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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1 ৮২ 
মাছাঃ আেমনা বগম 

মাঃ এনামুল হক 

মাছাঃ আয়শা বগম 

গায়ালপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

2 ৯৬ 

মাঃ আজহা ল ইসলাম   

মাঃ আয়তাল হক    

মাছাঃ মােলকা বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

3 ২৩২ 

মাঃ মিতয়ার রহমান  

মাঃ মিহর উি ন 

মাছাঃ িতেলা মাই 

পি ম 

গায়ালপাড়া,  
পলাশবাড়ী 

4 ২৭৪ 

মাছাঃ হািসনা আ ার      

মাঃ হাসান আলী         
মাছাঃ লাইলী বগম 

গায়ালপাড়া,প
লাশবাড়ী 

5 ২৭৯ 

মাছাঃ তাছিলমা নাছিরন   

শাহ আলম              

মাছাঃ আয়শা বগম 

নুরপুর,পলাশবা
ড়ী 

6 ২৮৮ 

মাছাঃ িলমা খাতুন       

মাঃ লাকমান হােসন     

মাছাঃ রাসনা বগম 

চি পুর,ঠু য়া
পা র 

7 ৩২৪ 

মাছাঃ ববী খাতুন        

মাঃ িলটন িময়া          
মাছাঃ রেহনা বগম 

নাি শহর,ফিক
র হাট 

8 ৩৮৫ 

মাঃ হািববুর রহমান     

মৃতঃ আশরাফ আলী        
মাছাঃ রেহনা বগম 

নাি শহর,ফিক
র হাট 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

9 ৩৯১ 

মাঃ সােহল রানা        
মাঃ শিহদুল ইসলাম       

মাছাঃ রখা বগম 

কালুগাড়ী,পলা
শবাড়ী 

10 ৪৭০ 

মাছাঃ আফ জা খাতুন     

মাঃ ছানা িময়া          
মাছাঃ হাওয়া বগম 

িকশামত 

কঁওয়ারবাড়ী,
তালুকজািমরা 

11 ৬৩৯ 

মাছাঃ তুিহন বগম       

মাঃ রজাইল খ কার     

মাছাঃ সােহদা বগম 

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

12 ৬৫৫ 

মাঃ শাহীন িময়া        
মৃতঃ গালজার রহমান     

মৃতঃ লা ্ইলী 

পূব 

ফিরদপুর,পূব 

ফিরদপুর 

13 ৬৬৭ 

মাছাঃ সিলনা আকতার     

মাঃ আ ুস সা ার     

মাছাঃ শফালী বগম 

দুবলাগাড়ী,পলা
শবাড়ী 

14 ৬৮৪ 

মাছাঃ রােকয়া খাতুন      

মাঃ মিশউর রহমান      

মাছাঃ মেহ ন নছা 

গেনশপুর, 

বং িলয়া 

15 ৭৩৬ 

মাছাঃ রাকসানা বগম    

মাঃ সাইদুর রহমান      

মাছাঃ ছামছু াহার বগম 

দূগাপুর,পলাশ
বাড়ী 

16 ৮৭৬ 

মাছাঃ মােজদা আ ার 

িমতালী মাঃ শািহন 

সরকার       মাছাঃ 
ফরেদৗউসী বগম 

রামপুর,বাসুেদ
বপুর 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

17 ৯৮০ 

মাছাঃ সুজাতা বগম       

মাঃ এরশাদ িময়া         
মাছাঃ িমনারা বগম 

বড় 

িশমুলতলা,কা
িশয়াবাড়ী 

18 ১০৩১ 

মাঃ জিমল ম ল         

মাঃ আিজজার রহমান      

মাছাঃ হািলমা বগম 

আটঘিরয়া, ম
িররহাট 

19 ১০৩৮ 

সািবনা সরকার           

মাঃ মেহদী হাসান        

মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

নুিনয়াগাড়ী,প
লাশবাড়ী 

20 ১০৪২ 

মাঃ মিতয়ার রহমান       

মাঃ ছামছুল হক          

মাছাঃ িশিরনা বগম 

রা ামা ,পলা
শবাড়ী 

21 ১০৪৭ 

মাঃ মাফা াল হােসন      

মৃতঃ আঃ গিন সখ       

মৃতঃ মাইজান বওয়া 

ডা নী,বাসুেদ
বপুর 

22 ১০৬৭ 

মাঃ মজবাউল ম ল      

মাঃ সাহা ল ইসলাম 

ম ল  মাছাঃ মিরয়ম 

বগম 

িগিরধারীপুর,প
লাশবাড়ী 

23 ১০৭৫ 

মাছাঃ িবলিকছ আ ার     

মাঃ মিতয়ার রহমান       

মাছাঃ শােলহা বগম 

গায়ালপাড়া,প
লাশবাড়ী 

24 ১০৮০ 

মাঃ এরশাদ আলী        
মাঃ আবু সাঈদ ম ল      

মাছাঃ রিহমা বগম 

বড় 

িশমুলতলা,কা
িশয়াবাড়ী 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

25 ১০৮৩ 

মাঃ আশরাফুল ইসলাম      

মাঃ আনছার আলী        
মাছাঃ আফ জা বগম 

মরাদােতয়া,তা
লুকজািমরা 

26 ১০৮৬ 

মাছাঃ সুমনা আকতার      

মাঃ ফজলুর রহমান       

মাছাঃ িলিপ বগম 

মরাদােতয়া,তা
লুকজািমরা 

27 ১১৩৫ 

মাঃ শিহদুল ইসলাম      

মাঃ আঃ রহমান         

মাছাঃ জিমলা বগম 

িকসামত 

চের া, মরীর
হাট 

28 ১১৪৮ 

মাছাঃ জা াতুল ফরেদৗিস    

মাঃ আকতা ামান      

মাছাঃ রােকয়া বগম 

ঝািল ী, ঢাল
ভা া 

29 ১১৫৮ 

মাছাঃ িরনা আকতার   

মাঃ হলাল িময়া  
মাছাঃ জােবদা বগম 

িদগদাড়ী, মরী
রহাট 

30 1194 

মাছাঃ জা াতুল ফরেদৗস  

মাঃ বলাল হােসন   

মাছাঃ রওশন আরা বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

31 1205 

মাঃ জািহদুল ইসলাম   

মাঃ রিফ ল ইসলাম   

মাছাঃ ফুেলারানী 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

32 1209 

মাছাঃ গালাপী আকতার  

মাঃ লুৎফর রহমান   

মাছাঃ সালমা বগম 

নুিনয়াগাড়ী,প
লাশবাড়ী 

33 1217 

মাছাঃ লাইজ ুআকতার   

মাঃ মাহাবুল আলম ধান  

মাছাঃ গােলজা বগম 

পি ম 

গায়ালপাড়া, 
পলাশবাড়ী 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

34 1225 

মাঃ আনছার আলী   
মাঃ বিদউর জামান (বুদা)  
মাছাঃ আয়শা বগম 

জাপাড়া, 
কািশয়াবাড়ী 

35 1227 

মাছাঃ সানালী আকতার 

কনা  মাঃ আলম িময়া   
মাছাঃ িমনারা বগম 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 

36 ১২৩০ 

মাছাঃ কসানা খাতুন   

মাঃ গালাম র ানী ম ল  

মাছাঃ মােজদা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

37 ১২৪১ 

মাছাঃ িশিরনা আকতার  

মাঃ হািফজুর রহমান  

মাছাঃ সািহদা বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

38 1253 

মাছা: লায়লা খাতুন      

মা: আ ুর িময়া       
মাছা: হােজরা বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

39 1264 

মাছা: মিনরা আ ার      

মা: শাহা ল ম ল      

মাছা: হােজরা বগম 

বরকতপুর, 

ফিকরহাট 

40 1266 

মা: িফেরাজ িময়া       
মা: আজাদ ম ল      

মাছা: হােজরা বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

41 1275 

মাছা: সােহলী আ ার     

মা: জয়নাল আেবদনী     
মাছা: সােহরা বগম 

ফিলয়া, 
পলাশবাড়ী 

42 1290 

মাছা: শাজাদী          মা: 
আ ুল বােতন িপয়াস   

মাছা: হািলমা বগম 

িগিরধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

43 1297 

মাছা: আশা খাতুন 

মা: িজয়াউর রহমান 

খ কার 

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

44 1306 

মা: আেনায়ার হােসন 

মা: আবু িময়া         
মাছা: রােহলা বগম 

বং িলয়া, 
বং িলয়া 

45 1327 

মাছা: িমনা বগম       

মা: আ: কািফ মা া     
মৃত- ফােতমা বগম 

হিরপুর , 

রওশনবাগ 

46 1340 

মাছা: জয়নব ধান      

মা: পলাশ আহে দ (দুলু)  

মাছা: আফেরাজা বগম 

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

47 1345 

মাছা: লুৎফা আ ার     

মা: জাহা ীর আলম     

মাছা: জুেলখা 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

48 1351 

মা: গালাম মা ফা      
মৃত- আ ুল ছা ার 

বুজ কিব ু পু
র, আমলাগাছী 

49 ১৪৪৫ 

মাঃ আেতায়ার রহমান     

মাঃ বাদশা িময়া         
মাছাঃ জাহরা বগম 

জগরজানী,পলা
শবাড়ী 

50 ১৪৪৮ 

মাছাঃ সািমনা খাতুন      

মাঃ সােহব িময়া         
মাছাঃ মিজনা বগম 

গাড়ানাটা,ঠু
য়াপা র 

51 ১৪৫৩ 

মাছাঃ মনজুয়ারা বগম     

মাঃ নােয়ব আলী ধান    

মাছাঃ অেজদা বগম 

আমবাড়ী,পলা
শবাড়ী 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

52 ১৪৫৮ 

মাছাঃ িবনা চৗধুরী      
মাঃ তাজাে ল হােসন 

বুলবুল মাছাঃ আিছয়া 
বগম 

ক ারপাড়া,ঠু
য়াপা র 

53 ১৪৫৯ 

মাঃ সােহল রানা         
মাঃ আ ুল রিশদ িময়া     
মাছাঃ আ জুয়ারা বগম 

ছাট 

িশমুলতলা,পলা
শবাড়ী 

54 ১৪৬০ 

মাছাঃ িবলিকছ আ ার     

মাঃ শিহদুল ইসলাম       

মাছাঃ সুিপয়া বগম 

মেহশপুর,পলাশ
বাড়ী 

55 ১৪৮৬ 

মাছাঃ আছমা  বগম      

মাঃ সােহল রানা         
মাছাঃ সায়না বগম 

ছাট 

িশমুলতলা,পলা
শবাড়ী 

56 ১৪৯১ 

মাঃ আিলম উি ন শখ     

মৃত আঃ কাইয়ুম শখ       

মাছাঃ রিশদা বগম 

রাজনগর,রওশ
নবাগ 

57 ১৫০১ 

মাঃ রােশদুল ইসলাম       

মাঃ নজ ল ইসলাম       

মাছাঃ আিছয়া বগম 

বড় 

িশমুলতলা,কা
িশয়াবাড়ী 

58 ১৫০৪ 

নূর িবপাসা আিমন সাথী      
মৃত ল আিমন সরকার   

মাছাঃ সুিফয়া বগম 

ল ীপুর, মরীর
হাট 

59 ১৫০৭ 

মাছাঃ মানা সরকার      

মাঃ কাম ল ইসলাম      

মাছাঃ রেহনা বগম 

দূগাপুর,পলাশ
বাড়ী 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

60 ১৫০৮ 

িফেরাজ কিবর            

ফিরদ উি ন             

িফেরাজা বগম 

িগিরধারীপুর,প
লাশবাড়ী 

61 ১৫০৯ 

মাঃ িরপন িময়া          
মাঃ ইসমাইল হােসন       

মাছাঃ আসমা বগম 

আসমতপুর,প
লাশবাড়ী 

62 ১৫২৫ 

মাছাঃ সািদয়া সরকার      

মাঃ শাহজাহান আলী 
সরকার  মাছাঃ রেহনা 

বগম 

িগিরধারীপুর,প
লাশবাড়ী 

63 ১৫৩৭ 

মাছাঃ নািসমা খাতুন       

মাঃ শিফ ল ম ল        

মাছাঃ আেলফা বগম 

নারায়নপুর, 

বাসুেদবপুর 

64 ১৫৪০ 

মাছাঃ খািতজা আকতার     

মাঃ শািহন িময়া          
মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

আমবাড়ী,পলা
শবাড়ী 

65 1551 

মা: শাহীন ম ল      মা: 
আলম হােসন ম ল   

মাছা: জসিমন বগম 

পলাশবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

66 1553 

মাছা: নাছিরন আ ার    

মা: তােহর ামািনক     

মাছা: অেলদা বগম 

বড় 

িশমুলতালা, 
কািশয়াবাড়ী 

67 1563 

মাঃ হািববুর রহমান     

মৃতঃ জামাল উি ন      

মাছাঃ মিরয়ম বগম 

রামকৃ পুর, ম
রীরহাট 

68 ১৫৬৯ 

মাছাঃ সািবনা ইয়াসিমন     

মাঃ সাইদুর রহমান        

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

মেহশপুর,পলাশ
বাড়ী 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

69 ১৫৭৯ 

মাছাঃ আকিলমা বগম     

মাঃ রজাউল ধান       

মাছাঃ মমতাজ বগম 

ছাট 

িশমুলতলা,পলা
শবাড়ী 

70 ১৫৮৭ 

মাঃ জুেয়ল হক          মৃত 

সেমস উি ন         মাছাঃ 
মিজনা বগম 

আ ুয়া,পলাশ
বাড়ী 

71 ১৫৯৭ 

খ কার ফা ক আহে দ    

খ কার আ ুস সা ার      

মাছাঃ রিশদা বগম 

পারবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

72 ১৬২৬ 

মাছাঃ িহরামিন 

মৃত হমায়তুলা খান  

মাছাঃ সােহরা বগম 

বাড়াইপাড়া,প
লাশবাড়ী 

73 ১৬৩০ 

মাছাঃ জা াত আরা 
িশিরন 

মাঃ লুমানুর রহমান লাভলু
মাছাঃ চৗধুরী সালমা 

জামান 

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

74 ১৬৩৭ 

মাছাঃ আিজজুন নাহার 

তৃ  

মাঃ আিজজার রহমান  

মাছাঃ ম ুয়ারা বগম 

িহজলগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

75 ১৬৪৩ 

মাঃ শিফ ল ইসলাম  

মাঃ বজলার রহমান  

মাছাঃ আিছয়া বগম 

নাি শহর, 

ফিকরহাট 

76 ১৬৫৩ 

মাছাঃ রশমী বগম  

মাঃ খােলদ িবন মামুন 

মাছাঃ জয়নুব বগম 

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

77 ১৬৯৬ 

মাছাঃ জা াতুন  

মাঃ িলটন িময়া  
মাছাঃ শাহানুরী বগম 

ছাট 

িশমুলতলা, 
পলাশবাড়ী 

78 ১৬৯৭ 

মাঃ িলটন িময়া  
মৃত বাদশা িময়া  

মাছাঃ বেদনা বগম 

ছাট 

িশমুলতলা, 
পলাশবাড়ী 

79 ১৭১৪ 

মাছাঃ নু াহার  

মাঃ নু ল ইসলাম  

মাছাঃ ছােনায়ারা বগম 

রামপুর, 

বাসুেদবপুর 

80 ১৭২৯ 

মাছাঃ শাইনুর আ ার  

মাঃ মতলুবুর রহমান  

মাছাঃ বলী বগম 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

81 ১৭৩২ 

মাঃ হািসবুল হাসান শা  

মাঃ চান িময়া মা া 
মাছাঃ নাজমা বগম 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

82 ১৭৩৩ 

মাছাঃ জবুন নাহার  

হােফজ আবু হােসন  

মাছাঃ আেলফা বগম 

গায়ালপাড়া, 
ঢালভাংগা 

83 ১৭৭০ 

মাছাঃ নাজমা খাতুন 

মাঃ আিমনুল ইসলাম  

মাছাঃ জাহরা বগম 

জগরজানী, 
পলাশবাড়ী 

84 ১৭৭২ 

মাঃ ফা ক িময়া  
মাঃ হমােজন ইসলাম  

মাছাঃ পা ল বগম 

জগরজানী, 
পলাশবাড়ী 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

85 ১৮২৯ 

মাছাঃ এিলজা বগম  

মাঃ ইউনুছ আলী  
মাছাঃ দেলায়ারা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

86 ১৮৫৩ 

মাঃ মাহমুদুল হাসান  

মৃত নুর মাহা দ িসি ক  

মাছাঃ সুলতানা বগম 

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

87 ১৮৭৭ 

মাছাঃ তানিজনা আকতার 

মাঃ দালজার হােসন  

মাছাঃ জািমলা বগম 

নয় আনা 
নওদা, 
বং িলযা 

88 ১৮৯৪ 

মাছাঃ নাজমা আকতার  

মাঃ ছামছুল আলম  

মাছাঃ রিমলা বগম 

রামপুর,  

বাসুেদবপুর 

89 ১৮৯৮ 

মাছাঃ জসিমন আকতার 

মাঃ ইউনুছ আলী  
মাছাঃ রােহনা বগম 

িদগদাড়ী,  
মিররহাট 

90 ১৯০২ 

মাছাঃ স া বগম  

মাঃ সামছুল হক  

মাছাঃ আছমা বগম 

শালমাড়া,  
কামরপুর 

91 ১৯১১ 

মাঃ আয়নাল হক  

মাঃ বলাল হােসন  

মাছাঃ জাহরা বগম 

পি ম 

গায়ালপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

92 ১৯২৯ 

মাছাঃ শািহনুর  আ ার  

মাঃ ফা ক িময়া  
মাছাঃ মাহমুদ বগম 

জালাগাড়ী, 
দুগাপুর 

93 ১৯৩৮ 

মাছাঃ মাহমুদা আকতার  

মাঃ মাহাবুবার রহমান  

মাছাঃ িন বগম 

কৃ পুর, 

রওশনবাগ 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

94 ১৯৪৯ 

মাঃ আিজজার রহমান  

মাঃ আ ল হােসন  

মাছাঃ আয়শা বগম 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

95 ১৯৫৬ 

মাহা দ আ ুর রিশদ 

ধান  

মাঃ বজলার রহমান  

মাছাঃ রওশন আরা বগম 

বলরামপুর, 

তুলসীঘাট 

96 ১৯৭৪ 

মাছাঃ রিমছা খাতুন  

মাঃ আলতাফ হােসন  

মাছাঃ মিরয়াম বগম 

রামকৃ পুর, 

মিররহাট 

97 ১৯৭৮ 

মাঃ রেয়ল চৗধুরী  
আঃ হা ান চৗধুরী  
মাছাঃ রােখলা বগম 

পারবত  পুর, 

ঠু য়াপা র 

98 ১৯৯৬ 

মাছাঃ জাসনা বগম  

মৃত কাম ামান  

মৃত হািমদা 

মা াফাপুর, 

তুলিশঘাট 

99 2101 

মাছা: জা াতুল 

ফরেদৗস মা: আব ু

জাফর ম ল     মাছা: 
গালাপী বগম 

দূগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

100 2104 

মা: রজাউল কিরম      

মৃত- আ ুল ছা ার     

মাছা: রিহমা বগম 

ফুলমিত 

ভগবানপুর, 

বাসুেদবপুর 

101 2114 

মাছা: রােবয়া বসরী     
মা: হযরত আলী        

মাছা: কিবরন বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

102 2116 

মাছা: রািফয়া খাতুন     

মা: দয়রা ামান        

মাছা: খােতজা বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

103 2117 

মা: খিললুর রহমান     

মৃত- এছার আলী       
মৃত- জািমলা  বগম 

নাি শহর, 

ফিকরহাট 

104 2124 

মাছা: সুলতানা রািজয়া    
মা: রজাউল কিরম      

মাছা: রেবকা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

105 2141 

মাছ: িবলিকছ বগম     

মা: রজাউল কিরম     

মাছা: হািলমা বগম 

বুজ ক 

িব ু পুর, 

আমলাগাছী 

106 2142 

মাছা: সিলনা বগম       

মা: জু ল ইসলাম    

মাছা: রােবয়া বওয়া 

ঝািল ী, 
ঢালভাংগা 

107 2145 

মাছা: মিজনা খাতুন     

মা: জািকর হােসন      

মাছা: মােজদা বগম 

মহদীপুর, 

ঠু য়াপু র 

108 2152 

মাছা: হািলমা বগম     

মা: আিশক ধান     

মাছা: আকিলমা বগম 

ঘাড়াবা া, 
হািলমনগর 

109 2163 

মাছা: খািদজা বগম      

মা: হলাল িময়া        
মাছা: রওশনআরা 

বগম 

িহজলগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

110 2164 

সুমী রানী            
গৗতম চ  শীল 

স া রানী 

জগরজানী, 
পলাশবাড়ী 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

111 2200 

 উ ল মার শীল     

মৃত- গ ল চ   শীল    

তুলসী রানী 

জগরজানী, 
পলাশবাড়ী 

112 2202 

মাছা: পালী বগম      

মা: আিজজার রহমান      

মাছা: জােহলা বগম 

ফিলয়া, 
পলাশবাড়ী 

113 2207 

দবী রায়            মৃত- 

তপন রায়      জাসনা 
রায় 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

114 2209 

মা: শিরফুল ইসলাম       

মা: জাফর আলী 
সরকার মাছা: শফালী 

বগম 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

115 2210 

গৗতম চ  শীল       

মৃত- গ ল চ  শীল     

তুলসী রানী 

জগরজানী, 
পলাশবাড়ী 

116 2213 

মাছা: ফি  আ ার       

মা: শাহা ল ইসলাম      

মাছা: জেলখা বগম 

ঝাপড়, 

কামরপুর 

117 2215 

মাছা: তািনয়া আ ার      

মা: গালাপ িময়া        
মাছা: হােজরা বগম 

দয়ারপাড়া, 
ঠু য়াপু র 

118 2218 

মা: আজাদুল ইসলাম      

মা: নু ল ইসলাম      

মাছা: আেনায়ারা বগম 

িব ামগাছী, 
ঠু য়াপু র 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

119 2232 

মাছা: িম আ ার       

মা: ল আিমন  

ম ল মাছা: গালাপী 
বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

120 2235 

মা: মিশউর রহমান       

মৃত- হািকম উি ন    

মাছা: খায় ন নছা 

গেণশপুর, 

বং লীয়া 

121 2239 

মাছা: রবা আ ার       

মা: জায়াদ িময়া       
মাছা: রওশন আরা 

বগম 

বুজ ক টংরা, 
বং িরয়া 

122 2245 

মাছা: রতনা আ ার     

মা: শািহদুল ইসলাম    

মাছা: হািমদা বগম 

িদঘলকাি , 

বং িলয়া 

123 2247 

জীবন মার সরকার     

মৃত- রমনীকা   সরকার   

মৃত- সেরািদিন সরকার 

ঝাপড়, 

কামরপুর 

124 2249 

মাছা: ছািবনা ইয়াছিমন    

মা: চান িময়া         
মাছা: জাহরা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

125 2250 

মাছা: মুন ুয়ারা বগম    

মা: রিবউল ইসলাম      

মাছা: রােশদা বগম 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

126 2251 

মাছা: আেনায়ারা 
আ ার     মা: সােহব 

িময়া     মাছা: দুলালী 
বগম 

ছাট িশমুলতলা, 
পলাশবাড়ী 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

127 ২২৬৮ 

মাছাঃ লাকী বগম        

মাঃ জাহা ীর আলম       

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

পবনাপুর,চেরর
হাট 

128 ২২৮৮ 

মাছাঃ িনলুফা আ ার      

মাঃ ছামছুণ আলম        

মাছাঃ চােমলী বগম 

বরকতপুর,ফ
িকরহাট 

129 ২২৯০ 

মাছাঃ লুবনা জাহান       

মৃত হা ন অর রিশদ       

মাছাঃ িদল বা হা ন 

নুিনয়াগাড়ী,প
লাশবাড়ী 

130 ২২৯৩ 

মাছাঃ তাছিলমা আকতার    

মৃত তিছর উি ন          

মাছাঃ জিমলা বগম 

িদঘলকা ী,
বং িলয়া 

131 ২২৯৪ 

মাছাঃ মিরয়ম বগম       

মাঃ আিমনুল ইসলাম       

মাছাঃ আেলয়া বগম 

আমবাড়ী,পলা
শবাড়ী 

132 ২২৯৯ 

মাঃ শািহন িময়া          
মাঃ আ ুস সামাদ        

মাছাঃ িফেরাজা বগম 

কালুগাড়ী,পলা
শবাড়ী 

133 ২৩২১ 

মাছাঃ লিতেফান নাহার     

ক এম জুলিফকার আলী     
মাছাঃ রিশদা বওয়া 

বালা 
বামুিনয়া,ফিক

রহাট 

134 ২৩৩৭ 

মাছাঃ পা ল কগম       

মাঃ আ ুস সামাদ      

মাছাঃ আিছয়া খাতুন 

ফিলয়া 
,পলাশবাড়ী 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

135 ২৩৩৮ 

আি য়া আকতার        

ইিলয়াছ আকতার        

গালাপী বগম 

আমবাড়ী,পলা
শবাড়ী 

136 ২৩৩৯ 

মাছাঃ ছিলনা বগম      

মাছাঃ আ ুল খােলক      

মাছাঃ নু ে ছা বগম 

নারায়নপুর, 

বাসুেদবপুর 

137 ২৩৫৭ 

মাছাঃ হাসেনয়ারা 
আকতার মাঃ হােসন 

আলী মািনক মাছাঃ 
রােকয়া বগম 

চকবালা,কািশ
য়াবাড়ী 

138 ২৩৭৪ 

মাঃ সা ীর আহে দ 

সজীব মাঃ শামীম রহমান     

মাছাঃ সিলনা বগম 

হিরনমাড়ী,পলা
শবাড়ী 

139 ২৩৮৬ 

মাছাঃ তাসিলমা খাতুন    

মাঃ তাজাল সরকার      

মাছাঃ কিহনুর বগম 

গায়ালপাড়া,
ঢালভা া 

140 ২৩৮৮ 

মাঃ কাম ল ইসলাম      

মাঃ তাজাে ল সরকার    

মাছাঃ কিহনুর বগম 

গায়ালপাড়া,
ঢালভা া 

141 ২৩৯০ 

মাঃ রিশদুল ইসলাম      

মাঃ জ ল ইসলাম      

মাছাঃ ির া বগম 

কৃ পুর, 

রওশনবাগ 

142 ২৩৯১ 

মাঃ মা ািফজুর রহমান     

মাঃ জাহা িময়া       
মাছাঃ রওশনারা বগম 

কৃ পুর, 

রওশনবাগ 

143 ২৩৯২ 

মাঃ রমজান আলী 
মাঃ তাজাে ল হক       

মাছাঃ কািহনুর বগম 

সােকায়া, ঢাল
ভা া 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

144 ২৩৯৬ 

মাছাঃ িবপলী আকতার    

মাঃ সু জ িময়া      
মাছাঃ এলিছ বগম 

আসমতপুর,প
লাশবাড়ী 

145 ২৪১২ 

মাঃ আল আিমন        

আবু মাহা াদ আলী       
মাছাঃ আকিলমা বগম 

কালুগাড়ী,পলা
শবাড়ী 

146 ২৪১৩ 

মাছাঃ শারিমন আ ার    

মাঃ শিফ ল ইসলাম      

মাছাঃ লাভিল বগম 

সােকায়া, ঢাল
ভা া 

147 ২৪১৯ 

মাছাঃ বাইয়া আ ার    

মাঃ আঃ রিশদ         

মাছাঃ ববী বগম 

সােকায়া, ঢাল
ভা া 

148 ২৪২১ 

মাছাঃ মনা আকতার    

মাঃ আঃ রউফ ধান     

মাছাঃ িশিরনা বগম 

জামালপুর,পলা
শবাড়ী 

149 ২৪২২ 

মাছাঃ এিরনা আকতার    

মাঃ মাহাবুর রহমান      

মাছাঃ সােহরা বগম 

বলারামপুর,তু
লসীঘাট 

150 ২৪২৩ 

মাছাঃ নািগস আকতার    

মাঃ ই ািহম আলী সরকার  

মাছাঃ শািহদা বগম 

বাঁশকাটা,পলাশ
বাড়ী 

151 ২৪২৪ 

মাছাঃ রােশদা খাতুন      

মাঃ মাসু ুজামান        

মাছাঃ রেহনা বগম 

জগরজানী,পলা
শবাড়ী 

152 ২৪২৮ 

মাছাঃ সিলনা বগম       

মাঃ তােহ ল ইসলাম       

মাছাঃ রিহমা বগম 

পূবফিরদপুর, 

পূবফিরদপুর 



গাইবা া জলাধীন পলাশবাড়ী উপেজলার ন াশনাল সািভস কমসূচী (৭ম পব)  
বািতেলর কারন: সনদ পূণ 

10 
 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

153 ২৪২৯ 

মাছাঃ িবউ  বগম        

মাঃ পারেভাজ ধান      

মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

পারবামুিনয়া,
ফিকরহাট 

154 2436 

মাছাঃ আদুির আকতার      

মাঃ হািবজার রহমান     

মাছাঃ আেমনা বগম 

ফিলয়া, 
পলাশবাড়ী 

155 2437 

মাঃ মাজািহদুল ইসলাম     

মাঃ সেক ার আলী       
মাছাঃ মােজদা বগম 

বরকতপুর, 

ফিকরহাট 

156 2442 

মাঃ জয়নুল আেবদীন      

মাঃ মকবুল হােসন 

সরকার   মাছাঃ জােহলা 
বগম 

িগধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

157 2444 

মাঃ আ ুল লিতফ         

মাঃ সয়দ আলী ম ল     

মাছাঃ  রেহনা বগম 

আটঘিরয়া, 
মরীরহাট 

158 2454 

মাঃ মিমন িময়া          
মাঃ শিরফুল ইসলাম     

মাছাঃ মােজদা বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

159 2459 

মাছাঃ উে  হািববা         
মাঃ আবু ব র িসি ক      

মাছাঃ লিতফা বগম 

িগিধধারীপুর,প
লাশবাড়ী 

160 2462 

মাঃ আতাউর রহমান 

ম ল   মৃত  মনহাজ 

উি ন        মাছাঃ 
আলতাফুনেনছা 

শালমারা, কাম
রপুর 

161 2464 

মাছাঃ ফারজানা বগম     

মাঃ হািমদুল হক         

মাছাঃ মােলকা বগম 

সাবিদন 

ভগবিতপুর, 

আমলাগািছ 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

162 2465 

মাছাঃ সুরভী সুলতানা 
জা ািত  মাঃ নুরআলম 

িসি ক    মাছাঃ রােবয়া 
বগম 

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

163 2477 

মাঃ হযরত আলী সরকার    

মাঃ কাবা ামান সরকার    

মাছাঃ হাজরা বগম 

সােকায়া, 
ঢালভা া 

164 2485 

মাছাঃ নািগস আকতার      

মাঃ মিমন িময়া          
মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

165 2487 

মাঃ নুের আলম সরকার     

মাঃ আঃ হািমদ সরকার     

মাছাঃ নুরজাহান বগম 

গাড়ানাটা , 
ঠু য়াপা র 

166 2506 

মাছাঃ ছালমা নাছিরন     

মমৃত-শাহ সাইদুর রহমান    

মাছাঃ  জাহানারা বগম 

বতকাপা, 
রওশনবাগ 

167 2517 

মাঃ নুের আলম িসি িক     

মাঃ মকবুল হােসন ম ল   

মাছাঃ নুরজাহান বগম 

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

168 2518 

মিত শ ামলী রানী 
সরকার   পিরেতাষ মার 

সরকার    মিত পা ল 

রানী সরকার 

মহদীপুর,ঠু য়া
পা র 

169 2521 

মাঃ মাহাবুর িময়া      
মাঃ মাজাে ল হক       

মাছাঃ হািমদা বগম 

গায়ালপাড়া, 
ঢালভা া 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

170 2534 

মাছাঃ ছামছু াহার বগম    

মাঃ শাহাদত হােসন       

মাছাঃ আি য়া বগম 

িগিরধারীপুর,প
লাশবাড়ী 

171 ২৫৪০ 

মাছাঃ মনা ইয়াসিমন    

মাঃ আঃ রিশদ িময়া     
মাছাঃ রওশনারা বগম 

বির 

হিরনমারী,পলা
শবাড়ী 

172 ২৫৪৩ 

মাছাঃ দরদী বগম       

মাঃ মজনু িময়া        
মাছাঃ জেলখা বগম 

আমবাড়ী,পলা
শবাড়ী 

173 ২৫৫৫ 

মাঃ হািনফ সরকার      

মাঃ শিহদুল ইসলাম       

মাছাঃ হািমদা বগম 

িদগদাড়ী, মরী
রহাট 

174 ২৫৫৭ 

মাছাঃ শাহাজাদী আ ার    

মাঃ আঃ সাবাহান 

খ কার মাছাঃ রিহমা 
বওয়া 

দুগাপুর,পলাশ
বাড়ী 

175 ২৫৬৪ 

জগদীশ চ  মহ          

রামরতন চ  মহ          

সু বালা রানী 

হাসােনরপাড়া, 
তুলশীঘাট 

176 ২৫৭২ 

মাছাঃ িলয়া মনী 
মাঃ পন িময়া 

মাছাঃ আেলয়া বগম 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

177 ২৫৭৩ 

মাছাঃ উে  হানী খাতুন 

ে হািন খাতুন  

মাঃ ছমেছল হক ম ল 

মাছাঃ নুননাহার বগম 

ভগবানপুর, 

বাসুেদবপুর 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

178 ২৫৮৪ 

মাছাঃ শাহাজাদী 
মাঃ শাহজাহান ম ল 

মাছাঃ সািহদা বগম 

জামালপুর,প
ি মপাড়া,পলা

শবাড়ী 

179 ২৫৮৫ 

মাছাঃ লুৎফা বগম 

মাঃ শিরফুল ইসলাম 

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

বড়েগািব পুর 

আমলাগািছ 

180 ২৫৯৩ 

মাঃ এমরান ম ল 

মৃত- এফাজ ম ল 

মাছাঃ মিরয়ম বগম 

সাতারপাড়া, 
তুলিসঘাট 

181 ২৫৯৫ 

মাছাঃ সািদয়া আকতার 

মাঃ সিফ ল ইসলাম 

মাছাঃ িব বগম 

বাড়াইপাড়া,প
লাশবাড়ী 

182 ২৫৯৬ 

মাছাঃ িবলিকছ আ ার 

মাছাঃ ফােতমা বগম 

মাঃ র ু িময়া 
রামপুর,রামপুর

183 ২৬৩৪ 

মাছাঃ তানিজলা আ ার     

মাঃ আবু তােলব িময়া     
মাছাঃ জাসনা বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

184 ২৬৪৬ 

মাছাঃ সিহদা খাতুন        

মাঃ মা ফা কামাল ধান    

মাছাঃ সােজদা বগম 

হিরনাবাড়ী,হা
িলমনগর 

185 ২৬৫১ 

অচনা রানী              

অ রা চ  শীল        মৃত 

সচী রানী 

বাসুেদবপুর,বা
সুেদবপুর 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

186 ২৬৫৩ 

মাঃ মা ািফজার রহমান     

মাঃ আ ুর রহমান        

মাছাঃ সিখনা বগম 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 

187 ২৬৫৭ 

মাঃ িজ া সরকার         

মাঃ তাজুল ইসলাম        

মাছাঃ আ জুয়ারা বগম 

হিরনামাড়ী,প
লাশবাড়ী 

188 ২৬৫৯ 

মাছাঃ আেরয়া বগম       

মাঃ রােশদুল ইসলাম       

মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

189 ২৬৭২ 

মাছাঃ মােশদা বগম       

মাঃ আিতয়ার রহমান      

মাছাঃ আিজমন বগম 

বুজ ক 

িব ু পুর,আমলা
গাছী 

190 ২৬৭৫ 

মাছাঃ শাহনাজ পারভীন     

মাঃ মকবুল হােসন        

মাছাঃ রােকয়া বগম 

ক ারপাড়া,
ঢালভা া 

191 ২৬৭৬ 

মাছাঃ মেহরন নছা্        
মাঃ শারাজুল ইসলাম       

মাছাঃ িফেরাজ বগম 

ভগবানপুর,বা
সুেদবপুর 

192 ২৬৭৯ 

এেকএম ফজলুল হক       

মাঃ আ ুর রইফ         

মাছাঃ ফিরদা ইয়াছিমন 

রায়তী 
নড়াইল, ঢাল

ভা া 

193 ২৬৮৩ 

মাছাঃ শািহনুর আ ার      

মাঃ ইয়ছিমন আলী        
মাছাঃ নুরজাহান 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 

194 ২৬৮৪ 

মাঃ ই ািহম আলী         
মাঃ আ ুর রহমান        

মাছাঃ সিখনা খাতুন 

িদঘলকা ী,
বং িলয়া 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

195 ২৬৯৬ 

িঝনুক মার শীল          

ভাত চ  শীল             

মুি  রানী 

বাসুেদবপুর, 

বাসুেদবপুর 

196 ২৭১১ 

মাছ: সুিম আ ার           

মা: আবুল কালাম আজাদ      

মাছা: কমলা রানী 

পূব গাপালপুর, 

আমলাগািছ 

197 ২৭১২ 

মাছা: মাহমুদা বগম         

মা: মেহদুল ইসলাম          

মাছা: কািহনুর বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

198 ২৭২২ 

মাছা: িজনা আ ার 

জাহান    মা: রিবউল কিরম           

মাছা: আয়নুনাহার বগম 

ডা নী, 
বাসুেদবপুর 

199 ২৭২৪ 

মাঃ সােহল সরকার      

মাঃ িপরব  িময়া        
মাছাঃ ফেরজা বগম 

নুিনয়াগাড়ী,প
লাশবাড়ী 

200 ২৭২৮ 

মাছাঃ খািদজা আকতার    

মাঃ আতাউর রহমান     

মাছাঃ ছািফয়া বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

201 ২৭৩১ 

মাছাঃ মােরফা বগম     

মাঃ একরামুল হক       

মাছাঃ রােবয়া বগম 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

202 ২৭৩২ 

মাঃ একরামুল হক       

মাঃ আঃ ুস ধান     

মাছাঃ আিছয়া বগম 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

203 ২৭৩৩ 

মাঃ রােশদুল ইসলাম      

মাঃ আঃ ুস          

মাছাঃ আিছয়া বগম 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

204 ২৭৩৮ 

মাছাঃ শাপলা আ ার     

মাঃ আঃ মা ান খ কার    

মাছাঃ বগম 

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

205 ২৭৩৯ 

মাছাঃ রওশন আরা বগম   

মাঃ আশাদুল হক        

মাছাঃ রিহমা বগম 

স না, 
কািশয়াবাড়ী 

206 ২৭৪১ 

িমঠু চ  সরকার          

নেগ  নাথ         মিত 

মায়ারানী 

মহদীপুর,ঠু য়া
পা র 

207 ২৭৪৪ 

মাঃ রতন আহেমদ        

মাঃ আঃ রিশদ িময়া      
মাছাঃ হািসনা বগম 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

208 ২৭৫১ 

মাঃ আিম ল ইসলাম      

মাঃ লাল িময়া          
মাছাঃ আিছয়া বগম 

িব ামগাছী,ঠু
য়াপা র 

209 ২৭৫৩ 

মাছাঃ ম জুয়ারা বগম    

মাঃ জাহা ীর আলম 

সরকার মাছাঃ আেমনা 
বগম 

নাি  শহর 

,ফিকর হাট 

210 ২৭৬৭ 

মাছাঃ শািহনা বগম 

মাঃ রজাউল ইসলাম 

মাছাঃ হােজরা বগম 

পূবফিরদপুর, 

পূবফিরদপুর 

211 ২৭৬৮ 

মাঃ মিশউর রহমান 

মাঃ হািমদুল ইসলাম 

মাছাঃ মিজনা বগম 

িদগদাড়ী, মরী
রহাট 

212 ২৭৭১ 

মাছাঃ মহাপূনা আকতার 

িশ ী 
এ  এম মেনায়া ল 

ইসলাম িব ব 

মাছাঃ জাহরা বগম 

মেনাহরপুর, 

মেনাহরপুর 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

213 ২৭৮১ 

মাছাঃ মনিজলা বগম     

এেকএম জুলিফকার রহমান  

মাছাঃ হােজরা বগম 

হিরনমাড়ী,পলা
শবাড়ী 

214 ২৭৮৭ 

মাঃ পলাশ িময়া        
মাছাঃ আঃ কােদর সরকার 

মাছাঃ নুরজাহান বগম 

পবনাপুর,চেরর
হাট 

215 ২৭৯০ 

মাছাঃ জা াতুল মাওয়া 
িমি  মাঃ আজাদ সরকার     

মাছাঃ পারভীন বগম 

পবনাপুর,চেরর
হাট 

216 ২৭৯৩ 

তৃি  রানী সরকার        

রনিজৎ চ  সরকার   

শাি  বালা সরকার 

মহদীপুর,ঠু য়া
পা র 

217 ২৭৯৪ 

মাছাঃ শিরফা বগম      

মাঃ আ ুল বাির ম ল    

মাছাঃ লছুম বগম 

বুজ ক 

িব ু পুর,আমলা
গাছী 

218 ২৭৯৫ 

মাছাঃ িম বগম        

মাঃ আ ুল বাির ম ল    

মাছাঃ লছুম বগম 

বুজ ক 

িব ু পুর,আমলা
গাছী 

219 ২৭৯৬ 

মাঃ মুরাদুন ইসলাম      

মৃতঃ র  ুিময়া         
মাছাঃ মারেশদা বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

220 ২৭৯৭ 

মাঃ িমজানুর রহমান      

মাঃ আিল ম ল        

মাছাঃ িমনা বগম 

শালমারা, 
কামরপুর 

221 ২৭৯৮ 

মাঃ তাজাে ল হক 

সরকার মাঃ মমতাজুল 

হক সরকার  মাছাঃ 
রােশদা বগম 

পবনাপুর,চেরর
হাট 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

222 ২৮০০ 

মাছাঃ শারিমন সুলতানা 
জু ঁ ই   মাঃ আজাহা ল 

ইসলাম      মাছাঃ 
আকিলমাই বগম 

নয় আনা 
নওদা, বং িল

য়া 

223 ২৮০৭ 

ক এম শিশউর রহমান      

মাঃ জ ল হক           

মাছাঃ মিরয়ম বগম 

িব ামগাছী,ঠু
য়াপা র 

224 ২৮১০ 

শামীম আহামদ            

মাঃ আ ুর রশীদ সরকার    

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

বির 

হিরনমারী,পলা
শবাড়ী 

225 ২৮১৪ 

মাঃ আলী রায়হান         

মৃত শাহজাহান সরকার       

মাছাঃ হািফজা খাতুন 

বির 

হিরনমারী,পলা
শবাড়ী 

226 ২৮৪৪ 

মাছাঃ নািছমা খাতুন 

শাপলা   মাঃ এমরানুল হক 

ম ল      মাছাঃ মিরয়ম 

বগম 

সাতারপাড়া,তু
লসীঘাট 

227 ২৮৫৯ 

মাঃ জািম ল ইসলাম        

মাঃ রাজা িময়া           
মাছাঃ জসনা বগম 

বির 

হিরনমারী,পলা
শবাড়ী 

228 ২৮৬১ 

মাছাঃ রাকসানা বগম      

মাঃ জািম ল ইসলাম        

মাছাঃ রওশন আরা 

বির 

হিরনমারী,পলা
শবাড়ী 

229 ২৮৬৪ 

মাঃ আলমগীর কিবর 

ধান   মাঃ নু ল দা         
মাছাঃ আি য়া বগম 

তালুক জািময়া 
,তালুক জািময়া 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

230 ২৮৭৬ 

মাঃ রািশদুল সরকার       

মাঃ রিফ ল সরকার      

মাছাঃ আয়শা বগম 

দূগাপুর,পলাশ
বাড়ী 

231 ২৮৮১ 

মাছাঃ আফসানা বগম     

মাঃ রজাউল কিরম      

মাছাঃ আিলমন নছা 

লাকমানপ,ু 

বঙ িলয়া 

232 ২৯০১ 

শাহনাজ পারভীন         

মাঃ সাহাজুল ইসলাম      

মাছাঃ িশিরন বগম 

হিরনাবাড়ী  
হািলম নগর 

233 ২৯১৫ 

মাছাঃ ইিত বগম        

মাঃ আজাদুল ইসলাম      

মাছাঃ গালেশনারা বগম 

জামালপুর 

পলাশবাড়ী 

234 ২৯২১ 

মা: আ ুল হািলম       

মা: আ ুস সা ার িময়া  
মাছা: 

ক ার পাড়া, 
ঢালভা া 

235 ২৯৩১ 

মাছা: কয়া সুলতানা      
মা: হা ন- অর রিশদ    

মাছা: মেনায়ারা বগম 

খামারজািমরা, 
মেনাহরপুর 

236 ২৯৩২ 

মাছা: ফিজলা খাতুন     

মা: আ: সামাদ ধান     

মাছা: শফালী বগম 

বতকাপা, 
ঢালভা া 

237 ২৯৪৩ 

মাছা: কয়া আ ার      

মা: বাবল ুসরকার       

মাছা: নুর াহার বগম 

জাইতর, 

বং িলয়া 

238 ২৯৬১ 

মাছা: শািহনুর বগম     

মা: নু ামান        

মাছা: নুরজাহান বগম 

নয় আনা নওদা, 
বং িলয়া 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

239 ২৯৬৭ 

মা: আলািমন িময়া        
মা: আ ুল বাির িময়া     
মাছা: গালাপী বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

240 ২৯৭৪ 

মা: এজাজুল কিরম      

মা: আবুল কালাম 

আজাদ   মাছা: সােজদা 
বগম 

বড়াইপাড়া , 
পলাশবাড়ী 

241 ২৯৭৫ 

মাছা: জাহানারা বগম     

মা: আকতা ামান 

সরকার  মৃত- ছােলহা 
বগম 

রায়তী নড়াইল- 

ঢালভা া 

242 ২৯৭৭ 

মাছা: আয়শা িছি কা    
মা: আজগর আলী       
মাছা: আিছয়া বগম 

বড়াইপাড়া , 
পলাশবাড়ী 

243 ২৯৭৯ 

মা: জিসদুল হক         

মা: আবুব র  িসি ক     

মাছা: জুেলখা বগম 

হিরনাথপুর, 

তালুকজািমরা 

244 ২৯৯২ 

মা: হাসানুর রহমান 

ম ল   মা: র  ুম ল         

মাছা: আছমা বগম 

পি ম 

গাপালপুর, 

বং িলয়া 

245 ৩০০০ 

মা: মাহাবুর রহমান       

মা: ইসরাফুল গািছ        

মাছা: নািছমা বগম 

বতকাপা, 
ঢালভা া 

246 ৩০০৮ 

মা: বুলবুল আহে দ 

আক  

মা: আ ুল গিন আক      

মাছা: হােছনা বগম 

কাতুলী, 
বং িলয়া 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

247 ৩০১২ 

মাছা: মােজদা খাতুন 

মা: শাহ আলম          

মাছা: মােশদা বগম 

চি পুর , 

ঠু য়াপু র 

248 ৩০১৪ 

মা: রাজা িময়া 
মৃত- মিজবর রহমান 

মাছা: হােজরা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

249 ৩০২৪ 

মাছা: মনিজলা বগম         

মা: িফেরাজ ম ল          

মাছা: রােকয়া বগম 

দূগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

250 ৩০৩৯ 

মাছা: লায়লা বগম         

ি  আ ু া  আল 

মনন      মাছা: 
কাম াহার বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

251 ৩০৪১ 

মা: মািনক িময়া            
মা: আইয়ুব আলী           
মাছা: আয়শা বগম 

চি পুর, 

পলাশবাড়ী 

252 ৩০৪৫ 

মাছা: খািদজা খাতুন         

মা: আব ুব র িময়া         
মাছা: সােলহা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

253 ৩০৪৬ 

মা: মা ািফজার 

রহমান       মাহা দ 

আলী সরকার        

মাছা: আেনায়ারা বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

254 ৩০৫০ 

মাঃ শামীম ম ল        

মাঃ আঃ রহমান         

মাছাঃ শাি  বগম 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

255 ৩০৫১ 

মাছাঃ শারিমন আ ার     

মাঃ শফাজুল ইসলাম       

মাছাঃ ফরদাউস বগম 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 

256 ৩০৬৯ 

মাঃ আল ইমরান         

মাঃ আঃ সাবহান        

মাছাঃ ছামছু াহার বগম 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 

257 ৩০৭৬ 

সুজয় চ  সরকার         

সুরত চ  সরকার         

জিগরাণী সরকার 

আমলাগাছী 
আমলাগাছী 

258 ৩০৮৪ 

মাঃ নুর নিব সরকার      

মাঃ বাবলু সরকার       

মাছাঃ নুরনাহার বগম 

জাইতর,কািশ
য়াবাড়ী 

259 ৩০৯২ 

মাছাঃ শাভা খাতুন       

মাঃ িসরাজুল ইসলাম      

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

260 ৩০৯৫ 

মাছাঃ শাহনাজ বগম      

মাঃ রিফ ল ইসলাম      

মাছাঃ সািহদা বগম 

িব ু পুর,ঠু য়া
পা র 

261 ৩১০৬ 

মাছাঃ মমতা আকতার     

মাঃ সাইফুল ইসলাম      

মাছাঃ রিহমা বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

262 ৩১০৯ 

মাছাঃ িবজিল আ ার      

মাঃ গালাম মা াফা      
মাছাঃ ছােলহা বগম 

হিরনাথপুর, 

তালুকজািমরা 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

263 ৩১১৪ 

মাঃ আজাদুল ইসলাম      

মাঃ তয়বর রহমান      

মাছাঃ জািমলা বগম 

িশবরামপুর, 

পলাশবাড়ী 

264 ৩১১৭ 

মাঃ ফরেদৗস িময়া       
মাঃ নবাব আলী         

মাছাঃ িফেরাজা বগম 

জগ াথপুর , 

কামরপুর 

265 ৩১৩৪ 

মাছাঃ রােজকা আ ার     

মাঃ রাজা িময়া          
মাছাঃ সিলনা বগম 

নুরপুর, 

পলা্শবাড়ী 

266 ৩২২৭ 

মাঃ আ ুল লিতফ সরকার    

মাঃ সামাদ  সরকার        

মাছাঃ ফােতমা বগম 

িগিরধারীপুর,প
লাশবাড়ী 

267 ৩২৩০ 

মাঃ ফাির ল ইসরাম াঃ 
 মাঃ নাজমুল ামািনক       

মাছাঃ জাহনরা খাতুন 

ময়ম পুর,ফির
দপুর 

268 ৩২৩১ 

মাছাঃ মাহাফুজা আ ার      

মাঃ আ ুল মা া্ন শখ      

মাছাঃ লাকী বগম 

পূব 

ফিরদপুর,ফির
দপুর 

269 ৩২৩২ 

মাছাঃ িবউ  আ ার       

মাঃ রিফ ল ইসলাম        

মাছাঃ শািহনুর বগম 

েমদপুর,মেনা
হারপুর 

270 ৩২৩৩ 

মাঃ মােনায়ার হােসন       

মাঃ ইউনুব আলী          
মাছাঃ রােকয়া বগম 

িকেশারগাড়ী,
কািশয়াবাড়ী 

271 ৩২৩৪ 

মাছাঃ মাফ জা খাতুন       

মাঃ খাই ল আিমন সবুজ    

মাছাঃ নুর জাহান বগম 

বুজ ক 

িব ু পুর,আমলা
গাছী 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

272 ৩২৩৫ 

বনা সাহা               িবপুল 

মার সাহা          ঝরনা 
রানী সাহা 

আমবাড়ী,পলা
শবাড়ী 

273 ৩২৩৭ 

মাঃ রায়হান িময়া          
মাঃ আঃ সামাদ পাইকার     

মাছাঃ মেমনা বগম 

দূগাপুর,পলাশ
বাড়ী 

274 ৩২৪০ 

মাছাঃ শাপলা আ ার       

মাঃ সােহব আলী          
মাছাঃ িবলিকস বগম 

কাতুলী, বং
িলয়া 

275 ৩২৪৬ 

মাছাঃ শাহাজাদী বগম       

মাঃ সিফ ল ইসলাম        

মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

পি ম 

গািপনাথপুর, 

পলাশবাড়ী 

276 ৩২৫০ 

মাঃ িমজানুর রহমান 

ামািনক মাঃ আফসার 

আলী ামািনক  মাছাঃ 
জােয়দা খাতুন 

পূব 

গাপালপুর,আ
মলাগাছী 

277 ৩২৫১ 

মাঃ শিহদুল ইসলাম        

মৃত আছর উি ন          

মাছাঃ ইছাতন নছা 

ভবানীপুর,বাসু
দবপুর 

278 ৩২৫৪ 

ির া রানী সাহা           
িদলীপ মার সাহা         
িদপালী রানী সাহা 

জামালপুর,পলা
শবাড়ী 

279 ৩২৫৬ 

মাছাঃ আসমা বগম        

মাঃ আনছার আলী         
মাছাঃ ছাইদা বগম 

িগিরধারীপুর,প
লাশবাড়ী 

280 ৩২৬৪ 

মাছাঃ তািনয়া খাতুন        

মাঃ িমজানুর রহমান 

িমলন   মাছাঃ শফালী 
বগম 

জামালপুর,পলা
শবাড়ী 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

281 ৩২৬৬ 

মাছাঃ শারিমন আকতার     

মাঃ রেজায়ান আলী        
মাছাঃ সােজদা বগম 

িকেশারগাড়ী,
কািশয়াবাড়ী 

282 ৩২৬৭ 

মাছাঃ সুলতানা রািজয়া      
মাঃ জাহা ীর িময়া 

মাছাঃ হাজ৮এরা বগম 

কাতুলী, বং
িলয়া 

283 ৩২৬৮ 

মাছাঃ িশিরনা বগম 

মাঃ এনামুল হক 

মাছাঃ রােকয়া বগম 

সবা  

ভাদুিরয়া,পলাশ
বাড়ী 

284 ৩২৭০ 

মাঃ শাহা ল ইসলাম 

মাঃ তারা িময়া  
মাছাঃ গালাপী বগম 

দূগাপুর,পলাশ
বাড়ী 

285 ৩২৭৭ 

মাছাঃ নুরনাহার বগম 

মাঃ শিরফুল ইসলাম 

মাছাঃ আিছেদ বগম 

ফিলয়া,পলাশ
বাড়ী 

286 ৩২৮৯ 

মাঃ গা ফার সখ 

মৃত গিন সখ 

ময়না বগম 

রাজনগর,রওশ
নবাগ 

287 ৩২৯০ 

মাঃ রওশন জািমন ধান 

মাঃ আ ুল ক ুছ ধান 

মাছাঃ আেমনা বগম 

বলরামপুর,তুল
সীঘাট 

288 ৩২৯১ 

মাছাঃ া বগম        

মাঃ িফেরাজ িময়া 
মাছাঃ জিমলা বগম 

পপুলীেজাড়,আ
মলাঘাছী 

289 ৩২৯৪ 

মাছাঃ িশউলী বগম 

মাঃ শিহদুল ইসলাম 

মাছাঃ খুিক বগম 

ভবানীপুর,বাসু
দবপুর 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

290 ৩৩১০ 

মাছাঃ লাভলী ইয়াসমীন 

মাঃ রিবউল কিরম 

মাছাঃ শফালী বগম 

জামালপুর,পলা
শবাড়ী 

291 ৩৩৩৭ 

মাছাঃ লিতফা খাতুন      

মাঃ ছালাইমান সরকার    

মাছাঃ জাহানারা বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

292 ৩৩৩৮ 

মাছাঃ সিলনা বগম       

মাঃ আজাদুল িময়া        
মাছাঃ জােবদা বগম 

কাতুলী 
বং িলয়া 

293 ৩৩৪৯ 

মাছাঃ রিহমা বগম       

মাঃ মিজদ িময়া         
মাছাঃ সাহানা বগম 

জামালপুর 

পলাশবাড়ী 

294 ৩৩৫৫ 

মাছাঃ আয়শা িসি কা 
মাঃ হািবল িময়া 

মাছাঃ রােহলা বগম 

হাসেনরপাড়া,
তুলিশঘাট 

295 ৩৩৬৬ 

মাঃ আিতয়ার রহমান 

মাঃ আজগার আলী 
মাছাঃ রিহমা বগম 

হিরনমাড়ী,পলা
শবাড়ী 

296 ৩৩৭২ 

মাঃ রিফ ল ইসলাম 

সরকার 

মাঃ মিজবর রহমান 

মাছাঃ রােবয়া বগম 

িব ু পুর,ঠু য়া
পা র 

297 ৩৩৯০ 

মাঃ সুমন ইসলাম 

মাঃ মুনছুর আলী 
মাছাঃ িবউ  বগম 

পূব 

গাপালপুর,আ
মলাগাছী 

298 ৩৩৯১ 

মাছাঃ িহরা আকতার 

মাঃ আবুল হােসম সরকার 

মাছাঃ মারেশদা 

শালমাড়া, 
কামরপুর 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

299 ৩৩৯৭ 

মাছাঃ িরপা আকতার 

কএম শাহজাহান আলী 
মাছাঃ ছালমা বগম 

পার 

বামুিনয়া,ফিক
রহাট 

300 ৩৪০৫ 

মাছাঃ মাছুমা বগম 

মাঃ অিলউল মাছুদ 

মাছাঃ জীবন নাহার বগম 

পূব 

িমজাপুর,বাসুেদ
বপুর 

301 ৩৪১০ 

মাছাঃ ফারজানা বগম 

মাঃ আিতয়ার রহমান 

মাছাঃ কিহনুর রহমান 

আমবাড়ী,পলা
শবাড়ী 

302 ৩৪১২ 

মাঃ জািহদ িময়া 
মাঃ মনুবার িময়া 
মাছাঃ দুিল বগম 

হিরনমারী,পলা
শবাড়ী 

303 ৩৪১৩ 

মাঃ সািবনা ইয়াসিমন 

মাঃ আঃ রা াক 

মাছাঃ ফিরদা বগম 

মেহশপুর,পলাশ
বাড়ী 

304 ৩৪৩৩ 

মাঃ মাহবুর রহমান 

মাঃ আশরাফ আলী 
মাছাঃ মািমনা বগম 

হিরনমারী,পলা
শবাড়ী 

305 ৩৪৩৪ 

মাছাঃ সালমা খাতুন 

মাঃ আ ুল কিরম 

মাছাঃ শাহানা বগম 

হিরনমারী,পলা
শবাড়ী 

306 ৩৪৩৮ 

মাঃ আঃ আউয়াল 

মৃত- মুছা আহ দ 

মাছাঃ জােমলা বগম 

লাকমানপুর,

বং িলয়া 

307 ৩৪৩৯ 

মাহা দ আল আিমন 

মাঃ আ ুল জিলল 

মাছাঃ হািলমা বগম 

রাজনগর,রওশ
নবাগ 

308 ৩৪৪২ 

মাছাঃ শাপলা বগম 

মাঃ রিফ ল ইসলাম 

মাছাঃ মেহরেনগার 

সাতারপাড়া,তু
লসীঘাট 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

309 ৩৪৪৮ 

মাছাঃ আসমা বগম 

মাঃ আিমনুর ইসলাম 

মাছাঃ সুিফয়া বগম 

গায়ালপাড়া,প
লাশবাড়ী 

310 ৩৪৬০ 

মাঃ মেহদী হাসান জয় 

মাঃ মা ািফজুর রহমান 

মাছাঃ শাহানা বগম 

বরকতপুর,ফ
িকরহাট 

311 ৩৪৬৩ 

মাছাঃ আনিজনা আ ার 

মাঃ আরাফাত হােসন 

রিব 

মাছাঃ আিছয়া বগম 

নুিনয়াগাড়ী,প
লাশবাড়ী 

312 ৩৪৬৪ 

মাছাঃ স া বগম 

মাছাঃ লুৎফর রহমান 

মাছাঃ আেমনা বগম 

িকেশারগাড়ী,
কািশয়াবাড়ী 

313 ৩৪৬৫ 

মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

মাঃ আঃ রিশদ ধান 

মাছাঃ জীবন নছা 

নুিনয়াগাড়ী,প
লাশবাড়ী 

314 ৩৪৬৬ 

মাছাঃ ছােলহা খাতুন 

মাঃ শিফউল ইসলাম 

ছামছু াহার 

বড় 

গািব পুর,আ
মলাগাছী 

315 ৩৪৭৭ 

মাছাঃ জা াতুল ফরেদৗসী 
মাঃ হািলমু ামান সরকার 

মাছাঃ শাহনাজ পারভীন 

ঝািল ী, ঢাল
ভা া 

316 ৩৪৭৯ 

মাঃ রা াক িময়া 
মাঃ শিহদুল ইসলাম 

মাছাঃ রািশদা বগম 

হিরনাথপুর,তা
লুকজািমরা 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

317 ৩৪৮০ 

মাছাঃ া আকতার 

মাঃ রাজ ুিময়া 
মাছাঃ সাহারা বগম 

িকেশারগাড়ী,
কািশয়াবাড়ী 

318 ৩৪৮২ 

মাছা: লাবনী খাতুন C3025      

C33189+C3312 

 মা: আ ুর রহমান ধান   

মাছা: জািমলা বগম 

বলরামপুর, 

তুলসীঘাট 

319 ৩৪৮৪ 

মা: এহছানুর রহমান        

মা: মাখেলছার রহমান     

মাছা: মােলকা বগম 

বড় গািব পুর, 

আমলাগাছী 

320 ৩৪৮৫ 

কয়া সাহা              উ ল 

মার সাহা       আশা সাহা 
নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

321 ৩৪৯৫ 

মা: আশরাফুল ইসলাম    

মৃত- আ: ছা ার ম ল     

মাছা: জািমলা বগম 

পি ম িমজাপুর, 

কািশয়াবাড়ী 

322 ৩৪৯৭ 

মাছা: মা আ ার       

মা: রজাউল কিরম      

মাছা: জ রা বগম 

কাতুলী, 
বং িলয়া 

323 ৩৪৯৮ 

মা: মােলক িময়া        
মা: রাজা িময়া          

মাছা: মিরনা বগম 

ভবানীপুর, 

বাসুেদবপুর 

324 ৩৫১৭ 

মাছা: লতা আ ার         

মা: আিনছুর রহমান      

মাছা: শাপলা বগম 

দুবলাগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

325 ৩৫৩০ 

মাছা: ফােতমা খাতুন      

মা: আশরাফুল আলম       

মাছা: জােবদা বগম 

মহদীপুর, 

ঠু য়াপু র 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

326 ৩৫৩১ 

শািহনুর খাতুন          মা: 
রিবউল ইসলাম       

মাছা: রিজয়া বগম 

িশবরামপুর, 

পলাশবাড়ী 

327 ৩৫৩৫ 

মাছা: বদনা আ ার        

মা: আ: আউয়াল       

মাছা: দেলায়ারা বগম 

হিরনাথপুর, 

তালুকজািমরা 

328 ৩৫৩৬ 

মা: পন সরকার         

এস এম সামাদ রহমান     

মাছা: সািহদা বগম 

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

329 ৩৫৪৫ 

মাছা: হীরা আ ার        

মা: রিবউল ইসলাম        

মাছা: মেনায়ারা বগম 

পূব গাপালপুর, 

আমলাগািছ 

330 ৩৫৫১ 

মাছা: সুিম আ ার  

মা: বুলবুল খ কার  

মাছা: লাইলী বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

331 ৩৫৫২ 

মাছা: র া বগম  

মা: আিমনুল ইসলাম  

মাছা: রিজয়া বগম 

দূগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

332 ৩৫৬০ 

মাছা: কয়া মিন  

মা: ক ুছ ম ল  

মাছা: হািমদা বগম 

দয়ারপাড়া, 
ঠু য়াপু র 

333 ৩৫৬১ 

মাছা: মাকছুদা বগম   

মা: মা ািফজুর রহমান   

মাছা: কািহনুর বগম 

নুরপুর, 

পলাশবাড়ী 

334 ৩৫৬২ 

মা: আিনসুর রহমান  

মা: আ ুল ক ুছ   

মাছা: আছুমা বগম 

হাসবাড়ী, 
কামরপুর 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

335 ৩৫৬৫ 

মাছা: শিরফুল নছা   
মা: িমজানুর রহমান  

মাছা: বুিল বগম 

পূব গাপালপুর, 

আমলাগািছ 

336 ৩৫৭০ 

মা: িমজানুর রহমান 

তালুকদার 

মা: সবুর আলী তালুকদার  

মাছা: খােদজা বগম 

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

337 ৩৫৭১ 

মা: ল আিজজ সরকার  

মা: রিফ ল ইসলাম  

মাছা: জাহানারা বগম 

হিরনাথপুর, 

তালুকজািমরা 

338 ৩৫৭৮ 

মাছ: আসমা বগম  

মা: মা ািফজার রহমান  

মাছা: খুিক মাই 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

339 ৩৫৭৯ 

মাছা: আফ জা আ ার 

িশি  

মা: আিল হািমদা  
মা: আ ুর বগম 

ফরকা পুর, 

মহদীপুর 

340 ৩৫৮১ 

মাছা: রািশদা খাতুন  

মা: জয়নাল ম ল  

মাছা: ছিখনা খাতুন 

শালমারা,  
কামরপুর 

341 ৩৫৮২ 

মাছা: আিখ খাতুন 

মা: ওেহদুল ম ল  

মাছা: কািহনুর বগম 

ডােকরপাড়া, 
ঢালভা া 

342 ৩৫৮৭ 

মাছা: মেরানা বগম  

মা: আ: মােজদ খা  
মাছা: িফেরাজা বগম 

ঝািল ী, 
ঢালভাংগা 

343 ৩৫৮৮ 

মাছা: নুর াহার বগম  

মা: সুলতান ম ল 

মাছা: জাৎসনা বগম 

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

344 ৩৫৯৫ 

মা: মিজদুল ইসলাম  

মা: মিতয়ার রহমান  

মাছা: খােতজা বগম 

েমদপুর, 

মেনাহরপুর 

345 ৩৫৯৬ 

এস এম পন রহমান  

এস এম সামাদ রহমান  

মাছা: সাইদা বগম 

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

346 ৩৫৯৮ 

মাছা: রিহমা খাতুন  

মৃত- রিহম উি ন  

মাছা: ময়না বগম 

পি ম 

গাপীনাথপুর, 

পলাশবাড়ী 

347 ৩৬২৬ 

মা: মািনক িময়া  
মা: মনছুর আলী  

মাছা: ছােলহা বগম 

বুজ ক টংরা, 
বং িরয়া 

348 ৩৬২৭ 

মা: রেজায়ানা আ ার  

মা: রজাউল ইসলাম  

মাছা: জুেলখা  বগম 

নয়আনা নওদা , 
ব ুিলয়া 

349 ৩৬৩১ 

মাঃ আতাউর রহমান  

মাঃ খাই ল ইসলাম  

মাছাঃ কািহনুর বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

350 ৩৬৪৬ 

তৃি  রানী 
 িদেনশ চ  বমন  

মিত িলিপ রানী 

েমদপুর , 

মেনাহরপুর 

351 ৩৬৪৯ 

টু া সাহা  
ম ু  সাহা  
ঝনা সাহা 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

352 ৩৬৫১ 

মাঃ তােরক আহেমদ  

মৃত সাইদার রহমান  

মাছাঃ মিজদা বগম 

নুিনয়াগাড়ী,প
লাশবাড়ী 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

353 ৩৬৫৯ 

মাছাঃ লাইজ ু বগম  

মাঃ মীর আলম  

মাছাঃ মােরফা বগম 

ফরকা াপুর 

ঢালভা া 

354 ৩৬৬০ 

মাছাঃ আরিজনা  আ ার 

া া 
মাঃ রওসা িময়া  

মাছাঃ ফেরজা বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

355 ৩৬৬৯ 

মাঃ রা ম আলী  
মাছাঃ লুৎফর রহমান  

মাছাঃ সামছু াহার বগম 

জামালপুর 

পলাশবাড়ী 

356 ৩৬৭৪ 

মাছাঃ িনফা আ ার  

মাঃ মাখেলছ িময়া  
মাছাঃ রােশদা বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

357 ৩৬৮০ 

মাঃ রািফবুল ইসলাম  

মাঃ শিহদুল ইসলাম ম ল 

মাছাঃ গালাপী বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

358 ৩৬৮১ 

মাছাঃ িশ ী  
মাঃ মুনছুর আলী  

মাছাঃ রািশদা বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

359 ৩৬৮৭ 

মাছাঃ জা াতুল 

ফরেদৗেসৗ িসমা  
মাঃ আঃ রউফ িময়া  

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

ছাট বৗেলর 

পাড়া , 
তুলসীঘাট 

360 ৩৬৯২ 

শামীম তরফদার  

আ ুল হাই তরফদার  

আিমনা বগম 

বড় িশমুলতালা, 
কািশয়াবাড়ী 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

361 ৩৬৯৩ 

মা: জাহা ীর িময়া  
মা: জমেসদ আলী  

মাছা: জােবদা বগম 

কাতুলী, 
বং িলয়া 

362 ৩৬৯৬ 

মা: রিফ ল ইসলাম  

মা: আয়তাল সরকার  

মাছা: রাশনা বগম 

িব ামগাছী, 
ঠু য়াপু র 

363 ৩৭০১ 

মাঃ ব ল িময়া  
মৃত জিসম উি ন  

মাছাঃ হািমদা বগম 

নয় আনা 
নওদা, 
বং িলয়া 

364 ৩৭০৫ 

মাঃ রিফ ল ইসলাম  

মৃত আঃ ক ুস ম ল 

মাছাঃ নুরনাহার বগম 

েমদপুর , 

মেনাহরপুর 

365 ৩৭০৬ 

মাছাঃ রাকসানা 
আকতার 

মাঃ আিমনুল ইসলাম 

মাছাঃ িব বগম 

ভকীপাড়া, 
কািশয়াবাড়ী 

366 ৩৭২২ 

মাঃ িফেরাজ কিবর  

মাঃ আঃ হািমদ সরকার  

মাছাঃ সােহরা বগম 

ঝািল ী, ঢাল
ভা া 

367 ৩৭৩৯ 

মাঃ মিমনুল ইসলাম  

মৃত আয়ত আলী আক  

মাছাঃ মিমনা বগম 

পার 

আসলাগাছী, 
ঢালভা া 

368 ৩৭৪১ 

মাঃ রা াক িময়া 
মাঃ লাল িময়া  

মাছাঃ রােকয়া বগম 

গায়ালপাড়া, 
ঢালভা া 

369 ৩৭৪২ 

মাঃ হািববুর রহমান  

মাঃ মাজাে ল হক 

মাছাঃ হািমদা বগম 

গায়ালপাড়া, 
ঢালভা া 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

370 ৩৭৪৪ 

সুরাইয়া আ ার  

মাঃ ইউসুব আলী  
মাছাঃ শািহনুর বগম 

চি পুর, 

ঠু য়াপা র 

371 ৩৭৪৭ 

মাঃ িফেরাজ কিবর  

মাঃ শিফ উি ন  

মাছাঃ আেয়শা বগম 

নাি শহর , 

ফিকরহাট 

372 ৩৭৪৮ 

মাঃ মা ািফজার রহমান 

মাঃ তছিলম উি ন  

মৃত মেনায়ারা বগম 

নুরপুর, 

পলা্শবাড়ী 

373 ৩৭৪৯ 

মাঃ নজ ল ইসলাম 

মাঃ মিজবর রহমান 

মাছাঃ জিরনা বগম 

বড় 

িশমুলতলা,কা
িশয়াবাড়ী 

374 ৩৭৫৩ 

মাঃ সােহল রান 

মাঃ মধু িময়া  
মাছাঃ জাহানারা বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

375 ৩৭৫৬ 

মাঃ তৗিহদুল ইসলাম 

তুিহন 

মাঃ রজাউল কিরম  

মাছাঃ তহমীনা খাতুন 

সােকায়া, 
ঢালভা া 

376 ৩৭৬০ 

মাঃ আ ুল কােদর  

মাঃ আঃ জিলল সরকার  

মাছাঃ খায়রন নসা 

জামালপুর , 

পলাশবাড়ী 

377 ৩৭৬১ 

মাছাঃ ির া আ ার  

মাঃ এসতাজ ামািনক 

মাছাঃ মািহনুর বগম 

দূগাপুর,পলাশ
বাড়ী 

378 ৩৭৬৯ 

মাঃ হযরত আলী 
মাঃ আনছার আলী 

খ কার  

মাছাঃ অিমছা বগম 

ঠু য়াপা র , 

ঠু য়াপা র 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

379 ৩৭৭৭ 

মাছাঃ মােশদা আ ার  

মাঃ মাহা াদ আলী  
মাছাঃ িবউ  বগম 

সাবিদন, 

বাসুেদবপুর 

380 ৩৭৭৮ 

মাঃ জাহা ীর আলম  

মাঃ বাব ুিময়া  
মাছাঃ রােহনা বগম 

পি ম 

িমজাপুর , 

কািশয়াবাড়ী 

381 ৩৭৮৪ 

মাছাঃ মিনরা খাতুন  

মাঃ জিসম উি ন  

মাছাঃ ম জুয়ারা বগম 

বড় 

গািব পুর , 

আমলাগাছী 

382 ৩৭৯৩ 

মাঃ ফা ক আহেমদ 

মাঃ মাহাে দ আলী  
মাছাঃ িবউ  বগম 

সাবিদন , 

বাসুেদবপুর 

383 ৩৭৯৯ 

মাঃ সােদ ল ইসলাম 

মাঃ আবুল কালাম 

খ কার 

মাছাঃ শািমমা আরা 
বগম 

রাজনগর,রওশ
নবাগ 

384 ৩৮১০ 

সীমা রানী দাস 

 রিব রাম দাস 

মিত িমন ুরানী দাস 

জামালপুর,পলা
শবাড়ী 

385 ৩৮১১ 

মাছাঃ হনা বগম 

মাঃ েবল িময়া 
মাছাঃ হািলমা বগম 

জামালপুর,পলা
শবাড়ী 

386 ৩৮১২ 

মাঃ ইয়ািছন আলী  
মৃত মা ািফজার রহমান 

মাছাঃ হািলমা বগম 

ছাট 

বৗলারপাড়া,তু
লসীঘাট 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

387 ৩৮৩২ 

মাছাঃ সুলতানা খাতুন 

মৃত-আজগর আলী 
মাছাঃ জাছনা বগম 

মহদীপুর,ঠু য়া
পা র 

388 ৩৮৪১ 

মাছাঃ রােবয়া বগম 

মাঃ গালাম র ানী 
মাছাঃ আিছয়া বগম 

িহজলগাড়ী,পলা
শবাড়ী 

389 ৩৮৪৩ 

মাছাঃ সািবনা ইয়াছিমন 

মাঃ রিহদুল ইসলাম 

মাছাঃ ফরেদৗিস বগম 

িগিরধারীপুর,প
লাশবাড়ী 

390 ৩৮৪৮ 

মাছাঃ মনিজলা খাতুন 

মাঃ আরাফাত হােসন 

মাছাঃ জাহানারা বগম 

বাড়াইপাড়া,প
লাশবাড়ী 

391 ৩৮৫২ 

মাছাঃ লাইজ ুখাতুন 

মাঃ সিহদু্ল ইসলাম 

মাছাঃ হাওয়া বগম 

পপুলীেজাড়,আ
মলাঘাছী 

392 ৩৮৫৫ 

মাছাঃ মিরনা বগম 

মাঃ েবল িময়া 
মাছাঃ শিরফা বগম 

দৗলতপুর, 

দৗলতপুর 

393 ৩৮৬০ 

মাছাঃ স া বগম 

মাঃ িনরাজুল ইসলাম  

মাছাঃ রিহমা বগম 

বির 

হিরনমারী,পলা
শবাড়ী 

394 ৩৮৬২ 

িলিপ রানী সাহা 
 ভবানী চ  সাহা 

মিত গীতা রানী সাহা 

িব ামগাছী,ঠু
য়াপা র 

395 ৩৮৭১ 

মাছাঃ ফােতমা বগম 

মাঃ শাহা ল ইসলাম 

মাছাঃ জােবদা খাতুন 

ঝািল ী, ঢাল
ভা া 



গাইবা া জলাধীন পলাশবাড়ী উপেজলার ন াশনাল সািভস কমসূচী (৭ম পব)  
বািতেলর কারন: সনদ পূণ 

24 
 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

396 ৩৮৭৯ 

মাছাঃ কাজলী বগম 

মাঃ রওশন আলম 

মাছাঃ পাশাকী বগম 

ঝািল ী, ঢাল
ভা া 

397 ৩৮৮৫ 

মাঃ আঃ রউফ িময়া 
মাঃ আজাদুল ইসলাম 

মাছাঃ রওশনারা 

নাি  শহর 

,ফিকর হাট 

398 ৩৮৯৩ 

মাঃ িমজানুর রহমান 

হলাল 

মৃত আনছার আলী ম ল 

মাছাঃ খােতমন নছা 
বগম 

িব ামগাছী,ঠু
য়াপা র 

399 ৩৮৯৫ 

িসরাজুম মুিনরা 
আ ুল মিজদ আক  

মৃত মারেশদা বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

400 ৩৮৯৬ 

মাছাঃ পালী খাতুন 

মাঃ খিললুর রহমান 

মাছাঃ িরনা বগম 

হিরনাথপুর,তা
লুকজািমরা 

401 ৩৯০৪ 

মারী মিনকা রানী 
ান ব ব চ  বমন 

বানা রানী 

স না,কািশয়া
বাড়ী 

402 ৩৯০৫ 

মাঃ ওয়ােহদ িময়া 
মাঃ আবুল হােসন 

মাছাঃ মিজনা বগম 

জাইতর,কািশ
য়াবাড়ী 

403 ৩৯০৮ 

চ না রানী সরকার 

িমঠু চ  ম রী 
িনিশ রানী রায় 

মহদীপুর,ঠু য়া
পা র 

404 ৩৯৪০ 

মাঃ মাসুদার রহমান 

মাঃ হািফজার রহমান 

মাছাঃ জিমলা বগম 

িদগদাড়ী, মরী
রহাট 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

405 ৩৯৫৪ 

মাঃ আেনায়ার হাসাইন 

মাঃ আ াচ আলী 
খ কার 

মাছাঃ আেমনা বগম 

িব ামগাছী,ঠু
য়াপা র 

406 ৩৯৫৯ 

মাছাঃ শািহনুর বগম 

মাঃ আনা ল ইসলাম 

মাছাঃ নািছমা বগম 

পূব 

ফিরদপুর,ফির
দপুর 

407 ৩৯৬১ 

মাছাঃ মাহামুদা আকতার 

মাঃ শামীম আহে দ 

মাছাঃ হািছনা বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

408 ৩৯৬৩ 

মাছাঃ পারভীন বগম 

মাঃ মাহাবুবুর রহমান 

মৃত আেমনা বগম 

শ ামপুর,ঠু য়া
পা র 

409 ৩৯৬৭ 

মাছাঃ া বগম 

মাঃ মু ল ইসলাম 

মাছাঃ হািলমা বগম 

পূব 

ফিরদপুর,ফির
দপুর 

410 ৩৯৭২ 

মাঃ শাহাদত 

মাঃ ছােদক আলী 
মাছাঃ রওশন আরা বগম 

আসমতপুর,প
লাশবাড়ী 

411 ৩৯৯৩ 

মাছাঃ িলিপ বগম 

মাঃ সআ ুর রিহম 

মাছাঃ নুরজাহান বগম 

িগিরধারীপুর,প
লাশবাড়ী 

412 ৪০০৬ 

মনা খাতুন 

মাঃ সবুজ িময়া 
মাছাঃ মােজদা বগম 

নাি  শহর 

,ফিকর হাট 

413 ৪০২৮ 

মাছাঃ মিনরা আকতার 

মাঃ মকবুল হােসন 

মাছাঃ রােবয়া বগম 

ভকীপাড়া,কা
িশয়াবাড়ী 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

414 ৪০৩২ 

মাছাঃ মাহমুদা বগম 

মাঃ রিশদুল ইসলাম 

মাছাঃ খুিক বগম 

মেহশপুর,পলাশ
বাড়ী 

415 ৪০৩৩ 

মাঃ রিশদুল ইসলাম 

মাঃ আ ুস সামাদ 

মাছাঃ রওশনারা বগম 

মেহশপুর,পলাশ
বাড়ী 

416 ৪০৩৯ 

মাছাঃ ফুয়ারা খাতুন 

মাঃ আঃ রউফ িময়া 
মাছাঃ নািছমা বগম 

নাি  শহর 

,ফিকর হাট 

417 ৪০৪৯ 

মাঃ র ু িময়া 
মৃত আঃ ছা ার 

মাছাঃ রিহমা বওয়া 

নুিনয়াগাড়ী,প
লাশবাড়ী 

418 ৪০৫৮ 

এ িকউ এম সামছুে াহা 
িময়া 

এেকএম শ ল দা 
মাছাঃ সাহারা বানু 

জগ াথপুর, কা
মরপুর 

419 ৪০৮২ 

মাছাঃ িরিম আ ার  

মাঃ ওবাইদুল সরকার  

মাছাঃ কিহনুর বগম 

দূগাপুর,পলাশ
বাড়ী 

420 ৪০৮৩ 

মাঃ িলটন বাবু  

মাঃ নূ ল ইসলাম  

মাছাঃ লাভলী বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

421 ৪০৮৯ 

মাছাঃ িশ ী বগম  

মাঃ হািফজার রহমান  

মাছাঃ মাহামুদা বগম 

ঝািল ী, ঢাল
ভা া 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

422 ৪০৯০ 

মাছাঃ সুমনা বগম  

মাঃ সাইদুল  

মাছাঃ রওশন আরা 

নয় আনা 
নওদা, 
বং িলয়া 

423 ৪০৯১ 

মাঃ আঃ রিহম  

মৃত আঃ ওয়ােহদ  

মাছাঃ আয়শা বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

424 ৪০৯৩ 

মাছাঃ ডইজী আকতার  

মাঃ রিবউল ইসলাম  

মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

পূব গাপালপু , 

আমলাগাছী 

425 ৪০৯৯ 

মাছাঃ িশবলী বগম  

মাঃ আশরাফুল নবী ম ল 

মাছাঃ হািছনা বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

426 ৪১১৯ 

মাছাঃ শাি  আ ার  

মাঃ সািমউল ইসলাম  

মাছাঃ রিহমা বগম 

গৃধারীপুর,পলা
শবাড়ী 

427 ৪১২১ 

মাছাঃ রিহমা খাতুন  

মাঃ মামুন িময়া  
মাছাঃ সাইেবনী বগম 

গৃধারীপুর,পলা
শবাড়ী 

428 ৪১২৪ 

মাছাঃ লাবুনী আ ার  

মাঃ আশরাফুল আক   

মাছাঃ মিরয়ম বগম 

আমবাড়ী 
পলাশবাড়ী 

429 ৪১২৬ 

মাঃ আবু সাইদ ম ল  

মাঃ সামছুল হক  

মাছাঃ শােহরা বগম 

আমলাগাছী,আ
মলাগাছী 

430 ৪১৩৯ 

মাঃ শিহদ শখ  

মৃত আঃ রা াক  

মাছাঃ খােতজা বগম 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

431 ৪১৪৪ 

মাঃ রায়হান িসি ক  

মাঃ আমানুল ইসলাম  

মাছাঃ জুেলখা বগম 

চি পুর,ঠু য়া
পা র 

432 ৪১৫১ 

মাঃ িবপুল িময়া  
মাঃ বলাল হােসন  

মাছাঃ িবউ  বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

433 ৪১৫৬ 

মাছাঃ ির া বগম  

মাঃ শিহদ িময়া  
মাছাঃ হাওয়া বগম 

আমবাড়ী 
পলাশবাড়ী 

434 ৪১৬১ 

মাঃ পারেভজ ম ল  

মৃত বজলার রহমান 

মাছাঃ মােজদা বগম 

খা েটংরা 

435 ৪১৬৩ 

মাঃ সুমনা আকতার  

মাঃ সবুজ িময়া  
মাছাঃ সােজদা বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

436 ৪১৬৫ 

মাছাঃ সানিজদা বগম  

মৃত জাহা ীর আলম  

মৃত জােমনা বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

437 ৪১৬৮ 

মাছাঃ জীবনুেনছা খাতুন  

মাঃ জাহা ীর আলম  

মাছাঃ মেনায়ার বগম 

মুরারীপুর,রও
শনবাগ 

438 ৪১৬৯ 

মাছাঃ আফেরাজা আ ার 

মাঃ আমজাদ হােসন  

মাছাঃ িফেরাজা বগম 

মুরারীপুর,রও
শনবাগ 

439 ৪১৭১ 

মাছাঃ নুরজাহান বগম  

মাঃ তির ল ইসলাম  

মাছাঃ লুৎফা বগম 

মধ  

রামচ পুর 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

440 ৪১৭৫ 

মাছাঃ সাবানা খাতুন  

মাঃ রজওয়ান উল হক  

মাছাঃ মেমনা বগম 

বড়েগািব পুর,

আমলাগাছী 

441 ৪১৭৯ 

মাঃ সাইফুল ইসলাম 

সরকার  

মৃত আ ুর কিরম ধান  

মাছাঃ লাইলী বগম 

গাড়াবা া, 
হািলম নগর 

442 ৪১৮০ 

নাসিরন আ ার  

আিরফুল হক  

মাছাঃ িবনা পারিভন 

রাজ নগর, 

রওশনবাগ 

443 ৪১৮৬ 

মাঃ িমজা গািলব  

মাঃ জয়নূল আেবিদন  

মাছাঃ কিহনুর বগম 

ফিলয়া, 
পলাশবাড়ী 

444 ৪১৯১ 

মাছাঃ আলপনা আকতার 

মাঃ মজনু িময়া  
মাছাঃ ন াহার বগম 

গেনশপুর, 

পলাশবাড়ী 

445 ৪১৯৮ 

মাঃ ফিরদ িময়া  
মাঃ হািববুর রহমান  

মাছাঃ িনলা বগম 

রাজ নগর, 

রওশনবাগ 

446 ৪১৯৯ 

মাঃ তৗিহদুল ইসলাম  

মাঃ আবু ব র িময়া 
মাছাঃ জিমনা বগম 

িকেশারগাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

447 ৪২০০ 

মাছাঃ তাসিলমা আ ার  

মাঃ আঃ হািমদ সরকার  

মাচাঃ আি য়া বগম 

নুরপুর, 

পলা্শবাড়ী 

448 ৪২০৫ 

মাছাঃ মেশদা আ ার  

মাঃ মাসেলম শখ  

মাছাঃ মেলকা বগম 

বড়াইপাড়া, 
পলাশবাড়ী 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

449 ৪২০৬ 

মাঃ মাহামুদুর রহমান  

মাঃ মাখেলছার রহমান  

মাছাঃ মনজুরী বগম 

জাইতর বালা, 
কািশয়াবাড়ী 

450 ৪২০৯ 

মাছাঃ িবউ  বগম  

মৃত শাহা ল ইসলাম  

মাছাঃ আেমনা বগম 

চি পুর,ঠু য়া
পা র 

451 ৪২১৬ 

মাছাঃ আ ুয়ারা বগম  

মাঃ আনছার আলী 
মাছাঃ সায়দা বগম 

পবনাপুর,চেরর
হাট 

452 ৪২১৯ 

মাছাঃ িরিম বগম  

মাঃ আ ুল মা ান  

মৃত রওশান আরা বগম 

গৃধারীপুর,পলা
শবাড়ী 

453 ৪২২২ 

মাছাঃ িশখা খাতুন  

মাঃ শাহ আলম  

মাছাঃ িপয়ারা বগম 

মা াফাপুর, 

454 ৪২২৩ 

মাঃ নুর মাহমুদ খান  

মৃত সেক ার আলী  
মাছাঃ নুরজাহান বগম 

বরকতপুর, 

ফিকরহাট 

455 ৪২২৫ 

মাছাঃ গালাপী বগম  

মাঃ ম ু িময়া  
মাছাঃ আেয়শা বগম 

গৃধারীপুর,পলা
শবাড়ী 

456 ৪২২৭ 

মাঃ দুলু ইসলাম  

মাঃ ভালা ব াপারী  
মাছাঃ দুলালী বগম 

ক ার পাড়া, 
ঠু য়াপা র 

457 ৪২৩১ 

মাঃ আহসান হাবীব 

সরকার  

মৃত আঃ ছা ার সরকার  

মাছাঃ রিজয়া বগম 

খামার নরাইল 

ঢালভা া 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

458 ৪২৩২ 

মাঃ আ ুল হািলম  

মৃত খােদম হােসন  

মাছাঃ লছুম 

মুরারীপুর,রও
শনবাগ 

459 ৪২৩৩ 

মাঃ মনজু ল ইসলাম  

মাঃ জািহ ল ইসলাম  

মাছাঃ মি লা বগম 

বাশকাট, 

পলাশবাড়ী 

460 ৪২৩৫ 

মাছাঃ লাইজ ু বগম  

মাছঃ শাহা ল ইসলাম  

মাছাঃ কিহনুর বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

461 ৪২৩৮ 

মাঃ এনামুল হক  

মৃত আ ুল জিলল 

মাছাঃ আকিলমা বগম 

চি পুর,ঠু য়া
পা র 

462 ৪২৪৩ 

মাঃ আিমনুল ইসলাম  

মাঃ আেতায়ার রহমান  

মাছাঃ রােহনা বগম 

বং িলয়া, বং
িলয়া 

463 ৪২৪৪ 

মাছাঃ সানিজদা আকাতার 

মাঃ তাজুল ইসলাম  

মাছাঃ জিমলা বগম 

গাড়ানাটা, 
ঠু য়াপা র 

464 ৪২৪৫ 

মাঃ মাহাবুর রহমান  

মাঃ মাকেছদ আলী  
মাছাঃ ফােতমা বগম 

পি ম 

গািপনাথপুর,  

পলাশবাড়ী 

465 ৪২৪৭ 

মাছাঃ শাপলা আকতার  

মাঃ তৗিফক রহমান  

মাঃ মােজদা বগম 

বুজ ক 

িব পুর, 

আমলাগািছ 

466 ৪২৫৬ 
মা: মজনু িময়া  
মা: হযরত আলী 

মাছা: মােলকা বগম 

গেনশপুর, বং
িলয়া 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

467 ৪২৬১ 
মাছাঃ শাভা রানী  
মাঃ রানা িময়া 
মাছাঃ জাহানার 

হিরনমাড়ী,পলা
শবাড়ী 

468 ৪২৬৫ 

মাছাঃ িলমা আকতার  

আঃ ওয়ােহদ  

ছােদকা বগম 

দূগাপুর,পলাশ
বাড়ী 

469 ৪২৬৭ 

নিমতা রানী  
 কৃ  চরন দাস 

মিত কেমলা রানী 

দূগাপুর,পলাশ
বাড়ী 

470 ৪২৬৮ 

মাঃ মাসুদার রহমান  

মাঃ আিজজুল রহমান  

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

দূগাপুর,পলাশ
বাড়ী 

471 ৪২৬৯ 

মাছাঃ রবা খাতুন  

বাবলু িময়া  
মাছাঃ ছােদকা বগম 

দূগাপুর,পলাশ
বাড়ী 

472 ৪২৭০ 

রশেসানারা খাতুন  

মাঃ রজাইল কিরম  

মাছাঃ জাহরা বগম 

বাড়াইপাড়া,প
লাশবাড়ী 

473 ৪২৭৪ 

মাছাঃ জসিমন বগম  

মাঃ এরশাদ আলী  
মাছাঃ র বী বগম 

ঝািল ী, ঢাল
ভা া 

474 ৪২৭৫ 

মাছাঃ লাবুনী আ ার  

মাঃ আঃ মিজদ  

মাছাঃ জাহরা বগম 

গেনশপুর 

বং িলয়া 

475 ৪২৭৮ 

মাছাঃ লাইজ ু বগম 

মাঃ আবু ব র িময়া 
মাছাঃ ফােতমা বগম 

বাড়াইপাড়া,প
লাশবাড়ী 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

476 ৪২৮০ 

মাছাঃ কাব ন নাহার 

মাঃ শাহ জালাল 

মৃত উে  লছুম 

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

477 ৪২৮৫ 

মাছাঃ নািহদা আ ার 

িশউলী 
মাঃ িমজানুর রহমান 

মাছাঃ ছামছু াহার 

রহমান 

বির 

হিরনমারী,পলা
শবাড়ী 

478 ৪২৮৬ 

মাঃ শাহ জালাল 

মাঃ বাবর আলী  
মাছাঃ জিরনা বগম 

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

479 ৪২৮৭ 

মাছাঃ রওশন আরা 
মাঃ তাির ল ইসলাম 

লাটাস 

মাছাঃ িফেরাজা বগম 

মেনাহরপুর,ম
নাহারপুর 

480 ৪২৯০ 

মাছাঃ তািনয়া ইয়াসিমন 

মাঃ আঃ জিলল 

মৃত- বলী বগম 

মুরারীপুর , 

রওশনবাগ 

481 ৪২৯২ 

মাঃ শািহনুর রহমান 

মৃত- মিজবর রহমান 

মাছাঃ মেমনা বগম 

িগিরধারীপুর,প
লাশবাড়ী 

482 ৪২৯৪ 

মাছাঃ সাথী আকতার 

মাঃ সাইদুর রহমান 

মাছাঃ রওশনারা বগম 

বং িলয়া, 
বং িলয়া 

483 ৪২৯৫ 

মাছাঃ লাইলী বগম 

মাঃ িমঠু িময়া  
মাছা: রিহমা বগম 

নুিনয়াগাড়ী,প
লাশবাড়ী 

484 ৪২৯৬ 

মাছা: ববী খাতুন  

মা: এনামুল কিবর  

মাছা: জাহানারা বগম 

নয় আনা 
নওদা, বং িল

য়া 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

485 ৪৩০৫ 

মাছা: সাথী বগম  

আ ুর িছি ক  

মাছা: রিজয়া বগম 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

486 ৪৩০৯ 

মা:  শাহ আলমগীর  

মা: কিছর উি ন সরকার  

মাছা: ছামছু াহার বগম 

চি পুর, ঠু য়া 
পু র 

487 ৪৩১২ 

মা: আজাদুল ইসলাম  

মা: তাফা ল হােসন 

সরকার  

মাছা: মাসুমা বগম 

িব ামগাছী, 
ঠু য়াপু র 

488 ৪৩১৭ 

মা: আ ুল হািলম  

মা: আ: মিজদ  

মাছা: সাতন বগম 

পি ম নয়নপুর
, বং িলয়া 

489 ৪৩১৯ 

মা: সামুদ সরকার  

মা: জানাব আলী  
মাছা: রােকয়া বগম 

হিরন মারী, 
পলাশবাড়ী 

490 ৪৩২২ 

মাছা: আ ুয়ারা বগম  

মা: আলািমন  

মাছা: শামছু াহার 

খামার নড়াইল, 

বতকাপা 

491 ৪৩৩০ 

মা: ফা ল ইসলাম রােশদ 

মৃত- ফজলুর রহমান  

মাছা: রিশদা বগম 

েমদপুর, 

মেনাহরপুর 

492 ৪৩৩৩ 

মাছা: িরপা বগম  

মা: সাইদুল হক  

মাছা: আেলয়া বগম 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

493 ৪৩৩৪ 

মাছা: িলিপ আ ার  

মা: নু ল ইসলাম  

মাছা: হািলমা বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

494 ৪৩৪০ 

মা: আসাদু ামান  

মা: মা ািফজার রহমান  

মাছা: আয়সা বগম 

গাড়ানাটা, 
ঠু য়াপু র 

495 ৪৩৪৫ 

মাছা: িমতু আ ার  

মা: কালাম িময়া  
মাছা: িজ াতারা বগম 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

496 ৪৩৪৮ 

মাছা: িনলুফার ইয়াসিমন  

মা: রা ম আলী  
মাছা: কািহনুর বগম 

মুরারী পুর, 

বতকাপা 

497 ৪৩৫৪ 

মাছাঃ ছামছু হার খাতুন  

মাঃ মা াফা কালাম 

মাছাঃ িশিরনা বগম 

বাশকাটা, 
পলাশবাড়ী 

498 ৪৩৫৮ 

মাছাঃ িমম আ ার  

মাঃ কালাম িময়া  
মাছাঃ িজ াতারা বগম 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

499 ৪৩৬৪ 

মাঃ গালাম আজম  

মৃত আঃ আউয়াল  

মাছাঃ ফােতমা 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

500 ৪৩৬৫ 

মাছাঃ সুরভী আ ার  

মাঃ শিরফুল ইসলাম  

মাছাঃ শািহনুর বগম 

সােকায়া, 
ঢালভা া 

501 ৪৩৬৬ 

মাঃ শিফ ল ইসলাম 

ধান  

মৃত নূ ল ইসলাম ধান  

মাছাঃ জাবায়দা খাতুন 

তালুকজািময়া , 
তালুকজািময়া 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

502 ৪৩৬৮ 

আশা খাতুন  

মাঃ আিত র রহমান  

হনা বগম 

বলরামপুর , 

তুলশীঘাট 

503 ৪৩৭১ 

মাছাঃ শারিমন আ ার  

মাঃ হািলমু ামান খ কার 

মাছাঃ জাহানারা বগম 

বতকাপা , 
ঢালভা া 

504 ৪৩৭৩ 

মাঃ এনামুল হক  

সাহা ল ইসলাম  

িরনা বগম 

দূগাপুর,পলাশ
বাড়ী 

505 ৪৩৭৫ 

মাছাঃ মাহমুদা বগম  

মাঃ ছামছুল ম ল  

মাছাঃ জাহানারা বগম 

নুিনয়াগাড়ী,প
লাশবাড়ী 

506 ৪৩৭৬ 

মাঃ হািফজুর ামািনক  

মাঃ ছামসুল ামািনক  

মাছাঃ হািমদা বগম 

দূগাপুর,পলাশ
বাড়ী 

507 ৪৩৭৯ 

মাঃ আিশক িময়া  
মাঃ আয়নাল হক  

মাছাঃ নািছমা বগম 

হিরনমারী 
হিরনমারী 

508 ৪৩৮১ 

মাঃ সােহল রান 

মাঃ আঃ কাফী 
মাছাঃ শফালী বগম 

বাঁশকাটা,পলাশ
বাড়ী 

509 ৪৩৮৯ 

মাঃ ছাি র হােসন 

মাঃ আ ুস সাবাহান 

মাছাঃ শাহানারা বগম 

গাড়ানাটা , 
ঠু য়াপা র 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

510 ৪৩৯২ 

মাছাঃ শাপলা আকতার 

মৃত লাল িময়া সরকার 

মাছাঃ ফােতমা তুজ 

জাহরা 

পবনাপুর,চেরর
হাট 

511 ৪৩৯৩ 

মাছাঃ আয়শা বগম 

মাঃ আ ুল খােলক 

মাছাঃ হােমদা বগম 

বরকতপুর,ফ
িকরহাট 

512 ৪৪০১ 

মাছাঃ আরিফন আকতার 

মাঃ হািফজার রহমান 

মাছাঃ হনানুর বগম 

িবরােমর 

িভটা,মেনাহার
পুর 

513 ৪৪০৪ 

মাছাঃ মেনায়ারা বগম  

মাঃ আিমনুল ইসলাম  

মাছাঃ আেমনা বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

514 ৪৪০৫ 

মাঃ আিমনুল ইসলাম  

মৃত মাছাব উি ন  

মাছাঃ আিজরন বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

515 ৪৪০৬ 

মাছাঃ শফালী বগম  

মাঃ রিশদুল ইসলাম  

মাছাঃ খুিক মাই 

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

516 ৪৪০৭ 

মাছাঃ িমতু ম ল  

মাঃ আঃ জলীল ম ল  

মাছাঃ মেনায়রার বগম 

দূগাপুর,পলাশ
বাড়ী 

517 ৪৪০৯ 

মাছাঃ কািনস ফােতমা 
পিপ  

মাঃ রিশদুল ইসলাম  

মাছাঃ মমতা বগম 

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

518 ৪৪১৫ 

মাঃ ম বর রহমান 

সরকার  

মাঃ টু  িময়া  
মাছাঃ মিফতুন বগম 

পবনাপুর,চেরর
হাট 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

519 ৪৪২৪ 

মাছাঃ মৗসুিম বগম  

মাঃ িফেরাজ কিবর ম ল 

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

পবনাপুর,চেরর
হাট 

520 ৪৪২৬ 

আন  মার ম ল  

ভাত চ  ম ল  

িরতু রানী 

খামার নরাইল 

ঢালভা া 

521 ৪৪২৭ 

মাছাঃ সুলতানা বানু 

মাঃ ছােলিবন কিবর  

মাছাঃ রওশন আরা বগম 

ভবানী পুর, 

বাসুেদবপুর 

522 ৪৪২৯ 

মাঃ রােশদ সরকার  

মাঃ ময়নুল হক সরকার  

মৃত রবা বগম 

ভবানী পুর, 

বাসুেদবপুর 

523 ৪৪৩২ 

মাছাঃ পারভীন বানু  

মাঃ আহসান হািবব ম ল 

মাছাঃ লবু আরা বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

524 ৪৪৩৩ 

মাছাঃ সুিফয়া বগম  

মাঃ লাভল ুিময়া   
মৃত ছাট মাইয়া 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

525 ৪৪৩৯ 

মাছাঃ িশবলী বগম  

মাঃ রাখীদুল চৗধুরী  
মাছাঃ সােজদা বগম 

ঝািল ী, ঢাল
ভা া 

526 ৪৪৪১ 

মাঃ খয়রা ামান আক  

মৃত ফেয়জ উি ন আক  

নাই 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

527 ৪৪৪৩ 

মাছাঃ নারিগছ বগম  

মাঃ মাখেলছ িময়া  
মাছাঃ জিরনা খাতুন 

িশমুিলয়া,পলাশ
বাড়ী 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

528 ৪৪৬২ 

মাছাঃ িমতু আকতার  

মাঃ মাখেলছুর রহমান  

মাছাঃ ক না বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

529 ৪৪৬৩ 

মাঃ আিরফুল ইসলাম  

মাঃ আফছার আলী ম ল 

মাছাঃ আনজুরা বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

530 ৪৪৬৪ 

মাঃ বখিতয়ার রহমান  

মাঃ হাসান আলী  
মাছাঃ আনিজলা বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

531 ৪৪৬৬ 

মাছাঃ পনা খাতুন  

মাঃ দুদ ুিময়া  
মাছাঃ পশাকী 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

532 ৪৪৭১ 

মাছাঃ শাভা খাতুন  

মাঃ আঃ ছা ার  

মাছাঃ আি য়া বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

533 ৪৪৯৯ 

মাছাঃ িফেরাজা খাতুন  

মাঃ আঃ জা ার  

মাছাঃ ফিরদা বগম 

জামালপুর 

পলাশবাড়ী 

534 ৪৫৩১ 

মাছা: আিমনা খাতুন  

মা: খােজর উি ন সরকার  

মাছা: ছামছু াহার বগম 

চি পুর, 

পলাশবাড়ী 

535 ৪৫৩৬ 

মা: সাইদুল ইসলাম  

মা: ওয়ােহদ আলী  
মাছা: হািলমা খাতুন 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

536 ৪৫৪০ 

মাছা: ছালমা আ ার  

মা: হায়দার আলী 
মাছা: িশি  বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

537 ৪৫৪৩ 

মাছা: িশলা  আ ার  

মা: আ: হািমদ  

মাছা: জেলখা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

538 ৪৫৪৪ 

মাছা: রাভলী বগম  

মা: সাজ ুিময়া  
মাছা: আেমনা বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

539 ৪৫৪৫ 

মাছা: মাহফুজা আ ার  

মা: িলখন ম ল  

মাছা: জিমলা বগম 

রামচ  পুর, 

কািশয়াবাড়ী 

540 ৪৫৪৬ 

মাছা: পারিভন আ ার  

মা: রিবউল ইসলাম  

মাছা:  জায়দা বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

541 ৪৫৪৭ 

মাছা: নািগস বগম  

মা: আফসার ামািনক  

মাছা" জােয়দা বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

542 ৪৫৫০ 

মাছা: িরমু আ ার  

মা: আ: সা ার  

মাছা: হােজরা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

543 ৪৫৫৫ 

মাছা: ছালমা বগম  

মা: রা াক সরকার  

মৃত- গালাপী বগম 

ভবানীপুর, 

বাসুেদবপুর 

544 ৪৫৬২ 

মাছা: স া আ ার  

মা: রিফজ উি ন  

মাছা: নাজমা বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

545 ৪৫৬৩ 

মা: িজ ুর রহমান  

মা: আ: লিতফ  

মাছা: জাহানারা বগম 

িকশমত 

চেরংগা, 
মরীরহাট 

546 ৪৫৬৪ 

মা: রিবউল ইসলাম  

মা: আ ুল ওয়ােহদ  

মাছা: ইয়ারন নছা 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

547 ৪৫৬৬ 

মাছা: শারিমন আ ার  

মা: সালাইমান ধান  

মাছা: শািহনা বগম 

বরী হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

548 ৪৫৭৬ 

মাছা: শাপলা আ ার  

মা: আ: জা ার সরকার 

মাছা: আেনায়ারা বগম 

ভবানীপুর, 

বাসুেদবপুর 

549 ৪৫৮৪ 

মা: আহসানুল ইসলাম 

আজাদ  

মা: আফসার আলী সরকার  

মৃত- সফুরা বগম 

গাপীনাথপুর, 

হািলমনগর 

550 ৪৫৮৯ 

মাছা: রােহনা খাতুন  

মা: জুেয়ল হােসন ম ল  

মাছা: রিহমা বগম 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

551 ৪৫৯০ 

ম: িমজানুর রহমান  

মা: শেমস উি ন  

মাছা: মেফলা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

552 ৪৫৯২ 

মা: আকসাদু ামান  

মৃত- কিছর উি ন  

মাছা: আেনায়ারা বগম 

পি ম নয়ানপুর, 

বং িলয়া 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

553 ৪৫৯৮ 

জলী আ ার  

মা: িডপ  িময়া  
খুিক বগম 

হিরনাবাড়ী, 
হািলমনগর 

554 ৪৬০০ 

সিবতা সাহা  
রিব সাহা  
বদনা সাহা 

ল ীপুর, মরীর 

হাট 

555 ৪৬০১ 

মাছাঃ িশিরন আকতার  

মাঃ আঃ খােলক ধান  

মাছাঃ নুরজাহান বগম 

হিরনবাড়ী,হা
িলমনগর 

556 ৪৬০২ 

মাঃ এনামুল কিবর  

মাঃ ফজলুর রিহম  

মাছাঃ আেলয়া বগম 

ঝাপর, কামরপু
র 

557 ৪৬০৪ 

মাছাঃ মু ািক াহার 

বগম  

মাঃ আিমনুল ইসলাম  

মাছাঃ সােহরা বগম 

ঝািল ী, ঢাল
ভা া 

558 ৪৬০৮ 

নািছমা আ ার  

মাঃ রজাইল  

মাছাঃ আয়শা 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

559 ৪৬১০ 

মাছাঃ সািবনা বগম  

আ ুল হািবব রহমান  

মাছাঃ সািমরা বগম 

ঝািল ী, ঢাল
ভা া 

560 ৪৬১১ 

মাছাঃ শািমমা বগম  

মাঃ বিদয়া া্মান  

মাছাঃ জুেলখা বগম 

পারবামুিনয়া,
ফিকরহাট 

561 ৪৬১২ 

মাঃ আেনায়া ল ইসলাম  

মাঃ মাজাে ল হক 

মাছাঃ খােতজা বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

562 ৪৬১৮ 

মাছাঃ লাইজ ু বগম  

মাঃ আবুল কালাম আজাদ 

মাছাঃ সােজদা বগম 

দুবলাগাড়ী,পলা
শবাড়ী 

563 ৪৬২১ 

মাঃ সবুজ িময়া  
মাঃ ছবেদর িময়া  
মাছাঃ ববী বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

564 ৪৬২৫ 

মিত িকরন বালা 
 িবপুল চ  ধান  

মিত পুতুল রানী সরকার 

মহদীপুর,ঠু য়া
পা র 

565 ৪৬২৮ 

মাছাঃ সানা রখা  
মাঃ রজাইল কিরম  

মাছাঃ মােলকা বগম 

শালমারা, কাম
রপুর 

566 ৪৬২৯ 

মাঃ সিজব িময়া  
মাঃ রিফ ল ইসলাম 

সু জ  

মাছাঃ আলমাতুন বগম 

জামালপুর 

পলাশবাড়ী 

567 ৪৬৩০ 

মাঃ আিমনুল ইসলাম  

মাঃ আঃ আিজজ ম ল  

মাছাঃ িব বগম 

শ ামপুর 

ঠু য়াপা র 

568 ৪৬৩৯ 

কিবতা সাহা  
রিব সাহা  
বদনা সাহা 

ল ীপুর, মরীর
হাট 

569 ৪৬৪০ 

মাছাঃ র া বগম  

মাঃ সাইফুল ইসলাম  

মাছাঃ মমতা বগম 

ঝাপর, কামরপু
র 

570 ৪৬৪১ 

মাছাঃ লাকী খাতুন  

মাঃ আঃ রিশদ ব াপারী  
মাছাঃ শািহনুর বগম 

ল ীপুর, মরীর
হাট 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

571 ৪৬৪২ 

মাঃ িশমুল আক   

মাঃ ইলাহী আক  

মাছাঃ শাহানারা বগম 

ল ীপুর, মরীর
হাট 

572 ৪৬৪৬ 

জসিমন আকতার  

মাঃ িডপ  িময়া  
মাছাঃ খুিক বগম 

হিরনবাড়ী,হা
িলমনগর 

573 ৪৬৪৯ 

মাঃ শাহ আলম  

শাহ মাঃ আমজাদ হােসন 

মাছাঃ ছােলহা বগম 

গাড়ানাটা , 
ঠু য়াপা র 

574 ৪৬৫৮ 

মাছাঃ সাথী আকতার  

মাঃ তাজুল ইসলাম  

মাছাঃ মী বগম 

ভবানী পুর, 

বাসুেদবপুর 

575 ৪৬৬৩ 

মাঃ আশানুর রহমান  

মৃত খেদর ামািনক  

মাছাঃ খােলদা বগম 

মাহািদপুর 

ঠু য়াপা র 

576 ৪৬৬৯ 

মাছাঃ সাথী বগম  

মাঃ শিহদুল ইসলাম  

মাছাঃ রওশন আরা বগম 

জামালপুর 

পলাশবাড়ী 

577 ৪৬৭১ 

মাঃ আ ু াহ আল ফা ক 

মাঃ জিহ ল ইসলাম  

মাছাঃ মিজনা বগম 

ছাট 

ভগবানপুর,আ
মলাগাছী 

578 ৪৬৭৭ 

মাছাঃ সািনয়া পারভীন  

মাঃ হা ন িময়া  
মাছাঃ রেহনা বগম 

ল ীপুর, মরীর
হাট 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

579 ৪৬৮৭ 

মাঃ আইয়ুব আলী  
মৃত কিছর উি ন  

মাছাঃ ছাইরন নছা 

চি পুর 

ঠু য়াপা র 

580 ৪৬৯৬ 

ফাহিমদা খাতুন  

মাঃ সু জ িময়া  
মাছাঃ লাভলী আ ার 

েমদপুর , 

মেনাহরপুর 

581 ৪৬৯৮ 

মাছাঃ রেহনা আকতার  

মাঃ আবুল কালাম আজাদ 

মাছাঃ মেহনাকা বগম 

চািলতাদহ,পলা
শবাড়ী 

582 ৪৭০৩ 

মাছাঃ রােকয়া আ ার 

মাঃ আ ার হােসন 

মাছাঃ রােশদা আলী 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

583 ৪৭০৬ 

মিত রনু রানী 
অনীল মার িশকদার 

মােনারমা িশকদার 

মহদীপুর,ঠু য়া
পা র 

584 ৪৭১৫ 

মাছাঃ জবা খাতুন 

মাঃ আঃ জিলল সরকার 

মাছাঃ ছােলয়া বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

585 ৪৭১৬ 

মাছাঃ মিরয়ম আকতার 

মাঃ  মুনছুর রহমান 

মাছাঃ শফালী বগম 

রাজনগর, 

রওশনবাগ 

586 ৪৭১৯ 

মাঃ জাবােয়দ ম ল 

মাঃ আঃ রা াক ম ল 

মাছাঃ হািমদা বগম 

রাজনগর, 

রওশনবাগ 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

587 ৪৭২০ 

মাছাঃ হােজরা খাতুন 

মাঃ ফকর উি ন ধান 

মাছাঃ আিছয়া খাতুন 

শ ামপুর,মিহপু
রবাজার 

588 ৪৭৩৬ 

মারী তািনমা রানী রায় 

িনিখল চ  রায় 

মিত িশবালী রানী রায় 

জগরজািন 

পলাশবাড়ী 

589 ৪৭৩৯ 

মাঃ নাজমুল দা  
মাঃ মাজাহার আলী 

মাছাঃ নুরজাহান বগম 

হিরনাথপুর, 

তালুকজািমরা 

590 ৪৭৪২ 

শফালী খাতুন 

আ ুল গা ফার 

আিছয়া বগম 

িগিরধারীপুর,প
লাশবাড়ী 

591 ৪৭৫০ 

িশউলী রানী 
জীবন মার সরকার 

সাধনা রানী 

ঝাপড়, 

কামরপুর 

592 ৪৭৫১ 

মাছাঃ রােকয়া বগম 

মাঃ সােহব িময়া 
মাছাঃ সুিফয়া বগম 

দূগাপুর,পলাশ
বাড়ী 

593 ৪৭৫২ 

মাছাঃ আিজনা বগম 

মাঃ আ ুল মা ান 

মাছাঃ জিবরন নছা 

ভবানীপুর,বাসু
দবপুর 

594 ৪৭৬৭ 

মাছাঃ স া আ ার 

মাঃ মিশউর রহমান 

মাছাঃ হািলমা বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

595 ৪৭৮৩ 

মাঃ নাজমুল দা ধান 

মৃত গালজার রহমান 

ধান 

মাছাঃ আ ানুর বগম 

বলাবামুিনয়া,
তুলিশঘাট 

596 ৪৭৮৪ 

মাছাঃ উে  হািন 

এ িকউ এম সামছুে াহা 
িময়া 

মাছাঃ িফেরাজা বগম 

জগ াথপুর, কা
মরপুর 

597 ৪৭৮৫ 

চ ন মার সাহা 
মৃত িদলীপ চ  সাহা 
মিত ঝনা রানী সাহা 

রাই াম,পলাশ
বাড়ী 

598 ৪৭৯১ 

মাঃ মু ল িময়া 
মৃত নজলার রহমান 

মাছাঃ মিমনা বগম 

নাি  শহর 

,ফিকর হাট 

599 ৪৭৯২ 

মাছাঃ পারভীন আ ার 

মাঃ আেনায়ার িময়া  
মাছাঃ আিছয়া বগম 

নুরপুর,পলাশা
বাড়ী 

600 ৪৭৯৪ 

মাছাঃ শাপলা খাতুন 

মাঃ সামাদ আলী 
মাছাঃ জ রা বগম 

ল ীপুর, মরীর
হাট 

601 ৪৭৯৫ 

মাঃ শিহদুল আক  

মাঃ মাঝা ফার আক  

মাছাঃ শফালী বগম 

ল ীপুর, মরীর
হাট 

602 ৪৭৯৯ 

মাঃ িমজানুর নরহমান 

মাঃ মাকা ামান  

মাছাঃ শাহনাজ বগম 

িগিরধারীপুর,প
লাশবাড়ী 

603 ৪৮০৩ 

মাছা: খােলদা বগম  

মা: আ: খােলক  

মাছা: সােহদা বগম 

ল ীপুর, মরীর 

হাট 



গাইবা া জলাধীন পলাশবাড়ী উপেজলার ন াশনাল সািভস কমসূচী (৭ম পব)  
বািতেলর কারন: সনদ পূণ 

36 
 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

604 ৪৮১৭ 

মাছা: মা বগম  

মা: মায়ন কিবর  

মাছা: কািহনুর বগম 

শ ামপুর, 

ঢালভা া 

605 ৪৮২২ 

উে  হািববা আ ার  

মা: নু ল ইসলাম  

মাছা: িরনা বগম 

চি পুর, 

পলাশবাড়ী 

606 ৪৮২৪ 

মাছা: ঝরনা আ ার  

মা: আ ুল ক ুছ িময়া  
মাছা: িশিরনা বগম 

দুবলাগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

607 ৪৮২৭ 

মা: নাইমুর রহমান  

মা: মাজাহার আলী  
মাছা: নূরজাহান বগম 

হিরনাথপুর, 

তালুকজািমরা 

608 ৪৮৩২ 

মা: শিরফুল ইসলাম  

মৃত- মিফজার রহমান  

মাছা: রানু বগম 

চি পুর, 

পলাশবাড়ী 

609 ৪৮৩৫ 

মা: আিমনুল ইসলাম 

মা: আেতায়ার রহমান  

মাছা: রােহনা বগম 

বং িলয়া, 
বং িলয়া 

610 ৪৮৩৮ 

মা: মিশউর রহমান  

মা: নওশা িময়া  
মাছা: হাসেনয়ারা বগম 

ঝািল ী, 
ঢালভাংগা 

611 ৪৮৪৬ 

মাছা: িবউ  বগম  

মৃত- আিজজার রহমান ম ল 

মাছা: রিজয়া বগম 

সবা  ভাদুিরয়া, 
লাকমানপুর 

612 ৪৮৪৮ 

মাছা: া খাতুন  

মা: আ: রঊফ িময়া  
মাছা: শাহানা বগম 

রামকৃ পুর, 

মরীরহাট 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

613 ৪৮৫২ 

মাছাঃ িনপা বগম  

মাঃ সবুজ িময়া  
মাছাঃ নুর রাহার বগম 

রাজনগর , 

রওশনবাগ 

614 ৪৮৫৪ 

মাঃ রজা িময়া 
মাঃ আঃ কািফ িময়া 
মাছাঃ রবা বগম 

বাশকাটা, 
পলাশবাড়ী 

615 ৪৮৫৫ 

মাছাঃ িনলুফা ইয়াছিমন  

মৃত আবুল কালাম আজাদ 

মাছাঃ শামছু াহার বওয়া 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

616 ৪৮৫৬ 

মাঃ আসাদু ামান  

মৃত আবুল কালাম আজাদ 

মাছাঃ শামছু নাহার 

বওয়া 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

617 ৪৮৬০ 

মাছাঃ জা াতুল মাওয়া  
মাঃ আঃ লিতফ ম ল  

মাছাঃ জাহানারা বগম 

িকশমাত 

চেরংগা 
মরীরহাট 

618 ৪৮৬৫ 

মাঃ মা ািফজার রহমান 

মাঃ আনা ল ইসলাম  

মাছাঃ মারেশদা বগম 

রায়তী 
নড়াইল, 

ডালভা া 

619 ৪৮৬৭ 

মাছাঃ পা আ ার  

মাঃ ল আিমন  

মাছাঃ মেমনা বগম 

গায়ালপাড়া 
ঢালভা া 

620 ৪৮৬৮ 

মাছাঃ হেলনা আ ার  

মাঃ নূ বী িময়া  
মাছাঃ ফােতমা বগম 

গায়ালপাড়া 
ঢালভা া 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

621 ৪৮৭১ 

লাবনী আ ার  

মাঃ িজয়াউল হক িজয়া  
মাছাঃ পারভীন বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

622 ৪৮৭৭ 

মাছাঃ িশিরনা আ ার  

মাঃ শাহজাহান কিবর  

মাছাঃ ছােমলা বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

623 ৪৮৮০ 

মাছাঃ মাছুমা বগম  

মাঃ জ ল ইসলাম  

মাছাঃ তাফা বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

624 ৪৮৮২ 

মাছাঃ সাবানা ইয়াছিমন  

মাঃ রিফ ল ইসলাম  

মাছাঃ ছামছু াহার বগম 

বরী 
হিরনমারী , 
পলাশবাড়ী 

625 ৪৮৮৩ 

মাছাঃ িবউ  আকতার  

মাঃ রাজ ুিময়া  
মাছাঃ নুরজাহান বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

626 ৪৮৮৪ 

মাছাঃ সুলতানা আকতার 

মাঃ রিবউল ইসলাম  

মাছাঃ হািমদা বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

627 ৪৮৮৫ 

মাছাঃ ক ানা আকতার  

মাঃ ছামছুল ইসলাম  

মাছাঃ বুলবুিল বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

628 ৪৮৯১ 

মাছাঃ মািলসা তাবা ুম  

মাঃ আঃ লিতফ  

মাছাঃ মাশ ফা আ ার 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

629 ৪৮৯৭ 

মাছাঃ কাবািশ আ ার 

জুেলখা  
মাঃ িমজানুর রহমান  

মাছাঃ রওশনারা 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

630 ৪৯০১ 

মাছাঃ ফরেদৗিস খাতুন  

মাঃ মা ািফজার রহমান 

পন মাছাঃ জিহ ন 

বগম 

দূগাপুর,পলাশ
বাড়ী 

631 ৪৯০৮ 

অলক মার  

 নেপ  নাথ সরকার  

সুনিত রানী 

মহদীপুর,ঠু য়া
পা র 

632 ৪৯১০ 

মাছাঃ নািছমা আকতার  

মাঃ শাহানুর আলম  

মৃত রািহলা বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

633 ৪৯১১ 

মাছাঃ িশখা খাতুন  

মাঃ নু া িময়া  
মাছাঃ মমতা 

ভগবানপুর 

বাসুেদবপুর 

634 ৪৯১৯ 

মাঃ আিমনুল ইসলাম  

মাঃ আঃ ছামাদ  

মাছাঃ মেমনা বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

635 ৪৯২৫ 

মাছাঃ মা আ ার  

মাঃ বাদল ধান  

মাছাঃ হােজরা বগম 

জামালপুর 

পলাশবাড়ী 

636 ৪৯৩৪ 

মাছাঃ জসিমন আ ার 

িলিল  

মাঃ নিজর হােসন  

মাছাঃ িম বগম 

সুলতানপুর 

বাড়াইপাড়া, 
বং িলয়া 

637 ৪৯৪১ 

মাছাঃ িশিরন সুলতানা  
মাঃ িসরাজুল হক  

মাছাঃ ফারহানা আ ার 

সােকায়া, 
ঢালভা া 

638 ৪৯৪৬ 

মাঃ ল আিমন িময়া 
মাঃ মমেদল হােসন 

মাছাঃ িপয়া বগম 

নুরপুর,পলাশবা
ড়ী 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

639 ৪৯৫০ 

মাছাঃ সুলতানা বগম 

মাঃ সু ামান বগম 

মাছাঃ জাহানারা বগম 

জামালপুর,পলা
শবাড়ী 

640 ৪৯৫১ 

মাছা: িশিরনা আ ার  

মৃত- সিলম িময়া  
মাছা: িমনা বগম 

জগরজানী, 
পলাশবাড়ী 

641 ৪৯৫২ 

মাছা: শািহনুর বগম  

মা: সাইফুল ইসলাম  

মাছা: রােবয়া বগম 

িশমুিলয়া, 
পলাশবাড়ী 

642 ৪৯৫৮ 

মা: আ: ছালাম ম ল  

মা: মমেদল ম ল  

মাছা: ছেমলা বগম 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

643 ৪৯৬০ 

মা: আশরাফুল ইসলাম  

মা: তাফা ল হােসন  

মাছা: আয়শা বগম 

জগরজানী, 
পলাশবাড়ী 

644 ৪৯৬১ 

মা: িলটন িময়া  
মা: বাদশা িময়া  

মাছা: বদনা বগম 

ছাট িশমুলতলা, 
পলাশবাড়ী 

645 ৪৯৬২ 

মাছা: জা াতুন বগম  

মা: িলটন িময়া  
মাছা: শাহানূরী বগম 

ছাট িশমুলতলা, 
পলাশবাড়ী 

646 ৪৯৬৬ 

মা: সাবহান শখ  

মৃত- ছমেছল শখ  

মাছা: জাহানারা বগম 

িশমুিলয়া, 
পলাশবাড়ী 

647 ৪৯৬৭ 

মাছা: মাধবী বগম  

আ: ছালাম ম ল 

মাছা: রওশনআরা বগম 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

648 ৪৯৭২ 

মাঃ আকতা ামান  

মাঃ তাজাে ল ধান 

মাছাঃ আয়শা বগম 

িশমুিলয়া,পলাশ
বাড়ী 

649 ৪৯৭৯ 

মাঃ সািফউল ইসলাম  

মাঃ জয়নাল িময়া  
মাছাঃ গালাপী বগম 

িশমুিলয়া,পলাশ
বাড়ী 

650 ৪৯৮০ 

মাছাঃ িরফাত সুলতানা 
বরনী  

মাঃ শিফ ল আিমন ম ল 

মাছাঃ শিরফা সুলতানা 

মধ রামচ পুর
, কামরপুএর 

651 ৪৯৮৮ 

মাঃ ছাইদুর রহমান  

মাঃ হায়দার আলী  
মাছাঃ ছািপয়া বগম 

িশমুিলয়া,পলাশ
বাড়ী 

652 ৪৯৯৬ 

মাছাঃ িশিরনা বগম  

মাঃ তাজুল ইসলাম  

মাছাঃ কিহনুর বগম 

উ র আ ুয়া 
পলাশবাড়ী 

653 ৪৯৯৭ 

মাঃ সােদ ল ইসলাম  

মাঃ মমেদল ম ল  

মাছাঃ ছােমলা বগম 

হিরনমারী 
পলাশবাড়ী 

654 ৫০০৬ 

মাছাঃ রশমা বগম  

মাঃ শিফ ল ইসলাম  

মাছাঃ িফেরাজা বগম 

দি ন ধানঘড়া 
তুলশীঘাট 

655 ৫০০৭ 

মাঃ শাহাদৎ িময়া  
মাঃ খয়রা ামান  

মাছাঃ শাহাতন খাতুন 

গাড়ানাটা , 
ঠু য়াপা র 

656 ৫০১১ 

মাছাঃ সুমনা আকতার 

কনক 

মাঃ হািসম মারেশদ সুমন 

মাছাঃ ক ানা বগম 

নুিনয়াগাড়ী,প
লাশবাড়ী 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

657 ৫০১৫ 

রহানা আ ার  

মাঃ শহীদ আলম  

মাছাঃ খারেসদা বগম 

দয়ারপাড়া, 
ঠু য়াপা র 

658 ৫০১৭ 

মাঃ লাইফ িময়া  
মাঃ খয়রা ামান শখ  

মাছাঃ লাইজ ু বগম 

গাড়ানাটা , 
ঠু য়াপা র 

659 ৫০১৮ 

মাঃ লাভল ুিময়া 
মাঃ খিলল িময়া 
মাছাঃ লাকী বগম 

ল ীপুর, মরীর
হাট 

660 ৫০২০ 

মাঃ আবুল বাসার রািহম 

মাঃ আঃ বােরক সরকার 

মাছাঃ রািজয়া সুলতানা 

বলারামপুর,তু
লসীঘাট 

661 ৫০২১ 

মাছাঃ মা ফা আকতার 

মাঃ মাখেলছুর রহমান 

মাছাঃ হেলনা বগম 

সুলতানপুর,িক
শারগাড়ী 

662 ৫০২৪ 

মাছাঃ হাসনা বান ু

মাঃ মিন ামান 

খ কার 

মাছাঃ আেনায়ার বগম 

বালা 
বামুিনয়া,ফিক

রহাট 

663 ৫০২৮ 

মাছাঃ শামীমা বগম 

মাঃ শিহদুল ইসলাম 

মাছাঃ িফেরাজা বগম 

দি ন 

ধানগড়া,তুলশী
ঘাট 

664 ৫০৩৩ 

মাছাঃ িরনা আ ার 

মাঃ রজা িময়া 
মাছাঃ খািতজা বগম 

গাড়ানাটা , 
ঠু য়াপা র 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

665 ৫০৩৫ 

মাছাঃ মা ফা ইয়াসিমন  

মাঃ মা ফা খান  

মাছাঃ রিহমা বগম 

ঝািল ী, ঢাল
ভা া 

666 ৫০৩৮ 

মাঃ আঃ মােলক িময়া  
মাঃ হলাল িময়া  

মাছাঃ মেমনা বগম 

দূগাপুর,পলাশ
বাড়ী 

667 ৫০৪০ 

মাছাঃ মু ী বগম  

মৃত ম ু  িময়া  
মাছাঃ তইিমনা বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

668 ৫০৪২ 

মাছাঃ শাওন আ ার  

মাঃ মাতাহার 

মাছাঃ বিল বগম 

জামালপুর 

পলাশবাড়ী 

669 ৫০৪৩ 

মাঃ সাইদুর রহমান  

মাঃ আিনছুর রহমান  

মাছাঃ সুিফয়া বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

670 ৫০৪৪ 

মাছাঃ যুিথ আ ার  

মাঃ আঃ মিজদ ম ল  

মাছাঃ হািলমা বগম 

িহজলগাড়ী 
পলাশবাড়ী 

671 ৫০৪৫ 

মাছাঃ শিহদা আ ার  

মাঃ িলটন িময়া  
মাছাঃ সাদারানী বগম 

দূগাপুর,পলাশ
বাড়ী 

672 ৫০৪৭ 

মাছাঃ মািন খাতুন  

মাঃ মুনছুর আলী  
মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

বরী 
হিরনমারী , 
পলাশবাড়ী 

673 ৫০৪৮ 

মাছাঃ ফরেদৗসী আ ার  

মাঃ আশরাফুল ইসলাম  

মাছাঃ রােকয়া িবিব 

সুলতানপুর 

বাড়াইপাড়া, 
বং িলয়া 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

674 ৫০৪৯ 

মাছাঃ রন ুআ ার  

মাঃ আঃ জা ার ম ল  

মাছাঃ বুলবুিল বগম 

িশধন াম 

পলাশবাড়ী 

675 ৫০৫০ 

মাছাঃ হােসন আরা 
খাতুন  

মাঃ রজাইল কিরম  

মাছাঃ মিরয়মেবগম 

ঝািল ী, ঢাল
ভা া 

676 ৫০৫৬ 

মাছাঃ মেনায়ারা বগম  

মাঃ সাইফুল ইসলাম  

মাছাঃ সাইবানী বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

677 ৫০৬২ 

মাঃ রজা ামািনক  

মাঃ সিফ ল ইসলাম  

মাছাঃ এিলজা বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

678 ৫০৬৩ 

মাঃ মিতয়ার রহমান  

মাঃ আঃ ছা ার  

মাছাঃ ছিকনা বগম 

জামালপুর 

পলাশবাড়ী 

679 ৫০৬৫ 

মাছাঃ িবিথ আ ার  

মাঃ আঃ মিজদ ম ল  

মাছাঃ হািলমা বগম 

িহজলগাড়ী 
পলাশবাড়ী 

680 ৫০৬৬ 

মাঃ আিরফুল ইসলাম  

মাঃ বাদশা িময়া  
মাছাঃ আিছয়া খাতুন 

কাতুলী 
বং িলয়া 

681 ৫০৬৮ 

মাছাঃ রশমা আ ার  

আঃ জা ার ম ল  

মাছাঃ বুলবুিল বগম 

িশধন াম 

পলাশবাড়ী 

682 ৫০৭৩ 

মাছাঃ জাহানারা বগম  

মাঃ মা া আক   

মাছাঃ রিজয়া বগম 

বলরামপুর , 

তুলশীঘাট 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

683 ৫০৭৫ 

মাঃ শিফ ল আলম  

মৃত আিছর উি ন  

মাছাঃ আয়শা খাতুন 

রাজনগর , 

রওশনবাগ 

684 ৫০৭৬ 

মাঃ আিরফুর রহমান  

মাঃ শিহদুল হক সরকার  

মাছাঃ িশিরনা বগম 

বলরামপুর , 

তুলশীঘাট 

685 ৫০৮০ 

মাছাঃ শা ী খাতুন  

মাঃ আজাদুল ইসলাম  

মাছাঃ রােহলা বগম 

কাতুলী 
বং িলয়া 

686 ৫০৮১ 

মাছাঃ আফ জা আ ার  

মাঃ আঃ বারী ম ল  

মাছাঃ মেমনা খাতুন 

নুিনয়াগাড়ী,প
লাশবাড়ী 

687 ৫০৮৪ 

মাছাঃ মিনরা আ ার  

মাঃ আঃ মা াে ব  

মাছাঃ পালী বগম 

িহজলগাড়ী 
পলাশবাড়ী 

688 ৫০৮৬ 

মাছাঃ সারিমন আ ার  

মাঃ সুমন সরকার  

মাছাঃ বলারানী বগম 

মহদীপুর,ঠু য়া
পা র 

689 ৫০৮৭ 

মাছাঃ সুমনা আ ার  

মাঃ মধু িময়া  
মাছাঃ শািহনুর বগম 

চি পুর 

ঠু য়াপা র 

690 ৫০৮৯ 

মাঃ মিতউর রহমান  

মাঃ রজাউল কিরম  

মাছাঃ মিরয়ম বগম 

ঝািল ী, ঢাল
ভা া 

691 ৫০৯৪ 

মাঃ আঃ লিথফ  

মাঃ খায় ামান  

মাছাঃ নাজনীন বগম 

জামালপুর 

পলাশবাড়ী 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

692 ৫০৯৬ 

মাছাঃ ফুলমিত বগম  

মাঃ মিশউর রহমান  

মাছাঃ জােবদা বগম 

জগরজািন 

পলাশবাড়ী 

693 ৫০৯৮ 

মাঃ িমজানুর রহমান 

খ কার  

মাঃ আজল হক খ কার  

মাছাঃ িশরী বগম 

ঘাড়াবা া, 
হািলম নগর 

694 ৫১০০ 

মাঃ মাহাবুল ইসলাম  

মাঃ মাকেছদ আলী  
মাছাঃ জাহরা বগম 

িশমুিলয়া,পলাশ
বাড়ী 

695 ৫১০৬ 

তািনয়া খাতুন  

মাঃ হািমদুল ইসলাম  

আেনায়ারা বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

696 ৫১০৮ 

মাছাঃ তুনা আকতার 

মাঃ তুব উি ন মা া 
তারা 

মাছাঃ জািকয়া সুলতানা 
ছিব 

নুিনয়াগাড়ী,প
লাশবাড়ী 

697 ৫১১৬ 

মাছাঃ রেহনা খাতুন 

মাঃ মিতয়ার রহমান 

মাছাঃ আেমনা বগম 

শ ামপুর,ঠু য়া
পা র 

698 ৫১১৮ 

মাঃ িফেরাজ কিবর 

মাঃ হািফজার রহমান 

মাছাঃ িফেরাজা বগম 

ছাইিনয়া,বাসুেদ
বপুর 

699 ৫১১৯ 

মাঃ মু ল িময়া 
মৃত বিদউর আমান 

মাছাঃ খােতজা বগম 

হিরনবাড়ী,হা
িলমনগর 

700 ৫১২৩ 

মাছাঃ নািগস আকতার 

মাঃ সাহা ল ইসলাম 

মাছাঃ ফােতমা বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

701 ৫১২৬ 

মাঃ আহসান হািবব 

মাঃ আবু হািনফা 
মাছাঃ মমতাজ বগম 

িগিরধারীপুর,প
লাশবাড়ী 

702 ৫১২৯ 

মাঃ আিমনুল ইসলাম 

মাঃ কিফল উি ন 

মাছাঃ রােবয়া বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

703 ৫১৩০ 

মাছাঃ রিহমা আ ার 

মাঃ আ ুর রহমান 

মাছাঃ মিরনা বগম 

নুিনয়াগাড়ী,প
লাশবাড়ী 

704 ৫১৩১ 

মাঃ আঃ হা ান সরকার 

মৃত র ব আলী সরকার 

মাছাঃ কিরমন নছা 

ভবানীপুর,বাসু
দবপুর 

705 ৫১৩৯ 

মাছাঃ িরশামিন 

মাঃ শািহন সরকার 

মাছাঃ পা ল বগম 

জামালপুর,পলা
শবাড়ী 

706 ৫১৪০ 

বাস ী রানী রায় 

সুদশন চ  বমন 

রীনা রানী 

মধ রামচ পুর
, কামরপুর 

707 ৫১৪১ 

মাঃ েবল সরকার 

মাঃ আঃ রিশদ সরকার 

মাছাঃ িল বগম 

ভবানীপুর,বাসু
দবপুর 

708 ৫১৪২ 

মাঃ মাখেলছুর রহমান 

মাঃ বাদসা িময়া 
মাছাঃ আিছয়া বগম 

ভবানীপুর,বাসু
দবপুর 

709 ৫১৪৮ 

নুরজাহান বগম  

মৃতঃ নূ ল হােসন 

সরকার  

মৃতঃ খােতজা বগম 

নুিনয়াগাড়ী 
পলাশবাড়ী 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

710 ৫১৫৬ 

মাঃ মাসুদ রান  

মৃত হযরত আলী  
মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

নুিনয়াগাড়ী 
পলাশবাড়ী 

711 ৫১৫৯ 

মাছাঃ তাহিমনা আ ার  

মাঃ ফজলু িময়া  
মাছাঃ নুর াহার বগম 

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

712 ৫১৬১ 

মাছাঃ শাহীনুর আকতার 

রানু  
মাঃ নূ ল হােসন সরকার 

মাছাঃ খােতজা বগম 

নুিনয়াগাড়ী 
পলাশবাড়ী 

713 ৫১৬৩ 

মাছাঃ সুিফয়া আ ার  

মাঃ তছিলম উি ন 

সরকার  

মাছাঃ নুরনাহার বগম 

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

714 ৫১৬৯ 

মাছাঃ স া আকতার  

মাঃ আমজাদ হােসন  

মাছাঃ মু া বগম 

পূব 

গািপনাথপুর , 

গািপনাথপুর 

715 ৫১৭৩ 

মাঃ েবল িময়া  
মাঃ আঃ জা ার আলী  
মাছাঃ কিবরন বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

716 ৫১৭৪ 

মাঃ মাহফুজুর রহমান  

মাঃ বােসদ আলী  
মাছাঃ হাজরা বগম 

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

717 ৫১৭৮ 

মাছাঃ কাম াহার বগম 

মাঃ আিম ল ইসলাম  

মাছাঃ মিরয়ম বগম 

মধ রামচ পুর 

কামরপুর 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

718 ৫১৮১ 

অিমতা রানী দাস 

ধীের  নাথ দাস  

পুতুল রণী দাস 

নুিনয়াগাড়ী 
পলাশবাড়ী 

719 ৫১৮৫ 

মাছাঃ লছুম বগম 

মাঃ আবু ব র সাধীন  

মাছাঃ মিজনা বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

720 ৫১৮৮ 

মাছাঃ আেনায়ারা বগম  

মাঃ িমিহদুল ইসলাম  

মাছাঃ আেমনা বগম 

মধ রাম 

চ পুর 

কামরপুর 

721 ৫১৮৯ 

মাছাঃ তাজিরন আকতার 

মাঃ সামাদ ম ল  

মাছাঃ শােহদা বগম 

পি ম 

িমজাপুর , 

কািশয়াবাড়ী 

722 ৫১৯০ 

মাছাঃ রােহানা বগম  

মাঃ আইয়ুব আলী  
মাছাঃ সু জজান বগম 

িশবরামপুর, 

পলাশবাড়ী 

723 ৫২০২ 

মাছাঃ িমনারা বগম  

মাঃ ফা ক িময়া  
মাছাঃ আিছয়া বগম 

জগরজািন 

পলাশবাড়ী 

724 ৫২০৩ 

মাছাঃ নািছমা আ ার 

নদী 
মাঃ মা ার আলী 

মাছাঃ ছিকআনা বগম 

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

725 ৫২০৫ 

মাছাঃ া বগম 

মাঃ ছািমউল ইসলাম 

মাছাঃ হািছনা বগম 

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

726 ৫২০৭ 

াবন মার বমন 

িনত  গাপাল  

সুিমতা রানী 

মহদীপুর,ঠু য়া
পা র 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

727 ৫২১১ 

িতমা রানী 
ি য় নাথ চ  

িলিল রানী 

বালা 
বামুিনয়া,ফিক

রহাট 

728 ৫২১৮ 

মাছাঃ খােলদা বগম 

মাঃ মা ািফজার রহমান 

মৃতঃ লিসফন বগম 

নয় আনা 
নওদা, বং িল

য়া 

729 ৫২২২ 

মাছাঃ আিকলা জ াত 

মাঃ আশরাফুল ইসলাম 

মাছাঃ মােমনা বগম 

বতকাপা, ঢাল
ভা া 

730 ৫২৩০ 

মাছাঃ লাভলী আ ার 

মৃত দুলা সরকার 

মাছাঃ আয়শা বগম 

বতকাপা, ঢাল
ভা া 

731 ৫২৩১ 

মাছাঃ সিলনা আ ার 

মাঃ ওমর আলী 
মৃত রিহমা বগম 

জগরজানী,পলা
শবাড়ী 

732 ৫২৩৪ 

মিত রতনা রানী 
 দীপ চ  সরকার 

মিত িমলা রানী 

মহদীপুর,ঠু য়া
পা র 

733 ৫২৩৫ 

মাঃ শামীম আক  

মাঃ রিফ ল ইসলাম 

মাছাঃ সািমনা বগম 

িগিরধারীপুর,প
লাশবাড়ী 

734 ৫২৩৬ 

মাঃ মা ার আলী 
মাঃ আঃ জিলল আক  

মাছাঃ জাহরা বগম 

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

735 ৫২৩৭ 

মাছাঃ সুবনা আ ার 

মাঃ ইউনুছ আলী 
মাছাঃ আিবয়া বগম 

আসমতপুর,প
লাশবাড়ী 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

736 ৫২৩৮ 

ল ী রানী 
 আগ  চ  রায় 

মিতঃ স া রানী 

মহদীপুর,ঠু য়া
পা র 

737 ৫২৩৯ 

মাছাঃ কছানা আ ার 

মাঃ ল আিমন 

মাছাঃ জিরনা বগম 

জামালপুর,পলা
শবাড়ী 

738 ৫২৪০ 

মাছাঃ ফিরদা বগম 

মাঃ সুলতান 

মাছাঃ রওসনারা বগম 

দয়ালপাড়া,ঠু
য়াপা র 

739 ৫২৪১ 

মাঃ মাসুদার রহমান 

মাঃ নু ল ইসলাম 

মাছাঃ মাকছুদা বগম 

িদঘলকা ী,
বং িলয়া 

740 ৫২৪২ 

সানিজদা পারভীন 

নিবউল ইসলাম রানা 
মাছাঃ সিলনা বগম 

হিরনমারী,পলা
শবাড়ী 

741 ৫২৪৬ 

মাঃ ছািমউল ইসলাম 

মাঃ মিতয়ার রহমান 

মাছাঃ ছােদকা বগম 

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

742 ৫২৪৯ 

মারী কৃ া রানী 
 অিবনাশ চ  বমন 

মিত জাসনা রানী 

বালা 
বামুিনয়া,ফিক

রহাট 

743 ৫২৫০ 

 মািনক চ  বমন 

 অিবনাশ চ  বমন 

মিত জাসনা রানী 

বালা 
বামুিনয়া,ফিক

রহাট 

744 ৫২৫২ 

মাছাঃ লাকী বগম  

মাঃ ই ািহম িময়া  
মাছাঃ পা ল বগম 

মহদীপুর,ঠু য়া
পা র 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

745 ৫২৫৩ 

সুলতা রানী মহ   

রনিজত চ  মহ  

শাি  রানী মহ  

মহদীপুর,ঠু য়া
পা র 

746 ৫২৫৭ 

মাছাঃ মমতাজ আ ার 

মাঃ রওশন জািমল  

মাছাঃ আসমা বগম 

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

747 ৫২৬০ 

মাছাঃ মাহামুদা বগম 

মাঃ আঃ মা ািলব 

সরকার 

মাছাঃ আি য়া বগম 

মুরারীপুর , 

রওশনবাগ 

748 ৫২৬২ 

মাছাঃ মেহ ে ছা বগম 

মাঃ মিশউর রহমান 

মাছাঃ জেলখা বগম 

জাইতর,কািশ
য়াবাড়ী 

749 ৫২৬৩ 

মাছাঃ নুরনাহার আকতার 

মাঃ আল মামুন সরকার 

মাছাঃ তােহরন নছা 

সাবিদন,বাসুেদ
বপুর 

750 ৫২৬৪ 

মাছাঃ সািবনা ইয়াছিমন 

মাঃ আশরাফুল ইসলাম 

মাছাঃ আেয়শা বগম 

বড়াডা া, বং
িলয়া 

751 ৫২৬৬ 

মাঃ মিশউর রহমান 

মাঃ জুরান ামািনক 

মৃতঃ সুিমতা বগম 

জাইতর,কািশ
য়াবাড়ী 

752 ৫২৭০ 

মাঃ িশমুল িময়া 
মাঃ তাজুল হােসন  

মাছাঃ ি া বগম 

বির 

হিরনমারী,পলা
শবাড়ী 

753 ৫২৭২ 

মাছাঃ ফােলয়ারা বগম 

মাঃ আঃ রউফ সরকার 

মাছাঃ হািলমা বগম 

মহদীপুর,ঠু য়া
পা র 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

754 ৫২৭৪ 

মাছাঃ তাজিনর নাহার 

মাঃ হািছবুর রহমান 

মাছাঃ আেবদা বগম 

েমদপুর,মেনা
হারপুর 

755 ৫২৭৬ 

মাছাঃ িস া বগম 

মাঃ আেতায়ার রহমান 

মাছাঃ লিতফা বগম 

সাবিদন,বাসুেদ
বপুর 

756 ৫২৭৭ 

সুশাংক চ  

সুেরশ চ  দাস 

মিত শ ামলী রানী 

সাবিদন,বাসুেদ
বপুর 

757 ৫২৮১ 

মাঃ আ ুল হাই সরকার 

মাঃ আিজজুর ইসলাম 

সরকার 

মাছাঃ আফেরাজা বগম 

মেহশপুর,পলাশ
বাড়ী 

758 ৫২৮২ 

মাছাঃ লাকী আ ার 

মাঃ রজাউল কিরম 

মাছাঃ রািহলা বগম 

আমবাড়ী,পলা
শবাড়ী 

759 ৫২৮৩ 

মাঃ শিফ ল ইসলাম 

আক  

মৃত নয়া িময়া 
মাছাঃ নুরজাহান বগম 

ঝািল ী, ঢাল
ভা া 

760 ৫২৮৫ 

মাছাঃ লাভলী বগম 

মাঃ জুলহাস িময়া 
মাছাঃ রিজয়া বগম 

িগিরধারীপুর,প
লাশবাড়ী 

761 ৫২৯২ 

মাঃ রাজা িময়া 
মৃত নু ল হােসন 

মাছাঃ লু রানী 

হাসেনরপাড়া,
তুলিশঘাট 

762 ৫২৯৪ 

ফারজানা ইয়াছিমন 

আিমনুল ইসলাম 

ফিরদা বগম 

মারগাড়ী,হা
িলমনগর 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

763 ৫২৯৫ 

মাছাঃ নািগস বগম 

মাঃ সাইদুল ইসলাম 

মাছাঃ িজ া বগম 

জামালপুর,পলা
শবাড়ী 

764 ৫২৯৭ 

মাঃ িজক ল ইসলাম 

সরকার 

মৃত আিলম উি ন সরকার 

মাছাঃ মেনায়ারা বওয়া 

মুরারীপুর , 

রওশনবাগ 

765 ৫২৯৮ 

মাছাঃ পালী বগম 

মাঃ শিরফুল ইসলাম 

মাছাঃ জিমলা বগম 

মেহশপুর,পলাশ
বাড়ী 

766 ৫৩০০ 

মাছাঃ িশ ী আকতার 

মাঃ তারা আক  

মাছাঃ রািন বগম 

নুিনয়াগাড়ী,প
লাশবাড়ী 

767 ৫৩০১ 

মাঃ শিফউল আলম 

মাঃ রােশদুল ইসলাম 

মাছাঃ শাহানাজ পারভীন 

আমবাড়ী,পলা
শবাড়ী 

768 ৫৩০৩ 

মাছাঃ সিলনা বগম 

মাঃ বলাল হােসন 

মাছাঃ পাশাগী বগম 

পবনাপুর,চেরর
হাট 

769 ৫৩০৪ 

মাছাঃ মােশদা বগম 

মাঃ রজা িময়া 
মাছাঃ আেমনা বগম 

পবনাপুর,চেরর
হাট 

770 ৫৩০৮ 

মাঃ জুেয়লণ সরকার 

মাঃ মাজাহার হােসন 

মাছাঃ জিমলা বগম 

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

771 ৫৩০৯ 

মাছাঃ আিছয়া খাতুন 

মাঃ জলাল উি ন 

মাছাঃ নুর াহার বগম 

আমবাড়ী,পলা
শবাড়ী 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

772 ৫৩১০ 

মাছাঃ ফােতমা আকতার 

ফারজানা 
মাঃ িম ু  িময়া 

মাছাঃ সােহরা বগম 

দূগাপুর,পলাশ
বাড়ী 

773 ৫৩১২ 

মাছাঃ আিখঁ আকতার 

মাঃ আেমদ আলী শখ 

মাছাঃ িবউ  বগম 

মেহশপুর,পলাশ
বাড়ী 

774 ৫৩১৪ 

মাছাঃ মাহামুদা আ ার 

মাঃ আয়নাল হক 

মাছাঃ হািলমা বগম 

মেহশপুর,পলাশ
বাড়ী 

775 ৫৩১৬ 

মাছাঃ দুলালী বগম 

মাঃ শিরফুল ইসলাম 

মাছাঃ আিফতন বগম 

িগিরধারীপুর,প
লাশবাড়ী 

776 ৫৩১৮ 

মাঃ রিবউল ইসলাম 

মাঃ আেতায়ার রহমান 

সরকার 

মৃত রেহনা বগম 

মেহশপুর,পলাশ
বাড়ী 

777 ৫৩১৯ 

মাঃ আ ুল ুছ 

মাঃ ইউনুস আলী আক  

মাছাঃ কিহনুর বগম 

মেহশপুর,পলাশ
বাড়ী 

778 ৫৩২০ 

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

রনী 
মাঃ আলমগীর কিবর 

মাছাঃ িশির বগম 

মেহশপুর,পলাশ
বাড়ী 

779 ৫৩২১ 

মাঃ শাহা ল ইসলাম 

মাঃ নজমাল হাসাইন 

মাছাঃ জাহরা বগম 

মেহশপুর,পলাশ
বাড়ী 

780 ৫৩২৬ 

মাছাঃ শারিমন আকতার 

মাঃ রাজ ুিময়া 
মাছাঃ সানালী বগম 

হিরনমারী,পলা
শবাড়ী 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

781 ৫৩৩১ 

মাঃ আলম শখ 

মৃত মিজবর রহমান 

মৃত হািছনা বগম 

আমবাড়ী,পলা
শবাড়ী 

782 ৫৩৩২ 

মাঃ রাজ ুআহে দ 

মাঃ তারা আক  

মাছাঃ ধিলমাই 

নুিনয়াগাড়ী,প
লাশবাড়ী 

783 ৫৩৩৩ 

মাছাঃ কািহনুর বগম 

মাঃ শওকত হােসন 

মাছাঃ কিসরন নছা 

িগিরধারীপুর,প
লাশবাড়ী 

784 ৫৩৩৫ 

মাঃ আিরফ সরকার 

মাঃ শাহ আলম সরকার 

মাছাঃ আছমা বগম 

িগিরধারীপুর,প
লাশবাড়ী 

785 ৫৩৪০ 

মাঃ েবল িময়া  
মাঃ মিজবর রহমান  

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

বাড়াইপাড়া,প
লাশবাড়ী 

786 ৫৩৪৪ 

মাছাঃ আকিলমা বগম  

মাঃ েবল সরকার  

মাছাঃ খেতজা বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

787 ৫৩৪৬ 

মাছাঃ শিরফা খাতুন  

মাঃ শাহা ল ইসলাম  

মাছাঃ িবউ  বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

788 ৫৩৪৭ 

মিত রবা রাণী 
 কাশ চ  বমন 

মিত মিত রাধা রাণী 

খামার নরাইল 

ঢালভা া 

789 ৫৩৪৯ 

মাছাঃ ফােতমা খাতুন  

মাঃ মাকােরম হােসন 

শািহন 

মাছাঃ িরনা বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

790 ৫৩৫০ 

মাছাঃ ফােতমা আ ার  

মাঃ িলয়াকত আলী  
মাছাঃ গালাপী বগম 

বাড়াইপাড়া,প
লাশবাড়ী 

791 ৫৩৫৪ 

মাছাঃ ফােতমা খাতুন  

মাঃ আশরাফুল আলম  

মাছাঃ জােবদা বগম 

মহদীপুর,ঠু য়া
পা র 

792 ৫৩৫৭ 

মাঃ শখ ফিরদ  

মাঃ হাইেপাট আলী  
মাছাঃ ফি  বগম 

নুিনয়াগাড়ী 
পলাশবাড়ী 

793 ৫৩৫৯ 

মাছাঃ িলনা আকতার  

মাঃ নু ল ইসলাম  

মাছাঃ িবলিকছ বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

794 ৫৩৬০ 

মাছাঃ ঝুমা আ ার  

মাঃ শাহ আলম সরকার  

মাছাঃ রােশদা বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

795 ৫৩৬৪ 

মাছাঃ জাহানুর বগম  

মাঃ আ্ঃ জা ার িময়া  
মাছাঃ হােজরা বগম 

পলাশগাছী 
পলাশবাড়ী 

796 ৫৩৬৮ 

মাছাঃ উে  লছুম বগম 

মাঃনু ন নবী সরকার 

নবী 
মাছাঃ িসি কা বগম 

পূব গাপালপুর  

আমলাগাছী 

797 ৫৩৭১ 

মাছাঃ সুমাইয়া ফাহিমদা 
আ ার  

মাঃ সবুজ িময়া  
মাছাঃ ক ানা বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

798 ৫৩৭৩ 

মাঃ েবল িময়া  
মাঃ মিজবর রহমান  

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

বাড়াইপাড়া,প
লাশবাড়ী 



গাইবা া জলাধীন পলাশবাড়ী উপেজলার ন াশনাল সািভস কমসূচী (৭ম পব)  
বািতেলর কারন: সনদ পূণ 

47 
 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

799 ৫৩৭৫ 

মাঃ শিফউল ইসলাম  

মাঃ আয়নাল হক  

মাছাঃ ছিবরন নছা 

বড় 

িশমুলতলা,কা
িশয়াবাড়ী 

800 ৫৩৭৬ 

মাছাঃ িশিরনা আ ার  

মাঃ জািম ল ইসলাম  

মাছাঃ শািহনা বগম 

জগরজািন 

পলাশবাড়ী 

801 ৫৩৭৮ 

মাছাঃ লিতফা বগম  

মাঃ আিম ল ইসলাম  

মাছাঃ িশউিল বগম 

বং িলয়া , 
বং িলয়া 

802 ৫৩৮১ 

মাছাঃ মৗসুিম আ ার  

মাঃ জািক ল িময়া  
মাছাঃ হািছনা বগম 

বরী 
হিরনমারী , 
পলাশবাড়ী 

803 ৫৩৮৩ 

মাঃ িমজানুর রহমান  

মাঃ আঃ মিতন সরকার  

মাছাঃ মােজদা বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

804 ৫৩৮৪ 

মাঃ শাহা ল ইসলাম  

মাঃ আবু হােসন  

মাছাঃ সােহরা বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

805 ৫৩৮৫ 

মাঃ িরপন হক  

মাঃ একরামুল হক  

মাছাঃ কািহনুর বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

806 ৫৩৮৮ 

মাছাঃ নািছমা খাতুন  

মাঃ হািমদ িময়া  
মাছাঃ বলা বগম 

জগরজািন 

পলাশবাড়ী 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

807 ৫৩৮৯ 

মাছাঃ শািহনা আ ার  

মাঃ শািহদুল ইসলাম  

মাছাঃ আিখতারা বগম 

িহজলগাড়ী 
পলাশবাড়ী 

808 ৫৩৯৪ 

মাঃ আসাদুল ইসলাম  

মাঃ বাদশা িময়া  
মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

দূগাপুর,পলাশ
বাড়ী 

809 ৫৩৯৯ 

মাছাঃ িশ ী বগম  

মাঃ সুমন িময়া  
মাছাঃ ছামছুন নাহার 

হিরনমাড়ী 
পলাশবাড়ী 

810 ৫৪০১ 

মাছাঃ শাপলা আকতার  

মাঃ িকনা মাহমুদ 

ামািনক  

মাছাঃ খােতজা বগম 

বাড়াইপাড়া,প
লাশবাড়ী 

811 ৫৪০৪ 

মাছাঃ জসিমন আকতার 

মাঃ একরামুল হক  

মাছাঃ কািহনুর বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

812 ৫৪০৭ 

মাছাঃ িশিরনা বগম  

মাঃ নজ ল ইসলাম  

মাছাঃ সােজদা বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

813 ৫৪১৫ 

মাছাঃ আনজুয়ারা 
পারভীন  

মাঃ আমজাদ হােসন 

সরকার  

মৃত গালাপী বগম 

রাজনগর , 

রওশনবাগ 

814 ৫৪১৮ 

মাছাঃ রািজয়া সুলতানা  
মাঃ ল আিমন  

মাছাঃ লািক বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

815 ৫৪২২ 

মাঃ শিরফুল ইসলাম  

মাঃ আঃ রহমান ম ল  

মাছাঃ ছিবরন বগম 

হিরণাবাড়ী 
হািলমনগর 

816 ৫৪২৩ 

মাঃ হািববুর রহমান  

মাঃ খয়রা ামান  

মাছাঃ হািমদা বগম 

দূগাপুর,পলাশ
বাড়ী 

817 ৫৪২৫ 

মাঃ আল মামুন সােরায়ার 

মাঃ রমজান িময়া  
মাছাঃ িবউ  বগম 

ঝািল ী, ঢাল
ভা া 

818 ৫৪২৮ 

মাছাঃ জীবন নছা আিক  

মাঃ আঃ হািলম  

মাছাঃ সিলনা বগম 

ক ারপাড়া, 
ঠু য়াপা র 

819 ৫৪২৯ 

মাছাঃ নাজমীন আ ার  

মাঃ মিমনুর রহমান  

মাছাঃ আি য়া বগম 

পলাশগাছী 
পলাশবাড়ী 

820 ৫৪৩৩ 

মাছাঃ সুিম আ ার  

মাঃ মাসুদ িময়া  
মাছাঃ নারগীছ বগম 

িশবরামপুর, 

পলাশবাড়ী 

821 ৫৪৩৬ 

মাঃ সুমন িময়া  
মাঃ আেতায়ার রহমান  

মাছাঃ হােজরা বগম 

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

822 ৫৪৪৩ 

মাঃ িজ ুর রহমান  

মাঃ আিছব উি ন  

মাছাঃ জােবদা বগম 

বরী 
হিরনমারী , 
পলাশবাড়ী 

823 ৫৪৫৩ 

মাছাঃ নাজমা বগম  

মৃত আঃ ছবুর আক  

মাছাঃ ছােলহা বগম 

বরী 
হিরনমারী , 
পলাশবাড়ী 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

824 ৫৪৫৬ 

মাছাঃ িমনু আ ার  

মাঃ খায় ল ধান  

মাছাঃ লাভলী বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

825 ৫৪৫৭ 

মাছাঃ সাথী আকতার  

মাঃ আঃ রা াক  

মাছাঃ শাহাজাদী বগম 

িশবরামপুর, 

পলাশবাড়ী 

826 ৫৪৫৮ 

মাঃ শাজাহান িময়া  
মাঃ গাজীউর রহমান  

মাছাঃ সাদারানী বগম 

গাড়ানাটা , 
ঠু য়াপা র 

827 ৫৪৬৪ 

মাঃ আশরাফুল আলম 

মাঃ আিম ল ইসলাম 

মাছাঃ জাহানারা বগম 

জামালপুর,পলা
শবাড়ী 

828 ৫৪৬৭ 

মাছাঃ মাহফুজার রহমান 

মাঃ মতজা রজা 
মাছাঃ মাসুদা বগম 

ভবানীপুর,বাসু
দবপুর 

829 ৫৪৭২ 

মাঃ দুলা িময়া 
মাঃ আিজজার রহমান 

মাছাঃ লাইলী বগম 

মেহশপুর,পলাশ
বাড়ী 

830 ৫৪৭৩ 

মাঃ জিসম উি ন 

মাঃ আিছর উি ন 

মাছাঃ জােবদা বগম 

বির 

হিরনমারী,পলা
শবাড়ী 

831 ৫৪৭৫ 

মাছাঃ মেনকা আকতার 

মাঃ মতলুবর রহমান 

মাছাঃ মিরয়ম বগম 

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

832 ৫৪৭৬ 

মাঃ মাসুদ রানা 
মাঃ হােসন আলী 

মাছাঃ মেনকা বগম 

পি ম 

নয়ানপুর, বং
িলয়া 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

833 ৫৪৮০ 

মাঃ সােনায়ার হাসান 

মাঃ আ ুল গিন সরকার 

মৃতঃ আছমা বগম 

পার 

আমলাগাছী,ফ
িকরহাট 

834 ৫৪৮১ 

মাঃ আশরাফুল ইসলাম 

মাঃ মকবুল ইসলাম 

মাছাঃ আি য়া বগম 

পলাশগাছী,পলা
শবাড়ী 

835 ৫৪৮৬ 

মাঃ ণুর আলম িময়া 
মাঃ ব ল িময়া 

মাছাঃ নূরজাহান বগম 

দূগাপুর,পলাশ
বাড়ী 

836 ৫৪৯৪ 

মাঃ বলাল হােসন 

মাঃ ইসমাইল হােসন 

মাছাঃ হািলমা বগম 

মেহশপুর,পলাশ
বাড়ী 

837 ৫৫০৫ 

মাছাঃ রশমা খাতুন 

মাঃ আলািমন  

মাছাঃ খােলদা বগম 

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

838 ৫৫০৭ 

মাছাঃ িলিপ আ ার 

মাঃ কাইয়ুম আলী 
মাছাঃ মিরয়ম বগম 

মেহশপুর,পলাশ
বাড়ী 

839 ৫৫০৮ 

মাছাঃ রশমা খাতুন 

মাঃ ম ু  িময়া 
মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

হিরনমাড়ী,পলা
শবাড়ী 

840 ৫৫১০ 

মাছাঃ সুরতানা বগম 

মাঃ আ ুল জিলল 

মাছাঃ রিহমন বগম 

ঝািল ী, ঢাল
ভা া 

841 ৫৫১১ 

মাছাঃ শাহাজাদী আকতার 

মাঃ মাজাে ল হক 

মাছাঃ রােহলা বগম 

সুলতানপুর 

বাড়াইপাড়া,
বং িলয়া 

842 ৫৫১২ 

মাঃ র ু িময়া 
মাঃ আবু হাসাইন  

মাছাঃ রওশনারা বগম 

িগিরধারীপুর,প
লাশবাড়ী 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

843 ৫৫১৩ 

মাঃ সজীব িময়া 
মাঃ ফা ক িময়া 
মাছাঃ শাপলা বগম 

িগিরধারীপুর,প
লাশবাড়ী 

844 ৫৫১৪ 

মাঃ সুজন সরকার 

মাঃ আবদুল ুছ 

সরকার 

মাছাঃ িমনারা বগম 

িগিরধারীপুর,প
লাশবাড়ী 

845 ৫৫১৮ 

মাঃ গালাপ ম ল 

মাঃ আিমনুল ইসলাম 

মাছাঃ গারাপী বগম 

ভকীপাড়া,কা
িশয়াবাড়ী 

846 ৫৫১৯ 

মাছাঃ আনফা আ ার 

মাঃ আশরাফু আলী 
মাছাঃ িবউ  বগম 

জগরজানী,পলা
শবাড়ী 

847 ৫৫২০ 

মাঃ পলাম িময়া 
মাঃ সাজ ুিময়া 

মাছাঃ পা ল বগম 

িগিরধারীপুর,প
লাশবাড়ী 

848 ৫৫২১ 

মাঃ ফািহম সরকার 

মৃতঃ রিকব উি ন 

মাছাঃ লাইলী বগম 

িব ামগাছী,ঠু
য়াপা র 

849 ৫৫২৩ 

মাছাঃ সিলনা আ ার 

মাঃ মুনছুর আলী 
মাছাঃ শফালী বগম 

নুিনয়াগাড়ী,প
লাশবাড়ী 

850 ৫৫২৪ 

মাছাঃ শাপলা বগম 

মাঃ শামছুল সরকার 

মাছাঃ মুন ুয়ারা 

িগিরধারীপুর,প
লাশবাড়ী 

851 ৫৫২৫ 

মাছাঃ িশবলী বগম 

মাঃ মানা ল ইসলাম 

মাছাঃ ম য়া বগম 

হিরনমাড়ী,পলা
শবাড়ী 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

852 ৫৫২৬ 

মাছাঃ শাহানুরী বগম 

মাঃ মাহবুব ইসলাম 

মাছাঃ জিমলা বগম 

হিরনমাড়ী,পলা
শবাড়ী 

853 ৫৫২৮ 

মাছাঃ উে  হািন 

আ জুয়ারা যুিথ 

মাঃ তৗিহদুল ইসলাম 

মাছাঃ সােজদা বগম 

িগিরধারীপুর,প
লাশবাড়ী 

854 ৫৫২৯ 

মাঃ সাগর িময়া 
মাছাঃ কিহনুর বগম 

মাঃ কিরম িময়া 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

855 ৫৫৩১ 

মাছাঃ পারিভন আকতার 

মাঃ মাশরফ হােসন 

মাছাঃ িপয়ারা বগম 

মেহশপুর,পলাশ
বাড়ী 

856 ৫৫৩২ 

মাছাঃ রানু বগম 

মাঃ আিজজার রহমান 

মাছাঃ িফেরাজা বগম 

ভবানীপুর,বাসু
দবপুর 

857 ৫৫৩৩ 

মাঃ মু ল িময়া 
মাঃ লাল িময়া 

মাছাঃ মেহ ন নছা 

ভবানীপুর,বাসু
দবপুর 

858 ৫৫৩৫ 

মাঃ রানা িময়া 
মাঃ আফছার আলী 

মাছাঃ আফ জা বগম 

িগিরধারীপুর,প
লাশবাড়ী 

859 ৫৫৩৬ 

মাঃ এনামুল সরকার 

মাঃ এমদাদুল হক 

মাছাঃ নুরনাহার বগম 

িগিরধারীপুর,প
লাশবাড়ী 

860 ৫৫৩৮ 

মাছাঃ সিহদা আকতার 

মাঃ আজগার আলী 
মাছাঃ রােহনা বগম 

হিরনমাড়ী,পলা
শবাড়ী 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

861 ৫৫৪০ 

মাছাঃ শ ামলী খাতুন 

মাঃ সমেসর আলী 
মাছাঃ রােকয়া বগম 

িগিরধারীপুর,প
লাশবাড়ী 

862 ৫৫৪৪ 

মাছাঃ নািগস আ ার 

মাঃ নােদর আলী 
মাছাঃ ফােতমা বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

863 ৫৫৫১ 

মাছাঃ কিম বগম 

মাঃ সাব ুিময়া 
মাছাঃ িলিল বগম 

বজ ক 

টংরা, বং িল
য়া 

864 ৫৫৫৪ 

মাছাঃ মনা বগম 

শাহ মাঃ রদওয়ানুল 

রহমান 

মাছাঃ লুৎফা বগম 

মেহশপুর,পলাশ
বাড়ী 

865 ৫৫৫৫ 

মাঃ মিমন িময়া 
মাঃ মিজবর রহমান 

মাছাঃ হােজরা বগম 

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

866 ৫৫৫৬ 

মাছাঃ ছালমা বগম 

মাঃ শাহ আলম আক  

মাছাঃ ফুদালী বগম 

মেহশপুর,পলাশ
বাড়ী 

867 ৫৫৫৮ 

মাঃ মা িফজার রহমান 

মাঃ আঃ রা াক আক  

মাছাঃ মু জুরানী বগম 

জামালপুর,পলা
শবাড়ী 

868 ৫৫৬০ 

মাঃ  র ু শখ 

মাঃ নুর বী শখ 

মাছাঃ রািশদা বগম 

হিরনমাড়ী,পলা
শবাড়ী 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

869 ৫৫৬২ 

মাছাঃ রতনা খাতুন 

মাঃ ব ল িময়া 
মাছাঃ নুরজাহান বগম 

িগিরধারীপুর,প
লাশবাড়ী 

870 ৫৫৬৪ 

মাঃ িমরটন িময়া 
মাঃ আিমনুল ইসলাম 

মাছাঃ মােজদা বগম 

মেহশপুর,পলাশ
বাড়ী 

871 ৫৫৬৫ 

মাঃ রায়হান িময়া 
মাঃ আেনায়ারা রহমান 

মাছাঃ আেলয়া বগম 

মেহশপুর,পলাশ
বাড়ী 

872 ৫৫৬৬ 

মাছাঃ মিরয়ম বগম 

মাঃ লাবলু িময়া 
মাছাঃ শফালী বগম 

িগিরধারীপুর,প
লাশবাড়ী 

873 ৫৫৬৭ 

মাছাঃ মােজদা খাতুন 

মাঃ আ ুল মােজদ ম ল 

মাছাঃ আং রা বগম 

রাজনগর,রওশ
নবাগ 

874 ৫৫৭০ 

মাছাঃ ৃ িত আ ার 

মাঃ হােসন আলী  
মাছাঃ খােলদা বগম 

নুিনয়াগাড়ী,প
লাশবাড়ী 

875 ৫৫৭২ 

মাঃ মারছািলন িময়া 
মাঃ বাদল িময়া 

মাছাঃ জাহানারা বগম 

মেহশপুর,পলাশ
বাড়ী 

876 ৫৫৭৪ 

মাঃ শাহাদত হােসন 

বয়তু াহ আক  

মাছাঃ মােলকা বগম 

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

877 ৫৫৭৭ 

মাছাঃ আিখঁ আকতার 

মাঃ আিনছুর রহমান 

মাছাঃ ক না বগম 

িগিরধারীপুর,প
লাশবাড়ী 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

878 ৫৫৭৯ 

মাছাঃ মােরফা বগম 

মাঃ আ ুল বারী ধান 

মাছাঃ রিহমা বগম 

পার 

আমলাগাছী,ফ
িকরহাট 

879 ৫৫৮০ 

মাছাঃ খােলদা বগম 

মাঃ মিজবর রহমান 

মাছাঃ মােলকা বগম 

নুিনয়াগাড়ী,প
লাশবাড়ী 

880 ৫৫৮১ 

মাছাঃ া আ ার 

মাঃ সােয়দ আলী  
মাছাঃ মােজদা বগম 

িগিরধারীপুর,প
লাশবাড়ী 

881 ৫৫৮৩ 

মাঃ সুজন খ কার 

মাঃ মুনছুর খ কার 

মাছাঃ সােবরা বগম 

হিরনমারী,পলা
শবাড়ী 

882 ৫৫৮৪ 

মাঃ মাহমুদ আলম 

মৃত শাহ আলম 

মাছাঃ লুৎফা বগম 

িগিরধারীপুর,প
লাশবাড়ী 

883 ৫৫৮৮ 

মাঃ সাইফূল ইসলাম 

মাঃ আকবর আলী 
মাছাঃ লছুম বগম 

িশমুিলয়া,পলাশ
বাড়ী 

884 ৫৫৯২ 

মাঃ সাহাগ িময়া 
মাঃ সিহদুল ইসলাম 

মাছাঃ গালাপী বগম 

আমবাড়ী,পলা
শবাড়ী 

885 ৫৫৯৪ 

মাঃ মাহাবুর রহমান 

মাঃ ল আিমন 

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

বুজ ক 

টংরা, বং িল
য়া 

886 ৫৫৯৫ 

মাছাঃ মাহামুদা আকতার 

মাহা াদ আলী 
মাছাঃ বলী বগম 

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

887 ৫৬০১ 

মাছাঃ আেরফা খাতুন  

মাঃ আিজজার রহমান  

মাছাঃ মােনায়ারা বগম 

বরী 
হিরনমারী , 
পলাশবাড়ী 

888 ৫৬০২ 

মাছাঃ মায়া বগম  

মাঃ জহাদুল ইসলাম  

মাছাঃ মােজদা বগম 

বািহর ডা া 
মরীরহাট 

889 ৫৬০৪ 

মাছাঃ আেমনা আকতার 

মাঃ আঃ মােলক  

মাছাঃ হাছনা বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

890 ৫৬০৫ 

মাছাঃ সুিম আকতার  

মাঃ রাজ ুিময়া  
মাছাঃ িরনা বগম 

দূগাপুর,পলাশ
বাড়ী 

891 ৫৬০৮ 

মাছাঃ সিহদা আকতার  

মাঃ লাল িময়া  
মাছাঃ ফােতমা বগম 

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

892 ৫৬০৯ 

মাছাঃ স া বগম  

মাঃ শামছুল সরকার  

মাছাঃ মু জুয়ারা বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

893 ৫৬১০ 

মাছাঃ জিরনা বগম  

মাঃ সািহন িময়া  
মাছাঃ খােদজা বগম 

ভবানী পুর, 

বাসুেদবপুর 

894 ৫৬১২ 

মাছাঃ শাহনুর বগম  

মাঃ শাহা ল আলম  

মাছাঃ তইরন নছা 

বুজ ক 

িব ু পুর , 

আমলাগাছী 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

895 ৫৬১৪ 

মাঃ হাসাইন আজাদ  

মাঃ মমতাজ আলী  
মাছাঃ হােসনা বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

896 ৫৬১৬ 

মাঃ খােলক ম র  

মাঃ সয়দ আলী ম ল  

মাছাঃ লাইলী বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

897 ৫৬২১ 

মাঃ এরশাদ িময়া  
মাঃ হািফজার রহমান 

মাছাঃ রােশদা বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

898 ৫৬২৭ 

মাছাঃ উে  হাবীবা  
মাঃ মাহাবুর রহমান  

মাছাঃ ফােতমা বগম 

বুজ ক 

টংরা, বং িল
য়া 

899 ৫৬২৯ 

মাছাঃ মিনরা সুলতানা  
মাঃ নবীর হােসন  

মাছাঃ ফইরন নছা 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

900 ৫৬৩২ 

মাঃ শাহাজালাল ম ল  

মাঃ আঃ খােলক ম ল  

মাছাঃ রিশদা বগম 

সুলতানপুর 

বাড়াইপাড়া, 
বং িলয়া 

901 ৫৬৩৩ 

মাছাঃ রিশদা বগম  

মাঃ শাহাদত হােসন  

মাছাঃ জ রা বগম 

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

902 ৫৬৩৪ 

মাঃ লাবলু িময়া  
মাঃ লুৎফর রহমান  

মাছাঃ লাইলী বগম 

সুলতানপুর 

কািশয়াবাড়ী 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

903 ৫৬৩৬ 

মাঃ ইকবাল হাসাইন  

মাঃ জানাব আলী  
মাছাঃ রখা 

হিরনমাড়ী 
পলাশবাড়ী 

904 ৫৬৪৩ 

মাঃ মহািসন আলী 
মাঃ বাদশা িময়া 
মাছাঃ বলী বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

905 ৫৬৪৭ 

মাছাঃ মেহরন নছা  
মাঃ জাইদুল ইসলাম  

মাছাঃ ছিকনা বগম 

ভবানী পুর, 

বাসুেদবপুর 

906 ৫৬৫০ 

মাঃ আিনসুর রহমান শখ 

মাঃ আঃ কােসম আলী  
মাছাঃ লাইলী বগম 

নাি শহর , 

ফিকরহাট 

907 ৫৬৫৩ 

মাছাঃ রািজনা খাতুন  

মাঃ ইয়ািছন আলী  
মাছাঃ ছােলহা বগম 

নুিনয়াগাড়ী 
পলাশবাড়ী 

908 ৫৬৫৪ 

মাছাঃ আফ জা খাতুন  

মাঃ আবু হােসন খান  

মাছাঃ িমনারা বগম 

ঝািল ী, ঢাল
ভা া 

909 ৫৬৫৫ 

মাছাঃ সুিম আ ার  

মাঃ আিনছুর রহমান  

মাছাঃ রতনা বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

910 ৫৬৫৬ 

মাছাঃ সিলনা নাছিরন  

মাঃ হািববুর রহমান  

মাছাঃ রিশদা বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

911 ৫৬৫৭ 

মাঃ সুমন কবীর  

মাঃ আিনছুর রহমান  

মাছাঃ ক ানা বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

912 ৫৬৫৮ 

মাঃ সাইফুল ইসলাম  

মাঃ গাফফার আলী  
মাছাঃ উজালী বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

913 ৫৬৬০ 

মাছাঃ শাহ ের জা াত  

শাহ মাহবুব আলম  

মাছাঃ এিমিল খাতুন 

তালুক জািময়া 
,তালুক জািময়া 

914 ৫৬৬৩ 

মাছাঃ আশা মিন  

মাঃ ওয়ােহদ আলী  
মাছাঃ ছেমলা বগম 

হিরনমাড়ী 
পলাশবাড়ী 

915 ৫৬৬৪ 

মাছাঃ জুই আকতার  

মাঃ জ ল ইসলাম  

মাছাঃ রােবয়া বগম 

বরী 
হিরনমারী , 
পলাশবাড়ী 

916 ৫৬৬৬ 

মাছাঃ উল ফাতারা 
আকতার  

মাঃ আলতাফ হােসন  

মাছাঃ নাজিনন আকতার 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

917 ৫৬৬৭ 

মাছাঃ মেহদী বগম  

মাঃ মাহাবুর আলম  

মাছাঃ গােলনুর বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

918 ৫৬৬৮ 

শাহ মাঃ খােল ামান  

শাহ মাঃ আিজজার রহমান 

মাছাঃ গােলনুর বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

919 ৫৬৬৯ 

মাঃ আঃ বারী ধান  

মাঃ আঃ মােলক  

মাছাঃ রিহমা বগম 

পার 

আসলাগাছী, 
ঢালভা া 

920 ৫৬৭০ 

মাছাঃ রীনা বগম  

মাঃ ছােদ ল ম ল  

মাছাঃ আেলফা বগম 

শ ামপুর 

ঠু য়াপা র 

921 ৫৬৭১ 

মাঃ মিমনুর ইসলাম  

মাঃ মাহা দ খা  
মাছাঃ রিহমা বগম 

ঝািল ী, ঢাল
ভা া 

922 ৫৬৭২ 

মাঃ সুজা ম ল  

মাঃ তাফা ল হক ম ল 

মাছাঃ ফােতমা বগম 

শ ামপুর 

ঢালভা া 

923 ৫৬৭৩ 

মাছাঃ িশবলী বগম  

মাঃ আশরাফুল নবী ম ল 

মাছাঃ হািছনা বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

924 ৫৬৭৬ 

নয়ন চ  বমন  

ধরনী চ  বমন  

উষা রানী 

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

925 ৫৬৭৭ 

স া আ ার  

মাঃ আঃ ছা ার  

মাছাঃ নুরজাহান বগম 

িকেশারগাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

926 ৫৬৮৭ 

মাছাঃ আ না আকতার  

মাঃ আলািমন  

মাছাঃ জিরনা বগম 

পি ম 

গািপনাথপুর,প
লাশবাড়ী 

927 ৫৬৮৮ 

মাছাঃ সােজদা আকতার  

মাঃ শাহজাহান সরকার  

মাছাঃ মুি  বগম 

সাবিদন 

আমলাগাছী 

928 ৫৬৮৯ 

মাঃ সুলতান মাহামুদ  

মাঃ রফােয়ত উ া 
মাছাঃ রােকয়া বগম 

চি পুর 

ঠু য়াপা র 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

929 ৫৬৯০ 

মাঃ আসাদুল ইসলাম  

মাঃ সেমশ উি ন  

মাছাঃ আয়শা বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

930 ৫৬৯১ 

মাঃ আঃ সামাদ  

মাঃ আফছার আলী  
মাছাঃ তােহরা বগম 

সাইনদহ 

মিরহাট 

931 ৫৬৯২ 

মাছাঃ সািবনা খাতুন  

মাঃ দেলায়ার হােসন  

মাঃ িশ ী বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

932 ৫৬৯৪ 

িলিপ রানী  
পিবএ চ  বমন  

অচনা রানী 

বড় 

িশমুলতলা,কা
িশয়াবাড়ী 

933 ৫৬৯৬ 

মাছাঃ নুরানী আকতার  

মাঃ রায়হান িময়া  
মাছাঃ মােশদা বগম 

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

934 ৫৬৯৭ 

মাছাঃ নুরনাহার বগম  

মাঃ সামছুল ইসলাম  

মাছাঃ ছিকনা বগম 

ভগবানপুর 

বাসুেদবপুর 

935 ৫৬৯৯ 

িনতাই  
নেপন  

িবনা রানী 

সাবিদন 

আমলাগাছী 

936 ৫৭০১ 

মাছাঃ দুলালী বগম  

মাঃ রিফ ল ইসলাম  

মাছাঃ জাহানারা বগম 

বুজ ক 

িব ু পুর , 

আমলাগাছী 

937 ৫৭০৩ 

নিমতা রানী  
 কৃ  চরন দাস 

মিত কেমলা রানী 

দূগাপুর,পলাশ
বাড়ী 

938 ৫৭০৪ 

মাছাঃ রিহমা আ ার 

শাপলা  
মাঃ শাহানুর ামািনক  

মাছাঃ ছিকনা বগম 

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

939 ৫৭০৫ 

মাছাঃ া আকতার  

মাঃ আবুল কালাম আজাদ 

মাছাঃ নারগীছ বগম 

মা ফাপুর 

তুলশীঘাট 

940 ৫৭০৮ 

মাছাঃ মিরনা খাতুন  

মাঃ আঃ মিজদ সরকার  

মাছাঃ িবলিকছ বগম 

গাউছাপাড়া 
আমলাগাছী 

941 ৫৭১০ 

মাছাঃ কিহনুর বগম  

মাঃ আঃ ুছ পাইকার  

মাছাঃ ছােবতন নসা 

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

942 ৫৭১৫ 

মাঃ ল আিমন ম ল  

মাঃ আঃ রউফ ম ল  

মাছাঃ িব বগম 

হিরণমারী 
হিরণমারী 

943 ৫৭১৭ 

মাঃ িশপন িময়া  
মাঃ এনতাজ আলী  
মাছাঃ শফালী বগম 

ভগবানপুর 

বাসুেদবপুর 

944 ৫৭২১ 

মাছাঃ মালুফা আ ার  

মাঃ িরপন িময়া  
মাছাঃ জাহরা বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

945 ৫৭২৩ 

মাঃ িরপন ধান  

মাঃ মিতন ধান  

মাছাঃ রশমা বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

946 ৫৭২৪ 

মাছাঃ কছানা আকতার 

মাঃ আনছার আলী  
মাছাঃ জােবদা বগম 

বুজ ক 

িব ু পুর , 

আমলাগাছী 

947 ৫৭২৫ 

মাছাঃ স া খাতুন  

মাঃ আিজমুি ন  

মাছাঃ ফেরাজা বগম 

বুজ ক 

িব ু পুর , 

আমলাগাছী 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

948 ৫৭২৭ 

মাছাঃ িরমা আ ার বানু  

মাঃ কিছর উি ন  

মাছাঃ রােমলা বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

949 ৫৭৩১ 

মাছাঃ িমনারা বগম  

মাঃ করম উি ন  

মাছাঃ জােবদা বগম 

হিরণমারী 
হিরণমারী 

950 ৫৭৩২ 

মাছাঃ মা আকতার  

মাঃ িমলটন সরকার  

মাছাঃ সানালী বগম 

নুিনয়াগাড়ী 
পলাশবাড়ী 

951 ৫৭৩৩ 

মাঃ রিফ ল ইসলাম  

মাঃ জমেসদ আলী  
মাছাঃ জােবদা বগম 

পি ম 

িমজাপুর , 

কািশয়াবাড়ী 

952 ৫৭৩৫ 

মাছাঃ জািকয়া সুলতানা  
মাঃ বাদশা িময়া  

মৃত জােমনা খাতুন 

ঝািল ী, ঢাল
ভা া 

953 ৫৭৩৬ 

মাছাঃ মানা আ ার  

মাঃ ব ল শখ  

মাছাঃ জাসনা বগম 

জামালপুর 

পলাশবাড়ী 

954 ৫৭৩৯ 

মাছাঃ নাজিমন আ ার 

মাঃ হায়দার রহমান 

মাছাঃ নারিগস বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

955 ৫৭৪১ 

মাছাঃ সুজলা বগম 

মাঃ ওহাব আক  

মাছাঃ লাইলী বগম 

মেহশপুর,পলাশ
বাড়ী 

956 ৫৭৪৫ 

মিত কেমলা রানী 
 জগদীস চ  

মিত শল রানী 

িশমুিলয়া,পলাশ
বাড়ী 



গাইবা া জলাধীন পলাশবাড়ী উপেজলার ন াশনাল সািভস কমসূচী (৭ম পব)  
বািতেলর কারন: সনদ পূণ 

56 
 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

957 ৫৭৪৬ 

রাফছান গিন 

মিজবর রহমান 

িরনা বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

958 ৫৭৪৭ 

মাছাঃ সুই  বগম 

মাঃ মিশউর রহমান 

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

959 ৫৭৫০ 

মাছাঃ কািনজ ফােতমা  
মাঃ রিফ ল ইসলাম 

মাছাঃ সাবানা বগম 

বির 

হিরনমারী,পলা
শবাড়ী 

960 ৫৭৫১ 

মাছাঃ ফি  আ ার 

মাঃ রিফ ল ইসরাম 

মাছাঃ পারিভন বগম 

চি পুর,ঠু য়া
পা র 

961 ৫৭৫৩ 

মাছাঃ কািহনুর বগম 

মাঃ আিনছুর রহমান 

মাছাঃ মিতজান বগম 

ভবানীপুর,বাসু
দবপুর 

962 ৫৭৫৫ 

মাঃ উ ল িময়া 
মাঃ জােবদ আলী 

মাছাঃ পাশাগী বগম 

গারানাটা,ঠু
য়াপা র 

963 ৫৭৫৬ 

মাঃ আলমগীর ামািনক 

মাঃ আয়নাল হক 

ামািনক 

মাছাঃ আি য়া বগম 

হিরনমাড়ী,পলা
শবাড়ী 

964 ৫৭৫৮ 

মাছাঃ শাহানারা খাতুন 

মাঃ এনামুল হক 

মাছাঃ শাহাজাদী বগম 

নুিনয়াগাড়ী,প
লাশবাড়ী 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

965 ৫৭৫৯ 

মাছাঃ নূসরাত ইয়াছিমন 

মাঃসিহদুল ইসলাম 

মাছাঃ জীবুি সা খ কার 

িব ামগাছী,ঠু
য়াপা র 

966 ৫৭৬৪ 

মাঃ িরপন িময়া 
মাঃ ছালম িময়া 

মাছাঃ মালতী বগম 

মেহশপুর,পলাশ
বাড়ী 

967 ৫৭৬৬ 

মিত নীলা রানী দাস 

 দুলাল চ  দাস 

মিত আদুরী রানী দাস 

দূগাপুর,পলাশ
বাড়ী 

968 ৫৭৬৭ 

মাছাঃ রনিজনা আকতার 

এ এম কাজল হােসন 

মাছাঃ মমতা বগম 

িগিরধারীপুর,প
লাশবাড়ী 

969 ৫৭৬৮ 

মাছাঃ মিরয়াম বগম 

মাঃ আবুল কালাম আজাদ 

মাছাঃ মিছরন বওয়া 

হিরনমাড়ী,পলা
শবাড়ী 

970 ৫৭৭১ 

মাছাঃ মােনায়ারা বগম 

মাঃ মাকেছদ আলী 
মাছাঃ হািমদা বগম 

আসমতপুর,প
লাশবাড়ী 

971 ৫৭৭৩ 

মাঃ আল আিমন 

মাঃ আেতায়ার রহমান 

মাছাঃ িজনা বগম 

বড়াডা া, বং
িলয়া 

972 ৫৭৭৫ 

মাছাঃ নািছমা আ ার 

মাঃ সােদক আলী 
মাছাঃ প া বগম 

হিরনমাড়ী,পলা
শবাড়ী 



গাইবা া জলাধীন পলাশবাড়ী উপেজলার ন াশনাল সািভস কমসূচী (৭ম পব)  
বািতেলর কারন: সনদ পূণ 

57 
 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

973 ৫৭৮১ 

মাঃ গারাম আজম 

এস আই এম গালাম 

মা ফা 
মাছাঃ লাভলী বগম 

কালুগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

974 ৫৭৮২ 

মাঃ িজয়াউর রহমান 

মৃত জয়নাল আেবদীন 

মাছাঃ জাহানারা বগম 

আমবাড়ী,পলা
শবাড়ী 

975 ৫৭৮৫ 

মাঃ শাহানুর ইসলাম 

মাঃ শামছুল ামািনক 

মাছাঃ ফিছরন নছা 

মেহশপুর,পলাশ
বাড়ী 

976 ৫৭৮৮ 

মাছাঃ িরনা বগম 

মাঃ ফরহাদ আলী 
ামািনক 

মাঃ সুিফয়া বগম 

মেহশপুর,পলাশ
বাড়ী 

977 ৫৭৮৯ 

মাছাঃ ফােতমা আ ার 

মাঃ ম ু  িময়া 
মাছাঃ হেলনা বগম 

মেহশপুর,পলাশ
বাড়ী 

978 ৫৭৯০ 

মাছাঃ আয়মা িসি কা 
মাঃ রানা সরকার 

মাছাঃ িমিন বগম 

পবনাপুর,চেরর
হাট 

979 ৫৭৯১ 

মাছাঃ জসিমন আ ার 

মাঃ বলাল ধান 

মাছাঃ মিজনা বগম 

বরকতপুর,ফ
িকরহাট 

980 ৫৭৯৩ 

মাছাঃ ঝরনা বগম 

মাঃ আবুল হােসন 

মাছাঃ িবউ  বগম 

ভবানীপুর,বাসু
দবপুর 

981 ৫৭৯৫ 

মাছাঃ সাথী আকতার 

মাঃ আঃ রা াক 

মাছাঃ শাহাজাদী বগম 

িশবরামপুর,প
লাশবাড়ী 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

982 ৫৭৯৭ 

মাছাঃ আদুরী বগম 

মাঃ বাদশা িময়া 
মাছাঃ পা ল বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

983 ৫৭৯৯ 

মাঃ িম  িময়া 
মাঃ বাদশা িময়া 

মাছাঃ লছুম বগম 

চি পুর,ঠু য়া
পা র 

984 ৫৮০০ 

মাছাঃ পারভীন আ া 
মাঃ আিত র রহমান 

মাছা্ঃ জাহানারা বগম 

রামকৃ পুর, ম
িররহাট 

985 ৫৮০২ 

মাছাঃ সািবনা আকতার 

মাঃ িসরাজুল ইসলাম 

মাছাঃ ফােতমা বগম 

মেহশপুর,পলাশ
বাড়ী 

986 ৫৮০৩ 

মাছাঃ আকিলমা আকতার 

মাঃ আশরাফুল ইসলাম 

মাছাঃ ছায় ল বগম 

মেহশপুর,পলাশ
বাড়ী 

987 ৫৮০৫ 

মাছাঃ আেলফা আ ার  

মাঃ আলম িময়া  
মাছাঃ ক না বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

988 ৫৮০৬ 

মাঃ গালাপ িময়া  
মাঃ লাল িময়া  

মাছাঃ গালাপী বগম 

গাড়ানাটা , 
ঠু য়াপা র 

989 ৫৮০৭ 

মাছাঃ আেরফা বগম  

মাঃ মাখেলছার রহমান  

মাছাঃ িরিমলা বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

990 ৫৮০৯ 

মাছাঃ কিহনুর বগম  

মাঃ আঃ কািফ সরকার  

মাছাঃ জািমলা বগম 

িব ামগাছী,ঠু
য়াপা র 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

991 ৫৮১১ 

মাঃ িশহাব উি ন  

মাঃ িহ  শখ  

মাছাঃ িবজলী বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

992 ৫৮১৪ 

মাঃ আঃ গফুর িময়া  
মাঃ আঃ মিজদ িময়া  
মাছাঃ মমতাজ বগম 

বড়াডা া 
পলাশবাড়ী 

993 ৫৮১৫ 

মাছাঃ শিরফা বগম  

মাঃ র জ ুিময়া  
মাছাঃ সিহদা বগম 

সুলতানপুর 

বাড়াইপাড়া, 
বং িলয়া 

994 ৫৮১৬ 

মাঃ ইয়া ব আলী  
মৃত জায়দাল হক  

মাছাঃ নুরনাহার 

বড়াডা া 
পলাশবাড়ী 

995 ৫৮১৭ 

মাঃ মিমনুল ইসলাম  

মাঃ আলম ইসলাম  

মাছাঃ আেমনা বগম 

সুলতানপুর 

বাড়াইপাড়া, 
বং িলয়া 

996 ৫৮১৯ 

মাছাঃ শফালী বগম  

মাঃ তাফা ল হােসন  

মাছাঃ জিমলা বগম 

বড়াডা া 
পলাশবাড়ী 

997 ৫৮২০ 

সুলতান মাহমুদ  

রফােয়ত উ া  
রােকয়া বগম 

গাড়ানাটা , 
ঠু য়াপা র 

998 ৫৮২১ 

মাঃ আঃ মা ািলব হােসন 

মাঃ সামছুল হক   

মাছাঃ জািমলা বগম 

জাইতর 

কািশয়াবাড়ী 

999 ৫৮২২ 

মাছাঃ মাধুরী আকতার  

মাঃ মিমন িময়া  
মাছাঃ মাসুরা বগম 

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

1000 ৫৮২৭ 

মাছাঃ নারিগছ আকতার  

মাঃ িমঠু িময়া  
মাছাঃ ফােতমা বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1001 ৫৮৩১ 

মাছাঃ শা ী আকতার  

মাঃ রিফজ উি ন  

মাছাঃ িনরনাহার বগম 

পি ম 

িমজাপুর , 

কািশয়াবাড়ী 

1002 ৫৮৩৩ 

মাছাঃ জীবন নাহার বগম 

মাঃ ছাইদুর রহমান  

মাছাঃ জ রা বগম 

বড় 

িশমুলতলা,কা
িশয়াবাড়ী 

1003 ৫৮৩৭ 

মাছাঃ ফােতমাতুজ জহরা 
মাঃ মু ল আহেমদ  

মাছাঃ আেলয়া বগম 

দূগাপুর,পলাশ
বাড়ী 

1004 ৫৮৩৯ 

মাঃ সুমন িময়া সরকার  

মাঃ সালাম সরকার  

মাছাঃ চায়িনছ বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

1005 ৫৮৪০ 

মাঃ ওবাদুল ইসলাম  

মৃত মাজাে ল হক  

মাছাঃ রােকয়া বগম 

রায়তী 
নড়াইল, 

ডালভা া 

1006 ৫৮৪২ 

মাছাঃ শফালী খা্তুন  

মাঃ শাহজাহান  

মাছাঃ রােহলা বগম 

হিরণমারী 
হািলমনগর 

1007 ৫৮৫২ 

 রতন চ  বমন  

 িনর জন চ  বমন  

মিত অ জলী রানী 

িশমুিলয়া,পলাশ
বাড়ী 

1008 ৫৮৫৩ 

মিত মারী র া রানী  
 সুশীল চ   

মিত আমদীিন রানী 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

1009 ৫৮৫৪ 

মাছাঃ শাহানা খাতুন  

মাঃ আল আিমন আক  

মাছাঃ শািফয়া বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1010 ৫৮৫৫ 

িবউ  খাতুন  

মাঃ বাদশা িময়া  
মাছাঃ আ জুয়ারা বগম 

হিরণমাড়ী  
পলাশবাড়ী 

1011 ৫৮৫৬ 

মাঃ শামীম িময়া  
মাঃ কিছম উি ন  

মাছাঃ পাষাগী উি ন 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

1012 ৫৮৫৭ 

মাছাঃ খািদজা আকতার  

মাঃ আকমল হােসন  

মাছাঃ কিহনুর বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

1013 ৫৮৬০ 

মাঃ কাম ল হাসান  

মাঃ করামত আলী  
মাছাঃ হািমদা বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

1014 ৫৮৬৫ 

মাঃ শাহজাহান খান  

মাঃ শাহা ল খান  

মাছাঃ জােমনা বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

1015 ৫৮৭২ 

মাঃ িফেরাজ কিবর  

মাঃ হােচন আলী  
মাছাঃ মােলকা বগম 

পবনাপুর 

পলাশবাড়ী 

1016 ৫৮৭৮ 

মাছাঃ জায়তুননাহার 

হািলমা  
মাঃ মাহাবুব আলম  

মাছাঃ নু ননাহার বগম 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 

1017 ৫৮৮৪ 

মাছাঃ শলী আকতার 

মৃত হািফজার রহমান 

মাছাঃ ছােলহা বগম 

মা ফাপুর,তুল
সীঘাট 

1018 ৫৮৮৬ 

মাঃ রািজবুল হক 

মাঃ নুর ইসলাম 

মাছাঃ আ জুয়ারা বগম 

নুরপুর,পলাশবা
ড়ী 

1019 ৫৮৮৭ 

মাঃ িফেরাজ িময়া 
মাঃ শিহদুল ইসলাম 

মাছাঃ ফারজানা বগম 

হিরনমাড়ী,পলা
শবাড়ী 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1020 ৫৮৮৯ 

মাছাঃ নাছিরন বগম 

মাঃ জাহা ীর আলম 

মাছাঃ নারিগছ বগম 

িগিরধারীপুর,প
লাশবাড়ী 

1021 ৫৮৯০ 

মাছাঃ সিলনা আ ার 

মাঃ র ু িময়া 
মাছা্ঃ সিহদা বগম 

আসমতপুর,প
লাশবাড়ী 

1022 ৫৮৯২ 

মাছাঃ িলমা আ ার 

মাঃ মানতাজ আলী 
মাছাঃ সােহরা বগম 

চকবালা,কািশ
য়াবাড়ী 

1023 ৫৮৯৩ 

মাঃ উ ল িময়া 
মাঃ লুৎফর রহমান 

মাছাঃ নাজমা বগম 

আসমতপুর,প
লাশবাড়ী 

1024 ৫৮৯৫ 

মাঃ শাহজালাল ামািনক 

মাঃ শাহাদত ামািনক 

মাছাঃ িবউ  বগম 

হিরনমারী,পলা
শবাড়ী 

1025 ৫৮৯৭ 

মাঃ সু াত হােসন ম ল 

মাঃ মিমন হােসন ম ল 

মাছাঃ মিরয়ম বগম 

ঘাড়াবা া, 
হািলমনগর 

1026 ৫৮৯৮ 

মাঃ ল আিমন 

মৃত এলাহী বকশ 

মাছাঃ রিহমা খাতুন 

পি ম 

গাপালপুর, বং
িরয়া 

1027 ৫৯০১ 

মাছাঃ ৃ িত বগম 

মাঃ আিমনুল রহমান 

মাছাঃ জিমলা বগম 

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

1028 ৫৯০২ 

মাঃ আিমনুর রহমান 

মাঃ খারেশদ আলী 
মাছাঃ ফােতমা বগম 

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1029 ৫৯০৩ 

মাছাঃ পালী বগম 

মাঃ লাল িময়া 
মাছাঃ িশ ী বগম 

িগিরধারীপুর,প
লাশবাড়ী 

1030 ৫৯০৪ 

মাছাঃ আছমা আ ার 

মাঃ আমজাদ আলী 
মাছাঃ রিমছা বগম 

জামালপুর,পলা
শবাড়ী 

1031 ৫৯০৯ 

 দুলাল চ  দাস 

 সুনীল চ  দাস 

মিত মি কা রানী দাস 

দুগাপুর,পলাশ
বাড়ী 

1032 ৫৯১০ 

 কানাই চ  দাস 

 অনীল চ  দাস 

মিত আরিত রানী দাস 

দুগাপুর,পলাশ
বাড়ী 

1033 ৫৯১৪ 

মিত স মী রানী 
 কানাই চ  দাস 

মিত অিনতা রানী 

দুগাপুর,পলাশ
বাড়ী 

1034 ৫৯১৫ 

 িশপন মার সাহা 
 িনর ন চ  সাহা 

মিত শফালী রানী সাহা 

িগিরধারীপুর,প
লাশবাড়ী 

1035 ৫৯১৭ 

মাঃ নু ল ইসলাম িবপুল 

মাঃ খুিস মাহমুদ ম ল 

মাছাঃ িবউ  বগম 

ভবানীপুর,বাসু
দবপুর 

1036 ৫৯১৮ 

মাছাঃ মনিজলা আ ার 

মাঃ র জ ুিময়া 
মাছাঃ রােকয়া বগম 

পি ম 

গায়ালপাড়া,প
লাশবাড়ী 

1037 ৫৯২১ 

মাছাঃ বিবতা বগম 

মাঃ ছােদ ল ইসলাম 

মাছাঃ রােকয়া বগম 

নুিনয়াগাড়ী,প
লাশবাড়ী 

1038 ৫৯২২ 

মাছাঃ নুরফা বগম 

মাঃ রিফ ল ইসলাম 

মাছাঃ জিরনা বগম 

আ ুয়া,পলাশ
বাড়ী 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1039 ৫৯২৫ 

মাছাঃ আবুল কালাম 

আজাদ 

মৃত আবুল হােসন 

মাছাঃ আেজনা বগম 

হিরন 

মাড়ী,পলাশবা
ড়ী 

1040 ৫৯২৬ 

মাঃ িশবলু রহমান 

মাঃ আনছার আলী 
মাছাঃ আিজরন বগম 

হিরনমাড়ী,পলা
শবাড়ী 

1041 ৫৯২৭ 

মাঃ কামাল সরকার 

মাঃ িসরাজুল সরকার 

মাছাঃ ক না বগম 

িগিরধারীপুর,প
লাশবাড়ী 

1042 ৫৯২৮ 

মাঃ শাহাদত হােসন ম ল
মাঃ মিমন হােসন ম ল 

মাছাঃ মিরয়ম বগম 

ঘাড়াবা া, 
হািলমনগর 

1043 ৫৯২৯ 

মাঃ জালাল িময়া 
মাঃ সাকাওয়াত জামান 

মাছাঃ কিহনুর বগম 

বাড়াইপাড়া,প
লাশবাড়ী 

1044 ৫৯৩০ 

মাঃ শাহা ল ইসলাম 

মাঃ মিজবর রহমান 

মাছাঃ সাহারা বগম 

িগিরধারীপুর,প
লাশবাড়ী 

1045 ৫৯৩১ 

মাঃ সুজন মািনক 

মৃত জয়নাল আেবিদন 

মাছাঃ জাহানারা বগম 

আমবাড়ী,পলা
শবাড়ী 

1046 ৫৯৩৭ 

মা: ইমদাদুল হক  

মৃত- হা ন অর রিশদ   

মাছা: জােবদা বগম 

জাইতরবালা, 
কািশয়াবাড়ী 

1047 ৫৯৩৮ 

মাছা: মুি  আ ার  

মা: পলাশ িময়া  
মাছা: পা ল বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

1048 ৫৯৪১ 

মা: হা ন অর রিশদ  

মা: আবু তােহর িময়া  
মাছা: নুর াহার বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

1049 ৫৯৪২ 

মা: র ি◌উল ইসলাম  

মা: খায় ল ইসলাম  

মাছা: কেমলা বগম 

ফিলয়া, 
পলাশবাড়ী 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1050 ৫৯৪৪ 

মা: মিন ামান ম ল  

মা: আইয়ুব আলী ম ল  

মাছা: লবনী বগম 

শ ামপুর, 

ঢালভা া 

1051 ৫৯৪৭ 

মাছা: সাথী খাতুন  

মা: দুলা িময়া  
মাছা: িল বগম 

দূগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

1052 ৫৯৪৯ 

মাছা: সুলতানা বগম  

মা: আ ুল মিজদ  

মাছা: খুিক মিন 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

1053 ৫৯৫১ 

মাছা: পরভীন আ ার  

মা: ছামছুল আলম  

মাছা: পা ল আ ার 

বড়াইপাড়া , 
পলাশবাড়ী 

1054 ৫৯৫৫ 

মাছা: সা ী আ ার মরী  
মা: মমতাজ হােসন  

মৃত- নূরজাহান বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

1055 ৫৯৫৭ 

মাছা: মৗসুিম আ ার  

মা: কারবান আলী  
মাছা: রাজীনা বগম 

জাইতরবালা, 
বং িলয়া 

1056 ৫৯৫৮ 

মা: লাইদ মা া  
মা: ওেমদ আলী  

মাছা: সুিফয়া বগম 

জাইতরবালা, 
ব ুিলয়া 

1057 ৫৯৬২ 

ivwdqv  AvKZvi 

Rvnv½xi Avjg 

kvwšÍ †eMg 

g‡nkcyi,cjvk

evox 

1058 ৫৯৬৩ 

Zviwgbv  myjZvbv 

Zmwjg AvK›` 

iv‡nbyi †eMg 

D`qmvMi, 

cjvkevox 

1059 ৫৯৬৪ 

AvRv`yj Bmjvg 

‡gvbZvR wgqv 

‡R‡jLv †eMg 

g‡nkcyi,cjvkevo

x 

1060 ৫৯৬৫ 

সাথী রানী  
 িলটন চ  বমন  

া রানী 

ঘাড়াবা া, 
হািলমনগর 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1061 ৫৯৬৭ 

মাছা: রােবয়া বগম  

মা: সামছুেজাহা  
মাছা: জুেলখা বগম 

সাবিদন , 

আমলাগাছী 

1062 ৫৯৬৯ 

সুলতা রানী সাহা  
অিনল মার িসকদার  

মেনারমা িশকদার 

মহদীপুর, 

ঠু য়াপু র 

1063 ৫৯৭০ 

মাছা: ি◌উিল আ ার  

মা: আশরাফুল ইসলাম  

মাছা: মািপয়া বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

1064 ৫৯৭১ 

মাছা: িলিপ বগম  

মা: িমলন িময়া  
মাছা: নুর াহার বগম 

সাতার পাড়া, 
তুলিশঘাট 

1065 ৫৯৭৫ 

মাছা: র া আ ার  

মৃত- মা: তাজুল ইসলাম 

মাছা: আ ুয়ারা বগম 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

1066 ৫৯৮১ 

মাছা: আকিলমা খাতুন  

মা: আশরাফুল ইসলাম  

মাছা: ছায়রন বগম 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

1067 ৫৯৮২ 

মা: িফেরাজ িময়া  
মা: আ ুল বাকী িময়া  
মাছা: িফেরাজা বগম 

েমদপুর, 

মেনাহরপুর 

1068 ৫৯৮৩ 

মা: সাহাগ িময়া  
মা: আজাদুল ইসলাম  

মাছা: শাহানারা বগম 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

1069 ৫৯৮৮ 

মাছা: রেহনা পারিভন 

মা: মা ািফজার রহমান  

মাছা: সােজদা বগম 

বাশকাটা, 
পলাশবাড়ী 

1070 ৫৯৯১ 

মাছা: না খাতুন  

মা: ওবােয়দ ম ল  

মাছা: নূর জাহান 

শ ামপুর, 

ঢালভা া 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1071 ৫৯৯২ 

মাছা: মানা আ ার  

মা: আ: রা াক ম ল  

মাছা: মাহমুদা বগম 

শ ামপুর, 

ঢালভা া 

1072 ৫৯৯৫ 

মা: আলমগীর কিবর  

মা: ফজলার রহমান  

মাছা: সােদনা বগম 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

1073 ৫৯৯৯ 

মাছা: হািদছা আ ার  

মা: মা াক আহে দ  

মাছা: হাছনা বগম 

িব ু পুর, 

ঠু য়াপু র 

1074 ৬০০০ 

মাছা: সািবনা ইয়াসিমন  

মা: দলজার রহমান  

মাছা: জািমলা বগম 

নয়আনা নওদা , 
ব ুিলয়া 

1075 ৬০০১ 

মাছা: মা আ ার  

মা: আ: ওয়াদুদ ম ল  

মাছা: ফিরদা বগম 

বাশকাটা, 
পলাশবাড়ী 

1076 ৬০০৫ 

হনা  
মা: আ: মিতন তালুকদার  

মাছা: রিহমা খাতুন 

গেড়য়া, 
ঠু য়াপু র 

1077 ৬০০৬ 

মাছা: রািজনা আ ার  

মা: র ব আলী সরকার  

মাছা: িব বগম 

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

1078 ৬০১০ 

মা: আ: খােলক 

মা: খায় ল ইসলাম  

মাছা: আিবরন নছা 

চি পুর, ঠু য়া 
পু র 

1079 ৬০১৪ 

মা: আসাদু ামান  

মা: ফেজর উি ন  

মাছা: ছায়ারতন বগম 

িদঘদারী, মরীর 

হাট 

1080 ৬০১৫ 

উৎপল চ  সরকার  

সুধীর চ  সরকার  

পা ল বালা 

মহদীপুর, 

ঠু য়াপু র 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1081 ৬০১৮ 

মা: আ ুল বারী ওলী 
মৃত- আবুল হােসন  

মাছা: জিরনা বগম 

দূগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

1082 ৬০২০ 

মাছা: সুলতানা রািজয়া পিল 

মা: রিশদুল ইসলাম  

মাছা: শফালী বগম 

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

1083 ৬০২৬ 

মাছা: আেনায়ারা বগম  

মৃত- নু ল ইসলাম  

মৃত- আয়শা বগম 

গাপালপুর, 

ব ুিলয়া 

1084 ৬০৩১ 

মাছা: রাজী বগম  

মা: আ ুল মা ােলব 

সরকার  

মাছা: রােকয়া বগম 

মা ফাপুর, 

তুলশীঘাট 

1085 ৬০৩২ 

মাছা: মাকছুদা বগম  

মা: আ ুর রহমান  

মাছা: শিরফা বগম 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

1086 ৬০৩৩ 

মাছা: নাজিরন আ ার  

মা: ল আিমন সরকার  

মাছা: রিহমােবগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

1087 ৬০৩৫ 

মাছা: নাজমু াহার আ ার  

মা: মািতয়ার রহমান  

মাছা: শািহনা বগম 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

1088 ৬০৩৯ 

মাছা: মিরয়ম আ ার  

মৃত- মিমনুল ইসলাম  

মাছা: আিছয়া বগম 

িদগদারী, মরীর 

হাট 

1089 ৬০৪০ 

মা: হা ন অর রিশদ  

মা: আিমনুর ম ল  

মাছা: হািমদা বগম 

িদগদারী, মরীর 

হাট 

1090 ৬০৪৪ 

মা: আিত র রহমান  

মৃত- মাশারফ হােসন  

মাছা: জােবদা বগম 

কাতুলী, 
বং িলয়া 

1091 ৬০৪৫ 

মা; শিফ ল ইসলাম  

মৃত- আ ুল হাই  

মাছা: মেহ ন নছা 

রাজনগর, 

রওশনবাগ 

1092 ৬০৫০ 

মাছা: িব খাতুন  

মা: আ ুর রহমান  

মাছা: ফােতমা  বগম 

বড়িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1093 ৬০৫২ 

মা: রিফ ল ইসলাম  

েমা: সােদক আলী  
মাছা: ধলী বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

1094 ৬০৫৩ 

মা: আেনায়ার হােসন  

মা: মাহাতাব হােসন  

মাছা: আেনায়ারা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

1095 ৬০৫৪ 

মাছা: শাপলা আ ার  

মৃত- র আলী  
মাছা: হািমদা বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

1096 ৬০৫৫ 

মাছা: শা না খ কার  

মৃত- আ ুস সা ার খ কার  

মাছা: আেবদা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

1097 ৬০৫৬ 

মা: রিফক ামািনক  

মা: আজাহার আলী  
মাছা: হািলমা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

1098 ৬০৬০ 

হােজরা খাতুন  

মা:  
মৃত- ছামছু াহার বগম 

নয়আনা নওদা , 
ব ুিলয়া 

1099 ৬০৬১ 

মা: মাহামুদ হােসন  

মা: তৗিহদুল ইসলাম  

মাছা: মিজদা বগম 

িকসামত 

চের া, মরীর  

হাট 

1100 ৬০৬২ 

মা: সাহাগ খ কার  

মৃত- আ ুস ছা ার খ কার  

মাছা: আেবদা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

1101 ৬০৬৬ 

মা: আলমগীর কিবর  

মা: মাকেছদ আলী  
মাছা: জাহানারা বগম 

িব ামগাছী, 
ঠু য়াপু র 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1102 ৬০৭১ 

মাছা: ফােতমা তুজ জাহরা  
মা: সাহােল রানা 
মাছা: রিহমা বগম 

মেনাহরপুর, 

মেনাহরপুর 

1103 ৬০৭৪ 

মা: আ ুর রিহম সরকার 

মা: ছােদক আলী সরকার  

মাছা: রওশনয়ারা বগম 

িদঘলকাি , 

বং িলয়া 

1104 ৬০৭৬ 

 মিত বীনা রানী  
 কণ চ  বমন  

 মিত শাি  রানী 

িশমুিলয়া, 
পলাশবাড়ী 

1105 ৬০৭৭ 

মা: েবল িময়া  
মা: ইমাম হােসন  

মাছা:  রােকয়া বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

1106 ৬০৮৩ 

মাছা: িজনা বগম  

মা: হািফজার রহমান ম ল  

মাছা: খুিক বগম 

নয়আনা নওদা , 
ব ুিলয়া 

1107 ৬০৮৭ 

মাছা: কািহনুর বগম  

মা: নুর বী ইসলাম  

মাছা: আিজরন বগম 

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

1108 ৬০৮৯ 

মা: িমজানুর রহমান  

মা: আ ুল কায়ুম িময়া  
মাছা: িবয়া বগম 

উ র আ ুয়া, 
পলাশবাড়ী 

1109 ৬০৯০ 

মা: মাকেলছুর রহমান  

মা: বিদউর ামান  

মাছা: আেলফা বগম 

দূগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

1110 ৬০৯১ 

মাছা: া বগম  

মা: আ ুর রিশদ ামািনক  

মাছা: আেমনা বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1111 ৬০৯৬ 

মা: আিতয়ার রহমান  

মা: লাল িময়া ধান  

মাছা: জাসনা বগম 

নাি শহর, 

ফিকরহাট 

1112 ৬০৯৯ 

মা: রিবউল ইসলাম  

মা: আ: রা াক ম ল  

মাছা: রাইমা বগম 

বাশকাটা, 
পলাশবাড়ী 

1113 ৬১০৫ 

মাছাঃ নািহদ আকতার  

মাঃ আঃ জিলল খ কার  

মাছাঃ রিজয়া বগম 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 

1114 ৬১০৬ 

মাছাঃ বলী আকতার  

মাঃ শাহজান িময়া  
মাছাঃ ছােলহা বগম 

ছাট 

ভগবানপুর,আ
মলাগাছী 

1115 ৬১১১ 

মাছাঃ িজনা বগম  

মাঃ িমলন িময়া  
মাছাঃ রেহনা বগম 

উ র আ ুয়া 
পলাশবাড়ী 

1116 ৬১১৭ 

িলিপ রানী  
িশপন মার  

জয়া রানী 

পি ম 

রামচ পুর, 

কািশয়াবাড়ী 

1117 ৬১২১ 

মাছাঃ া খাতুন  

মাঃ আবু হােসন  

মাছাঃ িম বগম 

সুলতানপুর 

বাড়াইপাড়া, 
বং িলয়া 

1118 ৬১২৪ 

মাছাঃ িবউ  আ ার  

মাঃ মাখেলছার িময়া  
মাছাঃ রওশনারা বগম 

চি পুর 

ঠু য়াপা র 

1119 ৬১২৫ 

মাছাঃ তািনয়া আ ার  

মাঃ মায়ান কবীর  

মাছাঃ শা ানা বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1120 ৬১২৬ 

মাঃ ওছমান গনী  
মৃত ছিলম উি ন 

মাছাঃ আিছয়া বগম 

সব  ভাদুিরয়া 
পলাশবাড়ী 

1121 ৬১২৮ 

মাছাঃ িশিরন আকতার  

মাঃ িসরাজুল ইসলাম 

তালুকদার  

মাছাঃ িবনা বগম 

ঝাপর, কামরপু
র 

1122 ৬১৩১ 

িমলন রায়  

পুন  চ  রায়  

বাস ী রানী 

বড় 

িশমুলতলা,কা
িশয়াবাড়ী 

1123 ৬১৩৯ 

মাছাঃ সাধনা আ ার বানু 

শাহ মাঃ আঃ রহমান  

মাছাঃ নু াহার 

চি পুর 

ঠু য়াপা র 

1124 ৬১৪৫ 

মাঃ বাবলু সরকার  

মাঃ বাবু সরকার  

মাছাঃ িবউ  বগম 

িদগদাড়ী, মরী
রহাট 

1125 ৬১৫১ 

মাছাঃ জুেলখা খাতুন  

মাঃ আশাদু ামান  

মাছাঃ আয়শা বগম 

িদগদাড়ী, মরী
রহাট 

1126 ৬১৫২ 

মাঃ একরামুল ামািনক  

মাঃ আঃ খােলক ামািনক 

মাছাঃ শফালী বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

1127 ৬১৫৩ 

মাছাঃ সাথী আ ার  

মাঃ সাইদুর রহমান  

মাছাঃ নারিগছ বগম 

চি পুর 

ঠু য়াপা র 

1128 ৬১৫৪ 

মাছাঃ িলমা আ ার  

মাঃ সুবাহান  

মাছাঃ জােবদা বগম 

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1129 ৬১৫৫ 

মাছাঃ িবপাশা খাতুন  

মাঃ আঃ রা াক  

মাছাঃ নুরজাহান বগম 

জামালপুর 

পলাশবাড়ী 

1130 ৬১৫৮ 

মাঃ শিফউ ামান  

মৃত নু ল হােসন  

মাছাঃ হািমদা বগম 

িব ামগাছী,ঠু
য়াপা র 

1131 ৬১৫৯ 

মাঃ মিমনুর রহমান  

মৃত জায়দাল আলী  
মাছাঃ মাহাফুজা বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

1132 ৬১৬১ 

মাঃ আঃ রা াক  

মাঃ ছামছুল িময়া  
মাছাঃ জেলখা বগম 

জামালপুর 

পলাশবাড়ী 

1133 ৬১৬২ 

মাছাঃ সীমা আকতার  

মাঃ এনামুল হক  

মাছাঃ রওশনারা বগম 

বড়াডা া 
পলাশবাড়ী 

1134 ৬১৬৫ 

ইমন মালািলসা িসমন  

মাঃ সােহদার রহমান  

মাছাঃ সােহরা বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

1135 ৬১৬৬ 

মাছাঃ সােজদা বগম  

মাঃ আঃ সা ার খ কার  

মাছাঃ আেবদা বগম 

নুিনয়াগাড়ী 
পলাশবাড়ী 

1136 ৬১৭২ 

মাঃ আিমনুল ইসলাম  

মাঃ অিফজ উি ন  

মাছাঃ আ জুয়ারা বগম 

কািশয়াবাড়ী,
কািশয়াবাড়ী 

1137 ৬১৭৫ 

মাঃ িজয়াউর রহমান  

মাঃ আবুল হােসন 

পাইকার  

মাছাঃ ধিল মাই 

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1138 ৬১৮২ 

মাঃ েবল ধান  

মাঃ সামছুল হক ধান  

মাছাঃ গালাপী বগম 

আমলাগাছী 
আমলাগাছী 

1139 ৬১৮৩ 

মাঃ আিনছুর রহমান  

মাঃ মিজবর রহমান  

মাছাঃ আ জুয়ারা বগম 

তালুক জািময়া 
,তালুক জািময়া 

1140 ৬১৮৫ 

মাঃ জাহা ীর আলম  

মাঃ সােহব আলী  
মাছাঃ জাহানারা বগম 

দূগাপুর,পলাশ
বাড়ী 

1141 ৬১৯১ 

মাছাঃ িশিরনা আ ার 

মাঃ সবুজ িময়া  
মাছাঃ বুলবুল বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

1142 ৬১৯৩ 

মাছাঃ িরতা বগম  

মাঃ ইমান হাসান রািকব  

মাছাঃ িলিপ বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

1143 ৬১৯৫ 

মাঃ নাজমুল ইসলাম  

মৃত ুসু আলী  
মাছাঃ হািমদা বগম 

চি পুর 

ঠু য়াপা র 

1144 ৬১৯৬ 

মাছাঃ ছিকনা আকতার  

মাঃ িজয়াউর রহমান  

মাছাঃ জিরনা বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

1145 ৬১৯৮ 

মাছাঃ শা ী আ ার  

মাঃ আজাহার আলী  
মাছাঃ জাহানারা বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

1146 ৬২০১ 

মাছাঃ িমতু আকতার 

মাঃ আঃ রউফ ম ল 

মাছাঃ পা ল 

িব ামগাছী,ঠু
য়াপা র 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1147 ৬২০৭ 

মাঃ সাগর িময়া 
মাঃ মমতাজ আলী আক  

মাছাঃ কিবতা বগম 

িগিরধারীপুর,প
লাশবাড়ী 

1148 ৬২১১ 

মাঃ আ ুল লিতফ ধান 

মাঃ ফরেদৗস ধান 

মাছাঃ মরিজনা বগম 

বতকাপা, ঢাল
ভা া 

1149 ৬২১৬ 

মাছাঃ আিখঁ আ ার 

মাঃ িকনু িময়া 
মাছাঃ িম ু  বগম 

পলাশগাছী,পলা
শবাড়ী 

1150 ৬২২০ 

মাঃ খারেশদ িময়া 
মাঃ হািফজার ম ল 

মাছাঃ জিরনা বগম 

জামালপুর,পলা
শবাড়ী 

1151 ৬২২১ 

মাছাঃ সালমা আকতার 

মাঃ সাব ুিময়া 
মাছাঃ হািমদা বগম 

মহদীপুর,ঠু য়া
পা র 

1152 ৬২২৩ 

মাছাঃ চা া বগম 

মাঃ এমদাদুল হক 

মাছাঃ ছােলমা বগম 

মেহশপুর,পলাশ
বাড়ী 

1153 ৬২২৪ 

মাছাঃ হািমদা বগম 

মিজবর রহমান 

আসাতন 

আমবাড়ী,পলা
শবাড়ী 

1154 ৬২২৫ 

মাছাঃ লী আকতার 

মাঃ রাজ ুআহে দ 

মাছাঃ নুরনাহার 

ল ীপুর, মরীর
হাট 

1155 ৬২২৮ 

মাছাঃ তহিছনা বগম 

মাঃ শামছুল আেরিফন 

মাছাঃ মােলকা বগম 

নয় আনা 
নওদা, বং িল

য়া 

1156 ৬২৩০ 

মাছাঃ িরতু ম ল িরয়া 
মাঃ জিলল ম ল 

মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

দুগাপুর,পলাশ
বাড়ী 

1157 ৬২৩৩ 

মাছাঃ িনমিক আ ার 

মাঃ আতাউর রহমান 

মাছাঃ রােকয়া বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1158 ৬২৩৪ 

মাঃ জাহা ীর আলম 

মাঃ ছালায়মান হােসন 

মাছাঃ রােহলা বগম 

মেহশপুর,পলাশ
বাড়ী 

1159 ৬২৩৫ 

মাঃ িমলন িময়া 
মাঃ ছালাম িময়া 

মাছাঃ মালতী বগম 

মেহশপুর,পলাশ
বাড়ী 

1160 ৬২৩৬ 

মাঃ হায়দার আলী 
মাঃ খিললুর রহমান 

মাছাঃ রিহলা বগম 

তালুক 

ঘাড়াবা া,চ
ররহাট 

1161 ৬২৩৯ 

মাছাঃ আরিজনা বগম 

মাঃ রিবউল ইসলাম 

মাছাঃ রিহমা বগম 

দুগাপুর,পলাশ
বাড়ী 

1162 ৬২৪২ 

মাছাঃ নাজমা আ ার 

মাঃ িমিরদুল ইসলাম 

মাছাঃ জেলখা বগম 

মেহশপুর,পলাশ
বাড়ী 

1163 ৬২৪৫ 

মাঃ নাজমুল দা  
মাঃ আবুল কােশম 

মাছাঃ রেহনা বগম 

মেহশপুর,পলাশ
বাড়ী 

1164 ৬২৪৬ 

মাঃ নজ ল ইসলাম 

মাঃ আবুল কােশম 

মাছাঃ রেহনা বগম 

মেহশপুর,পলাশ
বাড়ী 

1165 ৬২৪৭ 

মাছাঃ মনা আ ার 

মাঃ নজ ল ইসলাম 

মাছাঃ িবউ  বগম 

মেহশপুর,পলাশ
বাড়ী 

1166 ৬২৪৯ 

মাঃ শহীদু ামান ম ল 

মাঃ দুলা ম ল 

মাছাঃ সুলতানা রািজয়া 
বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

1167 ৬২৫৭ 

মাঃ িমিরদুল ইসরাম 

মাঃ আজগার আলী 
মাছাঃ শা া বগম 

মেহশপুর,পলাশ
বাড়ী 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1168 ৬২৬৬ 

মাছাঃ আিখঁ আকতার 

মাঃ আয়না্ল িময়া 
মাছাঃ আেমনা বগম 

মেহশপুর,পলাশ
বাড়ী 

1169 ৬২৬৭ 

মাছাঃ নুসরাত শারিমন 

মাঃ খিললুর রহমান 

মাছাঃ মিজনা বগম 

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

1170 ৬২৬৮ 

মাছাঃ লতা বগম 

মাঃ বােবল সরকার 

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

বুজ ক 

িব ু পুর,আমলা
গাছী 

1171 ৬২৭৩ 

মাঃ শাহাআলম আক  

মাঃ তিছর উি ন আক  

মাছাঃ সিহদা বগম 

হােসনপুর, ম
রীরহাট 

1172 ৬২৮১ 

মাছাঃ িদলআরা বগম 

মাঃ আঃ ছা ার 

মাছাঃ আিছমন নছা 

হােসনপুর, ম
রীরহাট 

1173 ৬২৮৩ 

মাছাঃ িরপন বগম 

মৃত ফজলুল হক সরকার 

মাছাঃ রিহমা বগম 

মােঠরহাট 

1174 ৬২৮৫ 

মাছাঃ িমি  আকতার 

মাঃ িরপন ধান 

মাছাঃ লসুম বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

1175 ৬২৮৬ 

মাঃ বাদল ম ল 

মাঃ ছা ার ম ল 

মাছাঃ বুলবুিল বগম 

িগিরধারীপুর,প
লাশবাড়ী 

1176 ৬২৮৮ 

মাঃ লাভল ূিময়া 
মাঃ রিকব উি ন 

মাছাঃ লাভলী বগম 

গাড়ানাটা , 
ঠু য়াপা র 

1177 ৬২৮৯ 

মাঃ িরয়ন িময়া 
মাঃ রা াক িময়া 

মাছাঃ ফােতমা বগম 

িগিরধারীপুর,প
লাশবাড়ী 

1178 ৬২৯৩ 

মাছাঃ জবা বগম 

মাঃ িশবলী সািদক বাদল 

মাছাঃ জ রা বগম 

ল ীপুর, মরীর
হাট 

1179 ৬২৯৮ 

মাঃ রিফ ল ইসলাম 

মাঃ কিফল উি ন 

মাঃ খুিকমাই 

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1180 ৬২৯৯ 

মাছাঃ সােজদা খাতুন 

মাঃ আ ুল আিজজ 

মাছাঃ ছারা বগম 

চি পুর,ঠু য়া
পা র 

1181 ৬৩০১ 

মাছাঃ সুিফয়া সরকার 

মাঃ সােরমার সরকার 

মাছাঃ মােনয়ারা বগম 

আসমতপুর,প
লাশবাড়ী 

1182 ৬৩০৩ 

মাছাঃ শািহনুর বগম 

মাঃ আশাদু ামান 

মাছাঃ রােহনা বগম 

িদগদাড়ী, মরী
রহাট 

1183 ৬৩০৪ 

মাঃ মাসুদ রানা 
মাঃ িসি ক সরকার 

মাছাঃ আওয়ালী বগম 

িগিরধারীপুর,প
লাশবাড়ী 

1184 ৬৩০৯ 

মাছাঃ লায়লা বগম 

মৃত মিহর উি ন 

মাছাঃ জাহানারা বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

1185 ৬৩১১ 

মাছাঃ ছিনয়া আ ার 

মাঃ আিমনুর ইসলাম 

মাছাঃ িবউ  বগম 

কািশয়াবাড়ী,
কািশয়াবাড়ী 

1186 ৬৩১৫ 

মাছাঃ দেলায়ারা বগম 

মাঃ মাকেলছুর রহমান 

মাছাঃ সুিফয়া বগম 

আমবাড়ী,পলা
শবাড়ী 

1187 ৬৩১৬ 

মাঃ আিরফুল ইসলাম 

মাঃ আিমনুল ইসলাম 

মাছাঃ িলিল বগম 

দুগাপুর,পলাশ
বাড়ী 

1188 ৬৩২০ 

মাঃ মােজদ ম ল 

মাঃ মা ফা ম ল 

মাছাঃ রােবয়া বগম 

িগিরধারীপুর,প
লাশবাড়ী 

1189 ৬৩২১ 

মাঃ হািফজার রহমান 

মাঃ রইচ উি ন 

মাছাঃ জিমলা খাতুন 

পলাশগাছী,পলা
শবাড়ী 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1190 ৬৩২৮ 

মাছাঃ সাবানা আ ার 

মাঃ আ ুল খােরক 

ামািনক 

মাছাঃ শফালী বগম 

িগিরধারীপুর,প
লাশবাড়ী 

1191 ৬৩২৯ 

মাঃ মাহাবুবুর রহমান 

মাঃ ছামছুল ইসলাম 

মাছাঃ হািমদা বগম 

দূগাপুর,পলাশ
বাড়ী 

1192 ৬৩৩২ 

মাঃ সােহল রানা  
মাঃ জাইদুল ধান 

মাছাঃ চামুলী বগম 

চি পুর,ঠু য়া
পা র 

1193 ৬৩৩৩ 

মাছাঃ িলফা মিন 

মাঃ ইছাহাক আলী 
মাছাঃ এেলারা বগম 

চি পুর,ঠু য়া
পা র 

1194 ৬৩৩৪ 

মাঃ মায়ুন আহে দ 

মৃত মমতাজ উি ন 

মৃত নুরনা বগম 

ভলােকাপা,তা
লুকজািমরা 

1195 ৬৩৩৫ 

মাছাঃ খািদজা আকতার 

মৃত খােদম হােসন 

মাছাঃ জাসনা বগম 

িকশামত 

ক ারবাড়ী,তা
লুকজািমরা 

1196 ৬৩৩৬ 

মাঃ মেহদী হাসান 

মাঃ মাজাে ল হক 

মাছাঃ জাহানারা বগম 

নয় আনা 
নওদা, বং িল

য়া 

1197 ৬৩৩৭ 

মাছাঃ ির া বগম 

মাঃ জয়নাল আেবদীন 

মাছাঃ জাহানারা বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

1198 ৬৩৪০ 

মাঃ জয়নাল আেবদীন 

মাঃ কেছর আলী 
মাছাঃ ফুলজান বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

1199 ৬৩৪৬ 

মাঃ তানভী ল আেরিফন 

মাঃ তিজম উি ন িময়া 
মাছাঃ সাধনা আ ার বানু 

চি পুর,ঠু য়া
পা র 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1200 ৬৩৪৭ 

মাঃ আিমনুল ইসলাম 

মাঃ তারা িময়া 
মাছাঃ আিমরন বগম 

জগরজানী,পলা
শবাড়ী 

1201 ৬৩৪৮ 

মাছাঃ বিবতা আ ার 

মাঃ আ ুল খােলক 

ামািনক 

মাছাঃ শফালী বগম 

িগিরধারীপুর,প
লাশবাড়ী 

1202 ৬৩৫৫ 

 মিত অ লী রানী  
 িনর ন চ  বমন  

 মিত শাি  রানী 

িশমুিলয়া, 
পলাশবাড়ী 

1203 ৬৩৫৬ 

মাছা: তৃ া বগম  

মা: িমজানুর রহমান  

মাছা: আফ জা বগম 

হাসােনর পাড়া, 
তুলসীঘাট 

1204 ৬৩৫৭ 

মা: পম সরকার  

মৃত- নূর ামান  

মাছা: িব বগম 

মহদীপুর, 

ঠু য়াপু র 

1205 ৬৩৫৮ 

মাছা: মাহফুজা বগম  

মা: আ ুর রহমান  

মাছা: শরীফা বগম 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

1206 ৬৩৫৯ 

মাছা: আয়শা িছি কা পা ল 

মা: আিম ল ইসলাম  

মাছা: সুলতানা রািজয় 

রাই াম, 

পলাশবাড়ী 

1207 ৬৩৬১ 

মাছা: মুি  বগম  

মা: িমজানুর রহমান  

মাছা: সািহদা বগম 

হাসােনর পাড়া, 
তুলসীঘাট 

1208 ৬৩৬৪ 

মা: আিরফুল ইসলাম  

মৃত- আিজতু াহ ামািনক  

মাছা: সােলহা 

চি পুর, ঠু য়া 
পু র 

1209 ৬৩৬৫ 

মাছা: লাভলী আ ার  

মা: সাইফুল ইসলাম  

মাছা: রিজয়া সুলতানা 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1210 ৬৩৬৭ 

মাছা: রেহনা বগম  

মা: নু ল ইসলাম  

মাছা: সানাভান বগম 

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

1211 ৬৩৬৮ 

মা: েবল ামািনক  

মা: ফজল হক ামািনক  

মাছা: নু হার বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

1212 ৬৩৭১ 

মাছাঃ ব ল আ ার  

মাঃ জামাত আলী  
মাছাঃ রােবয়া বগম 

চি পুর 

ঠু য়াপা র 

1213 ৬৩৭২ 

মাছাঃ মুিশদা আ ার  

মাঃ শিরফুল ইসলাম ম ল 

মাছাঃ বুলবুলী বগম 

চি পুর 

ঠু য়াপা র 

1214 ৬৩৭৩ 

মাছাঃ সিখ বগম  

মাঃ মােজদ ম ল  

মাছাঃ সিলনা বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

1215 ৬৩৭৪ 

মাছাঃ নাছিরন আ ার  

মাঃ খিললুর রহমান  

মাছাঃ রিজয়া বগম 

চি পুর 

ঠু য়াপা র 

1216 ৬৩৭৯ 

মাছাঃ নু াহার বান ু 

মৃত নূ ল হােসন সরকার 

মৃত খােতজা বগম 

দূগাপুর,পলাশ
বাড়ী 

1217 ৬৩৮২ 

মাঃ মান ম ল  

মাঃ ছা ার ম ল  

মাছাঃ বুলবুিল বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

1218 ৬৩৮৩ 

মাঃ শিরফুল ইসলাম ম ল 

মাঃ মা ািফজার রহমান 

ম ল  

মাছাঃ সাহাগী খাতুন 

চি পুর 

ঠু য়াপা র 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1219 ৬৩৮৪ 

মাছাঃ মািফয়ারা  
মাঃ আঃ রউফ ম ল  

মাছাঃ পা ল 

িব ামগাছী,ঠু
য়াপা র 

1220 ৬৩৮৭ 

মাঃ  হাসানুর রহমান  

মাঃ আঃ ছা ার সরকার  

মাছাঃ ছােলমা খাতুন 

দূগাপুর,পলাশ
বাড়ী 

1221 ৬৩৯০ 

মাছাঃ জবা আকতার  

মাঃ জ ল ইসলাম  

মাছাঃ সােহরা বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

1222 ৬৩৯১ 

মাছাঃ মামুিল আকতার  

মাঃ মাজাে ল রহমান  

মাছাঃ শামছু াহার 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

1223 ৬৩৯৩ 

ভাতী রানী  
িদলীপ চ  বমন  

সরলা রানী 

স না 
কািশয়াবাড়ী 

1224 ৬৩৯৪ 

 িবলু চ  সরকার  

মৃত রনধীর চ  সরকার  

মিত পদুনা রানী 

কািশয়াবাড়ী,
কািশয়াবাড়ী 

1225 ৬৩৯৫ 

শা না রানী  
 তাপ চ  বমন  

মৃত রি লা রানী 

স না 
কািশয়াবাড়ী 

1226 ৬৩৯৬ 

মাছাঃ লাইজ ু বগম  

মাঃ মাফা ল হােসন  

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

হিরণবাড়ী 
পলাশবাড়ী 

1227 ৬৩৯৯ 

মাছাঃ িমফতা ল জা াত 

িমম  

মাঃ মিতয়ার রহমান  

মাছাঃ হােসন আরা বগম 

হিরনমাির 

পলাশবাড়ী 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1228 ৬৪০৩ 

মা: শামীম ামািনক  

মা: গালজার রহমান  

মাছা: ছােলহা বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

1229 ৬৪০৭ 

মাছা: রেহনা বগম  

মা: গালাম র ানী  
মাছা: জেলকা বগম 

সাবিদন , 

আমলাগাছী 

1230 ৬৪০৮ 

 িমঠু রাম বমন  

 বােন র বমন  

মৃত- ভা রানী 

স না, 
কািশয়াবাড়ী 

1231 ৬৪০৯ 

মাছা:  রতনা আ ার  

মা: গালজার রহমান  

মাছা: মারিজনা বগম 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

1232 ৬৪১৮ 

মাছা: িবথী আ ার  

এস এম মাহাবুব হােসন  

মাছা: া বগম 

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

1233 ৬৪২৪ 

মা: সােদ ল ইসলাম  

মৃত- সেদর ামািনক  

মাছা: সােলহা বগম 

িদঘলকাি , 

বং িলয়া 

1234 ৬৪২৫ 

মা: জািম ল ইসলাম  

আ: খােলক ম ল  

মাছা; জািমলা বগম 

গাপীনাথপুর, 

1235 ৬৪২৮ 

মা: রাজ ুিময়া  
মা: ফজলার রহমান  

মাছা: আেমনা বগম 

ডােকরপাড়া, 
ঢালভা া 

 


