
গাইবা া জলাধীন পলাশবাড়ী উপেজলার ন াশনাল সািভস কমসূচী (৭ম পব) এর িন িলিখত 
আেবদনকারীগেণর মূল সনদপ  যাচাই সং া  খসড়া তািলকা: 

1 
 

ঃ 
নং 

আেবদন 
নং 

নাম ও 

িপতা/ ামী/মাতার  

নাম 

বতমান 

কানা 

1 3 

মাছাঃ নািহদা আ ার  

মাঃ নু ামান ধান 

মাছাঃ মােশদা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

2 7 

মাছাঃ তাছিলমা খাতুন 

মাঃ হািববুর রহমান   

মাছাঃ মাসেলমা বগম 

কাতুলী, 
বং িলয়া 

3 15 

মাঃ তপু ম ল     

মৃতঃ মাজাে ল হক   

মাছাঃ বুলবুিল বগম 

কাতুলী, 
বং িলয়া 

4 20 

পিরচয় কৃ কমল রায়   

ভাত মার বমন    

রভা রাণী 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

5 109 

মাঃ খিললুর রহমান 

মৃত সজলার রহমান 

মাছাঃ জিরনা বওয়া 

ছাট ভগবানপুর, 

আমলাগাছী 

6 113 

মাঃ মিহদুল ইসলাম 

মাঃ আবুল বাসার 

মাছাঃ িনলুফা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

7 155 

মাঃ আঃ হািলম িময়া 
মাঃ আঃ হা ান ব াপারী 
মাছাঃ মােজদা বগম 

সােকায়া, 
ঢালভাংগা 

8 160 

মাছাঃ মরীনা খাতুন 

মাঃ আ ুল কােদর 

মাছাঃ হািমদা বগম 

দূগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

9 162 

মাঃ রানা খ কার 

মাঃ ল আিমন সরকার 

মাছাঃ রওশনারা বগম 

শ ামপুর, 

ঢালভাংগা 

10 215 

মাছাঃ িবউ  বগম  

মাঃ জয়নুল আেবিদন  

মাছাঃ নুরজাহান বগম 

গায়ালপাড়া, 
ঢালভাংগা 

11 310 

মাছাঃ জসিমন বগম 

মাঃ িফেরাজ িময়া 
মাছাঃ মিজদা বগম 

বিরশাল, 

বাসুেদবপুর 

12 338 

মাছাঃ িলিপ বগম 

মাঃ সাহা ল ইসলাম 

মাছাঃ আেমনা বগম 

জগরজানী, পলাশবাড়ী 

13 343 

মাঃ আসাদু ামান সরকার 

মৃতঃ সজদার রহমান 

মাছাঃ লিতফা বগম 

হিরনাথপুর, 

তালুকজািমরা 

14 379 

গেনশ চ  শীল 

মৃতঃ নেপন নাথ শীল 

মৃতঃ শা না রানী শীল 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

15 383 

মাঃ আইয়ব আলী 
মাঃ আঃ মিজদ  সরকার 

মাছাঃ রােহনা বগম 

নাি শহর, 

ফিকরহাট 

16 489 

মাঃ শামীম মাহ িরয়াজ 

মৃত নু ল হােসন 

মাছাঃ অিমচা খাতুন 

দুবলাগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

ঃ 
নং 

আেবদন 
নং 

নাম ও 

িপতা/ ামী/মাতার  

নাম 

বতমান 

কানা 

17 535 

আফ জা আকতার নাজনীন 

মাঃ তাফা াল হক 

মৃত িব বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

18 557 

মাঃ রজাইল কিরম 

মাঃ আবু বককর খ কার 

মৃতঃ রােকয়া বগম 

ছাট ভগবানপুর, 

আমলাগাছী 

19 619 

ফারজানা আ ার      মাঃ 
মিতউর রহমান    মাছাঃ 
খুরিশদা বগম 

পি ম গািপনাথপুর, 

পলাশবাড়ী 

20 641 

মাঃ ফরহাদ বাদশা    মাঃ 
ফজলার রহমান   মাছাঃ 
জােবদা বগম 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

21 674 

মাঃ নািসম রজা     মৃতঃ 
গালাম মওলা     নুর 

জাহান বগম 

বুজ ক িব ু পুর, 

আমলাগাছী 

22 734 

মাঃ রিফ ল ইসলাম সরকার  

মাঃ খিললুর রহমান সরকার 

মাছাঃ জােলখা বগম 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

23 737 

মাঃ হা ন অর রিশদ   

মাঃ খিললুর রহমান     

মাছাঃ ছামছু াহার বগম 

িব মগাছী, 
ঠু য়াপা র 

24 744 

মাছাঃ িলিপ বগম    মাঃ 
মুরাদ ধান      মাছাঃ 
ঝড়না বগম 

সাবিদন, 

আমলাগাছী 

25 750 

আেদারী আ ার 

মাঃ র ব আলী সরকার 

মাছাঃ উে  লছুম বগম 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

26 758 

মাছাঃ তাছিলম খাতুন 

মাঃ সা াম 

মাছাঃ আিনছা বগম 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

27 769 

মাঃ সােকায়াত জা ান 

মৃতঃ শামছুল আলম 

মাছাঃ িবউ  বগম 

আ ুয়া, 
পলাশবাড়ী 

28 781 

মাঃ সিলম রজা 
মাঃ মহসীন আলী সরকার 

মাছাঃ শফালী বগম 

কািশয়াবাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

29 799 

মাধব চ  পাল 

যােগ  নাথ পাল 

হনা রানী পাল 

িহজলগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

30 800 

মাঃ মেহদী হাসান (মুন)     

মাঃ ফুল িময়া        মাছাঃ 
মুনিজলা বগম 

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

31 834 

মাঃ ফিরদুল ইসলাম 

মাঃ মাজাে ল হক ম ল 

মাছাঃ ফােতমা বগম 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

32 856 

মাছাঃ জেবনুর আকতার 

মাঃ আিশক িময়া      
মাছাঃ মেহরন বগম 

পূব গাপালপুর, 

আমলাগাছী 
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ঃ 
নং 

আেবদন 
নং 

নাম ও 

িপতা/ ামী/মাতার  

নাম 

বতমান 

কানা 

33 857 

মাঃ সােরয়ার হােসন   

মৃতঃ আবুল হােসন    

মাছাঃ আয়সা বগম 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

34 872 

মাছাঃ রেবকা খাতুন 

মাঃ মাবারক হােসন 

সরকার 

মাছাঃ লিতফা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

35 873 

মাছাঃ মিজনা খাতুন 

মৃতঃ ফজল উি ন 

মাছাঃ ছুরাতন বগম 

চি পুর, 

ঠু য়াপা র 

36 894 

মা: িফেরাজ কিবর 

মা: নু ামান ম ল 

মাছা: িফেরাজা বগম 

বড়িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

37 911 

মাঃ মজবাউল সরকার  

মাঃ মাকেছদ আলী 
সরকার মাছাঃ মাহারা 
বান ু

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

38 917 

মাঃ শাহা ল ইসলাম 

মাঃ ময়নুল হক সরকার  

মাছাঃ আয়শা বগম 

উদায়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

39 921 

 রেশন চ  সরকার 

 রেমশ চ  সরকার 

তী রানী সরকার 

কািশয়াবাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

40 945 

স য় মার দাস 

মৃতঃ রবী  নাথ দাস   

চায়না রানী দাস 

মধ রামচ পুর 

41 950 

মাছাঃ নাছিরন বগম 

শাহ মাঃ শিরফু ামান 

মাছাঃ জাহানারা বগম 

উদায়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

42 971 

মাঃ সাহাদত ম ল 

মাঃ কােদর হােসন ম ল 

মাছাঃ সােহরা বগম 

মধ রামচ পুর, 

কামরপুর 

43 985 

মাঃ রিফ ল ইসলাম 

মাঃ আবু ব র িসি ক 

ম লেমাছাঃ আেনায়ারা 
বগম 

মধ রামচ পুর, 

কামরপুর 

44 986 

মাঃ শাহাজান সরকার 

মৃত শািহদুল সরকার    

মাছা্ঃ সুকমলী বগম 

রাই াম, 

পলাশবাড়ী 

45 1001 

মাঃ গালাম মা ফা 
বগম 

মাঃ রিহমা বগম      

মাছাঃ আেনায়ার বগম 

জালাগাড়ী, 
আমলাগাছী 

46 1015 

মাঃ মাখেলছুর রহমান 

মৃত আিজজার রহমান    

মাছাঃ মমতাজ বগম 

িসধন াম, 

পলাশবাড়ী 

47 1016 

মাঃ আবু সুিফয়ান 

মৃত আমজাদ আলী     
িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

ঃ 
নং 

আেবদন 
নং 

নাম ও 

িপতা/ ামী/মাতার  

নাম 

বতমান 

কানা 

মাছাঃ া বগম 

48 1019 

মাঃ আেনায়া ল ইসলাম 

মাছাঃ নু ল ইসলাম    

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

পূব ফিরদপুর, 

পূব ফিরদপুর 

49 1032 

মাঃ শািহন িময়া 
মাঃ আশকার আলী     
মাছাঃ নুর াহার বগম 

জাপাড়া, 
কািশয়াবাড়ী 

50 1033 

মাছাঃ সুমা আকতার 

মাঃ রব সরকার     

মাছাঃ সুিফয়া বগম 

পূব গািপনাথপুর, 

গাপীনাথপুর 

51 1043 

মাঃ মামুন অর রিশদ ধান  

মাঃ আেয়চ আলী ধান     

মাছাঃ মমতা বগম 

বরকতপুর, 

ফিকরহাট 

52 1070 

মাছাঃ িশ ী আকতার বান ু

মাঃ শিহদুল ইসলাম     

মৃতঃ নুর নছা 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

53 1092 

মাছাঃ িশিরনা আকতার 

মাঃ গালাম মা ফা   
মাছাঃ খুিক বগম 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 

54 1095 

মাঃ শিহদুল ইসলাম 

মাঃ আবু কালাম      

মাছাঃ কাবাসী বগম 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

55 1097 

মাছাঃ ফারহানা সুলতানা 
লাবণী 
মাঃ শাহানুর ইসলাম 

বগম রােবয়া হােসন 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

56 1111 

মাঃ শিহদুল ইসলাম    মাঃ 
সাব ুিময়া      মাছাঃ 
গালাপী বগম 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

57 1120 

অপূব মার সরকার   

মাখন চ  সরকার     

সািব ী রানী সরকার 

জাইতর, 

কািশয়াবাড়ী 

58 1136 

মাছাঃ রখা আ ার লািক 

মাঃ শিহদুল ইসলাম    

মাছাঃ আিছয়া বগম 

িকসামত চের া, 
মরীরহাট 

59 1139 

মাঃ মাজা ফর রহমান  

মাঃ মকবুল হােসন     

মাছাঃ জাহানার বগম 

খা েটংরা, 
বং িলয়া 

60 1143 

মাঃ ইমরান সরকার    

মাঃ আিম ল ইসলাম  

মাছাঃ শাি  বগম 

বুজ ক টংরা, 
বং িলয়া 

61 1154 

মাঃ শাহাদৎ হােসন    

মৃত- ইি স আলী       
মাছাঃ ছােলহা বগম 

িশবরামপুর, 

পলাশবাড়ী 

62 1169 

মাঃ নুর আলম সরকার   

মৃত- তাফা ালুর রহমান   

মাছাঃ শামছু াহার বগম 

পূবফিরদপুর, 

পূবফিরদপুর 
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ঃ 
নং 

আেবদন 
নং 

নাম ও 

িপতা/ ামী/মাতার  

নাম 

বতমান 

কানা 

63 1170 

মাছাঃ মা ফা বগম   

মাঃ রিবউল ইসলাম   

মাছাঃ খােতজা বগম 

িব ামগাছী, 
ঠু য়াপা র 

64 1182 

মাছাঃ ছামছু াহার বগম 

মাঃ সুমন ম ল       

মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

65 1192 

মাঃ আিমন জুমােয়ল   

মৃত- নজ ল ইসলাম   

মাছাঃ জাসনা বগম 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

66 1285 

মা: ফরেদৗস সরকার 

মা: আ ুল খােলক সরকার 

মাছা: ায়ারা বগম 

পূব গাপীনাথপুর, 

পূবেগাপীনাথপুর 

67 1298 

মাছা: রািজয়া সুলতানা   
মা: মায়াে ম হােসন    

আেমনা বগম 

বরকতপুর, ফিকরহাট 

68 1302 

মা: জাহা ীর আলম     

মা: জিসম উি ন      

মাছা: জােলখা বগম 

বড় িশমুলতালা, 
কািশয়াবাড়ী 

69 1304 

মা: শাহা ল ইসলাম   

আব ুস সামাদ িময়া   
মাছা: জাহানারা বগম 

িদঘলকাি , বং িলয়া 

70 1307 

হািববা খাতুন         

সানাউ া            মাছা: 
হািলমা খাতুন 

আ ুয়া, 
পলাশবাড়ী 

71 1312 

মাছা: কিবতা বগম 

মা: আ: মিমন খ কার   

মাছা: জ রা বগম 

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

72 1314 

মা: আ ুল বােতন িপয়াস   

মা: আলািমন িময়া      
মাছা: পারিভন বগম 

গৃধারীপুর, পলাশবাড়ী 

73 1315 

মা: আ ুর িময়া 
মা: আ ুল জিলল িময়া   
মাছা: আেমনা বগম 

আমবাড়ী, পলাশবাড়ী 

74 1323 

মা:  হলাল ধান      মা: 
কিফল উি ন       মাছা: 
রােবয়া বগম 

হিরনাবাড়ী, 
হািলমনগর 

75 1331 

মাছা: িমনারা খাতুন     

মা: নু বী বগম     

মাছা: রািশদা বগম 

উদায়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

76 1334 

উে  হািববা খাতুন     

ফা খ আহে দ       

মাছা: আ ুমান আরা 
বগম 

মা ফাপুর, তুলশীঘাট 

77 1357 

মা: আিত র রহমান     

মা: আ ুল হাই িময়া     
মাছা: িমনারা বগম 

সাতার পাড়া, 
তুলিশঘাট 

ঃ 
নং 

আেবদন 
নং 

নাম ও 

িপতা/ ামী/মাতার  

নাম 

বতমান 

কানা 

78 1397 

মা: আহসান হািবব ধান   

মা: আলী হােসন ধান 

মাছা: হািলমা বগম 

গৃধারীপুর, পলাশবাড়ী 

79 1412 

মাছা: সুলতানা হািববা 
ইিজন 

মৃত- হািববুল ইসলাম 

মাছা: মাহমুদা বগম 

বড়াইপাড়া, পলাশবাড়ী 

80 1418 

মা: আিজম উি ন শখ   

মৃত- আ ুল কাইয়ুম শখ  

মাছা: আিজভান বগম 

রাজনগর, রওশনবাগ 

81 1420 

সােহল রানা সরকার   

মা: ছােবদুর রহমান    

মাছা: আেনায়ারা বগম 

পূব ফিরদপুর, 

ফিরদপুর 

82 1423 

শা  সাইেয়দ আহে দ    

শা  আবু সােলহ আহে দ 

মাছা: রনু বগম 

গাড়ানাটা, ঠু য়াপু র 

83 1429 

মাঃ আ ুল খােলক আক   

মাঃ মাদার বকস        

মাছাঃ জােমনা বগম 

ক ারপাড়া, 
ঠু য়াপা র 

84 1430 

মাছাঃ মুনজুয়ারা আ ার 

মাঃ আিমনুল ইসলাম    

মাছাঃ হাসনা বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

85 1437 

মাঃ সুলতান মাহামুদ 

মাঃ আ ুস ছা ার      

মাছাঃ আিকনা বগম 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 

86 1440 

সাধনা রানী 
খাকন চ  সরকার      

গীতা রানী 

মহদীপুর, 

ঠু য়াপা র 

87 1449 

শাহনাজ পারভীন লাভলী 
মাঃ মনজু ল ইসলাম 

সরকার মাছাঃ মােরফা 
বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

88 1451 

মাছাঃ মু া খাতুন 

মাঃ তােহর সরকার     

মাছাঃ হািলমা বগম 

গাড়ানাটা, 
ঠু য়াপা র 

89 1456 

মাঃ বলাল িময়া 
মৃতঃ ইি স আলী আক   

মাছাঃ রিজয়া বগম 

নু পুর, 

পলাশবাড়ী 

90 1457 

মাঃ আ ুর রা াক ধান 

মৃতঃ রাজা িময়া       
মাছাঃ রােকয়া বগম 

দুবলাগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

91 1469 

মাছাঃ উে  হািববা বগম  

মাঃ রায়হান কািদর 

মাছাঃ রিহমা বগম 

িব ামগাছী, 
ঠু য়াপা র 

92 1481 

মাছাঃ শাহনাজ বগম 

মাঃ সাহাদুল ইসলাম    

মাছাঃ ফােতমা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 
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ঃ 
নং 

আেবদন 
নং 

নাম ও 

িপতা/ ামী/মাতার  

নাম 

বতমান 

কানা 

93 1483 

মাঃ আেনায়া ল ইসলাম 

মাঃ আিম ল   ইসলাম 

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

িদঘলকা ী,  
বং িলয়া 

94 1484 

মাঃ রােশদ সরকার 

মাঃ শািহদুল ইসলাম    

মাছাঃ সুিপয়া বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

95 1493 

নাজমুন নাহার খাতুন 

এম এ রব িময়া       
মাছাঃ মােজদা বগম 

আমলাগাছী, 
আমলাগাছী 

96 1603 

মাছাঃ রািজয়া সুলতানা িব 

মাঃ আসাদুর ামান জুেয়ল 
মৃতঃ রখা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

97 1607 

খ কার মাঃ রিবউল হাসান 

খ কার মাঃ আ ুস সা ার 

মাছাঃ রিশদা বগম 

পারবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

98 1615 

মাছাঃ পালী খাতুন 

মাঃ রাজা িময়া  
মাছাঃ মিজনা বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

99 1646 

মাঃ গালাম রা ানী 
মাঃ আ ুর রা াক সরকার  

মাছাঃ লাইলী বগম 

বলরামপুর, 

তুলসীঘাট 

100 1663 

মাঃ আল ইমরান সরকার  

মাঃ শাহ র আলম  

রেহনা বগম 

দুগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

101 1672 

ম ুরী আকতার  

মাঃ মা ািফজুর রহমান  

মাছাঃ আিছয়া বওয়া 

পি ম িমজাপুর,  

কািশয়াবাড়ী 

102 1674 

মাঃ আবুল কালাম আজাদ  

মাঃ ইউনুছ আলী  
মাছাঃ সাদা রানী 

গেড়য়া, 
ঠু য়াপা র 

103 1686 

মাছাঃ তপিস রােবয়া  
মাঃ ছামসুে াহা আহে দ িহটু 
সুিফয়া খাতুন 

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

104 1704 

মাঃ হািববু া  
মৃত মিজবর রহমান  

মাছাঃ জয়বন বগম 

বড় বামুিনয়া, 
হািলমনগর 

105 1721 

মাছাঃ তানিজনা আকতার 

মাঃ আশরাফুল ইসলাম  

মাছাঃ বন ু বগম 

রামপুর, 

বাসুেদবপুর 

106 1734 

মাঃ আ ুল আউয়াল  

মাঃ আইয়ুব আলী  
মাছাঃ জুেলখা বগম 

জালাগাড়ী, 
দুগাপুর 

107 1749 

মাছাঃ ম ুয়ারা বগম  

মাঃ আিজজার রহমান  

মৃত জয়দা খাতুন 

িহজলগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

108 1752 

মাছাঃ মাসুমা খাতুন  

মাঃ জয়ফুল ইসলাম  

মাছাঃ আেলফা বগম 

গায়ালপাড়া,    
 ঢালভাংগা 

ঃ 
নং 

আেবদন 
নং 

নাম ও 

িপতা/ ামী/মাতার  

নাম 

বতমান 

কানা 

109 1766 

মাঃ সাহরাব হােসন  

মৃত আবুল হােসন  

মাছাঃ আয়শা বগম 

আসমতপুর, 

 পলাশবাড়ী 

110 1776 

মাঃ মুছা ম ল  

মাঃ আ ুল মােলক ম ল  

মৃত মেমনা বগম 

জগরজানী,  
পলাশবাড়ী 

111 1793 

িলটন চ  বমন  

সু িজৎ বমন  

মিত আিম  রানী 

খামার নড়াইল,  

ঢালভাংগা 

112 1796 

মাছাঃ িসমু বগম  

মাঃ মা ািফজার রহমান 

মাছাঃ ক না বগম 

ডা নী,  
বাসুেদবপুর 

113 1797 

মাঃ আ ুল আউয়াল  

মাঃ আ ুর রা াক 

মাছাঃ রােহনা বগম 

দুগাপুর,  

পলাশবাড়ী 

114 1811 

মাছাঃ নহা াহার হেলনা  
মাঃ আ ুল খােলক 

মাছাঃ লুৎফর াহার 

গৃধারীপুর, 

 পলাশবাড়ী 

115 1841 

মাছাঃ জা াতুন নুরী  
মাঃ রেয়ল চৗধুরী  
মাছাঃ পা ল বগম 

পাবতীপুর, 

 ঠু য়াপা র 

116 1856 

হাসেন আরা রািখ 

মাঃ আ ুর রিফক ধান  

মাছা শাহান বগম 

সুই াম,  

পলাশবাড়ী 

117 1857 

মাছাঃ শাবনাম মাতারী  
মাঃ রিশদু বী দুলাল 

মছাঃ রেহনা বগম 

জামালপুর,  

পলাশবাড় 

118 1860 

মাছাঃ মাসেলমা আকতার 

মৃত মিফজার রহমান  

মাছাঃ খায় ন নাহার 

বির 

হিরনমারী,পলাশবাড়ী 

119 1868 

মাছাঃ নু ননাহার খাতুন  

মাঃ নু ল ইসলাম  

মাছাঃ খািদজা বগম 

রাই াম,  

পলাশবাড়ী 

120 1875 

মাছাঃ তািনয়া সুলতানা 
মাঃ সুনতান সরকার  

মাছাঃ রখা বগম 

উদয় সাগর, 

পলাশবাড়ী 

121 1908 

মছাঃ মাহনাজ বগম  

মাঃ ই ীস আলী  
মাছাঃ জােহলা বগম 

িব ামগাছী, 
মহিদপুর 

122 1912 

মাছাঃ গেলনুর রহমান  

মাঃ মানা ল ইসলাম  

মাছাঃ িফেরাজা বগম 

িদঘলকাি ,  

বং লীয়া 

123 1915 

মাছাঃ রশমা খাতুন  

মাঃ আিজজুল ইসলাম  

মাছাঃ পারভীন বগম 

মািলয়ানদহ,  

গািপনাথপুর 

124 2021 

মাঃ শামসু ামান  

মাঃ শিহদুল সরকার  

মাছাঃ জুেলখা বগম 

মা াফাপুর, তুলিশঘাট 
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5 
 

ঃ 
নং 

আেবদন 
নং 

নাম ও 

িপতা/ ামী/মাতার  

নাম 

বতমান 

কানা 

125 2022 

মাছা: মহিসনা আ ার    

মা: মিশউর রহমান     

মাছা: সুিফয়া বগম 

হিরপুর , রওশনবাগ 

126 2025 

মাছা: মরী বগম 

মা: মকবুল হােসন ম ল 

মৃত- দেলায়ারা বগম 

মারগাড়ী, 
হািলমনগর 

127 2032 

মাছা: শা না আ ার 

মা: মাসুদুর রহমান 

মাছা: িল বগম 

চািলতাদহ, পলাশবাড়ী 

128 2041 

মা: আজাদুল ইসলাম 

মা: আ: ওয়ােহদ িময়া 
মাছা: আছমা বগম 

হােসনপুর, মরীরহাট 

129 2045 

মাছা: আিতকা বানু 

মা: হা ন অর রিশদ 

মাছা: রােবয়া  বগম 

হিরপুর, 

 রওশনবাগ 

130 2048 

মা: সুলতান মাহমুদ 

মৃত- আ: ছা ার 

মাছা: লাইলী বগম 

বড়াইপাড়া, পলাশবাড়ী 

131 2049 

মাছা: া আ ার       

মা: আশরাফুল ইসলাম 

মাছা: গালাপী বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

132 2050 

মা: শিফ ল ইসলাম   

মা: খােজর আলী        
মাছা: জাহানারা বগম 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

133 2057 

মা: রািজবুর রহমান     

মৃত- মা ািফজুর রহমান   

মাছা: রশমা বগম 

দয়ারপাড়া, 
ঠু য়াপু র 

134 2063 

মাছা: জিরন তাইয়া িদশা 
মা: আ ুল হািমদ সরকার   

মাছা: তাহিমনা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

135 2076 

মা: িমলন িময়া        মা:  
লুলু িময়া         মাছা: 
রােকয়া বগম 

আমবাড়ী, পলাশবাড়ী 

136 2078 

মাছা: আ ুয়ারা বগম    

মা: সুমন সরকার       

মাছা: আেনায়ারা বগম 

উদয়সাগর, পলাশবাড়ী 

137 2095 

িনলুফার ইয়াছিমন     মা: 
হােসন আলী       জােমলা 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

138 2099 

মা:  রােসল আহে দ      

মা: সােদ ল ইসলাম      

মাছা: নূর াহার বগম 

বুজ ক টংরা, 
বং িরয়া 

139 2118 

মা: মামুনুর রিশদ িময়া   
মা: আ ুর রা াক িময়া   
মাছা: কিবতন বগম 

ভবানীপুর, বাসুেদবপুর 

140 2121 

মাছা: খােদজা বগম     

মা: খিললুর রহমান    

মাছা: আেমনা বগম 

নাি শহর, ফিকরহাট 

ঃ 
নং 

আেবদন 
নং 

নাম ও 

িপতা/ ামী/মাতার  

নাম 

বতমান 

কানা 

141 2131 

মা: শািহন আলম        

মা: ইউনুস আলী       
মাছা: শাহীদন বগম 

মধ রামচ পুর, 

কামরপুর 

142 2138 

মাছা: নািছমা বগম      

মা: মেহদুল ইসলাম      

মাছা: িমলা বগম 

রামপুর, বাসুেদবপুর 

143 2143 

মাছা: িবউ  আরা বগম  

মা: লাইজ ুিময়া        
মাছা: লাইলী বগম 

মহদীপুর, ঠু য়াপু র 

144 2144 

মা: ই ািহম িময়া        
মা: মিজবর রহমান     

মাছা: আয়শা বগম 

মহদীপুর, ঠু য়াপু র 

145 2146 

মা: মা াি ব হােসন    

মা: আকবর আলী      
মাছা: জাহানারা বগম 

িদগদাড়ী, মরীরহাট 

146 2154 

মা: ইমরান কিবর      

মা: মিতয়ার রহমান      

মাছা: মমতাজ বগম 

মধ রামচ পুর, 

কামরপুর 

147 2159 

মা: মাহমুদু বী ধান    

মা: আজাদুল হক ধান   

মাছা: ইয়া তা বগম 

ঘাড়াবা া, 
হািলমনগর 

148 2171 

মাছা; িরনা বগম       

মা: সাইফুল ইসলাম    

মাছা: ফিরদা বগম 

ঘাড়াবা া, 
হািলমনগর 

149 2174 

মাছা: িজ বগম       

মা: মা ফা কামাল     

মাছা: রােবয়া বগম 

খামার নড়াইল, 

বতকাপা 

150 2178 

মা: জািহদুল ইসলাম     

মা: আ: আ ুল মিজদ    

মাছা: জা া বগম 

পূব গাপালপুর, 

আমলাগািছ 

151 2179 

মাছা: সািবনা ইয়াছিমন   

মা: সুমা শখ         মৃত- 

ফােতমা বগম 

মেহশপুর, পলাশবাড়ী 

152 2180 

মা: সাহাবুল সরকার     

মা: হািববুর রহমান     

মাছা: রােহনা বগম 

পূব ফিরদপুর, 

ফিরদপুর 

153 2196 

মা: শািকল আহে দ ফয়সাল 

মা: মিজবর রহমান ধান 

মাছা: জসিমন নাহার বগম 

মেনাহরপুর, 

মেনাহরপুর 

154 2222 

মা: সাইমুন কাজী      মা: 
কাজী কামাল      মাছা: 
এসেমাতারা বগম 

জামালপুর, পলাশবাড়ী 

155 2225 

মা: সরফরাজ খান      

মা: আেশক আলী      
মাছা: সােজদা বগম 

দূগাপুর,  

পলাশবাড়ী 

156 2253 

মা: মাহফুজার রহমান  মা: 
আহসান হািবব সরকার 

মাছা: মারেশদা বগম 

পূব রামচ পুর, 

বাসুেদবপুর 
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ঃ 
নং 

আেবদন 
নং 

নাম ও 

িপতা/ ামী/মাতার  

নাম 

বতমান 

কানা 

157 2267 

মাঃ িমজানুর রহমান    

মাঃ মাজাহার আলী    
মাছাঃ জিরনা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

158 2271 

মাঃ রজাউল কিরম     

মাঃ আ ুল লিতফ      

মাছাঃ আিছরন  নছা 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

159 2292 

মাছাঃ সুলতানা মাহাবুবা 
লাভলী মাঃ বিদউল আলম 

িবপুল    মাছা্ঃ জীবন নছা 

ডােকরপাড়া, 
ঢালভা া 

160 2307 

মাছাঃ রাকসানা আ ার 

মাঃ ফাইমুল ইসলাম    

নাছিরন আ ার 

শালমারা, কামরপুর 

161 2311 

মাঃ রজাউল কিরম 

মাঃ আ ুল মা ান সরকার 

মাছাঃ জা াতুল ফরেদৗস 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

162 2317 

মাছাঃ ফাইমা বগম    

মাঃ কাজল শখ       

মাছাঃ রােকয়া বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

163 2323 

মাছাঃ শ ামলী বগম    

মাঃ আশরাফুল আলম   

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

ঝািল ী, 
ঢালভা া 

164 2341 

পু  ুরানী          অিমতাও 

দবনাথ     স ারানী 
মধ রামচ পুর, 

কামরপুর 

165 2343 

সুলভ চ  সরকার     

সামবা  চ  সরকার   

সা না রানী সরকার 

পি ম রামচ পুর, 

কাশীয়াবাড়ী 

166 2355 

সুিম া রানী সরকার    

কমল মার সরকার     

িমরা রানী সরকার 

কািশয়াবাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

167 2365 

মাঃ শাহজাহান        মাঃ 
আফসার আলী    মাছাঃ 
সােহদা বগম 

ছাট ভগবানপুর, 

আমলাগাছী 

168 2368 

মাঃ আতাউর রহমানসরকার 

মৃত আ ুর রহমান সরকার 

মৃত আেয়শা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

169 2375 

মাছাঃ িহয়া হািবব লু া  
মাঃ রজাউল ইসলাম     

মাছাঃ িজ াত রহমান 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

170 2377 

মাছাঃ শািহনা আ ার   

মৃত নু ল হক       মাছাঃ 
সামসু াহার বগম 

হিরনাথপুর,  

তালুকজািমরা 

171 2406 

মাছাঃ মািনয়া বগম    

মাঃ রজাউল কিরম ম ল 

মাছাঃ রিহমা বগম 

গেনশপুর, 

বং িলয়া 

172 2418 

মাঃ খায় ল আলম    

মৃত  আিজজার রহমান  

মাছাঃ নুরজাহান বগম 

মািলয়ানদহ, 

পূব গািপনাথপুর 

ঃ 
নং 

আেবদন 
নং 

নাম ও 

িপতা/ ামী/মাতার  

নাম 

বতমান 

কানা 

173 2441 

জাহা ীর ইবেন জাবােয়দ িমলন 

মাঃ গালাম মা ফা       মাছাঃ 
জােবদা বওয়া 

রায় াম, পলাশবাড়ী 

174 2502 

মাছাঃ রাকসানা আ ার 

মাঃ ইউনুস আলী      
মাছাঃ িরনা বগম 

িগিধধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

175 2523 

মাঃ ওয়ািলউর রহমান   

মাঃ নিজর হােসন       

মাছাঃ সিকনা বগম 

রা ামা , পলাশবাড়ী 

176 2526 

মাছাঃ মািবয়া খাতুন 

মাঃ জািহদুল আলম 

মাছাঃ দেলায়ারা বগম 

হিরনমারী, পলাশবাড়ী 

177 2541 

আলী নওয়াজ খান 

মৃত মতলুবর রহমান খান 

মাছাঃ রওশনারা আরা 

মেনাহরপুর, 

মেনাহরপুর 

178 2548 

মাঃ আ ুল মিতন সরকার  

মাঃ ইমান উি ন        

মাছাঃ ময়না বগম 

রাজনগর, 

রওশনবাগ 

179 2561 

মুমমুন দাস         িবধান 

চ  দাস       সিবতা দাস 

হাসানেখাড়, 

কািশয়াবাড়ী 

180 2569 

মাঃ মামুনুর রিশদ 

মাঃ আ ুল কােদনর 

মাছাঃ মােলহা বগম 

ছাট িশমুলতলা, 
মিররহাট 

181 2578 

মাছাঃ সুরাইয়া পারভীন 

মাঃ আ ুল জিলল 

মাসাঃ নুরনাহার বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

182 2582 

মাঃ শিরফুল ইসলাম 

মৃত- শখ আ ুল কিরম 

মাছাঃ সিহদা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

183 2598 

মাছাঃ িরফা আকতার 

মাঃ আবু সােদক 

মাছাঃ মাসুমা বগম 

কলাগািছ, মরীরহাট 

184 2600 

মাঃ শাহআলম িসি ক 

মৃত- সবাব উি ন সরকার 

মাছাঃ জিরনা বগম 

মেহশপুর, পলাশবাড়ী 

185 2603 

রািজনা আকতার     

ল আিমন        

জাহানারা বগম 

বাসুেদবপুর, 

বাসুেদবপুর 

186 2605 

মাঃ আঃ ছালাম সরকার 

মাঃ হািফজার রহমান   

মাছাঃ জিমলা বগম 

ছাউিনয়া, রেথরবাজার 

187 2612 

মাঃ িমজানুর রহমান   

মাঃ গালাম মা ফা   মৃত 

বলী বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

188 2631 

মাছাঃ শামীমা আকতার 

মাঃ সুজা িময়া        
মাছাঃ সিলনা বগম 

নয়না নওদা, 
বং িলয়া 
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ঃ 
নং 

আেবদন 
নং 

নাম ও 

িপতা/ ামী/মাতার  

নাম 

বতমান 

কানা 

189 2639 

মাঃ মা ািফজার রহমান  

মাঃ আ ুর রহমান    

মাছাঃ সিখনা বগম 

িদঘলকা ী, বং িলয়া 

190 2698 

মাছা: আরিজনা পারিভন  

মা: অিলউল ম ল      

মাছা: িমনা বগম 

শালমারা,  কামরপুর 

191 2740 

মাঃ নািছবুর রহমান    

মাঃ মামুনুর রিশদ    

মাছাঃ নািছমা বগম 

মেনাহরপুর, 

মেনাহরপুর 

192 2742 

নাছিরন থাতুন       মাঃ 
আনা ল ইসলাম   মাছাঃ 
শিরফা বগম 

িব ু পুর, 

ঠু য়াপা র 

193 2748 

মাঃ আেনায়ার হােসন 

মৃত শওকত আলী খ কার  

মাছাঃ রািজয়া বগম 

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

194 2812 

আব ুজাফর মাঃ এনামুল 

কবীর মাঃ গালাম রিহম 

সরকার   মাছাঃ নুরজাহান 

বগম 

বাসুেদবপুর, 

বাসুেদবপুর 

195 2820 

মাছাঃ খািতজা জা াত   

মাঃ আবু সুিফয়ান      

মাছাঃ িজনা বগম 

হিরনমাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

196 2828 

মাঃ ফয়জাল রহমান     

মাঃ মাসেলম উি ন     

মাছাঃ ফেরজা বগম 

হিরনাবাড়ী, 
হািলমনগড় 

197 2829 

মাছাঃ িলিপ খাতুন      

মাঃ রািকব ম ল      

মাছাঃ রানী বগম 

নারায়নপুর, 

বাসুেদবপুর 

198 2834 

মাছাঃ নু াহার বগম  

মাঃ জু ল ইসলাম      

মাছাঃ পা ল বগম 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 

199 2839 

মাঃ িজ ুর রহমান     মাঃ 
এমিজ উি ন     মাছাঃ 
িফেরাজ বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

200 2842 

মারী সাহাগী রানী     
মৃতঃ শ াম লাল চ      

মিত মু া রানী 

হিরনাথপুর, 

তালুকজািমরা 

201 2851 

মাছাঃ আফছানা আকতার 

িবথী মাঃ নিজর হােসন 

সরকার 

মাছাঃ শামসুন াহার বগম 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

202 2855 

মাঃ এনমুল হক      মাঃ 
আয়নাল হক 

মৃতঃ আেমছা বগম 

িহজলগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

203 2867 

মাঃ মাহাববুর রহমান   

মাঃ শামছুল ইসলাম    

মাছাঃ হািমদা বগম 

দূগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

ঃ 
নং 

আেবদন 
নং 

নাম ও 

িপতা/ ামী/মাতার  

নাম 

বতমান 

কানা 

204 2882 

মাঃ আয়নাল হক      মৃতু  

িসরাজ উি ন    মাছাঃ 
জােবদা বগম 

মেহশপুর, পলাশবাড়ী 

205 2898 

মাছাঃ নুরী বগম     মাঃ 
নু ল হক সরকার  মাছাঃ 
তছিলমা বগম 

শ ামপুর ঠু য়াপা র 

206 2900 

মাঃ সােহল রানা      মাঃ 
শিহদুল ইসলাম    মাছাঃ 
নুরজাহান বগম 

পারবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

207 2902 

ি  আ ু াহ আল মনন 

মৃত আ ুল হাই সরকার    

মাছাঃ নািগস আ ার 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

208 2935 

মাছা: সুলতানা রািজয়া   
মা: সাইফুল ইসলাম     

মাছা: ঝনা বগম 

বুজ ক টংরা, 
বং িরয়া 

209 2945 

মা: রিকবুল ইসলাম     

মা: শিহদুল ইসলাম     

মাছা: গালাপী বগম 

গৃধারীপুর, পলাশবাড়ী 

210 2946 

 িবপুল চ  সরকার 

 পেরশ চ  সরকার 

 মিত জবালা রানী 

মরাদােতয়া, 
তালুকজািমরা 

211 2962 

 উ ম মার        

স  মার ম ল   নিমতা 
রানী 

খামার নড়াইল, 

ঢালভা া 

212 2973 

মা: আকতা ল ামািনক  

মা: নু ল দা         
মাছা: আি য়া বগম 

িবরােমরিভটা, 
মেনাহরপুর 

213 3040 

মাছা: মৗসুিম আ ার   

মা: আ ুল আিজজ      

মাছা: রিশদা বগম 

বড়াইপাড়া, পলাশবাড়ী 

214 3055 

মাঃ মিতউর রহমান    

মাঃ ফজলার রহমান    

মাছাঃ মিরয়ম বগম 

িদঘলকা ী, বং িলয়া 

215 3066 

মাঃ জাহা ীর আলম   

মাঃ আঃ জ ার     

মাছাঃ জাহানারা বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

216 3077 

মাছাঃ রেহনা আ ার    মাঃ 
িমজানুর রহমান      মাছাঃ 
নুর াহার বগম 

গৃধারীপুর , পলাশবাড়ী 

217 3127 

মাঃ এম এ মাছুদ রানা  
মাঃ জুলিফকার বলাল   

মাছাঃ আফ জা বগম 

আমবাড়ী, পলাশবাড়ী 

218 3132 

মাঃ রােসল িময়া      মাঃ 
নজ ল ইসলাম    মাছাঃ 
িব বগম 

দূগাপুর,পলাশবাড়ী 

219 3135 

মাঃ আব ু তাফােয়ল      মাঃ 
সাহরাব হােসন     মাছাঃ 
পারভীন আ ার 

আমবাড়ী, পলাশবাড়ী 
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ঃ 
নং 

আেবদন 
নং 

নাম ও 

িপতা/ ামী/মাতার  

নাম 

বতমান 

কানা 

220 3138 

মাছাঃ রােশদা খাতুন     

মাঃ আঃ সা ার ঠা া     
মাছাঃ রােবয়া 

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

221 3144 

মাঃ আঃ রউফ         মাঃ 
এমদাদুল হক      মাছাঃ 
িজয়া বগম 

ল ীপুর, 

মরীরহাট 

222 3145 

মাছাঃ ইসরাত জাহান     

মাঃ আবুল খােয়র      

মাছাঃ হাসেন আরা 
গৃধারীপুর, পলাশবাড়ী 

223 3146 

মাছাঃ খােলদা বগম    

মাঃ শামীম ম ল      

মাছাঃ সােদনা বগম 

িদঘলকা ী, বং িলয়া 

224 3147 

মাছাঃ তমা সরকার     

মাঃ শিফ ল ইসলাম    

মাছাঃ মিজনা বগম 

রায়তী নড়াইল, 

ডালভা া 

225 3150 

মাছাঃ নাছিরন আ ার   

মৃত আঃ ুস ম ল    

মাছাঃ শফািল বগম 

মা াফাপুর, তুলশীঘাট 

226 3152 

মাছাঃ রিশদা আকতার িবথী  
মাঃ জালাল উি ন বাবল ু

িময়া মাছাঃ আি য়া বগম 

পলাছগাছী, পলাশবাড়ী 

227 3155 

মাঃ আঃ রিহম ম ল  

মাঃ ইউনুছ আলী     
মাছাঃ রিমছা বগম 

পি ম নয়ানপুর, 

বং িলয়া 

228 3165 

মাঃ গালাম মা াফা 
মাঃ মানতাজ আলী ম ল  

মাছাঃ মমতাজ বগম 

শালমাড়া, কামরপুর 

229 3172 

মাছাঃ রাজী আকতার বীনা 
মাঃ মাহবুবুর রশীদ      

মাছাঃ রজুবা বগম 

মা াফাপুর, 

তুলসীঘাট 

230 3174 

মাঃ মাসুদ সরকার      

মাঃ দেলায়ার সরকার    

মাছাঃ চামুলী বগম 

বলারামপুর, 

তুলসীঘাট 

231 3175 

এেক আব ুজােহর        

মৃতঃ আজগার আলী 
সরকার মাছাঃ আিজমা 
বগম 

বতকাপা, রওশনবাগ 

232 3184 

মাছাঃ আিছয়া বগম 

মাঃ বলাল হােসন      

মাছাঃ মেফলা বগম 

মেহশপুর, পলাশবাড়ী 

233 3188 

সুলতা রানী সরকার      

সমৎ কমুর সরকার      

িমনতী রানী 

পি ম রামচ পুর, 

কািশয়াবাড়ী 

234 3195 

মাঃ নািবউল ইসলাম     

মাঃ বজলার রহমান     

মাছাঃ আয়শা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

235 3208 

মাছাঃ রাকসানা আ ার   

মাঃ সমাসুম সরকার     

মাছাঃ রওশনারা বগম 

আ ুয়া, 
পলাশবাড়ী 

ঃ 
নং 

আেবদন 
নং 

নাম ও 

িপতা/ ামী/মাতার  

নাম 

বতমান 

কানা 

236 3226 

মাছাঃ িলিপ বগম       

মাঃ পা  ুিময়া        মৃতঃ 
িশির বগম 

আ ুয়া, 
পলাশবাড়ী 

237 3243 

মাঃ জ ল হক        মাঃ
মিজবর আক      মাছাঃ 
জিমলা বগম 

হােসনরপাড়া, 
তুলসীঘাট 

238 3249 

মাঃ মাতাহার হােসন    

মৃতঃ মাহাবুর 

মাছাঃ জাহরা বগম 

মুরারীপুর, 

রওশনবাগ 

239 3253 

মাঃ িফেরাজ িময়া      
মাঃ আঃ বািক িময়া      
মাছাঃ িফেরাজা বগম 

েমদপুর, 

মেনাহারপুর 

240 3255 

 বীর চ  সরকার     

রবী  নাথ সরকার  

শ ামলী রানী 

পি ম রামচ পুর, 

কািশয়াবাড়ী 

241 3261 

কাকলী বালা িসংহ      
িদেজ  নাথ সরকার    

গীতা রানী িসংহ 

পি ম রামচ পুর, 

কািশয়াবাড়ী 

242 3274 

মাঃ শাহ আলম আক  

মাঃ ছাইদুর রহমান 

মাছাঃ রেহনা বগম 

ক ারপাড়া, 
ঠু য়াপা র 

243 3282 

মাঃ মীর হােসন ধান 

মাঃ মকবুল হােসন ধান 

মাছাঃ রওশন আরা বগম 

বুজ ক িব ু পুর, 

আমলাগাছী 

244 3300 

মাঃ সাইফুল ইসলা 
মৃত আ ুর ছা ার ম ল 

মাছাঃ জািমলা বগম 

পি ম িমজাপুর, 

কািশয়াবাড়ী 

245 3303 

মাছাঃ সািরফা আ ার 

বান ু

মাঃ আঃ আইয়াল িময়া 
মাছাঃ রওশন আরা বগম 

লাকমানপুর, 

বং িলয়া 

246 3305 

মাছাঃ িবলিকস বগম 

মাঃ নজ ল ইসলাম 

মাছাঃ কিবতা বগম 

দুবলাগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

247 3313 

মাছাঃ পারভীন আকতার 

মাঃ বাবু িময়া 
মাছাঃ আছমা বগম 

বির হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

248 3315 

মাঃ ইকবাল হােসন ম ল 

মৃতঃ শিহদুল ইসলাম 

মাছাঃ অিফেরাজা বগম 

শ ামপুর, 

ঢালভা া 

249 3318 

মাছাঃ আছমা আ ার    

মাঃ রােশদ িময়া      
মাছাঃ মেমনা বগম 

মেহশপুর, পলাশবাড়ী 

250 3322 

অনূ ল সরকার 

মৃত বি ম চ  সরকার    

অচনা রাণী সরকার 

মরাদােতয়া 
তালুকজািমরা 
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ঃ 
নং 

আেবদন 
নং 

নাম ও 

িপতা/ ামী/মাতার  

নাম 

বতমান 

কানা 

251 3327 

মাঃ সােহল রানা      
মাহা দ আলী         
জােহল বগম 

শালমাড়া, কামরপুর 

252 3339 

মাছাঃ তােহরা বগম 

মাঃ নবীর হােসন 

মাছাঃ জিমলা বগম 

গৃধারীপুর, পলাশবাড়ী 

253 3345 

মাঃ রিফ ল ইসলাম ম ল 

মাঃ আঃ সিজব ম ল   

মাছাঃ শারিমন আকতার 

রায়তী নড়াইল, 

ডালভা া 

254 3348 

মাঃ নাজমুল হক ধান   মাঃ 
নু ল ইসলাম ধান মাছাঃ 
নুর নাহার বগম 

বলরামপুর, তুলশীঘাট 

255 3350 

মাঃ জািম ল ইসলাম    

মাঃ সাখয়াত ামান      

মাছাঃ খািদজা বগম 

গাড়ানাটা, ঠু য়াপা র 

256 3377 

মাঃ আশরাফ আলী 
মৃতঃ আঃ সামাদ মুি  

মাছাঃ ছবুরা বগম 

হিরনাথপুর, 

তালুকজািমরা 

257 3392 

সয়দ রজওয়ান কিবর 

মৃত আঃ হা ান 

মাছাঃ আ জুমান আরা 
বগম 

নয় আনা নওদা, 
বং িলয়া 

258 3418 

মাছাঃ শাহানাজ পারভীন 

মাঃ ছাইদার রহমান 

মাছাঃ আেমনা বগম 

সাইনদহ, মরীরহাট, 

259 3429 

মাছাঃ িদল বা আকতার 

মাঃ আহসান হাবীব ম ল 

মাছাঃ মােজদা বগম 

বতকাপা, 
মাে াফাপুর 

260 3445 

মাঃ শিরফুর ইসলাম 

মাঃ শামছুল হক খ কার 

মাছাঃ শামছু াহার বগম 

পারবামুিণয়া, 
ফিকরহাট 

261 3452 

মাছাঃ রািজয়া সুলতানা  
মাঃ আ ুর রা াক 

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

262 3454 

মাছাঃ সুমী আকতার 

মৃতঃ শাহ সাইদুর রহমান 

মাছাঃ জাহানারা বগম 

বতকাপা, 
মাে াফাপুর 

263 3458 

মাঃ শািফউল ইসলাম 

মৃত সাইদু ামান সরকার 

মাছাঃ রেহনা বগম 

পূব গাপালপুর, 

আমলাগাছী 

264 3462 

মাঃ ফা ক িময়া 
মাঃ ইয়া ব আলী 
মাছাঃ সাদারানী বগম 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

265 3470 

মাঃ সুমন সরকার 

মাঃ নুর বী সরকার 

মাছাঃ মিজনা বগম 

পূব গাপালপুর, 

আমলাগাছী 

266 3472 

মাছাঃ জিরনা আ ার 

জাসনা 
মাঃ জয়নাল আেবদীন 

িব ামগাছী, 
ঠু য়াপা র 

ঃ 
নং 

আেবদন 
নং 

নাম ও 

িপতা/ ামী/মাতার  

নাম 

বতমান 

কানা 

মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

267 3478 

মাঃ আিরফুর ইসলাম 

মাঃ আশরাফুল ইসলাম 

মাছাঃ সিহদা বগম 

িব ামগাছী, 
ঠু য়াপা র 

268 3509 

মাছা: ডিল খাতুন     মৃত- 

দুলা িময়া         মাছা: 
জােবদা বগম 

রামপুর, বাসুেদবপুর 

269 3516 

মা: আলমগীর ধান   

মৃত- গালজার রহমান    

মাছা: নূর  বগম 

খামারমামুদপুর, 

মেনাহরপুর 

270 3540 

মাছা: বাবলী খাতুন    

মা: হাসাইন ম ল 

মাছা: আয়শা খ কার 

েমদপুর, মেনাহরপুর 

271 3566 

শাহ মা: মা ািফজুর রহমান 

শাহ মা: আ ুল ওয়ােরছ  

মাছা: ফিজলা আ ার 

সাতারপাড়া, তুলসীঘাট 

272 3584 

মা: অেপল মাহামুদ  

মা: আবু সাঈদ সরকার  

মাছা: সুিফয়া বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

273 3618 

মা: মাকেছদুল হক  

মা: আ; কােদর  

মাছা: িশউিল বগম 

বুজ ক টংরা, 
বং িরয়া 

274 3619 

মাছা: রািজনা আ ার 

মা: হলাল উি ন  

মাছা: জাহানারা বগম 

উদয়সাগর, পলাশবাড়ী 

275 3622 

আ: মােলক  

মৃত- আলাব   

মৃত- কিরমন নছা 
গৃধারীপুর, পলাশবাড়ী 

276 3623 

মা: আেনায়ায়ারা বগম  

মা: এরশাদ আলী  
মাছা: নূরজাহান বগম 

লাকমানপুর, 

পলাশবাড়ী 

277 3628 

মাছা: জািমলা খাতুন  

মা: আেনায়া ল ইসলাম  

মাছা: আয়শা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

278 3644 

মাঃ আহঝানুল কাবীব  

মাঃ হািববুর রহমান  

মাছাঃ িজ াত রহমান 

নুিয়গাড়ী পলাশবাড়ী 

279 3650 

মাঃ িম  িময়া  
মাঃ হলাল িময়া  
মাছাঃ মারেশদা বগম 

আ ুয়া পলাশবাড়ী 

280 3653 

মাঃ বলাল হােসন 

মাঃ গালাম  

মাছাঃ আিছয়া বগম 

গৃধারীপুর , পলাশবাড়ী 

281 3673 

মাঃ িশপন িময়া 
মাঃ মা ান িময়া  
মাছাঃ শফালী বগম 

িদঘলকা ী, বং িলয়া 
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ঃ 
নং 

আেবদন 
নং 

নাম ও 

িপতা/ ামী/মাতার  

নাম 

বতমান 

কানা 

282 3678 

মা্ছাঃ শািমমা ইয়াছিমন  

মাঃ শিরফুল ইসলাম  

মাছাঃ বলী বগম 

শালমারা, 
কামরপুর 

283 3684 

মাঃ ফরহাদ ইসলাম  

মৃত আঃ ওয়ােহদ িময়া 
মাছাঃ িফেরাজা বগম 

ক ারপাড়া, 
ঠু য়াপা র 

284 3708 

মাঃ তাজুল ইসলাম 

মৃত আিমর উি ন সরকার 

মৃত রােকয়া বগম 

ভবানীপুর, বাসুেদবপুর 

285 3711 

মাছাঃ মু ী বগম 

মাঃ সাহরাব আলী 
মাছাঃ রিহমা বগম 

িব ু পুর পি মপাড়া, 
ঠু য়াপা র 

286 3723 

মাঃ আিমনুল ইসরাম  

মৃত খ কার মুনছুর আলী 
মৃত রিজয়া বওয়া 

েমদপুর , মেনাহরপুর 

287 3726 

মাঃ িমিজনুর রহমান  

মৃত মা ািফজার রহমান  

মাছাঃ হাসেনয়ারা বগম 

িকেশারগাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

288 3754 

িশউিল খাতুন  

মৃত মাজাে ল হক  

মাছাঃ বুলবুিল বগম 

কাতুলী, 
বং িলয়া 

289 3755 

মাঃ িসরাজুল ইসলাম  

মাঃ আিজজার রহমান  

মাছাঃ রােশদা বগম 

গায়ালপাড়া, 
ঠু য়াপা র 

290 3787 

মাঃ িমজানুর রহমান  

মাঃ আঃ মিতন সরকার  

মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

তালুক ঘাড়াবা া, 
চেরর হাট 

291 3805 

মাঃ মাহামুদু বী সরকার 

মাঃ নুর বী সরকার 

মাছাঃ ফােতমা বগম 

িদগদাড়ী, 
মরীরহাট 

292 3824 

মাঃ শামছু ামান সরকার 

মাঃ শাহজাহান আলী সরকার 

মাছাঃ জুেলখা বগম 

দূগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

293 3830 

শারিমন আকতার 

মাঃ আবুল কালাম খ কার 

মাছাঃ শািমম আরা বগম 

রাজনগর, 

রওশনবাগ 

294 3831 

মাঃ রজাউল কিরম 

মাঃ চাঁন িময়া 
মাছাঃ রিহমা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

295 3850 

সুমনা আকতার 

মাঃ শিহদুল ইসলাম 

আতকারা বগম 

পি ম িমজাপুর, 

কািশয়াবাড়ী 

296 3887 

মাছাঃ মাহমুদা আকতার 

মাঃ রজওয়ান সরকার 

মাছাঃ জমিল বগম 

রায়তী নড়াইল, 

ঢালভা া 

297 3912 

মাছাঃ রমা খাতুন 

মাঃ জািম ল আলম 

মাছাঃ আয়শা বগম 

ভবানীপুর,বাসুেদবপুর 

ঃ 
নং 

আেবদন 
নং 

নাম ও 

িপতা/ ামী/মাতার  

নাম 

বতমান 

কানা 

298 3932 

মাছাঃ মিরয়ম সুলতানা 
সাথী 
মাঃ আঃ ওয়ােরছ আক  

মাছাঃ রিশদা বগম 

ঘাড়াবা া, 
হািলমনগর 

299 3934 

মাছাঃ না লায়লা 
মাঃ কবীর  হাসাইন 

জাহা ীর 

মাছাঃ রােহনা বগম 

হিরনাথপুর, 

তালুকজািমরা 

300 3935 

মাছাঃ রােশদা বগম 

মাঃ আবু তােলব ম ল 

মাছাঃ আেমনা বগম 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

301 3939 

মাঃ কাম ামান 

মৃত জায়দাল হক ম ল 

মৃত উে  লছুম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

302 3949 

মাছাঃ রশামা বগম 

মাঃ গালাপ হােসন 

মাছাঃ হােফজা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

303 3962 

মাঃ ল আিমন 

মাঃ আয়নাল হােসন 

মাছাঃ মিরয়ম বগম 

িব ামগাছী, 
ঠু য়াপা র 

304 3968 

মাঃ রজওয়ান ধান 

মাঃ শািহদুল ধান 

মাছাঃ রওশনারা বগম 

পূব গািপনাথপুর, 

পূব গািপনাথপুর 

305 3971 

মাঃ শামীম রজা  
মাঃ আঃ ুস 

মাছাঃ লবু বগম 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

306 3985 

মাছাঃ নাজিনন নাহারা  
মৃত নুর াবী সরকার 

মাছাঃ রােবয়া বগম 

ঝািল ী, 
ঢালভা া 

307 3988 

মাছাঃ িশিরনা বগম 

মাঃ জায়দুল ইসলাম 

মাছাঃ ছামছু াহার বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

308 3992 

মাছাঃ িনলীমা আ ার 

মাঃ ফরহাদ আল ইমরান 

মাছাঃ রােবয়া বগম 

ঝািল ী, 
ঢালভা া 

309 4005 

মাছাঃ িম আ ার 

মাঃ গালাম মা ফা 
মাছাঃ রােময়া বগম 

জগরজানী, 
পলাশবাড়ী 

310 4008 

মাঃতানিজমুল ইসলামসরকার 

শািকল 

মাঃ আিজজুল ইসলাম সরকার 

মাছাঃ িবলিকছ জাহান সরকার 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

311 4012 

মাছাঃ সািমনা আকতার 

মাঃ ওছমান আলী সরকার 

মাছাঃ নাজমা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

312 4013 

মাঃ রানা িময়া 
মাঃ মুনছুর আলী 
মাছাঃ দুলালী বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 
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ঃ 
নং 

আেবদন 
নং 

নাম ও 

িপতা/ ামী/মাতার  

নাম 

বতমান 

কানা 

313 4040 

মাঃ রজওয়ান সরকার 

মাঃ আনছার আলী 
মাছাঃ হােজরা বগম 

রায়তী নড়াইল, 

ঢালভা া 

314 4041 

মাছাঃ রজেকায়ানা আকতার 

মৃতঃ রমজান আলী সরকার 

মাছাঃ জবা বগম 

ভলােকাপা, তালুক 

জািময়া 

315 4042 

 িনর ন চ  সূ ধর 

 যতীশ চ  সৃ ধর 

মিত সুধারানী 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

316 4046 

মাছাঃ রখা বগম 

মাঃ রিবউল ইসলাম 

মাছাঃ রােশদা বগম 

দূগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

317 4048 

মাঃ িমজানুর রহমান 

ম ল 

মৃতঃ নু ল আিমন ম ল 

মাছাঃ তহিমনা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

318 4053 

মাঃ েবল িময়া 
মাঃ মাকেছদ আলী 
মাছাঃ জাহরা বগম 

িশমুিলয়া, 
পলাশবাড়ী 

319 4054 

মাঃ রিবউল ইসলাম 

মাঃ মাকেছদ আলী 
মাছাঃ জাহরা বগম 

িশমুিলয়া, 
পলাশবাড়ী 

320 4061 

মাঃ আ ুর রিহম সরকার 

মাঃ কােজম উি ন 

সরকার 

মাছাঃ সুিফয়া বগম 

দৗলতপুর, কামরপুর 

321 4068 

মাছাঃ শাহনাজ বগম 

মাঃ হািববুর রহমান 

মাছাঃ শািহদা বগম 

পূব ফিরদপুর, 

ফিরদপুর 

322 4078 

মাছাঃ রািজয়া সুলতানা  
মাঃ আ ু াহ আল মামুন  

মাছাঃ মােজদা বগম 

মেহশপুর, পলাশবাড়ী 

323 4081 

মাছাঃ মাসুদা আকতার  

মাঃ মাহবুর আলম  

মাছাঃ মেমনা বগম 

বড়াডা া পলাশবাড়ী 

324 4094 

নুর মাহা দ  

মাঃ আঃ জিলল  

মাছাঃ জােমনা বগম 

হােসনপুর 

করেতায়াপাড়া 

325 4098 

মাছাঃ িমনারা বগম  

মৃত হািফজার রহমান  

মাছাঃ আিছয়া বগম 

ঝািল ী, 
ঢালভা া 

326 4109 

শাহ মাঃ রাজ ুিময়া  
মাঃ রিহম উি ন  

মাছাঃ িলিল বগম 

নুরপুর, 

পলা্শবাড়ী 

327 4114 

খািদজা খাতুন  

মাঃ আসাদু ামান সরকার 

মাছাঃ মিজদা বগম 

বুজ ক িব পুর, 

আমলাগািছ 

ঃ 
নং 

আেবদন 
নং 

নাম ও 

িপতা/ ামী/মাতার  

নাম 

বতমান 

কানা 

328 4130 

মাছাঃ ফিরদা বগম  

মাঃ শিরফুল ইসলাম  

মৃত সােহরা বগম 

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

329 4133 

মাছাঃ পারিভন বগম  

মাঃ নু ল ইসলাম  

মাছাঃ িফেরাজ বগম 

হিরনমারী, পলাশবাড়ী 

330 4136 

মাছাঃ িনলুফা ইয়াসিমন  

মাঃ নজ ল ইসলাম 

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

বুজ ক িব পুর, 

আমলাগািছ 

331 4137 

মাঃ মাখেলছু রহমান 

মৃত মিফজার রহমান 

মাছাঃ খায় ল নছা 

বিরহিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

332 4140 

মাছাঃ ফািহমা খাতুন  

মাঃ হােসন আলী  
মাছাঃ সােহরা খাতুন 

ছাট িশমুলতলা, 
পলাশবাড়ী 

333 4154 

মাছাঃ ফরেদৗিস জাহান  

মাঃ শফা ল ইসলাম  

মাছাঃ জােবদ বগম 

আমলাগাছী, 
আমলাগাছী 

334 4164 

মাছাঃ রশমা আকতার 

মাঃ আসাদু ামান  

মৃত হািলমা বগম 

মেহশপুর, পলাশবাড়ী 

335 4166 

মাঃ এনামুল কিবর 

মৃত মিফজ উি ন  

মৃত ছােয়রন নছা 

নয় আনা নওদা, 
বং িলয়া 

336 4173 

মাছাঃ গালািপ খাতুন  

মাঃ সবুজ িময়া 
মাছাঃ মেমনা বগম 

ডােকরপাড়া, 
আমলাগািছ 

337 4178 

মাছাঃ নাছিরন আ ার  

মাঃ প ব িময়া  
মাছাঃ িবয়া বগম 

মধ  রামচ পুর 

338 4184 

মাঃ শাহ আলম সরকার  

মাঃ আঃ মিজদ সরকার  

মৃত রােকয়া বগম 

িব ামগাছী, 
ঠু য়াপা র 

339 4187 

মাঃ নু ামান ম ল  

মাঃ আলী হােসন ম ল  

মাছাঃ লছুম বিব 

বাশকাট, পলাশবাড়ী 

340 4189 

মাছাঃ আয়শা িসি কা  
মাঃ মাহমুদু বী সরকার  

মাছাঃ রােহলা বগম 

িদগদাড়ী, 
মরীরহাট 

341 4192 

মাছাঃ রেজওয়ানা বগম 

মাঃ জাহা ীর কিবর  

মাছাঃ হািলমা বগম 

নাি শহর, 

ফিকরহাট 

342 4237 

নাজনীন আকতার  

মাঃ আতাউর রহমান  

মাছাঃ জািকয়া রহমান 

জামালপুর, পলাশবাড়ী 

343 4302 

সামছু াহার আ ার  

মা: সা ার িময়া  
মাছা: সাদা রানী 

সুলতানপুর, পলাশবাড়ী 
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ঃ 
নং 

আেবদন 
নং 

নাম ও 

িপতা/ ামী/মাতার  

নাম 

বতমান 

কানা 

344 4303 

মাছা: সাবানা বগম  

মা: শিরফুল ইসলাম  

মাছা: লছুম বগম 

িশবরামপুর, 

পলাশবাড়ী 

345 4331 

মাছা: মাহার বানু  

মা: ময়নুল হক  

মাছা: হােজরা বগম 

গৃধারীপুর, পলাশবাড়ী 

346 4337 

মাছা: নূর াহার বগম  

মা: নজ ল ইসলাম  

মাছা: আলতাফুে ছা 

চি পুর, 

ঠু য়াপু র 

347 4359 

মাঃ সাইদুর রহমান  

মাঃ িসরাজুল ইসলাম  

মাছাঃ রািহলা বগম 

িশবরামপুর, 

পলাশবাড়ী 

348 4428 

মাছাঃ মেনায়ারা খাতুন  

মাঃ মুসা িময়া  
মাছাঃ মাহমুদ বগম 

নাি শহর, ফিকরহাট 

349 4430 

মাছাঃ ফরেদৗসী বগম  

মাঃ শিরফুল ইসলাম  

মাছাঃ িশিরনা বগম 

গৃধারীপুর, পলাশবাড়ী 

350 4436 

মাঃ মামুন িময়া  
মাঃ আবুল হােসন  

মাছাঃ মেমনা বগম 

গৃধারীপুর, পলাশবাড়ী 

351 4445 

মাঃ মাসুদ রান  

মাঃ নূ ল ইসলাম  

মাছাঃ আছমা বগম 

পি ম গায়ালপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

352 4447 

মাছাঃ মাহমুদা আ ার  

মাঃ সুমন ম ল  

মাছাঃ মমতা বগম 

নয়াপাড়া বাসুেদবপুর 

353 4454 

মাঃ িমজানুর রহমান  

মাঃ গালাম মা াফা  
মাছাঃ মিরয়ম বগম 

মেহশপুর, পলাশবাড়ী 

354 4455 

মাছাঃ িবলিকছ খাতুন  

মাঃ আঃ কিরম খ কার 

মাছাঃ আেমনা বগম 

আমলাগাছী 
আমলাগাছী 

355 4475 

তািনয়া সুলতানা  
মা আহসান হাবীব  

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

বুজ ক িব ু পুর, 

আমলাগাছী 

356 4483 

মাছাঃ হেলনা আকতার  

মাঃ আবু ব র িসি ক  

মাছাঃ জাহানারা বগম 

সুই াম,  

পলাশবাড়ী 

357 4487 

মাছাঃ মািলহা বগম  

মাঃ ম জু ল হক  

মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

মেহশপুর, পলাশবাড়ী 

358 4523 

মাছা: মহিছনা বগম  

মা: ইয়ািমন কিবর  

মাছা: সুলতানা রািজয়া 

বুজ ক িব ু পুর, 

আমলাগাছী 

359 4541 

মা: অিহদুল ইসলাম িম ু   
মা: আবুল খােয়র  

মাছা: হাসেনয়ারা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

ঃ 
নং 

আেবদন 
নং 

নাম ও 

িপতা/ ামী/মাতার  

নাম 

বতমান 

কানা 

360 4560 

মা: দুলাল িময়া  
মা: আ: জিলল সরকার  

মাছা: জাহানারা বগম 

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

361 4568 

মা: আ ুল মে ান  

মা: গািজউর রহমান  

মাছা: মােলকা বগম 

ভবানীপুর, বাসুেদবপুর 

362 4615 

মাঃ সােহল রান  

মাঃ আঃ রিশদ আক  

মাছাঃ মমতাজ বগম 

গৃধারীপুর, পলাশবাড়ী 

363 4635 

মাঃ মা ািফজার রহমান  

মাঃ আঃ জাববার 

মাছাঃ রিহমা বগম 

কালীবাড়ী পলাশবাড়ী 

364 4645 

মাছাঃ নুেরজা াতী 
মাঃ মাজাহার আলী  
মাছাঃ নুরজাহান বগম 

হিরনাথপুর, 

তালুকজািমরা 

365 4651 

মাছাঃ নািছমা বগম  

মাঃ রওশন খ কার  

মাছাঃ মেমনা বগম 

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

366 4661 

শাহ আঃ সালাম  

শাহ মাঃ আঃ কােদর  

মাছাঃ সােলহা বগম 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

367 4666 

মাছাঃ লুৎফুন নাহার  

মাঃ রশীদু বী  
মাছাঃ শফালী বগম 

গৃধারীপুর, পলাশবাড়ী 

368 4672 

মাঃ মাহাইিমনুল ইমলাম  

মাঃ আঃ বাকী  
মাছাঃ ফরেদৗিস বগম 

পপুিলেজাড়, 

আমলাগাছী 

369 4679 

মাছাঃ না আকতার চৗধুরী 
মাঃ রিফ ল ইসলাম  

মাছাঃ হেলনা চৗধুরী 
েমদপুর, মেনাহরপুর 

370 4680 

মাঃ িফেরাজ কিবর  

মাঃ আঃ জাববার  

মাছাঃ রিহমা বগম 

আমবাড়ী, পলাশবাড়ী 

371 4685 

মাছাঃ জসিমন খাতুন  

মাঃ িমজানুর রহমান  

মাছাঃ হােফজা খাতুন 

গৃধারীপুর, পলাশবাড়ী 

372 4692 

মাহন চ  সরকার  

গ য় িব নাথ সরকার  

িশরা রানী সরকার 

গৃধারীপুর, পলাশবাড়ী 

373 4699 

মাছাঃ শা ানা খাতুন  

মাঃ সু জ খান  

মাছাঃ আ জুয়ারা বগম 

সাতার ল সাতার ল 

374 4723 

মাছাঃ মাসুমা বগম 

মাঃ হািববুর রহমান 

মাছাঃ রােকয়া বগম 

শ ামপুর, 

মিহপুরবাজার 

375 4740 

মাঃ রজাউল কিরম 

মৃত- মাজাে ল হক 

মাছাঃ ধলী বগম 

পি ম গাপীনাথপুর, 

পলাশবাড়ী 
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ঃ 
নং 

আেবদন 
নং 

নাম ও 

িপতা/ ামী/মাতার  

নাম 

বতমান 

কানা 

376 4754 

মাঃ শােকওয়াত জামান 

মাঃ আিজজুর ইসলাম 

মাছাঃ সািখনা বগম 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

377 4770 

মাছাঃ শা্ ী আকতার 

সুিম 

মাঃ শাহী সুমন 

মাছাঃ  রওশন আরা 

শ ামপুর, 

ঠু য়াপা র 

378 4773 

মাঃ মাখেলছুর রহমান 

মাঃ মিতয়ার রহমান 

মাছাঃ আিমনা বগম 

দূগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

379 4786 

মাছাঃ আরিফন আ ার 

মাঃ আ ুল খােলক 

সরকার 

মাছাঃ ছফুরা বান ু

িব ু পুর, 

ঠু য়াপা র 

380 4804 

রিফ ল ইসলাম  

শািহদুর রহমান  

রিহমা খাতুন 

গায়ালপাড়া, 
ঢালভা া 

381 4806 

মাধবী রানী শীল  

মৃত- নারায়ন চ  শীল  

অিনতা রানী শীল 

মহদীপুর, ঠু য়াপু র 

382 4825 

িম নুর রহমান  

মৃত- মা ািফজার রহমান  

িজনা আ ার 

ডা নী, বাসুেদবপুর 

383 4837 

মাছা: িব বগম  

মা: বলাল হােসন  

মাছা: রওশন আরা 

বুজ ক িব ু পুর, 

আমলাগাছী 

384 4845 

রেহনা বগম  

ময়নুল হক  

মাছা: অিমছা 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

385 4847 

মাছা: শাহানাজ পারভীন  

মা: নািছর উি ন  

মাছা: রওশন আরা বগম 

খি ,  

মিররহাট 

386 4851 

মাছাঃ মিনরা খাতুন  

মাঃ ই ািহম ম ল  

মাছাঃ হািসনা বগম 

মেহশপুর, পলাশবাড়ী 

387 4853 

মাঃ জালাল উি ন  

মাঃ আবু তােহর  

মাছাঃ জাহানারা বগম 

মেহশপুর, পলাশবাড়ী 

388 4872 

মাছাঃ মাশ ফা আ ার  

মাঃ আঃ লিতফ িময়া  
মাছাঃ লাইলী বগম 

গৃধারীপুর , পলাশবাড়ী 

389 4878 

মাঃ মাহাবুর রহমান  

মৃত আবু হােসন  

মাছাঃ খােতজা বগম 

মেহশপুর, পলাশবাড়ী 

390 4889 

মাঃ ই াহীম িময়া  
মাঃ দুলাল িময়া  
মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

মধ রামচ পুর, 

কামরপুর 

ঃ 
নং 

আেবদন 
নং 

নাম ও 

িপতা/ ামী/মাতার  

নাম 

বতমান 

কানা 

391 4892 

মাঃ আঃ ছাবাহান  

মাঃ আমজাদ হােসন  

মাছাঃ গালাপী বগম 

আমবাড়ী, পলাশবাড়ী 

392 4894 

মাছাঃ আরজুমান আরা  
মাঃ শামছু ামান সরকার  

মাছাঃ জািমনা বগম 

গৃধারীপুর, পলাশবাড়ী 

393 4920 

মাছাঃ িবলিকছ বগম  

মাঃ আঃ মিতন সরকার  

মাছাঃ জিমলা বগম 

বলরামপুর, তুলশীঘাট 

394 4935 

মিত সুিত া রানী  
নীল কমল মহ  

সিবতা মহ  

পি ম রামচ পুর, 

কািশয়াবাড়ী 

395 4963 

মাছা: জা াতুল ফােতমা  
মা: আ ুল ওয়ােরছ ধান 

মাছা: শািহনুর বগম 

পূব ফিরদপুর, 

ফিরদপুর 

396 4977 

মাঃ ছাইফুর রহমান 

মাঃ হায়দার আলী  
মাছাঃ বুলবুিল 

িশমুিলয়া, 
পলাশবাড়ী 

397 4983 

মাছাঃ জািকয়া সুলতানা 
জুই 
মাঃ আঃ জিলল সরকার  

মাছাঃ িজ বগম 

বুজ কিব ু পুর, 

আমলাগাছী 

398 4986 

মাঃ হািফজ আল আসাদ  

মাঃ মু জুর আলী ম ল  

মাছাঃ নুরজাহান বগম 

বাশকাটা, পলাশবাড়ী 

399 5010 

মাছাঃ নাজিমন আ ার  

মাঃ ফা ক িময়া  
মাছাঃ কিহনুর বগম 

বাড়াইপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

400 5034 

মাছাঃ িলমা আকতার 

মাঃ রজাউ বী সুমন 

মাছাঃ ফুলনাহার বগম 

পূব িমজাপুর, 

বাসুেদবপুর 

401 5060 

মাছাঃ তহিমনা আ ার  

মাঃ আবু তােলব সরকার  

মাছাঃ আেতায়ারা বগম 

পা তীপুর, 

ঠু য়াপা র 

402 5105 

মাঃ মাসুদ রানা  
মৃত আনছার আলী  
মাছাঃ লছুম বওয়া 

সুলতানপুর 

বাড়াইপাড়া, বং িলয়া 

403 5124 

মাছাঃ রেবকা সুলতানা 
মাঃ বােয়ছ উি ন 

মাছাঃ হাছেনয়ারা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

404 5166 

মাঃ সােদ ল ইসলাম  

মাঃ মা ােলব হােসন  

মাছাঃ খােজমন বগম 

মহদীপুর, 

ঠু য়াপা র 

405 5184 

কাজলী রানী  
িনেরশ চ   

িবমলা রানী 

পি ম রামচ পুর, 

কািশয়াবাড়ী 
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ঃ 
নং 

আেবদন 
নং 

নাম ও 

িপতা/ ামী/মাতার  

নাম 

বতমান 

কানা 

406 5223 

মাছাঃ উে  ছালমা খাতুন 

মাঃ সাজ ুিময়া 
মাছাঃ সতারা বগম 

মরাদােতয়া, 
তালুকজািমরা 

407 5323 

মাছাঃ ক না বগম 

মাঃ শাহআলম সরকার 

মৃত জাসনা বগম 

সাবিদন, 

বাসুেদবপুর 

408 5325 

মাঃ পন িময়া 
মাঃ আনা ল ইসরাম 

িময়া 
মাছাঃ শ ামলী বগম 

পার বামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

409 5342 

মাছাঃ িশপন বগম  

মাঃ আফ জার রহমান 

মাছাঃ সােজদা বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

410 5343 

মাছাঃ িবলিকছ বগম  

মাঃ নু ল ইসলাম  

মাছাঃ ফুল মাই 
গৃধারীপুর, পলাশবাড়ী 

411 5348 

মাঃ আশরাফুল ইসলাম 

মাঃ এছাহাক আলী  
মাছাঃ িডনা বগম 

গৃধারীপুর, পলাশবাড়ী 

412 5361 

মাঃ রায়হান কিবর  

মাঃ শাহজাহান িময়া  
মাছাঃ হািলমা বগম 

মেহশপুর, পলাশবাড়ী 

413 5363 

মাছাঃ নাজিমন নাহার  

মাঃ শাহাজাহান আলী  
মাছাঃ রানী বগম 

িক রপাড়া ঢালভা া 

414 5370 

মাঃ সািমউল ইসলাম  

মাঃ দুলা িময়া  
মাছাঃ লছুম বগম 

গৃধারীপুর, পলাশবাড়ী 

415 5390 

মাছাঃ ফােতমা আ ার  

মাঃ িলয়াকত আলী  
মাছাঃ গালাপী বগম 

বাড়াইপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

416 5406 

মাছাঃ নুর াহার িবথী  
মাঃ িমজানুর রহমান  

মাছাঃ শাহানারা বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

417 5431 

মাঃ পলাশ িময়া 
মাঃ আিম ল ইসলাম  

মাছাঃ সাদা রানী 

বুজ ক টংরা, 
বং িলয়া 

418 5441 

আ.স.ম সুজাউে ৗলা  
মাঃ তাফা ল হােসন  

মাছাঃ শাহানা বগম 

নুিনয়াগাড়ী পলাশবাড়ী 

419 5448 

মাছাঃ মাকামা মাহমুদা খাতুন 

মাঃ ছাইফুল ইসলাম  

মৃত আকিলমা বগম 

িব ামগাছী, 
ঠু য়াপা র 

420 5455 

মাছাঃ বুলবুিল আকতার  

মাঃ মাহফুজার রহমান  

মাছাঃ বলী বগম 

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

ঃ 
নং 

আেবদন 
নং 

নাম ও 

িপতা/ ামী/মাতার  

নাম 

বতমান 

কানা 

421 5459 

িনমল চ  গা ামী 
িনেপন চ  গা ামী  
দুিব রানী 

রা ামা , পলাশবাড়ী 

422 5461 

বাস ী রানী 
মৃত খাকা চ  মহ  

মিত সর তী রানী মহ  

মহদীপুর, 

ঠু য়াপা র 

423 5463 

মাঃ মাহবুব রহমান 

মাঃ আিজজার রহমান 

মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

সুই াম,  

পলাশবাড়ী 

424 5466 

সয়দ এহছানুল কিবর 

সয়দ তাজুল ইসলাম 

সয়দ ছফুরা বগম 

নয়আনা নওদা, 
বং িলয়া 

425 5470 

মাছাঃ শামীমা নাছিরন  

মাঃ হা ন অর রিশদ 

মাছাঃ শামছু াহার বগম 

সুই াম, 

 পলাশবাড়ী 

426 5479 

মাছাঃ রািজনা বগম 

মাঃ মাসুদ রানা 
মাছাঃ সাহারা বগম 

জগরজানী, 
পলাশবাড়ী 

427 5490 

মাঃ শািহন সরকার 

মাঃ মা ােমল হক 

মাছাঃ িলিল বগম 

িদগদাড়ী, 
মরীরহাট 

428 5492 

মাঃ নুর বী িময়া 
মাঃ বাদশা িময়া 
মাছাঃ খােদজা বগম 

বং িলয়া, বং িলয়া 

429 5496 

মাঃ রজাউল কিরম 

মাঃ চেয়ন উি ন 

মাছাঃ রােকয়া বগম 

সুলতানপুর 

বাড়াইপাড়া, 
বং িলয়া 

430 5498 

মাছাঃ িশিরনা আ া 
মাঃ শািমম রজা  
মাছাঃ সাহানা বগম 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

431 5500 

মাছাঃ সুলতানা বগম 

মাঃ মাতাহার হােসন 

মাছাঃ সুেলখা বগম 

ছাট ভগবানপুর, 

আমলাগাছী 

432 5503 

রেবকা খাতুন 

ই ািহম আলী 
রােবয়া বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

433 5517 

মাছাঃ মী চৗধুরী 
মাঃ হািববুর রহমান 

মাছাঃ শিহদা বগম 

পারবত পুর, 

ঠু য়াপু র 

434 5547 

মাঃ আবুল কালাম  

মৃত আিজম উি ন 

মাছাঃ রািজয়া সুলতানা 

কাতুলী, 
বং িলয়া 

435 5559 

শারমীন সুলতানা 
মাঃ জিসম িময়া 
মাছাঃ মােমনা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

436 5561 

মাছাঃ রেহনা বগম 

মাঃ হািববুর রহমান 

মাছাঃ ফােতমা বগম 

রামপুর, 

বাসুেদবপুর 
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ঃ 
নং 

আেবদন 
নং 

নাম ও 

িপতা/ ামী/মাতার  

নাম 

বতমান 

কানা 

437 5563 

মাঃ আকতা ল ইসলাম 

মৃত র ব আলী আক  

মাছাঃ গালাপী বগম 

হিরনমাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

438 5603 

মাঃ আেনায়া ল ইসলাম  

মাঃ সােবদ আলী  
মাছাঃ হােজরা বগম 

মহদীপুর, 

ঠু য়াপা র 

439 5606 

মাছাঃ নািছমা বগম  

মাঃ মিতয়ার রহমান  

মাছাঃ আছমা বগম 

পি ম গায়ালপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

440 5611 

মাছাঃ কাম নাহার বগম 

মাঃ নজ ল ইসলাম  

মাছাঃ ঝনা বগম 

সব  ভাদুিরয়া 
পলাশবাড়ী 

441 5630 

মাঃ আঃ মিজদ িময়া  
মাঃ ই ািহম আলী সরকার 

মাছাঃ মিরয়ম বগম 

মেহশপুর, পলাশবাড়ী 

442 5665 

মাছাঃ শাহানুরী বগম  

মাঃ আহসানুল হক  

মাছাঃ িনলুফা বগম 

ভগবানপুর বাসুেদবপুর 

443 5674 

মাঃ িমজানুর রহমান  

মাঃ আঃ মিজদ সরকার  

মাছাঃ মেহরন নছা 

জাফর, 

ঘাড়াঘাট 

444 5675 

মাঃ মাইদুল ইসলাম  

মাঃ আঃ ছা ার ম ল  

মাছাঃ মিজলা বগম 

গৃধারীপুর, পলাশবাড়ী 

445 5709 

মাছাঃ খােলদা আকতার  

মাঃ আঃ ওয়ােহদ সরকার  

মাছাঃ হািমদা বগম 

আমবাড়ী, পলাশবাড়ী 

446 5726 

মাঃ সাইদুর রহমান  

মাঃ ফজলার রহমান  

মাছাঃ জােহদা বগম 

পি ম নয়ানপুর, 

বং িলয়া 

447 5769 

মাঃ খাকন খ কার 

মাঃ নু ল আিমন 

মাছাঃ রিশদা বগম 

রাজনগর, 

রওশনবাগ 

448 5796 

মাছাঃ হািলমা খাতুন 

মাঃ হােছন আলী 
মাছাঃ ফােতমা বগম 

গায়ালপাড়া, 
ঢালভা া 

449 5813 

মাছাঃ িজনা খাতুন  

মাঃ আঃ গফুর চৗধুরী  
মাছাঃ রিমচা বগম 

বড়াডা া পলাশবাড়ী 

450 5828 

মাছাঃ শাপলা বগম মু ল 

মাঃ শিরফুল ইসলাম  

মাছাঃ আ জুয়ারা বগম 

শালমারা, কামরপুর 

451 5836 

মাঃ মেহদী হাসান  

মাঃ আঃ হািমদ  

মাছাঃ মেহ ল বগম 

বুজ ক টংরা, 
বং িলয়া 

ঃ 
নং 

আেবদন 
নং 

নাম ও 

িপতা/ ামী/মাতার  

নাম 

বতমান 

কানা 

452 5849 

মাঃ শাহাদত হােসন  

মাঃ হািফজার রহমান  

মাছাঃ শফালী খাতুন 

তালুক ঘাড়াবা া, 
চেরর হাট 

453 5861 

মিত িশখা রানী  
 রতন চ  বমন  

মিত অেলকা রানী 

িশমুিলয়া, 
পলাশবাড়ী 

454 5868 

মাছাঃ মানা আকতার  

মাঃ আঃ কােদর সরকার  

মাছাঃ সািহদা বগম 

সাতারপাড়া, তুলিসঘাট 

455 5873 

মাঃ আঃ রিশদ  

মাঃ আযন উি ন  

মাছাঃ জাহানারা বগম 

দূগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

456 5877 

মাঃ মািনক রতন িময়া  
মাঃ একরামুল হক  

মাছাঃ সােহরা বগম 

জগনাথপুর কামরপুর 

457 5880 

মাছাঃ রাকসানা বগম  

মাঃ নজমুল হক  

মাছাঃ মমতা বগম 

হিরনাথপুর, 

তালুকজািমরা 

458 5881 

মাঃ সেক ার আলী  
মাঃ আিজজুল হক  

মাছাঃ জািমলা বগম 

হিরনাথপুর, 

তালুকজািমরা 

459 5883 

মাছাঃ ির া বগম  

মাঃ শিফ ল ইসলাম খা 
মাছাঃ িশিরনা বগম 

বতকাপা রওশনবাগ 

460 5891 

মাঃ আিরফ িময়া 
মাঃ বাবু িময়া 
মাছাঃ কিহনুর বগম িগনী 

হিরনমাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

461 5894 

মাঃ রমজান আলী 
মাঃ জেহর আলী 
মাছাঃ খােতজা বগম 

পি ম নয়নপুর, 

বং িলয়া 

462 5933 

মাঃ জািক ল ইসলাম 

মাঃ মমতাজ আলী ম ল 

মাছাঃ জােহরা বগম 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

463 5980 

মাছা: িজিনয়া আ ার  

মা: আ ুল জা ার ধান 

িমেসস মেনায়ারা বগম 

রাই াম, পলাশবাড়ী 

464 6104 

মাছাঃ না খাতুন  

মাঃ মিজবর রহমান  

মাছাঃ খােলদা বগম 

শ ামপুর ঢালভা া 

465 6130 

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

মাঃ জ ল ইসলাম 

মাছাঃ রিজয়া বওয়া 
ফরকা াপুর ঢালভা া 

466 6177 

সিলম সরকার  

মাঃ আঃ হািলম  

মাছাঃ সিকনা বগম 

বতকাপা পলাশবাড়ী 

467 6192 

মাছাঃ ছালমা বগম  

মাঃ জয়নাল আেবদীন  

মাছাঃ ফেরজা বগম 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 
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ঃ 
নং 

আেবদন 
নং 

নাম ও 

িপতা/ ামী/মাতার  

নাম 

বতমান 

কানা 

468 6214 

মাঃ আমজাত হােসন 

মাঃ বিনজ উি ন 

মাছাঃ রিহমা বগম 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

469 6244 

মাঃ আঃ মা ােলব 

সরকার 

মাঃ হািকম উি ন সরকার 

মাছাঃ ছিকনা বগম 

মধ পাড়া, 
ঠু য়াপা র 

470 6258 

মাছাঃ ফরেদৗসী বগম 

মাঃ আ ুল মা ান সরকার 

মাছাঃ হাসেনয়ারা বগম 

ল ীপুর, 

মরীরহাট 

471 6284 

মাছাঃ খােলদা বগম 

মাঃ সােজদুল কিবর 

মাছাঃ শফালী বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

472 6292 

মাছাঃ মাছিলিমনা বগম 

মাঃ আিমনুল ইসলাম 

মাছাঃ লাইজ ু বগম 

দয়ালপাড়া, 
ঠু য়াপা র 

473 6323 

মাছাঃ আছমা খাতুন 

মাঃ এনতাজ আলী ম ল 

মাছাঃ রনিজকা বগম 

শ ামপুর, 

ঠু য়াপা র 

474 6341 

শখর মার রায় 

শেল  মার রায় 

ঝনা রায় 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

475 6344 

মাছাঃ সােলহা খাতুন 

মমতাজ উি ন 

মাছাঃ সূযভান ু

গেড়য়া, 
ঢালভা া 

476 6351 

মা: আেনায়ার হােসন  

মা: আ ুল ক ুছ িময়া  
মাছা: পা ল বগম 

মেহশপুর, পলাশবাড়ী 

477 6354 

আসীম মার িসকদার  

মৃত- অনীল মার 

িশকদার  

মেনারমা িসকদার 

মহদীপুর, ঠু য়াপু র 

478 6363 

মাছা: িরমিক বগম  

সয়দ তৗিফক রহমান 

মিশউর  

মাছা: িবলিকছ বগম 

সবা  ভাদুিরয়া, 
লাকমানপুর 

479 6377 

মাঃ মাহফুজার রহমান  

মাঃ মেয়জ উি ন সরকার 

মাছাঃ মােজদা বগম 

রামপুর, 

বাসুেদবপুর 

480 6404 

 তাপস চ  সরকার  

 তরনী কা  সরকার  

 মিত শ ামলী রানী 
স না, কািশয়াবাড়ী 

481 6405 

মাছা: শ া আ ার  

মা: আ ুল আিজজ 

সরকার  

মাছা: মেনায়ারা বগম 

সাবিদন, আমলাগাছী 

 

উপেরাে িখত আেবদনকারীগণেক মূল 

সনদপ সহ আগামী ১৫-১৭ জানুয়াির, ২০১৮ 

ি . তািরখ উপেজলা পিরষদ সে লন কে  

অনুি ত সা াৎকাের উপি ত হওয়ার জন  

বলা হেলা।  

 


