
িম
ক 

আেবদনকারীর 
নাম মাতার নাম িপতার 

নাম জ  তািরখ এন আইিড ওয়া
ড াম মাবাইল

1 মাছাঃ হািমদা 
বগম

মাছাঃ আেমনা 
বগম

ফজলার 
রহমান 7/13/1955 5994881034 1 বালাটারী 01762955790

2 ী জবালা রানী ীমিত বুলবুলী 
রানী

রাধা চরন 
রায় 5/22/1957 6894597696 1 পূব 

া নীকু া 01782085187

3 ী িবপুলা ময়ী আযময়ী শরৎ চ  
ব ন 10/8/1950 1945218566 1 পূব 

া নীকু া 01771798022

4 রিন বালা শশী বালা উেপ নাথ 3/13/1952 5544402174 1 পূব 
া নীকু া 01744438610

5 ী িদেনা ব ু িব ু  বালা িনল মহন 
রায় 7/12/1954 5994407269 1 বালাটারী 01782085009

6 মাছাঃ আেয়শা 
বগম

মাছাঃ আিছয়া 
খাতন

আফাজ 
উ ীন 9/28/1954 3744860507 1 প ম 

া ণীকু া 01799046355

7 ী কানাই লাল 
ব ন জগৎময়ী দবী কৃ ক 

চ  ব ন 2/2/1943 3294860683 1 পূব 
া ণীকু া 01771764309

8 ীমিত িমনা রানী 
দবী

ীমিত পাতানী 
দব া

িবিপন চ  
ব ন 5/22/1955 8694889927 1 পূব 

া ণীকু া 01722227196

9 ীমিত স া রানী 
দবী

ীমিত কমালা 
দবী

মেহশ চ  
ব ন 10/22/1947 2394871293 1 পূব 

া ণীকু া 01771728053

10 মাঃ আ লু 
মা ািলব সরকার মাছাঃ িসবাতন বগমই ত 

আলী 8/17/1952 7345075126 1 পূব 
া ণীকু া 01747281383

11 মাঃ বলাল 
পরামািনক

জয়মন 
পরামািনক

বয়ত া 
পরামািনক 8/7/1954 4193773373 1 পূব 

া ণীকু া 01798828949

5 নং ছাওলা ইউিনয়ন পিরষেদর 2021-2022 ি ঃ তািরেখর বয় ভাতার
তািলকা



12 মাছাঃ শাহার 
বানু বগম আিছমন বগম আ জম 

উ ন 5/27/1953 6445154088 1 পূব 
া ণীকু া 01302263303

13 ী শ ামল চ  
সরকার হমলতা সরকার উেপ  

নাথ 7/19/1956 7344142281 1 পূব 
া ণীকু া 01750975529

14 মাছাঃ ছারমন 
নছা ময়না হারান 8/15/1932 5994879855 1 প ম 

া ণীকু া 01727647237

15 মাঃ আ লু রশীদ আিছয়া খাতন আলীমু ন 8/7/1956 9144825289 1 পূব 
া ণীকু া 01710918793

16 মাঃ ইয়াকুব 
আলী কপজন নছা বরকত 

উ াহ 8/12/1953 195385173193
98029

প ম 
া ীণকু া 01782095437

17 মাছাঃ হািলমা 
বগম

মাছাঃ কা জমন 
বওয়া

হােসন 
শখ 4/21/1952 4193766914 1 বালাটারী 01310314034

18 মাঃ আ সু 
ছামাদ

মাছাঃ হাজরা 
বগম কাছ মামুদ 9/20/1956 3744106562 1 প ম 

া ীণকু া 01723156076

19 কু ুছ কলেচান কােসম 
আলী 1/20/1956 4194271237 1 প ম 

া ীকু া 01884568986

20 মাঃ কা  িময়া মাছাঃ 
আেনায়ারা বগম

কেছর 
আলী 10/27/1955 6895012539 1 পূব 

া ণীকু া 01310768267

21 মাছাঃ রিহমা 
খাতন আিমরন কেছর 

আলী 10/23/1955 3744625884 1 বালাটারী 01318027009

22 শাহ মাঃ সয়দ 
আলী দইমন নছা আ সু 

সাবহান 9/16/1935 6894829610 1 প ম 
া ণীকু া 01750851904

23 মাছাঃ রিহমা 
খাতন জয়নব বগম নমু ন 8/27/1949 2844065504 1 পূব 

া ণীকু া 01317026834

24 মাছাঃ রােবয়া 
খাতন

মাছাঃ আিছয়া 
বগম

আফাজ 
উ ন 9/13/1959 195985173199

29860 1 পূব 
া ণীকু া 01795667243



25 মাঃ আ সু 
ছামাদ হারাতন নছা আনছার 

আলী 11/13/1956 6895011978 1 পূব 
া ণীকু া 01750972931

26 মাঃ আ রু রিহম মাহফুজা খাতন ঈসরািফল 9/13/1952 3294387562 1 পূব 
া নীকু া/ 01759806607

27 মাঃ জাহা ীর 
আলম আেমনা বওয়া ফকর 

উ ন 8/22/1955 2393811522 1 পূব 
া নীকু া/ 01792822715

28 মাঃ মিন ন 
শখ ময়না বগম আফছার 

উ ন শখ 8/17/1947 7793792669 1 পূব 
া ণীকু া 01734242948

29 মাছাঃ হািলমা 
খাতন

মিরয়ম বগম হােফজ 
উ ন

1/1/1947 4644658157 2 332 01781885307

30 আ সু ছামাদ আকিলমা বগম মিহর 
উ ন

6/21/1953 7345093905 2 ০ 01300195464

31 মাছাঃ ছফুরা 
বগম

কিছরন বগম মাঃ 
আজগার 

5/19/1957 4194629020 2 হিররাম 01307369300

32 মাঃ আ লু 
হািকম

নিছমন ইয়ািসন 2/1/1951 1022068371 2 জগাবাড়ী 01717013814

33 মাঃ আ সু 
ছালাম

সবজা বওয়া খ  মামুদ 3/17/1952 5544154148 2 হিররাম 01786848874

34 মাঃ মাহাবুবার 
রহমান

উে  কুলসুম আবুল 
হােসন

11/28/1954 1022211369 2 নারায়নপুর 01966847969

35 মাছাঃ ফলজান 
বগম

হাজরা খাতন আ লু 
ছাবাহান

10/20/1957 5994430667 2 জগাবাড়ী 01733693073

36 মাঃ আ লু 
জ ার

মাছাঃ জিহরন 
বওয়া

মকবুল 
হােসন

3/7/1955 8693846233 2 হিররাম 01724725431

37 মাঃ আ ু াহ ্
িময়া

গফুরা বগম জিহর 
উ ন

12/18/1955 9144847234 2 জগাবাড়ী 01780826081



38 মাছাঃ হাজরা 
বগম

মাছাঃ আি য়া 
খাতন

মাঃ 
ওসমান 

2/1/1952 7344437863 2 জগাবাড়ী 01745635812

39 মাছাঃ অেবজা 
বগম

অিহতন নছা রিহম উ  
আক

7/25/1947 4194397735 2 জগাবাড়ী 01735974413

40 মাছাঃ রািহয়া 
বগম

মাছাঃ ফুলজান 
বগম

আ ার 
আলী

7/21/1957 5094100327 2 হিররাম 01310318950

41 মাছাঃ র জয়া 
বগম

মেহেরান নছা মাহা দ 
আলী

4/12/1937 7794885942 2 হিররাম 01792695940

42 মাঃ উছমান গিন সবজা বওয়া খ  মামুদ 7/15/1955 7344676791 2 হিররাম 01755390954

43 মাঃ করম আলী আেমনা খাতন ছােদক 
আলী

1/1/1948 6427778235 2 268 01708797617

44 মাঃ ইউসুফ 
আলী

ইিছমন অেবর 
উ ন

6/15/1952 195285000000
00000

2 জগাবাড়ী 01724675562

45 মাছাঃ আিছয়া 
খাতন

জরন িবিব আনছার 
আলী

7/23/1957 2845034426 2 জগাবাড়ী 01737515375

46 মাঃ চয়ন উ ন দুিদ রিহমু ন 7/28/1927 1944453016 2 হিররাম 01705893136

47 মাঃ আ লু 
মা াফ

আ জরন নছা বিরজ উ া 2/1/1956 5544906844 2 হিররাম 01764819791

48 মাঃ মকবুল 
হােসন

তিহরন বগম িগয়াস 
উ ন

11/5/1956 8244876085 2 নারায়নপুর 01784542472

49 মাছাঃ হািলমা 
বগম

জিলমন নছা নােদর 
আলী 

3/2/1955 8244110717 2 নারায়নপুর 01725787438

50 মাঃ আ সু 
ছা ার

পাতািন বওয়া এজতু া 
শখ

2/10/1947 8244635275 2 জয়ুান 01792682846



51 মাছাঃ জহভান িমিল তরপ 
উ ীন শখ

3/20/1947 3745177604 3 জয়ুান 01997170355

52 মাঃ বয়জার 
রহমান

বুিল বওয়া শিরফ শখ 4/5/1950 3744135223 3 জয়ুান 01775385665

53 মাছাঃ ছােলহা 
বগম

জামালা খাতন মাঃ 
সাজন 

3/15/1955 4194387900 3 জয়ুান 01749419132

54 মাঃ জাফর আলী মাছাঃ ছিকনা 
বগম

জিহর 
উ ীন শখ

8/20/1950 8694924013 3 দৗলত খা ঁ 01761773738

55 মাঃ আ লু গফুর শরমালা লু শখ 1/2/1956 7794874862 3 দৗলত খা ঁ 01796140722

56 মাছাঃ িনরমুল 
বওয়া

মাছাঃ আিকমন 
বগম

মাঃ 
িনশান 

2/10/1942 4644672026 3 জয়ুান 01943028414

57 মাঃ ম জবর 
রহমান

মইভান মাঃ 
ছািকমু ন

10/2/1950 1494408469 3 জয়ুান 01317218992

58 মাছাঃ র জয়া 
বগম

ময়না বগম আ লু 5/3/1947 9144367803 3 ৬২৪ 01966718714

59 মাঃ িমরাজ 
উ ন

সু রী বওয়া টগ 7/10/1940 9143767219 3 রামিশং 01737188726

60 মাছাঃ জিরনা 
বগম

মাছাঃ জীবন 
নছা

মাঃ 
জিহর 

2/10/1957 4194395911 3 জয়ুান 01772536905

61 মাঃ বািছর 
উ ন

বািছরন িদদার 
আক

8/12/1952 5093786068 3 জয়ুান 01741702051

62 মাঃ ওমর 
হােসন

মাছাঃ গদী 
বগম

ছাবদালী 3/27/1955 4644903371 3 জয়ুান 01738342207

63 মাছাঃ আকিলমা 
খাতন

মাছাঃ ািত 
বগম

মাঃ 
আবুল 

10/27/1959 5993833200 3 কা না 01737702540



64 মাঃ আমবার 
আলী

ফুলজান বগম জমেশর 
আলী

11/12/1950 7794885447 3 কা না- 01774356928

65 মাছাঃ তিছরন আিলফন রইচ উ ন 2/10/1945 6894607727 3 তিছরন িভলা 01733827097

66 মাছাঃ মেমনা 
বগম

মাছাঃ ছরিত আমাল 
ামািনক

6/12/1957 5093779147 3 জয়ুান 01723837694

67 মাঃ মাহা দ 
আলী

খইমন বগম আিমর 
উ ীন 

7/3/1932 9145026291 4 রতনপুর 01737819883

68 মাঃ জয়নাল ছােয়দা খাতন ফিরদ 
িমঞা

2/10/1952 4644680854 4 রতনপুর 01766734087

69 মাঃ আমজাদ 
হােসন

জিমরন নছা হািরপ 
মামুদ

1/18/1955 195585000000
00000

4 ধাপগাছ 01704302598

70 মাছাঃ রােকয়া 
খাতন

বাছানী বগম কিছমু ন 7/12/1957 5544415408 4 0 01798908166

71 মাঃ তিহর উ ন মাছাঃ জহরা 
খাতন

ইউসুফ 
আলী

5/7/1945 9572200088 4 0 01798908166

72 মাঃ ছফু ন পিক ন সজব 
উ ীন

4/13/1952 4194865723 4 রতনপুর 01745907141

73 মাঃ আ লু 
বােতন সরকার

মাছাঃ বিছরন 
নছা

সজব 
উ ীন 

7/10/1949 194985000000
00000

4 0 01843083627

74 মাছাঃ গােলনুর 
বগম

আ জমন বগম লবকশ 
ব াপারী

6/5/1946 5544689960 5 আফতাব 
উ ন 

01733596578

75 মাছাঃ আিছরন আিকমন িব  
ামািনক

5/2/1947 7344466136 5 গাবুড়া 01704660941

76 মাছাঃ আিছয়া 
খাতন

আয়ভান বওয়া আববাস 
আলী

6/5/1927 1950929883 5 গাবুড়া/৬৬২ 01728461465



77 মাসাঃ ফােতমা 
বগম

মাসাঃ মেহ ন 
নছা

বিছর 
উ ন

10/25/1951 8232456122 5 গাবুড়া 01703193308

78 মাছাঃ রিহমা 
বগম

আইতন বগম ছেফর 
আলী

8/9/1957 4644692560 5 গাবুড়া/১৩০৯ 01950213394

79 মাঃ সয়দ আলী ছােলহা বওয়া ছিলম 
উ ন

7/5/1942 3295068831 5 গাবুড়া 01717242157

80 মাঃ আ লু 
ছামাদ শখ

ছািমরন আনু শখ 2/5/1955 2844391819 5 গাবুড়া 01772196349

81 মাছাঃ মেহরন 
নছা

আিকমন নছা শাহার 
উ ন

4/2/1938 5993851335 5 কািশম 01713710712

82 মাঃ নওেশর 
আলী ামািনক

মাছাঃ আিকমন 
বগম

বে  আলী 
ামািনক

7/8/1952 3293832279 5 গাবুরা/১১৮২ 01774360795

83 মাছাঃ আকিলমা 
বগম

মাছাঃ ফােতমা 
বগম

আপাজ 
উ ন

5/4/1955 8227504506 5 আফতাব 
উ ন 

01969855912

84 মাঃ আ জজার 
রহমান

ফিরজন নছা হািফজ 
উ ন

6/18/1941 9572068329 5 আ াব 
উ ন 

01983262033

85 মাঃ ছাকাম 
আলী আক

ছায়তন নছা সমেসর 
আক

2/1/1927 7794898374 5 গাবুড়া/১২৮৭ 01321286519

86 মাছাঃ সাহারা 
বগম

মাছাঃ রিহমা 
খাতন

ছােদক 
আলী 

2/5/1957 4194138709 5 গাবুড়া/১৩৮
৮

01772183072

87 মাছাঃ র জয়া 
বগম

রিহমা বগম এচাহাক 
আলী

2/3/1957 9143793538 5 আ াব 
উ ন হািসম

01406663155

88 মাছাঃ ফােতমা 
বগম

ফুলজান বগম আিমর 
হােসন

10/15/1955 3294148949 5 প ম 
হা িরয়া 

01783201848

89 মাঃ আজহার 
আলী

জিহরন বওয়া আিতউ া 3/16/1952 9143800069 5 কািশম 444 01772516103



90 মাছাঃ মিফলা 
খাতন

কাচয়ানী বগম তবেদর 
হােসন

7/2/1947 5544173700 5 আ াব 
উ ন হািসম

01761835434

91 মাছাঃ আয়রন 
বগম

হািলমা খাতন মিছর 
ম ল

9/27/1954 1493823783 5 গাবুড়া 01771570507

92 মাছাঃ হােজরা 
বগম

িবিবজন বগম ইিছমুল া 11/25/1959 7343867136 5 প ম 
হা িরয়া 

01747034952

93 মাঃ জয়নাল 
ফকীর

আেমনা বগম মাঃ বানার 
উ ন

3/4/1952 4644445936 5 গাবুড়া 01733904290

94 মাছাঃ ফােতমা 
বগম

হা জরন বগম কমর 
উ ন 

9/19/1957 3294153196 5 প ম 
হা িলয়া 

01812484982

95 মাঃ আ সু 
সাবহান

কা ন বওয়া বাবর আলী 5/5/1956 7795192363 5 গাবুড়া 01717318367

96 মাঃ সুমার আলী সুবজান বগম িব  ম ল 5/12/1947 1945233110 5 গাবুড়া 01788407209

97 মাছাঃ উে  
কুলছম

রিহমা মাঃ 
কিপল 

1/11/1957 4194410728 5 প ম 
হা িলয়া 

01737998849

98 মাঃ ম জবর 
রহমান সরকার

ম জরন বগম মাঃ সু ত 
আলী

3/10/1956 8244892553 5 আ াব 
উ ন হািসম

01322702596

99 মাছাঃ হািলমা 
বগম

মিরয়ম বগম আেমদ 
আলী

11/24/1959 1944955382 5 কািশম 01705124969

100 মাঃ আ লু 
হািকম

ম জরন বগম কিরমু ন 2/3/1945 4644446942 5 প ম 
হা িলয়া 

01785816422

101 মাঃ নু ল 
আিমন ম ল

আিছয়া বওয়া আলা 
বকস 

1/1/1950 3744898598 5 গাবুড়া 01749647058

102 মাছাঃ মা জয়া 
খাতন

আি য়া খাতন আজব 
উ ন

6/8/1948 5094394474 5 কািশম 01736946339



103 মাঃ বেয়জ 
উ ন

িবিবজান মাহা দ 
আলী

9/15/1956 5094401642 5 প ম 
হা িরয়া 

01750966104

104 মাছাঃ রািহমা 
বগম

অিকমন খাতন আ সু 
সামাদ

9/9/1959 5993865251 5 প ম 
হা িরয়া 

01306110845

105 মাঃ গালবানু 
বগম আিবয়া গেমা শখ 8/20/1957 7794920368 6 িশবেদব 01773509693

106 মাঃ নুরল 
ইসলাম

মাছাঃ নছামন 
বওয়া

রজব 
উ ন 4/5/1937 5055792948 6 িশবেদব 01750703496

107 মাছাঃ 
আেনায়ারা বগম মিমরন বওয়া আ লু 11/21/1957 7794918123 6 িশবেদব 01961656955

108 মাঃ আ লু 
কাইয়ুম

মাছাঃ জিরনা 
বগম

মুনছর 
আলী 3/17/1952 3744906797 6 িশবেদব/২০৯ 01771939158

109 মাছাঃ জিরনা 
বগম মিরয়ম বগম

আ লু 
কিরম 5/12/1955 1944730827 6

পূব হা িরয়া 
হািসম 01303713370

110 মাঃ আ রু 
রহমান সরকার দলজন নছা

আ লু 
গফুর 9/14/1942 7343899642 6 িশবেদব 01719246695

111 মাছাঃ সােহদা 
বগম কজমন নছা

কিচম 
ব াপারী 10/21/1957 8243850099 6 িশবেদব 01745083349

112 মাঃ আ লু 
জ ার আিমরন নছা

নছাব 
উ ন 8/26/1956 2393877648 6

পূব হা িরয়া 
হািসম 01733188490

113 মাঃ আ লু 
জিলল জিহরন নছা ধনীর মামুদ 6/18/1945 1464879657 6 িশবেদব 01753286302

114 মাঃ আ ার আলী মাছাঃ আ াজান
নছার 

উ ন 8/12/1956 7794181110 6 িশবেদব 01937213424

115 মাছাঃ সুিফয়া 
খাতন আেলকজন ছাবান 8/3/1957 6444898529 6

পূব হা িরয়া 
হািসম 01737390690



116 মাঃ আবু বকর 
িছ ক মইভান বগম ম জবর 10/10/1955 5095055488 6 িশবেদব 01771099456

117 মাছাঃ রিহমা 
খাতন ছিকনা খাতন

আ রু 
রহমান 10/14/1940 1906430671 6

পূব হা িরয়া 
হািসম 01737998978

118 মাছাঃ জােহদা 
বগম ফয়জন বগম

জিহর 
উ ন 5/12/1957 4644944250 6

পূব হা িরয়া 
হািসম 01749662990

119 মাঃ ছােয়র 
উ ন

মাছাঃ ছিহরন 
নছা

ইয়াকুব 
আলী 11/1/1956

851731938605
1 6 িশবেদব 01757642978

120 মাছাঃ বুিল খাতন
মাছাঃ লভান 
বগম

ফজলু 
ম ল 3/20/1957 4644198527 6 িশবেদব 01763241300

121 মাছাঃ সানাভান আিবয়া বওয়া
ভাজন 
ম ল 7/28/1957 3294173418 6 িশবেদব 01932286519

122 মাঃ আলতাব 
হােসন দলজন বগম

আবদুল 
গফুর 8/15/1952

851731938817
2 6 িশবেদব 01713706249

123 মাঃ আ লু 
কাইয়ুম

মাছাঃ নিছমন 
বওয়া

ছােমদ 
আলী 6/23/1955 1944489770 6

পূব হা িরয়া 
হািসম 01722691043

124 মাছাঃ মিছয়া 
বগম

মাছাঃ সু ভানু 
বগম

মাঃ 
মিফজ 9/27/1959 4644939847 6 িশবেদব 01738743361

125 মাছাঃ ছিমরন 
বগম শাহযান

সামজ 
উ ন 1/19/1947 4644933865 6 িশবেদব 01314178674

126 মাছাঃ আিছয়া 
খাতন ছারেতান বওয়া

ছিলম 
উ ন 7/18/1952 1493848103 6 িশবেদব 01902373201

127 মাছাঃ সানাভান 
খাতন নছা বওয়া

আ রু 
রহমান 7/18/1952 9571917302 6 িশবেদব 01748832872

128 মাঃ আ জজলু
মাছাঃ ন জমন 
বগম

দিছম 
উ ন 5/18/1952 1494156936 6 িশবেদব 01791867374



129 মাঃ আছমার 
উ ন ময়না িবিব

স জর 
উ ন 10/4/1952 3294438290 6

পূব হা িরয়া 
হািসম 01915766549

130 মাছাঃ জিমলা 
খাতন জািমরন নছা

ইমান 
আলী শখ 4/12/1956 1944249877 6 িশবেদব 01321006052

131 মাঃ মকবুল 
হােসন মিরয়ম বগম

আ লু 
কিরম 7/18/1952 2394932590 6 িশবেদব 01988728557

132 মাঃ কহাব উ ন
মাছাঃ কিছরন 
বগম ফুল মামুদ 10/7/1942 9144872547 6 িশবেদব 01740354480

133 মাঃ আবুল 
হােসন আেবয়া গাম শখ 11/7/1937 1022343329 6 িশবেদব 01749661704

134 মাঃ কা াত 
আলী আিছয়া খ  যািকর 7/25/1952 6895044086 6 িশবেদব 01733726489

135 মাছাঃ ফ জলা মাছাঃ তােহরন
মাঃ 

আ লু 4/5/1957 4644457568 6
পূব হা িরয়া 

হািসম 01771158863

136 মাছাঃ হা জরন 
বগম আেলকজন নছা

কালট 
মামুদ 9/8/1947 2844655072 6

পূব হা িরয়া 
হািসম 01314136386

137 মাঃ খােতর 
ম ল খাতন ব  ম ল 8/20/1937 2845168059 6 িশবেদব 01747991771

138 মাঃ কােশম শখ জিমলা বওয়া
জিসম 
উ ীন 4/13/1947

851731938729
6 6 িশবেদব 01771043904

139 মাঃ আ লু 
ছালাম কাচয়ানী বগম

ফিরদ 
মামুদ 4/6/1955 7795086490 1

পূব হা িরয়া 
হািসম 01771429309

140 মাঃ আ লু 
মা ান সরকার জেরন মাই িবিব

িকসমত 
উ াহ 1/4/1946 8244179167 7

আদম
01748131252

141 হির মাহন চ  
রায় কােদা বালা

িপয়াজ ু
মাহন 6/5/1947 7344224535 7

আদম
01771767866



142 মাছাঃ ছিকনা 
খাতন ছিহরন নছা কাচ মামুদ 12/17/1935 1494456914 7

আদম
01938154155

143 মাঃ তাফাইল 
আহেমদ ফােতমা খাতন

বিদয়ার 
রহমান 1/4/1955 7794193446 7

আদম
01307326838

144 মাঃ মহিসন 
আলী মিহরন বগম

পিনর 
মামুদ 4/8/1951 4194913762 7

আদম/১৩৯১
01771831860

145 মাছাঃ মিরয়ম 
বগম আেতকজান মিমন 2/2/1959 4193875129 7

আদম
1757643079

146 মাছাঃ আিছয়া 
বগম করজন বগম

অিমর 
উ ন 2/2/1947 1493862195 7

আদম 
কামারপাড়া 01771626863

147 মাছাঃ রােকয়া 
বগম

মাছাঃ ছিকনা 
বওয়া

কিচর 
মুনশী 2/1/1947 1943941631 7

আদম/১০১৬
01771697532

148 মাঃ অিকজল 
হক রিহমা বগম

জামাল 
বকস 9/19/1942 5544942013 7

আদম 
(িঢংপাড়া)/১১ 01784035408

149 মাছাঃ রিমলা 
খাতন

মাছাঃ আেমনা 
খাতন

মাঃ 
আিমর 3/1/1947 4194673606 7

আদম
01922901490

150 মাছাঃ ম জনা 
খাতন আেমনা খাতন

ছিলম 
উ ন 2/1/1947 8244702158 7

আদম
01920936860

151
ী সুিশল চ  রায় রাজব আলা

মসধর চ  
রায় 2/1/1952 8663106840 7

তাজতালুক
01952394096

152
দােলা রানী দব  রানী

রামকা  
রায় 4/13/1955 7345128412 7

তাজতালুক
01771274602

153 মাঃ আ লু 
মা ান

মাছাঃ জােবদা 
খানম

ছিলম 
উ ন 2/1/1952 2844667770 7

আদম
01959463501

154
মাঃ ফজলুল হক

মাছাঃ কিছমন 
নছা

মাঃ 
আজগার 9/12/1951 1.95185E+16 7

আদম
01771033508



155 মাছাঃ জিরনা 
খাতন

মাছাঃ বছন 
বগম

কা াত 
আলী 3/2/1955 8694730279 7

তাজতালুক
01737831170

156 মাঃ শিহদুল 
ইসলাম

মাছাঃ 
আেনায়ারা বগম

মাঃ 
সামসুল 9/12/1955 5993912657 7

তাজতালুক
01727214895

157 মাছাঃ বিছরন 
নছা মাছাঃ শািহরন

ব ার 
আলী 4/19/1948 3744936133 7

আদম
01825389853

158 মাছাঃ 
গালািপন নছা আি য়া খাতন

আইয়ুব 
আলী 1/1/1933 1.93385E+16 7

আদম 
(সরকারপাড়া 01776717629

159
নুর মাহা দ কদবানু বগম

মাজাফ্ফ
র হােসন 1/24/1955 3743871075 7

আদম
01317405831

160 মাছাঃ খািদজা 
বগম আিছয়া বগম মিফজ 5/28/1947 7344489724 7

আদম 
(সরকারপাড়া 01817212753

161 মাছাঃ আমিবয়া 
বগম শাহার বানু

নােদ া
মান 4/3/1952 7794471230 7

আদম
01726892703

162 মাছাঃ রােবয়া 
খাতন ছিকনা খাতন আ ু াহ 3/17/1947 5093840105 7 আদম/১১৯০ 1737792836

163 মাছাঃ মেনায়ারা 
বগম আেমলা খাতন

িসরাজলু 
হক 2/3/1952 5545122193 7

আদম
01845280353

164 মাঃ তাজলু 
ইসলাম র জয়া খাতন

আ লু 
ওহাব 8/10/1955 1494176181 7

তাজতালুক
01315216674

165 মাঃ আ লু 
কালাম িময়া কিলমন বগম

আ লু 
কিরম 6/20/1956 8243883850 7

আদম
01318143825

166 মাঃ আকবার 
আলী খােতজা বগম

আিরফ 
উ ন 9/18/1952 4644202733 7

আদম
01774965534

167 মাঃ আ লু 
খােলক সরকার জরন মাই িবিব

িকসমত 
উ াহ 4/4/1940 2844424826 7

আদম 
সরকার পাড়া 01965814502



168 মাঃ আ সু 
ছা ার কাজমন

এচান 
উ ীন 4/8/1952 2844908430 7

তাজতালুক
01405764614

169 মাঃ ম জবর 
রহমান মাছাঃ ন জরন

মিহর 
উ ন 7/12/1956 7794937925 7

আদম
01703932577

170 মাছাঃ রিহমা 
খাতন মাছাঃ শাহার বানু

মাঃ 
মিমনুল া 3/1/1957 5994488624 7

আদম
01868930764

171 মাছাঃ মােলকা 
বগম

মাছাঃ তিছরন 
বগম

অিছর 
উ ন 6/15/1954 6444687419 7

আদম
01783630913

172 মাঃ আ লু 
খােলক সরকার কিরমন নছা

জালাল 
উ ীন 5/9/1949 6444907759 7

তাজতালুক
01750101578

173 মাঃ আ লু 
খােলক সরকার

মাছাঃ খেতজা 
বগম

আশম 
ত াহ 6/13/1954 3745098800 7

আদম
01738431568

174 মাছাঃ মেমনা 
খাতন বিছরন মাবারক 6/4/1952 5094440715 7

তাজতালুক
01727806198

175 মাছাঃ হাছনা 
বগম মিকলা

মাঃ 
হােছন 9/7/1952 1944986783 7

আদম
01953274711

176 মাঃ আ লু 
লিতফ কাচমন িবিব

আ জম 
উ ন 7/17/1944 1944987187 7 আদম 01723983541

177 মাছাঃ আেলয়া 
খাতন

মাছাঃ 
আেনায়ারা বগম

আিলম 
উ ীন 2/1/1947 6894889937 8 ১০৮১ 01825389963

178 মাছাঃ জয়নব 
বগম আিছমন আ জম 

উ ন 8/15/1953 3743877213 8 িনজতাজ 
উেপন 01825390062

179 মাঃ ছােবদ আলী তারা বানু আল মামুদ 4/2/1947 1022099376 8 আদম 01796938484

180 মাঃ আবুল 
হােসন কজেমান খেয়র 

উ ন 1/1/1953 5994483088 8 আদম/৬৪৯ 01773080848



181 মাঃ আ লু 
মা াফ জিমরন বগম কাপাদু াহ 1/1/1953 1022551335 8 আদম 01826554788

182 মাছাঃ হাজরা 
বগম

মাছাঃ িমিরজন 
বগম কিপল 8/10/1952 8694227664 8 আদম 01787792822

183 মাছাঃ গালাপী 
বগম মাহফুজা চৗধরৃী 4/15/1956 7794466867 8 িনজতাজ 

উেপন চৗিক 01738537640

184 মাঃ মিফজলু 
হক আিছয়া বগম িকসমত া 6/10/1953 7344964221 8 আদম/৭৭০ 01773507106

185 মাঃ নিবর 
হােসন মাছাঃ নিমরন অিকম 

উ ন 8/12/1955 3744931225 8 আদম 01772637931

186 মাছাঃ খািদজা 
বগম

মাছাঃ মিরয়ম 
বগম

সয়দ 
আহ দ 10/1/1952 7344220152 8 িনজতাজ 

উেপন চৗিক 01782127835

187 মাঃ সিফ উ াহ িৃত বগম কালু িময়া 8/1/1937 5094163598 8 িনজতাজ 
উেপন চৗিক 01770940167

188 মাঃ আ লু 
মা ান ফুলজান বওয়া নিমর 

উ ীন 5/23/1942 7344728931 8 নবু হািড়য়ার 
ঘাট 01319177299

189 মাঃ আিমন 
আলী

মাছাঃ আেমনা 
খাতন

ছিলম 
উ ীন 7/29/1952 1945252573 8 নবু হািড়য়ার 

ঘাট 01782090157

190 মাঃ জিসম 
উ ীন

মাছাঃ জহরা 
খাতন

আিবর 
উ ীন 3/27/1952 7344732693 8 নবু হািড়য়ার 

ঘাট 01798377723

191 মাছাঃ ছােলহা 
বগম

মাছাঃ আেমনা 
বওয়া

ছিলম 
উ ীন 7/23/1952 8694727432 8 নবু হািরয়ার 

ঘাট 01771497821

192 মাঃ আ লু হক 
িময়া ফলানী বগম কাচ সখ 9/10/1954 4193875053 8 আদম 01771629418

193 মাছাঃ চ া বানু মাছাঃ হাসমিত 
বগম

আমান 
উল া 6/15/1957 4194451078 8 নবু হািরয়ার 

ঘাট 01773057404



194 মাঃ আ জর 
উ ীন আেতকজন নছা নােদর 

মামুদ 7/2/1956 3295203289 8 1287 01773728862

195 মাছাঃ পয়ারা 
বগম আছমা বগম মিনর 

উ ন 1/7/1959 6895194980 8 আদম 01773239785

196 সােহরা শিরফুনেনছ ইয়ািছন 6/3/1955 8247960019 8 0 01783255329

197 মাছাঃ 
আেলকেজান দিছেমান নছা নিছর 

উ ন 8/17/1952 5094441408 8 * 01306110664

198 মাঃ ই ািহম 
িমঞা িছ য়া খাতন আশরাফ 

আলী 5/17/1955 8245097384 8 িনজতাজ 
উেপন চৗিক 01772676562

199 মাঃ আ রু 
রা াক িবিবজন বগম সজব 

উ ীন 3/7/1955 8244930569 8 0 01794404907

200 মাঃ ছােবদ আলী আেমনা বগম ফজল িময়া 4/20/1952 1494678418 8 আদম, 613 01774100007

201 মাঃ আ লু 
কিরম বসুিনয়া

মাছাঃ রিহমা 
খাতন

আ লু 
জ ার 2/1/1956 195685000000

00000 8 351 01723429771

202 মাঃ আ লু গফুর মাছাঃ গালজন 
বগম

শিরয়ত 
উল া 1/12/1955 7794943824 8 0 01783153420

203 মাছাঃ আি য়া 
খাতন ইঁেদা বগম আমান 

উ ন 12/12/1939 6882985283 8 * 01773234946

204 মাছাঃ হােসন 
বানু

মাছাঃ জিরনা 
বগম

মাঃ 
হায়দার 5/17/1949 4644212534 8 নবু হািড়য়া 

ঘাট 01772664198

205 মাছাঃ আেমনা 
খাতন

মাছাঃ লালমন 
িবিব

ছিলম 
উ ন শখ 4/20/1955 1022358178 8 আদম 

(ডারারপাড়)/ 01943488507

206 মাঃ নিছম উ ন খয়রন নছা ন জর 
ম ল 8/7/1956 5544939753 8 আদম 01671087874



207 মাঃ কু ুছ আলী মাছাঃ ফুরফুরী 
বগম

আ জম 
উ ন 12/11/1951 5994952538 8 নবু হািড়য়া 

ঘাট 01771517139

208 মাঃ আ জম 
উ ন স জরন নছা মাঃ নয়ন 

আলী শখ 5/10/1947 8244686674 8 আদম 
(ডারারপাড়) 01725230281

209 মাঃ আ রু 
রহমান জিমলা খাতন শখ ফিরদ 2/1/1955 7794702840 8 আদম 01726373144

210 মাছাঃ রিমছা 
বগম

মাছাঃ আিকমন 
বগম

মাঃ 
আ লু 3/17/1957 1945154654 8 নবু হািডয়া 

ঘাট 01322703178

211 মাঃ আ লু 
কালাম িময়া কিলমন বগম

আ লু 
কিরম 6/20/1956 8243883850 8 আদম 01318143825

212 মাঃ জােহর 
তালুকদার জািমরন নছা আমান 

আলী 2/1/1950 851731935186
5 9 ছাওলা 01748501259

213 মাছাঃ আয়শা 
খাতন ফরমানী মা াজ 

আলী 7/17/1949 8243844571 9 ছাওলা 01939386478

214 মাছাঃ রিহমা 
বগম পিরজন

মাঃ 
কেছর 9/15/1952 5094417135 9 চর ছাওলা 01309350630

215 মাঃ আ লু 
জ ার আ জরন নছা মাহান শখ 11/3/1955 3744160999 9 ছাওলা চর 01771509587

216 মাছাঃ চানঁ িবিব নছামন িবিব সােদক 
আলী 10/21/1947 4193840966 9 িকশামত 

ছাওলা/১৫৫ 01642061073

217 মাঃ আ লু 
কু ুছ িমঞা কুলসুম আেবদ 

আলী 1/1/1955 851731939495
3 9 িকশামত 

ছাওলা/৩৯১ 01768943898

218 মাঃ ম জবর 
রহমান ম জরবা বগম ওয়ােরছ 

আলী 10/29/1952 4195064714 9 িকশামত 
ছাওলা/২৯৭ 01768847656

219 মাছাঃ সুখজান 
নছা আছা খাতন গিমর 

ম ল 4/13/1955 5544471328 9 ছাওলা /৮৫২ 01771136431



220 মাছাঃ রিহমা 
বগম আ জমন বওয়া অিকম 

উ ন 11/27/1952 6895057476 9 ছাওলা/২৮৩ 01771514857

221 মাছাঃ 
আেনায়ারা বগম খিতজা বগম আ রু 

রহমান 7/20/1957 4194424208 9 িকশামত 
ছাওলা 01733566503

222 মাছাঃ হািলমা 
বগম ফুলজান বগম আলা 

উ ন 6/3/1937 4194427946 9 িকশামত 
ছাওলা 01755109504

223 মাঃ নবীর 
হােসন নবীজন নছা আ রু 

কােদর 3/4/1955 5545296575 9 িকশামত 
ছাওলা 01773080917

224 মাছাঃ জিরনা 
বগম কিরমন জিহর 

উ ন 10/3/1957 7344727669 9 িকশামত 
ছাওলা 01736901743

225 ীমিত ভবানী 
রানী সুনতী বালা সুের নাথ 

শীল 10/25/1954 7793984977 9 িকশামত 
ছাওলা 01737239647

226 মাঃ নু  িময়া আিছয়া খাতন কিছম 
উ ন 9/10/1953 8243843714 9 ছাওলা 01984813081

227 ঝিরনা বগম মেহ ন নছা ঈসা হক 1/2/1957 3706562752 9 িকশামত 
ছাওলা 01321051752

228 ীমিত রখা বালা ীমিত সুমিত 
বালা

ী হরমন 
চ  শীল 1/1/1958 3743842068 9 িকশামত 

ছাওলা 01771602126

229 ী বীের  নাথ 
সরকার বস  বালা কািমনী 

কা  শীল 5/1/1956 4195167277 9 িকশামত 
ছাওলা 01735450862

230 মাছাঃ রিহমা 
বগম মাছাঃ সূয ভানু মাঃ হাছ 

শখ 3/5/1959 1944732633 9 িকশামত 
ছাওলা 01810910669

231 মাছাঃ ছিকনা 
বগম আ লু খােলক মৃত 

ছরতন 2/1/1955 851731939517 9 িকশামত 
ছাওলা 01737998976

232 মাছাঃ রােকয়া 
বগম

মৃত মিফজন 
বগম

মৃত 
আিছমু ন 11/28/1955 1512569037 9 িকশামত 

ছাওলা 01788237522



233 মাছাঃ ফুলমিত নছর বপারী পজান 8/3/1952 5099765835 9 িকশামত 
ছাওলা 01755174584

234 মাঃ মাতােলব 
হােসন

মাছাঃ ম জরন 
বওয়া

অ জ 
উ ন 5/21/1956 3744446232 9 িকশামত 

ছাওলা 01745583581

235 মাঃ হােসন 
জামাল জােবদা হলাল 

সরদার 12/8/1955 8694707855 9 িকশামত 
ছাওলা 01713718413

236 মাছাঃ রােবয়া 
বগম ছিলমন নছা মিহম 

উ ন 1/1/1958 1022347916 9 িকশামত 
ছাওলা 01700979546

237 মাঃ নু ামান 
সরকার নিছমন বওয়া সাহাবু ীন 

সরকার 10/12/1947 1494423799 9 িকশামত 
ছাওলা 01755229145

238 মাঃ কুর আলী 
ম ল িকরন বগম মমতাজ 

ম ল 1/1/1943 9144127272 9 িকশামত 
ছাওলা 01733784846

239 মাঃ ইয়াকুব 
আলী ইিছরন নছা ইসলাম 

উ ন 9/25/1951 1494890310 9 িকশামত 
ছাওলা 01775104653

240 মাছাঃ আয়শা 
খাতন আহা দ আলী সুিফয়য়া 

খাতন 8/10/1957 1495181750 9 িকশামত 
ছাওলা 01751384609

241 মাছাঃ জয়নব 
বগম আ লু জ ার মাছাঃ 

ছিকনা 12/7/1958 7344478149 9 িকশামত 
ছাওলা 01812629121

242 মাছাঃ লাল বানু 
বগম জােমলা বগম আলী 

তালুকদার 9/8/1937 851731939627
6 9 িকশামত 

ছাওলা 01773792599

243 মাছাঃ নুর 
আছমা

মাছাঃ রােবয়া 
বগম

বকতার 
ব াপাড়ী 1/1/1952 3293853150 9 িকশামুত 

ছাওলা 01922514341

244 মাছাঃ রাশনা 
বগম ছিকনা বগম ন জম 

উ ন 9/3/1955 4193842269 9 িকশামত 
ছাওলা 01984761238

245 মাঃ আ সু 
ছালাম শাবজান বগম ফজল 

ামািনক 10/27/1952 1022545568 9 িকশামত 
ছাওলা 01771605329



246 মাঃ জিরপ 
উ ন

মাছাঃ সবজান 
বগম

জমেশর 
ামািনক 12/10/1954 9143815356 9 িকসামত 

ছাওলা 01946963467

247 মাঃ জাফর 
উ ীন ম ল

মাছাঃ আিবরন 
বওয়া

মা াজ 
আলী ম ল 7/13/1952 5993884575 9 িকশামত 

ছাওলা 01771422371

248 মাছাঃ ফােতমা 
বগম সূযভান ফলু 5/25/1955 1022544215 9 িকশামত 

ছাওলা 01988309384

249 মাঃ ব াল 
হােসন

মাছাঃ আিকমন 
বওয়া

তেছর 
আলী 6/9/1955 1943907889 9 িকশামত 

ছাওলা 01945298632

250 মাঃ সােহব উ ন মাছাঃ আেমনা 
বওয়া নেছর উ ন 5/4/1956 9144400398 9 িকশামত 

ছাওলা 01951293141








