
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

১০ নং চংঠী হাজরাডা া ইউিনয়ন পিরষদ কাযালয় 
ডাকঘরঃ বাগদহ,উপেজলাঃ দবীগ , জলাঃ প গড়। 

 
২০২১- ২০২২ চ  কােলর িভিজিড খা  শ  (গম/চাউল) িবতরেণর মা ার রাল 

 

িবতরণ মাসঃ িডেস র/২০২২ ি .           িবতরেণর তািরখঃ ২7/১2/২০২২ ি . 
 

ঃ 
নং 

িভিজিড মিহলার 
নাম 

ামী/িপতার নাম 
ওয়াড 

নং 
াম/পাড়া 

 চাউল/গেমর 
পিরমাণ 

হনকারীর 
া র/ প সিহ 

ম  

1.  
 

িনয়িত রানী 
 

াবন রায় 
 

০১ 

 
ন পাড়া 

 

 
৩০ কিজ 

০১৭৩৭৬৪১৬১৪ 
চ. 
 

2.  

 

রখা রানী 
(িবনিদনী) 

িব  রায় 
 

০১ 
 

ন পাড়া 
 

৩০ কিজ 
০১৭৪৪৮১০৪০৮৮ চ. 

3.  
 

রিমছা বগম 
 

আ ল কিরম 
 

০১ 
 

িনয়াপাড়া 
 

৩০ কিজ 
01736359186 চ. 

4.  
 

হািলমা আ ার 
 

সাম ল ইসলাম 
 

০১ 
 

দ পাল 
 

৩০ কিজ 
০১৭৩৪৬৭২৭৭৪ চ. 

5.  
 

িম আ ার 
 

েয়ল ইসলাম 
 

০১ 
 

কাটাবাড়ী 
 

৩০ কিজ 
০১৭৩৭২৬৯৬৯৭ চ. 

6.  
 

মিরয়ম খা ন 
 

খারেশদ আলম 
 

০১ 
 

সরকারপাড়া 
 

৩০ কিজ 
০১৭২৯৫২১৫৪১ চ. 

7.  
 

িমনিত রানী 
 

িজেতন চ  রায় 
 

০১ 
 

ন পাড়া 
 

৩০ কিজ 
০১৭৭৩৪৭৬৭৫৭ চ. 

8.  
 

আকিলমা বগম 
 

আ ল জ ার 
 

০১ 
 

পাবনালপাড়া 
 

৩০ কিজ 
০১৭৩৯৪৪৯৮৭৬ চ. 

9.  
 

মিরয়ম খা ন 
 

সিহ ল ইসলাম 
 

০১ 
 

কাটাবাড়ী 
 

৩০ কিজ 
০১৭৩৮১৯৩৭১৩ চ. 

10.  
 

জনতা সরকার 

 
িব ল চ  

 

 
০১ 

 
দ পাল 

 
৩০ কিজ 

০১৭৭৪৩১৩২১৮ চ. 



11.  
 

মেনায়ারা বগম 
 

সােদক আলী 
 

০১ 
 

কাটাবাড়ী 
 

৩০ কিজ 
০১৭৫০৭৪৬১৯৮ রােহ. 

12.  
 

পিল রানী 
 

িদপ রায় 
 

০১ 
িকসামত 
বাগদহ 

৩০ কিজ ০১৭৮০৬২১০৫৩ রােহ. 

13.  
 

িবলিকছ বগম 
 

মিন ল ইসলাম 
০১ 

 
ট বাড়ী 

৩০ কিজ ০১৭৮৮০৩০৩৭৮ রােহ. 

14.  
 

ফােতমা খা ন 
 

হােফজ আলী 
০১ 

 
সরকারপাড়া 

৩০ কিজ ০১৭৮০৯৩০২৯৯ দল 

15.  
 

িশউলী আ ার 
 

ই াজ আলী 
০১ 

 
দ পাল 

৩০ কিজ ০১৭৯৬০৭০৩৬৯ দল 

16.  
 

জেলখা বগম 
 

সিহ ল ইসলাম 
০১ 

 
দ পাল 

৩০ কিজ ০১৭১০৫৫৬৩০২ দল 

17.  
 

িতমা অিধকারী 
 

কলাস অিধকারী 
০১ 

িকসামত 
বাগদহ 

৩০ কিজ ০১৭৬৪৮১৭৯০৯ দল 

18.  
 

মিত রানী সন 
 

মং  সন 
০১ 

 
িনয়াপাড়া 

৩০ কিজ ০১৭৯১৮৮১১১৩ দল 

19.  
 

হােজরা খা ন 
 

হযরত আলী 
০১ 

 
িনয়াপাড়া 

৩০ কিজ ০১৭২৩১২৭৭২৭ দল 

20.  
 

ক না সন 
 

েরশ সন 
০১ 

 
িনয়াপাড়া 

৩০ কিজ ০১৭৭৩৭৬১৩৯১ দল 

21.  
 

িনবালা সন 
 

পিরমল সন 
০১ 

 
িনয়াপাড়া 

৩০ কিজ ০১৭৫০৭৬৬৯৩৮ দল 

22.  
 

িহেরা বালা রাণী 
 

মািনক রায় 
০১ 

 
ন পাড়া 

৩০ কিজ ০১৭৪০১০৩৫২০ দল 

23. 
 

ইিত রানী সন 
 

ধনীরাম সন 
০১ 

 
িনয়াপাড়া 

৩০ কিজ ০১৭৩৮২৭৯৫০৩ দল 



24.  
 

সােজদা বগম 
 

হািফজার রহমান 
০১ 

িকসামত 
বাগদহ 

৩০ কিজ  বাদল 

25.  
 

খেতজা বগম 
 

মিজবর রহমান 
০১ 

 
িকসামত 
বাগদহ 

৩০ কিজ ০১৭৩৬৩৫৮৯১৮ বাদল 

26. 
 

িফয়া খা ন 
 

র ল মা দ 
০১ 

 
বািনয়াপাড়া 

৩০ কিজ  ০১৭৩৩০৮৮৭৩৬ বাদল 

27.  
 

তাছিলমা বগম 
 

আিজ ল বপারী 
০১ 

 
সনপাড়া 

৩০ কিজ  বাদল 

28.  
 

েরজা বগম 
 

আ স সালাম 
০১ 

 
কাটাবাড়ী 

৩০ কিজ  বাদল 

29.  
 

কজান বগম 
 

আ াস আলী 
০১ 

 
দ পাল 

৩০ কিজ ০১৭৮০৯১৫১১৪ বাদল 

30.  
 

মালতী রানী রায় 
 

সাদ সন 
০১ 

িকসামত 
বাগদহ 

৩০ কিজ ০১৭০৬৩৪৪১৬৬ বাদল 

31.  
 

জারফা বগম 
 

ছািম ল ইসলাম 
০১ 

 
ট বাড়ী 

৩০ কিজ  বাদল 

32. 
 

কিবতা রানী 
 

িনর ন রায় 
০১ 

 
ন পাড়া 

৩০ কিজ  বাদল 

33. 
 

র কা রানী 
 

িলটন চ  রায় 
০১ 

 
সনপাড়া 

৩০ কিজ  বাদল 

34.  লাকী বগম এনা ল হক ০২ মাঝাপাড়া ৩০ কিজ ০১৭২৩৫৬২৭৩৮ দল 

35. ময়না বগম আলতা র হক ০২ দ পাল ৩০ কিজ ০১৯২৯৮৬১৮৫১ দল 

36. না বগম র হােসন ০২ দ পাল ৩০ কিজ ০১৭৭৩৮৪৫৮৯৩ দল 



37. তয়বা খা ন হািচ র রহমান ০২ দ পাল ৩০ কিজ ০১৭৫১০৭২৬৫৬ দল 

38. িলিপ বগম ছ ল হক ০২ দ পাল ৩০ কিজ ০১৭৫০৮৪৫৯৭৫ দল 

39. আরিজনা খা ন রিফ ল ইসলাম ০২ ধ েচংঠী ৩০ কিজ ০১৭৭৪০৩৩৫৭২ দল 

40.  মকেছদা আ ার আপন ইসলাম ০২ দ পাল ৩০ কিজ ০১৭৯১৮১১১৮৭ দল 

41.  ল িল বগম 
আশরা ল 
ইসলাম 

০২ দ পাল ৩০ কিজ ০১৭৬৭৪৩৮২৯৫ দল 

42.  িলিপ বগম বাদশা হক ০২ দ পাল ৩০ কিজ ০১৭৬৭০৯৩১৫৬ দল 

43.  রওশনারা বগম লিত র রহমান ০২ ধ েচংঠী ৩০ কিজ ০১৭৭৮৫৮৬০৮৭ দল 

44.  পা ল বগম ইয়ািছন আলী ০২ দ পাল ৩০ কিজ ০১৭৬১২৫১১২৬ চ. 

45.  
অ না রানী 

ঘাষ 
আপন ঘাষ ০২ ধ েচংঠী ৩০ কিজ ০১৭৭৪৩৪৩৭৭৮ চ. 

46.  অ  বগম রিবউল ইসলাম ০২ দ পাল ৩০ কিজ ০১৭৪৬৬১৮১৬২ চ. 

47.  খােলদা আ ার আল মা ন ০২ দ পাল ৩০ কিজ ০১৭৫২৭৩৭৪৬৭ চ. 

48.  ফােতমা আ ার আিজদ হক ০২ দ পাল ৩০ কিজ ০১৭২২২৪৫৩৫৯ চ. 

49.  সানালী আ ার রা া ল ইসলাম ০২ দ পাল ৩০ কিজ ০১৭৬৭৫৪৮২২৩ চ. 



50.  রািজয়া বগম সােহল রানা ০2 দ পাল ৩০ কিজ ০১৭৭৪৩৪৪৪০৮ চ. 

51.  তামা া বগম ফা ক সাইন ০২ দ পাল ৩০ কিজ ০১৭৪৪৬৩৩৭৫৩ চ. 

52.  বা  বগম তিজ ল হক ০২ দ পাল ৩০ কিজ ০১৭০৯৭৬২৫৩৪ চ. 

53. 
িম আ ার 

সাথী 
সা াম হােসন ০২ ধ েচংঠী ৩০ কিজ ০১৭৪৪৭৩৪২৬৩ চ. 

54.  রিশদা বগম 
তমিজ ল 
ইসলাম 

০২ ধ েচংঠী ৩০ কিজ ০১৭২৪০৮০২৯২ 
রােহ
লা 

55.  মােলকা বা  মাহাআলম ০২ ধ েচংঠী ৩০ কিজ ০১৭৭৪০২৭৯৫৫ 
রােহ
লা 

56. সেনয়ারা বগম িমলন িময়া ০২ দ পাল ৩০ কিজ ০১৩১৪২২৪৬৩১ 
রােহ
লা 

57.  স া রানী ঘাষ প মার ঘাষ ০২ ধ েচংঠী ৩০ কিজ ০১৭৩৭৫২০২২৭ কালাম 

58.  রেহনা বগম ইিলয়াছ হােসন ০২ ধ েচংঠী ৩০ কিজ ০১৭৫০৩৯২০৯২ কালাম 

59.  সািবনা বগম আিজজ হক ০২ দ পাল ৩০ কিজ ০১৭৩৭৪২৪৭১৩ কালাম 

60.  হািসনা বগম ই ািফল হক ০২ দ পাল ৩০ কিজ ০১৭৯৫৯২৯৬৮৮ কালাম 

61.  আেমনা খা ন ছা া ল ইসলাম ০২ দ পাল ৩০ কিজ ০১৭৩৮৩৪৪১৪৮ কালাম 

62. 
ইয়াসিমন আরা 

খা ন 
মহিসন হাসান ০২ দ পাল ৩০ কিজ ০১৭৬৪৮১২০৭৩ কালাম 



63. হািলমা খা ন স জ ইসলাম ০২ দ পাল ৩০ কিজ ০১৭৩৭৩৭৫২৪৩ কালাম 

64.  ফােতমা বগম জিসম উ ীন ০২ দ পাল ৩০ কিজ ০১৭২২৪৩০৭৭৮ কালাম 

65. বা  আ ার ীন হক ০২ দ পাল ৩০ কিজ ০১৭৭৪৩৫৩১৪৯ কালাম 

66. রিজনা বগম সা  হক ০২ দ পাল ৩০ কিজ ০১৭৩৮৫১৫২৯৮ কালাম 

67.  হািফজা বগম রিন ইসলাম ০৩ ীপাড়া ৩০ কিজ ০১৭১৪৮২১১৬৬ চ. 

68. সেনয়ারা বগম রিশ ল আলম ০৩ িদলালপাড়া ৩০ কিজ ০১৭২২৯২৪৬৮৩ চ. 

69. 
আেনায়ারা 

বগম 
আমজাদ হােসন ০৩ ীপাড়া ৩০ কিজ ০১৭২৬৮১০৫১৪ চ. 

70.  
শাহানাজ 
পারভীন 

জয়দার আলী ০৩ নগর মােদখা ৩০ কিজ ০১৭৯২৭৮২৭৭৬ চ. 

71.  পারভীন ছািমউল ইসলাম ০৩ 
হরনারায়নী 

পাড়া 
৩০ কিজ ০১৭৯৬১১৪৫৩৩ চ. 

72.  
সাহানাজ 
পারভীন 

রিফ ল ইসলাম ০৩ ীপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৭৩২৮১৬৪৪ চ. 

73. ফােতমা বগম ইসমাইল হােসন ০৩ নগর মােদখা ৩০ কিজ ০১৭৯৫০০৫২১১ চ. 

74.  িবজলী বগম এমাজ উ ীন ০৩ নগর মােদখা ৩০ কিজ ০১৭২২৯৩৮৯৩৩ চ. 

75.  আি য়া মানাহার আলী ০৩ বাগদহ ৩০ কিজ ০১৭৫১৪৯৫৮৯০ চ. 



76.  িফয়া বগম সািমউল ইসলাম ০৩ নগর মােদখা ৩০ কিজ ০১৭৭৩২১০১৭৩ চ. 

77.  রি না আ ার আ র রিফক ০৩ িদলালপাড়া ৩০ কিজ ০১৭২৭৮১২৩৬৪ চ. 

78.  িমনা বগম ধা  হক ০৩ 
হরনারায়নী 

পাড়া 
৩০ কিজ ০১৭৯৪৮১৭৬৯ চ. 

79.  রািজনা আ ার মািনক ইসলাম ০৩ িদলালপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৭০৯৫৩২৬০ 
রােহ
লা 

80.  ওশনারা বগম ামান ০৩ ীপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৮৩৭৯৭২৬৭ 
রােহ
লা 

81.  হািমদা খা ন িম ার আলী ০৩ নগর মােদখা ৩০ কিজ ০১৭৩৭১৮৭৭০২ 
রােহ
লা 

82.  লবা  নজম আলী ০৩ চ ীতলা ৩০ কিজ ০১৭৪৪৮৩৪০৫৮ 
রােহ
লা 

83. জসিমন আ ার দিছর উ ীন ০৩ 
হরনারায়নী 

পাড়া 
৩০ কিজ ০১৭৮৩২১২৯১৮ এক 

84.  িবনা আ ার েবল ইসলাম ০৩ চ ীতলা ৩০ কিজ ০১৩১৩৮৬৯৩৮৬ এক 

85.  আ য়ারা বগম 
আকতা ল 
ইসলাম 

০১ 
হরনারায়নী 

পাড়া 
৩০ কিজ ০১৭৩০২৭২৪৮১ এক 

86. তাছিলমা বগম আিজজার রহমান ০৩ িদলালপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৮০৯২৮৯৭৭ এক 

87.  মেহদা খা ন রহমত আলী ০৩ চ ীতলা ৩০ কিজ ০১৭৫০৯৮৩০১৩ এক 

88. শিরফা আ ার মিন ল ইসলাম ০৩ ীপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৫৩৯২২৬২১ এক 



89.  আিমনা খা ন ইছর উ ীন ০৩ চ ীতলা ৩০ কিজ ০১৭৬৩৭১৩৯৮০ এক 

90.  সিহদা খা ন হািব র রহমান ০৩ িদলালপাড়া ৩০ কিজ ০১৭17444896 এক 

91.  শফালী খা ন 
আলমগীর 

হােসন 
০৩ নগর মােদখা ৩০ কিজ ০১৭২৭৩৪৪৮০৯ এক 

92.  রিশদা বগম 
আেনায়ার 

হােসন 
০৩ 

হরনারায়নী 
পাড়া 

৩০ কিজ ০১৭৫০৬৬৯১৪৪ এক 

93. জােহনারা খা ন আিজজার রহমান ০৩ 
হরনারায়নী 

পাড়া 
৩০ কিজ ০১৭৩৪৫৫৫২৫৯ এক 

94.  
শাহানাজ 
পারভীন 

ওয়ােরজ আলী ০৩ চ ীতলা ৩০ কিজ ০১৭৫০২৮৮৮২১ দল 

95.  সারতী রানী ধেন র রায় ০৩ নগর মােদখা ৩০ কিজ ০১৭৭৪৪৫৯৯১৩ দল 

96. িজ া আ ার শির ল ইসলাম ০৩ 
হরনারায়নী 

পাড়া 
৩০ কিজ ০১৭৮৪৩৬৫১৮৩ দল 

97.  আরিজনা খা ন বােছর আলী ০৩ ীপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৬৬৬০৯০৯১ দল 

98.  িম আ ার ইয়ািছন আলী ০৩ 
হরনারায়নী 

পাড়া 
৩০ কিজ ০১৭৩৩০৯৭৮৬২ দল 

99.  রােহনা খা ন আ ল জ ার ০৩ িদলালপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৯২৭৩১২৭৭ দল 

100. মিজনা খা ন মহ ত আলী ০৩ বাগদহ ৩০ কিজ ০১৩০৫৭৫১৯১০ দল 

101. রােশদা বগম বাহা র িময়া ০৩ বাগদহ ৩০ কিজ ০১৭২৪৪৬৪৪৯৫ দল 



102. মােমনা খা ন ইউ ছ আলী ০৩ নগর মােদখা ৩০ কিজ ০১৭৯০৪২৭১০০ দল 

103. 
ইয়াসিমন 
আ ার 

বলাল উ ীন ০৩ চ ীতলা ৩০ কিজ ০১৭৫৩৮১৮৭৮৬ দল 

104. র কা বগম ই াজ আলী ০৩ ীপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৩৭৯৩৩১৬৩ দল 

105. িপয়ারা বা  আিন র রহমান ০৩ নগর মােদখা ৩০ কিজ ০১৭৯৬৮১৮৮২৮ দল 

106. হািছনা খা ন আলম ০৩ চ ীতলা ৩০ কিজ ০১৭৪২১২৬৭৫৮ দল 

107. আসমা খা ন হােসন আলী ০৩ নগর মােদখা ৩০ কিজ ০১৭৯৩৮৭০৩৫৬ দল 

108. রওশনারা বগম ছেলমান হক ০৩ 
হরনারায়নী 

পাড়া 
৩০ কিজ ০১৭৩৩২২৫৯৯৭ দল 

109. িলিপ বগম শাহজাহান শা  ০৩ িদলালপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৬৪৯৭২১৬১ উপ. 

110. আিছয়া খা ন  জেবদ আলী ০৪ ডা য়াপাড়া ৩০ কিজ 01705868791 চ. 

111. ভারতী রানী শেলন চ ্র ০৪ হাজরাডা া ৩০ কিজ ০১৭৫৭৮৭১৯৪৩ চ. 

112. িম া রানী  মেনার ন দব ০৪ অিধকারীপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৩৬৭৪২৪৫৩ চ. 

113. শাি  রানী পন মার ০৪ ল ী র ৩০ কিজ ০১৭৬১২৫৮৮৩৭ চ. 

114. ক না রানী িনল চ  রায় ০৪ ল ী র ৩০ কিজ ০১৭৪৪৮৩৪২৬৯ চ. 



115. কজান খা ন জয়নাল আেবদীন ০৪ ধানপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৮৯৪৭৪৩৯২ চ. 

116. আিজদা বগম ইয়ািছন আলী ০৪ িদলালপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৪৪৭৯৪৬৪৯ চ. 

117. ভি  রানী িতলক চ  দব ০৪ অিধকারীপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৬৩১১১৭৭০ িবষয়া 

118. লিতকা রানী ামল চ  রায় ০৪ হাজরাডা া ৩০ কিজ ০১৭২৩৫৯১৩৪৪ িবষয়া 

119. িদপালী রানী িবনয় রায় ০৪ ধানপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৫১৪৯৫৪৭৬ িবষয়া 

120. মমতা রানী য  মার রায় ০৪ বািনয়াপাড়া ৩০ কিজ ০১৭০৪৩২৮৫৫৭ দল 

121. রিহমা খা ন সাব ল ইসলাম ০৪ ডা য়াপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৫৫৩৫২৬৩৭ দল 

122. রানী আ ার র ইসলাম ০৪ িদলালপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৬৪৯৬৮৯৬২ দল 

123. লতানা বগম রিহ ল ইসলাম ০৪ িদলালপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৫১৪৩৯৫৪৪ দল 

124. র া রানী রতন চ  ০৪ হাজরাডা া ৩০ কিজ ০১৭৪০২৭৬৪০৮ দল 

125. শাি  বগম হািফ র রহমান ০৪ ডা য়াপাড়া ৩০ কিজ ০১৭২৪৪৬৭৪০৯ দল 

126. জসদা রানী চামিকেশার রায় ০৫ শাহাপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৫৫৩১৩২১৭ িবষয়া 

127. িশিরনা বগম সিহদ আলী ০৫ শওড়াতলী ৩০ কিজ ০১৭১৯১৫৩২৯০ িবষয়া 



128. সিমজা খা ন আ র রিহম ০৫ গায়ালপাড়া ৩০ কিজ ০১৭১৭১২৫৮৮৫ চ. 

129. ির  রানী গাপাল চ  ০৫ হাজরাডা া ৩০ কিজ ০১৭৯৬৭৩২৩৫৫ চ. 

130. হােজরা বগম লাল হােসন ০৫ যিদঘলপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৭৪১৩৭৯৮৪ চ. 

131. িনপা রানী নারায়ন চ  রায় ০৫ শাহাপাড়া ৩০ কিজ ০১৭২০৬৬৮৫৩২ চ. 

132. ঊষা রানী সমা  রায় ০৫ শাহাপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৬৭০৭৭৮৬৪ চ. 

133. শফালী খা ন িছি ক আলী ০৫ যিদঘলপাড়া ৩০ কিজ ০১৭২৯৮৮৬৫৬০ চ. 

134. জাসনা রানী ম রাম রায় ০৫ শাহাপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৫১১৮৬০১৮ চ. 

135. বােনছা বগম ছােবর আলী ০৫ ডা য়াপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৪৭৮০৫৫১০ জহর 

136. শফালী রানী কািমনী চ  রায় ০৫ শিরফপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৫০৭২৯১৫০ জহর 

137. কািহ র খা ন আসমত আলী ০৫ যিদঘলপাড়া ৩০ কিজ ০১৩১২৮০৬৫৩৬ জহর 

138. আেলয়া খা ন হািম ল ইসলাম ০৫ হাজীপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৬১০৬৯৭৯২ জহর 

139. বািছরন খা ন  সাই ল ইসলাম ০৫ হাজীপাড়া ৩০ কিজ  জহর 

140. লাইলী আ ার আিফ ল ইসলাম ০৫ হাজীপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৭৩৮৫১২৫২ জহর 



141. কািহ র বগম আ ল কােশম ০৫ শিরফপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৭৮৬৯৫৭৪১ জহর 

142. মায়া রানী িদেগ  নাথ ০৫ শওড়াতলী ৩০ কিজ  জহর 

143. অ না রানী পন রায় ০৫ শাহাপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৬৭৫৩২৭২৩ জহর 

144. ির া রানী  রায় ০৫ শওড়াতলী ৩০ কিজ ০১৭০৩৯১০১১৩ জহর 

145. আিছয়া খা ন 
আেনায়ার 

হােসন 
০৫ ডা য়াপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৪৪৩৭৮১০৬ উপ. 

146. কিনকা রানী আন  মাহন  ০৫ শওড়াতলী ৩০ কিজ ০১৭২৩৩২২৪০১ দল 

147. আি য়া খা ন বাদশা আলম ০৫ শওড়াতলী ৩০ কিজ ০১৭৫০৩৪৭২৪৬ দল 

148. র া খা ন আলী হােসন ০৫ যিদঘলপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৪৪৩২৫৫৩০ দল 

149. িমনতী রানী  প েলাচন রায় ০৫ গায়ালপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৭৩৭৩৫৭১৯ দল 

150. অচনা রানী কশব চ  রায় ০৫ শাহাপাড়া ৩০ কিজ ০১৮৮০৪৯৪২৮৬ দল 

151. হািচনা র  বা লাল বাসেক ০৫ সাওতালপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৬৭৫০৭৭১০ দল 

152. জবা রানী অমল চ  ০৫ শাহাপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৫৫৭৩৬৪৫৩ দল 

153. গীতা রানী শমা িদিলপ শমা ০৬ জ লীয়াপাড়া ৩০ কিজ ০১৭২৩০৯৯৮৯৪ িবষয়া 



154. িব বগম মিতউর ইসলাম ০৬ জ লীয়াপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৮৬৯৪৪৯০৩ িবষয়া 

155. ফােতমা খা ন র আলী ০৬ শওড়াতলী ৩০ কিজ ০১৭৭৬৯৩২২৫৯ িবষয়া 

156. চ া রানী স য় মার  ০৬ সা পাড়া ৩০ কিজ ০১৭২২৪৭৪২৪৭ িবষয়া 

157. িনরতী রানী মািনক চ  ০৬ ধানপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৪০১০৩৫২৩ উপ. 

158. া রানী িবন চ  ০৬ সা পাড়া ৩০ কিজ ০১৭৫১০৩০১০১ দল 

159. ননী বালা গাপাল রায় ০৬ জ লীয়াপাড়া ৩০ কিজ ০১৩০৫৭৫১৯০১ দল 

160. িবজলী রানী পরিমল রায় ০৬ ধানপাড়া ৩০ কিজ ০১৭১০৩২৫৬৩৫ দল 

161. জয় রানী ামল চ  ০৬ ধানপাড়া ৩০ কিজ ০১৭২২৭২৯৩৩১ দল 

162. প মী রানী হারাধন রায় ০৬ সা পাড়া ৩০ কিজ ০১৭০৪৩৪২৮৫৪ দল 

163. সাহাগী খা ন মািনক ইসলাম ০৬ জ লীয়াপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৬৮৮৮৫৪৭৯ দল 

164. কািহ র বগম চ ন িময়া ০৬ শওড়াতলী ৩০ কিজ ০১৭৫৫৪৬১১২৭ দল 

165. িশবলী শমা কািলদাস শমা ০৬ জ লীয়াপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৪৬৫৩৩০০৯ দল 

166. িমনা  রানী রায় পলাশ চ  ০৬ জ লীয়াপাড়া ৩০ কিজ ০১৩০৬৪৩১৩৬১ চ. 



167. পাবতী শমা িদপ শমা ০৬ জ লীয়াপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৩৮৭৫৪২৭৫ চ. 

168. মিহলা রানী লালসা চ  ০৬ কানাপাড়া ৩০ কিজ ০১৭০৯০৬৯২২৭ চ. 

169. ঝণা রানী গািলয়া চ  ০৬ জ লীয়াপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৪০২৪০৪৩৫ চ. 

170. শাি  রানী িধর চ  ০৬ জ লীয়াপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৪০০৮৪২৪২ চ. 

171. ফনসী খা ন সাহা ল ইসলাম ০৬ পাগলাপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৮৬৯০৪১৪৯ চ. 

172. কৗশলা রানী ামল চ  ০৬ যপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৮৮৩৫৭৯৪৫ চ. 

173. বািশ রানী কিল  নাথ রায় ০৬ ধানপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৭৩৫৬৮৪৭৭ চ. 

174. বিল রানী রিবন চ  ০৬ শওড়াতলী ৩০ কিজ ০১৭৯৬১৫০২৫৮ চ. 

175. লশী রানী ডািলম রায় ০৬ ধানপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৬৮৮৫৮৪০৮ চ. 

176. অসবালা  ম মার ০৬ ধানপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৪৪৩৬৮৩৫৬ চ  

177. অিনতা রানী িব নাথ রায় ০৬ ধানপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৮৩০৪৭৩২৪ চ  

178. র ীলা রানী জন চ  ০৬ ধানপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৫৭৮৮৯৩৩২ চ  

179. সাগিরকা রানী আপন চ  ০৬ শওড়াতলী ৩০ কিজ ০১৭৮৫৩০৭৪২৪ চ  



180. সাধনা রানী ঁই রিবন চ   ০৬ কানাপাড়া ৩০ কিজ ০১৭২৪০৬৬৯৬৩ চ  

181. ডালমিন শমা চির  শমা ০৬ জ লীয়াপাড়া ৩০ কিজ ০১৭২৩২০৯৬০১ চ  

182. পা ল রানী জগ াথ চ  ০৬ ধানপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৫৫৪৬৭১৫৮ চ  

183. ম য়ারা বগম সাহা ল ইসলাম ০৬ পাগলাপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৫১০২৭১২১ চ  

184. মািনকমিত রানী অিনল চ  ০৬ ধানপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৫১৯১১৪৪৯ চ  

185. জসমিত রানী খাকন চ  ০৬ কানাপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৭৪৪৯৪৯১৮ চ  

186. আজমা বগম আল হলাল ০৭ ধমপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৫০২৩৪৬৭৮ বলাল 

187. পারভীন আ ার রেক ল ইসলাম ০৭ কামাতপাড়া ৩০ কিজ ০১৩১৭০৮২৮৮৭ বলাল 

188. শারিমন আ ার আ ল হািমদ ০৭ কামাতপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৪৪০৪৩২৮৫৬১ বলাল 

189. রহানা বগম আমজাদ হােসন ০৭ 
আরাজী 

িশকার র 
৩০ কিজ ০১৭২৫০২৩০৪২ বলাল 

190. তাজিমনা খা ন জািহ র রহমান ০৭ ি পাড়া ৩০ কিজ ০১৭৬২৮৮৫৫২০ বলাল 

191. সািহদা খা ন মা ফা ম ল ০৭ 
আরাজী 

িশকার র 
৩০ কিজ ০১৭৮০৫২১৬৪৯ বলাল 



192. স া আ ার জািহ ল ইসলাম ০৭ 
আরাজী 
িশকার র 

৩০ কিজ ০১৩১৫২১৯৮২২ বলাল 

193. আি য়া বগম আকবর আলী ০৭ 
আরাজী 

িশকার র 
৩০ কিজ ০১৭৭৩৫৭০৯২২ বলাল 

194. সাহানা বগম ইছা র রহমান ০৭ 
আরাজী 

িশকার র 
৩০ কিজ ০১৭১৭২৯৫৫৪১ বলাল 

195. েলখা বগম ছািমউল ইসলাম ০৭ 
আরাজী 

িশকার র 
৩০ কিজ ০১৭৩৭৮২৪৫৩০ বলাল 

196. রজাহান বগম আ াস আলী ০৭ 
আরাজী 

িশকার র 
৩০ কিজ ০১৭৮১০৯৩০৫৯ চ. 

197. বলী আ ার আিফজার রহমান ০৭ কামাতপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৩৭৮২০১৭৭ চ. 

198. িবনা রানী বলরাম রায় ০৭ 
আরাজী 

িশকার র 
৩০ কিজ ০১৭৩৮৫৯৬৪১০ চ. 

199. খসানা বগম আিতয়ার রহমান ০৭ কামাতপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৭২১৫২৩৯ চ. 

200. ল িল আ ার এনা ল হক ০৭ কামাতপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৬৭০২৪৪১১ চ. 

201. ির া রানী িখরেমাহন ০৭ 
আরাজী 

িশকার র 
৩০ কিজ ০১৭০১৯৬৯০৯৩ চ. 

202. রােহনা খা ন জামাল উ ীন ০৭ ি পাড়া ৩০ কিজ ০১৯৫১০০২১৫৩ চ. 

203. ভরিব রায় অিভনাথ রায় ০৭ গািব পাড়া ৩০ কিজ ০১৭৩৭৭৯৫২২৪ চ. 



204. 
ফরেদৗিস 
খা ন 

রিবউল ইসলাম ০৭ ি পাড়া ৩০ কিজ ০১৭২৬৯৫৪৩৪১ চ. 

205. শ া রানী সেত  নাথ রায় ০৭ ধমপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৬২৩৮৬৪৩৯ চ. 

206. িবউ  আ ার আসা র রহমান ০৭ কামাতপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৪৬৯৫৭৯২০ দল 

207. জেবদা খা ন রিশ ল ইসলাম ০৭ 
আরাজী 

িশকার র 
৩০ কিজ ০১৭৮৫৪০০৩৩৯ দল 

208. সািমনা বগম লাল হােসন ০৭ ধমপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৩৭৮৯১৫২২ দল 

209. িনভা রানী রায় অ ন মার রায় ০৭ 
আরাজী 

িশকার র 
৩০ কিজ ০১৭১৩৭১১৪৯২ দল 

210. সানালী ল আিমন ০৭ ি পাড়া ৩০ কিজ ০১৭৩৮৩৪৪০১১ দল 

211. া রানী মেহ র রায় ০৭ 
আরাজী 

িশকার র 
৩০ কিজ ০১৭৫২০১১৬৩৫ দল 

212. িমনা বগম জিসম উ ীন ০৭ ি পাড়া ৩০ কিজ ০১৭৯৬৯৩৫৯০৭ উপ 

213. যবা  মািম র রহমান ০৭ 
আরাজী 

িশকার র 
৩০ কিজ ০১৭৬১০৬৮৬৯৩ উপ 

214. শফালী খা ন রিবউল ইসলাম ০৭ 
আরাজী 

িশকার র 
৩০ কিজ ০১৭৬৩১১৩৪৯২ উপ 

215. সািবনা বগম িমজা র রহমান ০৭ মাহানপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৪৭৯১২৫১৯ উপ 



216. আয়শা খা ন হােসম আলী ০৭ মাহানপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৮০৮৪৬৪৭৭ িলিপ 

217. আেলয়া বগম ফরজ আলী ০৭ 
আরাজী 

িশকার র 
৩০ কিজ ০১৭৭৬৮৯৫৮৩৬ িলিপ 

218. ক না রানী  চ  ০৭ ধমপাড়া ৩০ কিজ ০১৭২৪৫১০১১২ িলিপ 

219. আসমানী শাহাদৎ হােসন ৪ হাজরাডা া ৩০ কিজ ০১৭৩৬৮১৭১০  

220. রিশদা খা ন মাহাতাব  ০৮ মা াপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৩৮৫১৫৬২৪ রিবউ 

221. মােজদা খা ন আিম র রহমান ০৮ নগর চংঠী ৩০ কিজ ০১৭৪৫৪৮৩৭৮৯ রিবউ 

222. রওশনারা বগম রওশন আলী ০৮ নগর চংঠী ৩০ কিজ ০১৭৪৭১২৫৪৬১ রিবউ 

223. লজান খা ন জ আলী ০৮ নগর চংঠী ৩০ কিজ ০১৭৩৮৩১৪৫২৪ রিবউ 

224. আছমা খা ন হলাল উ ীন ০৮ নগর চংঠী ৩০ কিজ ০১৭২৩০২৫৪৩৩ রিবউ 

225. অেফকা খা ন আিম র রহমান ০৮ নগর চংঠী ৩০ কিজ ০১৯৬৪৫১৬২৬০ রিবউ 

226. লতানা আ ার আ ল কিরম ০৮ নগর চংঠী ৩০ কিজ ০১৭৬৪৩৫৪৬১০ রিবউ 

227. ফিরদা খা ন লমাত আলী ০৮ নগর চংঠী ৩০ কিজ ০১৭০৬৫৮১৭৬০ রিবউ 



228. রােবয়া বগম আ র রা াক ০৮ নগর চংঠী ৩০ কিজ ০১৩১৩৩১১৬০২ রিবউ 

229. তমিজনা খা ন আ ল কিরম ০৮ 
পি ম 

শাহাপাড়া 
৩০ কিজ ০১৭৫১৩৪৭০৪২ িলিপ 

230. আ রী বগম মা ন কিবর ০৮ নগর চংঠী ৩০ কিজ ০১৭৮০৫২৪৫৭০ িলিপ 

231. া বগম বা ল ইসলাম ০৮ মা াপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৩৪৫৬০৪৭৯ িলিপ 

232. সািবনা বগম লিত র রহমান ০৮ মা াপাড়া ৩০ কিজ ০১৭২৩১৮১৬৮৪ চ. 

233. সািবয়া বগম বাদশা িময়া ০৮ নগর চংঠী ৩০ কিজ ০১৩০২৬৮২৩১১ চ. 

234. হেল া খা ন মাতােলব আলী ০৮ নগর চংঠী ৩০ কিজ  চ. 

235. িবনা খা ন শািহ র ইসলাম ০৮ মা াপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৩৮৭৩১১৫০ চ. 

236. মিরয়ম বগম র হােসন ০৮ নগর চংঠী ৩০ কিজ ০১৭৮৩০৪৯৭৭৩ দল 

237. িবলিকছ বগম খিলল ইসলাম ০৮ নগর চংঠী ৩০ কিজ ০১৭৭২৪৬৯৭২৩ দল 

238. সািবনা খা ন জাহা ীর আলম ০৮ 
বাগদহ 

িশকার র 
৩০ কিজ ০১৭৮৩৩৫৬৫৭৩ দল 

239. বাবলী খা ন আিজজার রহমান ০৮ 
পি ম 

শাহাপাড়া 
৩০ কিজ ০১৭৩৮৪৬৭০২৭ দল 



240. রওশনারা বগম শিরফ আহাং ০৮ মা াপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৪০১৫৫১৪১ দল 

241. িমনারা বগম মাক ল হােসন ০৮ নগর চংঠী ৩০ কিজ ০১৭৩৩০৫৪০৯৭ দল 

242. খািদজা খা ন  আ স সামাদ ০৮ নগর চংঠী ৩০ কিজ ০১৭৬৫৯৩৪৭৪৭ দল 

243. আকতারা বা  রিফ ল ইসলাম ০৯ বালাপাড়া ৩০ কিজ  মা ান 

244. িশ  আ ার হাচান ইসলাম ০৯ চংঠী ৩০ কিজ ০১৭৮৮০৮৯৯৫৭ মা ান 

245. তাছিলমা বগম 
আ র রহমান 

বলাল 
০৯ চংঠী ৩০ কিজ ০১৩১৫২৩৫৭৬০ মা ান 

246. িবনা (িরনা)  আকতা ল ০৯ চংঠী ৩০ কিজ ০১৭৮৮০৩৫২৭ মা ান 

247. আেলয়া (মমতা)  মা ন ০৯ চংঠী ৩০ কিজ ০১৩২৩১৮৭৬৯৯ মা ান 

248. িপয়ারা বগম লাল ০৯ ব শাহাপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৯১৯২৫৯১৬ মা ান 

249. জেবদা (িসমা) বািজদ ০৯ ব শাহাপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৫৬০২১৪৭৫ মা ান 

250. রিহদা বগম রিফ ল ইসলাম ০৯ ব শাহাপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৫০২৪৫৫৪০ চ. 

251. খসানা খা ন তির ল ইসলাম ০৯ 
চংঠী 

শাহাপাড়া 
৩০ কিজ ০১৭৬১৩০০৬২২ চ. 



252. খসানা বগম িমজা র রহমান ০৯ ফয়জলপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৩৮৩৬৬১৯০ চ. 

253. জাহানারা বগম িমরা ল ইসলাম ০৯ চংঠী ৩০ কিজ ০১৭২৩৫৮৪২৩৫ দল 

254. গালাপী বগম লিত র রহমান ০৯ ফয়জলপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৪৪৩২৫৪৯৩ দল 

255. হািচনা বগম রেহ ল ইসলাম ০৯ বালাপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৮৬৭৬৮৯৮২ দল 

256. ছােলহা আ ার সিফ ল ইসলাম ০৯ নািরেকলতলা ৩০ কিজ ০১৭৯৯৭৬৯৪৩৪ দল 

257. এিলনা আ ার জিসম উ ীন ০৯ ব শাহাপাড়া ৩০ কিজ ০১৭০৯৮৮৪২৬০ দল 

258. মানা আ ার রািজউল হক ০৯ 
চংঠী 

শাহাপাড়া 
৩০ কিজ ০১৭৯১৮৬৮২৩৯ দল 

259. মেমজা খা ন হািস র রহমান ০৯ বালাপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৬০০৪১৮২৮ দল 

260. রনাহার বগম মেনায়ার হােসন ০৯ ফয়জলপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৪৪৩৪৮৩৩৫ িলিপ 

261. রজাহান বগম ইমাম আলী ০৯ চংঠী ৩০ কিজ ০১৭৬৬৮৯৯২৩২ িলিপ 

262. খািদজা বগম রািশ ল ইসলাম ০৯ চংঠী ৩০ কিজ ০১৭৬৮৯৯০৫৪৪ িলিপ 

263. রজাহান বগম ল আিমন ০৯ ফয়জলপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৪৭৬২২৪৮৪ িলিপ 

264. িবিথ বগম ফির ল ইসলাম ০৯ ফয়জলপাড়া ৩০ কিজ ০১৭৯৪৭০৩২৪৩ উপ. 

265. মেনায়ারা বগম মা াফ আলী ০৮ হঠাৎপাড়া ৩০ কিজ  উপ. 



 


