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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1 ১৩ 

মাঃ তৗিহদ খ কার 

মৃতঃ আ ুল ওয়ােহদ  

মাছাঃ তহিমনা আ ার 

নুিনয়াগাড়ী,
পলাশবাড়ী 

2 ১৭ 

না রানী সাহা 
িলটন মার সাহা 
পূিনমা রানী সাহা 

িগিরধারীপুর
,পলাশবাড়ী 

3 ১৮ 

সাহানাজ পারভীন    

আল আিমন কিরম    

মাছাঃ জিরনা বগম 

নুিনয়াগাড়ী,
পলাশবাড়ী 

4 ৪০ 

মাঃ আিমনুল ইসলাম   

মাঃ ওসমান গিন      

মাছাঃ আেমনা বগম 

মহদীপুর,ঠু
য়াপা র 

5 ৪৬ 

মাঃ িফেরাজ কিবর   

মাঃ হােতমু ামান সখ  

মাছাঃ বিবতা বগম 

নারায়নপুর,

বাসুেদবপুর 

6 ৫৬ 

মাছাঃ সুিম আ ার       

মাঃ লুৎফর রহমান      

মাছাঃ জবা বগম 

আমবাড়ী,প
লাশবাড়ী 

7 ৬৩ 

মাছাঃ ির া আকতার    

মৃতঃ রজাইল কিরম     

মাছাঃ জাসনা বগম 

িশমুিলয়া,প
লাশবাড়ী 

8 ৬৭ 

শাহিরয়া মা সাি র      

মৃতঃ শিফ ল ইসলাম     

মাছাঃ িবলিকস বগম 

হিরণমারী,প
লাশবাড়ী 

9 ৭৩ 

মাছাঃ িসমা বগম        

মাঃ হািববুর রহমন     

মাছাঃ শাহানারা বগম 

বাশঁকাটা,প
লাশবাড়ী 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

10 ৭৬ 

মাঃ িজতু আহে দ         

খাকা আক            কেমলা 
হিরণমারী,প
লাশবাড়ী 

11 ৮০ 

মাঃ আ ুল আল মাবুদ  

মাঃ আবু তােলব সরকার  

মাছাঃ ফিরদা বগম 

গায়ালপাড়া,
পলাশবাড়ী 

12 ৮৬ 

মাঃ আেনায়ার হােসন   

মৃতঃ আঃ রহমান ম ল  

মাছাঃ ফিজলাতুে ছা 

পূব 

নয়ারপুর,পূব 

গাপালপুর 

13 ১৩০ 

মাঃ সামছুল ইসলাম        

মাঃ আিমনুল ইসলাম 

মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

নুিনয়াগাড়ী,
পলাশবাড়ী 

14 ১৩২ 

তাসিকয়া তাসিনম িসমন     

মাঃ আঃ জিলল ম ল     

মাছাঃ আেরয়া বগম 

দুগাপুর,পলা
শবাড়ী 

15 ১৩৩ 

রনিজত মার সাহা         
ঃ যদুনাথ সাহা          শচী 

রানী সাহা 

বড় 

িশমুলতলা 
,কািশয়াবাড়ী

16 ১৪৮ 

মাঃ বারহান  উি ন      

মৃত আঃ রিশদ আক       

মাছাঃ রেহনা বগম 

িব পুর,ঠু
য়াপা র 

17 ১৬৫ 

মাঃ ইিলয়াছ আজম সরকার   

মাঃ সুজাউেদৗলা সরকার    

মাছাঃ শাি  বগম 

চি পুর,  

ঠু য়াপা র 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

18 ১৭৩ 

মাঃ কাম ল হাসান       

মাঃ মাহবুবর রহমান      

মাছাঃ রওশনারা বগম 

ঝািল ী, ঢাল
ভাংগা 

19 ১৭৬ 

মাছাঃ সুমাইয়া খাতুন      

মাঃ গালাম র ানী      
মাছাঃ মি জলা বগম 

বলারামপুর,

তুলিসঘাট 

20 ১৮১ 

মাঃ রওশন আলম        মাঃ 
আফছার আলী       মাছাঃ 
রােহল বগম 

ঝািল ী, ঢাল
ভাংগা 

21 ১৮২ 

মাঃ সিলম হােসন ম ল   

মৃত বিদউজামান         মৃত 

িলিল বওয়া 

পূবনয়ানপুর,

গািপনাথপুর 

22 ১৮৮ 

মাছাঃ রেবকা সুলতানা     
মাঃ আ ুর রিফক সরকার   

মাছাঃ সামছু াহার বগম 

উদায়সাগর,

পলাশবাড়ী 

23 ১৯৪ 

মাচাঃ রািজয়া খাতুন      

মাঃ লুৎফর রহমান       

মাছাঃ মিরয়ম বগম 

নাি শহর, 

ফিকরহাট 

24 ২০২ 

মাছাঃ রেহনা আ ার    

মাঃ আ ুল হাই ধান      

মাছাঃ আরজ ু বগম 

খামার 

নড়াইল, ঢাল
ভাংগা 

25 ২০৭ 

মাছাঃ স া খাতুন       

মাঃ আমজাদ হােসন      

মাছাঃ মু া বগম 

গাপানাথপুর
, গািপনাথপু

র 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

26 ২১১ 

মাঃ তািরক আিজজ 

মাঃ রিবউল ইসলাম 

মাছাঃ শা না বগম 

জামালপুর,প
লাশবাড়ী 

27 ২১৬ 

মাঃ আশরাফুর ইসলাম 

মৃত রা ম আিল  

মাছা জাহরা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

28 ২২২ 

মাঃ িফেরাজ কিবর 

মাঃ পীর ব  

মাছাঃ িফেরাজা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

29 ২৪১ 

মাঃ ইমন সরকার 

মাঃ লাকমান িময়া 
মাছাঃ রওশনারা বগম 

চি পুর, 

ঠু য়াপা র 

30 ২৬৩ 

মাঃ আিত র রহমান     

মাঃ হািফজার রহমান     

মাছাঃ আ জুয়ারা বগম 

নয় আনা 
নওদা, বং

িলয়া 

31 ২৬৪ 

মাঃ আল আিমন ম ল     

মাঃ এনামুল হক        

মাছাঃ আ জুয়ারা বগম 

িগিরধারীপুর
,পলাশবাড়ী 

32 ২৮১ 

ির া আকতার           মাঃ 
মুনছুর আলী         মাছাঃ 
ছায়াতন বগম 

িগিরধারীপুর
,পলাশবাড়ী 

33 ২৮৩ 

মাছাঃ শাহানুরী খাতুন িবথী  
মাঃ স জ ুিময়া          
মাছাঃ আেয়শা বগম 

চি পুর,ঠু
য়াপা র 

34 ২৮৬ 

মাছাঃ নুসরাত জাহান     

মাঃ সাইফুল ইসলাম      

মাছাঃ রােহনা বগম 

জালাগাড়ী,
আমলাগাছী 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

35 ২৮৯ 

মাছাঃ ফরেদৗিস খাতুন    

মাঃ আজাহার আলী      
মেহ ন নছা 

িখিলবাড়ী,
ঢালভাগা 

36 ৩০৭ 

মাছাঃ লাকী আ ার      

মাঃ আঃ আিজজ        

মাছাঃ সুিফয়া বগম 

িশবরামপুর,

পলাশবাড়ী 

37 ৩০৯ 

মাছাঃ লাভলী বগম      মৃত 

নূ ল ইসলাম        মাছাঃ 
সামছু াহার 

দুগাপুর,পলা
শবাড়ী 

38 ৩১৫ 

মাছাঃ খােলদা আকতার সুিম  

মাঃ শমেসর আলী        
মাছাঃ বুলবুিল বগম 

িশবরামপুর,

পলাশবাড়ী 

39 ৩৩৩ 

মাছাঃ রােবয়া বগম      

আবু তয়ব মেনায়া ল 

ইসলাম মৃতঃ লাইলী বগম 

মহদীপুর,ঠু
য়াপা র 

40 ৩৪২ 

মাছাঃ মাহফুজা আকতার    

মাঃ মাহাফুজা রহমান জুেয়ল 

মাছাঃ হােজরা বগম 

বুজ কেটং
রা, বং িলয়া

41 ৩৪৪ 

মাঃ আয়তাল িময়া       
মৃতঃ বাদশা িময়া        
মাছাঃ আিমনা বগম 

জগরজানী, 
পলাশবাড়ী 

42 ৩৪৬ 

মাঃ মিমন িময়া         মাঃ 
আিমর হােসন       মাছাঃ 
িমিন বগম 

পপুলীেজাড়, 

আশলাগাছী 

43 ৩৫০ 

মাঃ মাখেলছুর রহমান     

মাঃ আিমনুল ইসলাম     

মাছাঃ জুেলখা বগম 

সুই াম,পলা
শবাড়ী 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

44 ৩৫৪ 

লাইজ ুআকতার          মৃত 

মুনছুর আলী        ছফুরা 
বগম 

জামালপুর,প
লাশবাড়ী 

45 ৩৫৮ 

মাঃ িজয়াইর রহমান      

মাঃ আঃ হািলম সরকার    

মাছাঃ হািছনা বগম 

িহজলগাড়ী,প
লাশবাড়ী 

46 ৩৬৭ 

মাছাঃ হাসেনয়ারা আকতার 

হািন মাঃ আঃ হািমদ      

মাছাঃ সূবনা বগম 

জালাগাড়ী,
আমলাগাছী 

47 ৩৬৯ 

মাছাঃ রািজবুল ইসলাম    

মাঃ আঃ রা াক ম ল    

মাছাঃ রিহমা বগম 

বাঁশকাটা,প
লাশবাড়ী 

48 ৩৮০ 

মাছাঃ মিনরা খাতুন      

মৃতঃ মিতয়ার রহমান     

মাছাঃ কািহনুর বগম 

পূব 

গািপনাথপুর
, গািপনাথপু

র 

49 ৩৮৪ 

মাঃ মাহমুদুল হাসান মু া   
মৃতঃ মিতয়ার রহমান     

মাছাঃ কািহনুর বগম 

পূব 

গািপনাথপুর
, গািপনাথপু

র 

50 ৩৮৯ 

মাঃ সা ানুর রহমান      

মাঃ রজাইল কিরম     

মাছাঃ মােজদা বগম 

বাড়াইপাড়া,
পলাশবাড়ী 

51 ৩৯৪ 

মাঃ মিতয়ার রহমান       

মৃত আঃ মিমন িময়া       
মাছাঃ হেলনা বগম 

সবাংগা 
ভাদুিরয়া,প
লাশবাড়ী 

52 ৪০০ 

মাঃ মােজদা  িময়া        মাঃ 
খয়বার আিল        মাছাঃ 
মােজয়া বগম 

কালুগাড়ী,প
লাশবাড়ী 
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53 ৪০৮ 

মাঃ ওসমান গনী  
মাঃ আবু ব র িসি ক 

মাছাঃ মােলকা বগম 

বাশকাটা, 
পলাশবাড়ী 

54 ৪৪১ 

মাছাঃ তানিজনা আকতার  

মাঃ তারা িময়া  
মাছাঃ মমতা বগম 

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

55 ৪৫০ 

মাছাঃ সিলনা আকতার  

মাঃ আিত র রহমান ধান  

মাছাঃ খােতজা বগম 

বাশকাটা, 
পলাশবাড়ী 

56 ৪৫৫ 

মাছাঃ চােমলী আকতার    

মাঃ আজগার আলী       
মাছাঃ মােজদা বগম 

খামাড় 

নড়াইল, 

ঢালভা া 

57 ৪৬০ 

মাছাঃ শািমমা পারভীন    

মাঃ আিজজার রহমান     

মাছাঃ খােতজা বগম 

জামালপুর,প
লাশবাড়ী 

58 ৪৬৬ 

মাছাঃ রিশদা খাতুন       

আবু রজা মাঃ আিমনুল 

ইসলাম মাছাঃ সালমা বগম 

হিরনাথপুর,

তালুকজািম
রা 

59 ৪৭১ 

মাছাঃ মাহামুদা খাতুন      

মাঃ মেয়জ উি ন        

মাছাঃ ফিজলা বগম 

জামালপুর,প
লাশবাড়ী 

60 ৪৮৩ 

মাছাঃ ফরেদৗিস আ ার    

মাঃ আঃ রিশদ সরকার    

মাছাঃ মেহ ন নছা 

বড় 

িশমুলতলা,
কািশয়াবাড়ী 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

61 ৪৮৮ 

মাছাঃ মেহনুর          মাঃ 
নবাব আলী         মাছাঃ 
ফজিল বগম 

িগিরধারীপুর
,পলাশবাড়ী 

62 ৫০০ 

মাছাঃ জয়নাব খাতুন জুই   
মাঃ ওসমান গিন        

মাছাঃ জাসনা বগম 

বড়েগািব পু
র,আমলাগা

ছী 

63 ৫০৩ 

মাঃ ফরহাদ িময়া        আঃ 
ছামাদ সরকার       মাছাঃ 
ফরেদৗিস বগম 

পি ম 

গািপনাথপুর
, পলাশবাড়ী 

64 ৫০৪ 

মাছাঃ স া খানন       মাঃ 
সািমউল ইসলাম     মাছাঃ 
নুরজাহান বগম 

হিরনমাড়ী,প
লাশবাড়ী 

65 ৫০৫ 

মাছাঃ সয়দাতুন নছা জিন  

মৃতঃ সামছুল ইসলাম       

মাছাঃ আসমা বগম 

বড়েগািব পু
র,আমলাগা

ছী 

66 ৫১০ 

মাছাঃ জবা আ ার       

মাঃ সাইফুল ইসলাম     

মাছাঃ লছমা বগম 

বাড়াইপাড়া,
পলাশবাড়ী 

67 ৫১২ 

মাঃ এরশাদ সরকার      

মাঃ আঃ হািলম         মাছাঃ 
হািছনা বগম 

িহজলগাড়ী,প
লাশবাড়ী 

68 ৫১৪ 

মাছাঃ মাসেলমা আকতার    

মাঃ পাপুল ম ল       

মাছাঃ মিজনা বগম 

বুজ ক 

িব ু পুর,আম
লাগাছী 

69 ৫১৬ 

মাঃ ফরহাদ আলী        মাঃ 
আঃ রউফ ম ল     মাছাঃ 
সিখনা বগম 

সুই াম,পলা
শবাড়ী 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

70 ৫২৫ 

মাছাঃ শাহারা বান ত রা   
মাঃ মা ফা কামাল       

মাছাঃ রনিজনা বগম 

জামালপুর,প
লাশবাড়ী 

71 ৫২৬ 

মাঃ জ ল ইসলাম খু    

মৃতঃ নু ামান সরকার    

িমেসস জিরনা বওয়া 

ফরকা াপুর
, ঢালভা া 

72 ৫২৯ 

মাঃ েবল িময়া         
মাঃ হিববর রহমান       

মাছাঃ জােবদা বগম 

নুরপুর,পলাশ
বাড়ী 

73 ৫৪৭ 

মাঃ আল আিমন সরকার   

মাঃ মযনুল হক          

মাছাঃ আেনায়ার বগম 

পি ম 

গািপনাথপুর
, পলাশবাড়ী 

74 ৫৪৯ 

মাঃ জািক ল ইসলাম      

মাঃ আজাদুল ইসলাম      

মাছাঃ জাহানারা বগম 

গায়ালপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

75 ৫৫৯ 

সাইদুর রহমান          

মাহা াদ আলী          
মাছাঃ মিরনা বগম 

িদঘলকা ী,
বং িলয়া 

76 ৫৬৪ 

মাঃ মাকেছদ আলী       
মাঃ তারা িময়া         মাছাঃ 
মােরফা বগম 

িশমুিলয়া,প
লাশবাড়ী 

77 ৫৬৮ 

মাঃ তাজুল ইসলাম       মৃতঃ 
রেয়জ উি ন ম ল    মাছাঃ 
রওশন আরা বগম 

জগরজানী, 
পলাশবাড়ী 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

78 ৫৬৯ 

মাছাঃ সালমা আ ার       

মাঃ তাজুল ইসলাম      

মাছাঃ আ জুয়ারা বগম 

জগরজানী, 
পলাশবাড়ী 

79 ৫৭৫ 

মাছাঃ িশ ী বগম       মাঃ 
হািফজার রহমান     মাছাঃ 
মাহমুদা বগম 

ঝািলগী, ঢাল
ভা া 

80 ৫৮২ 

নুপুর রানী সরকার        

মৃতঃ কালীপদ সরকার      

মৃতঃ ত লতা সরকার 

মহদীপুর,ঠু
য়াপা র 

81 ৫৮৩ 

মাছাঃ শাহজাদী আ ার     

মাঃ হািমদ িময়া       
মাছাঃ ফেরজা বগম 

গায়ালপাড়া,
ঢালভা া 

82 ৫৮৯ 

মাঃ জুেয়ল মাহমুদ       মাঃ 
খিবর আলী ধান    মাছাঃ 
জাসনা বগম 

সাবিদন,বাসু
দবপুর 

83 ৫৯০ 

মাঃ কিবব ধান       মৃতঃ 
তছিলম উি ন ধান   

মাছাঃ কিহনুর বওয়া 

রবকতপুর,ফ
িকরহাট 

84 ৫৯৩ 

মাছাঃ হািলমা আ ার      

মাঃ আ ুল হা ান        

মাছাঃ সাদা রানী বগম 

নুিনয়াগাড়ী,
পলাশবাড়ী 

85 ৫৯৮ 

মাছাঃ শাহানুর বগম      

মাঃ মাসুদুর রহমান       

মাছাঃ সােহদা বগম 

ডােকরপাড়া,
ঢালভাগা 

86 ৬১২ 

মাছাঃ িদিত আ ার       

মাঃ নজ ল ইসলাম      

মাছাঃ রােবয়া বগম 

ভগবানপুর,

বাসুেদবপুর 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

87 ৬১৪ 

মাছাঃ রেহনা বগম      

মাঃ সবুজ িময়া       মাছাঃ 
পা ল বগম 

িশবরামপুর,

পলাশবাড়ী 

88 ৬২৭ 

তইমন আকতার         মাঃ 
আ ুল মােজদ ধান    

মাছাঃ িমিরনা বগম 

রায়তী 
নড়াইল, ঢাল

ভা া 

89 ৬৩৩ 

মাছাঃ সাবিরনা আ ার     

মাঃ শাহ আলম িময়া      
মাছাঃ কিহনুর বগম 

ঝািলগী, ঢাল
ভা া 

90 ৬৪২ 

মাছাঃ শাপলা আ ার সীমা  
মাঃ রাজা িময়া          
মাছাঃ জাহানারা বগম 

আমলাগাছী,
আমলাগাছী 

91 ৬৪৪ 

মাছাঃ রখা বগম       মাঃ 
মকবুল হােসন মু ল    

মাছাঃ রিহমা বগম 

বাসুেদবপুর,

বাসুেদবপুর 

92 ৬৪৫ 

মাঃ নুর আলম িসি ক     

মাঃ আশকর আলী       
মাছাঃ নুরনাহার বগম 

জাপাড়া,কা
িশয়াবাড়ী 

93 ৬৪৯ 

মাঃ মকবুল হােসন       

মৃতঃ ইয়া ব আলী        
মাছাঃ আেলয়া বগম 

বাসুেদবপুর,

বাসুেদবপুর 

94 ৬৫০ 

মাঃ জ ল ইসলাম       

মাঃ আ ুল জিলল সরকার   

মাছাঃ জাছনা বগম 

পূব 

ফিরদপুর,পূব 

ফিরদপুর 

95 ৬৫২ 

মাঃ আিম ল ইসলাম       

মৃতঃ জাযদাল হক       

মাছাঃ আেমনা বগম 

রামপুর,বাসু
দবপুর 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

96 ৬৫৪ 

মাছাঃ জসিমন আ ার     

মাঃ িজ া ধান         

মাছাঃ জােহরা বগম 

নুিনয়াগাড়ী,
পলাশবাড়ী 

97 ৬৫৭ 

মাছাঃ আছমা আ ার      

মাঃ আিলম            মাছাঃ 
মেনায়ারা বগম 

রাই াম,পলা
শবাড়ী 

98 ৬৬৬ 

মাঃ মুরাদ হােসন বাব ু   

মাঃ মাজাে ল হক        

মাছাঃ রািজনা বগম 

জামালপুর,প
লাশবাড়ী 

99 ৬৭৫ 

মাছাঃ নাজিমন লাহী      
মাঃ িরপন সরকার     

মাছাঃ িলিল বগম 

আমলাগাছী,
আমলাগাছী 

100 ৬৮৯ 

মাছাঃ নাজমু াহার বগম    

মাঃ রিফ ল   ইসলাম    

মাছাঃ পা ল বগম 

িগিরধারীপুর
,পলাশবাড়ী 

101 ৬৯৪ 

সয়দা জািকয়া বগম      

মৃতঃ আঃ কােদর         

সয়দা খােলদা বগম 

দুবলাগাড়ী,প
লাশবাড়ী 

102 ৭০৬ 

মাঃ নু ল ইসলাম        

মাঃ সাইফুল ইসলাম        

মাছাঃ নুরজাহান বগম 

ফিলয়া,পলাপ
শবাড়ী 

103 ৭৫৭ 

মাছাঃ খােলদা খাতুন      

মাঃ ফুল িময়া           
মাছাঃ ববী বগম 

পূব 

গাপালপুর,

আমলাগাছী 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

104 ৭৬১ 

মাছাঃ শিরফা খাতুন      

মাঃ জুেয়ল হােসন        

মাছাঃ িজনা বগম 

িগিরধারীপুর
,পলাশবাড়ী 

105 ৭৬৩ 

মাছাঃ হািববা আ ার      

মাঃ বাবু িময়া          মাছাঃ 
কিহনুর বগম 

হিরনমারী,প
লাশবাড়ী 

106 ৭৬৭ 

মাঃ আ ুল হািমদ        মৃতঃ 
হােছন আলী         মাছাঃ 
ছুরাতন বওয়া 

আমবাড়ী,প
লাশবাড়ী 

107 ৭৭৫ 

রশমা খাতুন           

এমদাদুল হক        

সাদারানী বগম 

িগিরধারীপুর
,পলাশবাড়ী 

108 ৭৭৭ 

মাঃ সাহা ল ইসলাম        

মৃতঃ আ ুস সামাদ      

মাছাঃ হােজরা বগম 

িগিরধারীপুর
,পলাশবাড়ী 

109 ৭৮৩ 

মাছাঃ িজ াত রেহনা 
পারভীন মাঃ আনছার আলী       
মাছাঃ মােজদা বগম 

জালাগাড়ী,
আমলাগাছী 

110 ৭৮৪ 

মাছাঃ হাওয়া খাতুন       

মাঃ আ ুস সালাম ম ল 

মাছাঃ কািহনুর বগম 

িব মগাছী,ঠু
য়াপা র 

111 ৭৮৫ 

মাঃ হযরত আলী হাসাইন   

মাঃ নইমুি ন স ার      

মাছাঃ জিমলা বগম 

কাতুলী, বং
িলয়া 

112 ৭৮৭ 

মাছাঃ কিবতা আ ার     

মাঃ আঃ ক ুস ধান     

মাছাঃ ফিরদা বগম 

সাবিদন,বাসু
দবপুর 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

113 ৭৯০ 

মাঃ মিনর উি ন         মাঃ 
দিবর উি ন         মাছাঃ 
রােকয়া বগম 

িগিরধারীপুর
,পলাশবাড়ী 

114 ৭৯২ 

মাঃ আ ুর রিশদ        মৃত 

মমতাজ িময়া        মাছাঃ 
মেমনা বগম 

বং িলয়া,
বং িলয়া 

115 ৭৯৪ 

মাছাঃ নািহদ সুলতানা     
মাঃ আ ুল কালাম আজাদ   

মাছাঃ চােমলী বগম 

মেহশপুর,প
লাশবাড়ী 

116 ৮০১ 

টিপ রানী তালুকদার 

মৃত- ভাত তালুকদার       

মৃত- রখা রানী তালুকবদার 

সাবিদন, 

বাসুেদবপুর 

117 ৮০৪ 

মাঃ শিফ কামাল        মাঃ 
আবু ব র সরকার     মাছাঃ 
শফালী বগম 

িদঘলকা ী,
বং িলয়া 

118 ৮০৮ 

মাছাঃ রিন আ ার      

র ব সরকার       রওশনারা 
বগম 

আমবাড়ী,প
লাশবাড়ী 

119 ৮১৫ 

মাছাঃ ফািহয়া খাতুন        

মাঃ বাদশা িময়া         
মাছাঃ মিলদা বগম 

বড়েগািব পু
র,আমলাগা

ছী 

120 ৮২৬ 

মাঃ নাজমুল খ কার       

মাঃ আঃ সামাদ খ কার    

মাছাঃ লাইলী বগম 

ছাটভগবান
পুর, 

আমলাগাছী 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

121 ৮৩০ 

মাছাঃ লশানারা বগম      

মাঃ খারেশদুল ইসলাম 

সরকার  মাছাঃ আকিলমা 
বগম 

পাবতীপুর 

মধ পাড়া, 
আমলাগািছ 

122 ৮৩৩ 

মাছাঃ সীমা খাতুন       মাঃ 
আঃ মিজদ সরকার    মাছাঃ 
হােজরা বগম 

বুজ ক 

িব ু পুর,আম
লাগাছী 

123 ৮৪৫ 

মাছাঃ লুঘনা চৗধুরী 
শারিমন মাঃ আেনায়ার 

হােসন      মাছাঃ শাহানা 
বগম 

িদঘলকা ী,
বং িলয়া 

124 ৮৪৮ 

মাঃ শামীম আহসান   

মাঃ শাহা ল ইসলাম  

মাছাঃ পারভীন আকতার 

নুিনয়াগাড়ী,
পলাশবাড়ী 

125 ৮৪৯ 

মাছাঃ িনলুফা ইয়াসিমন 

িনলা 
মাঃ নইমুি  মা া মাছাঃ 
মেনায়ারা পারভীন 

বড়িশমুলত
লা, 

কািশয়াবাড়ী 

126 ৮৫০ 

সালমা খাতুন    

আশরাফুল ইসলাম   

কিহনুর বগম 

কািশয়াবাড়ী,
কািশয়াবাড়ী 

127 ৮৫২ 

মাছাঃ রওশনারা বগম   

মাঃ ফজলার রহমান   

মৃত- তহিমনা বগম 

ছাউিনয়া 
রেথরবাজার 

128 ৮৬৭ 

লাভলী পা ল            

হািববুর রহমান          

সিকনা বগম 

বড় 

িশমুলতলা,
কািশয়াবাড়ী 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

129 ৮৭১ 

মাছাঃ শা ী আ ার       

মাঃ শাহানুর আলম       

মাছাঃ ফেরজা বগম 

পি ম 

নয়ানপুর, বং
িলয়া 

130 ৮৮০ 

মাঃ ল আিমন        মাঃ 
মাফা াল হােসন      

মাছাঃ রওশনারা বগম 

পি ম 

গািপনাথপুর
, পলাশবাড়ী 

131 ৮৮৮ 

মাছাঃ শা না আ ার তুনা   
মাঃ রিয়জুল হক         

মাছাঃ রিজয়া বগম 

িব মগাছী,ঠু
য়াপা র 

132 ৯০২ 

মাছা: রিহমা খাতুন        

মা: রাজ ুিময়া         
মাছা: জােহলা  বগম 

িক ার পাড়া, 
ঢালভা া 

133 ৯৩২ 

মাছাঃ খািদজা আ ার 

জুিলফা মাঃ মিফজার 

রহমান      মাছাঃ 
হাসেনয়ারা বগম 

বাঁশকাটা,প
লাশবাড়ী 

134 ৯৩৩ 

মাঃ ইউসুফ আক  মািনক   

মাঃ মিফজার রহমান    

মাছাঃ হাসেনয়ারা বগম 

নুরপুর,পলাশ
বাড়ী 

135 ৯৩৪ 

মাছাঃ সুিম আ ার        

মাঃ আ ুল হাই সরকার    

মাছাঃ বুলবুিল বগম 

বাড়াইপাড়া,
পলাশবাড়ী 

136 ৯৩৮ 

মাঃ শিরফু ামান          

মাঃ ুছ ম ল           

মাছাঃ শামছু াহার বগম 

হিরনমারী,প
লাশবাড়ী 



গাইবা া জলাধীন পলাশবাড়ী উপেজলার ন াশনাল সািভস কমসূচী (৭ম পব)  
বািতেলর কারন: বয়স কম/ বিশ 

9 
 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

137 ৯৩৯ 

মাছাঃ মনুরী আকতার      

মৃত মাফা াল হক        

মাছাঃ আিকনা বগম 

পি ম 

িমজাপুর 

138 ৯৪২ 

মাঃ িলমন িময়া         মাঃ 
ইউনুছ আলী         মাছাঃ 
লাকী বগম 

মধ রামচ
পুর 

139 ৯৪৮ 

মাঃ ইমরান            মাঃ 
আঃ গিন           মাছাঃ 
রি লা বগম 

মধ রামচ
পুর 

140 ৯৪৯ 

মাছাঃ জা াতুল ফরেদৗিস    

মাঃ আ ুল জিলল        

মাছাঃ হািমদা বগম 

মধ রামচ
পুর 

141 ৯৬৬ 

মাছাঃ জািকয়া আকতার জুই 
মাঃ জাহা ীর আলম ম ল 

মাছাঃ সিলনা বগম 

মধ রামচ
পুর, 

কামরপুর 

142 ৯৭২ 

মাছাঃ সীমা আ ার     

মাঃ আবু ব র িসি ক     

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

মধ রাচ পু
র, কামরপুর 

143 ৯৭৩ 

তালাশ চ   সরকার       

গাপী চ  সরকার        

অচনা রানী 

আমলাগাছী,
আমলাগাছী 

144 ৯৯২ 

মাঃ হািস র রহমান       

মাঃ আিজজার রহমান      

মাছাঃ হািসনা বগম 

কািশয়াবাড়ী,
কািশয়াবাড়ী 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

145 ৯৯৪ 

মাঃ িজ ুর রহমান        মাঃ
বাবুল শখ          মাছাঃ 
জুেলখা বগম 

নুিনয়াগাড়ী,
পলাশবাড়ী 

146 ৯৯৫ 

মাঃ আঃ গা ফার        

মাঃ আঃ গিন           মাছাঃ 
িজনা বগম 

মধ রামচ
পুর, কামরপু

র 

147 ৯৯৬ 

কয়া সরকার            বাদল 

চ                ব না রানী 
মহিদপুর, 

ঠু য়াপা র 

148 ৯৯৮ 

মাছাঃ শারিমন আকতার    

মাঃ আেতায়ার রহমান      

মাছাঃ শফালী বগম 

জগরজানী,প
লাশবাড়ী 

149 ১০০২ 

মাছাঃ লাইনুর নাহার বগম  

মাঃ সালায়মান আলী      
মাছাঃ রােহলা বগম 

পূব 

নয়ানপুর,পূব 

গািপডনাথপু
র 

150 ১০০৩ 

মাছাঃ শারিমন বগম      

মাঃ মিন ামান        

মাছাঃ তহিমনােবগম 

পি ম 

গািপনাথপুর
,পলাশবাড়ী 

151 ১০০৫ 

মাঃ আিনছুর রহমান       

মৃত আঃ রহমান          

মাছাঃ আ জুয়ারা বগম 

হােসনপুর,

মরীরহাট 

152 ১০০৭ 

মাছা্ঃ ির া খাতুন        

মাঃ রিফ ল ইসলাম       

মাছাঃ রােকয়া বগম 

নুিনয়াগাড়ী,
পলাশবাড়ী 

153 ১০০৯ 

তহিমনা আকতার         

মৃতঃ আবুল আিজম ম ল    

মৃত তইরন নছা 

দুবলাগাড়ী,প
লাশবাড়ী 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

154 ১০১০ 

মাছাঃ আিখ ঁ বগম        

মাঃ হািববুর রহমান       

মাছাঃ রাসনা বগম 

দূগাপুর,পলা
শবাড়ী 

155 ১০১৩ 

মাঃ আল মামুন িময়া      
মাঃ আঃ কােদর ম ল      

মাছাঃ জােহরা বগম 

িকেশারগাড়ী,
কািশয়াবাড়ী 

156 ১০২৪ 

মাছাঃ রিশদা            মাঃ 
রিফ ল ইসলাম       মাছাঃ 
জ রা বগম 

মেহশপুর,প
লাশবাড়ী 

157 ১০২৭ 

মাছাঃ রতনা আ ার      

মাঃ আ ুল কােদর িময়া     
মাছাঃ িশউলী বগম 

বুজ ক 

টংরা, বং
িলয়া 

158 ১০৫৩ 

মাছাঃ আসমানী খাতুন      

মাঃ আসাদুল           মাছাঃ 
খােলদা বগম 

ছাট 

ভগবানপুর,

আমলাগাছী 

159 ১০৫৯ 

মাছাঃ নািছমা বগম       

মাঃ মাসেলম উি ন       

মাছাঃ জিমলা বগম 

দুগাপুর,পলা
শবাড়ী 

160 ১০৬৪ 

মাছাঃ উে  লছুম আ ার   

মৃত আঃ কােদর আক      

মাছাঃ হািমদা বগম 

দুগাপুর,পলা
শবাড়ী 

161 ১০৭৩ 

মাছাঃ আছমা খাতুন       

মাঃ ইয়ািছন আলী        
মাছাঃ কািহনুর বগম 

দূগাপুর,পলা
শবাড়ী 

162 ১১০০ 

মাছাঃ রখা আ ার       

মাঃ আ ুল জিলল িময়া     
মাছাঃ মিরয়ম  বগম 

িদঘলকা ী,
বং িলয়া 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

163 ১১০৩ 

িপযুষ চ  মহ           শি  

চ  মহ             মায়া রানী 

মধ রামচ
পুর, কামরপু

র 

164 ১১১০ 

মাঃ ফজলুল হক         মৃত 

মাহা াদ আলী      মাছাঃ 
ফােতমা বগম 

ঝাপর, কাম
রপুর 

165 ১১১৩ 

মাছাঃ নুরজাহান বগম     

মাঃ শিফউল ইসলাম      

মাছাঃ রাকসানা বগম 

বড় 

িশমুলতলা,
কািশয়াবাড়ী 

166 ১১১৪ 

মাছাঃ জসিমন আরা বগম  

মাঃ আেনায়ার ইসলাম     

মাছাঃ মােজদা বগম 

পি ম 

গািপনাথপুর
,পলাশবাড়ী 

167 ১১১৬ 

মাছাঃ তািনয়া বগম      

মাঃ ইবেন সাউদ         

মাছাঃ হািসনা বগম 

ঝািল ী, ঢাল
ভা া 

168 ১১২১ 

মাছাঃ ইশরাত জাহান িমতু   

মাঃ আতাউর রহমান রােসদ  

মাছাঃ রােজকা বগম 

িব ামগাছী,
ঠু য়াপা র 

169 ১২২৩ 

মাহা াদ আতাউর রহমান   

মাঃ আ ুল ুস মাড়ল   

মাছাঃ আ ুর বগম 

িব ামগাছী,
ঠু য়াপা র 

170 ১১২৫ 

মাঃ সজীব ম ল         মাঃ 
আবু তয়ব ম ল     মাছাঃ 
শিরফা বগম 

দূগাপুর,পলা
শবাড়ী 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

171 ১১২৬ 

মাঃ আিতয়ার রহমান      

মাঃ আইয়ুব আলী        
মাছাঃ আেরফা বগম 

িগিরধারীপুর
,পলাশবাড়ী 

172 ১১২৭ 

মাঃ মিশউর রহমান      

মাঃ মিতয়ার রহমান      

মাছাঃ সােজদা বগম 

নুিনয়াগাড়ী,
পলাশবাড়ী 

173 ১১৩১ 

মাঃ মাহবুবর রহমান      

মাঃ খাই ল ইসলাম       

মাছাঃ মাকছুদা বগম 

িগিরধারীপুর
,পলাশবাড়ী 

174 ১১৪০ 

মাঃ মাহাবুবুর রহমান     

মাঃ শামসুল ইসলাম      

মাছাঃ হািমদা বগম 

দূগাপুর,পলা
শবাড়ী 

175 ১১৪৪ 

মাছা্ঃ রােবয়া আকতার    

মাঃ র ু িময়া           মাছাঃ 
মাহফুজার বগম 

িশমুিলয়া,প
লাশবাড়ী 

176 ১১৪৯ 

মাছাঃ সাইফু াহার বগম     

মাঃ নাজমুল হাসান   

মাছাঃ সােবরা বগম 

বড় 

িশমুলতলা,
কািশয়াবাড়ী 

177 ১১৫০ 

মাঃ শিফউল ইসলাম 

সরকার  মাঃ আঃ রিশদ 

সরকার    মাছাঃ মেহরন 

নছা 

বড় 

িশমুলতলা,
কািশয়াবাড়ী 

178 ১১৬১ 

মাঃ মিতন ম ল  

মাঃ ওয়ােহদ ম ল   

মাছাঃ মিমনা বগম 

পি ম 

গািপনাথপুর
,পলাশবাড়ী 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

179 ১১৬৫ 

মাঃ নুর আলম িসি ক   

মাঃ মাজাে ল হক ধান   

মাছাঃ মেমনা খাতুন 

শ ামপুর 

ঠু য়াপা র 

180 ১১৬৬ 

মাঃ ফুয়াদ সরকার   

মাঃ নবীর আলী   
মাছাঃ িফেরাজা বগম, 

জগনাথপুর 

কামরপুর 

181 1202 

মাঃ িমজানুর রহমান   

মৃত-ময়নুল হক   

মাছাঃ দুদা রানী বগম 

বািহরডা া 
মরীরহাট 

182 1213 

মাছাঃ সুমাইয়া আকতার   

মৃত- সাইদার রহমান   

মাছাঃ রওশনারা বগম 

িদঘদাড়ী, ম
িররহাট 

183 1215 

মাছাঃ তাসিলমা খাতুন   

মাঃ িরপন সরকার  

মাছাঃ সােহরা িবিব 

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

184 1226 

শাহ মাঃ মাসুদ ইকবাল   

শাহ মাঃ ওবায়দুল হক   

মাছাঃ মাসেলমা বগম 

নুিনয়াগাড়ী,
পলাশবাড়ী 

185 ১২৩৩ 

মাঃ িততুমীর খ কার   

মাঃ সেক ার আলী 
খ কার মাছাঃ িমমা 
খ কার 

ছাট 

ভগবানপুর,

আমলাগাছী 

186 ১২৩৭ 

মাছাঃ িজনা আকতার   

মাঃ সাহা ল ইসলাম  

মাছাঃ মেমনা বগম 

িগিরধারীপুর
,পলাশবাড়ী 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

187 ১২৪৩ 

মাছাঃ আফছানা আকতার 

মৃত- আবুল হােসন   

মাছাঃ বলী বগম 

ঝািল ী, ঢাল
ভা া 

188 1252 

িনিখল চ  বমন        

মিন নাথ বমন          

সািব ী রানী 

স না, 
কািশয়াবাড়ী 

189 1257 

মাছা: িবনা খাতুন 

মা: শিরফুল ইসলাম 

মাছা: আেমনা বগম 

রামকৃ পুর, 

মরীরহাট 

190 1258 

মাছা: িবউ  বগম 

মা: তাফা ল হােসন     

মাছা: হািমদা বগম 

জগ াথপুর, 

কামরপুর 

191 1260 

মাছা: ম ুয়ারা খাতুন 

মা: আমজাদ আলী  
মাছা: খুকী বগম 

হিরনাথপুর, 

তালুকজািম
রা 

192 1267 

মা: িবপুল  সরকার      মৃত- 

মা ািফজার রহমান  মাছা: 
িবলিকছ বগম 

িদঘলকাি , 

িকেশারগাড়ী 

193 1286 

মা: সামছুর রহমান      মা: 
মহিসন আলী        মাছা:  
মােজদা বগম 

জগ াথপুর, 

কামরপুর 

194 1289 

মা: শাহজালাল সরকার    

মা: আ ুল মােলক     মাছা: 
ফেলায়ারা বগম 

গাপীনাথপুর
, 

পূবেগাপীনাথ
পুর 

195 1291 

মাছা: বুলবুিল আ ার     

মা: দুলা িময়া         নািছমা 
বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

196 1295 

জািকয়া সুলতানা 
মা: আহসান হািবব 

মাছা: ির া বগম 

ভবানীপুর, 

বাসুেদবপুর 

197 1299 

মাছা: রািজনা বগম 

মা: মা ািফজুর রহমান   

মাছা: আিমনা বগম 

বরকতপুর, 

ফিকরহাট 

198 1308 

মাছা: রশমা খাতুন 

মা: শাহাজান গাছু        

মাছা: মিজনা বগম 

পারবত পুর, 

ঠু য়াপু র 

199 1318 

মা: েবল িময়া        মৃত- 

মা: মােজদ ম ল   মাছা: 
ম ুয়ারা বগম 

ল ীপুর, 

মরীর হাট 

200 1319 

মা: নািছর উি ন সরকার   

মা: আতাউর রহমান    

মাছা: ঝড়না বগম 

ল ীপুর, 

মরীর হাট 

201 1326 

মাছা: শাবনুর আ ার    

মা: শামীম িময়া       মাছা: 
জাহরা বগম 

পূবনারায়ন 

পুর, 

গািপনাপুর 

202 1333 

 মিত অচনা রানী 
 িনত ান  কমকার 

 মািত িবনা রানী 

বাসুেদবপুর, 

বাসুেদবপুর 

203 1337 

মা: শাহজাহান ম ল      

মা: মিতয়ার রহমান ম ল   

মাছা: সােজদা বগম 

কািশয়াবাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

204 1338 

শ ামল মার          

হীের নাথ সরকার      

ক নার রানী সরকার 

িশমুিলয়া, 
পলাশবাড়ী 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

205 1339 

মাছা: রশমী আ ার     

মা: ইদ ু শখ          মাছা: 
িমনারা বগম 

বড়াইপাড়া , 
পলাশবাড়ী 

206 1341 

এ  মেহদী হাসান       মা: 
আিমনুল ইসলাম     মাছা: 
জা াতুল ফরেদৗিস 

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

207 1344 

মাছা: লিলতন বগম     

মা: নিজবর রহমান      

মাছা: জাহানারা বগম 

মহাদীপুর, 

পলাশবাড়ী 

208 1350 

মা: জািহদ হাসান        মা: 
আ: মিমন িময়া     মাছা: 
জবা বগম 

বড় 

গািব পুর, 

আমলাগাছী 

209 1367 

মাছা: মানা খাতুন      

মা: রিফ ল ইসলাম      

মাছা: িজ বগম 

পূবেগাপীনাথ
পুর, 

গাপীনাথপুর 

210 1369 

মা: আ ুস ছালাম সরকার  

মৃত- খয়রা ামান সরকার  

মাছা:" আেনায়ারা বগম 

আ ুয়া, 
পলাশবাড়ী 

211 1370 

িনতাই চ  বমন       মিন  

নাথ বমন        সািব ী রানী 
স না, 

কািশয়াবাড়ী 

212 1372 

মাছা: মিরয়ম বগম      

মা: মিশউর রহমান    

মাছা: জাহানারা বগম 

বড় 

িশমুলতালা, 
কািশয়াবাড়ী 

213 1377 

মাছা: নািছমা খাতুন      

মা: আমজাদ আলী       
মাছা: খুিক বগম 

হিরনাথপুর, 

তালুকজািম
রা 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

214 1382 

মাছা: ছালমা বগম       

মা: শািহন আলম       

মাছা: সািপয়া বগম 

জাপাড়া, 
ডােকরপাড়া 

215 1389 

মাছা: নাজিমন নাহার     

মা: নু ামান সরকার    

মাছা: রওশন আরা বগম 

িশমুিলয়া, 
পলাশবাড়ী 

216 1394 

মাছা: সমিস সেরায়ারী     
মা: আহসান হািবব ধান 

মাছা: রািজয়া সুলতানা 
এইচ এস িস 

217 1400 

মা: তৗিহদুল ইসলাম      

মৃত- মাহা দ আলী হােসন 

মাছা: রােবয়া বগম 

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

218 1405 

মা: মান মা া        মৃত- 

ছামাদ মা া      মাছা: 
রশমা  বগম 

হিরপুর , 

রওশনবাগ 

219 ১৪২৬ 

মাছাঃ জা াতুন মাওয়া     
মাঃ আঃ মিজদ িময়া     
মাছাঃ দখালী বগম 

পি ম 

নয়ানপুর, বং
িলয়া 

220 ১৪৩২ 

মাঃ কাম ল হাসান       

মাঃ মাহাবুবর রহমান 

সরকার  মাছাঃ অজুফা 
বগম 

িগিরধারীপুর
,পলাশবাড়ী 

221 ১৪৩৪ 

মাছাঃ পািপয়া আকতার     

মাঃ মাহাবুবুব রহমান 

সরকার মাঃ অঝুফা বগম 

িগিরধারীপুর
,পলাশবাড়ী 

222 ১৪৩৮ 

মাছাঃ শাহানা খাতুন      মৃত
আবু ব র িছি ক      মাছাঃ 
ছােলহা বগম 

দয়ালপাড়া,ঠু
য়াপা র 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

223 ১৪৩৯ 

মানষী রানী সরকার       

অেহ  নাথ সরকার        

মাধবী রানী সরকার 

কািশয়াবাড়ী,
কািশয়াবাড়ী 

224 ১৪৪৬ 

মাছাঃ কা লী আ ার      

মাঃ আঃ হাই িসি ক িময়া   
মাছাঃ হেলনা বগম 

আমবাড়ী,প
লাশবাড়ী 

225 ১৪৫৪ 

মাচাঃ িলমা আকতার      

মাঃ বলাল িময়া         
মাচাঃ আফতারা বগম 

নু পুর,পলা
শবাড়ী 

226 ১৪৫৫ 

মাঃ শাহজালাল কাইয়ুম     

মাঃ আ ুল গফুর ম ল     

মাছাঃ শাহানুর বগম 

ডােকরপাড়া,
ঢালভা া 

227 ১৪৬২ 

মাছাঃ জািকয়া সুলতানা     
মাঃ িজ ুর রহমান        

মাছাঃ সালমা বগম 

শ ামপুর, ঢা
লভা া 

228 ১৪৬৫ 

মাছাঃ সােজদা বগম       

মাঃ আঃ লিতফ ম ল      

মাছাঃ রােবয়া বগম 

শ ামপুর, ঢা
লভা া 

229 ১৪৭৫ 

মাঃ শিরফুল ইসলাম        

মাঃ আ াস আলী       
মাছাঃ শফালী বগম 

গেড়য়া, ঢাল
ভা া 

230 ১৪৭৮ 

মাছাঃ আদুরী আ ার      

মাঃ মা ািফজুর রহমান     

মাছাঃ আসমা বগম 

শ ামপুর, ঢা
লভা া 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

231 ১৪৯৫ 

মাঃহািববুর রহমান        

মাঃ দুলা িময়া           
মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

িশবরামপুর,

পলাশবাড়ী 

232 ১৪৯৮ 

মাচাঃ া বগম         মাঃ 
আিনছুর রহমান পলাশ   

মৃতঃ সােলহা বগম 

বড় 

িশমুলতলা,
কািশয়াবাড়ী 

233 ১৪৯৯ 

 রিবন চ              

িপয়ার চান           তারা 
রানী 

বড় 

িশমুলতলা,
কািশয়াবাড়ী 

234 ১৫১০ 

মাঃ মাহাবুর রহমান ম ল  

মাঃ শাহানুর আলম    

মাছাঃ মােজদা বগম 

শালমারা 
মিরর হাট 

235 ১৫১৫ 

মাছাঃ জসিমন বগম       

মাঃ সবুজ ম ল          

মাছাঃ জবা বগম 

শ ামপুর, ঢা
লভা া 

236 ১৫৩১ 

মাঃ সােহল রানা         মাঃ 
আ ুল মিজদ ম ল    মাছাঃ 
মােশদা বগম 

ডােকরপাড়া,
ঢালভা া 

237 ১৫৩৯ 

 সাধন মার সাহা      
সুধীল চ  সাহা           ন  

রানী সাহা 

বড়িশমুলত
লা, 

কািশয়াবাড়ী 

238 1541 

মা: শিরফ আল ইসলাম    

মা: আ: রউফ        মাছা: 
িশিরনা বগম 

কশবপুর, 

কািশয়াবাড়ী 

239 1543 

মাছা: পা ল আ ার     

মা: লিতফ ম ল      মাছা: 
লাভলী বগম 

শ ামপুর, 

ঢালভা া 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

240 1544 

মাছা: মাহফুজা আ ার    

মা: মাকেছদ আলী     
মাছা: রবু বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

241 1547 

মাছা: মৗসুিম খাতুন     মা: 
আ: মিজদ ম ল    ছালমা 
বগম 

গায়ালপাড়া, 
ঢালভা া 

242 1560 

মাছা: হাছনা পারিভন    

মা: িসরাজুল ইসলাম      

মাছা: পা ল বগম 

জগ াথপুর, 

কামরপুর 

243 1565 

মাছাঃ রতনা বগম     মাঃ 
আিজতুল া আক    মাছাঃ 
হােজরা বগম 

শ ামপুর, ঢা
লভা া 

244 ১৫৭০ 

মাছাঃ মাহফুজা আ ার     

সয়দ শাহােদাৎ ইসলাম      

মাছাঃ জিরনা বগম 

সরব  

ভাদুিরয়া,প
লাশবাড়ী 

245 ১৫৭২ 

মাঃ মুনছুর আলী         মাঃ 
বা া িময়া          মাছাঃ 
ছােলহা বগম 

বির 

হিরনমারী,প
লাশবাড়ী 

246 ১৫৭৩ 

জেবনুর খাতুন           মাঃ 
িরপন িময়া         মাছাঃ 
জেলখা বগম 

ভগবানপুর,

বাসুেদবপুর 

247 ১৫৭৪ 

মাছাঃ জাহরা বগম       

মাঃ ছামছুে াহা          
মাছাঃ আ জুয়ারা বগম 

জামালপুর,প
লাশবাড়ী 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

248 ১৫৭৫ 

মাছাঃ া বগম        মাঃ 
রােশদু ামান         মাছাঃ 
লাইলী বগম 

মধ রামচ
পুর, কামরপু

র 

249 ১৫৮১ 

মাছাঃ খািদজা খাতুন       

মাঃ তাজাে ল হক       

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

জামালপুর,প
লাশবাড়ী 

250 ১৫৮৫ 

মাছাঃ ডায়ম  খাতুন      

মাঃ তাজাে ল হক সরকার  

মাছাঃ মা ফুজা বগম 

বরকতপুর,ফ
িকরহাট 

251 ১৫৮৯ 

মাঃ রােশ ু ামান         

মাঃ সামছুল আলম        

মাছাঃ রােবয়া বগম 

মধ রামচ
পুর, কামরপু

র 

252 ১৫৯০ 

মাঃ আঃ হা ান ম ল      

মৃতঃ ছাবহান ম ল        

মাছাঃ মােলকা বগম 

িশ দহ, মরী
রহাট 

253 ১৫৯৪ 

সয়দা রাফসান জারিমন ইরা  
সয়দা রিফ ল ইসলাম      

মাছাঃ ফিরদ খাতুন 

স  

ভাদুরীয়া,প
লাশবাড়ী 

254 ১৫৯৯ 

মাছাঃ খািতজা খাতুন      

মাঃ আবুল কােশম         

মাছাঃ রিহমা বগম 

পি মপাড়া,
ঠু য়াপা র 

255 ১৬০০ 

মাছাঃ িবলিকছ আ ার      

মাঃ আলমগীর কিবর      

মাছাঃ জাহানারা বগম 

নুিনয়াগাড়ী,
পলাশবাড়ী 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

256 ১৬০৬ 

মাঃ শিফউল আলম        

মাঃ শাহ আলম          

মাছাঃ মমতা বগম 

উদায়সাগর,

পলাশবাড়ী 

257 ১৬১০ 

মাছাঃ মাসুমা খাতুন 

মাঃ তাজুল ইসলাম 

মাছাঃ শাহনাজ পারিভন 

গেনশপুর, 

বং িলয়া 

258 ১৬১৮ 

মাছাঃ পনা খাতুন 

মাঃ আলমগীর 

মাছাঃ ফি  বগম 

গনক পাড়, 

কািশয়াবাড়ী 

259 ১৬২৩ 

িশিরনা আ ার  

আ ুল জা ফার  

রনা বগম 

ঝপাড়, 

কামরপুর 

260 ১৬২৫ 

ফােতমা বগম  

মাঃ তাপস মা া 
মাছাঃ রিহমা বগম 

িকেশারগাড়ী,
কািশয়াবাড়ী 

261 ১৬২৮ 

মাছাঃ সানালী খাতুন  

মাঃ শাহ আ ুল হািকম  

মাছাঃ মিজনা বগম 

বতকাপা, 
রওশনবাগ 

262 ১৬৩৩ 

মাঃ ইসমাইল হােসন  

মাঃ আলতাফ হােসন  

রিহমা বগম 

বুজ ক 

িব পুর, 

আমলাগছী 

263 ১৬৪০ 

িদেপশ চ  রায় 

নারায়ন চ  রায়  

শচী রাণী 

বড় 

িশমুলতলা,প
লাশবাড়ী 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

264 ১৬৪৪ 

মাঃ তাপস মা া 
মৃত খায়রা ামান মা া 
মাছাঃ রােজনা বগম 

িকেশারগাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

265 ১৬৬১ 

মাঃ আিম ল ইসলাম  

মৃত আয়তাল হক  

মাছাঃ সফালী বগম 

পূব 

ফিরদপুর, 

পবনাপুর 

266 ১৬৬৫ 

মাঃ নু বী িময়া  
মৃত ময়নুল হক  

মাছাঃ আিকনা বগম 

িশমুিলয়া, 
পলাশবাড়ী 

267 ১৬৬৮ 

মাঃ গালজার রহমান  

মাঃ জ ল ইসলাম 

ঝাপড়, 

পলাশবাড়ী 

268 ১৬৬৯ 

মাঃ মাহবুবুর রহমান িমলন 

মৃত সাইদুর রহমান  

মাছাঃ িফেরাজা আকতার 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

269 ১৬৮০ 

মাঃ আ ুল বাকী 
মৃত আিজজার রহমান  

মাছাঃ রােকয়া বগম 

বির 

হিরনমারী,প
লাশবাড়ী 

270 ১৬৮২ 

মারী সনিজতা রািন 

প রাম চ  দাস 

অিনতা রাণী 

খামার 

নড়াইল, 

ঢালভাংগা 

271 ১৬৮৪ 

মাছাঃ পারিভন আ ার  

মৃত জা ার সরকার  

মাছাঃ আছমা বগম 

পূব 

গািপনাথপুর
, 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

272 ১৬৮৭ 

মাছাঃ সািবনা আকতার  

মাঃ নাজমুল দা সরকার  

মাছাঃ লাভলী বগম 

তালুক 

জািমরা 

273 ১৬৮৮ 

মাঃ রওশন ম ল 

মৃত আ ুর রউফ ম ল 

মাছা ছামছু াহার বগম 

মেনাহরপুর 

274 ১৬৯৮ 

মাছাঃ লছুম বগম  

মাছ িব াল হােসন  

মাছাঃ আকিলমা বগম 

পূব 

ফিরদপুর, 

পবনাপুর 

275 ১৬৯৯ 

মাছাঃ িগনী খাতুন  

মাঃ আঃ কিরম 

মাছাঃ রাকসানা বগম 

বাসুেদবপুর 

276 ১৭০১ 

মাছাঃ লিতফা খাতুন  

মাঃ র া ল ইসলাম 

মাছাঃ লাইলী বগম 

জগরজানী, 
পলাশবাড়ী 

277 ১৭১২ 

মাছাঃ মাহমুদ খাতুন  

মহিসন আলী  
ছােলহা বগম 

ভবানীপুর,বা
সুেদবপুর 

278 ১৭১৫ 

মাছাঃ জসিমন আ ার  

মাঃ মিজবুল হক 

মাছাঃ হাছনা বগম 

বাশকাটা, 
পলাশবাড়ী 

279 ১৭২৪ 

মাছাঃ নারগীছ পারিভন 

মাঃ আিজজার রহমান 

মাছাঃ হািলমা খাতুন 

দুবলাগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

280 ১৭৪১ 

মাছাঃ িশিরন আ ার 

মাঃ মিজদ িময়া  
মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

হােসনপুর,

মিররহাট 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

281 ১৭৪৬ 

মাছাঃ আইিভ আকতার  

মাঃ আিমনুল ইসলাম 

মাছাঃ লাভলী বগম 

িকেশারগাড়ী,
কািশয়াবাড়ী 

282 ১৭৪৮ 

মাছাঃ শারিমন আকতার  

মাঃ আ ুর রউফ 

মাছাঃ ছালমা বগম 

িকেশারগাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

283 ১৭৫৮ 

মাঃ াধীন িময়া  
মাঃ তিহদুল ইসলাম  

মাছাঃ ছােলমা বগম 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

284 ১৭৭৩ 

মাছাঃ মাসেলমা খাতুন 

মাঃ শাহীন িময়া  
মৃত আেনায়ারা বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

285 ১৭৭৪ 

মাঃ মাহাজুর ইসলাম  

মৃত ফজল হক  

মাছাঃ ম ুয়ারা বগম 

মধ  

রামপ পুর, 

কামরপুর 

286 ১৭৮০ 

মাছাঃ কািনজ ফােতমা 
মাঃ িমজানুর রহমান 

মাছাঃ িফেরাজা বগম 

পি ম 

গাপালপুর, 

 মিররহাট 

287 ১৭৮৫ 

মাছাঃ আেয়শা িসি কা  
মাঃ বাদশা িময়া  
মাছাঃ গােলজা বগম 

মুরারীপুর, 

রওশনবাগ 

288 ১৭৯১ 

মাছাঃ ফারজানা আ ার 

মাঃ আসাদু ামান  

মাছাঃ আেজদা বগম 

জামালপুর,প
লাশবাড়ী 

289 ১৭৯২ 

মাছাঃ আছমা উল ছনা  
মাঃ শাহ আলম িময়া  
মাছাঃ জাহরা বগম 

শীধন াম, 

পলাশবাড়ী 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

290 ১৮০০ 

মাছাঃ মাসুমা আকতার  

মাঃ রজা সরকার  

মাছাঃ হেলনা বগম 

মা াফাপুর, 

তুলিশঘাট 

291 ১৮০৩ 

মাছাঃ তানিজলা আফেরাজা 
মাঃ তাজুল ইসলাম  

মাছাঃ রবা বগম 

দুগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

292 ১৮০৪ 

মাছাঃ পালী আকতার  

মাঃ সােহল রানা  
মাছাঃ শফালী বগম 

বড় 

গািব পুর, 

আমলাগািছ 

293 ১৮০৬ 

মাছাঃ নুরতাজ খাতুন 

মাছ আ ুল ছােদক 

মাছাঃ িলিপ বগম 

পাবতীপুর, 

ঠু য়াপা র 

294 ১৮০৯ 

মাঃ মা ািফজার রহমান 

মৃত নু ল ইসলাম  

মাছাঃ মু া রানী 

বড় 

গািব পুর, 

আমলাগািছ 

295 ১৮১০ 

মাছাঃ রািজয়া সুলতানা  
মাঃ আজল হক  

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

খামার 

মামুদপুর, 

হািলমনগর 

296 ১৮১৮ 

মাছাঃ মী খাতুন  

মাঃ মু ল হােসন  

মাছাঃ রেবকা বগম 

গেড়য়া, 
ঠু য়াপা র 

297 ১৮২০ 

মাছাঃ সাথী সুনতানা  
মাঃ গালজার রহমান  

মাছাঃ নুরজাহান বগম 

হিরনাথপুর, 

তালুকজািম
রা 

298 ১৮২৩ 

মাঃ আশরাফুল ইসলাম  

মাঃ আ ুর রিহম  

মাছাঃ রিহমা বগম 

হিরনাথপুর, 

তালুকজািম
রা 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

299 ১৮২৮ 

মাছাঃ নাজমা বগম  

মাঃ সালায়মান আলী  
মাছাঃ লাইজ ু বগম 

মহদীপুর, 

ঠু য়াপা র 

300 ১৮৩৪ 

মাঃ আবু সাইদ  

মাঃ নজ ল ইসলাম  

মাছাঃ শাহানার বগম 

িকেশারগাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

301 ১৮৩৮ 

মাছাঃ নাজমা আ ার  

মাঃ নু ল ম ল  

মাছাঃ লাইলী বগম 

হাসানেখাড়, 

কািশয়াবাড়ী 

302 ১৮৩৯ 

মাছাঃ হেলনা আকতার  

মাঃ আঃ হািলম  

মাছাঃ মেমকা বগম 

বাড়াইপাড়া,
পলাশবাড়ী 

303 ১৮৪০ 

মাঃ শিহদ িময়া  
মৃত সােহব িময়া  
মাছাঃ শািহনুর বগম 

দুবলাগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

304 ১৮৪৪ 

মাছাঃ আফেরাজা বগম  

মাঃ শিহদুল ইসলাম  

মাছাঃ শাহানা বগম 

িশবরামপুর, 

পলাশবাড়ী 

305 ১৮৬৯ 

মাঃ ইমদাদুল হক  

মৃত মাহা দ আলী  
মাছাঃ রিহমা বগম 

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

306 ১৮৭৬ 

মাঃ মিতয়ার রহমান  

মৃত আঃ মিমন 

মাছাঃ হেলনা বওয়া 

সবাংগা 
ভাদুিরয়া  
পলাশবাড়ী 

307 ১৮৮২ 

মাছাঃ আশা মিন  

মাঃ দুলা িময়া  
মাছাঃ জসিমন বগম 

িশবরামপুর, 

পলাশবাড়ী 

308 ১৮৮৪ 

মছাঃ নাহমু াহার বগম  

মাঃ হািববুর রহমান  

মাছাঃ িপয়ারানী বগম 

ঝিল ী, 
ঢালভাংগা 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

309 ১৮৮৮ 

মাছাঃ ছালমা বগম  

মাঃ সােদ ল ইসলাম 

মাছাঃ দুলালী বগম 

সাত আনা 
নওাদ, 

বং িলয়া 

310 ১৮৯১ 

মাঃ রতন িময়া  
মাঃ বাদশা িময়া  
মাছাঃ রিশদা বগম 

নয় আনা 
নওদা, 
বং িলযা 

311 ১৮৯২ 

মাছাঃ ইিত আকতার  

আল মামুন সরকর  

মাছাঃ মােলকা বগম 

ছাট 

ভগবানপুর, 

আমলাগািছ 

312 ১৯০১ 

মাছা িমনারা বগম  

মৃত আবুল হােসন ম ল  

মৃত জায়দা বগম 

বড় 

িশমুলতলা,প
লাশবাড়ী 

313 ১৯০৭ 

মাছাঃ আ ুয়ারা আকাতার  

মাঃ আেনায়ার  হােসন  

মাছাঃ জাসনা বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড় 

314 ১৯১৬ 

মাছাঃ সািদয়া আ ার  

মৃত কমর উি ন ম ল  

মাছাঃ সুরাইয় মহল 

েফসার 

পাড়া, 
পলাশবাড়ী 

315 ১৯১৭ 

িবপুল চ   

 নেগ  নাথ বমন  

মায়া রনী 

মহিদপুর, 

ঠু য়াপা র 

316 ১৯১৯ 

মাঃ আেতায়ার রহমান  

মৃত আঃ মিজদ  

মাছাঃ রােবয়া বগম 

িদঘলকাি , 

বং লীয়া 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

317 ১৯২৫ 

মাছাঃ তানিজনা আকতার  

মাঃ তাজুল ইসলাম  

মাছাঃ জাহানার বগম 

পে ম 

গায়ালপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

318 ১৯২৬ 

মাছাঃ মু ী খানম  

মাঃ শাহানুল ইসলাম  

মাচাঃ রােবয়া বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

319 ১৯৩৯ 

মাছাঃ শািকলা আকতার  

মাঃ শাহ আলম ধান  

মাছাঃ ক না বগম 

ছাউিনয়া,র
থর বাজার 

320 ১৯৪৭ 

সা া নািহদ  

শাহ মাঃ মাসুদ ইকবাল 

হাসরাত বান ু

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

321 ১৯৫৫ 

মাঃ হলাল উি ন সরকার 

মৃত সালায়মান উি ন 

মৃত নিজরন নছা 
বাসুেদবপুর 

322 ১৯৫৭ 

মাঃ শািহন আলম িময়া  
মৃত বাদশা িময়া  
মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

323 ১৯৫৯ 

মাঃ গালাম সেরায়ার 

মাঃ শাহজাহান আলী  
মাছাঃ রওশনারা বগম 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

324 ১৯৬৫ 

িনমল মার  

উেপ  নাথ  

ঘািতংিগনী রানী 

আটঘিরয়া, 
মিররহাট 

325 ১৯৬৭ 

মাঃ রিবউল ইসলাম  

মাঃ রিফ ল ইসলাম  

মাছাঃ রােশদা বগম 

বরকতপুর, 

ফিরকহাট 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

326 ১৯৬৮ 

মাঃ নিবন 

মাঃ বদর উি ন    

মাছাঃ জা ািত 

বুজ ক 

বরকতপুর 

ফিকরহাট 

327 ১৯৭০ 

মাছাঃ মুি  আ ার  

মাঃ মুনছুর আলী  
মাছাঃ িল বগম 

বড় 

িশমুলতলা,প
লাশবাড়ী 

328 ১৯৭৯ 

মাঃ নাজমুল হােসন 

মাঃ নবাব আলী  
মাছাঃ লাভলী বগম 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

329 ১৯৮৮ 

মাছাঃ শািমম আকতার  

মৃত ছাইছুল ইসলাম  

মাছাঃ শাহানা বগম 

বাসুেদবপুর 

330 ১৯৯৫ 

মাছাঃ রহনুমা সুলতানা  
আ রা াক সরকার  

মাছাঃ শাহনাজ বগম 

ভগবানপুর, 

বাসুেদবপুর 

331 ১৯৯৮ 

মাছাঃ তািনয়া আকতার  

মাঃ সািম ল ইসলাম  

মাছাঃ আজাদী বগম 

িশবরামপুর, 

পলাশবাড়ী 

332 ২০০৪ 

মাঃ আশরাফুল ইসলাম  

মাঃ নািজম উি ন  

মাছাঃ আয়শা বগম 

বড় 

গািব পুর, 

আমলাগািছ 

333 ২০০৭ 

মাছাঃ কাম াহার  

মাঃ সুমন ম ল  

মাছাঃ সিলনা বগম 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

334 2027 

মাছা: শারিমন আ: সালমা    
মা: আ: সালাম ম ল     

মাছা: লাভিল বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

335 2028 

মাছা: ফােতমা বগম       

মা: মজনু িময়া          
মাছা: হেলনা বগম 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

336 2029 

মাছা: তহিমনা আ ার     

মৃত- আ: ওয়ােহদ        

মাছা: হািমদােবগম 

ফিলয়া, 
পলাশবাড়ী 

337 2030 

মাছা: রােবয়া আ ার িবিথ    

মা: আমজাদ হােসন     

মাছা: গালাপী বগম 

বাশকাটা, 
পলাশবাড়ী 

338 2033 

মাছা: তারিমলা         
মা: তারা িময়া          
মাছা: ফেরজা বগম 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

339 2040 

মা: েবল ইসলাম       

মা: সােহদ আলী         
মাছা: মনিজলা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

340 2044 

মাছা: রেবকা বগম      

মা: আশরাফুল ইসলাম     

মা্ছা:   ফুরানী বগম 

গেনশপুর, 

ব ুিলয়া 

341 2046 

মা: মিমনুল ইসলাম        

মা: রাজা িময়া           
মাছা: রািহমা বগম 

বাশকাটা, 
পলাশবাড়ী 

342 2055 

মাছা: উে  ছালাম       

মা: মাসুদ রানা        
মাছা: রওশন আরা বগম 

নয়আনা 
নওদা , 
ব ুিলয়া 

343 2056 

মা:  মাহবুবার রহমান      

মৃত- লাল িময়া      মাছা: 
হােজরা বগম 

দুবলাগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

344 2058 

মাছা: মাহফুজা বগম    

মা: এনামুল হক ধান    

মাছা: মােলকা বানু 

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

345 2059 

মাছা; উে  লছুম 

আ ার  মা: ইদ ুিময়া         
মাছা: শাহানুরী বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

346 2060 

শািহনুর খাতুন          মা: 
ওসমান গিন         মাছা: 
হােজরা বগম 

িব ামগাছী, 
ঠু য়াপু র 

347 2062 

মাছা: কািহনুর আ ার    

মা: আইয়ুব আলী       
মাছা: শাহানুরী 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

348 2064 

মাছা: িশখা আ ার       

মা: মাহমুদ িময়া      
মাছা: িরিম বগম 

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

349 2066 

মা: আ: রিশদ           

মৃত- আ: আিজজ উি ন    

মাছা: রিহমা বগম 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

350 2073 

মা: িমথুন ম ল         

মা: বলাল ম ল        

মাছা:   শাহনাজ বগম 

কাতুলী, 
বং িলয়া 

351 2075 

মা: কাওসার আলম 

সরকার  মা: আ: রিশদ 

সরকার    মৃত- সানা রানী 

রায়তী 
নড়াইল- 

ঢালভা া 

352 2081 

মা: সুমন রানা         মা: 
ওয়ােজদ আলী      মাছা: 
ছুরতন বগম 

ব ুংিলয়া, 
বং িলয়া 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

353 2089 

মাছা: সুলতানা বগম     

মা: আিফউল ইসলাম     

মাছা: নু াহার বগম 

িব ামগাছী, 
ঠু য়াপু র 

354 2092 

ফািহমা খাতুন          মা: 
শিফ ল ইসলাম      মাছা: 
নূরজাহান বগম 

মারগাড়ী, 
হািলমনগর 

355 2096 

মাছা: মাহবুবা খাতুন      

মা: মাহবুবার রহমমান     

মাছা: নুরন াহার বগম 

কৃ পুর, 

রওশনবাগ 

356 2111 

মা: নূর এ িসি ক চৗধুরী   
মা: খিললুর রহমান  

চৗধুরী  মাছা: আজাদী 
বগম 

েমদপুর, 

মেনাহরপুর 

357 2115 

মাছা: নাজমা আ ার     

মা: বা ু  িময়া         
মাছা: হেলনা বগম 

তথ  স ক 

নাই 

358 2120 

মা: ফরহাদ কিবর      

মা: আবু তােলব িময়া    
মাছা: রখা বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

359 2125 

মাছা: সুিম খাতুন       

মা: আ: মিতন শা  

কৃ পুর, 

রওশনবাগ 

360 2133 

মাছা: জা ািত আ ার 

িলজা মা: আ ুল জিলল      

মাছা: সােজদা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

361 2134 

মাছা: মিরয়ম বগম      

মা: সাইফুল আলম িসি ক  

মাছা: শাহানারা বগম 

তকানী, 
কািশয়াবাড়ী 

362 2135 

মাছা: কা লী খাতুন 

সালমা  মা: আজাদুল 

ইসলাম    মাছা: রিশদা 
বগম 

িব ামগাছী, 
ঠু য়াপু র 

363 2137 

জা াতুল ফরেদৗিস     

আ ুল আিজজ সরদার   

মাছা: লতা বগম 

িব ামগাছী, 
ঠু য়াপু র 

364 2148 

মাছা: িদল বা খাতুন    

মা: রিফ ল  ইসলাম    

মাছা: মােছফা খাতুন 

শ ামপুর, 

ঢালভা া 

365 2149 

মাছা: জা াতুল খ কার   

মা: শিহদুল ইসলাম     

মাছা: জািমলা বগম 

শ ামপুর, 

ঢালভা া 

366 2150 

মাছা: উে  ছািদয়া       
মা: আ ু া আল মাসুদ    

মাছা: সািবনা বগম 

গায়ালপাড়া, 
ঢালভা া 

367 2162 

মা: শাহজাহান ধান      

মা: হা ান িময়া       
মাছা: জােমলা বগম 

বড় 

গািব পুর, 

আমলাগাছী 

368 2184 

শাহাজাদী থাতুন      

 মা: আ: ছালাম ম ল       

মাছা: জােবদা বগম 

রাজনগর, 

রওশনবাগ 

369 2185 

মাছা: রািজয়া সুলতানা    
মা: শাহাআলম খ কার    

মা: রকা আলম 

রাজনগর, 

রওশনবাগ 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

370 2191 

মাছা: আউিলয়া আ ার 

জসিমন   

মা: আ ুস সামাদ সরকার   

মাছা: হািলমা বগম 

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

371 2199 

মাছা: স া আ ার      

শা  মা: মিশউর রহমান   

মাছা: মাহমুদা বগম 

কৃ পুর, 

রওশনবাগ 

372 2201 

জািহদা সুলতানা        মা: 
নজমাল হােসন     মাছা: 
জাহানারা বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

373 2203 

িসরাজুম মিনরা       
খ কার মাহাবুব আলম    

জা াতুন ফরেদৗস 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

374 2211 

মা: সাইদুর রহমান      

মা: আ: কােদর ম ল   

মাছা: িশউিল আ ার 

রামকৃ পুর, 

মরীরহাট 

375 2214 

 মিত িনপু রানী        

িদিলপ চ  সরকার      

মিত িনয়িত রানী 

বড় 

িশমুলতালা, 
কািশয়াবাড়ী 

376 2221 

সুষম মার রায়        

রবী  নাথ    রায়    

শ ামলী রানী    রায় 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

377 2223 

সানিজদা আ ার        

মা: হলাল কিবর       

মাছা: জােহদা খাতুন 

মধ রামচ পু
র, কামরপুর 

378 2228 

মা: শািকল িময়া        
আকবর আলী         
মাছা: আিছয়া বগম 

দৗলতপুর, 

কামরপুর 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

379 2241 

মা: রািকব ম ল       

মা: জয়নাল ম ল      

মাছা: রিশদা বগম 

গেড়য়া, 
ঠু য়াপু র 

380 2256 

মা: আশরাফুল ইসলাম     

মা: আমজাদ হােসন 

ধান  মাছা: আকিলমা 
বগম 

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

381 2260 

মাছা: শাি  খাতুন বগম    

মা: আল আিমন সরকার   

মাছা: রওশন আরা বগম 

চি পুর 

তািমল পাড়া, 
ঠু য়াপু র 

382 2261 

মা: আিত ল আলম 

খ কার   মা: আলমগীর 

খ কার   মাছা: 
তাছিলমা বগম 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

383 ২২৬৫ 

মাঃ আশরাফুল ইসলাম      

মাঃ আ ুল ুস সরকার   

মাছাঃ আছমা বগম 

মধ রামচ
পুর, কামরপু

র 

384 ২২৭২ 

মাঃ গালাম র ানী       
মাঃ গালজার রহমান      

মাঃ নুরজাহান বগম 

ফিলয়া 
,পলাশবাড়ী 

385 ২২৮৬ 

মাঃ আিত র রহমান উ ল   

মাঃ আঃ মিজদ          

মাছাঃ মিজনা বগম 

িদঘলকা ী,
বং িলয়া 

386 ২২৮৭ 

মাঃ ইসমাইল হাসাইন      

মাঃ ত র রহমান        

মাছাঃ রােবয়া বগম 

িশবরামপুর,

পলাশবাড়ী 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

387 ২২৯৫ 

টু া রানী সরকার         

অিনক চ  সরকার      

িবমলা রানী সরকার 

চকলা, কাম
রপুর 

388 ২৩০৪ 

মাঃ কাম ল ইসলাম         

মাঃ আঃ রহমান ম ল    

মাছাঃ ছােদকা বগম 

বড় 

িশমুলতলা,
কািশয়াবাড়ী 

389 ২৩০৫ 

মাছাঃ মা আ ার       

মাঃ আফতাবু ামান    

মাছাঃ িবউ  বগম 

আজমপুর 

পলাশবাড়ী 

390 ২৩০৮ 

মাছাঃ নািছমা খাতুন       

মাঃ  নু বী সরকার     

মাছাঃ সােহরা বান ু

সুই াম,পলা
শবাড়ী 

391 ২৩১৩ 

মাঃ আলমগীর ম ল      

মাঃ মােলক ম ল       

মাছাঃ আকিলমা বগম 

শালমারা, 
কামরপুর 

392 ২৩১৬ 

মাছাঃ নুসরাত জাহান       

শাহ মাঃ আঃ ওয়াহাব    

মাছাঃ শাহানা বগম 

পবনাপুর,চ
ররহাট 

393 ২৩১৯ 

মাঃ আ ু া আল মাহামুদ    

মাঃ খাকা ধান        

মাছাঃ ছিখনা বগম 

বালা 
বামুিনয়া,ফ
িকরহাট 

394 ২৩২২ 

মাছাঃ শামীমা আকতার     

মাঃ হা ন িময়া          
মাছাঃ আেমনা বগম 

মেহশপুর,প
লাশবাড়ী 

395 ২৩২৪ 

মাছাঃ জ ািত খাতুন     

মাঃ আকতা ামান       

মাছাঃ শাহানারা খাতুন 

িগিরধারীপুর
,পলাশবাড়ী 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

396 ২৩৪২ 

মাছাঃ শাহানাজ পারভীন   

মাঃ মাহফাজার রহমান    

মৃত রিজয়া বগম 

িকেশারগাড়ী,
কািশয়াবাড়ী 

397 ২৩৪৭ 

মাছাঃ নাছিরন আ ার    

মাঃ র ব আলী        মাছাঃ 
সািমরা বগম 

চি পুর,ঠু
য়াপা র 

398 ২৩৫২ 

মাছাঃ সােজদা খাতুন     

মাঃ শাহালম িময়া       
মাছাঃ মােশদা বগম 

পাবতীপুর,ঠু
য়াপা র 

399 ২৩৬২ 

মাছাঃ রিহমা আ ার     

মাঃ আজাদ আলী       
মাছাঃ রােহনা বগম 

লাকমানপুর,

বং িলয়া 

400 ২৩৬৪ 

মাঃ শাহীন আলম       মাঃ 
আঃ গা ফার ধান   

মাছাঃ সাধনা বগম 

হিরপুর,রওশ
নবাগ 

401 ২৩৬৭ 

 িদপ মার রায়      

লাল বাব ুরাণী 

বড় 

িশমুলতলা,
কািশয়াবাড়ী 

402 ২৩৮১ 

মাছাঃ দৗলাতুন         মাঃ 
খাই ল ইসলাম      মাছাঃ 
হােজরা 

িগিরধারীপুর
,পলাশবাড়ী 

403 ২৩৮৩ 

মাছাঃ আইিরন সুলতানা   
মাঃ আিত র রহমান     

মাছাঃ শাহানাজ বগম 

শ ামপুর,ঠু
য়াপা র 

404 ২৩৮৫ 

পুজা মিন দাশ         সুমন 

সাহা            সিবতা দাশ 

জামালপুর,প
লাশবাড়ী 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

405 ২৩৯৩ 

অেলাক মার রায়     গ য় 

রাজারাম রায়      রাধারানী 
রায় 

িগিরধারীপুর
,পলাশবাড়ী 

406 ২৩৯৭ 

মাঃ আ া ামান ম ল   

মৃত- মনাজ উি ন      

মাছাঃ আলতাফন নছা 

শালমারা, 
কামরপুর 

407 ২৪০০ 

মাঃ আেপল িময়া      মাঃ 
মা ান িময়া      মাছাঃ 
রােবয়া বগম 

শালমারা, 
কামরপুর 

408 ২৪১৬ 

মাঃ সাহাগ িময়া        মাঃ 
আবু ব র ফারাজী   মাছাঃ 
হাজরা বগম 

বড় 

গািব পুর,

আমলাগাছী 

409 ২৪২৫ 

মাঃ মাহাবুর রহমান      

মাহা াদ আলী ম ল     

মাছাঃ ধিল বগম 

লাকমানপুর,

বং িলয়া 

410 ২৪২৭ 

মাছাঃ হাসেন আরা খাতুন   

মাঃ সােদ ল ইসলাম 

খ কার মাছাঃ নুেরলা 
বগম 

পবনাপুর,চ
ররহাট 

411 ২৪৩১ 

মাছাঃ বাবলী আ ার       

মাঃ আিমন িময়া         
মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

মধ রামচ
পুর, 

কামরপুএর 

412 ২৪৩২ 

মাছাঃ ফিরদা বগম        

মাঃ আঃ বােতন ম ল     

মাছাঃ আছমা বগম 

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

413 ২৪৩৩ 

মাছাঃ শারিমন আ ার      

মাঃ আিমন িময়া         
মাছাঃ আেনায়ারা বগম  

মধ রামচ
পুর, 

কামরপুএর 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

414 ২৪৩৮ 

মাছাঃ মািফ আকতার      

মাঃ আ ুল ওয়াহাব সরকার 

খাকন                মাছাঃ 
রােবয়া বগম 

গায়ালপাড়া,
ঢালভা া 

415 2449 

মাঃ মেহদী মাহামুদ       

মাঃ আতাউর রহমান      

মাছাঃ ইউেক মাহফুজা 
বগম 

নুিনয়াগাড়ী,
পলাশবাড়ী 

416 2450 

সয়দা আফ জা আকতার    

সয়দ আবুল কালাম আজাদ   

সয়দা রেহনা পারভীন 

চািলতাদহ,প
লাশবাড়ী 

417 2456 

মাঃ রাজ ুিময়া         মাঃ 
ইসাহাক ম ল      মাছাঃ 
হািমদা বগম 

বড়িশমুলত
লা, 

কািশয়াবাড়ী 

418 2461 

মাছাঃ তাসিমন আ ার      

মাঃ ম জ ুিময়া          
মাছাঃ তািজমা বগম 

নয়ায়নপুর,

বাসুেদবপুর 

419 2469 

মাছাঃ লাবন  আকতার    

মাঃ আ ুল ুস ম ল    

মাছাঃ জািমলা বগম 

দবীপুর, 

মরীরহাট 

420 2470 

মাছাঃ দুলালী খাতুন       

মাঃ দুলা িময়া           
মাছাঃ রােহনা বগম 

পবনাপুর,চ
ররহাট 

421 2472 

মাছাঃ চায়না খাতুন       

মাঃ সােকায়াত হােসন      

মাছাঃ বলী বগম 

খামার 

বালুয়া 
মেনাহরপুর 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

422 2483 

মাছাঃ সুরমা আকতার       

মাঃ আিজজার রহমান      

মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

জামালপুর,প
লাশবাড়ী 

423 2484 

মাঃ আশরাফুল ইসলাম 

রােশদ  মাঃ আঃ রািহম 

উি ন      মাছাঃ রােকয়া 
বগম 

স না, 
কািশয়াবাড়ী 

424 2486 

মাছাঃ শিরফা বগম        

মাঃ শাহ আলম          

মাছাঃ রিশদা বগম 

গাড়ানাটা , 
ঠু য়াপা র 

425 2490 

মাছাঃ পািপয়া খাতুন       

মাঃ শাহ সুলতান          

মাছাঃ শফািল বগম 

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

426 2493 

মাছাঃ আিখ আ ার       

মাঃ আশাদুল ম ল        

মাছাঃ আ জুয়ারা বগম 

দৗলতপুর 

,পলাশবাড়ী 

427 2499 

মাছাঃ ফারহানা শারিমন    

মাঃ আঃ সাবাহান        

মাছাঃ িলিপ বগম 

িগধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

428 2505 

মাঃ মানা ল ইসলাম      

মাঃ আ ুল মিজদ সরকার    

মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

িদগদাড়ী, ম
রীরহাট 

429 2509 

মাঃ রাজ ুম ল 

মা্ঃ আইয়ুব ম ল      

মাছাঃ রািশদা বগম 

কলা 
মরীরহাট 

430 2510 

মাছাঃ মাসুমা আকতার     

মাঃ আশরাফুল ইসলাম     

মাছাঃ িলিল বগম 

িকেশারগাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

431 2512 

মাঃ আছিফয়ারা খাতুন     

মাঃ মাহামুদুল হাসান 

সরকার  মাছাঃ ত রা বগম 

হিরপুর 

রওশনবাগ 

432 2519 

িবপাশা রানী সরকার      

নীলকমল সরকার         

ম জ ুরানী সরকার 

মহদীপুর,ঠু
য়াপা র 

433 2520 

মাঃ জাহানুর রহমান      

মাঃ হািফজার রহমান      

মাছাঃ জাহরা বগম 

িকেশারগাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

434 ২৫৫০ 

মাছাঃ সাথী বগম       মাঃ 
আঃ সামাদ িময়া     মাছাঃ 
মােরফা বগম 

ভগবানপুর,

বাসুেদবপুর 

435 ২৫৫১ 

মাঃ সােজদুল ইসলাম 

খ কার মাঃ আবুল কালাম 

খ কার মাছাঃ শামীমা 
আরা বগম 

রাজনগর,র
ওশনবাগ 

436 ২৫৫৩ 

মাছাঃ আরিজনা খাতুন     

মাঃ আবু ব র িছি ক   

মাছাঃ িমলনী বগম 

নুিনয়াগাড়ী,
পলাশবাড়ী 

437 ২৫৫৪ 

মাছাঃ লাইজ ু বগম       

মাঃ শিহদুল ইসলাম      

মাছাঃ শাহানাজ বগম 

িসধন াম,প
লাশবাড়ী 

438 ২৫৫৯ 

মাছাঃ িশিরনা বগম      

মাঃ আ ুল মিজদ সরকার    

মাছাঃ শােহদা বগম 

দুবলাগাড়ী,প
লাশবাড়ী 

439 ২৫৬০ 

মাছাঃ পারভীন আ ার      

মাঃ নািজর হােসন আক    

মাছাঃ সােলহা বগম 

না ীশহর, 

ফিকরহাট 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

440 ২৫৬২ 

মাছাঃ িশিরন আকতার      

মাঃ শাহজাহান আলী     
মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

ভবানীপুর, 

পলাশবাড়ী 

441 ২৫৬৩ 

মাছাঃ আফ জা বগম     

মাঃ নািছর উি ন        

মাছাঃ রিহমা বওয়া 

পবনাপুর,চ
ররহাট 

442 ২৫৬৭ 

মাঃ িবপুল িময়া          মৃত-

আফছার আলী         মাছাঃ 
রােবয়া বগম 

পপুলেজার 

আমলাগািছ 

443 ২৫৭০ 

মাছাঃ হািলমা খাতুন 

মাঃ আ ুর রউফ 

মাছাঃ রােশদা বগম 

গেনশপুর, 

বং িলয়া 

444 ২৫৭৫ 

মাছাঃ রােবয়া আকতার 

সাথী 
মাঃ সােহল রানা  
মাছাঃ সারবানু বগম 

জগরজািন 

পলাশবাড়ী 

445 ২৫৭৬ 

মাছাঃ হাসেনয়ারা খাতুন 

মাঃ আ ুল হািমদ 

মাছাঃ িমিন 

নারায়নপুর, 

বাসুেদবপুর 

446 ২৬১০ 

মাঃ আ ুর রা াক ধান    

মাঃ রিবউল ইসলাম       

মাছাঃ জিরনা বগম 

মুরারীপুর,র
ওশনবাগ 

447 ২৬১৩ 

মাঃ জ ল ইসলাম       

মাঃ লাল িময়া           
মাছাঃ জেলকা বগম 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 

448 ২৬১৪ 

মাছাঃ ফিরদা খাতুন       

মাঃ আ ুর রিহম         

মাছাঃ খুিক বগম 

দূগাপুর,পলা
শবাড়ী 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

449 ২৬২১ 

মাছাঃ মিনরা খাতুন       

মাঃ মাহাবুবর রহমান      

মাছাঃ গােলনুর বগম 

গায়ালপাড়া, 
ঢালভা া 

450 ২৬২৪ 

খ কার মাছাঃ মাহাবুবা 
আকতার           খ কার 

সােজদুল ইসলাম   মাছাঃ 
মানয়রা বগম 

রাজনগর, 

রওশনবাগ 

451 ২৬২৬ 

মাঃ রােশাদ িময়া         মাঃ 
আঃ ওয়ােহদ সরকার    

মাছাঃ আয়শা খাতুন 

মা াফাপুর,

তুলসীঘাট 

452 ২৬২৭ 

মাছাঃ নারগীছ খাতুন      

মাঃ খিললুর রহমান       

মাছাঃ লাইলী বগম 

বাশকাটা, 
পলাশবাড়ী 

453 ২৬২৯ 

মাছাঃ নাইচ আ ার       

মাঃ মাফা ল হােসন     

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

454 ২৬৩২ 

মাছাঃ সুিম আ ার        

মৃত মাজাে ল হক        

মাছাঃ রােবয়া বগম 

ছাট 

িশমুলতলা, 
মিররহাট 

455 ২৬৪০ 

মাঃ রায়হান কিবর        

মাঃ আঃ জিলল সরকার     

মাছাঃ িমিন বগম 

হিরনবাড়ী,হা
িলমনগড় 

456 ২৬৪৩ 

মাঃ িজ া সরকার         

মাঃ তাজুল ইসলাম        

মাছাঃ আ জুয়ারা বগম 

হিরনামাড়ী,
পলাশবাড়ী 

457 ২৬৪৫ 

মাছাঃ আেরয়া বগম       

মাঃ রােশদুল ইসলাম      

মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

458 ২৬৬৪ 

মাছাঃ সালমা খাতুন      

মাঃ শাজাহান সরকার     

মাছাঃ ছােলহা বগম 

পি ম 

গয়ালপাড়া , 
পলাশবাড়ী 

459 ২৬৭৩ 

মাছাঃ পারভীন বগম       

মাঃ মায়ন কিবর        

মাছাঃ বগম 

জগ াতপুর,

কামরপুর 

460 ২৬৭৪ 

মাঃ আিমনুল ইসলাম       

মাঃ আফছার আলী        
মাছাঃ আেমনা বগম 

জামালপুর,প
লাশবাড়ী 

461 ২৬৭৮ 

মাছাঃ ম জুয়ারা খাতুন     

মাঃ ফরেদৗিস জামান 

সরকার মাছাঃ মাহামুদা 
বগম 

নারায়নপুর, 

বাসুেদবপুর 

462 ২৬৮০ 

মাছাঃ মিরয়ম বগম       

মাঃ শিহদুর ইসলাম        

রিহমা বগম 

আমলাগাছী,
আমলাগাছী 

463 ২৬৮১ 

মাঃ শািহন আলম         মাঃ 
শমেসর আলী         মাছাঃ 
দুলালী বগম 

পি ম 

িমজাপুর,কা
িশয়াবাড়ী 

464 ২৬৮২ 

মাছাঃ রায়েহনুতুল জা াত    

মাঃ আসফাক   ম ল     

মাছাঃ জাহরা বগম 

জামালপুর,প
লাশবাড়ী 

465 ২৬৮৮ 

মাঃ এনুমুল হক            মাঃ 
নবাব আলী          মাছাঃ 
সাদা রানী 

িদঘলকা ী,
বং িলয়া 

466 ২৬৮৯ 

মাঃ েবল িময়া           
মৃতঃ মুনছুল সরকার        

মাছাঃ সুলতানা বগম 

রামপুর,বাসু
দবপুর 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

467 ২৬৯১ 

মাঃ আল আিমন          মাঃ 
আিজজার রহমান      মৃতঃ 
হািমদা বগম 

পূব 

গাপালপুর,

আমলাগাছী 

468 ২৬৯৩ 

মাছাঃ সিলনা আকতার      

মাঃ শিফ ল ইসলাম         

মাছাঃ মেনায়ারা বওয়া 

খামার 

নড়াইল, ঢাল
ভা া 

469 ২৬৯৭ 

মাছা: া বগম 

মা: আেনায়া ল ইসলাম         

মাছা: সিলনা বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

470 ২৬৯৯ 

মা: আবু ব র িসি ক        

মৃত- মিফজ সরকার         

মাছা: দুলালী বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

471 ২৭১০ 

মাছ: মিনরা আ ার         মা: 
আ: মা ািলব সরকার      

মাছা: আ ুমেনায়ারা বগম 

ল ীপুর, 

মরীর হাট 

472 ২৭১৬ 

মা: আসাদুলন ইসলাম আসাদ    

মা: মাখেলছ ম ল          

মাছা: আেনায়ারা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

473 ২৭১৭ 

মাছা: শাহানা রােবয়া সাথী      
মা: তিহদুল ইসলাম         

মাছা: জাহানারা বগম 

বাশকাটা, 
পলাশবাড়ী 

474 ২৭২৫ 

মাছাঃ তানিজলা খাতুন     

মাঃ মা ািফজার রহমান     

মাছাঃ লাইলী বগম 

িশবরামপুর, 

পলাশবাড়ী 

475 ২৭২৬ 

মাছাঃ মৗসুমী আ ার     

মাঃ মাতাে ব িময়া      
মাছাঃ আ জুয়ারা বগম 

ল ীপুর, ম
রীরহাট 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

476 ২৭৩৪ 

মাছাঃ িফেরাজা খাতুন     

মাঃ কােশম আলী        
মাছাঃ শফালী বগম 

িদগদাড়ী, ম
রীরহাট 

477 ২৭৩৫ 

মাছাঃ মনজুয়ারা বগম     

মাঃ আঃ আিজজ       মাছাঃ 
হািলমা বগম 

মরাদােতয়া 
তালুকজািম

রা 

478 ২৭৪৬ 

হািববা খাতুন          মাঃ 
আিজজার রহমান      মাছাঃ 
রিশদা বগম 

জালাগাড়ী 
দূগাপুর , 

আমলাগাছী 

479 ২৭৪৭ 

মাছাঃ মিজনা বগম      

মাঃ মিশউর রহমান     

মাছাঃ রােবয়া বগম 

নুিনয়াগাড়ী,
পলাশবাড়ী 

480 ২৭৫০ 

মাছাঃ মাহবুবা আকতার 

সুিম  মাঃ মা ািফজার 

রহমান   মাছাঃ হাসেন 

আরা বগম 

িকেশারগাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

481 ২৭৬৩ 

মাছাঃ নাজিমন   নাহার   

মাঃ ওবাইদুল াহ আল মেহদী  
মাছাঃ হািসনা বগম 

রামপুর,বাসু
দবপুর 

482 ২৭৬৯ 

মাঃ জাহা ীর আলম 

মাঃ আবু ব র িসি ক 

মাছাঃ জািমলা বগম 

হাসেনরপাড়া
,তুলসীঘাট 

483 ২৭৭০ 

মাঃ মিন াম চৗধুরী 
মাঃ আ ুল জিলল চৗধুরী 
মাছাঃ সুিফয়া বগম 

তালুকজািম
রা,তালুকজা

িমরা 

484 ২৭৭৩ 

মাঃ আশরাফুল ইসলাম      

মাঃ আফছার আলী       
মাছাঃ নুরজাহান বগম 

গেনশপুর, বং
িলয়া 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

485 ২৭৭৭ 

মাঃ বরাল শখ         মাঃ 
িগয়াস উি ন       মাছাঃ 
রােহনা বগম 

ডােকরপাড়া,
ঢালভা া 

486 ২৭৭৯ 

মাঃ শিফ ল ইসলাম 

সরকার মাঃ জুেবদ আলী 
সরকার মাছাঃ হািলমা 
বগম 

বতকাপা, 
ঢালভা া্ 

487 ২৭৮৪ 

মাছাঃ মামুলী আ ার     

মাঃ আঃ মা ান ব াপারী   
মাছাঃ সােহরা বগম 

তালুকজািম
রা,তালুকজা

িমরা 

488 ২৭৮৫ 

মাছাঃ অ রা আখতার    

মৃতঃ জাহা ীর কিবর      

মাছাঃ রেবকা বগম 

িবরােমরিভ
টা,মেনাহারপু

র 

489 ২৭৮৯ 

মাঃ বােয়িজদ হােসন     

মাঃ মিতয়ার রহমান     

মাছাঃ পাষাগী বগম 

পবনাপুর,চ
ররহাট 

490 ২৮০২ 

মাছাঃ মাহফুজা খা্তুন       

মাঃ আবু তােলব আক  

বাবলু মাছাঃ রােকয়া বগম 

িগিরধারীপুর
,পলাশবাড়ী 

491 ২৮০৫ 

মাছাঃ নুরজা ািত বগম      

মৃতঃ শামীম ম ল         

মাছাঃ মা ফা বগম 

িনমদােসরিভ
টা,মেনাহারপু

র 

492 ২৮০৬ 

মাছাঃ ফােতমা খাতুন       

মাঃ হািববুর রহমান হািবব    

মাছাঃ সাদারানী বগম 

মেনাহরপুর, 

মেনাহরপুর 

493 ২৮০৮ 

মাছাঃ মিরয়ম আ ার       

মৃত আবুল হােসন          

মাছাঃ হনা বগম 

দুবলাগাড়ী,প
লাশবাড়ী 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

494 ২৮০৯ 

মাছাঃ তাজনীন সুলতানা     
মাঃ মায়াে ম হােসন       

মাছাঃ মাকছুদা বগম 

বির 

হিরনমারী,প
লাশবাড়ী 

495 ২৮১৯ 

মাছাঃ ইশরাত জাহান       

মাঃ ফয়সাল আহাে দ       

মাছাঃ জাঁই বগম 

রায়তী 
নড়াইল, ঢাল

ভা া 

496 ২৮২২ 

মাছাঃ লুৎফুন াহার        

মাঃ অিছয়ত জামান        

মাছাঃ আিছয়া বগম 

রায়তী 
নড়াইল, ঢাল

ভা া 

497 ২৮৩০ 

মাছাঃ হািমদা খাতুন        

মাঃ আেনায়া ল হােসন      

মাছাঃ নুরনেনছা বগম 

বালা 
বামুিনয়া,ফ
িকরহাট 

498 ২৮৩৩ 

মাঃ ইমরান ম ল          

মাঃ মাজাহার আলী ম ল    

মাছাঃ জাহরা বগম 

নুিনয়াগাড়ী,
পলাশবাড়ী 

499 ২৮৩৬ 

মাছাঃ িমিল আকতার       

মাঃ মেহদুল ইসলাম        

মাছাঃ রন ু বগম 

িগিরধারীপুর
,পলাশবাড়ী 

500 ২৮৪৭ 

মাঃ ল আিমন িময়া      
মাঃ আঃ ছালাম িময়া       
মাছাঃ মমতা বগম 

িকেশারগাড়ী,
কািশয়াবাড়ী 

501 ২৮৪৮ 

মাছাঃ বাইয়া আকতার     

মাঃ ছােয়দার সরকার       

মাছাঃ আ জুয়ারা সরকার 

গাড়ানাটা,ঠু
য়াপা র 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

502 ২৮৫৩ 

মাঃ সাহাগী আ ার সুমী     
মাঃ জািহদ হাসান          

মাছাঃ মাসেলমা বগম 

পি ম 

গািপনাথপুর
, পলাশবাড়ী 

503 ২৮৫৪ 

সবুর সরকার সাগর        

মৃতঃ আ ুর রিশদ সরকার    

শাহানা বগম 

সুই াম,পলা
শবাড়ী 

504 ২৮৫৬ 

মাছাঃ খািদজা আকতার      

মাঃ আ ুস সাবাহান 

সরকার  মাছাঃ সিলনা 
বগম 

পবনাপুর,চ
ররহাট 

505 ২৮৭১ 

মাঃ সবুজ িময়া          মাঃ 
আলম িময়া         মাছাঃ 
হিবজান 

পলাছগাছী , 
পলামবাড়ী 

506 ২৮৭২ 

মাছাঃ ফােতমা বগম      

মাঃ আঃ রা াক সরকার   

মাছাঃ িলিল বগম 

িকসমত 

কওয়াবাড়ী 
, 

তালুকজািম
য়া 

507 ২৮৭৭ 

মাছাঃ ফােতমাতুজ জাহরা   
মাঃ আঃ খােলক ম ল     

মাছাঃ আকিলমা বগম 

শালমাড়া, 
পলাশবাড়ী 

508 ২৮৭৮ 

মাঃ মেহদুল ইসলাম       

মৃতু  ছােমদ আলী         
মাছাঃ নুরীতন বগম 

রামপুর , 

বাসুেদবপুর 

509 ২৮৯৩ 

মাঃ সািহদ ম ল         মৃতু  

রমজান আলী ম ল    

মাছাঃ িফেরাজা বগম 

নুিনয়াগাড়ী,
পলাশবাড়ী 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

510 ২৮৯৬ 

সুিম আকতার           মাঃ 
আিনছুর রহমান        রতনা 
বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

511 ২৯০৮ 

মাছাঃ িনপা খাতুন        

মাঃ আঃ রা াক ম ল     

মাছাঃ আছমা বগম 

শ ামপুর 

ঠু য়াপা র 

512 ২৯০৯ 

মাছাঃ কাম াহার আ ার   

মাঃ আঃ সালাম        মাছাঃ 
পা ল বগম 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 

513 ২৯১১ 

মাছাঃ িশউিল খাতুন       

মাঃ খাকা িময়া         
মাছাঃ ম জুয়ারা বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

514 ২৯১৭ 

মাছাঃ ফিরদা পারভীন      

মাঃ আঃ হািমদ         মাছাঃ 
হািছনা বগম 

নুিনয়াগাড়ী,
পলাশবাড়ী 

515 ২৯৩০ 

মাছা: সাবানা আ ার     

মা: আ ুর রহমান        

মাছা: খােলদা বগম 

খাদেটংরা, 
কািশয়াবাড়ী 

516 ২৯৩৪ 

মাছা: খািতজা আ ার     

মা: ছােদক আলী        
মাছা: লাভলী বগম 

বুজ ক 

টংরা, 
বং িরয়া 

517 ২৯৪০ 

মা: আবুল হািসম       মৃত- 

আ ুল কােদর      মাছা: 
ছায়রন নছা 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

518 ২৯৪৪ 

মাছা: জাসনা বগম 

মা: মেনায়ার           মৃত- 

আেবদা বগম 

পি ম 

নয়নপুর , 

বং িলয়া 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

519 ২৯৪৯ 

মা: জাকািরয়া ম ল     মা: 
আ: কােদর ম ল    মাছা: 
জাহানারা বগম 

বুজ ক 

টংরা, 
বং িরয়া 

520 ২৯৫০ 

মাছা: শাহমনা আ ার িমিন   

মা: মাসুদ সরকার      

মাছা: জিরনা বওয়া 

শ ামপুর, 

ঢালভা া 

521 ২৯৫২ 

মাছা: রােশদা আ ার     মু. 

মিমনুল ইসলাম সরকার   

মৃত- অিছরন বগম 

তালুকেঘাড়াবা
া, চেররহাট 

522 ২৯৫৩ 

মা: আইয়ুব আলী ম ল   

মৃত- মিজবর রহমান ম ল  

মাছা: জীবন নছা বগম 

বড় 

িশমুলতালা, 
কািশয়াবাড়ী 

523 ২৯৫৭ 

মা: সুজন সরকার        মা: 
বাদশা সরকার       মাছা: 
ম ু রানী 

আ ুয়া, 
পলাশবাড়ী 

524 ২৯৬৩ 

মাছা: জসিমন আ ার     

মা: মামুন-অর- রিশদ     

মাছা: সম বানু 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

525 ২৯৬৫ 

মা: মাকারম হােসন শািহন     

মা: আ: মিতন সরকার    

মাছা:  সােজদা বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

526 ২৯৬৬ 

মাছা: রেবকা সুলতানা  
শা ী মা: রিবউল আলম        

মাছা: সাদা রানী বগম 

বুজ ক 

িব ু পুর, 

আমলাগাছী 

527 ২৯৮০ 

মাছা: রওজাতুল জা ািত    

মা: আলমগীর কিবর 

ামািনক মৃত- নাজমা 
পারিভন 

তালুকজািমরা, 
তালুকজািমরা 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

528 ২৯৮২ 

মা: েবল ম ল       

মা: ম ুর িময়া         
রবা বগম 

শালমারা,  
কামরপুর 

529 ২৯৮৫ 

মাছা: জসিমন আ ার     

মা: গালাম মা ফা       
মাছা: লাইলী বগম 

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

530 ২৯৯১ 

সয়দা মাসেলমা বগম    

সয়দ আ: বােছদ          

মাছা: রািজনা বগম 

দুবলাগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

531 ২৯৯৩ 

মাছা:  শাহানাজ বগম       

মা: কিব ল আলম ম ল   

মাছা: ছুরতন নছা 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

532 ২৯৯৪ 

মাছ: মারেশদা বগম     

মা: আবুল কােশম 

ামািনক মাছা: হািলমা 
বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

533 ৩০০১ 

মাছা: র া বগম 

মা: মাহফুজ সরকার       

মাছা: মাছুদা বগম 

পূব 

রামচ পুর, 

বাসুেদবপুর 

534 ৩০০৩ 

মাছা: নাছিরন আ ার 

মা: আ ুস সালাম         

মাছা: পা ল বগম 

িদঘলকাি , 

বং িলয়া 

535 ৩০০৫ 

ভি  রানী 
 শ ামল চ  শীল 

 মিত নীভা রানী 

পলাশগাছী, 
পলাশবাড়ী 

536 ৩০০৭ 

মাছা: সৃিত খাতুন 

মা: হােরজ ম ল 

মাছা: খােলদা বগম 

খামারজািমরা, 
মেনাহরপুর 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

537 ৩০০৯ 

মা: জাফর িময়া 
মৃত- আফসার আলী 
মৃত- এিশয়া বগম 

িদঘলকাি , 

বং িলয়া 

538 ৩০১৫ 

মাছা: সািথ আ ার           

মা: শাহজালাল            

মাছা: শােহরা বগম 

গাপীনাথপুর, 

পূবেগাপীনাথপু
র 

539 ৩০২১ 

মা: রওশন আলম           

মা: সাইফুল ইসলাম         

মৃত- ঝরনা বগম 

বরকতপুর, 

ফিকরহাট 

540 ৩০২৫ 

মা: খাকন িময়া            
মা: আনা ল ইসলাম          

মাছা: বী বগম 

গাপালপুর, 

আমলাগাছী 

541 ৩০২৭ 

মা: আশরাফুল হক           

মা: আ ুর রিশদ সরকার     

মাছা: আফ জা বগম 

হিরনাথপুর, 

তালুকজািমরা 

542 ৩০২৮ 

মা: মাহাবুব রহমান          

মা: আ ুল মিজদ সরকার      

মাছা: কিহনুর বগম 

মহদীপুর, 

ঠু য়াপু র 

543 ৩০৩২ 

মাছা: জােহরা বগম          

মা: িসরাজুল ইসলাম        

মা: হািমদা বগম 

দয়ারপাড়া, 
ঠু য়াপু র 

544 ৩০৩৩ 

মা: শিফউল ইসলাম         

মা: আ: রহমান            

মৃত- শাি  বগম 

িদঘলকাি , 

বং িলয়া 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

545 ৩০৫৩ 

মাঃ রজাউল কিরম       

মাঃ শিফ ল ইসলাম       

মাছাঃ রািশদা বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

546 ৩০৬২ 

িশখা আ ার            আঃ 
সালাম ধান         শািহনা 
বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

547 ৩০৬৩ 

মাঃ রােশদু ামান বাবু      

মাঃ ল আিমন মধু     

মাছাঃ রওশনারা বগম 

নুিনয়াগাড়ী,
পলাশবাড়ী 

548 ৩০৬৫ 

মাছাঃ মাছেলমা আকতার    

মাঃ জুল িফকার হাসান 

তীক   মাছাঃ মাহমুদা 
বগম 

নুিনয়াগাড়ী,
পলাশবাড়ী 

549 ৩০৬৭ 

মাছাঃ মু া খাতুন        

মাঃ আশরাফুল ইসলাম      

মাছাঃ রােহনা বগম 

সরব  

ভাদুরীয়া 
পলাশবাড়ী 

550 ৩০৭১ 

মাছাঃ পছানা আ ার     

মাঃ আবু ব র িসি ক     

মাছাঃ নািছমা বগম 

পবনাপুর,চ
ররহাট 

551 ৩০৭২ 

মাঃ মি উর রহমান      মৃত 

খাকা িময়া         মাছাঃ 
তইমন নছা 

প. গাপীনাথ
পুর 

পলাশবাড়ী 

552 ৩০৭৪ 

মাছাঃ সাহানাজ বগম      

মাঃ শাখােরাত হক        

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

পি ম 

ফিরদপুর 

মরীরহাট 



গাইবা া জলাধীন পলাশবাড়ী উপেজলার ন াশনাল সািভস কমসূচী (৭ম পব)  
বািতেলর কারন: বয়স কম/ বিশ 

33 
 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

553 ৩০৭৫ 

আশাতুন নুর            

ক.খ.ম. দকী খান        

মাছাঃ আছমা বগম 

মেনাহরপুর, 

মেনাহরপুর 

554 ৩০৮০ 

মাঃ আিরফুল ইসলাম      

মাঃ আমজাদ হােসন       

মাছাঃ আফ জা বগম 

সাবিদন 

,আমলাগাছী 

555 ৩০৮২ 

মাছাঃ াধীনা আ ার      

মাঃ শাহাজাহান ম ল     

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

কলা 
মরীরহাট 

556 ৩০৮৩ 

মাছাঃ আদুরী আকতার     

মাঃ জনা ল ইসলাম      

মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

কলা 
মরীরহাট 

557 ৩০৮৮ 

মাছাঃ সুিম আ ার       মাঃ
আঃ রিশদ িময়া      মাছাঃ 
সুিপয়া বগম 

আসমতপুর,

পলাশবাড়ী 

558 ৩০৯৪ 

মাঃ বারহান উি ন      মৃত 

র ব আলী          মাছাঃ 
ফেরজা বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

559 ৩০৯৬ 

মাছাঃ লুনা খাতুন        মাঃ 
জাকািরয়া ম ল      মাছাঃ 
ফিরদা বগম 

বুজ ক 

টংরা, বং
িলয়া 

560 ৩০৯৯ 

মাঃ জ ল ইসলাম       

মাঃ আঃ জলীল সরকার     

মাছাঃ জাসনা বগম 

আমলাগাছী 
আমলাগাছী 

561 ৩১০৭ 

মাছাঃ ঝনা বগম       মাঃ 
সাহবাব হােসন      মৃত 

লেবজন 

িব ামগাছী,
ঠু য়াপা র 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

562 ৩১১২ 

মাছাঃ ঝনা খাতুন        মাঃ 
মকবুলার রহমান      মাছাঃ 
জিমলা বগম 

মেনাহরপুর, 

মেনাহরপুর 

563 ৩১১৫ 

পালী রানী           
উিপ নাথ বমন         

মাত ীনী রানী 

আউঘিরয়া , 
মরীর হাট 

564 ৩১৪১ 

মাছাঃ রােকয়া সুলতানা   
মাঃ শিফউল আলম       

মাছাঃ ম জ ুরানী 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

565 ৩১৪২ 

মাছাঃ কিবতা বগম      

মাঃ আিখউল ইসলাম ম ল   

মাছাঃ জাসনা বগম 

পবনাপুর,চ
ররহাট 

566 ৩১৪৩ 

িবথী আ ার            

মাহামমদ আলী         িবউ  

বগম 

পচাকা র , 

পীরগ  

567 ৩১৫৪ 

মাছাঃ সানিজদা আ ার     

মাঃ আিরফু ামান       

মাছাঃ জাহানারা বগম 

মধ রামচ
পুর, 

কামরপুএর 

568 ৩১৬১ 

মাঃ মা ািফজার রহমান     

মাঃ বাবলু িময়া       মাছাঃ 
লাইলী বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

569 ৩১৬২ 

মাঃ ওমর ফা ক        মাঃ 
হা ন অর রিশদ      মাছাঃ 
বিব বগম 

রায়তী 
নড়াইল, 

ডালভা া 

570 ৩১৬৬ 

মাছাঃ ফােতমা তুল আলীম  

মাঃ দিবর উি ন খাকন    

মাছাঃ রােকয়া বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

571 ৩১৬৭ 

িশিরন আ ার           মাঃ 
সাইফ রজা         মৃত 

রােহনা বগম 

বরী 
হিরনমারী , 
পলাশবাড়ী 

572 3176 

আ ুরা আকতার           মাঃ
ওসমান গিন ম ল    মাছাঃ 
িবলিকছ বগম 

ঝাপড়, 

কামরপুর 

573 3180 

মাঃ মিতয়ার রহমান       

মাঃ আঃ সাবাহান         

মাছাঃ রােবয়া 

পি ম 

নয়ানপুর, বং
িলয়া 

574 3187 

মাঃ তাওয়াবুর রহমান              

মাঃ আহসান হাবীব                

মাছাঃ উে  লছুম বগম 

িগিরধারীপুর
,পলাশবাড়ী 

575 3191 

মাছাঃ িলিপ খাতুন        

মাঃ আয়নাল হক         

মাছাঃ মমতা বগম 

খামার 

মামুদপুর,হা
িলমনগর 

576 3192 

মাঃ িজ ুর রহমান        মাঃ
এনামুল হক          মাছাঃ 
জাহানারা বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

577 3193 

মাছাঃ আেবদা সুলতানা      
মৃতঃ আকবার আলী       
মাছাঃ জােবদা 

পি ম 

ফিরদপুর 

মরীরহাট 

578 3196 

মাছাঃ জারিমন আকতার     

মাঃ সা্মউদুল হাসান 

সরকার  মাছাঃ আেরয়া 
বগম 

কৃ পুর,রওশ
নবাগ 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

579 3197 

মাছাঃ মমতাজ বগম       

মাঃ হািববুর রহমান সরকার  

মাছাঃ জািমলা বগম 

নুিনয়াগাড়ী,
পলাশবাড়ী 

580 ৩২০০ 

মাঃ মাহমুদুল কিবর        

মাঃ সাহা ল ইসলাম        

মাছাঃ মহসীেলকা বরগম 

মধ রামচ
পুর, কামরপু

র 

581 ৩২০১ 

মাছাঃ সিনয়া আকতার      

মাঃ মাহমুদুল কিবর        

মাছাঃ আেনজা বগ 

মধ রামচ
পুর, কামরপু

র 

582 ৩২০২ 

মাছাঃ কসানা আকতার     

মাঃ রিফ ল ইসলাম        

মাছাঃ মেমনা বগম 

মধ রামচ
পুর, কামরপু

র 

583 ৩২০৯ 

মাছাঃ ফািহমা আ ার মুি    

মাঃ আলমগীর কিবর       

মাছাঃ মমতাজ বগম 

িগিরধারীপুর
,পলাশবাড়ী 

584 ৩২১৬ 

মাছাঃ রািজয়া সুলতানা      
মাঃ লসান মুছ রী        
মাছাঃ আিখ বগম 

বাড়াইপাড়া,
পলাশবাড়ী 

585 ৩২১৮ 

মাছাঃ সাবানা খাতুন        

মাঃ ইয়া ব আলী          
মাছাঃ সাদা রানী 

েমদপুর,ম
নাহারপুর 

586 ৩২১৯ 

মাঃ শিরফুল ইসলাম        

মাঃ আঃ হািলম চৗধুরী      
মাছাঃ জাহরা বগম 

মেহশপুর,প
লাশবাড়ী 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

587 ৩২২১ 

মাছাঃ মৗসুিম আ ার       

মাঃ গালাম র ানী সরকার   

মাছাঃ আনজুয়ারা িবিব 

রাজনগর,র
ওশনবাগ 

588 ৩২২৯ 

মাছাঃ রশমা আ ার        

মাঃ আ ুর রিশদ সরকার    

মাছাঃ নুরনাহার 

পূব 

ফিরদপুর,ফ
িরদপুর 

589 ৩২৩৬ 

মাছাঃ লতা বগম          

মাঃ মাশেরফুল ইসলাম      

মাছাঃ জাসনা বগম 

হিরনাবাড়ী,
হািলমনগর 

590 ৩২৪১ 

মাঃ আিশ র রহমান        

মৃত খােদম হােসন         

মাছাঃ আ জুয়ারা বগম 

আমলাগাছী,
আমলাগাছী 

591 ৩২৪২ 

মাছাঃ ফরেদৗিস বগম       

মাঃ বলাল হােসন বাবলু     

মাছাঃ আেজদা বগম 

েমদপুর,ম
নাহারপুর 

592 ৩২৪৪ 

মিতলাল চ  সরকার        

কাি  ভূষন সরকার         

শাি  রাণী সরকার 

মরাদােতয়া,
তালুকজািম

রা 

593 ৩২৪৭ 

মাছাঃ িবপলী খাতুন        

মাঃ আনছার আলী         
মাছাঃ জেলখা 

িদগদাড়ী, ম
রীরহাট 

594 ৩২৪৮ 

মাছাঃ ছামছু াহার আকতার   

মাঃ সােদ ল ইসলাম        

মাছাঃ হািমদা বগম 

খি , মরী
রহাট 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

595 ৩২৫২ 

মাঃ িমজানুর রহমান        

মাঃ সাজ ুিময়া           
মাছাঃ দুলালী বগম 

বরকতপুর,ফ
িকরহাট 

596 ৩২৫৮ 

মাছাঃ ছািমনা বগম        

মাঃ ছািমউল ইসলাম        

মাছাঃ খুিক বগম 

মা ফাপুর,

তুলসীঘাট 

597 ৩২৬৯ 

মাঃ নুর এলাহী িশবলী       
মৃত ময়নুল হক সরকার      

মাছাঃ আয়শা বগম 

পি ম 

গািপনাথপুর
, পলাশবাড়ী 

598 ৩২৭১ 

মাঃ আল আিমন 

মাঃ আিজজার রহমান 

মাছাঃ রােজফা বগম 

িশমুিলয়া,প
লাশবাড়ী 

599 ৩২৭২ 

মাছাঃ জসিমন আরা বগম 

মাঃ রেজ ল ইসলাম 

মাছাঃ রােকয়া বগম 

পূব 

িমজাপুর,বাসু
দবপুর 

600 ৩২৭৩ 

মাছাঃ মারেসদা আ ার 

রিন  

মাঃ িফেরাজ কিবর 

রােবয়া বগম 

িকেশারগাড়ী,
কািশয়াবাড়ী 

601 ৩২৭৮ 

মাছাঃ মৗসুিম আকতার 

মাঃ র জ ুম ল 

মাছাঃ জাহরা বগম 

ঝিল ী, ঢাল
ভা া 

602 ৩২৭৯ 

মাছাঃ মােরফা আ ার 

মাঃ আঃ গিন িময়া 
মাছাঃ িবউ  বগম 

জাইতর,কা
িশয়াবাড়ী 

603 ৩২৮৪ 

সয়দা নাগ স আ ার 

মাঃ ইকবাল হােসন ম র 

মাছাঃ রািজফা বগম 

শ ামপুর, ঢা
লভা া 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

604 ৩২৮৫ 

মাঃ আিরফুল ইসলাম 

মাঃ জামাল উি ন 

মাছাঃ আেরফা বগম 

িকসামত 

চের া, মরী
রহাট 

605 ৩২৯৩ 

মাঃ জাইদুল ইসলাম 

মাঃ রাজা িময়া 
মাছাঃ আেলয়া খাতুন 

উদায়সাগর,

পলাশবাড়ী 

606 ৩২৯৬ 

মাছাঃ আফ জা খাতুন 

মাঃ আিমনুল ইসলাম 

মাছাঃ আকিলমা বগম 

মুরারীপুর,র
ওশনবাগ 

607 ৩২৯৭ 

মাছাঃ আিজজা সুলতানা  
মাঃ জািমল িময়া 
মাছাঃ জাহানারা বগম 

দব র 

কলাগাছী, ম
রীরহাট 

608 ৩২৯৮ 

মাছাঃ মিরনা আকতার    

মৃত রিফ ল ইসলাম 

মাছাঃ রােবয়া বগম 

উদায়সাগর,

পলাশবাড়ী 

609 ৩৩০১ 

মাঃ মােনায়ার হােসন সুমন 

মৃত আঃ রহমান 

মাছাঃ মােনায়ারা বগম 

পি ম 

গাপালপুর,

বং িরয়া 

610 ৩৩০২ 

মাছাঃ আফেরাজা 
মাঃ বলাল হােসন 

মাছাঃ শািহদা বগম 

দূগাপুর,পলা
শবাড়ী 

611 ৩৩০৪ 

মাঃ শাহজালাল ম ল 

মাঃ রিফ ল ইসলাম ম ল 

মাছাঃ জেলখা বগম 

হাসেনরপাড়া
,তুলিশঘাট 

612 ৩৩০৯ 

মাছাঃ খােলদা আ ার বানু 

মাঃ সুলতান সশাহজালাল 

লবু 

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

বড় 

গািব পুর,

আমলাগাছী 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

613 ৩৩১১ 

মিরনা বগম 

মাঃ সুলতানা খ কার 

মাছাঃ হিরয়া বগম 

রাজনগর,র
ওশনবাগ 

614 ৩৩১৭ 

মাছাঃ আলিমনা আকতার    

মাঃ মােহ আলম সরকার    

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

পা তীপুর , 

ঠু য়াপা র 

615 ৩৩১৯ 

 িব ু  চ  সরকার        

দেগন চ  সরকার     

মিত রনু বালা 

খামার মামুদ 

পুর , হািলম 

নগর 

616 ৩৩২৫ 

মাছাঃ আ জুমান আরা     
মাঃ হািমদুর রহমান      

মাছাঃ সুিপয়া বগম 

বালাবামুিন
য়া, 

ফিকরহাট 

617 ৩৩২৯ 

মাছাঃ মাহামুদা আ ার    

মাঃ িপেয়ল িময়া         
মাছাঃ মােজদা বগম 

সােকায়া, 
ঢালভা া 

618 ৩৩৩২ 

মাছাঃ শা ানা বগম       

মাঃ আসাদু ামান        

মাছাঃ শামছু াহার বগম 

বালাবামুিন
য়া, 

ফিকরহাট 

619 ৩৩৩৩ 

মাঃ সুলতান শাহ জালাল 

লবু মাঃ ময়নুল হক সরকার
মাছাঃ রওশনারা বগম 

বড় 

গািব পুর , 

আমলাগাছী 

620 ৩৩৪১ 

মাছাঃ মিমনুল ইসলাম     

মৃত মিজবর রহমান      

মাছাঃ রিশদা বগম 

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

621 ৩৩৪৭ 

মাঃ মুসিফ র রিহম      

মাঃ আঃ রিশদ          

মাছাঃ লছুম বগম 

খামার 

নরাইল 

ঢালভা া 

622 ৩৩৫১ 

মাছাঃ জা ািত আকতার    

মাঃ আঃ হাই িসি ক      

মাছাঃ িশউিল বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

623 ৩৩৫৯ 

মাছাঃ ফ ী খাতুন 

মাঃ ব ল িময়া 
মাছাঃ আফ জা বগম 

মেহশপুর,প
লাশবাড়ী 

624 ৩৩৬০ 

মাছাঃ তহিমনা খাতুন 

মাঃ নুর মাহা াদ 

মাছাঃ লসুম বগম 

হােসনপুর,

মরীরহাট 

625 ৩৩৬৩ 

মাছাঃ মা ারী খাতুন 

মাঃ রিবউল হাসান চৗধুরী 
মাছাঃ ববী বগম 

জালাগাড়ী,
আমলাগাছী 

626 ৩৩৬৫ 

মাঃ মাজািহদ ইসলাম 

মাঃ মাজাে ল হক 

মাছাঃ চা া বগম 

িগিরধারীপুর
,পলাশবাড়ী 

627 ৩৩৬৭ 

মাছাঃ রাখী খাতুন 

মাঃ রা াক খান 

মাছাঃ িলিপ বগম 

ঝািল ী, ঢাল
ভা া 

628 ৩৩৬৯ 

মাছাঃ সািদয়া আি ন িদশা 
মাঃ সাি র সরকার 

মাছাঃ মিরয়ম বগম 

হিরনমারী,প
লাশবাড়ী 

629 ৩৩৭০ 

মাছাঃ সীন ু বগম 

মাঃ আশরাফ আলী চৗধুরী 
মাছাঃ িমনারা বগম 

জালাগাড়ী,
আমলাগাছী 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

630 ৩৩৭৪ 

বলী রানী সরকার 

পিব  মার সরকার 

রিতি য়া রানী সরকার 

কািশয়াবাড়ী,
কািশয়াবাড়ী 

631 ৩৩৭৫ 

মাঃ সাইফুল ইসলাম 

মাঃ বাদসা িময়া 
মাছাঃ রিহমা বগম 

নুিনয়াগাড়ী,
পলাশবাড়ী 

632 ৩৩৭৮ 

মাছাঃ সুমনা খাতুন 

মাঃ শািহন ধান 

মাছাঃ আছমা বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

633 ৩৩৭৯ 

মাছাঃ সুলতানা খাতুন 

মাঃ শািহন ধান 

মাছাঃ আছমা বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

634 ৩৩৮০ 

মাঃ শাহাদত কিবর 

মৃত আফজাল হােসন 

মাছাঃ সালমা বগম 

পার 

বামুিনয়া,ফ
িকরহাট 

635 ৩৩৮১ 

মাছাঃ কারিমনা খাতুন 

মাঃ আ ুস সালাম শখ 

মাছাঃ রাসনা বগম 

রাজনগর,র
ওশনবাগ 

636 ৩৩৮৬ 

মাছাঃ আেমনা খাতুন 

মাঃ আবু হােসন 

মাছাঃ জািমনা খাতুন 

িহজলগাড়ী,প
লাশবাড়ী 

637 ৩৩৯৩ 

চ ন মার সরকার 

ভবনাথ চ  সরকার 

পা ল বালা 

খামার মামুদ 

পুর , হািলম 

নগর 

638 ৩৩৯৫ 

মাঃ শািহন িময়া 
মাঃ ছেলমান িময়া 
মাছাঃ ছােলহা বগম 

আট 

ঘিরয়া, মরী
রহাট 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

639 ৩৩৯৮ 

মাঃ মেহদী হাসান 

মাঃ রিফ ল ইসলাম 

মৃতঃ িবলিকছ বগম 

রাম 

কৃ পুর, মরী
রহাট 

640 ৩৪০৬ 

মাছাঃ রােশদা বগম 

ক এম িজয়াউর রহমান 

মাছাঃ সুিফয়া বগম 

বালাবামুিন
য়া, 

ফিকরহাট 

641 ৩৪০৭ 

মাছাঃ িশউলী বগম 

মাঃ হা ান সরকার 

মাছাঃ জিরনা বগম 

পূব 

গাপালপুর,

আমলাগাছী 

642 ৩৪০৮ 

মাঃ সবুজ খ কার 

মৃত আবুল কালাম আজাদ 

মাছাঃ আিজ ন বগম 

রায়তী 
নড়াইল, ঢাল

ভা া 

643 ৩৪১৪ 

মাছাঃ আিফয়া খাতুন 

মাঃ িমর জুমলা সরকার 

মাছাঃ রােশদা বগম 

বির 

হিরনমারী,প
লাশবাড়ী 

644 ৩৪১৬ 

মাছাঃ িরশা আ ার 

মাঃ সবুজ িময়া 
মাছাঃ দুলালী বগম 

হিরনাবাড়ী,
হািলমনগর 

645 ৩৪২০ 

মাঃ সাহরা্ব হােসন 

মাঃ রা ম আলী আক  

মাছাঃ ছিব বগম 

মেনাহরপুর,

মেনাহারপুর 

646 ৩৪২১ 

মাঃ নািহদ িময়া 
মাঃ রিফ ল ইসলাম 

মাছাঃ নাজমা বগম 

হিরনমারী,প
লাশবাড়ী 

647 ৩৪২২ 

মাছাঃ রনিজতা বগম 

মাঃ মা াদুল ইসলাম 

মাছাঃ রােবয়া বগম 

মারগাড়ী,
হািলমনগর 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

648 ৩৪২৩ 

মাছাঃ মাহাফুজা বগম 

মাঃ মিশউর রহমান 

মাছাঃ িফেরাজা বগম 

দুগাপুর,পলা
শবাড়ী 

649 ৩৪২৪ 

মাঃ মাহামুদুল হাসান পলাশ 

মাঃ আ ুল মা ান সরকার 

মাছাঃ পা ল বগম 

ছাটভগবান
পুর, 

আমলাগািছ 

650 ৩৪২৫ 

 রতন চ  পরামািনক 

 সতান  চ  পরামািনক 

ছাটভগবান
পুর, 

আমলাগািছ 

651 ৩৪২৬ 

মাঃ আবু সাঈদ ম ল 

মাঃ আ ুল জা ার ম ল 

মাছাঃ ছামছুর নাহার বগম 

পি মেগাপা
লপুর, 

বং িলয়া 

652 ৩৪২৮ 

মাছাঃ িবনা খাতুন 

মাঃ নআ ুর রা াক ম ল 

মাছাঃ হাওয়া বগম 

শ ামপুর,ঠু
য়াপা র 

653 ৩৪৩১ 

মাছাঃ স া খাতুন 

মাঃ সামছুল হক 

মাছাঃ জাহানারা বগম 

চি পুর,ঠু
য়াপা র 

654 ৩৪৩২ 

মাঃ মাকেছদ আলী 
মাঃ তারা িময়া 
মাছাঃ মােরফা বগম 

িশমুিলয়া,প
লাশবাড়ী 

655 ৩৪৩৫ 

মাছাঃ হািববা রিশদ 

মাঃ আঃ মােলক ধান 

মাছাঃ ববী বগম 

বালাবামুিন
য়া, 

ফিকরহাট 

656 ৩৪৪১ 

মাঃ মিশউর রহমান 

মাঃ আফছার আলী 
মাছাঃ লুৎফুন নছা 

দুগাপুর,পলা
শবাড়ী 



গাইবা া জলাধীন পলাশবাড়ী উপেজলার ন াশনাল সািভস কমসূচী (৭ম পব)  
বািতেলর কারন: বয়স কম/ বিশ 

39 
 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

657 ৩৪৪৬ 

মাছাঃ আরিফন আকতার 

মাঃ ছামছুল হক 

মাছাঃ লছুমেবগম 

ঝািল ী, ঢাল
ভা া 

658 ৩৪৪৭ 

িলমা আ ার  

মাঃ িব ব ম ল 

নুর নাহার বগম 

িব ামগাছী,
ঠু য়াপা র 

659 ৩৪৪৯ 

মাছাঃ িশমুলী বগম 

মাঃ আনছা ল ইসলাম 

মাছাঃ নী বগম 

মারগাড়ী,
হািলমনগর 

660 ৩৪৫০ 

মাছাঃ নািছমা বগম 

মাঃ আিনছুর রহমান 

মাছাঃ হািছনা বগম 

সাত আনআ 

নওদা, বং
িলয়া 

661 ৩৪৫৩ 

মাঃ এমরান আলী 
মাঃ আ ুল হািমদ ম ল 

মাছাঃ জাহানারা বগম 

ডােকরপাড়া,
ঢালভা া 

662 ৩৪৬১ 

মাঃ এিলন ম ল 

মাঃ মা ািফজুর রহমান 

মাছাঃ ইয়াসিমন বগম 

ছাট 

ভগবানপুর,

আমলাগাছী 

663 ৩৪৭১ 

মাঃ জাহ ীর আলম 

মাঃ আ ুল মিজদ সরকার 

মাছাঃ জািমন পারভীন 

ল ীপুর, ম
রীরহাট 

664 ৩৪৭৩ 

মাঃ রািজইন ইসলাম 

মৃত সামছুল দা 
মাছাঃ রিজয়া বগম 

মারগাড়ী,
হািলমনগর 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

665 ৩৪৭৪ 

মাছাঃ শা ী আ ার 

মাঃ আ ুল হািমদ 

মাছাঃ মেহরন নছা 

নুিনয়াগাড়ী,
পলাশবাড়ী 

666 ৩৪৮৯ 

মা: শিফ ল ইসলাম সরকার 

মা: বজলার রহমান সরকার 

মাছা: মেমনা বগম 

রাজনগর, 

রওশনবাগ 

667 ৩৪৯০ 

মাছা: লাজমিন আ ার     

মা: খিললুর রহমান       

মাছা: রেহনা বগম 

রাই াম, 

পলাশবাড়ী 

668 ৩৪৯১ 

মাছা: শাপলা আ ার       

মা: সাজ ুিময়া          মাছা: 
নুর াহার বগম 

পি ম 

গাপীনাথপুর, 

পলাশবাড়ী 

669 ৩৪৯২ 

মা: শিফ ল ইসলাম আক   

মা: মিজবর রহমান আক   

মাছা: জািমলা  বগম 

হাসােনর 

পাড়া, 
তুলসীঘাট 

670 ৩৫১২ 

মা: রায়হান কিবর         

মাকেছদ আলী          
হািছনা বগম 

ফিলয়া, 
পলাশবাড়ী 

671 ৩৫১৮ 

মাছা: মু া খাতুন         

মা: মেহদুল হাসান ধান   

মাছা: ফােতমা বগম 

খামারনড়াইল, 

ঢালভা া 

672 ৩৫১৯ 

মা: সাজ ুিময়া          মৃত- 

আেবদ আলী সরকার   

মাছা: ষিখনা বওয়া 

েমদপুর, 

মেনাহরপুর 

673 ৩৫২০ 

মা: সাহাদুল ইসলাম       

মা: আ ুল মিজদ ধান    

মাছা: জািমলা বগম 

খামার 

নড়াইল, 

ঢালভা া 



গাইবা া জলাধীন পলাশবাড়ী উপেজলার ন াশনাল সািভস কমসূচী (৭ম পব)  
বািতেলর কারন: বয়স কম/ বিশ 

40 
 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

674 ৩৫২৩ 

মা: িসি র রহমান       

মা: আিমর আলী         
মাছা: নুর াহার বগম 

বরী 
হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

675 ৩৫২৪ 

মা: আলী আজম ম ল      

মা: শখ সািদ ম ল     

মাছা: মুিশদা বগম 

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

676 ৩৫২৮ 

পলাশ চ  সরকার        

পিব  চ  সরকার        

রিতি য়া রানী 

কািশয়াবাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

677 ৩৫২৯ 

মা: হািববুর রহমান        

মা: আ ুর রা াক ম ল    

মাছা: হাসেনয়ারা বগম 

তালুকজািমরা, 
তালুকজািমরা 

678 ৩৫৩৪ 

মাছা: রেহনা আ ার      

মা: রিফ ল ইসলম        

সােহরা বগম 

বরী 
হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

679 ৩৫৪১ 

মা: সােদ র রহমান        

মৃত- আকবর আলী      
মাছা: সাদা রানী 

বলরামপুর, 

তুলসীঘাট 

680 ৩৫৪২ 

মা: মাহামুদুর হাসান িলয়ন  

মা: হািববুর রহমান       

মাছা: মাহমুদা  বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

681 ৩৫৪৩ 

মা: রিফ ল ইসলাম       

মা: আমানত আলী         
মাছা: রিজয়া  বগম 

সাতারপাড়া, 
তুলসীঘাট 

682 ৩৫৪৪ 

মাছা: শারিমন আ ার      

মা: ল আিমন         

মাছা: সুলতানা রািজয়া 

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

683 ৩৫৪৬ 

মা: জািহদুল ইসলাম  

মৃত- মনাজ উি ন    

মৃত- জায়দা বগম 

িহজলগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

684 ৩৫৬৭ 

মাছা: আছমিন আ ার     

মা: আিমনুল ইসলাম  

মাছা: মাহফুজা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

685 ৩৫৬৮ 

মাছা: শাহানাজ খাতুন   

মা: ছামচুল আলম  

মাছা: িবউ  বগম 

গেড়য়া, 
ঠু য়াপু র 

686 ৩৫৭২ 

মাছা: নুসরাত জাহান  

মা: সিলম রজা  
মাছা: সােজদা  বগম 

গাড়ানাটা, 
ঠু য়াপু র 

687 ৩৫৯০ 

মাছা: মা খাতুন  

মা: আ: রিশদ খ কার  

মাছা: গালাপী বগম 

রায়তী 
নড়াইল- 

ঢালভা া 

688 ৩৫৯১ 

মাছা: ফিরদা ইয়াছিমন  

মা: মুসিলম িময়া  
মাছা: আেনায়ারা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

689 ৩৫৯২ 

মাছা: রােকয়া আ ার  

মা: এরশাদ জামান 

মাছা: মােজদা খাতুন 

মধ পাড়া, 
ধােপরহাট 

690 ৩৫৯৩ 

মাছা: গালাপী  
মা: িজ ুর রহমান  

মাছা: মেমনা বগম 

তাজনগর, 

মিহপুরবাজার 

691 ৩৬০০ 

মাছ: সুিম আ ার   

মা: মত বর রহমান  

মাছা: িশউিল বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

692 ৩৬০১ 

মা: আ ুস সামাদ িময়া  
মা: আিজজুল হক  

মাছা: ছািবনা বগম 

েমদপুর, 

মেনাহরপুর 

693 ৩৬০৪ 

মাছা: রািজয়া সুলতানা  
মৃত- তয়বুর রহমান  

মাছা: রােকয়া বগম 

চি পুর, 

পলাশবাড়ী 

694 ৩৬১৪ 

মাছা: িমরা খাতুন  

মা: সােহল িময়া  
মাছা: নুরজাহান বগম 

বড় 

গািব পুর, 

আমলাগাছী 

695 ৩৬১৬ 

মাছা: হানী আ ার  

মা: পারেভজ মাশারফ  

মাছা: মিজদা বগম 

ছাট 

ভগবানপুর, 

আমলাগাছী 

696 ৩৬২৪ 

মা: আবু সুিফয়ান  

মা: রিশদ সরকার  

মাছা: ছােলহা বগম 

ছাট 

ভগবানপুর, 

আমলাগাছী 

697 ৩৬২৫ 

মাছা: ইয়াছিমন আ ার  

মৃত- জ ল ইসলাম  

মাছা: মেনায়ারা বগম 

পূব নারায়ন 

পুর, 

গাপীনাথপুর 

698 ৩৬৩০ 

মাঃ শাহজাহান সরকার     

মৃত মজনু িময়া  
মাছাঃ হােজরা বগম 

িব ামগাছী  
আমলাগাছী 

699 ৩৬৩৫ 

মাছাঃ শািহনুর বগম  

মাঃ সাহা ল ইসলাম  

মাছাঃ সােহরা বগম 

হােসনপুর , 

করেতায়াপা
ড়া 

700 ৩৬৩৮ 

মাছাঃ সাথী খাতুন  

মাঃ শিহদুল ইসলাম  

মাছাঃ রােহনুর বগম 

ছাট 

ভগবানপুর,

আমলাগাছী 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

701 ৩৬৩৯ 

মাছাঃ আফিরন খাতুন  

মাঃ আঃ আিজজ ম ল  

মাছাঃ িব বগম 

শ ামপুর 

ঠু য়াপা র 

702 ৩৬৫৬ 

মাছাঃ শাহনাজ আখতার  

মাঃ শাহীন আলম  

মাছাঃ ছােবয়া বগম 

গায়ালপাড়া 
, ঢালভা া 

703 ৩৬৫৭ 

শখ তানভীর রহমান  

মাঃ রিফ ল ইসলাম  

মাছাঃ রােজনা বগম 

গাড়ানাটা , 
ঠু য়াপা র 

704 ৩৬৬৪ 

মাছাঃ িমিল খাতুন  

মাঃ আঃ সা ার সরদার  

মাছাঃ জবা বগম 

েমদপুর , 

মেনাহরপুর 

705 ৩৬৬৫ 

মাছাঃ শা ী আকতার  

মাঃ বা ু  িময়া  
মাছাঃ রানী বগম 

জামালপুর 

পলাশবাড়ী 

706 ৩৬৬৬ 

মাছাঃ মুহািসনা নাঈম  

মাঃ আঃ জিলল  

মাছাঃ সােজদা বগম 

বালুপাড়া 
কািশয়াবাড়ী 

707 ৩৬৮৩ 

মাছাঃ সুমাইয়া আ ার  

মাঃ হলাল িময়া  
মাছাঃ জাহানারা বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

708 ৩৬৮৫ 

মাছাঃ িনলুফার জাহান  

মাঃ আতাউর রহমান  

মাছাঃ খােতজা বগম 

দূগাপুর,পলা
শবাড়ী 

709 ৩৬৮৬ 

মাঃ জুেয়ল খ কার  

মাঃ রজাইল ইসলাম  

মাছাঃ জুেলখা বগম 

নয় আনা 
নওদা, 
বং িলয়া 



গাইবা া জলাধীন পলাশবাড়ী উপেজলার ন াশনাল সািভস কমসূচী (৭ম পব)  
বািতেলর কারন: বয়স কম/ বিশ 

42 
 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

710 ৩৭০২ 

মাছাঃ মু া আকতার  

মাঃ আবু তােলব সরকার  

মাছাঃ িরনা বগম 

আসমতপুর,

পলাশবাড়ী 

711 ৩৭০৪ 

মাছাঃ লাজলী বগম 

মাঃ হািমদুল ইসলাম 

মাছাঃ লাইলী বগম 

কািশয়াবাড়ী,
কািশয়াবাড়ী 

712 ৩৭১০ 

মাঃ রায়হান শরীফ 

মাঃ আহসান হাবীব 

মাছাঃ রািফজা বগম 

বুজ ক 

িব ু পুর , 

আমলাগাছী 

713 ৩৭১২ 

মাছাঃ তানিজলা বগম  

মৃত ওসমান আলী সরকার 

মাছাঃ রিহমা বগম 

সাবিদন, 

বাসুেদবপুর 

714 ৩৭১৫ 

মাছাঃ ফােতমা থাতুন কয়া 
মাঃ তমাল চৗধুরী 
মাছাঃ শলীনা বগম 

তালুকজািম
য়া , 

তালুকজািম
য়া 

715 ৩৭২৭ 

মাঃ িফেরাজ কিবর 

মাঃ তারা ধান 

মাছাঃ িফেরাজা বগম 

মািলয়ানদহ , 
পূব 

গাপীনাথপুর 

716 ৩৭৩৩ 

মাঃ আহসান হািবব আশা 
মাঃ আেতায়ার রহমান 

মাছাঃ আিবদা বগম 

পূব নয়ানপুর 

, 

গািপনাথপুর 

717 ৩৭৩৪ 

মাঃ হাসানুর রহমান  

মাঃ শাহজাহান সরকার  

মাছাঃ রওশন আরা বগম 

পার 

আসলাগাছী, 
ঢালভা া 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

718 ৩৭৩৭ 

মাছাঃ শাপলা আকতার  

মাঃ শাহ আলম 

মাছাঃ মিজনা বগম 

দব র 

কলাগািছ , 

মরীরহাট 

719 ৩৭৫২ 

মাঃ গালাম সেয়ারার  

মাঃ আজগার আলী 
শফািল বগম 

সুলতানপুর 

বাড়াইপাড়া, 
বং িলয়া 

720 ৩৭৫৭ 

মাছাঃ া বগম  

মাঃ শিরফুল ইসলাম  

মাছাঃ শাহানুর বগম 

ঝািল ী, ঢাল
ভা া 

721 ৩৭৫৯ 

মাছাঃ আিরনা আ ার  

মাঃ আ ু াহ আল আিমন  

মাছাঃ নািগস সুলতানা 
বগম 

িকশামত 

চেরংগা 
মরীর হাট 

722 ৩৭৬২ 

মাছাঃ িমনারা আকতার 

মাঃ মধু িময়া  
মাছাঃ মেফলা বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

723 ৩৭৬৩ 

মাঃ রা ম আলী 
মাঃ নু ল ইসলাম ম ল  

মাছাঃ বলী বগম 

িব ামগাছী,
ঠু য়াপা র 

724 ৩৭৭৩ 

মাঃ ছােদক আলী  
মাঃ আঃ রহমান 

মাছাঃ রােবয়া বগম 

জালাগাড়ী 
দূগাপুর , 

আমলাগাছী 

725 ৩৭৭৬ 

মাছাঃ নুসরাত আ ার 

নাবুিন মাঃ রায়হান কিবর 

ম ল  

মাছাঃ পািল বগম 

িকশামত 

চেরংগা 
মরীর হাট 

726 ৩৭৮৩ 

মাঃ হািমদুল ইসলাম 

মাঃ খাকা ম ল  

মাছাঃ আিজরন নছা 

কািশয়াবাড়ী,
কািশয়াবাড়ী 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

727 ৩৭৮৫ 

মাছাঃ সাবানা আকতার 

মাঃ সােলমান  

মাছাঃ সােহরা বগম 

কাতুলী 
বং িলয়া 

728 ৩৭৯২ 

মাছাঃ সাহানা আ ার  

মাঃ শিহদুল ইসলাম  

মাছাঃ িবউ  বগম 

সাবিদন , 

বাসুেদবপুর 

729 ৩৭৯৫ 

মাঃ আল মামুন  

মাঃ আঃ সাবাহান  

মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 

730 ৩৭৯৮ 

মাঃ সাঈদ আলম 

মাঃ শিফ ল ইসলাম 

মাছাঃ সািজনা বগম 

িগিরধারীপুর
,পলাশবাড়ী 

731 ৩৮০২ 

মাছাঃ িশ ী আকতার 

মাঃ গালজার রহমান 

মাছাঃ হাছনা বগম 

বুজ কিব
পুর,আমলাগা

ছী 

732 ৩৮০৯ 

মাছাঃ শাপলা বগম 

মাঃ মীর হােসন ধান 

মাছাঃ মেনকা বগম 

বজ ক 

িব পুর,আম
লাগাছী 

733 ৩৮১৩ 

মাছাঃ জা াতুন ফরেদৗিস    

মাঃ আ ুস ছা ার আক     

মাছাঃ সিহদা বগম 

ছাট 

বৗলারপাড়া,
তুলসীঘাট 

734 ৩৮১৫ 

মাছাঃ সািনয়া আকতার 

মাঃ আ ুস সাবাহান 

মাছাঃ মাধূরী বগম 

সরব  

ভাদুিরয়া,প
লাশবাড়ী 

735 ৩৮১৭ 

মাছাঃ আয়শা িসি কা 
মাঃ রিফ ল ইসলাম 

মাছাঃ ইনেছানারা বগম 

িহজলগাড়ী,প
লাশবাড়ী 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

736 ৩৮১৯ 

ির া রানী সাহা 
রতন চ  সাহা 
িবথী রানী সাহা 

দূগাপুর,পলা
শবাড়ী 

737 ৩৮২০ 

মাছাঃ তমা খাতুন 

মাঃ রিফক হােসন ম ল 

মাছাঃ শািহনা বগম 

পারবামুিণয়া
,ফিকরহাট 

738 ৩৮২৬ 

মাছাঃ মিনরা আকতার 

মাঃ আ ুল ওহাব 

মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

পূব 

গাপালপুর,

আমলাগাছী 

739 ৩৮২৮ 

মাছাঃ মাহামুদা আকতার 

মৃতঃ গালাম মওলা  
মাছাঃ লুৎফা বগম 

হিরনমাড়ী,প
লাশবাড়ী 

740 ৩৮৩৩ 

মাঃ রফােয়ত আহে দ 

মাঃ আঃ কােদর আলী 
মাছাঃ িব বগম 

িদগদাড়ী, ম
রীরহাট 

741 ৩৮৩৬ 

মাছাঃ মাহামুদা জা াতুন 

নুরী 
মাঃ আবু তােহর িমঞা 
মাছাঃ িপয়ারা বগম 

থানাপাড়া, 
গাইবা া 
সদর 

742 ৩৮৩৭ 

মাঃ মুরাদ হাসান 

মাঃ সােহব িময়া 
মাছাঃ মারেশদা বগম 

িকশামত 

চের া, মরী
রহাট 

743 ৩৮৪২ 

মাঃ গালাশ রা ানী  
মাঃ আজগার আলী 
মাছাঃ রােকয়া বগম 

িহজলগাড়ী,প
লাশবাড়ী 

744 ৩৮৫১ 

মাছাঃ মু া আকতার       

মাঃ মাখেলছার রহমান 

মাছাঃ কা ন বগম 

জামালপুর,প
লাশবাড়ী 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

745 ৩৮৫৩ 

শারিমন নাহার 

মাঃ রতন িময়া 
নাজিরন নাহার 

নারায়নপুর, 

বাসুেদবপুর 

746 ৩৮৬৩ 

মাঃ সাইদুর রহমান 

মাঃ খিললুর রহমান 

মাছাঃ সামসু াহার বগম 

িব ামগাছী,
ঠু য়াপা র 

747 ৩৮৬৮ 

মাছাঃ নুরী আকতার 

মাঃ আবুল কালাম আক  

মাছাঃ নাজমা বগম 

হাসেনরপাড়া
,তুলিশঘাট 

748 ৩৮৭০ 

মাঃ সা াদ হােসন 

মাঃ সােহব উি ন 

মাছাঃ শামছু াহার বগম 

মেহশপুর,প
লাশবাড়ী 

749 ৩৮৭৫ 

মাছাঃ লাবনী আ ার 

মিন ামমান িরয়াল 

মাছাঃ সবরী বগম 

খাসবাড়ী, ম
রীরহাট 

750 ৩৮৭৭ 

স া রানী 
জয়নর চ  মাদক 

শাভা রানী 

আমলাগাছী,
আমলাগাছী 

751 ৩৮৭৮ 

মাছাঃ রেজায়ানা আ ার 

মাঃ রজাউল কিরম 

মাছাঃ ছামছু াহার বগম 

ল ীপুর, ম
রীরহাট 

752 ৩৮৮০ 

মাছাঃ স া খাতুন 

মাঃ আ ুর িময়া 
মাছাঃ মিজনা বগম 

আমলাগাছী,
আমলাগাছী 

753 ৩৮৮৪ 

মাঃ সিলম আহে দ 

মাঃ আ ুল মা ািলব  

মাছাঃ সােহরা বগম 

জামালপুর,প
লাশবাড়ী 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

754 ৩৮৮৯ 

মাছাঃ মাহফুজা আকতার 

মাঃ মিতউর রহমান 

মাছাঃ পারভীন বগম 

দূগাপুর,পলা
শবাড়ী 

755 ৩৮৯৪ 

মাছাঃ সুিম খাতুন  

মাঃ সবুজ ধান 

মাছাঃ জেলখা বগম 

পারবামুিণয়া
,ফিকরহাট 

756 ৩৮৯৭ 

মাছাঃ রািজয়া সুলতানা  
মাঃ আ ুল রিহম 

মাছাঃ রেবকা বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

757 ৩৮৯৮ 

বলা রাণী 
মাঃ বলাল হােসন 

সিলনা বগম 

আমবাড়ী,প
লাশবাড়ী 

758 ৩৯০৩ 

মাঃ আ ুল মােজদ ম ল 

মাঃ আবুল কালাম আজাদ 

মাছাঃ তােহরা বগম 

পবনাপুর,চ
ররহাট 

759 ৩৯০৬ 

তাসিলমা আ ার 

মাকেলছুর রহমান 

জুেলখা বগম 

সাবিদন , 

বাসুেদবপুর 

760 ৩৯১১ 

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

মাঃ শামসুল ইসলাম 

মাছাঃ আিছয়া বগম 

মহদীপুর,ঠু
য়াপা র 

761 ৩৯১৬ 

মারী বিবতা রানী 
 উ ল মার সাহা 
চায়না রানী সাহা 

নুিনয়াগাড়ী,
পলাশবাড়ী 

762 ৩৯১৯ 

মাছাঃ সারিরনা  
মাঃ জাইদুল হক 

মাছাঃ আ জুয়ারা বগম 

আমবাড়ী,প
লাশবাড়ী 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

763 ৩৯২১ 

মাছাঃ নারিগছ আ ার 

মাঃ ল কালাশ উ াল 

সরকার 

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

খামার 

নরাইল 

ঢালভা া 

764 ৩৯২২ 

মাছাঃ িবলিকছ আ ার 

মাঃ ছাইফুল ইসলাম 

মাছাঃ লিতফা বগম 

পি ম 

গায়ালপাড়া,
পলাশবাড়ী 

765 ৩৯২৭ 

মাছাঃ আিখ আকতার 

মাঃ আবুল কালাম 

মাছাঃ রওশন আরা বগম 

নুিনয়াগাড়ী,
পলাশবাড়ী 

766 ৩৯২৮ 

মাছাঃ বাবলী আ ার 

মাঃ তৗিহদুল ইসলাম 

মাছাঃ পা ল বগম 

পি ম 

গাপালপুর,

বং িরয়া 

767 ৩৯৩০ 

মাছাঃ মিনরা বগম 

মাঃ পাপুল ম ল 

মাছাঃ আ জুয়ারা বগম 

পবনাপুর,চ
ররহাট 

768 ৩৯৩১ 

মাছাঃ সােহরা বগম 

মৃত মিতয়ার রহমান 

মাছাঃ উে  লছুম 

মেহশপুর,প
লাশবাড়ী 

769 ৩৯৩৩ 

মাঃ আবু তােলব ম ল 

মাঃ সিজবর রহমান 

মাছাঃ হািলমা বগম 

সুলতানপুর 

বাড়াইপাড়া,
বং িলয়া 

770 ৩৯৩৭ 

সািমম রজা  
সাজ ুিময়া 
ম জুয়ারা বগম 

নুরপুর,পলাশ
বাড়ী 

771 ৩৯৪৫ 

মাছাঃ মনা আকতার 

মাঃ সাবাহান িময়া 
নুরজাহান 

জামালপুর,প
লাশবাড়ী 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

772 ৩৯৪৬ 

মাছাঃ রওশনারা বগম 

মাঃ ওসমান গিন 

মাছাঃ িবলিকছ আরা বগম 

িকেশারগাড়ী,
কািশয়াবাড়ী 

773 ৩৯৫১ 

 সুফল চ  শীল 

মৃতঃ রােজ  চ  শীল 

মিত পূিনমা রানী শীল 

হিরনমাড়ী,প
লাশবাড়ী 

774 ৩৯৬৪ 

মাছাঃ সিলনা বগম 

মাঃ হািফজার রহমান 

মাছাঃ ছােলহা বগম 

মা ফাপুর,

তুলসীঘাট 

775 ৩৯৭৩ 

মাছাঃ পছানা আ ার 

মাঃ রিফ ল ইসলাম 

মাছাঃ পালী বগম 

িব ামগাছী,
ঠু য়াপা র 

776 ৩৯৭৮ 

মাছাঃ সুমী আকাতার 

মাঃ আিমনুল ইসলাম 

মাছাঃ শাি  বগম 

বুজ ক 

টংরা, বং
িলয়া 

777 ৩৯৮২ 

মাঃ জুেয়ল সরকার 

মাঃ আ ুল সামাদ 

মাছাঃ জাহরা বগম 

মেহশপুর,প
লাশবাড়ী 

778 ৩৯৮৯ 

মাছাঃ রিহমা বগম 

মাঃ আঃ জিলল সরকার 

মাছাঃ রিমছা বগম 

চািলতা 
দহ,পলাশবা

ড়ী 

779 ৪০০২ 

মাছাঃ তহিমনা আ ার 

মাঃ রিফ ল ইসলাম 

মাছাঃ খািদজা বগম 

হাসানেখাড়.

কািশয়াবাড়ী 

780 ৪০০৪ 

আিলফ আ ার 

মাঃ উ ল রািফ 

রােকয়া বগম 

ডা িন,বাসু
দবপুর 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

781 ৪০০৯ 

মাছাঃ মাধরী বগম 

মাঃ আল মাহামুদ 

মাছাঃ আইয়ালী বগম 

িগিরধারীপুর
,পলাশবাড়ী 

782 ৪০১০ 

মাঃ উ ল রািফ  

মাঃ আনছার আলী 
মাছাঃ জাহানারা বগম 

ডা িন,বাসু
দবপুর 

783 ৪০১১ 

জসিমন আকতার 

সামছুল হক 

জাহরা বগম 

বড় 

িশমুলতলা,
কািশয়াবাড়ী 

784 ৪০১৭ 

মাঃ এমদাদুল িময়া 
মাঃ হায়দার আলী 
মাছাঃ জায়দা বগম 

রা ামা ,প
লাশবাড়ী 

785 ৪০১৮ 

রােবয়া খাতুন 

মাঃ তােরক আিজজ 

মাছাঃ ধিল বগম 

বুজ ক 

টংরা, বং
িলয়া 

786 ৪০১৯ 

মাছাঃ শানুরী বগম 

মাঃ আশরাফুল ম ল 

মাছাঃ রােবয়া বগম 

িকেশারগাড়ী,
কািশয়াবাড়ী 

787 ৪০২১ 

মাঃ মাহমুদুল ইসলাম 

মাঃ খাই ল ইসলাম 

মাছাঃ মাকসুদা বগম 

িগিরধারীপুর
,পলাশবাড়ী 

788 ৪০২৬ 

মাঃ মাহামুদ হাসান 

মাঃ রমজান আলী 
মাছাঃ খায় ন নছা 

সুলতানপুর,

িকেশারগাড়ী 

789 ৪০২৭ 

মাঃ মেহদী হাসান 

মাঃ মজনু ম ল 

মাছাঃ রািশদা বগম 

ভকীপাড়া,
কািশয়াবাড়ী 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

790 ৪০২৯ 

মাছাঃ কা লী বগম 

মাঃ মাজা ফর হােসন 

মাছাঃ আয়শা বগম 

সুলতানপুর,

িকেশারগাড়ী 

791 ৪০৩৪ 

মাছাঃ ইয়াসিমন বগম 

মাঃ আলম িময়া 
মাছাঃ মিরয়ম বগম 

ভকীপাড়া,
কািশয়াবাড়ী 

792 ৪০৪৫ 

াবনী রানী সরকার 

হিরপদ চ  সরকার 

পুতুল রানী সরকার 

ঘাড়াবা া, 
হািলমনগর 

793 ৪০৪৭ 

মাঃ আশরাফুল ইসলাম 

মাঃ সাহাবুি ন 

মাছাঃ রােহনা বগম 

দূগাপুর,পলা
শবাড়ী 

794 ৪০৫৫ 

মাছাঃ হাওয়া বগম 

মাঃ শিহদুল ইসলাম 

মাছাঃ আিছয়া বগম 

মহদীপুর,ঠু
য়াপা র 

795 ৪০৬৩ 

মাছাঃ অিণেফান খাতুন 

মাঃ খয়বার আলী 
মাছাঃ জায়দা বগম 

িবরােমর 

িভটা,মেনাহা
রপুর 

796 ৪০৬৪ 

মাছাঃ েহলা আখতার 

মাঃ সা ানুর রহমান 

মাছাঃ বী নাহার বগম 

বাড়াইপাড়া,
পলাশবাড়ী 

797 ৪০৬৭ 

মাঃ ফক ল ইসলাম 

মাঃ আ ুল গিন ম ল 

মাছাঃ ফােতমা বগম 

দৗলতপুর, 

কামরপুর 

798 ৪০৭৪ 

মাঃ আঃ আিলম  

মৃত মাহা দ আলী  
মাছাঃ সুিফয়া বগম 

দূগাপুর,পলা
শবাড়ী 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

799 ৪০৭৯ 

মাঃ আইয়ুব আলী  
মাঃ মমতাজ আলী  
মাছাঃ হািমদা বগম 

পূব নয়ানপুর 

, 

গািপনাথপুর 

800 ৪০৮৪ 

মাঃ িমলন খ কার  

মাঃ আউয়াল আজাদ 

খ কার  

মাছাঃ জিরনা বগম 

বালাবামুিন
য়া, 

ফিকরহাট 

801 ৪০৮৫ 

গালাম আজম  

ইয়ািছন আলী  
আেমনা খাতুন 

সুলতানপুর 

বাড়াইপাড়া, 
বং িলয়া 

802 ৪০৮৬ 

মাছাঃ লাবনী আ ার  

মাঃ মাহফুজার রহমান 

রািকব  

মাছাঃ িবলিকছ বগম 

দূগাপুর,পলা
শবাড়ী 

803 ৪০৮৭ 

মাছাঃ তাহরীমা আকতার  

মাঃ আিজজুল হািকম  

মাছাঃ আকিলমা বগম 

চািলতাদহ,প
লাশবাড়ী 

804 ৪০৮৮ 

মাছাঃ িলজা আকতার 

মাঃ সুজন িময়া  
মাছাঃ রানী বগম 

দূগাপুর,পলা
শবাড়ী 

805 ৪০৯৫ 

মাছাঃ মাহফুজা আ ার  

মাঃ ইউসুফ আ্লী  
মাছাঃ রােবয়া বগম 

মহদীপুর,ঠু
য়াপা র 

806 ৪০৯৬ 

মাঃ সািমউল হক সরকার  

মাঃ সাইফুল ইসলাম  

মাছাঃ সােহরা বগম 

বলরামপুর , 

তুলশীঘাট 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

807 ৪০৯৭ 

মাঃ আল আিমন ইসলাম  

মাঃ রিফ ল ইসলাম  

মাছাঃ রােশদা বগম 

দূগাপুর,পলা
শবাড়ী 

808 ৪১০০ 

মাঃ আবুল কালাম আজাদ  

মাঃ বিনজ উি ন  

মাছাঃ খােতজা বগম 

আ ুয়া 
পলাশবাড়ী 

809 ৪১০১ 

িব িজৎ তালুকদার  

গাপাল গািব  তালুকদার  

সিবতা তালুকদার 

সাবিদন,আম
লাগািছ 

810 ৪১০৬ 

পারভীন আ ার  

মাঃ আ ুল কােদর 

মােশদা বগম 

ল ীপুর, ম
রীরহাট 

811 ৪১১০ 

মাঃ িফেরাজ িময়া  
মাঃ আ ুর রিশদ 

মাছাঃ কািহনুর বগম 

নুিনয়াগাড়ী,
পলাশবাড়ী 

812 ৪১২২ 

মাছাঃ শাহনাজ আ ার  

মাঃ সাজা িময়া  
মাছাঃ রওশনারা বগম 

আসমতপুর,

পলাশবাড়ী 

813 ৪১২৩ 

মাছাঃ রাফু খাতুন  

মাঃ আ ুর রউফ  

মাছাঃ ফিরদা বগম 

পবনাপুর,চ
ররহাট 

814 ৪১২৫ 

মাছাঃ ফরেদৗিস আকতার  

মাঃ নজ ল ইসলাম  

মাছাঃ ছােলহা বগম 

কালুগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

815 ৪১৩২ 

মাঃ আিমনুল ইসলাম  

মাঃ আ ুল মিজদ  

মাছাঃ আেমনা বগম 

নাি শহর,ফ
িকরহাট 

816 ৪১৩৪ 

মাঃ সুজন িময়া 
মাঃ মিজবর রহমান 

মাছাঃ মিজদা বগম 

বং িলয়া,
বং িলয়া 

817 ৪১৩৫ 

মাছাঃ হািলমা আ ার  

মাঃ হাসমত আিল  

মাছাঃ শাহানুর বগম 

পি ম 

নয়ানপুর, বং
িলয়া 

818 ৪১৩৮ 

মাছাঃ নাজিমন নাহার  

মাঃ রাজা িময়া  
মাছাঃ জাসনা বগম 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

819 ৪১৪৯ 

মাছাঃ লািময়া চৗধুরী কিম 

মাঃ আঃ হা ান চৗধুরী  
মৃত রােহনা চৗধুরী 

পারবতীপুর,

আমলাগাছী 

820 ৪১৫০ 

মাঃ আইয়ুব আলী  
মাঃ মাসেলম উি ন  

মাছাঃ আ ুয়ারা বগম 

সুলতানপুর 

বড়াইপাড়া,  
বং িলয়া 

821 ৪১৫২ 

মাছাঃ শাহানা বগম  

মাঃ রজাউল কিরম  

মাছাঃ রিহমা বগম 

মধ  

রামচ পুর 

822 ৪১৫৯ 

মাছাঃ নু াহার আ ার  

মাঃ নজ ল ইসলাম  

মাছাঃ নাজমা বগম 

পূবফিরদপুর, 

পূবফিরদপুর 

823 ৪১৬২ 

গৗির রানী সরকার  

কাি  ভুষন সরকার  

পূিনমা রানী সরকার 

মহদীপুর,ঠু
য়াপা র 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

824 ৪১৬৭ 

মাছাঃ সারাবান ত রী  
মাঃ সুজাউে ালা সরকার  

মাছাঃ শাি  বগম 

চি পুর,ঠু
য়াপা র 

825 ৪১৭৪ 

মাছাঃ মাহমুদ আকতার  

মাঃ শাওকত হাসান  

মাছাঃ ফােতমা বগম 

পি ম 

গািপনাথপুর
,  

পলাশবাড়ী 

826 ৪১৮১ 

মাছাঃ তানিজনা আকতার  

মাঃ মুকবুল হােসন  

মাছাঃ িশউলী বগম 

বুজ ক 

িব পুর, 

আমলাগািছ 

827 ৪১৮২ 

ক এম আহসানুল ইসলাম  

ক এম আঃ মা ান  

মাছাঃ রওশন আরা বগম 

বালাবামুিন
য়া, 

ফিকরহাট 

828 ৪১৮৩ 

মাঃ নুর আলম  

মাঃ গালজার রহমান  

মাছাঃ নুরজাহান বগম 

ফিলয়া, 
পলাশবাড়ী 

829 ৪১৮৫ 

মাঃ কিব ল ইসলাম  

মাঃ নজ ল ইসলাম  

মাছাঃ লাভলী বগম 

তালুক 

ঘাড়াবা া 

830 ৪১৮৮ 

মাছাঃ সিহদা আকতার  

মাঃ দুলু িময়া  
মাছাঃ ফুিলয়া বগম 

বাশকাট, 

পলাশবাড়ী 

831 ৪১৯০ 

নাজমুন নাহার মুনমুন  

মাঃ না  ুিময়া  
মাছাঃ মাহামুদা বগম 

কালুগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

832 ৪১৯৩ 

মাঃ মাখেলছুর ামিনক  

আ ুল ছা ার ামািনক  

মাছাঃ মেমনা বগম 

িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

833 ৪১৯৪ 

মাঃ সিলম িময়া  
মাঃ আফছার উি ন 

মাছাঃ শফািল বগম 

পূব 

নারয়নপুর, 

গািপনাথপুর 

834 ৪২০১ 

মাছাঃ িলয়া আকতার  

মাঃ আিমনুল ইসলাম  

মাছাঃ আছমা বগম 

বলাবামুিনয়া
, ফিকরহাট 

835 ৪২০২ 

মাঃ ল আিমন 

মাঃ হােরজ আলী  
মাছাঃ রােকয়া বগম 

আসমতপুর,

পলাশবাড়ী 

836 ৪২০৩ 

মাঃ মাসুদ রানা  
মাঃ বােছদ আলী  
মাছাঃ মােশদা বগম 

বড়াডাংগা, 
পলাশবড়ী 

837 ৪২০৪ 

মাঃ জািক ল ইসলাম  

মাঃ জাহা ীর আলম  

মাছাঃ হািমদা বগম 

কালুগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

838 ৪২০৭ 

মাছাঃ রেহনা বগম  

মাঃ ফরেদৗসী ম ল  

মাছাঃ আিছয়া বগম 

শালমারা, কা
মরপুর 

839 ৪২১০ 

মাছাঃ মাধবী বগম 

মাঃ মাহফুজ রহমান  

মাছাঃ শাহনুর বগম 

জালাগাড়ী,
আমলাগাছী 

840 ৪২১২ 

মাঃ শাহ আলম  

মাঃ হািফজার রহমান  

মাছাঃ শাহানুরী বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

841 ৪২১৮ 

মাঃ িলখন সরকার  

মাঃ ছাইদার রহমান  

মাছাঃ লািক বগম 

ভগবানপুর, 

বাসুেদবপুর 

842 ৪২২৬ 

মাছাঃ িরমা আ ার  

মাঃ রজাউল কিরম  

মাছাঃ জিরনা বগম 

গৃধারীপুর,প
লাশবাড়ী 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

843 ৪২২৮ 

মাঃ মুশিফক খ াকার রতন 

শাহ মাঃ মিশউর রহমান  

মাছাঃ িপয়ারী রহমান 

গাড়ানাটা, 
ঠু য়াপা র 

844 ৪২৩৪ 

মাছাঃ রিশদা আকতার  

মাঃ রিফ ল ইসলাম  

মাছাঃ ছােলহা বগম 

বাশকাটা, 
পলাশবাড়ী 

845 ৪২৩৬ 

মাঃ এজাজা উি ন 

মাঃ হািববুর রহমান 

মাছাঃ আয়াসিমন 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

846 ৪২৫১ 
আকাশ চ  রায়  
সুভাষ চ  রায় 
কনা রাণী 

আটঘিরয়া, 
মরীরহাট 

847 ৪২৫২ 
মা: সাহাগ িময়া  
মা: সয়দ মান  
মাছা: সিলনা বগম 

পূব 
ফিরদপুর, 
ফিরদপুর 

848 ৪২৫৫ 
মা: হািববুর রহমান ধান  
মৃত- শামচুল হক ধান 
মা্ছা: জিরনা বগম 

খামারমামুদ
পুর, 

হািলমনগর 

849 ৪২৬৪ 

মাঃ রিহদুল ইসলাম  

মাঃ আলম িময়া  
মাছাঃ রােকয়া বগম 

ল ীপুর, ম
রীরহাট 

850 ৪২৭১ 

মাছাঃ সুমাইয়া আকতার  

মাঃ আকমল হােসন  

মাছাঃ রওশন আরা বগম 

ওসমানপুর 

পীরগ  

851 ৪২৭২ 

মাছাঃ িবিথ আকতার  

মাঃ দুলাল ধান  

মাছাঃ রবা বগম 

জামালপুর 

পলাশবাড়ী 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

852 ৪২৭৩ 

মাছাঃ উে  তািমমা ইসলাম  

মাঃ আশরাফুল ইসলাম  

মাছাঃ ফিজলাতুন নছা 

ল ীপুর, ম
রীরহাট 

853 ৪২৭৯ 

মাঃ মা ফা রহমান 

মাঃ আনছার আলী 
মাছাঃ মিজদা বগম 

পি ম 

নয়ানপুর, বং
িলয়া 

854 ৪২৮১ 

মাঃ িজ ুর রহমান 

মৃতঃ মিজবর রহমান 

মাছাঃ রািজয়া বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

855 ৪২৮২ 

মাছাঃ শা ী আকতার 

মাঃ শাহজাহান মািনক 

মাছাঃ লুৎফা বগম 

আমবাড়ী,প
লাশবাড়ী 

856 ৪২৮৩ 

মাছাঃ মিরয়ম আকতার 

মাঃ খােদম হােসন 

মাছাঃ ফােতমা বগম 

িগিরধারীপুর
,পলাশবাড়ী 

857 ৪২৮৪ 

মাছাঃ সানিজদা আ ার 

জিবন 

এ এম ছােরায়ার আলম 

মাছাঃ জা াতুল ফরেদৗিস 

মধ রামচ
পুর, কামরপু

র 

858 ৪২৯১ 

মাছাঃ খােদজা খাতুন 

মাঃ িলমন িময়া 
মাছাঃ রিহমা বগম 

সাতারপাড়া,
তুলসীঘাট 

859 ৪২৯৯ 

মাছা: তৗিহদা আ ার  

মা: িফেরাজ কিবর  

মাছা: রেহনা বগম 

ল ীপুর, ম
রীরহাট 

860 ৪৩০০ 

মাছা: আেলমা খাতুন  

মা: আশরাফুল আক   

মাছা: ছােমলা বগম 

কালুগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

861 ৪৩০৭ 

মাছা: সুলতানা রািজয়া  
মা: আব ুল মাবুদ িময়া  
মাছা: রিহমা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

862 ৪৩০৮ 

মাছা: শ ামলী আ ার িবউ   

মা: শািহন িময়া  
মাছা: িব বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

863 ৪৩১১ 

মা: নূর আলম  

মা: সাজ ুিময়া  
মাছা: লাইজ ু বগম 

িদঘলকাি , 

বং িলয়া 

864 ৪৩১৩ 

মাছা: শারিমন আ ার  

মা: সিহদুল ইসলাম  

মাছা: িপয়ারী বগম 

মা ফাপুর, 

তুলশীঘাট 

865 ৪৩১৫ 

মাছা: শাহানূরী খাতুন  

মা: জািকর হােসন  

মাছা: রিহমা বগম 

আমলাগাছী, 
আমলাগাছী 

866 ৪৩২৪ 

মা: সুজন িময়া  
মৃত- আইয়ুব আলী  
মাছা: সুিফয়া বগম 

পি ম 

িমজাপুর, 

কািশয়াবাড়ী 

867 ৪৩২৫ 

মা: শিরফুল ইসলাম  

মা: শামছুল ইসলাম  

মাছা: িমনারা বগম 

িগরীধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

868 ৪৩২৯ 

মা: মাহফুজার রহমান  

মা: আেনায়ার হােসন  

মাছা: মােলকা বগম 

বড়াইপাড়া , 
পলাশবাড়ী 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

869 ৪৩৩৫ 

মাছা: মুি  আ ার  

মা: ম ু  িময়া  
মাছা: রােকয়া বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

870 ৪৩৩৮ 

মাছা: র া খাতুন  

মৃত- আমজাদ হােসন  

মাছা: নসুম বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

871 ৪৩৪৩ 

মা: আিশ র রহমান  

মৃত- নু ামান  

মাছা: িব বগম 

মহদীপুর, 

ঠু য়াপু র 

872 ৪৩৪৪ 

রাকসানা আ ার  

আ ুর রহমান  

ছামছু াহার বগম 

সাবিদন , 

আমলাগাছী 

873 ৪৩৪৭ 

মাছা: জাসনা খাতুন  

মা: সাহবাব হােসন  

মাছা: সানালী বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

874 ৪৩৫০ 

মা: রিফ ল ইসলাম  

মৃত- জালাল উি ন ম ল  

মাছা: লাইলী বগম 

ডােকরপাড়া, 
ঢালভা া 

875 ৪৩৫১ 

মাছাঃ িম আকতার  

মাঃ আল আিমন ম ল  

মাছাঃ িশিরনা বগম 

বতকাপা , 
ঢালভা া 

876 ৪৩৫৫ 

মাঃ আশরাফুল ইসলাম  

মাঃ আইয়ুব আলী  
মাছাঃ সুিফয়া বগম 

সুলতানপুর 

পলাশবাড়ী 

877 ৪৩৫৬ 

মাছাঃ রনিজলা আ ার  

আঃ রহমান  

মাছাঃ জাহানারা বগম 

কিরয়াটা 
কামরপুর 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

878 ৪৩৬৩ 

মাঃ আিরফ িময়া  
মাঃ জিলল  

মাছাঃ রেহনা বগম 

আজমপুর 

পলাশবাড়ী 

879 ৪৩৬৯ 

মাঃ মাইদুল ইসলাম  

মাঃ আঃ মা াফ  

মাছাঃ ক ানা বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

880 ৪৩৭০ 

মাছাঃ আছমাউল 

হাসেনআরা  
খ কার মাঃ জা াতুন নবী  
মাছাঃ সািহরন নছা 

ছাট 

ভগবানপুর,

আমলাগাছী 

881 ৪৩৭২ 

িবউ  আ ার  

মাঃ ফরহাদ বাদশা  
মাছাঃ জাহরা বগম 

বড় 

িশমুলতলা,
কািশয়াবাড়ী 

882 ৪৩৭৮ 

মাছাঃ সিলনা বগম  

মাঃ আ ুল াহ িময়া  
মাছাঃ সুিফয়া বগম 

বাশকাটা, 
পলাশবাড়ী 

883 ৪৩৮০ 

মাঃ ল আিমন 

মৃত মাশরফ হােসন 

মৃতঃ জিরনা বগম 

লাকমানপুর,

বং িলয়া 

884 ৪৩৮২ 

মাছাঃ আমােতাষ িসি কা 
আশা 
মাঃ ফরহাদ 

মাছাঃ মাহফুজা বগম 

মেনাহরপুর,

মেনাহারপুর 

885 ৪৩৮৪ 

মাছাঃ শারিমন আ ার 

মাঃ শাহীন ম ল 

মাছাঃ িরনা বগম 

নয় আনা 
নওদা, বং

িলয়া 

886 ৪৩৮৫ 

মাছাঃ মাহিছনা আ ার 

পিল 

মাঃ আ ুল মিজদ আক  

মাছাঃ হািলমা বগম 

নাি  শহর 

,ফিকর হাট 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

887 ৪৩৮৬ 

সােজদা আ ার 

মৃতঃ আ ুল ছা ার 

আয়শা বগম 

মেহশপুর,প
লাশবাড়ী 

888 ৪৩৮৮ 

মাছাঃ িম আ ার 

মাঃ আঃ ওয়াদুদ িময়া 
মাছাঃ ফােতমা বগম 

মেহশপুর,প
লাশবাড়ী 

889 ৪৩৯৫ 

মাঃ শা ী আকতার 

মাঃ রিফক উি ন 

মাছাঃ চােমলী বগম 

নুিনয়াগাড়ী,
পলাশবাড়ী 

890 ৪৩৯৬ 

মাঃ িমজানুর রহমান 

মাঃ িসরাজুল ইসলাম 

মাছাঃ মিজনা বগম 

ভবানীপুর,বা
সুেদবপুর 

891 ৪৪০০ 

মাছাঃ আিমনা খানম 

মাঃ ম জুদার রহমান 

মাছাঃ রিজয়া বগম 

পু মািড়,ম
নাহারপুর 

892 ৪৪১১ 

মাছাঃ রওনক আরা িরফাত  

মাঃ ল আিমন  

মাছাঃ শািহদা বগম 

জামালপুর 

পলাশবাড়ী 

893 ৪৪১৭ 

মাঃ িবপুল িময়া  
মাঃ শাহজাহান  

মাছাঃ িবউ  বগম  

পি ম 

গায়ালপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

894 ৪৪২১ 

মাঃ হা নুর রিশদ  

মৃত আঃ রহমান মাছাঃ 
নারগীস বগম 

পূব গাপালপ ু

, আমলাগাছী 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

895 ৪৪২২ 

মাঃ ফিরদ হাসান  

মাঃ রজাইল কিরম  

মাছাঃ শাহানা বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

896 ৪৪২৫ 

মাঃ শামীম িময়া  
মৃত সাজা িময়া  
মাছাঃ মিজনা বগম 

দুবলাগাড়ী,প
লাশবাড়ী 

897 ৪৪৩১ 

মাছাঃ রনিজলা আকতার  

এ. .এম কাজল হােসন 

মাছাঃ মমতা বগম 

বড় 

গািব পুর , 

আমলাগাছী 

898 ৪৪৩৪ 

মাঃ আবু সাঈদ  

মাঃ আিমনুল ইসলাম  

মাছাঃ ফিরদা বগম 

পবনাপুর,চ
ররহাট 

899 ৪৪৩৭ 

মাঃ শাহ জালাল ম ল  

মাঃ নজ ল ইসলাম ম ল  

মাছাঃ িলভা বগম 

িব ামগাছী,
ঠু য়াপা র 

900 ৪৪৩৮ 

মাঃ িবপুল শখ  

মাঃ তছিলম উি ন  

মাঃ আয়শা বগম 

আমলাগাছী 
আমলাগাছী 

901 ৪৪৪০ 

মাঃ আিখদুল চৗধুির  

মাঃ সেক ার আলী চৗধুরী 
মাছাঃ জিমলা খাতুন 

ঝািল ী, ঢাল
ভা া 

902 ৪৪৪২ 

মাঃ মাহাবুর িময়া  
মাঃ আঃ ছামাদ  

মৃত মমতা বগম 

িশমুিলয়া,প
লাশবাড়ী 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

903 ৪৪৪৪ 

মাঃ মাহাবুর রহমান  

মাঃ ইউনুছ আলী  
মাছাঃ রওশন আরা বগম 

পি ম 

নয়ানপুর , 

বং িলয়া 

904 ৪৪৪৮ 

মাছাঃ নাছিরন বগম  

মাঃ মাসুদ রানা  
মাছাঃ আেমনা বগম 

পি ম 

গায়ালপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

905 ৪৪৫২ 

মাছাঃ রেবকা সুলতানা  
মাঃ আশরাফুল ইসলাম  

মাছাঃ মামুলী বগম 

শ ামপুর 

ঠু য়াপা র 

906 ৪৪৫৬ 

মাঃ মাসুদুর রহমান  

মৃত র ব আলী  
মাছাঃ ময়জান বগম 

চািলতাদহ,প
লাশবাড়ী 

907 ৪৪৫৯ 

মাছাঃ মুছিলমা খাতুন  

মাঃ মুনছুর আলী  
মাছাঃ আিছয়া বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

908 ৪৪৬০ 

লাকী আ ার  

ল আিমন আক   

ফােতমা বগম 

ছাট 

িশমুলতলা 
পলাশবাড়ী 

909 ৪৪৬৮ 

মাঃ শািহন সরকার  

মাঃ শাহজালাল সরকার  

মাছাঃ হােজরা বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

910 ৪৪৬৯ 

মাঃ আলমগীর সরকার  

মাহা দ আলী  
মাছাঃ জাহানারা বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

911 ৪৪৭৩ 

মাছাঃ জাহারা খাতুন  

মাঃ ইউনুস আলী সরকার  

মাছাঃ মিরয়ম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

912 ৪৪৭৬ 

মাঃ িরপন িময়া  
মাঃ আঃ হাদী  
মাছাঃ রােকয়া বগম 

আমলাগাছী 
আমলাগাছী 

913 ৪৪৮২ 

মাঃ সাকলাইন মাহমুদ  

মাঃ মিমনুল ইসলাম ধান  

মাছাঃ শািহনা পারভীন 

জামালপুর 

পলাশবাড়ী 

914 ৪৪৯১ 

মাঃ আেনায়ার হােসন  

মাঃ আঃ গিন সরকার  

মৃত আছমা বগম 

পার 

আসলাগাছী, 
ঢালভা া 

915 ৪৪৯২ 

মাছাঃ মৗসুিম আকতার  

মাঃ আেনায়ার হােসন  

মাছাঃ জাহরা বগম 

পার 

আসলাগাছী, 
ঢালভা া 

916 ৪৪৯৩ 

মাছাঃ মৗসুিম খাতুন  

মাঃ কামাল হােসন  

মাছাঃ জাহরা বগম 

গায়ালপাড়া 
ঢালভা া 

917 ৪৪৯৬ 

মাছাঃ হলানা খাতুন  

মাঃ শিহদ িময়া  
মাছাঃ সােহরা বগম 

বরকতপুর, 

ফিকরহাট 

918 ৪৫০১ 

মা: মাইদুল ইসলাম  

মা: মা ােমল হক  

মাছা: মােরফা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 



গাইবা া জলাধীন পলাশবাড়ী উপেজলার ন াশনাল সািভস কমসূচী (৭ম পব)  
বািতেলর কারন: বয়স কম/ বিশ 

54 
 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

919 ৪৫০৭ 

মাছা: িশি  বগম  

মা: রজা িময়া  
মাছা: ছােমলা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

920 ৪৫০৯ 

মাছা: মু া রানী  
মা: আিনছুর রহমান  

মৃত- রওশন আরা 

খামার 

নড়াইল, 

ঢালভা া 

921 ৪৫১১ 

মাছা: লায়লা আ ার  

মা: শাহজাহান িময়া  
মাছা: লাইলী বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

922 ৪৫১২ 

 সমের  নাথ সরকার  

মৃত- নেপ  নাথ সরকার  

যাগমায়া 

রামচ  পুর, 

কািশয়াবাড়ী 

923 ৪৫১৪ 

মা: রতন িময়া  
মা: আিজজুর রহমান  

মাছা: রওশন আরা বগম 

গাড়ানাটা, 
ঠু য়াপু র 

924 ৪৫১৫ 

মাছা: সিলনা আ ার  

মা:: আসাদু ামান ম ল  

মাছা: মেনায়ারা  বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

925 ৪৫১৬ 

মাছা: শাহানাজ পারিভন  

মা: আ: রা াক সরকার  

মাছা: সােহদা বগম 

দৗলতপুর, 

কামরপুর 

926 ৪৫১৭ 

মাছা: মুি  আ ার  

মা: ইিলয়াছ আলী  
মাছা: আিমনা বগম 

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

927 ৪৫১৮ 

মাছা: খােলদা আ ার  

মা: হািফজার রহমান  

মাছা: খােতজা বগম 

হােসনপুর, 

মরীরহাট 

928 ৪৫২১ 

মা: ল আিমন  

মৃত- মনহাজ উি ন  

মাছা: রােকয়া বগম 

লি পুর, 

মরীরহাট 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

929 ৪৫২২ 

মাছা: পালী আ ার  

মা: মনহাজ উি ন  

মাছা: রােকয়া বগম 

লি পুর, 

মরীর হাট 

930 ৪৫২৪ 

তৃি  রানী  
সুজয় মার সরকার  

শকা রানী 

জগরজানী, 
পলাশবাড়ী 

931 ৪৫২৫ 

মাছা: শাহীনুর আ ার বানু  

মা: আতাউর রহমান ম ল  

মাছা: খােতজা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

932 ৪৫২৬ 

মাছা: নূ ে ছা চৗধুরী  
মা: নজ ল ইসলাম চৗধুরী  
মাছা: সানা মাই 

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

933 ৪৫২৯ 

মাছা: রতনা খাতুন  

মা: শিফ ল ইসলাম  

মৃত- মােলকা খাতুন 

খামার 

নড়াইল, 

ঢালভা া 

934 ৪৫৩৩ 

মাছ: িরতা খাতুন  

মা: আশরাফুল ইসলাম ধান  

মাছা: মিরয়ম বগম 

পূব ফিরদপুর, 

ফিরদপুর 

935 ৪৫৩৯ 

মাছা: ফারজানা আ ার িমিল  

মা; মতুজা আলী িহ  

মাছা: মুিনরা বগম 

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

936 ৪৫৪২ 

আ ু াহ আল-মা দী  
ইি সার রহমান  

মাছা: সুরাইয়া বগম 

ঝািল ী, 
ঢালভাংগা 

937 ৪৫৫৩ 

মা: িফেরাজ কিবর  

মা: ইয়া ব আলী  
মাছা: বলী বগম 

িব ু পুর, 

ঠু য়াপু র 

938 ৪৫৫৪ 

মাছা: আছমা আ ার  

মা: মিতয়ার রহমান  

মাছা: জেলখা বগম 

আমলাগাছী, 
আমলাগাছী 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

939 ৪৫৬১ 

মা: আল আিমন সরকার  

মা: আমজাদ হােসন  

মাছা: জােবদা বগম 

মা ফাপুর, 

তুলশীঘাট 

940 ৪৫৬৯ 

মা: শািহন িময়া  
মা: ওসমান গিণ  

মাছা: মি কা বগম 

রায়তী 
নড়াইল- 

ঢালভা া 

941 ৪৫৭২ 

মা: আ ুর  রিফক ধান  

মৃত- আবুল হােসন ধান  

মাছা: রিহমা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

942 ৪৫৭৩ 

মা: শািমম িময়া  
মা: নজীর হােসন িময়া  
মাছা: রিহমা বগম 

বলরামপুর, 

তুলসীঘাট 

943 ৪৫৭৪ 

মা: মিমনুল ইসলাম  

মৃত- মেয়জ উি ন  

মা: নিছরন নছা 

ভবানীপুর, 

বাসুেদবপুর 

944 ৪৫৭৫ 

মাছা: হােজরা আ ার  

মা: আজগার আলী  
মাছা: তহিমনা বগম 

খা  টংড়া, 
বং িলয়া 

945 ৪৫৭৭ 

মা: ফিরদুল ইসলাম  

মা: ছেবদ আলী  
মাছা: ফােতমা বগম 

ঝাপড়, 

কামরপুর 

946 ৪৫৮১ 

মাছা: শাপলা আ ার  

মা: আ: ছা ার  

মাছা: আেবদা খাতুন 

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

947 ৪৫৮৬ 

মাছা: সােহরা বানু  

মা: হািফজুর রহমান  

মাছা: সােজদা বগম 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

948 ৪৫৯৩ 

মা: শিফউল ইসলাম  

মা: আজগর আলী  
মাছা: শাহানা বগম 

পি ম 

নয়ানপুর, 

বং িলয়া 

949 ৪৫৯৪ 

মা: িঝনুক ম ল  

মা: িম  ম ল  

মাছা: ঝনরা বগম 

িকশামত 

চের া, 
মিররহাট 

950 ৪৫৯৬ 

মাছা: সুিম আ ার  

মা: আশরাফ আলী  
মাছা: নারিগজ বগম 

পি ম গায়াল 

পাড়া, 
পলাশবাড়ী 

951 ৪৬০৫ 

মহিসনা আ ার  

মাঃ মাশাররফ হােসন 

মাছাঃ ফিরদা বগম 

মুরারীপুর , 

রওশনবাগ 

952 ৪৬০৬ 

মাছাঃ ফি  খাতুন 

মাঃ সিলম িময়া  
মাছাঃ জাহানারা বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

953 ৪৬০৯ 

মাঃ শিরফুল ইসলাশ  

মাঃ রাজা িময়া  
মাছাঃ শফালী বগম 

মহদীপুর,ঠু
য়াপা র 

954 ৪৬১৪ 

মাছাঃ খােলদা আ ার  

মাঃ খাই ল ইসলাম আক  

মাছাঃ রনুকা বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

955 ৪৬১৭ 

মাছাঃ নারিগছ আ ার  

মাঃ িমজানুর রহমান  

মাছাঃ লাইজ ু বগম 

বড় 

গািব পুর , 

আমলাগাছী 

956 ৪৬১৯ 

মাঃ জােবর সরকার  

মাঃ আঃ মিজদ সরকার  

মাছাঃ রােকয়া বগম 

ল ীপুর, ম
রীরহাট 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

957 ৪৬২০ 

মাঃ হাজাইফা সরকার  

মাঃ আশরাফুল ইসলাম  

মাছাঃ ফিজলাতুন নছা 

ল ীপুর, ম
রীরহাট 

958 ৪৬২৪ 

সুমনা আকতার  

আঃ কােদর সরকার  

হািলমা বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

959 ৪৬২৬ 

মাছাঃ লুৎফা বগম  

মাঃ সবুজ  

মাছাঃ কাবােশ 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

960 ৪৬৩১ 

মাছাঃ স া খাতুন  

মাঃ আমজাদ হােসন  

মাছাঃ মু া বগম 

পূব 

গাপীনাথপুর 

, পলাশবাড়ী 

961 ৪৬৩২ 

মাঃ বুলবুল আহেমদ  

মাঃ সাজ ুম ল  

মাছাঃ বুলবুলী বগম 

পূব 

গাপীনাথপুর 

, পলাশবাড়ী 

962 ৪৬৩৩ 

দবাশীষ সরকার  

গীের নাথ সরকার  

চােমলী রানী সরকার 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

963 ৪৬৩৭ 

মাঃ শিহদ িময়া  
মাঃ আফছার আলী  
মাছাঃ শামসু াহার বগম 

বাশকাটা, 
পলাশবাড়ী 

964 ৪৬৪৩ 

মাঃ হা ন অর রিশদ  

মাঃ সাবু িময়া  
মাছাঃ তােহরা বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

965 ৪৬৪৪ 

মাঃ পলাশ িময়া  
মাঃ আিমনুল ইসলাম  

মাছাঃ মু জুয়ারা বগম 

বরী 
হিরনমারী , 
পলাশবাড়ী 

966 ৪৬৪৭ 

ছালাতুন নবী  
মৃত নু ল ইসলাম  

মাছাঃ আয়শা 

নাি শহর , 

ফিকরহাট 

967 ৪৬৫৪ 

মাঃ আল আিমন  

মাঃ রাজা িময়া  
মাছাঃ আিছয়া বগম 

দূগাপুর,পলা
শবাড়ী 

968 ৪৬৫৫ 

মাছাঃ বাবলী খাতুন  

মাঃ আঃ বাকী খ কার  

মাছাঃ নু াহার বগম 

মুরারীপুর , 

রওশনবাগ 

969 ৪৬৬০ 

মাছাঃ আিখ আকতার  

মাঃ আঃ মােলক  

মাছাঃ জবা বগম 

নুিনয়াগাড়ী,
পলাশবাড়ী 

970 ৪৬৬২ 

মাছাঃ রােবয়া আ ার  

মাঃ মুনছুর আলী সরকার  

মাছাঃ রািজয়া সুলতানা 

পারববতীপুর
আমলাগাছী 

971 ৪৬৬৪ 

মাঃ আিশ র রহমান  

মাঃ আঃ মিজদ আক   

মাছাঃ িনলুফার ইয়াসিমন 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

972 ৪৬৬৫ 

মাঃ আঃ মিমন  

মাঃ আিলম উি ন ামািনক 

মাছাঃ ফিজলাতুন নছা 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

973 ৪৬৬৭ 

িরিম আ ার  

আবু ব র িময়া  
জাহানারা বগম 

গেনশপুর 

বং িলয়া 

974 ৪৬৬৮ 

মাছাঃ নািছমা আকতার 

মাঃ তাির ল ইসলাম  

মাছাঃ শফালী বগম 

তালুকজািম
য়া , 

তালুকজািম
য়া 

975 ৪৬৭০ 

তুষার চ  রায়  

কাি  ভুষন রায়  

বাসি  রানী রায় 

বড় 

িশমুলতলা,
কািশয়াবাড়ী 

976 ৪৬৭৩ 

মাঃ আ ু াহ আল মাহফুজ 

মাঃ আবুল কালাম আজাদ  

মাছাঃ দেলায়ারা বগম 

িকশমাত 

চেরংগা 
মরীরহাট 

977 ৪৬৭৪ 

মাঃ আ ুল মা াফ  

মাঃ শিহদুল ইসলাম  

মি জলা বগম 

িব ু পুর  

ঠু য়াপা র 

978 ৪৬৭৫ 

মাঃ আিত র রহমান  

মাঃ আবতাব হােসন  

মাছাঃ সােলহা বগম 

রামকৃ পুর 

মরীরহাট 

979 ৪৬৭৬ 

মাছাঃ মুসিলমা খাতুন  

মাঃ মা ািফজার রহমান  

মাছাঃ আিছয়া বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

980 ৪৬৮১ 

মাছাঃ জমী খাতুন  

মাঃ কাওছার আহ দ  

মাছাঃ পালী বগম 

ফরকা াপুর 

ঢালভা া 

981 ৪৬৮৩ 

মাঃ শািহনুর আলম  

মাঃ ইিলয়াছ উি ন  

মাছাঃ ছিকনা বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

982 ৪৬৮৬ 

মাঃ আঃ রা াক  

মাঃ সাহরাব আলী  
মাছাঃ রিহমা বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

983 ৪৬৮৯ 

মাছাঃ িবলিকছ  

মাঃ আশরাফুল  

মাছাঃ রিজয়া বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

984 ৪৬৯১ 

মাঃ রািহনুর ইসলাম সরকার 

মাঃ সুলতান মাহামুদ 

সরকার  

মাছাঃ রােবয়া বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

985 ৪৭০৪ 

মাছাঃ শারিমন আ ার 

মৃত- আ ুল গিন খ কার 

মাছাঃ অেলদা বগম 

জামালপুর,প
লাশবাড়ী 

986 ৪৭০৫ 

মাঃ আলমগীর ম ল 

মাঃ আ ুল মােজদ ম ল 

মাছাঃ আং র বগম 

রাজনগর, 

রওশনবাগ 

987 ৪৭০৭ 

মাঃ েবল আক  

মাছাঃ ডইিজ বগম 

পূবনয়ানপুর,

পূবেগাপীনাথ
পুর 

988 ৪৭০৮ 

মাঃেগালাম মা ফা  
মাঃ জাহা ীর আলম 

মাছাঃ রােকয়া বগম 

বিরশাল,বাসু
দবপুর 

989 ৪৭০৯ 

মাঃ শাহা ল ইসলাম 

মাঃ সাজ ুিময়া 
মাছাঃ িশউলী বগম 

খামারনড়াই
ল, ঢালভা া 

990 ৪৭১০ 

মাঃ হািবল িময়া 
মাঃ আঃ ছালাম ামািনক 

মাছাঃ মােজদা বগম 

হাসােনরপা
ড়া, 

তুলশীঘাট 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

991 ৪৭২২ 

মাছাঃ হাওয়া খাতুন 

মাঃ ফকর উি ন 

মাছাঃ শািহ বগম 

শ ামপুর, 

ঢালভা া 

992 ৪৭৩২ 

মাঃ আল মু াফ ম ল 

মাঃ আঃ রউফ 

মাছাঃ মারেশদা বগম 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 

993 ৪৭৩৪ 

মাছাঃ জা াতুল কাবরা 
সীমা 
মাঃ খায় ল কিরম 

মাছাঃ মােশদা বগম 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 

994 ৪৭৩৫ 

মাঃ শািকল ধান 

মাঃ নু ামান ধান 

মাছাঃ শাহীনুর বগম 

চকবালা, 
কািশয়াবাড়ী 

995 ৪৭৩৮ 

মাঃ িফেরাজ কিবর 

মাঃ আশরাফুল আলম 

মাছাঃ ফােতমা ম ল 

হিরনাথপুর, 

তালুকজািম
রা 

996 ৪৭৪১ 

মাছাঃ জসিমন আকতার 

মাঃ রজাউল কিরম 

মাছাঃ িশউলী বগম 

পি ম 

গাপীনাথপুর
, পলাশবাড়ী 

997 ৪৭৪৩ 

শাহ শারিমন 

মাঃ শাহ আলম 

মাছাঃ রেহনা বগম 

নুরপুর, 

পলা্শবাড়ী 

998 ৪৭৪৪ 

মাছাঃ কািনজ ফােতমা 
মাঃ নািজম উি ন খান 

মাছাঃ জাহরা বগম 

মেনাহরপুর, 

মেনাহরপুর 

999 ৪৭৫৭ 

মাঃ িরপন িময়া 
মাঃ আঃ বারী িময়া 
মাছাঃ পা ল বগম 

পার 

আমলাগাছী,
ঢালভা া 

1000 ৪৭৬৪ 

মাছাঃ িবনা আ ার 

মৃত মিফজাল রহমান 

মাছাঃ রান ু বগম 

চি পুর,ঠু
য়াপা র 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1001 ৪৭৬৬ 

মাঃ সাহা ল ইসলাম 

মাঃ খেজর উি ন 

মাছাঃ তােহরা বগম 

মেহশপুর,প
লাশবাড়ী 

1002 ৪৭৭২ 

মাঃ জয়নালআেবদীন 

মাঃ মিফজল হক ম ল 

মাছাঃ জাহরা বগম 

মরাদােতয়া,
তালুকজািম

রা 

1003 ৪৭৭৬ 

মাছাঃ রশমী আ ার 

মৃতঃ ইউনুছ আ্লী 
মাছাঃ ছিকনা বওয়া 

িগিরধারীপুর
,পলাশবাড়ী 

1004 ৪৭৭৭ 

রিজফা খাতুন 

আ ুর রউফ আক  

জবা বগম 

ছাট 

িশমুলতলা,প
লাশবাড়ী 

1005 ৪৭৭৯ 

মাছাঃ ফারহানা আকতার 

বৃি  

মাঃ আফসার রহমান 

মাছাঃ িবউ  বগম 

জামালপুর,প
লাশবাড়ী 

1006 ৪৭৮৮ 

মাছাঃ শিহদা সুলতানা 
মাঃ আ ুল জিলল  

মাছাঃ রােহনা বগম 

আমবাড়ী,প
লাশবাড়ী 

1007 ৪৭৯০ 

মাঃ গালাম র ানী 
মাঃ রিবউল ইসলাম 

লাইজ ু বগম 

ঘাড়াবা া, 
হািলমনগর 

1008 ৪৭৯৬ 

মাছাঃ নুর ফাহামুদা জািকয়া 
আকতার 

মাঝা ফর হােসন 

ওেরছা বগম 

আসমতপুর,

পলাশবাড়ী 

1009 ৪৮০১ 

মা: শিরফুল ইসলাম  

মা: আিজজুল ইসলাম 

মাছা: সােহদা বগম 

িশবরামপুর, 

পলাশবাড়ী 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1010 ৪৮০৫ 

মাছা: মৗসুিম আ ার  

মা: মিশউর রহমান  

মাছা: ম ুয়ারা বগম 

ল ীপুর, 

মরীর হাট 

1011 ৪৮০৮ 

মা: রিশদুল হক সরকার  

মা: আ ুস সা ার সরকার  

মাছা: আেনায়ারা বগম 

পারবত পুর, 

ঠু য়াপু র 

1012 ৪৮১৩ 

মা: ইয়ািমন কিবর  

মৃত- আিজজুর রহমান  

মৃত- মােলকা বগম 

বুজ ক 

িব ু পুর, 

আমলাগাছী 

1013 ৪৮১৫ 

তমা রানী সাহা  
েদশ সাহা  

সুলতা রানী সাহা 

মহদীপুর, 

ঠু য়াপু র 

1014 ৪৮১৮ 

িবউ  রানী  
 িবমল চ   

গালাপী রানী 

িকেশারগাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

1015 ৪৮১৯ 

মা: জাফর আহে দ   

মা: ইমামুল ইসলাম  

মাছা: লছুম ইসলাম 

হিরপুর , 

রওশনবাগ 

1016 ৪৮২০ 

মাছা: শািকলা আ ার  

মৃত- আ ুল গিন খ কার  

মাছা: অেলদা 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

1017 ৪৮২১ 

মা: সাইফুল ইসলাম  

মা: গা ফার িময়া  
মাছা: চােমলী বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

1018 ৪৮২৩ 

মাছা: পলক আ ার  

মা: মায়াে ম হােসন খ কার 

মাছা: নমিন বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

1019 ৪৮২৯ 

মাছা: শিরফা সুলতানা  
মৃত- আ ুস ছা ার সরকার  

মৃত- সুলতানা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1020 ৪৮৩৩ 

এস এম জিসনুর ম ল জিন  

মা: শিহদুল ইসলাম ম ল  

মাছা: জুেলখা বগম 

দূগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

1021 ৪৮৩৬ 

মাছা: হািফজা বগম  

মা: রিশদুল ইসলাম  

মাছা: হািমদা বগম 

দূগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

1022 ৪৮৩৯ 

পলাশ মার সরকার  

রনিজৎ সরকার  

নিমতা রানী সরকার 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

1023 ৪৮৫৭ 

মাঃ আঃ খােলক  

মাঃ মকবুল হােসন  

মাছাঃ নূ ল নাহার 

নাি শহর , 

ফিকরহাট 

1024 ৪৮৫৯ 

মাঃ িশপন ধান  

মাঃ শিহদুল ইসলাম ধান  

মাছাঃ শফািল বগম 

রায়তী 
নড়াইল, 

ডালভা া 

1025 ৪৮৬৩ 

মাছাঃ রিশদা খাতুন  

মাঃ আঃ রহমান  

মাছাঃ সাদারািন 

পবনাপুর,চ
ররহাট 

1026 ৪৮৭০ 

মাছাঃ উে  ছােলমা খাতুন  

মৃত সিলম রজা সরকার  

মাছাঃ নুর নাহার 

কৃ পুর,রওশ
নবাগ 

1027 ৪৮৭৩ 

মাহা দ আলী  
মাঃ এ াজ আলী  
মাছাঃ আেমনা বগম 

হিরপুর 

রওশনবাগ 

1028 ৪৮৭৪ 

মাছাঃ আেমনা খাতুন  

মাঃ মা ািকম ম ল  

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

খি  

মিররহাট 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1029 ৪৮৭৫ 

মাঃ মাতাহার িময়া  
মাঃ আবু ব র িসি ক  

মাছাঃ মাহমুদা বগম 

গেজয়া 
ঠু য়াপা র 

1030 ৪৮৮১ 

মাছাঃ হাফসা আ ার  

মাঃ আঃ হাই সরকার  

মাছাঃ বিব সাছিরন 

বড়াডা া 
পলাশবাড়ী 

1031 ৪৮৮৬ 

মাঃ শাহা ল ইসলাম  

মাঃ লাল িময়া  
মাছাঃ রেহনা বগম  

জগরজািন 

পলাশবাড়ী 

1032 ৪৮৮৭ 

মাঃ আিমনুল ইসলাম  

মাঃ আবু হােসন  

মাছাঃ রােবয়া বগম 

সাবিদন 

আমলাগাছী 

1033 ৪৮৮৮ 

মাঃ শিরফুল ইসলাম  

মাঃ হিববর রহমান  

মাছাঃ জিমলা বগম 

শালমাড়া 
কামরপুর 

1034 ৪৮৯৩ 

মাঃ ছাদাকাত সাইন  

মাঃ শিহদুল কিরম  

মাছাঃ ছামছু াহার বগম 

রাজনগর , 

রওশনবাগ 

1035 ৪৮৯৬ 

মাহফুজা আ ার  

মাঃ মিতয়ার রহমান  

আকতারা বানু 

আসমতপুর,

পলাশবাড়ী 

1036 ৪৯০৪ 

মাঃ সুজন িময়া  
মাঃ দুলু িময়া  
মাছাঃ রওশনারা বগম 

সুলতানপুর 

বাড়াইপাড়া, 
বং িলয়া 

1037 ৪৯১২ 

মাছাঃ সুমী বগম  

মাঃ িমজানুর রহমান  

মাছাঃ িফেরাজা বগম 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 

1038 ৪৯১৩ 

জেবনুর খাতুন  

মাঃ িরপন িময়া  
মাছাঃ জেলখা বগম 

ভগবানপুর 

বাসুেদবপুর 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1039 ৪৯১৪ 

মাঃ মু ার িময়া  
মাঃ দুলু িময়া  
মাছাঃ হািলমা বগম 

মধ রামচ
পুর, 

কামরপুএর 

1040 ৪৯১৫ 

মাঃ জ ল ইসলাম  

মাঃ মমেদল হােসন  

মাছাঃ ছােবরা খাতুন 

ঝািল ী, ঢাল
ভা া 

1041 ৪৯১৭ 

মাছাঃ জসমীন বগম  

মাঃ আঃ মা ান সরকার 

মাছাঃ হািলমা বগম 

পূব গাপালপ ু

, আমলাগাছী 

1042 ৪৯২২ 

মাছাঃ মিরয়ম আকতার  

মামুনছুর আলী  
মাছাঃ দুলালী বগম 

নুিনয়াগাড়ী,
পলাশবাড়ী 

1043 ৪৯৩০ 

মাছাঃ িরপা আ ার  

মাঃ আঃ লিথফ ম ল  

মাছাঃ রেহনা বগম 

সুলতানপুর 

বাড়াইপাড়া, 
বং িলয়া 

1044 ৪৯৩২ 

মাছাঃ তাজনুর আ ার 

মাঃ নু ল আিমন সরকার  

মাছাঃ ক ানা বগম 

পবনাপুর,চ
ররহাট 

1045 ৪৯৩৩ 

িবধান চ  সরকার  

কাি  ভুষন সরকার  

রবতী রানী সরকার 

কৃ পুর,রওশ
নবাগ 

1046 ৪৯৩৮ 

লাকী খাতুন  

আিমনুল ইসলাম  

মিজদা বগম 

দয়ারপাড়া, 
ঠু য়াপা র 

1047 ৪৯৪২ 

মাছাঃ আেমনা খাতুন  

মাঃ হািববুর রহমান  

মাছাঃ রােবয়া বগম 

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

1048 ৪৯৪৩ 

মাছাঃ খািদজা খাতুন 

মাঃ মাহাবুর রহমান 

মৃত বুলবুিল বগম 

িশমুিলয়া,প
লাশবাড়ী 

1049 ৪৯৪৯ 

মাছাঃ িম আ ার 

মাঃ র ু খ কার 

মাছাঃ হািলমা বগম 

রাজনগর,র
ওশনবাগ 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1050 ৪৯৫৬ 

মাছা: রািজয়া সুলতানা  
মা: আ ুর রিশদ সরকার  

মাছা: িম বগম 

পূব ফিরদপুর, 

ফিরদপুর 

1051 ৪৯৫৭ 

মাছা: হািববা হািলম িপংিক  

মা: আ ুল হািলম ম ল  

মাছা: কািহনুর আ ার বানু 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

1052 ৪৯৫৯ 

মা: শাহাফুল ম ল  

মা: আয়তাল হক ম ল  

মৃত- লছুম বগম 

শ ামপুর, 

ঢালভা া 

1053 ৪৯৬৪ 

মা: মেহদী হাসান নািসর  

মা: নজ ল ইসলাম  

মাছা: নাছিরন  বগম 

বড় 

িশমুলতালা, 
কািশয়াবাড়ী 

1054 ৪৯৬৫ 

মা: েবল খ কার  

মা: রনজ ুখ কার  

মাছা: হািলমা বগম 

রাজনগর, 

রওশনবাগ 

1055 ৪৯৬৯ 

মাছা: জা ািত আ ার িদনা  
মা: দেলায়ার হােসন  

মাছা: িবউ  বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

1056 ৪৯৭১ 

হােসেনয়ারা বগম  

মা: মা ােমল হক 

মাছা: িলিল বগম 

িদগদাড়ী, 
মরীরহাট 

1057 ৪৯৭৪ 

মাঃ শািকল িময়া  
মাঃ তয়ব আলী  
মাছাঃ লছুম বগম 

আমলাগাছী 
আমলাগাছী 

1058 ৪৯৭৫ 

মাছাঃ নািছমা আকতার 

মাঃ নওশা িময়া  
মাছাঃ কিহনুর বগম 

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

1059 ৪৯৭৬ 

মাঃ ওবাউদুর রহমান  

মৃত ইসমাইল হােসন  

মাছাঃ পািকজা বগম 

িশমুিলয়া,প
লাশবাড়ী 

1060 ৪৯৮৭ 

মাছাঃ লাইজ ুিমনারা বগম 

িলিপ  

মাঃ শিহদুল ইসলাম  

মাছাঃ খােলদা বগম 

নুিনয়াগাড়ী,
পলাশবাড়ী 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1061 ৫০০০ 

মাছাঃ মারছািলন আ ার  

মাঃ মাফা ল হােসন  

মাছাঃ মিরনা বগম 

জামালপুর 

পলাশবাড়ী 

1062 ৫০০৯ 

মাছাঃ ইররাত জাহান  

মাঃ দুদ ুিময়া  
মাছাঃ িনলুফা বগম 

পূব ফিরদপুর
পূব ফিরদপুর

1063 ৫০২২ 

মাঃ িলমন ধান 

মাঃ মুনছুর ধান 

মাছাঃ লাভলী বগম 

জামালপুর,প
লাশবাড়ী 

1064 ৫০২৫ 

মাছাঃ মােরফা আকতার 

মাঃ আশরাফুল আলী 
মাছাঃ আেমনা বগম 

জামালপুর,প
লাশবাড়ী 

1065 ৫০২৭ 

িতয়াশ রানী দ 

িমঠু চ  দ  

সুিচ া রানী দ 

িগিরধারীপুর
,পলাশবাড়ী 

1066 ৫০২৯ 

মাছাঃ উে হািন 

মাঃ মু ল িময়া 
মাছাঃ রওশনারা বগম 

িগিরধারীপুর
,পলাশবাড়ী 

1067 ৫০৩০ 

মাছাঃ রেহনা পারভীন 

মাঃ আঃ হািলম সরকার 

মৃতঃ রািশদা বগম 

ভবানীপুর,বা
সুেদবপুর 

1068 ৫০৩৬ 

মাঃ আিরফুল রহমান  

মীর কােশম শখ  

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

1069 ৫০৪৬ 

মাঃ কাজীউল হাসাদ  

মাঃ আঃ সালাম  

মাছাঃ মেহরানী 

আমলাগাছী 
আমলাগাছী 

1070 ৫০৫১ 

মাঃ ফজলুল হক  

মাঃ আঃ সালাম  

মাছাঃ মেহরানী 

আমলাগাছী 
আমলাগাছী 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1071 ৫০৫৩ 

জয়  িব াস  

আন  চ  সরকার  

দীপ চ  সরকার 

মহদীপুর,ঠু
য়াপা র 

1072 ৫০৫৪ 

মাছাঃ খািদজা খাতুন  

মাঃ হায়দার আলী  
মাছাঃ হাসেন আরা বগম 

মািল ী 
ফিকরহাট 

1073 ৫০৫৫ 

শাওন চ  কমকার  

তপন চ  কমকার  

ভারতী রানী কমকার 

মহদীপুর,ঠু
য়াপা র 

1074 ৫০৫৭ 

ফনিস খাতুন  

গফুর িময়া  
কেমলা বগম 

কািশয়াবাড়ী,
কািশয়াবাড়ী 

1075 ৫০৫৯ 

মাছাঃ গালরায়হানা  
মাঃ খাই ল ইসলাম  

মাছাঃ রােবয়া বগম 

কািশয়াবাড়ী,
কািশয়াবাড়ী 

1076 ৫০৬৯ 

মাছাঃ আিতয়া বান ু 

হািমদুল ইসলাম েবল  

মাছাঃ মরী বগম 

পূব ফিরদপুর 

পূব ফিরদপুর 

1077 ৫০৭৮ 

মাঃ খায় ল ইসলাম  

মাঃ রইচ উি ন ামািনক  

মাছাঃ নুরনাহার বগম 

কািশয়াবাড়ী,
কািশয়াবাড়ী 

1078 ৫০৭৯ 

মাছাঃ মিনরা খাতুন  

মাঃ মতলুবর রহমান  

মাছাঃ রােবয়া বগম 

জামালপুর 

পলাশবাড়ী 

1079 ৫০৮২ 

মাছাঃ আরাফাত জাহান  

মাঃ ওয়াদুদ শখ  

মাছাঃ বীনা বগম 

পবনাপুর,চ
ররহাট 

1080 ৫০৮৮ 

মাছাঃ মনিজলা আ ার  

মাঃ মাসুদ রানা  
মাছাঃ রিহমা বগম 

জগরজািন 

পলাশবাড়ী 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1081 ৫০৯১ 

মাছাঃ রিহমা খাতুন  

মাঃ রাজ ুিময়া  
মাছাঃ জােহলা বগম 

িক রপাড়া 
ঢালভা া 

1082 ৫০৯৫ 

মাছাঃ জাসনা খ কার  

মাঃ জািহদুল খ কার  

মাছাঃ িলিল বগম 

বালাবামুিন
য়া, 

ফিকরহাট 

1083 ৫০৯৭ 

মাঃ মামুন শখ  

আনছার আলী  
মাছাঃ উে  লছুম বওয়া 

সুলতানপুর 

বাড়াইপাড়া, 
বং িলয়া 

1084 ৫০৯৯ 

মাছাঃ ছিনয়া থাতুন  

মাঃ আরব ম ল  

মৃত গালাপী বগম 

দুবলাগাড়ী,প
লাশবাড়ী 

1085 ৫১০২ 

মাছাঃ িমতু আ ার  

মাঃ মাজাে ল হক  

মাছাঃ শফালী বগম 

বড় 

িশমুলতলা,
কািশয়াবাড়ী 

1086 ৫১০৩ 

মাঃ শািমম ম ল  

মাঃ আঃ রহমান  

মৃত শাি  বগম 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 

1087 ৫১১০ 

মাছাঃ সিখনা বগম 

মাঃ রজাউল কিরম 

মাছাঃ রােহলা বগম 

মুরারীপুর , 

রওশনবাগ 

1088 ৫১১১ 

মাছাঃ সুিম বগম 

মাঃ ছবেদল আক  

মাছাঃ মিজনা বগম 

আমবাড়ী,প
লাশবাড়ী 

1089 ৫১১২ 

মাছাঃ িমশরী আ ার 

মাঃ আ ুল মিতন ধান 

মাছাঃ নািসমা বগম 

খাসবাড়ী, ম
রীরহাট 

1090 ৫১১৪ 

মাঃ শািহনুর আলম 

মাঃ ইিলয়াছ উি ন 

মাছাঃ ছিকনা বগম 

মেহশপুর,প
লাশবাড়ী 

1091 ৫১১৫ 

মাছাঃ মােজদা বগম 

মাঃ হািমদুল ইসলাম 

মাছাঃ মিজনা বগম 

আমবাড়ী,প
লাশবাড়ী 

1092 ৫১১৭ 

মাঃ পােমল হক পিলন 

মাঃ সু জ হক িলটন 

মাঃ মাকছুদা বগম 

নুিনয়াগাড়ী,
পলাশবাড়ী 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1093 ৫১২০ 

পিপ রানী সরকার 

িদিলপ চ  সরকার 

শা না রানী সরকার 

 

 

মহদীপুর,ঠু
য়াপা র 

1094 ৫১২২ 

মাঃ জািহদ হাসান 

মাঃ ইকরামুল ধান 

মাছাঃ সাহানুির বগম 

বড় 

িশমুলতলা,
কািশয়াবাড়ী 

1095 ৫১৩৩ 

মাঃ এনামুল হক 

মাঃ খাজা িময়া 
মাছাঃ রােহলা বগম 

ফিলয়া,পলাশ
বাড়ী 

1096 ৫১৩৫ 

মাছাঃ তাছিলমা আ ার 

মাঃ আঃ মােলক 

মাছাঃ রােবয়া বগম 

িগিরধারীপুর
,পলাশবাড়ী 

1097 ৫১৩৬ 

মাছাঃ শািহনুর খাতুন 

মাঃ আ ুল আিজজ 

মাছাঃ শােহরা বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

1098 ৫১৩৭ 

মাছাঃ আ ুয়ারা বগম 

মাঃ মাশেফর র রহমান 

মাছাঃ নু াহার বগম 

নুিনয়াগাড়ী,
পলাশবাড়ী 

1099 ৫১৩৮ 

মাছাঃ পারভীন আকতার 

মাঃ আিরফুল ইসলাম 

মাছাঃ িবজলী বগম 

রাই াম,পলা
শবাড়ী 

1100 ৫১৪৬ 

মাঃ আশরাফুল ইসলাম 

মাঃ সামছুল আক  

মাছাঃ ধাফী বগম 

ল ীপুর, ম
রীরহাট 

1101 ৫১৪৭ 

মাছাঃ রখা আকাতার 

মাঃ রিফক উি ন 

মাছাঃ নুর াহার বগম 

ল ীপুর, ম
রীরহাট 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1102 ৫১৫০ 

মাছাঃ ফােতমা আকতার  

মাঃ আ ুল গফুর ম ল  

মাছাঃ জািমলা ্ বগম 

নয়া আনা 
নওদা 
বং িলয়া 

1103 ৫১৫৪ 

মাছাঃ মাসেলমা খাতুন  

মাঃ মিতয়ার রহমান 

মাছাঃ মিরয়ম বগম 

বং িলয়া , 
বং িলয়া 

1104 ৫১৫৭ 

মাছাঃ নাছিরন আ ার  

মাঃ ওসমান গিন সরকার  

মাছাঃ রওশন আরা বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

1105 ৫১৫৮ 

মাঃ আল আিমন  

মাঃ জেবর হােসন  

মাছাঃ আ জুয়ারা বগম 

পূব ফিরদপুর
পূব ফিরদপুর

1106 ৫১৬৫ 

মাছাঃ চা া খাতুন  

মাঃ আল আিমন  

মাছাঃ গালাপী বগম 

পূব ফিরদপুর
পূব ফিরদপুর

1107 ৫১৬৮ 

মাছাঃ রািজয়া সুলতানা  
মাঃ রাজা িময়া  
মাছাঃ মাহ ন নছা 

জালাগাড়ী 
দূগাপুর , 

আমলাগাছী 

1108 ৫১৭০ 

মাঃ ফা ক িময়া  
মাঃ আইয়ুব আলী  
মাছাঃ রিশদা বগম 

জগরজািন 

পলাশবাড়ী 

1109 ৫১৭১ 

ইিত রাণী  
 তাপশী চ   

কাজুলী বালা 

স না 
কািশয়াবাড়ী 

1110 ৫১৭৭ 

মাছাঃ আরিফনা আকতার  

মাঃ ছামছুল হক  

মাছাঃ লছুম বগম 

কািশয়াবাড়ী,
কািশয়াবাড়ী 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1111 ৫১৮৬ 

মাছাঃ স া আ ার  

মাঃ আঃ জা ার সরকার  

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

ভবানী পুর, 

বাসুেদবপুর 

1112 ৫১৯১ 

মাঃ ইদ ুিময়া  
মাঃ ইউনুছ আলী  
মাছাঃ িশ ী বগম 

আসমতপুর,

পলাশবাড়ী 

1113 ৫১৯৬ 

মাঃ আঃ রউফ শখ  

মাঃ হােসন আলী  
রিনচা 

সুলতানপুর 

বাড়াইপাড়া, 
বং িলয়া 

1114 ৫২০৮ 

মাঃ মু ল িময়া 
মৃতঃ মেয়জ উি ন 

মাছাঃ ফুলমাই বগম 

ভবানীপুর,বা
সুেদবপুর 

1115 ৫২১০ 

মাঃ আশরাফুল ইসলাম 

সাহরাব আলী 
মাছাঃ আয়শা বগম 

কািশয়াবাড়ী,
কািশয়াবাড়ী 

1116 ৫২১৬ 

মাছাঃ মােজদা বগম 

মাঃ হািমদুল ইসলাম 

মাছাঃ মিজনা বগম 

কালুগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

1117 ৫২১৭ 

মাছাঃ সুিম বগম 

মাঃ ছবেদল আক  

মাছাঃ মিজনা বগম 

আমবাড়ী,প
লাশবাড়ী 

1118 ৫২১৯ 

মাছাঃ নাজিমন আকতার 

মাঃ মাহামুদুল ইসলাম 

মাছাঃ তানিজলা বগম 

গাড়ানাটা , 
ঠু য়াপা র 

1119 ৫২২০ 

মাছাঃ নুরজাহান খাতুন 

মাঃ জয়নাল আেবদীন 

মাছাঃ সতারা বগম 

িকেশারগাড়ী,
কািশয়াবাড়ী 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1120 ৫২২৫ 

মাঃ িফেরাজ কামাল 

মাঃ নুরনবী সরকার 

মাছাঃ শােহরা বগম 

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

1121 ৫২৪৩ 

মাঃ সবাউল ইসলাম 

মাঃ আেনায়া ল হােসন 

মাছাঃ রােহনা বগম 

হিরনমারী,প
লাশবাড়ী 

1122 ৫২৪৫ 

মাঃ িফেরাজ কিবর 

মাঃ তৗিহদুল ইসলাম 

মাছাঃ ফিরদা বগম 

চি পুর,ঠু
য়াপা র 

1123 ৫২৪৭ 

কৃ া রানী 
মৃতঃ িবজয় ভূষন মাদক 

মিত অিনমা রানী 

েমদপুর,ম
নাহারপুর 

1124 ৫২৫১ 

মাঃ আল নামান  

মাঃ আঃ মওলা  
মাছাঃ তহিমনা বগম 

েমদপুর , 

মেনাহরপুর 

1125 ৫২৫৫ 

মাছাঃ লাবনী আ ার  

মাঃ আইনুল হক সরকার  

মাছাঃ লাইজ ু বগম 

খি  

মিররহাট 

1126 ৫২৬১ 

মাঃ িজহাদ আলজাহান 

সরকার 

মাঃ িমরন সরকার 

মাছাঃ জাহানারা বগম 

মুরারীপুর , 

রওশনবাগ 

1127 ৫২৭১ 

 িবলাস চ  সরকার 

ঃ গােপন নাথ সরকার 

রবা রানী সরকার 

কািশয়াবাড়ী,
কািশয়াবাড়ী 

1128 ৫২৭৩ 

মাছাঃ লতা বগম 

মাঃ কাম ল ইসলাম ধান 

মাছাঃ রওশন আরা বগম 

হিরপুর,রওশ
নবাগ 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1129 ৫২৮৬ 

মাঃ আিশ র রহমান 

মৃত আ ুস সাবাহান 

মাছাঃ আিছয়া খাতুন 

পবনাপুর,চ
ররহাট 

1130 ৫২৮৮ 

মাঃ শািমম ম ল সৗরভ 

মাঃ মাকেছদুল ম ল 

মাছাঃ শাহানারা বগম 

আমবাড়ী,প
লাশবাড়ী 

1131 ৫২৯১ 

মাঃ আহসান হাবীর 

মাঃ মিতয়ার রহমান 

মাছাঃ রওশনারা বগম 

জাইতর,কা
িশয়াবাড়ী 

1132 ৫২৯৩ 

মাছাঃ ছালমা আকতার 

মাঃ আঃ সামাদ িময়া 
মাচাঃ জাহানারা বগম 

িদঘলকা ী,
বং িলয়া 

1133 ৫৩১৩ 

মাঃ কাউয়ুম ম ল 

মাঃ শওকত ম ল 

মাছাঃ কিহনুর বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

1134 ৫৩২২ 

মাঃ মাহমুদ জাহাংগীর 

হাসান 

মাঃ রাজা িময়া 
মাছাঃ রিশদা বগম 

হাসেনরপাড়া
,তুলিশঘাট 

1135 ৫৩২৭ 

মাছাঃ সুলতানা আকতার 

মাঃ জুেয়ল িময়া 
মাছাঃ মুনফা বগম 

মেহশপুর,প
লাশবাড়ী 

1136 ৫৩৩৭ 

ছ া রানী 
মৃনাল কাি  সরকার 

মাধবী রানী সরকার 

মহদীপুর,ঠু
য়াপা র 

1137 ৫৩৩৯ 

মাছাঃ জিম আ ার 

মাঃ আ ুল আল মামুন িজম 

মাছাঃ পালী বগম 

েমদপুর,ম
নাহারপুর 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1138 ৫৩৪৫ 

মাছাঃ িবয়া আকতার  

মাঃ ছালাম খ কার  

মাছাঃ আ জুয়ারা সরকার 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

1139 ৫৩৫৮ 

মাঃ সােহল রানা 
মাঃ আঃ হা ান  

মাছাঃ মেমনা বগম 

দূগাপুর,পলা
শবাড়ী 

1140 ৫৩৭২ 

মাছাঃ িম আকতার  

মাঃ গালাম রসুল  

মাছাঃ মােশদা বগম 

সাবিদন 

আমলাগাছী 

1141 ৫৩৭৭ 

মাঃ বাহা ল ইসলাম  

মাঃ ইউনুছ উি ন ম ল  

মাছাঃ ধুিল মাই 

কাতুলী 
বং িলয়া 

1142 ৫৩৭৯ 

সােজদা আ ার  

সাজ ুিময়া  
রওশনরা বগম 

কাতুলী 
বং িলয়া 

1143 ৫৩৮২ 

মাঃ হািববা আ ার  

মাঃ মাছুদ রানা ামািনক  

মাছাঃ শিরফা বগম 

নুিনয়াগাড়ী 
পলাশবাড়ী 

1144 ৫৩৯২ 

মাঃ গালাম মা ফা  
মাঃ িলয়াকত আলী  
মাছাঃ গালাপী বগম 

বাড়াইপাড়া,
পলাশবাড়ী 

1145 ৫৩৯৭ 

মাঃ ফুল িময়া সরকার  

মাঃ আ াছ আলী সরকার  

মাছাঃ দীল িপি জরা বগম 

সাবিদন 

আমলাগাছী 

1146 ৫৪০০ 

পিরমল চ  সরকার  

মৃত ভাষ চ  সরকার  

িবমলা রানী সরকার 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1147 ৫৪০৮ 

মাঃ মাশারফ হােসন  

মাঃ মাকেছদ আলী  
মাছাঃ হািফজা বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

1148 ৫৪১২ 

মাছাঃ িশ ী আ ার িশলা  
মাঃ বাদশা িময়া  
মাছাঃ রােবয়া বগম 

নুিনয়াগাড়ী 
পলাশবাড়ী 

1149 ৫৪১৪ 

মাছাঃ আছমা খাতুন  

মাঃ ইয়ািছন আলী  
মাছাঃ কািহনুর বগম 

মহদীপুর,ঠু
য়াপা র 

1150 ৫৪১৭ 

 কমলা কা  বমন  

 আ েতাষ চ  বমন  

দয়মি  রানী 

ঝাপর, কাম
রপুর 

1151 ৫৪১৯ 

স া খাতুন  

মাঃ সালায়মান আলী  
মাছাঃ িপয়ারা বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

1152 ৫৪২১ 

মাঃ শখ ফিরদ  

মাঃ গালজার রহমান  

মাছাঃ ফিজলা বগম 

িদগদাড়ী, ম
রীরহাট 

1153 ৫৪২৪ 

মাঃ এমদাদুল িময়া  
মাঃ হায়দার আলী  
মাছাঃ জায়দা বগম 

রা ামা , 

পলাশবাড়ী 

1154 ৫৪২৭ 

মাঃ আঃ হািকম িময়া  
মৃত আঃ সামাদ  

মাছাঃ সুিফয়া বওয়া 

পবনাপুর,চ
ররহাট 

1155 ৫৪৩০ 

খােলদা আকতার  

আঃ খােলক  

সািফয়া বগম 

নূরপুর 

পলাশবাড়ী 

1156 ৫৪৩৪ 

মাঃ আল আিমন িময়া 
মাঃ রাজা িময়া  
মাছাঃ আিছয়া বগম 

দূগাপুর,পলা
শবাড়ী 

1157 ৫৪৪০ 

স জীব মার রায়  

কানু চ  রায়  

কল ানী রানী রায় 

মহদীপুর,ঠু
য়াপা র 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1158 ৫৪৪৫ 

রিহমা খাতুন  

কিফল উি ন  

বিল বাগম 

বুজ ক 

িব ু পুর , 

আমলাগাছী 

1159 ৫৪৪৬ 

মাঃ আল আিমন িময়া  
মাঃ মিজদুল ইসলাম  

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

নুিনয়াগাড়ী 
পলাশবাড়ী 

1160 ৫৪৪৭ 

মাছাঃ সীমা আ ার  

মাঃ মা ািফজার রহমান 

মাছাঃ রািজনা বগম 

ডা নী 
বাসুেদবপুর 

1161 ৫৪৫৪ 

মাছাঃ মাসুমা খাতুন  

মাঃ তাজুল ইসলাম  

মাছাঃ শাহনাজ বগম 

গেনশপুর 

বং িলয়া 

1162 ৫৪৬০ 

মাছাঃ সলী আকতার 

মাঃ লুৎফর রহমান ম ল  

মাছাঃ সালমা বগম 

নুিনয়াগাড়ী,
পলাশবাড়ী 

1163 ৫৪৬৮ 

মাছাঃ িরনা আকতার 

মাঃ বাদসা িময়া 
মাছাঃ বিল বগম 

নয় আনা 
নওদা, বং

িলয়া 

1164 ৫৪৭৪ 

মাঃ আিরফ িময়া 
মাঃ রইচ উি ন 

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

রামপুর,বাসু
দবপুর 

1165 ৫৪৭৭ 

মাঃ র জ ুিময়া 
মাঃ দুদ ুিময়া 
মৃত িজনা বগম 

িদগদাড়ী, ম
রীরহাট 

1166 ৫৪৮২ 

রাধা রানী সরকার 

ভেবশ চ  সরকার 

িনমলী রানী সরকার 

পি ম 

রামচ পুর,

কািশয়াবাড়ী 

1167 ৫৪৮৩ 

মাছাঃ াবরীনা আলম না 
মাঃ শামছুল আলম সাজ ু 

মাছাঃ মাছুদা আ ার িমলন 

ভগবানপুর,

বাসুেদবপুর 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1168 ৫৪৮৭ 

মাছাঃ িমতু আ ার 

মাছাঃ মাজাে ল হক 

মাছাঃ রােহলা বগম 

পি ম 

গায়ালপাড়া,
পলাশবাড়ী 

1169 ৫৪৮৮ 

সামসু াহার 

মাঃ সামছুল আলম 

লাইজ ু বগম 

বালাবামুিন
য়া, 

ফিকরহাট 

1170 ৫৪৯৭ 

মাছাঃ ষাধনা খাতুন 

মাঃ শিফ ল ইসলাম 

মাছাঃ নুরনাহার বগম 

নুরপুর,পলাশ
বাড়ী 

1171 ৫৫১৫ 

মাছাঃ মু ী খাতুন 

মাঃ রািহদুল ইসলাম 

মাছাঃ নাজমা বগম 

জামালপুর,প
লাশবাড়ী 

1172 ৫৫২৭ 

মাঃ আিকদুল ইসলাম 

মাঃ মকবুল হােসন 

মাছাঃ মিরনা বগম 

পূব 

গাপালপুর,

আমলাগাছী 

1173 ৫৫৩৪ 

মাছাঃ বাবলী আ ার 

মাঃ আজাদুল সরকার 

মাছাঃ লব ুআরা বগম 

িগিরধারীপুর
,পলাশবাড়ী 

1174 ৫৫৬৮ 

মাছাঃ সািদয়া আ ার িশলা 
মাঃ হািববুর রহমান 

মাছাঃ রখা বগম 

পূব 

ছাউিনয়া,র
থর বাজার 

1175 ৫৫৮৭ 

মাছাঃ রাসমা বগম 

মাঃ গালাম হােসন 

মাছাঃ হািলমা বগম 

পি ম 

গায়ালপাড়া,
পলাশবাড়ী 

1176 ৫৫৯৬ 

মাঃ রাজয়ান ম ল 

মাঃ মাহাতাব িময়া 
মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

দূবলাগাড়ী,প
লাশবাড়ী 

1177 ৫৫৯৮ 

মাছাঃ রািজয়া খাতুন 

মাঃ আ ুল গফুর  

মাছাঃ রেবকা বগম 

আমবাড়ী,প
লাশবাড়ী 

1178 ৫৬০০ 

মাঃ কাওসার ম ল 

মাঃ রজাউর কিরম 

মাছাঃ লাকী বগম 

পি ম 

গায়ালপাড়া,
পলাশবাড়ী 

1179 ৫৬১৩ 

 িমলন চ  বাব ু

মৃত িরন চ   

মিত িবেনািদনী রানী 

বরকতপুর, 

ফিকরহাট 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1180 ৫৬১৫ 

মাঃ মাহামুদুল হাসান  

মাঃ মাসুদ রানা  
মাছাঃ জবা বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

1181 ৫৬১৭ 

মাঃ েবল িময়া  
মাঃ আঃ সা ার  

মাছাঃ উে  জাহরা বগম 

িব ামগাছী,
ঠু য়াপা র 

1182 ৫৬১৯ 

সুকমল চ  ম ল 

শচী  নাথ ম ল 

আরতী রানী 

আটঘিরয়া, 
মরীরহাট 

1183 ৫৬২০ 

মাছাঃ মেনকা খাতুন 

মাঃ গালাম র ানী 
মাছাঃ জেলখা বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

1184 ৫৬২৬ 

মাঃ াধীন িময়া  
মাঃ তছিলম উি ন  

মাছাঃ লী বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

1185 ৫৬৩৫ 

িশিশর মার  

 ধন য় চ  রায়  

মিত সুধা রানী রায় 

বড় 

িশমুলতলা,
কািশয়াবাড়ী 

1186 ৫৬৩৮ 

মাছাঃ মা ফা আকতার  

মৃত আফতাব ধান  

মাছাঃ ছামছুচ নাহার বগম 

বরকতপুর, 

ফিকরহাট 

1187 ৫৬৩৯ 

মাছাঃ আ জুয়ারা আ ার  

মাঃ রায়হান িময়া  
মাছাঃ মুি  বগম 

জগনাথপুর 

কামরপুর 

1188 ৫৬৪২ 

মাঃ আসাদু ামান ধান 

মাঃ খাজদাল ধান 

মাছাঃ আজুবা বগম 

জগরজািন 

পলাশবাড়ী 

1189 ৫৬৪৫ 

মাছাঃ মিরয়ম বগম  

মাঃ ইউনুছ আলী  
মাছাঃ মরিজনা বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1190 ৫৬৪৮ 

সুিম  

মাঃ রিফ ল  

কািহনুর বগম 

মধ রামচ
পুর 

কামরপুর 

1191 ৫৬৪৯ 

মাঃ এমদাদুল হক সরকার  

মাঃ আ াছ আলী সরকার  

মাছাঃ ধিল বগম 

িশধন াম 

পলাশবাড়ী 

1192 ৫৬৫১ 

মাছাঃ িরম ুআকতার  

মাঃ আঃ সামাদ  

মাছাঃ িনলুফা বগম 

িহজলগাড়ী 
পলাশবাড়ী 

1193 ৫৬৫২ 

মাঃ হাসান আলী  
মাঃ হিববর রহমান  

মাছাঃ জেলখা বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

1194 ৫৬৫৯ 

মাছাঃ িমরা আ ার  

মাঃ মিমন আক   

মাছাঃ হািসনা বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

1195 ৫৬৬২ 

মাঃ মা াফ শখ  

মাঃ নু ল ইসলাম  

মাছাঃ রােশদা বগম 

িশমুিলয়া,প
লাশবাড়ী 

1196 ৫৬৮১ 

মাছাঃ শাহানা আ ার  

মাঃ সাবাহান আলী  
মাছাঃ লছুম বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

1197 ৫৬৮২ 

মাছাঃ মমতাজ আকতার  

ক,এম মা াফা হািবব  

মাছাঃ ছামছু াহার 

বালাবামুিন
য়া, 

ফিকরহাট 

1198 ৫৬৮৫ 

িদপ চ   

কািলচরন রিব দাস  

শাি  রানী 

ভগবানপুর 

বাসুেদবপুর 

1199 ৫৬৮৬ 

মাছাঃ আফ জা  
মাঃ শামীম  

মাছাঃ জাহরা বগম 

বড় 

মহান পুর 

রওশনবাক 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1200 ৫৬৯৮ 

মাছাঃ মিনরা খাতুন  

মাঃ মেয়ন উি ন  

মাছাঃ হািলমা বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

1201 ৫৭০০ 

মাঃ আইয়ুব হােসন  

মাঃ বাবু িময়া  
মাছাঃ হাসনা বানু 

সাত আনা 
নওদা 
বং িলয়া 

1202 ৫৭০৭ 

মাঃ আঃ রা াক িময়া  
মাঃ নজ ল ইসলাম  

মাছাঃ রশমা বগম 

হিরণাবাড়ী 
হািলমনগর 

1203 ৫৭২০ 

মাঃ আঃ ছবুর সরকার  

মাঃ আইয়ুব আলী সরকার  

মাছাঃ সাহারা বগম 

বরী 
হিরনমারী , 
পলাশবাড়ী 

1204 ৫৭২২ 

মাছাঃ লাকী বগম  

মাঃ িমজানুর রহমান  

মাছাঃ নুরজাহান বগম 

িবরােমর 

িভটা , 
মেনাহরপুর 

1205 ৫৭২৮ 

মাছাঃ মপা মিন  

মাঃ িমনাজ উি ন  

মাছাঃ িবয়া বগম 

ভবানী পুর, 

বাসুেদবপুর 

1206 ৫৭৩০ 

মাছাঃ হেলনুর আ ার  

মাঃ আঃ সামাদ  

মাছাঃ খুরিশদা বগম 

জামালপুর 

পলাশবাড়ী 

1207 ৫৭৩৮ 

সরকার মাহা দ লাবলু  
মৃত আঃ সালাম িময়া  
মাছাঃ লাকী বগম 

মহদীপুর,ঠু
য়াপা র 

1208 ৫৭৪২ 

ক এম মা ািকম 

মৃত ক এম শওকত আলী 
মাছাঃ আিজমা বগম 

বালাবামুিন
য়া, 

ফিকরহাট 

1209 ৫৭৫৪ 

মাঃ মনজুর রহমান 

মৃত আ ুল জিলল সরকার 

মাছাঃ মিজনা বগম 

পি ম 

গাপালপুর,

বং িরয়া 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1210 ৫৭৫৭ 

মাছাঃ হ ািপ বগম 

মাঃ রা াম আলী 
মাছাঃ বিল রানী 

নুিনয়াগাড়ী,
পলাশবাড়ী 

1211 ৫৭৬১ 

আিত র রহমান 

মাঃ আবু ব র িসি ক 

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

কালুগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

1212 ৫৭৬৫ 

মাঃ হািববুর রহমান 

মাঃ রজাউল কিরম ম ল 

মাছাঃ মিনরা বগম 

গেনশপুর, বং
িলয়া 

1213 ৫৭৭০ 

মাঃ িব ব িময়া 
মাঃ ফুল িময়া 
মাছাঃ ববী বগম 

মহদীপুর,ঠু
য়াপা র 

1214 ৫৭৭৬ 

মাছাঃ জসিমন আ ার 

মাঃ তাহা ল ইসলাম 

মাছাঃ ছিবরন বগম 

হিরনাথপুর,

তালুকজািম
রা 

1215 ৫৭৭৯ 

মাছাঃ সুলতানা আ ার িশমু 

মাঃ শিহদুল ইসলাম 

মাছাঃ ফােতমা বগম 

িগিরধারীপুর
,পলাশবাড়ী 

1216 ৫৭৮০ 

মৗসুমী ফারজানা 
মাঃ রিফ ল ইসলাম 

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

নুিনয়াগাড়ী,
পলাশবাড়ী 

1217 ৫৭৮৪ 

মাছাঃ শাহী ফারজানা দালা 
মাঃ আল আিমন ম ল 

মাছাঃ আছমা খাতুন 

িগিরধারীপুর
,পলাশবাড়ী 

1218 ৫৭৮৬ 

মাছাঃ তাছিরমা আ ার 

িতথী 
মাঃ তছিলম িময়া 
মাছাঃ সাহাজাদী বগম 

পি ম 

গািপনাথপুর
, পলাশবাড়ী 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1219 ৫৭৮৭ 

মাছাঃ তারিমন খাতুন 

মাঃ তারা িময়া 
মাছাঃ ফিরদা বগম 

পূব 

গািপনাথপুর
,পূব 

গািপনাথপুর 

1220 ৫৭৯২ 

শাহনাজ পারভীন 

আিত র ইসলাম 

আি য়া বগম 

শ ামপুর,ঠু
য়াপা র 

1221 ৫৮১২ 

মাঃ খাকন ম ল  

মাঃ হযরত আলী ম ল  

মাছাঃ িবলিকছ বগম 

বড়াডা া 
পলাশবাড়ী 

1222 ৫৮৩২ 

মাছাঃ মােলকা বগম 

মাঃ তানিজমুল ইসলাম 

মাছাঃ সেফদা বগম 

চকমামেরাজ
পুর গাইবা া 

1223 ৫৮৪৩ 

মাঃ জািফ ল ইসলাম ম ল 

মৃত নজমাল হক ম ল  

মাছাঃ রােবয়া বগম 

দেবা র 

কলাগাছী 
মরীরহাট 

1224 ৫৮৪৭ 

মাঃ আশরাফুল ইসলাম  

মাঃ িমনহাজ উি ন  

মাছাঃ রািশদা বগম 

সাবিদন 

আমলাগাছী 

1225 ৫৮৫০ 

মাছাঃ শামীমা পারভীন  

মাঃ আজাদুল ইসলাম  

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

জামালপুর 

পলাশবাড়ী 

1226 ৫৮৫১ 

মাঃ তুিহন সরকার  

মাঃ মাজাহার আলী  
মাছাঃ তহিমনা বগম 

কালুগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

1227 ৫৮৬২ 

মাঃ হাসান আলী  
মাঃ নু ল ইসলাম  

মাছাঃ হািছনা বগম 

বড়াডা া 
পলাশবাড়ী 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1228 ৫৮৭০ 

মাঃ র জ ুিময়া  
মাঃ আঃ জিলল  

মাছাঃ আ জুয়ারা বগম 

কািশয়াবাড়ী,
কািশয়াবাড়ী 

1229 ৫৮৭৬ 

মাঃ আল আিমন ম ল  

মাঃ আঃ রা াক ম ল  

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

1230 ৫৮৮৫ 

মাছাঃ রােবয়া বসরী 
মাঃ রজাউল কিরম 

মাছাঃ লাভলী বগম 

হিরনমারী,প
লাশবাড়ী 

1231 ৫৮৯৬ 

মাঃ একরামুল হক 

মাছাঃ খয়রা ামান 

মাছাঃ িরনা বগম 

নুরপুর,পলাশ
বাড়ী 

1232 ৫৯০০ 

মাঃ সুমন িময়া 
মাঃ নু ল আিমন 

মাছাঃ ছািলনা বগম 

বাড়াইপাড়া,
পলাশবাড়ী 

1233 ৫৯০৭ 

মাছাঃ শারিমন সুলতানা 
িসতু 

মাঃ মিসউর রহমান 

মাছাঃ উে  লছুম 

রাজনগর,র
ওশনবাগ 

1234 ৫৯০৮ 

মাছাঃ নাছিরন আকতার 

মাঃ আ ুর রিশদ 

মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

হিরনমাড়ী,প
লাশবাড়ী 

1235 ৫৯১২ 

মাঃ মািনক িময়া 
মাঃ মাহা াদ আলী 
মাছাঃ লাইলী বগম 

বুজ ক 

টংরা, বং
িলয়া 

1236 ৫৯১৯ 

মাঃ মা ািলব 

মাঃ ছামছুল হক 

মাছাঃ খুিক বগম 

মেহশপুর,প
লাশবাড়ী 

1237 ৫৯২৪ 

মাঃ আ ুল হািদআ সরকার 

মাঃ আ ুল জিলল সরকার 

মাছাঃ রােবয়া বগম 

তালুকজািম
রা,তালুকজা

িমরা 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1238 ৫৯৩৯ 

মা: শাহজাহান আলী ধান  

মৃত- নিজর হােসন ধান  

মাছা: হােছনা বওয়া 

মুরারী পুর, 

রওশন বাগ 

1239 ৫৯৪০ 

মা: রাখু ম ল  

মা: আবু তােহর ম ল  

মাছা: কেমলা বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

1240 ৫৯৪৮ 

মা: সাগর খ কার  

মৃত- আ ুস সা ার খ কার  

মাছা: আেবদা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

1241 ৫৯৫২ 

কাশ চ  বমন  

মৃত- িপতা র চ  বমন  

িবমলা রানী 

খামার 

নড়াইল, 

ঢালভা া 

1242 ৫৯৫৬ 

মাছা: িশমুল খাতুন  

মা: ল আিমন  

মাছা: আিছয়া বগম 

খামার 

নড়াইল, 

ঢালভা া 

1243 ৫৯৫৯ 

মাছা: আরিফন নাহার  

মা: হািফজার রহমান  

মাছা: হনানুর রহমান 

িবরােমরিভটা, 
মেনাহরপুর 

1244 ৫৯৬০ 

মাছা: িপয়ািস আ ার  সািনয়া 
মৃত- আিরফুল ইসলাম  

মাছা: িশি  বগম 

নাি শহর, 

ফিকরহাট 

1245 ৫৯৬৮ 

মা: নজ ল ইসলাম  

মা: বাবু িময়া  
মছা: মিজনা বগম 

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

1246 ৫৯৭৮ 

মাছা: মিজনা আ ার  

মা: আ ুল মিজদ শখ  

মাছা: জিরনা বগম 

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

1247 ৫৯৮৫ 

মা: মাসুদার রহমান  

মা: ময়নুল হক  

মাছা: জাহরা বগম 

পার 

আমলাগীছী, 
আমলাগাছী 

1248 ৫৯৮৬ 

মাছা: লায়লা বগম  

মা: ফজলুল কিরম  

মৃত- শাহানুর বগম 

ডােকরপাড়া, 
ঢালভা া 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1249 ৫৯৮৭ 

নাজমুন নাহার আ ার  

মা: আবুল কালাম  

তহিমনা বগম 

পি ম 

িমজাপুর, 

কািশয়াবাড়ী 

1250 ৬০০৭ 

মা: মা াইন ম ল  

মৃত- মিমনুল ইসলাম  

মাছা: রােকয়া বগম 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

1251 ৬০০৮ 

মা: লুৎফর রহমান  

মা: সুলতান শখ  

মাছা: হেলনা বগম 

ঘাড়াবা া, 
হািলমনগর 

1252 ৬০০৯ 

মাছা: লুনা খাতুন  

মা: আ: রউফ আক   

মাছা: নাজনীন বগম 

পার 

আমলাগীছী, 
আমলাগাছী 

1253 ৬০১৬ 

মাছা: িশউিল বগম  

মা: আ: হাদী  
মাছা: আিমনা বগম 

দূগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

1254 ৬০২২ 

নূের জা ািত  

মা: মুনসুর আলী  
ছািমনা বগম 

বড় 

গািব পুর, 

আমলাগাছী 

1255 ৬০২৪ 

বাস ী রানী  
গাপীনাথ চ  দাস  

পানবানী রানী 

িকসামত 

চের া, 
মরীর  হাট 

1256 ৬০২৫ 

মা: নূর আলম  

মা:  বাদশা িময়া  
মাছা: রাসনা বগম 

মেধ রাম 

চ পুর, 

কামরপুর 

1257 ৬০২৭ 

মা: মাসুদ রানা  
মা: আ: মােলক  

মাছা: 

বরীহিরনমা
রী, পলাশবাড়ী 

1258 ৬০৩০ 

মা: সাইফুল ইসলাম  

মা: আ: হািলম চৗধুরী  
মাছা: জাহরা বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

1259 ৬০৩৭ 

মাছা: আদুরী আ ার  

মা: ছািমউল ইসলাম  

মাছা: ম ুয়ারা বগম 

হােসনপুর, 

মরীরহাট 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1260 ৬০৪১ 

 সুিমর চ  রায়  

 রিব ু চ  রায়  

 মিত িমনিত রানী 

দূগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

1261 ৬০৪৩ 

হাসান মুহা দ শিরফ  

শিহদুর রহমান  

সাহনা বগম 

মেনাহরপুর, 

মেনাহরপুর 

1262 ৬০৪৯ 

মা: মিমনুল ইসলাম  

মা: ইছাহাক আলী  
মাছা: আেনায়ারা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

1263 ৬০৫১ 

মাছা: মিরনা খাতুন  

মা: িমজানুর রহমান  

মাছা: িশউিল বগম 

িকেশারগাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

1264 ৬০৫৭ 

মা: আ ুস সবুর 

মা: িজ াতুল বািক  

মাছা: বুরজাহান বগম 

পূব 

গািপনাথপুর, 

গািপনাথপুর 

1265 ৬০৬৪ 

সু ত মার রায়  

 সুবাস চ  বমণ  

চ না রানী রায় 

দূগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

1266 ৬০৬৫ 

িদ  সাহা  
পিরমল চ  সাহা  
িশি  রানী সাহা 

রাই াম, 

পলাশবাড়ী 

1267 ৬০৬৮ 

মা: আশরাফু মান  

মৃত- আ ুল মা ােলব  

মাছা: রওশন আরা 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

1268 ৬০৭৫ 

মাছা: লায়লা আ ার রািজ  

মা: আেনায়া ল ইসলাম  

মাছা: মমতাজ বগম 

ভবানীপুর, 

বাসুেদবপুর 

1269 ৬০৭৮ 

পন চ  মহ   

সুিনল চ  মহ   

চ না রানী মহ  

পবনাপুর, 

চেররহাট 

1270 ৬০৮০ 

এম ও ামান আলী  
মা: মমতাজ আলী  
মৃত- নূরজাহান বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

1271 ৬০৮৪ 

মা: আওলাদ হাসাইন  

মৃত- নু ল ইসলাম  

মাছা: অেলদােবগম 

খামার 

নড়াইল, 

ঢালভা া 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1272 ৬০৮৮ 

মা: সিজব িময়া  
মৃত- আ ুল সামাদ িময়া 
মাছা: ছিকনা বগম 

খামার 

নড়াইল, 

ঢালভা া 

1273 ৬০৯২ 

মা: ইউনুস আলী  
মা: আিজজুল ইসলাম 

মাছা: আেমনা বগম 

বাসুেদবপুর, 

বাসুেদবপুর 

1274 ৬০৯৭ 

মাছা: পারিভন আ ার  

মা: তৗিহদুল ইসলাম  

মাছা: হােজরা বগম 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

1275 ৬১০২ 

মাছাঃ িলিপ থাতুন  

মাঃ লবু ম ল  

মাছাঃ লািচ বগম 

বাড়াইপাড়া,
পলাশবাড়ী 

1276 ৬১০৭ 

মাঃ আঃ হািলম ম ল  

মৃত আঃ জা ার ম ল  

মৃত আেমনা বগম 

মরাদােতয়া 
তালুকজািম

রা 

1277 ৬১০৮ 

মাছাঃ ফরেদৗসী বগম  

মাঃ শাহানুর রহমান  

মাছাঃ রিজয়া বগম 

নায়ায়নপুর 

ঢালভা া 

1278 ৬১১০ 

মাঃ আসাদু ামান ম ল  

মৃত র ব আলী ম ল  

মাছাঃ ল নছা বগম 

বাশকাটা, 
পলাশবাড়ী 

1279 ৬১১৩ 

মাঃ আ ু াহ আল মামুন  

মাঃ রিফ ল ইসলাম  

মাছাঃ পালী বগম 

হিরপুর 

রওশনবাগ 

1280 ৬১২০ 

মাছাঃ পা ল বগম  

মাঃ িফেরাজ কিবর  

মাছাঃ রিহমা বগম 

সাইনদহ 

মিরহাট 

1281 ৬১২৭ 

মাছাঃ ফারিজনা খাতুন  

মাঃ ওমর ফা ক  

মাছাঃ রােশদা বগম 

পলাশগাছী 
পলাশবাড়ী 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1282 ৬১৩৭ 

মাঃ রিবউল ইসলাম  

মাঃ নু ল ইসলাম  

মাছাঃ মু ী বগম, 

হাসােনর 

পাড়া 
তুলশীঘাট 

1283 ৬১৪০ 

মাছাঃ খােলদা বগম  

মাঃ আঃ বাকী সরকার  

মাছাঃ আরজ ু বগম 

িশবরামপুর, 

পলাশবাড়ী 

1284 ৬১৪৪ 

মাছাঃ শা না আ ার  

মৃত কিছর উি ন  

মাছাঃ রােকয়া বগম 

হিরণমাড়ী  
পলাশবাড়ী 

1285 ৬১৪৭ 

মাছাঃ মু ী আ ার বগম  

মাঃ মহািসন সরকার  

মাছাঃ রােবয়া বগম 

দূগাপুর,পলা
শবাড়ী 

1286 ৬১৪৮ 

মাছাঃ ছালমা বগম  

মাঃ মা ফা িময়া  
মাছাঃ আকিলমা বগম 

মেনাহারপুর 

পলাশবাড়ী 

1287 ৬১৬৭ 

মাছাঃ ক না বগম  

মাঃ কবারত আলী  
মাছাঃ জায়দা বগম 

নুিনয়াগাড়ী 
পলাশবাড়ী 

1288 ৬১৭৩ 

মাছাঃ সাইেদয়া মুহিসনা  
মাঃ আঃ রিশদ  

মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

1289 ৬১৭৮ 

মাঃ আঃ ছালাম  

মাঃ সাইফুল ইসলাম  

মাছাঃ সিকনা বগম 

েমদপুর , 

মেনাহরপুর 

1290 ৬১৮০ 

মাছাঃ রশমা খাতুন  

মাঃ আিজজুল ইসলাম  

মাছাঃ পারভীন বগম 

মািলয়াদহ 
গািপনাথপুর 

1291 ৬১৮৪ 

মাছাঃ জুিবলী আ ার  

মাঃ কিছর উি ন  

মাছাঃ রােকয়া বগম 

হিরণমাড়ী  
পলাশবাড়ী 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1292 ৬১৮৭ 

মাছাঃ শাহানাজ আ ার  

মাঃ সাজ ুিময়া  
মাছাঃ রওশনারা বগম 

আসমতপুর,

পলাশবাড়ী 

1293 ৬১৮৮ 

মাঃ আইয়ুব আলী  
মাঃ লুৎফর রহমান  

মাছাঃ নুরজাহান বগম 

কাতুলী 
বং িলয়া 

1294 ৬১৯০ 

মারী ছিব রানী  
 পেরশ চ  সরকার  

মিত বুলবুিল রাণী 

মােঠর হাট 

পলাশবাড়ী 

1295 ৬২০০ 

মাছাঃ িশখা আকতার  

মাঃ মাকেছদ আলী  
মাছাঃ সােহরা বগম 

জামালপুর 

পলাশবাড়ী 

1296 ৬২১৩ 

মাছাঃ সফা বগম 

মাঃ আঃ হািলম ম ল 

বগম হাসেনরা 

মরাদােতয়া,
তালুকজািম

রা 

1297 ৬২১৭ 

মাঃ আসাদু ামান  

মাঃ সাহা ল ইসলাম 

মাছাঃ জসিমন বগম 

বির 

হিরনমারী,প
লাশবাড়ী 

1298 ৬২১৯ 

মাছাঃ মিনরা আকতার 

মাঃ মিজবুর রহমান 

মাছাঃ িবলিকছ বগম 

আ ুয়া,পলা
শবাড়ী 

1299 ৬২২২ 

মাছাঃ রেহনা আকতার 

মাছাঃ আইয়ুব আলী 
মাছাঃ মেফলা বগম 

িসধন াম,প
লাশবাড়ী 

1300 ৬২২৬ 

মাছাঃ মৗসুমী আকতার 

মাঃ আ ুস সিলম 

মাছাঃ মিরয়াম বগম 

ছাট 

ভগবানপুর,

আমলাগাছী 

1301 ৬২২৯ 

মাছাঃ রাকেশনা আফ জা 
ির া বানু 

মাঃ হািমদুল হক 

মাছাঃ নুর াহার বগম 

মেহশপুর,প
লাশবাড়ী 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1302 ৬২৪০ 

মাছাঃ ইমরান সরকার 

মাঃ আিমন ুইসলাম 

মাছাঃ লাকী বগম 

িদঘলকা ী,
বং িলয়া 

1303 ৬২৪৩ 

মাঃ ল ুস 

মাঃ শিহদুর রহমান 

মাছাঃ ছারা খাতুন 

গেড়য়া, ঢাল
ভা া 

1304 ৬২৫০ 

মাছাঃ লাইলুন নাহার 

মাঃ আিকদুর রহমান 

মাছাঃ হাসেন আরা 
পারভীন 

পূব 

গািপনাথপুর
,পূব 

গািপনাথপুর 

1305 ৬২৫৩ 

মাছাঃ সীমা আ ার 

মাঃ আশরাফু ামান 

মাছাঃ নিলনা বগম 

জামালপুর,প
লাশবাড়ী 

1306 ৬২৫৪ 

মাঃ আিম ল ইসলাম 

ামািনক 

মাঃ ফজলু হক 

মাছাঃ নু াহার বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

1307 ৬২৬২ 

গালাম মা ফা 
আহ দ আলী 
মােরফা বগম 

মিতলা ড়া,
বড় 

জামালপুর 

1308 ৬২৬৫ 

মাঃ িমজানুর রহমান 

মাঃ বাদশা িময়া 
মাছাঃ গালাপী বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

1309 ৬২৭১ 

মাছাঃ মিনকা আ ার 

মাঃ মিহদুল ম ল 

মাছাঃ লাভলী বগম 

মুরালীপুর,তু
লিশঘাট 

1310 ৬২৭২ 

মাছাঃ হািস খাতুন 

মাঃ সােদ ল হাসান 

মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

রাজনগর,র
ওশনবাগ 

1311 ৬২৭৯ 

মাছাঃ শািকলা আ ার 

মাঃ শাহা ল ইসলাম 

মাছাঃ িরনা বগম 

িক ারপাড়া,
ঢালভা া 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1312 ৬২৮০ 

মাছাঃ মিরয়ম খাতুন 

মাঃ আনছার আলী 
মাছাঃ িজ বগম 

নুিনয়াগাড়ী,
পলাশবাড়ী 

1313 ৬২৮২ 

মাছাঃ ইিত মিন 

মাঃ আকতা ামান 

মাছাঃ খােতজা বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

1314 ৬২৯১ 

মাছাঃ মাকছুদা খাতুন 

মাঃ মাকেলছ িময়া 
মাছাঃ হাওয়া বগম 

গেড়য়া, ঢাল
ভা া 

1315 ৬২৯৭ 

কিহনুর  

খােলক 

জ রা 

গেড়য়া, ঢাল
ভা া 

1316 ৬৩০২ 

এম এস জােবর আলী 
আহা াদ আলী 
মাছাঃতহিমনা বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

1317 ৬৩০৬ 

মাছাঃ তাছিলমা আকতার 

মাঃ মাজাে ল হক 

মাছাঃ মাছুদা বগম 

বাড়াইপাড়া,
পলাশবাড়ী 

1318 ৬৩০৮ 

মাছাঃ ফােতমা আকাতার 

মাঃ িরপন সরকার 

মাছাঃ দুলালী বগম 

জামালপুর,প
লাশবাড়ী 

1319 ৬৩১৩ 

মাঃ নাজমুল ইসলাম 

মাঃ রিফ ল ইসলাম 

মাছাঃ লাইজ ু বগম 

পি ম 

গায়ালপাড়া,
পলাশবাড়ী 

1320 ৬৩১৪ 

মাঃ রািকবুল ইসলাম রািকব 

মাঃ রজাউল 

মাছাঃ লায়লা বগম 

ডােকরপাড়া,
ঢালভা া 

1321 ৬৩২৪ 

মাঃ হািববুর রহমান 

মাঃ গালাম হােসন 

মাছাঃ সুিফয়া বগম 

সাবিদন,বাসু
দবপুর 

1322 ৬৩২৬ 

মাছাঃ সা না আ ার 

মাঃ হািববুর রহমান 

মাছাঃ সুিফয়া বগম 

সাবিদন,বাসু
দবপুর 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1323 ৬৩২৭ 

মাছাঃ িবলিকছ আ ার 

মাঃ রা াক শখ 

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

নুরপুর,পলাশ
বাড়ী 

1324 ৬৩৭০ 

মাঃ শামছুল হক ম ল  

মৃত আঃ আউয়াল ম ল  

মাছাঃ জিরনা বওয়া 

মরাদােতয়া 
তালুকজািম

রা 

1325 ৬৩৭৫ 

মাছাঃ লাবুনী আকতার  

মাঃ বুলূ িময়া  
মৃত সালমা বগম 

উদয়সাগর,প
লাশবাড়ী 

1326 ৬৩৭৬ 

উে  রওনক জাহান  

মাঃ শিফ ল ইসলাম  

মাছাঃ জা াতা ইয়াছিমন 

কয়ার পাড়া 
আমলাগাছী 

1327 ৬৩৭৮ 

মাছাঃ ির া আকতার  

মাঃ সােহল সরকার  

মাছাঃ ফােতমা বগম 

পার 

আসলাগাছী, 
ঢালভা া 

1328 ৬৩৮০ 

মাছাঃ হািফজা আকতার  

মাঃ আঃ হা ান  

মাছাঃ সােহরা বগম 

চকপাড়া 
পলাশবাড়ী 

1329 ৬৩৮৫ 

মাছাঃ ফােতমা িসি কা  
মাঃ আশরাফুল আলম  

মাছাঃ শিরফা বগম 

দূগাপুর,পলা
শবাড়ী 

1330 ৬৩৮৯ 

সয়দা আফিরন আ ার  

সয়দ আিনছুর রহমান  

মাছাঃ সাহানাজ বগম 

চািলতাদহ,প
লাশবাড়ী 

1331 ৬৩৯৭ 

মাছাঃ রিহমা খাতুন  

মৃত শাহজাদা  
মাছাঃ কিবরন নছা 

িবরােমর 

িভটা , 
মেনাহরপুর 
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. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1332 ৬৩৯৮ 

মাঃ আশরাফুল ইসলাম  

মাঃ রইচ উি ন  

মাছাঃ লুৎফুে ছা বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী 

1333 ৬৪০০ 

মাছাঃ িলিপ খাতুন  

মাঃ ফজলুল কিরম  

মৃত শাহানুর বগম 

ডােকরপাড়া 
ঢালভা া 

1334 ৬৪০১ 

মাছা: মাসেলমা বগম  

শা  আ ুস সাবহান  

মাছা: নুরজাহান বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

1335 ৬৪০৬ 

মাছা: সুরাইয়া ইয়াসিমন  

মা: জািমউল ইসলাম 

রিশদা বগম 

বড় 

গািব পুর, 

আমলাগাছী 

1336 ৬৪১০ 

মা: িমলন িময়া  
মা: সয়দ আলী  
মাছা: গালাপী বগম 

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

1337 ৬৪১২ 

মা: আজগর আলী 
মা: বাদশা িময়া  
মাছা: আেনায়ারা বগম 

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

1338 ৬৪১৪ 

মা: ফজেলরা ী সরকার  

মা: আ: রা াক সরকার  

মাছা: সুিফয়া বগম 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

1339 ৬৪১৫ 

 িবদু ৎ চ  মহ   

 বলরাম চ  মহ   

 মিত সুিমলা রানী মহ  

পলাশবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

1340 ৬৪১৬ 

মাছা: ইয়াছিমন আ ার  

মা: আিমনুল ইসলাম  

খািরজ বগম 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

1341 ৬৪১৭ 

আসিফহা আ ার  

মা: আ ুল বারী  
দেলায়ারা বগম 

দূগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

. 
নং 

আেবদন 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান  

কানা 

1342 ৬৪১৯ 

মাছা: হ াপী বগম  

মা: শিফ ল ইসলাম  

মাছা: িমরা বগম 

মেনাহরপুর, 

মেনাহরপুর 

1343 ৬৪২০ 

মাছা: ইয়াছিমন আ ার  

মা: র ু িময়া  
মাছা: আফ জা আ ার 

শ ামপুর, 

ঢালভা া 

1344 ৬৪২১ 

মাছা: মাহমুদা খাতুন  

মা: মহিসন আলী  
মাছা: ছােলহা বগম 

ভবানীপুর, 

বাসুেদবপুর 

1345 ৬৪২২ 

মাছা:  সুরাইয়া আ ার  

মাছা: হািলমা আ ার  

মা: হািলমা আ ার 

শ ামপুর, 

ঢালভা া 

1346 ৬৪২৬ 

মাছা: া আ ার  

মৃত- মা: সয়দ আলী  
মাছা: হােজরা বগম 

বড়াইপাড়া , 
পলাশবাড়ী 

1347 ৬৪২৭ 

মা ফা আ ার  

শওকত হােসন সরকার  

মােজদা বগম 

মেনাহরপুর, 

মেনাহরপুর 

 


