঃ শােহনা খা ন মাঃ আ ল কালাম ১১/২/২০০৬ ১৩ খাল লা ৭ নওগ  তাডা়শ ৫২০ 

১১৫ মাঃ তির ল ইসলাম মাছাঃ জােহরা খা ন মাঃ তােরক রহমান ৫/৫/২০১২ ৭ ভায়াট ৯ নওগ  তাডা়শ ৭৫২ 

১১৬ মাছাঃ মেনায়ারা খা ন মাছাঃ জিরনা খা ন মিজদ আক  ৭/৮/১৯৭১ ৪৮ কা পাড়া ৭ নওগ  তাডা়শ ৭৪১ 

১১৭ মাছাঃ খািদজা ল কাবরা মাছাঃ আসমা বগম মাঃ তাফা ল হােসন ১/১/২০০১ ১৮ মািলপাড়া ৮ নওগ  তাডা়শ ৭৪৪ 

১১৮ মাছাঃ িফেরাজা খা ন মাছাঃ সিখনা খা ন জমেসর ামািনক ৬/৭/১৯৫৭ ৬২ মািলপাড়া ৮ নওগ  তাডা়শ ১৯২ 

১১৯ মাছাঃ তিমরন নছা মাছাঃ কজান নছা মাঃ তিজ ি ন সখ ৩/১৮/১৯৫৫ ৬৪ কা পাড়া ৭ নওগ  তাডা়শ ১১২৮ 

১২০ মাঃ রা া মাছাঃ রািশদা মাঃ রজাউল কিরম ২/২১/১৯৮৭ ৩২ নবী র ৬ নওগ  তাডা়শ ২৫৫ 

১২১ মাঃ বকেসা রজাহান মাঃ মিজবর ৭/১১/১৯৫৮ ৬১ নবী র ৬ নওগ  তাডা়শ ৭৩০ 

১২২ মাছা: আিছয়া খা ন মাছা: িফয়া খা ন মা: আকেছদ আলী ৭/৪/১৯৯৫ ২৪ বািনয়াব  ৬ নওগ  তাডা়শ ৩২৯ 

১২৩ মা: আল মাহ দ মাছা: আলমা খা ন মা: েবল আহে দ ৫/২/২০১১ ৮ বািনয়াব  ৬ নওগ  তাডা়শ ৯৭৬ 

১২৪ মাঃ বাব  তা কদার মাছাঃ িফয়া বগম মাঃ খারেশদ আলী তা কদার ৬/৯/১৯৭১ ৪৮ বািনয়াব  ৬ নওগ  তাডা়শ ৮১ 

১২৫ মাছা: আিমনা খা ন মাছা: তারা ভা  মা: জামাল উি ন ৩/৫/১৯৯৬ ২৩ বািনয়াব  ৬ নওগ  তাডা়শ ৯৭৭ 

১২৬ মাঃ আ ল খিলল চৗ রী মাছাঃ জিরনা খা ন মাঃ মানেছর চৗ রী ১২/৫/১৯৫২ ৬৭ বািনয়াব  ৬ নওগ  তাডা়শ ৪২৯ 

১২৭ মাঃ র ইসলাম মাছাঃ রজাহান মাঃ ছেরায়ার ৮/১/১৯৮৪ ৩৫ শা য়ািদঘী ৬ নওগ  তাডা়শ ৭৩৩ 

১২৮ মা: সােহদ আলী মাছা: সােবদা খা ন মা: শাহ আলম ১০/২৮/২০০৬ ১৩ নবী র ৬ নওগ  তাডা়শ ১১২৬ 

১২৯ মাছা: আফেরাজা খা ন মাছা: জােবদা খা ন মা: আ াছ আলী ১১/২০/২০০৩ ১৫ সাকই ৬ নওগ  তাডা়শ ৯৭৮ 

১৩০ মাঃ আমজাদ হােসন ফিকর মাছাঃ ছ রা খা ন মাঃ মাসেলম ফিকর ১২/৫/১৯৬৭ ৫২ বািনয়াব  ৬ নওগ  তাডা়শ ৭৩৬ 

১৩১ মাঃ আলমগীর হােসন মাছাঃ লজান খা ন মাঃ জ ল ইসলাম ১/৫/১৯৯৯ ২০ শা য়ািদঘী ৬ নওগ  তাডা়শ ১৯৫ 

১৩২ মাঃ সাগর হােসন রােকয়া খা ন মাঃ দেলায়ার হােসন ৯/১৮/১৯৮৮ ৩১ শা য়ািদঘী ৬ নওগ  তাডা়শ ৭৩৪ 



১৩৩ মাঃ খিবর উি ন মাছাঃ খােদজা বগম মাঃ আশরাফ আলী ১০/৬/১৯৮২ ৩৭ িবেনাদভাটড়া ৫ নওগ  তাডা়শ ৭২৮ 

১৩৪ মাঃ কারবান আলী মাছাঃ মােমনা খা ন মাঃ শাম ল আলম ১/২/১৯৮২ ৩৭ ভাটড়া ৫ নওগ  তাডা়শ ১১২৫ 

১৩৫ মাছাঃ হাছনা খা ন ছােলমান নছা হযরত আলী খ  ১০/৫/১৯৭২ ৪৭ ভাটড়া ৫ নওগ  তাডা়শ ২ 

১৩৬ মাছাঃ আ া বগম মাছাঃ রিমচা বগম মাঃ আফাজ ামািনক ৪/২৪/১৯৮৪ ৩৫ ভাটড়া ৫ নওগ  তাডা়শ ৭২৫ 

১৩৭ মাঃ শির ল ইসলাম মাছাঃ লিবরন খা ন ইসমাইল হােসন ৪/৪/১৯৯৮ ২১ ভায়াট ৯ নওগ  তাডা়শ ৭৫০ 

১৩৮ মাছাঃ শািহ র বগম মাছাঃ সােজদা খা ন মাঃ ফরজ আলী শখ ২/৭/১৯৭৫ ৪৪ নওগ  ৪ নওগ  তাডা়শ ৭৬ 

১৩৯ মাছাঃ রশমা খা ন মাছাঃ হােসলা খা ন মাঃ এশারত আলী ২/৫/১৯৯৯ ২০ ব শবাড়ীয়া ৯ নওগ  তাডা়শ ৩৯২/১ 

১৪০ মাছাঃ িশখা খা ন মাছাঃ রাণী খা ন মাঃ সিলম রজা ২/১/১৯৯৮ ২১ ভায়াট ৯ নওগ  তাডা়শ ৯১ 

১৪১ মাছাঃ চা া পারভীন মাছাঃ শিরফা বগম মাঃ সাম ল ম ল ১/১৩/১৯৯৪ ২৫ ব শবাড়ীয়া ৯ নওগ  তাডা়শ ৭৫৪ 

১৪২ মাঃ নাজ ল হক মাছাঃ নািজয়া বগম মাঃ র আলী ১/৬/১৯৯২ ২৭ ভায়াট ৯ নওগ  তাডা়শ ৫২৪ 

১৪৩ মাঃ আ  ব ার সরকার মাছাঃ মেহ ন নছা মেয়জ উি ন ৬/১৩/১৯৫৫ ৬৪ ব শবাড়ীয়া ৯ নওগ  তাডা়শ ৯৯২ 

১৪৪ মাছাঃ মােমনা খা ন মাছাঃ জ রা খা ন মাঃ মাজামেমল হক ১২/২/১৯৭৭ ৪২ ভাটড়া ৫ নওগ  তাডা়শ ২৫৩ 

১৪৫ মাছাঃ মােলকা খা ন রিমচা খা ন আিজজল খ কার ৭/১৩/১৯৬৮ ৫১ মািলপাড়া ৮ নওগ  তাডা়শ ৭৪৫ 

১৪৬ মাঃ মাতাহার হােসন মাছাঃ মিজনা খা ন আ ল মা ান ামািনক ১/২/১৯৮৪ ৩৫ মািলপাড়া ৮ নওগ  তাডা়শ ৪৩১ 

১৪৭ মাছাঃ ফিরদা খা ন মাছাঃ মােজদা খা ন মাঃ ফজর আলী মা া ৬/৪/১৯৭২ ৪৭ ভায়াট ৯ নওগ  তাডা়শ ৯৯৪ 

১৪৮ মাছাঃ সাগিরকা পারভীন মাছাঃ আকিলমা খা ন মাঃ র ইসলাম ১/৭/১৯৯৯ ২০ মািলপাড়া ৮ নওগ  তাডা়শ ৮ 

১৪৯ মাঃ আলফাজ উি ন মাছাঃ আিজরন খা ন মাঃ ল ইসলাম ৭/২/১৯৯৮ ২১ ভাটড়া ৫ নওগ  তাডা়শ ৭২৪ 

১৫০ মাঃ নজ ল ইসলাম আজরা খা ন আেছর ামািনক ২/১০/১৯৬৯ ৫০ শা য়ািদঘী ৬ নওগ  তাডা়শ ৮৩ 

১৫১ মাছাঃ ন া খা ন মাছাঃ সােহরা খা ন মাঃ গেহর আলী ১/৩/১৯৯৭ ২২ ভাটড়া ৫ নওগ  তাডা়শ ৩৯ 

১৫২ মাঃ নাইম বা  মাছাঃ নাজমা খা ন মাঃ  িময়া ৪/১৮/২০০০ ১৯ ভাটড়া ৫ নওগ  তাডা়শ ২৫২ 

১৫৩ মাঃ আ ল রা াক মাছাঃ জােবদা খা ন মাঃ গানেজর ৫/২০/১৯৫০ ৬৯ ভাটড়া ৫ নওগ  তাডা়শ ১৮৭/১ 

১৫৪ মাঃ তিফজ উি ন সেরস দিবর উি ন ৫/২/১৯৬৭ ৫২ ইসলাম র ৮ নওগ  তাডা়শ ১২৯৮ 

১৫৫ মাঃ শাহীন আলম মাছাঃ রিমছা খা ন মাঃ আ স সা ার ৬/২৮/১৯৮৫ ৩৪ চৗপািকয়া ৮ নওগ  তাডা়শ ১৩০৩ 

১৫৬ মাছাঃ ক না খা ন মাছাঃ সােজদা মাঃ স ৯/১৯/১৯৮৯ ৩০ িবেনাদ ভাটড়া ৫ নওগ  তাডা়শ ১২৯৩ 

১৫৭ মাছাঃ জােমনা খা ন আিজরন খা ন মহাতাব সরকার ১/৬/১৯৪৭ ৭২ ভায়াট ৯ নওগ  তাডা়শ ১৩০৪ 

১৫৮ মাঃ রহমত উ াহ মাছাঃ রিহমা খা ন মাঃ আ ল মােলক ৩/১০/১৯৮২ ৩৭ মেহষেরৗহালী ৩ নওগ  তাডা়শ ১২৮৮ 

১৫৯ মাঃ মিজবর রহমান মাছাঃ মিজরন খা ন চা  ফিকর ১০/১৩/১৯৭৭ ৪২ কা পাড়া ৭ নওগ  তাডা়শ ১২৯৭ 

১৬০ মাছাঃ িখ খা ন মাছাঃ িফেরাজা খা ন মাঃ শাহ আলম ৬/২৫/২০০৬ ১৩ ইসলাম র ৮ নওগ  তাডা়শ ১৩১০ 

১৬১ ত াশা মাহােতা দীি  রানী দীপ মার মাহােতা ১২/২/২০১৪ ৫ নওগ  ৪ নওগ  তাডা়শ ১২৮৬ 

১৬২ মাছাঃ মিজনা খা ন হােজরা খা ন মা ন খ কার ১/১/১৯৪৭ ৭২ ভায়াট ৯ নওগ  তাডা়শ ১৩০৫ 

১৬৩ মাঃ রিফ ল ইসলাম মাছাঃ মািফয়া খা ন মাঃ আলী মা া ৩/৪/১৯৮২ ৩৭ ভায়াট ৯ নওগ  তাডা়শ ১৩০১ 

১৬৪ মাঃ ইউ ছ আলী মাছাঃ রািহলা খা ন মাঃ নিজর উি ন ফিকর ৩/২৮/১৯৭১ ৪৮ িবরইল ৩ নওগ  তাডা়শ ১২৮৪ 



১৬৫ মাছাঃ আ য়ারা খা ন মাছাঃ ছ রা খা ন মাঃ বার আলী শখ ৯/১০/১৯৮২ ৩৭ পংেরৗহালী ৩ নওগ  তাডা়শ ১২৮৫ 

১৬৬ মাঃ ছাই ল ইসলাম (কা ) মাছাঃ জাহানারা খা ন মাঃ শওকত আলী সরকার ৩/৫/১৯৭৪ ৪৫ মািলপাড়া ৮ নওগ  তাডা়শ ৭৪৮ 

১৬৭ মাছাঃ র মহল মাছাঃ রিজয়া খা ন সিকম ামািনক ৪/৫/১৯৮০ ৩৯ শা য়ািদঘী ৬ নওগ  তাডা়শ ৩৮৮/১ 

১৬৮ মাছাঃ হািছনা খা ন মাছাঃ পির বগম মাঃ হােসন আলী ৩/১৮/১৯৬৫ ৫৪ নওগ  ৪ নওগ  তাডা়শ ২৬২৬ 

১৬৯ মাঃ হাসান আী মাছাঃ আিমনা খা ন মাঃ মা ার হােসন ১/২৩/২০১২ ৭ গায়াল াম ১ নওগ  তাডা়শ ১২৮২ 

১৭০ মাছাঃ তািহরন খা ন মাছাঃ রাতন নছা ত. দইরম আলী আক  ১/১/১৯৯৮ ২১ সা ান ৯ নওগ  তাডা়শ ১৩০০ 

১৭১ মাঃ আ া ামান মাছাঃ আেনায়ারা বগম মাঃ আ স সা ার ামািনক ৫/১/১৯৮২ ৩৭ হাসান র ৫ নওগ  তাডা়শ ৭২৬ 

১৭২ মাঃ িজহা ল ইসলাম মাছাঃ জয়নব খা ন মাঃ আহাদ আলী ২/১/২০১১ ৮ নবী র ৬ নওগ  তাডা়শ ১২৯৪ 

১৭৩ মাঃ ওছমান গিন আিবরজান বগম লালন ফিকর ৫/৩/১৯৪০ ৭৯ িবেনাদ ভাটড়া ৫ নওগ  তাডা়শ ১২৯২ 

১৭৪ মাছাঃ জা ািত খা ন মাছাঃ জােহনারা খা ন মাছাঃ িশউলী খা ন ১/৩/২০০৬ ১৩ শা য়ািদঘী ৬ নওগ  তাডা়শ ১২৯৫ 

১৭৫ মাঃ সাইম হােসন শাওন মাছাঃ সিলনা খা ন মাঃ ম  িময়া ১/১/২০১১ ৮ হাসান র ৫ নওগ  তাডা়শ ১৩০৭ 

১৭৬ মাঃ তাির ল ইসলাম মাছাঃ তাকিমনা খা ন মাঃ ব াল হােসন ১২/১০/২০০০ ১৯ শা য়ািদঘী ৬ নওগ  তাডা়শ ৭১/১ 

১৭৭ মাঃ বলাল হােসন মাছাঃ জিলমন খা ন আেছর মা া ১০/৩/১৯৬২ ৫৭ শা য়ািদঘী ৬ নওগ  তাডা়শ ১২৯৬ 

১৭৮ সাহনাজ পারভীন শািহদা খা ন মাঃ সানাউ া শখ ১/১/১৯৯২ ২৭ িবরইল ৩ নওগ  তাডা়শ ১৩০৯ 

১৭৯ মাঃ শাহ আলম মাছাঃ আেলয়া খা ন মাঃ সাই র রহমান ৫/৬/১৯৭২ ৪৭ গায়াল াম ১ নওগ  তাডা়শ ১২৭৮ 

১৮০ মাঃ শিহ ল ইসলাম মাছাঃ হােজরা খা ন ছােবর আলী ামািনক ২/১৫/১৯৭৬ ৪৩ মেহষেরৗহালী ৩ নওগ  তাডা়শ ১২৮৯ 

১৮১ মাছাঃ সািদয়া ল িশফাহ মাছাঃ নাছিরন পারভীন মাঃ শিহ ল ইসলাম ১/১/২০০৮ ১১ িবরইল ৩ নওগ  তাডা়শ ১২৯০ 

১৮২ মাছাঃ িশউলী খা ন মাছাঃ হােজরা খা ন মাঃ ইসমাইল হাঃ ১২/২৫/১৯৭৭ ৪১ কানাবািড় ২ নওগ  তাডা়শ ১২৮৩ 

১৮৩ মাঃ মা ািকম হােসন মাছাঃ িমিন খা ন মাঃ িফেরাজ মাহ দ ৭/১৫/২০১২ ৭ গায়াল াম ১ নওগ  তাডা়শ ১২৮১ 

১৮৪ মাঃ রায়হান আলী (গহা) র বা বওয়া মাঃ ছােবদ আলী ১২/২/১৯৮০ ৩৯ ভাটড়া ৫ নওগ  তাডা়শ ৫১৭ 

১৮৫ মাছাঃ আছমা খা ন মাছাঃ রিহমা খা ন মাঃ বারামদী ামািনক ১০/৩১/১৯৬২ ৫৭ িবরইল ৩ নওগ  তাডা়শ ১২৮৭ 

১৮৬ মাছাঃ খািদজা খা ন মাছাঃ আকিলমা খা ন মাঃ আকতার হােসন ১/১/১৯৯৪ ২৫ গায়াল াম ১ নওগ  তাডা়শ ১৩০২ 

১৮৭ মাঃ ফয়সাল রাি  মাছাঃ শাসনিজদা খা ন মাঃ সালায়মান হােসন ৬/৫/২০০৫ ১৪ শা য়ািদঘী ৬ নওগ  তাডা়শ ৭৩২ 

১৮৮ মাঃ নজ ল ইসলাম গােলছান নছা র ান আক  ৮/৩/১৯৬৬ ৫৩ কািলদাশিনলী ১ নওগ  তাডা়শ ১২৮০ 

১৮৯ মাঃ মিহর আলী মাছাঃ মিরয়ম খা ন মাঃ এ াজ আলী ৮/২৫/১৯৮৩ ৩৬ শা য়ািদঘী ৬ নওগ  তাডা়শ ৮২ 

১৯০ মাছাঃ খােদজা খা ন লিছমন খা ন হাছান আলী ২/২২/১৯৫৭ ৬২ শা য়ািদঘী ৬ নওগ  তাডা়শ ৭৩১ 

১৯১ মাঃ আদম আলী আক  মাছাঃ আ রী বগম রিফজ উি ন আক  ৮/৫/১৯৮০ ৩৯ কািলদাশিনলী ১ নওগ  তাডা়শ ১২৭৭ 

১৯২ মাঃ শিফ ল ইসলাম মাছাঃ লিতফা খা ন মাছাঃ মিতয়ার রহমান ৪/৭/১৯৯৪ ২৫ শা য়ািদঘী ৬ নওগ  তাডা়শ ৫১৮ 

১৯৩ মাঃ হািফ র রহমান মাছাঃ হািলমা খা ন মাঃ আজগার আলী ৬/৪/১৯৮০ ৩৯ শা য়ািদঘী ৬ নওগ  তাডা়শ ১৮৮ 

১৯৪ মাঃ নজ ল ইসলাম মাছাঃ িশউলী বগম মাঃ আ স ছা ার ২/৮/১৯৮২ ৩৭ ভায়াট ৯ নওগ  তাডা়শ ১৩০৮ 

১৯৫ মাঃ আ াছ আলী রিহমা বগম বলাত হােসন ২/১৮/১৯৬১ ৫৮ হাসান র ৫ নওগ  তাডা়শ ৩২৭ 

১৯৬ মাঃ   েমাজাে ল হক আিজরন খা ন মাহতাব উি ন ৯/১৭/১৯৬৭ ৫২ চকর া ১ নওগ  তাডা়শ ১২৭৯ 



১৯৭ মাঃ আ ল হা ান মাছাঃ হািলমা খা ন মাঃ ার আলী খ  ৭/১১/১৯৭৩ ৪৬ কা পাড়া ৭ নওগ  তাডা়শ ৯৯৫/১ 

১৯৮ মাঃ আিম ল ইসলাম মাছাঃ আিজরন মাঃ আিজজল হক ম ল ২/১৭/১৯৯১ ২৮ শা য়ািদঘী ৬ নওগ  তাডা়শ ৯৭৯ 

১৯৯ মাঃ আ ল কালাম মাছাঃ মিতজান কতাব শাহ ৭/৬/১৯৫৫ ৬৪ নওগ  ৪ নওগ  তাডা়শ ৩৯১ 

২০০ মাছাঃ জােবদা খা ন রােবয়া খা ন ার সরকার ১/৩/১৯৫৭ ৬২ নওগ  ৪ নওগ  তাডা়শ ৭২২ 

২০১ মাঃ আ ল ম াফ মাছাঃ িফয়া খা ন মাঃ হােছন আলী ৫/৪/১৯৮৯ ৩০ মেহশেরৗহালী ৩ নওগ  তাডা়শ ১৮৩ 

২০২ মাঃ আ  জাফর ামািনক মাছাঃ পবান খা ন আ ল কােশম ৫/১৩/১৯৮৩ ৩৬ পংেরৗহালী ৩ নওগ  তাডা়শ ৫০৯ 

২০৩ মাঃ ফির ামান মাছাঃ ফােতমা খা ন মাঃ ময়দান আলী ১/৭/১৯৭১ ৪৮ মিহষ  ২ নওগ  তাডা়শ ৭১৪ 

২০৪ মাছাঃ মিদনা খা ন মাছাঃ রিমচা খা ন মাঃ কােছর সরকার ১/২/১৯৭৩ ৪৬ ভায়াট ৯ নওগ  তাডা়শ ৭৫৫ 

২০৫ মাছাঃ ল ম খা ন মাছাঃ ওয়ােজদান চ দ আলী ৬/৫/১৯৫৯ ৬০ শা য়ািদঘী ৬ নওগ  তাডা়শ ৭৩৫ 

২০৬ মাঃ আিজ ল হক মাছাঃ হেলনা খা ন মাঃ আঃ মা ান আক  ৮/১৮/১৯৮৫ ৩৪ মা য়া ৮ নওগ  তাডা়শ ৫২২ 

২০৭ মন তা কদার ই  খা ন শিফ ল ইসলাম ২/১৪/২০০০ ১৯ বািনয়াব  ৬ নওগ  তাডা়শ ৩২৫ 

২০৮ মাছাঃ মিরনা পারভীন মাছাঃ নাজমা খা ন মাঃ ম াইল হােসন ১২/৭/২০০৩ ১৬ ভায়াট ৯ নওগ  তাডা়শ ১৩০৬ 

২০৯ মাছাঃ  িবিব শািফয়া খা ন অেহদ আলী ৪/১/১৯৪৮ ৭১ কািলদাশিনলী ১ নওগ  তাডা়শ ১১২০ 

২১০ মাঃ আলাউি ন মাছাঃ আিজনা খা ন মাঃ র আলী ৪/২১/১৯৯৮ ২১ ব শবাড়ীয়া ৯ নওগ  তাডা়শ ৯০/১ 

২১১  েমাঃ আ ল কােসম মাছাঃ হাসনা খা ন মাঃ আ ার ামািনক ১/৬/১৯৯৬ ২৩ নওগ  ৪ নওগ  তাডা়শ ৯৭৫/১ 

২১২ মাঃ সজল মাহ দ মাছাঃ শাহানাজ খা ন মাঃ আিম ল ইসলাম ১১/৩০/১৯৯৭ ২১ মািলপাড়া ৮ নওগ  তাডা়শ ৫২১ 

২১৩ মাঃ হযরত আলী মাছাঃ ছােলকা খা ন মাঃ জয়নাল হক ৪/২৪/১৯৭৬ ৪৩ শা য়ািদঘী ৬ নওগ  তাডা়শ ৩২৮ 

২১৪ মাছাঃ লাভলী খা ন মাছাঃ জােবদা খা ন ত. ইসমাইল হােসন ২/১/১৯৮৮ ৩১ নওগ  ৪ নওগ  তাডা়শ ৫১৫ 

২১৫ মাঃ িম ন আলী মাছাঃ য়ারা খা ন মাঃ আ ল মােলক ৫/২/১৯৯৪ ২৫ মা য়া ৮ নওগ  তাডা়শ ৩৮৯ 

২১৬ মাছাঃ শফালী খা ন মাছাঃ ল ম বগম মাঃ আ  ব ার সরকার ১২/১০/১৯৯৬ ২৩ ব শবাড়ীয়া ৯ নওগ  তাডা়শ ৭৫১/১ 

২১৭ মাঃ মাবারক হােসন মাছাঃ কােমলা খা ন মাঃ মিজবর রহমান ৮/১৫/১৯৮৫ ৩৪ নওগ  ৪ নওগ  তাডা়শ ১২৯১ 

 

িমক 
ন র 

আেবদনকারীর নাম মাতার নাম িপতার নাম জ  তািরখ বয়স াম ওয়াড ইউিনয়ন উপেজলা াংক একাউ  না র পাস ক নং 

১ মাঃ ই াহীম খিল াহ মাছাঃ আরিজনা খা ন মাঃ আির ল ইসলাম ১/১/১৯৯৯ ২০ ধাপেত িলয়া ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২২৫ 

২ মাছা: আেজদা বগম মাছা: রজাহান খা ন ত মিজর মা া ১০/১৭/১৯৫৭ ৬২ সা িরয়া ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৩৮ 

৩ মা: সাই র রহমান ত ফেতজান ত মিনর উি ন ৭/৭/১৯৭২ ৪৭ ধাপেত িলয়া ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৯০৯ 

৪ মা: ছাহরাফ শখ ত য বওয়া ত নেছর আলী শখ ৬/১৩/১৯৪৩ ৭৬ ধাপেত িলয়া ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৩৯ 

৫ মাঃ আির ল ইসলাম মাছাঃ আেজদা পারভীন মাঃ িনজাম উি ন তাং ৮/৯/১৯৯১ ২৮ ধাপেত লয়া ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২৪ 



৬ মাছাঃ নাজমা জায়দা দৗলত ১/১/১৯৭০ ৪৯ পায়াতী ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪৭৬ 

৭ মা: শিহ ল ইসলাম মাছা: রােবয়া খা ন মা: বলােয়ত হােসন ৭/১৭/১৯৮৬ ৩৩ ধাপেত লয়া ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৯০৮ 

৮ মাছাঃ লিবরন বগম সানািব খা ন লই ি ন ১০/৬/১৯৫৫ ৬৪ সা িরয়া ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪১৭ 

৯ মাঃ আলািমন মাছাঃ জিমলা খা ন মাঃ সেকন আলী ৫/২/১৯৯২ ২৭ ধাপেত িলয়া ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১৫৮ 

১০ মাঃ আিম ল ইসলাম মাছাঃ লাইলী খা ন মাঃ আ  ইি স ৮/২৩/১৯৭৭ ৪২ ধাপেত িলয়া ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২২৪ 

১১ মাঃ সাই র রহমান মাছাঃ জােহদা বগম জনাব আলী ৯/১৮/১৯৬১ ৫৮ পায়াতী ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২২৩ 

১২ মাঃ আ ল মিজদ মাছাঃ জােহদা বগম জনাব আলী ৮/২৫/১৯৭৬ ৪৩ পায়াতী ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২২০ 

১৩ মাঃ আিম র রহমান মাছাঃ আেমনা খা ন মাঃ আিজজল হক ১১/৩/১৯৮৩ ৩৬ ধাপেত িলয়া ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২১ 

১৪ মা: রানা আিফনা মা: িমজা র ৩/৯/১৯৯৯ ২০ পায়াতী ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৪২ 

১৫ মাছা: আিফয়া খা ন মাছা: রিহমা বগম মা: জ ল ইসলাম ৬/২০/১৯৯৬ ২৩ ভ য়া ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ২৪১ 

১৬ মাঃ হােসন আলী রিজয়া বগম মাঃ আমজাদ হােসন ৭/৮/১৯৮২ ৩৭ লা য়ামািঝড়া ২ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৩৮৮৮৮ 

১৭ মাঃ ব উি ন আেমনা খা ন মাঃ আ র রিশদ ১২/১১/১৯৮০ ৩৯ লা য়ামািঝড়া ২ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২২৯ 

১৮ মাঃ নাজ ল ইসলাম মাছাঃ নািছমা খা ন মাঃ মিজ র রহমান ৬/২৩/১৯৯৮ ২১ লা য়ামািঝড়া ২ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৪৬ 

১৯ মাছাঃ আেলয়া খা ন মাছাঃ আিজরন খা ন আজগর ফিকর ৭/১০/১৯৬২ ৫৭ লা য়ামািঝড়া ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২৩০ 

২০ মাঃ লিফকার আলী 
মাছাঃ জীবন আরা 

খা ন মাঃ তিফ ল হক ৩/২৫/১৯৮৮ ৩১ লা য়ামািঝড়া ২ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৪৩ 

২১ মাঃ আ স সামাদ সরকার মাছাঃ স রজান মাঃ সেলমান হােসন ৪/১০/১৯৭৭ ৪২ লা য়ামািঝড়া ২ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪৭৭ 

২২ মাছাঃ ছােনায়ারা খা ন মাছাঃ জেবদা খা ন মাঃ আ স ছামাদ ৯/৫/১৯৮৭ ৩২ লা য়ামািঝড়া ২ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২৪৮ 

২৩ মাহা াদ উ াহ সািবনা খা ন ল িল মা: িজয়াউর রহমান ১২/৪/২০০৮ ১১ স না ২ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২২৮ 

২৪ মাছাঃ শফালী খা ন মাছাঃ মেনায়ারা খা ন আ স সালাম ৫/১৭/১৯৮৭ ৩২ কামারেশান ৩ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪৯১ 

২৫ মাছা: আদরী খা ন গােলছা খা ন শিফ ল ৩/৩০/১৯৯৫ ২৪ কামারেশান ৩ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪১/১ 

২৬ মাঃ রাল হােসন মাছাঃ ফিরদা খা ন ফেয়জ উি ন ১১/১৩/১৯৬২ ৫৭ মাকড়েশান ৩ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২৩১ 

২৭ মাছা: পিল খা ন মাছা: রািশদা খা ন মা: জমেশর আলী ১২/৩১/১৯৯৯ ১৯ কামারেশান ৩ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৯১৬ 

২৮ মাঃ মহািসন আলী মাছাঃ মেনায়ারা খা ন আ স ছালাম ২/৩/১৯৮৫ ৩৪ কামারেশান ৩ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২৪৫ 

২৯ মাঃ কাওছার আলী মাছাঃ কািহ র বগম মাঃ শাহাজাহান আলী ৮/২/১৯৯০ ২৯ মাকড়েশান ৩ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১০৯৬ 

৩০ মাঃ আই ব আলী সাবানা সেদর সরকার ২/১৫/১৯৬৪ ৫৫ শাবাড়ী ৩ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪৮৭ 

৩১ মাঃ মা ার হােসন মাছাঃ জিহরন বগম জামাত আলী ামািনক ৫/৮/১৯৮৭ ৩২ মাকড়েশান ৩ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ####### 

৩২ মাছা: তারা খা ন ত আলাপ ামিনক মাছা: গােলছা বওয়া ১২/২১/১৯৯২ ২৬ মাকড়েশান ৩ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪৭৮ 

৩৩ মা: কামাল হােসন মাছা: জ রা খা ন মা: হােচন আলী ১০/৪/১৯৯৯ ২০ মাকড়েশান ৩ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৩০১ 



৩৪ মা: ইয়া ব আলী মমতা খা ন মা: জিমন উি ন ৫/৫/২০০৪ ১৫ মাকড়েশান ৩ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৪৭ 

৩৫ মাছাঃ লতা খা ন মাছাঃ কিহ র খা ন মাঃ আ ল মিজদ ৪/৫/১৯৮৪ ৩৫ লা য়ামািঝড়া ২ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১৫৯ 

৩৬ মা: িমনাল হােসন মাছা: মিলনা মা: দােনস আলী ১০/৫/২০০২ ১৭ লা য়ামািঝড়া ২ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৯১৩ 

৩৭ মাঃ হািস র রহমান মাছাঃ ময়না খা ন ওয়ােজদ আলী িমজা ৫/২১/১৯৭৮ ৪১ স না ২ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৩০০ 

৩৮ মাঃ বরাত আলী বলাতন নছা মাঃ পরশ উ াহ ১/১/১৯৫৫ ৬৪ লা য়ামািঝড়া ২ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১৬০ 

৩৯ মা: আউয়াল হােসন মাছা: আ রী মা: শাজাহান ৭/১৪/২০০১ ১৮ স না ২ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ২৯৯ 

৪০ মা: বিছর উি ন মাছা: নাজমা খা ন মা: শিফ ল ইসলাম ৩/১০/২০০১ ১৮ লা য়ামািঝড়া ২ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪৮ 

৪১ মাছা: ির  খা ন মাছা: রওশনারা খা ন মা: আ ল কােশম ৫/৪/২০০৯ ১০ লা য়ামািঝড়া ২ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৯১৪ 

৪২ মাছা: পা ল খা ন মাছা: ফােতমা খা ন মা: রিশদ খ কার ১০/১২/১৯৭৫ ৪৩ লা য়ামািঝড়া ২ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৪৪ 

৪৩ মাছা: মি কা খা ন মা: সাই ল ইসলাম খায়রন নছা ১২/৩০/২০০১ ১৭ লা য়ামািঝড়া ২ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৪৫ 

৪৪ মাছাঃ রীনা খা ন মাছাঃ মেমনা খা ন মাঃ গালাপ সরদার ৪/৯/১৯৮২ ৩৭ ইল ৪ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৯১৭ 

৪৫ মাঃ নজর আলী মাছাঃ তফা খা ন মাঃ রমজান আলী ৩/২১/১৯৯৬ ২৩ ইল ৪ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৯২২ 

৪৬ মাঃ রমজান আলী মাছাঃ িফেরাজা বগম আজমত আলী ৩/৪/১৯৮৫ ৩৪ ইল ৪ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৯১৮ 

৪৭ মাঃ িলয়াকত সরদার মাছাঃ লিছরন বওয়া শিহ াহ সরদার ৭/১৯/১৯৫৭ ৬২ ইল ৪ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২৩৪ 

৪৮ মাঃ খয়বর হােসন তা কদার মাছাঃ খায়রন বওয়া এ াজ সরদার ৭/২৫/১৯৫৯ ৬০ ইল ৪ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৯২১ 

৪৯ মাছা: িনরা খা ন মাছা: িনরা খা ন মা: র ল সরদার ১/১/২০১২ ৭ ইল ৪ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২৩৩ 

৫০ মাছাঃ েলখা খা ন মাছাঃ পালী খা ন মাঃ জালাল াং ১/১১/১৯৯৩ ২৬ ইল ৪ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪২/১ 

৫১ মাছা: অ রা খা ন মাছা: আয়শা খা ন মীর শিরফ আহেমদ ১০/৬/২০০০ ১৯ ইল ৪ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৩৭৯-১ 

৫২ মাছাঃ রেহনা খা ন মাছাঃ জয় ন বওয়া ন ীন ামািনক ৩/১৮/১৯৬৭ ৫২ ইল ৪ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৯২০ 

৫৩ মা: নাইম হাসান মাছা: নািগস খা ন মা: এনা ল হক ১২/১৫/২০১০ ৮ ইল ৪ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৬০ 

৫৪ মাঃ খেজর আলী মাছাঃ স জা খা ন মাঃ ফরমান আলী সরদার ১২/৪/১৯৮০ ৩৯ ইল ৪ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৯১৯ 

৫৫ মাছাঃ উসা খা ন বােবয়া বগম মা ার হােসন ১১/৮/১৯৭৭ ৪২ ইল ৪ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪৩ 

৫৬ মা: এলাহী রহমান মাছা: চায়না পারভীন আহ দ ৬/২০/২০০৯ ১০ ইল ৪ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৪৮ 

৫৭ মাছাঃ সিবতা খা ন মাছাঃ মাক দা খা ন মাঃ আ ল বাশার ১০/১১/১৯৮৬ ৩৩ ইল ৪ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১৬৩ 

৫৮ মাঃ আ াছ আলী মাছাঃ আেনায়ারা বওয়া এনাত ামািনক ৭/৩/১৯৮২ ৩৭ ইল ৪ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১৬২ 

৫৯ মাঃ নজ ল ইসলাম খ কার রজাহান মাঃ আ  সাইদ খ কার ২/৫/১৯৫৬ ৬৩ ইল ৪ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২৩২ 



৬০ মাঃ ফজ র রহমান তিছরন সাবাহান তাং ৯/১৮/১৯৫৬ ৬৩ ধাপেত িলয়া ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২২২ 

৬১ মাঃ এজার আলী আেলফজান মাসেলম উি ন ৩/১০/১৯৩১ ৮৮ সা িরয়া ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪৮৩ 

৬২ মাঃ আেনায়ার হােসন মাছাঃ জেবলা খা ন কােয় ি ন ১২/৩/১৯৬৫ ৫৪ সা িরয়া ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৩৬ 

৬৩ ছেলমান ছাড়া খা ন আ াব ১০/৮/১৯৫০ ৬৯ ধাপেত লয়া ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৯১০ 

৬৪ মাঃ ৎফর রহমান মাছাঃ চ  ভা  খা ন হােসন সরদার ৮/৭/১৯৯২ ২৭ ভ য়া ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১৫৭ 

৬৫ মা: রািক ল ইসলাম মাছা: রিহমা খা ন মা: জ ল ইসলাম ১০/১০/১৯৯৪ ২৫ ভ য়া ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৮২/২৯৮ 

৬৬ মা: রািজব সরদার মাছা: জসিমন আকতার মা: জাম ল ইসলাম ১/১/২০১২ ৭ সা িরয়া ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৯১২ 

৬৭ মা: রা ল মাছা: রািজনা খা ন মা: মাজাে ল হক ১/৬/২০১১ ৮ ধাপেত িলয়া ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৯১১ 

৬৮ মাছাঃ হাসনা খা ন মাছাঃ রওয়া খা ন মাঃ হােরজ শখ ৭/৩/১৯৯৫ ২৪ ধাপেত িলয়া ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১০৯৫ 

৬৯ মাঃ ল মাহ দ াং মাছাঃ গেলছা খা ন মদন াং ৯/১৩/১৯৪৫ ৭৪ ধাপেত িলয়া ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৪০ 

৭০ মাছাঃ জােবদা খা ন মাছাঃ আখিলমা খা ন মাঃ আ ল জিলল ৩/৩/১৯৮৬ ৩৩ ধাপেত িলয়া ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪১৮ 

৭১ মাঃ মাজাে ল হক মাছাঃ মিরয়ম খা ন হােতম আলী আক  ২/৫/১৯৬৪ ৫৫ ধাপেত িলয়া ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৩৬ 

৭২ মা: আসলাম হােসন মাছা: আসমা খা ন মা: আ ল হািমদ ১২/৩/২০০৩ ১৬ ভ য়া ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৩৮০ 

৭৩ মাঃ শািমম রজা মাছাঃ দবলা খা ন মাঃ আজাদ আলী ৯/২৬/১৯৯০ ২৯ ধাপেত িলয়া ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ২৩৯/১ 

৭৪ মাছা: আিতয়া খা ন মাছা: রেহনা খা ন মা: আবজাল হােসন ৩/৭/১৯৯৬ ২৩ ধাপেত িলয়া ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৩৮৯৯ 

৭৫ মাঃ জ আলী মাছাঃ িখতন বগম মাঃ জান মাহ দ ১২/২৯/১৯৯১ ২৭ সা িরয়া ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৩৭ 

৭৬ মাঃ জবান আলী মাছাঃ জেবদা খা ন মনহাজ ামািনক ৬/১৩/১৯৭৯ ৪০ িব াবাড়ী ৫ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৫০ 

৭৭ মাছাঃ ছিব খা ন মাছাঃ লিব জান রবান আলী ৮/২৫/১৯৪২ ৭৭ িব াবাড়ী ৫ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৩০৯/১ 

৭৮ মাছাঃ িফয়া খা ন মাছাঃ গালজান খা ন ল  ফিকর ২/২০/১৯৬৬ ৫৩ ঐঊগঘঅএঙজ ৬ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৯২৫ 

৭৯ মাঃ আ স ছালাম মাছাঃ জেমলা বগম দেছর ামািনক ১২/২/১৯৫৭ ৬২ হমনগর ৬ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৯২৬ 

৮০ মাছা: উিময়া খা ন মাছা: রািহমা খা ন মা: জ ল ইসলাম ৬/১৫/২০০৩ ১৬ ভ য়া ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২২৬ 

৮১ আির ল ইসলাম আিছয়া খা ন মাঃ আিজজল হক ৩/৯/১৯৮১ ৩৮ ইল ৪ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৩০২ 

৮২ মাঃ বাব  হােসন মাছাঃ জ রা খা ন মাকেছদ ৭/২৭/১৯৭৫ ৪৪ িব াবাড়ী ৫ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪০০ 

৮৩ মা: আলাউি ন মাছা: হািলমা খা ন মা: বাব  সরদার ১০/৪/২০১৪ ৫ িব াবাড়ী ৫ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২৩৬ 

৮৪ মাঃ আকতার হােসন সানাভান আ  তােলব ৪/১০/১৯৬৭ ৫২ 
ধামাইচ 
বাজার ৬ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪ 

৮৫ মাছাঃ ছাকাতন বওয়া ব া তামেশর ১০/৫/১৯৬০ ৫৯ স না ২ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১০০ 

৮৬ মাঃ ব ল হােসন মাছাঃ আেনায়ারা বগম মাঃ আলম ১২/১০/১৯৭৭ ৪২ ঈ র র ৮ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১৬৭ 



৮৭ মাঃ আ ল কালাম সরদার ফিজমন নসা দলমা দ সরদার ২/১৭/১৯৬৭ ৫২ ঈ র র ৬ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪৮৯ 

৮৮ মাঃ রজাউল কিরম মাছাঃ ছিব বগম বদর উি ন ামািনক ১/৫/১৯৭৫ ৪৪ হমনগর ৬ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৫৫ 

৮৯ মাছাঃ সােজদা খা ন মাছাঃ আয়মালা খা ন মাঃ শাহজাহান ামািনক ১০/২৫/১৯৮২ ৩৭ ঈ র র ৬ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২৪৪ 

৯০ মাঃ মা ফা মা া মাছাঃ বিছরন খা ন মাঃ আমজাদ মা া ২/৭/১৯৭৯ ৪০ চর শা বাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১৬৬ 

৯১ মাঃ ইয়া ব ামািনক জােবদা খা ন সা ামািনক ২/৪/১৯৪২ ৭৭ চর শা বাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১৬৪/১ 

৯২ মাঃ বাব  ফিকর মাছাঃ জেমলা বগম মাঃ সােহব আলী ১২/৩/১৯৬৫ ৫৪ চর শা বাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪ 

৯৩ মাছাঃ বেদনা খা ন মাছাঃ িরিজয়া খা ন জয়নাল িব াস ১০/৯/১৯৮৯ ৩০ চর শা বাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৩০৭ 

৯৪ মাছাঃ শাপলা খা ন মাছাঃ আেমনা খা ন মাঃ বয় াহ ৩/১১/১৯৮২ ৩৭ চর শা বাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ২ 

৯৫ মাছাঃ আকিলমা খা ন মাছাঃ আেমনা বগম িজনাত ফিকর ২/২০/১৯৭৯ ৪০ চর শা বাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১৬৫ 

৯৬ মাঃ শিফ ল ইসলাম মাছাঃ জািমরন খা ন মাঃ আ স সা ার ৮/৫/১৯৯০ ২৯ চর শা বাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২৪০ 

৯৭ মাঃ ইয়াজ উি ন ফিকর হরতন খা ন আেয়ন উি ন ফিকর ২/৪/১৯৬২ ৫৭ চর শাবাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪ 

৯৮ মাঃ আ ল ওয়াহাব আেমনা রেয়জ উি ন ৯/১৫/১৯৫৫ ৬৪ চর শাবাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪৯ 

৯৯ মাঃ দেলায়ার হােসন মাছাঃ দলজান খা ন 
মাঃ জামেশদ আলী 

সরকার ১০/৩/১৯৫৯ ৬০ চর শাবাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪ 

১০০ মাঃ আ স ছালাম মাছাঃ ফয়জান নছা মাঃ কিলম উি ন ১০/১৬/১৯৬৭ ৫২ চর শাবাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪৮৫ 

১০১ মাঃ আ ল কামাল মাছাঃ মই ল মাঃ ছােবর আলী ১২/৬/১৯৬৫ ৫৪ চর শাবাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ২৪২ 

১০২ মাঃ জাহা ীর আলম মাছাঃ ছারা খা ন মাঃ নিজর হােসন ৮/২২/১৯৮০ ৩৯ চর শাবাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২৪৬ 

১০৩ মাছাঃ ফিরদা খা ন মাছাঃ জেবদা মাঃ আ স ছামাদ ৪/২২/১৯৮৭ ৩২ চর শাবাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৬২ 

১০৪ মাঃ মা দ রানা আয়শা বগম আনসার সরকার ৫/১২/১৯৮৪ ৩৪ চর শাবাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৯৩৪ 

১০৫ মাছা: সািবনা ইয়াছিমন মাছা: রশমা খা ন মা: সাই ল ইসলাম ৩/৩/২০০৩ ১৬ কাটাবাড়ী ৫ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৫২ 

১০৬ মাঃ স ফিকর মাছাঃ মি কা খা ন মাঃ লমত ফিকর ৯/১৯/১৯৮১ ৩৮ িব াবাড়ী ৫ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৪৯ 

১০৭ মাঃ সিফ ল ইসলাম মাছাঃ রািবয়া খা ন ইসমাইল ামািনক ৭/২২/১৯৭৫ ৪৪ িব াবাড়ী ৫ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪৮৮ 

১০৮ এিনয়া খা ন সাথী া খা ন ই ািহম হােসন ১০/৬/১৯৯৯ ২০ িব াবাড়ী ৫ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৩০৭ 

১০৯ মাছাঃ িব বী খা ন মাছাঃ িরিজয়া খা ন মাঃ আ  ব ার ামািনক ১/২/১৯৮৪ ৩৫ চর শাবাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৬৫ 

১১০ মাঃ আ ল বারী মাছাঃ ফয়জান নছা মাঃ কিলম উি ন ৮/২১/১৯৭৫ ৪৪ চর শাবাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৫৯ 

১১১ মাছাঃ িবউ  খা ন মাছাঃ িমিন খা ন মাঃ নিজবর রহমান ৫/১/১৯৭৯ ৪০ চর শাবাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪১৯/১ 

১১২ জাকািরয়া হােসন ফািতমা খা ন আ  সামা ১/৩/১৯৭০ ৪৯ চর শাবাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২৩৮ 

১১৩ মাঃ ইউ ব আলী মাছাঃ তারা ভা  ইি স আলী ১/১১/১৯৬৪ ৫৫ চর শাবাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৩০৬ 

১১৪ মাছা: আশা খা ন মাছা: জেল খা ন মা: আরেশদ আলী ৮/১/২০০৫ ১৪ িব াবাড়ী ৫ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪৫/১ 



১১৫ মাছা: কেমলা খা ন মা: রিন আহেমদ মাছা: কেমলা খা ন ১০/৬/২০০৪ ১৫ িব াবাড়ী ৫ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৫১ 

১১৬ মেনায়ারা জাহানারা মিজবর ৪/১৬/১৯৯০ ২৯ িব াবাড়ী ৫ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৫৩ 

১১৭ মাছাঃ ন  মাছাঃ জােহদা মেয়জ ৩/৪/১৯৭৯ ৪০ কাটাবাড়ী ৫ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৩৯/১ 

১১৮ মাছাঃ সালমা খা ন মাছাঃ রােবয়া খা ন মাঃ আ স সামাদ ৭/৯/১৯৮৫ ৩৪ কাটাবাড়ী ৫ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৯২৩ 

১১৯ মাঃ খাজা মেয়ন উ ীন মাছাঃ ছেবলা খা ন মাঃ আ ল হােসন ২/৩/১৯৭৮ ৪১ কাটাবাড়ী ৫ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১০৯৮ 

১২০ মা: সাগর আলী মাছা: চায়না খা ন মা: কিরম ১/১০/২০১২ ৭ িব াবাড়ী ৫ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৩০৪/৩০৪ 

১২১ মাঃ মা দ রানা মাছাঃ রেহনা মাঃ আ স সালাম ৭/২০/১৯৮৫ ৩৪ কাটাবাড়ী ৫ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২৩৫ 

১২২ মাছাঃ মািবয়া খা ন মাছাঃ জাহানারা খা ন মাঃ বা  বপারী ৫/৩/১৯৮৭ ৩২ নওখাদা ৫ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ২ 

১২৩ মা: িসহাব উি ন মাছা: সাহাগী খা ন মা: জােলম উি ন ১০/৬/২০০২ ১৭ ঈ র র ৬ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪৮৬ 

১২৪ মাঃ আ ল কােদর মাছাঃ ডািলমজান আেয়জ উি ন ৬/৪/১৯৫৭ ৬২ নওখাদা ৮ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৩০৫/১ 

১২৫ মাঃ আ ল জিলল জেমলা খা ন মাবারক হােসন ৫/২১/১৯৬০ ৫৯ নওখাদা ৮ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২৮৭ 

১২৬ মাঃ মন আলী মাছাঃ শওকতারা খা ন মাঃ আঃ হািমদ ৮/৫/১৯৮৮ ৩১ নওখাদা ৮ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২৪৩ 

১২৭ মাঃ কাম ামান মাছাঃ ভা  িবিব মাঃ বলাল হােসন ৮/১৮/১৯৯৫ ২৪ নওখাদা ৮ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২২৭ 

১২৮ মা: নাইম হােসন মাছা: নারিজনা খা ন মা: হািস ল ইসলাম ২/১৯/২০১১ ৮ চর শাবাড়ী ৯ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২৪১ 

১২৯ মাছাঃ সািদয়া খা ন মাছাঃ রাকসানা মাঃ সাই ল ইসলাম ৫/৮/২০০৭ ১২ ধামাইচ হাট ৬ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২৩৭ 

১৩০ মাঃ সাহাগ সিকমন ছিলম ফিকর ৩/২/১৯৯০ ২৯ নওখাদা ৮ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২৮২ 

১৩১ মাঃ মা ফা য আরা মাঃ আ  তােলব ১০/৩/২০০৯ ১০ স জপাড়া ৯ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৯৩১ 

১৩২ মাঃ িসয়াম আলী মাছাঃ সিলনা খা ন মাঃ রিফ ল ইসলাম ১/২১/২০১৫ ৪ চর শাবাড়ী ৯ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪৮১ 

১৩৩ মাছাঃ িম য়ারা খা ন মাছাঃ হাসমতারা খা ন মাঃ আ ল মিজদ ১/১/২০০৬ ১৩ চর শাবাড়ী ৯ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১১০৩ 

১৩৪ মাঃ ছাই ল ইসলাম মাছাঃ হািমদা খা ন মাঃ জিরপ মা া ৬/১৭/১৯৭৯ ৪০ চর শাবাড়ী ৯ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১১০২ 

১৩৫ মাঃ েবল সরকার মাছাঃ ছ রা খা ন মাঃ হােসম সরকার ১১/১২/১৯৯১ ২৭ চর শাবাড়ী ৯ স না তাডা়শ  ১১০৬ 

১৩৬ মাঃ শির ল ইসলাম মাছাঃ িফয়া বগম মাঃ আে ল আলী ১২/২০/১৯৮২ ৩৬ নওখাদা ৮ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৯২৪ 

১৩৭ আ াহ আল নামান মাছাঃ সািবনা খা ন মাঃ মা ািফ র রহমান ৫/৮/২০০৬ ১৩ চর শাবাড়ী ৯ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১১০৫ 

১৩৮ মাঃ জািহ ল ইসলাম মাছাঃ জািমরন খা ন মাঃ এ াজ আলী ১২/৯/১৯৮৬ ৩৩ চর শাবাড়ী ৯ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৩৮৯ 

১৩৯ মাঃ ওবায় াহ মাছাঃ মিজরন নছা মাঃ দিবর উি ন ৪/২০/১৯৭৩ ৪৬ চর শাবাড়ী ৯ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪২০ 

১৪০ মাঃ ম এননা ল হক মাছাঃ মিজরন নছা মাঃ দিবর উি ন ৬/১৩/১৯৭০ ৪৯ চর শাবাড়ী ৯ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪৮৪ 

১৪১ মাঃ দয় মাছাঃ রিত ল মাঃ রজাউল ৬/২১/২০০০ ১৯ চর শাবাড়ী ৯ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪৭/১ 



১৪২ মাঃ আ শামা হােজরা  ওিসমি ন ৮/১৩/১৯৬২ ৫৭ চর শাবাড়ী ৯ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪১/১ 

১৪৩ মাঃ আছমত আলী ফিকর আবজান বগম বাবর আলী ২/১৫/১৯৪৭ ৭২ চর শাবাড়ী ৯ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৭১ 

১৪৪ মাঃ আলী ি ন আয়রন খা ন মািনক মা া ৫/১৫/১৯৪৬ ৭৩ চর শাবাড়ী ৯ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৫৩/১ 

১৪৫ মাঃ শাহ ল মাছাঃ সােজদা খা ন মাঃ আফজাল হােসন ৩/৭/১৯৯৬ ২৩ চর শাবাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪ 

১৪৬ মাঃ সজীব হােসন মাছাঃ সােজদা খা ন মাঃ িজয়াউর রহমান ২/২/২০১৮ ১ চর শাবাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪৮২ 

১৪৭ তানিজলা খা ন মাছাঃ রেহনা খা ন মাঃ মক ল হােসন ১/১/২০০৫ ১৪ চর শাবাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৯২৭ 

১৪৮ মাঃ রনবী সাইন মাছাঃ সােজদা খা ন মাঃ শাজাহান আলী ১/২৩/১৯৮৭ ৩২ চর শাবাড়ী ৯ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৭৩ 

১৪৯ মাছাঃ িবপাশা খা ন মাছাঃ িবলিকছ খা ন মাঃ আ ল গ র ১/৫/২০০৭ ১২ চর শাবাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ২ 

১৫০ মাঃ রতন ামািনক রােকয়া খা ন মাঃ জিলল ামািনক ১১/১০/১৯৭৪ ৪৫ নওখাদা ৮ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৬৬/১ 

১৫১ মাঃ ব ল হােসন মাছাঃ লবিল খা ন মাঃ শাম ল হক ৯/২০/২০০৩ ১৬ চর শাবাড়ী ৯ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪ 

১৫২ মাছাঃ ছােলহা খা ন মাছাঃ িমনিত খা ন মাঃ আ  সাখা সরদার ১/৬/২০০৯ ১০ চর শাবাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৯২৮ 

১৫৩ মাঃ আ ল আলীম মা া জয় ন খা ন মাঃ কারবান আলী মা া ১০/২/১৯৭৫ ৪৪ চর শাবাড়ী ৯ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১৬৯ 

১৫৪ মা ফা খা ন মাছাঃ মিজনা খা ন মাঃ আ ল মিতন ৯/১১/২০০৮ ১১ চর শাবাড়ী ৯ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৯৩৩ 

১৫৫ মাঃ আজাহা ল ইসলাম মাছাঃ মােজদা খা ন মাঃ মহরম সরকার ১/২৭/১৯৮৭ ৩২ চর শাবাড়ী ৯ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ২৪৩/১ 

১৫৬ মাছাঃ আিল ন নছা মাছাঃ মিজনা খা ন মাঃ সােহব আলী ৫/১৭/২০০৬ ১৩ চর শাবাড়ী ৯ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ২ 

১৫৭ মাঃ আরাফাত উি ন মাছাঃ জােমনা খা ন মাঃ নািসর উি ন ৪/৪/২০০৬ ১৩ চর শাবাড়ী ৯ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৯৩২ 

১৫৮ মাঃ নািজম উি ন আহে দ মাছাঃ ডািলম জান আ ল সামাদ ১০/৩০/১৯৮৩ ৩৬ চর শাবাড়ী ৯ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৬৮ 

১৫৯ মাছাঃ ফােতমা খা ন মাছাঃ মান রা মাঃ আ র ওয় দ ৫/১১/১৯৯১ ২৮ হমনগর ৬ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৯৩৫ 

১৬০ মাছাঃ িশদা খা ন মাছাঃ নজয়ারা খা ন মাঃ ল হােসন ৬/২৫/২০০২ ১৭ চর শাবাড়ী ৮ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৩৭৮ 

১৬১ মাঃ গালাম আজম মাছাঃ ফােতমা আ  তােহর ১১/১৫/১৯৬৯ ৫০ ধামাইচ হাট ৬ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৫৭ 

১৬২ মাঃ েবল হােসন মাছাঃ রিহমা খা ন মাঃ মক ল হােসন মীর ৯/১৭/১৯৯১ ২৮ চর শাবাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৬১ 

১৬৩ মাঃ িমলন হােসন হািমদা ইয়া ব ১২/২৫/১৯৯৯ ১৯ নওখাদা ৮ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৬৭ 

১৬৪ মাঃ জবান আলী গিহরন বওয়া ইয়ািসন শখ ১০/২০/১৯৫৪ ৬৫ চর শাবাড়ী ৯ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৭২ 

১৬৫ মাছাঃ আেনায়ারা খা ন মাছাঃ আেমনা খা ন ছাবাহান সরদার ৬/১১/১৯৫৯ ৬০ চর শাবাড়ী ৯ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ২২১ 

১৬৬ মাঃ মাজাে ল হক মাছাঃ র ওশনারা খা ন মাঃ বী সরকার ১২/৩১/১৯৮৫ ৩৩ চর শাবাড়ী ৯ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ২৪০/১ 

১৬৭ মা: রতন মাছা: মািবয়া খা ন মা: রজাউল কিরম ১/১২/২০০৪ ১৪ চর শাবাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ২৪৪/১ 

১৬৮ আ স ছালাম সরকার স র জান দিবর উি ন সরকার ১/৩/১৯৫৮ ৬১ চর শাবাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২৩৯ 



১৬৯ মাঃ সাবাহান হােসন ত ডািলমজান ত কিছ ি ন ৯/১/১৯৫৬ ৬৩ চর শাবাড়ী ৯ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৬৯ 

১৭০ মাছাঃ সািনয়া খা ন মাছাঃ রামানা মাঃ ফজ  হােসন ২/১০/২০০১ ১৮ নওখাদা ৮ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৩০৮ 

১৭১ মাঃ ভাষানী ফিকর হািছনা রেয়জ উি ন ফিকর ৩/৭/১৯৮৭ ৩২ নওখাদা ৮ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৯২৯ 

১৭২ মাঃ আিত র রহমান মাসাঃ আেনায়ারা মাঃ আ ল স ৯/২০/১৯৮৪ ৩৫ নওখাদা ৮ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ২ 

১৭৩ মাঃ আ  হািনফ মা া মাছাঃ হািমদা বগম মাঃ আ ল হািকম মা া ৮/৭/১৯৬৭ ৫২ নওখাদা ৮ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৫১ 

১৭৪ মাঃ জিমন উি ন ফিকর মাছাঃ ময়না বগম মাঃ আিল ি ন ফিকর ৪/২৫/১৯৬২ ৫৭ নওখাদা ৮ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪৯১ 

১৭৫ র নবী ফািতমা আ  সামা ১/৩/১৯৮৪ ৩৫ চর শাবাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১৬১/১ 

১৭৬ মাছাঃ কদভা  ছািবরন িপয়ার উি ন সরদার ৪/৫/১৯৬৭ ৫২ নওখাদা ৮ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৫২ 

১৭৭ মাঃ র ফিকর মাছাঃ  ওমত জান দিবর ফিকর ১/১৩/১৯৮২ ৩৭ চর শাবাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১৬৮/২ 

১৭৮ নিজল মেনায়ারা রওশন মা া ৮/৪/১৯৮৩ ৩৬ স না ২ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪৮৬/১ 

১৭৯ মাছা: হাসেনয়ারা খা ন মাছা: জােহদা খা ন মা: হােসন আলী ১/১৭/১৯৯৫ ২৪ নওখাদা ৮ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৫২ 

১৮০ মাঃ আ ল মািমন সরদার মাছাঃ মায়া খা ন 
মাঃ ফািদ র রহমান 

সরদার ১২/১১/১৯৬০ ৫৯ ইল ৪ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪৭৯ 

১৮১ মাছা: আেলয়া খা ন মাছা: রািজয়া মা: বাব  ১/৪/১৯৭৭ ৪২ কামারেশান ৩ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১০৯৭ 

১৮২ মাঃ ইয়া ব আলী ল ম আজগার আলী ামািনক ৩/১৯/১৯৪৭ ৭২ হমনগর ৬ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৫৬ 

১৮৩ মা : িশহাব আলী মাছা: িশউলী খা ন মা: গালজার হােসন ১/১৭/২০০৯ ১০ িব াবাড়ী ৫ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১১০৭ 

১৮৪ মাছাঃ ছেবলা খা ন ওিকজান দলবার খ  ৩/৪/১৯৬০ ৫৯ িব াবাড়ী ৫ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪৪ 

১৮৫ মাঃ রিফ ল ইসলাম শিরফা বগম কা  শখ ৫/৩১/১৯৭২ ৪৭ ঈ র র ৬ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪২১ 

 
 

িমক 
ন র 

আেবদনকারীর নাম মাতার নাম িপতার নাম জ  তািরখ বয়স াম ওয়াড ইউিনয়ন উপেজলা পাস ক নং ধম িল  

১ মাছা: র া খা ন 
মাছা: চায়না 

খা ন ফরহাদ ৮/৭/১৯৯৮ ২১ কঙখঅগটখঅ ১ তালম তাডা়শ ১৪২ ইসলাম মিহলা 

২ হযরত কেমলা জিহর ামািনক ১২/৭/১৯৫২ ৬৭ কঙখঅগটখঅ ১ তালম তাডা়শ ৫৭০ ইসলাম ষ 

৩ 
মাঃ ছােনায়ার 

হােসন শরমজান নেয়জ উি ন ৮/২৬/১৯৬৭ ৫২ চককলা লা ২ তালম তাডা়শ ৪  ষ 

৪ আেজদা খা ন র কা 
আেনায়ার 

হােসন ১২/৩০/১৯৯৩ ২৫ ঔঙঘঞওচটজ ১ তালম তাডা়শ ১৪৩/১ ইসলাম মিহলা 

৫ 
মাছাঃ সবজান 

খা ন 
মাছাঃ ভা  

খা ন মাঃ পরশ উ া ২/২/১৯৫৭ ৬২ ইজওঈঐজঅঠঊঘজও ২ তালম তাডা়শ ৮৬২ ইসলাম মিহলা 

৬ মাঃ দিবর উি ন মাছাঃ শাম ন আ  ব ার ৭/২/১৯৬৯ ৫০ বড়ইচড়ােভংড়ী ২ তালম তাডা়শ ৩৮১৪ ইসলাম ষ 



সরকার নাহার সরকার 

৭ মাঃ রজাউল কিরম 
মাছাঃ জািবয়া 

খা ন 
মাঃ হােসন 

আলী ২/১৪/১৯৮১ ৩৮ হািড়েসানা ১ তালম তাডা়শ ৮৬৬ ইসলাম ষ 

৮ মাঃ ল আিমন 
মাছাঃ র কা 

খা ন 
মাঃ ইয়ািছন 

আলী ৯/৭/১৯৮৭ ৩২ কঐঙঝঅখচটজ ১ তালম তাডা়শ ৫৮৫/১ ইসলাম ষ 

৯ খায়রন খা ন 
মাছাঃ ময়না 

খা ন মাঃ কােশম ৭/১৪/১৯৮৪ ৩৫ চককলা লা ২ তালম তাডা়শ ১৪৪ ইসলাম মিহলা 

১০ আলপনা খা ন 
ত আলতা ন 

নছা আ ল কােশম ৬/১৮/১৯৬৫ ৫৪ াশন ৩ তালম তাডা়শ ৫৭৮ ইসলাম মিহলা 

১১ মাঃ তেয়জ উি ন 
মাছাঃ মেনায়ারা 

খা ন ছােদ র রহমান ৪/২৪/১৯৮৩ ৩৬ চককলা লা ২ তালম তাডা়শ ৫৭১ ইসলাম ষ 

১২ 
মাঃ আল- আিমন 

সরদার হািলমা খা ন হাসান আলী ৯/৮/১৯৮২ ৩৭ খাশাল র ১ তালম তাডা়শ ৮৭০ ইসলাম ষ 

১৩ মাঃ মেহদী হাসান মাছা: ঝন া 
মাঃ ল 
ইসলাম ১/১/২০০৮ ১১ দামড়া ৩ তালম তাডা়শ ৫৭৬ ইসলাম ষ 

১৪ মাছাঃ ছিবলা খা ন 
মাছাঃ ছারা 

বগম ত: সইদালী ১/৪/১৯৭০ ৪৯ রাকন র ২ তালম তাডা়শ ৫৭২ ইসলাম মিহলা 

১৫ 
মাঃ জািহ ল 

ইসলাম 
মাছাঃ ফেরজা 

খা ন 
: মা ােলব 
আলী ৯/২৭/২০০১ ১৮ াশন ১ তালম তাডা়শ ৪৪৮ ইসলাম ষ 

১৬ মািনক মায়া রানী অ ল চ  ৩/১৫/১৯৮২ ৩৭ তা য়া ৩ তালম তাডা়শ ১-গ  িহ  ষ 

১৭ মাঃ সাহা আলী জািমলা খা ন জয়নাল শখ ৫/৬/১৯৫৭ ৬২ হািড়েসানা ৩ তালম তাডা়শ ১০৭৫ ইসলাম ষ 

১৮ আমজাদ হােসন আেমনা চ দ আলী ১০/১/১৯৫৯ ৬০ তারা য়া ৩ তালম তাডা়শ ৫৭৩ ইসলাম ষ 

১৯ মায়া রানী ন  রানী শাি  চ  ১/২১/১৯৬১ ৫৮ তারা য়া ৩ তালম তাডা়শ ৫৯৮ িহ  মিহলা 

২০ শা   বালা  চ  ৩/১৮/১৯৮৪ ৩৫ তারা য়া ৩ তালম তাডা়শ ৬ িহ  ষ 

২১ রতন পিচবালা সা  ৭/২৭/১৯৬৪ ৫৫ তারা য়া ৩ তালম তাডা়শ ৪৬০ িহ  ষ 

২২ আ ল হােসন রিজয়া খা ন আ র রহমান ৩/২৫/১৯৮৪ ৩৫ তারা য়া ৩ তালম তাডা়শ ৫৯৯ ইসলাম ষ 

২৩ নয়ন আলী রিজয়া খা ন এরশাদ আলী ১০/১৭/২০০৬ ১৩ ঈঐঙজওণঅ ৪ তালম তাডা়শ ৫৮২ ইসলাম ষ 

২৪ মাছা: রাইয়া খা ন 
মাছা: িপয়ারা 

খা ন আতাউর রহমান ৫/১১/২০১০ ৯ ঈঐঙজওডঅ ৪ তালম তাডা়শ ৮৬৭ ইসলাম মিহলা 

২৫ ফিরদা খা ন খা রী মিজবর রহমান ১০/৩/১৯৭২ ৪৭ তারা য়া ৩ তালম তাডা়শ ৪৪০ ইসলাম মিহলা 

২৬ খয়বর রহমান খাসা িবিব আ ল মা ান ১০/৩/১৯৫৭ ৬২ তারা য়া ৩ তালম তাডা়শ ১০৭৪ ইসলাম ষ 

২৭ ময়াে ম হােসন সা া জসমত ১০/৫/১৯৫৭ ৬২ এঙঘঞঅ ৫ তালম তাডা়শ ৫৮৪ ইসলাম ষ 

২৮ মাঃ জা ল দানািবিব ফজর ৬/২২/১৯৬৫ ৫৪ এঙঘঞঅ ৫ তালম তাডা়শ ৪৬১ ইসলাম ষ 

২৯ মাঃ মাজাম হােসন মােজদা খা ন 
মাঃ আেয়জ 
উি ন সখ ১/৩/১৯৭৫ ৪৪ এঙঘঞঅ ৫ তালম তাডা়শ ৪৫৫/১ ইসলাম ষ 

৩০ 
মাছাঃ মােনায়ারা 

খা ন িখতন নছা মা াজ আলী ৫/১৮/১৯৭৮ ৪১ চাদ র ৫ তালম তাডা়শ ১০৭৮ ইসলাম মিহলা 



৩১ মাঃ জালাল উি ন জয়গন বওয়া ফেয়জ আলী ৭/২২/১৯৭১ ৪৮ পািড়ল ৫ তালম তাডা়শ ১০৭৯ ইসলাম ষ 

৩২ মাছাঃ তিছরন হারানী বওয়া 
নােজম আলী 

আক  ৮/১৫/১৯৫২ ৬৭ মািনক চাপড় ৭ তালম তাডা়শ ৫৯২ ইসলাম মিহলা 

৩৩ মাছাঃ জীবন নছা 
মাছাঃ রিহমা 

খা ন 
মাঃ আফছার 

আলী ১২/৬/১৯৮৮ ৩১ দামড়া ৩ তালম তাডা়শ ৪০৭ ইসলাম মিহলা 

৩৪ মাছাঃ ন খা ন 
মাছাঃ ছারা 

খা ন কলম ামািনক  ১২/২০/১৯৬৮ ৫০ গা া ৫ তালম তাডা়শ ১৩ ইসলাম মিহলা 

৩৫ 
মাছাঃ সােনায়ারা 

খা ন 
মাছাঃ পভান 

খা ন সামাদ আলী ৫/২০/১৯৭৫ ৪৪ পািড়ল ৫ তালম তাডা়শ ১১ ইসলাম মিহলা 

৩৬ মাছাঃ ও রা খা ন মিরয়ম রজব আলী ২/৩/১৯৮২ ৩৭ গা া ৫ তালম তাডা়শ ১০ ইসলাম মিহলা 

৩৭ মাঃ হািফ ল মাছাঃ িবিবজান নবাব আলী ২/১/১৯৬৫ ৫৪ এঙঘঞঅ ৫ তালম তাডা়শ ৮৭২ ইসলাম ষ 

৩৮ মাঃ িজহাদ আলী 
মাছাঃ জসিমন 

খা ন 
মাঃ আতাউর 

রহমান ১/১/২০০৮ ১১ চৗড়া ৪ তালম তাডা়শ ২৬১৮ ইসলাম ষ 

৩৯ মাছাঃ মই ল খা ন 
মাছাঃ জােবদা 

িবিব 
মাঃ সাহরাফ 

হােসন ১/১/১৯৮৮ ৩১ চকেদবীরাম র ৫ তালম তাডা়শ ২২৮ ইসলাম মিহলা 

৪০ মাঃ ময়দান আলী 
ত: মেহলা 
খা ন মাঃ ই দ আরী ৫/২৪/১৯৬৩ ৫৬ পািড়ল ৫ তালম তাডা়শ ৪৫৪ ইসলাম ষ 

৪১ মাঃ জািমল উি ন 
মাছাঃ মােলকা 

বওয়া জােবদ ৪/২০/১৯৫৯ ৬০ চকেদবীরাম র ৪ তালম তাডা়শ ২৮৫ ইসলাম ষ 

৪২ মাছাঃ তািনয়া খা ন 
মাছাঃ শািহ র 

খা ন 
মাঃ আয়নাল 

হক ৫/৬/২০০৯ ১০ চৗড়া ৪ তালম তাডা়শ ৫৭৯ ইসলাম মিহলা 

৪৩ মাছাঃ শািহদা খা ন কােমলা খা ন শওকত আলী ৩/২০/১৯৮০ ৩৯ গা া ৫ তালম তাডা়শ ১-ঝবঢ় ইসলাম মিহলা 

৪৪ রািজয়া খা ন কিহ র খা ন আজম আলী ১/১/১৯৯৪ ২৫ জি র ১ তালম তাডা়শ ২ ইসলাম মিহলা 

৪৫ মাঃ আিজ ল হক জােবতন খিবর উি ন ৪/৫/১৯৫৫ ৬৪ বড়ইচড়া ৪ তালম তাডা়শ ৫৮০ ইসলাম ষ 

৪৬ আ স সালাম এছ বাহাতন আজাহার আলী ৬/১৮/১৯৬৮ ৫১ াশন ৩ তালম তাডা়শ ১০৭৬ ইসলাম ষ 

৪৭ 
মাছাঃ সািলমা 

খা ন িফয়া খা ন আ স সালাম ১০/১৬/২০০১ ১৮ াশন ৩ তালম তাডা়শ ১৪৫ ইসলাম মিহলা 

৪৮ মাঃ মাজাম আলী 
মাছাঃ ছইমন 

খা ন র আলী ৫/৪/১৯৭৫ ৪৪ বড়ইচড়া ৪ তালম তাডা়শ ৫৮১ ইসলাম ষ 

৪৯ মাছাঃ র া খা ন 
মাছাঃ ফােতমা 

খা ন 
মাঃ শািহন 

আলম ১/৮/২০০০ ১৯ কলা লা ১ তালম তাডা়শ ১ ইসলাম মিহলা 

৫০ মাছাঃ ময়না খা ন 
মাছাঃ সােজদা 

খা ন শাজাহান আলী ১০/৫/১৯৮৭ ৩২ উপরিশলট ৬ তালম তাডা়শ ১-উবপ ইসলাম মিহলা 

৫১ মাঃ ার হােসন 
মাছাঃ মেনায়ারা 

বগম 
মাঃ আনছার 

আলী ২/২/২০০২ ১৭ চকেদবীরাম র ৪ তালম তাডা়শ ১৪৬ ইসলাম ষ 

৫২ চায়না খা ন িল খা ন আ স সা ার ৫/২৯/১৯৯৯ ২০ াশন ৩ তালম তাডা়শ ৪৫৩ ইসলাম মিহলা 

৫৩ মাঃ ইয়ািমন হােসন 
মাছাঃ িবলিকছ 

খা ন 
মাঃ সালাইমান 

হােসন ১০/১২/২০১৩ ৫ গা া ৫ তালম তাডা়শ ৮৭৪ ইসলাম ষ 

৫৪ মাছাঃ সিলনা মাছাঃ কা চন শা ামািনক ৭/৩/১৯৮২ ৩৭ হািড়েসানা ৩ তালম তাডা়শ ৮৬৪ ইসলাম মিহলা 



খা ন খা ন 

৫৫ 
মাঃ ছাি র 
আহে দ 

মাছাঃ ছািবনা 
খা ন 

মাঃ আই ব 
আলী ১০/৬/২০০৩ ১৬ চাদ র ৫ তালম তাডা়শ ৩৭২ ইসলাম ষ 

৫৬ মাঃ আ স ছালাম 
মাছাঃ 

ছােনায়ারা খা ন 
মাঃ হযরত 

আলী ৪/৬/১৯৭২ ৪৭ উপরিশলট ৬ তালম তাডা়শ ৪১১ ইসলাম ষ 

৫৭ মাঃ জ ল ইসলাম 
মাছাঃ জিমনা 

খা ন মত অেহদ আলী ১/৫/১৯৮৭ ৩২ গা া ৫ তালম তাডা়শ ৮৬৯ ইসলাম ষ 

৫৮ আিমর রিমচা 
মাঃ খয়রাত 

আলী ১০/৭/১৯৮২ ৩৭ দওঘর ৪ তালম তাডা়শ ২২৯/১ ইসলাম ষ 

৫৯ মাঃ িমজা র রহমান রাই ন ফেয়জ উি ন ১০/২/১৯৮২ ৩৭ উপরিশলট ৬ তালম তাডা়শ ৮৭৬ ইসলাম ষ 

৬০ 
মাছাঃ আেদারী 

খা ন আ য়ারা বগম 
মাঃ রওশন 

আলী ১০/১/১৯৮৭ ৩২ উপরিশলট ৬ তালম তাডা়শ ৪০৮ ইসলাম মিহলা 

৬১ খেগন এককা লজান শহরদী ১০/৫/১৯৪১ ৭৮ া ৭ তালম তাডা়শ ১৪ ইসলাম ষ 

৬২ িস  রানী শা ী দা া মাহন উর ও ৮/১৭/১৯৭৮ ৪১ া ৭ তালম তাডা়শ ১৩ ইসলাম মিহলা 

৬৩ মাঃ রিকব উি ন 
মাছাঃ তিছ 

খা ন 
মাঃ মেয়জ 
সরদার ৮/৭/১৯৬১ ৫৮ নামািশলট ৬ তালম তাডা়শ ২৮০ ইসলাম ষ 

৬৪ 
মাঃ জাইফা 

িতব ী 
মাছাঃ র াহার 

বগম 
মাঃ জ ল 
ইসলাম ১/৬/১৯৯৬ ২৩ উপরিসলট ৬ তালম তাডা়শ ৫৮৭ ইসলাম ষ 

৬৫ 
মাঃ আ  ব র 

িসি ক 
মাছাঃ িবলিকছ 

খা ন 
মাঃ শিফ ল 

ইসলাম ৫/২১/২০১০ ৯ তালম প পাড়া ৮ তালম তাডা়শ ১০৮২ ইসলাম ষ 

৬৬ মাঃ বাদশাহ 
মাছাঃ 

আেনায়ারা বগম র আলী ৬/৭/১৯৭১ ৪৮ া ৮ তালম তাডা়শ ৪৯১ ইসলাম ষ 

৬৭ 
মাঃ জাহা ীর 

আলম 
মাছাঃ জ রা 

খা ন 
মাঃ আেবদ 

আলী ৬/১৮/১৯৮৬ ৩৩ া ৭ তালম তাডা়শ ৫৯৩ ইসলাম ষ 

৬৮ 
মাছাঃ রািজনা 

খা ন মাছাঃ হািলমা মাঃ রইছ উি ন ১০/৮/১৯৯০ ২৯ া ৭ তালম তাডা়শ ৩৭০ ইসলাম মিহলা 

৬৯ মাহ ব 
মাছাঃ রিহমা 

খা ন 
মাঃ জয় ল 
আেবদীন ৬/২০/১৯৯৩ ২৬ গা া ৫ তালম তাডা়শ ৮৭৫ ইসলাম ষ 

৭০ মাঃ ইমরান আলী 
মাছাঃ লাকী 

খা ন মাঃ আ াহ ৩/৫/২০০৯ ১০ গাবরগাড়ী ২ তালম তাডা়শ ৮৬১ ইসলাম ষ 

৭১ আসমা জােমনা িরয়াজ উি ন ১/১/১৯৭৮ ৪১ লাউতা ৫ তালম তাডা়শ ৫৮৩ ইসলাম মিহলা 

৭২ 
মাছাঃ রািজনা 

খা ন 
মাছাঃ আফ জা 

খা ন 
মাঃ রিফ ল 

ইসলাম ১২/১/২০০০ ১৯ িশলট ন নপাড়া ৬ তালম তাডা়শ ২৮১ ইসলাম মিহলা 

৭৩ মাছাঃ তািনয়া খা ন 
মাছাঃ সাহাগী 

খা ন 
মাঃ আিম ল 

ইসলাম ৭/২/২০১২ ৭ তালম পা ড়া ৮ তালম তাডা়শ ৫৯৬/১ ইসলাম মিহলা 

৭৪ 
মাছাঃ ফািতমা 

খা ন 
মাছাঃ মািবয়া 

বগম 
মাঃ গালাপ 

হােসন ১১/৩/১৯৮৪ ৩৫ তালম সরাতলা ৯ তালম তাডা়শ ৪০৯ ইসলাম মিহলা 

৭৫ মাঃ আলী আককাস 
মাছাঃ রােহজা 

বগম 
মাঃ ওসমান 

গিন ১১/১৮/১৯৭৫ ৪৩ া বা িনয়পাড়া ৮ তালম তাডা়শ ৮৮০ ইসলাম ষ 

৭৬ মাঃ আলমগীর মাছাঃ রওশনা মাঃ আমজাদ ১/১/১৯৯০ ২৯ চকেদবীরাম র ৪ তালম তাডা়শ ১- ম ইসলাম ষ 



হােসন আরা হােসন 

৭৭ মাঃ রািজব আলী মাছাঃ রেজনা মাঃ আ  ব ার ১০/৭/১৯৯৪ ২৫ নামািশলট ৬ তালম তাডা়শ ১০৮০ ইসলাম ষ 

৭৮ 
ঃ সিজব মার 
উরাও জয় 

মমতা বালা 
উরাও ভেবশ চ  উরাও ১/১২/২০০১ ১৭ া ৭ তালম তাডা়শ ৫৮৯ িহ  ষ 

৭৯ মাছাঃ ন 
মাছাঃ খীতন 

নছা 
মাঃ অেফর 

আিল ৪/২৫/১৯৭০ ৪৯ গা া ৫ তালম তাডা়শ ৪৪০ ইসলাম মিহলা 

৮০ 
মাছাঃ মাইয়া 

খা ন 
মাছাঃ মিজনা 

খা ন 
মাঃ আঃ 
খােলক ৬/২২/২০০০ ১৯ মািনকচাপড় ৭ তালম তাডা়শ ২৮৬ ইসলাম মিহলা 

৮১ সােনায়ারা বগম আেমনা চ দ আলী ১০/২২/১৯৭০ ৪৯ তারা য়া ৩ তালম তাডা়শ ১০৭৭ ইসলাম মিহলা 

৮২ সািব ী রানী মিরনা রানী 
মার চ  
িতক  ১২/৯/১৯৮৪ ৩৫ মািনকচাপড় ৭ তালম তাডা়শ ৪৫৬ িহ  মিহলা 

৮৩ 
মাঃ সািকল 
আহে দ 

মাছাঃ সািহলা 
বগম 

মাঃ আলতাব 
হােসন ১১/২৩/২০০১ ১৭ রাকন র ২ তালম তাডা়শ ৩৬৮ ইসলাম ষ 

৮৪ 
মাঃ মাজাে ল 

হােসন মই ল বগম নবীর হােসন ১০/২৪/১৯৫৬ ৬৩ া দাগািরয়াপাড়া ৭ তালম তাডা়শ ৫৮৮ ইসলাম ষ 

৮৫ মাঃ তায় র রহমান 
মাছাঃ তারা 

িবিব 
মাঃ মাজাে ল 

হক ১/১/২০০৬ ১৩ া ৭ তালম তাডা়শ ২৩০/১ ইসলাম ষ 

৮৬ মাছা: র া খা ন 
মাচা: তােহরা 

খা ন 
মা; করামত 

আলী ১১/২৪/২০০২ ১৬ তালম কাচালীপাড়া ৯ তালম তাডা়শ ১৭ ইসলাম মিহলা 

৮৭ 
মাছাঃ মিনরা 
আ ার িম  হাফসা 

মাশারফ 
হােসন ১০/৩/১৯৯৪ ২৫ নামািশলট ৬ তালম তাডা়শ ৮৭৭ ইসলাম মিহলা 

৮৮ মাঃ এবাদ ামািনক আিছয়া মাঃ ঢ  াং ৬/৫/১৯৫৭ ৬২ তালম হাটপাড়া ৮ তালম তাডা়শ ৫৯৭ ইসলাম ষ 

৮৯ 
মা: শািকল 
আহে দ সািবনা বগম রজাউল কিরম ১০/১০/২০০৩ ১৬ তালম প পাড়া ৮ তালম তাডা়শ ৪৫২ ইসলাম ষ 

৯০ 
মাঃ আ ল হােসম 

(আনসারী) 
মাছাঃ হােফজা 

খা ন 
মাঃ গালাপ 

হােসন ৫/২৩/১৯৮০ ৩৯ তালম হাটপাড়া ৮ তালম তাডা়শ ৮৮২ ইসলাম ষ 

৯১ 
মাছাঃ হািফজা 

বগম 
মাছাঃ জিরনা 

বগম হােচন আলী ৭/১১/১৯৬৪ ৫৫ গালা র ৮ তালম তাডা়শ ১৪৮/১ ইসলাম মিহলা 

৯২ মাছাঃ সািহদা খা ন 
মাছাঃ মেনায়ারা 

খা ন 
মাঃ ল 

ইসলাম খ  ৮/৯/১৯৭০ ৪৯ তালম কাচারীপাড়া ৯ তালম তাডা়শ ৮৮৩ ইসলাম মিহলা 

৯৩ 
মাঃ আজা ল 

ইসরাম িতবি  
মাছাঃ সােজদা 

খা ন 
মাঃ আহাদ 
আলী আিদ ৫/৭/১৯৯৯ ২০ তালম খাশপাড়া ৯ তালম তাডা়শ ৬৬৩ ইসলাম ষ 

৯৪ মাঃ আজেগার আলী মাছাঃ  
মাঃ িসরা ল 

ইসলাম ৬/১৯/১৯৮৭ ৩২ তালম ৮ তালম তাডা়শ ১৪৯ ইসলাম ষ 

৯৫ মাঃ ফির ল ইসলাম 
মাছাঃ িফেরাজা 

খা ন মাঃ তাজ উি ন ৪/২০/১৯৮৮ ৩১ তালম হাটপাড়া ৮ তালম তাডা়শ ৮৬০ ইসলাম ষ 

৯৬ রাজী ল মেকজান কােয়ম উি ন ৭/২৫/১৯৮৬ ৩৩ তালম আদারপাড়া ৮ তালম তাডা়শ ২৮৩ ইসলাম ষ 

৯৭ 
মাঃ মাশারফ 

হােসন মাছাঃ মিছরন আঃ আিজজ াং ৭/৩/১৯৫৯ ৬০ তালম কাচারীপাড়া ৯ তালম তাডা়শ ১০৮৩ ইসলাম ষ 



৯৮ িবিপন চ  কম কার র  রানী 
লবীন চ  
কম কার ৩/১১/১৯৪০ ৭৯ কলা লা ১ তালম তাডা়শ ৩ িহ  ষ 

৯৯ ঃ রতন কম কার 
মিতঃ িবশাকা 

রানী 
ঃ িবেপন 

কম কার ৩/২৫/১৯৯৪ ২৫ কলা লা খাদবািড় ১ তালম তাডা়শ ৩ িহ  ষ 

১০০  িবশাকা রানী িবেপন কম কার ৪/১৮/১৯৯৩ ২৬ কলা লা খাদবািড় ১ তালম তাডা়শ ৬০২ িহ  ষ 

১০১ মাছা: জয়নব খা ন 
মাছা মািবয়া 

খা ন 
মা; িজ াত 

আলী ৭/১১/২০০৬ ১৩ াশন ৩ তালম তাডা়শ ৪৪৯ ইসলাম মিহলা 

১০২ মাঃ সােদক আলী এছাতন আঃ জিলল ১/২০/১৯৭৪ ৪৫ তালম আদারপাড়া ৮ তালম তাডা়শ ৫৯৪ ইসলাম ষ 

১০৩ রজনী খা ন শািহদা হযরত আলী ১২/১২/২০০৪ ১৪ তালম কাচারী ৯ তালম তাডা়শ ৫৯৬ ইসলাম মিহলা 

১০৪ মাছা: মেনায়ারা 
মাছা: আয়না 

খা ন 
মা: নেছর 

আলী ৪/১৭/১৯৬৫ ৫৪ নামািশলট ৬ তালম তাডা়শ ৫৮৬ ইসলাম মিহলা 

১০৫ মাঃ ব ল হােসন রিহমা বগম 
মাঃ সিলম 

রজা ১২/২৭/১৯৮৮ ৩০ া ৭ তালম তাডা়শ ৩৬৯ ইসলাম ষ 

১০৬ 
মা: মা ািকন 

হােসন 
মাছা: রােবয়া 

খা ন 
মা: জামাল 

উি ন ১১/১৩/২০০১ ১৮ গাবরগাড়ী ২ তালম তাডা়শ ৫৬৯/১ ইসলাম ষ 

১০৭ আিলফ হােসন বিবতা খা ন 
আলমগীর 

হােসন ৬/৫/২০০৫ ১৪ া ৭ তালম তাডা়শ ১৫ ইসলাম ষ 

১০৮ মাছা: সালমা খা ন মাছা: জ রা মা: মাহ আলম ৩/৫/২০০১ ১৮ তালম খাসপাড়া ৯ তালম তাডা়শ ২৩১ ইসলাম মিহলা 

১০৯ মা: িমলন হােসন 
মাছা: ছিবলা 

বগম 
মা: মাজদার 

হােসন ১১/২/১৯৯৮ ২১ তালম আদারপাড়া ৮ তালম তাডা়শ ৮৮১ ইসলাম ষ 

১১০ মা: শাওন আলী 
মাছা: সািবনা 

খা ন 
মা: আ র 

রিহম ১/২/২০০৭ ১২ তালম খাসপাড়া ৯ তালম তাডা়শ ৪৫৮ ইসলাম ষ 

১১১ মা: আকাশ 
মাছা: মতাজ 

বগম 
মা: জাহা ীর 

আলম ১/১/২০০০ ১৯ তালম কাচারীপাড়া ৯ তালম তাডা়শ ৪১০ ইসলাম ষ 

১১২ মাছা: ছােলহা খা ন 
মাছা: 

ফিজলাতন 
মা: আ স 
সামাদ ১২/৮/১৯৮৮ ৩১ কলােকাপা ৬ তালম তাডা়শ ২৭৯/১ ইসলাম মিহলা 

১১৩ 
মাছাঃ মাহ দা 

খা ন িকতন 
মাঃ মাবারক 

হােসন ১/১/১৯৯৪ ২৫ লাউতা ৫ তালম তাডা়শ ৮৬৮ ইসলাম মিহলা 

১১৪ মা  চ  গনারানী রেমশ ম  ৫/২২/১৯৮০ ৩৯ ধাওয়া র তারা য়া ৩ তালম তাডা়শ ৮৬৩ িহ  ষ 

১১৫ মাছা: আেলয়া খা ন রাতন খা ন সােহব আলী ১০/১৭/২০০০ ১৯ চৗড়া ৪ তালম তাডা়শ ৭ ইসলাম মিহলা 

১১৬ আয়নাল হক জিফরন ভাজন আলী ৩/১৯/১৯৬৪ ৫৫ লাউতা ৫ তালম তাডা়শ ৮৭৩/১ ইসলাম ষ 

১১৭ আ ল লিতফ লকজান িবিব র আলী ২/৭/১৯৭২ ৪৭ াশন ৩ তালম তাডা়শ ৫৭৭ ইসলাম ষ 

১১৮ জামাল উ ীন জােমনা িরয়াজ উ ীন ১০/১৬/১৯৭১ ৪৮ লাউতা ৫ তালম তাডা়শ ৮৭১ ইসলাম ষ 

১১৯ আফছার আলী আিছরন নািজর উি ন ৮/২/১৯৬০ ৫৯ গা া ৫ তালম তাডা়শ ১১৮০ ইসলাম ষ 

১২০  অিচ  অনজিল অ ত লাল ৬/২০/১৯৭৪ ৪৫ া ৭ তালম তাডা়শ ১১৮৭ িহ  ষ 

১২১ মাঃ ইয়া ব মাছাঃ এিমলা আ ল হােসন ১/১/১৯৭১ ৪৮ গা া ৫ তালম তাডা়শ ১১৭৮ ইসলাম ষ 

১২২ মাঃ খািলদ হাসান 
মাছাঃ খািদজা 

খা ন 
মাঃ আ র 

রিহম ১১/৩/২০১৩ ৬ গাবরগাড়ী ২ তালম তাডা়শ ১১৭২ ইসলাম ষ 



১২৩ মাছাঃ স জা খা ন জ রা খা ন 
মাঃ সে র 

ফিকর ১২/১০/১৯৭০ ৪৯ নামািশলট ৬ তালম তাডা়শ ১১৮৫ ইসলাম মিহলা 

১২৪ সাহরাব হােসন সিকনা খা ন তােয়জ উি ন ৬/১৭/১৯৭০ ৪৯ লাউতা ৫ তালম তাডা়শ ১১৮২ ইসলাম ষ 

১২৫ মাঃ কাবাদ সরকার কিহ র 
মাঃ ছলায়মান 

সরকার ৯/৩/১৯৭৭ ৪২ গালা র ৮ তালম তাডা়শ ১১৮৮ ইসলাম ষ 

১২৬ 
মাছাঃ রওশন আরা 

খা ন মাছাঃ নী 
আিলম উি ন 

ফিকর ১০/৫/১৯৭৮ ৪১ গা া ৫ তালম তাডা়শ ১১৭৯ ইসলাম মিহলা 

১২৭ আলী আশরাফ আিছয়া বাদশা িময়া ৪/১৭/১৯৮২ ৩৭ লাউতা ৫ তালম তাডা়শ ১১৮১ ইসলাম ষ 

১২৮ 
মাছাঃ রনিজতা 

খা ন মাছাঃ রজাহান 
মাঃ রকমত 

আলী ৩/২০/১৯৮৭ ৩২ পািড়ল ৫ তালম তাডা়শ ১১৭৫ ইসলাম মিহলা 

১২৯ মাঃ ওমর আলী আরজান আিমর আলী ৫/১৩/১৯৬২ ৫৭ দওঘর ৪ তালম তাডা়শ ১১৯১ ইসলাম ষ 

১৩০ 
মাঃ সালায়মান 

হােসন 
মাছাঃ দাশী 

বওয়া বসরত আলী ৬/২৩/১৯৫০ ৬৯ পািড়ল ৫ তালম তাডা়শ ১১৮৩ ইসলাম ষ 

১৩১ মাঃ আ ল খােলক মাছাঃ মেহলা 
মাঃ ছিহর 
উি ন ২/৩/১৯৮৮ ৩১ বরইচড়া ৪ তালম তাডা়শ ১১৮৯ ইসলাম ষ 

১৩২ মাঃ আলাউ ীন েলখা বগম এ াজ ম ল ৪/২৫/১৯৭২ ৪৭ কলােকাপা ৬ তালম তাডা়শ ১১৮৬ ইসলাম ষ 

১৩৩ মাঃ হােসন আলী লছম িবিব মাজাে ল হক ২/৪/১৯৬০ ৫৯ বইচড়া ৪ তালম তাডা়শ ১১৭৬ ইসলাম ষ 

১৩৪ মাঃ মক ল হােসন গি  িবিব দ  ম ল ১২/৪/১৯৫৯ ৬০ বড়ইচড়া ৪ তালম তাডা়শ ১১৯৩ ইসলাম ষ 

১৩৫ মিরয়ম বগম ফােতমা বগম ওসমান গিন ১/১/১৯৭৫ ৪৪ াশন ৩ তালম তাডা়শ ১১৭৪ ইসলাম মিহলা 

১৩৬ মাঃ মাজাহার আলী িজয়াতন খা ন আজহার শখ ৯/২৩/১৯৬৪ ৫৫ জি র ১ তালম তাডা়শ ১১৭০ ইসলাম ষ 

১৩৭ চ দ আলী কদভা  বওয়া আ ল হােসন ৭/৪/১৯৬০ ৫৯ াশন ৩ তালম তাডা়শ ১১৯৪ ইসলাম ষ 

১৩৮ মাঃ তফর রহমান নছাতন খা ন নছার আলী ৭/৫/১৯৬২ ৫৭ হািড়েসানা ৩ তালম তাডা়শ ১১৭৩ ইসলাম ষ 

১৩৯ 
মাঃ রািশ ল 

ইসলাম 
মাছাঃ রােশদা 

খা ন 
মাঃ আসাদ 

আলী ১/১/১৯৯৫ ২৪ বড়ইচড়া ৪ তালম তাডা়শ ১১৯০ ইসলাম ষ 

১৪০ 
মাছাঃ রওশন আরা 

খা ন 
মাছাঃ সানাভান 

খা ন রিহচ উি ন ১২/৯/১৯৭৬ ৪৩ জি র ১ তালম তাডা়শ ১১৬৯ ইসলাম মিহলা 

১৪১ আ ল আিজজ আেয়শা বগম সেক ার আলী ২/১৮/১৯৬১ ৫৮ লাউতা ৫ তালম তাডা়শ ১১৮৪ ইসলাম ষ 

১৪২ মাছাঃ সািদয়া খা ন 
মাছাঃ িবউ  

খা ন 
মাঃ সাই র 

রহমান ৬/৬/২০০৭ ১২ গা া ৫ তালম তাডা়শ ১১৯২ ইসলাম মিহলা 

১৪৩ মাঃ ইউ ব এছািব নছাব আলী ৪/২৯/১৯৬২ ৫৭ দওঘর ৪ তালম তাডা়শ ১১৭৭ ইসলাম ষ 



 
িমক 

ন র 
আেবদনকারীর নাম মাতার নাম িপতার নাম জ  তািরখ বয়স াম ওয়াড ইউিনয়ন উপেজলা পাস ক নং 

১ মন কম কার ঝন া রাম কম কার ১০/১৫/১৯৮৫ ৩৪◌ঃ ধৎধংয ১ তাড়াশ তাড়াশ ৭৭৯ 

২ কাশ চ  ম  মায়া রানী ম  িবমলা ন  ম  ৩/১৩/১৯৬৮ ৫১◌ঃ ধৎধংয ১ তাড়াশ তাড়াশ ১৯৬/১ 

৩ মাছাঃ সােহদা বগম মাছাঃ আয়শা বগম আ স সামাদ খ কার ১/১২/১৯৬৫ ৫৩◌ঃ ধৎধংয ১ তাড়াশ তাড়াশ ৭৬১ 

৪ মাছাঃ জা াতী খা ন 
মাছাঃ আরিজনা 

খা ন মাঃ জ ল ইসলাম ৫/১৫/২০০৮ ১১◌ঃ ধৎধংয ১ তাড়াশ তাড়াশ ৯৯৬ 

৫ িশউলী কমকার ঝন া রাম কমকার ৬/৭/১৯৮৮ ৩১◌ঃ ধৎধংয ১ তাড়াশ তাড়াশ ৩২৪ 

৬ ছিলনা খা ন ডািলম বগম আ  ব ার ১০/১০/১৯৮৩ ৩৬◌ঃ ধৎধংয ১ তাড়াশ তাড়াশ ৭৯২ 

৭ মাঃ রািশ ল ইসলাম 
মাছাঃ রািহমা 

খা ন মাঃ ওমর আলী ১১/১/১৯৮১ ৩৮◌ঃ ধৎধংয ১ তাড়াশ তাড়াশ ৫২৬ 

৮ মাছাঃ রিজয়া খা ন 
মাছাঃ হািফজা 

খা ন মাঃ ইউ ফ আলী ২/৫/১৯৮১ ৩৮◌ঃ ধৎধংয ১ তাড়াশ তাড়াশ ৯৯৮ 

৯ পালী রানী অিনতা রানী ভাত ৬/১/১৯৯৩ ২৬◌ঃ ধৎধংয ১ তাড়াশ তাড়াশ ৩৯৫ 

১০ 
মাছাঃ ফরেদৗিছ 

খা ন 
মাছাঃ আরিজনা 

খা ন মাঃ লাইমান হােসন ১/১৫/২০০৭ ১২◌ঃ ধৎধংয ১ তাড়াশ তাড়াশ ২৬০ 

১১ িনল মিন সা াল  বালা মেহ  নাথ  ৫/১১/১৯৬৫ ৫৪◌ঃ ধৎধংয ১ তাড়াশ তাড়াশ ৭৬৬ 

১২ মাঃ ইমরান খান মাছাঃ আছমা মাঃ আ ল মিজদ ৩/৫/১৯৮৮ ৩১◌ঃ ধৎধংয ১ তাড়াশ তাড়াশ ৭৫৮ 

১৩ মাঃ জা ার আলী 
মাছাঃ সােলহা 

বগম মাঃ আ  ব ার ১২/১/১৯৮৯ ৩০◌ঃ ধৎধংয ১ তাড়াশ তাড়াশ ৯২ 

১৪ মাছাঃ িলিপ খা ন 
মাছাঃ ছািমরন 

বগম মাঃ আগর আলী ৭/২২/১৯৮৮ ৩১◌ঃ ধৎধংয ২ তাড়াশ তাড়াশ ২০৪ 

১৫ মাছাঃ মমতা বগম মাছাঃ ময়না বগম মাঃ গ র খান ১০/৫/১৯৭৭ ৪২◌ঃ ধৎধংয ১ তাড়াশ তাড়াশ ৭৫৯ 

১৬ 
খ কার সােজ ল 

ইসলাম মেনায়ারা খা ন মিজবর রহমান খ কার ১/১৫/১৯৪৭ ৭২◌ঃ ধৎধংয ২ তাড়াশ তাড়াশ ১৪২ 

১৭ মাছাঃ আদরী খা ন 
মাছাঃ আিজরন 

বওয়া ত কানাই ামািনক ১/২/১৯৯৬ ২৩◌ঃ ধৎধংয ২ তাড়াশ তাড়াশ ১৯৮ 

১৮ মাছাঃ ছােরদা বগম মাছাঃ ছ রা বগম খেয়র উি ন ৬/২৫/১৯৭০ ৪৯◌ঃ ধৎধংয ২ তাড়াশ তাড়াশ ২ 

১৯ 
মাঃ আ ল আিলম 

িমর ন রী জমেসর িমর ৩/২৬/১৯৭১ ৪৮◌ঃ ধৎধংয ২ তাড়াশ তাড়াশ ১০০০ 

২০ মাঃ ল আিমন ল ন িবিব আ ল মােলক ১১/১/২০১০ ৯◌ঃ ধৎধংয ২ তাড়াশ তাড়াশ ৪৭২৬ 

২১ মাঃ আঃ মা ান মাছাঃ মােলকা আেছর শখ ৭/১৮/১৯৫৭ ৬২◌ঃ ধৎধংয ২ তাড়াশ তাড়াশ ৭৬৭ 

২২ মাঃ মিজবর রহমান খিত ন মমতাজ খা ১/১/১৯৫০ ৬৯◌ঃ ধৎধংয ২ তাড়াশ তাড়াশ ৯৪ 

২৩ মাছাঃ জা া খা ন মাছাঃ ফােতমা মাঃ জয়ান াং ১/৫/১৯৯২ ২৭◌ঃ ধৎধংয ২ তাড়াশ তাড়াশ ২৫৯ 

২৪ মাঃ ব াল হােসন 
মাছাঃ িবলিকছ 

বগম মাঃ রতন াং ৩/২৩/২০০৭ ১২◌ঃ ধৎধংয ২ তাড়াশ তাড়াশ ১০০২ 



২৫ মাঃ জয়নাল আলী এছাতন খা ন হােসন আলী ৭/১৫/১৯৫৭ ৬২◌ঃ ধৎধংয ২ তাড়াশ তাড়াশ ৯৩ 

২৬  মার ঘাষ মালতী রানী ঘাষ উ ম মার ঘাষ ৪/৭/১৯৮৫ ৩৪◌ঃ ধৎধংয ২ তাড়াশ তাড়াশ ১০২/১ 

২৭ মাছাঃ চা া খা ন 
মাছাঃ ইসেমাতারা 

খা ন মাঃ চ দ আলী ১/৩/২০০২ ১৭◌ঃ ধৎধংয ২ তাড়াশ তাড়াশ ২৫৮ 

২৮ মাঃ ইয়ািছন আলী মাছাঃ গা লী খা ন মাঃ রজব আলী সরকার ৩/১/১৯৫৮ ৬১ ঈযধশল শরংহড়ঢ়ঁৎ ৪ তাড়াশ তাড়াশ ৭৭৬ 

২৯ মাঃ মাহ ব আলম মাছাঃ রিমছা বগম মাঃ ফজল ামািনক ১০/৫/১৯৮৪ ৩৫◌ঃ ধৎধংয ১ তাড়াশ তাড়াশ ৩৫৩ 

৩০ মাছাঃ য়া খা ন মাছাঃ জেবদা খা ন মাঃ তেছর আলী ামািনক ৪/১/১৯৯৩ ২৬ ঈযধশল শরংহড়ঢ়ঁৎ ৪ তাড়াশ তাড়াশ ২০৬ 

৩১ মাছাঃ জােবদান নছা 
মাছাঃ আিমরন 

নছা মাঃ জয়নবাল ামািনক ১০/৪/১৯৩৮ ৮১ ঈযধড়শল শরংহড়ঢ়ঁৎ ৪ তাড়াশ তাড়াশ ১০০৭ 

৩২ মাঃ আ ল মা ান 
মাছাঃ আিমনা 

খা ন মাঃ বলাল হােসন ২/৬/১৯৭৮ ৪১ ঈযধড়শল শরংহড়ঢ়ঁৎ ৪ তাড়াশ তাড়াশ ৩৩ 

৩৩ মাঃ মাহ দ হাসান মাছাঃ িমনা খা ন মাঃ িসহাব উি ন ৪/৬/২০০৬ ১৩ ঈযধড়শল শরংহড়ঢ়ঁৎ ৪ তাড়াশ তাড়াশ ৫৩৩ 

৩৪ মাঃ আ  জাফর মাছাঃ জ রা খা ন মাঃ আ ল গ র ৪/১৮/১৯৬৫ ৫৪ ঈযধড়শল শরংহড়ঢ়ঁৎ ৪ তাড়াশ তাড়াশ ২১ 

৩৫ আিদত  সরকার  কন ধার সরকার মিত মমতা রানী ১/৮/২০১৫ ৪ ঈযধশল শরংহড়ঢ়ঁৎ ৪ তাড়াশ তাড়াশ ৭৭৮ 

৩৬ মাঃ মি ল আক  
মাছাঃ ল িল 

খা ন ওয়াজ উি ন আক  ১২/৪/১৯৬২ ৫৭ কড়যরঃ ৩ তাড়াশ তাড়াশ ৭৭১ 

৩৭ মাছাঃ মাইয়া খা ন 
মাছাঃ সািবনা 

খা ন মাঃ সাই র রহমান ১০/৫/২০১২ ৭◌ঃ ধৎধংয ২ তাড়াশ তাড়াশ ১০০৪ 

৩৮ মাছাঃ আিতয়া খা ন 
মাছাঃ নাছিরন 

বগম মাঃ আফাল াং ৪/২০/২০১৩ ৬◌ঃ ধৎধংয ২ তাড়াশ তাড়াশ ১০০৫ 

৩৯ মাঃ র ইসলাম 
মাছাঃ আয়শা 

বওয়া মাঃ জানাব আলী ৪/২৭/১৯৭৪ ৪৫ জড়ম হরষর ৪ তাড়াশ তাড়াশ ৭৭৪ 

৪০ মাঃ রািশ ল ইসলাম মাছাঃ জ রা খা ন মাঃ আ ল হািমদ ৫/৩/১৯৭৮ ৪১ কড়যরঃ ৩ তাড়াশ তাড়াশ ৭৭২ 

৪১ মাছাঃ ফাইমা খা ন মাছাঃ ফিরদা খা ন মাঃ ইয়ার উি ন মা া ১০/২১/২০০৭ ১২ ঈযরশল শরংহড়ঢ়ঁৎ ৪ তাড়াশ তাড়াশ ৭৯০ 

৪২ মাঃ িশব  মাঃ ইয়া স আলী মাছাঃ িশ ী খা ন ১/১/২০১২ ৭◌ঃ ধৎধংয ২ তাড়াশ তাড়াশ ৯৯৯ 

৪৩ ফরেদৗসী খা ন 
মাছাঃ মািবয়া 

খা ন মাঃ আ ল স ৪/৪/২০০২ ১৭◌ঃ ধৎধংয ১ তাড়াশ তাড়াশ ৭৫৭ 

৪৪ মাঃ রিফ ল ইসলাম 
মাছাঃ আফেরাজা 

বগম মাঃ সরা ল হক খ কার ৬/১৩/১৯৭৯ ৪০◌ঃ ধৎধংয ১ তাড়াশ তাড়াশ ৯৯ 

৪৫ মহােদব সরকার উষা রানী ভালানাথ সরকার ১০/৫/১৯৭২ ৪৭ জড়ম হরষর ৪ তাড়াশ তাড়াশ ৭৭৭ 

৪৬ মাছাঃ চ ন িব খা ন মাছাঃ নছা খা ন মাঃ আজগর আলী ১২/৮/১৯৬২ ৫৭ ঈযড়শল শরংহড়ঢ়ঁৎ ৪ তাড়াশ তাড়াশ ৪২ 



৪৭ মাঃ আ ল মিমন মাছাঃ মিজনা খা ন মাঃ আ  হােসম ৫/১/২০০৫ ১৪ ঈযড়শল শরংহড়ঢ়ঁৎ ৪ তাড়াশ তাড়াশ ২০৮ 

৪৮ মাঃ রাি  হােসন 
মাছাঃ রােবয়া 

খা ন মাঃ ব াল হােসন ৩/২/২০০৬ ১৩ ঝড়ষধঢ়ধৎধ ৫ তাড়াশ তাড়াশ ১০১৩ 

৪৯ মাছাঃ আেজদা খা ন মাছাঃ ছিকনা খা ন মাঃ মসিলম উি ন খদগীির ৫/৫/১৯৬৮ ৫১ ঈযধশল শরংহড়ঢ়ঁৎ ৪ তাড়াশ তাড়াশ ২০৭/১ 

৫০ মাছাঃ নাইমা খা ন 
মাছাঃ রািজনা 

খা ন মাঃ নািজম উ ীন ১/১১/২০০৬ ১৩◌ঃ ধৎধংয ১ তাড়াশ তাড়াশ ৭৬২ 

৫১ মাছাঃ মােজদা খা ন 
মাছাঃ আিমনা 

খা ন মাঃ আঃ হািমদ ৮/১/১৯৬৯ ৫০ ইর ঢ়ধংধহ ৪ তাড়াশ তাড়াশ ৭৭৫ 

৫২ গািব  দাস ভ  রাণী দাস নলীন চ  দাস ৫/৭/১৯৪৭ ৭২◌ঃ ধৎধংয ১ তাড়াশ তাড়াশ ৫২৮ 

৫৩ মাছাঃ ল ম খা ন মাছাঃ নওনা খা ন মাঃ জয়নাল পরািমনাক ১০/৪/১৯৫১ ৬৮ ঝড়ষধঢ়ধৎধ ৫ তাড়াশ তাড়াশ ১০১১ 

৫৪ মাঃ মািমন 
মাছাঃ হািলমা 

খা ন মাঃ নওেশর ৮/৪/১৯৭৮ ৪১ ঝড়ষধঢ়ধৎধ ৫ তাড়াশ তাড়াশ ৭৮১ 

৫৫ ফিরদা মাছাঃ ময়জান জিস ি ন সরকার ৯/১৩/১৯৭২ ৪৭◌ঃ ধৎধংয ২ তাড়াশ তাড়াশ ৭৬৮ 

৫৬ মাঃ িদিলপ শখ মাছাঃ মামতা মাঃ গেহর শখ ১০/১১/১৯৭০ ৪৯◌ঃ ধৎধংয ২ তাড়াশ তাড়াশ ১০০৬ 

৫৭ মি কা রানী মিত অিনতা রানী  রাম চ  ১১/১৫/১৯৯৮ ২১ ঝড়ষধঢ়ধৎধ ৫ তাড়াশ তাড়াশ ৫৩৪ 

৫৮ মাঃ ওমর আলী মাছাঃ রওিব নছা কিবর াং ১২/৩/১৯৬৯ ৫০ কড়যরঃ ৩ তাড়াশ তাড়াশ ১১৩৫ 

৫৯ মাঃ ছায়াত আলী মাছাঃ তিফরন নছা মাঃ জয়নাল মা া ৬/১৫/১৯৬০ ৫৯ ঈযধশল শরংহড়ঢ়ঁৎ ৪ তাড়াশ তাড়াশ ৫৩২ 

৬০ 
মাঃ কােদর 
পরামািনক মাছাঃ হািছনা খা ন মাঃ সাহরাব আলী পরামািনক ৪/১৫/১৯৬২ ৫৭ ঝড়ষধঢ়ধৎধ ৫ তাড়াশ তাড়াশ ১০১০ 

৬১ মাঃ জাহা ীর আলম 
মাছাঃ জাহানারা 

খা ন মাঃ আ ল গ র াং ৯/১২/১৯৭৯ ৩৯ ঝড়ষধঢ়ধৎধ ৫ তাড়াশ তাড়াশ ৫৩৫ 

৬২ মাছাঃ শাহানা খা ন মাঃ সরলা বগম মাঃ আঃ রহমান ১১/২৭/১৯৮৩ ৩৫◌ঃ ধৎধংয ২ তাড়াশ তাড়াশ ৭৬৫ 

৬৩ ক না দ া কমলা দ া উেপ নাথ চ বতী ৯/৭/১৯৫৩ ৬৬ ঝড়ষধঢ়ধৎধ ৫ তাড়াশ তাড়াশ ৩৪৬ 

৬৪ মাঃ হা  িময়া 
মাছাঃ সেনয়ারা 

খা ন মাঃ শািহ র খা ন ১০/৫/২০০২ ১৭ কড়যরঃ ৩ তাড়াশ তাড়াশ ৭৭৩ 

৬৫ মাছাঃ িন ম খা ন মাছাঃ িশ দা খা ন মাঃ নজ ল ইসলাম ৬/১/২০১০ ৯ কযধৎৎধরষ ৬ তাড়াশ তাড়াশ ১০১৬ 

৬৬ মাঃ ফজেল খাদা রােবয়া বাহা র মাঃ বাহা র আলী িময়া ১/১/১৯৭২ ৪৭◌ঃ ধৎধংয ১ তাড়াশ তাড়াশ ৭৬৩ 

৬৭ মাঃ ইসমাইল হােসন মাছাঃ িমিন খা ন মাঃ আিম ল ইসলাম ৫/৩/২০০২ ১৭ ◌ংড়ষধঢ়ধৎধ ৫ তাড়াশ তাড়াশ ১০০৯ 

৬৮ মাছাঃ লতা পারভীন মাছাঃ ত রা খা ন মাঃ নজ ল ইসলাম নিজর ১১/১২/১৯৮৭ ৩১ টষরঢ়ঁৎ ৪ তাড়াশ তাড়াশ ৩৩৭ 

৬৯ 
মাছাঃ াহার 

খা ন মাছাঃ রিমচা খা ন মাঃ র মাহা দ সরদার ১২/১০/১৯৭৭ ৪২ টষরঢ়ঁৎ ৪ তাড়াশ তাড়াশ ১১৩৬ 

৭০ 
মাছাঃ ন য়ারা 

খা ন মাছাঃ সানাবান মাসেলম উি ন ২/১১/১৯৯১ ২৮ টষরঢ়ঁৎ ৪ তাড়াশ তাড়াশ ৩৯৪ 

৭১ মাছাঃ জাহানারা মাছাঃ সানাভান মাঃ কােশম আলী ১০/৮/১৯৭২ ৪৭ কড়যরঃ ৩ তাড়াশ তাড়াশ ৯৮/১ 



খা ন 

৭২ মাঃ মিন ল ইসলাম 
মাছাঃ মােমনা 

বওয়া সাহরাব আলী ১০/৬/১৯৯৩ ২৬ কধৎৎধরষ ৬ তাড়াশ তাড়াশ ৭৮৫ 

৭৩ মাঃ রহমত আলী 
মাছাঃ াহার 

খা ন মাঃ র ান আলী ৭/১৫/১৯৯৪ ২৫ গড়হমড়ষ নধৎরধ ৪ তাড়াশ তাড়াশ ৩৪১ 

৭৪ মাছাঃ নািছরন খা ন 
মাছা। সােজদা 

খা ন মাঃ নােয়ব আলী ১০/৩/২০০৪ ১৫ ইড়ধষরধ ৭ তাড়াশ তাড়াশ ৭৮৮ 

৭৫ মাছাঃ বা  খা ন রািজয়া খা ন নবাব আলী ৭/২১/১৯৫১ ৬৮ ইরধষরধ ৭ তাড়াশ তাড়াশ ১০১৯ 

৭৬ মাছাঃ র জাহান মাছাঃ য  ম ল ৮/২৬/১৯৬৭ ৫২ ইড়ধষরধ ৭ তাড়াশ তাড়াশ ৩৭১ 

৭৭ 
মাঃ রািজব হােসন 

সরকার মাছাঃ নাজমা খা ন মাঃ মিন ল ইসলাম ১/১/২০০০ ১৯ শ ◌ঃরমধংধ ৬ তাড়াশ তাড়াশ ১০৭/১ 

৭৮ মাঃ রািজব মাছাঃ খােদজা মাঃ শাহ আলম ১/১/১৯৯৫ ২৪ টষরঢ়ঁৎ ৪ তাড়াশ তাড়াশ ২০৫ 

৭৯ মাঃ আছলাম হােসন 
মাছাঃ তিছরন 

খা ন মাঃ ফজলার রহমান ১/২/১৯৮০ ৩৯ টষরঢ়ঁৎ ৪ তাড়াশ তাড়াশ ৭৬০ 

৮০ মাছাঃ জােমলা খা ন মাছাঃ ফ  তােমজ াং ১০/৬/১৯৭৫ ৪৪ কড়যরঃ ৩ তাড়াশ তাড়াশ ৭৯৩ 

৮১ মাঃ রজাউল 
মাছাঃ আেমনা 

খা ন তিছর উি ন ৩/১৫/১৯৭০ ৪৯ কািহত ৩ তাড়াশ তাড়াশ ৩৫৭ 

৮২ 
মাঃ আ ল গ র 

আলী ল ম আয়নাল হক ৩/৩/১৯৫২ ৬৭ গাছা ৬ তাড়াশ তাড়াশ ১০১৪ 

৮৩ মাঃ ল আিমন মাছাঃ জয়গন খা ন মাঃ আ ল গ র ১/১/১৯৮৬ ৩৩ গাছা ৬ তাড়াশ তাড়াশ ১১৩৮ 

৮৪ সাথী রানী সরকার সাভা রানী সরকার হম  সরকার ১২/১২/১৯৯৯ ১৯ গাছা ৬ তাড়াশ তাড়াশ ৩৯৩ 

৮৫ মাঃ আয়নাল হক মাছাঃ জয়গন খা ন তােজর উি ন ৬/১৭/১৯৭০ ৪৯ গাছা ৬ তাড়াশ তাড়াশ ১০০/১ 

৮৬ মাছাঃ িশতন ত. ছিলমন ত. শহরদী সরদার ১২/৬/১৯৭৬ ৪৩ উিল র ৪ তাড়াশ তাড়াশ ৩৪৫ 

৮৭ মাছাঃ সিলনা খা ন 
মাছাঃ রেবকা 

খা ন মাঃ আফসার আলী আক  ১০/১২/১৯৯৪ ২৪ শালাপাড়া ৫ তাড়াশ তাড়াশ ৭৮০ 

৮৮ মাঃ আই ব আলী 
মাছাঃ তহিমনা 

বগম মাঃ জােকর হােসন ৫/৩/১৯৮৮ ৩১ কযড়ফড়সধলযরৎধ ৩ তাড়াশ তাড়াশ ৭৭০ 

৮৯ মাঃ সেরায়ার হােসন মাছাঃ মিজনা বগম মাঃ আ র রা াক সরকার ৫/২/১৯৭৯ ৪০◌ঃ ধৎধংয ১ তাড়াশ তাড়াশ ৭৬৪ 

৯০ 
মাছাঃ তাছিলমা 

খা ন 
মাছাঃ হািমদা 

খা ন মাঃ আফজাল আক  ১/১/১৯৯৫ ২৪ শালাপাড়া ৫ তাড়াশ তাড়াশ ২০২(০) 

৯১ মাছাঃ সাথী খা ন মাছাঃ বিবতা খা ন মাঃ সােহব আলী ৫/৯/২০১৪ ৫ কাউরাইল ৬ তাড়াশ তাড়াশ ১০১৫ 

৯২ মারী া রানী মিত গালাপী রানী  রাধাকা  সরকার ৯/৩/১৯৯৩ ২৬ গাছা ৬ তাড়াশ তাড়াশ ৭৮২ 

৯৩ মাঃ িলয়ন ফিকর মাছাঃ িলিপ খা ন মাঃ ফিরদ ফিকর ৬/৫/১৯৯৮ ২১ তাড়াশ ১ তাড়াশ তাড়াশ ১১৩৫ 

৯৪ 
মাঃ ছােকায়াত 

হােসন 
মাছাঃ ছাকাতন 

বগম রহমান আলী ৩/১৫/১৯৮৭ ৩২ গাছা ৬ তাড়াশ তাড়াশ ১০১৭ 

৯৫ মাছাঃ আি য়া খা ন শফালী বগম আ ল কালাম আজাদ ১২/১৫/১৯৯৩ ২৫ বায়ািলয়া ৭ তাড়াশ তাড়াশ ১১৪১ 



৯৬ মাঃ ছাই ল ইসলাম মাছাঃ সিখনা খা ন মাঃ আহ দ আলী ১/৫/১৯৭০ ৪৯ উিল র ৪ তাড়াশ তাড়াশ ৫৩১ 

৯৭ মাছাঃ হািসনা খা ন মাছাঃ র কা খা ন মাঃ শাজাহান আলী ১/৫/১৯৯৮ ২১ বায়ািলয়া ৭ তাড়াশ তাড়াশ ১১৩৯ 

৯৮ 
মাঃ আ া আল 

আউয়াল 
মাছাঃ কাজলী 

খা ন মাঃ আ ল মা ান ১/১/১৯৮২ ৩৭◌ঃ ধৎধংয ২ তাড়াশ তাড়াশ ৭৫৬ 

৯৯ মাছাঃ আয়শা খা ন 
মাছাঃ চানমিত 

খা ন সরাজ উি ন ৫/৩/১৯৭৩ ৪৬ ইড়ধষরধ ৭ তাড়াশ তাড়াশ ১০৫ 

১০০ রখা রানী শৗ  বালা কা ন রাম ১১/২০/১৯৬৯ ৪৯ ◌ংড়ষধঢ়ধৎধ ৫ তাড়াশ তাড়াশ ১০১২ 

১০১ মাছাঃ সালমা খা ন 
মাছাঃ আেখরা 

বগম মাঃ শা  আলম সরকার ১/২/১৯৮৪ ৩৫◌ঃ ধৎধংয ৩ তাড়াশ তাড়াশ ১০০১ 

১০২ ভাত মার ঘাষ িমলা রানী দেব নাখ ঘাষ ৩/১৯/১৯৭২ ৪৭◌ঃ ধৎধংয ২ তাড়াশ তাড়াশ ৭৬৯ 

১০৩ মাঃ কািবল াং মাছাঃ ক লজান জমেশর আলী ৩/৬/১৯৫৯ ৬০ কড়যরঃ ৩ তাড়াশ তাড়াশ ৯৫ 

১০৪ মাঃ রায়হান াং মাছাঃ র  ভা  মাঃ গানেছর াং ২/১/১৯৭৮ ৪১ টষরঢ়ঁ ৎ ৪ তাড়াশ তাড়াশ ৩৩৬ 

১০৫ মাছাঃ জিল খা ন 
মাছাঃ মােহলা 

খা ন মাঃ আ ল আিজজ ১/১/১৯৯৪ ২৫ ঞধৎধংয ২ তাড়াশ তাড়াশ ১৯৯ 

১০৬ মাঃ সােজ ল ইসলাম 
মাছাঃ সােজদা 

খা ন মাঃ আ স সামাদ ১/১/২০০০ ১৯ ঝড়ষধঢ়ধৎধ ৫ তাড়াশ তাড়াশ ২৬১ 

১০৭ মাঃ শাম ল হক ত পরিব ত বােহর আলী ৩/২/১৯৬৩ ৫৬ ঝড়ষধঢ়ধৎধ ৫ তাড়াশ তাড়াশ ৩৫৮ 

১০৮ মাঃ আ স ছামাদ 
মাছাঃ রােকয়া 

খা ন মাঃ ড়ান ম ল ১০/১১/১৯৬৩ ৫৬ ক ◌ঃরমধংধ ৬ তাড়াশ তাড়াশ ৩৫৭/১ 

১০৯ মাঃ শাহাদত হােসন 
মাছাঃ সােহনা 

খা ন মাঃ ি ছ ১২/১/২০০০ ১৯ কধৎৎধরষ ৬ তাড়াশ তাড়াশ ১০১ 

১১০ মাছাঃ িমম খা ন 
মাছাঃ রািজনা 

খা ন মাঃ আ ল মিজদ ৫/১৩/১৯৯৯ ২০ ম রা র ৯ তাড়াশ তাড়াশ ১০৯ 

১১১ মাছাঃ অ ফা খা ন মাছাঃ জ রা খা ন মাঃ সয়দ আলী ৫/৩/১৯৮২ ৩৭ গধফযড়নঢ়ঁৎ ৯ তাড়াশ তাড়াশ ১০৮ 

১১২ মাঃ আছা ল ইসলাম মাছাঃ আয়ষা খা ন মাঃ মজম আলী ৭/৫/১৯৮৫ ৩৪ গড়ঃ ৎধঢ়ঁৎ ৯ তাড়াশ তাড়াশ ####### 

১১৩ মাছাঃ হাসনা খা ন মাছাঃ শাি  খা ন মাঃ এনছাব আলী ামািনক ১/৩/১৯৭০ ৪৯ ঝৎববশরংহড়ঢ়ঁৎ ৮ তাড়াশ তাড়াশ ৭৯১ 

১১৪ মাঃ শাহ ্ জাহান আলী 
মাছাঃ হােজরা 

খা ন মাঃ জামাল উি ন ৫/২/১৯৭৯ ৪০ গড়ঃ ৎধঢ়ঁৎ ৯ তাড়াশ তাড়াশ ১১৪৪ 

১১৫ মাছাঃ হািলমা খা ন 
মাছাঃ কািহ র 

খা ন মাঃ হািলম সরকার ১০/৪/২০০৪ ১৫ ইড়ধষরধ ৭ তাড়াশ তাড়াশ ৭৮৯ 

১১৬ মাঃ মা াফ আলী 
মাছাঃ মেনায়ারা 

খা ন হােছন আলী ১০/৪/১৯৭৭ ৪২ গধফযড়নঢ়ঁৎ ৯ তাড়াশ তাড়াশ ৩৪৪/১ 

১১৭ মাছাঃ হািলমা খা ন 
মাছাঃ বাহাতন 

খা ন মাঃ আছা ি ন ১০/৫/১৯৮৭ ৩২ গধফযড়ঢ়ঢ়ঁৎ ৯ তাড়াশ তাড়াশ ১০২৪ 

১১৮ মাছাঃ নারিগস খা ন 
মাছাঃ শােজদা 

খা ন মাঃ কিবর উিদদন ১/৫/১৯৮৪ ৩৫ গড়ঃ ৎধঢ়ঁৎ ৯ তাড়াশ তাড়াশ ৫৪১ 



১১৯ 
মাছাঃ মাহ বা 
লতানা িমিল মাছাঃ সালমা খা ন মাঃ মনহাজ আলী ১/১/১৯৯৮ ২১ গড়ঃ ৎধঢ়ঁৎ ৯ তাড়াশ তাড়াশ ১০২২ 

১২০ আরতী রানী তারামিন কািশনাথ ১০/১০/১৯৯৮ ২১ ঝৎববশরংহড়ঢ়ঁৎ ৮ তাড়াশ তাড়াশ ১০৬/১ 

১২১ 
মাছাঃ আেনায়ারা 

খা ন 
মাছাঃ খােদজা 

খা ন মাঃ কসমত াং ৫/২১/১৯৬৩ ৫৬ ঝড়ষধঢ়ধৎধ ৫ তাড়াশ তাড়াশ ২৬২ 

১২২ 
মাছাঃ সােনায়ারা 

খা ন 
মাছাঃ ফেতমা 

খা ন তেমজ াং ৯/১/১৯৬৯ ৫০ কড়যরঃ ৩ তাড়াশ তাড়াশ ১৩৩৮ 

১২৩ মাঃ শামীম হােসন 
মাছাঃ আেনায়ারা 

খা ন মাঃ সােমজ াং ১০/৩/১৯৮১ ৩৮ কধৎৎধরষ ৬ তাড়াশ তাড়াশ ১৩১৫ 

১২৪ 
মাছাঃ মি কা 

পারভীন 
মাছাঃ মােমনা 

খা ন মাঃ মাতােলব সরকার ৬/১৪/১৯৭৩ ৪৬◌ঃ ধৎধংয ১ তাড়াশ তাড়াশ ৯৯৭ 

১২৫ 
মাঃ নািবল হাসান 

িলমন মাছাঃ িলিল খা ন মাঃ নজ ল ইসলাম ১/১/২০১০ ৯ ইড়ধষরধ ৭ তাড়াশ তাড়াশ ১৩১৩ 

১২৬ মাছাঃ জীবন তারা 
মাছাঃ রােকয়া 

খা ন মাঃ ার আলী ৩/৩/১৯৮২ ৩৭ গড়হমড়ষনধৎরধ ৪ তাড়াশ তাড়াশ ১১৪৬ 

১২৭ মাঃ ইসলাম 
মাছাঃ রজাহান 

খা ন মাঃ খইমি ন ১০/৯/১৯৮৩ ৩৬ গড়হমড়ষনধৎরধ ৪ তাড়াশ তাড়াশ ১৩২৫ 

১২৮ মাঃ রািজম হক  মাছাঃ না খা ন মাঃ আির ল হক রিমম ১২/২৩/২০০৩ ১৫◌ঃ ধৎধংয ১ তাড়াশ তাড়াশ ১৩১১ 

১২৯ মাঃ হািফ র রহমান 
মাছাঃ হােজরা 

খা ন মাঃ রিবউল ইসলাম ২/৪/১৯৯১ ২৮◌ঃ ধৎধংয ২ তাড়াশ তাড়াশ ১৩৩৫ 

১৩০ মাঃ ফজ র রহমান মাছাঃ খা ন িবিব মাঃ রান তা কদার ৩/১৫/১৯৬৩ ৫৬ ঝড়ষধঢ়ধৎধ ৫ তাড়াশ তাড়াশ ১৩২২ 

১৩১ মাছাঃ কয়া খা ন নািছমা মাঃ নজ ল ইসলাম ৪/৩০/২০০৭ ১২◌ঃ ধৎধংয ১ তাড়াশ তাড়াশ ১৩২৪ 

১৩২ মাছাঃ বািছয়া খা ন 
মাছাঃ আখিলমা 

খা ন মাঃ আরেশদ আরী ৫/২/১৯৭৭ ৪২◌ঃ ধৎধংয ২ তাড়াশ তাড়াশ ১৩১৭ 

১৩৩ িদ ী রানী গৗিড় বালা বল চ  দাস ৫/৬/১৯৭২ ৪৭◌ঃ ধৎধংয ১ তাড়াশ তাড়াশ ১৩৩৯ 

১৩৪ র নাথ সরকার িবমলা বালা পলান সরকার ৩/২০/১৯৬০ ৫৯ ঝড়ষধঢ়ধৎধ ৫ তাড়াশ তাড়াশ ১৩৩৭ 

১৩৫ মাঃ িসয়াম হােসন 
মাছাঃ সিলনা 

খা ন মাঃ সেহল রানা ৪/৪/২০০৭ ১২◌ঃ ধৎধংয ২ তাড়াশ তাড়াশ ১৩৩০ 

১৩৬ মাঃ আ ল ার মাছাঃ জয়নব খা ন মাঃ িরয়াজ উি ন ১০/২২/১৯৫৬ ৬৩ কড়যরঃ ৩ তাড়াশ তাড়াশ ১৩৩৪ 

১৩৭ মাছাঃ রেবকা খা ন রজাহান খা ন মাঃ আ  সাঈদ ৪/৫/১৯৯৯ ২০ টষরঢ়ঁৎ ৪ তাড়াশ তাড়াশ ১৩২৩ 

১৩৮ মাঃ জাহা ীর আলম বাহাতন নছা িদ  ী ১২/১৫/১৯৭৮ ৪০ কড়যরঃ ৩ তাড়াশ তাড়াশ ১৩২৭ 

১৩৯ 
মাছাঃ আন য়ারা 

খা ন মাছাঃ তাতা খা ন মাঃ আমজাদ আলী ১০/২/১৯৭১ ৪৮ কড়যরঃ ৩ তাড়াশ তাড়াশ ১৩১৮ 

১৪০ মাঃ কামাল হােসন 
মাছাঃ সানাভা  

বগম মাঃ আিজম উি ন ১০/১/১৯৬৮ ৫১◌ঃ ধৎধংয ১ তাড়াশ তাড়াশ ১১৪৫/১ 

১৪১ মাছাঃ িফয়া খা ন 
মাছাঃ জােমলা 

খা ন ছিবর উি ন ৯/২৩/১৯৫৭ ৬২ কড়যরঃ ৩ তাড়াশ তাড়াশ ১০২০/১ 



১৪২ মাছাঃ শফালী বগম 
মাছাঃ ছােলকা 

বগম মাঃ ফলা িময়া ১০/১১/১৯৮০ ৩৯ ঔধযধহমরমধঃর ৬ তাড়াশ তাড়াশ ১৩২০ 

১৪৩ মাঃ ইসমাইল হােসন 
মাছাঃ জােমলা 

খা ন মাঃ তা  াঃ ৮/৫/১৯৬২ ৫৭ ঠধফধংয ৫ তাড়াশ তাড়াশ ১৩১৯ 

১৪৪ মাঃ সৗরভ আহেমদ 
মাছাঃ সাহাগী 

খা ন মাঃ আলহাজ আলী ৩/১৫/২০১২ ৭ ইড়ধষরধ ৭ তাড়াশ তাড়াশ ১০৫/১ 

১৪৫ ছ া রানী িদিপকা রানী  শা  চ  সরকার ১২/২৫/২০১০ ৮ ঝৎববশরংহড়ঢ়ঁৎ ৮ তাড়াশ তাড়াশ ১১৪৩ 

১৪৬ মারী ল ী রানী আ া বালা  েবন চ  ৩/৫/১৯৯৮ ২১ ঝৎববশরংহড়ঢ়ঁৎ ৮ তাড়াশ তাড়াশ ২৬৩ 

১৪৭ 
মাঃ আ স ছামাদ 

মীর মাছাঃ রাতন নছা মাঃ মাকেছদ আলী মীর ১২/১২/১৯৬৯ ৪৯ ইড়ধষরধ ৭ তাড়াশ তাড়াশ ৩৩৯ 

১৪৮ গািব  চ  বসাক তারা মিন রানী দেব  নাথ বসাক ১/১২/১৯৭১ ৪৭ ঝধং◌ঃযধহ ৮ তাড়াশ তাড়াশ ৭৮৩ 

১৪৯ মাছাঃ মিরয়ম খা ন 
মাছাঃ শহর বা  

খা ন আহা দ ১০/৩/১৯৯২ ২৭ ইড়ধষরধ ৭ তাড়াশ তাড়াশ ৭৮৭ 

১৫০ মাঃ মা ার হােসন ছােবদান খা ন তিজম উি ন ৮/১৫/১৯৫২ ৬৭ ইড়ধষরধ ৭ তাড়াশ তাড়াশ ১০৪ 

১৫১ মাছাঃ মােজদা খা ন জয়িব তািজম ৮/১৭/১৯৫৭ ৬২ ইড়ধষরধ ৭ তাড়াশ তাড়াশ ৩৪০ 

১৫২ 
মাঃ আজাহার আলী 

ম ল আতবজান মাঃ আিজজল হক ম ল ১০/২/১৯৭০ ৪৯ নড়ধষরধ ৭ তাড়াশ তাড়াশ ৩৪৩ 

১৫৩ মাছাঃ মাইয়া খা ন মাছাঃ র া খা ন মাঃ হলাল ১০/১১/২০১০ ৯ কড়যরঃ ৩ তাড়াশ তাড়াশ ৬৫/১ 

১৫৪ 
মাছাঃ ফােতমা জ 

জাহরা মাছাঃ আসমা বগম মাঃ জ ল ইসলাম ১১/১৬/১৯৯৭ ২২ ঔধযধহমরৎ এধঃর ৫ তাড়াশ তাড়াশ ১৩৩৩ 

 
 
 

িমক 
ন র 

আেবদনকারীর নাম মাতার নাম িপতার নাম জ  তািরখ বয়স াম ওয়াড ইউিনয়ন উপেজলা  পাস ক নং 

১ মাছাঃ িশিরনা খা ন মাছাঃ আেলয়া খা ন মাঃ মাতােলব হােসন ৫/৬/১৯৯৩ ২৬ গায়াল াম ১ নওগ  তাডা়শ ৯৬৪ 

২ মাঃ আলািমন মাছাঃ ফিরদা বগম মাঃ আ  তােহর ৫/৬/১৯৯৪ ২৫ চকর াহ ১ নওগ  তাডা়শ ১৮১ 

৩ মাঃ রাি  সরকার মাছাঃ আরিজনা পারভীন মাঃ সােহল সরকার ৪/২০/২০০৭ ১২ কািলদাশিনলী ১ নওগ  তাডা়শ ৭১১ 

৪ মাছাঃ মা খা ন মাছাঃ আিছয়া খা ন মাঃ ব াল হােসন আক  ৭/২০/১৯৮২ ৩৭ কািলদাশিনলী ১ নওগ  তাডা়শ ১৯১/২ 

৫ মাঃ মাতােলব সরকার আেলয়া বগম মাঃ আ র রিশদ মা ার ১/১/১৯৭৬ ৪৩ চকর া ১ নওগ  তাডা়শ ১১৩৪ 

৬ মাঃ মন আলী মাছাঃ ফরেদৗিস খা ন মাঃ ফজ র রহমান ৫/১১/২০০৫ ১৪ চকর াহ ১ নওগ  তাডা়শ ৩২২ 

৭ মাঃ আজম আলী শা া জান আজাহার আলী ৩/৭/১৯৬০ ৫৯ কািলদাশিনলী ১ নওগ  তাডা়শ ৫০৭ 

৮ মাছাঃ রােবয়া বগম জিহরন ই  সরদার ১/১/১৯৪৮ ৭১ কািলদাশিনলী ১ নওগ  তাডা়শ ৯৯৩ 



৯ মাঃ আ র রউফ াং চা া মাঃ শাহ আলম ামািনক ৫/৬/২০০৩ ১৬ চকর া ১ নওগ  তাডা়শ ২৫১ 

১০ মাঃ সাই ল ইস ল মাছাঃ রািহলা খা ন মাঃ আতাউর রহমান ১০/৫/১৯৮২ ৩৭ কািলদাসিনলী ১ নওগ  তাডা়শ ৫০৮ 

১১ মাৎ শািকল আহেমদ ফিকর মাছাঃ িশউিল খা ন মাঃ আলম ফিকর ৩/২৫/১৯৮৪ ৩৫ দিব র ২ নওগ  তাডা়শ ৩২৩ 

১২ মাঃ িজয়াউর রহমান মাছাঃ শফালী খা ন আফজাল হােসন ৪/১২/১৯৯৪ ২৪ মিহষ  ২ নওগ  তাডা়শ ৭১৫ 

১৩ মাঃ আ র রা াক মাছাঃ পবান খা ন মাঃ মাকেবল আক  ১০/৮/১৯৭১ ৪৮ কািলদাশিনলী ১ নওগ  তাডা়শ ৭১২ 

১৪ মাঃ খই ি ন ামািনক মাছাঃ লিবজান মাঃ আেবদ আলী ১০/১/১৯৭৪ ৪৫ দবী র ২ নওগ  তাডা়শ ৭১৬ 

১৫ মাঃ আিশক মাছাঃ আফেরাজা খা ন মাঃ ইসহাক আলী ৯/৫/২০০৭ ১২ দবী র ২ নওগ  তাডা়শ ৯৬৫ 

১৬ মাঃ শাহজাহান আলী সােজদা খা ন সিফজ উি ন ামািনক ১০/২২/১৯৭৫ ৪৪ মিহষ  ২ নওগ  তাডা়শ ১৮২ 

১৭ মাছাঃ মিজনা খা ন মাছাঃ জােবদা খা ন মাঃ ছালায়মান হােসন ১০/১০/১৯৮০ ৩৯ মিহষ  ২ নওগ  তাডা়শ ১৮৬ 

১৮ মাছাঃ কয়া খা ন মাছাঃ সােলকা খা ন মাঃ কামাল উি ন ৩/১৬/২০০০ ১৯ দবী র ২ নওগ  তাডা়শ ৯৬৬ 

১৯ মাছাঃ মােলকা খা ন মাছাঃ ক ল জান নিজর াং ১২/৫/১৯৬৭ ৫২ দবী র ২ নওগ  তাডা়শ ৫১২/১ 

২০ মাঃ আল আিমন মাছাঃ হােজরা খা ন মাঃ আছাদ আলী ১১/৭/১৯৭৬ ৪৩ দবী র ২ নওগ  তাডা়শ ১১৩৩ 

২১ মাঃ আলতাব হােসন মাছাঃ ল ম বগম মাঃ ছালায়মান হােসন ফিকর ১১/৫/১৯৮৬ ৩৩ মেহষেরৗহালী ৩ নওগ  তাডা়শ ৩২৪ 

২২ মাঃ সােজ ল ইসলাম মাছাঃ হািফজা খা ন মাঃ মিজবর রহমান ৯/১৭/১৯৯৮ ২১ মেহষেরৗহালী ৩ নওগ  তাডা়শ ৭৩ 

২৩ মাঃ আ র রা াক মাছাঃ রােবয়া খা ন মাঃ এলাহী ব  ১০/৯/১৯৬৭ ৫২ মেহষেরৗহালী ৩ নওগ  তাডা়শ ৭১৭ 

২৪ মাঃ গালাম মা ফা িরপন মাছাঃ রজাহান খা ন মাঃ হােছন আলী ৫/৩/২০০২ ১৭ মেহষেরৗহালী ৩ নওগ  তাডা়শ ৯৭১ 

২৫ মাছাঃ শািহদা খা ন মাছাঃ মােহলা খা ন বয়ান ামািনক ১/৩/১৯৯২ ২৭ মেহষেরৗহালী ৩ নওগ  তাডা়শ ৭৪ 

২৬ মাছাঃ য়ারা খা ন মাছাঃ তােলমন নছা মাঃ ছােদক আলী ১/১/১৯৭২ ৪৭ মেহষেরৗহালী ৩ নওগ  তাডা়শ ১৮৪ 

২৭ মাঃ আ াহ আল মা ন মাছাঃ হািফজা খা ন মাঃ শাহজাহান আলী ১০/১৫/১৯৯৯ ২০ মেহষেরৗহালী ৩ নওগ  তাডা়শ ৯৭০ 

২৮ মাছাঃ য়ারা খা ন মাছাঃ গােলজান খা ন মাঃ তিজম উি ন ৩/১৫/১৯৯২ ২৭ িবরইল ৩ নওগ  তাডা়শ ৭৪/১ 

২৯ মাছাঃ শািহনা খা ন মাছাঃ শািহদা খা ন মাঃ ছােনায়ার হােসন শখ ১০/২০/১৯৮০ ৩৯ িবরইল ৩ নওগ  তাডা়শ ৯৬৮ 

৩০ মাছাঃ তাকিমনা খা ন মাছাঃ আিমনা খা ন মাঃ তাির ল ইসলাম ২/১৩/২০১১ ৮ িবরইল ৩ নওগ  তাডা়শ ৯৬৯ 

৩১ মাঃ শির ল ইসলাম মাছাঃ িবয়া খা ন মাঃ ইমান আলী ১০/৬/১৯৯১ ২৮ িবরইল ৩ নওগ  তাডা়শ ১১২২ 

৩২ মাঃ নািজর আহেমদ মাছাঃ ন াহার খা ন মাঃ হাচান আলী ৩/১২/১৯৯২ ২৬ িবরইল ৩ নওগ  তাডা়শ ৩৯০ 

৩৩ মাছাঃ জােলখা খা ন মাছাঃ ময়না খা ন মাঃ জালাল উি ন ৭/১২/২০১২ ৬ িবরইল ৩ নওগ  তাডা়শ ১১২১ 

৩৪ মাছাঃ ক না খা ন মাছাঃ বাইরন নছা মাঃ কাবাদ হােসন ামািনক ১১/১০/১৯৮১ ৩৮ পংেরৗহালী ৩ নওগ  তাডা়শ ৭৫ 

৩৫ মাছাঃ িমিন খা ন মাছাঃ জাহানারা খা ন মাঃ িময়াজান আলী ৯/১৪/১৯৮৭ ৩২ পংেরৗহালী ৩ নওগ  তাডা়শ ১১৩২ 

৩৬ মাছাঃ আফেরাজা পারভীন মাছাঃ মিজনা খা ন মাঃ ছিকর উি ন ৯/৮/২০০০ ১৯ চাকেরৗহালী ২ নওগ  তাডা়শ ৯৬৭ 

৩৭ মাঃ ছফাত আলী মাছাঃ সফাতন নছা মাঃ রজব আলী ৫/৮/১৯৫৯ ৬০ খালাবাড়ীয়া ৫ নওগ  তাডা়শ ২৭১ 

৩৮ মাঃ আ র রউফ মাছাঃ রিহলা খা ন মাঃ হােতম আলী সরদার ১২/২৮/১৯৭৩ ৪৫ চৗপািকয়া ৮ নওগ  তাডা়শ ৯৮৬ 



৩৯ মাঃ রিবউল কিরম মাছাঃ হাজরা খা ন মাঃ ইয়ার আক  ৫/১৫/১৯৭২ ৪৭ দিব র ২ নওগ  তাডা়শ ৭১৩ 

৪০ মাছাঃ আরিজনা খা ন মাছাঃ ছােলকা ভা  মাঃ খেয়র উি ন ৫/৬/১৯৮২ ৩৭ চৗপািকয়া ৮ নওগ  তাডা়শ ৭৪৩ 

৪১ মাঃ রতন আলী রাতন নছা নবাব আলী ৪/১৮/১৯৫৫ ৬৪ হািমদ র ৪ নওগ  তাডা়শ ৭৮ 

৪২ মাঃ রিফ ল ইসলাম মাছাঃ জেল খা ন মাঃ ওসমান ামািনক ৩/৪/১৯৮৫ ৩৪ নওগ  ৪ নওগ  তাডা়শ ২৫৬/১ 

৪৩ মাছাঃ জবা খা ন মাছাঃ রাতন নছা মাঃ আ ল জ ার ২/৬/২০০০ ১৯ নওগ  ৪ নওগ  তাডা়শ ####### 

৪৪ মাছাঃ মােমনা খা ন মাছাঃ কা ন খা ন মাঃ মক ল হােসন ১/১/২০০০ ১৯ নওগ  ৪ নওগ  তাডা়শ ৯৭৪ 

৪৫ মাঃ শািহন মাছাঃ শাহানা খা ন মাঃ পা ল খা কার ৮/৮/১৯৮৭ ৩২ িবেনাদ ভাটরা ৫ নওগ  তাডা়শ ১৮৬ 

৪৬ মাছাঃ িবয়া খা ন মাছাঃ খািদজা খা ন আ  শামা ১০/১/১৯৭২ ৪৭ নওগ  ৪ নওগ  তাডা়শ ৯৭৫ 

৪৭ রিফ ল রাকয়া রহমত ১০/৭/১৯৮০ ৩৯ নওগ  ৪ নওগ  তাডা়শ ৯৭৩ 

৪৮ মাছাঃ মেনায়ারা খা ন আ ন খা ন এ াজ খা কার ১২/৩/১৯৫৭ ৬২ হািমদ র ৪ নওগ  তাডা়শ ৫১১ 

৪৯ মাছাঃ া খা ন মাছাঃ সিখতন নছা মাঃ আ ল মা ান ১/১/২০০১ ১৮ নওগ  ৪ নওগ  তাডা়শ ৫১৪ 

৫০ মাঃ হািবব ারামািনক মাছাঃ িশিরনা খা ন র আলী ১০/৫/১৯৭৮ ৪১ নওগ  ৪ নওগ  তাডা়শ ৫১৩ 

৫১ মাছাঃ আফেরাজা খা ন মাছাঃ মিজনা খা ন মাঃ আলতাব হােসন ৪/৫/১৯৭৮ ৪১ আেলাকিদয়ার ৯ নওগ  তাডা়শ ৫২৩ 

৫২ মাঃ সাগর আহেমদ মাছাঃ রওশনারা খা ন মাঃ ইসহাক আলী ১/৬/২০০৪ ১৫ চৗপািকয়া ৮ নওগ  তাডা়শ ৭৪৬ 

৫৩ মাঃ নািছর উি ন লিজরন বগম মাঃ রমজান ম ল ২/১১/১৯৮১ ৩৮ চৗপািকয়া ৮ নওগ  তাডা়শ ২১৭ 

৫৪ মাছাঃ আরবীনা খা ন মাছাঃ আেনায়ারা খা ন আ ার সরকার ৩/৫/১৯৭৪ ৪৫ মািলপাড়া ৮ নওগ  তাডা়শ ৮৯ 

৫৫ মাছাঃ খািদজা খা ন মাছাঃ রজাহান খা ন মাঃ হািফ র রহমান ১০/৩/২০০৩ ১৬ চৗপািকয়া ৮ নওগ  তাডা়শ ২৫৭ 

৫৬ মাঃ কিল ি ন ামািনক কেমন জান খা ন দিবর উি ন ামািনক ১/৩/১৯৬৭ ৫২ মািলপাড়া ৮ নওগ  তাডা়শ ১৯৪/১ 

৫৭ মাঃ িনয়া ল ইসলাম ত. র জাহান খা ন মাঃ আ ল বাশার ১/১/২০১২ ৭ ইসলাম র ৮ নওগ  তাডা়শ ৩৩৫/২ 

৫৮ মাঃ জ ল ইসলাম মাছাঃ জ  খা ন মাঃ আলম শখ ১০/১২/১৯৮৫ ৩৩ চৗপািকয়া ৮ নওগ  তাডা়শ ৯৮৪ 

৫৯ মাছাঃ শারিমন খা ন মাছাঃ নাজমা বগম মাঃ আলমা ন ১০/৩/২০০৬ ১৩ চৗপািকয়া ৮ নওগ  তাডা়শ ৯৮৫ 

৬০ বাসি  রানী রােশা বালা েরশ মাহােতা ৮/২/১৯৫০ ৬৯ নওগ  ৪ নওগ  তাডা়শ ৭২০ 

৬১  কািতক চ  রারী মিত ল ী রানী ম  রারী ১২/৩১/১৯৮৭ ৩১ নওগ  ৪ নওগ  তাডা়শ ৪২৮ 

৬২ রাম রারী রা  বালা আকা  রারী ১০/১২/১৯৪৮ ৭০ নওগ  ৪ নওগ  তাডা়শ ৭১৮ 

৬৩ মাঃ মাখেল র রহমান মাছাঃ রািজনা খা ন মাঃ আেছর আলী ৭/১৫/২০০৭ ১২ খাল লা ৭ নওগ  তাডা়শ ৭৩৯ 

৬৪ মাছাঃ রনাহার বগম মাছাঃ জাহানারা বগম মাঃ ল হক খা কার ৩/৩/১৯৭৮ ৪১ নওগ  ৪ নওগ  তাডা়শ ৯৭২ 

৬৫ মাঃ আলাউি ন খা কার আেমনা খা ন ময়নাল হক খা কার ২/৩/১৯৬২ ৫৭ নওগ  ৪ নওগ  তাডা়শ ৭১৭ 

৬৬ মাঃ আিমজ উি ন ামািনক মাছাঃ আিমরন খা ন মাঃ আমজাদ হােসন ামািনক ৫/১৮/১৯৮২ ৩৭ নওগ  ৪ নওগ  তাডা়শ ৪২৭ 

৬৭ মাঃ লাল হাসাইন মাছাঃ রদান খা ন মাঃ আকবর আলী ২/৭/১৯৭৫ ৪৪ খাল লা ৭ নওগ  তাডা়শ ৮৭ 

৬৮ মাঃ আই ব আলী মাছাঃ নাজমা খা ন মাহা াদ আলী ১০/১০/২০০২ ১৭ কা পাড়া ৭ নওগ  তাডা়শ ১৯০ 

৬৯ মাঃ কারবান আলী মাছাঃ রিজয়া খা ন আকেছদ আলী ১২/৬/১৯৭৫ ৪৪ কা পাড়া ৭ নওগ  তাডা়শ ৩৮৭ 



৭০ মাছাঃ এিলজা খা ন মাছাঃ সােজদা মাঃ এচাক আলী ৪/৬/১৯৯৬ ২৩ কা পাড়া ৭ নওগ  তাডা়শ ৯৮১ 

৭১ মাছাঃ মিজরন খা ন আিজরন খা ন বা রািল ফিকর ৯/২১/১৯৪৫ ৭৪ কা পাড়া ৭ নওগ  তাডা়শ ৮৪ 

৭২ মাঃ বাব  হােসন মাছাঃ রিমচা খা ন আজগর আলী ৩/১৫/১৯৬২ ৫৭ কা পাড়া ৭ নওগ  তাডা়শ ৮৫ 

৭৩ মাছাঃ রহানা খা ন রােকয়া খা ন নওেজশ আলী আক  ৫/১৩/১৯৭৫ ৪৪ মািলপাড়া ৮ নওগ  তাডা়শ ৮৮ 

৭৪ মাছাঃ রা  খা ন মাছাঃ সােকলা খা ন মাঃ আ স সা ার ৯/২০/১৯৮২ ৩৭ ভাটড়া ৫ নওগ  তাডা়শ ২৫৪ 

৭৫ মাঃ শিফ র রহমান মািহম মাছাঃ মৗ দা খা ন মাঃ আলাউি ন হােসন ১১/২৯/২০০৯ ৯ কা পাড়া ৭ নওগ  তাডা়শ ৭৪২ 

৭৬ মাঃ আ  সাঈদ মাছাঃ শািহদা খা ন মাঃ তয়জাল ামািনক ১/১/২০০৯ ১০ কা পাড়া ৭ নওগ  তাডা়শ ৯৮২ 

৭৭ মাছাঃ িজয়াসিমন খা ন িতসা মাছাঃ তাকিলমা খা ন মাঃ আবাবস আলী ১/১/২০০৬ ১৩ খাল লা ৭ নওগ  তাডা়শ ১৮৯/১ 

৭৮ মাছাঃ আ রী খা ন মাছাঃ আেনায়ারা খা ন মাঃ ময়নাল হক ১/২/১৯৯১ ২৮ ইসলাম র ৮ নওগ  তাডা়শ ৪৩২ 

৭৯ মাঃ ইমরান হাসান মাছাঃ আিমনা খা ন মাঃ মরাজ ামািনক ৫/১/২০০৯ ১০ চৗপািকয়া ৮ নওগ  তাডা়শ ৯৮৩ 

৮০ মাঃ মা াফ আলী মাছাঃ ফােতমা বওয়া জানাব আলী ১০/৫/১৯৮০ ৩৯ কা পাড়া ৭ নওগ  তাডা়শ ৩৩৪/১ 

৮১ মাছাঃ পসানা পারভীন মাছাঃ চা া খা ন মাঃ নজ ল ইসলাম ১১/১৩/১৯৯৯ ২০ খাল লা ৭ নওগ  তাডা়শ ৩৩২ 

৮২ মাঃ ছা ান আলী মাছাঃ মিরয়ম খা ন মাঃ মাহাম আলী ১০/২/১৯৯৯ ২০ কা পাড়া ৭ নওগ  তাডা়শ ৮৬ 

৮৩ মাঃ জা ার আলী মাছাঃ জয়নব খা ন মাঃ ছারহাব আলী ১০/৪/১৯৯২ ২৭ কা পাড়া ৭ নওগ  তাডা়শ ৭৪০ 

৮৪ মাঃ আিন র রহমান মাছাঃ আনজন খা ন ত. ছালায়মান হােসন ৪/২২/১৯৯৬ ২৩ কা পাড়া ৭ নওগ  তাডা়শ ৩৩০ 

৮৫ মাঃ রািশ ল ইসলাম মাছাঃ আর  খা ন মাঃ ইয়ার আলী ১০/১৩/১৯৯৬ ২৩ কা পাড়া ৭ নওগ  তাডা়শ ৯৮০ 

৮৬ মাছাঃ ফিজরন খা ন রিমচা খা ন সা দ আলী ১২/৫/১৯৬৪ ৫৫ কা পাড়া ৭ নওগ  তাডা়শ ১১২৭ 

৮৭ মাঃ সািকল আহে দ মাছাঃ ছালমা খা ন মাঃ আলািমন হােসন ২/২৫/২০০৩ ১৬ নওগ  ৪ নওগ  তাডা়শ ৩২৬ 

৮৮ খািদজা জয়গন র ৫/১৪/১৯৮৮ ৩১ নওগ  ৪ নওগ  তাডা়শ ১১২৩ 

৮৯ কামল ওমলা দেব নাথ মাহােতা ১০/৫/১৯৭১ ৪৮ নওগ  ৪ নওগ  তাডা়শ ৭৭ 

৯০ মাঃ হাউজ আলী মাছাঃ জাহানারা খা ন ত. রাল হক ৯/১৭/১৯৬৮ ৫১ নওগ  ৪ নওগ  তাডা়শ ১১২৪ 

৯১ মাছাঃ রািশদা খা ন মাছাঃ ফিজলা খা ন ত. আ  সাঈদ সরকার ৩/৪/১৯৯২ ২৭ নওগ  ৪ নওগ  তাডা়শ ৫১৬ 

৯২ মাছাঃ মিরয়ম খা ন মাছাঃ সানাভান খা ন মাঃ মা ার তা কদার ১০/১৯/১৯৬৫ ৫৪ চৗপািকয়া ৮ নওগ  তাডা়শ ১১৩০ 

৯৩ মাঃ ইয়া ছ আলী মাছাঃ ছিকনা খা ন ফজলার রহমান ২/১১/১৯৭৪ ৪৫ খাল লা ৭ নওগ  তাডা়শ ৫১৯ 

৯৪ মাছাঃ র য়ারা খা ন মাছাঃ জ রা খা ন মাঃ দেছর আলী ৫/১০/১৯৭৮ ৪১ চৗপািকয়া ৮ নওগ  তাডা়শ ১১২৯ 

৯৫ মাছাঃ লাভলী খা ন মাছাঃ িজয়াসিমন খা ন মাঃ শাহজাহান আলী ১২/৫/১৯৮৮ ৩১ চৗপািকয়া ৮ নওগ  তাডা়শ ১৯৩ 

৯৬ মাঃ র ইসলাম মাছাঃ শহরবা  সিফজ উি ন ৩/৪/১৯৬৪ ৫৫ মািলপাড়া ৮ নওগ  তাডা়শ ১২৯৯ 

৯৭ মাঃ রওশন আলী রিহমা খা ন মাকেবল হােসন ৪/৪/১৯৭৬ ৪৩ খাল লা ৭ নওগ  তাডা়শ ৭৩৮ 

৯৮ মাঃ আয়ইব আলী আিমনা খা ন মনহাজ উি ন ৫/৪/১৯৭৭ ৪২ ভায়াট ৯ নওগ  তাডা়শ ৭৫৩ 

৯৯ মাঃ শখসাদী ম ল মাছাঃ িমনা বগম মাঃ আেনায়ার হােসন ম ল ১২/২০/২০১০ ৮ ভায়াট ৯ নওগ  তাডা়শ ৫২৫ 



১০০ মাঃ সিফজ উি ন মাছাঃ ছ রা খা ন সামেশর সরকার ১১/২১/১৯৫৫ ৬৩ ব শবাড়ীয়া ৯ নওগ  তাডা়শ ৭৪৯ 

১০১ াদ কম কার মালতী অ ন কম কার ৭/১৪/১৯৮৬ ৩৩ নওগ  ৪ নওগ  তাডা়শ ৭২০ 

১০২ মাছাঃ ছােমনা খা ন মাছাঃ আেনায়ারা খা ন মাঃ আঃ জ ার ৭/২/১৯৯৮ ২১ খাল লা ৭ নওগ  তাডা়শ ৭৩৭ 

১০৩ মাছাঃ জািমলা খা ন লছন খা ন আ ল াং ৫/৪/১৯৬২ ৫৭ খাল লা ৭ নওগ  তাডা়শ ৩৩১ 

১০৪ মাঃ ল আমীন মাছাঃ সানাবান কােসম আলী সরকার ৬/১৬/১৯৮৭ ৩২ ব শবাড়ীয়া ৯ নওগ  তাডা়শ ৯৯১ 

১০৫ মাঃ তানিভর শখ মাছাঃ আিরফা খা ন মাঃ বা  শখ ৫/৬/২০১১ ৮ ভায়াট ৯ নওগ  তাডা়শ ১১৩১ 

১০৬ মাঃ আ ল জিলল মাছাঃ কিছরন নওেসর আলী ৫/১৫/১৯৬৭ ৫২ খাল লা ৭ নওগ  তাডা়শ ৪৩০ 

১০৭ মাছা: রােবয়া খা ন মাছা: এিলনা খা ন মা: েবল ামািনক ১২/৩০/২০১০ ৮ মািলপাড়া ৮ নওগ  তাডা়শ ৯৮৮ 

১০৮ মাছা: তাসিলমা খা ন মাছা: নাজমা খা ন মা: তােরক আলী ২/১/২০০৮ ১১ মা য়া ৮ নওগ  তাডা়শ ৯৯০ 

১০৯ মাছা: লাভলী খা ন মাছা: জােবদা খা ন মা: মিজবর রহমান ৬/৯/১৯৯৭ ২২ মািলপাড়া ৮ নওগ  তাডা়শ ৩৩৩ 

১১০ মাঃ মঈদ হাসান মাছাঃ মা দা খা ন মাঃ আ র রা াক ৬/২১/২০০৭ ১২ মািলপাড়া ৮ নওগ  তাডা়শ ৯৮৯ 

১১১ মাঃ আলাউি ন সরকার মাছাঃ আেলয়া মাঃ দলবার হােসন ৫/৩/১৯৮৯ ৩০ িবেনাদভাটড়া ৫ নওগ  তাডা়শ ৭২৩ 

১১২ মাঃ মাহাতাব আলী জিরনা বগম তিছর ম ল ২/৩/১৯৭২ ৪৭ ভাটড়া ৫ নওগ  তাডা়শ ৭৯ 

১১৩ মাঃ আলাউি ন ম ল মাছাঃ কিরমন মাঃ শাম ল আলম ৬/১৭/১৯৭৮ ৪১ মিহষ  ২ নওগ  তাডা়শ ৭২ 

১১৪ মাছাঃ কনা খা ন মাছাঃ শােহনা খা ন মাঃ আ ল কালাম ১১/২/২০০৬ ১৩ খাল লা ৭ নওগ  তাডা়শ ৫২০ 

১১৫ মাঃ তির ল ইসলাম মাছাঃ জােহরা খা ন মাঃ তােরক রহমান ৫/৫/২০১২ ৭ ভায়াট ৯ নওগ  তাডা়শ ৭৫২ 

১১৬ মাছাঃ মেনায়ারা খা ন মাছাঃ জিরনা খা ন মিজদ আক  ৭/৮/১৯৭১ ৪৮ কা পাড়া ৭ নওগ  তাডা়শ ৭৪১ 

১১৭ মাছাঃ খািদজা ল কাবরা মাছাঃ আসমা বগম মাঃ তাফা ল হােসন ১/১/২০০১ ১৮ মািলপাড়া ৮ নওগ  তাডা়শ ৭৪৪ 

১১৮ মাছাঃ িফেরাজা খা ন মাছাঃ সিখনা খা ন জমেসর ামািনক ৬/৭/১৯৫৭ ৬২ মািলপাড়া ৮ নওগ  তাডা়শ ১৯২ 

১১৯ মাছাঃ তিমরন নছা মাছাঃ কজান নছা মাঃ তিজ ি ন সখ ৩/১৮/১৯৫৫ ৬৪ কা পাড়া ৭ নওগ  তাডা়শ ১১২৮ 

১২০ মাঃ রা া মাছাঃ রািশদা মাঃ রজাউল কিরম ২/২১/১৯৮৭ ৩২ নবী র ৬ নওগ  তাডা়শ ২৫৫ 

১২১ মাঃ বকেসা রজাহান মাঃ মিজবর ৭/১১/১৯৫৮ ৬১ নবী র ৬ নওগ  তাডা়শ ৭৩০ 

১২২ মাছা: আিছয়া খা ন মাছা: িফয়া খা ন মা: আকেছদ আলী ৭/৪/১৯৯৫ ২৪ বািনয়াব  ৬ নওগ  তাডা়শ ৩২৯ 

১২৩ মা: আল মাহ দ মাছা: আলমা খা ন মা: েবল আহে দ ৫/২/২০১১ ৮ বািনয়াব  ৬ নওগ  তাডা়শ ৯৭৬ 

১২৪ মাঃ বাব  তা কদার মাছাঃ িফয়া বগম মাঃ খারেশদ আলী তা কদার ৬/৯/১৯৭১ ৪৮ বািনয়াব  ৬ নওগ  তাডা়শ ৮১ 

১২৫ মাছা: আিমনা খা ন মাছা: তারা ভা  মা: জামাল উি ন ৩/৫/১৯৯৬ ২৩ বািনয়াব  ৬ নওগ  তাডা়শ ৯৭৭ 

১২৬ মাঃ আ ল খিলল চৗ রী মাছাঃ জিরনা খা ন মাঃ মানেছর চৗ রী ১২/৫/১৯৫২ ৬৭ বািনয়াব  ৬ নওগ  তাডা়শ ৪২৯ 

১২৭ মাঃ র ইসলাম মাছাঃ রজাহান মাঃ ছেরায়ার ৮/১/১৯৮৪ ৩৫ শা য়ািদঘী ৬ নওগ  তাডা়শ ৭৩৩ 

১২৮ মা: সােহদ আলী মাছা: সােবদা খা ন মা: শাহ আলম ১০/২৮/২০০৬ ১৩ নবী র ৬ নওগ  তাডা়শ ১১২৬ 

১২৯ মাছা: আফেরাজা খা ন মাছা: জােবদা খা ন মা: আ াছ আলী ১১/২০/২০০৩ ১৫ সাকই ৬ নওগ  তাডা়শ ৯৭৮ 

১৩০ মাঃ আমজাদ হােসন ফিকর মাছাঃ ছ রা খা ন মাঃ মাসেলম ফিকর ১২/৫/১৯৬৭ ৫২ বািনয়াব  ৬ নওগ  তাডা়শ ৭৩৬ 



১৩১ মাঃ আলমগীর হােসন মাছাঃ লজান খা ন মাঃ জ ল ইসলাম ১/৫/১৯৯৯ ২০ শা য়ািদঘী ৬ নওগ  তাডা়শ ১৯৫ 

১৩২ মাঃ সাগর হােসন রােকয়া খা ন মাঃ দেলায়ার হােসন ৯/১৮/১৯৮৮ ৩১ শা য়ািদঘী ৬ নওগ  তাডা়শ ৭৩৪ 

১৩৩ মাঃ খিবর উি ন মাছাঃ খােদজা বগম মাঃ আশরাফ আলী ১০/৬/১৯৮২ ৩৭ িবেনাদভাটড়া ৫ নওগ  তাডা়শ ৭২৮ 

১৩৪ মাঃ কারবান আলী মাছাঃ মােমনা খা ন মাঃ শাম ল আলম ১/২/১৯৮২ ৩৭ ভাটড়া ৫ নওগ  তাডা়শ ১১২৫ 

১৩৫ মাছাঃ হাছনা খা ন ছােলমান নছা হযরত আলী খ  ১০/৫/১৯৭২ ৪৭ ভাটড়া ৫ নওগ  তাডা়শ ২ 

১৩৬ মাছাঃ আ া বগম মাছাঃ রিমচা বগম মাঃ আফাজ ামািনক ৪/২৪/১৯৮৪ ৩৫ ভাটড়া ৫ নওগ  তাডা়শ ৭২৫ 

১৩৭ মাঃ শির ল ইসলাম মাছাঃ লিবরন খা ন ইসমাইল হােসন ৪/৪/১৯৯৮ ২১ ভায়াট ৯ নওগ  তাডা়শ ৭৫০ 

১৩৮ মাছাঃ শািহ র বগম মাছাঃ সােজদা খা ন মাঃ ফরজ আলী শখ ২/৭/১৯৭৫ ৪৪ নওগ  ৪ নওগ  তাডা়শ ৭৬ 

১৩৯ মাছাঃ রশমা খা ন মাছাঃ হােসলা খা ন মাঃ এশারত আলী ২/৫/১৯৯৯ ২০ ব শবাড়ীয়া ৯ নওগ  তাডা়শ ৩৯২/১ 

১৪০ মাছাঃ িশখা খা ন মাছাঃ রাণী খা ন মাঃ সিলম রজা ২/১/১৯৯৮ ২১ ভায়াট ৯ নওগ  তাডা়শ ৯১ 

১৪১ মাছাঃ চা া পারভীন মাছাঃ শিরফা বগম মাঃ সাম ল ম ল ১/১৩/১৯৯৪ ২৫ ব শবাড়ীয়া ৯ নওগ  তাডা়শ ৭৫৪ 

১৪২ মাঃ নাজ ল হক মাছাঃ নািজয়া বগম মাঃ র আলী ১/৬/১৯৯২ ২৭ ভায়াট ৯ নওগ  তাডা়শ ৫২৪ 

১৪৩ মাঃ আ  ব ার সরকার মাছাঃ মেহ ন নছা মেয়জ উি ন ৬/১৩/১৯৫৫ ৬৪ ব শবাড়ীয়া ৯ নওগ  তাডা়শ ৯৯২ 

১৪৪ মাছাঃ মােমনা খা ন মাছাঃ জ রা খা ন মাঃ মাজামেমল হক ১২/২/১৯৭৭ ৪২ ভাটড়া ৫ নওগ  তাডা়শ ২৫৩ 

১৪৫ মাছাঃ মােলকা খা ন রিমচা খা ন আিজজল খ কার ৭/১৩/১৯৬৮ ৫১ মািলপাড়া ৮ নওগ  তাডা়শ ৭৪৫ 

১৪৬ মাঃ মাতাহার হােসন মাছাঃ মিজনা খা ন আ ল মা ান ামািনক ১/২/১৯৮৪ ৩৫ মািলপাড়া ৮ নওগ  তাডা়শ ৪৩১ 

১৪৭ মাছাঃ ফিরদা খা ন মাছাঃ মােজদা খা ন মাঃ ফজর আলী মা া ৬/৪/১৯৭২ ৪৭ ভায়াট ৯ নওগ  তাডা়শ ৯৯৪ 

১৪৮ মাছাঃ সাগিরকা পারভীন মাছাঃ আকিলমা খা ন মাঃ র ইসলাম ১/৭/১৯৯৯ ২০ মািলপাড়া ৮ নওগ  তাডা়শ ৮ 

১৪৯ মাঃ আলফাজ উি ন মাছাঃ আিজরন খা ন মাঃ ল ইসলাম ৭/২/১৯৯৮ ২১ ভাটড়া ৫ নওগ  তাডা়শ ৭২৪ 

১৫০ মাঃ নজ ল ইসলাম আজরা খা ন আেছর ামািনক ২/১০/১৯৬৯ ৫০ শা য়ািদঘী ৬ নওগ  তাডা়শ ৮৩ 

১৫১ মাছাঃ ন া খা ন মাছাঃ সােহরা খা ন মাঃ গেহর আলী ১/৩/১৯৯৭ ২২ ভাটড়া ৫ নওগ  তাডা়শ ৩৯ 

১৫২ মাঃ নাইম বা  মাছাঃ নাজমা খা ন মাঃ  িময়া ৪/১৮/২০০০ ১৯ ভাটড়া ৫ নওগ  তাডা়শ ২৫২ 

১৫৩ মাঃ আ ল রা াক মাছাঃ জােবদা খা ন মাঃ গানেজর ৫/২০/১৯৫০ ৬৯ ভাটড়া ৫ নওগ  তাডা়শ ১৮৭/১ 

১৫৪ মাঃ তিফজ উি ন সেরস দিবর উি ন ৫/২/১৯৬৭ ৫২ ইসলাম র ৮ নওগ  তাডা়শ ১২৯৮ 

১৫৫ মাঃ শাহীন আলম মাছাঃ রিমছা খা ন মাঃ আ স সা ার ৬/২৮/১৯৮৫ ৩৪ চৗপািকয়া ৮ নওগ  তাডা়শ ১৩০৩ 

১৫৬ মাছাঃ ক না খা ন মাছাঃ সােজদা মাঃ স ৯/১৯/১৯৮৯ ৩০ িবেনাদ ভাটড়া ৫ নওগ  তাডা়শ ১২৯৩ 

১৫৭ মাছাঃ জােমনা খা ন আিজরন খা ন মহাতাব সরকার ১/৬/১৯৪৭ ৭২ ভায়াট ৯ নওগ  তাডা়শ ১৩০৪ 

১৫৮ মাঃ রহমত উ াহ মাছাঃ রিহমা খা ন মাঃ আ ল মােলক ৩/১০/১৯৮২ ৩৭ মেহষেরৗহালী ৩ নওগ  তাডা়শ ১২৮৮ 

১৫৯ মাঃ মিজবর রহমান মাছাঃ মিজরন খা ন চা  ফিকর ১০/১৩/১৯৭৭ ৪২ কা পাড়া ৭ নওগ  তাডা়শ ১২৯৭ 

১৬০ মাছাঃ িখ খা ন মাছাঃ িফেরাজা খা ন মাঃ শাহ আলম ৬/২৫/২০০৬ ১৩ ইসলাম র ৮ নওগ  তাডা়শ ১৩১০ 

১৬১ ত াশা মাহােতা দীি  রানী দীপ মার মাহােতা ১২/২/২০১৪ ৫ নওগ  ৪ নওগ  তাডা়শ ১২৮৬ 

১৬২ মাছাঃ মিজনা খা ন হােজরা খা ন মা ন খ কার ১/১/১৯৪৭ ৭২ ভায়াট ৯ নওগ  তাডা়শ ১৩০৫ 



১৬৩ মাঃ রিফ ল ইসলাম মাছাঃ মািফয়া খা ন মাঃ আলী মা া ৩/৪/১৯৮২ ৩৭ ভায়াট ৯ নওগ  তাডা়শ ১৩০১ 

১৬৪ মাঃ ইউ ছ আলী মাছাঃ রািহলা খা ন মাঃ নিজর উি ন ফিকর ৩/২৮/১৯৭১ ৪৮ িবরইল ৩ নওগ  তাডা়শ ১২৮৪ 

১৬৫ মাছাঃ আ য়ারা খা ন মাছাঃ ছ রা খা ন মাঃ বার আলী শখ ৯/১০/১৯৮২ ৩৭ পংেরৗহালী ৩ নওগ  তাডা়শ ১২৮৫ 

১৬৬ মাঃ ছাই ল ইসলাম (কা ) মাছাঃ জাহানারা খা ন মাঃ শওকত আলী সরকার ৩/৫/১৯৭৪ ৪৫ মািলপাড়া ৮ নওগ  তাডা়শ ৭৪৮ 

১৬৭ মাছাঃ র মহল মাছাঃ রিজয়া খা ন সিকম ামািনক ৪/৫/১৯৮০ ৩৯ শা য়ািদঘী ৬ নওগ  তাডা়শ ৩৮৮/১ 

১৬৮ মাছাঃ হািছনা খা ন মাছাঃ পির বগম মাঃ হােসন আলী ৩/১৮/১৯৬৫ ৫৪ নওগ  ৪ নওগ  তাডা়শ ২৬২৬ 

১৬৯ মাঃ হাসান আী মাছাঃ আিমনা খা ন মাঃ মা ার হােসন ১/২৩/২০১২ ৭ গায়াল াম ১ নওগ  তাডা়শ ১২৮২ 

১৭০ মাছাঃ তািহরন খা ন মাছাঃ রাতন নছা ত. দইরম আলী আক  ১/১/১৯৯৮ ২১ সা ান ৯ নওগ  তাডা়শ ১৩০০ 

১৭১ মাঃ আ া ামান মাছাঃ আেনায়ারা বগম মাঃ আ স সা ার ামািনক ৫/১/১৯৮২ ৩৭ হাসান র ৫ নওগ  তাডা়শ ৭২৬ 

১৭২ মাঃ িজহা ল ইসলাম মাছাঃ জয়নব খা ন মাঃ আহাদ আলী ২/১/২০১১ ৮ নবী র ৬ নওগ  তাডা়শ ১২৯৪ 

১৭৩ মাঃ ওছমান গিন আিবরজান বগম লালন ফিকর ৫/৩/১৯৪০ ৭৯ িবেনাদ ভাটড়া ৫ নওগ  তাডা়শ ১২৯২ 

১৭৪ মাছাঃ জা ািত খা ন মাছাঃ জােহনারা খা ন মাছাঃ িশউলী খা ন ১/৩/২০০৬ ১৩ শা য়ািদঘী ৬ নওগ  তাডা়শ ১২৯৫ 

১৭৫ মাঃ সাইম হােসন শাওন মাছাঃ সিলনা খা ন মাঃ ম  িময়া ১/১/২০১১ ৮ হাসান র ৫ নওগ  তাডা়শ ১৩০৭ 

১৭৬ মাঃ তাির ল ইসলাম মাছাঃ তাকিমনা খা ন মাঃ ব াল হােসন ১২/১০/২০০০ ১৯ শা য়ািদঘী ৬ নওগ  তাডা়শ ৭১/১ 

১৭৭ মাঃ বলাল হােসন মাছাঃ জিলমন খা ন আেছর মা া ১০/৩/১৯৬২ ৫৭ শা য়ািদঘী ৬ নওগ  তাডা়শ ১২৯৬ 

১৭৮ সাহনাজ পারভীন শািহদা খা ন মাঃ সানাউ া শখ ১/১/১৯৯২ ২৭ িবরইল ৩ নওগ  তাডা়শ ১৩০৯ 

১৭৯ মাঃ শাহ আলম মাছাঃ আেলয়া খা ন মাঃ সাই র রহমান ৫/৬/১৯৭২ ৪৭ গায়াল াম ১ নওগ  তাডা়শ ১২৭৮ 

১৮০ মাঃ শিহ ল ইসলাম মাছাঃ হােজরা খা ন ছােবর আলী ামািনক ২/১৫/১৯৭৬ ৪৩ মেহষেরৗহালী ৩ নওগ  তাডা়শ ১২৮৯ 

১৮১ মাছাঃ সািদয়া ল িশফাহ মাছাঃ নাছিরন পারভীন মাঃ শিহ ল ইসলাম ১/১/২০০৮ ১১ িবরইল ৩ নওগ  তাডা়শ ১২৯০ 

১৮২ মাছাঃ িশউলী খা ন মাছাঃ হােজরা খা ন মাঃ ইসমাইল হাঃ ১২/২৫/১৯৭৭ ৪১ কানাবািড় ২ নওগ  তাডা়শ ১২৮৩ 

১৮৩ মাঃ মা ািকম হােসন মাছাঃ িমিন খা ন মাঃ িফেরাজ মাহ দ ৭/১৫/২০১২ ৭ গায়াল াম ১ নওগ  তাডা়শ ১২৮১ 

১৮৪ মাঃ রায়হান আলী (গহা) র বা বওয়া মাঃ ছােবদ আলী ১২/২/১৯৮০ ৩৯ ভাটড়া ৫ নওগ  তাডা়শ ৫১৭ 

১৮৫ মাছাঃ আছমা খা ন মাছাঃ রিহমা খা ন মাঃ বারামদী ামািনক ১০/৩১/১৯৬২ ৫৭ িবরইল ৩ নওগ  তাডা়শ ১২৮৭ 

১৮৬ মাছাঃ খািদজা খা ন মাছাঃ আকিলমা খা ন মাঃ আকতার হােসন ১/১/১৯৯৪ ২৫ গায়াল াম ১ নওগ  তাডা়শ ১৩০২ 

১৮৭ মাঃ ফয়সাল রাি  মাছাঃ শাসনিজদা খা ন মাঃ সালায়মান হােসন ৬/৫/২০০৫ ১৪ শা য়ািদঘী ৬ নওগ  তাডা়শ ৭৩২ 

১৮৮ মাঃ নজ ল ইসলাম গােলছান নছা র ান আক দ ৮/৩/১৯৬৬ ৫৩ কািলদাশিনলী ১ নওগ  তাডা়শ ১২৮০ 

১৮৯ মাঃ মিহর আলী মাছাঃ মিরয়ম খা ন মাঃ এ াজ আলী ৮/২৫/১৯৮৩ ৩৬ শা য়ািদঘী ৬ নওগ  তাডা়শ ৮২ 

১৯০ মাছাঃ খােদজা খা ন লিছমন খা ন হাছান আলী ২/২২/১৯৫৭ ৬২ শা য়ািদঘী ৬ নওগ  তাডা়শ ৭৩১ 

১৯১ মাঃ আদম আলী আক  মাছাঃ আ রী বগম রিফজ উি ন আক  ৮/৫/১৯৮০ ৩৯ কািলদাশিনলী ১ নওগ  তাডা়শ ১২৭৭ 

১৯২ মাঃ শিফ ল ইসলাম মাছাঃ লিতফা খা ন মাছাঃ মিতয়ার রহমান ৪/৭/১৯৯৪ ২৫ শা য়ািদঘী ৬ নওগ  তাডা়শ ৫১৮ 

১৯৩ মাঃ হািফ র রহমান মাছাঃ হািলমা খা ন মাঃ আজগার আলী ৬/৪/১৯৮০ ৩৯ শা য়ািদঘী ৬ নওগ  তাডা়শ ১৮৮ 

১৯৪ মাঃ নজ ল ইসলাম মাছাঃ িশউলী বগম মাঃ আ স ছা ার ২/৮/১৯৮২ ৩৭ ভায়াট ৯ নওগ  তাডা়শ ১৩০৮ 



১৯৫ মাঃ আ াছ আলী রিহমা বগম বলাত হােসন ২/১৮/১৯৬১ ৫৮ হাসান র ৫ নওগ  তাডা়শ ৩২৭ 

১৯৬ মাঃ   েমাজাে ল হক আিজরন খা ন মাহতাব উি ন ৯/১৭/১৯৬৭ ৫২ চকর া ১ নওগ  তাডা়শ ১২৭৯ 

১৯৭ মাঃ আ ল হা ান মাছাঃ হািলমা খা ন মাঃ ার আলী খ  ৭/১১/১৯৭৩ ৪৬ কা পাড়া ৭ নওগ  তাডা়শ ৯৯৫/১ 

১৯৮ মাঃ আিম ল ইসলাম মাছাঃ আিজরন মাঃ আিজজল হক ম ল ২/১৭/১৯৯১ ২৮ শা য়ািদঘী ৬ নওগ  তাডা়শ ৯৭৯ 

১৯৯ মাঃ আ ল কালাম মাছাঃ মিতজান কতাব শাহ ৭/৬/১৯৫৫ ৬৪ নওগ  ৪ নওগ  তাডা়শ ৩৯১ 

২০০ মাছাঃ জােবদা খা ন রােবয়া খা ন ার সরকার ১/৩/১৯৫৭ ৬২ নওগ  ৪ নওগ  তাডা়শ ৭২২ 

২০১ মাঃ আ ল ম াফ মাছাঃ িফয়া খা ন মাঃ হােছন আলী ৫/৪/১৯৮৯ ৩০ মেহশেরৗহালী ৩ নওগ  তাডা়শ ১৮৩ 

২০২ মাঃ আ  জাফর ামািনক মাছাঃ পবান খা ন আ ল কােশম ৫/১৩/১৯৮৩ ৩৬ পংেরৗহালী ৩ নওগ  তাডা়শ ৫০৯ 

২০৩ মাঃ ফির ামান মাছাঃ ফােতমা খা ন মাঃ ময়দান আলী ১/৭/১৯৭১ ৪৮ মিহষ  ২ নওগ  তাডা়শ ৭১৪ 

২০৪ মাছাঃ মিদনা খা ন মাছাঃ রিমচা খা ন মাঃ কােছর সরকার ১/২/১৯৭৩ ৪৬ ভায়াট ৯ নওগ  তাডা়শ ৭৫৫ 

২০৫ মাছাঃ ল ম খা ন মাছাঃ ওয়ােজদান চ দ আলী ৬/৫/১৯৫৯ ৬০ শা য়ািদঘী ৬ নওগ  তাডা়শ ৭৩৫ 

২০৬ মাঃ আিজ ল হক মাছাঃ হেলনা খা ন মাঃ আঃ মা ান আক  ৮/১৮/১৯৮৫ ৩৪ মা য়া ৮ নওগ  তাডা়শ ৫২২ 

২০৭ মন তা কদার ই  খা ন শিফ ল ইসলাম ২/১৪/২০০০ ১৯ বািনয়াব  ৬ নওগ  তাডা়শ ৩২৫ 

২০৮ মাছাঃ মিরনা পারভীন মাছাঃ নাজমা খা ন মাঃ ম াইল হােসন ১২/৭/২০০৩ ১৬ ভায়াট ৯ নওগ  তাডা়শ ১৩০৬ 

২০৯ মাছাঃ  িবিব শািফয়া খা ন অেহদ আলী ৪/১/১৯৪৮ ৭১ কািলদাশিনলী ১ নওগ  তাডা়শ ১১২০ 

২১০ মাঃ আলাউি ন মাছাঃ আিজনা খা ন মাঃ র আলী ৪/২১/১৯৯৮ ২১ ব শবাড়ীয়া ৯ নওগ  তাডা়শ ৯০/১ 

২১১  েমাঃ আ ল কােসম মাছাঃ হাসনা খা ন মাঃ আ ার ামািনক ১/৬/১৯৯৬ ২৩ নওগ  ৪ নওগ  তাডা়শ ৯৭৫/১ 

২১২ মাঃ সজল মাহ দ মাছাঃ শাহানাজ খা ন মাঃ আিম ল ইসলাম ১১/৩০/১৯৯৭ ২১ মািলপাড়া ৮ নওগ  তাডা়শ ৫২১ 

২১৩ মাঃ হযরত আলী মাছাঃ ছােলকা খা ন মাঃ জয়নাল হক ৪/২৪/১৯৭৬ ৪৩ শা য়ািদঘী ৬ নওগ  তাডা়শ ৩২৮ 

২১৪ মাছাঃ লাভলী খা ন মাছাঃ জােবদা খা ন ত. ইসমাইল হােসন ২/১/১৯৮৮ ৩১ নওগ  ৪ নওগ  তাডা়শ ৫১৫ 

২১৫ মাঃ িম ন আলী মাছাঃ য়ারা খা ন মাঃ আ ল মােলক ৫/২/১৯৯৪ ২৫ মা য়া ৮ নওগ  তাডা়শ ৩৮৯ 

২১৬ মাছাঃ শফালী খা ন মাছাঃ ল ম বগম মাঃ আ  ব ার সরকার ১২/১০/১৯৯৬ ২৩ ব শবাড়ীয়া ৯ নওগ  তাডা়শ ৭৫১/১ 

২১৭ মাঃ মাবারক হােসন মাছাঃ কােমলা খা ন মাঃ মিজবর রহমান ৮/১৫/১৯৮৫ ৩৪ নওগ  ৪ নওগ  তাডা়শ ১২৯১ 

 



 

িমক 
ন র আেবদনকারীর নাম মাতার নাম িপতার নাম জ  তািরখ বয়স  াম ওয়াড ইউিনয়ন উপেজলা াংক একাউ  না র পাস ক নং 

১ মাঃ ই াহীম খিল াহ মাছাঃ আরিজনা খা ন মাঃ আির ল ইসলাম ১/১/১৯৯৯ ২০ ধাপেত িলয়া ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২২৫ 

২ মাছা: আেজদা বগম মাছা: রজাহান খা ন ত মিজর মা া ১০/১৭/১৯৫৭ ৬২ সা িরয়া ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৩৮ 

৩ মা: সাই র রহমান ত ফেতজান ত মিনর উি ন ৭/৭/১৯৭২ ৪৭ ধাপেত িলয়া ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৯০৯ 

৪ মা: ছাহরাফ শখ ত য বওয়া ত নেছর আলী শখ ৬/১৩/১৯৪৩ ৭৬ ধাপেত িলয়া ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৩৯ 

৫ মাঃ আির ল ইসলাম মাছাঃ আেজদা পারভীন মাঃ িনজাম উি ন তাং ৮/৯/১৯৯১ ২৮ ধাপেত লয়া ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২৪ 

৬ মাছাঃ নাজমা জায়দা দৗলত ১/১/১৯৭০ ৪৯ পায়াতী ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪৭৬ 

৭ মা: শিহ ল ইসলাম মাছা: রােবয়া খা ন মা: বলােয়ত হােসন ৭/১৭/১৯৮৬ ৩৩ ধাপেত লয়া ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৯০৮ 

৮ মাছাঃ লিবরন বগম সানািব খা ন লই ি ন ১০/৬/১৯৫৫ ৬৪ সা িরয়া ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪১৭ 

৯ মাঃ আলািমন মাছাঃ জিমলা খা ন মাঃ সেকন আলী ৫/২/১৯৯২ ২৭ ধাপেত িলয়া ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১৫৮ 

১০ মাঃ আিম ল ইসলাম মাছাঃ লাইলী খা ন মাঃ আ  ইি স ৮/২৩/১৯৭৭ ৪২ ধাপেত িলয়া ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২২৪ 

১১ মাঃ সাই র রহমান মাছাঃ জােহদা বগম জনাব আলী ৯/১৮/১৯৬১ ৫৮ পায়াতী ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২২৩ 

১২ মাঃ আ ল মিজদ মাছাঃ জােহদা বগম জনাব আলী ৮/২৫/১৯৭৬ ৪৩ পায়াতী ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২২০ 

১৩ মাঃ আিম র রহমান মাছাঃ আেমনা খা ন মাঃ আিজজল হক ১১/৩/১৯৮৩ ৩৬ ধাপেত িলয়া ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২১ 

১৪ মা: রানা আিফনা মা: িমজা র ৩/৯/১৯৯৯ ২০ পায়াতী ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৪২ 

১৫ মাছা: আিফয়া খা ন মাছা: রিহমা বগম মা: জ ল ইসলাম ৬/২০/১৯৯৬ ২৩ ভ য়া ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ২৪১ 

১৬ মাঃ হােসন আলী রিজয়া বগম মাঃ আমজাদ হােসন ৭/৮/১৯৮২ ৩৭ লা য়ামািঝড়া ২ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৩৮৮৮৮ 

১৭ মাঃ ব উি ন আেমনা খা ন মাঃ আ র রিশদ ১২/১১/১৯৮০ ৩৯ লা য়ামািঝড়া ২ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২২৯ 

১৮ মাঃ নাজ ল ইসলাম মাছাঃ নািছমা খা ন মাঃ মিজ র রহমান ৬/২৩/১৯৯৮ ২১ লা য়ামািঝড়া ২ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৪৬ 

১৯ মাছাঃ আেলয়া খা ন মাছাঃ আিজরন খা ন আজগর ফিকর ৭/১০/১৯৬২ ৫৭ লা য়ামািঝড়া ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২৩০ 

২০ মাঃ লিফকার আলী 
মাছাঃ জীবন আরা 

খা ন মাঃ তিফ ল হক ৩/২৫/১৯৮৮ ৩১ লা য়ামািঝড়া ২ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৪৩ 

২১ মাঃ আ স সামাদ সরকার মাছাঃ স রজান মাঃ সেলমান হােসন ৪/১০/১৯৭৭ ৪২ লা য়ামািঝড়া ২ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪৭৭ 

২২ মাছাঃ ছােনায়ারা খা ন মাছাঃ জেবদা খা ন মাঃ আ স ছামাদ ৯/৫/১৯৮৭ ৩২ লা য়ামািঝড়া ২ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২৪৮ 

২৩ মাহা াদ উ াহ সািবনা খা ন ল িল মা: িজয়াউর রহমান ১২/৪/২০০৮ ১১ স না ২ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২২৮ 



২৪ মাছাঃ শফালী খা ন মাছাঃ মেনায়ারা খা ন আ স সালাম ৫/১৭/১৯৮৭ ৩২ কামারেশান ৩ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪৯১ 

২৫ মাছা: আদরী খা ন গােলছা খা ন শিফ ল ৩/৩০/১৯৯৫ ২৪ কামারেশান ৩ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪১/১ 

২৬ মাঃ রাল হােসন মাছাঃ ফিরদা খা ন ফেয়জ উি ন ১১/১৩/১৯৬২ ৫৭ মাকড়েশান ৩ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২৩১ 

২৭ মাছা: পিল খা ন মাছা: রািশদা খা ন মা: জমেশর আলী ১২/৩১/১৯৯৯ ১৯ কামারেশান ৩ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৯১৬ 

২৮ মাঃ মহািসন আলী মাছাঃ মেনায়ারা খা ন আ স ছালাম ২/৩/১৯৮৫ ৩৪ কামারেশান ৩ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২৪৫ 

২৯ মাঃ কাওছার আলী মাছাঃ কািহ র বগম মাঃ শাহাজাহান আলী ৮/২/১৯৯০ ২৯ মাকড়েশান ৩ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১০৯৬ 

৩০ মাঃ আই ব আলী সাবানা সেদর সরকার ২/১৫/১৯৬৪ ৫৫ শাবাড়ী ৩ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪৮৭ 

৩১ মাঃ মা ার হােসন মাছাঃ জিহরন বগম জামাত আলী ামািনক ৫/৮/১৯৮৭ ৩২ মাকড়েশান ৩ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ####### 

৩২ মাছা: তারা খা ন ত আলাপ ামিনক মাছা: গােলছা বওয়া ১২/২১/১৯৯২ ২৬ মাকড়েশান ৩ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪৭৮ 

৩৩ মা: কামাল হােসন মাছা: জ রা খা ন মা: হােচন আলী ১০/৪/১৯৯৯ ২০ মাকড়েশান ৩ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৩০১ 

৩৪ মা: ইয়া ব আলী মমতা খা ন মা: জিমন উি ন ৫/৫/২০০৪ ১৫ মাকড়েশান ৩ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৪৭ 

৩৫ মাছাঃ লতা খা ন মাছাঃ কিহ র খা ন মাঃ আ ল মিজদ ৪/৫/১৯৮৪ ৩৫ লা য়ামািঝড়া ২ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১৫৯ 

৩৬ মা: িমনাল হােসন মাছা: মিলনা মা: দােনস আলী ১০/৫/২০০২ ১৭ লা য়ামািঝড়া ২ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৯১৩ 

৩৭ মাঃ হািস র রহমান মাছাঃ ময়না খা ন ওয়ােজদ আলী িমজা ৫/২১/১৯৭৮ ৪১ স না ২ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৩০০ 

৩৮ মাঃ বরাত আলী বলাতন নছা মাঃ পরশ উ াহ ১/১/১৯৫৫ ৬৪ লা য়ামািঝড়া ২ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১৬০ 

৩৯ মা: আউয়াল হােসন মাছা: আ রী মা: শাজাহান ৭/১৪/২০০১ ১৮ স না ২ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ২৯৯ 

৪০ মা: বিছর উি ন মাছা: নাজমা খা ন মা: শিফ ল ইসলাম ৩/১০/২০০১ ১৮ লা য়ামািঝড়া ২ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪৮ 

৪১ মাছা: ির  খা ন মাছা: রওশনারা খা ন মা: আ ল কােশম ৫/৪/২০০৯ ১০ লা য়ামািঝড়া ২ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৯১৪ 

৪২ মাছা: পা ল খা ন মাছা: ফােতমা খা ন মা: রিশদ খ কার ১০/১২/১৯৭৫ ৪৩ লা য়ামািঝড়া ২ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৪৪ 

৪৩ মাছা: মি কা খা ন মা: সাই ল ইসলাম খায়রন নছা ১২/৩০/২০০১ ১৭ লা য়ামািঝড়া ২ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৪৫ 

৪৪ মাছাঃ রীনা খা ন মাছাঃ মেমনা খা ন মাঃ গালাপ সরদার ৪/৯/১৯৮২ ৩৭ ইল ৪ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৯১৭ 

৪৫ মাঃ নজর আলী মাছাঃ তফা খা ন মাঃ রমজান আলী ৩/২১/১৯৯৬ ২৩ ইল ৪ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৯২২ 

৪৬ মাঃ রমজান আলী মাছাঃ িফেরাজা বগম আজমত আলী ৩/৪/১৯৮৫ ৩৪ ইল ৪ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৯১৮ 

৪৭ মাঃ িলয়াকত সরদার মাছাঃ লিছরন বওয়া শিহ াহ সরদার ৭/১৯/১৯৫৭ ৬২ ইল ৪ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২৩৪ 

৪৮ মাঃ খয়বর হােসন তা কদার মাছাঃ খায়রন বওয়া এ াজ সরদার ৭/২৫/১৯৫৯ ৬০ ইল ৪ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৯২১ 

৪৯ মাছা: িনরা খা ন মাছা: িনরা খা ন মা: র ল সরদার ১/১/২০১২ ৭ ইল ৪ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২৩৩ 

৫০ মাছাঃ েলখা খা ন মাছাঃ পালী খা ন মাঃ জালাল াং ১/১১/১৯৯৩ ২৬ ইল ৪ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪২/১ 



৫১ মাছা: অ রা খা ন মাছা: আয়শা খা ন মীর শিরফ আহেমদ ১০/৬/২০০০ ১৯ ইল ৪ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৩৭৯-১ 

৫২ মাছাঃ রেহনা খা ন মাছাঃ জয় ন বওয়া ন ীন ামািনক ৩/১৮/১৯৬৭ ৫২ দইল ৪ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৯২০ 

৫৩ মা: নাইম হাসান মাছা: নািগস খা ন মা: এনা ল হক ১২/১৫/২০১০ ৮ ইল ৪ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৬০ 

৫৪ মাঃ খেজর আলী মাছাঃ স জা খা ন মাঃ ফরমান আলী সরদার ১২/৪/১৯৮০ ৩৯ ইল ৪ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৯১৯ 

৫৫ মাছাঃ উসা খা ন বােবয়া বগম মা ার হােসন ১১/৮/১৯৭৭ ৪২ ইল ৪ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪৩ 

৫৬ মা: এলাহী রহমান মাছা: চায়না পারভীন আহ দ ৬/২০/২০০৯ ১০ ইল ৪ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৪৮ 

৫৭ মাছাঃ সিবতা খা ন মাছাঃ মাক দা খা ন মাঃ আ ল বাশার ১০/১১/১৯৮৬ ৩৩ ইল ৪ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১৬৩ 

৫৮ মাঃ আ াছ আলী মাছাঃ আেনায়ারা বওয়া এনাত ামািনক ৭/৩/১৯৮২ ৩৭ ইল ৪ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১৬২ 

৫৯ মাঃ নজ ল ইসলাম খ কার রজাহান মাঃ আ  সাইদ খ কার ২/৫/১৯৫৬ ৬৩ ইল ৪ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২৩২ 

৬০ মাঃ ফজ র রহমান তিছরন সাবাহান তাং ৯/১৮/১৯৫৬ ৬৩ ধাপেত িলয়া ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২২২ 

৬১ মাঃ এজার আলী আেলফজান মাসেলম উি ন ৩/১০/১৯৩১ ৮৮ সা িরয়া ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪৮৩ 

৬২ মাঃ আেনায়ার হােসন মাছাঃ জেবলা খা ন কােয় ি ন ১২/৩/১৯৬৫ ৫৪ সা িরয়া ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৩৬ 

৬৩ ছেলমান ছাড়া খা ন আ াব ১০/৮/১৯৫০ ৬৯ ধাপেত লয়া ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৯১০ 

৬৪ মাঃ ৎফর রহমান মাছাঃ চ  ভা  খা ন হােসন সরদার ৮/৭/১৯৯২ ২৭ ভ য়া ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১৫৭ 

৬৫ মা: রািক ল ইসলাম মাছা: রিহমা খা ন মা: জ ল ইসলাম ১০/১০/১৯৯৪ ২৫ ভ য়া ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৮২/২৯৮ 

৬৬ মা: রািজব সরদার মাছা: জসিমন আকতার মা: জাম ল ইসলাম ১/১/২০১২ ৭ সা িরয়া ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৯১২ 

৬৭ মা: রা ল মাছা: রািজনা খা ন মা: মাজাে ল হক ১/৬/২০১১ ৮ ধাপেত িলয়া ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৯১১ 

৬৮ মাছাঃ হাসনা খা ন মাছাঃ রওয়া খা ন মাঃ হােরজ শখ ৭/৩/১৯৯৫ ২৪ ধাপেত িলয়া ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১০৯৫ 

৬৯ মাঃ ল মাহ দ াং মাছাঃ গেলছা খা ন মদন াং ৯/১৩/১৯৪৫ ৭৪ ধাপেত িলয়া ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৪০ 

৭০ মাছাঃ জােবদা খা ন মাছাঃ আখিলমা খা ন মাঃ আ ল জিলল ৩/৩/১৯৮৬ ৩৩ ধাপেত িলয়া ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪১৮ 

৭১ মাঃ মাজাে ল হক মাছাঃ মিরয়ম খা ন হােতম আলী আক  ২/৫/১৯৬৪ ৫৫ ধাপেত িলয়া ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৩৬ 

৭২ মা: আসলাম হােসন মাছা: আসমা খা ন মা: আ ল হািমদ ১২/৩/২০০৩ ১৬ ভ য়া ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৩৮০ 

৭৩ মাঃ শািমম রজা মাছাঃ দবলা খা ন মাঃ আজাদ আলী ৯/২৬/১৯৯০ ২৯ ধাপেত িলয়া ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ২৩৯/১ 

৭৪ মাছা: আিতয়া খা ন মাছা: রেহনা খা ন মা: আবজাল হােসন ৩/৭/১৯৯৬ ২৩ ধাপেত িলয়া ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৩৮৯৯ 

৭৫ মাঃ জ আলী মাছাঃ িখতন বগম মাঃ জান মাহ দ ১২/২৯/১৯৯১ ২৭ সা িরয়া ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৩৭ 

৭৬ মাঃ জবান আলী মাছাঃ জেবদা খা ন মনহাজ ামািনক ৬/১৩/১৯৭৯ ৪০ িব াবাড়ী ৫ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৫০ 

৭৭ মাছাঃ ছিব খা ন মাছাঃ লিব জান রবান আলী ৮/২৫/১৯৪২ ৭৭ িব াবাড়ী ৫ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৩০৯/১ 



৭৮ মাছাঃ িফয়া খা ন মাছাঃ গালজান খা ন ল  ফিকর ২/২০/১৯৬৬ ৫৩ ঐঊগঘঅএঙজ ৬ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৯২৫ 

৭৯ মাঃ আ স ছালাম মাছাঃ জেমলা বগম দেছর ামািনক ১২/২/১৯৫৭ ৬২ হমনগর ৬ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৯২৬ 

৮০ মাছা: উিময়া খা ন মাছা: রািহমা খা ন মা: জ ল ইসলাম ৬/১৫/২০০৩ ১৬ ভ য়া ১ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২২৬ 

৮১ আির ল ইসলাম আিছয়া খা ন মাঃ আিজজল হক ৩/৯/১৯৮১ ৩৮ ইল ৪ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৩০২ 

৮২ মাঃ বাব  হােসন মাছাঃ জ রা খা ন মাকেছদ ৭/২৭/১৯৭৫ ৪৪ িব াবাড়ী ৫ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪০০ 

৮৩ মা: আলাউি ন মাছা: হািলমা খা ন মা: বাব  সরদার ১০/৪/২০১৪ ৫ িব াবাড়ী ৫ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২৩৬ 

৮৪ মাঃ আকতার হােসন সানাভান আ  তােলব ৪/১০/১৯৬৭ ৫২ 
ধামাইচ 
বাজার ৬ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪ 

৮৫ মাছাঃ ছাকাতন বওয়া ব া তামেশর ১০/৫/১৯৬০ ৫৯ স না ২ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১০০ 

৮৬ মাঃ ব ল হােসন মাছাঃ আেনায়ারা বগম মাঃ আলম ১২/১০/১৯৭৭ ৪২ ঈ র র ৮ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১৬৭ 

৮৭ মাঃ আ ল কালাম সরদার ফিজমন নসা দলমা দ সরদার ২/১৭/১৯৬৭ ৫২ ঈ র র ৬ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪৮৯ 

৮৮ মাঃ রজাউল কিরম মাছাঃ ছিব বগম বদর উি ন ামািনক ১/৫/১৯৭৫ ৪৪ হমনগর ৬ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৫৫ 

৮৯ মাছাঃ সােজদা খা ন মাছাঃ আয়মালা খা ন মাঃ শাহজাহান ামািনক ১০/২৫/১৯৮২ ৩৭ ঈ র র ৬ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২৪৪ 

৯০ মাঃ মা ফা মা া মাছাঃ বিছরন খা ন মাঃ আমজাদ মা া ২/৭/১৯৭৯ ৪০ চর শা বাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১৬৬ 

৯১ মাঃ ইয়া ব ামািনক জােবদা খা ন সা ামািনক ২/৪/১৯৪২ ৭৭ চর শা বাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১৬৪/১ 

৯২ মাঃ বাব  ফিকর মাছাঃ জেমলা বগম মাঃ সােহব আলী ১২/৩/১৯৬৫ ৫৪ চর শা বাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪ 

৯৩ মাছাঃ বেদনা খা ন মাছাঃ িরিজয়া খা ন জয়নাল িব াস ১০/৯/১৯৮৯ ৩০ চর শা বাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৩০৭ 

৯৪ মাছাঃ শাপলা খা ন মাছাঃ আেমনা খা ন মাঃ বয় াহ ৩/১১/১৯৮২ ৩৭ চর শা বাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ২ 

৯৫ মাছাঃ আকিলমা খা ন মাছাঃ আেমনা বগম িজনাত ফিকর ২/২০/১৯৭৯ ৪০ চর শা বাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১৬৫ 

৯৬ মাঃ শিফ ল ইসলাম মাছাঃ জািমরন খা ন মাঃ আ স সা ার ৮/৫/১৯৯০ ২৯ চর শা বাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২৪০ 

৯৭ মাঃ ইয়াজ উি ন ফিকর হরতন খা ন আেয়ন উি ন ফিকর ২/৪/১৯৬২ ৫৭ চর শাবাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪ 

৯৮ মাঃ আ ল ওয়াহাব আেমনা রেয়জ উি ন ৯/১৫/১৯৫৫ ৬৪ চর শাবাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪৯ 

৯৯ মাঃ দেলায়ার হােসন মাছাঃ দলজান খা ন 
মাঃ জামেশদ আলী 

সরকার ১০/৩/১৯৫৯ ৬০ চর শাবাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪ 

১০০ মাঃ আ স ছালাম মাছাঃ ফয়জান নছা মাঃ কিলম উি ন ১০/১৬/১৯৬৭ ৫২ চর শাবাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪৮৫ 

১০১ মাঃ আ ল কামাল মাছাঃ মই ল মাঃ ছােবর আলী ১২/৬/১৯৬৫ ৫৪ চর শাবাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ২৪২ 

১০২ মাঃ জাহা ীর আলম মাছাঃ ছারা খা ন মাঃ নিজর হােসন ৮/২২/১৯৮০ ৩৯ চর শাবাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২৪৬ 

১০৩ মাছাঃ ফিরদা খা ন মাছাঃ জেবদা মাঃ আ স ছামাদ ৪/২২/১৯৮৭ ৩২ চর শাবাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৬২ 

১০৪ মাঃ মা দ রানা আয়শা বগম আনসার সরকার ৫/১২/১৯৮৪ ৩৪ চর শাবাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৯৩৪ 



১০৫ মাছা: সািবনা ইয়াছিমন মাছা: রশমা খা ন মা: সাই ল ইসলাম ৩/৩/২০০৩ ১৬ কাটাবাড়ী ৫ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৫২ 

১০৬ মাঃ স ফিকর মাছাঃ মি কা খা ন মাঃ লমত ফিকর ৯/১৯/১৯৮১ ৩৮ িব াবাড়ী ৫ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৪৯ 

১০৭ মাঃ সিফ ল ইসলাম মাছাঃ রািবয়া খা ন ইসমাইল ামািনক ৭/২২/১৯৭৫ ৪৪ িব াবাড়ী ৫ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪৮৮ 

১০৮ এিনয়া খা ন সাথী া খা ন ই ািহম হােসন ১০/৬/১৯৯৯ ২০ িব াবাড়ী ৫ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৩০৭ 

১০৯ মাছাঃ িব বী খা ন মাছাঃ িরিজয়া খা ন মাঃ আ  ব ার ামািনক ১/২/১৯৮৪ ৩৫ চর শাবাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৬৫ 

১১০ মাঃ আ ল বারী মাছাঃ ফয়জান নছা মাঃ কিলম উি ন ৮/২১/১৯৭৫ ৪৪ চর শাবাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৫৯ 

১১১ মাছাঃ িবউ  খা ন মাছাঃ িমিন খা ন মাঃ নিজবর রহমান ৫/১/১৯৭৯ ৪০ চর শাবাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪১৯/১ 

১১২ জাকািরয়া হােসন ফািতমা খা ন আ  সামা ১/৩/১৯৭০ ৪৯ চর শাবাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২৩৮ 

১১৩ মাঃ ইউ ব আলী মাছাঃ তারা ভা  ইি স আলী ১/১১/১৯৬৪ ৫৫ চর শাবাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৩০৬ 

১১৪ মাছা: আশা খা ন মাছা: জেল খা ন মা: আরেশদ আলী ৮/১/২০০৫ ১৪ িব াবাড়ী ৫ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪৫/১ 

১১৫ মাছা: কেমলা খা ন মা: রিন আহেমদ মাছা: কেমলা খা ন ১০/৬/২০০৪ ১৫ িব াবাড়ী ৫ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৫১ 

১১৬ মেনায়ারা জাহানারা মিজবর ৪/১৬/১৯৯০ ২৯ িব াবাড়ী ৫ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৫৩ 

১১৭ মাছাঃ ন  মাছাঃ জােহদা মেয়জ ৩/৪/১৯৭৯ ৪০ কাটাবাড়ী ৫ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৩৯/১ 

১১৮ মাছাঃ সালমা খা ন মাছাঃ রােবয়া খা ন মাঃ আ স সামাদ ৭/৯/১৯৮৫ ৩৪ কাটাবাড়ী ৫ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৯২৩ 

১১৯ মাঃ খাজা মেয়ন উ ীন মাছাঃ ছেবলা খা ন মাঃ আ ল হােসন ২/৩/১৯৭৮ ৪১ কাটাবাড়ী ৫ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১০৯৮ 

১২০ মা: সাগর আলী মাছা: চায়না খা ন মা: কিরম ১/১০/২০১২ ৭ িব াবাড়ী ৫ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৩০৪/৩০৪ 

১২১ মাঃ মা দ রানা মাছাঃ রেহনা মাঃ আ স সালাম ৭/২০/১৯৮৫ ৩৪ কাটাবাড়ী ৫ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২৩৫ 

১২২ মাছাঃ মািবয়া খা ন মাছাঃ জাহানারা খা ন মাঃ বা  বপারী ৫/৩/১৯৮৭ ৩২ নওখাদা ৫ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ২ 

১২৩ মা: িসহাব উি ন মাছা: সাহাগী খা ন মা: জােলম উি ন ১০/৬/২০০২ ১৭ ঈ র র ৬ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪৮৬ 

১২৪ মাঃ আ ল কােদর মাছাঃ ডািলমজান আেয়জ উি ন ৬/৪/১৯৫৭ ৬২ নওখাদা ৮ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৩০৫/১ 

১২৫ মাঃ আ ল জিলল জেমলা খা ন মাবারক হােসন ৫/২১/১৯৬০ ৫৯ নওখাদা ৮ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২৮৭ 

১২৬ মাঃ মন আলী মাছাঃ শওকতারা খা ন মাঃ আঃ হািমদ ৮/৫/১৯৮৮ ৩১ নওখাদা ৮ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২৪৩ 

১২৭ মাঃ কাম ামান মাছাঃ ভা  িবিব মাঃ বলাল হােসন ৮/১৮/১৯৯৫ ২৪ নওখাদা ৮ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২২৭ 

১২৮ মা: নাইম হােসন মাছা: নারিজনা খা ন মা: হািস ল ইসলাম ২/১৯/২০১১ ৮ চর শাবাড়ী ৯ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২৪১ 

১২৯ মাছাঃ সািদয়া খা ন মাছাঃ রাকসানা মাঃ সাই ল ইসলাম ৫/৮/২০০৭ ১২ ধামাইচ হাট ৬ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২৩৭ 

১৩০ মাঃ সাহাগ সিকমন ছিলম ফিকর ৩/২/১৯৯০ ২৯ নওখাদা ৮ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২৮২ 

১৩১ মাঃ মা ফা য আরা মাঃ আ  তােলব ১০/৩/২০০৯ ১০ স জপাড়া ৯ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৯৩১ 

১৩২ মাঃ িসয়াম আলী মাছাঃ সিলনা খা ন মাঃ রিফ ল ইসলাম ১/২১/২০১৫ ৪ চর শাবাড়ী ৯ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪৮১ 



১৩৩ মাছাঃ িম য়ারা খা ন মাছাঃ হাসমতারা খা ন মাঃ আ ল মিজদ ১/১/২০০৬ ১৩ চর শাবাড়ী ৯ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১১০৩ 

১৩৪ মাঃ ছাই ল ইসলাম মাছাঃ হািমদা খা ন মাঃ জিরপ মা া ৬/১৭/১৯৭৯ ৪০ চর শাবাড়ী ৯ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১১০২ 

১৩৫ মাঃ েবল সরকার মাছাঃ ছ রা খা ন মাঃ হােসম সরকার ১১/১২/১৯৯১ ২৭ চর শাবাড়ী ৯ স না তাডা়শ   ১১০৬ 

১৩৬ মাঃ শির ল ইসলাম মাছাঃ িফয়া বগম মাঃ আে ল আলী ১২/২০/১৯৮২ ৩৬ নওখাদা ৮ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৯২৪ 

১৩৭ আ াহ আল নামান মাছাঃ সািবনা খা ন মাঃ মা ািফ র রহমান ৫/৮/২০০৬ ১৩ চর শাবাড়ী ৯ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১১০৫ 

১৩৮ মাঃ জািহ ল ইসলাম মাছাঃ জািমরন খা ন মাঃ এ াজ আলী ১২/৯/১৯৮৬ ৩৩ চর শাবাড়ী ৯ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৩৮৯ 

১৩৯ মাঃ ওবায় াহ মাছাঃ মিজরন নছা মাঃ দিবর উি ন ৪/২০/১৯৭৩ ৪৬ চর শাবাড়ী ৯ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪২০ 

১৪০ মাঃ ম এননা ল হক মাছাঃ মিজরন নছা মাঃ দিবর উি ন ৬/১৩/১৯৭০ ৪৯ চর শাবাড়ী ৯ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪৮৪ 

১৪১ মাঃ দয় মাছাঃ রিত ল মাঃ রজাউল ৬/২১/২০০০ ১৯ চর শাবাড়ী ৯ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪৭/১ 

১৪২ মাঃ আ শামা হােজরা  ওিসমি ন ৮/১৩/১৯৬২ ৫৭ চর শাবাড়ী ৯ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪১/১ 

১৪৩ মাঃ আছমত আলী ফিকর আবজান বগম বাবর আলী ২/১৫/১৯৪৭ ৭২ চর শাবাড়ী ৯ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৭১ 

১৪৪ মাঃ আলী ি ন আয়রন খা ন মািনক মা া ৫/১৫/১৯৪৬ ৭৩ চর শাবাড়ী ৯ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৫৩/১ 

১৪৫ মাঃ শাহ ল মাছাঃ সােজদা খা ন মাঃ আফজাল হােসন ৩/৭/১৯৯৬ ২৩ চর শাবাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪ 

১৪৬ মাঃ সজীব হােসন মাছাঃ সােজদা খা ন মাঃ িজয়াউর রহমান ২/২/২০১৮ ১ চর শাবাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪৮২ 

১৪৭ তানিজলা খা ন মাছাঃ রেহনা খা ন মাঃ মক ল হােসন ১/১/২০০৫ ১৪ চর শাবাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৯২৭ 

১৪৮ মাঃ রনবী সাইন মাছাঃ সােজদা খা ন মাঃ শাজাহান আলী ১/২৩/১৯৮৭ ৩২ চর শাবাড়ী ৯ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৭৩ 

১৪৯ মাছাঃ িবপাশা খা ন মাছাঃ িবলিকছ খা ন মাঃ আ ল গ র ১/৫/২০০৭ ১২ চর শাবাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ২ 

১৫০ মাঃ রতন ামািনক রােকয়া খা ন মাঃ জিলল ামািনক ১১/১০/১৯৭৪ ৪৫ নওখাদা ৮ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৬৬/১ 

১৫১ মাঃ ব ল হােসন মাছাঃ লবিল খা ন মাঃ শাম ল হক ৯/২০/২০০৩ ১৬ চর শাবাড়ী ৯ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪ 

১৫২ মাছাঃ ছােলহা খা ন মাছাঃ িমনিত খা ন মাঃ আ  সাখা সরদার ১/৬/২০০৯ ১০ চর শাবাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৯২৮ 

১৫৩ মাঃ আ ল আলীম মা া জয় ন খা ন মাঃ কারবান আলী মা া ১০/২/১৯৭৫ ৪৪ চর শাবাড়ী ৯ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১৬৯ 

১৫৪ মা ফা খা ন মাছাঃ মিজনা খা ন মাঃ আ ল মিতন ৯/১১/২০০৮ ১১ চর শাবাড়ী ৯ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৯৩৩ 

১৫৫ মাঃ আজাহা ল ইসলাম মাছাঃ মােজদা খা ন মাঃ মহরম সরকার ১/২৭/১৯৮৭ ৩২ চর শাবাড়ী ৯ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ২৪৩/১ 

১৫৬ মাছাঃ আিল ন নছা মাছাঃ মিজনা খা ন মাঃ সােহব আলী ৫/১৭/২০০৬ ১৩ চর শাবাড়ী ৯ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ২ 

১৫৭ মাঃ আরাফাত উি ন মাছাঃ জােমনা খা ন মাঃ নািসর উি ন ৪/৪/২০০৬ ১৩ চর শাবাড়ী ৯ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৯৩২ 

১৫৮ মাঃ নািজম উি ন আহে দ মাছাঃ ডািলম জান আ ল সামাদ ১০/৩০/১৯৮৩ ৩৬ চর শাবাড়ী ৯ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৬৮ 

১৫৯ মাছাঃ ফােতমা খা ন মাছাঃ মান রা মাঃ আ র ওয় দ ৫/১১/১৯৯১ ২৮ হমনগর ৬ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৯৩৫ 



১৬০ মাছাঃ িশদা খা ন মাছাঃ নজয়ারা খা ন মাঃ ল হােসন ৬/২৫/২০০২ ১৭ চর শাবাড়ী ৮ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৩৭৮ 

১৬১ মাঃ গালাম আজম মাছাঃ ফােতমা আ  তােহর ১১/১৫/১৯৬৯ ৫০ ধামাইচ হাট ৬ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৫৭ 

১৬২ মাঃ েবল হােসন মাছাঃ রিহমা খা ন মাঃ মক ল হােসন মীর ৯/১৭/১৯৯১ ২৮ চর শাবাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৬১ 

১৬৩ মাঃ িমলন হােসন হািমদা ইয়া ব ১২/২৫/১৯৯৯ ১৯ নওখাদা ৮ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৬৭ 

১৬৪ মাঃ জবান আলী গিহরন বওয়া ইয়ািসন শখ ১০/২০/১৯৫৪ ৬৫ চর শাবাড়ী ৯ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৭২ 

১৬৫ মাছাঃ আেনায়ারা খা ন মাছাঃ আেমনা খা ন ছাবাহান সরদার ৬/১১/১৯৫৯ ৬০ চর শাবাড়ী ৯ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ২২১ 

১৬৬ মাঃ মাজাে ল হক মাছাঃ র ওশনারা খা ন মাঃ বী সরকার ১২/৩১/১৯৮৫ ৩৩ চর শাবাড়ী ৯ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ২৪০/১ 

১৬৭ মা: রতন মাছা: মািবয়া খা ন মা: রজাউল কিরম ১/১২/২০০৪ ১৪ চর শাবাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ২৪৪/১ 

১৬৮ আ স ছালাম সরকার স র জান দিবর উি ন সরকার ১/৩/১৯৫৮ ৬১ চর শাবাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১২৩৯ 

১৬৯ মাঃ সাবাহান হােসন ত ডািলমজান ত কিছ ি ন ৯/১/১৯৫৬ ৬৩ চর শাবাড়ী ৯ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৬৯ 

১৭০ মাছাঃ সািনয়া খা ন মাছাঃ রামানা মাঃ ফজ  হােসন ২/১০/২০০১ ১৮ নওখাদা ৮ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৩০৮ 

১৭১ মাঃ ভাষানী ফিকর হািছনা রেয়জ উি ন ফিকর ৩/৭/১৯৮৭ ৩২ নওখাদা ৮ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৯২৯ 

১৭২ মাঃ আিত র রহমান মাসাঃ আেনায়ারা মাঃ আ ল স ৯/২০/১৯৮৪ ৩৫ নওখাদা ৮ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ২ 

১৭৩ মাঃ আ  হািনফ মা া মাছাঃ হািমদা বগম মাঃ আ ল হািকম মা া ৮/৭/১৯৬৭ ৫২ নওখাদা ৮ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৫১ 

১৭৪ মাঃ জিমন উি ন ফিকর মাছাঃ ময়না বগম মাঃ আিল ি ন ফিকর ৪/২৫/১৯৬২ ৫৭ নওখাদা ৮ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪৯১ 

১৭৫ র নবী ফািতমা আ  সামা ১/৩/১৯৮৪ ৩৫ চর শাবাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১৬১/১ 

১৭৬ মাছাঃ কদভা  ছািবরন িপয়ার উি ন সরদার ৪/৫/১৯৬৭ ৫২ নওখাদা ৮ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৫২ 

১৭৭ মাঃ র ফিকর মাছাঃ  ওমত জান দিবর ফিকর ১/১৩/১৯৮২ ৩৭ চর শাবাড়ী ৭ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১৬৮/২ 

১৭৮ নিজল মেনায়ারা রওশন মা া ৮/৪/১৯৮৩ ৩৬ স না ২ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪৮৬/১ 

১৭৯ মাছা: হাসেনয়ারা খা ন মাছা: জােহদা খা ন মা: হােসন আলী ১/১৭/১৯৯৫ ২৪ নওখাদা ৮ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৫২ 

১৮০ মাঃ আ ল মািমন সরদার মাছাঃ মায়া খা ন 
মাঃ ফািদ র রহমান 

সরদার ১২/১১/১৯৬০ ৫৯ ইল ৪ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪৭৯ 

১৮১ মাছা: আেলয়া খা ন মাছা: রািজয়া মা: বাব  ১/৪/১৯৭৭ ৪২ কামারেশান ৩ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১০৯৭ 

১৮২ মাঃ ইয়া ব আলী ল ম আজগার আলী ামািনক ৩/১৯/১৯৪৭ ৭২ হমনগর ৬ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৬৫৬ 

১৮৩ মা : িশহাব আলী মাছা: িশউলী খা ন মা: গালজার হােসন ১/১৭/২০০৯ ১০ িব াবাড়ী ৫ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ১১০৭ 

১৮৪ মাছাঃ ছেবলা খা ন ওিকজান দলবার খ  ৩/৪/১৯৬০ ৫৯ িব াবাড়ী ৫ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪৪ 

১৮৫ মাঃ রিফ ল ইসলাম শিরফা বগম কা  শখ ৫/৩১/১৯৭২ ৪৭ ঈ র র ৬ স না তাডা়শ ১০৮৩৪৯০০০০০০০.০০ ৪২১ 

 



কািলয়া হির র ইউিনয়েনর অ ল িতব ী ভাতােভাগীেদর িহসাব স িলত নােমর তািলকাঃ 
ঃনং ভাতােভাগীর নাম িহসাব ন র বিহ ন র টাকার 

পিরমান 
লাই/১৯- সে র/১৯ মম  

১        ২     ৩   ৪    ৫     ৬   ৭ 
১ রানা হােসন ০১ ৭৫০ ২১০০/- ঐ  
২ সােনায়ার হাঃ ০২ ২৮৭ ২১০০/ ঐ  
৩ কামাল হােসন ০৩ ২৮৬ ২১০০/ ঐ  
৪ বা  িময়া ০৪ ৭৪৪ ২১০০/ এ  
৫ নাজনীন খা ন ০৫/ ২৭০ ২১০০/ ঐ  
৬ আয়নালহক ০৬ ২৭৭ ২১০০/ ঐ  
৭ এস াহার আলী  ০৭/০১০০০-৪১৩০৪৯৯০ ৫০৮ ২১০০/ ঐ  
৮ ফা ক ০৮ ৪৯৮ ২১০০/ ঐ  
৯ িফেরাজা বগম ০৯/০১০০১৭২৯৩৩৫৪২ ২৭৮ ২১০০/ ঐ  
১০ িবলিকস বগম ১০ ২৯৬ ২১০০/ ঐ  
১১ মাঃ আঃ রশীদ ১০৮ ২৯৩/০৯ ২১০০/ ঐ  
১২ জাহা ীর আলম ১২ ২৭৪ ২১০০/ ঐ  
১৩ মািনক  ১৩ ২৬৭ ২১০০/ ঐ  
১৪ মাকেলস  ১৪ ২৯৫ ২১০০/ এ  
১৫ িবিথ খা ন ১৫ ৬৬৭ ২১০০/ ঐ  
১৬ দীনা দাস ১৬ ৭৫১ ২১০০/ ঐ  
১৭ র আলী ১৭ ৫৬৯৮ ২১০০/ ঐ  
১৮ মিল খা ন ১৮ ৪৬১ ২১০০/ ঐ  
১৯ সামনা খা ন ১৯/০১০০০৪১২৯৯৮৮১ ৬৭০ ২১০০/ ঐ  
২০ হায়দার আলী ২০ ২৬৫ ২১০০/ ঐ  
২১ বনা খা ন ২১ ৭৪৬ ২১০০/ ঐ  
২২ বল াল,জমেসর ২২/ ৬৮১ ২১০০/ ঐ  
২৩ শিহ ল ইসলাম ২৩/০১০০০৪৮৭৪৭৪৮০ ৪৬৫ ২১০০/ ঐ  
২৪ শাহ আলম ২৪ ৭৫২ ২১০০/ ঐ  
২৫ পারভীন  ২৫ ৪৯৯ ২১০০/ ঐ  



২৬ বােয়র ২৬ ৬৬৫ ২১০০/ ঐ  
২৭ হােজরা বঃ ২৭ ৫০২ ২১০০/ ঐ  
২৮ িজিকর আলী, মেছর 

 তা : কা াপাড়া 
২৮/০১০০১৪৮০০০৮৬১ ২৬১ ২১০০/ ঐ  

২৯ লিতফা খা ন ২৯ ৬৬৩ ২১০০/ ঐ  
৩০ আসলাম  ৩০ ৭৪৮ ২১০০/ ঐ  
৩১ আশরাফ আলী ৩১/ ২৭১ ২১০০/ ঐ  
৩২ রিফ ল ইসলাম ৩২ ৪৬৬ ২১০০/ ঐ  
৩৩ িব খা ন ৩৩ ৪৬৯ ২১০০/ ঐ  
৩৪ আজাহার আলী ৩৪ ৫০৫ ২১০০/ ঐ  
৩৫ খাজা ৩৫ ২৯৭ ২১০০/ ঐ  
৩৬ বারীক ম ল ৩৬ ৪৫৩ ২১০০/ ঐ  
৩৭ ছারহাব আলী ৩৭ ৬৬৮ ২১০০/ ঐ  
৩৮ হািলমা বঃ ৩৮ ২৭২ ২১০০/ ঐ  
৩৯ সােনকা বঃ ৩৯ ২৬৪ ২১০০/ ঐ  
৪০ খােদজা বঃ ৪০ ২৭৩ ২১০০/ ঐ  
৪১ িফয়া বঃ ৪১ ৬৬৪ ২১০০/ ঐ  
৪২ ফিরদ আলী ৪২ ২৬২ ২১০০/ ঐ  
৪৩ ফােতমা বঃ ৪৩ ৫০০ ২১০০/ ঐ  
৪৪ ইিত খা ন ৪৪ ৬৬২ ২১০০/ ঐ  
৪৫ সািববার আহেমদ, 

কািলয়া  
৪৫/ ৫০৩ ২১০০/ ঐ  

৪৬ রােশদা খা ন ৪৬/১০৯ ৪৫৫ ২১০০/ ঐ  
৪৭ িফয়া বঃ ৪৭ ৪৯৭ ২১০০/ ঐ  
৪৮ জা াতী খা ন ৪৮/১০৭ ৪৭০ ২১০০/ এ  
৪৯ মাহ ব আলী ৪৯/০১০০০৪৫১০৯০৪১ ৪৬৭ ২১০০/ ঐ  
৫০ ফির ল  ৫০ ২৮৯ ২১০০/ ঐ  
৫১ মিজনা বঃ ৫১ ৬৭৭ ২১০০/ ঐ  
৫২ কারবান আলী ৫২ ২৮১ ২১০০/ ঐ  



৫৩ আঃ রা াক ৫৩ ৬৭৬ ২১০০/ ঐ  
৫৪ আলতাফ হাঃ ৫৪ ৪৬০ ২১০০/ ঐ  
৫৫ স জ আলী ৫৫ ৬৮০ ২১০০/ ঐ  
৫৬ লমিত বঃ ৫৬ ৭৪৯ ২১০০/ ঐ  
৫৭ আিমনা বঃ ৫৭ ৪৬৩ ২১০০/ ঐ  
৫৮ রিজয়া বঃ ৫৮ ৪৬২ ২১০০/ ঐ  
৫৯ ল  ইসলাম ৫৯/১০৬ ৫০৬ ২১০০/ ঐ  
৬০ উ ল হােসন ৬০/১৫২ ২৯০ ২১০০/ ঐ  
৬১ হািফজা বঃ ৬১ ২৯২ ২১০০/ ঐ  
৬২ আঃ আলীম ৬২ ২৮৩ ২১০০/ ঐ  
৬৩  শােহরা বগম ৬৩/০১০০১৫১৬৫৯২০৩ ২৯১ ২১০০/ ঐ  
৬৪ শাপলা খা ন ৬৪/০১০০০৪৭২৩৯৮৬৩ ৪৫৬ ২১০০/ ঐ  
৬৫ হিববর রহঃ ৬৫ ৪৫৭ ২১০০/ ঐ  
৬৬ সাম   ৬৬ ৫০১ ২১০০/ ঐ  
৬৭ আঃ ছা ার ৬৭ ৬৬৯ ২১০০/ ঐ  
৬৮ আ ল হাঃ ৬৮ ৭৪৭ ২১০০/ ঐ  
৬৯ িশউলী বঃ ৬৯ ১৩৮ ২১০০/ ঐ  
৭০ এমদা ল হক ৭০ ৭৪৩ ২১০০/ ঐ  
৭১ শিফ ল ইসলাম ৭১ ৪৫৯ ২১০০/ ঐ  
৭২ ল দা  ৭২ ২৬৬ ২১০০/ ঐ  
৭৩ আজা ল ৭৩ ৪৫৮ ২১০০/ ঐ  
৭৪ পা  পাদদার ৭৪ ২৭৬ ২১০০/ ঐ  
৭৫ েয়ল  ৭৫ ৬৭৮ ২১০০/ ঐ  
৭৬ িমনা বঃ ৭৬ ৪৭১ ২১০০/ ঐ  
৭৭ রিহমা বঃ ৭৭/০১০০০৪৮৭৪৮২০৬ ২৭৫ ২১০০/ ঐ  
৭৮ ইউ স আলী ৭৮ ৬৭২ ২১০০/ ঐ  
৭৯ িকরানী ৭৯ ২৮০ ২১০০/ এ  
৮০ কােজম উি ন ৮০/০১০০০৪৮৭৬২৯৮৫ ৬৭৪ ২১০০/ ঐ  
৮১ জ ড়া বঃ ৮১ ৬৭১ ২১০০/ ঐ  



৮২ শািম  খা ন ৮২ ৪৭৪ ২১০০/ ঐ  
৮৩ আেমলা বঃ ৮৩ ৪৭৩ ২১০০/ ঐ  
৮৪ তাহা ত ৮৪ ৪৬৮ ২১০০/ ঐ  
৮৫ জ রল ইসলাম ৮৫/০১০০০৪৫৯৮৫৮২৭ ২৬৩ ২১০০/ ঐ  
৮৬ ল আিমন ৮৬ ৬৬৬ ২১০০/ ঐ  
৮৭ িমনা খা ন ৮৭ ২৬৮ ২১০০/ এ  
৮৮ হায়দার আলী ৮৮ ২৬৯ ২১০০/ ঐ  
৮৯ লাইলী খা ন ৮৯ ৪৭২ ২১০০/ ঐ  
৯০ আ  ব ার ৯০ ২৮৮ ২১০০/ ঐ  
৯১ িহ খা ন (স া ৯১ ৫০৭ ২১০০/ ঐ  
৯২ ফিরদা বঃ ৯২ ২৮৪ ২১০০/ ঐ  
৯৩ আর  বগম  ৯৩/১৫০ ২৮৫ ২১০০/ ঐ  
৯৪ মেনায়ারা ৯৪ ৬৭৯ ২১০০/ ঐ  
৯৫ আকবর আলী ৯৫ ২৮২ ২১০০/ ঐ  
৯৬ আিমরন বঃ ৯৬ ৪৭৫ ২১০০/ ঐ  
৯৭ ফিরদ ম ল ৯৭ ৭৪৫ ২১০০/ ঐ  
৯৮ এরশাদ আলী ৯৮ ৬৭৫ ২১০০/ ঐ  
৯৯ আ  ব ার ৯৯ ৬৮২ ২১০০/ ঐ  
১০০ হািফ র ইসলাম ১০০৪৭২৩২৯৪০ ২৭৯ ২১০০/ ঐ  
১০১ িসিথলা  ১০১ ৪৫৪ ২১০০/ ঐ  
১০২ ল আিমন ১০২ ৬৭৩ ২১০০/ ঐ  
১০৩ আলামীন ১০৩ ৪৬৪ ২১০০/ ঐ  
১০৪ দয় ১০৪ ৬৮৩ ২১০০/ ঐ  
১০৫ হািফ ল ইসলাম ১১৬ ৮৫৬ ২১০০/ ঐ 

 
 

১০৬ ইমন ম ল 
 

১১০ ৮৫৭ ২১০০/ ঐ 
 

 

১০৭ হািব র রহমান ১১৫ ৮৫৮ ২১০০/ ঐ  
১০৮ িরয়া খা ন ১১৭ ৮৫৯ ২১০০/ ঐ 

 
 

১০৯ মাঃ সিজব ১১৪/ ৮৬০ ২১০০/ ঐ 
 

 
১১০ রহানা ১১৮ ৮৬১ ২১০০/ ঐ 

 
 



১১১ আিজরন বওয়া ১১৯/০১০০০৪৯৯৮৬৯৮৪ ৮৬২ ২১০০/ ঐ 
 

 
১১২ তাছিলমা ১১২ ৮৬৩ ২১০০/ ঐ 

 
 

১১৩ আঃ হাই ১১৩ ৮৬৪ ২১০০/ ঐ 
 

 
১১৪ ইয়ািমন ১১১ ৮৬৫ ২১০০/ ঐ 

 
 

১১৫ চ া খা ন ১৪৭ ১০৩১ ২১০০/ ঐ  
১১৬ দয় হােসন ১৩৫ ১০৩২ ২১০০/ ঐ  
১১৭ সােজদা  খা ন ১২৭ ১০৩৩ ২১০০/ ঐ  
১১৮ জাকািরয়া সখ ১২১ ১০৩৪ ২১০০/ ঐ  
১১৯ আঃ রিশদ ম ল ১২৪ ১০৩৫ ২১০০/ ঐ  
১২০ মাই ল ইসলাম ১৩২ ১০৩৬ ২১০০/ ঐ  
১২১ রািকব খান ১৩৪ ১০৩৭ ২১০০/ ঐ  
১২২ জিসম উি ন ১৩৬ ১০৩৮ ২১০০/ ঐ  
১২৩ লািক খা ন ১২০ ১০৩৯ ২১০০/ ঐ  
১২৪ নাইম ১৩৯ ১০৪০ ২১০০/ ঐ  
১২৫ সিজব, আমজাদ ১২৮/ ১০৪১ ২১০০/ ঐ  
১২৬ জা াতী খা ন ১৪৯ ১০৪২ ২১০০/ ঐ  
১২৭ শিরফ   ১২৬ ১০৪৩ ২১০০/ ঐ  
১২৮ আঃ খােলক ১৪৬ ১০৪৪ ২১০০/ ঐ  
১২৯ কাই ম সখ ১৪৩ ১০৪৫ ২১০০/ ঐ  
১৩০ বােয়র সখ ১৪০ ১০৪৬ ২১০০/ ঐ  
১৩১ িপয়াস তা কদার ১২৯ ১০৪৭ ২১০০/ ঐ  
১৩২ িমলন হােসন ১২২ ১০৪৮ ২১০০/ ঐ  
১৩৩ দালন হােসন ১২৩ ১০৪৯ ২১০০/ ঐ  
১৩৪ শিহ ল ইসলাম ১৫১ ১০৫০ ২১০০/ ঐ  
১৩৫ শাম ল ইসলাম ১৪১/১০০০৬০৭৯৩০০৪ ১০৫১ ২১০০/ ঐ  
১৩৬ বা  ১২৫ ১০৫২ ২১০০/ ঐ  
১৩৭ ছােকরা বঃ ১৩৭ ১০৫৩ ২১০০/ ঐ  
১৩৮ শিহ ল ইসলাম ১৩৩ ১০৫৪ ২১০০/ ঐ  
১৩৯ মদন চ  সাহা ১৩১ ১০৫৫ ২১০০/ ঐ  



১৪০ মিমন ১৩৮ ১০৫৬ ২১০০/ ঐ  
১৪১  মাছাঃ িবথী  খা ন ১৪২ ১০৫৭ ২১০০/ ঐ  
১৪২ আয়শা খা ন ১৪৫ ১০৫৮ ২১০০/ ঐ  
১৪৩ জাকািরয়া ১৪৪ ১০৫৯ ২১০০/ ঐ  
১৪৪ ইসমাইল  ১৪৮ ১০৬০ ২১০০/ ঐ  
১৪৫ বষ া িশং ১৩০ ১০৬১ ২১০০/ ঐ  
১৪৬ মািজয়া ০১০০০৪৭ ১৩৪৬ ২১০০/ ঐ  
১৪৭ মাহা াদ আলী ০১০০০৪৭২৫৮০২৭ ১৩৪৭ ২১০০/ ঐ  
১৪৮ বােসদ  সখ ০১০০০৪৭১৯৬৫৭৯ ১৩৪৮ ২১০০/ ঐ  
১৪৯ িমজা র রহমান ০১০০০৪৭২৩৩১৯৯ ১৩৪৯ ২১০০/ ঐ  
১৫০ িবলাসী-ওয়ােজদ ০১০০০৪৭২৪৬৩৯৮ ১৩৫০ ২১০০/ ঐ  
১৫১ সািমউল ইসলাম ০১০০০৪৭৭১৩১৭৮ ১৩৫১ ২১০০/ ঐ  
১৫২ া খা ন ০১০০০৪৭২৫৫৪৪৩ ১৩৫২ ২১০০/ ঐ  
১৫৩ হািসনা বগম ০১০০০৪৭৭১৮১৩৭ ১৩৫৩ ২১০০/ ঐ  
১৫৪ রজাউল কিরম ০১০০০৪৭৭১৮১০২ ১৩৫৪ ২১০০/ ঐ  
১৫৫ শির ল ইসলাম ০১০০০৪৭২৫৩৯৪৭ ১৩৫৫ ২১০০/ ঐ  
১৫৬ র ল আিমন ০১০০০৪৭২৫২৯৯১ ১৩৫৬ ২১০০/ ঐ  
১৫৭ মাঃ মন ০১০০০৪৮৭০২৯৪০ ১৩৫৭ ২১০০/ ঐ  
১৫৮ িবলািস খা ন ০১০০০৪৮৭১৩২৪১ ১৩৫৮ ২১০০/ ঐ  
১৫৯  মাঃ  ছাইম ০১০০০৪৭২৭৩৩৭৯ ১৩৫৯ ২১০০/ ঐ  
১৬০ ছািববর হােসন ০১০০০৪৭২৭৩১৩১ ১৩৬০ ২১০০/ ঐ  
১৬১ মারী িনপা  ০১০০০৪৭ ১৩৬১ ২১০০/ ঐ  
১৬২ মাঃ মার ফ ০১০০০৪৭২৭৩২৩৯ ১৩৬২ ২১০০/ ঐ  
১৬৩ সািদয়া খা ন ০১০০০৪৮৭০৩০৫৯ ১৩৬৩ ২১০০/ ঐ  
১৬৪ তাছিলমা খা ন ০১০০০৪৭২৭৩৬৯৭ ১৩৬৪ ২১০০/ ঐ  
১৬৫ সািফন বা  ০১০০০৪৮৭১৯১৮৪ ১৩৬৫ ২১০০/ ঐ  
১৬৬ সরাজ আলী খান ০১০০০৪৭ ১৩৬৬ ২১০০/ ঐ  
১৬৭ সাবহান আলী ০১০০০৪৭৭২২৮২৫ ১৩৬৭ ২১০০/ ঐ  
১৬৮ মায়াে ম হােসন ০১০০০৪৭২৫৭৪৩৮ ১৩৬৮ ২১০০/ ঐ  
১৬৯ িরফাত ০১০০০৪৭২৩৩০৮৩ ১৩৬৯ ২১০০/ ঐ  



১৭০ হািফ র ইসলাম ০১০০০৪৭২৩২৯৪০ ১৩৭০ ২১০০/ ঐ  
১৭১ িমলন খা ন ০১০০০৪৮৭৫৬৪৩৮/ ১৩৭১ ২১০০/ ঐ  
১৭২ মা ম বা  ০১০০০৪৮৭১৮২৩৪ ১৩৭২ ২১০০/ ঐ  
১৭৩ নাইম ০১০০০৪৭ ১৩৭৩ ২১০০/ ঐ  
১৭৪ ইেদরা খা ন ০১০০০৪৮৭৪০৯০৬ ১৩৭৪ ২১০০/ ঐ  
১৭৫ মািহম ০১০০০৪৭২৭৩৭৫১ ১৩৭৫ ২১০০/ ঐ  
১৭৬ মা খা ন ০১০০০৪৭২৭৩৫১৪ ১৩৭৬ ২১০০/ ঐ  
১৭৭ বাহা র িমজা ০১০০০৪৮৭১৯৩১১ ১৩৭৭ ২১০০/ ঐ  
১৭৮ আল আিমন ০১০০০৪৭২১৬৯৪৪ ১৩৭৮ ২১০০/ ঐ  
১৭৯ ছ রা খা ন ০১০০০৪৭ ১৩৭৯ ২১০০/ ঐ  
১৮০ রজাহান বগম ০১০০০৪৮৭৪১৩২৫ ১৩৮০ ২১০০/ ঐ  
১৮১ ফরহাদ আলী ০১০০০৪৭ ১৩৮১ ২১০০/ ঐ  
১৮২ মমতা বগম ০১০০০৪৭ ১৩৮২ ২১০০/ ঐ  
১৮৩ িফয়া বগম ০১০০০৪৮ ১৩৮৩ ২১০০/ ঐ  
১৮৪ নািছম সখ ০১০০০৪৭ ১৩৭৪ ২১০০/ ঐ  
১৮৫ বন া আ ার িদিঘ ০১০০০৪৮৭৪০৪৫৯ ১৩৮৫ ২১০০/ ঐ  
১৮৬ তাসিলমা খা ন ০১০০০৪৭৭১৮৩৪০ ১৩৮৬ ২১০০/ ঐ  
১৮৭ ফরহাদ হােসন ০১০০০৪৭২৩৩২৩৭ ১৩৮৭ ২১০০/ ঐ  
১৮৮ িশ  তা কদার ০১০০০৪৭২৩৩২৮৮ ১৩৮৮ ২১০০/ ঐ  
১৮৯ মায়া খা ন ০১০০০৪৭২৪০৭৭২ ১৩৮৯ ২১০০/ ঐ  
১৯০ আশরা ল ০১০০০৪৭২১৭০২৯ ১৩৯০ ২১০০/ ঐ  
১৯১ মরাজ মনডল ০১০০০৪৭ ১৩৯১ ২১০০/ ঐ  
১৯২ মিদনা বগম ০১০০০৪৭২৭৩৮৮৩ ১৩৯২ ২১০০/ ঐ  
১৯৩ ি য়তমা  ০১০০০৪৭ ১৩৯৩ ২১০০/ ঐ  
১৯৪ হা ান তা কদার ০১০০০৪৭ ১৩৯৪ ২১০০/ ঐ  
১৯৫ আলহাজ সখ ০১০০০৪৮৭০৩২৩৭ ১৩৯৫ ২১০০/ ঐ  
১৯৬ বল াল হােসন ০১০০০৪৭ ১৩৯৬ ২১০০/ ঐ  
১৯৭ িশি  খা ন ০১০০০৪৭ ১৩৯৭ ২১০০/ ঐ  
১৯৮ ইসমাইল  ০১০০০৪৮৬৯৮৭৬৪ ১৩৯৮ ২১০০/ ঐ  



১৯৯ সাই ল ইসলাম ০১০০০৪৭২৫৬১১৩ ১৩৯৯ ২১০০/ ঐ  
২০০ মিনর ামান ০১০০০৪৭ ১৪০০ ২১০০/ ঐ  
২০১ অিল ম ল ০১০০০৪৮৭৬৭২২৭ ১৪০১ ২১০০/ ঐ  
২০২ আঃ হািমদ ০১০০০৪৭২৫৩৩৫১ ১৪০২ ২১০০/ ঐ  
২০৩ মাঃ সাহাগ ০১০০০৮৫১২৭৪৮৩ ১৪০৩ ২১০০/ ঐ  
২০৪ রজব আলী ০১০০০৪৭৭১২৪৯০ ১৪০৪ ২১০০/ ঐ  
২০৫ আ না খা ন ০১০০০৪৮৭০৩০৯১ ১৪০৫ ২১০০/ ঐ  
২০৬ তাহিমনা খা ◌ৃন ০১০০০৪৭ ১৪০৬ ২১০০/ ঐ  
২০৭ রজাউল কিরম ০১০০০৪৭ ১৪০৭ ২১০০/ ঐ  
২০৮ আ ল মািমন ০১০০০৪৭ ১৪০৮ ২১০০/ ঐ  
২০৯ নািহদ ০১০০০৪৭২৩৬৮৭২ ১৪০৯ ২১০০/ ঐ  
২১০ মিরয়ম খা ন ০১০০০৪৭২৩৯৬৭৭ ১৪১০ ২১০০/ ঐ  
২১১ মিনর ল ইসলাম ০১০০০৪৭১৯৮৪৪০ ১৪১১ ২১০০/ ঐ  
২১২ র ল আিমন ০১০০০৪৮৭৬৩০৩৫ ১৪১২ ২১০০/ ঐ  
২১৩ িবউ  খা ন ০১০০০৪৭১৯৯৮০২ ১৪১৩ ২১০০/ ঐ  
২১৪  িম  ০১০০০৪৭২১৬৮৩৯ ১৪১৪ ২১০০/ ঐ  
২১৫ আহাদ তা কদার ০১০০০৪৭ ১৪১৫ ২১০০/ ঐ  
২১৬ নািছমা খা ন  ০১০০০৪৭ ১৪১৬ ২১০০/ ঐ  
২১৭ র া খা ন ০১০০০৪৮৭১৮৪০৪ ১৪১৭ ২১০০/ ঐ  
২১৮ জািহদ হাসান  ০১০০০৪৭ ১৪১৮ ২১০০/ ঐ  
২১৯ লাকমান হােসন ০১০০০৪৭১৯৪৭ ১৪১৯ ২১০০/ ঐ  
২২০ আিছয়া বঃ ০১০০০৪৭২৭৩০৫১ ১৪২০ ২১০০/ ঐ  
২২১ সাই ল ইসলাম ০১০০০৪৭১৯৫২৩৮ ১৪২১ ২১০০/ ঐ  
২২২ হেলনা খা ন, 

মাশারফ,কা াপাড়া 
০১০০১৫৫৭৫৪৫০২ ১৪২২ ২১০০/- ঐ  

২২৩ মাশারফ হােসন ০১০০০৪৭ ১৪২৩ ২১০০/ ঐ  
২২৪ ও ফা খা ন ০১০০০৪৭২৭৩৬২০ ১৪২৪ ২১০০/ ঐ  
২২৫ মাইয়া খা ন ০১০০০৪৮৭২৬৯৮৯ ১৪২৫ ২১০০/ ঐ  
২২৬ মিনক সখ কিরম সখ কা াপাড়া ০১০০১০২৮৬৬৬৭৮ ২০৯২ ২১০০/- ঐ  



২২৭ মােলক সখ সমেসর আঃ কা াপাড়া ০১০০১০২৮৬৭৯৭৬ ২০৯৩ ২১০০/- ঐ  
২২৮ িম  সখ মিজবর রহঃ কা াপাড়া ০১০০১০২৮৬৪৭৯৯ ২০৯৪ ২১০০/- ঐ  
২২৯ রিহলা বগম ময়দান ম ল কা াপাড়া ০১০০১০২৯৫৬৯৩৬ ২০৯৫ ২১০০/- ঐ  
২৩০ তােয়বা শাম  সখ কা াপাড়া ০১০০১০২৯৬০৫৫১ ২০৯৬ ২১০০/- ঐ  
২৩১ তৗিহদ সখ মা দ সখ কা াপাড়া ০১০০১০৩৪৫৯৭৬৬ ২০৯৭ ২১০০/- ঐ  
২৩২ জািকর হােসন রেমাহা াদ কা াপাড়া ০১০০১০৩৪৬০৪৭১ ২০৯৮ ২১০০/- ঐ  
২৩৩ আলমগীর কবীর আঃ জববার কা াপাড়া ০১০০১০২৯৬২৩৭৫ ২০৯৯ ২১০০/- ঐ  
২৩৪ ফািহম আিমর ল কা াপাড়া ০১০০১০৫৯৭২৬৩১ ২১০০ ২১০০/- ঐ  
২৩৫ া আজাহার কা াপাড়া ০১০০১০৫১১৩০৫১ ২১০১ ২১০০/- ঐ  
২৩৬ আ  হািনফ মার আলী কা াপাড়া ০১০০১০৫১১৩৫৬৫ ২১০২ ২১০০/- ঐ  
২৩৭ আিছয়া খা ন জালাল সখ চরক াণী ০১০০১১১৮৬৯৭৪৪ ২১০৩ ২১০০/- ঐ  
২৩৮ রহানা বগম সাই ল ইস: ত িলয়া ০১০০১৪৫৩২৬০১৪ ২১০৪ ২১০০/- ঐ  
২৩৯ ছােনায়ার হাঃ আঃ আিজজ কািলয়া ০১০০১০২৭৮১৬২১ ২১০৫ ২১০০/- ঐ  
২৪০ আঃ ছালাম সখ তেমজ সখ কািলয়া ০১০০১০২৭৮৬৭২১ ২১০৬ ২১০০/- ঐ  
২৪১ েলখা বগম মার আলী কািলয়া ০১০০১০২৭৮১৬৩৯ ২১০৭ ২১০০/- ঐ  
২৪২ দীপচ  শীল বলরামচ  ত িলয়া ০১০০১০২৭৪১৯৬৪ ২১০৮ ২১০০/- ঐ  
২৪৩ র মান ইয়ািছন আঃ কািলয়াহির র ০১০০১০২৬৮৭৮১৬ ২১০৯ ২১০০/- ঐ  
২৪৪ রিজয়া খা ন ফজল কিরম চরহির র ০১০০১০২৬৮৫৮৫১ ২১১০ ২১০০/- ঐ  
২৪৫ নাইম সখ ছাই ল ইসঃ কািলয়াহির র ০১০০১০২৬৮৯৩৮৫ ২১১১ ২১০০/- ঐ  
২৪৬ আঃ সামাদ কালাচন সখ চরবনবািড়য়া ০১০০১০৪৯৪৩৬৫৩ ২১১২ ২১০০/- ঐ  
২৪৭ আঃ হািমদ তাঃ আঃ জববার  চরবনবািড়য়া ০১০০১০৪৯৪৫১১৫০ ২১১৩ ২১০০/- ঐ  
২৪৮ িলিল বগম আঃ গ র চরকািলয়া ০১০০১০৪৯৪৭৪১১ ২১১৪ ২১০০/- ঐ  
২৪৬ হা াদ আলী আঃ কােদর চরবনবািড়য়া ০১০০১০৪৯৪২০৮৮ ২১১৫ ২১০০/- ঐ  
২৪৬ সাই ল ইসলাম আঃ সামাদ চরবনবািড়য়া ০১০০১০৫৭১৬৫৪৫ ২১১৬ ২১০০/- ঐ  
২৪৭ শাহজামাল আফছার চরবনবািড়য়া ০১০০১০৫৭১৭২০৭ ২১১৭ ২১০০/- ঐ  
২৪৮ িনরব হােসন সাই ল ইসঃ চরবনবািড়য়া ০১০০১০৪৯৩৭৬৭০ ২১১৮ ২১০০/- ঐ  
২৪৯ মাঃ আকাশ আঃ হাই চরবনবািড়য়া ০১০০১০৫৭১৪৬৮২ ২১১৯ ২১০০/- ঐ  
২৫০ সাই ল ইসলাম িনজাম উি ন চরবনবািড়য়া ০১০০১০৫৪৯৩০৯৯ ২১২০ ২১০০/- ঐ  
২৫১ আঃ আলীম মিনর উি ন কািলয়া ০১০০১০২৭৮৩২৭৬ ২১২১ ২১০০/- ঐ  



২৫২ নাইম আহে দ নােয়ব আলী পাইকপাড়া ০১০০১০২৮৫৬২২২ ২১২২ ২১০০/- ঐ  
২৫৩ সিলম সখ ফির ল ইসঃ বনবািড়য়া ০১০০১০২৮৫৯৭৫২ ২১২৩ ২১০০/- ঐ  
২৫৪ সাবানা খা ন কা  সখ বনবািড়য়া ০১০০১০৩৭৩৩২৯৯ ২১২৪ ২১০০/- ঐ  
২৫৫ হািস খা ন হাসা ল ইসঃ বনবািড়য়া ০১০০১০৩৭৪২৬৮৯ ২১২৫ ২১০০/- ঐ  
২৫৬ আপন সখ নািসর উি ন বনবািড়য়া ০১০০১০৩৭৪৪৬৩১ ২১২৬ ২১০০/- ঐ  
২৫৭ হািফজা খা ন আিম র বনবািড়য়া ০১০০১০২৮৫৪৬১১ ২১২৭ ২১০০/- ঐ  
২৫৮ আঃ ছালাম আিজজ সখ বনবািড়য়া ০১০০১০২৮৫৫৩৬৬ ২১২৮ ২১০০/- ঐ  
২৫৯ সােজদা খা ন ৎফর রহঃ বনবািড়য়া ০১০০১০২৮৫৯০০১ ২১২৯ ২১০০/- ঐ  
২৬০ আ ল াহ আ ল হাঃ পাইকপাড়া ০১০০১০০৪২১৫৯৮ ২১৩০ ২১০০/- ঐ  
২৬১ অেনজা বগম আ র রিশদ কাদাই ০১০০১০৩৪৭০৯৩০ ২১৩১ ২১০০/- ঐ  
২৬২ িবলিকস আ  সামা ছািতয়ানতলী ০১০০১০৩৬১৭২৫৬ ২১৩২ ২১০০/- ঐ  
২৬৩ ই ািহম আঃ আিজজ কাদাই ০১০০১০৩৬১৩৭৬৫ ২১৩৩ ২১০০/- ঐ  
২৬৪ ইমরান মা ান সখ পাইকপাড়া ০১০০১০৩২০৯৮২৪ ২১৩৪ ২১০০/- ঐ  
২৬৫ আিন র রহমান আঃ আলীম মার াম ০১০০১০৩২১৭৪৮৭ ২১৩৫ ২১০০/- ঐ  
২৬৬ শারিমন খা ন আহ াদ কাদাই ০১০০১০৩২১৪০৩৮ ২১৩৬ ২১০০/- ঐ  
২৬৭ হািস ল সখ সা ার আলী িদঘলকাি  ০১০০১০৫২০৯৭৪১ ২১৩৭ ২১০০/- ঐ  
২৬৮ ি  বগম রাজ বাহার িদঘলকাি  ০১০০১০৩৪৭১০৯০ ২১৩৮ ২১০০/- ঐ  
২৬৯ রােশল আঃ ছালাম চা লী ০১০০১০৪৪১১৯৯৬ ২১৩৯ ২১০০/- ঐ  
২৭০ মঘলা খা ন মাঃ ছা ার কািশয়াহাটা ০১০০১০৩৬০৭৩৫৮ ২১৪০ ২১০০/- ঐ  
২৭১ মিরয়ম বগম আঃ রহমান কািশয়াহাটা ০১০০১০৪৯৫৬৪৫০ ২১৪১ ২১০০/- ঐ  
২৭২ আলী আকবর হারান আলী ঘানাপাড়া ০১০০১০৩১৪৯০৫৮ ২১৪২ ২১০০/- ঐ  
২৭৩ মিরয়ম আ ার আিজজ রামগাতী ০১০০১০৩১৫৮৬১৮ ২১৪৩ ২১০০/- ঐ  
২৭৪ সািপন হােসন আিজজল রামগাতী ০১০০১০৩৪৭০৮৭৫ ২১৪৪ ২১০০/- ঐ  
২৭৫ িসয়াম ম ল সােহল  রামগাতী ০১০০১০৩২১২৯০৫ ২১৪৫ ২১০০/- ঐ  
২৭৬ কাই ম আহাদ ব  বড়িপয়ারী ০১০০১০৩৬১৮৬৮৬ ২১৪৬ ২১০০/- ঐ  
২৭৭ লালী খা ন লাল িবয়াড়া ০১০০১০৩২২৫২১৮ ২১৪৭ ২১০০/- ঐ  

২৭৮ মাঃ র আলী ত ইিলম সখ কা াপাড়া ০১০০১৩৪৩৯৫০০৬ ২৪১৬ ২১০০/   
২৭৯ জাহানারা বগম ত ইি স আলী কা াপাড়া ০১০০১৩৪৫০২২৬১ ২৪১৭ ২১০০/   
২৮০  ইয়ািমন হােসন  মাঃ হলাল কা াপাড়া ০১০০১৩৭২৮৯৩১২ ২৪১৮ ২১০০/   



২৮১ শিহ ল ইসলাম   মিতউর রহ চরহির র ০১০০১৩৮৩৪২৭৯৯ ২৪১৯ ২১০০/   
২৮২ মাছাঃ উে  হািন   আিত ল ইস ক ানী  ০১০০১৩৭২৮৮৪৭২ ২৪২০ ২১০০/   
২৮৩ মাঃ চ ন িময়া  আলী আকবর কা াপাড়া ০১০০১৩৮০৯০৯৬০ ২৪২১ ২১০০/   
২৮৪ মাঃ ইউ স আলী শিহ ল ইসলাম কা াপাড়া উ র ০১০০১৩৮০৮৯৫৯৭ ২৪২২ ২১০০/   
২৮৫ র  র ল ইসলাম কা াপাড়া উ র ০১০০১৩৯৮৯৭৯৬৪ ২৪২৩ ২১০০/   
২৮৬ মেহদী হাসান  শাম ল আলম ক ানী ০১০০১৩৭২৮৭৪০৯ ২৪২৪ ২১০০/   
২৮৭ কাইয়া  আতাউর  কা াপাড়া ০১০০১৩৪৪৬৬৯৪৯ ২৪২৫ ২১০০/   
২৮৮ মাছা: হালীমা   ছাহরাব  কা াপাড়া ০১০০১৩৪৩৯৩৭৬ ২৪২৬ ২১০০/   
২৮৯ মাছাঃ কিহ র   সাম ল  হক  রজবনগর ০১০০১৪০৬৪১৯৬৫ ২৪২৭ ২১০০/   
২৯০ রজাহান বগম ময়নাল সখ কািলয়া ০১০০১৩৪০৩৮৬৫৩ ২৪২৮ ২১০০/   
২৯১ মাতােলব হােসন মাঃ শাহজাহান  কািলয়া ০১০০১৩৪১৮০৬২০ ২৪২৯ ২১০০/   
২৯২ মাঃ সাই ল  ত আ  তােহর  কািলয়া ০১০০১৩৪০৩৭৪৪৪ ২৪৩০ ২১০০/   
২৯৩ মাঃ মা ন নবী মাঃ আ  ছা কািলয়া ০১০০১৩৪১৮২৬৬৫ ২৪৩১ ২১০০/   
২৯৪ মাছাঃ আ না  মাঃ আলী  কািলয়া  ২৪৩২ ২১০০/   
২৯৫ মাছা: লাইলী   দিবর  কািলয়া ০১০০১৪০৬৪২০১৫ ২৪৩৩ ২১০০/   
২৯৬  হাসনা বগম  সাবহান  কািলয়া ০১০০১৩৪০৪০২৩২ ২৪৩৪ ২১০০/   
২৯৭ মাছাঃ ঐিশ খা ন  মাঃ সিলম  চরক ানী ০১০০১৩৮১০৪৩৮৩ ২৪৩৫ ২১০০/   
২৯৮ মিত অ লী রানী  জং-  মাহন  কািলয়াহির র ০১০০১৩৮৩৪২৯৫১ ২৪৩৬ ২১০০/   
২৯৯ মাঃ শাম াহার ম ল  ত- দােনজ  চরহির র ০১০০১৩৮০১৭৮৫৫ ২৪৩৭ ২১০০/   
৩০০ মাঃ িরফাত  আঃ মিমন সখ  চরহির র ০১০০১৩৭২৯০৭৫২ ২৪৩৮ ২১০০/   
৩০১ মাছাঃ িলজা খা ন মাঃ িলটন চরহির র ০১০০১৩৮৮৬৫৯১১ ২৪৩৯ ২১০০/   
৩০২ মাঃ পন সখ মাঃ আলম কািলয়াহির র ০১০০১৪৩৪১৫২৬৫ ২৪৪০ ২১০০/   
৩০৩ মাছা: স  মা:তারা ত িলয়া ০১০০১৩৭২৯৪৮৫৫ ২৪৪১ ২১০০/   
৩০৪ শাি  খা ন মা: হােরজ কািলয়াহির  ০১০০১৩৭২৯১৪৮১ ২৪৪২ ২১০০/   
৩০৫ মাঃ আ ল আwলম   মাঃ মিজবর স কািজপাড়া  ০১০০১৩৭২৯৫৯০৮ ২৪৪৩ ২১০০/   
৩০৬ মাঃ আ ল খােলক মাঃ মিজবর  কািজপাড়া ০১০০১৩৭২৯২৯৩৩ ২৪৪৪ ২১০০/   
৩০৭ মাছা: মায়রা   আ: রিশদ বনবািড়য়া ০১০০১৩৯৯০৩০৬৯ ২৪৪৫ ২১০০/   
৩০৮ হািববর  আ লজিলল বনবািড়য়া ০১০০১৩৯৮৯০৫৬১ ২৪৪৬ ২১০০/   
৩০৯ মাঃ আল আিমন  হােসন আলী  পাইকপাড়া  ০১০০১৩৮১০২৭৮০ ২৪৪৭ ২১০০/   



৩১০ মাছাঃ কর না খা ন িপতা রমান  বনবাড়ীয়া ০১০০১৩৯৯০০৬১২ ২৪৪৮ ২১০০/   
৩১১ মাছাঃ মািরয়া পাশান তা কদ পাইকপাড়া ০১০০১৩৮৮৬৭৩০০ ২৪৪৯ ২১০০/   
৩১২ মাঃ িজসান সখ  আঃ মিজদ  কাদাই ০১০০১৩৮৮৬৯৫৫০ ২৪৫০ ২১০০/   
৩১৩ মাঃ  তা কদার  ত- দাহা তাং   ব য়া  ০১০০১৩৮১০৫৫৪১ ২৪৫১ ২১০০/   
৩১৪ মাঃ ওমর ফার ক  জালাল মাল া  কািশয়াহাটা  ০১০০১৪৩৪১৫৪৭৮ ২৪৫২ ২১০০/   
৩৫ মাছাঃ লাকী খা ন  মরহম আলী  কািশয়াহাটা  ০১০০১৪৩৩৯৯৭২৩ ২৪৫৩ ২১০০/   
৩১৬ মাছাঃ জিল খা ন জ র ল ইসলাম বড় চা লী ০১০০১৩৯৯০২০৩৮ ২৪৫৪ ২১০০/   
৩১৭ মাঃ জীবন সখ আশরা ল সখ বড়চা লী ০১০০১৩৮৩৩৯৫৩৪ ২৪৫৫ ২১০০/   
৩১৮  আিজনা খা ন  আঃ ছা ার  িবয়ারা  ০১০০১৩৫৩৪২৮৬১ ২৪৫৬ ২১০০/   
৩১৯ মাঃ ইয়ািছন মাঃ স র আলী রামগ তী ০১০০১৩৮১০৬৬০২ ২৪৫৭ ২১০০/   

 ২০১৮-১৯      কািলয়া হির র িতব ী 
ঃনং নাম িপতা/ ামীর নাম াম িহসাব নং বিহ নং টাকা পিরমান   

৩২০ মাছাঃ তারা ভা  আলাউি ন কা াপাড়া ০১০০১৮১৯৮৫৭০৯ ২৮৫৫    
৩২১ জােনকা বগম জয়নাল সখ কা াপাড়া ০১০০১৮১৯৮১৬৬৫ ২৮৫৬    
৩২২ মাঃ সানাউল া জায়াদ আল কা াপাড়া ০১০০১৮১৯৭৯২১১ ২৮৫৭    
৩২৩ মাঃ বাব  শখ খিবর উি ন  কা াপাড়া ০১০০১৯২৪০৬৯০৫ ২৮৫৮    
৩২৪  জাকািরয়া হা রিফ ল ইস ক ানী ০১০০১৯২৪৩৯২০০ ২৮৫৯    
৩২৫ জাহা ীর আলম  সরাজ আল কা াপাড়া ০১০০১৯২৪৩৪৯৯২ ২৮৬০    
৩২৬ বায়জীদ   আ ল কােদর কািলয়া ০১০০১৮৩০৮৪৮২২ ২৮৬১    
৩২৭ মাছাঃ মিরয়ম  মাঃ সা কািলয়া ০১০০১৮৩০৮৪১১২ ২৮৬২    
৩২৮ মাছাঃ ি  খা ন  আ ল মািমন কািলয়া ০১০০১৮৩০৮২০৪৮ ২৮৬৩    
৩২৯ আ স ছা ার  হািববর রহমান কািলয়া হির র ০১০০১৯২৩১৪২৭০ ২৮৬৪    
৩৩০ িফয়া খা ন সারহাব আলী চর হির র ০১০০১৯২৩১৪৫৪৭ ২৮৬৫    
৩৩১ র ল আিমন সােহল রানা কািলয়া হির  ০১০০১৯২৩১৪৭৩৩ ২৮৬৬    
৩৩২ মাঃ হািনফ সখ  র আলী চর বনবাড়ীয়া ০১০০১৯৩৮৫১২৯৫ ২৮৬৭    
৩৩৩  িরফাত সরকার হািব র রহমান সরকার পাড়া ০১০০১৯৩৮৫১৭৪১ ২৮৬৮    
৩৩৪ ফািহমা খা ন  ফার ক সখ বনবাড়ীয়া ০১০০১৯২৪৮৯১৪ ২৮৬৯    
৩৩৫  ওবায় ল ইসলা মিদন ফিকর পাইকপাড়া ০১০০১৯২৪৮৮১১১ ২৮৭০    
৩৩৬ মাঃ বা  সখ িমকরম আলী বনবাড়ীয়া ০১০০১৯২৪৮৪২৪৮ ২৮৭১    



৩৩৭ মাঃ শাম  সখ মকেসদ আলী বনবাড়ীয়া ০১০০১৯২৪৮৬৪২৯ ২৮৭২    
৩৩৮ আিক ল ইসলাম আলাউি ন ত িলয়া ০১০০১৯৫৪৬০০৬৪ ২৮৭৩    
৩৩৯ মাঃ মা ান সখ  আজাহার ল ই ছািতয়ানতলী ০১০০১৯৪৭৯২১১০ ২৮৭৪    
৩৪০  িসয়াম ম ল ঈমান আলী বনবাড়ীয়া ০১০০১৯২৪৮৪৫৫৮ ২৮৭৫    
৩৪১ ইমরান শখ মজ  সখ চা লী ০১০০১৯৪৭৯৪১০৪ ২৮৭৬    
৩৪২ মাছাঃ আি য়া  িপতা- তয়ব বারাকাি  ০১০০১৯৫৪৬৫১০৪ ২৮৭৭    
৩৪৩ মাঃ িলখন হারান আলী বারাকাি  ০১০০১৯৪৭৯৬২১২ ২৮৭৮    
৩৪৪ শািকব  মাঃ সাগর িবয়ারা ০১০০১৯৪৮০৭৮৫১ ২৮৭৯    
৩৪৫ রিফ ল িপতা-হােশম িবয়ারা ০১০০১৯৪৮০৬৯২৭ ২৮৮০    
৩৪৬ কয়া খা ন ওহাব ম ল ছাটিপয়াড়ী ০১০০১৯৮৮০৫৫৯৯ ২৮৮১    
৩৪৭ নািছমা খা ন ছািম ল ইসলাম কা াপাড়া ০১০০১৯৪৯১৮৭৮৪ ২৮৮২    
৩৪৮ মিনজা খা ন আকবর হােসন কা াপাড়া ০১০০১৯৪৮৯৪৩৭১ ২৮৮৩    
৩৪৯ মাছাঃ মিনজা হািফ ল কা াপাড়া ০১০০১৯৪৯০৪৬১৯ ২৮৮৪    
৩৫০ নাজ ল িলিতফ পাইকপাড়া ০১০০১৮৬৫৮০১৩৮ ২৮৮৫    
৩৫১ কােসম আলী িম ত আলী ত িলয়া ০১০০১৮২৬৫৫৩৩৮ ২৮৮৬    
৩৫২ মাসিলম শখ  জািহদ শখ পাইকপাড়া ০১০০১৮৫৮৪০৩২২ ২৮৮৭    
৩৫৩ মাঃ আ  হাসান মাঃ মহর আলী বড় চা িল ০১০০১৮২০৬৪০৮ ২৮৮৮    
৩৫৪ হা ফা সশাহজামাল রামগ তী ০১০০১৮৯৮৭৪৪৯৮ ২৮৮৯    
৩৫৫ মাঃ িজ াহ সখ ছেবর আলী  রামগ তী ০১০০১৮২৮৭২০৪৫ ২৮৯০    
৩৫৬ মাঃ িশপন ম ল িপং- ত  কা াপাড়া  ০১০০১৯৪৯০২০৩৯ ২৮৯১    
৩৫৭ িম  খা ন মাঃ বা  সরকার পাড়া ০১০০৮৯৩৮৫১৫৩৫ ২৮৯২    
৩৫৮ মাঃ অিনক  মাঃ শিরফ কািশয়াহাটা ০১০০১৯৪৭৯৩৫০৭ ২৮৯৩    
৩৫৯ আিমনা খা ন   আঃ সা ার বনবাড়ীয়া ০১০০১৮১৯০১৬০২ ২৮৯৪    
৩৬০ হািম ল ইসলাম শাহীন আকতার হােস চরহির র ০১০০১৯৪৫৭৫২২৪ ২৮৯৫    
৩৬১ লাইলী খা ন  ইি স আল  ব য়া  ০১০০১৮১৮৩১৯৫৭ ২৮৯৬    
৩৬২ ইছিমতা আ ার ইিথলা  ইসলাম সর চরবনবাড়ীয়া ০১০০১৮৪৪৮২৪৯০ ২৮৯৭    
৩৬৩ ল লী খা ন িপং- জাম বারাকাি  ০১০০১৯৪৫৭৫১৫১ ২৮৯৮    
৩৬৪  হািফজা খা ন িমগরব আলী চরহির র ০১০০১৯৪৫৪৭৭২৭ ২৮৯৯    
৩৬৫ আলম সরকার  আফতাব উি  আিড়য়ােমাহ ০১০০১৮২২৩১৭৬৭ ২৯০০    



৩৬৬ মাঃ কালাম সখ  নজাব আলী  চরকািলয়া ০১০০১৯৩৮৫১৭৮৩ ২৯০১    
৩৬৭ মাছাঃ রহানা  আঃ ছামাদ ছািতয়ানতলী ০১০০১৮২২২১৪৫১ ২৯০২    
৩৬৮ আল আিমন র ল ইসলাম কািলয়া ০১০০১৮১৯৫৮০৮৬ ২৯০৩    
৩৬৯ আ ল আলীম  আিজজল শখ কািলয়া ০১০০১৯৪৫৪৬৩৪৮ ২৯০৪    
৩৭০ আ ল মিমন  সিলম উল াহ  বারাকাি  ০১০০১৯৪৫৩৮১৬৭ ২৯০৫    
৩৭১ ইউ ফ িশকদার হিববর রহমান  কািলয়াহির  ০১০০১৯৪৫৪৪২৬৪ ২৯০৬    
৩৭২ শিহ ল ইসলাম িপং মাঃ সাম    িদঘলকাি  ০১০০১৯৩৮৫১৪৪৯ ২৯০৭    
৩৭৩ মাঃ আঃ সা ার িপং- আঃ কিরম চরবনবাড়ীয়া ০১০০১৮২৪৭৬৮২৪ ২৯০৮    
৩৭৪ মাঃ সাফওয়ান আফজাল হা চরবনবাড়ীয়া ০১০০১৯৩৮৫১৬৭৮ ২৯০৯    
৩৭৫ আিম ল ইসলাম মাহা াদ কাদাই ০১০০১৮৬৭৪৭১২১ ২৯১০    
৩৭৬ আন  চ  দাস  হিরপদ কািলয়াহির  ০১০০১৮৮২৬৪৩০১১ ২৯১১    
৩৭৭ ি ব চ  শীল  িনিতশ চ   ত িলয়া ০১০০১৮২৬৫৯৬৩৬ ২৯১২    
৩৭৮ িরপন ম ল  আকািলয়া  কা ারপাড়া ০১০০১৮২৬৫১৫০২ ২৯১৩    
৩৭৯ ইসেমাতারা মাঃ ইউ ছ  ছাট িপয়াড়ী ০১০০১৯৪৭৯৫৪৫৩ ২৯১৪    
৩৮০ হা ন অর রিশদ রিফ ল ইস সরকারপাড়া ০১০০১৯৩৮৫১১৭১ ২৯১৫    

 
২০০৫-২০০৬ থেক ২০১৯-২০ অথ বছর ১ম িকিস  পয ম  িতব ী ভাতােভাগীর তািলকাঃ 

ইউিনয়েনর নামঃ রায়গ  পৗরসভা। 
 

ঃ 
নং 

ভাতােভাগীর নাম িপতা/ ামীর নাম ওয়াড াম বই ন র টাকা 
(০৩ মাস) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
১ আিম ল ইসলাম আ ল হােসন ০৩ রনিতথা ০১/ 

২০১০-১১ 
২১০০ 

২ তােলব আলী রওশন আলী ০৩ রনিতথা ২ ২১০০ 
৩ মাইয়া খা ন ফির ল ইসলাম ০৩ লােহার ৩ ২১০০ 
৪ রািফ আজা ল হক ০৪ ব লÿÿ কালা ৪ ২১০০ 
৫ িসরা ল ইসলাম র পশারী ০২ ধানগড়া ৫ ২১০০ 
৬ ইবেনছাউদ সরকার আ র রিশদ সরকার ০২ ধানগড়া ৬ ২১০০ 
৭ সািহন আলম কারবান আলী ০২ ধানগড়া ৭ ২১০০ 
৮ মিনরা খা ন মজবা ল রহমান ০২ ধানগড়া ৮ ২১০০ 
৯ ছািববর হাসান ইকবাল হােসন ০২ ধানগড়া ৯ ২১০০ 



১০ মমতাজ বগম িজ ত আলী সখ ০৪ ব লÿÿ কালা ১০ ২১০০ 
১১ র জাহান বগম আজগর আলী ০৭ মিকম র ১১ ২১০০ 
১২ আির ল ইসলাম মকেলছ আলী ০৭ নগাতী ১২ ২১০০ 
১৩ স জ ামািনক ত আফজাল হােসন ০২ ধানগড়া ামািনকপাড়া ১৩ ২১০০ 
১৪ জয়গন সাহানা ত জয়নাল আেবদীন ০৬ ব লÿÿ কালা ১৪ ২১০০ 
১৫ ইিত খা ন শাহ আলী ০১ ধানগড়া ১৫/ 

২০১৫-১৬ 
২১০০ 

১৬ ছািকব সরকার বাদশা সরকার ০১ ধানগড়া ১৬ ২১০০ 
১৭ ধীর মার পাল কািলচরন পাল ০২ ধানগড়া ম াংশ পাল ১৭ ২১০০ 
১৮ শিহ ল ামািনক ত শমেশর ামািনক ০২ ামািনক পাড়া ১৮ ২১০০ 
১৯ আিলফ হােসন আলমগীর হােসন ০৩ রণিতথা ১৯ ২১০০ 
২০ মাস ািফ র রহমান 

তৗিফক 
আলী ম জা সরকার ০৪ রণিতথা ২০ ২১০০ 

২১ শাহজাহান আলী ত আ ল জিলল ০৪ লÿÿ কালা ২১ ২১০০ 
২২ িনরা খা ন রনবী ০১ ধানগড়া উ র ২২/ 

২০১৬-১৭ 
২১০০ 

২৩ রািজনা খা ন আ ল লিতফ ০১ ধানগড়া ২৩ ২১০০ 
২৪ সােব াহার িনলা আসা ল আলম ০১ ধানগড়া ২৪ ২১০০ 
২৫ হািব র রহমান আ  নাছার সরকার ০১ রণিতথা ২৫ ২১০০ 
২৬ িরয়া খা ন রজাউল ইসলাম ০১ রণিতথা ২৬ ২১০০ 
২৭ িলয়ন পাঠান আল মা ন পাঠান ০১ ধানগড়া ২৭ ২১০০ 
২৮ সালাম ি  আ ল মােলক ০২ রায়গ  ২৮ ২১০০ 
২৯ মারী ণ া রানী পাল সনাতন চ  পাল ০২ ধানগড়া পালপাড়া ২৯ ২১০০ 
৩০ শিহ ল ইসলাম আশরাফ আলী ০৩ রণিতথা ৩০ ২১০০ 
৩১ সা  আহেমদ হার নর রিশদ ০৩ রণিতথা ৩১ ২১০০ 
৩২ বােয়িজদ সখ জামাত আলী ০৪ ব লÿÿ কালা ৩২ ২১০০ 
৩৩ আকবর আলী ত রমজান আলী ০৪ ব লÿÿ কালা ৩৩ ২১০০ 
৩৪ হিববর রহমান ত আঃ রিশদ ০৫ ব লÿÿ কালা ৩৪ ২১০০ 
৩৫ ইসমাইল হােসন আলম হােসন ০৫ ব লÿÿ কালা ৩৫ ২১০০ 
৩৬ নািজয়া খা ন হলাল উি ন ০৫ ÿ◌ু বা িরয়া ৩৬ ২১০০ 
৩৭ িনরব আলী আঃ হক ০৬ ব লÿÿ কালা ৩৭ ২১০০ 
৩৮ রখা খা ন জিহর সখ ০৬ খা বা িরয়া ৩৮ ২১০০ 
৩৯ রতন সরকার ইি স আলী ০৭ নগাতী ৩৯ ২১০০ 
৪০ আেনায়ারা খা ন মনেসর আলী ০৮ ঝাপড়া ৪০ ২১০০ 



৪১ এরশাদ আলী বাব  সরকার ০৮ মেহশ র ৪১ ২১০০ 
৪২ নাজ ল হক মজবাউর রহমান ০৯ মেহশ র মদকপাড়া ৪২ ২১০০ 
৪৩ রনবী সখ ত মিহর উি ন ০৯ ঝাপড়া রামনাথ ৪৩ ২১০০ 
৪৪ অম র আঃ হািলম ০৯ ঝাপড়া রামনাথ ৪৪ ২১০০ 
৪৫ শিফর উি ন ত কা মি ন ০৯ রািজব র ৪৫ ২১০০ 
৪৬ কামাল সরকার মাজাে ল হক ০৪ রণিতথা ৪৬ ২১০০ 
৪৭ রিহচ উি ন তা কদার জয়নাল তা কদার ০৩ রণিতথা ৮/০৫-০৬ ২১০০ 
৪৮ শারিমন িনপা আসা ল আলম ০৪ রণিতথা ৯/০৫-০৬ ২১০০ 
৪৯ সােয়ম উি ন ছাই ল ইসলাম ০৪ ধানগড়া ১০/০৫-০৬ ২১০০ 
৫০ িপয়ারা খা ন শাম ল হক ০৪ ধানগড়া ১১/০৫-০৬ ২১০০ 
৫১ রজব আলী জামাত আলী ০৭ ব লÿÿ কালা ১২/০৫-০৬ ২১০০ 
৫২  উ ল কমল চ  দাস ০৪ ধানগড়া পালপাড়া ১৬/০৫-০৬ ২১০০ 
৫৩ ামিত লিলতা মদন চ  দাস ০৪ ধানগড়া ১৭/০৫-০৬ ২১০০ 
৫৪ খেগ নাথ হাওলদার মাখন হাওলদার ০২ ধানগড়া ১৮/০৫-০৬  
৫৫ জেবদা খা ন ত িরয়াজ উি ন ০৭ ব লÿÿ কালা ২০/০৫-০৬ ২১০০ 
৫৬ ছবর আলী কািজ ি ন ০৭ ব লÿÿ কালা ২১/০৫-০৬ ২১০০ 
৫৭ হিববর রহমান হার ন সখ ০৭ দােসর পাড়া ২৪/০৫-০৬ ২১০০ 
৫৮ েলখা খা ন বােতন ০২ নগাতী ৩০/০৫-০৬ ২১০০ 
৫৯  অ  সাহা কালাচান ০২ মেহশ র ৩২/০৫-০৬ ২১০০ 
৬০ তািনয়া খা ন তারা িময়া ০৪ ধানগড়া ৩৩/০৫-০৬ ২১০০ 
৬১ নজর ল ইসলাম জ র ল ইসলাম  বাগান বাড়ী ৩৪/০৫-০৬ ২১০০ 
৬২ আঃ হািকম সরকার আকরািমন সরকার ০২ নগাতী ৩৮/০৫-০৬ ২১০০ 
৬৩ সানবা  আঃ রিশদ ০৭ লÿÿ কালা ৪০/০৫-০৬ ২১০০ 
৬৪ নািহনা খা ন রজাউল কিরম ০৭ লÿÿ কালা ৪১/০৫-০৬ ২১০০ 
৬৫ িহমা খা ন হলাল ০৪ রণিতথা ৪২/০৫-০৬ ২১০০ 
৬৬ আিছয়া খা ন আঃ আিজজ ০৭ লÿÿ কালা ৫৪/০৭-০৮ ২১০০ 
৬৭ নাজমা খা ন সালায়মান ০৪ রণিতথা ৫৫/০৭-০৮ ২১০০ 
৬৮ রশমা খা ন জামাত আলী ০৭ ব লÿÿ কালা ৫৭/০৭-০৮ ২১০০ 
৬৯ মােলকা খা ন িবশা সখ ০৪ ধানগড়া ৫৮/০৭-০৮ ২১০০ 
৭০ িশউলী লতানা মাজাে ল ০৭ লÿÿ কালা ৭১/০৯-১০ ২১০০ 
৭১ নাইম সরকার বা ল সরকার  রণিতথা দঃ ৪৭/ 

২০১৭-১৮ 
২১০০ 

৭২ রানা হযরত আলী ৪৮ মেহশ র ৪৮ ২১০০ 
৭৩ শািম  খা ন তারা িময়া সরকার ৪৯ ধানগড়া ৪৯ ২১০০ 



৭৪ হাসেন আরা বগম আ স সালাম আক  ৫০ ধানগড়া উ র ৫০ ২১০০ 
৭৫ রানী খা ন মাজাে ল হক ০৪ রণিতথা বাগানবাড়ী ৭৫/ 

২০১৮-১৯ 
২১০০ 

৭৬ হাসান সরকার আঃ হা ান সরকার ০৪ রণিতথা বাগানবাড়ী ৭৬ ২১০০ 
৭৭ আ ল াহ আক  আলম আক  ০৪ রণিতথা ৭৭ ২১০০ 
৭৮ আিজজা খা ন  ত আঃ আিজজ ০৫ ÿ◌ু বা িরয়া ৭৮ ২১০০ 
৭৯ আওয়াল সরকার সালাইমান সরকার ০৫ বলÿÿ কালা ৭৯ ২১০০ 
৮০ ফরেদৗস সরকার রিফ ল ইসলাম ০৬ ব লÿÿ কালা ৮০ ২১০০ 
৮১ আ ল কােশম শাহাদৎ হােসন ০৬ ÿ◌ু বা িরয়া ৮১ ২১০০ 
৮২ লতানা খা ন মওলা ব  ০৬ ব লÿÿ কালা ৮২ ২১০০ 
৮৩ রা খা ন আখতার হােসন ০৬ ÿ◌ু বা িরয়া ৮৩ ২১০০ 
৮৪ রভী খা ন সিলম রজা ০১ ধানগড়া ৮৪ ২১০০ 
৮৫ হািবব সরকার হািনফ উি ন ০১ ধানগড়া ৮৫ ২১০০ 
৮৬ শাপলা খা ন আঃ মা ান ০৭ নগাতী ৮৬ ২১০০ 
৮৭ তামা া সরকার হলাল হােসন ০৭ নগাতী ৮৭ ২১০০ 
৮৮ আ ল কাই ম শিহ ল ইসলাম ০৭ নগাতী ৮৮ ২১০০ 
৮৯ সািকব হাসান মা দ রানা ০৮ মেহশ র মাদকপাড়া ৮৯ ২১০০ 
৯০ জিরনা খা ন আ ল হািমদ ০৮ চক র ৯০ ২১০০ 
৯১ জিরন আ ার জাহা ীর আলম ০৮ চক র ৯১ ২১০০ 
৯২ আিমনা খা ন ত আসা ামান ০৮ চক র ৯২ ২১০০ 
৯৩ িদিলপ চ  মাদক ত নিলনী চ  

মাদক 
০৯ ঝাপড়া রািজব র ৯৩ ২১০০ 

৯৪ সাধনা রানী সাহা মার চ  সাহা ০৯ মেহশ র ৯৪ ২১০০ 
৯৫ আলতাফ শখ ত সিলম শখ ০৯ রািজব র দÿÿন ৯৫/ 

২০১৮-১৯ 
২১০০ 

৯৬ জালাল আলী ম ল র আলী ম ল ০৯ ঝাপড়া রািজব র ৯৬ ২১০০ 
৯৭ িখতন বওয়া ত দরাজ আলী শখ ০১ ধানগড়া ৯৭ ২১০০ 
৯৮ কারবান আলী ত রমজান আলী ০১ ধানগড়া ৯৮ ২১০০ 
৯৯ হািব ল াহ ওয়ােরজ ০৫ ব লÿÿ কালা ৯৯ ২১০০ 
১০০ আলমাছ সরকার ত হার নর রিশদ ০১ রায়গ  ১০০ ২১০০ 
১০১ র িবয়া ত ইউ ফ আলী ০১ িসমলা ব পাড়া ১০১ ২১০০ 
১০২ সােজ ল ইসলাম ত হািনফ আক  ০১ ধানগড়া ১০২ ২১০০ 
১০৩ মাস ফা সরকার আ ল হােসন ০১ ধানগড়া ১০৩ ২১০০ 
১০৪ িশ ী খা ন আ ল খােলক ০১ ধানগড়া ১০৪ ২১০০ 



১০৫ আ ল াহ আল নামান হলাল উি ন ০৩ রণিতথা ১০৫ ২১০০ 
১০৬ খািদজা খা ন আ ল মােলক ০১ রায়গ  ১০৬ ২১০০ 
১০৭ কৗিশক আহেমদ 

ফািহম 
রাক ামান ০১ ধানগড়া ১০৭ ২১০০ 

১০৮ আ  তােহর হার নার রিশদ ০৩ রণিতথা ১০৮ ২১০০ 
১০৯ মমতা মিল কা মজ  আহেমদ  রণিতথা ১০৯ ২১০০ 
১১০ আ ল জিলল ত কারবান আলী 

াঃ 
০২ ধানগড়া ামািনক ১১০ ২১০০ 

১১১ রজাহার বগম ত ফজ র রহমান ০২ রায়গ  ১১১ ২১০০ 
১১২ স রা খা ন ত ফয়াজ ামািনক ০২ ধানগড়া ১১২ ২১০০ 
১১৩ উ ম মার চ বিত নের নাথ চ বিত ০২ ধানগড়া ম াংশ পাল ১১৩ ২১০০ 
১১৪ ছাই ল ইসলাম আজাহার ামািনক ০২ ধানগড়া ামািনক ১১৪ ২১০০ 
১১৫ ছাই ল ইসলাম মক ল হােসন ০২ লােহার ১১৫/ 

২০১৮-১৯ 
২১০০ 

১১৬ মেনায়ারা বগম মিজবর রহমান ০২ ধানগড়া ১১৬ ২১০০ 
১১৭ মাইয়া খা ন আ ল মােলক ০৪ রায়গ  পৗরসভা ১১৭ ২১০০ 
১১৮ জািহ ল রজব আলী ০২ রায়গ  ১১৮ ২১০০ 
১১৯ মন র আলম শখ ত িবশা শখ ০৫ ব য়া ১১৯ ২১০০ 
১২০ লাইলী খা ন িবষা তা কদার ০২ ধানগড়া ামািনক ১২০ ২১০০ 
১২১ ইসমাইল হােসন ই াহীম হােসন ০৭ নগাতী ১২১ ২১০০ 
১২২ জহাদ িজয়াউর রহমান ০২ ধানগড়া ামািনক ১২২ ২১০০ 
১২৩ শাজাহান আলী ত আজাহার আলী ০৮ চক র ১২৩ ২১০০ 

 
 
 

র  ২০০৫-২০০৬ থেক ২০১৯-২০ অথ বছর ১ম িকিস  পয ম  িতব ী ভাতােভাগীর তািলকাঃ 
ইউিনয়েনর নামঃ ১নং ধামাইনগর। 

 

ঃ ভাতােভাগীর নাম িপতা/ ামীর 
নাম 

ওয়াড াম বই ন র িহঃ জাতীয় পিরচয় প  ন র 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ ফজলার রহমান র আলী  রচা ১/২০০৫-০৬ ১ ২২৫০ 
২ মা াক হােসন ন র রহমান  ি রতলা ২ ২ ২২৫০ 

৩ খ চান মাহােতা িনতাই চ   ঐ ৩ ৩ ২২৫০ 



মাহা 
৪ নািছর হােসন আঃ ছামান  বাকাই ৪ ৪ ২২৫০ 

৫ হ ািপ খা ন আেনায়ার 
হােসন 

 ঐ ৫ ৫ ২২৫০ 

৬ স া রানী জং- ি িতশ 
চ  

 িবেনাদবাড়ী ৬ ৬ ২২৫০ 

৭ মাঃ আলম চান িময়া  ঐ ৭ ৭ ২২৫০ 

৮  চরন িসং ত িসল 
িসং 

 বাকাই ৮ ৩৭ ২২৫০ 

৯ ম রী খা ন আেনায়ার 
হােসন 

 খাদাদ র ৯ ৯ ২২৫০ 

১০ পারভীন নাহার ইি ল হােসন  বাকাই ১০ ১০ ২২৫০ 

১১  কাম  িপ  মাহােতা  িবেনাদবাড়ী ১১ ১১ ২২৫০ 

১২ মাঃ বিদউ ামান ছাম ল জাহা  ধামাইনগর ১২ ১২ ২২৫০ 

১৩ মাকেছদ আলী ওিছম উি ন  আ া ১৩ ১৩ ২২৫০ 
১৪ সং  িসং ত কমল িসং  ধামাইনগর ১৪ ১৪ ২২৫০ 

১৫ মাহাববত আলী িপ- খারেশদ 
আলী 

 চাে রপাইকঃ ১৫/২০০৬-০৭ ১৫ ২২৫০ 

১৬ অন ব মার 
মাহােতা 

বীের নাথ 
মাহােতা 

 উ র ফিরদ র ১৬ ৫৬ ২২৫০ 

১৭ ফজল সখ আঃ হািমদ 
সখ 

 বাকাই ১৭ ১৭ ২২৫০ 

১৮ ি ল হােসন ম াজ আলী  ঐ ১৮ ৩৭ ২২৫০ 

১৯ র া িপ- আঃ 
মা ান 

 ঐ ১৯ ১৯ ২২৫০ 

২০ আ ল বারীক গালাম 
রববানী 

 ঐ ২০ ২০ ২২৫০ 

২১ আঃ সালাম ত আকবর 
আলী 

 ঐ ২১ ২১ ২২৫০ 

২২ মাহা দ আলী ত মনেছর  ঐ ২২ ২২ ২২৫০ 



আলী 
২৩ আঃ মা ান ত আরব 

আলী 
 িশব র ২৩/২০০৭-০৮ ২৩ ২২৫০ 

২৪ আ লমিজদসরকার ত রাস ম 
আলী 

০৪ বাকাই ২৪ ২৪ ২২৫০ 

২৫ জয়নব খা ন মাকাে স 
আলী 

 চাে রপাইকঃ ২৫ ২৫ ২২৫০ 

২৬ শািহ র খা ন ফজলার 
রহমান 

 রচা ২৬ ২৬ ২২৫০ 

২৭ নািছমা খা ন গালবার 
হােসন 

 জামৈতল ২৭/২০০৯-১০ ২৭ ২২৫০ 

২৮ আসমা খা ন আঃ সালাম  লবনেকৗঠা ২৮ ২৮ ২২৫০ 

২৯ আ  ব ার িসি  ওিছ ি ন 
সখ 

 িশব র ২৯ ২৯ ২২৫০ 

৩০ বা েদব চ মাহা - েজ নাথ 
মাহাঃ 

 উ রফিরদ র ৩০ ৩০ ২২৫০ 

৩১ র নাহার খা ন নজ ল 
ইসলাম 

 ঐ ৩১ ৩১ ২২৫০ 

৩২ আিসফ সখ ছােলমান 
সখ 

 িশব র ৩২ ৩২ ২২৫০ 

৩৩ িম রাম রিব দাস ত রামদাস  বাকাই ৩৩ ৩৩ ২২৫০ 

৩৪ জ ল ইসলাম আমজাদ 
হােসন 

 িবেনাদবাড়ী ৩৪/২০১০-১১ ৩৪ ২২৫০ 

৩৫ আফেরাজা খা ন নজ ল 
ইসলাম 

 িবেনাদবাড়ী ৩৫ ৩৫ ২২৫০ 

৩৬ তয়জাল হােসন নজ ল 
ইসলাম 

 উ রফিরদ র ৩৬ ৩৬ ২২৫০ 

৩৭ িশউিল খা ন আ ল আলীম ০৩ দা য়া ৩৭/২০১৩-১৪ ৩৯ ২২৫০ 

৩৮ আল আিমন শাজাহান আলী ০২ জামৈতল ৩৮  ২২৫০ 

৩৯ সা  মার মাহা পেরশ ০৫ িবেনাদবাড়ী ৩৯ ৪১ ২২৫০ 



চ মাহােতা 
৪০ দীেনশ চ  মাহা ম মাহােতা ০৭ ি রতলা ৪০ ৪২ ২২৫০ 

৪১ ইয়ািসন আলী ত মিফজ 
উি ন 

 খালাবািড়য়া 
 

৪১/ 
২০১৪-১৫ 

৪৪ ৮৮১৬১২৮৬২১৫১২ 

৪২ হািফ র রহমান জিফর উি ন 
ম ল 

 
দা য়া সারইল 

৪২ 
৪৫ ৮৮১৬১২৮৬২১৫৪৬ 

৪৩ সৗরভ সখ আঃ লিতফ  িবেনাদবাড়ী ৪৩ ৪৬ ২০০০৮৮১৬১২৮০০৮৭৯২ 

৪৪ নতী রাণীমাহােতা জগদীশ চ  
মাহােতা 

 
উ রফিরদ র 

৪৪ 
৪৭ ৮৮১৬১২৮৬২৩৪৮৮ 

৪৫ চ না রাণী মদন মার 
মাহােতা 

 
িশব র 

৪৫ 
৪৮ ৮৮১৬১২৮৬২৯৬৮২ 

৪৬ িচ  চ  দাস তারা পদ দাস  সাদড়া ৪৬ ৪৯ ৮৮১৬১২৮৬২২১৩১ 

৪৭ কসানা খা ন আঃ স র  চাে রপাইকড়া ৪৭ ৫০ ২০০৫৮৮১৬১২৮০২৩০৪৮ 

৪৮ দয় আহে দ জ ল 
ইসলাম 

 
বাকাই 

৪৮ 
৫১ ২০০৩৮৮১৬১২৮০১৯৫১৪ 

৪৯ েলখা খা ন খা বর 
রহমান 

 
নওপা 

৪৯ 
৫২ ১৯৮৬৮৮১৬১২৮০১৮২৯০ 

৫০ রাধা রাণী মাহােতা য কা  
মাহােতা 

 
উ রফিরদ র 

৫০ 
৫০ ৮৮১৬১২৮৬২৩৩৫৬ 

৫১ নজ ল ইসলাম ত ছেবর 
উি ন 

 
আিদত বািড়য়া 

৫১ 
৫১ ৮৮১৬১২৮৬২৫৭৩৩ 

৫২ 
 

মাঃ হাসান আলী গালাম আজম ০১ 
িখয়াইল 

৫২ 
২০১৫-১৬ 

৫৭ ৮৮১৬১২৮০০২২১৩ 

৫৩ 
হািস খা ন িপতা- মাঃ 

মিজবর 

০২ 
জামৈতল ৫৩ ৫৮ ৮৮১৬১২৮০০৩২০২ 

৫৪ 
ছামাদ আলীেশখ আয়ান আলী 

শখ 

০৩ 
র ৫৪ ৫৯ ৮৮১৬১২৮৬২০৭৩১ 

৫৫ 
আলতাবেহােসন ত কােশম 

আলী 

০৪ 
বাকাই ৫৫ ৬০ ৮৮১৬১২৮৬২২৮৬২ 

৫৬ েবল হােসন কাওছার আলী ০৫ িবেনাদবাড়ী ৫৬ ৬১ ২০০০৮৮১৬১২৮০০৮৬৯৩ 



৫৭ 
জয়গন বগম মাঃ খির 

উি ন 

০৬ 
রচা ৫৭ ৬২ ৮৮১৬১২৮০৬৪০২০ 

৫৮ 
রসমা খাতন মিজবর 

রহমান 

০৮ 
ধামাইনগর ৫৮ ৬৩ ৮৮১৬১২৮০১৩২৮৭ 

৫৯ খােলদা খা ন আেনায়ার 
হােসন 

০৯ বড়াইল ৫৯ ৬৪ ৮৮১৬১২৮০১৪৮৯৬ 

৬০ তাপস সরকার তাফা ল 
হােসন 

০৬ আ া ৬০ ৬৫ ৮৮১৬১২৮৬২৪৭৯৮ 

৬১ আকাশ হােসন হলাল হােসন ০৭ ÿÿরতলা ৬১ ৬৬ ৮৮১৬১২৮০২০৪১৪ 

৬২ সাহাগী রানী ত প ন  ০১ িখয়াইল ৬২ ৬৭ ৮৮১৬১২৮০০১৯৬৮ 

৬৩ ল হােসন মাঃ তমেছর 
আলী 

০৩ সারঐল ৬৩ ৬৮ ৮৮১৬১২৮৬২১৩৯৬ 

৬৪ সােহল রানা সাই ল 
ইসলাম 

০২ জামতৈল ৬৪ ৬৯ ৮৮১৬১২৮০২১১৩৭ 

৬৫ আন  খা ন আিজজল শখ ০২ জামতৈল ৬৫ ৭০ ৮৮১৬১২৮০৩৬৩৯০ 

৬৬ ময়দান আলী র আলী 
শখ 

০৬ রচা ৬৬ ৭১ ৮৮১৬১২৮৬২৪৯৪০ 

৬৭ মাঃ আলম ি ত মর আলী ০২ অজনী ৬৭ ৭২ ৮৮১৬১২৮০০২৫২২ 

৬৮ সাথী পারভীন মাঃ আিজজল 
হক 

০৩ দামা ৬৮ ৭৩ ৮৮১৬১২৮০০৩২৯ 

৬৯ জসমত আলী ত মিহর 
উি ন 

০২ জামৈতল ৬৯ ৭৪ ৮৮১৬১২৮৬১৯৪৯৫ 

৭০ 
পন মার মাহাঃ দীেগ নাথ 

মাহাঃ 

০৫ 
উ র ফিরদ র ৭০ ৭৫ ১৯৮৮৮১৬১২৮৬২৩৮১০ 

৭১ 
ধীের নাথ মাহােত ের নাথ 

মাহােত 

০১ 
িশব র ৭১ ৭৬ ৮৮১৬১২৮৬১৮৭৫৪ 

৭২ র নাহার খা ন হযরত আলী ০৫ চাে রপাইকড়া ৭২ ৭৭ ১৯৯১৮৮১৬১২৮০০৭৮৯২ 

৭৩ 
ম  চ  মাহােতা িব নাথ 

মাহােতা 

০১ 
মিহষাচাপড় ৭৩ ৭৮ ৮৮১৬১২৮৬১৪৬৯৭ 

৭৪ নেরশ কল মাহােতা ০১ মিহষাচাপড় ৭৪ ৭৯ ১৯৮৭৮৮১৬১২৮০০০১৫৮ 



৭৫ 
জয় চ মাহােতা লÿন চ  

মাহােত 

০৫ 
িবেনাদবািড় ৭৫ ৮০ ২০০৬৮৮১৬১২৮০১৯৫১২ 

৭৬ 
অধীরচ মাহােতা য  কাম  

মাহােত 

০৫ 
উ রফিরদ র ৭৬ ৮১ ৮৮১৬১২৮৬২৩৫৮০ 

৭৭ চাষনী রাণী মাহােত িরিভশনাল ০৫ উ রফিরদ র ৭৭ ৮২ ৮৮১৬১২৮৬২৩৮৭৮ 

৭৮ 
ইমরান আলী 

সালায়মান 
০১ 

িশব র 
৭৮ 

২০১৬-১৭ 
৮৩ ২০০৭৮৮১৬১২৮০০০৩০০ 

৭৯ ফােতমা ফরহাদ ০১ িখয়াইল ৭৯ ৮৪ ১৯৯৯৮৮১৬১২৮০০২০০৬ 

৮০ 
সািনয়া খা ন সাই ল 

ইসলাম 

০২ 
জামৈতল ৮০ ৮৫ ১৯৯৯৮৮১৬১২০২১১৩৮ 

৮১ আয়ান আলী আেছর আলী ০২ জামৈতল ৮১ ৮৬  

৮২ জয়েদব চ  দাস বানছা ০৩ সাদড়া ৮২ ৮৭ ১৯৯৯৮৮১৬১২৮০১৭৩০৭ 

৮৩ মাঃ সামাউন হক মাঃ আলতাফ ০৪ বাকাই ৮৩ ৮৮ ২০০২৮৮১৬১২৮০০৯৮২৭ 

৮৪ মাছাঃ লাকী খা ন মানেছর আলী ০৫ চাে রপাইকড়া ৮৪ ৮৯ ৮৮১৬১২৮৬২৪৫৫৬ 

৮৫ সািম ল ইসলাম মািনক ০৬ মা িড়য়া ৮৫ ৯০ ১৯৭০৮৮১৬১২৮০০০০০১ 

৮৬ 
মাঃ নািসর উি ন নজর ল 

ইসলাম 

০৬ 
আ া ৮৬ ৯১ ১৯৯২৮৮১৬১২৮০০০০১১ 

৮৭ সমর রায়  রায় ০৭ িবরতলা ৮৭ ৯২ ৮৮১৬১২৮৬২৬২৭৭ 

৮৮ ম ল রায় রিব চ  ০৭ সানাকা র ৮৮ ৯৩ ৮৮১৬১২৮৬২৭১৩৯ 

৮৯ রেম  আিদবাসী রতন ০৮ কামর র ৮৯ ৯৪ ৮৮১৬১২৮৬২৭৬৬২ 

৯০ 
মাছাঃ পিপ খা ন ফজ র 

রহমান 

০৯ 
নওপা ৯০ ৯৫ ৮৮১৬১২৮৬২৮৮৮৮ 

৯১ রহমত আলী ফজল আলী ০৯ বড়াইল ৯১ ৯৬ ৮৮১৬১২৮৬২৯২৯৭ 

৯২ িম  খা ন হদােয়ত ০৩ সাদড়া ৯২ ৯৭ ২২৫০ 

৯৩ 
চান চ  দাস তারাপদ চ  

দাস 

০৩ 
সাদড়া ৯৩ ৯৮ 

২২৫০ 

৯৪ 
িনরব চ  মাহােতা িনম ল চ  

মাহােতা 

০৫ 
িবেনাদ বাড়ী ৯৪ ৯৯ 

২২৫০ 

৯৫ 
ইিশতা রানীমাহাত পেরশ চ  

মাহাত 

০৫ 
উ রফিরদ র ৯৫ ১০০ 

২২৫০ 



৯৬ 
কাজলী রানী সিচ  নাথ 

মাহাত 

০৭ 
ÿÿরতলা ৯৬ ১০১ 

২২৫০ 

৯৭ েলরা খা ন ত মগন তাং ০১ িশব র ৯৭ ১০৩ ২২৫০ 

৯৮ হযরত আলী ত আেবদ 
আলী 

০২ জামৈতল ৯৮ ১০৪ ২২৫০ 

৯৯ মক ল হােসন মাজে ল হক ০৩ সারইল ৯৯ ১০৫ ২২৫০ 

১০০ জেবদা খা ন ইসাহাক আলী ০৪ ব কাই ১০০ ১০৬ ২২৫০ 

১০১ সেনকা আঃ আিজজ ০৫ গালতা ১০১ ১০৭ ২২৫০ 

১০২ নাজমা বগ সারহাব আলী ০৬ মা িড়য়া ১০২ ১০৮ ২২৫০ 
১০৩ ময় ল হক সরকার ত মেয়জ ০৭ ÿÿরতলা ১০৩ ১০৯ ২২৫০ 

১০৪ মিনরা িপতা- 
জ র ল 

০৮ ধামাইনগর ১০৪ ১১০ ২২৫০ 

১০৫ অিজত চ  মািঝ অিনল চ  
মািঝ 

০৯ লÿÿ কাল 
উ্ওর 

১০৫ ১১১ ২২৫০ 

১০৬ মাঃ ফারিদল 
ফাতাহ 

মাঃ কিফল 
উি ন 

১ িশব র-১ ১০৬ 
২০১৮-১৯ 

১১২ ২২৫০ 

১০৭ আ: ছালাম ইমান আলী ২ জামৈতল ১০৭ ১১৩ ২২৫০ 

১০৮ মাছাঃ ি  খা ন মাঃ িমর  
সখ 

৬ আিদত বািড়য়া ১০৮ ১২৮ ২২৫০ 

১০৯ মাঃিসরা ল 
ইসলাম 

মাঃ আঃ 
বােতন 

৮ ধামাইনগর ১০৯ ১১৫ ২২৫০ 

১১০ মাহ জা খা ন মাঃ কিরম 
শখ 

৩ দা য়া ১১০ ১১৪ ২২৫০ 

১১১ বাস রিবদাস লচান 
রিবদাস 

৪ ব কাই ১১১ ১১৯ ২২৫০ 

১১২ আল নয়া ল িবন মাহা াদ 
আলী 

৬ আ া ১১২ ১৩০ ২২৫০ 

১১৩ মাছাঃ রাইয়া মাঃ ই ািহম 
আক  

৫ চাে রপাইকড়া ১১৩ ১১৬ ২২৫০ 

১১৪ মাঃ ইমন হােসন ত রািশ ল ৫ লবণেকাটা-৫ ১১৪ ১১৭ ২২৫০ 



ইসলাম 
১১৫ ােনশ কলাশ ৭ ÿÿরতলা ১১৫ ১২৯ ২২৫০ 

১১৬ িমনতী রানী ভা  মাহােতা ৭ ÿÿরতলা ১১৬ ১১৮ ২২৫০ 

১১৭ িদপািল রানী সানাতন 
মাহােতা 

৭ ÿÿরতলা ১১৭ ১২০ ২২৫০ 

১১৮ লবীন আিদবাস কানাই কাডা ৮ কামর র ১১৮ ১২১ ২২৫০ 

১১৯ রািজনা খা ন মাঃ আঃ 
রিশদ 

৮ খাদাদ র ১১৯ ১২২ ২২৫০ 

১২০ মাঃ আঃ স র মাঃ আঃ 
রিহম 

৪ বাকাই ১২০ ১২৪ ২২৫০ 

১২১ মাঃ শামীম 
হােসন 

মাঃ আঃ 
মিজদ 

৮ ধামাইনগর ১২১ ১২৫ ২২৫০ 

১২২ মাছাঃ িসহারা 
খা ন 

মাঃ িসরাজ 
উি ন 

৯ খাদাদ র ১২২ ১২৩ ২২৫০ 

১২৩ জািহ ল ইসলাম মাঃ কিবর 
উি ন 

৬ আিদত বািড়য়া ১২৩ ১২৬ ২২৫০ 

১২৪ মিত শফালী 
বালা 

 ফিন চ  
দাস 

৩ সাদড়া ১২৪ ১২৭ ২২৫০ 

১২৫ মাঃ আ ল হক ত জালাল 
উি ন 

১ িশব র ১২৫ ১৩১ ২২৫০ 

 
২০০৫-২০০৬  ২০১৯-২০ পয ম  িতব ী ভাতােভাগীর তািলকা 

ইউিনয়েনর নামঃ ৩নং িবল। 
 
 

ঃ 
নঃ 

ভাতােভাগীর নাম িপতা/ ামীর নাম ও
য়া
ড 
ন
র 

াম বই ন র িহসা
ব 

ন র 

জাতীয় পিরচয় 
প  ন র 



১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬  ৭ 
১ মাঃ আঃ মিমন মাঃ ত ামান  কাটারমহল ১/ 

২০০৫-
০৬ 

১ লাই১৯হইেত, সে র 
১৯,িতন,মােষ৭৫০টাকা 

হাের ২২৫০ টাকা 

২ মাঃ আঃ মােলক মাঃ আয়নাল হক  মহমানসাহী ২ ২  
৩ আঃ খােলক ত ফজর আলী ০৪ ব য়া ৩   
৪ গালাম হােসন ল ইসলাম  মহমানসাহী ৪ ৪  
৫ সাথী খা ন জািহ ল ইসলাম  চৗ রী ঘাট ৫ ৫  
৬ হািফজা খা ন র আলী  ব য়া ৬ ৬  
৭ িলটন আলী খারেশদ আলী  খািরজা ঘাট ৭ ৭  
৮ হােসন আলী ত জয়নাল আেবিদন  ঐ ৮ ৮  
৯ গালবার হােসন মসিলম উি ন  ঐ ৯ ৯  
১০ িলয়া খা ন তােরক হােসন  মহমানসাহী ১০ ১০  
১১ শফালী খা ন িমজা র রহমান  কাটারমহল ১১ ১১  
১২ খািদজা খা ন ওসমান মা া  সাত িশ ১২ ১২  
১৩ রিশদা খা ন ওয়ােহদ আলী  ঝাউল ১৩ ১৩  
১৪ তাছিলমা খা ন শাখাওয়াত হােসন  মালিতনগর ১৪   
১৫ মাঃ আ  জাফর মাঃ আফছার আলী  চৗ রী ঘাট ১৫ ১৫  
১৬ মাঃ আলমাছ মাসেলম উি ন  কাটারমহল ১৬ ১৬  
১৭ জিমরন খা ন ত সরা ল হক  মহমানসাহী ১৭ ১৭  
১৮ মাঃ আঃ রহমান ত র আলী  ব য়া ১৮ ১৮  
১৯ আফেরাজা খা ন চায়না খা ন  কাটারমহল ১৯ ১৯  
২০ শহীদা খা ন শওকত আলী  িনয়াখাড়া ২০ ২০  
২১ রিহমা খা ন এরফান আলী  চৗ রী ঘাট ২১/ 

২০০৬-০৭ 
২১  

২২ শাহজাহান আলী ত ড়ান আলী  িনয়াখাড়া ২২ ২২  
২৩ আঃ আিলম আঃ মা ান  মালিতনগর ২৩   
২৪ হািছনা বগম রজা খান  মালিতনগর ২৪ ২৪  
২৫ ল ইসলাম ত কারবান আলী  গািপনাথ র ২৫ ২৫  



২৬ শাি  বালা ত দবনাথ  চৗ রী ঘাট ২৬ ২৬  
২৭ মাঃ লতান মাহ দ ৎফর রহমান  কাটারমহল ২৭ ২৭  
২৮ ফিজলা বরকত আলী  মহমানসাহী ২৮ ২৮  
২৯ মিফজ উি ন ত জমেশর আলী  ব য়া ২৯ ২৯  
৩০ নসব  আলী আজগর  আলী  ঐ ৩০ ৩০  
৩১ রািশদা খা ন আঃ রিশদ  মহমানসাহী ৩১ ৩১  
৩২ জন তা কদার ঃসাইদার তা কদার  কাটারমহল ৩২ ৩২  
৩৩ আশরাফ  আলী আজগর আলী  ব য়া ৩৩/ 

২০০৭-০৮ 
৩৩  

৩৪ আির ল ইসলাম হিববর রহমান  িনয়াখাড়া ৩৪ ৩৪  
৩৫ আঃ ছ ত জনাব আলী  নইপাড়া ৩৫ ৩৫  
৩৬ আ না খা ন আলম হােসন  ঐ ৩৬ ৩৬  
৩৭ খািদজা খা ন ড়ান  মালিতনগর ৩৭ ৩৭  
৩৮ লাইিল খা ন আঃ কিরম  ঐ ৩৮ ৩৮  
৩৯ আয়শা খা ন ত পরশ উ াহ  আমশড়া ৩৯/ 

২০০৯-১০ 
৩৯  

৪০ আঃ জিলল ম আলী  িনয়াখাড়া ৪০ ৪০  
৪১ সালায়মান ত আেবদ আলী  ঐ ৪১ ৪১  
৪২ আ  তােহর এনছাব  আলী  ঐ ৪২ ৪২  
৪৩ আফেরাজা ইউ ব  আলী  ঝাউল ৪৩ ৪৩  
৪৪ ছােলহা খা ন আঃ আিজজ  মহমানসাহী ৪৪ ৪৪  
৪৫ আ  ব ার িসি কী ত ময়াজ উি ন  ঝাউল ৪৫ ৪৫  
৪৬ আফছার  আলী আলতাফ হােসন  ব য়া ৪৬ ৪৬  
৪৭ হায়দার  আলী শাটকা াং  সাত শ  ৪৭ ৪৭  
৪৮ ছািবনা খা ন রন   গািপনাথ র ৪৮ ৪৮  
৪৯ আঃ আিজজ ত গালবার হােসন  ঐ ৪৯ ৪৯  
৫০ দীপ মার খেগ নাথ  গািপনাথ র ৫০/ 

২০১০-১১ 
৫০  

৫১ মাঃআ ল হািকম মাঃরহমত আলী ০৪ ব য়া ৫১ ৫১  



৫২ ছােলকা খা ন করাম আলী  আমশড়া ৫২ ৫২  
৫৩ শািহদা খা ন খারেশদ আলী  মালিতনগর ৫৩ ৫৩  
৫৪ েলখা খা ন আঃ জিলল  উপাড়াভরেমাহ

নী 
৫৪ ৫৪  

৫৫ িজয়াউর রহমান ৎফর রহমান ০৭ মহমানসাহী ৫৫/ 
২০১৩-১৪ 

৫৫  

৫৬ আ  ছাইদ ম ি ন ০৮ িবলকাটারমহল ৫৬ ৫৬  
৫৭ েরশী বালা ম ল মেনার ন ম ল ০৭ মহমানসাহী ৫৭ ৫৭  
৫৮ মাতােলব হােসন ত িরয়াজ উি ন ০৮ িবলকাটারমহল ৫৮ ৫৮  
৫৯ আঃ খােলক ত জানাব আলী ০৩ নপাড়া ৫৯ ৫৯  
৬০ িশউলী খা ন ছাই র রহমান ০৮ িবলকাটারমহল ৬০/ 

২০১৪-১৫ 
৬২  

৬১ আকাবার আলী ল ইসলাম ০৫ খািরজা ঘাট ৬১ ৬৩  
৬২ আঃ রহমান ত িকসমত আলী ০৮ িবলকাটারমহল ৬২ ৬৪  
৬৩ ফির ল ইসলাম আঃ রিহম ০১ সাত িশ 

 
৬৩ ৬৫  

৬৪ িসমা খা ন আঃ কােদর ০৮ িবলকাটারমহল ৬৪ ৬৬  
৬৫ আেলয়া খা ন আেছর আলী তাং ০৯ মালিতনগর ৬৫ ৬৭  
৬৬ গালাম সেরায়ার হািব র রহমান ০৪ ব য়া ৬৬ ৬৮  
৬৭ আঃ ছালাম আফাল সখ ০৪ ব য়া ৬৭ ৬৯  
৬৮ আশরা ল ইসলাম ছােবর উি ন ফিকর ০৩ িনয়াখাড়া ৬৮ ৭০  
৬৯ মাঃশাম ল আলম ত, কারবান আলী ০৩ ইিছদহ ৬৯ ৭১  
৭০ মাজাে ল হক ত পানা উ াহ ০৫ ঝাউল ৭০ ৭২  
৭১ জাকািরয়া সেকত আলী ০৩ নইপাড়া ৭১ ৭৩  
৭২ আ স সামাদ ত লালচান আক  ০৪ ব য়া ৭২ ৭৪  
৭৩ রািশ ল ইসলাম 

 
ব াল হােসন ০৭ মহমানসাহী ৭৩ ৭৫  

৭৪ জােয়দা বগম র আলী ০৩ নপাড়া ৭৪ ৭৬  
৭৫ আেফলা খা ন আফাল উি ন ০৪ ব য়া ৭৫ ৭৭  



৭৬ আ ল কালাম র মাহা াদ ০১ ােমর ঘান ৭৬/ 
২০১৫-১৬ 

৭৬ 
 

 

৭৭ িরদওয়া র সখ আঃ রা াক সখ ০১ সাত শ  ৭৭ ৭৭  
৭৮ আলী ি ন কদম আলী ০১ গািপনাথ র ৭৮ ৭৮  
৭৯ আন য়ারা খা ন আ  আলী ০১ আমশাড়া ৭৯ ৭৯  
৮০ িশ দা খা ন ওমর আলী ০২ আশশাড়া ৮০ ৮০  
৮১ ফােতমা খা ন হািফ র রহমান ০২ আমশাড়া ৮১ ৮১  
৮২ সািববর হােসন আ  তােলব আক  ০৩ নইপাড়া ৮২ ৮২  
৮৩ সাগর হােসন আফাল সখ ০৪ ব য়া ৮৩ ৮৩  
৮৪ িব ব হােসন আঃ মািমন ০৪ ব য়া ৮৪ ৮৪  
৮৫ এসেমাতারা খা ন ওসমান গিন ০৫ ঝাউল ৮৫ ৮৫  
৮৬ সিলনা খা ন আঃ হা ান হােসন ০৫ ঝাউল ৮৬ ৮৬  
৮৭ নজ ল ইসলাম আহা াদ আলী ০৬ উঃপাড়া ভরেমা ৮৭ ৮৭  
৮৮ নয়ন মার সরকার সেত াথ সরকার ০৭ মহমানশাহী ৮৮ ৮৮  
৮৯ মাহ ল হাসান আ  তােলব ০৭ ঐ ৮৯ ৮৯  
৯০ আিমনা খা ন আঃ আিজজ ০৭ ঐ ৯০ ৯০  
৯১ খেগ নাথ সরকার মেহ নাথ সরকার ০৭ ঐ ৯১ ৯১  
৯২ আ র রা াক আঃ ত আ স সা ার ০৭ ঐ ৯২ ৯২  
৯৩ রেহনা খা ন ল ইসলাম ০৮ কাটার মহল ৯৩ ৯৩  
৯৪ লী খা ন হািফ র রহমান ০৮ ঐ ৯৪ ৯৪  
৯৫ ,এম, সালাউি ন ইি স কােদর ০৮ ঐ ৯৫ ৯৫  
৯৬ আ ার হােসন ইয়া ব হােসন ০৮ ঐ ৯৬ ৯৬  
৯৭ নািসমা খা ন মসিলম উি ন ০৮ ঐ ৯৭ ৯৭  
৯৮ রেহনা খা ন আঃ রা াক ০৯ মালিতনগর ৯৮ ৯৮  
৯৯ আঃ আিজজ ফ  তাং ০৯ মালিতনগর ৯৯ ৯৯  
১০০ েবল হােসন নজর ল ইসলাম ০১ সাত শ  ১০০ ১০০  
১০১ এনা ল হক ( ল আশরাফ আলী ০৮ কাটার মহল ১০১ ১০১  
১০২ জয়নব খা ন জয়নাল আেবদীন ০১ ােমরঘন ১০২ ১০২  
১০৩ হািফজা খা ন আ ল খােলক ০১ গাপীনাথ র ১০৩ ১০৩  



১০৪ মহর আলী ত জােবদ আলী ০৪ ব য়া ১০৪ ১০৪  
১০৫ ছািববর হােসন লাল হােসন ০৩ িনয়াখাড়া ১০৫ ১০৫  
১০৬ আ ল খােলক জয়নাল ামািনক ০৪ ব য়া, ১০৬ ১০৬  
১০৭ রজাউল কিরম আ  ব ার ০২ আমশড়া ১০৭ ১০৭  
১০৮ আ ল মা ান ত তমেসর আলী ০৯ মালিতনগর ১০৮ ১০৮  
১০৯ ঈমান আলী আ ল হােসন ০৬ চী রী ঘাট ১০৯ ১০৯  
১১০ আ স সামাদ মকেছর আলী ০৫ ঝাউল ১১০ ১১০  
১১১ মিরয়ম খা ন গালবার হােসন ০৬ চৗ রী ঘাট ১১১ ১১১  
১১২ এরশা ল ইসলাম মসিলম ০৮ কাটারমহল ১১২ ১১২  
১১৩ জিরনা হায়দার আলী ০১ সাত শ  ১১৩ ১১৩  
১১৪ আঃ মা াফ আক  

 
ময়দান আলী আক  ০৭ মহমানশাহী ১১৪ 

২০১৬-১৭ 
১১৪  

১১৫ িফেরাজ আহেমদ ওসমান আলী ০৯ মালতীনগর ১১৫ ১১৫  
১১৬ লেগ নাথ মাহােতা ফনী চ  মাহােতা ০১ ােমরেঘান ১১৬ ১১৬  
১১৭ িলটন আলী মাঃ আঃ ছ ০৫ খািরজা ঘাট ১১৭ ১১৭  
১১৮ আশরাফ আলী মাঃ ওমর আলী ০৭ মহমানশাগী ১১৮ ১১৮  
১১৯ মাঃ মা দ রানা মা: আ:মােলক ০১ গািপনাথ র ১১৯ ১১৯  
১২০ আঃ জিলল সরকার আেশাক আলী সরঃ ০২ আমশড়া ১২০ ১২০  
১২১ মাহ ল হাসান মা: আ: জববার ০৩ িনয়াখাড়া ১২১ ১২১  
১২২ ছােনায়ার হােসন ছােবর উি ন ০৪ ব য়া ১২২ ১২২  
১২৩ ওিহমা র উি ন আক  ০৫ ঝাউল ১২৩ ১২৩  
১২৪ নবাব আলী হােতম আলী ০৮ ঊ:পাড়াভরেমাহ

নী 
১২৪ ১২৪  

১২৫ র পসী বালা সরকার িব  ি য়া ম ল ০৭ মহমানশাহী ১২৫ ১২৫  
১২৬ আঃ মিজদ সরকার ত: জমেসর আলী ০৪ ব য়া ১২৬ ১২৬  
১২৭ আ  হািনফ আক  ত: িবশা আক  ০৯ মালিতনগর ১২৭ ১২৭  
১২৮ লাল ভা  মা: রমান আলী ০১ ােমর ঘন ১২৮ ১২৮  
১২৯ মা: খাকন িময়া জানাব আলী ০২ আমশড়া ১২৯ ১২৯  
১৩০ আ ল হােশম মা: দেশর আলী ০৪ ব য়া ১৩০ ১৩০  



১৩১ আ  তােহর ত:ময়াজ উ ীন ০৫ খািরজা ঘাট ১৩১ ১৩১  
১৩২ ফরেদৗস আলী মা: আকবর আলী ০৭ িবলেমহমানশা

হী 
১৩২ ১৩২  

১৩৩ রজাহান খা ন আ ল মিজদ ০৮ িবলকাটার 
মহল 

১৩৩ ১৩৩  

১৩৪ ৎফর রহমান বিদউ ামান ০৬ চৗ রী ঘাট ১৩৪ ১৩৪  
১৩৫ তৗিহ ল হাসান পােবল মাঃ আ ল ওয়াহাব ০৮ িবলকাটার 

মহল 
১৩৫ ১৩৫  

১৩৬ আয়শা খা ন আ ল  আলীম ০৮ ঐ ১৩৬ ১৩৬  
১৩৭ তির ল  ইসলাম র স ম আলী ০৮ ঐ ১৩৭ ১৩৭  
১৩৮ ল ম খা ন ওসমান সখ ০৯ উঃপাড়াভরেমাহ

নী 
১৩৮ ১৩৮  

১৩৯ ক না রাণী মাহােতা কািতক চ  মাহােতা ০১ ােমরেঘান ১৩৯ ১৩৯  
১৪০ কদমী রাণী যােগ নাথ মাহােতা ০১ ঐ ১৪০ ১৪০  
১৪১ শািম  রাণী মাহােতা আ েতাষ চ  মাহােতা ০১ ঐ ১৪১ ১৪১  
১৪২ মাঃআ ল মােলক মাঃমিতয়ার রহমান ০৯ মালিতনগর ১৪২ ১৪২  
১৪৩ মাঃ মহর আলী মাঃ আ ল মিজদ ০৯ মালিতনগর ১৪৩ ১৪৩  
১৪৪ র হােসন বা াহ ০৪ ব য়া ১৪৪ ১৪৪  
১৪৫ মাছাঃ ল ম খা ন মাঃ আ  সামা আক  ০৭ িবল 

মহমানশাহী 
১৪৫ ১৪৫  

১৪৬ মাঃ মােনর ফিকর তঃ মেছর ফিকর ০৩ িনয়াখাড়া ১৪৬ ১৪৬  
১৪৭ মাঃ আলতাব ম ল তঃ মিজদ ম ল ০১ ােমরেঘান ১৪৭ ১৪৭  
১৪৮ মাছাঃ কেমলা খা ন তঃ জল হক ম ল ০৭ িবল 

মহমানশাহী 
১৪৮ ১৪৮  

১৪৯ মাঃ সাইদার ফিকর তঃ রহমান ফিকর ০৪ ব য়া ১৪৯ ১৪৯  
১৫০ রজাহান খা ন ই ািহম ০৪ ব য়া ১৫০ ১৫০  
১৫১ মাঃ ছােলমান মাঃ বা াহ ০৩ নইপাড়া ১৫১ ১৫১  
১৫২ মাছাঃ িফয়া খা ন তঃ  আ স সাবাহান ০৭ মালিতনগর ১৫২ ১৫২  
১৫৩ মাঃ শিহ ল ইসলাম মাঃ আঃ রিশদ ০৮ িবল কাটার ১৫৩ ১৫৩  



তা কদার তা কদার মহল 
১৫৪ মাঃ আসরাফ আলী মাঃ আঃ মা াফ ০৭ মালতীনগর ১৫৪ ১৫৪  

 
১৫৫ 

মাঃেমেহদী হাসান মাঃসাই ল ইসলাম 

০৩ 
নপাড়া 

১৫৫ 
২০১৮-

১৯ 

১৫৫  

১৫৬ 
মাঃ রিফ ল ইসলাম 

তঃ আজগর আলী 
সখ 

০২ 
আমশড়া 

১৫৬ ১৫৬  

১৫৭ মাঃ র ল আিমন আঃ রহমান ০৪ ব য়া ১৫৭ ১৫৭  
১৫৮ মাছাঃপা লী খা ন মাঃআ ল গ র ০৩ িনয়াখাড়া ১৫৮ ১৫৮  
১৫৯ মাঃ শামীম হােসন তঃ আদম আলী ০১ ােমরেঘান ১৫৯ ১৫৯  
১৬০ মাছাঃ আেনায়ারা খা ন তঃ মেনজ আলী ০২ আমশড়া ১৬০ ১৬০  
১৬১ মাঃ আলাউি ন তঃ আ ল হােসন ০৩ ইিছদহ ১৬১ ১৬১  
১৬২ মাঃ রািক ল ইসলাম মাঃ আ ল হািকম ০৪ ব য়া ১৬২ ১৬২  
১৬৩ 

লাবনী খা ন মাঃআিম ল ইসলাম 
০৭ িবল 

মহমানশাহী 
১৬৩ ১৬৩  

১৬৪ মাঃ সাই ল ইসলাম মাঃ দলবার আলী ০৬ ভরেমাহনী ১৬৪ ১৬৪  
১৬৫ মাঃ লতান মাহ দ মাঃ আঃ মা ান ০১ সাত শ  ১৬৫ ১৬৫  
১৬৬ মাঃ আেছর আলী তাং তঃ বাহার আলী তাং ০৯ মালতীনগর ১৬৬ ১৬৬  
১৬৭ মাছাঃ স র জান তঃ আ ল সখ ০২ আমশড়া ১৬৭ ১৬৭  
১৬৮ 

মাঃ পব ত আলী াঃ 
মাঃ জমেসর আলী 

াঃ 
০৮ 

িবল কাটার 
১৬৮ ১৬৮  

১৬৯ মাছাঃ আলফা খা ন মাঃ আঃ হািমদ ০৫ ঝাউল ১৬৯ ১৬৯  
১৭০ মাছাঃ িসমা খা ন মাঃ আ স সামাদ ০১ গািপনাথ র ১৭০ ১৭০  
১৭১ 

মাছাঃ রখা খা ন মাঃ ছােবদ আলী 
০৭ িবল 

মহমানশাহী 
১৭১ ১৭১  

১৭২ আ ল আলীম মাঃসাই র রহমান ০৫ খািরজা ঘাট ১৭২ ১৭২  
১৭৩ মাঃ আ ল স মাঃ শমেশর  আলী ০৫ ঝাউল ১৭৩ ১৭৩  
১৭৪ মাঃ মার ফ হাসান মাঃ  আ ল মা ান ০৯ মালিতনগর ১৭৪ ১৭৪  



তাং 
১৭৫ নজর ল  ইসলাম বা ল াহ ০৪ ব য়া ১৭৫ ১৭৫  
১৭৬ বা  িময়া মাঃ আিমর হােসন ০২ আমশড়া ১৭৬ ১৭৬  
১৭৭ 

মাঃ আ স ছামাদ আক  
মাঃ হােসন আলী 

আক  
০৮ িবল কাটার 

মহল 
১৭৭ ১৭৭  

১৭৮ 
মাঃ আেবদ আলী তঃ আকেছদ আলী 

০৭ িবল 
মহমানশাহী 

১৭৮ ১৭৮  

১৭৯ মাঃ আঃ রহমান মাঃ হােচন আলী ০২ আমশড়া ১৭৯ ১৭৯  
১৮০ মাঃ রেমাহা াদ ত,আেছর আলী ০৫ ঝাউল ১৮০ ১৮০  
১৮১ মাঃেমা ার হােসন মাঃছইয়ম আলী ০৭ িবল মহমানশাহী ১৮১ ১৮১  
১৮২ মাছাঃআেনায়ারা খা ন মাঃহািব র রহমান ০১ সাত শ  ১৮২ ১৮২  
১৮৩ মাঃইয়া ব হােসন ত,আ র রহমান ০৮ িবল কাটারমহল ১৮৩ ১৮৩  

 



 
২০০৫-২০০৬ র  ২০১৯-২০ পয ম   িতব ী ভাতােভাগীর তািলকা 

ইউিনয়েনর নামঃ ৪নং ড়কা। 
 

ঃ 
নঃ 

ভাতােভাগীর নাম িপতা/ ামীর নাম ও
য়া
ড 
ন
র 

াম 
 
 

বই ন র িহসা
ব 

ন র 

লাই১৯হইেত, সে র১৯,িতন মােষ৭৫০টাকা 
হাের২২৫০ টাকা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬  ৭ 
১ হারনার রিশদ ত সাহরাব আলী  র নাথ র ১/ 

২০০৫-
০৬ 

১  

২ ত জামান নিছম উি ন  ড়কা ২ ২  
৩ আ ল কালাম জয়নাল আেবিদন  ঐ ৩ ৩  
৪ গৗতম মার দাস ভাত মার দাস  ঐ ৪ ৪  
৫  সেতন পা ার েবল নাথ পা ার  রয়হা  ৫ ৫  
৬ মাঃআলতাব হােসন মাঃইনছাব আলী  ঐ ৬ ২২৫  
৭ ইসমাইল হােসন মাঃ আমান আলী  গ া র ৭ ৭  
৮ মাঃ র আলী মাঃ আ  ব ার  ামনাই ৮ ৮  
৯ জয় ী ঘাষ ভালানাথ ঘাষ  ইয়াগািত ৯ ৯  
১০ ছিকনা খা ন আেছর িশকদার  ড়কা ন ন 

পাড়া 
১০ ১০  

১১ শাহাদৎ হােসন মাঃ আলম খান  ম পাড়াভরেমা
হনী 

১১ ১১  

১২ র মাহা াদ অিসম উি ন  চকেগািব র ১২ ১২  
১৩ হা  সখ ত ওসমান গিন  ইয়াগািত ১৩ ১৩  
১৪ জাবত আলী রজমান আলী  ড়কা ১৪ ১৪  
১৫ সনাতন চ  ধর ত েগ নাথ ০৮ বা েদবেকাল ১৫ ১৫  



ধর 
১৬ বদ ল ইসলাম না  সখ  ম পাড়াভরেমা

হনী 
১৬ ১৬  

১৭ ঝ  দাস ত িতরাম দাস  ইয়াগািত ১৭ ১৭  
১৮ আদম আলী সমেশর আলী  লা লেমারা ১৮ ১৮  
১৯ মাঃআয়নাল হক আঃ ফজর আলী আক  ০৪ ঐ ১৯ ২৭১  
২০ অিখল চ  হালদার ত,বাশী হালদার  ড়কা ২০ ২০  
২১ মাঃ আঃ জিলল হযরত আলী  র নাথ র ২১ ২১  
২২ রােশদা খা ন আসমত আলী  জ ালী পাড়া ২২ ২২  
২৩ মাছাঃ িম খা ন আঃ ছা ার ম ল  দওেভাগ ২৩ ২৩  
২৪ সানারচান িধর  ইয়াগািত ২৪ ২৪  
২৫ ডািলম মাঃ জােফর আলী  গা র ২৫ ২৫  
২৬ মাঃআিন র রহমান আঃ মাঃআঃকাই ম আঃ ০১ ামনাই ২৬ ২৬৯ 

 
 

২৭ রাহালা বওয়া কশাপান  জগ াথ র ২৭ ২৭  
২৮ জাহা ীর হােসন ত সালায়মান  চকেগািব র ২৮/ 

২০০৬-
০৭ 

২৮  

২৯ শাহজামাল হােসন আলী  ড়কার চর ২৯ ২৯  
৩০ রখা খা ন ত আদম আলী  হারণী ৩০ ৩০  
৩১ পিরয়া খা ন সাহরাব আলী  লা লেমারা ৩১ ৩১  
৩২ ফজর/ জন আলী হিববর রহমান  মারিদয়া ৩২ ৩২  
৩৩ মিদনা খা ন আফজাল হােসন  দওেভাগ ৩৩ ৩৩  
৩৪ সজীব আহেমদ সােহল রানা  জগ াথ র ৩৪ ২০২  
৩৫ মারী লালী মিন নাথ  ড়কা ৩৫ ৩৫  
৩৬ মাক ল হাসান তআ ল মা ান 

সখ 
০৫ ড়কা ৩৬ ৩৬  

৩৭ জয়নব খা ন বাবর আলী  রয়হা  ৩৭ ৩৭  
৩৮ গালবার আলী ত নবাব আলী  লা ল মারা ৩৮ ৩৮  



৩৯ তাফা ল হােসন ত বােহর আলী ০৪ ঐ ৩৯ ৩৯  
৪০ রনা খা ন  সখ  রয়হা  ৪০ ৪০  
৪১ আয়নাল হক ত র আলী  রয়হা  ৪১ ৪১  
৪২ নািবল ইসলাম িলটন তা কদার  দওেভাগ ৪২ ২০

৩ 
 

৪৩ দলবর ইয়া ত সা  ইয়া  েবর চর ৪৩ ৪৩  
৪৪ জয় ী দাস গাপাল চ  দাস  সল া 

িনিশপাড়া 
৪৪/ 

২০০৭-
০৮ 

৪৪  

৪৫ ল ম খা ন তাজাে ল হক  বা েদবেকাল ৪৫ ৪৫  
৪৬ মাঃ শািকল আ র রিশদ  র নাথ র ৪৬ ৪৬  
৪৭ বলাই মার ভ াচায িনম ল মার ভ াচায  মারিদয়া ৪৭ ৪৭  
৪৮ রােশ ল ইসলাম আ  ব ার িসি ক  রয়হা  

পি মপাড়া 
৪৮ ৪৮  

৪৯ িনপারাণী উ ল মাদক  ইচলািদগর ৪৯ ৪৯  
৫০ জয়ান আলী ত আববাস আলী  রালী র ৫০ ৫০  
৫১ আেনায়ার হােসন আঃ রিশদ  ইচলািদগর ৫১ ৫১  
৫২ মােলক সরকার ত কেছর আলী  জ জালীপাড়া ৫২ ৫২  
৫৩ নয় চ  দাস ত ান  দাস  ইয়াগািত ৫৩ ৫৩  
৫৪ িনম ল চ  বাকিচ িনর ন চ  বাকিচ  ইয়াগািত ৫৪/ 

২০০৯-
১০ 

৫৪  

৫৫ আলহাজ ফিকর ত সােহব আলী  ড়কার চর ৫৫ ৫৫  
৫৬ ফজর  আলী জ ল ইসলাম  ড়কা ৫৬ ৫৬  
৫৭ মমতা রাণী তরনী 

দা 
গেনশ চ  দাস  ঐ ৫৭ ৫৭  

৫৮ কামনা রাণী 
তা কদার 

ত ােন নাথ 
তাং 

 ঐ ৫৮ ৫৮  

৫৯ জািকর হােসন আঃ কিরম  ঐ ৫৯ ৫৯  
৬০ িফেরাজ খ  আঃ হা ান  ঐ ৬০ ৬০  



৬১ পন মার রিব দাস  চরন রিব দাস  ইচলািদগর ৬১ ২০৫  
৬২ আ ল ফিকর ত ইয়ার বকা্র  রােমরপাড়া ৬২ ৬২  
৬৩ আঃ রিশদ ত ফেয়জ উি ন  রয়হা  ৬৩ ৬৩  
৬৪ জােবদা খা ন সিলম উি ন  ড়কা ৬৪ ৬৪  
৬৫ পলাশ চ  দাস বলরাম চ  দাস  ম পাড়াভরেমা

হনী 
৬৫ ৬৫  

৬৬ কামীম কাবাদ আলী  ড়কা ৬৬ ৬৬  
৬৭ মনহাজ ত কারবান আলী  রােমরপাড়া ৬৭ ৬৭  
৬৮ মারী মী রাণী রতন চ   বা েদবেকাল ৬৮ ৬৮  
৬৯ িশউলী খা ন িবশা সখ ০৫ ড়কা ৬৯ ৬৯  
৭০ িশমা খা ন আঃ কােদর  ামনাই ৭০ ৭০  
৭১ কােমানা খা ন আ ল কালাম  ঐ ৭১ ৭১  
৭২ চায়না খা ন আঃ রা াক ০৬ রয়হা  ৭২ ৭২  
৭৩ সিখতন নছা িপঃ আিমর হােসন  ঐ ৭৩ ৭৩  
৭৪ পিপ ঘাষ িপঃ নীল মিন ঘাষ  ইয়াগািত ৭৪ ৭৪  
৭৫ মাতােলব হােসন র ইসলাম  র নাথ র ৭৫ ৭৫  
৭৬ রািবয়া বগম কােজদ আলী  দওেভাগ ৭৬ ৭৬  
৭৭ আিজ ি ন সরকার তাববাস সরকার ০১ এুরারী র ৭৭ 

২০১৩-
১৪ 

৭৭  

৭৮ হািফজা খা ন হািফ ল ০৩ ইচলািদগর ৭৮ ৭৮  
৭৯ আমজাদ আলী তাং আিজ ল তাং ০১ ামনাই ৭৯ ৭৯  
৮০ িমজা র রহমান সালাম ০৩ ইচলািদগর ৮০ ৮০  
৮১ জেলমন খা ন আয়নাল হক খান ০৫ ড়কা ন নপাড়া ৮১ ৮১  
৮২ শির ল ইসলাম আফছার আলী সখ ০২ খৗ র নাথ র ৮২ ৮২  
৮৩ চ ন িময়া আকেছর আলী ০৬ রয়হা  ৮৩ ৮৩  
৮৪ আ ল আিজজ 

ম ল 
ত জমেসর আলী ০৪ চকেগািব র ৮৪ ৮৪  

৮৫ িলমন মার সাহা অিখল চ  সাহা ০৩ ইচলািদগর ৮৫ ৮৫  



৮৬ নয়ন মার ঘাষ জীবন ঘাষ ০৩ ইচলািদগর ৮৬ ৮৬  
৮৭ অিনল চ  হালদার ত দ নাথ 

হালদার 
০৫ ড়কা ৮৭ ৮৭  

৮৮ জীেতন চ  িহ 
দাস 

জগচ  িহদাস ০৫ ঐ ৮৮ ৮৮  

৮৯ িনতাই মার দাস অন  মার দাস ০৫ ঐ ৮৯ ৮৯  
৯০ কািরমা বগম মাঃনেসর আলী ০৩ ইচলািদগর ৯০ ২৭০  
৯১ আ  সাঈদ সখ ত হাসান আলী ০২ খৗ র নাথ র ৯১ ৯১  
৯২ আসা ল হক আ ল হােসম ০১ হাটইচলা ৯২ ৯২  
৯৩ মিজনা খা ন র আলী ০১ ঐ ৯৩ ৯৩  
৯৪ আজিমনা খা ন ন ল ইসলাম ০১ ঐ ৯৪ ৯৪  
৯৫ ওমর ফা ক সািম ল ইসলাম ০১ ঐ ৯৫ ৯৫  
৯৬ মাঃসােনায়ার হােসন শখ মাঃেছারহাব আলী শখ ০১ ামনাই ৯৬ ২৬

৮ 
 

৯৭ র কা বগম ইউ ছ আলী ০২ খৗ র নাথ র ৯৭ ৯৭  
৯৮ হােজরা খা ন হািব র রহমান ০২ মাড়িদয়া ৯৮ ৯৮  
৯৯ নািগ স খা ন আলাউি ন ০১ দওেভাগ ৯৯ ৯৯  
১০০ আ য়ারা বগম আিজজল হক ০১ ামনাই ১০০ ২০৪  
১০১ আং রী খা ন নজ ল ইসলাম ০৭ জ ালীপাড়া ১০১ ১০১  
১০২ লাইলী খা ন শাম ল আলম 

িময়া 
০৭ জ ালীপাড়া ১০২ ১০২  

১০
৩ 

ম রা খা ন শির ল ইসলাম ০৪ লা লেমাড়া দঃ পাড়া ১০৩ ১০৩  

১০৪ রা  আহেমদ জয়নাল আেবদীন ০১ গ া র ১০৪ ১০৪  
১০৫ জন মার দাস েদব চ  দাস ০৩ ইচলািদগর ১০৫ ১০৫  
১০
৬ 

ফিরদা খা ন হািব র রহমান ০৪ লা ল রা ১০৬ ১০৬  

১০৭ শােহদ আলী 
িশকদার 

আেছর িশকদার ০৫ ড়কান নপাড়া ১০৭ ১০৭  



১০
৮ 

রখা খা ন মা র রিশদ ০১ হাটইচলা ১০৮ ১০৮  

১০৯ বাদশা াং মাঃ আ  সাঈদ ০১ হাটইচলা ১০৯ ১০৯  
১১০ িফেরাজ হােসন িহ  াং ০২ হারনী ১১০ ১১০  
১১১ তািমল হােসন আঃ ওহাব ০২ খা র নাথ র ১১১ ১১১  
১১২ মমতা খা ন িপং মগরব আলী ০২ হারনী ১১২ ১১২  
১১৩ ভাষ চ  দাস মনর ন দাস ০৩ ইয়াগাতী ১১৩ ১১৩  
১১৪ রনাহার খা ন আঃসামাদ আক  ০৪ চকেগািব র ১১৪ ১১৪  
১১৫ তাফা ল হােসন মক ল হােসন ০৪ ঐ ১১৫ ১১৫  
১১৬ আ ল স ত ফজর আলী ০৪ ঐ ১১৬ ১১৬  
১১৭ মাঃপারেভজ আলী মাঃেগালাম মা ফা ০৮ বা েদবেকাল ১১৭ ২৭২  
১১৮ আিজরন রমজাস আলী ০৫ ড়কা 

রাতনপাড়া 
১১৮ ১১৮  

১১৯ তাহা ল ইসলাম জং জামাল সখ ০৫ ড়কা ১১৯ ১১৯  
১২০ আেলয়া খা ন জং আ  হািনফ ০৫ ঐ ১২০ ১২০  
১২১ িমতা রানী দাস পিরমাল চ  দাস ০৫ ঐ ১২১ ১২১  
১২২ নািসর আলী মাঃ শাহা আলী ০৫ ঐ ১২২ ১২২  
১২
৩ 

গািজউর রহমান ত মমতাজ উি ন ০৫ ঐ ১২৩ ১২৩  

১২৪ খািদজা  খা ন শিহ ল ইসলাম ০৫ ঐ ১২৪ ১২৪  
১২৫ উৎসা রানী দাস উ ম মার দাস ০৫ ঐ ১২৫ ১২৫  
১২
৬ 

সরা ল ইসলাম মাঃ জয়নাল সখ ০৫ ঐ ১২৬ ১২৬  

১২৭ জ ল ইসলাম আতাব আলী খান ০৬ রয়হা  ১২৭ ১২৭  
১২
৮ 

নারিগস খা ন গালাম র ানী ০৬ ঐ ১২৮ ১২৮  

১২৯ হািফজা বগম আ ল কালাম ০৬ ঐ ১২৯ ১২৯  
১৩
০ 

খই ল নছা ত দারগ আলী ০৬ ঐ ১৩০ ১৩০  



১৩১ মমতা খা ন মাঃ ম জ আলী ০৬ ঐ ১৩১ ১৩১  
১৩
২ 

হােজরা খা ন মাঃ আকবর আলী ০৬ ঐ ১৩২ ১৩২  

১৩
৩ 

আঃ সামাদ বাহা র আলী ০৭ জগ াথ র ১৩৩ ১৩
৩ 

 

১৩
৪ 

আফেরাজা খা ন মাঃ আ  হােসন ০৭ জগ াথ র ১৩৪ ১৩৪  

১৩
৫ 

মাঃইউ স আলী মাঃআ ল মা ান ০৫ ড়কা ১৩৫ ৩২
৬ 

 

১৩
৬ 

আিন র রহমান িপং গালাপ ০৮ বা েদবেকাল ১৩৬ ১৩
৬ 

 

১৩
৭ 

আিম ল ইসলাম আিন র রহমান ০৯ তেবর চর ১৩৭ ১৩৭  

১৩
৮ 

িল ফা বগম জং আ  সাইদ ০৯ েবর চর ১৩৮ ১৩
৮ 

 

১৩
৯ 

ব নাথ শীল নেগ  নাথ িশল ০৯ ম পাড়াভরেমা
হনী 

১৩৯ ১৩৯  

১৪০ পিব  মার ধর দীপ চ  ধর ০৯ ম পাড়াভরেমা
হনী 

১৪০ ১৪০  

১৪১ লী রানী িপং জয়  মার ০৩ ইয়াগাতী ১৪১ ১৪১  
১৪২ পব ত আলী আলী ি ন ০৮ বা েদবেকাল ১৪২ ১৪২  
১৪
৩ 

িল খা ন মহরম আলী ০৬ রয়হা  ১৪৩ ১৪৩  

১৪৪ রণিজৎ মার 
হালদা 

ব ব হালদার ০৫ ড়কা ১৪৪ ১৪৪  

১৪৫ আিল ি ন ত জামাল উি ন ০৪ লা লেমাড়া ১৪৫ ১৪৫  
১৪৬ পালী ঘাষ মাহম  মার 

ঘাষ 
০৩ ইয়াগাতী ১৪৬ ১৪৬  

১৪৭ অ মী সরকার ল ীচরন ০৩ ইয়াগাতী ১৪৭ ১৪৭  
১৪৮ ই ািহম খিল লাহ আঃ মা ান ০১ দওেভাগ ১৪৮ ১৪৮  



১৪৯ আঃ মািমন খান আ র রিহম খান ০৪ চকেগািব র ১৪৯ ১৪৯  
১৫০ পিরছন খা ন জ ল ইসলাম ০৪ চকেগািব র ১৫০ ১৫০  
১৫১ ছেবর আলী সখ ত শাহজাহান ০১ ামনাই ১৫১ ১৫১  
১৫২ মিজনা খা ন ত হা ন খ কার ০৬ রয়হা  ১৫২ ১৫২  
১৫
৩ 

শিফ ল ইসলাম মাঃ আ ল বারীক ০২ খা র নাথ র ১৫৩ ১৫৩  

১৫৪ মাঃ ইয়া ব ওসমান ০৩ ইচলািদগর ১৫৪ ১৫৪  
১৫৫ উ ল মার  পদ গাপাল  ০৫ ড়কা ১৫৫ ১৫৫  
১৫
৬ 

আিমর হােসন খান ত বাবর আলী ০৬ রয়হা  ১৫৬ ১৫৬  

১৫৭ মােলকা বগম জং ত আঃ 
কাই ম 

০১ ামনাই ১৫৭ ১৫৭  

১৫
৮ 

আলািমন জলা সখ ০১ দওেভাগগ ১৫৮ ১৫৮  

১৫৯ শাি  বগম উিজর আলী মা া ০৩ লা লেমাড়া ১৫৯ ১৫৯  
১৬
০ 

জামাল উি ন ইসমাইল হােসন ০৪ চকেগািব র ১৬০ ১৬০  

১৬১ আেনায়ারা হািব র রহমান ০৭ জগ াথ র ১৬১ ১৬১  
১৬
২ 

িরপন আলী আ র রা াক ০৩ ইচলািদগর ১৬২ 
২০১৬-

১৭ 

১৬২  

১৬
৩ 

সাথী খা ন শিফ ল ইসলাম ০১ হাটইচলা ১৬৩ ১৬
৩ 

 

১৬৪ আহাদ আলী পব ত ল ইসলাম ০১ হাটইচলা ১৬৪ ১৬৪  
১৬
৫ 

আ ল কােদর ত সিলম আক  ০২ হারনী ১৬৫ ১৬৫  

১৬
৬ 

রিবউল সখ হযরত আলী শখ ০২ র নাথ র ১৬৬ ১৬
৬ 

 

১৬
৭ 

িমম খা ন ব াল সরকার ০১ রারী র ১৬৭ ১৬৭  



১৬
৮ 

িফমা খা ন মাঃফা কআক  ০৩ ইচলািদগর ১৬৮ ১৬৮  

১৬
৯ 

েঠন চ  ঘাষ িনতাই চ  ঘাষ ০৩ ইচলািদগর ১৬৯ ১৬৯  

১৭০ আঃ মািমন মাঃ আঃ রিহম ০৫ ড়কা ১৭০ ১৭০  
১৭১ আেনায়ার হােসন আ স ছামাদ ০৪ চকেগািব র ১৭১ ১৭১  
১৭২ ইসেমাতারা মাঃ লাল শখ ০৪ চকেগািব র ১৭২ ১৭২  
১৭
৩ 

র না রানী তরনী 
দাস 

রিবশ চ  তরনী 
দাস 

০৯ ভরেমাহনী ১৭৩ ১৭৩  

১৭৪ তপন মার  িনতাই চ   ০৫ ড়কা ১৭৪ ১৭৪  
১৭৫ বষ া খা ন মাঃ বরাদ আলী ০৫ ড়কা ১৭৫ ১৭৫  
১৭
৬ 

মারী র মা রাণী ভাষ চ  পা ার ০৬ রয়হা  ১৭৬ ১৭৬  

১৭৭ ম াফ আলী ত বাবর আলী ০৬ ঐ ১৭৭ ১৭৭  
১৭৮ র না খা ন আঃ রিফ ল 

ইসলাম 
০৬ ঐ ১৭৮ ১৭৮  

১৭৯ নাজমা খা ন মাঃ নােয়ব আলী ০৭ জ ালীপাড়া ১৭৯ ১৭৯  
১৮
০ 

আ স ছা ার আলী আকবর কারী ০৭ জগ াথ র ১৮০ ১৮০  

১৮১ এরশা ল হক আ ল হািমদ 
ফিকর 

০৭ ঐ ১৮১ ১৮১  

১৮
২ 

ইমান আলী 
ামািনক 

ত মিহর উি ন ০৭ ঐ ১৮২ ১৮২  

১৮
৩ 

িফেরাজ মাহ দ ফিরদ আলী ০৭ ঐ ১৮৩ ১৮
৩ 

 

১৮৪ মাঃরিহম ব  শখ ত,মকেছদ আলী শখ ০১ দওেভাগ ১৮৪ ২২৪  
১৮
৫ 

আ ল মােলক মাঃ রা ম আলী ০৮ বা েদবেকাল ১৮৫ ১৮৫  

১৮
৬ 

আফেরাজা খা ন মাঃ সাম ল হক ০৮ বা েদবেকাল ১৮৬ ১৮৬  



১৮৭ আ া খা ন সরা ল ইসলাম ০৮ রােমরপাড়া ১৮৭ ১৮৭  
১৮
৮ 

কিছরন খা ন মাঃ ওমর আলী ০৫ ড়কা ১৮৮ ১৮৮  

১৮
৯ 

ওহাব আলী ত ফজর আলী ০৪ চকেগািব র ১৮৯ ১৮৯  

১৯০ কানাই লাল শীল িভ  লাল শীল ০৯ ভরেমাহনী ১৯০ ১৯০  
১৯১ রােহলা খা ন আমজাদ হােসন ০৫ ড়কা ১৯১ ১৯১  
১৯২ মােলকা বগম মাঃ আ র রিহম ০৬ রয়হা  ১৯২ ১৯২  
১৯
৩ 

এশারত আলী 
িশকদার 

আেছর আলী 
িশকদার 

০৫ ড়কা ১৯৩ ১৯৩  

১৯৪ ইয়া ব আলী শিফ ল ইসলাম ০৭ জ ালীপাড়া ১৯৪ ১৯৪  
১৯৫ শিরফ খান সােহল সাই ল ইসলাম 

খান 
০৯ ভরেমাহনী ১৯৫ ১৯৫  

১৯
৬ 

মেনজা খা ন মাঃ চা াহেসখ ০৬ রয়হা  ১৯৬ ১৯৬  

১৯৭ হলাদ অিধকারী লাল অিধকারী ২ ড়কা ১৯৭ ১৯৭  
১৯
৮ 

আ ল লিতফ ত মকেছদ আলী ০৪ লা লেমাড়া ১৯৮ ১৯৮  

১৯৯ সাই ল ইসলাম মেহর আলী 
মাল া 

০৬ রয়হা  ১৯৯ ১৯৯  

২০
০ 

আিমনা খা ন আ ল হািকম ০৬ ঐ ২০০ ২০০  

২০১ সেমচা খা ন রিহজ উি ন ০৬ ঐ ২০১ ২০১  
২০
২ 

মাছাঃ মােমনা 
খা ন 

মাঃ এশার আলী ০১ এুরারী র ২০২ ২০৬  

২০
৩ 

মাছাঃ  হাসনা 
বগম 

তঃ আববাস আলী ০১ ামনাই ২০৩ ২০৭  

২০৪ মাছাঃ হিরপদ 
গা ামী 

তঃ রামপদ 
গা ামী 

০৩ ইচলািদগর ২০৪ ২০৮  

২০ মাছাঃ আেনায়ারা আ স সামাদ ০৪ চকেগািব র ২০৫ ২০৯  



৫ বগম 
২০
৬ 

রজাহান খা ন মিজবর রহমান ৮ বা েদবেকাল ২০৬ ২১০  

২০৭ হািলমা খা ন আ  ব ার িসি ক ০৪ ইচলািদগর ২০৭ ২১১  
২০
৮ 

িবফাত আলী সখ আ ল খােলক ০১ এুরারী র ২০৮ ২১২  

২০
৯ 

আেলয়া খা ন ইি স আলী  আক  ০৭ জগ াথ র ২০৯ ২১৩  

২১০ র  বালা ভৗিমক পদ ভৗিমক ০৯ ম পাড়া 
ভরেমাহনী 

২১০ ২১৪  

২১১ মাছাঃ মিজনা 
খা ন 

মিহর উি ন সখ ০৫ ড়কা ২১১ ২১৫  

২১২ মাঃ র আলম 
সখ 

মাঃ আ ল কােদর ০৬ রয়হা  ২১২ ২১৬  

২১
৩ 

মাঃ আয়নাল হক মাঃ মেছর উি ন ০৩ ইচলািদগর ২১৩ ২১৭  

২১৪ মাঃ া বা  মাঃ ই ািহম 
হােসন 

০৮ রােমরপাড়া ২১৪ ২১৮  

২১৫ মাঃ মারিজয়ান 
খান 

মাঃ মা দ রানা ০৮ বা েদবেকাল ২১৫ ২১৯  

২১
৬ 

মাঃ আেনায়ার 
হােসন 

মাঃ গালবার 
হােসন 

০৬ রয়হা  ২১৬ ২২০  

২১৭ মাঃ খিল র 
রহমান 

মাঃ আ ল জিলল 
সখ 

০৫ ড়কা ২১৭ ২২১  

২১
৮ 

মাছাঃ সািদয়া 
সরকার িমম 

মাঃ সাই ামান 
সরকার 

০৪ লা লেমাড়া ২১৮ ২২২  

২১৯ মাঃ বা  িময়া মাঃ মক ল 
হােসন 

০৫ ড়কা ২১৯ ২২
৩ 

 

২২
০ 

িচ  বালা 
তঃ গেনশ চ  

০৫ 
ড়কা 

২২০ 
২০১৮-

২২৭  



১৯ 
২২১ মাঃ আ ল হােশম 

মাঃ আকতার হােসন 
০৯ ম পাড়াভরেমা

হনী 
২২১ ২২৮  

২২
২ 

মাঃ আ ল 
মা াফ া 

মাঃ আকতার হােসন 
০৫ 

ড়কা 
২২২ ২২৯  

২২
৩ 

শা  হলদার 
 ÿÿিতশ হলদার 

০৯ ম পাড়াভরেমা
হনী 

২২৩ ২৩
০ 

 

২২৪ মাঃ রদওয়ান 
হাসান িবজয় 

মাঃ আলা উি ন 
ইয়া 

০৯ 
েবর চর 

২২৪ ২৩১  

২২
৫ 

মাছাঃিমিল খা ন 
মাঃিমলন হােসন 

০৬ 
রয়হা  

২২৫ ২৩
২ 

 

২২
৬ 

মাঃ বিনইয়ািমন মাঃ আিনছার 
রহমান 

০৪ 
চক গািব র 

২২৬ ২৩
৩ 

 

২২৭ আরিত রানী দব রােধ াম দব ০৩ ইয়াগাতী ২২৭ ২৩৪  
২২
৮ 

মাঃ বােয়ািজদ 
সখ 

মাঃ আই ব বা  
সখ 

০৬ 
রয়হা  

২২৮ ২৩
৫ 

 

২২
৯ 

মাঃ আ ল মিতন 
সখ 

মাঃ আ  ব ার 
সখ 

০৪ 
লা লেমাড়া 

২২৯ ২৩
৬ 

 

২৩
০ 

মাঃ মা ন রজা 
মা ন 

মাঃ ইয়া ব আলী 
সখ 

০৮ 
বা েদবেকাল 

২৩০ ২৩৭  

২৩
১ 

মাছাঃ জাসনা 
খা ন 

মাঃ আ ল হািমদ 
সখ 

০৬ 
রয়হা  

২৩১ ২৩
৮ 

 

২৩
২ 

িসমাম  বা  
মংগল চ  সরকার 

০৭ 
জগ াথ র 

২৩২ ২৩
৯ 

 

২৩
৩ 

দীপ মার দাস 
অিজত চ  দাস 

০৫ 
ড়কা 

২৩৩ ২৪০  

২৩
৪ 

শাভা রানী হালদার 
ফটীচ  হালদার 

০৫ 
ড়কা 

২৩৪ ২৪১  

২৩
৫ 

মাছাঃ আসমা 
বগম 

তঃ আ ল 
আিজজ 

০১ 
দওেবাগ 

২৩৫ ২৪২  



২৩
৬ 

মাঃ তাির ল 
ইসলাম 

মাঃ তাসিলম সখ 
০৫ 

ড়কা 
২৩৬ ২৪৩  

২৩
৭ 

শংকর ধর 
তঃ নেগ  ধর 

০৫ 
ড়কা 

২৩৭ ২৪৪  

২৩
৮ 

মাঃ আই ব আলী 
মাঃ জলহক আলী 

০৭ 
জগ াথ র 

২৩৮ ২৪৫  

২৩
৯ 

মাঃ রািক ল 
ইসলাম 

মাঃ আ  সাইদ 
০৭ 

জগ াথ র 
২৩৯ ২৪৬  

২৪০ মাছাঃ ছিকনা 
বওয়া 

তঃ হযরত আলী 
০২ 

কা  র নাথ র 
২৪০ ২৪৭  

২৪১ মাঃ আিনছার রহমান মাঃ বােহর আলী ০৩ কািলকা র ২৪১ ২৪৮  
২৪২ মাছাঃ কেমলা 

খা ন 
মা ান সখ 

০১ 
ড়ারী র 

২৪২ ২৪৯  

২৪
৩ 

মাঃ লাল সখ 
তঃ হারান সখ 

০৭ 
জ ালীপাড়া 

২৪৩ ২৫০  

২৪৪ মাছাঃমিজনা বওয়া ত,আ  তােহর ০৮ বা েদবেকাল ২৪৪ ২৫১  
২৪৫ মাঃ রািশ ল 

ইসলাম 
মাঃ সােলমান 

হােসন 
০৮ 

শীরােমর পাড়া 
২৪৫ ২৫২  

২৪
৬ 

মাঃ সাজন আলী 
ফিকর 

মাঃ সজাব আলী 
ফিকর 

০৬ 
রায়হা  

২৪৬ ২৫
৩ 

 

২৪৭ মাঃ বােয়র আহে দ মাঃমািনক িমঞা ০৪ চকগিব র ২৪৭ ২৫৪  
২৪
৮ 

ারানী দাস 
েদব চ  দাস 

০৩ 
ইয়াগাতী 

২৪৮ ২৫৫  

২৪৯ মাঃ আ ল হাই শখ 
মাঃ আঃ রহমান শখ 

০৬ 
রয়হা  

২৪৯ ২৫
৬ 

 

২৫
০ 

 নীল তা ুলী তঃ নীল মিন 
তা লী 

০৫ 
ড়কা 

২৫০ ২৫৭  

২৫১ গীতা রানী ধর িদ নাথ ধর ০৩ ইয়াগাতী ২৫১ ২৫৮  
২৫
২ 

ষময় চ  তা কদার 
শীল চ  তা কদার 

০৩ 
ইচলািদগর 

২৫২ ২৫৯  



২৫
৩ 

মাঃ সানা উল াহ 
াং 

তঃ কােজম আলী 
াং 

০৯ ম পাড়াভরেমা
হনী 

২৫৩ ২৬০  

২৫৪ মাছাঃ আ রী 
খা ন 

মাঃ আলািমন সখ 
০৬ 

রয়হা  
২৫৪ ২৬১  

২৫
৫ 

মাঃআ র রিহম ত, বারহান সরকার 
০৪ চকেগািব র ২৫৫ ২৬২  

২৫
৬ 

মাছাঃমােলকা খা ন মাঃশাহাদ আলী সরকার 
০৮ বা েদবেকাল ২৫৬ ২৬

৩ 
 

২৫
৭ 

মাঃেদলবার হােসন ত, মাঃকােসম আলী 
০৮ বা েদবেকাল ২৫৭ ২৬৪  

২৫
৮ 

মাঃনািহদ হােসন মাঃআ  হািনফ 
০৬ 

রায়হা  
২৫৮ ২৬

৫ 
 

২৫
৯ 

মাঃআসকর আলী ত,মিজবর সখ ০৫ ড়কা রান পাড়া ২৫৯ ২৬
৬ 

 

২৬
০ 

মাঃআজগর আলী ম ল মাঃএছাহাক আলী ম ল ০৮ বা েদবেকাল ২৬০ ২৬৭  

 



 
২০০৫-২০০৬  ২০১৮-১৯ পয ম  িতব ী ভাতােভাগীর তািলকা 

ইউিনয়েনর নামঃ ৫নং চা াইেকানা। 
 

ঃ 
নঃ 

ভাতােভাগীর নাম িপতা/ ামীর নাম ওয়াড 
ন র 

াম বই ন র িহসা
ব 

ন র 

িডিজটার িহসাব ন র 
এি ল/১৯ হেত 

ন/১৯ পয ম  
৭০০/-টাকা হাের। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১ জিরনা খা ন মাহা াদ আলী ৯ লি িব সাদ ১ 

২০০৫-০৬ 
১ ৪২০২৩৪০৮০১৮৮ 

২ মাঃ আলািমন ইসরািফল হােসন ৯ ঐ ২ ২ ৪২০২৩৪০৮০১৯৬ 
৩ আঃ সালাম ছবেদর আলী ৭ বাঐেখালা ৩ ৩ ৪২০২৩৪০৮০২০৫ 
৪ খািদজা খা ন ত হােরজ ি  ৩ সানারাম ৪ ৪ ৪২০২৩৪০৮০২১৩ 
৫ মাল  খা ন মাঃ মাবারক 

শখ 
৭ বাঐেখালা ৫ ৫ ৪২০২৩৪০৮০২২১ 

৬ আফাজ উি ন ত বাহাজ উি ন ৬ কাদলা িদগর ৬ ৬ ৪২০২৩৪০৮০২৩৮ 
৭ আছমত আলী মাঃ আঃ খােলক ৬ কাদলা িদগর ৭ ৭ ৪২০২৩৪০৮০২৪৬ 
৮ জািকর হােসন হা  ৬ কাদলা িদগর ৮ ৮ ৪২০২৩৪০৮০২৫৪ 
৯ ময়না বওয়া ত মংলা ৯ পি মলি িব

সাদ 
৯ ৯ ৪২০২৩৪০৮০২৬২ 

১০ চ  ভা  ত সেক ার 
আলী 

৯ ঐ ১০ ১০ ৪২০২৩৪০৮০২৭৯ 

১১ মনেসর সখ ম  সখ ৪ িসমলা ১১ ১১ ৪২০২৩৪০৮০২৮৭ 
১২ মাঃ সােহল শাহজাহান আলী ৪ িসমলা ব পাড়া ১২ ১২ ৪২০২৩৪০৮০২৯৫ 
১৩  রনিজৎ ধর রাম পদ ধর ১ চা াইেকানা 

ব পাড়া 
১৩ ১৩ ৪২০২৩৪০৮০৩০৪ 

১৪ মমতা বগম হািনফ উি ন 
সরকার 

৫ বড়াবা য়া ১৪ ১৪ ৪২০২৩৪০৮০৩১২ 

১৫  রন হালদার তািভনাস ৪ িসমলা আ য়ন ১৫ ১৫ ৪২০২৩৪০৮০৩২৯ 



ক  
১৬ মারী শংকরী 

কম কার 
ত িব নাথ 
কম কার 

১ চা াইেকানা 
ব পাড়া 

১৬ ১৬ ৪২০২৩৪০৮০৩৩৭ 

১৭ চানেমাহা াদ 
( জন) 

ওসমান গিন ৫ দািথয়া বনীমাধব ১৭ ১৭ ৪২০২৩৪০৮০৩৪৫ 

১৮ মাঃ মিনর ল 
ইসলাম 

মাঃ আঃ খােলক 
৩ 

দবরাজ র 
১৮ ১৮ ০১০১০১৮০ 

১৯ ফজলার রহমান শমেসর আলী ৫ দরাগাতী ১৯ ১৯ ৪২০২৩৪০৮০৩৬১ 
২০ িজয়াসিমন খা ন আ ল বািরক শখ ৫ খৗ েদৗলত র ২০ ২০ ৪২০২৩৪০৮০৩৭৮ 
২১ মাঃ আিম র সানাউ াহ ৭ বাঐেখালা ২১ ২১ ৪২০২৩৪০৮০৩৮৬ 
২২ মাছাঃ তছিলমা িপতা- তয়জাল 

শখ 
৬ কাদলািদগর ২২ ২২ ৪২০২৩৪০৮০৩৯৪ 

২৩ ণ া রাণী িপতা- শিচ নাথ ৮ ামেগাপ ২৩ ২৩ ৪২০২৩৪০৮০৪০৩ 
২৪ মাফা ল হােসন 

সরঃ 
ত আ  ব ার 

ম ল 
৩ পারেকাদলা ২৪ ২৪ ৪২০২৩৪০৮০৪১১ 

২৫ মাঃ তাজাম ম ল চান মাহা াদ ৫ দরাগাতী ২৫ ২৫ ৪২০২৩৪০৮০৪২৮ 
২৬ মাঃ ব াল ওসমান গিন ৫ ঐ ২৬ ২৬ ৪২০২৩৪০৮০৪৩৬ 
২৭ মাছাঃ আিখ খা ন নানী- রািবয়া 

বওয়া 
৫ দরাগাতী- র ২৭ ২৭ ৪২০২৩৪০৮০৪৪৪ 

২৮ ক না বগম জং- আলী 
আশরাফ 

৬ কাদলািদগর ২৮ ২৮ ৪২০২৩৪০৮০৪৬৯ 

২৯  পা ছা ম ল  নের নাথ 
ম ল 

৫ বড়াবা য়া ২৯ ২৯ ৪২০২৩৪০৮০৪৭৭ 

৩০ আঃ জিলল ত জমেসর আলী ৪ িসমলা ৩০ 
২০০৬-০৭ 

৩০ ৪২০২৩৪০৮০৪৮৫ 

৩১ িসি ক আলী ত অেহদ আলী ৪ ঐ ৩১ ৩১ ৪২০২৩৪০৮০৪৯৩ 
৩২ মােলক ফিকর রিশদ ৭ বাঐেখালা ৩২ ৩২ ৪২০২৩৪০৮০৫০২ 
৩৩ আেলকা খা ন নজ ল ইসলাম ৩ ব ােভ র ৩৩ ৩৩ ৪২০২৩৪০৮০৫১৯ 
৩৪ রতনা খা ন ত আ ল  ছ  

সখ 
৭ মরাই ৩৪ ৩৪ ৪২০২৩৪০৮০৫৩৫ 



৩৫ িম  চাকলাদার আঃ কােদর ১ চা াইেকানা ৩৫ ৩৫ ৪২০২৩৪০৮০৫৪৩ 
৩৬  - উ ল সরকার শ ু নাথ সরকার ১ চা াইেকানা ৩৬ ৩৬ ৪২০২৩৪০৮০৫৫১ 
৩৭ অসীম মার সাহা অিনল চ  সাহা ৪ িশমলা ৩৭ ৩৭ ৪২০২৩৪০৮০৫৬৮ 
৩৮ ছােনায়ার হােসন আক  ত মিহর উি ন আক  ৩ পারেকাদলা ৩৮ ৩৮ ৪২০২৩৪০৮০৫৭৬ 
৩৯ সােনকা রাণী নারায়ন চ  শীল ৩ দরাগাতী ৩৯ ৩৯ ৪২০২৩৪০৮০৫৮৪ 
৪০ নীল মার সাহা রবী নাথ সাহা ৪ িসমলা ৪০ ৪০ ৪২০২৩৪০৮০৫৯২ 
৪১ রােকয়া বগম মাম াজ আলী 

সখ 
৩ সনগাতী ৪১ ৪১ ৪২০২৩৪০৮০৬০১ 

৪২ খািদজা খা ন আেছর বকা্র ৭ র ৪২ ৪২ ৪২০২৩৪০৮০৬১৮ 
৪৩ মা ন সখ জল হক ৪ িশমলা ৪৩ ৪৩ ৪২০২৩৪০৮০৬২৬ 
৪৪ আশরা ল ইসলাম আফজাল হােসন ৭ মরাই ৪৪ ৪৪ ৪২০২৩৪০৮০৬৩৪ 
৪৫ আয় ল হক ত কােশম সখ ১ চা াইেকানা ৪৫ ৪৫ ৪২০২৩৪০৮০৬৪২ 
৪৬ সিলম িময়া আেছর আলী ৬ কাদলািদগর ৪৬ ৪৬ ৪২০২৩৪০৮০৬৫৯ 
৪৭ মাছাঃ খািদজা 

খা ন 
ঠা  সখ 

৬ 
কাদলািদগর 

৪৭ 
২০০৭-০৮ 

৪৭  

৪৮ রিফ ল ইসলাম ত মক ল 
হােসন 

৯ সরাইহাজী র ৪৮ ৪৮ ৪২০২৩৪০৮০৬৭৫ 

৪৯ আঃ ছামাদ ফিকর কারবান আলী ৭ বাঐেখালা ৪৯ ৪৯ ৪২০২৩৪০৮০৬৮৩ 
৫০ গীতা রাণী দাস ামীঃ  দাস ০৬ কাদলা িদগর ৫০ ৫০ ৪২০২৩৪০৮০৬৯১ 
৫১ বিবতা রাণী দাস যতীষ চ  দাস ৪ িসমলা সাহাপাড়া ৫১ ৫১ ৪২০২৩৪০৮০৭০৯ 
৫২  নয়ন মার 

সরকার 
স নাথ সরকার ৪ িসমলাম পাড়া ৫২ ৫২ ৪২০২৩৪০৮০৭১৭ 

৫৩ রািশদা খা ন িপতাঃ রিফ ল 
ইসলাম 

৭ কাবারীপাড়া ৫৩ ৫৩ ৪২০২৩৪০৮০৭২৫ 

৫৪ অচ না রাণী দাস ত ভালানাথ দাস ৯ ামেগাপ ৫৪ ৫৪ ৪২০২৩৪০৮০৭৩৩ 
৫৫ আলাউি ন ত এহছান উি ন ১ চা াইেকানা 

ব পাড়া 
৫৫ 

২০০৯-১০ 
৫৫ ৪২০২৩৪০৮০৭৪১ 

৫৬ আ ল হােসন 
আক  

ত মিহ ীন 
আক  

২ িন রী ৫৬ ৫৬ ৪২০২৩৪০৮০৭৫৮ 



৫৭ হা নার রিশদ আঃ মা ান ৩ দবরাজ র ৫৭ ৫৭ ৪২০২৩৪০৮০৭৬৬ 
৫৮ নািছমা খা ন আলা বকা্র সখ ৭ মরাই ৫৮ ৫৮ ৪২০২৩৪০৮০৭৭৪ 
৫৯ আরিজনা খা ন শাজাহান আলী ৫ বড়াবা য়া ৫৯ ৫৯ ৪২০২৩৪০৮০৭৮২ 
৬০ মারী জিল বীের নাথ ৪ িসমলা ম পাড়া ৬০ ৬০ ৪২০২৩৪০৮০৭৯৯ 
৬১ আিম র রহমান িপতাঃ আশরাফ 

আলী 
০৩ সানারাম ৬১ ৬১ ৪২০২৩৪০৮০৮০৮ 

৬২ মমতা রাণী সাহা তপন মার সাহা ৪ িসমলা ৬২ ৬২ ৪২০২৩৪০৮০৮১৬ 
৬৩ মা ম িব াহ নজ ল ইসলাম ৭ র ৬৩ ৬৩ ৪২০২৩৪০৮০৮২৪ 
৬৪ রিজয়া খা ন আঃ মিজদ ৩ পারেকাদলা ৬৪ ৬৪ ৪২০২৩৪০৮০৮৩২ 
৬৫ মবেজল খিলফা ছা ার খিলফা ৯ লি িব সাদ ৬৫ ৬৫ ৪২০২৩৪০৮০৮৪৯ 
৬৬ হােশম আলী রসকার মাজাে ল হক ৫ তবারীপাড়া ৬৬ ৬৬ ৪২০২৩৪০৮০৮৫৭ 
৬৭ আঃ আিজজ সখ ত মিতয়ার 

রহমান 
৯ শরাইহাজী র ৬৭ ৬৭ ৪২০২৩৪০৮০৮৬৫ 

৬৮ সেরায়ার হােসন ত খাদা বকা্র ৫ বড়াবা য়া ৬৮ ৬৮ ৪২০২৩৪০৮০৮৭৩ 
৬৯ রািশ ল ইসলাম ত শাহজাহানা আলী সখ ০৮ পাইকড়া ৬৯ ৬৯ ৪২০২৮০১০১০০৯৮ 
৭০ অ◌া◌ঁিখ খা ন শাহজাহান আলী ৭ বাঐেখালা ৭০ ৭০ ৪২০২৩৪০৮০৯০৭ 
৭১ িমরা ল সখ জ র ল ইসলাম ০৯ পি ম 

লÿÿ কালা 
৭১ ৭১ ৪২০২৩৪০৮২২৯১ 

৭২ িন ফা ইয়াসিমন ঃ কামাল পাশা 
খ কার 

৪ িসমলা ৭২ ৭২ ৪২০২৩৪০৮০৯১৫ 

৭৩  িব পদ ঘাষ  িব নাথ ঘাষ ১ চা াইেকানা ৭৩ ৭৩ ৪২০২৩৪০৮০৯২৩ 
৭৪ মাছাঃ িম খা ন িপঃ রিফ ল 

ইসলাম 
৪ িসমলা ম পাড়া ৭৪ ৭৪ ৪২০২৩৪০৮০৯৩১ 

৭৫ সাহরাব আলী সখ র মাহা দ সখ ৯ পি ম লি েকালা ৭৫ ৭৫ ৪২০২৩৪০৮০৯৪৮ 
৭৬ স াট আলীখিলফা শিফক খিলফা ৯ লি িব  সাদ ৭৬ ৭৬ ৪২০২৩৪০৮০৯৫৬ 
৭৭ আ র রিহম তাং আিজ ল হক তাং ৭ মরাই ৭৭ ৭৭ ৪২০২৩৪০৮০৯৬৪ 
৭৮ জািকয়া বগম িপঃ ফির ল 

ইসলাম 
৪ িসমলাখ কা পাড়া ৭৮ ৭৮ ৪২০২৩৪০৮০৯৭২ 

৭৯ ছািবনা আ ার িশলা মাফা ল হােসন ৩ পারেকাদলা ৭৯ ৭৯ ৪২০২৩৪০৮০৯৮৯ 



ম ল ২০১৩-১৪ 
৮০ িরমন হােসন র আলী ২ সনগাতী ৮০ ৮০ ৪২০২৩৪০৮০৯৯৭ 
৮১ িজেতন চ  দাস ত জেগশ চ  

দাস 
৪ িসমলা ৮১ ৮১ ৪২০২৩৪০৮২৩৯৯ 

৮২ ছািমনা বগম মােজম আলী 
িমজা 

৭ মরাই ৮২ ৮২ ৪২০২৩৪০৮১০০৫ 

৮৩ উিম  আ ার অন া শাহ আলম ০৮ পাইকড়া ৮৩ ৮৩ ৪২০২৩৪০৮১০১৩ 
৮৪ মাইয়া খা ন আঃ রিহম সখ ৭ মরাই ৮৪ ৮৪ ৪২০২৩৪০৮১০২১ 
৮৫ ইসমাইল আক  ব চ  দবনাথ ১ চা াইেকানা ৮৫ ৮৫ ৪২০২৩৪০৮১০৩৮ 
৮৬ আশরাফ আলী িমজা ত শফর আলী 

িমজা 
৭ মরাই ৮৬ ৮৬ ৪২০২৩৪০৮১০৪৬ 

৮৭ র মা খা ন 
 

ফা ল ইসলাম ০৫ দািথয়ািদগর 
 

৮৭/ 
২০১৪-১৫ 

৮৭ ৪২০২৩৪০৮১০৫৪ 

৮৮ জয় ঘাষ ত ি েগন ঘাষ ০২ সনগাতী ৮৮ ৮৮ ৪২০২৩৪০৮১০৬২ 
৮৯ সাইদ সখ ত আঃ গিন ০২ সা য়া ৮৯ ৮৯ ৪২০২৩৪০৮১০৭৯ 
৯০ হািলমা বগম আিজ ল আক  ০২ সা য়া ৯০ ৯০ ৪২০২৩৪০৮১০৮৭ 
৯১ পালী রাণী সাহা ল ণ চ  সাহা ০৪ িসমলা ৯১ ৯১ ৪২০২৩৪০৮১০৯৫ 
৯২ িতভা রানী সরকার ত ের নাথ 

সরকার 
০১ চা াইেকানা ৯২ ৯২ ৪২০২৩৪০৮১১০৪ 

৯৩ নািগ স খা ন ইসমাইল হােসন 
সরকার 

০৫ বড়াবা য়া, ৯৩ ৯৩ ৪২০২৩৪০৮১১১২ 

৯৪ িপয়ারা খা ন আ  ব ার মা া ০৩ দবরাজ র ৯৪ ৯৪ ৪২০২৩৪০৮১১২৯ 
৯৫ মিদনা খা ন রা ম আলী ০৭ বাঐেখালা ৯৫ ৯৫ ৪২০২৩৪০৮১১৩৭ 
৯৬ ছারমান  ফিকর ত কারবান 

আলী ফিকর 
০৭ বাঐেখালা ৯৬ ৯৬ ৪২০২৩৪০৮১১৪৫ 

৯৭ িলিপ খা ন আিত র রহমান 
িমজা 

০৯ ামেগাপ ৯৭ ৯৭ ৪২০২৩৪০৮১১৫৩ 

৯৮ অিসম ত কছাম উি ন ০২ সনগাতী ৯৮ ৯৮ ৪২০২৩৪০৮১১৬১ 
৯৯ জ ল ইসলাম শাহার আলী ০২ িন িড় ৯৯ ৯৯ ৪২০২৩৪০৮১১৭৮ 
১০ রাতন নছা মিজদ হােসন ০২ সা য়া ১০০ ১০০ ৪২০২৩৪০৮১১৯৪ 



০ 
১০১ আ লী বগম সিহ ল ইসলাম ০২ সনগাতী ১০১ ১০১ ৪২০২৩৪০৮১২০৩ 
১০২ সানা িময়া শখ জাফর আলী শখ ০১ চা াইেকানা ১০২ ১০২ ৪২০২৩৪০৮১৩৮৪ 
১০
৩ 

শাহাজামাল খান সজাব আলী খান ০৯ ামেগাপ ১০৩ ১০৩ ৪২০২৩৪০৮১৩৯২ 

১০৪ রজাউল কিরম ফরজ আলী ০৬ কাদলািদগর ১০৪ ১০৪ ৪২০২৩৪০৮১৪০১ 
১০
৫ 

হািফজা বগম আ স ছামাদ সখ ০৩ দবরাজ র ১০৫ ১০৫ ৪২০২৩৪০৮১৪১৮ 

১০
৬ 

ফােতমা খা ন আ ল স ০৭ বাঐেখালা ১০৬ ১০৬ ৪২০২৩৪০৮১৪২৬ 

১০৭ স য় মার সরকার ত নীল 
সরকার 

০৯ ামেগাপ ১০৭ ১০৭ ৪২০২৩৪০৮১৪৩৪ 

১০
৮ 

িপনাথ সাহা ধীর মার সাহা ০৪ িসমলা ১০৮ ১০৮ ৪২০২৩৪০৮১৪৪২ 

১০
৯ 

খাদা বকা্র আজাহার আলী ০৬ কাদলািদগর ১০৯ ১০৯ ৪২০২৩৪০৮১৪৫৯ 

১১০ বা  সখ 
আসলাম শখ 

০১ 
চা াইেকানা 

১১০/ 
২০১৫-১৬ 

১১০ ৪২০২৩৪০৮১৪৬৭ 

১১১ মাহা াদ আলী র ল আলম ০১ চা াইেকানা ১১১ ১১১ ৪২০২৩৪০৮১৪৭৫ 
১১২ লাকনাথ কম কার ভালানাথ কম কার ০১ চা াইেকানা ১১২ ১১২ ৪২০২৩৪০৮১৪৮৩ 
১১
৩ 

িদলদার আলী সাহরাব আলী ০১ 
চা াইেকানা 

১১৩ ১১৩ ৪২০২৩৪০৮১৪৯১ 

১১৪ মাছাঃ মিজনা 
খা ন 

ত আিজ ীন 
সখ 

০২ সনগাতী ১১৪ ১১৪ ০১০১০১৫৮ 

১১৫ মেনায়ারা বগম ছােনায়ার সখ ০২ সার য়া ১১৫ ১১৫ ৪২০২৩৪০৮১৫১৭ 
১১
৬ 

অিবরন বগম ত আিজজ 
সণ কার 

০২ সনগাতী ১১৬ ১১৬ ৪২০২৩৪০৮১৫২৫ 

১১৭ আ র রা াক ত দশা আলী 
শখ 

০২ 
চকসা া 

১১৭ ১১৭ ৪২০২৩৪০৮১৫৩৩ 

১১৮ ের তাজ বগম তাির ল ইসলাম ০৪ িসমলা ১১৮ ১১৮ ৪২০২৩৪০৮১৫৪১ 



১১৯ মিললক সখ ত মিফজ উি ন ০৪ িসমলা ১১৯ ১১৯ ৪২০২৩৪০৮১৫৫৮ 
১২০ পিলবালা তরনী দাস শাম  

মারতরনী দা 
০৪ িসমলা ম পাড়া ১২০ ১২০ ৪২০২৩৪০৮১৫৬৬ 

১২১ আ র রহমান সখ ত সানা উল াহ 
সখ 

০৫ বড়াবা য়া ১২১ ১২১ ৪২০২৩৪০৮১৫৭৪ 

১২২ সােহল রানা সাহজাহান আলী 
সখ 

০৫ বড়াবা য়া, ১২২ ১২২ ৪২০২৩৪০৮১৫৮২ 

১২
৩ 

লাভলী  খা ন 
চান মাহা দ 

০৯ পি ম লÿ◌ী 
কালা 

১২৩ ১২৩ ৪২০২৩৪০৮১৫৯৯ 

১২৪ সািববর হােসন বল াল হােসন ০৬ কাদলািদগর ১২৪ ১২৪ ৪২০২৩৪০৮১৬০৮ 
১২
৫ 

মািনক উি ন 
ত ইমান আলী 

০৬ 
কাদলািদগর 

১২৫ ১২৫ ৪২০২৩৪০৮১৬১৬ 

১২
৬ 

খা বর রহমান ত আলী বকা্র 
সখ 

০৭ বাঐেখালা ১২৬ ১২৬ ৪২০২৩৪০৮১৬২৪ 

১২৭ আলমগীর হােসন আ ল হাই ০৭ র র ১২৭ ১২৭ ৪২০২৩৪০৮১৬৩২ 
১২
৮ 

রা  ামািনক ছবেদর আলী 
ামািনক 

০৭ র র ১২৮ ১২৮ ৪২০২৩৪০৮১৬৪৯ 

১২
৯ 

রজাহান বগম গালাপ রববানী 
সখ 

০৭ বাঐেখালা ১২৯ ১২৯ ৪২০২৩৪০৮১৬৫৭ 

১৩
০ 

রিমলা খা ন আকবর আলী 
আক  

০৭ বাঐেখালা ১৩০ ১৩০ ৪২০২৩৪০৮১৬৬৫ 

১৩
১ 

িজম খা ন 
সাই ল ইসলাম 

০৭ 
বাঐেখালা 

১৩১ ১৩১ ৪২০২৩৪০৮১৬৭৩ 

১৩
২ 

মােমনা খা ন মগেরব আলী শখ ০৭ বাঐেখালা ১৩২ ১৩২ ৪২০২৩৪০৮১৬৮১ 

১৩
৩ 

িলিপ খা ন শিহ ল ইসলাম ০৭ বাঐেখালা ১৩৩ ১৩৩ ৪২০২৩৪০৮১৭০৭ 

১৩
৪ 

রওশনা খা ন জালাল উি ন ০৮ পাইকড়া ১৩৪ ১৩৪ ৪২০২৩৪০৮১৭১৫ 

১৩ ইয়ািছন আলী ছাই ল ইসলাম ০৮ মাজাফফর র ১৩৫ ১৩৫ ৪২০২৩৪০৮১৭৫৬ 



৫ 
১৩
৬ 

আ  হািনফ শখ ত হারান আলী 
শখ 

০৮ মাজাফফর র ১৩৬ ১৩৬ ৪২০২৩৪০৮১৮১৪ 

১৩
৭ 

ছািমনা খা ন ফজল সখ ০৮ মাজাফফর র ১৩৭ ১৩৭ ৪২০২৩৪০৮১৮৩৯ 

১৩
৮ 

মিন ল ছারহাব হােসন ০৮ মাজাফফর র ১৩৮ ১৩৮ ৪২০২৩৪০৮১৮৬৩ 

১৩
৯ 

া খা ন িপতাঃ আঃ সামাদ 
০৮ মাজাফফর র ১৩৯ ১৩৯ ৪২০২৩৪০৮১৮৮৮ 

১৪০ মাঃ কিবর হােসন 
শখ 

মাঃেদেলায়ারেহা
সন 

০৯ সরাইহাজী র ১৪০ ১৪০ ৪২০২৩৪০৮১৯১৩ 

১৪১ রাম গাপাল চ  
দাস 

ত  গাপাল 
দাস 

০৯ ামেগাপ ১৪১ ১৪১ ৪২০২৩৪০৮১৯৩৮ 

১৪২ আিশক উি ন সখ ফির ল ইসলাম ০৯ লÿÿিব সাদ ১৪২ ১৪২ ৪২০২৩৪০৮১৯৫৪ 
১৪
৩ 

আিত র রহমান 
িমজা 

আ ল কােদর 
িমজা 

০৯ ামেগাপ ১৪৩ ১৪৩ ৪২০২৩৪০৮১৯৬২ 

১৪৪ মিজরন আজাহার আলী ০৬ কাদলািদঘর ১৪৪ ১৪৪ ৪২০২৩৪০৮১৯৭৯ 
১৪৫ কা ন বগম ত কর  সখ ০৪ িসমলা ১৪৫ ১৪৫ ৪২০২৩৪০৮১৯৮৭ 
১৪
৬ 

সানা উি ন সখ আ ল ওয়ােহদ 
সখ 

০৪ িসমলা ১৪৬ ১৪৬ ৪২০২৩৪০৮১৯৯৫ 

১৪৭ হােসন খ কার জহর আলী 
খ কার 

০৯ ামেগাপ ১৪৭ ১৪৭ ৪২০২৩৪০৮২০০৩ 

১৪
৮ 

জােহদা বগম ইমান আলী ০৫ তবারীপাড়া ১৪৮ ১৪৮ ৪২০২৩৪০৮২০১১ 

১৪৯ মাঃ ফির ল 
ইসলাম 

ই ািহম হােসন 
০৫ 

বড়াবা য়া 
১৪৯ ১৪৯ ০১০১০১৮১ 

১৫
০ 

রািশদা খা ন কদম আলী সখ ০৬ 
কাদলািদগর 

১৫০ ১৫০ ৪২০২৩৪০৮২৩০৯ 

১৫১ ামিল খা ন শিহ ল ইসলাম ০৬ দািথয়ািদগর ১৫১ ১৫১ ৪২০২৩৪০৮২০৩৬ 
১৫ মাজদার হােসন স রাকেছদ আলী ০৭ বাঐেখালা ১৫২ ১৫২ ৪২০২৩৪০৮২০৪৪ 



২ শখ 
১৫
৩ 

পারভীন খা ন আঃ রিশদ সখ ০৭ মরাই ১৫৩ ১৫৩ ৪২০২৩৪০৮২০৫২ 

১৫৪ চায়না খা ন আঃ রিমছ আলম ০৮ মাজাফফর র ১৫৪ ১৫৪ ৪২০২৩৪০৮২০৬৯ 
১৫
৫ 

জলহক আলী খান সজাব আলী খান ০৯ ামেগাপ ১৫৫ ১৫৫ ৪২০২৩৪০৮২০৭৭ 

১৫
৬ 

আিশক মার পােনশ চ  
সরকার 

০১ 
চা াইেকানা 

১৫৬ ১৫৬ ৪২০২৩৪০৮২০৮৫ 

১৫৭ মাছাঃ লাইলী 
বগম 

মাঃ ছেবর আলী 
০৩ সানারাম ১৫৭ ১৫৭ ৪২০২৩৪০৮২০৯৩ 

১৫
৮ 

নিমতা রানী হালদার সেম াষ হালদার ০১ চা াইেকানা ১৫৮ ১৫৮ ৪২০২৩৪০৮২১০২ 

১৫
৯ 

ই ািহম আেছর আলী 
আক  

০৩ পারেকাদলা ১৫৯ ১৫৯ ৪২০২৩৪০৮২১১৯ 

১৬
০ 

বাইিজদ আেহর আলী ০৩ পারেকাদলা ১৬০ ১৬০ ৪২০২৩৪০৮২১২৭ 

১৬
১ 

জিমলা বগম হােসন আলী 
আক  

০৩ পারেকাদলা ১৬১ ১৬১ ৪২০২৩৪০৮২১৩৫ 

১৬
২ 

িজ  ইসলাম হযরত 
ফির ল ইসলাম 

০৬ 
কাদলা কামােলর চক 

১৬২ ১৬২ ৪২০২৩৪০৮২১৫১ 

১৬
৩ 

পয়ারা বগম র আলী ০২ সনগাতী ১৬৩ ১৬৩ ৪২০২৩৪০৮২১৬৮ 

১৬
৪ 

মািনক চ  ত দেবন চ  ০২ সার য়া ১৬৪ ১৬৪ ৪২০২৩৪০৮২১৭৬ 

১৬
৫ 

ির  মার মহম  িনিশ কাম  
মহম , 

০১ চা াইেকানা 
১৬৫ 

২০১৬-১৭ 
১৬৫ ৪২০২৩৪০৯৩৭১৯ 

১৬
৬ 

িফ  কামার মহম  ধীের নাথ মহম  
০১ চা াইেকানা 

১৬৬ ১৬৬ ৪২০২৩৪০৯৩৭২৭ 

১৬
৭ 

িমলন আক  িনজাম উি ন 
আক  

০১ চা াইেকানা 
১৬৭ ১৬৭ ৪২০২৩৪০৯৩৭৩৫ 



১৬
৮ 

রা ামান 
খ কার 

বােনছ আলী 
খ কার 

০১ চা াইেকানা 
১৬৮ ১৬৮ ৪২০২৩৪০৯৩৭৪৩ 

১৬
৯ 

িবকাশ চ  মহম  
িবের নাথ মহম  ০১ চা াইেকানা 

১৬৯ ১৬৯ ৪২০২৩৪০৯৩৭৫১ 

১৭০ ছািম ল খ  চা   খ  ০১ চা াইেকানা ১৭০ ১৭০ ৪২০২৩৪০৯৩৭৬৮ 
১৭১ নারায়ন দব ত হারান দব ০১ চা াইেকানা ১৭১ ১৭১ ৪২০২৩৪০৯৩৭৭৬ 
১৭২ রসতী রাণী ধর নীল চ  ধর ০১ চা াইেকানা ১৭২ ১৭২ ৪২০২৩৪০৯৩৭৮৪ 
১৭
৩ 

কদভা  
ত সাই ল ০১ চা াইেকানা 

১৭৩ ১৭৩ ৪২০২৩৪০৯৩৭৯২ 

১৭৪ ইসমাইল হােসন নজ ল ইসলাম ০২ সা য়া াম ১৭৪ ১৭৪ ৪২০২৩৪০৯৩৮০১ 
১৭৫ হলাল উি ন আঃ ছালাম ০২ সা য়া ১৭৫ ১৭৫ ৪২০২৩৪০৯৩৮১৮ 
১৭
৬ 

মািনক আলী 
আঃ ছালাম ০২ সা য়া 

১৭৬ ১৭৬ ৪২০২৩৪০৯৩৮২৬ 

১৭৭ আিজ র রহমান ত ছিমর 
ামািনক 

০২ িন িড় 
১৭৭ ১৭৭ ৪২০২৩৪০৯৩৮৩৪ 

১৭
৮ 

কতাব আলী 
ত র আলী ০৩ দবরাজ র 

১৭৮ ১৭৮ ৪২০২৩৪০৯৩৮৪২ 

১৭৯ মিন ল ইসলাম ই ািহম হােসন 
সখ 

০৩ দবরাজ র 
১৭৯ ১৭৯ ৪২০২৩৪০৯৩৮৫৯ 

১৮
০ 

জােবদা বগম 
সারহাব আলী ০৩ দবরাজ র 

১৮০ ১৮০ ৪২০২৩৪০৯৩৮৬৭ 

১৮১ ওিলউলা আলতাব হােসন ০৪ িসমলা ১৮১ ১৮১ ৪২০২৩৪০৯৩৮৭৫ 
১৮
২ 

জয়া রাণী সাহা 
ভাষ চ  সাহা ০৪ িসমলা 

১৮২ ১৮২ ৪২০২৩৪০৯৩৮৮৩ 

১৮
৩ 

পারভীন খা ন 
আ লাহ িব াস ০৪ িসমলা 

১৮৩ ১৮৩ ৪২০২৩৪০৯৩৮৯১ 

১৮
৪ 

আয়শা বগম 
ত রমজান ০৪ িসমলা 

১৮৪ ১৮৪ ৪২০২৩৪০৯৩৯০৯ 

১৮
৫ 

আলতাফ হােসন 
ত কােশম আলী ০৫ বড়াবা য়া 

১৮৫ ১৮৫ ৪২০২৩৪০৯৩৯১৭ 



১৮
৬ 

হািনফ উি ন 
সরকার 

তএনা র হক 
সরকার 

০৫ বড়াবা য়া 
১৮৬ ১৮৬ ৪২০২৩৪০৯৩৯২৫ 

১৮
৭ 

জিহর উি ন সখ 
ত রফাত আলী ০৫ দািথয়ািদগর 

১৮৭ ১৮৭ ৪২০২৩৪০৯৩৯৩৩ 

১৮
৮ 

ইয়াসিমন খা ন 
ল আক  ০৫ খৗ েদৗলত র 

১৮৮ ১৮৮ ৪২০২৩৪০৯৩৯৪১ 

১৮
৯ 

সাহাগ মার 
চী রী 

পিরেতাষ চ  
চৗ রী 

০৬ কাদলািদগর 
১৮৯ ১৮৯ ৪২০২৩৪০৯৩৯৫৮ 

১৯
০ 

আ স ছামাদ সখ তইসমাইল 
হােসন 

০৬ কাদলািদগর 
১৯০ ১৯০ ৪২০২৩৪০৯৩৯৬৬ 

১৯১ চাদনী খা ন সাহরাব হােসন ০১ চা াইেকানা ১৯১ ১৯১ ৪২০২৩৪০৯৩৯৭৪ 
১৯
২ 

রজনী খা ন 
আেনায়ার হােসন ০৬ কাদলািদগর 

১৯২ ১৯২ ৪২০২৩৪০৯৩৯৮২ 

১৯
৩ 

স জ হােসন আস াহার আলী 
সখ 

০ ৭ দড়াগাতী 
১৯৩ ১৯৩ ৪২০২৩৪০৯৩৯৯৯ 

১৯৪ সাহাগ রহমত আলী ০৭ বাঐেখালা ১৯৪ ১৯৪ ৪২০২৩৪০৯৪০০৭ 
১৯
৫ 

ঈরশ 
সানাতন বসাক ০ ৭ দড়াগাতী 

১৯৫ ১৯৫ ৪২০২৩৪০৯৪০১৫ 

১৯
৬ 

শ 
ওয়ািহত ০৮ পাইকড়া 

১৯৬ ১৯৬ ৪২০২৩৪০৯৪০২৩ 

১৯৭ সিলম রজা ত মিফজ উি ন ০৯ ামেগাপ ১৯৭ ১৯৭ ৪২০২৩৪০৯৪০৩১ 
১৯
৮ 

রাহাত আলী 
হােশম আলী ০৯ সরাইহাজী র 

১৯৮ ১৯৮ ৪২০২৩৪০৯৪০৪৮ 

১৯
৯ 

িমনহাজ উি ন 
মােলক সখ ০৯ পি মলি েকালা 

১৯৯ ১৯৯ ৪২০২৩৪০৯৪০৫৬ 

২০
০ 

মাছাঃ িলমা খা ন 
বজলার রহমান ০১ চা াইেকানা 

২০০ ২০০ ০১০১০১৭৯ 

২০১ হািফজা বগম আ ল কিরম সখ ০৯ সরাইহাজী র ২০১ ২০১ ৪২০২৩৪০৯৪০৭২ 
২০
২ 

িবকাশ চ  িব নাথ চ  
হাওয়ালদার 

০৪ িসমলা 
২০২ ২০২ ৪২০২৩৪০৯৪০৮৯ 



২০
৩ 

 চ  দাস 
ত প ানন দাস ০৬ কাদলািদগর 

২০৩ ২০৩ ৪২০২৩৪০৯৪০৯৭ 

২০
৪ 

দয়াল মার রায় 
মার চ  রায় ০৮ সরাইদহ 

২০৪ ২০৪ ৪২০২৩৪০৯৪১০৬ 

২০
৫ 

িসরাজ উি ন 
আহ দ 

িবশা সখ ০৩ পারেকাদলা 
২০৫ ২০৫ ৪২০২৩৪০৯৪১১৪ 

২০
৬ 

র ম বগম 
শাম া সরকার ০১ চা াইেকানা 

২০৬ 
২০১৭-১৮ 

২০৬ ৪২০২৮০১০১০০৬৩ 

২০
৭ 

হােজরা বগম 
রিফক সখ ০১ চা াইেকানা 

২০৭ ২০৭ ৪২০২৮০১০১০০৬৪ 

২০
৮ 

রিমছা বগম 
ত রা াক শখ ০১ চা াইেকানা 

২০৮ ২০৮ ৪২০২৮০১০১০০৬৫ 

২০
৯ 

তানিজলা িমম 
শিহ ল ইসলাম ০১ চা াইেকানা 

২০৯ ২০৯ ৪২০২৮০১০১০০৬৬ 

২১০ শফালী বগম গালাপ সখ ০১ চা াইেকানা ২১০ ২১০ ৪২০২৮০১০১০০৬৭ 
২১১ তািমম ইয়া ছােনায়ার হােসন ০১ চা াইেকানা ২১১ ২১১ ৪২০২৮০১০১০০৬৮ 
২১২ িবজয় মার িসং ত অধীর চ  িসং ০২ সার য়া ২১২ ২১২ ৪২০২৮০১০১০০৬৯ 
২১
৩ 

মেনায়ারা বগম 
ত হাসান ি  ০৩ পারেকাদলা 

২১৩ ২১৩ ৪২০২৮০১০১০০৭০ 

২১৪ জিরনা বগম আঃ জিলল ০৩ দবরাজ র ২১৪ ২১৪ ৪২০২৮০১০১০০৭১ 
২১
৫ 

রিহমা বগম 
ঝর  সখ ০৩ সানারাম 

২১৫ ২১৫ ৪২০২৮০১০১০০৭২ 

২১
৬ 

িচিন বগম 
কালাম শখ ০৪ িসমলা 

২১৬ ২১৬ ৪২০২৮০১০১০০৭৩ 

২১৭ সিলম রজা বল াল হােসন ০৪ িসমলা ২১৭ ২১৭ ৪২০২৮০১০১০০৭৪ 
২১
৮ 

মছিলম  সখ ত হরফ আলী 
সখ 

০৪ িসমলা 
২১৮ ২১৮ ৪২০২৮০১০১০০৭৫ 

২১
৯ 

িসয়াম সরকার 
সাবাহান সরকার ০৫ খৗ েদৗলত র 

২১৯ ২১৯ ৪২০২৮০১০১০০৭৬ 

২২ আিল ি ন ম ল ত ছে র আলী ০৬ কাদলািদগর ২২০ ২২০ ৪২০২৮০১০১০০৮০ 



০ 
২২১ শাহ আলম আক  ত জয়নাল 

আেবদীন 
০৬ কাদলািদগর 

২২১ ২২১ ৪২০২৮০১০১০০৭৭ 

২২
২ 

মাঃ আির ল 
মাল া 

িসরাজ উি ন ০১ চা াইেকানা 
২২২ ২২২  

২২
৩ 

আেনায়ারা খা ন ত ফজর আলী 
সখ 

০৯ লি িব সাদ 
২২৩ ২২৩ ৪২০২৮০১০১০০৭৯ 

২২
৪ 

গৗর হির তা কদার ম ল তা কদার, 
 

০১ চা াইেকানা ২২৪ 
২০১৮-
২০১৯ 

২২৪ ০১০১০৩০৫ 

২২
৫ 

আিফ র রহমান 
আকাশ 

মাঃ ৎফর  
রহমান 

০১ চা াইেকানা ২২৫ ২২৫ ০১০১০৩০৬ 

২২
৬ 

মাঃ সাজামাল শখ ত িপয়ার আলী ০১ চা াইেকানা ২২৬ ২২৬ ০১০১০৩০৭ 

২২
৭ 

িনশাত জাহান টা র নজ ল ইসলাম ০১ চা াইেকানা ২২৭ ২২৭ ০১০১০৩০৮ 

২২
৮ 

মাঃ আ ল কালাম ত আঃ কােদর 
ী 

০১ চা াইেকানা ২২৮ ২২৮ ০১০১০৩০৯ 

২২
৯ 

মাঃ মিনর ল 
ইসলাম 

মাঃ আঃ লিতফ 
সখ 

০১ চা াইেকানা ২২৯ ২২৯ ০১০১০৩১০ 

২৩
০ 

মাঃ আিসক হােসন মাঃ আঃআিজজ 
খিলফা 

০২ আেলাকিদয়া ২৩০ ২৩০ ০১০১০৩১১ 

২৩
১ 

মাছাঃ জেবদা 
বগম 

মাঃ নােয়ব আলী 
সখ 

০২ সনগাতী ২৩১ ২৩১ ০১০১০৩১২ 

৩২ রাজ মার খেগ  চ  
দবনাথ 

০২ সার য়া ২৩২ ২৩২ ০১০১০৩১৩ 

২৩
৩ 

মাছাঃ  বগম ত ভালা সখ ০৩ দবরাজ র ২৩৩ ২৩৩ ০১০১০৩১৪ 

২৩
৪ 

মাছাঃ তাসিলমা 
খা ন 

মাঃ আেনায়ার 
হােসন 

০৩ সানারাম ২৩৪ ২৩৪ ০১০১০৩১৫ 



২৩
৫ 

মাঃ দােলায়ার 
হােসন 

ত শাবান আলী 
সখ 

০৩ সানারাম ২৩৫ ২৩৫ ০১০১০৩১৬ 

২৩
৬ 

মাঃ লমাত আলী 
খান 

ত ছিল ি ন 
খান 

০৩ সানারাম ২৩৬ ২৩৬ ০১০১০৩১৭ 

২৩
৭ 

মাছাঃ ইয়াসিমন 
খা ন 

মাঃ আয়নাল হক ০৩ িবলধামাই ২৩৭ ২৩৭ ০১০১০৫২৯ 

২৩
৮ 

মাঃ মা দ রানা মাঃ জয়নাল সখ ০৩ সানারাম ২৩৮ ২৩৮ ০১০১০৩১৮ 

২৩
৯ 

মাছাঃ িশিরয়া 
বগম 

আশরা ল ইসলাম ০৪ িসমলা ২৩৯ ২৩৯ ০১০১০৩১৯ 

২৪
০ 

মাছাঃ সাথী বগম শাহাজামাল ০৪ িসমলা ২৪০ ২৪০ ০১০১০৩২০ 

২৪১ মাঃ রইচ উি ন ত ওয়ােহদ আলী ০৫ বড়াবা য়া ২৪১ ২৪১ ০১০১০৩২১ 
২৪
২ 

সাই ল ইসলাম 
দয় 

মাঃ আকরাম 
হােসন 

০৫ খা েদৗলত র ২৪২ ২৪২ ০১০১০৩২৩ 

২৪
৩ 

মাছাঃ আ য়ারা 
খা ন 

ত রমজান আলী 
সখ 

০৫ দড়াগাতী ২৪৩ ২৪৩ ০১০১০৩২২ 

২৪৪  ভাস চ  ম ল ত ব  চ  
ম ল, 

০৫ বড়াবা য়া ২৪৪ ২৪৪ ০১০১০৩২৪ 

২৪
৫ 

পী নাথ দাস ড় দাস ০৬ কাদলািদগর ২৪৫ ২৪৫ ০১০১০৩২৫ 

২৪
৬ 

মহােদব চ  দাস ত িললাল দাস ০৬ কাদলািদগর ২৪৬ ২৪৬ ০১০১০৩২৬ 

২৪৭ মাঃ শিফ ল 
ইসলাম 

মাঃ আকবর আলী ০৬ কাদলািদগর ২৪৭ ২৪৭ ০১০১০৩২৭ 

২৪
৮ 

মাঃ িশহাব সরকার মাঃ ফজ ল হক ০৬ কাদলািদগর ২৪৮ ২৪৮ ০১০১০৩২৮ 

২৪
৯ 

মাঃ তািফক 
হাসান 

আঃ লিতফ ০৭ বাঐেখালা ২৪৯ ২৪৯ ০১০১০৩২৯ 

২৫ আিজ ল রহমান আঃ কাই ম সখ ০৭ মরাই ২৫০ ২৫০ ০১০১০৩৩০ 



০ সখ 
২৫
১ 

মাঃ ফজর আলী 
ম ল 

িপতা খাদা ব , ০৮ মাজাফফর র, ২৫১ ২৫১ ০১০১০৩৩১ 

২৫
২ 

মাঃ বরাজ আলী ত গ র আলী ০৮ পাইকড়া ২৫২ ২৫২ ০১০১০৩৩২ 

২৫
৩ 

মাঃ মাবারক আলী 
সখ 

মাঃ ইসমাইল 
হােসন 

০৮ পাইকড়া ২৫৩ ২৫৩ ০১০১০৩৩৩ 

২৫
৪ 

মাঃ বায়িজদ িপতা জান আলী ০৮ ম র ২৫৪ ২৫৪ ০১০১০৩৩৪ 

২৫
৫ 

মাছাঃ শািহদা 
খা ন 

খােল ামান 
ল  

০৮ মাজাফফর র ২৫৫ ২৫৫ ০১০১০৩৩৫ 

২৫
৬ 

মাছাঃ ছিকনা 
খা ন 

ত ইয়া ব আলী ০৯ সরাইদহ ২৫৬ ২৫৬ ০১০১০৭২৬ 

২৫
৭ 

মাঃ ইকবাল হাসান মাঃ ল হােসন ০৪ িসমলা ২৫৭ ২৫৭ ০১০১০৫৩০ 

২৫
৮ 

মাঃ শাহাদত 
সরকার 

মাঃ লতান 
সরকার 

০৩ পারেকাদলা ২৫৮ ২৫৮ ০১০১০৩৩৬ 

 
 
 
 

২২
৪ 

গৗর হির তা কদার ম ল তা কদার, 
 

০১ চা াইেকানা ২২৪ 
২০১৮-
২০১৯ 

২২৪ ০১০১০৩০৫ 

২২
৫ 

আিফ র রহমান 
আকাশ 

মাঃ ৎফর  
রহমান 

০১ চা াইেকানা ২২৫ ২২৫ ০১০১০৩০৬ 

২২
৬ 

মাঃ সাজামাল শখ ত িপয়ার আলী ০১ চা াইেকানা ২২৬ ২২৬ ০১০১০৩০৭ 

২২
৭ 

িনশাত জাহান টা র নজ ল ইসলাম ০১ চা াইেকানা ২২৭ ২২৭ ০১০১০৩০৮ 



২২
৮ 

মাঃ আ ল কালাম ত আঃ কােদর 
ী 

০১ চা াইেকানা ২২৮ ২২৮ ০১০১০৩০৯ 

২২
৯ 

মাঃ মিনর ল 
ইসলাম 

মাঃ আঃ লিতফ 
সখ 

০১ চা াইেকানা ২২৯ ২২৯ ০১০১০৩১০ 

২৩
০ 

মাঃ আিসক হােসন মাঃ আঃআিজজ 
খিলফা 

০২ আেলাকিদয়া ২৩০ ২৩০ ০১০১০৩১১ 

২৩
১ 

মাছাঃ জেবদা 
বগম 

মাঃ নােয়ব আলী 
সখ 

০২ সনগাতী ২৩১ ২৩১ ০১০১০৩১২ 

৩২ রাজ মার খেগ  চ  
দবনাথ 

০২ সার য়া ২৩২ ২৩২ ০১০১০৩১৩ 

২৩
৩ 

মাছাঃ  বগম ত ভালা সখ ০৩ দবরাজ র ২৩৩ ২৩৩ ০১০১০৩১৪ 

২৩
৪ 

মাছাঃ তাসিলমা 
খা ন 

মাঃ আেনায়ার 
হােসন 

০৩ সানারাম ২৩৪ ২৩৪ ০১০১০৩১৫ 

২৩
৫ 

মাঃ দােলায়ার 
হােসন 

ত শাবান আলী 
সখ 

০৩ সানারাম ২৩৫ ২৩৫ ০১০১০৩১৬ 

২৩
৬ 

মাঃ লমাত আলী 
খান 

ত ছিল ি ন 
খান 

০৩ সানারাম ২৩৬ ২৩৬ ০১০১০৩১৭ 

২৩
৭ 

মাছাঃ ইয়াসিমন 
খা ন 

মাঃ আয়নাল হক ০৩ িবলধামাই ২৩৭ ২৩৭ ০১০১০৫২৯ 

২৩
৮ 

মাঃ মা দ রানা মাঃ জয়নাল সখ ০৩ সানারাম ২৩৮ ২৩৮ ০১০১০৩১৮ 

২৩
৯ 

মাছাঃ িশিরয়া 
বগম 

আশরা ল ইসলাম ০৪ িসমলা ২৩৯ ২৩৯ ০১০১০৩১৯ 

২৪
০ 

মাছাঃ সাথী বগম শাহাজামাল ০৪ িসমলা ২৪০ ২৪০ ০১০১০৩২০ 

২৪১ মাঃ রইচ উি ন ত ওয়ােহদ আলী ০৫ বড়াবা য়া ২৪১ ২৪১ ০১০১০৩২১ 
২৪
২ 

সাই ল ইসলাম 
দয় 

মাঃ আকরাম 
হােসন 

০৫ খা েদৗলত র ২৪২ ২৪২ ০১০১০৩২৩ 

২৪ মাছাঃ আ য়ারা ত রমজান আলী ০৫ দড়াগাতী ২৪৩ ২৪৩ ০১০১০৩২২ 



৩ খা ন সখ 
২৪৪  ভাস চ  ম ল ত ব  চ  

ম ল, 
০৫ বড়াবা য়া ২৪৪ ২৪৪ ০১০১০৩২৪ 

২৪
৫ 

পী নাথ দাস ড় দাস ০৬ কাদলািদগর ২৪৫ ২৪৫ ০১০১০৩২৫ 

২৪
৬ 

মহােদব চ  দাস ত িললাল দাস ০৬ কাদলািদগর ২৪৬ ২৪৬ ০১০১০৩২৬ 

২৪৭ মাঃ শিফ ল 
ইসলাম 

মাঃ আকবর আলী ০৬ কাদলািদগর ২৪৭ ২৪৭ ০১০১০৩২৭ 

২৪
৮ 

মাঃ িশহাব সরকার মাঃ ফজ ল হক ০৬ কাদলািদগর ২৪৮ ২৪৮ ০১০১০৩২৮ 

২৪
৯ 

মাঃ তািফক 
হাসান 

আঃ লিতফ ০৭ বাঐেখালা ২৪৯ ২৪৯ ০১০১০৩২৯ 

২৫
০ 

আিজ ল রহমান 
সখ 

আঃ কাই ম সখ ০৭ মরাই ২৫০ ২৫০ ০১০১০৩৩০ 

২৫
১ 

মাঃ ফজর আলী 
ম ল 

িপতা খাদা ব , ০৮ মাজাফফর র, ২৫১ ২৫১ ০১০১০৩৩১ 

২৫
২ 

মাঃ বরাজ আলী ত গ র আলী ০৮ পাইকড়া ২৫২ ২৫২ ০১০১০৩৩২ 

২৫
৩ 

মাঃ মাবারক আলী 
সখ 

মাঃ ইসমাইল 
হােসন 

০৮ পাইকড়া ২৫৩ ২৫৩ ০১০১০৩৩৩ 

২৫
৪ 

মাঃ বায়িজদ িপতা জান আলী ০৮ ম র ২৫৪ ২৫৪ ০১০১০৩৩৪ 

২৫
৫ 

মাছাঃ শািহদা 
খা ন 

খােল ামান 
ল  

০৮ মাজাফফর র ২৫৫ ২৫৫ ০১০১০৩৩৫ 

২৫
৬ 

মাছাঃ ছিকনা 
খা ন 

ত ইয়া ব আলী ০৯ সরাইদহ ২৫৬ ২৫৬ ০১০১০৭২৬ 

২৫
৭ 

মাঃ ইকবাল হাসান মাঃ ল হােসন ০৪ িসমলা ২৫৭ ২৫৭ ০১০১০৫৩০ 

২৫ মাঃ শাহাদত মাঃ লতান ০৩ পারেকাদলা ২৫৮ ২৫৮ ০১০১০৩৩৬ 



৮ সরকার সরকার 
 
 
 
 
 
 
 
 

২২
৪ 

গৗর হির তা কদার ম ল তা কদার, 
 

০১ চা াইেকানা ২২৪ 
২০১৮-১৯ 

২২৪  

২২
৫ 

আিফ র রহমান 
আকাশ 

মাঃ ৎফর  
রহমান 

০১ চা াইেকানা ২২৫ ২২৫  

২২
৬ 

মাঃ সাজামাল শখ ত িপয়ার আলী ০১ চা াইেকানা ২২৬ ২২৬  

২২
৭ 

িনশাত জাহান টা র নজ ল ইসলাম ০১ চা াইেকানা ২২৭ ২২৭  

২২
৮ 

মাঃ আ ল কালাম ত আঃ কােদর 
ী 

০১ চা াইেকানা ২২৮ ২২৮  

২২
৯ 

মাঃ মিনর ল 
ইসলাম 

মাঃ আঃ লিতফ 
সখ 

০১ চা াইেকানা ২২৯ ২২৯  

২৩
০ 

মাঃ আিসক হােসন মাঃ আঃআিজজ 
খিলফা 

০২ আেলাকিদয়া ২৩০ ২৩০  

২৩
১ 

মাছাঃ জেবদা 
বগম 

মাঃ নােয়ব আলী 
সখ 

০২ সনগাতী ২৩১ ২৩১  

৩২ রাজ মার খেগ  চ  
দবনাথ 

০২ সার য়া ২৩২ ২৩২  

২৩
৩ 

মাছাঃ  বগম ত ভালা সখ ০৩ দবরাজ র ২৩৩ ২৩
৩ 

 



২৩
৪ 

মাছাঃ তাসিলমা 
খা ন 

মাঃ আেনায়ার 
হােসন 

০৩ সানারাম ২৩৪ ২৩৪  

২৩
৫ 

মাঃ দােলায়ার 
হােসন 

ত শাবান আলী 
সখ 

০৩ সানারাম ২৩৫ ২৩৫  

২৩
৬ 

মাঃ লমাত আলী 
খান 

ত ছিল ি ন 
খান 

০৩ সানারাম ২৩৬ ২৩
৬ 

 

২৩
৭ 

মাছাঃ ইয়াসিমন 
খা ন 

মাঃ আয়নাল হক ০৩ িবলধামাই ২৩৭ ২৩৭  

২৩
৮ 

মাঃ মা দ রানা মাঃ জয়নাল সখ ০৩ সানারাম ২৩৮ ২৩
৮ 

 

২৩
৯ 

মাছাঃ িশিরয়া 
বগম 

আশরা ল ইসলাম ০৪ িসমলা ২৩৯ ২৩৯  

২৪
০ 

মাছাঃ সাথী বগম শাহাজামাল ০৪ িসমলা ২৪০ ২৪০  

২৪১ মাঃ রইচ উি ন ত ওয়ােহদ আলী ০৫ বড়াবা য়া ২৪১ ২৪১  
২৪
২ 

সাই ল ইসলাম 
দয় 

মাঃ আকরাম 
হােসন 

০৫ খা েদৗলত র ২৪২ ২৪২  

২৪
৩ 

মাছাঃ আ য়ারা 
খা ন 

ত রমজান আলী 
সখ 

০৫ দড়াগাতী ২৪৩ ২৪৩  

২৪৪  ভাস চ  ম ল ত ব  চ  
ম ল, 

০৫ বড়াবা য়া ২৪৪ ২৪৪  

২৪
৫ 

পী নাথ দাস ড় দাস ০৬ কাদলািদগর ২৪৫ ২৪৫  

২৪
৬ 

মহােদব চ  দাস ত িললাল দাস ০৬ কাদলািদগর ২৪৬ ২৪৬  

২৪৭ মাঃ শিফ ল 
ইসলাম 

মাঃ আকবর আলী ০৬ কাদলািদগর ২৪৭ ২৪৭  

২৪
৮ 

মাঃ িশহাব সরকার মাঃ ফজ ল হক ০৬ কাদলািদগর ২৪৮ ২৪৮  

২৪ মাঃ তািফক আঃ লিতফ ০৭ বাঐেখালা ২৪৯ ২৪৯  



৯ হাসান 
২৫
০ 

আিজ ল রহমান 
সখ 

আঃ কাই ম সখ ০৭ মরাই ২৫০ ২৫০  

২৫
১ 

মাঃ ফজর আলী 
ম ল 

িপতা খাদা ব , ০৮ মাজাফফর র, ২৫১ ২৫১  

২৫
২ 

মাঃ বরাজ আলী ত গ র আলী ০৮ পাইকড়া ২৫২ ২৫২  

২৫
৩ 

মাঃ মাবারক আলী 
সখ 

মাঃ ইসমাইল 
হােসন 

০৮ পাইকড়া ২৫৩ ২৫৩  

২৫
৪ 

মাঃ বায়িজদ িপতা জান আলী ০৮ ম র ২৫৪ ২৫৪  

২৫
৫ 

মাছাঃ শািহদা 
খা ন 

খােল ামান 
ল  

০৮ মাজাফফর র ২৫৫ ২৫৫  

২৫
৬ 

মাছাঃ ছিকনা 
খা ন 

ত ইয়া ব আলী ০৯ সরাইদহ ২৫৬ ২৫৬  

২৫
৭ 

মাঃ ইকবাল হাসান মাঃ ল হােসন ০৪ িসমলা ২৫৭ ২৫৭  

২৫
৮ 

মাঃ শাহাদত 
সরকার 

মাঃ লতান 
সরকার 

০৩ পারেকাদলা ২৫৮ ২৫৮  

 
 
 

২০০৫-২০০৬  ২০১৯-২০ অথ বছর ১ম িকিস  পয ম  অস ল িতব ী ভাতােভাগীেদর তািলকাঃ 
ইউিনয়েনর নামঃ ৬নং ধানগড়া। 

 

ঃ 
নঃ 

ভাতােভাগীর নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড 
ন র 

বই ন র িহসাব 
ন র 

মম  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬  ৭ 
১ আ র রউফ রিক আ ল হােসন 

সরকা 
রৗহা ০৮ ১/২০০৫-

০৬ 
১  



২ আয়মনা বগম জং- শাম ল হক রৗহা ০৮ ২ ২  
৩ আলামীন সাবান আলী রৗহা ০৮ ৩ ৩  
৪ রিহম সখ ছািম ল রৗহা ০৮ ৪ ৪  
৫ মন সখ আ  ব ার রৗহা ০৭ ৫ ৫  
৬ আঃ খােলক আয়াত আলী তিলজানা ০৬ ৬ ৬  
৭ নািছমা বগম আঃ আিজজ ব য়া ০৪ ৭ ৭  
৮ ফজলার রহমান মনেছর আলী বা িড়য়া ০৮ ১৩ ১৩  
৯ মিত িশউলী িপতা- মংলা রায়গ  ০৬ ১৪ ১৪  
১০ জিলল রমজান লােহার ০৬ ১৫ ১৫  
১১ নওনা খা ন ত এনছাব আলী শৗলী শাবলা ০৩ ১৯ ১৯  
১২ শিফজ উি ন চা াহ বা িড়য়া ০৭ ২২ ২২  
১৩ আ না িপতা- জয়নাল তিলজানা ০৬ ২৩ ২৩  
১৪ অেশাক মার নেগ নাথ িবলচি  ০৫ ২৫ ২৫  
১৫ শিহ ল ইসলাম ত মিজবর চকচা াইেকানা ০৬ ২৬ ২৬  
১৬ অিভরন বওয়া আেহর আলী িবলচি  ০৫ ২৭ ২৭  
১৭ খােদম আলী কা  নলিছয়া ০৫ ২৮ ২৮  
১৮ পিরছন বগম ত ঈমান আলী নলিছয়া ০৫ ২৯ ২৯  
১৯ পািল খা ন মক ল হােসন কিরলাবাড়ী ০২ ৩১ ৩১  
২০ িবকাশ চ  সাধক অিমত লাল সাধ ঝাপড়া ০১ ৩৫ ৩৫  
২১ মাইয়া খা ন ছাই ল ইসলাম মি কচান ০২ ৩৬ ৩৬  
২২ সােলমান ইসলা ফজর আলী মি কচান ০২ ৩৭ ৩৭  
২৩ ইয়ািমন সখ র অলী িভকম র ০৭ ৩৯ ৩৯  
২৪ অেনায়ার হেসন হােছন আলী আ িদয়া ০৩ ৪৩ ৪৩  
২৫ আেনায়ারা খা ন ইিলম বকা্র শালী শাবলা ০৩ ৪৪ ৪৪  
২৬ রহমত আলী শাম ল হক বা িড়য়া ০৮ ৪৫ ৪৫  
২৭ রওশনারা জাহাবকা্র আ িদয়া ০৩ ৪৬ ৪৬  
২৮ ছাই ল ইসলাম মাজাহার আ িদয়া ০৩ ৪৭ ৪৭  
২৯ িশমা খা ন আঃ কােদর ঝাপড়া কালীচরন ০১ ৪৮ ৪৮  
৩০ ওমর আলী আফছার আলী লািক র ০২ ৪৯/ ৪৯  



২০০৭-০৮ 
৩১ মাফা ল হােসন লমত হােসন বা িড়য়া ০৮ ৫০ ৫০  
৩২ শািম বালা পাল িব নাথপাল ঝপড়া পালপাড়া ০১ ৫১ ৫১  
৩৩ আ ল মিমন আ  তােহর তারা বা িড়য়া ০৮ ৫২ ৫২  
৩৪ ইসরাফীল হােসন আফসার আলী লািক র ০২ ৫৩ ৫৩  
৩৫ আ া খা ন হিববর রহমান আ িদয়া ০৩ ৫৬ ৫৬  
৩৬ আঃ ওয়াহাব শাম ল হক িনি র ০৬ ৫৯ ৫৯  
৩৭ শফালী খা ন সাই ল ইসলাম আটঘিড়য়া ০৯ ৬০/ 

২০০৯-১০ 
৬০  

৩৮ সা াম হােসন শিফ ল ইসলাম শৗলী শাবলা ০৩ ৬১ ৬১  
৩৯ মািনক আলী রিফ ল ইসলাম আ িদয়া ০৩ ৬২ ৬২  
৪০ হােসন আলী খাদা ব  শৗলী শাবলা ০৩ ৬৩ ৬৩  
৪১ খ কার শািহন গালাম িকবিরয়া রায়গ  ০৬ ৬৪ ৬৪  
৪২ আঃ আিলম সখ রমজান আলী ব েতিলজানা ০৯ ৬৫ ৬৫  
৪৩ িসি র রহমান হারান আলী ব  তিলজানা ০৬ ৬৬ ৬৬  
৪৪ লাকিমনা খা ন দেলায়ার হােস িভকম র ০৯ ৬৭ ৬৭  
৪৫ ল  সখ আ ল হােসন িনি র ০৬ ৬৮ ৬৮  
৪৬ হােসন আলী আেবদ আলী লােহার ০৬ ৬৯ ৬৯  
৪৭ র আলী ই া্হীম নলিছয়া কাচাির ০৫ ৭০ ৭০  
৪৮ মমতা খা ন আ ল মােলক ঃ রায়গ  ০৬ ৭২ ৭২  
৪৯ হািলমা বওয়া আফসার আলী লািক র ০২ ৭৩ ৭৩  
৫০ জাহানারা খা ন ত আঃ গিন বা িড়য়া ০২ ৭৪ ৭৪  
৫১ কা ন বগম আঃ হািমদ কাচারীপাড়া ০৪ ৭৫ ৭৫  
৫২ আলম সখ দরত সখ তিলজানা ০৬ ৭৬ ৭৬  
৫৩ কিহ র বগম আ ল কালাম ঝাপড়া অিভরাম ০১ ৭৭ ৭৭  
৫৪ জাবত আলী সালায়মান আলী ঝাপড়া কািজ র ০১ ৭৮ ৭৮  
৫৫ মােনজা খা ন আলতাব হােসন ব  তিলজানা ০৬ ৭৯ ৭৯  
৫৬ শািমম সখ আ ল খােলক বা িড়য়া ০৮ ৮০ ৮০  
৫৭ মিরয়ম খা ন আ ল মিমন ামেসানাই ০৮ ৮১ ৮১  



৫৮ আ  িসি ক মনেছর আলী শৗলী শাবলা ০৩ ৮২ ৮২  
৫৯ আসমা খা ন মাখেল র সাদরা ০৬ ৮৩ ৮৩  
৬০ হািলমা খা ন আকবর আলী সাদরা ০৬ ৮৪ ৮৪  
৬১ 

রনবী সখ ত আ ল সখ সা া 
০৬ ৮৫/ 

২০১৩-১৪ 
৮৫  

৬২ হদােয় ল ইসলাম গালাম হােসন ঝাপড়া অিভরাম ০১ ৮৬ ৮৬  
৬৩ আ ল মােলক সখ তআফজাল সখ ব েতলীজানা ০৬ ৮৭ ৮৭  
৬৪ িমলন সখ রিফ ল ইসলাম িনি র ০৬ ৮৮ ৮৮  
৬৫ জালাল উি ন িমজা র রহমান লাকী র ০২ ৮৯ ৮৯  
৬৬ মিনরা খা ন খাদা বকা্র ঝাপড়া নওদা ০১ ৯০ ৯০  
৬৭ কা ন বগম আ ল হােসন রৗহা ০৭ ৯১ ৯১  
৬৮ মা দ রানা মাবারক আলী আটঘিরয়া ০৮ ৯২ ৯২  
৬৯ 

ল সখ 
ত সােকায়াত 

হােসন 
ব আটঘিরয়া 

০৮ ৯৩/ 
২০১৪-১৫ 

৯৩  

৭০ 
িনেপ  চ  বা কর 

ত 
উেপ নাথবা কর 

ঝাপড়া রামনাথ 
০১ 

৯৪ ৯৪  

৭১ 
িসয়াম সখ জামাত আলী 

নলিছয়া 
কাচারীপাড়া 

০৪ 
৯৫ ৯৫  

৭২ 
সাহাগী বালা 

রাধা রমন 
হালদার 

িভগম র 
০৯ 

৯৬ ৯৬  

৭৩ আ র রা াক জাহার আলী আ িদয়া ০৩ ৯৭ ৯৭  
৭৪ জ ল ইসলাম আ বর আলী চক চা াইেকানা ০৬ ৯৮ ৯৮  
৭৫ চান িময়া সখ মােজদ আলী সখ ব আটঘিরয়া ০৮ ৯৯ ৯৯  
৭৬ জামাল সখ আয়াজ উি ন রানেতলীজানা ০৬ ১০০ ১০০  
৭৭ মিতন বােহর আলী িবলচি  ০৫ ১০১ ১০১  
৭৮ িলিপ খা ন এশারত আলী বা িরয়া ০৮ ১০২ ১০২  
৭৯ 

ড়ান সখ ত আঃ রহমান 
নলিছয়া 

কাচারীপাড়া 
০৪ 

১০৩ ১০৩  

৮০ আ  সাঈদ সখ ত কা  সখ নলিছয়া ০৪ ১০৪ ১০৪  



কাচারীপাড়া 
৮১ শাহীনী খা ন আফজাল হােসন ঝাপড়া অিভরাম ০১ ১০৫ ১০৫  
৮২ রজাউল কিরম লাল চান ঝাপড়া অিভরাম ০১ ১০৬ ১০৬  
৮৩ ওেমলা বগম হয়রত আলী কািলচরন ঝাপড়া ০২ ১০৭ ১০৭  
৮৪ আঃ মািমন সখ দলবার হােসন রৗহা ০৭ ১০৮ ১০৮  
৮৫ আঃ মিজদ খান ত মকেছদ আলী বা িড়য়া ০৮ ১০৯ ১০৯  
৮৬ আ য়ারা খা ন আসা ল ইসলাম লাকী র ০২ ১১০ ১১০  
৮৭ আসা ল আলম ত আ ল কােশম রৗহা ০৭ ১১১ ১১১  
৮৮ আেছর আলী ত হােছন আলী অিভরাম ০১ ১১২ ১১২  
৮৯ িলজা খা ন িসরা ল ইসলাম ঝাপড়াঅিভরাম ০১ ১১৩ ১১৩  
৯০ আির ল ইসলাম শাজাহান আলী ঝাপড়া অিভরাম ০১ ১১৪ ১১৪  
৯১ সিহ ল ইসলাম জামাত আলী লােহাড় ০৫ ১১৫ ১১৫  
৯২ লাইিল বগম রহম াহ সখ লােহাড় ০৫ ১১৬ ১১৬  
৯৩ শফালী বগম শিফ ল ইসলাম রায়গ  ম  ০৫ ১১৭ ১১৭  

৯৪ আিছয়া খা ন ছিকর উি ন স অিভরাম 
০১ ১১৮ 

২০১৫-১৬ 
১১৮ 

 

৯৫ জন হােসন মিহর উি ন অিভরাম ০১ ১১৯ ১১৯  
৯৬ ই ািহম হােসন জিমর উি ন ঝাপড়া নওদা ০১ ১২০ ১২০  
৯৭ আ ল আলীম সালায়মানআলী চকিভরাম ০১ ১২১ ১২১  
৯৮ শাহাদত সখ রনবী মিল কচ ন ০২ ১২২ ১২২  
৯৯ শািকলা খা ন আলতাফ হােস কিরলাবাড়ী ০২ ১২৩ ১২৩  
১০০ িবলিকস খা ন সালায়মান হাঃ কিরলাবাড়ী ০২ ১২৪ ১২৪  
১০১ আ লমিজদ জ র উি ন লাকী র ০২ ১২৫ ১২৫  
১০২ শাহজাহান আলী ত ফ  সখ আ িদয়া ০৩ ১২৬ ১২৬  
১০৩ আ ল াহ িময়া আ স সামাদ আ িদয়া ০৩ ১২৭ ১২৭  
১০৪ জয়নব জ র ল ইসলাম শৗলীসাবলা ০৩ ১২৮ ১২৮  
১০৫ শাহা আলম তামাত আলী শৗলীসাবলা ০৩ ১২৯ ১২৯  
১০৬ িবয়া হােসন সািলর চর ০৩ ১৩০ ১৩০  
১০৭ রােকয়া মিজবর রহমান শৗলীসাবলা ০৩ ১৩১ ১৩১  



১০৮ আিরফ সখ আলা উি ন সাদরা ০৪ ১৩২ ১৩২  
১০৯ আিজ ল ইসরািফল হােসন নলিছয়া ০৪ ১৩৩ ১৩৩  

১১০ ময়না বগম মিতয়ার রহমান 
কাচারীপাড়া 

নলিছয়া 
০৪ ১৩৪ ১৩৪ 

 

১১১ লাইলী বগম শিহ ল ইসলাম ব য়া ০৪ ১৩৫ ১৩৫  
১১২ জিহর উি ন ত এনাত আলী রােয়রপাড়া নলিছয়া ০৪ ১৩৬ ১৩৬  

১১৩ মাস াহার আলী ত আঃ ছাবাহান 
কাচারীপাড়া 

নলিছয়া 
০৪ ১৩৭ ১৩৭ 

 

১১৪ িশহাব উি ন আ স সালাম 
কাচারীপাড়া 

নলিছয়া 
০৪ ১৩৮ ১৩৮ 

 

১১৫ সাই ল ইসলাম সজাব আলী সখ িবলচি  ০৫ ১৩৯ ১৩৯  
১১৬ সহাগ আলী আলীরাজ লােহার ০৫ ১৪০ ১৪০  
১১৭ শািরফা বগম আলতাফ হােসন লােহার ০৫ ১৪১ ১৪১  
১১৮ 

অ ন মার হালদার 
ম ল চ  
হালদার 

রায়গ  
০৫ ১৪২ ১৪২ 

 

১১৯ ফােতমা খা ন গালাম মওলা লােহার ০৫ ১৪৩ ১৪৩  
১২০ নািদর আহেমদ নজর ল ইসলাম চকচা াইেকানা ০৬ ১৪৪ ১৪৪  
১২১ লালভা  খা ন লালচ দ খা ন ব েতলীজানা ০৬ ১৪৫ ১৪৫  
১২২ জিরনা বগম বজলার রহমান িনি ম র ০৬ ১৪৬ ১৪৬  
১২৩ স জ িলটন সখ রৗহা, ০৭ ০৭ ১৪৭ ১৪৭  
১২৪ নািছম উি ন সখ জামাল সখ াম সানাই ০৭ ১৪৮ ১৪৮  
১২৫ আঃ জাববার ছািম ল ইসলাম রৗহা ০৭ ১৪৯ ১৪৯  
১২৬ হযরত আলী ফরজ আলী িবলচি  ০৬ ১৫০ ১৫০  
১২৭ িহন সখ শািহন আলম আটঘিরযা ০৮ ১৫১ ১৫১  
১২৮ ছাই ল ইসলাম ত আে ল সখ আটঘিরযা ০৮ ১৫২ ১৫২  
১২৯ িশির খা ন এশারত আলী বা িড়য়া ০৮ ১৫৩ ১৫৩  
১৩০ সদর আলী সখ ত র আলী বা িড়য়া ০৮ ১৫৪ ১৫৪  
১৩১ জেয়ল তা কদার আস ােহর তা ক জয়ান র ০৯ ১৫৫ ১৫৫  
১৩২ সিখনা বগম িসরা ল ইসলাগম অিভরাম ০১ ১৫৬ ১৫৬  



১৩৩ মাং লী রাণী নপাল দরবস  ০৯ ১৫৭ ১৫৭  
১৩৪ মরা ল ইসলাম শিফজ উি ন িভকম র ০৯ ১৫৮ ১৫৮  
১৩৫ া রাণী গািব  চ  ভৗঃ দরব  ০৯ ১৫৯ ১৫৯  
১৩৬ রপ বালা লাধারমন হালদার িভকম র ০৯ ১৬০ ১৬০  
১৩৭ তািমম ইকবাল বল াল হােসন চকচা াইেকানা ০৬ ১৬১ ১৬১  
১৩৮ আরমান আলী ইসমাইল হােসন নলিছয়া ০৪ ১৬২ ১৬২  
১৩৯ িজহা ল ইসলাম আকতার ামান ঝাপড়া হিরচরন ০১ ১৬৩ ১৬৩  
১৪০ সাবান আলী আদম আলী িভকম র ০৯ ১৬৪ ১৬৪  
১৪১ ইসমাইল আক   আক  গংগারাম র ০৯ ১৬৫ ১৬৫  
১৪২ আলতাব হােসন আজগর আলী ব েতলীজানা ০৬ ১৬৬ ১৬৬  
১৪৩ মরা ল হক আ  কালাম নলিছয়াকাচািরপাড়া ০৪ ১৬৭ ১৬৭  
১৪৪ বােয়ল খ কার আঃ রা াক খঃ রৗহা ০৭ ১৬৮ ১৬৮  
১৪৫ আ  সাঈদ আক  আছিন উ াহ ঝাপড়া অিভরাম ০১ ১৬৯ ১৬৯  
১৪৬ আ বআলী িলয়াকত আলী ঝাপড়া অিভরাম ০১ ১৭০ ১৭০  
১৪৭ মাজাে ল হক আিমর হােসন ঝাপড়া অিভরাম ০১ ১৭১ ১৭১  
১৪৮ সাহানা বগম আিজ ল হক রৗহা ০৭ ১৭২ ১৭২  
১৪৯ আিন র রহমান আফছার আলী রৗহা ০৭ ১৭৩ ১৭৩  
১৫০ ফজর আলী বাহার উি ন লািক র ০২ ১৭৪ ১৭৪  
১৫১ জিন শখ আ  ব ার রৗহা ০৭ ১৭৫ ১৭৫  
১৫২ িরনা খা ন ওহাব আলী িনি ম র ০৬ ১৭৬ ১৭৬  
১৫৩ জহর উি ন ত আঃ হািমদ লািক র ০২ ১৭৭ ১৭৭  
১৫৪ 

ইমরান আলী বলােয়ত হাঃ কিরলা বাড়ী 
০২ ১৭৮/ 

২০১৬-১৭ 
১৭৮ 

 

১৫৫ রােবয়া বগম সাহা ি ন কিরলাবািড় ০২ ১৭৯ ১৭৯  
১৫৬ বল াল সরকার কিছ ি ন সরঃ শৗলীসাবলা ৩ ১৮০ ১৮০  
১৫৭ িবউ  খা ন মবেজল সখ আ িদয়া ৩ ১৮১ ১৮১  
১৫৮ আ ল মিমন মওলা ব ্ আ িদয়া ৩ ১৮২ ১৮২  
১৫৯ রিফ ল ইসলাম আ ল হােসন লােহার ৫ ১৮৩ ১৮৩  
১৬০ ি  খা ন র আলী িভকম র ৯ ১৮৪ ১৮৪  



১৬১ িমম খা ন আেনায়ার সখ চরেতিলজানা ৬ ১৮৫ ১৮৫  
১৬২ েলখা খা ন আককর আলী চরেতিলজানা ৬ ১৮৬ ১৮৬  
১৬৩ তামা া খা ন র নবী সখ চকচা াইেকানা ৬ ১৮৭ ১৮৭  
১৬৪ আ ল কালাম আছাব আলী রৗহা ৭ ১৮৮ ১৮৮  
১৬৫ রিহমা খা ন হলাল উি ন রৗহা ৭ ১৮৯ ১৮৯  
১৬৬ খাকন চ  সন িনকাই চ েসন আটঘিড়য়া ৮ ১৯০ ১৯০  
১৬৭ রজা ন র আলী আটঘিড়য়া ৮ ১৯১ ১৯১  
১৬৮ চা া খা ন চানিময়া িভকম র ৯ ১৯২ ১৯২  
১৬৯ নারায়ন চ  উেপন চ  িভকম র ৯ ১৯৩ ১৯৩  
১৭০ ম  রানী অেশাক মার িবলচ ী ৪ ১৯৪ ১৯৪  
১৭১ এরশাদ আলী শাহজাহানআলী িভকম র ৯ ১৯৫ ১৯৫  
১৭২ তা ন সখ বে  আলীেসখ িনি ম র ৬ ১৯৬ ১৯৬  
১৭৩ জসিমন খা ন জল হক হােসন িনি ম র ৪ ১৯৭ ১৯৭  
১৭৪ মেনায়ারা খা ন আ ল বাশার প/ৎূব আটঘিড়য়া ৮ ১৯৮ ১৯৮  
১৭৫ মমতা খা ন মক ল হােসন আটঘিড়য়া ৮ ১৯৯ ১৯৯  
১৭৬ আিছয়া খা ন কানিছয়া সখ জয়ান র ৯ ২০০ ২০০  
১৭৭ মিম ল ইসলাম আ স সামাদ বা িড়য়া ৮ ২০১ ২০১  
১৭৮ আ ল লিতফেসখ আঃ কােদরেসঃ বা িড়য়া ৮ ২০২ ২০২  
১৭৯ জন সখ আ  ব ার রৗহা ৭ ২০৩ ২০৩  
১৮০ খাই নাহার ই  শাহীন ইকবাল রৗহা ৭ ২০৪ ২০৪  
১৮১ আ ল মা ােলব হযরত আলী লােহার ৫ ২০৫ ২০৫  
১৮২ সােহল রানা আরেশদ আলী জয়ান র ৯ ২০৬ ২০৬  
১৮৩ আহ দ আলী সালায়মান চক অিভরাম ১ ২০৭ ২০৭  
১৮৪ িরপন আলী খান মাম ল আরম আটঘিড়য়া ৮ ২০৮ ২০৮  
১৮৫ কারপ আলী নজাবত আলী নলিছয়া ৪ ২০৯ ২০৯  
১৮৬ জামাল আক  ভালা আক  গংগারাম র ৯ ২১০ ২১০  
১৮৭ জােবদআলীখান ইমান আলী বা িড়য়া ৮ ২১১ ২১১  
১৮৮ জাহা াগীর আলম আ ল ওয়াহাব কিরলাবাড়ী ২ ২১২ ২১২  
১৮৯ আিমরেহােসন আমজাদ আলী ব েতিলজানা ৬ ২১৩ ২১৩  



১৯০ মিনজা খা ন বাবর আলী িভকম র ৯ ২১৪ ২১৪  
১৯১ আঃ বােছদ আেছর আলী শৗলীসাবলা ৩ ২১৫ ২১৫  
১৯২ পন চ  দাস রপতীচ দাস আটঘিড়য়া ৮ ২১৬ ২১৬  
১৯৩ আঃ মােলক সখ তােহর সখ ব আটঘিড়য়া ৮ ২১৭ ২১৭  
১৯৪ আলািমন র ল ইসলাম ঝাপড়া অিভরাম ৬ ২১৮ ২১৮  
১৯৫ হািব লাহ জ ল ইসলাম রৗহা ৭ ২১৯ ২১৯  
১৯৬ আির ল ইসলাম মন র আলী রামনাথ ২ ২২০ ২২০  
১৯৭ নাইম সখ খাকন রৗহা ৭ ২২১ ২২১  
১৯৮ 

আলহাজ সখ আলম সখ তিলজানা 
৬ ২২২ 

২০১৭-১৮ 
২২২ 

 

১৯৯ িসফাত আলী আঃ রিশদ তিলজানা ৬ ২২৩ ২২৩  
২০০ রিফ ল ইসলাম নজর ল ইসলাম িভকম র ৯ ২২৪ ২২৪  
২০১ শিফ ল ইসলাম আলতাফ হােসন নলিছয়া ৪ ২২৫ ২২৫  
২০২ আ  সাইদ নজর ল ইসলাম িভকম র ৯ ২২৬ ২২৬  
২০৩ হযরত আলী বিশর চকচা াইেকানা ৬ ২২৭ ২২৭  
২০৪ জােমলা বওয়া মম াজ আলী বা িড়য়া ৮ ২২৮ ২২৮  
২০৫ 

জািহ ল ইসলাম 
মেহর আলী 

সরকার 
ধানগড়া 

 ২২৯ ২২৯ 
 

২০৬ ইউ ফ আলী মালা বকা্র জয়ান র ৯ ২৩০ ২৩০  
২০৭ র মা খা ন আঃ আিজজ শৗলীসাবলা ৩ ২৩১ ২৩১  
২০৮ রহমত আলী সিহর উি ন ব আটঘিড়য়া ৮ ২৩২ ২৩২  
২০৯ শােহদা বগম জ র ল ইসলাম ঝাপড়া হিরচরন ১ ২৩৩ ২৩৩  
২১০ মেহরাব হােসন িবজয় ফির ল ইসলাম লাকী র ২ ২৩৪ ২৩৪  
২১১ আঃ মিমন ফজ  সখ আটঘিড়য়া ৮ ২৩৫ ২৩৫  
২১২ মাজাে ল সখ আঃ স আলী গংগারাম র ০৯ ২৩৬ ২৩৬  
২১৩ আশা ল ইসলাম আঃ জিলল িভকম র ৯ ২৩৭ ২৩৭  
২১৪ রিহজ উি ন বার  সখ ঝাপড়া অিভরাম ৬ ২৩৮ ২৩৮  
২১৫ হািকম আলী আ ল সখ িভকম র ৯ ২৩৯ ২৩৯  
২১৬ ভজন মাদক জয়েগাপাল রায়গ  ৫ ২৪০ ২৪০  



মাদক 
২১৭ মিমন িম  সখ কিরলাবাড়ী ২ ২৪১ ২৪১  
২১৮ মাঃ আশা ল 

ইসলাম 
আ ল হােসন 

শখ 
কািজ র 

০২ ২৪২ 
২০১৮-১৯ 

২৪২  

২১৯ িজহাদ সখ আ ল মা ান তলীজানা ০৬ ২৪৩ ২৪৩  
২২০ মাছাঃ বিছরন ত ছােমদ আলী শৗিল সাবলা ০৩ ২৪৪ ২৪৪  
২২১ মাঃ আশা ল আেছর আলী ÿ◌ু সাদরা ০৪ ২৪৫ ২৪৫  
২২২ মাঃ তাজ উি ন 

সখ 
এখিতয়ার হােসন তিলজানা 

০৬ ২৪৬ ২৪৬ 
 

২২৩ মাছাঃ িশি  খা ন মাহা দ আলী আটঘিড়য়া ০৮ ২৪৭ ২৪৭  
২২৪ মাঃ শাহাআলম 

তা কদার 
ছালাম তা কদার জয়ান র 

৯ ২৪৮ ২৪৮ 
 

২২৫ ক. এম মাহ র 
রহমান 

ক. এম ন র 
রহমান 

রায়গ  
০৫ ২৪৯ ২৪৯ 

 

২২৬ মাঃ মিন ল ইসলাম আফছার আলী ÿ◌ু সাদরা ০৪ ২৫০ ২৫০  
২২৭ মাঃ সরা ল 

ইসলাম 
জয়নাল আেবদীন নলিছয়া 

০৩ ২৫১ ২৫১ 
 

২২৮ মাছাঃ কা ন বগম সােকায়াত আলী ব য়া ০৫ ২৫২ ২৫২  
২২৯ মাঃ সিলম উি ন ত আহ দ আলী আ িদয়া ০৩ ২৫৩ ২৫৩  
২৩০ মাঃ আ ল সখ ছাকাত আলী সখ আটঘিড়য়া ০৮ ২৫৪ ২৫৪  
২৩১ মাছাঃ আনজনা 

খা ন 
কাংগাল সখ জয়ান র 

০৯ ২৫৫ ২৫৫ 
 

২৩২ র মান আক  জনাত আলী জয়ান র ০৯ ২৫৬ ২৫৬  
২৩৩ মাঃ আ ল কােদর সিহর উি ন সখ আ িদয়া ০৩ ২৫৭ ২৫৭  
২৩৪ মী খা ন ফরজ আলী িবলচ ী ০৫ ২৫৮ ২৫৮  
২৩৫ মাছাঃ সেমছা বগম মাঃ ছালাম খান বা িড়য়া ০৮ ২৫৯ ২৫৯  
২৩৬ আ স সাবহান 

আক  
সদর উি ন 

আক  
জয়ান র 

০৯ ২৬০ ২৬০ 
 

২৩৭ 
সেরাবর জামান উৎস 

মাঃ 
কামর ামান 

তিলজানা 
০৬ ২৬১ ২৬১ 

 



২৩৮ 
মাঃ ইয়ািছন সখ 

মাঃ হলাল 
উি ন 

তিলজানা 
০৬ ২৬২ ২৬২ 

 

২৩৯ মাঃ শাহজাহান 
আলী 

ত মিজবর 
রহমান 

আ িদয়া 
০৩ ২৬৩ ২৬৩ 

 

২৪০ মাঃ এরশাদ আলী আলতাব হােসন আটঘিড়য়া ০৮ ২৬৪ ২৬৪  
২৪১ আির ল হক আঃ সা ার অিভরাম ০১ ২৬৫ ২৬৫  

২৪২ 
মাছাঃ িম খা ন 

বণ া 
শাহাদত হােসন জয়ান র 

০৯ ২৬৬ ২৬৬ 
 

২৪৩ মাঃ ইয়ািছন আলী 
সখ 

মাঃ র ল 
ইসলাম 

শৗিল 
০৩ ২৬৭ ২৬৭ 

 

২৪৪ মাছাঃ িথ খা ন 
িম 

আঃ রিশদ 
সরকার 

চকিভরাম 
০১ ২৬৮ ২৬৮ 

 

২৪৫ মাঃ আ র রিশদ 
শখ 

ত বাহার আলী ামেসানাই 
০৮ ২৬৯ ২৬৯ 

 

২৪৬ মাঃ আ ল কালাম 
আজাদ 

আলাউি ন খান অিভরাম 
০১ ২৭০ ২৭০ 

 

২৪৭ 
আ ল মিজদ 

ত আফসার 
আলী 

চরেতিলজানা 
০৬ ২৭১ ২৭১ 

 

২৪৮ মাঃ িজহাদ সরকার আ ল াহ সখ লাকী র ০২ ২৭২ ২৭২  
২৪৯ 

মাছাঃ র না খা ন 
লাল হােসন 

তাং 
কািজ র 

০১ ২৭৩ ২৭৩ 
 

২৫০ 
মাঃ ল হােসন 

মাঃ খাজান 
উি ন 

চকিভরাম 
০১ ২৭৪ ২৭৪ 

 

২৫১ আকিলমা খা ন আকবর আলী রৗহা ০৭ ২৭৫ ২৭৫  
২৫২ সারহাব আলী ত আজগর আলী আ িদয়া ০৩ ২৭৬ ২৭৬  

 
 
 

২০০৫-২০০৬  ২০১৮-১৯ পয ম  িতব ী ভাতােভাগীর তািলকা 



ইউিনয়েনর নামঃ ৭নং নলকা। 
 

ঃ 
নঃ 

ভাতােভাগীর 
নাম 

িপতা/ ামীর 
নাম 

ওয়া
ড 

ন র 

াম বই 
ন র 

িহসাব ন র টাকার পিরমান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১ শাহ আলম মাঃ আজগর 

আলী 
৭ নলকা কােয়ম াম ১/ 

২০০৫-
০৬ 

১ ৭০০ * ৩ = ২১০০/- 

২ ছােনকা খা ন মাঃ রা ম 
আলী 

৪ ব ফিরদ র ২ ২  

৩ মা ন কিবর রিফ ল 
ইসলাম 

৩ িতননাি না ৩ ৩  

৪ আছমা খা ন ইসমাইল 
হােসন 

৪ ব ফিরদ র ৪ ৪  

৫ শাহ আলম শাহজাহান 
আলী 

৪ ঐ ৫ ৫  

৬ মােমনা খা ন মাঃ জাফর 
আলী 

৮ নলকা বাজার ৬ ৬  

৭ নািগ স খা ন মাঃ জয়নাল ৪ চরফিরদ র ৭ ৭  
৮ ৎফা খা ন ত ইি স আলী ৪ ঐ ৮ ৮  
৯ কিলম উি ন মাঃ জামাল 

উি ন 
৩ িতননাি না ৯ ৯  

১০ নািসমা খা ন আ স সালাম ৪ চর ফিরদ র ১০ ১৭৭  
১১ শফালী খা ন শরআলী ৩ রাম র ১১ ১১  
১২ আ ল হােশম ত ইি স আলী ৩ িতননাি না ১২ ৮১  
১৩ আ ল কােশম আেহর আলী ৪ চর ফিরদ র ১৩ ২২১  
১৪ মা ম সখ ত কা  সখ ৭ কােয়ম াম ১৪ ১৪  
১৫ অ না খা ন দলবার 

হােসন 
২ কািল র ১৫ ১৫  



১৬ রহানা খা ন দশর আলী ৪ িব র ১৬ ১৬  
১৭ শািহদা খা ন মাঃ এনছাব 

আলী 
৪ চরফিরদ র ১৭ ১৭  

১৮ আছমা খা ন মাঃ আরফান ৭ নলকা কােয়ম াম ১৮ ১৮  
১৯ খাজাতন বওয়া জং- র 

আলী 
৭ ব ম রা র ১৯ ১৯  

২০ িমনিত খা ন মাঃ আঃ 
সালাম 

৪ আ া  ২০ ২০  

২১ মাঃ িহরন মাঃ আঃ 
ছা ার 

৪ চরফিরদ র ২১ ২১  

২২ দমান আলী আতাব আলী ৪ ব ফিরদ র ২২ ২২  
২৩ হাসান আক  আঃ হািকম ৮ নলকােসনগাতী ২৩ ৮৩  
২৪ হায়দার আলী ছারহাব আলী ৫ বায়ািলয়ারচর ২৪ ২৪  
২৫ আঃ হা ান আঃ স ৬ এরা হ ২৫ ৮২  
২৬ িম  আক  মাঃ আঃ 

রহমান 
৫ বায়ািলয়ারচর ২৬ ২৬  

২৭ শিফ ল ইসলাম মাঃ বাহা র 
আলী 

৯ হাড়গাতী ২৭ ২৭  

২৮ মা দ কিরম হযরত আলী 
সখ 

১ আলমচাদ র ২৮ ২৮  

২৯ হযরত আলী মাঃ িসিকম 
আলী 

৯ রতনকাি  ২৯ ২৯  

৩০ ইমরান হাসান নাজ ল 
ইসলাম 

০৫ বায়ািলয়ারচর ৩০ ২২৪  

৩১ হােসন আলী করম আলী ৪ িব র ৩১/ 
২০০৬-

০৭ 

৩১  

৩২ িশিরয়া খা ন ত আ ল 
গ র 

৬ এরা হ ৩২   

৩৩ ম য়ারা খা ন গালবার ৮ সনগাতী ৩৩ ৩৩  



হােসন 
৩৪ জাসনা রাণী ত কানাইলাল ১ দাদ র ৩৪ ৩৪  
৩৫ সিলনা খা ন বারীক সখ ৬ এরা হ ৩৫ ৩৫  
৩৬ রবা খা ন ত কতাব 

আলী 
৮ নলকােসনগাতী ৩৬ ৩৬  

৩৭ আঃ গিন ত বাবর আলী ৮ সনগাতী ৩৭ ৩৭  
৩৮ ব াল হােসন ত আ ল তাং ৭ নলকা কােয়ম াম ৩৮ ৩৮  
৩৯ র আলী ত হায়দার 

আলী 
৪ আ া  ৩৯ ৩৯  

৪০ আশরা ল ইসলা শিফ ল 
ইসলাম 

৬ এরা হ ৪০ ৪০  

৪১ মােজম আলী রাল সখ ৭ ব ম রা র ৪১ ৪১  
৪২ জন আহেমদ শাহ আলম ৭ ব  ম রা র ৪২ ৪২  
৪৩ জাহানারা বগম তাজাে ল হক ৮ সনগাতী ৪৩ ৪৩  
৪৪ মারী ল িল ত ি িতষ ৮ নলকা বাজার ৪৪ ৪৪  
৪৫ মাঃ ভ আঃ সামাদ ৮ নলকােসনগাতী ৪৫ ৪৫  
৪৬ িবউ  খা ন গালবার 

হােসন 
৮ নলকাবাজার ৪৬ ৪৬  

৪৭ িনত েগাপাল 
সাহা 

ত সিতশ চ ্ ৯ রতনকা ী ৪৭ ৯২  

৪৮ পারভীন খা ন ল ইসলাম ৮ সনগাতী ৪৮ ৪৮  
৪৯ রািক ল ইসলাম শাম ল হক ৮ নলকা সনগাতী ৪৯/ 

২০০৭-
০৮ 

৪৯  

৫০ মিরয়ম বগম শিফজ উি ন ৬ এরা হ ৫০ ৫০  
৫১ ইমান আলী শা ফিকর ৪ িব র ৫১ ৫১  
৫২ আঃ রা াক ত আকবর 

ম ল 
৮ আেলাক িদয়া ৫২ ৫২  

৫৩ িলিপ খা ন আ  সামা ৯ হাটকা া ৫৩ ৫৩  
৫৪ সােলহা খা ন ত লাল চান ২ দ শা কািল র ৫৪ ৫৪  



৫৫ রিফ ল ইসলাম ঃ গালবার 
তাং 

৭ নলকা কােয়ম াম ৫৫ ৯৩  

৫৬ হার জ  আলী বাবর আলী ১ গািপনাথ র ৫৬ ৫৬  
৫৭ শিফ ল ইসলাম ইয়া ব আলী ৫ বায়ািলয়ার চর ৫৭/ 

২০০৯-
১০ 

৫৭  

৫৮ রমজান আলী হািব র রহমান ৩ িতননাি না ৫৮ ১১৯  
৫৯ আ ল ওয়াহাব ত আঃ সামাদ 

ি  
৮ সনগাতী ৫৯ ৯৪  

৬০ জাকািরয়া সদর খ  ৯ হাটকা া ৬০ ৬০  
৬১ ওসমান গিন ত িমজা্ন 

সখ 
৮ নলকা সনগাতী ৬১ ৬১  

৬২ আহাদ আলী ছারহাব আলী ৭ নলকা কােয়ম াম ৬২ ৬২  
৬৩ শামীম হােসন ত দলবার 

হােসন 
৮ নলকা সনগাতী ৬৩ ৬৩  

৬৪ আঃ আলীম আঃ আিজজ 
সখ 

৪ ব ফিরদ র ৬৪ ৬৪  

৬৫ মাকেছদ আলী আঃ সামাদ ৯ হাড়গাতী ৬৫ ৬৫  
৬৬ নািগ স খা ন জাব ল আলী ২ দ শা উঃপাড়া ৬৬ ৬৬  
৬৭ তাহিমনা খা ন শাহজাহান 

আলী 
৪ ব ফিরদ র ৬৭ ৬৭  

৬৮ সাই ল ইসলাম ত আঃ 
আিজজ 

৮ ঝাকড়ী ৬৮ ৬৮  

৬৯ আকতার হােসন খিলল আক  ২ দ শা কািল র ৬৯ ৬৯  
৭০ আলমাহ দ শাহজাহান 

আলী 
৪ ব ফিরদ র ৭০ ৭০  

৭১ জাহা ীর আলম ত মেছর 
আলী 

৬ এরা হ ৭১ ৭১  

৭২ িলটন আলী আঃ আিজজ 
সখ 

৪ ব  ফিরদ র ৭২ ৭২  



৭৩ সেরজা খা ন আয়াত আলী ২ কালী র ৭৩ ৭৩  
৭৪ ও বা বগম গালবার ৯ হাটকা া ৭৪/ 

২০১০-
১১ 

  

৭৫ লাল হােসন ম  সরকার ৩ চক জা র ৭৫ ৭৫  
৭৬ আিমর ল 

ইসলাম 
আিজদ হােসন ২ দ শা ৭৬ ৭৬  

৭৭ া রাণী দাস লাল চ  দাস ১ দাদ র ৭৭ ৭৭  
৭৮ রজাউল কিরম ঃ আিজ ল 

হক 
২ দ শা ৭৮ ৭৮  

৭৯ বাহা র আলী ঃ কা  
আক  

৬ এরা হ ৭৯ ৭৯  

৮০ লাকী খা ন িপঃ আ ল 
হািলম 

৬ এরা হ ৮০ ৮০  

৮১ 
িক খা ন ছিহর উি ন 

০২ 
মাজ র 

৮১/ 
২০১৩-

১৪ 

৮৪  

৮২ িদপালী  রানী 
কম কার 

মার চ  
কম কার 

০১ 
দাদ র 

৮২ ৮৫  

৮৩ সলতান মাহ দ ল ইসলাম ০৪ আ া  ৮৩ ৮৬  
৮৪ নািছমা খা ন হািব র রহমান ০৬ এরা হ ৮৪ ৮৭  
৮৫ পা খা ন আ  তােহর ০২ মাজ র ৮৫ ৮৮  
৮৬ আ স ছা ার স ত সরদ আলী ০৭ ব ম রা র ৮৬ ৮৯  
৮৭ আসা ল সখ সাহা আলী সখ ০৮ সনগাতী ৮৭ ৯০  
৮৮ 

আ ল মািমন 
জােবদ আলী 

সখ 
০৮ 

সনগাতী 
৮৮ ৯১  

৮৯ 
রােবয়া খা ন 

ত ম াজ 
আলী 

০২ 
মাজ র 

 

৮৯/ 
২০১৪-

১৫ 
৯৫  

৯০ খিল র রহমান ত আ  সাইদ ০৩ নলিছয়াআঃ াম ৯০ ৯৬  



৯১ রিফ ল ইসলাম িরয়াজ উি ন ০৪ ব ফিরদ র, ৯১ ৯৭  
৯২ 

মাহা র রহমান 
এিহয়া আলী 

খান 
০৬ 

এরা হ ৯২ ৯৮  

৯৩ 
আ ল হােসম শখ 

আ ল মিজদ 
শখ 

০৬ 
এরা হ ৯৩ ৯৯  

৯৪ 
নজর লইসলাম 

ত হারান 
আলী 

০৬ 
এরা হ ৯৪ ১০০  

৯৫ 
জা া ল ফরেদৗস 

গালাম 
মা ফা 

০৭ 
নলকােসনগাতী ৯৫ ১০১  

৯৬ ফািহমা খা ন আ ল বািরক ০৮ নলকােসনগাতী ৯৬ ১০২  
৯৭ 

ফজল কিরম 
ত কা  
আক  

০৮ 
নলকােসনগাতী ৯৭ ১০৩  

৯৮ 
সাই ল ইসলাম 

ত আিজজল 
হক 

০৮ 
নলকােসনগাতী ৯৮ ১০৪  

৯৯ 
িলিল খা ন 

শাহজাহান 
আলী 

০৯ 
রতনকাি  ৯৯ ১০৫  

১০০ হােজরা খা ন ত ইসমাইল ০৯ হাড়গাতী ১০০ ১০৬  
১০১ 

ইমা খা ন 
ত জাহা ীর 

হাঃ 
০১ 

রাদ র ১০১ ১০৭  

১০২ 
হাছনা খা ন 

ত আ র 
রা াক 

০২ 
মাজ র ১০২ ১০৮  

১০৩ ছিহর উি ন খ  ত ফরজ আলী ০২ মাজ র ১০৩ ১০৯  
১০৪ 

িশ ী রাণী সাহা 
িলটন মার 

সাহা 
০৩ 

নলিছয়া ১০৪ ১১০  

১০৫ আিখ খা ন আঃ আলীম ০৪ চরফিরদ র ১০৫ ১১১  
১০৬ 

শফালী খা ন 
ত আমজাদ 

হাঃ 
০৬ 

এরা হ ১০৬ ১১২  

১০৭ 
সিলনা খা ন 

সালায়মান 
শখ 

০৯ 
চকমেনাহর র ১০৭ ১১৩  

১০৮ আির লইসলাম ত তারা শখ ০৯ হাড়গাতী ১০৮ ১১৪  



১০৯ 
ইয়ািহয়া আক  

শাহজাহান 
আলী 

০৬ 
এরা হ ১০৯ ১১৫  

১১০ 
নাজমা খা ন 

আ র রা াক 
আঃ 

০৭ 
চকদােদরপাড়া ১১০ ১১৬  

১১১ 
সালমাখা ন 

শরআলীসরকা
র 

০৩ 
জা র ১১১ ১৭৮  

১১২ ফরজ আলী হিববর রহমান ০৮ নলকােসনগাতী ১১২ ১১৮  
১১৩ 

শাহা র সরকার 
 

আ র রিশদ 
সরকার 

০১ 
রাদ র 

১১৩/ 
২০১৫-

১৬ 
১২০  

১১৪ 
আিম ল ইসলাম 

আেনায়ার 
হােসন 

০১ 
দ শা 

১১৪ 
১২১  

১১৫ 
িব ল আক  

রিফ ল 
ইসলাম 

০১ 
আলমচ দ র 

১১৫ 
১২২  

১১৬ কেছর আলী 
শখ 

জরত আলী 
০১ 

দাদ র 
১১৬ 

১২৩  

১১৭ লাল হােসন আেবদ আলী ০২ মাজ র ১১৭ ১২৪  
১১৮ স াট রজব আলী ০২ মাজ র ১১৮ ১২৫  
১১৯ ই ািহম হােসন মজ  ম ল ০২ মাজ র ১১৯ ১২৬  
১২০ ল িল খা ন রজাউল কিরম ০২ মাজ র ১২০ ১২৭  
১২১ মেনায়ারা খা ন মিজবর রহমান ০২ দ শা ১২১ ১২৮  
১২২ আকিলমা খা ন আলািমন শখ ০২ দ শা ১২২ ১২৯  
১২৩ আলাউি ন শখ আঃ বািরক ০৩ আংগার  ১২৩ ১৩০  
১২৪ 

রজাহান বগম 
হায়দারাআলী 

িময়া 
০৩ 

িতননাি না 
১২৪ 

১৩১  

১২৫ 
আমজাদ হােসন 

কারবান আলী 
শখ 

০৪ 
চরফিরদ র 

১২৫ 
১৩২  

১২৬ 
নাজ ল হােসন 

বাহার ল 
ইসলাম 

০৪ 
চরফিরদ র 

১২৬ 
১৩৩  

১২৭ রওশনারা খা ন আঃ সামাদ ০৪ চরফিরদ র ১২৭ ১৩৪  



তাং 
১২৮ আ স সালাম 

আ 
শা আক  

০৫ 
বায়ািলয়ারচর 

১২৮ 
১৩৫  

১২৯ আ ফা কা  ০৫ বায়ািলয়ারচর ১২৯ ১৩৬  
১৩০ 

আল আিমন 
আস ােহর 

আলী 
০৬ 

এরা হ 
১৩০ 

১৩৭  

১৩১ মাহ ল আলম ইয়া ব আলী ০৬ এরা হ ১৩১ ১৩৮  
১৩২ র ল ইসলাম আ ল গিন ০৬ এরা হ ১৩২ ১৩৯  
১৩৩ 

আ  হামজালা 
আশা ল 
খ কার 

০৬ 
এরা হ 

১৩৩ 
১৪০  

১৩৪ 
 শখ 

আ র রিশদ 
শখ 

০৬ 
এরা হ 

১৩৪ 
১৪১  

১৩৫ বােয়র হােসন আ  সামা শখ ০৬ এরা হ ১৩৫ ১৪২  
১৩৬ 

িসয়াম আক  
ফজ ল হক 

আক  
০৬ 

এরা হ 
১৩৬ 

১৪৩  

১৩৭ র আলী মেছর সখ ০৬ এরা হ ১৩৭ ১৪৪  
১৩৮ 

সািহদা খা ন 
আ ল রিহম 

শখ 
০৬ 

এরা হ 
১৩৮ 

১৪৫  

১৩৯ মমতা খা ন মেছর আলী ০৬ এরা হ ১৩৯ ১৪৬  
১৪০ 

িফেরাজ হােসন 
িমজা র 

রহমান তা 
০৭ 

চকদােদরপাড়া 
১৪০ 

১৪৭  

১৪১ সাহরাব আলী ফেয়জ উি ন ০৭ নলকাকােয়ম াম ১৪১ ১৪৮  
১৪২ 

মাহ ল হাসান সর 
শিহ ল ইসলাম 

সরঃ 
০৭ 

নলকাকােয়ম াম 
১৪২ 

১৪৯  

১৪৩ পারভীন খা ন নায়বালী শখ ০৭ ব ম রা র ১৪৩ ১৫০  
১৪৪ শািহনা খা ন আ  সাইদ শখ ০৭ চকদােদর পাড়া ১৪৪ ১৫১  
১৪৫ 

এছাতন খা ন 
গেহর আলী 

শখ 
০৭ 

ব ম রা র 
১৪৫ 

১৫২  

১৪৬ ফজল হােসন মিহর উি ন ০৮ নলকােসনগাতী ১৪৬ ১৫৩  
১৪৭ সাই ল ইসলাম ইনছাব আলী ০৮ নলকােসনগাতী ১৪৭ ১৫৪  



১৪৮ শাহজালালেহােস
ন 

হায়দার আলী 
০৮ 

নলকাবাজার 
১৪৮ 

১৫৫  

১৪৯ আঃ হাই িসিকম আলী ০৮ নলকােসনগাতী ১৪৯ ১৫৬  
১৫০ 

ই ািহম হােসন 
আস ােহর 

আলী 
০৮ 

নলকােসনগাতী 
১৫০ 

১৫৭  

১৫১ 
আ  ছা 

ইয়ািছন 
মৗলভী 

০৮ 
নলকােসনগাতী 

১৫১ 
১৫৮  

১৫২ ডিল খা ন আ ল হােশম ০৮ নলকােসনগাতী ১৫২ ১৫৯  
১৫৩ খােলদা খা ন আ ল খােলক ০৮ নলকােসনগাতী ১৫৩ ১৬০  
১৫৪ আ রী খা ন শিহ ল ইসলাম ০৮ ব  ম রা র ১৫৪ ১৬১  
১৫৫ 

র মা খা ন 
আকবর আলী 

শখ 
০৮ 

নলকােসনগাতী 
১৫৫ 

১৬২  

১৫৬ সিলনা খা ন তারা িময়া ০৮ আেলাকিদয়া ১৫৬ ১৬৩  
১৫৭ আ ল লিতফ সরঃ আ ল আিজজ ০৯ রতনকাি  ১৫৭ ১৬৪  
১৫৮ 

আির লইসলাম 
শাহজাহান 

আলী 
০৯ 

রতনকাি  
১৫৮ 

১৬৫  

১৫৯ সীমা রাণী িনতাই চ  ০৯ রাম র ১৫৯ ১৬৬  
১৬০ 

লাভলী খা ন 
ত সােহব 
উি ন 

০৬ 
এরা হ 

১৬০ 
১৬৭  

১৬১ 
ফারহাদ হােসন 

সােহদ আলী 
সখ 

০৬ 
এরা হ 

১৬১ 
১৬৮  

১৬২ আঃ ছালাম দােনচ আলী ০৪ িব র ১৬২ ১৬৯  
১৬৩ 

আকবর আলী খ  
মেহর আলী 

খ ন 
০৬ 

এরা হ 
১৬৩ 

১৭০  

১৬৪ 
আরিজনা খা ন 

ত 
মাস ােহর 

আলী 

০১ 
গািপনাথ র 

১৬৪ 
১৭১  

১৬৫ সাগর হালদার ইদাস হালদার ০৬ এরানদহ ১৬৫ ১৭২  
১৬৬ স জ শখ আ ল খােলক ০৩ িতননাি না ১৬৬ ১৭৩  
১৬৭ আিমর ল আ র রিহম ০১ আলমচ দ র ১৬৭ ১৭৪  



ইসলাম ফিকর 
১৬৮ া খা ন আ  সাইদ 

ফিকর 
০১ 

আলমচ দ র 
১৬৮ 

১৭৫  

১৬৯ রজাউল কিরম ই ত আলী ০৭ ব ফিরদ র ১৬৯ ১৭৬  
১৭০ 

জসিমন খা ন জলহক আলী 
০১ 

দাদ র 
১৭০ 

২০১৬-
১৭ 

১৭৯  

১৭১ 
িশিরয়া খা ন 

আজম আলী 
আক  

০১ 
দাদ র 

১৭১ 
১৮০  

১৭২ 
শিহ ল ইসলাম 

হরপ আলী 
ম ল 

০১ 
রাদ র 

১৭২ 
১৮১  

১৭৩ উ  রাণী দাস অিধর চ  দাস ০১ দাদ র ১৭৩ ১৮২  
১৭৪ 

তাির ল ইসলাম 
নজর ল 
ইসলাম 

০১ 
দাদ র 

১৭৪ 
১৮৩  

১৭৫ মা ার হােসন হােছন আলী ০২ দ শা ১৭৫ ১৮৪  
১৭৬ ইসমাইল হােসন সরঃ রমান সরকার ০২ দ শা ১৭৬ ১৮৫  
১৭৭ 

ক না খা ন 
আয়নাল 
সরকার 

০২ 
দ শা 

১৭৭ 
১৮৬  

১৭৮ 
তাির ল ইসলাম 

শািহজাহান 
সখ 

০২ 
দ শা 

১৭৮ 
১৮৭  

১৭৯ আ ল লিতফ আ  ব ার াং ০২ দ শা ১৭৯ ১৮৮  
১৮০ িরিদকা খা ন কামাল সরকার ০২ দ শা ১৮০ ১৮৯  
১৮১ মিজনা ত মাজদার ০৩ নলিছয়া ১৮১ ১৯০  
১৮২ 

মাগরব আলী 
একরাম আলী 

আক  
০৪ 

ব ফিরদ র 
১৮২ 

১৯১  

১৮৩ কাউসার আলী আ র রা াক ০৪ ব ফিরদ র ১৮৩ ১৯২  
১৮৪ েবল সখ আ  সাইদ সখ ০৪ ব ফিরদ র ১৮৪ ১৯৩  
১৮৫ 

মাইয়া খা ন 
আ র রা াক 

সখ 
০৫ 

বায়ািলয়ার চর 
১৮৫ 

১৯৪  

১৮৬ সাম না খা ন আববাস আলী ০৫ কাঠালবািড়য়া ১৮৬ ১৯৫  



আক  
১৮৭ আ ল মিজদ 

সখ 
আববাস আলী 

সখ 
০৬ 

এরা হ 
১৮৭ 

১৯৬  

১৮৮ 
হলাল ভহইয়া 

ছােনায়ার 
হােসন 

০৬ 
এরা হ 

১৮৮ 
১৯৭  

১৮৯ হায়দার আলী 
খান 

িমিছল খান 
০৬ 

এরা হ 
১৮৯ 

১৯৮  

১৯০ 
এ ািহম হােসন সখ 

ওেমদ আলী 
সখ 

০৬ 
এরা হ 

১৯০ 
১৯৯  

১৯১ অ ব  হালদার িখিতশ হালদার ০৬ এরা হ ১৯১ ২০০  
১৯২ আ ল মিমন 

সখ 
ল ইসলাম 

০৭ 
চকদােদরপাড়া 

১৯২ 
২০১  

১৯৩ 
িশিরয়া খা ন 

জােবদ আলী 
ম ল 

০৮ 
সনগাতী 

১৯৩ 
২০২  

১৯৪ 
েবল হােসন 

খারেশদ 
আলম 

০৮ 
সনগাতী 

১৯৪ 
২০৩  

১৯৫ শিফ ল ইসলাম ফজলার রহমান ০৮ আেরাকিদয়া ১৯৫ ২০৪  
১৯৬ আ স সামাদ 

সখ 
মিন ি ন সখ 

০৭ 
ব ম রা র 

১৯৬ 
২০৫  

১৯৭ 
আেলয়া খা ন 

মম াজ আলী 
ম ল 

০৮ 
ঝাকরী 

১৯৭ 
২০৬  

১৯৮ 
ছািন ল ইসলাম 

দলওয়ার 
হােসন 

০৮ 
সনগাতী 

১৯৮ 
২০৭  

১৯৯ রািক ল ইসলাম মা দ হােসন ০৮ ঝাকড়ী ১৯৯ ২০৮  
২০০ ই ািহম হােসন আলাউি ন ০৮ আেলাকিদয়া ২০০ ২০৯  
২০১ িশ খা ন আ ল হােসন ০৮ সনগাতী ২০১ ২১০  
২০২ আ ল আিলম আলাউি ন ০৮ আেলাকিদয়া ২০২ ২১১  
২০৩ 

আঃ মিজদ 
ত িসিকম 
আলী 

০৮ 
সনগাতী 

২০৩ 
২১২  

২০৪ মাহ ল সখ ইি স আলী ০৮ সনগাতী ২০৪ ২১৩  



২০৫ গালাম হােসন জালাল ম ল ০৯ হাড়গাতী ২০৫ ২১৪  
২০৬ ভারতী রাণী 

রিবদাস 
নেরশ চ  
রিবদাস 

০৯ 
রতনকাি  

২০৬ 
২১৫  

২০৭ অম র আলী আলহাজ ০৯ হাড়গাতী ২০৭ ২১৬  
২০৮ 

জয়নব 
রিফ ল 
ইসলাম 

০৯ 
হাড়গাতী 

২০৮ 
২১৭  

২০৯ আব ল বােতন আ  তােলব ০৯ হাড়গাতী ২০৯ ২১৮  
২১০ িশিশর আহে দ সাগর হাসান াং ০৩ জা র ২১০ ২১৯  
২১১ রােকয়া বগম ইয়ািসন আলী 

খ কার 
০৬ এরা হ ২১১ ২২০  

২১২ লিতফা খা ন শিহ ল ইসলাম ০১ দাদ র 
 

২১২ 
২০১৭-

১৮ 

২২৫ 
 

২১৩ িজত মার 
সরকর 

ত ধীর চ  
সরকার 

০১ দাদ র 
 

২১৩ ২২৬ 
 

২১৪ জেবদা খা ন হােছন আলী ০২ দ শা ২১৪ ২২৭  
২১৫ মা দ রানা আলতাফ 

হােসন 
০২ দ শা ২১৫ ২২৮ 

 

২১৬ জ রা খা ন ময়াজ উি ন 
আ 

০৩ জা র ২১৬ ২২৯ 
 

২১৭ মমতা খা ন বা ল সখ ০৫ কাঠালবাড়ীয়া ২১৭ ২৩০  
২১৮ ফির ল ইসলাম ছােবদ আলী 

সখ 
০৬ এরা হ ২১৮ ২৩১ 

 

২১৯ য়ারা খা ন ত কিরম ব  ০৬ এরা হ ২১৯ ২৩২  
২২০ শাম ল আলম জ ত আলী আ ০৬ এরা হ ২২০ ২৩৩  
২২১ জিল খা ন আ ল হািনফ 

আ 
০৬ এরা হ ২২১ ২৩৪ 

 

২২২ জ ল ইসলাম আমজাদ 
হােসন 

০৬ এরা হ ২২২ ২৩৫ 
 

২২৩ আ  সাইদ ম ল ত ছেবর ০৬ এরা হ ২২৩ ২৩৬  



ম ল 
২২৪ গেহর আলী সখ শরদ আলী সখ ০৭ ব ম রা র ২২৪ ২৩৭  
২২৫ জাহা ীর আলম সানাউ াহ 

আক 
০৮ সনগািত ২২৫ ২৩৮ 

 

২২৬ আ  সাইদ সখ ত ইসমাইল 
হা 

০৭ চকদােদরপাড়া ২২৬ ২৩৯ 
 

২২৭ িনত  চ  হালদা িনবারন চ  ০২ নলকা সনগাতী ২২৭ ২৪০  
২২৮ আকবর আলী ত জ াত 

আলী 
০২ নলকা সনগাতী ২২৮ ২৪১ 

 

২২৯ হলাল উি ন আিজ ল হক ০৬ আেলাকিদয়া ২২৯ ২৪২  
২৩০ মাঃ আলাউি ন রিফ ল 

ইসলাম 
 হাড়গাতী ২৩০ ২৪৩ 

 

২৩১ 
আ ল লিতফ কা া ইয়া 

 
চক জা র-০৩ 

২৩১/১
৮-১৯ 

২৪৪ 
 

২৩২ 
খািদজা খা ন আ র রা াক 

 পি মম রা র-
০২ 

২৩২ ২৪৫ 
 

২৩৩ 
রিফ ল ইসলাম 

শিহদ 
খা কার 

 
মাজ র-০২ 

২৩৩ ২৪৬ 
 

২৩৪ 
রজয়া ল হক 

শাম ল হক 
লাল 

 
নলিছয়া-০৩ 

২৩৪ ২৪৭ 
 

২৩৫ 
শামীম রজা 

ইসমাইল 
হােসন 

 
ব  ফিরদ র-০৪ 

২৩৫ ২৪৮ 
 

২৩৬ 
আির ল ইসলাম িফয়ান শখ 

 
কাঠালবািড়য়া-০৫ 

২৩৬/১
৮-১৯ 

২৪৯ 
 

২৩৭ 
িশ দা খা ন 

চানিময়া 
সরকার 

 
এরা হ-০৬ 

২৩৭ ২৫০ 
 

২৩৮ ল িল খা ন রওশনা খা ন  এরা হ-০৬ ২৩৮ ২৫১  
২৩৯ হািলম শখ ওসমান গিণ  এরা হ-০৬ ২৩৯ ২৫২  
২৪০ আলমান হােসন 

সখ 
আঃ কােদর 

সখ 
 

ব  ম রা র-০৭ 
২৪০ ২৫৩ 

 



২৪১ উে  আয়শা 
কনা 

আঃ সালাম 
 

রতনকাি -০৯ 
২৪১ ২৫৪ 

 

২৪২ জমেশর আলী 
াং 

রজব আলী াং 
 

রতনকাি -০৯ 
২৪২ ২৫৫ 

 

২৪৩ 
বাদসা সরকার 

মাকাে স 
আলী সরকার 

 
দ শা-০২ 

২৪৩ ২৫৬ 
 

২৪৪ 
মিনর ল শখ 

আঃ মা ান 
শখ 

 
ব  ম রা র-০৭ 

২৪৪ ২৫৭ 
 

২৪৫ িমলন হােসন আফাজ উি ন  এরা হ-০৬ ২৪৫ ২৫৮  
২৪৬ 

রািফউল ইসলাম 
আ র রিশদ 

সরকার 
 

রাদ র-০১ 
২৪৬ ২৫৯ 

 

২৪৭ 
র আলী সখ ঝ  সখ 

 নলকা সনগািত-
০৮ 

২৪৭/১
৮-১৯ 

২৬০ 
 

২৪৮ 
সাই ল ইসলাম আয়নাল হক 

 চকমেনাহর র-
০৯ 

২৪৮ ২৬১ 
 

২৪৯ আেমনা খা ন আঃ জিলল  এরা হ-০৬ ২৪৯ ২৬২  
২৫০ পািপয়া খা ন শােহ ামান  এরা হ-০৬ ২৫০ ২৬৩  
২৫১ 

আঃ সামাদ 
রিহজ উি ন 

সখ 
 

মাজ র-০২ 
২৫১ ২৬৪ 

 

২৫২ ফজলার রহমান 
ম ল 

নজাব ম ল 
 

িতননাি না-০৩ 
২৫২ ২৬৫ 

 

২৫৩ মাছাঃ িস  
খা ন 

আমানত আলী 
 

িতননাি না-০৩ 
২৫৩ ২৬৬ 

 

২৫৪ া খা ন খিল র রহমান  হাড়গাতী-০৯  ২৬৭  
২৫৫ আ র রিহম 

আক  
সালায়মান 
আক  

 
দ শা-০২ 

২৫৫ ২৬৮ 
 

২৫৬ 
রািকব ফিকর 

আলীম উি ন 
ফিকর 

 
িব র-০৪ 

২৫৬ ২৬৯ 
 

২৫৭ 
রজাউল কিরম আ  সাইদ সখ 

 
এরা হ-০৬ 

২৫৭/১
৮-১৯ 

২৭০ 
 



২৫৮ মা ার 
হাসাইন 

র ল ইসলাম 
 বায়ািলয়ারচর-

০৫ 
২৫৮ ২৭১ 

 

২৫৯ 
িসয়াম আক  

গালাম 
মাস ফা 

 
হাড়গাতী-০৯ 

২৫৯ ২৭২ 
 

২৬০ 
আ ল কােশম র ল হক 

 নলকা সনগাতী-
০৮ 

২৬০ ২৭৩ 
 

২৬১ 
বন া খা ন 

আেনায়ার 
হােসন 

 
মাজ র-০২ 

২৬১ ২৭৪ 
 

২৬২ মমতা খা ন ওয়ােজদ আলী  জা র-০২ ২৬২ ২৭৫  
২৬৩ জাকার লইসলা

ম 
আঃ মা াফ 

আক  
 

দাদ র 
২৬৩ ২৭৬ 

 

২৬৪ মাঃ সালমান আ ার হােসন ০৮ সনগাতী ২৬৪ ২৭৭  
২৬৫ মাঃ রিফ ল 

ইসলাম 
তিফজ ি  

০৭ 
কােয়ম াম 

২৬৫ ২৭৮ 
 

 
২০০৫-২০০৬ থেক ২০১৯-২০ অথ বছর ১ম িকিস  পয ম  িতব ী ভাতােভাগীর তািলকা- 

ইউিনয়েনর নামঃ ৮নং পা াসী। 
 

ঃ 
নঃ 

ভাতােভাগীর 
নাম 

িপতা/ ামীর নাম ওয়াড 
ন র 

াম বই ন র িহঃ 
নঃ 

টাকার 
পিরমান 

তািরখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭   
১ খিল র রহমান মংলা সখ ৯ বংনাই ০১ 

২০০৫-০৬ ০১   

২ রজাউল কিরম আ  ব ার ৯ ঐ ২ ২   
৩ আয়মনা খা ন ত মাকল সখ ৯ ঐ ৩ ৩   
৪ রিফ ল ইসলাম সাহরাব আলী ৮ বক র ৪ ৪   
৫  রতন ফ লাল ১ হাটপা াশী ৫ ৫   
৬ গালাম মা ফা কিছম সখ ২ িনজামগাতী ৬ ৬   
৭ মাছাঃ মিনজা িপতা- গাফফার ২ ামনবািড়য়া ৭ ৭   
৮ মাছাঃ লাইলী ত এনছাব আলী ২ ডা ারপাড়া ৮ ৮   



৯ মাছাঃ র াহার 
খা ন 

ত হিব র 
রহমান 

১ 
দাসগাতী ৯ ৯   

১০ মাছাঃ ছা ার িপতা- আঃ 
রহমান 

৯ তঘরী ১০ ১০   

১১ মাঃ আলম সখ ছােবর আলী ৯ িম েতঘরী ১১ ১১   
১২ কারবান আলী পানা সখ ৯ বংনাই ১২ ১২   
১৩ িপয়া হালদার উ ল হালদার ১ হাটপা াশী ১৩ ১৩   
১৪ আ  তালহা ম র রহমান ১ হাটপা াশী ১৪ ১৪   
১৫ মািমন খান মাঃ  খান ৩ চকআনা র ১৫ ১৫   
১৬ মাঃ লাল চান ত আলী ি ন ২ িনজামগাতী ১৬ ১৬   
১৭ র ইসলাম ত করামত 

আলী 
২ ামনবািড়য়া ১৭ ১৭   

১৮ জািকর হােসন মাজদার হােসন ৮ চক র ১৮ ১৮   
১৯ জাকািরয়া জয়নাল ৮ ঐ ১৯ ১৯   
২০ শিফ ল শখ পচা সখ ৪ মেনাহর র ২০ ২০   
২১ গালাম মা ফা ইউ ফ আলী ১ দাসগাতী ২১ ২১   
২২  কাকা চ  

সাহা 
জনাথ সাহা ১ হাটপা াশী ২২ ২২   

২৩ কমলা খা ন জং- আ ল 
হােসন 

১ দাসগাতী ২৩ ২৩   

২৪ রািজনা খা ন পালাপ আলী ১ হাটপা াশী ২৪ ২৪   
২৫ তািনকা খা ন আিম ল ইসলাম ১ দউল রা ২৫ ২৫   
২৬ ভা  খা ন মাকেছদ আলী ৯ বংনাই ২৬ ২৬   
২৭ গালাম হােসন কমল ২ ামনবািড়য়া ২৭ ২৭   
২৮ মাঃ মােলক মবেজল ৪ ামপা াশী ২৮ ২৮   
২৯ এনছাব আলী তােমজ াং ২ ামনবািড়য়া ২৯ ২৯   
৩০ খািদজা বগম ত র হােসন ২ ামনবািড়য়া ৩০ ৩০   
৩১ হারানী বগম আকবর হােসন ৭ িমেররেদউল

রা 
৩১ ৩১   



৩২ র মহল বগম রনবী াং ১ দাসগাতী ৩২ ৩২   
৩৩ আসা ামান 

খান 
ত আঃ মিজদ ৪ ামপা াশী ৩৩ ৩৩   

৩৪ পাগলা সখ ত ন  সখ ৬ নওদাশা য়া ৩৪ ৩৪   
৩৫ আফাজ উি ন িময়াজান ৫ রােম রগাতী ৩৫ ৩৫   
৩৬ শিহদ হােসন ত মনেছর আলী ৪ ামপা াশী ৩৬ ৩৬   
৩৭ বাতাসী বওয়া র উি ন ৪ ামপা াশী ৩৭ ৩৭   
৩৮ হাসান আলী ত আিজজ খ কার ৯ বংনাই ৩৮ ৩৮   
৩৯ রিফ ল ইসলাম ঈমান আলী ২ কািল া ৩৯ ৩৯   
৪০ মেনায়ারা খা ন মাঃ আ াহ 

রজা 
৭ িমেরর 

দউল ড়া 
৪০ ৪০   

৪১ আ র রা াক আ র রহমান ৮ চক র ৪১ ৪১   
৪২ শিফ ল ইসলাম র আলী ৬ িদয়া ৪২ ৪২   
৪৩ মা াফ আলী মাঃ ফজর আলী ৫ মা েকাড়া ্ ৪৩ ৪৩   
৪৪ আশরাফ আলী আকবর আলী ৯ বংনাই ৪৪ ৪৪   
৪৫ ইিলয়াস সরকার ত ইসমইল 

হােসন 
৭ িমেরর 

দউল ড়া 
৪৫ ৪৫   

৪৬ বলাল হােসন ত গ র সরকার ৭ িমেরর 
দউল ড়া 

৪৬ ৪৬   

৪৭ খািদজা খা ন আঃ হািমদ ি  ৮ বক র ৪৭ ৪৭   
৪৮ ফােতমা খা ন ত আফাজ 

উি ন 
৫ মা েকাড়া ্ ৪৮ ৪৮   

৪৯ িদপালী রাণী 
সাহা 

যিত সাহা ৭ িমেরর 
দউল ড়া 

৪৯ ৪৯   

৫০ সরা ল হক ত মসিলম 
উি ন 

০১ হাটপা াসী ৫০ ৫০   

৫১ ির  খা ন রায়হান ৬ িদয়া ৫১ ৫১   
৫২ ছােলকা খা ন কােশম আলী ৪ ামপা াশী ৫২ ৫২   
৫৩ রিফ ল ইসলাম ত আমজাদ 

হােসন 
৪ মেনাহর র ৫৩ ৫৩   



৫৪ রজাউল সখ চান সখ ৪ ামপা াশী ৫৪ ৫৪   
৫৫ র আলী ড়ান সখ ৯ তঘরী ৫৫ ৫৫   
৫৬ আিসফ আলী আল আিমন ৭ িমেরর 

দউল ড়া 
৫৬ ৫৬   

৫৭ িশ ী খা ন বােহর উি ন ৬ নওদাশা য়া ৫৭ ৫৭   
৫৮ িশ দা খা ন মা াহার আলী ১ হাটপা াশী ৫৮ ৫৮   
৫৯ সােনায়ার 

হােসন 
ত কারবান 

আলী 
১ হাটপা াশী ৫৯ ৫৯   

৬০ িচ া রাণী 
হাওলাদার 

িবমল মার ১ হাটপা াশী ৬০ ৬০   

৬১ লতান মাহ দ আফাজ উি ন ২ িনজামগাতী ৬১ ৬১   
৬২ সদর আলী কা  সখ ৯ িম েতঘরী ৬২ ৬২   
৬৩ আলীম উি ন ম  সখ ২ িনজামগাতী ৬৩ ৬৩   
৬৪ হািস খা ন আঃ মািনক ৯ বংনাই ৬৪ ৬৪   
৬৫ কাম ল ইসলাম জহর আলী ৮ চক র ৬৫ ৬৫   
৬৬ চায়না খা ন মাকেবল সখ ৫ রােম রগাতী ৬৬ ৬৬   
৬৭ মা ন সখ নজ ল ইসলাম ১ হাটপা াশী ৬৭ ৬৭   
৬৮ আিহলা খা ন আজাহার আলী ১ হাটপা াশী ৬৮ ৬৮   
৬৯ আিমনা খা ন ত নাগর সখ ৮ চক র ৬৯ ৬৯   
৭০ মারী মালিত 

রাণী 
বলরাম ঘাষ ১ হাটপা াশী ৭০ ৭০   

৭১ রিফ ল ইসলাম আ ল হােসন ৮ চক র ৭১ ৭১   
৭২ মমতা খা ন প  সখ ৮ বক র ৭২ ৭২   
৭৩ র া খা ন আকবর আলী ৮ চক র ৭৩ ৭৩   
৭৪ আ ল হািমদ ময়দান ৭ বংনাই ৭৪ ৭৪   
৭৫ িসরা ল ইসলাম আঃ রা াক সখ ৮ চক র ৭৫ ৭৫   
৭৬ হািফজা বওয়া ত হািব র 

রহমান 
৪ মেনাহর র ৭৬ ৭৬   

৭৭ ল ল ইসলাম ত আঃ হািমদ ৭ িমেরর ৭৭ ৭৭   



দউল ড়া 
৭৮ আলতাব আলী আেনায়ার হােসন ৯ বংনাই ৭৮ ৭৮   
৭৯ গাপাল চ  দাস ত নারায়ন ৩ চকআনা র ৭৯ ৭৯   
৮০ জয়েদব চ  

হালদার 
িনতাই চ  
হালদার 

২ ামনবািড়য়া ৮০ ৮০   

৮১ আ ল সখ ছিল ি ন সখ ৯ বংনাই ৮১ ৮১   
৮২ র আলী সখ ত মগরব আলী ০৯ িম েতঘরী ৮২ ৮২   
৮৩ জল হক 

হােসন 
আ র রিহম সখ ০১ হাট পা াসী ৮৩ ৮৩   

৮৪  সখ শিফ ল ইসলাম ০১ হাট পা াসী ৮৪ ৮৪   
৮৫ আশরা ল বা ল তা কদার ০৩ কয়ািবল ৮৫ ৮৫   
৮৬ ল ইসলাম লাল সখ ০১ হাট পা াসী ৮৬ ৮৬   
৮৭ মাঃ আ  সাঈদ ত আেবদ আলী ০১  দাসগাতী ৮৭ ৮৭   
৮৮ ল ইসলাম ত জনাব আলী ০১  দাসগাতী ৮৮ ৮৮   
৮৯ হাসেন আরা আ স সালাম ০৭ মীেরর 

দউল রা 
৮৯ ৮৯   

৯০ মিত রাখী  ামল 
হাওলাদার 

০১ হাট পা াসী ৯০/ 
২০১৪-১৫ 

৯০/ 
 

  

৯১ বল াল সখ মংলা সখ ০৩ নওদা র ৯১ ৯১   
৯২ আঃ রিহম র আলী ০৫ না য়া ৯২ ৯২   
৯৩ শফালী খা ন আ ল স ০২ ডা ারপাড়া ৯৩ ৯৩   
৯৪ হা ফা খা ন হা ান খান ০৫ রােম রগাতী ৯৪ ৯৪   
৯৫ হাছান াং হািব র াং ০৭ মীেররেদউল

রা 
৯৫ ৯৫   

৯৬ আলামীন সরকার ছাই ল ইসলাম ০৭ মীেররেদউল
রা 

৯৬ ৯৬   

৯৭ মাহা াদ আলী িমজা র রহমান ০৭ মীেররেদউল
রা 

৯৭ ৯৭   

৯৮ আিমনা বগম গালাম আযম ০৪ মেনাহর র ৯৮ ৯৮   



৯৯ সিলনা খা ন সরা ল ইসলাম ০৫ না য়া ৯৯ ৯৯   
১০০ জিল খা ন জল হক ০৪ মেনাহর র ১০০ ১০০   
১০১ িশ ী খা ন শমেসর আলী ০১ দাসগাতী ১০১ ১০১   
১০২ ল ইসলাম ত রওশন 

তা কদার 
০৩ কয়ািবল ১০২ ১০২   

১০৩ হযরত আলী আঃ মা ান ০৪ ামপা াসী ১০৩ ১০৩   
১০৪ রিবউল সখ নওজাব আলী ০২ ামনবািড়য়া ১০৪ ১০৪   
১০৫ শাপলা খা ন ল ইসলাম ০৫ রােম রগাতী ১০৫ ১০৫   
১০৬ সাহাগ খান সিলম খান ০৪ ামপা াসী ১০৬ ১০৬   
১০৭ মিরনা বগম মাতােলব মি ক ০২ ামনবািড়য়া ১০৭ ১০৭   
১০৮ মিনজা খা ন গালাম মা ফা ০১ দাসগাতী ১০৮ ১০৮   
১০৯ মাহ দা খা ন ফজল সখ ০৪ ামপা াসী ১০৯ ১০৯   
১১০ চায়না বগম আশরাফ আলী ০৬ হাটকা া ১১০ ১১০   
১১১ হাছান আলী বা  সখ ০৪ ামপা াসী ১১১ ১১১   
১১২ মাছাঃ ব না 

খা ন 
মাঃ আ  স র ০১ হাটপা াসী ১১২ ১১২   

১১৩ শাজিমন খানম শাহীন খান ০৪ ামপা াসী ১১৩ ১১৩   
১১৪ 

 
হািফজ উলাহ 

তাং 
আছাদ তা কদার ০৬ নওদা শা য়া ১১৪ 

২০১৫-১৬ 
১১৪ 

 
  

১১৫ শািহন হােসন ত: করম আলী ০৫ রােম রগাতী ১১৫ ১১৫   

১১৬ 
ফল চ  
হালদার 

আন  হালদার ০১ পা াসী 
১১৬ ১১৬ 

  

১১৭ মিরয়ম খা ন নজ ল ০৬ নওদা শা য়া ১১৭ ১১৭   
১১৮ মাঃ িফেরাজ আজগর আলী ০৮ গ ারাম র ১১৮ ১১৮   
১১৯ বাধন চ  

হালদার 
বা ল চ  
হালদার 

০১ হাট পা াসী ১১৯ ১১৯   

১২০ মাকেলদা আঃ হািমদ ০২ া নবাড়ীয়া ১২০ ১২০   
১২১ ড়ান মাকেছদ ০৫ না য়া ১২১ ১২১   
১২২ রিহমা শহীদ ০৪ ামপা াসী ১২২ ১২২   



১২৩ অম রা খা ন আ ল হােসন ০৮ চক র ১২৩ ১২৩   
১২৪ ই ীস আলী ইসমাইল ০৭ িমেরর 

দউল ড়া 
১২৪ ১২৪   

১২৫ তারা াং মাকেছদ ০৪ ামপা াসী ১২৫ ১২৫   
১২৬ আসা ল হািফ ল ০৪ ামপা াসী ১২৬ ১২৬   
১২৭ আিরফ কােশম ০১ দউল ড়া ১২৭ ১২৭   
১২৮ আইয়ািল ত:  ০১ দউল ড়া ১২৮ ১২৮   
১২৯ আঃ খােলক শাহজাহান ০৭ িমেরর 

দউল ড়া 
১২৯ ১২৯   

১৩০ আ  তােলব আ ল হােশম ০৮ ব র ১৩০ ১৩০   
১৩১ মা দ আঃ হক ০৪ ামপা াসী ১৩১ ১৩১   
১৩২ আেলয়া জ র ল ০৮ চক র ১৩২ ১৩২   
১৩৩ মমতা শাহজাহান ০৪ ামপা াসী ১৩৩ ১৩৩   
১৩৪ মীম আঃ রউফ ০৭ িমেরর 

দউল ড়া 
১৩৪ ১৩৪   

১৩৫ সানাবান গালাপ আলী ০১ পা াসী ১৩৫ ১৩৫   
১৩৬ আঃ লিতফ কােশম ০২ ডা ারপাড়া ১৩৬ ১৩৬   
১৩৭ সাগর এফাজ উি ন ০২ ডা ারপাড়া ১৩৭ ১৩৭   
১৩৮ শরত আলী বলােয়ত ০৮ চক র ১৩৮ ১৩৮   
১৩৯ আঃ ছালাম খাইর ামান ০৬ নওদা শা য়া ১৩৯ ১৩৯   
১৪০ শাম  সখ আেনায়ার সখ ০৯ বংনাই ১৪০ ১৪০   
১৪১ সানাবান ওেহদ আলী ০২ ডা ারপাড়া ১৪১ ১৪১   
১৪২ আল-আিমন আবজাল ০৭ িমেরর 

দউল ড়া 
১৪২ ১৪২   

১৪৩ রািজনা শহী ল ০৭ িমেরর 
দউল ড়া 

১৪৩ ১৪৩   

১৪৪ রিভ িজয়া ০৭ িমেররেদউল
ড়া 

১৪৪ ১৪৪   

১৪৫ চায়না আেছর ী ০১ দউল ড়া ১৪৫ ১৪৫   



১৪৬ বগম আববাস ০২ ডা ারপাড়া ১৪৬ ১৪৬   
১৪৭ বিব খা ন আ  ব ার 

সরকার 
০১ নওদা শা য়া ১৪৭ ১৪৭   

১৪৮ লাকমান এনছাব ০২ ডা ারপাড়া ১৪৮ ১৪৮   
১৪৯ জাকািরয়া জ র ল ০১ দউল ড়া ১৪৯ ১৪৯   
১৫০ আ ল াহ জাহা ীর ০৭ িমেরর 

দউল ড়া 
১৫০ ১৫০   

১৫১ মােমনা আঃ জিলল ০৪ ামপা াসী ১৫১ ১৫১   
১৫২ জহাদ শিফজ ০৮ চক র ১৫২ ১৫২   
১৫৩ আি য়া আেনায়ার ০৪ ামপা াসী ১৫৩ ১৫৩   
১৫৪ রশমা খা ন ইসমাইল ০৩ কয়ািবল ১৫৪ ১৫৪   
১৫৫ হারান চ  দাস ত: জােগস ০৩ চকআনা র ১৫৫ ১৫৫   
১৫৬ িচ া েরশ ০২ া নবাড়ীয়া ১৫৬ ১৫৬   
১৫৭ মািনয়া মা ন ০৭ িমেরর 

দউয় ড়া 
১৫৭ ১৫৭   

১৫৮ হািফজা আ ল হােশম ০১ দাসগাতী ১৫৮ ১৫৮   
১৫৯ শরী ল মক ল ০৪ ামপা াসী ১৫৯ ১৫৯   
১৬০ আঃ ছা ার সখ মাঃ র আলী ০৬ নওদাশা য়া ১৬০ ১৬০   
১৬১ সািববর হােসন ছামাদ হােসন ০২ া নবাড়ীয়া ১৬১ ১৬১   
১৬২ আ ল কােশম 

সখ 
হায়দার আলী ০৪ 

ামপা াসী 
১৬২ ১৬২   

১৬৩ আসমা খা ন আলহাজ হােসন ০১ হাটপা াসী ১৬৩ ১৬৩   
১৬৪ লতা িনয়া ত মহােদব 

িনয়া 
০১ 

হাটপা াসী 
১৬৪ ১৬৪   

১৬৫ ছাই ল ইসলাম ত নেসর আলী ০৯ বংনাই ১৬৫ ১৬৫   
১৬৬ কািহ র খা ন র মাহা দ ০৩ নওদা র ১৬৬ ১৬৬   
১৬৭ আ  সাঈদ সখ বারহান উি ন ০৭ মীেররেদওল

ড়া 
১৬৭ ১৬৭   

১৬৮ আ স ছা ার ত মেহর আলী ০৫ রােম রগাতী ১৬৮ ১৬৮   



সখ 
১৬৯ আেনায়ারা 

খা ন 
হার রন রিশদ 

০১ 
হাটপা াসী 

১৬৯ ১৬৯   

১৭০ চায়না খা ন আঃ মিমন সখ ০১ হাটপা াসী ১৭০ ১৭০   
১৭১ মাঃ িসহাব 

উি ন 
মাঃ আলতাব 

হােসন 
 নওদা র ১৭১ 

২০১৬-১৭ 
১৭১ 

 
  

১৭২ মাহনা খা ন মাঃ মহিসন সখ ০৬ নওদাশা য়া ১৭২ ১৭২   
১৭৩ শামীম উি ন আঃ ব ার ০৯ বংনাই ১৭৩ ১৭৩   
১৭৪ স া হালদার ড়ান চ  হাঃ ০৪ ামপা াসী ১৭৪ ১৭৪   
১৭৫ সােজদা বগম মাঃ সানাউল াহ ০৯ বংনাই ১৭৫ ১৭৫   
১৭৬ মহােদব চ  

ঘাষ 
তঃ িনর ন 

ঘাষ 
০৬ কািল া ১৭৬ ১৭৬   

১৭৭ সাই র রহমান তঃ লমাত 
আলী 

০৮ ব র ১৭৭ ১৭৭   

১৭৮ াধীন মার 
সাহা 

রিব নাথ সাহা ০৭ িমেরর দউল ড়া ১৭৮ ১৭৮   

১৭৯ মাঃ লাল সখ মাঃ কা  সখ ০২ া নবাড়ীয়া ১৭৯ ১৭৯   
১৮০ পা ল খা ন মাঃ ছােবদ আলী ০৭ িমেরর 

দউল ড়া 
১৮০ ১৮০   

১৮১ মাঃ ইয়ািমন র আলী ০৮ ব র ১৮১ ১৮১   
১৮২ মােজদা তঃ আলতাব 

হাঃ 
০৮ ব র ১৮২ ১৮২   

১৮৩ আকবর আলী তঃ ÿ◌ু  সখ ০৪ ামপা াসী ১৮৩ ১৮৩   
১৮৪ তারিব বগম শাজাহান ০৮ চক র ১৮৪ ১৮৪   
১৮৫ রাক ামান 

তাং 
আঃ মিমন তাং ০৬ নারায়নশা য়া ১৮৫ ১৮৫   

১৮৬ মাছাঃ শাহানাজ মাঃ লাল ০১ দউল ড়া ১৮৬ ১৮৬   
১৮৭ আল মাহ দ আঃ আিজজ ০২ া নবাড়ীয়া ১৮৭ ১৮৭   
১৮৮ বাসম ী কািতক ০১ হাটপা াসী ১৮৮ ১৮৮   
১৮৯  দয় চ   বাধন চ  ০৪ ামপা াসী ১৮৯ ১৮৯   



রিবদাস রিবদাস 
১৯০ র ইসলাম সখ শাজাহান ০৯ বংনাই ১৯০ ১৯০   
১৯১ ফরহাদ হােসন আিমর হােসন ০১ দাসগাতী ১৯১ ১৯১   
১৯২ আঃ ছালাম তঃ মহর আলী ০৩ কয়ািবল ১৯২ ১৯২   
১৯৩ আসমা বগম মিজবর রহমান ০২ িনজামগাতী ১৯৩ ১৯৩   
১৯৪ শাহাদৎ হােসন মাঃ রজব আলী ০৯ বংনাই ১৯৪ ১৯৪   
১৯৫ ছািম ল ইসলাম আঃ হািমদ ী ০৮ ব র ১৯৫ ১৯৫   
১৯৬ ইয়া ব আলী র ল ইসলাম ০২ ডা ারপাড়া ১৯৬ ১৯৬   
১৯৭ সরা ল আঃ রিশদ ০২ ডা ারপাড়া ১৯৭ ১৯৭   
১৯৮ মাঃ ৎফর 

রহমান 
আলাউি ন ০৪ মেনাহর র ১৯৮ ১৯৮   

১৯৯ জয়গন খা ন রিহজ সখ ০৬ নওদাশা য়া ১৯৯ ১৯৯   
২০০ নািছমা খা ন হা ন রিশদ ০২ ডা ারপাড়া ২০০ ২০০   
২০১ মাখেলছ আলী সরাজ খা ০৯ বংনাই ২০১ ২০১   
২০২ মাহ ব সাই ল ইসলাম ০৯ বংনাই ২০২ ২০২   
২০৩ মারিজয়া ম র রহমান ০৪ ামপা াসী ২০৩ ২০৩   
২০৪ আকবার আলী জােবদ আলী ০১ হাটপা াসী ২০৪ ২০৪   
২০৫ বরাদ আলী ওসমান ০৭ িমেররেদউল

ড়া 
২০৫ ২০৫   

২০৬ মাঃ হায়দার 
আলী 

আঃ ব ার ০১ দাসগাতী ২০৬ ২০৬   

২০৭ আেলয়া শিহ ল ০২ ডা ারপাড়া ২০৭ ২০৭   
২০৮ মন সখ আঃ কালাম ০৭ িমেরর 

দউল ড়া 
২০৮ ২০৮   

২০৯ আশরা ল 
ইসলাম 

শিহ ল ০১ দাসগাতী ২০৯ ২০৯   

২১০ মাঃ আঃ রিহম মাঃ মাকেছদ ০৭ িমেরর 
দউল ড়া 

২১০ ২১০   

২১১ মাহ দা বগম ফজর আলী সখ ০৫ মা েকাড়া ২১১ ২১১   



২১২ িসনিজৎ মার লÿÿ রাণী ঘাষ ০৪ ামপা াসী ২১২ ২১২   
২১৩ আলতাব হােসন তঃ ইি ল 

ামিনক 
০৪ ামপা াসী ২১৩ 

২০১৭-১৮ 
২১৩ 

 
  

২১৪ সারহাব আলী তঃ িহসাব 
উি ন 

০৩ নওদা র ২১৪ ২১৪   

২১৫ মিতজান খা ন মাজাে ল হক ০১ হাটপা াসী ২১৫ ২১৫   
২১৬ ওেমলা খা ন তঃ দােরাগ 

আলী 
০৮ চক র ২১৬ ২১৬   

২১৭ আিজদা শিহ ল ০৭ িমেরর 
দউল ড়া 

২১৭ ২১৭   

২১৮ সিনয়া খা ন আ  তােহর সখ ০৫ মা েকাড়া ২১৮ ২১৮   
২১৯ সদর আলী ধা তঃ মেছর ধা ০৫ মা েকাড়া ২১৯ ২১৯   
২২০ ভাতী রাণী জগনাথ হালদার ০৬ কািল া ২২০ ২২০   
২২১ আিছয়া খা ন মাঃ িসরাজ 

আলী 
০১ দাসগাতী ২২১ ২২১   

২২২ সাজীদা খা ন আ  সােল  
মাহ দ 

০১ দাসগাতী ২২২ ২২২   

২২৩ মাঃ িসহাব 
হােসন 

মাঃ শাহজামাল ০৬ নওদাশা য়া ২২৩ ২২৩   

২২৪ নজ ল ইসলাম তঃ আমজাদ 
সখ 

০৬ কয়ািবল ২২৪ ২২৪   

২২৫ শাহাদত হােসন তঃ দেলায়ার 
হােসন 

০৭ িমেরর 
দউল ড়া 

২২৫ ২২৫   

২২৬ মাঃ রািবব 
ইসলাম 

রিফ ল ইসলাম ০৪ ামপা াসী ২২৬ ২২৬   

২২৭ মাঃ ম র 
আলম 

মাঃ শাহজাহান ০১ দাসগাতী ২২৭ ২২৭   

২২৮ আল মাহ দ  
সখ 

আেহজ উি ন ০৯ বংনাই ২২৮ ২২৮   

২২৯ মাঃ ইউ ফ গালাম মওলা ০৪ ামপা াসী ২২৯ ২২৯   



খান খান 
২৩০ হাসনা খা ন মাঃ পাষান আলী ০১ দউল ড়া ২৩০ ২৩০   
২৩১ আ স র 

সরকার 
তঃ রজব আলী ০১ হাটপা াসী ২৩১ ২৩১   

২৩২ মাহা দ আলী িরকন তা কদার ০৩ নওদা র ২৩২ 
২০১৮-

১৯ 

২৩২   

২৩
৩ 

মাঃ জন সখ আলাউি ন ০৫ রােম রগাতী ২৩৩ ২৩৩   

২৩৪ মাছাঃ র া 
খা ন 

মাঃ সােহল 
রানা 

০৯ বংনাই ২৩৪ ২৩৪   

২৩৫ শফালী খা ন মাঃ আ ল 
আিজজ 

০২ া নবাড়ীয়া ২৩৫ ২৩৫   

২৩
৬ 

মমতা খা ন মাঃ ম  সখ ০২ া নবাড়ীয়া ২৩৬ ২৩৬   

২৩৭ স য় হাওলাদার ধীেরন হাওলাদার ০৩ কািল া ২৩৭ ২৩৭   
২৩
৮ 

জীবন ধর মিন  নাথ ধর ০৪ ামপা াসী ২৩৮ ২৩৮   

২৩৯ মাঃ আিজ ল 
হক 

ত- মাঃ 
রমান 

০৫ মা েকাড়া ২৩৯ ২৩৯   

২৪০ মাঃ সা ম ল মাঃ হািবব ম ল ০৬ নওদাশা য়া ২৪০ ২৪০   
২৪১ র ল ইসলাম মে  বওয়া ০৭ িমেরর 

দউল ড়া 
২৪১ ২৪১   

২৪২ মাঃ আিলফ 
সখ 

মাঃ িসি ক 
হােসন 

০৮ ব র ২৪২ ২৪২   

২৪৩ সাহাগী খা ন আেহজ উি ন ০৯ বংনাই ২৪৩ ২৪৩   
২৪৪ মমতা খা ন মাঃ র ল 

ইসলাম 
০১ দাসগাতী ২৪৪ ২৪৪   

২৪৫ শাহ আলম 
ামািন 

মাজােহর আলী ০১ দাসগাতী ২৪৫ ২৪৫   



২৪৬ হার নর রশীদ বিদউ ামান 
সরকার 

০১ হাটপা াসী ২৪৬ ২৪৬   

২৪৭ তাছিলমা খা ন মাকাে ছ আলী ০২ ডা ারপাড়া ২৪৭ ২৪৭   
২৪৮ জ র ল 

ামািনক 
ত- ইি ল 

ামািন 
০২ ডা ারপাড়া ২৪৮ ২৪৮   

২৪৯ রেহনা খা ন মাঃ রমজান 
আলী 

০২ িনজামগাতী ২৪৯ ২৪৯   

২৫০ মাঃ আ র 
রিহম 

সানাউল াহ 
ামািন 

০২ ডা ারপাড়া ২৫০ ২৫০   

২৫১ আরাফাত সখ মাঃ িলটন সখ ০৬ নওদাশা য়া ২৫১ ২৫১   
২৫২ ফাহাদ আলী সানাই ০৬ নওদাশা য়া ২৫২ ২৫২   
২৫৩ জাসনা খা ন র ইসলাম ০৬ হাটকা া ২৫৩ ২৫৩   
২৫৪ হাফজা খা ন ছােনায়ার হােসন ০৪ ামপা াসী ২৫৪ ২৫৪   
২৫৫ আ ল বারীক আিন র রহমান ০৪ ামপা াসী ২৫৫ ২৫৫   
২৫৬ র মাহা দ 

আলী 
ত- গালাপ 

উি ন 
০৫ না য়া ২৫৬ ২৫৬   

২৫৭ আরিত রাণী মেনা হালদার ০৩ কািল া ২৫৭ ২৫৭   
২৫৮ মাঃ রােসল 

রানা 
মাঃ আ  তােলব ০৭ িমেরর 

দউল ড়া 
২৫৮ ২৫৮   

২৫৯ ল লী খা ন মাঃ রজব আলী ০৭ িমেরর 
দউল ড়া 

২৫৯ ২৫৯   

২৬০ আ ল আিজজ ত- আঃ রহমান ০৯ িম েতঘরী ২৬০ ২৬০   
২৬১ মাছাঃ জ রা 

বগম 
ত- ভাশা সখ ০১ দউল ড়া ২৬১ ২৬১   

২৬২ বল াল হােসন মাঃ রািহদ 
উি ন 

০৮ চক র ২৬২ ২৬২   

২৬
৩ 

মাঃ এরশাদ 
সখ 

মাঃ আ স 
সালাম 

০৮ চক র ২৬৩ ২৬৩   

২৬৪ মাঃ রমজান 
আলী 

ত- মেদর সখ ০৮ চক র ২৬৪ ২৬৪   



২৬৫ আঃ মা ােলব 
সর 

শিফ ল ইসলাম ০১ হাটপা াসী ২৬৫ ২৬৫   

২৬
৬ 

মাছাঃ মায়া 
খা ন 

রােসল মাহ দ ০৮ ব র ২৬৬ ২৬৬   

২৬৭ তফা ল 
হােসন 

ফজলার রহমান ০২ ডা ার পাড়া ২৬৭ ২৬৭   

২৬
৮ 

গালাম আজম মাঃ র আলী ০১ দাসগাতী ২৬৮ ২৬৮   

২৬৯ মাঃ শািহন 
সরকার 

মাঃ আ ল 
হািলম 

০৭ িমেরর 
দউল ড়া 

২৬৯ ২৬৯   

২৭০ মাঃ এনা ল  
হক 

মাঃ আশরাফ 
আলী 

০৯ িম েতঘরী ২৭০ ২৭০   

২৭১ মাঃ আব ল 
মা ান 

ত মাঃ প  
সখ 

০৫ মা েকাড়া ২৭১ ২৭১   

২৭২ মাঃ নকবার 
আলী 

মাঃ ওসমান গনী ০৪ াম পাংগাসী ২৭২ ২৭২   

২৭৩ র কা খা ন ত এলাহী ০৯ িমএ তঘরী ২৭৩ ২৭৩   
২৭৪ আ রী খা ন মাঃ ছািম ল 

সখ 
০৯ বংনাই ২৭৪ ২৭৪   

২৭৫ রািক ল ইসলাম মাঃ সাহরাব 
আলী 

০৪ াম পাংগাসী ২৭৫ ২৭৫   

 
 
 
 

 ২০০৫-২০০৬ থেক ২০১৯-২০ অথ বছর ১ম িকিস  পয ম  িতব ী ভাতােভাগীর তািলকাঃ 
ইউিনয়েনর নাম ◌ঃ ৯নং গাছা। 

 

 

ঃ 
নঃ 

ভাতােভাগীর নাম িপতা/ ামীর নাম ওয়া
ড 

াম বই ন র িহসা
ব 

জাতীয় পিরচয়প  ন র 



নং ন র 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১ কমলা খা ন ত খারেশদ 

আলী 
০৯ িব াসপাড়া ০১ 

২০০৫-
০৬ 

১ ৮৮১৬১১৩০৫২৮৩৬ 

২ ফিরদা খা ন ত র আলী ০৫ হবনগাতী ২ ২ ৮৮১৬১১৩০৪৩২১১ 
৩ কারবান আলী ত িপয়ার আলী ০৫ ঐ ৩ ৩ ৮৮১৬১১৩০৫৩৯৭০ 
৪ র মাহা াদ আরব আলী সখ ০২ রাি লাবাহা

র 
৪ ৪ ৮৮১৬১১৩০৫২৯৭৮ 

৫ আ ল হােসন বা লী সখ ০৯ হািসলর না
থ র 

৫ ৫ ৮৮১৬১১৩০৫২১২৫ 

৬ মিত শা না িপতা- অিভসা  ০২ গাছা ৬ ৬ ৮৮১৬১১৩০৪১১৩৬ 
৭ ব ◌াল হােসন মাজাহার আলী ০৪ ধশ দাসগাতী ৭ ৭ ৮৮১৬১১৩০৪১১৩৬ 
৮ ল ইসলাম জনাব আলী ০৪ ঐ ৮ ৮ ৮৮১৬১১৩০৪০৮০২ 
৯ জ ল হক ক ল হােসন ০৬ টারগাতী ৯ ৯ ৮৮১৬১১৩০৪৪২৭৭ 
১০ মি ল সখ কাই া সখ ০১ চর গাছা ১০ ১০ ৮৮১৬১১৩০৩২৯৪২ 
১১ মনহাজ আলী রিফ ল ইসলাম ০৮ কািলয়াবাড়ী ১১ ১১ ১৯৯৫৮৮১৬১১৩০০০০

৩৪ 
১২ ইসাহাক আলী হােসন আলী ০১ চর গাছা ১২ ১২ ৮৮১৬১১৩০৩৩০৩৩ 
১৩ সালমা লাকনাথ ০২ গাছা ১৩ ১৩ ৮৮১৬১১৩০ 
১৪ আেমনা খা ন আয়নাল হােসন ০৭ বামনভাগ ১৪ ১৪ ৮৮১৬১১১১৯০০০৫৭৪ 
১৫ সালমা ছালাম সখ ০৪ খামারগাতী ১৫ ১৫ ৮৮১৬১১৩০৩৯৭৬৪ 
১৬ আঃ রা াক হােমদ আলী ০১ ধারগাতী ১৬ ১৬ ৮৮১৬১১৩০৩৩৬৬৭ 
১৭ আয়মনা খা ন ত কারবান ০৩ কয়ড়া ১৭ ১৭ ১৯৬৩৮৮১৬১৯০০৮৮০

৮ 
১৮ মাছাঃ জােমলা 

খা ন 
মাঃ ফজর আলী ০৯ পানাইগাতী ১৮ ১৮ ৮৮১৬১১৩০৫০৭২২ 

১৯ আিত ল মাতােলব ০২ গাছা ১৯ ১৯ ১৯৯৬৮৮১৬১১৯০০৩৩
২৩ 

২০ িদপালী রানী িনেপন চ  ০৭ বারইভাগ ২০ ২০ ৮৮১৬১১৩০৪৮২৬৯ 



সরকার 
২১ ফািহমা খা ন ত জয়নাল ০১ ধারগাতী ২১ ২১ ৮৮১৬১১৩০ 
২২ মােহলা খা ন ত আেহর আলী ০৪ চ দ র ২২ ২২ ১৯৬৯৮৮১৬১১৩০০০০

০২ 
২৩ রমজান সখ ত সেক ার 

আলী 
০৫ হবনগাতী ২৩ ২৩ ৮৮১৬১১৩০৪৩৩২৪ 

২৪ মািনয়া খা ন মািনক াং ০৫ তবািড়য়া ২৪ ২৪ ৮৮১৬১১৯০১৬৪৮৪ 
২৫ জািহ ল ইসলাম  সখ ০২ বা িড়য়া ২৫ ২৫ ৮৮১৬১১৩০৩৪৯১২ 
২৬ তাতা িময়া আহাত ব  ০২ বা িরয়া ২৬ ২৬ ৮৮১৬১১৩০৩৪৮৯৫ 
২৭ চান িময়া আহাত ব  ০২ ঐ ২৭ ২৭ ৮৮১৬১১৩০৩৪৮৮৩ 
২৮ রজাউল কিরম শাহজাহান আলী ০৮ কািলয়াবাড়ী ২৮ ২৮ ৮৮১৬১১৩০৪৯৩৩৬ 
২৯ মাঃ শানিজত মাঃ ছারমান ০৯ হািসল 

হােসন 
২৯ 

২০০৬ -
০৭ 

২৯ ২০০৬৮৮১৬১১৯০০০৮
৬৪ 

৩০ লতান মা দ আ ল হােসন ০৯ হািসল 
হােসন 

৩০ ৩০ ১৯৯০৮৮১৬১১৯০৩৩২
৩৬ 

৩১ িমম খা ন আিম ল ইসলাম ০৬ ভাতািড়য়া ৩১ ৩১ ৮৮১৬১১৯০২৩১৩০ 
৩২ আলাউি ন দারগ আলী ০৮ কািলয়াবাড়ী ৩২ ৩২ ৮৮১৬১১৩০৪৯৪২৭ 
৩৩ মাইয়া খা ন জ ল ইসলাম ০৭ টারগাতী ৩৩ ৩৩ ৮৮১৬১১৯০২০৫৪০ 
৩৪ এআ ল হক শির ল ইসলাম ০৬ ভাতািড়য়া ৩৪ ৩৪ ১৯৯৫৮৮১৬১৯০০২৩০

৬২ 
৩৫ আিরফা খা ন সাহা র ০৭ টারগাতী ৩৫ ৩৫ ৮৮১৬১১৩০৪৮২৭৩ 
৩৬ িরতা রাণী উ ম মার ০৭ বারইভাগ ৩৬ ৩৬ ৮৮১৬১১৩০৪৮২৭৩ 
৩৭ িসরা ল সখ ত রা ম ০৭ ঐ ৩৭ ৩৭ ৮৮১৬১১৩০০০০২৯ 
৩৮ ই ািহম চ ন খ  ০৭ ঐ ৩৮ ৩৮ ৮৮১৬১১৩০৪৭৯৪২ 
৩৯ সেমচা খা ন আয়নাল হক ০৭ জানিকগাতী ৩৯ ৩৯ ৮৮১৬১১৩০০০০২৯ 
৪০ আিম ল ইসলাম ফজলার ০৭ ঐ ৪০ ৪০ ৮৮১৬১১৩০ 
৪১ মানা খা ন হায়দার আলী ০৭ ঐ ৪১ ৪১ ২০০৩৮৮১৬১৯০০২৪৬

৮০ 



৪২ লাল আলী আকবর ০৮ কািলয়াবাড়ী ৪২ ৪২ ৮৮১৬১১৩০৪৯৩৭১ 
৪৩ ভালা সখ মা  সখ ০৭ বারইভাগ 

নয়াপাড়া 
৪৩ ৪৩ ৮৮১৬১১৩০৪৭৭৬৯ 

৪৪ ছারহাব আলী ছেবর আলী ০৮ কািলয়াবাড়ী ৪৪ ৪৪ ৮৮১৬১১৩০৪৯৪৩৬ 
৪৫ সিলনা ল ইসলাম ০৮ ঐ ৪৫ ৪৫ ১৯৪৯৮৮১৬১১৩০০০০

৬৬ 
৪৬ চ ল শীল ধীেরন শীল ০৭ বারইভাগ ৪৬ ৪৬ ৮৮১৬১১৩০৪৮০২৭ 
৪৭ মিতয়ার রহমান মগরব আলী ০৩ কয়ড়া ৪৭ ৪৭ ৮৮১৬১১৩০৩৬৬৪৮ 
৪৮ আজাহার আলী ত কিরম বকা্র ০২ বা িরয়া ৪৮ ৪৮ ৮৮১৬১১৩০৩৫৮৮৯ 
৪৯ আ  তােহর বেশাদ আলী ০৭ বারইভাগ ৪৯ ৪৯ ৮৮১৬১১৩০৫৩৪২৯ 
৫০ জািহ ল ইসলাম ওমর আলী সখ ০৪ খামারগাত  ৫০ ৫০ ১৯৯৫৮৮১৬১১৯০০৭০০

২ 
৫১ মা খা ন ন র আলী ০৮ গাদগাতী ৫১ ৫১ ১৯৯৫৮৮১৬১১৯০৩০০

০৭ 
৫২ আঃ আিলম আ া ল ০৭ জানিকগাতী ৫২ ৫২ ১৯৯৯৮৮১৬১১৯০২৪৩

৩০ 
৫৩ রেমছা বগম আ  সাঈদ ০৬ ভাতািড়য়া ৫৩ ৫৩ ৮৮১৬১১৩০৪৩৯৩৫ 
৫৪ আেয়শা িসি কা মাজাহার ০৮ গাদগাতী ৫৪ ৫৪ ৮৮১৬১১৩০ 
৫৫ কাননবালা ধীেরন চ  ০৬ ভাতািড়য়া ৫৫ ৫৫ ৮৮১৬১১৩০৪৪৫৯৯ 
৫৬ শাহানা খা ন রজাউল কিরম ০৮ কািলয়াবাড়ী ৫৬ 

২০০৯ -
১০ 

৫৬ ৮৮১৬১১৩০৪৯৩৩৮ 

৫৭ ল ম খা ন শাহজাহান আলী ০৩ কয়ড়া ৫৭ ৫৭ ৮৮১৬১১৩০৩৮১২১ 
৫৮ ির  খা ন রিফ ল ইসলাম ০৩ ঐ ৫৮ ৫৮ ৮৮১৬১১৩০ 
৫৯ হােজরা খা ন ত জ ল ০৫ চকভাতহাির

য়া 
৫৯ ৫৯ ৮৮১৬১১৩০৪১৬৬৫ 

৬০ মিজনা খা ন মাজাহার আলী ০৯ হািসল 
হােসন 

৬০ ৬০ ১৯৯৮৮৮১৬১১৯০০১৮
৩৬ 

৬১ জিহর সখ ত আ ল সখ ০৪ খামার গাতী ৬১ ৬১ ৮৮১৬১১৩০৩৯৭৬৯ 
৬২ র আলী ত জা  সখ ০২ চকেমাহনবা ৬২ ৬২ ৮৮১৬১১৩০৩৪৫৬৯ 



ড়ী 
৬৩ লাইলী খা ন ত আতাব আলী ০২ বা িরয়া 

ব পাড়া 
৬৩ ৬৩ ১৯৭৫৮৮১৬১১৩০৩৫০

৫২ 
৬৪ জাসনা খা ন আকবর আলী ০৭ বারইভাগ ৬৪ ৬৪ ১৯৯০৮৮১৬১১৯০৪১২৯ 
৬৫ নাজমা খা ন হলাল উি ন ০৩ কয়ড়া ৬৫ ৬৫ ৮৮১৬১১৩৯৮০৮২৫ 
৬৬ শামীম হােসন জ ল ইসলাম ০৬ টারগাতী ৬৬ ৬৬ ২০০৩৮৮১৬১১৯০২০৫

৪২ 
৬৭ মিনজা খা ন আিজজল হক ০২ রাি লাবাহা

র 
৬৭ ৬৭ ১৯৮৪৮৮১৬১১৯০০৫৫

২৩ 
৬৮ শাহজাহান আলী ত মািনক সখ ০৩ কয়ড়া 

দিড়পাড়া 
৬৮ ৬৮ ৮৮১৬১১৩০৩৭৪০৬ 

৬৯ আিমনা খা ন তারা িময়া ০১ চর গাছা ৬৯ ৬৯ ১৯৯১৮৮১৬১১৩০০০১৫
৮ 

৭০ আিম ল ইসলাম আমজাদ হােসন ০৪ চ দ র ৭০ ৭০ ১৯৮৯৮৮১৬১১৯০১৫০৭
৩ 

৭১ মাছাঃ আছ ল 
খা ন 

ত দােরাগ আলী 
সরঃ 

০৮ গাপাল র ৭১ ৭১ ১৯৯৪৮৮১৬১১৩০০১২৭
২ 

৭২ জাহা ীর কােদর ০৭ িবলচাি  ৭২ 
২০১০-১১ 

৭২ ১৯৮৭৮৮১৬১১৯০২৮৩
৩৩ 

৭৩ গালজার হােসন ত পরান সখ ০৯ পানাইগাতী ৭৩ ৭৩ ৮৮১৬১১৩০৫০৭৬৩ 
৭৪ ল িল খা ন আঃ মিমন ০৫ তবািরয়া ৭৪ ৭৪ ৮৮১৬১১৩০৪২৬৮৪ 
৭৫ সিলম সখ জ ল ইসলাম ০২ চকেমাহন

র 
৭৫ ৭৫ ২০০০৮৮১৬১১৯০০৭৪১

২ 
৭৬ তারাভা  ফজর আলী ০৪ দবকগাতী ৭৬ ৭৬ ৮৮১৬১১৩০৪০১৮৪ 
৭৭ মাছাঃ মিনজা 

বগম 
মাঃ আ ল মিজদ ০৫ তবািরয়া ৭৭ ৭৭ ১৯৮৫৮৮১৬১১৯০১৮২

২২ 
৭৮ লতান আলী মাঃ আতাব আলী ০২ চকেমাহনবা

ড়ী 
৭৮ ৭৮ ৮৮১৬১১৩০৫৩৫৮০ 

৭৯ মিন ামান জ ল ইসলাম ০৬ ভাতহািড়য়া ৭৯ 
২০১৩ -

৭৯ ০১১৯৯৩৮৮১৬১৯০২৩
১৪৪ 



১৪ 
৮০ িমম খা ন আঃ মিজদ সখ ০৭ বারইভাগ ৮০ ৮০ ২০০১৮৮১৬১১৯০০৪৮

৮৮ 
৮১ মাইয়া খা ন জািহ ল ইসলাম ০২ বা িরয়া ৮১ ৮১ ২০০৫৮৮১৬১১৯০০৭০

০৭ 
৮২ ির  খা ন আঃ মিজদ খান ০৭ জানিকগািত ৮২ ৮২ ১৯৯৯৮৮১৬১৯০২৪৩৫

৭ 
৮৩ মা খা ন সিলম ইয়া ০৮ কািলয়া 

বাড়ী 
৮৩ ৮৩ ২০০৩৮৮১৬১১৯০৯৫৮

৪ 
৮৪ খািদজা খা ন আিম ল ইসলাম ০৭ বারাই ভাগ ৮৪ ৮৪ ২০০৫৮৮১৬১১৯০০৯৯

৯২ 
৮৫ আিমনা খা ন মাঃ সােলমান ০৪ খামারগািত ৮৫ ৮৫ ১৯৯৪৮৮১৬১১৩০০০২

৫২ 
৮৬ সােজদা খা ন শিহ ল ইসলাম 

সখ 
০২ গাছা ৮৬ ৮৬ ৮৮১৬১১৩০৩৬২১২ 

৮৭ আিজরন খা ন আেছর আলী ০৬ ভাতহািড়য়া ৮৭ 
২০১৪ - 

১৫ 

৮৭ ১৯৯০৮৮১৬১৯০২৩৫৭
৮ 

৮৮ িপয়ারা খা ন আনছার আলী ০৭ বারইভাগ ৮৮ ৮৮ ৮৮১৬১১৩০৪৯০৯২ 
৮৯ আেনায়ারা ত শাহদৎ 

হােসন 
০৬ ভাতহািড়য়া ৮৯ ৮৯ ১৯৭৫৮৮১৬১১৩০৪৪৮১

৪ 
৯০ সানাবান বগম আ ল আিজজ ০৩ দিড়পাড়া ৯০ ৯০ ৮৮১৬১১৩০৩৭৯৩১ 
৯১ জন সখ শাহজামাল সখ ০৬ ভাতহািড়য়া ৯১ ৯১ ১৯৯৭৮৮১৬১৯০২৩৫৬

২ 
৯২ নজ ল ইসলাম আঃ আউয়াল ০৬ ভাতহািড়য়া ৯২ ৯২ ১৯৮১৮৮১৬১৯২২৯৩৬ 
৯৩ িবলিকছ খা ন আলী হাসান খান ০৬ ভাতহািড়য়া ৯৩ ৯৩ ১৯৯৪৮৮১৬১১৩০০০১২

৯ 
৯৪ আিমনা বগম জং◌ঃ ব ল ০৪ খামারগ তী ৯৪ ৯৪ ৮৮১৬১১৩০৩৯৭০৫ 
৯৫ আলমগীর হােসন নািসম উি ন সখ ০৮ গাদগাতী ৯৫ ৯৫ ৮৮১৬১১৩০৫০৩২১ 
৯৬ ছাবাহান মাঃ ড়ান সখ ০৯ হাঃর নাথ ৯৬ ৯৬ ৮৮১৬১১৩০৫২৫৩৮ 



র 
৯৭ শােহর আলী সখ ত নেয়ব আলী 

সখ 
০৮ গাদগ তী ৯৭ ৯৭ ৮৮১৬১১৩০৪৯৭৬৬ 

৯৮ মেনায়ারা আ ল হােসন ০৭ খতাবগ তী ৯৮ ৯৮ ৮৮১৬১১৩০৪৫৯৫৪ 
৯৯ ফিরদা খা ন আই ব আলী ০৫ তবািড়য়া ৯৯ ৯৯ ৮৮১৬১১৩০৪১৯৬৬ 
১০০ িবয়া বগম জািহ ল ইসলাম ০৩ কয়ড়া ১০০ ১০০ ৮৮১৬১১৩০৩৭৭৬১ 
১০১ জািহদা মাঃ আঃ রউফ ০৮ 

গাদগ তী 
১০১ ১০১ ১৯৯৯৮৮১৬১১৯০৩০৭

৫৮ 
১০২ জা াতী খা ন মাঃ আ ল হক ০৮ 

গাদগ তী 
১০২ ১০২ ২০০৩৮৮১৬১১৯০৩০৩

১৬ 
১০৩ র া খা ন আয়নাল হক ০৮ 

গাদগ তী 
১০৩ ১০৩ ১৯৯৩৮৮১৬১১৩০০০৩

৪২ 
১০৪ কিরম সখ আজাহার আলী ০২ রাি লাবাহা

র 
১০৪ ১০৪ ৮৮১৬১১৩০৩৪৭০৭ 

১০৫ মােজদা খা ন আ ল মা ান ০৭ 
খতাবগাতী 

১০৫ ১০৫ ১৯৯২৮৮১৬১১৯০০৫০
৩১ 

১০৬ ইসাহাক আলী ত ফজর আলী ০৫ তবািড়য়া ১০৬ ১০৬ ৮৮১৬১১৩৯৮২৩৩৫ 
১০৭ রাববী হােসন মাঃ ছ ০২ রাি লাবাহা

র 
১০৭ ১০৭ ২০০৩৮৮১৬১১৯০০৫৩

৮৫ 
১০৮ ছােলহা বগম ত ম আলী ০৭ বামনভাগ ১০৮ ১০৮ ৮৮১৬১১৩০৪৭৩৫৩ 
১০৯ হ াপী  খা ন আ ল কােশম ০১ চর গাছা ১০৯ ১০৯ ২০০৩৮৮১৬১১৯০০০৩

৩২ 
১১০ মারী িম  রানী 

 
র ীত ০১ চর গাছা 

 
১১০ 

২০১৫-১৬ 
১১০ ২০০৪৮৮১৬১১৯০০২৭১

৫ 
১১১ ছািচ রাণী রিব চ  দাস ০২ চকেমাহনবা

িড় 
১১১ ১১১ ৮৮১৬১১৩০৩৩৩৯৬ 

১১২ মারী ি  রানী 
সাহা 

 িব পদ সাহা ০২ চকেমাহনবা
ড়ী 
 

১১২ ১১২ ১৯৯৭৮৮১৬১১৩৯০০৭
৬৬১ 

১১৩ িব নাথ দাস ত: অভয় চ  ০২ গাছা ১১৩ ১১৩ ৮৮১৬১১৩০৩৬২৭৬ 



 
১১৪ রািশদা খা ন আ  ব ার ০২ বা িড়য়া ১১৪ ১১৪ ১৯৮৫৮৮১৬১১৩০০০০৪

০ 
১১৫ আলমগীর ফ ক খান ০২ চকেগাপাল 

 
১১৫ ১১৫ ৮৮১৬১১৩০৩৩৫৮০ 

১১৬ মাহ দা র আলী ০৩ কয়ড়া ১১৬ ১১৬ ২০০২৮৮১৬১৯০০১১৯০
১ 

১১৭ িমনা খা ন মা: আফজাল 
হােসন 

০৪ দ কগাতী ১১৭ ১১৭ ১৯৯৫৮৮১৬১১৯০০১৭৭
৭ 

১১৮ মাছা: আ রী মা:আেনায়ার 
হােসন 

০৪ ধম দাসগ তী ১১৮ ১১৮ ২০০৫৮৮১৬১১৯০১৪৫১
০ 

১১৯ আয়শা খা ন মা: আ  সাইদ ০৬ টারগাতী ১১৯ ১১৯ ৮৮১৬১১৩০৪৪৩৮২ 
১২০ মা: নবা কিছ ি ন ০৪ চ দ র ১২০ ১২০ ৮৮১৬১১৩০৩৯৮২৯ 
১২১ মাছাঃ রিহমা 

খা ন 
তঃ আ ল 
হােসন 

০৪ দ কগাতী ১২১ ১২১ ৮৮১৬১১৩০৪৯৫৩০ 

১২২ মাছা: হািফজা ইউ ব আলী ০৪ খামারগাতী ১২২ ১২২ ৮৮১৬১১৩০৩৯৬৬৭ 
১২৩ মাঃ আিম ল মাঃ ড়ান সখ ০৪ দ কগ তী ১২৩ ১২৩ ১৯৯২৮৮১৬১১৩০০০১

৯৩ 
১২৪ ফিরদা ত: বেজল সখ ০৫ এলা ী ১২৪ ১২৪ ৮৮১৬১১৩০৪১৭০৪ 
১২৫ নজ ল ইসলাম খিল র রহমান ০৫ তবািড়য়া ১২৫ ১২৫ ১৯৮৭৮৮১৬১১৩০৪১৯০

২ 
১২৬ মা: িলমন সখ মা: আ: ছা ার ০৫ এলাংগী ১২৬ ১২৬ ৮৮১৬১১৩১৯২৭৮ 
১২৭ হাসান আলী মা: আলাউি ন ০৫ হবনগ তী ১২৭ ১২৭ ২০০৪৮৮১৬১১৯০০২২১

৩ 
১২৮ আ ল সখ ত রমজান সখ ০৫ তবািড়য়া ১২৮ ১২৮ ৮৮১৬১১৩০৪২৮৮৫ 
১২৯ তািমম হােসন কিবর হােসন ০৬ ভাতহািড়য়া ১২৯ ১২৯ ২০০২৮৮১৬১১৯০০০৮

৭৫ 
১৩০ আঃ ওহাব আলী মিফজ উি ন ০৬ হািমনদািমন ১৩০ ১৩০ ২০০০৮৮১৬১১৯০২২১

৬৭ 
১৩১ কাই ম সখ মা:  সখ ০৬ ভাতহািড়য়া ১৩১ ১৩১ ১৯৯৩৮৮১৬১১৯০২৩৯



১৬ 
১৩২ জসিমন খা ন জ ল ইসলাম ০৬ হােতম 

হািসল 
১৩২ ১৩২ ৮৮১৬১১৯০২৩৮৬৩ 

১৩৩ জাকািরয়া সখ বলাল হােসন ০৬ ভাতহািড়য়া ১৩৩ ১৩৩ ১৯৮৮৮১৬১১৯০২৩৫২
০ 

১৩৪ আঃ হািকম 
সরকার 

ত: জাবত আলী ০৮ গাদগাতী ১৩৪ ১৩৪ ৮৮১৬১১৩০৫০০৮৪ 

১৩৫ বাইয়া খা ন আ ল কালাম ০৮ গাদগাতী ১৩৫ ১৩৫ ২০০৬৮৮১৬১১৯০২৯৬
৫২ 

১৩৬ মনহাজ ছারমান ০৯ িব াসপাড়া ১৩৬ ১৩৬ ২০০২৮৮১৬১১৯০৩৫২
১২ 

১৩৭ নারিগ স খা ন আ ল হােশম ০৯ িব াসপাড়া ১৩৭ ১৩৭ ৮৮১৬১১৯০০৬১৬৬ 
১৩৮ িশ দা খা ন মা: হযরত আলী ০৯ হা: হােসন ১৩৮ ১৩৮ ২০০৩৮৮১৬১১৯০০৯৪

৪৩ 
১৩৯ মাছা: চা া 

খা ন 
মা: ন  শখ ০৯ হািসল ১৩৯ ১৩৯ ৮৮১৬১১৩০৫২৪৩৪ 

১৪০ বােয়ল হােসন ছাই ল ইসলাম ০৯ পানাইগাতী ১৪০ ১৪০ ২০০৩৮৮১৬১১০৩৪৮২
৮ 

১৪১ লালী রানী  নারায়ন ঠা র ০২ গাছা ১৪১ ১৪১ ১৯৮০৮৮১৬১১৯০৩৭৯
৫৩১ 

১৪২ ারথী রানী সাহা অি নী মার সাহা ০২ গাছা ১৪২ ১৪২ ৮৮১৬১১৩০৩৬০৪৭ 
১৪৩ মাছাঃ ল ম 

খা ন 
মাঃ ইয়ািছন 
আলী সখ 

০৪ দ কগাতী ১৪৩ ১৪৩ ৮৮১৬১১৩০৪০৬৮৬ 

১৪৪ নািসর উি ন সাই ল ইসলাম ০৪ খামারগ তী ১৪৪ ১৪৪ ২০০২৮৮১৬১১৯০১২৬
৮৬ 

১৪৫ কােশম আলী হিববর রহমান ০১ চর গাছা ১৪৫ ১৪৫ ২০০১৮৮১৬১১৯০০১২০
৪ 

১৪৬ র  সখ মিহর উি ন ০৪ চ দ র ১৪৬ ১৪৬ ১৯৯৯৮৮১৬১১৯০১৫৪৪
৩ 

১৪৭ রমজান অলী ত: খাতা সখ ০৬ ভাতহািড়য়া ১৪৭ ১৪৭ ৮৮১৬১১৩০৪৪৬৬৭ 



১৪৮ আ  বককার 
িসি ক 

ত আ স 
সাবাহান 

০৮ কািলয়াবাড়ী ১৪৮ ১৪৮ ৮৮১৬১১৩০৪৯৪৭০ 

১৪৯ আি য়া খা ন ◌ৃত: িসি ক ০৯ হা: হােসন ১৪৯ ১৪৯ ১৯৭৫৮৮১৬১১৩০০০০১
৪ 

১৫০ ছাই ল ইসলাম ত মেহর ব  ০৫ তবািড়য়া ১৫০ ১৫০ ১৯৯০৮৮১৬১১৩০০০০
৬৩ 

১৫১ ফােতমা খা ন আ স সা ার ০৬ ভাতহািড়য়া ১৫১ ১৫১ ১৯৯৫৮৮১৬১১৯০২৩৪১
৩ 

১৫২ রজাউল কিরম মিজবর রহমান ০১ ধারগতী ১৫২ ১৫২ ১৯৯১৮৮১৬১১৩০০০১১
৬ 

১৫৩ আ ল হােসন ত মাকেবল হা ০৮ গাদগ তী ১৫৩ ১৫৩ ৮৮১৬১১৩০৫০০৬৫ 
১৫৪ নািসর উি ন 

সখ 
আঃ হািমদ সখ ০৮ গাদগাতী ১৫৪ ১৫৪ ১৯৯৯৮৮১৬১১৯০৩১০৭

৫ 
১৫৫ সািকল আহে দ মাঃ ইউ ব আলী ০৪ খামারগাতী ১৫৫ ১৫৫ ২০০৩৮৮১৬১১৯০১২৩

০২ 
১৫৬ আয়মনা ছালাম ০৫ এলা ী ১৫৬ ১৫৬ ৮৮১৬১১৩০৪১৭২৩ 
১৫৭ আশা খা ন ছাবাহান হােসন ০৭ কিলয়া িবল ১৫৭ ১৫৭ ২০০৫৮৮১৬১৯০০২৬৫

২৭ 
১৫৮ আির ল ইসলাম কিফল শখ ০৪ খামারগািত ১৫৮ ১৫৮ ২০০০৮৮১৬১৯০০১২৮

৬৯ 
১৫৯ রজনী খা ন আকবর আলী ০৫ এলা ী ১৫৯ ১৫৯ ৮৮১৬১৯০১৯৪৫৫ 
১৬০ বাসনা রাণী 

তা ুলী 
ত চীনা তা ুলী ০২ গাছা ১৬০ ১৬০ ৮৮১৬১১৩০৩৬৩১৩ 

১৬১ তােহর নই ি ন ০৪ চ দ র ১৬১ ১৬১ ৮৮১৬১১৩০৪০০২২ 

১৬২ হািলমা খা ন আ ল হািকম ০৯ হািসল ১৬২ ১৬২ ২০০০৮৮১৬১১৯০৩২১
৫২ 

১৬৩ মিহর উি ন ত পরান আলী ০৭ বামনভাগ ১৬৩ ১৬৩ ৮৮১৬১১৩০৪৭৫০৮ 

১৬৪ মীম খা ন রিফ ল ইসলাম ০৯ পানাইগাতী ১৬৪ ১৬৪ ২০০৬৮৮১৬১১৩০০০১
৮১২ 



১৬৫ মাঃ সাগর আলী িপতা- মাঃ 
আশা ল 

০১ চর  গাছা 
 

১৬৫ 
২০১৬-১৭ 

১৬৫ ২০০২৮৮১৬১১৯০০১৩
০৩ 

১৬৬ মার ফা খা ন িপতা- আ ল 
মিমন খান 

০১ চর  গাছা 
 

১৬৬ ১৬৬ ২০০৪ 
৮৮১৬১১৯০৪৩৬৯১ 

১৬৭ আলতী খা ন ত আহা দ আলী ০২ রাি লা 
বাহা র 

 

১৬৭ ১৬৭ ৮৮১৬১১৩০০০০৪৭ 
 

১৬৮ ভািষনী ঘাষ ত গেনশ চ  
ঘাষ 

০২  গাছা 
 

১৬৮ ১৬৮ ১৯৩০ 
৮৮১৬১১৩০০০০০২ 

১৬৯ কাজলী খা ন মাঃ র ইসলাম ০২ বা িড়য়া 
 

১৬৯ ১৬৯ ২০০২ 
৮৮১৬১১৯০০৬৭৯৩ 

১৭০ আিমনা বগম মাঃ আঃ রা াক 
খান 

০২ চকেগাপাল 
 

১৭০ ১৭০ ১৯৯৯ 
৮৮১৬১১৯০০৪৫১৫ 

১৭১ শফালী খা ন মাঃ তাতা সখ ০২ বা িড়য়া 
 

১৭১ ১৭১ ১৯৯০ 
৮৮১৬১১৯০০৬৯৩৫ 

১৭২ যতন দাস ত িবের  দাস ০২ চকেমাহনবা
ড়ী 
 

১৭২ ১৭২ ১৯৬০ 
৮৮১৬১১৩০৩৩৪২২ 

১৭৩ আ ল গিন ত ফজলার 
রহমান 

০৩ কয়ড়া ১৭৩ ১৭৩ ৮৮১৬১১৩০৩৭৪২৫ 

১৭৪ শাহ আলম দলবার হােসন ০৩ কয়ড়া ১৭৪ ১৭৪ ৮৮১৬১১৩০৩৭৪৫৫ 

১৭৫ জয়নাল আেবদীন িপতা- ত বােহজ ০৪ ধম দাসগ তী ১৭৫ ১৭৫ ৮৮১৬১১৩০৪১০৮৯ 

১৭৬ মাঃ ছােবদ আলী ত আেবাইদা সখ ০৪ খামারগ তী ১৭৬ ১৭৬ ১৯৫৯ 
৮৮১৬১১৩০৫৩২৯৪ 

১৭৭ জামাত আলী িপতা- আিজ ি ন ০৪ খামারগ তী ১৭৭ ১৭৭ ১৯৬৯ 
৮৮১৬১১৩০৫৩২১৩ 

১৭৮ মাঃ ফরেদৗস 
আলী 

মাঃ আিজজল 
সখ 

০৪ খামারগ তী 
 

১৭৮ ১৭৮ ১৯৮১ 
৮৮১৬১১৯০১২৩৯০ 

১৭৯ মাঃ ছািববর মাঃ আঃ রা াক ০৪ খামারগ তী ১৭৯ ১৭৯ ২০০৬ 



হাসান  ৮৮১৬১১৯০০৫৮৪২ 

১৮০ রেমলা িপতা- সাহরাব 
আলী 

০৪ খামারগ তী ১৮০ ১৮০ ৮৮১৬১১৩০৩৯৭৫০ 

১৮১ মাছাঃ িরতা 
খা ন 

মাঃ আলী হােসন ০৫ তবাড়ীয়া 
 

১৮১ ১৮১ ১৯৯৪ 
৮৮১৬১১৯০১৬৭৪২ 

১৮২ মাঃ আঃ রিশদ িপতা- 
হানাউল াহ 

০৫ তবাড়ীয়া ১৮২ ১৮২ ৮৮১৬১১৩০৪২১৬৮ 

১৮৩ আলমগীর হােসন মাঃ রিফ ল 
ইসলাম 

০৬ ভাতহািড়য়া ১৮৩ ১৮৩ ১৯৯৯ 
৮৮১৬১১৯০২৩৭৯৭ 

১৮৪ মাঃ আঃ র মাকেছদ আলী 
আক  

০৬ টারগ তী 
 

১৮৪ ১৮৪ ১৯৭৪ 
৮৮১৬১১৯০২০৯২১ 

১৮৫ মাঃ স াট 
হােসন 

মাঃ গালাম 
আজম 

০৬ টারগ তী 
 

১৮৫ ১৮৫ ২০১১ 
৮৮১৬১১৯০০০৮৭০ 

১৮৬ মাঃ র ল 
ইসলাম 

 

িপতা- ত কিলম 
উি ন 

০৬ ভাতহািড়য়া 
 

১৮৬ ১৮৬ ৮৮১৬১১৩০৪৪৬৩৯ 

১৮৭ মাঃ নািয়দ 
খান 

িসজার আলী খান ০৭ জানিকগ তী 
 

১৮৭ ১৮৭ ২০১২ 
৮৮১৬১১৯০২৪৩৪২ 

১৮৮ আশা খা ন মাঃ রজাউল 
কিরম 

০৭ জানিকগ তী 
 

১৮৮ ১৮৮ ২০০১ 
৮৮১৬১১৯০২৪৭০৯ 

১৮৯ মাছাঃ চায়না িপতা- ত পচা 
শখ 

০৭ বারইভাগ 
 

১৮৯ ১৮৯ ১৯৭২ 
৮৮১৬১১৩০৪৭৯৮৪ 

১৯০ রােকয়া খা ন ামী- ইউ ফ 
আলী 

০৭ খতাবগ তী ১৯০ ১৯০ ১৯৫৩ 
৮৮১৬১১৩০৪৬১১৩ 

১৯১ আ ল বারী ম ল ত র স ম আলী 
ম ল 

০৭ বামনভাগ 
 

১৯১ ১৯১ ১৯৫৭ 
৮৮১৬১১৩০৪৬৩২১ 

১৯২ মাস ািফ র 
রহমান 

মাঃ শাহজাহান 
আলী 

০৮ কািলয়াবাড়ী 
 

১৯২ ১৯২ ১৯৮৬ 
৮৮১৬১১৩০৪৯৩০১ 

১৯৩ আ ল কিরম িপতা- ত জা  ০৯ মারগাড়া ১৯৩ ১৯৩ ৮৮১৬১১৩০৫২৯০৯ 



সখ সখ 

১৯৪ মাঃ া সখ মাঃ গালাম 
রববানী 

০৪ খামারগ তী ১৯৪ ১৯৪ ২০০৯ 
৮৮১৬১১৯০০০৩৮৮ 

১৯৫ মাঃ লালচান 
সখ 

ত রহমািল সখ ০৯ মারগাড়া ১৯৫ ১৯৫ ৮৮১৬১১৩০৫২৮৯৪ 

১৯৬ আজিমরা খা ন আশা ল ইসলাম ০৪ খামারগাতী ১৯৬ ১৯৬ ২০০৯ 
৮৮১৬১১৯০০৯৯৯১ 

১৯৭ মজ না ামী- ছাবাহান ০১ ধারগ তী ১৯৭ ১৯৭ ৮৮১৬১১৩০৩৪১৯৮ 

১৯৮ সানিজদা আ ার 
সাথী 

মাঃ আ স সা ার ০৩ কয়ড়া ১৯৮ ১৯৮ ১৯৯৭ 
৮৮১৬১১৯০১০৫২২ 

১৯৯ বেনামািল িপতা-  সাধন ০৩ কয়ড়া ১৯৯ ১৯৯ ২০০৮ 
৮৮১৬১১৯০০০৮৭৮ 

২০০ মাঃ হাসান আলী মাঃ মমতাজ 
আলী 

০৫ তবাড়ীয়া ২০০ ২০০ ১৯৭৯ 
৮৮১৬১১৩০৪২৯৪৪ 

২০১ মাছাঃ  চােমলী 
খা ন 

ামী আ  ব ার 
সর 

০৬ ভাতহািড়য়া 
 

২০১ ২০১ ৮৮১৬১১৩০৫৬৫৪৪ 

২০২ মাঃ সরা ল 
হক মাল 

ত খাশাল 
মাল া 

০৭ বামনভাগ 
 

২০২ ২০২ ৮৮১৬১১৩০৪৭২৩২ 

২০৩ মাঃ মন র সখ ত মসিলম উি ন ০৮ গাদগ তী ২০৩ ২০৩ ৮৮১৬১১৩০৫০১১২ 

২০৪ হািলমা খা ন মাঃ দলবার 
হােসন 

০৯ হািসল 
হােসন 

২০৪ ২০৪ ১৯৯৫ 
৮৮১৬১১৯০৩৩১৮৭ 

২০৫ মাছাঃ িলজা 
খা ন 

িপতা- মাঃ সদর 
আলী 

০৯ হা: 
র নাথ র 

 

২০৫ ২০৫ ২০০৫ 
৮৮১৬১১৯০৪৪২৪ 

২০৬ মাঃ নজ ল 
ইসলাম 

ত মিহর উি ন 
িম ী 

০১ চর  গাছা 
 

২০৬ 
২০১৭-১৮ 

২০৬ ৮৮১৬১১৩০৩৩০২১ 

২০৭ মাছাঃ িরনী 
খা ন 

মাঃ আজাহার 
সখ 

০২ চকেমাহনবা
ড়ী 
 

২০৭ ২০৭ ২০০৮ 
৮৮১৬১১৯০৪৮৪৪৩-০২ 



২০৮ মাঃ কাম ল 
ইসলাম 

মাঃ মিতয়ার 
রহমান 

০২ বা িড়য়া 
 

২০৮ ২০৮ ৮৮১৬১১৩০৩৫৭২৯-
০২ 

২০৯ মাঃ আ স 
ছাবাহান 

রমজান আলী সখ ০২  গাছা 
 

২০৯ ২০৯ ৮৮১৬১১৩০৩৫৯৭৪-০২ 

২১০ মাঃ বলাত 
আলী 

মাঃ আজমত 
আলী 

০৩ কয়ড়া 
 

২১০ ২১০ ৮১৬১১৩০৩৬৮৪০-০২ 

২১১ মাঃ রিফ ল 
ইসলাম 

মাঃ আঃ হািলম 
সখ 

০৪ ধম দাসগ তী 
 

২১১ ২১১ ১৯৮৮ 
৮৮১৬১১৯০০৭৯৯১-০২ 

২১২ িশিরয়া বগম মাঃ ইমান আলী ০৪ খামারগ তী 
 

২১২ ২১২ ৮৮১৬১১৩০৫৩২২১-১১ 

২১৩ ি  আঃ মা ান ০৫ এলাংগী 
 

২১৩ ২১৩ ২০১০৮৮১৬১১৯০০১৪১
০-১১ 

২১৪ মাঃ আ ল 
মিমন 

মাঃ কিল ি ন ০৫ তবাড়ীয়া 
 

২১৪ ২১৪ ৮৮১৬১১৩০৪২৮৬২-
০২ 

২১৫ মাঃ আ ল 
মা ােলব 

ত শামেছল 
সরকার 

০৬ ভাতহািড়য়া 
 

২১৫ ২১৫ ১৯৯৬ 
৮৮১৬১১৯০২৩৮৬৩-

১১ 
২১৬ মাঃ শাম ল হক 

সখ 
ত হারান সখ ০৬ ভাতহািড়য়া 

 
২১৬ ২১৬ ১৯৫৬ 

৮৮১৬১১৩০৪৩৮৩৩-
১১ 

২১৭ মাঃ গালাম 
রববানী 

মাঃ মিজবর 
রহমান 

০৫ হবনগ তী 
 

২১৭ ২১৭ ৮৮১৬১১৩০৪৩২০৬-
০৪ 

২১৮ কা  ামািনক ত ছামাদ 
ামািনক 

০৭ খতাবগ তী 
 

২১৮ ২১৮ ১৯৬৭ 
৮৮১৬১১৩০৪৬০৫০-

০২ 
২১৯ মাছাঃ জা াতী 

ফরেদৗস 
মাঃ আঃ খােলক ০৭ িবলেগাদগ

তী 
 

২১৯ ২১৯ ২০০৫ 
৮৮১৬১১৯০০২৫৪৮৯-

১০ 
২২০ মাছাঃ মাইরা মাঃ হলাল খান ০৭ বারইভাগ 

 
২২০ ২২০ ২০০৭ 

৮৮১৬১১৯০০৭০৯০ 



২২১ মাঃ নয়ন সখ মাঃ আঃ সা ার ০৯ হািসল 
হােসন 

 

২২১ ২২১ ২০০২ 
৮৮১৬১১৯০৩২৪৮১-০৬ 

২২২ মাছাঃ তানিজলা 
খা ন 

মাঃ লাল 
তা কদার 

০৯ হাঃ 
র নাথ র 

 

২২২ ২২২ ২০০২ 
৮৮১৬১১৯০৩৪৩২৯-

০২ 
২২৩ মাঃ সাই ল 

ইসলাম 
ত মানেছর 
আলী সখ 

০৯ হাঃ 
র নাথ র 

 

২২৩ ২২৩ ১৯৬৮ 
৮৮৮১৬১১৩০৫২৩১৭-

০২ 
২২৪ মাছাঃ জেবদা 

বগম 
ত বাহাজ উি ন ০১ চর গাছা ২২৪ 

২০১৮-১৯ 
২২৪ ৮৮১৬১১৩০৩২৭৪১ 

২২৫ মাছাঃ শাহানা 
খা ন 

মাঃ ছ র আলী ০১ চর গাছা ২২৫ ২২৫ ৮৮১৬১১৩০৩৩০০৬ 

২২৬ মাছাঃ মিরয়ম 
খা ন 

মাঃ মাতাহার 
হােসন 

০১ চর গাছা ২২৬ ২২৬ ২০০৬৮৮১৬১১৯০০৯৯
৪৬-০২ 

২২৭ মাছাঃ সীমা 
খা ন 

মাঃ র আলী ০২ বা িরয়া ২২৭ ২২৭ ২০০৬৮৮১৬১১৯০০৬৭
৭৮-০২ 

২২৮ মাঃ জল হক ত তিমজ সখ ০২ চকেমাহনবা
ড়ী 

২২৮ ২২৮ ৮৮১৬১১৩০৫৩৫৮২ 

২২৯ মাছাঃ আেলয়া 
খা ন 

ত দােরাগ আলী ০২ বা িরয়া ২২৯ ২২৯ ৮৮১৬১১৩০৩৫৭৩৭ 

২৩০ মাছাঃ মাইয়া 
খা ন 

মাঃ শিফ ল 
ইসলাম 

০৩ রাি লা 
সাদ 

২৩০ ২৩০ ২০০০ 
৮৮১৬১১৯০০৮৬১৬-১১ 

২৩১ অনজনা রানী লাল চাদ ০৩ কয়ড়া 
দিড়পাড়া 

২৩১ ২৩১ ৮৮১৬১১৩০৩৭৬৪০ 

২৩২ মাঃ স সখ ত িবশা সখ ০৩ কয়ড়া ২৩২ ২৩২ ৮৮১৬১১৩০৩৬৮৩৬ 

২৩৩ মাঃ সিলম 
রজা 

ছারহাব আলী ০৪ চ ন র ২৩৩ ২৩৩ ১৯৯৭ 
৮৮১৬১১৯০১৫৫৭৪-০২ 

২৩৪ মাঃ আ ল 
মা ািলব খান 

মাঃ মিজবর 
রহমান 

০৪ দ কগাতী ২৩৪ ২৩৪ ১৯৯৮ 
৮৮১৬১১৩০০২৪৯৩ 



২৩৫ মাঃ আলফাজ 
আলী 

মাঃ আঃ হাই ০৪ চ ন র ২৩৫ ২৩৫ ২০০৫ 
৮৮১৬১১৯০০৯৫৭৩ 

২৩৬ মাঃ এলাত সখ ত মিহর উি ন ০৫ হবনগাতী ২৩৬ ২৩৬ ৮৮১৬১১৩০৫৩৯৭৭ 

২৩৭ মাছাঃ জা ািত 
খা ন 

িজয়াউর রহমান ০৫ তবািড়য়া ২৩৭ ২৩৭ ৮৮১৬১১৩০০৪১৩১ 

২৩৮ মাঃ জমেসর 
আলী 

জনাব আলী ০৫ তবাড়ীয়া ২৩৮ ২৩৮ ৮৮১৬১১৩০৪২৭৭০ 

২৩৯ মাঃ হািব র 
রহমান 

ত আ ল কােশম ০৬ ভাতহািড়য়া ২৩৯ ২৩৯ ৮৮১৬১১৩০৪৩৮৭৩ 

২৪০ মাছাঃ পিপ 
খা ন 

মাঃ রিফ ল 
ইসলাম 

০৬ হােতম 
হািসল 

২৪০ ২৪০ ১৯৯৮ 
৮৮১৬১১৯০২১৮৯৪-১১ 

২৪১ মাছাঃ 
আেনায়ারা 

মাছাঃ িলয়াকত 
আলী 

০৬ ভাতহািড়য়া ২৪১ ২৪১ ৮৮১৬১১৩০৪৪৭৪১ 

২৪২ মাঃ বাইল 
আক  

মাঃ ছাই ল 
ইসলাম 

০৭ বারইভাগ ২৪২ ২৪২ ২০০৯ 
৮৮১৬১১৩০০২০২১ 

২৪৩ মাঃ সােহল 
রানা 

মাঃ আকবর 
আলী 

০৭ বারইভাগ ২৪৩ ২৪৩ ২০০০ 
৮৮১৬১১৩০০২০০১ 

২৪৪ মাছাঃ হািসনা 
খা ন 

মাঃ ইয়ার আলী ০৭ বারইভাগ ২৪৪ ২৪৪ ১৯৯৯ 
৮৮১৬১১৯০২৪৫২৪-০২ 

২৪৫ মাছাঃ িশলা 
খা ন 

মাঃ শিহ ল 
ইসলাম 

০৮ গাদগাতী ২৪৫ ২৪৫ ২০০৩ 
৮৮১৬১১৯০৩০৪০০-

০৬ 
২৪৬ জয় আলী 

মিল ক 
মাঃ আ ল 

খােলক মিল ক 
০৮ গাদগাতী ২৪৬ ২৪৬ ২০০৫ 

৮৮১৬১১৯০৩০৫৮২-১০ 
২৪৭ মাঃ হাসাইন 

ভহইয়া 
মাঃ সিলম 

ভহইয়া 
০৮ কািলয়াবাড়ী ২৪৭ ২৪৭ ২০০৭ 

৮৮১৬১১৩০০৩৭৭৪ 
২৪৮ ওয়ােজদা খা ন মাঃ আ ল 

আউয়াল সখ 
০৯ হািসল 

র নাথ র 
২৪৮ ২৪৮ ৮৮১৬১১৩০৫২৩৩২ 

২৪৯ মাঃ স জ উি ন মাঃ আ  তােহর ০৯ হািসল ২৪৯ ২৪৯ ১৯৯০ 



হােসন ৮৮১৬১১৬০০৬৬৭৫-
০৫ 

২৫০ মাছাঃ তারা ভা  মাঃ রান শখ ০৯ হািসল 
হােসন 

২৫০ ২৫০ ৮৮১৬১১৩০৫০৫০২ 

২৫১ মাঃ আই ব 
আলী 

মাঃ আঃ আলীম ০৯ হািসল 
র নাথ র 

২৫১ ২৫১ ২০০২ 
৮৮১৬১১৯০৩৪১৪৫-০৭ 

২৫২ মাছাঃ হাসনা 
খা ন 

মাঃ বল াল 
হােসন 

০৯ হািসল 
হােসন 

২৫২ ২৫২ ৮৮১৬১১৩০৫১৬১৭ 

২৫৩ মাঃ রিবউল 
ইসলাম 

মাঃ জাফর আলী ০৪ দ কগাতী ২৫৩ ২৫৩ ৮৮১৬১১৩০৪৬৭৫৭ 

২৫৪ মাঃ মাহ ল 
ইসলাম খান 

মাঃ লাল খ ন ০৭ বারইভাগ ২৫৪ ২৫৪ ৮৮১৬১১৩০৪৮৭৫২ 

২৫৫ মাছাঃ রজাহান 
খা ন 

ত সিকনা খা ন ০২ বা িরয়া ২৫৫ ২৫৫ ৮৮১৬১১৩০৩৫০৭৮ 

২৫৬ মাছাঃ ল িল 
খা ন 

মাছাঃ রমা 
বগম 

০৪ খামারগাতী ২৫৬ ২৫৬ ২০০২ 
৮৮১৬১১৯০১৩১০৩-

০৬ 
২৫৭ মাছাঃ জিরনা 

খা ন 
ত এছান সখ ০৯ হািসল 

র নাথ র 
২৫৭ ২৫৭ ৮৮১৬১১৩০৫২৪০৯ 

২৫৮ মাঃ শাহাদত 
হােসন 

মাঃ হযরত আলী ০৯ হািসল 
হােসন 

২৫৮ ২৫৮ ১৯৯১ 
৮৮১৬১১৯০৩৩৪৩৪-

০৩ 
২৫৯ শিহ ল ইসলাম মাঃ ফজর আলী ০৯ হািসল 

র নাথ র 
২৫৯ ২৫৯ ৮৮১৬১১৩০৫২৪৬৫ 

২৬০ মাছাঃ রািজনা 
খা ন 

মাঃ গালাম 
রববানী 

০৯ হািসল 
হােসন 

২৬০ ২৬০ ২০০৩ 
৮৮১৬১১৯০০৮৮৮২-

০৫ 
২৬১ মাছাঃ এজাতন 

নছা 
ই ত আলী ০৯ হািসল 

হােসন 
২৬১ ২৬১ ১৯৬৫ 

৮৮১৬১১৩০৫০৬৫০ 
২৬২ মাঃ আ  ব ার ত ইয়ার আলী ০৩ কয়ড়া ২৬২ ২৬২ ৮৮২৬১১৩০৫৯৫০২ 



ম ল 

২৬৩ আেনায়ারা বগম আ ল সখ ০৫ তবািড়য়া ২৬৩ ২৬৩ ৮৮১৬১১৩০৪২২৩৪ 

২৬৪ মাঃ কাউছার মাছাঃ কা লী ০২ বা িরয়া ২৬৪ ২৬৪ ৮৮১৬১১৯০০৯৯৬৮-
০২ 

২৬৫ আলম ত হাসান আলী ০৪ খামারগাতী ২৬৫ ২৬৫ ১৯৭২ 
৮৮১৬১১৩০৩৯০৮৯ 

 
 

উপেজলা সমাজেসবা কায ালয়,শাহজাদ র,িসরাজগ  
অস ল িতব ীর তািলকা, 

ইউিনয়নঃ কােয়ম র 
িমক ভাতােভাগীর নাম িপতা/ ামীর নাম কানা ভাতা 

পিরেশাধ বিহ 
নং 

িহসাব নং িবতরেণর 
তািরখ 

১ ২ ৩ ৭ ৫ ৬ ১০ 

১ মাঃ পলান াং ত আঃ মিজদ 
াং 

িচনা িরয়া ১   

২ মাছ জাহানারা 
খা ন 

ত মাতােলব িচনা িরয়া ২   

৩ মাছাঃ মােলকা 
খা ন 

মাঃ ই ািহম 
হােসন 

িচনা িরয়া ৩   

৪ মাছাঃ জিরনা 
খা ন 

মাঃ জয়নাল াং প র ৪   

৫ মাঃ বািশ ফিকর ত নিজর ফিকর প র ৫   

৬ মাঃ রমজান আলী মাঃ শাবান ফিকর প র ৬   

৭ মাঃ বা  িময়া ত ছেকর াং গািব র ৭   

৮ মাছাঃ হাওয়া 
খা ন 

মাঃ লাল খ  গািব র ৮   

৯ হােফজ ল ত ওসমান াং সড়াৈতল ৯   



ইসলাম 

১০ মাঃ রববান আলী ত জিলল মাল◌া শােয় াবাদ ১০   

১১ মাছাঃ খািদজা জং- মাঃ আঃ 
কােদর 

’’ ১১   

১২ মাঃ ঝ  ত রাল াং ’’ ১২   

১৩ মাঃ রিফ ল 
ইসলাম 

আকবার সরকার কােয়ম র ১৩   

১৪ মা ◌ৃমা হাসমত কােয়ম কালা ১৪   

১৫ মাছাঃ নাজমা 
খা ন 

মাঃ মগরব আলী কােয়ম র ১৫   

১৬ মাছাঃ ল িল 
খা ন 

জং নােয়ব আলী বািতয়াপাড়া ১৬   

১৭ মাঃ আঃ ছা ার ত শাহাদত 
হােসন 

হলিদগড় ১৭   

১৮  অিধর পাল  স ল পাল ঐ ১৮   

১৯ মাছাঃ হািছনা ত আওয়াল 
ফিকর 

ঐ ১৯   

২০ আনছার ফিকর ত বলাত ফিকর িবল এিড়ল ২০   

২১ র মাহা দ ত এমারত আলী ামবাড়ীয়া ২১   

২২ আেনায়ার হােসন ত রাল াং জবালা রান 
পাঃ 

২২   

২৩ রমজান আলী ত খিলল িচ িলয়া ২৩   

২৪ মাজাহার আলী মাঃ আঃ রহমান জবালা :পাড়া ২৪   

২৫ ল হােসন ত মহারাজ 
মাল◌া 

িচ িলয়া ২৫   

২৬ ছাই ল ত শাম ল বন াম ২৬   

২৭ ভালা াং ত আজগর  ২৭   

২৮ শাহানা ছােবদ আলী িচনা িরয়া ২৮   

২৯ আজাদ ত জােবদ ’’ ২৯   

৩০ মিজদ িব াস ত আহ দ ’’ ৩০   



িব াস 

৩১ ইসমাইল হােসন আকতার খার য়া জংলা ৩১   

৩২ রিহমন খা ন সােহবদী প র ৩২   

৩৩ মহিসন  আলী মজ  াং প র ৩৩   

৩৪ আকিলমা খায়াজ সরদার প র ৩৪   

৩৫ নককার খা ন মাম াজ আক  গািব র ২/০১   

৩৬ মিজরন রমজান আলী চকহিররাম র ২/০২   

৩৭ মাছা: জ রা খা ন িপং রজাউল 
কিরম 

িশ লতলী ২/০৩   

৩৮ আ  তােলব ত- মনেছর আলী ’’ ২/০৪   

৩৯ িম আখতার িপতা-হািবব 
মাল া 

’’ ২/০৫   

৪০ পরী খা ন ত- রহমত সড়াৈতল ২/০৬   

৪১ া পারভীন সামাদ হােসন ’’ ২/০৭   

৪২ মিতয়ার রহমান ত হােসন আলী বািতয়ারপাড়া ২/০৮   

৪৩ ছািবনা ইয়াছিমন আ  সাইদ ’’ ২/০৯   

৪৪ আ: মােলক অনাথ ম ল কােয়ম র ২/১০   

৪৫ রমজান আলী ◌ৃত- ইউ ফ বদলীপাড়া ২/১১   

৪৬ হািব র রহমান গেহর সরকার হিররাম র ২/১২   

৪৭ শাহ র আঃ স ’’ ২/১৩   

৪৮ র ইসলাম এসারত হােসন ম য়া ২/১৪   

৪৯ ছােকরা খা ন আ: জিলল শামবাড়ীয়া ২/১৫   

৫০ মাঃ জা  িময়া আঃ স বন াম ২/১৬   

৫১ মিজনা খা ন ত- শিহদ ’’ ২/১৭   

৫২ আেজদা খা ন আজগর াং িচ িলয়া ২/১৮   

৫৩ আজাদ আলী রিন িব াস -আ া  ২/১৯   

৫৪ অিজফা খা ন গজব াপারী খা য়াজংগলা ২/২০   

৫৫ মাছাঃ লতানা 
খা ন 

মাঃ রাল মাল-
◌া 

জবালা ৫৬৩   



৫৬ মাছাঃ শহরা ত- ময়নাল বািতয়ারপাড়া ৫৬৪   

৫৭ মাঃ সাবহান ত- িপয়ার  
ফিকর 

চরআ া  ৫৬৫   

৫৮ লাইিল বগম ত- মিমন আলী জবালা ৫৬৬   

৬৯ ইয়ািছন আলী ত- ইয়া ব আলী িচনা িরয়া ৫৬৭   

৬০ মিনজা খা ন জনাব াং চরআ া  ৫৬৮   

৬১ তারা বা  আঃ রা াক াং খা য়াজংলা ৫৬৯   

৬২ মাঃ মার ফ 
হােসন 

সনবীর হােসন প র ৫৭০   

৬৩ রজাউল কিরম সরাজ আলী সড়াৈতল ৫৭১   

৬৪ মাঃ া িপতা- িলটন িচনা িরয়া ৫৭২   

৬৫ মাঃ ইলাম ত দরাজ বািতয়ারপাড়া ৬৭২   

৬৬ ’’ রিফ ল ইষলাম মাঃ রাল মাল-
◌া 

জবালােন রপা: ৬৭৩   

৬৭ মাছাঃ ডিল খা ন জং ফজ ল হক ামবাড়ীয়া ৬৭৪   

৬৮ ’’ ছাড়া খা ন ’’ রিফ ল ইসলাম িচ িলয়া ৬৭৫   

৬৯ মাঃ নাজ ল হক আলী রজা চরআংগা  ৬৭৬   

৭০ জাহানারা বগম রমজান আলী কােয়ম র ৬৭৭   

৭১ মাঃ র মাহা দ আ  তােলব িচ িলয়া ৬৭৮   

৭২ মাঃ হিববর ত গ র সড়াৈতল ৬৭৯   

৭৩ মাছাঃ আিনজা 
খা ন 

িপং মাঃ আেয়ন চরআংগা  ৬৮০   

৭৪ মাঃ লাল ত ওয়ােজদ বািতয়ার পাড়া ৬৮১   

৭৫ মাছাঃ জসিমন জং আ ল কালাম িচ িলয়া ৬৮২   

৭৬ সিলনা খা ন িপং দিবর উি ন 
াং 

চরআংগা  ৬৮৩   

৭৭ ’’ ফজ  িময়া ত শাহাদ আলী হিররাম র ৬৮৪   

৭৮ মাছাঃ রেহনা 
খা ন 

িপ মাঃ তারা 
সরকার 

শাম বাড়ীয়া ৬৮৫   



৭৯ ’’ আসমা জং লাকমান হলিদগড় ৬৮৬   

৮০ ’’ রািজনা খা ন মাঃ আেহদ আলী সড়াৈতল ৬৮৭   

৮১ মাঃ জ ল হক ’’ লই ি ন খা য়াজংলা ৬৮৮   

৮২ মাছাঃ নাজমা 
খা ন 

জং আেনায়ার 
হােসন 

িবলএিরল ৬৮৯   

৮৩ ’’ কদভা  ’’ রহম িব খা য়াজংলা ৬৯০   

৮৪ ’’ য  খা ন িপং র আলী - আংগা  ৬৯১   

৮৫ হা ন অর রিশদ ফিরদ াং কােয়ম র ৮৭৯   

৮৬ আ  সামা ওসমান আলী চরআংগা  ৮৮০   

৮৭ শিফ ল ইসলাম মাঃ ল ইসলাম ল র পাড়া ৮৮১   

৮৮ মা ন মাঃ বা  শখ সড়াৈতল ৮৮২   

৮৯ মীম মাঃ আঃ মােলক িপনাথ র ৮৮৩   

৯০ জা ািত মাঃ  জববার 
আলী 

িচ িলয়া ৮৮৪   

৯১ মাছাঃ আিছয়া ত খারেশদ বািতয়ারপাড়া ৮৮৫   

৯২ মাছ: িসমলা মাঃ মা ান 
সরদার 

চর আ া  ৮৮৬   

৯৩ মাঃ হযরত আলী মাঃ আ ল াং হিররাম র ৮৮৭   
৯৪ মাছাঃ ছালমা খা ন আঃ ছামাদ কােয়মেকালা ৯৬৯/১৩   
৯৫ মাঃ নাঈম হােসন মাঃ িব ব হােসন কােয়মেকালা ৯৭০/১৩   
৯৬ আঃ হা ান ত আ ল সরকার চরআ া  ৯৭১/১৩   
৯৭ আঃ লিতফ াং ত- আতাফ াং চরআ া  ৯৭২/১৩   
৯৮ রািবনা খা ন মাঃ বাদশা মা া কােয়মেকালা ৯৭৩/১৩   
৯৯ িময়ারা সরকার ডাঃ হািলম সরকার চরআ া  ৯৭৪/১৩   
১০০ মাঃ শািমম হােসন মাঃ বােচর আলী সড়াৈতল ৯৭৫/১৩   
১০১ গালাপী খা ন গালবার আলী ন রপাড়া ৯৭৬/১৩   
১০২ মা াফ হােসন মা াক সরকার িচ িলয়া ৯৭৭/১৩   

২০১৪-১৫ অথ  বছর 
১০৩ কাম ল ম ল মত- হােতম ম ল সড়াৈতল ১০৬৭   

১০৪ রাইয়া ইয়াসিমন আ: ছালাম চরআংগা  1068.    

১০৫ নািদয়া খা ন ন জ ম ল িব-আংগা  1069.    

১০৬ মাছা িলিপয়ারা মা: হযরত আলী বজবালােন রপা: 1070.    



১০৭ িশ দা খা ন মজ  িময়া চরআংগা  1071.    

১০৮ নয়ন আলী ইউ ফ আলী চর আংগা  1072.    

১০৯ িরফা ল দা ল দা বজবালা 1073.    

১১০ নাজমা খা ন না  খা িচ িলয়া 1074.    

১১১ মা: রােসল ত- বাব  কােয়ম র 1075.    

১১২ সাবজাল আলী মকেবল ফিকর বজবালা :পাড়া 1076.    

১১৩ নািছমা খা ন মা: নাজ ল িশ লতলী 1077.    

১১৪ মা: হািনফ সরদার মা: হােচন সরদার সড়াৈতল 1078.    

১১৫ মা: সািম ল জাহানগীর আলম িশ লতলী 1079.    

১১৬ মিনর ল ইসলাম ফিরদ হােসন হলিদগড় 1080.    

১১৭ সিলনা খা ন মা: রিফ ল 
ইসলাম 

চক র 1081.    

১১৮ িমম খা ন মািনক মাল◌া চরআংগা  1082.    

১১৯ নািহদ হােসন আলতাব হােসন িবআংগা  1083.    

১২০ ই খা ন জিসম উি ন িবআংগা  1084.    

১২১ সােহল রানা আ: আিলম বন াম 1085.    

১২২ শিহ ল ইসলাম বাহা র আলী িশ লতলী 1086.    

১২৩ রহম আলী এনেছর আলী সড়াৈতল 1087.    

১২৪ মা: হাসান মা: হােরজ খা য়াজংলা 1088.    

১২৫ দয় সরকার মা: আলািমন বন াম 1089.    

১২৬ শারিমন লতানা সরা ল ইসলাম সােয় বাদ 1090.    

১২৭ আ: হািলম মা: আ: হািমদ বজবারা :পাড়া 1091.    

১২৮ তয়জাল হােসন নািসর উি ন গ া র 1092.    

১২৯ সাগর আলী জামাল াং কােয়ম র 1093.    

১৩০ বা  াং সারহাব াং আিজম র 1094.    

২০১৫-২০১৬ অথ  বছের ০১ নং কােয়ম র ইউিনয়ন পিরষদ এর সভায় াথিমকভােব বাছাই ত িতব ী ভাতার জ  

ঃ 
 

ভাতােভাগীর নাম িপতা/ ামীর নাম২ াম/মহল া ভাতা 
পিরেশাধ বই 

ন র 

িহসাব নং ভাতা িবতরেণর 
তািরখ 



১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
131. মাছা: ছালমা খা ন মা: আসরফ 

সরকার 
িচনা িরয়া 1354.  181.   

132. মাছা: িশি  খা ন সালায়মান 
হােসন 

কােয়ম র 1355.  182.   

133. মা: আ ল জববার মা: শিফজ উি ন চক র 1356.  183.   

134. মা: হািব র রহমান মা: র ইসলাম চকহির র 1357.  184.   
135. মা: আ ল বািরক ত, জয় ল 

সরদার 
র প র 1358.  185.   

136. মা: রায়হান আলী মা: শাজাহান র প র 1359.  186.   

137. মাছা: সািনয়া 
খা ন 

মা:স র ম ল কািশনাথ র 1360.  187.   

138. মাছা: আেমনা মা: নািছম বািতয়ারপাড়া 1361.  188.   
139. মাছা: নািদয়া খা ন মা:এরশাদ আলী সড়াৈতল 1362.  189.   

140. মাছা: ছািবনা খা ন মা: শাম ল 
আলম 

জগনাথ র 1363.  190.   

141. মা: ফার ক আলী মা: কােদর ম ল সড়াৈতল 1364.  191.   

142. মা: রিবউল ইসলাম মা: মা ান আলী সড়াৈতল 1365.  192.   

143. মাছা: শারিমন 
খা ন 

আলমগীর হােসন সড়াৈতল 1366.  193.   

144. মাছা: মিরয়ম 
পারভীন িম  

মা: আ ল স সড়াৈতল 1367.  194.   

145. মা: তােলব আলী মা: হােছন আলী সড়াৈতল 1368.  195.   

146. মাছা: শফালী 
খা ন 

ত, কারবান বিতয়ারপাড়া 1369.  196.   

147. মা: মকদম ত,ইসা বািতয়ারপাড়া 1370.  197.   

148. মাছা: আেমনা 
খা ন 

মা: আ সামা শখ কােয়ম র 1371.  198.   

149. মা: আিমর হােসন ত,আ  ব ার বািতয়ারপাড়া 1372.  199.   



150. মাছা: আিছয়া খা ন মা: রা াক বািতয়ারপাড়া 1373.  200.   

151. মা: হািবব মা: আ ল ওহাব র প র 1374.  201.   

152. মাছা: মমতাজ 
বগম হনা 

মা: জানাব আলী িবলএিড়ল 1375.  202.   

153. মা: ছাহরাব আলী ত,রাজ বকস হলদীঘর 1376.  203.   
154. মাছা: শাম না 

খা ন 
মা: সাম ল 

আলম 
হলদীঘর 1377.  204.   

155. মা: এবাদ আলী ত,ফয়াজ উি ন গ া র 1378.  205.   

156. মা: রােকা ামান আ র রহমান 
সরদার 

জবালা 1379.  206.   

157. মা: আনসার আলী মা: আয় ল হক জবালা র 
পাড়া 

1380.  207.   

158. মাছা: মিরয়ম খা ন মা:আেনায়ার 
হােসন 

জবালা 1381.  208.   

159. মা: শািহন াং মা: মেয়ন াং জবালা ন রপাড়া 1382.  209.   

160. মা: আ  তালহা মা: সাই ল 
ইসলাম 

জবালা রান 
পাড়া 

1383.  210.   

161. মা: শির ল ইসলাম আলমগীর সরকার ছাট 
ামবাড়ীয়া 

1384.  211.   

162. মা: সােহল আলী মা: এলািহ াং র য়া 1385.  212.   

163. মাছা: রািজনা 
খা ন 

মা: রিহজ আলী িচ িলয়া 1386.  213.   

164. মাছা: নািদয়া খা ন মা: র ামান বন াম 1387.  214.   

165. মাছা: আকিলমা 
বগম 

মা: আেহজ আলী বন াম 1388.  215.   

166. মা: মরাজ আলী মা: রিফ ল 
ইসলাম 

বন াম 1389.  216.   

167. আ ব ার িসি ক 
পা া 

মা: কালাম 
সরকার 

িচ িলয়া 1390.  217.   



168. মাছা: হািলমা খা ন মা: মিজদ াং িচ িলয়া 1391.  218.   

169. মা: ব ল উি ন আল মাহ দ িমঞা বন াম 1392.  219.   

170. মাছা: আেনায়ারা 
খা ন 

মা: জালাল শখ বন াম 1393.  220.   

171. মা: র ল আিমন মা: শিহ ল 
ইসলাম 

গািব র 1394.  221.   

172. মা: শাহীন আলী মা: র পচাদ 
আলী 

বন াম 1395.  222.   

173. মা: রােশ ল মা: সাই ল 
ইসলাম 

বন াম 1396.  223.   

174. মা: সাই ল ইসলাম ত আিমর হােসন িচনা িরয়া 1397.  ১৩৬  

175. মা: নেসর আক  কারবান আলী 
আক  

িচ িলয়া 1398.  224.   

176. মা: আ র ছালাম 
খ কার 

মা: দলবার 
খ কার 

িচ িলয়া 1399.  225.   

177. মা: আ ল কালাম আ: আলীম 
াপারী 

িচ িলয়া 1400.  226.   

178. মা: আ শামা মা: ছারহাব 
ফিকর 

িচ িলয়া 1401.  227.   

179. মা: ব  মাল া ত, ছারহাব 
মাল া 

িচ িলয়া 1402.  228.   

180. সােজ র রহমান 
সা াম 

সাই ল ইসলাম 
সাঈদ 

খার য়াজংলা 1403.  229.   

181. মাছা: হেলনা খা ন মা: বা  লাল বাঙালপাড়া 
আ ার  

1404.  230.   

182. মা: ছািববর হােসন মা: িফ ল 
ইসলাম 

ভ পাড়া◌ৃআ ার  1405.  231.   

183. মাছা: তামা া খা ন মা: ছাকাত আলী আ ার  1406.  232.   

184. মা: সােবদ আলী ত,আকরাম াং লধরী 1407.  233.   



185. মা: সা াম হােসন মা: জাহান আক  -আ ার  1408.  234.   

186. আশরা ল ইসলাম মা: আ  হলাল িচনা িরয়া 1409.  235.   

187. মা: গালাম 
মাস ফা 

ত, বল াল 
মাল া 

চর-আ ার  1410.  236.   

188. মা: মিনর ল 
ইসলাম 

ত, বল াল 
মাল া 

চর-আ ার  1411.  237.   

189. মা: সা  িময়া মা: চাদ আলী চরআ ার  1412.  238.   

190. মা: আ ল কালাম মা: হােসন 
ামািনক 

চর-আ ার  1413.  239.   

191. মাছা: িল ফা খা ন মা: তফর আলী কােয়মেকালা 1414.  240.   

192. মা: শির ল ইসলাম 
বা  

মা শিহ ল 
ইসলাম 

হিররাম র 1415.  241.   

193. নােয়দ আল রাজী 
সরকার 

ত,জাহান ীর 
আলম 

কািশনাথ র 1416.  242.   

194. মা: ইমন সরকার মা: িলটন সরকার িচ িলয়া 1417.  243.   

195. মাছা: শাম াহার 
খা ন 

জামাল উি ন প র 1418.  244.   

196. মাছা: িম খা ন ইয়ািছন আলী বন াম 1419.  245.   

২০১৬-২০১৭ অথ  বছের ০১নং কােয়ম র 
197. মাছা: হেলনা খা ন মা: হলাল উি ন িচনা িরয়া 2043.   

198. মা: জীবন আলী মা: তিফজ 
সরকার 

িচনা িরয়া 2044.   

199. মা: তাজাম আলী ত, র আলী জগনাথ র 2045.   

200. মা: রািশ ল ইসলাম মা: এনছাব আলী জগনাথ র 2046.   

201. মা: ইছা সরকার ত,ময়লাল 
সরকার 

আিজম র 2047.   

202. মা: সা াম আলী মা: রইজ  উি ন সড়াৈতল 2048.   

203. মাছা: সারভীন মা: আ: রহমান সড়াৈতল 2049.   

204. মাছা: িশ মা: সাঈদ ফিকর কােয়ম র 2050.   



205. মা: কাওছার 
আহে দ 

আ ল কিরম 
সরকার 

কােয়ম র 2051.   

206. মাছা: শায়লা খা ন মা: শাম ল শখ কােয়ম র 2052.   

207. মা: আ ল হােসন ত,আলীমি  াং কােয়ম র 2053.   

208. মা: ষার আলী মা: শিফ ল 
ইসলাম 

কােয়ম র 2054.   

209. মা: নাজ ল হক মাহা দ আলী িপনাথ র 2055.   

210. মা: তয়ব আলী মা: সােনায়ার 
সাইন 

হলদীঘর 2056.   

211. মা: মাস ফা 
সরকার 

শাহাদত হােসন গ া র 2057.   

212. মাছা: শারিমনা 
খা ন 

মা: আ: সালাম িবলএিড়ল 2058.   

213. মাছা: আিজরন নছা মা: তয়জাল াং িবলএিড়ল 2059.   

214. মা: তফর রহমান মা: জয়লাল 
সরকার 

হিররাম র 2060.   

215. মা: ইউ স আলী ত, এম াজ 
আলী াং 

গ া র 2061.   

216. মাছা: তাছিলমা 
খা ন 

মা: আ স সালাম িবলএিড়ল 2062.   

217. মা: মিফজ উি ন 
সরকার 

মা: আ ল কােদর গ া র 2063.   

218. মাছা: হািস খা ন মা: আিন র 
রহমান 

হিররাম র 2064.   

219. মাছা: ি  খা ন মা: মাযাহার 
আলী 

িবলএিড়ল 2065.   

220. মা: তািমম মা: আশরাফ ামবাড়ীয়া 2066.   

221. মা: শিরফ আলী মা: গালবার 
হােসন 

জবালা 
রপাড়া 

2067.   



222. মাছা: িস  খা ন 
ফািতমা 

মা: শাম ল 
ইসলাম 

র য়া 2068.   

223. মা: আ ল 
মা ােলব 

ত, আ ল 
জববার 

জবালা 
রানপাড়া 

2069.   

224. মাছা: ি  খা ন মা: মা ার 
হােসন 

িচ িলয়া 2070.   

225. মা: ইসলাম সরকার ত, আহমদ আলী িচ িলয়া 2071.   

226. ফজর আলী ত,হােনফ 
মাল া 

বন াম 2072.   

227. মাছা: র  খা ন মা: রা াক খা িচ িলয়া 2073.   

228. মাছা: ছ া মালা মা: জববার আলী খার য়াজংলা 2074.   

229. মা: সাই ল িমলন খার য়াজংলা 2075.   

230. মা: আ র রিশদ ত, রাস ম 
আক  

বাঙালপাড়া 2076.   

231. মা: রিবউল কিরম মা: শিহদ াং পাচপাড়া 2077.   

232. রমী খা ন মা: য  মাল া কােয়ম র 
বটতলা 

2078.   

233. মাছা: িমনা খা ন আ ল কােদর পিন ১০/১০/১৯৬২ 2079.   

234. মা: আ ল মিজদ মা: মতজ 
ামািনক 

২৮/৫/১৯৭৭ 2080.   

235. মা: আ হাসান ত আেফজ ম ল ০৮/৫/১৯৭২ 2081.   

236. মাছা: িরতা খা ন মা: র মহা দ ৩১/১২/২০০৩ 2082.   

237. তাছিলমা আ ল হািমদ ০৫-০৬-২০১২ 2083.   

238. মা: খাকন আলী 
সরকার 

শাম ল আলী 
সরকার 

কােয়মেখালা 2084.   

239. মা: সাগর মা:আয়নাল খার য়াজংলা 2085.   

240. মা: মেহদ হাসাইন শাহজাহান আলী গা র 2086.   

241. মাছা: লািময়া মা: ফর রহমান র প র 2087.   

242. মা: ওমর ফার ক জ র ল ইসলাম র প র 2088.   



243. মা: বরাত আলী মা: স র আলী কািশনাথ র 2089.   

244. মা: নােয়ব আলী মা: জানমাহ দ জগ াথ র 2090.   

245. মাছা: ল িল খা ন আ ল কােদর 
কােদর 

বলিদপাড়া 2091.   

২০১৭-২০১৮ অথ  বছের ০১নং কােয়ম র ইউিনয়েনর অস ল িতব ী ভাতার জ  ড়াম  ভােব মেনািনত ি র তািলকাঃ 
 

১ ২ ৩ ৮ ১৪ ১৫ ১৭ 

২৪৬ মাঃ রিফ ল 
 

আ স সালাম িচনা িরয়া ২৫৫৫   

২৪৭ মাছাঃ ছিখতন 
 

মাঃ কােশম 
আলী 

িচনা িরয়া ২৫৫৬   

২৪৮ মাছাঃ কািরমা 
খা ন 

 

কারবান বপারী কােয়ম র ২৫৫৭   

২৪৯ মা: আল-আিমন 
হােসন 

. 

মাঃ শিহ ল 
ইসলাম 

কােয়ম র ২৫৫৮   

২৫০ মা: িরফাত 
আহে দ 

 

মাঃ 
আেলামগীর 

কােয়ম র ২৫৫৯   

২৫১ মাঃ নািজম উি ন 
 

ত এম াজ 
আলী 

বলদীপাড়া ২৫৬০   

২৫২ মাছাঃ জায়দা খা ন 
 

মাঃ আজগর 
আলী 

বলদীপাড়া ২৫৬১   

২৫৩ মাছা: মেনায়ারা 
খা ন 

 

মাঃ সরা ল 
ইসলাম 

িবলএিরল ২৫৬২   

২৫৪ মাছা: িশিরনা খা ন 
 

মাঃ সিলম 
াং 

িচ িলয়া ২৫৬৩   

২৫৫ মা: ইছা মাল া 
 

মাঃ মহরচাদ 
মাল া 

িচ িলয়া ২৫৬৪   



২৫৬ মা: মিনর ল 
ইসলাম 

মাঃ নিবর 
মাল া 

খার য়াজংলা ২৫৬৫   

২৫৭ মা: র েবল হােসন 
 

মাঃ জিলল 
ম ল 

খার য়াজংলা ২৫৬৬   

২৫৮ মাঃ র েবল হােসন 
 

মাঃ কােসম খার য়াজংলা ২৫৬৭   

২৫৯ মাছাঃ িম  খা ন 
 

মাঃ জ র ল 
ইসলাম 

লধরী ২৫৬৮   

২৬০ মা: ফজ র রহমান 
 

ত মনহাজ 
উি ন 

পাচপাড়া ২৫৬৯   

২৬১ মাছাঃ শাহানা 
খা ন 

 

মাঃ শামেসর 
আলী 

বন াম ২৫৭০   

২৬২ মা: ইকবাল 
 

মাঃ আঃ 
খােলক 

খার য়াজংলা ২৫৭১   

২৬৩ মা: হলাল 
 

মাঃ আনসার 
াং 

কােয়ম র ২৫৭২   

২৬৪ মা: মজ  িময়া 
 

মাঃ মম াজ 
াং 

কােয়ম র ২৫৭৩   

২৬৫ মা: খাইর ল 
ইসলাম 

 

মাঃ আজা ল 
াং 

কােয়ম র ২৫৭৪   

২৬৬ মাছা: মােলকা 
খা ন 

মা: সালমা াং সড়াৈতল ২৫৭৫   

২৬৭ মা: িফেরাজ আলী মা: লাল 
হােসন 

কােয়ম র ২৫৭৬   

২০১৮-১৯ অথ  বছের ০১নং কােয়ম র ইউিনয়ন িতব ী ভাতার জ  ড়াম ভােব মেনািনত ি র নােমর  তািলকাঃ 
 

ঃ 
নং 

ভাতােভাগীর নাম িপতা/ ামীর নাম াম/মহল া ভাতা বই নং িহসাব নং ভাতা াি র 
তািরখ 

১ ২ ৩ ৮ ১৪ ১৫ ১৭ 



২৬৮ মাছাঃ আিকতন খা ন মাঃ আকবর আলী চক হির র ২৮৮৫   
২৬৯ মাঃ আিত ল ইসলাম মাঃরিফ ল ইসলাম র প র ২৮৮৬   
২৭০ মাছাঃ কা লী খা ন মাঃ কােদর আলী কািশনাথ র ২৮৮৭   
২৭১ মাঃ আ ল লিতফ মাঃ আকতার ম ল সড়াৈতল ২৮৮৮   
২৭২ মাঃ শামীম মাজাহার সড়াৈতল ২৮৮৯   
২৭৩ মাছাঃ আেমনা খা ন মাঃ হােনফ াপারী সড়াৈতল ২৮৯০   
২৭৪ মাঃ আলািমন ত শর আলী সড়াৈতল ২৮৯১   
২৭৫ মাঃ জাকািরয়া হােসন মাঃ আলািমন সড়াৈতল ২৮৯২   
২৭৬ মাছাঃ ইিত খা ন মাঃ এম াজ  আলী কােয়ম র ২৮৯৩   
২৭৭ মাঃ ইউ ফ আলী তঃ মমতাজ আলী বািতয়ার পাড়া ২৮৯৪   
২৭৮ মাছাঃ হািস মাঃ আ  সাইদ কােয়ম র ২৮৯৫   
২৭৯ মাঃ শর আলী ত মক ল হােসন হলিদঘর ২৮৯৬   
২৮০ মাছাঃ  খা ন মাঃ শর আলী হলদীঘর ২৮৯৭   
২৮১ মাছাঃ রােকয়া খা ন ত বজলার রহমান হলদীঘর ২৮৯৮   
২৮২ মাঃ জামেসদ আলী তঃআফছার আলী িবলএিড়ল ২৮৯৯   
২৮৩ মাছাঃ শািম  খা ন মাঃ জামেসদ আলী িবলএিড়ল ২৯০০   

২৮৪ মাছাঃ ছাড়া খা ন মাঃ আ স ছা ার হিররাম র ২৯০১   

২৮৫ হািলমা খা ন মাঃ ছােনায়ার হােসন হলিদঘর ২৯০২   

২৮৬ মাছাঃ লতা খা ন মাঃ আেনায়ার িবল এিড়ল ২৯০৩   
২৮৭ মাঃ আিম ল ইসলাম ত মাজাে ল হক িপনাথ র ২৯০৪   
২৮৮ মাছাঃ কজান মাঃ আলতাব হােসন জবালা ২৯০৫   
২৮৯ মাছাঃ ইিত  খা ন মাঃ ইমরান আলী জবালা ২৯০৬   
২৯০ মাঃ জন আলী মাঃ গালবার হােসন জবালা ২৯০৭   
২৯১ মাছাঃ মালা মাঃ নােয়ব  আলী জবালা ২৯০৮   
২৯২ মাছা: মিরয়ম মাঃ মজ  িময়া িচ িলয়া ২৯০৯   
২৯৩ মাঃ রমজান আলী হাজী মাঃ ওয়ােজদ আলী বন াম ২৯১০   
২৯৪ মাঃ বা ল মাল া ত রাস ম আলী িচ িলয়া ২৯১১   
২৯৫ মা: ভ ামািনক মাঃ  ছারমান াং খার য়াজংলা ২৯১২   



২৯৬ আ ল ম াফ মাল া মাঃ নািজম মাল া খার য়াজংলা ২৯১৩   
২৯৭ মাছাঃ আকিলমা খা ন মাঃ আ ল হােসন বাংগাল পাড়া ২৯১৪   
২৯৮ আলিমনা আলম  আ ার  ২৯১৫   
২৯৯ মাছা: মেনায়ারা খা ন মা: জাহা ীর আলম জবালা ২৯১৬   
৩০০ মা: আিজ ল ইসলাম মা:স জ ফিকর জবালা ১৭১৭   
৩০১ মাছা: শারিমন মা: িসরা ল সােয়স াবাদ ১৮১৮   
৩০২ মাছা: হািলমা মা: হােসন আলী বািতয়ারপাড়া ১৯১৯   
৩০৩ মাছা: র া খা ন মা: হােসন আিল বািতয়ারপাড়া ২০২০   
৩০৪ মাছা: সািনয়া খা ন সােলমান মাল া বন াম ২০২১   
৩০৫ মাছা: ময়না খা ন ময়নাল াং বড়া ভাংগা ২৯২২   
৩০৬ মাছা: জাহানারা খা ন রিফ ল ইসলাম কােয়ম র ২৯২৩   
৩০৭ মা: শাহ আলম মা: হােসম াং কােয়ম র ২৯২৪   
৩০৮ মাছা: লাব  খা ন লাভ  হােসন চর আ ার  ২৯২৫   
৩০৯ মাছা: সািফয়া খা ন রজাউল কিরম আিজম র ২৯২৬   
৩১০ মাছা: িশ খা ন মা: আলতাব হােসন সড়াৈতল ২৯২৭   
৩১১ মাছা: জািকয়া মা: জালার সরকার বািতয়াপাড়া ২৯২৮   
৩১২ মা: হািবব আরী মা: ব ার আলী কােয়ম র ২৯২৯   
৩১৩ মাছা: আেনায়ারা খা ন ত তােমজ াং ামবািড়য়া ২৯৩০   
৩১৪ মাছা: িল খা ন মা: জ ার আলী ামবািড়য়া ২৯৩১   
৩১৫ মাছা: আিনজা খা ন মা: ম  াং বািতযারপাড়া ২৯৩২   
৩১৬ রজাউল জাহ ার আলী র র ২৯৩৩   
৩১৭ মা: ইমান আলী মা: সােহব আলী জ াথ র ২৯৩৪   

 
অ ল িতব ী িতব ী ি েদর ভাতা া  তািলকাঃ                                                            গাড়াদহ ইউিনয়ন 
িমক 
নং 

ভাতােভাগীর নাম িপতা/ ামীর নাম কানা বিহ নং িহসাব নং  

১. গালজার ফিকর ত রহমান মিশ র ৩৫   
২. আমীর চাদ আ ল বপারী মিশ র 

দঃপাড়া 
৩৬   



৩. মাছাঃ রিত ত বল◌াল ’’ ৩৭   
৪ র খান ত সকা ার মিশ র ৩৮   
৫ মাহা দ আলী মাঃ জােহর আলী ’’ ৩৯   
৬ শাহজাহান ত ওয়ােজদ ’’ ৪০   
৭ িম  খা ন ত রা ম আলী তালগাছী ৪১   
৮ শহীদ ত কানছা ’’ ৪২   
৯ আ  শামা ত মা  াং গাড়াদহ ৪৩   
১০ আকিলমা ত ইয়ার ফিকর বাড়ইেটপরী ৪৪   
১১ আঃ খােলক ত- ই ািহম গাড়াদহ ৪৫   
১২ কারবান আলী মােজদ শখ ’’ ৪৬   
১৩ খাদা ব  ত কিছম শখ ’’ ৪৭   
১৪ জ রা বওয়া ত আকবর ’’ ৪৮   
১৫ সরা ল নওেশর চরনবী র ৪৯   
১৬ জয় ল মিজদ গাড়াদহ ৫০   
১৭ আলা উি ন ত রহমান াং বওশাগাড়ী ৫১   
১৮ নািছমা খা ন জয়নাল উি ন বাড়ইেটপরী ৫২   
১৯ বানচা দাস হিরপদ দাস নবী র ৫৩   
২০ হািলমা ত রকাত ’’ ৫৪   
২১ িনমা্ই কম কার ত রিব কম কার মাকড়েকালা ৫৫   
২২ সাই ল হািবজ গাড়াদহ ২/২১   
২৩ আ ল ত- ম াজ ’’ ২/২২   
২৪ মা: আ: হািমদ জাহাি র মাল া ’’ ২/২৩   
২৫ মাছাঃ খািদজা আব ল খােলক ’’ ২/২৪   
২৬ মা: ওয়ািলদ 

হােসন 
আ: মিতন ’’ ২/২৫   

২৭ মাঃ হা ন অর 
রিশদ 

মাঃ সােলমান তালগাছী ২/২৬   

২৮ আঃ হািলম ত- মাহা দ 
আলী 

’’ ২/২৭   



২৯ মিনজা খা ন আঃ মা ান রানেটপরী ২/২৮   
৩০ মাঃ শিহ ল ত- সারহাব বারইেটপরী ২/২৯   
৩১ মাছাঃ রািহলা আঃ হািকম চরেটপরী ২/৩০   
৩২ র মাহা দ ওিছম ই ন মিশ র ২/৩১   
৩৩ মাঃ মা ান মাঃ আয়নাল ’’ ২/৩২   
৩৪ রিবউল ইসলাম দলবার হােসন ’’ ২/৩৩   
৩৫ মাছাঃ িফয়া 

খা ন 
গালাম রববানী গাড়াদহ ২/৩৪   

৩৬ মাছাঃ হািফজা আলা উি ন গাড়াদহ ৫৭৩   
৩৭ মাছাঃ মােমনা আববাস মােকারেকালা ৫৭৪   
৩৮ মাঃ শওকত ইসমাইল দগ াদহ ৫৭৫   
৩৯ আঃ গ র র আলী তালগাছী ৫৭৬   
৪০ মাঃ আলম আেয়জ াং ’’ ৫৭৭   
৪১ মিত কমলা জং- বাদল িমি  মিশ র ৫৭৮   
৪২ মাঃ আ  সাইদ মাঃ আ ল াং গাড়াদহ ৬৯২   
৪৩ ’’ বা  ’’ হািফ র মাকড়েকালা ৬৯৩   
৪৪ ’’ মিন ামান মাঃ মমতাজ 

আলী 
মিশ র ৬৯৪   

৪৫ ’’ ল  াং ত ফজর াং গাড়াদহ ৬৯৫   
46.  ম আই ব আলী ’’ ইউ ফ আলী মিশ র ৬৯৬   
47.  মাঃ িলটন িময়া মাঃ জনাব আলী ঐ ৬৯৭   
48.  িবধান কম কার মনর ন কম কার মাকড়েকালা ৬৯৮   
49.  মাঃ সরা ল আজমত াং নবী র ৬৯৯   
50.  ’’ হায়দার আলী ত কফা ল◌াহ রান টপরী ৭০০   
51.  ’’ শাহজাহান আলী ’’ ময়াজ াং বওশাগাড়ী ৭০১   
52.  ’’ নাঈম মাঃ ঠা  গাড়াদহ ৭০২   
53.  ’’ মিন ল ইসলাম ’’ নজ ল ইসলাম গাড়াদহ ৭০৩   
54.  মাঃ খােদম আলী র ল◌া ফিকর চরেটপরী ৮৮৮   
55.  মাঃ আঃ কােদর ত মিজদ ম ল ঐ ৮৮৯   



56.  আরেশদ আলম আলতাব হােসন মিশ র ৮৯০   
57.  মাঃ এমদা ল হক ত আয় ল হক তালগািছ ৮৯১   
58.  মাছা: রািজনা মাঃ মেছর আলী ঐ ৮৯২   

২০১৩-২০১৪ 

59.  জলহক াপারী আমজাদ াপারী মিশ র ৯৭৮/১৩   
60.  শাহজাহান াং তােজর াং মিশ র ৯৭৯/১৩   
61.  জামেশদ াং আলতাব হােসন মিশ র ৯৮০/১৩   
62.  আফছার আলী আহ দ আলী গাড়াদহ ৯৮১/১৩   
63.  র া খা ন তনজ ল ইসলাম চরনবী র ৯৮২   
64.  হেলনা খা ন আেনায়ার হােসন মিশ র ৯৮৩/১৩   

২০১৪-১৫ 
65.  কািহ র গালবার মিশ র ১০৯৫/১৪   
66.  মাছা: আিজদা 

খা ন 
মা: আজাদ াং বারইেটপরী ১০৯৬/১৪   

67.  মা: শাহীন মা: আ  তােহর তালগািছ ১০৯৭/১৪   
68.  মা: বায়িজদ আেনায়ার হােসন মাশ র ১০৯৮/১৪   
69.  মা: রিফ ল 

ইসলাম 
আ ল কালম রানেটপরী ১০৯৯/১৪   

70.  মাছা:সািদয়া 
আফিরন 

শাহবাজ আলী নবী র ১১০০/১৪   

71.  গােল র আল াউি ন তালগািছ ১১০১/১৪   
72.  ল ম খা ন মা: ওমর আলী গাড়াদাহ ১১০২/১৪   
73.  জােন আলম ইয়া ব মিশ র ১১০৩/১৪   
74.  আলহাজ ত জল হক সিরষােকাল ১১০৪/১৪   
75.  মা: সাই ল 

ইসলাম 
ত আ: রহমান মাকড়েকালা ১১০৫/১৪   

76.  মাছা: জয়ফল 
খা ন 

িপংেমা: দােরাগা 
াং 

গাড়াদহ ১১০৬/১৪   

77.  মা: নািসর হােসন ত গালাম 
মাস ফা 

মিশ র ১১০৭/১৪   



78.  মা:সাখায়াত 
হােসন 

ত বল াল 
হােসন 

মিশ র ১১০৮/১৪   

79.  মাছা: আেলয়া 
খা ন 

জং লাল হােসন মিশ র ১১০৯/১৪   

80.  মা: আ  হলাল মা: গালাম 
হােসন 

গাড়াদাহ ১১১০/১৪   

81.  মা: আব র রিহম আ: রা াক গাড়াদহ ১১১১/১৪   
২০১৫-২০১৬ 

82.  
আ: রউফ 

ত দরাজ 
সরকার 

গাদহ 
1420.    

83.  মাছাঃ িফয়া 
খা ন 

মাঃ জ ল 
ইসলাম 

মিশ র 
1421.    

84.  জাহানারা খিলল মিশ র 1422.    
85.  আ ল খােলক আফছার আলী মিশ র 1423.    
86.  পিরমল চ  দাস পেরশ চ  গ াদহ 1424.    
87.  আফেরাজা খা ন িপতা-এরশাদ মিশ র 1425.    
88.  মাছাঃ ল িল 

খা ন 
িপতা- জনাত আলী মিশ র 

1426.    

89.  মাহ ল হাসান ত সােজ ল তালগািছ 1427.    
90.  েদব চ ব তী নীল চ বত  বাজারঘা  1428.    
91.  িজয়াসিমন আ: মা ান তালগািছ 1429.    
92.  মাঃ মািবন 

আহেমদ 
মিতয়ার রহমান তালগািছ 

1430.    

93.  মাছাঃ ইিত খা ন মাঃ আশরাফ খান বাজারঘা  1431.    
94.  ওয়ােজদ াং ঈমান াং সরষােকাল 1432.    
95.  সােজ খা ন মােজদ গ ড়াদহ 1433.    
96.  মাঃ মিহর আলী আকবর গ ড়াদহ 1434.    
97.  রেজক গিণ িময়া গাড়াদহ 1435.    
98.  মাঃ আ ল মােলক ওয়ােজদ আলী গ ড়াদহ 1436.    



99.  বউলা খা ন কােদর গ ড়াদহ 1437.    
100.  রািশদা খা ন আজগর আলী গ ড়াদহ 1438.    
101.  রািকব হােসন মিজদ গাড়াদহ 1439.    
102.  নাজমা খা ন মিতয়ার রমান ঐ 1440.    
103.  আে ল আলী তােনছ ফিকর চরেটপরী 1441.    
104.  মাঃ আিমর হােসন লাকমান বারইেটপরী 1442.    
105.  হািবব এ খাদা হায়দার ই খাদা মাকড়েকালা 1443.    
106.  মৗ মী আকতার মিহর উি ন মাকড়েকালা 1444.    
107.  পালী িপতা-আিজম মাকড়েকালা 1445.    
108.  মাছাঃ রািবয়া 

বগম 
মাঃ সিফর উি ন মিশ র 

1446.    

109.   মিত  রানী  অনিল চ  মিশ র 1447.    
110.  মা: আ: হািকম মাধ বল াল 

হােসন 
মিশ র 1448.    

111.  মা: আ: সামাদ মা: ছিল ি ন মিশ র 1449.    
112.   েদব গৗড়চাদ বাজারঘা  1450.    
113.  মাছা: হািলমা মা: ই ািহম 

আক  
তালগািছ 1451.    

114.  নািহদ আলম লাল  1452.    
115.  মা দ রানা মািনক আহেমদ গ ড়াদহ 1453.    
116.  মা: ব ল শমেসর রানেটপরী 1454.    
117.  মা: সাগর আহেমদ র ইসলাম  1455.    
118.  মা: মাতােলব 

হােসন 

মা: আ: সামাদ রানেটপরী 1456.    

119.  মা: আল আিমন হা  ম ল রানেটপরী 1457.    
120.  মা: জাকািরয়া 

হােসন 
মা: সােলমান মােকারেখালা 1458.    

121.  মাছা: ফােতমা 
খা ন 

মা: র মাহ দ মাকরেখালা 1459.    



122.  ি  খা ন মিন ামান বওশাগাড়ী 1460.    

২০১৬-২০১৭ অথ  বছের ২নং গাড়াদহ ইউিনয়েনর িতব ী ভাতার জ  ড়াম  ি র তািলকাঃ 
123.  মাছাঃ নাজিমন খা ন িপং-ওসমান আলী মিশ র 2092.   
124.  মাঃ রায়হান আলী মাঃ শাহদত হােসন শিশ র 2093.   
125.  মাছা: ফিজলা খা ন মা: বলাল হােসন গাড়াদহ 2094.   
126.  মাঃ বল াল ফিকর িপং- সানাউল া ফিকর গাড়াদহ 2095.   
127.  মাঃ জাই ল মাঃ আেহজ সিরষােকাল 2096.   
128.  মাঃ আ ল া িপং- আঃ রহমান গাড়াদহ 2097.   
129.  মাঃ নবীর হােসন নজর ল ইসলাম বারইেটপরী 2098.   
130.   মহােদব  গালচান নবী র 2099.   
131.  মাছাঃ বণ া পারভীন মাঃ লইমি ন বারইেটপরী 2100.   
132.  মাঃ আ ল হােসন রেমাহা দ মিশ র 2101.   
133.  মাঃ শিফউল াহ ত আ ল ামািনক মিশ র 2102.   
134.  মাঃ আলী আকবর িপং-আলতাব হােসন মিশ র 2103.   
135.  মাছাঃ নাজমা খা ন জং-ছাই ল ইসলাম গাড়াদহ 2104.   
136.  মাঃ নােসর উি ন মাঃ শাম ল গাড়াদহ 2105.   
137.  মাঃ সাগর হােসন মাঃ বাব  িময়া চরনবী র 2106.   
138.  সালমা খা ন মাঃ শাহজাহান আলী গাড়াদহ 2107.   
139.  মা: চাদ আলী মা: রজব আলী মিশ র 2108.   
140.  মাছা:আেনায়ারা খা ন মা: ওেহদ াং তালগািছ 2109.   
141.  মাছা: মিন খা ন আ ল গ র তালগািছ 2110.   
142.  ন া খা ন সাই ল ইসলাম তালগািছ 2111.   
143.  মা: বা  িপং ত ময়নাল মােকারেখালা 2112.   
144.  মা: মহিসন আলী আ ল হািমদ মােকারেখালা 2113.   
145.  র নবী ত আ  ব র নবী র 2114.   
146.  মা: র মাহা দ ত মাবারক রানেটপরী 2115.   
147.  মাছাঃ আফেরাজা জং- মাঃ আঃ মা ান তালগািছ 2116.   
148.  মাছা: শারিমন খা ন পন মিশ র 2117.   
149.  মা: উিম  খা ন র ল ইসলাম চরনবী◌রু 2118.   



150.   সেম াষ চ  ত অÿয় চ  মিশ র 2119.   
151.  িফয়া খা ন মা: শাহআলম তালগািছ 2120.   
152.  মা: আ ল মিতন আববাস আলী মােকারেকালা 2121.   

 
। 

২০১৭-২০১৮ অথ  বছের ২নং গাড়াদহ ইউিনয়ন পিরষদ এর সভায় াথিমকভােব বাছাই ত িতব ী ভাতারঃ 
। 

ঃ 
নং 

ভাতােভাগীর নাম 
(বাংলায় ও ইংেরজীেত) 

িপতা/ ামীর 
নাম 

াম/মহল া 
ভাতা পিরেশােধর 
বই নং/ ঃজঃনং 

াংক 
িহসাব নং 

ভাতা াি র 
তািরখ 

১ ২ ৩ ৭ ১৩ ১৪ ১৬ 
২৫৩ মাছাঃ খািদজা 

গং◌ঃ. কযধফরলধ 
তঃ শিহদ 
আলী 
বপারী 

মােকারেকালা ২৫৭৭   

২৫৪ মাঃ রিশদ বপারী 
গফ. জধংযরফ ইবঢ়ধৎর 

তঃ বােহজ 
বপারী 

মিশ র ২৫৭৮   

২৫৫ মাঃ িজহাদ আলী 
গফ. ঔরযধফ অষর 

মাঃ 
নজর ল 
ইসলাম 

মিশ র ২৫৭৯ 
 

  

২৫৬ মাছাঃ মা ািকনা 
খা ন 

গড়ঃধশরহধ কযধঃ◌হঁ 

মাঃ 
মাতােলব 
হােসন 

তালগািছ ২৫৮০   

২৫৭ রমজান আলী নািছর তালগািছ ২৫৮১   

২৫৮ মাঃ নাজ ল 
গফ. ঘধল ষ 

মাঃ 
আলমগীর 

হােসন 

গাড়াদহ ২৫৮২   

২৫৯ মা: মািমন ম ল 
গফ. গড়সরহ গড়হফধষ 

ববার 
ম ল 

কািশয়ােকালা ২৫৮৩   

২৬০ মাঃ হােসন আলী 
গফ. ঐড়ং◌ংধরহ অষর 

ত র 
আলী 

মাকড়েকালা ২৫৮৪   

২৬১ ভ মার রায় মার রায় মিশ র ২৫৮৫   



ঝযড়াড় সধৎ ৎ  
২৬২ মাছাঃ শাহানা বগম 

ঝধযধহধ ইব স 
সামাদ আলী গাড়াদহ ২৫৮৬   

২৬৩ মাছাঃ স া খা ন 
গং◌ঃ. ঝড়ঢ়হধ 

কযধঃ◌হঁ 

মাঃ 
আকবর 
আলী 

চরনবী র ২৫৮৭   

২৬৪ িবপ  ব চ  দাস 
ইরঢ়ষড়ন ঈযধহফৎধ 

ফধং 

মিন চ  
দাস 

নবী র ২৫৮৮   

২৬৫ মাছা: ফােতমা 
গং◌ঃ. ঋবঃবসধ 

মা: 
হািব ল 

সিরসােকাল ২৫৮৯   

২৬৬  পাথ  ধর 
ঝৎবব চধৎঃয 

◌ঃৎধফযধৎ 

দীপ 
ধর 

গ াদহ ২৫৯০   

২০১৮-২০১৯ অথ  বছের ২নং গাড়াদহ ইউিনয়ন পিরষদ িতব ী ভাতার জ  মেনািনত ি র তািলকাঃ 
ঃ 

নং 
ভাতােভাগীর নাম 

(বাংলায় ও ইংেরজীেত) 
িপতা/ ামীর 

নাম 
াম/মহল া ভাতা পিরেশােধর 

বই নং/ 
াংক 

িহসাব নং 
ভাতা াি র 

তািরখ 

১ ২ ৩ ৭ ১৩ ১৪ ১৬ 
২৬৭ মাছাঃ নারিগস খা ন 

ঘধৎমরং কযধঃ◌হঁ 
মা: 

আয়নাল 
মিশ র ২৯৩৫   

২৬৮ মা: শািকব হােসন 
ঝযধশরন ঐড়ং◌ংধরহ 

মা: আ: 
জাববার 

মিশ র ২৯৩৬   

২৬৯ মাছাঃ চায়না খা ন 
ঈযধরহধ কযধঃ◌হঁ 

মা: 
ইসমাইল 

তালগাছী ২৯৩৭   

২৭০ মাছা: জ রা খা ন 
ঔধ ৎধ কযধঃ◌হঁ 

কতাব 
আলী 

তালগািছ ২৯৩৮   

২৭১ মা: সােয়ব আ ার 
িহন 

◌ং বন ধশঃবৎঃ◌যঁরহ 

মা: আ: 
মােলক 

গাড়াদহ ২৯৩৯   

২৭২ মাছাঃ জা ািত খা ন মা: কা ল গাড়াদহ ২৯৪০   



গং◌ঃ. ঔধহহধঃর 
কযধঃ◌হঁ 

২৭৩ মাছাঃ রািজনা খা ন 
গং◌ঃ. জড়লরহধ 

কযধঃ◌হঁ 

রজব আলী চরনবী র ২৯৪১   

২৭৪  জ িতময়  
ঝৎবব ঔুড়ঃরস  হ  

 িব ল 
 

গাড়াদহ ২৯৪২   

২৭৫ মাছা: রিশদা খা ন 
গং◌ঃ. ৎংযরফধ 

কযধঃ◌হঁ 

মা: শিরফ 
উি ন 

বারইেটপরী ২৯৪৩   

২৭৬ মাছা: দেলায়ারা খা ন 
গং◌ঃ. উবষড়ধৎধ 

কযধঃ◌হঁ 

দলবার চরেটপরী ২৯৪৪   

২৭৭ মাছা: তাকিলমা খা ন 
গং◌ঃ.ঞধশষরসধ 

কযধঃ◌হঁ 

মা: 
আফজাল 
সরদার 

নবী র ২৯৪৫   

২৭৮ মাছা: শাহনাজ খা ন 
গং◌ঃ. ঝযধযহ  

কযধঃ◌হঁ 

মা: আ: 
ছালাম 

নবী র ২৯৪৬   

২৭৯ মা: র  িময়া 
গফ. জড়হ  গরধ 

মা: আ: 
জিলল াং 

মােকাড়েকালা ২৯৪৭   

২৮০ সানালী খা ন 
ঝড়হধষর কযধঃ◌হঁ 

স জ 
সরদার 

মােকাড়েকালা ২৯৪৮   

২৮১ মাছািজয়াস িমন 
পারভীন 

গং◌ঃ. ঔরধংসরহ 
চধৎারহ 

মা: আ স 
সামাদ 

মিশ র ২৯৪৯   

২৮২ মা: হােচন আলী 
গফ. ঐধপযবহ অষর 

মা: আ ব 
আলী 

মিশ র ২৯৫০   

২৮৩ লÿ◌ী রানী িবশ^নাথ তালগািছ ২৯৫১   



খধীসর জধহর বাশেফার 
২৮৪  িনম ল চ  চ বতী 

ঝৎবব ঘরৎসড়ষ 
ঈযধহফৎধ 

 প ানন 
চ বতী 

বাজার ঘা  ২৯৫২   

২৮৫ মা: আল কামাল 
গফ. অষ কধসধষ 

ত জববার সিরষােকাল ২৯৫৩   

২৮৬ র 
ঢ়ঁৎ 

র ইসলাম তালগািছ ২৯৫৪   

২৮৭ মা: গালজার হােসন 
গফ. এড়ষলবৎ 
ঐড়ং◌ংধরহ 

ত 
সেক ার 
আলী 

গাড়াদহ ২৯৫৫   

২৮৮ মাছা: হােজরা খা ন 
গং◌ঃ. ঐধলবৎধ 

কযধঃ◌হঁ 

মা: আ ল 
মােলক 

মিশ র ২৯৫৬   

২৮৯ মা: আ  তােলব 
গফ. অ  ঞধষবন 

ত নিসম 
উি ন 

মিশ র ২৯৫৭   

২৯০ মহািজন 
গবয ধসরহ 

মা: 
রজাউল 
কিরম 

মিশ র ২৯৫৮ উ: চ  

২৯১ ইিশতা কম কার 
ঊংযরঃধ কধৎসড়শবৎ 

িমলন 
কম কার 

গাড়াদহ ২৯৫৯ উ   

২৯২ মাছা: রখা পারভীন 
জবশযধ চধৎারহ 

মা: রহম 
আলী 

গাড়াদহ ২৯৬০ বা   

২৯৩ মাছা: আি  খা ন 
অহহর কযধঃ◌হঁ 

মাহা দ 
আলী 

সিরষােকাল ২৯৬১ বা   

২৯৪ মা: ম  সরকার 
গড়হঃ◌ ঁঝধৎশবৎ 

ত হােফজ 
সরকার 

সিরষা কালা ২৯৬২ বা   

২৯৫ মা: সাই ল ইসলাম 
ঝধর ষ ওংষধস 

আহ দ 
হােসন 

তালগািছ ২৯৬৩ বা   

২৯৬ সৗরভ আহেমদ ইয়াছিমন মিশ র ২৯৬৪ বা   



ঝ ৎড়া অযসবফ আলী 
২৯৭ মা: আ ল হাদী 

অ. ঐঅউও 
ত আ: 

রহমান 
তালগািছ ২৯৬৫ বা   

অস ল িতব ী ভাতা া  ি েদর তািলকাঃ 
পাতািজয়া ইউিনয়ন 

িমক 
নং 

ভাতােভাগীর নাম িপতা/ ামীর নাম কানা বিহ নং 
িহসাব 

নং 
ভাতা িবতরেণর 

তািরখ 
০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬  
1.  মাছা: রািশদা খা ন মা: আই ল হক পাতািজয়া ৫৬   

2.  মানা া বওয়া চান বপালী ঐ ৫৭ ১৭  
3.  িক খা ন নীল মিন ঘাষ ঐ ৫৮   
4.  মা: আ ল মিতন ত হারমান ঐ ৫৯   
5.  মাছা: ওিহরন বওয়া নেজর ঐ ৬০ ৬৪  
6.  সােহল আহে দ িপং  র ইসলাম ঐ ৬১   
7.  মাছা: সােহরা বগম মা: মাহাতাব রাউতারা ৬২ ৩২  
8.  মা:  ম ল ত র ম ল নগর বায়ড়া ৬৩ ২৯  
9.  মা: জািহ ল আলমাছ নদাহ ৬৪ ৭৫৭  
10.  ফয়জাল াং ত িব  াং ঐ কালী ৬৫   
11.  মাছা:  বগম া: খাকা আেলকিদয়ার ৬৬   
12.  আ র রহমান জয়ান কালী ৬৭   
13.  ক  শখ তয়ব আলী ঐ ৬৮ ২৭৩  
14.  ভ মার শাম  কালী ৬৯ ১৪৭  
15.  মা: জনাব ম ল মা: র ম ল ছাট বায়ড়া ৭০ ৫১  
16.  মা: স াং মা: মা াজ াং মানামারা ৭১   
17.  মা: মা ান ত শিফ শখ মাদলা ৭২ ৭  
18.  মা: জল হক মা: তােলব আলী ভাইমারা ৭৩   
19.  মাছা: আ য়ারা মা: আরেদাশ াং রশমবাড়ী ৭৪ ৩৫  
20.  মা: শােহদ আলী সােহব আলী মাদলা ৭৫ ৬২  
21.  মাছা  তািহরন িনবারন ঐ ৭৬   



22.  মাছা: হািলমা বওয়া মা: মাকেছদ আলী কাকিলমারী ৭৭   
23.  মা: রা ম আলী মা: কাবাদ ম ল মাদলা পাড়া ৭৮   
24.  মাছা: িফয়া খা ন মা: মা ােমল হক মাদলা ব পাড়া ৭৯   
25.  মা: মনিজর মা: আিলম গংগা সাদ ৮০   

২০০৬-০৭ 
26.  মা: সােহব আলী ত নওেশর আলী পাতািজয়া ২/৩৫   
27.  িব  রানী ঘাষ গাপাল ঘাষ ঐ ২/৩৬ ৫৯  
28.  মাছা: অfিছরন আেনায়ার হােসন ’’ ২/৩৭   
29.  আশা রানী রিবচ  ধর ’’ ২/৩৮   
30.  িলটন িময়া রহমত আলী ’’ ২/৩৯ ৬৭  
31.  া রানী কা  হলদার রাইতারা ২/৪০ ৫৮  
32.  মা: লহাস মা: আ: লিতফ কালী ২/৪১   
33.  আশা আলাল আেলাকিদয়ার ২/৪২ ১১  
34.  মা: রিহম ব  ত  সিহদ আলী আেলাকিদয়ার ২/৪৩ ০৬৪০  
35.  মা: বা  িময়া মা: রওশন আলী নদহ ২/৪৪ ৬৬  
36.  মা: কিছম উি ন ত কফাত ফিকর মাদলা ২/৪৫   
37.  মাছা: সানাভান মা: রহমেমাল◌া মাদলা ২/৪৬   
38.  মা: জলহক মা: রহম আরী পাতািজয়া ২/৪৭   
39.  মাছা: বােনছা মা: শিরফ শখ মাদলা ২/৪৮ ৫০  
40.  মা: রওশন আলী মা: আনছার আলী চড়ািচ িলয়া ২/৪৯ ২৭  

২০০৭-০৮ 
41.  মাছা: মা দা খা ন মা: মা দ আলী পাতািজয়া ৫৭৯ ০৯  

42.  মা: সিলম মা: সারহাব পাতািজয়া ৫৮০   
43.   রানী বা কার িনর ন বা কার ঐ ৫৮১   
44.  মা: হযরত আলী মত ম াজ াং মাদলা ৫৮২   
45.  মাহা দ আলী ত আিজ ল হক মাদলা ৫৮৩ ৭২  
46.  মা: সারমান আলী ত মর জ আলী মাদলা ৫৮৪ ১৫  
47.  মাছা: আজিমরা মা: আজমত মাল◌া কালী ৫৮৫   
48.  মাছা: িতথী খা ন মা: ই াহীম াং কালী ৫৮৬   

২০০৯-১০ 



49.  মাছা: ছবারন খা ন আফছার আলী সরদার মাদলা ৭০৪ ৪৮  
50.  মা: নাইম হাছান মেহদী ম  কালী ৭০৫   
51.  মাছম বপালী আ ল  বপালী মাদলা ব পাড়া ৭০৬ ৪৯  
52.  মা: সারহাব শখ ত আ: গ র চ ব  পাড়া ৭০৭   
53.  রতন আলী আমজাদ াং রশম বাড়ী ৭০৮ ৬১  
54.  আ ল◌াহ িবশাখা রাউতারা ৭০৯ ৩৯  
55.  মাছা: পােয়ল বা  মাদলা ৭১০   
56.  মাছা: মমতাজ খা ন নওয়াব আরী চড়ািচ িলয়া ৭১১ ৬৮  

57.  মা: ছােনায়ার হােসন ত রহমত শখ 
পাতািজয়া 
চ ব ী 

৭১২   

58.  মাছা: ল ম নছা ন ল ইসলাম াং গ া সাদ ৭১৩   
59.  মা: আ ল কালাম ত রা ম আলী শাকেতালা ৭১৪ ৬৩  
60.  মাছা: শহর ভা  আ  বপালী পাতািজয়া ৭১৫ ২৩  
61.  চমকী খা ন মা: ছেমদ আলী মাদলা ৭১৬   
62.  মা: আ র রহমান ত আিহম খান আেলাকিদয়ার ৭১৭ ৪৬  
63.  মাছা: মিনরা খা ন মা: মিহউি ন পাতািজয়া ৭১৮   

২০১০-১১ 
64.  মাছা: নাজমা খা ন ত  মেফত মাল◌া পাতািজয়া ৮৯৩   
65.  মা: বল াল হােসন শাহাদৎ সরদার পাতািজয়া ৮৯৪   
66.  ছালমা সােহদ আলী চরািচ িলয়া ৮৯৫ ৭৪  
67.  অম র দাস খাকন দাস রাউতারা ৮৯৬   
68.  খািদজা খা ন মা: কা  াং য়ারব  ৮৯৭   
69.  মাছা : জিরনা খা ন মা: জ ল ইসলাম রাউতারা ৮৯৮ ৫৫  

২০১৩-১৪ 
70.  সিলনা খা ন আেনায়ারা খা ন পাতািজয়া ৯৮৪/১৩   

71.  মা: তােরক শখ মা: ইছাহাক শখ পাতািজয়া ৯৮৫/১৩   

72.  মাছা: িজয়াসিমন মা: জ ল ইসলাম রাউতারা ৯৮৬/১৩   

73.  মা ােমল সরকার সরাজ উি ন আেলাকিদয়ার ৯৮৭/১৩   

74.  মা: জিসম লমত আলী কালী ৯৮৮/১৩   



75.  আ র রিশদ িময়া কিরম িময়া মাদলা ৯৮৯/১৩   

76.  অ রা খা ন মিমন ইসলাম কািললামারী ৯৯০/১৩   

২০১৪-১৫ অথ  বছেরর  পাতািজয়া ইউিনয়েনর   অস ল িতব ী ভাতা মেনািনত ি র নােমর তািলকা 
িমক িতব ী ি র 

নাম 
িপতা বা ামীর নাম কানা বই নং িহসাব নং  

77.  মা: ফিরদ াং মা: আ: ছা ার পাতািজয়া ১১১২/১৪   

78.  মা: রমজান আলী মা: লতান ম ল মাদলা ১১১৩/১৪   

79.  মা: ফিরদ িময়া মা: রহমত আলী াহ ১১১৪/১৪ ১৫১  

80.  মা: আশরা ল 
ইসলাম 

মা: ইমন াং পাতািজয়া ১১১৫/১৪ ৯২  

81.  মাছা: সািনয়া 
খা ন 

মা: আিজম মখ পাতািজয়া ১১১৬/১৪   

82.  মাছা: রােবয়া 
খা ন 

মা: লালচাদ 
সরকার 

রাউতারা ১১১৭/১৪   

83.   িকরন ঘাষ  অিনল মার 
ঘাষ 

রাউতারা ১১১৮/১৪ ৯৬  

84.  মা: সাগর হােসন মা: িদলবার 
হােসন 

আেলাকিদয়ার ১১১৯/১৪ ১৪৮  

85.  মা: মন মা: বা ল মাল া কালী ১১২০/১৪ ১৪৬  

86.  মাইয়া মা: খাকন পাতািজয়া ১১২১/১৪   

87.  মা: জােহনা খা ন মা: আিমন শখ মাদলা ১১২২/১৪ ৮৯  

88.  মাছা: আ রী 
খা ন 

মা: আরেশদ মাদলা ১১২৩/১৪ ৮৮  

89.  মাছা: রওশনারা 
খা ন 

মা: লাভ  শখ মাদলা ১১২৪/১৪ ৮৫  

90.  মাছা:জাহানারা 
খা ন 

মা:জামাত আলী কালী ১১২৫/১৪   

91.  মা: স জ াং মা: আলম াং আেলািদয়ার ১১২৬/১৪ ১৪৯  

92.  মাছা:্ ব া খা ন মা: তাহাজ াং গ া সাদ ১১২৭/১৪   

93.  মা: আ ল কিরম মা: আ: স চড়ািচ িলয়া ১১২৮/১৪   



94.  মা:আরশা ল 
আলী 

মা: জামাত আলী পাতািজয়া ১১২৯১৪   

95.  মিহরউি ন ছােবদ পাতািজয়া ১১৩০/১৪   

96.  তািনয়া আ ার আ: হািকম 
তা কদার 

পাতািজয়া ১১৩১/১৪ ৯১  

97.  মা: আলী আকবর মা: সােহব আলী রাউতারা ১১৩২/১৪ ৮৩  
২০১৫-২০১৬ইং অথ  বছের  পাতািজয়া ইউিনয়েনর   বাছাই ত  অস ল  িতব ী  ভাতার জ  মেনািনত ি র  তািলকাঃ- 

98.  রতন আলী ত রজব পাতািজয়া ০১ ১৪৬১   
99.  ষার ইমরান িলয়াকত পাতািজয়া ০১ ১৪৬২   

100.  ফয়সালেমাল সরল িময়া পাতািজয়া ০১ ১৪৬৩   

101.  রহানা খা ন নজ ল পাতািজয়া-০১ ১৪৬৪   

102.  িলটন ইসলাম শখ বপারী পাতািজয়া-০১ ১৪৬৫   

103. শহীদ আলী মাবারক পাতািজয়া-০১ ১৪৬৬   

104.  মাহা দ স শখ পাতািজয়া ০২ ১৪৬৭   

105.  দেলায়ার আজগর পাতািজয়া ০২ ১৪৬৮   

106. রজাহান আ সসালাম পাতািজয়া ০২ ১৪৬৯   

107.  লী খা ন লাল শখ পাতািজয়া০২ ১৪৭০ ১৩৮  

108. জাসনা খা ন মজ  শখ পাতািজয়া-০২ ১৪৭১   
109.  মিন ল ধা হিব র ধা রাউতারা-০৩ ১৪৭২   
110.  হােসম াং সওদাগর রাউতারা-০৩ ১৪৭৩ ১০১  

111.  মারাদ আজাহার রাউতারা০৩ ১৪৭৪   
112.  রিশদ শখ ত আেহদ আলী মাদলা প: ১৪৭৫ ১৪৫  
113. সািনয়া খা ন আ: আিলম পাতািজয়া ১৪৭৬ ১৩৭  
114.  রিফ ল এলবাত আেলাকিদয়ার০৪ ১৪৭৭   
115.  আেমনা খা ন মিহর উি ন আেলাকিদয়ার ০৪ ১৪৭৮   
116.  কৗিশক এমদা ল আেলাকিদয়ার-০৪ ১৪৭৯ ১২৪  
117.  সািনয়া আেবদ আলী নগর বায়ড়া ০৫ ১৪৮০ ১৪২  
118.  স জ িময়া র ইসলাম কালী ০৫ ১৪৮১   
119.  হা ন অর বাব  কালী ০৫ ১৪৮২   



120.  পািখ খা ন বা  ফিকর নগর বায়ড়া০৫ ১৪৮৩ ১২৮  
121.  স  পারভীন খাকন কালী-০৫ ১৪৮৪ ১২০  
122. রামান াং রওশন াং রশমবাড়ী-০৬ ১৪৮৫ ১৩২  
123. েবল াং গািজউর চড়ািচ িলয়া-০৬ ১৪৮৬   

124.  অিনক িময়া আিম ল রশমবাড়ী-০৬ ১৪৮৭ ১২৯  

125. মিজরন মাসেলম রশমবাড়ী ০৭ ১৪৮৮ ১৩৩  

126. মাঃ নািছর খা ফা ক খা কািকলামারী-০৭ ১৪৮৯   

127. িম ছােমদ মাদলা-.০৭ ১৪৯০   

128. কাম ল শাহজাহান কািকলামারী-০৭ ১৪৯১   

129. মন আহে দ শাম  মাদলা-০৮ ১৪৯২ ১১০  

130. িরয়া খা ন রিফ ল মাদলা০৮ ১৪৯৩   

131.  নারিগছ লতানা নজ ল মাদলা-০৮ ১৪৯৪   

132.  মা: আরমান আ  সামা কািকলামারী ১৪৯৫   

133.  আহাদ আশরা ল কািকলামারী-০৮ ১৪৯৬   

134.  সািথ খা ন মাহা দ মাদলা-০৮ ১৪৯৭ ১০৮  

135.  শাম ল খিলল উি ন মাদলা-০৮ ১৪৯৮   

136.  আকরাম আছাবালী কািকলামারী-০৮ ১৪৯৯   

137.  মাছা: শািহদা ফয়জাল মাল া কািকলামারী ১৫০০   

138.  মাহনা খা ন মিত সরদার মাদলা-.০৮ ১৫০১ ১১৫  

139.  আয়শা খা ন জববার মাদলা-০৮ ১৫০২ ১১৪  

140.  রতন িময়া খিলল িময়া মাদলা-০৮ ১৫০৩   

141.  রইচ উি ্ন আঃ রহমান মাদলা-০৮ ১৫০৪ ১০৭  

142.  হাচনা খা ন হােচন মাদলা-০৮ ১৫০৫ ১১৭  

143.  নািগ স ছাকাওয়াত মাদলা-০৮ ১৫০৬   

144.  হযরত আলী ইউ ব আলী মাদলা-০৯ ১৫০৭   

145.  খসানা খা ন রমজান াং মাদলা-০৯ ১৫০৮ ১১৯  

146.  সািহদা খা ন আ  সাইদ গ া সাদ-০৯ ১৫০৯ ১২২  

২০১৬-২০১৭ অথ  বছর 
147.  মাছা: সালমা জালাল বপারী পাতািজয়া 2122.    



148.  ইউ ছ আলী সরকার ওমর আলী পাতািজয়া 2123.    

149.  মাছা: ি  বাদশা িময়া পাতািজয়া 2124.    

150.  িল খা ন আ  বপারী পাতািজয়া 2125.    

151.  িশ দা বগম ফারহাদ হােসন পাতািজয়া 2126.    

152.  নাজ ল আলী বাদশা শখ পাতািজয়া 2127.    

153.  শািকল ইসলাম আিম ল ইসলাম পাতািজয়া 2128.    

154.  রতনা খা ন রিফক শখ মাদলা 2129.    

155.  মা: রােসল মানেজল রাউতারা 2130.    

156.  ল িল খা ন র ইসলাম কালী 2131.    

157.  সােজদা খা ন মােহ আলম কালী 2132.    

158.  ইসরািফল  হােসন জাফর হােসন কালী 2133.    

159.  শািহন শাহ আলমাছ নদাহ 2134.    

160.  শািহন মাল◌া জয়নাল মাল া য়ারব  2135.    

161.  হায়দার আলী ত ছা রশমবাড়ী 2136.    

162.  র আলম আঃ স মাদলা 2137.    

163.  িরমা খা ন সেমত আলী মাদলা 2138.    

164.  আয়শা খা ন সােলমান মাদলা 2139.    

165.  জিল খা ন জ  আলী গ া সাদ 2140.    

166.  নতািহনা হক ইমদা ল হক গ া সাদ 2141.    

167.  
মা: িসজান আহ দ মা: বাব  

ামািনক 

মাদলা 
2142.    

168.  সিজব াং  াং বহলবাড়ী 2143.    

169.  
মাছা: র খা ন মা: আেনায়ার 

হােসন 

বহলবাড়ী 
2144.    

170.  মাছা: শাম ননাহার মা: শাম ল আলম মাদলা 2145.    

171.  মা: ল আলী ত সাই ল ইসলাম রাউতারা 2146.    

172.  মা: রােসল রানা মনেজল শখ রাউতারা 2147.    

173.  মা: ইিত পারভীন মা: ইমান আলী পাতািজয়া 2148.    

174.  মা: ইফিত মা: িমজা  কালী ২১৪৯   



আশরাফ 

175.  মাছা: িলিল খা ন মাহ দ আলী মাদলা দ:পাড়া ২১৫০   

176.  িশউিল খা ন মা: র হ আলী পাতািজয়া ২১৫১   

177.  মা: িনয়ামত আলী ত র আলী কালী ২১৫২   

178.  মা: য়াদ আব ল া 
মা:তােবক 
আ ল াহ 

কালী 
২১৫৩   

179.  আনজাদ সরকার ম াজ সরকার চড়ািচ িলয়া ২১৫৪   

180.  র আলী িন  পাতািজয়া ২১৫৫   

181.  মাছা: রমা মা: কালাম গ া সাদ ২১৫৬   

182.  মা: রািফউল মাতােলব রাউতারা ২১৫৭   

২০১৭-২০১৮ অথ  বছের  পাতািজয়া ইউিনয়েনর িতব ী ভাতা া  নেমর তািলকাঃ- 
িম

ক নং 
ভাতােভাগীর নাম িপতা/ ামীর 

নাম 
মাতার নাম াম/মহল া ভাতা 

পিরেশাধ 
বিহ নং 

াংক 
িহসাব 

নং 

 

১৮৩ মাছাঃ খােদজা 
বগম 

ত গেহর শখ মাছাঃ মিতজাল পাতািজয়া ২৫৯১   

১৮৪ মাঃ িরপন মাঃ আ র 
রা াক 

মাছাঃ রিশদা 
খা ন 

পাতািজয়া ২৫৯২   

১৮৫ মাঃ মাহনা খা ন মা রিফ ল 
ইসলাম 

মাছাঃ আিতয়া 
খা ন 

পাতািজয়া ২৫৯৩   

১৮৬ মিত জবা রানী 
শীল 

ত হিরপদ শীল ছিব রানী শীল রাউতারা ২৫৯৪   

১৮৭ শম  মার শীল বা েদব শীল লÿ◌ী রানী শীল রাউতারা ২৫৯৫   
১৮৮ মাঃ রজব আলী মাঃ চ  শখ মাছাঃ রখা 

খা ন 
রাউতারা ২৫৯৬   

১৮৯ মাছাঃ পািপয়া 
খা ন 

ত ইমান আলী মাছা আর মান 
আরা 

কালী ২৫৯৭   

১৯০ মাছাঃ ল ম 
বগম 

মনেছর াং মাছাঃ রনী বগম কািকলামা
রী 

২৫৯৮   

১৯১ মাছা: কামর ন মা: স জ আলী আয়শা খা ন নদাহ ২৫৯৯   



নাহার 
১৯২ মা: ইমরান কারবান 

মাল া 
িম  খা ন মাদলা ২৬০০   

১৯৩ মা: আসাদ মা ল মা: সানাউল া র না খা ন মাদলা ২৬০১ 4  
১৯৪ মা: নাজ ল 

ইসলাম 
খারেশদ শখ ল িল  খা ন পাতািজয়া ২৬০২ হ  

১৯৫ গাপাল দাস পরেমশ দাস রতনা রানী দাস পাতািজয়া ২৬০৩   
১৯৬ মাছা: সালমা 

খা ন 
মা: আ ল 

লিতফ 
জাহানারা কালিলমারী ২৬০৪   

১৯৭ আ ল লিতফ 
িমলন 

মাঃ কারবান 
আলী 

মাছাঃ লাইলী 
খা ন 

পাতািজয়া ২৬০৫   

১৯৮ মাছা: আনিজলা 
খা ন 

মা: ওয়ােজদ 
আলী 

লমালা খা ন নদাহ ২৬০৬   

 

২০১৮-২০১৯ অথ  বছের ০৩নং পাতািজয়া ইউিনয়েনর বাছাই ত িতব ী ভাতার জ  মেনািনত ি র তািলকাঃ- 
১৯৯ মাঃ দয় আলী 

 
মাঃ মা দ 

রানা 
মাছাঃ র  

খা ন 
পাতািজয়া ২৯৬৬   

২০০ মাঃ আিজ ল শখ 
 

মাঃ সারহাব 
শখ 

মাঃ আিজরন 
বগম 

পাতািজয়া ২৯৬৭   

২০১ মাঃ র ল আিমন 
াং 
 

মাঃ কারবান 
আলী াং 

মাছাঃ হািমদা 
খা ন 

নগর বায়ড়া ২৯৬৮   

২০২ মাঃ স আলী 
 

ছােনায়ার 
মাল া 

মেনায়ারা বগম কালী ২৯৬৯   

২০৩ মাঃ রজামাল 
 

মাঃ শাহজাহান মাছাঃ রজাহান শাকেতালা ২৯৭০   

২০৪ মাছাঃ া 
 

মাঃ সেম াষ মাছাঃ গালাপী মানামারা ২৯৭১   

২০৫ মাঃ র ত ল 
হােসন 

মাঃ আ ল 
হােসন 

মাছাঃ ছাড়া 
খা ন 

রশমবাড়ী ২৯৭২   



 
২০৬ মাছাঃ নািছমা খা ন 

 
মাঃ শাহাদত 

হােসন 
মাছাঃ 

আেনায়ারা 
গ া সাদ ২৯৭৩   

২০৭ মাঃ আিম ল ইসলাম 
 

মাঃ মিহর খা মাছাঃ&ওিজবা
লা 

রাউতারা ২৯৭৪   

২০৮ মাছাঃ মািবয়া খা ন 
 

আঃ রহমান 
খান 

মাছাঃ সানাবান 
খা ন 

আেলাকিদ
য়ার 

২৯৭৫   

২০৯ মাছাঃ িম 
 

মাহা দ আলী মাছাঃ মিজনা মাদলা ২৯৭৬   

২১০ মাঃ ইমন মাল া 
 

মাঃ আ  
হািনফ মাল া 

মাছাঃ কনা 
খা ন 

কািকলামা
রী 

২৯৭৭   

২১১ মাছাঃ ি  খা ন 
 

মাহা দ 
মাল া 

মাছাঃ হািলমা 
খা ন 

মাদলা ২৯৭৮   

২১২ মাঃ িশপন 
 

মাঃ র শনাই মাছাঃ িশল ী 
খা ন 

পাতািজয়া ২৯৭৯   

২১৩ মাঃ দয় শখ 
 

মাঃ আলািমন 
শখ 

মাছাঃ িরনা 
খা ন 

মাদলা ২৯৮০   

২১৪ মাঃ শামশাদ মাল া 
 

ত আই ল হক সােনকা খা ন কালী ২৯৮১   

২১৫ মাছাঃ ি  
 

ত ইসা াং ত মারিফন মাদলা 
ব পাড়া 

২৯৮২   

২১৬ মাঃ শাহীন সরকার 
 

ত মিজবর 
রহমান 

মাছাঃ জাহানারা কালী ২৯৮৩   

২১৭ মাঃ হািস র রহমান 
 

মাঃ আলতাফ 
হােসন 

মাছাঃ হািস 
খা ন 

ভাইমারা ২৯৮৪   

২১৮ মাঃ সাহাগ আহে দ 
 

মাঃ হািব র 
রহমান 

িশিরন আ ার কালী ২৯৮৫   

২১৯ মাঃ বাধন িময়া 
 

মাঃ আঃ 
মােলক 

মাছাঃ হািস 
খা ন 

পাতািজয়া ২৯৮৬   

২২০ মাঃ আিসফ বপারী মাঃ মাহারম মাছাঃ আসমা পাতািজয়া ২৯৮৭   



 বপারী খা ন 
২২১ মাছাঃ কিহ র 

 
মাঃ নওেশর 

আলী 
মাছাঃ ময়না 

খা ন 
পাতািজয়া ২৯৮৮   

২২২ মাছাঃ জ রা খা ন 
 

মাঃ হােসন 
আলী 

মাছাঃ জ রা রাউতারা ২৯৮৯   

২২৩ মাঃ রিবউল ইসলাম 
 

মাঃ হােসম 
আলী 

মাছাঃ নিবয়া 
খা ন 

পাতািজয়া ২৯৯০   

২২৪ মাছাঃ আলিমনা 
খা ন 

 

মাঃ শাহাদত 
হােসন 

মাছাঃ সািবনা 
খা ন 

গ া সাদ ২৯৯১   

২২৫ মাঃ হািব ল বাসার 
 

মাঃ আলহাজ 
আলী 

মাছাঃ হািফজা  
খা ন 

রশমবাড়ী ২৯৯২   

২২৬ মাঃ আিজম শখ 
 

ত আনার 
আলী 

মাছাঃ আয়াতন 
নছা 

রাউতারা ২৯৯৩   

২২৭ মা: বষ া  খা ন 
 

মা: বরহান 
আলী 

লÿ◌ী খা ন পাতািজয়া ২৯৯৪   

২২৮ মা: বষ া  খা ন 
 

মা: বরহান 
আলী 

লÿ◌ী খা ন পাতািজয়া ২৯৯৪   

২২৯ মা: আিন র রহান 
 

মা: রওশন 
আলী 

আিনছা খা ন কালী ২৯৯৫   

২৩০ মাছা: স  খা ন 
 

মা: রিবউল মা: হািস কা ন বহালবাড়ী ২৯৯৬   

২৩১ সািময়া খা ন 
 

মা: আিলম মায়া খা ন চড়া 
িচ িলয়া 

২৯৯৭   

২৩২ কািনজ ফােতমা 
 

আ ল কালম 
আজাদ 

মাছা: নািছমা 
বগম 

কািকলামা
রী 

২৯৯৮   

২৩৩ মা; সাগর আলী 
 

মা: হািমদ শখ রিহমা খা ন পাতািঝয়া ২৯৯৯   

২৩৪ মাছা: ল িল খা ন 
 

মা: বা  শখ মাছা: সাবািন পাতাজয়া ৩০০০   



২৩৫ নাজ ল হােসন  নাফী 
 

মা: আ ল 
খােলক 

নািছমা খা ন কািকলা 
মাির 

৩০০১   

২৩৬ মা: হার ন হােসন 
 

মাহা দ 
মাল া 

হাv◌ালমা খা ন মাদলা ৩০০২   

উপেজলা সমাজেসবা কায ালয় , শাহাজদ র , িসরাজগ  । 
িতব ী ভাতা ভাগীেদর নােমর তািলকা                                                                         পবা  ইউিনয়ন 

: নং ভাতােভাগীর নাম িপতা/ ামীর নাম কানা বিহ নং িহসাবনং িবতরেণর 
তািরখ ০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ 

1.  ল ইসলাম আকরাম হােসন খামার শািলনা ৮১ ৩৪০৫৭০৩৯  

2.  উিজর ফিকর সাহরাব ফিকর ’’ ৮২ ৩৪০৫৮১৬৯  

3.  কােদর মাল া ত রহমান মাল া িব াদাইর ৮৩ ৩৪০৫৪১৬৮  

4.  শাহাদত হােসন মা: আ ল গিন বাঘাবাড়ী ৮৪ ৩৪০৫২৯৮৯  
5.  হািমদা খা ন আনার রামখা য়া ৮৫ ৩৪০৫৮৩৩৫  

6.  মা: আ ল লিতফ ত বােহর উি ন চয়ড়া ৮৬ ০১০০৪৭৪৮  

7.  সানালী খা ন সানাই শখ বড় নাইল ৮৭ ৩৪০৪৮৭৩১  

8.  শয়ন াং রজাউল বাঘাবাড়ী ’’ ৮৮ ৩৪০৫৫০২৬  

9.  মাহ র রহমান শািকল ত সাম ল হক লবা য়া ৮৯ ৩৪০৪৮৪০১  
10.  ফখ ল ইসলাম হােসন মাল◌া ৈবা য়া ৯০ ৩৪০৪৮৫৬৬  

11.  ময়দান বপারী ত কা  বপারী বাগ নাইল ৯১ ৩৪০৬০০২৬  

12.  ম  খা ত সরাজ খা ’’ ৯২ ৩৪০৫৩৭৪  

13.  মাছ: সািনয়া খা ন িপতা: ল হােসন বড় নাইল ৯৩ ৩৪০৪৯১৩৫  

14.  আমজাদ হােসন মােমন মাল◌া বড় নাইল ৯৪ ০১০০৫২৭০  
15.  আ ল কালাম আজাদ রহমত আলী ’’ ৯৫ ৩৪০৬২৮৬৪  

16.  া খা ন ত চাদ আলী আ ার মািনক ৯৬ ৩৪০৫৫৮১৯  

17.  রািশদা খা ন ত আেয়জ উি ন আ ার মািনক ৯৭ ০১০০৪৭৬৩  

18.  শােহদা খা ন আ  সাঈদ চরআ ারমািনক ৯৮ ৩৪০৬১২৮৮  

19.  আছমা খা ন আববাস করশািলকা ৯৯ ৩৪০৫৭৩৭৭  

20.  আলমাস ফিকর তয়জাল ’’ ১০০ ৩৪০৫৯৬০৫  

21.  ওমর িব াস ওহাব িব াস ’’ ১০১ ৩৪০৫৫৫৯৫  



২০০৬-০৭ 
22.  মাছা: নেজদা খা ন ত মিহর উি ন বাঘাবাড়ী ২/৫০ ৩৪০৫৪৬৬৩  
23.  মাছা: রহানা খা ন মনেছর আরী রামখা য়া ২/৫১ ৩৪০৬১১৭২  

24.  মা: হােশম আলী মা: করম আলী াং চয়ড়া ২/৫২ ৩৪০৪৭৬০১  

25.  মাছা: হািলমা খা ন জং আ:সালাম ঐ ২/৫৩ ৩৪০৫৯৭৬১  

26.  মাছা: রােশদা বগম জং  মা: জাসনা াং রামখা য়া ২/৫৪ ৩৪০৪৭৪৫২  
27.  মা: আ: মিজদ গেহর সরদার আ দ র ২/৫৫ ৩৪০৫৪২৪২  

28.  মা: আির ল ইসলাম মােজদ আলী কািলয়ার চর ২/৫৬ ৩৪০৪৭৪২৮  

29.  মাছা: নািছমা খা ন মা: আগর মাল রড় নাইল ২/৫৭ ৩৪০৪৭১৭১  

30.  রান বপারী(আ াস 
আলী) 

ত র লদী াপারী রড় নাইল 
২/৫৮ 

০১০০৫২৭৪  

31.  মা: শিহ ল ইসলাম ত চেলমান ম ল করশািলকা ২/৫৯ ৩৪০৪৫৫৭১  
32.  মা: ছ র মাল া ত নই ি ন মাল া বাঘাবাড়ী ২/৬০ ৩৪০৫৪৯৮৫  

33.  মাছা: জ রা খা ন ত উদা শখ সে তাষা ২/৬১ ০১০০৫৩১০  

34.  মাছা: নাজমা খা ন কা  সরদার বাঘাবাড়ী ২/৬২ ৩৪০৫৩৯৭৯  

২০০৭-০৮ 
35.  মা: আনছার আলী ত আ  তােহর রামখা য়া ৫৮৭ ৩৪০৫৮৫১৬  

36.  মা: ওসমান গিন ত সােহব উল◌া বাগ নাইল ৫৮৮ ০১০০৪৭৭৫  

37.  মাছা: আয়শা বগম ত তিছম উি ন আহ দ র ৫৮৯ ০১০০৪৭২২  

38.  মা: মাজাহার তাং জালাল তাং করশািলকা ৫৯০ ০১০০৫৫৯৬  

39.  মা: রতন িময়া মিজবর রহমান রড় নাইল ৫৯১ ৩৪০৪৮১৩৬  
40.  মহরম বপারী নেজস বপারী করশািলকা ৫৯২ ৩৪০৫৫৫৬২  

41.  মা:  মহিশন আলী িপং হযরত আলী 
বপারী 

বা য়া 
৫৯৩ 

৩৪০৬২১১৩  

২০০৯-১০ 
42.  মাঃ ব  মাঃ মকদম খামার শািলনা ৭১৯ ৩৪০৫৯৯৫১  

43.  মা:  আনসার আলী রাস ম 
জায়া ার 

চক আয়মা ৭২০ 
৩৪০৫৬০১৬  

44.  মা: রিশদ আলম ’’ আ: রহমান বাগ নাইল ৭২১ ৩৪০৫৭২৫৩  



45.  মা: আরমান ব  লাল শখ বড় নাইল ৭২২ ৩৪০৪৬৬০৩  

46.  মাছাঃ িমম খা ন িপং কামাল 
হােসন 

ঐ ৭২৩ 
৩৪০৫৯৭৪৫  

47.  মাঃ ময়াজ উি ন মিজর উি ন বাগ নাইল ৭২৪ ০১০০৪৭২৪  

48.  মাঃ আউয়াল হযরত আলী লবা য়া ৭২৫ ৩৪০৫৯৯০২  

49.  মা: চ দ আলী সােজদ আলী বড় নাইল ৭২৬ ৩৪০৪৬৫৭৮  

50.  মাছাঃ মিজদা ত মেছর পবা  ৭২৭ ৩৪০৫৭১৯৫  

51.  মাঃ মােলক আঃ সা ার বাগ নাইল ৭২৮ ৩৪০৪৮৩১৯  

52.  ’’ লাভ  ন র আলী ফিকর খামার শািলনা ৭২৯ ৩৪০৫৯২৭৪  

53.  মাছা্ঃ মিরয়ম িপং মিতয়ার পবা  ৭৩০ ৩৪০৬০৫০৫  

54.  মাঃ আ  সামা ত আসান ফিকর বড় নাইল ৭৩১ ৩৪০৫৭০০৬  

২০১০-১১ 

55.  মা: ফা ক আলী মাঃ তারা শখ করশািলকা ৮৯৯ ৩৪০৫৮৭৬৩  

56. 
মিজনা খা ন 

মা: িনহার 
মাল◌া 

করশািলকা ৯০০ ৩৪০৫৬৪৪৫ 
 

57.  মাছা: লজান 
খা ন 

মা: মি  শখ চকআয়মা ৯০১ ৩৪০৫৭১২১ 
 

58.  মা: িমরজান মা: হা ান খ  বাগ নাইল ৯০২ ৩৪০৫০২০৯  

59.  মাছা: সােজদা 
খা ন 

আলী ি ন রামখা য়া ৯০৩ ৩৪০৬১৬৫১ 
 

60.  মা: কােছদ আলী মা: নিজর বািড় ৯০৪ ৩৪০৬১৪৭৮  

২০১৩-১৪ 
61.  আ: স ইয়া ব আলী িব াইর ৯৯১/১৩ ৩৪০৫৩৫৬৬  

62. মা: আলিগর 
হােসন 

ত আফছার ঐ ৯৯২/১৩ ৩৪০৫৯৬৭৯ 
 

63. িশি  খা ন ত আ ল গ র ছাট িব াদাইর ৯৯৩/১৩ ৩৪০৫৯৪৮৯  

64.  সািনয়া খা ন র ইসলাম লবা য়া ৯৯৪/১৩ ৩৪০৪৮৪৯১  

65. আ ল জিলল ত মনেছর রামখার য়া ৯৯৫/১৩ ৩৪০৫৬৭১৮  

66. আ ল কােদর আ  ছাইদ চর আ ারমািনক ৯৯৬/১৩ ৩৪০৬১২৬৩  



২০১৪-১৫ 
67  হােফজ মা: আ: 

বােতন 
ত আজমত আলী রামখা য়া ১১৩৩/১৪ ৩৪০৪৪৪২৫  

68  মাছা: রিজয়া 
খা ন 

মা: র ল আিমন বাগ নাইল ১১৩৪/১৪ ৩৪০৫৯৯৩৫  

69  মা: নািছর উি ন মা: ফজ ল হক পবা  ১১৩৫/১৪ ৩৪০৬০৪৬৩  

70  মাছা: ল মখা ন মা: ইউ ফ আলী লবা য়া ১১৩৬/১৪ ৩৪০৬০৫৭৯  
71  মা: রিফ ল মা: খাকন 

মাল◌া 
বাঘাবাড়ী ১১৩৭/১৪ ৩৪০৪৫১০১  

72  মা:আ:মােজদ 
সরকার 

মা:আজাহার 
সরকার 

বাঘাবাড়ী ১১৩৮/১৪ ৩৪০৪৪৪৩৩  

73  মা: রা  আহে দ ত রইচ উি ন আহ দ র ১১৩৯/১৪ ৩৪০৪৫২৩৩  

74  মাছা: িশি  খা ন ত ফজল আলী বড় নাইল ১১৪০/১৪ ৩৪০৫৬৯৯৮  
75  মা: লােদন াং মা: আ জাল খামারশািননা ১১৪১/১৪ ৩৪০৪৯৯৬৯  

76  মা: আ র রহমান মা: ল আিমন করশািলকা ১১৪২/১৪ ৩৪০৪৫৬৭৯  

77  মাছা: আেলয়া 
খা ন 

মা: উ ল মনডল শলাচাপরী ১১৪৩/১৪ ৩৪০৫৯৮৮৫  

78  মাছা: িশলা খা ন মা: ফা ক িময়া িবলকমী ১১৪৪/১৪ ৩৪০৫৭০১৪  

79  বাব  সরকার মা: আ ল 
হােসন 

বাঘারাড়ী ১১৪৫/১৪ ০১০০৫৯৭৬  

80  মা: রহম আলী মা: খিবর কিলয়ারচর ১১৪৬/১৪ ৩৪০৫৭৩৬৯  

81  মাছা: হািলমা 
খা ন 

মা: মজ  সরকার শলাচাপরী ১১৪৭/১৪ ৩৪০৫৯৭৩৭  

82  মা: মন র আলী মা: আ ল কােশম কিলয়ার চর ১১৪৮/১৪ ৩৪০৫৮৩১৮  

83  মাছা: হািমদা খা ন ত আউয়াল 
মাল◌া 

বড় রাইল ১১৪৯/১৪ ৩৪০৪৭১৩৮  

84  মাছা: পািপয়া 
থা ন 

মা: আ স সা ার চর আ ারমািনক ১১৫০/১৪ ৩৪০৬১২৭১  

২০১৫-২০১৬ 



85.  মাঃ আনাছ আলী িজলহক 
ামািনক 

বড় নাইল ১৫১০ /১৫ ৩৪০৫২২৮
৭ 

  

86.  মাছাঃ সােনায়ারা 
খা ন 

মাঃ বরকত 
সরদার 

করশািল
কা 

১৫১১/১৫ ৩৪০৫৩৪৩
৪ 

  

87.  মাছাঃ  সালমা খা ন মাঃ  জাফর 
আলী 

করশািল
কা 

১৫১২/১৫ ৩৪০৫২১৬
৩ 

  

88.  মা: িনজাম আলী ত আলী ি ন করশািলকা ১৫১৩/১৫ ৩৪০৫২১৪
৭ 

  

89.  মাছাঃ সাথী খা ন মাঃ  ঝা  াং আ ারমািন
ক 

১৫১৪ ৩৪০৫২৩৫
৩ 

  

90.  মাঃ নাজ ল হক মাঃ আ ল 
হািলম 

আ ারমািন
ক 

১৫১৫ ৩৪০৫২৩৬
১ 

  

91.  মাঃ আশরা ল 
ইসলাম 

মাঃ মিনর ল 
ইসলা 

বড় নাইল ১৫১৬ ৩৪০৫৪০০
৩ 

  

92.  মাঃ হাসান িময়া মাঃ আেনায়ার 
শখ 

বড় নাইল ১৫১৭ ৩৪০৫৩৯৯
৫ 

  

93.  মাঃ আজাদ আলী ত ওয়ােজদ 
আলী 

বাগ নাই
ল 

১৫১৮ ৩৪০৫৩০০
৫ 

  

94.  মা: সিলম রজা মাঃ আ  সাঈদ শলাচাপ
ড়ী 

১৫১৯ ৩৪০৫৩৬৮
১ 

  

95.  মাছাঃ রিহমা খা ন মাঃ রহম আলী কিলয়ারচ
র 

১৫২০ ৩৪০৫২৪১
১ 

  

96.  মাঃ আলম আলী আববাছ আলী 
সরকা 

কিলয়ারচ
র 

১৫২১ ৩৪০৫২৩৯
৪ 

  

97.  মাঃ সাহস আলী মাঃ  বা ল 
রাজা 

মায়ােক
লা 

১৫২২ ৩৪০৫২৬৭
৫ 

  



98.  মাছাঃ এিলজা খা ন মাঃ ইউ ফ 
আলী 

শলাচাপ
ড়ী 

১৫২৩ ৩৪০৫২০৮
৯ 

  

99.  মাছাঃ িলিপ খা ন মাঃ  বােতন 
সরকার 

শলাচাপ
ড়ী 

১৫২৪ ৩৪০৫১৭৯
২ 

  

100. মাঃ সাহাগ িময়া মাহা দ আলী 
মাল া 

রামখার য়া ১৫২৫ ৩৪০৫২৭২
৫ 

  

101. মাছাঃ আছমা পারভীন জং আঃ রউফ রামখার য়া ১৫২৬ ৩৪০৫২২২
১ 

  

102. মাঃ িরফাত হােসন মাঃ মাল া 
হােসন 

িব াদাই
ড় 

১৫২৭ ৩৪০৫২০১
৫ 

  

103. মাছাঃ মাহ দা খা ন মাঃ আলমা দ বাঘাবাড়ী ১৫২৮ ০১০০৫৯৮
৩ 

  

104. মাঃ গাজীউর রহমান মাঃ এম াজ খামারশা
িনলা 

১৫২৯ ৩৪০৫২৬১
৮ 

  

105. মাঃ রিফ ল ইসলাম ত আ ল 
ফিকর 

শলাচাপ
ড়ী 

১৫৩০ ৩৪০৫১৮৭
৫ 

  

106. মাঃ হািমম আলী মাঃ আিমর 
হামজা 

বাঘাবাড়ী ১৫৩১ ৩৪০৫২৫৩
৫ 

  

107. মাঃ ইমরান হাসান মাঃ জাহা ীর 
আলী 

বাঘাবাড়ী ১৫৩২ ৩৪০৫২২৩
৮ 

  

108. মাছাঃ র না খা ন মাঃ া াং বাঘাবাড়ী ১৫৩৩ ৩৪০৫২৭৯
৯ 

  

109. মাছাঃ জয়নব বগম মাঃ ছাহরাব 
ী 

খামারশা
িনলা 

১৫৩৪ ৩৪০৫২৬৩
৪ 

  

110. মাঃ জ র ল ইসলাম মাঃ আলাউি ন শলাচাপ
ড়ী 

১৫৩৫ ৩৪০৫১৭৮
৪ 

  

111.  মাঃ সানাউল াহ ত আজাহার চক ১৫৩৬ ০১০০৪৭৪২   



আলী আয়মা 
112. মাছাঃ লমালা খা ন মাঃ আ  

তােলব 

বাঘাবাড়ী ১৫৩৭ ৩৪০৫২৮১
৬ 

  

113. মাছাঃ নাজমা খা ন মাঃ মিজবর 
ী 

খামারশািন
লা 

১৫৩৮ ৩৪০৫৯৭২
৯ 

  

114. মাছাঃ সায়লা 
ইয়াসিমন 

মাঃ শাহা ি ন বাঘাবাড়ী ১৫৩৯ ৩৪০৫২২০
৫ 

  

115. মাঃ মার ফ হােসন মাঃ আ ল 
হািলম 

বাঘাবাড়ী ১৫৪০ ৩৪০৫২৮৪
৯ 

  

116. মাঃ এরশাদ াং মাঃ  আ র 
রিশদ 

রামখার
য়া 

১৫৪১ ৩৪০৫২৪৪
৪ 

  

117. মাঃ শাম  মাল া মাঃ নজর ল 
ইসলাম 

পবা  ১৫৪২ ৩৪০৫২২৬
২ 

  

118. মাঃ রােসল মাঃ  আ ল 
মােলক 

বাঘাবাড়ী ১৫৪৩ ৩৪০৫২২৪
৬ 

  

119. মাঃ মিনর হােসন মাঃ  জামাল বাঘাবাড়ী ১৫৪৪ ০১০০৫২৫
৪ 

  

120. মাঃ আিমর ল 
ইসলাম 

মাঃ রজব আলী রামখার
য়া 

১৫৪৫ ৩৪০৫৫০৭
৫ 

  

121. মাছাঃ িরিদ খা ন কামর ামান 
বা  

চয়ড়া ১৫৪৬ ৩৪০৫৩৪১
৮ 

  

122. মাছাঃ বােনছা খা ন মাঃ  আ  ব ার খামারশা
িনলা 

১৪৪৭ ৩৪০৫৯৭৩
৭ 

  

123. মাছাঃ পাখী খা ন ত বা  মাল া শলাচাপ
ড়ী 

১৫৪৮ ৩৪০৫১৮৬
৭ 

  

124. মাছাঃ সাম াহার মাঃ শািহন চয়ড়া ১৫৪৯ ৩৪০৫২৫০   



আলম ২ 

125. মাছাঃ সািহদা খা ন মাঃ ন র 
আলী 

বড় নাইল ১৫৫০ ৩৪০৫২৮৫
৭ 

  

126. মাহা দ আলী সরদার মাঃ আববাছ 
সরদার 

চক 
আয়মা 

১৫৫১ ৩৪০৫২৯৬
৪ 

  

127. মাঃ আ স সামাদ আহ দ আলী 
াং 

চক 
আয়মা 

১৫৫২ ৩৪০৫২৮৮
১ 

  

২০১৬-২০১৭ অথ  বছের 
128. মাছা: রােকয়া খা ন মা: হযরত আলী িবলকলিম 2158. ০১০০৫৪৩

৫ 

  

129. মা: রায়হান উি ন ম  সরকার শলাচাপরী 2159. ০১০০৫৩৭
৮ 

  

130. মা: মকরম আলী মা: আমানত খা কিলয়ারচর 2160. ০১০০৫৩৬
৫ 

  

131. মা: রা  িময়া মা: এরশাদ 
মার া 

আ ারমািন
ক 

2161. ০১০০৫৩৭
৬ 

  

132. মাছা ; আিমনা খা ন ামী মা: ঠা  কর শিলকা 2162. ০১০০৫৩৮
২ 

  

133. মা: নাইম মা: আসা ল করশািলকা 2163. ০১০০৫৩৮
১ 

  

134. মা: এমারত আলী মা: সােহব আলী শলাচাপরী 2164. ০১০০৫৩৯
৫ 

  

135. মা: র মওলা মা: কিরম াং বাঘাবািড় 2165. ০১০০৫৩৬
৮ 

  

136. মা: নজর ল ইসলাম মা: গালাম 
হায়দারী 

রামকার
য়া 

2166. ০১০০৫৪১
২ 

  

137. মা: আ: ছা ার ত কিরম মাল া রামখার য়া 2167. ০১০০৫৪০
৬ 

  

138. মাছ: িশউিল খা ন মা: আ ল াং িবলকলিম 2168. ০১০০৫৪৩   



৭ 
139. মা: জিল হােসন মািনক বপারী বাঘাবাড়ী 2169. ০১০০৫৫৯

৪ 

  

140. মা: মা ার মাল া ত বল াল 
মাল া 

রামকার
য়া 

2170. ০১০০৫৩৬
১ 

  

141. মা: র েবল রানা মা: রাজা আলী রামকার
য়া 

2171. ০১০০৫৩৬
২ 

  

142. মাছা: িম  খা ন মাতােলব হােসন চয়ড়া 2172. ০১০০৫৩৫
৯ 

  

143. মাছা: পারভীন খা ন মা: বা  িময়া রামখার য়া 2173. ০১০০৫৩৬
০ 

  

144. মা: মিনর জামান ফিকর মনাজ আলী 
ফিকর 

িবলকলিম 2174. ০১০০৫৪৮
৪ 

  

145. মা: মিফজ উি ন মা: নওেশর আলী খামারশল
না 

2175. ০১০০৫৪৪১   

146. মা: ওসমান আলী াং মা: িমনাজ আলী 
াং 

খামারশাল
না 

2176. ০১০০৫৫০
২ 

  

147. মা: খািলদ হাসান মা: শাহ আলম বড় রাইল 2177. ০১০০৫৩৫
৬ 

  

148. মা: সাহান মা: মা দ খামারশািল
না 

2178.    

149. মাছা: আিতয়া খা ন মা: রতন াং খামার 
শািলনা 

2179. ০১০০৫৪৮
২ 

  

150. মাছা: মিরনা খা ন মা: জাচন 
মাল া 

রামখার য়া 2180. ০১০০৫৩৭
০ 

  

151. মাছা:মিলনা খা ন মাল া িব দাইর 2181. ০১০০৫৪৮
৭ 

  

152. মা: আরব আলী আ ল মাতােলব বাঘাবাড়ী 2182. ০১০০৫৪৩
৮ 

  

153. মা: পারিদন মা: আরব আলী বাঘাবাড়ী 2183. ০১০০৫৪৩   



০ 
154. কােমলা খা ন মা: জালাল বা  িললকলিব 2184.    

155. মাছা: মােলকা খা ন মা: আ ল মিজদ খামারশািল
না 

2185. ০১০০৫৪৩
৪ 

  

156. মা: সাহল রানা মা: িসি ক খামারশািল
না 

2186. ০১০০৫৫০
৩ 

  

157. মা: ওিল উল াহ মা: আ: আিলম খামারশাল
না 

2187. ০১০০৫৫১
৩ 

  

158. মা: সাগর আলী মা: আশরাফ 
আলী 

আহ দ র 2188. ০১০০৫৩৬
৭ 

  

159. মা: িজয়াউর রহমান মা আ ল কােশম আহ দ র 2189. ০১০০৫৩৬
৬ 

  

২০১৭-২০১৮ অথ  বছের পবা  ইউিনয়েনর  অস ল িতব ী ভাতার জ  ড়াম  ভােব মেনািনত ি র তািলকাঃ 
ঃ 

নং 
ভাতােভাগীর নাম িপতা/ ামীর নাম াম বই নং াংক 

িহসাব নং 
 ভাতা 

াি র 
তািরখ 

১৬০  য  কম কার মিন  নাথ 
কম কার 

বাঘাবাড়ী ২৬০৭ ০১০০৫৭৮
৮ 

  

১৬১ রনিজদা খা ন আঃ গ র মাল া রামখার
য়া 

২৬০৮ ০১০০৫৭১
৪ 

  

১৬২ মাঃ ফজর আলী মাঃ আিজম 
মাল া 

রামখার
য়া 

২৬০৯ ০১০০৫৭৫
৮ 

  

১৬
৩ 

মাঃ আহ দ আলী মাঃ সরাজ আলী শলাচাপড়ী ২৬১০ ০১০০৫৭৩
৪ 

  

১৬৪ মাঃ জােবদ আলী রজব আলী ফিকর বাগ নাইল ২৬১১ ০১০০৫৭৮
২ 

  

১৬৫ মাঃ আঃ হা ান খান ত মাহ দ আলী 
খান 

বাগ নাইল ২৬১২ ০১০০৫৭৪
১ 

  

১৬
৬ 

মাঃ আমজাদ ফিকর ত 
মনাজ(মম াজ) 

সেম াষা ২৬১৩ ০১০০৫৭৬
০ 

  



১৬৭ মাছাঃ র িম খা ন মাতােলব হােসন শলাচাপড়ী ২৬১৪ ০১০০৫৮০
০ 

  

১৬
৮ 

মাছাঃ নািছমা খা ন মাঃ আঃ মােলক িবলকলমী ২৬১৫ ০১০০৫৭৫
৯ 

  

১৬৯ মাঃ আপন আলী ছালা উি ন করশািলকা ২৬১৬ ০১০০৫৮৩
৩ 

  

১৭০ জানা া ল ফরেদৗিস মা: লাল িব াদারী ২৬১৭ ০১০০৫৯৭
২ 

  

১৭১ মাছাঃ রিজনা খা ন মাঃ রজাউল াং চয়ড়া ২৬১৮ ০১০০৫৯৭
৫ 

  

১৭২ মাছা: সামত বা  মা: ময়দান কিলয়ারচর ২৬১৯ ০১০০৫৮৭
৮ 

  

১৭৩ আলহাজ বপারী আ: লিতব বপারী লবা
য়া 

২৬২০ ০১০০৫৮৭
৭ 

  

২০১৮-২০১৯ ইং অথ  বছের ৪নং পবা  ইউিনয়েনর  অ ল িতব ী ভাতার জ  ড়াম  ভােব মেনািনত ি র তািলকাঃ 
ঃ 

নং 
ভাতােভাগীর নাম 

বাংলায় ও ইংেরজীেত 
িপতা/ ামীর নাম াম বই নং িহসাব নং   

১৭৪ মাঃ আশরা ল হক 
অংযধৎধ ষ 

আজাহার মাল া রামখার
য়া 

৩০০৩    

১৭৫ মাঃ রিফ ল বপারী 
জধভর ষ 

আিজজ বপারী িব াদাইর ৩০০৪    

১৭৬ মাঃ স জ আলী 
ঝধ ল অষর 

জািহ ল ইসলাম রামখার
য়া 

৩০৫    

১৭৭ মাছাঃ রােকয়া খা ন 
জড়শ ধ কযধঃ◌হঁ 

জং মাঃ মিতয়ার চয়ড়া ৩০০৬    

১৭৮ মাছাঃ ভা  বগম 
ঠধ  ইব সব 

ত মিজর মাল া আহ দ র ৩০০৭    

১৭৯ মাঃ সাগর আলী 
ঝধমড়ৎ ধষর 

মাঃ আিজবর 
বপারী 

বাগ নাইল ৩০০৮    

১৮০ আঃ লিতফ মাল া ত সাবাহান বাগ নাইল ৩০০৯    



অ. খঅঞওঋ মাল া 
১৮১ মাঃ ফিকর চ দ 

ঋড়শরৎ ঈযধফ 
মাঃ রজব আলী বড় নাইল ৩০১০    

১৮২ মাঃ আঃ ছালাম 
অ ঝধষধস 

মাঃ আকববর 
ফিকর 

সেম াষা ৩০১১    

১৮৩ মাঃ আঃ মিজদ 
অ. গ রফ 

মাঃ তয়জাল াং করশািলকা ৩০১২    

১৮৪ বাইিজদ আহেমদ পলাশ 
ইধ রফ 

মাঃ আ র রিহম চয়ড়া ৩০১৩    

১৮৫ মাঃ নাজ ল হক 
হ ষ 

মাঃ আঃ রা াক শলাচাপড়ী ৩০১৪    

১৮৬ মাঃ মািহম াং 
গধযরস 

মাঃ িহরা াং আহ দ র ৩০১৫    

১৮৭ মাঃ আলা উি ন আলী 
অষ ফফরহ 

মাঃ আশরাফ 
মাল া 

আহ দ র ৩০১৬    

১৮৮ মাঃ অিলউর হােসন 
অষ ৎ যড়ং◌ংবহ 

মাঃ আেনায়ার 
হােসন 

সেম াষা ৩০১৭    

১৮৯ মাছাঃ পানেসানা বগম 
চধংড়হধ 

মাঃ ছা ার 
মাল া 

রামখার
য়া 

৩০১৮    

১৯০ মাছাঃ ল ম খা ন 
ষং◌সঁ কযধঃ◌হঁ 

মাঃ ইউ ফ আলী চয়ড়া ৩০১৯    

১৯১ মাছাঃ ম মালা 
গধফ সধষধ 

মাঃ মজ  
মাল া 

সেম াষা ৩০২০    

১৯২ মাছাঃ র পা খা ন মাঃ রিফ ল রামখার
য়া 

৩০২০    

১৯৩ মাছাঃ মৗ খা ন ত মিমন শলাচাপড়ী ৩০২১    
১৯৪ মাছাঃ কা লী খা ন ছা ার াং বাড়ী ৩০২২    
১৯৫ মাঃ আফছার শখ মাঃ ময়ান শখ সেম াষা ৩০২৩    
১৯৬ মাঃ িহন আলী মাঃ জাচন রামখার ৩০২৪    



মাল া য়া 
১৯৭ মাঃ মাহ ল হাসান ত নিছ ি ন 

মাল া 
রামখার

য়া 
৩০২৫    

১৯৮ মাঃ শাম া িময়া মাঃ আ  সাঈদ চয়ড়া ৩০২৬    
১৯৯ মাঃ রািবব হােসন মাঃ িম  াং চয়ড়া ৩০২৭    

 
অস ল িতব ীর ভাতা া  ি েদর তািলকা                                                       গালা ইউিনয়ন 

িমক ভাতােভাগীর নাম িপতা/ ামীর নাম ভাতা 
পিরেশাধ 
বিহ নং 

িহসাব 
নং 

কানা ওয়াড নং িবতরেণর তািরখ 

১ ২ ৩ ৫ ৬ ৭ ৮ ১০ 

১ জিল খা ন আ ল জিলল ১০২  গজনা ০১  

২ মেনায়ারা খা ন ত সরাজ আলী ১০৩  ফিকরপাড়া ০১  

৩ মিজবর মেয়জ ১০৪  কািশ র ০১  

৪ জয়তারা খা ন মিজদ াং ১০৫  তার য়া ০১  

৫ িশউলী পারভীন মাকাম আলী 
মাল◌া 

১০৬  কািশ র ০১  

৬ লাকমান বাবর আলী ১০৭  হাটবায়ড়া ০২  

৭ মনেজল সানাউল◌া ১০৮  পার গালী ০২  

৮ মা: সােহল রানা ঠা  সরদার ১০৯  বড় গালী ০২  

৯ ফিজলা খা ন ত রমান ১১০  ’’ ০২  

১০ িফেরাজ বগম ত নই ি ন মাল-
◌া 

১১১  দ দরতা ০৩  

১১ শফালী খা ন ত স ১১২  ’’ ০৩  

১২ সামাদ  ফিকর ত ওসমান ফিকর ১১৩◌ ু  গাপাল র ০৪  

১৩ ঠা  হােসন খা ত- লালচাদ খা ১১৪  হাতেকাড়া ০৪  

১৪ ভগলা নেকর আলী ১১৫  -হাতেকাড়া ০৪  

১৫ জাহানগীর আহ দ ১১৬  ’’ ০৪  

১৬ আনছার আলী ত এবাদ ১১৭  িশ লকাি  ০৫  



১৭ খয়রন খা ন প চকিড় ১১৮  মাহন র ০৫  

১৮ ব ত আলী আ  ব ার াং ১১৯  িবেনা য়া ০৬  

১৯ রিবউল ফরেদৗস আলী ১২০  ’’ ০৬  

২০ আেমনা  খা ন ত শিহদ  আলী ১২১  ’’ ০৬  

২১ সােমলা খা ন মিহর উি ন ১২২      ০৬  

২২ মাহা দ আলী ত জববার ১২৩  িবেনা য়া ০৬  

২৩ আয়মালা মা: আমান ১২৪  ’’ ০৬  

২৪ আঃ রব ত মাকেছদ াং ১২৫  গািপনাথ র ০৭  

২৫ জল হক ত ফিকর চাদ ১২৬  ভড়ােকালা ০৯  

২৬ রিজনা খা ন রহম আলী ১২৭  ভড়ােকালা ০৯  

২৭ আহ দ আলী কিছ ি ন ১২৮  ভড়ােকালাপি ম ০৯  

২৮ রতন আলী আঃ কােদর ১২৯  ’’ ০৮  

২৯ সাই র রহমান আঃ রিশদ ১৩০  বিণয়া ০৮  

৩০ একরাম আলী হােচন াং ১৩১  চকপাইখ  ০৯  

৩১ হািফজা খা ন : নজ ল ইসলাম ১৩২  চকপাইখ  ০৯  

৩২ নারিগছ খা ন সানা উল◌াহ ১৩৩  গাছপাড়া ০২  

৩৩ ঠা  মাল া জােকর আলী ১৩৪  তা য়া ০৯  

৩৪ মা ার হােসন আ  ব ার ১৩৫  িবেনা য়া ০৮  

৩৫ চয়ন ইসলাম আ ল বাসার ২/৬৩  হাতেকারা ০৪  

৩৬ মা: আ: রহমান ওনাথ আলী ২/৬৪  তা য়া ০৯  

৩৭ অ ফা খা ন ত- লাকমান ২/৬৫  বায়ড়া ০২  

৩৮ ঈিশতা মিন সালায়মান হা: ২/৬৬  পাড়া গালী ০২  

৩৯ মাঃ ফজ ল ত- আজাহার ২/৬৭  ফিকরপাড়া ০১  

৪০ গালবাহার জং শীতল ২/৬৮  দ দরতা ০৩  

৪১ আ  সাইদ মাঃ রমজান আলী ২/৬৯  গাপাল র ০৪  

৪২ আনার হােসন ত- মিহর উি ন ২/৭০  হাতেকাড়া ’’  

৪৩ মাঃ িজ া ত- আনার ভ  ২/৭১  রতনিদয়ার ০৫  

৪৪ মাছা: আয়শা 
খা ন 

জং আলতাব হােসন ২/৭২  হাতেকাড়া ০৪  



৪৫ মাছাঃ ছালমা জং ত- আনছার ২/৭৩  িশ লকাি  ০৫  

৪৬ মাঃ ছা ত- আ  ব ার ২/৭৪  িবেনা য়া ০৬  

৪৭ মাছাঃ িফয়া জং ত- ফজর আলী ২/৭৫  ’’ ’’  

৪৮ মাছাঃ সরবা  ত- আমজাদ আলী ২/৭৬  ’’ ’’  

৪৯ পরী বওয়া ত- িনজাম ২/৭৭  ভড়ােকালা ০৭  

৫০ মনেজল হক ত- মমতাজ ২/৭৮  ’’ ’’  

৫১ মাঃ িনজাম ত- রােজম ২/ ৭৯  বিণ য়া ০৮  

৫২ মাছাঃ শাহাতন ত- ইউ ফ আলী ২/ ৮০  তা য়া ০৯  

৫৩ মাছাঃ আেনায়ারা িপতা- হযরত আলী ২/ ৮১  ’’ ’’  

৫৪ মাঃ নফাজ 
াপারী 

ত- আেয়জ উি ন ২/ ৮২ 
 

পার গালী ০২ 
 

৫৫ মাঃ আফজাল আববাস আলী ৫৯৪  ভড়ােকালা ৭  

৫৬ কজাহান জং- মাঃআরেদাস ৫৯৫  বিণ য়া ৮  

৫৭ আলা উি ন আঃরিহম ৫৯৬  কািশ র ১  

৫৮ মাহা দ আলী গেয়স উল◌া সরদার ৫৯৭  িবেনা য়া ৯  

৫৯ আ য়ারা খা ন জং- ভাষন াং ৫৯৮  কািশ র ১  

৬০ র আলম িপ- আদম আলী ৫৯৯  গািপনাথ র ৭  

৬১ শাহজাহান লাকমান ৬০০  বিণ য়া ৮  

৬২ নিমছা খা ন ত- মিহর উি ন ৬০১  তা য়া ৯  

৬৩ মি লা ত- রমান ৬০২  তা য়া ৯  

৬৪ আেমনা খা ন আজাহার সরদার ৬০৩  ’’ ৯  

৬৫ শাহ আলম হিববর রহমান ৬০৪  গাছবায়ড়া ২  

৬৬ মাঃ আ  হািনফ কােদর ব  ৭৩২  কািশ র ১  

৬৭ মাছাঃ হাসনা  
খা ন 

িপং ছেবর সরকার 
৭৩৩ 

 গাছবায়রা 
২ 

 

৬৮ ’’ নািছমা খা ন মাঃ আ  তােহর ৭৩৪  বায়ড়া হলদার পাড়া ২  

৬৯ ’’ ছােলহা খা ন ব র আলী ৭৩৫  হাতেকাড়া ৪  

৭০ রশমা পারভীন জান ব  ৭৩৬  রতনিদয়া ৫  

৭১ মােমনা খা ন মাঃ ম  আলম ৭৩৭  িবেনা য়া ৬  



৭২ মাঃ আ ল শখ ত বাহাজ শখ ৭৩৮  ভড়ােখালা হাট ৭  

৭৩ মাঃ বা  মাঃ ভালা ৭৩৯  বিন য়া ৮  

৭৪ মাঃ িসি ক শখ র আলী শখ ৭৪০  ফিকর পাড়া ১  

৭৫ মাঃ 
শিফ লইসলাম 

মাঃ নিকর  উি ন 
৭৪১ 

 দ দরতা 
৩ 

 

৭৬ নী ফা ’’ তায়াফ আলী ৭৪২  িবেনা য়া ৬  

৭৭ মাঃ হা ান আলী ত মাংলা ৭৪৩  ভড়ােকালা ৭  

৭৮ ’’ আঃ মােলক 
পন 

আঃ রহমান 
৭৪৪ 

 িপনাথ র 
৭ 

 

৭৯ মাঃ মাহ ন আঃ ছা ার ৭৪৫  কািশ র ০১  

৮০ শািকব তারা িময়া ৭৪৬  গাপাল র ০৪  

৮১ মাঃ খাদাব  
াং 

ত জামেসদ াং 
৭৪৭ 

 গজনা 
০১ 

 

৮২ লাকমান মাল◌া ত সেম াষ মাল◌া ৭৪৮  গজনা ০১  

৮৩ মাঃ আ ল 
কালাম 

’’  সরকার 
৭৪৯ 

 ভড়ােখালা 
০৭ 

 

৮৪ ’’ আ  সামা আমীর হামজা ৭৫০  িবেনা য়া ০৬  

৮৫ ’’ গালদার 
হােসন 

ত জনাত শখ 
৭৫১ 

 গালা 
০১ 

 

৮৬ 
মাছাঃ 

হাসেনয়ারা 
মা: আওয়াল ৯০৫ 

 
বন য়া  

 

৮৭ 
মাছা: মমতা 

খা ন 
,, আজগর ৯০৬ 

 
ফিকরপাড়া ০১ 

 

৮৮ মা: আ ল খা মা: আফজাল খা ৯০৭  তা য়া   

৮৯ ,, ফ ক আলী ,, নওেসর আলী ৯০৮  গাপাল র ০৪  

৯০ মা: ফা ক আলী ,, পরাগ মাল◌া ৯০৯  বনা য়া ০৬  

৯১ 
মাছা: শািহদা 

খা ন 
,, সারহাব আলী ৯১০ 

 
হাতেকাড়া ০৪ 

 

৯২ মাইয়া খা ন নিজর সরদার ৯১১  কািশ র ০১  

৯৩ লিবন সরদার ,, মা ার সরদার ৯১২  ফিকরপাড়া ০১  



৯৪ মা: ম ী ম ল ,, মা ার ম ল ৯১৩  রতনিদয়ার ০৫  

৯৫ আঃ রিহম রমজান ফিকর ৯৯৭/১৩  বড় গালী ০২  

৯৬  খা ন মা: ছেকর আলী ৯৯৮/১৩  গািব র ০৩  

৯৭ আ  সাইদ হােচন আলী মা া ৯৯৯/১৩  -হাতেকারা ০৪  

৯৮ হ ফা খা ন রিফ ল শখ ১০০০/১৩  -হাতেকারা ০৪  

৯৯ র হােসন সরদার সবাই সরদার ১০০১/১৩  রতনিদয়ার ০৫  

১০০ হােসম ফিকর আেচরউি ন ফিকর ১০০২/১৩  িবেনা য়া ০৬  

১০১ বিছর আলী ত-খিলল মা া ১০০৩/১৩  ভড়ােকালা ব ০৭  

১০২ এরশাদ আলী মাঃ আব ল ১০০৪/১৩  বিণ য়া ০৮  

১০৩ আঃ সালাম ত- মনাজ সরদার ১০০৫/১৩  চকপাইখ  ০৯  

১০৪ শিফ ল ইসলাম মকদম াং ১১৫১/১৪  কািশ র ০১  

১০৫ মিজনা খা ন সাই ল ইসলাম ১১৫২/১৪  চর গালী ০২  

১০৬ আমজাদ খা রা ম খা ১১৫৩/১৪  গািব র ০১  

১০৭ আিতখা খা ন আতাউল রহমান ১১৫৪/১৪  গাপাল র ০৪  

১০৮ র ইসলাম মত- র  চাদ ১১৫৫/১৪  গালা ০৫  

১০৯ ওিরশা খা ন হািনফ শখ ১১৫৬/১৪  হািরয়াকা া ০৫  

১১০ জাফর আলী রমজান মাল◌া ১১৫৭/১৪  িবেনা য়া ০৬  

১১১ আেলক মাল◌া বাহা র ১১৫৮/১৪  ভড়ােকালা ০৭  

১১২ মামতা খা ন মা: শাহা ১১৫৯/১৪  বিণ য়া ০৮  

১১৩ আেমনা খা ন মা: তয়জাল ১১৬০/১৪  বিণ য়া ০৮  

১১৪ মা: রজাউল 
কিরম 

এা ান সরদার ১১৬০/১৪  তা য়া ০৮  

১১৫ মালা খা ন জয়নাল ১১৬২/১৪  গজনা ০১  

১১৬ মা: রািবব হাসান মা: মািনক ম ল ১১৬৩/১৪  -হাত কারা ০৪  

১১৭ মা: ইি স আলী মা: গাপাল শখ ১১৬৪/১৪  ভড়ােকালা ০৭  

১১৮ আলী রাজ াং বােজর াং ১১৬৫/১৪  কািশ র ০১  

১১৯ আনজারা খা ন মা: রজাউল কিরম ১১৬৬/১৪  হাতেকাড়া ০৪  

১২০ সািথ খা ন কারবান আলী ১১৬৭/১৪  গালা ০১  

১২১ মা: ওমর আলী◌ ৃ ত- কােশম ১১৬৮/১৪  গালা ০১  



১২২ আিবদা খা ন আ ল াং ১১৬৯/১৪  মাহন র ০৫  

১২৩ রােজক আলী ত- ময়দান ১১৭০/১৪  ফিকরপাড়া ০১  

১২৪ আ  ব ার খিবর  উি ন ১১৭১/১৪  িবেনা য়া ০৮  

১২৫ মঘনা খা ন মা: মকাইল ১১৭২/১৪  বিণ য়া ০৮  

১২৬ মাছা: জ রা 
বগম 

মা: আকাই ১১৭৩/১৪  িবেনা য়া ০৮  

১২৭ লাল হােসন ফজ ল হক ১১৭৪/১৪  মাহন র ০৫  

১২৮ আশামিন আরেশদ ১১৭৫/১৪  চরবিণ য়া   

১২৯ িম খা ন মা শিহ ল ইসলাম ১১৭৬/১৪  গািপনাখ র ০৭  

১৩০ মা: মা ন ত- হা ন রিশদ ১১৭৭/১৪  দওয়ানতা য়া ০৯  

১৩১ ই ািহম হােসন ত- আ: গিন ১১৭৮/১৪  হাতেকাড়া ০৪  

২০১৫-২০১৬ 
132. সীমা খা ন আ ল মা ান কািশ র 1553.     

133. আেমনা খা ন আ ব ার কািশ র 1554.     

134. বদানা খা ন ফজলার সরদার ফিকরপাড়া 1555.     

135. আরব আলী রাস ম আলী কািশ র 1556.     

136. রওশনারা খা ন আ র রউফ কািশ র 1557.     

137. আকিলমা খা ন ওয়ােজদ আলী চর গািল 1558.     

138. বােরক ম ল মাজাহার ম ল বড় গালী 1559.     

139. আ ল কােশম রাস ম আলী লবায়রা 1560.     

140. মা দরানা মন র আলী বড় গালী 1561.     
141. সালায়মান হােসন মাল া বায়রা 1562.     

142. আ ল হাই শাম ল হক গাছবায়ড়া 1563.     

143. ছািববর হােসন সারহাব আলী দ দরতা 1564.     

144. আি য়া খা ন আয়াজ সরকার গািব র 1565.     
145. মমতা বগম হািনফ বপারী -হাতেকাড়া 1566.     

146. আির ল ইসলাম পচ দ শখ গাপাল র 1567.     

147. রিবউল ইসলাম ইউ ফ আলী -হাতেকাড়া 1568.     

148. জ র ল ইসলাম শাম ল হক িমজা র 1569.     



149. বমালা আ ল মাল া -হাতেকাড়া 1570.     
150. ছবাই সরদার শরআলী সরদার রতনিদয়া 1571.     

151. মা: কা  শীতল রতনিদয়া 1572.     

152. হায়াত আলী মােজম আলী রতনিদয়া 1573.     

153. র েবল হােসন নহর ল ইসলাম গালা 1574.     

154. সিলনা খা ন আ র রহমান িবেনা য়া 1575.     
155. আব র রিহম আ ল মিতন িবেনা য়া 1576.     

156. ছািবনা খা ন শওকত আলী িবেনা য়া 1577.     

157. হাওয়া খা ন রমজান আলী িবেনা য়া 1578.     

158. আলািমন জািহ ল ইসলাম িবেনা য়া 1579.     
159. আ ল হািকম 

ফিকর 
জালাল ফিকর ভড়ােখালা 1580.     

160. উিম  খা ন উ ল ভড়ােখালা 1581.     

161. িফেরাজ আ ার বপারী ভড়ােখালা 1582.     

162. আলািমন আিজ ল ভড়ােখালা 1583.     

163. ম  াং শাহজাহান গািপনাথ র 1584.     

164. ওসমান আলী শীতল বিন য়া 1585.     

165. ছািববর হােসন মার ফ হােসন বিন য়া 1586.     

166. রিফ ল ইসলাম রজাউল কিরম বিন য়া 1587.     

167. ছািময়া খা ন ফজলাল হােসন বিন য়া 1588.     

168. আিছয়া খা ন বা র আলী বিন য়া 1589.     
169. িফয়া খা ন আ  সামা বিন য়া 1590.     

170. আ ল মিমন নওেশর আলী বিন য়া 1591.     

171. আি য়া খা ন আ জল চকপাইখ  1592.     

172. চনবা  আজাহার আলী ভড়ােখালা 1593.     
173. ওসমানগিন ইয়ারচাদ তার য়া 1594.     

174. আিরফ হােসন 
মাল া 

আ ল আিলম 
মাল া 

চকপাইখ  1595.     

175. ইমদা ল হক রত মাল া ভড়ােখালা 1596.     



176. সিহতন খা ন কােদর ব  কািশ র 1597.     
177. আ ল হােসম মিজবর রহমান কািশ র 1598.     

178. উলিপ সানাউল া কািশ র 1599.     

179. য  খা ন লা  িময়া ফিকরপাড়া 1600.     

180. সাবাহান ফজলাল ফিকরপাড়া 1601.     

181. িশ ী শাহা আলম ফিকরপাড়া 1602.     
182. ল িল মজ  শখ বায়ড়া 1603.     

183. স াক সরা ল ইসলাম পাড়া গািল 1604.     

184. অঅলমাহ দ আ ল হােসন হাতেকাড়া 1605.     

185. আ: বােতন খােলক খা গািব র 1606.     
186. নািসর খান আ স সামাদ গািব র 1607.     

187. সীমা খা ন আফজাল চরবিন না 1608.    

188. আল াদী খা ন িরয়াজ উি ন িশ ল কাি  1609.    

189. শামীম হােসন অ র আলী িবেনা য়া 1610.    

190. মািনক চ দ মাকেছদ িবেনা য়া 1611.    
191. রািজয়া রা াক কািশ র 1612.    

192. পারভীন আ: মােলক িবেনা য়া 1613.    

193. মাইয়া বাব  িবেনা য়া 1614.    

194. র আলী বলাই আলী ভড়ােখালা 1615.    

195. ছােলহা খা ন হারান সরকার তার য়া 1616.    
196. আল আিমন জািহ ল ইসলাম িবেনা য়া 1617.    

197. কাজলী খা ন িকয়াম উি ন বিন য়া 1618.    

198. সানাভান সানাউল াহ হাতেকাড়া 1619.    

২০১৬-২০১৭ অথ  বছর 
199. মাছাঃ মিহরন মাঃ র আলী ফিকরপাড়া 2190.     
200. মাঃ ভালা মাঃ কচাদ গালা 2191.     

201. মাঃ বাব  মাঃ হযরত আলী ফিকরপাড়া 2192.     

202. মাঃ আিজ ল 
হক 

মাঃ লাল িময়া 
সরদার 

গালা 2193.     



203. মাঃ মািনক 
মাল া 

ত মােজদ মাল া কািশ র 2194.     

204. মাঃ িমজা র 
রহমান 

ত আ ল মিজদ গাছবায়ড়া 2195.     

205. ািকন মাঃ আলমগীল 
হােসন 

বড় গলী 2196.     

206. মাছাঃ িবিথ 
পারভীন 

মাঃ বা  গালা 2197.     

207. মাছাঃ সিলনা 
খা ন 

মাঃ ময়দান মাল া িশ লকাি  2198.     

208. মাছাঃ রনিজদা 
খা ন 

আ র রা াক ফিকরপাড়া 2199.     

209. নােকর আলী 
সরকার 

ত মাম াজ 
সরকার 

বড় গলী 
2200.     

210. মাঃ হািমদ িময়া মাঃ মােজদ াং বড় গলী 2201.     
211. মাছাঃ রােমলা 

খা ন 
মাঃ আ ার আলী গাছ বায়ড়া 

2202.     

212. মাঃ  মাস ফা 
আলী 

ত আ স সা ার পাড়া গলী 2203.     

213. আশরা ল 
ইসলাম 

মাঃ আ ল জববার দ দরতা 2204.     

214. মাছাঃ জাসনা 
খা ন 

মাঃ আ র রা াক দ দরতা 2205.     

215. মাছাঃ 
আেলামিত 

মাঃ আে ল রতনিদয়া 2206.     

216. মাছাঃ 
আেলামিত 

মাঃ কা  ফিকর মাহন র 2207.     

217. মাঃ লাল িময়া মাঃ রান ম ল রতনিদয়া 2208.     
218. মাছাঃ ফােতমা 

খা ন 
ত খােদম আলী িবেনা য়া 2209.     



219. মাছাঃ চা া 
খা ন 

ত িসরা ল বপারী িবেনা য়া 2210.     

220. মাছাঃ মেনায়ারা 
খা ন 

ত সিকম উি ন িবেনা য়া 2211.     

221. মাছাঃ সািহদা 
খা ন 

মাঃ জয়নাল 
আেবদনী 

বড়ােকালা ব 2212.     

222. মাছাঃ নাজমা 
খা ন 

মা আ র রা াক িপনাথ র 2213.     

223. খািদজা খা ন ছােনায়ার হােসন বিণ য়া 2214.     

224. মাছাঃ িরনা 
পারভীন 

ত মাজাহার বিণয়া 2215.     

225. মাছাঃ মিজদা 
খা ন 

ত মখদম বিণ য়া 2216.     

226. মাঃ নজর ল 
ইসলাম 

ত গালাম 
মাস ফা 

তার য়া 2217.     

227. মাছাঃ জয়তারা 
খা ন 

আ র রিশদ তার য়া 2218.     

228. মাছাঃ আয়শা 
খা ন 

মাঃ আ  তােলব তার য়া 2219.     

229. মা: আিমর ল 
হােসন 

মা: ওেজদ গালা 2220.     

230. মাঃ িফয়ান আ  ব ার িবেনা য়া 2221.     

231. মাছা: ণ া খা ন মা: সানাউল া হ লবায়ড়া 2222.     

232. মীর শাহজাহান 
আলী 

আ  হােসন মীর হাট বায়ড়া 2223.     

233.  চ  অমর চ  পাড়া গালী 2224.     

234. মাঃ ছিকর আলী মাঃ মাকেছদ আলী িবেনা য়া 2225.     
235. মাছা: মেহর 

নছা 
মা: আহশান আলী ভরােকালা 2226.     

236. মা: র-নবী খ কার আ ল ভড়ােকালা 2227.     



মিজদ 
237. মাঃ আ র 

রা াক 
মাঃ দলমাহ দ কািশ র 2228.     

238. মাঃ র েবল মাঃ কারবান আলী গাপাল র 2229.     

239. মাছাঃ তাসিলমা 
খা ন 

মাঃ আকমল 
হােসন 

গাপাল র 2230.     

240. মাছাঃ মিরয়ম 
খা ন 

মাঃ ওহাব মাল া তার য়া 2231.     

241. মাঃ গালজার 
আলী 

মাঃ হাসান আলী বড় গালী 2232.     

242. মা: সানাউল া মা:◌ুর জ আলী পনাথ র 2233.     

243. মা: আ ল কিরম মা: মা  শখ তার য়াবাধ 2234.     

244. মাছা: অম রা 
খা ন 

মা: হািমদ মাল া ভরােখালা 
2235.     

245. মাছা: শাহীদা 
খা ন 

মা: শােহদ আলী ভরােখালা 
2236.     

246. মা: আ ল 
আিলম 

মা: লমত ভহলবায়রা 
2237.     

247. মা: শির র 
ইসলাম 

মা: ছারমান ভরােখালা 
2238.     

248. মাছা: হািফজা ত মাম াজ আলী দওয়ানতার িয়া 2239.     
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২৪৯ মাঃ শিহদ আলী মাঃ র আলী হাতেকাড়া ২৬২১   



২৫০ 
মাছাঃ আ ল াহ. মাঃ ওয়ােজদ 

সরকার 
বিণ য়া ২৬২২   

২৫১ 
মাঃ কােজম মাঃ শওদাগর 

বপারী 
ফিকরপাড়া ২৬২৩   

২৫২ মাঃ কািকল িময়া মাঃ পা  িময়া গালা ২৬২৪   

২৫৩ 
মাঃ লাল আলী মাঃ িমলন 

মাল া 
গালা ২৬২৫   

২৫৪ মাঃ ফজর আলী ত জাচন শখ গালা ২৬২৬   

২৫৫ 
মাঃ সােলমান 

গউ. ঝঙখঊগঅঘ 
মাঃ আকমল 

হােসন 
গালা ২৬২৭   

২৫৬ মাছাঃ ফােতমা খা ন রমজান আলী িবেনা য়া ২৬২৮   
২৫৭ মাছাঃ জিরনা খা ন ত তিফজ াং গািব র ২৬২৯   
২৫৮ মাছাঃ রােবয়া মাঃ শাহজাহান 

বপারী 
ভড়ােখালা ২৬৩০   

২৫৯ 
মাঃ মিজবর রহমান 

গঙঔওইঙজ 
জঙঐগঅঘ 

ত আশরাফ আলী 
খ  

হাট বায়ড়া ২৬৩১   
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২৬৪ মাছাঃ ম রী খা ন মাঃ মকরম 
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২৬৬ 
মা: সৗরভ আলী মাঃ মা ান 
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বিণ য়া ২৬৩৮   

২৬৭ মা: মা ান আলী মাকাে স আলী গালা ২৬৩৯   
২৬৮ ওসমান নবী িবেনা য়া ২৬৪০   

২৬৯ 
মাছা: জাসনা 

পারভীন 
ব ার ভরােখালা ২৬৪১   



২৭০ 
মা: আলািমন খা মা: সােদক আলী 

খা 
ভরােখালা ২৬৪২   
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২৮৮ শখ ফিরদ আ ল লিতফ লবায়ড়া ৩০৫৩   
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২৯৪ সয়দ আলী জািকম উি ন বড় গলী ৩০৫৯   
 

২৯৫ চাদনী খা ন র ল ইসলাম গালা ৩০৬০   

২৯৬ স রা নওেশর গালা ৩০৬১   

২৯৭ হািফ ল আলমগীর িশ লকাি  ৩০৬২   

২৯৮ আলম হােসন তােলব আলী িবেনা য়া ৩০৬৩   

২৯৯ সােলতান সরকার আমানত সরকার ভড়ােকালা ব ৩০৬৪   

৩০০ শহর ভা  আ: ছালাম ভড়ােখালা ব ৩০৬৫   

৩০১ শিহদ আলী আ  ব ার িবেনা য়া ৩০৬৬   

৩০২ কাউছার আলী আউব আ  গাছবায়ড়া ৩০৬৭   

৩০৩ ণ া খা ন মাসেলম সরকার তার য়া ৩০৬৮   

৩০৪ কামর ল ইসলাম র মাহা দ ভড়ােখালা ব ৩০৬৯   

৩০৫ আ রী ছালাম কািশ র ৩০৭০   

৩০৬ খািদজা আল মাহ দ বায়ড়া ৩০৭১   

৩০৭ লতান কচ দ ম ল িবেনা য়া ৩০৭২   

৩০৮ মাছা: রজাউল হক মিজবর াং ভরােকালা ৩০৭৩   

৩০৯ তােলব রহম আলী দওয়ান 
তার য়া 

৩০৭৪   

৩১০ মা: আ  হািনফ আ র রহম আলী ভরােকালা ব ৩০৭৫   

৩১১ মা: স জ মা: জয়নাল িবেনা য়া ৩০৭৬   

৩১২ ওসমান মা: লাল িময়া চকপাইখ  ৩০৭৭   

৩১৩ রজব আলী মা: ইি স আলী ভারােখালা ৩০৭৮   

৩১৪ মা: শিহ ল ব  মাল া ভরােখালা ব ৩০৭৯   



৩১৫ মা: রায়হান সরদার মা: জাম সরদার পাড়া গালী ৩০৮০   

৩১৬ শাহনাজ খা ন মা: বা  গজনা ৩০৮১   

৩১৭ মা: সিহ ল ইসলাম ত র ত আলী হাতেকাড়া ৩০৮২   

৩১৮ মাছা: মায়া পারভীন মা:মিনর ামন গািপনাথ র ৩০৮৩   

৩১৯ মা: মজ  আলী মা: জনাব বপারী মাজন ৩০৮৪   

৩২০ ইউ ফ আলী ইয়ািছণ আলী বিন য়া ৩০৮৫   

৩২১ মাছা: ল িল খা ন মা: িজ াহ ফিকর ভরােখালা ৩০৮৬   

অস ল িতব ীর তািলকা,                      ইউিনয়নঃ পারজনা 
িমক ভাতােভাগীর নাম িপতা/ ামীর নাম কানা ভাতা 

পিরেশাধ 
বিহ নং 

িহ    নং িবতরেণর তািরখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ১০ 

১ আসমানী খা ন ত ফিকর চাদ পারজনা ১৩৬   

২ আেমাদ আলী ত মাকেছদ ছাটমহারাজ র ১৩৭   

৩ িড ী ত নওেশর াং উ াডাব ১৩৮   

৪ িব খা ন ইনছাব আলী ’’ ১৩৯   

৫ আঃ লিতফ ত রওশন সরকার উ াডাব ১৪০   

৬ সাথী পারভীন সাই ল ইসলাম ’’ ১৪১   

৭ লতান শখ ত বদর শখ ’’ ১৪২   

৮ ইমান আলী ত সােবর াং রানী কালা ১৪৩   

৯ িচ  মাল া ত আঃ সাবহান চরকাদাই ১৪৪   

১০ সে াষ আলী মািনক চাদ কা িরয়া ১৪৫   

১১ সানাই শখ আিমর শখ বড়মহারাজ র ১৪৬   

১২ জাসনা ইসলাম ’’ ১৪৭   

১৩ আঃ ছা ার ত তা  শখ ’’ ১৪৮   

১৪ চিন বগম ইসলাম মাল◌া ’’ ১৪৯   

১৫ স জ িময়া রিফ ল ইসলাম জািমরতা ১৫০   

১৬ সানালী খা ন সানাই শখ জািমরতা ১৫১   

১৭ আেলায়া খা ন ত বা  মাল◌া ’’ ১৫২   



১৮ িমনিত রানী দাস র  নাথ দাস ’’ ১৫৩   

১৯ আিজবর ত কােশম বা িরয়া ১৫৪   

২০ জনাব আলী ত আফজাল বা িরয়া ১৫৫   

২১ রমজান ত মা াজ াং বা িরয়া ১৫৬   

২২ িন খা ন রওশন আলী কা া বা িরয়া ১৫৭   

২৩ সােহল মাঃ শািহন ফ য়ামারা ১৫৮   

২৪ বা  িময়া আেবদ খা চরবাচরা ১৫৯   

২৫ কবীর হােসন রাল হােসন ন লাল র ১৬০   

২৬ রিবউল িরয়াজ জাতপাড়া ১৬১   

২৭ আঃ মিজদ ত এ াজ আলী বাচরা ১৬২   

২৮ শাম া মাল া আ ল◌াহ মাল◌া ন লাল র ১৬৩   

২৯ সােদক ত ই ািহম সরকার ’’ ১৬৪   

৩০ রতনা খা ন আয়নাল ’’ ১৬৫   

৩১ আঃ ছামাদ ত সিকম উি ন ন লাল র ১৬৬   

৩২ মাজাে ল হাঃ ত হায়দার আলী িজগারবাড়ীয়া ১৬৭   

৩৩ বা  শখ ত চান শখ ’’ ১৬৮   

৩৪ তারা বা  ত ইসমাইল ’’ ১৬৯   

৩৫ দামদার ঘাষ মাম  ঘাষ পারজনা ১৭০   

৩৬ িফয়া বওয়া ত আজাহার 
মাল◌া 

বাচরা ১৭১   

৩৭ িমিন খা ন ময়নাল াং ’’ ১৭২   

৩৮ আলম ত ইমান আলী ’’ ১৭৩   

৩৯ চয়ন ইসলাম জিলল াং ছাটমহারাজ র ১৭৪   

৪০ ফজর আলী ত- মা লা স ার ছাটমহারাজ র ২/ ৮৩   

৪১ মাঃ আিমর হােসন ত- িড় ী শখ ’’ ২/ ৮৪   

৪২ মাছাঃ আিমনা খা ন মাঃ ফজর াং ’’ ২/ ৮৫   

৪৩ মাছাঃ মােজদা খা ন ত- হােছন আলী উ াডাব ২/ ৮৬   

৪৪ মাছাঃ আিছয়া খা ন গ র মাল◌া চরকাদাই ২/ ৮৭   

৪৫ আঃ মােলক ত- কা  াং উ াডাব ২/ ৮৮   



৪৬ মাঃ জয়ান মাল◌া ত- জেবদ আলী ’’ ২/ ৮৯   

৪৭ শাম াহার আলী ত- শিহদ আলী য়া দঃপাড়া ২/ ৯০   

৪৮ মাঃ জিমর উি ন তৎ মংলা াং য়া ম পাড়া ২/ ৯১   

৪৯ কামাল উি ন আ ল কালাম ’’ ২/ ৯২   

৫০ ছিনয়া খা ন ল ইসলাম জািমরতা ২/ ৯৩   

৫১ া ঘাষ গািব  ঘাষ ’’ ২/ ৯৪   

৫২ জাহানারা খা ন জামাল উি ন জািমরতা ২/ ৯৫   

৫৩ শাহানাজ খা ন ত- ছিকর মাল া বা িরয়া ২/ ৯৬   

৫৪ সািহদ আলী বাবর আলী জাতপাড়া ২/ ৯৭   

৫৫ ক না খা ন ত- জিহর শখ ফ য়ামারা ২/ ৯৮   

৫৬ মাঃ রনবী িপতা- র বাচরা উঃপাড়া ২/ ৯৯   

৫৭ গেনশ চ  া াল ভা  া াল জামরতা ২/ ১০০   

৫৮ সেরায়ার াপারী ত- ল র আলী বড়বাচরা ২/ ১০১   

৫৯ মাঃ নজর ল ইসলাম মাঃ বা  াং ন লাল র ২/ ১০২   

৬০ শাহ আলম শাহাজাহান াপারী ’’ ২/ ১০৩   

৬১ মিরয়ম খা ন এছাহাক আলী ’’ ২/ ১০৪   

৬২ ছারহাব আলী ত- ফজল হক িজগারবাড়ীয়া ২/ ১০৫   

৬৩ মাজাহার কালাচান াপারী হিরনাণ র ৬০৫   

৬৪ মা: িরপন কচাদ জািমরতা ৬০৬   

৬৫ রিহমা খা ন রািজম উি ন বাচড়া ৬০৭   

৬৬ আিমর উি ন ত- আঃ জিলল চরবাচরা ৬০৮   

৬৭ তাসিলমা খা ন ত- ইনসাফ আলী বড়বাচরা ৬০৯   

৬৮ আঃ মিজদ মাঃ রহম আলী জািমরতা ৬১০   

৬৯ ল িল খা ন আ  সামা মাল◌া ন লাল র ৬১১   

৭০ তািনম শখ তাতা শখ জািমরতা ৬১২   

৭১ রািজয়া খা ন আনছার আলী জািমরতা ৬১৩   

৭২ জামাল উি ন ত- বা  খা য়া ৬১৪   

৭৩ মা: জিলল আ ল হােসন জািমরতা ৬১৫   

৭৪ মাছাঃ বাতাসী জং জ  ধর জািমরতা ৭৫২   



৭৫ মাঃ িবপ ব শখ মাঃ িবশা  শখ ফ য়ামারা ৭৫৩   

৭৬ মাছাঃ রজাহান রজব আলী ছাটমহারাজ র ৭৫৪   

৭৭ উ ল াং খিলল াং য়া ৭৫৫   

৭৮ জয়েদব মার ঘাষ মহােদব ঘাষ ছাটমহারাজ র ৭৫৬   

৭৯ মাছাঃ ছােলহা খা ন আসান া াল উ াডাব ৭৫৭   

৮০ মাঃ হায়দার আলী খিবর উি ন ন লাল র ৭৫৮   

৮১ মাছাঃ রবা খা ন িপং মিতয়ার রহমান উ াডাব ৭৫৯   

৮২ ’’ জেল খা ন ’’ মাতােলব ঐ ৭৬০   

৮৩ ’’ আসমা খা ন ’’ ত ল সরকার ন লাল র ৭৬১   

৮৪ মাঃ ল আিমন শীতল শখ ঐ ৭৬২   

৭৫ অম রা ওেহদ আলী ঐ ৭৬৩   

৮৬ ’’ শামীম আসাদ াল ঐ ৭৬৪   

৮৭ ’’ রহম আলী আজগার াং িজগার বাড়ীয়া ৭৬৫   

৮৮ ’’ ছা সরকার সেকন সরকার ছাটমহারাজ র ৭৬৬   

৮৯ ’’ জববার মাল◌া আকমল মাল◌া চরবা িরয়া ৭৬৭   

৯০ মাছাঃ পারভীন িপং আ  হািনফ বাচড়া ৭৬৮   

৯১ মাঃ িরপন হােসন আিমর আলী ঐ ৭৬৯   

৯২ ’’ জামাল ফিকর হােতম ফিকর জািমরতা ৭৭০   

৯৩ শাম ল ত- হযরত ন লাল র ৭৭১   

৯৪ মাছা খােলকা খা ন আিমর স ার বড় মহারাজ র ৭৭২   

৯৫ নাজমা খা ন কােদর মাল◌া চরবা িরয়া ৭৭৩   

৯৬ মাছাঃ জ রা খা ন িপং ত ফজ ল 
কিরম 

ন লাল র ৭৭৫   

৯৭ মাছাঃ সােজদা খা ন একরাম মাল◌া য়া ৯১৪   

৯৮ মাঃ পরশ আলী মাঃ জিম ি ন রানীেকালা ৯১৫   

৯৯ মাছাঃ জাহানারা ত মাসেলম াং রানীেকালা ৯১৬   

১০০ মাঃ মানা পাগলা ত আজগর জাতপাড়া ৯১৭   

১০১ মাছঃ িম খা ন পচ দআলী কা িরয়া ৯১৮   

১০২ অিমত সাহা রাজ ,◌ার সাহা জািমরতা ৯১৯   



১০৩ মাঃ আ ল◌া ত- ওসমান জাতপাড়া ৯২০   

১০৪ আয়মালা আ াচ ম ল ন লাল র ৯২১   

১০৫ রাল ফিকর রা ম ফিকর চরেপারজনা ৯২২   

১০৬ মাঃ রিবউল ত আলা উি ন বাচরা ৯২৩   

১০৭ ওহাব আলী ভালা মাল◌া চরবাচড়া ১০০৬/১৩   

১০৮ িশউলী খা ন আঃ সাবহান উ াডাব ১০০৭/১৩   

১০৯ আ ল হােসন শাহ আলম াং বাচড়া ১০০৮/১৩   

১১০ মাছাঃ ফােতমা  িময়া ন লাল র ১০০৯/১৩   

১১১ আ  তােলব আল মাহ দ িজগারবাড়ীয় ১০১০/১৩   

১১২ র ইসলাম রওশন আলী ফ য়ামারা ১০১১/১৩   

১১৩ মিরয়ম খা ন িপ ত- হিববর শখ ফ য়ামারা ১০১২/১৩   

১১৪ আ  তােলব ত- সেম ষ ম ল ফ য়ামারা ১০১৩/১৩   

১১৫ নজ ল ছা ার সরদার উ াডাব ১০১৪/১৩   

১১৬ িব ত ঘাষ িনিতশ ঘাষ পারজনা ১০১৫/১৩   

১১৭ ল আিমন সাকায়াত হােসন িজগারবাড়ীয়া ১০১৬/১৩   

১১৮ ি  িময়া পসকার আলী পারজনা ১১৭৯/১৪   

১১৯ স জ হােসন জািকর হােসন চরেপারজনা ১১৮০/১৪   

১২০ ছেলমান শখ ফজর মখ ছাটমহারাজ র ১১৮১/১৪   

১২১ নাঈম ইসলাম সাই ল ইসলাম উ াডাব ১১৮২/১৪   

১২২ শাপলা খা ন রমান শখ চরকাদাই ১১৮৩/১৪   

১২৩ লাকী খা ন আিম ল ইসলাম উ াডাব ১১৮৪/১৪   

১২৪ তাছিমনা বগম তিছ ি ন য়া ১১৮৫/১৪   

১২৫ জা  িময়া পাশান আলী বড়মহারাজ র ১১৮৬/১৪   

১২৬ আিখ খা ন আ: আিলম জািমরতা ১১৮৭/১৪   

১২৭ ল  মাল◌া রজব আলী মাল◌া জািমরতা ১১৮৮/১৪   

১২৮ নিকব হােসন আ: রা াক উ াডাব ১১৮৯/১৪   

১২৯ আব ল হািকম হা  ামািনক জািমরতা ১১৯০/১৪   

১৩০ ি  খা ন ই ািহম হােসন বা িরয়া ১১৯১/১৪   

১৩১ রিবউল ইসলাম নািছম মাল◌া বা িরয়া ১১৯২/১৪   



১৩২ ফজলার শখ মাখন শখ জািমরতা ১১৯৩/১৪   

১৩৩ আ: আিলম (বা ) কা  মাল◌া ফ য়ামারা ১১৯৪/১৪   

১৩৪ মন িময়া মা: রায়হান বাচড়া ১১৯৫/১৪   

১৩৫ ফজ  র আলম বাচড়া ১১৯৬/১৪   

১৩৬ গৗর হলদার রনিজত হলদার হিরনাথপর ১১৯৭/১৪   

১৩৭ আেনায়ারা খা ন মহন সরকার বাচড়া ১১৯৮/১৪   

১৩৮ হাওয়া খা ন হািম ল হক বাচড়া ১১৯৯/১৪   

১৩৯ কিছ ি ন ছিকর উি ন ন লাল র ১২০০/১৪   

১৪০ সালমা খা ন এমদা ল ম ল ন লাল র ১২০১/১৪   

১৪১ আিত র রহমান মা: শাহাদত হােসন ন লাল র ১২০২/১৪   

১৪২ মন র রহমান বাব  ফিকর জািমরতা ১২০৩/১৪   

১৪৩ আ য়ারা খা ন আ: আিজজ িজগারবাড়ীয়া ১২০৪/১৪   

১৪৪ অম রা খা ন মাসেলম শখ িজগারবাড়ীয়া ১২০৫/১৪   

১৪৫ আির ল হক ফজ ল হক বা িরয়া ১২০৬/১৪   

১৪৬ কয়া খা ন খায় ল ইসলাম জািমরতা ১২০৭/১৪   

১৪৭ রহমান খা মক ম খা বড়মহারাজ র ১২০৮/১৪   

১৪৮ খারেশদ মাল◌া  মাল◌া বড়মহারাজ র ১২০৯/১৪   

১৪৯ আ: মিতন সে াষ গায়ান ন লাল র ১২১০/১৪   

২০১৫-২০১৬ 
150.  নাজ ল হােসন িনরব মাঃ ওয়ােজদ আলী পারজনা 1620    
151.  কাওছার আলী আেমাদ আলী ছাটমহারাজ

র 

1621    

152.  খািদজা খা ন পশকার আলী ছাটমহারাজ
র 

1622    

153.  জাহানারা পারভীন জাহা ীর হােসন পারজনা 1623    

154.  মাছাঃ শাভা খা ন মাঃ সাবাহান আলী ছাট 
মহারাজ র 

1624    

155.  অমল চ  শন গাপাল চ  সন পারজনা 1625    

156.  মাঃ র প আলী মাঃ রহম আলী পারজনা 1626    



157.  জগৎব  বসাক ত িনতাইপদ বসাক পারজনা 1627    
158.  মাছাঃ সািবনা খা ন ত আ স ছামাদ রানীেকাল 1628    

159.  মাঃ িনজাম আলী আফছার আলী বড়মহারজ র 1629    

160.  মাছাঃ ছালমা খা ন মাঃআিজজল িকর রানীেকালা 1630    

161.  মাছাঃ কািহ র 
খা ন 

মাঃ ওমর ফার ক 
চরকাদাই 

1631    

162.  জিমর উি ন ত ড়ান ম ল উ ডাব 1632    

163.  মাছাঃ রাইয়া খা ন আ  সাইদ কা িরয়া 1633    

164.  র ামাল আলী জসম মাল া বড়মহারাজ র 1634    

165.  মাছাঃ িন মা খা ন ফরেদীস আলী য়া 1635    

166.  মাছাঃ লতানা 
পারভীন 

ছাই ল ইসলাম 
রানীেকালা 

1636    

167.  মাছাঃ রািজনা খা ন িনজাম উি ন য়া 1637    

168.  মা: আশরাফ আলী ত িবশা শখ বড়মহারাজ র 1638    

169.  মাঃ দিবর মাল া ত আ  ব ার জিমরতা 1639    

170.  মাছাঃ মিদনা খা ন আ  ব ার জািমরতা 1640    

171.  মাঃ শাম  িময়া নজর ল ইসলাম জািমরতা 1641    

172.  মাঃ িসয়াম নজর ল ইসলাম জািমরতা 1642    

173.  মাছাঃ ি  খা ন হযরত আলী জািমরতা 1643    

174.  মাঃ িজল  রহমান আ ল আিজজ জািমরতা 1644    

175.  ত কম কার রবী নাথ কম কার জািমরতা 1645    
176.  আ ল মিমন রমজান ম ল ফ য়ামারা 1646    

177.  নজর ল ইসলাম ইউ ফ আলী ফ য়ামারা 1647    

178.  মা: লাল শখ মা: আ স সা ার 
শখ 

জাতপাড়া 1648    

179.  িমস জাতা পারভীন মাঃ ফজ  কিরম ফ য়ামারা 1649    

180.  মাতাহার মাল  ত চাদ মাল া ফ য়ামারা 1650    
181.  মাঃ রজাউল কিরম হােচন আলী বাচড়া 1651    

182.  এনা ল হক নািছর হােসন বাচড়া 1652    



183.  খািদজা খা ন ইি স আলী বাচড়া 1653    
184.  মাঃ আদম আ ল জববার বাচড়া 1654    

185.  মাছাঃ অিনকা খা ন আ র রিহম বাচড়া 1655    

186.  মাছাঃ সাধনা খা ন মাঃ লিতফ হােসন বড়বা িরায়া 1656    

187.  মাছাঃ শা ী আ া আ স ছালাম ন লাল র 1657    

188.  মাছাঃ শারিমন খা ন আ স ছালাম ঐ 1658    
189.  মাছাঃ িন মা খা ন হার নার রিশদ ছাটমহারাজ

র 

1659    

190.  মাঃ হােরজ উি ন জয়নাল সরকার ন লাল র 1660    

191.  মাঃ আ ল হািমদ 
াং 

ত দরত াং ন লাল র 1661    

192.  মাছাঃ মাহ বা পারভী মা: চাদ িময়া বাচড়া 1662    
193.  মাঃ রজব আলী ত বদন গায়ান ন লাল র 1663    

194.  মাছাঃ সানালী মজ  িময়া উ ডাব 1664    

195.  মাছাঃ কােমলা 
খা ন 

মিহর উি ন জািমরতা 1665    

196.  আ স ছালাম ত ছারমান শখ িজগারবাড়ীয়া 1666    

197.  নজর ল ইসলাম লচাদ মাল া বাচড়া 1667    

198.  শাম ল আলম উিজর মাল া বাচড়া 1668    

199.  মাছাঃ সােহরা খা ন আ ল মিজদ সরদার জািমরতা 1669    

200.  হািসনা খা ন রিফ ল ইসলাম জািমরতা 1670    

201.  মাঃ মা ম সরদার মাঃ আ  সাঈদ উ াডাব 1671    
202.  গালশানারা ি  গালজার হােসন ন লাল র 1672    

203.  িফেরাজা ত জয়নাল জািমরতা 1673    

204.  মাঃ আিবর হাসান জািহ ল ইসলাম জািমরতা 1674    

205.  মাঃ জলহক শখ মাঃ বাবর আলী উ াডাব 1675    

206.  মাছাঃ আ রা মাঃ আকেছদ আলী ন লাল র 1676    
207.  মাঃ মা লালী ম ল ত মক ল ম ল বড়বা িরয়া 1677    

208.  আিশষ মার অ  চ  দাস জািমরতা 1678    



209.  ভালা গাষ ম  ঘাষ জািমরতা 1679    
210.  আ: রিহম মা:মািনক চাদ 

বপারী 
বাচরা 1680    

211.  মমতা পারভীন আজাহার আরী জািমরতা 1681    

212.  র া খা ন আজাহার আলী জািমরতা 1682    

213.  মা: শিফ ল ইসলাম আ: জববার ন লাল র 1683    
214.  মা: আ্ র রিহম মা:  ম ল বড়বা িরয়া 1684    

215.  মাছা: সিলনা খা ন মা: আিজবর 
মাল া 

বা ির@য়া 1685    

216.  মাছা: আেলয়া খা ন মা: আ: মিজদ জািমরতা 1686    

217.   রআলী ধর  মার ধধর জািমরতা 1687    

218.  মা: শাহাদত হােসন আ  হািনফ ন লাল র 1688    
219.  মা: ই্য়ািছন আলী মা: সােহব আলী বড়মহারাজ র 1689    

220.  মা: রমজান আলী ত মেনর শখ জিমরতা 
দÿÿন 

1690    

221.  মা ন হােসন জামাত আলী বাচড়া 1691    

222.  রখা খা ন আ ল বাড়ী বা িরয়া 1692    

223.  মাঃ ইউ ফ আলী ওয়ােহদ আলী ন লাল র 1693    

224.  মাছা: লাকী মা: লালন ছাটমহারাজ
র 

1694    

225.  মাছা: িসমা খা ন মা: ফরহাদ আলী বড়বা িরয়া 1695    

২০১৬-১৭ 
226.  িনত  দাস জবাশী দাস হিরনাথ র 2240.   

227.  মাঃ রািকব উি ন মাঃ শিহ ল সরদার ছাটমহারাজ র 2241.   

228.  মাছাঃ হািমদা খা ন ত মম াজ হিরনাথ র 2242.   

229.  মাঃ মহিসন মাঃ তায়াব আলী ছাট মহারাজ র 2243.   

230.  মাঃ বাদশা সা াল আসাদ সা াল ছাট মহারাজ র- 2244.   
231.  তাপাল সরকার ত গৗর সরকার পারজনা 2245.   

232.  মাঃ ময়দান ামািনক মাঃ সা র ছাটমহারাজ 2246.   



ামািনক র 
233.  মাঃ নািজম উ ীন আউয়াল মাল া হিরনাথ র 2247.   

234.  মাছাঃ ল ম খা ন ত বাহা র াং উ াডাব 2248.   

235.  মাঃ আ: সা ার মাঃ ছারমান আলী রানীেকালা 2249.   

236.  মাঃ আ ল াহ মাঃ আলাউি ন চরকাদাই 2250.   

237.  মাছাঃ মীম খা ন মাঃ আ ল মিতন চরকাদাই 2251.   
238.  মাঃ শাম াহার আলী মাঃ মিহর উি ন রানীেকালা 2252.   

239.  মাঃ অলীদ িবন 
খািলদ 

মাঃ হািব র রহমান য়া 
2253.   

240.  মাঃ রাজা মাঃ হার ন বড়মহারাজ র 2254.   

241.  মাঃ ওমর ফার ক মাঃ রাকন উি ন য়া 2255.   
242.  মাঃ মািনক মাল া মাঃ সানা মাল া জািমরতা 2256.   

243.  মাঃ রিফ ল ইসলাম মাঃ হােমদ আলী জািমরতা 2257.   

244.  মাছাঃ িরমা খা ন আেনায়ার হােসন জািমরতা 2258.   

245.  মাছাঃ িহ  খা ন মাঃ মাই সরকার জািমরতা 2259.   

246.  কয়া পারভীন রিফ ল ইসলাম জািমরতা 2260.   

247.  পলাশ  শীল গািবনদ শীল জািমরত 2261.   

248.  থসানা খা ন র ল শখ জািমরতা 2262.   

249.   মারী ঘাষ গািব  নাথ ঘাষ জািমরতা 2263.   

250.  
মাছাঃ মিরয়ম খা ন 

মাঃ মাকারম 
হােসন 

কা িরয়া 
2264.   

251.  মাছাঃ েলখা মাঃ আঃ জববার চরবা িরয়া 2265.   

252.  
মাঃ সাগর মাল া 

মাঃ মিনর ল 
ইসলাম 

বা িরয়া 
2266.   

253.  মাছাঃ আিছয়া 
খ০◌া ন 

মাঃ জিমর আলী জাতপাড়া 
2267.   

254.  মাছাঃ সিলমা খাতন মাঃ মাস ফা ফ য়ামারা 2268.   
255.  মাঃ ফির ল ইসলাম মাঃ ফ ক মাল া জাতপাড়া 2269.   

256.  মাঃ রািকব হােসন মাঃ চাদ বাচড়া 2270.   



257.  মাঃ গালাম আলী মাহা দ আলী বাচড়া 2271.   
258.  মাঃ খাজা সরকার মাঃ িড ী সরকার বাচড়া 2272.   

259.  মাছাঃ িরতা খা ন মাঃ রিবউল কা িরয়া 2273.   

260.  
মাছাঃ সািদয়া খা ন 

মাঃ মা ার 
হােসন 

ন লাল র 
2274.   

261.  
মাঃ বােয়িজত 

মাঃ র ামান 
সরকার 

ন লাল র 
2275.   

262.  মাছাঃ ই খা ন মাঃ জািহদ হােসন ন লাল র 2276.   

263.  মাঃ আ ল শখ ত মিনর উি ন িজগারবািড়য়া 2277.   

264.  মাঃ াদন ইসলাম শিহদ শখ িজগারবািড়য়া 2278.   

265.  মাঃ সাই ল ইসলাম ত বরকত উল া িজগারবাড়ীয়া 2279.   

266.  মাঃ আ ল হােসন ত আ ল কােদর কা িরয়া 2280.   
267.  মা: শাহজাহান সখ ত হিববর রহমান য়া 2281.   

268.  
মাছা: িণ মা খা ন হার ন অর রিশদ 

ছাটমহা 
রাজ র 

2282.   

269.  মমতা রানী হলদার জগদীশ হলদার হরনাথ র 2283.   

270.  মা: রতন িময়া মহাতাপ িময়া কা াবা িরয়া 2284.   

271.  বলাতন নছা ত স াল ন লাল র 2285.   

272.  ত রা খ কার ত ফজ ল কিরম ন লাল র 2286.   

273.  মা: রজামান মা: লালন শখ ন লাল র 2287.   

274.  মাছা: খােদজা খা ন মা: বাসা ম ল ন লাল র 2288.   

275.  মাছা: আরিজনা খা ন মা: সাই ল রহমান ন লাল র 2289.   
276.  মা: হাওয়া খা ন খিল র রহমান য়া 2290.   

277.  মাঃ আ স ছালাম মাঃ তােজর মাল া হিরনাথ র 2291.   

278.  হ ািপ খা ন হলাল উি ন বাচড়া 2292.   

279.  ঝ  ধর নপাল চ  ধর জািমরতা 2293.   

280.  মাছা: আছমা বগম মা: মািনক চাদ বাচরা 2294.   
281.  

রবী  নাথ কম কার 
ত ম নাথ 
কম কার 

জািমরতা 
2295.   



২০১৭-১৮ইং অথ  বছের ০৬নং পারজনা ইউিনয়েন ড়াম   ভােব বাছাই ত অ ল ও িতব ী ভাতার জ  মেনািনত ি র তািলকাঃ 
 

:ন: ভাতােভাগীর নাম 
বাংলায় ও ইংেরজীেত 

িপতা/ ামীর নাম াম ও ওয়াড  
নং 

 

ভাতা পিরেশাধ 
বই নং 

াংক িহসাব 
নং 

 

২৮২ মাঃ নজর ল ইসলাম মাঃ রমজান আলী পারজনা ২৬৫৮   

২৮৩ মাছাঃ রােবয়া খা ন মাঃ রিফক উ াডাব ২৬৫৯   

২৮৪ মাঃ ই ািহম হােসন মাঃ আঃ সা ার য়া ২৬৬০   

২৮৫ মা: লচাদ আলী ত লাল ফিকর জািমরতা ২৬৬১   

২৮৬ মাঃ র আলী মাঃ আনছার আলী চরবাচড়া ২৬৬২   

২৮৭ মাঃ আলহাজ ফিকর মাঃ আকবর ফিকর চর কাদাই ২৬৬৩   

২৮৮ আ র রা াক আলী মাঃ নওশাদ আলী ফ য়ামারা ২৬৬৪   

২৮৯ মাছাঃ পািখ খা ন আ স ছা ার জাতপাড়া ২৬৬৫   

২৯০ মাছাঃ মমতাজ খা ন মাঃ আ ল হােসন জাতপাড়া ২৬৬৬   

২৯১ মাঃ ফার ক িময়া সিকম উি ন জাতপাড়া ২৬৬৭   

২৯২ মাছাঃ  খা ন ত মকেছদ আলী জাতপাড়া ২৬৬৮   

২৯৩ মাছাঃ আেলয়া খা ন আলম সখ ফ য়ামারা ২৬৬৯   

২৯৪ মাছাঃ ল িল খা ন ামীেমাঃ পাষান 
মাল া 

বাচড়া ২৬৭০   

২৯৫ মাছাঃ গােল খা ন ামী আফছার আলী হিরনাথ র ২৬৭১   

২৯৬ মাঃ আ ল হা ান ত হােছন আলী ন লাল র ২৬৭২   

২৯৭ মাঃ নািছ ি ন মা: শাম ল হক ন লাল র ২৬৭৩   

২৯৮ মাছাঃ র া খা ন মাঃ শাম ল হক িজগারবাড়ীয়া-
৯ 

২৬৭৪   



২৯৯ মাছাঃ লািখ খা ন মাঃ আলািমন 
সরকার 

জািমরতা   -৪ ২৬৭৫   

৩০০ মাঃ আলমগীর 
হােসন 

মা: মজ  জাতপাড়া ২৬৭৬   

৩০১ বগম খা ন আ ল মাল া জািমরতা ২৬৭৭   

৩০২  আকাশ চ  ধর েদব চ  ধর জািমরতা ২৬৭৮   

৩০৩ মাছাঃ নাজমা বগম মাঃ হায়দার আলী জািমরতা ২৬৭৯   

৩০৪ মা: চয়ন ইসলাম মা: ফজলাল হক হিরনাথ র ২৬৮০   

৩০৫ মা: আ র রিহম সলম উি ন সরকার ন লাল র ২৬৮১   

৩০৬ মা: আির ল ইসলাম মা: আ ল কােশম ন লার র ২৬৮২   

৩০৭       

৩০৮       

২০১৮-১৯ইং অথ  বছের ০৬নং পারজনা ইউিনয়েনর  বাছাই ত অ ল ও িতব ী ভাতার জ  ড়াম  ভােব  মেনািনত ি র নােমর  তািলকাঃ 
 

 নং ভাতােভাগীর নাম 
বাংলায় ও ইংেরজীেত 

িপতা/ ামীর নাম াম ও ওয়াড  
নং 

 

ভাতা বই 
নং 

িহঃ নং মম  (ভাতা 
াি র তািরখ) 

৩০৯ মাছা: ফােতমা খা ন মা: আকবর আলী ছাটমহারাজ
র 

৩০৮৭   

৩১০ মা: আববাছ আলী মা: রজব আলী চরেপারজনা ৩০৮৮   

৩১১ মা: হািফ ল মা: সা াম হােসন চরেপারজনা ৩০৮৯   

৩১২ মাছা: ব লা খা ন ত চ  শখ চরকাদাই ৩০৯০   

৩১৩ মাজাে ল হক ত কসমত রানীেকালা ৩০৯১   

৩১৪ মা: শাম ল খান আজগর খান য়া ৩০৯২   

৩১৫ মাছা: না  খা ন মাহা দ আলী বড়মহারাজ র ৩০৯৩   



৩১৬ মাছা: শাহানারা খা ন মা: আলী া: বড় 
মহারাজ র 

৩০৯৪   

৩১৭ মা: সািক ল হােসন মা: র ল আমীন বড়মহারাজ র ৩০৯৫   

৩১৮ মা: আির ল ইসলাম মা:  ামািনক জািমরতা ৩০৯৬   

৩১৯ মাছা: খইমালা মা: হিববর মাল া জািমরতা ৩০৯৭   

৩২০ ছািমউল শক মা: বল াল শখ জািমরতা ৩০৯৮   

৩২১ মাছা: শী খা ন মা: সানা উল া জািমরতা ৩০৯৯   

৩২২ মাছা: রশমা খা ন মা: খাকন মাল া জািমরতা ৩১০০   

৩২৩ জাহানারা ত আনছার জািমরতা ৩১০১   

৩২৪ মাছা: উিম  খা ন মা: ওসমান গিন জািমরতা ৩১০২   

৩২৫ িবজয় কম কার বাব  কম কার জািমরতা ৩১০৩   

৩২৬ মাছা: লতা পারভীন ত রান শখ জািমরতা ৩১০৪   

৩২৭ মাছা: মাইয়া খা ন মা: শামসাদ আলী জািমরত ৩১০৫   

৩২৮ কা া রানী হলদার বা  রাম হলদার জািমরতা ৩১০৬   

৩২৯ িহম শখ মিনর ল ইসলাম জািমরতা ৩১০৭   

৩৪০ মা: জয়নাল মাল া ত রান মাল া জািমরতা ৩১০৮   

৩৪১ মাছা: জা াতী খা ন মা: মিনর ল 
ইসলাম 

ফ য়ামারা ৩১০৯   

৩৪২ মা: আ স সামাদ মা: আ র রহমান জাতপাড়া ৩১১০   

৩৪৩ মাছা: আ রী খা ন মা: জামাল বাচড়া ৩১১১   

৩৪৪ মাছা: িম  খা ন মা: কােশম াং বাচড়া ৩১১২   

৩৪৫ র মা  চৗ রী মা: সাই ল ইসলাম ন রার র ৩১১৩   



৩৪৬ মাছা: জা াতী খা ন মা: মা দ রানা ন লাল র ৩১১৪   

৩৪৭ মা: আয়নাল হক মা: খারেশদ ন লাল র ৩১১৫   

৩৪৮ মা: সিলম িময়া মা: আ র রউফ ন লাল র ৩১১৬   

৩৪৯ মা: আ: রা াক ত রেমাহা দ 
মাল া 

ন লাল র ৩১১৭   

৩৫০ মা: মিহর উি ন ত উিকল মাল া িজগারবাড়ীয়া ৩১১৮   

৩৫১ মা: সেরায়ার শখ ত এবাদ আলী সখ িজগারবাড়ীয়া ৩১১৯   

৩৫২ মাছা: হাছনা খা ন মা: সয়দ আলী 
খান 

িজগারবাড়ীয়া ৩১২০   

৩৫৩ মা: মেয়ন আলী মা: আ ল হািকম ন লাল র ৩১২১   

৩৫৪   সমন কম কার িব নাথ কম কার জািমরতা ৩১২২   

৩৫৫ মা: জািকর হােসন মা: র  খ  জািমরতা ৩১২৩   

৩৫৬ মা: হািফ ল হক মা: আ ল কিরম জািমরতা ৩১২৫   

৩৫৭ মা: ফরেদৗস আহেমদ তেছফাত আলী কা িরয়া ৩১২৮   

৩৫৮ মাছা: িবলিকস খা ন মা:আির ল ইসলাম কা িরয়া ৩১২৯   

৩৫৯ মাছা: শাহানারা ত মা ার মাল া জাতপাড়া ৩১৩০   

৩৬০ শাম ল আলম ত আজাহার াং ছাটমহারাজ
র 

৩১৩১   

৩৬১ মা: নািজম উি ন ত বােরক মাল া বাচরা ৩১৩২   

৩৬২ মা: আলািমন মা: আলী আজগর চরেপারজনা ৩১৩৩   

৩৬৩ মাছা: জায়া ন খা ন মা: জািহ ল বাচড়া ৩১৩৪   

৩৬৪ মা: নাইম ইসলাম মাতােলব হােসন চরেপারজনা ৩১৩৫   



৩৬৫ মা: আ ল মােলক মা: আলী সরকার উ াডাব ৩১৩৬ শিহ  

৩৬৬ মা: কালাচাদ শখ আ ল আিজজ িজগাড়বািড়য়া ৩১৩৭ শিহ  

৩৬৭ মা: আিশক মা: আরশাদ আলী িজগাড়বািড়য়া ৩১৩৮ শিহ  

৩৬৮ মা: রজাহান খা ন আিজজল মাল া উ াডাব ৩১৩৯ শিহ  

৩৬৯ মা: ই ািহম মা: হােসন আলী হিরনাথ র ৩১৪০ শিহ  

৩৭০ মাছা: রােবয়া খা ন মা: শাহজাহান আলী ন লার র ৩১৪১ শিহ  

৩৭১ অম রা খা ন ওহাব আলী ন লাল র ৩১৪২ শিহ  

৩৭২ খােদজা খা ন মা: ম ান ন লাল র ৩১৪৩ শিহ  

৩৭৩ মাছা: মিনরা খা ন নজর ল ইসলাম ন লাল র ৩১৪৪ শিহ  

৩৭৪ মাছা:আয়শা িসি কা র আলম ন লাল র ৩১৪৫ শিহ  

৩৭৫ মা: র ামান মা: শাহজাহান ন লালাল ৩১৪৬ শিহ  

৩৭৬ মা: সােমদ আলী ত রান খান িজগার বািড়য়া ৩১৪৭ শিহ  

অস ল িতব ীর তািলকা,             ইউিনয়নঃ   বলৈতল 
িমক ভাতােভাগীর নাম িপতা/ ামীর নাম কানা  ভাতা 

পিরেশাধ 
বিহ নং 

িহসাব 
নং 

িবতরেণর তািরখ 

১ ২ ৩ ৭  ৫ ৬ ১০ 
১ আছমা খা ন আঃ গ র সাতবাড়ীয়া  ১৯৮   

২ রিহমা খা ন ত লা  ম ল ’’  ১৯৯   

৩ মমতাজ আল মাহ দ ’’  ২০০   

৪ আলী আজগার জিসম উি ন বাি জ পাড়া  ২০১   

৫ আ ল মাতােলব মািনক চাদ ’’  ২০২   

৬ ল িল খা ন আ  ব ার খাতসাতবাড়ীয়া  ২০৩   

৭ র ছালাম বিদয়া আগ কালী  ২০৪   

৮ ছােনায়ার হােসন ড়ান ফিকর ’’  ২০৫   



৯ জ ল হক আদালত ফিকর ’’  ২০৬   

১০ মন িময়া ওহাব িময়া তলকিপ  ২০৭   

১১ জ ল ইসলাম আঃ কিরম খাসসাতবাড়ীয়া  ২০৮   

১২ রহমত আলী আঃ ছা ার ’’  ২০৯   

১৩ মেয়ন আলী আঃ বািরক আইগ কালী  ২১০   

১৪ িলিপ খা ন এবাদ আলী মালিতডা া  ২১১   

১৫ শাহাজাহান ত ড়ান াং ’’  ২১২   

১৬ মািনক িময়া ত বাবর আলী িশবরাম র  ২১৩   

১৭ শা া শখ চাদ উল◌াহ ’’  ২১৪   

১৮ জ ল ইসলাম মাজাে ল হক ধরজামৈথল  ২১৫   

১৯ য  খা ন এছলাম চরেবতকাি   ২১৬   

২০ আ ল জববার হারান কাদাইবাদলা  ২১৭   

২১ আলতাব হােসন জােহর ফিকর ’’  ২১৮   

২২ িজ াহ আিতয়া  ঘাড়াশালা  ২১৯   

২৩ িজমারত াং মা: আিতয়ার ’’  ২২০   

২৪ িবলিকস  ’’  ২২১   

২৫ আঃ হািমদ ওসমান চরেবলৈতল  ২২২   

২৬ মা: আব ল কিরম মা: শরাজ ম ল ’’  ২২৩   

২৭ আঃ রউফ হাজী আহ দ 
আলী 

চরেবলৈতল  ২২৪   

২৮ র হােসন আরেশদ মাল◌া বাশবাড়ীয়া  ২২৫   

২৯ ম াফ জিহর ধরজামৈতল  ২২৬   

৩০ জয়গন িনয়ামত ’’  ২২৭   

৩১ মা: আেনায়ার 
হােসন 

ত জিহর ি  খাস সাতবািড়য়াউ র 
 

২/ ১২০ 
  

৩২ মা: সাহরাব 
মাল◌া 

ত মিহর মাল◌া 
খাস 

সাতবািড়য়া 
 

২/১২১ 
  

৩৩ মা: আ: মিমন ত মগরব আগ কালী  ২/১২২   

৩৪ মা: জিহর িময়া ত রা ম চর বতকাি   ২/১২৩   



৩৫ মা: আল মাহা দ ত আজাহার চর বল তল  ২/১২৪   

৩৬ মাছা: হািস খা ন মা: হাসা  আলী ঐ  ২/১২৫   

৩৭ মা: আল মাহ দ আ: কিরম ঐ  ২/১২৬   

৩৮ মাছা: শাব র মা: শাহ আলম গাপীনাথ র  ২/১২৭   

৩৯ 
মা: হােসম আলী ত মনেছর কিরম 

খাসসাত 
বািড়য়া 

 
২/১২৮ 

  

৪০ মা: সিলম ত ময় ল হক কাদাই বাদলা  ২/১২৯   

৪১ মাছা: হািফজা 
খা ন 

আ  হািনফ 
খাসসাত 
বািড়য়া ্

 
২/১৩০ 

  

৪২ মা: শওকত আলী মা: আ: সালাম ঐ  ২/১৩১   

৪৩ মা: র ইসলাম ত লাল চান বা জ  পাড়া  ২/১৩২   

৪৪ মা: আ: জিলল ত এ াজ ঐ  ২/১৩৩   

৪৫ মাছা: রােকয়া 
খা ন 

মা: ফির ল 
ইসলাম 

খাস 
সাতবািড়য়া 

 
২/১৩৪ 

  

৪৬ মা: হলাল উি ন মা: পরশ উল◌া তল িপ  ২/১৩৫   

৪৭ 
মা: আ: রিহম ত র মাহ দ 

সাত  
বািড়য়া 

 
২/১৩৬ 

  

৪৮ মা: আকবর আলী ত বাবর আলী চরেবতকাি   ২/১৩৭   

৪৯ মাছা: রী বওয়া ত ওমর আলী ঐ  ২/১৩৮   

৫০ 
ঠা  িময়া 

ত- এ াজ 
মাল◌া 

বতকাি  
 ৬২৩   

৫১ নওশাদ আলী গেহর াং িশবরাম র  ৬২৪   

৫২ নািছমা খা ন মিজবর সরকার ধরজা্মৈতল  ৬২৫   

৫৩ লসীরানী হলদার ি িতশ হলহার ঘাড়াশাল  ৬২৬   

৫৪ মাছাঃ আসমা গ র সখ ’’  ৬২৭   

৫৫ মাঃ জামাল 
হােসন 

ফজর আলী চরেবলৈতল 
 ৬২৮   

৫৬ আঃ রহমান ত- ছা সখ ’’  ৬২৯   

৫৭ কালা চান ত- আিতয়ার ঘাড়াশাল  ৬৩০   



াং 

৫৮ 
মাছাঃ লিতফন 

িপতা- ব ার 
মাল◌া 

বা জ পাড়া 
 ৬৩১   

৫৯ মাঃ আ ল ছ ত বােহজ াং বা জ  পাড়া  ৭৮৮   

৬০ আলী আহেমদ 
মাল◌া 

রহমত আলী 
মাল◌া 

খাসসাত 
বািড়য়া 

 
৭৮৯ 

  

৬১ মাঃ সাই ল 
ইসলাম 

ত নিছম উি ন সাতবািড়য়া  
৭৯০ 

  

৬২ ’’ শীতল াং ’’ সিফজ উি ন ঐ  ৭৯১   

৬৩ ’’ কােয়শ আলী 
গায়ান 

মাঃ আিজ ি ন বা জ  পাড়া  ৭৯২   

৬৪ ’’ আ ল হািকম ত অিস ি ন কািল  ৭৯৩   

৬৫ আব স স র আয়নাল াপারী খাসসাতবািড়য়া  ৭৯৪   

৬৬ মাছাঃ মায়া খা ন ত মিজবর 
রহমান 

ঐ  ৭৯৫   

৬৭ মাঃ আিম ল 
ইসসাম 

মাঃ আঃ আিলম ঐ  ৭৯৬   

৬৮ ’’ মািনক চ ন মাঃ আফান াং মালিতডাং&গা  ৭৯৭   

৬৯ মাছাঃ ল িল 
খা ন 

’’ আকেছদ িশবরাম র  ৭৯৮   

৭০ ’’ িমছরী  খা ন মাঃ রাস ম 
আলী 

কাদাই বাদলা  ৭৯৯   

৭১ ’’ ব ল খা ন জং মাঃ আঃ 
সা ার 

কাদাই বাদলা  ৮০০   

৭২ মাঃ ইয়ািছন আঃ গ র াং ঘাড়শাল  ৮০১   

৭৩ মাছাঃ শাহানা 
খা ন 

শিহদ আলী ঐ  ৮০২   

৭৪ মাঃ রমজান আলী আ ার হােসন চরেবলৈতল  ৮০৩   

৭৫ ’’ র আলম পাশা ঐ  ৮০৪   

৭৬ র মাহা াদ আশরাফ ঐ  ৮০৫   



৭৭ নারায়ন চ  ধর অ ন চ  ধর ঘাড়শাল  ৯৩০   

৭৮ রিবউল  আসলাম রমজান আলী ধরজামৈতল  ৯৩১   

৭৯ নািসর মাঃ শিহদ আলী কালী  ৯৩২   

৮০ েয়ল মাঃ ল 
সরদার 

কাদাইবাদলা  ৯৩৩   

৮১ আলমগীর হােসন মাঃ রিশদ াং ধরজামৈতল  ৯৩৪   

৮২ মাঃ আিম ল 
ইসলাম 

মাঃ আজম সাতবািড়য়া  ৯৩৫   

৮৩ মাঃ আয় ল 
সরকার 

মাঃ মেনর 
সরকার 

মাহা দ র  ৯৩৬   

৮৪ রিহমা খা ন আ; ছা ার ভ াগাছী  ৯৩৭   

৮৫ মাছা: ব ল খা ন রনবী তল িপ  ১০২৩/১৩   

৮৬ শািকল রানা িমজা র রহমান মালিতডাংগাপঃ  ১০২৪/১৩   

৮৭ আঃ আিজজ তহােতম আলী তল িপ  ১০২৫/১৩   

৮৮ রিহমা খা ন িপ- রহম আলী আগেবড়া  ১০২৬/১৩   

৮৯ মিহ উি ন আতাউর রহমান চরেবতকাি   ১০২৭/১৩   

৯০ জােবদা বগম আকবর আলী খাসিদয়ার  ১০২৮/১৩   

৯১ সােজদা খা ন আনচার আলী ঘারশাল  ১০২৯/১৩   

৯২ শািকলা খা ন শাম ল আলম িপনাথ র  ১০৩০/১৩   

৯৩ িবথী খা ন গালাম হােসন আগ কালী  ১২৩০/১৪   

৯৪ রিন ইসলাম সাই ল ইসলাম খাসসাতবাড়ীয়া  ১২৩১/১৪   

৯৫ মািবয়া খা ন িপ-ছাই ল 
ইসলাম 

ঘাড়াশাল  ১২৩২/১৪   

৯৬ দয় হােসন ইয়া ব আলী আগ কালী  ১২৩৩/১৪   

৯৭ মা: িমলন হােসন আশরাফ আলী মালিতডাংগা  ১২৩৪/১৪   

৯৮ শামীম হােসন আজাহার আলী মালিতডাংগা  ১২৩৫/১৪   

৯৯ সােজদা খা ন বা  িময়া খাসসাতবাড়ীয়া  ১২৩৬/১৪   

১০০ মাবারক হােসন এমান আলী চরেবতকাি   ১২৩৭/১৪   

১০১ জয় ঘাষ লাল চ  ঘাষ বতকাি   ১২৩৮/১৪   



১০২ জাসনা খা ন জািকর হােসন মাহা াদ র  ১২৩৯/১৪   

১০৩ মাছা: রজী খা ন ইনসাফ আলী মাহা দ র  ১২৪০/১৪   

১০৪ ফা ক হােসন ল  িময়া চরেবতকাি   ১২৪১/১৪   

১০৫ ি  খা ন আ: াফ কাদাইবাদলা  ১২৪২/১৪   

১০৬ সােজদা খা ন স র আলী ানণাথ র  ১২৪৩/১৪   

১০৭ রমজান আলী লচান বপারী মাহা াদ র  ১২৪৪/১৪   

১০৮ ইমরান হােসন আশরাফ আলী চরকাদাই  ১২৪৫/১৪   

১০৯ মিনজা খা ন শিহ ল ইসলাম বাশবাড়ীয়া  ১২৪৬/১৪   

১১০ মা: িমলন মা: জয়নাল চরেবলৈতল  ১২৪৭/১৪   

১১১ জিসম উি ন রনবী ঘাড়াশাল  ১২৪৮/১৪   

১১২ ফািহমা খা ন সািব ল তল িপ  ১২৪৯/১৪   

১১৩ মানা আ ার ব া হা ন অর রিশদ মালিতডাংগা  ১২৫০/১৪   

১১৪ সিলম হােসন আে ছ আলী বা জ পাড়া  ১২৫১/১৪   

১১৫ মিদনা খা ◌ৃন মা: ম  িময়া বাশবািরয়া  ১২৫২/১৪   

১১৬ রজাউল কিরম রিফজ াপারী ঘাড়াশাল  ১২৫৩/১৪   

১১৭ তাহিমনা খা ন ফিত র 
মাহা াদ 

সাতবাড়ীয়া  ১২৫৪/১৪   

২০১৫-১৬ 
118. মাছাঃ রিহমা খা ন ত নওেশর আলী 

প 
সাতবাড়ী
য়া 

১৭৪১   

119. মাছাঃ আসমা খা ন মাঃ আ ল 
আিলম 

খাসসাতবাড়ী
য়া উ 

১৭৪২   

120. মাঃ আ  তালহা মাঃ র নবী খাসসাতবাড়ী
য়া 

১৭৪৩   

121. মাছাঃ পািপয়া 
খা ন 

মাঃ আ  হািনফ খাসঃ বা জ া ১৭৪৪   

122. মাঃ ফ ক চ ◌ান ত হিববর রহমান খাসসাতবাড়ী
য়া 

১৭৪৫   

123. সিজব মাঃ নািসর খাসসাত ১৭৪৬   



বািড়য়া 
124. মাঃ আশরা ল 

আলী 
ত তারাব আলী আগ কালী ১৭৪৭   

125. মাঃ আিমরর ল 
ইসলাম 

মাঃ বাবর আলী আগ কালী ১৭৪৮   

126. মাছাঃ আসমা খা ন মাঃ লা  িময়া আগ কালী ১৭৪৯   
127. মাঃ রমজান আলী মাঃ আফজাল 

হােসন 
আগ কালী ১৭৫০   

128. মাঃ শির ল 
ইসলাম 

মাঃ মােজদ আলী আগ কালী ১৭৫১   

129. লপির খা ন আ স সা ার আগ কালী ১৭৫২   
130. মাঃ পন িময়া আহা দ আলী 

কা  
খাসসাতবাড়ী

য়া 
১৭৫৩   

131. মাঃ িরপন িময়া আহা দ আলী 
কা  

খাসসাতবাড়ী
য়া 

১৭৫৪   

132. মাঃ রািজব হােসন মাঃ ইমরান আলী মালতীডা া 
পি ম 

১৭৫৫   

133. মাছাঃ আলফা 
খা ন 

মাঃ আ র রিহম খাসসাতবাড়ী
য়া 

১৭৫৬   

134. মাঃ ওমর হােসন মাঃ মা ার 
হােসন 

খাসসাতবাড়ী
য়া 

১৭৫৭   

135. মাছাঃ া খা ন মাঃ গালাম 
মা ফা 

মালতীডা া 
পি ম 

১৭৫৮   

136. মাছাঃ মিরয়ম 
খা ন 

মাঃ আঃ মােলক তল িপ ১৭৫৯   

137. মাঃ জন িময়া মাঃ রিফ র 
ইসলাম 

মালতীডা া 
ব 

১৭৬০   

138. মাঃ ইমন হােসন মাঃ আলািমন 
হােসন 

মালতীডা া 
ব 

১৭৬১   

139. মাছাঃ িলমা খা ন মাঃ র ইসলাম আগেবড়া ১৭৬২   



140. িসিথ রানী সাহা জা  ত মার 
সাহা 

বতকাি  ১৭৬৩   

141. মমতা রানী সাহা ত মিন সাহা বতকাি  ১৭৬৪   
142. সাই ল◌াহ িসি কী 

রািজব 
মাঃ আ ল মিতন খাকিদয়ার ১৭৬৫   

143. মাছাঃ হািলমা 
খা ন 

মাঃ আ ল হাই খাকিদয়ার ১৭৬৬   

144. মাছাঃ রবা খা ন মাঃ জািহ ল 
ইসলাম 

মাহা দ র ১৭৬৭   

145. মাঃ আিমর চ ন 
ামািনক 

কিছর উি ন 
ামািনক 

মাহা দ র ১৭৬৮   

146. মাছাঃ ওযােরছা 
খা ন 

মাঃ হরফ আলী মাহা দ র ১৭৬৯   

147. মাঃ সালাইমান ত এমান আলী িশবরাম র ১৭৭০   
148. িল বগম মাঃ খিলল চরেবতকাি  ১৭৭১   
149. মাঃ হািফ ল াঃ মাঃ শাম ল াঃ মাহা দ র ১৭৭২   
150. দয় মার ধর   চ  ধর চরেবতকাি  ১৭৭৩   
151. চ না রানী ধর িচত  র ন ধর মরাকাদাই ১৭৭৪   
152. মাঃ আিলমাল াং ত লাম আলী 

াং 
চরেতকাি  ১৭৭৫   

153. িজয়াসিমন খা ন মা: ইউ স আলী খাকিদয়ার ১৭৭৬   
154. মাছাঃ িলিপ খা ন মাঃ আঃ ওয়া দ কাদাইবাদলা ১৭৭৭   
155. মাহা দ ইসলাম মাঃ জাব আলী চরকাদাই ১৭৭৮   
156. মাঃ আ ল মিজদ মাঃ ইউ ফ আলী চরকাদাই ১৭৭৯   
157. মাছাঃ রােবয়া 

খা ন 
মাঃ আ  সাঈদ কাদাইবাদলা ১৭৮০   

158. মাছাঃ নারিগস 
খা ন 

মাঃ আকেছদ 
আলী 

মাহা দ র ১৭৮১   

159. মাছা্ঃ হাওয়া খা ন মাঃ আ র মিজদ ঘাড়শাল ১৭৮২   
160. হািসনা আ ল হািকম ঘাড়শাল ১৭৮৩   



161. আ ল মিজদ আক  ত িম  আক  ঘাড়শাল ১৭৮৪   
162. মাঃ ই ািহম 

হােসন 
মাঃ আফছার াং ঘাড়শাল ১৭৮৫   

163. মাঃ াধীন সরদার. মাঃ বা  সরদার ঘাড়শাল ১৭৮৬   
164. মাছাঃ আেনায়ারা 

বগম 
মাঃ লতান াং ঘাড়শাল ১৭৮৭   

165. মাছাঃ মিল কা 
খা ন 

মিজবর রহমান িদঘরেবলৈতল ১৭৮৮   

166. মাঃ সািকল িময়া র মাহা দ বলৈতল ১৭৮৯   
167. মাছাঃ সালমা খা ন মাঃ সাই ল 

ইসলাম 
বলৈতল ১৭৯০   

168. মাঃ আ ল ওহাব মাঃ আ র রিহম চরবেলৈতল ১৭৯১   
169. মাছাঃ আি য়া 

খা ন 
মাঃ আিমর চান বলৈতল ১৭৯২   

170. মাঃ বাদশা সরকার ত মিতয়ার 
সরকার 

গািপনাথ র ১৭৯৩   

171. মাছাঃ আেনায়ারা 
খা ন 

মাঃ আলাউি ন ধরজামৈতল ১৭৯৪   

172. হার ন নর রিশদ শির ল ইসলাম খাসবা া ১৭৯৫   
173. মাঃ আ  তালহা মাঃ ইি স আলী আগ কালী ১৭৯৬   
174. মাঃ শরীফ মাল া আশরা ল ইসলাম চরেবতকাি  ১৭৯৭   
175. মাঃ আ ার হােসন মাঃ রিফ ল 

ইসলাম 
চরেবতকাি  ১৭৯৮   

176. মাঃ র আলী মাঃ লীল চান 
মাল◌া 

চরেবতকাি  ১৭৯৯   

177. মাঃ সাগর হােসন মাঃ আ র 
রা াক 

আগ কালী ১৮০০   

২০১৬-২০১৭ 
178. তাসিল ল হাসান মাঃ নজর ল 

ইসলাম 
খাস 

সাতবািড়য়া 
2329.    



উঃ পাড়া 

179. মাছাঃ িম খা ন মাঃ ফকর ল 
ইসলাম 

খাস 
সাতবািড়য়া 
উঃ পাড়া 

2330.    

180. রিহমা খা ন আসান খাস 
সাতবািড়য়া 

উঃ 

2331.    

181. আজমত আলী ত সকা ার বা জ পাড়া 2332.    
182. মাইয়া খা ন মাঃ সেমর 

হােসন 
আগ কালী 2333.    

183. মাঃ ইমরান হােসন রনবী হােসন আগ কালী 2334.    
184. পন ইসলাম গালজার আলী মালতীডা া 2335.    
185. মাঃ নােয়দ মাঃ কিবর মালতীডা া 2336.    
186. ছারহাব আলী ত আয়নাল মালতীডা া 2337.    
187. শাম ল ামািণক ত কিছর াং মাহা দ র 2338.    
188. আই ব আলী মন র মাহা দ র 2339.    
189. রমজান আলী পরষ আলী চরেবতকাি  2340.    
190. মাঃ জামাল ত ববার িশবরাম র 2341.    
191. হািববর রহমান ত আজগর মাহা দ র 2342.    
192. জািকয়া মাঃ আব ল াহ কাদাই বাদলা 2343.    
193. হািফ ল ইসলাম মাঃ আঃ হািলম 

শখ 
চরকাদাই 2344.    

194. ি  আহেমদ রিফ ল ইসলাম চরকাদাই 2345.    
195. বা  িময়া আমজাদ হােসন কাদাই বাদলা 2346.    
196. মাছঃ িম  মাবারক ভ াগািছ 2347.    
197. ছা ম ল ল ক চান ঘাড়শাল 2348.    
198. শাপলা খা ন  ঘাড়শাল 2349.    
199. আলপনা খা ন র ইসলাম িদঘরেবলৈতল 2350.    
200. নাজমা খা ন ত ছেববর িদঘরেবলৈতল 2351.    



201. আেলয়া খা ন আঃ রা াক গািপনাথ র 2352.    
202. মাঃ শাহদৎেহােসন রাস ম আলী কাদাইবাদলা 2353.    
203. িসমা খা ন মােজম আলী চরেবলৈতল 2354.    
204. আকিলমা খা ন র ইসলাম চরেবলৈতল 2355.    
205. ফরহাদ আমজাদ ধরজামৈতল 2356.    
206. মাছা: স রা খা ন মিতয়ার রহমান কাদাইবাদলা 2357.    
207. সাধন হলদার কােশম হলদার কাদাইবাদলা 2358.    
208. মাছা: আেলা ত কিছর উি ন চরকাদাই 2359.    
209. মা: রিন িময়া মা: মহিসন খাসসাতবািড়

য়া 
2360.    

210. মা: আব ল া মা: হােচন আলী ঘারশাল 2361.    
211. মাছা: জাসনা খা ন ফরহাদ আলী তল িপ 2362.    
212. মা: আিমর ল 

ইসলাম 
মা: ইনসাব আলী আগ কালী 2363.    

213. মাছা: ি  খা ন ত মেয়ন তল িপ 2364.    
214. আ: কিরম মাল া আমানত মাল া মাহা র 2365.    
215. লবিল খা ন আ ল হােসন নার য়া 2366.    
216. আ রী খা ন শাম ল মাল া চরেবলৈতল 2367.    
217. রওশান আলী ত ইসমাইল মালতীডা া 2368.    
218. িম খা ন স  মাল া চরেবলৈতল 2369.    
219. মাঃ ছাই ল আ  ব ার চরেবলেতল 2370.    
220. জাম আলী ত লেসর বলৈতল 2371.    
221. মাছাঃ মায়া িব াস মাহ ল আলম আগ কালী 2372.    
222. মা ান ম ল মিফজ উি ন মরাকাদাই 2373.    

২০১৭-১৮ বলৈতল ইউিনয়েন অস ল িতব ী ভতার  জ  ড়াম  ভােব মেনািনত ি েদর নােম তািলকা 
১ ২ ৩ ৭ ১৪ ১৫ ১৬ 

২২৩ আঃ আিজজ 
অইউটখ অতওত 

ত মেয়ন ম ল খাস 
সাতবািড়য়া 

উঃ 

২৬৮৩   

২২৪ মাঃ শাহ আলম মাঃ খারেশদ আগ কালী ২৬৮৪   



ঝযধয ধষড়স 

২২৫ মাঃ মা দ রানা 
গফ.গধং◌ফঁ 

মাঃ বা  িময়া ভ াগািছ ২৬৮৫   

২২৬ মঃ আিশক 
গউ. অঝওক 

মাঃ আঃ রিহম িশবরাম র ২৬৮৬   

২২৭ মাঃ আিন র 
গফ.অহরং◌ৎঁ 

মাঃ আজমাদ চরেবতকািনদ ২৬৮৭   

২২৮ মাঃ শাহ আলম 
গফ. ◌ংযধয ধষড়স 

মাঃ ইসমাইল চরেবতকািনদ ২৬৮৮   

২২৯ মাছাঃ জাহানারা 
গঝঞ.ঔঅঐঅঘঅজঅ 

আশরাফ আলী চরকাদাই ২৬৮৯   

২৩০ মাঃ িরয়াজ 
জঊণঅএ টউউওঘ 

মাঃ আেছর উি ন চরকাদাই ২৬৯০   

২৩১ মাছাঃ ব া 
গং◌ঃ.ইড়হহধ 

আঃ আিজজ ঘাড়শাল ২৬৯১   

২৩২ মাঃ লালচান 
গফ.খধষপযধহ 

মাঃ কিরম ঘাড়শাল ২৬৯২   

২৩
৩ 

মাঃ ইয়ািছন 
গফ.গড়লরফ 

আঃ মিজদ ঘাড়শাল ২৬৯৩   

২৩৪ মাঃ শাওন 
গউ.ঝঅডঊঘ 

মাঃ ছা  চরেবলৈতল ২৬৯৪   

২৩৫ মাছাঃ ব ল 
গঝঞ.ইঙকটখ 

মাঃ আেনায়ার চরেবলৈতল ২৬৯৫   

২৩
৬ 

মাঃ আববাস 
গফ. অননধং 

আ ল হােসন বাশবািড়য়া ২৬৯৬   

২৩৭ মাছাঃ হািছনা 
গঝঞ.ঐঅঝওঘঅ 

মাঃ আজমত মালতীডা া ২৬৯৭   

২৩
৮ 

মাছাঃ ব া 
গঝঞ. ইঙজঘঅ 

মাঃ হলাল চরেবলৈতল ২৬৯৮   

২৩৯ মাছা: ছিনয়া  খা ন 
ঝড়হ ধ কযধঃ◌হঁ 

কালাচান হােসন ঘাড়াশাল ২৬৯৯   



২৪০ মাছা: মিজদা 
খা ◌ৃন 

গ রফধ কযধঃ◌হঁ 

মা: মেহািসন আগ কালী ২৭০০   

২৪১ রহেনা খা ন 
জবযধহধ কযধঃ◌হঁ 

মা: আ র 
রা াক 

আগ কালী ২৭০১   

২৪২ আেলয়া খা ন 
অষ ধ কযধঃ◌হঁ 

মা: আয়নাল হক আগ কালী ২৭০২   

২০১৮-১৯ অথ  বছর বলৈতল ইউিনয়ন পিরষেদর িতব ী ভাতার জ  ড়াম  ভােব মেনািনত ি র নােমর তািলকাঃ 
ঃ 

নং 
ভাতােভাগীর নাম িপতা/ ামীর নাম াম ভাতা 

ভাগীর 
পিরেশাধীত 

বই নং 

াংক 
িহসাব 
ন র 

ভাতা াি র তািরখ 

২৪৩ মাছাঃ ব ল খা ন 
 

মাঃ আঃ হাই খাস 
সাতবািড়য়া 

৩১৭৯   

২৪৪ মাছাঃ আেলয়া 
 

আঃ গ র খাস 
সাতবািড়য়া 

৩১৮০   

২৪৫ মাঃ বােয়র 
হােসন 

 

মাঃ ফরহাদ আগ কালী ৩১৮১   

২৪৬ মাঃ আঃ সালাম 
 

ত আঃ মিজদ আগ কালী ৩১৮২   

২৪৭ মাঃ আেনায়ার হাঃ 
 

মাঃ  িময়া মালতীডা া ৩১৮৩   

২৪৮ মাঃ িলটন িময়া 
 

মাঃ মািতয়ার কাদাইবাদলা ৩১৮৪   

২৪৯ মাছা: েলখা 
 

ের আলম চর কাদাই ৩১৮৫   

২৫০ মাছাঃ মাইয়া 
 

মাঃ সালাইমান চরকাদাই ৩১৮৬   

২৫১ মাঃ বললাল ফিকর 
 

ত আিজম উি ন ঘাড়শাল ৩১৮৭   



২৫২ র মহল 
 

হায়দার আলী ঘাড়শাল ৩১৮৮   

২৫৩ মাছা: লিক খা ন 
 

মা: লাল িময়া িপনাথ র ৩২৮৯   

২৫৪ মা: ছা সরকার 
 

মা:আ: মিতন িদঘর 
বলৈতল 

৩১৯০   

২৫৫ মা:রিফ ল 
 

মা:হােশম আলী বাশ বািড়য়া ৩১৯১   

২৫৬ িবজন রাজ বংশী 
 

ত লংেক র বতকাি  ৩১৯২   

২৫৭ মাছাঃ মাইয়া 
 

আ ল মােলক বলৈতল ৩১৯৩   

২৫৮ মাঃ শির ল 
ইসলাম 

 

মাঃ রা াক মালতীডা া 
ব 

৩১৯৪   

২৫৯ মাছাঃ লমালা 
 

মাঃ শাম ল হক বতকাি  ৩১৯৫   

২৬০ মাছাঃ লাইলী বগম 
 

ত আকবর বা জ াপাড়া ৩১৯৬   

২৬১ মাঃ মনেজর আলী 
 

মাঃ আ  তােহর আগ কালী ৩১৯৭   

২৬২ মাছাঃ িসয়াম 
হােসন 

 

মাঃ আৎ রউফ চরেবলৈতল ৩১৯৮   

২৬৩ নীল হলদার 
 

হাটকা হলদার বতকাি  ৩১৯৯   

২৬৪ মাছাঃ র  বালা 
 

মাঃ নওেশর িশবরাম র ৩২০০   

২৬৫ মাঃ আিলফ হােসন 
 

মাঃ র সামাদ চরকাদাই ৩২০১   

২৬৭ মাছা: লাকী খা ন আ: রা াক খাসসাতবািড় ৩২০২   



 
২৬৮ মাঃ িবজয় রানা 

 
মাঃ জাহ ীর 

হােসন 
ভ াগািছ ৩২০৩   

২৬৯ মাছাঃ খােলদা 
খা ন 

 

মাঃ আ ার 
সরদার 

কাদাইবাদলা ৩২০৪   

২৭০ মা:আিশ র 
 

মা:চান িময়া বাশ বািড়য়া ৩২০৫   

২৭১ মাছা:হাওয়া 
 

মা:আ:হাই খাস সাতবাড়ীয়া ৩২০৬   

২৭২ মা:আই ব আলী 
 

মা:আ  তােহর ই ািহম র ৩২০৭   

২৭৩ মাছা: মােমনা 
 

মা:আ র রিহম চর কাদাই ৩২০৮   

২৭৪ মাঃছ ার আলী 
 

ত রান আলী ঘাড়শাল ৩২০৯   
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৩২১০   

২৭৬ মাঃেলাকমান হােসন 
 

মাঃ নওেশর িশবরাম র ৩২১১   

২৭৭ মাছাঃ পারভীন 
 

মাঃ জয়নাল মাহা দ র ৩২১২   

২৭৮ মাছাঃ আি য়া খা ন 
 

মাঃ ওমর আলী মরাকাদাই ৩২১৩   

২৭৯ িনরা ন সাহা 
 

কািলপদ সাহা বতকাি  ৩২১৪   

২৮০ মিরয়ম খা ন 
 

মা:মিনর ল 
ইসলাম 

িদঘর 
বলৈতল 

৩২১৫   

২৮১ মা: নািসর হােসন র আলী চরকাদাই ৩২১৬   

২৮২ মা: রজব আলী মা: লাল হাসন চর কাদাই ৩২১৭   



২৮৩ মা: রােসল িময়া িজনাত আলী ঘারশাল ৩২১৮   

২৮৪ মা: ময়নাল হক মা; কিরম 
মাল া 

আগ কালী ৩২১৯   

২৮৫ মা: রন খা ন ত আিতয়ার াং ঘারশাল ৩২২০   

২৮৬ মা: আববাস আলী হযরত আলী মালিতডা া ৩২২১   

২৮৭ আ ল াহ আল 
মা ন 

আ: গ র শাম  ভ াঘািছ ৩২২২   

২৮৮ মাছা: হাওয়া খা ন আতাহার আলী চরকাদাই ৩২২৩   

২৮৯ মা: রিবউল ইসমাল ত হযরত আলী আহ কালী ৩২২৪   

অস ল িতব ীর ভাতােভাগীর তািলকা,                          ইউিনয়নঃ    কনী 
িমক ভাতােভাগীর নাম িপতা/ ামীর নাম  ভাতা 

পিরেশাধ 
বিহ নং 

িহসাব 
নং 

কানা িবতরেণর তািরখ 

১ ২ ৩  ৫ ৬ ৭ ১০ 

১ ছ রা ছবেসর কনী 
কাজীপাড়া 

২২৮    

২ খােদজা হযরত আলী ’’ ২২৯    

৩ আউয়াল মিফজ ’’ ২৩০    

৪ মাঃ আলম আফছার ’’ ২৩১    

৫ শফালী সােহব কনী ল াপাড়া ২৩২    

৬ চি পাল ধন পাল কনী ম পাড়া ২৩৩    

৭ সভাচান জমেসর ’’ ২৩৪    

৮ আেমনা খা ন লাকমান ’’ ২৩৫    

৯ সািফয়া খা ন শাহাব উি ন ’’ ২৩৬    

১০ র ইসলাম হািব র রহমান ’’ প:পাড়া ২৩৭    

১১  মাল◌া ত আজাহার কনী 
যাগীপাড়া 

২৩৮    



১২ লা  িময়া ত ময়দান ’’ ২৩৯    

১৩ আিজম খা ত ড়ান খা কািল র ২৪০    

১৪ আলািমন ত মাতােলব কামাল র ২৪১    

১৫ আ র রহমান হাজী বাদশা পসী 
গাছাপাড়া 

২৪২    

১৬ হযরত আলী ত জিহর উি ন পনাই 
গাছপাড়া 

২৪৩    

১৭ শাহাদৎ সশেশর সানতলা ২৪৪    

১৮ র আলম নীল চাদ পসী ঃ পাড়া ২৪৫    

১৯ রউফ িময়া ঠা  িময়া ’’ ২৪৬    

২০ হাদী সখ আ  ব ার পসী ম পাড়া ২৪৭    

২১ রাস ম আলী ত চান উল◌াহ গািপনাথ র ২৪৮    

২২  আঃ ছা ার ’’ ২৪৯    

২৩ শাহজাহান আলী ওমর আলী ’’ ২৫০    

২৪ রাসনাই রহমান ’’ ২৫১    

২৫ মায়াে ম হা ত হািনফ খ ◌ুনী 
ঝাউপাড়া 

২৫২    

২৬ জালাল হাজী বাদশা পনাই 
গাছপাড়া 

২৫৩    

২৭ জ রা খা ন আিন র রহমান ’’ ২৫৪    

২৮ রিব সেকন ’’ ২৫৫    

২৯ আ  তােলব মাহ দ ’’ ২৫৬    

৩০  শীব শংকর 
সাহা 

অনীল সাহা িশব র ২৫৭    

৩১ রমজান আলী এমান ম ল ’’ ২৫৮    

৩২ পা া খা ন সানাউল◌াহ ’’ ২৫৯    

৩৩ বরাত আলী আঃ রিহম কনী ২৬০    

৩৪ িনজাম সখ ড়ান ’’ ২৬১    

৩৫ আঃ খােলক জলহাজ ’’ ২৬২    



৩৬ ইসমাইল মিতয়ার রহমান কনী মাল-
◌াপাড়া 

২৬৩    

৩৭ আঃ মা ান রইচ উি ন কনী 
ঝাউপাড়া 

২৬৪    

৩৮ কািহ র খা ন এবাদ আলী ’’ ২৬৫    

৩৯ শিরফন খা ন আজাহার ’’ ২৬৬    

৪০ মাঃ সানা উল-
◌াহ 

ত- িবষা াং 
কনী 

ঝাউপাড়া 
২/১৩৯ 

 
 

 

৪১ মাঃ শাম ল হক রিহজ উি ন ’’ ২/১৪০    

৪২ জসিমন খা ন হাজী ল◌ুক চাদ ’’ ২/১৪১    

৪৩ 
আকিলমা খা ন 

ত- মেহর 
উি ন 

কনী মাল-
◌াপাড়া 

২/১৪২ 
 

 
 

৪৪ রনবী ত- আয়নার হক ’’ ২/১৪৩    

৪৫ রমজান আলী সানা উল◌াহ ’’ ২/১৪৪    

৪৬ মাকাে স আলী হাজী ল◌ুকচাদ ’’পঃপাড় ২/১৪৫    

৪৭ 
রবীজান বাহা র 

কনী 
ঝাউপাড়া 

২/১৪৬ 
 

 
 

৪৮ ফরেদৗস আ ার হােসন ’’ ২/১৪৭    

৪৯ মিহলা খা ন মাদাে স িশব র ২/১৪৮    

৫০ হািফ ল ইসলাম হািকম িব াস িব নাথ র ২/১৪৯    

৫১ 
জলহাজ স র 

কনী 
কাি পাড়া 

২/১৫০ 
 

 
 

৫২ 
মাঃ স জ িময়া লমত আলী 

কনী মাল-
◌াপাড়া 

২/১৫১ 
 

 
 

৫৩ আিছয়া খা ন মিহর উি ন ’’ ২/১৫২    

৫৪ সিলনা খা ন মাঃ আিতয়ার কনী ২/১৫৩    

৫৫ আলািমন শাম ল হক ’’ ২/১৫৪    

৫৬ রনিজদা খা ন িলকচাদ ’’ ২/১৫৫    

৫৭ তানিজলা খা ন আঃ রিশদ ’’ ২/১৫৬    



৫৮ 
সােনকা খা ন 

ত- সানা উল-
◌াহ 

’’ ম পাড়া 
২/১৫৭  

 
 

৫৯ আেলদা খা ন আলতাফ ’’’’ ২/১৫৮    

৬০ পারভীন খা ন হাজী লাকমান ’’ ২/১৫৯    

৬১ ইসমাইল হােসন িসি ক ’’ ২/১৬০    

৬২ অিনমা িনতাই চ  দাস িপনাথ র ২/১৬১    

৬৩ মাঃ রিফ ল 
ইসলাম 

ত- কিছম 
উি ন 

পনাইগাছপাড়া 
৬৩২  

 
 

৬৪ 
মাছাঃ ছালমা 

িপ ত- আঃ 
ছালাম 

সানাতলা 
৬৩৩  

 
 

৬৫ মাছাঃ পাতানী িপ- রওশন ’’ ৬৩৪    

৬৬ 
মাছাঃ িরনা িপং আঃ রিশদ 

কনী 
ঝাউপাড়া 

৬৩৫  
 

 

৬৭ মাছা সীমা খা ন িপ শিফউি ন কনী ঃ পাড়া ৬৩৬    

৬৮ 
মাঃ  িময়া 

রাজ উি ন 
সরকার 

গািপনাথ র 
৬৩৭  

 
 

৬৯ মাঃ আলীম 
উি ন 

ত- মেহর শখ পসী 
৬৩৮  

 
 

৭০ 
মাঃ আঃ রহমান 

িপ ত-আনছার 
আলী 

’’ 
৬৩৯  

 
 

৭১ সাই র রহমান হােছন ’’ ৬৪০    

৭২ 
সানাভান ত- কাবাদ 

কনী 
ঝাউপাড়া 

৬৪১  
 

 

৭৩ মাছাঃ আিমনা 
খা ন 

ত- খারেশদ 
াং 

’’ 
৬৪২  

 
 

৭৪ মাঃ সারহাব 
আলী 

সােদক মাল◌া আরকাি  
৬৪৩ 

  
 

৭৫ মাঃ শাহজাহান 
আলী 

ত আজগর 
আলী 

কনী◌াল-
◌াপাড়া 

৮০৬ 
   

৭৬ আকিলমা পাষান ঐ ম  পাড়া ৮০৭    



৭৭ মািনক চ দ 
হােসন 

মাঃ িসি ক াং কামাল র ৮০৮    

৭৮ ’’ রহমত ’’ সকা ার াং িগ বাড়ী ৮০৯    

৭৯ সানাবান খা ন ত রিহজ উি ন কামাল র ৮১০    

৮০ মাঃ ইকবাল 
হােসন 

মাঃ আঃ মিজদ ঐ ৮১১    

৮১ ’’ জয়নাল 
আেবদীন 

ত হায়দার 
আলী 

িশব র ৮১২    

৮২ মাছাঃ মািরয়া 
খা ন 

িপং র 
মাহা দ 

পনাইগাছপাড়া ৮১৩    

৮৩ মাঃ আঃ রা াক ত জ ল 
ইসলাম 

ঐ ৮১৪    

৮৪ মাছাঃ  মিন ত খারেশদ 
ম ল 

ঐ ৮১৫    

৮৫ আ ব ার  িসি ক ’’ নেছর ফিকর ঐ ৮১৬    

৭৬ মাছাঃ হািফজা 
খা ন 

িপং সা ার 
মাল◌া 

ঐ ৮১৭    

৮৭ ’’ রকাতন খা ন ম জং  গালাম 
শখ 

পসী ৮১৮    

৮৮ মাঃ র  মাল◌া আঃ ছ 
মাল◌া 

ঐ ৮২৯    

৮৯ মাঃ শাহজাহান 
আলী 

ত এনছাব 
উি ন 

িশব র ৮২০    

৯০ জ া া রানী হিরপদ শীল গািপনাথ র ৮২১    

৯১ আেনায়ারা খা ন িপং আিজ ল 
হক 

ঐ ৮২২    

৯২ মাঃ মেহদী  
স জ 

আঃ হাই া ন াম ৮২৩    

৯৩ মাছাঃ ঝরনা 
খা ন 

িপং ল 
ইসলাম 

খাকসাবািড় ৮২৪    



৯৪ মাছাঃ কািহ র িপং রহম আলী খাকসা বাড়ী ৮২৫    

৯৫ মাঃ হযরত আলী শাহাদত কনী ম  
পাড়া 

৮২৬    

৯৬ মাছাঃ মিজনা 
খা ন 

মাঃ জাম আলী ঐ ঝাউপাড়া ৮২৭    

৯৭ মাঃ আঃ রিহম ত মেয়জ ঐ ৮২৮    

৯৮ িমজা র রহমান : আঃ রিশদ িপনাথ র ৯৩৮    

৯৯ শামীম হােসন আঃ ছালাম ঐ ৯৩৯    

১০০ 
আ লাহ শখ রিফ ল ইসলাম 

কিন 
ঝাউপাড়া 

৯৪০ 
 

 
 

১০১ মিন ল ইসলাম মা ান শখ ঐ ৯৪১    

১০২ রিজয়া খা ন রা াক শখ খাসসাবাড়ী ৯৪২    

১০৩ হােসন আলী িসরাজ িময়া ঐ ৯৪৩    

১০৪ রাম  রিবন ল ন ভৗিমক ঐ ৯৪৪    

১০৫ হােসন আলী কিলম উি ন শীব র ৯৪৫    

১০৬ মািনক িময়া আঃ মিজদ পনাইগাছপাড়া ৯৪৬    

১০৭ আ  তােলব জয়ধর আলী খাকসাবাড়ী ৯৪৭    

১০৮ জাকািরয়া আ  সাইদ কনী ঃপাড়া ১০৩১/১৩    

১০৯ তাসিলমা খা ন বাব  িময়া কনী ১০৩২/১৩    

১১০ রিহমা খা ন চান িময়া ঃ মা াপাড়া ১০৩৩/১৩    

১১১ আঃ আিজজ বা  কািল র ১০৩৪/১৩    

১১২ মাছাঃ িশ ী 
খা ন 

জাব আলী পসী ১০৩৫/১৩    

১১৩ মানা া খা ন মানা জা ার “ ১০৩৬/১৩    

১১৪ মাতােলব আ ল কােশম িশব র ১০৩৭/১৩    

১১৫ মিজবর িনলচ দ ম র গািপনাথ র ১০৩৮/১৩    

১১৬ িমম খা ন আেনায়ার 
হােসন 

খাকসাবাড়ী ১০৩৯/১৩    

১১৭ মা: আিরফ শিহ ল ইসলাম পনাই ১০৪০/১৩    



হােসন 

১১৮ আিমনা খা ন িপং আ: আিলম পনাই ১০৪১/১৩    

১১৯ শািহদা খা ন আ: কােদর 
মাল◌া 

পনাই ১২৫৫/১৪    

১২০ সিহতন জং তাহাজ িশব র ১২৫৬/১৪    

৪থ  পাতা 
১২১ আ  হলাল জয়নাল আেবদীন কনী ১২৫৭/১৪    

১২২ শংকর শীল হিরপদ শীল গািপনাথ র ১২৫৮/১৪    

১২৩ আিমনা খা ন শিফ ল ইসলাম খা নী ঝাউপাড়া ১২৫৯/১৪    

১২৪ হাসনাত আলী আ ল  মাল◌া খা নী ঝাউপাড়া ১২৬০/১৪    

১২৫ ওমর আলী শিহ ল ইসলাম : কাি পাড়া ১২৬১/১৪    

১২৬ িবলিকছ ওমর আলী গািপনাথ র ১২৬২/১৪    

১২৭ সিনয়া খা ন িপ মিতয়ার 
রহমান 

কািল র ১২৬৩/১৪    

১২৮ মাইয়া া িময়া : ঝাউপাড়া ১২৬৪/১৪    

১২৯ আ: স র তাং  তাং :প:পাড়া ১২৬৫/১৪    

১৩০ আিজরন খা ন গালাম  আজম : খাকসাবাড়ী ১২৬৬/১৪    

১৩১ ভাবনা মিন মাফা ল 
হােসন 

: কাি পাড়া ১২৬৭/১৪    

১৩২ িশ দা খা ন সাম ল িশব র ১২৬৮/১৪    

১৩৩ মা:আিশক মা: আ: হাই কনী ১২৬৯/১৪    

১৩৪ মমতা খা ন ছারমান পনাইগাছপাড়া ১২৭০/১৪    

১৩৫ মালা খা ন ছােরায়ার 
হােসন 

পনাইগাছপাড়া ১২৭১/১৪    

১৩৬ ি  খা ন ম র রহমান পনাইগাছপাড়া ১২৭২/১৪    

১৩৭ আিখ খা ন আয়নাল হক : ইসলাম র ১২৭৩/১৪    

১৩৮ র ল আিমন রহমত আলী কনী ১২৭৪/১৪    

১৩৯ হােসম আলী সেক ার আলী পনাই উ:পাড়া ১২৭৫/১৪    

১৪০ শাি  খা ন বাব  হােসন কনী ১২৭৬/১৪    



১৪১ মােমনা খা ন মা: আকেছদ 
আলী 

কনী ঝাউপাড়া ১২৭৭/১৪    

১৪২ নারিগছ খা ন নজ ল ইসলাম পনাই দ:পাড়া ১২৭৮/১৪    

১৪৩ নািছমা খা ন শিহদ আলী পনাই ১২৭৯/১৪    

১৪৪ মা: আলািমন মা: আলম রপনাই ১২৮০/১৪    

১৪৫ নািছর হােসন পন পনাই ১২৮১/১৪    

১৪৬ আিছয়া খা ন আ  হািনফ কািল র ১২৮২/১৪    

১৪৭ খােদজা খা ন ল আিমন িব নাথ র ১২৮৩/১৪    

১৪৮ আউয়াল খান সরা ল ইসলাম িশব র ১২৮৪/১৪    

১৪৯ এনা ল হক আ  সাইদ িময়া কনী ১২৮৫/১৪    

১৫০ খােলদা খা ন আ: খােলক তনঘাটাবাড়ী ১২৮৬/১৪    

২০১৫-১৬ 
151. মাছা: িশ ী 

খা ন 
মা: স র কনী ঝাউপাড়া ১৮০১    

152. মা: পিল খা ন আ: মা াণ 
মাল া 

কনী কািজপাড়া 1802.     

153. মা: আ  হািনফ আ: গিন কনী 1803.     

154. মািরয়া আল মা ন কনী ঝাউপাড়া 1804.     

155. আ স সামাদ কা  শখ কনী ঝাউপাড়া 1805.     

156. মা: সিজব মা: পন খকনী প: পাড়া 1806.     

157. হািববা খা ন মা: হা ল কনী ঝাউপাড়া 1807.     

158. রনিজদা খা ন সরাজ আলী কনী ঝাউপাড়া 1808.     
159. মা: আিন র 

রহমান 
আমজাদ হােসন কনী ঝাউপাড়া 1809.     

160. মারী ামলী 
সরকার 

নের নাথ 
সরকার 

িশব র 1810.     

161. মমতা খা ন মার কনী মাল াপাড়া 1811.     

162. আি য়া খা ন সানাউল া কনী 1812.     
163. আয়নাল হক সেম াষ কনী 1813.     



164. কিবর হােসন আ: হাই কনী 1814.     
165. সারমান আলী আ: ওহাব আলী কনী 1815.     

166. ইমরান হােসন ইি স আলী কনী 1816.     

167. মাছা: হািস খা ন মিজবর রহমান কনী 1817.     

168. খািদজা খা ন শহর আলী কনী বাজা র 1818.     

169. আ  হাসান ইসমাইল কনী 1819.     
170. মা: শামীম িময়া ইি স আলী কনী ন ন পাড়া 1820.     

171. গৗরী পাল  পাল কনী 1821.     

172. মাছা: িম  খা ন িমলন ম ল কনী 1822.     

173. শামসাদ খা চান উল াহ খা কািলবাড়ী 1823.     
174. দয় হােসন আিমর ল যাগী বাগী 1824.     

175. সািদয়া খা ন ছাই ল কনী প: পাড়া 1825.     

176. আিজজ বা  িময়া কািল র 1826.     

177. জিরনা খা ন গে র আলী কািল র 1827.     

178. শামীম শখ জিমর উি ন কািল র 1828.     
179. ফািরয়া খা ন শাহ আলম 

মাল া 
কনী প: পাড়া 1829.     

180. আ  হািনফ গে র আলী কািল র 1830.     

181. রােবয়া খা ন আ  হািনফ কািল র 1831.     

182. শাহ আলম রস ম আলী পনাই গাছ পাড়া 1832.     

183. লাইলী খা ন বাদশা পনাই গাছ পাড়া 1833.     
184. ইশরাত হােসন ফজ ল হক পনাই গাছ পাড়া 1834.     

185. হািফ ল মাল া আজাহার আলী পনাই গাছ পাড়া 1835.     

186. আলাউি ন মাজা ফর পনাই গাছ পাড়া 1836.     

187. মাস ফা বিদউ ামান পসী 1837.     
188. আ: রউফ ঠা  পসী 1838.     

189. মা: আিতক আ  সাইদ পসী 1839.     

190. মরা ল আমজাদ পসী 1840.     

191. সািনয়া খা ন আ: কিরম পসী 1841.     



192. আ স সামাদ তিছর উি ন পসী 1842.     
193. শাহাদত ভহইয়া আ: রিশদ 

ভহইয়া 
পসী 1843.     

194. নািজম উি ন আকেছদ পসী 1844.     

195. ছ রা সরাজ পসী 1845.     

196. রািজয়া খা ন আ: রা াক পসী 1846.     
197. র নবী শাহজাহান আলী পসী 1847.     

198. মিহলা খা ন ম ত আলী িশব র 1848.     

199. ীপ িব ৎ মার 
রায় 

িশব র 1849.     

200. আ ল াহ রায়হান আলী িশব র 1850.     

201. ছাড়া খা ন আ: ছা ার িশব র 1851.     
202. সািনয়া শিহ ল িশব র 1852.     

203. িশউলী খা ন িসরা ল ইসলাম িশব র 1853.     

204. মাহা দ আলী আফছার আলী িশব র 1854.     

205. সাই ল ইসলাম আকবর আলী িশব র 1855.     

206. মেহদী হাসান শাম ল হক িশব র 1856.     

207. রািজয়া খা ন রায়হান িশব র 1857.     

208. িমম খা ন ছাই ল িশব র 1858.     

209. মােলক চান হাসান আলী িশব র 1859.     

210. হােজরা খা ন মিতয়ার রহমান িশব র 1860.     
211. আনিজরা খা ন চ ন িময়া গািপনাথ র 1861.     

212. মিরয়ম খা ন নজর ল ইসলাম গািপনাথ র 1862.     

213. রিবউল সহােদব গািপনাথ র 1863.     

214. রমা খা ন আ: রিশদ গািপনাথ র 1864.     

215. িমনতী ব নাথ গািপনাথ র 1865.     
216. তাতা িময়া রা  শখ গািপনাথ র 1866.     

217. সােহল আক  রিশদ সরকার খাকসাবাড়ী 1867.     

218. বলা খা ন রিহম উি ন খাকসাবাড়ী 1868.     



219. িফেরাজা খা ন আ ল গিন ন াম 1869.     
220. রজাহান আসলাম ন াম 1870.     

221. রমজান মাল া শাহাদত মাল া ন াম 1871.     

222. র না খা ন হার ন অর 
রশীদ 

ন াম 1872.     

223. শাহ আলম আ: বােরক খাকসাবাড়ী 1873.     
224. মনেজর আলী চ ন উল া ন াম 1874.     

225. বা ল ব দ আলী খাকসাবাড়ী 1875.     

226. আ: রিহম আ: মিজদ খাকসাবাড়ী 1876.     

227. মা: ছােনায়ার 
হােসন 

সাহাব উি ন খাকসাবাড়ী 1877.     

২০১৬-২০১৭ 
228. ইসমাহী হােসন মা: িলটন কনী কাি পাড়া2374.   

229. মা: ইসমাইল মা: িসি ক কনী ঝাউপাড়া2375.   

230. আ  তােলব র ল কনী কাি পাড়া2376.   

231.  পাল িম রাম কনী ম পাড়া2377.   

232. মাছা: র মা খা ন মা: লমত কনী মাল াপাড়া2378.   

233. মা: আির ল হক মা: শাম কনী2379.   

234. মা: হযরত আলী মা: রহমত  আলী কামাল র2380.   

235. মা: শিরফ উি ন মা: স র আলী কনী আটার দাগ2381.   

236. মাছা: খািদজা মা: গালাম আজম কনী পি মপাড়া2382.   
237. মা: মা ন হােসন মা: শাম ল হক কািল র2383.   

238. মাছা: জিল  খা ন জামাল িমজা কািল র2384.   

239. মা: আলমগীর হােস মা: গালাম মাম ফা র পসী2385.   

240. মা গালম মাস ফা মা: ছা ার আলী শখ কনী ঝাউপাড়া2386.   

241. মাছা: িম  খা ন মা: র পনাই গাছপাড়া2387.   
242. মা: আিবর মা: রজাউল কিরম র পনাই গাছপাড়া2388.   

243. মা: রমজান ত: মেয়জ উি ন র পনাই গাছপাড়া2389.   

244. রািজনা  খা ন মা: রিসদ সরকার র পনাই  গাছপাড়া2390.   



245. মা: জািকর ত- ইমান  আলী র পনাই দ2391.   
246. মা: আলম শখ মা: বলাল শখ র পনাই ব পাড়া2392.   

247. মা: জালাল ত: রান সরকার র পনাই ব পাড়া2393.   

248. মাছা: আয়শা খা: মা: গ র আলী র পসী2394.   

249. খােলদা আ ার মা: খােদ ল ইসলাম ও 2395.   

250. লতান আলী আনছার আলী র পসী2396.   
251. মা: আ ল াহ মা: আিন র ভহইয়া র পসী2397.   

252. মাছা: আয়শা খা: মা: রজব আলী িব নাথ র2398.   

253. আসিফ র রহমান মা: র আলী িব নাথ র2399.   

254. মাছা: ঝন া খা ন আলম শখ িশব র2400.   
255. মা: আ ল াহ মমতাজ  া িশব র2401.   

256. মা: কিরম হা: মা: সাবাহান আলী ন ন ঘাটাবাড়ী2402.   

257. মাছা: রিহমা খা: মা: চান িময়া িব নাথ র2403.   

258. মাছা:আ া খা ন ত: র আলী িব নাথ র2404.   

259. মাছা: জা াতী মা: মিজবর রহমান গািপনাথ র2405.   
260. মীম খা ন মা: উ হীব হােসন ন াম2406.   

261. মা: ইসলাম িময়া মা: আেকর উি ন খাকসাবাড়ী2407.   

262. মা: আিতক সানাউল াহ খাকসাবাড়ী2408.   

263. রিহমা এংলা কািল র2409.   

264. মা: হািম ল 
ইসলাম 

মা: আ ল হাসন কািল র2410.   

265. মাছা: লাবনী খা: মা: লালন আলী ন ন ঘাটাবাড়ী2411.   

266. মা: মিমন আ  ব ার কনী2412.   

267. জ রা খা ন মা: জ র ল ইসলাম র পসী2413.   

268. মিনরা  খা ন মিনর ুল ইসলাম িব নাথ র2414.   
269. মা: তাতা শখ ত: মাং ন শখ খাকসাবাড়ী2415.   

270. আসা ল ইসলাম আিজদা খা ন কািল র2416.   

271. আ  িফয়ান আ ল কালাম কনী জাউপাড়া2417.   

272. মা: সািকল মা: ফজর আলী কািল র2418.   



273. রািজয়া লতানা 
রানী 

রা  আহেমদ কনীন নপাড়া2419.   

274. মা: সৗরভ আ: জিলল পসী দি ষনপাড়া2420.   

275. মা: মা দ রানা মা: সিহদ ম ল পসী2421.   

276. মা: ফিজলা খা ন মা: ফজ ল হক ন নঘাটাবাড়ী2422.   

277. মাছা: দেলমন ত আদারী িব নাথ র2423.   
278. কাওসার আলী আজাদ আলী ঘাটাবাড়ী2424.   

279. মা: পন শামশাদ কািল র2425.   

280. ল ম ছেরায়ার হােসন গািপনাথ র2426.   

281. আিমনা খা ন জিলল পনাইগাছ পাড়া2427.   

282. শাহাদৎ হােসন লালচান কািলবাড়ী2428.   
283. আ ল বােতন আ ল হা ান পনাই2429.   

284. েলখা খা ন শাহ আলম কনী ঝাউপাড়া2430.   

 
২০১৭-২০১৮ অথ  বছের ০৯নং কনী  ইউিনয়ন িতব ী ভাতার জ  ড়াম ভােব মেনািনত ি েদর ি র তািলকাঃ 

 

ঃ 
নং 

ভাতােভাগীর নাম 
(বাংলায় ও 
ইংেরজীেত) 

িপতা/ ামীর নাম াম/মহল া 
ভাতা 

পিরেশােধ
র বই নং 

াংক িহসাব নং ভাতা াি র তািরখ 

১ ২ ৩ ৮ ১৪ ১৫ ১৭ 

২৮৫ 
মাঃ শিফ ল 

ইসলাম 
 

মাঃ আঃ রিহম 
কনী 

ঝাউপাড়া 
২৭০৩ 

২০১৭-১৮ 
  

২৮
৬ 

মাছা: িশ ী খা ন 
 

মাঃ িসি ক আলী 
কনী 

ঝাউপাড়া 
২৭০৪ 

২০১৭-১৮ 
  

২৮৭ 
মাঃ আ ল 

হািকম 
 

ত শাম া 
কনী 

ন নপাড়া 
২৭০৫ 

২০১৭-১৮ 
  

২৮৮ 
র প 

 
র আলম 

কনী 
মাল াপাড়া 

২৭০৬   



২৮৯ 
মাছাঃ িমম খা ন 

 
রাজা 

কনী 
পি মপাড়া 

২৭০৭   

২৯০ 
মা: মিনর ল 

ইসলাম 
 

মাঃ আনছার আলী যাগীবাড়ী ২৭০৮   

২৯১ মাঃ আ র রিহম 
 

মাঃ আ ল মিজদ 
র পনাই 
গাছপাড়া 

২৭০৯   

২৯২ 
মাঃ আলমগীর 

 
মাঃ জাম 

র পনাই 
গাছপাড়া 

২৭১০   

২৯৩ 
মাঃ আশরা ল 

 
মাঃ রফাজ 

র পনাই 
ব পাড়া 

২৭১১   

২৯৪ 
মাঃ বাব  িময়া 

 
মাঃ শাম া 

মাল া 
র পসী 

২৭১২   

২৯৫ 
মাঃ মিনর ল 

ইসলাম 
 

মাঃ আলী আকবার র পসী ২৭১৩ 
  

২৯৬ হােনয়ারা 
 

ত আসাদ িশব র ২৭১৪   

২৯৭ মাছাঃ আশামনী 
 

মাঃ আ ল আলীম িব নাথ র ২৭১৫   

২৯৮ মাঃ  িময়া 
 

মগরব িব নাথ র ২৭১৬   

২৯৯ মাছাঃ খােলদা 
খা ন 

 

মাঃ আয়নাল গািপনাথ র ২৭১৭   

৩০০ মাছাঃ ফিরদা 
খা ন 

 

মাঃ ফরেদৗস 
িময়া 

গািপনাথ র ২৭১৮   

৩০১ মা: আল আিমন 
মীর 

 

ত আ ল খােলক খাকসাবাড়ী ২৭১৯   



৩০২ ইয়ািছন 
 

মাঃ সাবাহান াÿন াম ২৭২০   

৩০
৩ 

মাঃ এরশাদ আলী 
 

মাঃ আমজাদ 
হােসন 

গািপনাথ র ২৭২১   

৩০৪ িরফাত 
 

মাঃ মাতােলব 
হােসন 

খাকসাবাড়ী ২৭২২   

৩০৫ মাঃ আলম 
 

মাঃ িম ত আলী খাকসাবাড়ী ২৭২৩   

৩০
৬ 

মাঃ সািক ল 
হাসান 

বা  িময়া গীবাড়ী 
২৭২৪   

৩০৭ 
মাঃ িরয়াদ 

 
মাঃ আেনায়ার 

হােসন 
গািপনাথ র 

২৭২৫   

৩০
৮ 

সািনয়া খা ন 
 

মা: সাহরাব আলী খাকশাবাড়ী ২৭২৬ 
  

৩০৯ 
মাছা: কিল খ ন 

 
মা: কারমান খ নী ২৭২৭  

 

৩১০ 
মা: আ ল 
কাই ব 

 

ত গিন শখ িব নাথ র ২৭২৮  

 

২০১৮-২০১৯ অথ  বছের কনী ই্উিনয়েনর  বাছাই ত িতবি  ভাতার জ  ড়াম  ভােব মেনািনত ি র তািলকা: 
১ ২ ৩ ৮ ১৪ ১৫ ১৭ 

 
মাছা: নারিগছ খা ন

 
মা: বাহার ল ইসলামকনী ঝাউপাড়া   

৩১১ 
মাছা: ঝরনাখা ন 

 
মা: আিমর ল ইসলামকনী ঝাউপাড়া৩২২৬   

৩১২ 
মাছা: র না খা ন 

 
মা: লালচাদ কনী রহমতেখালা৩২২৭   

৩১৩ 
া 

 
মিনর ল কনী ঝাউপাড়া৩২২৮   

৩১৪ মা: আ ল কােদর মা: ছা ার শখ কনী কাি পাড়া৩২২৯   



 

৩১৪ 
মা: রািকব 

 
পাষান কনী মাঠপাড়া৩২৩০   

৩১৫ 
আ ল াহ 

 
ত: আ র রিশদ কনী ইসলাম র৩২৩১   

৩১৬ 
মাছা: রাইয়া খা: 

 
মা: কনী উ রপাড়া৩২৩২   

৩১৭ 
ভালানাথ শীল 

 
নব মার শীল কনী উ রপাড়া৩২৩৩   

৩১৮ 
মাছা: ছািদয়া খা ন 

 
মা: সিলম রজা কনী ইসলাম র৩২৩৪   

৩১৯ মাছা: খতন খা ন মা: সানাউল া গীবাড়ী৩২৩৫   
৩২০ মাছা: িরয়া খা ন মা: রা াক আলী কামাল র৩২৩৬   

৩২১ 
আসা ামান ত য় 

 
হাজী পা া কনী পি মপাড়া৩২৩৭   

৩২২ 
মাছা: আজেমরী 

 
মা: আয়নাল হক কনী পি মপাড়া৩২৩৮   

৩২৩ 
মা: রািক ামান 

 
মা: মিনর ামানর পনাই গাছপাড়া৩২৩৯   

৩২৪ 
ইমন 

 
র হােসন র পনাই দ৩২৪০   

৩২৫ 
র িম 

 
রজব র পনাই দ৩২৪১   

৩২৬ 
মা: আ: বােতন 

 
মা: আ র পনাই৩২৪২   

৩২৭ 
মা: হা ান িময়া 

 
মা:আ ল হািমদর পনাই উ রপাড়া৩২৪৩   

৩২৮ 
মা: নয়ন আলী 

 
মা: লাল হােসনর পনাই গাছপাড়া৩২৪৪   



৩২৯ 
মা: বােয়ল 

 
আ: রা াক র পনাই ৩২৪৫   

৩৩০ 
মা: র আলম 

 
ত- সতল মাল া সানাতলা৩২৪৬   

৩৩১ 
মাছা: তািনয়া খা: 

 
মা: রহমত আলীর পনাই ব পাড়া৩২৪৭   

৩৩২ 
মাছা: সািফয়া খা: 

 
মা: আ র পনাই ব পাড়া৩২৪৮   

৩৩৩ 
মা: ছাই ল ইসলাম 

 
মা: ইি স আলী র পনাই ব পাড়া৩২৪৯   

৩৩৪ 
মা: উিম  খা ন 

 
মা: উ ল হােসন র পসী৩২৫০   

৩৩৫ 
মাছা: মিদনা খা ন 

 
মা: সাম ল হক র পসী৩২৫১   

৩৩৬ 
মা: শােহদ আলী 

 
গালাম রববানী র পসী৩২৫২   

৩৩৭ 
মা: মা দ রানা 

 
মা: মাতােলব শখ িব নাথ র৩২৫৩   

৩৩৮ 
মাছা: সিনয়া খা ন 

 
মা: ওনমান গিন ন ন ঘাটা৩২৫৪   

৩৩৯ 
মা: কসমত আলী 

 
মা: জাব আলী িব নাথ র৩২৫৫   

৩৪০ 
মা: রতন 

 
মা: গািপনাথ র৩২৫৬   

৩৪১ 
মাছা: হািলমা 

 
মা: গািপনাথ র৩২৫৭   

৩৪২ 
মাছা: মারিজয়া খা: 

 
মা: আ ল মিতন খাকসাবাড়ী৩২৫৮   

৩৪৩ 
মা: লতান আলী 

 
ত: নজর আলী খাকসাবাড়ী৩২৫৯   



৩৪৪ 
মা: বখিতয়ার হা: 

 
ত: হােরস আলী াÿ ৩২৬০   

৩৪৫ 
মা: িমলন 

 
মা: জ র ল ইসলাম খাকসাবাড়ী৩২৬১   

৩৪৬ 
মা: শাহাদৎ হােসন 

 
মা: না  িময়া কনী মাল াপাড়া   

৩৪৭ 
মা: শািকল ফিকর 

 
মা: আ র রিশদ গীবাড়ী৩২৬৩   

৩৪৮ 
মাছা: মা দা খা ন 

 
মা: আ গীবাড়ী৩২৬৪   

৩৪৯ 
মাছা: আ া খা ন 

 
মা: শিফজ মাল ার পনাই গাছপাড়া৩২৬৫   

৩৫০ 
মাছা: মিন খা ন 

 
মা: নবাব আলী র পনাই৩২৬৬   

৩৫১ 
মা: জািহদ 

 
মা: মনহাজ িব নাথ র৩২৬৭   

৩৫২ 
মা: আকাশ আলী 

 
মা: ফিকর আলী ন ন ঘাটাবাড়ী৩২৬৮   

৩৫৩ 
মিনরা 

 
মা: কনী মাল াপাড়া৩২৬৯   

৩৫৪ 
রাজারাম ম ল 

 
 িনও ম ল খাকসাবাড়ী৩২৭০   

৩৫৫ মাছা: নাজমা খা ন মা: লালচান বপারী খাকসাবাড়ী৩২৭১   

৩৫৬ মা: া মা: পনাই ব পাড়া৩২৭২   

৩৫৭ মাছা: মিরয়ম খা ন মা: আলািমন হােসন খাকসাবাড়ী৩২৭৩   

৩৫৮ মাছা: নািছমা খা ন আ:সামাদ সরকার পসী৩২৭৪   

৩৫৯ মা: সৗরভ শখ মা: আ ল বােরক পসী৩২৭৫   



শখ

৩৬০ মাছা: লাইলী খা ন নািজম উি ন পসী৩২৭৬   

৩৬১ মা: বল াল হােসন আ ল আওয়াল পনাই৩২৭৭   

৩৬২ মা: আ  হাসান মা: আ  সামা পনাই৩২৭৬   

৩৬৩ মা: রজামাল আিজজ মাল া পসী৩২৭৭   

৩৬৪ মা: আনসার আলী কাউসার আলী পসী৩২৭৮   

৩৬৫ মা: মািনক শখ মা: ল শখ পসী পি ম৩২৭৯   

৩৬৬ 
মা: সােরমান 

ামািনক 
ত জিসম াং পসী৩২৮০   

৩৬৭ মা: হার ন অর রিশদ ত ল ক চান পসী৩২৮০   

অস ল িতব ী ভাতা ভাগীেদর নােমর তািলকা                                 ক রী ইউিনয়ন 
 

: 
নং 

ভাতােভাগী নাম িপতা / ামীর নাম বয়স কানা বইনং 
িহসাব  নং 

িবতরেণর 
তািরখ 

1. আেনায়ারা বওয়া ত শাখাওয়াত 
হােসন 

৫৫ ২ চৗরাপািচল 267.   

2. সালাম পা ার ত না  পা ার ৬৫ ’’ 268.   

3. ফিরদা ছা  ্ং ৫৫ ভাটািদ নয়া 269.   

4. হােচন খিলফা ত ড়ান ম ল ৫৫ চৗরাপািচল 270.   

5. সাগিরকা খা ন ত রিহম উি ন ৬২ হাটপািচল 271.   

6. কিহ র ত রজব ৩২ মানােকাষা 272.   
7. তয়জাল হােচন ম ল ৪৩ রায় র 273.   

8. র আলী ত আনছার ৪০ ’’ 274.   

9. িজয়াল াপারী ত না াপারী ৬২ হাটপািচল 275.   

10. রািশদা খা ন র আলী ৩২ ’’ 276.   



11. আেলয়া জংেশর আলী ৩৫ মানােকাষা 277.   
12. নজ ল ইসলাম ত  কারী ২৫ জয় র 278.   

13. আেলামিত ত পচাদ ৩৭ ব ৈক রী ঃ পাড়া 279.   

14. েবল মাসেলম ১১ ’’ 280.   

15. মিজনা খা ন ত ছা ৪০◌ ু ক রী 281.   

16. বিহমা মেয়ন শখ ৪২ ’’ 282.   
17. আঃ মিজদ আকবার ফিকর ৩৪ পাথািলয়াপাড়া 283.   

18. রতন রহম ৩০ ক রী 284.   

19. নােয়ব আলী আমজাদ ৩২ ’’ 285.   

20. র হােসন ত সারমান ৬৫ ব  চরৈক রী 286.   
21. সােজদা ত ময়দান ৫০ ’’ 287.   

22. সােহব আলী শামযা  ৩০ ’’ 288.   

23. ফজর ত তয়ান শখ ৫০◌ ু ক রী 289.   

24. ি  িনিশ যাদব িনিশ ৬০ ’’ 290.   

25. জাসনা পারভীন ছারহাব মা ার ৪০ ক রী 291.   
26. িরয়াদ ত জােকর ৫০ গাপাল র 292.   

27. রমান মাল◌া ত আফজাল ৪০ ’’দা য়াপাড়া 293.   

28. জববার আলী মনাজ ২৪ ক য়া 294.   

29. আলমগীর ত রজব আলী ১৮ চরৈক রী 295.   

30. িফেরাজা খা ন ছােনায়ার হােসন ৩০ ’’ 296.   

31. ব ার মাল◌া ত জলফা মাল◌া ৬০ গাপাল র 297.   

32. িমজা র রহমান ত জািহদ ৪০ ব চরৈক রী 298.   

33. আজব আলী িহয়ার াপারী ৪৭ জগতলা 299.   

34. মমতা বগম ছােনায়ার হােসন ৩২ গািপয়াখালী 300.   

35. ফােতমা খা ন ওহাব আলী ৬০ গাপীয়াখািল 301.   

36. রা  বালা ব ত আলী ৫০ ভাটপাড়া 302.   



37. আতাব আলী ত কাংগাল ৫০ ’’ 303.   

38. িফয়া শরেবশ আলী ৩২ ’’ 304.   

39. চান িময়া আ ল হােসন ৩৩ জগতলা 305.   

40. মিরয়ম খা ন ময়দান আলী ৪২ জগতলা 306.   

41. উজালা খা ন িনজাম উি ন ৩২ খা য়া 307.   

42. আঃ মা ান আঃ কােদর ৩৫ জগতলা 308.   

২০০৫-০৬ 
43. মাছা: না  খা ন ত রাল মাল া ৩০ ভাটিদ িলয়া ২/১৬২    

44. মা: লা  ষখ ত দিবর সখ ৬৩ হাটপািচল ২/১৬৩    

45. মা: জয়দার আলী ত ম াত আলী ৫০ িধবাড়ী ২/১৬৪    

46. মাছা: রািবয়া 
খা ন 

মলবার ৪৫ জয় র ২/১৬৫    

47. মািনক চাদ হিব র রহমান ২৫ জয় র ২/১৬৬    

48. মা: আ: হািকম মাকাে স হােসন ৫০ ভাটপাড়া ২/১৬৭    

49. মা: আলতাব জিসম উি ন ৩৫ মানাকষা ২/১৬৮    

50. র হােসন িনমাই ৪৭ ক রী ২/১৬৯    

51. শান  মার িরপদ ৬০ ক রী ২/১৭০    

52. মা: শাহাজাহান র ল ইসলাম ৩৬ চরৈক রী ২/১৭১    

53. িনজাম উি ;না নায়ার হােসন ৬২ লিহকাি  ২/১৭২    

54. জাহানারা মা: জালাল উি ন ৪০ ক রী ২/১৭৩    

55. মা:  লবী হােসন ৩৫ ক রী ২/১৭৪    

56. মাছা: শহর ভা  ছালাম ফিকর ২২ দা য়াপাড়া ২/১৭৫    

57. মা: আল মা ন ইয়া ব আলী ৫০ সােহব পাড়া ২/১৭৬    



58. মা: ইি স আলী আ ার মাল া ৪৫ ক রী ২/১৭৭    

59. মা: আ: মা ান মা: দলবার াং ৬৫ প: ক রী ২/১৭৮    

60. মাছা: সােজদা রিবচান সরকার ৪০ চর ক রী ২/১৭৯    

61. বদানা খা ন আলহাজ ম ল ৪০ িপয়াখালী ২/১৮০    

62. মা: ইউ ব আলী িম াত আলী ৩৮ িধবারী ২/১৮১    

63. মা: সিহ ল মা: শাহা আলম ১৫ লি া কাি  ২/১৮২    

64. মাছা: সাহাগী ত ন ৩৫ িধবাড়ী ২/১৮৩    

65. চইনবা  জােবদা মাল া ৪০ জগতলা ২/১৮৪    

66. লাকমান আরমান মাল া ৬০ জগতলা ২/১৮৫    

67. র আলী রহম আলী ৩০ জগতলা ২/১৮৬    

২০০৭-০৮ 
68. শংকর চ  শীল পেরশ শীল ৪৫ জগতলা ৬৪৪    

69. িমনা খা ন লাল িময়া ২৫ ক রী ৬৪৫    

70. মা: রওশন আলী সামাউল মাল া ৫৮ িপয়াখালী ৬৪৬    

71. মাছা: সয়না 
খা ন 

রিহজ উি ন ৭৫ িধবাড়ী ৬৪৭    

72. শিহ ল সরকার শিফ সরকার ১৭ গাপাল র ৬৪৮    

73. জয়নাল সরকার জিলল সরকার ১৮ লিহ াকাি  ৬৪৯    

74. নািসমা খা ন আলম িদ  সরদার ৫৮ হাটপািচল ৬৫০    

75. জিহর ই ন ছিল ল াহ ৮৫ জগতলা ৬৫১    

76. হািমদ ি  ফজর িনস ৯০ চরৈক রী ৬৫২    

77. শাহা আলম আফজাল ৪৮ ক রী ৬৫৩    

78. ৎফা যা  শখ ৫০ ক রী ৬৫৪    



79. সাহা র মােজদ আলী ১৮ চর ক রী ৬৫৫    

 
80.  মাছা: কয়া কিরম সরদার গাপাল র ১০/১/২০০০ ৮২৯   

81.  হািস খা ন মৗলবী কারবান জয় র ৩০/১২/৬১ ৮৩০   

82.  জাহানারা খা ন সানাউল াহ হাটপািচল ১২/৩/৪৯ ৮৩১   

83.  হাওয়া খা ন রবান ক রী ২০/৪/৬৫ ৮৩২   

84.  মােজাদা র মাহা দ প: ক রী ১২/৩/৬৭ ৮৩৩   

85.  শর ভা  জায়দার আলী িধবাড়ী ২/৪/৬৩ ৮৩৪   

86.  আিছয়া আ  ব ার িধবাড়ী ৬/৪/৮৯ ৮৩৫   

87.  মা: লাল িময়া ত ল র ফিকর িপয়া খারী ৫/৫/৫৩ ৮৩৬   

88.  র জ আলী আ ল শখ িধবাড়ী ১৮/১/৬০ ৮৩৭   

89.  ব ার আলী সানাউল া জয় র ১০/১/৬৭ ৮৩৮   

90.  হাসমত আলী আ: জববার জয় র ১০/৪/৮৭ ৮৩৯   

91.  সাজমা খা ন ইউ ব আলী ক রী ২৫/২/৭৭ ৮৪০   

92.  ওয়ােজদ আলী সাহরাব মাল া পাথািলয়াপাড়া ৬/৭/৬৭ ৮৪১   

93.  লাল িময়া আ: গ র িপয়া থালী ৭/৭/৪৭ ৮৪২   

94.  মনেছর আলী আ: গ র জগতলা ১৭/১২/৭৫ ৮৪৩   

95.  খােদজা খা ন র বপারী চর িধবাড়ী ৫/১/৩৯ ৮৪৪   

96.  ফােতমা খা ন জামাত আলী িপয়াখালী ২০/১১/৬৩ ৮৪৫   

97.  জাউর রহমান িমনহাজ উি ন ক রী ১০/৯/৫৫ ৮৪৬   

98.  কাজলী পারিন মজ  াং ক রী ৩/১/৮৮ ৮৪৭   

99.  আির ল 
ইসলাম 

জলহক ব  ক রী  ৮৪৮   



100. আনসার আলী সমেশর আরী মানাকষা ৪/৫/৬ ৮৪৯   

101. আ: আিলম হাসমত আলী চর িধবাড়ী  ৮৫০   

102. মিজবর রহমান ছারমান াং পাথািলয়াপাড়া  ৮৫১   

103. সানাউল া কারবান য়া ৪/৬/৪১ ৮৫২   

104. সােহব আলী স র আলী পাথািলয়াপাড়া ৩/৬/৮২ ৮৫৩   

ইউিনয়ন:-- ক রী - ১১ জন 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৭ 

105. মা: হািব ল াহ মা: গ র আলী ব  চরৈক রী ৯৪৮  
106. মা: আলগীর হােসন মা: জয়নাল আেবদীন জগতলা ৯৪৯  
107. মা: শিফ মা: ম  লিহ াকাি  ৯৫০  
108. মাছা: বন া পারভীন মা: হযরত আলী িধবাড়ী ৯৫১  
109. মাছা: িফয়া খা ন ,, আ: সালাম িধবাড়ী ৯৫২  
110. মা: হলাল াং মা: শাহাদৎ াং চরৈক রী ৯৫৩  
111. মাছা: মা খা ন মা: হািকম াং গাপল র ৯৫৪  
112. ,, িম  খা ন মা: আ: মিতন ব  চরৈক রী ৯৫৫  
113. মাছা: আি য়া খা ন আেনায়ার হােসন মানাকষা ৯৫৬  
114. মাছা: সিলনা খা ন মা: গ র বপারী লিহ াকাি  ৯৫৭  
115. মা: কাওসার  আলী ত হািনফ আলী চরৈক রী ৯৫৮  

২০১৩-১৪ 
ঃনং ভাতা ভাগীর নাম িপতা/ ামীর নাম কানা বই নং  

116.  বা  ম ল ত সাবহান ঠ য়া ১০৪২/১৩  

117.  কাওসার াং ার াং জয় র ১০৪৩  

118.  হেনয়ারা খা ন মকরম আলী হাটপািচল ১০৪৪  

119.  িসয়াম িময়া আিরফ িময়া মানা কষা ১০৪৫  
120.  মজ  িময়া লাভ  িময়া ক ির ১০৪৬  

121.  ছা ার ত হােসন চর িধবাির ১০৪৭  

122.  ছালমা খা ন আঃ রহমান পচর ক ির ১০৪৮  

123.  জয়লাল মা া ইি স মা া িধবাির ১০৪৯  



124.  মাছা: আি য়া খা ন আ াস আলী ভাটপাড়া ১০৫০  
125.  মাছা: আলিমনা খা ন আলািমন জগতলা ১০৫১  

126.  মা: শিহ ল মা: জলহক জগতলা ১০৫২  

127.  মা: আলী হাসান িপঙ আ: রা াক ব  চরৈক রী ১০৫৩  

২০১৪-১৫ অথ  বছেরর  ১০. ক রী  ইউিনয়েনর   অস ল িতব ী ভাতা মেনািনত ি র নােমর তািলকা  ৩৫ জন 
: নং িতব ী ি র নাম িপতা বা ামীর নাম কানা বিহ নং  

128.  মাছা: তারা খা ন ত িরয়াজ উি ন ক রী 1287   

129.  মাছা: রািল খা ন জং মাহা দ আলী ভাটিদ িলয়া 1288   

130.  মা: আিমর হামজা মা: আয়নাল হক হাটপািচল 1289   

131.  মা: র লিদ ত জয়দার মাল◌া পি মচরৈক রী 1290   
132.  মা:আলমগীর ক আিমর চান চর িধবাড়ী 1291   

133.  সী  রানী আেমাদ আলী চর িধবাড়ী 1292   

134.  মআ: র আলী ত নহাই সরকার জয় র 1293   

135.  মাছা:আয়শা খা ন মা: আই ব আলী জয় র 1294   
136.  মা: আলগীর হােসন মিহরউি ন খান ব চরৈক রী 1295   

137.  মাছা: ছিলনা খা ন িপং জয়নাল আেবদীন িধবাড়ী 1296   

138.  মাছা: শাপলা খা ন মা: রজব আলী ক রী 1297   

139.  িরং  তারা ম ল গাপাল র 1298   
140.  মাছা: আি য়া খা ন িপং আনছার আলী ব চরৈক রী 1299   

141.  মাছা: রােবয়া খা ন জােন আলম ব চরৈক রী 1300   

142.  মা: নাজ ল হােসন িজয়াউর হক িধবাড়ী 1301   

143.  মাছা: িল খা ন র ামান জগতলা 1302   

144.  মা: রা াক িময়া আমজাদ আলী জগতলা 1303   

145.  আল আিমন হােসন লাল  হােসন জগতলা 1304   

146.  জাসনা খা ন জং র ইসলাম িধবাড়ী 1305   
147.  মা: িরপন ত আিম ি ন পাথািলয়াপাড়া 1306   

148.  মা: ওসমান আলx◌ী মিহর আলী পাথািলয়াপাড়া 1307   

149.  মা: না  িময়া মা: বাগান িময়া হাটপািচল 1308   



150.  মা: ইয়ািছন হােসন চানিময়া ম ল জয় র 1309   
151.  মা: র া পারভীন জং হািবব িময়া ক রী 1310   

152.  মা: বা ল িময়া ত আয়নাল িময়া হাটপািচল 1311   

153.  মা: এনজাব আলী ত বােজর আলী পাথািলয়াপাড়া 1312   

154.  মা: ইউ ব আলী খ কার আমীরচান য়া 1313   

155.  মা: শিফ ল ইসলাম মা: আজগর আলী িধবাড়ী 1314   
156.  মা: আ: মিমন মা: ব ত আলী িধবাড়ী 1315   

157.  মা: দেলায়ার হােসন মা: ব ত আলী ভাটপাড়া 1316   

158.  মাছা: কিহ র জং র আলম ভাটপাড়া 1317   

159.  মা: আ: হাই মা:জাফর জগতলা 1318   
160.  র জামাল ছারহাব আলী চর িধবাড়ী 1319   

161.  মা: আকাশ মা: আজগর বপারী জয় র 1320   

162.  মা: সৗরভ মা: নািসর উি ন জয় র 1321   

২০১৫-২০১৬ 
163.  মাঃ নজ ল ইসলাম মাঃ ল  শখ ভািদ িলয়া 1878.   
164.  র ল  ইসলাম িল ক ত হািকম িল ক য়া 1879.   
165.  মাছাঃ লাইিল খা ন মাঃ ছাই ল শখ য়া 1880.   
166.  মাছাঃ কিরমন মাঃ র আলী বপারী য়া 1881.   
167.  মাঃ শামীম ব ত আলী মাল া ভািদ িলয়া 1882.   
168.  মাঃ নািছম সরদার মাঃ আকবার আলী ভাটিদ িল 1883.   
169.  মাঃ অিসম মাল া মাঃ রিহজ মাল া জয় র 1884.   
170.  মাঃ আ ল হােসন ত রিহজ উি ন াং জয় র 1885.   
171.  মাঃ র হােসন বপারী মাঃ জেকর বপারী হাটপািচল 1886.   
172.  মাঃ জন মাঃ ক স ম ল হাটপািচল 1887.   
173.  মাছাঃ পনা খা ন মাঃ বাব  হাটপািচল 1888.   
174.  মাঃ সা ি ন সখ মাঃ িনমাই সখ হাটপািচল 1889.   
175.  র া খা ন র ল ইসলাম জয় র 1890.   
176.  মাঃ আকাশ মাঃ শাহ আেলাম জয় র 1891.   
177.  মাঃ হার ন আর রিশদ মাঃ আ ার হােসন হাটপািচল 1892.   



178.  মাঃ ঠা  বপারী ত মনেসর বপারী জয় র 1893.   
179.  মাঃ মছেলম ত ন ি ন ক রী 1894.   
180.  মাছাঃ ছ রা বগম মাঃ কারবান মলা া ক রী 1895.   
181.  মাছাঃ ছািবহা ইসলাম মাঃ জ র ল  ইসলাম ক রী 1896.   
182.  মাছাঃ আেনয়ারা খা ন মাঃ আয়নাল হক পাথািলয়াপাড়া 1897.   
183.  মাছাঃ কামনা খা ন মাঃ কালাম ক রী 1898.   
184.  মাছাঃ িখ মাঃ আলমাছ পাথািলয়াপাড়া 1899.   
185.  মাছাঃ কিহ র মাঃ আ ল কােদর ক রী 1900.   
186.  মাঃ আলমাছ আলী মাঃ আরশাদ শখ ক রী 1901.   
187.  মাঃ আশরা ল ইসলাম মাঃ আ ল কালাম চ িধবাড়ী 1902.   
188.  মাঃ আ স ছ র মাঃ মিতন সরকার চর িধবাড়ী 1903.   
189.  মাঃ আিমর ল ইসলাম মা: আ ল হােসন চর িধবাড়ী 1904.   
190.  মাঃ মিনর ল সরকার মাঃ আ  হািনফ সরকার চর িধবাড়ী 1905.   
191.  মাছাঃ রেহনা খা ন মাঃ সাম ল আলম চর িধবাড়ী ০৫ 1906.   
192.  মাছাঃ রিজনা খা ন মাহা দ আলী পি ম চরৈক রী 1907.   
193.  মাঃ আ ল মিজদ াং ত আ ল আিজজ পি ম চরৈক রী 1908.   
194.  সৗরভ ইসলাম  িসহাব সাই ল ইসলাম চরৈক রী 1909.   
195.  মাছাঃ ছালমা খা ন যা  শখ পি ম চরৈক রী 1910.   
196.  িসিম খা ন মাঃ বা  সরকার চরৈক রী 1911.   
197.  মাঃ নাইম াং মাঃ শিরফ াং চরৈক রী 1912.   
198.  মাছা: মীম খা ন মা: আিমর হােসন চরৈক রী 1913.   
199.  ছািবনা খা ন যা  শখ চরৈক রী 1914.   
200.  মাঃ সাগর মাঃ রিব উল ম ল গাপাল র ০৬ 1915.   
201.  মাঃ চপন মাল া মাঃ মাস ফা মাল া ব  চরৈক রী 1916.   
202.  মাঃ সাগর আলী ত কা াল সরদার ব  চরৈক রী 1917.   
203.  মাছাঃ রােকয়া খা ন মাছাঃ রিফ ল ইসলাম ব  চরৈক রী 1918.   
204.  মাছাঃ হািফজা খা ন মাঃ হািফ র খান ব  চরৈক রী 1919.   
205.  মাছাঃ পাতানী খা ন ত ই ািহম িধব 1920.   
206.  মাছাঃ ি  খা ন মাঃ আেলাম িময়া িপয়াখলী ০৭ 1921.   



207.  মাছাঃ খািদজা খা ন মাঃ মােলক িময়া িধবাড়ী 1922.   
208.  মাঃ সৗরভ মাঃ আলমাছ আলী িধবাড়ী 1923.   
209.  মাঃ মসেলম াং ত মাহা দ আলী িধবাড়ী 1924.   
210.  মাঃ আ ল জববার মাঃ মাকেছদ আলী িধবাড়ী 1925.   
211.  মাছাঃ পিরছন ত শয় ল িপয়াখালী 1926.   
212.  মাছাঃ রিহমা খা ন মাঃ শাম  িপয়াখালী 1927.   
213.  মাছাঃ স া খা ন মাঃ আ ল মােলক িপয়াখালী ০৭ 1928.   
214.  মাঃ ছামাদ আলী ত চান মাল া িধবাড়ী 1929.   
215.  মাঃ আশরাফ আলী মাঃ রাল বপারী লিহ াকাি  ০৭ 1930.   
216.  মাঃ স জ মাঃ জামাল শখ িধবাড়ী 1931.   
217.  মাছাঃ ই খা ন মাঃ জয়নাল িধবাড়ী 1932.   
218.  সািকল মা: আলম িপয়াখালী 1933.   
219.  মৗ মী খা ন মাঃ মিজ র রহমান িপয়াখালী 1934.   
220.  মাছাঃ ডািলমা মাঃ মম াজ মাল া ভাটপাড়া 1935.   
221.  মাঃ রাশনাই মাল া ত লাকমান মাল া ভাটপাড়া 1936.   
222.  মাঃ ইউ স আলী মাঃ ামান ভাটপাড়া 1937.   
223.  মা: হািনফ আলী ত ফলচান জগতলা 1938.   
224.  মাঃ আসাদ আলী আ র রহমান জগতলা 1939.   
225.  মাছাঃ ছিনয়া খা ন মাঃ ছােনায়ার জগতলা 1940.   
226.  মাছাঃ ছালমা খা ন মাঃ ছামাদ আলী◌া জগতলা 1941.   
227.  মাঃ শাহাদত মাঃ সােম স আলী মাল া িধবাড়ী 1942.   
228.  মাছাঃ িফয়া খা ন ত কােয়ম াং মৗ ড়ী 1943.   
229.  মাঃ আসা ল ইসলাম মাঃ ফজর মাল া ভটিদ িলয়া 1944.   
230.  মাঃ খারেশদ াং মাঃ ছ র াং জয় র 1945.   
231.  মাছাঃ শাপলা খা ন মাঃ আশরাফ আলী চর িধবাড়ী 1946.   
232.  মাঃ আ  সামা ত কােছদ াং ব  চরৈক রী 1947.   
233.  মাঃ চান িময়া মাঃ মাজাে ল হক ব  চরৈক রী 1948.   
234.  মাঃ মাসেলম সরদার নয়ন সরদার গাপীয়াখািল 1949.   
235.  সােজদা খা ন মাঃ  চরৈক রী 1950.   



236.  মাছাঃ সােহনা খা ন ত সেম ষ ব  চরৈক রী 1951.   
237.  মা: কািমর ল ইসলাম মাঃ আতব আলী চরৈক রী 1952.   
238.  মাঃ সাই ল ইসলাম মাঃ নওশাদ আলী পি ম চরৈক রী 1953.   
239.  মাছাঃ ছােকরা খা ন ত চন ইল াহ পি ম চরৈক রী 1954.   
240.  মাঃ মিমন আলী মাঃ জল হক ব  চরৈক রী 1955.   
241.  মাছাঃ র িকয়া খা ন মাঃ র পচান ব  চরৈক রী 1956.   
242.  মাছাঃ ড়াতন মাঃ গািজউলা লিহ াকাি  1957.   
243.  দয় দাস ভাজন দাস ভাটপাড়া 1958.   
244.  মাছাঃ ডািলমা মাঃ আিমর হােসন জগতলা 1959.   
245.  মাছাঃ আেলকা খা ন মাঃ ছােনয়ার পি ম জগতলা 1960.   

২০১৬-১৭ অথ  বছের ১০নং ক রী 
246.  হাসান আলী  শখ হাট পািচল 2431.  
247.  মাঃ মিন ল সরদার মাঃ ময়নাল সরদার হাট পািচল 2432.  
248.  মাছাঃ শাভা খা ন ত-  গ র মাল◌া পাথািলয়া  পাড়া 2433.  
249.  মাছাঃ িশ খা ন ত- ঠা  াং ক রী 2434.  
250.  মাঃ আল-আিমন মাঃ আেমাদ আলী ক রীহাট 2435.  
251.  মাঃ চ ন খান মাঃ জয়নাল খান পাথািলয়া পাড়া 2436.  
252.  মাঃ আিজ ল হক ত- সালাই ামািনক চর িধবাড়ী 2437.  
253.  আঃ আিলম সরকার মাঃ ওসমান সরকার চর িধবাড়ী 2438.  
254.  মাঃ বােয়র মাঃ চাদ উল◌াহ পি  চর ক রী 2439.  
255.  মাঃ আল জািহদী মাঃ র আলম চর ক রী 2440.  
256.  মাঃ বাদশা মাহা াদ আলী ব চর ক রী 2441.  
257.  মাছাঃ তান  মাঃ আিমর হােসন গাপাল র 2442.  
258.  মাছাঃ রািশদা খা ন মাঃ ন িময়া ব চরৈক রী 2443.  
259.  মাঃ শিহদ আলী াং মাঃ আকবর আলী াং িধবাড়ী 2444.  
260.  মাঃ রজব আলী মাঃ জল হক িপয়া খালী 2445.  
261.  মাঃ লতান মাঃ কিরম িপয়া খালী 2446.  
262.  রভী আির ল ইসলাম িধবাড়ী 2447.  
263.  মাছাঃ আি য়া খা ন ওেমদ আলী লািহ া কাি  2448.  



264.  মাছাঃ আম রা খা ন আ  হােসন িধবাড়ী 2449.  
265.  মাছাঃ রােকয়া খা ন মাঃ মকরম সরদার িপয়া খালী 2450.  
266.  মাঃ আলমগীর মাঃ িলটন জগতলা 2451.  
267.  মা: সিজব মা: সাই ল বপারী ক রী হাটপাড়া 2452.  
268.  মাছা: িপি রা খা ন দিবর উি ন য়াখালী 2453.  
269.  মা: খাশাল সরদার রান সরদার পয়াখালী 2454.  
270.  মাছা: কিহ র বগম কা  িময়া িপয়াখারী 2455.  
271.  মাছা: সােলহা খা ন আ: রা াক পাথািলয়াপাড়া 2456.  
272.  মাছা: নাজমা খা ন নািজম উি ন চরৈক রী 2457.  
273.  মাঃ কারবান আলী মাঃ চান িময়া জয় র 2458.  
274.  মাঃ উ ল হােসন জাব আলী জয় র 2459.  
275.  মাছাঃ জয়ভা  ত মগা শখ হাট পািচল বাধ 2460.  
276.  মাছাঃ রািজনা খা ন ত- লালন ফিকর হাট পািচল 2461.  
277.  মাছাঃ রন খা ন মাঃ সরাজ আলী পাথািলয়া পাড়া 2462.  
278.  আিমনা  খা ন আেলক চান পি ম চর ক রী 2463.  
279.  মাছা: হািলমা খা ন জাহাি র ব  চর ক রী 2464.  
280.   মাল া ত- কাবাদ মাল◌া লিহ া কাি  2465.  
281.  মাঃ সাই ল ইসলাম মাঃ ফজ ল হক ভাটপাড়া 2466.  
282.  মাঃ ইয়ািছন আলী মাঃ পাষান আলী হাট পািচল 2467.  
283.  মাঃ জাকািরয়া মাঃ শওকত শখ চর িধবাড়ী 2468.  
284.  মাঃ আলাই শখ মাঃ আয়নাল শখ জগতলা 2469.  

285.  
মাঃ আঃ আলীম 

সরদার 
ত- র আলী সরদার পি ম জগতলা 

2470.  

286.  
মাছাঃ রাকসানা 

খা ন 
মাঃ জিহর জগতলা 

2471.  

287.  মাছাঃ সােজদা খা ন মাঃ আিমর চান লািহ া কাি  2472.  
288.  মাছাঃ িব খা ন মাঃ বাব  হােসন লিহ া কাি  2473.  
289.  মাঃ বােতন ত- আষান মাল◌া িধবাড়ী 2474.  
290.  মাছাঃ িম খা ন মাঃ আ ল স মানাকষা 2475.  



291.  মাছাঃ মিরনা খা ন মাঃ মেহর আলী মাল◌া হাট পািচল 2476.  
292.  মাঃ ইমন মাঃ জয়নাল আেবদীন জয় র 2477.  
293.  মাছাঃ তািনয়া খা ন মাঃ আকমল ামািনক ব চর ক রী 2478.  

294.  
মাঃ রভান মাঃ মিতন ামািনক লিহ াকাি  তন 

পাড়া 
2479.  

295.  মাঃ শািকব ফয়সাল সাই ল ইসলাম চর িধবাড়ী 2480.  
296.  মাঃ আিজজল শখ মাঃ মাহ দ শখ ক রী 2481.  
297.  মাছাঃ তিহরন খা ন মাঃ মােজম মাল◌া হাট পািচল 2482.  
298.  মাছাঃ র িবয়া খা ন শহীদ মাল◌া িধবাড়ী 2483.  
299.  পারভীন খা ন আ: রহমান জয় র 2484.  
300.  মাছাঃ চন বা  ত- শািম  ামািনক মানােকাষা 2485.  
301.  জামাত আলী জাছন মাল া িধবাড়ী 2486.  
302.  মাঃ ফির ল ইসলাম আেনায়ার হােসন িপয়া খালী 2487.  
303.  মাছাঃ বণ া মাঃ আেলকচান িদবাড়ী 2488.  
304.  মাছাঃ আি য়া খা ন মাঃ মা দ রানা ভাটপাড়া 2489.  
305.  মাঃ আশরা ল মাঃ আ  শামা জগতলা 2490.  
306.  মাঃ আঃ মা াফ মাঃ ছােনায়ার হােসন জগতলা 2491.  
307.  মাঃ জয়ান পারী ত- গাসাই পারী হাট পািচল 2492.  

 
 

২০১৭-২০১৮অথ  বছের ১০নং ক রী ইউিনয়েনর অ ল িতব ী ভাতার জ  মেনানীত াি েদর তািলকা: 
:নং নাম িপতা/ ামীর নাম কানা বিহ নং িহসাব নং 

৩০৮ মাঃ র আি য়া কারবান আলী জয় র ২৭২৯  

৩০৯ মাঃ পার ল খা ন মাছা: চায়না খা ন য়া ২৭৩০  

৩১০ ডািলম অিনল সরকার ক রী ২৭৩১  

৩১১ মিত আিখ িদপালী ,, ২৭৩২  

৩১২ ওসমান সরকার সরা ল সরকার চর িধবাড়ী ২৭৩৩  

৩১৩ মা: মিনর ল ইসলাম আরেশদ জায়া ার গাপাল র ২৭৩৪  

৩১৪ মাছা: মমতা খা ন মাহা দ আলী ব  চরৈক রী ২৭৩৫  

৩১৫ মাঃ কামর ল রােসল জায়া ার ,, ২৭৩৬  

৩১৬ মাছাঃ  লািময়া খা ন মা: বাব  িময়া িধবাড়ী ২৭৩৭  



৩১৭ মাছাঃ িশ ী খা ন মা: আনছার আলী জগতলা ২৭৩৬৮  

৩১৮ মা: শাহাদত মা: মস াই জগতলা ২৭৩৯  

৩১৯ মাছা:কাজল খা ন চ ন িময়া চর িধবাড়ী ২৭৪০  

৩২০ মা: আককাস আলী মাহা দ আলী পি ম জগতলা ২৭৪১  

৩২১ মাঃ  টাই ট আলী ত রহমত আলী পাথািলয়াপাড়া ২৭৪২  

৩২২ মাছাঃ  মাস ার 
আলী 

ম ল চান খিলফা হাটপািচল ২৭৪৩  

৩২৩ মা: ইউ ফ আলী র হােসন ব  চরৈক রী ২৭৪৪  

৩২৪ নাইম ইসলাম মা: সাগর আলী জয় র ২৭৪৫  

৩২৫ মাছাঃ  মায়া খা ন মা: রিবচান মিল াক ব  চরৈক রী ২৭৪৬  

৩২৬ মােমনা  খা ন ত মা ান ক রী ২৭৪৭  

৩২৭ মাছাঃ রািশদা খা ন মা: রিশদ পাথািলয়াপাড়া ২৭৪৮  

৩২৮ মাঃ  হািব র রহমান মাছা: নােয়ব আলী ভাটিদ িলয়া ২৭৪৯  

৩২৯ জল হক ত এনাম াং ব  চরৈক রী ২৭৫০  

৩৩০ মাছাঃ  বগম খা ন ব ত ামািনক িপয়াখালী ২৭৫১  

৩৩১ মাছাঃ  বল াল আমজাদ হােসন ভাটপাড়া ২৭৫২  

৩৩২ হার ন আলী শখ বারান আলী শখ হাটপািচল ২৭৫৩  

৩৩৩ মাছাঃ  ছিকনা খা ন মা: ফজর মাল া ভাটিদ িলয়া ২৭৫৪  

৩৩৪ মাছা: ন া খা ন হযরত বপারী ক রী ২৭৫৫  

৩৩৫ লমালা খা ন কারবান সরকার ব চর ক রী ২৭৫৬  

২০১৮-১৯ অথ  বছেরর ক রী ইউিনয়েনর অস ল িতব ী ভাতার জ  রাম  ভােব মেনািনত ভাতােভাগেদর নােমর তািলকা 
ঃ নং ভাতা ভাগীেদর নাম িপতা/ ামীর নাম াম/মহল া বই নং িহসাব নং 

১ ২ ৩ ৭ ১৪ ১৫ 

৩৩৬ মাঃ রায়হান আলী মাঃ ফজর আলী হাটপািচল ৩২৮৪  

৩৩৭ আেমনা খা ন ত বা  খা হাটপািচল ৩২৮৫  

৩৩৮ মাছাঃ জেমলা খা ন ত চা  িময়া চর িধবাড়ী ৩২৮৬  

৩৩৯ মাঃ রজব আলী মাঃ ছােনায়ার আলী সখ চর ক রী ৩২৮৭  

৩৪০ আন  সরকার খাকা সরকার ক রী ৩২৮৮  

৩৪১ েগািব  ত ফ  ক রী ৩২৮৯  



৩৪২ মাঃ হযরত বল◌াল মাঃ শাহজাহান জগতলা ৩২৯০  

৩৪৩ মাছাঃ রািজনা খা ন মাঃ ওসমান  আলী চর িধবাড়ী ৩২৯১  

৩৪৪ আির ল ইসলাম মা: ঠা  সরকার পাথািলয়াপাড়া ৩২৯২  

৩৪৫ মাঃ সাবাহান ত এলাহী চর ক রী ৩২৯৩  

৩৪৬ মাঃ শিহ ল ইসলাম সয়দ আলী িধবাড়ী ৩২৯৪  

৩৪৭ রাববী মাঃ ইয়াজল লািহ াকাি  ৩২৯৫  

৩৪৮ মন া াল ত শংকর িধবাড়ী ৩২৯৬  

৩৪৯ মাছাঃ রিহমা খা ন মাঃ ছারমান  আলী িধবাড়ী ৩২৯৭  

৩৫০ মাঃ আ র রহমান ত র আলী িধবাড়ী ৩২৯৮  

৩৫১  রনিজত মার িচ র ন িধবাড়ী ৩২৯৯  

৩৫২ মাছাঃ িবলিকছ  খা  মাঃ সাই ল ইসলাম িধবাড়ী ৩৩০০  

৩৫৩ মাছাঃ ি  খা ন মাঃ নািছর  উি ন িধবাড়ী ৩৩০১  

৩৫৪ মাছাঃ জােবদা খা ন ত ল হক ভাটপাড়া ৩৩০২  

৩৫৫ বােরক ত হািমদ  মাল◌া ভাটপাড়া ৩৩০৩  

৩৫৬ মাছাঃ মিনরা খা ন মাঃ মাজাফফর আলী ভাটপাড়া ৩৩০৪  

৩৫৭ মাঃ আলামীন  হােসন মাঃ মনেছর আলী বািলয়াটা ৩৩০৫  

৩৫৮ আউিলয়া খা ন আলম জগতলা ৩৩০৬  

৩৫৯ আেল খ চান মাঃ জলানী ভাটপাড়া ৩৩০৭  

৩৬০ মাঃ ন র সখ ত মাকেছদ সখ চর িধবাড়ী ৩৩০৮  

৩৬১ মাঃ সদর আলী ত আরেদাশ ামািনক পি ম চর ক রী ৩৩০৯  

৩৬২ মাছাঃ মঘনা খা ন মাঃ শিহ ল খান ব  চর ক রী ৩৩১০  

৩৬৩ মাঃ নায়াব আলী ত কা  শখ পি ম জগতলা ৩৩১১  

৩৬৪ মাছাঃ আেলামিত খা ন মাঃ শাহআলম জগতলা ৩৩১২  

৩৬৫ মাঃ র ইসলাম ত আঃ  লিতব মাল◌া পি ম জগতলা ৩৩১৩  

৩৬৬ মাঃ এনা ল ইসলাম মাঃ িনজাম উি ন জগতলা ৩৩১৪  

৩৬৭ মাছাঃ আয়শা খা ন মাঃ ইসমাইল শখ জগতলা ৩৩১৫  

৩৬৮ নাহার মাঃ ছামাদ ক রী ৩৩১৬  

৩৬৯ মাঃ আিন র রহমান মাঃ আয়নাল চর ক রী ৩৩১৭  

৩৭০ মাঃ আ ল হােসন ত আরেদাশ ামািনক ব  চর ক রী ৩৩১৮  



৩৭১ মাঃ আহসান হােসন ত কা  বপারী জয় র ৩৩১৯  

৩৭২ মাঃ আলািমন মাঃ ফ ক সখ ভাটপাড়া ৩৩২০  

৩৭৩ মা দা খা ন ি য়ারা পাথািলয়া পাড়া ৩৩২১  

৩৭৪ মাঃ সাই ল ইসলাম শাহ আলম ব  চর  ক রী ৩৩২২  

৩৭৫ মাঃ রােসল আহে দ মাঃ সামাদ আলী িধবাড়ী ৩৩২৩  

৩৭৬ মাছাঃ তাসিলমা খা ন মাঃ রহম আলী পি ম জগতলা ৩৩২৪  

৩৭৭ মাঃ হযরত আলী ত ছেলমান খা ব  চর ক রী ৩৩২৫  

৩৭৮ মাছাঃ রজাহান   খা ন মাঃ আ ল মাল◌া পি ম জগতলা ৩৩২৬  

৩৭৯ মাঃ জনাব আলী মাঃ হােছন  ফিকর পি ম চর ক রী ৩৩২৭  

৩৮০ মাঃ মা ন বপারী মাঃ বা  হাটপািচল ৩৩২৮  

৩৮১ মাঃ মািমন মাঃ স জ সখ ভাটিদ িলয়া ৩৩২৯  

৩৮২ ি   খা ন শরত আলী য়া ৩৩৩০  

৩৮৩ মাছাঃ ছািবনা খা ন মাঃ শািহন ম ল গাপাল র ৩৩৩১  

৩৮৪ সালমা খা ন মাঃ জয়নাল বপারী চর িধবাড়ী ৩৩৩২  

৩৮৫ মাছাঃ সািনয়া খা ন মাঃ  আিম ল ইসলাম গাপাল র ৩৩৩৩  

৩৮৬ মাছা: নাজমা খা ন আিমর মাল া লিহ কাি  ৩৩৩৪  

 
সানাতনী ইউিনয়েনর অস ল িতব ী ভাতা ভাগীেদর নােমর তািলকা 

: নং নাম িপতার নাম কানা বইনং িহসাব নং িবতরেণর তািরখ 
1. মিন ামান ঠা  িময়া সানাতনী ৩০৯   

2. নাজমা খা ন আহ দ আলী ছাট 
চামতারা 

৩১০   

3. খারেশদ আলী র আলী বািম য়ার ৩১১   

4. ওসমান আলী জােবদ আলী◌ু ছাটচামতারা ৩১২   

5. মােলকা িজ  মাল◌া হাড় 
িদ িলয়া 

৩১৩   

6. আসমা খা ন িজ াহ িরয়া ৩১৪   

7. বাবর আলী রমজান আলী িরয়া ৩১৫   
8. আেনছা খা ন আঃ হািমদ আগবা ালা ৩১৬   



9. আফাজ উি ন আইন উি ন বা ালা ৩১৭   
10. মেনায়ারা র ধীত র ৩১৮   

11. আ  ইউ ব িরয়াজ আলী বারপািখয়া ৩১৯   

12. আ র রিহম ম া খ  রশী ৩২০   

13.  মাছাঃ আিরফা খা ন 
িপতা- তামেছর 

আলী 
ধীত র 

২/১৮৭  
 

14.  মা: আ: কিরম মা: রইচ উি ন বার পািখয়া ২/১৮৮   

15.  মা: আ: হািলম মা: আেনায়ারা বািনয়ািসং ল ২/১৮৯   

16.  মাছা: অেমলা খা ন মা: স  াপারী িরয়া ২/১৯০   

17.  মা: ামান িময়া ত হযরত িময়া বাি য়ার ২/১৯১   
18.  মাছা: খােদজা খা ন ত আ ্লা শখ ধীত র ২/১৯২   

19.  িমনতী রানী হলদার ত খাকন হালদার সানাতণী ২/১৯৩   

20.  আেলা মিত িপ- শাহ আলম বাি য়ার ৬৫৬   

21.  শির ল ইসলাম এ ার ধীত র ৬৫৭   
22.  আলম াপারী ইয়ািছন াপারী িরয়া ৬৫৮   

23.  মা: ন আহে দ মা: আল আিমন ধীত র ৬৫৯   

24.  ছািববর হােসন আঃ মাতােলব বারপািখয়া ৬৬০   

25.  মাছা: লাল ভা  জবাব বপারী ধীত র ৮৫৪  ২৪ 
26.  ’’ ল আিমন ঐ ঐ ৮৫৫   
27.  মাছা: তাছিলমা খা ন মাঃ বােতন আলী িরয়া ৮৫৬   
28.  মা: আ: মােলক ত জ ার বপারী বারপািখয়া ৮৫৭   
29.  মাছাঃ আ া খা ন িপং গাপাল শখ ছাট চান 

তারা 
৮৫৮ 

  

30.  ’’ িফয়া খা ন ’’ চ ন িময়া ি দা িরয়া ৮৫৯   
31.  মাঃ আশরাফ আলী ত মািনকউল◌াহ 

শখ 
ছাটচান তারা 

৮৬০ 
  

 
32. মা: নিজর হােসন ত  ঈমান আলী বািম য়ার ৯৫৯   
33. মাছা: আ া খা ন ,,  গাপাল শখ ছাটচামতারা ৯৬০   
34.  মা: শিহদ আলী ,, জলানী বড়চামতারা ৯৬১   



35. মাছা: হনা খা ন দেলায়ারা হােসন বড়চামতারা ১০৫৫/১৩   
36. মা: আ হািনফ শাহজাহান বপারী বড়চামতারা ১০৫৬   
37. মাহা দ আলী জামাত আলী রশী ১০৫৭   
38. এরশাদ আলী িশতল বপারী ছাটচামতারা ১৩২২/১৪   
39. আ ল আিলম বাব  িন  ধীত র ১৩২৩   
40.  নিছমা খা ন সরাজ ামািনক বারপািখয়া ১৩২৪   
41.  আয়নাল হক জয়না সরদার বারপািখয়া ১৩২৫   
42.  নাজমা খা ন ম  িময়া বািম য়ার ১৩২৬   
43.  আ রী খা ন অেহদ আলী বারপািখয়া ১৩২৭   
44.    আগবা লা ১৩২৮   
45.  মিনর ল উসলাম হমাত আরী ধীত র ১৩২৯   
46.  মা: হািফজ সাবাহন রশী ১৩৩০   
47.  সালমা খা ন হােসম আলী র ১৩৩১   

২০১৫-১৬ অথ  বছের 
48.  মাছাঃ কদভা  মাঃ লাল চাদ 

ফিকর 
র 1961.   

49.  মাঃ আ ল মােলক ত নওেশর আলী র 1961.   
50.  মাঃ লসকার মাঃ মাকেছদ 

আলী 
বানিতয়ার 1961.   

51.  মাছাঃ আেমনা ত িমনাজ ছাটচামতারা 1961.   
52.  মাঃ িরপন মাঃ বা  িময়া ছাটচামতারা 1961.   
53. মাছাঃ িমিন খা ন মাঃ শাম ল মাকড়া 1961.   
54.  মাছাঃ সােনকা 

খা ন 
মাজাে ল হক মাকড়া 1961.   

55.  মাছাঃ িমনারা খা ন মাঃ আ ল মা ান ি দা িরয়া 1961.   
56. মাছাঃ িলজা খা ন মাঃ আেনায়ার 

হােসন 
িরয়া 1961.   

57.  মাঃ ওহাব আলী মাঃ ছােয়দ আলী ি দা িরয়া 1961.   
58.  মাছাঃ সািহদা খা ন ত  শখ দা িরয়া 1961.   



59.  মাছাঃ িশিরন খা ন মাঃ ফা ক 
সরকার 

দকাি  1961.   

60.  মাছাঃ সািহতন 
খা ন 

মাঃ আঃ লিতফ বািনয়া িস লী 1961.   

61.  মাছাঃ তাসিলমা 
খা ন 

মাঃ লচান বা ালা 1961.   

62. মাছাঃ আিছয়া খা ন মাঃ শাম ল হক ধীত র 1961.   
63. মাঃ হািব ল◌াহ মাঃ লাকমান 

হািকম 
ধীত র 1961.   

64.  মাঃ মা দ রানা মাঃ আঃ রা াক বারপািখয়া 1961.   
65. মাছাঃ বাতাসী খা ন মাঃ ছাবাহান বারপািখয়া 1961.   
66. মাছাঃ জেবদা খা ন মাঃ ফজ র 

কিবরাজ 
বারপািখয়া 1961.   

67.  মাঃ রজাউল কিরম মাঃ মনেজল আলী বারপািখয়া 1961.   
68. মাছাঃ িফয়া খা ন মাঃ আঃ সামাদ রশী 1961.   
69. মাঃ তজা ত আদালত শখ রশী 1961.   
70.  মাছাঃ রওশনারা মাঃ ছােনায়ার 

হােসন 
রশী 1961.   

২০১৬-২০১৭ 
71.  মাঃ অেরছ আলী মিহর উি ন 

বপারী 
র 2493.   

72.  মাঃ আলমাছ আলী মাঃ ওসমান আলী র 2494.   
73. মাঃ ইউ ব আলী মাঃ আমদ আলী ছাটচামতারা 2495.   
74.  মাছাঃ শািম  খা ন নওশাদ আলী বড়চামতারা 2496.   
75.  মাঃ নজ ল তয়জাল আলী ’’ 2497.   
76.  মাছাঃ মিহতন ত কােশম আলী ছাট চামতারা 2498.   
77.  মাছাঃ িশউলী খা ন মাঃ আ ল 

মােলক 
ি দা িরয়া 2499.   

78.  মাঃ আ  ব ার ত রজব আলী 
সরদার 

রশী 2500.   



79.  মা: মিনর ল 
ইসলাম 

মা: নসার 
আহেমদ 

বানিতয়ার 2501.   

80.  মাছা: ঝন া কা ন আ ল তা কদার হাড়িদ িলয়া 2502.   
81.  া খা ন মা: নবী খা ন িরয়া 2503.   
82.  আেনায়ারা  খা ন মা: আ ল ধীত র 2504.   
83. মা: জাহাি র 

হােসন 
র আলী ধীত র 2505.   

84.  মা: সাম ল হক আকাজ উি ন বারপািখয়া 2506.   
85.  মা: মািনক উল াহ চান উল।লাহ ধীত র 2507.   
86. মাছা: খািদজা খা ন মা: আ ল বােতন ধীত র 2508.   
87.  মা: শিহ ল ইসলাম ত ঘাড়া শখ ধিত র 2509.   

২০১৭-১৮  অথ  বছর 
: 

নং 
ভাতা ভাগীর নাম 

(বাংলা ও 
ইংেরিজেত) 

িপতা/ ামীর নাম াম / মহল া ভাতা 
পিরেশাধ 
বই নং 

াংক 
িহসাব 

নং 

ভাতা াি র তািরখ 

১ ২ ৩ ৭ ১৪  ১৬ 

৮৮ পারভীন খা ন লাল িময়া ফিকর বারপািখয়া ২৭৫৭   

৮৯ রািবয়া খা ন আ  কালাম ÿÿ দা িরয়া ২৭৫৮   

৯০ আলমীর হােসন ত জা  শখ ছাট চামতারা ২৭৫৯   

৯১ মা: িফেরাজ মা: ফরহাদ ÿÿ দা িরয়া ২৭৬০   

৯২ আ র রহমান ত আ: গ র ধীত র ২৭৬১   

৯৩ মা: রওফার হােসন আ: মিতন বপারী দইকাি  ২৭৬২   

৯৪ মাছা: র মী খা ন আ  ব ার ধীত র ২৭৬৩   

৯৫ জিরনা খা ন হকমত আলী ধীত র ২৭৬৪   

২০১৮- ২০১৯ অথ  বছর 
১ ২ ৩ ৮ ১৩ ১৪  

৯৬ মাছা: িশ খা ন ত জ ার ফিকর ধীত র ৩৩৪৮   

৯৭ মাছা: সিলনা খা ন মাতােলব হােসন বািম য়ার ৩৩৪৯   

৯৮ মা: আরমান আলী মা: আল মাহ দ বারপািথয়া ৩৩৫১   

৯৯ মা: িসি র রহমান মা: মা দ আলী ধীত র ৩৩৫২   



১০১ মা: ছারমান আলী মা: ন  সখ আগবা লা ৩৩৫৩   

১০২ মা: রািজব ওমর আলী ÿÿ দা িরয়া ৩৩৫৪   

১০৩ মাছা: ময়না খা ন ওমর আলী মাকড়া ৩৩৫৫   

১০৪ মাছা: মীম মা: কারবান আলী বািম য়ার ৩৩৫৬   

১০৫ মা: িলটন  িময়া মা: আ াছ আলী বািম য়ার ৩৩৫৮   

১০৬ মাছা: জা ািত খা ন বা ল ফিকর ÿÿ দা িরয়া ৩৩৫৯   

১০৭ মাছা: িফয়া খা ন সামেশর আলী রশী ৩৩৬১   

১০৮ মা: স িকন ম ল মা: আ ল 
মােলক 

রিশ 
৩৩৫০ 

  

১০৯ মা: ই াহীম মা: র আলী বািম য়ার ৩৩৫৭   

১১০ মা: জােয়দ আলী মা: খাশমাহ দ ধীত র ৩৩৬০   

১১২ রােবয়া খা ন মা: শামেসর 
আরী 

ধীত র ৩৩৬১  
 

১১৩ মাছা: খািদজা খা ন মা: র ধিত র ৩৩৬২   

১১৪ মাছা: আিমনা খা ন আয়নাল সরকার বানি য়ার ৩৩৬৩   

১১৫ মা: হািবব মা: বা  িময়া বারপাv◌াখা ৩৩৬৪   

অস ল িতব ীর তািলকা                                                                   ইউিনয়ন :জালাল র 
িমক ভাতােভাগীর নাম িপতা/ ামীর নাম কানা ভাতা 

পিরেশাধ 
বিহ নং 

িহসাব নং  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ জ রা খা ন হােসন আলী পাড়া মাহন র ৩৩৮   

২ মিজদা বওয়া ত আেবদ আলী ’’ ৩৩৯   

৩ আিজদা খা ন ত রফাজ পাড়া ৩৪০   

৪ রােমচা বওয়া ত এনছাব আলী উথলী ৩৪১   

৫ মােলকা খা ন ত সামাদ সয়দ র ৩৪২   

৬ রিন খা ন িনজাম মাল◌া ’’ ৩৪৩   

৭  পারভীন ত হযরত ’’ ৩৪৪   

৮ নয়ন িময়া আকাজ লকাি  ৩৪৫   



৯ হােসন আলী ত হােমদ চৗবাড়ীয়া ৩৪৬   

১০ আছমা খা ন ত ম াজ মাল◌া লকাি  ৩৪৭   

১১ মাঃ মেছর আলী হারান আলী চৗবািরয়া ৩৪৮ ৮৫  

১২ মাছাঃ ম  কােশ  চংটারচর ৩৪৯   

১৩ চান ভা  সকা ার ’’ ৩৫০   

১৪ কােয়ম উি ন ত আ ল গিণ সড়াৈতল ৩৫১   

১৫ বা ল আ ার ব ত আলী বাঐেকালা ২/২০৪   

১৬ মাছা: ি  ত কাল চান উ লী ২/২০৫   

১৭ মা: আেনায়ার 
হােসন 

ত খিবর সয়দ র 
২/২০৬   

১৮ মা: শামসাদ আলী মা: আহাত উল◌া সয়দ র ২/২০৭   

১৯ 
মা: বাব  

ত গালাম 
রববানী 

চৗবািড়য়া 
২/২০৮   

২০ মাছা: রন ত ছা  সখ লকাি  ২/২০৯   

২১ মাছা: রােহলা খা ন ত সাম ল লকাি  ২/২১০   

২২ মাঃ মািনক িময়া ত আ: মা ান চংটারচর ২/২১১   

২৩ 
ল নবী 

ত- আজগর 
আলী 

সয়দ র 
৬৬৬   

২৪ মাছাঃ আদরী মার জ াপারী লকাি  ৬৬৭   

২৫ জয়নাল আেবদীন ত- আঃ রিশদ জালাল র ৬৬৮   

২৬ আশরা ল রাল নবী লকাি  ৬৬৯   

২৭ জিম  খা ন ত- লাল খান সয়দ র ৬৭০   

২৮ শািফয়া খা ন জং মাঃ আলী লকাি  ৬৭১   

২৯ মাঃ াফ আলী আঃ সামাদ মাল◌ার টক ৮৭১   

৩০ মাছাঃ ছােলহা বগম জং লাল চ দ সয়দ র ৮৭২   

৩১ মাঃ হােচন মাঃ রিশদ আলী গাছপাড়া ৮৭৩   

৩২ ’’ হাসান আলী ইউ ছ আলী লকাি  ৮৭৪   

৩৩ জােমলা খা ন আলম পা রতলা ৮৭৫   

৩৪ ’’ রােবয়া িপং ত জনাব সয়দ র ৮৭৬   



আলী 
৩৫ ’’ মন র আলী ’’ ত আেশক চংটারচর ৮৭৭   

৩৬ মাঃ আঃ কােদর ’’ আেমাদ আলী ভকা ৮৭৮   

৩৭ মা: রমজান আলী মা: র আলী চৗবাড়ীয়া ৯৬৬   

৩৮ মা: হােসন আলী মা: মক ল 
হােসন 

লকাি  
৯৬৭   

৩৯ আন  শীল ক া শীল লকাি  ৯৬৮   

৪০ মা: ছা মাল◌া মিজবর রহমান সয়দ র ১০৬৩/১৩   

৪১ মিন ল ইসলাম আফছার আলী সড়াৈতল ১০৬৪/১৩   

৪২ মা: জন মা: বােনজ লকাি  ১০৬৫/১৩   

৪৩ িণ মারানী িনর ন সড়াৈতল ১০৬৬/১৩   

৪৪ মা: সািববর হােসন মা: জাহানগীর 
হা: 

: ভকা 
১৩৪৬/১৪ 

  

৪৫ সাহাগী খা ন মা: আলতাব 
হােসন 

সয়দ র ১৩৪৭/১৪   

৪৬ মা: জাহানগীর হা: : মা: আলতাব 
হা: 

: মাল◌ােরেটক ১৩৪৮/১৪   

৪৭ মা: িহন সরকার সােহব আলী সয়দ র ১৩৪৯/১৪   

৪৮ মাকেল র রহমার আ: ছালাম চংটারচর ১৩৫০/১৪   

৪৯ মজ  িময়া মা: লতান সড়াৈতল ১৩৫১/১৪   

৫০ রাতন মা: কদম আলী সড়াৈতল ১৩৫২/১৪   

৫১ িশউলী খা ন তাতা িময়া সড়াৈতলদ পাড়া ১৩৫৩/১৪   

৫২ িশ ী খা ন মা: কােদর সড়াৈতল ১৩৫৪/১৪   

৫৩ হািসনা খা ন আজগর আলী সড়াৈতল ১৩৫৫/১৪   

৫৪ কদবা  এনােয়ত আলী লকাি  ১৩৫৬/১৪   

২০১৫-১৬ 

৫৫ মা: রিবচান ত মাংলা জালাল র ২০১৭   

৫৬ ল ম খা ন সেম ষ আলী জালাল র ২০১৮   

৫৭ আ  সাইদ িরয়াজ মাল◌া জালাল র ২০১৯   



৫৮ মীম আ: সা ার জালাল র ২০২০   

৫৯ আেমাদ আলী সেম ষ শখ সয়দ র ২০২১   

৬০ আসমা  খা ন হােমদ মাল া সয়দ র ২০২২   

৬১ মাছা: হাসনা হাসমত আলী সয়দ র ২০২৩   

৬২ সািবনা খা ন হকমত আলী সয়দ র ২০২৪   

৬৩ সরা ল পরশ মাল।লা সয়দ র ২০২৫   

৬৪ মা: আ ল াহ শিফ ল ইসলাম সয়দ র ২০২৬   

৬৫ মাছা: সফালী আ ার আেনায়ার হােসন সয়দ র ২০২৭   

৬৬ শফালী বগম িসরা ল ম ল মাল◌ার টাক ২০২৮   

৬৭ আল মাহ দ ত আ: রা াক চংটার চর ২০২৯   

৬৮ িমজা র রহান হািব র রহমান চংটার চর ২০৩০   

৬৯ আেলয়া খা ন আকেছদ আলী চংটার চর ২০৩১   

৭০ পরান আলী সরা ল লকাি  ২০৩২   

৭১ বােহজ আলী পচা শখ লকাি  ২০৩৩   

৭২ তািহদ ফিকর তােরক আলী লকাি  ২০৩৪   

৭৩ ন র হােসন মা: লাল হােসন লকাি  ২০৩৫   

৭৪ উে  সালমা ত আ: আলীম লকাি  ২০৩৬   

৭৫ শাহাদত হােসন এম াজ আলী সড়াৈতল ২০৩৭   

৭৬ ইউ ফ আলী আ: লিতফ সড়াৈতল ২০৩৮   

৭৭ ইসমাইল হােসন আশান আলী সড়াৈতল ২০৩৯   

৭৮ মাছ: কািহ র আ: কিরম শখ সড়াৈতল ২০৪০   

৭৯ চনবা  ত হােচন সড়াৈতল ২০৪১   

৮০ পারেভজ আলী ইসমাইল সড়াৈতল ২০৪২   

2016-17 অ  বছর 
৮১ মাছাঃ রােবয়া মাঃ শানাউল◌াহ টােপর পাড়া 2535.    

৮২ কালাচান চ  ধর  রায়চরন ধর সয়দ র 2536.    

৮৩ মাঃ বায়িজদ মাঃ আিমর হােসন সয়দ র 2537.    

৮৪ মাঃ হািববর মাঃ গ র সয়দ র 2538.    

৮৫ সাই ল ইসলাম জিসম উি ন সয়দ র 2539.    



৮৬ আেনায়ার হােসন ত ছেবর আলী সয়দ র 2540.    

৮৭ মাঃ রান মাল◌া রিব মাল◌া সয়দ র 2541.    

৮৮ মাঃ ইমন আলী রমান সয়দ র 2542.    

৮৯ মাছাঃ কদবা  
খা ন 

মাঃ ছারমান মাল◌া মাল◌াপাড়া 2543.    

৯০ মাঃ শাম ল মাঃ লাল িময়া ’’ 2544.    

৯১ মাছাঃ া খা ন ছারমান মাল◌া চৗবাড়ীয়া 2545.    

৯২ মাছাঃ ছিনয়া মাঃ ছিলম উি ন গাবপাড়া 2546.    

৯৩ মাছাঃ পবান 
খা ন 

মাঃ লাকমান চৗবাড়ীয়া 2547.    

৯৪ মাছাঃ মােলকা 
খা ন 

মাঃ সেরায়ার হােসন সয়দ র 2548.    

৯৫ আিরফ ইসলাম কসমত সয়দ র 2549.    

৯৬ মাঃ কা  মাঃ বা  সয়দ র 2550.    

৯৭ মাঃ িরপন ইসলাম মাঃ মিতন াঃ গাবপাড়া 2551.    

৯৮ ের আরিফন ইফা মা: ের আলম লকাি  2552.    

৯৯ মা: আনছার আলী খিবর শখ সয়দ র 2553.    

১০০ আ ল হািকম 
মল া 

ত আকবার মাল া ভকা 2554.    

২০১৭-১৮ ি : অথ বছের জালাল র  ইউিনয়েনর অস ল িতব ী ভাতা া   ি র তািলকাঃ 
ঃ 

নং 
নাম (বাংলা ও 

ইংেরজী) 
িপতা/ মীর নাম কানা ভাতা পিরেশাধ বই 

ন র 
াংক িহসাব 

ন র 

 

১০১ আস ল াহ সরকার ত ত  সরকার সয়দ র ২৭৭৬   

১০২ মাঃ আঃ মিমন মাঃ রজব আলী সয়দ র ২৭৭৭   

১০৩ মাঃ নাঈম উি ন মাঃ ইউ ব আলী লকাি  ২৭৭৮   

১০৪ মাঃ স জ আল মাঃ মাকেছদ আলী মাল রেটাক ২৭৭৯   

১০৫ মাঃ সািকব মাঃ র ইসলাম সয়দ র ২৭৮০   

১০৬ মাঃ আলাউি ন 
শখ 

আঃ কােদর (িবজয়) সয়দ র ২৭৮১   



১০৭ মা: আনv◌ায়ার 
হােসন 

ত আিমর আলী লকাি  ২৭৮২   

১০৮ মা: িফেরাজ মা: মাজাহার মাল া সয়দ র ২৭৮৩   

১০৯ মা: রািশ ল 
ইসলাম 

ফজর আলী গাপপাড়া ২৭৮৪   

২০১৮-২০১৯ অথ  বছের জালাল র ইউিনয়েনর অ চল িতবি  ভাতার জ  মেনািনত ি র তািলকাঃ 

ঃ 
নং 

ভাতােভাগীর নাম 
(বাংলায় ও 
ইংেরজীেত) 

িপতা/ 
ামীর নাম 

াম/মহল া ভাতা পিরেশােধর 
বই নং 

াংক িহসাব 
নং 

 

১১০ মাঃ পারেভজ মাঃ ফজর আলী জালাল র ৩৩৯১   

১১১ মাঃ সাগর র ইসলাম জালাল র ৩৩৯২   

১১২ জািমলা খা ন মাঃ মাশারফ মাল া পাড়ােমাহন র ৩৩৯৩   

১১৩ মাছাঃ সী◌ামা 
খা ন 

র ইসলাম জালাল র ৩৩৯৪   

১১৪ মাছাঃ বেহলা মাঃ ওহাব আলী জালাল র ৩৩৯৫   

১১৫ মাঃ বা  মাল া মাঃ রজব মাল া জালাল র ৩৩৯৬   

১১৬ আ  কাওছার রহত আলী জালাল র ৩৩৯৭   

১১৭ রািশদা খা ন মাঃ আ র রিশদ সয়দ র ৩৩৯৮   

১১৮ মাঃ সাহা ীন মাঃ জগর আলী সয়দ র ৩৩৯৯   

১১৯    চ  দাস সয়দ র ৩৪০০   

১২০ মাঃ জাম ম ল ত মনেসর ম ল সয়দ র ৩৪০১   

১২১ মাঃ পন আলী মাঃ আ ল খান সয়দ র ৩৪০২   

১২২ মাছাঃ র া খা ন মাঃ মাকেছদ মাল া মাল ারেটাপ 
গাছপাড়া 

৩৪০৩   

১২৩ মাঃ ই াহীম মাঃ নজর ল লকাি  ৩৪০৪   

১২৪ মাঃ আলািমন মাঃ আ  সাইদ লাশনাপাড়া ৩৪০৫   

১২৫ মাছা: িরয়া খা ন মা: আ  সাইদ লাচনাপাড়া ৩৪০৬   

১২৬ মাছা: মােমনা মােলক িব াস জালাল র ৩৪০৭   

১২৭ মাছা: রহাজান মা: ম  সয়দ র ৩৪০৮   



খা ন 

১২৮ মাছা: রােবয়া খা ন মা: সাম ল হক সয়দ র ৩৪০৯   

১২৯ মাছা: গেল খা ন ত গালজার হােসন সয়দ র ৩৪১০   

ভাতা া  িতব ী ি েদর তািলকা                                                                     নিরনা ইউিনয়ন 
িমক 
নং 

ভাতােভাগীর নাম িপতা/ ামীর নাম কানা বিহ নং িহসাব 
নং 

টাকা দােনর ময়াদ 
ও টাকার পিরমান 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 
98.  মা: আ ল জিলল মা: আ ল জববার নিরনা দ পাড়া ৩২১ ৩১  
99.  মা: মাে র লাল নিরনা ৩২২ ১৬  
100. মাছা: রখা খা ন িপং কা  াং নিরনা দ: পাড়া ৩২৩ ১৪  
101. মা: আ  তােলব ,, আনছব ঐ ৩২৪ ১১  
102. মা: সা  িময়া মা: আ ল হাই ঐ ৩২৫ ৩০◌ ু  
103. মা: রাম চ  হলদার খেগন চ  হালদার ঐ ৩২৬ ৪৩  
104. মা: জািহদ হাসান আনসার আলী নিরনা ৩২৭ ১৩  
105. মাছা: হেলনা িপং আ ল মােলক চর নিরনা ৩২৮ ৩৪  
106. মা: জামাল িপং  আমান ম ল জয়রাম র ৩২৯ ৩২  

107. মা: আ  ব ার 
আশরা ল 

মা: রজাউল জয়রাম র ৩৩০ ৩৮  

108. মা: আলী আকবর ত িসনহাজ ট য়ার কা া ৩৩১ ৪৮  
109. মা: রােশদ িময়া মা: মিফজ উি ন জয়রাম র ৩৩২ ০৫  
110. মা: আ ল মিজদ ত ম  াং গিনদাহ ৩৩৩ ৩৩  
111. মা: আল আিমন আ  দাউদ নারানদহ ৩৩৪ ৪০  
112. মা: আ ল কিরম িপং রাল কাংলা কা া ৩৩৫ ০৪  
113. মা: সরাজ িপং  হারান ঐ ৩৩৬ ৪৬  
114. মাছা: হাজরা রজব আলী ট য়ারকা া ৩৩৭ ৪৯  

২০০৬-০৭ 

115.  
মাছা: আরিজনা 

খা ন 
ত অঅিজজল শখ যি দহ ২/১৯৪ ৪৫  

116.  মাছা: সােজদা খা ন ত শমেশর আরী নাবিবলা ২/১৯৫ ৪৪  



117.  মাছা: িশিরনা িপং আ: জিলল নিরনা ম পাড়া ২/১৯৬ ২৫  
118.  মা: মািনক িময়া িপং মাকেছদ আলী নিরনা উ র পাড়া ২/১৯৭ ১২  
119.  মা: রিফ ল ইসলাম ,, আ: মিতন চরনিরনা ২/১৯৮ ৩৫  
120.  মা: হািম ল ইসলাম ,, আ: গ র বািতয়া ২/১৯৯ ১৮  
121.  মা: আিমর হােসন ,,  খা ট য়ার কা া ২/২০০ ৩৫  
122.  মাছা: শাহানা মা: জামাত আলী ি দাহ ২/২০১ ০২  
123.  মা: ছােলমান ত ওেহদ আক  কাংলাকা া ২/২০২ ৪৬  
124.  মাছা: হািছনা বগম ত ওয়ােজদ আলী ট য়ার কা া ২/২০৩ ২৭  

২০০৭-০৮ 
125.  মা: আ াস আলী ত আতাব আলী ি দাহ ৬৬১ ২৬  
126.  মাছা: আকিলমা ত রিফ ল ইসলাম কাংলা কা া ৬৬২ ২০  
127.  মা: িম  িময়া সাবহান নিরনা ৬৬৩ ১৭  
128.  মা: আ: জিলল ত আজাহার আরী জয়রাম র ৬৬৪ ৩৯  
129.  মাছা: মিনরা ত ইউ ব আলী নিরনা ৬৬৫ ১৫  

২০০৯-১০ 
130.  মা: শাহ আলম মা: আজগর আলী নাবিবলা ৮৬১ ২৪  
131.  মা: লাল মাল◌া ত শিহদ আলী নিরনা ম পাড়া ৮৬২   
132.  মাছা: ফােতমা খা ন ই াহীম নিরনা ৮৬৩ ২১  
133.  মা: ল ম খা ন মা: ছারহাব আল িনিরনা দ: পাড়া ৮৬৪ ২৯  
134.  মাছা: ফােতমা  খা ন জং ববার াং বািতয়া প: পাড়া ৮৬৫ ০১  
135.  ,, পািখ খা ন আ: সামাদ বািতয়া ৮৬৬ ১৯  
136.  মা: আ: রিশদ ত ড়ান াং নাবিবলা ৮৬৭ ২৮  
137.  মা: লালন াং ই াহীম ট য়ার কা া ৮৬৮ ৩৬  
138.  মা: আিমর খান ত র মাহা দ  খান ট য়া কা া ৮৬৯ ২২  
139.  মা: মিন ল ইসলাম মা: করম আলী নারানদাহ ৮৭০ ০৭  

২০১০-১১ 
140.  মা: মিন ামান মা: পারাপ আলী ি দাহ ৯৬২ ০৬  
141.  মা: আিতক উল◌া মা: ফরহাদ আলী নিরনা ৯৬৩ ৪২  
142.  মাছা: হািসনা খা ন মা: এমদাদ ফিকর নিরনা ৯৬৪ ৪১  



143.  ল ম বগম মা: ইউ স াং নারানদহ ৯৬৫ ২৩  
২০১৩-১৪ 

144.  ছােলকা  বগম আ: রিশদ সরকার নিরনা দ: পাড়া ১০৫৮/১৩ ৫১  

145.  কামর ল আ: ছা ার চরবািতয়া ১০৫৯/১৩ ৫০  

146.  সিজ ল ইসলাম শাহজাদত বািতয়া ১০৬০/১৩ ৫৩  

147.  আজম তারাব আলী ি দাহ ১০৬১/১৩ ৫২  

148.  জা া ল বওয়া শাম ল ট য়ারকা া ১০৬২/১৩ ৫৪  

২০১৪-১৫ 
149.  রহম ফিকর ইমান আলী বাচামারা ১৩৩২ ৫৭  
150.  িরয়াজ শরালী বাচামারা ১৩৩৩ ৫৯  

151.  আউয়াল আশান বাচামারা ১৩৩৪ ৫৮  

152.  আলম হােসন ফিকর বাচামারা ১৩৩৫ ৬০  

153.  িবজলী লাভ  চরবািতয়া ১১৩৬ ৬৩  

154.  লাবনী লাভ  বািতয়া ১৩৩৭ ৬৫  
155.  ফািজলা ফজ  নিরনা ১৩৩৮ ১৭০  

156.  সািকব মাতােলব নিরনা ১৩৩৯ ১৬৯  

157.  আিজদা আজগর নাবিবলা ১৩৪০ ৬২  

158.  হায়দার আেনায়ার ট য়াকা া ১৩৪১ ৬৪  

159.  আিখ আলহাজ ি দাহ ১৩৪২ ৫৫  
160.  িমনহা ল রা াক বাচামারা ১৩৪৩ ৬১  

161.  জিমর আলী রমজান আলী ীদহ ১৩৪৪ ৫৬  

162.  িশউিল ইউ ব ট য়াকা া ১৩৪৫ ৬৩  

২০১৫-২০১৬ অথ  বছের  ১২নং নিরনা ইউিনয়েনর বাছাই ত িতব ী ভাতার জ  মেনািনত ি র তািলকাঃ 
163.  মা: আ ল কােদর মা: শাম র হক নিরনা 1984.    

164.  মা:শািহন মা: কারবান আলী নিরনা 1985.    

165.  মা: হযরত আলী মা: শাহআলম নিরনা 1986.    

166.  মাছা: কা লী খা ন এৃত,মিজবর নিরনা 1987.    

167.  মা: হািফ ল ইসলাম ফেয়জ উি ন সরকার নিরনা দ পাড়া 1988.    
168.  মা: আকবর আলী মা: রজব আল িচরনিরনা 1989.    



169.  মা: মিন মা: না  চর নিরনা 1990.    

170.  
মাছা: খােদজা খা ন এৃত, মাকে দ আলী 

াং 
বািতয়া 
ি মপাড়া 

1991.  
  

171.  
মা: িলখন র মাহা দ বািতয়া 

ি মপাড়া 
1992.  

  

172.  
মাছা: জাসনা খা ন মা: দােরাগ আলী 

সরকার 
বািতয়া ি ম 

পাড়া 
1993.  

  

173.  মাছা: িমম খা ন মা: মিমন বািতয়া 1994.    

174.  মাছা: হািমদা খা ন মা: হািনফ াং ডাংগাপাড়া 1995.    

175.  মা: লাল াং মা: মািনক াং বাচামার 1996.    

176.  মা: হািব র রহমান ত, সেলমান বাচামারা 1997.    
177.  মাছা: মিরয়ম খা ন মা:মন র রহমান বাচামারা 1998.    

178.  মা: রােস ল ইসলাম মা: আলম বাচামারা 1999.    

179.  
মা: আলআিমন এৃত,রমজান ফিকর বািতয়া 

ি মপাড়া 
2000.  

  

180.  মাছা: র িবয়া খা ন এৃত,রিশদ িময়া বাচামারা 2001.    
181.  মা: শিহ ল ইসলাম কিল ি ন বাচামারা 2002.    

182.  মা:আ ল কিরম এৃত,শরেবশ াং ি দহ 2003.    

183.  মা: জামাল উি ন এৃত,ইয়ািছন সরদার ি দহ 2004.    

184.  মা: মাজাে ল এৃত,জােহর ফিকর ি দহ 2005.    

185.  মা:িবজয় মা: জিসম উি ন ি দহ 2006.    
186.  মা: আিন র রহমান এৃত,রিহম ব  ি দহ 2007.    

187.  শিরফন খা ন মা: ফিরদ আলী ি দহ 2008.    

188.  মা:আল মাহ দ ধা মা: আ স আলী ধা ি দহ 2009.    

189.  মাছা: খািদজা খা ন মা: খিলল হােসন নারায়নদহ 2010.    

190.  আলািমন আ  দাউদ নারায়নদহ 2011.    
191.  মা: আেনায়ার আনছার কাংলাকা া 2012.    

192.  মাছা: সািফয়া খা ন মা: ফেয়জ আলী নারায়নদহ 2013.    

193.  মা: রিফ ল মা: মিফজ উি ন কাংলাকা  2014.    



194.  মাছা: রেহনা খা ন মা: আ র রিশদ ি  ট য়ারকা া 2015.    

195.  মা: জ র ল ইসলাম ত আ: আিজজ নিরনা দ: পাড়া 2016.    

২০১৬-২০১৭ 
196.  মা: িরপন মা: আ ল নিরনা 2510.    

197.  মা: ইসমাইল হােসন ত বা ল মা া নিরনা 2511.    

198.  মা: সিলম রজা মা: কাবাদ হােসন নিরনা 2512.    

199.  িশলা রানী সাহা মনর ন সাহা নিরনা 2513.    

200.  মা: জন উ ীন মা:আিজত াং নাবিবলা 2514.    

201.  আ  সা সরকার মা: বা ল হােসন নিরনা 2515.    
202.  মা: আেনায়ার মা:হােসম চর নিরনা 2516.    

203.  মা: আলািমন হােসন মা: িলয়াকত আলী বািতয়া 2517.    

204.  মাছা: হাওয়া খা ন মা: আ  সাঈদ বািতয়া 2518.    

205.  মা: নিবর হােসন ত আজগর াং গনীদহ 2519.    

206.  মা:রা  আহে দ মা: ছালািমন নারায়নদহ 2520.    
207.  সােজদা খা ন শখ িদদার বকেসা গনীদহ 2521.    

208.  মা: সিরফ মা: আ:জ ার ছা বািতয়া 2522.    

209.  মা: আজাহার আলী ত তােজর আলী াং ট য়ারকা া 2523.    

210.  উে  সালমা মা: কারবান সরকার চর নিরনা 2524.    

211.  মা: ফজ ল হক মা:রইছ উ ীন ফিকর গনীদহ 2525.    
212.  মা:সাগর আলী মা: রজাউল কিরম ি দাহ 2526.    

213.  মা: শিজব হােসন মা: শামীম রজা নিরন ম পাড়া 2527.    

214.  ি  ওমর নিরনা 2528.    

215.  মা: পন আলী মা: আ: রিশদ ি দহ 2529.    

216.  মাছা: কািহ র খা ন মা: ফার ক হােসন নাবিবলা 2530.    

217.  পাতা খা ন আিরফ কাংলাকা া 2531.    

218.  
মা: আ র রউফ 

মাল া 
সাহরাব মাল া জযি দহ 

2532.  
  

219.  মাছা: জিরন খা ন বা ল সরদার নিরনা 2533.    

220.  মা: জিসম খা কােশম খা নিরনা দ: 2534.    



 
124  মা: মাস ফা মাছা: আিছয়া মা: আকবর নিরনা ০১ ২৭৬৫  
124  আর  াপারী আিফয়া খা ন মা: রজাউল কিরম নারায়নদহ ০৮ ২৭৬৬  

124  মা: রজব মাল া মাছা: কদভা  বগম ত রববান মাল া নিরনা ০১ ২৭৬৭  

124  মা: বল াল খান দেলায়ারা পারভীন মা: িজল র রহমান ট য়ারকা া ০৯ ২৭৬৮  

124  মা: নজর ল 
ইসলাম 

মাছা: হনা খা ন মা: হােছন আলী ম  বািতয়া ০৬ ২৭৬৯  

124  মাছা: িত খা ন মাছা: িমনা খা ন মা: জিসম উি ন গনীদহ ০৭ ২৭৭০  

124  িপষান আনছার মাছা: হািছনা খা ন আ  খােয়র আনছারী গনীদহ ০৭ ২৭৭১  

124  মাছা: র  বগম আ: মিজদ সরকার ছারা খা ন নিরনা ০২ ২৭৭২  

124  মাছা: ছািদয়া 
খা ন 

মাছা: রখা খা ন মা: ছাকাত আলী গনীদহ ০৭ ২৭৭৩  

124  সালমা খা ন মা: আনছার আলী মিজনা খা ন নিরনা দÿÿন 
পাড়া 

০১ ২৭৭৪  

124  মাছা: মিজনা 
খা ন 

মা: আনছার আলী মাছা: জেবদা খা ন নিরনা ০২ ২৭৭৫  

১২ নং নিরনা  ইউিনয়েনর অস ল িতব ী  ভাতার  জ  ড়াম ভােব মেনানীত ি েদর নােমর তািলকা: 
ঃ 

নং 
ভাতােভাগীর নাম 

(বাংলায় ও 
ইংেরজীেত) 

িপতা/ 
ামীর নাম 

মাতার নাম াম/মহল া  ভাতা 
পিরেশা
ধর বই 
নং 

াংক 
িহসাব 

নং 

১২৫ ছিব রানী ধর  ধর কাজলী ধর নিরনা  ৩৩৬৬  
১২৬ র মাহা দ 

ম ল 
ফিকর চাদ ম ল বাতািস খা ন জয়রাম র  ৩৩৬৭  

১২৭ মা:আিমর ল 
ইসলাম 

মা: হবা ফিকর আিমনা খা ন কাংলাকা া  ৩৩৬৮  

১২৮ বীনা মা: আল আিমন শািম  বািতয়া  ৩৩৬৯  
১২৯ মা: শািকব 

হােসন 
মা: আলতাব নিছমা নাছিরন চর নিরনা  ৩৩৭০  

১৩০ কািরমন ছামাদ শখ ফােতমা চর বািতয়া  ৩৩৭১  



১৩১ িহরা সরকার আশরাফ আরী হািছনা বগম নিরনা  ৩৩৭২  
১৩২ মা: রােসল 

ইসলাম 
মা: এবাদ আলী জাসনা খা ন চর বািতয়া  ৩৩৭৩  

১৩৩ আতাউর রহমান মা: রওশন আলী মমতাজ খা ন চর বািতয়া  ৩৩৭৪  
১৩৪ মাছা: জ রা 

বগম 
মা: জিলল িময়া মাছা: রী নিরনা  ৩৩৭৫  

১৩৫ মা দ রানা শািহন মা দা বািতয়া  ৩৩৭৬  
১৩৬ িবজয় হােসন র জামাল ইসলাম মাছা: িবজলী খা ন চর বািতয়া  ৩৩৭৭  
১৩৭ সাথী খা ন মা: তারা িময়া মাছ: ম  িময়া নিরনা  ৩৩৭৮  

 মাছা: মেনায়ারা 
খা 

ত আয়নাল আেনায়ারা ি দহ  ৩৩৭৯  

১৩৯ মারী প া রানী িম া রানী চ ী নিরনা  ৩৩৮০  

১৪০ মা: মেনায়ারা 
খা ন 

ইউ ব আলী আেনায়ারা খা ন নিরনা ম   ৩৩৮১  

১৪১ মা: নাইম ইসলাম গালাম মওলা মাছা: শােহরা খা ন ট য়াকা া  ৩৩৮২  

১৪২ আিমরন খা ন মা: ছেমর শখ হািলমা খা ন ি দহ  ৩৩৮৩  

১৪৩ ইয়াজ উি ন মা: মা ন হােসন রািবয়া খা ন নিরনা  ৩৩৮৪  

১৪৪ মাছা: রতনা 
খা ন 

মা: আ ল হাই কািহ র খা ন ি দাহ  ৩৩৮৫  

১৪৫ মাছা: ম য়ারা 
খা ন 

মা: আিল ি ন নিজরন খা ন ি দাহ  ৩৩৮৬  

১৪৬ মাছা: সােজদা 
খা ন 

ওিছ ি ন মািনক শহর বা  নারায়নদহ  ৩৩৮৭  

১৪৭ আ স সা ার 
সরকার 

আলি ি ন সরকার জয়নব বগম নিরনা 
দÿÿন 

 ৩৩৮৮  

১৪৮ মা: সাখায়াত 
হােসন 

ত তােছর ত শরেবশ বগম নাবিবলা  ৩৩৮৯  

১৪৯ মা: খাইর ল 
ইসলাম 

মা: রনবী সরকার মািবয়া বগম নিরনা  ৩৩৯০  

২০১৮-১৯ অথ  বছর 



ঃ 
নং 

ভাতােভাগীর নাম িপতা/ ামীর নাম াম/মহল া ভাতা পিরেশােধর 
বই নং 

াংক 
িহসাব নং 

ভাতা াি র 
তািরখ 

১৫০ ছিব রানী ধর  ধর নিরনা ৩৩৬৬   

১৫১ র মাহা দ 
ম ল 

ফিকর চাদ ম ল জয়রাম র ৩৩৬৭   

১৫২ মা:আিমর ল 
ইসলাম 

মা: হবা ফিকর কাংলাকা া ৩৩৬৮   

১৫৩ বীনা মা: আল আিমন বািতয়া ৩৩৬৯   

১৫৪ মা: শািকব 
হােসন 

মা: আলতাব চর নিরনা ৩৩৭০   

১৫৫ কািরমন ছামাদ শখ চর বািতয়া ৩৩৭১   

১৫৬ িহরা সরকার আশরাফ আরী নিরনা ৩৩৭২   

১৫৭ মা: রােসল 
ইসলাম 

মা: এবাদ আলী চর বািতয়া ৩৩৭৩   

১৫৮ আতাউর রহমান মা: রওশন আলী চর বািতয়া ৩৩৭৪   

১৫৯ মাছা: জ রা 
বগম 

মা: জিলল িময়া নিরনা ৩৩৭৫   

১৬০ মা দ রানা শািহন বািতয়া ৩৩৭৬   

১৬১ িবজয় হােসন র জামাল ইসলাম চর বািতয়া ৩৩৭৭   

১৬২ সাথী খা ন মা: তারা িময়া নিরনা ৩৩৭৮   

১৬৩ মাছা: মেনায়ারা 
খা ন 

ত আয়নাল ি দহ ৩৩৭৯   

১৬৪ মারী প া রানী িম া রানী নিরনা ৩৩৮০   

১৬৫ মা: মেনায়ারা 
খা ন 

ইউ ব আলী নিরনা ম  ৩৩৮১   

১৬৬ মা: নাইম ইসলাম গালাম মওলা ট য়াকা া ৩৩৮২   

১৬৭ আিমরন খা ন মা: ছেমর শখ ি দহ ৩৩৮৩   

১৬৮ ইয়াজ উি ন মা: মা ন হােসন নিরনা ৩৩৮৪   

১৬৯ মাছা: রতনা 
খা ন 

মা: আ ল হাই ি দাহ ৩৩৮৫ জিল  



১৭০ মাছা: ম য়ারা 
খা ন 

মা: আিল ি ন ি দাহ ৩৩৮৬ জিল  

১৭১ মাছা: সােজদা 
খা ন 

ওিছ ি ন মািনক নারায়নদহ ৩৩৮৭ উপেজলা  

১৭২ আ স সা ার 
সরকার 

আলি ি ন সরকার নিরনা দÿÿন ৩৩৮৮ বা   

১৭৩ মা: সাখায়াত 
হােসন 

ত তােছর নাবিবলা ৩৩৮৯ সিহ  

১৭৪ মা: খাইর ল 
ইসলাম 

মা: রনবী সরকার নিরনা ৩৩৯০ সিহ  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


