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1 
 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1 ২০১ 

মাছাঃ ছািবনা খাতুন 

মাঃ হাসান আিল ম ল 

মাছাঃ লাইলী বগম 

গায়ালপাড়া,
পলাশবাড়ী 

2 ২০৪ 

মাছাঃ মিরনা খাতুন      

মাঃ আ ুল মিজদ সরকার   

মাছাঃ িবলিকছ বগম 

পূবেগাপালপুর,

আমলাগাছী 

3 ২০৮ 

মাছাঃ আছমা বগম 

মাঃ রািখনুর রহমান 

মাছাঃ আিমরন বগম 

গায়ালপাড়া, 
ঢালভাংগা 

4 ২৩৮ 

মাঃ মাসুদ রানা 
মাঃ হাসান আলী ম ল 

মাছাঃ লাইলী বগম 

গায়ালপাড়া 
পলাশবাড়ী 

5 ২৫১ 

মাঃ মায়ন কিবর িলটন 

মাঃ নজ ল ইসলাম 

মাছাঃ ইিমলী বগম 

পি ম 

গায়ালপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

6 ২৫৭ 

মাঃ শাহজাহান আলম 

মুত বাবলু িময়া 
মাছাৎ ছােলহা বগম 

পি ম 

িপনাথপুর,  

পলাশবাড়ী 

7 ৪৬৩ 

মাঃ গালাম আজম        

মৃত হািবজার রহমান      

মাছাঃ হািলমা বগম 

খামাড় 

নড়াইল, 

ঢালভা া 

8 ৪৯১ 

মাঃ নাজমুল হাসাইন      

মৃত ময়নুল উি ন        

িমেসস নিদয়া বগম 

িব মগাছী,ঠু
য়াপা র 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

9 ৫৩০ 

মাঃ িমলন িময়া         মাঃ 
ছামছুল হক        মাছাঃ 
আিমনা বগম 

িগিরধারীপুর,

পলাশবাড়ী 

10 ৫৬৫ 

মাঃ শািকল মাহমুদ       

মাঃ আবুল হােসন        

মাছাঃ মােনায়ারা বগম 

বড় 

িশমুলতলা,কা
িশয়াবাড়ী 

11 ৭৮২ 

ওয়ািহদা আ ার          

মাঃ ওসমান গিন        

শামচুন নাহার বগম 

িগিরধারীপুর,

পলাশবাড়ী 

12 ৮৫৩ 

মাঃ জািহদ হাসান  

মাঃ আঃ কিরম   

মাছাঃ মিজমন বগম 

বড়িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

13 ৮৬৯ 

মাঃ শাহ কামাল খাঁন     

মাঃ আলী আকবর       

মাছাঃ জাহানারা বগম 

বড় 

িশমুলতলা,কা
িশয়াবাড়ী 

14 ৯৫১ 

মাঃ মিশউর রহমান       

মৃতঃ ছিলম উি ন         

মেনায়ারা বগম 

নুিনয়াগাড়ী,প
লাশবাড়ী 

15 ৯৭৪ 

মাছাঃ রিজনা বগম      

মাঃ িমলন িময়া          
মাছাঃ  রােকয়া বগম 

মধ রাচ পুর,

কামরপুর 

16 ১০৪৮ 

মাছাঃ জা াতুন ফরেদৗিস    

মাঃ শিফউল ইসলাম       

মাছাঃ নুরজাহান বগম 

বাঁশকাটা,পলা
শবাড়ী 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

17 ১০৮৫ 

মাঃ রাগীব হাসান         

মাঃ ফজেল রা ী        
মাছাঃ মমতাজ পারভীন 

বলারামপুর,তু
লসীঘাট 

18 ১১২৯ 

আবু সাইদ মাঃ 
রিফ ামান মাঃ আ ুস 

ছা ার ম ল   মাছাঃ 
রােহনা বগম 

নুিনয়াগাড়ী,প
লাশবাড়ী 

19 1282 

মা: কাম ল হাসান ধান  

মৃত- নূ ল ইসলাম ধান  

মাছা: রিমছা বগম 

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

20 1359 আেবদেন তথ  নাই 

- 

21 ১৫৩৮ 

মাঃ আিরফুল ইসলাম      

মাঃ আিমনুল ইসলাম       

মাছাঃ িরনা বগম 

িগিরধারীপুর,

পলাশবাড়ী 

22 ১৭১০ 

মাছাঃ আফেরাজা 
আকতার  

মাঃ আবুল কালাম আজাদ 

মাছাঃ সােজদা বগম 

নাি শহর, 

ফিকরহাট 

23 ১৭৫৫ 

শংকর রাণী  
মৃেগ  নাথ সরকার  

িমনতী রানী 

পি ম 

রামচ  পুর,  

কািশয়াবাড়ী 

24 ১৭৮১ 

রিন রানী সাহা  
মৃত অনুপ মার সাহা 
িব রানী সাহা 

বড় 

িশমুলতলা,প
লাশবাড়ী 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

25 ১৮০১ 

মাছাঃ িনলুফা খাতুন  

মাঃ মাজাে ল হক  

মাছাঃ আেমনা বগম 

সােকায়া, 
ঢালভাংগা 

26 ১৮৯০ 

িশখা রাণী  
চ  কা  বমন  

পালী রাণী 

ঝপাড়, 

কামরপুর 

27 ১৯৩৫ 

মাছাঃ জসিমন আকতার  

মাঃ মু া িময়া  
মাছাঃ জীিমলা বগম 

িসধন াম,  

মিররহাট 

28 ১৯৮১ 

মাঃ নাজমুল আলম 

খ াকার  

মাঃ খায় ল আলম নু 
মাছাঃ রীনা বগম 

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

29 ২০০৩ 

মৗসুমী আ ার 

মাঃ মাজাহার আলী ম ল 

মাছাঃ রােহনা বগম 

বাশকাটা, 
পলাশবাড়ী 

30 ২০১০ 

মাছাঃ জা াতুন আ ার  

মাঃ জাবাবার আল  

মাছাঃ হােজবা বগম 

পলাশগাছী 

31 ২০১৭ 

দীিলপ চ  সরকার  

 নপাল চ   

মিত পাি নী রানী 

বড় 

িশমুলতলা,প
লাশবাড়ী 

32 2024 

মাছা: লাকী আ ার       

মা: আ: খােলক ম ল      

মাছা: জিমলা বগম 

পারবত পুর, 

ঠু য়াপু র 

33 2047 

মাছা: িনলুফার রহমান      

মা: শিফ ল ইসলাম       

মাছা: নুর াহার বগম 

রাজনগর, 

রওশনবাগ 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

34 2085 

মাছা: শাপলা আ ার      

মা: রজাউল কিরম     

মাছা:  রািজনা বগম 

ভগবানপুর, 

বাসুেদবপুর 

35 2240 

মা: ফা ক আক       

মা: আ ুর রিহম আক     

মাছা: ফেরজা বগম 

বুজ ক টংরা, 
বং িরয়া 

36 ২৩০৩ 

মাঃ সিলম িময়া         
মাঃ বাদশা িময়া          
মাছাঃ সােলহা বগম 

উদায়সাগর,প
লাশবাড়ী 

37 ২৩৩৫ 

মাছাঃ িলতা আকতার    

মাঃ মাশারফ বপারী        
মাছাঃ রিশদা বগম 

মরাদােতয়া,
তালুকজািমরা 

38 ২৩৪৮ 

মাঃ মাহামুদুল হাসান     

ছামচুল হক           মােজদা 
বগম 

চি পুর,ঠু য়া
পা র 

39 ২৩৬১ 

মাছাঃ রিহমা খাতুন      

মাছাঃ মিমনুল ইসলাম     

মাছাঃ মমতাজ বগম 

আমবাড়ী,পলা
শবাড়ী 

40 2447 

মাছাঃ সুলতানা আকতার   

মাঃ শওকত জামান       

মাছাঃ শামছু াহার বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

41 2475 

মাঃ গালাপ িময়া        
মাঃ রাজা িময়া          
মাছাঃ গালাপী বগম 

গেরায়া, 
ঠু য়াপা র 

42 2507 

মাছাঃ তানিজলা খাতুন      

মাঃ তাজাে ল হক       

মাছাঃ ফ ী খাতুন 

গায়ালপাড়া,
ঢালভা া 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

43 2537 

মাছাঃ মাসুদা খাতুন       

মাঃ আবু হােসন        

মাছাঃ রােকয়া বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

44 ২৫৪৭ 

মাঃ মামুনুর রিশদ       

মাঃ সাহার উি ন       

মাছাঃ রােবয়া বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

45 ২৬২২ 

মাছাঃ জসিমন আকতার    

মাঃ আঃ রউফ সরকার     

মাছাঃ িবলিকছ 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 

46 ২৬২৮ 

মাছাঃ চােমলী আকতার     

মাঃ সােলক ম ল        

মাছাঃ মােলকা বগম 

গেনশপুর, 

বং িলয়া 

47 ২৮২১ 

মাঃ পম সরকার         

মাঃ আঃ রা াক সরকার     

মাছাঃ িম বগম 

জামালপুর,প
লাশবাড়ী 

48 ২৮৯০ 

মাছাঃ িমনারা আ ার      

মাঃ এনামুল কিবর       

মাছাঃ জয় ন 

ঝাপর, কামর
পুর 

49 ২৯০৫ 

মা ফা খাতুন           মাঃ 
রজাইল কিরম      মাছাঃ 
রােকয়া বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

50 ২৯১৯ 

মাছা: রািজয়া সুলতানা    
মা: আ: জিলল সরকার   

মাছা: মিজনা বগম 

পারবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

51 ২৯২৮ 

নব চ  সাহা        কনক 

চ  সাহা         কা ন রানী 
সাহা 

জগ াথপুর, 

কামরপুর 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

52 ২৯৩৮ 

মা: হািববুর রহমান      

মা: তিমজ উি ন       

মাছা: হােজরা বগম 

মুংিলশপুর, 

ঘাড়াঘাট 

53 ২৯৩৯ 

মাছা: জুেলখা আ ার     

মা: সাইদুর রহমান      

মা: আেমনা খাতুন 

মা ফাপুর, 

তুলশীঘাট 

54 ২৯৮৪ 

মা: রজাউল কিরম      

মা: িনজাম উি ন       

মাছা: রােকয়া বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

55 ৩০০৪ 

মাছা: রিশদা খাতুন 

মা: রিফ ল ইসলাম       

মাছা: নূিরতন বগম 

খামারজািমরা, 
মেনাহরপুর 

56 ৩০১৯ 

মাছা: ইসমত আরা           
শা  রিফ াহ            
মাছা: শাহানাজ পারভীন 

বাশকাটা, 
পলাশবাড়ী 

57 ৩০৩১ 

মাছা: নাছিরন বগম          

মৃত- আমজাদ হােসন       

মাছা: নূরজাহান বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

58 ৩০৪৩ 

মাছা: শিরফা আ ার 

বানু      মা: গালাম 

র ানী         মাছা: 
মিরয়ম বগম 

পূব গাপালপুর, 

আমলাগািছ 

59 ৩১০২ 

মাঃ জ ল ইসলাম       

মাঃ আঃ কাইয়ুম         

মাছাঃ জেলখা বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

60 ৩১৩১ 

মাঃ ছােল ামান        

মাঃ মাজাে ল হক       

মাছাঃ িশউিল বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

61 3179 

মাছাঃ ফােতমা ইয়াছিমন    

মাঃ আবু রায়হান কিবর    

মাছাঃ নুিরনা বগম 

িবরােমর 

িভটা,মেনাহার
পুর 

62 3183 

মাছাঃ নুরন নাহার আ ার   

মাঃ নু ল ইসলাম         

মাছাঃ হােসেন আরা বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

63 3198 

মাঃ আশরাফুল ইসলাম      

মাঃ নু ল দা           
মৃতঃ নুরজাহান 

সব াভাদুির
য়া,পলাশবাড়ী 

64 ৩২২০ 

মাঃ সু জ িময়া           
মাঃ তয়ব আলী           
মাছাঃ মােজদা বগম 

উদায়সাগর,প
লাশবাড়ী 

65 ৩২২৪ 

মাছাঃ মাধূরী আ ার       

মাঃ তাহা িময়া সাগর       

মাছাঃ মমতা বগম 

দুগাপুর,পলাশ
বাড়ী 

66 ৩২৮৬ 

মাছাঃ মাকেছদা বগম 

মাঃ মােনায়া ল ইসলাম 

মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

নুিনয়াগাড়ী,প
লাশবাড়ী 

67 ৩৩৫৪ 

মাঃ নু ল ইসলাম       

মাঃ হােসন আলী       
মাছাঃ িনলুফা বগম 

বাসুেদবপুর 

পলাশবাড়ী 

68 ৩৩৫৬ 

শারিমন আকতার 

মাঃ আঃ রা াক 

মাছাঃ মিরনা বগম 

িগিরধারীপুর,

পলাশবাড়ী 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

69 ৩৩৫৮ 

মাছাঃ রািজয়া সুলতানা 
মাঃ মজনু িময়া আক  

মাছাঃ আয়শা িসি কা 

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

70 ৩৩৯৬ 

মাঃ মাইদুল ইসরাম 

মাঃ মমতাজুল হক 

মাছাঃ গােলনুর বগম 

িব ামগাছী,ঠু
য়াপা র 

71 ৩৪১১ 

মাছাঃ চ া খাতুন 

মাঃ শিহদুল ইসরাম 

মাছাঃ মাছুমা বগম 

রামপুর,বাসুেদ
বপুর 

72 ৩৫১০ 

িশম ুআ ার             মা: 
সুিদ  শাহীন মূছা     মাছা: 
দেলায়ারা বগম 

গাড়ানাটা, 
ঠু য়াপু র 

73 ৩৫২৫ 

মাছা: রিফকা আ ার      

মা: খিললুর রহমান      

মাছা: শামছু াহার 

িব ামগাছী, 
ঠু য়াপু র 

74 ৩৫৪৮ 

এ  এম মেহদী জামান 

সরকার  

মা: আ: মােজদ সরকার  

মাছা: রিশদা বগম 

মুরারী পুর, 

বতকাপা 

75 ৩৫৫৪ 

মা: নূের আলম িসি ক  

মা: হািফজার রহমান  

মাছা: মিরয়ম বগম 

বড় িশমুলতালা, 
কািশয়াবাড়ী 

76 ৩৫৫৮ 

মাছা: ফারহানা আ ার 

মা: নের আলম িসি ক  

মাছা: আিবয়া বগম 

বড় িশমুলতালা, 
কািশয়াবাড়ী 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

77 ৩৬০৯ 

মা: মামুন িময়া  
মা: মজনু িময়া  
মাছা: মা াকা বগম 

বড় 

গািব পুর, 

আমলাগাছী 

78 ৩৬২১ 

মা: িফেরাজ কিবর  

মা: মাকেছদ আলী  
মাছা: িফেরাজা বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

79 ৩৬৩৪ 

মাঃ হা ন অর রিশদ  

মাঃ নু ল হাই খ কার  

মাছাঃ জাহরা বগম 

পূব নয়ানপুর , 

গািপনাথপুর 

80 ৩৬৪০ 

মাছাঃ মিনরা আকতার  

মাঃ হযরত আলী  
মাছাঃ জুেলখা বগম 

িশবরামপুর, 

পলাশবাড়ী 

81 ৩৬৪৩ 

মাছাঃ তহিছনা খাতুন  

মাঃ হািরস অর রিশদ  

মাছাঃ তহিমনা বগম 

পূব নয়ানপুর , 

গািপনাথপুর 

82 ৩৭৬৪ 

মাঃ আহাদু ামান সরকার 

মাঃ ই ািহম খিলল সরকার 

মাছাঃ হেলনা বগম 

জগরজািন 

পলাশবাড়ী 

83 ৩৭৭০ 

মাছাঃ লুপা বগম  

মাঃ মিজদুল ইসলাম  

মাছাঃ রােকয়া বগম 

েমদপুর , 

মেনাহরপুর 

84 ৩৭৮৯ 

মাঃ আঃ রিশদ ধান 

মাঃ আিজজার রহমান 

ধান 

মাছাঃ রিমচা বগম 

পূব 

গাপীনাথপুর , 

পলাশবাড়ী 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

85 ৩৭৯৭ 

মাঃ আিমনুর রহমান  

মৃত মাজাে ল হক 

মাছাঃ মেমনা বগম 

দয়ারপাড়া, 
ঠু য়াপা র 

86 ৩৯৩৮ 

মাঃ শামীম সরকার 

মাঃ হািফজার রহমান 

মাছাঃ ছােলহা বগম 

িগিরধারীপুর,

পলাশবাড়ী 

87 ৩৯৪৩ 

মাঃ তাইফুর রহমান 

মাঃ আ াচ আলী 
মাছাঃ পারভীন বগম 

িগিরধারীপুর,

পলাশবাড়ী 

88 ৩৯৪৮ 

মাঃ আিতয়ার রহমান 

মাঃ মমেদল হােসন 

মাছাঃ আিছয়া বগম 

শ ামপুর,ঠু
য়াপা র 

89 ৩৯৫৫ 

মাঃ গালাম র ানী 
মাঃ আ ুল ুস ম ল 

মাছাঃ িব বগম 

মুরারীপুর , 

রওশনবাগ 

90 ৩৯৮৩ 

মাঃ আ ুল কিরম ধান 

মাঃ িখেজর উি ন ধান 

মাছাঃ সু তন নছা 

িগিরধারীপুর,

পলাশবাড়ী 

91 ৩৯৮৬ 

মাঃ রজাউল কিরম 

মাঃ রা ম আলী 
মাছাঃ হািমদা বগম 

িগিরধারীপুর,

পলাশবাড়ী 

92 ৩৯৮৭ 

মাঃ িমলন িময়া 
মাঃ জাইদুল ইসলাম 

মাছাঃ রােবয়া বগম 

ভবানীপুর,বা
সুেদবপুর 

93 ৩৯৯৬ 

মাঃ মিমনুর রহমান 

মাঃ মুনছুর আলী মািনক 

মাছাঃ খুিক বগম 

মেহশপুর,পলা
শবাড়ী 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

94 ৪০১৬ 

মাছাঃ লসানা আরা 
আকতার 

মৃত আ ুল হক সরকার 

মাছাঃ নুরজাহান বগম 

নুিনয়াগাড়ী,প
লাশবাড়ী 

95 ৪০৮০ 

মাঃ নুর আলম ইসলাম  

মাঃ জায়দুল ইসলাম  

মাছাঃ নুরজাহান বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

96 ৪২১১ 

জাহা ীর আলম  

বিদয়া ামান 

রিহমা বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

97 ৪২২০ 

মাঃ রিশদুল হক  

মাঃ আ ুল মািলব িময়া  
মাছাঃ রওশনা আরা বগম 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

98 ৪২৩৯ 

মাছাঃ িলমা আ ার  

মাঃ আফজাল হােসন  

মাছাঃ িবলিকছ বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

99 ৪২৬০ 
মাঃ এরশাদ আলী  
মৃত ছিমর উি ন  
মাছাঃ জােলখা বগম 

ছাট 
িশমুলতলা, 
পলাশবাড়ী 

100 ৪৩১৬ 

মাছা: ফিজলাতুন নছা  
মা: মিছর উি ন সরকার  

মাছা: ছামছুন নাহার 

চি পুর, ঠু য়া 
পু র 

101 ৪৩২০ 

মা: শািহন আলম  

মা: বিদয়া ামান  

রিহমা বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

102 ৪৩৯৯ 

মাঃ সুমন িময়া 
মাঃ জিলল িময়া 
মাছাঃ রিশদা বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

103 ৪৪৭০ 

মাঃ তােহ ল ইসলাম  

মাঃ গাবুর আলী  
মাছাঃ জাহানারা বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

104 ৪৪৭৭ 

মাঃ আঃ রিহম  

মৃত আইয়ুব আলী  
মাছাঃ অিমছা বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

105 ৪৪৭৮ 

মাছাঃ মিরয়ম খাতুন মরী 
মাঃ মাতাে ব িময়া  
মাছাঃ তহিমনা বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

106 ৪৪৭৯ 

মাঃ েবল িময়া  
মাঃ হায়দার আলী  
মাছাঃ িরপ বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

107 ৪৫০৫ 

মাছা: শা না খাতুন  

মা: মাহাবুব রহমান  

মাছা: খািতজা বগম 

মহদীপুর, 

ঠু য়াপু র 

108 ৪৫৩৪ 

মাছা: নািহদা জীবন নাহার  

মা: গালাম হাসাইন  

মাছা: শা না বগম 

বরী 
হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

109 ৪৫৩৭ 

মা: ইয়ার আিমন  

মা: র ু সরকার  

মাছা: নুরজাহান 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

110 ৪৫৫৭ 

মাছা: লবনী আ ার  

মৃত- আ: খােলক ামািনক  

মাছা: শােহরা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

111 ৪৫৫৮ 

মা: কাম মান  

মা: তা ােমল হােসন  

মাছা: কাম াহার 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

112 ৪৫৬৫ 

মাছা: গালেসন আরা বগম  

মা: সা াম িময়া  
মাছা: গালাপী 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

113 ৪৫৬৭ 

মা: আ ুল আহাদ িময়া  
মা: আ ুল মা ান  

মাছা: ছিকনা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

114 ৪৫৭০ 

মা: শাহাজাহান 

মা: আ: সামাদ  

মাছা: মমতা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

115 ৪৫৭৮ 

মাছা: রওশানারা বগম  

মা: রিফ ল ইসলাম  

মাছা: সােজদা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

116 ৪৫৭৯ 

মাছা: এিলজা আ ার  

মৃত- আবুল খােয়র িজন ু 

মাছ: সােহরা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

117 ৪৫৮৩ 

মাছা: পারিভন আ ার  

মা: আবুল হােসন ম ল  

মাছা: তােহরা বগম 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

118 ৪৫৮৫ 

িবকাশ চ  সরকার  

নারায়ন চ  সরকার  

রংিগিন বালা 

মেনাহরপুর, 

মেনাহরপুর 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

119 ৪৬২৭ 

মাছাঃ নাসরীন বগম  

মাঃ শািফউল ইসলাম  

মাছাঃ বুলু মাই 

চি পুর 

ঠু য়াপা র 

120 ৪৬৩৮ 

মাছাঃ নাজমা বগম  

মাঃ এ.িব.এম হাসানুর 

কিরম 

মাছাঃ শাহানাজ বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

121 ৪৬৫০ 

মাছাঃ লতা আকতার িলিথ 

মাঃ শামীম ম ল  

মাছাঃ নাজমা বগম 

নুিনয়াগাড়ী,প
লাশবাড়ী 

122 ৪৬৮৪ 

মাঃ আিরফ িময়া  
মাঃ মাফা াল হােসন  

মাছাঃ ছফুরা বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

123 ৪৬৯৪ 

িহরা পারভীন  

মাঃ ফজলুল হক  

মাছাঃ িফেরাজা 

গায়ালপাড়া, 
ঠু য়াপা র 

124 ৪৭০০ 

মাছাঃ সীমা আকতার  

মাঃ বলাল হােসন  

মাছাঃ মািনক মিত বগম 

দূগাপুর,পলাশ
বাড়ী 

125 ৪৭২১ 

মাঃ হা ন অর রিশদ 

মৃত-রিফ ল ইসলাম 

মাছাঃ হােজরা খাতুন 

শ ামপুর,মিহপু
রবাজার 

126 ৪৭২৬ 

মাঃ আবু সাঈদ 

মাঃ মাসেলম উি ন 

মাছাঃ িব বগম 

সুলতানপুর 

বাড়াইপাড়া,
বং িলয়া 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

127 ৪৭২৮ 

মাঃ শাহানশাহ িময়া  
মাঃ শিহদুল ইসলাম 

মাছাঃ শািহদা বগম 

শ ামপুর,মিহপু
রবাজার 

128 ৪৭৭১ 

মাঃ আতাউর রহমান 

মাঃ আ ুল খােলক 

মাছা রািহলা বগম 

িকশামত 

চের া, মরীর
হাট 

129 ৪৭৭৮ 

মাঃ মিমনুর ইসলাম 

মৃতঃ আমিজদ হােসন 

মাছাঃ রােকয়া বগম 

িগিরধারীপুর,

পলাশবাড়ী 

130 ৪৭৯৩ 

আিমনা খাতুন 

মেহদী হাসান 

হােজরা বগম 

মহদীপুর,ঠু
য়াপা র 

131 ৪৭৯৭ 

মাঃ ফা ক িময়া 
মাঃ আিজজার রহমান 

মাছাঃ হােছনা বগম 

নাি  শহর 

,ফিকর হাট 

132 ৪৭৯৮ 

মাছাঃ শারিমন খাতুন 

মাঃ সাইফুল ইসলাম 

মাছাঃ িবয়া বগম 

নাি  শহর 

,ফিকর হাট 

133 ৪৮০৭ 

মা: আশরাফুল ইসলাম  

মা: আ: আিজজ  

মাছা: শািহদা বগম 

িকশামত 

কওয়াবাড়ী, 
তালুকজািমরা 

134 ৪৮৩১ 

মা: সান ুম ল  

মা: রজাউল কিরম  

মাছা: মাধরী বগম 

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

135 ৪৮৯৮ 

মাছাঃ আফছানা খাতুন  

মাঃ আফজাল হােসন  

মাছাঃ মােফলা বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

136 ৪৯৪৭ 

রেহনা পারভীন 

আ ুর রিশদ 

মেনায়ারা 

বলরামপুর,তু
লসীঘাট 

137 ৪৯৬৮ 

মাছা: রািজনা খাতুন  

মা: আবু হােসন  

মাছঅ: গালাপী বগম 

বুজ ক 

িব ু পুর, 

আমলাগাছী 

138 ৪৯৮৪ 

মাছাঃ তািনয়া আ ার  

মাঃ মু ার আলী ম ল  

মাছাঃ নুরজাহান বগম 

বড় 

গািব পুর , 

আমলাগাছী 

139 ৪৯৮৯ 

মাঃ লুৎফর রহমান  

মাঃ আিছর উি ন  

ছােলহা বগম 

বলরামপুর , 

তুলশীঘাট 

140 ৪৯৯০ 

মাঃ আিমনুল ইসলাম  

মৃত মকবুল হােসন  

মাছাঃ মােলকা বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

141 ৪৯৯২ 

মাঃ রােশদ িময়া  
মাঃ উসমান আলী  
মাছাঃ বেদনা খাতুন 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

142 ৪৯৯৩ 

মাঃ ইয়ািছন আলী  
মাঃ ইছাহাক আলী  
মাছাঃ আেমনা বগম 

জাপাড়া, 
কািশয়াবাড়ী 

143 ৪৯৯৫ 

মাঃ রজাইল কিরম  

মাঃ মাসেলম উি ন  

মাছাঃ বিল খাতুন 

তালুক 

ঘাড়াবা া,চ
রর হাট 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

144 ৪৯৯৮ 

মাঃ শাহ জালাল  

মাঃ নু ল হক  

মাছাঃ ধিল মাই 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

145 ৫০০৪ 

মাছাঃ িরয়া আ ার  

মাঃ ফয়জার আলী  
মাছাঃ হািমদা বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

146 ৫০১২ 

মাঃ িজয়াউর রহমান  

মাঃ জিসম উি ন  

মাছাঃ আিছনা বগম 

নুিনয়াগাড়ী,প
লাশবাড়ী 

147 ৫০১৬ 

মাঃ গালাম িকবিরয়া  
মাঃ মাজাে ল ম ল  

মাছাঃ লাইলী খাতুন 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

148 ৫০২৩ 

মাঃ ওমর ফা ক 

মাঃ তাজুল ইসলাম 

মাছাঃ লাইলী বগম 

সুলতানপুর,িক
শারগাড়ী 

149 ৫০৩৯ 

 জীবন মার মজুমদার  

মৃত িবমল চ  মজুমদার  

ভি  রািন 

ভগবানপুর 

বাসুেদবপুর 

150 ৫০৬৪ 

মাঃ ইকবাল কবীর  

মৃত আঃ ছা ার সরকার  

মাছাঃ দুলালী বগম 

ঝািল ী, ঢাল
ভা া 

151 ৫০৯৩ 

মাছাঃ িম আ ার  

মাঃ ফািরদুল ামািনক  

মাছাঃ কিহনুর বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

152 ৫১০৪ 

মাঃ আিতয়ার রহমান 

মাঃ নওশা িময়া ্ 
মাছাঃ আকিলমা খাতুন 

দূগাপুর,পলাশ
বাড়ী 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

153 ৫১০৭ 

মাঃ সাগর িময়া 
মাঃ শিহদুল ইসলাম 

মাছাঃ গালাপী বগম 

দূগাপুর,পলাশ
বাড়ী 

154 ৫১০৯ 

সালমা আ ার 

মাঃ আঃ রা াক 

আকিলমা বগম 

দূগাপুর,পলাশ
বাড়ী 

155 ৫১৩২ 

মাছাঃ মাহমুদা খাতুন 

মাঃ আ ুর রা াক িময়া 
মাছাঃ রিহমা বগম 

বাসুেদবপুর,বা
সুেদবপুর 

156 ৫১৪৫ 

মাছাঃ মা িকমা বগম 

মাঃ মিমনুল রহমান 

মাছাঃ গালাপজান বগম 

বাসুেদবপুর,বা
সুেদবপুর 

157 ৫১৭৫ 

মাঃ জ ল আলম  

মাঃ শামছুল আলম  

মাছাঃ জােবদা বগম 

মহদীপুর,ঠু
য়াপা র 

158 ৫১৯৪ 

মাঃ িমজানুর রহমান  

মাঃ আঃ ছাবাহান  

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

মহদীপুর,ঠু
য়াপা র 

159 ৫২৫৪ 

মাছাঃ িজ াতুন নাহার  

মৃত মিজবুর রহমান  

মাছাঃ রািজয়া বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

160 ৫২৫৯ 

দীপ মার  

 ােজন চ  

মিত সুধা রানী 

মহদীপুর,ঠু
য়াপা র 

161 ৫৩২৮ 

মাঃ জাহা িময়া সরকার 

মাঃ আনা ল হক 

মাছাঃ যাসনা বগম 

বড় 

গািব পুর,আ
মলাগাছী 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

162 ৫৩৪১ 

মাঃ আঃ রহমান  

মৃত িকনা মাহমুদ ামািনক 

মাছাঃ খােতজা বগম 

বাড়াইপাড়া,প
লাশবাড়ী 

163 ৫৩৫৩ 

তপন মার সরকার 

রাজ মার সরকার  

িগরীবালা সরকার 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

164 ৫৩৫৫ 

মাঃ মাশারফ হােসন  

মাঃ গালাম মা াফা  
মাছাঃ মে কা বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

165 ৫৩৭৪ 

মাঃ এরশাদ আলী  
মাঃ নু ল ইসলাম  

মাছাঃ রােবয়া বগম 

বড় 

িশমুলতলা,কা
িশয়াবাড়ী 

166 ৫৩৯১ 

মাছাঃ অেরছা খাতুন  

মাঃ আঃ রা াক খ কার 

মাছাঃ িশউলী খ কার 

জামালপুর 

পলাশবাড়ী 

167 ৫৩৯৩ 

মাঃ রায়হান উি ন ম ল  

মাঃ রওশন আলী ম ল  

মাছাঃ ছালমা খাতুন 

জামালপুর 

পলাশবাড়ী 

168 ৫৩৯৫ 

মাছাঃ িলমা খাতুন  

মাঃ ইসমাইল হােসন  

মাছাঃ লাইজ ু বগম 

বাড়াইপাড়া,প
লাশবাড়ী 

169 ৫৩৯৬ 

মাঃ আকতার হােসন  

মাঃ মিজবুর রহমান  

মাছাঃ লছুম বগম 

জামালপুর 

পলাশবাড়ী 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

170 ৫৪০৩ 

মাছাঃ রশমা বগম  

মাঃ তাজুল ইসলাম আক  

মাছাঃ রওশনারা বগম 

নুিনয়াগাড়ী 
পলাশবাড়ী 

171 ৫৪০৫ 

মাঃ মাখেছদুর রহমান  

মাঃ আঃ মিতন সরদার  

মাছাঃ মােমনা বগম 

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

172 ৫৪১০ 

মাঃ মাফুজার রহমান  

মাঃ আিজম উি ন  

মাছাঃ ছিবরন বগম 

তালুক 

ঘাড়াবা া,চ
রর হাট 

173 ৫৪১১ 

মাঃ িবপুল সরকার  

মাঃ আবুল মা ান সরকার  

মাছাঃ মিরয়ম বগম 

জামালপুর 

পলাশবাড়ী 

174 ৫৪৭৮ 

বিবতা খাতুন 

মাঃ তাফা াল হােসন 

আেনায়ার বগম 

িগিরধারীপুর,

পলাশবাড়ী 

175 ৫৫০২ 

মাঃ আসাদু ামান 

মাঃ আজগার আলী 
মাছাঃ তােহরা বগম 

মেহশপুর,পলা
শবাড়ী 

176 ৫৫০৬ 

মাহফুজা আকতার 

মাঃ সিহদুল ইসলাম 

মাছাঃ িমনারা বগম 

হিরনাথপুর, 

তালুকজািমরা 

177 ৫৫৩৯ 

মাছাঃ রিন আকতার 

মাঃ রানা আক  

মাছাঃ বিব বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

178 ৫৫৪১ 

খুিকমিন খাতুন 

আলতাব হাসাইন 

মাছাঃ লাভলী বগম 

মেহশপুর,পলা
শবাড়ী 

179 ৫৫৫০ 

মাছাঃ সারিমন সুলতানা 
িনপ ু

মাঃ আিনছার রহমান 

মাছাঃ ফােতমা রহমান 

বুজ ক 

টংরা, বং িল
য়া 

180 ৫৫৫৩ 

মাছাঃ তহিমনা খাতুন 

মাঃ মাসুদুর রহমান 

সরকার 

মাছাঃ ফিজলাতুন নছা 

নুিনয়াগাড়ী,প
লাশবাড়ী 

181 ৫৬২৩ 

মাঃ মিহন ম ল  

মাঃ মা ািফজার রহমান  

মাছাঃ ছামছু াহার বগম 

শ ামপুর 

ঠু য়াপা র 

182 ৫৬৮০ 

মাঃ মাহাবুবুর রহমান  

মাঃ আবুল কােশম  

মাছাঃ যােবদা খাতুন 

দূগাপুর,পলাশ
বাড়ী 

183 ৫৭১১ 

মাঃ সাইদুর রহমান  

মাঃ রিফ ল ইসলাম  

মাছাঃ ছিকনা বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

184 ৫৭৪৯ 

মাঃ পারেভজ িমলন 

মাঃ জািহদুল হক ম ল 

মাছাঃ ধিলমাই 

িগিরধারীপুর,

পলাশবাড়ী 

185 ৫৭৭৮ 

মাছাঃ সিলনা আকতার 

মাঃ আমজাদ হােসন 

মাছাঃ রােকয়া বগম 

মা ফাপুর,তু
লসীঘাট 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

186 ৫৮৪১ 

মাঃ আিমনুল ইসলাম  

মাঃ হািববুর রহমান  

মাছাঃ আমিবয়া বগম 

িকেশারগাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

187 ৫৮৬৩ 

মাঃ মেহদী হাসান মু ার  

মাঃ আফজাল হাসাইন  

মাছাঃ মিরয়ম বগম িব 

গাড়ানাটা , 
ঠু য়াপা র 

188 ৫৮৬৪ 

মাঃ সােদ ল ইসলাম  

মাঃ রিকব উি ন  

মাছাঃ লাইলী বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

189 ৫৮৭৪ 

মাঃ আঃ সাবাহান খান  

মাঃ শাহাদৎ হােসন  

মাছাঃ সাইেবনী বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

190 ৫৯০৫ 

মাছাঃ িলজা আ ার 

মাঃ সাকসুদার রহমান 

মাছাঃ হািছনা বগম 

হিরনাথপুর,তা
লুকজািমরা 

191 ৫৯১১ 

পক চ  সন 

সমীর চ  সন 

িশখা রানী সন 

পবনাপুর,চের
রহাট 

192 ৫৯১৩ 

মাঃ হািববুর রহমান 

মাঃ ল আিমন 

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

হিরনমাড়ী,প
লাশবাড়ী 

193 ৫৯৩২ 

মাঃ আেনায়ার হােসন 

মৃত আজাহার আলী 
মাছাঃ আেছফা বগম 

আমবাড়ী,পলা
শবাড়ী 

194 ৫৯৩৪ 

মাঃ জনা ল ইসলাম 

মাঃ সেক ার আলী 
মাছাঃ জেলখা বগম 

বড় 

িশমুলতলা,কা
িশয়াবাড়ী 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

195 ৫৯৪৩ 

মাছা: িরনা খাতুন 

মা: এছমাইল হােসন  

মাছা: মাহমুদা বগম 

শ ামপুর, 

ঢালভা া 

196 ৫৯৯৭ 
মা: হািফজুর রহমান  

মা: আ: সালাম  

হােজরা বগম 

দূগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

197 ৫৯৯৮ 

মা: ম ু ল ইসলাম  

মা: রজব আলী  
মাছা: ফেরজা খাতুন 

দূগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

198 ৬০০২ 

মা: শািক ল ইসলাম  

মা: হািমদুর রহমান  

মাছা: সািজদা বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

199 ৬০০৩ 

মা: সুমন িময়া  
মা: আ: ছা ার  

মাছা: সািহদা 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

200 ৬০১২ 

মা: মাসুদ িময়া  
মা: মমেদল হােসন  

মাছা: ছােবরা বগম 

মহদীপুর, 

ঠু য়াপু র 

201 ৬০২৮ 

মা: সােরায়র হােসন  

মা: নওফুল আিমন  

মাছা: আেনায়ারা বগম 

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

202 ৬০৫৮ 

মা: নাজুমুল দা  
মা: আ: ছালাম  

হােজরা বগম 

দূগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

203 ৬০৭০ 

মা: মাহামুদুল হাসান  

মা: শিহদুল ইসলাম  

মাছা: ছােলহা বগম 

বড় িশমুলতালা, 
কািশয়াবাড়ী 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

204 ৬০৮২ 

মাছা: িশউিল আ ার  

মা: আ: জিলল  

মাছা: জােমলা বগম 

খামার নড়াইল, 

ঢালভা া 

205 ৬০৮৬ 

মা: মিশউর রহমান  

আ ুল ছা ার  

মােজদা বগম 

দূগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

206 ৬১৩৬ 

মািনক মার রায়  

মিতলাল রায়   

সািব ী রািন 

বড় 

িশমুলতলা,কা
িশয়াবাড়ী 

207 ৬১৬০ 

মাঃ মাহাবুব আলম  

মাঃ আঃ রহমান  

মাছাঃ মােলকা বগম 

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

208 ৬১৬৪ 

এ. .এম রািকবুল রহমান  

মাঃ মাহবুবর রহমান  

মাছাঃ রােবয়া বগম 

েমদপুর , 

মেনাহরপুর 

209 ৬১৭১ 

মাঃ শহীদ িময়া  
মাঃ আবুল কােশম  

মাছাঃ সািহদা বগম 

মহদীপুর,ঠু
য়াপা র 

210 ৬১৯৭ 

মাছাঃ ছািবনা ইয়াছিমন  

মাঃ সােজদুল ইসলাম  

মাছাঃ আেমনা বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

211 ৬১৯৯ 

মাঃ ইসমাইল হােসন  

মাঃ মাজাহার আলী  
মাছাঃ িবয়া িবিব 

জামালপুর 

পলাশবাড়ী 

212 ৬২০৩ 

মাঃ এনামুল হক 

মাঃ নু ল ইসলাম 

মাছাঃ মিজনা বগম 

চি পুর,ঠু য়া
পা র 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

213 ৬২১৫ 

মাঃ ওমর ফা ক 

মাঃ সাইফুল ইসলাম 

মাছাঃ লুৎফা বগম 

পলাশগাছী,প
লাশবাড়ী 

214 ৬২২৭ 

মাছাঃ সাহাগী খাতুন 

মাঃ আশরাফুল ইসলাম 

মাছাঃ জাহানারা বগম 

হিরনমাড়ী,প
লাশবাড়ী 

215 ৬২৪১ 

মিনকা খাতুন 

মাঃ মাকবুল হােসন 

জািহদা বগম 

গেড়য়া, ঢাল
ভা া 

216 ৬২৫৬ 

মাঃ রিফ ল ইসলাম 

মাঃ দুদ ুসরকার 

মাছাঃ কাবািস বগম 

মেহশপুর,পলা
শবাড়ী 

217 ৬২৬১ 

মাছাঃ মিরয়ম খাতুন 

মাঃ শাহজাহান সরকার 

মাছাঃ সাহানারা বগম 

সাতার 

পাড়া,তুলশীঘা
ট 

218 ৬২৭৫ 

মাঃ জাহা ীর আলম 

মাঃ আ ুস ুছ 

মাছাঃ জাহানারা বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

219 ৬২৭৭ 

স য় চ  

পেরশ চ  

িনিশ রানী 

মহদীপুর,ঠু
য়াপা র 

220 ৬২৭৮ 

মাঃ গালাম র ানী 
মাঃ দােলায়ার হােসন 

মাছাঃ গালাপী বগম 

মহদীপুর,ঠু
য়াপা র 

221 ৬২৯৪ 

মাছাঃ মমতাজ পারভীন 

মাঃ মাহবুবুর রহমান 

মাছাঃ মিজয়া বগম 

মহদীপুর,ঠু
য়াপা র 
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. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

222 ৬৩০৫ 

মাঃ শাহ আলম 

মাঃ নুর বী সরকার 

মাছাঃ লছুম বগম 

েমদপুর,মেনা
হারপুর 

223 ৬৩০৭ 

মাঃ শািকল িময়া 
মাঃ আ ুল জিলল িময়া 
মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

224 ৬৩১৭ 

মাঃ আিমনুল হক 

মাঃ বা া আলী সরকার 

মাছাঃ আয়শা বগম 

েমদপুর,মেনা
হারপুর 

225 ৬৩৩৯ 

মাছাঃ সিলনা আকতার 

মাঃ আবুল কােশম  

মাছাঃ রিহমা বগম 

চি পুর,ঠু য়া
পা র 

226 ৬৩৪৫ 

মাঃ কাম ামান 

মাঃ আবুল কালাম আজাদ 

মাছাঃ মেহবুবা আকতার 

িসি কা 

িগিরধারীপুর,

পলাশবাড়ী 

227 ৬৩৫২ 

নুর ভী শখ  

মা: আবু ব র িসি ক  

মাছা: জােবদা বগম 

গেড়য়া, 
ঠু য়াপু র 

228 ৬৩৬০ 

মা: ফিরদুল ইসলাম  

মা: আ ুস সামাদ  

মাছা: জিরনা খাতুন 

সােকায়া, 
ঢালভা া 

229 ৬৩৮১ 

মাছাঃ িবউ  খাতুন  

মাঃ আিরফুল ইসলাম  

মাছাঃ রােবয়া বগম 

চি পুর 

ঠু য়াপা র 

. নং 
আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

230 ৬৪১১ 

মাছা: নূরগজাহান বগম  

মা: িমজানুর রহমান  

মাছা: মেনায়ারা বগম 

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

 


