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১ 1 মাছাঃ া আ ার  

মাঃ বাদশা িময়া  
মাছাঃ বলী বগম   

bq Avbv bI`v,  

†es¸wjqv 

২ 2 িশিশর মার সরকার  

সুধীন চ  সরকার   

সিচ রানী 

nvmvb †Nvo, 

 Kvwkqvevox 

৩ 3 মাছাঃ নািহদা আ ার  

মাঃ নু ামান ধান 

মাছাঃ মােশদা বগম 

জামালপুর 

পলাশবাড়ী 

৪ 4 মাঃ সালাম ম ল   

মাঃ মাকেছদ আলী   
মাছাঃ আেনায়ারা 

KvZzjx, 

 †es¸wjqv 

৫ 5 জাহা ীর আলম      

রাজা িময়া         
ফােতমা বগম 

AvmgZcyi,  

cjvkevox 

৬ 6 মাঃ সুজন িময়া   
মাঃ মকবুল হােসন 

মাছাঃ ছিরতন বগম 

বং িলয়া, 
বং িলয়া 

৭ 7 মাছাঃ তাছিলমা খাতুন 

মাঃ হািববুর রহমান   

মাছাঃ মাসেলমা বগম 

কাতুলী, 
বং িলয়া 

৮ 8 মাঃ তািহ ল ইসলাম   

মাঃ লুৎফর রহমান    

মাছাঃ তােহরা বগম 

কালুগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

৯ 9 মাঃ রিফ ল ইসলাম   

মাঃ তছিলম উি ন  

মাছাঃ রাকসানা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

১০ 10 পলাশ চ  শীল      

হের  চ  শীল      

পু  রাণী 

হিরণমারী 
পলাশবাড়ী 

১১ 11 মাঃ আরমান উ ামান  

মৃত মিতউর রহমান   

মাছাঃ িম আ ার 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

১২ 12 মাছাঃ বনী খ কার  

মাঃ শাহজাহান  

মাছাঃ তহিমনা আ ার 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

১৩ 14 নািদরা আকতার     

মাঃ আরমান উ ামান  

ডায়না বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

১৪ 15 মাঃ তপু ম ল     

মৃতঃ মাজাে ল হক   

মাছাঃ বুলবুিল বগম 

কাতুলী, 
বং িলয়া 

১৫ 16 মাছাঃ মুনমুন িশখা   
মাঃ মুনছুর আলী    

 মাছাঃ মােজদা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

১৬ 19 মাঃ আনিজর হােসন  

মৃতঃ সােকায়াতজামান  

মাছাঃ ইয়ািছনা খানম 

উদায়সাগর, 

পলাশবাড়ী 
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১৭ 20 পিরচয় কৃ কমল রায়   

ভাত মার বমন    

রভা রাণী 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

১৮ 21 শািকলা পারভীন   

জািফ ল ইসলাম   

মাছাঃ ফিজলাতুন  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

১৯ 22 নুর আলম িসি ক   

মাঃ  আফতাব উি ন  

মৃতঃ সােজদা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

২০ 23 শিরফু ামান       

মৃত মিতয়ার রহমান  

মাছাঃ সিলনা ইয়াছিমন 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

২১ 24 মাছাঃ মু ী িদশা    
মাঃ মুনছুর আলী    
মাছাঃ মােজদা বগম  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

২২ 25 মাছাঃ কিবতা আকতার  

মাঃ কােশম ধান    

মাছাঃ তহিমনা বগম 

বিরশাল, 

বাসুেদবপুর 

২৩ 26 মাঃ গালাম মওলা     
মৃতঃ আঃ জা ার ধান  

মৃত রােবয়া বগম 

বিরশাল, 

বাসুেদবপুর 

২৪ 27 আয়শা আ ার,            

মাঃ নু ল হােসন,      

মাছাঃ রিহমা বগম 

কয়ারপাড়া, 
আমলাগাছী 

২৫ 28 মাছাঃ মিরয়ম খাতুন,    

মাঃ মকবুল হােসন    

মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

বুজ ক 

িব পুর, 

আমলাগাছী 
২৬ 29 মাঃ সাজ ুিময়া,            

মৃতঃ মুনছুর আলী     
মাছাঃ আ ুর বগম         

কয়ারপাড়া, 
আমলাগাছী 

২৭ 30 মাঃ এনামুল হক     

মাঃ লুৎফর রহমান    

মাছাঃ ক না বগম 

কয়ারপাড়া, 
আমলাগাছী 

২৮ 31 মাঃ মিতনুর রহমান   

মৃতঃ মাজাে ল হক  

মাছাঃ মিজদা বগম 

ভগবানপুর, 

বাসুেদবপুর 

২৯ 32 িবথী রানী          
সুিনল চ  সরকার    

 নিমতা রানী সরকার 

পূব িমজাপুর, 

বাসুেদবপুর 

৩০ 33 অমূল মার        

জীেত  নাথ        

রাধা রাণী 

পূব িমজাপুর, 

বাসুেদবপুর 

৩১ 34 মাছাঃ আিজজা       
মাঃ মকবুল হােসন   

মাছাঃ িফেরাজা 

বাসুেদবপুর, 

বাসুেদবপুর 

৩২ 35 জিলনা খাতুন সুিম   

মাঃ গালাম মওলা ধান 

মাছাঃ রিহমা বগ 

বিরশাল 

বাসুেদবপুর 
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৩৩ 36 মাঃ শাহ জিমল     

মাঃ আ ুস সামাদ    

মাছাঃ জিরনা বগম 

ঝািল ী, 
ঢালভাংগা 

৩৪ 37 মাছাঃ আি য়া খাতুন  

মাঃ আবু ব র িসি ক 

মাছাঃ মাহামুদা বগম 

গেড়য়া, 
ঠু য়াপা র 

৩৫ 38 মাছাঃ িবথী খাতুন   

মাঃ শাহ জািমল     

মাছাঃ কািহনুর বগম 

ঝািল ী, 
ঢালভাংগা 

৩৬ 39 মাছাঃ আকিলমা আ ার  

মাঃ সবুজ িময়া     
মাছাঃ আিছরন বগম 

ফিরদপুর, 

ফিরদপুর 

৩৭ 41 মাছাঃ দেলায়ারা    
মাঃ আঃ ুস      

মাছাঃ নািছমা বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

৩৮ 42 মাছাঃ আিনছা আ ার  

মাঃ আিমনুল ইসলাম  

মাছাঃ িলিল বগম  

উদায়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

৩৯ 43 মাঃ িব  ুিময়া      
মাঃ মিহবুর রহমান   

মাছাঃ িবউ  বগম 

ছাট 

ভগবানপুর, 

আমলাগাছী 
৪০ 44 মাছাঃ সুরাইয়া সূচনা  

মৃতঃ সিহদার রহমান  

মাছাঃ রওশনারা বগম 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 

৪১ 45 শারিমন আকতার    

মাঃ জয়নাল আেবদীন 

রিশদা বগম 

গেড়য়া, 
ঠু য়াপা র 

৪২ 48 মাঃ অদুদ িময়া 
মাঃ আ ুল জা ার 

মাছাঃ খােতজা বগম 

জগরজািন, 

পলাশবাড়ী 

৪৩ 50 মাছাঃ চ া খাতুন  

মাঃ রজাইল কিরম 

মাছাঃ লা ্ইলী বগম 

রামপুর, 

বাসুেদবপুর 

৪৪ 51 মাঃ সুমন ম ল 

মাঃ আঃ ছালাম ম ল 

মাছাঃ রােবয়া বগম 

শ ামপুর, 

ঢালভাংগা 

৪৫ 52 কাম ন নাহার িলিপ   

মাঃ আ ুর রিশদ    

মাছাঃ আেমনা বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

৪৬ 53 তানভীর আহে দ 

মাঃ রিবউল ইসলাম 

মাছাঃ হািসনা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

৪৭ 54 মাছাঃশাপলা বগম    

মাঃ বলাল হােসন     

সয়দা আছমা বগম 

নুরপুর, 

পলাশবাড়ী 

৪৮ 55 মাছাঃ মাশেরফা জাহান  

আবু জাফর মাঃ রাজীব  

মাছাঃ মিজনা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 
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৪৯ 58 মাছাঃ িলিপ আ ার  

মাঃ অদুদ িময়া    মাছাঃ 
তােহরা বগম 

জগরজািন, 

পলাশবাড়ী 

৫০ 59 মাছাঃ সায়মা জাহান   

মাঃ মাখেলছুর রহমান 

মাছাঃ ডায়না বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

৫১ 60 মাছাঃ কািনজ ফােতমা 
মাঃ তুষার সরকারবাবু  

মাছাঃ রবা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

৫২ 61 মাশেফকার আ ার 

মাঃ আিমনুল ইসলাম 

িমেসস খােলদা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

৫৩ 62 মাঃ আয়নাল হক      

মাঃ দুলা িময়া       
মাছাঃ আয়শা বগম 

বিরশাল, 

বাসুেদবপুর 

৫৪ 64 মাছাঃ শািহনুর খাতুন   

মাঃ আয়নাল হক    

মাছাঃ রিহমা বগম 

বিরশাল, 

বাসুেদবপুর 

৫৫ 65 মাছাঃ নাছিরন জাহান  

মৃতঃ আ ুর রহমান   

মাছাঃ িফেরাজা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

৫৬ 68 মাছাঃ িদলিরবা আ ার 

মাঃ নুর মাহা াদ  

মাছাঃ হাজরা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

৫৭ 69 মাঃ শামীম িময়া     মৃতঃ 
আবুল কােশম   মাছাঃ 
রনু বওয়া 

বং িলয়া, 
বং িলয়া 

৫৮ 70 মাঃ জাহা ীর আলম    

মৃতঃ আঃ মিজদ সরকার 

মাছাঃ আিছয়া বগম 

িশবরামপুর, 

পলাশবাড়ী 

৫৯ 71 মাঃ ফরেদৗস কিবর    

মাঃ হােতমু ামান সখ 

মাছাঃ বিবতা বগম 

নারায়নপুর, 

বাসুেদবপুর 

৬০ 72 মাছাঃ ফােতমা আকতার  

মাঃ িসরাজুল ইসলাম   

মাছাঃ নািগছ মা ফুজা 

দুগাপুর, 
পলাশবাড়ী 

৬১ 73 মাছাঃ িসমা বগম    

মাঃ হািববুর রহমন     

মাছাঃ শাহানারা বগম 

বাশঁকাটা, 
পলাশবাড়ী 

৬২ 74 মাছাঃ শারিমন আ ার  

সয়দ আহসান হাবীব  

মাছাঃ সিলনা বগম   

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

৬৩ 75 আলপনা আ ার     

মাঃ মাহাবুর রহমান 

রওষন আরা বগম 

রাই াম, 

পলাশবাড়ী 

৬৪ 77 মাছাঃ সািবনা ইয়াছিমন  

মাঃ ইিলয়াছ উি ন   

মাছাঃ শাি  বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 
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৬৫ 78 মাঃ রায়হান সরকার   

মাঃ আেতায়ার রহমান  

মাছাঃ রজীনা বগম 

পি ম 

গাপালপুর, 

বং িলয়া 
৬৬ 79 তাজনুর খাতুন      

 মাঃ নওশা িময়া     
সুিপয়া খাতুন 

ছাট 

ভগবানপুর, 

আমলাগাছী 
৬৭ 81 মাঃ আবু িফয়ানসরকার 

মৃতঃ সাইদার রহমান   

মাছাঃ রওশন আরােবগম 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 

৬৮ 83 মাছাঃ আিখতারা      
মাঃ আ ুল া আল মাবুদ 
মাছাঃ জাহরা বগম 

গায়ালপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

৬৯ 84 দীপা রানী          
পিরচয় কৃ  কমল রায়  

িনমলা রানী 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

৭০ 85 মাছাঃ হেলনা খাতুন 

মাঃ আিম ল ইসলাম 

মাছাঃ ছফুরা বগম 

আমবাড়ী 
পলাশবাড়ী 

৭১ 87 মাছাঃ উে  লছুম   

 মৃত আঃ লিতফ সরকার 

মাছাঃ শফালী বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

৭২ 88 মাছাঃ শাবানা খাতুন  

মাঃ জািক ল ইসলাম  

মাছাঃ গালাপী বগম 

উদায়সাগর 

পলাশবাড়ী 

৭৩ 89 আদনান,  

মকবুল            

িফেরাজা 

বাসুেদবপুর, 

বাসুেদবপুর 

৭৪ 90 মাছাঃ রখা খাতুন    

মাঃ হােছন আলী   
মাছাঃ সুিফয়া বগম 

গায়ালপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

৭৫ 91 মাঃ িরপন িময়া      
মাঃ ইসমাইল হােসন   

মাছাঃ আসমা বগম 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

৭৬ 92 মাঃ মা াইন িব াহ  
মাঃ মাখেলছুর রহমান  

মাছাঃ ডায়না বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

৭৭ 93 মাঃ সুজন সখ     

 মাঃ আ ুর রহমান   

মাছাঃ হািমদা বগম 

চকবালা, 
কািশয়াবাড়ী 

৭৮ 94 রিক সাহা 
রােদশ শ াম সাহা      
তৃি  রানী সাহা 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

৭৯ 95 মাঃ রওশন হাবীব    

মৃতঃ আবুল হােসন   

মাছাঃ রওশনারা বগম 

সুলতানপুর  

বাড়াইপাড়া, 
বং িলয়া 

৮০ 97 মাঃ জুেয়ল িময়া     
  মাঃ আইয়ুব আলী  
মাছাঃ খােতজা বগম 

উদায়সাগর, 

পলাশবাড়ী 
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৮১ 98 মােরফা খাতুন    

মাঃ বাদশা িময়া    
সফালী বগম 

ঝািল ী 
, ঢালভাংগা 

৮২ 99 মাঃ শাহজাহান িসরাজ 

মাঃ নুর বী         
রওশনারা   

সুই াম,  

পলাশবাড়ী 

৮৩ 100 মাছাঃ মাধুরী আ ার  

মাঃ মজন ধান    

মাছাঃ সােহরা বগম 

কালুগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

৮৪ 101 মাঃ সােহল রানা  
মাঃ শিহদুল ইসলাম   

মাছাঃ িবলিকছ বগম 

কািশয়াবাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

৮৫ 102 মাঃ আজাদুল ইসলাম   

মৃত রইচ উি ন সরকার 

মাছাঃ জাহরা বগম 

নাি শহর, 

 ফিকরহাট 

৮৬ 103 মাঃ হািববুর রহমান 

মাঃ মেয়ন উি নসরকার 

মাছাঃ রওশনারা বগম 

কালুগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

৮৭ 104 মাঃ আকরামুল ইসলাম   

মাঃ আঃ হািলম সরকার  

মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

বাড়াইপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

৮৮ 106 মাঃ িলটন িময়া 
মাঃ শাহ আলম   

মাছাঃ ছিকনা বগম 

নয় আনা 
নওদা, 
বং িলয়া 

৮৯ 107 জািক ল ইসলাম    

 মৃত মেয়জ উি ন     

মাছাঃ রােহনা বগম 

িব পুর, 

ঠু য়াপা র 

৯০ 108 মাছাঃ মাহামুদা আ ার 

মাঃ আঃ মিতন ম ল 

মাছাঃ আনজুমান আরা           

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

৯১ 110 মাঃ শািহন িময়া      মাঃ 
আঃ বারী সরকার মাছাঃ 
সুিফয়া বগম 

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

৯২ 111 মাঃ শািহন আলম     

মাছাঃ আঃ হািমদ    

মাছাঃ সুিফয়া বগম 

কয়ারপাড়া, 
আমলাগাছী 

৯৩ 112 মাঃ আহসান হাবীব    

মাঃ আ ুস ছা ার 

সরকার  মাছাঃ লাইজ ু

বগম 

িব পুর, 

ঠু য়াপা র 

৯৪ 113 মাঃ মিহদুল ইসলাম    

মাঃ আবুল বাসার    

মাছাঃ িনলুফা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

৯৫ 114 মাঃ মাশারফ হােসন  

মাঃ জয়নাল আেবদীন 

মাছাঃ মােশদা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

৯৬ 115 তাছিলমা আ ার িলমা 
মাঃ আমীর হােসন    

মাছাঃ নাজমা বগম 

েফসরপাড়া, 
পলাশবাড়ী 
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৯৭ 116 ইসমত আরা বগম  

 মাঃ হলাল উি ন     

মাছাঃ আিজদা 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

৯৮ 118 রায়হান িছি ক       

 মৃতঃ আঃ রিশদ আক  

রেহনা বগম 

িব পুর, 

ঠু য়াপা র 

৯৯ 120 মাছাঃ সুিম খাতুন    

খায়রা ামান ম ল 

মাছাঃ শাি  বগম 

ফরকা াপুর, 

ঢালভাংগা 

১০০ 121 মাঃ মাহাফুজার রহমান  

মাঃ গালাম মা াফা   
মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

কালুগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

১০১ 122 মাঃ আঃ মােলক     

  মাঃ কােজম উি ন    

মাছাঃ হািমদা বগম 

বড় 

গািব পুর, 

আমলাগাছী 
১০২ 123 মাঃ মু ল িময়া       

মৃত মাসেলম উি ন  

মাছাঃ খােতজা বগম 

ফরকা াপুর, 

ঢালভাংগা 

১০৩ 124 মাঃ মিন ল ইসলাম   

মাঃ জািহদুল ইসলাম  

মাছাঃ মেনায়ারা বগম      

নুরপুর, 

পলাশবাড়ী 

১০৪ 125 তানহা আকতার      

 মাঃ আঃ রহমান খান 

মাছাঃ সিলনা বগম 

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

১০৫ 126 মাঃ সায়ািহফ হােসন  

মৃতঃ তৗিহদুল ইসলাম  

মাছাঃ মিরয়াম বগম 

িব পুর 

ঠু য়াপা র 

১০৬ 127 মাঃ আ ুল রাফী িময়া  
মাঃ আঃ মতীন আক  

মাছাঃ রিহমা বগম 

আমলাগাছী, 
আমলাগাছী 

১০৭ 128 মাছাঃ িফেরাজা আকতার 

মাঃ লিতফ খ কার   

মাছাঃ খািদজা বগম 

শ ামপুর, 

ঢালভাংগা 

১০৮ 129 মাঃ রিবউল ইসলাম  

মাঃ বােছদ আলী ম ল 

মাছাঃ মিরয়ম বগম 

বতকাপা, 
ঢালভাংগা 

১০৯ 131 মাছাঃ িজিনয়া খাতুন  

মাঃ জািহদুল ইসলাম  

মাছাঃ জাহরা বগম 

জালাগাড়ী, 
আমলাগাছী 

১১০ 134 মাঃ কৗশল আক    

মাঃ আঃ আিজজ আক  

মাছাঃ ডিল বাগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

১১১ 135 মাছাঃ িম আকতার   

মাঃ ময়নুল হক     

মাছাঃ নুরজাহান বগম 

কালুগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

১১২ 136 আফ জা  খাতুন      

আঃ ছালাম        

 রানু বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 
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১১৩ 137 তাজিমরা খ কার    

খ কার মাহাবুব আলম 

জা াতুন ফরেদৗিস 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

১১৪ 138 মাছাঃ আিরফা খাতুন   

মাঃ আঃ রউফ      

মাছাঃ নাজরীন বগম 

পার 

আমলাগাছী, 
ঢালভাংগা 

১১৫ 139 মাঃ িজয়াইর রহমান   

মৃত রফােয়ত আক    

মাছাঃ জুেলখা বগম 

ছাট 

ভগবানপুর, 

আমলাগাছী 
১১৬ 140 আল আিমন মা া     

মাঃ আঃ মিতন মা া 
মাছাঃ িশিরনা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

১১৭ 141 মাঃ িকেশার মাহামুদ  

মাঃ নজ ল ইসলাম  

মাছাঃ সািজদা বগম 

মা ফাপুর 

তুলশীঘাট 

১১৮ 142 িবথীকা রানী সাহা     
রনজীত মার সাহা    
ব ল সাহা 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

১১৯ 143 আঃ হািলম মু া   
 মাঃ আঃ গা ফার িময়া 
মৃতঃ শাহানারা বগম 

বড় িশমুলতলা  
কািশয়াবাড়ী 

১২০ 145 মাছাঃ নারিগস নাহার 

মাঃ গালাম আজম   

মাছাঃ জয়নাব বগম 

িশমুিলয়া, 
পলাশবাড়ী 

১২১ 146 মাঃ তির ল ইসলাম   

আিজর উি ন সরকার  

মাছাঃ আছমা খাতুন 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

১২২ 147 মাঃ মিশউর রহমান   

মাঃ সাদা িময়া     
 মাছাঃ মু া বগম 

রাজনগর, 

 রওশনবাগ 

১২৩ 149 মাঃ সিলম কাওসার   

 আঃ গা ফারফারাজী 
মাছাঃ শিহদা বগম 

গেড়য়া, 
ঠু য়াপা র 

১২৪ 150 মাছাঃ মাস রা রাহাত  

আঃ গা ফার সরকার 

মাছাঃ শােহদা বগম 

গেড়য়া, 
ঠু য়াপা র 

১২৫ 151 মাঃ শিরফুল ইসলাম   

মাঃ মা ােমল হক    

মাছাঃ আিছয়া বগম 

সােকায়া, 
ঢালভাংগা 

১২৬ 152 মাছাঃ িঝনুক খাতুন   

মাঃ মাহাবুবুল হাসান  

মাছাঃ ইছেমতারা 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

১২৭ 153 জা াতুন নাহার       

মাঃ আিমনুল ইসলাম  

মাছাঃ মমতাজ বগম 

পার 

আমলাগাছী, 
ঢালভাংগা 

১২৮ 154 মাঃ আঃ রিহম      

 মাঃ আবুল বাসার    

মাছাঃ সােলহা বগম 

পার 

আমলাগাছী, 
ঢালভাংগা 
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১২৯ 155 মাঃ আঃ হািলম িময়া  
মাঃ আঃ হা ান ব াপারী 
মাছাঃ মােজদা বগম 

সােকায়া, 
ঢালভাংগা 

১৩০ 156 আেবদা আশরাফী বগম 

মাঃ আজহা ল ইসলাম 

মাছাঃ নু াহার বগম 

বাড়াইপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

১৩১ 157 মাছাঃ পারভীন আ ার  

মাঃ নু ল ইসলাম    

মাছাঃ মােলকা বগম 

কালুগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

১৩২ 158 মাঃ গালাম সেরায়ার   

মৃতঃ গালজার হােসন 

মাছাঃ নাজমা বগম 

পার 

আমলাগাছী, 
ঢালভাংগা 

১৩৩ 159 মাছাঃ িম খাতুন    

আেনায়া ল ইসলাম 

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

পূব গাপালপুর, 

আমলাগাছী 

১৩৪ 161 মাঃ মাহাবুব আক    

মাঃ আ ুল কােদর    

মাছাঃ হািমদা বগম 

দূগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

১৩৫ 162 মাঃ রানা খ কার    

ল আিমন সরকার   

মাছাঃ রওশনারা বগম 

শ ামপুর, 

ঢালভাংগা 

১৩৬ 163 মাছাঃ সুমাইয়া তাসিমন 

মাঃ আঃ হািলম িময়া   
মৃত সােহদা বগম 

সােকায়া 
ঢালভাংগা 

১৩৭ 164 মাঃ  এ িব রা াক    

 মাঃ আঃ মােলক ধান 

মাছা্ঃ আছমা বগম 

পার 

আমলাগাছী, 
ঢালভাংগা 

১৩৮ 166 মাঃ সােহল হাসান    

মাঃ খায়রা ামান   

মাছাঃ শাি  বগম 

ফরকা াপুর, 

ঢালভাংগা 

১৩৯ 167 মাঃ মাহাবুবুল হাসান  

মৃত খানেশদ আলম    

মৃত মােজদা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

১৪০ 168 মাঃ ফরহাদ সরকার  

মাঃ আঃ রউফ সরকার 

মাছাঃ শািহনুর বগম 

বুজ কেটংরা 
বং িলয়া 

১৪১ 169 মাঃ ইউনুছ আলী     
মাঃ নিজর হােসন    

মাছাঃ ফােতমা বগম 

পলাশগাছী, 
পলাশবাড়ী 

১৪২ 170 মাছাঃ শাহানাজ পারভীন  

মাঃ শাজাহান িময়া    
মাছাঃ শািহনুর বগম 

বাড়াইপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

১৪৩ 171 মাছাঃ মিরয়ম খাতুন   

মাঃ সবুজ িময়া     
মাছাঃ সুলতানা বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

১৪৪ 172 মাঃ রজওয়ানুর রহাম   

আবুল কােশম সরকার  

মাছাঃ জবা বগম  

বাড়াইপাড়া, 
পলাশবাড়ী 
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১ ২ ৩ ৪ 

১৪৫ 174 মাঃ আিরফউ ামান   

মৃতঃ আ ুল বারী     
মৃতঃ আেরফা বগম 

বুজ ক 

িব পুর, 

আমলাগাছী 
১৪৬ 175 মাঃ সােহল রানা    

মৃতঃ ছামছুল ইসলাম  

মাছাঃ জাহরা বগম 

বড় িশমুলতলা , 
কািশয়াবাড়ী 

১৪৭ 177 

 শংকর সাহা   
 বল সাহা        
মিত সানালী সাহা 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

১৪৮ 178 মাঃ লুৎফর রহমান    

মাঃ আ ুর রিহম শখ 

বুিলমাই 

সুলতানপুর  

বাড়াইপাড়া 
বং িলয়া 

১৪৯ 180 মাছাঃ িরপা বগম   

 মাঃ আ ুর রা াক   

মাছাঃ শাহানা বগম 

ঝািল ী, 
ঢালভাংগা 

১৫০ 183 মাঃ সুমন সরকার     

মৃত ছামছুল ইসলাম   

মাছাঃ জাহরা বগম 

বড় িশমুলতলা 
কািশয়াবাড়ী 

১৫১ 184 মাঃ ফা ক হাসান    

মাঃ আ ুল গফুর    

মাছাঃ আিছয়া বগম 

সুলতানপুর  

বাড়াইপাড়া, 
বং িলয়া 

১৫২ 185 মাঃ রিবউল ইসলাম  

মাঃ মিলউর রহমান  

মাছাঃ নুরজাহান বগম 

িব পুর, 

ঠু য়াপা র 

১৫৩ 186 মাছাঃ ফিরদা ইয়াছিমন 

মাঃ কাম ল হাসান   

মাছাঃ রােহলা বগম 

ঝািল ী, 
ঢালভাংগা 

১৫৪ 187 মাছাঃ রওজাতুন জা াত 

মাঃ আিরফুল ইসলাম  

মাছাঃ সােলহা বগম 

গাড়ানাটা, 
ঠু য়াপা র 

১৫৫ 189 মাছাঃ শাপলা খাতুন   

মাঃ জ ল হক     

মাছাঃ মিজদা বগম 

গাড়ানাটা, 
ঠু য়াপা র 

১৫৬ 190 মাঃ বাদল সরকার    

মাঃ জািহদুল ইসলাম  

মাছাঃ িলিল বগম 

বুজ ক টংরা 
 বং িলয়া 

১৫৭ 191 মুনছুরা খাতুন পাশাগী 
মাহাবুবর রহমান      

উে  কলছুম 

বাড়াইপাড়া 
পলাশবাড়ী 

১৫৮ 192 আইিরন বান ু       

 মাঃ লাভলু ম ল    

মাহাবুবা আ ার 

বড় 

গািব পুর, 

আমলাগাছী 
১৫৯ 195 এসেমাতারা খাতুন    

মাঃ জাহা ীর আলম   

মাছাঃ সােজদা বগম 

লাকমানপুর, 

বং িলয়া 

১৬০ 196 জািকয়া পারভীন লুপা 
জােফ ল ইসলাম চৗধুরী 
মাছাঃ আফ জা বগম 

ঝািল ী, 
ঢালভাংগা 
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১৬১ 198 মাছাঃ শারিমন খান   

মাঃ শাহ আলম     

 মাছাঃ মােজদা বগম 

ডােকরপাড়া, 
তুলসীঘাট 

১৬২ 199 মারী িবরতী রানী    
ঃ িবনয় চ  বমন  

মিত িমলা রানী 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

১৬৩ 203 মাছাঃ িনলুফা খাতুন  

মাঃ এনামুল কাদীর    

মাছাঃ খােতজা বগম 

পপুলীেজাড়, 

আমলাগাছী 

১৬৪ 205 মাছাঃ ছািবনা আকতার 

মাঃ ছামছুল ইসলাম  

মাছাঃ মােলকা বগম 

পপুলীেজাড় 

আমলাগাছী 

১৬৫ 206 শপনী রানী সরকার   

দীপ মার সরকার  

িবনা রানী সরকার 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

১৬৬ 209 মাছাঃ রািজনা খাতুন 

মাঃ রজওয়ানুর রহমান 

মাছাঃ মু ুজাহান 

বাড়াইপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

১৬৭ 210 মাঃ শািহন ম ল     

মিতয়ার রহমান ম ল  

মৃতঃ সােহরা বগম 

চকবালা, 
কািশয়াবাড়ী 

১৬৮ 212 মাঃ শামিপয়ার িময়া 
মাঃ আঃ হািমদ িময়া  
মাছাঃ মিজদা বগম  

পি ম  

গাপালপুর,  

িকেশারগাড়ী 
১৬৯ 213 মাঃ িসরাজুল ইসলাম 

মাঃ আ ুল আিজজ 

িসি কা বগম 

কািশয়াবাড়ী,  
িকেশারগাড়ী 

১৭০ 214 মাঃ জাহাংিগর আলম 

মাঃ ইসমাইল হােসন  

মাছাঃ জািমনা বগম  

িগধারীপুর,  

পলাশবাড়ী  

১৭১ 215 মাছাঃ িবউ  বগম  

মাঃ জয়নুল আেবিদন  

মাছাঃ নুরজাহান বগম  

গায়ালপাড়া,  
ঢালভাংগা 

১৭২ 217 মাঃ মেহিদ হাসান  

মাহা দ আলী সরকার 

মাছাঃ রিহমা বগম  

গৃধারীপুর,  

পলাশবাড়ী 

১৭৩ 218 সু ত মার সরকার 

সুিনল চ  সরকার  

তৃি  রাণী সরকার 

মহিদপুর,  

ঠু য়াপা র 

১৭৪ 219 মাঃ আঃ খােলক িময়া  
মাঃ ইয়া ব আলী  
আিকনা বগম  

সুলতানপুর  

বড়াইপাড়া 
বং িলয়া  

১৭৫ 220 মাঃ সেনট িময়া  
মৃত সােলমান িময়া 
মাছাঃ ফােতমা বগম  

ঝািলংিগ, 

 ঢালভাংগা 

১৭৬ 221 মাঃ আশরাফুর ইসলাম 

আ ুল হা ান সরকার  

মাছা আফেরাজা বগম  

নয়নপুর,  

বাসুেবদপুর 
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১৭৭ 223 মাঃ মেহিদ হাসান  

মাঃ সােলমান উি ন  

মাছাঃ আেনায়ারা বগম  

ঝািলংিগ, 

 ঢালভাংগা 

১৭৮ 224 

 সুমন চ  বমন  

মৃত নের  বমন  

মায়া রানী বমন  

স না,  
কািশয়াবাড়ী 

১৭৯ 225 শাহাদৎ হােসন সাহাগ 

মাঃ আ ুস সালাম  

মাছাঃ শাহীনা বগম  

উদয় সাগর,  

পলাশবাড়ী  

১৮০ 226 মাঃ আিমনুল ইসলাম  

মাঃ আ ুল মিজদ  

মৃত রািশদা বগম  

পি ম  

গািপনাথপুর, 

বিরশাল  

১৮১ 227 মাঃ মিন ামান িরয়াল 

মৃত এহসানুল কবীর 

মাছাঃ লাভলী বগম  

খাসবাড়ী,  
মিররহাট 

১৮২ 228 মাঃ সাি র রহমান  

মাঃ আঃ রউফ সরকার  

মাছাঃ রেবকা বগম  

গায়ালপাড়া,  
ঢালভাংগা 

১৮৩ 229 মাঃ হলাল উি ন ম ল 

মাঃ হািফজুর রহমান  

মাছা সােহরা বগম  

বড়াইপাড়া,  
পলাশবাড়ী 

১৮৪ 230 পীযুস চ  রায় 

বীেরশ চ  রায় 

িশবানী রানী রায়  

দুগাপুর,  
পলাশবাড়ী  

১৮৫ 231 আ ুর রহমান সরকার  

মৃত িসরাজুল ইসলাম  

মাছাঃ দুলালী বগম  

িব পুর,  

ঠু য়াপা র 

১৮৬ 233 মাঃ িমলন িময়া  
মাঃ আ ুল হািমদ িময়া  
মাছাঃ জাহানার বগম  

ডােকরপাড়া,  
ঢালভাংগা 

১৮৭ 234 এেকএম আখতা ামান  

মাঃ আেনায়া ল হসলাম 

মাছাঃ খািদজা পারিভন  

গৃধারীপুর,  

পলাশবাড়ী 

১৮৮ 235 আজাদুল ইসলাম 

নু ল ইসলাম 

আেনায়ারা বগম  

সুলতান  

পুর, বং িলয়া 

১৮৯ 236 স ায় চ  সরকার  

মািনক নাথ সরকার 

মুংলী রাণী  

কািশয়াবাড়ী,  
িকেশারগাড়ী 

১৯০ 237 মাঃ নু ামান খান 

মাঃ খিবর িময়া  
মাছাঃ নুরজাহান বগম  

কশবপুর, 

 কািশয়াবাড়ী  

১৯১ 239 মাঃ সবুজ িময়া  
মাঃ সাব ুিময়া  
মাছাঃ ফেরাজা বগম  

আমবাড়ী, 
 পলাশবাড়ী  

১৯২ 240 মাঃ হািববুর রহমান  

মাঃ নািছর উি ন 

মাছঃ হািমদা বগম 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 
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ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

১৯৩ 242 মাঃ ব ল িময়া  
মাঃ আলতাফ হােসন  

ছােলহা খাতুন  

দুগাপুর,  

পলাশবাড়ী  

১৯৪ 243 মাঃ বলাল হােসন  

মাঃ নু ামান 

মাছাঃ রওশনারা বগম  

িশমুলীয়া,  
পলাশবাড়ী  

১৯৫ 244 উ ম মার  

জগিদশ চ  

জাি নী রানী  

বড়  

িশমুলতলা,  
কািশয়াবাড়ী 

১৯৬ 245 আসাদু ামান সরকার 

আইয়ুব আলী সরকার  

মাছাঃ নুবহাহার বগম  

শ ামপুর,  

মহিদপুর  

১৯৭ 246 হাসান আিজজুর রহমান   

মাঃ আঃ জিলল সরকার 

মাছাঃ হািছনা বগম  

িশধন াম, 

মিররহাট 

১৯৮ 247 মাঃ আিমনুর ইসলাম 

মাঃ সেক ার আলী  
মাছাঃ রিজয়া বগম  

গায়ালপাড়া  
ঢালভাংগা  

১৯৯ 248 মায়ন কিবর 

মৃত হাফা ল হােসন  

মাছাঃ দুলালী বগম  

িব পুর,  

ঠু য়াপা র 

২০০ 249 মাঃ িরপন িময়া  
মাঃ নজ ল ইসলাম 

মাছাঃ আসমা বগম  

িকেশারগাড়ী,  
পলাশবাড়ী 

২০১ 250 জাহাংিগর ম ল 

আ ুল জিলল ম ল  

মাছাঃ জাহানারা বগম  

বাড়াইপাড়া,  
পলাশবাড়ী  

২০২ 252 মাঃ িমলন ম ল  

আিনছুর রহমান ম ল 

মাছাঃ খােলদা বগম  

স না,  
কািশয়াবাড়ী 

২০৩ 253 মাঃ শািহন সরকার 

মাঃ মিতয়ার রহমান  

মাছাঃ কিহনুর বগম  

িব পুর,  

ঠু য়াপা র 

২০৪ 254 িনতাই চ  শীল 

মৃত গ ল চ  শীল 

তুলসী রানী 

জগরজানী,  
পলাশবাড়ী  

২০৫ 255 মাঃ জািহদুল ইসলাম  

মাঃ খাজা নািজম উি ন 

মাছাঃ জিরনা বগম  

পবনাপুর,  

চেররহাট 

২০৬ 256 মাঃ মািহদুল ইসলাম 

আজাহার আলী  
মেহ ন নছা  

খামার  

নডাইল,  

ঢালভাংগা 
২০৭ 258 ফা ক িময়া  

নওশা িময়া  
কিহনুর বগম  

সুই াম, 

 পলাশবাড়ী  

২০৮ 259 মাঃ শাহজামাল ম ল 

মাঃ আ ুর রা াক ম ল 

মাছাঃ আছমা বগম  

কািশয়াবাড়ী 

ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

২০৯ 260 মাঃ লাভলু ম ল  

মাঃ আউয়াল ম ল 

মাছাঃ জেলখা বগম  

বড়েগািব পুর,  

আমলাগাছী 

২১০ 261 আল িমরন সরকার    

মাঃ আবুল কালাম 

সরকার   শাহানা বগম 

বড়  

গািব পুর, 

আমলাগাছী 
২১১ 262 মাঃ রােসল িময়া     

 মাঃ মিজদ িময়া     
মাছাঃ উে  লছুম 

দুগাপুর, 
পলাশবাড়ী 

২১২ 265 মাঃ বলাল হােসন    

আ ুর রিশদ সরকার  

মাছাঃ ম জুরানী বগম 

দুগাপুর 

পলাশবাড়ী 

২১৩ 266 মািনক চ  মহ     

 িচ  র ন মহ     

মিত উ লী রানী মহ  

মহদীপুর, 

ঠু য়াপা র 

২১৪ 268 মাছাঃ িশমুিল আকতার  

মাঃ আঃ জিলল ম ল 

মাছাঃ জাহানারা বগম 

বাড়াইপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

২১৫ 269 িপংকী রানী ভূ চায    

পন মার ভূ চায   

ম জ ুরানী 

পি ম  

রামচ পুর 

,কািশয়াবাড়ী 
২১৬ 270 ছ া রানী          

রতন মার সরকার  

অিনমা রানী সরকার 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

২১৭ 271 সিলনা খাতুন        

আ ুস সামাদ        

হােজরা বগম 

বাঁশকাটা, 
পলাশবাড়ী 

২১৮ 272 মাছাঃ শািহনুর আ ার  

বিরজ উি ন ম ল    

মাছাঃ রাইমা খাতুন 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

২১৯ 273 মাছাঃ িবজলী বগম  

মাঃ মােজদ িময়া     
মাছাঃ রিজয়া বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

২২০ 275 মাছাঃ কা লী আ ার  

মাঃ সােহল সরকার   

মাছাঃ নুরজাহান বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

২২১ 277 মাছাঃ সিলনা আ ার  

মাঃ জািফ ল ইসলাম  

মাছাঃ িছি কা বগম 

পি ম 

 িমজাপুর, 

কািশয়বাড়ী 
২২২ 278 মাছাঃ সুফলা খাতুন   

মাঃ শিহদুল ইসলাম   

মাছাঃ আছমা খাতুন 

শহীদুেলর  

বাড়ী পূবপাড়া 
ঢালভাগা 

২২৩ 280 মাছাঃ শা ী আকতার  

মৃত শামসুল হক    

মাছাঃ জয়নাব খাতুন 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

২২৪ 282 মারী স া রানী   
 সু ত মার সরকার 

মিত মাধুরী সরকার 

মহদীপুর, 

ঠু য়াপা র 
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ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

২২৫ 284 মাছাঃ মারিজয়া খাতুন  

মাঃ আবুল কালাম 

সরকার   শাহানা বগম 

বড় 

গািব পুর, 

আমলাগাছী 
২২৬ 285 খািদজা পারভীন       

মৃতঃ ইসাহাক আলী   
মাছাঃ রিহমা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

২২৭ 287 মাছাঃ িশউলী আকতার 

মাঃ আবুল হােসন িময়া 
মাছাঃ হািলম বগম 

বুজ ক 

িব ু পুর, 

আমলাগাছী 
২২৮ 290 ছালমা খাতুন        

মাঃ শাহ আলমসরকার  

হােজরা বগম 

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

২২৯ 291 মাছাঃ িবলিকছ আ ার 

মাঃ আশরাফুল ইসলাম 

মাছাঃ রওশন আরা 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৩০ 292 মাছাঃ মাসেলমা খাতুন  

নজমাল হক সরকার 

মাছাঃ জাসান বগম 

পি ম 

নয়ানপুর, 

বং িলয়া 
২৩১ 293 মাছাঃ জিন আ ার   

মাঃ জাহা ীর আলম   

মাছাঃ বিল বগম 

গায়ালপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

২৩২ 294 মাছাঃ রােকয়া আ ার 

মাঃ রিফ ল ইসলাম      

মাছাঃ মিজনা বগম 

আসমতপুর,প
লাশবাড়ী 

২৩৩ 295 মাছাঃ মুি  খাতুন    

 মাঃ লুৎফর রহমান  

মাছাঃ মিরয়ম বগম 

নাি শহর, 

ফিকর হাট 

২৩৪ 296 মাছাঃ সিলনা খাতুন   

গা ফার সরকার     

িবউ  বগম 

হিরণমারী, 
পলাশবাড়ী 

২৩৫ 298 উে  হানী আ ার    

মাঃ মা িলব ধান   

মাছাঃ উে  হাবীবা 

বড় 

িশমুলতলা,কািশ
য়াবাড়ী 

২৩৬ 300 নাজমা খাতুন       

 মাঃ শিহদুল ইসলাম    

জাসনা বগম 

ক ারপাড়া, 
ঢালভাগা 

২৩৭ 301 মাছাঃ রিশদা বগম   

মাঃ আঃ আিজজ     

মাছাঃ সুিফয়া বগম 

িশবরামপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৩৮ 302 জা াতুল ফরদাউস িমম 

সয়দ জািকর হােসন   

মাছাঃ িফেরাজা বগম 

গাড়ানাটা, 
পলাশবাড়ী 

২৩৯ 303 মাছাঃ রেবকা সুলানা  
মৃতঃ আ ুর রিশদ ম ল 

মৃতঃ সুিফয়া বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৪০ 304 মাছাঃ র া আ ার   

ফা ক আেনায়ার ম ল  

মাছাঃ রােকয়া বগম 

স না, 
কািশয়াবাড়ী 

ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

২৪১ 305 পারভীন আকতার     

মাঃ মিজবর রহমান   

মাছাঃ জােবদা বগম 

সুলতানপুরবা
ড়াইপাড়, বং

িলয়া 
২৪২ 308 মাছাঃ িশলা আ ার    

মাঃ আঃ কাফী     
 মাছাঃ তােহরা বগম 

গায়ালপাড়া, 
ঢালভা া 

২৪৩ 310 মাছাঃ জসিমন বগম  

মাঃ িফেরাজ িময়া     
মাছাঃ মিজদা বগম 

বিরশাল,বাসুেদ
বপুর 

২৪৪ 311 জনা ল ইসলাম িমলন 

মাঃ র জ ুিময়া      
মাছাঃ শাহানারা বগম 

িকেশারগাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

২৪৫ 312 নুের জা াত িময়া    
মাঃ শিরফুল ইসলাম   

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

ঝািল ী, 
ঢালভাগা 

২৪৬ 313 মাঃ হািফজার রহমান  

মাঃ শামসুল আলম   

মাছাঃ হেলনা বগম 

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

২৪৭ 314 মাছাঃ মাহফুজা বগম  

এস এম িরয়াজুল বারী  
মাছাঃ মেমনা বগম 

িহজলগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

২৪৮ 316 মাঃ আঃ হািলম মু   

মাঃ আঃ গা ফার িময়া  
মৃত শাহানারা বগম 

বড়  

িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

২৪৯ 317 নেরা ম চ  সরকার   

ঃ মৃনাল কাি  সরকার 

মায়া রানী সরকার 

মহদীপুর, 

ঠু য়াপা র 

২৫০ 318 শােহব আখতার িলটন  

মাঃ আঃ জা ার ম ল 

মাছাঃ ফােতমা বগম 

তকানী, 
কািশয়াবাড়ী 

২৫১ 319 মাছাঃ সীমা খাতুন    

মাঃ সিহদুল ইসলাম   

মাছাঃ রােশদা বগম 

িশমুিলয়া, 
পলাশবাড়ী 

২৫২ 320 মাছাঃ ির া আকতার  

মাঃ নু ল ইসলাম    

মাছাঃ রিহমা বগম 

বুজ কেটংরা,
বং িলয়া 

২৫৩ 321 মাছাঃ সািকলা বগম   

মাঃ আলমগীর  ম ল 

মাছাঃ শাহানুরী বগম 

দুগাপুর, 
পলাশবাড়ী 

২৫৪ 322 মাছাঃ নাছিরন আকতার 

মাঃ মাহবুর আলম     
লশাহানারা বগম 

রায়তীনড়াইল,

ঢালভাগা 

২৫৫ 323 মাঃ জ ল ইসলাম    

মাঃ মমতাজ উি ন   

মাছাঃ জািমলা বগম 

বরকতপুর, 

ফিকরহাট 

২৫৬ 325 গালাম আজম সরকার  

মাঃ আঃ মা ান সরকার 

মাছাঃ গারাপী বগম 

বড় 

গািব পুর, 

আমলাগাছী 
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ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

২৫৭ 326 মাঃ আকতা ামান   

মাঃ আঃ সা ার     

মাছাঃ শােহদা বগম 

িশমুিলয়া, 
পলাশবাড়ী 

২৫৮ 327 এসএম আতাউর রহমান 

মাঃ আঃ জিলল সরকার 

মাছাঃ রােশদা বগম 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

২৫৯ 328 মাছাঃ উে হানী     
জািকর হােসন ম ল 

মাছাঃ িফেরাজা বগম 

দুগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৬০ 329 মুছা িময়া         
 মৃত আকবার আলী     
মৃতঃ জিরনা বগম 

দুগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৬১ 330 মাছাঃ নািছমা খাতুন  

মাঃ আ ুল মােলক   

মাছাঃ হাজরা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৬২ 331 মাঃ শাহাদত হাসাইন  

মাঃ আঃ মা ান ম ল 

শাহানারা বগম 

িব ু পুর, 

ঠু য়াপা র 

২৬৩ 332 মাছাঃ কািফ ন নছা 
মাঃ আঃ ক ুস সরকার 

মাছাঃ মহািছনা বগম 

রায়তীনড়াইল,

ঢালভাগা 

২৬৪ 334 তানিজনা আকাতর    

মাঃ আেনায়ার হােসন  

মাছাঃ িজনা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৬৫ 335 মাছাঃ জািমনা বগম   

আবুল কালাম আজাদ 

মাছাঃ মিজদা বগম 

পাবত পুর, 

য়াপা র 

২৬৬ 336 মাহামুদা জা াত রতনা 
মাঃ মুনছুর আলী     
মাছাঃ আছমা বগম 

দুগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৬৭ 337 সালায়মান আলীসরকার 

মৃতঃ মােলক ও ার     

মৃতঃ রিজয়া 

িব ু পুর, 

ঠু য়াপা র 

২৬৮ 339 মাঃ িরপন সরকার    

মাঃ আঃ রিশদ সরকার 

মাছাঃ জাহানারা বগম 

বড় 

গািব পুর, 

আমলাগাছী 
২৬৯ 340 তানিজলা আকতার   

মাঃ বলাল হােসন  

মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

ডােকরপাড়া, 
ঢালভা া 

২৭০ 341 আয়ােত িতশা আেবদীন  

জয়নাল আেবদীন সরকার 

মাছাঃ ছােলহা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

২৭১ 343 

 আসাদু ামান সরকার 

মৃতঃ সজদার রহমান    

মাছাঃ লিতফা বগম 

হিরনাথপুর, 

তালুকজািমরা 

২৭২ 347 নাজনীন নাহার      

 মেয়জ উি ন        

 নীলুফা ইয়াসিমন 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

২৭৩ 348 মাছাঃ রেবকা খাতুন   

মাঃ আ ুল জা ার  

মাছাঃ ফােতমা বগম 

তকানী, 
কািশয়াবাড়ী 

২৭৪ 352 মাছাঃ নাছিরন সুলতানা 
মাঃ মু ল ধান     

মাছাঃ রেহনা বগম 

গায়ালপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

২৭৫ 353 মাছাঃ আফছানা আ ার 

মৃতঃ আশরাফ আলী   
মাছাঃ রেহনা বগম 

নাি শহর, 

ফিকরহাট 

২৭৬ 355 মাঃ হািববুর রহমান  

মাঃ আঃ হািলম    

মাছাঃ গালাপী বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

২৭৭ 356 মাছাঃ রিহমা খাতুন   

মৃতঃ মিতয়ার রহমান  

মাছাঃ কািহনুর বগম 

পূব 

গািপনাথপুর, 

গািপনাথপুর 

২৭৮ 357 মাছাঃ মাসুদা খাতুন   

মৃতঃ আঃ মা ান িময়া 
মাছাঃ িফেরাজা বগম 

িকেশারগাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

২৭৯ 359 িফেরাজ কিবর       

 মাঃ নওশা িময়া     
মাছাঃ মােজদা বগম 

িকেশারগাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

২৮০ 360 মাছাঃ আেরফা খাতুন  

মাঃ আশরাফুল আলম  

মাছাঃ রােফজা বগম 

নূরপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৮১ 361 মাছাঃ সুলতানা       
মাঃ হািববুর রহমান  

মাছাঃ রােকয়া বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

২৮২ 362 মাঃ ফা ল ইসলাম   

আেতায়ার রহমান সরকার 

মাছাঃ আিছয়া বগম 

খামাড়নড়াইল, 

ঢালভাগা 

২৮৩ 363 মাছাঃ স া খাতুন    

মাঃ আঃ হািলম সরকার 

মাছাঃ মমতাজ বগম 

পাবত পুর, 

য়াপা র 

২৮৪ 364 মাঃ আিতয়ার রহমান  

মাঃ মাসেলমা বগম 

মাছাঃ রািজয়া বগম 

কাতুলী, 
বং িলয়া 

২৮৫ 365 শাহনাজ পারভীন      

 আঃ কিরম ম ল     

মাছাঃ আেনায়ারা বগম        

শ ামপুর, 

ঢালভা া 

২৮৬ 366 মাঃ পারেভজ আলম   

মৃতঃ আলতাব হােসন 

মাছাঃ পারভীন বগম 

হমারােতয়া, 
বং িলিয় 

২৮৭ 368 মাছাঃ িলমা আকতার   

মাঃ আবু ব র খ কার 

মাছাঃ ম জুয়ারা বগম 

হিরনমাির, 

পলাশবাড়ী 

২৮৮ 370 নুসরাত জাহান িমিম  

মাঃ দুলা িময়া       
মাছাঃ পারভীন আকতার 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 
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ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
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বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

২৮৯ 371 মাঃ পলাশ সরকার    

মাঃ নূর আলম সরকার 

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

২৯০ 372 মাছাঃ আেরফা খাতুন  

আঃ হািমদ সরকার    

মাছাঃ জােহলা বগম 

পূব 

 গাপালপুর, 

আমলাগাছী 
২৯১ 373 মাছাঃ আকিলমা খাতুন  

মৃতঃ আশকার আলী   
মাছাঃ রেহনা বগম 

নাি শহর, 

ফিকর হাট 

২৯২ 374 মাঃ রজাউল কিরম   

মৃতঃ অিফর উি ন    

মাছাঃ আিছয়া বগম 

পি ম 

ফিরদপুর, 

মরীরহাট 

২৯৩ 375 মাছাঃ তাছিলমা আ ার 

ইমিতয়ার উি ন ম ল  

মাছাঃ আেরফা বগম 

িকেশারগাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

২৯৪ 376 মাছাঃ িরমা খাতুন    

মাঃ মাসুদুর রহমান   

মাছাঃ আসমা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

২৯৫ 377 মাছাঃ জসিমন বগম 

মাঃ র জ ুিময়া     
মাছাঃ শাহানাজ বগম 

িকেশারগাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

২৯৬ 378 মাছাঃ আকতা াহার  

আবুল কালাম আজাদ 

মাছাঃ শফালী বগম 

জালাগাড়ী, 
আমলাগাছী 

২৯৭ 379 গেনশ চ  শীল      

 মৃতঃ নেপন নাথ শীল 

মৃতঃ শা না রানী শীল 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

২৯৮ 381 মাঃ নজ ল ইসলাম  

মাঃ নু ল ইসলাম    

মাছাঃ িবউ  বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৯৯ 382 মাঃ ছােদ ল ইসলাম  

মাঃ লূৎফর রহমান   

সােনায়ারা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

৩০০ 383 মাঃ আইয়ব আলী     
মাঃ আঃ মিজদ  সরকার 

মাছাঃ রােহনা বগম 

নাি শহর, 

ফিকরহাট 

৩০১ 386 মাঃ মােশদ হােসন    

মাঃ শামছুল আলম   

মাছাঃ শাহানা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

৩০২ 387 মাঃ রােশদ ফারাজী   
মাজহা ল মা ান ফারাজী 
মাছাঃ রােশদা বগম 

কৃ পুর, 

রওশনবাগ 

৩০৩ 388 মাঃ রিবউল ইসলাম  

মাঃ আইয়ুব আলী    
মিরয়ম বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

৩০৪ 390 মাঃ মিফজার রহমান   

মৃত মুনছুর আলী     
মাছাঃ হািসনা বগম 

বাড়াইপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

৩০৫ 392 মাঃ এখলাছুর রহমান  

মাঃ আঃ কাইয়ুম িহপু 

মাছাঃ হািমদা বগম 

বতকাপা, 
রওশনবাগ 

৩০৬ 393 মাঃ শিরফুল ইসলাম  

মাঃ আবু তােলব ম ল 

ছাঃ ফােতমা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

৩০৭ 395 কএম িদদার হােসন  

মাঃ খঅয় ল আলম  

মাছাঃ িরনা বগম 

বালাবামুিনয়া,  
ফিকরহাট 

৩০৮ 396 সুম  মার বমন    

দীেনশ চ  বমন    

িহমলতা রানী 

পার 

আমলাগাছী, 
পলাশবাড়ী 

৩০৯ 397 মাঃ কাওছার সরকার  

মৃত আবু ব র িসি ক 

রেহনা বগ 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

৩১০ 398 উ ল চ  শীল      

কামুখ া চ  শীল      

শা ী বালা 

বিরশাল, 

বাসুেদবপুর 

৩১১ 399 মাঃ সািমউল ইসলাম   

মাঃ দুরা িময়া       
মাছাঃ আেমনা খাতুন 

বং িলয়া, 
বং িলয়া 

৩১২ 401 মাঃ শহীদ ধান      

মাঃ হািফজুর রহমান  

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

ছাটভগবানপুর
, 

আমলাগাছী 

৩১৩ 402 মাঃ মিন ামান      

মাঃ খারেশদ ধান  

মাছাঃ ওেলদা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

৩১৪ 403 মাঃ আ ুল াহ       
 মাঃ দেলায়ার হােসন  

মাছাঃ আফেরাজা বগম 

বির 

হিরনমাির, 

পলাশবাড়ী 
৩১৫ 404 মাঃ আরাফাত হাসাইন 

মৃতঃ নূ ল ইসলাম   

মাছাঃ অেলদা বগম 

খামাড়নড়াইল, 

ঢালভাগা 

৩১৬ 405 মাঃ মেনায়ার হােসন 

িলয়াকত আলী খ কার 

িমেসস জা াত আরা 

বালাবামুিনয়া,  
ফিকরহাট 

৩১৭ 406 মাঃ মাহমুদুল হাসান  

মাঃ ছামছুল হক  

মাছাঃ মােজদা বগম  

িব পুর,  

ঠু য়াপা র  

৩১৮ 407 মাঃ মািমউল হাসান  

মাঃ মাশারফ হােসন  

মাছাঃ মােশদা বগম 

হিরনাথপুর,  

তালুকজািমরা 

৩১৯ 409 মাঃ সােহল রানা 
মাঃ আেনায়ার হােসন  

মাছাঃ চ া বগম  

চকবালা,  
কািশয়াবাড়ী  

৩২০ 410 মাঃ রিফ ল ইসলাম  

মাঃ আবু তােলব ম ল  

মাছাঃ ফােতমা বগম  

গৃধারীপুর,  

পলাশবাড়ী  
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ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

৩২১ 411 মাৎ শিফ ল ইসলাম 

মাঃ আবু তােলব ম ল  

মাছাঃ ফােতমা বগম  

গৃধারীপুর,  

পলাশবাড়ী  

৩২২ 412 মাঃ মাসুদ রানা রাজু  
মিমন উি ন মািনক 

মাছাঃ জােয়দা বগম  

চকবালা,  
কািশয়াবাড়ী  

৩২৩ 413 মাঃ সাহরাব হােসন 

মাঃ আঃ জ ার ম ল  

মাছাঃ সুিফয়া বগম  

িব পুর,  

ঠু য়াপা র  

৩২৪ 414 মাছাঃ সুই  আকতার  

জিসম উি ন ামািনক 

মাছাঃ কেমলা বগম  

চকবালা,  
কািশয়াবাড়ী  

৩২৫ 415 মাছাঃ রশমা আ ার  

মাঃ আিরফুর রহমান 

মাছাঃ মারেশদা বগম  

বির 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী  

৩২৬ 416 মাছাঃ কাম াহার  

মৃত তাফা ল হােসন 

রওশনাআরা বগম  

িকেশারগাড়ী 

৩২৭ 418 হািববা সুলতানা 
মাঃ আিশ র ম ল  

মাছাঃ িবলিকছ বগম  

নুিনয়াগাড়ী,  
পলাশবাড়ী  

৩২৮ 419 এছেমাতারা আকতার  

মাঃ জািহদুল ইসলাম  

মাছাঃ তাজমহল বগম  

িক ার পাড়া, 
 ঠু য়াপা র  

৩২৯ 420 মাছাঃ ম ুয়ারা বগম  

মাঃ আ ুর রা াক  

মাছাঃ হািমদা বগম  

ভবানীপুর, 

বাসুেদবপুর  

৩৩০ 421 মাছাঃ নুফা খাতুন  

মাঃ শেয়ব আখতার  

মাছাঃ জেলখা বগম  

তকানী ,  
কািশয়াবাড়ী  

৩৩১ 422 মাছাঃ ম য়ারা আকতার  

মাঃ গােফল উি ন 

মাঃ মেনায়ারা বগম  

সুলতানপুর,  

বং িলয়া  

৩৩২ 423 মাছাঃ আনার কিল  

মাঃ আবুল আলা মওদুদী 
মাছাঃ  আেলয়া বগম  

গৃধারীপুর,  

পলাশবাড়ী  

৩৩৩ 424 মাছাঃ িরনা আ ার  

মাঃ আশরাফুল আলম  

মাছাঃ লনাহার বগম  

গৃধারীপুর,  

পলাশবাড়ী  

৩৩৪ 425 রশমা খাতুন 

মাঃ হাসান ইমাম 

মাছাঃ হািলমা খাতুন  

নুিনয়াগাড়ী,  
পলাশবাড়ী  

৩৩৫ 426 মাছাঃ িসরাজুম মিনরা 
মাঃ মিজদ সরকার  

মাছাঃ ছামছুন নাহার  

িশমুিলয়া,  
পলাশবাড়ী  

৩৩৬ 427 উে  সািবহা  মাহতািরন 

নু বী সরকার টু 

হািমদা রহমান  

গৃধারীপুর,  

পলাশবাড়ী  

ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

৩৩৭ 428 মাছাঃ সিলনা আকাতর  

মাঃ সােদ ল ইসলাম 

মাছাঃ ছিহরন নছা  

বাড়াইপাড়া, 
পলাশবাড়ী  

৩৩৮ 429 িরমা আকাতর িঝনুক 

মাঃ জা াতুল কিরম 

মাছাঃ নািছমা বগম  

পার 

আমলাগাছী,  
ঢালভাংগা 

৩৩৯ 430 মা ফা ইয়াসিমন হীরা 
মাঃ হা ন অর রিশদ 

মাছাঃ আয়শা বগম  

ঝািলংগী,  
ঢালভাংগা 

৩৪০ 431 চােমলা আ ার  

মা ািফজার রহামন  

লিতফা বগম  

বাড়াইপাড়া, 
পলাশবাড়ী  

৩৪১ 432 মাছাঃ নাইচ বগম  

মাঃ আবু ব র  

মাছাঃ বুলছুম বগম  

িদঘলকাি , 

বং লীয়া 

৩৪২ 433 মাছাঃ নুের তাজ সুিম 

মাঃ দুলা িময়া  
মাছাঃ হািলমা বগম  

িদঘলকাি , 

 বং লীয়া 

৩৪৩ 434 আ ুমান আরা খাতুন  

মাঃ আবুল কালাম 

আজাদ 

মাছাঃ শফালী বগম  

জালাগাড়ী,  
দুগাপুর  

৩৪৪ 435 হািফজা খাতুন  

নূর হামা দ  

মােনায়ারা বগম  

পূব গাপালপুর,  

আমলাগাছী  

৩৪৫ 436 ফােতমা িজ াহ সাথী  
মাঃ আ ুল হািলম 

মাছাঃ সিলনা বগম  

নুরপুর, 

 পলাশবাড়ী 

৩৪৬ 437 মাছাঃ িরনা আকতার 

মিমন উি ন ামািনক 

মাছাঃ জােয়দা খাতুন  

চকবালা,  
কািশয়াবাড়ী  

৩৪৭ 438 িশিরন আকতার িশখা  
মাঃ ছামছুল আলম 

মাছাঃ মােলকা বগম  

পপুিলেজাড়,  

আমলাগাছী  

৩৪৮ 440 মাছাঃ নাজমা বগম  

মাঃ মাহবুবর রহমান  

মাছাঃ আি য়া বগম  

কালুগাড়ী, 
পলাশবাড়ী  

৩৪৯ 442 মাছাঃ িশিরনা আ ার  

মাঃ কিবর হােসন  

মাছাঃ আেনায়ারা বগম  

নুিনয়াগাড়ী,  
পলাশবাড়ী  

৩৫০ 444 মিরয়ম বগম  

আবু মাঃ আবদু াহ  
শািহনুর আকতার  

হিরনাথপুর,  

তালুকজািমরা 

৩৫১ 445 মাছাঃ ছািবনা ইয়াসিমন  

মাঃ সাহরাব হােসন  

মাছাঃ কিহনুর বগম  

িব পুর,  

ঠু য়াপা র  

৩৫২ 446 মাছাঃ কাম ন নাহার  

এ এম সােদ ল ইসলাম  

মাছাঃ হাওয়া বগম  

হিরনমারী,  
পলাশবাড়ী  
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ঃ 
 নং 

পিরিচিত 
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নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

৩৫৩ 447 মছাঃ মৗসুমী আকতার  

মাঃ আলতাফ হােসন  

মাছাঃ রােহলা বগম  

ছাট 

িপনাথপুর,  

আমলাগাছী 
৩৫৪ 448 মাছাঃ নবনা আকতার  

মাঃ শমেসর আলী  
মাছাঃ জইমা খাতুন  

চকবালা,  
কািশয়াবাড়ী  

৩৫৫ 449 মাছাঃ মিরয়ম বগম  

মৃত মকবুল হােসন  

মাছাঃ সােহরা বগম  

বং িলয়া, 
 কািশয়াবাড়ী 

৩৫৬ 451 জসিনম নাহার  

মাঃ রাহাত ম ল  

নাজমুলন নাহার  

হিরনমারী,  
পলাশবাড়ী  

৩৫৭ 453 মাছাঃ আছমা আকতার  

মাঃ সাজা িময়া  
মাছাঃ লছুম বগম  

বং িলয়া,  
কািশয়াবাড়ী 

৩৫৮ 454 মাঃ নাজমুন নাহার া 
মাঃ আঃ মিতন মা া 
মাছাঃ িশিরনা বগম  

গৃধারীপুর,  

পলাশবাড়ী  

৩৫৯ 456 মাছাঃ ফারজানা আ ার 

মাঃ শিহদুল ইসলাম   

মাছাঃ পা ল বগম 

দয়ালপাড়া, 
ঠু য়াপা র 

৩৬০ 457 মাছাঃ মাহামুদা খাতুন  

মাঃ আহসান হািবব    

মাছাঃ সাহারবান ু

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

৩৬১ 458 মাঃ িমউলাদ ধান    

মাঃ আঃ ছামাদ ধান 

মাছাঃ রািজয়া বগম 

খামারনড়াইল, 

ঢালভা া 

৩৬২ 459 মাছাঃ মা ফা ময়না  
মাঃ মাসুদ রান 

মৃতঃ ছামছু াহার বগম 

গাড়ানাটা, 
পলাশবাড়ী 

৩৬৩ 461 মাছাঃ শািহনুর আকতার 

মাঃ মাকেছদ আলী    
মাছাঃ গােলবানু বগম 

মহদীপুর, 

ঠু য়াপা র 

৩৬৪ 462 মাছাঃ ফ ী আকতার   

মাঃ আঃ সামাদ আক  

মাছাঃ আেলয়া বগম 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

৩৬৫ 464 মাছাঃ িশ ী খাতুন   

 মাঃ ইউনুস আলী    
মাছাঃ হােজরা বগম 

চি পুর, 

ঠু য়াপা র 

৩৬৬ 465 িরিজয়া           
 মাঃ মিতয়ার রহমান  

মাছাঃ আিছয়া বগম 

নারায়নপুর, 

বাসুেদবপুর 

৩৬৭ 467 মাছাঃ নুর াহার 

আকতার 

মাঃ জ ল ধান    

মাছাঃ নুরী বগম 

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

৩৬৮ 468 শাহা ল ইসলাম ম ল 

মাঃ আ ুস সামাদ ম ল 

মৃতঃ জািমলা বগম 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

৩৬৯ 469 মাছাঃ মুসা খাতুন     

মাঃ আ ুল মিজদ শখ 

মাছাঃ রেশদা বগম 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

৩৭০ 472 মাঃ জািহদ হাসান    

আ ুল জা ার গাছু 

মাছাঃ লাইলী বগম 

কাতুলী, 
বং িলয়া 

৩৭১ 473 মাঃ আঃ হািমদ িময়া  
মৃতঃ হািফজার রহমান  

মাছাঃ সুিফয়া বগম 

ছট 

ভগবানপুর, 

আমলাগাছী 
৩৭২ 474 মাঃ নু ল ইসলাম     

মাঃ আ ুস ছা ার আলী 
মাছাঃ নুরজাহান বগম 

িকেশারগাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

৩৭৩ 475 মাঃ রওশন জাহান   

 মাঃ ল আিমন    

মাছাঃ নাজমা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

৩৭৪ 476 মাছাঃ িজনা বগম  

মাঃ আনা ল ইসলাম  

মাছাঃ হাজরা বগম 

খামাড় নড়াইল, 

ঢালভা া 

৩৭৫ 477 মিরয়ম খাতুন       

 মাঃ আিখউল ইসলাম  

মাছাঃ মিরনা বগম 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

৩৭৬ 478 রািজব রায়হান সরকার 

আজাহার ইসলাম সরকার 

মাছাঃ রােকয়া বগম 

হিরনাথপুর, 

তালুকজািমরা 

৩৭৭ 479 মাঃ আঃ মােলক আক  

মৃতঃ কােজম উি ন   

মাছাঃ অিজফা বগম 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

৩৭৮ 480 মাঃ সবুজ খ কার    

মাঃ মজন ুখ কার   

মাছাঃ জিরনা বগম       

দয়ালপাড়া, 
ঠু য়াপা র 

৩৭৯ 481 আরিফন আকতার     

মাঃ জ ল ইসলাম   

িমেসস রিজয়া বওয়া 

ফরকা াপুর, 

ঢালভা া 

৩৮০ 482 মাছাঃ িশিরনা খাতুন   

মতলুবর রহমান িমলন  

মাছাঃ পাপিড় বগম 

পূব 

গাপীনাথপুর, 

গাপীনাথপুর 

৩৮১ 484 মাছাঃ নুরজাহান খাতুন 

মৃতঃ শামীম ম ল    

মাছাঃ মা ফা বগম 

িনমদােসরিভটা,
মেনাহারপুর 

৩৮২ 485 হােসেনআরা খাতুন 

মাঃ খাজা িময়া      
মাছাঃ ছামসু াহার বগম 

গেড়য়া, 
ঠু য়াপা র 

৩৮৩ 486 মাছাঃ নািছমা বগম   

মাঃ নাজমুল আলম   

মাছাঃ জাহানারা বগম 

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

৩৮৪ 487 িমতা মালাকার       

অিমত মার দ     

সাধনা মালাকার 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 
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কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

৩৮৫ 489 মাঃ শামীম মাহ িরয়াজ 

মৃত নু ল হােসন    

মাছাঃ অিমচা খাতুন 

দুবলাগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

৩৮৬ 490 মাছাঃ আফ জা খাতুন 

মাঃ জুেয়ল িময়া     
মাছাঃ রােবয়া বগম 

বুজ ক 

িব ু পুর,আমলা
গাছী 

৩৮৭ 492 িরতা রানী         
 শ ামল চ           

সাধনা রানী 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

৩৮৮ 493 মাছাঃ তানিজলা আ ার 

মাঃ মািজজুছ সাবাহান 

মাছাঃ শািহদা বগম 

দুবলাগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

৩৮৯ 494 মাঃ বাি  হােসন চৗধুরী 
মাঃ আবু হােসন     

মাছাঃ িবলিকছ বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

৩৯০ 495 মাছাঃ মিনকা আ ার  

মাঃ আঃ ওয়াদুদ     

মাছাঃ পারভীন বগম 

জগরজানী, 
পলাশবাড়ী 

৩৯১ 496 মাঃ রজওয়ানুল     

 মাঃ গালাম িকবিরয়া  
মাছাঃ সুলতানা রািজয়া 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

৩৯২ 497 মাছাঃ মাহফুজা আ ার 

মাঃ ফিরদুল ইসলাম   

মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

চকবালা, 
কািশয়াবাড়ী 

৩৯৩ 498 মাঃ মাহামুদ রানা    
 মাঃ নিজর হােসন     

মাছাঃ মিরয়াম বগম 

কালুগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

৩৯৪ 499 মাছাঃ ছামছু াহার     

মাঃ শিরফুল ইসলাম   

মাছাঃ সােহরা বগম 

বাসুেদবপুর, 

বাসুেদবপুর 

৩৯৫ 501 মাঃ শাহীন িময়া     
 মৃতঃ সবাব উি ন    

মাছাঃ জিরনা বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

৩৯৬ 502 মাছাঃ িদল বা আ ার 

মাঃ দেলায়ার হােসন   

মাছাঃ আফেরাজা হােসন 

বিরহিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

৩৯৭ 506 মাছাঃ শািমমা আলম   

মাঃ ওয়ািলউর আলম  

আ জু মেনায়ারা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

৩৯৮ 507 মাছাঃ শাহনাজ পারিভন 

মাঃ আনা ল হক    

মাছাঃ জিমলা বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

৩৯৯ 508 আবুল কালাম আজাদ 

মৃতঃ ময়জাল হােসন  

ছামচুন নাহার বগম  

ভগবানপুর, 

বাসুেদবপুর 

৪০০ 509 মাঃ আনা ল ইসরাম  

মাঃ মাকেছদ আলী     
মাছাঃ মেনকা বগম 

ভগবানপুর, 

বাসুেদবপুর 

ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

৪০১ 511 আফেরাজা আ ার    

 মাঃ আশরাফুল আলম  

মাছাঃ মিজনা বগম 

চি পুর, 

ঠু য়াপা র 

৪০২ 513 মাঃ আিত ল রহমান  

মাঃ আেতায়ার রহমান 

মাছাঃ রােশদা বগম 

পূব 

গাপীনাথপুর, 

গাপীনাথপুর 

৪০৩ 515 মাছাঃ সুমা আকতার   

মাঃ মােজদুর রহমান   

মাছাঃ সােলহা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

৪০৪ 517 মাঃ উ ল িময়া      
 মৃতঃ আব ুব র িসি ক 

মৃতঃ রিজয়া বগম 

জগরজানী,  
পলাশবাড়ী 

৪০৫ 518 মাঃ শামছু ামান ম ল 

মৃতঃ আঃ হািমদ ম ল 

মাছাঃ ফােতমা বগম 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

৪০৬ 519 মাঃ হযরত আলী      
মৃত আঃ বাকী সরকার  

মাছাঃ হািলমা বগম 

হিরনাথপুর, 

তালুকজািমরা 

৪০৭ 520 মাছাঃ িম খাতুন    

মাঃ আেখর আলী সরকার 

মাছাঃ িবউ  বগম 

জালাগাড়ী, 
আমলাগাছী 

৪০৮ 521 এ এসএম সােদ ল ইসলাম 

মিনর উি ন সরকার 

মাছাঃ লাকী বগম 

মহদীপুর, 

ঠু য়াপা র 

৪০৯ 523 মাঃ আ ুর রা াক   

মাঃ জালাল উি ন বাবলু 

মাছাঃ আি য়া বগম 

পলাশগাছী, 
পলাশবাড়ী 

৪১০ 524 মাঃ িমজানুর রহমান  

মাঃ আহ াদ হােসন  

মাছাঃ সািবনা বগম 

পূব িমজাপুর, 

বাসুেদবপুর 

৪১১ 527 গৗরা  চ  দাস     

 মৃতঃ ফিনভূষন দাস    

িমনা রানী 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

৪১২ 528 আ ুর রা াক সরকার  

মাঃ গাজী রহমান    

মাছাঃ হািলমা বগম 

ভবানীপুর, 

বাসুেদবপুর 

৪১৩ 531 মাছাঃ আফছানা খাতুন 

মাঃ আফজাল হােসন  

মাছাঃ মেফলা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

৪১৪ 532 মাসুদা ইয়াসিমন      

মাঃ নু বী সরকার  

মাছাঃ রওশনারা বগম 

দূগাপুর, 
পলাশবাড়ী 

৪১৫ 533 মাঃ সামসুল রহমান  

মৃতঃ নু ল ইসলাম   

মৃতঃ জািমলা বগম 

মািলয়ানদহ,  
পূব 

গািপনাথপুর 

৪১৬ 534 মাঃ মিতয়ার রহমান  

আ ুল কিরম আক  

মাছাঃ লাইলী বগম 

নুরপুর, 

পলাশবাড়ী 
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৪১৭ 535 

আফ জা আকতার নাজনীন 

মাঃ তাফা াল হক    

মৃত িব বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

৪১৮ 536 মাছাঃ তািনয়া আ ার  

মাঃ মা ািপজুর রহমান 

মাছাঃ িবথী বগম 

জালাগাড়ী, 
আমলাগাছী 

৪১৯ 537 মাঃ আ ুল মাতািলব  

মাঃ আ ুর আিজজ   

মাছাঃ জােবদা বগম 

দূগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

৪২০ 539 তিনয়া চৗধূরী       
জুলিফকার মাহাবুব খান 

নুিরয়া আহসান চৗধুরী 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

৪২১ 540 মাঃ ইছানুর রহমান    

মাঃ মকবুল হােসন   

মাছাঃ জাহরা বগম 

দূগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

৪২২ 541 পাপড়ী রানী সাহা    প ব 

মার সরকার   স া 
রানী সাহা 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

৪২৩ 542 মাঃ িমজান ম ল    

 মাঃ আিজজুল হক ম ল 

মাছাঃ রােকয়া বগম 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 

৪২৪ 543 িশখা রানী সাহা      
অেশাক মার সাহা চ ল 

কল ানী সাহা 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

৪২৫ 544 মাঃ রানা িময়া      
 মাঃ লাল িময়া      
মাছাঃ রােকয়া বগম 

রামপুর, 

বাসুেদবপুর 

৪২৬ 545 মাছাঃ হািলমা খাতুন   

মাঃ আিনছুর রহমান  

মাছাঃ আয়শা বগম 

গেড়য়া, 
ঠু য়াপা র 

৪২৭ 546 মাঃ সাজাদুল ধান    

মাঃ দুলা িময়া ধান  

মাছাঃ হনা বগম 

বরকতপুর, 

ফিকরহাট 

৪২৮ 548 মাঃ রােসদ িময়া       
মাঃ ময়নুল হক      

মাছাঃ আেনায়ার বগম 

পি ম 

গািপনাথপুর, 

 পলাশবাড়ী 
৪২৯ 550 মাছাঃ মুি  বগম     

মাঃ আলমগীর সরকার 

মাছাঃ বুিল বগম 

ঝািলগী, ঢা 
লভা া 

৪৩০ 551 িদিত আকতার িরমা  
আবু বককর িসি ক    

মৃত রিজয়া বগম 

জগরজানী,  
পলাশবাড়ী 

৪৩১ 552 মাঃ জািহদ হাসান     

মাঃ সিলম উি ন     

মাছাঃ রিজয়া বগম     

পূব 

গািপনাথপুর, 

পূব গািপনাথপুর 

৪৩২ 553 মাছাঃ ৃ িত বগম    

মাঃ সুজন িময়া     
মাছাঃ রািজনা বগম 

ঝািলগী, 
ঢালভা া 

ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

৪৩৩ 554 মাছাঃ িরপা আ ার   

মাঃ রজাইল কিরম   

মাছাঃ আ জুয়ারা বগম 

দুবলাগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

৪৩৪ 555 মাছাঃ ইসমত িবউ    

মাঃ ইচাহাক আিল    

মাছাঃ হািলমা বগম 

হাসেনর পাড়া, 
তুলসীঘাট 

৪৩৫ 556 মােজদা আ ার িবথী   
মৃত আবু ব র িসি ক  

মৃতঃ রিজয়া বগম 

জগরজানী,  
পলাশবাড়ী 

৪৩৬ 557 মাঃ রজাইল কিরম   

আবু বককর খ কার  

মৃতঃ রােকয়া বগম 

ছট 

ভগবানপুর, 

আমলাগাছী 
৪৩৭ 558 মাঃ রিবউল ইসলাম   

মাঃ জামাল উি ন    

মাছাঃ আ জুয়ার বগম 

িকেশারগাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

৪৩৮ 559 সাইদুর রহমান      

মাহা াদ আলী      
মাছাঃ মিরনা বগম 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 

৪৩৯ 560 মাছাঃ মৗসুমী খাতুন   

মাঃ জািহদ হাসান    

মাছাঃ জয় ন বগম 

কাতুলী, 
বং িলয়া 

৪৪০ 561 মাঃ নজ ল ইসলাম   

মাঃ আ ুল হািমদ     

মাছাঃ মিজনা বগম 

িশমুিলয়া, 
পলাশবাড়ী 

৪৪১ 562 মাছাঃ জু ঁ ই আ ার    

মাঃ জ ল হক ম ল  

মাছাঃ আেলফজান 

বড় 

গািব পুর, 

আমলাগাছী 
৪৪২ 563 মাছাঃ মেফলা       

 মাঃ শািকল মাহমুদ    

মাছাঃ কিরমন নছা 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

৪৪৩ 565 মাঃ শািকল মাহমুদ    
মাঃ আবুল হােসন   

মাছাঃ মােনায়ারা বগম 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

৪৪৪ 566 জ ল ইসলাম ম ল  

মাজাহার আলী ম ল  

মাছাঃ সােজদা বগম 

হিরনাথপুর, 

তালুকজািমরা 

৪৪৫ 567 মাঃ হলাল িময়া      
মাঃ ময়নুল হক    

 মাছাঃ হািলমা বগম 

জগরজানী,  
পলাশবাড়ী 

৪৪৬ 570 মাছাঃ আেলারানী বগম 

মাঃ আ ুল জিলল 

সরকার   মাছাঃ 
নুরনাহার বগম 

গায়ালপাড়া,  
ঢালভা া 

৪৪৭ 571 মাছাঃ আলপনা       
মাঃ ইউনুছ আলী ধান 

মাছাঃ ছােলহা বগম 

পূব ফিরদপুর, 

পূব ফিরদপুর 

৪৪৮ 572 মাঃ রজা িময়া      
আ ুর রহমান সরকার  

মৃতঃ জােবদা বগম 

পবনাপুর,চেরর
হাট 
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৪৪৯ 573 মাঃ সাইফুল ইসলাম   

মাঃ মাজাে ল হক   

মাছাঃ আিছয়া বগম 

সােকায়া, 
ঢালভা া 

৪৫০ 574 মাঃ আবুল কােশম শখ 

মৃত আ ুর রহমান শখ 

মাছাঃ সানাবান বওয়া 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

৪৫১ 576 উে হানী           
 মাঃ আঃ মােলক ধান 

কাজল রখা 

রাই াম, 

পলাশবাড়ী 

৪৫২ 577 মাঃ আনা ল ইসলাম  

আহ দ হােসন      

মাছাঃ রািহলা বগম 

খামার নড়াইল, 

ঢালভা া 

৪৫৩ 578 মাঃ রজাইল কিরম     

মাঃ সাবু িময়া আক   

মাছাঃ রািশদা বগম 

দূগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

৪৫৪ 579 মাঃ রােসল িময়া     
 মাঃ হলাল িময়া     
মাছাঃ আফেরাজা বগম      

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

৪৫৫ 580 ছাওদা আ ার যুথী    
মাঃ নাছুম হােসন     

মাছাঃ রতনা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

৪৫৬ 581 মাঃ শামীম আক     

মাঃ ছাইদার রহমান   

মাছাঃ রেহনা বগম 

ক ারপাড়া, 
ঢালভা া 

৪৫৭ 584 মাছাঃ ম জুরী বগম 

মা ান সরকার জিসম 

ম ুয়ারা বগম গালাপী 

বড় 

গািব পুর, 

আমলাগাছী 
৪৫৮ 585 জা াতুল আফেরাজা লুিস 

মাঃ মামুন অর রিশদ 

মাছাঃ হাছনা বানু 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

৪৫৯ 586 মাছাঃ সািবনা ইয়াসিমন 

মাঃ আিতয়ার রহমান   

মাছাঃ মিজদা বগম 

বিরহিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

৪৬০ 587 মাছাঃ আনিজরা খাতুন  

মাঃ মতলুবর রহমান  

মাছাঃ রােহলা বগম 

রায়তী নড়াইল, 

ঢালভা া 

৪৬১ 588 মতলুবর রহমান সরকার 

মিতয়ার রহমান সরকার 

মাছাঃ মমতাজ বগম 

রায়তী নড়াইল, 

ঢালভা া 

৪৬২ 591 মাঃ ফরেদৗস ামান  

মৃতঃ নু ল ইসলাম   

মাছাঃ ফিজলা বগম 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

৪৬৩ 592 মাঃ জ ল হক     

 মাঃ আ ুল কিরম িময়া 
মাছাঃ গালাপী বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

৪৬৪ 594 মাছাঃ মািজয়া আকতার 

মেয়জ উি ন সরকার   

মাছাঃ মােজদা বগম 

রামপুর, 

কামরপুর 

ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

৪৬৫ 595 মাঃ মুছা ম ল     

 মাঃ বাদশা িময়া    
মাছাঃ িবল ু বগম 

বাঁশকাটা, 
পলাশবাড়ী 

৪৬৬ 596 মাছাঃ শাহানাজ বগম 

মাঃ আঃ সামাদ ম ল 

মাছাঃ সুিফয়া বগম 

হাসানেখাড়, 

কািশয়াবাড়ী 

৪৬৭ 597 মাঃ মাহাবুর আলম   

আশরাফ আলী সরকার  

মাছাঃ মােজদা বগম 

ডােকরপাড়া, 
ঢালভাগা 

৪৬৮ 599 মাঃ ফরহাদ হােসন   

মাসেলম উি ন ম ল  

মাছাঃ িফেরাজা বগম 

ভগবানপুর, 

বাসুেদবপুর 

৪৬৯ 600 মাছাঃ ইয়াছিমন আ ার 

মাঃ আিমনুল ইসলাম  

মাছাঃ আফেরাজা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

৪৭০ 601 রতন চ          

 জ মাহন বমন      

রতনা বালা 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

৪৭১ 602 মাঃ সাহা ল ইসলাম   

মাঃ শওকত হােসন    

ছােলহা বগম 

মািলয়ানদহ,  
পূব 

গািপনাথপুর 

৪৭২ 603 মাঃ রজাইল কিরম   

মাঃ খয়রা ামান    

মাছাঃ মারেশদা বগম 

বড় 

গািব পুর, 

আমলাগাছী 
৪৭৩ 604 মাছাঃ িশ ী খাতুন    

মাঃ মিতয়ার রহমান   

মাছাঃ গালাপী বগম 

বুজ ক 

িব ু পুর, 

আমলাগাছী 
৪৭৪ 605 মাঃ আিরফ হাসান    

মাঃ কিবর হােসন    

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

৪৭৫ 606 মিরয়ম আকতার      

মৃতঃ আঃ সা ার িময়া  
ফােতমা বগম 

পলাশগাছী, 
পলাশবাড়ী 

৪৭৬ 607 মাঃ েবল িময়া      
মাঃ আ ুল মিজদ    

মাছাঃ রিজয়া বগম 

পি ম 

গািপনাথপুর, 

 পলাশবাড়ী 
৪৭৭ 608 মাছাঃ িফ নী আকতার 

মৃতঃ মুনছুর আলী    
মাছাঃ মমতা বগম 

নুরপুর, 

পলাশবাড়ী 

৪৭৮ 609 পলাশ চ  কমকার   

পেরশ চ  কমকার   

শ ামলী রানী কমকার 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

৪৭৯ 610 মাঃ মেহদী হাসান    

মাঃ মকবুল হােসন   

মাছাঃ মিজনা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

৪৮০ 611 মাছাঃ রােশদা আকতার 

মাঃ আঃ রিশদ সরকার 

মাছাঃ মেহ ন নছা  

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 
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৪৮১ 613 হাসেনয়ারা  খাতুন   

ইিলয়াছ িময়া         
সােহরা বগম 

দয়ালপাড়া, 
ঠু য়াপা র 

৪৮২ 616 মাঃ িশলন িময়া      
 মাঃ রিফ ল ইসলাম  

মাছাঃ মােশদা বগম 

নাি শহর, 

ফিকরহাট 

৪৮৩ 617 মাছাঃ নািছমা আ ার  

মৃতঃ জারাল  উি ন   

মাছাঃ আিমরন নছা 

পি ম 

গািপনাথপুর,  

পলাশবাড়ী 
৪৮৪ 618 মাঃ আঃ রা াক     

 মাঃ আজাদুল ইসলাম  

রওশন আরা বগম 

নাি শহর, 

ফিকরহাট 

৪৮৫ 619 ফারজানা আ ার      

মাঃ মিতউর রহমান   

মাছাঃ খুরিশদা বগম 

পি ম 

গািপনাথপুর,  

পলাশবাড়ী 
৪৮৬ 620 মাছাঃ ছালমা বগম  

মাঃ রিশদ িময়া     
মাছাঃ বুলবুিল বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

৪৮৭ 621 আেরফীন আকতার মা 
মাঃ গালাম ম ল     

রওশন আরা বগম 

িব মগাছী, 
ঠু য়াপা র 

৪৮৮ 622 মাঃ রিবউল ইসলাম   

মাঃ লাল িময়া       
মাছাঃ রােকয়া বগম 

গায়ালপড়া, 
ঢালভা া 

৪৮৯ 623 মাছাঃ মাকসুদা বগম 

মাঃ রজাউল কিরম  

মাছাঃ প া বগম 

গেড়য়া, 
ঠু য়াপা র 

৪৯০ 624 

 রিবয়াল রহমান   

মাঃ আবুল মুনছুর    

মাসেলমা খাতুন রিহমা 

পূব 

ফিরদপুর,পূব  

ফিরদপুর 

৪৯১ 625 মাছাঃ আ জুয়ারা খাতুন 

মাঃ মুড় উি ন ম ল 

মাছাঃ কিরমন বগম 

ডােকরপাড়া, 
ঢালভাগা 

৪৯২ 626 মাছাঃ সালমা বগম  

মাঃ ওবাইদুর রহমান  

মাছাঃ লুৎফুন নছা  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

৪৯৩ 628 িনবাস চ  ম ল      

মৃতঃ দীেনশ চ  ম ল  

পুষপ রানী ম ল 

িশমুিলয়া, 
পলাশবাড়ী 

৪৯৪ 629 মাছাঃ জা াতুল 

ফরেদৗসী 
মাঃ হাসান আলী     
মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

চািলতাদহ, 
পলাশবাড়ী 

৪৯৫ 630 আঃ মা িলব হােসন   

মাঃ ছােয়দ আলী     
মাছাঃ মিজনা বগম 

গায়ালপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

৪৯৬ 631 িরম ুআকতার       

 মৃতঃ আ ুস জ ার   

আয়শা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

৪৯৭ 632 মাছাঃ িমনা খাতুন    

মাঃ রিবউল রহমান  

মাছাঃ রােকয়া খাতুন 

পূব ফিরদপুর, 

পূব ফিরদপুর 

৪৯৮ 634 পািপয়া আকতার     

 মৃতঃ হযরত আলী ম ল 

মাছাঃ জাহরা বগম 

বাঁশকাটা, 
পলাশবাড়ী 

৪৯৯ 635 অেলাক মার       

 ঃ পেরশ চ  সরকার 

মিত রবা রানী 

হিরনাবাড়ী, 
হািলমনগর 

৫০০ 636 মাছাঃ শাপলা বগম   

মাঃ আবু তােলব সরকার 

মাছাঃ মিরয়ম বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

৫০১ 637 মাঃ রিবউল ইসলাম  

আ ুল মা ািলব    

মাছাঃ সািবনা বগম 

বড় 

গািব পুর, 

আমলাগাছী 
৫০২ 638 মাছাঃ শা না আকতার  

মাঃ িলটন িময়া    
 মাছাঃ শফালী বগম 

নয় আনা 
নওদা, 
বং িলয়া 

৫০৩ 640 নুরজাহান            

এেকএম হািবব        

মৃতঃ জােহরা বগম 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 

৫০৪ 641 মাঃ ফরহাদ বাদশা    
মাঃ ফজলার রহমান   

মাছাঃ জােবদা বগম 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

৫০৫ 643 মাছাঃ িরপা আ ার   

মাঃ লুৎফর রহমান   

মাছাঃ িলিল বগম 

পি ম 

নয়ানপুর, 

বং িলয়া 
৫০৬ 646 মাঃ িমজানুর রহমান   

মাঃ জিহর উি ন     

জহানারা 

িকেশারগাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

৫০৭ 647 মাছাঃ িমনারা খাতুন   

মাঃ জাহা ীর আলম    

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

৫০৮ 648 মাঃ তির ল ইসলাম   

মাঃ সাব ুিময়া      
 মাছাঃ জাসনা বগম 

দূগাপুর, 
পলাশবাড়ী 

৫০৯ 651 মাছাঃ ফােতমা খাতুন  

মাঃ মা ািফজার রহমান 

মাছাঃ হােজরা বগম 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 

৫১০ 653 মাছাঃ মাসেলম আ ার 

মাঃ এরশাদ        

 মাছাঃ সাদা রানী 

িশমুিলয়া, 
পলাশবাড়ী 

৫১১ 656 মাঃ িরমন িময়া     
 মাঃ আিম ল ইসলাম  

মাছাঃ রেহনা বগম 

গায়ালপাড়া, 
ঢালভা া 

৫১২ 658 মাঃ সাহাগ িময়া    
মাঃ আ ুল হাই ম ল 

মাছাঃ খােতজা বগম 

বাঁশকাটা, 
পলাশবাড়ী 
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ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

৫১৩ 660 মাঃ শাহাদৎ হােসন   

মাঃ হযরত হােসন    

মাছাঃ শােহরা বগম 

খা েটরা, 
বং িলয়া 

৫১৪ 661 মাছাঃ তানিজলা আ ার 

মাঃ শাহাদৎ হােসন   

মাছাঃ পা ল বগম 

খা েটংরা 

৫১৫ 662 মাছাঃ িশখা মিন      

মাঃ জিহর উি ন    

মাছাঃ জাহানারা বগম 

িকেশারগাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

৫১৬ 663 মাছাঃ তহিমনা বগম  

মাঃ মাহামুদুর হাসান  

মাছাঃ আছমা বগম 

ডােকরপাড়া, 
ঢালভাগা 

৫১৭ 664 উ ল চ  সরকার    

অন  চ  সরকার     

পু  রানী 

পি ম 

রামচ পুর,কা
িশয়াবাড়ী 

৫১৮ 665 মাছাঃ জাফিরনা খাতুন  

মাঃ মিতন িময়া     
মাছাঃ মােলকা বগম 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 

৫১৯ 668 মাঃ আদম আলী       
মাঃ হািফজার রহমান  

মাছাঃ আেমনা বগম 

ফিলয়া, 
পলাপশবাড়ী 

৫২০ 669 মাছাঃ বনিজর জাহরা 
মাঃ সাহাফুল সরকার  

মাছাঃ আয়শা বগম 

ঝািলগী, 
ঢালভা া 

৫২১ 670 জািকয়া আফেরাজা িশলা 
মাঃ শাহজালাল সরকার 

মাছাঃ শাভা বগম 

বুজ ক 

িব ু পুর, 

আমলাগাছী 
৫২২ 671 আশরাফী আকতার    

মাঃ আআ ুর রা াক  

মাছাঃ রিজয়া বগম 

ডােকরপাড়া, 
ঢালভাগা 

৫২৩ 672 দীপ চ  সদার     

নের  নাথ সদার     

সরসী রানী  

পি ম 

রামচ পুর, 

কািশয়াবাড়ী 
৫২৪ 673 মাছাঃ লাকী বগম    

মাঃ আিত র রহমান  

মাছাঃ মিমনা বগম 

পূব 

গাপীনাথপুর, 

পলাশবাড়ী 
৫২৫ 674 মাঃ নািসম রজা     

মৃতঃ গালাম মওলা   
 নুর জাহান বগম 

বুজ ক 

িব ু পুর, 

আমলাগাছী 
৫২৬ 676 সুজন চ  কমকার     

ফিন ভুষন কমকার    

ক না রানী 

জালাগাড়ী, 
আমলাগাছী 

৫২৭ 677 মাঃ হাসান আলী     
 মৃতঃ এনতাজ আলী   
মাছাঃ হােজরা বগম 

চািলতাদহ, 
পলাশবাড়ী 

৫২৮ 678 মাছাঃ লাকী আকতার  

মাঃ িনজাম উি ন    

মাছাঃ আেনায়ারা 

গায়ালপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

৫২৯ 680 মাঃ মাজা ফর হােসন 

মাঃ আনতাজ আলী   
মাছাঃ রওশানারা বগম 

চকবালা, 
কািশয়াবাড়ী 

৫৩০ 681 মাছাঃ হেলনা খাতুন   

মাছাঃ সােহরা বগম 

হিরনমাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

৫৩১ 682 আফিরন জাহান       

বা ু  িময়া           
লুৎফুন নছা  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

৫৩২ 683 মাঃ নাজমুল দা    
 মৃতঃ গালাম মওলা   
নুরজাহান বগম 

বুজ ক 

িব ু পুর, 

আমলাগাছী 
৫৩৩ 685 মাঃ আবু সাঈদ িময়া  

মাঃ নু ল ইসলাম   

মাছাঃ জিরফা বগম 

পূব ফিরদপুর, 

পূব ফিরদপুর 

৫৩৪ 686 মাছাঃ মািরয়া খানম মিল 

মৃতঃ গালাম মওলা   
মাছাঃ বলী বগম 

বুজ ক 

িব ু পুর, 

আমলাগাছী 
৫৩৫ 687 মাঃ শাহীন িময়া     

 মাঃ সাদা িময়া     
মাছাঃ জাসনা বগম 

পূব ফিরদপুর, 

পূব ফিরদপুর 

৫৩৬ 688 মাছাঃ শাহীনুর খাতুন  

মাঃ আ ুল ক ুছ    

মাছাঃ শামসু াহার বগম 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

৫৩৭ 690 মাছাঃ মাহমুদা খাতুন  

মাঃ শিহদুল ইসলাম   

মাছাঃ ফিরদা ইয়াসিমন 

গেনশপুর, 

বং িলয়া 

৫৩৮ 691 মাছাঃ শারিমন আকতার 

বাবর আলী          
আিছয়া বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

৫৩৯ 692 মাঃ শাহজাহান িময়া   
মাঃ আ ুল সা ার    

মাছাঃ জুেলখা বগম 

বিরহিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

৫৪০ 693 মাঃ নওশাদ আিমন   

খ কার ল আিমন   

মাছাঃ নু াহার বগম 

ডা নী, 
বাসুেদবপুর 

৫৪১ 695 মাঃ সবুজ িময়া      
 মাঃ আ ুস সাবাহান   

মাছাঃ িফেরাজা বগম 

িশবরামপুর, 

পলাশবাড়ী 

৫৪২ 696 মাছাঃ মৗসুমী আকতার 

মাঃ মাহফুজার রহমান  

মাছাঃ মহিসন বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

৫৪৩ 697 মাঃ মাসুদ রানা      
 মাঃ আনছার আলী    
মাছাঃ হািসনা বগম 

চকবালা, 
কািশয়াবাড়ী 

৫৪৪ 698 হািস রানী সরকার    

িবমল চ  সরকার    

িমনতী রানী সরকার 

মহদীপুর, 

ঠু য়াপা র 



ন াশনাল সািভস কমসূচীেত (৭ম পব) অ ভূ  আেবদনকারীগেণর চূড়া  নােমর তািলকা 
উপেজলাঃ পলাশবাড়ী, জলাঃ গাইবা া 

18 
 

ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

৫৪৫ 699 মাঃ সুমন িময়া      
 মাঃ আিম ল  ইসলাম  

মাছাঃ রেহনা বগম 

গায়ালপাড়া, 
ঢালভা া 

৫৪৬ 700 মাঃ সােহল রানা     
মাঃ ছািক িময়া      
মাছাঃ রেহনা বগম 

হিরনাবাড়ী, 
হািলমনগর 

৫৪৭ 702 মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

মাঃ আয়নাল হক সরকার 

মাছাঃ শাহানা বগম 

বিরহিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

৫৪৮ 703 মাছাঃ শামীমা নাছিরন  

মাঃ লুৎফর রহমান   

মাছাঃ ছােলম বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

৫৪৯ 704 মাঃ মািনক িময়া    
 মাঃ মিজবর রহমান  

মেমনা বগম 

িকেশারগাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

৫৫০ 705 িজনা আ ার      

 মাঃ রিবউল ইসলাম  

মাছাঃ িব বগম 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

৫৫১ 707 ক এম আিনছুর রহমান 

আ ুল খাজা খ কার   

মাছাঃ আেজনা বগম 

বালাবামুিনয়া,  
ফিকরহাট 

৫৫২ 708 মাছাঃ মনা আ ার  

মাঃ আঃ রিহম ম ল  

মাছাঃ রিহমা বগম 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

৫৫৩ 709 সুলতান মাহামুদ সরকার 

মৃতঃ আঃ আিজজ সরকার 

মাছাঃ হািসনা বগম 

ফিলয়া, 
পলাপশবাড়ী 

৫৫৪ 710 এেকএম হািবব       

মাঃ আফছার আলী   
মাছাঃ হািমদা বগম 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 

৫৫৫ 711 ফারজানা আকতার 

মাঃ মাজা ফর আলী  
মাছাঃ জাহানারা বগম 

িকেশারগাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

৫৫৬ 712 মাঃ উচছাস সরকার  

মাঃ হা ন অর রিশদ 

মাছাঃ শাহীনুর বগম 

রায়পুর, 

কামরপুর 

৫৫৭ 713 মাঃ লাবনী আ ার    

মাঃ আশরাফুল ইসলাম  

মাছাঃ সিরনা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

৫৫৮ 714 মাছাঃ শা না আকতার  

মাঃ আঃ ছামাদ িময়া  
মাছাঃ কািহনুর বগম 

আমলাগাছী, 
আমলাগাছী 

৫৫৯ 716 মাছাঃ ফিরদা খাতুন   

মাঃ মাজাে ল হক    

মাছাঃ বিল বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

৫৬০ 717 মাঃ িমজানুর রহমান   

মৃতঃ ওমর আলী     
মাছাঃ জাহরা বগম 

চকবালা, 
কািশয়াবাড়ী 

ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

৫৬১ 718 মাছাঃ মিজফা আ ার 

মাঃ আ ুল মিতন িময়া 
মাছাঃ রাকসানা বগম 

পূব গাপালপুর, 

আমলাগাছী 

৫৬২ 719 মাছাঃ সারাইয়া সুলতান 

মৃতঃ আ ুস সামাদ ধান 

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 

৫৬৩ 720 মাছাঃ ছােলহা আখতার  

মৃতঃ আঃ গনী সরকার 

মাছাঃ ববী বগম 

চ াের া, 
মরীরহাট 

৫৬৪ 721 মাছাঃ রী খাতুন    মাঃ 
আজাহা ল ইসলাম 

মাছাঃ জাহানারা বগম 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

৫৬৫ 722 মাছাঃ িতথী আকতার   

মাঃ রাজা িময়া     
মাছাঃ খােলদা বগম 

গায়ালপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

৫৬৬ 723 আবুল কালাম আজাদ 

মৃতঃ নজমাল হােসন  

মাছাঃ রিহমা বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

৫৬৭ 724 আশরাফী বগম      

মাঃ হািফজার রহমান  

সালমা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

৫৬৮ 725 মাঃ আশরাফ আলী   
মাঃ আিজজার রহমান  

মাছাঃ রিশদা বগম 

কািশয়াবাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

৫৬৯ 726 মাঃ মাহাবুব সরকার  

মাঃ আঃ ুস সরকার 

মাছাঃ মােজদা বগম 

হাসেনরপাড়া, 
তুলিসঘাট 

৫৭০ 727 নুর মাহা াদ আক  

মাঃ আঃ সবুব আক   

মাছাঃ নুরজাহান বগম  

হাসােনরপাড়া, 
তুলশীঘাট 

৫৭১ 728 মাছাঃ রািজয়া খাতুন   

মাঃ আবু হােসন ধান 

মাছাঃ িমিন বগম 

পারবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

৫৭২ 729 মাছাঃ মিমনা খাতুন  

মাঃ মাছেলমা উি ন  

মাছাঃ অেজদা বগম 

চকবালা, 
কািশয়াবাড়ী 

৫৭৩ 730 মাছাঃ সালমা বগম   

মাঃ মিহউ ামান খাকন 

মাছাঃ সুিফয়া বগম 

পপুলীেজার, 

আমলাগাছী 

৫৭৪ 731 মাছাঃ নুররানী বগম  

মাঃ ই ািহম আলী     
মাছাঃ ফােতমা বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

৫৭৫ 732 মাছাঃ ফািহমা আকতার 

মাঃ রাজ ুিময়া       
মাছাঃ মমতাজ বগম 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

৫৭৬ 733 মাঃ সাহাগ        

মাঃ আজাহার আলী    
মাছাঃ লালজািদ 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 
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৫৭৭ 735 মাঃ মাহফুজার রহমান 

মাঃ আেলক িময়া    
মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

৫৭৮ 738 মাঃ হািসম উল ইসলাম 

মাঃ আবু তােলব ম ল 

মাছাঃ রিশদা বগম 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

৫৭৯ 739 মাঃ জািহদুল ইসলাম   

মাঃ জ ল হক খ কার 

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

পূবেগািপনাথপু
র, 

পূবেগািপনাথপু
র 

৫৮০ 740 মাঃ রিশদ ধান    

 মাঃ আঃ রউফ ধান  

মাছাঃ রািহলা বগম 

পূবেগািপনাথপু
র, 

পূবেগািপনাথপু
র 

৫৮১ 741 আফ জা আ ার শাি   

ইমদাদুল হক      

 মিরয়ম বগম 

পূবেগািপনাথপু
র, 

পূবেগািপনাথপু
র 

৫৮২ 742 মাছাঃ জািকয়া সুলতানা 
মাঃ বরকত উ াহ    
মাছাঃ সুরাইয়া বগম 

পূবেগািপনাথপু
র, 

পূবেগািপনাথপু
র 

৫৮৩ 745 মাঃ িহ  িময়া      
 মাঃ আঃ হািমদ সরকার 

মাছাঃ নুরজাহান বগম 

পপুলীেজার, 

আমলাগাছী 

৫৮৪ 746 মাছাঃ িমতু আকতার   

মা ািফজার রহমান 

মাছাঃ আেলয় বগম 

ভবানীপুর, 

বাসুেদবপুর 

৫৮৫ 747 মাঃ আসাদু ামান ধান 

মাঃ র ব আলী ধান  

মাছাঃ রােবয়া বগম 

মািলয়ান দহ,  
পূব 

গািপনাথপুর 

৫৮৬ 748 মাছাঃ রতনা আকতার 

মাঃ জািহদুল ইসলাম  

মৃতঃ নুরজাহান বগম 

পূবেগািপনাথপু
র, 

পূবেগািপনাথপু
র 

৫৮৭ 749 মাঃ হািববুর রহমান   

মাঃ ল আিমন    

মাছাঃ হািলমা বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

৫৮৮ 750 আেদারী আ ার       

 মাঃ র ব আলী সরকার 

উে  লছুম বগম 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

৫৮৯ 751 আ ুর রা াক       

জলহক           

ফুেলরা বগম 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

৫৯০ 752 আ ুল খােলক সরকার 

মাঃ মিতয়ার রহমান  

জুেলখা বগম 

সােকায়া, 
ঢালভা া 

ঃ 
 নং 
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১ ২ ৩ ৪ 

৫৯১ 753 মাছাঃ গালাপী বগম  

মাঃ ম আলী সরকার 

মাছাঃ নুরজাহান বগম 

আ ুয়া, 
পলাশবাড়ী 

৫৯২ 754 মাছাঃ সবনাম মা ারী 
সািম ল আলম সরকার 

মাছাঃ আিনছা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

৫৯৩ 755 ছাইমা আকতার      

 মাঃ মিফজুল ইসলাম  

সােহরা বগম 

পি ম 

িমজাপুর, 

কািশয়াবাড়ী 
৫৯৪ 756 কািনজ ফােতমা কিল   

মৃত ছিবর উি ন      

মাছাঃ আেমনা বগম 

ছাট 

িশমুলতলা, 
পলাশবাড়ী 

৫৯৫ 759 

 নয়ন চ  রায়     

 মাখন চ  রায়   দুগতী 
রানী 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

৫৯৬ 760 মাঃ আবু ছােদক     

 মাঃ ওসমান গনী    
মাছাঃ লাকী বগম 

ডা নী, 
বাসুেদবপুর 

৫৯৭ 762 মাছাঃ আছমা বগম  

মাঃ আিমনুল ইসলাম  

মাছাঃ মেমনা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

৫৯৮ 764 মাছাঃ কাজল বগম   

মাঃ শাহজাহান িময়া  
মাছাঃ দুলালী বগম 

বুজ ক 

িব ু পুর, 

আমলাগাছী 
৫৯৯ 765 মাছাঃ মাছুদা বগম   

মাঃ মানা ল ইসলাম 

মাছাঃ সুিফয়া বগম 

কালুগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

৬০০ 766 ওয়ািলউ াহ িবন সাইফুল 

মাঃ সাইফুল ইসলাম  

মাছাঃ রােহনা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

৬০১ 768 আল মামুন ম ল     

 মাঃ আবুল কােসম ম ল 

মাছাঃ মাহামুদা বগম 

বিরহিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

৬০২ 769 মাঃ সােকায়াত জা ান  

মৃতঃ শামছুল আলম    

মাছাঃ িবউ  বগম 

আ ুয়া, 
পলাশবাড়ী 

৬০৩ 770 মাছাঃ মিনকা আকতার 

মাঃ নু ল আিমন আক  

মাছাঃ িশ ী বগম 

পূব গাপালপুর, 

আমলাগাছী 

৬০৪ 771 মাঃ আজাহা ল ইসলাম 

মাঃ আবুল হােসন   

মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

বড় 

িশমুলতলা,কািশ
য়াবাড়ী 

৬০৫ 772 মাঃ কাওসার শািকল  

মাঃ সাইফুল ইসলাম  

মাছাঃ রােহল খাতুন 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

৬০৬ 773 আকিলমাই আকতার    

মাঃ এমারত হােসন  

মাছাঃ মিজরন নছা 

উদায়সাগর, 

পলাশবাড়ী 
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৬০৭ 774 রািফ ল ইসলাম ফাই 
মাঃ িসরাজুল ইসলাম  

মাছাঃ আিফয়া আ ার 

নুরপুর, 

পলাশবাড়ী 

৬০৮ 776 মাছাঃ জসিমন আ ার 

মাঃ আনা ল ইসলাম  

মাছাঃ লাকী বগম 

জালাগাড়ী, 
আমলাগাছী 

৬০৯ 778 মাঃ পন িময়া      
মাঃ মকবুল হােসন   

মাছাঃ রােহলা বগম 

জগরজানী,  
পলাশবাড়ী 

৬১০ 779 শিরফা খাতুন     

মাঃ আিরফ উি ন     

জবা রানী 

আ ুয়া, 
পলাশবাড়ী 

৬১১ 780 মাছাঃ িমনরা আকতার  

মৃত র িফ ল ম ল    

মৃত মিজদা বগম 

কালুগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

৬১২ 781 মাঃ সিলম রজা    
মহসীন আলী সরকার 

মাছাঃ শফালী বগম 

কািশয়াবাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

৬১৩ 786 মাঃ মিমনুল ইসলাম    

মৃতঃ মুনছুর আলী   
মাছাঃ মমতাজ বগম 

নুরপুর, 

পলাশবাড়ী 

৬১৪ 788 মাঃ সাফী    
মাঃ িসরাজুল ইসলাম  

আিফয়া আ ার 

নুরপুর, 

পলাশবাড়ী 

৬১৫ 789 মাছাঃ জসিমন আরা   
ক এম মাহাবুব ম ল  

মাছাঃ জিমলা খাতুন 

ময়ম পুর,  

পূব ফিরদপুর 

৬১৬ 791 নাছিরন আকতার িনসা 
মৃতঃ ওমর ফা ক   

মাছাঃ িফেরাজা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

৬১৭ 793 মাঃ সুমন িময়া      
মাঃ মিজবর রহমান   

মাছাঃ সােজদা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

৬১৮ 795 মাছাঃ আিছয়া বগম 

মাঃ িবপুল সরকার  

মাছাঃমািবয়া বগম 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 

৬১৯ 796 মাঃ আলমগীর িময়া  
মাঃ আ ুস সা ার    

নুরজাহান 

পূবফিরদপুর,  

পূবফিরদপুর 

৬২০ 797 জাহা ীর আলম সরকার 

আ ুস ছা ার সরকার 

মাছাঃ নুরজাহান বগম 

পূবফিরদপুর,  

পূবফিরদপুর 

৬২১ 798 মাঃ জা াতুল বাসার  

আ ুর রা াক সরকার 

তালুক জািমরা,  
তালুকজািমরা 

৬২২ 799 মাধব চ  পাল      

যােগ  নাথ পাল    

 হনা রানী পাল 

িহজলগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 
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৬২৩ 800 মাঃ মেহদী হাসান (মুন)  

মাঃ ফুল িময়া       
মাছাঃ মুনিজলা বগম         

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

৬২৪ 802 সুমা রানী সরকার      

বা ী গািব  সরকার 

মাধুরী রানী 

সাবিদন  

ভগবিতপুর 

৬২৫ 803 মাছাঃ নুরজাহান আ ার 

মাঃ সাইদুর রহমান   

মাছাঃ রিহমা বগম 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

৬২৬ 805 মাঃ আল-আিমন      

 মাঃ আঃ মিজদ     

মাছাঃ রােহনা বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

৬২৭ 806 মাঃ আবু রায়হান    

 মাঃ মিফদুল ইসলাম   

সােহরা বগম 

পি ম 

িমজাপুর, 

কািশয়াবাড়ী 
৬২৮ 807 রিবউল ইসলাম       

র ব সরকার     

রওশনারা বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

৬২৯ 809 মাছাঃ িলমা খাতুন  

মাঃ নজ ল ইসলাম  

মাছাঃ লাইলী বগম 

পপুলীেজার, 

আমলাগাছী 

৬৩০ 810 ফােতমা খাতুন    

আ ুল হািমদ  

রওশন আরা বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

৬৩১ 811 জা াতুল ফরেদৗিস    

মাঃ হািফজ আহেমদ   

জাহানারা বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

৬৩২ 812 রওশন জািমল সরকার  

মৃত- আ ুল কিরম 

সরকার 

জােবদা বগম 

রাজনগর,  

রাজনগর 

৬৩৩ 813 ফ ী আকতার      

মাঃ আফছার আলী   
ফােতমা খাতুন 

কািশয়াবাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

৬৩৪ 814 মাছাঃ রিশদা আকতার 

মাঃ আঃ রহমান    

মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

িহজলগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

৬৩৫ 816 মাঃ ফা ক ইসলাম   

মাঃ আতাউর রহমান  

মাছাঃ মিলদা বগম 

বড়েগািব পুর, 

আমলাগাছী 

৬৩৬ 817 সচনা রানী      
ধীের নাথ সরকার    

ক না রানী সরকার 

পি ম 

রামচ পুর, 

কািশয়াবাড়ী 
৬৩৭ 818 মাঃ িমজানুর রহমান  

মাঃ আঃ ছামাদ সখ  

মাছাঃ রিহমা বগম 

বড়িশমুলতলা,  
কািশয়াবাড়ী 

৬৩৮ 819 মাছাঃ মাহামুদা খাতুন 

মাঃ ওবাইদুল        

মাছাঃ পালী বগম 

পপুলীেজার, 

আমলাগাছী 
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৬৩৯ 820 মাছাঃ তােহওরা 
আকতার 

মাঃ কাওছার িময়া    
মাছাঃ িপয়ারা বগম 

জালাগাড়ী, 
আমলাগাছী 

৬৪০ 821 মাছাঃ রািজয়া সুলতানা 
মাঃ জলাল হােসন    

মাছাঃ রিহমা বগম 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

৬৪১ 822 এস এম মেহদী হাসান 

মাঃ হািফজুর রহমান  

মাছাঃ বু ল আ ার         

রামকৃ পুর,  

মরীরহাট 

৬৪২ 823 মাছাঃ শাহানাজ পারভীন 

মাঃ হািফজার রহমান  

মাছাঃ বু ল আ ার 

রামকৃ পুর,  

মরীরহাট 

৬৪৩ 824 সািফউল ইসলাম সরকার 

মিজবার রহমান সরকার 

মাছাঃ মিরয়ম বগম 

িসধন াম, 

পলাশবাড়ী 

৬৪৪ 825 আ ুল আিজজ িময়া   
মাঃ মিজবর রহমান   

মাছাঃ আিজমন বগম 

সাতআনা 
নওদা, 

পলাশবাড়ী 
৬৪৫ 827 মাঃ মা ফা কামাল   

মাঃ আঃ রা াক     

মাছাঃ গােলনুর বগম 

ছাটভগবানপুর
, 

আমলাগাছী 

৬৪৬ 828 মাছাঃ কাজল রখা     
মাঃ জােহদুর রহমান  

মাছাঃ মাকেছদা িবিব 

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

৬৪৭ 831 পিল রানী     
িদেপশ চ  রায়   

ঊষা রানী 

বড়িশমুলতলা,  
কািশয়াবাড়ী 

৬৪৮ 832 মাছাঃ নুরনাহার খাতুন 

মাঃ আ ুস সামাদ    

মাছাঃ পা ল বগম 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 

৬৪৯ 834 মাঃ ফিরদুল ইসলাম   

মাঃ মাজাে ল হক ম ল 

মাছাঃ ফােতমা বগম 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

৬৫০ 835 সুজন মার         

িচ  র ন রায়       

পূিণমা রানী 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

৬৫১ 836 মাছাঃ আদুরী খাতুন   

মাছাঃ মিশউর রহমান  

মাছাঃ হােজরা বগম 

রাজনগর,  

রওশনবাগ 

৬৫২ 837 আছমা আকতার আিখ 

মাঃ হেলনা সরকার   

মাছাঃ আ জুয়ার বগম 

রাজনগর,  

রওশনবাগ 

৬৫৩ 838 মাছাঃ মনেসফা খাতুন  

মাঃ িলখন সরকার   

মাছাঃ রেজকা বগম 

রাজনগর, 

রওশনবাগ 

ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

৬৫৪ 839 মাঃ গালাম র ানী 
সরকার মাঃ িসরাজুল 

ইসলাম সরকার  

রাকসানা বগম 

রাজনগর, 

রওশনবাগ 

৬৫৫ 840 মাছাঃ তাছিলমা খাতুন 

মাঃ আঃ সালাম      

মাছা্ঃ শাহানারা বগম 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

৬৫৬ 841 মাঃ রােসল  সরকার  

মাঃ আিজজার সরকার 

মাছাঃ সােরহা বগম 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

৬৫৭ 842 মাছাঃ মামুনী আকতার 

মাঃ সুমন িময়া      
মাছাঃ রােশদা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

৬৫৮ 843 মাছাঃ পারভীন আ ার 

মাঃ শাহ আলম সরকার 

মাছাঃ মাকসুদা বগম 

িসধন াম, 

পলাশবাড়ী 

৬৫৯ 844 মাছাঃ িবথী আ ার    

মাঃ আবু ব র খ কার 

মাছাঃ ম জুয়ারা বগম 

হিরনমাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

৬৬০ 846 নাজমুন নাহার িশউিল 

নু ল ইসলাম আক   

মাছাঃ মায়া বগম 

নাি শহর, 

ফিকরহাট 

৬৬১ 847 তৃি  রানী   
পলাশ চ  বমন    

জয় ী রানী 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

৬৬২ 851 মাছাঃ নারিগস আরা  
মাঃ হা ন অর রিশদ   

মাছাঃ লাইলী বগম 

ডােকরপাড়া, 
ঢালভাগা 

৬৬৩ 854 মাছাঃ সুিম আ ার   

মাঃ মাসুদার রহমান  

মাছাঃ হািনফা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

৬৬৪ 855 সারিবনা ইয়াছিমন   

মাঃ মেনায়ার হােসন   

মাছাঃ ছামছু াহার বগম 

িব মগাছী, 
ঠু য়াপা র 

৬৬৫ 858 শিরফুল ইসলাম      

আ ুল মােজদ       
জয়নব বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

৬৬৬ 859 মাঃ সাহামাদু িময়া    
মাঃ আঃ সামাদ িময়া 
মাছাঃ লাইলী বগম 

রায়তী নড়াইল, 

ঢালভা া 

৬৬৭ 860 মাছাঃ বাঁধন খাতুন   

গালাম মা ফা সরকার 

সাধারানী বগম িলিপ 

ঝািলগী, 
ঢালভা া 

৬৬৮ 861 মাছাঃ শারিমন আ ার 

মাঃ ওয়ােহদুর হক  

মাছাঃ িশউলী বগম 

বলারামপুর, 

তুলসীঘাট 
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৬৬৯ 862 মাঃ সােনায়ার হােসন  

মাঃ শিহদুল হক সরকার 

মাছাঃ শিরনা বগম 

বলারামপুর, 

তুলসীঘাট 

৬৭০ 864 মিত চা া রানী রায় 

উ ল মার সরকার  

মিত িশ ী রানী 

পি ম 

রামচ পুর, 

কািশয়াবাড়ী 
৬৭১ 865 মাঃ িমলন িময়া      

আলহাজ মা ােমল হক 

মৃতঃ আেরয়া বগম 

লাকমানপুর, 

বং িলয়া 

৬৭২ 868 রাকসানা খাতুন     

 আঃ সা ার গাছু       

উে  জাহরা 

িব মগাছী, 
ঠু য়াপা র 

৬৭৩ 870 মাছাঃ রিশদা খাতুন   

মাঃ রিফ ল ইসলাম   

মাছাঃ মােশদা বগম 

পা তীপুর, 

ঠু য়ািপ র 

৬৭৪ 872 মাছাঃ রেবকা খাতুন  

মাবারক হােসন সরকার 

মাছাঃ লিতফা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

৬৭৫ 874 আল আিমন সরকার   

মাঃ আঃ সামাদ ধান  

মাছাঃ সােহরা বগম 

রাই াম, 

পলাশবাড়ী 

৬৭৬ 875 মাঃ সুমন ধান      

খাই ল ইসলাম ধান  

মাছাঃ রানী বগম 

বতকাপা, 
ঢালভা া 

৬৭৭ 876 মােজদা আ ার িমতালী 
মাঃ শািহন সরকার 

মাছাঃ ফরেদৗউসী বগম 

রামপুর,বাসুেদব
পুর 

৬৭৮ 877 জয়  মার সরকার 

বরদা চরন সরকার 

মায়া রানী 

মরাদােতয়া, 
তালুকজািমরা 

৬৭৯ 878 মাঃ রােশদু বী ম ল  

আিনছুর রহমান ম ল  

মাছাঃ রােশদা বগম 

বাড়াইপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

৬৮০ 879 ভেবশ চ  সরকার   

 মৃতঃ জগব  ুসরকার   

ছােমলী রাণী 

হাসানেখাড়, 

কািশয়াবাড়ী 

৬৮১ 880 মাঃ ল আিমন    

 মাঃ মাফা াল হােসন 

মাছাঃ রওশনারা বগম 

পি ম 

গািপনাথপুর,  

পলাশবাড়ী 
৬৮২ 881 হািসবুর রহমান       

শিহদুল ইসলাম      

 হাছনা বগম 

িশবরামপুর, 

পলাশবাড়ী 

৬৮৩ 882 মাছা: ছালমা বগম    

আ ুর রা াক        

ম ুয়ারা বগম            

গায়াল পাড়া, 
 ঢালভা া  

৬৮৪ 883 মাছা: মিনরা আ ার  

মা: আ: হািলম       

মাছা: ম ুয়ারা বগম          

সুলতানপুর 

বড়াইপাড়া,        
বং িলয়া  
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কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

৬৮৫ 884 

 উৎপল চ  সাহা   
  দীেনশ চ  সাহা    
রানু বালা সাহা  

বড়িশমুলতলা,  
কািশয়াবাড়ী 

৬৮৬ 885 িরিম খাতুন         

মা: মাহমুদ হাসান    

মাছা: পা লী বগম  

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

৬৮৭ 886 মাছা: কাম ল নাহার  

মা: জাহা ীর আলম    

মাছা: মেমনা বগম  

বড়িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

৬৮৮ 887 মাঃ মাসুদ ম ল      

 মাঃ আঃ বারী ম ল   

মাছাঃ শফালী 

বুজ ক 

িব ু পুর,আমলা
গাছী 

৬৮৯ 890 মাঃ জনা ল আহে দ  

মাঃ আঃ রহমান    

মাছাঃ জুেলখা বগম 

িকেশারগাড়ী,কা
িশয়াবাড়ী 

৬৯০ 891 মাছাঃ উে হানী      
 মাঃ আিজজার রহমান 

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

আসমতপুর,প
লাশবাড়ী 

৬৯১ 892 মাছাঃ আফ জা খাতুন  

আ ুল জিলল       

মাছাঃ আ রা বগম 

কািশয়াবাড়ী,কা
িশয়াবাড়ী 

৬৯২ 893 মাছা: িমনারা খাতুন   

আিজজার রহমান সরকার 

মাছা: ছােলহা বগম  

বড়িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

৬৯৩ 894 মা: িফেরাজ কিবর     

মা: নু ামান ম ল   

মাছা: িফেরাজা বগম  

বড়িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

৬৯৪ 895 মা: রায়হান কিবর    

মা: গা ফার আলী    
মাছা: আেনায়ারা বগম  

বড়িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

৬৯৫ 896 মাছা: সািবনা আ ার   

মা: ছামছুল হক     

মাছা: আেনায়ারা বগম  

ভবানীপুর,বাসু
দবপুর 

৬৯৬ 897 মা: েবল সরকার     

মা: আিম ল ইসলাম   

মাছা: িজ বগম  

বড়িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

৬৯৭ 898 মাছা: িশিরনা আ ার  

মা: আ ুস সা ার 

সরকার 

লায়লা আজু মান বান ু 

বড়িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

৬৯৮ 899 মাছা: ইছেমতারা বগম 

মা: রােসল সরকার    

মাছা: রেবকা বগম  

বড়িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

৬৯৯ 900 মা: খায় ল কিরম    

আ ুল কােদর সরকার 

মাছা: রিজয়া বগম  

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 

৭০০ 901 মাছা: শামীমা আ ার  

মা: ছামছুল হক সরকার 

মাছা: িশউিল বগম  

পার 

আমলাগাছী, 
ঢালভা া  
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কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

৭০১ 903 শাহাদত ইসলাম      

আিমন ধান      

 রােহনা বগম  

বাশকাটা, 
পলাশবাড়ী  

৭০২ 904 মাছা: সালমা বগম   

আ ুস সাবাহান ম ল 

মাছা: রােকয়া বিগম  

আকবরনগর, 

মরীর হাট  

৭০৩ 905 নাজিমন আ ার ইিত   

আিমনুল ইসলাম ম ল 

মাছা: উে  ছালমা বগম  

ভগবানপুর,বাসু
দবপুর 

৭০৪ 906 মাছা শারমিন সুলতানা 
মাঃ ফরহাদু ামান মিলন 

মাছাঃ কেয়া বেগম 

গায়াল পাড়া, 
ঢালভা া  

৭০৫ 907 মাছাঃ শাহনাজ পারিভন 

মাঃ শিরফুল ইসলাম  

মাছাঃ ফােতমা বগম 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 

৭০৬ 908 মাহামুদুল হাসান সরকার 

ইসমাইল হােসন সরকার 

মাছাঃ মাহামুদা বগম 

হিরপুর, 

রওশনবাগ 

৭০৭ 909 মাছাঃ ছালমা খাতুন  

মাঃ মাহাবুর আক    

মাছাঃ ফেরজা বগম 

পপুলীেজার, 

আমলাগাছী 

৭০৮ 910 মাছাঃ স না বগম   

খ কার মাঃ আঃ কােদর 

মাঃ সিলনা বওয়া 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

৭০৯ 912 অমৃত চ  কমকার   

গৗর চ  কমকার    

িদপালী রাণী 

জালাগাড়ী, 
আমলাগাছী 

৭১০ 913 মাঃ িমলন ম ল    

 মাঃ নবাব আলী    
মাছাঃ িবউ  বগম 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 

৭১১ 914 মাছাঃ নুর আ ার    

মাঃ রিফ ল ইসলাম  

মাছাঃ িরনা বগম 

বড় 

িশমুলতলা,কািশ
য়াবাড়ী 

৭১২ 915 মাঃ ওয়ােহদু ামান     
মাঃ আঃ সা ার সরকার 

লায়লা আজু মান বান ু

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

৭১৩ 916 মাছাঃ িমতু আকতার  

মাঃ রিফ ল ইসরাম  

মাছাঃ িজ বগম 

রায়তী নড়াইল, 

ঢালভা া 

৭১৪ 917 মাঃ শাহা ল ইসলাম   

মাঃ ময়নুল হক সরকার 

মাছাঃ আয়শা বগম 

উদায়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

৭১৫ 919 আসাদু ামান নুর      

নু ল আিমন      

 রােহনা বগম 

বাঁশকাটা,পলাশ
বাড়ী 

৭১৬ 920 মাছাঃ মাধূরী আখতার  

আ ুল কািফ সরকার  

মাছাঃ আেয়শা বগম 

বড় 

িশমুলতলা,কািশ
য়াবাড়ী 

ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

৭১৭ 921 

 রেশন চ  সরকার   

 রেমশ চ  সরকার  

তী রানী সরকার 

কািশয়াবাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

৭১৮ 922 তৃ া রানী        
  িবভূিত ভূষন সরকার   

জাপিত রানী 

পি ম 

রামচ পুর, 

কািশয়াবাড়ী 
৭১৯ 923 মাছাঃ জা াতুন ডািলয়া 

মাঃ পারেভজ িময়া    
মাছাঃ রবা বগম 

বিরশাল, 

বাসুেদবপুর 

৭২০ 924 মাছাঃ া আকতার  

মাঃ সােহল রানা    
মাছাঃ ময়না বগম 

বুজ ক 

িব ু পুর, 

আমলাগাছী 
৭২১ 925 মাছাঃ তহিমনা বগম  

মাঃ মৗফা আজাদ ম ল 

মাছাঃ জাহরা বগম 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

৭২২ 926 মাঃ আিরফ সরকার  

মাঃ চাঁন িময়া     
 মাছাঃ আেনায়ার বগম 

বিরহিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

৭২৩ 927 মাঃ আল আিমন সরকার 

মৃতঃ খাজা িময়া     
মাছাঃ ব ল বগম 

িব ু পুর, 

ঠু য়াপা র 

৭২৪ 928 মাঃ পারেভজ িময়া   
মুনছুর আলী খ কার 

মাছাঃ পা ল বগম 

বিরশাল, 

বাসুেদবপুর 

৭২৫ 929 মাঃ সাব ুিময়া      
 মাঃ বাটু িময়া      
মাছাঃ ছায়েতান বগম 

িকেশারগাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

৭২৬ 930 আফেরাজা আকতার 

মাঃ লাভলু িময়া      
মাছাঃ মেহ ন বগম 

নুিনয়াগাড়ী,প
লাশবাড়ী 

৭২৭ 931 মাঃ মায়ন কিবর  

 মাঃ রিবউল ইসলাম  

মাছাঃ রেহনা বগম 

পূব ফিরদপুর, 

পূব ফিরদপুর 

৭২৮ 935 মাছাঃ িসিনন আ ার  

মাঃ সিলম রজা    
মাছাঃ মু া বগম 

কািশয়াবাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

৭২৯ 936 মাঃ জাকািরয়া রহমান  

আ ুল কিরম িময়া   
জাহানারা বগম 

কািশয়াবাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

৭৩০ 937 সুিম খাতুন   

মাঃ েবল সরকার   

মাছাঃ সুিফয়া বগম 

রামপুর, 

বাসুেদবপুর 

৭৩১ 940 

 সুদশন মার সরকার 

 িনর ন রামদাস    

মিত িব  ুবালা 

ময়ম পুর, 

পূবফিরদপুর 

৭৩২ 941 মাঃ সােদ ল ইসলাম   

মাঃ লুল ুিময়া      
 মাছাঃ নুরেনছা বগম 

মধ রামচ পুর 
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৭৩৩ 943 মাঃ আ ল ইসলাম   

মাসেলম উি ন সরকার 

মাছাঃ আ জুয়ারা বগম 

আটঘিরয়া, 
মিররহাট 

৭৩৪ 944 মাঃ আজাদুল ইসলাম   

মাঃ আমজাদ হােসন  

মাছাঃ অিমতন বগম 

মধ রামচ পুর 

৭৩৫ 945 স য় মার দাস      

মৃতঃ রবী  নাথ দাস  

চায়না রানী দাস 

মধ রামচ পুর 

৭৩৬ 946 মিমনা খাতুন        

মাঃ ময়নুল হক     

মাছাঃ মরিজনা বগম 

দয়ালপাড়া, 
ঠু য়াপা র 

৭৩৭ 947 িবপুল চ  বমন     

ষীেকশ বমন       

হিরি য়া বমন  

ঝাপর, 

কামরপুর 

৭৩৮ 952 মাছাঃ রাকসানা খাতুন 

মাঃ সুমন সরকার    

মাছাঃ রিহমা বগম 

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

৭৩৯ 953 মাছাঃ শারিমন আ ার 

মাঃ জািহদুল ইসলাম  

মাছাঃ রােবয়া বগম 

বািহরডা া, 
মিররহাট 

৭৪০ 954 রােবয়া বসরী িরপা    
মাঃ রিফ ল ইসলাম  

মাছাঃ ইনেছানারা বগম 

িহজলগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

৭৪১ 955 মাঃ তৗিহদ ইসলাম   

মৃত সামছুল হক     

মাছাঃ বুলবুিল বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

৭৪২ 956 মাঃ সাইদুর রহমান   

মাঃ সামসুল আলম     

মাছাঃ সােলহা বগম 

মধ রামচ পুর,  

কামরপুর 

৭৪৩ 957 শািহন আলম         

আবু ব র িসি ক     

ফােতমা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

৭৪৪ 958 মাঃ খায় ল ইসলাম  

আবুল কােসম সরকার 

মাছাঃ মােলকা বগম 

বুজ ক 

িব পুর,  

আমলাগািছ 

৭৪৫ 959 মাছাঃ রতনা আকতার 

মাঃ বাবলু িময়া      
মাছাঃ জুেলখা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

৭৪৬ 960 মাছাঃ আিফয়া খাতুন   

আফছার আলী ম ল  

রওশন আরা বগম 

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

৭৪৭ 962 মাঃ শামীম সরকার     

হা নর রিশদ সরকার  

মাছাঃ শফালী বগম 

পূবফিরদপুর, 

 পূবফিরদপুর 

৭৪৮ 963 মাঃ আ ুল হাই শািহদ   

মাঃ নু ল ইসলাম   

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

পূবফিরদপুর,  

পূবফিরদপুর 

ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

৭৪৯ 964 মাঃ সুজন িময়া       
মাঃ লুৎফর রহমান   

মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

খাশবাড়ী,  
মরীরহাট 

৭৫০ 965 চ ল মার ধান   

ধীের নাথ ধান  

আরিত রানী ধান 

মহিদপুর,  

ঠু য়াপা র 

৭৫১ 967 মাঃ হািনফ িময়া     
আ ুল আিজজ সরকার  

মাছাঃ রিহমা খাতুন 

বুজ ক 

িব পুর,  

আমলাগািছ 

৭৫২ 968 মাঃ জাহা ীর আলম   

মাঃ মধ ুিময়া   
মাছাঃ জাহানারা বগম 

দুগাপুর,  
পলাশবাড়ী 

৭৫৩ 969 মাঃ মাজা ফর রহমান 

মৃত- মিফজ উি ন     

মাছাঃ কদরবানু 

মধ রামচ পুর, 

 কামরপুর 

৭৫৪ 970 মাছাঃ নুরজাহান বগম 

মাঃ আশরাফ আলী  
মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

জগনাথপুর, 

 কামরপুর 

৭৫৫ 971 মাঃ সাহাদত ম ল   

কােদর হােসন ম ল 

মাছাঃ সােহরা বগম 

মধ রামচ পুর,  

কামরপুর 

৭৫৬ 974 মাছাঃ রিজনা বগম  

মাঃ িমলন িময়া     
মাছাঃ  রােকয়া বগম 

মধ রাচ পুর, 

কামরপুর 

৭৫৭ 975 মাঃ ম ু  িময়া ম ল   

মাঃ মানতাজ আলী   
মাছাঃ মমতাজ বগম 

শালমারা, 
কামরপুর 

৭৫৮ 976 সাথী রায়          

িহমাংসু মার বমন   

মিত িমনা রানী 

ঝাপর, 

কামরপুর 

৭৫৯ 977 জয়া দা রানী        
ফা ন চ  রায়      

 স া রানী 

ঝাপর, 

কামরপুর 

৭৬০ 978 মাছাঃ লছুমা আ ার  

মাঃ িফেরাজ কািদর   

মাছাঃ মিরয়ম বগম 

খাশবাড়ী,  
মরীরহাট 

৭৬১ 981 মাছাঃ হািস মিন আ ার 

মাঃ হািমদুল ইসলাম   

মাছাঃ হাছনা বগম 

মধ রামচ পুর, 

কামরপুর 

৭৬২ 982 তপন মার সরকার   

গাপী চ  সরকার   

মিত আচনা রানী 

আমলাগাছী, 
আমলাগাছী 

৭৬৩ 983 মাঃ আেতায়ার রহমান  

মাঃ মাজাে ল হক   

মাছাঃ রিহমা বগম 

খাশবাড়ী,  
মরীরহাট 

৭৬৪ 984 মাঃ তােরক রহমান   

মাঃ আঃ রা াক িময়া  
মাছাঃ হনা বগম 

নাি শহর, 

ফিকরহাট 
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৭৬৫ 985 মাঃ রিফ ল ইসলাম   

আবু ব র িসি ক ম ল 

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

মধ রামচ পুর, 

কামরপুর 

৭৬৬ 987 মাঃ শািকউল ইসলাম  

মৃত রিফ ল ইসলাম   

মাছাঃ শামসু াহার 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

৭৬৭ 988 সােহল বলাল সরকার 

আ ুস সমাদ সরকার 

মাছাঃ বলী বগম 

আটঘিরয়া, 
মিররহাট 

৭৬৮ 989 মাছাঃ মাহফুজা আকতার 

মাহা াদ আলী ম ল   

মাছাঃ ফােতমা বগম 

ঝাপর, 

কামরপুর 

৭৬৯ 991 মাছাঃ িশমু খাতুন    

 মাঃ এনামুল হক      

মাছাঃ সােজদা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

৭৭০ 993 মাছাঃ তাজিমন চৗধুরী 
মাঃ তৗিফক হােসন 

মাছাঃ খােতজা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

৭৭১ 997 শািমমা আকতা রনা  
মাঃ নুর আলম     

 মাছাঃ ছিকনা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

৭৭২ 999 মাঃ নািহদ ধান    

 মাঃ নু ল ইসলাম ধান 

মাছাঃ আেনায়ার বগম 

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

৭৭৩ 1000 মাছাঃ সািদয়া সুলতানা 
মাঃ আ ুস সালাম   

মাছাঃ লিতফা বগম 

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

৭৭৪ 1004 মাঃ সাজ ুিময়া      
 মাঃ মমতাজ আলী    
সাদারানী বগম 

জালাগাড়ী, 
আমলাগাছী 

৭৭৫ 1006 মাছাঃ রিহমা খাতুন   

মাঃ মাহাবুব রহমান  

মাছাঃ লছুমা বগম 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

৭৭৬ 1008 মাছাঃ মাহফুজা আকতার 

মাঃ বলাল িময়া    
মাছাঃ িলিল বগম 

শ ামপুর, 

ঢালভা া  

৭৭৭ 1011 মাছাঃ স া খাতুন   

মাঃ মিতয়ার রহমান  

মাছাঃ ছিকনা বগম 

রা াঁমা , 

পলাশবাড়ী 

৭৭৮ 1012 মাছাঃ রতনা খাতুন   

মাঃ তাজুল ইসলাম   

মাছাঃ ছালম আেবগম 

বাঁশকাটা, 
পলাশবাড়ী 

৭৭৯ 1014 মাচাঋঃ রেহনা বগম  

মাঃ ইসহাক আলী    
মাছাঃ আিকনা বগম 

আসমতপুর,প
লাশবাড়ী 

৭৮০ 1015 মাঃ মাখেলছুর রহমান  

মৃত আিজজার রহমান  

মাছাঃ মমতাজ বগম 

িসধন াম, 

পলাশবাড়ী 
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৭৮১ 1016 মাঃ আবু সুিফয়ান     

মৃত আমজাদ আলী    
মাছাঃ া বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

৭৮২ 1017 মাছাঃ কাজলী বগম  

মাঃ আনছার আলী   
মাছাঃ রিহমা বগম 

পলাশগাছী, 
পলাশবাড়ী 

৭৮৩ 1018 মাঃ আ ুল মিমন     

মৃতঃ কিছমুি ন       

মাছাঃ আিজমন নছা 

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

৭৮৪ 1019 মাঃ আেনায়া ল ইসলাম 

মাছাঃ নু ল ইসলাম  

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

পূব ফিরদপুর, 

পূব ফিরদপুর 

৭৮৫ 1020 মাঃ মা ফা কামাল   

মাঃ ইসমাইল সরকার  

মাছাঃ সাগরানী বগম 

গেড়য়া, 
ঠু য়াপা র 

৭৮৬ 1021 বগম রজওয়ানা জা াতী 
মাঃ গালাম রসুল ম ল 

মাছাঃ লিতফা বগম 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

৭৮৭ 1022 মািবয়া আ ার িসমা  
আ ুল জিলল সরকার   

মাছাঃ নািগস বগম 

ল ীপুর, 

মরীরহাট 

৭৮৮ 1023 মাঃ সাইফুল ইসলাম   

মাঃ কিফল উি ন ম ল 

মাছাঃ রােবয়া বগম 

িহজলগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

৭৮৯ 1025 মাঃ জািহদুল ইসলাম   

মৃতঃ আিজজার রহমান  

মাছাঃ িল বগম 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

৭৯০ 1026 আ ুর রিশদ সরকার  

মাঃ আশরাফুল আলী  
মাছাঃ মিজনা বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

৭৯১ 1028 মাছাঃ া খাতুন    

 মাঃ আবু সা দ ম ল 

মাছাঃ রােহনা বগম 

ময়ম পুর, 

পূবফিরদপুর 

৭৯২ 1029 মাছাঃ নূরী সুলতানা  
মাঃ মাবােষর আলী   
মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

পারবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

৭৯৩ 1032 মাঃ শািহন িময়া      
মাঃ আশকার আলী   
মাছাঃ নুর াহার বগম 

জাপাড়া, 
কািশয়াবাড়ী 

৭৯৪ 1033 মাছাঃ সুমা আকতার  

মাঃ রব সরকার     

মাছাঃ সুিফয়া বগম 

পূব 

গািপনাথপুর, 

গাপীনাথপুর 

৭৯৫ 1034 মাঃ শিরফুল ইসলাম  

মাঃ মাে ল হক    

মাছাঃ আিছয়া বগম 

সােকায়া, 
ঢালভা া 

৭৯৬ 1035 মাঃ মুনজু ল ইসলাম 

মাঃ আবু মাতােলব   

মাছাঃ মােনায়ারা বগম 

দুবলাগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 
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৭৯৭ 1036 মাছাঃ সুিম বগম     

মাঃ সুমন িময়া      
মাছাঃ সােহদা বগম 

রায়তী নড়াইল, 

ঢালভা া 

৭৯৮ 1037 মাঃ সাগর িময়া     
 মাঃ মাসেলম উি ন  

মাছাঃ সাইদুন নছা 

ভবানীপুর, 

বাসুেদবপুর 

৭৯৯ 1039 নািহদা সুলতানা      
 মাঃ আ ুস সা ার ম ল 

মাছাঃ মােশদা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

৮০০ 1040 মাঃ আশরাফুল ইসলাম 

মৃতঃ আঃ ছা ার ধান 

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

৮০১ 1041 সািদকা সুরাইয়া       
মাঃ শিফ ম ল     

মাছাঃ লাকী বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

৮০২ 1042 মাঃ মিতয়ার রহমান  

মাঃ ছামছুল হক     

মাছাঃ িশিরনা বগম 

রা ামা , 

পলাশবাড়ী 

৮০৩ 1043 মামুন অর রিশদ ধান 

মাঃ আেয়চ আলী ধান 

মাছাঃ মমতা বগম 

বরকতপুর, 

ফিকরহাট 

৮০৪ 1044 মাঃ মাহাবুব ামািনক  

মাঃ জ াল মািনক  

মাছাঃ শািহদা বগম 

িব ু পুর, 

ঠু য়াপা র 

৮০৫ 1045 মাঃ মিশউর রহমান  

মাঃ মাকেছদ আলী   
মাছাঃ মিজভান বগম 

পি ম 

নয়ানপুর, 

বং িলয়া 
৮০৬ 1046 

 সুজন ম ল       

 বা া ম ল       

সুিম া রানী     

আটঘিড়য়া, 
মরীরহাট 

৮০৭ 1048 মাছাঃ জা াতুন 

ফরেদৗিস 

মাঃ শিফউল ইসলাম  

মাছাঃ নুরজাহান বগম 

বাঁশকাটা, 
পলাশবাড়ী 

৮০৮ 1049 মাছাঃ মু া খাতুন   

মাঃ আঃ মিজদ সরকার 

মাছাঃ বলী বগম 

জালাগাড়ী, 
আমলাগাছী 

৮০৯ 1050 িজ াত আরা জবা    
মাঃ বনিজর আহে দ 

মাছাঃ রিহমা বগম 

ভবানীপুর, 

বাসুেদবপুর 

৮১০ 1051 মাঃ িছি র রহমান  

মাঃ আবু ব র িময়া  
মাছাঃ সালমা বগম 

আ ুয়া, 
পলাশবাড়ী 

৮১১ 1052 মাঃ িরজ ুিময়া       
মাঃ আ ুল মােজদ ম ল 

মাছাঃ িবউ  বগম 

িদগদাড়ী, 
মরীরহাট 

৮১২ 1054 মাছাঃ সািবনা ইয়াছিমন 

মাঃ সাহাদত ম ল    

মাছাঃ তইরন বওয়া 

মধ রামচ পুর,

কামরপুর 

ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
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৮১৩ 1055 মাঃ মাহরাব আলী ম ল 

আঃ কােশম ম ল   

মাছাঃ রােহলা বগম 

মুরারীপুর, 

রওশনবাগ 

৮১৪ 1056 মাঃ িম ু  িময়া      
 মাঃ চাঁন িময়া      
মাছাঃ রােহলা বগম 

বুজ ক 

িব ু পুর,আমলা
গাছী 

৮১৫ 1057 মাছাঃ শাহানা বগম   

শাহাদৎ হােসন ম ল  

মাছাঃ হােজরা বগম 

বড় 

গািব পুর, 

আমলাগাছী 
৮১৬ 1058 মাঃ মিন ামান     

মাঃ ওয়ােহদ ম ল    

মাছাঃ মিমনা বগম 

পি ম 

গািপনাথপুর, 

পলাশবাড়ী 
৮১৭ 1060 মাছাঃ মাকসুদা আকতার 

মাঃ িজয়াউর রহমান  

মাছাঃ নুরজাহান 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

৮১৮ 1061 মাঃ শািহন িময়া      
মৃত আঃ জিলল সরকার 

মৃতঃ শাহজাদী বগম 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

৮১৯ 1062 মাছাঃ িম আ ার   

মাঃ ল আিমন     

মাছাঃ সােহদা বগম 

মধ রামচ পুর,

কামরপুর 

৮২০ 1063 মাছাঃ নািফয়া আ ার  

শাহ মাঃ নু ল ইসলাম 

মাছাঃ মািলহা খাতুন 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

৮২১ 1065 মাঃ বাবলু িময়া      
মাঃ হািবজার রহমান   

মাছাঃ লাইলী বগম 

বরকতপুর, 

ফিকরহাট 

৮২২ 1066 মাছাঃ িমনারা আকতার 

মাঃ আশরাফুল ইসলাম  

মাছাঃ আেমনা বগম 

গায়ালপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

৮২৩ 1068 মী খাতুন        

 মাঃ আ ুর রিশদ     

শাহানাজ বগম 

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

৮২৪ 1069 মাছাঃ ম জুরী আ ার  

মৃতঃ মকবুল হােসন   

মাছাঃ সাইফুল ইসলাম 

মধ রামচ পুর,

কামরপুর 

৮২৫ 1071 মাছাঃ শাবানা আকতার 

মুনছুর আলী সরকার  

মাছাঃ রােহলা বগম 

বতকাপা, 
ঢালভা া 

৮২৬ 1072 মাঃ সুমন িময়া     
মাঃ শিরফুল ইসলাম   

মাছাঃ শফালী বগম 

বাড়াইপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

৮২৭ 1074 মাছাঃ শাহানারা পারভীন 

মাঃ মাহফুজার রহমান 

মাছাঃ তেলমাই 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

৮২৮ 1076 মাঃ শিফ ল ইসলাম   

মৃতঃ আ াচ আলী    
মাছাঃ আিমরন নছা  

গায়ালপাড়া, 
পলাশবাড়ী 
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৮২৯ 1077 মাছাঃ চােমলী আ ার 

মাঃ আনা ল ইসলাম  

মাছাঃ িফেরাজা বগম 

গায়ালপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

৮৩০ 1078 মাছাঃ চ না আ ার  

মাঃ আেতায়ার রহমান 

মাছাঃ খািতজা বগম 

গায়ালপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

৮৩১ 1079 মাছাঃ রািজয়া সুলতানা 
মাঃ সুলতানা মাহমুদ  

মাছাঃ রােবয়া বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

৮৩২ 1081 মাছাঃ রােহলা আকতার 

মাঃ নু ল ইসলাম গাছূ 

মাছাঃ জােমনা বগম 

পারবতীপুর, 

আমলাগাছী 

৮৩৩ 1082 মাঃ আিরফ ম ল     

মাঃ র জ ুিময়া     
মাছাঃ আফেরাজা বগম 

শ ামপুর, 

ঢালভা া 

৮৩৪ 1084 মাঃ কাক ল ইসলাম  

মাঃ নু ল ইসলাম    

মাছাঃ উে  লছুম  

বলারামপুর, 

তুলসীঘাট 

৮৩৫ 1087 মাঃ রিবউল ইসলাম  

মাঃ িখিজর উি ন     

মাছাঃ কিরমন নছা 

মরাদােতয়া, 
তালুকজািমরা 

৮৩৬ 1088 মাঃ মামুন িময়া      
মৃতঃ আ ুর রিশদ ম ল 

মাছাঃ ফােতমা বগম 

িব ামগাছী, 
ঠু য়াপা র 

৮৩৭ 1089 মাঃ পােবল িময়া     
 মাঃ শওকত িময়া    
মাছাঃ বগম 

শ ামপুর, 

ঢালভা া 

৮৩৮ 1090 হাসান আিজজুর রহমান  

আ ুল জিলল সরকার   

মাছাঃ হািছনা বগম 

িসধন াম, 

পলাশবাড়ী 

৮৩৯ 1091 মাছাঃ বােনচা খাতুন  

মাঃ সুলতান মাহামুদ  

মাছাঃ খািতজা বগম 

সাবিদন, 

বাসুেদবপুর 

৮৪০ 1093 মাঃ জিহর রায়হান   

 মাঃ নাজমুল হােসন   

মাছাঃ দুলালী বগম 

বরকতপুর, 

ফিকরহাট 

৮৪১ 1094 মাঃ আিত র রহমান   

মাঃ আঃ মিজদ িময়া  
মাছাঃ রােহনা বগম 

চািলতাদহ, 
পলাশবাড়ী 

৮৪২ 1096 মিন ল ইসলাম ওমর  

মৃতঃ মিজবুর রহমান  

মৃতঃ ফােতমা বগম 

খাশবাড়ী, 
মরীরহাট 

৮৪৩ 1097 ফারহানা সুলতানা লাবণী 
মাঃ শাহানুর ইসলাম  

বগম রােবয়া হােসন 

আমবাড়ী,পলাশ
বাড়ী 

৮৪৪ 1098 িলটন চ  মহ       

মেনার ন চ  মহ    

িদবারানী মহ  

আটঘিড়য়া, 
মরীরহাট 
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কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

৮৪৫ 1101 মাছাঃ ফােতমা খাতুন  

মাঃ ম  ুিময়া      
মাছাঃশামীমা বগম 

চি পুর, 

ঠু য়াপা র 

৮৪৬ 1102 মাছাঃ শাভা আ ার  

মাঃ শাহজালাল ম ল   

মাছাঃ ফােতমা বগম 

পূব 

গাপালপুর,আম
লাগাছী 

৮৪৭ 1103 িপযুষ চ  মহ        

শি  চ  মহ        

মায়া রানী 

মধ রামচ পুর,

কামরপুর 

৮৪৮ 1104 মাঃ শাহজালাল ম ল  

মাঃ আঃ লিতব ম ল 

মাছাঃ রিহমা বগম 

পূব গাপালপুর, 

আমলাগাছী 

৮৪৯ 1105 মাছাঃ জুই আকতার   

মাঃ িফেরাজ কবীর   

মাছাঃ পিল বগম 

ছাইিনয়া, 
বাসুেদবপুর 

৮৫০ 1106 মাঃ মিমনুল ইসলাম    

মৃত হযরত আলী     
নুরজাহান  

সুলতানপুর 

বাড়াইপাড়া, 
বং িলয়া 

৮৫১ 1107 মাঃ মা াফর হােসন  

মাঃ আনতাজ আলী   
মাছাঃ রওশনারা বগম 

চকবালা, 
কািশয়াবাড়ী 

৮৫২ 1109 মাঃ সােজদুল ইসলাম  

মাঃ আঃ রিহম      

মাছাঃ জাসনা বগম 

তকানী, 
কািশয়াবাড়ী 

৮৫৩ 1111 মাঃ শিহদুল ইসলাম   

মাঃ সাব ুিময়া      
 মাছাঃ গালাপী বগম 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

৮৫৪ 1112 মাঃ তুিহন িময়া     
মাঃ সাজ ুিময়া  ম ল 

মাছাঃ ছামছু াহার  

পবনাপুর, 

চেররহাট 

৮৫৫ 1115 এএসএম সােয়ম      

মাঃ খােদম হােসন   

মাছাঃ সিলনা বগম 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

৮৫৬ 1117 মাছাঃ মমতা আ ার  

মাঃ মমতাজ উি ন   

মাছাঃ মাহামুদা বগম 

ল ীপুর, 

মরীরহাট 

৮৫৭ 1118 মাছাঃ রতনা আকতার 

মা ািফজার রহমান 

মাছাঃ শাহানা বগম 

আ ুয়া, 
পলাশবাড়ী 

৮৫৮ 1119 মি রা রানী        
 স ীব মার রায়    

গােয়বী রানী 

মহদীপুর, 

ঠু য়াপা র 

৮৫৯ 1120 অপূব মার সরকার  

মাখন চ  সরকার    

সািব ী রানী সরকার 

জাইতর, 

কািশয়াবাড়ী 

৮৬০ 1122 সানাবতী রায়      অপূব 

মার সরকার  া রানী 
জাইতর, 

কািশয়াবাড়ী 
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৮৬১ 1124 মাঃ মা ািফজার রহমান 

আ ুল সাবাহান ম ল  

মাছাঃ মমতা বগম 

গেড়য়া, 
ঠু য়াপা র 

৮৬২ 1128 মাঃ নাজমুল হাসান   

মাঃ গালাম মা ফা  
মাছাঃ নািগস বগম 

হাসেনরপাড়া, 
তুলসীঘাট 

৮৬৩ 1130 মাঃ আশরাফুল কবীর  

মাঃ আঃ মা ান সরকার 

মাছাঃ আফেরাজা বগম 

নারায়নপুর, 

বাসুেদবপুর 

৮৬৪ 1132 মাঃ স  ুিময়া       
মাঃ আলম িময়া     

 মৃতঃ মেনায়ারা বগম 

হিরনবাড়ী, 
হািলমনগড় 

৮৬৫ 1133 মাছাঃ িশিরনা খান    

মাঃ ওয়ােহদু বী িময়া  
মৃতঃ ছিকনা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

৮৬৬ 1134 মাঃ আ ুল হািমদ িময়া 
মৃতঃ হািফজার রহমান  

মাছাঃ সুিফয়া বগম 

ছাট 

ভগবানপুর, 

আমলাগাছী 
৮৬৭ 1136 রখা আ ার লািক 

মাঃ শিহদুল ইসলাম    

মাছাঃ আিছয়া বগম 

িকসামত 

চের া, 
মরীরহাট 

৮৬৮ 1137 মাঃ ই াহীম িময়া    
 মাঃ সয়দ আলী     
মাছাঃ রবা খাতুন 

দুবলাগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

৮৬৯ 1141 মাছাঃ আফ জা বগম 

মাঃ আঃ হািলম     

মাছাঃ পা ল বগম 

সাবিদন, 

বাসুেদবপুর 

৮৭০ 1142 মাছাঃ কিবতা আ ার  

মাঃ মাহাবুব সরকার   

মাছাঃ কািহনুর বগম 

িদঘদাড়ী, 
মিররহাট 

৮৭১ 1143 মাঃ ইমরান সরকার  

মাঃ আিম ল ইসলাম  

মাছাঃ শাি  বগম 

বুজ ক টংরা, 
বং িলয়া 

৮৭২ 1145 মাছাঃ িরপা খাতুন    

মাঃ িজ ূর রহমান   

মাছাঃ রাকসান বগম 

চািলতাদহ, 
পলাশবাড়ী 

৮৭৩ 1146 উ ল চ  কমকার    

  িনেপন চ  কমকার 

সজল রানী কমকার 

কািশয়াবাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

৮৭৪ 1147 শিফউ ামান   

লাল িময়া           
খােতমন 

িব ু পুর, 

ঠু য়াপা র 

৮৭৫ 1151 মাঃ মাহাবুর রহমান   

মাঃ মমতাজ উি ন    

মাছাঃ মাহামুদা বগম 

ল ীপুর, 

মরীরহাট 

৮৭৬ 1152 মাছাঃ ঝুমা খাতুন  

মাঃ সবুজ সরকার    

মাছাঃ আ জুয়ারা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 
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কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

৮৭৭ 1154 মাঃ শাহাদৎ হােসন    

মৃত- ইি স আলী      
মাছাঃ ছােলহা বগম 

িশবরামপুর,  

পলাশবাড়ী 

৮৭৮ 1155 মাঃ আউয়াল সরকার 

মাঃ কােদর সরকার  

মাছাঃ রােহনা বগম 

খি   

মিররহাট 

৮৭৯ 1156 িল আকতার   

মিতয়ার ম ল  

মােশদা বগম 

মধ রামচ পুর,  

কামরপুএর 

৮৮০ 1157 মাঃ রিবয়াল হােসন   

মৃত-চাঁন িময়া  
মাছাঃ রােকয়া বগম 

হিরনাথপুর,  

তালুকজািমরা 

৮৮১ 1159 মাছাঃ সািবনা খাতুন  

আ ুল ছা ার সরকার 

মাছাঃ আকিলমা বগম 

ল ীপুর, 

মরীরহাট 

৮৮২ 1160 মাঃ সবুজ িময়া  
আ ুল মিজদ সরকার  

মাছাঃ রওশনারা বগম 

ল ীপুর, 

মরীরহাট 

৮৮৩ 1162 মাঃ আিনছুর রহমান  

মাঃ সিলমউি ন   

মাছাঃ আ জুয়ারা বগম 

বুজ ক টংরা, 
বং িলয়া 

৮৮৪ 1163 মাছাঃ সুিম খাতুন    

মাঃ সাদা িময়া   
মাছাঃ আেলয়া বগম 

ছাট 

ভগবানপুর, 

আমলাগাছী 
৮৮৫ 1164 মাছাঃ মােরফা খাতুন   

মাঃ সােকায়াত হােসন   

মাছাঃ সিকনা খাতুন   

বড় 

 িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

৮৮৬ 1167 মাঃ সাইফুল ইসলাম   

মাঃ এনতাজ আলী   
মাছাঃ শফালী বগম 

িকেশারগাড়ী,  
কািশয়াবাড়ী 

৮৮৭ 1168 মাছাঃ িশিরনা বগম   

মাঃ জাফর ইকবাল   

মাছাঃ লাকী বগম 

সাতারপাড়া,  
তুলিসঘাট 

৮৮৮ 1169 মাঃ নুর আলম সরকার  

মৃত- তাফা ালুর রহমান   

মাছাঃ শামছু াহার বগম 

পূবফিরদপুর,  

পূবফিরদপুর 

৮৮৯ 1170 মাছাঃ মা ফা বগম   

মাঃ রিবউল ইসলাম   

মাছাঃ খােতজা বগম 

িব ামগাছী, 
ঠু য়াপা র 

৮৯০ 1171 সীমা রানী   
মাঃ আবুল কালাম 

আজাদ 

খ কার মা বগম 

িকশামত 

চেরংগা মরীর 

হাট 

৮৯১ 1172 মাছাঃ শামীমা আকতার 

নুর মাঃ েবল  

মাছাঃ শামছু াহার 

খি   

মিররহাট 

৮৯২ 1173 মাঃ আজাদুল ইসলাম  

মৃত- আিমর উি ন ম ল  

মাছাঃ খােতজা বওয়া 

বািহরডা া  
মরীরহাট 
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৮৯৩ 1174 মাছাঃ শামীমা আকতার 

মৃত- সােদক আলী  
মাছাঃ জিরনা বগম 

দুগাপুর  
পলাশবাড়ী 

৮৯৪ 1175 মাঃ মুরাদ হাসান   

মাঃ ওমর আলী   
মাছাঃ হািমদা বগম 

িডগদাির  

মরীরহাট 

৮৯৫ 1176 মাছাঃ জসিমন আকতার 

মাঃ আঃ হািমদ    

মাছাঃ রােহনা বগম 

ল ীপুর, 

মরীরহাট 

৮৯৬ 1177 মাছাঃ মােরফা আকতার 

মাঃ বিদউর রহমা   
মাছাঃ সােলহা বগম 

রামকৃ পুর  

মরীরহাট 

৮৯৭ 1178 মাঃ আবু ব র িসি ক  

আ ুল আিজজ সরকার 

মাছাঃ রােবিয়আ খাতুন 

নয়আনা নওদা, 
 বং িলয়া 

৮৯৮ 1179 পলাশ চ  ম ল    

ভাত চ  ম ল   

মৃত খুিক রানী 

খামার নরাইল  

ঢালভা া 

৮৯৯ 1180 আফেরাজা আকতার 

মাঃ হলাল ম ল   

মাছাঃ আ জুয়ারা বগম 

জামালপুর  

পলাশবাড়ী 

৯০০ 1183 মেহদী হাসান      

আবুল কালাম আজাদ 

মাছাঃ নািছমা বগম 

খাসবাড়ী, 
 মরীরহাট 

৯০১ 1184 মাঃ রিবউল ইসলাম  

মাঃ আবু ব র িসি ক 

মাছাঃ নুরজাহান বগম 

মেহশপুর,  

পলাশবাড়ী 

৯০২ 1185 মাঃ জুেয়ল রানা      
মাঃ আ ুল গিন িময়া  
মাছাঃ জাসনা বগম 

িসধন াম,  

পলাশবাড়ী 

৯০৩ 1186 মাঃ রািজবুল ইসলাম   

মাঃ শাহা ল ইসলাম    

মাছাঃ িরনা বগম 

িক ারপাড়া  
ঠু য়াপা র 

৯০৪ 1187 মাঃ আিম ল ইসলাম   

মাঃ জামাল উি ন   

মাছাঃ জাসনা বগম     

নুরপুর,  

পলা্শবাড়ী 

৯০৫ 1188 মাছাঃ জসিমন আ ার 

মাঃ সিহদুল ইসলাম   

মাছাঃ শাভারানী 

নুরপুর,  

পলা্শবাড়ী 

৯০৬ 1189 মাঃ এমদাদুল হক     

 মাঃ মমেদল হােসন   

মাছাঃ িপয়া বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

৯০৭ 1190 মাছাঃ পালী আ ার 

মাঃ শিফউল ইসলাম  

মাছাঃ জাহানারা বগম 

গায়ালপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

৯০৮ 1191 মাঃ শাহজামান মুছু রী  
মাঃ শিরফুল ইসলাম 

বাড়াইপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

৯০৯ 1192 মাঃ আিমন জুমােয়ল   

মৃত- নজ ল ইসলাম   

মাছাঃ জাসনা বগম 

হিরনমারী, 
 পলাশবাড়ী 

৯১০ 1193 মাঃ কাম ল হাসান   

মাঃ আিমনুল ইসলাম  

মাছাঃ কিহনুর বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

৯১১ 1195 মাধব চ  সরকার   

মৃত- হ ত মার 

সরকার 

ভারতী রানী সরকার 

মরাদােতয়া  
তালুকজািমরা 

৯১২ 1196 িবলাস চ  সরকার   

মৃত- হম  মার সরকার 

ভারতী রানী সরকার 

মরাদােতয়া  
তালুকজািমরা 

৯১৩ 1197 সাবিরনা আকতার সুিম  

মাঃ রিবউল ইসলাম   

মাছাঃ সােলহা বগম 

পি ম 

গািপনাথপুর, 

পলাশবাড়ী 
৯১৪ 1198 মেনাজ মার সরকার   

লাল বাবু সরকার   

মিত িতমা রানী 

মরাদােতয়া  
তালুকজািমরা 

৯১৫ 1199 মাঃ এরশাদ আলী   
মাঃ নবাব আলী  
মাছাঃ মােশদা বগম 

রামকৃ পুর 

 মরীরহাট 

৯১৬ 1200 মাঃ রজাউর রহমান   

এ ক এম আহাদ ম ল  

মাছাঃ সালমা আকতার 

জামালপুর,  

পলাশবাড়ী 

৯১৭ 1201 আিজজুন নাহার খাতুন 

মাঃ আবু শািহন ম ল 

মাছাঃ আিছয়া বগম 

িকশামত 

চেরংগা 
 মরীর হাট 

৯১৮ 1204 সুিবতা রানী     
িবদু ৎ চ  সরকার   

সিমতা রানী বমণ 

মহদীপুর, 

ঠু য়াপা র 

৯১৯ 1206 তাসিলমা আকতার   

মাঃ শিরফুল ইসলাম   

মাছাঃ হা বগম 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

৯২০ 1207 তানিজলা আকতার   

মাঃ জািহদুল ইসলাম   

মাছাঃ বনু বগম 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

৯২১ 1208 মাঃ সু জ িময়া   
মাঃ বাদশা িময়া   
মাছাঃ  অিজফা বগম 

হাসানেখাড়,  

কািশয়াবাড়ী 

৯২২ 1210 মাছাঃ কিবতা খাতুন   

মাঃ দেলায়ার হােসন   

মাছাঃ পা ল বগম 

িদগদাড়ী, 
মরীরহাট 

৯২৩ 1212 মনিজলা আকতার   

মাঃ আ ুল মিজদ   

মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

কালুগাড়ী,  
পলাশবাড়ী 

৯২৪ 1214 মাঃ মিশউর রহমান   

মাঃ হািফজার রহমান  

মাছাঃ মােশদা বগম 

পি ম 

গাপালপুর,  

বং িলয়া 
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নং 
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বতমান 

কানা  
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৯২৫ 1216 মাছাঃ ইয়াসনুির খাতুন  

মাঃ ইয়ািছন আলী   
মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

পি ম 

ফিরদপুর  

মরীরহাট 

৯২৬ 1218 মাঃ আিজজুল ইসলাম  

মাঃ আ ুর রহমান   

মাছাঃ জয় ন বগম 

মধ রামচ পুর,  

কামরপুএর 

৯২৭ 1219 মাঃ আল আমীন  

মৃত- চান িময়া  
মাছাঃ রােকয়া বগম 

হিরনাথপুর, 

 তালুকজািমরা 

৯২৮ 1220 মাঃ মািনক িময়া   
মাঃ জাইদুল হক   

মাছাঃ সাইেবনী বগম 

সাবিদন, 

আমলাগািছ 

৯২৯ 1221 মাঃ আেনায়ার হােসন   

মৃত-আবুল কালাম আজাদ 

মাছাঃ আেনায়ারা বওয়া 

দুগাপুর 
কামরপুর, 

 গািব গ জ 

৯৩০ 1222 মাঃ মাহাবুর রহমান  

মৃত- হােসন আলী ম ল   

মাছাঃ জুেলখা বগম 

তকানী, 
পলাশবাড়ী 

৯৩১ 1223 মাঃ আ ুস সালাম   

মাঃ আ ুর রা াক   

মাছাঃ সালমা বগম 

ডা নী, 
বাসুেদবপুর,  

৯৩২ 1224 মাছাঃ রানী খাতুন   

মাঃ আশাদুল   

মাছাঃ জাহানারা বগম 

ময়ম পুর  

পূবফিরদপুর 

৯৩৩ 1228 মাছাঃ মনা বগম   

মাঃ রািশদুল ইসলাম   

মাছাঃ আ ুরা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

৯৩৪ 1229 মাছাঃ শাপলা আকতার  

মাঃ আিনছুর রহমান   

মাছাঃ িমনা বগম 

পি ম 

 গায়ালপাড়া,  
পলাশবাড়ী 

৯৩৫ 1231 মাঃ মেনায়ার কিবর   

মাঃ কিফল উি ন   

মাছাঃ চােমলী বগম 

শ ামপুর  

ঠু য়াপা র 

৯৩৬ 1232 মাঃ জািমল হােসন   

আ ুল মা ান ম ল   

রওশন আরা বগম 

জাইতর, 

কািশয়াবাড়ী 

৯৩৭ 1234 মাছাঃ পারভীন খাতুন  

মৃত-আয়তাল হক   

মাছাঃ আিছয়া খাতুন 

ছাউিনয়া, 
 রেথরবাজার 

৯৩৮ 1235 মাঃ আ ুর রউফ ধান  

কাবাদুর জামান ধান 

মাছাঃ রিহমা বগম 

সােকায়া, 
 ঢালভা া 

৯৩৯ 1236 মাছাঃ িমথুন খাতুন   

মাঃ সাইফুল আলম   

মাছাঃ মিরনা বগম 

দৗলতপুর  

কামরপুর 

৯৪০ 1238 মাঃ পলাশ িময়া   
মাঃ আঃ মিজদ ম ল   

মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

জগরজািন 

 পলাশবাড়ী 

ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

৯৪১ 1239 পািপয়া সুলতানা   
মাঃ আিরফ হােসন  

পূিণমা িবিব 

বরকতপুর,  

ফিকরহাট 

৯৪২ 1240 মাঃ িবপুল িময়া  
মাঃ মাজাে ল হােসন   

রওশন আরা বগম 

কলা  
মরীরহাট 

৯৪৩ 1244 মাঃ হািফজার রহমান   

মাঃ আিজমুি ন   

মাছাঃ হােজরা বগম 

দুবলাগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

৯৪৪ 1245 িসমা রানী          
মিন  নাথ বমন     

সািব ী রানী  

স না, 
কািশয়াবাড়ী  

৯৪৫ 1246 মা:  সিলম িময়া      
মা: জানাব আলী     
মাছা: ক না বগম  

চািলতাদহ, 
পলাশবাড়ী  

৯৪৬ 1247 মা: আসাদু ামান 

মা: মিতয়ার রহমান   

মাছা: আিখতারা বগম  

আসমতপুর, 

িকেশারগাড়ী  

৯৪৭ 1248 মা: সািমউল আলম   

মা: আব ুতােলব সরকার 

মাছা: সািবনা ইয়াছিমন  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী  

৯৪৮ 1249 মাছা: ফিরদা বগম 

মাসুদুর রহমান সরকার 

মাছা: রিশদা বগম  

রায়িতনরাইল, 

ঢালভা া  

৯৪৯ 1250 মা: আিত র  রহমান  

মা: মিতয়ার রহমান   

মাছা: আখতার বান ু  

আসমতপুর, 

িকেশারগাড়ী  

৯৫০ 1251 মাছা: সীমা খাতুন    মা: 
আ ুল হািমদ     মাছা: 
িফেরাজা বগম  

বুজ কিব ু পুর
, আমলাগাছী  

৯৫১ 1254 মা: আিনছুর রহমান    

আ: গা ফার সরকার 

রিশদা বগম  

ডােকরপাড়া, 
ঢালভা া  

৯৫২ 1255 মা: আ ুল বারী শখ   

মা: আনতাজ আলী শখ 

মাছা: আিজজা বগম  

জাপাড়া, 
ডােকরপাড়া  

৯৫৩ 1256 মা: রওশন িময়া 
মা: আ ুস ছা ার     

মাছা: রােহনা বগম   

সাবিদন, 

আমলাগাছী  

৯৫৪ 1259 মা: িকেশার মাহামুদ 

মা: নজ ল ইসলাম 

মাছা: সািজদা বগম  

মা ফাপুর, 

তুলশীঘাট  

৯৫৫ 1261 মা: মিশউর রহমান   

মা: সাদা িময়া       
মাছা: মু া বগম  

রাজনগর, 

রওশনবাগ  

৯৫৬ 1262 মাছা: জা াতুল 

ফরেদৗিস মা: তয়বুর 

রহমান   মাছা: জাহরা 
বগম  

রায়িতনরাইল, 

ঢালভা া  
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বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

৯৫৭ 1263 মাছা: সািবনা ইয়াছিমন  

মা: আ: সামাদ       

মাছা: আিছয়া বগম  

সুই াম, 

পলাশবাড়ী  

৯৫৮ 1265 শ ামলী রানী ম ল   

িবেনাদ চ  ম ল    

 র  ুরানী  

মহদীপুর, 

ঠু য়াপু র  

৯৫৯ 1268 সুমা রানী          
 মু ল চ  শীল       

অচনা রানী  

দূগাপুর, 

পলাশবাড়ী  

৯৬০ 1269 মা: মিতয়ার রহমান   

মা: ইসমাইল হােসন   

মাছা: রিজয়া বগম  

িকেশারগাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী  

৯৬১ 1270 মাছা: নাজনীন আ ার  

মা: ইউনুছ আলী    
মাছা: মাহমুদা বগম  

দয়ারপাড়া, 
ঠু য়াপু র  

৯৬২ 1271 মা: শামীম িময়া 
মা: আেয়ছ উি ন      

মাছা: রিশদা বগম  

হিরনাথপুর, 

তালুকজািমরা  

৯৬৩ 1272 মাছা: তাজিরন আ ার 

মা: রিবউল আলম    

মাছা: মাহফুজ বগম  

ভবানীপুর, 

বাসুেদবপুর  

৯৬৪ 1273 মাছা: সাতরানী খাতুন  

মা: গালাম মা ফা     
বুজ কিব ু পুর
, আমলাগাছী  

৯৬৫ 1274 মা: মাশারফ হােসন 

মা: সেক ার আলী      
মাছা: মিজনা বগম  

জগ াথপুর, 

কামরপুর  

৯৬৬ 1276 মিমনা খাতুন       

হািববুর রহমান াধীন  

মােজদা বগম  

উদায়সাগর, 

পলাশবাড়ী  

৯৬৭ 1277 মা: জাহা ীর আলম   

রাজা িময়া         
ফােতমা বগম  

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী  

৯৬৮ 1278 মা: জ ল ইসলাম 

মৃত- সেমশ উি ন 

মাছা: ধিল মাই  

িদঘলকাি , 

বং িলয়া  

৯৬৯ 1279 মাছা: আিরনা আ ার  

মা: কিব ামান      

আ ুমান আরা বগম  

জালাগাড়ী 
দূগাপুর, 

আমলাগাছী  
৯৭০ 1280 মা: সােহল রানা      

মৃত- শিফ ল ইসলাম   

মাছা: রােহনা বগম  

কাতালী, 
বং িলয়া  

৯৭১ 1281 মাছা: রাসনা খাতুন 

মা: ফরেদৗস সরকার  

মাছা: মােজদা বগম  

পূব 

গাপীনাথপুর, 

পূবেগাপীনাথপুর  

৯৭২ 1282 কাম ল হাসান ধান 

মৃত- নূ ল ইসলাম ধান 

মাছা: রিমছা বগম  

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট  

ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

৯৭৩ 1283 আফ জা খাতুন       

মৃত- ছামছুল হক     

জাহানারা  

িগিরধারীপুর 

িম নেরাড, 

পলাশবাড়ী  
৯৭৪ 1284 মাছা: ফােতমা খাতুন   

মা: ল আিমন     

মাছা: মেহ ন নছা  

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী  

৯৭৫ 1285 মা: ফরেদৗস সরকার 

আ ুল খােলক সরকার  

মাছা: ায়ারা বগম  

পূব 

গাপীনাথপুর, 

পূবেগাপীনাথপুর  

৯৭৬ 1287 

 বাবলু চ  শীল 

 জগ াথ চ  শীল 

 মিত জাসনা রানী  

দূগাপুর, 
পলাশবাড়ী  

৯৭৭ 1288 মহাবুর রহমান সরকার 

মৃত- শিহদুল ইসলাম 

মাছা: রিহমা বগম  

পারআমলাগাছী
, ডালভা া  

৯৭৮ 1292 মা: সােহল ধান 

মা: খাজা ধান 

মাছা: ছােমলা বগম  

পূব ফিরদপুর, 

পবনাপুর  

৯৭৯ 1293 মা: আশাদুল হক     

 মা: আ: কােদর ধান  

মাছা: আয়শা িসি কা  

হিরনাথপুর, 

তালুকজািমরা  

৯৮০ 1294 মাছা: শাহানা আ ার  

মা: হযরত আলী সরকার 

মাছা: মিহলা বগম  

সাবিদন, 

আমলাগাছী  

৯৮১ 1296 মা: মা ািফজার রহমান 

মা: আ: কােদর ম ল 

মাছা: সুিফয়া বগম  

পলাশগাছী, 
পলাশবাড়ী  

৯৮২ 1298 মাছা: রািজয়া সুলতানা 
মা: মায়াে ম হােসন  

আেমনা বগম   

বরকতপুর, 

ফিকরহাট  

৯৮৩ 1300 মাছা: মিমনা খাতুন   

িফেরাজ কিবর সরকার 

মাছা: নূর াহার বগম  

পূবেগাপালপুর, 

আমলাগাছী  

৯৮৪ 1301 সুমন বমন         

 সুবল চ  বমন      

কাি  রানী  

ঝাপড়, 

কামরপুর  

৯৮৫ 1302 মা: জাহা ীর আলম   

মা: জিসম উি ন     

মাছা: জােলখা বগম  

বড় িশমুলতালা, 
কািশয়াবাড়ী  

৯৮৬ 1303 ঊষা রানী         
সুধীর চ  বমন      

জবা রানী   

ঝাপড়, 

কামরপুর  

৯৮৭ 1304 মা: শাহা ল ইসলাম  

আব ুস সামাদ িময়া   
মাছা: জাহানারা বগম  

িদঘলকাি , 

বং িলয়া  

৯৮৮ 1305 মা: শিফউ ামান 

মা: রমজান আলী      
মাছা: শফালী বগম  

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী  
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৯৮৯ 1309 মানা পারভীন 

মা: বুলবুল ইসলাম    

মাছা: ির া বগম  

খা েটংড়া, 
বং িলয়া 

৯৯০ 1310 মা: রােসল আহে দ 

মা: বজলার রহমান   

মাছা: জাহরা বগম  

সাবদীন, 

আমলাগাছী  

৯৯১ 1311 মাছা: মিমনা আ ার  

মা: হা ন অর রিশদ  

মাছা: রওশন আরা  

পারআমলাগাছী
, ডালভা া  

৯৯২ 1313 মাছা: শিহদা খাতুন    

মা: মাশারফ হােসন  

জােবদা বগম  

কাতুলী, 
বং িলয়া  

৯৯৩ 1316 মা: সািমউল ইসলাম   

মা: রজাউল কিরম 

মাছা: শাহানা বগম  

মধ রামচ পুর, 

কামরপুর  

৯৯৪ 1317 মািনক অিধকারী     
 মৃত- মেনার ন 

অিধকারী লিলতা রানী  

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী  

৯৯৫ 1320 

 কাম াহার খাতুন 

মৃত-আশরাফ আলী সরকার 

মাছা: নূরজাহান বগম    

দিজপাড়া, 
ঢালভ া  

৯৯৬ 1321 মাছা: শামমী আ ার  

মা: আবু সাঈদ সরকার 

মাছা: িবলিকছ বগম  

িসধন াম, 

পলাশবাড়ী  

৯৯৭ 1322 তাহা  িসি কী 
মা: এমদাদুল হক 

মাছা: আ ুয়া বগম  

জাপাড়া, 
ডােকরপাড়া  

৯৯৮ 1323 মা:  হলাল ধান     

মা: কিফল উি ন     

মাছা: রােবয়া বগম  

হিরনাবাড়ী, 
হািলমনগর  

৯৯৯ 1324 মা: মুরাদ িময়া, 
মা: রাজা িময়া      
মাছা: মােলকা বগম  

জগ াথপুর, 

কামরপুর  

১০০০ 1325 মা: িব ব হাসান 

মা: হািববুর রহমান   

মাছা: িবলিকছ বগম  

ঝাপড়, 

কামরপুর  

১০০১ 1328 মা: মেহদী হাসান     

মা: আ ুল বারী     
মাছা: মেহনুর বগম  

পপুলীেজার, 

আমলাগাছী  

১০০২ 1329 মা: মহসীন আলী      
মা: দেলায়ার হােসন  

মাছা: মিরয়ম বগম  

জালাগাড়ী 
দূগাপুর, 

আমলাগাছী  
১০০৩ 1330 মাছা: ফােতমা খাতুন 

মা: মেহদুল ইসলাম 

মাছা: জাহানার  বগম  

চািলতাদহ, 
পলাশবাড়ী  

১০০৪ 1331 মাছা: িমনারা খাতুন    

মা: নু বী বগম    

মাছা: রািশদা  বগম  

উদায়সাগর, 

পলাশবাড়ী  

ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

১০০৫ 1332 মা: আিরফ সরকার 

মা: চান িময়া       
 মাছা: আেনায়ারা বগম  

বরী 
হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী  

১০০৬ 1334 উে  হািববা খাতুন   

ফা খ আহে দ       

আ ুমান আরা বগম  

মা ফাপুর, 

তুলশীঘাট  

১০০৭ 1335 মা: িজহাদ সরকার    

মা: আ: মােজদ সরকার  

মাছা: পারিভন বগম  

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী  

১০০৮ 1336 মা: জা ল ইসলাম   

মা: লুৎফর রহমান   

মাছা: জিরনা বগম  

ল ীপুর, 

মরীর হাট  

১০০৯ 1342 মা: রিবউল ইসলাম   

মা: আ: ছামাদ       

মাছা: কািহনুর বগম  

আমলাগাছী, 
আমলাগাছী  

১০১০ 1343 মাছা: আকিলমা খাতুন  

মা: সােহল রানা     
মাছা: মিজনা বগম  

িদঘলকাি , 

বং িলয়া  

১০১১ 1346 ফােতমা তুজ জাহরা 
মা: আিনসুর রহমান 

মাছা: লছুম আ ার  

বুজ কিব ু পুর 
আমলাগাছী  

১০১২ 1348 মাশারফ হােসন িফেরাজ 

মা: বজলার রহমান    

মাছা: জাহরা বগম  

সাবিদন, 

আমলাগাছী  

১০১৩ 1349 মা: গালাম মা ফা   
মা: মুনছুর আলী     
মাছা: গালাপী বগম  

বুজ কিব ু পুর
, আমলাগাছী  

১০১৪ 1352 মাছা: নূরী আ ার 

মা: আ ুল ক ুছ িময়া 
মাছা: খােতজা বগম  

চি পুর, 

পলাশবাড়ী  

১০১৫ 1353 মা: সািমউল ইসলাম   

মা: খাই ামান     

মাছা: ছােলমা বগম  

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী  

১০১৬ 1354 মা: গালাম মা ফা   
মা: লুৎফর রহমান    

মাছা: মিলদা বগম  

ল ীপুর, 

মরীর হাট  

১০১৭ 1356 মা: আিরফুল ইসলাম 

মা: মাসেলম উি ন 

মাছা: রােবয়া বগম  

িশবরামপুর, 

পলাশবাড়ী  

১০১৮ 1357 মা: আিত র রহমান 

মা: আ ুল হাই িময়া 
মাছা: িমনারা বগম  

সাতার পাড়া, 
তুলিশঘাট  

১০১৯ 1358 মা: আেনায়ার হাসাইন 

মৃত- আ: সাবাহান মু ী 
মৃত- বগম রােকয়া  

সােকায়া, 
ঢালভা া  

১০২০ 1360 মাছা: িদশা খাতুন 

মা: হািববুর রহমান   

মাছা: তনা বগম  

চি পুর, ঠু য়া 
পু র   
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ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

১০২১ 1361 মা: আশরাফুল সরকার 

মা: আজগার আলী শখ 

মাছা: আছমা বগম  

পার 

আমলাগীছী, 
আমলাগাছী  

১০২২ 1362 মাছা: আদুরী বগম   

মা: আ ুল কােদর শখ 

মাছা: রােহনা বগম  

খি , 

মিররহাট  

১০২৩ 1363 মাছঅ: শাহানাজ আ ার 

মা: িরয়াজুল ইসলাম   

মাছা: মেহ ন নছা  

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী  

১০২৪ 1364 ফােতমাতুজ জাহরা 
মা: শিহদুল ইসলাম    

মাছা: শািহনুর বগম  

সােকায়া, 
ঢালভা া  

১০২৫ 1365 মা: রায়হান নবী ম ল 

মা: সািজল হক ম ল  

মাছা: আেনায়রা বগম  

কাতুলী, 
বং িলয়া  

১০২৬ 1366 মা: শািহন িময়া      
 মা: ছামছুর রহমান   

মাছা: ওরেফান বগম  

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী  

১০২৭ 1368 মাছা: মুি  আ ার    

মা: আেনায়ার হােসন  

মমতা বগম  

সােকায়া, 
ঢালভা া  

১০২৮ 1371 পে াজ কাি         

কািলচরন           

শাভা রানী  

মরাদােতয়া, 
তালুকজািমরা  

১০২৯ 1373 মাছা: হািববা বগম   

মা: মাতািলব হােসন  

মাছা: কাজলী বগম  

তকানী, 
কািশয়াবাড়ী  

১০৩০ 1374 মা: িমলন িময়া      
 মা: আ: ছা ার      

মাছা: জিল বগম  

িদঘলকাি , 

বং িলয়া  

১০৩১ 1375 তািনয়া আ ার      

আসাদু ামান সরকার 

মা: দুলালী বগম  

পি ম 

িমজাপুর, 

কািশয়াবাড়ী  
১০৩২ 1376 ডহির রানী          

খাকন সাহা      নিমতা 
রানী  

হিরনাবাড়ী, 
হািলমনগর  

১০৩৩ 1378 মাছা: খািদজা আ ার    

কাম ল হাসান ধান 

নুর াহার বগম  

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট  

১০৩৪ 1379 মাছা: পারিভন আ ার 

মা: রায়হান হািবব    

মাছা: মািহলা বগম  

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী  

১০৩৫ 1380 মা: মা াইন িব া  

আ: বাহার আক  

মাছা: গােলনুর বগম  

িকশামত 

কওয়াবাড়ী, 
তালুকজািমরা  

১০৩৬ 1381 মা: দােয়ল সরকার 

মা: শাজাহান সরকার 

মাছা: লুৎফা বগম  

বাসুেদবপুর, 

বাসুেদবপুর  

ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

১০৩৭ 1383 মা: শাহাদাৎ আলম    

মা: শিফউল আলম    

মাছা: ছামছু াহার 

তবগম  

বড় 

গািব পুর, 

আমলাগাছী  

১০৩৮ 1384 মা: শািমম আহে দ 

মা: আ" ছালাম       

মাছা: িবউ  বগম  

মরাদােতয়া, 
তালুকজািমরা  

১০৩৯ 1385 মা: মাসুম সরকার 

মা: তারা সরকার    

মাছা: মায়া বগম  

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী  

১০৪০ 1387 মাছা: শািহনুর আ ার  

মৃত- আব দুল ক ুস ম ল 

মাছা: নাজমা বগম   

িশমুিলয়া, 
পলাশবাড়ী  

১০৪১ 1388 মারজানা            
আ ুল মা ািলব      

সামসু াহার  

িদঘলকাি , 

বং িলয়া  

১০৪২ 1391 মা: জা াত হাসাইন    

মা: মা ািফজার রহমান  

হাসেন আরা বগম  

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী  

১০৪৩ 1392 মা:  আসাদু ামান শখ  

আিজজার রহমান শখ 

মাছা: মিমনা বগম   

িদঘলকাি , 

বং িলয়া  

১০৪৪ 1393 মাছা: মাকসুদা আ ার 

মা: ম ু ল হক সরকার 

মাছা: মিমনা বগম  

বরী 
হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী  

১০৪৫ 1395 মা: েবল সরকার  

মা: গালজার রহমান 

মাছা: িব বগম  

তালুকজািমরা, 
তালুকজািমরা  

১০৪৬ 1396 মা: পলাশ ধান 

মা: নু ল ইসলাম 

মাছা: পাষাগী বগম  

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট  

১০৪৭ 1397 আহসান হািবব ধান  

মা: আলী হােসন ধান 

মাছা: হািলমা বগম  

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী  

১০৪৮ 1398 মাছা: শাপলা আ ার  

সিলম আহে দ      

মাছা: হাসনা বগম  

ভবানীপুর, 

বাসুেদবপুর  

১০৪৯ 1399 কাম ন নাহার      

 দুল ুম ল          

নািছমা বগম  

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী  

১০৫০ 1401 মাছা: লাইজ  ু বগম    

মা: জাহা ীর আলম   

মাছা: িলিল বগম  

ডা িন, 

বাসুেদবপুর  

১০৫১ 1402 মা: নাজমুল হক 

মা: নজ ল ইসলাম 

মাছা: নারগীস বগম  

বড় িশমুলতালা, 
কািশয়াবাড়ী  

১০৫২ 1403 মাছা: শারিমন চৗধুরী  
মা: ছাবাহান চৗধুরী   
মাছা: উে ছালমা িজ  

পারবত পুর, 

ঠু য়াপু র  
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ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

১০৫৩ 1404 মাছা: আছমাউল হাসনা 
মা: িজয়াউল হক     

মাছা: রােবয়া বওয়া  

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী  

১০৫৪ 1406 মাছা: তািছিলমা আ ার 

মা: মা ািফজার রহমান 

মাছা: িবলিকছ বগম  

রামপুর, 

বাসুেদবপুর  

১০৫৫ 1407 মা: এনামুল ম ল    

আকবর আলী       
 মাছা: জােবদা বগম  

পি ম 

ফিরদপুর, 

মরীরহ   

১০৫৬ 1408 মাছা: িলয়া খানম    

হািফজুর রহমান খান 

মাছা: আয়শা িসি কা  

মুরারীপুর, 

রওশনবাগ  

১০৫৭ 1409 হাসেন আরা বগম 

মৃত- জয়নাল আেবদীন 

মাছা:  গালাপী বগম  

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী  

১০৫৮ 1410 জা াতুল ফরেদৗিস 

মা: জাবায়দুর রহমান 

মৃত- খায়রন নছা  

হিরনাথপুর, 

তালুকজািমরা  

১০৫৯ 1411 মাছা: সুলতানা রািজয়া 
মা: িফেরাজ কিবর সুমন 

মাছা: ফােতমা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী  

১০৬০ 1412 সুলতানা হািববা ইিজন 

মৃত- হািববুল ইসলাম    

মাছা: মাহমুদা বগম  

বড়াইপাড়া , 
পলাশবাড়ী  

১০৬১ 1413 মাছা:  খািতজা আ ার 

মা: সােহল রানা     
মাছা: নুরজাহান বগম  

পূবেগাপীনাথপু
র, 

গাপীনাথপুর  

১০৬২ 1415 মা: জািহদ হাসান     

 মা্: আিজমুল সরকার  

 জীবন নাহার  

বরী 
হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী  

১০৬৩ 1416 মাছা: উে  হািন আ ার 

মা: আ ুর রঊফ সরকার 

মাছা: আ ুয়ারা  বগম   

িদঘলকাি , 

বং িলয়া  

১০৬৪ 1417 মাছা: সািথ খাতুন    মা: 
মা াইন িব াহ    মাছা: 
রেনকা বগম  

িকশামত 

কওয়াবাড়ী, 
তালুকজািমরা  

১০৬৫ 1418 মা: আিজম উি ন শখ  

মৃত- আ ুল কাইয়ুম শখ 

মাছা: আিজভান বগম  

রাজনগর, 

রওশনবাগ  

১০৬৬ 1419 মিরয়ম আ ার      

আমজাদ হােসন      

মাছা: লাইলী বগম  

জাপাড়া, 
ডােকরপাড়া  

১০৬৭ 1421 মা: েবল িময়া      
আ ুস ছা ার িময়া  
মাছা: িলমা বগম  

বড় িশমুলতালা, 
কািশয়াবাড়ী  

১০৬৮ 1422 মা: আিশ র রহমান   

মৃত- আ: গিন        

 মাছ: আিতয়ারা বগম  

আ ুয়া, 
পলাশবাড়ী  

ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

১০৬৯ 1423 শা  সাইেয়দ আহে দ  

শা  আবু সােলহ আহে দ 

মাছা: রন ু বগম  

গাড়ানাটা, 
ঠু য়াপু র   

১০৭০ 1424 মাছাঃ অিজফা আকতার 

মাঃ জ ল ইসলাম   

মাছাঃ ফােতমা বগম 

উদায়সাগর,প
লাশবাড়ী 

১০৭১ 1425 মাছাঃ শা ী আকতার   

মাঃ শিহদুল ইসলাম   

মাছাঃ লাইজ ু বগম 

বড় 

িশমুলতলা,কািশ
য়াবাড়ী 

১০৭২ 1427 মিনরা আ ার বলী   
মাঃ শিরফ আল ইসলাম 

মাছাঃ সাহানারা বগম 

কশবপুর,কািশ
য়াবাড়ী 

১০৭৩ 1428 সিজবুর রহমান সরদার 

মৃত আ ুল বারী সরদার 

মাছাঃ শাভা বগম 

কৃ পুর, 

রওশনবাগ 

১০৭৪ 1429 আ ুল খােলক আক    

মাঃ মাদার বকস    

মাছাঃ জােমনা বগম 

ক ারপাড়া, 
ঠু য়াপা র 

১০৭৫ 1431 মাছাঃ সাথী বগম    

মাঃ সুলতান সরকার  

মাছাঃ িবলিকছ বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

১০৭৬ 1433 মাছাঃ শাহানা আকতার 

তিমজ উি ন সরকার   

মাছাঃ রােকয়া বগম 

বালা বামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

১০৭৭ 1435 িনলুফার ইয়াসিমন    

হািববুব রহমান সরকার 

মাছাঃ িমরা বগম 

পূব গাপালপুর, 

আমলাগাছী 

১০৭৮ 1436 মাছাঃ মিরয়ম খাতুন  

মাঃ মাহামুদুল রহমান  

ফােতমা বগম 

িব ু পুর, 

ঠু য়াপা র 

১০৭৯ 1437 মাঃ সুলতান মাহামুদ  

মাঃ আ ুস ছা ার    

মাছাঃ আিকনা বগম 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 

১০৮০ 1441 মািনক চান         

িপয়ার চান         

 তারা মিন 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

১০৮১ 1443 মাছাঃ নুরনাহার খাতুন 

মাঃ শিহদুল হক সরকার 

মাছাঃ জুেলখা বগম 

মা ফাপুর, 

তুলসীঘাট 

১০৮২ 1444 মাছাঃ তা ী আকতার  

মাঃ তাজুল ইসলাম   

মাছাঃ িশ ী বগম 

উদায়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

১০৮৩ 1447 মাছাঃ া বগম    

 মাঃ মাজহা ল ইসলাম  

মাছা হাছনা বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

১০৮৪ 1449 শাহনাজ পারভীন লাভলী 
মনজু ল ইসলাম সরকার 

মাছাঃ মােরফা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 
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১০৮৫ 1450 মাঃ মা িফজার রহমান 

মাঃ আবুল কােশম িময়া 
মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

বির 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

১০৮৬ 1451 মাছাঃ মু া খাতুন    

মাঃ তােহর সরকার    

মাছাঃ হািলমা বগম 

গাড়ানাটা, 
ঠু য়াপা র 

১০৮৭ 1452 মাছাঃ মাসুদা বগম   

মাঃ রজাউল কিরম  

মাছাঃ প া বগম 

গেড়য়া, 
ঢালভা া 

১০৮৮ 1456 মাঃ বলাল িময়া     
 মৃতঃ ইি স আলী আক  

মাছাঃ রিজয়া বগম 

নু পুর, 

পলাশবাড়ী 

১০৮৯ 1461 মাঃ রােশদু ামান      

মৃত কিছর উি ন    

মাছাঃ রােকয়া বগম 

হিরনমাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

১০৯০ 1463 মাছাঃ মাহাবুবা আখতার 

মাঃ শিফউল ইসলাম  

মাছাঃ মেমনা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

১০৯১ 1464 মাঃ আিকব আলী      
মাঃ তছিলমা উি ন  

মাছাঃ রােবয়া খাতুন   

তালুকজািমরা, 
তালুকজািমরা 

১০৯২ 1466 িশখা রানী সরকার    

অমূল  মার সরকার  

সুধা রানী সরকার 

মরাদােতয়া, 
তালুকজািমরা 

১০৯৩ 1467 মাছাঃ শাহনাজ পারভীন  

মিশউর রহমান      

মাছাঃ চামুলী বগম 

ডােকরপাড়া, 
ঢালভা া 

১০৯৪ 1468 িবকাশ চ  শীল      

িনতাই চ  শীল      

 লীলা রানী 

কািশয়াবাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

১০৯৫ 1469 উে  হািববা বগম    

মাঃ রায়হান কািদর    

মাছাঃ রিহমা বগম  

িব ামগাছী, 
ঠু য়াপা র 

১০৯৬ 1470 মাঃ রায়হান ধান   

আ ুল মিজদ  ধান  

মাছাঃ রেবকা বগম 

পি ম 

নয়ানপুর, 

বং িলয়া 
১০৯৭ 1471 জা াতুল ফরেদৗিস   

মমতাজ আলী       
জােবদা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

১০৯৮ 1472 তাছিলমা আকতার 

মাঃ তাজাে ল হক   

মাছাঃ মাহফুজা বগম 

বরকতপুর, 

ফিকরহাট 

১০৯৯ 1473 

উে  কাওছারশাহী আিরবা 
মৃতঃ কমর উি ন    

 মাঃ সুরাইয়া মহল 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

১১০০ 1474 মাছাঃ িম আকতার  

মাঃ সাইদুর রহমান   

মাছাঃ কিহনুর বগম 

চের া, 
মরীরহাট 

ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

১১০১ 1476 মাছাঃ রািজয়া বগম  

মাঃ আজাদুল ইসলাম  

মাছাঃ আিজমন বগম 

ঝািল ী, 
ঢালভা া 

১১০২ 1477 মাঃ নািহদুল ইসলাম   

মাঃ ফুল িময়া       
মাছাঃ নাছিরন বগম 

হােসনরপাড়া, 
তুলসীঘাট  

১১০৩ 1479 মাঃ ফয়জুল রহমান    

মৃত আফান উি ন     

মাছাঃ ফােতমা বগম 

রামপুর, 

বাসুেদবপুর 

১১০৪ 1480 মাঃ মাসুদুর রহমান   

নিজর হােসন আক  

মাছাঃ মেহ ে ছা 

ছাইিনয়া, 
বাসুেদবপুর 

১১০৫ 1482 

 জুড়ান চ  সরকার  

 হির ব ু  সরকার   

িলিল রানসী সরকার 

গািপনাথপুর, 

মেনাহারপুর 

১১০৬ 1484 মাঃ রােশদ সরকার    

মাঃ শািহদুল ইসলাম   

মাছাঃ সুিপয়া বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

১১০৭ 1485 মাঃ সু জ িময়া       
মাঃ আঃ কােদর      

মাছাঃ লছুমা বগম 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

১১০৮ 1487 মাছাঃ আশামিন আ ার 

মাছাঃ আশরাফুল ইসলাম 

মাছাঃ মােলকা বগম 

উদায়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

১১০৯ 1488 মাঃ সােহল রানা     
 মাঃ আঃ কােদর     

মাছাঃ লসুম বগম 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

১১১০ 1489 মাছাঃ ছালমা খাতুন  

মাঃ শিহদুল ইসলাম    

মাছাঃ সুিপয়া বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

১১১১ 1490 মাছাঃ মােরফা খাতুন  

মাঃ মাজাে ল হক    

মাছাঃ জাহানারা বগম 

পি ম 

িমজাপুর, 

কািশয়াবাড়ী 
১১১২ 1492 মাছাঃ নাজিমন আরা   

মাঃ হলালুর রহমান   

মাছাঃ িশিরনা বগম 

সাতারপাড়া, 
তুলসীঘাট 

১১১৩ 1493 নাজমুন নাহার খাতুন   

এম এ রব িময়া     
 মাছাঃ মােজদা বগম 

আমলাগাছী, 
আমলাগাছী 

১১১৪ 1494 মাছাঃ শা ী আকতার  

মাঃ নজ ল ইসলাম   

মাছাঃ িবউ  বগম 

সােকায়া, 
ঢালভা া 

১১১৫ 1496 মাঃ িমথুন ম ল     

 মাঃ মিতয়ার ম ল   

মাছাঃ শাহানারা বগম 

পূব  

গাপালপুর, 

আমলাগাছী 
১১১৬ 1497 মাছাঃ শািকল আকতার 

আ ুস ছা ার চৗধুরী 
মাছাঃ নাজমা বগম 

িনদােসর িভটা, 
মেনাহারপুর 
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১১১৭ 1500 মাছাঃ হািসয়ারা িদথী   
হরালুর রহমান সরকার 

মাছাঃ িরনােবগম 

সাতারপাড়া, 
তুলসীঘাট 

১১১৮ 1502 মাছাঃ আিফয়া আ ার 

মাঃ ইছািরিফল চৗধুরী 
অিমচা বগম 

পারবতীপুর, 

আমলাগাছী 

১১১৯ 1503 মাঃ কাম ল ইসলাম   

মাঃ আঃ কােদর সরকার 

মাছাঃ শািহনুর বগম 

দুগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

১১২০ 1505 মাঃ শফাউল ইসলাম  

মাঃ আ াচ আলী    
মাছাঃ শফালী বগম 

গেড়য়া, 
ঢালভা া 

১১২১ 1506 মাছাঃ মনিজলা খাতুন  

মাঃ আ ুল হাই ম ল  

মাছাঃ রিহমা বগম 

বতকাপা, 
ঢালভা া 

১১২২ 1507 মাছাঃ মানা সরকার 

মাঃ কাম ল ইসলাম  

মাছাঃ রেহনা বগম 

দূগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

১১২৩ 1508 িফেরাজ কিবর        

ফিরদ উি ন        

িফেরাজা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

১১২৪ 1511 মাঃ শামীম কাজী     
 মাঃ শাহাদুল ইসলাম   

মাছাঃ লাইলী বগম 

বালা  
বামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

১১২৫ 1512 মাছাঃ মাসুদা বগম   

মাঃ সুলতান আক    

মাছাঃ আছমা বগম 

হাসােনর পাড়া, 
 তুলসীঘাট 

১১২৬ 1513 মাঃ ফরহাদ ধান    

আ ুল আিজজ ধান 

মাছাঃ নুরজাহান বগম 

চকবালা, 
কািশয়াবাড়ী 

১১২৭ 1514 মাছাঃ সিহদা আকতার  

মাঃ সয়দ আলী      
মাছাঃ িবলিকছ বগম 

বুজ ক  

টংরা,  
বং িলয়া 

১১২৮ 1516 মাঃ আ ুল হাই ম ল 

ফারাজ উি ন ম ল   

আয়না িবিব 

বতকাপা, 
ঢালভা া 

১১২৯ 1517 অেলকা আকাতার      

মাঃ আেলক মা্হামুদ   

মাছাঃ মিরয়ম বগম    

ঝাপর, 

 কামরপুর 

১১৩০ 1518 মাছাঃ আিজজা খাতুন   

আবুল কালাম আজাদ 

মাছাঃ তাসিলমা বগম 

চি পুর, 

ঠু য়াপা র 

১১৩১ 1521 শং রী রানী         
 সুধীর চ  বমণ    

জবা রানী 

ঝাপর, 

কামরপুর 

১১৩২ 1522 মাছাঃ শিরফা খাতুন  

মাঃ শামসুল হক     

মাছাঃ িল বগম 

বির 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 
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কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

১১৩৩ 1523 মাঃ ফিরদ ম ল      

মাঃ আলতাব ম ল   

মাছাঃ ফােতমা বগম 

হােসনপুর,  

মরীরহাট 

১১৩৪ 1524 মাছাঃ উে  মাফুজ   

মাঃ বুলবুল ধান    

মাছাঃ হািলমা বগম 

চকবালা, 
কািশয়াবাড়ী 

১১৩৫ 1525 মাছাঃ সািদয়া সরকার  

শাহজাহান আলী সরকার 

মাছাঃ রেহনা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

১১৩৬ 1526 মাঃ আ ুল ুস ধান 

মৃত- তসিলম উি ন ধান 

মাছাঃ মিরয়ম বগম 

বালা বামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

১১৩৭ 1527 মাঃ িফেরাজ কিবর    

মাঃ এনামুল হক সরকার 

মাছাঃ ফিরদা বগম 

হিরনাথপুর,  

তালুকজািমরা 

১১৩৮ 1528 মাছাঃ জাসনা খাতুন   

মাঃ খয়বর হােসন    

মাছাঃ মিজনা খাতুন    

মেনাহরপুর,  

মেনাহরপুর 

১১৩৯ 1529 মাছাঃ শারিমন আকতার 

আ ুল সা ার চৗধরী 
মাছাঃ নাজমা আকতার 

িনদােসর িভটা, 
মেনাহারপুর 

১১৪০ 1530 নািহদা সুলতানা িশম ু  

মাঃ শিহদুর রহমান   

মাছাঃ নািসমা বগম 

পূবেগািপনাথপুর  
পূব গািপনাথপুর 

১১৪১ 1532 মাছাঃ শারিমন আকতার 

মাছাঃ আবু সােয়ম খান 

মাছাঃ আেমনা বগম 

বাড়াইপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

১১৪২ 1533 পেরশ চ  মহ       

ভেবস চ  মহ        

বলী রানী 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 

১১৪৩ 1534 মাঃ খারেশদ আলম 

মাঃ সাজ ুম ল     

মাছাঃ রওশনারা বগম 

কািশয়াবাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

১১৪৪ 1535 মাছাঃ িহনা আকতার 

মাঃ সামসু ামান     

মাছাঃ খােলদা বগম 

পি ম 

গািপনাথপুর,  

পলাশবাড়ী 
১১৪৫ 1536 মাঃ হািববুর রহমান  

মাঃ আ ুর সা ার    

শফালী বগম 

িশবরামপুর, 

পলাশবাড়ী 

১১৪৬ 1542 মা: আ ুর রিহম িময়া 
মা: আ ুল কিরম িময়া 
মাছা: রিহমা বগম  

ভবানীপুর, 

বাসুেদবপুর  

১১৪৭ 1545 মাছা: শািমমা সুলতানা 
মা: আ ুল মা ান িময়া 
মাছা: খােতজা  বগম  

আকবরনগর, 

মরীর হ   

১১৪৮ 1546 লবনী আ ার       

গাজী মা: আব ুসুিফয়ান 

মাছা: িশিরনা বগম  

দৗলতপুর, 

কামরপুর  
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১১৪৯ 1548 মাছা: ানা মিন      

মা: সায়হাম কািজ    

মাছা: মােলকা বগম  

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী  

১১৫০ 1549 মা: আবুল বাশার     

 মা: আবু ইউনুছ ম ল 

মাছা: ফােতমা বগম  

আমলাগাছী, 
আমলাগাছী  

১১৫১ 1550 মাছা: নািসমা বগম   

মা: ফরহাদ ধান    

মাছা: খুিক মাই  

চকবালা, 
কািশয়াবাড়ী  

১১৫২ 1551 মা: শাহীন ম ল    

মা: আলম হােসন ম ল 

মাছা: জসিমন বগম  

পলাশবাড়ী, 
পলাশবাড়ী  

১১৫৩ 1552 মাছা: তািনয়া খাতুন   

তা ােমল হক সরকার 

মাছা: মাহফুজ বগম  

বরকতপুর, 

ফিকরহাট  

১১৫৪ 1554 িবলাস চ           

ধীের  নাথ         

অিনমা রানী   

মরাদােতয়া, 
তালুকজািমরা  

১১৫৫ 1555 মাছা: িবনা আ ার  

মা: রিফ ল ইসলাম   

মাছা: িশিরনা বগম  

সাবিদন, 

বাসুেদবপুর  

১১৫৬ 1556 মা: িমজানুর রহমান   

মা: আ ুর রউফ ম ল 

মাছা: রিশদা খাতুন  

কািশয়াবাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী  

১১৫৭ 1557 মা: হািববুর রহমান    

মৃত- ছামচুল আলম   

মাছা: মমতাজ বগম  

নয়আনা নওদা 
, ব ুিলয়া  

১১৫৮ 1558 মাছা: িরিম খাতুন    

মা:  আ ুল গিন সরকার 

মর মা আছমা বগম  

পার 

আমলাগীছী, 
আমলাগাছী  

১১৫৯ 1559 উ ল চ  সরকার     

ম ু  চ  সরকার     

 রকা রানী সরকার  

মহদীপুর, 

ঠু য়াপু র  

১১৬০ 1561 মা: নর মহা দ ম ল 

মা: মিমন ম ল     

মাছা: নুর াহার বগম  

কাতুলী, 
বং িলয়া  

১১৬১ 1562 মাছাঃ সািনয়া খাতুন  

মাঃ শা  শামীম      

মাছাঃ অিজফা বগম 

িব ু পুর, 

ঠু য়াপা র 

১১৬২ 1563 মাঃ হািববুর রহমান  

মৃতঃ জামাল উি ন   

মাছাঃ মিরয়ম বগম 

রামকৃ পুর, 

মরীরহাট 

১১৬৩ 1564 তুিল রানী সরকার    

অমল মার সরকার  

সবীকা রানী সরকার 

মহদীপুর,  

ঠু য়াপু র  

১১৬৪ 1566 মাঃ আবু সুিফয়ান ম ল 

মৃত কমর উি ন     

মাছাঃ সুরাইয়া মহল 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 
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১১৬৫ 1567 মাছাঃ লাবুনী বগম   

আিমনুল ইসলাম ির ু    
মাছাঃ শাহনাজ বগম 

হাসানেখাড়, 

কািশয়াবাড়ী 

১১৬৬ 1571 মাঃ গালাম আযম    

আ ুল ক ুল সরকার   

মাছাঃ গালাপী বগম 

পূব রামচ পুর, 

বাসুেদবপুর 

১১৬৭ 1576 উে  হানী          
 মাঃ আলমগীর িময়া   
মাছাঃ হািলমা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

১১৬৮ 1577 মাঃ উ ল িময়া     
 মাঃ আঃ রহমান      

মাছাঃ রিশদা বগম 

বরকতপুর, 

ফিকরহাট 

১১৬৯ 1578 আ ুর রিহম         

 সাজা িময়া         
রিহমা বগম 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 

১১৭০ 1580 আ ুর রউফ সরকার 

আ ুর রা াক সরকার  

মাছাঃ সােজদা বগম 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

১১৭১ 1582 শানাজ খাতুন        

মাঃ সুলতান        

 মাছাঃ সােজদা বগম 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

১১৭২ 1583 মাঃ সুলতান মাহমুদ   

মাঃ মাকেছদ আলী    
মাছাঃ জাসনা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

১১৭৩ 1584 খাকন চ  সরকার   

ভবান  সরকার      

পুতুল রানী 

গািপনাথপুর, 

হািলমনগড় 

১১৭৪ 1586 মাঃ শামীম িময়া      
মৃতঃ আবুল কােশম   

মাছাঃ রনু বওয়া  

বং িলয়া, 
বং িলয়া 

১১৭৫ 1588 মাছাঃ খািদজা বগম   

মাঃ িমজানুর রহমান   

নািছমা বগম লািখ 

উদায়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

১১৭৬ 1591 ফােতমা বগম ববী   
হািজর উি ন াঃ     
সােহরা বগম 

চকবালা, 
কািশয়াবাড়ী 

১১৭৭ 1592 মাঃ রজাউল কিরম   

মাঃ তয়ব আলী     
মাছাঃ রিজয়া বগম 

মহদীপুর, 

ঠু য়াপা র 

১১৭৮ 1593 মাছাঃ মানা পারভীন 

মাঃ রািহমা বগম    

মাছাঃ আ জুয়ারা বগম     

গেনশপুর, 

বং িলয়া 

১১৭৯ 1595 সাধনা মার পাল    

ধীের  নাথ পাল      

বলী রানী পাল 

তালুকজািমরা, 
তালুকজািমরা 

১১৮০ 1598 মাছাঃ সুিম আকতার  

মাঃ আবু সুিফয়ান ম ল 

মাছাঃ শািহনুর বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 
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১১৮১ 1601 মাঃ শিফ ল রহমান  

মৃতঃ লুৎফর রহমান  

মাছাঃ িনলুফার ইয়াসিমন 

হিরনমাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

১১৮২ 1602 মাঃ আ ুল হা ান িময়া  
আনছার আলী       
হািসনা বগম 

চকবালা, 
কািশয়াবাড়ী 

১১৮৩ 1604 মাঃ মাজােহদুল ইসলাম 

মাঃ মাজাে ল ধান  

মাছাঃ মিজনা বগম 

খামার নড়াইল, 

ঢালভা া 

১১৮৪ 1605 মাঃ িফেরাজ কিবর   

মাঃ সাখাওয়াত হােসন 

মৃত গােলজা বগম 

দৗলতপুর, 

কামরপুর 

১১৮৫ 1608 উে  লছুম িনয়া  
িমজানুর রহমান ম ল 

মাছাঃ িমনারা বগম 

কািশয়াবাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

১১৮৬ 1609 মাঃ মাহমুদ হাসান  

মাঃরাজা ম ল 

মাছাঃ জিরনা বগম  

পূব  

গািপনাথপুর, 

১১৮৭ 1611 মাহা দ আ ুর রিফক 

মৃত ইচাহাক আলী 
মাছাঃ রিশদা বগম  

িবরােমর িভটা,  
মেনাহরপুর 

১১৮৮ 1612 মাছাঃ ফােতমা আকতার  

মাঃ আ ুস সা ার  

মৃত জ রা বগম 

নয় আনা 
নওদা,  
বং িলযা 

১১৮৯ 1613 মাঃ মিম ল ইসলাম 

মর ম ইি স আলী  
মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

িবরােমর িভটা,  
মেনাহরপুর 

১১৯০ 1616 মাছাঃ জািকয়া সুলতানা  
মাঃ মনজুর কািদর  

মাছাঃ আজুয়ারা বগম  

খাসবাড়ী,  
মিররহাট 

১১৯১ 1617 মাছাঃ িবথী খাতুন  

হােসন আলী সরকার  

মাছাঃ িবউ  বগম  

হিরনমারী,  
পলাশবাড়ী  

১১৯২ 1619 আফেরাজা আকতার  

মাঃ আবু ব র িসি ক 

মাছাঃ আিরফুন বগম  

ঝাপড়,  

পলাশবাড়ী 

১১৯৩ 1620 মাছাঃ পনা বগম  

মাঃ রােসল ম ল 

মাছাঃ গালাপী বগম  

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

১১৯৪ 1621 গালাম মু ািদর সরকার 

মাঃ পারেভজ সরকার  

মাছাঃ মিজদা বগম  

নুিনয়াগাড়ী, 
 পলাশবাড়ী  

১১৯৫ 1622 মাছাঃ শািমমা নাসিরন 

মাঃ িলটন িময়া  
মাছাঃ জাহানার বগম 

আ ুয়া, 
 পলাশবাড়ী 

১১৯৬ 1624 িমতু রানী 
বিদল চ   

মিত ই  ুরাণী 

তালুক 

কওয়াবাড়ী, 
তালুক জািমরা 

ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

১১৯৭ 1627 মাছাঃ ফি  খাতুন  

মাঃ জনাব আলী  
মাছাঃ মােজদা বগম  

সাবিদন,  

আমলাগািছ 

১১৯৮ 1629 হােজরা আকতার 

মাঃ শিফউল ইসলাম 

রােহনা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

১১৯৯ 1631 মাঃ শিরফুল ইসলাম 

মাঃ আিজজুর রহমান  

মৃত কা ুরীমাই  

সুলতানপুর,  

বং িলয়া  

১২০০ 1632 মাছাঃ িলিপ খাতুন  

মাঃ মাজাহা ল ইসলাম 

মাছাঃ হােজরা বগম  

মধ  

রামপ পুর,  

কামরপুর 

১২০১ 1634 উে  হানী আকতার  

মাঃ নুরল ইসলাম  

কিহনুর বগম  

কািশয়াবাড়ী,  
পলাশবাড়ী 

১২০২ 1635 মাঃ বলাল িময়া  
মাছ মিফজাল িময়া  
মাছাঃ হনা বগম  

সব  ভাদুিরয়া,  
পলাশবাড়ী 

১২০৩ 1636 মাছাঃ খােলদা আকতার  

মাঃ নুর বী িময়া  
মাছাঃ আেনায়ারা বগম  

িশমুিলয়া,  
পলাশবাড়ী  

১২০৪ 1638 মাছাঃ সাথী আকাতর  

মাঃ আ ুল কাফী ধান  

মাছাঃ রানী বগম  

মুরারীপুর,  

রওশনবাগ 

১২০৫ 1639 মাছাঃ নাজিমন আকতার 

মাঃ কাম ামান  

মাছাঃ এিমলা বগম  

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

১২০৬ 1641 মাছাঃ সানালী আকতার 

মাঃ সেক ার আলী  
মাছাঃ নু াহার বগম 

বালাবামুিনয়া,  
ফিকরহাট 

১২০৭ 1642 মাছাঃ শা ী আকাতর  

মাঃ আঃ বািক িময়া  
মাছাঃ মিরয়ম বগম  

আসমতপুর,  

পলাশবাড়ী 

১২০৮ 1645 মাঃ মামুনুর রিশদ  

মাঃ আ ুল আিজজ ম ল 

মাছাঃ আেনায়ারা বগম  

মেনাহরপুর 

১২০৯ 1646 মাঃ গালাম রা ানী 
আ ুর রা াক সরকার  

মাছাঃ লাইলী বগম  

বলরামপুর, 

 তুলসীঘাট 

১২১০ 1647 নীতাই চ  শীল 

মৃত গ ল চ  শীল 

তুলসী রানী 

জগরজানী,  
পলাশবাড়ী 

১২১১ 1648 মাঃ িরপন সরকার  

মাঃ রাজা সরকার 

মাছাঃ আি য়া বগম  

ছাউিনয়া, 
রেথর বাজার  

১২১২ 1649 হদােয়ত উ াহ িমরন 

মাঃ আঃ মিজদ সরকার 

মাছাঃ িমনা বগম  

সাতারপাড়া,  
তুলশীঘাট 
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১২১৩ 1650 মাঃ তিহদুল ইসলাম  

আঃ রহমান সরকার  

মাছাঃ রিহমা বগম  

হিরনাথপুর,  

তালুকজািমরা 

১২১৪ 1651 মাঃ আ ুস সালাম  

মাঃ আঃ হািমদ  

মাছাঃ ছােলহা বগম  

আসমতপুর,  

পলাশবাড়ী 

১২১৫ 1652 মাছাঃ খািদজা আকতার  

মাঃ খায় ল ইসলাম  

মাছাঃ মাকসুদা বগম  

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

১২১৬ 1654 আজুমান আর বগম  

মাঃ আিত ল রহমান  

মাছাঃ আেলফা বগম  

িকশামত 

কওয়াবাগী, 
তালুক জািমরা  

১২১৭ 1655 মাঃ েবল িময়া  
মাঃ আঃ হািমদ  

মাছাঃ জাহানারা বগম  

দুবলাগাড়ী,  
পলাশবাড়ী 

১২১৮ 1657 শ ামলী রাণী  
িম ু  চ  সরকার  

শফালী রানী 

মহদীপুর,  

ঠু য়াপা র  

১২১৯ 1658 মাছাঃ মামনী বগম  

মাঃ মুনছুর আলী  
মাছাঃ ফােতমা বগম  

ভবানীপুর, 

বাসুেদবপুর  

১২২০ 1659 মাছাঃ আফছানা খাতুন  

মঃ তিহদুল ইসলাম  

মাছাঃ আিছয়া বগম  

পপুলেজাড়,  

আমলাগাছী  

১২২১ 1660 মাঃ আনা ল ইসলাম 

আ ুল গিন সরকার  

মাছাঃ বিব বগম  

চেরংগা,  
মরীর হাট  

১২২২ 1662 মাছাঃ ির া আ ার  

এিবএম ছামছুল আলম  

মাছাঃ জাসনা বগম  

রাজনগর,  

রওশনবাগ 

১২২৩ 1664 মাঃ হলাল িময়া  
মাঃ হযরত আলী  
মাছাঃ আেমনা বগম  

নাি শহর,  

ফিকরহাট 

১২২৪ 1666 মাছাঃ জবুন নাহার  

মাঃ সাইদুর রহমান  

মাছাঃ সােলহা বগম  

িদঘলকাি ,  

বং লীয়া 

১২২৫ 1667 মাঃ মাসউদুর রহমান  

মাঃ মুনছুর আলী  
মাছাঃ ফােতমা বগম  

ভবানীপুর, 

বাসুেদবপুর  

১২২৬ 1670 মাছাঃ লািময়া রাহমান  

মাঃ আিনছুর রহমান  

মাছা শািহনুর বগম  

বুজ ক টংরা, 
 বং িলয়া 

১২২৭ 1671 ছামছুল আলম সরকার  

শাহ আলম সরকার  

মাছাঃ সুরাইয়া আকতার  

সুই াম, 

 পলাশবাড়ী  

১২২৮ 1672 ম ুরী আকতার  

মাঃ মা ািফজুর রহমান  

মাছাঃ আিছয়া বওয়া  

পি ম 

িমজাপুর,  

কািশয়াবাড়ী  

ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

১২২৯ 1673 মাছাঃ হিপ খাতুন  

মাঃ সারওয়ার জাহান  

মাছাঃ সােহরা বগম  

মেনাহরপুর 

১২৩০ 1674 আবুল কালাম আজাদ  

মাঃ ইউনুছ আলী  
মাছাঃ সাদা রানী  

গেড়য়া, 
 ঠু য়াপা র  

১২৩১ 1675 মাঃ আ ুর রউফ  

মাঃ নু ন নবী িময়া  
মাছাঃ আেলয়া বগম  

গনক পাড়, 

 কািশয়াবাড়ী 

১২৩২ 1676 মাঃ জািমল হােসন  

মাঃ মিজদ সরকার  

মাছাঃ লাইলী বগম  

েমদপুর,  

মেনাহরপুর 

১২৩৩ 1677 মাঃ আলমগীর সরকার  

আবুল কালাম আজাদ  

মাছা জাহানার বগম  

সব  ভাদুিরয়া,  
পলাশবাড়ী 

১২৩৪ 1678 মাঃ সুমন ম ল  

মাঃ জনাব আলী  
মাছাঃ মােজদা বগম  

নয়াপাড়া, 
বাসুেদবপুর 

১২৩৫ 1679 িজয়াউল হক িজয়া 
আ ুল মিজদ িময়া  
জােহলা বগম  

আমবাড়ী,  
পলাশবাড়ী  

১২৩৬ 1681 সারওয়ার জাহান ম ল  

মৃত আ ুর রউফ ম ল 

মাছা সামছু াহার বগম  

মেনাহরপুর 

১২৩৭ 1683 মাছাঃ আিকতা বান ু

মাঃ আিমনুল ইসলাম  

মাছাঃ সাপলা বগম  

বালাবামুিনয়া,  
ফিকরহাট 

১২৩৮ 1685 মাঃ আিশ র রহমান 

মাঃ আিমনুল ইসলাম  

মাছাঃ সাপু াহার বগম 

বালাবামুিনয়া,  
ফিকরহাট 

১২৩৯ 1689 মাছাঃ ছালমা আকতার  

মাঃ হািমদুল ইসলাম 

নুরজাহান বগম  

ফিলয়া,  
পলাশবাড়ী 

১২৪০ 1690 মাছাঃ জা তুন আকতার  

মাঃ জিসম উি ন  

মাছাঃ শািহনুর বগম  

পার বামুিনয়া,  
ফিকরহাট 

১২৪১ 1691 মাছাঃ আিবদা সুলতানা  
মাঃ আেনায়ার হােসন  

ছােনায়ারী আকতার  

সুই াম,  

পলাশবাড়ী  

১২৪২ 1692 মাছাঃ শারিমন আকতার  

মাঃ জিপ ল চৗধুরী  
মাছাঃ আেয়শা খাতুন  

পূব গাপালপুর,  

আমলাগাছী  

১২৪৩ 1693 মাঃ তাহা ল ইসলাম  

মাঃ নু বী আক   

মাছাঃ মােজদা বগম  

পু মারী,  
মেনাহরপুর 

১২৪৪ 1694 হম ী রাণী 
িনিখল চ  বমন 

শফালী রাণী  

স না,  
কািশয়াবাড়ী 
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১২৪৫ 1695 মাছাঃ িরতা খানম  

মাঃ িফেরাজ কিবর 

লায়লা আ ুমান বানু  

জইতর বালা,  
কািশয়াবাড়ী 

১২৪৬ 1700 মাঃ মিতয়ার রহমান  

মাঃ আঃ মােলক 

মাছাঃ মািমনা বগম  

িনমদােসর 

িভটা,  
মেনাহরপুর 

১২৪৭ 1702 মাঃ মাজা ফর রহমান  

মৃত আিজম উি ন  

মাছাঃ ফয়জান বগম  

খামার 

মামুদপুর,  

হািলমনগর 

১২৪৮ 1703 মাঃ আলমগীর হােসন  

মাঃ লাল িময়া  
মাছাঃ রিজয়া বগম  

খামার 

মামুদপুর,  

হািলমনগর 

১২৪৯ 1705 মাঃ গালজার  

মাঃ মধ ুিময়া  
মাছাঃ ঝরনা বগম  

বির 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী  

১২৫০ 1706 শািহনা আ ার  

মাঃ গালাম মা ফা  
মাছাঃ সুরাইয়া বগম  

শালমাড়া,  
কামরপুর  

১২৫১ 1707 মাছাঃ আেনায়ারা খাতুন  

মাঃ হািববুর রহমান  

মাছাঃ রিহমা বগম               

গািপনাথপুর 

১২৫২ 1709 জা াতুল ফরেদৗিস 

মাঃ হািসবুর রহমান  

ফয়জন নছা  

নুিনয়াগাড়ী,  
পলাশবাড়ী  

১২৫৩ 1710 আফেরাজা আকতার 

মাঃ আবুল কালাম 

আজাদ 

মাছাঃ সােজদা বগম  

নাি শহর,  

ফিকরহাট 

১২৫৪ 1711 

সুলতানা আনজুমান িজ াত 

মাঃ মাহফুজার রহমান  

মাছাঃ পা ল বগম  

পূব ফিরদপুর,  

পবনাপুর  

১২৫৫ 1713 মাঃ জাহা ীর আলম 

মাঃ সাইদুর রহমান  

মাছাঃ রেবকা বগম  

িনমদােসর 

িভটা,  
মেনাহরপুর 

১২৫৬ 1716 মাছাঃ কিবতা আকতার 

মাঃ আঃ কিরম  

মাছাঃ রাকসনা বগম  

বাসুেদবপুর 

১২৫৭ 1717 মাছাঃ শাহনাজ আকতার  

মাঃ িমজানুর রহমান 

মাছাঃ রিজয়া বগম  

নাি শহর,  

ফিকরহাট 

১২৫৮ 1718 মাঃ আ ুল আিজজ 

মাঃ িরয়াজুল ইসলাম  

মাছাঃ খািদজা বগম  

টকানী,  
কািশয়াবাড়ী 

১২৫৯ 1719 শাহাদৎ হােসন চৗধুরী 
সােদ ল ইসলাম চৗধুরী 
মাছাঃ মিনরা বগম  

িনমদােসর 

িভটা,  
মেনাহরপুর 

১২৬০ 1720 মাঃ মেহদী হাসান  

মাঃ বজলার রহমান  

মাছাঃ হািমদা বগম  

িহজলগাড়ী,  
পলাশবাড়ী  

ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

১২৬১ 1722 মাছাঃ হািলমা আকতার  

মাঃ শািহদ হাসান  

মাছাঃ সফালী বগম  

িহজলগাড়ী,  
পলাশবাড়ী  

১২৬২ 1723 মাঃ আরমান হােসন 

মাঃ মাজাে ল হক  

মাছাঃ আনজুয়ারা বগম  

খামার 

মামুদপুর,  

হািলমনগর 

১২৬৩ 1725 শাহানাজ পািরিভন  

আবুল কােশম 

মাছাঃ মােজদা বগম  

সাবিদন,  

আমলাগািছ 

১২৬৪ 1726 মাহমুদুল হাসান সােহল 

মাঃ আঃ ুস সরকার 

মাছাঃ িমনা বগম  

বির 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী  

১২৬৫ 1727 নাসিরন আ ার  

মাঃ শিরফু ামান 

(পলাশ) 

মাছাঃ মাহফুজা বগম  

সুই াম,  

পলাশবাড়ী 

১২৬৬ 1728 মাছাঃ িবনা খাতুন 

মাঃ সােদক আলী 
মাছাঃ আ ুয়ারা বগম 

বড় িশমুলতলা, 
 কািশয়াবাড়ী 

১২৬৭ 1730 মাঃ রিবউল ইসলাম 

আ ুল ওয়ােহদ 

মাছাঃ রিহমা বগম  

আসমতপুর,  

পলাশবাড়ী 

১২৬৮ 1731 মাঃ শিহদুল ইসলাম 

আঃ রাহামন সরকার  

মাছাঃ রিহমা বগম  

হিরনাথপুর,  

তালুকজািমরা 

১২৬৯ 1734 মাঃ আ ুল আউয়াল  

মাঃ আইয়ুব আলী  
মাছাঃ জুেলখা বগম  

জালাগাড়ী,  
দুগাপুর  

১২৭০ 1735 মা ািফজার রহমান  

মাঃ আ ুর রউফ িময়া  
মাছাঃ মেমনা বগম  

ছাট 

ভগবানপুর, 

আমলাগািছ 

১২৭১ 1736 আশা রানী দাশ 

িদপক চ  অিধকারী  
মুি  রানী দাস 

মহিদপুর,  

ঠু য়াপা র  

১২৭২ 1737 মাঃ মােজদুল ইসলাম  

মাঃ জাফর আলী  
মাছাঃ রিহমা খাতুন  

বড় িশমুলতলা,  
কািশয়াবাড়ী 

১২৭৩ 1738 মাঃ মিশউর রহমান  

মৃত ইয়ািছন আলী 
মাছাঃ মমতাজ বগম 

শালমারা,  
কামরপুর 

১২৭৪ 1739 ক এম মিফদুল ইসলাম  

মৃত আফজালুল হক 

রওশন আর বগম  

নাি শহর, 

ফিকরহাট 

১২৭৫ 1740 মাছাৎ িনপু খাতুন 

মাঃ শিফ ল ইসলাম 

মাছা ইসমত আরা বগম  

খামারমামুদপুর,  

হািলমনগর 

১২৭৬ 1742 মাঃ আিলফ সরকার  

মাঃ আশরাফ সরকার  

মাছাঃ রওশনারা বগম  

পূব ফিরদপুর, 
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১২৭৭ 1743 মাছাঃ রােকয়া বগম  

মাঃ ফুল িময়া  
মাছাঃ তাসিমনা বগম  

খামারমামুদপুর,  

হািলমনগর 

১২৭৮ 1744 আ ু াহ আল মাসুদ  

মৃত আিনছুর রহমান  

ডিল বগম  

বতকাপা,  
রওশনবাগ 

১২৭৯ 1745 নাজমুল ইয়ােশখ 

মৃত নজমাল হােসন  

রিহমা বগম 

মেহশপুর,  

পলাশবাড়ী 

১২৮০ 1747 মাঃ শিরফুল ইসলাম  

মাহা দ আবুল কােশম 

সরকার 

মাছাঃ সালমা বগম  

খামার 

মামুদপুর,  

হািলমনগর 

১২৮১ 1749 মাছাঃ ম ুয়ারা বগম  

মাঃ আিজজার রহমান  

মৃত জয়দা খাতুন  

িহজলগাড়ী,  
পলাশবাড়ী  

১২৮২ 1750 নাজিমন আকতার  

মাঃ আশরাফুল ইসলাম  

মাছাঃ ছামসু াহার বগম  

হিরনাথপুর,  

তালুকজািমরা 

১২৮৩ 1751 মাছাঃ িরনা আকতার  

মাঃ রিফ ল ইসলাম  

মাছাঃ নাসিরন বগম  

সাত আনা 
নওাদ, 

বং িলয়া  
১২৮৪ 1753 মাছাঃ জসিমন খাতুন  

মাঃ মা ািফজুর রহমান  

মাছাঃ রিশদা বগম  

চি পুর,  

ঠু য়াপা র  

১২৮৫ 1754 মাছাঃ রজভী সুলতানা  
ক এম মিমনুল ইসলাম  

মাছাঃ তহিমনা বগম  

নাি শহর,  

ফিকরহাট 

১২৮৬ 1755 শংকরী রাণী  
মৃেগ  নাথ সরকার  

িমনতী রানী  

পি ম রামচ  

পুর,  

কািশয়াবাড়ী 
১২৮৭ 1756 মাঃ জািহদ হাসান  

মাঃ মিমনুল ইসলাম 

নুেরতাজ মারেশদা বগম 

িশ দহ,  
মরীরহাট 

১২৮৮ 1757 আবু সাইদ মাঃ তৗিহদ 

মাঃ শিহদুল ইসলাম 

মাছাঃ িশিরনা আকতার  

গৃধারীপুর,  

পলাশবাড়ী  

১২৮৯ 1759 মাঃ মা ািফজার রহমান 

মৃত মফেছল আলম 

মাছাঃ মেমনা বগম  

চি পুর,  

ঠু য়াপা র  

১২৯০ 1760 নুেরতাজ সানিজদা  
মাঃ নুের আলম  

মাছাঃ বগম রােকয়া  

ছাউিনয়া, 
রেথর বাজার  

১২৯১ 1762 মাঃ মিন ামান  

মাঃ মুনছুর আলী  
মাছাঃ আরিজনা বগম  

দুগাপুর,  

পলাশবাড়ী  

১২৯২ 1763 চােমলী রানী  
িলটন চ  বমন  

রাধা রাণী  

খামার নড়াইল,  

ঢালভাংগা 

ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
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কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

১২৯৩ 1764 হমায়তুল উ া সুিম  

শামছুল আলম সরকার 

মাছাঃ রেবকা বগম  

সুই াম,  

পলাশবাড়ী  

১২৯৪ 1765 মাছা আেজনা খাতুন  

মাঃ শিফউল ইসলাম  

মাছাঃ ফুলমিত বগম  

হিরনাথপুর, 

 তালুকজািমরা 

১২৯৫ 1766 মাঃ সাহরাব হােসন  

মৃত আবুল হােসন  

মাছাঃ আয়শা বগম  

আসমতপুর,  

পলাশবাড়ী 

১২৯৬ 1767 মাঃ সািমউল ইসলাম  

মাঃ আ ুর রহমান  

মাছাঃ জাহানার বগম  

খামার 

মামুদপুর, 

 হািলমনগর 

১২৯৭ 1768 মাছাঃ শাহনাজ ফৗিজয়া  
মাঃ সানায়মান  

মাছাঃ আেলফা বগম  

ঝািলংগী,  
ঢালভাংগা 

১২৯৮ 1769 মাঃ িফেরাজ কিবর 

মাঃ গালজার রহমান  

মাছাঃ ফিজলা বগম  

িদগদাড়ী 

১২৯৯ 1771 মাঃ মাহমুদূল হাসান 

আবুল ফা ক সরকার  

মাঃ িদলারা আকতার  

রাজনগর,  

রওশনবাগ 

১৩০০ 1775 মাঃ বাবর আলী  
মাঃ িবলাত আলী  
মাছাঃ ধলী মাই  

জগরজানী,  
পলাশবাড়ী 

১৩০১ 1776 মাঃ মুছা ম ল  

আ ুল মােলক ম ল  

মৃত মেমনা বগম  

জগরজানী,  
পলাশবাড়ী 

১৩০২ 1777 মাঃ সিলম সরকার 

মাঃ িরজাউ কিরম  

মাছাঃ মােশদা বগম  

কাতুলী,  
বং িলয়া 

১৩০৩ 1782 মাঃ সািমউল ইসলাম  

মাঃ আ ুল আিজজ 

মাছাঃ লতা বগম  

িব িমগািছ,  

ঠু য়াপা র 

১৩০৪ 1783 মাছাঃ মিরয়ম খাতুন  

মাঃ মাহমুদুল হাসান  

সয়দা সাহারা িবন 

রাজনগর,  

রওশনবাগ 

১৩০৫ 1784 মাঃ আজাদুল সরকার 

মাঃ নু ামান সরকার 

মাছাঃ সিখনা বগম  

পূব ফিরদপুর,  

পবনাপুর  

১৩০৬ 1786 বাইয়া খাতুন  

মাঃ আেনায়া ল ইসলাম  

সু ান বগম  

বরকতপুর,  

ফিরকহাট 

১৩০৭ 1787 মাঃ আ ুল মােলক িময়া  
মাঃ মু ল হােসন  

মাছাঃ নু ননাহার  

নাি শহর,  

ফিকরহাট 

১৩০৮ 1788 মাঃ আশাদু ামান ধান 

মৃত আঃ হািলম ধান  

মাছাঃ আ ুয়ারা বগম  

িহজলগাড়ী, 
 পলাশবাড়ী  
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১৩০৯ 1789 মাছাঃ লাভিল বগম  

মাঃ আ ুল কািফ সরকার 

মাছাঃ শফালী বগম  

মা াফাপুর,  

তুলিশঘাট 

১৩১০ 1790 আল মামুন ামািনক  

মাঃ নু বী ামািনক  

মাছাঃ আেলয়া বগম  

গনক পাড়,  

কািশয়াবাড়ী 

১৩১১ 1793 িলটন চ  বমন  

সু িজৎ বমন  

মিত আিম  রানী  

খামার নড়াইল,  

ঢালভাংগা 

১৩১২ 1794 মাঃ আং র িময়া  
মাঃ আঃ সালাম ব াপির 

মাছাঃ জ ভান বগম  

িকশামত 

কওয়াবাগী, 
তালুক জািমরা  

১৩১৩ 1795 মাছাঃ িরনা বগম  

মাঃ মােলক ম ল  

মৃত খােতজা বগম  

মেনাহরপুর 

১৩১৪ 1796 মাছাঃ িসমু বগম  

মাঃ মা ািফজার রহমান 

মাছাঃ ক না বগম  

ডা নী,  
বাসুেদবপুর 

১৩১৫ 1798 মাঃ আল আিমন  

মাঃ মজনুর রহমান  

মাছাঃ লাইলী বগম  

খি , 

 মিররহাট  

১৩১৬ 1799 আবুল কালাম আজাদ  

আবু ব র িসি ক  

সােলহা বগম  

সাকায়া,  
ঢালভাংগা  

১৩১৭ 1802 মাঃ মাতমাইন 

মাঃ মিতউর রহমান 

মাছাঃ আেনায়ারা বগম  

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

১৩১৮ 1807 সারাবান ত রা  
মাঃ শিফ র রহমান 

লুৎফুন নাহার  

হিরনমারী,  
পলাশবাড়ী  

১৩১৯ 1808 মাঃ ফুলিময়া  
মাঃ আহসান আলী  
মাছাঃ ফুলমিত বগম  

খামার 

মামুদপুর, 

 হািলমনগর 

১৩২০ 1812 মাঃ রিবউল ইসলাম  

মাঃ আফতার উি ন  

মাছাঃ সােলহা বগম  

রামকৃ পুর, 

 মিররহাট 

১৩২১ 1813 মাহা দ আলী  
আঃ মিজদ ম ল 

জাসনা বগম  

ফিলয়া, 
 পলাশবাড়ী 

১৩২২ 1814 তাজিমনা খাতুন  

মৃত তয়ুবুর রহমান 

মাছাঃ রােকয়া বগম 

চি পুর,  

ঠু য়াপা র  

১৩২৩ 1815 মাছাঃ মিরয়ম বগম 

মৃত শামছুল ইসলাম  

মাছাঃ জেলকা বগম  

খি , 

 মিররহাট  

১৩২৪ 1817 মাঃ জািক ল ইসলাম  

মাঃ নিজর হােসন  

মাছাঃ জািমলা বগম  

বং িলয়া,  
কািশয়াবাড়ী 

ঃ 
 নং 
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নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

১৩২৫ 1819 ফাইজা সুলতানা  
মাঃ শিহদুর রহমান  

মাছাঃ িফেরাজা বগম  

রাজনগর, 

 রওশনবাগ 

১৩২৬ 1821 মাছাঃ িলপসা খাতুন  

মতৃ রা ম আলী  
মাছাঃ জাহরা বগম  

সােকায়া, 
 ঢালভাংগা 

১৩২৭ 1822 মাঃ শািমম িময়া  
মাঃ আঃ জিলল  

মাছাঃ সােলহা বগম  

আমবাড়ী,  
পলাশবাড়ী  

১৩২৮ 1824 মাঃ ফরেদৗস আহে দ 

মাঃ নু ল ইসলাম  

মাছাঃ চােমলী বগম  

সােকায়া, 
 ঢালভাংগা 

১৩২৯ 1825 বাদল চ   

অ ন চ   

মিত ন  রানী  

তালুক 

কওয়াবাড়ী, 
তালুক জািমরা 

১৩৩০ 1826 মাছাঃ এিলজা খাতুন  

মাঃ আ ুর িময়া  
মাছাঃ সােহদা বগম  

িকশামত 

কওয়াবাগী, 
তালুক জািমরা  

১৩৩১ 1827 মিরয়ম আকতার স া 
মাঃ নােদর হােসন  

মাছাঃ সফালী বগম  

পার 

আমলাগাছী,  
ঢালভাংগা 

১৩৩২ 1830 মাঃ রিফ ল ইসলাম  

মৃত তিমজ উি ন 

মাছাঃ রােকয়া বগম  

বালাবামুিনয়া,  
ফিকরহাট 

১৩৩৩ 1831 আকতা ামান খ কার  

ল আমীন খ কার  

মাছাঃ গালাপী বগম  

বালাবামুিনয়া, 
 ফিকরহাট 

১৩৩৪ 1832 মুি  রানী সাহা  
 সুমা  চ  বমন  

মিত অিনতা রাণী  

ঝাপড়,  

পলাশবাড়ী 

১৩৩৫ 1835 সেক ার আল সরকার  

মাঃ হােসন আলী  
মাছাঃ আেমন বগম  

লাকমানপুর,  

পলাশবাড়ী  

১৩৩৬ 1836 মাঃ মাসেলিমন রহমান  

এেকএম সাইদুর রহমান  

মাছাঃ উে হানী বগম 

হিরনাথপুর,  

তালুকজািমরা 

১৩৩৭ 1842 মাঃ িশহাব উি ন  

মাঃ ফজেল রাি  ম ল  

মাছাঃ মাপ জা বগম  

মেনাহরপুর 

১৩৩৮ 1843 মাছাঃ হিলমা খাতুন  

মাঃ হািবজার রহমান 

মাছাঃ তািছরন বগম  

সাবিদন,  

আমলাগািছ 

১৩৩৯ 1845 মাছাঃ মৗসুমী আকতার  

মাঃ মিশউর রহমান  

মাছাঃ িমনারা বগম  

গৃধারীপুর, 

 পলাশবাড়ী  

১৩৪০ 1846 মাছাঃ িশিরনা আ ার 

সেক ার আলী  
মাছাঃ রােকয়া বগম  

বরকতপুর,  

ফিরকহাট 
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১৩৪১ 1848 মাঃ জা তুল ফরেদৗস  

মাঃ বরকাতুল হাসান  

মাছাঃ খুরিশদা বগম  

বালাবামুিনয়া,  
ফিকরহাট 

১৩৪২ 1849 মজবাউল আমান ধান  

মাঃ আ ুস সা ার ধান 

মাছাঃ মরী বগম  

নুিনয়াগাড়ী,  
পলাশবাড়ী  

১৩৪৩ 1850 মাঃ আ ু ােহল মােলক  

মাঃ রিবয়াল হােসন  

মাছাঃ সােলহা বগম  

পবনাপুর,  

চেররহাট  

১৩৪৪ 1851 মাছাঃ িজি  চৗধুরী  
মাঃ হা ান চৗধুরী  
মৃত রােখলা বগম  

পাবতীপুর,  

ঠু য়াপা র  

১৩৪৫ 1852 মাঃ িমনা ল ইসলাম  

মাঃ তাফা ল হােসন  

মাছাঃ রািশদা বগম  

বাসুেদবপুর 

১৩৪৬ 1856 হাসেন আরা রািখ 

আ ুর রিফক ধান  

মাছা শাহান বগম  

সুই াম,  

পলাশবাড়ী  

১৩৪৭ 1857 মাছাঃ শাবনাম মাতারী  
মাঃ রিশদু বী দুলাল 

মছাঃ রেহনা বগম  

জামালপুর,  

পলাশবাড় 

১৩৪৮ 1858 চ ল মার সরকার  

সুদশন চ  সরকার  

মালতী রানী  

স না,  
কািশয়াবাড়ী  

১৩৪৯ 1859 মাছাঃ িনলুফা ইয়াছিমন  

মাঃ হাসিনর রহমান  

মাছাঃ ছামছু াহার বগম  

রায়তী  
নড়াইল  

১৩৫০ 1860 মাসেলমা আকতার  

মৃত মিফজার রহমান  

মাছাঃ খায় ন নাহার  

বির 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী  

১৩৫১ 1861 মাছাঃ ফৗিজয়া বগম  

মাঃ শাহজাহান আলী  
মাছাঃ রিহমা বগম  

িশ দহ,  
মরীরহাট  

১৩৫২ 1862 মাঃ আহসান আিবদ  

মাঃ আ ুর রউফ  

মাছাঃ শাহনাজ বগম  

গৃধারীপুর,  

পলাশবাড়ী  

১৩৫৩ 1863 জানাতুন নাহার  

মাঃ ল আিমন  

তালুক 

 জািমরা 
১৩৫৪ 1864 মাঃ িফেরাজ কিবর  

মাঃ শািহদুল ইসলাম  

মাছাঃ সুরজাহান বগম  

পূব িমজাপুর,  

বাসুেদবপুর  

১৩৫৫ 1865 মাঃ জ ল ইসলাম  

মাঃ আফছার আলী  
মাছাঃ তােহরা বগম  

সাইনদহ 

১৩৫৬ 1866 মাছাঃ শাপলা আকতার 

মাঃ তয়ব আলী  
মাছাঃ মমতাজ বগম  

িশবরামপুর,  

পলাশবাড়ী  
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কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

১৩৫৭ 1867 মাছাঃ শারিমন আ ার  

আজাদ সালায়মান ম ল  

মাছাঃ সােহরা বগম  

জাইতর  

কািশয়াবাড়ী  

১৩৫৮ 1868 নু ননাহার খাতুন  

মাঃ নু ল ইসলাম  

মাছাঃ খািদজা বগম  

রাই াম,  

পলাশবাড়ী 

১৩৫৯ 1870 মাঃ জাহা ীর আলম 

মাঃ আ ুল ুছ িময়া  
মাছাঃ জাহানারা বগম 

িকেশারগাড়ী 

১৩৬০ 1871 মাঃ আহসান হািবব 

মাঃ সাইফুল ইসলাম  

মাছাঃ িবউ  বগম  

বরকতপুর, 

 ফিকরহাট 

১৩৬১ 1873 সাগিরকা আকতার  

মাঃ মিতয়ার রহমান  

মাছাঃ জাসনা বগম  

সবাংগা 
ভাদুিরয়া  
পলাশবাড়ী 

১৩৬২ 1874 মাঃ িসরাজুল ইসলাম  

মাঃ মিজবর রহমান  

মাছাঃ সফালী বগম  

চািলতাদহ,  
পলাশবাড়ী  

১৩৬৩ 1879 মাছাঃ ফিরদা ইয়াসিমন 

আঃ রিশদ 

মাছাঃ রেহনা বওয়া  

িব পুর,  

ঠু য়াপা র  

১৩৬৪ 1880 মাঃ শিফউল ইসলাম  

মাঃ হািদউল ইসলাম  

মাছাঃ হািমদা বগম  

খি ,  

মিররহাট  

১৩৬৫ 1881 যুথী বানু  

কৗিশক আক  

মাছাঃ সিখনা বগম  

নুিনয়াগাড়ী,  
পলাশবাড়ী  

১৩৬৬ 1885 মাঃ সুমন িময়া  
মাঃ আিনমুল ইসলাম  

মাছাঃ রেহনা বগম  

গায়ালপাড়া, 
 ঢালভাংগা 

১৩৬৭ 1886 সুলতান মাহমুদ  

আবুল কােসম  

আমনা বগম  

আসমতপুর,  

পলাশবাড়ী 

১৩৬৮ 1887 েমাঃ মিমনুল ইসলাম  

মাঃ হায়দার আলী  
মাছাঃ লাইলী বগম  

বাশকাটা,  
পলাশবাড়ী  

১৩৬৯ 1889 মাঃ নু ামান সরকার  

মৃত মকবুল হােসন  

মাছাঃ হােজরা বগম  

নয় আনা 
নওদা, 

 বং িলযা 
১৩৭০ 1893 মাঃ মিশউর রহমান  

মাঃ সাবাহান ম ল  

মাছাঃ পিরমাল শাহজাদী  

বরকতপুর,  

ফিরকহাট 

১৩৭১ 1895 মাছাঃ া আকাতার  

মাঃ আ ুর রহমান  

মাছাঃ মিরয়াম বগম  

িকেশারগাড়ী  
কািশয়াবাড়ী  

১৩৭২ 1896 রওশনআরা আখতার  

মা ািফজার রাহমান  

মাছাঃ ছালমা বগম  

হিরনাথপুর,  

তালুকজািমরা 
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১৩৭৩ 1897 মাছাঃ আলপনা খাতুন  

মৃত আ ুল সরকার  

মাছাঃ শফালী বগম  

বরকতপুর,  

ফিরকহাট 

১৩৭৪ 1899 আ ুল কাফী সরকার  

আ ুল হািমদ সরকার  

মাছাঃ কিহনুর বগম  

খি , 

 মিররহাট  

১৩৭৫ 1900 মাঃ নুর বী সরকার 

মা ািফজার রহমান  

মাছাঃ নুরবানু বগম  

মেহশপুর,  

পলাশবাড়ী  

১৩৭৬ 1903 মাঃ িফেরাজ কিবর 

মাঃ খাজা িময়া  
মাছাঃ ফরেদৗসী বগম  

সাবিদন,  

আমলাগািছ 

১৩৭৭ 1904 মাছাঃ নারগীছ পারিভন  

মাঃ একরামুল কিবর 

মাছাঃ আেনায়ারা বগম  

হিরনমারী, 
 পলাশবাড়ী  

১৩৭৮ 1905 মাছাঃ সলীনা আকতার  

মাছ হাসানু ামান  

মাঃ আিমনা বগম  

কাতুলী,  
বং িলয়া 

১৩৭৯ 1906 মাঃ লাভলু িময়া  
মাঃ আহে দ আলী  
মাছাঃ লাইলী বগম  

িদঘলকাি ,  

বং লীয়া 

১৩৮০ 1908 মছাঃ মাহনাজ বগম  

মাঃ ই ীস আলী  
মাছাঃ জােহলা বগম  

িব ামগাছী,  
মহিদপুর  

১৩৮১ 1909 মাঃ মিমনুল ইসলাম  

মাঃ বাবু িময়া  
মাছাঃ মিজনা বগম  

গৃধারীপুর,  

পলাশবাড়ী  

১৩৮২ 1910 তারিজনা আকতার  

মাঃ জাহা ীর আলম  

মাছাঃ মমতাজ বগম  

উদয় সাগর,  

পলাশবাড়ী  

১৩৮৩ 1913 মাছাঃ এেলনা খাতুন  

মাঃ শিফ ল ইসলাম 

মাছাঃ সাহারা বগম  

উদয় সাগর,  

পলাশবাড়ী  

১৩৮৪ 1914 শা  মার  

ভাত চ   

সািবতা রানী  

সা না,  
কিশয়াবাড়ী  

১৩৮৫ 1918 মাছাঃ জুই আকতার  

মাঃ আসাদুল ইসলাম  

মাচাঃ জােবদা বগম  

হিরনাবাড়ী,  
হািলমনগর  

১৩৮৬ 1920 মাঃ নু ামান ধান  

মাঃ হােসন আলী  
মাছাঃ িনলুফা বগম  

বাসুেদবপুর  

১৩৮৭ 1921 মাঃ আেনায়ার সাদত  

মাঃ আঃ হা ান  

মাছাঃ রািহলা বগম  

হিরনাথপুর, 

 তালুকজািমরা 

১৩৮৮ 1922 মাছাঃ নািছমা খাতুন  

মাঃ নাজমুছ সাদত  

মাছাঃ উে  লছুম  

হিরনাথপুর, 

 তালুকজািমরা 
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১৩৮৯ 1923 মাঃ বাবলু সরকার  

মাঃ মাখেলছার রহমান  

মাছাঃ সেহদা বগম  

িশমুল তলা, 
পলাশবাড়  

১৩৯০ 1924 মাছাঃ সা ী আকাতর  

মাঃ সােহব  িময়া  
মাছাঃ আেনায়ারা বগম  

মেহশপুর,  

পলাশবাড়ী 

১৩৯১ 1927 মাশারফ হােসন সরকার 

আবু সুিফয়ান সরকার  

মাছাঃ হািলমা খাতুন  

পবনাপুর, 

 চেররহাট  

১৩৯২ 1928 মাছাঃ মািবয়া আকতার  

হাসানু ামান খ কার  

মছাঃ ছফুরা বগম  

বালাবামুিনয়া,  
ফিকরহাট 

১৩৯৩ 1930 মাঃ দুলাল সরকার  

মাঃ ছােদক আলী  
মাছাঃ কেমলা বগম  

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

১৩৯৪ 1931 সিবতা রানী সাহা  
স য় চ  সাহা  
অ লা সাহা  

রাই াম,  

পলাশবাড়ী 

১৩৯৫ 1932 মাছাঃ িবলিকছ বগম  

শামছুে াহা ফারািজ  

মাছাঃ রখা বগম  

কৃ পুর,  

রওশনবাগ 

১৩৯৬ 1933 মাছাঃ আয়শা িসি কা  
মাহমুদুল হাসান  

মাছাঃ আেনায়ারা বগম  

গৃধারীপুর,  

পলাশবাড়ী  

১৩৯৭ 1934 মাঃ হলাল িময়া  
মাঃ আঃ জ ার  

মাছাঃ রনু বগম  

হিরনমারী,  
পলাশবাড়ী  

১৩৯৮ 1936 তােহরা খাতুন ত ী  
আবু তােহর সরকার  

মাছাঃ হেলনা বগম  

উদয় সাগর,  

পলাশবাড়ী  

১৩৯৯ 1937 মাছাঃ মিনবা আ ার  

আল আিমন সরকার  

মাছাঃ মিজনা বগম  

বির 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী  

১৪০০ 1938 মাছাঃ মাহমুদা আকতার  

মাঃ মাহাবুবার রহমান  

মাছাঃ িন বগম  

কৃ পুর,  

রওশনবাগ 

১৪০১ 1940 আেলকা আকতার  

মাঃ আেলক মাহমুদ  

মাছাঃ মিরয়ম বগম  

ঝাপড়,  

পলাশবাড়ী 

১৪০২ 1941 মাছাঃ রাকসানা আ র  

মৃত ছিবর উি ন  

মাছাঃ আেমনা খাতুন  

ছাট 

িশমুলতলা,  
পলাশবাড়ী 

১৪০৩ 1942 মাছাঃ বিবতা আকতার  

কএম সােহল রানা  
মাছাঃ অিবরন বওয়া  

বালাবামুিনয়া,  
ফিকরহাট 

১৪০৪ 1943 মাছাঃ আিখ আকতার  

মাঃ আবুল কােশম  

মাছাঃ সুিফয়া বগম  

ক ারপাড়া  
ঢালভাংগা  
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১৪০৫ 1944 মাছাঃ রািখ খাতুন  

মাঃ সাইফুল ইসলাম  

মাছাঃ িবউ  বগম  

বরকতপুর,  

ফিরকহাট 

১৪০৬ 1945 মাঃ সুজন িময়া  
মাঃ হাজাে ল হক  

মেমাতাজ পারিভন  

সাবিদন,  

আমলাগািছ 

১৪০৭ 1946 মাঃ আিমনুল ইসলাম  

মাঃ নু ল ইসলাম  

মাছাঃ খােলদা বগম  

মারগাড়ী, 
হািলমগনর 

১৪০৮ 1948 মাঃ জিহর রায়হান  

মৃত মাজাে ল হক  

মাছাঃ জহরা বগম  

পলাশবাড়ী  

১৪০৯ 1950 মাছাঃ শিরফা আকতার  

মাঃ শিহদুল ইসলাম 

জিমলা বগম  

শ ামপুর, 

 ঢালভাংগা  

১৪১০ 1951 মাছাঃ িব খাতুন  

মাঃ আ ুর রিশদ ম ল  

মাছাঃ মাহফুজা বগম  

রাজনগর,  

রওশনবাগ 

১৪১১ 1952 মাঃ িরিফ ল ইসলাম  

মাঃ জিহদুল ইসলাম  

মাছাঃ নাজমা বগম  

গৃধারীপুর,  

পলাশবাড়ী  

১৪১২ 1953 মাছাঃ সুিম আকতার  

মাঃ িমজানুর রহমান  

মাছাঃ িশিরনা খাতুন  

মুরারীপুর, 

 রওশনবাগ 

১৪১৩ 1954 মাঃ রািকব চৗধুরী  
মাঃ মাহাবুবুল আলম  

মাছাঃ হাসেনয়ারা বগম  

হিরপুর,  

রওশনবাগ 

১৪১৪ 1956 

মাহা দ আ ুর রিশদ ধান  

মাঃ বজলার রহমান  

রওশন আরা বগম  

বলরামপুর,  

তুলসীঘাট 

১৪১৫ 1958 মাছাঃ কয়া বগম  

আবুর কালাম সরকার  

মাছাঃ আিকমা বগম  

বলরামপুর, 

 তুলসীঘাট 

১৪১৬ 1961 মাছাঃ মিরনা পারিভন  

মাঃ মিমনুর রহমান  

মাছাঃ আিমনা খাতুন  

গৃধারীপুর,  

পলাশবাড়ী  

১৪১৭ 1962 মাছাঃ সােহরা খাতুন  

মাঃ ফাহিমদা হক  

মাছাঃ িফেরাজা বগম  

পারবত  পুর,  

ঠু য়াপা র  

১৪১৮ 1963 মাছাঃ তহিমনা খাতুন  

মাঃ িফেরাজ কিবর  

মাছাঃ সােনায়ারা বগম  

িশবরামপুর,  

পলাশবাড়ী 

১৪১৯ 1964 নাসিরন আ ার িলিপ 

মাঃ নজলার রহমান  

মাছাঃ শাহানারা বগম  

পারবামুিনয়া,  
ফিকরহাট 

১৪২০ 1966 তানিজনা আকতার  

মাঃ আ ুর রউফ 

মাছাঃ নুরী বগম  

সাবিদন,  

আমলাগািছ 
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১৪২১ 1969 মাঃ এমদাদুল হক  

মাঃ আঃ সামাদ  

মাছাঃ হিমদা বগম  

বির 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী  

১৪২২ 1971 মাছাঃ মু া খাতুন  

মাঃ আবুল কােশম  

সুিফয়া বগম  

ক ারপাড়া  
ঢালভাংগা  

১৪২৩ 1972 আবুল আল মওদুদী  
মাঃ জয়নুল আেবদীন  

মাছাঃ কিহনুর বগম  

ফিলয়া,  
পলাশবাড়ী 

১৪২৪ 1973 মাঃ মা ফা সরাকার 

মাঃ আবুল হােসন  

মাছাঃ জুেলখা বগম  

নুরপুর,  

পলাশবাড়ী 

১৪২৫ 1975 মঃ ইফেতখা ল আলম  

আ ুস সা ার ধান  

মাছাঃ মরী বগম  

নুিনয়াগাড়ী,  
পলাশবাড়ী  

১৪২৬ 1976 মাছাঃ শািমমা আকতার  

মাঃ রিজব ম ল  

মাছাঃ গােলনুর বগম  

পবনাপুর,  

চেররহাট  

১৪২৭ 1977 নছিরন আকতার মিন 

মাঃ রিবউল ইসলাম  

মাছাঃ লাভলী বগম  

রামকৃ পুর, 

 মিররহাট 

১৪২৮ 1978 মাঃ রেয়ল চৗধুরী  
আঃ হা ান চৗধুরী  
মাছাঃ রােখলা বগম  

পারবত  পুর,  

ঠু য়াপা র  

১৪২৯ 1980 মাঃ রিবউল আলম  

রিজয়া বগম  

রিজয়া বগম  

বুজ ক 

িব পুর,  

আমলাগছী 
১৪৩০ 1982 মাঃ মহা ত আলী  

মৃত সয়দ জামান  

মাছাঃ মমতাজ বগম  

রাই াম,  

পলাশবাড়ী 

১৪৩১ 1983 ফাহিমদা হক চৗধুরী  
মাঃ আ মা ান চৗধুরী 
মাছাঃ িফেরাজা বগম  

পারবত পুর, 

 ঠু য়াপা র 

১৪৩২ 1985 নাজিমন আকতার  

মাঃ ফা ক িময়া  
মাছাঃ কিহনুর বগম  

বড়াইপাড়া,  
পলাশবাড়ই  

১৪৩৩ 1987 নাজমা আ ার  

মাঃ ফা ক িময়া  
মাছাঃ কিহনুর বগম  

খি , 

 মিররহাট  

১৪৩৪ 1989 মাঃ হাতব িময়া  
মৃত শিহদুল হক িময়া  
মৃত হােজরা বওয়া  

গৃধারীপুর,  

পলাশবাড়ী  

১৪৩৫ 1990 মাছাঃ আিখ বগম  

মাঃ মািমনুল ইসলাম  

মাছাঃ জাহানার বগম  

পূব ফিরদপুর,  

পবনাপুর  

১৪৩৬ 1991 মাছাঃ িনশাত খাতুন  

মাঃ আলমগীর িময়া  
মাছাঃ ববী বগম  

গায়ালপাড়া, 
 ঢালভাংগা 
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১৪৩৭ 1992 মাঃ আিত র রহমান  

মাঃ নবাব আলী ধান  

মাছাঃ মাহফুজা বগম  

গৃধারীপুর, 

 পলাশবাড়ী  

১৪৩৮ 1993 িনলুফা আকতার  

মাঃ জাহা ীর আলম  

তিহদা বগম  

সবাংগ 

ভাদুিরয়া, 
পলাশবাড়ী 

১৪৩৯ 1994 মাছাঃ িনলুফা ইয়াসিমন  

মাঃ নাজমুল দা  
মাছাঃ খােতজা বগম  

গৃধারীপুর,  

পলাশবাড়ী  

১৪৪০ 1997 মাঃ এনামুল হক  

মাঃ তাতা িময়া  
মাছাঃ রিশদা বগম  

বাসুেদবপুর 

১৪৪১ 1999 মাঃ আশরাফুল ইসলাম  

মৃত ফয়জুল ইসলাম  

মাছাঃ আেবদা সুলতানা  

মারগাড়ী, 
হািলমগনর 

১৪৪২ 2000 মাঃ সুমন িময়া  
মিজদুল ইসলাম  

মাছাঃ শানা বগম  

বড় 

গািব পুর,  

আমলাগািছ 

১৪৪৩ 2001 মাছাঃ লাবনী আকতার  

মাঃ নােয়ব আলী  
মাছাঃ মােজদা বগম  

মা াফাপুর,  

তুলিশঘাট 

১৪৪৪ 2002 মাছাঃ রজমা বগম  

মঃ রজাউল কিরম  

মাছাঃ ফজাল বগম  

তালুক  

জািমরা 

১৪৪৫ 2005 মাছাঃ মােশদা বগম  

মাঃ শিহদুল ইসলাম  

মাছাঃ নাজমা বগম  

সাবিদন,  

আমলাগািছ 

১৪৪৬ 2006 মাছাঃ স া খাতুন  

আ ুল হািমদ  

হনা বগম  

পূব  

গািপনাথপুর, 

১৪৪৭ 2008 মাঃ িম য়ার রহমান  

মাঃ খাজা িময়া  
মাছাঃ মেনায়ারা বগম  

বির 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী  

১৪৪৮ 2009 মাছাঃ মাহমুদ খাতুন  

মাঃ জয়নাল আেবদীন  

মাছাঃ কিহনুর  

ফিলয়া,  
পলাশবাড়ী 

১৪৪৯ 2011 নাজিমন আকতার  

মাঃ মু ল হােসন  

মাছাঃ আি য়া বগম  

পলাশগাছী  

১৪৫০ 2012 মাঃ আঃ আউয়াল  

মাঃ আমজাদ হােসন  

মাছাঃ গালাপী বগম  

বাশকাটা,  
পলাশবাড়ী  

১৪৫১ 2015 মাছাঃ তাজিমনা খাতুন  

মাঃ নুর আলম  

মাছাঃ খিতরম িবিব 

ছাট 

ভগবানপুর,  

আমলাগািছ 

১৪৫২ 2016 মাছাঃ সামছু াহার 

মাঃ ফজলার রহমান  

মাছাঃ সুিফয়া বগম  

গেনশপুর, 

 বং িলয়া 

ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 
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১৪৫৩ 2018 মিনতা রানী  
মৃত নারায়ন চ   

বাস ী রানী  

গজ াথপুর,  

কামরপুর  

১৪৫৪ 2019 মাঃ সাহরাব হােসন  

মাঃ খােদম হােসন  

মাছাঃ সাহানা বগম  

পার 

আমলাগাছী,  
ঢালভাংগা 

১৪৫৫ 2020 মাঃ নােদর হােসন  

মাঃ খােদম হােসন  

মাছাঃ শাহানা বগম  

পার 

আমলাগাছী,  
ঢালভাংগা 

১৪৫৬ 2023 মা: আনায়া ল ইসলাম  

মা: আ: কােদর ধান   

মাছা: আেয়শা বগম  

হিরনাথপুর, 

তালুকজািমরা  

১৪৫৭ 2026 মা: মাসুদ রানা       
মা: আিমর হােসন     

মৃত- ফরেদৗিস আ ার  

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী  

১৪৫৮ 2031 মাছা: ছািবনা খাতুন    

মা: ফা খ িময়া      
মাছা: মমতা বগম   

খি , 

মিররহাট  

১৪৫৯ 2032 মাছা: শা না আ ার    

মা: মাসুদুর রহমান     

মাছা: িল বগম  

চািলতাদহ, 
পলাশবাড়ী  

১৪৬০ 2034 রিফ ল ইসলাম       

মা: ইয়া ব আলী      
মাছা: শািহনুর বগম  

িদঘলকাি , 

বং িলয়া  

১৪৬১ 2035 মা: রিশদুল ইসলাম    

মা: ওয়ােহদ আলী     
মাছা: ঝড়না বগম  

দূগাপুর, 
পলাশবাড়ী  

১৪৬২ 2036 মাছা: নাজমা বগম   

মা: েবল ইসলাম    

মাছা: ফরেদৗিস বগম  

বড় িশমুলতালা, 
কািশয়াবাড়ী  

১৪৬৩ 2037 মাসুদার রহমান ধান  

মা: রমজান আলী ধান  

মাছা: মািজদা বগম  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী  

১৪৬৪ 2038 মা: লাজুক িময়া      
আেতায়ার রহমান ম ল 

মাছা: লাইজ  ু বগম  

তালুেঘাড়াবা া
, চেররহাট  

১৪৬৫ 2039 মাছা: আফ জা আ ার 

মা: আইয়ুব আলী     
মাছা: কিহনুর বগম  

বরকতপুর, 

ফিকরহাট  

১৪৬৬ 2041 মা: আজাদুল ইসলাম    

মা: আ: ওয়ােহদ িময়া 
মাছা: আছমােবগম  

হােসনপুর, 

মরীরহাট  

১৪৬৭ 2042 মা: ল আিমন      

মা: আফসার আলী    
মাছা: সােলহা আিল  

েমদপুর, 

মেনাহরপুর  

১৪৬৮ 2043 মা: শিফ ল ইসলাম   

মা: ইয়া ব আলী     
মাছা: শাহানুর বগম   

িদঘলকাি , 

বং িলয়া  
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১৪৬৯ 2051 আসমাউল সনা     
মেনায়া ল হক     

হাসেনয়ারা বগম  

সােকায়া, 
ঢালভা া  

১৪৭০ 2052 মাছা: তানিজনা আ ার  

মা: শাহজাহান িময়া    
মাছা: সােজদা বগম   

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী  

১৪৭১ 2053 মা: শিহদ িময়া      মা: 
আ: জিলল       মাছা: 
ছিখনা বগম  

িশবরামপুর, 

পলাশবাড়ী  

১৪৭২ 2054 মাছা: নূরনাহার বগম 

নূর আলম সরকার  

মাছা: ছামছুন নাহার  

িব ামগাছী, 
ঠু য়াপু র  

১৪৭৩ 2057 মা: রািজবুর রহমান   

মৃত- মা ািফজুর রহমান 

মাছা: রশমা বগম  

দয়ারপাড়া, 
ঠু য়াপু র  

১৪৭৪ 2061 সাইফুল আলম িসি ক 

মা: আ ুস ছা ার 

মাছা: বদনা বগম  

তকানী, 
কািশয়াবাড়ী  

১৪৭৫ 2063 জিরন তাইয়া িদশা 
আ ুল হািমদ সরকার 

মাছা: তাহিমনা বগম  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী  

১৪৭৬ 2065 মা: সািকব িময়া   
মা: আ: জিলল সরকার 

মাছা: িবউ  বগম   

িশবরামপুর, 

পলাশবাড়ী  

১৪৭৭ 2067 মাছা: পালী বগম   

মা: ল আিমন িলটন 

মাছা: রিজয়া বগম  

েমদপুর, 

মেনাহরপুর  

১৪৭৮ 2068 মা: মা ফা কামাল    

মা: গালজার রহমান  

মাছা: রােকয়া বগম  

ছাট 

ভগবানপুর, 

আমলাগাছী  
১৪৭৯ 2069 মা: মাহবুব আলম     

মা: মকবুল হােসন    

মাছা: পা ল  

ব ুংিলয়া, 
বং িলয়া  

১৪৮০ 2070 মা: মাহাবুর রহমান   

মা: চান িময়া সরকার  

মাছা: মিজনা বগম  

পারবত পুর, 

ঠু য়াপু র  

১৪৮১ 2071 মা: ছাইদার রহমান   

মা: মিজবর রহমান   

মাছা: শফালী বগম  

ফিলয়া, 
পলাশবাড়ী  

১৪৮২ 2072 মা: হাসান ,িময়া     
 মা: মমেদল হােসন    

মাছা: হােছনা বগম  

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী  

১৪৮৩ 2074 আসাদু া  আল গািলব  

আমজাদ হােসন ধান 

মাছা: আছমা বগম  

হিরনাথপুর, 

তালুকজািমরা  

১৪৮৪ 2077 ক না আ ার 

মা: নবাব আলী  
মাছা: রােহলা বগম  

নাি শহর, 

ফিকরহাট  
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১ ২ ৩ ৪ 

১৪৮৫ 2079 িশউিল রানী রায়    

 ভুেদব চ  বমন     

জাৎ া রানী রায়     

ঘাড়াবা া, 
হািলমনগর  

১৪৮৬ 2080 ফা খ আহে দ      

 মা: আ ুল গিন ম ল  

মাছা: ফােতমা খাতুন     

দৗলতপুর, 

কামরপুর  

১৪৮৭ 2082 মা: শািহন আলম      

মা: মুনছুর আলী     
রওশন আরা বগম  

পারবত পুর, 

ঠু য়াপু র  

১৪৮৮ 2084 মা: আলী আজম     

 মা: আকবর আলী    
মাছা: পালী বগম  

মারগাড়ী, 
হািলমনগর  

১৪৮৯ 2086 শাপলা খাতুন        

এস এম জাহা ীর কিবর 

সুিফয়া বগম  

দূগাপুর, 
পলাশবাড়ী  

১৪৯০ 2087 মাছা: শাহানাজ পারভীন 

মা: আিত র রহমান  

মাছা:  নূর াহার বগম  

বুজু ক টংরা, 
বং িলয়া  

১৪৯১ 2090 মা: জ ল ইসলাম   

মা: বাদশা ম ল      

মাছা: জােবদা বগম  

িকেশারগাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী  

১৪৯২ 2091 মাছা: আলপনা বগম  

কাওছার আলম সরকার  

মাছা: দুলালী বগম  

রায়তী নড়াইল- 

ঢালভা া  

১৪৯৩ 2095 িনলুফার ইয়াছিমন     

মা: হােসন আলী      
জােমলা 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী  

১৪৯৪ 2097 ইদু িময়া          
 সয়দ আলী        
 জাহরা বগম  

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী  

১৪৯৫ 2098 মা: কাম ল হাসান  

মা: মাকেছদ আলী     
মাছা: মাহমুদা বগম  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী  

১৪৯৬ 2100 মাছা: এসেমাতারা বগম 

মা: ছামছুে াহা ধান   

মাছা: বলী বগম  

ঘাড়াবা া, 
হািলমনগর  

১৪৯৭ 2102 মাছা: শাহানাজ আ ার 

মা: আবুল কালাম আজাদ 

মাছা: জুেলখা বগম  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী  

১৪৯৮ 2103 মা: সুজন িময়া     
 মা: মা ােমল হক    

মাছা: মিতরন নাহার  

পূব ফিরদপুর, 

ফিরদপুর   

১৪৯৯ 2105 মা: মা ািফজার রহমান 

মা: মা ােমল হক    

হােজরা বগম  

ডা িন, 

বাসুেদবপুর  

১৫০০ 2106 মেনার ন মদক       

চরন চ  মাদক    

সেনকা রানী মদক  

আমলাগাছী, 
আমলাগাছী  
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১৫০১ 2107 মাছা: উে  ছালমা     
শা  মা: আ ুল মােজদ 

মাছা: আেনায়ারা বগম  

নুরপুর, 

পলাশবাড়ী  

১৫০২ 2108 মা: শিহদ সদার      

 মা: আিজজার রহমান  

মাছা: রােবয়া বগম  

চািলতাদহ, 
পলাশবাড়ী  

১৫০৩ 2109 মা: সাইফুর রহমান    

মা: আ ুর  রিফক িময়া 
মাছা: সািহদা বগম  

ভবানীপুর, 

বাসুেদবপুর  

১৫০৪ 2110 মা: শিফউল ইসলাম   

মৃত -আ: খােলক ম ল 

মাছা: সিলনা আ ার   

মধ রামচ পুর, 

কামরপুর  

১৫০৫ 2112 মা: নজ ল ইসলাম 

মা: নিজর হােসন    

মাছা: রােকয়া বগম  

তালুেঘাড়াবা া, 
চেররহাট  

১৫০৬ 2113 মা: রািকব সরকার   

মা: সেক ার সরকার  

মা: ির া বগম  

তালুেঘাড়াবা া
, চেররহাট  

১৫০৭ 2119 মাছা: সুলতানা রািজয়া 
মা: সাইদুর রহমান    

মাছা: মু া বগম  

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী  

১৫০৮ 2122 মাছা: মাহমুদা িসি িক  

রােশদুল ইসলাম িবপুল 

মাছা: জাহানারা বগম  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী  

১৫০৯ 2123 মা: নািগব মাহফুজ    

মা: আ ুল ক ুছ    

মাছা: ঝনা বগম  

হিরনাথপুর, 

তালুকজািমরা  

১৫১০ 2127 মাছা: সািবনা ইয়াছিমন  

মা: সালমান আলী    
মাছা: আি য়া বগম  

করেতায়াপাড়া, 
মরীরহাট  

১৫১১ 2128 মা: রিবউল ইসলাম   

মা:  খাজা িময়া      
মাছা: সােজদা বগম  

গেরয়া, 
ঠু য়াপু র  

১৫১২ 2129 মা: সােহল রানা       
মা: আিম ল ইসলাম    

মাছা: নাজমা বগম  

শালমারা,  
কামরপুর  

১৫১৩ 2130 িমফতা ল জা াত 

শা   ম ুর হােসন   

মাছা: িবউ  আ ার  

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী  

১৫১৪ 2132 িমতু রানী রায়       

িনবারন চ  রায়      

মমতা রানী রয়  

মহদীপুর, 

ঠু য়াপু র  

১৫১৫ 2139 মা: কাম ামান     

মা: কারবান আলী    
মাছা: আেমনা বগম  

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী  

১৫১৬ 2140 মা: আ ুল মা ািলব   

আ ুর রা াক আক  

মাছা: রিজয়া বগম  

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী  

ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

১৫১৭ 2143 িবউ  আরা বগম   

মা: লাইজ ুিময়া      
মাছা: লাইলী বগম  

মহদীপুর, 

ঠু য়াপু র  

১৫১৮ 2146 মা: মা াি ব হােসন  

মা: আকবর আলী    
মাছা: জাহানারা বগম  

িদগদাড়ী, 
মরীরহাট  

১৫১৯ 2151 মা: মাশারফ হােসন  

মা: আ ুল মিতন 

সরকার 

মাছা; মেনায়ারা বগম  

তালুকেঘাড়াবা
া চেররহাট  

১৫২০ 2152 মাছা: হািলমা বগম     

মা: আিশক ধান     

মাছা: আকিলমা বগম  

ঘাড়াবা া, 
হািলমনগর  

১৫২১ 2153 মা: সােদ ল ইসলাম    

মা: আনছার আলী     
মাছা: সাইদা বগম  

বড় িশমুলতালা, 
কািশয়াবাড়ী  

১৫২২ 2154 মা: ইমরান কিবর     

মা: মিতয়ার রহমান   

মাছা: মমতাজ বগম  

মধ রামচ পুর, 

কামরপুর  

১৫২৩ 2155 ক এম সাহাগ রসুল   

মা: আ: ছালাম খ কার 

মাছা: জা া বগম  

মারগাড়ী, 
হািলমনগর  

১৫২৪ 2156 মা: আব ুসাইদ ম ল  

মা: আ ুল কাফী ম ল 

মাছা: রিমছা বগম  

েমদপুর, 

মেনাহরপুর  

১৫২৫ 2157 

এ ক এম সা াহ উি ন ম ল 

মা: আ: কািফ ম ল   

মাছা: রিমছা  বগম  

েমদপুর, 

মেনাহরপুর  

১৫২৬ 2158 মাছা: লাবনী আ ার   

মেহদী আজাদ রােসল 

মাছা: রিহমা খাতুন  

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী  

১৫২৭ 2160 মাছা: রেহনা পারিভন  

মা: িছি র রহমান   

মাছা: আেনায়ারা বগম  

মধ রামচ পুর, 

কামরপুর  

১৫২৮ 2161 মাছা: নািছমা ইয়াছিমন  

িজ ুর রহমান সরকার 

মাছা: আিমনা বওয়া  

বলরামপুর, 

তুলসীঘাট  

১৫২৯ 2165 মাছা: না লায়লা    
মা: ফিরদুল ইসলাম   

মাছা: মেনায়ারা বগম  

সাতার পাড়া, 
তুলিশঘাট  

১৫৩০ 2166 আতাউর রহমান শখ  

মৃত -আ ুল মিজদ শখ 

মাছা: আেবদা বগম  

ডা িন, 

বাসুেদবপুর  

১৫৩১ 2167 মাছা: নাজমা বগম   

মা: সাইফুর রহমান   

মাছা: নিজমন বগম  

ভবানীপুর, 

বাসুেদবপুর  

১৫৩২ 2168 মাছা: চায়না আ ার   

মা: শিরফুল ইসলাম  

মাছা: মিজনা বগম  

সােকায়া, 
ঢালভা া  
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১৫৩৩ 2169 মাছা: সুমনা খানম 

মা: আিনছা বগম 

মৃত- মাছা: ছিকনা বগম  

জাইতরবালা, 
বং িলয়া  

১৫৩৪ 2170 মা: িরপন িময়া 
মা: আ: ছালাম 

মাছা: মমতা বগম  

গায়ালপাড়া, 
ঢালভা া  

১৫৩৫ 2172 মা: আল আিমন     

  গালাম মা ফা রতন 

মাছা: মমতাজ বগম  

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী  

১৫৩৬ 2173 মা: রািকব হাসান 

মৃত- লুৎফর  রহমান 

মাছা: নুরজাহান বগম 

লি পুর,  

মরীরহাট  

১৫৩৭ 2175 মাছা: শাহ িমতু সুলতানা 
শা  নুরল ইসলাম    

মাছা: ফােতমা বগম  

তালুকজািমরা, 
তালুকজািমরা  

১৫৩৮ 2176 মা: র ানী সরকার   

মা: আকবর আলী    
মাছা: পা ল বগম  

মারগাড়ী, 
হািলমনগর  

১৫৩৯ 2177 

আব ু তাফােয়ত িজ ুর রহমান 

আ ুল গা ফার ম ল 

মাছা: জাহানারা বগম  

হাসােনর পাড়া, 
তুলসীঘাট  

১৫৪০ 2179 মাছা: সািবনা ইয়াছ িমন 

মা: সুমা শখ       

মৃত- ফােতমা বগম  

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী  

১৫৪১ 2181 শামসু াহার         

 মা: সামছুল হক       

রেহনা বগম  

তকানী, 
কািশয়াবাড়ী  

১৫৪২ 2182 সিবতা রানী সরকার   

িবধান চ  সরকার    

আিনতা রানী  

কৃ পুর, 

রওশনবাগ  

১৫৪৩ 2183 মা: মু ল সরকার     

মা: মুনছুর আলী সরকার 

মাছা:   জাহরা বগম  

কৃ পুর, 

রওশনবাগ  

১৫৪৪ 2186 মা: হািববুর রহমান    

মৃত- ইি স আলী      
মাছা: হািলমা বগম  

মািলয়ানদহ, 
গািপনাথপুর  

১৫৪৫ 2187 মা: রানা িময়া      
 মা: আ ুস সালাম িময়া 
মাছা: মমতা বগম  

গায়ালপাড়া, 
ঢালভা া  

১৫৪৬ 2188 মা: মামুন িময়া 
মৃত- ওসমান গিন 

মা: নহার বগম  

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী  

১৫৪৭ 2189 মা: মাহফুজার রহমান 

মা; রা ম আলী 
মাছা: মেনায়ারা বগম  

তালুকেঘাড়াবা
া, চেররহাট  

১৫৪৮ 2190 মা: আকতা ল ইসলাম  

আ ুস সামাদ সরকার 

মাছা: আ ার বানু  

পি ম নয়নপুর 

, বং িলয়া  
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কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

১৫৪৯ 2194 আ ুল খােলক  আক  

আ ুল জিলল আক  

মাছা: নুর াহার বগম  

মেনাহরপুর, 

মেনাহরপুর  

১৫৫০ 2196 শািকল আহে দ ফয়সাল  

মিজবর রহমান ধান 

জসিমন নাহার বগম  

মেনাহরপুর, 

মেনাহরপুর  

১৫৫১ 2197 মাছা: আরিফন আ ার  

মা: তাফা ল হােসন 

ম ল আছমা বগম  

দুবলাগাড়ী, 
পলাশবাড়ী  

১৫৫২ 2198 মাছা: িনঝর খাতুন    

মা: হািফজুর রহমান   

মছা: রােবয়া বগম  

সাবিদন 

ভগবিতপুর, 

আমলাগাছী  
১৫৫৩ 2204 মা: আজাদুল ইসলাম    

মা: আ: খােলক ম ল  

মৃত- মেমনা বগম  

জগরজানী, 
পলাশবাড়ী  

১৫৫৪ 2205 লিতফা আ ার িরমা   
এ. .এম মানদয়ম হােসন 

মাছা: মেফলা িবিব  

পূব 

গাপীনাথপুর, 

পূবেগাপীনাথপুর  

১৫৫৫ 2206 মানািলশা আ ার জুই  
মা: মুনছুর আলী 
মাছা: লখা বগম  

বতকাপা, 
রওশনবাগ  

১৫৫৬ 2208 মা: আনাছ কিবর     

মা: আ ুল কিরম মা া 
মাছা: মােজদা বগম  

জাইতরবালা, 
বং িলয়া  

১৫৫৭ 2212 মাছা: লাভলী আ ার  

মা: রিবউল ইসলাম    

মাছা: রিজয়া বগম  

পি ম নয়নপুর 

, বং িলয়া  

১৫৫৮ 2216 মা: মেহদী হাসান     

মা: জুলহাস সরকার   

মাছা: শািহদা আ ার    

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী  

১৫৫৯ 2217 মা: নূের আলম িসি িক 

মা: আ ুস সা ার    

মাছা: আিছয়া বগম  

পি ম 

িমজাপুর, 

কািশয়াবাড়ী  
১৫৬০ 2219 মা: আ ুল খােলক ধান 

মা: আ ু ােহল বাকী   
মাছা: রবা বগম  

পারবামুিনয়া, 
ফিকরহাট  

১৫৬১ 2220 সুজন চ  শীল      

 সুিশল চ  শীল-       

রিনতা রানী শীল  

বড় িশমুলতালা, 
কািশয়াবাড়ী  

১৫৬২ 2222 মা: সাইমুন কাজী      
মা: কাজী কামাল     

মাছা: এসেমাতারা বগম  

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী  

১৫৬৩ 2224 হািববুর রহমান       

মা: হায়দার আলী     
রােশদ বগম  

পাবতীপুর, 

ঠু য়াপু র   

১৫৬৪ 2225 মা: সরফরাজ খান     

মা: আেশক আলী     
মাছা: সােজদা বগম   

দূগাপুর, 
পলাশবাড়ী  
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১৫৬৫ 2226 মা: বাবলু িময়া       
মা: লাল িময়া  বপারী 
মাছা: রােহলা বগম  

পবনাপুর, 

চেররহাট  

১৫৬৬ 2227 আশকাফুল ইসলাম     

আকবর আলী        
মাছা: আিছয়া বগম  

দৗলতপুর, 

কামরপুর  

১৫৬৭ 2229 অিধনা আ ার শাপলা  
মা: ওবায়দু াহ িময়া   
মাছা: িদলওয়ারা বগম  

পূব গাপালপুর, 

আমলাগািছ  

১৫৬৮ 2230 মা: আেনায়ার হােসন  

মা: চান িময়া       মাছা: 
আিনছা বগম  

হিরনাথপুর, 

তালুকজািমরা  

১৫৬৯ 2233 পিব  মার সরকার  

মিন  নাথ সরকার   

ব না রানী সরকার  

মহদীপুর, 

ঠু য়াপু র  

১৫৭০ 2234 মা: আিরফুর রহমান   

আ ুল মা ােলব ম ল  

মাছা: শািফয়া বগম  

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী  

১৫৭১ 2236 মাছা: রেহনা খাতুন   

মা: মা ােমল হক    

রিজয়া বগম  

পার 

আমলাগীছী, 
আমলাগাছী  

১৫৭২ 2237 রানুফা আ ার   

শখ মা: রানহান আজাদ 

রািশদা বগম  

বাশকাটা, 
পলাশবাড়ী  

১৫৭৩ 2238 মাছা: ির া আ ার    

মা: আহসান হািবব রতন 

মাছা: বিব বগম  

সুই াম, 

পলাশবাড়ী  

১৫৭৪ 2242 মিরয়ম খাতুন        

মা: হা ন-অর রিশদ  

মাছা: আেনায়ারা বগম  

গেনশপুর, 

ব ুিলয়া  

১৫৭৫ 2243 মা: মুসা িময়া       
 মা: সাদা িময়া      
মাছা: মুসিলমা বগম  

হিরপুর , 

রওশনবাগ  

১৫৭৬ 2244 মা: আ ু া  আল হািসব 

মা: আমজাদ হােসন   

মাছা: আছমা বগম  

কেলজপাড়া, 
গাইবা া সদর  

১৫৭৭ 2248 মা: মেহদী আজাদ    

মা: জুলহাস সরকার   

মাছা: শািহদা আ ার  

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী  

১৫৭৮ 2252 তামা া আ ার সুিম 

মা: মুসা িময়া 
মাছা: িগিন বগম  

হিরপুর , 

রওশনবাগ  

১৫৭৯ 2253 মা: মাহফুজার রহমান  

আহসান হািবব সরকার  

মাছা: মারেশদা বগম  

পূব রামচ পুর, 

বাসুেদবপুর  

১৫৮০ 2255 মাছা: তানিজনা আ ার 

মা: নজ ল ইসলাম   

মাছা: িমরা বগম  

পূব গাপালপুর, 

আমলাগািছ  
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১৫৮১ 2257 

খায় ল আলম সরকার   

মা:  আনা ল হক      

মাছা: বুলবুিল বগম  

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট  

১৫৮২ 2258 মাছা: ইিত আ ার 

মা: মেনায়ার হােসন 

মাছা: হািমদা বগম  

মািলয়ানদহ, 
গািপনাথপুর  

১৫৮৩ 2259 মাছা: িরমু আ ার 

মা: কাইয়ুম আহে দ 

মাছা: নারিগছ বগম  

িদগদাড়ী, 
মরীরহাট  

১৫৮৪ 2262 মাছা: শািহদা আ ার   

মা: আল আিমন     

মাছা: িমমুদা খাতুন     

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী  

১৫৮৫ 2263 মা: জািহদ হাসান   

মা: মিন ামান িময়া 
মাছা: জ রা বগম  

হিরনাথপুর, 

তালুকজািমরা  

১৫৮৬ 2264 মাছাঃ স া খাতুন   

মাঃ মাহাবুর রহমান  

মাছাঃ খােতজা বগম 

পারআমলাগাছী,
ঢালভা া 

১৫৮৭ 2267 মাঃ িমজানুর রহমান  

মাঃ মাজাহার আলী  
মাছাঃ জিরনা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

১৫৮৮ 2269 মাছাঃ মাহাফুজা খাতুন 

মাঃ আবদু বী ম ল  

মৃত আফেরাজা বগম 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

১৫৮৯ 2270 মাঃ জািহদ হাসান    

মৃত আবু তােহর    

 মাছাঃ রািজয়া বগম 

িকসমতেচের া,
মরীরহাট 

১৫৯০ 2274 মাঃ গালাম র ানী   
মাঃ সাইেয়দ আলী    
বেদনা বগম 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

১৫৯১ 2275 শ ামলী বালা   
িমঠু রাম সরকার     

িমলন রানী সরকার 

কািশয়াবাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

১৫৯২ 2276 মৃেগন চ  সরকার    

িদেজ  নাথ সরকার  

মুংলী রানী 

কািশয়াবাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

১৫৯৩ 2278 

মাঃ সাইদুল ইসলাম মাছুম 

মাঃ আঃ লিতফ সরকার  

মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

১৫৯৪ 2279 মাঃ রজা িময়া  
মাঃ নু ল ইসলাম    

মাছাঃ রেহনা বগম 

িবরােমরিভটা, 
মেনাহারপুর 

১৫৯৫ 2280 মাঃ নাজমুল হাসান   

আ ুর রিহম উি ন    

মাছাঃ রবা বগম 

খামারজািমরা, 
মেনাহারপুর 

১৫৯৬ 2282 সুিচিরতা রানী       
 মেহ  নাথ          

সুভািষনী রানী 

খামারবালুয়া, 
মেনাহারপুর 
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১৫৯৭ 2283 মাঃ শহীদু ামান    

মাঃ মাহাবুবুর রহমান  

মাছাঃ সােমলা বগম 

পি ম 

গািপনাথপুর, 

পলাশবাড়ী 
১৫৯৮ 2284 মাছাঃ মিনরা আ ার  

সয়দ আলম ীর হােসন 

মাছাঃ রজীয়া বগম 

নয়ানা নওদা, 
বং িলয়া 

১৫৯৯ 2285 

মাছাঃ তানিজলা আ ার  

মাঃ তারা সরকার    

মাছাঃ জাসনা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

১৬০০ 2289 মাছাঃ রােকয়া আকতার 

মাঃ হাসান তােরক 

সুজনেমাছাঃ শািমমা ডিল 

বুজরক 

িব ু পুর, 

আমলাগাছী 
১৬০১ 2291 মাঃ নাজমুল সািকব 

 মাঃ নজ ল ইসলাম 

মাছাঃ িশমু বগম 

বতকাপা, 
রওশনবাগ 

১৬০২ 2292 

সুলতানা মাহাবুবা লাভলী 
বিদউল আলম িবপুল 

মাছা্ঃ জীবন নছা 

ডােকরপাড়া, 
ঢালভা া 

১৬০৩ 2296 মাঃআিনছুর রহমান 

ম লেমাঃ আ ুস ছামাদ 

মাছাঃ ক না বগম 

নারায়নপুর, 

বাসুেদবপুর 

১৬০৪ 2297 িমঠু চ  সরকার      

ফু  চ  সরকার    

িদিপকা রানী সরকার 

মহদীপুর, 

ঠু য়াপা র 

১৬০৫ 2298 অেশাক মার সাহা    
বাব ুলাল সাহা        
পূিণমা রানী সাহা 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

১৬০৬ 2300 মাছাঃ লুনা খাতু  

মাঃ জািকয়া হােসন   

মাঃ ডিল বগম 

মুরারীপুর, 

রওশনবাগ 

১৬০৭ 2301 মাছাঃ শারমীন আ ার 

শাহাদৎ হােসন       

মাছাঃ উে  হানী বগম 

িগিরধারীপুর 

,পলাশবাড়ী 

১৬০৮ 2302 মাছাঃ া আখতার   

মাঃ সাদা িময়া      
মাছাঃ হাসনা বগম 

খামারবালুয়া, 
মেনাহারপুর 

১৬০৯ 2306 মাছাঃ নুরজাহান বগম 

আ,ন.ম, রােশদুল ইসলাম 

মাছাঃ আেমনা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

১৬১০ 2309 মাঃ শািকল ম ল     

মাঃ শাহজাহান       

মাছাঃ খািদজা বগম 

মারগাড়ী, 
হািলম নগর 

১৬১১ 2310 মাছাঃ র া আকতার   

মাঃ তৗিহদুল ইসলাম   

মাছাঃ সাথী আকতার 

ঘাড়াবা দা, 
হািলমনগর 

১৬১২ 2311 মাঃ রজাউল কিরম 

আ ুল মা ান সরকার 

জা াতুল ফরেদৗস 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 
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১৬১৩ 2312 মাঃ সােহল রানা ম ল 

রজাউল কিরম ম ল 

মাছাঃ সােহদা বগম 

ঘাড়াবা দা, 
হািলমনগর 

১৬১৪ 2314 

মাছাঃ সুিম আকতার    

মাঃ হযরত আলী সরকার 

মাছাঃ রখা খাতুন 

িসধন াম, 

পলাশবাড়ী 

১৬১৫ 2315 মাঃ রতন িময়া       
মাঃ বাবলু িময়া      
মাছাঃ আ রা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

১৬১৬ 2318 

মাঃ ইমামুল ইসলাম    

আ ুল মাতাি ব খ কার 

মাছাঃ মােলকা বগম 

মারগাড়ী, 
হািলম নগর 

১৬১৭ 2320 মাছাঃ িমনারা খাতুন   

মাঃ মাহামুদুল হাসান 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 

১৬১৮ 2325 মাছাঃ িমিন খাতুন    

মাঃ মাখেলছুর রহমান  

মাছাঃ আেমনা বগম 

জালাগাড়ী 
দুগাপুর 

১৬১৯ 2326 ীকৃিত রানী        
সু মার চ  বমন     

সিবতা রানী 

ঝাপর, 

কামরপুর 

১৬২০ 2327 মাছাঃ িমরাতুন ফারজানা 
মাঃ আিমনুল ইসলাম   

মাছাঃ আফ জা বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

১৬২১ 2328 মাঃ িজয়া ল ইসলাম 

মাঃ মেয়জ উি ন   

মাছাঃ নুরজাহান বগম 

মহদীপুর, 

ঠু য়াপা র 

১৬২২ 2329 মাছাঃ শারিমন খাতুন  

মাঃ শিহদুল ইসলাম    

মাছাঃ মােলকা বগম 

ছাটভগবানপুর
, আমলাগািছ 

১৬২৩ 2330 মাছাঃ হাসনা খাতুন   

আ ুল হািমদ খ কার  

জােহদা বগম 

বালা বামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

১৬২৪ 2331 মাঃ রিকবুস সা াদ 
মৃত- আঃ সাবাহান 

মাছাঃ শিফকন নছা 

খাসবাড়ী, 
মরীরহাট 

১৬২৫ 2332 মাঃ আেপল মামুদ   
আ ুল মিজদ সরকার  

মাছাঃ আেরফা বগম 

িব ু পুর, 

ঠু য়াপা র 

১৬২৬ 2333 মাছাঃ িলসা মিন   

মাঃ কাইয়ুম ম ল   

মাছাঃ জাসনা বগম 

মা ফাপুর, 

তুলসীঘাট 

১৬২৭ 2334 শাহেনওয়াজ আহ দ  

জ ল হক সরকার 

মাছাঃ শামছু াহার বগম 

ঘাড়াবা দা, 
পবনাপুর 

১৬২৮ 2335 মাছাঃ িলতা আকতার 

মাঃ মাশারফ বপারী  
মাছাঃ রিশদা বগম 

মরাদােতয়া, 
তালুকজািমরা 

১৬২৯ 2336 মাঃ ল আিমন    

মৃত মিজবর রহমান  

মৃত এসমােতান বগম 

হিরনাথপুর, 

তালুকজািমরা 
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১৬৩০ 2340 মাঃ এরশাদ আলী    
মাঃ নু ল ইসলাম   

মাছাঃ রােবয়া বগম 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

১৬৩১ 2343 সুলভ চ  সরকার  

সমবা   চ  সরকার 

সা না রানী সরকার 

পি ম 

রামচ পুর, 

কাশীয়াবাড়ী 
১৬৩২ 2344 আিরফুল ইসলাম রানা 

মাঃ আলতাফ হােসন  

মাছাঃ রােহনা বগম 

ভগবানপুর, 

বাসুেদবপুর 

১৬৩৩ 2345 রায়হানুর ইসলাম িরজ ু 

আঃ হা ান সরকার  

মাছাঃ রওশনারা বগম 

শ ামপুর, 

ঢালভা া 

১৬৩৪ 2346 মাঃ সািমউল ইসলাম   

মাঃ রিফ ল ইসলাম  

সিলমা আেমনা বগম 

ভগবানপুর, 

বাসুেদবপুর 

১৬৩৫ 2349 মাঃ সিফউল ইসলাম   

মৃতঃ ছেলমান ম ল    

মাছাঃ রােবয়া বগম 

বািহরডা া, 
মরীরহাট 

১৬৩৬ 2350 মাঃ সবুজ িময়া 
মাঃ সাজা িময়া 
মাছাঃ মেমনা বগম 

ছাটভগবানপুর
, 

 আমলাগািছ 

১৬৩৭ 2351 মাছাঃ শাপলা আকতার 

মাঃ আশরাফুল আলম  

মাছাঃ হািলমা বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

১৬৩৮ 2353 মাঃ েবল িময়া   
মাঃ আঃ মিজদ সরকার 

মাছাঃ বিব বগম 

মা ফাপুর, 

তুলসীঘাট 

১৬৩৯ 2354 আ ু াহ আল আিমন 

আবুল কালাম আজাদ  

মাছাঃ দেলায়ারা বগম 

িকসামত 

চের া, 
মরীরহাট 

১৬৪০ 2355 সুিম া রানী সরকার    

কমল মার সরকার  

 িমরা রানী সরকার 

কািশয়াবাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

১৬৪১ 2358 িলমা খাতুন      

মাঃ মািফজার রহমান  

ক না বগম 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

১৬৪২ 2359 মাছাঃ ক না খাতুন  

মাঃ আ ুল ুস  

মাছাঃ মিরয়ম বগম 

জালাগাড়ী, 
আমলাগাছী 

১৬৪৩ 2360 সজুন মার সরকার  

রিনজৎ মার সরকার 

ভিমকা রানী    

মহদীপুর, 

ঠু য়াপা র 

১৬৪৪ 2363 মাছাঃ সামসাদ েহল  

মাঃ নজ ল ইসলাম 

বগম িশম ুইসলাম 

বতকাপা, 
রওশনবাগ 

১৬৪৫ 2365 মাঃ শাহজাহান     

মাঃ আফসার আলী  
মাছাঃ সােহদা বগম 

ছাট 

ভগবানপুর, 

আমলাগাছী 
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১৬৪৬ 2366 মাঃ আইয়ুব আলী   
মাঃ মাসেলম উি ন  

মাছাঃ রােবয়া বগম 

িশবরামপুর, 

পলাশবাড়ী 

১৬৪৭ 2369 মাঃ আশরাফুল আলম  

মৃত আনছার আলী  
মাছাঃ সাদা রানী বগম 

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

১৬৪৮ 2370 মাছাঃ খািতজা আ ার 

নুের আলম িসি ক ীন 

মাছাঃ রিশদা বগম 

েমদপুর, 

মেনাহারপুর 

১৬৪৯ 2371 মাঃ হাসান আলী    
মাঃ সাদা িময়া    
মাছাঃ হাসনা বগম 

খামার বালুয়া, 
মেনাহারপুর 

১৬৫০ 2372 মাছাঃ মিরনা বগম 

মাঃ মনহাজ উি ন  

রওশন আরা বগম 

খি , 

মরীরহাট 

১৬৫১ 2373 উ ল হােসন ম ল 

মাঃ ই ািহম আলী ম ল 

মাছাঃ সােহদা বগম 

মেনাহরপুর,  

মেনাহরপুর 

১৬৫২ 2375 মাছাঃ িহয়া হািবব  

মাঃ রজাউল ইসলাম 

মাছাঃ িজ াত রহমান 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

১৬৫৩ 2376 মাছাঃ সািহদা খাতুন   

আেনায়া ল ইসলাম 

মাছাঃ রিশদা খাতুন  

বালা বামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

১৬৫৪ 2377 মাছাঃ শািহনা আ ার  

মৃত নু ল হক      

মাছাঃ সামসু াহার বগম 

হিরনাথপুর,  

তালুকজািমরা 

১৬৫৫ 2380 মাছাঃ রেহনা আ ার  

মাঃ ফািরউল ইসলাম  

মাছাঃ আেমনা বগম 

সাবিদন, 

বাসুেদবপুর 

১৬৫৬ 2382 মাছাঃ আেমনা বগম  

মাঃ জািহদুল ইসলাম  

মাছাঃ মিজনা বগম 

সাবিদন, 

বাসুেদবপুর 

১৬৫৭ 2384 মাঃ শিহদুল ইসলাম    

মাঃ আফছার আলী    
মাছাঃ শিহদা বগম 

পি ম 

নয়ানপুর, 

বং িলয়া 
১৬৫৮ 2387 মাছাঃ মনা খাতুন  

মাঃ পলাশ ধান   

মাছাঃ আিমনা বগম 

বালা বামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

১৬৫৯ 2389 আিমর হােসন ধান  

মাঃ আঃ হািলম ধান 

মাছাঃ আ জুয়ারা বগম 

হিরপুর, 

রওশনবাগ 

১৬৬০ 2394 রািজয়া সুলতানা মিনরা 
আ ুল মােজদ খ কার 

মাছাঃ শফালী বগম 

রাজনগর, 

রওশনবাগ 

১৬৬১ 2395 মাছাঃ নািগস বগম  

মাঃ িম ু  িময়া    
 মাছাঃ নুরজাহান বগম 

আমলাগাছী 
,আমলাগাছী 
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১৬৬২ 2398 মাঃ মহােসনা আ ার  

নুর মাহা দ িসি ক 

মাছাঃ সুলতানা রািজয়া 

িগিরধারীপুর 

পলাশবাড়ী 

১৬৬৩ 2399 মাছাঃ চ না আকতার 

মাঃ আ ুর রিশদ শখ 

মাছাঃ গালাপী বগম 

মধ পাড়া, 
আমলাগািছ 

১৬৬৪ 2401 মাছাঃ আেনছা খাতুন  

মাঃ আশরাফুল ইসলাম 

মাছাঃ রােবয়া বগম 

পলাশগািছ, 

পলাশগািছ 

১৬৬৫ 2402 মাঃ শিফ ল ইসলাম  

মাঃ আিজজার রহমান 

মাছাঃ িবউ  বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

১৬৬৬ 2403 আজমীরা ওয়াজীম   

মাঃ আবু রায়হান কিবর 

মাছাঃ জােহলা বগম      

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

১৬৬৭ 2404 ডায়না রানী রায়   

গ য় রাজারাম রায়  

মিত রাধা রানী 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

১৬৬৮ 2406 মাছাঃ মািনয়া বগম  

মাঃ রজাউল কিরম  

মাছাঃ রিহমা বগম 

গেনশপুর, 

বং িলয়া 

১৬৬৯ 2407 মাঃ েবল িময়া     
 মাঃ আ ুল গিন িময়া  
মাছাঃ পালী বগম 

রামকৃ পুর, 

মরীরহাট 

১৬৭০ 2410 

 পলাশ চ   

 পাংগাস চ     মিত 

রাসনা রানী  

িগিরধারীপুর 

পলাশবাড়ী 

১৬৭১ 2411 মাছাঃ না খাতুন    

মাঃ কিপল উি ন     

মাছাঃ শাহানা বগম  

পূবেগাপালপুর, 

আমলাগাছী 

১৬৭২ 2414 মাঃ আিম ল ইসলাম  

মাঃ মুনছুর আিল   

মাছাঃ আেমনা বগম  

বাসুেদবপুর , 

পলাশবাড়ী  

১৬৭৩ 2415 কাম ন নাহার আ ার 

আঃ কিরম সরকার 

মাছাঃ হািলমা বগম  

হিরনাথপুর, 

তালুকজািমরা 

১৬৭৪ 2417 মাছাঃ আেরফাতুজজাহান 

হােস ল মািহন রকার 

মাছাঃ জুবাইদা খাতুন  

মুরারীপুর, 

রওশনবাগ 

১৬৭৫ 2418 মাঃ খায় ল আলম  

 মৃত  আিজজার রহমান 

মাছাঃ নুরজাহান বগম  

ফিলয়ানদহ ,পূব 

গািপনাথপুর 

১৬৭৬ 2420 মাছাঃ খােলদা খাতুন  

মাঃ ওয়ািলউর রহমান  

মাছাঃ আ রা বগম 

রা ামা , 

পলাশবাড়ী 

১৬৭৭ 2426 জা াতুল ফরেদৗিস   

মাঃ হািববুর ইসলাম   

জিরনা বগম 

দুবলাগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 
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১৬৭৮ 2430 মাছাঃ সাথী আকতার  

মাঃ সুলতান সরকার   

মাছাঃ িবলিকছ বগম  

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

১৬৭৯ 2434 মুি  রানী বমন       

দয়াল চ  বমন      

জাসনা রানী 

ঘাড়াবা া, 
হািলমনগর 

১৬৮০ 2435 মাঃ মামুন িময়া   
মৃত- ফজলুল হক    

সুিফয়া বগম 

িকসামত 

বায়ালাগাড়ী, 
তালুকজািমরা 

১৬৮১ 2439 মাছাঃ জয়তুন নাহার 

মাঃ জাহা ীর আলম  

মৃত- মু া বগম 

সাতারপাড়া, 
তুলিসঘাট 

১৬৮২ 2440 মাছাঃ মাকসুদা আকতার 

মাঃ মাকেসদুল মিমন  

মাছাঃ ফােতমা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

১৬৮৩ 2441 জাহা ীর ইবেন জাবােয়দ 

মাঃ গালাম মা ফা  
মাছাঃ জােবদা বওয়া   

রায় াম, 

পলাশবাড়ী 

১৬৮৪ 2442 মাঃ জয়নুল আেবদীন  

মাঃ মকবুল হােসন   

মাছাঃ জােহলা বগম 

িগধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

১৬৮৫ 2445 মাঃ শাজাহান িময়া   
মাঃ আবুল কােশম  

মাছাঃ খােতজা বগম 

িকেশারগাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

১৬৮৬ 2446 মাছাঃ িনগাত সুলতানা 
আেনায়া ল ইসলাম 

মাছাঃ শামীমা ফরেদৗস 

গাপীনাথপুর, 

হািলমনগর 

১৬৮৭ 2448 জয়  মার সরকার  

ভেবস চ  সরকার  

গালাপী রানী 

পি ম 

রামচ পুর, 

কািশয়াবাড়ী 
১৬৮৮ 2451 জসিমন কিবর        

মাঃ মিন ামান    

মাছাঃ আেরফা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

১৬৮৯ 2452 িমফতা ল জা াত  

আবুল কালাম আজাদ 

সয়দা রেহনা বগম 

চািলতাদহ, 
পলাশবাড়ী 

১৬৯০ 2453 পলাশ চ           

মৃত-সু মার চ  শীল   

িনয়িত রানী 

ঘাড়াবা া, 
মেনাহরপুর 

১৬৯১ 2455 মাঃ নু ল আিজজ   

মাঃ আঃ হািমদ ম ল  

মাছাঃ নু াহার বগম 

বড়িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

১৬৯২ 2458 মাঃ মেহদী হাসান   

 মাঃ আইয়ুব আলী    
মাছাঃ বলী বগম  

ছাউিনয়া, 
রেথরবাজার 

১৬৯৩ 2460 মাঃ িমজ ুসরদার      

মাঃ আিজমুি ন সরদার 

মাছাঃ মেহ ন নছা  

দৗলতপুর 

কামরপুর 
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১৬৯৪ 2463 মাঃ রােসল ফারািজ  

মৃত-আ ুল ুস ফারািজ 

মাছাঃ লাইজ ু বগম 

কৃ পুর, 

রওশনবাগ 

১৬৯৫ 2466 মাছাঃ মাসুদা আকতার 

মাঃ মকবুল হােসন  

মাছাঃ নুরজাহান ম ল 

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

১৬৯৬ 2467 জািফ ল ইসলাম তােহর 

মৃত- আিল তােলব   

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

বাশকাটা, 
পলাশবাড়ী 

১৬৯৭ 2468 মাঃ মাহাবুর রহমান   

আ ুর গফুর ধান 

মাছাঃ মেমনা বগম 

নুরপুর, 

পলা্শবাড়ী 

১৬৯৮ 2471 ফিরদা ইয়াসিমন শাপলা 
ক এম শিহদুল ইসলাম  

মাছাঃ শফালী বগম 

মারগাড়ী, 
হািলমনগর 

১৬৯৯ 2473 এ ক এম শািহন সুলতান 

মাঃ সিফ ল ইসলাম  

মাছাঃ ত রা বগম 

মেনাহরপুর, 

মেনাহরপুর 

১৭০০ 2474 মাছাঃ শাহানা খাতুন  

মাঃ আেনায়ার ম ল  

মাছাঃ সিলনা বগম 

খামারবালুয়া, 
মেনাহরপুর 

১৭০১ 2476 মাঃ জািহদুল ইসলাম   

মাঃ সেক ার আলী  
মাছাঃ জাহানারা বগম 

গেরায়া, 
ঠু য়াপা র 

১৭০২ 2479 মাঃ সােদ র রহমান  

মৃত  িছি ক হােসন  

মাছাঃ মিরয়ম বগম  

িগধারীপুর 

পলাশবাড়ী  

১৭০৩ 2480 মাছাঃ িবলিকছ আকতার 

মাঃ রােশদুল কিবর   

মাছাঃ হােজরা বগম  

িগধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

১৭০৪ 2481 সােহরা খাতুন 

িমজানুর রহমান আক  

মিরয়ম বওয়া 

ঘাড়াবা া, 
হািলমনগর 

১৭০৫ 2482 মাঃ আবু মুছা ধান 

মাঃ আবুল কােসম ধান 

মাছাঃ রােজকা বগম  

তালুক 

ঘাড়াবা া, 
চেরর হাট 

১৭০৬ 2489 রাজু আহেমদ        মাঃ 
ফয়জার রহমান   মাছাঃ 
রিহমা বগম  

িনমদােশর িভটা 
, মেনাহরপুর 

১৭০৭ 2490 মাছাঃ পািপয়া খাতুন  

মাঃ শাহ সুলতান    

মাছাঃ শফািল বগম  

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

১৭০৮ 2491 মাঃ রজওয়ান      

 মাঃ শামসু ীন       

মাছাঃ শামছু াহার বগম  

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

১৭০৯ 2492 মাঃ সাইদুর রহমান  

 মাঃ ইসমাইল হােসন  

মাছাঃ ছােলহা বগম  

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া   
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১ ২ ৩ ৪ 

১৭১০ 2494 উে  লছুম খাতুন  

মাঃ সিলম িময়া  
 মাছাঃ শামছু াহার  

পূবনয়নপু , 

পূবেগািব পুর  

১৭১১ 2495 মাঃ গালাম র ানী  
মাঃ আ ুল বারী   
মাছাঃ কািহনুর বগম  

চি পুর, 

ঠু য়াপা র  

১৭১২ 2496 মাছাঃ বেদনা আ ার 

মাঃ আিমর হােসন  

মাছাঃ জােহরা বগম  

ফিলয়া, 
পলাশবাড়ী 

১৭১৩ 2497 মাছাঃ মৗসুমী আ ার 

আবুল আলা মওদুদী  
মাছাঃ িব বগম  

ফিলয়া, 
পলাশবাড়ী 

১৭১৪ 2498 মাছাঃ শাহানাজ পারভীন 

মাঃ গালাম র ানী  
মাছাঃ আয়শা িসি কা 

চি পুর, 

ঠু য়াপা র  

১৭১৫ 2501 মাঃ রােজনুর ইসলাম  

মাঃ হযরত আলী   
মাছাঃ রবা বগম  

িসধন াম, 

পলাশবাড়ী 

১৭১৬ 2503 মাঃ মামুনুর রিশদ   

 মাঃ আ ুস সামাদ  

মাছাঃ রশমা খাতুন 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

১৭১৭ 2504 মাছাঃ লাবুনী আকতার 

মাঃ আ ুল খােলক 

মাছাঃ জাহানারা বগম 

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

১৭১৮ 2508 মাঃ মিন ামান িরয়াল 

মৃত-এহসানুল কবীর   

মাছাঃ লাভলী বগম 

খাসবাড়ী, 
মরীরহাট 

১৭১৯ 2511 মাছাঃ উিম সরকার  

মাঃ ইউসুব উি ন  

মাছাঃ রােকয়া বগম 

পপুলেজার 

আমলাগািছ 

১৭২০ 2513 মাঃ রা াক সরকার  

মাঃ সােহব িময়া     
আেনায়ারা আকতার 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

১৭২১ 2514 মাছাঃ সুিম আকতার   

মাঃ আ ুল মােলক    

মাছাঃ িলিল বওয়া 

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

১৭২২ 2515 মাঃ ফজলুর রহমান   

মাঃ শাহজাহান চৗধরী 
মাছাঃ িজ া বগম 

খামারবালুয়া, 
মেনাহরপুর 

১৭২৩ 2522 খািদজা আকতার জেবনুর 

মাঃ রায়হান উি ন    

মাছাঃ সুিফয়া বগম 

পূবফিরদপুর, 

পূবফিরদপুর 

১৭২৪ 2523 মাঃ ওয়ািলউর রহমান 

মাঃ নিজর হােসন   

মাছাঃ সিকনা বগম 

রা ামা , 

পলাশবাড়ী 

১৭২৫ 2524 মাছাঃ ফিরদা আকতার 

মাঃ শামসুর রহমান  

মাছাঃ মােজদা বগম 

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 
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১৭২৬ 2527 মাঃ মািনক িময়া   
মাঃ আফছার আলী   
মাছাঃ বলী বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

১৭২৭ 2528 মাছাঃ খািদজাতুল  

মাঃ িমজানুর রহমান   

মাছাঃ উে  সালমা 

নুরপুর, 

পলা্শবাড়ী 

১৭২৮ 2529 মাঃ সািমউল ইসলাম  

মাঃ হািবজার রহমান  

মাছাঃ জাহানারা বগম 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

১৭২৯ 2530 মাঃ হযরত আলী     
 মৃত-গাবুর আলী     
মাছাঃ জেলকা বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

১৭৩০ 2531 মাঃ িসরাজুল ইসলাম 

মাঃ মুনতাজ আলী   
মাছাঃ শফালী বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

১৭৩১ 2532 মাছাঃ িনলুফা ইয়াসিমন 

মাঃ সিফউল আজম   

মাছাঃ িজ বগম 

নুরপুর, 

পলা্শবাড়ী 

১৭৩২ 2533 মাঃ মামুনুর রহমান    

মাঃ মহিসন আলী     
মাছাঃ তহিমনা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

১৭৩৩ 2535 িশি  রানী সরকার   

 সুনীল চ  সরকার 

মিত কনা রানী  

মহদীপুর, 

ঠু য়াপা র 

১৭৩৪ 2536 পিপ রানী সরকার     

ভাত চ  সরকার    

পূিণমা রানী সরকার 

জগরজািন 

পলাশবাড়ী 

১৭৩৫ 2538 মাঃ মাহামুদুল হাসান   

মৃত- বলাল হাসাইন    

মৃত-িবলিকস বগম 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া   

১৭৩৬ 2539 মাছাঃ জসিমন আকতার 

মাঃ নজ ল ইসলাম   

আ জুমেনায়ারা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

১৭৩৭ 2542 মাছাঃ মু া খাতুন    

মাঃ আশরাফুল আলী  
মাছাঃ তােহরা বগম 

বালা বামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

১৭৩৮ 2544 মাছাঃ সাথী খাতুন   

 মাঃ সািকবুল হাসান   

মৃত তিমজান বগম 

হাসেনরপাড়া, 
তুলসীঘাট 

১৭৩৯ 2545 মাছাঃ উে হানী খাতুন 

মাঃ আিনছুর রহমান 

মাছাঃ িলিল বগম 

গেনশপুর, 

বং িলয়া 

১৭৪০ 2546 খািতজা আকতার ৃ িত 

মাঃ শিরফুল ইসলাম  

মাছাঃ লাকী বগম 

গেনশপুর, 

বং িলয়া 

১৭৪১ 2547 মাঃ মামুনুর রিশদ   

মাঃ সাহার উি ন   

মাছাঃ রােবয়া বগম 

উদয়সাগর,  

পলাশবাড়ী 
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১ ২ ৩ ৪ 

১৭৪২ 2549 মাঃ রােসল িময়া    
মাঃ আিম ল ইসলাম  

মাছাঃ নাজমা বগম 

শালমারা,  
কামরপুর 

১৭৪৩ 2552 মাছাঃ উে  জাহান   

মাঃ জুেয়ল ম ল     

মাছাঃ সামছু াহার বগম  

মারগাড়ী,  
হািলম নগর 

১৭৪৪ 2556 মাছাঃ বুলবুিল খাতুন  

মাঃ নিজবর রহমান   

মাছাঃ ছােলহা বগম  

নাি  শহর, 

ফিকর হাট 

১৭৪৫ 2558 স া রানী সরকার    

জগদীশ চ  সরকার   

মিত মনাই রানী 

মহদীপুর, 

ঠু য়াপা র 

১৭৪৬ 2565 মাছাঃ নাজিমন আ া্র 

মাঃ মাশারফ হােসন  

মাছাঃ রিহমা বগম 

রাজনগর, 

রওশনবাগ 

১৭৪৭ 2566 মাছাঃ স া আকতার  

মাঃ রা ম আলী  
মাছাঃ মিরয়ম বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

১৭৪৮ 2568 মাঃ শিরফ হাসনাত 

মুনছুর আলী সরকার 

মাছাঃ রািহনা বগম 

দুবলাগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

১৭৪৯ 2569 মাঃ মামুনুর রিশদ 

মাঃ আ ুল কােদনর 

মাছাঃ মােলহা বগম 

ছাট 

িশমুলতলা, 
মিররহাট 

১৭৫০ 2571 মাছাঃ আিখ খাতুন 

মাঃ শাহজাহান িময়া 
মাছাঃ শামীমা খাতুন 

চকবালা, 
কািশয়াবাড়ী 

১৭৫১ 2574 মাঃ াহীম হাসাইন 

মাঃ তাজাে ল হক 

মাছাঃ ফরেদৗসী বগম 

মেনাহরপুর, 

মেনাহরপুর 

১৭৫২ 2576 মাছাঃ হাসেনয়ারা খাতুন 

মাঃ আ ুল হািমদ 

মাছাঃ িমিন 

নারায়নপুর, 

বাসুেদবপুর 

১৭৫৩ 2577 আ ুল মােলক িময়া  
আ ুল আিজম উি ন 

মাছাঃ আয়শা বগম 

আ ুয়া, 
পলাশবাড়ী 

১৭৫৪ 2578 মাছাঃ সুরাইয়া পারভীন 

মাঃ আ ুল জিলল 

মাসাঃ নুরনাহার বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

১৭৫৫ 2579 মাছাঃ ির া আকতার 

মাঃইমদাদুল ইসলাম 

মাছাঃ সুিফয়া বগম 

আ ুয়া, 
পলাশবাড়ী 

১৭৫৬ 2580 মাঃ আিত ামান 

মাঃ আিজজুল ইসলাম 

মাছাঃ হাছনা খ কার 

গাড়ানাটা , 
ঠু য়াপা র 

১৭৫৭ 2581 মাঃ শিরফুল ইসলাম 

মাঃ মমতাজ উি ন 

মাছাঃ তহিমনা খাতুন 

হিরনাথপুর, 

তালুকজািমরা 
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১৭৫৮ 2582 মাঃ শিরফুল ইসলাম 

মৃত- শখ আ ুল কিরম 

মাছাঃ সিহদা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

১৭৫৯ 2583 মাঃ াধীন সরকার 

মাঃ আলম সরকার 

মাছাঃ মিরয়ম বগম 

মহদীপুর, 

ঠু য়াপা র 

১৭৬০ 2586 মাঃ মতলুবর রহমান 

মৃত-আ াস আলী 
মাছাঃ মমতা বগম 

কািশয়াবাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

১৭৬১ 2587 মাঃ রিফ ল ইসলাম 

মাঃ আলতাব হােসন 

আিমনা বগম 

মারগাড়ী, 
হািলমনগর 

১৭৬২ 2588 মাঃ লািতফুল খািবর 

মাঃ মিশউর রহমান 

মাছাঃ লাইজ ু বগম 

তালুকজািমরা, 
তালুকজািমরা 

১৭৬৩ 2589 অমৃত মার সরকার 

সে াষ মার সরকার 

চ লা রানী 

খামার 

মামুদপুর, 

হািলমনগর 

১৭৬৪ 2590 মাঃ আল মামুন ধান 

মাঃ আ ুল হািমদ ধান 

মাছাঃ মিজনা বগম 

বড়াবামুিনয়া,
হািলমনগর 

১৭৬৫ 2591 মাঃ এজাদুল হক ম ল 

মাঃ ইমদাদুল হক ম ল 

মাছাঃ তােহরা বগম 

মারগাড়ী, 
হািলমনগর 

১৭৬৬ 2592 সাধনা রানী দ 

সুবাস মার চাকী 
লীলা রানী দ 

িনমদােসর 

িভটা, 
মেনাহরপুর 

১৭৬৭ 2594 মাঃ রােশদুল ইসলাম 

মাঃ আ ুস সামাদ 

মাছাঃ রােশদা বগম 

িকশামত, কও
য়াবাড়ী,তালুক

জািমরা 
১৭৬৮ 2597 ফােতমা আকতার 

মাঃ আবুল হাসাইন 

মাছাঃসুিফয়া বগম 

নুরপুর, 

পলা্শবাড়ী 

১৭৬৯ 2598 মাছাঃ িরফা আকতার 

মাঃ আবু সােদক 

মাছাঃ মাসুমা বগম 

কলাগািছ, 

মরীরহাট 

১৭৭০ 2599 মাছাঃ লাবনী আকতার 

মাঃ মাশাররফ হােসন 

মাছাঃ আিছয়া বগম 

মুরারীপুর, 

রওশনবাগ 

১৭৭১ 2601 মাছাঃ চ া আকতার  

মৃত নু ল ইসলাম     

মাছাঃ রওশনারা বগম 

গেনশপুর, 

বং িলয়া 

১৭৭২ 2602 মাঃ আ ুর রা াক   

মাঃ আেতায়ারা রহমান 

মাছাঃ মাসুমা বগম 

আমলাগাছী, 
আমলাগাছী 

১৭৭৩ 2604 মা ািফজার রহমান    

মাঃ আিতয়ার রহমান  

মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

িব ামগাছী, 
ঠু য়াপা র 
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১৭৭৪ 2605 আঃ ছালাম সরকার    

মাঃ হািফজার রহমান  

মাছাঃ জিমলা বগম 

ছাউিনয়া, 
রেথরবাজার 

১৭৭৫ 2606 মাছাঃ রািজয়া সুলতানা 
মাঃ মায়ুন কিবর 

মাছাঃ আেলয়া বগম 

হিরনাথপুর, 

তালুকজািমরা 

১৭৭৬ 2607 

 িরপন চ        

 িনমল চ        

 মিত পালী রানী 

ভালােকাপা, 
তালুকজািমরা 

১৭৭৭ 2608 িশবলী সািদক ম ল  

মাঃ র ব আলী   
শাি  বগম 

স না, 
কািশয়াবাড়ী 

১৭৭৮ 2609 নাজিমন খাতুন     

মাঃ শিহনুর  সরকার  

মাছাঃ মােলকা বগম 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া   

১৭৭৯ 2611 মাঃ শারাফত হােসন 

মাঃ তাজুল ইসলাম  

মাছাঃ সাহানুর বগম 

মা াফাপুর, 

তুলসীঘাট 

১৭৮০ 2612 মাঃ িমজানুর রহমান   

মাঃ গালাম মা ফা   
মৃত বলী বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

১৭৮১ 2615 মাঃ তাজাে ল হােসন 

মৃতঃ আিজজাল ইসলাম 

হাজিমনা আিজজ 

ক ারপাড়া, 
ঢালভা া 

১৭৮২ 2617 শওকত ওসমান ম ল 

মাঃ সাহা ল উ ীন 

মাছাঃ মিরয়ম বগম  

িব ু পুর, 

ঠু য়াপা র 

১৭৮৩ 2618 মাছাঃ িরনা আ ার  

মাঃ নবাব িময়া   
 মাছাঃ সাদা রানী   

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া   

১৭৮৪ 2620 মাঃ জািহদ হাসান     

মাঃ আঃ রিশদ      

জাহানারা বগম  

প. গািপনাথপুর 

পলাশবাড়ী  

১৭৮৫ 2622 জসিমন আকতার    

 মাঃ আঃ রউফ সরকার 

মাছাঃ িবলিকছ  

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া   

১৭৮৬ 2623 সামীমা ইয়াসিমন  

মাঃ আঃ গফুর িময়া  
মাছাঃ আ জুয়ারা 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

১৭৮৭ 2625 মাঃ মান খ কার  

মাঃ ম জু ল ইসলাম 

রওশন আরা বগম  

মারগাড়ী, 
হািলমনগর 

১৭৮৮ 2630 মাঃ মিতউর রহমান  

মাঃ সামছুল হক     

মানয়ারা বগম  

ঝাপড়, 

কামরপুর  

১৭৮৯ 2631 মাছাঃ শািহদা আকতার 

আলী নওয়াজ খান 

মাছাঃ হােজরা বগম  

মেনাহরপুর, 

মেনাহরপুর 
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১৭৯০ 2635 মাছাঃ উে  মানা  
মাঃ আলমগীর ধান 

মাছাঃ জাসনা বগম  

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

১৭৯১ 2636 মাঃ আলমগীর ধান 

মাঃ ইসমাইল হােসন 

মাছাঃ ছামছু াহার বগম  

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

১৭৯২ 2637 উ ল মার 

খেগ নাথ 

সুিনিত রানী 

েমদপুর, 

মেনাহরপুর  

১৭৯৩ 2638 মাঃ মিশউর রহমান  

মাঃ রিফ ল ইসলাম  

মাছাঃ মেনায়ারা বগম  

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

১৭৯৪ 2639 মাছাঃ তাসিলমা 
আকতার 

মৃত গালজার রহমান  

মাছাঃ রােবয়া বগম  

গেনশপুর, 

বং িলয়া 

১৭৯৫ 2641 মাছাঃ সাভা খাতুন  

মাঃ সাহরাব হােসন  

মাছাঃ মেনকা বগম  

মেনাহরপুর, 

মেনাহরপুর 

১৭৯৬ 2644 উে  হািববা 
আ ুল হািলম 

মাছাঃ রিজয়া  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

১৭৯৭ 2647 মাছাঃ রািজ নাসিরন  

মাঃ মােজদ ম ল     

মাছাঃ িনশাদ বগম 

মারগাড়ী, 
হািলমনগর 

১৭৯৮ 2648 তানিজলা আ ার  

আবু তােলব িময়া      
জাসনা বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

১৭৯৯ 2650 সুমনা রানী         
  িনেপন চ  সরকার 

মিত িমনা রানী 

মারগাড়ী, 
হািলমনগর 

১৮০০ 2652 

মাঃ আ ুর রশীদ সরকার 

মৃত ফজুলুল হক 

মাছাঃ রিশদা বওয়া 

েমদপুর, 

মেনাহারপুর 

১৮০১ 2654 

মাঃ রায়হান কিবর     

মাঃ আঃ জিলল সরকার 

মাছাঃ িমিন বগম 

হিরনবাড়ী, 
হািলমনগড় 

১৮০২ 2655 মাঃ খায় ল ইসলাম   

মাঃ হায়দার আলী     
মাছাঃ িলিপ বগম 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

১৮০৩ 2656 মাছাঃ আফেরাজা খানম 

মাঃ তানিজমুন ইসলাম  

িবউ  

হিরনাবাড়ী, 
হািলমনগর 

১৮০৪ 2658 নাগর চ  সরকার  

রাজন সরকার         

গীতা রানী 

হাসানেখাড়, 

কািশয়াবাড়ী 

১৮০৫ 2660 মাছাঃ সিহদা খাতুন   

মাঃ মা ফা কামাল  

মাছাঃ সােজদা বগম 

হিরনাবাড়ী, 
হািলমনগর 
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১৮০৬ 2661 মাঃ মিমনুল ইসলাম    

মৃত মানহাজ উি ন   

ময়রা বওয়া  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

১৮০৭ 2662 মাঃ মাশেফ র রহমান 

মাঃ খিললুর রহমান  

মাছাঃ িমনারা বগম  

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

১৮০৮ 2663 এসেমাতারা খাতুন     

মাঃ াহীম হাসাইন  

মাছাঃ শফালী বগম  

মেনাহরপুর, 

মেনাহরপুর 

১৮০৯ 2665 মঃ ছাকা িময়া     
ছাইদার রহমান   

মাছাঃ কািহনুর বগম  

েমদপুর, 

মেনাহরপুর  

১৮১০ 2666 মাঃ সাইদুল ইসলাম    

মাঃ চান িময়া       
মাছাঃ ছােলহা বগম  

েমদপুর, 

মেনাহরপুর  

১৮১১ 2667 মাছাঃ সুমাইয়া শারিমন 

মাঃ বাদশা িময়া   
মাছাঃ হাসেনয়ারা বগম  

রায়তী নড়াইল, 

ডালভা া 

১৮১২ 2668 মাঃ সািনউল ইসলাম   

মাঃ আবুল কােসম     

মাছাঃ পাশাকী বগম  

মেনাহরপুর, 

মেনাহরপুর 

১৮১৩ 2669 মাছাঃ মাসুমী আকতার 

মাঃ আঃ সা ার সরকার 

মাছাঃ সিলনা বগম  

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

১৮১৪ 2670 মাঃ এরশাদ খ কার  

মাঃ িলয়াকত আলী 
মাছাঃ জাহানারা বগম 

পূব গাপালপু , 

আমলাগাছী  

১৮১৫ 2671 মাঃ ওমর ফা ক    

মা্ঃ ল আিমন   

মাছাঃ আেয়শা খাতুন  

পবনাপুর, 

চেররহাট 

১৮১৬ 2677 মাঃ কাম ামান     

মাঃ ই াহীম ম ল   

মাছাঃ লাইলী বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

১৮১৭ 2685 হাসাইন মাহা াদ েবল 

মাঃ ফজলুল রহমান  

মাছাঃ রিশদা বগম 

েমদপুর, 

মেনাহারপুর 

১৮১৮ 2686 মাছাঃ ি া সুলতানা  
মাঃ আঃ বারী িময়া  
মাছাঃ মিরয়ম বগম 

সােকায়া, 
ঢালভা া 

১৮১৯ 2687 মাছাঃ মিনরা খাতুন  

মাঃ আ ুল হা ান   

মাছাঃ মু ল বগম 

নাি  শহর, 

ফিকর হাট 

১৮২০ 2690 মাঃ আহসান হািবব   

মাঃ আ ুল গা ফার 

মাছাঃ রােহলা বগম 

বাসুেদবপুর, 

বাসুেদবপুর 

১৮২১ 2692 মাছাঃ রওশন তারা   
মাঃ আ ুর রহমান    

মাছাঃ িমনা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 
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১৮২২ 2694 মাছাঃ আয়শা িসি কা 
মাঃ আ ুর রহমান    

মাছাঃ িমনা বগম 

িগিরধারীপুর,  

পলাশবাড়ী 

১৮২৩ 2695 জাসনা আ ার      

হা ন অর রিশদ  িমটু 

মাছা: ছিকনা বগম  

েমদপুর, 

মেনাহরপুর  

১৮২৪ 2700 মা: আবু ব র িসি ক  

মা: ল আিমন ম ল 

মাছা: আয়শা খাতুন          

পবনাপুর, 

চেররহাট  

১৮২৫ 2701 মাছা: মাহমুদা খাতুন 

মা: ওমর ফা খ 

মাছা: গােলনুর বগম 

পবনাপুর, 

চেররহাট  

১৮২৬ 2702 

 মিত িদপালী রানী   
 িব ব চ  মহ     

 মিত আরিত রানী  

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী  

১৮২৭ 2703 মাছা: স া আ ার   

মা: শিফ ল ইসলাম    

মাছা: লাইজ ু বগম  

িদগদাড়ী, 
মরীরহাট  

১৮২৮ 2704 মা: জুেয়ল িময়া  
মা: আকবর আলী   
মাছা: সুিফয়া বগম  

সাইনদহ, 
মরীর হাট  

১৮২৯ 2705 মাছা: হািববা বান ু   

 মা: বিদউ ামান      

হাসেনরা আরা বগম  

বড় 

গািব পুর, 

আমলাগাছী  
১৮৩০ 2706 িমলা রানী         

উ ল মার          

নিমতা রানী  

েমদপুর, 

মেনাহরপুর  

১৮৩১ 2707 জািহদুল ইসলাম        

মা: আয়তাল হক    

মাছা: জােহরা বগম  

পি ম গায়াল 

পাড়া, 
পলাশবাড়ী  

১৮৩২ 2708 মা: িজনা খাতুন    

 মা: ম ুর রহমান    

রওশন আরা বগম  

মারগাড়ী, 
হািলমনগর  

১৮৩৩ 2709 মা: মেহদী হাসান    

 মা: মাসেলম উি ন   

মাছা: আেনায়ারা বগম  

রায়তী নড়াইল- 

ঢালভা া  

১৮৩৪ 2713 মা: ফা ল ইসলাম   

মা: সাদা িময়া 
মাছা:  পা ল বগম  

খামারবালুয়া, 
মেনাহরপুর  

১৮৩৫ 2715 দয় চ  সরকার    

 মৃত- মেনার ন সরকার 

রখা রানী  

পি ম 

রামচ পুর, 

কািশয়াবাড়ী  
১৮৩৬ 2718 মাছা: মিরয়ম সুলতানা 

মা: জ ার ধান   

মাছা: িলিল পারিভন  

ঘাড়াবা া, 
হািলমনগর  

১৮৩৭ 2719 মা: আ ুল মাবুদ ম ল 

মা: সাজ ুম ল       

মাছা: মানেজানা বগম  

ঘাড়াবা া, 
হািলমনগর  
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১৮৩৮ 2720 মাছা: শারিমন আ ার 

মা: আ ুস সামাদ ধান 

মাছা: রােশদা বগম  

িকশামত 

কওয়াবাড়ী, 
তালুকজািমরা  

১৮৩৯ 2721 মা: নূর আলম িময়া 
মা: তাফা ল হােসন 

মাছা: অিপনা বগম  

ঘাড়াবা া, 
হািলমনগর  

১৮৪০ 2723 মাঃফরহাদ আলী ম ল 

মাঃ র ব আলী ম ল 

মাছাঃ িফেরাজা বগম  

কািশয়াবাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

১৮৪১ 2727 মাছাঃ মানা আ ার  

সামাদ সরকার  

মাছাঃ রিহদা বগম  

বিরশাল, 

বাসুেদবপুর  

১৮৪২ 2729 ববী আ ার       

 মাঃ শাহা ল ইসলাম  

রিহমা বগম  

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

১৮৪৩ 2730 মাঃ আমীর ফয়সাল   

মাঃ নজলার রহমান 

মাছাঃ রশমী বগম  

পপুলেজার 

আমলাগািছ 

১৮৪৪ 2736 সাছাঃ িছি ন নছা  
মাঃ শিফউল ইসলাম  

মাছাঃ রিহমা বগম  

রায়তী নড়াইল, 

ডালভা া 

১৮৪৫ 2737 মাছাঃ রািজয়া আকতার 

মাঃ জয়নাল আেবিদন  

মাছাঃ রােহমা বগম  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

১৮৪৬ 2740 মাঃ নািছবুর রহমান  

মাঃ মামুনুর রিশদ   

মাছাঃ নািছমা বগম  

মেনাহরপুর, 

মেনাহরপুর 

১৮৪৭ 2745 হ াপী রাণী রায়  

 সৗরভ চ  সরকার 

মুি  রাণী রায়  

খামারনড়াইল 

ঢালভা া 

১৮৪৮ 2749 মাঃ িজয়াউর রহমান  

মাঃ আইয়ুব আলী  
মাছাঃ জায়দা বগম  

িকেশারগাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

১৮৪৯ 2752 ফারহানা আফেরাজা  
মাঃ আহছিন হািবব 

মাছাঃ নুর াহার 

ছাট 

বৗেলরপাড়া, 
মরীরহাট 

১৮৫০ 2754 মাঃ িমজ ু ধান      

 মাঃ নু র ইসলাম   

মাছাঃ নুরজাহান বগম 

হিরনাবাড়ী, 
হািলমনগড় 

১৮৫১ 2755 মাছাঃ িলমা আকতার  

মাঃ রিফ ল ইসলাম  

মাছাঃ মােলকা বগম 

কািশয়াবাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

১৮৫২ 2756 মাঃ শিফ ল ইসলাম  

মাঃ সাইদার রহমান  

মাছাঃ রওশনারা বগম 

বং িলয়া, 
বং িলয়া 

১৮৫৩ 2757 মাছাঃ লাইজ ু বগম   

মাঃ আঃ হা ান     

মাছাঃ কিরমন বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 
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১৮৫৪ 2758 মাছা ৎ যঁুথী আ ার 

মাহা াদ শাহাজাহান 

মাছা ৎ সােহরা বগম 

েমদপুর, 

মেনাহারপুর 

১৮৫৫ 2759 মাঃ হাসানুর ইসলাম  

মাঃ শিহদুল ইসলাম    

মৃত মেনায়ারা বগম 

খি , 

মরীরহাট 

১৮৫৬ 2760 মাঃ ল আিমন     

মাঃ মিহর উি ন    

মাছাঃ িবনা বগম 

চকবালা, 
কািশয়াবাড়ী 

১৮৫৭ 2761 মাছাঃ রতনা খাতুন   

মাঃ জয়নাল আেবদীন 

মাছাঃ রােহনা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

১৮৫৮ 2762 মাঃ আ ুল আউয়াল  

মাঃ আিজজার রহমান 

মাছাঃ শফালী বগম 

বাসুেদবপুর, 

বাসুেদবপুর 

১৮৫৯ 2764 মাঃ আ ুল মাবুদ    
মাঃ ছ  ব াপারী    
মাছাঃ কেমলা বগম 

তালুক 

ঘাড়াবা া, 
চেররহাট 

১৮৬০ 2765 ক এম মিফদুল ইসলাম 

মৃত আফজালুল হক    

রওশন আরা বগম 

নাি  শহর, 

ফিকর হাট 

১৮৬১ 2766 মাঃ আিত র রহমান  

মাঃ বাবর আলী    
মাছাঃ আেমনা বগম 

সাইনদহ, 
মরীরহাট 

১৮৬২ 2771 মহাপূনা আকতার িশ ী 
এ  এম মেনায়া ল  

মাছাঃ জাহরা বগম 

মেনাহরপুর, 

মেনাহরপুর 

১৮৬৩ 2772 িমম আহে দ 

মাঃ সােকায়াত জামান 

মাছাঃ হাছনা  বগম 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

১৮৬৪ 2774 মাঃ রওশন িময়া   
আবুল কালাম আজাদ   

মাছাঃ কমলা রানী 

পূব গাপালপুর, 

আমলাগাছী 

১৮৬৫ 2775 ব ন মার রায়    িবধ ু

ভূষন সরকার   সুিম া 
রানী সরকার 

হাসানেখাড়, 

কািশয়াবাড়ী 

১৮৬৬ 2776 মাঃ আবুল হাসান 

মাঃ আ ুল হাই সরকার 

মাছাঃ ফােতমা বগম 

িব ু পুর, 

ঠু য়াপা র 

১৮৬৭ 2778 মাছাঃ সিলনা খাতুন  

মাঃ ইসমাইল হােসন   

মাছাঃ নািগস বগম 

ছাট  

ভগবানপুর, 

আমলাগাছী 
১৮৬৮ 2780 মাঃ আিরফ সািদক  

মুনছুর আলী সরকার  

মাছাঃ রােহনা বগম 

দুবলাগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

১৮৬৯ 2782 এইচ এম এরশাদুল নবী 
মাঃ মুনসুর আহে দ   

মাছাঃ হািফজা বগম 

পবনাপুর, 

চেররহাট 
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১৮৭০ 2786 মুি  আকতার মমতা  
মাঃ িমজানুর রহমান  

মাছাঃ জবা বগম 

আমলাগাছী, 
আমলাগাছী 

১৮৭১ 2788 মাঃ ল আিমন     

 আঃ বািক িময়া       
নুর জাহান  

সাবিদন, 

বাসুেদবপুর 

১৮৭২ 2791 মাছাঃ িসমলা আ ার 

মৃত আবুল হােসন   

মাছাঃ হনা বগম 

দুবলাগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

১৮৭৩ 2792 আ ু াহ আল মামুন   

আবুল কালাম আজাদ  

মাছাঃ দেলায়ারা বগম 

িকসামত  

চের া, 
মরীরহাট 

১৮৭৪ 2799 মাছাঃ জসিমন খাতুন 

মাঃ আজগার আলী   
মাছাঃ ববী বগম 

ঘাড়াবা া, 
হািলমনগর 

১৮৭৫ 2801 মাছাঃ শারিমন আ ার 

মৃত রিফ ল ইসলাম   

মাছাঃ কািহনুর বগম 

বতকাপ, 

ঢালভা া 

১৮৭৬ 2803 মাঃ মাশারাব হােসন 

আ ুল মিজদ ধান 

মাছাঃ জিরনা বগম 

হিরনাবাড়ী, 
হািলমনগড় 

১৮৭৭ 2804 মাছাঃ শা না বগম  

মাঃ জািহদুল ইসলাম  

মাছাঃ রিশদা বগম 

কাতুলী, 
বং িলয়া 

১৮৭৮ 2813 মাছাঃ শ ামলী খাতুন 

মাঃ আঃ রা াক িলটন 

মাছাঃ সােহরা বগম 

মেনাহরপুর, 

মেনাহরপুর 

১৮৭৯ 2815 মাঃ বদু ামান ম ল 

মাঃ আশাদু ামান ম ল 

মাছাঃ িবলিকছ বগম 

ডা নী, 
বাসুেদবপুর 

১৮৮০ 2816 মাছাঃ ি া আকতার  

মাঃ জ ল হক   মাছাঃ 
ছামছু াহার বগম 

ঘাড়াবা া, 
হািলমনগর 

১৮৮১ 2817 মাছাঃ শািহন আকতার 

মাঃ আ ুস ছাবাহান  

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

খামার বালুয়া, 
মেনাহারপুর 

১৮৮২ 2818 মাছাঃ িশমুলী আকতার 

মাঃ সাইফুল ইসলাম  

মাছাঃ জােহরা বগম 

পলাশগািছ, 

পলাশগািছ 

১৮৮৩ 2823 মাঃ জািক ল ইসলাম 

মাঃ দৗলত িময়া    
মাছাঃ িজ ামাই বগম 

কশবপুর, 

কািশয়াবাড়ী 

১৮৮৪ 2824 মাছাঃ িবরিকছ নাহার 

মাঃ মাজাহা ল ইসলাম 

মাছাঃ মেনায়া্রা বগম 

ভলােকাপা, 
তালুকজািমরা 

১৮৮৫ 2825 মাঃ রিক ম ল   

মাঃ আবুল কালাম    

রওশন আরা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 
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১৮৮৬ 2826 আিশ র রহমান সুজন  

মাঃ মুনছুর আলী     
মাছাঃ ফােতম বগম 

িশমুিলয়া, 
পলাশবাড়ী 

১৮৮৭ 2827 মাঃ হা ন সরকার   

মৃত আবুল হােসন    

মাছাঃ হনা বগম 

দুবলাগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

১৮৮৮ 2831 মাঃ গালাম মওলা    
মৃতঃ ওয়াদ আলী    
মাছাঃ মইফুল বগম 

হিরনাথপুর, 

তালুকজািমরা 

১৮৮৯ 2837 মাঃ রায়হান সরকার   

মাঃ আঃ মিজদ     

 মাছাঃ রােহনা বগম 

নু পুর, 

পলাশবাড়ী 

১৮৯০ 2838 মাছাঃ মাছুমা আকতার 

মাঃ আবুল কালাম  

মাছাঃ মিজদা বগম 

বালা বামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

১৮৯১ 2840 

সাি র আহে দ সরকার 

মৃতঃ মাজাে ল হক সরকার 

জািমনা খাতুন 

মা ফাপুর, 

তুলসীঘাট 

১৮৯২ 2841 তাপসী খাতুন    

মাঃ আল মামুন     

মাছাঃ রািশদা বগম 

বড় 

গািব পুর, 

আমলাগাছী 
১৮৯৩ 2843 মাঃ শিরফুল ইসলাম   

মাঃ সাইফুল ইসলাম  

মাছাঃ নূর জাহান বগম 

বাসুেদবপুর, 

বাসুেদবপুর 

১৮৯৪ 2845 

রাকসানা আ ার শা না  
মাঃ বাদশা িময়া      
িজনা বগম 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

১৮৯৫ 2846 সুমন মার বমন     

সুবাস চ  বমন      

এম এ সুদা রানী 

ঘাড়াবা া, 
হািলমনগর 

১৮৯৬ 2849 মাঃ তুিহন িময়া     
 মাঃ আ ুস ছাবাহান 

মাছাঃ রােহজা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

১৮৯৭ 2850 মাঃ আিরফুর রায়হান 

মাঃ রজাউল কিরম  

মাছাঃ আয়শা বগম 

েমদপুর, 

মেনাহারপুর 

১৮৯৮ 2851 আফছানা আকতার িবথী 
নিজর হােসন সরকার 

শামসুন াহার বগম 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

১৮৯৯ 2852 

মাঃ মিন ামান সরকার  

মাঃ মায়াে ম হােসন 

নূেরতাজ মা নুদা বগম 

বির 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

১৯০০ 2855 মাঃ এনমুল হক       

মাঃ আয়নাল হক     

 মৃতঃ আেমছা বগম 

িহজলগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

১৯০১ 2857 মাছাঃ নাসিরন খাতুন  

মাঃ ল আিমন শখ 

মাছাঃ রিহমা বগম 

ঘাড়াবা া, 
হািলমনগর 

ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

১৯০২ 2858 ছালিমন আকতার সুরভী 
আ ুস সা ার ম ল 

মাছাঃ রিহমা বগম 

খা েটংরা, 
বং িলয়া 

১৯০৩ 2860 সােহল রানা        
আঃ গা ফার সরকার  

মাছাঃ জুেলখা বগম 

ঘাড়াবা া, 
হািলমনগর 

১৯০৪ 2862 তানিজলা ইসলাম    

 মাঃ আিম ল ইসলাম  

মাছাঃ ফােতমা ইসলাম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

১৯০৫ 2863 মাছাঃ লাবুনী বগম   

মাঃ মায়াে ম হােসন 

মাকসুদা বগম 

বির 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

১৯০৬ 2865 মাছাঃ নাছিরন খাতুন  

মাঃ টুল িময়া্      
মাছাঃ রশমা বগম 

মািলয়ানদহ, 
পূব 

গাপীনাথপুর  

১৯০৭ 2866 মাঃ িমঠু িময়া      
মাঃ আঃ ুছ ধান  

মাছাঃ িমনারা বগম  

জামালপুর 

পলাশবাড়ী  

১৯০৮ 2868 মাঃ সুমন িময়া    
মাঃ আঃ সা ার িময়া 
মাছাঃ মািমনা বগম  

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী  

১৯০৯ 2869 মাঃ রােসল িময়া     
মাঃ সামাদ িময়া     
মাছাঃ রিমছা বগম  

বায়তীনড়াইল, 

ঢ়ালভা া  

১৯১০ 2870 মাছাঃ া া বগম   

 মাঃ শিফ ল ইসলাম  

মাছাঃ িব বগম  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

১৯১১ 2873 নাজিমন আ ার ির 

মাসউদুর রহমান ধান 

পা ল বগম  

পূবফিরদপুর, 

পূবফিরদপুর 

১৯১২ 2874 মাঃ আহসান হািবব    

মাঃ ছািদ ল ইসলাম  

আ জুমান আরা বগম  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

১৯১৩ 2875 মাছাঃ িমনারা আকতার 

মাঃ আঃ মিজদ ধান 

মাছাঃ লাইজ ু বগম  

তালুক 

ঘাড়াবা া, 
চেরর হাট 

১৯১৪ 2879 লিতফা আ ার জিনন 

মাঃ ইবেন সাউদ িময়া 
মাছাঃ মানতাজ বগম  

সাবিদন 

ভগবিতপুর, 

আমলাগািছ 

১৯১৫ 2880 মাঃ রা ম আলী   
মাঃ বাদশা িময়া    
মাছাঃ রওশনারা বগম  

হিরণমাির, 

হিরণমাির  

১৯১৬ 2883 মাছাঃ মািলহা আকতার 

মাঃ আঃ হািমদ ম ল 

মাছাঃ মমতাজ বগম  

মারগাড়ী, 
হািলমনগর 

১৯১৭ 2884 মাছাঃ িশিরন আ ার 

মাঃ িসরাজুল হক  

 মাছাঃ মাহামুদা বগম  

মেনাহরপুর, 

মেনাহরপুর 



ন াশনাল সািভস কমসূচীেত (৭ম পব) অ ভূ  আেবদনকারীগেণর চূড়া  নােমর তািলকা 
উপেজলাঃ পলাশবাড়ী, জলাঃ গাইবা া 

61 
 

ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

১৯১৮ 2886 মাছাঃ ময়না খাতুন   

মাঃ হািফজুর রহমান  

মাছাঃ ছােলহা বগম  

গাপীনাথপুর, 

হািলমনগর 

১৯১৯ 2887 মাঃ মহা ত ম ল   

মাঃ আঃ হািমদ ম ল 

মাছাঃ মমতাজ বগম  

মারগাড়ী, 
হািলমনগর 

১৯২০ 2888 মাছাঃ আরিজনা আ ার 

ওমর ফা ক সরকার   

মাছাঃ জিমলা বগম  

পি ম 

গাপালপুর, 

বং িলয়া  
১৯২১ 2891 ফারজানা আ ার  

মাঃ নািবউল ইসলাম  

মাছাঃ রেহনা বগম  

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী  

১৯২২ 2892 মাছাঃ নাছিরন বগম 

মাঃ ইয়ািছন আলী   
মাছাঃ ব ল বগম  

িকেশারগাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

১৯২৩ 2894 মাঃ রিবউল ইসলাম   

মৃত আঃ রহমান     

মাছাঃ িফেরাজা বগম  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

১৯২৪ 2895 ল আিমন সরকার  

মাঃ আিমনুল ইসলাম 

মাছাঃ রওশন আরা বগম  

বরী হিরনমারী 
,পলাশবাড়ী  

১৯২৫ 2897 মাঃ ছািমউল ইসলাম  

মাঃ জাহা ীর        

সুিফয়া  

শালমারা, 
কামরপুর  

১৯২৬ 2899 রািজয়া সুলতানা   
মাঃ রাজ ুআহেম    

মাছাঃ জবা বগম  

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী  

১৯২৭ 2900 মাঃ সােহল রানা     
মাঃ শিহদুল ইসলাম   

মাছাঃ নুরজাহান বগম  

পারবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

১৯২৮ 2903 মাঃ সা াম হােসন   

মাঃ খাই ল ইসলাম  

মাছাঃ িমনারা বগম  

নুরপুর, 

পলা্শবাড়ী 

১৯২৯ 2904 মাঃ শিফউর রহমান  

মাঃ মকবুল হােসন  

মাছাঃ হেলনা বগম   

জামালপুর 

পলাশবাড়ী 

১৯৩০ 2906 মাছাঃ নািহদা পারভীন 

মাঃ মতলুবর রহমান  

মাছাঃ আি য়া বগম  

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

১৯৩১ 2907 মাছাঃ সুমনা আকতার 

মাঃ শিহদুল ইসলাম   

মাছাঃ মাহামুদা বগম  

বুজ ক টংরা, 
বং িলয়া 

১৯৩২ 2910 মাঃ সাগর সরকার 

জািহদুল হক সরকার 

মাছাঃ রােশদা বগম 

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী  

১৯৩৩ 2912 মাঃ আ ুল মিতন  

মাঃ মিজবর রহমান  

মাছাঃ রন ু বগম  

তালুকজািময়া, 
তালুকজািময়া  
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কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

১৯৩৪ 2913 মাঃ িজয়াউর রহমান  

মাঃ ছামছুল হক   

 মাছাঃ জুেলখা বগম  

বরী হিরনমারী 
পলাশবাড়ী  

১৯৩৫ 2914 মাছাঃ া আকতার  

মাঃ আঃ মােলক ম ল 

মাছাঃ গালাপী বগম  

পি ম িমজাপুর 

কািশয়াবাড়ী  

১৯৩৬ 2916 জবা রানী    
 শাি  মার সরকার 

জয় ী বালা  

বতকাপা, 
রওশনবাগ 

১৯৩৭ 2918 মাছা:  নাজমা বগম 

মৃত- মা: জু ল হক  

মাছা: রােকয়া বগম    

পাবতীপুর, 

ঠু য়াপু র   

১৯৩৮ 2920 মাছা: রােবয়া বগম 

মা: আ ুর রিশদ ম ল 

মাছা: নুরজাহান বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী  

১৯৩৯ 2922 মাছা: শারিমন আ ার  

মা: জালাল উি ন    

মাছা: সািহদা বগম  

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী  

১৯৪০ 2923 মা: আফতাব হাসাইন 

মা: হলাল উি ন 

মাছা: আয়নামাত  

পারবামুিনয়া, 
ফিকরহাট  

১৯৪১ 2924 মাফ কা আ ার 

মৃত- মাহবুবার রহমান 

ফা কা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী  

১৯৪২ 2925 মা: ওিহদুল ইসলাম 

মৃত- মীর ব  

মাছা; আেলয়া বগম  

পি ম 

নয়ানপুর, 

বং িলয়া  
১৯৪৩ 2926 

আফ জা আ ার বান ু

মা: মাশারফ হােসন  

মাছা: বিছরন নছা    

ভলােকাপা, 
তালুকজািমরা  

১৯৪৪ 2928 মাছা: িনপা বগম    

 মা: আিমনুল ইসলাম   

মাছা: হােজরা বগম  

িদঘলকাি , 

বং িলয়া  

১৯৪৫ 2929 মা: আলমগীর িময়া   
মা: নজ ল ইসলাম   

মাছা: জােহদা বগড়ম  

হিরনাথপুর, 

তালুকজািমরা  

১৯৪৬ 2933 মা: মািথর রহমান    

 মা: ইয়া ব আলী   
মাছা: মি কা বগম  

দূগাপুর, 
পলাশবাড়ী  

১৯৪৭ 2936 মা: ফরহাদ সরকার   

মা: আ: রঊফ সরকার 

মাছা: শািহনুর বগম  

বুজ ক টংরা, 
বং িরয়া  

১৯৪৮ 2937 মা: মাজহা ল ইসলাম 

মা: শিহদুল ইসলাম     

মাছা: মাহামুদা খাতুন   

বুজ ক টংরা, 
বং িরয়া  

১৯৪৯ 2941 মাছা: সুলতানা খাতুন   

মা: আবুল হািসম   

মাছা: আিমরন নছা  

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী  
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ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

১৯৫০ 2942 মা:  এনামুল কিবর    

মা: আিজজার রহমান  

মাছা: মেমনা বগম  

িদঘলকাি , 

বং িলয়া  

১৯৫১ 2946 

 িবপুল চ  সরকার  

 পেরশ চ  সরকার  

 মিত জবালা রানী  

মরাদােতয়া, 
তালুকজািমরা  

১৯৫২ 2947 মাছা: উিম আ ার 

মা: আ ুল আিজজ 

মাছা: আনুয়ারা বগম  

মুংিলশপুর, 

ঘাড়াঘাট  

১৯৫৩ 2948 ফারহানা আইিরন আিখ 

মা: রািজবুর রহমান   

মাছা: তাছিমন বগম  

মারগাড়ী, 
হািলমনগর  

১৯৫৪ 2951 মাছা: জািকয়া সুলতানা 
মা: শিহদুল ইসলাম ধান 

মাছা: ফিরদা বগম  

ঘাড়াবা া, 
হািলমনগর  

১৯৫৫ 2954 মাছা: সািথ আ ার  

মা: আ ুল মিজদ    

মাছা: রিহমা বগম  

িকশামত 

চের া, 
মিররহাট  

১৯৫৬ 2955 মাছা: রানু খাতুন 

মা: আ: হািমদ 

মাছা: মমতাজ বগম  

মারগাড়ী, 
হািলমনগর  

১৯৫৭ 2956 এস এম ফিরদ     

মা: র ু  িময়া       
মাছা: ফিরদ 

ভগবানপুর, 

বাসুেদবপুর  

১৯৫৮ 2958 মাছা: মােশদা খাতুন   

মা: বয়দু া শখ    

মাছা: সাদা রানী বগম  

ঘাড়াবা া, 
হািলমনগর  

১৯৫৯ 2959 রাখী আ ার    

মা: রিহদুল ইসলাম   

বলী বগম  

বুজ ক 

িব ু পুর, 

আমলাগাছী  
১৯৬০ 2960 মাছা: মাহফুজা খাতুন  

মা: মাহফুজুর রহমান 

মাছা: ছামছু াহার বগম  

নয় আনা 
নওদা, 
বং িলয়া  

১৯৬১ 2964 মাছা: িশিরন আ ার  

মা: আবু িময়া    
মাছা: আ ুয়ারা বগম  

েমদপুর, 

মেনাহরপুর  

১৯৬২ 2968 মা: রিবউল ইসলাম 

মা: বজলার রহমান 

মাছা: আিছয়া বগম  

রায়তী নড়াইল- 

ঢালভা া  

১৯৬৩ 2969 পলাশ চ  কমকার   

কািলপদ কমকার     

কমলা রানী  

কািশয়াবাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী  

১৯৬৪ 2970 া রানী           
 গাপাল সরকার    

ীমিত িমিন রানী সরকার      

বতকাপা, 
ঢালভা া  

১৯৬৫ 2971 মা: আশরাফুল ইসলাম 

মা: আ: মােলক আক  

মাছা: জােবদা বগম  

খামারজািমরা, 
মেনাহরপুর  

ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

১৯৬৬ 2972 বারহান উি ন      

জ ল হক       

রওশন আরা বগম  

বড় িশমুলতালা, 
কািশয়াবাড়ী  

১৯৬৭ 2973 মা: আকতা ল ামািনক 

মা: নু ল দা       
মাছা: আি য়া বগম  

িবরােমরিভটা, 
মেনাহরপুর  

১৯৬৮ 2976 মাছা: র া খাতুন 

মা: আ ুল হািলম 

মাছা: নূির বগম  

ক ার পাড়া, 
ঢালভা া  

১৯৬৯ 2978 মা: সিলম িময়া     
 মা: চান িময়া       
মাছা: সিখনা বগম  

খামারবালুয়া, 
মেনাহরপুর  

১৯৭০ 2981 মা: মেহদী হাসান     

মা: তিহদুল ইসলাম   

িবউ  বগম  

ভগবানপুর, 

বাসুেদবপুর  

১৯৭১ 2983 মা: মা ািফজার রহমান 

আ ুল মা ান সরকার  

মাছা: মেনায়ারা বগম  

হিরনাথপুর, 

তালুকজািমরা  

১৯৭২ 2986 মাছা: মাহফুজা আ ার  

মা:  খােলদ মাশারফ   

মা: হাসেনয়ারা বগম  

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী  

১৯৭৩ 2988 

মাহা দ রা া ল ইসলাম 

মা: না  ুিময়া       
 মাছা: আেনায়ারা বগম  

িবরােমরিভটা, 
মেনাহরপুর  

১৯৭৪ 2989 মা: আল-আিমন শখ  

মা: আ ুস ছা ার     

মাছা: আিম ন নছা  

ঝািল ী, 
ঢালভাংগা  

১৯৭৫ 2990 িশখা রানী সরকার   

উৎপল মার সাহা   
বাসু ী রানী সরকার  

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী  

১৯৭৬ 2996 মা: আলমগীর সরকার 

মা: জয়নাল আেবদীন 

মাছা: গােলজা বগম  

তালুকজািমরা, 
তালুকজািমরা  

১৯৭৭ 2997 মা:  রািকব হাসান    

মা: আ ুর রা াক ম ল 

মাছা: সিলনা বগম  

েমদপুর, 

মেনাহরপুর  

১৯৭৮ 2998 মাছা: খছানা বগম  

মা: মাহফুজার রহমান  

িমনা  

পূব গাপালপুর, 

আমলাগািছ  

১৯৭৯ 2999 আ ুল মিমন আক  

মৃত- মেয়জ উি ন আক  

মৃত- রিমছা বগম  

মেনাহরপুর, 

মেনাহরপুর  

১৯৮০ 3002 মা: বারহান িসি ক 

মা: আ ুল আিজজ 

মাছা: রিশদা বগম  

বড়াইপাড়া , 
পলাশবাড়ী  

১৯৮১ 3004 মাছা: রিশদা খাতুন 

মা: রিফ ল ইসলাম   

মাছা: নূিরতন বগম  

খামারজািমরা, 
মেনাহরপুর  
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ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

১৯৮২ 3006 মা: েসােহল রানা 
মা: শামসউি ন 

মাছা: শামছু াহার বগম  

সুই াম, 

পলাশবাড়ী  

১৯৮৩ 3010 মা: আিরফুল ইসলাম 

মা: আনওয়া ল ইসলাম  

মাছা: নূরী বগম  

হিরনাথপুর, 

তালুকজািমরা  

১৯৮৪ 3011 মাছা: শিরফা খাতুন 

মা: ফিরদ উি ন 

মাছা: শাহানাজ পারিভন  

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী  

১৯৮৫ 3013 মাছা: উজালী খাতুন 

মা: শহীদ িময়া      
মাছা: শাহনাজ পারিভন  

িশবরামপুর, 

পলাশবাড়ী  

১৯৮৬ 3017 মা: শাহজালাল  সরকার 

মা: আ ুল মিজদ সরকার 

মাছা: জবা বগম  

গাপীনাথপুর, 

পূবেগাপীনাথপু
র  

১৯৮৭ 3018 মিনরা আ ার        

মা: জাহা ীর আলম   

মেনায়ারা বগম  

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী  

১৯৮৮ 3022 মা: রােসল ম ল 

মা: আ: হা ান 

আ ুয়ারা বগম  

তালুকজািমরা, 
তালুকজািমরা  

১৯৮৯ 3023 মাছা: িশখা খাতুন    

 মা: লুৎফর রহমান    

মাছা: শাহান বগম  

বাশকাটা, 
পলাশবাড়ী  

১৯৯০ 3026 

মাহা দ আতাউর রহমান 

মা: নু ল দা ামািনক 

মাছা: আি য়া বগম  

িবরােমরিভটা, 
মেনাহরপুর  

১৯৯১ 3029 মাছা: ফিরদা খাতুন 

মা: আজাদু ামান 

সরকার 

মাছা: আিছয়া বগম  

বরী 
হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী  

১৯৯২ 3030 মা: আলমিগর কিবর  

মা: আ: মা ান ম ল   

মাছা: আিমনা বগম  

বাশকাটা, 
পলাশবাড়ী  

১৯৯৩ 3034 অনািমকা রানী পাল   

অমূল  চ  পাল      

ক না রানী পাল  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী  

১৯৯৪ 3035 মা: সােহল রানা 
মা: আ ুল হািলম িময়া 
মাছা: িবলিকস বগম  

িবরােমরিভটা, 
মেনাহরপুর  

১৯৯৫ 3036 

খ কার নূের আলম িসি িক 

খ কার মা: তিহদুল ইসলাম 

মাছা: রেহনা বগম  

চের া, মরীর 

হাট  

১৯৯৬ 3037 মাছা: সীমা আ ার  

মা: আবু িময়া      
 মাছা: আ ুয়ারা বগম  

েমদপুর, 

মেনাহরপুর  

১৯৯৭ 3038 মা: মু ল খ কার    

মৃত- রইছ উি ন     মা: 
ছােলহা বওয়া  

মেনাহরপুর, 

মেনাহরপুর  

ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

১৯৯৮ 3042 নািছমা আ ার      

মা: িবলাশ িময়া     
সাহারা ভানু       

ঘাড়াবা া, 
হািলমনগর  

১৯৯৯ 3044 

মাছা: জা াতুল নছা িরয়া 
মা: িব ব ইসলাম      

মাছা: শামিস আরা  হ ািপ  

ঘাড়াবা া, 
হািলমনগর  

২০০০ 3045 

মাছা: খািদজা খাতুন    

মা: আব ুব র িময়া 
মাছা: সােলহা বগম  

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী  

২০০১ 3047 মাছা: তানিজনা আ ার 

বাহার আরী সরকার 

মাছা: শািহদুন বগম  

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী  

২০০২ 3048 মা: আবুল কালাম আজাদ 

মা: আ: রহমান ম ল  

মাছা:  ছােদকা বগম  

বড় িশমুলতালা, 
কািশয়াবাড়ী  

২০০৩ 3049 সয়দ আিরফুল ইসলাম 

সয়দ আঃ বােছদ   

 মাছাঃ রািজনা বগম  

দুবলাগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

২০০৪ 3052 িনিখল চ  সরকার    

 অি কা চ  শীল    

সধা রানী  

হিরণমাির, 

পলাশবাড়ী  

২০০৫ 3054 মাঃ রিবউল ইসলাম  

মাঃ বজলার রহমান  

মাছাঃ আিছয়া বগম  

রায়তী নড়াইল, 

ডালভা া 

২০০৬ 3055 মাঃ মিতউর রহমান  

মাঃ ফজলার রহমান  

মাছাঃ মিরয়ম বগম  

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া   

২০০৭ 3056 মাঃ হািবজার রহমান  

মাঃ তােলব আলী     
মাছাঃ মেমনা বগম  

পি ম 

নয়ানপুর, 

বং িলয়া  
২০০৮ 3057 মাছাঃ মেনায়ারা খাতুন 

মাঃ িলটন িময়া     
মাছাঃ আফেরাজা বগম  

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী  

২০০৯ 3058 মাছাঃ জসিমন আকতার 

মাঃ হািববুর রহমান  

মাছা্ঃ শাহানা বগম  

ভবনীপুর 

বাসুেদবপুর  

২০১০ 3059 মাঃ শািহন আলম    

মাঃ জিসম উি ন ামািনক 

মাছাঃ কেমলা বগম  

চকবালা 
কািশয়াবাড়ী  

২০১১ 3060 মাছাঃ মৗসুমী খাতুন  

মাঃ সাহরাব আক  ছানা 
মাছাঃ তহিমনা বগম  

রায়তী নড়াইল, 

ডালভা া 

২০১২ 3061 মাছাঃ খািদজা খাতুন  

মাঃ হািফজুর রহমান  

মাছাঃ আেমনা বগম  

হিরণমাড়ী  
পলাশবাড়ী  

২০১৩ 3064 মাঃ ফা ক িময়া     
মৃত হাসান আলী     
মাছাঃ মেফলা বগম  

বুজ ক টংরা, 
বং িলয়া 
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২০১৪ 3066 মাঃ জাহা ীর আলম  

 আঃ জ ার     

 মাছাঃ জাহানারা বগম  

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

২০১৫ 3068 আেরিফন িবনেত অিল 

মাঃ মাহফুজার রহমান  

জসিমন আরা  

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী  

২০১৬ 3070 মাছাঃ ির া খাতুন   

মাঃ মাহমুদুল হাসান  

মাছাঃ হাছনা বগম  

হাসেনরপাড়া, 
তুলসীঘাট 

২০১৭ 3078 মাঃ আ ুল খােলক    

মাঃ তসিলম উি ন   

মাছাঃ জােমনা বগম  

লাকমানপ,ু 

বং িলয়া  

২০১৮ 3081 মাঃ শাহজাহান সরকার 

মাঃ কিফল উি ন সরকার 

মাছাঃ সুিফয়া বগম  

পূব ফিরদপুর 

পূব ফিরদপুর 

২০১৯ 3085 িমি  চৗধুরী    
হা ান চৗধুরী        
রােহনা চৗধুরী   

পা তীপুর, 

ঠু য়াপা র 

২০২০ 3086 মাঃ িফেরাজ কিবর   

মাঃ ছামছুল শখ    

মাছাঃ িফেরাজা বগম  

নারায়নপুর, 

বাসুেদবপুর  

২০২১ 3087 মাছাঃ সািবনা খাতুন  

মাঃ আবু সাঈদ সরকার 

মাছাঃ রািহনা বগম  

ভলােকাপা, 
তালুক জািময়া  

২০২২ 3089 মাছাঃ নািছমা খাতুন  

মাঃ আঃ হা ান     

মাছাঃ আিকনা বগম  

বং িলয়া, 
বং িলয়া  

২০২৩ 3090 মাছাঃ মাহিসনা খাতুন 

মাঃ আশরাফুল ইসলাম 

মাছাঃ হােফজা বগম  

পি ম িমজাপুর 

, কািশয়াবাড়ী  

২০২৪ 3091 মাঃ লাকমান হািকম  

মাঃ মাহবুবুর রহমান  

মাছাঃ লাইিল বগম  

পূব 

গাপীনাথপুর , 

পলাশবাড়ী  
২০২৫ 3093 মাঃ রািকব হাসান    

মাঃ আঃ রিশদ সরকার 

মাছাঃ িরিন বগম  

িবরােমর িভটা , 
মেনাহরপুর  

২০২৬ 3097 মাঃ বাগদাদ হাছান   

মাঃ আিজজুর রহমান  

মাছাঃ ববী রহমান 

ঘাড়াবা া, 
হািলম নগর 

২০২৭ 3098 

মাছাঃ িবনাস পারভীন  

মাঃ িমলন ম ল      মাছাঃ 
আিমনা বগম  

স না, 
কািশয়াবাড়ী 

২০২৮ 3101 

মাজাহা ল মাশদ ম ল  

মাঃ আঃ আহাদ ম ল  

মাছাঃ ম জুয়ারা বগম  

মা াফাপুর, 

তুলশীঘাট  

২০২৯ 3103 মাঃ শাহজালাল সরকার 

মাঃ হািমদ সরকার   

মাছাঃ অিমচা বগম  

ঝািল ী, 
ঢালভা া 
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১ ২ ৩ ৪ 

২০৩০ 3104 মাছাঃ উে  লছুম   

মাঃ িবদুৎ সরকার   

মাছাঃ নুরজাহান বগম  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

২০৩১ 3105 মাঃ আঃ হািমদ িময়া  
মাঃ জ ার আলী    
মাছাঃ হাসনা বগম  

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী  

২০৩২ 3108 সয়দ ওয়ােহদুল আহাদ  

সয়দ আ ুল হাই     
মাছাঃ হািববা বগম  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

২০৩৩ 3110 তপতী রানী কমকার   

 জুধান কমকার    

মমতা রানী কমকার  

বাসুেদবপুর 

পলাশবাড়ী  

২০৩৪ 3111 মাঃ নজ ল ইসলাম   

মাঃ নু ল হােসন    

মাছাঃ রােশদা বগম  

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

২০৩৫ 3116 মাঃ শািমম ম ল 

মাঃ সােদক আলী ম ল 

মাছাঃ রওশন আরা বগম  

বরকতপুর, 

ফিকরহাট 

২০৩৬ 3118 লাভলী আকতার      

 মাঃ িলয়ানুর রহমান  

মাছাঃ আেবদা বগম  

বরী হিরনমারী 
, পলাশবাড়ী  

২০৩৭ 3119 

মাঃ বােয়জীদ রহমান সরকার 

মাঃ বারহান উি ন সরকার 

মাছাঃ িবলিকছ বগম  

কাতুলী 
বং িলয়া  

২০৩৮ 3120 মাছাঃ মাকছুদা নাছিরন 

মাঃ মিজবর রহমান 

মাছাঃ ফােতমা বগম  

হিরনাথপুর, 

তালুকজািমরা 

২০৩৯ 3121 মাছাঃ সিলম সরকার 

আকবর আলী সরকার 

মাছাঃ সাদানরানী বগম  

বলরামপুর, 

তুলশীঘাট 

২০৪০ 3122 মাঃ আইয়ুব আলী   
কিফল উি ন সরকার 

মাছাঃ সুিফয়া বগম  

পূবফিরদপুর, 

পূবফিরদপুর 

২০৪১ 3123 

মাছাঃ সােহবা খাতুন   

মাঃ আশরাফুল আলম ম ল 

মাছাঃ িবলিকছ বগম  

কাতুলী 
বং িলয়া  

২০৪২ 3124 নয়ন চ  সরকার    

সানজু রাম সরকার    

রনিজতা রানী সরকার  

পি ম 

রামচ পুর, 

কািশয়াবাড়ী  
২০৪৩ 3126 মিরয়ম খাতুন      

মাঃ জােবদ আলী    
িবলিকছ বগম  

চি পুর, 

ঠু য়াপা র  

২০৪৪ 3127 মাঃ এম এ মাছুদ রানা 
মাঃ জুলিফকার বলাল 

মাছাঃ আফ জা বগম  

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

২০৪৫ 3128 মাঃ বাবুল আকতার  

মাঃ দেলায়ার হােসন  

মাছাঃ মােলকা বগম  

পূবনয়নপু, 

পূবেগািব পুর  
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২০৪৬ 3129 কা ন রানী         
তুলিশ রায়          

 প  রানী  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

২০৪৭ 3130 মাঃ সাহাগ িময়া     
মাঃ শিফ ল ইসলাম  

মাছাঃ সািজ বগম  

েমদপুর, 

মেনাহরপুর  

২০৪৮ 3133 

আেনায়া ল কবীর সুমন   

মাঃ শাহজাহান আলী আক  

মাছাঃ আেনায়ারা বগম  

নাি শহর, 

ফিকরহাট  

২০৪৯ 3135 মাঃ আবু তাফােয়ল  

মাঃ সাহরাব হােসন  

মাছাঃ পারভীন আ ার  

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

২০৫০ 3137 মাঃ িমজানুর রহমান  

মাঃ রিফ ল ইসলাম   

মাছাঃ রােজনা বগম  

গাড়ানাটা, 
ঠু য়াপা র 

২০৫১ 3138 মাছাঃ রােশদা খাতুন  

মাঃ আঃ সা ার ঠা া 
মাছাঃ রােবয়া  

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

২০৫২ 3139 

মাঃ মাহমুদুল হাসান সবুজ 

মৃত নূ ল ইসলাম      

মাছাঃ সােজদা বগম  

গাপীনাথপুর, 

হািলমনগর 

২০৫৩ 3140 মাঃ ওয়ািলউর রহমান 

মাঃ ওয়ােহদুল ইসলাম 

মাছাঃ আেনায়ারা বগম  

ঘাড়াবা া, 
হািলম নগর 

২০৫৪ 3145 মাছাঃ ইসরাত জাহান 

মাঃ আবুল খােয়র   

মাছাঃ হাসেন আরা 

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী  

২০৫৫ 3148 কাজী আবু হাদায়ফা  
কাজী রিফ ল ইসলাম 

মাছাঃ মেনায়ারা বগম  

গাপীনাথপুর, 

হািলমনগর 

২০৫৬ 3149 

মাঃ আল আিমন সরকার  

মাঃ আজহা ল ইসলাম   

মাছাঃ বািছরন নছা  

ভলােকাপা, 
তালুক জািময়া  

২০৫৭ 3151 আেমনা খাতুন        

মাঃ আ ুল বারী বপারী 
মাছাঃ হাওয়া বগম  

তালুক 

ঘাড়াবা া, 
চেরর হাট 

২০৫৮ 3153 ির া রানী          
িমেথন চ  সরকার   

অেলাকা রানী  

বতকাপা, 
ঢালভা া 

২০৫৯ 3155 মাঃ আঃ রিহম ম ল 

মাঃ ইউনুছ আলী    
মাছাঃ রিমছা বগম  

পি ম 

নয়ানপুর 

, বং িলয়া  
২০৬০ 3157 মাছাঃ সালমা খাতুন  

মাঃ মিমন মা া    
মাছাঃ িশদা বগম  

জাইতরবালা, 
বং িলয়া  

২০৬১ 3158 মাছাঃ শাহানাজ পারভীন 

মাঃ শিফ ল ইসলাম  

মাছাঃ রািশদা বগম  

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী  
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২০৬২ 3159 মাছাঃ বাসনা আকতার 

মাঃ আঃ কােদর ম ল 

মাছাঃ মমতা বগম  

মুরারীপুর, 

রওশনবাগ 

২০৬৩ 3160 মাঃ িব ব িময়া    
 মাঃ মু ল িময়া    
মাছাঃ িবউ  বগম  

ঘাড়াবা া, 
হািলম নগর 

২০৬৪ 3163 মিনরা খাতুন      

 রমজান আলী       
 জী বগম  

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

২০৬৫ 3164 মাছাঃ িমিথলা খাতুন  

মাঃ মুনসুর রহমান   

মাছাঃ আেমনা বগম  

ভলােকাপা, 
তালুক জািময়া  

২০৬৬ 3168 মাছাঃ নািহদ আ ার  

মাঃ জাহা ীর আলম  

মাছাঃ রােহলা বগম  

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

২০৬৭ 3169 মাঃ কাওছার আলী   
 মাঃ আফছার আলী   
মাছাঃ কািহনুর বগম  

পি ম 

গাপালপুর 

,কািশয়াবাড়ী  
২০৬৮ 3170 

 পলাশ চ         

ঃ ম ু  ামািনক     

মিত জা া রানী 

ময়ম পুর 

পূবফিরদপুর 

২০৬৯ 3171 

মাছাঃ িজ াতুল জা াত মীম 

মাজা ফার আহে দ খ কার 

মাছাঃ সািবনা ইয়াসিমন 

শ ামপুর, 

ঢালভা া 

২০৭০ 3172 

মাছাঃ রাজী আকতার বীনা 
মাঃ মাহবুবুর রশীদ    

মাছাঃ রজুবা বগম 

মা াফাপুর, 

তুলসীঘাট 

২০৭১ 3173 মাঃ বাবলু হাসান 

মৃতঃ আ ুল রউফ িময়া 
মাছাঃ জােবদা বগম 

সাবিদন 

ভগবিতপুর, 

আমলাগািছ 

২০৭২ 3175 এেক আব ুজােহর      

মৃতঃ আজগার আলী সরকার 

মাছাঃ আিজমা বগম 

বতকাপা, 
রওশনবাগ 

২০৭৩ 3177 মাছাঃ আফেরাজা আকতার   

মাঃ আবু ব র িসি ক 

মাছাঃ আরফান বগম 

ঝাপড়, 

কামরপুর  

২০৭৪ 3178 

মাছাঃ মাকছুদা আকতার  

মাঃ মমতাজুর রহমান   

মাছাঃ ফিরদা বগম 

তালুকজািমরা, 
তালুকজািমরা 

২০৭৫ 3181 

মাছাঃ ছামছু াহার খাতুন  

মাঃ আিনছুর রহমান    

মাছাঃ রােহনা বগম 

সাবিদন 

ভগবিতপুর, 

আমলাগািছ 

২০৭৬ 3182 মাছাঃ সােলহা আ ার  

মাঃ আবু নছর     

 মাছাঃ কিহনুর বগম 

হিরনাথপুর, 

তালুকজািমরা 

২০৭৭ 3185 মাঃ মিন ামান খান  

মৃতঃ রিফ ল ইসলাম   

মাছাঃ হােজরা বগম 

ঘাড়াবা া, 
হািলমনগড় 
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মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

২০৭৮ 3186 কৃ  চ  কমকার     

  রবী  নাথ কমকার 

নিমতা রানী  

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

২০৭৯ 3188 সুলতা রানী সরকার   

সমৎ কমুর সরকার   

িমনতী রানী 

পি ম 

রামচ পুর, 

কািশয়াবাড়ী 
২০৮০ 3189 মাঃ নুর আলম িসি ক 

মাঃ আবুল হােসন  

মাছাঃ ছামছু াহার বগম 

পি ম 

িমজাপুর, 

কািশয়াবাড়ী 
২০৮১ 3190 সয়দা উে  হািববা   

মাঃ আ ুল ওয়াব ম ল 

মাছাঃ আ জুয়ারা বগম 

কাতুলী, 
বং িলয়া 

২০৮২ 3194 মাছাঃ আিখ আ ার  

মাঃ তিমজ উি ন    

মাছাঃ মিরয়ম বগম 

ভগবানপুর, 

বাসুেদবপুর 

২০৮৩ 3195 মাঃ নািবউল ইসলাম   

মাঃ বজলার রহমান   

মাছাঃ আয়শা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

২০৮৪ 3199 মাছাঃ শািকলা পারভীন 

মাঃ শামছুল হক      

মাছাঃ হীরা বগম 

নাি  শহর, 

ফিকর হাট 

২০৮৫ 3203 মাছাঃ সানারী আ ার 

মাঃ গালাপ সরকার   

মাছাঃ সােজদা বগম 

েমদপুর, 

মেনাহারপুর 

২০৮৬ 3204 মাছাঃ সাহানা খাতুন  

মাঃ আ ুল কিরম     

মাছাঃ সােহদা বগম 

বুজ ক 

িব ু পুর, 

আমলাগাছী 
২০৮৭ 3205 

মাঃ আ ু াহ আল কাওসার 

মাঃ আ ুল আিজজ 

মাছাঃ আ জুয়ারা আরা বগম 

ল ীপুর, 

মরীরহাট 

২০৮৮ 3206 রােশদা খাতুন         

মাঃ নজ ল ইসলাম   

ৃ িত বগম 

িব ামগাছী, 
ঠু য়াপা র 

২০৮৯ 3207 মাছাঃ জসিমন আ ার 

মাঃ আঃ জিলল সরকার 

মাছাঃ হািছনা বগম 

িসধন াম, 

পলাশবাড়ী 

২০৯০ 3208 মাছাঃ রাকসানা আ ার 

মাঃ সমাসুম সরকার  

মাছাঃ রওশনারা বগম 

আ ুয়া, 
পলাশবাড়ী 

২০৯১ 3210 মাছাঃ হািলমা আকতার 

মা ািফজার রহমান   

মাছাঃ আ জুয়ারা বগম 

বুজ ক টংরা, 
বং িলয়া্ 

২০৯২ 3212 

মাছাঃ খাই ম নাহার কিল 

মাঃ আ ুল খােলক    

মাছাঃ কিহনুর বগম 

পি ম 

গািপনাথপুর, 

পলাশবাড়ী 
২০৯৩ 3213 মাছাঃ হািববা খাতুন   

মাঃ শিরফুল ইসলাম  

মাছাঃ মারেশদা বগম    

কাতুলী, 
বং িলয়া 

ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

২০৯৪ 3214 মাঃ আ ুল খােলদ     

মাঃ আবুল হােসন    

মাছাঃ রােকয়া বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

২০৯৫ 3215 মাঃ হা ন অর রিশদ 

মৃতঃ মিহ উি ন      

মাছাঃ খুিক মাই বগম 

গেনশপুর, 

বং িলয়া 

২০৯৬ 3222 মাঃ মিমনুল ইসলাম   

মাঃ আয়নাল হক   

মাছাঃ মিজনা বগম 

শালমাড়া, 
কেমারপুর 

২০৯৭ 3223 মাঃ শামীম িময়া    
 মাঃ এমদাদুল হক    

মাছাঃ আকিলমা বগম 

খামার বালুয়া, 
মেনাহরপুর 

২০৯৮ 3225 মাঃ আশরাফুল ইসলাম 

মাঃ আ ুস সামাদ  

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

গায়ালপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

২০৯৯ 3228 মাছাঃ আদুরী খাতুন  

 মাঃ আশাদুল ইসলাম আিশক 

মাছাঃ সােজদা বগম 

ঘাড়াবা া,  
হািলমনগর 

২১০০ 3238 মাঃ আিনছুর রহমান 

মৃত মিজবর রহমান 

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

বুজ ক 

িব ু পুর, 

আমলাগাছী 
২১০১ 3239 

মাঃ আহসানুল কিরম পন  

মাঃ রজাউল কিরম   

মাছাঃ িলিপ বগম 

পূব গাপালপুর, 

আমলাগাছী 

২১০২ 3243 মাঃ জ ল হক 

মাঃ মিজবর আক  

মাছাঃ জিমলা বগম 

হােসনরপাড়া, 
তুলসীঘাট  

২১০৩ 3245 

িমনারা খাতুন  ইকেতখায় ল 

মাঃ আরাফাত 

রিবতন বগম 

েমদপুর, 

মেনাহারপুর 

২১০৪ 3249 মাঃ মাতাহার হােসন  

মৃতঃ মাহাবুর       

 মাছাঃ জাহরা বগম 

মুরারীপুর, 

রওশনবাগ 

২১০৫ 3255 

 বীর চ  সরকার  

 রবী  নাথ সরকার 

শ ামলী রানী 

পি ম 

রামচ পুর, 

কািশয়াবাড়ী 
২১০৬ 3257 

হাসান মাহা াদ জািমউল হক 

মাঃ ময়নুল হক 

মাছাঃ জাহানারা বগম 

রাই াম, 

পলাশবাড়ী 

২১০৭ 3259 মাঃ আিতয়ার রহমান  

মাঃ আিজজার রহমান খাজা 

মাছাঃ আেমনা বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

২১০৮ 3260 হাসনা ফরেদৗিস     

 মাঃ আঃ লিতফ সরকার 

সুিফয়া বগম   

তালুকজািমরা,
তালুকজািমরা 

২১০৯ 3261 কাকলী বালা িসংহ    
িদেজ  নাথ সরকার   

গীতা রানী িসংহ 

পি ম 

রামচ পুর,কা
িশয়াবাড়ী 
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২১১০ 3262 মাঃ ইিলয়াছ সরকার   

মাঃ ইয়ািছন আলী   
মাছাঃ তােফলা বগম 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 

২১১১ 3263 ইিত রাণী মাদক     

 ফিণ ভুষন সরকার   

সেলানা রানী মাদক 

মরাদােতয়া, 
তালুকজািমরা 

২১১২ 3274 মাঃ শাহ আলম আক  

মাঃ ছাইদুর রহমান 

মাছাঃ রেহনা বগম 

ক ারপাড়া, 
ঠু য়াপা র 

২১১৩ 3275 মাছাঃ িলিথ খাতুন 

মাঃ গালাম মা ফা 
মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

পূব 

গািপনাথপুর,পূ
ব গািপনাথপুর 

২১১৪ 3276 মাছাঃ আেমনা খাতুন   

মাঃ আিমর উি ন 

মাছাঃ সােলহা বগম 

িকসামত 

কওয়ারবাড়ী,
তালুকজামীরা 

২১১৫ 3280 মাঃ মেহদী হাসান 

মৃতঃ ভালা িময়া 
মাছাঃ মনজ ু বগম 

বাড়াইপাড়া,প
লাশবাড়ী 

২১১৬ 3283 মাছাঃ িশিরনা আ ার 

মাঃ শাহ আলম সরকার 

মাছাঃ রিশদা বগম 

েমদপুর,মেনা
হারপুর 

২১১৭ 3287 মাছাঃ স া আ ার 

মাঃ িফেরাজ িময়া 
মাছাঃ িপয়ারা বগম 

েমদপুর,মেনা
হারপুর 

২১১৮ 3292 মাঃ মাসুদুর রহমান  

মাঃ িদল হক 

মাছাঃ মাসুদা বগম 

খি , মরীর
হাট 

২১১৯ 3295 মাঃ রায়হান সরকার 

মাঃ চান িময়া 
মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

মুরারীপুর,রওশ
নবাগ 

২১২০ 3299 মাঃ মিশউর রহমান 

মাঃ আঃ মা ান 

মাছাঃ িফেরাজা বগম 

ঝািল ী, 
ঢালভা া 

২১২১ 3303 আিরফা আ ার বান ু

মাঃ আঃ আইয়াল িময়া 
রওশন আরা বগম 

লাকমানপুর,

বং িলয়া 

২১২২ 3306 মাঃ রািকবুল হাসান 

মৃত মাজাে ল হক 

মাছাঃ রািহলা বগম 

হিরনাবাড়ী, 
হািলমনগর 

২১২৩ 3307 মাঃ বনজীর আহেমদ 

মাঃ শাবু িময়া 
মাছাঃ বলী বগম 

ভগবানপুর, 

বাসুেদবপুর 

২১২৪ 3308 

 তাপ চ  সাহা 
ন ল চ  সাহা 
মুি  রানী সাহা 

হােসনপুর, 

মরীরহাট 

২১২৫ 3312 মাঃ মেনায়ার হােসন 

মাঃ আঃ হািমদ 

মাছাঃ লাইলী বগম 

মধ রামচ পুর,

কামরপুর 

ঃ 
 নং 
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নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

২১২৬ 3314 মাঃ মিতয়ার রহমান 

মৃতঃ নজমাল হােসন 

িমেসছ খুিকমাই 

নয় আনা 
নওদা, 
বং িলয়া 

২১২৭ 3316 আল আিমন সরকার 

মৃত আঃ মিতন সরকার 

মাছাঃ নুজাহান বগম 

মুরারীপুর, 

রওশনবাগ 

২১২৮ 3318 মাছাঃ আছমা আ ার  

মাঃ রােশদ িময়া     
মাছাঃ মেমনা বগম  

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

২১২৯ 3320 মাঃ আিশক সরকার   

মাঃ আবু সাঈদ সরকার 

মাছাঃ সুিফয়া বগম  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

২১৩০ 3322 অনূ ল সরকার  

মৃত বি ম চ  সরকার 

অচনা রাণী সরকার  

মরাদােতয়া 
তালুকজািমরা 

২১৩১ 3323 মাছাঃ িজনা আকতার 

আঃ ওয়াহাব সরকার   

মাছাঃ জেলখা বগম  

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

২১৩২ 3324 মাছাঃ ফি  খাতুন   

মাঃ রাজা িময়া      
মাছাঃ রােহলা বগম     

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

২১৩৩ 3326 িদিপকা রাণী  
মিতলাল চ  সরকার   

বলা রানী  

মরাদােতয়া 
তালুকজািমরা 

২১৩৪ 3327 মাঃ সােহল রানা    
মাহা দ আলী       
জােহল বগম  

শালমাড়া, 
কামরপুর 

২১৩৫ 3328 মাঃ আিজজার রহমান  

মাঃ মাজাে ল হক    

মাছাঃ আিছরন বগম  

িনমদােশর িভটা 
, মেনাহরপুর 

২১৩৬ 3330 মাছাঃ হাসেন আরা   
মাঃ হােসন আলী     
মাছাঃ িনলুফা  

বাসুেদবপুর 

পলাশবাড়ী  

২১৩৭ 3331 মাঃ রজাইল কিরম   

মাঃ শিহদুল ইসলাম    

মাছাঃ িছিলকা বগম  

বিরশাল , 

বাসুেদবপুর  

২১৩৮ 3334 মাছাঃ িপয়ারা আকতার 

মাঃ আঃ মিজদ ম ল  

মাছাঃ রিজয়া বগম  

বড়িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

২১৩৯ 3335 মাঃ মাহমুদুল হক ধান 

মৃত ফজলুর হক ধান 

রােবয়া বগম  

বলরামপুর, 

তুলশীঘাট 

২১৪০ 3340 মাছাঃ নািহদা আ ার 

মাঃ আঃ বাকী িময়া 
মাছাঃ রােমছা বগম 

বুজ ক  

টংরা, 
বং িলয়া 

২১৪১ 3342 

মাছাঃ জািবয়া জামান বিহ 
মাঃ ফরেদৗস আলম চৗধুরী 
মাছাঃ পারভীন বগম 

তালুকজািময়া , 
তালুকজািময়া  
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১ ২ ৩ ৪ 

২১৪২ 3343 নাসরীন সুলতানা 
 মাঃ শািমম িময়া      
মাছাঃ সােহরা বগম   

ঝািল ী, 
ঢালভা া 

২১৪৩ 3344 

মাঃ রিফ ল ইসলাম ম ল   

মাঃ আঃ সিজব ম ল      

মাছাঃ শারিমন আকতার  

রায়তী নড়াইল, 

ডালভা া 

২১৪৪ 3345 মাঃ আঃ আিলম ধান 

মাঃ শহীদু াহ ধান   

মাছাঃ আয়শা িছি কা  

খামারনড়াইল 

ঢালভা া 

২১৪৫ 3348 মাঃ নাজমুল হক ধান 

মাঃ নু ল ইসলাম ধান 

মাছাঃ নুর নাহার বগম  

বলরামপুর, 

তুলশীঘাট 

২১৪৬ 3350 মাঃ জািম ল ইসলাম  

মাঃ সাখয়াত ামান   

মাছাঃ খািদজা বগম  

গাড়ানাটা, 
ঠু য়াপা র 

২১৪৭ 3352 

মাছাঃ শামীমা ইয়াছিমন  

মাঃ শাহ আলম      

মাছাঃ সিলনা বগম  

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী  

২১৪৮ 3353 মাছাঃ তািনয়া আহেমদ 

মাঃ ল আমীন সরকার 

মাছাঃ সুিফয়া বগম  

ল ীপুর, 

মরীরহাট 

২১৪৯ 3357 মাছাঃ শারিমন আকতার 

মাঃ িমরাজুল ইসলাম ম ল 

মাছাঃ আছাতুন নছা বগম 

বরকতপুর, 

ফিকরহাট 

২১৫০ 3361 মাছাঃ রেহনা বগম 

মাঃ সবুজ িময়া 
মাছাঃ িফেরাজ বগম 

পপুলীেজাড়, 

আমলাঘাছী 

২১৫১ 3362 মাঃ সাগর িময়া 
মাঃ বিদয়ার রহমান 

মাছাঃ লুৎফা বগম 

িশমুিলয়া, 
পলাশবাড়ী 

২১৫২ 3364 মাঃ মাসুদ রান 

মাঃ রাজা িময়া 
মিরনা বগম 

ভবানীপুর, 

বাসুেদবপুর 

২১৫৩ 3368 রওশন তাবাসসুম 

মাঃ আ ুর রিশদ ধান 

মাছাঃ মেনায়ারা রিশদ 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

২১৫৪ 3371 মাছাঃ পিপ আ ার  

মাঃ বাবলু িময়া 
মাছাঃ িশউলী বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

২১৫৫ 3373 

মাঃ মা ািফজাউর রহমান 

মাঃ মাকেছদ আিল 

মাছাঃ মিরয়ম বগম 

গায়ালপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

২১৫৬ 3376 মাঃ সবুজ িময়া 
মাঃ িডপ  িময়া 
মাছাঃ খুিক বগম 

হিরনাবাড়ী, 
হািলমনগর 

২১৫৭ 3382 আিমদ মার সাহা 
আ েতাষ সাহা 
তীমা রানী সাহা 

হােসনপুর, 

মরীরহাট 

ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

২১৫৮ 3383 ইসরাত জাহান 

মাঃ আ ুল কাইয়ুম ম ল 

মৃতঃ রেহনা বগম 

মধ রামচ পুর, 

কামরপুর 

২১৫৯ 3387 মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

মাঃ িফেরাজ কবীর আক  

মাছাঃ আলিব বওয়া 

মেনাহরপুর, 

মেনাহারপুর 

২১৬০ 3388 এ িকউ এম শািকল িময়া 
এ ক এম শাহা ল দা 
মাছাঃ সাহারা বানু 

জগ াথপুর, 

কামরপুর 

২১৬১ 3389 মাছাঃ তাজনুরী বগম 

মাঃ ময়নুল ইসলাম ম ল 

মাছাঃ ছােলহা বগম 

মারগাড়ী, 
হািলমনগর 

২১৬২ 3394 মাঃ নুর আলম সরকার 

মাঃ হায়বত আলী সরকার 

মাছাঃ নয়ন তারা বগম 

বলারামপুর, 

তুলসীঘাট 

২১৬৩ 3399 মাছাঃ বাইয়া ইয়াছিমন 

মাঃ মেহদী হাসান 

মাছাঃ রিজয়া বগম 

বািহরডা া, 
মরীরহাট 

২১৬৪ 3400 মাছাঃ রিশদা বগম 

মাঃ নাজমুল হাসাইন 

মাছাঃ ছামচুল নাহার 

িব ামগাছী, 
ঠু য়াপা র 

২১৬৫ 3401 আ ুল মােলক ধান 

মাঃ সাদা িময়া 
মাছাঃ মােলকা বগম 

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

২১৬৬ 3402 মাছাঃ শামীমা আকতার 

মাঃ শা আলম 

মাছাঃ শফালী বগম 

কাতুলী 
বং িলয়া  

২১৬৭ 3404 মাছাঃ শািহনুর আকতার 

মাঃ গারাম িকবিরয়া 
মাছাঃ আকিলমা বগম 

বাঁশকাটা, 
পলাশবাড়ী 

২১৬৮ 3409 মাছাঃ সািবনা ইয়াসিমন 

মাঃ গালাম মতজা 
মাছাঃ তহিমনা বগম 

বাঁশকাটা, 
পলাশবাড়ী 

২১৬৯ 3415 মাঃ জাহ ীর আলম 

মাঃ গািজউর রহমান 

জিমলা খাতুন 

সুলতানপুর 

বাড়াইপাড়া, 
বং িলয়া 

২১৭০ 3417 শিরফুল ইসলাম 

কিফল উি ন সরকার 

রিমচা বগম 

েমদপুর, 

মেনাহারপুর 

২১৭১ 3419 

আফসানা খানম আখী 
মাঃ হািববুর রহমান 

মাছাঃ সালমা বগম 

মেনাহরপুর, 

মেনাহারপুর 

২১৭২ 3422 মাছাঃ রনিজতা বগম 

মাঃ মা াদুল ইসলাম 

মাছাঃ রােবয়া বগম  

মারগাড়ী, 
হািলমনগর 

২১৭৩ 3427 মাঃ আরমান সরকার 

মৃত- মিহর উি ন 

মাছাঃ রােবয়া বগম 

গায়ালপাড়া, 
ঢালভা া 
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২১৭৪ 3436 মাঃ কাইফ খ কার 

মাঃ জয়নাল আেবিদন 

মাছাঃ রওশন আরা বগম 

বালাবামুিনয়া 
ফিকরহাট 

২১৭৫ 3437 মাঃ জািফ ল ইসলাম 

মাঃ হযরত আলী 
মাছাঃ জােহদা বগম 

ক ারপাড়া, 
ঠু য়াপা র 

২১৭৬ 3443 মাছাঃ তাহিমনা খাতুন 

মাঃ মাসুদ রানা সুমন 

মাছাঃ জাবায়দা বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

২১৭৭ 3444 

মাঃ ই ািহম খিলল জািকর 

মৃত হােসন আলী ম ল 

জাহানারা বগম 

পূব নয়ানপুর, 

বতকাপা 

২১৭৮ 3445 মাঃ শিরফুর ইসলাম 

শামছুল হক খ কার 

মাছাঃ শামছু াহার বগম 

পারবামুিণয়া, 
ফিকরহাট 

২১৭৯ 3452 মাছাঃ রািজয়া সুলতানা  
মাঃ আ ুর রা াক 

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

২১৮০ 3455 মাঃ লুৎফর রহমান 

মাঃ মাদাে র হােসন 

মাছাঃ লাভলী বগম 

বাসুেদবপুর, 

বাসুেদবপুর 

২১৮১ 3456 মাঃ তৗিহদুল ইসলাম 

মৃতঃ সালাইমান সরকার 

মাছাঃ তহিমনা বগম 

কলা, 
মরীরহাট 

২১৮২ 3457 মাছাঃ সিলনা খাতুন 

মাঃ মাজা ফার হােসন 

মাছাঃ ছামছুন নাহার বগম 

বির 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

২১৮৩ 3458 মাঃ শািফউল ইসলাম 

মৃত সাইদু ামান সরকার 

মাছাঃ রেহনা বগম 

পূব গাপালপুর, 

আমলাগাছী 

২১৮৪ 3462 মাঃ ফা ক িময়া 
মাঃ ইয়া ব আলী 
মাছাঃ সাদারানী বগম 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

২১৮৫ 3467 জয়তী রানী 
পলাশ চ  সরকার 

গীতা রানী  

কািশয়াবাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

২১৮৬ 3468 মাছাঃ তমা খাতুন 

মাঃ রিফ ল ইসলাম 

মাছাঃ িদল বা বগম 

ঝািল ী, 
ঢালভা া 

২১৮৭ 3469 মাছাঃ মারেশদা বগম 

মৃতঃ ফরেদৗস কিবর 

গালেস আরা বগম লসুম 

ছাট 

বৗলারপাড়া, 
তুলসীঘাট 

২১৮৮ 3470 মাঃ সুমন সরকার 

মাঃ নুর বী সরকার 

মাছাঃ মিজনা বগম 

পূব গাপালপুর, 

আমলাগাছী 

২১৮৯ 3472 

 জিরনা আ ার জাসনা 

মাঃ জয়নাল আেবদীন 

মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

িব ামগাছী, 
ঠু য়াপা র 

ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

২১৯০ 3474 মাছাঃ শা ী আ ার 

মাঃ আ ুল হািমদ 

মাছাঃ মেহরন নছা 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

২১৯১ 3475 মাছাঃ শািকল বগম 

মাঃ আশরাফুল রহমান 

মাছাঃ জসিমন বগম 

মহদীপুর, 

ঠু য়াপা র 

২১৯২ 3476 মাছাঃ িবউ  আ ার 

মাঃ িফেরাজ কিবর 

মাছাঃ সােজদা বগম 

মেনাহরপুর, 

মেনাহারপুর 

২১৯৩ 3478 মাঃ আিরফুর ইসলাম 

মাঃ আশরাফুল ইসলাম 

মাছাঃ সিহদা বগম 

িব ামগাছী, 
ঠু য়াপা র 

২১৯৪ 3481 মাঃ আঃ রা াক শখ 

মৃতঃ আ ুল জিলল শখ 

মাছাঃ শফালী বওয়া 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

২১৯৫ 3483 অিছউ ামান সরকার 

মা: খিললুর রহমান     

মাছা: মােলকা বগম  

বরী 
হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী  

২১৯৬ 3486 মা: ছদ ল ইসলাম 

মা: আ: লিতফ িময়া 
মাছা: মিজদা বগম  

জগ াথপুর, 

কামরপুর  

২১৯৭ 3487 মা: আিমনুল ইসলাম   

মা: আবুল কালাম আজাদ 

মাছা: শাভা রানী বগম  

েমদপুর, 

মেনাহরপুর  

২১৯৮ 3488 মাছা: তাজিমন আ ার 

মা: মাজা ফর রহমান 

মাছা: িবলিকছ বগম  

মেনাহরপুর, 

মেনাহরপুর  

২১৯৯ 3494 মাছা: সুলতানা রািজয়া  
মা: শামসুল দা      
মাছা: িশউিল বগম  

িশবরামপুর, 

পলাশবাড়ী  

২২০০ 3496 মা: মাহমুদুল হাসান    

মৃত- আ ুল হািমদ      

মাছা: শিরফা বগম  

বড়াইপাড়া , 
পলাশবাড়ী  

২২০১ 3501 মাছা: িবিথ আ ার 

মা: আ ুল লিতফ ধান 

মাছা: ছািলমা বগম  

রাই াম, 

পলাশবাড়ী  

২২০২ 3502 

 মািনক মার     

কশব চ          

 িরন ুবালা  

মরাদােতয়া, 
তালুকজািমরা  

২২০৩ 3503 মা: সুজন আক       

মা: এনােয়ত আলী     
মাছা: সােহদা বগম 

সাবিদন , 

আমলাগাছী  

২২০৪ 3504 মাছা: শিরফা আ ার   

মা: িসি ক ম ল     

মাছা: কিবতা বওয়া  

মেনাহরপুর, 

মেনাহরপুর  

২২০৫ 3507 মাছা: সািথ আ ার    

মা: শাহ আলম ধান  

মাছা: ক না বগম  

ছাউিনয়া, 
রেথরবাজার  



ন াশনাল সািভস কমসূচীেত (৭ম পব) অ ভূ  আেবদনকারীগেণর চূড়া  নােমর তািলকা 
উপেজলাঃ পলাশবাড়ী, জলাঃ গাইবা া 

70 
 

ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

২২০৬ 3508 মাছা: উে লছুম বগম 

মা: জিসম উি ন 

মাছা: হািমদা বগম  

নয় আনা 
নওদা, 
বং িলয়া  

২২০৭ 3509 মাছা: ডিল খাতুন     

মৃত- দুলা িময়া      মাছা: 
জােবদা বগম  

রামপুর, 

বাসুেদবপুর  

২২০৮ 3511 

মাছা:  িলিপ বগম     

জাহা ীর আলম আক    

মাছা: আেনায়ারা বগম  

রামপুর, 

বাসুেদবপুর  

২২০৯ 3513 মাছা: রাফছানা আ ার 

মা: শিরফুল ইসলাম    

মাছা: রীনা বগম  

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী  

২২১০ 3514 মা; শামীম ইসলাম   

মা: মুনজু ল        

মাছা: সােজদা বগম  

মুংিলশপুর, 

ঘাড়াঘাট  

২২১১ 3515 মা: রানা ধান       

মা: গালজার রহমান   

মাছা: নুর বগম  

খামারমামুদপুর, 

মেনাহরপুর  

২২১২ 3521 মা: জাহা ীর আলম   

মা: মধু িময়া       
 মাছা: জাহানারা বগম  

দূগাপুর, 

পলাশবাড়ী  

২২১৩ 3526 মাছা: মিরয়ম খাতুন   

খ কার আিমনুল ইসলাম 

হািসনা বগম  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী  

২২১৪ 3527 মা: আখতা ামান   

মা: ছামছুল আলম     

মাছা: আেনায়ারা বগম  

িব ামগাছী, 
ঠু য়াপু র  

২২১৫ 3532 মা: িমজানুর রহমান   

মা: আ ুল হা ান িময়া 
মাছা: িমিন বগম  

বড়াইপাড়া, 
পলাশবাড়ী  

২২১৬ 3533 

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

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী  

২২১৭ 3537 

মাছা: মিরয়ম খাতুন িমলা 
মা: মাহবুব ইসলম    

মাছা: হাছনা  বগম  

ঝািল ী, 
ঢালভাংগা  

২২১৮ 3538 মা: বরজাহান        

মা: তারা িময়া      
মাছা: বুিল বগম  

ল ীপুর, 

মরীর হাট  

২২১৯ 3539 

মা: ইবেনিসনা আল আল মামুন 

মা: ইসমাইল হাসেন ধান 

মাছা: মেহর আফজুন বগম  

খামার নড়াইল, 

ঢালভা া  

২২২০ 3540 মাছা: বাবলী খাতুন   

মা: হাসাইন ম ল    

মাছা: আয়শা খ কার     

েমদপুর, 

মেনাহরপুর  

২২২১ 3547 মা: হা ন অর রিশদ  

মৃত- বাবর আলী শখ   

মাছা: অেলদা বগম  

পারবামুিনয়া, 
ফিকরহাট  

ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
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মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

২২২২ 3549 

মা: আিনছুর রহমান খ কার  

মা: নুর বী খ কার  

মাছা: রানী বগম  

পারবামুিনয়া, 
ফিকরহাট  

২২২৩ 3550 মা: মাহফুজার রহমান  

মা: আ: মিজদ সরকার  

মাছা: রােবয়া বগম  

রায়তী নড়াইল- 

ঢালভা া  

২২২৪ 3553 মাছা: মােশদা বগম 

মা: সােহল রানা  
মাছা: হািছনা বগম  

দয়ার পাড়া, 
ঠু য়াপু র  

২২২৫ 3555 িনিখল চ  সরকার  

সে াষ মার সরকার  

চ লা রানী সরকার  

খামারমামুদপুর, 

হািলমনগর  

২২২৬ 3556 মা: রেজায়ান ম ল 

মা: রা াক ম ল 

মাছা: ফােতমা বগম  

মুরারী পুর, 

বতকাপা  

২২২৭ 3557 মাছা: িসি কা আ ার  

মা: িসরাজুল হক 

মাছা: মােজদা বগম  

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী  

২২২৮ 3559 মা: বলাল হােসন  

মা: হািববুর রহমান 

ম ল মাছা: বলী বগম  

ভগবানপুর, 

বাসুেদবপুর  

২২২৯ 3563 মাছা: মিরয়ম খাতুন  

মা: মাকেছদ আলী  
মাছা: জ রা বগম  

কাতুলী, 
বং িলয়া  

২২৩০ 3564 

মা: আহাদ আক  সাগর  

মা: সাহরাব হাসাইন 

মাছা: মিজনা বগম  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী  

২২৩১ 3569 মা: িমলন িময়া  
মৃত- আেবদ আলী  
আফিরনা বগম  

সােকায়া, 
ঢালভা া  

২২৩২ 3573 মাছা: পালী খাতুন  

মা: দুলু িময়া  
মাছা: জােমনা  

পপুলীেজাড়, 

আমলাগাছী  

২২৩৩ 3574 মা: নূর আলম ধান 

মা: সাজ ু ধান 

মাছা: নাজমা বগম  

নাি শহর, 

ফিকরহাট  

২২৩৪ 3576 মা: রাি  ম ল  

মা: নিসব উি ন ম ল 

মাছা: আেমনা বগম  

মারগাড়ী, 
হািলমনগর  

২২৩৫ 3577 মা: লুৎফর রহমান  

মা: আ: লিতফ সরকার  

মাছা: মেনায়ারা বগম  

িকশামত 

কওয়াবাড়ী, 
তালুকজািমরা  

২২৩৬ 3580 মা: রেজায়ান  

মা: হলাল উি ন 

মাছা: মেহ ন নছা  

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী  

২২৩৭ 3583 মাছাঃ িম আকতার 

মাঃ িসেক ার আলী 
মাছাঃ মিজনা বেগম 

নয়আনা নওদা 
, ব ুিলয়া  



ন াশনাল সািভস কমসূচীেত (৭ম পব) অ ভূ  আেবদনকারীগেণর চূড়া  নােমর তািলকা 
উপেজলাঃ পলাশবাড়ী, জলাঃ গাইবা া 

71 
 

ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

২২৩৮ 3584 মা: অেপল মাহামুদ  

মা: আবু সাঈদ সরকার  

মাছা: সুিফয়া বগম  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী  

২২৩৯ 3585 

আল-মাহমুদ ইসলাম আিরফ  

শিহদুল ইসলাম  

আেলয়া বগম  

িশবরামপুর, 

পলাশবাড়ী  

২২৪০ 3586 মা: রজাউল কিরম  

মা: আ: মা ান শখ  

রােকয়া বগম  

রায়তী নড়াইল- 

ঢালভা া  

২২৪১ 3589 মা: মাসুদ রানা সুমন  

মা: সধু িময়া  
মাছা: জাহানারা বগম  

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী  

২২৪২ 3597 মাছা:  রেহনা খাতুন  

রিজবর রহমান সরদার  

সিলনা বগম  

তালুকজািমরা, 
তালুকজািমরা  

২২৪৩ 3599 মাছা: লাভলী আ ার  

মা: রাজ ুিময়া 
মাছা: আফ জা বগম  

তালুক 

কওয়াবাড়ী, 
হিরনাথপুর  

২২৪৪ 3602 মা: ফাইমুল ইসলাম  

মা: আ ুল লিতফ ম ল  

মাছা:  শােহদা বগম  

শালমারা,  
কামরপুর  

২২৪৫ 3603 মা: সােহল রানা  
মা: হায়দার আলী 
মাছা: ছািফয়া বগম  

িশমুিলয়া, 
পলাশবাড়ী  

২২৪৬ 3606 মাছা: িশমুলী আ ার  

মা: ছইমুি ন ামািনক  

দেলায়ারা বগম  

চকবালা, 
কািশয়াবাড়ী  

২২৪৭ 3610 মা: িমজানুর রহমান  

মা: আ: আিজজ  

মাছা: রািজয়া বগম  

সাবিদন , 

আমলাগাছী  

২২৪৮ 3611 মা: সুজন রানা  
মা: ইমদাদুল হক  

মাছা: হািসনা বগম  

িদগদাড়ী, 
মরীরহাট  

২২৪৯ 3612 মাছা: মাহমুদা খাতুন  

মা: আবু সােলক ম ল  

মাছা: আেনায়ারা বগম  

ময়ম পুর,  

পূব ফিরদপুর  

২২৫০ 3613 

মা: িতিথ আ ার  

মা: মাসুদ আলম সরকার  

মাছা: ফােতমা বগম  

পবনাপুর, 

চেররহাট  

২২৫১ 3615 মাসুদ আলম সরকার 

মা: আ ুল বাকী সরকার 

মৃত- মিজদা বগম 

পবনাপুর, 

চেররহাট  

২২৫২ 3617 মা: সবুজ িময়া  
মা: আ ুর রিহম  

মাছা: িফ নী বগম  

হিরনাবাড়ী, 
হািলমনগর  

২২৫৩ 3618 মা: মাকেছদুল হক  

মা: আ; কােদর  

মাছা: িশউিল বগম  

বুজ ক টংরা, 
বং িরয়া  

ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

২২৫৪ 3619 মাছা: রািজনা আ ার 

মা: হলাল উি ন  

মাছা: জাহানারা বগম   

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী  

২২৫৫ 3622 আ: মােলক  

মৃত- আলাব   

মৃত- কিরমন নছা  

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী  

২২৫৬ 3628 মাছা: জািমলা খাতুন  

মা: আেনায়া ল ইসলাম  

মাছা: আয়শা বগম  

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী  

২২৫৭ 3633 মাছাঃ নাজমা খাতুন  

আঃ মা ািলব খ কার  

মাছাঃ আিছয়া বগম  

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

২২৫৮ 3637 মাছাঃ নািদয়া বগম  

খ কার আঃ ওয়ােহদ  

মাছাঃ লাকী বগম  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

২২৫৯ 3641 মাছাঃ আিখ খাতুন  

মাঃ িরপন ইসলাম  

মাছাঃ হােজরা বগম  

িনমদােশর িভটা 
, মেনাহরপুর 

২২৬০ 3642 ছামছু াহার আকতার  

মাঃ আঃ সামাদ ম ল  

মাছাঃ নুরজাহান বগম  

আ ুয়া 
পলাশবাড়ী  

২২৬১ 3644 মাঃ আহঝানুল কাবীব  

মাঃ হািববুর রহমান  

মাছাঃ িজ াত রহমান  

নুিয়গাড়ী 
পলাশবাড়ী  

২২৬২ 3645 মাঃ রােসল িময়া  
মাঃ িসি র রহমান  

মাছাঃ হেলনা বগম  

শ ামপুর 

ঠু য়াপা র 

২২৬৩ 3647 মাছাঃ জােহদা আকতার  

আিলম উি ন সরকার  

 রওশন আরা বগম  

কাতুলী 
বং িলয়া  

২২৬৪ 3648 মাছাঃ খািদজা আ ার  

মাঃ রােসদ চৗধুরী  
মাছাঃ ছামছু াহার বগম  

পাবতীপুর  

ঠু য়াপা র  

২২৬৫ 3652 মাছাঃ হািববা সুলতানা  
মাঃ আবু ব র িসি ক  

মাছাঃ হেলনা আ ার  

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

২২৬৬ 3654 মাঃ শিহদুল ইসলাম  

মাঃ ছামছুল হক  

মৃত শােহদা  

পারবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

২২৬৭ 3655 আসাদু ামান সরকার  

মৃত জছারত সরকার  

মাছাঃ আছমা বগম  

বরী হিরনমারী 
, পলাশবাড়ী  

২২৬৮ 3658 মাছাঃ নাছিরন চৗধুরী 
মৃত জ ল হক চৗধুরী 
মাছাঃ রােকয়া বগম  

পাবতীপুর  

ঠু য়াপা র  

২২৬৯ 3661 মাছাঃ আছমা আকতার  

মাঃ ম জু ল হক  

মাছাঃ নাজমীন বগম  

গায়ালপাড়া, 
ঢালভা া 
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২২৭০ 3670 কাম াহার  

আঃ মা ান ম ল  

মাসেলম  

দয়ারপাড়া, 
ঠু য়াপা র  

২২৭১ 3671 মাছাঃ কািমউন জা াত  

মা ািফজার রহমান  

মাছাঃ িবউ  বগম  

ঝািল ী, 
ঢালভা া 

২২৭২ 3675 মাছাঃ শািমমা আকতার  

মাঃ রিফ ল ইসলাম  

মাছাঃ মমতাজ বগম  

িকশামত 

চেরংগা মরীর 

হাট 

২২৭৩ 3677 জা াতুল ফরেদৗস  

মাঃ আঃ সালাম  

মাছাঃ আফ জা বগম  

জামালপুর 

পলাশবাড়ী  

২২৭৪ 3682 মাছাঃ পা ল খাতুন  

মাঃ আবুল হােসন  

মাছাঃ জাহানারা বগম  

হিরনমারী,হািল
মনগর  

২২৭৫ 3684 মাঃ ফরহাদ ইসলাম  

মৃত আঃ ওয়ােহদ িময়া 
মাছাঃ িফেরাজা বগম  

ক ারপাড়া, 
ঠু য়াপা র 

২২৭৬ 3688 িনতাই চ  দাস 

মৃত ফিন ভুষণ দাস 

িমনা রাণী  

পবনাপুর, 

চেররহাট 

২২৭৭ 3690 জগলুল মাহমুদ চৗধুরী  
মাহমুদ হােসন চৗধুরী  
মাছাঃ আরজুমা  বান ু 

মারগাড়ী, 
হািলমনগর 

২২৭৮ 3691 সােজদুল ইসলাম  

আেছার উি ন ামািনক  

মাছা: শফালী বগম  

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী  

২২৭৯ 3694 মাছা: মহবুবা আ ার  

মা: আ া ল হক  

মাছা: গালাপী বগম  

ড়ায়ালপাড়া, 
ঢালভা া  

২২৮০ 3697 মা: শািমম িময়া  
মা: আ: সাবাহান িময়া  
মাছা: মােজদা বগম  

রামপুরা, 
কামরপুর  

২২৮১ 3698 বিনতা রানী মহ   

নারায়ন চ  মহ   

বাস ী রানী  

ঝাপড়, 

কামরপুর  

২২৮২ 3699 মা: সােহল রানা  
মা: আ ুল বাকী ম ল 

মাছা: িশি  বগম  

হিরপুর , 

রওশনবাগ  

২২৮৩ 3709 মাছাঃ রিহমা খাতুন  

মাঃ আহমান হাবীব 

মাছাঃ রািফজা বগম  

বুজ ক 

িব ু পুর , 

আমলাগাছী 
২২৮৪ 3714 কাজী জােসফ আগেমদ 

কাজী আউ জাফর  

মাছাঃ লাভলী বগম 

গাপীনাথপুর, 

হািলমনগর 

২২৮৫ 3716 শিরফুল ইসলাম 

আঃ রা াক িময়া  
জা াতুন বগম  

গাড়ানাটা , 
ঠু য়াপা র 

ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 
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কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

২২৮৬ 3717 মাঃ আিহ ল ইসলাম 

মৃত মুনছুর আলী  
রিজয়া বগম  

েমদপুর , 

মেনাহরপুর  

২২৮৭ 3719 মাছাঃ আলিমনা আ ার 

মাঃ সাহানুর রহমান  

মাছাঃ আ জুয়ারা বগম  

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

২২৮৮ 3720 এস.এম শামীম হােসন 

মৃত আঃ ক ুছ 

মাছাঃ জুেলখা বগম  

দূগাপুর, 
পলাশবাড়ী 

২২৮৯ 3721 মাঃ মাকেছদুল ইসলাম  

মাঃ নজমাল হােসন 

িজ বগম  

দৗলতপুর , 

কামরপু 

২২৯০ 3723 মাঃ আিমনুল ইসরাম  

মৃত খ কার মুনছুর  

মৃত রিজয়া বওয়া  

েমদপুর , 

মেনাহরপুর  

২২৯১ 3724 একাদশ চ  সরকার 

মৃত রিশফ চ  সরকার  

সাথী দবী রানী সরকার 

হাসানেখাড়, 

কািশয়াবাড়ী 

২২৯২ 3725 মাঃ মা ািফজার রহমান 

মাঃ আঃ ছা ার ব াপারী 
মাছাঃ মিজনা বগম  

পারবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

২২৯৩ 3728 মাঃ শিফ ল ইসলাম  

মাঃ সামসুল ইসলাম  

মৃত সােহরা খাতুন 

িনমদােশর িভটা 
, মেনাহরপুর 

২২৯৪ 3729 মাঃ হা ন আর রিশদ 

আবুল কালাম আজাদ ধান 

মাছাঃ মেনায়ারা বগম  

ঘাড়াবা া, 
হািলম নগর 

২২৯৫ 3730 মাঃ আ া ল হক 

মাঃ আঃ কিরম সরকার 

মাছাঃ হািলমা বগম  

গায়ালপাড়া, 
ঢালভা া 

২২৯৬ 3732 মাঃ আশারাফুল ইসলাম  

মাঃ আজগার আলী  
মাছাঃ অিমছা বগম  

িদগদাড়ী, 
মরীরহাট 

২২৯৭ 3735 ফরহাদুল ইসলাম িলখন  

তিহদুল ইসলাম খ কার 

মাছাঃ ফােতমা বগম  

বরকতপুর, 

ফিকরহাট 

২২৯৮ 3736 মাঃ আঃ লিতফ  

মৃত ওমর আলী  
মাছাঃ লাইলী বগম  

তালুকজািময়া , 
তালুকজািময়া  

২২৯৯ 3738 মা ািফজার রহমান  

মাঃ মমতাজ আলী  
মিজনা বগম  

বরকতপুর, 

ফিকরহাট 

২৩০০ 3740 মাঃরিফক হােসন ম ল 

আমজাদ হােসন ম ল  

মাছাঃ রিজবা বগম  

পারবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

২৩০১ 3743 মাছাঃ িরমা বগম  

মাঃ আবু তােহর  

মাছাঃ মেনকা বগম  

তালুকজািময়া , 
তালুকজািময়া  
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২৩০২ 3745 মাঃ মাইদুল ইসলাম  

মাঃ রিফ ল ইসলাম  

মাছাঃ মিরয়ম বগম  

গায়ালপাড়া , 
ঠু য়াপা র  

২৩০৩ 3746 মাঃ ওয়ািলদ হাসাইন  

মাঃ সাহরাব হাসাইন  

মাছাঃ মিজনা বগম  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

২৩০৪ 3750 মাছাঃ রিহমা বগম  

মাঃ আনছার আলী 
মাছাঃ অিমছা বগম  

িশবরামপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৩০৫ 3751 মাঃ আশরাফুল আলম  

মাঃ শািহদুল ইসলাম  

মাছাঃ আিজনা বগম  

েমদপুর , 

মেনাহরপুর  

২৩০৬ 3754 িশউিল খাতুন  

মৃত মাজাে ল হক 

মাছাঃ বুলবুিল বগম  

কাতুলী 
বং িলয়া  

২৩০৭ 3765 মাঃ খাকন খ কার 

নু ল আিমন খ কার 

মাছাঃ রিশদা বগম  

রাজনগর , 

রওশনবাগ 

২৩০৮ 3766 মাঃ আঃ রউফ ম ল  

মাঃ ফজলার রহমান  

মাছাঃ রািহলা বগম  

পি ম 

গাপালপুর, 

বং িলয়া  
২৩০৯ 3767 মাঃিসরাজুল 

ইসলামিসহাব 

মাঃ আসাদুল ম ল  

মাছাঃ শফালী বগম  

গনকপাড়া, 
কািশয়াবাড়ী 

২৩১০ 3768 মাঃ মি উর রহমান 

মাঃ শিহদুল ইসলাম  

মাছাঃ কিহনুর বগম  

পঃ িমজাপুর , 

কািশয়াবাড়ী  

২৩১১ 3771 মেহদী হাসান ম ল  

মাঃআিজজুল ইসলাম  

মাছাঃ কমলা বগম  

পু মারী, 
মেনাহরপুর  

২৩১২ 3772 মাঃ শামীম িময়া  
মাঃ এমারত আক  

মৃত রােবয়া বগম  

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

২৩১৩ 3774 মাছাঃ ফােতমা বগম 

আবুল কালাম আজাদ 

মাছাঃ শভা বগম  

েমদপুর , 

মেনাহরপুর  

২৩১৪ 3775 মাঃ আল মামুন  

মাঃ জয়নাল আেবদীন  

মাছাঃ হােজরা বগম  

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৩১৫ 3779 মাছাঃ আরিজিরনা হক  

মাঃ েবল ম ল  

মাছাঃ গালািজ বগম  

িকশামত 

চেরংগা মরীর 

হাট 

২৩১৬ 3780 সুিজত মার  

খুিদরাম দাস 

সিবতা রানী দাস  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

২৩১৭ 3781 মাছাঃ রহানী আ ার  

মাঃ শািমম িময়া  
মাছাঃ আেরফা ্ বগম  

পারবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

২৩১৮ 3782 মাঃ আল আিমন ইসলাম 

মাঃ তাফা াল হােসন  

মাছাঃ রেবকা বগম  

পারবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

২৩১৯ 3786 মাছাঃ জািকয়া সুলতানা  
মাঃ ইউসুব আলী  
মাছাঃ হািমদা বগম  

ল ীপুর, 

মরীরহট 

২৩২০ 3788 িনমল চ   

মিন নাথ চ  

অেমলা রাণী  

পূব 

গাপীনাথপুর , 

পলাশবাড়ী  
২৩২১ 3790 রােহনা পারভীন 

মাঃআ ুর রহমান ম ল 

মাছাঃ জিমলা বগম  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

২৩২২ 3794 মাছাঃ আদুরী আকতার  

মাঃ আশরাফ ম ল 

মাছাঃ মেমনা বগম  

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

২৩২৩ 3796 সােহল রানা  
আঃ মিজদ  

মােজদা বগম  

বাড়াইপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

২৩২৪ 3800 মাঃ ইউনুস আলী 
মাঃ আঃ সামাদ 

মাছাঃ লাইলী বগম 

     

রায়তীনড়াইল,  

  ডালভা া 

২৩২৫ 3801 ইয়াছিমন আ ার মানা 
মাঃ ম আলী  
মাছাঃ চােমলী বগম 

বিরহিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

২৩২৬ 3805 মাঃ মাহামুদু বী সরকার 

মাঃ নুর বী সরকার 

মাছাঃ ফােতমা বগম 

িদগদাড়ী, 
মরীরহাট 

২৩২৭ 3806 মাছাঃ বিব খাতুন 

মাঃ মনজুর মারেশদ 

মৃত- জােলখা বগম 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

২৩২৮ 3807 মাঃ মাহফুজার রহমান 

মাঃ ফজলার রহমান 

মাছাঃ সােদনা বগম 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৩২৯ 3808 ঝুমা রানী সাহা 
ন ন চ  সাহা 
গৗির রানী সাহা 

রাই াম, 

পলাশবাড়ী 

২৩৩০ 3816 মাঃ রজওয়ানুল হক 

মাঃ আেশ র রহমান 

মাছাঃ শাহানারা বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

২৩৩১ 3818 মাছাঃ মাহমুদা আকতার 

মাঃ মিজবর রহমান  

মাছাঃ জাহরা বগহ 

দূগাপুর, 
পলাশবাড়ী 

২৩৩২ 3821 কৃ া রানী 
 সংকর রানী 
মিত নীলা দবী 

ভলােকাপা ,  
তালুক জািময়া  

২৩৩৩ 3822 মিত স া রানী 
 পু িজত মার 

মিত সর তী 

ভলােকাপা ,  
তালুক জািময়া  
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ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

২৩৩৪ 3823 মাছাঃ সুমনা আ ার 

মাছাঃ মাখেলছুর রহমান 

মাছাঃ মাওদুদা বগম 

দুবলাগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

২৩৩৫ 3824 মাঃ শামছু ামান সরকার 

শাহজাহান আলী সরকার 

মাছাঃ জুেলখা বগম 

দূগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৩৩৬ 3825 

 শারিমন আ ার বাি  

মাঃ বাবলু িময়া 
মাছাঃ িশউলী বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

২৩৩৭ 3827 মাছাঃ সু্ই  বগম 

মাঃ রজানুর হক 

মাছাঃ িশউলী বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৩৩৮ 3829 ফিরদা খাতুন 

মাঃ িমসুদুর রহমান 

জাহানারা বগম 

খামার নরাইল  

ঢালভা া 

২৩৩৯ 3834 মাছাঃ িশউলী বগম 

মাঃ বাবলু িময়া  
মাছাঃ জিমলা বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

২৩৪০ 3835 মাঃ সিজব ম ল 

শামছুল আিমন ম ল 

মাছাঃ হািলমা বগম 

পূব-নয়ানপুর, 

পূব-

গািপনাথপুর 

২৩৪১ 3838 মাঃ রিবউল আউয়াল 

মৃত রমজান আলী 
মাছাঃ জােহদা বগম 

সুই াম,  

পলাশবাড়ী 

২৩৪২ 3839 মাছাঃ সািবনা আকতার 

মাঃ সেক ার আলী 
মাছাঃ জুেলখা বগম 

আটঘিড়য়া, 
মরীরহাট 

২৩৪৩ 3840 তপন মার 

মৃত মিনে া নাথ  

খুিশ রানী 

হিরনবাড়ী, 
হািলমনগর 

২৩৪৪ 3845 মাঃ সুলতান আলী 
মকবুল হােসন ম ল 

মৃত- মােনায়ারা বগম 

চকবালা, 
কািশয়াবাড়ী 

২৩৪৫ 3846 মাঃ লাকমান হািকম 

মাঃ মকবুল ম ল 

মৃতঃ মেনায়ারা বগম 

চকবালা, 
কািশয়াবাড়ী 

২৩৪৬ 3849 মাঃ দােলয়ার হােসন 

মৃত নওশা িময়া 
মাছাঃ রিজয়া বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৩৪৭ 3854 শামছু ামান 

মা ফা শাহাদাতু ামান 

সােলহা বগম 

দুগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৩৪৮ 3856 মাছাঃ িমিলন আকতার 

মাঃ শামুন অর রিশদ 

মাছাঃ মেহর িনগার 

খামার নরাইল  

ঢালভা া 

২৩৪৯ 3857 মাছাঃ তািনয়া রহমান 

মাঃ সাবহান িময়া 
মাছাঃ সুিফয়া বগম 

গায়ালপাড়া, 
ঢালভা া 

ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

২৩৫০ 3858 মাছাঃ রােবয়া খাতুন 

মাঃ মাসুদ রানা রায়হান 

মাছাঃ সানালী বগম 

খামার নরাইল 

 ঢালভা া 

২৩৫১ 3859 মাছাঃ রােশদা খাতুন 

মাঃ আইউব আলী 
মাছাঃ মিরয়ম বগম 

খামার নরাইল  

ঢালভা া 

২৩৫২ 3861 মাঃ সােখায়াত হােসন 

মাঃ আ ুল মিতন 

মাছাঃ শাহানা বগম 

ল ীপুর, 

মরীরহাট 

২৩৫৩ 3864 মাঃ মিমনুল ইসলাম 

আ ুস সালাম সরকার 

মাছাঃ হািমদা বগম 

ঘাড়াবা া, 
 হািলমনগর 

২৩৫৪ 3865 মাছাঃ পারভীন আ ার 

মাঃ শিফ ল ইসলাম 

মাছাঃ আরজুমান বান ু

পি ম 

 িমজাপুর, 

কািশয়াবাড়ী 
২৩৫৫ 3866 মাছাঃ মুি  আ ার 

মাঃ ম ুর হােসন 

মাছাঃ মিজদা বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৩৫৬ 3867 মাঃ বলাল িময়া 
মাঃ গালজার রহমান 

হাছনা বগম 

বুজ কিব পুর
, 

আমলাগাছী 

২৩৫৭ 3872 মাঃ হলাল িময়া 
মাছাঃ গালাম হােসন 

মাছাঃ হেলনা খাতুন 

িশমুিলয়া, 
পলাশবাড়ী 

২৩৫৮ 3873 মাছাঃ উে  হানা 
আ ুল জা ার ম ল 

মাছাঃ ছামছু াহার বগম 

পি ম 

গাপালপুর 

বং িরয়া 
২৩৫৯ 3874 মিত ৃ িত রানী 

 িধের  নাথ ম ল 

র তী রানী রাম 

ভলােকাপা , 
 তালুক জািময়া  

২৩৬০ 3876 মাছাঃ সারিমন আ ার 

মাঃ িফেরাজ কিবর 

মাছাঃ সােহদা বগ 

সাবিদন ,  

বাসুেদবপুর  

২৩৬১ 3881 মাছাঃ শারিমন আ ার 

মাঃআ ছািমউল ইসলাম 

মাছাঃ সুলতান রািজয়া 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

২৩৬২ 3882 মাঃ আিরফুর রহমান 

মাঃ আনছার আলী 
মাছাঃ িনলুফা বগম 

িকশামত 

চের া, 
মরীরহাট 

২৩৬৩ 3883 মাছাঃ িশউলী আ ার 

মাঃ আবুল কােশম ম ল 

মাছাঃ সােজদা বগম 

পি ম 

গাপালপুর, 

বং িরয়া 
২৩৬৪ 3886 মাঃ সবুজ হােসন 

মাঃ হযরত আলী 
মাছাঃ আ জুয়ারা বগম 

পারবতীপুর, 

ঠু য়াপা র 

২৩৬৫ 3887 মাছাঃ মাহমুদা আকতার 

মাঃ রজওয়ান সরকার 

মাছাঃ জমিল বগম 

রায়তী নড়াইল, 

ঢালভা া 
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১ ২ ৩ ৪ 

২৩৬৬ 3888 সুবনা রানী ধান 

অ ন চ  ধান 

রীতা রানী ধান 

মহদীপুর, 

ঠু য়াপা র 

২৩৬৭ 3890 মাঃ আিম ল ধান 

মাঃ লুৎফর রহমান 

মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

ঘাড়াবা া,  
হািলমনগর 

২৩৬৮ 3891 মাঃ িজ ূর রহমান 

মৃত মিছর শখ 

মাছাঃ জুেলখা বগম 

েমদপুর, 

মেনাহারপুর 

২৩৬৯ 3892 সয়দা হা ন অর রিশদ 

সয়দা আ ুর রিশদ 

মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৩৭০ 3899 

 মা ািকম িব াহ ফারকী 
মাঃ আ ুর রিশদ ধান 

মাছাঃ মাছুমা ইয়াসিমন 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৩৭১ 3900 মাছাঃ জ রা খাতুন 

মাঃ খাই ল আলম 

মাছাঃ সুিফয়া বগম 

বলাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

২৩৭২ 3901 মাঃ হািববুর রহমান 

মাঃ আঃ হা ান সরকার 

মাছাঃ িবলিকছ বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

২৩৭৩ 3902 মাছাঃ সাইফু াহার 

মিশউর রহমান 

মাছাঃ ছামছু াহার বগম 

ছাউিনয়া, 
রেথরবাজার 

২৩৭৪ 3907 

 ভান ুর ন সরকার 

মৃত িনত  র ন সরকার 

মৃত ঝনা রানী সরকার 

আমলাগাছী, 
আমলাগাছী 

২৩৭৫ 3909 মাছাঃ সেহলী সুলতানা 
মাঃ জািক ল ইসরাম 

মাছাঃ মাসুদা বগম 

পূব ফিরদপুর, 

ফিরদপুর 

২৩৭৬ 3910 জা াতুন ফরেদৗিস 

মাঃ আহাদ আলী 
মাছাঃ ছিকনা বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৩৭৭ 3913 মাছাঃ ফােতমা সুলতানা 
মাঃ িহন সরকার 

মাছাঃ খািদজা বগম 

মহদীপুর, 

ঠু য়াপা র 

২৩৭৮ 3914 মাছাঃ উে  হািববা 
মাঃ আ ুল জা ার  

ছামসুরনাহার বগম 

পি ম 

গাপালপুর, 

বং িরয়া 
২৩৭৯ 3915 মাঃ িহন সরকার 

মাঃ খয়রা ামান সরকার 

মাছাঃ রিহমা বগম 

মহদীপুর, 

ঠু য়াপা র 

২৩৮০ 3917 মাঃ সােহল িময়া 
মাঃ মাকেছদ আলী 
মাছাঃ জােবদা খাতুন 

ভবানীপুর, 

বাসুেদবপুর 

২৩৮১ 3918 মাছাঃ মাহমুদা খাতুন 

মাঃ ম ুর হােসন 

মাছাঃ মিজদা বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 
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২৩৮২ 3923 মাছাঃ মৗসুিম বগম 

মাঃ সুজন খ কার 

মাছাঃ পািকজা বগম 

মারগাড়ী, 
হািলমনগর 

২৩৮৩ 3924 মাঃ শাহজালাল 

মাঃ বলাল হােসন 

মাছাঃ বলী বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

২৩৮৪ 3925 মিমনা আ ার 

িম ার রিন 

ছফুরা বগম 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

২৩৮৫ 3929 মাছাঃ শিরফা বগম 

আ ুল ওহাব 

মাছাঃ িজ াতুল নছা 

পূবেগািপনাথপু
র, 

পূবেগািপনাথপু
র 

২৩৮৬ 3936 

এইচ এম লায়লাতুল বরাতী 
মাঃ নুর বী ম ল 

মাছাঃ মাসেলমা খাতুন 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

২৩৮৭ 3939 মাঃ কাম ামান 

মৃত জায়দাল হক ম ল 

মৃত উে  লছুম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৩৮৮ 3941 মাছাঃ সাধনা আ ার 

মাঃ িরপন ম ল 

মাছাঃ কিহনুর বগম 

শ ামপুর, 

ঠু য়াপা র 

২৩৮৯ 3944 শাপলা আ ার 

মাঃ আঃ গ ফার  

সুিফয়া বগম 

নুরপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৩৯০ 3947 সাইেয়দী মুনীরা 
সাইেয়দ আ ুর রিশদ  

মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৩৯১ 3950 মাহাফুজা আকতার 

মাঃ আঃ মিকম উি ন  

মাছাঃ আয়শা বগম 

িশবরামপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৩৯২ 3952 মাঃ ফা ক কিবর 

মাঃ আবু ব র িসি ক 

উে  লছুম বগম 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৩৯৩ 3953 নাজমুন নাহার লায়লা 
মাঃ িজয়াউর রহমান  

রােকয়া বগম 

িকসমত 

চের া, 
মরীরহাট 

২৩৯৪ 3954 মাঃ আেনায়ার হাসাইন 

মাঃ আ াচ আলী  
মাছাঃ আেমনা বগম 

িব ামগাছী, 
ঠু য়াপা র 

২৩৯৫ 3955 মাঃ গালাম র ানী 
মাঃ আ ুল ুস ম ল 

মাছাঃ িব বগম 

মুরারীপুর , 

 রওশনবাগ 

২৩৯৬ 3956 মাঃ মিশউর রহমান 

মাঃ আয়নাল হক ম ল 

মৃত মারেশদা বগম 

বতকাপা, 
ঢালভা া 

২৩৯৭ 3958 মাঃ রািকবুল হাসান 

মাঃ খারেশদ আলম 

মাছাঃ রবা বগম 

ভবানীপুর, 

বাসুেদবপুর 
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২৩৯৮ 3960 মাছাঃ আিবদা লায়লা 
মাঃ রািকবুল হাসান 

নািজম আরা বগম 

ভবানীপুর, 

বাসুেদবপুর 

২৩৯৯ 3962 মাঃ ল আিমন 

মাঃ আয়নাল হােসন 

মাছাঃ মিরয়ম বগম 

িব ামগাছী, 
ঠু য়াপা র 

২৪০০ 3965 মায়া আ ার রীনা 
মাঃ নাইস ধান 

মাছাঃ রােবয়া বগম 

বালা বামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

২৪০১ 3966 মাঃ নুর বী িময়া 
মৃত হািকম উি ন 

মাছাঃ নুরজাহান বগম 

সব  ভাদুিরয়া,  
পলাশবাড়ী 

২৪০২ 3969 মাছাঃ হািসনা খাতুন 

মাঃ েবল সরকার 

মাছাঃ আয়শা বগম 

মেনাহরপুর, 

মেনাহারপুর 

২৪০৩ 3970 মাছাঃ মশকা খাতুন 

মাঃ নাজমুল হক ম ল 

মাছাঃ শাি  বওয়া 

ভলােকাপা , 
 তালুক জািময়া  

২৪০৪ 3975 মাছাঃ তানিজনা আ ার 

মাঃ জাফর ইকবাল 

মাছাঃ ইসেমাতারা বগম 

ভলােকাপা , 
 তালুক জািময়া  

২৪০৫ 3976 মাঃ জুলিফকার আলী 
মাঃ মাকেছদ আলী 
মাছাঃ জাহরা বগম 

িশমুিলয়া, 
পলাশবাড়ী 

২৪০৬ 3977 তানিজলা আকতার 

মাঃ বনিজর আহে দ 

মাছাঃ শািমমা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৪০৭ 3980 মাছাঃ তািনয়া নাছিরন 

মাঃ ফজলার রহমান 

মাছাঃ মেজয়া বগম 

বাড়াইপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

২৪০৮ 3981 মাছাঃ িশমুলী আকতার 

মাঃ ফরদাউছ হােসন 

মাছাঃ শফালী বগম 

বাড়াইপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

২৪০৯ 3984 মাঃ শাহাজাহান িময়া 
মাঃ মিজরব রহমান 

মাছাঃ রিমছা বগম 

পি ম 

নয়ানপুর 

বং িলয়া 
২৪১০ 3990 মাছাঃ সুলতানা রািজয়া 

মাঃ ময়নুল হক  

মাছাঃ রখা বগম 

রা ামা , 

পলাশবাড়ী 

২৪১১ 3991 মাঃ িপটুল িময়া 
মৃত তারা িময়া 
মাছাঃ নারিগস বগম 

রাজনগর, 

রওশনবাগ 

২৪১২ 3994 মাছাঃ শািকলা ইয়াছিমন 

মাঃ িজয়াউর রহমান 

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

ভলােকাপা ,  
তালুক জািময়া  

২৪১৩ 3995 মাঃ শািফউল ইসলাম 

মাঃ সাহার উি ন 

মাছাঃ রােবয়া বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 
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২৪১৪ 3998 সুমনা আ ার 

মাঃ মিশউর রহমান 

মাছাঃ নািগছ বগম 

পি ম 

গাপালপুর, 

বং িরয়া 
২৪১৫ 3999 মাছাঃ জয়নুবা আ ার 

মাঃ এনামুল কিবর  

মাছাঃ হােজরা বগম 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 

২৪১৬ 4003 মাছাঃ রােশদা বগম 

মাঃ হািববুর রহমান  

মৃতঃ লছুম বগম 

বালা বামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

২৪১৭ 4007 পা রানী মহ  

অমূল  চ  মহ  

ক না রানী মহ  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

২৪১৮ 4008 তানিজমুল ইসলাম সরকার  

মাঃ আিজজুল ইসলাম  

মাছাঃ িবলিকছ জাহান  

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৪১৯ 4015 মাছাঃ রওনক জাহান 

মাঃ আ ুল হক সরকার 

মাছাঃ নুর জাহান বগম 

রামপুরা/সাহাপু
র 

, কামরপুর 

২৪২০ 4020 রতন মার মহ  

অমূল  চ  মহ  

ক না রানী মহ  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

২৪২১ 4022 মাঃ আল আেরাজ 

মাঃ কােয়ম উি ন 

 রওশন আরা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৪২২ 4023 মৃত ফজলুল কিবর ম ল 

মৃত ফিরদা খাতুন 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

২৪২৩ 4024 মাছাঃ লাইলী খাতুন 

মাঃ মকেছদ আলী 
মাছাঃ অিনহার বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৪২৪ 4025 মাছাঃ আহসান হাবীব  

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

নারায়নপুর,  

বাসুেদবপুর 

২৪২৫ 4030 মাঃ ছািমউল ইসলাম 

মৃত আ ুল ছা ার 

মাছাঃ হািবজা বগম 

দুবলাগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

২৪২৬ 4031 মাঃ রিবউল ইসলাম 

শওকত আলী আক  

মৃতঃ উে  লছুম বগম 

পি ম 

গািপনাথপুর,  

পলাশবাড়ী 
২৪২৭ 4035 মাছাঃ নুরজাহান খাতুন 

মাঃ শামীম ম ল 

মাছাঃ মা ফা বগম 

িনমদােশর িভটা 
, মেনাহরপুর 

২৪২৮ 4036 গৗতম চ  দাস 

িবমল চ  দাস 

কাবাসী রানী দাস 

বিরশাল ,  

বাসুেদবপুর  

২৪২৯ 4037 মাছাঃ মা ফা আকতার 

মাঃ সােহল রানা সবুজ 

মাছাঃ মােজদা বগম 

লাকমানপুর, 

বং িলয়া 

২৪৩০ 4038 সুিচ া রানী বমন 

জ িবলাল চ  বমন 

মিতঃ িমলা রানী 

বিরশাল , 

 বাসুেদবপুর  
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২৪৩১ 4040 মাঃ রজওয়ান সরকার 

মাঃ আনছার আলী 
মাছাঃ হােজরা বগম 

রায়তী নড়াইল, 

ঢালভা া 

২৪৩২ 4041 

 রজেকায়ানা আকতার 

মৃতঃ রমজান আলী  
মাছাঃ জবা বগম 

ভলােকাপা ,  
তালুক জািময়া  

২৪৩৩ 4042 

 িনর ন চ  সূ ধর 

 যতীশ চ  সৃ ধর 

মিত সুধারানী 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

২৪৩৪ 4043 উ ল মার 

মৃতঃ খাকারাম ম ল 

রনু বালা রানী 

ভলােকাপা ,  
তালুক জািময়া  

২৪৩৫ 4044 িরপন চ  পাল 

মৃতঃ মিন শংকর পাল 

ভারতী রানী 

ভলােকাপা ,  
তালুক জািময়া  

২৪৩৬ 4050 অনদীপা রানী 
অন  মার দবনাথ 

অ লী রানী 

মধ রামচ পুর, 

কামরপুর 

২৪৩৭ 4051 ফােতমা তুজ জ রা 
মাঃ সুজন িময়া 
মাছাঃ মিরয়ম বগম 

হিরনাথপুর, 

হািলমনগর 

২৪৩৮ 4052 মাঃ খাকন ম ল 

মাঃ িমজানুর রহমান 

মাছাঃ িসি কা বগম 

শ ামপুর, 

ঠু য়াপা র 

২৪৩৯ 4053 মাঃ েবল িময়া 
মাঃ মাকেছদ আলী 
মাছাঃ জাহরা বগম 

িশমুিলয়া, 
পলাশবাড়ী 

২৪৪০ 4054 মাঃ রিবউল ইসলাম 

মাঃ মাকেছদ আলী 
মাছাঃ জাহরা বগম 

িশমুিলয়া, 
পলাশবাড়ী 

২৪৪১ 4056 মাছাঃ আদুরী খাতুন 

মাঃ ইমরান সরকার 

মাছাঃ লাইলী বগম 

বুজ ক টংরা, 
বং িলয়া 

২৪৪২ 4057 মাঃ নু ল ইসলাম 

মাঃ মুনছুর আলী 
মাছাঃ নুরজাহান বগম 

পূব ফিরদপুর, 

ফিরদপুর 

২৪৪৩ 4060 মাঃ আসমাউল হােসন 

মাঃ ময়নুল ইসলাম 

িমেসস িফেরাজা বগম 

রায়তী নড়াইল, 

ঢালভা া 

২৪৪৪ 4061 আ ুর রিহম সরকার 

মাঃ কােজম উি ন  

মাছাঃ সুিফয়া বগম 

দৗলতপুর, 

 কামরপুর 

২৪৪৫ 4062 মাছাঃ লাবনী আ ার 

সয়দ হািরন অর রিশদ 

মাছাঃ আফেরাজা বগম 

িগিরধারীপুর,প
লাশবাড়ী 

২৪৪৬ 4065 মাঃ আিরফ িময়া 
মৃতঃ মকবুল হােসন 

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

িশবরামপুর, 

পলাশবাড়ী 
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২৪৪৭ 4069 মাঃ শাহজাহান ম ল 

সাইদার রহমান ম ল 

মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

বলাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

২৪৪৮ 4070 ওয়ােজদ আলী ধান 

মাঃ আঃ জিলল সরকার 

রশমা বগম 

হিরনাথপুর, 

হািলমনগর 

২৪৪৯ 4072 সাধনা রানী সরকার 

 চ ল সরকার 

আরতী রানী সরকার 

মহদীপুর, 

ঠু য়াপা র 

২৪৫০ 4075 শাহাদত হােসন সরকার  

মাঃ শামছুল ইসলাম  

মাছাঃ রওশন আরা  

সাতার পাড়া 
তুলশীঘাট 

২৪৫১ 4076 মাঃ হািববুর রহমান 

মাঃ আঃ ছা ার িময়া  
রেহনা বগম  

িকেশারগাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

২৪৫২ 4094 নুর মাহা দ  

মাঃ আঃ জিলল  

মাছাঃ জােমনা বগম  

হােসনপুর 

করেতায়াপাড়া  

২৪৫৩ 4102 মাঃ মাহমুদুল হাসান  

মৃত সাইফুল ইসলাম  

মাছাঃ মমতাজ বগম  

খামার নরাইল  

ঢালভা া 

২৪৫৪ 4103 মাঃ আ ুস সাবহান  

মৃত তাফা ল হােসন  

মাছাঃ ছরাতুন বওয়া  

নয় আনা 
নওদা, 
বং িলয়া 

২৪৫৫ 4104 মাঃ িফেরাজ কিবর 

মাঃ রাজ ুিময়া  
মাছাঃ সােজদা বগম  

শালমারা, 
কামরপুর 

২৪৫৬ 4105 মাছাঃ সাথী আকতার  

মাঃ খাজা ামািনক  

মাছাঃ আেমনা বগম  

শালমারা, 
কামরপুর 

২৪৫৭ 4107 মানতািহনা খাতুন  

মাঃ আঃ রিহম  

িলিল বগম  

নুরপুর,  

পলা্শবাড়ী 

২৪৫৮ 4108 মাছাঃ সুমনা আ ার  

মাঃ মামুন আল মিনর  

মাছাঃ ছালমা আকতার  

খি   

মিররহাট 

২৪৫৯ 4111 মাঃ সা ান হােসন  

 আ ুস ছামাদ সরকার 

মাছাঃ ছামছু াহার বগম  

নারায়নপুর, 

বাসুেদবপুর 

২৪৬০ 4112 ফাল িন রািন দাস  

িব িজৎ তালুকদার  

িমনা রািন দাস  

সাবিদন, 

আমলাগািছ 

২৪৬১ 4113 মাঃ ইমরানুর রহমান 

মাঃ লুৎফর রহমান  

মাছাঃ মােজদা বগম  

পলাশগাছী, 
পলাশবাড়ী 

২৪৬২ 4114 খািদজা খাতুন 

আসাদু ামান সরকার 

মাছাঃ মিজদা বগম  

বুজ ক 

িব পুর, 

 আমলাগািছ 
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২৪৬৩ 4115 মাছাঃ নুসরাত জাহান 

মাঃ রিবউল ইসলাম  

মাছাঃ মেনায়ারা বগম  

জামালপুর,  

পলাশবাড়ী 

২৪৬৪ 4116 

মারী িরপা রানী সরকার 

ভূেপ  নাথ সরকার  

মিত কল ানী রানী  

ময়ম পুর,  

পলাশবাড়ী  

২৪৬৫ 4118 

 আবুল কালাম আজাদ  

মাঃ সেক ার সরকার  

মাছাঃ কিহনুর বগম  

পারবতীপুর, 

আমলাগাছী 

২৪৬৬ 4120 মাঃ আশরাফুল ইসলাম  

মাঃ মাজাে ল হক  

মাছাঃ কিহনুর বগম  

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৪৬৭ 4127 শফা আকতার বান ু

আ ুল হািমদ িময়া  
ছােলহা বগম  

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

২৪৬৮ 4128 মাছাঃ না পারভীন 

মাঃ মাসুদ ম ল  

শামছু াহার বগম  

বুজ ক 

িব পুর,  

আমলাগািছ 

২৪৬৯ 4130 মাছাঃ ফিরদা বগম  

মাঃ শিরফুল ইসলাম  

মৃত সােহরা বগম  

বালাবামুিনয়া, 
 ফিকরহাট 

২৪৭০ 4131 মাঃ হািববুর রহমান 

মাঃ নজ ল ইসলাম  

মাছাঃ িমনারা বগম  

বড়াডাংগা,  
পলাশবড়ী 

২৪৭১ 4136 মাছাঃ িনলুফা ইয়াসিমন  

মাঃ নজ ল ইসলাম 

মাছাঃ আেনায়ারা বগম  

বুজ ক 

িব পুর,  

আমলাগািছ 

২৪৭২ 4137 মাঃ মাখেলছু রহমান 

মৃত মিফজার রহমান 

মাছাঃ খায় ল নছা  

বিরহিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

২৪৭৩ 4141 সাহান মার  

মৃত ফু  চ  দাস  

মৃত কল ানী দাস  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

২৪৭৪ 4142 মাছা মিনরা বগম 

গালাম রজওয়ান  

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

পবনাপুর, 

চেররহাট 

২৪৭৫ 4143 মাঃ শিরফুল ইসলাম  

মৃত ম আিমন  

মাছাঃ আেয়শা বগম  

পবনাপুর, 

চেররহাট 

২৪৭৬ 4145 

 আ ু াহ আল মামুন  

আ ুর রউফ সরকার 

মাকসুদা বগম  

তালুক জািমরা, 
 তালুকজািমরা 

২৪৭৭ 4146 

 এস এম হাসান তােরক 

শাহ জালাল সরকার  

মাছাঃ শাভা বগম  

বুজ ক 

িব পুর, 

 আমলাগািছ 

২৪৭৮ 4147 মাঃ শখ সািদ িময়া 
মাঃ আ ুল মােজদ িময়া 
মাছাঃ রােকয়া বগম  

গায়ালপাড়া, 
পলাশবাড়ী 
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২৪৭৯ 4148 মাঃ গালাম সেরায়ার  

মৃত আ ুস সামাদ  

মাছাঃ জােহলা  বগম  

সুই াম,  

পলাশবাড়ী 

২৪৮০ 4153 

 তানিজনা আকতার  

মৃত আ ুস সা ার ম ল  

মাছাঃ বনু বগম 

আমলাগাছী, 
আমলাগাছী 

২৪৮১ 4154 মাছাঃ ফরেদৗিস জাহান  

মাঃ শফা ল ইসলাম  

মাছাঃ জােবদ বগম  

আমলাগাছী, 
আমলাগাছী 

২৪৮২ 4158 মাঃ িমজানুর রহমান  

মাঃ জায়দাল হক  

মাছাঃ িনলুফা বগম  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

২৪৮৩ 4170 ফরেদৗিস খাতুন পািপয়া 
মাঃ হািফজুর রহমান  

মাছাঃ ফেলায়ারা বগম  

মারগাড়ী,  
হািলম নগর  

২৪৮৪ 4176 মাঃ রাজ ুআহে দ  

মাঃ মু ল িময়া  
মাছাঃ আ ুয়ারা বগম  

দুগাপুর,  

পলাশবাড়ী 

২৪৮৫ 4177 মাঃ কাম ল হাসান  

মাঃ আঃ মিতিন  

মাছাঃ সলী বগম  

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৪৮৬ 4189 মাছাঃ আয়শা িসি কা  
মাহমুদু বী সরকার  

মাছাঃ রােহলা বগম  

িদগদাড়ী, 
মরীরহাট 

২৪৮৭ 4195 মাঃ আিশ মান  

মাঃ আইয়ুব আলী  
মাছাঃ আ ুয়ারা বগম  

গৃধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৪৮৮ 4196 মাঃ শিরফুল ইসলাম  

মাঃ আঃ মা ান িময়া  
মাছাঃ রিজয়া বগম  

সুই াম,  

পলাশবাড়ী 

২৪৮৯ 4197 কাম াহার  

মাঃ িসরাজুল ইসলাম  

মাছাঃ ছামছু াহার বগম  

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

২৪৯০ 4208 আঃ মােজদ সরকার  

মুনছুর আলী সরকার 

মাছাঃ মােলকা বগম  

পবনাপুর 

,চেররহাট 

২৪৯১ 4213 মাঃ কািমম সরকার  

মৃত মকবুল হােসন  

মাছাঃ খােলদা বগম  

িব ু পুর, 

ঠু য়াপা র 

২৪৯২ 4214 মাঃ মজন ুম ল  

মাঃ সাদা িময়া 
মাছাঃ রওশনা আরা  

মারগাড়ী,  
হািলম নগর  

২৪৯৩ 4215 মাঃ সুমন ম ল  

মাঃ ছাইদার রহমান  

মাছাঃ রওশনা আরা  

মারগাড়ী, 
হািলম নগর  

২৪৯৪ 4217 মাছাঃ ত া খাতুন  

আ ুল আল নামান  

মাছাঃ সায়মা আকতার  

জামালপুর,  

পলাশবাড়ী 
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২৪৯৫ 4221 ফারজানা আকতার 

মাঃ বাবলু িময়া  
মাছাঃ আেনায়ারা বগম  

নারায়নপুর, 

বাসুেদবপুর 

২৪৯৬ 4224 মাছাঃ রেহনা সুলতানা  
মাঃ আশরাফুল ইসরাম  

মাছাঃ গােলনুর বগম  

তালুক  

ঘাড়াবা া  

২৪৯৭ 4230 মাছাঃ িশি  খাতুন  

মাঃ আঃ কিরম  

মাছাঃ আেমনা বগম  

কয়ারপাড়া,  
আমলাগািছ 

২৪৯৮ 4237 নাজনীন আকতার  

মাঃ আতাউর রহমান  

মাছাঃ জািকয়া রহমান  

জামালপুর,  

পলাশবাড়ী 

২৪৯৯ 4240 শামছাদ আ ার  

মৃত শামছুল হক  

মাছাঃ িশিরন বগম  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

২৫০০ 4241 মাঃ মাসুদুর রহমান  

মাঃ আ ুল মােজদ  

মাছাঃ রােকয়া বগম  

গায়ালপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

২৫০১ 4242 স ীপ মার  

মৃত আ ন চ   

কিনকা রানী  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

২৫০২ 4248 নাসরীন সুলতানা 
মাঃ আেনায়া ল ইসলাম 

মাছাঃ আফ জা বগম  

পূব গাপালপুর, 

আমলাগাছী 

২৫০৩ 4249 মাছাঃ ফােতমা খাতুন  

ইউছুব আলী সােহল  

মাছাঃ নু ন নাহার  

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

২৫০৪ 4250 মাঃ রিবউল ইসলাম  

মাঃ আশরাফ আলী  
মাছাঃ িলিল বগম 

হােসনপুর, 

মরীরহাট 

২৫০৫ 4253 মাছা: নাজনীন আ ার 
মা: নু ামান সরকর  
মাছা: িবউ  বগম  

বৗেলর পাড়া, 
 মােঠরহাট  

২৫০৬ 4254 মা: আ: খােলক সরকার  
মা: নজ ল ইসলাম  
মাছা: শিরফা বগম  

পাবতীপুর,  
ঠু য়াপু র   

২৫০৭ 4257  সুমন চ  মদক  
 চরন মাদক  
 মিত সেনকা রানী  

আমলাগাছী,  
আমলাগাছী  

২৫০৮ 4258 শািহনুর আকতার  
মাঃ মিতয়ার রহমান 
মাছাঃ জাহরা বগম  

নুিনয়াগাড়ী  
পলাশবাড়ী  

২৫০৯ 4259 মাঃ আিনছুর রহমান  
মাঃ রিফ ল ইসলাম  
মাছাঃ রােহনা বগম  

মধ রামচ পুর  
কামরপুর  

২৫১০ 4262 মাছাঃ নাজমা আকতার  

মাঃ সামছুল আলম  

মাছাঃ লাইিল বগম  

বং িলয়া ,  
বং িলয়া  
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২৫১১ 4263 মাঃ সােদ ল ইসলাম  

মাঃ তারা িময়া  
মাছাঃ সােজদা বগম  

ডােকরপাড়া 
 ঢালভা া 

২৫১২ 4266 

 খািদজা আ ার িন  

মাঃ শিফ ল ইসলাম  

মাছাঃ িব বগম  

হিরনমাড়ী  
পলাশবাড়ী  

২৫১৩ 4276 মাঃ প ব িময়া  
মাঃ শামছুল দা  
হািছনা হনা বগম  

মধ রামচ পুর, 

 কামরপুএর 

২৫১৪ 4277 ফুয়াদ িময়া  
অিছম উি ন  

জুেলখা বগম  

সুলতানপুর  

বাড়াইপাড়া, 
 বং িলয়া  

২৫১৫ 4287 মাছাঃ রওশন আরা 
তাির ল ইসলাম লাটাস 

মাছাঃ িফেরাজা বগম 

মেনাহরপুর, 

মেনাহারপুর 

২৫১৬ 4289 মাঃ নূের আলম িসি ক 

মাঃ আবু বকর িময়া 
মাছাঃ জািমনা বগম 

িকেশারগাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

২৫১৭ 4293 মাঃ সুলতান িময়া 
নু ল ইসলাম বাদসা 
মাছাঃ রওশনআরা 

বুজ কিব পুর
, 

আমলাগাছী 

২৫১৮ 4298 মা: খায় ল ইসলাম  

মৃত- মিতয়ার রহমান  

মাছা: দুলািল বগম  

পারবতত পুর,  

ঠু য়াপু র  

২৫১৯ 4301 ক এম রমজান শিরফ 

জলাল হােসন খ কার 

মাছা: রিহমা বগম  

পবনাপুর, 

চেররহাট  

২৫২০ 4303 মাছা: সাবানা বগম  

মা: শিরফুল ইসলাম  

মাছা: লছুম বগম  

িশবরামপুর, 

পলাশবাড়ী  

২৫২১ 4304 মা: এনামুল ইসলাম  

মিজবর রহমান ধান  

মাছা: আেলয়া খাতুন  

খাসবাড়ী, 
মরীরহাট  

২৫২২ 4306 মা: আলমামুন সরকার  

মা: নজ ল ইসলাম  

মাছা: সােজদা বগম  

মা ফাপুর, 

তুলশীঘাট  

২৫২৩ 4310 

 সুকমল চ  শীল  

 েমাদ শীল  

 মিত বলী রানী  

হােসনপুর, 

মরীরহাট  

২৫২৪ 4314 মাছা: রািজয়া সুলতানা  
মা: কািমম সরকার ির ু   

িব ু পুর, 

ঠু য়াপু র  

২৫২৫ 4318 মা: এরশাদুল হক  

মা: ছিমর উি ন  

মাছা: আেমনা খাতুন  

সুলতানপুর, 

পলাশবাড়ী  

২৫২৬ 4321 মাছা: মিনরা খাতুন 

মা: শিফউল আলম  

মাছা: হােজরা বগম  

বিরশাল, 

পলাশবাড়ী  
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২৫২৭ 4323 মা: মা ািফজার রহমান  

মা: িবলােয়ত হােসন  

মাছা: মেফলা বগম  

িকেশারগাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী  

২৫২৮ 4327 মাছা: মাহমুদা আ ার  

মা: আসাদু মান  

মাছা: িশিরনা বগম  

দয়ারপাড়া, 
ঠু য়াপু র  

২৫২৯ 4332 িজয়াউল হক সরকার 

মা ােমল হক সরকার 

মাছা: জাহরা বগম  

পলাশবাড়ী, 
পলাশবাড়ী  

২৫৩০ 4337 মাছা: নূর াহার বগম  

মা: নজ ল ইসলাম  

মাছা: আলতাফুে ছা  

চি পুর,  

ঠু য়া পু র   

২৫৩১ 4339 মা: শিফ ল ইসলাম  

মা: আ: আ: মা ান িময়া 
মাছা: রিজয়া বগম  

সুই াম, 

পলাশবাড়ী  

২৫৩২ 4341 মা: মেহদী হাসান মন 

মা: খায় ল ইসলাম 

রওশন আরা বগম  

িব ু পুর, 

ঠু য়াপু র  

২৫৩৩ 4342 মাছা: িম আ ার  

মা: হািমদুল হক  

মাছা: নারিগস বগম  

আটঘিরয়া, 
মরীরহাট  

২৫৩৪ 4346 রােশদুল জামান খান  

রিফ ল ইসলাম খান 

মাছা: লুৎফ বগম  

মা ফাপুর, 

তুলশীঘাট  

২৫৩৫ 4353 মাছাঃ শাহিরয়া আ ার  

মাঃ আলমগীর ম ল  

মাছাঃ আেনায়ারা বগম  

বতকাপা , 
ঢালভা া 

২৫৩৬ 4359 মাঃ সাইদুর রহমান  

মাঃ িসরাজুল ইসলাম  

মাছাঃ রািহলা বগম  

িশবরামপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৫৩৭ 4362 শাহীনুর আখতার  

মেহদী মাসুদ সরকার 

মাছাঃ লাইলী বগম 

ফরকা াপুর 

ঢালভা া  

২৫৩৮ 4367 মাঃ রােসল ইসলাম  

মাঃ শিফ ল ইসলাম  

মাছাঃ রওশন আরা 

খাসবাড়ী, 
মরীরহাট 

২৫৩৯ 4374 মাঃ আিশ র রহমান  

নূ ল হক খ কার  

মাছাঃ তহিমনা খাতুন  

পবনাপুর, 

চেররহাট 

২৫৪০ 4377 মাছাঃ লাইজ ু বগম  

মাঃ আঃ লিতফ  

মাছাঃ হািলমা বগম  

ঝািল ী, 
ঢালভা া 

২৫৪১ 4383 মাঃ ফা ক ইসলাম 

মাঃ হািবজার রহমান 

মাছাঃ সােহরা বগম 

খামারমামুদপুর 

 হািলম নগর  

২৫৪২ 4387 ির া রাণী 
িবভূিত ভূষন সরকার 

দীি  রাণী সরকার 

মরাদােতয়া, 
তালুকজািমরা 
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২৫৪৩ 4391 মাছাঃ নািসমা আকতার 

মাঃ িশমুল ইসলাম 

মাছাঃ মাহবুবা আকতার 

পূব গাপালপুর, 

আমলাগাছী 

২৫৪৪ 4394 মাঃ আিরফ হােসইন 

মাঃ শিহদুল ইসলাম 

মাছাঃ জািমলা বগম 

বরকতপুর, 

ফিকরহাট 

২৫৪৫ 4397 মাছাঃ িরমা খাতুন 

আজাহার আলী ম ল 

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

চািলতা দহ, 
পলাশবাড়ী 

২৫৪৬ 4398 জা াতুন ফরেদৗিস 

সািমউল বািছর শামীম 

মাছাঃ জাসনা বগম 

বািহরডা া, 
মরীরহাট 

২৫৪৭ 4402 রােবয়া সুলতানা  
মাঃ মাসুদ রান  

মাছাঃ িমনারা বগম  

ভবানী পুর, 

বাসুেদবপুর 

২৫৪৮ 4403 মাছাঃ িবনা খাতুন  

মাঃ মিমনুল হক  

মাছাঃ কািহনুর বগম  

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী  

২৫৪৯ 4408 মাঃ একরামুল হক  

মাঃ মাকছুদার রহমান  

মাছাঃ জািকয়া বগম  

জামালপুর 

পলাশবাড়ী  

২৫৫০ 4414 রওশন আফেরাজা  
মৃত আঃ রউফ ম ল  

মাছাঃ বলী বগম  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

২৫৫১ 4416 মাঃ আল মুনছুর আলী  
মাঃ করামত আলী  
মাছাঃ মুি  বগম  

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী  

২৫৫২ 4419 মাঃ ইমদাদুল হক  

মাঃ আজগার আলী  
মাছাঃ তিহমন বগম  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

২৫৫৩ 4423 মাঃ শামীম িময়া  
মাঃ আবু তােলব শখ  

মাছাঃ সােমলা বগম  

মুরারীপুর , 

রওশনবাগ 

২৫৫৪ 4428 মাছাঃ মেনায়ারা খাতুন  

মাঃ মুসা িময়া  
মাছাঃ মাহমুদ বগম  

নাি শহর , 

ফিকরহাট  

২৫৫৫ 4445 মাঃ মাসুদ রান  

মাঃ নূ ল ইসলাম  

মাছাঃ আছমা বগম  

পি ম 

গায়ালপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

২৫৫৬ 4446 মাঃ সুমন িময়া 
আঃ জা ার িময়া  
মাছাঃ ফিরদা বগম  

জামালপুর 

পলাশবাড়ী  

২৫৫৭ 4447 মাছাঃ মাহমুদা আ ার  

মাঃ সুমন ম ল  

মাছাঃ মমতা বগম  

নয়াপাড়া 
বাসুেদবপুর 

২৫৫৮ 4449 রেহনা খাতুন  

আঃ সা ার আক   

রিজয়া বগম  

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 
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ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

২৫৫৯ 4450 মাছাঃ স া খাতুন  

মাঃ শাহাদুল ইসলাম  

মাহামুদা খাতুন  

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

২৫৬০ 4453 মাছাঃ হনা খাতুন  

মিশউর রহমান ধান  

মাছাঃ সুিফয়া বগম  

বরকতপুর, 

ফিকরহাট 

২৫৬১ 4455 মাছাঃ িবলিকছ খাতুন  

মাঃআঃ কিরম খ কার 

মাছাঃ আেমনা বগম  

আমলাগাছী 
আমলাগাছী  

২৫৬২ 4465 মাছাঃ খািদজা খাতুন  

গালাম মা াফা ম ল  

মাছাঃ সািহদা বগম  

দয়ারপাড়া, 
ঠু য়াপা র  

২৫৬৩ 4467 মাছাঃ অ জনা খাতুন  

মাঃ শাহজালাল সরকার  

মাছাঃ হােজরা বগম  

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী  

২৫৬৪ 4472 মাছাঃ সুিম আকতার  

মাঃ রিফ ল ইসলাম  

মাছাঃ নুর জাহান বগম  

গেনশপুর 

বং িলয়া  

২৫৬৫ 4474 মাঃ মাশিফ র রহমান  

আবুল কালাম আজাদ  

মাছাঃ মহবুবা আ ার  

অিভরামপুর 

গািব গ জ 

২৫৬৬ 4475 তািনয়া সুলতানা  
মা আহসান হাবীব  

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

বুজ ক 

িব ু পুর , 

আমলাগাছী 
২৫৬৭ 4483 মাছাঃ হেলনা আকতার  

মাঃ আবু ব র িসি ক  

মাছাঃ জাহানারা বগম  

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

২৫৬৮ 4486 মাঃ শিহদ িময়া  
মাঃ আঃ মিজদ ধান  

মাছাঃ সানাভান বগম  

বরকতপুর, 

ফিকরহাট 

২৫৬৯ 4487 মাছাঃ মািলহা বগম  

মাঃ ম জু ল হক  

মাছাঃ মেনায়ারা বগম  

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৫৭০ 4488 মাছাঃ িশিরন আ ার  

এস . এম. হািমদুল  

মাছাঃ িব বগম  

রামপুর , 

বাসুেদবপুর  

২৫৭১ 4489 রিছয়া আকতার  

মাঃ আবুল সরকার  

মাছাঃ িসি কা বগম  

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

২৫৭২ 4490 মাছাঃ সা না খাতুন  

মাঃ বলাল ম ল  

মাছাঃ রােবয়া বগম  

নুিনয়াগাড়ী,প
লাশবাড়ী 

২৫৭৩ 4494 মাকারেরমা আহেমদ  

মাঃ হািববুর রহমান  

মাছাঃমমতাজ বগম  

পলাশপাড়া , 
গাইবা া  

২৫৭৪ 4495 মাছাঃ ফ ী বগম  

এস.এম জ ল ইসলাম  

ব ল নাহার  

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

২৫৭৫ 4497 কৃ  চ  সরকার  

ফিন  নাথ সরকার  

জ ৎ া রানী সরকার  

মহদীপুর, 

ঠু য়াপা র 

২৫৭৬ 4498 মাছাঃ শফালী বগম  

এ ক এম আিমনুল ইসলাম 

মাছাঃ রিহমা বগম 

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী  

২৫৭৭ 4500 মাঃ নু  বী ম ল  

মাঃ আঃ রিশদ ম ল  

মাছাঃ নুরজাহান বগম  

নুিনয়াগাড়ী 
পলাশবাড়ী 

২৫৭৮ 4502 মাছা: জমী বগম  

মা: তাছাে ক হােসন  

মাছা: মােজদা বগম  

বরী 
হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী  

২৫৭৯ 4503 মাছা: আিতকা বানু 

মা: আহসান হািবব  

উে  লছুম বগম  

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী  

২৫৮০ 4504 মা: কামাল পাশা  
মা: মওলাদুর রহমান  

মাছা: কািহনুর বগম  

পবনাপুর, 

চেররহাট  

২৫৮১ 4506 মাছা: জসমিন আ ার  

মা: আ: জিলল সরকার 

মাছা: লাইলী বগম  

িবরােমরিভটা, 
মেনাহরপুর  

২৫৮২ 4508 মা: রিফ বী সরকার  

মা: ইয়া ব আলী  
মাছা: রনুকা বগম  

তালুকজািমরা, 
তালুকজািমরা  

২৫৮৩ 4510 ইমন সরকার মিজদ  

মা: ছবেদর আলী 
মাছা: মিরয়ম বগম  

চি পুর, 

পলাশবাড়ী  

২৫৮৪ 4513 মাছা: হাছনা বগম  

মা: আলম ম ল  

মাছা: জাহরা বগম  

মুরারী পুর, 

বতকাপা  

২৫৮৫ 4519 মাছা: বা খাতুন  

মা: পন িময়া  
রওশন আরা বগম  

বুজ ক টংরা, 
বং িরয়া  

২৫৮৬ 4520 মাছাঃ তাজিরন 

মাঃ আ ুস সা ার  

মাছাঃ রােকয়া বগম  

বরকতপুর, 

ফিকরহাট 

২৫৮৭ 4527 মাছা: রােমদা আ ার  

মা: ল আিমন  

মাছা: সুিফয়া বগম  

লি পুর, মরীর 

হাট  

২৫৮৮ 4528 মা: শাহ জাহান সরকার  

মৃত- আ: মিজদ  

মাছা:ফিজলাতুন নছা  

েমদপুর, 

মেনাহরপুর  

২৫৮৯ 4532 মা: আশরাফুল ইসলাম  

মা: আ ুল গফুর  

মাছা: আ ুয়ারা বগম  

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী  

২৫৯০ 4535 মা: আ ুল আহাদ  

মা: আিজজুল হক  

মাছা: জাহানারা বগম  

িব ামগাছী, 
ঠু য়াপু র  



ন াশনাল সািভস কমসূচীেত (৭ম পব) অ ভূ  আেবদনকারীগেণর চূড়া  নােমর তািলকা 
উপেজলাঃ পলাশবাড়ী, জলাঃ গাইবা া 

82 
 

ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

২৫৯১ 4541 অিহদুল ইসলাম িম ু   
মা: আবুল খােয়র 

হাসেনয়ারা বগম  

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী  

২৫৯২ 4548 মা: পাপুল িময়া  
মা: হায়দার আলী  
মাছা: া বগম  

বরকতপুর, 

ফিকরহাট  

২৫৯৩ 4549 মুি  খাতুন  

কএমিবএম শাহীনুর রজা 
মাছা: হািমদা বগম  

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট  

২৫৯৪ 4552 মা: িজয়াউর রহমান  

মৃত- হািববুর রহমান  

মাছা: জেলখা বগম  

রামপর, 

বাসুেদবপুর  

২৫৯৫ 4556 মা: জুলকার নাইম  

মা: হা ন অর রিশদ  

মাছা: িমনারা বগম  

নাি শহর, 

ফিকরহাট  

২৫৯৬ 4559 মা: মিমনুল ইসলাম  

মা: মকবুল হােসন 

মাছা: মেমনা বগম  

ভগবানপুর, 

বাসুেদবপুর  

২৫৯৭ 4560 মা: দুলাল িময়া  
মা: আ: জিলল সরকার  

মাছা: জাহানারা বগম  

সুই াম, 

পলাশবাড়ী  

২৫৯৮ 4570 মা: শাহাজাহান 

মা: আ: সামাদ  

মাছা: মমতা বগম  

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী  

২৫৯৯ 4580 মা: লােভল রহমান  

মা: নজ ল ইসলাম  

মাছা: িবউ  বগম  

সােকায়া, 
ঢালভা া  

২৬০০ 4582 

 িরজওয়ান উল- আলম  

মা: আফজাল হােসন  

মাছা: আ ু মেনায়ারা  

হাসােনর পাড়া, 
তুলসীঘাট  

২৬০১ 4587 কাজী রামানা আ ার  

মা: আবু শাহীন সরকার  

মাছা: দুলালী বগম  

ল ীপুর, 

মরীর হাট  

২৬০২ 4588 মাছা: না আ ার  

ল আিমন সরকার  

মাছা: সুিফয়া বগম  

ল ীপুর, 

মরীর হাট  

২৬০৩ 4591 মাছা: সুই  আ ার  

মা: মাসেলম উি ন  

মাছা: রেহনা বগম  

িকেশারগাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী  

২৬০৪ 4599 সাজলাতুন 

এস এম িজয়াউর রহমান 

মাছা: আেনায়ারা বওয়া  

দূগাপুর, 

পলাশবাড়ী  

২৬০৫ 4603 আজিময়ারা খাতুন  

মাঃ আজহা ল ইসলাম  

মাছাঃ নুরনাহার বগম  

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী  

২৬০৬ 4607 মাঃ আসাদু ামান 
মৃত শওকত আলী ম ল 

মাছাঃ আেমনা বগম  

ঝাপর, 

কামরপুর 

ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

২৬০৭ 4613 মাছাঃ রােশদা বগম  

মৃত আঃ মা ােলব  

মাছাঃ রওশন আরা  

জামালপুর 

পলাশবাড়ী  

২৬০৮ 4616 মাছাঃ সাথী আকতার  

মাঃ মাজ ুম ল  

মাছাঃ রিহমা বগম  

জগরজািন 

পলাশবাড়ী 

২৬০৯ 4622 রােহনা খাতুন  

আ ুর রহমান  

নু নাহার বগম  

আসমতপুর,প
লাশবাড়ী 

২৬১০ 4623 মাছাঃ আেমনা খাতুন  

ম বর রহমান সরকার  

মাছাঃ মমতা বগম  

পবনাপুর, 

চেররহাট 

২৬১১ 4635 মাঃ মা ািফজার রহমান 

মাঃ আঃ জাববার 

মাছাঃ রিহমা বগম  

কালীবাড়ী 
পলাশবাড়ী  

২৬১২ 4636 মাছাঃ রতনা থাতুন  

মাঃ সজল িময়া  
মাছাঃ রিহমা খাতুন  

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

২৬১৩ 4648 হাসান মিতউর রহমান  

মাঃ আজহা ল ইসলাম  

মাছাঃ িমনারা বগম  

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া   

২৬১৪ 4652 মাঃ জাবােয়ত হােসন  

মাঃ নািসর উি ন  

মাছাঃ জাহানারা বগম  

নাি শহর , 

ফিকরহাট  

২৬১৫ 4653 মাছাঃ মাহমুদা আকতার 

মাঃ আিজজুর রহমান 

মাছাঃ শিহনুর বগম 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৬১৬ 4656 খ কার মাঃ নামান 

খ কার মাঃ আঃ বাকী 
মাছাঃ নুরনাহার খ কার  

মুরারীপুর , 

রওশনবাগ 

২৬১৭ 4657 মাছাঃ ববী আকতার  

মাঃ আঃ হািমদ ম ল  

মাছাঃ সােহরা বগম  

জাইতর  

কািশয়াবাড়ী  

২৬১৮ 4659 আঃ রা াক সরকার  

মাঃ আবু হােসন  

মাছাঃ রওশন আরা 

রাজনগর , 

রওশনবাগ 

২৬১৯ 4661 শাহ আঃ সালাম  

শাহ মাঃ আঃ কােদর  

মাছাঃ সােলহা বগম  

পবনাপুর, 

চেররহাট 

২৬২০ 4678 মাছাঃ শামীমা আ ার  

মাঃ আঃ কাফী সুজন  

মাছাঃ ফি  বগম  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

২৬২১ 4680 মাঃ িফেরাজ কিবর  

মাঃ আঃ জাববার  

মাছাঃ রিহমা বগম  

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

২৬২২ 4688 মাঃ সােহল রানা  
মাঃ লুৎফর রহমান  

মাছাঃ তামা া হক  

িব ু পুর  

ঠু য়াপা র 
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ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

২৬২৩ 4690 মাছাঃ নাজিনন নাহার  

মাঃ নজ ল ইসলাম  

মাছাঃ জাহানারা বগম  

খামার জািময়া 
মেনাহরপুর  

২৬২৪ 4695 মাছাঃ পালী আকতার 

মাঃ মিনর উি ন  

মাছাঃ মিজদা বগম  

বিরশাল , 

বাসুেদবপুর  

২৬২৫ 4697 মাছাঃ জা াতুন নাঈম  

মাঃ ািহল কিবর  

মাছাঃ িবিথ বগম  

সােকায়া, 
ঢালভা া 

২৬২৬ 4701 মাছাঃ নুরনাহার খাতুন 

মাঃ আশরাফুল 

মাঃ রােশদা বগম 

িদগদাড়ী, 
মরীরহাট 

২৬২৭ 4711 শারিমন আকতার িশবলী 
মাঃ ফরহাদ ম ল 

মাছাঃ লেশনারা বগম 

িকসমত 

চেরংগা, 
মরীরহাট 

২৬২৮ 4714 মাঃ মিমনুল ইসলাম 

মাঃ নওশা িময়া 
মাছাঃ মনিজলা বগম 

রায়তী নরাইল, 

ঢালভা া 

২৬২৯ 4717 মাঃ সােদ ল ইসলাম 

মাঃ লাল িময়া 
মাছাঃ ছামছু াহার 

গায়ালপাড়া, 
ঢালভা া 

২৬৩০ 4718 মাঃ মাহামুদ হাসান 

মাঃ সুজা িময়া 
মাছাঃ মাহামুদা বগম 

জালাগাড়ী, 
দুগাপুর, 

আমলাগাছী 
২৬৩১ 4724 মাঃ বুলবুল  

মাঃ নু ামান ধানস 

মাছাঃ শািহনুর বগম 

চকবালা, 
কািশয়াবাড়ী 

২৬৩২ 4725 মাঃ আ ুস সালাম 

মাঃ আবুল হািমদ 

মাছাঃ সােলহা বগম 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৬৩৩ 4727 মাছাঃ পিল খাতুন 

মাঃেবারহান 

মাছাঃ জাবায়দা 

সুলতানপুর 

বাড়াইপাড়া, 
বং িলয়া 

২৬৩৪ 4728 মাঃ শাহানশাহ িময়া  
মাঃ শিহদুল ইসলাম 

মাছাঃ শািহদা বগম 

শ ামপুর, 

মিহপুর 

বাজার 

২৬৩৫ 4729 মাছাঃ সুিফয়া খাতুন 

মাঃ আফছার আলী 
মাছাঃ হািমদা বগম 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া   

২৬৩৬ 4730 মাছাঃ িশিরনা ইসলাম 

মাঃ আঃ বাকী িময়া 
মাছাঃ মিরয়ম বগম 

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৬৩৭ 4731 মাঃ আ ুর রিশদ 

মাঃ খােদম হােসন 

মাছাঃ রােকয়া বগম 

সুলতানপুর 

বাড়াইপাড়া, 
বং িলয়া 

২৬৩৮ 4733 মাঃ িজয়াউর রহমান 

মাঃ আঃ কিরম ধান 

মৃত-ছােনায়ারা বগম 

চকবালা, 
কািশয়াবাড়ী 

ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

২৬৩৯ 4745 মাঃ জািফ ল ইসলাম 

মাঃ আঃ জিলল সরকার 

মাছাঃ জাহানারা বগম 

বাসুেদবপুর, 

বাসুেদবপুর 

২৬৪০ 4746 মাছাঃ শাহানা সুলতানা 
আ ুস সা ার সরকার 

মৃত- সুলতানা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

২৬৪১ 4748 মাঃ হমায়দুল হক 

মাঃ মা ািফজার রহমান 

মাছাঃ হািমদা বগম 

িকশামতেচেরং
গা, মরীরহাট 

২৬৪২ 4749 মাছাঃ হািমদা বগম 

এসএম আঃ খােলক 

মাছাঃ ছােলহা বগম 

নাি শহর, 

ফিকরহাট 

২৬৪৩ 4753 খরিশদা খাতুন 

মাঃ খায় ল ইসলাম 

রওেশান আরা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৬৪৪ 4754 মাঃ শােকওয়াত জামান 

মাঃ আিজজুর ইসলাম 

মাছাঃ সািখনা বগম 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

২৬৪৫ 4755 আ ু াহ আল মাহমুদ 
আবুল কালাম আজাদ 

মাছাঃ দেলায়ারা বগম 

িকশামত 

চের া, 
মরীরহাট 

২৬৪৬ 4756 মাঃ শামছুেজাহা িময়া 
মাঃ রমজান আলী 
মাছাঃ জাহরা বগম 

মহদীপুর, 

ঠু য়াপা র 

২৬৪৭ 4758 মাছাঃ শারিমন আ ার 

মাঃ মিমনুল ইসলাম 

মাছাঃ তহিমনা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৬৪৮ 4759 মাছাঃ নাজমু াহার 

মাঃ সুলতানা মাহমুদ 

মাছাঃ িফেরাজা বগম 

পি ম 

গািপনাথপুর,  

পলাশবাড়ী 
২৬৪৯ 4760 মাঃ ফা ল ইসলাম 

আ ুল কিরম সরকার 

মাছাঃ িফেরাজা বগম 

পি ম 

 গািপনাথপুর,  

পলাশবাড়ী 
২৬৫০ 4761 মাছাঃ তানিজলা সুলতানা 

মাঃ সােহল রানা  
মাছাঃ সাহাগী বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

২৬৫১ 4762 শিফ ল রহমান সুমন 

মাঃ লুৎফর রহমান 

মাছাঃ তামা া রিজনা 

িব ু পুর, 

ঠু য়াপা র 

২৬৫২ 4768 মাছাঃ রশিম আকতার 

এ এস এম রােসল িময়া 
মাছাঃ া হািমদ 

শ ামপুর, 

ঠু য়াপা র 

২৬৫৩ 4774 মাছাঃ মিরয়ম খাতুন 

মাঃ রজাউল িময়া 
মাছাঃ তহিমনা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৬৫৪ 4780 মাছাঃ িরতা পারভীন 

িজয়াউর রহমান 

মাছাঃ হািলমা বগম 

গেনশপুর, 

বং িলয়া 
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ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

২৬৫৫ 4782 মাছাঃ ছামছু াহার িরজ ু

ফা ল ইসলাম ম ল 

মাছাঃ সফালী বগম 

হিরপুর, 

রওশনবাগ 

২৬৫৬ 4787 মাছাঃ আফেরাজা খাতুন 

মাঃ লাকমান হােসন 

মাছাঃ লী বগম 

গেড়য়া, 
ঠু য়াপা র 

২৬৫৭ 4789 মাঃ খােলক িময়া  
মাঃ মা ফা ম ল 

মাছাঃ খােলদা বগম 

হিরনবাড়ী, 
হািলমনগর 

২৬৫৮ 4802 মা: হা ন অর রিশদ  

মা: আেতায়ার রহমান  

মাছা: হােজরা বগম  

সুই াম, 

পলাশবাড়ী  

২৬৫৯ 4809 মাছা: শফা আ ার  

মা: সিফ ল ইসলাম  

মাছা: মিজনা বগম  

দৗলতপুর, 

কামরপুর  

২৬৬০ 4810 মা: শিহদুল ইসলাম  

মৃত- আ াস আলী  
মাছা: হােজরা বগম  

গেড়য়া, 
ঠু য়াপু র  

২৬৬১ 4811 

 মেহদী হাসান সরকার  

আ ুর রহমান সরকার 

মাছা: গালজান বগম  

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী  

২৬৬২ 4816 মা: িজয়াউর ইসলাম  

মৃত- ক ুছ ধান  

মাছা: জােমনা বগম  

শ ামপুর, 

ঢালভা া  

২৬৬৩ 4825 িম নুর রহমান 

মৃত- মা ািফজার রহমান 

িজনা আ ার 

ডা নী, 
বাসুেদবপুর  

২৬৬৪ 4826 মা: িজ ুর রহমান 

আ ুর রিশদ সরকার  

মাছা: ম ুয়ারা বগম  

ঝািল ী, 
ঢালভাংগা  

২৬৬৫ 4828 মা: সুমন ম ল  

রজাউল কিরম ম ল  

মাছা: লাইলী বগম  

রামপুর, 

পলাশবাড়ী  

২৬৬৬ 4830 এস এম হািমদুল ইসলাম  

মা: ওয়ােহদু বী সরকার  

মাছা: হািলমা বগম  

রামপুর, 

বাসুেদবপুর  

২৬৬৭ 4834 মা: জাকািরয়া ইসলাম  

মা: নু বী সরকার  

মাছা: রািশদা  বগম  

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী  

২৬৬৮ 4840 মাছা: ফােতমা খাতুন  

মা: জাহা ীর িময়া  
মাছা: নুরজাহান বগম  

হিরনাবাড়ী, 
হািলমনগর  

২৬৬৯ 4842 মা: হাসান আলী  
মা: আদম আলী  
মাছা: আেলয়া  বগম  

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী  

২৬৭০ 4843 মা: বােয়ািজদ 

আ ুল হািলম সরকার 

মাছা: সিলনা বগম  

নুরপুর, 

পলাশবাড়ী  

ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

২৬৭১ 4844 মা: ওশন জািহদ  

মা: আ ুল জিলল ধান  

মাছা: রােকয়া আ ার  

নুরপুর, 

পলাশবাড়ী  

২৬৭২ 4849 আিবদা সুলতানা  
মা: আব ুব র িসি ক  

কিহনুর বগম  

বলরামপুর, 

তুলসীঘাট  

২৬৭৩ 4858 মাছাঃ কিবতা আকতার  

মাঃ কােশম ধান  

মাছাঃ তহিমনা বগম  

বিরশাল , 

বাসুেদবপুর  

২৬৭৪ 4860 মাছাঃ জা াতুল মাওয়া  
মাঃ আঃ লিতফ ম ল  

মাছাঃ জাহানারা বগম  

িকশমাত 

চেরংগা 
মরীরহাট 

২৬৭৫ 4861 মাছাঃ নাজমা খাতুন 

মাঃ মাহাইিমনুল ইসলাম 

মাছাঃ আেনায়ারা বগম  

পপুিলেজাড়, 

আমলাগাছী  

২৬৭৬ 4862 মাঃ মতুবর রহমান  

মাঃ ছ  িময়া সরকার  

মাছাঃ মিফতুন বগম  

পবনাপুর, 

চেররহাট 

২৬৭৭ 4864 মাঃ রাজ ুিময়া  
মৃত হযরত আলী  
মাছাঃ রিজয়া বগম  

জামালপুর 

পলাশবাড়ী  

২৬৭৮ 4869 মাঃ কায়েদ আযম  

মাঃ তাজা িময়া  
মাছাঃ নারিগছ বগম  

েমদপুর , 

মেনাহরপুর  

২৬৭৯ 4879 মাছাঃ আেমনা বগম  

মা ািফজার রহমান  

মাছাঃ দুলালী বগম  

জগরজািন 

পলাশবাড়ী 

২৬৮০ 4890 মাছাঃ জুিথ খাতুন  

মাঃ আঃ মিজদ  
মাছাঃ মােজদা বগম  

ভবানী পুর, 

বাসুেদবপুর 

২৬৮১ 4892 মাঃ আঃ ছাবাহান  

মাঃ আমজাদ হােসন  

মাছাঃ গালাপী বগম  

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

২৬৮২ 4895 মাঃ মিজবর রহমান  

মৃত বাবর উি ন শখ  

মৃত মিছরন নছা  

সুলতানপুর 

বাড়াইপাড়া, 
বং িলয়া  

২৬৮৩ 4899 মাছাঃ উে  হািববা  
মাঃ িজয়াউর রহমান  

 হাসেন আরা বগম  

িকেশারগাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

২৬৮৪ 4900 মাঃ আিত র রহমান  

মাঃ ফজলার রহমান  

রওশন আরা বগম  

পি ম 

নয়ানপুর , 

বং িলয়া  
২৬৮৫ 4903 অিনতা রানী মহ  

ম  চ  মহ   

মিত স া রানী  

হাসানেখাড়, 

কািশয়াবাড়ী 

২৬৮৬ 4905 মাছাঃ শাহনুর বগম  

মাঃ শাহা ল আলম  

মাছাঃ তইরন নছা  

বুজ ক 

িব ু পুর , 

আমলাগাছী 
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২৬৮৭ 4906 রজওয়ানুল হাবীব ম ল 

আজহার আলী ম ল 

মাছাঃ হািমদা বগম  

পবনাপুর, 

চেররহাট 

২৬৮৮ 4907 মাছাঃ িফউরী খাতুন  

আলতাফ আলী সরকার  

মাছাঃ রানু বগম  

ডােকরপাড়া 
ঢালভা া 

২৬৮৯ 4909 মাঃ সািদ ল ইসলাম  

মাঃ হািফজুল ইসলাম  

মাছাঃ ছােলহা বগম  

পূব ফিরদপুর 

পূব ফিরদপুর 

২৬৯০ 4916 মাঃ িমজানুর রহমান  

মাঃ আঃ রিহম  

মাছাঃ রােকয়া বগম  

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া   

২৬৯১ 4918 মাছাঃ এিলজা খাতুন  

মাঃ আবু ব র  

মাছাঃ িফেরাজা বগম  

তালুক 

ঘাড়াবা া, 
চেরর হাট 

২৬৯২ 4921 সাপুনী রানী  
পিরেতাষ চ  সরকার  

আরতী রানী  

আমলাগাছী 
আমলাগাছী  

২৬৯৩ 4923 মাঃ িজ ুর রহমান  

মাঃ আিজজার রহমান  

মাছাঃ জািহরন নছা  

ভবানী পুর, 

বাসুেদবপুর 

২৬৯৪ 4924 মাছাঃ িজ খাতুন  

মাঃ মাহাবুব ধান  

 রওশন আরা বগম  

পূব 

গািপনাথপুর , 

গািপনাথপুর  

২৬৯৫ 4926 নু ল ইসলাম ম ল  

মাঃ ইয়ািছন ম ল 

মাছাঃ রখা বগম  

সাইনদহ 
মিরহাট 

২৬৯৬ 4927 ছদরাতুন মানতাহা  
মাঃ জাহা িময়া  
মাছাঃ সুলতানা রািজয়া  

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৬৯৭ 4928 মাঃ আরশাদুল হক  

মাঃ আিজজুর রহমান  

মাছাঃ জািমলা বগম  

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

২৬৯৮ 4929 মাঃ সবুজ িময়া  
আলতাব হােসন আক   

মাছাঃ িরনা বগম  

পূব নয়ানপুর , 

গািপনাথপুর 

২৬৯৯ 4931 মাঃ ফারকান আলী  
মাঃ আজাদ িময়া  
মাছাঃ কািহনুর বগম  

ভগবানপুর 

বাসুেদবপুর 

২৭০০ 4936 মাঃ সােহল রানা সবুজ 

মাঃ ছেফর আলী 
মাছাঃ সােহরা বগম  

লাকমানপ,ু 

বঙ িলয়া  

২৭০১ 4937 আল আিমন  

নিজর হােসন  

জায়দা খাতুন  

আসমতপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৭০২ 4939 পিরেতাশ চ  সরকার  

অভয় চ  সরকার  

শফালী রানী  

আমলাগাছী 
আমলাগাছী  

ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

২৭০৩ 4940 মাঃ আিমনুল ইসলাম  

মাঃ ফজলুল হক  

মাছাঃ মিজরন বগম  

ময়ম পুর 

পূবফিরদপুর 

২৭০৪ 4945 মাঃ মু ল িময়া 
মাঃ নয়া িময়া 
মৃতঃ ফােতমা বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

২৭০৫ 4948 মাছাঃ িরম ুআ ার 

মাঃ ফিরদ সরকার 

মাছাঃ ির া বগম 

পারবতীপুর, 

ঠু য়াপা র 

২৭০৬ 4953 মাছা: লাইজ  ুখাতুন  

মা: রিবউল ইসলাম  

মাছা: হােজরা বগম  

জাইতর, 

কািশয়াবাড়ী  

২৭০৭ 4955 মাছা: রািজয়া সুলতানা  
শাহানুর আলম সরকার  

মাছা: মিনরা বগম  

রয়তীনড়াইল, 

ঢালভা া  

২৭০৮ 4963 জা াতুল ফােতমা  
আ ুল ওয়ােরছ ধান  

মাছা: শািহনুর বগম  

পূব ফিরদপুর, 

ফিরদপুর   

২৭০৯ 4978 জাহা ীর আলম ধান  

মাঃ আঃ কাইয়ুম ধান 

মাছাঃ জাহানা বগম  

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

২৭১০ 4981 উে  মানা আকতার  

মাঃ নূ বী সরকার  

মাছাঃ জােবদা বগম  

আকবরনগর 

মরীরহাট 

২৭১১ 4983 জািকয়া সুলতানা জুই 
মাঃ আঃ জিলল সরকার 

মাছাঃ িজ বগম  

বুজ ক 

িব ু পুর , 

আমলাগাছী 
২৭১২ 4985 

 ল আিমন সরকার  

শািহনুর আলম সরকার  

মাছাঃ মিনরা বগম  

রায়তী নড়াইল, 

ডালভা া 

২৭১৩ 4991 আঃ ছালাম সরকার  

মৃত ইউনুছ আলী  
মাছাঃ ছিকনা বওয়া  

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী  

২৭১৪ 4992 মাঃ রােশদ িময়া  
মাঃ উসমান আলী  
মাছাঃ বেদনা খাতুন 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

২৭১৫ 4994 রজওয়ানা বগম  

মাঃ ইি স আলী 
মাছাঃ িব বগম 

হিরনমারী 
হিরনমারী  

২৭১৬ 4999 মাছাঃ মামুিল আ ার  

মাঃ ছামছুল আলম  

মাছাঃ সিলনা বগম  

গাড়ানাটা , 
ঠু য়াপা র 

২৭১৭ 5002 লাবনী আকতার  

মাঃ শাহজাহান িময়া  
মৃত হােজরা বগম  

জামালপুর 

পলাশবাড়ী  

২৭১৮ 5005 মাছাঃ নািছমা খাতুন  

মাঃ রজাইল কিরম  

মাছাঃ রজীয়া বগম  

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী  
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২৭১৯ 5008 মাছাঃ জা াতী খাতুন  

মাঃ আেনায়ার হােসন  

মাছাঃ িশউিল বগম  

সুলতানপুর 

বাড়াইপাড়া, 
বং িলয়া  

২৭২০ 5013 মাছাঃ খািদজা খাতুন  

মাঃ আিজজুল হক  

মাছাঃ ন াহার বগম  

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া   

২৭২১ 5014 মাছাঃ পারভীন আ ার  

মাঃ নজ ল ইসলাম  

মাছাঃ আকিলমা বওয়া  

ভগবানপুর 

বাসুেদবপুর 

২৭২২ 5026 হাসানু ামান খ কার 

আ ুল হািলম খ কার 

মাছাঃ হািসনা বগম 

বালা বামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

২৭২৩ 5031 মাছাঃ নািছমা আ ার 

মাঃ ইউনুস িময়া 
মাছাঃ জাহানারা বগম 

সুলতানপুর 

 বাড়াইপাড়া, 
বং িলয়া 

২৭২৪ 5034 মাছাঃ িলমা আকতার 

মাঃ রজাউ বী সুমন 

মাছাঃ ফুলনাহার বগম 

পূব িমজাপুর, 

বাসুেদবপুর 

২৭২৫ 5037 মাঃ তৗিফক উমর  

মাঃ আঃ হািমদ  

মাছাঃ লাইলী বগম  

সুই াম, 

পলাশবাড়ী 

২৭২৬ 5041 মাছাঃ চায়না খাতুন  

মাঃ শাজাহান ম ল  

মাছাঃ নুরজাহান বগম  

সুলতানপুর 

বাড়াইপাড়া, 
বং িলয়া  

২৭২৭ 5052 নাসিরন আকতার  

কিলম উি ন সরকার  

মাছাঃ রিহমা বগম  

পা তীপুর , 

ঠু য়াপা র 

২৭২৮ 5058 মাঃ সােহল রানা  
মাঃ আতাউর রহমান  

মাছাঃ িশি  বগম  

আমলাগাছী 
আমলাগাছী  

২৭২৯ 5060 মাছাঃ তহিমনা আ ার 

আবু তােলব সরকার  

মাছাঃ আেতায়ারা বগম  

পা তীপুর , 

ঠু য়াপা র 

২৭৩০ 5061 মাছাঃ লাকী বগম  

মাঃ আিরফুল রহমান  

মাছাঃ সােলহা বগম  

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

২৭৩১ 5067 মাঃ ইি স আলী  
মৃত মমতাজ আলী  
মৃত নুরনাহার বগম  

কািশয়াবাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

২৭৩২ 5070 মাছাঃ জুই আকতার  

মাঃ মাজাহার আলী  
মাছাঃ মমতাজ আলী  

হাসােনর পাড়া 
তুলশীঘাট  

২৭৩৩ 5071 মাঃ মাহামুদুল হাসান 

মৃত আঃ মােজদ সরকার 

মাছাঃ হািলমা বগম  

হাসােনর পাড়া 
তুলশীঘাট  

২৭৩৪ 5074 হািলমা আকতার  

জাহা ীর আলম  

আ জুয়ারা বগম  

ভবানী পুর, 

বাসুেদবপুর 

ঃ 
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পিরিচিত 
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বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

২৭৩৫ 5077 মাছাঃ সুই  আ ার   

আঃ রা াক সরকার  

মাছাঃ মেনায়ারা বগম  

রাজনগর , 

রওশনবাগ 

২৭৩৬ 5083 মাঃ আসাদুর ামান 

মাঃ মাজাে ল হক  

মাছাঃ িলিল বগম  

িদগদাড়ী, 
মরীরহাট 

২৭৩৭ 5085 মাছাঃ মােশদা আকতার 

মাঃ সামছুল আলম 

মাছাঃ বুল বুিল বগম  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

২৭৩৮ 5090 রিহমা খাতুন  

আনছার আলী  
অিমছা বগম  

িশবরামপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৭৩৯ 5092 ইলা রাণী বসাক  

 িবপুল চ  সরকার  

ইিত রাণী বসাক  

ঘাড়াবা া, 
হািলম নগর 

২৭৪০ 5105 মাঃ মাসুদ রানা  
মৃত আনছার আলী  
মাছাঃ লছুম বওয়া  

সুলতানপুর  

বাড়াইপাড়া, 
 বং িলয়া  

২৭৪১ 5113 মাছাঃ উে  হািন 

মাঃ িসরাজুল উি ন 

মাছাঃ নাজমা বগম 

িকেশারগাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

২৭৪২ 5121 রািজনা আ ার চৗধুরী 
মাঃ মুসািফকার সােলহীন 

মাছাঃ মােজদা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

২৭৪৩ 5124 মাছাঃ রেবকা সুলতানা 
মাঃ বােয়ছ উি ন 

মাছাঃ হাছেনয়ারা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৭৪৪ 5125 মাছাঃ তানভীন জমী 
মাঃ রজাউল কিরম 

মাছাঃ চােমলী বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৭৪৫ 5128 মাঃ আবু হােসন 

মাঃ নজ ল ইসলাম 

মাছাঃ শফালী বগম 

ফিলয়া, 
পলাশবাড়ী 

২৭৪৬ 5143 মাঃ হািফজুল রহমান 

মৃতঃ আঃ মিজদ 

মাছাঃ হািমদা বগম 

মধ রামচ পুর, 

কামরপুর 

২৭৪৭ 5149 মাঃ ফিরদুল ইসলাম  

মাজাে ল হক ম ল  

মাছাঃ আ জুয়ারা বগম  

চকবালা  
কািশয়াবাড়ী  

২৭৪৮ 5151 মাছাঃ শারিমন সুলতানা 
মাঃ আঃ ুস ম ল 

মাছাঃ মনিজলা বগম  

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৭৪৯ 5152 মাঃ জালাল উি ন  

মাঃ সাইফুল ইসলাম  

মাছাঃ তহিমনা বগম  

মেহশপুর,  

পলাশবাড়ী 

২৭৫০ 5153 মাছাঃ শােখরা ফারজানা 
মাঃ জিস ল ইসলাম  

মাছাঃ ফিজলাতুন নাহার  

বালাবামুিনয়া, 
 ফিকরহাট 
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২৭৫১ 5155 মাঃ মাহাবুর রহমান  

মৃত ফজলুল রিহম  

মৃত আেলয়া বগম  

ঝাপর, 

কামরপুর 

২৭৫২ 5160 মাছাঃ আসমাউল সনা  
মাঃ মন খ কার  

মাছাঃ লায়লা বগম  

মারগাড়ী,  
হািলমনগর 

২৭৫৩ 5164 মাছাঃ আিরফা আকতার 

মাঃ আিতয়ার রহমান 

মাছাঃ জাসনা বগম 

আমবাড়ী, 
 পলাশবাড়ী 

২৭৫৪ 5166 মাঃ সােদ ল ইসলাম  

মাঃ মা ােলব হােসন  

মাছাঃ খােজমন বগম  

মহদীপুর, 

ঠু য়াপা র 

২৭৫৫ 5167 না খাতুন  

মাঃ চান িময়া  
মাছাঃ হািলমা বগম  

নুিনয়াগাড়ী  
পলাশবাড়ী  

২৭৫৬ 5172 মাহা দ মা ফা কামাল 

মাহা দ এ াজ আলী  
মাসা দ মিজনা বগম  

খামার বালুয়া  
মেনাহরপুর 

২৭৫৭ 5176 মাছাঃ জািকয়া সুলতানা  
মাঃ আঃ রউফ মিতন  

মাছাঃ গালেনহার বগম  

গৃধারীপুর ,  

পলাশবাড়ী  

২৭৫৮ 5183 মাছাঃ আইিভ খাতুন  

মাঃ শিরফুল ইসলাম  

মাছাঃ তহিমনা বগম  

মেহশপুর,  

পলাশবাড়ী 

২৭৫৯ 5192 মাঃ হািববুর রহমান  

মাঃ নজ ল ইসলাম  

মাছাঃ িমনারা বগম  

বড়াডা া  
পলাশবাড়ী  

২৭৬০ 5193 মাঃ ফা ক আহে দ  

মাঃ রাজ ুিময়া  
মাছাঃ মােজদা আ ার  

নয়আনা নওদা,  
বং িলয়া  

২৭৬১ 5195 মাঃ রায়হান কিবর  

মাঃ শাহজাহান িময়া  
মাছাঃ হািলমা বগম  

মেহশপুর,  

পলাশবাড়ী 

২৭৬২ 5197 মাঃ আঃ কাইয়ুম ম ল  

মাঃ আঃ কালাম ম ল  

তহিমনা বগম  

পি ম িমজাপুর 

কািশয়াবাড়ী  

২৭৬৩ 5198 মাছাঃ আেমনা বগম 

আজাদুল হক সরকার  

মাছাঃ রােবয়া বগম  

িশবরামপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৭৬৪ 5199 মাঃ রেজায়ান কিবর  

মাঃ শিফউল আলম  

মাছাঃ িরনা বগম  

নুিনয়াগাড়ী  
পলাশবাড়ী  

২৭৬৫ 5200 মাছাঃ িজনা খাতুন  

মাঃ ছামছুল ইসলাম  

মাছাঃ রওশনারা বগম  

দূগাপুর, 
পলাশবাড়ী 

২৭৬৬ 5201 মাঃ বলাল িময়া  
মাঃ মােলক আক  

মাছাঃ ববী বগম  

নুরপুর,  

পলা্শবাড়ী 
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১ ২ ৩ ৪ 

২৭৬৭ 5204 মাছাঃ শাহানা খাতুন 

মৃত আঃ ুস  

মাছাঃ ফােতমা বগম 

খামার নরাইল 

ঢালভা া 

২৭৬৮ 5206 মাছাঃ ছালমা আ ার 

আবুল কালাম আজাদ 

মৃতঃ মিলদা বগম 

পি মপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

২৭৬৯ 5209 মাছাঃ জাহানারা বগম 

মাঃ শিফউল আলম 

মাছাঃ জােহলা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৭৭০ 5212 িশ ী রানী মহ  

িদেনশ চ  মহ  

শা না রানী 

মহদীপুর, 

ঠু য়াপা র 

২৭৭১ 5213 মাছাঃ িশপন আ ার 

মাঃ ইয়ািছন আলী ম ল 

মাছাঃ সিলনা বগম 

িদগদাড়ী, 
মরীরহাট 

২৭৭২ 5214 মাঃ আবু ওয়ািলদ 

মাঃ ছদ ল ইসলাম 

মাছাঃ অিলমা বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

২৭৭৩ 5215 মাছাঃ িলজা খাতুন 

মৃত নূ ামান সরকার 

মাছাঃ মমতাজ বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

২৭৭৪ 5221 মাছাঃ নয়ন তারা খাতুন 

মাঃ নুর আলম 

মাছাঃ ধলী বগম 

পূব গাপালপুর, 

আমলাগাছী 

২৭৭৫ 5223 উে  ছালমা খাতুন 

মাঃ সাজ ুিময়া 
মাছাঃ সতারা বগম 

মরাদােতয়া, 
তালুকজািমরা 

২৭৭৬ 5226 মাছাঃ ফােতমা খাতুন 

মাঃ সাজ ুিময়া 
মাছাঃ সতারা খাতুন 

মরাদােতয়া, 
তালুকজািমরা 

২৭৭৭ 5229 মাছাঃ উে  লসুম 

মাঃ আইয়ুব আলী 
মাছাঃ রােকয়া বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

২৭৭৮ 5232 মাছাঃ উে  হািন 

মাঃ মা ািলব খ কার 

মাছাঃ রােকয়া বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

২৭৭৯ 5233 ছারমা খানম 

মাঃ ফরহাদ হােসন 

আনিজরা বগম 

মেনাহরপুর, 

মেনাহারপুর 

২৭৮০ 5244 উে  লছুম খাতুন 

মাঃ আ ুর রহমান 

মাছাঃ মাসুদা বগম 

ভবানীপুর, 

বাসুেদবপুর 

২৭৮১ 5248 মাঃ সাজ ুিময়া 
মাঃ তারা িময়া 
মাছাঃ লাইলী বগম 

গেনশপুর, 

বং িলয়া 

২৭৮২ 5256 মা ািফজার রহমান  

মৃত আঃ ওয়ােহদ  

মাছাঃ রখা বগম  

বরকতপুর,  

ফিকরহাট 
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২৭৮৩ 5258 মারী শা না রানী িদপু 

 মিতলাল চ  দাস 

মিত ফুলা রানী  

নয় আনা 
নওদা, 
 বং িলয়া  

২৭৮৪ 5267 মাঃ সােদ ল ইসলাম 

মাঃ দুলা িময়া 
মাছাঃ রওশনারা বগম 

েমদপুর, 

মেনাহারপুর 

২৭৮৫ 5268 মাঃ িমজানুর রহমান 

মাঃ আজাদুল ইসলাম 

মাছাঃ মাহমুদা বগম 

েমদপুর ,  

মেনাহরপুর  

২৭৮৬ 5269 মাছাঃ চা া আ ার 

মৃত চান িময়া ম ল 

মাছাঃ িফেরাজা বগম 

িশবরামপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৭৮৭ 5275 মাছাঃ হেলনা খাতুন 

মৃতঃ হায়দার আলী শখ 

মাছাঃ জািমনা বগম 

সাবিদন, 

বাসুেদবপুর 

২৭৮৮ 5278 মাছাঃ সুলতানা রািজয়া 
মাঃ সেক ার আলী 
মাছাঃ মেফলা বগম 

সাবিদন, 

বাসুেদবপুর 

২৭৮৯ 5279 রািবনা সারিমন জাহান 

রজাউল কিরম 

রওশন আরা 

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী 

২৭৯০ 5280 

আশরাফুল ইসলাম সরকার 

আ ুল হািকম সরকার 

মাছাঃ আ্িছয়া বগম 

সাবিদন, 

বাসুেদবপুর 

২৭৯১ 5284 মাঃ গালাম সাকলাইন 

মৃতঃ আিজজুল হক 

মৃতঃ নুর জাহান বগম 

বাড়াইপাড়া, 
পলাশবাড়ী 

২৭৯২ 5287 শাহ মাঃ মাহামুদুল হক 

শাহ মাঃ ময়নুল হক 

মাছাঃ নু াহার বগম 

কৃ পুর,  

রওশনবাগ 

২৭৯৩ 5290 াবন মার মহ  

ধণীরাম চ  মহ  

পারবতী রানী মহ  

মহদীপুর, 

ঠু য়াপা র 

২৭৯৪ 5296 সয়দ শামছুল ইসলাম 

মৃতঃ আব ুতােহর  

সয়দা ছামছু াহার বগম 

চিলতাদহ, 
পলাশবাড়ী 

২৭৯৫ 5299 মাঃ ফরেদৗিস সরকার 

মাঃ এনামুল হক সরকার 

মাচাঃ রােশদা বগম 

মারগাড়ী, 
হািলমনগর 

২৭৯৬ 5302 মাঃ িমনা ল ইসলাম 

মাঃ সাজ ুিময়া 
মাছাঃ িমনারা খাতুন 

ঘাড়াবা া, 
হািলমনগর 

২৭৯৭ 5305 মাছাঃ হাসনা ফরেদৗিস 

আবু মাঃ হাসান সরকার 

মাছাঃ আকিলমা বগম 

কালুগাড়ী,  
পলাশবাড়ী  

২৭৯৮ 5306 মাছাঃ সুরাইয়া ইয়াসিমন 

সয়দ ছামছুল আলম 

মাছাঃ মােজদা বগম 

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী 
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১ ২ ৩ ৪ 

২৭৯৯ 5324 মাঃ কাম ামান 

আ ুস ওয়ােহদ সরকার 

মাছাঃ আেনায়ার বগম 

ঘাড়াবা া,  
হািলমনগর 

২৮০০ 5329 মাঃ উ ল িময়া 
মাঃ নুরনবী িময়া 
মাছাঃ ববী বগম 

বুজ ক টংরা, 
বং িলয়া 

২৮০১ 5330 মাছাঃ সুমী খাতুন 

মাঃ শরীফ উি ন 

মাছাঃ হািলমা বগম 

ছাটভগবানপুর
, 

আমলাগাছী 

২৮০২ 5334 মাঃ বাদল িময়া 
মাঃ আঃ ছা ার িময়া 
মাছাঃ জলী বগম 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 

২৮০৩ 5336 মাঃ আজহা ল ইসলাম 

আ ুল গিন ামািনক 

মাছাঃ ছিপরন নসা 

চকবালা, 
কািশয়াবাড়ী 

২৮০৪ 5338 অপনা রানী 
একাদশ চ  সরকার 

শ ামলী রানী 

হাসানেখাড়. 

কািশয়াবাড়ী 

২৮০৫ 5352 মাঃ লব ুিময়া  
মাঃ মাফা ল িময়া  
মাছাঃ হাছনা বগম  

বরী হিরনমারী 
,  

পলাশবাড়ী  

২৮০৬ 5356 মাছাঃ শািহনা বগম  

মা াফা কামাল চৗদুরী 
মাছাঃ বনু বগম  

ঝািল ী, 
ঢালভা া 

২৮০৭ 5362 মাঃ আবু সাঈদ িময়া  
আঃ সাবাহান িময়া  
মাছাঃ রিশদা বগম  

সাইনদহ 
 মিরহাট 

২৮০৮ 5365 মহা তজান খ কার 

আঃ হািমদ খ কার  

মাছাঃ জােহদা বগম  

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট 

২৮০৯ 5366 িপংিক মজুমদার 

চ ন মজুমদার  

িবথী রানী মজুমদার  

ভবানী পুর,  

বাসুেদবপুর 

২৮১০ 5367 মাছাঃ িনঝর খাতুন  

মাঃ হািফজার রহমান  

মাছাঃ রােবয়া বগম  

সাবিদন  

আমলাগাছী  

২৮১১ 5369 মাছাঃ সাহাগী খাতুন  

মাঃ িজয়াউর রহমান 

মাছাঃ হাসনা বান ু

জগরজািন  

পলাশবাড়ী 

২৮১২ 5380 হাসানু ামান সরকার  

 আঃ ওয়ােহদ সরকার  

মাছাঃ হািলমা খাতুন  

কাতুলী  
বং িলয়া  

২৮১৩ 5389 মাছাঃ শািহনা আ ার  

মাঃ শািহদুল ইসলাম  

মাছাঃ আিখতারা বগম  

িহজলগাড়ী  
পলাশবাড়ী  

২৮১৪ 5398 মাঃ জুেয়ল িময়া  
মাঃ শািফ ল ইসলাম  

মাছাঃ জাসনা বগম  

দূগাপুর, 

পলাশবাড়ী 
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কানা  
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২৮১৫ 5402 মাছাঃ শা া মিন  

মৃত সালায়মান  

মৃত পু  বগম  

গৃধারীপুর ,  

পলাশবাড়ী  

২৮১৬ 5413 সয়দা মু ারী সারজা  
সয়দ মাহমুদুল হক  

মাছাঃ নাজমা বগম  

গৃধারীপুর ,  

পলাশবাড়ী  

২৮১৭ 5420 মাছাঃ ফরেদৗসী খাতুন  

মাঃ মাহফুজুর রহমান  

মাছাঃ শািহদা বগম  

ভবানী পুর, 

 বাসুেদবপুর 

২৮১৮ 5432 

 র জয় মার সরকার  

 অিধন চ  সরকার  

মিত আশা রানী  

পি ম 

 রামচ পুর,  

কািশয়াবাড়ী 
২৮১৯ 5439 মাছাঃ শারিমন আ ার  

মাঃ ছামছুল আলম  

মাছাঃ মাছুদা আ ার  

ভগবানপুর 

 বাসুেদবপুর 

২৮২০ 5442 সয়দা রওনক জাহান  

সয়দ রজওয়ানুল রহমান 

মাছাঃ রওশন আরা  

নুিনয়াগাড়ী  
পলাশবাড়ী  

২৮২১ 5444 মাছাঃ হা ানা আকতার  

মাঃ মাসুদ সরকার  

মাছাঃ িমনারা বগম  

গৃধারীপুর ,  

পলাশবাড়ী  

২৮২২ 5449 মাছাঃ িদল নাবানু 

মাঃ রায়হান সরকার  

মাছাঃ সােহদা বগম  

গৃধারীপুর ,  

পলাশবাড়ী  

২৮২৩ 5451 মাঃ লাভীন ম ল 

মাঃ শেমস উি ন ম ল 

মাছাঃ লাভলী বগম  

েমদপুর , 

 মেনাহরপুর  

২৮২৪ 5465 মাছাঃ শবনম মু ারী 
জািকর হােসন সরকার 

জয়নব বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৮২৫ 5470 মাছাঃ শামীমা নাছিরন  

মাঃ হা ন অর রিশদ 

মাছাঃ শামছু াহার বগম 

সুই াম,  

পলাশবাড়ী 

২৮২৬ 5471 মাঃ সুজন সরকার 

মাঃ আইয়ুব আলী 
মাছাঃ সুিফয়া বগম 

মধ রামচ পুর, 

কামরপুর 

২৮২৭ 5484 মাঃ আইয়ুব আলী 
মাঃ আকবর আলী 
মৃত কিহনুর বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৮২৮ 5491 মাছাঃ মা ফা খাতুন 

মাঃ মাছুদ রানা 
মাছাঃ সােলমা বগম 

সুলতানপুর  

বাড়াইপাড়া, 
বং িলয়া 

২৮২৯ 5493 মাঃ জুলকার নাইম 

মাঃ হা ন অর রিশদ 

মাছাঃ িমনারােবগম 

নাি  শহর , 

ফিকর হাট 

২৮৩০ 5495 এ  এম শামছু ামান 

মাহা াদ আলী ম ল 

শামসু াহার বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

২৮৩১ 5499 মাঃ রািফ ল ইসলাম 

মাঃ আইয়ুব আলী 
মাছাঃ রােজকা বগম 

দূগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৮৩২ 5506 মাহফুজা আকতার 

মাঃ সিহদুল ইসলাম 

মাছাঃ িমনারা বগম 

হিরনাথপুর,  

তালুকজািমরা 

২৮৩৩ 5509 মাছাঃ তানিজলা তামা া 
আবু ল আেশায়ারী 
মাছাঃ নািসমা খানম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

২৮৩৪ 5516 মাঃ মাহাবুব রহমান 

মাঃ সাইফুর ইসলাম 

মাছাঃ মাহামুদা বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

২৮৩৫ 5517 মাছাঃ মী চৗধুরী 
মাঃ হািববুর রহমান 

মাছাঃ শিহদা বগম 

পারবত পুর, 

 ঠু য়াপু র  

২৮৩৬ 5530 মাছাঃ সািবনা ইয়াছিমন 

মাঃ আ ুর রা াক 

মাছাঃ হািলমা বগম 

ডা নী, 
বাসুেদবপুর 

২৮৩৭ 5543 মাছাঃ শিরফা আকতার 

মাঃ সাহাবি ন বাবু 

মাছাঃ রেহনা বগম 

দূগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৮৩৮ 5545 মাছাঃ আেনায়ারা খাতুন 

মাঃ আলী রজা সরকার 

মাছাঃ মিজনা বগম 

হিরনাথপুর, 

তালুকজািমরা 

২৮৩৯ 5549 মাঃ রজাউল কিরম 

মাঃ আ ুল হািমদ 

মাছাঃ রবা বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

২৮৪০ 5552 মাছাঃ িশউলী খাতুন 

মাঃ মকবুল সরকার 

মাছাঃ মিরনা বগম 

পূব গাপালপুর, 

আমলাগাছী 

২৮৪১ 5557 মাছাঃ সিরনা সুলতানা 
মাঃ নামান িময়া 
মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

রাজনগর, 

রওশনবাগ 

২৮৪২ 5569 মাছাঃ শাহানা আকতার 

মাঃ সাব ুিময়া 
মাছাঃ মােলনা বগম 

আমবাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

২৮৪৩ 5571 মাঃ গালাম আজম 

মাঃ তাজুল ইসলাম 

মাছাঃ গালাপী বগম 

রায়তী নড়াইল, 

ঢালভা া 

২৮৪৪ 5575 মাঃ সবুজ িময়া 
মাঃ দুলা িময়া 
মাছাঃ আিছয়া বগম 

বরকতপুর 

ফিকরহাট 

২৮৪৫ 5578 মাঃ শাহজালাল িময়া 
মৃত আঃ মিজদ খ কার 

মাছাঃ রােবয়া বগম 

রামপুর, 

বাসুেদবপুর 

২৮৪৬ 5582 মাঃ শামীম ম ল 

মৃত আবুল কােশম ম ল 

মাছাঃ মােজদা বগম 

হাসেনরপাড়া, 
তুলিশঘাট 



ন াশনাল সািভস কমসূচীেত (৭ম পব) অ ভূ  আেবদনকারীগেণর চূড়া  নােমর তািলকা 
উপেজলাঃ পলাশবাড়ী, জলাঃ গাইবা া 

90 
 

ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

২৮৪৭ 5589 মাছাঃ আসমা আখতার 

মাঃ সুলতানা মাহমুদ 

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

িদঘলকা ী, 
বং িলয়া 

২৮৪৮ 5590 মাঃ ইমরান িময়া 
মাঃ খয়রা ামান 

মাছাঃ মারেশদা বগম 

বড় 

গািব পুর, 

আমলাগাছী 
২৮৪৯ 5593 মাছাঃ শাহনাজ পারভীন 

মাঃ আিলফ সরকার 

মাছাঃ মেনায়ারা বগম 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৮৫০ 5597 মাঃ শিরফুল ইসলাম 

মৃত আ ুল কাফী সরকার 

মেনায়ারা পারভীন 

খামার জািমরা, 
মেনাহরপুর 

২৮৫১ 5607 মাছাঃ কািনজ ফােতমা 
মাঃ আেনায়া র ইসলাম 

মাছাঃ রিহমা বগম  

গৃধারীপুর , 

পলাশবাড়ী  

২৮৫২ 5622 মাছাঃ লািক  

মাঃ ফজলুল রশীদ  

মাছাঃ িশউলী বগম  

জামালপুর  

পলাশবাড়ী  

২৮৫৩ 5624 মাঃ আল মামুন  

নুর বী িময়া  
মি জলা বগম  

পূব গাপালপুর  

আমলাগাছী 

২৮৫৪ 5625 মাছাঃ ফরেদৗসী আ ার 

মাঃ শিরফুল ইসলাম  

মাছাঃ হািছনা বগম  

গৃধারীপুর ,  

পলাশবাড়ী  

২৮৫৫ 5628 জসিমন নাহার  

শািহন সরকার  

জ রা বগম  

বং িলয়া  
, বং িলয়া  

২৮৫৬ 5630 মাঃ আঃ মিজদ িময়া  
ই ািহম আলী সরকার 

মাছাঃ মিরয়ম বগম  

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৮৫৭ 5631 মাঃ সিলম িময়া  
মাঃআঃ মিজদ সরকার 

জুেলখা বগম  

দেবা র  

কলাগাছী  
মরীরহাট 

২৮৫৮ 5637 মাঃ নািহদ হাসান  

আফতাব উি ন ধান  

মাছাঃ শামছু াহার  

বরকতপুর,  

ফিকরহাট 

২৮৫৯ 5641 মাঃ আহসান হাবীব  

মাঃ আঃ জিলল সরকার 

মাছাঃ হাসনা খাতুন 

পি ম  

নয়ানপুর 

 বং িলয়া  
২৮৬০ 5646 মাঃ িরপন িময়া  

মাঃ বাদশা িময়া  
মাছাঃ রিহমা বগম  

বড় গািব পুর  

পলাশবাড়ী  

২৮৬১ 5660 মাছাঃ শাহ ের জা াত  

শাহ মাহবুব আলম  

মাছাঃ এিমিল খাতুন  

তালুক জািময়া  
তালুক জািময়া  

২৮৬২ 5661 মাঃ আিনছুর রহমান  

মাঃ আফছার আলী  
মাছাঃ রানী বগম  

ভলােকাপা  
তালুক জািময়া  

ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

২৮৬৩ 5665 মাছাঃ শাহানুরী বগম  

মাঃ আহসানুল হক  

মাছাঃ িনলুফা বগম  

ভগবানপুর  

বাসুেদবপুর 

২৮৬৪ 5679 হাসেনয়ারা আ ার  

মাঃ িমজানুর রহমান  

মাছাঃ আ জুয়ারা বগম  

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

২৮৬৫ 5683 মাঃ আবু সুিফয়ান  

মাঃ আবু জায়দাল হক  

মাছাঃ আেনায়ারা বগম  

সুলতানপুর  

বাড়াইপাড়া, 
 বং িলয়া  

২৮৬৬ 5684 রামানা আকতার  

মাঃ িফেরাজ কিবর  

মাছাঃ মাবাে র  

জামালপুর  

পলাশবাড়ী  

২৮৬৭ 5693 মাঃ উ ল হাসাইন  

মিমন হােসন ম ল 

মাছাঃ মিরয়ম বগম  

ঘাড়াবা া, 
 হািলম নগর 

২৮৬৮ 5695 মাছাঃ শাপলা খাতুন  

মাঃ জিসম উি ন সাব ু 

মাছাঃ বলী বগম  

ভগবানপুর 

বাসুেদবপুর 

২৮৬৯ 5702 মাঃ নািহদ সরকার  

আবু কােশম সরকার  

মাছাঃ হাসনা বগম  

আমবাড়ী,  
পলাশবাড়ী 

২৮৭০ 5706 মাছাঃ তাসিকয়া খাতুন  

মাঃ মিতয়ার রহমান  

মাছাঃ পারভূন বগম  

পি ম  

নয়ানপুর 

বং িলয়া  
২৮৭১ 5713 মাছাঃ শা না খাতুন  

মাঃ রিফ ল ইসলাম  

মাছাঃ রিশদা বগম  

সাবিদন  

আমলাগাছী  

২৮৭২ 5714 মাঃ জুলিফকার সরকার  

মাঃ জাহা ীর সরকার  

 জসিমন আরা বগম  

জামালপুর  

পলাশবাড়ী  

২৮৭৩ 5716 ঈিশতা সরকার  

পন সরকার  

িরতা সরকার  

পবনাপুর  

ফিকরহাট 

২৮৭৪ 5718 মাছাঃ বুলবুিল বগম  

মাঃ সরফরাজ খান  

মাছাঃ হািসনা বগম  

দূগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৮৭৫ 5719 ফা নী সাহা  
সুমন চ  সাহা  
মিত কালীদাসী সাহা  

হােসনপুর 

মরীরহাট  

২৮৭৬ 5729 আঃ রা াক সরকার  

মাঃ নওশা শখ  

মাছাঃ মিজয়া খাতুন  

রায়তী  
নড়াইল,  

ডালভা া 
২৮৭৭ 5734 মাঃ সািদক হােসন  

আয়তাল হক সরকার  

মাছাঃ রিশদা বগম  

িশধন াম 

পলাশবাড়ী  

২৮৭৮ 5737 মাঃ সাি র ইসলাম  

মাঃ মাজাে ল হক  

মাছাঃ আয়শা বগম  

গায়ালপাড়া 
ঢালভা া  
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বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

২৮৭৯ 5740 তানিজমা আকতার 

মাঃ আিজজুল রহমান 

মাছাঃ তােহরা বগম 

আমলাগাছী, 
আমলাগাছী 

২৮৮০ 5744 মাঃ আবু সাঈদ  
মৃত আঃ গিন 

রওশন আরা বগম 

সুই াম,  

পলাশবাড়ী 

২৮৮১ 5748 মাঃ হলাল িময়া 
সুলতান আলী সরকার 

মৃত হািলমা বগম 

বালাবামুিনয়া,  
ফিকরহাট 

২৮৮২ 5762 মাছাঃ নাইস আ ার 

মাঃ রিফ ল ইসলাম 

ফিজলাতুন নাহার রবা 

চের া, 
মিররহাট 

২৮৮৩ 5772 মাঃ নাজমুল সরকার 

মাঃ লিতফ সরকার 

মাছাঃ নারগীছ বগম 

রাজনগর, 

রওশনবাগ 

২৮৮৪ 5774 সািমনা নাসিরন 

মাঃ নাজমুল হক 

মাছাঃ নািসরা বগম 

িসধন াম, 

পলাশবাড়ী 

২৮৮৫ 5794 সুলতান মাহমুদ 

আিজজার রহমান 

রিহমা বগম 

সুলতানপুর  

বাড়াইপাড়া, 
বং িলয়া 

২৮৮৬ 5796 মাছাঃ হািলমা খাতুন 

মাঃ হােছন আলী 
মাছাঃ ফােতমা বগম 

গায়ালপাড়া, 
ঢালভা া 

২৮৮৭ 5801 মাছাঃ িম বগম 

মাঃ সােদ ল সরকার 

মাছাঃ রেবকা বগম 

সাবিদন, 

বাসুেদবপুর 

২৮৮৮ 5804 মাছাঃ ক না আ ার 

মাঃ আ ুল ুছ 

মাছাঃ রােকয়া বগম 

িসধন াম, 

পলাশবাড়ী 

২৮৮৯ 5808 মাঃ িহ  িময়া 
মাঃ ম ু  িময়া 
মাছাঃ হেলনা বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৮৯০ 5818 মাছাঃ মিনরা বগম  

মাঃ আঃ সায়াদ ম ল  

মাছাঃ রােকয়া বগম  

িশমুিলয়া, 
পলাশবাড়ী 

২৮৯১ 5823 

জড এম সাি ল আমীন 

নু ল আিমন ম ল  

িমেসস শাহীনুর বগম  

পবনাপুর  

চেরর হাট 

২৮৯২ 5824 রািজবুর রহমান ম ল  

মাঃ আঃ মিতন ম ল  

মাছাঃ রবা বগম  

পবনাপুর  

চেরর হাট 

২৮৯৩ 5825 মাঃ ফরহাদ আলম  

মাঃ শিহদুল ইসলাম  

মাছাঃ ফােতমা বগম  

তালুক 

ঘাড়াবা া, 
চেরর হাট 

২৮৯৪ 5826 মাছাঃ সািবনা ইয়াসিমন 

রাকন উি ন সরকার 

মাছাঃ রািহলা বগম 

তালুক  

ঘাড়াবা া, 
চেরর হাট 

ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

২৮৯৫ 5828 শাপলা বগম মু ল  

মাঃ শিরফুল ইসলাম  

মাছাঃ আ জুয়ারা বগম  

শালমারা , 
 কামরপুর  

২৮৯৬ 5829 মাছাঃ িসম ু 

মাঃ রা াক  

মাছাঃ তহিমনা  

গায়ালপাড়া 
ঢালভা া  

২৮৯৭ 5830 কিবর হােসন পন  

মৃত কমল উি ন  

মাছাঃ ধিল বগম  

িব ামগাছী, 
ঠু য়াপা র 

২৮৯৮ 5834 শাহানাজ আকতার  

মাঃ হায়দার আ্লী  
মাঃ জয় ন বগম  

গৃধারীপুর ,  

পলাশবাড়ী  

২৮৯৯ 5835 মাছাঃ মাসুমা খাতুন  

মাঃ মিজদুল ইসলাম  

মাছাঃ শাহানাজ বগম  

িকেশারগাড়ী,  
কািশয়াবাড়ী 

২৯০০ 5838 মাঃ শিরফ িময়া  
মাঃ আমজাদ হােসন  

মাছাঃ লাইলী বগম  

মেহশপুর, 

 পলাশবাড়ী 

২৯০১ 5844 মাঃ জাহা ীর আলম  

মাঃ হািফজার রহমান  

মাছাঃ ছামিছ াহার  

তালুক 

ঘাড়াবা া, 
চেরর হাট 

২৯০২ 5845 মাছাঃ লাবনী আকতার  

মাঃ মাহা দ আলী  
মাছাঃ মমতা বগম  

মা ফাপুর  

তুলশীঘাট  

২৯০৩ 5846 মাছাঃ সুিম আকতার  

মাঃ রাজা িময়া  
মাছাঃ ফিরদা বগম  

হিরণমাবাড়ী 
হািলমনগর  

২৯০৪ 5849 মাঃ শাহাদত হােসন  

মাঃ হািফজার রহমান  

মাছাঃ শফালী খাতুন  

তালুক  

ঘাড়াবা া, 
চেরর হাট 

২৯০৫ 5858 মাছাঃ মিজয়া আ ার  

মাঃ আশরাফুেদৗলা  
মাছাঃ মনিজলা বগম  

লালিদঘী  
হিরণমাড়ী  

২৯০৬ 5859 মাছাঃআফছানা আ ার  

মাঃ িমজানুর রহমান  

মাছাঃ মিরয়ম বগম  

সব  ভাদুিরয়া 
পলাশবাড়ী  

২৯০৭ 5867 মাঃ শািহন িময়া  
মাঃ ছইবর রহমান  

মাছাঃ রািজয়া বগম  

িশমুিলয়া, 
পলাশবাড়ী 

২৯০৮ 5869 িফেরাজ কিবর ম ল 

মৃত সজলার রহমান ম ল 

মাছাঃ পা ল বগম  

বুজ কিব ু পুর
আমলাগাছী 

২৯০৯ 5871 আশরাফুল জামান ম ল  

মাঃ আশাদুেদৗলা ম ল  

মাছাঃ ফািহমা বগম  

গৃধারীপুর 

পলাশবাড়ী  

২৯১০ 5875 মাছাঃ সুধা আকতার  

মাঃ সিলম ব াপারী  
মাছাঃ মাহামুদা বগম  

পবনাপুর  

চেরর হাট 
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২৯১১ 5899 মাঃ গালাম র ানী 
মাঃ মা ািফজার রহমান 

মািফয়া বগম 

িকেশারগাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

২৯১২ 5906 তািনয়া সুলতানা 
আিমনুল ইসলাম 

মাছাঃ সািবনা বগম 

সুই াম,  

পলাশবাড়ী 

২৯১৩ 5920 মাছাঃ জয়নাব খাতুন 

এ ক কারবান আলী 
মাছাঃ নুর াহার বগম 

চািলতাদহ, 
পলাশবাড়ী 

২৯১৪ 5923 উৎপল মার সাহা 
মেনার ন সাহা 
সিবস রানী সাহা 

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৯১৫ 5935 সািবহা আ ার সাথী  
মা: সাহা ল ইসলাম  

মাছা: শািহনুর বগম  

পি ম 

ফিরদপুর, 

মরীরহ   

২৯১৬ 5936 মাছা: পারভীন বগম  

মা: আ ুল হাই  
মাছা: হািসনা বগম  

পূবফিরদপুর, 

ফিরদপুর  

২৯১৭ 5945 চান িময়া  
ছেবদ আলী  
চাদমিন  

চি পুর, 

ঠু য়া পু র   

২৯১৮ 5946 আিমনুল ইসলাম  

মা: জ ল হক  

জ রা বগম  

দূগাপুর, 
পলাশবাড়ী  

২৯১৯ 5961 সািব ারহার 

আেনায়ার 

হািলমা বগম 

গেড়য়া, 
ঠু য়াপু র  

২৯২০ 5972 মাছা: মামুনী আ ার  

আ ুল মিজদ সরকার  

মাছা: রােশদা বগম  

খি , 

মিররহাট  

২৯২১ 5973 মাছা: লিতফা আ ার  

মা: ম ুরকােদর সরকার  

মাছা: সিলনা বগম  

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী  

২৯২২ 5976 

 সুরাইয়া সলতানা সাথী  
মা: আিজজার রহমান  

মাছা: শািহদা বগম  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী  

২৯২৩ 5977 মাছা: শািকলা বগম  

মা: সাইদুল ইসলাম  

মাছা: গালাপী বগম  

দূগাপুর, 
পলাশবাড়ী  

২৯২৪ 5980 মাছা: িজিনয়া আ ার  

আ ুল জা ার ধান  

িমেসস মেনায়ারা বগম  

রাই াম, 

পলাশবাড়ী  

২৯২৫ 5989 মা: শিফ ল ইসলাম  

মা: শিহদুল ইসলাম  

মাছা: জিরনা বগম  

কাতুলী, 
বং িলয়া  

২৯২৬ 5990 সােহল রানা  
মা: িসরাজুল ইসলাম  

মাছা: সুিফয়া গম  

দৗলতপুর, 

কামরপুর  

ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

২৯২৭ 5993 মা: ফজলার রহমান  

মা: মাকেছদ আলী  
মাছা: রিমছা বগম  

িদঘলকাি , 

বং িলয়া  

২৯২৮ 6004 মা: আ ুল  মা ান  

মৃত- তাফা ল হােসন  

মাছা: িজ াহ বগম  

জামালপুর, 

পলাশবাড়ী  

২৯২৯ 6029 রাকাইয়া আ ার 

মা: মাহামুদ আলম 

ফােতমা িবলিকছ বান ু

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী  

২৯৩০ 6034 তানিজমা খাতুন  

মা: নাজমুল আলম  

মানজুমী আ ার  

বালাবামুিনয়া, 
ফিকরহাট  

২৯৩১ 6036 মাছা: জাহরা খাতুন  

মা: আ: রা াক িময়া  
মাছা: বুলবুিল বগম  

হিরনমারী, 
পলাশবাড়ী  

২৯৩২ 6038 মাছা: উিমলা খাতুন  

মা: রজাউল কিরম  

মাছা: সােজদা বগম  

দয়ারপাড়া, 
ঠু য়াপু র  

২৯৩৩ 6047 মাছা: রােমলা নাজমীন  

মা: আদম সরকার  

মাছা: সয়দা বগম  

ঝািল ী, 
ঢালভাংগা  

২৯৩৪ 6048 মাছা: িবলিকছ বগম  

মা: বাদশা িময়া  
মাছা: ছিমনা বগম  

িগিরধারীপুর, 

পলাশবাড়ী  

২৯৩৫ 6059 মা: জািহদ হাসান  

আবুল কালাম আজাদ  

মাছা: পা ল বগম  

তালুকজািমরা, 
তালুকজািমরা  

২৯৩৬ 6063 মা: আিত র রহমান  

মা: র  ুিময়া  
মাছা: মােমনা বগম  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী  

২৯৩৭ 6067 শবনম মা ারী িবথী 
মা: আবুল বাহার িসি ক 

মাছা: কািহনুর বগম 

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী  

২৯৩৮ 6072 মা: জুলিফকার রহমান  

মকবুল হােসন ম ল  

মাছঅ: নূরজাহান বগম  

পবনাপুর, 

চেররহাট  

২৯৩৯ 6073 মারী িদিত রায়  

িদিলপ মার রায়  

নুরী রায়  

গায়ালপাড়া, 
ঠু য়াপু র  

২৯৪০ 6079 সিলম রজা সরকার  

আ ুল  রউফ সরকার  

মাছা: িবলািকছ বগম  

পবনাপুর, 

চেররহাট  

২৯৪১ 6081 মা: আ ুল হাদী ম ল  

আিজজার রহমান ম ল  

মাছা: ফােতমা বগম  

পবনাপুর, 

চেররহাট  

২৯৪২ 6085 মা: আরাফাত হাসাইন  

মৃত- নু ল ইসলাম  

মাছা: অেলদা বগম  

খামার নড়াইল, 

ঢালভা া  
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২৯৪৩ 6093 মাছা: রেহনা খাতুন  

মা: জুেয়ল সরকার  

মাছা: হািলমা বগম  

পবনাপুর, 

চেররহাট  

২৯৪৪ 6094 মা: জসানুল আেবদীন  

মা: জয়নাল আেবদীন  

মাছা: জা াতুলেফরেদৗিস  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী  

২৯৪৫ 6098 মা: আিমনুল ইসলাম 

মা: আবুল কােশম হািলম 

মাছা: আেনায়ারা বগম  

পার 

আমলাগীছী, 
আমলাগাছী  

২৯৪৬ 6103 ক.এম কামাল ক.এম 

সাফােয়ত আলী  
মৃত রিমছা বগম  

িশমুিলয়া, 
পলাশবাড়ী 

২৯৪৭ 6109 মাছাঃ সুিম খাতুন  

মাঃ শামীম হােসন  

মাছাঃ মা বগম  

নয় আনানওদা, 
বং িলয়া  

২৯৪৮ 6112 মাছাঃ িজি  আকতার  

মাঃ শািহন সরকার  

মাছাঃ ছালমা বগম  

পা তীপুর , 

ঠু য়াপা র 

২৯৪৯ 6116 মাঃ িব ব শখ  

মাঃ রাজা শখ  

মাছাঃ ববী বগম  

হিরপুর  

রওশনবাগ 

২৯৫০ 6118 মাঃ শামীম হােসন  

মাঃ শাহ আলম  

মাছাঃ ছিকনা বগম  

নয়আনানওদা,  
বং িলয়া  

২৯৫১ 6122 মাঃ আেনায়ার হােসন  

মাঃ আঃ মিজদ  

মাছাঃ আেনায়ারা বগম  

গৃধারীপুর 

পলাশবাড়ী  

২৯৫২ 6123 সয়দা িমনা খাতুন  

সয়দ মা ািফজুর রহমান  

সয়দা রাইচা সুলতানা  

গৃধারীপুর 

পলাশবাড়ী  

২৯৫৩ 6129 মাছাঃ মু ী খাতুন  

মাঃ মুনছুর আলী  
মাছাঃ ঝনা বগম  

িবরােমর িভটা  
মেনাহরপুর  

২৯৫৪ 6133 নাজমুল দা ম ল  

মাঃ ওয়ােহদ ম ল 

মাছাঃ নািগস খাতুন  

িকসমত  

চ াের া  
মিররহাট  

২৯৫৫ 6135 মাছাঃ মারেশদা বগম  

মাঃ নু ামান ম ল  

মাছাঃ রিহমা বগম  

পি ম  

ফিরদপুর  

মরীরহাট 

২৯৫৬ 6142 মাঃ নু বী িময়া  
মাঃ নু ল ইসলাম  

মাছাঃ রােহলা বগম  

নুিনয়াগাড়ী 
পলাশবাড়ী  

২৯৫৭ 6143 মাছাঃ ফরেদৗসী আরা  
মাঃ হািনফ উি ন  

মাছাঃ িফেরাজা বগম  

উদয়সাগর, 

পলাশবাড়ী 

২৯৫৮ 6146 মাঃ িমজানুর রহমান  

মাঃ আলতাব হােসন  

মাছাঃ গালাপী বগম  

হিরনাবাড়ী  
হািলম নগর 
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কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

২৯৫৯ 6149 মাছাঃ সােহরা খাতুন  

মাঃ রজাউল কিরম  

মাছাঃ রিজয়া বগম  

সাতআনা  
নওদা  
মরীরহাট 

২৯৬০ 6157 মাছাঃ কািনজ ফােতমা  
মৃত আঃ ুস আক   

মাছাঃ সাহারা বানু 

জামালপুর  

পলাশবাড়ী  

২৯৬১ 6163 মাছাঃ িশম ুআকতার  

মাঃ আিমনুল হক  

মাছাঃ িপয়ারা বগম  

েমদপুর ,  

মেনাহরপুর  

২৯৬২ 6168 জনক চ  বমন  

গের  নাথ বমন  

ইভা রানী  

খামার  

নরাইল  

ঢালভা া 
২৯৬৩ 6169 শারমীন আকতার  

মাঃ আঃ ছা ার  

মাছাঃ রােকয়া খাতুন  

বুজ কিব ু পুর 

আমলাগাছী 

২৯৬৪ 6174 শারিমন খ কার  

হািমদুল হক খ কার  

মাছাঃ িজ াতারা বগম  

গেড়য়া  
ঠু য়াপা র  

২৯৬৫ 6176 মাছাঃ ফরেদৗসী আ ার 

মাঃ আসাদু ামান 

মাছাঃ সােজদা বগম  

পবনাপুর  

চেরর হাট 

২৯৬৬ 6177 সিলম সরকার  

মাঃ আঃ হািলম  

মাছাঃ সিকনা বগম  

বতকাপা  
পলাশবাড়ী  

২৯৬৭ 6181 মাঃ ফরহাদ হােসন  

সােদক আলী খ কার  

মাছাঃ ফরেদাসী বগম  

হিরণমাড়ী 
পলাশবাড়ী  

২৯৬৮ 6186 মাঃ েবল িময়া  
মাঃ খাকা িময়া  
মাছাঃ ওসনা বগম  

দূগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৯৬৯ 6189 িদপালী রানী  
 তপন চ  সরকার  

শফালী রানী  

জগরজািন  

পলাশবাড়ী 

২৯৭০ 6194 মাঃ শামীম িময়া  
মাছাঃ এমারত আলী  
মাছাঃ রােবয়া বগম  

জামালপুর  

পলাশবাড়ী  

২৯৭১ 6202 মাছাঃ লাবনী আকতার 

মাঃ মাহা াদ আলী 
মাছাঃ মমতা বগম 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৯৭২ 6204 মাঃ ময়নুল হক 

মাঃ সামছুল আলম 

মাছাঃ বািছয়া বগম 

দুগাপুর, 

পলাশবাড়ী 

২৯৭৩ 6205 মাছাঃ সােজদা বগম 

মাঃ এনামুল হক 

মাছাঃ ছারা বগম 

গেড়য়া, 
ঢালভা া 

২৯৭৪ 6206 মাঃ হাসানুর রহমান 

মাঃ আফছার আলী 
মাছাঃ হােছনা বগম 

িব ামগাছী, 
ঠু য়াপা র 
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২৯৭৫ 6208 আ ুর রহমান মু ল 

মাঃ আিজজার রহমান 

মাছাঃ আেজনা বগম 

বতকাপা, 
ঢালভা া 

২৯৭৬ 6209 মাঃ শিরফুল ইসলাম 

মাঃ বুদা ধান 

মাছাঃ মিমনা বগম 

বতকাপা, 
ঢালভা া 

২৯৭৭ 6210 ছামছুল আলম ধান 

মৃত বজলার রহমান 

মাছাঃ আেমনা বগম 

বতকাপা, 
ঢালভা া 

২৯৭৮ 6212 তহিমনা খাতুন 

মাঃ আসাদু ামান িময়া 
মাছাঃ আেরফা বগম 

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

২৯৭৯ 6231 মাঃ মেহদী হাসান 

মৃত আঃ হাই িময়া 
মাছাঃ মেহরন নছা 

দয়ালপাড়া, 
ঠু য়াপা র 

২৯৮০ 6232 মাছাঃ াহার বগম 

মাঃ সােদ ল ইসলাম 

মাছাঃ আেনচা বগম 

পি ম  

নয়ানপুর, 

বং িলয়া 
২৯৮১ 6237 মাছাঃ আরিফন  

মাঃ নু ল ইসলাম 

মাছাঃ িল বগম 

বড় িশমুলতলা, 
কািশয়াবাড়ী 

২৯৮২ 6238 মাঃ মিহদুল ইসলাম 

মাঃ হািববুর রহমান 

মাছাঃ পরিভন বগম 

বড়াডা া, 
বং িলয়া 

২৯৮৩ 6244 আঃ মা ােলব সরকার 

হািকম উি ন সরকার 

মাছাঃ ছিকনা বগম 

মধ পাড়া, 
ঠু য়াপা র 

২৯৮৪ 6248 মাছাঃ জবা বগম 

মাঃ সাবাহান িময়া 
সিলমা বগম 

দয়ালপাড়া, 
ঠু য়াপা র 

২৯৮৫ 6251 মাছাঃ সুমা আ ার 

মাঃ মাতােলব িময়া 
মাছাঃ চাপা বগম 

দয়ালপাড়া, 
ঠু য়াপা র 

২৯৮৬ 6252 মাঃ জ ল হক 

মৃত রমজান আলী 
মাছাঃ জােবদা বগম 

িকেশারগাড়ী, 
কািশয়াবাড়ী 

২৯৮৭ 6255 আিরফুল ইসলাম ম ল 

মৃত আ ুস সালাম ম ল 

মাছাঃ িশিরনা আকতার 

তালুক  

ঘাড়াবা া, 
চেররহাট 

২৯৮৮ 6259 মাছাঃ রন ুআকতার 

মিশউর রহমান সরকার 

মাছাঃ শািহনুর বগম 

তালুক  

ঘাড়াবা া 
চেররহাট 

২৯৮৯ 6260 মাঃ শাহাজাহান 

মাঃ সালাইমান আলী 
আেলয়া খাতুন 

মহদীপুর 

ঠু য়াপা র 

২৯৯০ 6263 সািবনা বগম 

আ ুস সা ার 

মােজদা বগম 

চি পুর, 

ঠু য়াপা র 
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 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

২৯৯১ 6264 মাঃ ল আিমন 

মাঃ মিজবর রহমান 

মাছাঃ জােবদা বগম 

খামার  

নরাইল  

ঢালভা া 
২৯৯২ 6274 রিকবুল ইসলাম 

মৃত কিছর উি ন 

মাছাঃ রােকয়া বগম 

হিরনমাড়ী, 
পলাশবাড়ী 

২৯৯৩ 6276 সােহল রানা 
শিহদুর রহমান 

সাহানা বগম 

মেনাহারপুর, 

মেনাহারপুর 

২৯৯৪ 6290 মাঃ কাওছার আলী 
মাঃ আফছার আলী 
মাছাঃ কািহনুর বগম 

পি ম  

গাপালপুর, 

বং িরয়া 
২৯৯৫ 6295 মাছাঃ নাসিরন সুলতানা 

মাঃ মিতয়ার রহমান 

মাছাঃ সাহানা বগম 

দয়ালপাড়া, 
ঠু য়াপা র 

২৯৯৬ 6296 শাহাদত জান খ কার 

আ ুল হািমদ খ কার 

মাছাঃ জােহদা বগম 

বালাবামুিনয়া,  
ফিকরহাট 

২৯৯৭ 6300 মাঃ নুর বী  
মৃত আবু ব র িসি ক 

মাছাঃ জেবদা বগম 

গেড়য়া, 
ঢালভা া 

২৯৯৮ 6312 মাঃ েবল িময়া 
মাঃ হািলম িময়া 
মাছাঃ িব বগম 

রায়তী  
নড়াইল, 

ঢালভা া 
২৯৯৯ 6318 মারী তাপসী রানী 

মৃত িনিশ কা  সরকার 

িমরা রানী 

মরাদােতয়া, 
তালুকজািমরা 

৩০০০ 6319 মাছাঃ হািসনা খাতুন 

মাঃ মাখেলঝার রহমান 

মাছাঃ মমতা বগম 

গেড়য়া, 
ঢালভা া 

৩০০১ 6322 মাছাঃ শািকলা আ ার 

মাঃ সাগর িময়া 
মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

ডােকরপাড়া, 
ঢালভা া 

৩০০২ 6331 মাঃ আেতায়ার রহমান 

মৃত আিজজার রহমান 

মাছাঃ রােকয়া বগম 

পি ম  

নয়ানপুর 

বং িলয়া 
৩০০৩ 6338 মাঃ আ ুল আহাদ 

মৃত আ ুল বাকী 
রেমছা বগম 

বুজ কেটংরা 
বং িলয়া 

৩০০৪ 6341 শখর মার রায় 

শেল  মার রায় 

ঝনা রায় 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

৩০০৫ 6342 াথনা রানী রায় 

শখর মার রায় 

ই  ুরানী 

মেহশপুর, 

পলাশবাড়ী 

৩০০৬ 6343 মাঃ হায়াত ইদ দৗ া 
মাঃ শিহদুল ইসলাম 

মাছাঃ হাছনা বগম 

িশবরামপুর, 

পলাশবাড়ী 
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ঃ 
 নং 

পিরিচিত 

নং 
নাম ও িপতা/ ামী/ 

মাতার নাম 

বতমান 

কানা  
১ ২ ৩ ৪ 

৩০০৭ 6366 মা: িহ  িময়া  
মা: আইয়ুব আলী  
মাছা: পা ল বগম  

চি পুর,  

ঠু য়া পু র   

৩০০৮ 6369 মা: আল- মাহমুদ  

মৃত- আব ুতািলব ম ল  

মৃত- রােশদা বগম  

বরকতপুর, 

ফিকরহাট  

৩০০৯ 6377 মাঃ মাহফুজার রহমান  

মেয়জ উি ন সরকার  

মাছাঃ মােজদা বগম  

রামপুর , 

বাসুেদবপুর  

৩০১০ 6386 মাঃ আকলা ামান  

মাঃ আেশক আলী  
মাছাঃ সানিজদা বগম  

দূগাপুর, 
পলাশবাড়ী 

৩০১১ 6392 মাঃ আঃ বারী সু জ  

আঃ জা ার  

পা ল বগম  

মেহশপুর,  

পলাশবাড়ী 

৩০১২ 6402 মা: শািহন িময়া  
মা: বাবু িময়া  
মাছা: উে  লছুম  

ব ুিলয়া, 
ব ুিলয়া 

৩০১৩ 6404 

 তাপস চ  সরকার  

 তরনী কা  সরকার  

 মিত শ ামলী রানী  

স না, 
কািশয়াবাড়ী  

৩০১৪ 6413 মাছা: পাভীন বগম  

মা: ইকবাল হােসন  

মাছা: রােশদা বগম  

গায়ালপাড়া, 
ঠু য়াপু র  

৩০১৫ 6423 মাছা: রেবকা সুলতানা  
মা: আ ুর রহমান  

মাছা: জাৎ া বগম  

নুিনয়াগাড়ী, 
পলাশবাড়ী  

 


