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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1 1 

মাছাঃ া আ ার  

মাঃ বাদশা িময়া  
মাছাঃ বলী বগম   

bq Avbv bI`v, 

 †es¸wjqv 

2 2 

িশিশর মার সরকার  

সুধীন চ  সরকার   

সিচ রানী 

nvmvb †Nvo,  

Kvwkqvevox 

3 4 

মাঃ সালাম ম ল   

মাঃ মাকেছদ আলী   
মাছাঃ আেনায়ারা 

KvZzjx,  

†es¸wjqv 

4 5 

জাহা ীর আলম      

রাজা িময়া         
ফােতমা বগম 

AvmgZcyi,  

cjvkevox 

5 6 

মাঃ সুজন িময়া   
মাঃ মকবুল হােসন 

মাছাঃ ছিরতন বগম 

বং িলয়া, 
বং িলয়া 

6 8 

মাঃ তািহ ল ইসলাম   

মাঃ লুৎফর রহমান    

মাছাঃ তােহরা বগম 

কালুগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

7 9 

মাঃ রিফ ল ইসলাম   

মাঃ তছিলম উি ন  

মাছাঃ রাকসানা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

8 10 

পলাশ চ  শীল      

হের  চ  শীল      

পু  রাণী 

হিরণমারী, 
পলাশবাড়ী 

9 11 

মাঃ আরমান উ ামান  

মৃত মিতউর রহমান   

মাছাঃ িম আ ার 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

10 12 

মাছাঃ বনী খ কার  

মাঃ শাহজাহান  

মাছাঃ তহিমনা আ ার 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

11 14 

নািদরা আকতার     

মাঃ আরমান উ ামান  

ডায়না বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

12 16 

মাছাঃ মুনমুন িশখা   
মাঃ মুনছুর আলী    

 মাছাঃ মােজদা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

13 19 

মাঃ আনিজর হােসন  

মৃতঃ সােকায়াতজামান  

মাছাঃ ইয়ািছনা খানম 

উদায়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

14 21 

শািকলা পারভীন   

জািফ ল ইসলাম   

মাছাঃ ফিজলাতুন  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

15 22 

নুর আলম িসি ক   

মাঃ  আফতাব উি ন  

মৃতঃ সােজদা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

16 23 

শিরফু ামান      মৃত 

মিতয়ার রহমান মাছাঃ 
সিলনা ইয়াছিমন 

িগিরধারীপুর,পলাশ
বাড়ী 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

17 24 

মাছাঃ মু ী িদশা    
মাঃ মুনছুর আলী    
মাছাঃ মােজদা বগম  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

18 25 

মাছাঃ কিবতা আকতার  

মাঃ কােশম ধান    

মাছাঃ তহিমনা বগম 

বিরশাল, 

বাসুেদবপুর 

19 26 

মাঃ গালাম মওলা     
মৃতঃ আঃ জা ার ধান  

মৃত রােবয়া বগম 

বিরশাল, 

বাসুেদবপুর 

20 27 

আয়শা আ ার,            

মাঃ নু ল হােসন,    

মাছাঃ রিহমা বগম 

কয়ারপাড়া, 
আমলাগাছী 

21 28 

মাছাঃ মিরয়ম খাতুন,    

মাঃ মকবুল হােসন    

মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

বুজ ক িব পুর, 

আমলাগাছী 

22 29 

মাঃ সাজ ুিময়া,            
মৃতঃ মুনছুর আলী     
মাছাঃ আ ুর বগম         

কয়ারপাড়া, 
আমলাগাছী 

23 30 

মাঃ এনামুল হক     

মাঃ লুৎফর রহমান    

মাছাঃ ক না বগম 

কয়ারপাড়া, 
আমলাগাছী 

24 31 

মাঃ মিতনুর রহমান    

মৃতঃ মাজাে ল হক    

মাছাঃ মিজদা বগম 

ভগবানপুর, 

বাসুেদবপুর 

25 32 

িবথী রানী          
সুিনল চ  সরকার    

 নিমতা রানী সরকার 

পূব িমজাপুর, 

বাসুেদবপুর 

26 33 

অমূল মার        

জীেত  নাথ        

রাধা রাণী 

পূব িমজাপুর, 

বাসুেদবপুর 

27 34 

মাছাঃ আিজজা       
মাঃ মকবুল হােসন   

মাছাঃ িফেরাজা 

বাসুেদবপুর, 

বাসুেদবপুর 

28 35 

জিলনা খাতুন সুিম  

মাঃ গালাম মওলা ধান  

মাছাঃ রিহমা বগম 

বিরশাল, 

বাসুেদবপুর 

29 36 

মাঃ শাহ জিমল     

মাঃ আ ুস সামাদ    

মাছাঃ জিরনা বগম 

ঝািল ী, 
ঢালভাংগা 

30 37 

মাছাঃ আি য়া খাতুন   

মাঃ আবু ব র িসি ক  

মাছাঃ মাহামুদা বগম 

গেড়য়া, 
ঠু য়াপা র 

31 38 

মাছাঃ িবথী খাতুন   

মাঃ শাহ জািমল     

মাছাঃ কািহনুর বগম 

ঝািল ী, 
ঢালভাংগা 

32 39 

মাছাঃ আকিলমা আ ার  

মাঃ সবুজ িময়া     
মাছাঃ আিছরন বগম 

ফিরদপুর, 

ফিরদপুর 
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2 
 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

33 41 

মাছাঃ দেলায়ারা   মাঃ 
আঃ ুস     মাছাঃ 
নািছমা বগম 

আমবাড়ী,পলাশবাড়ী 

34 42 

মাছাঃ আিনছা আ ার  

মাঃ আিমনুল ইসলাম  

মাছাঃ িলিল বগম  

উদায়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

35 43 

মাঃ িব  ুিময়া      
মাঃ মিহবুর রহমান   

মাছাঃ িবউ  বগম 

ছাট ভগবানপুর, 

আমলাগাছী 

36 44 

মাছাঃ সুরাইয়া সূচনা  
মৃতঃ সিহদার রহমান  

মাছাঃ রওশনারা বগম 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 

37 45 

শারিমন আকতার    

মাঃ জয়নাল আেবদীন 

রিশদা বগম 

গেড়য়া, 
ঠু য়াপা র 

38 48 

মাঃ অদুদ িময়া        মাঃ 
আ ুল জা ার মাছাঃ 
খােতজা বগম 

জগরজািন, 

পলাশবাড়ী 

39 50 

মাছাঃ চ া খাতুন      

মাঃ রজাইল কিরম      

মাছাঃ লা ্ইলী বগম 

রামপুর, 

বাসুেদবপুর 

40 51 

মাঃ সুমন ম ল 

মাঃ আঃ ছালাম ম ল 

মাছাঃ রােবয়া বগম 

শ ামপুর, 

ঢালভাংগা 

41 52 

কাম ন নাহার িলিপ  

মাঃ আ ুর রিশদ      

মাছাঃ আেমনা বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

42 53 

তানভীর আহে দ        

মাঃ রিবউল ইসলাম 

মাছাঃ হািসনা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

43 54 

মাছাঃশাপলা বগম  

মাঃ বলাল হােসন 

সয়দা আছমা বগম 

নুরপুর, 

পলাশবাড়ী 

44 55 

মাছাঃ মাশেরফা জাহান   

আব ুজাফর মাঃ রাজীব 

মাছাঃ মিজনা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

45 58 

মাছাঃ িলিপ আ ার     

মাঃ অদুদ িময়া       
মাছাঃ তােহরা বগম 

জগরজািন, 

পলাশবাড়ী 

46 59 

মাছাঃ সায়মা জাহান     

মাঃ মাখেলছুর রহমান   

মাছাঃ ডায়না বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

47 60 

মাছাঃ কািনজ ফােতমা  
মাঃ তুষার সরকার বাব ু 

মাছাঃ রবা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

48 61 

মাছাঃ মাশেফকার আ ার 

মাঃ আিমনুল ইসলাম 

িমেসস খােলদা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

49 62 

মাঃ আয়নাল হক 

মাঃ দুলা িময়া 
মাছাঃ আয়শা বগম 

বিরশাল, 

বাসুেদবপুর 

50 64 

মাছাঃ শািহনুর খাতুন     

মাঃ আয়নাল হক      

মাছাঃ রিহমা বগম 

বিরশাল,বাসুেদবপুর 

51 65 

মাছাঃ নাছিরন জাহান    

মৃতঃ আ ুর রহমান     

মাছাঃ িফেরাজা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

52 68 

মাছাঃ িদলিরবা আ ার 

মাঃ নুর মাহা াদ 

মাছাঃ হাজরা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

53 69 

মাঃ শামীম িময়া 
মৃতঃ আবুল কােশম 

মাছাঃ রনু বওয়া 

বং িলয়া, 
বং িলয়া 

54 70 

মাঃ জাহা ীর আলম     

মৃতঃ আঃ মিজদ সরকার 

মাছাঃ আিছয়া বগম 

িশবরামপুর, 

পলাশবাড়ী 

55 71 

মাঃ ফরেদৗস কিবর 

মাঃ হােতমু ামান সখ   

মাছাঃ বিবতা বগম 

নারায়নপুর, 

বাসুেদবপুর 

56 72 

মাছাঃ ফােতমা আকতা 
মাঃ িসরাজুল ইসলাম 

মাছাঃ নািগছ মা ফুজা 

দুগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

57 74 

মাছাঃ শারিমন আ ার   

সয়দ আহসান হাবীব    

মাছাঃ সিলনা বগম   

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

58 75 

আলপনা আ ার 

মাঃ মাহাবুর রহমান  

রওষন আরা বগম 

রাই াম, 

পলাশবাড়ী 

59 77 

মাছাঃ সািবনা ইয়াছিমন 

মাঃ ইিলয়াছ উি ন  

মাছাঃ শাি  বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

60 78 

মাঃ রায়হান সরকার 

মাঃ আেতায়ার রহমান    

মাছাঃ রজীনা বগম 

পি ম গাপালপুর, 

বং িলয়া 

61 79 

তাজনুর খাতুন        মাঃ 
নওশা িময়া       সুিপয়া 
খাতুন 

ছাট ভগবানপুর, 

আমলাগাছী 

62 81 

মাঃ আবু সুিফয়ান সরকার 

মৃতঃ সাইদার রহমান   

ছাঃ রওশন আরা বগম 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 

63 83 

মাছাঃ আিখতারা 
মাঃ আ ুল া আল মাবুদ  
মাছাঃ জাহরা বগম 

গায়ালপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

64 84 

দীপা রানী          
পিরচয় কৃ  কমল রায়   

িনমলা রানী 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 
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3 
 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

65 85 

মাছাঃ হেলনা খাতুন     

মাঃ আিম ল ইসলাম    

মাছাঃ ছফুরা বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

66 87 

মাছাঃ উে  লছুম     মৃত 

আঃ লিতফ সরকার  মাছাঃ 
শফালী বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

67 88 

মাছাঃ শাবানা খাতুন মাঃ 
জািক ল ইসলাম  মাছাঃ 
গালাপী বগম 

উদায়সাগর,পলাশবা
ড়ী 

68 89 

আদনান,                          

মকবুল             

িফেরাজা 

বাসুেদবপুর, 

বাসুেদবপুর 

69 90 

মাছাঃ রখা খাতুন      

মাঃ হােছন আলী       
মাছাঃ সুিফয়া বগম 

গায়ালপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

70 91 

মাঃ িরপন িময়া  
মাঃ ইসমাইল হােসন  

মাছাঃ আসমা বগম 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

71 92 

মাঃ মা াইন িব াহ   
মাঃ মাখেলছুর রহমান   

মাছাঃ ডায়না বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

72 93 

মাঃ সুজন সখ 

আ ুর রহমান 

মাছাঃ হািমদা বগম 

চকবালা, 
কািশয়াবাড়ী 

73 94 

রিক সাহা 
রােদশ শ াম সাহা       তৃি  

রানী সাহা 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

74 95 

মাঃ রওশন হাবীব      

মৃতঃ আবুল হােসন    

মাছাঃ রওশনারা বগম 

সুলতানপুর 

বাড়াইপাড়া, 
বং িলয়া 

75 97 

মাঃ জুেয়ল িময়া       মাঃ 
আইয়ুব আলী      মাছাঃ 
খােতজা বগম 

উদায়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

76 98 

মােরফা খাতুন      

মাঃ বাদশা িময়া    
সফালী বগম 

ঝািল ী, 
ঢালভাংগা 

77 99 

মাঃ শাহজাহান িসরাজ     

মাঃ নুর বী         
রওশনারা   

সুই াম,  

পলাশবাড়ী 

78 100 

মাছাঃ মাধুরী আ ার    

মাঃ মজন ধান      

মাছাঃ সােহরা বগম 

কালুগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

79 101 

মাঃ সােহল রানা     
মাঃ শিহদুল ইসলাম   

মাছাঃ িবলিকছ বগম 

কািশয়াবাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

80 102 

মাঃ আজাদুল ইসলাম 

মৃত রইচ উি ন সরকার 

মাছাঃ জাহরা বগম 

নাি শহর,  

ফিকরহাট 

81 103 

মাঃ হািববুর রহমান 

মাঃ মেয়ন উি ন সরকার 

মাছাঃ রওশনারা বগম 

কালুগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

82 104 

মাঃ আকরামুল ইসলাম   

মাঃ আঃ হািলম সরকার  

মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

বাড়াইপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

83 106 

মাঃ িলটন িময়া       
মাঃ শাহ আলম        

মাছাঃ ছিকনা বগম 

নয় আনা  
নওদা, বং িলয়া 

84 107 

জািক ল ইসলাম       মৃত 

মেয়জ উি ন       মাছাঃ 
রােহনা বগম 

িব পুর,ঠু য়াপা র 

85 110 

মাঃ শািহন িময়া       মাঃ 
আঃ বারী সরকার   মাছাঃ 
সুিফয়া বগম 

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

86 111 

মাঃ শািহন আলম      

মাছাঃ আঃ হািমদ      

মাছাঃ সুিফয়া বগম 

কয়ারপাড়া, 
আমলাগাছী 

87 112 

মাঃ আহসান হাবীব 

মাঃ আ ুস ছা ার সরকার 

মাছাঃ লাইজ ু বগম 

িব পুর, 

ঠু য়াপা র 

88 114 

মাঃ মাশারফ হােসন   

মাঃ জয়নাল আেবদীন    

মাছাঃ মােশদা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

89 115 

মাছাঃ তাছিলমা আ ার  

মাঃ আমীর হােসন     

মাছাঃ নাজমা বগম 

েফসরপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

90 116 

মাছাঃ ইসমত-আরা বগম 

মাঃ হলাল উি ন    

মাছাঃ আিজদা 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

91 118 

রায়হান িছি ক 

মৃতঃ আঃ রিশদ আক    

রেহনা বগম 

িব পুর, 

ঠু য়াপা র 

92 120 

মাছাঃ সুিম খাতুন  

মাঃ খায়রা ামান ম ল  

মাছাঃ শাি  বগম 

ফরকা াপুর, 

ঢালভাংগা 

93 121 

মাঃ মাহাফুজার রহমান   

মাঃ গালাম মা াফা    
মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

কালুগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

94 122 

মাঃ আঃ মােলক       মাঃ 
কােজম উি ন      মাছাঃ 
হািমদা বগম 

বড় গািব পুর, 

আমলাগাছী 

95 123 

মাঃ মু ল িময়া       মৃত 

মাসেলম উি ন   মাছাঃ 
খােতজা বগম 

ফরকা াপুর, 

ঢালভাংগা 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

96 124 

মাঃ মিন ল ইসলাম    

মাঃ জািহদুল ইসলাম    

মাছাঃ মেনায়ারা বগম      

নুরপুর, 

পলাশবাড়ী 

97 125 

তানহা আকতার      মাঃ 
আঃ রহমান খান    মাছাঃ 
সিলনা বগম 

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

98 126 

মাঃ সায়ািহফ হােসন    

মৃতঃ তৗিহদুল ইসলাম    

মাছাঃ মিরয়াম বগম 

িব পুর, 

ঠু য়াপা র 

99 127 

মাঃ আ ুল রাফী িময়া   
মাঃ আঃ মতীন আক    

মাছাঃ রিহমা বগম 

আমলাগাছী, 
আমলাগাছী 

100 128 

মাছাঃ িফেরাজা আকতার  

মাঃ লিতফ খ কার     

মাছাঃ খািদজা বগম 

শ ামপুর, 

ঢালভাংগা 

101 129 

মাঃ রিবউল ইসলাম     

মাঃ বােছদ আলী ম ল  

মাছাঃ মিরয়ম বগম 

বতকাপা, ঢালভাংগা 

102 131 

মাছাঃ িজিনয়া খাতুন    

মাঃ জািহদুল ইসলাম     

মাছাঃ জাহরা বগম 

জালাগাড়ী, 
আমলাগাছী 

103 134 

মাঃ কৗশল আক   

মাঃ আঃ আিজজ আক   

মাছাঃ ডিল বাগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

104 135 

মাছাঃ িম আকতার    

মাঃ ময়নুল হক       

মাছাঃ নুরজাহান বগম 

কালুগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

105 136 

আফ জা  খাতুন      আঃ 
ছালাম         রানু বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

106 137 

তাজিমরা খ কার      

খ কার মাহাবুব আলম   

জা াতুন ফরেদৗিস 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

107 138 

মাছাঃ আিরফা খাতুন    

মাঃ আঃ রউফ        

মাছাঃ নাজরীন বগম 

পার আমলাগাছী, 
ঢালভাংগা 

108 139 

মাঃ িজয়াইর রহমান    মৃত 

রফােয়ত আক     মাছাঃ 
জুেলখা বগম 

ছাট ভগবানপুর, 

আমলাগাছী 

109 140 

আল আিমন মা া      মাঃ 
আঃ মিতন মা া   মাছাঃ 
িশিরনা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

110 141 

মাঃ িকেশার মাহামুদ    

মাঃ নজ ল ইসলাম    

মাছাঃ সািজদা বগম 

মা ফাপুর, 

তুলশীঘাট 

111 142 

িবথীকা রানী সাহা      
রনজীত মার সাহা     
ব ল সাহা 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

112 143 

আঃ হািলম মু া       মাঃ 
আঃ গা ফার িময়া  মৃতঃ 
শাহানারা বগম 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

113 146 

মাঃ তির ল ইসলাম  

মাঃ আিজর উি ন সরকার 

মাছাঃ আছমা খাতুন 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

114 147 

মাঃ মিশউর রহমান     

মাঃ সাদা িময়া        
মাছাঃ মু া বগম 

রাজনগর,  

রওশনবাগ 

115 149 

মাঃ সিলম কাওসার   

মাঃ আঃ গা ফার ফারাজী 
মাছাঃ শিহদা বগম 

গেড়য়া, 
ঠু য়াপা র 

116 150 

মাছাঃ মাস রা রাহাত   

মাঃ আঃ গা ফার সরকার 

মাছাঃ শােহদা বগম 

গেড়য়া, 
ঠু য়াপা র 

117 151 

মাঃ শিরফুল ইসলাম     

মাঃ মা ােমল হক      

মাছাঃ আিছয়া বগম 

সােকায়া, 
ঢালভাংগা 

118 154 

মাঃ আঃ রিহম        মাঃ 
আবুল বাসার      মাছাঃ 
সােলহা বগম 

পার 

আমলাগাছী, ঢালভাং
গা 

119 156 

মাছাঃ আেবদা আশরাফী 
বগম মাঃ আজহা ল ইসলাম     

মাছাঃ নু াহার বগম 

বাড়াইপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

120 157 

মাছাঃ পারভীন আ ার   

মাঃ নু ল ইসলাম      

মাছাঃ মােলকা বগম 

কালুগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

121 158 

মাঃ গালাম সেরায়ার    

মৃতঃ গালজার হােসন    

মাছাঃ নাজমা বগম 

পার আমলাগাছী, 
ঢালভাংগা 

122 161 

মাঃ মাহাবুব আক      

মাঃ আ ুল কােদর      

মাছাঃ হািমদা বগম 

দূগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

123 163 

মাছাঃ সুমাইয়া তাসিমন  

মাঃ আঃ হািলম িময়া    
মৃত সােহদা বগম 

সােকায়া, 
ঢালভাংগা 

124 164 

মাঃ  এ িব রা াক     মাঃ 
আঃ মােলক ধান   মাছা্ঃ 
আছমা বগম 

পার আমলাগাছী, 
ঢালভাংগা 

125 166 

মাঃ সােহল হাসান     মাঃ 
খায়রা ামান     মাছাঃ 
শাি  বগম 

ফরকা াপুর, 

ঢালভাংগা 

126 167 

মাঃ মাহাবুবুল হাসান    

মৃত খানেশদ আলম     মৃত 

মােজদা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

127 168 

মাঃ ফরহাদ সরকার    

মাঃ আঃ রউফ সরকার 

মাছাঃ শািহনুর বগম 

বুজ কেটংরা, 
বং িলয়া 

128 169 

মাঃ ইউনুছ আলী     মাঃ 
নিজর হােসন     মাছাঃ 
ফােতমা বগম 

পলাশগাছী, 
পলাশবাড়ী 

129 172 

মাঃ রজওয়ানুর রহাম 

মাঃ আবুল কােশম সরকার 

মাছাঃ জবা বগম    

বাড়াইপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

130 174 

মাঃ আিরফউ ামান     

মৃতঃ আ ুল বারী      মৃতঃ 
আেরফা বগম 

বুজ ক িব পুর, 

আমলাগাছী 

131 175 

মাঃ সােহল রানা      
মৃতঃ ছামছুল ইসলাম   

মাছাঃ জাহরা বগম 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

132 177 

 শংকর সাহা 
 বল সাহা        মিত 

সানালী সাহা 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

133 178 

মাঃ লুৎফর রহমান    মাঃ 
আ ুর রিহম শখ   বুিলমাই 

সুলতানপুর 

বাড়াইপাড়া, 
বং িলয়া 

134 180 

মাছাঃ িরপা বগম    মাঃ 
আ ুর রা াক    মাছাঃ 
শাহানা বগম 

ঝািল ী, 
ঢালভাংগা 

135 183 

মাঃ সুমন সরকার     মৃত 

ছামছুল ইসলাম    মাছাঃ 
জাহরা বগম 

বড় 

িশমুলতলা,কািশয়াবা
ড়ী 

136 184 

মাঃ ফা ক হাসান     মাঃ 
আ ুল গফুর     মাছাঃ 
আিছয়া বগম 

সুলতানপুর 

বাড়াইপাড়া, 
বং িলয়া 

137 185 

মাঃ রিবউল ইসলাম    

মাঃ মিলউর রহমান    

মাছাঃ নুরজাহান বগম 

িব পুর, 

ঠু য়াপা র 

138 189 

মাছাঃ শাপলা খাতুন    

মাঃ জ ল হক      

মাছাঃ মিজদা বগম 

গাড়ানাটা, 
ঠু য়াপা র 

139 190 

মাঃ বাদল সরকার    মাঃ 
জািহদুল ইসলাম    মাছাঃ 
িলিল বগম 

বুজ ক টংরা  
বং িলয়া 

140 191 

মুনছুরা খাতুন পাশাগী   
মাহাবুবর রহমান      উে  

কলছুম 

বাড়াইপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

141 196 

মাছাঃ জািকয়া পারভীন 

লুপা মাঃ জােফ ল ইসলাম 

চৗধুরী মাছাঃ আফ জা 
বগম 

ঝািল ী, 
ঢালভাংগা 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

142 198 

মাছাঃ শারিমন খান    মাঃ
শাহ আলম       মাছাঃ 
মােজদা বগম 

ডােকরপাড়া, 
তুলসীঘাট 

143 203 

মাছাঃ িনলুফা খাতুন    

মাঃ এনামুল কাদীর     

মাছাঃ খােতজা বগম 

পপুলীেজাড়, 

আমলাগাছী 

144 205 

মাছাঃ ছািবনা আকতার  

মাঃ ছামছুল ইসলাম    

মাছাঃ মােলকা বগম 

পপুলীেজাড়, 

আমলাগাছী 

145 206 

শপনী রানী সরকার    

দীপ মার সরকার   িবনা
রানী সরকার 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

146 209 

মাছাঃ রািজনা খাতুন   

মাঃ রজওয়ানুর রহমান 

মাছাঃ মু ুজাহান 

বাড়াইপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

147 210 

মাঃ শািহন ম ল      মাঃ 
মিতয়ার রহমান ম ল  

মৃতঃ সােহরা বগম 

চকবালা, 
কািশয়াবাড়ী 

148 212 

মাঃ শামিপয়ার িময়া 
মাঃ আঃ হািমদ িময়া  
মাছাঃ মিজদা বগম  

পি ম গাপালপুর,  

িকেশারগাড়ী 

149 213 

মাঃ িসরাজুল ইসলাম 

মাঃ আ ুল আিজজ 

িসি কা বগম 

কািশয়াবাড়ী,  
িকেশারগাড়ী 

150 214 

মাঃ জাহাংিগর আলম 

মাঃ ইসমাইল হােসন  

মাছাঃ জািমনা বগম  

িগধারীপুর,  

পলাশবাড়ী 

151 217 

মাঃ মেহিদ হাসান  

মাহা দ আলী সরকার 

মাছাঃ রিহমা বগম  

গৃধারীপুর,  

পলাশবাড়ী 

152 218 

সু ত মার সরকারসুিনল 

চ  সরকার তৃি  রাণী 
সরকার 

মহিদপুর, 

ঠু য়াপা র 

153 219 

মাঃ আঃ খােলক িময়া  
মাঃ ইয়া ব আলী  
আিকনা বগম  

সুলতানপুর  

বড়াইপাড়া 
বং িলয়া 

154 220 

মাঃ সেনট িময়া  
মৃত সােলমান িময়া 
মাছাঃ ফােতমা বগম  

ঝািলংিগ,  

ঢালভাংগা 

155 221 

মাঃ আশরাফুর ইসলাম 

মাঃ আ ুল হা ান সরকার  

মাছা আফেরাজা বগম  

নয়নপুর,  

বাসুেবদপুর 

156 223 

মাঃ মেহিদ হাসান  

মাঃ সােলমান উি ন  

মাছাঃ আেনায়ারা বগম  

ঝািলংিগ,  

ঢালভাংগা 

157 224 

 সুমন চ  বমন  

মৃত নের  বমন  

মায়া রানী বমন  

স না,  
কািশয়াবাড়ী 
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মাতার নাম 

বতমান কানা 

158 225 

মাঃ শাহাদৎ হােসন 

সাহাগ 

মাঃ আ ুস সালাম  

মাছাঃ শাহীনা বগম 

উদয় সাগর,  

পলাশবাড়ী 

159 226 

মাঃ আিমনুল ইসলাম  

মাঃ আ ুল মিজদ  

মৃত রািশদা বগম  

পি ম  

গািপনাথপুর, 

বিরশাল 

160 227 

মাঃ মিন ামান িরয়াল 

মৃত এহসানুল কবীর 

মাছাঃ লাভলী বগম  

খাসবাড়ী,  
মিররহাট 

161 228 

মাঃ সাি র রহমান  

মাঃ আঃ রউফ সরকার  

মাছাঃ রেবকা বগম  

গায়ালপাড়া,  
ঢালভাংগা 

162 229 

মাঃ হলাল উি ন ম ল 

মাঃ হািফজুর রহমান  

মাছা সােহরা বগম  

বড়াইপাড়া,  
পলাশবাড়ী 

163 230 

পীযুস চ  রায় 

বীেরশ চ  রায় 

িশবানী রানী রায়  

দুগাপুর,  

পলাশবাড়ী 

164 231 

মাঃ আ ুর রহমান সরকার 

মৃত িসরাজুল ইসলাম 

মাছাঃ দুলালী বগম  

িব পুর, 

 ঠু য়াপা র 

165 233 

মাঃ িমলন িময়া  
মাঃ আ ুল হািমদ িময়া  
মাছাঃ জাহানার বগম  

ডােকরপাড়া, 
 ঢালভাংগা 

166 234 

এেকএম আখতা ামান  

মাঃ আেনায়া ল হসলাম 

মাছাঃ খািদজা পারিভন  

গৃধারীপুর, 

 পলাশবাড়ী 

167 235 

আজাদুল ইসলাম 

নু ল ইসলাম 

আেনায়ারা বগম  

সুলতান পুর,  

বং িলয়া 

168 236 

স ায় চ  সরকার  

মািনক নাথ সরকার 

মুংলী রাণী  

কািশয়াবাড়ী,  
িকেশারগাড়ী 

169 237 

মাঃ নু ামান খানেমাঃ 
খিবর িময়া মাছাঃ 
নুরজাহান বগম  

কশবপুর, 

কািশয়াবাড়ী 

170 239 

মাঃ সবুজ িময়া  
মাঃ সাবু িময়া  
মাছাঃ ফেরাজা বগম  

আমবাড়ী,  
পলাশবাড়ী 

171 240 

মাঃ হািববুর রহমান  

মাঃ নািছর উি ন 

মাছঃ হািমদা বগম 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

172 242 

মাঃ ব ল িময়া  
মাঃ আলতাফ হােসন  

ছােলহা খাতুন  

দুগাপুর, 

 পলাশবাড়ী 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

173 243 

মাঃ বলাল হােসন  

মাঃ নু ামান 

মাছাঃ রওশনারা বগম  

িশমুলীয়া,  
পলাশবাড়ী 

174 244 

উ ম মার  

জগিদশ চ  

জাি নী রানী  

বড় িশমুলতলা,  
কািশয়াবাড়ী 

175 245 

মাঃ আসাদু ামান সরকার 

মাঃ আইয়ুব আলী সরকার  

মাছাঃনুবহাহার বগম  

শ ামপুর,  

মহিদপুর 

176 246 

মাঃ হাসান আিজজুর রহমান 

মাঃ আঃ জিলল সরকার 

মাছাঃ হািছনা বগম  

িশধন াম, 

মিররহাট 

177 247 

মাঃ আিমনুর ইসলাম 

মাঃ সেক ার আলী  
মাছাঃ রিজয়া বগম  

গায়ালপাড়া  
ঢালভাংগা 

178 248 

মায়ন কিবর 

মৃত হাফা ল হােসন  

মাছাঃ দুলালী বগম  

িব পুর,  

ঠু য়াপা র 

179 249 

মাঃ িরপন িময়া  
মাঃ নজ ল ইসলাম 

মাছাঃ আসমা বগম  

িকেশারগাড়ী, 
 পলাশবাড়ী 

180 250 

মাঃ জাহাংিগর ম ল 

মাঃ আ ুল জিলল ম ল  

মাছাঃ জাহানারা বগম  

বাড়াইপাড়া,  
পলাশবাড়ী 

181 252 

মাঃ িমলন ম ল 

মাঃ আিনছুর রহমান ম ল 

মাছাঃ খােলদা বগম  

স না,  
কািশয়াবাড়ী 

182 253 

মাঃ শািহন সরকার 

মাঃ মিতয়ার রহমান  

মাছাঃ কিহনুর বগম  

িব পুর,  

ঠু য়াপা র 

183 254 

িনতাই চ  শীল 

মৃত গ ল চ  শীল 

তুলসী রানী 

জগরজানী, 
 পলাশবাড়ী 

184 255 

মাঃ জািহদুল ইসলাম  

মাঃ খাজা নািজম উি ন 

মাছাঃ জিরনা বগম  

পবনাপুর,  

চেররহাট 

185 256 

মাঃ মািহদুল ইসলাম 

আজাহার আলী  
মেহ ন নছা  

খামার নডাইল, 

 ঢালভাংগা 

186 258 

ফা ক িময়া নওশা িময়া 
কিহনুর বগম  

সুই াম, পলাশবাড়ী 

187 259 

মাঃ শাহজামাল ম ল 

মাঃ আ ুর রা াক ম ল 

মাছাঃ আছমা বগম  

কািশয়াবাড়ী 

188 260 

মাঃ লাভলু ম ল  

মাঃ আউয়াল ম ল 

মাছাঃ জেলখা বগম  

বড়েগািব পুর,  

আমলাগাছী 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

189 261 

মাঃ আল িমরন সরকার  

মাঃ আবুল কালাম 

সরকারশাহানা বগম 

বড় গািব পুর, 

আমলাগাছী 

190 262 

মাঃ রােসল িময়া      মাঃ 
মিজদ িময়া      মাছাঃ 
উে  লছুম 

দুগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

191 265 

মাঃ বলাল হােসন  

মাঃ আ ুর রিশদ সরকার 

মাছাঃ ম জুরানী বগম 

দুগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

192 266 

মািনক চ  মহ         

িচ  র ন মহ     মিত 

উ লী রানী মহ  

মহদীপুর, 

ঠু য়াপা র 

193 269 

িপংকী রানী ভূ চায    

পন মার ভূ চায     

ম জ ুরানী 

পি ম রামচ পুর, 

কািশয়াবাড়ী 

194 270 

ছ া রানী          রতন 

মার সরকার    অিনমা 
রানী সরকার 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

195 271 

সিলনা খাতুন         আ ুস 

সামাদ          হােজরা বগম 

বাঁশকাটা, 
পলাশবাড়ী 

196 273 

মাছাঃ িবজলী বগম    

মাঃ মােজদ িময়া      
মাছাঃ রিজয়া বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

197 277 

মাছাঃ সিলনা আ ার     

মাঃ জািফ ল ইসলাম    

মাছাঃ িছি কা বগম 

পি ম িমজাপুর, 

কািশয়বাড়ী 

198 285 

খািদজা পারভীন      মৃতঃ 
ইসাহাক আলী    মাছাঃ 
রিহমা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

199 290 

ছালমা খাতুন        মাঃ 
শাহ আলমসরকার  হােজরা 
বগম 

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

200 291 

মাছাঃ িবলিকছ আ ার  

মাঃ আশরাফুল ইসলাম  

মাছাঃ রওশন আরা 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

201 292 

মাছাঃ মাসেলমা খাতুন  

মাঃ নজমাল হক সরকার 

মাছাঃ জাসান বগম 

পি ম  

নয়ানপুর, 

বং িলয়া 

202 294 

মাছাঃ রােকয়া আ ার 

মাঃ রিফ ল ইসলাম    

মাছাঃ মিজনা বগম 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

203 296 

মাছাঃ সিলনা খাতুন   

গা ফার সরকার       

িবউ  বগম 

হিরণমারী,পলাশবাড়ী 

204 298 

মাছাঃ উে  হানী আ ার 

মাঃ মা িলব ধান    

মাছাঃ উে  হাবীবা 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

205 300 

নাজমা খাতুন           মাঃ 
শিহদুল ইসলাম      জাসনা 
বগম 

ক ারপাড়া, 
ঢালভাগা 

206 301 

মাছাঃ রিশদা বগম    মাঃ 
আঃ আিজজ      মাছাঃ 
সুিফয়া বগম 

িশবরামপুর, 

পলাশবাড়ী 

207 302 

জা াতুল ফরদাউস িমম 

মৃতঃৈসয়দ জািকর হােসন 

মাছাঃ িফেরাজা বগম 

গাড়ানাটা, 
পলাশবাড়ী 

208 303 

মাছাঃ রেবকা সুলানা   
মৃতঃ আ ুর রিশদ ম ল  

মৃতঃ সুিফয়া বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

209 305 

মাছাঃ পারভীন আকতার  

মাঃ মিজবর রহমান    

মাছাঃ জােবদা বগম 

সুলতানপুর 

বাড়াইপাড়, 

বং িলয়া 

210 311 

মাঃ জনা ল ইসলাম 

িমলন মাঃ র জ ুিময়া   
মাছাঃ শাহানারা বগম 

িকেশারগাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

211 312 

মাছাঃ নুের জা াত িময়া 
মাঃ শিরফুল ইসলাম    

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

ঝািল ী, 
ঢালভাগা 

212 313 

মাঃ হািফজার রহমান    

মাঃ শামসুল আলম     

মাছাঃ হেলনা বগম 

বালাবামুিনয়া,  
ফিকরহাট 

213 314 

মাছাঃ মাহফুজা বগম   মাঃ 
এস এম িরয়াজুল বারী মাছাঃ 
মেমনা বগম 

িহজলগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

214 316 

মাঃ আঃ হািলম মু     মাঃ
আঃ গা ফার িময়া 
মৃত শাহানারা বগম 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

215 317 

নেরা ম চ  সরকার 

ঃ মৃনাল কাি  সরকার 

মিত মায়া রানী সরকার 

মহদীপুর, 

ঠু য়াপা র 

216 318 

মাঃ শােহব আখতার িলটন
মাঃ আঃ জা ার ম ল 

মাছাঃ ফােতমা বগম 

তকানী, 
কািশয়াবাড়ী 

217 319 

মাছাঃ সীমা খাতুন     মাঃ 
সিহদুল ইসলাম   মাছাঃ 
রােশদা বগম 

িশমুিলয়া, 
পলাশবাড়ী 

218 320 

মাছাঃ ির া আকতার  

মাঃ নু ল ইসলাম    

মাছাঃ রিহমা বগম 

বুজ কেটংরা, 
বং িলয়া 

219 321 

মাছাঃ সািকলা বগম   

মাঃ আলমগীর  ম ল   

মাছাঃ শাহানুরী বগম 

দুগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

220 323 

মাঃ জ ল ইসলাম    

মাঃ মমতাজ উি ন    

মাছাঃ জািমলা বগম 

বরকতপুর, 

ফিকরহাট 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

221 325 

মাঃ গালাম আজম 

সরকার 

মাঃ আঃ মা ান সরকার 

মাছাঃ গারাপী বগম 

বড় 

 গািব পুর, 

আমলাগাছী 

222 326 

মাঃ আকতা ামান    

মাঃ আঃ সা ার       

মাছাঃ শােহদা বগম 

িশমুিলয়া, 
পলাশবাড়ী 

223 327 

এসএম আতাউর রহমান  

মাঃ আঃ জিলল সরকার  

মাছাঃ রােশদা বগম 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

224 328 

মাছাঃ উে হানী       মাঃ 
জািকর হােসন ম ল 

মাছাঃ িফেরাজা বগম 

দুগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

225 329 

মুছা িময়া           মৃত 

আকবার আলী  
মৃতঃ জিরনা বগম 

দুগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

226 331 

মাঃ শাহাদত হাসাইন    

মাঃ আঃ মা ান ম ল  

শাহানারা বগম 

িব ু পুর, 

ঠু য়াপা র 

227 332 

মাছাঃ কািফ ন নছা    
মাঃ আঃ ক ুস সরকার 

মাছাঃ মহািছনা বগম 

রায়তীনড়াইল, 

ঢালভাগা 

228 336 

মাছাঃ মাহামুদা জা াত 

রতনা মাঃ মুনছুর আলী 
মাছাঃ আছমা বগম 

দুগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

229 337 

মাঃ সালায়মান আলী সরকার 

মৃতঃ মােলক ও ার     

মৃতঃ রিজয়া 

িব ু পুর, 

ঠু য়াপা র 

230 339 

মাঃ িরপন সরকার     মাঃ 
আঃ রিশদ সরকার  মাছাঃ 
জাহানারা বগম 

বড়  

গািব পুর, 

আমলাগাছী 

231 340 

মাছাঃ তানিজলা আকতার 

মাঃ বলাল হােসন     

মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

ডােকরপাড়া, 
ঢালভা া 

232 341 

আয়ােত িতশা আেবদীন   

জয়নাল আেবদীন সরকার 

মাছাঃ ছােলহা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

233 348 

মাছাঃ রেবকা খাতুন   

মাঃ আ ুল জা ার    

মাছাঃ ফােতমা বগম 

তকানী, 
কািশয়াবাড়ী 

234 353 

মাছাঃ আফছানা আ ার 

মৃতঃ আশরাফ আলী    
মাছাঃ রেহনা বগম 

নাি শহর, 

ফিকর হাট 

235 355 

মাঃ হািববুর রহমান  

মাঃ আঃ হািলম  

মাছাঃ গালাপী বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

236 357 

মাছাঃ মাসুদা খাতুন    

মৃতঃ আঃ মা ান িময়া  
মাছাঃ িফেরাজা বগম 

িকেশারগাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

237 359 

িফেরাজ কিবর        মাঃ 
নওশা িময়া      মাছাঃ 
মােজদা বগম 

িকেশারগাড়ী,কািশয়া
বাড়ী 

238 362 

মাঃ ফা ল ইসলাম   

মাঃ আেতায়ার রহমান 

সরকার মাছাঃ আিছয়া বগম 

খামাড়নড়াইল, 

ঢালভাগা 

239 364 

মাঃ আিতয়ার রহমান   

মাঃ মাসেলমা বগম   

মাছাঃ রািজয়া বগম 

কাতুলী, 
বং িলয়া 

240 365 

শাহনাজ পারভীন       আঃ 
কিরম ম ল       মাছাঃ 
আেনায়ারা বগম                

শ ামপুর, 

ঢালভা া 

241 366 

মাঃ পারেভজ আলম    

মৃতঃ আলতাব হােসন   

মাছাঃ পারভীন বগম 

হমারােতয়া, 
বং িলিয় 

242 368 

মাছাঃ িলমা আকতার   

মাঃ আবু ব র খ কার 

মাছাঃ ম জুয়ারা বগম 

হিরনমাির, 

পলাশবাড়ী 

243 370 

মাছাঃ নুসরাত জাহান 

িমিম 

মাঃ দুলা িময়া 
মাছাঃ পারভীন আকতার 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

244 371 

মাঃ পলাশ সরকার    মাঃ 
নূর আলম সরকার মাছাঃ 
আেনায়ারা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

245 373 

মাছাঃ আকিলমা খাতুন   

মৃতঃ আশকার আলী    
মাছাঃ রেহনা বগম 

নাি শহর, 

ফিকরহাট 

246 374 

মাঃ রজাউল কিরম    

মৃতঃ অিফর উি ন     

মাছাঃ আিছয়া বগম 

পি ম ফিরদপুর, 

মরীরহাট 

247 375 

মাছাঃ তাছিলমা আ ার  

মাঃ ইমিতয়ার উি ন 

ম ল 

মাছাঃ আেরফা বগম 

িকেশারগাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

248 378 

মাছাঃ আকতা াহার  

মাঃ আবুল কালাম আজাদ 

মাছাঃ শফালী বগম 

জালাগাড়ী, 
আমলাগাছী 

249 381 

মাঃ নজ ল ইসলাম    

মাঃ নু ল ইসলাম     

মাছাঃ িবউ  বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

250 382 

মাঃ ছােদ ল ইসলাম   মাঃ
লূৎফর রহমান    

সােনায়ারা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

251 386 

মাঃ মােশদ হােসন    মাঃ 
শামছুল আলম    মাছাঃ 
শাহানা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

252 387 

মাঃ রােশদ ফারাজী    মাঃ 
মাজহা ল মা ান রাজী 
মাছাঃ রােশদা বগম 

কৃ পুর, 

রওশনবাগ 

253 388 

মাঃ রিবউল ইসলাম    

মাঃ আইয়ুব আলী      
মিরয়ম বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

254 390 

মাঃ মিফজার রহমান   মৃত 

মুনছুর আলী      মাছাঃ 
হািসনা বগম 

বাড়াইপাড়া,পলাশবা
ড়ী 

255 392 

মাঃ এখলাছুর রহমান  

মাঃ আঃ কাইয়ুম িহপু   

মাছাঃ হািমদা বগম 

বতকাপা, 
রওশনবাগ 

256 393 

মাঃ শিরফুল ইসলাম    

মাঃ আবু তােলব ম ল  

মাছাঃ ফােতমা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

257 395 

মাঃ কএম িদদার হােসন 

মাঃ খঅয় ল আলম   

মাছাঃ িরনা বগম 

বালাবামুিনয়া,  
ফিকরহাট 

258 396 

সুম  মার বমন     দীেনশ 

চ  বমন      িহমলতা রানী 
পার আমলাগাছী, 
পলাশবাড়ী 

259 397 

মাঃ কাওছার সরকার   

মৃত আব ুব র িসি ক   

রেহনা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

260 398 

উ ল চ  শীল      কামুখ া 
চ  শীল       শা ী বালা 

বিরশাল, 

বাসুেদবপুর 

261 399 

মাঃ সািমউল ইসলাম    

মাঃ দুরা িময়া 
মাছাঃ আেমনা খাতুন 

বং িলয়া, 
বং িলয়া 

262 401 

মাঃ শহীদ ধান      মাঃ 
হািফজুর রহমান মাছাঃ 
আেনায়ারা বগম 

ছাটভগবানপুর, 

আমলাগাছী 

263 402 

মাঃ মিন ামান      

মাঃ খারেশদ ধান     

মাছাঃ ওেলদা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

264 403 

মাঃ আ ুল াহ        মাঃ 
দেলায়ার হােসন   মাছাঃ 
আফেরাজা বগম 

বির 

 হিরনমাির, 

পলাশবাড়ী 

265 404 

মাঃ আরাফাত হাসাইন  

মৃতঃ নূ ল ইসলাম    

মাছাঃ অেলদা বগম 

খামাড়নড়াইল, 

ঢালভাগা 

266 405 

মাঃ মেনায়ার হােসন 

মাঃ িলয়াকত আলী খ কার  

িমেসস জা াত আরা  

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

267 406 

মাঃ মাহমুদুল হাসান  

মাঃ ছামছুল হক  

মাছাঃ মােজদা বগম  

িব পুর, 

 ঠু য়াপা র 

268 407 

মাঃ মািমউল হাসান  

মাঃ মাশারফ হােসন  

মাছাঃ মােশদা বগম 

হিরনাথপুর,  

তালুকজািমরা 

269 409 

মাঃ সােহল রানা 
মাঃ আেনায়ার হােসন  

মাছাঃ চ া বগম  

চকবালা,  
কািশয়াবাড়ী 

270 410 

মাঃ রিফ ল ইসলাম  

মাঃ আবু তােলব ম ল  

মাছাঃ ফােতমা বগম  

গৃধারীপুর,  

পলাশবাড়ী 

271 411 

মাৎ শিফ ল ইসলামেমাঃ 
আব ুতােলব ম ল মাছাঃ 
ফােতমা বগম  

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

272 412 

মাঃ মাসুদ রানা রাজ ু 

মাঃ মিমন উি ন মািনক 

মাছাঃ জােয়দা বগম  

চকবালা, 
 কািশয়াবাড়ী 

273 414 

মাছাঃ সুই  আকতার 

মাঃ জিসম উি ন 

ামািনক 

মাছাঃ কেমলা বগম 

চকবালা,  
কািশয়াবাড়ী 

274 415 

মাছাঃ রশমা আ ার  

মাঃ আিরফুর রহমান 

মাছাঃ মারেশদা বগম  

বির 

 হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

275 416 

মাছাঃ কাম াহার  

মৃত তাফা ল হােসন 

মাছাঃ রওশনাআরা বগম  

িকেশারগাড়ী 

276 418 

হািববা সুলতানা 
মাঃ আিশ র ম ল  

মাছাঃ িবলিকছ বগম  

নুিনয়াগাড়ী,  
পলাশবাড়ী 

277 419 

মাছাঃ এছেমাতারা 
আকতার 

মাঃ জািহদুল ইসলাম 

মাছাঃ তাজমহল বগম 

িক ার পাড়া,  
ঠু য়াপা র 

278 420 

মাছাঃ ম ুয়ারা বগম  

মাঃ আ ুর রা াক  

মাছাঃ হািমদা বগম  

ভবানীপুর, 

বাসুেদবপুর 

279 421 

মাছাঃ নুফা খাতুন  

মাঃ শেয়ব আখতার  

মাছাঃ জেলখা বগম  

তকানী, 
কািশয়াবাড়ী 

280 422 

মাছাঃ ম য়ারা আকতার  

মাঃ গােফল উি ন 

মাঃ মেনায়ারা বগম  

সুলতানপুর,  

বং িলয়া 

281 423 

মাছাঃ আনার কিল  

মাঃ আবুল আলা মওদুদী 
মাছাঃ  আেলয়া বগম  

গৃধারীপুর,  

পলাশবাড়ী 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

282 427 

উে  সািবহা  মাহতািরন 

নু বী সরকার টু 

হািমদা রহমান  

গৃধারীপুর,  

পলাশবাড়ী 

283 429 

মাছাঃ িরমা আকাতর িঝনুক 

মাঃ জা াতুল কিরম 

মাছাঃ নািছমা বগম  

পার  

আমলাগাছী,  
ঢালভাংগা 

284 431 

চােমলা আ ার  

মা ািফজার রহামন  

লিতফা বগম  

বাড়াইপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

285 433 

মাছাঃ নুের তাজ সুিম 

মাঃ দুলা িময়া  
মাছাঃ হািলমা বগম  

িদঘলকাি , 

 বং লীয়া 

286 434 

মাছাঃ আ ুমানআরা খাতুন  

মাঃ আবুল কালাম আজাদ  

মাছাঃ শফালী বগম  

জালাগাড়ী,  
দুগাপুর 

287 436 

মাছাঃ ফােতমা িজ াহ সাথী  
মাঃ আ ুল হািলম 

মাছাঃ সিলনা বগম  

নুরপুর,  

পলাশবাড়ী 

288 437 

মাছাঃ িরনা আকতারেমাঃ 
মিমন উি ন 

ামািনকেমাছাঃ জােয়দা 
খাতুন 

চকবালা, 
কািশয়াবাড়ী 

289 446 

মাছাঃ কাম ন নাহার  

এ এম সােদ ল ইসলাম  

মাছাঃ হাওয়া বগম  

হিরনমারী,  
পলাশবাড়ী 

290 449 

মাছাঃ মিরয়ম বগম  

মৃত মকবুল হােসন  

মাছাঃ সােহরা বগম  

বং িলয়া,  
কািশয়াবাড়ী 

291 451 

জসিনম নাহার  

মাঃ রাহাত ম ল  

নাজমুলন নাহার  

হিরনমারী,  
পলাশবাড়ী 

292 453 

মাছাঃ আছমা আকতার  

মাঃ সাজা িময়া  
মাছাঃ লছুম বগম  

বং িলয়া,  
কািশয়াবাড়ী 

293 454 

মাঃ নাজমুন নাহার া 
মাঃ আঃ মিতন মা া 
মাছাঃ িশিরনা বগম  

গৃধারীপুর,  

পলাশবাড়ী 

294 456 

মাছাঃ ফারজানা আ ার 

মাঃ শিহদুল ইসলাম    

মাছাঃ পা ল বগম 

দয়ালপাড়া, 
ঠু য়াপা র 

295 457 

মাছাঃ মাহামুদা খাতুন   

মাঃ আহসান হািবব    

মাছাঃ সাহারবান ু

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

296 458 

মাঃ িমউলাদ ধান    মাঃ 
আঃ ছামাদ ধান  মাছাঃ 
রািজয়া বগম 

খামার নড়াইল, 

ঢালভা া 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

297 459 

মাছাঃ মা ফা ময়না    
মাঃ মাসুদ রান       মৃতঃ 
ছামছু াহার বগম 

গাড়ানাটা, 
পলাশবাড়ী 

298 461 

মাছাঃ শািহনুর আকতার  

মাঃ মাকেছদ আলী    
মাছাঃ গােলবানু বগম 

মহদীপুর, 

ঠু য়াপা র 

299 464 

মাছাঃ িশ ী খাতুন     মাঃ 
ইউনুস আলী 
মাছাঃ হােজরা বগম 

চি পুর, 

ঠু য়াপা র 

300 468 

মাঃ শাহা ল ইসলাম ম ল 

মাঃ আ ুস সামাদ ম ল 

মৃতঃ জািমলা বগম 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

301 472 

মাঃ জািহদ হাসান     মাঃ 
আ ুল জা ার গাছু 

মাছাঃ লাইলী বগম 

কাতুলী, 
বং িলয়া 

302 473 

মাঃ আঃ হািমদ িময়া    
মৃতঃ হািফজার রহমান    

মাছাঃ সুিফয়া বগম 

ছট  

ভগবানপুর, 

আমলাগাছী 

303 474 

মাঃ নু ল ইসলাম      

মাঃ আ ুস ছা ার আলী  
মাছাঃ নুরজাহান বগম 

িকেশারগাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

304 478 

মাঃ রািজব রায়হান 

সরকার মাঃ আজাহার 

ইসলাম সরকার মাছাঃ 
রােকয়া বগম 

হিরনাথপুর, 

তালুকজািমরা 

305 479 

মাঃ আঃ মােলক আক   

মৃতঃ কােজম উি ন    

মাছাঃ অিজফা বগম 

পবনাপুর,চেররহাট 

306 480 

মাঃ সবুজ খ কার    

মাঃ মজন ুখ কার     

মাছাঃ জিরনা বগম      

দয়ালপাড়া, 
ঠু য়াপা র 

307 481 

িমেসস আরিফন আকতার  

মাঃ জ ল ইসলাম   

িমেসস রিজয়া বওয়া 

ফরকা াপুর, 

ঢালভা া 

308 484 

মাছাঃ নুরজাহান খাতুন  

মৃতঃ শামীম ম ল     

মাছাঃ মা ফা বগম 

িনমদােসরিভটা, 
মেনাহারপুর 

309 485 

মাছাঃ হােসেনআরা খাতুন 

মাঃ খাজা িময়া     মাছাঃ 
ছামসু াহার বগম 

গেড়য়া, 
ঠু য়াপা র 

310 486 

মাছাঃ নািছমা বগম    

মাঃ নাজমুল আলম    

মাছাঃ জাহানারা বগম 

বালাবামুিনয়া,  
ফিকরহাট 

311 492 

িরতা রানী          শ ামল 

চ            সাধনা রানী 
িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

312 493 

মাছাঃ তানিজলা আ ার 

মাঃ মািজজুছ সাবাহান  

মাছাঃ শািহদা বগম 

দুবলাগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

313 494 

মাঃ বাি  হােসন চৗধুরী 
মাঃ আবু হােসন      

মাছাঃ িবলিকছ বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

314 495 

মাছাঃ মিনকা আ ার   

মাঃ আঃ ওয়াদুদ      

মাছাঃ পারভীন বগম 

জগরজানী,  
পলাশবাড়ী 

315 496 

মাঃ রজওয়ানুল       মাঃ 
গালাম িকবিরয়া   মাছাঃ 
সুলতানা রািজয়া 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

316 498 

মাঃ মাহামুদ রানা      মাঃ 
নিজর হােসন     মাছাঃ 
মিরয়াম বগম 

কালুগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

317 499 

মাছাঃ ছামছু াহার     মাঃ 
শিরফুল ইসলাম    মাছাঃ 
সােহরা বগম 

বাসুেদবপুর, 

বাসুেদবপুর 

318 501 

মাঃ শাহীন িময়া      মৃতঃ 
সবাব উি ন     মাছাঃ 
জিরনা বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

319 502 

মাছাঃ িদল বা আ ার  

মাঃ দেলায়ার হােসন   

মাছাঃ আফেরাজা হােসন 

বিরহিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

320 506 

মাছাঃ শািমমা আলম    

মাঃ ওয়ািলউর আলম     

মাছাঃ আ জ ুমেনায়ারা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

321 507 

মাছাঃ শাহনাজ পারিভন 

মাঃ আনা ল হক     

মাছাঃ জিমলা বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

322 508 

মাঃ আবুল কালাম আজাদ 

মৃতঃ ময়জাল হােসন মাছাঃ 
ছামচুন নাহার বগম  

ভগবানপুর,বাসুেদবপু
র 

323 509 

মাঃ আনা ল ইসরাম    

মাঃ মাকেছদ আলী     
মাছাঃ মেনকা বগম 

ভগবানপুর, 

বাসুেদবপুর 

324 511 

মাছাঃ আফেরাজা আ ার 

মাঃ আশরাফুল আলম  

মাছাঃ মিজনা বগম 

চি পুর, 

ঠু য়াপা র 

325 513 

মাঃ আিত ল রহমান   

মাঃ আেতায়ার রহমান   

মাছাঃ রােশদা বগম 

পূব 

 গাপীনাথপুর, 

গাপীনাথপুর 

326 515 

মাছাঃ সুমা আকতার   

মাঃ মােজদুর রহমান   

মাছাঃ সােলহা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

327 517 

মাঃ উ ল িময়া      মৃতঃ 
আব ুব র িসি ক  মৃতঃ 
রিজয়া বগম 

জগরজানী,  
পলাশবাড়ী 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

328 518 

মাঃ শামছু ামান ম ল  

মৃতঃ আঃ হািমদ ম ল  

মাছাঃ ফােতমা বগম 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

329 519 

মাঃ হযরত আলী     মৃত 

আঃ বাকী সরকার  মাছাঃ 
হািলমা বগম 

হিরনাথপুর, 

তালুকজািমরা 

330 521 

এ এস এম সােদ ল ইসলাম  

মৃতঃ মিনর উি ন সরকার   

মাছাঃ লাকী বগম 

মহদীপুর, 

ঠু য়াপা র 

331 523 

মাঃ আ ুর রা াক     

মাঃ জালাল উি ন বাবলু 

মাছাঃ আি য়া বগম 

পলাশগাছী, 
পলাশবাড়ী 

332 524 

মাঃ িমজানুর রহমান    

মাঃ আহ াদ হােসন   

মাছাঃ সািবনা বগম 

পূব  

িমজাপুর, 

বাসুেদবপুর 

333 527 

গৗরা  চ  দাস      মৃতঃ 
ফিনভূষন দাস    িমনা রানী 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

334 532 

মাসুদা ইয়াসিমন       মাঃ 
নু বী সরকার   মাছাঃ 
রওশনারা বগম 

দূগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

335 533 

মাঃ সামসুল রহমান   মৃতঃ 
নু ল ইসলাম    মৃতঃ 
জািমলা বগম 

মািলয়ানদহ,  
পূব  

গািপনাথপুর 

336 534 

মাঃ মিতয়ার রহমান   

মৃতঃ আ ুল কিরম আক  

মাছাঃ লাইলী বগম 

নুরপুর, 

পলাশবাড়ী 

337 536 

মাছাঃ তািনয়া আ ার  

মাঃ মা ািপজুর রহমান 

মাছাঃ িবথী বগম 

জালাগাড়ী, 
আমলাগাছী 

338 537 

মাঃ আ ুল মাতািলব   

মাঃ আ ুর আিজজ    

মাছাঃ জােবদা বগম 

দূগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

339 539 

তিনয়া চৗধূরী        
জুলিফকার মাহাবুব খান  

নুিরয়া আহসান চৗধুরী 

িগিরধারীপুর,পলাশ
বাড়ী 

340 540 

মাঃ ইছানুর রহমান    মাঃ 
মকবুল হােসন   মাছাঃ 
জাহরা বগম 

দূগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

341 541 

পাপড়ী রানী সাহা     প ব 

মার সরকার    স া 
রানী সাহা 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

342 542 

মাঃ িমজান ম ল     মাঃ 
আিজজুল হক ম ল মাছাঃ 
রােকয়া বগম 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

343 544 

মাঃ রানা িময়া       মাঃ 
লাল িময়া       মাছাঃ 
রােকয়া বগম 

রামপুর, 

বাসুেদবপুর 

344 546 

মাঃ সাজাদুল ধান    মাঃ 
দুলা িময়া ধান   মাছাঃ 
হনা বগম 

বরকতপুর, 

ফিকরহাট 

345 548 

মাঃ রােসদ িময়া       মাঃ 
ময়নুল হক      মাছাঃ 
আেনায়ার বগম 

পি ম  

গািপনাথপুর, 

 পলাশবাড়ী 

346 550 

মাছাঃ মুি  বগম     

মাঃ আলমগীর সরকার  

মাছাঃ বুিল বগম 

ঝািলগী, 
ঢালভা া 

347 551 

মাছাঃ িদিত আকতার িরমা  
মৃতঃ আব ুবককর িসি ক   

মৃত রিজয়া বগম 

জগরজানী,  
পলাশবাড়ী 

348 552 

মাঃ জািহদ হাসান  

মাঃ সিলম উি ন     

মাছাঃ রিজয়া বগম     

পূব গািপনাথপুর, 

পূব গািপনাথপুর 

349 554 

মাছাঃ িরপা আ ার    মাঃ 
রজাইল কিরম    মাছাঃ 
আ জুয়ারা বগম 

দুবলাগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

350 555 

মাছাঃ ইসমত িবউ     

মাঃ ইচাহাক আিল     

মাছাঃ হািলমা বগম 

হাসেনরপাড়া, 
তুলসীঘাট 

351 556 

মাছাঃ মােজদা আ ার িবথী  
মৃত আব ুব র িসি ক 

মৃতঃ রিজয়া বগম 

জগরজানী,  
পলাশবাড়ী 

352 558 

মাঃ রিবউল ইসলাম  

মাঃ জামাল উি ন     

মাছাঃ আ জুয়ার বগম 

িকেশারগাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

353 560 

মাছাঃ মৗসুমী খাতুন   

মাঃ জািহদ হাসান     

মাছাঃ জয় ন বগম 

কাতুলী, 
বং িলয়া 

354 561 

মাঃ নজ ল ইসলাম    

মাঃ আ ুল হািমদ     

মাছাঃ মিজনা বগম 

িশমুিলয়া, 
পলাশবাড়ী 

355 562 

মাছাঃ জু ঁ ই আ ার     মাঃ 
জ ল হক ম ল  মাছাঃ 
আেলফজান 

বড় গািব পুর, 

আমলাগাছী 

356 566 

মাঃ জ ল ইসলাম ম ল  

মাঃ মাজাহার আলী ম ল   

মাছাঃ সােজদা বগম 

হিরনাথপুর,তালুকজা
িমরা 

357 567 

মাঃ হলাল িময়া      মাঃ 
ময়নুল হক      মাছাঃ 
হািলমা বগম 

জগরজানী,  
পলাশবাড়ী 

358 572 

মাঃ রজা িময়া      মৃতঃ 
আ ুর রহমান  

মৃতঃ জােবদা বগম 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

359 573 

মাঃ সাইফুল ইসলাম    মাঃ 
মাজাে ল হক    মাছাঃ 
আিছয়া বগম 

সােকায়া, 
ঢালভা া 

360 574 

মাঃ আবুল কােশম শখ 

মৃত আ ুর রহমান শখ  

মাছাঃ সানাবান বওয়া 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

361 576 

উে হানী           মাঃ আঃ 
মােলক ধান  কাজল রখা 

রাই াম, 

পলাশবাড়ী 

362 577 

মাঃ আনা ল ইসলাম   

আহ দ হােসন       মাছাঃ 
রািহলা বগম 

খামার  

নড়াইল, 

ঢালভা া 

363 578 

মাঃ রজাইল কিরম   

মাঃ সাব ুিময়া আক   

মাছাঃ রািশদা বগম 

দূগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

364 579 

মাঃ রােসল িময়া      মাঃ 
হলাল িময়া      মাছাঃ 
আফেরাজা বগম       

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

365 581 

মাঃ শামীম আক     মাঃ 
ছাইদার রহমান    মাছাঃ 
রেহনা বগম 

ক ারপাড়া, 
ঢালভা া 

366 585 

িমস জা াতুল আফেরাজা লুিস 

মাঃ মামুন অর রিশদ      

মাছাঃ হাছনা বান ু

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

367 586 

মাছাঃ সািবনা ইয়াসিমন 

মাঃ আিতয়ার রহমান   

মাছাঃ মিজদা বগম 

বিরহিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

368 588 

মাঃ মতলুবর রহমান সরকার 

মাঃ মিতয়ার রহমান সরকার 

মাছাঃ মমতাজ বগম 

রায়তী নড়াইল, 

ঢালভা া 

369 591 

মাঃ ফরেদৗস ামান   

মৃতঃ নু ল ইসলাম    

মাছাঃ ফিজলা বগম 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

370 592 

মাঃ জ ল হক      মাঃ 
আ ুল কিরম িময়া মাছাঃ 
গালাপী বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

371 594 

মাছাঃ মািজয়া আকতার  

মৃতঃ মেয়জ উি ন সরকার 

মাছাঃ মােজদা বগম 

রামপুর, 

কামরপুর 

372 595 

মাঃ মুছা ম ল       মাঃ 
বাদশা িময়া       মাছাঃ 
িবলু বগম 

বাঁশকাটা, 
পলাশবাড়ী 

373 596 

মাছাঃ শাহানাজ বগম   

মাঃ আঃ সামাদ ম ল  

মাছাঃ সুিফয়া বগম 

হাসানেখাড়,কািশয়া
বাড়ী 

374 597 

মাঃ মাহাবুর আলম    মাঃ 
আশরাফ আলী সরকার 

মাছাঃ মােজদা বগম 

ডােকরপাড়া, 
ঢালভাগা 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

375 599 

মাঃ ফরহাদ হােসন     

মাঃ মাসেলম উি ন ম ল 

মাছাঃ িফেরাজা বগম 

ভগবানপুর, 

বাসুেদবপুর 

376 601 

রতন চ           জ 

মাহন বমন       রতনা 
বালা 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

377 602 

মাঃ সাহা ল ইসলাম    

মাঃ শওকত হােসন   

ছােলহা বগম 

মািলয়ানদহ,  
পূব গািপনাথপুর 

378 603 

মাঃ রজাইল কিরম    মাঃ 
খয়রা ামান      মাছাঃ 
মারেশদা বগম 

বড়েগািব পুর, 

আমলাগাছী 

379 604 

মাছাঃ িশ ী খাতুন     মাঃ 
মিতয়ার রহমান   মাছাঃ 
গালাপী বগম 

বুজ ক িব ু পুর, 

আমলাগাছী 

380 605 

মাঃ আিরফ হাসান     মাঃ 
কিবর হােসন     মাছাঃ 
আেনায়ারা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

381 606 

মিরয়ম আকতার      মৃতঃ 
আঃ সা ার িময়া  ফােতমা 
বগম 

পলাশগাছী, 
পলাশবাড়ী 

382 607 

মাঃ েবল িময়া      মাঃ 
আ ুল মিজদ     মাছাঃ 
রিজয়া বগম 

পি ম  

গািপনাথপুর,  

পলাশবাড়ী 

383 608 

মাছাঃ িফ নী আকতার 

মৃতঃ মুনছুর আলী     
মাছাঃ মমতা বগম 

নুরপুর, 

পলাশবাড়ী 

384 609 

পলাশ চ  কমকার     

পেরশ চ  কমকার     

শ ামলী রানী কমকার 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

385 610 

মাঃ মেহদী হাসান      

মাঃ মকবুল হােসন    

মাছাঃ মিজনা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

386 611 

মাছাঃ রােশদা আকতার  

মাঃ আঃ রিশদ সরকার 

মাছাঃ মেহ ন নছা  

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

387 613 

হাসেনয়ারা  খাতুন    

ইিলয়াছ িময়া        সােহরা 
বগম 

দয়ালপাড়া, 
ঠু য়াপা র 

388 616 

মাঃ িশলন িময়া      মাঃ 
রিফ ল ইসলাম   মাছাঃ 
মােশদা বগম 

নাি শহর, 

ফিকরহাট 

389 617 

মাছাঃ নািছমা আ ার   

মৃতঃ জারাল  উি ন    

মাছাঃ আিমরন নছা 

পি ম  

গািপনাথপুর, 

 পলাশবাড়ী 

390 618 

মাঃ আঃ রা াক      মাঃ 
আজাদুল ইসলাম   মাছাঃ 
রওশন আরা বগম 

নাি শহর,ফিকরহাট 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

391 620 

মাছাঃ ছালমা বগম    

মাঃ রিশদ িময়া      মাছাঃ 
বুলবুিল বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

392 621 

মাছাঃ আেরফীন আকতার 

মাঃ গালাম ম ল     

মাছাঃ রওশন আরা বগম 

িব মগাছী, 
ঠু য়াপা র 

393 622 

মাঃ রিবউল ইসলাম     

মাঃ লাল িময়া       মাছাঃ 
রােকয়া বগম 

গায়ালপড়া, 
ঢালভা া 

394 623 

মাছাঃ মাকসুদা বগম   

মাঃ রজাউল কিরম    

মাছাঃ প া বগম 

গেড়য়া, 
ঠু য়াপা র 

395 624 

এ এম এম রিবয়াল রহমান  

মাঃ আবুল মুনছুর        

মাছাঃ মাসেলমা খাতুন রিহমা 

পূব ফিরদপুর, 

পূব ফিরদপুর 

396 625 

মাছাঃ আ জুয়ারা খাতুন 

মাঃ মুড় উি ন ম ল 

মাছাঃ কিরমন বগম 

ডােকরপাড়া, 
ঢালভাগা 

397 626 

মাছাঃ সালমা বগম    

মাঃ ওবাইদুর রহমান   

মাছাঃ লুৎফুন নছা  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

398 628 

িনবাস চ  ম ল      

মৃতঃ দীেনশ চ  ম ল  

পুষপ রানী ম ল 

িশমুিলয়া, 
পলাশবাড়ী 

399 630 

মাঃ আঃ মা িলব হােসন 

মাঃ ছােয়দ আলী      
মাছাঃ মিজনা বগম 

গায়ালপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

400 634 

পািপয়া আকতার       মৃতঃ 
হযরত আলী ম ল  মাছাঃ 
জাহরা বগম 

বাঁশকাটা, 
পলাশবাড়ী 

401 635 

অেলাক মার        ঃ 
পেরশ চ  সরকার মিত 

রবা রানী 

হিরনাবাড়ী, 
হািলমনগর 

402 636 

মাছাঃ শাপলা বগম   মাঃ 
আব ুতােলব সরকার মাছাঃ
মিরয়ম বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

403 637 

মাঃ রিবউল ইসলাম    

আ ুল মা ািলব     মাছাঃ 
সািবনা বগম 

বড় গািব পুর, 

আমলাগাছী 

404 640 

নুরজাহান           এেকএম 

হািবব        মৃতঃ জােহরা 
বগম 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 

405 643 

মাছাঃ িরপা আ ার     

মাঃ লুৎফর রহমান     

মাছাঃ িলিল বগম 

পি ম  

নয়ানপুর, 

বং িলয়া 

406 646 

মাঃ িমজানুর রহমান   

মাঃ জিহর উি ন      

জহানারা 

িকেশারগাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

407 647 

মাছাঃ িমনারা খাতুন    

মাঃ জাহা ীর আলম    

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

মেহশপুর,পলাশবাড়ী 

408 648 

মাঃ তির ল ইসলাম   মাঃ 
সাব ুিময়া        মাছাঃ 
জাসনা বগম 

দূগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

409 653 

মাছাঃ মাসেলম আ ার  

মাঃ এরশাদ         মাছাঃ 
সাদা রানী 

িশমুিলয়া, 
পলাশবাড়ী 

410 656 

মাঃ িরমন িময়া      মাঃ 
আিম ল ইসলাম   মাছাঃ 
রেহনা বগম 

গায়ালপাড়া, 
ঢালভা া 

411 658 

মাঃ সাহাগ িময়া     
মাঃ আ ুল হাই ম ল  

মাছাঃ খােতজা বগম 

বাঁশকাটা, 
পলাশবাড়ী 

412 660 

মাঃ শাহাদৎ হােসন    মাঃ 
হযরত হােসন    মাছাঃ 
শােহরা বগম 

খা েটরা, 
বং িলয়া 

413 661 

মাছাঃ তানিজলা আ ার  

মাঃ শাহাদৎ হােসন    

মাছাঃ পা ল বগম 

খা েটংরা 

414 662 

মাছাঃ িশখা মিন      মাঃ 
জিহর উি ন      মাছাঃ 
জাহানারা বগম 

িকেশারগাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

415 664 

উ ল চ  সরকার     

অন  চ  সরকার     পু  

রানী 

পি ম  

রামচ পুর, 

কািশয়াবাড়ী 

416 668 

মাঃ আদম আলী      মাঃ 
হািফজার রহমান   মাছাঃ 
আেমনা বগম 

ফিলয়া, 
পলাপশবাড়ী 

417 669 

মাছাঃ বনিজর জাহরা  
মাঃ সাহাফুল সরকার   

মাছাঃ আয়শা বগম 

ঝািলগী, 
ঢালভা া 

418 670 

মাছাঃ জািকয়া আফেরাজা 
িশলা মাঃ শাহজালাল সরকার    

মাছাঃ শাভা বগম 

বুজ ক 

 িব ু পুর, 

আমলাগাছী 

419 671 

মাছাঃ আশরাফী আকতার 

মাঃ আআ ুর রা াক    

মাছাঃ রিজয়া বগম 

ডােকরপাড়া, 
ঢালভাগা 

420 672 

দীপ চ  সদার      নের  

নাথ সদার     সরসী রানী  

পি ম  

রামচ পুর, 

কািশয়াবাড়ী 

421 676 

সুজন চ  কমকার     ফিন 

ভুষন কমকার     ক না 
রানী 

জালাগাড়ী, 
আমলাগাছী 

422 677 

মাঃ হাসান আলী      মৃতঃ 
এনতাজ আলী    মাছাঃ 
হােজরা বগম 

চািলতাদহ, 
পলাশবাড়ী 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

423 678 

মাছাঃ লাকী আকতার   

মাঃ িনজাম উি ন      

মাছাঃ আেনায়ারা 

গায়ালপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

424 680 

মাঃ মাজা ফর হােসন  

মাঃ আনতাজ আলী    
মাছাঃ রওশানারা বগম 

চকবালা,কািশয়াবা
ড়ী 

425 681 

মাছাঃ হেলনা খাতুন   

মাছাঃ সােহরা বগম 

হিরনমাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

426 682 

আফিরন জাহান       বা ু  
িময়া           লুৎফুন নছা  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

427 683 

মাঃ নাজমুল দা      মৃতঃ 
গালাম মওলা     নুরজাহান 

বগম 

বুজ ক  

িব ু পুর, 

আমলাগাছী 

428 685 

মাঃ আবু সাঈদ িময়া   
মাঃ নু ল ইসলাম     

মাছাঃ জিরফা বগম 

পূব  

ফিরদপুর, 

পূব ফিরদপুর 

429 686 

মাছাঃ মািরয়া খানম মিল 

মৃতঃ গালাম মওলা    
মাছাঃ বলী বগম 

বুজ ক 

 িব ু পুর 

,আমলাগাছী 

430 687 

মাঃ শাহীন িময়া      মাঃ 
সাদা িময়া       মাছাঃ 
জাসনা বগম 

পূব  

ফিরদপুর, 

পূব ফিরদপুর 

431 688 

মাছাঃ শাহীনুর খাতুন    

মাঃ আ ুল ক ুছ      

মাছাঃ শামসু াহার বগম 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

432 690 

মাছাঃ মাহমুদা খাতুন   

মাঃ শিহদুল ইসলাম    

মাছাঃ ফিরদা ইয়াসিমন 

গেনশপুর, 

বং িলয়া 

433 691 

মাছাঃ শারিমন আকতার  

বাবর আলী       আিছয়া 
বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

434 692 

মাঃ শাহজাহান িময়া     
মাঃ আ ুল সা ার     

মাছাঃ জুেলখা বগম 

বিরহিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

435 693 

মাঃ নওশাদ আিমন      

মাঃ খ কার ল আিমন   

মাছাঃ নু াহার বগম 

ডা নী, 
বাসুেদবপুর 

436 695 

মাঃ সবুজ িময়া      মাঃ 
আ ুস সাবাহান   মাছাঃ 
িফেরাজা বগম 

িশবরামপুর, 

পলাশবাড়ী 

437 696 

মাছাঃ মৗসুমী আকতার  

মাঃ মাহফুজার রহমান   

মাছাঃ মহিসন বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

438 697 

মাঃ মাসুদ রানা       মাঃ 
আনছার আলী    মাছাঃ 
হািসনা বগম 

চকবালা,কািশয়াবা
ড়ী 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

439 698 

হািস রানী সরকার     

িবমল চ  সরকার     

িমনতী রানী সরকার 

মহদীপুর, 

ঠু য়াপা র 

440 699 

মাঃ সুমন িময়া      মাঃ 
আিম ল  ইসলাম  মাছাঃ 
রেহনা বগম 

গায়ালপাড়া, 
ঢালভা া 

441 700 

মাঃ সােহল রানা   মাঃ 
ছািক িময়া     মাছাঃ 
রেহনা বগম 

হিরনাবাড়ী,হািলমনগ
র 

442 702 

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

মাঃ আয়নাল হক সরকার 

মাছাঃ শাহানা বগম 

বিরহিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

443 703 

মাছাঃ শামীমা নাছিরন   

মাঃ লুৎফর রহমান   

মাছাঃ ছােলম বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

444 704 

মাঃ মািনক িময়া      মাঃ 
মিজবর রহমান     মেমনা 
বগম 

িকেশারগাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

445 707 

ক এম আিনছুর রহমান মৃতঃ 
আ ুল খাজা খ কার মাছাঃ 
আেজনা বগম 

বালাবামুিনয়া,  
ফিকরহাট 

446 708 

মাছাঃ মনা আ ার   

মাঃ আঃ রিহম ম ল   

মাছাঃ রিহমা বগম 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

447 709 

মাঃ সুলতান মাহামুদ সরকার 

মৃতঃ আঃ আিজজ সরকার    

মাছাঃ হািসনা বগম 

ফিলয়া, 
পলাপশবাড়ী 

448 710 

এেকএম হািবব         

মাঃ আফছার আলী    
মাছাঃ হািমদা বগম 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 

449 711 

মাছাঃ ফারজানা আকতার 

মাঃ মাজা ফর আলী   
মাছাঃ জাহানারা বগম 

িকেশারগাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

450 712 

মাঃ উচছাস সরকার   মাঃ 
হা ন অর রিশদ   মাছাঃ 
শাহীনুর বগম 

রায়পুর, 

কামরপুর 

451 714 

মাছাঃ শা না আকতার   

মাঃ আঃ ছামাদ িময়া   
মাছাঃ কািহনুর বগম 

আমলাগাছী, 
আমলাগাছী 

452 716 

মাছাঃ ফিরদা খাতুন    

মাঃ মাজাে ল হক    

মাছাঃ বিল বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

453 717 

মাঃ িমজানুর রহমান    

মৃতঃ ওমর আলী       
মাছাঃ জাহরা বগম 

চকবালা, 
কািশয়াবাড়ী 

454 718 

মাছাঃ মিজফা আ ার   

মাঃ আ ুল মিতন িময়া 
মাছাঃ রাকসানা বগম 

পূব গাপালপুর, 

আমলাগাছী 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

455 719 

মাছাঃ সারাইয়া সুলতানা 
মৃতঃ আ ুস সামাদ ধান 

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 

456 720 

মাছাঃ ছােলহা আখতার   

মৃতঃ আঃ গনী সরকার   

মাছাঃ ববী বগম 

চ াের া, 
মরীরহাট 

457 723 

মাঃ আবুল কালাম আজাদ 

মৃতঃ নজমাল হােসন   

মাছাঃ রিহমা বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

458 724 

আশরাফী বগম        মাঃ 
হািফজার রহমান    সালমা 
বগম 

নুিনয়াগাড়ী,পলাশবা
ড়ী 

459 725 

মাঃ আশরাফ আলী    মাঃ 
আিজজার রহমান   মাছাঃ 
রিশদা বগম 

কািশয়াবাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

460 726 

মাঃ মাহাবুব সরকার   

মাঃ আঃ ুস সরকার 

মাছাঃ মােজদা বগম 

হাসেনরপাড়া, 
তুলিসঘাট 

461 727 

মাঃ নুর মাহা াদ আক  

মাঃ আঃ সবুব আক   মাছাঃ 
নুরজাহান বগম  

হাসােনরপাড়া, 
তুলশীঘাট 

462 730 

মাছাঃ সালমা বগম 

মাঃ মিহউ ামান খাকন 

মাছাঃ সুিফয়া বগম 

পপুলীেজার, 

আমলাগাছী 

463 732 

মাছাঃ ফািহমা আকতার  

মাঃ রাজ ুিময়া      মাছাঃ 
মমতাজ বগম 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

464 733 

মাঃ সাহাগ         মাঃ 
আজাহার আলী    মাছাঃ 
লালজািদ 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

465 735 

মাঃ মাহফুজার রহমান  

মাঃ আেলক িময়া     
মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

466 738 

মাঃ হািসম উল ইসলাম 

মাঃ আবু তােলব ম ল  

মাছাঃ রিশদা বগম 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

467 739 

মাঃ জািহদুল ইসলাম  

মাঃ জ ল হক খ কার 

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

পূব গািপনাথপুর, 

পূব গািপনাথপুর 

468 740 

মাঃ রিশদ ধান      মাঃ 
আঃ রউফ ধান  মাছাঃ 
রািহলা বগম 

পূব গািপনাথপুর, 

পূব গািপনাথপুর 

469 745 

মাঃ িহ  িময়া       মাঃ 
আঃ হািমদ সরকার মাছাঃ 
নুরজাহান বগম 

পপুলীেজার, 

আমলাগাছী 

470 746 

মাছাঃ িমতু আকতার   

মাঃ মা ািফজার রহমান 

মাছাঃ আেলয় বগম 

ভবানীপুর, 

বাসুেদবপুর 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

471 747 

মাঃ আসাদু ামান ধান 

মাঃ র ব আলী ধান  

মাছাঃ রােবয়া বগম 

মািলয়ান দহ,  
পূব গািপনাথপুর 

472 748 

মাছাঃ রতনা আকতার  

মাঃ জািহদুল ইসলাম    

মৃতঃ নুরজাহান বগম 

পূব গািপনাথপুর, 

পূব গািপনাথপুর 

473 752 

মাঃ আ ুল খােলক সরকার 

মাঃ মিতয়ার রহমান   

জুেলখা বগম 

সােকায়া, 
ঢালভা া 

474 753 

মাছাঃ গালাপী বগম   

মাঃ ম আলী সরকার 

মাছাঃ নুরজাহান বগম 

আ ুয়া, 
পলাশবাড়ী 

475 754 

মাছাঃ সবনাম মা ারী  মাঃ 
সািম ল আলম সরকার  

মাছাঃ আিনছা বগম 

িগিরধারীপুর,পলাশ
বাড়ী 

476 755 

ছাইমা আকতার       মাঃ 
মিফজুল ইসলাম   সােহরা 
বগম 

পি ম 

 িমজাপুর, 

কািশয়াবাড়ী 

477 756 

মাছাঃ কািনজ ফােতমা 
কিল 

মৃত ছিবর উি ন 

মাছাঃ আেমনা বগম 

ছাট 

িশমুলতলা, 
পলাশবাড়ী 

478 759 

 নয়ন চ  রায়      

মাখন চ  রায়    দুগতী 
রানী 

বড়  

িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

479 760 

মাঃ আবু ছােদক      মাঃ 
ওসমান গনী     মাছাঃ 
লাকী বগম 

ডা নী, 
বাসুেদবপুর 

480 762 

মাছাঃ আছমা বগম   মাঃ 
আিমনুল ইসলাম   মাছাঃ 
মেমনা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

481 765 

মাছাঃ মাছুদা বগম    মাঃ 
মানা ল ইসলাম  মাছাঃ 
সুিফয়া বগম 

কালুগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

482 766 

মাঃ ওয়ািলউ াহ িবন সাইফুল 

মাঃ সাইফুল ইসলাম 

মাছাঃ রােহনা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

483 768 

আল মামুন ম ল      মাঃ 
আবুল কােসম ম ল মাছাঃ 
মাহামুদা বগম 

বিরহিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

484 771 

মাঃ আজাহা ল ইসলাম  

মাঃ আবুল হােসন     

মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

বড়  

িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

485 772 

মাঃ কাওসার শািকল    

মাঃ সাইফুল ইসলাম    

মাছাঃ রােহল খাতুন 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

486 774 

মাঃ রািফ ল ইসলাম ফাই 
মাঃ িসরাজুল ইসলাম     

মাছাঃ আিফয়া আ ার 

নুরপুর, 

পলাশবাড়ী 

487 776 

মাছাঃ জসিমন আ ার  

মাঃ আনা ল ইসলাম   

মাছাঃ লাকী বগম 

জালাগাড়ী, 
আমলাগাছী 

488 778 

মাঃ পন িময়া      মাঃ 
মকবুল হােসন     মাছাঃ 
রােহলা বগম 

জগরজানী, 
 পলাশবাড়ী 

489 779 

শিরফা খাতুন        মাঃ 
আিরফ উি ন     জবা রানী 

আ ুয়া, 
পলাশবাড়ী 

490 780 

মাছাঃ িমনরা আকতার  

মৃত র িফ ল ম ল     মৃত 

মিজদা বগম 

কালুগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

491 786 

মাঃ মিমনুল ইসলাম    

মৃতঃ মুনছুর আলী     
মাছাঃ মমতাজ বগম 

নুরপুর, 

পলাশবাড়ী 

492 788 

আব ু নামান মাঃ সাফী 
মাঃ িসরাজুল ইসলাম   

আিফয়া আ ার 

নুরপুর,পলাশবাড়ী 

493 789 

মাছাঃ জসিমন আরা   
মাঃ ক এম মাহাবুব ম ল 

মাছাঃ জিমলা খাতুন 

ময়ম পুর, 

পূব ফিরদপুর 

494 793 

মাঃ সুমন িময়া      মাঃ 
মিজবর রহমান    মাছাঃ 
সােজদা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

495 796 

মাঃ আলমগীর িময়া   
মাঃ আ ুস সা ার   

নুরজাহান 

পূবফিরদপুর, 

 পূবফিরদপুর 

496 797 

মাঃ জাহা ীর আলম সরকার  

মাঃ আ ুস ছা ার সরকার   

মাছাঃ নুরজাহান বগম 

পূবফিরদপুর,  

পূবফিরদপুর 

497 798 

মাঃ জা াতুল বাসার   মাঃ 
আ ুর রা াক সরকার 

তালুকজািমরা,  
তালুকজািমরা 

498 803 

মাছাঃ নুরজাহান আ ার  

মাঃ সাইদুর রহমান    

মাছাঃ রিহমা বগম 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

499 805 

মাঃ আল-আিমন       মাঃ 
আঃ মিজদ    

মাছাঃ রােহনা বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

500 806 

মাঃ আবু রায়হান      মাঃ 
মিফদুল ইসলাম     সােহরা 
বগম 

পি ম িমজাপুর, 

কািশয়াবাড়ী 

501 807 

রিবউল ইসলাম        র ব 

সরকার       রওশনারা 
বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

502 809 

মাছাঃ িলমা খাতুন  

মাঃ নজ ল ইসলাম  

মাছাঃ লাইলী বগম 

পপুলীেজার, 

আমলাগাছী 

503 810 

ফােতমা খাতুন    

আ ুল হািমদ  

মাছাঃ রওশন আরা বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

504 812 

রওশন জািমল সরকার  

মৃত- আ ুল কিরম সরকার 

জােবদা বগম 

রাজনগর, 

 রাজনগর 

505 813 

ফ ী আকতার       মাঃ 
আফছার আলী    ফােতমা 
খাতুন 

কািশয়াবাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

506 814 

মাছাঃ রিশদা আকতার  

মাঃ আঃ রহমান  

মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

িহজলগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

507 816 

মাঃ ফা ক ইসলাম    মাঃ 
আতাউর রহমান   মাছাঃ 
মিলদা বগম 

বড়েগািব পুর, 

আমলাগাছী 

508 818 

মাঃ িমজানুর রহমান   

মাঃ আঃ ছামাদ সখ   

মাছাঃ রিহমা বগম 

বড়িশমুলতলা,  
কািশয়াবাড়ী 

509 819 

মাছাঃ মাহামুদা খাতুন   

মাঃ ওবাইদুল        মাছাঃ 
পালী বগম 

পপুলীেজার,আমলাগা
ছী 

510 821 

মাছাঃ রািজয়া সুলতানা  
মাঃ জলাল হােসন    

মাছাঃ রিহমা বগম 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

511 822 

এস এম মেহদী হাসান   

মাঃ হািফজুর রহমান   

মাছাঃ বু ল আ ার          

রামকৃ পুর, 

 মরীরহাট 

512 823 

মাছাঃ শাহানাজ পারভীন 

মাঃ হািফজার রহমান   

মাছাঃ বু ল আ ার 

রামকৃ পুর,  

মরীরহাট 

513 824 

মাঃ সািফউল ইসলাম সরকার 

মাঃ মিজবার রহমান সরকার 

মাছাঃ মিরয়ম বগম 

িসধন াম, 

পলাশবাড়ী 

514 825 

মাঃ আ ুল আিজজ িময়া 
মাঃ মিজবর রহমান    

মাছাঃ আিজমন বগম 

সাতআনা নওদা, 
পলাশবাড়ী 

515 827 

মাঃ মা ফা কামাল    মাঃ 
আঃ রা াক      মাছাঃ 
গােলনুর বগম 

ছাটভগবানপুর, 

 আমলাগাছী 

516 828 

মাছাঃ কাজল রখা     
মাঃ জােহদুর রহমান  

মাছাঃ মাকেছদা িবিব 

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

517 831 

পিল রানী     
িদেপশ চ  রায়   

ঊষা রানী 

বড়িশমুলতলা,  
কািশয়াবাড়ী 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

518 832 

মাছাঃ নুরনাহার খাতুন  

মাঃ আ ুস সামাদ     

মাছাঃ পা ল বগম 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 

519 835 

সুজন মার         িচ  

র ন রায়       পূিণমা রানী 
বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

520 836 

মাছাঃ আদুরী খাতুন    

মাছাঃ মিশউর রহমান  

মাছাঃ হােজরা বগম 

রাজনগর,  

রওশনবাগ 

521 839 

মাঃ গালাম র ানী সরকার 

মাঃ িসরাজুল ইসলাম সরকার  

রাকসানা বগম 

রাজনগর, 

রওশনবাগ 

522 841 

মাঃ রােসল  সরকার   মাঃ 
আিজজার সরকার  মাছাঃ 
সােরহা বগম 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

523 842 

মাছাঃ মামুনী আকতার  

মাঃ সুমন িময়া      মাছাঃ 
রােশদা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

524 843 

মাছাঃ পারভীন আ ার  

মাঃ শাহ আলম সরকার 

মাছাঃ মাকসুদা বগম 

িসধন াম, 

পলাশবাড়ী 

525 844 

মাছাঃ িবথী আ ার    মাঃ 
আব ুব র খ কার মাছাঃ 
ম জুয়ারা বগম 

হিরনমাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

526 846 

মাছাঃ নাজমুন নাহার িশউিল  

মাঃ নু ল ইসলাম আক   

মাছাঃ মায়া বগম 

নাি শহর,ফিকরহাট 

527 847 

তৃি  রানী   
পলাশ চ  বমন    

জয় ী রানী 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

528 854 

মাছাঃ সুিম আ ার   

মাঃ মাসুদার রহমান  

মাছাঃ হািনফা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

529 855 

মাছাঃ সারিবনা ইয়াছিমন 

মাঃ মেনায়ার হােসন   

মাছাঃ ছামছু াহার বগম 

িব মগাছী, 
ঠু য়াপা র 

530 858 

শিরফুল ইসলাম       আ ুল 

মােজদ        জয়নব বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

531 859 

মাঃ সাহামাদ ুিময়া     মাঃ 
আঃ সামাদ িময়া   মাছাঃ 
লাইলী বগম 

রায়তী  
নড়াইল, 

ঢালভা া 

532 860 

মাছাঃ বাঁধন খাতুন    মাঃ 
গালাম মা ফা সরকার 

মাছাঃ সাধারানী বগম 

িলিপ 

ঝািলগী, 
ঢালভা া 

533 861 

মাছাঃ শারিমন আ ার    

মাঃ ওয়ােহদুর হক       মাছাঃ 
িশউলী বগম 

বলারামপুর, 

তুলসীঘাট 



গাইবা া জলাধীন পলাশবাড়ী উপেজলার াশনাল সািভস কম চী (৭ম পব) এর স ক 
আেবদনকারীগেণর খসড়া তািলকা 

18 
 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

534 862 

মাঃ সােনায়ার হােসন   

মাঃ শিহদুল হক সরকার 

মাছাঃ শিরনা বগম 

বলারামপুর, 

তুলসীঘাট 

535 864 

মিত চা া রানী রায়  

উ ল মার সরকার    

মিত িশ ী রানী 

পি ম  

রামচ পুর, 

কািশয়াবাড়ী 

536 865 

মাঃ িমলন িময়া    আলহাজ 

মা ােমল হক   মৃতঃ 
আেরয়া বগম 

লাকমানপুর, 

বং িলয়া 

537 868 

রাকসানা খাতুন       আঃ 
সা ার গাছু      উে  

জাহরা 

িব মগাছী, 
ঠু য়াপা র 

538 870 

মাছাঃ রিশদা খাতুন    

মাঃ রিফ ল ইসলাম    

মাছাঃ মােশদা বগম 

পা তীপুর, 

ঠু য়ািপ র 

539 874 

মাঃ আল আিমন সরকার 

মাঃ আঃ সামাদ ধান   

মাছাঃ সােহরা বগম 

রাই াম, 

পলাশবাড়ী 

540 875 

মাঃ সুমন ধান  

মাঃ খাই ল ইসলাম ধান 

মাছাঃ রানী বগম 

বতকাপা, 
ঢালভা া 

541 877 

জয়  মার সরকার    

বরদা চরন সরকার    মায়া 
রানী 

মরাদােতয়া, 
তালুকজািমরা 

542 878 

মাঃ রােশদু বী ম ল  মাঃ  
আিনছুর রহমান ম ল  মাছাঃ 
রােশদা বগম 

বাড়াইপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

543 879 

ভেবশ চ  সরকার     মৃতঃ 
জগব  ুসরকার   ছােমলী 
রাণী 

হাসানেখাড়,কািশয়া
বাড়ী 

544 881 

হািসবুর রহমান       শিহদুল 

ইসলাম        হাছনা বগম 

িশবরামপুর, 

পলাশবাড়ী 

545 882 

মাছা: ছালমা বগম     

আ ুর রা াক        

ম ুয়ারা বগম            

গায়াল পাড়া,  
ঢালভা া 

546 883 

মাছা: মিনরা আ ার    

মা: আ: হািলম        মাছা: 
ম ুয়ারা বগম           

সুলতানপুর 

 বড়াইপাড়া,     
বং িলয়া 

547 884 

 উৎপল চ  সাহা     

দীেনশ চ  সাহা    রানু 

বালা সাহা  

বড়িশমুলতলা,  
কািশয়াবাড়ী 

548 886 

মাছা: কাম ল নাহার   

মা: জাহা ীর আলম    

মাছা: মেমনা বগম  

বড়িশমুলতলা,  
কািশয়াবাড়ী 

549 887 

মাঃ মাসুদ ম ল      মাঃ 
আঃ বারী ম ল   মাছাঃ 
শফালী 

বুজ ক  

িব ু পুর, 

আমলাগাছী 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

550 890 

মাঃ জনা ল আহে দ  

মাঃ আঃ রহমান      

মাছাঃ জুেলখা বগম 

িকেশারগাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

551 891 

মাছাঃ উে হানী       মাঃ 
আিজজার রহমান   মাছাঃ 
আেনায়ারা বগম 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

552 895 

মা: রায়হান কিবর     মা: 
গা ফার আলী     মাছা: 
আেনায়ারা বগম  

বড়িশমুলতলা, 
 কািশয়াবাড়ী 

553 896 

মাছা: সািবনা আ ার   

মা: ছামছুল হক      মাছা: 
আেনায়ারা বগম  

ভবানীপুর, 

বাসুেদবপুর 

554 897 

মা: েবল সরকার      

মা: আিম ল ইসলাম    

মাছা: িজ বগম  

বড়িশমুলতলা, 
 কািশয়াবাড়ী 

555 898 

মাছা: িশিরনা আ ার  

মা: আ ুস সা ার সরকার 

মাছা: লায়লা আজু মান 
বানু  

বড়িশমুলতলা,  
কািশয়াবাড়ী 

556 899 

মাছা: ইছেমতারা বগম   

মা: রােসল সরকার    

মাছা: রেবকা বগম  

বড়িশমুলতলা,  
কািশয়াবাড়ী 

557 900 

মা: খায় ল কিরম    মৃত- 

আ ুল কােদর সরকার 

মাছা: রিজয়া বগম  

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 

558 901 

মাছা: শামীমা আ ার   

মা: ছামছুল হক সরকার 

মাছা: িশউিল বগম  

পার  

আমলাগাছী,  
ঢালভা া 

559 903 

শাহাদত ইসলাম       আিমন 

ধান         রােহনা বগম  

বাশকাটা,  
পলাশবাড়ী 

560 904 

মাছা: সালমা বগম  মা: 
আ ুস সাবাহান 

ম লেমাছা: রােকয়া 
বিগম  

আকবরনগর, 

মরীরহাট 

561 905 

মাছা: নাজিমন আ ার ইিত 

মা: আিমনুল ইসলাম ম ল   

মাছা: উে  ছালমা বগম  

ভগবানপুর, 

বাসুেদবপুর 

562 907 

মাছাঃ শাহনাজ পারিভন 

মাঃ শিরফুল ইসলাম    

মাছাঃ ফােতমা বগম 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 

563 908 

মাঃ মাহামুদুল হাসান সরকার 

মাঃ ইসমাইল হােসন সরকার 

মাছাঃ মাহামুদা বগম 

হিরপুর, 

রওশনবাগ 

564 910 

মাছাঃ স না বগম     

খ কার মাঃ আঃ কােদর 

মাঃ সিলনা বওয়া 

পবনাপুর, 

চেররহাট 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

565 912 

অমৃত চ  কমকার     গৗর 

চ  কমকার     িদপালী 
রাণী 

জালাগাড়ী, 
আমলাগাছী 

566 913 

মাঃ িমলন ম ল       মাঃ 
নবাব আলী      মাছাঃ 
িবউ  বগম 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 

567 914 

মাছাঃ নুর আ ার     মাঃ 
রিফ ল ইসলাম    মাছাঃ 
িরনা বগম 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

568 915 

মাঃ ওয়ােহদু ামান      মাঃ 
আঃ সা ার সরকার  মাছাঃ 
লায়লা আজু মান বান ু

বড়  

িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

569 919 

আসাদু ামান নুর       

নু ল আিমন         রােহনা 
বগম 

বাঁশকাটা, 
পলাশবাড়ী 

570 920 

মাছাঃ মাধূরী আখতার  

মাঃ আ ুল কািফ সরকার 

মাছাঃ আেয়শা বগম 

বড়  

িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

571 922 

তৃ া রানী          িবভূিত 

ভূষন সরকার   জাপিত 

রানী 

পি ম  

রামচ পুর, 

কািশয়াবাড়ী 

572 924 

মাছাঃ া আকতার   

মাঃ সােহল রানা     
মাছাঃ ময়না বগম 

বুজ কিব ু পুর, 

আমলাগাছী 

573 926 

মাঃ আিরফ সরকার    

মাঃ চাঁন িময়া       মাছাঃ 
আেনায়ার বগম 

বিরহিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

574 927 

মাঃ আল আিমন সরকার 

মৃতঃ খাজা িময়া      মাছাঃ 
ব ল বগম 

িব ু পুর, 

ঠু য়াপা র 

575 928 

মাঃ পারেভজ িময়া    মাঃ 
মুনছুর আলী খ কার 

মাছাঃ পা ল বগম 

বিরশাল, 

বাসুেদবপুর 

576 929 

মাঃ সাবু িময়া        মাঃ 
বাটু িময়া        মাছাঃ 
ছায়েতান বগম 

িকেশারগাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

577 931 

মাঃ মায়ন কিবর    মাঃ 
রিবউল ইসলাম     মাছাঃ 
রেহনা বগম 

পূবফিরদপুর,পূবফির
দপুর 

578 935 

মাছাঃ িসিনন আ ার    

মাঃ সিলম রজা      
মাছাঃ মু া বগম 

কািশয়াবাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

579 936 

মাঃ জাকািরয়া রহমান   

আ ুল কিরম িময়া      
জাহানারা বগম 

কািশয়াবাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

580 940 

 সুদশন মার সরকার 

 িনর ন রামদাস     

মিত িব  ুবালা 

ময়ম পুর, 

পূবফিরদপুর 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

581 941 

মাঃ সােদ ল ইসলাম    

মাঃ লুলু িময়া        মাছাঃ 
নুরেনছা বগম 

মধ রামচ পুর 

582 943 

মাঃ আ ল ইসলাম        মাঃ 
মাসেলম উি ন সরকার  

মাছাঃ আ জুয়ারা বগম 

আটঘিরয়া, 
মিররহাট 

583 944 

মাঃ আজাদুল ইসলাম   

মাঃ আমজাদ হােসন    

মাছাঃ অিমতন বগম 

মধ রামচ পুর 

584 946 

মিমনা খাতুন        মাঃ 
ময়নুল হক      মাছাঃ 
মরিজনা বগম 

দয়ালপাড়া, 
ঠু য়াপা র 

585 947 

িবপুল চ  বমন      

ষীেকশ বমন         

হিরি য়া বমন  

ঝাপর, 

কামরপুর 

586 953 

মাছাঃ শারিমন আ ার   

মাঃ জািহদুল ইসলাম     

মাছাঃ রােবয়া বগম 

বািহরডা া, 
মিররহাট 

587 954 

মাছাঃ রােবয়া বসরী িরপা   
মাঃ রিফ ল ইসলাম      

মাছাঃ ইনেছানারা বগম 

িহজলগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

588 955 

মাঃ তৗিহদ ইসলাম    

মৃত সামছুল হক    

মাছাঃ বুলবুিল বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

589 956 

মাঃ সাইদুর রহমান   

মাঃ সামসুল আলম  

মাছাঃ সােলহা বগম 

মধ রামচ পুর,  

কামরপুর 

590 957 

শািহন আলম         আবু 
ব র িসি ক     ফােতমা 
বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

591 958 

মাঃ খায় ল ইসলাম  

মাঃ আবুল কােসম সরকার  

মাছাঃ মােলকা বগম 

বুজ ক িব পুর, 

 আমলাগািছ 

592 959 

মাছাঃ রতনা আকতার  

মাঃ বাবলু িময়া 
মাছাঃ জুেলখা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

593 962 

মাঃ শামীম সরকার  

মাঃ হা নর রিশদ সরকার 

মাছাঃ শফালী বগম 

পূবফিরদপুর,  

পূবফিরদপুর 

594 963 

মাঃ আ ুল হাই শািহদ  

মাঃ নু ল ইসলাম  মাছাঃ 
আেনায়ারা বগম 

পূবফিরদপুর, 

পূবফিরদপুর 

595 964 

মাঃ সুজন িময়া       
মাঃ লুৎফর রহমান   

মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

খাশবাড়ী,  
মরীরহাট 

596 965 

চ ল মার ধান   

ধীের নাথ ধান  

আরিত রানী ধান 

মহিদপুর,  

ঠু য়াপা র 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

597 967 

মাঃ হািনফ িময়া 
মাঃ আ ুল আিজজ সরকার  

মাছাঃ রিহমা খাতুন 

বুজ ক িব পুর,  

আমলাগািছ 

598 968 

মাঃ জাহা ীর আলম   

মাঃ মধু িময়া   
মাছাঃ জাহানারা বগম 

দুগাপুর,  

পলাশবাড়ী 

599 969 

মাঃ মাজা ফর রহমান   

মৃত- মিফজ উি ন     

মাছাঃ কদরবানু 

মধ রামচ পুর,  

কামরপুর 

600 970 

মাছাঃ নুরজাহান বগম   

মাঃ আশরাফ আলী  
মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

জগনাথপুর, 

 কামরপুর 

601 975 

মাঃ ম ু  িময়া ম ল  

মাঃ মানতাজ আলী ম ল 

মাছাঃ মমতাজ বগম 

শালমারা, 
কামরপুর 

602 978 

মাছাঃ লছুমা আ ার  

মাঃ িফেরাজ কািদর     

মাছাঃ মিরয়ম বগম 

খাশবাড়ী,  
মরীরহাট 

603 981 

মাছাঃ হািস মিন আ ার  

মাঃ হািমদুল ইসলাম    

মাছাঃ হাছনা বগম 

মধ রামচ পুর, 

কামরপুর 

604 982 

তপন মার সরকার    

গাপী চ  সরকার      

মিত আচনা রানী 

আমলাগাছী, 
আমলাগাছী 

605 983 

মাঃ আেতায়ার রহমান   

মাঃ মাজাে ল হক    

মাছাঃ রিহমা বগম 

খাশবাড়ী, 
 মরীরহাট 

606 984 

মাঃ তােরক রহমান    মাঃ 
আঃ রা াক িময়া  মাছাঃ 
হনা বগম 

নাি শহর, 

ফিকরহাট 

607 987 

মাঃ শািকউল ইসলাম    

মৃত রিফ ল ইসলাম    

মাছাঃ শামসু াহার 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

608 988 

মাঃ সােহল বলাল সরকার  

মাঃ আ ুস সমাদ সরকার   

মাছাঃ বলী বগম 

আটঘিরয়া, 
মিররহাট 

609 989 

মাছাঃ মাহফুজা আকতার  

মাহা াদ আলী ম ল    

মাছাঃ ফােতমা বগম 

ঝাপর, 

কামরপুর 

610 997 

মাছাঃ শািমমা আকতার িরনা 
মাঃ নুর আলম          মাছাঃ 
ছিকনা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

611 999 

মাঃ নািহদ ধান      মাঃ 
নু ল ইসলাম ধান মাছাঃ 
আেনায়ার বগম 

বালাবামুিনয়া,ফিকর
হাট 

612 1000 

মাছাঃ সািদয়া সুলতানা   
মাঃ আ ুস সালাম সরকার 

মাছাঃ লিতফা বগম 

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

613 1004 

মাঃ সাজ ুিময়া        মাঃ 
মমতাজ আলী     সাদারানী 
বগম 

জালাগাড়ী, 
আমলাগাছী 

614 1006 

মাছাঃ রিহমা খাতুন     

মাঃ মাহাবুব রহমান     

মাছাঃ লছুমা বগম 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

615 1008 

মাছাঃ মাহফুজা আকতার  

মাঃ বলাল িময়া       
মাছাঃ িলিল বগম 

শ ামপুর, 

ঢালভা া 

616 1014 

মাচাঋঃ রেহনা বগম   

মাঃ ইসহাক আলী      
মাছাঃ আিকনা বগম 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

617 1017 

মাছাঃ কাজলী বগম    

মাঃ আনছার আলী     
মাছাঃ রিহমা বগম 

পলাশগাছী, 
পলাশবাড়ী 

618 1018 

মাঃ আ ুল মিমন      মৃতঃ 
কিছমুি ন        মাছাঃ 
আিজমন নছা 

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

619 1020 

মাঃ মা ফা কামাল     

মাঃ ইসমাইল সরকার    

মাছাঃ সাগরানী বগম 

গেড়য়া, 
ঠু য়াপা র 

620 1021 

বগম রজওয়ানা জা াতী 
মাঃ গালাম রসুল ম ল  

মাছাঃ লিতফা বগম 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

621 1022 

মাছাঃ মািবয়া আ ার   মাঃ 
আ ুল জিলল সরকার মাছাঃ 
নািগস বগম 

ল ীপুর, 

মরীরহাট 

622 1023 

মাঃ সাইফুল ইসলাম    মাঃ 
কিফল উি ন ম ল মাছাঃ 
রােবয়া বগম 

িহজলগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

623 1025 

মাঃ জািহদুল ইসলাম    

মৃতঃ আিজজার রহমান   

মাছাঃ িল বগম 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

624 1026 

মাঃ আ ুর রিশদ সরকার 

মাঃ আশরাফুল আলী    
মাছাঃ মিজনা বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

625 1029 

মাছাঃ নূরী সুলতানা  
মাঃ মাবােষর আলী ধান 

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

পারবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

626 1034 

মাঃ শিরফুল ইসলাম   মাঃ 
মাে ল হক    মাছাঃ 
আিছয়া বগম 

সােকায়া, 
ঢালভা া 

627 1035 

মাঃ মুনজু ল ইসলাম    

মাঃ আবু মাতােলব  

মাছাঃ মােনায়ারা বগম 

দুবলাগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

628 1037 

মাঃ সাগর িময়া       মাঃ 
মাসেলম উি ন    মাছাঃ 
সাইদুন নছা 

ভবানীপুর,বাসুেদবপু
র 

629 1041 

সািদকা সুরাইয়া        মাঃ 
শিফ ম ল       মাছাঃ 
লাকী বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

630 1044 

মাঃ মাহাবুব ামািনক   

মাঃ জ াল মািনক    

মাছাঃ শািহদা বগম 

িব ু পুর, 

ঠু য়াপা র 

631 1045 

মাঃ মিশউর রহমান     

মাঃ মাকেছদ আলী     
মাছাঃ মিজভান বগম 

পি ম নয়ানপুর, 

বং িলয়া 

632 1046 

 সুজন ম ল         

বা া ম ল        সুিম া 
রানী     

আটঘিড়য়া, 
মরীরহাট 

633 1049 

মাছাঃ মু া খাতুন      

মাঃ আঃ মিজদ সরকার  

মাছাঃ বলী বগম 

জালাগাড়ী, 
আমলাগাছী 

634 1051 

মাঃ িছি র রহমান    

মাঃ আবু ব র িময়া    
মাছাঃ সালমা বগম 

আ ুয়া, 
পলাশবাড়ী 

635 1052 

মাঃ িরজ ুিময়া      মাঃ 
আ ুল মােজদ ম ল 

মাছাঃ িবউ  বগম 

িদগদাড়ী, 
মরীরহাট 

636 1054 

মাছাঃ সািবনা ইয়াছিমন  

মাঃ সাহাদত ম ল     

মাছাঃ তইরন বওয়া 

মধ রামচ পুর, 

কামরপুর 

637 1055 

মাঃ মাহরাব আলী ম ল 

মাঃ আঃ কােশম ম ল  

মাছাঃ রােহলা বগম 

মুরারীপুর, 

রওশনবাগ 

638 1056 

মাঃ িম ু  িময়া       মাঃ 
চাঁন িময়া       মাছাঃ 
রােহলা বগম 

বুজ ক 

 িব ু পুর, 

আমলাগাছী 

639 1057 

মাছাঃ শাহানা বগম    

মাঃ শাহাদৎ হােসন ম ল 

মাছাঃ হােজরা বগম 

বড় গািব পুর, 

আমলাগাছী 

640 1058 

মাঃ মিন ামান      মাঃ 
ওয়ােহদ ম ল     মাছাঃ 
মিমনা বগম 

পি ম 

 গািপনাথপুর,  

পলাশবাড়ী 

641 1060 

মাছাঃ মাকসুদা আকতার 

মাঃ িজয়াউর রহমান   

মাছাঃ নুরজাহান 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

642 1061 

মাঃ শািহন িময়া      মৃত 

আঃ জিলল সরকার মৃতঃ 
শাহজাদী বগম 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

643 1063 

মাছাঃ নািফয়া আ ার  

শাহ মাঃ নু ল ইসলাম  

মাছাঃ মািলহা খাতুন 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

644 1065 

মাঃ বাবলু িময়া      মাঃ 
হািবজার রহমান   মাছাঃ 
লাইলী বগম 

বরকতপুর, 

ফিকরহাট 

645 1068 

মী খাতুন         মাঃ 
আ ুর রিশদ     শাহানাজ 

বগম 

সুই াম,পলাশবাড়ী 

646 1069 

মাছাঃ ম জুরী আ ার   

মৃতঃ মকবুল হােসন    

মাছাঃ সাইফুল ইসলাম 

মধ রামচ পুর, 

কামরপুর 

647 1072 

মাঃ সুমন িময়া      মাঃ 
শিরফুল ইসলাম    মাছাঃ 
শফালী বগম 

বাড়াইপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

648 1074 

মাছাঃ শাহানারা পারভীন 

মাঃ মাহফুজার রহমান  

মাছাঃ তেলমাই 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

649 1076 

মাঃ শিফ ল ইসলাম   

মৃতঃ আ াচ আলী     
মাছাঃ আিমরন নছা  

গায়ালপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

650 1077 

মাছাঃ চােমলী আ ার    

মাঃ আনা ল ইসলাম    

মাছাঃ িফেরাজা বগম 

গায়ালপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

651 1078 

মাছাঃ চ না আ ার   

মাঃ আেতায়ার রহমান   

মাছাঃ খািতজা বগম 

গায়ালপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

652 1079 

মাছাঃ রািজয়া সুলতানা  
মাঃ সুলতানা মাহমুদ   

মাছাঃ রােবয়া বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

653 1082 

মাঃ আিরফ ম ল     মাঃ 
র জ ুিময়া       মাছাঃ 
আফেরাজা বগম 

শ ামপুর, 

ঢালভা া 

654 1084 

মাঃ কাক ল ইসলাম    

মাঃ নু ল ইসলাম     

মাছাঃ উে  লছুম  

বলারামপুর, 

তুলসীঘাট 

655 1087 

মাঃ রিবউল ইসলাম     

মাঃ িখিজর উি ন      

মাছাঃ কিরমন নছা 

মরাদােতয়া, 
তালুকজািমরা 

656 1088 

মাঃ মামুন িময়া   
মৃতঃ আ ুর রিশদ ম ল  

মাছাঃ ফােতমা বগম 

িব ামগাছী, 
ঠু য়াপা র 

657 1089 

মাঃ পােবল িময়া      মাঃ 
শওকত িময়া      মাছাঃ 
বগম 

শ ামপুর, 

ঢালভা া 

658 1090 

মাঃ হাসান আিজজুর রহমান  

মাঃ আ ুল জিলল সরকার   

মাছাঃ হািছনা বগম 

িসধন াম, 

পলাশবাড়ী 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

659 1091 

মাছাঃ বােনচা খাতুন   

মাঃ সুলতান মাহামুদ   

মাছাঃ খািতজা বগম 

সাবিদন, 

বাসুেদবপুর 

660 1093 

মাঃ জিহর রায়হান    মাঃ 
নাজমুল হােসন    মাছাঃ 
দুলালী বগম 

বরকতপুর, 

ফিকরহাট 

661 1094 

মাঃ আিত র রহমান   

মাঃ আঃ মিজদ িময়া    
মাছাঃ রােহনা বগম 

চািলতাদহ, 
পলাশবাড়ী 

662 1096 

মাঃ মিন ল ইসলাম ওমর   

মৃতঃ মিজবুর রহমান      মৃতঃ 
ফােতমা বগম 

খাশবাড়ী, মরীরহাট 

663 1098 

িলটন চ  মহ        

মেনার ন চ  মহ     

িদবারানী মহ  

আটঘিড়য়া, 
মরীরহাট 

664 1101 

মাছাঃ ফােতমা খাতুন    

মাঃ ম ু িময়া       
মাছাঃশামীমা বগম 

চি পুর, 

ঠু য়াপা র 

665 1104 

মাঃ শাহজালাল ম ল   

মাঃ আঃ লিতব ম ল   

মাছাঃ রিহমা বগম 

পূব গাপালপুর, 

আমলাগাছী 

666 1106 

মাঃ মিমনুল ইসলাম    মৃত 

হযরত আলী       নুরজাহান 

সুলতানপুর 

 বাড়াইপাড়া, 
বং িলয়া 

667 1107 

মাঃ মা াফর হােসন    

মাঃ আনতাজ আলী     
মাছাঃ রওশনারা বগম 

চকবালা, 
কািশয়াবাড়ী 

668 1109 

মাঃ সােজদুল ইসলাম    

মাঃ আঃ রিহম       মাছাঃ 
জাসনা বগম 

তকানী, 
কািশয়াবাড়ী 

669 1112 

মাঃ তুিহন িময়া       মাঃ 
সাজ ুিময়া  ম ল  মাছাঃ 
ছামছু াহার  

পবনাপুর, 

চেররহাট 

670 1115 

এএসএম সােয়ম       

মাঃ খােদম হােসন     

মাছাঃ সিলনা বগম 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

671 1117 

মাছাঃ মমতা আ ার    

মাঃ মমতাজ উি ন     

মাছাঃ মাহামুদা বগম 

ল ীপুর, 

মরীরহাট 

672 1119 

মি রা রানী         স ীব 

মার রায়      গােয়বী 
রানী 

মহদীপুর, 

ঠু য়াপা র 

673 1124 

মাঃ মা ািফজার রহমান 

মাঃ আ ুল সাবাহান 

ম ল 

মাছাঃ মমতা বগম 

গেড়য়া, 
ঠু য়াপা র 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

674 1128 

মাঃ নাজমুল হাসান     মাঃ
গালাম মা ফা    মাছাঃ 
নািগস বগম 

হাসেনরপাড়া, 
তুলসীঘাট 

675 1130 

মাঃ আশরাফুল কবীর   

মাঃ আঃ মা ান সরকার 

মাছাঃ আফেরাজা বগম 

নারায়নপুর, 

বাসুেদবপুর 

676 1132 

মাঃ স ু িময়া       মাঃ 
আলম িময়া      মৃতঃ 
মেনায়ারা বগম 

হিরনবাড়ী, 
হািলমনগড় 

677 1134 

মাঃ আ ুল হািমদ িময়া 
মৃতঃ হািফজার রহমান   

মাছাঃ সুিফয়া বগম 

ছাট 

 ভগবানপুর, 

আমলাগাছী 

678 1137 

মাঃ ই াহীম িময়া     মাঃ 
সয়দ আলী      মাছাঃ 
রবা খাতুন 

দুবলাগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

679 1141 

মাছাঃ আফ জা বগম   

মাঃ আঃ হািলম       মাছাঃ
পা ল বগম 

সাবিদন,বাসুেদবপুর 

680 1146 

উ ল চ  কমকার       

িনেপন চ  কমকার   মিত 

সজল রানী কমকার 

কািশয়াবাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

681 1147 

শিফউ ামান          লাল 

িময়া           খােতমন 

িব ু পুর, 

ঠু য়াপা র 

682 1151 

মাঃ মাহাবুর রহমান    

মাঃ মমতাজ উি ন     

মাছাঃ মাহামুদা বগম 

ল ীপুর, 

মরীরহাট 

683 1152 

মাছাঃ ঝুমা খাতুন  

মাঃ সবুজ সরকার    

মাছাঃ আ জুয়ারা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

684 1155 

মাঃ আউয়াল সরকার    

মাঃ কােদর সরকার    

মাছাঃ রােহনা বগম 

খি   

মিররহাট 

685 1156 

িল আকতার   

মিতয়ার ম ল  

মােশদা বগম 

মধ রামচ পুর, 

 কামরপুএর 

686 1157 

মাঃ রিবয়াল হােসন   

মৃত-চাঁন িময়া  
মাছাঃ রােকয়া বগম 

হিরনাথপুর,  

তালুকজািমরা 

687 1159 

মাছাঃ সািবনা খাতুন  

মাঃ আ ুল ছা ার সরকার  

মাছাঃ আকিলমা বগম 

ল ীপুর, 

মরীরহাট 

688 1160 

মাঃ সবুজ িময়া  
মাঃ আ ুল মিজদ সরকার  

মাছাঃ রওশনারা বগম 

ল ীপুর, 

মরীরহাট 

689 1162 

মাঃ আিনছুর রহমান  

মাঃ সিলমউি ন   

বুজ ক টংরা, 
বং িলয়া 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

মাছাঃ আ জুয়ারা বগম 

690 1163 

মাছাঃ সুিম খাতুন    

মাঃ সাদা িময়া   
মাছাঃ আেলয়া বগম 

ছাট ভগবানপুর, 

আমলাগাছী 

691 1167 

মাঃ সাইফুল ইসলাম   

মাঃ এনতাজ আলী   
মাছাঃ শফালী বগম 

িকেশারগাড়ী,  
কািশয়াবাড়ী 

692 1171 

সীমা রানী   
মাঃ আবুল কালাম আজাদ 
খ কার মা বগম 

িকশামত 

 চেরংগা 
 মরীরহাট 

693 1173 

মাঃ আজাদুল ইসলাম  

মৃত- আিমর উি ন ম ল   

মাছাঃ খােতজা বওয়া 

বািহরডা া  
মরীরহাট 

694 1175 

মাঃ মুরাদ হাসান   

মাঃ ওমর আলী   
মাছাঃ হািমদা বগম 

িডগদাির  

মরীরহাট 

695 1176 

মাছাঃ জসিমন আকতার 

মাঃ আঃ হািমদ    

মাছাঃ রােহনা বগম 

ল ীপুর, 

মরীরহাট 

696 1177 

মাছাঃ মােরফা আকতার 

মাঃ বিদউর রহমা  মাছাঃ 
সােলহা বগম 

রামকৃ পুর 

মরীরহাট 

697 1178 

মাঃ আব ুব র িসি ক   

মাঃ আ ুল আিজজ সরকার 

মাছাঃ রােবিয়আ খাতুন 

নয়আনা নওদা,  
বং িলয়া 

698 1179 

পলাশ চ  ম ল    

ভাত চ  ম ল   

মৃত খুিক রানী 

খামার নরাইল 

 ঢালভা া 

699 1183 

মাঃ মেহদী হাসান   

মাঃ আবুল কালাম আজাদ 
মাছাঃ নািছমা বগম 

খাসবাড়ী,  
মরীরহাট 

700 1184 

মাঃ রিবউল ইসলাম    

মাঃ আবু ব র িসি ক   

মাছাঃ নুরজাহান বগম 

মেহশপুর,  

পলাশবাড়ী 

701 1185 

মাঃ জুেয়ল রানা      মাঃ 
আ ুল গিন িময়া   মাছাঃ 
জাসনা বগম 

িসধন াম,  

পলাশবাড়ী 

702 1186 

মাঃ রািজবুল ইসলাম   

মাঃ শাহা ল ইসলাম    

মাছাঃ িরনা বগম 

িক ারপাড়া  
ঠু য়াপা র 

703 1187 

মাঃ আিম ল ইসলাম    

মাঃ জামাল উি ন     

মাছাঃ জাসনা বগম     

নুরপুর,  

পলা্শবাড়ী 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

704 1188 

মাছাঃ জসিমন আ ার  

মাঃ সিহদুল ইসলাম     

মাছাঃ শাভারানী 

নুরপুর,  

পলা্শবাড়ী 

705 1189 

মাঃ এমদাদুল হক     মাঃ 
মমেদল হােসন     মাছাঃ 
িপয়া বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

706 1190 

মাছাঃ পালী আ ার   

মাঃ শিফউল ইসলাম    

মাছাঃ জাহানারা বগম 

গায়ালপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

707 1191 

মাঃ শাহজামান মুছু রী   
মাঃ শিরফুল ইসলাম 

বাড়াইপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

708 1195 

মাধব চ  সরকার   

মৃত- হ ত মার সরকার  

ভারতী রানী সরকার 

মরাদােতয়া  
তালুকজািমরা 

709 1196 

িবলাস চ  সরকার   

মৃত- হম  মার সরকার  

মিত ভারতী রানী সরকার 

মরাদােতয়া  
তালুকজািমরা 

710 1197 

মাছাঃ সাবিরনা আকতার সুিম
মাঃ রিবউল ইসলাম   

মাছাঃ সােলহা বগম 

পি ম  

গািপনাথপুর, 

পলাশবাড়ী 

711 1198 

মেনাজ মার সরকার   

লাল বাব ুসরকার   

মিত িতমা রানী 

মরাদােতয়া  
তালুকজািমরা 

712 1199 

মাঃ এরশাদ আলী   
মাঃ নবাব আলী  
মাছাঃ মােশদা বগম 

রামকৃ পুর  

মরীরহাট 

713 1200 

মাঃ রজাউর রহমান   

এ ক এম আহাদ ম ল  

মাছাঃ সালমা আকতার 

জামালপুর,  

পলাশবাড়ী 

714 1201 

মাছাঃ আিজজুন নাহার খাতুন   

মাঃ আব ুশািহন ম ল     

মাছাঃ আিছয়া বগম 

িকশামত চেরংগা 
মরীর হাট 

715 1204 

সুিবতা রানী     
িবদু ৎ চ  সরকার   

সিমতা রানী বমণ 

মহদীপুর, 

ঠু য়াপা র 

716 1206 

মাছাঃ তাসিলমা আকতার  

মাঃ শিরফুল ইসলাম   

মাছাঃ হা বগম 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

717 1208 

মাঃ সু জ িময়া   
মাঃ বাদশা িময়া   
মাছাঃ  অিজফা বগম 

হাসানেখাড়,  

কািশয়াবাড়ী 

718 1210 

মাছাঃ কিবতা খাতুন   

মাঃ দেলায়ার হােসন   

মাছাঃ পা ল বগম 

িদগদাড়ী, 
মরীরহাট 

719 1212 

মাছাঃ মনিজলা আকতার  

মাঃ আ ুল মিজদ   

মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

কালুগাড়ী,  
পলাশবাড়ী 



গাইবা া জলাধীন পলাশবাড়ী উপেজলার াশনাল সািভস কম চী (৭ম পব) এর স ক 
আেবদনকারীগেণর খসড়া তািলকা 

24 
 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

720 1214 

মাঃ মিশউর রহমান   

মাঃ হািফজার রহমান  

মাছাঃ মােশদা বগম 

পি ম  

গাপালপুর,  

বং িলয়া 

721 1216 

মাছাঃ ইয়াসনুির খাতুন   

মাঃ ইয়ািছন আলী   
মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

পি ম  

ফিরদপুর  

মরীরহাট 

722 1218 

মাঃ আিজজুল ইসলাম  

মাঃ আ ুর রহমান   

মাছাঃ জয় ন বগম 

মধ রামচ পুর,  

কামরপুএর 

723 1219 

মাঃ আলমগীর ধান  

মৃত- চান িময়া  
মাছাঃ রােকয়া বগম 

হিরনাথপুর,  

তালুকজািমরা 

724 1220 

মাঃ মািনক িময়া   
মাঃ জাইদুল হক   

মাছাঃ সাইেবনী বগম 

সাবিদন, 

আমলাগািছ 

725 1221 

মাঃ আেনায়ার হােসন 

মৃত-আবুল কালাম আজাদ 

মাছাঃ আেনায়ারা বওয়া 
ময়ম পুর 

726 1222 

মাঃ মাহাবুর রহমান  

মৃত- হােসন আলী ম ল   

মাছাঃ জুেলখা বগম 

তকানী, 
পলাশবাড়ী 

727 1223 

মাঃ আ ুস সালাম   

মাঃ আ ুর রা াক   

মাছাঃ সালমা বগম 

ডা নী, 
বাসুেদবপুর, 

728 1224 

মাছাঃ রানী খাতুন   

মাঃ আশাদুল   

মাছাঃ জাহানারা বগম 

ময়ম পুর  

পূবফিরদপুর 

729 1228 

মাছাঃ মনা বগম   

মাঃ রািশদুল ইসলাম   

মাছাঃ আ ুরা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

730 1229 

মাছাঃ শাপলা আকতার  

মাঃ আিনছুর রহমান   

মাছাঃ িমনা বগম 

পি ম  

গায়ালপাড়া,  
পলাশবাড়ী 

731 1231 

মাঃ মেনায়ার কিবর  মাঃ 
কিফল উি ন  মাছাঃ 
চােমলী বগম 

শ ামপুর ঠু য়াপা র 

732 1232 

মাঃ জািমল হােসন   

মাঃ আ ুল মা ান ম ল  

মাছাঃ রওশন আরা বগম 

জাইতর, 

কািশয়াবাড়ী 

733 1234 

মাছাঃ পারভীন খাতুন  

মৃত-আয়তাল হক   

মাছাঃ আিছয়া খাতুন 

ছাউিনয়া,  
রেথরবাজার 

734 1235 

মাঃ আ ুর রউফ ধান 

মাঃ কাবাদুর জামান ধান 

মাছাঃ রিহমা বগম 

সােকায়া, 
 ঢালভা া 

735 1236 

মাছাঃ িমথুন খাতুন   

মাঃ সাইফুল আলম   

মাছাঃ মিরনা বগম 

দৗলতপুর  

কামরপুর 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

736 1238 

মাঃ পলাশ িময়া   
মাঃ আঃ মিজদ ম ল   

মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

জগরজািন  

পলাশবাড়ী 

737 1239 

পািপয়া সুলতানা   
মাঃ আিরফ হােসন  

পূিণমা িবিব 

বরকতপুর,  

ফিকরহাট 

738 1240 

মাঃ িবপুল িময়া  
মাঃ মাজাে ল হােসন   

মাছাঃ রওশন আরা বগম 

কলা  
মরীরহাট 

739 1244 

মাঃ হািফজার রহমান   

মাঃ আিজমুি ন   

মাছাঃ হােজরা বগম 

দুবলাগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

740 1245 

িসমা রানী          মিন  

নাথ বমন       সািব ী রানী 
স না, কািশয়াবাড়ী 

741 1246 

মা:  সিলম িময়া       মা: 
জানাব আলী      মাছা: 
ক না বগম  

চািলতাদহ,  
পলাশবাড়ী 

742 1247 

মা: আসাদু ামান 

মা: মিতয়ার রহমান      

মাছা: আিখতারা বগম  

আসমতপুর,  

িকেশারগাড়ী 

743 1248 

মা: সািমউল আলম    মা: 
আব ুতােলব সরকার মাছা: 
সািবনা ইয়াছিমন  

নুিনয়াগাড়ী, 
 পলাশবাড়ী 

744 1250 

মা: আিত র  রহমান     

মা: মিতয়ার রহমান    

মাছা: আখতার বানু   

আসমতপুর, 

 িকেশারগাড়ী 

745 1254 

মা: আিনছুর রহমান      

মা: আ: গা ফার সরকার   

রিশদা বগম  

ডােকরপাড়া,  
ঢালভা া 

746 1255 

মা: আ ুল বারী শখ   

মা: আনতাজ আলী শখ 

মাছা: আিজজা বগম  

জাপাড়া,  
ডােকরপাড়া 

747 1256 

মা: রওশন িময়া 
মা: আ ুস ছা ার        

মাছা: রােহনা বগম   

সাবিদন,  

আমলাগাছী 

748 1259 

মা: িকেশার মাহামুদেমা: 
নজ ল ইসলামেমাছা: 
সািজদা বগম  

মা ফাপুর, 

তুলশীঘাট 

749 1261 

মা: মিশউর রহমান     

মা: সাদা িময়া        মাছা: 
মু া বগম  

রাজনগর,  

রওশনবাগ 

750 1262 

মাছা: জা াতুল ফরেদৗিস   

মা: তয়বুর রহমান     

মাছা: জাহরা বগম  

রায়িতনরাইল,  

ঢালভা া 

751 1263 

মাছা: সািবনা ইয়াছিমন    

মা: আ: সামাদ         

মাছা: আিছয়া বগম  

সুই াম,  

পলাশবাড়ী 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

752 1269 

মা: মিতয়ার রহমান      

মা: ইসমাইল হােসন      

মাছা: রিজয়া বগম  

িকেশারগাড়ী,  
কািশয়াবাড়ী 

753 1270 

মাছা: নাজনীন আ ার    

মা: ইউনুছ আলী      
মাছা: মাহমুদা বগম  

দয়ারপাড়া,  
ঠু য়াপু র 

754 1271 

মা: শামীম িময়া 
মা: আেয়ছ উি ন      

মাছা: রিশদা বগম  

হিরনাথপুর,  

তালুকজািমরা 

755 1272 

মাছা: তাজিরন আ ার    

মা: রিবউল আলম      

মাছা: মাহফুজ বগম  

ভবানীপুর,  

বাসুেদবপুর 

756 1273 

মাছা: সাতরানী খাতুন    

মা: গালাম মা ফা       
বুজ কিব ু পুর,  

আমলাগাছী 

757 1274 

মা: মাশারফ হােসন 

মা: সেক ার আলী      
মাছা: মিজনা বগম  

জগ াথপুর,  

কামরপুর 

758 1276 

মিমনা খাতুন          মা: 
হািববুর রহমান াধীন  

মােজদা বগম  

উদায়সাগর,  

পলাশবাড়ী 

759 1277 

মা: জাহা ীর আলম       

রাজা িময়া           ফােতমা 
বগম  

আসমতপুর,  

পলাশবাড়ী 

760 1278 

মা: জ ল ইসলাম 

মৃত- সেমশ উি ন 

মাছা: ধিল মাই  

িদঘলকাি ,  

বং িলয়া 

761 1280 

মা: সােহল রানা        
মৃত- শিফ ল ইসলাম    

মাছা: রােহনা বগম  

কাতালী,  
বং িলয়া 

762 1284 

মাছা: ফােতমা খাতুন     

মা: ল আিমন      

মাছা: মেহ ন নছা  

আমবাড়ী,  
পলাশবাড়ী 

763 1287 

 বাবলু চ  শীল 

 জগ াথ চ  শীল 

 মিত জাসনা রানী  

দূগাপুর,  

পলাশবাড়ী 

764 1288 

মা: মাহাবুর রহমান সরকার  

মৃত- শিহদুল ইসলাম 

মাছা: রিহমা বগম  

পারআমলাগাছী,  
ডালভা া 

765 1292 

মা: সােহল ধান       মা: 
খাজা ধান      মাছা: 
ছােমলা বগম  

পূব ফিরদপুর,  

পবনাপুর 

766 1293 

মা: আশাদুল হক      মা: 
আ: কােদর ধান    মাছা: 
আয়শা িসি কা  

হিরনাথপুর, 

তালুকজািমরা 

767 1294 

মাছা: শাহানা আ ার   

মা: হযরত আলী সরকার  

মাছা: মিহলা বগম  

সাবিদন, 

 আমলাগাছী 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

768 1296 

মা: মা ািফজার রহমান 

মা: আ: কােদর ম ল 

মাছা: সুিফয়া বগম  

পলাশগাছী,  
পলাশবাড়ী 

769 1301 

সুমন বমন          সুবল চ  

বমন       কাি  রানী  
ঝাপড়,  

কামরপুর 

770 1303 

ঊষা রানী           সুধীর 

চ  বমন        জবা রানী   
ঝাপড়,  

কামরপুর 

771 1305 

মা: শিফউ ামান 

মা: রমজান আলী      
মাছা: শফালী বগম  

আমবাড়ী,  
পলাশবাড়ী 

772 1310 

মা: রােসল আহে দ 

মা: বজলার রহমান      

মাছা: জাহরা বগম  

সাবদীন,  

আমলাগাছী 

773 1311 

মাছা: মিমনা আ ার     

মা: হা ন অর রিশদ   

মাছা: রওশন আরা  

পারআমলাগাছী,  
ডালভা া 

774 1316 

মা: সািমউল ইসলাম      

মা: রজাউল কিরম 

মাছা: শাহানা বগম  

মধ রামচ পুর,  

কামরপুর 

775 1317 

মািনক অিধকারী        মৃত-

মেনার ন অিধকারী  
লিলতা রানী  

িগিরধারীপুর,  

পলাশবাড়ী 

776 1321 

মাছা: শামমী আ ার   

মা: আব ুসাঈদ সরকার   

মাছা: িবলিকছ বগম  

িসধন াম,  

পলাশবাড়ী 

777 1322 

তাহা  িসি কী 
মা: এমদাদুল হক 

মাছা: আ ুয়া বগম  

জাপাড়া,  
ডােকরপাড়া 

778 1324 

মা: মুরাদ িময়া, 
মা: রাজা িময়া         
মাছা: মােলকা বগম  

জগ াথপুর,  

কামরপুর 

779 1325 

মা: িব ব হাসান 

মা: হািববুর রহমান      

মাছা: িবলিকছ বগম  

ঝাপড়,  

কামরপুর 

780 1328 

মা: মেহদী হাসান       

মা: আ ুল বারী       
মাছা: মেহনুর বগম  

পপুলীেজার,  

আমলাগাছী 

781 1329 

মা: মহসীন আলী       মা: 
দেলায়ার হােসন    মাছা: 
মিরয়ম বগম  

জালাগাড়ী  
দূগাপুর,  

আমলাগাছী 

782 1330 

মাছা: ফােতমা খাতুন 

মা: মেহদুল ইসলাম 

মাছা: জাহানার  বগম  

চািলতাদহ, 
 পলাশবাড়ী 

783 1332 

মা: আিরফ সরকারেমা: 
চান িময়া         মাছা: 
আেনায়ারা বগম  

বরী হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

784 1335 

মা: িজহাদ সরকার       

মা: আ: মােজদ সরকার   

মাছা: পারিভন বগম  

গৃধারীপুর,  

পলাশবাড়ী 

785 1336 

মা: জা ল ইসলাম      

মা: লুৎফর রহমান     

মাছা: জিরনা বগম  

ল ীপুর,  

মরীরহাট 

786 1342 

মা: রিবউল ইসলাম      

মা: আ: ছামাদ        

মাছা: কািহনুর বগম  

আমলাগাছী,  
আমলাগাছী 

787 1346 

ফােতমা তুজ জাহরা 
মা: আিনসুর রহমান 

মাছা: লছুম আ ার  

বুজ কিব ু পুর,  

আমলাগাছী 

788 1348 

মা:  মাশারফ হােসন 

িফেরাজ মা: বজলার রহমান    

মাছা: জাহরা বগম  

সাবিদন,  

আমলাগাছী 

789 1349 

মা: গালাম মা ফা      
মা: মুনছুর আলী       
মাছা: গালাপী বগম  

বুজ কিব ু পুর,  

আমলাগাছী 

790 1353 

মা: সািমউল ইসলাম      

মা: খাই ামান        

মাছা: ছােলমা বগম  

জামালপুর, 

 পলাশবাড়ী 

791 1354 

মা: গালাম মা ফা      
মা: লুৎফর রহমান      

মাছা: মিলদা বগম  

ল ীপুর,  

মরীরহাট 

792 1356 

মা: আিরফুল ইসলাম 

মা: মাসেলম উি ন 

মাছা: রােবয়া বগম  

িশবরামপুর,  

পলাশবাড়ী 

793 1358 

মা: আেনায়ার হাসাইন     

মৃত- আ: সাবাহান মু ী  
মৃত- বগম রােকয়া  

সােকায়া,  
ঢালভা া 

794 1361 

মা: আশরাফুল সরকার    

মা: আজগার আলী শখ    

মাছা: আছমা বগম  

পার 

আমলাগীছী,  
আমলাগাছী 

795 1362 

মাছা: আদুরী বগম      

মা: আ ুল কােদর শখ   

মাছা: রােহনা বগম  

খি ,  

মিররহাট 

796 1363 

মাছঅ: শাহানাজ আ ার   

মা: িরয়াজুল ইসলাম      

মাছা: মেহ ন নছা  

হিরনমারী,  
পলাশবাড়ী 

797 1364 

মাছা: ফােতমাতুজ জাহরা 
মা: শিহদুল ইসলাম    

মাছা: শািহনুর বগম  

সােকায়া,  
ঢালভা া 

798 1365 

মা: রায়হান নবী ম ল   

মা: সািজল হক ম ল     

মাছা: আেনায়রা বগম  

কাতুলী, 
 বং িলয়া 

799 1366 

মা: শািহন িময়া        মা: 
ছামছুর রহমান       মাছা: 
ওরেফান বগম  

আসমতপুর,  

পলাশবাড়ী 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

800 1371 

পে াজ কাি           

কািলচরন            শাভা 
রানী  

মরাদােতয়া, 
তালুকজািমরা 

801 1373 

মাছা: হািববা বগম     

মা: মাতািলব হােসন    

মাছা: কাজলী বগম  

তকানী,  
কািশয়াবাড়ী 

802 1374 

মা: িমলন িময়া        মা: 
আ: ছা ার       মাছা: 
জিল বগম  

িদঘলকাি , 

 বং িলয়া 

803 1375 

তািনয়া আ ার        মা: 
আসাদু ামান সরকার  মা: 
দুলালী বগম  

পি ম িমজাপুর, 

 কািশয়াবাড়ী 

804 1378 

মাছা: খািদজা আ ার     

মা: কাম ল হাসান ধান  

নুর াহার বগম  

বালাবামুিনয়া,  
ফিকরহাট 

805 1380 

মা: মা াইন িব া       

আ: বাহার আক         

মাছা: গােলনুর বগম  

িকশামত 

 কওয়াবাড়ী,  
তালুকজািমরা 

806 1381 

 মা: দােয়ল সরকার     

মা: শাজাহান সরকার    

মাছা: লুৎফা বগম  

বাসুেদবপুর, 

 বাসুেদবপুর 

807 1383 

মা: শাহাদাৎ আলম     মা: 
শিফউল আলম    মাছা: 
ছামছু াহার তবগম  

বড় 

 গািব পুর, 

 আমলাগাছী 

808 1384 

মা: শািমম আহে দ 

মা: আ" ছালাম         

মাছা: িবউ  বগম  

মরাদােতয়া,  
তালুকজািমরা 

809 1385 

মা: মাসুম সরকার 

মা: তারা সরকার       

মাছা: মায়া বগম  

আমবাড়ী,  
পলাশবাড়ী 

810 1387 

মাছা: শািহনুর আ ার     

মৃত- আব দুল ক ুস ম ল 

মাছা: নাজমা বগম   

িশমুিলয়া,  
পলাশবাড়ী 

811 1388 

মারজানা            আ ুল 

মা ািলব       সামসু াহার  

িদঘলকাি ,  

বং িলয়া 

812 1391 

মা: জা াত হাসাইন  

মা: মা ািফজার রহমান  

মাছা: হাসেন আরা বগম  

গৃধারীপুর,  

পলাশবাড়ী 

813 1392 

মা:  আসাদু ামান শখ   

মা: আিজজার রহমান শখ 

মাছা: মিমনা বগম   

িদঘলকাি ,  

বং িলয়া 

814 1393 

মাছা: মাকসুদা আ ার     

মা: ম ু ল হক সরকার   

মাছা: মিমনা বগম  

বরী  
হিরনমারী, 
 পলাশবাড়ী 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

815 1395 

মা: েবল সরকার 

মা: গালজার রহমান 

মাছা: িব বগম  

তালুকজািমরা,  
তালুকজািমরা 

816 1396 

মা: পলাশ ধান 

মা: নু ল ইসলাম 

মাছা: পাষাগী বগম  

বালাবামুিনয়া,  
ফিকরহাট 

817 1398 

মাছা: শাপলা আ ার    

সিলম আহে দ       মাছা: 
হাসনা বগম  

ভবানীপুর, 

বাসুেদবপুর 

818 1399 

কাম ন নাহার        দুল ু

ম ল            নািছমা 
বগম  

আমবাড়ী,  
পলাশবাড়ী 

819 1401 

মাছা: লাইজ ু বগম      

মা: জাহা ীর আলম     

মাছা: িলিল বগম  

ডা িন,  

বাসুেদবপুর 

820 1402 

মা: নাজমুল হক        মা: 
নজ ল ইসলাম     মাছা: 
নারগীস বগম  

বড় 

 িশমুলতালা,  
কািশয়াবাড়ী 

821 1403 

মাছা: শারিমন চৗধুরী    
মা: ছাবাহান চৗধুরী   
মাছা: উে ছালমা িজ  

পারবত পুর, 

 ঠু য়াপু র 

822 1404 

মাছা: আছমাউল হাসনা   
মা: িজয়াউল হক     

মাছা: রােবয়া বওয়া  

গৃধারীপুর,  

পলাশবাড়ী 

823 1407 

মা: এনামুল ম ল     

আকবর আলী         মাছা: 
জােবদা বগম  

পি ম 

 ফিরদপুর,  

মরীরহ  

824 1408 

মাছা: িলয়া খানম      মা: 
হািফজুর রহমান খান  

মাছা: আয়শা িসি কা  

মুরারীপুর,  

রওশনবাগ 

825 1409 

মাছা: হাসেন আরা বগম 

মৃত- জয়নাল আেবদীন 

মাছা:  গালাপী বগম  

আমবাড়ী,  
পলাশবাড়ী 

826 1410 

মাছা: জা াতুল ফরেদৗিস   

মা: জাবায়দুর রহমান    

মৃত- খায়রন নছা  

হিরনাথপুর,  

তালুকজািমরা 

827 1411 

মাছা: সুলতানা রািজয়া   
মা: িফেরাজ কিবর সুমন  

মাছা: ফােতমা বগম 

জামালপুর,  

পলাশবাড়ী 

828 1413 

মাছা:  খািতজা আ ার    

মা: সােহল রানা       
মাছা: নুরজাহান বগম  

পূবেগাপীনাথপুর,  

গাপীনাথপুর 

829 1415 

মা: জািহদ হাসান        

মা:্ আিজমুল সরকার     

জীবন নাহার  

বরী হিরনমারী,  
পলাশবাড়ী 

830 1416 

মাছা: উে  হািন আ ার 

মা: আ ুর রঊফ সরকার  

মাছা: আ ুয়ারা  বগম   

িদঘলকাি ,  

বং িলয়া 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

831 1417 

মাছা: সািথ খাতুন       

মা: মা াইন িব াহ      
মাছা: রেনকা বগম  

িকশামত  

কওয়াবাড়ী,  
তালুকজািমরা 

832 1421 

মা: েবল িময়া        মা: 
আ ুস ছা ার    িময়া  
মাছা: িলমা বগম  

বড় িশমুলতালা,  
কািশয়াবাড়ী 

833 1422 

মা: আিশ র রহমান      

মৃত- আ: গিন          

মাছঅ: আিতয়ারা বগম  

আ ুয়া, পলাশবাড়ী 

834 1424 

মাছাঃ অিজফা আকতার  

মাঃ জ ল ইসলাম     

মাছাঃ ফােতমা বগম 

উদায়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

835 1425 

মাছাঃ শা ী আকতার   

মাঃ শিহদুল ইসলাম     

মাছাঃ লাইজ ু বগম 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

836 1428 

মাঃ সিজবুর রহমান সরদার  

মৃত আ ুল বারী সরদার    

মাছাঃ শাভা বগম 

কৃ পুর,  

রওশনবাগ 

837 1431 

মাছাঃ সাথী বগম      মাঃ
সুলতান সরকার    মাছাঃ 
িবলিকছ বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

838 1433 

মাছাঃ শাহানা আকতার  মাঃ 
তিমজ উি ন সরকার মাছাঃ 
রােকয়া বগম 

বালা বামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

839 1435 

িনলুফার ইয়াসিমন         মাঃ 
হািববুব রহমান সরকার 

মাছাঃ িমরা বগম 

পূব গাপালপুর, 

আমলাগাছী 

840 1436 

মাছাঃ মিরয়ম খাতুন   

মাঃ মাহামুদুল রহমান    

ফােতমা বগম 

িব ু পুর, 

ঠু য়াপা র 

841 1441 

মািনক চান           িপয়ার 

চান           তারা মিন 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

842 1443 

মাছাঃ নুরনাহার খাতুন   

মাঃ শিহদুল হক সরকার  

মাছাঃ জুেলখা বগম 

মা ফাপুর, 

তুলসীঘাট 

843 1444 

মাছাঃ তা ী আকতার    

মাঃ তাজুল ইসলাম     

মাছাঃ িশ ী বগম 

উদায়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

844 1447 

মাছাঃ া বগম      মাঃ 
মাজহা ল ইসলাম   মাচাঃ 
হাছনা বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

845 1450 

মাঃ মা িফজার রহমান  

মাঃ আবুল কােশম িময়া  
মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

বির  

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

846 1452 

মাছাঃ মাসুদা বগম      

মাঃ রজাউল কিরম    

মাছাঃ প া বগম 

গেড়য়া, 
ঢালভা া 

847 1461 

মাঃ রােশদু ামান       মৃত 

কিছর উি ন       মাছাঃ 
রােকয়া বগম 

হিরনমাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

848 1463 

মাছাঃ মাহাবুবা আখতার  

মাঃ শিফউল ইসলাম    

মাছাঃ মেমনা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

849 1464 

মাঃ আিকব আলী      মাঃ 
তছিলমা উি ন     মাছাঃ 
রােবয়া খাতুন  

তালুকজািমরা,তালুক
জািমরা 

850 1466 

িশখা রানী সরকার      

অমূল  মার সরকার    

সুধা রানী সরকার 

মরাদােতয়া, 
তালুকজািমরা 

851 1467 

মাছাঃ শাহনাজ পারভীন   

মাঃ মিশউর রহমান    

মাছাঃ চামুলী বগম 

ডােকরপাড়া, 
ঢালভা া 

852 1468 

িবকাশ চ  শীল       িনতাই 
চ  শীল        লীলা রানী 

কািশয়াবাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

853 1470 

মাঃ রায়হান ধান   

 মাঃ আ ুল মিজদ  ধান 

মাছাঃ রেবকা বগম 

পি ম 

 নয়ানপুর, 

বং িলয়া 

854 1471 

জা াতুল ফরেদৗিস      

মমতাজ আলী      জােবদা 
বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

855 1472 

মাছাঃ তাছিলমা আকতার 

মাঃ তাজাে ল হক     

মাছাঃ মাহফুজা বগম 

বরকতপুর, 

ফিকরহাট 

856 1473 

উে  কাওছার শাহী আিরবা 
মৃতঃ কমর উি ন      মাঃ 
সুরাইয়া মহল 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

857 1474 

মাছাঃ িম আকতার    

মাঃ সাইদুর রহমান     

মাছাঃ কিহনুর বগম 

চের া, 
মরীরহাট 

858 1476 

মাছাঃ রািজয়া বগম    

মাঃ আজাদুল ইসলাম    

মাছাঃ আিজমন বগম 

ঝািল ী, 
ঢালভা া 

859 1477 

মাঃ নািহদুল ইসলাম     

মাঃ ফুল িময়া        মাছাঃ 
নাছিরন বগম 

হােসনরপাড়া, 
তুলসীঘাট 

860 1479 

মাঃ ফয়জুল রহমান     মৃত 

আফান উি ন       মাছাঃ 
ফােতমা বগম 

রামপুর, 

বাসুেদবপুর 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

861 1480 

মাঃ মাসুদুর রহমান     

মাঃ নিজর হােসন আক  

মাছাঃ মেহ ে ছা 

ছাইিনয়া, 
বাসুেদবপুর 

862 1482 

 জুড়ান চ  সরকার   

হির ব ু  সরকার   মিত 

িলিল রানসী সরকার 

গািপনাথপুর, 

মেনাহারপুর 

863 1485 

মাঃ সু জ িময়া       মাঃ 
আঃ কােদর       মাছাঃ 
লছুমা বগম 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

864 1487 

মাছাঃ আশামিন আ ার  

মাছাঃ আশরাফুল ইসলাম  

মাছাঃ মােলকা বগম 

উদায়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

865 1488 

মাঃ সােহল রানা      মাঃ 
আঃ কােদর       মাছাঃ 
লসুম বগম 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

866 1489 

মাছাঃ ছালমা খাতুন     

মাঃ শিহদুল ইসলাম     

মাছাঃ সুিপয়া বগম 

মেহশপুর,পলাশবাড়ী 

867 1490 

মাছাঃ মােরফা খাতুন    

মাঃ মাজাে ল হক     

মাছাঃ জাহানারা বগম 

পি ম  

িমজাপুর, 

কািশয়াবাড়ী 

868 1492 

মাছাঃ নাজিমন আরা    
মাঃ হলালুর রহমান    

মাছাঃ িশিরনা বগম 

সাতারপাড়া, 
তুলসীঘাট 

869 1494 

মাছাঃ শা ী আকতার    

মাঃ নজ ল ইসলাম     

মাছাঃ িবউ  বগম 

সােকায়া, 
ঢালভা া 

870 1496 

মাঃ িমথুন ম ল       মাঃ 
মিতয়ার ম ল     মাছাঃ 
শাহানারা বগম 

পূব 

 গাপালপুর, 

আমলাগাছী 

871 1497 

মাছাঃ শািকল আকতার   মাঃ 
আ ুস ছা ার চৗধুরী  মাছাঃ 
নাজমা বগম 

িনদােসর িভটা, 
মেনাহারপুর 

872 1500 

মাছাঃ হািসয়ারা িদথী       
মাঃ হরালুর রহমান 

সরকার মাছাঃ িরনােবগম 

সাতারপাড়া, 
তুলসীঘাট 

873 1502 

মাছাঃ আিফয়া আ ার   

মাঃ ইছািরিফল চৗধুরী   
অিমচা বগম 

পারবতীপুর, 

আমলাগাছী 

874 1503 

মাঃ কাম ল ইসলাম     

মাঃ আঃ কােদর সরকার 

মাছাঃ শািহনুর বগম 

দুগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

875 1505 

মাঃ শফাউল ইসলাম    

মাঃ আ াচ আলী      
মাছাঃ শফালী বগম 

গেড়য়া, 
ঢালভা া 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

876 1511 

মাঃ শামীম কাজী      মাঃ 
শাহাদুল ইসলাম    মাছাঃ 
লাইলী বগম 

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

877 1512 

মাছাঃ মাসুদা বগম     

মাঃ সুলতান আক      

মাছাঃ আছমা বগম 

হাসােনরপাড়া, 
 তুলসীঘাট 

878 1513 

মাঃ ফরহাদ ধান      মাঃ 
আ ুল আিজজ ধান 

মাছাঃ নুরজাহান বগম 

চকবালা, 
কািশয়াবাড়ী 

879 1514 

মাছাঃ সিহদা আকতার   

মাঃ সয়দ আলী       
মাছাঃ িবলিকছ বগম 

বুজ ক  

টংরা,  
বং িলয়া 

880 1516 

মাঃ আ ুল হাই ম ল   

ফারাজ উি ন ম ল      

আয়না িবিব 

বতকাপা, 
ঢালভা া 

881 1517 

অেলকা আকাতার       মাঃ 
আেলক মা্হামুদ     মাছাঃ 
মিরয়ম বগম    

ঝাপর, 

 কামরপুর 

882 1521 

শং রী রানী           

সুধীর চ  বমণ     জবা 
রানী 

ঝাপর, কামরপুর 

883 1522 

মাছাঃ শিরফা খাতুন    

মাঃ শামসুল হক       

মাছাঃ িল বগম 

বির  

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

884 1523 

মাঃ ফিরদ ম ল         

মাঃ আলতাব ম ল        

মাছাঃ ফােতমা বগম 

হােসনপুর,  

মরীরহাট 

885 1524 

মাছাঃ উে  মাফুজ     মাঃ 
বুলবুল ধান      মাছাঃ 
হািলমা বগম 

চকবালা, 
কািশয়াবাড়ী 

886 1526 

মাঃ আ ুল ুস ধান  

মৃত- তসিলম উি ন ধান 

মাছাঃ মিরয়ম বগম 

বালা বামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

887 1527 

মাঃ িফেরাজ কিবর     মাঃ 
এনামুল হক সরকার  

মাছাঃ ফিরদা বগম 

হিরনাথপুর,  

তালুকজািমরা 

888 1529 

মাছাঃ শারিমন আকতার  

মাঃ আ ুল সা ার চৗধরী   
মাছাঃ নাজমা আকতার 

িনদােসরিভটা, 
মেনাহারপুর 

889 1530 

মাছাঃ নািহদা সুলতানা 
িশম ু  মাঃ শিহদুর রহমান      

মাছাঃ নািসমা বগম 

পূবেগািপনাথপুর,  

পূব গািপনাথপুর 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

890 1532 

মাছাঃ শারিমন আকতার   

মাছাঃ আবু সােয়ম খান  

মাছাঃ আেমনা বগম 

বাড়াইপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

891 1533 

পেরশ চ  মহ         ভেবস 

চ  মহ        বলী রানী 
িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 

892 1534 

মাঃ খারেশদ আলম 

মাঃ সাজ ুম ল       

মাছাঃ রওশনারা বগম 

কািশয়াবাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

893 1535 

মাছাঃ িহনা আকতার   

মাঃ সামসু ামান     

মাছাঃ খােলদা বগম 

পি ম  

গািপনাথপুর,  

পলাশবাড়ী 

894 1536 

মাঃ হািববুর রহমান     

মাঃ আ ুর সা ার      

শফালী বগম 

িশবরামপুর, 

পলাশবাড়ী 

895 1542 

মা: আ ুর রিহম িময়া     
মা: আ ুল কিরম িময়া   
মাছা: রিহমা বগম  

ভবানীপুর,  

বাসুেদবপুর 

896 1545 

মাছা: শািমমা সুলতানা    
মা: আ ুল মা ান িময়া   
মাছা: খােতজা  বগম  

আকবরনগর,  

মরীর হ  

897 1549 

মা: আবুল বাশার       মা: 
আব ুইউনুছ ম ল    মাছা: 
ফােতমা বগম  

আমলাগাছী, 
 আমলাগাছী 

898 1552 

মাছা: তািনয়া খাতুন    মা: 
তা ােমল হক সরকার  মাছা: 
মাহফুজ বগম  

বরকতপুর, 

ফিকরহাট 

899 1554 

িবলাস চ            ধীের  

নাথ           অিনমা রানী   
মরাদােতয়া,  
তালুকজািমরা 

900 1555 

মাছা: িবনা আ ার     

মা: রিফ ল ইসলাম    

মাছা: িশিরনা বগম  

সাবিদন, 

বাসুেদবপুর 

901 1556 

মা: িমজানুর রহমান      

মা: আ ুর রউফ ম ল    

মাছা: রিশদা খাতুন  

কািশয়াবাড়ী,  
কািশয়াবাড়ী 

902 1557 

মা: হািববুর রহমান     

মৃত- ছামচুল আলম    

মাছা: মমতাজ বগম  

নয়আনা নওদা , 
 ব ুিলয়া 

903 1558 

মাছা: িরিম খাতুন      মা:  
আ ুল গিন সরকার   

মর মা আছমা বগম  

পার আমলাগীছী,  
আমলাগাছী 

904 1559 

উ ল চ  সরকার      ম ু  
চ  সরকার       রকা 
রানী সরকার  

মহদীপুর, 

 ঠু য়াপু র 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

905 1561 

মা: নর মহা দ ম ল    

মা: মিমন ম ল       

মাছা: নুর াহার বগম  

কাতুলী,  
বং িলয়া 

906 1562 

মাছাঃ সািনয়া খাতুন    

মাঃ শা  শামীম        

মাছাঃ অিজফা বগম 

িব ু পুর, 

ঠু য়াপা র 

907 1564 

তুিল রানী সরকার      

অমল মার সরকার    

সবীকা রানী সরকার 

মহদীপুর,  

ঠু য়াপু র 

908 1566 

মাঃ আবু সুিফয়ান ম ল  

মৃত কমর উি ন      

মাছাঃ সুরাইয়া মহল 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

909 1567 

মাছাঃ লাবুনী বগম       

মাঃ আিমনুল ইসলাম ির ু    
মাছাঃ শাহনাজ বগম 

হাসানেখাড়, 

কািশয়াবাড়ী 

910 1571 

মাঃ গালাম আযম     মাঃ 
আ ুল ক ুল সরকার 

মাছাঃ গালাপী বগম 

পূব রামচ পুর, 

বাসুেদবপুর 

911 1576 

উে  হানী          মাঃ 
আলমগীর িময়া    মাছাঃ 
হািলমা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

912 1577 

মাঃ উ ল িময়া      মাঃ 
আঃ রহমান       মাছাঃ 
রিশদা বগম 

বরকতপুর, 

ফিকরহাট 

913 1578 

আ ুর রিহম          সাজা 
িময়া           রিহমা বগম 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 

914 1580 

মাঃ আ ুর রউফ সরকার  

মাঃ আ ুর রা াক সরকার  

মাছাঃ সােজদা বগম 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

915 1582 

শানাজ খাতুন         মাঃ 
সুলতান          মাছাঃ 
সােজদা বগম 

বড় 

িশমুলতলা,কািশয়াবা
ড়ী 

916 1583 

মাঃ সুলতান মাহমুদ     

মাঃ মাকেছদ আলী     
মাছাঃ জাসনা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

917 1584 

খাকন চ  সরকার     

ভবান  সরকার       পুতুল 

রানী 

গািপনাথপুর, 

হািলমনগড় 

918 1586 

মাঃ শামীম িময়া       মৃতঃ 
আবুল কােশম      মাছাঃ 
রন ু বওয়া  

বং িলয়া, 
বং িলয়া 

919 1588 

মাছাঃ খািদজা বগম   

মাঃ িমজানুর রহমান  

মাছাঃ নািছমা বগম লািখ 

উদায়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

920 1592 

মাঃ রজাউল কিরম     

মাঃ তয়ব আলী       
মাছাঃ রিজয়া বগম 

মহদীপুর, 

ঠু য়াপা র 

921 1595 

সাধনা মার পাল         

ধীের  নাথ পাল          

বলী রানী পাল 

তালুকজািমরা, 
তালুকজািমরা 

922 1601 

মাঃ শিফ ল রহমান     

মৃতঃ লুৎফর রহমান    

মাছাঃ িনলুফার ইয়াসিমন 

হিরনমাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

923 1602 

মাঃ আ ুল হা ান িময়া  
মাঃ আনছার আলী     
হািসনা বগম 

চকবালা, 
কািশয়াবাড়ী 

924 1604 

মাঃ মাজােহদুল ইসলাম   

মাঃ মাজাে ল ধান    

মাছাঃ মিজনা বগম 

খামার নড়াইল, 

ঢালভা া 

925 1605 

মাঃ িফেরাজ কিবর     মাঃ
সাখাওয়াত হােসন   মৃত 

গােলজা বগম 

দৗলতপুর, 

কামরপুর 

926 1608 

মাছাঃ উে  লছুম 

িনয়া  মাঃ িমজানুর 

রহমান ম ল   মাছাঃ 
িমনারা বগম 

কািশয়াবাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

927 1609 

মাঃ মাহমুদ হাসান  

মাঃরাজা ম ল 

মাছাঃ জিরনা বগম  

পূব  

গািপনাথপুর, 

928 1611 

মাহা দ আ ুর রিফক 

মৃত ইচাহাক আলী 
মাছাঃ রিশদা বগম  

িবরােমর িভটা, 
 মেনাহরপুর 

929 1613 

মাঃ মিম ল ইসলাম 

মর ম ইি স আলী  
মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

িবরােমর িভটা,  
মেনাহরপুর 

930 1616 

মাছাঃ জািকয়া সুলতানা  
মাঃ মনজুর কািদর  

মাছাঃ আজুয়ারা বগম  

খাসবাড়ী,  
মিররহাট 

931 1619 

মাছাঃ আফেরাজা আকতার
মাঃ আবু ব র 

িসি কেমাছাঃ আিরফুন 

বগম  

ঝাপড়, পলাশবাড়ী 

932 1621 

মাঃ গালাম মু ািদর 

সরকার 

মাঃ পারেভজ সরকার  

মাছাঃ মিজদা বগম  

নুিনয়াগাড়ী,  
পলাশবাড়ী 

933 1631 

মাঃ শিরফুল ইসলাম 

মাঃ আিজজুর রহমান  

মৃত কা ুরীমাই  

সুলতানপুর,  

বং িলয়া 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

934 1632 

মাছাঃ িলিপ খাতুন  

মাঃ মাজাহা ল ইসলাম 

মাছাঃ হােজরা বগম  

মধ  রামপ পুর,  

কামরপুর 

935 1635 

মাঃ বলাল িময়া  
মাছ মিফজাল িময়া  
মাছাঃ হনা বগম  

সব  ভাদুিরয়া,  
পলাশবাড়ী 

936 1636 

মাছাঃ খােলদা আকতার  

মাঃ নুর বী িময়া  
মাছাঃ আেনায়ারা বগম  

িশমুিলয়া,  
পলাশবাড়ী 

937 1638 

মাছাঃ সাথী আকাতর  

মাঃ আ ুল কাফী ধান  

মাছাঃ রানী বগম  

মুরারীপুর,  

রওশনবাগ 

938 1639 

মাছাঃ নাজিমন আকতার  

মাঃ কাম ামান  

মাছাঃ এিমলা বগম  

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

939 1641 

মাছাঃ সানালী আকতার 

মাঃ সেক ার আলী  
মাছাঃ নু াহার বগম 

বালাবামুিনয়া,  
ফিকরহাট 

940 1642 

মাছাঃ শা ী আকাতর  

মাঃ আঃ বািক িময়া  
মাছাঃ মিরয়ম বগম  

আসমতপুর,  

পলাশবাড়ী 

941 1645 

মাঃ মামুনুর রিশদ  

মাঃ আ ুল আিজজ ম ল  

মাছাঃ আেনায়ারা বগম  

মেনাহরপুর 

942 1647 

নীতাই চ  শীল 

মৃত গ ল চ  শীল 

তুলসী রানী 

জগরজানী,  
পলাশবাড়ী 

943 1648 

মাঃ িরপন সরকার  

মাঃ রাজা সরকার 

মাছাঃ আি য়া বগম  

ছাউিনয়া, 
রেথর বাজার 

944 1649 

মাঃ হদােয়ত উ াহ িমরন 

মাঃ আঃ মিজদ সরকার 

মাছাঃ িমনা বগম  

সাতারপাড়া, 
 তুলশীঘাট 

945 1650 

মাঃ তিহদুল ইসলাম  

মাঃ আঃ রহমান সরকার  

মাছাঃ রিহমা বগম  

হিরনাথপুর,  

তালুকজািমরা 

946 1651 

মাঃ আ ুস সালাম  

মাঃ আঃ হািমদ  

মাছাঃ ছােলহা বগম  

আসমতপুর,  

পলাশবাড়ী 

947 1652 

মাছাঃ খািদজা আকতার 

মাঃ খায় ল ইসলাম 

মাছাঃ মাকসুদা বগম  

জামালপুর,পলাশবা
ড়ী 

948 1654 

মাছাঃ আজুমান আর 

বগম  

মাঃ আিত ল রহমান  

মাছাঃ আেলফা বগম  

িকশামত  

কওয়াবাগী, 
তালুক জািমরা 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

949 1655 

মাঃ েবল িময়া  
মাঃ আঃ হািমদ  

মাছাঃ জাহানারা বগম  

দুবলাগাড়ী,  
পলাশবাড়ী 

950 1657 

শ ামলী রাণী  
িম ু  চ  সরকার  

শফালী রানী 

মহদীপুর,  

ঠু য়াপা র 

951 1658 

মাছাঃ মামনী বগম  

মাঃ মুনছুর আলী  
মাছাঃ ফােতমা বগম  

ভবানীপুর, 

বাসুেদবপুর 

952 1660 

মাঃ আনা ল ইসলাম 

মাঃ আ ুল গিন সরকার  

মাছাঃ বিব বগম  

চেরংগা,  
মরীরহাট 

953 1662 

মাছাঃ ির া আ ার  

এিবএম ছামছুল আলম  

মাছাঃ জাসনা বগম  

রাজনগর,  

রওশনবাগ 

954 1664 

মাঃ হলাল িময়া  
মাঃ হযরত আলী  
মাছাঃ আেমনা বগম  

নাি শহর, 

 ফিকরহাট 

955 1666 

মাছাঃ জবুন নাহার  

মাঃ সাইদুর রহমান  

মাছাঃ সােলহা বগম  

িদঘলকাি ,  

বং লীয়া 

956 1667 

মাঃ মাসউদুর রহমান  

মাঃ মুনছুর আলী  
মাছাঃ ফােতমা বগম  

ভবানীপুর, 

বাসুেদবপুর 

957 1670 

মাছাঃ লািময়া রাহমান  

মাঃ আিনছুর রহমান  

মাছা শািহনুর বগম  

বুজ ক টংরা, 
 বং িলয়া 

958 1671 

মাঃ ছামছুল আলম সরকার 

শাহ আলম সরকার  

মাছাঃ সুরাইয়া আকতার  

সুই াম,  

পলাশবাড়ী 

959 1675 

মাঃ আ ুর রউফ  

মাঃ নু ন নবী িময়া  
মাছাঃ আেলয়া বগম  

গনক পাড়, 

 কািশয়াবাড়ী 

960 1676 

মাঃ জািমল হােসন  

মাঃ মিজদ সরকার  

মাছাঃ লাইলী বগম  

েমদপুর,  

মেনাহরপুর 

961 1677 

মাঃ আলমগীর সরকার  

মাছ আবুল কালাম আজাদ  

মাছা জাহানার বগম  

সব  ভাদুিরয়া,  
পলাশবাড়ী 

962 1678 

মাঃ সুমন ম ল  

মাঃ জনাব আলী  
মাছাঃ মােজদা বগম  

নয়াপাড়া, 
বাসুেদবপুর 

963 1679 

িজয়াউল হক িজয়াআ ুল 

মিজদ িময়া জােহলা বগম  

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

964 1681 

মাঃ সারওয়ার জাহান 

ম ল  

মৃত আ ুর রউফ ম ল 

মাছা সামছু াহার বগম  

মেনাহরপুর 

965 1685 

মাঃ আিশ র রহমান 

মাঃ আিমনুল ইসলাম  

মাছাঃ সাপু াহার বগম 

বালাবামুিনয়া,  
ফিকরহাট 

966 1689 

মাছাঃ ছালমা আকতার  

মাঃ হািমদুল ইসলাম 

নুরজাহান বগম  

ফিলয়া,  
পলাশবাড়ী 

967 1691 

মাছাঃ আিবদা সুলতানা  
মাঃ আেনায়ার হােসন  

মাছাঃ ছােনায়ারী আকতার 

সুই াম,  

পলাশবাড়ী 

968 1693 

মাঃ তাহা ল ইসলাম  

মাঃ নু বী আক   

মাছাঃ মােজদা বগম  

পু মারী,  
মেনাহরপুর 

969 1700 

মাঃ মিতয়ার রহমান  

মাঃ আঃ মােলক 

মাছাঃ মািমনা বগম  

িনমদােসর িভটা,  
মেনাহরপুর 

970 1702 

মাঃ মাজা ফর রহমান  

মৃত আিজম উি ন  

মাছাঃ ফয়জান বগম  

খামার মামুদপুর,  

হািলমনগর 

971 1703 

মাঃ আলমগীর হােসন  

মাঃ লাল িময়া  
মাছাঃ রিজয়া বগম  

খামার মামুদপুর, 

 হািলমনগর 

972 1705 

মাঃ গালজার  

মাঃ মধু িময়া  
মাছাঃ ঝরনা বগম  

বির হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

973 1707 

মাছাঃ আেনায়ারা খাতুন  

মাঃ হািববুর রহমান  

মাছাঃ রিহমা বগম               

গািপনাথপুর 

974 1709 

জা াতুল ফরেদৗিস 

মাঃ হািসবুর রহমান  

ফয়জন নছা  

নুিনয়াগাড়ী,  
পলাশবাড়ী 

975 1713 

মাঃ জাহা ীর আলম 

মাঃ সাইদুর রহমান  

মাছাঃ রেবকা বগম  

িনমদােসর িভটা,  
মেনাহরপুর 

976 1716 

মাছাঃ কিবতা আকতার   

মাঃ আঃ কিরম  

মাছাঃ রাকসনা বগম  

বাসুেদবপুর 

977 1718 

মাঃ আ ুল আিজজ 

মাঃ িরয়াজুল ইসলাম  

মাছাঃ খািদজা বগম  

টকানী,  
কািশয়াবাড়ী 

978 1719 

মাঃ শাহাদৎ হােসন চৗধুরী 
মাঃ সােদ ল ইসলাম চৗধুরী 
মাছাঃ মিনরা বগম  

িনমদােসর িভটা,  
মেনাহরপুর 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

979 1720 

মাঃ মেহদী হাসান  

মাঃ বজলার রহমান  

মাছাঃ হািমদা বগম  

িহজলগাড়ী,  
পলাশবাড়ী 

980 1722 

মাছাঃ হািলমা আকতার 

মাঃ শািহদ হাসান মাছাঃ 
সফালী বগম  

িহজলগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

981 1723 

মাঃ আরমান হােসন 

মাঃ মাজাে ল হক  

মাছাঃ আনজুয়ারা বগম  

খামার মামুদপুর,  

হািলমনগর 

982 1725 

মাছাঃ শাহানাজ পািরিভন  

আবুল কােশম 

মাছাঃ মােজদা বগম  

সাবিদন,  

আমলাগািছ 

983 1726 

মাঃ মাহমুদুল হাসান সােহল 

মাঃ আঃ ুস সরকার 

মাছাঃ িমনা বগম  

বির হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

984 1728 

মাছাঃ িবনা খাতুন 

মাঃ সােদক আলী 
মাছাঃ আ ুয়ারা বগম 

বড় িশমুলতলা,  
কািশয়াবাড়ী 

985 1730 

মাঃ রিবউল ইসলাম 

আ ুল ওয়ােহদ 

মাছাঃ রিহমা বগম  

আসমতপুর, 

 পলাশবাড়ী 

986 1731 

মাঃ শিহদুল ইসলাম 

মাঃ আঃ রাহামন সরকার 

মাছাঃ রিহমা বগম  

হিরনাথপুর,  

তালুকজািমরা 

987 1735 

মাঃ মা ািফজার রহমান  

মাঃ আ ুর রউফ িময়া  
মাছাঃ মেমনা বগম  

ছাট ভগবানপুর, 

আমলাগািছ 

988 1737 

মাঃ মােজদুল ইসলাম  

মাঃ জাফর আলী  
মাছাঃ রিহমা খাতুন  

বড় িশমুলতলা, 
 কািশয়াবাড়ী 

989 1738 

মাঃ মিশউর রহমান  

মৃত ইয়ািছন আলী 
মাছাঃ মমতাজ বগম 

শালমারা,  
কামরপুর 

990 1739 

ক এম মিফদুল ইসলাম  

মৃত আফজালুল হক 

মাছাঃ রওশন আর বগম  

নাি শহর, 

ফিকরহাট 

991 1740 

মাছাৎ িনপু খাতুন 

মাঃ শিফ ল ইসলাম 

মাছা ইসমত আরা বগম  

খামারমামুদপুর, 

 হািলমনগর 

992 1742 

মাঃ আিলফ সরকার  

মাঃ আশরাফ সরকার  

মাছাঃ রওশনারা বগম  

পূবফিরদপুর, 

993 1744 

মাঃ আ ু াহ আল মাসুদ  
মৃত আিনছুর রহমান  

ডিল বগম  

বতকাপা,  
রওশনবাগ 

994 1745 

নাজমুল ইয়ােশখ 

মৃত নজমাল হােসন  

রিহমা বগম 

মেহশপুর,  

পলাশবাড়ী 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

995 1747 

মাঃ শিরফুল ইসলাম  

মাহা দ আবুল কােশম 

সরকার 

মাছাঃ সালমা বগম  

খামার  

মামুদপুর, 

 হািলমনগর 

996 1751 

মাছাঃ িরনা আকতার  

মাঃ রিফ ল ইসলাম  

মাছাঃ নাসিরন বগম  

সাতআনা নওাদ, 

বং িলয়া 

997 1753 

মাছাঃ জসিমন খাতুন 

মাঃ মা ািফজুর রহমান 

মাছাঃ রিশদা বগম  

চি পুর, ঠু য়াপা র 

998 1754 

মাছাঃ রজভী সুলতানা  
ক এম মিমনুল ইসলাম  

মাছাঃ তহিমনা বগম  

নাি শহর, 

 ফিকরহাট 

999 1756 

মাঃ জািহদ হাসান  

মাঃ মিমনুল ইসলাম 

মাছাঃ নুেরতাজ মারেশদা 
বগম 

িশ দহ, 
 মরীরহাট 

1000 1757 

আব ুসাইদ মাঃ তৗিহদ 

মাঃ শিহদুল ইসলাম 

মাছাঃ িশিরনা আকতার  

গৃধারীপুর,  

পলাশবাড়ী 

1001 1759 

মাঃ মাঃ মা ািফজার রহমান 

মৃত মফেছল আলম 

মাছাঃ মেমনা বগম  

চি পুর,  

ঠু য়াপা র 

1002 1760 

মাছাঃ নুেরতাজ সানিজদা  
মাঃ নুের আলম  

মাছাঃ বগম রােকয়া  

ছাউিনয়া, 
রেথর বাজার 

1003 1762 

মাঃ মিন ামান  

মাঃ মুনছুর আলী  
মাছাঃ আরিজনা বগম  

দুগাপুর,  

পলাশবাড়ী 

1004 1765 

মাছা আেজনা খাতুন  

মাঃ শিফউল ইসলাম  

মাছাঃ ফুলমিত বগম  

হিরনাথপুর,  

তালুকজািমরা 

1005 1767 

মাঃ সািমউল ইসলাম  

মাঃ আ ুর রহমান  

মাছাঃ জাহানার বগম  

খামার মামুদপুর,  

হািলমনগর 

1006 1769 

মাঃ িফেরাজ কিবর 

মাঃ গালজার রহমান  

মাছাঃ ফিজলা বগম  

িদগদাড়ী 

1007 1771 

মাঃ মাহমুদূল হাসান 

মাঃ আবুল ফা ক সরকার  

মাঃ িদলারা আকতার  

রাজনগর, 

 রওশনবাগ 

1008 1775 

মাঃ বাবর আলী  
মাঃ িবলাত আলী  
মাছাঃ ধলী মাই  

জগরজানী,  
পলাশবাড়ী 

1009 1777 

মাঃ সিলম সরকার 

মাঃ িরজাউ কিরম  

মাছাঃ মােশদা বগম  

কাতুলী, 
 বং িলয়া 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1010 1782 

মাঃ সািমউল ইসলাম  

মাঃ আ ুল আিজজ 

মাছাঃ লতা বগম  

িব িমগািছ, 

 ঠু য়াপা র 

1011 1784 

মাঃ আজাদুল সরকার 

মাঃ নু ামান সরকার 

মাছাঃ সিখনা বগম  

পূব ফিরদপুর,  

পবনাপুর 

1012 1787 

মাঃ আ ুল মােলক িময়া  
মাঃ মু ল হােসন  

মাছাঃ নু ননাহার  

নাি শহর, 

 ফিকরহাট 

1013 1788 

মাঃ আশাদু ামান ধান 

মৃত আঃ হািলম ধান  

মাছাঃ আ ুয়ারা বগম  

িহজলগাড়ী,  
পলাশবাড়ী 

1014 1789 

মাছাঃ লাভিল বগম মাঃ 
আ ুল কািফ সরকারেমাছাঃ 
শফালী বগম  

মা াফাপুর, 

তুলিশঘাট 

1015 1790 

মাঃ আল মামুন ামািনক 

মাঃ নু বী ামািনক 

মাছাঃ আেলয়া বগম  

গনক পাড়,  

কািশয়াবাড়ী 

1016 1794 

মাঃ আং র িময়া  
মাঃ আঃ সালাম ব াপির 

মাছাঃ জ ভান বগম  

িকশামত  

কওয়াবাগী, 
তালুক জািমরা 

1017 1798 

মাঃ আল আিমন  

মাঃ মজনুর রহমান  

মাছাঃ লাইলী বগম  

খি , মিররহাট 

1018 1799 

আবুল কালাম আজাদ  

আব ুব র িসি ক  

সােলহা বগম  

সাকায়া, 
 ঢালভাংগা 

1019 1802 

মাঃ মাতমাইন 

মাঃ মিতউর রহমান 

মাছাঃ আেনায়ারা বগম  

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

1020 1808 

মাঃ ফুলিময়া  
মাঃ আহসান আলী  
মাছাঃ ফুলমিত বগম  

খামার  

মামুদপুর,  

হািলমনগর 

1021 1812 

মাঃ রিবউল ইসলাম  

মাঃ আফতার উি ন  

মাছাঃ সােলহা বগম  

রামকৃ পুর,  

মিররহাট 

1022 1813 

মাহা দ আলী  
আঃ মিজদ ম ল 

জাসনা বগম  

ফিলয়া,  
পলাশবাড়ী 

1023 1814 

তাজিমনা খাতুন  

মৃত তয়ুবুর রহমান 

মাছাঃ রােকয়া বগম 

চি পুর, 

 ঠু য়াপা র 

1024 1815 

মাছাঃ মিরয়ম বগম 

মৃত শামছুল ইসলাম  

মাছাঃ জেলকা বগম  

খি , 

 মিররহাট 

1025 1817 

মাঃ জািক ল ইসলাম  

মাঃ নিজর হােসন  

মাছাঃ জািমলা বগম  

বং িলয়া, 
 কািশয়াবাড়ী 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1026 1821 

মাছাঃ িলপসা খাতুন  

মতৃ রা ম আলী  
মাছাঃ জাহরা বগম  

সােকায়া,  
ঢালভাংগা 

1027 1822 

মাঃ শািমম িময়া  
মাঃ আঃ জিলল  

মাছাঃ সােলহা বগম  

আমবাড়ী,  
পলাশবাড়ী 

1028 1824 

মাঃ ফরেদৗস আহে দ 

মাঃ নু ল ইসলাম  

মাছাঃ চােমলী বগম  

সােকায়া, 
 ঢালভাংগা 

1029 1825 

বাদল চ   

অ ন চ   

মিত ন  রানী  

তালুক  

কওয়াবাড়ী, 
তালুক জািমরা 

1030 1826 

মাছাঃ এিলজা খাতুন  

মাঃ আ ুর িময়া  
মাছাঃ সােহদা বগম  

িকশামত 

কওয়াবাগী, 
তালুক জািমরা 

1031 1830 

মাঃ রিফ ল ইসলাম মৃত 

তিমজ উি নেমাছাঃ 
রােকয়া বগম  

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

1032 1831 

মাঃ আকতা ামান খ কার 

মাঃ ল আমীন খ কার  

মাছাঃ গালাপী বগম  

বালাবামুিনয়া,  
ফিকরহাট 

1033 1832 

মুি  রানী সাহা  
 সুমা  চ  বমন  

মিত অিনতা রাণী  

ঝাপড়,  

পলাশবাড়ী 

1034 1835 

মাঃ সেক ার আল সরকার  

মাঃ হােসন আলী  
মাছাঃ আেমন বগম  

লাকমানপুর,  

পলাশবাড়ী 

1035 1836 

মাঃ মাসেলিমন রহমান  

এেকএম সাইদুর রহমান  

মাছাঃ উে হানী বগম 

হিরনাথপুর,  

তালুকজািমরা 

1036 1842 

মাঃ িশহাব উি ন  

মাঃ ফজেল রাি  ম ল 

মাছাঃ মাপ জা বগম  

মেনাহরপুর 

1037 1843 

মাছাঃ হিলমা খাতুন  

মাঃ হািবজার রহমান 

মাছাঃ তািছরন বগম  

সাবিদন,  

আমলাগািছ 

1038 1845 

মাছাঃ মৗসুমী আকতার  

মাঃ মিশউর রহমান  

মাছাঃ িমনারা বগম  

গৃধারীপুর, 

 পলাশবাড়ী 

1039 1848 

মাঃ জা তুল ফরেদৗস  

মাঃ বরকাতুল হাসান  

মাছাঃ খুরিশদা বগম  

বালাবামুিনয়া, 
 ফিকরহাট 

1040 1849 

মাঃ মজবাউল আমান ধান  

মাঃ আ ুস সা ার ধান  

মাছাঃ মরী বগম  

নুিনয়াগাড়ী,  
পলাশবাড়ী 

1041 1850 

মাঃ আ ু ােহল মােলক  

মাঃ রিবয়াল হােসন  

মাছাঃ সােলহা বগম  

পবনাপুর,  

চেররহাট 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1042 1851 

মাছাঃ িজি  চৗধুরী  
মাঃ হা ান চৗধুরী  
মৃত রােখলা বগম  

পাবতীপুর,  

ঠু য়াপা র 

1043 1852 

মাঃ িমনা ল ইসলাম  

মাঃ তাফা ল হােসন  

মাছাঃ রািশদা বগম  

বাসুেদবপুর 

1044 1858 

চ ল মার সরকার  

সুদশন চ  সরকার 

মালতী রানী  

স না,  
কািশয়াবাড়ী 

1045 1861 

মাছাঃ ফৗিজয়া বগম  

মাঃ শাহজাহান আলী  
মাছাঃ রিহমা বগম  

িশ দহ, 
 মরীরহাট 

1046 1862 

মাঃ আহসান আিবদ  

মাঃ আ ুর রউফ  

মাছাঃ শাহনাজ বগম  

গৃধারীপুর, 

 পলাশবাড়ী 

1047 1863 

জানাতুন নাহার  

মাঃ ল আিমন  

তালুক 

 জািমরা 

1048 1864 

মাঃ িফেরাজ কিবর মাঃ 
শািহদুল ইসলাম মাছাঃ 
সুরজাহান বগম  

পূব িমজাপুর, 

বাসুেদবপুর 

1049 1865 

মাঃ জ ল ইসলাম  

মাঃ আফছার আলী  
মাছাঃ তােহরা বগম  

সাইনদহ 

1050 1866 

মাছাঃ শাপলা আকতার 

মাঃ তয়ব আলী  
মাছাঃ মমতাজ বগম  

িশবরামপুর,  

পলাশবাড়ী 

1051 1867 

মাছাঃ শারিমন আ ার  

মাঃ আজাদ সালায়মান ম ল 

মাছাঃ সােহরা বগম  

জাইতর  

কািশয়াবাড়ী 

1052 1870 

মাঃ জাহা ীর আলম 

মাঃ আ ুল ুছ িময়া  
মাছাঃ জাহানারা বগম 

িকেশারগাড়ী 

1053 1871 

মাঃ আহসান হািবব 

মাঃ সাইফুল ইসলাম  

মাছাঃ িবউ  বগম  

বরকতপুর,  

ফিকরহাট 

1054 1873 

মাছাঃ সাগিরকা আকতার  

মাঃ মিতয়ার রহমান  

মাছাঃ জাসনা বগম  

সবাংগা  
ভাদুিরয়া  
পলাশবাড়ী 

1055 1874 

মাঃ িসরাজুল ইসলাম  

মাঃ মিজবর রহমান  

মাছাঃ সফালী বগম  

চািলতাদহ,  
পলাশবাড়ী 

1056 1880 

মাঃ শিফউল ইসলাম  

মাঃ হািদউল ইসলাম  

মাছাঃ হািমদা বগম  

খি ,  

মিররহাট 

1057 1885 

মাঃ সুমন িময়া  
মাঃ আিনমুল ইসলাম  

মাছাঃ রেহনা বগম  

গায়ালপাড়া, 
 ঢালভাংগা 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1058 1886 

সুলতান মাহমুদ  

আবুল কােসম  

আমনা বগম  

আসমতপুর, 

 পলাশবাড়ী 

1059 1887 

েমাঃ মিমনুল ইসলাম  

মাঃ হায়দার আলী  
মাছাঃ লাইলী বগম  

বাশকাটা, 
 পলাশবাড়ী 

1060 1889 

মাঃ নু ামান সরকার  

মৃত মকবুল হােসন  

মাছাঃ হােজরা বগম  

নয় আনা  
নওদা, বং িলযা 

1061 1893 

মাঃ মিশউর রহমান  

মাঃ সাবাহান ম ল  

মাছাঃ পিরমাল শাহজাদী  

বরকতপুর,  

ফিরকহাট 

1062 1895 

মাছাঃ া আকাতার  

মাঃ আ ুর রহমান  

মাছাঃ মিরয়াম বগম  

িকেশারগাড়ী  
কািশয়াবাড়ী 

1063 1897 

মাছাঃ আলপনা খাতুন  

মৃত আ ুল সরকার  

মাছাঃ শফালী বগম  

বরকতপুর,  

ফিরকহাট 

1064 1899 

মাঃ আ ুল কাফী সরকার  

মাঃ আ ুল হািমদ সরকার  

মাছাঃ কিহনুর বগম  

খি ,  

মিররহাট 

1065 1900 

মাঃ নুর বী সরকারেমাঃ 
মা ািফজার রহমান 

মাছাঃ নুরবানু বগম  

মেহশপুর, পলাশবাড়ী 

1066 1903 

মাঃ িফেরাজ কিবর 

মাঃ খাজা িময়া  
মাছাঃ ফরেদৗসী বগম  

সাবিদন,  

আমলাগািছ 

1067 1904 

মাছাঃ নারগীছ পারিভন  

মাঃ একরামুল কিবর 

মাছাঃ আেনায়ারা বগম  

হিরনমারী,  
পলাশবাড়ী 

1068 1905 

মাছাঃ সলীনা আকতার  

মাছ হাসানু ামান  

মাঃ আিমনা বগম  

কাতুলী,  
বং িলয়া 

1069 1906 

মাঃ লাভলু িময়া  
মাঃ আহে দ আলী  
মাছাঃ লাইলী বগম  

িদঘলকাি ,  

বং লীয়া 

1070 1909 

মাঃ মিমনুল ইসলাম  

মাঃ বাবু িময়া  
মাছাঃ মিজনা বগম  

গৃধারীপুর, 

 পলাশবাড়ী 

1071 1910 

মাছাঃ তারিজনা আকতার  

মাঃ জাহা ীর আলম  

মাছাঃ মমতাজ বগম  

উদয় সাগর,  

পলাশবাড়ী 

1072 1913 

মাছাঃ এেলনা খাতুন  

মাঃ শিফ ল ইসলাম 

মাছাঃ সাহারা বগম  

উদয় সাগর,  

পলাশবাড়ী 

1073 1914 

শা  মার  

ভাত চ   

সািবতা রানী  

সা না,  
কিশয়াবাড়ী 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1074 1920 

মাঃ নু ামান ধান  

মাঃ হােসন আলী  
মাছাঃ িনলুফা বগম  

বাসুেদবপুর 

1075 1921 

মাঃ আেনায়ার সাদত  

মাঃ আঃ হা ান  

মাছাঃ রািহলা বগম  

হিরনাথপুর,  

তালুকজািমরা 

1076 1922 

মাছাঃ নািছমা খাতুন  

মাঃ নাজমুছ সাদত  

মাছাঃ উে  লছুম  

হিরনাথপুর,  

তালুকজািমরা 

1077 1923 

মাঃ বাবলু সরকার  

মাঃ মাখেলছার রহমান  

মাছাঃ সেহদা বগম  

িশমুল তলা , 
পলাশবাড় 

1078 1924 

মাছাঃ সা ী আকাতর  

মাঃ সােহব  িময়া  
মাছাঃ আেনায়ারা বগম  

মেহশপুর,  

পলাশবাড়ী 

1079 1927 

মাঃ মাশারফ হােসন সরকার 

মাঃ আব ুসুিফয়ান সরকার  

মাছাঃ হািলমা খাতুন  

পবনাপুর,  

চেররহাট 

1080 1930 

মাঃ দুলাল সরকার  

মাঃ ছােদক আলী  
মাছাঃ কেমলা বগম  

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

1081 1932 

মাছাঃ িবলিকছ বগম 

এ এম শামছুে াহা ফারািজ 

মাছাঃ রখা বগম  

কৃ পুর,  

রওশনবাগ 

1082 1933 

মাছাঃ আয়শা িসি কা 
মাহমুদুল হাসান মাছাঃ 
আেনায়ারা বগম  

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

1083 1934 

মাঃ হলাল িময়া  
মাঃ আঃ জ ার  

মাছাঃ রনু বগম  

হিরনমারী, 
 পলাশবাড়ী 

1084 1936 

তােহরা খাতুন ত ী  
মাঃ আবু তােহর সরকার  

মাছাঃ হেলনা বগম  

উদয় সাগর,  

পলাশবাড়ী 

1085 1940 

আেলকা আকতার  

মাঃ আেলক মাহমুদ  

মাছাঃ মিরয়ম বগম  

ঝাপড়,  

পলাশবাড়ী 

1086 1942 

মাছাঃ বিবতা আকতার  

কএম সােহল রানা  
মাছাঃ অিবরন বওয়া  

বালাবামুিনয়া,  
ফিকরহাট 

1087 1943 

মাছাঃ আিখ আকতার  

মাঃ আবুল কােশম  

মাছাঃ সুিফয়া বগম  

ক ারপাড়া 
 ঢালভাংগা 

1088 1944 

মাছাঃ রািখ খাতুন  

মাঃ সাইফুল ইসলাম  

মাছাঃ িবউ  বগম  

বরকতপুর,  

ফিরকহাট 

1089 1945 

মাঃ সুজন িময়া  
মাঃ হাজাে ল হক  

মেমাতাজ পারিভন  

সাবিদন,  

আমলাগািছ 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1090 1946 

মাঃ আিমনুল ইসলাম  

মাঃ নু ল ইসলাম  

মাছাঃ খােলদা বগম  

মারগাড়ী, 
হািলমগনর 

1091 1948 

মাঃ জিহর রায়হান  

মৃত মাজাে ল হক  

মাছাঃ জহরা বগম  

পলাশবাড়ী 

1092 1951 

মাছাঃ িব খাতুন  

মাঃ আ ুর রিশদ ম ল  

মাছাঃ মাহফুজা বগম  

রাজনগর,  

রওশনবাগ 

1093 1952 

মাঃ িরিফ ল ইসলাম  

মাঃ জিহদুল ইসলাম  

মাছাঃ নাজমা বগম  

গৃধারীপুর,  

পলাশবাড়ী 

1094 1954 

মাঃ রািকব চৗধুরী  
মাঃ মাহাবুবুল আলম  

মাছাঃ হাসেনয়ারা বগম  

হিরপুর,  

রওশনবাগ 

1095 1958 

মাছাঃ কয়া বগম  

মাঃ আবুর কালাম সরকার  

মাছাঃ আিকমা বগম  

বলরামপুর,  

তুলসীঘাট 

1096 1961 

মাছাঃ মিরনা পারিভন  

মাঃ মিমনুর রহমান  

মাছাঃ আিমনা খাতুন  

গৃধারীপুর,  

পলাশবাড়ী 

1097 1962 

মাছাঃ সােহরা খাতুন  

মাঃ ফাহিমদা হক  

মাছাঃ িফেরাজা বগম  

পারবত  পুর,  

ঠু য়াপা র 

1098 1963 

মাছাঃ তহিমনা খাতুন  

মাঃ িফেরাজ কিবর  

মাছাঃ সােনায়ারা বগম  

িশবরামপুর, 

 পলাশবাড়ী 

1099 1964 

মাছাঃ নাসিরন আ ার 

িলিপেমাঃ নজলার রহমান 

মাছাঃ শাহানারা বগম  

পারবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

1100 1966 

মাছাঃ তানিজনা আকতার  

মাঃ আ ুর রউফ 

মাছাঃ নুরী বগম  

সাবিদন,  

আমলাগািছ 

1101 1969 

মাঃ এমদাদুল হক  

মাঃ আঃ সামাদ  

মাছাঃ হিমদা বগম  

বির হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

1102 1971 

মাছাঃ মু া খাতুন  

মাঃ আবুল কােশম  

সুিফয়া বগম  

ক ারপাড়া  
ঢালভাংগা 

1103 1972 

আবুল আল মওদুদী  
মাঃ জয়নুল আেবদীন  

মাছাঃ কিহনুর বগম  

ফিলয়া, পলাশবাড়ী 

1104 1973 

মাঃ মা ফা সরাকার 

মাঃ আবুল হােসন  

মাছাঃ জুেলখা বগম  

নুরপুর, পলাশবাড়ী 

1105 1975 

মঃ ইফেতখা ল আলম  

মাঃ আ ুস সা ার ধান  

মাছাঃ মরী বগম  

নুিনয়াগাড়ী,  
পলাশবাড়ী 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1106 1976 

মাছাঃ শািমমা আকতার  

মাঃ রিজব ম ল  

মাছাঃ গােলনুর বগম  

পবনাপুর, 

 চেররহাট 

1107 1977 

মাছাঃ নছিরন আকতার মিন 

মাঃ রিবউল ইসলাম  

মাছাঃ লাভলী বগম  

রামকৃ পুর, 

 মিররহাট 

1108 1980 

মাঃ রিবউল আলম  

রিজয়া বগম  

রিজয়া বগম  

বুজ ক  

িব পুর,  

আমলাগছী 

1109 1982 

মাঃ মহা ত আলী  
মৃত সয়দ জামান  

মাছাঃ মমতাজ বগম  

রাই াম, 

 পলাশবাড়ী 

1110 1983 

মাঃ ফাহিমদা হক চৗধুরী  
মাঃ আ মা ান চৗধুরী 
মাছাঃ িফেরাজা বগম  

পারবত পুর, 

 ঠু য়াপা র 

1111 1985 

মাছাঃ নাজিমন আকতার  

মাঃ ফা ক িময়া  
মাছাঃ কিহনুর বগম  

বড়াইপাড়া,  
পলাশবাড়ই 

1112 1987 

নাজমা আ ার  

মাঃ ফা ক িময়া  
মাছাঃ কিহনুর বগম  

খি ,  

মিররহাট 

1113 1989 

মাঃ হাতব িময়া  
মৃত শিহদুল হক িময়া  
মৃত হােজরা বওয়া  

গৃধারীপুর,  

পলাশবাড়ী 

1114 1990 

মাছাঃ আিখ বগম  

মাঃ মািমনুল ইসলাম  

মাছাঃ জাহানার বগম  

পূব ফিরদপুর,  

পবনাপুর 

1115 1991 

মাছাঃ িনশাত খাতুন  

মাঃ আলমগীর িময়া  
মাছাঃ ববী বগম  

গায়ালপাড়া,  
ঢালভাংগা 

1116 1992 

মাঃ আিত র রহমান মাঃ 
নবাব আলী ধান মাছাঃ 
মাহফুজা বগম  

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

1117 1994 

মাছাঃ িনলুফা ইয়াসিমন  

মাঃ নাজমুল দা  
মাছাঃ খােতজা বগম  

গৃধারীপুর,  

পলাশবাড়ী 

1118 1997 

মাঃ এনামুল হক  

মাঃ তাতা িময়া  
মাছাঃ রিশদা বগম  

বাসুেদবপুর 

1119 1999 

মাঃ আশরাফুল ইসলাম  

মৃত ফয়জুল ইসলাম  

মাছাঃ আেবদা সুলতানা  

মারগাড়ী, 
হািলমগনর 

1120 2000 

মাঃ সুমন িময়া  
মিজদুল ইসলাম  

মাছাঃ শানা বগম  

বড় গািব পুর, 

 আমলাগািছ 

1121 2001 

মাছাঃ লাবনী আকতার  

মাঃ নােয়ব আলী  
মাছাঃ মােজদা বগম  

মা াফাপুর,  

তুলিশঘাট 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1122 2006 

মাছাঃ স া খাতুন  

আ ুল হািমদ  

হনা বগম  

পূব গািপনাথপুর, 

1123 2008 

মাঃ িম য়ার রহমান  

মাঃ খাজা িময়া  
মাছাঃ মেনায়ারা বগম  

বির হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

1124 2012 

মাঃ আঃ আউয়াল  

মাঃ আমজাদ হােসন  

মাছাঃ গালাপী বগম  

বাশকাটা,  
পলাশবাড়ী 

1125 2019 

মাঃ সাহরাব হােসন  

মাঃ খােদম হােসন  

মাছাঃ সাহানা বগম  

পার আমলাগাছী,  
ঢালভাংগা 

1126 2020 

মাঃ নােদর হােসন  

মাঃ খােদম হােসন  

মাছাঃ শাহানা বগম  

পার  

আমলাগাছী,  
ঢালভাংগা 

1127 2023 

মা: আনায়া ল ইসলাম  

মা: আ: কােদর ধান   

মাছা: আেয়শা বগম  

হিরনাথপুর,  

তালুকজািমরা 

1128 2026 

মা: মাসুদ রানা     
মা: আিমর হােসন   

মৃত- ফরেদৗিস আ ার  

জামালপুর,  

পলাশবাড়ী 

1129 2034 

রিফ ল ইসলাম        

মা: ইয়া ব আলী      
মাছা: শািহনুর বগম  

িদঘলকাি , 

 বং িলয়া 

1130 2035 

মা: রিশদুল ইসলাম     

মা: ওয়ােহদ আলী      
মাছা: ঝড়না বগম  

দূগাপুর,  

পলাশবাড়ী 

1131 2036 

মাছা: নাজমা বগম   

মা: েবল ইসলাম    

মাছা: ফরেদৗিস বগম  

বড় িশমুলতালা,  
কািশয়াবাড়ী 

1132 2037 

মা: মাসুদার রহমান ধান 

মা: রমজান আলী ধান  

মাছা: মািজদা বগম  

নুিনয়াগাড়ী,  
পলাশবাড়ী 

1133 2038 

মা: লাজুক িময়া    মা: 
আেতায়ার রহমান 

ম লেমাছা: লাইজ ু বগম  

তালুেঘাড়াবা া, 
চেররহাট 

1134 2039 

মাছা: আফ জা আ ার    

মা: আইয়ুব আলী     
মাছা: কিহনুর বগম  

বরকতপুর, 

 ফিকরহাট 

1135 2042 

মা: ল আিমন       

মা: আফসার আলী     
মাছা: সােলহা আিল  

েমদপুর,  

মেনাহরপুর 

1136 2043 

মা: শিফ ল ইসলাম     

মা: ইয়া ব আলী       
মাছা: শাহানুর বগম   

িদঘলকাি ,  

বং িলয়া 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1137 2052 

মাছা: তানিজনা আ ার   

মা: শাহজাহান িময়া     
মাছা: সােজদা বগম   

িগিরধারীপুর,  

পলাশবাড়ী 

1138 2053 

মা: শিহদ িময়া         মা: 
আ: জিলল         মাছা: 
ছিখনা বগম  

িশবরামপুর, 

 পলাশবাড়ী 

1139 2054 

মাছা: নূরনাহার বগম     

মা: নূর আলম সরকার   

মাছা: ছামছুন নাহার  

িব ামগাছী,  
ঠু য়াপু র 

1140 2061 

মা: সাইফুল আলম িসি ক 

মা: আ ুস ছা ার     

মাছা: বদনা বগম  

তকানী,  
কািশয়াবাড়ী 

1141 2065 

মা: সািকব িময়া        মা: 
আ: জিলল সরকার    

মাছা: িবউ  বগম   

িশবরামপুর,  

পলাশবাড়ী 

1142 2068 

মা: মা ফা কামাল      

মা: গালজার রহমান      

মাছা: রােকয়া বগম  

ছাট ভগবানপুর,  

আমলাগাছী 

1143 2069 

মা: মাহবুব আলম       

মা: মকবুল হােসন       

মাছা: পা ল  

ব ুংিলয়া,  
বং িলয়া 

1144 2070 

মা: মাহাবুর রহমান       

মা: চান িময়া সরকার    

মাছা: মিজনা বগম  

পারবত পুর,  

ঠু য়াপু র 

1145 2071 

মা: ছাইদার রহমান       

মা: মিজবর রহমান      

মাছা: শফালী বগম  

ফিলয়া, 
 পলাশবাড়ী 

1146 2072 

মা: হাসান ,িময়া        মা: 
মমেদল হােসন       মাছা: 
হােছনা বগম  

আসমতপুর,  

পলাশবাড়ী 

1147 2074 

মা: আসাদু া  আল গািলব  

মা: আমজাদ হােসন ধান  

মাছা: আছমা বগম  

হিরনাথপুর,  

তালুকজািমরা 

1148 2077 

ক না আ ার          মা: 
নবাব আলী         মাছা: 
রােহলা বগম  

নাি শহর, 

 ফিকরহাট 

1149 2079 

িশউিল রানী রায়      ভুেদব 

চ  বমন         জাৎ া 
রানী রায়     

ঘাড়াবা া, 
হািলমনগর 

1150 2080 

ফা খ আহে দ        মা: 
আ ুল গিন ম ল    মাছা: 
ফােতমা খাতুন     

দৗলতপুর, 

 কামরপুর 

1151 2082 

মা: শািহন আলম     মা: 
মুনছুর আলী      মাছা: 
রওশন আরা বগম 

পারবত পুর,  

ঠু য়াপু র 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1152 2084 

মা: আলী আজম        মা: 
আকবর আলী       মাছা: 
পালী বগম  

মারগাড়ী,  
হািলমনগর 

1153 2087 

মাছা: শাহানাজ পারভীন   

মা: আিত র রহমান  

মাছা:  নূর াহার বগম  

বুজু ক টংরা,  
বং িলয়া 

1154 2090 

মা: জ ল ইসলাম    মা: 
বাদশা ম ল       মাছা: 
জােবদা বগম  

িকেশারগাড়ী,  
কািশয়াবাড়ী 

1155 2097 

ইদু িময়া           সয়দ 

আলী          জাহরা বগম  

িগিরধারীপুর,  

পলাশবাড়ী 

1156 2098 

মা: কাম ল হাসান      

মা: মাকেছদ আলী     
মাছা: মাহমুদা বগম  

নুিনয়াগাড়ী,  
পলাশবাড়ী 

1157 2100 

মাছা: এসেমাতারা বগম  

মা: ছামছুে াহা ধান   

মাছা: বলী বগম  

ঘাড়াবা া,  
হািলমনগর 

1158 2102 

মাছা: শাহানাজ আ ার  

মা: আবুল কালাম আজাদ   

মাছা: জুেলখা বগম  

নুিনয়াগাড়ী,  
পলাশবাড়ী 

1159 2103 

মা: সুজন িময়া         মা: 
মা ােমল হক     মাছা: 
মিতরন নাহার  

পূব ফিরদপুর,  

ফিরদপুর 

1160 2105 

মা: মা ািফজার রহমান   

মা: মা ােমল হক    

হােজরা বগম  

ডা িন,  

বাসুেদবপুর 

1161 2106 

মেনার ন মদক        চরন 

চ  মাদক      সেনকা 
রানী মদক  

আমলাগাছী, 
 আমলাগাছী 

1162 2107 

মাছা: উে  ছালমা      শা  

মা: আ ুল মােজদ    
মাছা: আেনায়ারা বগম  

নুরপুর,  

পলাশবাড়ী 

1163 2108 

মা: শিহদ সদার        মা: 
আিজজার রহমান     মাছা: 
রােবয়া বগম  

চািলতাদহ,  
পলাশবাড়ী 

1164 2109 

মা: সাইফুর রহমান     

মা: আ ুর  রিফক িময়া  
মাছা: সািহদা বগম  

ভবানীপুর,  

বাসুেদবপুর 

1165 2110 

মা: শিফউল ইসলাম     

মৃত -আ: খােলক ম ল   

মাছা: সিলনা আ ার   

মধ রামচ পুর,  

কামরপুর 

1166 2112 

মা: নজ ল ইসলামেমা: 
নিজর হােসন      মাছা: 
রােকয়া বগম  

তালুেঘাড়াবা া, 
চেররহাট 

1167 2113 

মা: রািকব সরকার     

মা: সেক ার সরকার    

মা: ির া বগম  

তালুেঘাড়াবা া,  
চেররহাট 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1168 2119 

মাছা: সুলতানা রািজয়া    
মা: সাইদুর রহমান     

মাছা: মু া বগম  

গৃধারীপুর,  

পলাশবাড়ী 

1169 2122 

মাছা: মাহমুদা িসি িক  

মা: রােশদুল ইসলাম িবপুল    

মাছা: জাহানারা বগম  

নুিনয়াগাড়ী,  
পলাশবাড়ী 

1170 2123 

মা: নািগব মাহফুজ      

মা: আ ুল ক ুছ     মাছা: 
ঝনা বগম  

হিরনাথপুর, 

 তালুকজািমরা 

1171 2127 

মাছা: সািবনা ইয়াছিমন    

মা: সালমান আলী     
মাছা: আি য়া বগম  

করেতায়াপাড়া,  
মরীরহাট 

1172 2128 

মা: রিবউল ইসলাম      

মা:  খাজা িময়া        
মাছা: সােজদা বগম  

গেরয়া,  
ঠু য়াপু র 

1173 2129 

মা: সােহল রানা       
মা: আিম ল ইসলাম    

মাছা: নাজমা বগম  

শালমারা,   
কামরপুর 

1174 2130 

মাছা: িমফতা ল জা াত   

শা   ম ুর হােসন     

মাছা: িবউ  আ ার  

হিরনমারী,  
পলাশবাড়ী 

1175 2132 

িমতু রানী রায়       

িনবারন চ  রায়      

মমতা রানী রয়  

মহদীপুর, 

 ঠু য়াপু র 

1176 2139 

মা: কাম ামান        

মা: কারবান আলী     
মাছা: আেমনা বগম  

হিরনমারী,  
পলাশবাড়ী 

1177 2140 

মা: আ ুল মা ািলব      

মা: আ ুর রা াক আক    

মাছা: রিজয়া বগম  

গৃধারীপুর,  

পলাশবাড়ী 

1178 2151 

মা: মাশারফ হােসন      

মা: আ ুল মিতন সরকার   

মাছা; মেনায়ারা বগম  

তালুকেঘাড়াবা া,  
চেররহাট 

1179 2153 

মা: সােদ ল ইসলাম     

মা: আনছার আলী      
মাছা: সাইদা বগম  

বড় িশমুলতালা,  
কািশয়াবাড়ী 

1180 2155 

ক এম সাহাগ রসুল     

মা: আ: ছালাম খ কার   

মাছা: জা া বগম  

মারগাড়ী,  
হািলমনগর 

1181 2156 

মা: আব ুসাইদ ম ল   

মা: আ ুল কাফী ম ল ছা: 
রিমছা বগম  

েমদপুর,  

মেনাহরপুর 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1182 2157 

এ ক এম সা াহ উি ন  

মা: আ: কািফ ম ল   

মাছা: রিমছা  বগম  

েমদপুর, 

মেনাহরপুর 

1183 2160 

মাছা: রেহনা পারিভন    

মা: িছি র রহমান     

মাছা: আেনায়ারা বগম  

মধ রামচ পুর, 

 কামরপুর 

1184 2166 

মা: আতাউর রহমান শখ 

মৃত -আ ুল মিজদ শখ  

মাছা: আেবদা বগম  

ডা িন,  

বাসুেদবপুর 

1185 2167 

মাছা: নাজমা বগম      

মা: সাইফুর রহমান     

মাছা: নিজমন বগম  

ভবানীপুর,  

বাসুেদবপুর 

1186 2170 

মা: িরপন িময়া        মা: 
আ: ছালাম        মাছা: 
মমতা বগম  

গায়ালপাড়া,  
ঢালভা া 

1187 2172 

মা: আল আিমন         মা: 
গালাম মা ফা রতন    

মাছা: মমতাজ বগম  

গৃধারীপুর,  

পলাশবাড়ী 

1188 2173 

মা: রািকব হাসান       

মৃত- লুৎফর  রহমান    

মাছা: নুরজাহান বগম  

লি পুর,  

মরীর হাট 

1189 2175 

মাছা: শাহ িমতু সুলতানা  
শা  নুরল ইসলাম      

মাছা: ফােতমা বগম  

তালুকজািমরা,  
তালুকজািমরা 

1190 2176 

মা: র ানী সরকার     

মা: আকবর আলী      
মাছা: পা ল বগম  

মারগাড়ী,  
হািলমনগর 

1191 2177 

মা: আব ু তাফােয়ত িজ ুর 

রহমান               মা: আ ুল 

গা ফার ম ল  মাছা: 
জাহানারা বগম  

হাসােনর পাড়া,  
তুলসীঘাট 

1192 2181 

শামসু াহার          মা: 
সামছুল হক        রেহনা 
বগম  

তকানী,  
কািশয়াবাড়ী 

1193 2182 

সিবতা রানী সরকার    

িবধান চ  সরকার     

আিনতা রানী  

কৃ পুর,  

রওশনবাগ 

1194 2183 

মা: মু ল সরকার     মা: 
মুনছুর আলী সরকার  

মাছা:   জাহরা বগম  

কৃ পুর,  

রওশনবাগ 

1195 2186 

মা: হািববুর রহমান     

মৃত- ইি স আলী        
মাছা: হািলমা বগম  

মািলয়ানদহ,  
গািপনাথপুর 

1196 2187 

মা: রানা িময়া          মা: 
আ ুস সালাম িময়া   মাছা: 
মমতা বগম  

গায়ালপাড়া, 
 ঢালভা া 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1197 2188 

মা: মামুন িময়া        মৃত- 

ওসমান গিন 

মা: নহার বগম  

িগিরধারীপুর,  

পলাশবাড়ী 

1198 2189 

মা: মাহফুজার রহমানেমা; 
রা ম আলীেমাছা: 
মেনায়ারা বগম  

তালুকেঘাড়াবা া, 
চেররহাট 

1199 2190 

মা: আকতা ল ইসলাম  

মা: আ ুস সামাদ সরকার 

মাছা: আ ার বান ু 

পি ম নয়নপুর,  

বং িলয়া 

1200 2194 

মা: আ ুল খােলক আক  

মা: আ ুল জিলল আক    

মাছঅ: নুর াহার বগম  

মেনাহরপুর, 

 মেনাহরপুর 

1201 2197 

মাছা: আরিফন আ ার   

মা: তাফা ল হােসন 

ম ল আছমা বগম  

দুবলাগাড়ী,  
পলাশবাড়ী 

1202 2198 

মাছা: িনঝর খাতুন      

মা: হািফজুর রহমান    

মছা: রােবয়া বগম  

সাবিদন 

 ভগবিতপুর, 

 আমলাগাছী 

1203 2204 

মা: আজাদুল ইসলাম      

মা: আ: খােলক ম ল    

মৃত- মেমনা বগম  

জগরজানী,  
পলাশবাড়ী 

1204 2206 

মাছা:  মানািলশা আ ার জুই 
মা: মুনছুর আলী 
মাছা: লখা বগম  

বতকাপা,  
রওশনবাগ 

1205 2208 

মা: আনাছ কিবর       মা: 
আ ুল কিরম মা া    
মাছা: মােজদা বগম  

জাইতরবালা,  
বং িলয়া 

1206 2216 

মা: মেহদী হাসান       

মা: জুলহাস সরকার     

মাছা: শািহদা আ ার    

গৃধারীপুর,  

পলাশবাড়ী 

1207 2217 

মা: নূের আলম িসি িক    

মা: আ ুস সা ার       

মাছা: আিছয়া বগম  

পি ম 

 িমজাপুর,  

কািশয়াবাড়ী 

1208 2219 

মা: আ ুল খােলক ধান  

মা: আ ু ােহল বাকী    
মাছা: রবা বগম  

পারবামুিনয়া,  
ফিকরহাট 

1209 2220 

সুজন চ  শীল        সুিশল 

চ  শীল-       

রিনতা রানী শীল  

বড় িশমুলতালা, 
 কািশয়াবাড়ী 

1210 2224 

হািববুর রহমান        মা: 
হায়দার আলী       রােশদ 

বগম  

পাবতীপুর, 

 ঠু য়াপু র 

1211 2226 

মা: বাবলু িময়া          মা: 
লাল িময়া  বপারী    
মাছা: রােহলা বগম  

পবনাপুর,  

চেররহাট 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1212 2227 

আশকাফুল ইসলাম      

আকবর আলী         মাছা: 
আিছয়া বগম  

দৗলতপুর,  

কামরপুর 

1213 2229 

মাছা: অিধনা আ ার 

শাপলা 
মা: ওবায়দু াহ িময়া   
মাছা: িদলওয়ারা বগম  

পূব গাপালপুর,  

আমলাগািছ 

1214 2230 

মা: আেনায়ার হােসন     

মা: চান িময়া        মাছা: 
আিনছা বগম  

হিরনাথপুর,  

তালুকজািমরা 

1215 2233 

পিব  মার সরকার    

মিন  নাথ সরকার     

ব না রানী সরকার  

মহদীপুর, ঠু য়াপু র 

1216 2234 

মা: আিরফুর রহমান   মা: 
আ ুল মা ােলব 

ম লেমাছা: শািফয়া বগম  

জামালপুর, 

 পলাশবাড়ী 

1217 2236 

মাছা: রেহনা খাতুন      

মা: মা ােমল হক      

রিজয়া বগম  

পার আমলাগীছী, 
 আমলাগাছী 

1218 2243 

মা: মুসা িময়া          মা: 
সাদা িময়া          মাছা: 
মুসিলমা বগম  

হিরপুর,  

রওশনবাগ 

1219 2244 

মা: আ ু া  আল হািসব   

মা: আমজাদ হােসন     

মাছা: আছমা বগম  

কেলজপাড়া,  
গাইবা া সদর 

1220 2248 

মা: মেহদী আজাদ      

মা: জুলহাস সরকার    

মাছা: শািহদা আ ার  

গৃধারীপুর,  

পলাশবাড়ী 

1221 2255 

মাছা: তানিজনা আ ার     

মা: নজ ল ইসলাম       

মাছা: িমরা বগম  

পূব গাপালপুর,  

আমলাগািছ 

1222 2257 

মা: খায় ল আলমসরকার 

মা:  আনা ল হক    

মাছা: বুলবুিল বগম  

বালাবামুিনয়া,  
ফিকরহাট 

1223 2259 

মাছা: িরম ুআ ার      

মা: কাইয়ুম আহে দ   

মাছা: নারিগছ বগম  

িদগদাড়ী,  
মরীরহাট 

1224 2263 

মা: জািহদ হাসান       মা: 
মিন ামান িময়া    
মাছা: জ রা বগম  

হিরনাথপুর,  

তালুকজািমরা 

1225 2270 

মাঃ জািহদ হাসান       মৃত 

আব ুতােহর       মাছাঃ 
রািজয়া বগম 

িকসমতেচের া, 
মরীরহাট 

1226 2274 

মাঃেগালাম র ানী      
মাঃ সাইেয়দ আলী      
বেদনা বগম 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1227 2275 

শ ামলী বালা         িমঠু 

রাম সরকার       িমলন 

রানী সরকার 

কািশয়াবাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

1228 2276 

মৃেগন চ  সরকার      

িদেজ  নাথ সরকার     

মুংলী রানী 

কািশয়াবাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

1229 2278 

মাঃ সাইদুল ইসলাম মাছুম   

মাঃ আঃ লিতফ সরকার    

মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

1230 2279 

মাঃ রজা িময়া       মাঃ 
নু ল ইসলাম     মাছাঃ 
রেহনা বগম 

িবরােমরিভটা, 
মেনাহারপুর 

1231 2280 

মাঃ নাজমুল হাসান     

আ ুর রিহম উি ন     

মাছাঃ রবা বগম 

খামারজািমরা, 
মেনাহারপুর 

1232 2282 

সুিচিরতা রানী         মেহ  

নাথ           সুভািষনী রানী 
খামারবালুয়া,মেনাহা

রপুর 

1233 2283 

মাঃ শহীদু ামান       মাঃ 
মাহাবুবুর রহমান   মাছাঃ 
সােমলা বগম 

পি ম  

গািপনাথপুর,  

পলাশবাড়ী 

1234 2284 

মাছাঃ মিনরা আ ার    

সয়দ আলম ীর হােসন  

মাছাঃ রজীয়া বগম 

নয়ানা নওদা, 
বং িলয়া 

1235 2285 

মাছাঃ তানিজলা আ ার  

মাঃ তারা সরকার      

মাছাঃ জাসনা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

1236 2291 

শাহ মাঃ নাজমুল সািকব  

শাহ মাঃ নজ ল ইসলাম 

মাছাঃ িশম ু বগম 

বতকাপা, 
রওশনবাগ 

1237 2296 

মাঃ আিনছুর রহমান ম ল   

মাঃ আ ুস ছামাদ ম ল     

মাছাঃ ক না বগম 

নারায়নপুর, 

 বাসুেদবপুর 

1238 2297 

িমঠু চ  সরকার       ফু  

চ  সরকার      িদিপকা 
রানী সরকার 

মহদীপুর, 

ঠু য়াপা র 

1239 2298 

অেশাক মার সাহা      
বাবু লাল সাহা        পূিণমা 
রানী সাহা 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

1240 2300 

মাছাঃ লুনা খাতুন      মাঃ 
জািকয়া হােসন     মাঃ 
ডিল বগম 

মুরারীপুর, 

রওশনবাগ 

1241 2301 

মাছাঃ শারমীন আ ার িপতু  

শাহাদৎ হােসন           মাছাঃ 
উে  হানী বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

1242 2309 

মাঃ শািকল ম ল      মাঃ 
শাহজাহান        মাছাঃ 
খািদজা বগম 

মারগাড়ী, 
 হািলমনগর 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1243 2310 

মাছাঃ র া আকতার    

মাঃ তৗিহদুল ইসলাম    

মাছাঃ সাথী আকতার 

ঘাড়াবা দা,  
হািলমনগর 

1244 2312 

মাঃ সােহল রানা ম ল  

মাঃ রজাউল কিরম 

ম লেমাছাঃ সােহদা বগম 

ঘাড়াবা দা,  
হািলমনগর 

1245 2314 

মাছাঃ সুিম আকতার  

 মাঃ হযরত আলী সরকার 

মাছাঃ রখা খাতুন 

িসধন াম, 

পলাশবাড়ী 

1246 2315 

মাঃ রতন িময়া       মাঃ 
বাবলু িময়া       মাছাঃ 
আ রা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

1247 2318 

মাঃ ইমামুল ইসলাম     মাঃ 
আ ুল মাতাি ব খ কার  

মাছাঃ মােলকা বগম 

মারগাড়ী, 
 হািলম নগর 

1248 2320 

মাছাঃ িমনারা খাতুন    

মাঃ মাহামুদুল হাসান 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 

1249 2325 

মাছাঃ িমিন খাতুন     মাঃ 
মাখেলছুর রহমান   মাছাঃ 
আেমনা বগম 

জালাগাড়ী 
 দুগাপুর 

1250 2327 

মাছাঃ িমরাতুন ফারজানা  
মাঃ আিমনুল ইসলাম    

মাছাঃ আফ জা বগম 

মেহশপুর,পলাশবাড়ী 

1251 2328 

মাঃ িজয়া ল ইসলাম    

মাঃ মেয়জ উি ন      

মাছাঃ নুরজাহান বগম 

মহদীপুর, 

ঠু য়াপা র 

1252 2329 

মাছাঃ শারিমন খাতুন    

মাঃ শিহদুল ইসলাম     

মাছাঃ মােলকা বগম 

ছাটভগবানপুর,  

আমলাগািছ 

1253 2330 

মাছাঃ হাসনা খাতুন    

আ ুল হািমদ খ কার    

জােহদা বগম 

বালা বামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

1254 2331 

মাঃ রিকবুস সা াদ     

মৃত- আঃ সাবাহান      

মাছাঃ শিফকন নছা 

খাসবাড়ী, 
 মরীরহাট 

1255 2332 

মাঃ আেপল মামুদ      মাঃ 
আ ুল মিজদ সরকার মাছাঃ 
আেরফা বগম 

িব ু পুর, 

ঠু য়াপা র 

1256 2333 

মাছাঃ িলসা মিন      মাঃ 
কাইয়ুম ম ল     মাছাঃ 
জাসনা বগম 

মা ফাপুর, 

তুলসীঘাট 

1257 2334 

শাহেনওয়াজ আহ দ   

মাঃ জ ল হক সরকার 

মাছাঃ শামছু াহার বগম 

ঘাড়াবা দা, 
 পবনাপুর 

1258 2336 

মাঃ ল আিমন      মৃত 

মিজবর রহমান সরকার মৃত 

এসমােতান বগম 

হিরনাথপুর,  

তালুকজািমরা 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1259 2340 

মাঃ এরশাদ আলী      মাঃ 
নু ল ইসলাম      মাছাঃ 
রােবয়া বগম 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

1260 2344 

মাঃ আিরফুল ইসলাম রানা 
মাঃ আলতাফ হােসন  

সরকার    মাছাঃ রােহনা 
বগম 

ভগবানপুর, 

বাসুেদবপুর 

1261 2345 

মাঃ রায়হানুর ইসলাম িরজু 
মাঃ আঃ হা ান সরকার  

মাছাঃ রওশনারা বগম 

শ ামপুর, 

ঢালভা া 

1262 2346 

মাঃ সািমউল ইসলাম    মাঃ 
রিফ ল ইসলাম    মাছাঃ 
সিলমা আেমনা বগম 

ভগবানপুর, 

বাসুেদবপুর 

1263 2349 

মাঃ সিফউল ইসলাম    

মৃতঃ ছেলমান ম ল    

মাছাঃ রােবয়া বগম 

বািহরডা া, 
মরীরহাট 

1264 2350 

মাঃ সবুজ িময়া    
 মাঃ সাজা িময়া    মাছাঃ 
মেমনা বগম 

ছাটভগবানপুর,  

আমলাগািছ 

1265 2353 

মাঃ েবল িময়া      মাঃ 
আঃ মিজদ সরকার  মাছাঃ 
বিব বগম 

মা ফাপুর, 

তুলসীঘাট 

1266 2354 

মাঃ আ ু াহ আল আিমন 

মাঃ আবুল কালাম আজাদ  

মাছাঃ দেলায়ারা বগম 

িকসামত  

চের া, 
মরীরহাট 

1267 2360 

সজুন মার সরকার   

রিনজৎ মার সরকার    

ভিমকা রানী    
মহদীপুর,ঠু য়াপা র 

1268 2363 

মাছাঃ সামসাদ েহল    

শাহ মাঃ নজ ল ইসলাম 

 বগম িশমু ইসলাম 

বতকাপা, 
রওশনবাগ 

1269 2366 

মাঃ আইয়ুব আলী     মাঃ 
মাসেলম উি ন    মাছাঃ 
রােবয়া বগম 

িশবরামপুর, 

পলাশবাড়ী 

1270 2369 

মাঃ আশরাফুল আলম  মৃত 

আনছার আলী    মাছাঃ 
সাদা রানী বগম 

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

1271 2371 

মাঃ হাসান আলী        মাঃ 
সাদা িময়া       মাছাঃ 
হাসনা বগম 

খামার বালুয়া, 
মেনাহারপুর 

1272 2373 

মাঃ উ ল হােসন ম ল 

উৎপল মাঃ ই ািহম আলী 
ম ল  মাছাঃ সােহদা 
বগম 

মেনাহরপুর,  

মেনাহরপুর 

1273 2380 

মাছাঃ রেহনা আ ার   

মাঃ ফািরউল ইসলাম   

মাছাঃ আেমনা বগম 

সাবিদন,বাসুেদবপুর 



গাইবা া জলাধীন পলাশবাড়ী উপেজলার াশনাল সািভস কম চী (৭ম পব) এর স ক 
আেবদনকারীগেণর খসড়া তািলকা 

42 
 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1274 2384 

মাঃ শিহদুল ইসলাম     

মাঃ আফছার আলী    
মাছাঃ শিহদা বগম 

পি ম নয়ানপুর, 

বং িলয়া 

1275 2387 

মাছাঃ মনা খাতুন    

মাঃ পলাশ ধান      

মাছাঃ আিমনা বগম 

বালা বামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

1276 2389 

মাঃ আিমর হােসন ধান   

মাঃ আঃ হািলম ধান   

মাছাঃ আ জুয়ারা বগম 

হিরপুর, 

রওশনবাগ 

1277 2394 

মাছাঃ রািজয়া সুলতানা 
মিনরা 
মাঃ আ ুল মােজদ খ কার 

মাছাঃ শফালী বগম 

রাজনগর, 

রওশনবাগ 

1278 2395 

মাছাঃ নািগস বগম     

মাঃ িম ু  িময়া        
মাছাঃ নুরজাহান বগম 

আমলাগাছী, 
আমলাগাছী 

1279 2398 

মাঃ মহােসনা আ ার  মৃত- 

নুর মাহা দ িসি ক  

মাছাঃ সুলতানা রািজয়া 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

1280 2402 

মাঃ শিফ ল ইসলাম     

মাঃ আিজজার রহমান     

মাছাঃ িবউ  বগম 

উদয়সাগর,  

পলাশবাড়ী 

1281 2403 

মাছাঃ আজমীরা ওয়াজীম 

মাঃ আবু রায়হান কিবর 

মাছাঃ জােহলা বগম      

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

1282 2404 

ডায়না রানী রায়       

গ য় রাজারাম রায়     

মিত রাধা রানী 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

1283 2407 

মাঃ েবল িময়া        মাঃ 
আ ুল গিন িময়া    মাছাঃ 
পালী বগম 

রামকৃ পুর, 

মরীরহাট 

1284 2410 

 পলাশ চ       পাংগাস 

চ          মিত রাসনা 
রানী  

িগিরধারীপুর,পলাশ
বাড়ী 

1285 2414 

মাঃ আিম ল ইসলাম      

মাঃ মুনছুর আিল         

মাছাঃ আেমনা বগড়ম  

বাসুেদবপুর, 

 পলাশবাড়ী 

1286 2415 

মাছাঃ কাম ন নাহার 

আ ার মৃত  আঃ কিরম 

সরকার  মাছাঃ হািলমা 
বগম  

হিরনাথপুর,  

তালুকজািমরা 

1287 2426 

মাছাঃ জা াতুল ফরেদৗিস  

মাঃ হািববুর ইসলাম      

জিরনা বগম 

দুবলাগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1288 2430 

মাছাঃ সাথী আকতার       

মাঃ সুলতান সরকার       

মাছাঃ িবলিকছ বগম  

আমবাড়ী, 
 পলাশবাড়ী 

1289 2434 

মুি  রানী বমন           

দয়াল চ  বমন          

জাসনা রানী 

ঘাড়াবা া,  
হািলমনগর 

1290 2435 

মাঃ মামুন িময়া          
মৃত- ফজলুল হক          

মাছাঃ সুিফয়া বগম 

িকসামত 

 বায়ালাগাড়ী, 
 তালুকজািমরা 

1291 2439 

মাছাঃ জয়তুন নাহার       

মাঃ জাহা ীর আলম        

মৃত- মু া বগম 

সাতারপাড়া, 
 তুলিসঘাট 

1292 2445 

মাঃ শাজাহান িময়া       
মাঃ আবুল কােশম        

মাছাঃ খােতজা বগম 

িকেশারগাড়ী, 
 কািশয়াবাড়ী 

1293 2446 

মাছাঃ িনগাত সুলতানা     
কাজী মাঃ আেনায়া ল 

ইসলাম মাছাঃ শামীমা 
ফরেদৗস 

গাপীনাথপুর, 

 হািলমনগর 

1294 2448 

জয়  মার সরকার       

ভেবস চ  সরকার        

গালাপী রানী 

পি ম রামচ পুর,  

কািশয়াবাড়ী 

1295 2452 

সয়দা িমফতা ল জা াত      

সয়দ আবুল কালাম আজাদ   

সয়দা রেহনা বগম 

চািলতাদহ, 
পলাশবাড়ী 

1296 2453 

পলাশ চ                মৃত-

সু মার চ শীল      িনয়িত 

রানী 

ঘাড়াবা া, 
 মেনাহরপুর 

1297 2455 

মাঃ নু ল আিজজ        

মৃত- মাঃ আঃ হািমদ ম ল  

মাছাঃ নু াহার বগম 

বড়িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

1298 2458 

মাঃ মেহদী হাসান         

মাঃ আইয়ুব আলী        
মাছাঃ বলী বগম  

ছাউিনয়া, 
 রেথরবাজার 

1299 2460 

মাঃ িমজ ুসরদার         

মাঃ আিজমুি ন সরদার      

মাছাঃ মেহ ন নছা  

দৗলতপুর 

 কামরপুর 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1300 2463 

মাঃ রােসল ফারািজ       

মৃত-আ ুল ুস ফারািজ    

মাছাঃ লাইজ ু বগম 

কৃ পুর, 

রওশনবাগ 

1301 2467 

মাঃ জািফ ল ইসলাম 

তােহর  মৃত- আিল তােলব       

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

বাশকাটা,  
পলাশবাড়ী 

1302 2468 

মাঃ মাহাবুর রহমান     

মাঃ আ ুর গফুর ধান      

মাছাঃ মেমনা বগম 

নুরপুর,  

পলা্শবাড়ী 

1303 2473 

এ ক এম শািহন সুলতান    

মাঃ সিফ ল ইসলাম    

মাছাঃ ত রা বগম 

মেনাহরপুর,  

মেনাহরপুর 

1304 2474 

মাছাঃ শাহানা খাতুন       

মাঃ আেনায়ার ম ল      

মাছাঃ সিলনা বগম 

খামারবালুয়া, 
মেনাহরপুর 

1305 2476 

মাঃ জািহদুল ইসলাম      

মাঃ সেক ার আলী       
মাছাঃ জাহানারা বগম 

গেরায়া,  
ঠু য়াপা র 

1306 2479 

মাঃ সােদ র রহমান        

মৃত  িছি ক হােসন       

মাছাঃ মিরয়ম বগম  

িগধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

1307 2480 

মাছাঃ িবলিকছ আকতার     

মাঃ রােশদুল কিবর        

মাছাঃ হােজরা বগম  

িগধারীপুর, 

 পলাশবাড়ী 

1308 2482 

মাঃ আবু মুছা ধান 

মাঃ আবুল কােসম ধান   

মাছাঃ রােজকা বগম  

তালুক ঘাড়াবা া, 
চেররহাট 

1309 2489 

রাজ ুআহেমদ             মাঃ 
ফয়জার রহমান       

মাছাঃ রিহমা বগম  

িনমদােশর িভটা, 
 মেনাহরপুর 

1310 2491 

মাঃ রজওয়ান            

মাঃ শামসু ীন           

মাছাঃ শামছু াহার বগম  

সুই াম, পলাশবাড়ী 

1311 2492 

মাঃ সাইদুর রহমান        

মাঃ ইসমাইল হােসন        

মাছাঃ ছােলহা বগম  

িদঘলকা ী,  
বং িলয়া 

1312 2494 

মাছাঃ উে  লছুম খাতুন   

মাঃ সিলম িময়া          
মাছাঃ শামছু াহার  

পূবনয়নপু, 

 পূবেগািব পুর 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1313 2495 

মাঃ গালাম র ানী       
মাঃ আ ুল বারী          
মাছাঃ কািহনুর বগম  

চি পুর,  

ঠু য়াপা র 

1314 2496 

মাছাঃ বেদনা আ ার       

মাঃ আিমর হােসন       

মাছাঃ জােহরা বগম  

ফিলয়া,  
পলাশবাড়ী 

1315 2501 

মাঃ রােজনুর ইসলাম       

মাঃ হযরত আলী         
মাছাঃ রবা বগম  

িসধন াম, 

 পলাশবাড়ী 

1316 2503 

মাঃ মামুনুর রিশদ         

মাঃ আ ুস সামাদ       

মাছাঃ রশমা খাতুন 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

1317 2504 

মাছাঃ লাবুনী আকতার      

মাঃ আ ুল খােলক সরকার   

মাছাঃ জাহানারা বগম 

বালাবামুিনয়া,  
ফিকরহাট 

1318 2508 

মাঃ মিন ামান িরয়াল     

মৃত-এহসানুল কবীর       

মাছাঃ লাভলী বগম 

খাসবাড়ী,  
মরীরহাট 

1319 2511 

মাছাঃ উিম সরকার       

মাঃ ইউসুব উি ন সরকার    

মাছাঃ রােকয়া বগম 

পপুলেজার  

আমলাগািছ 

1320 2513 

মাঃ রা াক সরকার       

মাঃ সােহব িময়া        
মাছাঃ আেনায়ারা 
আকতার 

মেহশপুর,  

পলাশবাড়ী 

1321 2514 

মাছাঃ সুিম আকতার      

মাঃ আ ুল মােলক        

মাছাঃ িলিল বওয়া 

বালাবামুিনয়া,  
ফিকরহাট 

1322 2515 

মাঃ ফজলুর রহমান      

মাঃ শাহজাহান চৗধরী      
মাছাঃ িজ া বগম 

খামারবালুয়া 
,মেনাহরপুর 

1323 2522 

মাছাঃ খািদজা আকতার 

জেবনুর              মাঃ 
রায়হান উি ন       মাছাঃ 
সুিফয়া বগম 

পূবফিরদপুর, 

পূবফিরদপুর 

1324 2527 

মাঃ মািনক িময়া        মাঃ
আফছার আলী        মাছাঃ 
বলী বগম 

মেহশপুর, 

 পলাশবাড়ী 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1325 2528 

মাছাঃ খািদজাতুল কাবরা    
মাঃ িমজানুর রহমান      

মাছাঃ উে  সালমা 

নুরপুর,  

পলা্শবাড়ী 

1326 2529 

মাঃ সািমউল ইসলাম       

মাঃ হািবজার রহমান       

মাছাঃ জাহানারা বগম 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

1327 2530 

মাঃ হযরত আলী        
মৃত-গাবুর আলী          
মাছাঃ জেলকা বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

1328 2531 

মাঃ িসরাজুল ইসলাম       

মাঃ মুনতাজ আলী        
মাছাঃ শফালী বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

1329 2532 

মাছাঃ িনলুফা ইয়াসিমন     

মাঃ সিফউল আজম       

মাছাঃ িজ বগম 

নুরপুর, 

 পলা্শবাড়ী 

1330 2533 

মাঃ মামুনুর রহমান       

মাঃ মহিসন আলী        
মাছাঃ তহিমনা বগম 

জামালপুর,  

পলাশবাড়ী 

1331 2538 

মাঃ মাহামুদুল হাসান       

মৃত- বলাল হাসাইন       

মৃত-িবলিকস বগম 

িদঘলকা ী,  
বং িলয়া 

1332 2542 

মাছাঃ মু া খাতুন       

মাঃ আশরাফুল আলী 
খ কার 

মাছাঃ তােহরা বগম 

বালা বামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

1333 2549 

মাঃ রােসল িময়া        মাঃ 
আিম ল ইসলাম      

মাছাঃ নাজমা বগম 

শালমারা,  
কামরপুর 

1334 2556 

মাছাঃ বুলবুিল খাতুন     

মাঃ নিজবর রহমান     

মাছাঃ ছােলহা বগম  

নাি  শহর, 

ফিকর হাট 

1335 2558 

স া রানী সরকার         

জগদীশ চ  সরকার        

মিত মনাই রানী 

মহদীপুর, 

ঠু য়াপা র 

1336 2566 

মাছাঃ স া আকতার মাঃ 
রা ম আলী মাছাঃ 
মিরয়ম বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

1337 2568 

মাঃ শিরফ হাসনাত 

মাঃ মুনছুর আলী সরকার 

মাছাঃ রািহনা বগম 

দুবলাগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1338 2571 

মাছাঃ আিখ খাতুন 

মাঃ শাহজাহান িময়া 
মাছাঃ শামীমা খাতুন 

চকবালা,  
কািশয়াবাড়ী 

1339 2574 

মাঃ াহীম হাসাইন 

মাঃ তাজাে ল হক 

মাছাঃ ফরেদৗসী বগম 

মেনাহরপুর,  

মেনাহরপুর 

1340 2577 

মাঃ আ ুল মােলক িময়া  
মাঃ আ ুল আিজম উি ন 

মাছাঃ আয়শা বগম 

আ ুয়া, 
পলাশবাড়ী 

1341 2579 

মাছাঃ ির া আকতার 

মাঃইমদাদুল ইসলাম 

মাছাঃ সুিফয়া বগম 

আ ুয়া, 
পলাশবাড়ী 

1342 2580 

মাঃ আিত ামান 

খ কার 

মাঃ আিজজুল ইসলাম 

খ কার 

মাছাঃ হাছনা খ কার 

গাড়ানাটা, 
 ঠু য়াপা র 

1343 2581 

মাঃ শিরফুল ইসলাম 

মাঃ মমতাজ উি ন 

মাছাঃ তহিমনা খাতুন 

হিরনাথপুর, 

 তালুকজািমরা 

1344 2583 

মাঃ াধীন সরকার 

মাঃ আলম সরকার 

মাছাঃ মিরয়ম বগম 

মহদীপুর, 

ঠু য়াপা র 

1345 2586 

মাঃ মতলুবর রহমান 

মৃত-আ াস আলী 
মাছাঃ মমতা বগম 

কািশয়াবাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

1346 2587 

মাঃ রিফ ল ইসলাম 

মাঃ আলতাব হােসন 

আিমনা বগম 

মারগাড়ী,  
হািলমনগর 

1347 2588 

মাঃ লািতফুল খািবর 

মাঃ মিশউর রহমান 

মাছাঃ লাইজ ু বগম 

তালুকজািমরা,  
তালুকজািমরা 

1348 2589 

অমৃত মার সরকার 

সে াষ মার সরকার 

চ লা রানী 

খামার মামুদপুর, 

হািলমনগর 

1349 2590 

মাঃ আল মামুন ধান 

মাঃ আ ুল হািমদ ধান 

মাছাঃ মিজনা বগম 

বড়াবামুিনয়া, 
হািলমনগর 

1350 2591 

মাঃ এজাদুল হক ম ল 

মাঃ ইমদাদুল হক ম ল 

মাছাঃ তােহরা বগম 

মারগাড়ী,  
হািলমনগর 

1351 2592 

সাধনা রানী দ 

সুবাস মার চাকী 
লীলা রানী দ 

িনমদােসর িভটা, 
মেনাহরপুর 

1352 2594 

মাঃ রােশদুল ইসলামেমাঃ 
আ ুস সামাদেমাছাঃ রােশদা 
বগম 

িকশামত, কওয়াবা
ড়ী,তালুকজািমরা 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1353 2597 

ফােতমা আকতার 

মাঃ আবুল হাসাইন 

মাছাঃসুিফয়া বগম 

নুরপুর,  

পলা্শবাড়ী 

1354 2599 

মাছাঃ লাবনী আকতার 

মাঃ মাশাররফ হােসন 

মাছাঃ আিছয়া বগম 

মুরারীপুর, 

রওশনবাগ 

1355 2602 

মাঃ আ ুর রা াক        

মাঃ আেতায়ারা রহমান 

বাদশা মাছাঃ মাসুমা বগম 

আমলাগাছী, 
আমলাগাছী 

1356 2604 

মাঃ মা ািফজার রহমান    

মাঃ আিতয়ার রহমান      

মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

িব ামগাছী, 
ঠু য়াপা র 

1357 2606 

মাছাঃ রািজয়া সুলতানা     
মাঃ মায়ুন কিবর        

মাছাঃ আেলয়া বগম 

হিরনাথপুর,  

তালুকজািমরা 

1358 2607 

 িরপন চ              

িনমল চ             মিত 

পালী রানী 

ভালােকাপা, 
তালুকজািমরা 

1359 2608 

মাঃ িশবলী সািদক ম ল    

মাঃ র ব আলী          
মাছাঃ শাি  বগম 

স না,  
কািশয়াবাড়ী 

1360 2611 

মাঃ শারাফত হােসন      

মাঃ তাজুল ইসলাম         

মাছাঃ সাহানুর বগম 

মা াফাপুর, 

তুলসীঘাট 

1361 2615 

মাঃ তাজাে ল হােসন     

মৃতঃ আিজজাল ইসলাম      

হাজিমনা আিজজ 

ক ারপাড়া, 
ঢালভা া 

1362 2617 

মাঃ শওকত ওসমান ম ল   

মাঃ সাহা ল উ ীন ম ল   

মাছাঃ মিরয়ম বগম 

হাছনা 

িব ু পুর, 

ঠু য়াপা র 

1363 2618 

মাছাঃ িরনা আ ার       

মাঃ নবাব িময়া         
মাছাঃ সাদা রানী   

িদঘলকা ী, 
 বং িলয়া 

1364 2620 

মাঃ জািহদ হাসান        

মাঃ আঃ রিশদ          

জাহানারা বগম  

প. গািপনাথপুর  

পলাশবাড়ী 

1365 2623 

মাছাঃ সামীমা ইয়াসিমন     

মাঃ আঃ গফুর িময়া      
মাছাঃ আ জুয়ারা 

মেহশপুর,  

পলাশবাড়ী 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1366 2625 

মাঃ মান খ কার       

মাঃ ম জু ল ইসলাম      

মাছাঃ রওশন আরা বগম  

মারগাড়ী, 
হািলমনগর 

1367 2630 

মাঃ মিতউর রহমান       

মাঃ সামছুল হক        

মাছাঃ মানয়ারা বগম  

ঝাপড়,  

কামরপুর 

1368 2636 

সুমনা রানী              

িনেপন চ  সরকার      

মিত িমনা রানী 

মারগাড়ী,  
হািলমনগর 

1369 2637 

অচনা রানী              

অ রা চ  শীল        মৃত 

সচী রানী 

বাসুেদবপুর, 

বাসুেদবপুর 

1370 2638 

মাঃ আ ুর রশীদ সরকার    

মৃত ফজুলুল হক          

মাছাঃ রিশদা বওয়া 

েমদপুর, 

মেনাহারপুর 

1371 2642 

মাছাঃ আফেরাজা খানম     

মাঃ তানিজমুন ইসলাম      

িবউ  

হিরনাবাড়ী, 
হািলমনগর 

1372 2644 

নাগর চ  সরকার        

রাজন সরকার           

গীতা রানী 

হাসানেখাড়,  

কািশয়াবাড়ী 

1373 2650 

সুমনা রানী              

িনেপন চ  সরকার      

মিত িমনা রানী 

মারগাড়ী,  
হািলমনগর 

1374 2652 

মাঃ আ ুর রশীদ সরকার 

মৃত ফজুলুল হক 

মাছাঃ রিশদা বওয়া 

েমদপুর, 

মেনাহারপুর 

1375 2654 

মাঃ রায়হান কিবর        

মাঃ আঃ জিলল সরকার     

মাছাঃ িমিন বগম 

হিরনবাড়ী, 
হািলমনগড় 

1376 2655 

মাঃ খায় ল ইসলাম        

মাঃ হায়দার আলী         
মাছাঃ িলিপ বগম 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

1377 2656 

মাছাঃ আফেরাজা খানম     

মাঃ তানিজমুন ইসলাম       

িবউ  

হিরনাবাড়ী, 
হািলমনগর 

1378 2658 

নাগর চ  সরকার  

রাজন সরকার           

গীতা রানী 

হাসানেখাড়,  

কািশয়াবাড়ী 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1379 2661 

মাঃ মিমনুল ইসলাম        

মৃত মানহাজ উি ন        

মাছাঃ ময়রা বওয়া  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

1380 2662 

মাঃ মাশেফ র রহমান    

মাঃ খিললুর রহমান      

মাছাঃ িমনারা বগম  

উদয়সাগর,পলাশবা
ড়ী 

1381 2665 

মঃ ছাকা িময়া          মাঃ 
ছাইদার রহমান      মাছাঃ 
কািহনুর বগম  

েমদপুর,  

মেনাহরপুর 

1382 2666 

মাঃ সাইদুল ইসলাম      

মাঃ চান িময়া          
মাছাঃ ছােলহা বগম  

েমদপুর, 

 মেনাহরপুর 

1383 2667 

মাছাঃ সুমাইয়া শারিমন    

মাঃ বাদশা িময়া        
মাছাঃ হাসেনয়ারা বগম  

রায়তী নড়াইল, 

 ডালভা া 

1384 2668 

মাঃ সািনউল ইসলাম      

মাঃ আবুল কােসম       

মাছাঃ পাশাকী বগম  

মেনাহরপুর, 

 মেনাহরপুর 

1385 2669 

মাছাঃ মাসুমী আকতার    

মাঃ আঃ সা ার সরকার    

মাছাঃ সিলনা বগম  

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

1386 2670 

মাঃ এরশাদ খ কার      

মাঃ িলয়াকত আলী      
মাছাঃ জাহানারা বগম 

পূব গাপালপ,ু  

আমলাগাছী 

1387 2671 

মাঃ ওমর ফা ক         

মা্ঃ ল আিমন         

মাছাঃ আেয়শা খাতুন  

পবনাপুর, 

চেররহাট 

1388 2677 

মাঃ কাম ামান          

মাঃ ই াহীম ম ল        

মাছাঃ লাইলী বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

1389 2685 

হাসাইন মাহা াদ েবল      

মাঃ ফজলুল রহমান        

মাছাঃ রিশদা বগম 

েমদপুর, 

মেনাহারপুর 

1390 2690 

মাঃ আহসান হািবব        

মাঃ আ ুল গা ফার সরঃ  
মাছাঃ রােহলা বগম 

বাসুেদবপুর, 

বাসুেদবপুর 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1391 2692 

মাছাঃ রওশন তারা        
মাঃ আ ুর রহমান         

মাছাঃ িমনা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

1392 2694 

মাছাঃ আয়শা িসি কা       
মাঃ আ ুর রহমান         

মাছাঃ িমনা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

1393 2700 

মা: আব ুব র িসি ক          

মা: ল আিমন ম ল     

মাছা: আয়শা খাতুন          

পবনাপুর, চেররহাট 

1394 2702 

 মিত িদপালী রানী         
 িব ব চ  মহ            

 মিত আরিত রানী  

উদয়সাগর, 

 পলাশবাড়ী 

1395 2703 

মাছা: স া আ ার           

মা: শিফ ল ইসলাম         

মাছা: লাইজ ু বগম  

িদগদাড়ী,  
মরীরহাট 

1396 2704 

মা: জুেয়ল িময়া             
মা: আকবর আলী          
মাছা: সুিফয়া বগম  

সাইনদহ,  
মরীর হাট 

1397 2707 

জািহদুল ইসলাম              

মা: আয়তাল হক            

মাছা: জােহরা বগম  

পি ম  

গায়াল পাড়া,  
পলাশবাড়ী 

1398 2708 

মা: িজনা খাতুন            

মা: ম ুর রহমান          

মাছা: রওশন আরা বগম  

মারগাড়ী,  
হািলমনগর 

1399 2709 

মা: মেহদী হাসান           

মা: মাসেলম উি ন          

মাছা: আেনায়ারা বগম  

রায়তী নড়াইল-  

ঢালভা া 

1400 2713 

মা: ফা ল ইসলাম           

মা: সাদা িময়া 
মাছা:  পা ল বগম  

খামারবালুয়া,  
মেনাহরপুর 

1401 2715 

দয় চ  সরকার          

মৃত- মেনার ন সরকার      

রখা রানী  

পি ম রামচ পুর, 

 কািশয়াবাড়ী 

1402 2719 

মা: আ ুল মাবুদ ম ল        

মা: সাজ ুম ল            

মাছা: মানেজানা বগম  

ঘাড়াবা া,  
হািলমনগর 

1403 2721 

মা: নূর আলম   িময়া        
মা: তাফা ল হােসন       

মাছা: অিপনা বগম  

ঘাড়াবা া,  
হািলমনগর 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1404 2723 

মাঃ ফরহাদ আলী ম ল    

মাঃ র ব আলী ম ল     

মাছাঃ িফেরাজা বগম  

কািশয়াবাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

1405 2727 

মাছাঃ মানা আ ার      

মাঃ আঃ সামাদ সরকার    

মাছাঃ রিহদা বগম  

বিরশাল, 

 বাসুেদবপুর 

1406 2729 

ববী আ ার           মাঃ 
শাহা ল ইসলাম      রিহমা 
বগম  

উদয়সাগর,পলাশবা
ড়ী 

1407 2730 

মাঃ আমীর ফয়সাল      

মাঃ নজলার রহমান      

মাছাঃ রশমী বগম  

পপুলেজার  

আমলাগািছ 

1408 2736 

সাছাঃ িছি ন নছা      
মাঃ শিফউল ইসরাম      

মাছাঃ রিহমা বগম  

রায়তী নড়াইল, 

 ডালভা া 

1409 2737 

মাছাঃ রািজয়া আকতার    

মাঃ জয়নাল আেবিদন      

মাছাঃ রােহমা বগম  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

1410 2749 

মাঃ িজয়াউর রহমান      

মাঃ আইয়ুব আলী        
মাছাঃ জায়দা বগম  

িকেশারগাড়ী,  
কািশয়াবাড়ী 

1411 2754 

মাঃ িমজ ু ধান         মাঃ 
নু র ইসলাম        মাছাঃ 
নুরজাহান বগম 

হিরনাবাড়ী, 
হািলমনগড় 

1412 2755 

মাছাঃ িলমা আকতার     

মাঃ রিফ ল ইসলাম      

মাছাঃ মােলকা বগম 

কািশয়াবাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

1413 2756 

মাঃ শিফ ল ইসলাম      

মাঃ সাইদার রহমান       

মাছাঃ রওশনারা বগম 

বং িলয়া, 
বং িলয়া 

1414 2757 

মাছাঃ লাইজ ু বগম      

মাঃ আঃ হা ান          

মাছাঃ কিরমন বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

1415 2758 

মাছা ৎ যঁুথী আ ার     

মাহা াদ শাহাজাহান ম ল   

মাছা ৎ সােহরা বগম 

েমদপুর, 

মেনাহারপুর 

1416 2759 

মাঃ হাসানুর ইসলাম      

মাঃ শিহদুল ইসলাম       

মৃত মেনায়ারা বগম 

খি , 

মরীরহাট 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1417 2760 

মাঃ ল আিমন        

মাঃ মিহর উি ন        

মাছাঃ িবনা বগম 

চকবালা, 
কািশয়াবাড়ী 

1418 2761 

মাছাঃ রতনা খাতুন      

মাঃ জয়নাল আেবদীন     

মাছাঃ রােহনা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

1419 2762 

মাঃ আ ুল আউয়াল      

মাঃ আিজজার রহমান     

মাছাঃ শফালী বগম 

বাসুেদবপুর , 

বাসুেদবপুর 

1420 2764 

মাঃ আ ুল মাবুদ        
মাঃ ছ  ব াপারী        
মাছাঃ কেমলা বগম 

তালুকেঘাড়াবা া 
চেররহাট 

1421 2765 

ক এম মিফদুল ইসলাম    

মৃত আফজালুল হক       

মাছাঃ রওশন আরা বগম 

নাি  শহর  

ফিকর হাট 

1422 2766 

মাঃ আিত র রহমান     

মাঃ বাবর আলী        
মাছাঃ আেমনা বগম 

সাইনদহ, 
মরীরহাট 

1423 2772 

িমম আহে দ 

মাঃ সােকায়াত জামান 

মাছাঃ হাছনা  বগম 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

1424 2774 

মাঃ রওশন িময়া        মাঃ
আবুল কালাম আজাদ   

মাছাঃ কমলা রানী 

পূব গাপালপুর, 

আমলাগাছী 

1425 2775 

ব ন মার রায়        িবধু 

ভূষন সরকার       সুিম া 
রানী সরকার 

হাসানেখাড়, 

কািশয়াবাড়ী 

1426 2776 

মাঃ আবুল হাসান        

মাঃ আ ুল হাই সরকার    

মাছাঃ ফােতমা বগম 

িব ু পুর, 

ঠু য়াপা র 

1427 2778 

মাছাঃ সিলনা খাতুন      

মাঃ ইসমাইল হােসন      

মাছাঃ নািগস বগম 

ছাট ভগবানপুর, 

আমলাগাছী 

1428 2780 

মাঃ আিরফ সািদক      

মাঃ মুনছুর আলী সরকার  

মাছাঃ রােহনা বগম 

দুবলাগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

1429 2782 

এইচ এম এরশাদুল নবী    
মাঃ মুনসুর আহে দ     

মাছাঃ হািফজা বগম 

পবনাপুর, 

চেররহাট 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1430 2786 

মাছাঃ মুি  আকতার 

মমতা মাঃ িমজানুর 

রহমান      মাছাঃ জবা 
বগম 

আমলাগাছী, 
আমলাগাছী 

1431 2788 

মাঃ ল আিমন        

আঃ বািক িময়া        নুর 

জাহান  

সাবিদন, 

বাসুেদবপুর 

1432 2791 

মাছাঃ িসমলা আ ার     

মৃত আবুল হােসন        

মাছাঃ হনা বগম 

দুবলাগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

1433 2792 

মাঃ আ ু াহ আল মামুন   

মাঃ আবুল কালাম আজাদ  
মাছাঃ দেলায়ারা বগম 

িকসামত 

চের া, মরীরহাট 

1434 2801 

মাছাঃ শারিমন আ ার      

মৃত রিফ ল ইসলাম        

মাছাঃ কািহনুর বগম 

বতকাপ, 

ঢালভা া 

1435 2803 

মাঃ মাশারাব হােসন       

মৃতঃ আ ুল মিজদ ধান     

মাছাঃ জিরনা বগম 

হিরনাবাড়ী, 
হািলমনগড় 

1436 2804 

মাছাঃ শা না বগম         

মাঃ জািহদুল ইসলাম        

মাছাঃ রিশদা বগম 

কাতুলী, 
বং িলয়া 

1437 2813 

মাছাঃ শ ামলী খাতুন        

মাঃ আঃ রা াক িলটন      

মাছাঃ সােহরা বগম 

মেনাহরপুর,  

মেনাহরপুর 

1438 2815 

মাঃ বদু ামান ম ল       

মাঃ আশাদু ামান ম ল      

মাছাঃ িবলিকছ বগম 

ডা নী, 
বাসুেদবপুর 

1439 2817 

মাছাঃ শািহন আকতার      

মাঃ আ ুস ছাবাহান       

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

খামার বালুয়া, 
মেনাহারপুর 

1440 2818 

মাছাঃ িশমুলী আকতার      

মাঃ সাইফুল ইসলাম        

মাছাঃ জােহরা বগম 

পলাশগািছ,  

পলাশগািছ 

1441 2823 

মাঃ জািক ল ইসলাম        

মাঃ দৗলত িময়া          
মাছাঃ িজ ামাই বগম 

কশবপুর, 

কািশয়াবাড়ী 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1442 2824 

মাছাঃ িবরিকছ নাহার       

মাঃ মাজাহা ল ইসলাম      

মাছাঃ মেনায়া্রা বগম 

ভলােকাপা, 
তালুকজািমরা 

1443 2825 

মাঃ রিক ম ল           

মাঃ আবুল কালাম         

মাছাঃ রওশন আরা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

1444 2826 

মাঃ আিশ র রহমান সুজন   

মাঃ মুনছুর আলী          
মাছাঃ ফােতম বগম 

িশমুিলয়া, 
পলাশবাড়ী 

1445 2827 

মাঃ হা ন সরকার        

মৃত আবুল হােসন          

মাছাঃ হনা বগম 

দুবলাগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

1446 2831 

মাঃ গালাম মওলা         
মৃতঃ ওয়াদ আলী          
মাছাঃ মইফুল বগম 

হিরনাথপুর, 

তালুকজািমরা 

1447 2837 

মাঃ রায়হান সরকার        

মাঃ আঃ মিজদ           

মাছাঃ রােহনা বগম 

নু পুর, 

পলাশবাড়ী 

1448 2838 

মাছাঃ মাছুমা আকতার      

মাঃ আবুল কালাম খ কার
মাছাঃ মিজদা বগম 

বালা বামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

1449 2840 

মাঃ সাি র আহে দ 

সরকার  মৃতঃ মাজাে ল 

হক সরকার   জািমনা 
খাতুন 

মা ফাপুর, 

তুলসীঘাট 

1450 2843 

মাঃ শিরফুল ইসলাম        

মাঃ সাইফুল ইসলাম         

মাছাঃ নূর জাহান বগম 

বাসুেদবপুর,  

বাসুেদবপুর 

1451 2845 

রাকসানা আ ার শা না      
মাঃ বাদশা িময়া         
িজনা বগম 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

1452 2846 

সুমন মার বমন     সুবাস 

চ  বমন           এম এ 

সুদা রানী 

ঘাড়াবা া, 
হািলমনগর 

1453 2849 

মাঃ তুিহন িময়া           
মাঃ আ ুস ছাবাহান        

মাছাঃরােহজা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1454 2850 

মাঃ আিরফুর রায়হান       

মাঃ রজাউল কিরম        

মাছাঃ আয়শা বগম 

েমদপুর, 

মেনাহারপুর 

1455 2852 

মাঃ মিন ামান সরকার     

মাঃ মায়াে ম হােসন       

মাছাঃ নূেরতাজ মা নুদা 
বগম 

বির হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

1456 2858 

মাছাঃ ছালিমন আকতার 

সুরভী মৃত আ ুস সা ার 

ম ল     মাছাঃ রিহমা 
বগম 

খা েটংরা, 
বং িলয়া 

1457 2860 

মাঃ সােহল রানা          
মাঃ আঃ গা ফার সরকার    

মাছাঃ জুেলখা বগম 

ঘাড়াবা া,হািলমনগ
র 

1458 2862 

তানিজলা ইসলাম           

মাঃ আিম ল ইসলাম        

মাছাঃ ফােতমা ইসলাম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

1459 2865 

মাছাঃ নাছিরন খাতুন      

মাঃ টুল িময়া ্         
মাছাঃ রশমা বগম 

মািলয়ানদহ, পূব 

গাপীনাথপুর 

1460 2866 

মাঃ িমঠু িময়া           মাঃ 
আঃ ুছ ধান      মাছাঃ 
িমনারা বগম  

জামালপুর 

পলাশবাড়ী 

1461 2868 

মাঃ সুমন িময়া          মাঃ 
আঃ সা ার িময়া      মাছাঃ 
মািমনা বগম  

গৃধারীপুর ,  

পলাশবাড়ী 

1462 2869 

মাঃ রােসল িময়া        মাঃ 
সামাদ িময়া        মাছাঃ 
রিমছা বগম  

বায়তীনড়াইল ,  

ঢ়ালভা া 

1463 2870 

মাছাঃ া া বগম        

মাঃ শিফ ল ইসলাম      

মাছাঃ িব বগম  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

1464 2873 

নাজিমন আ ার ির       

মাঃ মাসউদুর রহমান 

ধান  পা ল বগম  

পূবফিরদপুর, 

 পূবফিরদপুর 

1465 2874 

মাঃ আহসান হািবব       

মাঃ ছািদ ল ইসলাম       

মাছাঃ আ জুমান আরা 
বগম  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1466 2875 

মাছাঃ িমনারা আকতার     

মাঃ আঃ মিজদ ধান      

মাছাঃ লাইজ ু বগম  

তালুক ঘাড়াবা া, 
চেররহাট 

1467 2880 

মাঃ রা ম আলী        
মাঃ বাদশা িময়া         
মাছাঃ রওশনারা বগম  

হিরণমাির ,  

হিরণমাির 

1468 2883 

মাছাঃ মািলহা আকতার     

মাঃ আঃ হািমদ ম ল       

মাছাঃ মমতাজ বগম  

মারগাড়ী,  
হািলমনগর 

1469 2887 

মাঃ মহা ত ম ল       

মাঃ আঃ হািমদ ম ল      

মাছাঃ মমতাজ বগম  

মারগাড়ী,  
হািলমনগর 

1470 2888 

মাছাঃ আরিজনা আ ার     

মাঃ ওমর ফা ক সরকার   

মাছাঃ জিমলা বগম  

পি ম গাপালপুর  

 বং িলয়া 

1471 2892 

মাছাঃ নাছিরন বগম      

মাঃ ইয়ািছন আলী        
মাছাঃ ব ল বগম  

িকেশারগাড়ী, 
 কািশয়াবাড়ী 

1472 2894 

মাঃ রিবউল ইসলাম        

মৃত আঃ রহমান         

মাছাঃ িফেরাজা বগম  

নুিনয়াগাড়ী,পলাশবা
ড়ী 

1473 2895 

মাঃ ল আিমন সরকার   

মাঃ আিমনুল ইসলাম      

মাছাঃ রওশন আরা বগম  

বরী হিরনমারী , 
 পলাশবাড়ী 

1474 2897 

মাঃ ছািমউল ইসলাম      

মাঃ জাহা ীর             

সুিফয়া  

শালমারা ,  
কামরপুর 

1475 2899 

রািজয়া সুলতানা          
মাঃ রাজ ুআহেমদ        

মাছাঃ জবা বগম  

গৃধারীপুর , 

 পলাশবাড়ী 

1476 2903 

মাঃ সা াম হােসন       

মাঃ খাই ল ইসলাম      

মাছাঃ িমনারা বগম  

নুরপুর, 

 পলা্শবাড়ী 

1477 2904 

মাঃ শিফউর রহমান       

মাঃ মকবুল হােসন       

মাছাঃ হেলনা বগম   

জামালপুর  

পলাশবাড়ী 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1478 2907 

মাছাঃ সুমনা আকতার      

মাঃ শিহদুল ইসলাম       

মাছাঃ মাহামুদা বগম  

বুজ ক টংরা, 
বং িলয়া 

1479 2910 

মাঃ সাগর সরকার        

মাঃ জািহদুল হক সরকার    

মাছাঃ রােশদা বগম  

গৃধারীপুর ,  

পলাশবাড়ী 

1480 2912 

মাঃ আ ুল মিতন        

মাঃ মিজবর রহমান      

মাছাঃ রনু বগম  

তালুকজািময়া , 
 তালুকজািময়া 

1481 2913 

মাঃ িজয়াউর রহমান      

মাঃ ছামছুল হক         

মাছাঃ জুেলখা বগম  

বরী হিরনমারী ,  
পলাশবাড়ী 

1482 2914 

মাছাঃ া আকতার       

মাঃ আঃ মােলক ম ল     

মাছাঃ গালাপী বগম  

পি ম িমজাপুর ,  

কািশয়াবাড়ী 

1483 2918 

মাছা:  নাজমা বগম     

মৃত- মা: জু ল হক      

মাছা: রােকয়া বগম    

পাবতীপুর, 

 ঠু য়াপু র 

1484 2920 

মাছা: রােবয়া বগম      

মা: আ ুর রিশদ ম ল   

মাছা: নুরজাহান বগম  

নুিনয়াগাড়ী,  
পলাশবাড়ী 

1485 2922 

মাছা: শারিমন আ ার     

মা: জালাল উি ন      

মাছা: সািহদা বগম  

আসমতপুর,  

পলাশবাড়ী 

1486 2923 

মাছা: িনপা বগম       

মা: আিমনুল ইসলাম     

মাছা: হােজরা বগম  

িদঘলকাি , 

বং িলয়া 

1487 2924 

মা: আফতাব হাসাইন 

মা: হলাল উি ন 

মাছা: আয়নামাত  

পারবামুিনয়া,  
ফিকরহাট 

1488 2925 

মাফ কা আ ার        

মৃত- মাহবুবার রহমান    

ফা কা বগম  

িগিরধারীপুর,  

পলাশবাড়ী 

1489 2926 

মা: ওিহদুল ইসলাম       

মৃত- মীর ব           

মাছা; আেলয়া বগম  

পি ম নয়ানপুর,  

বং িলয়া 

1490 2929 

মা: আলমগীর িময়া      
মা: নজ ল ইসলাম     

মাছা: জােহদা বগড়ম  

হিরনাথপুর,  

তালুকজািমরা 

1491 2933 

মা: মািথর রহমান       

মা: ইয়া ব আলী      
মাছা: মি কা বগম  

দূগাপুর,  

পলাশবাড়ী 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1492 2936 

মা: ফরহাদ সরকার      

মা: আ: রঊফ সরকার     

মাছা: শািহনুর বগম  

বুজ ক টংরা, 
 বং িরয়া 

1493 2937 

মা: মাজহা ল ইসলাম 

মা: শিহদুল ইসলাম     

মাছা: মাহামুদা খাতুন   

বুজ ক টংরা,  
বং িরয়া 

1494 2941 

মাছা: সুলতানা খাতুন     

মা: আবুল হািসম       

মাছা: আিমরন নছা  

আমবাড়ী,  
পলাশবাড়ী 

1495 2942 

মা:  এনামুল কিবর       

মা: আিজজার রহমান     

মাছা: মেমনা বগম  

িদঘলকাি ,  

বং িলয়া 

1496 2947 

মাছা: উিম আ ার      

মা: আ ুল আিজজ      

মাছা: আনুয়ারা বগম  

মুংিলশপুর,  

ঘাড়াঘাট 

1497 2951 

মাছা: জািকয়া সুলতানা     
মা: শিহদুল ইসলাম ধান  

মাছা: ফিরদা বগম  

ঘাড়াবা া,  
হািলমনগর 

1498 2954 

মাছা: সািথ আ ার      

মা: আ ুল মিজদ       

মাছা: রিহমা বগম  

িকশামত চের া,  
মিররহাট 

1499 2955 

মাছা: রান ুখাতুন       মা: 
আ: হািমদ        মাছা: 
মমতাজ বগম  

মারগাড়ী,  
হািলমনগর 

1500 2956 

এস এম ফিরদ         মা: 
র  ু িময়া        মাছা: 
ফিরদ 

ভগবানপুর,  

বাসুেদবপুর 

1501 2958 

মাছা: মােশদা খাতুন     

মা: বয়দু া শখ        

মাছা: সাদা রানী বগম  

ঘাড়াবা া,  
হািলমনগর 

1502 2959 

রাখী আ ার          মা: 
রিহদুল ইসলাম      বলী 
বগম  

বুজ ক িব ু পুর, 

আমলাগাছী 

1503 2964 

মাছা: িশিরন আ ার     

মা: আব ুিময়া         
মাছা: আ ুয়ারা বগম  

েমদপুর, 

 মেনাহরপুর 

1504 2968 

মা: রিবউল ইসলাম      

মা: বজলার রহমান      

মাছা: আিছয়া বগম  

রায়তী নড়াইল-  

ঢালভা া 

1505 2969 

পলাশ চ  কমকার       

কািলপদ কমকার         

কমলা রানী  

কািশয়াবাড়ী,  
কািশয়াবাড়ী 

1506 2970 

া রানী                

গাপাল সরকার      ী মিত
িমিন রানী সরকার       

বতকাপা,  
ঢালভা া 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1507 2971 

মা: আশরাফুল ইসলাম    

মা: আ: মােলক আক    

মাছা: জােবদা বগম  

খামারজািমরা,  
মেনাহরপুর 

1508 2972 

বারহান উি ন         

জ ল হক          রওশন 

আরা বগম  

বড় িশমুলতালা,  
কািশয়াবাড়ী 

1509 2976 

মাছা: র া খাতুন        

মা: আ ুল হািলম      

মাছা: নূির বগম  

ক ার পাড়া,  
ঢালভা া 

1510 2978 

মা: সিলম িময়া         মা: 
চান িময়া          মাছা: 
সিখনা বগম  

খামারবালুয়া,  
মেনাহরপুর 

1511 2981 

মা: মেহদী হাসান       

মা: তিহদুল ইসলাম     

িবউ  বগম  

ভগবানপুর,  

বাসুেদবপুর 

1512 2983 

মা: মা ািফজার রহমান   

মা: আ ুল মা ান সরকার    

মাছা: মেনায়ারা বগম  

হিরনাথপুর,  

তালুকজািমরা 

1513 2986 

মাছা: মাহফুজা আ ার     

মা:  খােলদ মাশারফ 

হােসন   মা: হাসেনয়ারা 
বগম  

গৃধারীপুর,  

পলাশবাড়ী 

1514 2988 

মাহা দ রা া ল ইসলাম    

মা: না  ুিময়া          
মাছা: আেনায়ারা বগম  

িবরােমরিভটা,  
মেনাহরপুর 

1515 2989 

মা: আল-আিমন শখ     

মা: আ ুস ছা ার      

মাছা: আিম ন নছা  

ঝািল ী,  
ঢালভাংগা 

1516 2996 

মা: আলমগীর সরকার       

মা: জয়নাল আেবদীন        

মাছা: গােলজা বগম  

তালুকজািমরা,  
তালুকজািমরা 

1517 2997 

মা:  রািকব হাসান          

মা: আ ুর রা াক ম ল      

মাছা: সিলনা বগম  

েমদপুর, 

মেনাহরপুর 

1518 2999 

মা: আ ুল মিমন আক     

মৃত- মেয়জ উি ন আক  

মৃত- রিমছা বগম  

মেনাহরপুর,  

মেনাহরপুর 

1519 3002 

মা: বারহান িসি ক 

মা: আ ুল আিজজ 

মাছা: রিশদা বগম  

বড়াইপাড়া ,  
পলাশবাড়ী 

1520 3006 

মা: েসােহল রানা 
মা: শামসউি ন 

মাছা: শামছু াহার বগম  

সুই াম, 

 পলাশবাড়ী 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1521 3010 

মা: আিরফুল ইসলাম 

মা: আনওয়া ল ইসলাম  

মাছা: নূরী বগম  

হিরনাথপুর,  

তালুকজািমরা 

1522 3011 

মাছা: শিরফা খাতুন 

মা: ফিরদ উি ন 

মাছা: শাহানাজ পারিভন  

উদয়সাগর, 

 পলাশবাড়ী 

1523 3013 

মাছা: উজালী খাতুন 

মা: শহীদ িময়া           
মাছা: শাহনাজ পারিভন  

িশবরামপুর,  

পলাশবাড়ী 

1524 3017 

মা: শাহজালাল  সরকার         

মা: আ ুল মিজদ; সরকার    

মাছা: জবা বগম  

গাপীনাথপুর,  

পূবেগাপীনাথপুর 

1525 3022 

মা: রােসল ম ল          

মা: আ: হা ান              

আ ুয়ারা বগম  

তালুকজািমরা,  
তালুকজািমরা 

1526 3023 

মাছা: িশখা খাতুন          

মা: লুৎফর রহমান          

মাছা: শাহান বগম  

বাশকাটা, 
 পলাশবাড়ী 

1527 3026 

মাহা দ আতাউর রহমান 

ামািনক মা: নু ল দা 
ামািনক মাছা: আি য়া 
বগম  

িবরােমরিভটা,  
মেনাহরপুর 

1528 3030 

মা: আলমিগর কিবর         

মা: আ: মা ান ম ল         

মাছা: আিমনা বগম  

বাশকাটা,  
পলাশবাড়ী 

1529 3034 

অনািমকা রানী পাল          

অমূল  চ  পাল             

ক না রানী পাল  

নুিনয়াগাড়ী, 
 পলাশবাড়ী 

1530 3035 

মা: সােহল রানা          
মা: আ ুল হািলম িময়া       
মাছা: িবলিকস বগম  

িবরােমরিভটা,  
মেনাহরপুর 

1531 3036 

খ কার নূের আলম 

িসি িক    খ কার মা: 
তিহদুল ইসলাম    মাছা: 
রেহনা বগম  

চের া, মরীর হাট 

1532 3037 

মাছা: সীমা আ ার           

মা: আব ুিময়া           
মাছা: আ ুয়ারা বগম  

েমদপুর, 

 মেনাহরপুর 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1533 3038 

মা: মু ল খ কার           

মৃত- রইছ উি ন          

মা: ছােলহা বওয়া  

মেনাহরপুর, 

 মেনাহরপুর 

1534 3044 

মাছা: জা াতুল নছা িরয়া      
মা: িব ব ইসলাম           

মাছা: শামিস আরা  হ ািপ  

ঘাড়াবা া, 
 হািলমনগর 

1535 3047 

মাছা: তানিজনা আ ার       

মর ম বাহার আরী সরকার     

মাছা: শািহদুন বগম  

মেহশপুর,  

পলাশবাড়ী 

1536 3048 

মা: আবুল কালাম আজাদ      

মা: আ: রহমান ম ল         

মাছা:  ছােদকা বগম  

বড় িশমুলতালা,  
কািশয়াবাড়ী 

1537 3049 

সয়দ আিরফুল ইসলাম       

সয়দ আঃ বােছদ         

মাছাঃ রািজনা বগম  

দুবলাগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

1538 3052 

িনিখল চ  সরকার         

অি কা চ  শীল        সধা 
রানী  

হিরণমাির ,  

পলাশবাড়ী 

1539 3054 

মাঃ রিবউল ইসলাম      

মাঃ বজলার রহমান       

মাছাঃ আিছয়া বগম  

রায়তী নড়াইল,  

ডালভা া 

1540 3056 

মাঃ হািবজার রহমান      

মাঃ তােলব আলী         
মাছাঃ মেমনা বগম  

পি ম নয়ানপুর,  

বং িলয়া 

1541 3058 

মাছাঃ জসিমন আকতার    

মাঃ হািববুর রহমান       

মাছা্ঃ শাহানা বগম  

ভবনীপুর  

বাসুেদবপুর 

1542 3059 

মাঃ শািহন আলম        

মাঃ জিসম উি ন 

ামািনক   মাছাঃ কেমলা 
বগম  

চকবালা  
কািশয়াবাড়ী 

1543 3061 

মাছাঃ খািদজা খাতুন       

মাঃ হািফজুর রহমান       

মাছাঃ আেমনা বগম  

হিরণমাড়ী   
পলাশবাড়ী 

1544 3064 

মাঃ ফা ক িময়া         
মৃত হাসান আলী          
মাছাঃ মেফলা বগম  

বুজ ক 

টংরা, বং িলয়া 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1545 3068 

আেরিফন িবনেত অিল       

মাঃ মাহফুজার রহমান      

জসিমন আরা  

গৃধারীপুর ,  

পলাশবাড়ী 

1546 3070 

মাছাঃ ির া খাতুন       

মাঃ মাহমুদুল হাসান      

মাছাঃ হাছনা বগম  

হাসেনরপাড়া, 
তুলসীঘাট 

1547 3078 

মাঃ আ ুল খােলক       

মাঃ তসিলম উি ন       

মাছাঃ জােমনা বগম  

লাকমানপু,  

বঙ িলয়া 

1548 3081 

মাঃ শাহজাহান সরকার     

মাঃ কিফল উি ন সরকার   

মাছাঃ সুিফয়া বগম  

পূব ফিরদপুর  

পূব ফিরদপুর 

1549 3086 

মাঃ িফেরাজ কিবর       

মাঃ ছামছুল শখ        

মাছাঃ িফেরাজা বগম  

নারায়নপুর ,  

বাসুেদবপুর 

1550 3087 

মাছাঃ সািবনা খাতুন      

মাঃ আবু সাঈদ সরকার    

মাছাঃ রািহনা বগম  

ভলােকাপা ,  
তালুক জািময়া 

1551 3089 

মাছাঃ নািছমা খাতুন      

মাঃ আঃ হা ান         

মাছাঃ আিকনা বগম  

বং িলয়া ,  
বং িলয়া 

1552 3091 

মাঃ লাকমান হািকম      

মাঃ মাহবুবুর রহমান       

মাছাঃ লাইিল বগম  

পূব গাপীনাথপুর ,  

পলাশবাড়ী 

1553 3093 

মাঃ রািকব হাসান       

মাঃ আঃ রিশদ সরকার     

মাছাঃ িরিন বগম  

িবরােমর িভটা ,  
মেনাহরপুর 

1554 3097 

মাঃ বাগদাদ হাছান        

মাঃ আিজজুর রহমান      

মাছাঃ ববী রহমান 

ঘাড়াবা া,  
হািলম নগর 

1555 3101 

মাঃ মাজাহা ল মাশদ 

ম ল  মাঃ আঃ আহাদ 

ম ল  মাছাঃ ম জুয়ারা 
বগম  

মা াফাপুর ,  

তুলশীঘাট 

1556 3103 

মাঃ শাহজালাল সরকার     

মাঃ হািমদ সরকার       

মাছাঃ অিমচা বগম  

ঝািল ী, 
ঢালভা া 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1557 3104 

মাছাঃ উে  লছুম       

মাঃ িবদুৎ সরকার       

মাছাঃ নুরজাহান বগম  

নুিনয়াগাড়ী,পলাশবা
ড়ী 

1558 3105 

মাঃ আঃ হািমদ িময়া      
মাঃ জ ার আলী       
মাছাঃ হাসনা বগম  

গৃধারীপুর , 

 পলাশবাড়ী 

1559 3108 

সয়দ ওয়ােহদুল আহাদ      

সয়দ আ ুল হাই          
মাছাঃ হািববা বগম  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

1560 3110 

তপতী রানী কমকার       

 জুধান কমকার         

মমতা রানী কমকার  

বাসুেদবপুর  

পলাশবাড়ী 

1561 3111 

মাঃ নজ ল ইসলাম       

মাঃ নু ল হােসন        

মাছাঃ রােশদা বগম  

বালাবামুিনয়া, 
 ফিকরহাট 

1562 3116 

মাঃ শািমম ম ল        

মাঃ সােদক আলী ম ল     

মাছাঃ রওশন আরা বগম  

বরকতপুর,  

ফিকরহাট 

1563 3118 

লাভলী আকতার         মাঃ 
িলয়ানুর রহমান      মাছাঃ 
আেবদা বগম  

বরী হিরনমারী , 
 পলাশবাড়ী 

1564 3119 

মাঃ বােয়জীদ রহমান 

সরকার  মাঃ বারহান 

উি ন সরকার মাছাঃ 
িবলিকছ বগম  

কাতুলী 
 বং িলয়া 

1565 3120 

মাছাঃ মাকছুদা নাছিরন    

মাঃ মিজবর রহমান      

মাছাঃ ফােতমা বগম  

হিরনাথপুর,  

তালুকজািমরা 

1566 3121 

মাছাঃ সিলম সরকার      

মাঃ আকবর আলী সরকার   

মাছাঃ সাদানরানী বগম  

বলরামপুর , 

 তুলশীঘাট 

1567 3122 

মাঃ আইয়ুব আলী        
মাঃ কিফল উি ন সরকার   

মাছাঃ সুিফয়া বগম  

পূবফিরদপুর, 

 পূবফিরদপুর 

1568 3124 

নয়ন চ  সরকার         

সানজু রাম সরকার        

রনিজতা রানী সরকার  

পি মরামচ পুর , 

 কািশয়াবাড়ী 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1569 3126 

মিরয়ম খাতুন          মাঃ 
জােবদ আলী         িবলিকছ 

বগম  

চি পুর,  

ঠু য়াপা র 

1570 3128 

মাঃ বাবুল আকতার      

মাঃ দেলায়ার হােসন     

মাছাঃ মােলকা বগম  

পূবনয়নপ,ু 

পূবেগািব পুর 

1571 3129 

কা ন রানী            তুলিশ 

রায়             প  রানী  
নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

1572 3130 

মাঃ সাহাগ িময়া        
মাঃ শিফ ল ইসলাম       

মাছাঃ সািজ বগম  

েমদপুর,  

মেনাহরপুর 

1573 3133 

মাঃ আেনায়া ল কবীর 

সুমন  মাঃ শাহজাহান আলী 
আক  মাছাঃ আেনায়ারা 
বগম  

নাি শহর,  

ফিকরহাট 

1574 3137 

মাঃ িমজানুর রহমান       

মাঃ রিফ ল ইসরাম      

মাছাঃ রােজনা বগম  

গাড়ানাটা, 
 ঠু য়াপা র 

1575 3139 

মাঃ মাহমুদুল হাসান সবুজ   

মৃত নূ ল ইসলাম      

মাছাঃ সােজদা বগম  

গাপীনাথপুর, 

 হািলমনগর 

1576 3140 

মাঃ ওয়ািলউর রহমান    

মাঃ ওয়ােহদুল ইসলাম      

মাছাঃ আেনায়ারা বগম  

ঘাড়াবা া,  
হািলম নগর 

1577 3148 

কাজী আবু হাদায়ফা       
কাজী রিফ ল ইসলাম      

মাছাঃ মেনায়ারা বগম  

গাপীনাথপুর, 

 হািলমনগর 

1578 3149 

মাঃ আল আিমন সরকার    

মাঃ আজহা ল ইসলাম     

মাছাঃ বািছরন নছা  

ভলােকাপা ,  
তালুক জািময়া 

1579 3151 

আেমনা খাতুন           মাঃ 
আ ুল বারী বপারী    
মাছাঃ হাওয়া বগম  

তালুক ঘাড়াবা া, 
চেররহাট 

1580 3153 

ির া রানী             িমেথন 

চ  সরকার       অেলাকা 
রানী  

বতকাপা , 
 ঢালভা া 

1581 3157 

মাছাঃ সালমা খাতুন      

মাঃ মিমন মা া        
মাছাঃ িশদা বগম  

জাইতরবালা ,  
বং িলয়া 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1582 3158 

মাছাঃ শাহানাজ পারভীন     

মাঃ শিফ ল ইসলাম     

মাছাঃ রািশদা বগম  

গৃধারীপুর ,  

পলাশবাড়ী 

1583 3160 

মাঃ িব ব িময়া        মাঃ 
মু ল িময়া         মাছাঃ 
িবউ  বগম  

ঘাড়াবা া,  
হািলম নগর 

1584 3163 

মিনরা খাতুন          

রমজান আলী           জী 
বগম  

উদয়সাগর,পলাশবা
ড়ী 

1585 3169 

মাঃ কাওছার আলী       
মাঃ আফছার আলী      
মাছাঃ কািহনুর বগম  

পি ম  

গাপালপুর , 

কািশয়াবাড়ী 

1586 3170 

 পলাশ চ             ঃ 
ম ু  ামািনক         মিত 

জা া রানী 

ময়ম পুর  

পূবফিরদপুর 

1587 3171 

মাছাঃ িজ াতুল জা াত 

মীম  মাজা ফার আহে দ 

খ কার  মাছাঃ সািবনা 
ইয়াসিমন 

শ ামপুর, 

ঢালভা া 

1588 3173 

মাঃ বাবলু হাসান         

মৃতঃ আ ুল রউফ িময়া     
মাছাঃ জােবদা বগম 

সাবিদন  

ভগবিতপুর,  

আমলাগািছ 

1589 3177 

মাছাঃ আফেরাজা আকতার  

মাঃ আবু ব র িসি ক      

মাছাঃ আরফান বগম 

ঝাপড়,  

কামরপুর 

1590 3181 

মাছাঃ ছামছু াহার খাতুন    

মাঃ আিনছুর রহমান       

মাছাঃ রােহনা বগম 

সাবিদন  

ভগবিতপুর,  

আমলাগািছ 

1591 3182 

মাছাঃ সােলহা আ ার      

মাঃ আবু নছর          

মাছাঃ কিহনুর বগম 

হিরনাথপুর,  

তালুকজািমরা 

1592 3185 

মাঃ মিন ামান খান      

মৃতঃ রিফ ল ইসলাম খান   

মাছাঃ হােজরা বগম 

ঘাড়াবা া, 
হািলমনগড় 

1593 3186 

কৃ  চ  কমকার          

রবী  নাথ কমকার     

নিমতা রানী  

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

1594 3189 

মাঃ নুর আলম িসি ক      

মাঃ আবুল হােসন         

মাছাঃ ছামছু াহার বগম 

পি ম  

িমজাপুর, 

কািশয়াবাড়ী 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1595 3190 

সয়দা উে  হািববা        
মাঃ আ ুল ওয়াব ম ল     

মাছাঃ আ জুয়ারা বগম 

কাতুলী, 
বং িলয়া 

1596 3194 

মাছাঃ আিখ আ ার       

মাঃ তিমজ উি ন         

মাছাঃ মিরয়ম বগম 

ভগবানপুর,  

বাসুেদবপুর 

1597 3199 

মাছাঃ শািকলা পারভীন      

মাঃ শামছুল হক          

মাছাঃ হীরা বগম 

নাি শহর ফিকরহাট 

1598 3203 

মাছাঃ সানারী আ ার       

মাঃ গালাপ সরকার        

মাছাঃ সােজদা বগম 

েমদপুর, 

মেনাহারপুর 

1599 3205 

মাঃ আ ু াহ আল 

কাওসার   মাঃ আ ুল 

আিজজ      মাছাঃ 
আ জুয়ারা আরা বগম 

ল ীপুর, 

মরীরহাট 

1600 3206 

রােশদা খাতুন            মাঃ 
নজ ল ইসলাম        ৃ িত 

বগম 

িব ামগাছী, 
ঠু য়াপা র 

1601 3207 

মাছাঃ জসিমন আ ার      

মাঃ আঃ জিলল সরকার     

মাছাঃ হািছনা বগম 

িসধন াম, 

পলাশবাড়ী 

1602 3210 

মাছাঃ হািলমা আকতার      

মাঃ মা ািফজার রহমান     

মাছাঃ আ জুয়ারা বগম 

বুজ ক টংরা, 
বং িলয়া্ 

1603 3212 

মাছাঃ খাই ম নাহার কিল    

মাঃ আ ুল খােলক         

মাছাঃ কিহনুর বগম 

পি ম গািপনাথপুর, 

পলাশবাড়ী 

1604 3213 

মাছাঃ হািববা খাতুন        

মাঃ শিরফুল ইসলাম        

মাছাঃ মারেশদা বগম    

কাতুলী, 
বং িলয়া 

1605 3214 

মাঃ আ ুল খােলদ         

মাঃ আবুল হােসন         

মাছাঃ রােকয়া বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

1606 3215 

মাঃ হা ন অর রিশদ        

মৃতঃ মিহ উি ন          

মাছাঃ খুিক মাই বগম 

গেনশপুর, 

বং িলয়া 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1607 3222 

মাঃ মিমনুল ইসলাম        

মাঃ আয়নাল হক          

মাছাঃ মিজনা বগম 

শালমাড়া, 
কেমারপুর 

1608 3223 

মাঃ শামীম িময়া           
মাঃ এমদাদুল হক         

মাছাঃ আকিলমা বগম 

খামার বালুয়া, 
মেনাহরপুর 

1609 3225 

মাঃ আশরাফুল ইসলাম       

মাঃ আ ুস সামাদ         

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

গায়ালপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

1610 3228 

মাছাঃ আদুরী খাতুন        

মাঃ আশাদুল ইসলাম 

আিশক   মাছাঃ সােজদা 
বগম 

ঘাড়াবা া, 
হািলমনগর 

1611 3238 

মাঃ আিনছুর রহমান        

মৃত মিজবর রহমান        

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

বুজ ক িব ু পুর, 

আমলাগাছী 

1612 3239 

মাঃ আহসানুল কিরম পন    

মাঃ রজাউল কিরম        

মাছাঃ িলিপ বগম 

পূব গাপালপুর, 

আমলাগাছী 

1613 3245 

মাছাঃ  িমনারা খাতুন       

ইকেতখায় ল মাঃ 
আরাফাত   রিবতন বগম 

েমদপুর, 

মেনাহারপুর 

1614 3257 

হাসান মাহা াদ জািমউল 

হক  মাঃ ময়নুল হক           

মাছাঃ জাহানারা বগম 

রাই াম, 

পলাশবাড়ী 

1615 3259 

মাঃ আিতয়ার রহমান       

মাঃ আিজজার রহমান 

খাজা   মাছাঃ আেমনা 
বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

1616 3260 

হাসনা ফরেদৗিস           

মাঃ আঃ লিতফ সরকার     

সুিফয়া বগম   

তালুকজািমরা, 
তালুকজািমরা 

1617 3262 

মাঃ ইিলয়াছ সরকার        

মাঃ ইয়ািছন আলী         
মাছাঃ তােফলা বগম 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 

1618 3263 

ইিত রাণী মাদক          

ফিণ ভুষন সরকার         

সেলানা রানী মাদক 

মরাদােতয়া, 
তালুকজািমরা 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1619 3275 

মাছাঃ িলিথ খাতুন 

মাঃ গালাম মা ফা 
মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

পূব গািপনাথপুর, 

পূব গািপনাথপুর 

1620 3276 

মাছাঃ আেমনা খাতুন   

মাঃ আিমর উি ন 

মাছাঃ সােলহা বগম 

িকসামত 

 কওয়ারবাড়ী, 
তালুকজামীরা 

1621 3280 

মাঃ মেহদী হাসান 

মৃতঃ ভালা িময়া 
মাছাঃ মনজ ু বগম 

বাড়াইপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

1622 3292 

মাঃ মাসুদুর রহমান  

মাঃ িদল হক 

মাছাঃ মাসুদা বগম 

খি , 

মরীরহাট 

1623 3295 

মাঃ রায়হান সরকার 

মাঃ চান িময়া 
মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

মুরারীপুর, 

রওশনবাগ 

1624 3299 

মাঃ মিশউর রহমানেমাঃ 
আঃ মা ানেমাছাঃ িফেরাজা 
বগম 

ঝািল ী, ঢালভা া 

1625 3306 

মাঃ রািকবুল হাসান 

মৃত মাজাে ল হক 

মাছাঃ রািহলা বগম 

হিরনাবাড়ী, 
হািলমনগর 

1626 3307 

মাঃ বনজীর আহেমদ 

মাঃ শাব ুিময়া 
মাছাঃ বলী বগম 

ভগবানপুর, 

বাসুেদবপুর 

1627 3308 

 তাপ চ  সাহা 
ন ল চ  সাহা 
মুি  রানী সাহা 

হােসনপুর, 

মরীরহাট 

1628 3312 

মাঃ মেনায়ার হােসন 

মাঃ আঃ হািমদ 

মাছাঃ লাইলী বগম 

মধ রামচ পুর, 

কামরপুর 

1629 3314 

মাঃ মিতয়ার রহমান 

মৃতঃ নজমাল হােসন 

িমেসছ খুিকমাই 

নয় আনা নওদা, 
বং িলয়া 

1630 3316 

মাঃ আল আিমন সরকার    

মৃত আঃ মিতন সরকার     

মাছাঃ নুজাহান বগম  

মুরারীপুর, 

 রওশনবাগ 

1631 3320 

মাঃ আিশক সরকার      

মাঃ আবু সাঈদ সরকার    

মাছাঃ সুিফয়া বগম  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

1632 3323 

মাছাঃ িজনা আকতার     

মাঃ আঃ ওয়াহাব সরকার   

মাছাঃ জেলখা বগম  

আমবাড়ী,  
পলাশবাড়ী 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1633 3324 

মাছাঃ ফি  খাতুন       

মাঃ রাজা িময়া         
মাছাঃ রােহলা বগম     

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

1634 3328 

মাঃ আিজজার রহমান     

মাঃ মাজাে ল হক       

মাছাঃ আিছরন বগম  

িনমদােশর িভটা, 
 মেনাহরপুর 

1635 3330 

মাছাঃ হাসেন আরা       
মাঃ হােসন আলী        
মাছাঃ িনলুফা  

বাসুেদবপুর  

পলাশবাড়ী 

1636 3331 

মাঃ রজাইল কিরম       

মাঃ শিহদুল ইসলাম       

মাছাঃ িছিলকা বগম  

বিরশাল, 

 বাসুেদবপুর 

1637 3335 

মাঃ মাহমুদুল হক ধান    

মৃত ফজলুর হক ধান     

রােবয়া বগম  

বলরামপুর, 

 তুলশীঘাট 

1638 3340 

মাছাঃ নািহদা আ ার      

মাঃ আঃ বাকী িময়া     
মাছাঃ রােমছা বগম  

বুজ ক টংরা, 
বং িলয়া 

1639 3342 

মাছাঃ জািবয়া জামান বিহ   
মাঃ ফরেদৗস আলম 

চৗধুরী  মাছাঃ পারভীন 

বগম  

তালুকজািময়া , 
তালুকজািময়া 

1640 3343 

মাছাঃ নাসরীন সুলতানা    
মাঃ শািমম িময়া         
মাছাঃ সােহরা বগম   

ঝািল ী, 
ঢালভা া 

1641 3344 

মাঃ আঃ আিলম ধান     

মাঃ শহীদু াহ ধান       

মাছাঃ আয়শা িছি কা  

খামারনড়াইল 

 ঢালভা া 

1642 3353 

মাছাঃ তািনয়া আহেমদ     

মাঃ ল আমীন সরকার   

মাছাঃ সুিফয়া বগম  

ল ীপুর, 

মরীরহাট 

1643 3361 

মাছাঃ রেহনা বগম 

মাঃ সবুজ িময়া 
মাছাঃ িফেরাজ বগম 

পপুলীেজাড়, 

আমলাঘাছী 

1644 3362 

মাঃ সাগর িময়া 
মাঃ বিদয়ার রহমান 

মাছাঃ লুৎফা বগম 

িশমুিলয়া, 
পলাশবাড়ী 

1645 3364 

মাঃ মাসুদ রান 

মাঃ রাজা িময়া 
মিরনা বগম 

ভবানীপুর, 

বাসুেদবপুর 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1646 3368 

রওশন তাবাসসুম 

মাঃ আ ুর রিশদ ধান 

মাছাঃ মেনায়ারা রিশদ 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

1647 3371 

মাছাঃ পিপ আ ার  

মাঃ বাবলু িময়া 
মাছাঃ িশউলী বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

1648 3373 

মাঃ মা ািফজাউর রহমান 

মাঃ মাকেছদ আিল 

মাছাঃ মিরয়ম বগম 

গায়ালপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

1649 3376 

মাঃ সবুজ িময়া 
মাঃ িডপ  িময়া 
মাছাঃ খুিক বগম 

হিরনাবাড়ী, 
হািলমনগর 

1650 3382 

আিমদ মার সাহা 
আ েতাষ সাহা 
তীমা রানী সাহা 

হােসনপুর, 

মরীরহাট 

1651 3387 

মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

মাঃ িফেরাজ কবীর আক  

মাছাঃ আলিব বওয়া 

মেনাহরপুর, 

মেনাহারপুর 

1652 3388 

এ িকউ এম শািকল িময়া 
এ ক এম শাহা ল দা 
মাছাঃ সাহারা বান ু

জগ াথপুর, 

কামরপুর 

1653 3394 

মাঃ নুর আলম সরকার 

মাঃ হায়বত আলী সরকার 

মাছাঃ নয়ন তারা বগম 

বলারামপুর, 

তুলসীঘাট 

1654 3400 

মাছাঃ রিশদা বগম 

মাঃ নাজমুল হাসাইন 

মাছাঃ ছামচুল নাহার 

িব ামগাছী, 
ঠু য়াপা র 

1655 3401 

মাঃ আ ুল মােলক 

ধানেমাঃ সাদা িময়ােমাছাঃ 
মােলকা বগম 

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

1656 3402 

মাছাঃ শামীমা আকতার 

মাঃ শা আলম 

মাছাঃ শফালী বগম 

কাতুলী  
বং িলয়া 

1657 3404 

মাছাঃ শািহনুর আকতার 

মাঃ গারাম িকবিরয়া 
মাছাঃ আকিলমা বগম 

বাঁশকাটা, 
পলাশবাড়ী 

1658 3409 

মাছাঃ সািবনা ইয়াসিমন 

মাঃ গালাম মতজা 
মাছাঃ তহিমনা বগম 

বাঁশকাটা, 
পলাশবাড়ী 

1659 3415 

মাঃ জাহ ীর আলম 

মাঃ গািজউর রহমান 

জিমলা খাতুন 

সুলতানপুর 

 বাড়াইপাড়া, 
বং িলয়া 

1660 3417 

শিরফুল ইসলাম 

কিফল উি ন সরকার 

রিমচা বগম 

েমদপুর, 

মেনাহারপুর 

1661 3427 

মাঃ আরমান সরকার 

মৃত- মিহর উি ন 

মাছাঃ রােবয়া বগম 

গায়ালপাড়া, 
 ঢালভা া 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1662 3436 

মাঃ কাইফ খ কার 

মাঃ জয়নাল আেবিদন 

মাছাঃ রওশন আরা বগম 

বালাবামুিনয়া,  
ফিকরহাট 

1663 3437 

মাঃ জািফ ল ইসলাম 

মাঃ হযরত আলী 
মাছাঃ জােহদা বগম 

ক ারপাড়া, 
ঠু য়াপা র 

1664 3444 

মাঃ ই ািহম খিলল জািকর 

মৃত হােসন আলী ম ল 

জাহানারা বগম 

পূব নয়ানপুর, 

বতকাপা 

1665 3455 

মাঃ লুৎফর রহমান 

মাঃ মাদাে র হােসন 

মাছাঃ লাভলী বগম 

বাসুেদবপুর, 

বাসুেদবপুর 

1666 3468 

মাছাঃ তমা খাতুন 

মাঃ রিফ ল ইসলাম 

মাছাঃ িদল বা বগম 

ঝািল ী, 
ঢালভা া 

1667 3469 

মাছাঃ মারেশদা বগম 

মৃতঃ ফরেদৗস কিবর 

মাছাঃ গালেস আরা বগম 

লসুম 

ছাট বৗলারপাড়া, 
তুলসীঘাট 

1668 3481 

মাঃ আঃ রা াক শখ 

মৃতঃ আ ুল জিলল শখ 

মাছাঃ শফালী বওয়া 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

1669 3483 

মা: অিছউ ামান সরকার     

মা: খিললুর রহমান      

মাছা: মােলকা বগম  

বরী হিরনমারী,  
পলাশবাড়ী 

1670 3486 

মা: ছদ ল ইসলাম        

মা: আ: লিতফ িময়া      
মাছা: মিজদা বগম  

জগ াথপুর,  

কামরপুর 

1671 3487 

মা: আিমনুল ইসলাম        

মা: আবুল কালাম আজাদ   

মাছা: শাভা রানী বগম  

েমদপুর, 

মেনাহরপুর 

1672 3488 

মাছা: তাজিমন আ ার     

মা: মাজা ফর রহমান     

মাছা: িবলিকছ বগম  

মেনাহরপুর,  

মেনাহরপুর 

1673 3496 

মা: মাহমুদুল হাসান        

মৃত- আ ুল হািমদ       

মাছা: শিরফা বগম  

বড়াইপাড়া ,  
পলাশবাড়ী 

1674 3501 

মাছা: িবিথ আ ার       

মা: আ ুল লিতফ ধান     

মাছা: ছািলমা বগম  

রাই াম,  

পলাশবাড়ী 

1675 3502 

 মািনক মার         

কশব চ               িরনু 

বালা  

মরাদােতয়া,  
তালুকজািমরা 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1676 3503 

মা: সুজন আক          

মা: এনােয়ত আলী         
মাছা: সােহদা বগম 

সাবিদন  

 আমলাগাছী 

1677 3507 

মাছা: সািথ আ ার         

মা: শাহ আলম ধান    

মাছা: ক না বগম  

ছাউিনয়া,  
রেথরবাজার 

1678 3511 

মাছা:  িলিপ বগম        

মা: জাহা ীর আলম 

আক    মাছা: আেনায়ারা 
বগম  

রামপুর,  

বাসুেদবপুর 

1679 3513 

মাছা: রাফছানা আ ার     

মা: শিরফুল ইসলাম        

মাছা: রীনা বগম  

জামালপুর,  

পলাশবাড়ী 

1680 3514 

মা; শামীম ইসলাম         

মা: মুনজু ল           

মাছা: সােজদা বগম  

মুংিলশপুর,  

ঘাড়াঘাট 

1681 3515 

মা: রানা ধান           

মা: গালজার রহমান      

মাছা: নুর বগম  

খামারমামুদপুর,  

মেনাহরপুর 

1682 3521 

মা: জাহা ীর আলম        

মা: মধ ুিময়া          মাছা: 
জাহানারা বগম  

দূগাপুর,  

পলাশবাড়ী 

1683 3526 

মাছা: মিরয়ম খাতুন       

খ কার আিমনুল ইসলাম     

হািসনা বগম  

নুিনয়াগাড়ী,  
পলাশবাড়ী 

1684 3527 

মা: আখতা ামান       

মা: ছামছুল আলম        

মাছা: আেনায়ারা বগম  

িব ামগাছী, 
ঠু য়াপু র 

1685 3532 

মা: িমজানুর রহমান       

মা: আ ুল হা ান িময়া     
মাছা: িমিন বগম  

বড়াইপাড়া, 
 পলাশবাড়ী 

1686 3537 

মাছা: মিরয়ম খাতুন   

িমলা  মা: মাহবুব ইসলম       

মাছা: হাছনা  বগম  

ঝািল ী,  
ঢালভাংগা 

1687 3538 

মা: বরজাহান           মা: 
তারা িময়া          মাছা: 
বুিল বগম  

ল ীপুর,  

মরীর হাট 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1688 3539 

মা: ইবেনিসনা আল আল 

মামুন                মা: 
ইসমাইল হাসেন ধান 

মাছা: মেহর আফজুন 

বগম  

খামার নড়াইল,  

ঢালভা া 

1689 3547 

মা: হা ন অর রিশদ  

মৃত- বাবর আলী শখ    

মাছা: অেলদা বগম  

পারবামুিনয়া,  
ফিকরহাট 

1690 3549 

মা: আিনছুর রহমান 

খ কার  

মা: নুর বী খ কার  

মাছা: রানী বগম  

পারবামুিনয়া,  
ফিকরহাট 

1691 3550 

মা: মাহফুজার রহমান    

মা: আ: মিজদ সরকার  

মাছা: রােবয়া বগম  

রায়তী নড়াইল-  

ঢালভা া 

1692 3553 

মাছা: মােশদা বগম 

মা: সােহল রানা  
মাছা: হািছনা বগম  

দয়ার পাড়া,  
ঠু য়াপু র 

1693 3555 

িনিখল চ  সরকার  

সে াষ মার সরকার  

চ লা রানী সরকার  

খামারমামুদপুর,  

হািলমনগর 

1694 3556 

মা: রেজায়ান ম ল 

মা: রা াক ম ল 

মাছা: ফােতমা বগম  

মুরারী পুর, 

 বতকাপা 

1695 3557 

মাছা: িসি কা আ ার    

মা: িসরাজুল হক 

মাছা: মােজদা বগম  

উদয়সাগর,  

পলাশবাড়ী 

1696 3559 

মা: বলাল হােসন  

মা: হািববুর রহমান ম ল 

মাছা: বলী বগম  

ভগবানপুর,  

বাসুেদবপুর 

1697 3564 

মা: আহাদ আক  সাগর  

মা: সাহরাব হাসাইন 

মাছা: মিজনা বগম  

নুিনয়াগাড়ী,  
পলাশবাড়ী 

1698 3569 

মা: িমলন িময়া  
মৃত- আেবদ আলী  
আফিরনা বগম  

সােকায়া, 
 ঢালভা া 

1699 3574 

মা: নূর আলম ধানেমা: 
সাজ ু ধানেমাছা: নাজমা 
বগম  

নাি শহর, ফিকরহাট 

1700 3576 

মা: রাি  ম ল  

মা: নিসব উি ন ম ল 

মাছা: আেমনা বগম  

মারগাড়ী,  
হািলমনগর 

1701 3577 

মা: লুৎফর রহমান  

মা: আ: লিতফ সরকার  

মাছা: মেনায়ারা বগম  

িকশামত  

কওয়াবাড়ী,  
তালুকজািমরা 

1702 3580 

মা: রেজায়ান  

মা: হলাল উি ন 

মাছা: মেহ ন নছা  

আসমতপুর,  

পলাশবাড়ী 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1703 3583 

মাছাঃ িম আকতার 

মাঃ িসেক ার আলী 
মাছাঃ মিজনা বেগম 

নয়আনা নওদা  
 ব ুিলয়া 

1704 3585 

আল-মাহমুদ ইসলাম আিরফ
শিহদুল ইসলাম  

আেলয়া বগম  

িশবরামপুর,  

পলাশবাড়ী 

1705 3586 

মা: রজাউল কিরম  

মা: আ: মা ান শখ  

রােকয়া বগম  

রায়তী  
নড়াইল-  

ঢালভা া 

1706 3589 

মা: মাসুদ রানা সুমন  

মা: সধ ুিময়া  
মাছা: জাহানারা বগম  

উদয়সাগর,  

পলাশবাড়ী 

1707 3597 

মাছা:  রেহনা খাতুন  

মা: রিজবর রহমান 

সরদার  

সিলনা বগম  

তালুকজািমরা,  
তালুকজািমরা 

1708 3599 

মাছা: লাভলী আ ার  

মা: রাজ ুিময়া 
মাছা: আফ জা বগম  

তালুক  

কওয়াবাড়ী,  
হিরনাথপুর 

1709 3602 

মা: ফাইমুল ইসলাম  

মা: আ ুল লিতফ ম ল  

মাছা:  শােহদা বগম  

শালমারা,   
কামরপুর 

1710 3603 

মা: সােহল রানা  
মা: হায়দার আলী 
মাছা: ছািফয়া বগম  

িশমুিলয়া, 
 পলাশবাড়ী 

1711 3606 

মাছা: িশমুলী আ ার  

মা: ছইমুি ন ামািনক  

দেলায়ারা বগম  

চকবালা,  
কািশয়াবাড়ী 

1712 3610 

মা: িমজানুর রহমান  

মা: আ: আিজজ  

মাছা: রািজয়া বগম  

সাবিদন ,  

আমলাগাছী 

1713 3611 

মা: সুজন রানা  
মা: ইমদাদুল হক  

মাছা: হািসনা বগম  

িদগদাড়ী,  
মরীরহাট 

1714 3612 

মাছা: মাহমুদা খাতুন  

মা: আব ুসােলক ম ল  

মাছা: আেনায়ারা বগম  

ময়ম পুর,  

পূব ফিরদপুর 

1715 3615 

মা: মাসুদ আলম সরকার 

মা: আ ুল বাকী সরকার 

মৃত- মিজদা বগম  

পবনাপুর, চেররহাট 

1716 3617 

মা: সবুজ িময়া  
মা: আ ুর রিহম  

মাছা: িফ নী বগম  

হিরনাবাড়ী,  
হািলমনগর 

1717 3637 

মাছাঃ নািদয়া বগম  

খ কার আঃ ওয়ােহদ  

মাছাঃ লাকী বগম  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1718 3645 

মাঃ রােসল িময়া  
মাঃ িসি র রহমান  

মাছাঃ হেলনা বগম  

শ ামপুর  

ঠু য়াপা র 

1719 3647 

মাছাঃ জােহদা আকতার  

মাঃ আিলম উি ন সরকার 

মাছাঃ রওশন আরা বগম  

কাতুলী  
বং িলয়া 

1720 3648 

মাছাঃ খািদজা আ ার  

মাঃ রােসদ চৗধুরী  
মাছাঃ ছামছু াহার বগম  

পাবতীপুর   

ঠু য়াপা র 

1721 3652 

মাছাঃ হািববা সুলতানা  
মাঃ আবু ব র িসি ক  

মাছাঃ হেলনা আ ার  

সুই াম,  

পলাশবাড়ী 

1722 3654 

মাঃ শিহদুল ইসলাম  

মাঃ ছামছুল হক  

মৃত শােহদা  

পারবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

1723 3655 

মাঃ আসাদু ামান সরকার  

মৃত জছারত সরকার  

মাছাঃ আছমা বগম  

বরী হিরনমারী, 
 পলাশবাড়ী 

1724 3658 

মাছাঃ নাছিরন চৗধুরী  
মৃত জ ল হক চৗধুরী  
মাছাঃ রােকয়া বগম  

পাবতীপুর   

ঠু য়াপা র 

1725 3661 

মাছাঃ আছমা আকতার  

মাঃ ম জু ল হক  

মাছাঃ নাজমীন বগম  

গায়ালপাড়া, 
 ঢালভা া 

1726 3670 

কাম াহার  

আঃ মা ান ম ল  

মাসেলম  

দয়ারপাড়া, 
 ঠু য়াপা র 

1727 3671 

মাছাঃ কািমউন জা াত  

মাঃ মা ািফজার রহমান  

মাছাঃ িবউ  বগম  

ঝািল ী, 
ঢালভা া 

1728 3688 

িনতাই চ  দাস 

মৃত ফিন ভুষণ দাস 

িমনা রাণী  

পবনাপুর, 

চেররহাট 

1729 3690 

মাঃ জগলুল মাহমুদ চৗধুরী 
মাঃ মাহমুদ হােসন চৗধুরী 
মাছাঃ আরজুমা  বান ু 

মারগাড়ী,  
হািলমনগর 

1730 3691 

মা: সােজদুল ইসলাম মা: 
আেছার উি ন ামািনক 

মাছা: শফালী বগম  

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

1731 3697 

মা: শািমম িময়া  
মা: আ: সাবাহান িময়া  
মাছা: মােজদা বগম  

রামপুরা,  
কামরপুর 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1732 3699 

মা: সােহল রানা  
মা: আ ুল বাকী ম ল 

মাছা: িশি  বগম  

হিরপুর, 

 রওশনবাগ 

1733 3709 

মাছাঃ রিহমা খাতুন  

মাঃ আহমান হাবীব 

মাছাঃ রািফজা বগম  

বুজ ক িব ু পুর, 

 আমলাগাছী 

1734 3714 

মাঃ কাজী জােসফ 

আগেমদ 

কাজী আউ জাফর  

মাছাঃ লাভলী বগম 

গাপীনাথপুর, 

 হািলমনগর 

1735 3716 

শিরফুল ইসলাম 

আঃ রা াক িময়া  
জা াতুন বগম  

গাড়ানাটা,  
ঠু য়াপা র 

1736 3717 

মাঃ আিহ ল ইসলাম 

মৃত মুনছুর আলী  
রিজয়া বগম  

েমদপুর,  

মেনাহরপুর 

1737 3719 

মাছাঃ আলিমনা আ ার 

মাঃ সাহানুর রহমান  

মাছাঃ আ জুয়ারা বগম  

সুই াম, 

 পলাশবাড়ী 

1738 3720 

এস.এম শামীম হােসন 

মৃত আঃ ক ুছ 

মাছাঃ জুেলখা বগম  

দূগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

1739 3721 

মাঃ মাকেছদুল ইসলাম  

মাঃ নজমাল হােসন 

িজ বগম  

দৗলতপুর, 

 কামরপু 

1740 3724 

একাদশ চ  সরকার 

মৃত রিশফ চ  সরকার  

সাথী দবী রানী সরকার 

হাসানেখাড়, 

 কািশয়াবাড়ী 

1741 3725 

মাঃ মা ািফজার রহমান  

মাঃ আঃ ছা ার ব াপারী  
মাছাঃ মিজনা বগম  

পারবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

1742 3728 

মাঃ শিফ ল ইসলাম  

মাঃ সামসুল ইসলাম  

মৃত সােহরা খাতুন 

িনমদােশর িভটা, 
 মেনাহরপুর 

1743 3729 

মাঃ হা ন আর রিশদ 

মাঃ আবুল কালাম আজাদ 

ধান 

মাছাঃ মেনায়ারা বগম  

ঘাড়াবা া,  
হািলম নগর 

1744 3730 

মাঃ আ া ল হক 

মাঃ আঃ কিরম সরকার 

মাছাঃ হািলমা বগম  

গায়ালপাড়া, 
 ঢালভা া 

1745 3732 

মাঃ আশারাফুল ইসলাম  

মাঃ আজগার আলী  
মাছাঃ অিমছা বগম  

িদগদাড়ী, 
মরীরহাট 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1746 3735 

মাঃ ফরহাদুল ইসলাম 

িলখন মাঃ তিহদুল ইসলাম 

খ কারেমাছাঃ ফােতমা 
বগম  

বরকতপুর, 

ফিকরহাট 

1747 3736 

মাঃ আঃ লিতফ  

মৃত ওমর আলী  
মাছাঃ লাইলী বগম  

তালুকজািময়া,  
তালুকজািময়া 

1748 3738 

মাঃ মা ািফজার রহমান  

মাঃ মমতাজ আলী  
মিজনা বগম  

বরকতপুর,  

ফিকরহাট 

1749 3740 

মাঃ রিফক হােসন ম ল 

মাঃ আমজাদ হােসন ম ল 

মাছাঃ রিজবা বগম  

পারবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

1750 3745 

মাঃ মাইদুল ইসলাম  

মাঃ রিফ ল ইসলাম  

মাছাঃ মিরয়ম বগম  

গায়ালপাড়া, 
 ঠু য়াপা র 

1751 3746 

মাঃ ওয়ািলদ হাসাইন  

মাঃ সাহরাব হাসাইন  

মাছাঃ মিজনা বগম  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

1752 3750 

মাছাঃ রিহমা বগম  

মাঃ আনছার আলী 
মাছাঃ অিমছা বগম  

িশবরামপুর, 

 পলাশবাড়ী 

1753 3751 

মাঃ আশরাফুল আলম  

মাঃ শািহদুল ইসলাম  

মাছাঃ আিজনা বগম  

েমদপুর, 

 মেনাহরপুর 

1754 3765 

মাঃ খাকন খ কার  

মাঃ নু ল আিমন খ কার 

মাছাঃ রিশদা বগম  

রাজনগর, 

 রওশনবাগ 

1755 3766 

মাঃ আঃ রউফ ম ল  

মাঃ ফজলার রহমান  

মাছাঃ রািহলা বগম  

পি ম গাপালপুর,  

বং িলয়া 

1756 3767 

মাঃ িসরাজুল ইসলাম 

িসহাব 

মাঃ আসাদুল ম ল  

মাছাঃ শফালী বগম  

গনকপাড়া, 
 কািশয়াবাড়ী 

1757 3768 

মাঃ মি উর রহমান 

মাঃ শিহদুল ইসলাম  

মাছাঃ কিহনুর বগম  

পঃ িমজাপুর, 

 কািশয়াবাড়ী 

1758 3771 

মাঃ মেহদী হাসান ম ল  

মাঃ আিজজুল ইসলাম  

মাছাঃ কমলা বগম  

পু মারী, 
 মেনাহরপুর 

1759 3772 

মাঃ শামীম িময়া  
মাঃ এমারত আক  

মৃত রােবয়া বগম  

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1760 3774 

মাছাঃ ফােতমা বগম      

মাঃ আবুল কালাম আজাদ 

মাছাঃ শভা বগম  

েমদপুর, 

 মেনাহরপুর 

1761 3775 

মাঃ আল মামুন মাঃ 
জয়নাল আেবদীন মাছাঃ 
হােজরা বগম  

মেহশপুর, পলাশবাড়ী 

1762 3779 

মাছাঃ আরিজিরনা হক  

মাঃ েবল ম ল  

মাছাঃ গালািজ বগম  

িকশামত চেরংগা  
মরীর হাট 

1763 3780 

সুিজত মার  

খুিদরাম দাস 

সিবতা রানী দাস  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

1764 3781 

মাছাঃ রহানী আ ার  

মাঃ শািমম িময়া  
মাছাঃ আেরফা্ বগম  

পারবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

1765 3782 

মাঃ আল আিমন ইসলাম 

মাঃ তাফা াল হােসন  

মাছাঃ রেবকা বগম  

পারবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

1766 3788 

িনমল চ   

মিন নাথ চ  

অেমলা রাণী  

পূব গাপীনাথপুর, 

 পলাশবাড়ী 

1767 3796 

সােহল রানা  
আঃ মিজদ  

মােজদা বগম  

বাড়াইপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

1768 3800 

মাঃ ইউনুস আলী 
মাঃ আঃ সামাদ 

মাছাঃ লাইলী বগম 

রায়তী নড়াইল,  

ডালভা া 

1769 3801 

মাছাঃ ইয়াছিমন আ ার 

মানা 
মাঃ ম আলী  
মাছাঃ চােমলী বগম 

বির হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

1770 3806 

মাছাঃ বিব খাতুন 

মাঃ মনজুর মারেশদ 

মৃত- জােলখা বগম 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

1771 3807 

মাঃ মাহফুজার রহমান 

মাঃ ফজলার রহমান 

মাছাঃ সােদনা বগম 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

1772 3816 

মাঃ রজওয়ানুল হক 

মাঃ আেশ র রহমান 

মাছাঃ শাহানারা বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

1773 3823 

মাছাঃ সুমনা আ ার 

মাছাঃ মাখেলছুর রহমান 

মাছাঃ মাওদুদা বগম 

দুবলাগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

1774 3825 

মাছাঃ শারিমন আ ার 

বাি  

মাঃ বাবলু িময়া 
মাছাঃ িশউলী বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1775 3827 

মাছাঃ স্ুই  বগম 

মাঃ রজানুর হক 

মাছাঃ িশউলী বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

1776 3834 

মাছাঃ িশউলী বগম 

মাঃ বাবলু িময়া  
মাছাঃ জিমলা বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

1777 3835 

মাঃ সিজব ম লেমাঃ 
শামছুল আিমন ম লেমাছাঃ 
হািলমা বগম 

পূব-নয়ানপুর,পূব-

গািপনাথপুর 

1778 3838 

মাঃ রিবউল আউয়াল 

মৃত রমজান আলী 
মাছাঃ জােহদা বগম 

সুই াম,  

পলাশবাড়ী 

1779 3839 

মাছাঃ সািবনা আকতার 

মাঃ সেক ার আলী 
মাছাঃ জুেলখা বগম 

আটঘিড়য়া, 
মরীরহাট 

1780 3840 

তপন মার 

মৃত মিনে া নাথ সরকার 

খুিশ রানী 

হিরনবাড়ী, 
হািলমনগর 

1781 3845 

মাঃ সুলতান আলী 
মাঃ মকবুল হােসন ম ল 

মৃত- মােনায়ারা বগম 

চকবালা, 
কািশয়াবাড়ী 

1782 3846 

মাঃ লাকমান হািকম 

মাঃ মকবুল ম ল 

মৃতঃ মেনায়ারা বগম 

চকবালা, 
কািশয়াবাড়ী 

1783 3849 

মাঃ দােলয়ার হােসন 

মৃত নওশা িময়া 
মাছাঃ রিজয়া বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

1784 3854 

শামছু ামান 

মা ফা শাহাদাতু ামান 

সােলহা বগম 

দুগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

1785 3861 

মাঃ সােখায়াত হােসন 

মাঃ আ ুল মিতন 

মাছাঃ শাহানা বগম 

ল ীপুর, 

মরীরহাট 

1786 3864 

মাঃ মিমনুল ইসলাম 

মাঃ আ ুস সালাম সরকার 

মাছাঃ হািমদা বগম 

ঘাড়াবা া, 
 হািলমনগর 

1787 3865 

মাছাঃ পারভীন আ ার 

মাঃ শিফ ল ইসলাম 

মাছাঃ আরজুমান বানু 

পি ম িমজাপুর, 

কািশয়াবাড়ী 

1788 3867 

মাঃ বলাল িময়া 
মাঃ গালজার রহমান 

হাছনা বগম 

বুজ কিব পুর, 

আমলাগাছী 

1789 3872 

মাঃ হলাল িময়া 
মাছাঃ গালাম হােসন 

মাছাঃ হেলনা খাতুন 

িশমুিলয়া, 
পলাশবাড়ী 

1790 3873 

মাছাঃ উে  হানা 
মাঃ আ ুল জা ার ম ল 

মাছাঃ ছামছু াহার বগম 

পি ম  

গাপালপুর, 

বং িরয়া 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1791 3882 

মাঃ আিরফুর রহমান 

মাঃ আনছার আলী 
মাছাঃ িনলুফা বগম 

িকশামতেচের া, 
মরীরহাট 

1792 3886 

মাঃ সবুজ হােসন 

মাঃ হযরত আলী 
মাছাঃ আ জুয়ারা বগম 

পারবতীপুর, 

ঠু য়াপা র 

1793 3890 

মাঃ আিম ল ধান 

মাঃ লুৎফর রহমান 

মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

ঘাড়াবা া,  
হািলমনগর 

1794 3891 

মাঃ িজ ূর রহমানমৃত 

মিছর শখেমাছাঃ জুেলখা 
বগম 

েমদপুর,মেনাহারপু
র 

1795 3892 

সয়দা হা ন অর রিশদ 

সয়দা আ ুর রিশদ 

মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

1796 3899 

মাঃ মা ািকম িব াহ 
ফারকী 
মাঃ আ ুর রিশদ ধান 

মাছাঃ মাছুমা ইয়াসিমন 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

1797 3901 

মাঃ হািববুর রহমান 

মাঃ আঃ হা ান সরকার 

মাছাঃ িবলিকছ বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

1798 3902 

মাছাঃ সাইফু াহার 

মিশউর রহমান 

মাছাঃ ছামছু াহার বগম 

ছাউিনয়া, 
রেথরবাজার 

1799 3907 

 ভানু র ন সরকার 

মৃত িনত  র ন সরকার 

মৃত ঝনা রানী সরকার 

আমলাগাছী, 
আমলাগাছী 

1800 3909 

মাছাঃ সেহলী সুলতানা 
মাঃ জািক ল ইসরাম 

মাছাঃ মাসুদা বগম 

পূব ফিরদপুর, 

ফিরদপুর 

1801 3913 

মাছাঃ ফােতমা সুলতানা 
মাঃ িহন সরকার 

মাছাঃ খািদজা বগম 

মহদীপুর, 

ঠু য়াপা র 

1802 3914 

মাছাঃ উে  হািববা 
মাঃ আ ুল জা ার ম ল 

মাছাঃ ছামসুরনাহার বগম 

পি ম গাপালপুর, 

বং িরয়া 

1803 3915 

মাঃ িহন সরকার 

মাঃ খয়রা ামান সরকার 

মাছাঃ রিহমা বগম 

মহদীপুর, 

ঠু য়াপা র 

1804 3917 

মাঃ সােহল িময়া 
মাঃ মাকেছদ আলী 
মাছাঃ জােবদা খাতুন 

ভবানীপুর, 

বাসুেদবপুর 

1805 3924 

মাঃ শাহজালাল 

মাঃ বলাল হােসন 

মাছাঃ বলী বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 



গাইবা া জলাধীন পলাশবাড়ী উপেজলার াশনাল সািভস কম চী (৭ম পব) এর স ক 
আেবদনকারীগেণর খসড়া তািলকা 

62 
 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1806 3925 

মিমনা আ ার 

িম ার রিন 

ছফুরা বগম 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

1807 3929 

মাছাঃ শিরফা বগম 

আ ুল ওহাব 

মাছাঃ িজ াতুল নছা 

পূব গািপনাথপুর, 

পূব গািপনাথপুর 

1808 3944 

শাপলা আ ার 

মাঃ আঃ গ ফার  

সুিফয়া বগম 

নুরপুর, 

পলাশবাড়ী 

1809 3947 

সাইেয়দী মুনীরা 
সাইেয়দ আ ুর রিশদ িময়া 
মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

1810 3950 

মাছাঃ মাহাফুজা 
আকতারেমাঃ আঃ মিকম 

উি ন খানেমাছাঃ আয়শা 
বগম 

িশবরামপুর,পলাশবা
ড়ী 

1811 3952 

মাঃ ফা ক কিবর 

মাঃ আবু ব র িসি ক 

মাছাঃ উে  লছুম বগম 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

1812 3953 

নাজমুন নাহার লায়লা 
মাঃ িজয়াউর রহমান িজয়া 
রােকয়া বগম 

িকসমত চের া, 
মরীরহাট 

1813 3956 

মাঃ মিশউর রহমান 

মাঃ আয়নাল হক ম ল 

মৃত মারেশদা বগম 

বতকাপা, 
ঢালভা া 

1814 3958 

মাঃ রািকবুল হাসান 

মাঃ খারেশদ আলম 

মাছাঃ রবা বগম 

ভবানীপুর, 

বাসুেদবপুর 

1815 3965 

মাছাঃ মায়া আ ার রীনা  
মাঃ নাইস ধান 

মাছাঃ রােবয়া বগম 

বালা  
বামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

1816 3966 

মাঃ নুর বী িময়া 
মৃত হািকম উি ন 

মাছাঃ নুরজাহান বগম 

সব   

ভাদুিরয়া,  
পলাশবাড়ী 

1817 3970 

মাছাঃ মশকা খাতুন 

মাঃ নাজমুল হক ম ল 

মাছাঃ শাি  বওয়া 

ভলােকাপা,  
তালুক জািময়া 

1818 3976 

মাঃ জুলিফকার আলী 
মাঃ মাকেছদ আলী 
মাছাঃ জাহরা বগম 

িশমুিলয়া, 
পলাশবাড়ী 

1819 3977 

মাছাঃ তানিজলা আকতার 

মাঃ বনিজর আহে দ 

মাছাঃ শািমমা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

1820 3980 

মাছাঃ তািনয়া নাছিরন 

মাঃ ফজলার রহমান 

মাছাঃ মেজয়া বগম 

বাড়াইপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1821 3981 

মাছাঃ িশমুলী আকতার 

মাঃ ফরদাউছ হােসন 

মাছাঃ শফালী বগম 

বাড়াইপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

1822 3984 

মাঃ শাহাজাহান িময়া 
মাঃ মিজরব রহমান 

মাছাঃ রিমছা বগম 

পি ম  

নয়ানপুর, 

বং িলয়া 

1823 3990 

মাছাঃ সুলতানা রািজয়া 
মাঃ ময়নুল হক  

মাছাঃ রখা বগম 

রা ামা , 

পলাশবাড়ী 

1824 3991 

মাঃ িপটুল িময়া 
মৃত তারা িময়া 
মাছাঃ নারিগস বগম 

রাজনগর, 

রওশনবাগ 

1825 3995 

মাঃ শািফউল ইসলাম 

মাঃ সাহার উি ন 

মাছাঃ রােবয়া বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

1826 3998 

সুমনা আ ারেমাঃ মিশউর 

রহমানেমাছাঃ নািগছ বগম 

পি ম 

গাপালপুর, বং ির
য়া 

1827 4003 

মাছাঃ রােশদা বগম 

মাঃ হািববুর রহমান 

সরকার 

মৃতঃ লছুম বগম 

বালা বামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

1828 4007 

পা রানী মহ  

অমূল  চ  মহ  

ক না রানী মহ  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

1829 4015 

মাছাঃ রওনক জাহান 

মাঃ আ ুল হক সরকার 

মাছাঃ নুর জাহান বগম 

রামপুরা/সাহাপুর, 

কামরপুর 

1830 4020 

রতন মার মহ  

অমূল  চ  মহ  

ক না রানী মহ  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

1831 4022 

মাঃ আল আেরাজ 

মাঃ কােয়ম উি ন 

মাছাঃ রওশন আরা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

1832 4023 

মৃত ফজলুল কিবর ম ল 

মৃত ফিরদা খাতুন 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

1833 4025 

মাছাঃ আহসান হাবীব 

েয়ল 

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

নারায়নপুর,  

বাসুেদবপুর 

1834 4030 

মাঃ ছািমউল ইসলাম 

মৃত আ ুল ছা ার 

মাছাঃ হািবজা বগম 

দুবলাগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

1835 4031 

মাঃ রিবউল ইসলাম 

মাঃ শওকত আলী আক  

মৃতঃ উে  লছুম বগম 

পি ম  

গািপনাথপুর,  

পলাশবাড়ী 

1836 4035 

মাছাঃ নুরজাহান খাতুন 

মাঃ শামীম ম ল 

মাছাঃ মা ফা বগম 

িনমদােশর িভটা, 
 মেনাহরপুর 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1837 4036 

গৗতম চ  দাস 

িবমল চ  দাস 

কাবাসী রানী দাস 

বিরশাল, 

 বাসুেদবপুর 

1838 4038 

সুিচ া রানী বমন 

 জ িবলাল চ  বমন 

মিতঃ িমলা রানী 

বিরশাল, 

 বাসুেদবপুর 

1839 4043 

উ ল মার 

মৃতঃ খাকারাম ম ল 

রন ুবালা রানী 

ভলােকাপা,  
তালুক জািময়া 

1840 4044 

িরপন চ  পাল 

মৃতঃ মিন শংকর পাল 

ভারতী রানী 

ভলােকাপা, 
 তালুক জািময়া 

1841 4050 

অনদীপা রানী 
মৃত অন  মার দবনাথ 

অ লী রানী 

মধ রামচ পুর, 

কামরপুর 

1842 4051 

মাছাঃ ফােতমা তুজ জ রা 
মাঃ সুজন িময়া 
মাছাঃ মিরয়ম বগম 

হিরনাথপুর, 

হািলমনগর 

1843 4052 

মাঃ খাকন ম লেমাঃ 
িমজানুর রহমানেমাছাঃ 
িসি কা বগম 

শ ামপুর,ঠু য়াপা র 

1844 4057 

মাঃ নু ল ইসলাম 

মাঃ মুনছুর আলী 
মাছাঃ নুরজাহান বগম 

পূব ফিরদপুর, 

ফিরদপুর 

1845 4060 

মাঃ আসমাউল হােসন 

মাঃ ময়নুল ইসলাম 

িমেসস িফেরাজা বগম 

রায়তী নড়াইল, 

ঢালভা া 

1846 4065 

মাঃ আিরফ িময়া 
মৃতঃ মকবুল হােসন 

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

িশবরামপুর, 

পলাশবাড়ী 

1847 4069 

মাঃ শাহজাহান ম ল 

মাঃ সাইদার রহমান ম ল 

মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

বলাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

1848 4070 

মাঃ ওয়ােজদ আলী ধান 

মাঃ আঃ জিলল সরকার 

রশমা বগম 

হিরনাথপুর, 

হািলমনগর 

1849 4075 

মাঃ শাহাদত হােসন 

সরকার  

মাঃ শামছুল ইসলাম 

সরকার  

মাছাঃ রওশন আরা  

সাতার পাড়া  
তুলশীঘাট 

1850 4076 

মাঃ হািববুর রহমান 

মাঃ আঃ ছা ার িময়া  
রেহনা বগম  

িকেশারগাড়ী, 
 কািশয়াবাড়ী 

1851 4102 

মাঃ মাহমুদুল হাসান  

মৃত সাইফুল ইসলাম  

মাছাঃ মমতাজ বগম  

খামার নরাইল  

ঢালভা া 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1852 4103 

মাঃ আ ুস সাবহান  

মৃত তাফা ল হােসন  

মাছাঃ ছরাতুন বওয়া  

নয় আনা নওদা, 
বং িলয়া 

1853 4104 

মাঃ িফেরাজ কিবর 

মাঃ রাজ ুিময়া  
মাছাঃ সােজদা বগম  

শালমারা, 
কামরপুর 

1854 4105 

মাছাঃ সাথী আকতার  

মাঃ খাজা ামািনক  

মাছাঃ আেমনা বগম  

শালমারা, 
কামরপুর 

1855 4107 

মানতািহনা খাতুন  

মাঃ আঃ রিহম  

িলিল বগম  

নুরপুর,  

পলা্শবাড়ী 

1856 4108 

মাছাঃ সুমনা আ ার  

মাঃ মামুন আল মিনর  

মাছাঃ ছালমা আকতার  

খি  

 মিররহাট 

1857 4111 

মাঃ সা ান হােসন  

মাঃ আ ুস ছামাদ সরকার  

মাছাঃ ছামছু াহার বগম  

নারায়নপুর, 

বাসুেদবপুর 

1858 4113 

মাঃ ইমরানুর রহমান 

মাঃ লুৎফর রহমান  

মাছাঃ মােজদা বগম  

পলাশগাছী, 
পলাশবাড়ী 

1859 4116 

মারী িরপা রানী সরকার 

ভূেপ  নাথ সরকার মিত 

কল ানী রানী সরকার  

ময়ম পুর, 

পলাশবাড়ী 

1860 4118 

মাঃ আবুল কালাম আজাদ  

মাঃ সেক ার সরকার  

মাছাঃ কিহনুর বগম  

পারবতীপুর,আমলা
গাছী 

1861 4120 

মাঃ আশরাফুল ইসলাম  

মাঃ মাজাে ল হক  

মাছাঃ কিহনুর বগম  

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

1862 4127 

শফা আকতার বানু 

আ ুল হািমদ িময়া  
ছােলহা বগম  

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

1863 4131 

মাঃ হািববুর রহমান 

মাঃ নজ ল ইসলাম  

মাছাঃ িমনারা বগম  

বড়াডাংগা,  
পলাশবড়ী 

1864 4141 

সাহান মার  

মৃত ফু  চ  দাস  

মৃত কল ানী দাস  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

1865 4142 

মাছা মিনরা বগম 

গালাম রজওয়ান  

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

পবনাপুর, 

চেররহাট 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1866 4143 

মাঃ শিরফুল ইসলাম  

মৃত ম আিমন  

মাছাঃ আেয়শা বগম  

পবনাপুর, 

চেররহাট 

1867 4145 

মাঃ আ ু াহ আল মামুন  

মাঃ আ ুর রউফ সরকার  

মাকসুদা বগম  

তালুক জািমরা, 
 তালুকজািমরা 

1868 4146 

মাঃ এস এম হাসান তােরক 

মাঃ শাহ জালাল সরকার  

মাছাঃ শাভা বগম  

বুজ ক িব পুর,  

আমলাগািছ 

1869 4147 

মাঃ শখ সািদ িময়া  
মাঃ আ ুল মােজদ িময়া  
মাছাঃ রােকয়া বগম  

গায়ালপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

1870 4148 

মাঃ গালাম সেরায়ার  

মৃত আ ুস সামাদ  

মাছাঃ জােহলা  বগম  

সুই াম,  

পলাশবাড়ী 

1871 4153 

মাছাঃ তানিজনা আকতার  

মৃত আ ুস সা ার ম ল  

মাছাঃ বনু বগম  

আমলাগাছী, 
আমলাগাছী 

1872 4155 

মাঃ িমঠু িময়া  
মাঃ আঃ ুছ ধান  

মাছাঃ িমনারা বগম  

জামালপুর,  

পলাশবাড়ী 

1873 4158 

মাঃ িমজানুর রহমান  

মাঃ জায়দাল হক  

মাছাঃ িনলুফা বগম  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

1874 4176 

মাঃ রাজ ুআহে দ মাঃ 
মু ল িময়া মাছাঃ 
আ ুয়ারা বগম  

দুগাপুর, পলাশবাড়ী 

1875 4177 

মাঃ কাম ল হাসান  

মাঃ আঃ মিতিন  

মাছাঃ সলী বগম  

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

1876 4195 

মাঃ আিশ মান  

মাঃ আইয়ুব আলী  
মাছাঃ আ ুয়ারা বগম  

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

1877 4196 

মাঃ শিরফুল ইসলাম  

মাঃ আঃ মা ান িময়া  
মাছাঃ রিজয়া বগম  

সুই াম,  

পলাশবাড়ী 

1878 4197 

কাম াহার  

মাঃ িসরাজুল ইসলাম  

মাছাঃ ছামছু াহার বগম  

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

1879 4208 

মাঃ আঃ মােজদ সরকার  

মাঃ মুনছুর আলী সরকার  

মাছাঃ মােলকা বগম  

পবনাপুর, 

চেররহাট 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1880 4213 

মাঃ কািমম সরকার  

মৃত মকবুল হােসন সরকার 

মাছাঃ খােলদা বগম  

িব ু পুর, 

ঠু য়াপা র 

1881 4214 

মাঃ মজন ুম ল  

মাঃ সাদা িময়া 
মাছাঃ রওশনা আরা বগম 

মারগাড়ী, 
 হািলম নগর 

1882 4215 

মাঃ সুমন ম ল  

মাঃ ছাইদার রহমান  

মাছাঃ রওশনা আরা বগম 

মারগাড়ী,  
হািলম নগর 

1883 4221 

মাছাঃ ফারজানা আকতার  

মাঃ বাবলু িময়া  
মাছাঃ আেনায়ারা বগম  

নারায়নপুর, 

বাসুেদবপুর 

1884 4230 

মাছাঃ িশি  খাতুন  

মাঃ আঃ কিরম  

মাছাঃ আেমনা বগম  

কয়ারপাড়া,  
আমলাগািছ 

1885 4241 

মাঃ মাসুদুর রহমান  

মাঃ আ ুল মােজদ  
মাছাঃ রােকয়া বগম  

গায়ালপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

1886 4242 

স ীপ মার  

মৃত আ ন চ   

কিনকা রানী  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

1887 4248 

মাছাঃ নাসরীন সুলতানা 
মাঃ আেনায়া ল ইসলাম  

মাছাঃ আফ জা বগম  

পূব গাপালপুর, 

আমলাগাছী 

1888 4250 

মাঃ রিবউল ইসলাম  

মাঃ আশরাফ আলী  
মাছাঃ িলিল বগম 

হােসনপুর, 

মরীরহাট 

1889 4254 

মা: আ: খােলক সরকার  

মা: নজ ল ইসলাম  

মাছা: শিরফা বগম  

পাবতীপুর,  

ঠু য়াপু র 

1890 4257 

 সুমন চ  মদক  

চরন মাদক  মিত 

সেনকা রানী  

আমলাগাছী, 
আমলাগাছী 

1891 4259 

মাঃ আিনছুর রহমান  

মাঃ রিফ ল ইসলাম  

মাছাঃ রােহনা বগম  

মধ রামচ পুর  

কামরপুর 

1892 4263 

মাঃ সােদ ল ইসলাম  

মাঃ তারা িময়া  
মাছাঃ সােজদা বগম  

ডােকরপাড়া 
 ঢালভা া 

1893 4276 

মাঃ প ব িময়া  
মাঃ শামছুল দা  
মাছাঃ হািছনা হনা বগম  

মধ রামচ পুর,  

কামরপুএর 

1894 4277 

ফুয়াদ িময়া  
অিছম উি ন  

জুেলখা বগম  

সুলতানপুর  

বাড়াইপাড়া,  
বং িলয়া 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1895 4289 

মাঃ নূের আলম িসি ক 

মাঃ আবু বকর িময়া 
মাছাঃ জািমনা বগম 

িকেশারগাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

1896 4293 

মাঃ সুলতান িময়া 
মাঃ নু ল ইসলাম বাদসা 
মাছাঃ রওশনআরা 

বুজ কিব পুর, 

আমলাগাছী 

1897 4298 

মা: খায় ল ইসলাম  

মৃত- মিতয়ার রহমান  

মাছা: দুলািল বগম  

পারবতত পুর,  

ঠু য়াপু র 

1898 4301 

ক এম রমজান শিরফ  

মা: জলাল হােসন 

খ কার  

মাছা: রিহমা বগম  

পবনাপুর,  

চেররহাট 

1899 4304 

মা: এনামুল ইসলাম  

মা: মিজবর রহমান ধান  

মাছা: আেলয়া খাতুন  

খাসবাড়ী,  
মরীরহাট 

1900 4306 

মা: আলমামুন সরকার  

মা: নজ ল ইসলাম 

সরকার  

মাছা: সােজদা বগম  

মা ফাপুর, 

 তুলশীঘাট 

1901 4310 

 সুকমল চ  শীল  

 েমাদ শীল  

 মিত বলী রানী  

হােসনপুর,  

মরীরহাট 

1902 4314 

মাছা: রািজয়া সুলতানা  
মা: কািমম সরকার ির ু   

িব ু পুর, 

 ঠু য়াপু র 

1903 4318 

মা: এরশাদুল হক  

মা: ছিমর উি ন  

মাছা: আেমনা খাতুন  

সুলতানপুর,  

পলাশবাড়ী 

1904 4323 

মা: মা ািফজার রহমান  

মা: িবলােয়ত হােসন  

মাছা: মেফলা বগম  

িকেশারগাড়ী,  
কািশয়াবাড়ী 

1905 4332 

মা: িজয়াউল হক সরকার  

মা: মা ােমল হক সরকার 

মাছা: জাহরা বগম  

পলাশবাড়ী,  
পলাশবাড়ী 

1906 4339 

মা: শিফ ল ইসলাম মা: 
আ: আ: মা ান িময়ােমাছা: 
রিজয়া বগম  

সুই াম, পলাশবাড়ী 

1907 4341 

মা: মেহদী হাসান মন  

মা: খায় ল ইসলাম  

মাছা: রওশন আরা বগম  

িব ু পুর,  

ঠু য়াপু র 

1908 4342 

মাছা: িম আ ার  

মা: হািমদুল হক  

মাছা: নারিগস বগম  

আটঘিরয়া,  
মরীরহাট 

1909 4346 

মা: রােশদুল জামান খান  

মা: রিফ ল ইসলাম খান  

মাছা: লুৎফ বগম  

মা ফাপুর,  

তুলশীঘাট 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1910 4353 

মাছাঃ শাহিরয়া আ ার  

মাঃ আলমগীর ম ল  

মাছাঃ আেনায়ারা বগম  

বতকাপা , 
 ঢালভা া 

1911 4367 

মাঃ রােসল ইসলাম  

মাঃ শিফ ল ইসলাম  

মাছাঃ রওশন আরা বগম  

খাসবাড়ী, 
 মরীরহাট 

1912 4374 

মাঃ আিশ র রহমান 

সরকার  

মাঃ নূ ল হক খ কার  

মাছাঃ তহিমনা খাতুন  

পবনাপুর, 

চেররহাট 

1913 4377 

মাছাঃ লাইজ ু বগম  

মাঃ আঃ লিতফ  

মাছাঃ হািলমা বগম  

ঝািল ী, 
ঢালভা া 

1914 4383 

মাঃ ফা ক ইসলাম 

মাঃ হািবজার রহমান 

মাছাঃ সােহরা বগম 

খামার মামুদ পুর, 

 হািলম নগর 

1915 4394 

মাঃ আিরফ হােসইন 

মাঃ শিহদুল ইসলাম 

মাছাঃ জািমলা বগম 

বরকতপুর, 

ফিকরহাট 

1916 4397 

মাছাঃ িরমা খাতুন 

মাঃ আজাহার আলী ম ল 

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

চািলতা দহ, 
পলাশবাড়ী 

1917 4402 

রােবয়া সুলতানা  
মাঃ মাসুদ রান  

মাছাঃ িমনারা বগম  

ভবানী পুর, 

 বাসুেদবপুর 

1918 4408 

মাঃ একরামুল হক  

মাঃ মাকছুদার রহমান  

মাছাঃ জািকয়া বগম  

জামালপুর  

পলাশবাড়ী 

1919 4416 

মাঃ আল মুনছুর আলী  
মাঃ করামত আলী  
মাছাঃ মুি  বগম  

গৃধারীপুর ,  

পলাশবাড়ী 

1920 4419 

মাঃ ইমদাদুল হক  

মাঃ আজগার আলী  
মাছাঃ তিহমন বগম  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

1921 4423 

মাঃ শামীম িময়া  
মাঃ আবু তােলব শখ  

মাছাঃ সােমলা বগম  

মুরারীপুর ,  

রওশনবাগ 

1922 4446 

মাঃ সুমন িময়া 
মাঃ আঃ জা ার িময়া  
মাছাঃ ফিরদা বগম  

জামালপুর  

পলাশবাড়ী 

1923 4449 

রেহনা খাতুন আঃ সা ার 

আক  রিজয়া বগম  

মেহশপুর, পলাশবাড়ী 

1924 4450 

মাছাঃ স া খাতুন  

মাঃ শাহাদুল ইসলাম  

মাহামুদা খাতুন  

আমবাড়ী,  
পলাশবাড়ী 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1925 4453 

মাছাঃ হনা খাতুন  

মাঃ মিশউর রহমান ধান  

মাছাঃ সুিফয়া বগম  

বরকতপুর,  

ফিকরহাট 

1926 4467 

মাছাঃ অ জনা খাতুন  

মাঃ শাহজালাল সরকার  

মাছাঃ হােজরা বগম  

গৃধারীপুর ,  

পলাশবাড়ী 

1927 4472 

মাছাঃ সুিম আকতার  

মাঃ রিফ ল ইসলাম  

মাছাঃ নুর জাহান বগম  

গেনশপুর  

বং িলয়া 

1928 4474 

মাঃ মাশিফ র রহমান  

মাঃ আবুল কালাম আজাদ  
মাছাঃ মহবুবা আ ার  

অিভরামপুর  

গািব গ জ 

1929 4486 

মাঃ শিহদ িময়া  
মাঃ আঃ মিজদ ধান  

মাছাঃ সানাভান বগম  

বরকতপুর,  

ফিকরহাট 

1930 4490 

মাছাঃ সা না খাতুন  

মাঃ বলাল ম ল  

মাছাঃ রােবয়া বগম  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

1931 4494 

মাকারেরমা আহেমদ  

মাঃ হািববুর রহমান  

মাছাঃমমতাজ বগম  

পলাশপাড়া, 
 গাইবা া 

1932 4497 

কৃ  চ  সরকার  

ফিন  নাথ সরকার  

জ ৎ া রানী সরকার  

মহদীপুর, 

ঠু য়াপা র 

1933 4498 

মাছাঃ শফালী বগম  

এ ক এম আিমনুল ইসলাম  

মাছাঃ রিহমা বগম 

গৃধারীপুর, 

 পলাশবাড়ী 

1934 4500 

মাঃ নু  বী ম ল  

মাঃ আঃ রিশদ ম ল  

মাছাঃ নুরজাহান বগম  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

1935 4502 

মাছা: জমী বগম  

মা: তাছাে ক হােসন 

সরকার  

মাছা: মােজদা বগম  

বরী হিরনমারী,  
পলাশবাড়ী 

1936 4503 

মাছা: আিতকা বান ু

মা: আহসান হািবব  

মাছা: উে  লছুম বগম  

িগিরধারীপুর,  

পলাশবাড়ী 

1937 4504 

মা: কামাল পাশা  
মা: মওলাদুর রহমান  

মাছা: কািহনুর বগম  

পবনাপুর, 

 চেররহাট 

1938 4506 

মাছা: জসমিন আ ার  

মা: আ: জিলল সরকার 

মাছা: লাইলী বগম  

িবরােমরিভটা, 
মেনাহরপুর 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1939 4508 

মা: রিফ বী সরকার 

মা: ইয়া ব আলী মাছা: 
রনুকা বগম  

তালুকজািমরা, 
তালুকজািমরা 

1940 4510 

মা: ইমন সরকার মিজদ  

মা: ছবেদর আলী  
মাছা: মিরয়ম বগম  

চি পুর,  

পলাশবাড়ী 

1941 4513 

মাছা: হাছনা বগম  

মা: আলম ম ল  

মাছা: জাহরা বগম  

মুরারী পুর,  

বতকাপা 

1942 4519 

মাছা: বা খাতুন  

মা: পন িময়া  
রওশন আরা বগম  

বুজ ক টংরা,  
বং িরয়া 

1943 4520 

মাছা: বা খাতুন  

মা: পন িময়া  
রওশন আরা বগম  

বুজ ক টংরা,  
বং িরয়া 

1944 4527 

মাছা: রােমদা আ ার  

মা: ল আিমন  

মাছা: সুিফয়া বগম  

লি পুর,  

মরীর হাট 

1945 4528 

মা: শাহ জাহান সরকার  

মৃত- আ: মিজদ  
মাছা:ফিজলাতুন নছা  

েমদপুর,  

মেনাহরপুর 

1946 4532 

মা: আশরাফুল ইসলাম  

মা: আ ুল গফুর  

মাছা: আ ুয়ারা বগম  

মেহশপুর,  

পলাশবাড়ী 

1947 4535 

মা: আ ুল আহাদ  

মা: আিজজুল হক  

মাছা: জাহানারা বগম  

িব ামগাছী,  
ঠু য়াপু র 

1948 4548 

মা: পাপুল িময়া  
মা: হায়দার আলী  
মাছা: া বগম  

বরকতপুর, 

ফিকরহাট 

1949 4549 

মাছা: মুি  খাতুন  

কএমিবএম শাহীনুর রজা 
শাহীন  

মাছা: হািমদা বগম  

বালাবামুিনয়া,  
ফিকরহাট 

1950 4552 

মা: িজয়াউর রহমান  

মৃত- হািববুর রহমান  

মাছা: জেলখা বগম  

রামপর,  

বাসুেদবপুর 

1951 4556 

মা: জুলকার নাইম  

মা: হা ন অর রিশদ  

মাছা: িমনারা বগম  

নাি শহর,  

ফিকরহাট 

1952 4559 

মা: মিমনুল ইসলাম  

মা: মকবুল হােসন 

মাছা: মেমনা বগম  

ভগবানপুর,  

বাসুেদবপুর 

1953 4580 

মা: লােভল রহমান  

মা: নজ ল ইসলাম  

মাছা: িবউ  বগম  

সােকায়া,  
ঢালভা া 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1954 4582 

মা: িরজওয়ান উল- আলম 

েবল  

মা: আফজাল হােসন  

মাছা: আ ু মেনায়ারা  

হাসােনর পাড়া,  
তুলসীঘাট 

1955 4588 

মাছা: না আ ার মৃত- 

ল আিমন সরকার 

মাছা: সুিফয়া বগম  

ল ীপুর, মরীর হাট 

1956 4591 

মাছা: সুই  আ ার  

মা: মাসেলম উি ন  

মাছা: রেহনা বগম  

িকেশারগাড়ী,  
কািশয়াবাড়ী 

1957 4607 

মাঃ আসাদু ামান  
মৃত শওকত আলী ম ল  

মাছাঃ আেমনা বগম  

ঝাপর, 

কামরপুর 

1958 4613 

মাছাঃ রােশদা বগম  

মৃত আঃ মা ােলব  

মাছাঃ রওশন আরা  

জামালপুর  

পলাশবাড়ী 

1959 4616 

মাছাঃ সাথী আকতার  

মাঃ মাজ ুম ল  

মাছাঃ রিহমা বগম  

জগরজািন 

 পলাশবাড়ী 

1960 4622 

রােহনা খাতুন  

আ ুর রহমান  

নু নাহার বগম  

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

1961 4648 

হাসান মিতউর রহমান  

মাঃ আজহা ল ইসলাম  

মাছাঃ িমনারা বগম  

িদঘলকা ী,  
বং িলয়া 

1962 4652 

মাঃ জাবােয়ত হােসন  

মাঃ নািসর উি ন  

মাছাঃ জাহানারা বগম  

নাি শহর ,  

ফিকরহাট 

1963 4656 

খ কার মাঃ নামান  

খ কার মাঃ আঃ বাকী  
মাছাঃ নুরনাহার খ কার  

মুরারীপুর, 

 রওশনবাগ 

1964 4659 

মাঃ আঃ রা াক সরকার  

মাঃ আবু হােসন  

মাছাঃ রওশন আরা বগম  

রাজনগর, 

 রওশনবাগ 

1965 4678 

মাছাঃ শামীমা আ ার  

মাঃ আঃ কাফী সুজন  

মাছাঃ ফি  বগম  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

1966 4688 

মাঃ সােহল রানা  
মাঃ লুৎফর রহমান  

মাছাঃ তামা া হক  

িব ু পুর   

ঠু য়াপা র 

1967 4690 

মাছাঃ নাজিনন নাহার  

মাঃ নজ ল ইসলাম  

মাছাঃ জাহানারা বগম  

খামার জািময়া  
মেনাহরপুর 

1968 4697 

মাছাঃ জা াতুন নাঈম  

মাঃ ািহল কিবর  

মাছাঃ িবিথ বগম  

সােকায়া, 
 ঢালভা া 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1969 4714 

মাঃ মিমনুল ইসলাম 

মাঃ নওশা িময়া 
মাছাঃ মনিজলা বগম 

রায়তী নরাইল,  

ঢালভা া 

1970 4717 

মাঃ সােদ ল ইসলাম 

মাঃ লাল িময়া 
মাছাঃ ছামছু াহার 

গায়ালপাড়া, 
 ঢালভা া 

1971 4718 

মাঃ মাহামুদ হাসান 

মাঃ সুজা িময়া 
মাছাঃ মাহামুদা বগম 

জালাগাড়ী,দুগাপুর, 

আমলাগাছী 

1972 4724 

মাঃ বুলবুল মাঃ 
নু ামান ধানসেমাছাঃ 
শািহনুর বগম 

চকবালা, 
কািশয়াবাড়ী 

1973 4725 

মাঃ আ ুস সালাম 

মাঃ আবুল হািমদ 

মাছাঃ সােলহা বগম 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

1974 4730 

মাছাঃ িশিরনা ইসলাম 

মাঃ আঃ বাকী িময়া 
মাছাঃ মিরয়ম বগম 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

1975 4731 

মাঃ আ ুর রিশদ 

মাঃ খােদম হােসন 

মাছাঃ রােকয়া বগম 

সুলতানপুর 

বাড়াইপাড়া, 
বং িলয়া 

1976 4733 

মাঃ িজয়াউর রহমান 

মাঃ আঃ কিরম ধান 

মৃত-ছােনায়ারা বগম 

চকবালা,  
কািশয়াবাড়ী 

1977 4745 

মাঃ জািফ ল ইসলাম 

মাঃ আঃ জিলল সরকার 

মাছাঃ জাহানারা বগম 

বাসুেদবপুর, 

বাসুেদবপুর 

1978 4746 

মাছাঃ শাহানা সুলতানা 
মৃত- আ ুস সা ার সরকার 

মৃত- সুলতানা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

1979 4748 

মাঃ হমায়দুল হক 

মাঃ মা ািফজার রহমান 

মাছাঃ হািমদা বগম 

িকশামতেচেরংগা, 
মরীরহাট 

1980 4753 

খরিশদা খাতুন 

মাঃ খায় ল ইসলাম 

মাছাঃ রওেশান আরা 
বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

1981 4755 

মাঃ আ ু াহ আল মাহমুদ 

মাঃ আবুল কালাম আজাদ 

মাছাঃ দেলায়ারা বগম 

িকশামত চের া, 
মরীরহাট 

1982 4756 

মাঃ শামছুেজাহা িময়া 
মাঃ রমজান আলী 
মাছাঃ জাহরা বগম 

মহদীপুর, 

ঠু য়াপা র 

1983 4758 

মাছাঃ শারিমন আ ার 

মাঃ মিমনুল ইসলাম 

মাছাঃ তহিমনা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1984 4759 

মাছাঃ নাজমু াহার 

মাঃ সুলতানা মাহমুদ 

মাছাঃ িফেরাজা বগম 

পি ম গািপনাথপুর, 

পলাশবাড়ী 

1985 4760 

মাঃ ফা ল ইসলাম 

মাঃ আ ুল কিরম সরকার 

মাছাঃ িফেরাজা বগম 

পি ম  

গািপনাথপুর,  

পলাশবাড়ী 

1986 4762 

মাঃ শিফ ল রহমান সুমন 

মাঃ লুৎফর রহমান 

মাছাঃ তামা া রিজনা 

িব ু পুর, 

ঠু য়াপা র 

1987 4787 

মাছাঃ আফেরাজা খাতুন 

মাঃ লাকমান হােসন 

মাছাঃ লী বগম 

গেড়য়া, 
ঠু য়াপা র 

1988 4789 

মাঃ খােলক িময়া  
মাঃ মা ফা ম ল 

মাছাঃ খােলদা বগম 

হিরনবাড়ী, 
হািলমনগর 

1989 4802 

মা: হা ন অর রিশদ মা: 
আেতায়ার রহমান মাছা: 
হােজরা বগম  

সুই াম, পলাশবাড়ী 

1990 4809 

মাছা: শফা আ ার  

মা: সিফ ল ইসলাম  

মাছা: মিজনা বগম  

দৗলতপুর,  

কামরপুর 

1991 4810 

মা: শিহদুল ইসলাম  

মৃত- আ াস আলী  
মাছা: হােজরা বগম  

গেড়য়া,  
ঠু য়াপু র 

1992 4811 

মা: মেহদী হাসান সরকার  

মা: আ ুর রহমান সরকার 

মাছা: গালজান বগম  

আমবাড়ী, 
 পলাশবাড়ী 

1993 4816 

মা: িজয়াউর ইসলাম  

মৃত- ক ুছ ধান  

মাছা: জােমনা বগম  

শ ামপুর,  

ঢালভা া 

1994 4826 

মা: িজ ুর রহমান 

মা: আ ুর রিশদ সরকার  

মাছা: ম ুয়ারা বগম  

ঝািল ী,  
ঢালভাংগা 

1995 4828 

মা: সুমন ম ল  

মা: রজাউল কিরম ম ল  

মাছা: লাইলী বগম  

রামপুর,  

পলাশবাড়ী 

1996 4830 

এস এম হািমদুল ইসলাম  

মা: ওয়ােহদু বী সরকার  

মাছা: হািলমা বগম  

রামপুর,  

বাসুেদবপুর 

1997 4834 

মা: জাকািরয়া ইসলাম  

মা: নু বী সরকার  

মাছা: রািশদা  বগম  

উদয়সাগর,  

পলাশবাড়ী 

1998 4842 

মা: হাসান আলী  
মা: আদম আলী  
মাছা: আেলয়া  বগম  

িগিরধারীপুর,  

পলাশবাড়ী 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

1999 4843 

আব ুহািনফ মা: বােয়ািজদ  
মা: আ ুল হািলম সরকার  

মাছা: সিলনা বগম  

নুরপুর,  

পলাশবাড়ী 

2000 4844 

মা: ওশন জািহদ  

মা: আ ুল জিলল ধান  

মাছা: রােকয়া আ ার  

নুরপুর,  

পলাশবাড়ী 

2001 4849 

আিবদা সুলতানা  
মা: আব ুব র িসি ক  

কিহনুর বগম  

বলরামপুর, 

 তুলসীঘাট 

2002 4858 

মাছাঃ কিবতা আকতার  

মাঃ কােশম ধান  

মাছাঃ তহিমনা বগম  

বিরশাল ,  

বাসুেদবপুর 

2003 4861 

মাছাঃ নাজমা খাতুন  

মাঃ মাহাইিমনুল ইসলাম  

মাছাঃ আেনায়ারা বগম  

পপুিলেজাড়,  

আমলাগাছী 

2004 4862 

মাঃ মতুবর রহমান  

মাঃ ছ  িময়া সরকার  

মাছাঃ মিফতুন বগম  

পবনাপুর, 

চেররহাট 

2005 4864 

মাঃ রাজ ুিময়া মৃত হযরত 

আলী মাছাঃ রিজয়া বগম 

জামালপুর 

পলাশবাড়ী 

2006 4869 

মাঃ কায়েদ আযম  

মাঃ তাজা িময়া  
মাছাঃ নারিগছ বগম  

েমদপুর,  

মেনাহরপুর 

2007 4879 

মাছাঃ আেমনা বগম  

মাঃ মা ািফজার রহমান  

মাছাঃ দুলালী বগম  

জগরজািন  

পলাশবাড়ী 

2008 4890 

মাছাঃ জুিথ খাতুন  

মাঃ আঃ মিজদ  

মাছাঃ মােজদা বগম  

ভবানী পুর,  

বাসুেদবপুর 

2009 4895 

মাঃ মিজবর রহমান  

মৃত বাবর উি ন শখ  

মৃত মিছরন নছা  

সুলতানপুর  

বাড়াইপাড়া, 
 বং িলয়া 

2010 4899 

মাছাঃ উে  হািববা  
মাঃ িজয়াউর রহমান  

মাছাঃ হাসেন আরা বগম  

িকেশারগাড়ী,  
কািশয়াবাড়ী 

2011 4900 

মাঃ আিত র রহমান  

মাঃ ফজলার রহমান  

মাছাঃ রওশন আরা বগম  

পি ম নয়ানপুর,  

বং িলয়া 

2012 4905 

মাছাঃ শাহনুর বগম  

মাঃ শাহা ল আলম  

মাছাঃ তইরন নছা  

বুজ ক িব ু পুর, 

 আমলাগাছী 

2013 4906 

মাঃ রজওয়ানুল হাবীব 

ম ল  

মাঃ আজহার আলী ম ল  

মাছাঃ হািমদা বগম  

পবনাপুর, 

চেররহাট 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

2014 4907 

মাছাঃ িফউরী খাতুন  

মাঃ আলতাফ আলী 
সরকার  

মাছাঃ রানু বগম  

ডােকরপাড়া  
ঢালভা া 

2015 4909 

মাঃ সািদ ল ইসলাম  

মাঃ হািফজুল ইসলাম  

মাছাঃ ছােলহা বগম  

পূব ফিরদপুর  

পূব ফিরদপুর 

2016 4916 

মাঃ িমজানুর রহমান  

মাঃ আঃ রিহম  

মাছাঃ রােকয়া বগম  

িদঘলকা ী,  
বং িলয়া 

2017 4923 

মাঃ িজ ুর রহমান  

মাঃ আিজজার রহমান  

মাছাঃ জািহরন নছা  

ভবানী পুর,  

বাসুেদবপুর 

2018 4924 

মাছাঃ িজ খাতুন  

মাঃ মাহাবুব ধান  

মাছাঃ রওশন আরা বগম  

পূব গািপনাথপুর , 

গািপনাথপুর 

2019 4926 

মাঃ নু ল ইসলাম ম ল  

মাঃ ইয়ািছন ম ল 

মাছাঃ রখা বগম  

সাইনদহ  
মিরহাট 

2020 4928 

মাঃ আরশাদুল হক  

মাঃ আিজজুর রহমান  

মাছাঃ জািমলা বগম  

সুই াম,  

পলাশবাড়ী 

2021 4929 

মাঃ সবুজ িময়া মাঃ 
আলতাব হােসন আক  

মাছাঃ িরনা বগম  

পূব নয়ানপুর, 

গািপনাথপুর 

2022 4931 

মাঃ ফারকান আলী  
মাঃ আজাদ িময়া  
মাছাঃ কািহনুর বগম  

ভগবানপুর  

বাসুেদবপুর 

2023 4936 

মাঃ সােহল রানা সবুজ  

মাঃ ছেফর আলী  
মাছাঃ সােহরা বগম  

লাকমানপ,ু  

বঙ িলয়া 

2024 4937 

আল আিমন  

নিজর হােসন  

জায়দা খাতুন  

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

2025 4939 

পিরেতাশ চ  সরকার  

অভয় চ  সরকার  

শফালী রানী  

আমলাগাছী  
আমলাগাছী 

2026 4940 

মাঃ আিমনুল ইসলাম  

মাঃ ফজলুল হক  

মাছাঃ মিজরন বগম  

ময়ম পুর  

পূবফিরদপুর 

2027 4945 

মাঃ মু ল িময়া 
মাঃ নয়া িময়া 
মৃতঃ ফােতমা বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

2028 4955 

মাছা: রািজয়া সুলতানা  
মা: শাহানুর আলম 

সরকার  

মাছা: মিনরা বগম  

রয়তীনড়াইল, 

 ঢালভা া 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

2029 4978 

মাঃ জাহা ীর আলম ধান 

মাঃ আঃ কাইয়ুম ধান 

মাছাঃ জাহানা বগম  

বালাবামুিনয়া, 
 ফিকরহাট 

2030 4981 

মাছাঃ উে  মানা 
আকতার  

মাঃ নূ বী সরকার  

মাছাঃ জােবদা বগম  

আকবরনগর  

মরীরহাট 

2031 4985 

মাঃ ল আিমন সরকার  

মাঃ শািহনুর আলম 

সরকার  

মাছাঃ মিনরা বগম  

রায়তী নড়াইল, 

 ডালভা া 

2032 4991 

আঃ ছালাম সরকার  

মৃত ইউনুছ আলী  
মাছাঃ ছিকনা বওয়া  

গৃধারীপুর 

, পলাশবাড়ী 

2033 4994 

মাছাঃ রজওয়ানা বগম  

মাঃ ইি স আলী  
মাছাঃ িব বগম  

হিরনমারী  
হিরনমারী 

2034 4999 

মাছাঃ মামুিল আ ার  

মাঃ ছামছুল আলম  

মাছাঃ সিলনা বগম  

গাড়ানাটা, 
 ঠু য়াপা র 

2035 5005 

মাছাঃ নািছমা খাতুন  

মাঃ রজাইল কিরম  

মাছাঃ রজীয়া বগম  

গৃধারীপুর, 

 পলাশবাড়ী 

2036 5014 

মাছাঃ পারভীন আ ার 

মাঃ নজ ল ইসলাম 

মাছাঃ আকিলমা বওয়া  

ভগবানপুর 

বাসুেদবপুর 

2037 5026 

মাঃ হাসানু ামান খ কার 

মৃতঃ আ ুল হািলম খ কার 

মাছাঃ হািসনা বগম 

বালা বামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

2038 5037 

মাঃ তৗিফক উমর  

মাঃ আঃ হািমদ  

মাছাঃ লাইলী বগম  

সুই াম,  

পলাশবাড়ী 

2039 5052 

মাছাঃ নাসিরন আকতার  

মাঃ কিলম উি ন সরকার  

মাছাঃ রিহমা বগম  

পা তীপুর, 

 ঠু য়াপা র 

2040 5058 

মাঃ সােহল রানা  
মাঃ আতাউর রহমান  

মাছাঃ িশি  বগম  

আমলাগাছী  
আমলাগাছী 

2041 5067 

মাঃ ইি স আলী  
মৃত মমতাজ আলী  
মৃত নুরনাহার বগম  

কািশয়াবাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

2042 5070 

মাছাঃ জুই আকতার  

মাঃ মাজাহার আলী  
মাছাঃ মমতাজ আলী  

হাসােনর পাড়া 
 তুলশীঘাট 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

2043 5071 

মাঃ মাহামুদুল হাসান 

মৃত আঃ মােজদ সরকার  

মাছাঃ হািলমা বগম  

হাসােনর পাড়া  
তুলশীঘাট 

2044 5077 

মাছাঃ সুই  আ ার  

মাঃ আঃ রা াক সরকার  

মাছাঃ মেনায়ারা বগম  

রাজনগর, 

 রওশনবাগ 

2045 5083 

মাঃ আসাদুর ামান 

মাঃ মাজাে ল হক  

মাছাঃ িলিল বগম  

িদগদাড়ী, 
মরীরহাট 

2046 5085 

মাছাঃ মােশদা আকতার  

মাঃ সামছুল আলম  

মাছাঃ বুল বুিল বগম  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

2047 5090 

রিহমা খাতুন  

আনছার আলী  
অিমছা বগম  

িশবরামপুর,  

পলাশবাড়ী 

2048 5113 

মাছাঃ উে  হািন 

মাঃ িসরাজুল উি ন 

মাছাঃ নাজমা বগম 

িকেশারগাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

2049 5128 

মাঃ আবু হােসন 

মাঃ নজ ল ইসলাম 

মাছাঃ শফালী বগম 

ফিলয়া, 
পলাশবাড়ী 

2050 5143 

মাঃ হািফজুল রহমান 

মৃতঃ আঃ মিজদ 

মাছাঃ হািমদা বগম 

মধ রামচ পুর, 

কামরপুর 

2051 5149 

মাঃ ফিরদুল ইসলাম  

মাঃ মাজাে ল হক ম ল  

মাছাঃ আ জুয়ারা বগম  

চকবালা  
কািশয়াবাড়ী 

2052 5151 

মাছাঃ শারিমন সুলতানা 
মাঃ আঃ ুস ম ল 

মাছাঃ মনিজলা বগম  

মেহশপুর, পলাশবাড়ী 

2053 5152 

মাঃ জালাল উি ন  

মাঃ সাইফুল ইসলাম  

মাছাঃ তহিমনা বগম  

মেহশপুর, 

 পলাশবাড়ী 

2054 5153 

মাছাঃ শােখরা ফারজানা 
মাঃ জিস ল ইসলাম  

মাছাঃ ফিজলাতুন নাহার  

বালাবামুিনয়া,  
ফিকরহাট 

2055 5155 

মাঃ মাহাবুর রহমান  

মৃত ফজলুল রিহম  

মৃত আেলয়া বগম  

ঝাপর, 

কামরপুর 

2056 5164 

মাছাঃ আিরফা আকতার  

মাঃ আিতয়ার রহমান  

মাছাঃ জাসনা বগম  

আমবাড়ী,  
পলাশবাড়ী 

2057 5172 

মাহা দ মা ফা কামাল 

মাহা দ এ াজ আলী  
মাসা দ মিজনা বগম  

খামার বালুয়া  
মেনাহরপুর 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

2058 5192 

মাঃ হািববুর রহমান  

মাঃ নজ ল ইসলাম  

মাছাঃ িমনারা বগম  

বড়াডা া  
পলাশবাড়ী 

2059 5193 

মাঃ ফা ক আহে দ  

মাঃ রাজ ুিময়া  
মাছাঃ মােজদা আ ার  

নয় আনা নওদা, 
 বং িলয়া 

2060 5195 

মাঃ রায়হান কিবর  

মাঃ শাহজাহান িময়া  
মাছাঃ হািলমা বগম  

মেহশপুর,  

পলাশবাড়ী 

2061 5197 

মাঃ আঃ কাইয়ুম ম ল  

মাঃ আঃ কালাম ম ল  

তহিমনা বগম  

পি ম িমজাপুর ,  

কািশয়াবাড়ী 

2062 5198 

মাছাঃ আেমনা বগম 

মাঃ আজাদুল হক সরকার  

মাছাঃ রােবয়া বগম  

িশবরামপুর, 

 পলাশবাড়ী 

2063 5199 

মাঃ রেজায়ান কিবর  

মাঃ শিফউল আলম  

মাছাঃ িরনা বগম  

নুিনয়াগাড়ী  
পলাশবাড়ী 

2064 5201 

মাঃ বলাল িময়া  
মাঃ মােলক আক  

মাছাঃ ববী বগম  

নুরপুর,  

পলা্শবাড়ী 

2065 5206 

মাছাঃ ছালমা আ ার 

মাঃ আবুল কালাম আজাদ 

মৃতঃ মিলদা বগম 

পি মপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

2066 5209 

মাছাঃ জাহানারা বগম 

মাঃ শিফউল আলম 

মাছাঃ জােহলা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

2067 5213 

মাছাঃ িশপন আ ার 

মাঃ ইয়ািছন আলী ম ল 

মাছাঃ সিলনা বগম 

িদগদাড়ী, 
মরীরহাট 

2068 5214 

মাঃ আবু ওয়ািলদ 

মাঃ ছদ ল ইসলাম 

মাছাঃ অিলমা বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

2069 5215 

মাছাঃ িলজা খাতুনমৃত 

নূ ামান সরকারেমাছাঃ 
মমতাজ বগম 

উদয়সাগর,পলাশবা
ড়ী 

2070 5221 

মাছাঃ নয়ন তারা খাতুন 

মাঃ নুর আলম 

মাছাঃ ধলী বগম 

পূব গাপালপুর, 

আমলাগাছী 

2071 5226 

মাছাঃ ফােতমা খাতুন 

মাঃ সাজ ুিময়া 
মাছাঃ সতারা খাতুন 

মরাদােতয়া, 
তালুকজািমরা 

2072 5244 

মাছাঃ উে  লছুম খাতুন 

মাঃ আ ুর রহমান 

মাছাঃ মাসুদা বগম 

ভবানীপুর, 

বাসুেদবপুর 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

2073 5248 

মাঃ সাজ ুিময়া 
মাঃ তারা িময়া 
মাছাঃ লাইলী বগম 

গেনশপুর, 

বং িলয়া 

2074 5256 

মাঃ মা ািফজার রহমান  

মৃত আঃ ওয়ােহদ  

মাছাঃ রখা বগম  

বরকতপুর,  

ফিকরহাট 

2075 5258 

মারী শা না রানী িদপু  

 মিতলাল চ  দাস 

মিত ফুলা রানী  

নয় আনা নওদা, 
 বং িলয়া 

2076 5267 

মাঃ সােদ ল ইসলাম 

মাঃ দুলা িময়া 
মাছাঃ রওশনারা বগম 

েমদপুর, 

মেনাহারপুর 

2077 5268 

মাঃ িমজানুর রহমান 

মাঃ আজাদুল ইসলাম 

মাছাঃ মাহমুদা বগম 

েমদপুর, 

 মেনাহরপুর 

2078 5269 

মাছাঃ চা া আ ার 

মৃত চান িময়া ম ল 

মাছাঃ িফেরাজা বগম 

িশবরামপুর, 

পলাশবাড়ী 

2079 5275 

মাছাঃ হেলনা খাতুন 

মৃতঃ হায়দার আলী শখ 

মাছাঃ জািমনা বগম 

সাবিদন, 

বাসুেদবপুর 

2080 5278 

মাছাঃ সুলতানা রািজয়া 
মাঃ সেক ার আলী 
মাছাঃ মেফলা বগম 

সাবিদন, 

বাসুেদবপুর 

2081 5279 

মাছাঃ রািবনা সারিমন 

জাহান 

রজাউল কিরম 

রওশন আরা 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

2082 5280 

মাঃ আশরাফুল ইসলাম 

সরকার 

মাঃ আ ুল হািকম সরকার 

মাছাঃ আ্িছয়া বগম 

সাবিদন, 

বাসুেদবপুর 

2083 5284 

মাঃ গালাম সাকলাইন 

মৃতঃ আিজজুল হক 

মৃতঃ নুর জাহান বগম 

বাড়াইপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

2084 5287 

শাহ মাঃ মাহামুদুল হক 

শাহ মাঃ ময়নুল হক 

মাছাঃ নু াহার বগম 

কৃ পুর,  

রওশনবাগ 

2085 5290 

াবন মার মহ ধণীরাম 

চ  মহ পারবতী রানী 
মহ  

মহদীপুর,ঠু য়াপা র 

2086 5296 

মাঃ সয়দ শামছুল ইসলাম 

মৃতঃ আব ুতােহর  

মাছাঃ সয়দা ছামছু াহার 

বগম 

চিলতাদহ, 
পলাশবাড়ী 

2087 5299 

মাঃ ফরেদৗিস সরকার 

মাঃ এনামুল হক সরকার 

মাচাঃ রােশদা বগম 

মারগাড়ী, 
হািলমনগর 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

2088 5302 

মাঃ িমনা ল ইসলাম 

মাঃ সাজ ুিময়া 
মাছাঃ িমনারা খাতুন 

ঘাড়াবা া,  
হািলমনগর 

2089 5305 

মাছাঃ হাসনা ফরেদৗিস 

আব ু মাঃ হাসান সরকার 

মাছাঃ আকিলমা বগম 

কালুগাড়ী, 
 পলাশবাড়ী 

2090 5306 

মাছাঃ সুরাইয়া ইয়াসিমন 

মাঃ সয়দ ছামছুল আলম 

মাছাঃ মােজদা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

2091 5324 

মাঃ কাম ামান 

মাঃ আ ুস ওয়ােহদ 

সরকার 

মাছাঃ আেনায়ার বগম 

ঘাড়াবা া, 
 হািলমনগর 

2092 5329 

মাঃ উ ল িময়া 
মাঃ নুরনবী িময়া 
মাছাঃ ববী বগম 

বুজ ক টংরা, 
বং িলয়া 

2093 5330 

মাছাঃ সুমী খাতুন 

মাঃ শরীফ উি ন 

মাছাঃ হািলমা বগম 

ছাট ভগবানপুর, 

আমলাগাছী 

2094 5334 

মাঃ বাদল িময়া 
মাঃ আঃ ছা ার িময়া 
মাছাঃ জলী বগম 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 

2095 5336 

মাঃ আজহা ল ইসলাম 

মাঃ আ ুল গিন ামািনক 

মাছাঃ ছিপরন নসা 

চকবালা, 
কািশয়াবাড়ী 

2096 5352 

মাঃ লবু িময়া  
মাঃ মাফা ল িময়া  
মাছাঃ হাছনা বগম  

বরী হিরনমারী , 
 পলাশবাড়ী 

2097 5356 

মাছাঃ শািহনা বগম  

মাঃ মা াফা কামাল 

চৗদুরী 
মাছাঃ বনু বগম  

ঝািল ী, 
ঢালভা া 

2098 5362 

মাঃ আবু সাঈদ িময়া  
মাঃ আঃ সাবাহান িময়া  
মাছাঃ রিশদা বগম  

সাইনদহ  
মিরহাট 

2099 5365 

মাঃ মহা তজান খ কার 

মাঃ আঃ হািমদ খ কার  

মাছাঃ জােহদা বগম  

বালাবামুিনয়া,  
ফিকরহাট 

2100 5366 

িপংিক মজুমদার 

চ ন মজুমদার  

িবথী রানী মজুমদার  

ভবানী পুর, 

 বাসুেদবপুর 

2101 5367 

মাছাঃ িনঝর খাতুন মাঃ 
হািফজার রহমান মাছাঃ 
রােবয়া বগম  

সাবিদন আমলাগাছী 

2102 5380 

মাঃ হাসানু ামান সরকার  

মাঃ আঃ ওয়ােহদ সরকার  

মাছাঃ হািলমা খাতুন  

কাতুলী  
বং িলয়া 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

2103 5398 

মাঃ জুেয়ল িময়া  
মাঃ শািফ ল ইসলাম  

মাছাঃ জাসনা বগম  

দূগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

2104 5402 

মাছাঃ শা া মিন  

মৃত সালায়মান  

মৃত পু  বগম  

গৃধারীপুর , 

 পলাশবাড়ী 

2105 5413 

সয়দা মু ারী সারজা  
সয়দ মাহমুদুল হক  

মাছাঃ নাজমা বগম  

গৃধারীপুর, 

 পলাশবাড়ী 

2106 5432 

 র জয় মার সরকার  

 অিধন চ  সরকার  

মিত আশা রানী  

পি ম রামচ পুর, 

 কািশয়াবাড়ী 

2107 5442 

সয়দা রওনক জাহান  

সয়দ রজওয়ানুল রহমান  

মাছাঃ রওশন আরা  

নুিনয়াগাড়ী  
পলাশবাড়ী 

2108 5444 

মাছাঃ হা ানা আকতার  

মাঃ মাসুদ সরকার  

মাছাঃ িমনারা বগম  

গৃধারীপুর, 

 পলাশবাড়ী 

2109 5449 

মাছাঃ িদল নাবানু 

মাঃ রায়হান সরকার  

মাছাঃ সােহদা বগম  

গৃধারীপুর, 

 পলাশবাড়ী 

2110 5451 

মাঃ লাভীন ম ল  

মাঃ শেমস উি ন ম ল  

মাছাঃ লাভলী বগম  

েমদপুর, 

 মেনাহরপুর 

2111 5465 

মাছাঃ শবনম মু ারী 
মাঃ জািকর হােসন 

সরকার 

জয়নব বগম 

িগিরধারীপুর,পলাশ
বাড়ী 

2112 5471 

মাঃ সুজন সরকার 

মাঃ আইয়ুব আলী 
মাছাঃ সুিফয়া বগম 

মধ রামচ পুর, 

কামরপুর 

2113 5484 

মাঃ আইয়ুব আলী 
মাঃ আকবর আলী 
মৃত কিহনুর বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

2114 5493 

মাঃ জুলকার নাইম 

মাঃ হা ন অর রিশদ 

মাছাঃ িমনারােবগম 

নাি  শহর, 

ফিকর হাট 

2115 5495 

এ  এম শামছু ামান 

মাহা াদ আলী ম ল 

শামসু াহার বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

2116 5499 

মাঃ রািফ ল ইসলাম 

মাঃ আইয়ুব আলী 
মাছাঃ রােজকা বগম 

দূগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

2117 5509 

মাছাঃ তানিজলা 
তামা ােমাঃ আবু ল 

আেশায়ারীেমাছাঃ নািসমা 
খানম 

উদয়সাগর,পলাশবা
ড়ী 

2118 5516 

মাঃ মাহাবুব রহমান 

মাঃ সাইফুর ইসলাম 

মাছাঃ মাহামুদা বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

2119 5543 

মাছাঃ শিরফা আকতার 

মাঃ সাহাবি ন বাব ু

মাছাঃ রেহনা বগম 

দূগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

2120 5545 

মাছাঃ আেনায়ারা খাতুন 

মাঃ আলী রজা সরকার 

মাছাঃ মিজনা বগম 

হিরনাথপুর, 

তালুকজািমরা 

2121 5549 

মাঃ রজাউল কিরম 

মাঃ আ ুল হািমদ 

মাছাঃ রবা বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

2122 5552 

মাছাঃ িশউলী খাতুন 

মাঃ মকবুল সরকার 

মাছাঃ মিরনা বগম 

পূব গাপালপুর, 

আমলাগাছী 

2123 5557 

মাছাঃ সিরনা সুলতানা 
মাঃ নামান িময়া 
মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

রাজনগর, 

রওশনবাগ 

2124 5569 

মাছাঃ শাহানা আকতার 

মাঃ সাব ুিময়া 
মাছাঃ মােলনা বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

2125 5571 

মাঃ গালাম আজম 

মাঃ তাজুল ইসলাম 

মাছাঃ গালাপী বগম 

রায়তী নড়াইল, 

ঢালভা া 

2126 5575 

মাঃ সবুজ িময়া 
মাঃ দুলা িময়া 
মাছাঃ আিছয়া বগম 

বরকতপুর, 

ফিকরহাট 

2127 5578 

মাঃ শাহজালাল িময়া 
মৃত আঃ মিজদ খ কার 

মাছাঃ রােবয়া বগম 

রামপুর, 

বাসুেদবপুর 

2128 5582 

মাঃ শামীম ম ল 

মৃত আবুল কােশম ম ল 

মাছাঃ মােজদা বগম 

হাসেনরপাড়া, 
তুলিশঘাট 

2129 5589 

মাছাঃ আসমা আখতার 

মাঃ সুলতানা মাহমুদ 

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 

2130 5590 

মাঃ ইমরান িময়া 
মাঃ খয়রা ামান 

মাছাঃ মারেশদা বগম 

বড় গািব পুর, 

আমলাগাছী 

2131 5593 

মাছাঃ শাহনাজ পারভীন 

মাঃ আিলফ সরকার 

মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

2132 5597 

মাঃ শিরফুল ইসলাম 

মৃত আ ুল কাফী সরকার 

মেনায়ারা পারভীন 

খামার জািমরা, 
মেনাহরপুর 

2133 5607 

মাছাঃ কািনজ ফােতমা  
মাঃ আেনায়া র ইসলাম  

মাছাঃ রিহমা বগম  

গৃধারীপুর, 

 পলাশবাড়ী 

2134 5622 

মাছাঃ লািক মাঃ ফজলুল 

রশীদ মাছাঃ িশউলী বগম 

জামালপুর 

পলাশবাড়ী 

2135 5624 

মাঃ আল মামুন  

নুর বী িময়া  
মি জলা বগম  

পূব গাপালপুর  

 আমলাগাছী 

2136 5625 

মাছাঃ ফরেদৗসী আ ার  

মাঃ শিরফুল ইসলাম  

মাছাঃ হািছনা বগম  

গৃধারীপুর, 

 পলাশবাড়ী 

2137 5631 

মাঃ সিলম িময়া  
মাঃআঃ মিজদ সরকার 

জুেলখা বগম  

দেবা র  

কলাগাছী  
মরীরহাট 

2138 5637 

মাঃ নািহদ হাসান  

মৃত আফতাব উি ন ধান  

মাছাঃ শামছু াহার  

বরকতপুর,  

ফিকরহাট 

2139 5641 

মাঃ আহসান হাবীব  

মাঃ আঃ জিলল সরকার 

মাছাঃ হাসনা খাতুন 

পি ম  

নয়ানপুর, 

 বং িলয়া 

2140 5646 

মাঃ িরপন িময়া  
মাঃ বাদশা িময়া  
মাছাঃ রিহমা বগম  

বড় গািব পুর 

 পলাশবাড়ী 

2141 5661 

মাঃ আিনছুর রহমান  

মাঃ আফছার আলী  
মাছাঃ রানী বগম  

ভলােকাপা, 
তালুক জািময়া 

2142 5679 

মাছাঃ হাসেনয়ারা আ ার 

মাঃ িমজানুর রহমান  

মাছাঃ আ জুয়ারা বগম  

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

2143 5683 

মাঃ আবু সুিফয়ান  

মাঃ আবু জায়দাল হক  

মাছাঃ আেনায়ারা বগম  

সুলতানপুর  

বাড়াইপাড়া, 
 বং িলয়া 

2144 5684 

মাছাঃ রামানা আকতার  

মাঃ িফেরাজ কিবর  

মাছাঃ মাবাে র  

জামালপুর  

পলাশবাড়ী 

2145 5693 

মাঃ উ ল হাসাইন  

মাঃ মিমন হােসন ম ল  

মাছাঃ মিরয়ম বগম  

ঘাড়াবা া,  
হািলম নগর 

2146 5695 

মাছাঃ শাপলা খাতুন  

মাঃ জিসম উি ন সাবু  

মাছাঃ বলী বগম  

ভগবানপুর  

বাসুেদবপুর 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

2147 5702 

মাঃ নািহদ সরকার  

মাঃ আবু কােশম সরকার  

মাছাঃ হাসনা বগম  

আমবাড়ী,  
পলাশবাড়ী 

2148 5706 

মাছাঃ তাসিকয়া খাতুন  

মাঃ মিতয়ার রহমান  

মাছাঃ পারভূন বগম  

পি ম নয়ানপুর , 

 বং িলয়া 

2149 5714 

মাঃ জুলিফকার সরকার  

মাঃ জাহা ীর সরকার  

মাছাঃ জসিমন আরা 
বগম  

জামালপুর  

পলাশবাড়ী 

2150 5716 

ঈিশতা সরকার পন 

সরকার িরতা সরকার  

পবনাপুর ফিকরহাট 

2151 5719 

ফা নী সাহা  
সুমন চ  সাহা  
মিত কালীদাসী সাহা  

হােসনপুর  

মরীরহাট 

2152 5729 

মাঃ আঃ রা াক সরকার  

মাঃ নওশা শখ  

মাছাঃ মিজয়া খাতুন  

রায়তী নড়াইল,  

ডালভা া 

2153 5734 

মাঃ সািদক হােসন  

মাঃ আয়তাল হক সরকার  

মাছাঃ রিশদা বগম  

িশধন াম  

পলাশবাড়ী 

2154 5737 

মাঃ সাি র ইসলাম  

মাঃ মাজাে ল হক  

মাছাঃ আয়শা বগম  

গায়ালপাড়া  
ঢালভা া 

2155 5740 

মাছাঃ তানিজমা আকতার 

মাঃ আিজজুল রহমান 

মাছাঃ তােহরা বগম 

আমলাগাছী, 
আমলাগাছী 

2156 5744 

মাঃ আবু সাঈদ  

মৃত আঃ গিন 

মাছাঃ রওশন আরা বগম 

সুই াম,  

পলাশবাড়ী 

2157 5748 

মাঃ হলাল িময়া 
মাঃ সুলতান আলী সরকার 

মৃত হািলমা বগম 

বালাবামুিনয়া, 
 ফিকরহাট 

2158 5762 

মাছাঃ নাইস আ ার 

মাঃ রিফ ল ইসলাম 

মাছাঃ ফিজলাতুন নাহার 

রবা 

চের া, 
মিররহাট 

2159 5772 

মাঃ নাজমুল সরকার 

মাঃ লিতফ সরকার 

মাছাঃ নারগীছ বগম 

রাজনগর, 

রওশনবাগ 

2160 5794 

সুলতান মাহমুদ 

আিজজার রহমান 

রিহমা বগম 

সুলতানপুর  

বাড়াইপাড়া, 
বং িলয়া 

2161 5801 

মাছাঃ িম বগম 

মাঃ সােদ ল সরকার 

মাছাঃ রেবকা বগম 

সাবিদন, 

বাসুেদবপুর 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

2162 5804 

মাছাঃ ক না আ ার 

মাঃ আ ুল ুছ 

মাছাঃ রােকয়া বগম 

িসধন াম, 

পলাশবাড়ী 

2163 5808 

মাঃ িহ  িময়া 
মাঃ ম ু  িময়া 
মাছাঃ হেলনা বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

2164 5818 

মাছাঃ মিনরা বগম  

মাঃ আঃ সায়াদ ম ল  

মাছাঃ রােকয়া বগম  

িশমুিলয়া, 
পলাশবাড়ী 

2165 5823 

জড এম সাি ল আমীন  

মাঃ নু ল আিমন ম ল  

িমেসস শাহীনুর বগম  

পবনাপুর 

 চেররহাট 

2166 5824 

মাঃ রািজবুর রহমান ম ল 

মাঃ আঃ মিতন ম ল 

মাছাঃ রবা বগম  

পবনাপুর চেররহাট 

2167 5825 

মাঃ ফরহাদ আলম  

মাঃ শিহদুল ইসলাম  

মাছাঃ ফােতমা বগম  

তালুক ঘাড়াবা া, 
চেররহাট 

2168 5826 

মাছাঃ সািবনা ইয়াসিমন  

মাঃ রাকন উি ন সরকার 

মাছাঃ রািহলা বগম  

তালুক ঘাড়াবা া, 
চেররহাট 

2169 5829 

মাছাঃ িসমু  

মাঃ রা াক  

মাছাঃ তহিমনা  

গায়ালপাড়া  
ঢালভা া 

2170 5830 

মাঃ কিবর হােসন পন  

মৃত কমল উি ন  

মাছাঃ ধিল বগম  

িব ামগাছী, 
ঠু য়াপা র 

2171 5834 

মাছাঃ শাহানাজ আকতার  

মাঃ হায়দার আ্লী  
মাঃ জয় ন বগম  

গৃধারীপুর, 

 পলাশবাড়ী 

2172 5835 

মাছাঃ মাসুমা খাতুন  

মাঃ মিজদুল ইসলাম  

মাছাঃ শাহানাজ বগম  

িকেশারগাড়ী,  
কািশয়াবাড়ী 

2173 5838 

মাঃ শিরফ িময়া  
মাঃ আমজাদ হােসন  

মাছাঃ লাইলী বগম  

মেহশপুর,  

পলাশবাড়ী 

2174 5844 

মাঃ জাহা ীর আলম  

মাঃ হািফজার রহমান  

মাছাঃ ছামিছ াহার  

তালুক ঘাড়াবা া, 
চেররহাট 

2175 5845 

মাছাঃ লাবনী আকতার  

মাঃ মাহা দ আলী  
মাছাঃ মমতা বগম  

মা ফাপুর  

তুলশীঘাট 

2176 5846 

মাছাঃ সুিম আকতার  

মাঃ রাজা িময়া  
মাছাঃ ফিরদা বগম  

হিরণমাবাড়ী 
 হািলমনগর 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

2177 5859 

মাছাঃ আফছানা আ ার  

মাঃ িমজানুর রহমান  

মাছাঃ মিরয়ম বগম  

সব  ভাদুিরয়া 
 পলাশবাড়ী 

2178 5867 

মাঃ শািহন িময়া  
মাঃ ছইবর রহমান  

মাছাঃ রািজয়া বগম  

িশমুিলয়া, 
পলাশবাড়ী 

2179 5869 

মাঃ িফেরাজ কিবর ম ল  

মৃত সজলার রহমান ম ল  

মাছাঃ পা ল বগম  

বুজ ক িব ু পুর, 

 আমলাগাছী 

2180 5871 

মাঃ আশরাফুল জামান 

ম ল  

মাঃ আশাদুেদৗলা ম ল  

মাছাঃ ফািহমা বগম  

গৃধারীপুর   

পলাশবাড়ী 

2181 5875 

মাছাঃ সুধা আকতার মাঃ 
সিলম ব াপারী মাছাঃ 
মাহামুদা বগম  

পবনাপুর চেররহাট 

2182 5899 

মাঃ গালাম র ানী 
মাঃ মা ািফজার রহমান 

মািফয়া বগম 

িকেশারগাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

2183 5906 

তািনয়া সুলতানা 
আিমনুল ইসলাম 

মাছাঃ সািবনা বগম 

সুই াম,  

পলাশবাড়ী 

2184 5923 

উৎপল মার সাহা 
মেনার ন সাহা 
সিবস রানী সাহা 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

2185 5945 

চান িময়া  
ছেবদ আলী  
চাদমিন  

চি পুর,  

ঠু য়া পু র 

2186 5946 

আিমনুল ইসলাম  

মা: জ ল হক  

জ রা বগম  

দূগাপুর,  

পলাশবাড়ী 

2187 5961 

 সািব ারহার 

আেনায়ার 

হািলমা বগম 

গেড়য়া,  
ঠু য়াপু র 

2188 5972 

মাছা: মামুনী আ ার  

মা: আ ুল মিজদ সরকার  

মাছা: রােশদা বগম  

খি , 

 মিররহাট 

2189 5973 

মাছা: লিতফা আ ার  

মা: ম ুরকােদর সরকার  

মাছা: সিলনা বগম  

উদয়সাগর,  

পলাশবাড়ী 

2190 5976 

মাছা: সুরাইয়া সলতানা 
সাথী  
মা: আিজজার রহমান  

মাছা: শািহদা বগম  

নুিনয়াগাড়ী,  
পলাশবাড়ী 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

2191 5977 

মাছা: শািকলা বগম  

মা: সাইদুল ইসলাম  

মাছা: গালাপী বগম  

দূগাপুর,  

পলাশবাড়ী 

2192 5989 

মা: শিফ ল ইসলাম  

মা: শিহদুল ইসলাম  

মাছা: জিরনা বগম  

কাতুলী,  
বং িলয়া 

2193 5990 

সােহল রানা  
মা: িসরাজুল ইসলাম  

মাছা: সুিফয়া গম  

দৗলতপুর, 

 কামরপুর 

2194 5993 

মা: ফজলার রহমান  

মা: মাকেছদ আলী  
মাছা: রিমছা বগম  

িদঘলকাি , 

 বং িলয়া 

2195 6004 

মা: আ ুল  মা ান  

মৃত- তাফা ল হােসন  

মাছা: িজ াহ বগম  

জামালপুর, 

 পলাশবাড়ী 

2196 6059 

মা: জািহদ হাসান  

মা: আবুল কালাম আজাদ  

মাছা: পা ল বগম  

তালুকজািমরা,  
তালুকজািমরা 

2197 6063 

মা: আিত র রহমান  

মা: র ু িময়া  
মাছা: মােমনা বগম  

নুিনয়াগাড়ী,  
পলাশবাড়ী 

2198 6072 

মা: জুলিফকার রহমান 

মা: মকবুল হােসন ম ল 

মাছঅ: নূরজাহান বগম  

পবনাপুর, চেররহাট 

2199 6073 

মারী িদিত রায়  

িদিলপ মার রায়  

নুরী রায়  

গায়ালপাড়া,  
ঠু য়াপু র 

2200 6079 

মা: সিলম রজা সরকার  

মৃত- আ ুল  রউফ সরকার 

মাছা: িবলািকছ বগম  

পবনাপুর,  

চেররহাট 

2201 6081 

মা: আ ুল হাদী ম ল  

মৃত- আিজজার রহমান 

ম ল  

মাছা: ফােতমা বগম  

পবনাপুর, 

 চেররহাট 

2202 6085 

মা: আরাফাত হাসাইন  

মৃত- নু ল ইসলাম  

মাছা: অেলদা বগম  

খামার নড়াইল,  

ঢালভা া 

2203 6093 

মাছা: রেহনা খাতুন  

মা: জুেয়ল সরকার  

মাছা: হািলমা বগম  

পবনাপুর,  

চেররহাট 

2204 6094 

মা: জসানুল আেবদীন  

মা: জয়নাল আেবদীন  

মাছা: জা াতুল ফরেদৗিস  

নুিনয়াগাড়ী,  
পলাশবাড়ী 

2205 6098 

মা: আিমনুল ইসলাম  

মা: আবুল কােশম হািলম  

মাছা: আেনায়ারা বগম  

পার আমলাগীছী, 
 আমলাগাছী 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

2206 6103 

ক.এম কামাল  

মৃত ক.এম সাফােয়ত আলী 
মৃত রিমছা বগম  

িশমুিলয়া, 
পলাশবাড়ী 

2207 6112 

মাছাঃ িজি  আকতার  

মাঃ শািহন সরকার  

মাছাঃ ছালমা বগম  

পা তীপুর, 

 ঠু য়াপা র 

2208 6116 

মাঃ িব ব শখ  

মাঃ রাজা শখ  

মাছাঃ ববী বগম  

হিরপুর  

রওশনবাগ 

2209 6118 

মাঃ শামীম হােসন  

মাঃ শাহ আলম  

মাছাঃ ছিকনা বগম  

নয় আনা নওদা,  
বং িলয়া 

2210 6122 

মাঃ আেনায়ার হােসন  

মাঃ আঃ মিজদ  

মাছাঃ আেনায়ারা বগম  

গৃধারীপুর,  

পলাশবাড়ী 

2211 6129 

মাছাঃ মু ী খাতুন  

মাঃ মুনছুর আলী  
মাছাঃ ঝনা বগম  

িবরােমর িভটা, 
 মেনাহরপুর 

2212 6133 

মাঃ নাজমুল দা ম ল  

মাঃ ওয়ােহদ ম ল  

মাছাঃ নািগস খাতুন  

িকসমত চ াের া  
মিররহাট 

2213 6135 

মাছাঃ মারেশদা বগম  

মাঃ নু ামান ম ল  

মাছাঃ রিহমা বগম  

পি ম ফিরদপুর  

মরীরহাট 

2214 6142 

মাঃ নু বী িময়া মাঃ 
নু ল ইসলাম মাছাঃ 
রােহলা বগম  

নুিনয়াগাড়ী 
পলাশবাড়ী 

2215 6143 

মাছাঃ ফরেদৗসী আরা  
মাঃ হািনফ উি ন  

মাছাঃ িফেরাজা বগম  

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

2216 6146 

মাঃ িমজানুর রহমান  

মাঃ আলতাব হােসন  

মাছাঃ গালাপী বগম  

হিরনাবাড়ী   
হািলম নগর 

2217 6157 

মাছাঃ কািনজ ফােতমা  
মৃত আঃ ুস আক   

মাছাঃ সাহারা বান ু

জামালপুর  

পলাশবাড়ী 

2218 6168 

জনক চ  বমন  

গের  নাথ বমন  

ইভা রানী  

খামার নরাইল  

ঢালভা া 

2219 6169 

মাছাঃ শারমীন আকতার  

মাঃ আঃ ছা ার  

মাছাঃ রােকয়া খাতুন  

বুজ ক িব ু পুর, 

 আমলাগাছী 

2220 6176 

মাছাঃ ফরেদৗসী আ ার  

মাঃ আসাদু ামান  

মাছাঃ সােজদা বগম  

পবনাপুর  

চেররহাট 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

2221 6181 

মাঃ ফরহাদ হােসন  

মাঃ সােদক আলী খ কার  

মাছাঃ ফরেদাসী বগম  

হিরণমাড়ী   
পলাশবাড়ী 

2222 6186 

মাঃ েবল িময়া  
মাঃ খাকা িময়া  
মাছাঃ ওসনা বগম  

দূগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

2223 6194 

মাঃ শামীম িময়া  
মাছাঃ এমারত আলী  
মাছাঃ রােবয়া বগম  

জামালপুর  

পলাশবাড়ী 

2224 6202 

মাছাঃ লাবনী আকতার 

মাঃ মাহা াদ আলী 
মাছাঃ মমতা বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

2225 6204 

মাঃ ময়নুল হক 

মাঃ সামছুল আলম 

মাছাঃ বািছয়া বগম 

দুগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

2226 6205 

মাছাঃ সােজদা বগম 

মাঃ এনামুল হক 

মাছাঃ ছারা বগম 

গেড়য়া, 
ঢালভা া 

2227 6206 

মাঃ হাসানুর রহমান 

মাঃ আফছার আলী 
মাছাঃ হােছনা বগম 

িব ামগাছী, 
ঠু য়াপা র 

2228 6208 

মাঃ আ ুর রহমান মু ল 

মাঃ আিজজার রহমান 

মাছাঃ আেজনা বগম 

বতকাপা, 
ঢালভা া 

2229 6209 

মাঃ শিরফুল ইসলাম 

মাঃ বুদা ধান 

মাছাঃ মিমনা বগম 

বতকাপা, 
ঢালভা া 

2230 6210 

মাঃ ছামছুল আলম ধান 

মৃত বজলার রহমান 

মাছাঃ আেমনা বগম 

বতকাপা, 
ঢালভা া 

2231 6212 

তহিমনা খাতুনেমাঃ 
আসাদু ামান িময়ােমাছাঃ 
আেরফা বগম 

নুিনয়াগাড়ী,পলাশবা
ড়ী 

2232 6231 

মাঃ মেহদী হাসান 

মৃত আঃ হাই িময়া 
মাছাঃ মেহরন নছা 

দয়ালপাড়া, 
ঠু য়াপা র 

2233 6232 

মাছাঃ াহার বগম 

মাঃ সােদ ল ইসলাম 

মাছাঃ আেনচা বগম 

পি ম নয়ানপুর, 

বং িলয়া 

2234 6237 

মাছাঃ আরিফন  

মাঃ নু ল ইসলাম 

মাছাঃ িল বগম 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

2235 6238 

মাঃ মিহদুল ইসলাম 

মাঃ হািববুর রহমান 

মাছাঃ পরিভন বগম 

বড়াডা া, 
বং িলয়া 

ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

2236 6252 

মাঃ জ ল হক 

মৃত রমজান আলী 
মাছাঃ জােবদা বগম 

িকেশারগাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

2237 6255 

মাঃ আিরফুল ইসলাম 

ম ল 

মৃত আ ুস সালাম ম ল 

মাছাঃ িশিরনা আকতার 

তালুক ঘাড়াবা া, 
চেররহাট 

2238 6259 

মাছাঃ রনু আকতার 

মাঃ মিশউর রহমান 

সরকার 

মাছাঃ শািহনুর বগম 

তালুক ঘাড়াবা া, 
চেররহাট 

2239 6260 

মাঃ শাহাজাহান 

মাঃ সালাইমান আলী 
আেলয়া খাতুন 

মহদীপুর, 

ঠু য়াপা র 

2240 6263 

সািবনা বগম 

আ ুস সা ার 

মােজদা বগম 

চি পুর, 

ঠু য়াপা র 

2241 6264 

মাঃ ল আিমন 

মাঃ মিজবর রহমান 

মাছাঃ জােবদা বগম 

খামার নরাইল  

ঢালভা া 

2242 6274 

রিকবুল ইসলাম 

মৃত কিছর উি ন 

মাছাঃ রােকয়া বগম 

হিরনমাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

2243 6276 

সােহল রানা 
শিহদুর রহমান 

সাহানা বগম 

মেনাহারপুর, 

মেনাহারপুর 

2244 6290 

মাঃ কাওছার আলী 
মাঃ আফছার আলী 
মাছাঃ কািহনুর বগম 

পি ম গাপালপুর, 

বং িরয়া 

2245 6296 

মাঃ শাহাদত জান খ কার 

মাঃ আ ুল হািমদ খ কার 

মাছাঃ জােহদা বগম 

বালাবামুিনয়া, 
 ফিকরহাট 

2246 6300 

মাঃ নুর বী  
মৃত আবু ব র িসি ক 

মাছাঃ জেবদা বগম 

গেড়য়া, 
ঢালভা া 

2247 6312 

মাঃ েবল িময়ােমাঃ 
হািলম িময়ােমাছাঃ িব 

বগম 

রায়তী 
নড়াইল, ঢালভা া 

2248 6318 

মারী তাপসী রানী 
মৃত িনিশ কা  সরকার 

িমরা রানী 

মরাদােতয়া, 
তালুকজািমরা 

2249 6319 

মাছাঃ হািসনা খাতুন 

মাঃ মাখেলঝার রহমান 

মাছাঃ মমতা বগম 

গেড়য়া, 
ঢালভা া 

2250 6322 

মাছাঃ শািকলা আ ার 

মাঃ সাগর িময়া 
মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

ডােকরপাড়া, 
ঢালভা া 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

 নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান কানা 

2251 6331 

মাঃ আেতায়ার রহমান 

মৃত আিজজার রহমান 

মাছাঃ রােকয়া বগম 

পি ম নয়ানপুর, 

বং িলয়া 

2252 6338 

মাঃ আ ুল আহাদ 

মৃত আ ুল বাকী 
রেমছা বগম 

বুজ ক টংরা, 
বং িলয়া 

2253 6343 

মাঃ হায়াত ইদ দৗ া 
মাঃ শিহদুল ইসলাম 

মাছাঃ হাছনা বগম 

িশবরামপুর, 

পলাশবাড়ী 

2254 6366 

মা: িহ  িময়া  
মা: আইয়ুব আলী  
মাছা: পা ল বগম  

চি পুর,  

ঠু য়াপু র 

2255 6369 

মা: আল- মাহমুদ  

মৃত- আবু তািলব ম ল  

মৃত- রােশদা বগম  

বরকতপুর,  

ফিকরহাট 

2256 6386 

মাঃ আকলা ামান  

মাঃ আেশক আলী  
মাছাঃ সানিজদা বগম  

দূগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

2257 6392 

মাঃ আঃ বারী সু জ  

আঃ জা ার  

পা ল বগম  

মেহশপুর, 

 পলাশবাড়ী 

2258 6402 

মা: শািহন িময়া  
মা: বাব ুিময়া  
মাছা: উে  লছুম  

ব ুিলয়া,  
ব ুিলয়া 

2259 6413 

মাছা: পাভীন বগম  

মা: ইকবাল হােসন  

মাছা: রােশদা বগম  

গায়ালপাড়া, 
 ঠু য়াপু র 

2260 6423 

মাছা: রেবকা সুলতানা  
মা: আ ুর রহমান  

মাছা: জাৎ া বগম  

নুিনয়াগাড়ী,  
পলাশবাড়ী 

 


