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ঃ 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/মাতার 

নাম 

বতমান  

কানা 

1 47 

মাছাঃ মিনফা খাতুন   

মাঃ িফেরাজ কিবর   

মাছাঃ রওশন আরা 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

2 66 

নুেরতাজ জাহান        

মাঃ আঃ সা ার সরকার  

মাছাঃ উে  হাবীবা 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

3 105 

মাছাঃ তানিজলা আকতার  

মাঃ শাহজাহান সরকার  

মাছাঃ তাহিমনা বগম 

গায়ালপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

4 108 

মাছাঃ মাহামুদা আ ার মু া 
মাঃ আঃ মিতন ম ল 

মাছাঃ আনজুমান আরা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

5 117 

মাছাঃ িরমা আ ার 

মাঃ বাবলা িময়া 
মাছাঃ সােহদা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

6 145 

মাছাঃ নারিগস নাহার      

মাঃ গালাম আজম        

মাছাঃ জয়নাব বগম 

িশমুিলয়া, 
পলাশবাড়ী 

7 152 

মাছাঃ িঝনুক খাতুন       মাঃ 
মাহাবুবুল হাসান      মাছাঃ 
ইছেমতারা 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

8 153 

জা াতুন নাহার 

মাঃ আিমনুল ইসলাম 

মাছাঃ মমতাজ বগম 

পার আমলাগাছী, 
ঢালভাংগা 

9 159 

মাছাঃ িম খাতুন        মাঃ 
আেনায়া ল ইসলাম    মাছাঃ 
আেনায়ারা বগম 

পূব গাপালপুর, 

আমলাগাছী 

10 170 

মাছাঃ শাহানাজ পারভীন  

মাঃ শাজাহান িময়া    
মাছাঃ শািহনুর বগম 

বাড়াইপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

11 171 

মাছাঃ মিরয়ম খাতুন 

মাঃ সবুজ িময়া 
মাছাঃ সুলতানা বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

12 187 

মাছাঃ রওজাতুন জা াত 

মাঃ আিরফুল ইসলাম    

মাছাঃ সােলহা বগম 

গাড়ানাটা, 
ঠু য়াপা র 

13 192 

আইিরন বান ু         মাঃ 
লাভলু ম ল     মাহাবুবা 
আ ার 

বড় গািব পুর, 

আমলাগাছী 

14 195 

মাছাঃ এসেমাতারা খাতুন  

মাঃ জাহা ীর আলম     

মাছাঃ সােজদা বগম 

লাকমানপুর, 

বং িলয়া 

15 197 

মাছাঃ নাজমা খাতুন      মাঃ 
রওশন আলম      মাছাঃ 
পাষাগী 

ঝািল ী, 
ঢালভাংগা 

16 199 

মারী িবরতী রানী       ঃ 
িবনয় চ  বমন      মিত 

িমলা রানী 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

ঃ 
নং 

আেবদন
নং 

নাম ও িপতা/ ামী/মাতার 

নাম 

বতমান  

কানা 

17 200 

পিপ রানী সরকার        িবধ ু

ভূষন সরকার        ক না 
রানী সরকার 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

18 267 

মাছাঃ শাহানাজ পারভীন    

মাঃ ছামছুল ইসলাম      

মাছাঃ মােলকা বগম 

পপুলীেজাড়, 

আশলাগাছী 

19 268 

মাছাঃ িশমুিল আকতার    

মাঃ আঃ জিলল ম ল      

মাছাঃ জাহানারা বগম 

বাড়াইপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

20 272 

মাছাঃ শািহনুর আ ার     

বিরজ উি ন ম ল        

মাছাঃ রাইমা খাতুন 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

21 275 

মাছাঃ কা লী আ ার     

মাঃ সােহল সরকার     

মাছাঃ নুরজাহান বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

22 276 

মাছাঃ িমতু আকতার      

মাঃ সামস উি ন সরকার   

মাছাঃ িবলিকছ বগম 

রাজনগর, 

রওশনবাগ 

23 278 

মাছাঃ সুফলা খাতুন      মাঃ 
শিহদুল ইসলাম      মাছাঃ 
আছমা খাতুন 

শহীদুেলর বাড়ী 
পূবপাড়া, 
ঢালভাংগা 

24 280 

মাছাঃ শা ী আকতার      

মৃত শামসুল হক       

মাছাঃ জয়নাব খাতুন 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

25 282 

মারী স া রানী সরকার   

 সু ত মার সরকার    

মিত মাধুরী সরকার 

মহদীপুর, 

ঠু য়াপা র 

26 284 

মাছাঃ মারিজয়া খাতুন     

মাঃ আবুল কালাম সরকার   

শাহানা বগম 

বড় গািব পুর, 

আমলাগাছী 

27 287 

মাছাঃ িশউলী আকতার     

মাঃ আবুল হােসন িময়া    
মাছাঃ হািলম বগম 

বুজ ক িব ু পুর, 

আমলাগাছী 

28 293 

মাছাঃ জিন আ ার       মাঃ 
জাহা ীর আলম     মাছাঃ 
বিল বগম 

গায়ালপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

29 295 

মাছাঃ নমুি  খাতুন      মাঃ 
লুৎফর রহমান      মাছাঃ 
মিরয়ম বগম 

নাি শহর, 

ফিকরহাট 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/মাতার 

নাম 

বতমান  

কানা 

30 297 

মাছাঃ রেবকা সুলতানা    
মাঃ হা নুন রিশদ       

মাছাঃ আেনছা বগম 

খামাড়নড়াইল, ঢাল
ভাংগা 

31 299 

মাছাঃ আেলমা বগম      মৃত 

সােলমান আলী      মাছাঃ 
ফােতমা বগম 

ঝািল ী, 
ঢালভাংগা 

32 304 

মাছাঃ র া আ ার       মাঃ 
ফা ক আেনায়ার ম ল  

মাছাঃ রােকয়া বগম 

স না, 
কািশয়াবাড়ী 

33 306 

মাছাঃ মাহামুদা আ ার     

মাঃ মকবুল  হােসন      

মাছাঃ নুরজাহান বগম 

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

34 308 

মাছাঃ িশলা আ ার      মাঃ 
আঃ কাফী         মাছাঃ 
তােহরা বগম 

গায়ালপাড়া, ঢালভা
া 

35 322 

মাছাঃ নাছিরন আকতার    

মাঃ মাহবুর আলম       

মাছাঃ লশাহানারা বগম 

রায়তীনড়াইল, ঢাল
ভাংগা 

36 330 

মাছাঃ নািছমা খাতুন      মাঃ 
আ ুল মােলক       মাছাঃ 
হাজরা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

37 334 

তানিজনা আকাতর         

মাঃ আেনায়ার হােসন    

মাছাঃ িজনা বগম 

িগিরধারীপুর,পলাশবা
ড়ী 

38 335 

মাছাঃ জািমনা বগম      

মাঃ আবুল কালাম আজাদ   

মাছাঃ মিজদা বগম 

পাবত পুর, 

ঠু য়াপা র 

39 345 

মাছাঃ হাসু আকতার     মৃতঃ 
নিবউ ামান       মাছাঃ 
আেনায়ারা বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

40 347 

নাজনীন নাহার          মেয়জ 

উি ন           নীলুফা 
ইয়াসিমন 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

41 349 

মাছাঃ ফােতমা আকতার    

মাঃ সামছুল আলম       

মাছাঃ জােহদা খাতুন 

গেনশপুর, 

বং িলয়া 

ঃ 
নং 

আেবদন
নং 

নাম ও িপতা/ ামী/মাতার 

নাম 

বতমান  

কানা 

42 351 

মাছাঃ মা ফা আ ার     

মাঃ আবু জািহদ িময়া     
মাছাঃ জাহানুর বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

43 352 

মাছাঃ নাছিরন সুলতানা    
মাঃ মু ল ধান        মাছাঃ 
রেহনা বগম 

গায়ালপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

44 356 

মাছাঃ রিহমা খাতুন      

মৃতঃ মিতয়ার রহমান     

মাছাঃ কািহনুর বগম 

পূব 

গািপনাথপুর, গািপ
নাথপুর 

45 360 

মাছাঃ আেরফা খাতুন 

মাঃ আশরাফুল আলম 

মাছাঃ রােফজা বগম 

নূরপুর, 

পলাশবাড়ী 

46 361 

মাছাঃ সুলতানা         মাঃ 
হািববুর রহমান       মাছাঃ 
রােকয়া বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

47 363 

মাছাঃ স া খাতুন       মাঃ 
আঃ হািলম সরকার   মাছাঃ 
মমতাজ বগম 

পাবত পুর, 

ঠু য়াপা র 

48 372 

মাছাঃ আেরফা খাতুন     আঃ 
হািমদ সরকার       মাছাঃ 
জােহলা বগম 

পূব গাপালপুর, 

আমলাগাছী 

49 376 

মাছাঃ িরমা খাতুন       মাঃ 
মাসুদুর রহমান      মাছাঃ 
আসমা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

50 377 

মাছাঃ জসিমন বগম     

মাঃ র জ ুিময়া        মাছাঃ 
শাহানাজ বগম 

িকেশারগাড়ী,কািশয়া
বাড়ী 

51 417 

মাছাঃ শািকলা আকতার িলতু 

মৃত শিফ ল ইসলাম 

মাছাঃ রওশন আরা বগম 

বুজ ক িব পুর, 

আমলাগছী 

52 424 

মাছাঃ িরনা আ ার  

মাঃ আশরাফুল আলম  

মাছাঃ লনাহার বগম 

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

53 425 

রশমা খাতুন 

মাঃ হাসান ইমাম 

মাছাঃ হািলমা খাতুন 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/মাতার 

নাম 

বতমান  

কানা 

54 426 

মাছাঃ িসরাজুম মিনরা 
মাঃ মিজদ সরকার  

মাছাঃ ছামছুন নাহার 

িশমুিলয়া, পলাশবাড়ী 

55 428 

মাছাঃ সিলনা আকাতর  

মাঃ সােদ ল ইসলাম 

মাছাঃ ছিহরন নছা 

বাড়াইপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

56 430 

মাছাঃ মা ফা ইয়াসিমন হীরা
মাঃ হা ন অর রিশদ       

মাছাঃ আয়শা বগম 

ঝািলংগী, ঢালভাংগা 

57 432 

মাছাঃ নাইচ বগম  

মাঃ আবু ব র  

মাছাঃ বুলছুম বগম 

িদঘলকাি , 

বং লীয়া 

58 435 

হািফজা খাতুন  

নূর হামা দ মাজেন খাদা  
 মােনায়ারা বগম 

পূব গাপালপুর, 

আমলাগাছী 

59 438 

মাছা িশিরন আকতার িশখা  
মাঃ ছামছুল আলম 

মাছাঃ মােলকা বগম 

পপুলেজাড়, 

আমলাগাছী 

60 439 

অিনতা রানী 
 সু  ুচ  পাল 

মিত ননী বালা 

িহজলগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

61 440 

মাছাঃ নাজমা বগম  

মাঃ মাহবুবর রহমান  

মাছাঃ আি য়া বগম 

কালুগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

62 442 

মাছাঃ িশিরনা আ ার  

মাঃ কিবর হােসন  

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

63 444 

মিরয়ম বগম  

আবু মাঃ আবদু াহ  
শািহনুর আকতার 

হিরনাথপুর, 

তালুকজািমরা 

64 445 

মাছাঃ ছািবনা ইয়াসিমন  

মাঃ সাহরাব হােসন  

মাছাঃ কিহনুর বগম 

িব পুর, ঠু য়াপা র 

65 447 

মছাঃ মৗসুমী আকতার  

মাঃ আলতাফ হােসন  

মাছাঃ রােহলা বগম 

ছাট িপনাথপুর,  

আমলাগাছী 

66 448 

মাছাঃ নবনা আকতার  

মাঃ শমেসর আলী  
মাছাঃ জইমা খাতুন 

চকবালা, 
কািশয়াবাড়ী 

67 452 

মাছাঃ সাগিরকা আকতার  

মাঃ মিতয়ার রহমান  

মাছাঃ জাসনা বগম 

সবাংগা ভাদুিরয়া  
পলাশবাড়ী 

ঃ 
নং 

আেবদন
নং 

নাম ও িপতা/ ামী/মাতার 

নাম 

বতমান  

কানা 

68 462 

মাছাঃ ফ ী আকতার     

মাঃ আঃ সামাদ আক     

মাছাঃ আেলয়া বগম 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

69 465 

িরিজয়া                মাঃ 
মিতয়ার রহমান      মাছাঃ 
আিছয়া বগম 

নারায়নপুর, 

বাসুেদবপুর 

70 467 

মাছাঃ নুর াহার আকতার   

মাঃ জ ল ধান       

মাছাঃ নুরী বগম 

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

71 469 

মাছাঃ মুসা খাতুন       মাঃ 
আ ুল মিজদ শখ     মাছাঃ 
রেশদা বগম 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

72 475 

মাঃ রওশন জাহান       মাঃ 
ল আিমন       মাছাঃ 

নাজমা বগম 

িগিরধারীপুর,পলাশবা
ড়ী 

73 476 

মাছাঃ িজনা বগম      

মাঃ আনা ল ইসলাম     

মাছাঃ হাজরা বগম 

খামাড় নড়াইল, 

ঢালভা া 

74 477 

মিরয়ম খাতুন          মাঃ 
আিখউল ইসলাম    মাছাঃ 
মিরনা বগম 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

75 482 

মাছাঃ িশিরনা খাতুন      মাঃ 
মতলুবর রহমান িমলন  

মাছাঃ পাপিড় বগম 

পূব 

গাপীনাথপুর, গাপী
নাথপুর 

76 487 

িমতা মালাকার           অিমত 

মার দ       সাধনা 
মালাকার 

িগিরধারীপুর,পলাশবা
ড়ী 

77 490 

মাছাঃ আফ জা খাতুন      

মাঃ জুেয়ল িময়া        মাছাঃ 
রােবয়া বগম 

বুজ ক িব ু পুর, 

আমলাগাছী 

78 497 

মাছাঃ মাহফুজা আ ার     

মাঃ ফিরদুল ইসলাম       

মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

চকবালা, 
কািশয়াবাড়ী 

79 520 

মাছাঃ িম খাতুন       মাঃ 
আেখর আলী সরকার   মাছাঃ 
িবউ  বগম 

জালাগাড়ী,আমলাগা
ছী 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/মাতার 

নাম 

বতমান  

কানা 

80 522 

মাছাঃ পারভীন খাতুন     

মাঃ আঃ রা াক িময়া     
মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

পলাশগাছী,পলাশবা
ড়ী 

81 528 

মাঃ আ ুর রা াক সরকার  

মাঃ গাজী রহমান       মাছাঃ 
হািলমা বগম 

ভবানীপুর, 

বাসুেদবপুর 

82 531 

মাছাঃ আফছানা খাতুন    

মাঃ আফজাল হােসন     

মাছাঃ মেফলা বগম 

িগিরধারীপুর,পলাশবা
ড়ী 

83 538 

মাছাঃ সািবনা ইয়াসিমন    

মাঃ আ ুর রা াক       

মাছাঃ হািলমা বগম 

ডা নী, 
বাসুেদবপুর 

84 543 

িশখা রানী সাহা         অেশাক 

মার সাহা চ ল    কল ানী 
সাহা 

িগিরধারীপুর,পলাশবা
ড়ী 

85 545 

মাছাঃ হািলমা খাতুন      মাঃ 
আিনছুর রহমান      মাছাঃ 
আয়শা বগম 

গেড়য়া, 
ঠু য়াপা র 

86 553 

মাছাঃ ৃিত বগম        মাঃ 
সুজন িময়া         মাছাঃ 
রািজনা বগম 

ঝািলগী, 
ঢালভা া 

87 563 

মাছাঃ মেফলা           মাঃ 
শািকল মাহমুদ       মাছাঃ 
কিরমন নছা 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

88 570 

মাছাঃ আেলারানী বগম    

মাঃ আ ুল জিলল সরকার   

মাছাঃ নুরনাহার বগম 

গায়ালপাড়া, 
ঢালভা া 

89 571 

মাছাঃ আলপনা         মাঃ 
ইউনুছ আলী ধান    মাছাঃ 
ছােলহা বগম 

পূব ফিরদপুর, 

পূব ফিরদপুর 

90 580 

মাছাঃ ছাওদা আ ার যুথী   
মাঃ নাছুম হােসন        

মাছাঃ রতনা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

91 584 

মাছাঃ ম জুরী বগম      

মাঃ আঃ মা ান সরকার 

জিসম মাছাঃ ম ুয়ারা বগম 

গালাপী 

বড় গািব পুর, 

আমলাগাছী 

ঃ 
নং 

আেবদন
নং 

নাম ও িপতা/ ামী/মাতার 

নাম 

বতমান  

কানা 

92 587 

মাছাঃ আনিজরা খাতুন     

মাঃ মতলুবর রহমান      

মাছাঃ রােহলা বগম 

রায়তী নড়াইল, 

ঢালভা া 

93 600 

মাছাঃ ইয়াছিমন আ ার     

মাঃ আিমনুল ইসলাম      

মাছাঃ আফেরাজা বগম 

িগিরধারীপুর,পলাশবা
ড়ী 

94 629 

মাছাঃ জা াতুল ফরেদৗসী   
মাঃ হাসান আলী         
মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

চািলতাদহ, 

পলাশবাড়ী 

95 631 

িরম ুআকতার           মৃতঃ 
আ ুস জ ার       আয়শা 
বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

96 632 

মাছাঃ িমনা খাতুন        মাঃ 
রিবউল রহমান     মাছাঃ 
রােকয়া খাতুন 

পূব ফিরদপুর, 

পূব ফিরদপুর 

97 638 

মাছাঃ শা না আকতার    

মাঃ িলটন িময়া        মাছাঃ 
শফালী বগম 

নয় আনা নওদা, 
বং িলয়া 

98 651 

মাছাঃ ফােতমা খাতুন      

মাঃ মা ািফজার রহমান    

মাছাঃ হােজরা বগম 

িদঘলকা ী, বং িল
য়া 

99 663 

মাছাঃ তহিমনা বগম      

মাঃ মাহামুদুর হাসান    

মাছাঃ আছমা বগম 

ডােকরপাড়া, ঢালভাং
গা 

100 665 

মাছাঃ জাফিরনা খাতুন     

মাঃ মিতন িময়া         মাছাঃ 
মােলকা বগম 

িদঘলকা ী, বং িল
য়া 

101 673 

মাছাঃ লাকী বগম        মাঃ 
আিত র রহমান     মাছাঃ 
মিমনা বগম 

পূব 

গাপীনাথপুর,পলাশ
বাড়ী 

102 701 

মাছাঃ রশমা আ ার     

মাঃ আ ুর রিহম ম ল     

মাছাঃ রিহমা বগম 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/মাতার 

নাম 

বতমান  

কানা 

103 705 

িজনা আ ার           মাঃ 
রিবউল ইসলাম      মাছাঃ 
িব বগম 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

104 713 

মাঃ লাবনী আ ার       মাঃ 
আশরাফুল ইসলাম     মাছাঃ 
সিরনা বগম 

িগিরধারীপুর,পলাশবা
ড়ী 

105 715 

মাছাঃ জােবদা বগম      

মাঃ িমজানুর রহমান      

মাছাঃ আেরফা বগম 

নুরপুর, 

পলাশবাড়ী 

106 721 

মাছাঃ রী খাতুন        মাঃ 
আজাহা ল ইসলাম     মাছাঃ 
জাহানারা বগম 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

107 722 

মাছাঃ িতথী আকতার      

মাঃ রাজা িময়া          মাছাঃ 
খােলদা বগম 

গায়ালপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

108 728 

মাছাঃ রািজয়া খাতুন      

মাঃ আবু হােসন ধান    

মাছাঃ িমিন বগম 

পারবামুিনয়া,ফিকর
হাট 

109 729 

মাছাঃ মিমনা খাতুন       

মাঃ মাছেলমা উি ন     

মাছাঃ অেজদা বগম 

চকবালা, 
কািশয়াবাড়ী 

110 731 

মাছাঃ নুররানী বগম 

মাঃ ই ািহম আলী 
মাছাঃ ফােতমা বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

111 741 

আফ জা আ ার শাি  

ইমদাদুল হক 

মিরয়ম বগম 

পূব গািপনাথপুর,পূব 

গািপনাথপুর 

112 742 

মাছাঃ জািকয়া সুলতানা     
মাঃ বরকত উ াহ        

মাছাঃ সুরাইয়া বগম 

পূব গািপনাথপুর,পূব 

গািপনাথপুর 

113 743 

মাছাঃ হািববা সুলতানা     
মাঃ বরকত উ াহ        

মাছাঃ সুরাইয়া বগম 

পূব গািপনাথপুর,পূব 

গািপনাথপুর 

114 749 

মাঃ হািববুর রহমান       মাঃ
ল আিমন       

মাছাঃ হািলমা বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

ঃ 
নং 

আেবদন
নং 

নাম ও িপতা/ ামী/মাতার 

নাম 

বতমান  

কানা 

115 751 

আ ুর রা াক         জলহক               

ফুেলরা বগম 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

116 764 

মাছাঃ কাজল বগম       মাঃ 
শাহজাহান িময়া      মাছাঃ 
দুলালী বগম 

বুজ ক িব ু পুর, 

আমলাগাছী 

117 770 

মাছাঃ মিনকা আকতার     

মাঃ নু ল আিমন আক    

মাছাঃ িশ ী বগম 

পূব গাপালপুর, 

আমলাগাছী 

118 773 

মাছাঃ আকিলমাইআকতার    

মাঃ এমারত হােসন      

মাছাঃ মিজরন নছা 

উদায়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

119 791 

মাছাঃ নাছিরন আকতার 

িনসা মৃতঃ ওমর ফা ক       

মাছাঃ িফেরাজা বগম 

িগিরধারীপুর,পলাশবা
ড়ী 

120 795 

মাছাঃ আিছয়া বগম      

মাঃ িবপুল সরকার      

মাছাঃমািবয়া বগম 

িদঘলকা ী, বং িল
য়া 

121 802 

সুমা রানী সরকার 

বা ী গািব  সরকার 

মাধুরী রানী 

সাবিদন  

ভগবিতপুর 

122 811 

জা াতুল ফরেদৗিস         

মাঃ হািফজ আহেমদ       

জাহানারা বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

123 817 

সচনা রানী         ধীের নাথ 

সরকার      ক না রানী 
সরকার 

পি ম রামচ পুর, 

কািশয়াবাড়ী 

124 820 

মাছাঃ তােহওরা আকতার     

মাঃ কাওছার িময়া        
মাছাঃ িপয়ারা বগম 

জালাগাড়ী,আমলাগা
ছী 

125 829 

িবথী রানী       
িচ  র ন রায়   

পূিণমা রানী 

বড়িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

126 837 

মাছাঃ আছমা আকতার আিখ 

মাঃ হেলনা সরকার       

মাছাঃ আ জুয়ার বগম 

রাজনগর, রওশনবাগ 

127 838 

মাছাঃ মনেসফা খাতুন     

মাঃ িলখন সরকার       

মাছাঃ রেজকা বগম 

রাজনগর, 

রওশনবাগ 

128 840 

মাছাঃ তাছিলমা খাতুন     

মাঃ আঃ সালাম          

মাছা্ঃ শাহানারা বগম 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/মাতার 

নাম 

বতমান  

কানা 

129 851 

মাছাঃ নাহিগস আরা  
মাঃ হা ন অর রিশদ   

মাছাঃ লাইলী বগম 

ডােকরপাড়া, ঢালভাং
গা 

130 863 

শফালী                মাঃ 
হািববুর রহমান       সিকনা 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

131 885 

িরিম খাতুন             মা: 
মাহমুদ হাসান        মাছা: 
পা লী বগম 

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

132 892 

মাছাঃ আফ জা খাতুন     

আ ুল জিলল         

মাছাঃ আ রা বগম 

কািশয়াবাড়ী,কািশয়া
বাড়ী 

133 893 

মাছা: িমনারা খাতুন       

মা: আিজজার রহমান 

সরকার  মাছা: ছােলহা বগম 

বড়িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

134 906 

মাছা শারমিন সুলতানা      
মাঃ ফরহাদু ামান মিলন   

মাছাঃ কেয়া বেগম 

গায়ালপাড়া, 
ঢালভা া 

135 909 

মাছাঃ ছালমা খাতুন      মাঃ 
মাহাবুর আক        মাছাঃ 
ফেরজা বগম 

পপুলীেজার, 

আমলাগাছী 

136 916 

মাছাঃ িমতু আকতার      

মাঃ রিফ ল ইসরাম      

মাছাঃ িজ বগম 

রায়তী নড়াইল, 

ঢালভা া 

137 918 

মাছাঃ আফসানা সুলতান 

মী মাঃ আ ুল হা ান    

মাছাঃ রােহলা বগম 

িগিরধারীপুর,পলাশবা
ড়ী 

138 923 

মাছাঃ জা াতুন ডািলয়া    
মাঃ পারেভজ িময়া        
মাছাঃ রবা বগম 

বিরশাল, 

বাসুেদবপুর 

139 925 

মাছাঃ তহিমনা বগম      

মাঃ মৗফা আজাদ ম ল   

মাছাঃ জাহরা বগম 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

140 930 

মাছাঃ আফেরাজা আকতার   

মাঃ লাভলু িময়া         মাছাঃ 
মেহ ন বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

ঃ 
নং 

আেবদন
নং 

নাম ও িপতা/ ামী/মাতার 

নাম 

বতমান  

কানা 

141 937 

সুিম খাতুন             মাঃ 
েবল সরকার       মাছাঃ 

সুিফয়া বগম 

রামপুর, 

বাসুেদবপুর 

142 952 

মাছাঃ রাকসানা খাতুন     

মাঃ সুমন সরকার        

মাছাঃ রিহমা বগম 

বালাবামুিনয়া,ফিকর
হাট 

143 960 

মাছাঃ আিফয়া খাতুন   

মাঃ আফছার আলী ম ল  

মাছাঃ রওশন আরা বগম 

বালাবামুিনয়া,ফিকর
হাট 

144 976 

সাথী রায়              িহমাংসু 

মার বমন        মিত িমনা 
রানী 

ঝাপর, 

কামরপুর 

145 977 

জয়া দা রানী           ফা ন 

চ  রায়           স া রানী 
ঝাপর, 

কামরপুর 

146 979 

মাছাঃ িমনা আ ার       মাঃ 
ম জুর রিশদ        মাছাঃ 
মরী বগম 

পূবফিরদপুর, 

পূবফিরদপুর 

147 991 

মাছাঃ িশমু খাতুন         মাঃ 
এনামুল হক          মাছাঃ 
সােজদা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

148 993 

মাছাঃ তাজিমন চৗধুরী    
মাঃ তৗিফক হােসন       

মাছাঃ খােতজা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

149 1011 

মাছাঃ স া খাতুন        মাঃ 
মিতয়ার রহমান       মাছাঃ 
ছিকনা বগম 

রা াঁমা , 

পলাশবাড়ী 

150 1012 

মাছাঃ রতনা খাতুন       মাঃ 
তাজুল ইসলাম       মাছাঃ 
ছালম আেবগম 

বাঁশকাটা, 
পলাশবাড়ী 

151 1028 

মাছাঃ া খাতুন        মাঃ 
আবু সা দ ম ল িলটন  

মাছাঃ রােহনা বগম 

ময়ম পুর, 

পূবফিরদপুর 

152 1030 

মাছাঃ রিমছা আ ার      

মাঃ মিমনুর রহমান       

মাছাঃ হাসনা বগম 

হােসনপুর, 

মরীরহাট 

153 1036 

মাছাঃ সুিম বগম         মাঃ 
সুমন িময়া           মাছাঃ 
সােহদা বগম 

রায়তী নড়াইল, 

ঢালভা া 

154 1039 

নািহদা সুলতানা           মাঃ 
আ ুস সা ার ম ল    মাছাঃ 
মােশদা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

155 1040 

মাঃ আশরাফুল ইসলাম      

মৃতঃ আঃ ছা ার ধান      

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/মাতার 

নাম 

বতমান  

কানা 

156 1050 

মাছাঃ িজ াত আরা জবা    
মাঃ বনিজর আহে দ      

মাছাঃ রিহমােবগম 

ভবানীপুর, 

বাসুেদবপুর 

157 1062 

মাছাঃ িম আ ার       মাঃ 
ল আিমন         মাছাঃ 

সােহদা বগম 

মধ রামচ পুর, 

কামরপুর 

158 1066 

মাছাঃ িমনারা আকতার    

মাঃ আশরাফুল ইসলাম     

মাছাঃ আেমনা বগম 

গায়ালপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

159 1071 

মাছাঃ শাবানা আকতার    

মাঃ মুনছুর আলী সরকার    

মাছাঃ রােহলা বগম 

বতকাপা, ঢালভা া 

160 1081 

মাছাঃ রােহলা আকতার     

মাঃ নু ল ইসলাম গাছূ     

মাছাঃ জােমনা বগম 

পারবতীপুর,আমলাগা
ছী 

161 1102 

মাছাঃ শাভা আ ার      

মাঃ শাহজালাল ম ল      

মাছাঃ ফােতমা বগম 

পূব গাপালপুর, 

আমলাগাছী 

162 1105 

মাছাঃ জুই আকতার       মাঃ 
িফেরাজ কবীর        মাছাঃ 
পিল বগম 

ছাইিনয়া, 
বাসুেদবপুর 

163 1118 

মাছাঃ রতনা আকতার     

মাঃ মা ািফজার রহমান   

মাছাঃ শাহানা বগম 

আ ুয়া, 
পলাশবাড়ী 

164 1222 

সানাবতী রায়          অপূব 

মার সরকার       া রানী 
জাইতর, 

কািশয়াবাড়ী 

165 1133 

মাছাঃ িশিরনা খান       মাঃ 
ওয়ােহদু বী িময়া     মৃতঃ 
ছিকনা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

166 1142 

মাছাঃ কিবতা আ ার     

মাঃ মাহাবুব সরকার      

মাছাঃ কািহনুর বগম 

িদঘদাড়ী, 
মিররহাট 

167 1145 

মাছাঃ িরপা খাতুন        মাঃ 
িজ ূর রহমান        মাছাঃ 
রাকসান বগম 

চািলতাদহ, 

পলাশবাড়ী 

168 1153 

সািবনা ইয়াসিমন শা া    
আ ুল হািমদ ধান    

নুরননাহার বগম 

িগধারীপুর, চকপাড়া 
পলাশবাড়ী 

169 1164 

মাছাঃ মােরফা খাতুন   

মাঃ সােকায়াত হােসন   

মাছাঃ সিকনা খাতুন 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

ঃ 
নং 

আেবদন
নং 

নাম ও িপতা/ ামী/মাতার 

নাম 

বতমান  

কানা 

170 1168 

মাছাঃ িশিরনা বগম   

মাঃ জাফর ইকবাল   

মাছাঃ লাকী বগম 

সাতারপাড়া, 
তুলিসঘাট 

171 1172 

মাছাঃ শামীমা আকতার    

নুর মাঃ েবল  

মাছাঃ শামছু াহার 

খি  মিররহাট 

172 1174 

মাছাঃ শামীমা আকতার   

মৃত- সােদক আলী  
মাছাঃ জিরনা বগম 

দুগাপুর পলাশবাড়ী 

173 1180 

মাছাঃ আফেরাজা আকতার   

মাঃ হলাল ম ল   

মাছাঃ আ জুয়ারা বগম 

জামালপুর পলাশবাড়ী 

174 1203 

মাছাঃ নািছমা আকতার  

মৃত- আ ুল মিজদ   

মাছাঃ হািমদা বগম 

মধ রামচ পুর,  

কামরপুর 

175 1207 

মাছাঃ তানিজলা আকতার   

মাঃ জািহদুল ইসলাম   

মাছাঃ বনু বগম 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

176 1211 

মাছাঃ সানিজদা খাতুন   

মাঃ রােশদুল হক   

মাছাঃ লাইলী বগম 

িগিরধারীপুর,পলাশবা
ড়ী 

177 1242 

মাছাঃ রওনক জাহান সিলনা 
মাঃ িপয়া ল মা া   
মাছাঃ রওশন আরা বগম 

বতকাপা, ঢালভা া 

178 1249 

মাছা: ফিরদা বগম 

মা: মাসুদুর রহমান সরকার 

মাছা: রিশদা বগম 

রায়িতনরাইল, 

ঢালভা া 

179 1251 

মাছা: সীমা খাতুন       মা: 
আ ুল হািমদ        মাছা: 
িফেরাজা বগম 

বুজ ক িব ু পুর, 

আমলাগাছী 

180 1265 

শ ামলী রানী ম ল      

িবেনাদ চ  ম ল       র  ু

রানী 
মহদীপুর, ঠু য়াপু র 

181 1268 

সুমা রানী             মু ল চ  

শীল         অচনা রানী 
দূগাপুর, পলাশবাড়ী 

182 1279 

মাছা: আিরনা আ ার    মা: 
কিব ামান        মাছা: 
আ ুমান আরা বগম 

জালাগাড়ী দূগাপুর, 

আমলাগাছী 

183 1281 

মাছা: রাসনা খাতুন 

মা: ফরেদৗস সরকার     

মাছা: মােজদা বগম 

পূব গাপীনাথপুর, 

পূবেগাপীনাথপুর 

184 1283 

আফ জা খাতুন         মৃত- 

ছামছুল হক       জাহানারা 

িগিরধারীপুর 

িম নেরাড, 

পলাশবাড়ী 

185 1300 

মাছা: মিমনা খাতুন      মা: 
িফেরাজ কিবর সরকার মাছা: 
নূর াহার বগম 

পূবেগাপালপুর, 

আমলাগাছী 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/মাতার 

নাম 

বতমান  

কানা 

186 1309 

মানা পারভীন 

মা: বুলবুল ইসলাম      মাছা: 
ির া বগম 

খা েটংড়া, 
বং িলয়া 

187 1313 

মাছা: শিহদা খাতুন      মা: 
মাশারফ হােসন    জােবদা 
বগম 

কাতুলী, বং িলয়া 

188 1320 

মাছা: কাম াহার খাতুন 

মৃত-আশরাফ আলী সরকার 

মাছা: নূরজাহান বগম 

দিজপাড়া, ঢালভ া 

189 1343 

মাছা: আকিলমা খাতুন    

মা: সােহল রানা       মাছা: 
মিজনা বগম 

িদঘলকাি , 

বং িলয়া 

190 1347 

মাছা: মািফয়া আ ার 

মা: বলাল হােসন 

মাছা: আছমা খাতুন 

আমবাড়ী, পলাশবাড়ী

191 1360 

মাছা: িদশা খাতুন 

মা: হািববুর রহমান     

মাছা: তনা বগম 

চি পুর, ঠু য়াপু র 

192 1368 

মাছা: মুি  আ ার       মা: 
আেনায়ার হােসন     মমতা 
বগম 

সােকায়া, ঢালভা া 

193 1376 

ডহির রানী             

খাকন সাহা        নিমতা 
রানী 

হিরনাবাড়ী, 
হািলমনগর 

194 1379 

মাছা: পারিভন আ ার    

মা: রায়হান হািবব      

মাছা: মািহলা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

195 1386 

নাছিরন আ ার         মা: 
আ ুস সামাদ ম ল    মাছা: 
নূরভান ু বগম 

পি ম িমজাপুর, 

কািশয়াবাড়ী 

196 1390 

মাছা: তাসিরফা নাজিনন   

মৃত- মাসেলম উি ন   মাছা: 
িফেরাজা বগম 

িশমুিলয়া, পলাশবাড়ী 

197 1406 

মাছা: তািছিলমা আ ার    

মা: মা ািফজার রহমান   

মাছা: িবলিকছ বগম 

রামপুর, বাসুেদবপুর 

198 1419 

মিরয়ম আ ার         

আমজাদ হােসন       মাছা: 
লাইলী বগম 

জাপাড়া, 
ডােকরপাড়া 

199 1427 

মাছাঃ মিনরা আ ার বলী   
মাঃ শিরফ আল ইসলাম   

মাছাঃ সাহানারা বগম 

কশবপুর, 

কািশয়াবাড়ী 

ঃ 
নং 

আেবদন
নং 

নাম ও িপতা/ ামী/মাতার 

নাম 

বতমান  

কানা 

200 1442 

মাছাঃ খািদজা বগম      মাঃ 
গালাম মা ফা ম ল   

মাছাঃ শািহদা বগম 

দয়ালপাড়া, 
ঠু য়াপা র 

201 1506 

মাছাঃ মনিজলা খাতুন      

মাঃ আ ুল হাই ম ল      

মাছাঃ রিহমা বগম 

বতকাপা, 
ঢালভা া 

202 1518 

মাছাঃ আিজজা খাতুন      

মাঃ আবুল কালাম আজাদ    

মাছাঃ তাসিলমা বগম 

চি পুর, 

ঠু য়াপা র 

203 1519 

খ কার সািহদা সুলতানা     
মাঃ নািহম রজা         
মাছাঃ রিশদা বগম 

পারবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

204 1520 

মাছাঃ রেবকা সুলতানা    
খ কার কারাইশ মা ফা   
মাছাঃ মাহামুদা বগম 

পারবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

205 1528 

মাছাঃ জাসনা খাতুন      

মাঃ খয়বর হােসন       

মাছাঃ মিজনা খাতুন 

মেনাহরপুর, 

মেনাহরপুর 

206 1546 

লবনী আ ার         গাজী 
মা: আবু সুিফয়ান   মাছা: 
িশিরনা বগম 

দৗলতপুর, 

কামরপুর 

207 1548 

মাছা: ানা মিন        মা: 
সায়হাম কািজ     মাছা: 
মােলকা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

208 1550 

মাছা: নািসমা বগম     মা: 
ফরহাদ ধান      মাছা: খুিক 

মাই 

চকবালা, 
কািশয়াবাড়ী 

209 1591 

ফােতমা বগম ববী 
হািজর উি ন াঃ 
সােহরা বগম 

চকবালা, 
কািশয়াবাড়ী 

210 1593 

মাছাঃ মানা পারভীন      

মাঃ রািহমা বগম        

মাছাঃ আ জুয়ারা বগম 

গেনশপুর, 

বং িলয়া 

211 1596 

তাসিমরা আ ার 

খ কার মাঃ রিফ ল হাসান 

মাছাঃ মাহফুজা বগম 

পারবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

212 1598 

মাছাঃ সুিম আকতার       

মাঃ আবু সুিফয়ান ম ল    

মাছাঃ শািহনুর বগম 

নুিনয়াগাড়ী,পলাশবা
ড়ী 

213 1612 

মাছাঃ ফােতমা আকতার  

মাঃ আ ুস সা ার  

মৃত জ রা বগম 

নয় আনা নওদা, 
বং িলযা 

214 1617 

মাছাঃ িবথী খাতুন  

মাঃ হােসন আলী সরকার  

মাছাঃ িবউ  বগম 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/মাতার 

নাম 

বতমান  

কানা 

215 1620 

মাছাঃ পনা বগম  

মাঃ রােসল ম ল 

মাছাঃ গালাপী বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

216 1622 

মাছাঃ শািমমা নাসিরন 

মাঃ িলটন িময়া  
মাছাঃ জাহানার বগম 

আ ুয়া, পলাশবাড়ী 

217 1624 

িমতু রানী 
বিদল চ   

মিত ই  ুরাণী 

তালুক কওয়াবাড়ী, 
তালুক জািমরা 

218 1627 

মাছাঃ ফি  খাতুন  

মাঃ জনাব আলী  
মাছাঃ মােজদা বগম 

সাবিদন, আমলাগািছ 

219 1629 

হােজরা আকতার 

মাঃ শিফউল ইসলাম 

রােহনা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

220 1634 

উে  হানী আকতার 

মাঃ নুরল ইসলাম 

কিহনুর বগম 

কািশয়াবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

221 1659 

মাছাঃ আফছানা খাতুন  

মঃ তিহদুল ইসলাম  

মাছাঃ আিছয়া বগম 

পপুলেজাড়, 

আমলাগাছী 

222 1673 

মাছাঃ হিপ খাতুন  

মাঃ সারওয়ার জাহান  

মাছাঃ সােহরা বগম 

মেনাহরপুর 

223 1683 

মাছাঃ আিকতা বানু 

মাঃ আিমনুল ইসলাম  

মাছাঃ সাপলা বগম 

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

224 1690 

মাছাঃ জা তুন আকতার  

মাঃ জিসম উি ন  

মাছাঃ শািহনুর বগম 

পার বামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

225 1692 

মাছাঃ শারিমন আকতার  

মাঃ জিপ ল চৗধুরী  
মাছাঃ আেয়শা খাতুন 

পূব গাপালপুর, 

আমলাগাছী 

226 1694 

হম ী রাণী 
িনিখল চ  বমন 

শফালী রাণী 
স না, কািশয়াবাড়ী 

227 1695 

মাছাঃ িরতা খানম  

মাঃ িফেরাজ কিবর 

মাছাঃ লায়লা আ ুমান বান ু

জইতরবালা, 
কািশয়াবাড়ী 

228 1706 

শািহনা আ ার  

মাঃ গালাম মা ফা  
মাছাঃ সুরাইয়া বগম 

শালমাড়া, কামরপুর 

229 1708 

হািববা আকতার  

ওসমান গনী 
রওশনা আরা বগম 

রামপুর, বাসুেদবপুর 

230 1711 

সুলতানা আনজুমান িজ াত 

মাঃ মাহফুজার রহমান  

পূব ফিরদপুর, 

পবনাপুর 

ঃ 
নং 

আেবদন
নং 

নাম ও িপতা/ ামী/মাতার 

নাম 

বতমান  

কানা 

মাছাঃ পা ল বগম 

231 1717 

মাছাঃ শাহনাজ আকতার  

মাঃ িমজানুর রহমান 

মাছাঃ রিজয়া বগম 

নাি শহর, ফিকরহাট 

232 1727 

নাসিরন আ ার  

মাঃ শিরফু ামান (পলাশ) 

মাছাঃ মাহফুজা বগম 

সুই াম, পলাশবাড়ী 

233 1736 

আশা রানী দাশ 

িদপক চ  অিধকারী  
মুি  রানী দাস 

মহিদপুর, 

ঠু য়াপা র 

234 1743 

মাছাঃ রােকয়া বগম  

মাঃ ফুল িময়া  
মাছাঃ তাসিমনা বগম 

খামার মামুদপুর, 

হািলমনগর 

235 1750 

মাছাঃ নাজিমন আকতার  

মাঃ আশরাফুল ইসলাম  

মাছাঃ ছামসু াহার বগম 

হিরনাথপুর, 

তালুকজািমরা 

236 1761 

মাছাঃ িশিরনা বগম  

মৃত আ ুর রহমান  

মৃত বলী বগম 

পূব গাপালপুর, 

আমলাগাছী 

237 1763 

চােমলী রানী  
িলটন চ  বমন  

রাধা রাণী 

খামার নড়াইল, 

ঢালভাংগা 

238 1764 

মাছাঃ হমায়তুল উ া সুিম  

মাঃ শামছুল আলম সরকার 

মাছাঃ রেবকা বগম 

সুই াম, পলাশবাড়ী 

239 1768 

মাছাঃ শাহনাজ ফৗিজয়া  
মাঃ সানায়মান  

মাছাঃ আেলফা বগম 

ঝািলংগী, ঢালভাংগা 

240 1778 

সয়দ আরাফাত জাহান  

মৃত সয়দ আবুল খােয়র  

মাছাঃ আেমনা বগম 

নয় আনা নওদা, 
বং িলযা 

241 1779 

মাছাঃ লািক আকতার  

মাঃ আ ুর রা াক  

মাছাঃ মােলকা বগম 

মুরারীপুর, 

রওশনবাগ 

242 1783 

মাছাঃ মিরয়ম খাতুন  

মাঃ মাহমুদুল হাসান  

সয়দা সাহারা িবন 

রাজনগর, রওশনবাগ 

243 1786 

বাইয়া খাতুন  

মাঃ আেনায়া ল ইসলাম  

সু ান বগম 

বরকতপুর, 

ফিরকহাট 

244 1795 

মাছাঃ িরনা বগম  

মাঃ মােলক ম ল  

মৃত খােতজা বগম 

মেনাহরপুর 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/মাতার 

নাম 

বতমান  

কানা 

245 1805 

মাছাঃ ি া সুলতানা  
মাঃ আ ুল বারী িময়া  
মাছাঃ মিরয়ম বগম 

সােকায়া, ঢালভাংগা 

246 1807 

সারাবান ত রা  
মাঃ শিফ র রহমান 

লুৎফুন নাহার 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

247 1819 

মাছাঃ ফাইজা সুলতানা  
মাঃ শিহদুর রহমান  

মাছাঃ িফেরাজা বগম 

রাজনগর, রওশনবাগ 

248 1827 

মাছাঃ মিরয়ম আকতার 

স া 
মাঃ নােদর হােসন  

মাছাঃ সফালী বগম 

পার আমলাগাছী,  
ঢালভাংগা 

249 1833 

বিনতা রাণী মহ   

নারায়ন চ  মহ   

বাস ী রাণী 

জগ াথপুর, 

কামরপুর 

250 1837 

মাছাঃ খািদজা আকতার  

মাঃ আঃ গা ফার  

মাছাঃ লাভলী বগম 

আমবাড়ী, পলাশবাড়ী

251 1846 

মাছাঃ িশিরনা আ ার 

সেক ার আলী  
মাছাঃ রােকয়া বগম 

বরকতপুর, 

ফিরকহাট 

252 1847 

মাছাঃ জা ািত আ ার  

মাঃ জা াতুল ফরেদৗস  

মাছাঃ আ ুয়ারা বগম 

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

253 1854 

মাছাঃ ির া আ ার  

মাঃ আেনায়া ল ইসলাম  

মাছাঃ ছিকনা বগম 

হিরনাবাড়ী, 
হািলমনগর 

254 1855 

মাছাঃ শাহানাজ পািরিভন 

মাঃ রজাউল কিরম  

মাছাঃ আয়শা িসি কা 
পূব গাপনাথপুর 

255 1859 

মাছাঃ িনলুফা ইয়াছিমন  

মাঃ হাসিনর রহমান  

মাছাঃ ছামছু াহার বগম 

রায়তী নড়াইল 

256 1872 

মাছাঃ উে  হািববা সীমা  
মাঃ হাসানুল মা া  
মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

পূব ফিরদপুর, 

257 1878 

মাছাঃ িমনশার িরমা 
মাঃ িমজানুর রহমান  

মাছাঃ িলিপ বগম 

মুরারীপুর, 

রওশনবাগ 

258 1879 

মাছাঃ ফিরদা ইয়াসিমন 

আঃ রিশদ 

মাছাঃ রেহনা বওয়া 
িব পুর, ঠু য়াপা র 

259 1881 

যুথী বান ু 

কৗিশক আক  

মাছাঃ সিখনা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

ঃ 
নং 

আেবদন
নং 

নাম ও িপতা/ ামী/মাতার 

নাম 

বতমান  

কানা 

260 1883 

নাজিনন ইসলাম  

মাঃ দেলায়ার হােসন 

মাছাঃ ব ল বগম 

িব পুর, ঠু য়াপা র 

261 1896 

মাছাঃ রওশনআরা আখতার  

মাঃ মা ািফজার রাহমান  

মাছাঃ ছালমা বগম 

হিরনাথপুর,  

তালুকজািমরা 

262 1918 

মাছাঃ জুই আকতার  

মাঃ আসাদুল ইসলাম  

মাচাঃ জােবদা বগম 

হিরনাবাড়ী,  
হািলমনগর 

263 1928 

মাছাঃ মািবয়া আকতার  

মাঃ হাসানু ামান খ কার  

মছাঃ ছফুরা বগম 

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

264 1931 

সিবতা রানী সাহা  
স য় চ  সাহা  
অ লা সাহা 

রাই াম, পলাশবাড়ী 

265 1937 

মাছাঃ মিনবা আ ার  

মাঃ আল আিমন সরকার  

মাছাঃ মিজনা বগম 

বির হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

266 1941 

মাছাঃ রাকসানা আ র  

মৃত ছিবর উি ন  

মাছাঃ আেমনা খাতুন 

ছাট িশমুলতলা, 
পলাশবাড়ী 

267 1950 

মাছাঃ শিরফা আকতার  

মাঃ শিহদুল ইসলাম 

জিমলা বগম 

শ ামপুর, ঢালভাংগা 

268 1953 

মাছাঃ সুিম আকতার  

মাঃ িমজানুর রহমান  

মাছাঃ িশিরনা খাতুন 

মুরারীপুর, 

রওশনবাগ 

269 1960 

মাছাঃ নাসিরন বানু  

মাঃ শিহদুল ইসলাম  

মাছাঃ রােশদা বগম 

বড় গািব পুর, 

আমলাগািছ 

270 1984 

িনহার সুলতানা  
মাঃ েবল সরকার  

মাছাঃ ববুস বগম 

বুজ ক িব পুর, 

আমলাগছী 

271 1986 

মাছাঃ শিরফা খাতুন  

মাঃ আিজজার রহমান 

মাছাঃ মিজদা বগম 

িকেশারগাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

272 1993 

িনলুফা আকতার  

মাঃ জাহা ীর আলম  

তিহদা বগম 

সবাংগ 

ভাদুিরয়া,পলাশবাড়ী 

273 2002 

মাছাঃ রজমা বগম  

মঃ রজাউল কিরম  

মাছাঃ ফজাল বগম 

তালুক জািমরা 

274 2005 

মাছাঃ মােশদা বগম  

মাঃ শিহদুল ইসলাম  

মাছাঃ নাজমা বগম 

সাবিদন, আমলাগািছ 

275 2009 

মাছাঃ মহমুদ খাতুন  

মাঃ জয়নাল আেবদীন  

মাছাঃ কিহনুর 

ফিলয়া, পলাশবাড়ী 



গাইবা া জলাধীন পলাশবাড়ী উপেজলার ন াশনাল সািভস কমসূচী (৭ম পব) ত িন িলিখত 
আেবদনকারীগেণর িনকাহনামা এবং ামীর জাতীয় পিরচয়প  (এনআইিড) দািখল সং া  খসড়া তািলকা 

11 
 

ঃ 
নং 
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নাম ও িপতা/ ামী/মাতার 

নাম 

বতমান  

কানা 

276 2011 

মাছাঃ নাজিমন আকতার  

মাঃ মু ল হােসন  

মাছাঃ আি য়া বগম 

পলাশগাছী 

277 2015 

মাছাঃ তাজিমনা খাতুন  

মাঃ নুর আলম  

মাছাঃ খিতরম িবিব 

ছাট ভগবানপুর, 

আমলাগািছ 

278 2016 

মাছাঃ সামছু াহার 

মাঃ ফজলার রহমান  

মাছাঃ সুিফয়া বগম 

গেনশপুর, বং িলয়া 

279 2018 

মিনতা রানী  
মৃত নারায়ন চ   

বাস ী রানী 

গজ াথপুর, 

কামরপুর 

280 2031 

মাছা: ছািবনা খাতুন       

মা: ফা খ িময়া          
মাছা: মমতা বগম 

খি , মিররহাট 

281 2067 

মাছা: পালী বগম      মা: 
ল আিমন িলটন   মাছা: 

রিজয়া বগম 

েমদপুর, মেনাহরপুর

282 2083 

মাছা: রাকসানা খাতুন     

মা: মুনছুর আলী সরকার    

মাছা: রওশন আরা বগম 

পারবত পুর, 

ঠু য়াপু র 

283 2086 

শাপরা খাতুন          এস এম 

জাহা ীর কিবর   সুিফয়া 
বগম 

দূগাপুর, পলাশবাড়ী 

284 2088 

মাছা: আকিলমা খাতুন    

মা: শিফ ল ইসলাম    মাছা: 
রািজয়া বগম 

পূবফিরদপুর, 

ফিরদপুর 

285 2091 

মাছা: আলপনা বগম      

মা: কাওছার আলম সরকার  

মাছা: দুলালী বগম 

রায়তী নড়াইল- 

ঢালভা া 

286 2094 

মাছা: শিরফা খাতুন      মা: 
ইমদাদুল  হক    মাছঅ: 

আয়শা  বগম 

জগ াথপুর, 

কামরপুর 

287 2126 

মাছা: আশরািফয়া আ ার  

মা: আিমনুল ইসলাম    

মাছা: রােহনা বগম 

হিরনাথপুর, 

তালুকজািমরা 

288 2136 

মাছা: শারিমন আ ার     

মা: সাইদার রহমান       

মাছা: নািগস বগম 

সােকায়া, ঢালভা া 

289 2158 

মাছা: লাবনী আ ার     মা: 
মেহদী আজাদ রােসল   মাছা: 
রিহমা খাতুন 

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

290 2161 

মাছা: নািছমা ইয়াছিমন    

মা: িজ ুর রহমান সরকার   

মাছা: আিমনা বওয়া 

বলরামপুর, 

তুলসীঘাট 

ঃ 
নং 

আেবদন
নং 

নাম ও িপতা/ ামী/মাতার 

নাম 

বতমান  

কানা 

291 2165 

মাছা: না লায়লা       মা: 
ফিরদুল ইসলাম    মাছা: 
মেনায়ারা বগম 

সাতার পাড়া, 
তুলিশঘাট 

292 2168 

মাছা: চায়না আ ার      মা: 
শিরফুল ইসলাম     মাছা: 
মিজনা বগম 

সােকায়া, ঢালভা া 

293 2169 

মাছা: সুমনা খানম 

মা: আিনছা বগম 

মৃত- মাছা: ছিকনা বগম 

জাইতরবালা, 
বং িলয়া 

294 2192 

মিনকৃ া রায় 

গৗতম সরকার 

চােমলী রানী 
চাকলা, কামরপুর 

295 2193 

মাছা: কাম াহার আ ার   

মা: কা ন িময়া       মাছা: 
রাব ু বগম 

বােহরপাড়া, 
টংগীবাড়ী 

296 2195 

আরজুমান িবনেত আিজজ   

আিজজুর রহমান        রািজ 

বগম 

বরকতপুর, 

ফিকরহাট 

297 2205 

মাছা: লিতফা আ ার িরমা  
মা: এ. .এম মানদয়ম 

হােসন  মাছা: মেফলা িবিব 

পূব গাপীনাথপুর, 

পূবেগাপীনাথপুর 

298 2212 

মাছা: লাভলী আ ার 

মা: রিবউল ইসলাম 

মাছা: রিজয়া বগম 

পি ম নয়নপুর, 

বং িলয়া 

299 2231 

মাছা: শািমরা খাতুন     মা: 
জািমদুল হক        মাছা: 
রওশন আরা 

হিরনাথপুর, 

তালুকজািমরা 

300 2237 

রানুফা আ ার         শখ 

মা: রানহান আজাদ   রািশদা 
বগম 

বাশকাটা, পলাশবাড়ী 

301 2238 

মাছা: ির া আ ার 

মা: আহসান হািবব রতন 

মাছা: বিব বগম 

সুই াম, পলাশবাড়ী 

302 2242 

মিরয়ম খাতুন         মা: 
হা ন-অর রিশদ    মাছা: 
আেনায়ারা বগম 

গেনশপুর, ব ুিলয়া 

303 2246 

মাছা: েমােশদা আ ার 

মা: বলাল ধান 

মাছা: রােহনা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

304 2252 

মাছা: তামা া আ ার সুিম   

মা: মুসা িময়া        মাছা: 
িগিন বগম 

হিরপুর, রওশনবাগ 

305 2254 

মমতা খাতুন           মা: 
মা ােমল হক       রিজয়া 
বগম 

পার আমলাগাছী, 
আমলাগাছী 

306 2258 

মাছা: ইিত আ ার      মা: 
মেনায়ার হােসন    মাছা: 
হািমদা বগম 

মািলয়ানদহ, 

গািপনাথপুর 
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307 2262 

মাছা: শািহদা আ ার      

মা: আল আিমন         মাছা: 
িমমুদা খাতুন 

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

308 2264 

মাছাঃ স া খাতুন       মাঃ 
মাহাবুর রহমান       মাছাঃ 
খােতজা বগম 

পার আমলাগাছী, 
ঢালভা া 

309 2266 

ইসফাত আরা ইয়াছিমন     

মাঃ মিমনুল ইসলাম       

জসিমন আখতার 

িগিরধারীপুর,পলাশবা
ড়ী 

310 2269 

মাছাঃ মাহাফুজা খাতুন     

মাঃ আবদু বী ম ল       মৃত 

আফেরাজা বগম 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

311 2273 

মাছাঃ আইিরন খাতুন      

মাঃ আঃ ছালাম খাতুন     

মাছাঃ মাহাফুজা বগম 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

312 2277 

মাছাঃ তারামিন খাতুন      

মাঃ শাহািরয়া তােরক     

মাছাঃ ছােনায়ারা বগম 

িনমদােসর িভটা, 
মেনাহারপুর 

313 2289 

মাছাঃ রােকয়া আকতার    

মাঃ হাসান তােরক সুজন    

মাছাঃ শািমমা ডিল 

বুজরক িব ু পুর, 

আমলাগাছী 

314 2302 

মাছাঃ া আখতার       

মাঃ সাদা িময়া          মাছাঃ 
হাসনা বগম 

খামারবালুয়া,মেনাহা
রপুর 

315 2306 

মাছাঃ নুরজাহান বগম     

মাঃ আ,ন.ম, রােশদুল ইসলাম 

মাছাঃ আেমনা বগম 

িগিরধারীপুর,পলাশবা
ড়ী 

316 2326 

ীকৃিত রানী          সু মার 

চ  বমন         সিবতা রানী 
ঝাপর, কামরপুর 

317 2351 

মাছাঃ শাপলা আকতার    

মাঃ আশরাফুল আলম    

মাছাঃ হািলমা বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

318 2356 

শাপলা রানী           িরপন 

মার সরকার     মিত 

িতমা রানী সরকার 

হাসানেখাড়, 

কািশয়াবাড়ী 

319 2358 

িলমা খাতুন           মাঃ 
মািফজার রহমান    ক না 
বগম 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

320 2359 

মাছাঃ ক না খাতুন      মাঃ 
আ ুল ুস খ কার  মাছাঃ 
মিরয়ম বগম 

জালাগাড়ী, 
আমলাগাছী 

321 2370 

মাছাঃ খািতজা আ ার    

মাঃ নুের আলম িসি ক ীন 

মাছাঃ রিশদা বগম 

েমদপুর, 

মেনাহারপুর 

322 2372 

মাছাঃ মিরনা বগম      মাঃ
মনহাজ উি ন ম ল  মাছাঃ 
রওশন আরা বগম 

খি , 

মরীরহাট 

ঃ 
নং 

আেবদন
নং 

নাম ও িপতা/ ামী/মাতার 

নাম 

বতমান  

কানা 

323 2376 

মাছাঃ সািহদা খাতুন     মাঃ 
আেনায়া ল ইসলাম   মাছাঃ 
রিশদা খাতুন 

বালা বামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

324 2378 

মাছাঃ স া আ ার      মাঃ 
আঃ ওয়ােহদ আলী    মাছাঃ 
িখিন বগম 

হিরনমাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

325 2379 

মাছাঃ রােবয়া খাতুন     মাঃ 
মকবুল হােসন      মাছাঃ 
মিজনা বগম 

িগিরধারীপুর,পলাশবা
ড়ী 

326 2382 

মাছাঃ আেমনা বগম     মাঃ 
জািহদুল ইসলাম     মাছাঃ 
মিজনা বগম 

সাবিদন, 

বাসুেদবপুর 

327 2399 

মাছাঃ চ না আকতার    

মাঃ আ ুর রিশদ শখ   

মাছাঃ গালাপী বগম 

মধ পাড়া, 
আমলাগািছ 

328 2401 

মাছাঃ আেনছা খাতুন     মাঃ 
আশরাফুল ইসলাম    মাছাঃ 
রােবয়া বগম 

পলাশগািছ, 

পলাশগািছ 

329 2405 

পিল খাতুন            মাঃ 
শাহজাহান সরকার    মাছাঃ 
লিবজান বগম 

িগিরধারীপুর,পলাশবা
ড়ী 

330 2408 

মাছাঃ রািজয়া সুলতানা    
মাঃ মা ােলন হােসন     

মাছাঃ িলিল বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

331 2410 

মাছাঃ না খাতুন        মাঃ 
কিপল উি ন       মাছাঃ 
শাহানা বগম 

পূবেগাপালপুর, 

আমলাগাছী 

332 2417 

মাছাঃ আেরফাতুজজাহান    

মাঃ হােস ল মািহন সরকার 

মাছাঃ জুবাইদা খাতুন 

মুরারীপুর, 

রওশনবাগ 

333 2420 

মাছাঃ খােলদা খাতুন      মাঃ 
ওয়ািলউর রহমান     মাছাঃ 
আ রা বগম 

রা ামা , 

পলাশবাড়ী 

334 2440 

মাছাঃ মাকসুদা আকতার    

মাঃ মাকেসদুল মিমন      

মাছাঃ ফােতমা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

335 2451 

জসিমন কিবর 

মাঃ মিন ামান তালুকদার 

মাছাঃ আেরফা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

336 2466 

মাছাঃ মাসুদা আকতার    

মাঃ মকবুল হােসন ম ল   

মাছাঃ নুরজাহান ম ল 

সুই াম, পলাশবাড়ী 

337 2471 

মাছাঃ ফিরদা ইয়াসিমন 

শাপলা 
ক এম শিহদুল ইসলাম 

মাছাঃ শফালী বগম 

মারগাড়ী, 
হািলমনগর 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/মাতার 

নাম 

বতমান  

কানা 

338 2478 

মাছাঃ সুবনা আকতার 

মাঃ আঃ ছামাদ াধান 

মাছাঃ ছামছু াহার বগম 

জামালপুর পলাশবাড়ী 

339 2481 

সােহরা খাতুন 

িমজানুর রহমান আক      

মিরয়ম বওয়া 

ঘাড়াবা া, 
হািলমনগর 

340 2497 

মাছাঃ মৗসুমী আ ার 

আবুল আলা মওদুদী 
মাছাঃ িব বগম 

ফিলয়া, পলাশবাড়ী 

341 2498 

মাছাঃ শাহানাজ পারভীন    

মাঃ গালাম র ানী       
মাছাঃ আয়শা িসি কা 

চি পুর, ঠু য়াপা র 

342 2500 

মাছাঃ হােলমা বগম       

মাঃ আিমর হােসন ধান    

মৃত  জাহানারা 
হিরপুর রওশনবাগ 

343 2516 

মাছাঃ হািফজা খাতুন       

নুরেমাহা দ কামল সাফা 
ম ল মেনায়ারা বগম 

পূবেগাপালপুর, 

আমলাগািছ 

344 2524 

মাছাঃ ফিরদা আকতার     

মাঃ শামসুর রহমান      

মাছাঃ মােজদা বগম 

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

345 2525 

মাছাঃ রতনা আকতার     

মৃত- আ ুল সা ার        মৃত- 

মিরয়ম বগম 

িদগদাড়ী, 
মরীরহাট 

346 2535 

মিত িশি  রানী সরকার     

 সুনীল চ  সরকার     

মিত কনা রানী সরকার 

মহদীপুর, 

ঠু য়াপা র 

347 2536 

পিপ রানী সরকার         

ভাত চ  সরকার         

পূিণমা রানী সরকার 

জগরজািন 

পলাশবাড়ী 

348 2539 

মাছাঃ জসিমন আকতার       

মাঃ নজ ল ইসলাম    মাছাঃ 
আ জুমেনায়ারা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

349 2544 

মাছাঃ সাথী খাতুন       মাঃ 
সািকবুল হাসান      মৃত 

তিমজান বগম 

হাসেনরপাড়া,তুলসী
ঘাট 

350 2545 

মাছাঃ উে হানী খাতুন    

মাঃ আিনছুর রহমান ম ল 

মাছাঃ িলিল বগম 

গেনশপুর, 

বং িলয়া 

351 2546 

মাছাঃ খািতজা আকতার 

ৃ িত 

মাঃ শিরফুল ইসলাম      

মাছাঃ লাকী বগম 

গেনশপুর, 

বং িলয়া 

352 2552 

মাছাঃ উে  জাহান       মাঃ 
জুেয়ল ম ল         মাছাঃ 
সামছু াহার বগম 

মারগাড়ী, 
হািলমনগর 

ঃ 
নং 

আেবদন
নং 

নাম ও িপতা/ ামী/মাতার 

নাম 

বতমান  

কানা 

353 2565 

মাছাঃ নাজিমন আ া্র     

মাঃ মাশারফ হােসন      

মাছাঃ রিহমা বগম 

রাজনগর, রওশনবাগ 

354 2601 

মাছাঃ চ া আকতার      

মৃত নু ল ইসলাম         

মাছাঃ রওশনারা বগম 

গেনশপুর, বং িলয়া 

355 2609 

নাজিমন খাতুন            মাঃ 
শিহনুর  সরকার     মাছাঃ 
মােলকা বগম 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 

356 2616 

মাছাঃ মনা আ ার      

মাঃ আবুল হাসান         

মাছাঃ রােবয়া বগম 

িব ু পুর, 

ঠু য়াপা র 

357 2633 

মাছাঃ রািজ নাসিরন       

মাঃ মােজদ ম ল         

মাছাঃ িনশাদ বগম 

মারগাড়ী, 
হািলমনগর 

358 2635 

মাছাঃ আেনায়ারা বগম     

মাছাঃ জাফর ইকবাল চৗধুরী  
মাছাঃ লছুম বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

359 2641 

মাঃ খায় ল ইসলাম        

মাঃ হায়দার আলী         
মাছাঃ িলিপ বগম 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

360 2647 

মাঃ মিমনুল ইসলাম        মৃত 

মানহাজ উি ন        মাছাঃ 
ময়রা বওয়া 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

361 2648 

মাছাঃ তানিজলা আ ার     

মাঃ আবু তােলব িময়া      
মাছাঃ জাসনা বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

362 2649 

মাছাঃ আেনায়ারা বগম     

মাছাঃ জাফর ইকবাল চৗধুরী  
মাছাঃ লছুম বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

363 2660 

মাছাঃ সিহদা খাতুন        

মাঃ মা ফা কামাল ধান    

মাছাঃ সােজদা বগম 

হিরনাবাড়ী, 
হািলমনগর 

364 2663 

মাছাঃ এসেমাতারা খাতুন    

মাঃ াহীম হাসাইন      

মাছাঃ শফালী বগম 

মেনাহরপুর, 

মেনাহরপুর 

365 2686 

মাছাঃ ি া সুলতানা       
মাঃ আঃ বারী িময়া        
মাছাঃ মিরয়ম বগম 

সােকায়া, 
ঢালভা া 

366 2687 

মাছাঃ মিনরা খাতুন        

মাঃ আ ুল হা ান          

মাছাঃ মু ল বগম 

নাি শহর, 

ফিকরহাট 

367 2695 

জাসনা আ ার             

হা ন অর রিশদ  িমটু       

মাছা: ছিকনা বগম 

েমদপুর, মেনাহরপুর 

368 2701 

মাছা: মাহমুদা খাতুন 

মা: ওমর ফা খ 

মাছা: গােলনুর বগম 

পবনাপুর, চেররহাট 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/মাতার 

নাম 

বতমান  

কানা 

369 2705 

মাছা: হািববা বান ু

মা: বিদউ ামান 

মাছা: হাসেন আরা বগম 

বড় গািব পুর, 

আমলাগাছী 

370 2706 

িমলা রানী 
উ ল মার 

নিমতা রানী 
েমদপুর, মেনাহরপুর

371 2718 

মাছা: মিরয়ম সুলতানা 
মা: জ ার ধান 

মাছা: িলিল পারিভন 

ঘাড়াবা া, 
হািলমনগর 

372 2720 

মাছা: শারিমন আ ার 

মা: আ ুস সামাদ ধান 

মাছা: রােশদা বগম 

িকশামত 

কওয়াবাড়ী, 
তালুকজািমরা 

373 2745 

হ াপী রাণী রায়           

সৗরভ চ  সরকার     মুি  

রাণী রায় 

খামারবালুয়া,মেনাহর
পুর 

374 2752 

মাছাঃ ফারহানা আফেরাজা  
মাঃ আহছিন হািবব       

মাছাঃ নুর াহার 

ছাট 

বৗেলরপাড়া, মরীর
হাট 

375 2783 

মাছাঃ িরতা খাতুন       মাঃ 
রজাউল কিরম      মাছাঃ 
রেবকা বগম 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

376 2799 

মাছাঃ জসিমন খাতুন       

মাঃ আজগার আলী         
মাছাঃ ববী বগম 

ঘাড়াবা া,হািলমনগ
র 

377 2811 

মাছাঃ নাজমুন নাহার 

মাঃ জামাতুল হক 

মাছাঃ রিহমা বগম 

বড় গািব পুর, 

আমলাগাছী 

378 2816 

মাছাঃ ি া আকতার 

মাঃ জ ল হক 

মাছাঃ ছামছু াহার বগম 

ঘাড়াবা া, 
হািলমনগর 

379 2832 

মাছাঃ এছেমতারা          মাঃ 
আঃ মােলক আক      মাছাঃ 
সিখনা বগম 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

380 2835 

মাছাঃ লুবনা ইয়াসিমন 

মাঃ নািজর হােসন 

মাছাঃ মিরয়ম বগম 

িব ু পুর, 

ঠু য়াপা র 

381 2841 

তাপসী খাতুন 

মাঃ আল মামুন 

মাছাঃ রািশদা বগম 

বড় গািব পুর, 

আমলাগাছী 

382 2857 

মাছাঃ নাসিরন খাতুন       

মাঃ ল আিমন শখ      

মাছাঃ রিহমা বগম 

ঘাড়াবা া, 
হািলমনগর 

383 2863 

মাছাঃ লাবুনী বগম        

মাঃ মায়াে ম হােসন       

মাকসুদা বগম 

বির হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

ঃ 
নং 

আেবদন
নং 

নাম ও িপতা/ ামী/মাতার 

নাম 

বতমান  

কানা 

384 2879 

লিতফা আ ার জিনন      

মাঃ ইবেন সাউদ িময়া     
মাছাঃ মানতাজ বগম 

সাবিদন ভগবিতপুর, 

আমলাগািছ 

385 2884 

মাছাঃ িশিরন আ ার      

মাঃ িসরাজুল হক         

মাছাঃ মাহামুদা বগম 

মেনাহরপুর, 

মেনাহরপুর 

386 2885 

া া রানী               িনমল 

চ  বমন         সুিম া রানী 
মরাদােতয়া 
তালুকজািমরা 

387 2886 

মাছাঃ ময়না খাতুন       মাঃ 
হািফজুর রহমান       মাছাঃ 
ছােলহা বগম 

গাপীনাথপুর, 

হািলমনগর 

388 2891 

মাছাঃ ফারজানা আ ার    

মাঃ নািবউল ইসলাম      

মাছাঃ রেহনা বগম 

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

389 2906 

মাছাঃ নািহদা পারভীন      

মাঃ মতলুবর রহমান       

মাছাঃ আি য়া বগম 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

390 2916 

জবা রানী 
 শাি  মার সরকার 

জয় ী বালা 

বতকাপা, 
রওশনবাগ 

391 2927 

মাছা: আফ জা আ ার বানু  

মা: মাশারফ হােসন     

মাছা: বিছরন নছা 

ভলােকাপা, 
তালুকজািমরা 

392 2948 

মাছা: ফারহানা আইিরন 

আিখ 

মা: রািজবুর রহমান 

মাছা: তাছিমন বগম 

মারগাড়ী, 
হািলমনগর 

393 2960 

মাছা: মাহফুজা খাতুন 

মা: মাহফুজুর রহমান 

মাছা: ছামছু াহার বগম 

নয় আনা নওদা, 
বং িলয়া 

394 2987 

মাছা: লািক বগম 

মা: শিফ ল ইসলাম 

মাছা: নুর াহার বগম 

হিরনাবাড়ী, 
হািলমনগর 

395 2990 

িশখা রানী সরকার       

উৎপল মার সাহা        
বাসু ী রানী সরকার 

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

396 2998 

মাছা: খছানা বগম      

মা: মাহফুজার রহমান      

িমনা 

পূব গাপালপুর, 

আমলাগািছ 

397 3016 

মাছা: এসেমাতারা 
মা: িরয়াজুল হক 

মাছা: মেরজা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

398 3018 

মিনরা আ ার 

মা: জাহা ীর আলম 

মেনায়ারা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

399 3020 

মাছা: মারজানু তালুকদার 

মা: আবু সাঈম 

বতকাপা, 
রওশনবাগ 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/মাতার 

নাম 

বতমান  

কানা 

মাছা: মরী বগম 

400 3029 

মাছা: ফিরদা খাতুন 

মা: আজাদু ামানৱ সরকার 

মাছা: আিছয়া বগম 

বরী হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

401 3042 

নািছমা আ ার 

মা: িবলাশ িময়া 
সাহারা ভান ু

ঘাড়াবা া, 
হািলমনগর 

402 3057 

মাছাঃ মেনায়ারা খাতুন     

মাঃ িলটন িময়া         মাছাঃ 
আফেরাজা বগম 

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

403 3060 

মাছাঃ মৗসুমী খাতুন      

মাঃ সাহরাব আক  ছানা   
মাছাঃ তহিমনা বগম 

রায়তী নড়াইল, 

ডালভা া 

404 3073 

ববী রানী সরকার        

িবজয় মার            চা  

বালা সরকার 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

405 3079 

বী রাণী সাহা         মু ল 

চ  সাহা          িরনা রানী 
সাহা 

হােসনপুর, মরীর 

হাট 

406 3085 

িমি  চৗধুরী           হা ান 

চৗধুরী           রােহনা চৗধুরী 
পা তীপুর, 

ঠু য়াপা র 

407 3090 

মাছাঃ মাহিসনা খাতুন     

মাঃ আশরাফুল ইসরাম      

মাছাঃ হােজরা বগম 

পি ম িমজাপুর, 

কািশয়াবাড়ী 

408 3098 

মাছাঃ িবনাস পারভীন    

মাঃ িমলন ম ল        মাছাঃ 
আিমনা বগম 

স না, কািশয়াবাড়ী 

409 3113 

মাছাঃ ির া বগম        মাঃ 
কেবজ আলী        মাছাঃ 
আিরজা বগম 

নারায়নপুর, 

পলাশবাড়ী 

410 3123 

মাছাঃ সােহরা খাতুন      মাঃ 
আশরাফুল আলম ম ল  

মাছাঃ িবলিকছ বগম 

কাতুলী বং িলয়া 

411 3125 

মাছাঃ শািহদা খাতুন      মাঃ 
শিহদুল ইসলাম ধান   মাছাঃ 
ফিরদা বগম 

ঘাড়াবা া, 
হািলমনগর 

412 3159 

মাছাঃ বাসনা আকতার    

মাঃ আঃ কােছর ম ল     

মাছাঃ মমতা বগম 

মুরারীপুর, 

রওশনবাগ 

413 3164 

মাছাঃ িমিথলা খাতুন      মাঃ 
মুনসুর রহমান       মাছাঃ 
আেমনা বগম 

ভলােকাপা, তালুক 

জািময়া 

414 3168 

মাছাঃ নািহদা আ ার      

মাঃ জাহা ীর আলম      

মাছাঃ রােহলা বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

ঃ 
নং 

আেবদন
নং 

নাম ও িপতা/ ামী/মাতার 

নাম 

বতমান  

কানা 

415 3178 

মাছাঃ মাকছুদা আকতার    

মাঃ মমতাজুর রহমান      

মাছাঃ ফিরদা বগম 

তালুকজািমরা, 
তালুকজািমরা 

416 3204 

মাছাঃ সাহানা খাতুন 

মাঃ আ ুল কিরম 

মাছাঃ সােহদা বগম 

বুজ ক িব ু পুর, 

আমলাগাছী 

417 3211 

ফােতমা খাতুন            মাঃ 
কাম ামান          জাসনা 
বগম 

রায়তী নড়াইল, 

ঢালভা া 

418 3265 

মাছাঃ মিরয়ম আ ার 

মাঃ আয়নাল হক 

মাছাঃ সলািন খাতুন 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

419 3281 

জা াতুল মাওয়া 
খ কার সাখাওয়াত হােসন 

মাছাঃ আলিফয়া খাতুন 

চািলতাদহ, 

পলাশবাড়ী 

420 3283 

মাছাঃ িশিরনা আ ার 

মাঃ শাহ আলম সরকার 

মাছাঃ রিশদা বগম 

েমদপুর, 

মেনাহারপুর 

421 3287 

মাছাঃ স া আ ার 

মাঃ িফেরাজ িময়া 
মাছাঃ িপয়ারা বগম 

েমদপুর, 

মেনাহারপুর 

422 3326 

িদিপকা রাণী            মিতলাল 

চ  সরকার       বলা রানী 
মরাদােতয়া 
তালুকজািমরা 

423 3334 

মাছাঃ িপয়ারা আকতার     

মাঃ আঃ মিজদ ম ল      

মাছাঃ রিজয়া বগম 

বড়িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

424 3336 

মাছাঃ ইসরাত জাহান ইশা   
মাঃ রিবউল কিরম      

মাছাঃ শফালী বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

425 3346 

মাছাঃ লাভিল বগম      মাঃ 
আল আিমন সরকার    মাছাঃ 
মিজদা বগম 

ভলােকাপা, তালুক 

জািময়া 

426 3352 

মাছাঃ শামীমা ইয়াছিমন    

মাঃ শাহ আলম         মাছাঃ 
সিলনা বগম 

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

427 3357 

মাছাঃ শারিমন আকতার 

মাঃ িমরাজুল ইসলাম ম ল 

মাছাঃ আছাতুন নছা বগম 

বরকতপুর, 

ফিকরহাট 

428 3389 

মাছাঃ তাজনুরী বগম 

মাঃ ময়নুল ইসলাম ম ল 

মাছাঃ ছােলহা বগম 

মারগাড়ী, 
হািলমনগর 

429 3399 

মাছাঃ বাইয়া ইয়াছিমন 

মাঃ মেহদী হাসান 

মাছাঃ রিজয়া বগম 

বািহরডা া, 
মরীরহাট 

430 3403 

মাছাঃ আিতকা বানু িপয়াসী 
মাঃ আ ুল হািমদ সরকার 

মাছাঃ সােহরা বগম 

ঝািল ী, 
ঢালভা া 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/মাতার 

নাম 

বতমান  

কানা 

431 3419 

মাছাঃ আফসানা খানম আখী 
মাঃ হািববুর রহমান 

মাছাঃ সালমা বগম 

মেনাহরপুর, 

মেনাহারপুর 

432 3430 

মাছাঃ ছামছু াহার  

মাঃ আিনছুর রহমান 

মাছাঃ রওশন আরা বগম 

বির হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

433 3443 

মাছাঃ তাহিমনা খাতুন 

মাঃ মাসুদ রানা সুমন 

মাছাঃ জাবায়দা বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

434 3451 

মাছাঃ িহনা খাতুন 

িমজানুর রহমান 

মাছাঃ লুৎফরন নছা 

রামকৃ পুর, 

মরীরহাট 

435 3457 

মাছাঃ সিলনা খাতুন 

মাঃ মাজা ফার হােসন 

মাছাঃ ছামছুন নাহার বগম 

বির হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

436 3467 

জয়তী রানী 
পলাশ চ  সরকার 

গীতা রানী 

কািশয়াবাড়ী,কািশয়া
বাড়ী 

437 3475 

মাছাঃ শািকল বগম 

মাঃ আশরাফুল রহমান 

মাছাঃ জসিমন বগম 

মহদীপুর, 

ঠু য়াপা র 

438 3476 

মাছাঃ িবউ  আ ার 

মাঃ িফেরাজ কিবর 

মাছাঃ সােজদা বগম 

মেনাহরপুর, 

মেনাহারপুর 

439 3494 

মাছা: সুলতানা রািজয়া     
মা: শামসুল দা          
মাছা: িশউিল বগম 

িশবরামপুর, 

পলাশবাড়ী 

440 3499 

মাছা: মােমনা খাতুন      

মা: মা ফা আল-আসাদ 

ম ল  মাছা: জয়গান বগম 

মারগাড়ী, 
হািলমনগর 

441 3500 

জা াতুল আরা           মা: 
হািববুর রহমান        মাছা: 
সািহদা বগম 

আমলাগাছী, 
আমলাগাছী 

442 3504 

মাছা: শারিমন আ ার      

মা: িসি ক ম ল        

মাছা: কিবতা বওয়া 

মেনাহরপুর, 

মেনাহরপুর 

443 3505 

মাছা: ছালমা আ ার      

মা: িম ু  িময়া         মাছা: 
লুৎফন নছা 

িব ামগাছী, 
ঠু য়াপু র 

444 3506 

মাছা: জসিমন নাহার      

মা: আল আিমন          

মাছা: িজ াতুন নছা 

ছাট িশমুলতলা, 
পলাশবাড়ী 

445 3508 

মাছা: উে লছুম বগম    

মা: জিসম উি ন         

মাছা: হািমদা বগম 

নয় আনা নওদা, 
বং িলয়া 

446 3522 

মাছা: আফ জা খাতুন লুনা   
মা: আ: জিলল ফারাজী    
মাছা: শাহানাজ বগম 

গায়ালপাড়া, 
ঢালভা া 

ঃ 
নং 

আেবদন
নং 

নাম ও িপতা/ ামী/মাতার 

নাম 

বতমান  

কানা 

447 3533 

মাছা: ফােতমা তুজ জাহরা   
মা: ফা খ িময়া       মাছা: 
জােবদা বগম 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

448 3563 

মাছা: মিরয়ম খাতুন  

মা: মাকেছদ আলী  
মাছা: জ রা বগম 

কাতুলী, বং িলয়া 

449 3573 

মাছা: পালী খাতুন  

মা: দুলু িময়া  
মাছা: জােমনা 

পপুলীেজাড়, 

আমলাগাছী 

450 3594 

শা  িমতু আ ার  

মা: ই ািহম  

মাছা: ফােতমা বগম 

তালুকজািমরা, 
তালুকজািমরা 

451 3605 

মেহ ন আ ার  

মহর আলী  
িপয়ারা বগম 

বড় িশমুলতালা, 
কািশয়াবাড়ী 

452 3607 

মাছা: মাফািশিরন  আ ার  

মা: সুমন ইসলাম  

মাছা: শাহাতুন বগম 

িব ামগাছী, 
ঠু য়াপু র 

453 3608 

মাছা: িশিরনা আ ার  

মা: সাজ ুআক    

মাছা: নািছমা বগম 

গায়ালপাড়া, 
ঢালভা া 

454 3613 

মা: িতিথ আ ার  

মা: মাসুদ আলম সরকার  

মাছা: ফােতমা বগম 

পবনাপুর, চেররহাট 

455 3620 

মাছা: মাহবুবা আ ার  

মা: আ: মা ািলব সরকার  

মাছা: রওশন আরা বগম 

হিরনাথপুর, 

তালুকজািমরা 

456 3629 

মাছা: আরিফনা বগম  

মা: জািহদুল ইসলাম  

মাছা: মািরয়া বগম 

িহজলগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

457 3632 

মাছাঃ ববী আ ার  

মাঃ শামীম ম ল  

মাছাঃ রােবয়া বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

458 3633 

মাছাঃ নাজমা খাতুন  

মাঃ আঃ মা ািলব খ কার  

মাছাঃ আিছয়া বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

459 3636 

মাছাঃ শািহনুর আকতার  

মৃত আঃ লািথফ সরকার  

মাছাঃ রিহমা বগম 

দৗলতপুর, 

কামরপুর 

460 3641 

মাছাঃ আিখ খাতুন  

মাঃ িরপন ইসলাম  

মাছাঃ হােজরা বগম 

িনমদােশর িভটা, 
মেনাহরপুর 

461 3642 

মাছাঃ ছামছু াহার আকতার  

মাঃ আঃ সামাদ ম ল  

মাছাঃ নুরজাহান বগম 

আ ুয়া পলাশবাড়ী 

462 3675 

মাছাঃ শািমমা আকতার  

মাঃ রিফ ল ইসলাম  

মাছাঃ মমতাজ বগম 

িকশামত চেরংগা 
মরীরহাট 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/মাতার 

নাম 

বতমান  

কানা 

463 3677 

মাছাঃ জা াতুল ফরেদৗস  

মাঃ আঃ কালাম  

মাছাঃ আফ জা বগম 

জামালপুর পলাশবাড়ী 

464 3679 

মাছাঃ জয়নাব খাতুন  

মাঃ শামসু উি ন  

মাছাঃ শামছু াহার বগম 

রনু 

সুই াম, পলাশবাড়ী 

465 3682 

মাছাঃ পা ল খাতুন  

মাঃ আবুল হােসন  

মাছাঃ জাহানারা বগম 

হিরনমারী, 
হািলমনগর 

466 3694 

মাছা: মহবুবা আ ার  

মা: আ া ল হক  

মাছা: গালাপী বগম 

গায়ালপাড়া, 
ঢালভা া 

467 3695 

মাছা: আসমাউল হাসনা  
মা: আিনছুর রহমান চৗধুরী 
মাছা: হািসনা বগম 

ঝািল ী, ঢালভাংগা 

468 3698 

বিনতা রানী মহ   

নারায়ন চ  মহ   

বাস ী রানী 
ঝাপড়, কামরপুর 

469 3700 

মাছা: িসরাজুম মিনরা 
আ ার মা: আ ুল বারী 
সরকার  

মাছা: রিহমা বগম 

আকবরনগর, 

মরীরহ  

470 3713 

রওশনারা খাতুন  

মাঃ তাইমুর রহমান ম ল 

সােজদা বগম 

কৃ পুর, 

রওশনবাগ 

471 3731 

আফেরাজা বগম  

আঃ মিজদ 

রিহমা বগম 

বড়িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

472 3743 

মাছাঃ িরমা বগম  

মাঃ আবু তােহর  

মাছাঃ মেনকা বগম 

তালুকজািময়া, 
তালুকজািময়া 

473 3786 

মাছাঃ জািকয়া সুলতানা  
মাঃ ইউসুব আলী  
মাছাঃ হািমদা বগম 

ল ীপুর, 

মরীরহাট 

474 3790 

রােহনা পারভীন 

মাঃ আ ুর রহমান ম ল  

মাছাঃ জিমলা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

475 3794 

মাছাঃ আদুরী আকতার  

মাঃ আশরাফ ম ল 

মাছাঃ মেমনা বগম 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

476 3803 

মাছাঃ মিরয়ম খাতুন িমলা 
মাঃ কিবর হােসন 

মাছাঃ হাছনা বগম 

ঝািল ী, 
ঢালভা া 

477 3804 

মাছাঃ লাবুনী আকতার 

মাঃ রতন িময়া 
মাছাঃ আেমনা বগম 

তালুক ঘাড়াবা া, 
চেররহাট 

ঃ 
নং 

আেবদন
নং 

নাম ও িপতা/ ামী/মাতার 

নাম 

বতমান  

কানা 

478 3808 

ঝুমা রানী সাহা 
ন ন চ  সাহা 
গৗির রানী সাহা 

রাই াম, 

পলাশবাড়ী 

479 3814 

মাছাঃ ফারজানা বগম 

মাঃ মা ািফজার রহমান 

মাছাঃ সােহরা বগম 

িগিরধারীপুর,পলাশবা
ড়ী 

480 3818 

মাছাঃ মাহমুদা আকতার 

মাঃ মিজবর রহমান  

মাছাঃ জাহরা বগহ 

দূগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

481 3821 

কৃ া রানী 
 সংকর রানী 
মিত নীলা দবী 

ভলােকাপা, তালুক 

জািময়া 

482 3822 

মিত স া রানী 
 পু িজত মার 

মিত সর তী 

ভলােকাপা, তালুক 

জািময়া 

483 3829 

ফিরদা খাতুন 

মাঃ িমসুদুর রহমান 

জাহানারা বগম 

খামার নরাইল 

ঢালভা া 

484 3844 

মাছাঃ ফােতমাতু ত রা  
মাঃ হািববুর রহমান 

মাছাঃ আসিপয়া বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

485 3856 

মাছাঃ িমিলন আকতার 

মাঃ শামুন অর রিশদ 

মাছাঃ মেহর িনগার 

খামার নরাইল 

ঢালভা া 

486 3857 

মাছাঃ তািনয়া রহমান 

মাঃ সাবহান িময়া 
মাছাঃ সুিফয়া বগম 

গায়ালপাড়া, ঢালভা
া 

487 3858 

মাছাঃ রােবয়া খাতুন 

মাঃ মাসুদ রানা রায়হান 

মাছাঃ সানালী বগম 

খামার নরাইল 

ঢালভা া 

488 3859 

মাছাঃ রােশদা খাতুন 

মাঃ আইউব আলী 
মাছাঃ মিরয়ম বগম 

খামার নরাইল 

ঢালভা া 

489 3866 

মাছাঃ মুি  আ ার 

মাঃ ম ুর হােসন 

মাছাঃ মিজদা বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

490 3874 

মিত ৃ িত রানী 
 িধের  নাথ ম ল 

র তী রানী রাম 

ভলােকাপা, 
তালুকজািময়া 

491 3876 

মাছাঃ সারিমন আ ার 

মাঃ িফেরাজ কিবর 

মাছাঃ সােহদা বগ 

সাবিদন, বাসুেদবপুর 

492 3881 

মাছাঃ শারিমন আ ার 

মাঃআ ছািমউল ইসলাম 

মাছাঃ সুলতান রািজয়া 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

493 3883 

মাছাঃ িশউলী আ ার 

মাঃ আবুল কােশম ম ল 

মাছাঃ সােজদা বগম 

পি ম 

গাপালপুর, বং িরয়া 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/মাতার 

নাম 

বতমান  

কানা 

494 3888 

সুবনা রানী ধান 

অ ন চ  ধান 

রীতা রানী ধান 

মহদীপুর, 

ঠু য়াপা র 

495 3900 

মাছাঃ জ রা খাতুন 

মাঃ খাই ল আলম 

মাছাঃ সুিফয়া বগম 

বলাবামুিনয়া,ফিকর
হাট 

496 3910 

মাছাঃ জা াতুন ফরেদৗিস 

মাঃ আহাদ আলী 
মাছাঃ ছিকনা বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

497 3918 

মাছাঃ মাহমুদা খাতুন 

মাঃ ম ুর হােসন 

মাছাঃ মিজদা বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

498 3923 

মাছাঃ মৗসুিম বগম 

মাঃ সুজন খ কার 

মাছাঃ পািকজা বগম 

মারগাড়ী, 
হািলমনগর 

499 3926 

তাছিলমা আজাদ 

হাসাইন আহে দ আজাদ 

তহিমনা বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

500 3936 

মাছাঃ এইচএম লায়লাতুল 

বরাতী 
মাঃ নুর বী ম ল 

মাছাঃ মাসেলমা খাতুন 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

501 3941 

মাছাঃ সিবনা আ ার 

মাঃ িরপন ম ল 

মাছাঃ কিহনুর বগম 

শ ামপুর, 

ঠু য়াপা র 

502 3942 

ফািরয়া তামা া 
মাঃ িমজানুর রহমান ম ল 

মাছাঃ ম জুয়ার বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

503 3960 

মাছাঃ আিবদা লায়লা 
মাঃ রািকবুল হাসান 

মাছাঃ নািজম আরা বগম 

ভবানীপুর, 

বাসুেদবপুর 

504 3969 

মাছাঃ হািসনা খাতুন 

মাঃ েবল সরকার 

মাছাঃ আয়শা বগম 

মেনাহরপুর, 

মেনাহারপুর 

505 3975 

মাছাঃ তানিজনা আ ার 

মাঃ জাফর ইকবাল 

মাছাঃ ইসেমাতারা বগম 

ভলােকাপা, 
তালুকজািময়া 

506 3979 

মাছাঃ সািবনা ইয়াছিমন 

আ ুস ছালাম 

মাছাঃ আফেরাজা বগম 

িগিরধারীপুর,পলাশবা
ড়ী 

507 3994 

মাছাঃ শািকলা ইয়াছিমন 

মাঃ িজয়াউর রহমান 

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

ভলােকাপা, 
তালুকজািময়া 

508 3997 

মাছাঃ হাসেন আরা আ ার 

জসিমন 

মাঃ হজরত আলী ম ল 

মাছাঃ জােহদা বগম 

িক ারপাড়া, ঢালভা
া 

ঃ 
নং 

আেবদন
নং 

নাম ও িপতা/ ামী/মাতার 

নাম 

বতমান  

কানা 

509 3999 

মাছাঃ জয়নুবা আ ার 

মাঃ এনামুল কিবর  

মাছাঃ হােজরা বগম 

িদঘলকা ী, বং িল
য়া 

510 4001 

মাছাঃ হািববা সুলতানা 
মাঃ আ ুল কােদর ধান 

মাছাঃ হাসেনয়ারা বগম 

বালা বামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

511 4014 

মাছাঃ সম ী আ ার সুিম 

মাঃ গালাম মা ফা 
মাছাঃ রােসয়া বগম 

জগরজানী, 
পলাশবাড়ী 

512 4024 

মাছাঃ লাইলী খাতুন 

মাঃ মকেছদ আলী 
মাছাঃ অিনহার বগম 

িগিরধারীপুর,পলাশবা
ড়ী 

513 4037 

মাছাঃ মা ফা আকতার 

মাঃ সােহল রানা সবুজ 

মাছাঃ মােজদা বগম 

লাকমানপুর, বং িল
য়া 

514 4056 

মাছাঃ আদুরী খাতুন 

মাঃ ইমরান সরকার 

মাছাঃ লাইলী বগম 

বুজ ক টংরা, 
বং িলয়া 

515 4062 

মাছাঃ লাবনী আ ার 

সয়দ হািরন অর রিশদ 

মাছাঃ আফেরাজা বগম 

িগিরধারীপুর,পলাশবা
ড়ী 

516 4066 

শিরফা খাতুন 

সুলতানা আলী ম ল 

রােবয়া বগম 

কৃ পুর, রওশনবাগ 

517 4071 

মাছাঃ জসিমন আকতার 

মাঃ আ ুল জিলল ধান 

মাছাঃ রশমা বগম 

হিরনাথপুর, 

হািলমনগর 

518 4072 

সাধনা রানী সরকার 

 চ ল সরকার 

আরতী রানী সরকার 

মহদীপুর, 

ঠু য়াপা র 

519 4073 

আিলফা কিল  

মাঃ সুলতান মাহমুদ  

মিরয়ম বগম 

নাি শহর, ফিকরহাট 

520 4112 

ফাল িন রািন দাস  

িব িজৎ তালুকদার  

িমনা রািন দাস 

সাবিদন, 

আমলাগািছ 

521 4115 

মাছাঃ নুসরাত জাহান 

মাঃ রিবউল ইসলাম  

মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

522 4117 

মাছাঃ জুিলয়া আ ার  

মাঃ নু ল আিমন সরকার  

মাছাঃ আছমা বগম 

ছাট ভগবানপুর, 

আমলাগাছী 

523 4128 

মাছাঃ না পারভীন 

মাঃ মাসুদ ম ল  

শামছু াহার বগম 

বুজ ক িব পুর, 

আমলাগািছ 

524 4129 

ছািমমা বান ু

মাঃ ল আিমন  

মাছাঃ ছােলহা বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/মাতার 

নাম 

বতমান  

কানা 

525 4170 

মাছাঃ ফরেদৗিস খাতুন 

পািপয়া 
মাঃ হািফজুর রহমান  

মাছাঃ ফেলায়ারা বগম 

মারগাড়ী, 
হািলমনগর 

526 4172 

মাছাঃ নািছমা সুলতানা  
মাঃ সািকব সরকার  

মাছাঃ বী বগম 

পূব গাপালপুর, 

আমলাগাছী 

527 4217 

মাছাঃ ত া খাতুন  

মাঃ আ ুল আল নামান  

মাছাঃ সায়মা আকতার 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

528 4224 

মাছাঃ রেহনা সুলতানা  
মাঃ আশরাফুল ইসরাম  

মাছাঃ গােলনুর বগম 

তালুক ঘাড়াবা া 

529 4229 

মাছাঃ নাসিরন আ ার  

মাঃ রিশদুল হক  

মাছাঃ জাহানারা বগম 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

530 4240 

শামছাদ আ ার  

মৃত শামছুল হক  

মাছাঃ িশিরন বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

531 4246 

মাছাঃ জসিমন আ ার  

মাঃ মাহবুর রহমান  

মাছাঃ রিহমা বগম 

পি ম গািপনাথপুর, 

পলাশবাড়ী 

532 4249 

মাছাঃ ফােতমা খাতুন  

মাঃ ইউছুব আলী সােহল  

মাছাঃ নু ন নাহার 

উদয়সাগর,পলাশবা
ড়ী 

533 4253 

মাছা: নাজনীন আ ার 
মা: নু ামান সরকর  
মাছা: িবউ  বগম 

বৗেলরপাড়া, 
মােঠরহাট 

534 4258 

মাছাঃ শািহনুর আকতার  
মাঃ মিতয়ার রহমান  
মাছাঃ জাহরা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

535 4262 

মাছাঃ নাজমা আকতার  

মাঃ সামছুল আলম  

মাছাঃ লাইিল বগম 

বং িলয়া, 
বং িলয়া 

536 4266 

মাছাঃ খািদজা আ ার িন  

মাঃ শিফ ল ইসলাম  

মাছাঃ িব বগম 

হিরনমাড়ী 
পলাশবাড়ী 

537 4288 

মাছাঃ সাহাদাতন নছা 
মৃত আবু ব র িময়া 
মাছাঃ জািমনা বগম 

িকেশারগাড়ী,কািশয়া
বাড়ী 

538 4297 

সূবনা রানী রায়  

কৃ  চ  রায়  

ময়না রানী রায় 

হাসােনরপাড়া, 
তুলিসঘাট 

539 4321 

মাছা: মিনরা খাতুন 

মা: শিফউল আলম  

মাছা: হােজরা বগম 

বিরশাল, পলাশবাড়ী 

ঃ 
নং 

আেবদন
নং 

নাম ও িপতা/ ামী/মাতার 

নাম 

বতমান  

কানা 

540 4327 

মাছা: মাহমুদা আ ার  

মা: আসাদু মান  

মাছা: িশিরনা বগম 

দয়ারপাড়া, 
ঠু য়াপু র 

541 4328 

মাছা: মিনকা আ ার  

মা: খাজা মেয়ন উি ন  

মাছা: মাছুমা আ ার 

বতকাপা, ঢালভা া 

542 4336 

মাছা: খােল ে ছা  
মা: আেনায়ার হােসন  

মাছা: ছােবরা বগম 

িকেশারগাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

543 4349 

মিনরােবগম  

মা: মিতয়ার রহমান  

রওশন আরা 

জগ াথপুর, 

কামরপুর 

544 4357 

মাছাঃ নুরমমতা ইয়াসিমন  

মৃত নুর উি ন সরকার  

মাছাঃ ময়জান বগম 

রামকৃ পুর 

মরীরহাট 

545 4361 

মাছাঃ শাহনাজ আকতার  

মাঃ আবু সাঈদ ম ল  

মাছাঃ হািলমা বগম 

আমলাগাছী 
আমলাগাছী 

546 4362 

মাছাঃ শাহীনুর আখতার  

মাঃ মেহদী মাসুদ সরকার  

মাছাঃ লাইলী বগম 

ফরকা াপুর 

ঢালভা া 

547 4387 

ির া রাণী 
িবভূিত ভূষন সরকার 

দীি  রাণী সরকার 

মরাদােতয়া, 
তালুকজািমরা 

548 4391 

মাছাঃ নািসমা আকতার 

মাঃ িশমুল ইসলাম 

মাছাঃ মাহবুবা আকতার 

পূব গাপালপুর, 

আমলাগাছী 

549 4398 

মাছাঃ জা াতুন ফরেদৗিস 

মাঃ সািমউল বািছর শামীম 

মাছাঃ জাসনা বগম 

বািহরডা া, 
মরীরহাট 

550 4403 

মাছাঃ িবনা খাতুন  

মাঃ মিমনুল হক  

মাছাঃ কািহনুর বগম 

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

551 4414 

মাছাঃ রওশন আফেরাজা  
মৃত আঃ রউফ ম ল  

মাছাঃ বলী বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

552 4465 

মাছাঃ খািদজা খাতুন  

মাঃ গালাম মা াফা ম ল  

মাছাঃ সািহদা বগম 

দয়ারপাড়া, 
ঠু য়াপা র 

553 4488 

মাছাঃ িশিরন আ ার  

এস . এম. হািমদুল ইসলাম  

মাছাঃ িব বগম 

রামপুর, বাসুেদবপুর 

554 4489 

মাছাঃ রিছয়া আকতার  

মাঃ আবুল সরকার  

মাছাঃ িসি কা বগম 

আমবাড়ী, পলাশবাড়ী 

555 4495 

মাছাঃ ফ ী বগম  

এস.এম জ ল ইসলাম  

ব ল নাহার 

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/মাতার 

নাম 

বতমান  

কানা 

556 4538 

খািদজা খানম 

মা: জাহা িময়া 
তহিমনা বগম 

পবনাপুর, চেররহাট 

557 4551 

মাছা: িমনা আ ার  

মৃত- দিফর উি ন  

মাছা: লাইলী বগম 

বাসুেদবপুর, 

বাসুেদবপুর 

558 4571 

মাছা: া আ ার  

মৃত- আ: জিলল সরকার  

মৃত- শাহজাদী বগম 

পবনাপুর, চেররহাট 

559 4587 

কাজী রামানা আ ার  

মা: আবু শাহীন সরকার  

মাছা: দুলালী বগম 

ল ীপুর, মরীরহাট 

560 4595 

মাছা: িরনা খাতুন  

মৃত- মা াফর আলী খ কার 

মাছা: হািছনা বান ু

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

561 4599 

সাজলাতুন 

এসএম িজয়াউর রহমান  

মাছা: আেনায়ারা বওয়া 
দূগাপুর, পলাশবাড়ী 

562 4603 

মাছাঃ আজিময়ারা খাতুন  

মাঃ আজহা ল ইসলাম  

মাছাঃ নুরনাহার বগম 

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

563 4623 

মাছাঃ আেমনা খাতুন  

মাঃ ম বর রহমান সরকার  

মাছাঃ মমতা বগম 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

564 4636 

মাছাঃ রতনা থাতুন  

মাঃ সজল িময়া  
মাছাঃ রিহমা খাতুন 

আমবাড়ী, পলাশবাড়ী

565 4653 

মাছাঃ মাহমুদা আকতার  

মাঃ আিজজুর রহমান  

মাছাঃ শিহনুর বগম 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

566 4657 

মাছাঃ ববী আকতার  

মাঃ আঃ হািমদ ম ল  

মাছাঃ সােহরা বগম 

জাইতর  কািশয়াবাড়ী

567 4693 

মাছাঃ সাধনা বগম  

খ কার সুমন িময়া  
মাছাঃ ববী বগম 

পারবামুিনয়া,ফিকর
হাট 

568 4695 

মাছাঃ পালী আকতার 

মাঃ মিনর উি ন  

মাছাঃ মিজদা বগম 

বিরশাল, বাসুেদবপুর 

569 4701 

মাছাঃ নুরনাহার খাতুন 

মাঃ আশরাফুল 

মাঃ রােশদা বগম 

িদগদাড়ী, 
মরীরহাট 

570 4702 

মাছাঃ মানা খাতুন 

মাঃ আবু তােহর সরকার 

মাছাঃ ফােতমা বগম 

িব ামগাছী, 
ঠু য়াপা র 

571 4711 

মাছাঃ শারিমন আকতার 

িশবলী 
মাঃ ফরহাদ ম ল 

িকসমত চেরংগা, 
মরীরহাট 

ঃ 
নং 

আেবদন
নং 

নাম ও িপতা/ ামী/মাতার 

নাম 

বতমান  

কানা 

মাছাঃ লেশনারা বগম 

572 4712 

মাছাঃ শিরফা খাতুন 

মাঃ শাহাদৎ হােসন 

মাছাঃ  রাকসানা বগম 

রায়তী নরাইল, 

ঢালভা া 

573 4727 

মাছাঃ পিল খাতুন 

মাঃেবারহান 

মাছাঃ জাবায়দা 

সুলতানপুর 

বাড়াইপাড়া, বং িল
য়া 

574 4729 

মাছাঃ সুিফয়া খাতুন 

মাঃ আফছার আলী 
মাছাঃ হািমদা বগম 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 

575 4737 

মাছাঃ আিজনা সুলতানা 
মাঃ িমজানুর রহমান 

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

িগিরধারীপুর,পলাশবা
ড়ী 

576 4747 

মাছাঃ জবা ইসলাম 

এসএম সজীব হােসন 

বুলবুিল বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

577 4749 

মাছাঃ হািমদা বগম 

এসএম আঃ খােলক 

মাছাঃ ছােলহা বগম 

নাি শহর, ফিকরহাট 

578 4761 

মাছাঃ তানিজলা সুলতানা 
মাঃ সােহল রানা  
মাছাঃ সাহাগী বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

579 4763 

মাছাঃ মুি  বগম 

মাঃ মাসেলম উি ন 

মাছাঃ হাওয়া বগম 

চাকলা, 
কামরপুর 

580 4765 

মাছাঃ িম বগম 

মাঃ সুমন িময়া 
মাছাঃ জাহরা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

581 4768 

মাছাঃ রশিম আকতার 

মাঃ এ এস এম রােসল িময়া 
মাছাঃ া হািমদ 

শ ামপুর, 

ঠু য়াপা র 

582 4774 

মাছাঃ মিরয়ম খাতুন 

মাঃ রজাউল িময়া 
মাছাঃ তহিমনা বগম 

িগিরধারীপুর,পলাশবা
ড়ী 

583 4775 

মাছাঃ িহনা সুলতানা  
মাঃ ইছা া 
মাছাঃ নুর াহার বগম 

িগিরধারীপুর,পলাশবা
ড়ী 

584 4780 

মাছাঃ িরতা পারভীন 

িজয়াউর রহমান 

মাছাঃ হািলমা বগম 

গেনশপুর, 

বং িলয়া 

585 4781 

মাছাঃ সািবনা ইয়াসিমন 

মাঃ শিফ ল ইসলাম 

মাছাঃ আিজজা খাতুন 

রাজনগর, 

রওশনবাগ 

586 4782 

মাছাঃ ছামছু াহার িরজ ু

মাঃ ফা ল ইসলাম ম ল 

মাছাঃ সফালী বগম 

হিরপুর, 

রওশনবাগ 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/মাতার 

নাম 

বতমান  

কানা 

587 4800 

মিরয়ম আ ার 

মাঃ হা ন অর রিশদ 

িমনুয়ারা বগম 

িগিরধারীপুর,পলাশবা
ড়ী 

588 4812 

মাছা: স া আ ার বান ু 

মা: জািকর হােসন  

মাছা: শাহানুর বগম 

ভগবানপুর, 

বাসুেদবপুর 

589 4814 

মাছা: হাসেন আরা আ ার সুিম  

মা: মূসা িময়া সরকার  

মাছা: আেবনুর নাহার বগম 

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

590 4840 

মাছা: ফােতমা খাতুন  

মা: জাহা ীর িময়া  
মাছা: নুরজাহান বগম 

হিরনাবাড়ী, 
হািলমনগর 

591 4841 

মাছা: মিরনা আ ার  

মা: ম া শখ  

মাছা: মােশদা বগম 

পার আমলাগীছী, 
আমলাগাছী 

592 4866 

মাছাঃ ফরেদৗসী আরা  
মাঃ হািনফ উি ন  

মাছাঃ িফেরাজা বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

593 4876 

মাছাঃ মিজনা আ ার  

মাঃ হা ন অর রিশদ  

মাছাঃ ছিকনা বগম 

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

594 4903 

অিনতা রানী মহ  

ম  চ  মহ   

মিত স া রানী 

হাসানেখাড়, 

কািশয়াবাড়ী 

595 4918 

মাছাঃ এিলজা খাতুন  

মাঃ আবু ব র  

মাছাঃ িফেরাজা বগম 

তালুক ঘাড়াবা া, 
চেররহাট 

596 4921 

সাপুনী রানী  
পিরেতাষ চ  সরকার  

আরতী রানী 

আমলাগাছী, 
আমলাগাছী 

597 4927 

মাছাঃ ছদরাতুন মানতাহা  
মাঃ জাহা িময়া  
মাছাঃ সুলতানা রািজয়া 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

598 4948 

মাছাঃ িরমু আ ার 

মাঃ ফিরদ সরকার 

মাছাঃ ির া বগম 

পারবতীপুর, 

ঠু য়াপা র 

599 4953 

মাছা: লাইজ ুখাতুন  

মা: রিবউল ইসলাম  

মাছা: হােজরা বগম 

জাইতর, কািশয়াবাড়ী 

600 4982 

মাছাঃ তািনয়া আকতার 

িত া 
মাঃ িমরাজুল ইসলাম  

মাছাঃ আিছয়া 

আমবাড়ী, পলাশবাড়ী

601 5001 

মাছাঃ িলমা খাতুন  

মাঃ আঃ রিশদ িময়া  
মাছাঃ মমতাজ রিশদ 

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

602 5002 

লাবনী আকতার  

মাঃ শাহজাহান িময়া  
মৃত হােজরা বগম 

জামালপুর পলাশবাড়ী 

ঃ 
নং 

আেবদন
নং 

নাম ও িপতা/ ামী/মাতার 

নাম 

বতমান  

কানা 

603 5008 

মাছাঃ জা াতী খাতুন  

মাঃ আেনায়ার হােসন  

মাছাঃ িশউিল বগম 

সুলতানপুর 

বাড়াইপাড়া, 
বং িলয়া 

604 5013 

মাছাঃ খািদজা খাতুন  

মাঃ আিজজুল হক  

মাছাঃ ন াহার বগম 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 

605 5019 

মাছাঃ রতনা বগম 

মাঃ আনছান আলী 
মাছাঃ রিহমা বগম 

িগিরধারীপুর,পলাশবা
ড়ী 

606 5031 

মাছাঃ নািছমা আ ার 

মাঃ ইউনুস িময়া 
মাছাঃ জাহানারা বগম 

সুলতানপুর 

বাড়াইপাড়া, বং িল
য়া 

607 5041 

মাছাঃ চায়না খাতুন  

মাঃ শাজাহান ম ল  

মাছাঃ নুরজাহান বগম 

সুলতানপুর 

বাড়াইপাড়া, 
বং িলয়া 

608 5061 

মাছাঃ লাকী বগম  

মাঃ আিরফুল রহমান  

মাছাঃ সােলহা বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

609 5072 

মাছাঃ শিরফা আকতার  

মাঃ আতাউর রহমান ম ল  

মাছাঃ আছমা বগম 

িশবরামপুর, 

পলাশবাড়ী 

610 5074 

হািমদা আকতার  

জাহা ীর আলম  

আ জুয়ারা বগম 

ভবানীপুর, 

বাসুেদবপুর 

611 5092 

ইলা রাণী বসাক  

 িবপুল চ  সরকার  

ইিত রাণী বসাক 

ঘাড়াবা া, 
হািলমনগর 

612 5121 

মাছাঃ রািজনা আ ার 

চৗধুরী 
মাঃ মুসািফকার সােলহীন 

মাছাঃ মােজদা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

613 5125 

মাছাঃ তানভীন জমী 
মাঃ রজাউল কিরম 

মাছাঃ চােমলী বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

614 5134 

মাছাঃ নাজমা খাতুন 

মাঃ নু ামান আক  

মাছাঃ আনজু বগম 

মেনাহরপুর, 

মেনাহারপুর 

615 5144 

মাছাঃ আয়শা আ ার 

মাঃ কািবল িময়া 
মাছাঃ িশিরনা বগম 

পি ম 

গাপালপুর, বং িরয়া 

616 5160 

মাছাঃ আসমাউল সনা  
মাঃ মন খ কার  

মাছাঃ লায়লা বগম 

মারগাড়ী, 
হািলমনগর 

617 5162 

মাছাঃ রশমী বগম  

মাঃ মামুন িময়া  
মাছাঃ রিহমা বগম 

সুই াম, পলাশবাড়ী 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/মাতার 

নাম 

বতমান  

কানা 

618 5167 

না খাতুন  

মাঃ চান িময়া  
মাছাঃ হািলমা বগম 

নুিনয়াগাড়ী 
পলাশবাড়ী 

619 5176 

মাছাঃ জািকয়া সুলতানা  
মাঃ আঃ রউফ মিতন  

মাছাঃ গালেনহার বগম 

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

620 5183 

মাছাঃ আইিভ খাতুন  

মাঃ শিরফুল ইসলাম  

মাছাঃ তহিমনা বগম 

মেহশপুর, পলাশবাড়ী 

621 5200 

মাছাঃ িজনা খাতুন  

মাঃ ছামছুল ইসলাম  

মাছাঃ রওশনারা বগম 

দূগাপুর,পলাশবাড়ী 

622 5204 

মাছাঃ শাহানা খাতুন 

মৃত আঃ ুস  

মাছাঃ ফােতমা বগম 

খামার নরাইল 

ঢালভা া 

623 5212 

িশ ী রানী মহ  

িদেনশ চ  মহ  

শা না রানী 

মহদীপুর, 

ঠু য়াপা র 

624 5224 

মাছাঃ িশমা খাতুন 

মাঃ রজাউল কিরম 

মাছাঃ আফ জা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

625 5227 

মাছাঃ নুের ফারজানা 
মাঃ মাহাবুবুর রহমান 

মাছাঃ আকিলমা বগম 

িগিরধারীপুর,পলাশবা
ড়ী 

626 5229 

মাছাঃ উে  লসুম 

মাঃ আইয়ুব আলী 
মাছাঃ রােকয়া বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

627 5232 

মাছাঃ উে  হািন 

মাঃ মা ািলব খ কার 

মাছাঃ রােকয়া বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

628 5233 

ছারমা খানম 

মাঃ ফরহাদ হােসন 

আনিজরা বগম 

মেনাহরপুর, 

মেনাহারপুর 

629 5311 

মাছাঃ জাহানারা বগম 

মাঃ আ ুর রিশদ 

মাছাঃ আিছয়া খাতুন 

গেনশপুর, 

বং িলয়া 

630 5338 

অপনা রানী 
একাদশ চ  সরকার 

শ ামলী রানী 

হাসানেখাড়, 

কািশয়াবাড়ী 

631 5369 

মাছাঃ সাহাগী খাতুন  

মাঃ িজয়াউর রহমান 

মাছাঃ হাসনা বানু 

জগরজািন 

পলাশবাড়ী 

632 5387 

মাছাঃ ফারহানা িছ ীকা  
মাঃ আেনায়ার হােসন  

মাছাঃ পা ল বগম 

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

633 5409 

নুির আ ার  

মাঃ জাইদুল হক  

মাছাঃ ম জুয়ারা বগম 

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

ঃ 
নং 

আেবদন
নং 

নাম ও িপতা/ ামী/মাতার 

নাম 

বতমান  

কানা 

634 5416 

মাছাঃ লাবনী আকতার  

আ.স.ম সুজাউে ৗলা  
মাছাঃ নাছিরন সুলতান 

নুিনয়াগাড়ী 
পলাশবাড়ী 

635 5420 

মাছাঃ ফরেদৗসী খাতুন  

মাঃ মাহফুজুর রহমান  

মাছাঃ শািহদা বগম 

ভবানীপুর, 

বাসুেদবপুর 

636 5426 

মাছাঃ জিন আ ার  

মাঃ জায়দাল হােসন  

মাছাঃ লাভলী বগম 

মেহশপুর, পলাশবাড়ী 

637 5435 

মাছাঃ হািলমা বগম  

মাঃ হা ান আক   

মাছাঃ িলিল বগম 

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

638 5437 

জাসনা খাতুন  

মাঃ খাকন িময়া  
ফােতমা বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

639 5439 

মাছাঃ শারিমন আ ার  

মাঃ ছামছুল আলম  

মাছাঃ মাছুদা আ ার 

ভগবানপুর 

বাসুেদবপুর 

640 5452 

মাছাঃ রিহমা বগম  

মাঃ রিবউল ইসলাম  

মাছাঃ রােহনা বগম 

হাসােনরপাড়া 
তুলশীঘাট 

641 5469 

মাছুমা খাতুন 

এ এম সামছু ামান ম ল 

মাছাঃ হােজরা বগম 

িগিরধারীপুর,পলাশবা
ড়ী 

642 5485 

আিলফ লায়লা 
মাহা াদ আলী 
কারেছয়া বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

643 5491 

মাছাঃ মা ফা খাতুন 

মাঃ মাছুদ রানা 
মাছাঃ সােলমা বগম 

সুলতানপুর 

বাড়াইপাড়া, বং িল
য়া 

644 5530 

মাছাঃ সািবনা ইয়াছিমন 

মাঃ আ ুর রা াক 

মাছাঃ হািলমা বগম 

ডা নী,বাসুেদবপুর 

645 5542 

মাছাঃ তৗিহদা আকতার 

মাঃ মেছর উি ন 

মাছাঃ রওশনারা বগম 

মেহশপুর,পলাশবাড়ী 

646 5618 

মাছাঃ মু া পারভীন 

মাঃ মাহমুদা রজা 
মাছাঃ আেমনা বগম 

সুই াম, পলাশবাড়ী 

647 5628 

জসিমন নাহার  

শািহন সরকার  

জ রা বগম 

বং িলয়া , 
বং িলয়া 

648 5678 

মাছাঃ কনা আ ার  

মাঃ বলাল হােসন 

মাছাঃ নুর াহার বগম 

দূগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

649 5713 

মাছাঃ শা না খাতুন  

মাঃ রিফ ল ইসলাম  

মাছাঃ রিশদা বগম 

সাবিদন আমলাগাছী 



গাইবা া জলাধীন পলাশবাড়ী উপেজলার ন াশনাল সািভস কমসূচী (৭ম পব) ত িন িলিখত 
আেবদনকারীগেণর িনকাহনামা এবং ামীর জাতীয় পিরচয়প  (এনআইিড) দািখল সং া  খসড়া তািলকা 

23 
 

ঃ 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/মাতার 

নাম 

বতমান  

কানা 

650 5718 

মাছাঃ বুলবুিল বগম  

মাঃ সরফরাজ খান  

মাছাঃ হািসনা বগম 

দূগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

651 5743 

মাছাঃ হািফজা খাতুন হািস 

জড এম সাি ল আমীন 

মাছাঃ মাছুমা বগম 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

652 5763 

মৗসুমী চ বত  

ভানু চ বত  

ৃ িত চ বত  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

653 5774 

সািমনা নাসিরন 

মাঃ নাজমুল হক 

মাছাঃ নািসরা বগম 

িসধন াম, 

পলাশবাড়ী 

654 5777 

মাছাঃ মাহামুদা খাতুন 

মাঃ আ ুল মা ান িময়া 
মাছাঃ জােবদা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

655 5783 

মাছাঃ নাজমা বগম 

মাঃ মিফজ উি ন 

মাছাঃ মিজরন 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

656 5848 

মাছাঃ সাহানা খাতুন  

মাঃ জয়নাল আেবদীন  

মাছাঃ আেরফা বগম 

সােকায়া, ঢালভা া 

657 5866 

মাছাঃ সাহারা বগম  

মাঃ আঃ সা ার ম ল  

মাছাঃ আকিলমা বগম 

িব ামগাছী, 
ঠু য়াপা র 

658 5882 

মাছাঃ শাপলা খাতুন  

মৃত তসিলম উি ন  

মাছাঃ ছালমা বগম 

তালুকজািময়া, 
তালুকজািময়া 

659 5920 

মাছাঃ জয়নাব খাতুন 

এেক কারবান আলী 
মাছাঃ নুর াহার বগম 

চািলতাদহ, 

পলাশবাড়ী 

660 5935 

মাছা: সািবহা আ ার সাথী  
মা: সাহা ল ইসলাম  

মাছা: শািহনুর বগম 

পি ম ফিরদপুর, 

মরীরহ  

661 5936 

মাছা: পারভীন বগম  

মা: আ ুল হাই  

মাছা: হািসনা বগম 

পূবফিরদপুর, 

ফিরদপুর 

662 5950 

মাছা: সা ী আ ার  

মা: ছামছুল হক  

মাছা: শাহানারা বগম 

খামার নড়াইল, 

ঢালভা া 

663 5953 

মাছা: শারিমন আ ার  

মা: মকসুদুর রহমান  

মাছা: ফােতমা বগম 

খামার নড়াইল, 

ঢালভা া 

664 5954 

মাছা: নািহমা খাতুন  

মা: মা ােমল হক  

মাছা: জাহনারা বগম 

িব ু পুর, ঠু য়াপু র 

665 5984 

িমজজা রীমা সুলতানা 
মা: জুলিফকার আলী  
মাছা: কাজল রখা 

িশমুিলয়া, পলাশবাড়ী 

ঃ 
নং 

আেবদন
নং 

নাম ও িপতা/ ামী/মাতার 

নাম 

বতমান  

কানা 

666 6013 

িম আ ার বান ু 

আ ুল কােদর িময়া  
নূর াহার বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

667 6017 

িবনা পারিভন  

মা: নবাব আলী  
মাছা: দেলায়ারা বগম 

চি পুর, ঠু য়াপু র 

668 6023 

মাছা: তািনয়া খাতুন  

মা: ইয়ািছন আলী  
মাছা: তহিমনা খাতুন 

িকসামত চের া, 
মরীরহাট 

669 6029 

মাছা: রাকাইয়া আ ার 

মা: মাহামুদ আলম 

মাছা: ফােতমা িবলিকছ বান ু

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

670 6034 

তানিজমা খাতুন  

মা: নাজমুল আলম  

মানজুমী আ ার 

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

671 6036 

মাছা: জাহরা খাতুন  

মা: আ: রা াক িময়া  
মাছা: বুলবুিল বগম 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

672 6038 

মাছা: উিমলা খাতুন  

মা: রজাউল কিরম  

মাছা: সােজদা বগম 

দয়ারপাড়া, 
ঠু য়াপু র 

673 6042 

মাছা: দৗলতন নছা  
মা: মািমনুল ইসলাম  

মাছা: সালমা বগম 

দয়ারপাড়া, 
ঠু য়াপু র 

674 6046 

মাছা: মা আ ার  

মা: মিমনুল ইসলাম   

মাছা: িবয়া বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

675 6047 

মাছা: রােমলা নাজমীন  

মা: আদম সরকার  

মাছা: সয়দা বগম 

ঝািল ী, ঢালভাংগা 

676 6048 

মাছা: িবলিকছ বগম  

মা: বাদশা িময়া  
মাছা: ছিমনা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

677 6067 

মাছা: শবনম মা ারী িবথী  
মা: আবুল বাহার িসি ক  

মাছা: কািহনুর বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

678 6100 

মাছা: রায়হানা পারিভন  

মৃত- ল ক ুস িময়া  
মৃত- সতামছুন নাহার 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

679 6101 

িশিরনা আ ার  

মাঃ দুলাল হােসন 

িশউিল খাতুন 

সাতারপাড়া, 
তুলিসঘাট 

680 6109 

মাছাঃ সুিম খাতুন  

মাঃ শামীম হােসন  

মাছাঃ মা বগম 

নয় আনা নওদা, 
বং িলয়া 

681 6119 

মাছাঃ নািছমা বগম  

মাঃ পলাশ সরকার  

মাছাঃ কিহনুর বগম 

আমলাগাছী 
আমলাগাছী 
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ঃ 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/মাতার 

নাম 

বতমান  

কানা 

682 6123 

সয়দা িমনা খাতুন  

সয়দ মা ািফজুর রহমান  

সয়দা রাইচা সুলতানা 

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

683 6132 

সুমা রানী হাড়  

েদশ চ  সাহা  
সুলতা রানী সাহা 

মহদীপুর, 

ঠু য়াপা র 

684 6134 

মাছাঃ হািলমা খাতুন  

মাঃ ইউনুস আলী  
মাছাঃ ছােবয়া বগম 

ফিলয়া, পলাশবাড়ী 

685 6138 

িসমা পারভীন  

মিশউর রহমান  

লাইলী বগম 

গেড়য়া ঠু য়াপা র 

686 6141 

সমা ী রানী রায়  

মািনক মার রায়  

সুভ া রানী 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

687 6149 

মাছাঃ সােহরা খাতুন  

মাঃ রজাউল কিরম  

মাছাঃ রিজয়া বগম 

সাতআনা নওদা 
মরীরহাট 

688 6156 

মাছাঃ মি কা আকতার  

মাঃ আবুল খােয়র  

মাছাঃ কেমলা বগম 

ফিলয়া, পলাশবাড়ী 

689 6163 

মাছাঃ িশমু আকতার  

মাঃ আিমনুল হক  

মাছাঃ িপয়ারা বগম 

েমদপুর, মেনাহরপুর

690 6174 

মাছাঃ শারিমন খ কার  

মাঃ হািমদুল হক খ কার  

মাছাঃ িজ াতারা বগম 

গেড়য়া ঠু য়াপা র 

691 6189 

িদপালী রানী  
 তপন চ  সরকার  

শফালী রানী 

জগরজািন 

পলাশবাড়ী 

692 6248 

মাছাঃ জবা বগম 

মাঃ সাবাহান িময়া 
সিলমা বগম 

দয়ালপাড়া, 
ঠু য়াপা র 

693 6251 

মাছাঃ সুমা আ ার 

মাঃ মাতােলব িময়া 
মাছাঃ চাপা বগম 

দয়ালপাড়া, 
ঠু য়াপা র 

694 6295 

মাছাঃ নাসিরন সুলতানা 
মাঃ মিতয়ার রহমান 

মাছাঃ সাহানা বগম 

দয়ালপাড়া, 
ঠু য়াপা র 

695 6310 

মাছাঃ নু াহার আকতার 

মাঃ আ ুল কাইয়ুম িময়া 
মাছাঃ িবয়া খাতুন 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

696 6325 

মাঃ পােয়ল রানা 
মাঃ জ ল ইসলাম 

মাছাঃ পাপ ল বগম 

চি পুর, 

ঠু য়াপা র 

697 6330 

মাছাঃ িলিপ খাতুন 

মাঃ সািমমুল আেরিফন সুমন 

মাছাঃ শফালী বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

ঃ 
নং 

আেবদন
নং 

নাম ও িপতা/ ামী/মাতার 

নাম 

বতমান  

কানা 

698 6342 

াথনা রানী রায় 

শখর মার রায় 

ই  ুরানী 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

699 6349 

মাছাঃ সুিম খাতুন 

মাঃ আিমনুল ইসলাম 

মাছাঃ রজিভন বগম িবউ  

িগিরধারীপুর,পলাশবা
ড়ী 

700 6362 

মাছা: সীমা আ ার  

মা: িম ার আলম  

মাছা: আিমনা খাতুন 

মুরালীপুর, তুলসীঘাট 

701 6388 

মাছাঃ মঘনা খাতুন  

আঃ মােলক  

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

দূগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

 

উপেরাে িখত আেবদনকারীগণেক িনকাহনামা 

এবং ামীর জাতীয় পিরচয়প  (এনআইিড) এর 

মূল কিপ ও ১ সট ফেটাকিপসহ আগামী ১৫-১৭ 

জানুয়াির, ২০১৮ ি . তািরখ উপেজলা পিরষদ 

সে লন কে  অনুি ত সা াৎকাের উপি ত 

হওয়ার জন  বলা হেলা। 


