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উপকারেভাগীর নাম মাতার নাম িপতার নাম জ  তািরখ াম

1 4605304452 মাঃ রিফকুল ইসলাম মাছাঃ জামিবয়া খাতন মাঃ আ জজলু হক 5/18/1994 উ র দািড়য়ারপাড়

2 19868913712815498 মাঃ রামান িময়া মাছাঃ রােকয়া বগম মাঃ নাল িময়া 1/1/1986 কুচনীপাড়া

3 19728913712815231 মাছাঃ আি য়া খাতন আেমলা খাতন আনছার আলী 5/2/1972 কুচনীপাড়া

4 19838913712814617 মাঃ শিহদু াহ মাছাঃ ছিবরন মাঃ হযরত আলী 8/5/1983 কুচনীপাড়া

5 19868913712814997 মাঃ জাহা ীর িময়া মাছাঃ জািমরন মাঃ কছম ন 12/31/1986 কুচনীপাড়া

6 19588913712815131 মাছাঃ মেনায়ারা বগম মাছাঃ জ রা খাতন
মাঃ আহা দ 

আলী 9/1/1958 কুচনীপাড়া

7 19728913712814789 মাছাঃ হােশদা বগম মাছাঃ আিছয়া খাতন মাঃ হােছন আলী 12/19/1972 কুচনীপাড়া

8 19728913712814597 নুর ইসলাম মাছাঃ ছােহরা নুর মাহা দ 12/15/1972 কুচনী পাড়া

9 19718913712814785
মাছাঃ ফরেদৗসী 

বগম মাছাঃ হােজরা খাতন জামাল উ ীন 12/31/1971 কুচনী পাড়া

10 19818913712815624 মাঃ জু ল জিরনা জেবদালী 6/4/1981 ছাট মািল ঝকা া

11 19588913712815805 জমুত া জিমলা বিছর উ ীন 2/5/1958 ছাট মািল ঝকা া

12 19578913712815521 আঃ আ জজ জেবদা কিলম উ ন 8/10/1957 ছাট মািল ঝকা া

13 19678913712816301 মাছাঃ মেনায়ারা বগম মাছাঃ আ জরন হাশর উ ন 1/11/1967 ভবানীিখলা

14 19778913712816016 মাছাঃ সুজালা মাছাঃ জ রা মাঃ সু ামান 2/18/1977 ভবানীিখলা

15 19778913712805413 মােশদা খাতন মাছাঃ নুেরজা বগম আছমত আলী 8/2/1977 িবলাশপুর

16 19788913712804013 মাহা দ জাকািরয়া
মাছাঃ মারেশদা 

বগম আঃ খােলক 12/2/1978 িবলাশপুর

17 19858913712000013  পলাশ চ  মাদক
সুিচ া রানী চ  

মাদক ধীেরন চ  মাদক 9/8/1985 দি ণ ধানশাইল

18 19688913712803325 মাঃ তাতা িময়া মাছাঃ িবমালা বগম
মাঃ আফাজ 

উ ন 3/1/1968 ধানশাইল

19 19538913712806737 রােম র বমন কামিদনী বমন দািড় কনাত বমন 5/6/1953 ধানশাইল

20 19738913712816990 মাঃ সােহল িময়া মাছাঃ িফেরাজা বওয়া শমেশর আলী 6/6/1973 ধানশাইল

21 19728913712803850 মাছাঃ নাজমা বগম মাছাঃ আেমনা বগম মাঃ আলম বাদশা 4/20/1972 ধানশাইল

22 19708913712806558 মাছাঃ আি য়া খাতন মাছাঃ জ রা খাতন আফছার আলী 6/5/1970 ধানশাইল

23 19588913712804620 নুর মাহা দ ছামফুল উেমদ আলী 3/9/1958 ধানশাইল

24 19688913712804654 মাঃ আতাব উ ন জ রা লাল মামুদ 6/16/1968 ধানশাইল

25 19578913712805043 মাঃ গালাম হােসন গালাপী ভামর আলী 3/7/1957 ধানশাইল

26 19528913712806118 মাঃ ই ািহম মিমরন নছা িময়ার উ ন 6/18/1952 ধানশাইল

27 19808913712803877 মাঃ আ রু রউফ জবা ফুল কু াত আলী মু 11/25/1980 ধানশাইল

28 19638913712806806 মাঃ আিমনু াহ মুনূযা সু ামান 11/21/1963 ধানশাইল

29 19718913712807831 মাঃ আবুল হাসাইন
মাছাঃ আকিলমা 

খাতন মাঃ আিহম ন 11/8/1971 ধানশাইল

30 19758913712807713 মাছাঃ আেলছা খাতন মাছাঃ ছােহরা খাতন মাঃ শােহর উ ন 1/8/1975 ধানশাইল

31 19688913712807428 মাছাঃ ফােতমা মাছাঃ উরফুল মিহজ ন 2/3/1968 ধানশাইল

32 19608913712807704 মাছাঃ মেনায়ারা বগম আেয়শা খাতন আইনু ামান 12/8/1960 ধানশাইল
33 9580982578 শািকল িময়া শফালী বগম জাহা ীর আলম 1/10/1998 চাপােঝাড়া

34 19858913712807836 মাছাঃ ছািমতন নছা
মাছাঃ আফেরাজা 

বগম
মাঃ সকা র 

আলী 10/19/1985 চাপােঝাড়া

35 19588913712808851 মাছাঃ ফােতমা খাতন ছািমরন নছা হাসমদ আলী 1/2/1958 উ র কা লুী

অস ল িতব ী ভাতা উপকারেভাগীর তািলকা (ধানশাইল ইউিনয়ন)



36 19388913712809008 মাঃ জমেশদ আলী মিহরন নছা মাহর আলী 1/4/1938 উ র কা লুী

37 19778913712808660 মাঃ রিফকুল ইসলাম হাওয়া খাতন সকা র আলী 5/13/1977 উ র কা লুী

38 19788913712810113 মাঃ ছােমদ আলী মাছাঃ ছােহরা খাতন জহর উ ীন 1/19/1978 উ র কা লুী

39 19828913712810684 মাছাঃ সিলনা বগম হােছনা খাতন মাঃ ছয়দ আলী 3/2/1982 দি ণ দািড়যারপাড়

40 19828913712809939 মাঃ বুদ ুিময়া মাছাঃ র জয়া খাতন মাঃ আঃ জু ার 1/20/1982 উ র কা লুী

41 19848913712809711 মাছাঃ আনজু মাছাঃ আফ জা মাঃ গফুর 2/1/1984 দি ণ কা লুী

42 19858913712814427 মাঃ আছাদ উ াহ মাছাঃ েলছা মাঃ সাহরাব 1/1/1985 দি ণ কা লুী

43 19868913712809704 মাছাঃ ক না মাছাঃ খুকী মাঃ বাি 1/1/1986 দি ণ কা লুী

44 19938913712000129 ীপন চ  দ তলিশ রানী দ পিরতস চ  দ 5/9/1993 জগৎপুর

45 19708913712812093 মাঃ হযরত আলী মাছাঃ হরবলা বগম মাঃ মু াছ িময়া 3/1/1970 বােগরিভটা

46 19608913712812324 শ  বালা জয়ফুলী  চরন বমন 3/1/1960 বােগরিভটা

47 19578913712811751 মাঃ সুনার উ ন মাছাঃ ছিবেল খাতন জ ল হক 3/2/1957 বােগরিভটা

48 19678913712811592 মাঃ ছমর উ ন ছিবরন কিফল উ ন 2/2/1967 বােগরিভটা

49 19593313031061892 আেনায়ারা বগম পজান বগম নুর জামান িময়া 7/12/1959 বােগরিভটা

50 19778913712811668 মাছাঃ শফালী বগম মাছাঃ হা জরা বগম ফইম ন 3/12/1977 বােগরিভটা

51 19638913712812675 মাছাঃ লাইলী ছিখনা মাঃ লাল িময়া 2/5/1963 বােগরিভটা

52 19878913712000027 মাঃ সাখাওয়াত েসন মাছাঃ ছােহরা খাতন মাঃ ফজল হক 4/10/1987 বােগরিভটা

53 19868913712812259 মাঃ দলুয়ার নুরজাহান মাঃ ই াজ আলী 8/5/1986 বােগরিভটা

54 20038913712103319 বশাখী খাতন মাছাঃ রাশদা বগম শাহা জামাল 10/13/2003 ভবানীিখলা

55 19998913712101570
মাছাঃ জাসনা 

পারভীন মাছাঃ সুেজদা খাতন মাঃ আঃ রহমান 12/16/1999 ভবানীিখলা

56 20048913705012541 িবধান চ  পাল অমলা রানী সাগর চ 1/1/2004 চাপােঝাড়া

57 19758913712000008 মাঃ সুেজদা হািলমা বগম মাঃ সু মান 2/10/1975 উ র কা লুী

58 20028913705001869 মাঃ নািফজ িময়া মাছাঃ ছািবনা বগম আবু হােসম 12/30/2002 মাদারপুর

59 20008913712000039 মাঃ জাহা ীর আলম জােমলা বগম
মাঃ ম জবুর 

রহমান 6/15/2000 দািড়য়ারপাড় উ র

60 19728913712811372 মাঃ আয়ুব আলী জয়তন নছা রেমজ উ ন 3/3/1972 দািড়য়ারপাড় উ র

61 9580751957 শাহ কামাল মাছাঃ ছােবদা বগম
মৃত মাঃ সামছল 

হক 3/6/1997 দািড়য়ারপাড় উ র

62 20078913755019600 মাঃ সালায়মান
মাছাঃ ছােনায়ারা 

বগম মাঃ আিমর আলী 10/10/2007 দািড়য়ারপাড় উ র

63 20088913705026437
মাঃ ফয়সাল আহে দ 

ফািহম মাছাঃ ফিরদা বগম
মাঃ আিমনুল 

ইসলাম 8/8/2008 দািড়য়ারপাড় উ র

64 19808913712808099 মাঃ আজহার আলী আফ জা খাতন
মাঃ আেফজ 

উ ন 3/25/1980 দািড়য়ারপাড় নয়াপাড়া

65 8257779382 মাঃ নবীউল ইসলাম মাছাঃ জামিবয়া খাতন মাঃ আ জজলু হক 1/8/1999 দি ণ দািড়য়ারপাড়

66 19668913712804736 মাঃ আ ু াহ মাছাঃ মাফুজা খাতন
মাঃ আফছার 

আলী 9/28/1966 ধানশাইল

67 9161196549 মাছাঃ পনা খাতন মাছাঃ রােমনা খাতন শাহাজালাল 1/12/1995 ধানশাইল

68 19908913712000011 মাছাঃ ছরাইয়া মাছাঃ র জয়া মাঃ ছারহাব আলী 2/10/1990 দি ণ ধানশাইল

69 19788913712803539
শখ মাঃ ই াহীম 

কবীর তাতা মাছাঃ বুেনছা বগম শখ সিহজ ন 1/2/1978 ধানশাইল

70 19758913712806977 মাঃ হাসমত আলী মাছাঃ হািলমন বগম বাদশা আলী 3/8/1975 ধানশাইল

71 19958913712101622 মা্ঃ ফিরদ ফু◌ুলভানু মাঃ কােসম  আলী 6/8/1995 ছাট মািল ঝকা া

72 20028913705023975 মাছাঃ পালী খাতন মাঃ জ রা খাতন মাঃ ফজল হক 12/22/2002 ধানশাইল



73 20038913712100892 মাছাঃ সুিফয়া খাতন মাছাঃ সােলহা বগম মাঃ আঃ র াক 3/3/2003 চাপােঝাড়া

74 20098913712103654 মাছা্ঃ মায়রা আ ার মাছাঃ রা জনা বগম মাঃ ইউনুছ আলী 7/11/2009 উ র ধানশাইল

75 20048913712103680
মাঃ জাকািরয়া ইসলাম 

জহাদ
মাছাঃ জসিমন 

আ ার
মাঃ রিফকুল 

ইসলাম আলাল 4/29/2004 উ র ধানশাইল

76 20048913712100635 শাহানা মাহফুজা বগম শাহালম 1/2/2004 ধানশাইল

77 20088913712103050 মাছাঃ রাকসানা মাছাঃ আেলছা মাঃ ম আলী 7/10/2008 চাপােঝাড়া

78 19538913712808111 মাঃ জ ল হক শিরতন আঃ হক 7/13/1953 দািড়য়ারপাড় নয়াপাড়া
79 2821320310 মাঃ মিমন উ ন মাছাঃ জয়ফুল নছা রফাজ উ ন 4/1/1971 দািড়য়ারপাড় উ র

80 20088913705026103 মাঃ িসরজাম িময়া মাছাঃ সিখনা বগম মাঃ কুরবান আলী 6/20/2008 ধানশাইল

81 20048913712101260 সা াত খান মাছাঃ িশিরনা খাতন
মাঃ নজ ল 

ইসলাম 6/2/2004 ধানশাইল

82 20008913705010478  মিত িৃত রানী
 মিত ারদা রানী 

বমনী
 ধীের  নাথ 

বমন 6/7/2000 ধানশাইল

83 20098913712100457 খুকু মিন মাছাঃ রা া পারভীন মাঃ খাকা িময়া 8/27/2009 ধানশাইল

84 20088913712103617 কাম ল ইসলাম মাছাঃ কুলসুমা বগম মাঃ পদ িম 10/16/2008 ধানশাইল

85 89137050019671656 মাঃ মাজাে ল হক মমতা বগম ইয়াকুব আলী 1/1/2002 ধানশাইল

86 19978913712000475 সিলম িময়া মাছাঃ িশউলী
মাঃ আলতাফ 

হােসন 7/18/1997 ধানশাইল

87 1961705264 মাঃ আল মামুন ঝরনা বগম মাঃ িব াল হােসন 5/10/2000 ধানশাইল

88 20128913712100199 ফা ক নািসমা বগম জ র আলী 2/2/2012 ধানশাইল

89 20008913705026852 মাঃ আঃ হািলম মাছাঃ হােজরা খাতন মাঃ জাফর আলী 10/1/2000 ধানশাইল

90 20088913705026727 মাছাঃ কিনকা আ ার মাছাঃ খােলদা বগম মাঃ ছবাহান 8/13/2008 কা লুী

91 20018913712101527 জেুয়ল রানা মাছাঃ জেবদা বগম জয়ন ী 3/5/2001 কা লুী

92 20038913705009090 মাঃ মািনক মাছাঃ িমনা বগম মাঃ সাজাহান 6/3/2003 কা লুী

93 20118913712104340 মাঃ মাহনা আ ার মাছাঃ রা জয়া বগম মাঃ িমজান িময়া 10/19/2011 কা লী মাঝপাড়া

94 20118913712102317 মাছাঃ আফসানা মাছাঃ আ না বগম
মাঃ আলমাছ 

আলী 10/12/2011 দি ণ কা লুী

95 20038913712100784 মিত িপংিক রানী রায় মিত সূিচ া রানী
 পিবন কুমার 

রায় 3/1/2003 বােগরিভটা

96 20068913705018096 মাছাঃ মিনরা
মাছাঃ রওশনারা 

বগম
মাঃ গালাম 

মা ফা 1/1/2006 কুচনীপাড়া

97 20038913705026796 িমশা খাতন মাছাঃ হােমদা খাতন মাঃ িম ার আলী 2/22/2003 বােগরিভটা

98 20088913712101082 মাছাঃ ফুল মালা মাছাঃ স া বগম মাঃ ফুরকান িময়া 6/28/2008 বােগরিভটা

99 19968913705026909 মাঃ জামান িময়া মাছাঃ িকয়া বগম মাঃ লাল িময়া 5/1/1996 কুচনীপাড়া

100 19988913705026808 সািফয়া খাতন ছাহারা খাতন িব াল হােসন 2/25/1999 কুচনীপাড়া

101 19678913712815437 মাঃ বািরক মাছাঃ জিমলা বগম মাঃ জাহার মামুজ 5/3/1967 কুচনীপাড়া

102 20098913712101272 মাঃ িব ব িময়া মাছাঃ বকুল বগম মাঃ আবু আলী 5/2/2009 বােগরিভটা

103 20058913712100854 মাছাঃ িশখা আ ার রেবদা খাতন
মাঃ মাজাে ল 

হক 3/3/2005 বােগরিভটা

104 20028913705011862 লাকী পারভীন হিবরন নচা জমেশদ আলী 3/12/2002 উ র দািড়য়ারপাড়

105 20098913712100682 হািববুর রহমান হািলমা আ ার আফাজ উ ন 11/25/2009 উ র দািড়য়ারপাড়

106 20018913712103693 মাছাঃ মিরয়ম আ ার মাছাঃ সােজদা বগম মাঃ মােলক িময়া 12/12/2001 উ র দািড়য়ারপাড়

107 19958913705029435 মাছাঃ নূর জাহান মাছাঃ মােজদা বগম মাঃ নুর ইসলাম 12/10/1954 জগৎপুর

108 20008913705015178 শ ামলা খাতন জােমলা বগম িসরাজলু হক 5/12/2000 চাপােঝাড়া

109 20038913712100871 মাছাঃ িশখা আ ার মাছাঃ সােজদা বগম মাঃ বাদশা িময়া 8/14/2003 চাপােঝাড়া

110 20088913705026457 মাছাঃ কাজলী মাছাঃ জসিমন মাঃ কািদর 2/2/2008 ধানশাইল মাদারপুর



111 20048913705024524  শপন বমন
 মিত সুবা রানী 

বমনী  অিনল চ  বমন 6/9/2004 িবলাসপুর

112 20018913705026898 এবাইদুল ইসলাম মতৃ সােজদা বগম মাঃ চানঁ িময়া 1/10/2001 বােগরিভটা

113 19988913705026796 মাঃ িফ জ িময়া মাছাঃ িফ জা মৃত ছাহরাব 3/15/1998 বােগরিভটা

114 20048913705026831 মাঃ জবুাইদুল ইসলাম মাছাঃ জেুলখা বগম
মাঃ লুৎফর 

রহমান 2/12/2004 দািড়য়ারপাড় নয়াপাড়া

115 20048913712101680 মাছাঃ সািথ খাতন মাছাঃ মােশদা খাতন মাঃ ছােহর আলী 12/15/2004 চাপােঝাড়া

116 20058913705004111 মাঃ িরয়াজলু ইসলাম মাছাঃ অজফুা বগম মাঃ সিহর উ ীন 7/1/2005 িবলাসপুর

117 19808913712808640 মাছাঃ দলুালী খাতন মাছাঃ সিহতন বগম মাঃ দদুু িময়া 8/17/1980 উ র কা লুী

118 20128913712105114 মাঃ আ জজলু হক আেজদা বগম মাঃ মিমন 11/2/2012 ছাট মািল ঝকা া

119 20048913712100643 মাঃ শিফক ছালমা জাহা ীর আলম 7/1/2004 দি ণ দািড়য়ারপাড়

120 19688913712808844 মাঃ মা ফা িময়া মাছাঃ ফুলমিত খাতন মাঃ মাফাজলু হক 1/1/1968 উ র কা লুী

121 20148913712100691
মাছাঃ সামাইয়া 

আ ার মাঃ ছাইদুল ইসলাম
মাছাঃ আেশদা 

বগম 1/24/2014 উ র কা লুী

122 20068913712103685 মাঃ আিতকুল ইসলাম মাছাঃ রােশদা বগম মাহা দ আলী 12/12/2006 কা ূলী

123 19688913712815751 সু জা বগম আিফয়া বওয়া নূর হােসন 4/11/1968 ছাট মািল ঝকা া

124 20048913705010348 মাছাঃ নািছমা খাতন মাছাঃ হািলমা বগম মাঃ নুর মাহা দ 11/12/2004 ধানশাইল চকপাড়া

125 19848913712810359 মাঃ আরজলু িময়া মাছাঃ ফািহমা খাতন
মাঃ আ লু 
আ জজ 6/8/1984 দািড়য়ার পাড় উ র

126 19858913712810391 মাঃ আ জজল মাছাঃ রা জয়া মাঃ ছাহরাব আলী 3/1/1985 দািড়য়ার পাড়

127 19658913712813305 মাছাঃ মেমনা খাতন ছিখনা বগম মেহল শখ 1/3/1965 জগৎ পুর

128 19958913712101582 পলাশ িময়া সুইদা বগম আফসার আলী 5/2/1995 ধানশাইল

129 19908913705026816 মাছাঃ জাহানারা মােমলা বগম জামাল উ ন 12/12/1990 কা িুল

130 20008913705029181 মাছাঃ পিপ আ ার নাজমা বগম জয়নাল আেবদীন 1/12/2000 কা িুল

131 19968937050006637 মা: মুসিলম িময়া ম জনা বগম উমর আলী 3/4/1996 কুচ্িনপাড়া

132 20063323003167139 মাঃ রিবন িরনা সাইফুল 12/19/2006 ধানশাইল

133 19758913705026811 তসর উ ন ফ জরন আ লু গফুর 1/1/2016 ধানশাইল

134 19958913712101562 মিরয়ম শামসু াহার ওয়াজ উ ন 2/1/2015 ধানশাইল

135 20038913705023846 মর জনা িশিরনা ম জবর রাহমান 6/5/2003 কা িুল

136 20108919031100224 মাঃ জনুােয়দ ইসলাম ঝরনা বগম হযরত আিল 2/17/2010 কা িুল

137 20068913712102351 মাছাঃ খুিশ মিন আসমা খাতন খিলল িময়া 5/1/2006 দািড়য়ার পাড়

138 20058913712101773 মাঃ আিসব আসমা বগম খিলল 6/2/2005 দািড়য়ার পাড়

139 19528913712815591 মাছাঃ জেবদা জিমলা জ ার 3/12/1952 মািল ঝকা া

140 19848913712814935 মাছাঃ আ ুরী বগম মাছাঃ জােলখা খাতন
মাঃ আ লু 
আওয়াল 12/31/1984 কুচ্িনপাড়া

141 19828913712813372 মাছাঃ খােদজা খাতন মাছাঃ আকিলমা মাঃ আ লু কািদর 2/8/1982 জগৎ পুর

142 20148913712104350 মাছাঃ সুমাইয়া খাতন মিমরণ সিলম উ ন 5/7/2014 দািড়য়ার পাড়

143 20078913705017160 মাছাঃ িলজা আ ার আকিলমা লচ িময়া 11/18/2007 ধানশাইল

144 19898913712815834 শহর আলী সিকনা মাহা দ আলী 10/22/1989 ছাট মািল ঝকা া

145 19778913712813693 মাছাঃ মাহমুদা খাতন মাছাঃ সুিফয়া খাতন মাঃ আঃ মােলক 9/30/1977 দি ণ কা লুী

146 19578913712807200 মাঃ সয়দ জামান মাছাঃ ছািমরন ন জম ন 4/11/1957 চাপােঝাড়া

147 19678913712805344 মাঃ খাকা িময়া ময়না খাতন সয়দ আলী 3/12/1967 িবলাসপুর



148 19658913712810769 মাঃ জ ল হক মাছাঃ জ রা খাতন ছয়দ আলী 5/6/1965 দািরয়ারেপাড়

149 19798913712811330 মাছাঃ ছেমলা খাতন মাছাঃ ছােবদা খাতন মাঃ ছামছল হক 3/4/1979 দািড়য়ারপাড়

150 19548913712804960 মিত াবালা বমন জেসদা বমনী মেহ  চ  বমন 9/13/1954 িবরাসপুর

151 19498913712807173 মাঃ আ রু রহমান আিছরন নছা মাহা দ আলী 4/12/1949 চাপােঝাড়া

152 19638913712812458 মাঃ আয়নল হক জিমৈল ন র আলী 3/1/1963 বােগরিভটা

153 19858913712814815 মাঃ নুর ইসলাম
মাছাঃ আেনায়ারা 

বগম মাঃ নইম ন 9/10/1985 কুচিনপাড়া

154 20148913712104399 সুমাইয়া আ ার মাছা: রিহমা খাতন মা বনাছ আলী 5/28/2014 িবলাসপুর

155 20048913712100859 শারিমন আ ার হাসেন আরা শাহজাদা 4/8/2004 ধাশাইল

156 20048913705026014 মা ফ িময়া উ না বগম আলামীন 6/5/2004 ধাশাইল

157 19998913705014418 জিন িময়া জ রা বগম দলুাল িময়া 3/5/1999 দািরয়ারপাড়

158 20108913712102414 পা ল িফেরাজা সাবদুল 1/1/2010 ধানশাইল

159 20138913712101327 শা  চ  বমন মিত রানী বমন িচিনময় চ 6/25/2013 বােগরিভটা

160 19908913712104609 িব ছেবদা আবু ব র 2/1/1990 দািরয়ারপাড়

161 20058913712102842 মা:আিশফ িময়া মাছা: জনা বগম মা:ইসরািফল 5/20/2005 ধানশাইল

162 19808913712810379 মাঃ আজাদ আলী মাছাঃ ফ জলা খাতন মাঃ নবর উ ন 7/10/1980 দািড়য়ার পাড় উ র

163 19608913712814041  িনবারন চ  দ জা বী বালােদ জ মাহন দ 3/5/1960 জগৎপুর
164 6015031963 মাছাঃ ছােলমন নছা আেমতন বগম ছিলম উ ন 5/10/1951 দািড়য়ার পাড় উ র

165 20058913705024835 সার জনা খাতন মাছা:ফােতমা বগম মা:সামু ন 3/4/2005 কা িুল মাঝা পাড়া

166 5071170822
মাছাঃ রহানা পারভীন 

মী মাছাঃ উে  কুলসুম মাঃ আ রু রিশদ 1/1/1990 মাদারপুর

167 19528913712808857 মাঃ আঃ গফুর সা জরন জহর আলী ম ল 1/1/1952 উ র কা িুল

168 20018913712000236 মাছাঃ আিছয়া খাতন মাছাঃ জৎসনা খাতন মাঃ আ াফ আলী 5/7/2001 ধানশাইল উ র

169 19628913712813670 মাঃ আ লু মােলক মাছাঃ আেলছা বগম নােদর হােসন 12/30/1962 দি ণ কা লুী

170 19588913712807402 মাছাঃ জেবদা খাতন মাছাঃ কিরমন জনুাবালী 1/1/1958 চাপােজাড়া

171 19738913712807984 মাঃ শিহদুল ইসলাম মাছাঃ ছিবলা খাতন
মাঃ ম জবর 

রহমান 11/25/1973 দািড়য়ার পাড় নয়াপাড়া

172 19278913712816179 মাছাঃ মুকুল মিছরন মাজাে ল হক 11/12/1927 ভবানীিখলা

173 20058913705029515 মাঃ িসরাজ উ ন মাছাঃ িশলা বগম মাঃ ছা ার 8/28/2005 দি ণ কা লুী

174 20008913712104158 মাঃ রিন িময়া মাছাঃ রািশদা খাতন মাঃ আছাদ আলী 7/18/2000 িবলাসপুর

175 20078913712101428 মা:রতন িময়া মাছা:িপয়ারা বগম মা:আ:আ জজ 2/3/2007 উ:দািড়য়ার পাড়

176 20058913712100541 শিফকুল ইসলাম মাছাঃ রিহমা বগম মাঃ মাতােলব 5/20/2005 উ র দািড়য়ার পাড়

177 20038913712105892 মাছাঃ সুিম বগম জে তন বগম শাজাহান 2/10/2003 ধানশাইল

178 19728913712815443 মাঃ আহা দ আলী মাছাঃ আেবদা বগম আশাদ আলী 3/4/1972 কুচনীপাড়া

179 19798913712807672 মাঃ আ ছু ছা ার জিমলা খাতন তসর উ ন 1/1/1979 চাপােঝাড়া

180 19788913712808049 মাঃ শিহদুল ইসলাম মাছাঃ ছিমরন পীরমামুদ 1/3/1978 দািড়য়ার পাড় নয়াপাড়া

181 20098913712102743 আিনকা মাছা:পারভীন
মা:আেনায়র 

হােসন 1/30/2009 ধানশাইল

182 20138913712105900 মিমন মাছাঃ মােশদা খাতন মাঃ আঃ রিশদ 2/3/2013 ধানশাইল

183 20028913705024428 মা:িমজানুর রহমান ম জনা বগম মা:জলুিফকার 9/4/2002 িবলাসপুর

184 19928913712000153 মাঃ আলমগীর মাছাঃ আন্জয়ুারা
মাঃ আঃ বােরক 

তাতা 6/7/1992 দািড়য়ার পাড় উ র

185 19558913712810372 মাঃ খিলল মাছাঃ হাজারা বওয়া আনছার আলী ঢািল 6/5/1955 দািড়য়ার পাড় উ র



186 19888913712807557  সুজন কুমার পাল  মিত যমুনা রাণী
শী মাগনাল চ  

পাল 2/3/1988 চাপােঝাড়া

187 19828913712806201  ক রাম বমন মৃক জবারা বমনী  রে  চ  বমন 3/17/1982 ধানশাইল

188 19853313031848424 সুেবতা বগম রােকয়া বগম সকা ার আলী 3/3/1985 দািড়য়ার পাড় উ র

189 19728913712811312 মাঃ আঃ হা ান মাছাঃ ছালাহ খাতন মাঃ আঃ জ ার 3/3/1972 উ র দািড়য়ার পাড়

190 19608913712808543 মাছাঃ হেলনা খাতন কেমলা খাতন মুসিলম উ ন 2/6/1960 উ র কা িুল

191 20148913712102175 আিশকু াহ মাছা:মন্জয়ুারা বগম মা:আ ু াহ 3/3/2014 চাপােঝারা

192 19928913712000102 সাজনুী মেনায়ারা আ জজল হক 4/3/1992 কুচনী পাড়া

193 2861173389 মাঃ ইিলয়াছ
মাছাঃ আকিলমা 

বগম মাঃ রিহম িময়া 9/13/2001 দি ণ কা লুী

194 19758913712803538 মাছাঃ নুরজাহান বগম মাছাঃ তািমতন নছা মাঃ নুর ইসলাম 4/10/1975 কামতা পাড়া

195 20048913705017991 ফাহিমদা খাতন মাছাঃ গালাপী খাতন মাঃ ফা ক িময়া 5/25/2004 িবলাশপুর

196 19628913712815833 সিকনা বগম জ রা বওয়া ছােদক আলী 3/26/1962 ছাট মািল ঝকা া

197 19828913712805610 মাছাঃ সুলতানা ছরাইয়া মাছাঃ হাজারা বগম
মাঃ শিহদুর 

রহমান 7/25/1982 ধানশাইল

198 19808913712000015 মাঃ তাতা িময়া তফুিল মাঃ আবুল কােশম 1/1/1980 ধানশাইল
199 6442652415 মাঃ রতন মেমাছাঃ রােকয়া নুর ইসলাম 6/6/1994 কুচনী পাড়া

200 19578913712805000 মাঃ কামাল িময়া আেমনা খাতন হলকু 10/12/1957 িবলাশপুর
201 2407831862 মাছাঃ িহরামিন মাছাঃ ছিখনা বগম মাঃ হা ন িময়া 4/1/1998 উ র কা লুী

202 19848913712808890 মাঃ খারেশদ আলম খােদজা খাতন মাঃ আবু িস ক 5/10/1984 উ র কা লুী

203 19758913712810066 মাঃ কদর আলী মাছাঃ মিরয়ম সবত াহ 3/14/1975 দি ণ দািড়য়ারপাড়

204 6424408810 মাঃ খিলল জেব নেনছা বগম
মাঃ আকতার 

হােসন 12/14/1980 উ র কা লুী

205 8257779390 মাহাবুল ইসলাম মাছাঃ ফেলছা
মাঃ আলমাছ 

আলী 1/1/1997 দািড়য়ার পাড় উ র

206 19828913712811327 মাঃ সােহব আলী মাছাঃ জােবদা আলী মাঃ ছামছল হক 2/5/1982 দািড়য়ার পাড় উ র

207 19948913712000036 মাছাঃ মমতা খাতন মাছাঃ ফ জলা খাতন
মাঃ মাজাফর 

আলী 4/10/1994 চাপােঝাড়া

208 19588913712810095 মাঃ মিমজ উ ন মিমরন নছা ইউসুফ আলী 3/19/1958 দি ণ দািরয়ার পাড়

209 19838913712814363 মাছাঃ সােজদা বগম মাছাঃ আিহেল মাঃ ছাবর আলী 1/1/1983 দি ণ কা লুী

210 19938913712000231 মাছাঃ আেলয়া মাছাঃ আেনায়ারা মাঃ আ জজলু হক 1/1/1993 বােগরিভটা

211 19608913712808314 মাছাঃ আেলমা খাতন হােজরা ছােদক আলী 1/1/1960 দািরয়ারপাড় নযাপাড়া

212 19578913712815671 মাঃ আিমর উ ন মিমরন আবুল েসন 6/10/1957 ছাট মািল ঝকা া

213 20078913712102761 জইু আরিফনা জজ িময়া 5/1/2007 কুচনীপাড়া

214 7807699769 মাঃ আবু ইউছব
মাছাঃ আঞ্জমুান 

ওয়ারা
মাঃ আ লু হক 

সরকার 12/10/1995 চাপাঝুড়া

215 20148913712104105 মাঃ মাইনুল ইসলাম মাছাঃ মােজদা বগম
মাঃ রিফকুল 

ইসলাম 9/1/2014 কুচণী পাড়া

216 19703393054000015 মাছাঃ রািশদা খাতন মাছাঃ র জয়া খাতন ই ীছ আলী 1/1/1970 িবলাসপুর
217 9580751304 মাঃ নাঈম িময়া মাছাঃ া খাতন মাঃ মু ফা আলী 4/10/2002 ধানশাইল

218 19778913712813641
মাঃ আেনায়ার হােসন 

গাজী
মাছাঃ আেনায়ারা 

বগম
মাঃ ওয়ােজদ 
আলী গাজী 9/19/1977 দি ণ কািলনগর

219 20098913712101795 মাছাঃ আিখ খাতন মাছাঃ শাবানা বগম মাঃ আ াছ আলী 1/3/2009 দি ণ কা লুী

220 7300823544 মাঃ দলুাল হােসন মাসাঃ রিহমা খাতন মাঃ মমতাজ আলী 8/20/1967 িবলাসপুর

221 19848913712808054 মাঃ শাহাি মাছাঃ শাি  বগম মাঃ মু াজ আলী 10/25/1984 দািড়য়ারপাড় নয়াপাড়া

222 19888913712816168 মাঃ আিমনুল ইসলাম মাছাঃ চা া মাঃ সইজ ন 2/12/1988 ভবানীিখলা
223 8674289577 ফজলুল হক আেমনা আঃ ম জদ 8/6/1966 ধানশাইল উ র

224 19688913712809571 মাঃ আনা ল ইসলাম বগম মাঃ আঃ হািকম 11/10/1968 উ র কা লুী



225 19598913712809793 মিত সুশীলা মিত কুল বালা গেনশ চ  বমন 3/2/1959 উ র কা লুী

226 9155055776 মাঃ িমলন িময়া মাছাঃ ম জলা খাতন
মাঃ মাফা ল 

হক 8/10/1997 ভবানীিখলা

227 20148913712106971 মাছাঃ িমম আ ার
মাছাঃ রওশানারা 

বগম
মাঃ মাতােলব 

আলী 1/7/2014 দি ণ কা লুী
228 9161197000 মাছাঃ কারমিন জিরনা খাতন আবু কােশম 6/5/1996 কা লুী
229 6911280391 মাঃ রােসল আহে দ মাছাঃ কেমলা মাঃ জাকািরয়া 4/3/2002 ভবানীিখলা

230 20138913712111170 তাম জদ তাছিলমা মাঃ আিমনুল 4/16/2013 উ র দািরয়ারপাড়

231 19588913712803375 মাঃ জামাল উ ন আিমরন ন জম উ ন 3/2/1958 ধানশাইল
232 5515160363 মাঃ লাল িময়া ফুল কশরী গাম সম 1/1/1965 উ র কা লুী

233 20148913712104936
মাঃ মাসাে ক িব াহ 

মাহীম মরী বগম আিকবুল ইসলাম 1/2/2014 ধানশাইল

234 20138913712104435 মাঃ িসফাত াহ পিপয়া সুলতানা
মাঃ শিফকল 

ইসঃলাম 9/2/2013 িবলাসপুর
235 2865057711 মাছাঃ রিহমা খাতন মাছাঃ আিছয়া খাতন রিফজ উ ন 1/1/1965 ধানশাইল

236 4619858329 মাঃ রািকবুল ইসলাম আিছয়া বগম মাঃ নু ল ইসলাম 4/7/1982 িবলাশপুর

237 20098913712104904 মাঃ সািকব রানা মাছাঃ ছােহরা খাতন
মাঃ মাবারক 

উ াহ 8/7/2009 বােগরিভটা

238 19658913712804089 মােশদা বগম নুর জাহান বগম মাছেল উ ন 4/9/1965 িবলাসপুর

239 20158913712102188 বুশরা জাহান বাবলী মাছাঃ হপী বগম মাঃ বাবুল িময়া 10/18/2015 ধানশাইল


