
িবধবা ভাতার তািলকা

উপকারেভাগীর NID/BRIS উপকারেভাগীর নাম মাতার নাম িপতার নাম জ  তািরখ াম

19858913712805055 মমতা বগম সােলহা মনজল 3/2/1985 উ র ধানশাইল
19538913743796925 শা জরন অিবরন রিহম িময়া 8/10/1953 উ র ধানশাইল
19638913712803704 ফুলমিত বগম আেলছা বগম আলী 1/24/1963 উ র ধানশাইল
19538913712803619 স জরন বগম ছিবরন ধুেমলু শক 10/20/1953 উ র ধানশাইল
19728913712805002 মাছাঃ সুিফয়া বগম কিলমন জয়নাল আব ীন 4/7/1972 উ র ধানশাইল
19578913712803131 মাছাঃ ছেলমা বগম কাজবান বগম আবুল কােশম 4/13/1957 উ র ধানশাইল
19728913712803208 মাছাঃ িশিরনা বগম হািলমা আ রু রহমান 2/1/1972 উ র ধানশাইল
19678913712803806 মাছাঃ ডািলম বগম কাজলী বগম আ লু হােসন 11/10/1967 উ র ধানশাইল

19488913712806380 মাছাঃ ফ জা বওয়া মাছাঃ রােবয়া খাতন
তছর উ ন 
ম ল 6/7/1948 উ র ধানশাইল

19328913712813685 মাছাঃ সুিফয়া খাতন মেমনা খাতন সয়দ আলী 11/1/1932 দি ন কা লুী
19678913712813785 মাছাঃ জ রা খাতন আেলহা বগম ইয়াজ উ ন 2/25/1967 দি ন কা লুী
19628913712813476 মাছাঃ আ ারা বগম মাছাঃ নূরজাহান তেফজ ন 4/3/1962 দি ন কা লুী
19688913712814414 মাছাঃ সুিফয়া জেবদা বওয়া ছানাউ াহ 1/1/1968 দি ন কা লুী
19228913712813576 মাছাঃ ছােলমা খাতন শাইেবনী কামর আলী 3/2/1922 দি ন কা লুী

19758913712813471 মাছাঃ রহানা খাতন
মাছাঃ মেনাআরা 
বগম মাঃ আবু সামা 4/3/1975 দি ন কা লুী

19658913712813049 মাছাঃ িবলিকছ হাসরন আলী 5/18/1965 দি ন কা লুী
19538913712814239 মাছাঃ ময়ফুিল ছােলহা মিহজ উ ীন 4/1/1953 দি ন কা লুী
19628913712813844 মাছাঃ মমতা বগম কেমলা আেয়াব আলী 2/19/1962 দি ন কা লুী
19628913712813193 মাছাঃ ফুলমালা শাপলা দেলায়ার হােসন 4/9/1962 দি ন কা লুী
19378913712813175 মাছাঃ জেবদা বওয়া নরশী শহর আলী 12/1/1937 দি ন কা লুী
19738913712814084 মাছাঃ িফেরাজা জােলখা আঃ র াক 1/1/1973 দি ন কা লুী
19678913712813460 মাছাঃ কমলা খাতন আ জরন আঃ জু ার 9/12/1967 দি ন কা লুী
19578913712813146 মাছাঃ আেমনা খাতন ছিমরন মাইন ন 1/30/1957 দি ন কা লুী

19678913712813451 মাছাঃ মেনায়রা বগম মাছাঃ আেমনা খাতন শাহা জ ন 3/2/1967 দি ন কা লুী

19778913712814123 মাছাঃ আয়শা খাতন
মাছাঃ আেমনা 
বগম সােদক আলী 9/13/1977 দি ন কা লুী

19638913712814297 মাছাঃ ছােবদা মাছাঃ আেমনা ছােদক আলী 10/2/1963 দি ন কা লুী
19378913712813183 মাছাঃ রিহমা খাতন ছামাতন মিহজ উ ন 6/6/1937 দি ন কা লুী
19628913712813302 মাছাঃ ছািবয়া খাতন আেমনা খাতন শাইবালী খাঁ 3/2/1962 দি ন কা লুী

19658913712813421 মাছাঃ আেহলা বগম মাছাঃ অমলা খাতন ছােরর উ ন 7/8/1965 দি ন কা লুী
19628913712814161 মাছাঃ মমতাজ বগম আি য়া খাতন আ লু কিরম 3/2/1962 জগৎপুর
19788913712814305 মাছাঃ আন্জয়ুারা মাছাঃ কেয়ত বানু আমজাদ 4/4/1978 দি ন কা লুী

19678913712814197 মাছাঃ স া খাতন মাছাঃ আয়শা খাতন আ াব আলী 3/2/1967 জগৎপুর
19618913712814940 মাছাঃ রােকয়া বগম উে  কুলসুম রিহম ন 12/31/1961 কুচনীপাড়া

19668913712815205 মাছাঃ রািবয়া বগম মাছাঃ জিমলা বগম আজহার আলী 4/2/1966 কুচনীপাড়া

19478913712816456 মাছাঃ আেনায়ারা খাতন আ জরন আ লু হক 5/9/1947 ভবানী িখলা
19638913712815165 মিত লািছয়া মৗরী ভাদইয়া 1/1/1963 কুচনীপাড়া

19588913712814537 মাছাঃ মেনায়ারা বগম আেনায়ারা বগম আ রু র াক 12/15/1958 কুচনীপাড়া
19528913712816443 মাছাঃ মােশদা জােয়দা তছর উ ন 10/12/1952 ভবানীিখলা
19478913712816475 মাছাঃ আকিলমা তিছমন আিরফ উ ন 8/15/1947 ভবানীিখলা

19568913712815086 মাছাঃ রওেশানারা বগম মাছাঃ জেবদা বগম আঃ রিশদ 5/2/1956 কুচনীপাড়া
19708913712814573 মাছাঃ জেবদা মাছাঃ সুিফয়া জু ার 12/14/1970 কুচনীপাড়া
19658913712814585 মাছাঃ অিমলা মাছাঃ ছােহরা ওমর আলী 10/12/1965 কুচনীপাড়া
19778913712814594 মাছাঃ র জয়া মাছাঃ ফুলমালা মাঃ িনয়ামত 1/11/1977 কুচনীপাড়া

19698913712814888 মাছাঃ রিহমা বগম
মাছাঃ আেনায়ারা 
বগম মাঃ আঃ ছালাম 12/31/1969 কুচনীপাড়া

19668913712815170 মিত ফুল ঝির মিত মেন রী িশপুজন 5/2/1966 কুচনীপাড়া
19708913712814712 মাছাঃ হােমদা বগম মাছাঃ আরফুল উ ন 2/1/1970 কুচনীপাড়া
19728913712815722 আেনায়ারা বগম আছমা বগম মুনতাজ আলী 1/1/1972 িনজাম িখলা

19658913712814772 মাছাঃ আেনায়ারা বগম মাছাঃ আেমনা খাতন মিহল সক 12/19/1965 কুচনীপাড়া
19598913712814673 মাছাঃ হােছনা বগম আেমনা মৃহ হােসন আলী 11/20/1959 কুচনীপাড়া
19668913712814895 মাছাঃ কুলসুম বগম িচেন মালা জালাল উ ীন 12/31/1966 কুচনীপাড়া



19668913712815031 মাছাঃ মিমরন বওয়া মাছাঃ জািমরন মাঃ িশক্কু শখ 1/2/1966 কুচনীপাড়া

19588913712815027 মাছাঃ আেনায়ারা বগম
মাছাঃ আেমলা 
বগম ছােবদ আলী 1/2/1958 কুচনীপাড়া

19788913712815117 মাছাঃ ওরফুিল মাছাঃ রিহমা বগম মাঃ আঃ রহমান 5/2/1978 কুচনীপাড়া
19528913712816344 মাছাঃ জিরনা রিহমা ত জম ন 2/26/1952 কুচনীপাড়া
19528913712815666 আছমা আিবয়া জ রল 4/9/1952 কুচনীপাড়া
19278913712815353 মাছাঃ আিছয়া বগম আরমানী মিন 2/3/1927 কুচনীপাড়া
19528913712815342 মাছাঃ আ জরন আয়শা আজগর আলী 1/1/1952 কুচনীপাড়া
19588913712815636 রিহমা বগম জিমলা রিহম 2/6/1958 ছাটমািল ঝকা া
19478913712815798 সােহরা বগম ময়মনা আেপল উ ীন 8/18/1947 ছাট মািল ঝকা া
19878913712816151 মাছাঃ নািছমা মাছাঃ আফুজা মাহা দ 2/2/1987 ভবানীিখলা
19758913712815843 রিহমা মােলকা বওয়া নুরল হক 7/9/1975 ছাট মািল ঝকা া

19688913712806610 মাছাঃ রৗশন আরা মাছাঃ হািছনা বগম আ রু রিশদ 4/15/1968 ধানশাইল

19638913712806698 মাছাঃ জাহানারা বগম মিমরন বগম আেবদ আলী 5/4/1963 ধানশাইল

19638913712806617 মাছাঃ হািসনা বগম মাছাঃ সিখনা বগম
মাঃ হাসমত 

আলী 5/3/1963 ধানশাইল
19618913712805878 সুিচ া রানী মাদক সুরচী বালা মাদক মাদক 7/10/1961 ধানশাইল
19738913712805888 মমতা রানী মাদক গীতা রানী মাদক মাদক 8/3/1973 ধানশাইল
19488913712805903 কমলা রানী মাদক সুমিত রানী মাদক দুগা চরন মাদক 8/3/1948 ধানশাইল
19588913712805872 মাছাঃ ছােয়দা বগম ছািমরন নছা আঃ ছা ার 9/1/1958 ধানশাইল

19738913712806174 মাছাঃ আকিলমা মাছাঃ জেবদা খাতন গদ ুিময়া 10/6/1973 ধানশাইল
19288913712806175 মাছাঃ জেবদা আেমনা খাতন জেবদ আলী 3/25/1928 ধানশাইল
19538913712806241 মাছাঃ ছাহারা বগম ছাদমিন বাবর আলী 8/19/1953 ধানশাইল
19688913712806182 মাছাঃ মােশদা বগম জ রা খাতন মাজাফর আলী 5/12/1968 ধানশাইল

19888913712806831 মাছাঃ িলিপ বগম মাছাঃ শ ামলী বগম
মাঃ মােলক 

আলী 5/17/1988 ধানশাইল
19818913712806566 মাছাঃ হােফজা বগম মাছাঃ ছিব খাতন হািকম 4/6/1981 ধানশাইল
19648913712000003 মাছাঃ কােলমা বগম জেবদা বগম আবুল কালাম 7/10/1964 ধানশাইল

19388913712806275 মাছাঃ জ রা খাতন আিছয়া
উছমান আলী 
আক 4/3/1938 ধানশাইল

19588913712805956 একা শী রানী বমনী মনুবালা বমনী ি রনাথ বমন 9/10/1958 ধানশাইল

19588913712806476 মিত রিহিন বালা  মিত হরবলা বমন হম চ  বমন 6/15/1958 ধানশাইল
19588913712806000 কালনী বালা বমনী রান ুবালা বমনী মিলন চ  বমন 3/2/1958 ধানশাইল
19848913712806895 মাছাঃ িমনা বগম মাছাঃ বুিল বগম খাকা 12/4/1984 ধানশাইল

19808913712806372 মাছাঃ জাহানারা খাতন মাছাঃ সিখনা
মাঃ হাসমত 

আলী 6/12/1980 ধানশাইল

19558913712810850 মাছাঃ রােশদা বওয়া মাছাঃ আিছয়া খাতন মাঃ আ লু আলী 3/25/1955 উ র দািড়য়ারপাড়
19378913712811018 মাছাঃ আিছয়া বগম মাছাঃ কিরমন মিহজ উ ন 5/15/1937 উ র দািড়য়ারপাড়

19658913712811326 মাছাঃ ছােবদা বগম মাছাঃ ময়মল নছা
মাঃ ছােদক 

আলী 3/1/1965 উ র দািড়য়ারপাড়
19728913712811216 শামসু াহার নীলমন আঃ সামাদ 9/7/1972 উ র দািড়য়ারপাড়
19608913712811438 মাছাঃ মিরয়ম মাছাঃ আেবদা সাইন ন 3/2/1960 উ র দািড়য়ারপাড়
19478913712811119 মিরয়ম জেবদা খাতন িমেয়র আলী 7/5/1947 উ র দািড়য়ারপাড়

19728913712811354 মাছাঃ জবাফুল বগম জয়তন নছা অেমজ আলী 3/3/1972 উ র দািড়য়ারপাড়
19628913712811015 মাছাঃ আফেরাজা মাছাঃ িচিন বগম মাঃ ফজল হক 10/4/1962 উ র দািড়য়ারপাড়
19628913712811006 মাছাঃ সুিফয়া আকিলমা মিহজল 5/1/1962 উ র দািড়য়ারপাড়

19678913712810921 শামসু াহার মাছাঃ আিছয়া খাতন আ লু মু ী 5/19/1967 উ র দািড়য়ারপাড়
19778913712811131 জ রা বগম ফুল মালা নজর মামুদ 8/7/1977 উ র দািড়য়ারপাড়
19378913712810918 মাছাঃ জিরনা বওয়া মাছাঃ েনাফা শিরয়ত াহ 11/19/1937 উ র দািড়য়ারপাড়
19612693717196594 মাছাঃ আেমনা খাতন ঝলমলা বরমনী ওেপন চ 2/15/1961 উ র কা লুী

19638913712809578 মাছাঃ মুরেশদা বগম মাছাঃ ছােলহা বগম আহছান আলী 3/18/1963 উ র কা লুী

19848913712000010 মাছাঃ আঞ্জমুান আরা মাছাঃ আফেরাজা
মাঃ আ জজলু 

হক 3/5/1984 উ র কা লুী
19472693717195884 জিমলা বগম জােবদা খাতন জমর উ ন 9/17/1947 উ র কা লুী
19588913712809402 মাচাঃ আি য়া বগম ছািমরন আ াস আলী 5/20/1958 উ র কা লুী

19628913712809057 মাছাঃ মেনায়ারা খাতন হািসনা খাতন মমতাজ উ ন 4/12/1962 উ র কা লুী
19778913712809158 মাছাঃ নুফা খাতন আেমনা খাতন ফিকর মামুদ 8/29/1977 উ র কা লুী

19698913712808633 হােজরা বওয়া মাছাঃ ছািবলা খাতন মাঃ আঃ মােলক 5/9/1969 উ র কা লুী



19518913712808894 মাছাঃ ছােলমা খাতন জােযদা খাতন আঃ ওয়ােরছ 8/8/1951 উ র কা লুী

19658913712810116 মাছাঃ নুরজাহান মাছাঃ ছােহরা খাতন জহর উ ন 3/25/1965 উ র কা লুী
19578913712809818 মাছাঃ গােলছা সু রুী আকবর 1/1/1957 উ র কা লুী

19728913712809410 মাছাঃ আি য়া খাতন মাছাঃ আয়শা বগম আ লু হক 4/25/1972 উ র কা লুী

19758913712809431 মাছাঃ ময়না বগম মাছাঃ জােহরা বগম আঃ কািফ 3/15/1975 উ র কা লুী
19638913712808871 মাছাঃ আসমা খাতন ফুল ছােহরা মাঃ আফর আলী 1/2/1963 উ র কা লুী

19728913712809524 মাছাঃ দলুুফা বগম
মাছাঃ আেনায়ারা 
বগম আ লু হক 3/8/1972 উ র কা লুী

19678913712809580 মাছাঃ কাফাসী
মাছাঃ মােলমচা 
বগম গালাম হােসন 2/4/1967 উ র কা লুী

19478913712809806 মিত ক না মিত কুলুবালা গেনষ 2/1/1947 উ র কা লুী
19678913712809820 মাছাঃ জিমলা খাতন ফুল মালা ইছমাইল 1/1/1967 উ র কা লুী
19308913712809802 মিত ক মিন দগুা বালা অজনী বমন 6/25/1930 উ র কা লুী

19688913712807567 মাছাঃ জ রা বগম
মাছাঃ আেমনা 
বগম আফাজ উ ন 3/2/1968 চাপােঝাড়া

19968913712000016 আছমা নিছমন আছমত আলী 5/10/1996 চাপােঝাড়া
19588913712808324 মাছাঃ রৗশন আরা ফলা বওয়া জাফর আলী 5/5/1958 চাপােঝাড়া
19588913712807512 মিত উষা রানী িবমলা রানী পাল 3/1/1958 চাপােঝাড়া
19808913712807455 মাছাঃ রােশদা বগম মাছাঃ বািছ খাতন হােসন আলী 2/5/1980 চাপােঝাড়া
19538913712808055 মাছাঃ র জয়া খাতন মাছাঃ গালাপজান ইছত াহ্ 1/20/1953 দািড়য়ারপাড় নয়াপাড়া

19558913712817532 মাছাঃ রােকয়া বগম
মাছাঃ আকিলমা 

খাতন নুর আলী 1/18/1955 চাপােঝাড়া
19608913712807958 মাছাঃ ঝরনা মাছাঃ ছােলহা আলী 11/7/1960 দািড়য়ারপাড় নয়াপাড়া
19628913712817516 মাছাঃ না মাছাঃ ছােলহা আলী 11/30/1962 দািড়য়ারপাড় নয়াপাড়া
19488913712807390 মাছাঃ আেবদা খাতন আেমনা বাহার 1/2/1948 2120

19658913712807769 মাছাঃ আি য়া খাতন মাছাঃ হাওয়া খাতন আিলম উ ন 11/8/1965 চাপােঝাড়া
19668913712808068 মাছাঃ ছেবারা জ রা খাতন নিছম উ ন 1/2/1966 দািড়য়ারপাড় নয়াপাড়া
19738913712807451 মাছাঃ সুিফয়া বগম মাছাঃ ছ রা মাঃ শা লু 3/2/1973 চাপােঝাড়া
19658913712807227 মাছাঃ নুফা খাতন কািরমা বগম দ র আলী 4/15/1965 চাপােঝাড়া
19618913712807823 মাছাঃ আেমলা বগম উমুর জান বিছর উ ন 11/3/1961 চাপােঝাড়া

19778913712807776 মাছাঃ মাহফুজা বগম মাছাঃ আেয়শা বগম মাঃ শাহ আলী 12/3/1977 চাপােঝাড়া
19638913712807509 মিত িকরণ পাল সুিমত রানী সুিমত পাল 1/3/1963 চাপােঝাড়া
19578913712807340 মাছাঃ মােসদা খাতন মাছাঃ ময়না খাতন উ ন 3/2/1957 চাপােঝাড়া
19688913712807394 মাছাঃ আেবদা খাতন আিছয়া মাইন ন 1/2/1968 চাপােঝাড়া
19638913712807403 মাছাঃ আকিলমা মাছাঃ হা জরন মাঃ আবু ব র 3/2/1963 চাপােঝাড়া
19588913712808414 মাছাঃ জািমতন নছা ফল আবুজাফর 1/1/1958 দািড়য়ারপাড় নয়াপাড়া
19658913712807208 মাছাঃ স রুী খাতন জিরমন নছা নূর মাহা দ 3/10/1965 চাপােঝাড়া
19488913712807060 মাছাঃ ছােহরা খাতন ফয়মন নছা হােছন আলী 9/10/1948 চাপােঝাড়া

19778913712808475 মাছাঃ খােদজা খাতন আিমলা বওয়া
মাঃ আতাব 

উ ন 9/5/1977 দািড়য়ারপাড় নয়াপাড়া
19638913712807960 মাছাঃ ছােলহা জিমরন ছােদক আলী 8/14/1963 দািড়য়ারপাড় নয়াপাড়া
19648913712808105 মাছাঃ সােজদা মাছাঃ জয়মন িসরাজলু হক 5/25/1964 দািড়য়ারপাড় নয়াপাড়া

19728913712807838 মাছাঃ মেমনা খাতন মাছাঃ আেয়শা বগম মাঃ মিমন উ ন 11/8/1972 চাপােঝাড়া
19758913712807274 মাছাঃ সােজনা খাতন মাছাঃ লবাহারী হাসমত আলী 2/4/1975 চাপােঝাড়া
19458913712808340 মাছাঃ মেহলা বওয়া ছইমন নছা মাবারক আলী 5/5/1945 দািড়য়ারপাড় নয়াপাড়া
19738913712807941 মাছাঃ মুেশদা মাছাঃ মিহরন মাঃ আঃ কালাম 10/6/1973 দািড়য়ারপাড় নয়াপাড়া
19428913712808237 মাছাঃ মিমরন বওয়া আেনায়ারা আশকর আলী 3/1/1942 দািড়য়ারপাড় নয়াপাড়া

19818913712812461 মাছাঃ নুফা খাতন মাছাঃ জিমলা খাতন আঃ মােলক 1/1/1981 বােগরিভটা
19538913712812573 মাছাঃ খুেদজা খাতন ছাইরন বেয়জ আলী 1/1/1953 বােগরিভটা
19578913712811540 মাছাঃ জিরনা বগম সিহমন বাপারী 3/2/1957 বােগরিভটা

19806111360788938 মাছাঃ খুিক মাছাঃ তিহরন নছা মাহা দ আলী 1/1/1980 বােগরিভটা

19428913712811625 মাছাঃ তিছমন নছা হা জরা খাতন
অিছম উ ন 
বপারী 1/1/1942 বােগরিভটা

19478913712812453 মাছাঃ বুিল বগম তিছরন ছােদক আলী 5/3/1947 বােগরিভটা
19478913712812712 হােজরা বগম খােদজা বগম ঈমান আলী 4/3/1947 বােগরিভটা
19578913712812957 মাছাঃ রািকয়া বগম জিহরন বওয়া আজগর আলী 1/1/1957 বােগরিভটা

19798913712812855 মাছাঃ আিছয়া খাতন
মাছাঃ ফােতমা 

খাতন মাঃ আঃ ছা ার 1/1/1979 বােগরিভটা
19592627202650378 রােকয়া তরপুল সাহাবু ন 10/8/1959 বােগরিভটা



19728913712811567 মাছাঃ সুিফয়া বগম মাছাঃ ছফুরা বগম নু ল হক 6/1/1972 বােগরিভটা
19678913712812452 মাছাঃ মিহরন বগম মাছাঃ নুরজাহান মাঃ মিহর উ ন 5/3/1967 বােগরিভটা
19618913712812406 মাছাঃ আিছয়া খাতন নিছমন বওয়া আজগর আলী 1/1/1961 বােগরিভটা
19688913712812394 মাছাঃ শফালী বগম মােলছা বওয়া আলী আহ দ 1/1/1968 বােগরিভটা
19838913712812643 মাছাঃ নুেরজা মাছাঃ মেমলা মাঃ নুর আমীন 4/8/1983 বােগরিভটা

19578913712812087 মাছাঃ সেহদা বগম মাছাঃ আি য়া বগম খা জম ন 9/1/1957 বােগরিভটা
19378913712811871 মাছাঃ বািছরন খাতন নুনেণছা বাবুর আলী 3/3/1937 বােগরিভটা
19538913712812511 মাছাঃ জিহরন মিমরন আছ াহ 11/1/1953 বােগরিভটা

19728913712811876 মাছাঃ শামসু াহার মাছাঃ রােবয়া বগম
মাঃ ইসমাল 
হােসন 3/1/1972 বােগরিভটা

19752611038850464 ছালমা আকতার সািবনা ইয়াসিমন আ াস আলী 1/1/1975 বােগরিভটা
19628913712812152 মাছাঃ ছােহরা খাতন মাছাঃ আেমনা কািদর 3/3/1962 বােগরিভটা

19728913712805013 মাছাঃ আকিলমা
মাছাঃ আেমনা 
বগম ইেমর উ ন 2/1/1972 বােগরিভটা

19388913712812370 অয়মালা রানী বা  রাণী রাধা মাহন 1/1/1938 বােগরিভটা
19638913712812383  কুসুম বালা পম বালা সুিদশ চ 1/1/1963 বােগরিভটা
19538913712812517 মাছাঃ ছােলহা হােলমা সানু িময়া 2/1/1953 বােগরিভটা

19698913712812263 মাছাঃ রেমছা বগম মাছাঃ জেবদা বওয়া উছমান আলী 4/3/1969 বােগরিভটা

19658913712811584 মাছাঃ আয়শা বগম মাছাঃ আিমনা বগম
মাঃ আফছর 

আলী 6/1/1965 বােগরিভটা
19538913712812542 মাছাঃ আিছয়া আেমনা শহর আলী 2/1/1953 বােগরিভটা
19478913712815579 রােহনা জয় নাবা নাইিবলা 4/15/1947 বােগরিভটা
19488913712812561 মাছঃ নিছরন জািমরন আ রু রহমান 1/1/1948 বােগরিভটা
19728913712812928 মাছাঃ ম জনা মাছাঃ জিমলা উ ন 1/1/1972 বােগরিভটা
19578913712812783 মারেশদা হােজরা মগবুল হােসন 12/11/1957 বােগরিভটা
19508913712804020 কিমলা বওয়া ছােলহা রইচ উ ন 5/15/1950 িবলাসপুর
19528913712804402 মাছাঃ ছােহরা খাতন বলী খাতন নছর উ ন 5/10/1952 িবলাসপুর
19668913712805231 মাছাঃ ছােলহা বগম নুেরজা শাহাআলম 8/1/1966 ধানশাইল
19478913712804441 মাছাঃ হাওয়া খাতন আেমনা খাতন আ লু হক 4/20/1947 িবলাসপুর
19508913712804939 মাছাঃ আেমনা খাতন আিছরন আ রু রহমান 12/23/1950 িবলাসপুর
19578913712805329 মাছাঃ জ রা খাতন ম জরন গাজীর রহমান 1/10/1957 িবলাসপুর
19678913712805400 মাছাঃ ওজফুা খাতন আেমনা খাতন মিফজল হক 1/10/1967 িবলাসপুর
19398913712000001 হেলনা বগম আেমনা খাতন হােছন জামান 6/8/1939 িবলাসপুর
19778913712805412 সুলতানা বগম হােবজা খাতন মাঃ শামছল হক 2/15/1977 িবলাসপুর
19583313031823045 মাফুজা বগম িপ রা বগম রজব তালুকদার 2/25/1958 িবলাসপুর
19728913712804021 মু রা বগম ফ টকা বগম মাইজ উ ন 7/8/1972 িবলাসপুর
19458913712805379  জেবদা খাতন জিহরন নছা ছবর উ ন 5/5/1945 িবলাসপুর

19628913712817654 মাছাঃ উ ুল ওয়ারা বগম জাহান আরা বগম
মাঃ মাখেলছর 

রহমান 1/2/1962 ধানশাইল মাদারপুর
19678913712805156 মাছাঃ রিহমা মাছাঃ রািবয়া ময়ছন 1/7/1967 িবলাসপুর
19678913712805188 মাছাঃ র জয়া খাতন কছর আলী মকেছদ আলী 5/12/1967 িবলাসপুর
19478913712805143 মাছাঃ ছ রা বগম মিহরন আলম 2/1/1947 িবলাসপুর
19438913712804009 খােদজা বগম ময়ফল বগম ফিছ উ ন 6/8/1943 িবলাসপুর
19388913712804230 ছােহরা খাত্ন কিরমন নছা কহর উ ন 5/25/1938 িবলাসপুর

19908913712000141 মাছাঃ মঞ্জয়ুারা বগম মাছাঃ মুন বাহারী মাঃ িসরাজলু হক 1/1/1990 িবলাসপুর

19588913712805064 মাছাঃ আেনায়ারা মাছঃ জােয়দা বগম
মাঃ আকবর 

আলী 3/1/1958 িবলাসপুর
19578913712805183 মাছাঃ আয়শা খাতন জােরদা আছর উ ন 3/15/1957 িবলাসপুর
19798913712805074 মাছাঃ সুেহদা খাতন রােহলা বগম শাহাআলী 3/1/1979 িবলাসপুর
19688913712804760 মাছাঃ শাভা খাতন মাছাঃ আ মালা খিব ল হক 3/15/1968 ধানশাইল

19688913712803494  মিত আ না রানী দাস
মিত দলুন রাণী 

দাস  িবিরচ  দাস 4/10/1968 ধানশাইল
19688913712803485 মাছাঃ হােজরা খাতন সােহরা খাতন হােছন আলী 8/10/1968 ধানশাইল
19628913712803892 ছিবরন বগম আইমনা নহজ উ ন 6/10/1962 ধানশাইল

19768913712806851 মাছাঃ খািদজা বগম মাছাঃ জিহরন নছা জ াত আলী 7/13/1976 ধানশাইল
19488913712806483 মিত সােবনী ীমিত কমলা রােম র 9/20/1948 ধানশাইল
19438913712812595 মাছাঃ আেমলা মকফুল জমত আলী 1/1/1943 বােগরিভটা
19628913712812071 মাছাঃ রািকয়া বগম মাছাঃ জিহরন উমর আলী 1/1/1962 বােগরিভটা

19428913712813352 মাছাঃ আয়শা খাতন
মাছাঃ আ জরন 

খাতন এছাহাক আলী 9/8/1942 জগৎপুর
19758913712815815 হােমদা মাছাঃ আি য়া উ ীন 2/18/1975 ছাট মািল ঝকা া
19728913712811958 মাছাঃ জ রা বগম মাছাঃ আবদলু উ ন 2/3/1972 কুচনীপাড়া



19628913712811382 মাছাঃ জিরনা মাছাঃ জয়ফুল নছা রফাজ উ ন 3/3/1962 উ র দািড়য়ারপাড়
19378913712811089 আকিলমা খাতন আিমরন মগর সরকার 8/5/1937 উ র দািড়য়ারপাড়
19578913712811489 মাছাঃ আেনরা বগম রািবয়া নািছর 2/1/1957 উ র দািড়য়ারপাড়
19558913712810390 মাছাঃ ছােবদা নুর জাহান অছম ন 1/1/1955 উ র দািড়য়ারপাড়

19378913712810980 মাছাঃ আেমনা বওয়া মিহর রন নছা খারেসদ আলী 5/11/1937 উ র দািড়য়ারপাড়

19678913712811317 মাছাঃ জামিবয়া খাতন ছােলমন আঃ জু ার 4/3/1967 উ র দািড়য়ারপাড়
19478913712811413 মাছাঃ জেবদা বওয়া এছাদা বওয়া ইসমাইল 1/3/1947 উ র দািড়য়ারপাড়
19758913712811101 িশিরনা ইিসরন িসরাজ 3/5/1975 উ র দািড়য়ারপাড়
19728913712811194 জেবদা দলুািল মিন শখ 5/7/1972 উ র দািড়য়ারপাড়
19478913712808650 জিরনা বওয়া ছিবরন নছা বাহাজ উ ন 1/4/1947 উ র কা লুী
19388913712804820 মাছাঃ ছািমরন জােমল খাতন আইন ন 11/3/1938 িবলাসপুর
19638913712804834 মাছাঃ কেমলা খাতন কুলছন মগরআলী 7/4/1963 ধানশাইল
19618913712804848 মাছাঃ মেমনা খাতন আইমন নছা মগর আলী 3/1/1961 ধানশাইল

19898913712806491 মাছাঃ নািগস পারভীন
মাছাঃ খােদজা 
বগম আ লু হক 1/1/1989 ধানশাইল

19673323019461776 মাছাঃ মােজদা বগম জািবলা বগম আলী আকবর 1/1/1967 উ র দািড়য়ারপাড়
19778913712810954 মাছাঃ মােজদা বগম মাছাঃ পরী বগম আ লু ম জদ 7/8/1977 উ র দািড়য়ারপাড়

19678913712810687 মাছাঃ জােবদা বগম মাছাঃ রিমছা খাতন আইজ ন 6/5/1967 দি ন দািড়য়ারপাড়
19688913712807948 মাছাঃ অিমলা বগম ছােহরা খাতন উ ী হােসন 7/3/1968 দি ন দািড়য়ারপাড়
19628913712811702 মাছাঃ ফুেলছা খাতন মজীেল খাতন মাঃ ছােবদ আলী 4/3/1962 বােগরিভটা

19578913712810958 মাছাঃ বগম বওয়া
মাছাঃ মােলকা 
বওয়া ছবর উ ন 3/2/1957 দািড়য়ারপাড় উ র

19688913712803291 মাছাঃ হািলমা বগম মাছাঃ ফােতমা তিমজ উ ন 1/2/1968 ধানশাইল
19688913712803096 মাছাঃ আিছয়া বগম শানা বান আিমর উ ীন 9/22/1968 ধানশাইল
19588913712805807 মাছাঃ আেমনা খাতন হািলমা বগম শবু মু 5/6/1958 ধানশাইল
19578913712808573 মাছাঃ নুরজাহান জািমতন নছা নূর মাহা দ 3/27/1957 উ র কা লুী
19488913712805670 মাছাঃ জেবদা বওয়া জয়গে ছা জমর উ ন 3/5/1948 ধানশাইল

19828913712810138 মাছাঃ রহানা খাতন মাছাঃ ছিবেল খাতন আ লু জ ার 1/12/1982 দি ণ দািড়য়ারপাড়
19588913712806310 মাছাঃ নুরজাহান মাছাঃ জয়মালা আলী 4/8/1958 ধানশাইল
19688913712806050 মাছাঃ হােজরা খাতন মাছাঃ হািলমন আলী 6/12/1968 ধানশাইল
19538913712803361 মাছাঃ ছােলহা বগম মিতরন তিফল উ ন 2/3/1953 ধানশাইল
19568913712803775 মাছাঃ আেবদা বগম নীনা বানু সাইদ আলী 2/20/1956 ধানশাইল
19578913712810792 মাছাঃ হাজারা খাতন জেবদা হােয়ত আলী 5/2/1957 দি ণ দািড়য়ারপাড়
19538913712806629 মাছাঃ ছফুরা বগম সিরফন বগম সমচ উ ন 4/21/1953 ধানশাইল
19788913712807634 মাছাঃ সােজদা বগম ফােতমা বগম মু াজ আলী 1/9/1978 চাপােঝাড়া

19688913712806623 মাছাঃ রােশদা বগম
মাছাঃ জিরমন 
বওয়া নুর হােসন 4/20/1968 ধানশাইল

19788913712808820 মাছাঃ িফেরাজা বগম মাছাঃ ছবুরা খাতন মাতােলব েসন 2/10/1978 উ র কা লুী
19488913712805538 মাছাঃ ছিমরন ফুলমিত ছােমদ আলী 2/1/1948 ধানশাইল
19678913712810546 রজফুা খাতন সিখনা খাতন মাহা দ আলী 10/25/1967 দািড়য়ারপাড় উ র
19788913712808067 মাছাঃ সােমনা খাতন সাইতন ছােবদ আলী 1/1/1978 দািড়য়ারপাড় নয়াপাড়া
19628913712810211 শইরাফুলী সিখনা ছদুর রহমান 2/1/1962 দি ণ দািড়য়ারপাড়

19758913712807622 মাছাঃ রােশদা বগম
মাছাঃ রােকয়া 
বগম আশরাফ আলী 9/24/1975 চাপােঝাড়া

19808913712000002 মাছাঃ ছালমা মাছাঃ সােজদা মাঃ আঃ ছামাদ 5/2/1980 বােগরিভটা
19668913712000002 মাছাঃ িশউলী খাতন আিছয়া খাতন আ জর উ ন 3/15/1966 উ র কা িুল
19658913712000005 কিরমন বওয়া ছােলহা আঃ কিরম 11/20/1965 উ র কা িুল
19588913712816767 মাছাঃ জেলহা খাতন সাইতন আ জম ন 8/30/1958 ধানশাইল
19558913712816067 মাছাঃ জ রা সরফুলী িনয়াম ন 1/1/1955 ভবানীিখলা
19758913712805289 মাছাঃ মািফয়া মাছাঃ ছােহরা নিছম ন 4/7/1975 ধানশাইল
19238913712806428 মাছাঃ লবাহারী নিছমন জমর উ ন 4/10/1923 ধানশাইল
19678913712809536 মাছাঃ খুেদজা বগম মাঃ ছািমরন নছা ছােহদ আলী 11/30/1967 উ র কা লুী

5054105696 মাসাঃ নবীরন মতৃ- ছামীরন
মৃত-মজরু ন 
খ কার 8/15/1932 ধানশাইল

8227248591 জিমলা বানু জিরনা খাতন ওমর আলী 1/1/1968 দি ণ কা লুী
19368913712803135 মাছাঃ আেবদা বগম হােজরা খাতন ছােবদ আলী 4/17/1936 ধানশাইল
19518913712814832 মাছাঃ ছােহরা খাতন শিরফন হািমর উ ন 12/31/1951 কুচ্িনপাড়া
19478913712813232 মাছাঃ আেবদা ফুল বাসর মইজ ন 11/28/1947 কা িুল

19508913712813573 মাছাঃ সুিফয়া খাতন মাছাঃ জােয়দা খাতন সবুর উ াহ 4/3/1950 কা িুল



19628913712813345 মাছাঃ আেজদা বগম মাছাঃ রিহমা খাতন
মাঃ আ জ 

রহমান 9/10/1962 জগৎ পুর
19528913712813393 মাছাঃ ময়না খাতন জবা ফুল আিমউল হক 8/2/1952 জগৎ পুর
19418913712808618 শােহদা বওয়া জােয়দা খাতন ছােবদ আলী 8/8/1941 কা িুল
19508913712000003 মাছাঃ রিহমা মাছাঃ জল খাতন ওয়ােহদ আলী 2/2/1950 ধানশাইল
19728913743792510 বােনছা জেবদা খাতন শরীফ উ ন 4/17/1972 কা িুল
19782619676158116 বগম সুেজতা আিহলা আ লু জ ার 1/1/1978 উ র কা িুল
19528913712806318 মাছাঃ আেবদা খাতন সােলভান িহ ত আলী 6/9/1952 ধানশাইল
19538913712814448 মাছাঃ জাসনা আরফা আলী 1/1/1953 দি ণ কা িুল
19832619551959737 শমী আ ার আেলছা বগম মাঈন উ ন 11/11/1983 ধানশাইল
19878913712809039 মাছাঃ মেমনা খাতন িফ জা খাতন মুনছর আলী 7/6/1987 কা লুী
19628913712809117 র জয়া খাতন ছােহরা খাতন হােসন আলী 12/31/1962 কা লুী

19658913712809077 ঝণা খাতন মাছাঃ নেমজা খাতন হািববুর রহমান 1/3/1965 কা লুী
19578913712809929 মাছাঃ হািলমা ফুলমালা মিহর উ ন 2/1/1957 কা লুী
19558913712811389 মাছাঃ ছাহারা খাতন ফুেলছা খাতন হােছন 1/1/1955 দািরয়াপাড়

19678913712812094 মাছাঃ ছােহরা বগম
মাছারঃ উিহলা 
বগম মাঃ ছােহর আলী 5/1/1967 বােগরিভটা

19788913712808148 মাছাঃ নুেরজা খাতন মাছাঃ আেবদা বগম মাঃ নইম ন 11/8/1978 দািরয়াপাড়
19578913712815937 সিখনা শাইমন জয় ম ন 5/1/1957 মািল ঝকা
19678913712813341 মাছাঃ সুিফয়া বগম রািকয়া বগম ছমচ ন 5/2/1967 জগৎপুর

19778913712812159 মাছাঃ শারিমন আ ার
মাছাঃ আফ জা 
বগম শিফউল আলম 1/2/1977 বােগরিভটা

19538913712804762 মাছাঃ খুেদজা বগম মাছাঃ জােমলা খাতন হােসন আলী 7/29/1953 ধানশাইল
19738913712805891 িদপালী রানী মাদক অ  মাদক মাদক 3/6/1973 ধানশাইল
19678913712805542 মাছাঃ অিহলা বগম হােজরা বগম আিফল উ ন 5/10/1967 ধাণশাইল
19538913712804754 মাছাঃ জিমেল খাতন মিহরন বগম ওমর আলী 11/3/1953 ধাশাইল
19588913712806454 মাছাঃ র জয়া খাতন মাছাঃ আি য়া িরয়াজ উ ন 4/20/1958 ধাশাইল
5555010700 ছােলমা বগম মাছাঃ ময়না খাতন নাইব উ ন 2/1/1965 কুচিন পাড়া
19538913712815042 মাছাঃ ছাহারা বগম আিছয়া শাহাম ন 10/15/1953 কুচিনপাড়া
19678913712811037 খাদজা বগম মিমরন নছা মেমদালী 3/5/1967 দািরয়াপাড়
19528913712812924 মাছাঃ হাসনা বগম মাছাঃ জেবদা মু ার আলী 1/1/1952 বােগরিভটা
19538913712812329 উমাবালা বােন রী ধারনী কা 2/1/1953 বােগরিভটা

19508913712803540 মাছাঃ বুেলছা বগম মাছাঃ আি য়া খাতন এছা তালুকদার 1/8/1950 ধাশাইল
19488913712815201 মাছাঃ কািরমুন নছা ছািহরন আঃ কািফ 7/5/1948 কুচিনপাড়া
19568919094439421 মাছাঃ আেমনা বগম আেবদা খাতন সামাদ 3/8/1956 কুচিনপাড়া
19548913712000001 মাছাঃ ছাহারা বগম রিহমা বগম হােছন আরী 7/15/1954 ধানশাইল
19578913712000001 ছােনায়ারা বগম ছািমতন বওয়া নবাব আলী 12/10/1957 চাপােঝাড়া

19538913712805609 মাছাঃ হাজারা বগম মাছাঃ জিমলা খাতন হাসমত আলী 10/10/1953 ধানশাইল

19828913712813189 মাছাঃ বকুল মাছাঃ সুিফয়া বগম মাঃ ইিলয়াছ 3/3/1982 কা িুল
19578913712815366 মাছাঃ মিহরন মাছাঃ আেমনা মিহল 1/1/1957 কুচিনপাড়া
19678913712810541 আি য়া খাতন রিহমা খাতন আলী 10/25/1967 দািরয়াপাড়

19628913712813180 মাছাঃ ছবুরা খাতন মাছাঃ মিমরন বগম ম জব উ ন 2/15/1962 কা িুল

19528913712813018 মাছাঃ উে  সুেলমা
মাছাঃ আফেরাজা 
বগম উমর আলী 10/22/1952 কা িুল

19488913712814796 মাছাঃ আেনায়ারা বগম জ রা খাতন মুন ু সক 12/31/1948 কুচিনপাড়া

19838913712816728 মাছাঃ শািফয়া বগম
মাচাঃ আনুয়ারা 
বগম মাঃ সাদা িময়া 4/12/1983 ভবািন িখলা

19698913712809692 মাছাঃ আেনায়ারা খাতন
মাছাঃ মােমনা 

খাতন
মাঃ আমজাত 

আলী 5/5/1969 কা িুল

19588913712808822 মাছাঃ রিহমা খাতন মাছাঃ জ রা খাতন আইজ ন 1/7/1958 কা িুল
19818913712813139 মাছাঃ আছমা মাছাঃ রিহমা মাঃ শিফউ ন 7/11/1981 কা িুল

19728913712804940 মাছাঃ সােজদা মাছাঃ আেমনা খাতন আিমর হােসন 10/23/1972 িবলাশপুর
19528913712805170 মাছাঃ ম জরন ফ জরন আইতেল 7/17/1952 ধানশাইল
19618913712805492 জিমলা খাতন ছিখনা খাতন আ লু জ ার 5/10/1961 িবলাশপুর
19638913712805999 িমলন বালা বমনী রান ুবালা দ মিলন চ  দ 3/9/1963 ধানশাইল

19808913712807945 মাছাঃ আেমনা খাতন
মাছাঃ রৗশনারা 
বগম

মাঃ আেমজ 
উ ন 7/2/1980 দািড়য়ারপাড় নয়াপাড়া

19588913712808992 ছিখনা খাত্ন হা জরন নছা মিফজ উ ন 1/4/1958 উ র কা লুী



19698913712815857 স ফা বগম হািল সিরপ উ ন 1/7/1969 ছাট মািল ঝকা া
19488913712806276 মাছাঃ রিহমা খাতন আেলয়া ওয়ােহদ আলী 5/2/1948 ধানশাইল
19678913712810518 মাছাঃ েকয়া বগম মাছাঃ আেমনা হািমজ ন 7/3/1967 দািড়য়ারপাড় উ র
19658913712815631 জিরনা বগম জিমলা জ ার 5/4/1965 মািল ঝকা া
19808913712804492 মাছাঃসািবনা বগম হােমদা বগম ফজল হক 5/5/1980 িবলাশপুর
19688913712807986 মাছাঃ ছিবলা খাতন আিহতন সিশ মামুদ 11/23/1968 দািড়য়ারপাড়
19588913712814490 মাছাঃ নূরভানু মাছাঃ হােজরা নারউ াহ 1/1/1958 কা লুী
19558913712803586 মাছাঃ রিহমা খাতন ইয়াতন মুড়নী শখ 8/10/1955 ধানশাইল
19528913712000002 মাছাঃ ফুেলছা খাতন আ জরণ দসু মামুদ 3/15/1952 ধানশাইল

19728913712813351 মাছাঃ হােছনা খাতন মাছাঃ আয়শা খাতন আ াব আলী 9/6/1972 জগতপুর
19708913712808532 মাছাঃ রােহলা খাতন ন জতন বওয়া রিহজ উ ন 11/2/1970 কা লুী
19538913712804889 মাছাঃ ওযুফা বগম মােমনা বগম অিমজউ ন 8/21/1953 ধানশাইল
19778913712809146 সু পা খাতন ছােলমা খাতন শামছল হক 12/30/1977 কা লুী
19578913712816137 মাছাঃ জ রা বগম ফােতমা জােবদ আলী 1/2/1957 ধাশাইল
19828913712810210 মাছাঃ মােলকা অিমলা মাঃ ফিছ উ ন 1/1/1982 দি ন দািড়য়ারপাড়
19488913712808499 মাছাঃ আয়শা খাতন আেলকজান না জম ন শখ 1/1/1948 দািড়য়ারপাড়

19588913712816900 মাছাঃ ফ জলা খাতন মাছাঃ মিমেন বওয়া ফিকর আলী 7/4/1958 ধানশাইল
19478913712811855 মাছাঃ জ রা খাতন মাছাঃ ছ  খাতন মছী ম ল 4/3/1947 বােগরিভটা
19608913712803254 মাছাঃ তিছরন বগম ম জয়া বওয়া কিছম উ ন 3/1/1960 ধানশাইল

19768913712808854 মাছাঃ নুেরজা খাতন মাছাঃ ফ জলা খাতন
মাঃ আ লু 

লিতফ 1/3/1976 উ র কা িুল
19638913712813227 মাছাঃ সুিফয়া নবীরন ছেমদ আলী 1/1/1963 দি ণ কা িুল
19748913712803571 মাছাঃ সালমা বগম মাছাঃ ছিমতন শামছল হক 4/10/1974 ধানশাইল
19538913712813295  বীনা রানী দ  যুিত রানী দ অতল চ  দ 3/15/1953 জগৎপুর
19688913712806240 মাছাঃ হাসী খাতন ছিখনা খাতন জমর উ ন 9/13/1968 ধানশাইল
19478913712811050 জেবদা দলু িবিব তিমজ ন 4/3/1947 দািড়য়ারপাড় উ র
19708913712812502 মাছাঃ ছিবলা খাতন আেমনা উ ন 1/31/1970 বােগরিভটা
19658913712805294 মাছাঃ হােমদা মাছাঃ জিমেল হােছন আলী 3/7/1965 ধানশাইল
19778913712805065 মাছাঃ ছােনায়ারা সুিফয়া মাঃ রমুস আলী 3/1/1977 ধানশাইল

19688913712803427 মাছাঃ ম জনা খাতন মাছাঃ সােজদা খাতন মাঃ িসরাজ িময়া 8/3/1968 ধানশাইল
19578913712805462 মাছাঃ র জয়া খাতন সরা ফুলী ইয়াজ উ ন 10/12/1957 মাদারপুর
19688913712803723 মাছাঃ সুিফয়া বগম সিরয়া ফুিল িরয়াজ উ ন 1/20/1968 ধানশাইল

19648913712805579 মাছাঃ মারেশদা বগম িবলিকছ িকয়াম ন 4/12/1964 ধানশাইল

19738913712812654 মাছাঃ সুেবদা খাতন মাছাঃ রহানা খাতন
মায়াে ম 
হােসন 2/3/1973 বােগরিভটা

19688913712803420 মাছাঃ মেনাজা আিছয়া খাতন ওেফজ উ ন 3/8/1968 ধানশাইল
19758913712803432 মাছাঃ ফােতমা খাতন মাছাঃ একাদশী িময়া 3/18/1975 ধানশাইল
19608913712816005 মাছাঃ রািকয়া বগম খােদজা বজর উ ন 1/1/1960 ভবানীিখলা
19678913712808910 মাছাঃ কিমলা খাতন জিরনা খাতন আনছার আলী 8/12/1967 উ র কা িুল

19528913712803021 মাছাঃ সফুরা বগম
মাছাঃ করফুল 
বওয়া শাহাব উ ীন 7/21/1952 ধানশাইল

19633323012547380 মাছাঃ জিমলা বগম জািকয়া মত জাফরউ া 10/20/1963 দািড়য়ারপাড় নয়া পাড়া
19502611038874172 মাছাঃ ছিকনা বগম মাছাঃ আয়শা মাঃ সমছ ীন 1/1/1950 ধানশাইল
5521298108 মাছাঃ জােমলা খাতন জ রা জািমর উ ন 3/14/1948 দি ণ ধানশাইল

19848913712807673 মাছাঃ রওশনারা খাতন মাছাঃ ওযুফা বগম মাঃ আঃ রিশদ 1/22/1984 চাপােজাড়া
19668913712803171 মাছাঃ কুলছম রাকয়া বগম ভল ু সক 8/12/1966 ধানশাইল
19798913712812076 মাছাঃ িশউলী বগম মাছাঃ জিলমন আঃ হক 5/1/1979 বােগর িভটা
19672611038828625 রিহমা খাতন আেমলা খাতন মাঃ ওিসম উ ন 7/16/1967 বােগরিভটা
19628913712811349 মাছাঃ ভািনয়া খাতন জিরমন নছা নূর মাহা দ 3/3/1962 উ র দািড়য়ার পাড়
19808913712806396 মাছাঃ ম জনা খাতন মাছাঃ নুরজাহান বাদশা 3/10/1980 ধানশাইল
19778913712811022 মাছাঃ আকিলমা আিছয়া বগম আ রু রিহম 7/16/1977 দািড়য়ারপাড় উ র
19758913712811049 মেনায়ারা জিবলা আহা দ আলী 7/5/1975 দািড়য়ারপাড় উ র
2857743237 মাছাঃ ছােলহা খাতন ম জলা বগম আফাজ উ ন 1/1/1987 মাদারপুর

19628913712812996 মাছাঃ গােলছা
মাছাঃ ল াতন 
নছা নােদর আলী 1/1/1962 বােগরিভটা

19758913712000001 মাছাঃ বী
মাছাঃ ফােতমা 

খাতন মমতাজ উ ন 5/10/1975 দািড়য়ার পাড় নয়াপাড়া

19808913712815145 মাছাঃ মাহমুদা বগম
মাছাঃ মেনায়ারা 
বগম মাঃ জমর উ ন 12/5/1980 কাচনী পাড়া

19858913712000003 মাছাঃ িফ জা মাছাঃ নুরজাহান গ  ুিময়া 1/2/1985 ধানশাইল
19758913712811060 ম জনা মিরয়ম হািনফ 4/7/1975 উ র দািড়য়ার পাড়



19778913712809554 মাছাঃ জ রা বগম মাছাঃ িমনদী বগম মাঃ আঃ হািকম 3/29/1977 উ র কা লুী
19828913712816080 মাছাঃ হেলনা মাছাঃ জ রা হলাল 6/1/1982 ভবানী িখলা
19738913712807470 মাছাঃ বিছরন নুরজাহান বসুর ন 6/5/1973 চাপােজাড়া
19688913712805849 তারা রানী বমনী মিতবমনী চচা  বমন 3/2/1968 ধানশাইল

19738913712803496 মিত অলকা রানী দাস
মতী খনিত রানী 

দাস
 নেরশ চ  

দাস 10/8/1973 ধানশাইল

19688913712808252 মাছাঃ অিমলা খাতন
মাছাঃ শরফুলী 
বওয়া আলী আকবর 1/1/1968 দািড়য়ার পাড় উ র

19718913712804809 মাছাঃ আছমা খাতন মাছাঃ ইয়াতন নুর আলী 9/3/1971 ধানশাইল
7777364329 ফুলমিত বগম জাহরা খাতন ছােবদ আলী 10/20/1962 বড়বাড়ী
19688913712807352 মাছাঃ জােমলা খাতন জ রা খাতন উ ন 3/4/1968 চাপােঝাড়া

19658913712803445 মাছাঃ বদানা পারভীন মাছাঃ ফুলতন মাঃ শামছল হক 10/9/1965 ধানশাইল
19638913712815088 মাছাঃ ছবুরা খাতন মাছাঃ ছািমরন সমচ উ ন 4/2/1963 কুচনীপাড়া
19638913712814385 মাছাঃ জিমলা মাছাঃ আেমনা মাঃ জেবদ আলী 1/1/1963 দি ন কা লুী

19648913712000002 মাছাঃ আি য়া খাতন মাছাঃ সিখনা বগম মাঃ আলী ম ন 10/5/1964 ধানশাইল

19688913712805895 বলা রানী মাদক পদ  রানী মাদক
মাহন লাল চ  
মাদক 8/5/1968 ামঃ ধানশাইল, পা: ধানশাইল

19818913712806922 মিত কা রুী রিবদাস ইতরাজীয়া রিবদাস  রেমশ রিবদাস 6/27/1981 ামঃ ধানশাইল, পা: ধানশাইল
19688913712804038 নািছমা বগম ময়না বগম নিছর উ ন 3/28/1968 ামঃ িবলাসপুর, পা: ধানশাইল
19688913712804082 অজফুা বগম ছােলহা বওয়া জয়নাল আেবদীন 9/27/1968 ামঃ িবলাসপুর, পা: ধানশাইল
19758913712804018 হাসনা বগম ফ জলা বওয়া হােছন আলী 12/8/1975 ামঃ িবলাসপুর, পা: ধানশাইল
19783313031033824 মাসাঃ সােজদা ছিবলা মাঃ জা র আলী 1/1/1978 চাপােঝাড়া
19672698882460510 িরনা রানী পাল শাভা রাণী পাল গেনশ চ  পাল 6/5/1967 চাপােঝাড়া
19638913712807684 মাছাঃ আেমলা খাতন জািমতন নছা ময়দান আলী 8/11/1963 চাপােঝাড়া
19608913712810111 মাছাঃ মাফুজা মেমনা মাহা দ আলী 3/25/1960 দি ণ দািড়য়ারপাড়

19758913712810737 মাছাঃ আকিলমা বগম মাছাঃ ইিশরন
মাঃ ইউসুফ 

আলী 3/2/1975 উ র দািরয়ার পাড়
19678913712810276 ছােহরা খাতন ছিহতন আঃ জু ার 2/1/1967 দি ণ দািড়য়ারপাড়
19678913712810795 মাছাঃ আেমনা বগম নুরতন দলু ুম ন 2/1/1967 দি ণ দািরয়ারপাড়
19678913712810702 মাছাঃ িমনাজা বগম মাছাঃ আ জরন মাঃ িময়ার আলী 3/2/1967 দি ণ দািড়য়ারপাড়
19678913712811847 মাছাঃ ভা জােয়দা সমেশর আলী 2/1/1967 ধানশাইল
19708913712812911 মাছাঃ সািফয়া মাছাঃ সাইবানী শাহা আলী 2/3/1970 বােগর িভটা

19468913712814989 মাছাঃ আেনায়ারা খাতন উরফুল খাতন মাহা দ আলী 12/31/1946 কুচনীপাড়া

19608913712803027 মাছাঃ আেনায়ারা বগম মাছাঃ সিখনা বগম
মাঃ আিলম 

উ ন 3/4/1960 ধানশাইল

19638913712806974 মাছাঃ আেনায়ারা বগম আিমরন আয়নাল হক 9/27/1963 ধানশাইল

19688913712805995 সেনকারানী বমনী ফুল ফুিল রানী বমনী সুবল চ  বমন 3/2/1968 ধানশাইল
19688913712806248 মাছাঃ হােছনা বওয়া নিছমন হােছন আলী 6/21/1968 ধানশাইল

19688913712803517 মাছাঃ সইেরফুিল মাছাঃ আেবদা বগম জইম ন 8/10/1968 ধানশাইল

19688913712806230 মাছাঃ মনুয়ারা বগম মাছাঃ অজফুা খাতন সামজ ন 8/21/1968 ধানশাইল
19688913712805992 িদপালী বমনী র লী বালা বমনী নগর চ  বমন 9/8/1968 ধানশাইল

19738913712805786 মাছাঃ কাজলী বগম মাছাঃ আয়শা খাতন মাঃ কিলম ন 2/3/1973 ধানশাইল
19748913712803887 মাছাঃ কুলছমা বগম কাজিল বগম মুনছর আলী 1/10/1974 ধানশাইল
19628913712804127 হীরা খাতন ছরতন নছা ইয়াদ আলী 5/22/1962 িবলাশপুর

19688913712804954 মিত বাষ ী চ  বমনী
মিত অ বালা চ  

বমনী ান কৃ 10/4/1968 িবলাশপুর

19718913712805327 মাছাঃ ছােলমা খাতন মাছাঃ জিমেল খাতন আ সু ছালাম 4/1/1971 িবলাশপুর
1511182600 মাছাঃ হেলনা বগম র জয়া আঃ জিলল 9/6/1972 িবলাশপুর

19738913712805403 মিত মায়া রানী বমন ননী বালা বমনী কুরাম বমন 8/10/1973 িবলাশপুর
19788913712804932  েমাছাঃ আর জনা জেলহা কােশম 4/14/1978 িবলাশপুর

19798913712805284 মাছাঃ জাহা ারা বগম মাছাঃ জেবদা না জম ন 4/7/1979 ামঃ ধানশাইল, পা: ধানশাইল

19808913712804693 মাছাঃ শাহানা পারভীন মাছাঃ জিমলা খাতন আঃ খােলক 4/10/1980 ধানশাইল
19638913712806099 মাছাঃ বাতাসী খাতন ছািমরন ঝুড়া িময়া 3/23/1963 ধানশাইল
19638913712806345 মাছাঃ ছািদয়া জােবদা ছােদক আলী 6/12/1963 ধানশাইল
19638913712806063 মাছাঃ ছােলমা বওয়া মাছাঃ কাপাশী িছেবর উ ন 6/25/1963 ধানশাইল



19648913712805592 মাছাঃ ফােতমা খাতন জততন নছা লাকমান আলী 6/5/1964 DHANSHAIL
19668913712803669 মাছাঃ কুেয়ত বানু রিহতন নছা ছবর আলী 2/20/1966 ধানশাইল
19678913712803677 মাছাঃ আেমনা বগম আইতন নছা হােসন 10/20/1967 ধানশাইল
19688913712816905 মাছাঃ মমলা বগম টিফ িদনদার আলী 3/18/1968 ধানশাইল
19708913712805797 মাছাঃ ম জনা বগম ফুলমিত বগম মকবুল হােসন 2/1/1970 ধানশাইল

2411260223 মাছাঃ েল রহান মাছাঃ জেবলা বগম কিছম ন 4/2/1974 ধানশাইল
19758913712803516 মাছাঃ জিরনা বগম অিবরন বওয়া জয়নাল আেবিদন 10/3/1975 ধানশাইল
19778913712805604 মাছাঃ শফালী বগম মাছাঃ মিহজান উ ন 10/10/1977 ধানশাইল

19788913712806595 মাছাঃ নুেরজা বগম মাছাঃ জিমলা বগম মাঃ ফইম ন 6/2/1978 ধানশাইল

19628913712807104 মাছাঃ ম জরন খাতন মাছাঃ আেমনা খাতন আফাজ উ ন 7/10/1962 চাপােঝাড়া
19638913712807999 মাছাঃ জােমলা খাতন রিহমা তােলব আলী 9/5/1963 দািড়য়ার পাড় নয়াপাড়া
19648913712807062 মাছাঃ সািফয়া খাতন আিছয়া আবুল হােসন 9/20/1964 চাপােঝাড়া

19658913712808348 মাছাঃ শামছ াহার বওয়া হােমদা আঃ হািলম 1/3/1965 দািড়য়ার পাড় নয়াপাড়া

19658913712808387 মাছাঃ শিরফুল নছা মাছাঃ মািফয়া খাতন মাঃ মিফউ ন 8/3/1965 দািড়য়ার পাড় নয়াপাড়া

19668913712807722 মাছাঃ হাওয়া খাতন মাছাঃ তিমজন নছা আিফল উ ন 11/3/1966 চাপােঝাড়া
19678913712807037 মাছাঃ আছমা খাতন খােদজা বগম আ জজরু রহমান 3/18/1967 চাপােঝাড়া

19688913712807031 মাছাঃ জােয়দা খাতন মাছাঃ আি য়া খাতন আনছার আলী 6/13/1968 চাপােঝাড়া
19688913712807874 সােজদা মাছাঃ আ জরন মইত াহ 11/3/1968 চাপােঝাড়া
19698913712808335 মাছাঃ কেয়দ বওয়া র জয়া উ ন 1/1/1969 দািড়য়ার পাড় উ র

19738913712808462 মাছাঃ ছােবদা বগম মাছাঃ অজফুা বগম মাঃ ছেবর উ ন 1/1/1973 দািড়য়ার পাড় নয়াপাড়া
19738913712808478 মাছাঃ আ জরন নিছমন মিহজ ম ল 5/5/1973 দািড়য়ার পাড় নয়াপাড়া

19758913712808280 মাছাঃ মমতা বগম মাছাঃ আেয়শা খাতন
মাঃ জামাল 

উ ন 1/1/1975 দািড়য়ার পাড় নয়াপাড়া
19608913712808997 রিহমা খাতন ছিবলা খাতন রিহজ উ ীন 12/10/1960 উ র কা লুী

19628913712817050 মাছাঃ ফুেলছা মাছাঃ ছােহরা খাতন নওয়াব আলী 3/2/1962 দি ণ দািড়য়ার পাড়

19628913712810612  েমাছাঃ ছিবলা বগম মাছাঃ রিহমা বগম আঃ হািকম 5/5/1962 দি ণ দািড়য়ার পাড়
19658913712810123 মাছাঃ ছােলমা ছিবরন মাঃ অিছমু ন 7/12/1965 দি ণ দািড়য়ার পাড়

19728913712810177 মাছাঃ বােনছা খাতন মাছাঃ ছিবেল খাতন আ লু জু ার 1/12/1972 দি ণ দাড়িয়ার পাড়
19728913712810752 মাছাঃ নুর ভানু জবা ফুল বগম মাঃ মাড়ন িময়া 3/2/1972 দি ণ দািড়য়ার পাড়

19578913712811259 মাছাঃ জিরনা খাতন মাছাঃ মরাছা খাতন মাঃ আ লু হক 2/1/1957 দািড়য়ারপাড় ‘উ র

19698913712810592 মাছাঃ মাফুজা বগম মাছাঃ ছিখনা বগম
মাঃ আলী ম ন 

ম ল 3/4/1969 দািড়য়ার পাড় উ র
19608913712000006 মাছাঃ ছািমরন রাধনী জাউন তরখা 3/1/1960 বােগরিভটা
19628913712811694 মাছাঃ আছমা বগম কুরছী বগম ইয়ািসন আলী 1/1/1962 বােগর িভটা
19628913712812353 একাদশী বালা েল বালা রােজ  চ 1/1/1962 বােগর িভটা

19628913712811559 মাছাঃ রািবয়া বগম
মাছাঃ আ জরন 
বগম রফাজ উ ন 6/1/1962

ামঃ বােগরিভটা, পা: 
ধানশাইল

19638913712812385  ক না রানী পানবালা বজরাম বমন 1/1/1963 বােগরিভটা

19658913712811963 মাছাঃ জীবন নহার মাছাঃ সুিফয়া বগম জয়নাল আেবদীন 1/2/1965
ামঃ বােগরিভটা, পা: 

ধানশাইল

19678913712811960 মাছাঃ ফােতজা বগম পাল খাতন তিমজ ফিকর 2/2/1967 বােগর িভটা

19678913712812190 মাছাঃ মেনায়ারা বগম মাছাঃ ছালমা
মাঃ আঃ 
জা ার 2/3/1967 বােগরিভটা

19698913712812818 মাছঃ হােজরা খাতন মাছাঃ রা জয়া খাতন হইজ উ ীন 5/5/1969 বােগরিভটা

19728913712812170 মাছাঃ জ রা খাতন মাছাঃ ছােলমা খাতন জমর আলী 5/1/1972 বােগরিভটা

19778913712811698 মাছাঃ মেনায়ারা বগম মাছাঃ আিমনা কিলম উ ন 3/6/1977 বােগরিভটা
7338969715 আনজরুা রােকয়া বগম আ াস আলী 8/15/1977 বােগরিভটা
19638913712814235 মাছাঃ খুকী ছিমরন ময়জ ী 4/1/1963 দি ণ কা িুল
19638913712814276 মাছাঃ জয়নব অিহমন মাইন ী 10/2/1963 দি ণ কা লুী

19678913712813366 মাছাঃ হােমদা বগম মাছাঃ ছিকনা খাতন মাঃ সামচল হক 9/13/1967 জগৎপুর
19678913712813148 মাছাঃ আিহমা ফুলজান মাঃ সােবর আলী 12/31/1967 কা লুী

19688913712814384 মাছাঃ র জয়া জেুলখা আঃ র াক 1/1/1968
ামঃ দি ণ কা লুী, পাঃ 

কা লুী, ঝনাইগাতী, শরপুর।



19728913712813980  মা রানী দ রনু হ রায়
 িশিশর কুমার 
হ রায় 5/11/1972 জগৎপুর

19728913712813885 মাছাঃ আেনায়ারা খাতন মাছাঃ মিহতন নছা আমজাদ আলী 5/30/1972 কা লুী
19738913712814279 মাছাঃ মােঝদা জেলমা সকা র আলী 10/2/1973 দি ণ কা লুী
19738913712814484 মাছাঃ আিমরন নছা মাছাঃ জেবদা ছােমদ আলী 12/12/1973 কা লুী
1952013942 শিরফন বওয়া অ  খাতন শলকু 1/1/1960 ছাট মািল ঝকা া
19628913712815260 মাছাঃ বােনছা আিছয়া শািকর 1/1/1962 কুচনীপাড়া
19628913712816291 মাছাঃ রািবয়া খাতন মিত ত জম উ ন 6/1/1962 ভবানীিখলা
19658913712815842 নুর জাহান মােলকা বওয়া নুরল হক 1/1/1965 ছাট মািল ঝকা া
19652695041740232 হােজরা খাতন আয়শা খাতন আঃ সা ার 6/1/1965 কাচনীপাড়া
19678913712814637 মাছাঃ জেবদা হা জরন জিসম উ ন 2/19/1967 কুচনীপাড়া

19718913712815296 মাছাঃ ছ রা বগম মাছাঃ হা জয়া বগম
মাঃ সয়দ 

জামাল 1/1/1971 িকুচনীপাড়া
19728918888405676  েমাছাঃ মেমনা খাতন জ রা খাতন জামাল উ ন 1/28/1972 কুচনীপাড়া
19742617218941359 শািহদা সুিফয়া জেবদ আলী 10/25/1974 কুচনীপাড়া
19758913712815835 আ জনা জিমরন আিছম উ ন 7/8/1975 ছাট মািল ঝকা া
19768913712814588 জািকয়া নাছরীন মাছাঃ হািসনা মাঃ জাহাদু াহ 1/1/1976 কুচনী পাড়া
19778913712816273 মাছাঃ জ রা বগম মাছাঃ রােহলা মাঃ জ ল হক 1/1/1977 কুচনীপাড়া

19808913712814592 মাছাঃ মা ফা মাছাঃ আেমনা খাতন
মাঃ আ লু 

কািদর 11/12/1980 কুচনী পাড়া
3703718340 মাফুজা বগম বগম তয়াব আলী 10/8/1982 ধানশাইল

19658913712803141 মাছাঃ ম জনা বগম জেলহা বগম
মাঃ আ জউর 

রহমান 1/30/1965 ধানশাইল

19738913712816715 মাছাঃ নুরেনহার বগম রােজমা নুর মাহা দ 1/2/1973 ধানশাইল
19688913712804686 মাছাঃ রােশদা ময়না মাছাঃ মািছরন আলী 11/9/1968 ধানশাইল
19638913712806443 মাছাঃ উেমছা মাছাঃ ক বালী জংেশদ আলী 6/15/1963 ধানশাইল
19678913712805950 গন বালা বমনী িমনু বালা র মাহন 3/2/1967 ধানশাইল
19688913712806319 মাছাঃ আয়শা খাতন মাছাঃ ইরফুলী আঃ গফুর 6/4/1968 ধানশাইল
19688913712806422 মাছাঃ জবাফুল মাছাঃ কজান জংেশদ আলী 6/17/1968 ধানশাইল

19768913712000003 মেনায়ারা বগম মাছাঃ ছােলমা বগম মিতউর রহমান 8/13/1976 চাপােঝাড়া
3721581175 ছােহরা খাতন গােলছা আঃ খােলক 7/5/1977 দািড়য়ার পাড় উ র
19888913712804120 আেমনা বগম র জয়া বগম ছবর উ ন 10/22/1988 ামঃ িবলাসপুর, পা: ধানশাইল
19608913712804058 নুরজাহান বগম রিবয়া খাতন আঃ জু ার 7/25/1960 িবলাশপুর

19788913712804407 মাছাঃ রােকয়া পারভীন মাছাঃ জ রা বগম মাঃ সমচ উ ন 12/15/1978 িবলাশপুর
19718913712804400 মাছাঃ আিনছা খাতন হােফজা খাতন ওছমত আলী 11/10/1971 িবলাশপুর
19808913712815389 মাছাঃ সিলমা বগম িবলিকছ মাঃ সু জ 2/3/1980 কুচনীপাড়া

5070160121 মাছাঃ রখা আ ার
মাছাঃ ও নারা 
বগম ম েসন আলী 3/5/1972 ধানশাইল

19728913712000002 মাছাঃ শাি  বগম মিমরন বওয়া আ লু হািমদ 3/5/1972 চাপােঝাড়া
19638913712807386 মাছাঃ আিছয়া খাতন আইশা খাতন সমছ উ ন 2/1/1963 চাপােঝাড়া
19603323012322780 সামসুন নাহার মুত তােহর বানু ইসমাইল 4/13/1960 দািড়য়ারপাড় উ র

19628913712810503 মাছাঃ রিহমা খাতন মাছাঃ কিরমন নছা মেহর আলী 1/25/1962 দি ণ দািড়য়ার পাড়
19638913712804337 মাছাঃ িশিরনা বগম রােহলা বগম উ ন 2/2/1963 িবলাশপুর
19678913712805619 মাছাঃ লুৎফা বগম িফয়া বগম ইি ছ আলী 5/10/1967 ধানশাইল
19638913712804137  জিরনা বওয়া ছালমান বগম বাহার উ ন 8/19/1963 িবলাশপুর
19658913712812380  িচ া রানী সুধা রানী লনীল চ 1/1/1965 বােগরিভটা কা লুী
19622693717202965 সুিমলা রানী বমন জামনী বমন শশীেমাহন বমন 1/1/1962 চাপােঝাড়া

19818913712809163 মাছাঃ সিলনা খাতন
মাছাঃ খােদজা 
বগম মাঃ আবু িস ক 9/9/1981 উ র কা লুী

19718913712806208 মিত গীতা রানী ব নী
মিত সিশলা রানী 

ব নী ভবা  রাম ব ন 10/25/1971 ধানশাইল
19638913712806231 মিত লালমনী বমনী মূত অ বালা ববনী মূত রমনী করানী 6/21/1963 ধানশাইল

6422278827 র া িসে রী চ  বমন মেহশ চ  বমন 5/20/1969
চাপােঝাড়া, ডাকঘর: ধানশাইল, 
উপেজলা: ঝনাইগাতী, জলা: 

19668913712808836 মাছাঃ জিমলা খাতন মাছাঃ রািবয়া খাতন হােসন আলী 1/2/1966 উ র কা লুী
19628913712813004 মাছাঃ আি য়া বগম ছািমতন নছা মাঃ আঃ জু ার 4/12/1962 দি ণ কা লুী
19688913712807925 মাছাঃ ছােহরা খাতন জেুবদা খাতন আঃ আওয়ার 8/24/1968 দািড়য়ারপাড় নয়াপাড়া

19638913712805778 মাছাঃ ছািবলা খাতন মাছাঃ রািবয়া খাতন ছবর আলী 9/20/1963 ধানশাইল

19738913712803453 মাছাঃ মমতাজ বগম মাছাঃ ছােহরা খাতন মাজাে ল হক 4/8/1973 ধানশাইল
19588913712816585 সুরাইয়া খাতন জেুলখা আ লু গফুর 1/12/1958 ধানশাইল



19628913712000001 সিখনা বগম জািমরন নছা আেবদ আলী 11/5/1962 ধানশাইল
19788913712806069 মাছাঃ রিহমা খাতন ছয়মন সাইজ ন মু ী 7/21/1978 ধানশাইল
19668913712807674 মাছাঃ হািমদা বগম জলাহা বগম জামাল উ ন 8/3/1966 চাপােঝাড়া
19728913712813788 মাছাঃ ফ জা খাতন কিছমন খাতন মাঃ ফইম ন 12/29/1972 দি ন কা লুী
19688913712806416 মাছাঃ সু ফা খাতন মাছাঃ আ জরন উ ন 6/16/1968 ধানশাইল
19688913712806477 িমত িবফিল বমনী অমনী বমনী বেজ  বমন 6/18/1968 ধানশাইল
19638913712805734 মাছাঃ রিহতন মিরচফুল সিহজ ন 3/16/1963 ামঃ ধানশাইল, পা: ধানশাইল
19638913712807098 মাছাঃ আছমা খাতন ছােলহা খাতন আ লু জু ার 6/11/1963 চাপাঝুড়া

19702692620517518 মাছাঃ লাইলী বগম মাছাঃ হােজরা বগম আ লু সাবাহান 5/3/1970 চাপােঝাড়া
19578913712807084 মাছাঃ ছােলহা আেমনা সােমদ আলী 6/12/1957 চাপাঝুড়া
19688913712808037 মাছাঃ ফুলবাসনা জিমলা খাতন মূত িকয়াম ীন 6/6/1968 দািড়য়ারপাড় নয়াপাড়া
19628913712810523 মাছাঃ ছােলহা খাতন মােলকা খাতন ফাল ুআক 3/3/1962 দািড়য়ার পাড়
19658913712811920 মাছাঃ ছােহরা বগম মাছাঃ কেমলা আলী 4/3/1965 বােগর িভটা

19678913712810493 মাছাঃ আিছয়া বগম মাছাঃ নহার বগম ইউসুফ আলী 11/15/1967 দি ণ দািড়য়ারপাড়

19608913712809500 মাছাঃ জেুলখা বগম
মাছাঃ উরফুলী 
বগম ম জবর রহমান 3/10/1960 উ র কা লুী

2388922276 জেুলখা হােজরা খাতন সুেমজউ ন 8/25/1968 দি ণ দািড়য়ার পাড়
19678913712805596 মাছাঃ জ রা বগম ফুলজান সাইত াহ 7/5/1967 3
19608913712803611 মাছাঃ কাপাসী বগম ল বাহারী সিফজ উ ন 10/1/1960 ধানশাইল

19688913712806321 মাছাঃ আন্জয়ুারা বগম মাছাঃ ময়না খাতন
মাফা ল 

তালুকদার 6/4/1968 ধানশাইল

19578913712815571 মাছাঃ খুেদজা সুরতন জাফর আলী 4/12/1957
ামঃ ভবানীিখলা, পাঃ 

কুচনীপাড়া, উপেজলাঃ 

5069088549 মঞ্জরুা নূর জাহান
মিফজউ ীন 
সরকার 1/1/1973

ামঃ ভবানী িখলা, পাঃ 
কুচনীপাড়া, ঝনাইগাতী, শরপুর

19728913712815893 মাফুজা বগম লিতফা বগম সমেশর আলী 11/2/1972 কুচনীপাড়া
19728913712816386 মাছাঃ ঝরনা মাছাঃ র জয়া মাঃ জ ল হক 11/9/1972 কুচনীপাড়া
19718913712813787 মাছাঃ রিহমা বগম জেবদা খাতন মুনছর আলী 9/3/1971 কা লুী

19678913712809585 মাছাঃ ঝরনা বগম মাছাঃ জয়ফুল মাঃ আঃ ম জদ 7/30/1967
ামঃ উ র কা লুী, পাঃ 

কা লুী, ঝনাইগাতী, শরপুর।

19678913712812854 মাছাঃ ফােতমা খাতন আিমরন মকবুল হােসন 4/2/1967
ামঃ ামঃ বােগরিভটা, পাঃ 

কা লুী, ঝনাইগাতী, শরপুর।

19818913712807184 মাছাঃ ইনুরা খাতন মাছাঃ আিছয়া খাতন
মাঃ হািববুর 

রহমান 3/15/1981 চাপােঝাড়া
2382215503 জেবদা বগম জাহরা খাতন আবু ব র 8/20/1973 ধানশাইল
19738913712804844 মাছাঃ নুেরজা খাতন মাছাঃ হা জরন মাঃ নু ল হক 2/1/1973 ামঃ ধানশাইল, পা: ধানশাইল
19718913712816906 মাছাঃ ছফুরা বগম মাছাঃ বকফুল শাহাজ উ ন 3/12/1971 ামঃ ধানশাইল, পা: ধানশাইল

5101938040 মাছাঃ বুলবুিল মাছাঃ মেমনা খাতন আিলমু ন 2/1/1985 ধানশাইল

19828913712804999 মাছাঃ মু া পারভীন মাছাঃ জেবদা খাতন মাঃ আ রু রিশদ 5/1/1982 িবলাশপুর
19828913712816034 মাছাঃ সুিহেল মাছাঃ আেনায়ারা মাঃ অেহদালী 2/5/1982 ভবানীিখলা
19868913712805471 মাছাঃ ম জনা মাছাঃ গােলছা মাঃ আঃ ম জদ 5/15/1986 ধানশাইল

19918913712000043 মাছাঃ আেজদা খাতন মাছাঃ জিমৈল বগম আঃ মােলক 3/28/1991 িবলাশপুর

19738913712803495 মিত রখা রানী দাস
মিত জেন রী 

রানী দাস
 খাকা চ  

দাস 1/8/1973 ধানশাইল
19838913712807573 মাছাঃ ছােলহা বগম মাছাঃ মেহ ন ইসলাম 3/2/1983 চাপােঝাড়া

19788913712814505 মাছাঃ স ফা বগম মাছাঃ সােজদা খাতন
মাঃ আ রু 

রহমান সরকার 3/2/1978 কুচনীপাড়া

19668913712814826 মাছাঃ মেনায়ারা বগম
মাছাঃ িফেরাজা 
বগম মাঃ ই ািফল 12/31/1966 কুচনীপাড়া

19578913712812069 মাছাঃ আয়শা বগম কিরমন কাল ুরহমান 5/1/1957 বােগর িভটা
19728913712811028 উেমজা জিমলা ওহাব 7/15/1972 দািড়য়ারপাড়
19598913712816225 মাছাঃ বেদনা আয়শা খাতন সজমত আলী 3/4/1959 ভবানী িখলা

19728913712803100 মাছাঃ আেবদা বগম মাছাঃ ছিহতন নছা
মাঃ আেবদ 

আলী 10/8/1972 ধানশাইল
19538913712804641 মাছাঃ আেয়শা খাতন করফুল নছা নািছর মামুন 2/1/1953 ধানশাইল
19538913712806937 মাছাঃ স রুী বগম ওরফুলী আ সু ছামাদ 3/18/1953 ামঃ ধানশাইল, পা: ধানশাইল
19538913712806785 মাছাঃ ছােলমা খাতন আিছয়া মাঃ তয়বা ী 8/25/1953 ামঃ ধানশাইল, পা: ধানশাইল
19568913712803761 সীত মিন খকসী ট ুক খকসী যদুনাথ মারাক 2/20/1956 ধানশাইল
19578913712815358 মাছাঃ শইেরফুলী মাছাঃ আেমনা মিহল 6/7/1957 কুচনী পাড়া
19588913712813291 মাছাঃ সােজদা রিহমা খাতন জেবদ আলী 1/1/1958 দি ন কা লুী
19588913712807391 মাছাঃ বাতাসী মাছাঃ বশর বদ ুিময়া 1/2/1958 চাপােঝাড়া
19583313031807979 আছমা হািলমা কােসম আলী 2/5/1958 ভবানীিখলা
19588913712803341 মাছাঃ ছােহরা বগম মিহরন ছােহর উ ন 5/2/1958 চকপাড়া



19588913712803845 মাছাঃ মাফুজা বগম জেলতন নছা জানাব আলী 10/10/1958 ধানশাইল
19588913712806087 মাছাঃ হািলমা খাতন তিহরন আলীম ন 10/21/1958 ধানশাইল
1470861798 মাছাঃ জােয়দা খাতন জেবদা খাতন জামীর ব াপারী 3/3/1959 বােগরিভটা

19598913712810811 মাছাঃ িপয়ারা খাতন মাছাঃ রািবয়া বওয়া
আবু ব র 
িছ ক 8/7/1959

ামঃ উ র দািড়য়ারপাড়, 
ডাকঘরঃ ধানশাইল, 

19658913712814212 মাছাঃ জাহান আরা মাছাঃ খুেদজা আ লু আওয়াল 11/1/1965 কা লুী
19598913712807261 মাছাঃ নুেরজা খাতন হাওয়া খাতন নুর ইসলাম 12/12/1959 চাপােঝাড়া

19608913712806738 সুিমতা রানী বমনী
 মিত শােকাবালা 

বমন অেপন চ  বমন 1/1/1960 ধানশাইল
19608913712816694 রিহলা খাতন রােবয়া বগম কিফল উ ন 3/28/1960 ধানশাইল
19608913712000004 মাছাঃ ছফুরা বগম জবাফুল কু াত আলী 7/10/1960 ধানশাইল
19603313031804197 মাসাঃ বািসরন সািফরন বাহার উ ন 9/21/1960 চকপাড়া
19628913712812930 মাছাঃ বানাছা বগম আিমরন িরয়াজ উ ন 1/1/1962 ধানশাইল
19628913712810320 হােজরা খাতন করজা নছা দােনশ 2/1/1962 দি ণ দািড়য়ারপাড়

19628913712810789 মাছাঃ রােকয়া বগম
মাছাঃ আকিলমা 

খাতন সমচ উ ন 4/5/1962 দি ন দািড়য়ারপাড়
2371618733 মাছাঃ হেনাফা আিছয়া ওয়াজ উ ন 5/4/1962 বােগর িভটা বাজার,
19628913712812790 মাছাঃ হেনাফা আিছয়া ওয়াজ উ ন 5/4/1962 বােগরিভটা

3720907439 মিত রবালা বমনী  রলা চ  বমনী  টন ুচ  বমন 6/24/1962 িবলাসপুর
19628913712811227 রািকয়া দলুািল মিন শখ 7/5/1962 দািড়য়ারপাড় উ র

19628913712816486 মাছাঃ ফুল বাশর আয়শা ন জম ন 8/11/1962
ামঃ ভবানী িখলা, পাঃ কুচনী 

পাড়া, উপেজলাঃ ঝনাইগাতী, 

19628913712807859 মাছাঃ ছােনায়ারা খাতন মাছাঃ সিখনা খাতন সয়দ জামান 10/18/1962 চাপােঝাড়া
19628913712817040 রা জয়া রাকসানা আ জজল 11/4/1962 উ র দািড়য়ারপাড়
19838913712806019 মাছাঃ সােজদা খাতন মাছাঃ ছিবরন হক 4/22/1983 ধানশাইল
19688913712814146 মাছাঃ আকিলমা মাছাঃ নুফুজা মাঃ ম জবর 1/1/1968 দি ন কা লুী
19622619351179153 না বগম আিলমুে ছা ইয়ািকন আলী 11/18/1962 ামঃ িবলাসপুর, পা: ধানশাইল

19638913712808818 মাসিলমা খাতন
মাছাঃ আ জরন 
নছা মাফা ল হক 1/2/1963 উ র কা লুী

19638913712806539 মাছাঃ ম জনা বগম আি য়া খাতন রহমান 4/15/1963 ধানশাইল
19728913712812714 ম জরন ছফুরা আঃ কিরম 12/12/1972 bagerbita

8661318728 িমনা বগম মাছাঃ কেমলা বগম ইি স আলী 6/12/1978 উ র দািরয়ারপাড়

19698913712809915 মাছাঃ আিমনুনাহার মাছাঃ সুিফয়া
মাঃ আিম ল 

ইসলাম 2/1/1969 উ র কা লুী
19838913712803617 মাছাঃ সুিফয়া বগম ছেবদা বগম হােসন 1/1/1983 ধানশাইল
19718913712811283  েমাছাঃ জিরনা খাতন মাছাঃ ছািবরন আঃ কিরম 4/1/1971 উ র দািরয়ার পাড়


