
গণ জা ী  বাং লা েদশ  স রকা র  
উপেজলা সমাজেসবা কায ারয় 

সদর, সাত ীরা। 
 

ঃনং জলা ভাতােভাগীর নাম ও িপতা/ ামীর 
নাম 

কানা তািলকা ি েযা া সনদ াংক িহসাব 
নং 

ম  

    গেজট ি বাতা ন র তািরখ   
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
১ সাত ীরা 

সদর উপেজলা 
িফেরাজা লতানা 
তঃ শখ মাগ র হাসান 

লতান র ৬ ০৪০৪০১০১১৮ মং-১৮৫৩৮৫ ০৩/০৪/০৬ ১৯৭১৫/৬৯  

২  অ ন মার দাশ 
তঃ রােজ নাথ দাশ 

কা য়া ১৪ ০৪০৪০১০১০
৩ 

মং-৮৫১৪৪ ২৩/০৪/০৫ ১৯৫৩৭/৬৯  

৩  মাঃ কাম ামান বা  মাঃ 
বাসারত হােনস 

কা য়া ১৭ ০৪০৪০২০১২০ ধানন ীর 
সা ঃ 
২১৩১২ 

১৮/০২/০০ ১৯৬০১/৬৯  

৪  রিশদা বগম 
শখ হারনারিশদ 

লতান র ১৭২ ০৪০৪০১০০৫
০ 

  ১৯৯০৪/৬৯  

৫  মাঃ মিতয়ার রহমান 
তঃ হা ন সরদার 

ভবানী র ১৫৭ ০৪০৪০১০৩০
৯ 

  ১৯৫০৬/৬৯  

৬  মাছাঃ রািবয়া খা ন 
তঃফজ র রহমান 

টংরা  ৫০ ০৪০৪০১০৩৫
৭ 

  ১৯৫০৭/৬৯  

৭  মাছাঃ খােদজা খা ন 
তঃ মাঃ গালাম রববানী 

হাওযালখা
লী 

৪৮ ০৪০৪০১০৩২
৭ 

  ১৯৫১১৬৯  

৮  মাছাঃ মিজনা খা ন 
তঃ মাঃ মিতয়ার রহমান 

হাওয়ালখা
লী 

৪৫ ০৪০৪০১০২৯৭ মং-১২৪৫৯ ০২/০৪/০৩ ১৯৫৩০/৬৯  

৯  মাঃ ইজাহার আলী 
তঃ আিফল উি ন 

িলয়াডা
া 

১৫৩ ০৪০৪০১০০৫৪ মং-১৬১২১৬ ২৫/০১/১১ ১৯৫০২/৬৯  

১০  তঃসােদক আলী 
তঃ আিমনউি ন 

টংরা  ১৫৪ ০৪০৪০১০০৬১ মং-১৬৬১৭৩ ১৭/০৪/১১ ১৯৫১৭/৬৯  

১১  মাঃ আনসার আলী 
সানাই িব াস 

বাউেকালা ১৫১ ০৪০৪০১০১৭৩ মং-৩১১৮১ ২৯/০৭/০৬ ১৯৫৬৩/৬৯  

১২  মাঃ আ ল হােসন 
তঃ ওমর আলী মাড়ল 

ভাদড়া ১৪১ ০৪০৪০১০০০
৩ 

মং-৭৮০৯৮ ২৭/০৩/০৬ ১৯৫৬২/৬৯  

১৩  মাঃ আ ল কােশম 
তঃ গহর আলী 

আ য়াখািল  ৩০ ০৪০৪০১০০০২   ১৯৫৮৩/৬৯  

১৪  মাঃ আ ল লিতফ 
তঃ সানাই িব াস 

বাউেকালা ২৭ ০৪০৪০১০১৭৩ মং-১৫৫৮৬ ৩০/০১/০৩ ১৯৫৬৮/৬৯  

১৫  মাঃ আনসার আলী 
তঃ আতর আলী মা া 

সাতানী ১৪০ ০৪০৪০১০০০১ মং-৬২৭৭৬ ২৩/১২/০৪ ১৯৫৪৮/৬৯  

১৬  শখ রিকবব আলী  
শখ আেনায়ার আলী 

লতান র ১৮৭ ০৪০৪০১০ মং-৪৫৩৫ ১৮/১১/০২ ১৯৬৭১/৬৯  

১৭  মাঃ আকবর আলী 
তঃ বাবর আলী 

িশকড়ী - ০৪০৪০১০৩৫
৪ 

মং-১৫৪০১৯ ২৬/০৭/১০ ১৯৫৪৫/৬৯  

১৮  মাঃ জয়নাবল আেবদীন 
সয়দ আলী িব াস 

কাথ া - ০৪০৪০১০০৪
৩ 

  ১৯৫৭০/৬৯  

১৯  মাঃ মাকেছদ িব াস 
তঃ তারাচাদ িব াস 

কাথ া  ২৭০ ০৪০৪০১০০১১   ১৯৫৭৭/৬৯  

২০  মাঃ ঈমান আলী গাইন 
তঃ ফরাজ উি ন গাইন 

কাথ া  - ০৪০৪০১০২০
৩ 

ধান ম ী 
২২২০৮ 

১৪/০৮/০০ ১৯৫৮৪/৬৯  

২১  জােমলা খা ন  
তঃ আঃ খােলক মাড়ল 

কাথ া - ০৪০৪০১০২৩
৮ 

মং-  ১৯৭৪৬/৬৯  

২২  মাঃ আঃ মিজদ হােসন 
হারান সরদার 

কাথ া - ০৪০৪০১০৩১৭ মং-  ১৯৫৮৭/৬৯  

২৩  মাঃ তিকমউি ন িম ী 
রত আলী িম ী 

 ঘানা  ৮০ ০৪০৪০১০১২৯ মং-  ১৯৭৮৫/৬৯  

২৪  মাঃ নািসরউি ন 
তঃ তিছরউি ন 

ঘানা ৭৮ ০৪০৪০১০২৬
৪ 

মং-  ১৯৭২৫/৬৯  

২৫  মাঃ রিশদ ম ল 
তঃ আিজজার রহমান 

ভা খালী ১৯৭ ০৪০৪০১০১২৮ মং-  ১৯৮২৪/৬৯  

২৬  মাছাঃ আেয়শা বগম 
তঃ ইসহাক আহেমদ 

ঘানা  ৭১ ০৪০৪০১০১১০ মং-১৫২৫২৩ ২৩/১০/০৮ ১৯৬৩৮/৬৯  

২৭  মাঃ মিতয়ার রহমান 
তঃ সাকা া সরদার 

পায়রাডা
া 

১২১  মং-  ১৯৬৪২/৬৯  

২৮  মাঃ আহা ল ইসলাম খান র - ০৪০৪০১০০২
৮ 

মং-৭৯৪৯৩ ২৭/০৩/০৫ ১৯৬৫১/৬৯  

পাতা নং- ০১ 



খাদাব  গাজী 
ঃনং জলা ভাতােভাগীর নাম ও িপতা/ ামীর 

নাম 
কানা তািলকা ি েযা া সনদ াংক িহসাব 

নং 
ম  

    গেজট ি বাতা     
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
২৯ সাত ীরা 

সদর উপেজলা 
মাছাঃ আেনায়ারা খা ন 
তঃ আঃ রহমান (িক ) 

পায়রাডা
া 

- ০৪০৪০১০০৯
৩                                                                                                                             

  ১৯৬৩৯/৬৯  

৩০  লমত গাজী 
মাঃ সবদল গাজী 

লা  ১০০ ০৪০৪০১০০৯৯ মং-৯৩৯৭৩ ০১/০৮/০০ ১৯৬৬৫/৬৯  

৩১  মাঃ সা আিমন গাজী 
আঃ মােলক গাজী 

বচনা  ৬০ ০৪০৪০১০১০৬ মং-৩৮৭০৩  ১৯৬৬২/৬৯  

৩২  আ ল হােসন 
তঃ িপয়ার গাজী 

হাড়দহা ৬১ ০৪০৪০১০০৬
৯ 

মং-  ১৯৬৮৩/৬৯  

৩৩  মিত ষমা ম ল  
তঃ িনরাপদ ম ল 

লাটী ১০১ ০৪০৪০১০২৩
৩ 

মং-১২৫০৬২ ০৮/১০/০৬ ১৯৭১৮/৬৯  

৩৪  মাঃ আ া শখ 
তঃ অিলউ াহ শখ 

মাহ দ র  ১০২৩ ০৪০৪০১০২৫
৮ 

  ১৯৫৫৬/৬৯  

৩৫  মাঃ শিফউ াহ 
ত অিলউ াহ 

মাহ দ র  ১২৪ ০৪০৪০১০৩৪
৬ 

মং-১১২০৬৬ ১৩/০২/০৬ ১৯৫৮৫/৬৯  

৩৬  কাি ক চ  সরকার 
ত ন রাম সরকার 

খেদব র  ৬৭ ০৪০৪০১০০৩
১ 

মং-১৮১৪৭ ১৪/০২/০০ ১৯৬৮৬/৬৯  

৩৭  রজাহান 
শখ রিফ ল ইসলাম 

দহােখালা ৩৮  মং-১০৬৮০২ ১৫/০২/০৬ ১৯৭২৭/৬৯  

৩৮  আ ল হােসন 
তঃ হািকম সরদার 

পিড়য়া ১০৭ ০৪০৪০১০০৩
৪ 

  ১৯৬৩৩/৬৯  

৩৯  ওয়ােজদ আলী 
আিফল উি ন সরদার 

ভবানী র  ১০৮ ০৪০৪০১০০৩
৬ 

মং-১০৮০৩৭ ২৭/১২/০৬ ১৯৬৩০/৬৯  

৪০  মাছাঃ খােদজা খা ন 
তঃ সা ার সানা 

বলাডা া ৮৪ ০৪০৪০১০০৫
৮ 

ধান ম ী 
২৮৪২৭ 

০৯/০৮/০০ ১৯৬৯১/৬৯  

৪১  মাঃ আঃ মােজদ গাজী 
আিমর আলী গাজী 

বলাডা া ২০৭ ০৪০৪০১০১৭৯   ১৯৮৮৫/৬৯  

৪২  মাঃ ফজর আলী 
তঃ মাহা দ আলী 

হািজ র  ৯১ ০৪০৪০১০০৬
৯ 

মং-৪৪০২০ ৩০/০৮/০৫ ১৯৬৩৪/৬৯  

৪৩  মাছাঃ ছিখনা খা ন 
ত আঃ রউফ গাজী 

আখড়ােখা
লা  

২১০ ০৪০৪০১০২৫১ মং-৯৩৯৮১ ০১/০৮/০৫ ১৯৬৮০/৬৯  

৪৪  রিহমা খা ন 
তঃ আ ল হােসন 

হািজ র  ০৭ ০৪০৪০১০০৭১ মং-  ১৯৭৭২/৬৯  

৪৫  মাঃ আঃ কােদর মাড়ল 
ইনসাফ আলী মাড়ল 

আমতলা  ৯৫ ০৪০৪০১০০৭০ মং-৬০৮২২  ০১১১১৫০০০
০১১৭ 

 

৪৬  মাঃ িলয়াকত আলী সরদার 
কােদর ব  সরদার 

ব ী ৯৩ ০৪০৪০১০১৫৪ মং-১১৫৬৬২ ০৩/০৪/০৬ ০১১১১৫০০০
০১২৬ 

 

৪৭  মাঃ নছার আলী 
রিহম ব  িব াস 

রাই র  ৯২ ০৪০৪০১০১৫২ মং-২৮৭৬৪ ২৩/০৬/০৩ ০১১১১৫০০০
০১৯৮ 

 

৪৮  মাঃ শাম র রহমান 
দরা া িব াস 

রাজনগর  ৩১ ০৪০৪০১০০৮
৬ 

ধান ম ী 
১৪৩৭৩ 

১১/১২/৯৯ ১৯৬৬৮/৬৯  

৪৯  হােজরা বগম 
তঃ মাঃ আঃ সা ার 

তালতলা  ৩৬ ০৪০৪০১০২০৭ মং-১৩৭৯৮০ ১০/১১/০৯ ১৯৬৫৪/৬৯  

৫০  মাছাঃঝিড় িবিব 
তঃ মাঃ আফসার আলী 

বািলথা  ৩৭/১৬
৫ 

০৪০৪০১০০২৪ মং-  ১৯৫৬৭/৬৯  

৫১  মাঃ আ ল কােশম 
খাদা ব  সরদার 

কাথ া  ১৩২  মং-  ১৯৫৮০/৬৯  

৫২  মাঃ আকবর আলী 
তঃ উিজর গাজী 

 ঘানা  ১৯৮ ০৪০৪০১০১৩
৬ 

মং-  ১৯৭৯০/৬৯  

৫৩  মি ক ইসমাঈল 
তঃ রায়হান 

 গাদাঘাটা  ০২ ০৪০৪০১০০৩
৯ 

মং-৬২৩৬৮ ০৪/০৯/০৫ ১৯৬৬১/৬৯  

৫৪  মাঃ সয়দ আলী 
তঃ এজাহার 

 বচনা  ১০৬ ০৪০৪০১০৩৬
০ 

মং-১১২৩৪৫ ১২/০২/০৬ ১৯৬৬০/৬৯  

৫৫  মাঃ গালাম আকবর 
তঃ গালাম রহমান 

দহা লা  ১৬৪  মং-১১২৩৩৯ ১২/০২/০৬ ১৯৬১৯/৬৯  

৫৬   িনরমল মার 
তঃ প ানন ঘাষ 

হািজ র  ২০২ ০৪০৪০১০০৬
৭ 

মং-৭০৭৮৩ ১৯/০২/০৫ ১৯৬৫৮/৬৯  

৫৭  মাঃ িসরা ল ইসলাম ক র  ১১৫ ০৪০৪০১০৫৮ মং-৫৫৯০৮ ১৬/০৯/০৫ ০১১১১৫০০০
০০৩৬ 

 

পাতা নং- ০২ 



তঃ আিমর আলী পাশারী 
৫৮  মাঃ গালাম রহমান 

তঃ মাক ল মা া 
খরালী  - ০৪০৪০১০২৩

৭ 
মং-  ১৯৫৫৯/৬৯  

 
 
 

ঃ
নং 

জলা ভাতােভাগীর নাম ও িপতা/ ামীর 
নাম 

কানা তািলকা ি েযা া সনদ াংক িহসাব 
নং 

ম  

    গেজট ি বাতা ন র তািরখ   
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

৫৯ সাত ীরা সদর 
উপেজলা 

মাঃ শর আলী 
ইসহাক আলী 

ব কাল  - ০৪০৪০৫০১৪৫ মং-  ১৯৫৯৯/৬৯  

৬০  মাঃ আফতাব উি ন  
দীন আলী 

 ঘানা  - ০৪০৪০১০১৯২ মং-  ১৯৬৪৯/৬৯  

৬১  মাছাঃ িফয়া খা ন 
তঃ ইফাজ  

ি ত র  - ০৪০৪০১০১০১ মং-  ১৯৮১২/৬৯  

৬২   মাঃ আ ল জববার 
তারাচ দ মা া 

খিললনগর  ২৭২ ০৪০৪০১০০৪৫ মং-  ১৯৫৫০/৬৯  

৬৩  মাঃ র আলী গাজী 
তঃ ইফাজ া 

হাড়দহা ৯৮ ০৪০৪০১০০০
৮ 

মং-২৫৬৫৮ ০৯/০৭/০৩ ১৯৬১৪/৬৯  

৬৪  মাঃ আঃ সাবহান 
উিজর মা া 

হাড়দহা  ৯৭ ০৪০৪০১০০০৭ মং-১৪৬১৫৭ ১৮/০৭/১০ ১৯৭৪১/৬৯  

৬৫  মাঃ ইমাম বারী 
তঃ আিতয়ার রহমান 

কা য়া  ১৮১ ০৪০৪০১০১৯৫ মং-৫৮৯৪৯ ২৫/১০/০৫ ১৯৬২০/৬৯  

৬৬  কাজী আ ল কালাম 
কাজী আ  ওমর 

থানাঘাটা ৩২ ০৪০৪০১০০৮
৫ 

মং-১২৭০৩ ০২/০৪/০৩ ১৯৮৫৫/৬৯  

৬৭  শখ আঃ মােলক ( সানা) 
শখ আঃ স 

থানাঘাটা  ৩৫ ০৪০৪০১০০৯০ মং-১৫৫৮৭ ২১/০১/০৩ ১৯৯৮৩/৬৯  

৬৮  মাঃ আঃ খােলক  
তঃ নািজর উি ন 

কােশম র  - ০৪০৪০১০৩২
২ 

মং-৫০৯৭৯ ১২/০৩/০৪ ১৯৬৪৮/৬৯  

৬৯  মাঃ জ ল ইসলাম 
তঃ খাদাব  গাজী 

আগড়দাড়ী ১১১ ০৪০৪০১০১২৬ মং-১২১৪০২ ১০/০৮/০৬ ১৯৬৪৪/৬৯  

৭০  দীব  ম মদার 
তঃ অিজত মার 

িশয়ালডা
া 

৬৪ ০৪০৪০১০০৩
৮ 

মং-৫৬৬৪ ১৯/১১/০১ ১৯৬৮৯/৬৯  

৭১  মাঃ রিফ ল ইসলাম 
তঃ আঃ জববার সরদার 

পলাশেপাল  ২৩  মং-  ১৯৬২৩/৬৯  

৭২  মাঃ আ ল কােশম  
তঃ কয়ামি ন মাড়ল 

কা য়া ১৯ ০৪০৪০১০১২
৩ 
 

মং-১১০০৮ ২৬/১২/০২ ১৯৭৯২/৬৯  

৭৩   মাঃ আিতয়ার রহমান 
তঃ আফতাবউি ন  

ঘানা  ৭২    ১৯৭৯৪/৬৯  

৭৪  িনম ল মার সাহা 
তঃ বীের নাথ সাহা 

রাজ র  ৩৯ ০৪০৪০১০০৬
৫ 

৪৫২৯০৫ ০৫/১০/০২ ১৯৬৯৪/৬৯  

৭৫  মাঃ আঃ মিহদ সরদার  
তঃ আঃ মােজদ সরদার  

গাভা  ১৬৯ ০৪০৪০১০৩১
০ 

মং-১৩৭২৫৮ ১৩/০৯/০৯ ১৯৫৯২/৬৯  

৭৬  মাঃ ল আিমন 
তঃ মাঃ আলী দালাল 

 ঘানা  ১৮৯ ০৪০৪০১০১৩
২ 

  ১৯৭১৩/৬৯  

৭৭  মাঃ খিল র রহমান সানা 
তঃ িক  সানা 

মাধবকা  ৮৮ ০৪০৪০১০২১০ মং-১২৬৫৪ ০২/০২/০৩ ১৯৬৭৫/৬৯  

৭৮  মাঃ আঃ রিশদ 
তঃ গালাম শিফ 

কা য়া ১৮ ০৪০৪০১০১২১ মং-১৭৩৩ ০৮/০৪/০৩ ১৯৬১৬/৬৯  

৭৯  মাঃইনা ল হক িব াস  
তঃ ইমাম আলী িব াস 

ি ত র  ১৮২ ০৪০৪০১০২১৮ মং-৬০২৮৫ ১৭/০৮/০৪ ১৯৭১০/৬৯  

৮০  মাঃ শিফক আহেমদ 
ত রইচ উি ন  

িলহর  ১৩৯  মং-৪৯২০৬ ১৭/০২/০৫ ১৯৬৯৩/৬৯  

৮১  আিছয়া খা ন 
তঃ মাঃ রজব আলী িব াস 

কথ া  ১৩০ ০৪০৪০১০১৬
৩ 

মং-৬১১৫৯ ০২/১০/০৪ ১৯৫৮২/৬৯  

৮২  শখ আ ল হােসন  
তঃ আঃ হা ান 

জল র  ২০৬ ০৪০৪০১০১৩৭ মং-৩৯৮৯২ ০২/১২/০৩ ১৯৬৪৩/৬৯  

৮৩  ামল মার ব  
তঃ অেশাক মার 

িফংিড়  ১৬৮ ০৪০৪০১০১৬৯ 
০৪০৪০১০২৯
৩ 

ধান ম ী 
১১৭৫৫ 
মং-৫৬৬৭ 

৩০/০৬/৯৯ 
১৮/১১/০২ 

১৯৫৭৫/৬৯  

৮৪  হাসেন জািহদ জজ ি ত র  ১৮৫ ০৪০৪০১০৩৬
২ 

মং-৫৩৭৪৬ ০৫/০৫/০৪ ১৯৭০৭/৬৯  

পাতা নং- ০৩ 



তঃ জিলল আহমদ 
৮৫  মাঃ আঃ হা ান 

তঃ মাে ল গাজী 
সাতানী  ০৮ ০৪০৪০১০০৮১ মং-৪০১৩৯ ২৩/১২/০৪ ১৯৬১১/৬৯  

৮৬  মাঃ বদ ল আলম 
তঃ রউচ উি ন 

পায়রাডা
া  

০৪ ০৪০৪০১০০০
৮ 

মং-৩৫৪৬৪ ১৫/০৯/০৩ ১৯৫৯৮/৬৯  

৮৭  গৗর চ  ম ল  
পদ ম ল 

রাম র  ১০৪  ধানম ী 
২৯২০১ 

১০/০৮/০০ ১৯৬৭৮/৬৯  

৮৮  মাঃ আঃ কােদর 
তঃ আ ল কােশম 

সাতানী ৫৩/১৫
০ 

০৪০৪০১০০৮
৪ 

মং-৩৮৭০৪ ০৭/১০/০৩ ১৯৬০৯/৬৯  

 
 
 

ঃনং জলা ভাতােভাগীর নাম ও িপতা/ ামীর 
নাম 

কানা তািলকা ি েযা া সনদ াংক িহসাব 
নং 

ম  

    গেজট  ি বাতা ন র তািরখ   
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

৮৯ সাত ীরা 
সদর 

উপেজলা 

মাছাঃ িফয়া খা ন 
তঃ উিজর আলী 

হাওয়ালখা
লী 

৫৫ ০৪০৪০১০২০২ মং-৯৩৯৭২ ৩০/০৮/০৫ ১৯৫১৬/৬৯  

৯০  কাজী িরয়াজ 
কাজী মিফজউি ন 

ব শদহা  ১৬১ ০৪০৪০১০২৪৫ মং-  ১৯৮০২/৬৯  

৯১  মাঃ আ  আশরাফ িসি ক 
তঃ খারেশদ আলী 

ক র  ১১৭ ০৪০৪০১০২২
৮ 

মং-২২৪৪৯ ০৮/০২/০৪ ০১১১১৫০০০
০০২৭ 

 

৯২  মাছাঃ যাবাইদা খা ◌ুন 
তঃ আহাদ ঢালী 

ছয়ঘিরয়া ২০৫ ০৪০৪০১০০৭
৬ 

মং-৪৫৩০ ১৩/০৩/০৩ ১৯৬০৫/৬৯  

৯৩  মাঃ আমা া 
তঃ আিক ি ন 

ভাদড়া  ৫৯/১৪৯ ০৪০৪০১০০৮
৩ 

মং-৫৮১৬০ ২৬/০৭/০৪ ১৯৫৫৫/৬৯  

৯৪  মাঃ এ াজ আলী 
তঃ ন সরদার 

 বকারী - ০৪০৪০১০১৬
৬ 

মং-  ১৯৭৫৪/৬৯  

৯৫  মাছাঃ রােবয়া খা ন  
তঃ বাবর আলী 

কামারবায়
সা 

৫১ ০৪০৪০১০৩৬
৩ 

মং-  ১৯৫২২/৬৯  

৯৬  মাঃ ইসহাক আলী 
তঃ ইউ প আলী 

কামারবায়
সা 

৫৬ ০৪০৪০১০৩২
৫ 

মং-১৩৯৫৫৮ ২৭/১০/০৯ ১৯৫১৪/৬৯  

৯৭   মাঃ ছিবলার রহমান  
তঃ সাম র রহমান 

ত ইগাছা  ৪১ ০৪০৪০১০০৫
৩ 

মং-১৪০৫০৫ ৩১/০৩/১০ ১৯৪৯৯/৬৯  

৯৮  মাঃ ইসমাঈল হােসন 
মাঃ রওশন আলী 

ভবানী র ১৬২ ০৪০৪০১০৩০
১ 

মং-১৬১৮৪৯ ১৪/০৩/১১ ১৯৫০১/৬৯  

৯৯  মাঃ আঃ আহাদ 
গাপাল গাইন 

বাউেকালা  ২৮ ০৪০৪০১০১৭১ মং-৭০৪৯৯ ৩০/০৮/০৫ ১৯৬১০/৬৯  

১০০  মাঃ মায়াে ম হােসন 
তঃ গহর আলী িব াস 

হাওয়ালখা
লী 

- ০৪০৪০১০৩০
৮ 

মং-১৬০২৮৬ ৩১/১০/১০ ১৯৫৩১/৬৯  

১০১  মাছাঃ জ রা খা ন 
তঃ র মাহা্ দ 

ভাদড়া  ২৫৪  মং-৭০৫০০ ২৭/০৩/০৫ ১৯৫৫১/৬৯  

১০২  মাঃ আঃ রিশদ 
তঃ শহর আলী 

বকারী ১২৮ ০৪০৪০১০১৬০ মং-১৭১৮৯৬ ১৯/০৯/১১ ১৯৬১৬/৬৯  

১০৩  মাঃ মিতয়ার রহমান 
তঃ মিফজ উি ন 

কাথ া  ১৩৬ ০৪০৪০১০০১০ মং-  ১৬৫৮১/৬৯  

১০৪  মাঃ আিম র রহমান 
তঃ আঃ লিতফ 

 ঘানা  ৭৫ ০৪০৪০১০১৩
৫ 

মং-  ১৯৭২১/৬৯  

১০৫  মাঃ আঃ রিশদ 
তঃ হািব াহ 

পায়রাডা
া 

২৭৫ ০৪০৪০১০০৪০ মং-  ১৯৬৪৬/৬৯  

১০৬  মাছাঃ খােদজা খা ন 
তঃ আ ল গিন 

হাড়দহা  ১০৩ ০৪০৪০১০৩২
০ 

মং-৭৯৬২৫ ১৫/০৩/০৫ ১৯৬৮১/৬৯  

১০৭   মাঃ আ ল কিরম 
তঃ হাজর সরদার 

মাহ দ র  ২৮৪ ০৪০৪০১০৩৭
৩ 

মং-৯৩৯৭৪ ৩১/০১/০৫ ১৯৮১৮/৬৯  

১০৮  মাছাঃ িফয়া খা ন 
তঃ সাখাওয়াত  

কােশম র  ২৯২ ০৪০৪০১০১৮৭ মং-৭৫৬৭১ ১৭/০২/০৫ ১৯৬৯০/৬৯  

১০৯  হািসনা বগম 
তঃ আ ল হােসন শখ 

গিব কা  ৯০ ০৪০৪০১০২৮
৭ 

মং-৬২৪৬৩ ১৭/১০/০৪ ১৯৬৭৬/৬৯  

১১০  মাঃ মিতয়ার শখ 
ইউ ফ শখ 

গিব কা  ৮৯ ০৪০৪০১০২৭০ মং-৬২৪৬১ ২৫/১০/০৪ ১৯৭৫৭/৬৯  

১১১   কািরপদ ম ল  
তঃ হিরস চ  ম ল 

হািজ র  ৮৭ ০৪০৪০১০০৬
৮ 

মং-  ১৯৬৩৫/৬৯  

পাতা নং- ০৪ 



১১২  মাঃ সাহরাফ খ  
তঃ ইসহাখ খ  

িশ লবািড়
য়া 

- ০৪০৪০১০০২
৬ 

৩২৬৩৯ ২৯/০৭/০৩ ১৯৬২৪/৬৯  

১১৩  মাঃ শাহাজান আলী 
তঃ জয়ারা া 

ব ী ২০৬৮ ০৪০৪০১০০৭২ মং-১৪২৮১২ ২৩/০২/১০ ০১১১১৫০০০
০১৫৩ 

 

১১৪  মাঃ মাহ র রহমান 
তঃ হাজী শাস ল হক 

কা য়া  ২১৯ ০৪০৪০১০১৫
৩ 

মং-৭৫৩৬৫ ২৭/০২/০৫ ১৯৭৩৬/৬৯  

১১৫  মাঃ িমজা র রহমান 
তঃ লিতফর রহমান 

পলাশেপাল ১৮৪ ০৪০৪০১০২৫০ মং-৩১৭৯৭ ২৯/০৭/০৬ ১৯৭৮৩/৬৯  

১১৬  শখ তেয় র রহমান 
তঃ শখ আিম র রহমান 

লতান র  ২৩১ ০৪০৪০১০৩৬
১ 

মং-৭৫১৭৪ ২৭/০২/০৫ ১৯৫৩৯/৬৯  

১১৭  মাঃ ফ ামান 
মাঃ রইচউি ন আহেমদ 

কা য়া ১২ ০৪০৪০১০০৪৯ মং-৩১৮৬২ ২৯/০৭/০৩ ১৯৭৩৭/৬৯  

১১৮  মাঃ আঃ সা ার 
তঃ শহর আলী মাড়ল 

রইচ র ৩১১ ০৪০৪০১০৩১১ মং-৮২২৩২ ১০/০৮/০৬ ১৯৬১৭/৬৯  

  
 
 

ঃনং জলা ভাতােভাগীর নাম ও িপতা/ ামীর 
নাম 

কানা তািলকা ি েযা া সনদ াংক িহসাব 
নং 

ম  

    গেজট ি বাতা ন র তািরখ   
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১১৯ সাত ীরা 
সদর উপেজলা 

মাঃ তাফাে ল হােসন 
তঃ কােশম আলী সরদার 

লতান র ১৭৯৭  মং-১০১৯৭৫ ২৮/০৯/০৫ ১৯৬০০/৬৯  

১২০  মাছাঃ শাহানারা খা ন 
তঃ ঈমান আলী 

কাউনডা া  ২৪৬ ০৪০৪০১২০৪৮ মং-৪৭৯৩১ ১৩/০৮/০৪ ১৯৫২১/৬৯  

১২১  মাঃ আ ল হােসন শখ 
তঃ ইসমাইল শখ 

বাধিহলিক  ২৫৭ ০৪০৪০১০২৭
৬ 

  ১৯৫৫৪/৬৯  

১২২  মাঃ আ স সামাদ 
তঃ দরাজ া িব াস 

কাথ া  ২৭১ ০৪০৪০১০২৪৪ মং-১১৫৬৬০ ০৩/০৪/০৬ ১৯৫৭৬/৬৯  

১২৩  মাঃ আিজজ হাসান িব াস 
তঃ লাকমান আহেমদ 

িব াস 

ভা খালী ৭৯ ০৪০৪০১০১৪৬ মং-৬০১২৩ ১৭/০৮/০৪ ১৯৭০৮/৬৯  

১২৪  মি ক শিহ ল ইসলাম  
তঃ মি ক জান মাহা দ  

গাদাঘাটা  ১২০ ০৪০৪০১০০৪১ মং-১১৫৩৮৭ ০৩/০৪/০৩ ১৯৬৯৬/৬৯  

১২৫   মার দ রী 
তঃ মািতলাল দ রী  

ভামরা  ২৮৩ ০৪০৪০১০২৪
৩ 

মং-১১৫৬৬১  ১৯৬৯২/৬৯  

১২৬   আনছার আলী 
পচ দ মি ক 

মাহ দ র  ৩১২ ০৪০৪০১০৩১
২ 

মং-৯৩৯৮৫ ৩১/০৭/০৫ ১৯৬০৮/৬৯  

১২৭  মাঃ িসি র রহমান 
তঃ আিতয়ার রহমান 

মা য়াডা
া  

২৮৮ ০৪০৪০১০৩৬
৬ 

মং-৭৫৬৮৩ ২৪/০২/০০ ১৯৭৪২/৬৯  

১২৮  মাঃ গালাম রহমান 
তঃ রিহমব  সরদার 

আগরদািড়  ২৯৫ ০৪০৪০১০৩৬
৯ 

মং-৯৩৯৮২ ৩০/০১/০৫ ১৯৬২৯/৬৯  

১২৯  মাঃ গালাম মা ফা 
মাঃ নওেশন আলী 

ক র  ২৯৬ ০৪০৪০১০১৫
৬ 

মং-১০০৯৪৫ ১১/০৯/০৫ ০১১১১৫০০০
০০৫৪ 

 

১৩০  মার বাছাড় 
তঃ হিরপদ বাছাড় 

গাভা  ৩০৮ ০৪০৪০১০১১২ মং-১১৫৬৫৯ ০৩/০৪/০৬ ১৯৭৭১/৬৯  

১৩১  মাঃ গালাম রহমান 
তঃ মাসেলম সরদার 

কামালনগর  ২২৫ ০৪০৪০১০২৮
৩ 

মং-১১৯১৮২ ১০/০৮/০৬ ১৯৬৪১/৬৯  

১৩২  মাঃ আ ল খােলক 
তঃ হােসন আলী 

কা য়া ২৪৩ ০৪০৪০১০২৬
৭ 

মং-১২১২৬০ ১০/০৮/০৬ ১৯৬৯৫/৬৯  

১৩৩  মাঃ জালাল উি ন সরদার 
তঃ পরশউ া সরদার  

বকারী  ২৬৬ ০৪০৪০১০০০৪
২ 

মং-৯৩৯৮০ 
ধানম ী 

মং-৪৭৩১৯ 

৩১/০৭/০৫ 
১২/০৭/০১ 

১৯৫২৬/৬৯  

১৩৪   মাঃ শাহাজান আলী 
তঃ আঃ সা ার 

ব শদহা  ২৫১ ০৪০৪০১০২০১ মং-  ১৯৫০৮/৬৯  

১৩৫  ল ইসলাম 
তঃ সাবহান গাজী 

ক ই গাছা  - ০৪০৪০১০৩৬
৭ 

মং-  ১৯৬৮৮/৬৯  

১৩৬  আেনায়ার হােসন  
তঃ আঃ ওহাব সরদার 

ছয়ঘিরয়া ২১১ ০৪০৪০১০১৮২ মং-৮২২১৭ ২৯/১১/০৫ ১৯৭৫৮/৬৯  

১৩৭  মাছাঃ আেনায়ারা বগম  
তঃ জেবদ আলী 

কামালনগর  ২২৮ ০৪০৪০১০৩০
০ 

মং-৭৫১৭২ ২৪/০২/০৫ ১৯৫৩৫/৬৯  

১৩৮  মাঃ আহমদ আলী 
তঃ রিহমব  সরদার 

প শাখরা  ২৮০  মং-৪৪৩৯৪ ২৭/০১/০৪ ১৯৬৭৬/৬৯  

পাতা নং- ০৫ 



১৩৯  মাঃ এরশাদ আলী 
তঃ বলােয়ত 

 ঘানা  ১৯২ ০৪০৪০১০২৬
৫ 

মং-৮২২১৩ ২৩/০৩/০৬ ১৯৬৮৩/৬৯  

১৪০  আেলয়া খা ন 
◌ৃতঃ এলাহী ব  

হাওয়ালখা
িল 

২৪৪  মং-  ১৯৫৯৪/৬৯  

১৪১  মাঃ সােয়ম উি ন তঃ 
কালচ দ সরদার 

ভবানী র  ১৫৯ ০৪০৪০১০২৬
৩ 

মং-  ১৯৫০৫/৬৯  

১৪২  মাঃ রজাউল কিরম 
তঃ রাজাউ া 

হাওয়ালখা
লী 

১৮০২  মং-১২১৪০১ ১০/০৮/০৬ ১৯৫৪৩/৬৯  

১৪৩  মাছাঃ রািজয়া খা ন 
তঃ ম আলী 

কামারবায়
সা  

৫২ ০৪০৪০১০৩৬
৪ 

মং-  ১৯৫১২/৬৯  

১৪৪  মাছাঃ মেহ ে ছা 
তঃ মাজাম আলী 

কাউনডা া  ২৫২ ০৪০৪০১০২৯৫ মং-  ১৯৫১৩/৬৯  

১৪৫  মাছাঃ রািশদা খা ন 
তঃ শখ অিলউ ামান 

ব শদহা  ২৫০ ০৪০৪০১০০৬
২ 

মং-  ১৯৫১৮/৬৯  

১৪৬  আ ল মা ান 
তঃ ঝ  ঢালী  

শখািল ২৬০ ০৪০৪০১০০০
৩ 

মং-  ১৯৫৪৪/৬৯  

১৪৭  ছেফদ আলী 
তঃ শামেসর আলী 

শখািল ২৫৯ ০৪০৪০১০২৯
৮ 

মং-৮২৩৪২ ২৩/০৩/০৬ ১৯৫৪৬/৬৯  

১৪৮  মাঃ আঃ আিজজ িব াস 
তঃ মাহাতাব আলী িব াস 

শখািল ১৪৬ ০৪০৪০১০৩২
৪৮ 

মং-৬২৪৬০ ২৯/০৯/০৪ ১৯৫৫৩/৬৯  

 
 
 

ঃনং জলা ভাতােভাগীর নাম ও িপতা/ ামীর 

নাম 
কানা তািলকা ি েযা া সনদ াংক িহসাব 

নং 
ম  

    গেজ

ট 
ি বাতা ন র তািরখ   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
১৪৯ সাত ীরা 

সদর উপেজলা 
মাঃ ল আিমন 

তঃ ইসহাক আলী 

ভাদড়া  ২৫৬ ০৪০৪০১০০৫৫ মং-১৩৮৮৫৮ ১৮/০৩/১০ ১৯৫৫৮/৬৯  

১৫০  মাঃ আঃ খােলক 

তঃ তােহর উি ন গাজী 

আ য়াখালী ২৬১ ০৪০৪০১০০৭৯ মং-১২২২৩৬ ১০/০৮/০৬ ১৯৬১২/৬৯  

১৫১  মাঃ আঃ সা ার সরদার 

ত, র আলী সরদার 

কাথ া ১৩১  মং-৫৫১২৫ ২৩/০৫/০৫ ১৯৫২৭/৬৯  

১৫২  মাছাঃ িরিজয়া খা ন 

তঃ সালাইমান সরদার 

কািলয়ািন  ২৬৮ ০৪০৪০১০২৭৩ মং-৭২২৬২ ২৭/০২/০০ ১৯৫৮৮/৬৯  

১৫৩  মাছাঃ রােকয়া খা ন 

তঃ ই ািহম গাজী 

বকারী  ২৬৭ ০৪০৪০১০০৯১ মং-  ১৯৫৫২/৬৯  

১৫৪  মাঃ আঃ রিহম ঢালী 
তঃ ম ল ঢালী 

ছয়ঘিরয়া ২৩৪ ০৪০৪০১০৩৫২ মং-  ১৯৫৭৮/৬৯  

১৫৫  মাঃ আ ল কােশম 

তঃ আঃ হািমদ 

ঘানা  ৭৪  মং-    

১৫৬   মাঃ আরকান ম ল 

তঃ মাদার ম ল 

ভা খািল  ৭৭ ০৪০৪০১০২৫৬ মং-৯৪০১৯ ০৩/০৪/০৬ ১৯৭২৮/৬৯  

১৫৭  কাজী আঃ রিহম 

তঃ িনমচ দ 

 ঘানা  ৭৩ ০৪০৪০১০১৩১ মং-৮২২১৬ ২৩/০৩/০৬ ১৯৬৬৩/৬৯  

১৫৮  গ াপদ িব াস 
তঃ শাি রাম িব াস 

ছনকা  ১৯৩ ০৪০৪০১০২৬৬ মং-  ১৯৭৯৬/৬৯  

১৫৯  মি ক আিজ ল ইসলাম 

মি ক রিফউি ন 

 গাদাঘাটা  ০১ ০৪০৪০১০০২৩ মং-১৭৫১৯ ০২/০২/০৩ ১৯৭৪৪/৬৯  

১৬০  ফিজলা খা ন 

তঃ মাকেছদ আলী 

পায়রাডা
া 

২৭৪  মং-৭৯৪৯১ ২৭/০৩/০৫ ১৯৮৭০/৬৯  

১৬১  মাঃ জেবদ আলী সরদার 

তঃ আদর আলী সরদার 

ভামরা ২৭৬ ০৪০৪০১০০৯১ মং-১৫০২৪৮ ০৫/০২/০৭ ১৯৬৮২/৬৯  

১৬২  মাঃ শিহ ল ইসলাম 

তঃ হাজী বাদল গাজী 

হাড়দহা  ২৮১ ০৪০৪০১০১৪০ মং-১২৭৫৩৫ ২৫/০৩/১০ ১৯৬১৫/৬৯  

পাতা নং- ০৬ 



১৬৩  মাঃ আঃ গ র 

তঃ গালাম রহমান 

 চৗবািড়য়া ৬২ ০৪০৪০১০১৯৭ মং-৮২২১৫ ০৩/০৪/০৫ ১৯৫৯৬/৬৯  

১৬৪  মাছাঃ রিহমা িবিব 

তঃ গালাম রহমান 

ল ীদাড়ী ১৭৮

৮ 
 মং-১৪৬৯৫৮ ১৩/০৭/১০ ১৯৭০০/৬৯  

১৬৫  মাছাঃ ত র খা ন 

তঃ আঃ সা ার 

মাহ দ র ২৮৫  মং-৯৩৯৮৬ ৩১/০৭/১০ ১৯৫৮৬/৬৯  

১৬৬  মাঃ িসরা ল ইসলাম 

তঃ ইসহাক আলী 

মাহ দ র ১২৭ ০৪০৪০১০২১৭ মং-৬১৬৪০ ২৬/০৯/০৪ ১৯৬৯৮/৬৯  

১৬৭  মাছাঃ হােজরা খা ন 

তঃ রউফ সরদার 

মা য়াডা
া 

২৮৭ ০৪০৪০১০৩৫৬ মং-৭৫১৯৮ ১৭/০২/০৫ ১৯৬৫৯/৬৯  

১৬৮  মাঃ শিহ ল ইসলাম 

তঃ মাহা দ সরদার 

রাজ র ১৬৩ ০৪০৪০১০২১১ মং-৪৫৯৭ ১৬/০৯/০২ ১৯৭৩৬/৬৯  

১৬৯  মাঃ আঃ বারী 
তঃ গালাম রহমান 

মাছেখালা ২৯১ ০৪০৪০১০৩১৮ মং-৬৩১১২ ১২/১০/০৪ ১৯৬৯৯/৬৯  

১৭০  মাছাঃ হািসনা বগম 

তঃ গালাম ছেরায়ার  

গািব কা
 

২১৩  মং-  ১৯৬৫০/৬৯  

১৭১  মাঃ ল আিমন 

তঃ জমা ার সরদার 

হিরষ র ১০৯ ০৪০৪০১০ মং-  ১৯৭০৪/৬৯  

১৭২  মাঃ আঃ লিতফ 

তঃ সা াই সরদার 

র ২৯৩ ০৪০৪০১০১৩৩ মং-৮২২৪১ ১১/০৪/০৫ ১৯৬৩২/৬৯  

১৭৩  মাঃ রিফ ল ইসলাম  
তঃ শহর আলী 

পাথরঘাটা ২১ ০৪০৪০১০৩৭৬ মং-৩৭২২৮ ০৮/০৯/০৩ ১৯৮১০/৬৯  

১৭৪  মাছাঃ তছিলমা বগম 

তঃ সাবহান সরদার 

উঃেদবনগ

র 
২০৪  মং-  ১৯৮৪০/৬৯  

১৭৫  তারাপদ ম মদার 

তঃ উেপ নাথ ম মদার 

ওয়ািরয়া ২০৯ ০৪০৪০১০৩৪১ মং-৯৩৯৭৬ ০১/০৮/০৫ ১৯৬৫৬/৬৯  

১৭৬  মিত কিনকা রানী  ঘাষ 

তঃ পিরেতাশ মার 

পাথরঘাটা ২০৩  মং-৫০৬৬৩ ২২/০৩/০৪ ১৯৭২২/৬৯  

১৭৭  মাছাঃ সিখনা খা ন 

তঃ আঃ জববার 

র ১১৬ ০৪০৪০১০১৮০ মং-১০৬৭০১ ০৩/০৪/০৪ ০১১১১৫০০০
০০৬৩ 

 

১৭৮  মাঃ িফেরাজ খান ন 

তঃ নছার আলী সরদার 

র ৩০০ ০৪০৪০১০৩০৩ মং-১৬৩১২৬ ০১/০৩/১১ ০১১১১৫০০০
০০৪৫ 

 

 
 
 

ঃনং জলা ভাতােভাগীর নাম ও িপতা/ ামীর 
নাম 

কানা তািলকা ি েযা া সনদ াংক িহসাব 
নং 

ম  

    গেজ
ট 

ি বাতা ন র তািরখ   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
১৭৯ সাত ীরা 

সদর উপেজলা 
অিজহার রহমান 

তঃ শিরয় া 

েশাডা া ৯৪ ০৪০৪০১০১৫৫ ধানম ী 
৫৬৬৫ 

১৮/০১/০০   

১৮০  মাঃ আঃ সা ার 

তঃ সাম && ন 

রায় র ২৯৭  মং-  ০১১১১৫০০০
০০৯০ 

 

১৮১  মাঃ আঃ রা াক 

তঃ সাকাউি ন সরদার 

নল ড়া ৩০৫  মং-৮২২৩১ ১৯/০৫/০৫ ১৯৬২৫/৬৯  

১৮২  শখ মাগ র আলী 
তঃ ম আলী 

লাবসা  ১৭৮
৯ 

 মং-১০৮৫৯৪ ২৭/১২/০৫ ১৯৭৪৩/৬৯  

১৮৩  মাঃ র আলী শাহাজী 
তঃ নওয়াব আলী শাহাজী 

মা রা  ৩০৬ ০৪০৪০১০২৫৯ মং-১৫১৬৫৬ ০৬/০৭/০৮ ১৯৬৫৩/৬৯  

১৮৪  সে াষ মার দাশ 

তঃ তারক নাথ দাশ 

গাভা ১৬৭ ০৪০৪০১০১১৩ ধাস ী 
৫৬৬৬ 

১৮/১১/০২ ১৯৭৮৯/৬৯  

১৮৫  মাঃ আ ল খােয়র 

তঃ বাবর আলী গাজী 

ভা খালী ১৯১  মং-  ১৯৭৫২/৬৯  

১৮৬  মাঃ মঈন খান চৗ রী নিজত র ২১৭ ০৪০৪০১০১৫০ মং-৭৫১৭৩ ১৭/০২/০৫ ১৯৭৯১/৬৯  

পাতা নং- ০৭ 



তঃ আিজজ খান চৗ রী 
১৮৭  মাছাঃ সিলানা খানম 

তঃ মা ািফ র রহমান 

কা য়া ২১৮ ০৪০৪০১১৫১ মং-১২১২৬৫ ০৪/০৬/০৬ /৯৭০৬/৬৯  

১৮৮  আিম ল লিফকার 

তঃ িসরা ল হক 

কা য়া ২২৩ ০৪০৪০১২৬৮ মং-৯৩৯৭১ ২৭/০৮/০৫ ১৯৮৩০/৬৯  

১৮৯  মাঃ আঃ সা ার 

তঃ মহররম দালাল 

ব কাল ২২২ ০৪০৪০১০২৩১ মং-৯৩৯৮৮ ৩০/০৬/০৫ ১৯৭০৫/৬৯  

১৯০  মাঃ ইসরাইল সরদার 

তঃ আজগার সরদার  

কা য়া ০৫ ০৪০৪০১০১১৭ মং-  ১৯৬৪৫/৬৯  

১৯১  কাজী নািসর উি ন  
তঃ আিন র রহমান 

রাতন 
সাতঃ 

২৩০ ০৪০৪০১০৩৪২ মং-৯৩৯৭৮ ০১/০৮/০৫ ১৯৫৪০/৬৯  

১৯২  মাঃ আলী  
তঃ এজাহার আলী 

উ র 
কা য়া 

১৭৯
৫ 

 মং-১০৯৮০৪ ১৩/০২/০৬ ১৯৬২৭/৬৯  

১৯৩  মাঃ রজাউর রিশদ 

তঃ আঃ রিশদ 

কা য়া ১৭৯
৮ 

 মং-১১৮৬২৫ ২৪/০৪/০৬ ১৯৭৩৪/৬৯  

১৯৪  মাছাঃ আকতারী বগম 

তঃ আঃ মা ান  

পলাশেপাল ০৩ ০৪০৪০১০১০৪ মং-৬৬০৫৫ ২৪/০২/০৫ ১৯৭৭৪/৬৯  

১৯৫   শখ আেনায়ার আলী 
তঃ শহর আলী 

ম কা য়া িবিড
আর 

৬৩৭
৮ 

 মং-১৪২০২৪ ০৩/০৫/১০ ১৯৭০১/৬৯  

১৯৬  িমেসস নািদরা আলী 
তঃ এনতাজ আলী 

পলাশেপাল ১৭৭ ০৪০৪০১০১৬৫ মং-  ১৯৬৮৭/৬৯  

১৯৭  মাঃ জালাল উি ন 

তঃ মােজদ সরদার 

কা য়া ১৭৯
৩ 

 মং-১১৫৬৬৮ ০৩/০৪/০৬ ১৯৭১৪/৬৯  

১৯৮  মাঃ লিফকার আলী  
তঃ দিবর উি ন 

মাহ দ র ৬৮ ০৪০৪০১০১৫১ মং-২০৮৬৪ ১৫/১২/৯৯ ১৯৫৯১/৬৯  

১৯৯  সল ীন 

তঃ িরয়াজ া 

হাওয়ালখা
লী 

৪৯ ০৪০৪০১০৩৫৬ মং-৭১০৩ ২৪/১০/০২ ১৯৫১০/৬৯  

২০০  মাঃ আঃ জিলল দালাল 

তঃ ফরহাদ দালাল 

ব ◌াশদহা 
কাজীপাড়া 

১৫৬ ০৪০৪০১০২৪৬ মং-২২৯৫৭ ১০/০৪/০৩ ১৯৫০৩/৬৯  

২০১  মাঃ আঃ লিতফ 

রত আলী দালাল 

ব শদহা ১৬০ ০৪০৪০১০২৪৭ মং-  ১৯৪৯৮/৬৯  

২০২  মাঃ আ  তােলব 

আ স সামাদ 

ব শদহা ১৭৮
৪ 

 মং-১২১০৪০ ২০/০৬/০৬ ১৯৫২০/৬৯  

২০৩  মাঃ িজয়াদ আলী 
শাহাদাৎ আলী 

হাওয়াল 
খালী 

২৪৮  মং-  ১৯৫১৫/৬৯  

২০৪  মাঃ ন র আলী 
জিহর উি ন গাজী 

বাদিহলকী ২৫৫ ০৪০৪০১০৩১৫ মং-  ১৯৫৬৬/৬৯  

২০৫  সে াষ মার দাস 

ভবানী চরন দাস 

শখালী ১৫২ ০৪০৪০১০২০৬ মং-৭০৮০০ ৩০/০৮/০৫ ১৯৫৬১/৬৯  

২০৬  শাম র রহমান 

ছেলমান ঢালী 

শখালী ২৪ ০৪০৪০১০০৭৭ মং-৩৮৯৮৫ ০২/১০/০৩ ১৯৫৪২/৬৯  

২০৭  ফজ ল হক 

সা ার সরদার 

সাতানী ২৬ ০৪০৪০১০০৮২ মং-  ১৯৬০৭/৬৯  

২০৮  মাছাঃ মখ মা খা ন 

তঃ আনছার আলী 

গীডাংগা ৮২/
৩৮ 

 মং-  ১৯৫৪৯/৬৯  

 
 
 
 
 
 

ঃনং জলা ভাতােভাগীর নাম ও িপতা/ ামীর 
নাম 

কানা তািলকা ি েযা া সনদ াংক িহসাব 
নং 

ম  

    গেজ
ট 

ি বাতা ন র তািরখ   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

পাতা নং- ০৮ 



২০৯ সাত ীরা 
সদর উপেজলা 

মাঃ ফজ র রহমান 

িসরাজ সরদার 

গীডাংগা ১১০
৩৮ 

০৪০৪০১২৭৪ মং-১৬১৬১৩ ০৪/১১/১০ ১৯৫৭৪/৬৯  

২১০  মাছাঃ আেলয়া খা ন 

ামী নজ ল ইসলাম 

উ র 

কাথ া  
- ০৪০৪০১০৩৭০ মং-১৬৮৪৬৮ ২৭/০৭/১১ ১৯৫৭২/৬৯  

২১১  আিম ল ইসলাম 

িক  সরদার 

 বকারী সান 
১৩৫
৩৮ 

০৪০৪০১০০৫৯ মং-১৪৬৯৭৫ ২৪/০২/১০ ১৯৫২৯/৬৯  

২১২  মাঃ আলতাফ হােসন  
ফজ র রহমান 

ভা খালী ১৯০ ০৪০৪০১০১৫৭ মং-১৪৯১৫৭ ২৫/০৪/০৭ ১৯৫৯৭/৬৯  

২১৩  ডাঃ মাঃ আঃ খােলক 

র আলী ঢালী 

ঘানা  ১৯৪ ০৪০৪০১০২৯৪ মং-৫২০৯৩  ১৩/০৫/০৪ ১৯৬৬৯/৬৯  

২১৪  মাছাঃ রী িবিব 

িহমচ দ বেশ 

 ঘানা  ১৯৯ ০৪০৪০১০২৩৬ মং-  ১৯৭৮৯/৬৯  

২১৫  কাজী নজ ল হক 

কাজী ল হক 

 নবাখালী ক া
ন 

া  

৪৫৩
৩০ 

০৪০৪০১০১০৯ মং-৬৯৮০৬ ২৮/১২/০৪ ১৯৭৪৭/৬৯  

২১৬  মাঃ আঃ মােজদ 

কানাই সরদার 

প শাখরা  ৯৬ ০৪০৪০১০০০৫ মং- ১৪৮৬১২ ১০/০১/০৭ ১৯৭৭১/৬৯  

২১৭  মাছাঃ মিজনা খা ন 

ামীঃ তঃ আরমান িব াস 

 ভামরা  ২৭৮ ০৪০৪০১০১৯৬ মং-  ১৯৬৬৬/৬৯  

২১৮  মিত সিবতা রানী 
ামীঃ রিব  নাথ সরদার 

ল ীদাড়ী ২৭৭ ০৪০৪০১০০৯৫ মং-১৪৪০১১  ১৪/০২/১০ ১৯৬৬৪/৬৯  

২১৯  িজ,এম, আ ল গ র 

রাহাত উ াহ গাজী 

মাহ দ র - ০৪০৪০১০১৪৭ মং-২৪৬২৫ ২৯/০৭/০৩ ১৯৬৫৫/৬৯  

২২০  মাঃ িসরা ল ইসলাম 

জানাব আলী গাজী 

ব ধনডা া ১৭৯২  মং-১০০৩০০ ২২/০৯/০৫ ১৯৬৯৮/৬৯  

২২১  মাঃ আ স সামাদ  
িজন া সরদার 

রােমর 

ডাংগা  
২০৭

৩ 
০৪০৪০১০২৩৯ মং-১৩৭৩৬০ ০৯/০৯/০৯ ১৯৬৫৭/৬৯  

২২২  মাঃ আ ল হািমদ 

করামত আলী সরদার 

বািলয়া 

ডাংগা  
- ০৪০৪০১০৩২৩ মং-১৬০৫৮২ ৩১/১০/০৯ ১৯৮২০/৬৯  

২২৩  মাছাঃ রােকয়া খা ন 

ামীঃ ছিহল উ ীন ম ল 

রােমর 
ডাংগা 

- ০৪০৪০১০০৩৫ মং-১৬৫০৫০ ২৮/০২/১১ ১৯৬৮৮/৬৯  

২২৪  মেহ নেনছা  
াঃ তঃ আ ল কােশম খান 

িশকড়ী - ০৪০৪০১০৩০২ মং-  ১৯৫৪৭/৬৯  

২২৫  মাঃ মা জা হােসন খান 

গালাম মা ফা খান  

উঃেদবনগ
র 

৮৬ ০৪০৪০১০০৬৬ মং-
১৪৫৫৮০৯ 

২৪/০২/১০ ১৯৪৬৫৬/৬৯  

২২৬  মাঃ মাসেলম আলী  
মিতউলা সরদার 

ব ী ২০৬
৭ 

০৪০৪০১০২৭২ মং-১৩৯৮১৩ ১৯/১২০৯ ০১১১১৫০০০
০১৪৪ 

 

২২৭  মাছাঃ মােজদা খা ন 

ামীঃ তঃ আঃ গ র 

র - ০৪০৪০১০৩৭৫ মং-১৫৬৫৫২ ৩১/১০/১০ ০১১১১৫০০০
০০৭২ 

 

২২৮  মা ফা ল আলম 

ই ত আলী 

র ২৯৮ ০৪০৪০১০০৭৩ মং-৮৫০২০ ২৫/০৪/০৫ ১৯৭৮২/৬৯  

২২৯  মাঃ আিতয়ার রহমান 

রিহম ব  সরদার 

িশবনগর ৩০১  মং-৯৩৯৭৭ ০১/০৮/০৫ ০১১১১৫০০০

০১৭১ 
 

২৩০  শখ মাতাহার হােসন 

জামাল উি ন 

নল ড়া  ৩৪  মং-  ১৯৭৬৩/৬৯  

২৩১  মমতাজ বগম 

াঃ তঃ িসরা ল ইসলাম 

রাজনগর  ১১৮ ০৪০৪০১০০৮৭ মং-৪১৩৫৯ ২২/১০/০৩ ১৯৬৫২/৬৯  

২৩২  মাঃ আ ল খােয়র 

রজব আলী সরদার 

গাভা  - ০৪০৪০১০১১৪ মং-১৮৭৮৮ ২৫/০২/০৩ ১৯৫৬৯/৬৯  

২৩৩  আেনায়ারা খা ন হাবাস র - ০৪০৪০১০১১১ মং-৭২৭৫৮ ২৪/০২/০৫ ১৯৮১৯/৬৯  



তঃ সাম ীন সরদার 

২৩৪  মাঃ শাম র রহমান 

ছফা া মা া 

দঃ 

কামালনগর 
- ০৪০৪০১০২৬০ মং-১৪৫৮১০ ২৪/০২/১০ ১৯৬২২/৬৯  

২৩৫  মাঃ সােদক খান 

আঃ রিহম খান 

র ল র ২১৬ ০৪০৪০১০১৪৪ ধানম ী 

১৩৬৪০ 
২৭/০৮/৯৯ ১৯৮৬৯/৬৯  

২৩৬  মা দ খান চৗ রী 
হায়দার খান চৗ রী 

পলাশেপাল ২১ ০৪০৪০১০১৪৮ মং-২০৯২৬ ২২/০৫/০৩ ১৯৬০২/৬৯  

২৩৭  মাঃ নািছর উ ীন মি ক 

বলাল উ ীন মি ক 

ঃসাত ী
রা 

০৯ ০৪০৪০১০০১৮ মং-১২৭০২ ০৪/০৯/০৩ ১৯৭৭২/৬৯  

২৩৮  শখ আ  নািছম (ময়না) 
আঃ ওহাব 

লতান র ১৭৬ ০৪০৪০১০১৫৯ মং-৯৩৯৮৩ ০৩/০৮/০৫ ১৯৬২৬/৬৯  

 
ঃনং জলা ভাতােভাগীর নাম ও িপতা/ ামীর 

নাম 
কানা তািলকা ি েযা া সনদ াংক িহসাব 

নং 
ম  

    গেজ

ট 
ি বাতা ন র তািরখ   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
২৩৯ সাত ীরা 

সদর উপেজলা 
শখ আঃ সিলম 

আঃ ওহাব 

লতান র ১৮০ ০৪০৪০১০১৯৪ মং-১৫২৫৭৯ ১৬/১১/০৮ ১৯৬৭৪/৬৯  

২৪০  মাছাঃ ফিজলা ন নছা 

ামীঃ তঃ সাহরাব উ ীন 

হাবাস র ১৬৬ ০৪০৪০১০০২৭ মং-১২৩৪২৪ ২৮/০৬/০৬ ১৯৫৯০/৬৯  

২৪১  মাছাঃ রিহমা কামাল ছ  

াঃ তঃ এ. ক.এম কামাল 
উ ীন ছ  

নিজত র ১৭৯৪  মং-১১৫৬৮৫ ০৩/০৪/০৬ ১৯৬৭৯/৬৯  

২৪২  আ  ছা 
খেতর আলী 

ীপাড়া সানা 
গেজ

ট 

১১০১
০ 

০৪০৪০১০৩৩৫ মং-৩৬৩৭৫ ২০/০৯/০৩ ১৯৬৬১/৬৯  

২৪৩  িব,এম,আ র রা াক 

িব,এম, হািমজ উ ীন 

লতান র ২৪০ ০৪০৪০১০১৪৮ মং-৮৫১৪৯ ২৪/০৪/০৫ ১৯৫৯৫/৬৯  

২৪৪  ফােতমা বগম 

াঃ মাঃ জািবউল হক 
চৗ রী 

কা য়া ২২১ ০৪০৪০১০১৭৬ মং-১৬৮৬২০ ২২/০৬/১১ ১৯৭৬৮/৬৯  

২৪৫  মাঃ খাই ল বাসার 

আ ল হােসন  

উঃকা য়া ২২ ০৪০৪০১০১৭৮ মং-১৯৭৭ ১৭/০৮/০২ ১৯৬০৩/৬৯  

২৪৬  তারা ভান িবিব 

াঃ তঃ কারবান আলী 

কামারবায়
সা 

৫৮ ০৪০৪০১০৩৫১ মং-  ১৯৫২৩/৬৯  

২৪৭  উমা ল শখ 

তঃ ইছহাক শখ 

হাওয়াল 
খালী 

৩১০  মং-  ১৯৫১৯/৬৯  

২৪৮  গালাম ছেরায়ার  
তঃ আ াব সরদার 

কাওন 

ডাংগা 
১৭৮

৭ 
 মং-১১৫৬৮৩ ০৩/০৪/০৬ ১৯৫২৪/৬৯  

২৪৯  রািশদা খা ন 

ামীঃ তঃ তেমজ উ ীন  

িলয়া 

ডাংগা 
৪২ ০৪০৪০১০১৯৯ মং-  ১৯৫৬৫/৬৯  

২৫০  রউ ন নছা 
াঃ তঃ আ  ছা গাজী 

প চরখী ১৭৮

৫ 
 মং-  ১৯৫১৯/৬৯  

২৫১  মাছাঃ মািজদা খা ন 

াঃ তঃ রিকব সরদার 

হাওয়াল 
খালী 

১৫৫/
৫৪ 

০৪০৪০১০১৮৬ মং-  ১৯৫২৮/৬৯  

২৫২  মাঃ আজগর আলী 
তঃ কিরম ব  

প চরখী ৪৩ ০৪০৪০১০২৫৭ মং-১৬৬৪৩৩ ২৪/০৪/১১ ১৯৫০০/৬৯  

২৫৩  মাঃ আঃ ছা ার ম ল 

তঃ কদম আিল ম ল 

ত ই গাছা ২৪৭ ০৪০৪০১০৩৩০ মং-  ১৯৫০৯/৬৯  

২৫৪  মাছাঃ রােকয়া খা ন  
াঃ তঃ হািববর রহমান 

আইচ পাড়া ১৭৮
৬ 

 মং-  ১৯৫২৫/৬৯  

পাতা নং- ০৯ 



২৫৫  আজগার আলী  
তঃ মক ল গাইন 

বাউেকালা ২৫ ০৪০৪০১০০৭৮ মং-  ১৯৭২৩/৬৯  

২৫৬  মাঃ এছহাক আলী গাজী 
তঃ এমান আলী গাজী  

শখালী ২৫৮ ০৪০৪০১০৩৫৫ মং-১৩৮৩৫৫ ০৪//১/০৯ ১৯৬০৬/৬৯  

২৫৭   মাসাবিদ সরদার 

তঃ মাজাহার সরদার 

ভাদড়া ৪৭ ০৪০৪০১০৩১৩ মং-১৯৯১৮০ ১০/০৮/০৬ ১৯৫৬৪/৬৯  

২৫৮  মাঃ ইসমাইল হােসন 

তঃ মাতববর িব াস 

িশকড়ী ২৬৫ ০৪০৪০১০২৮৪ মং-১০৯৭৯৬ ১২/০২/০৬ ১৯৫৫৭/৬৯  

২৫৯  রিহমা খা ন 

তঃ দলওয়ার হােসন 

কাথ া ১৩৫  মং-১৩৩৪৩৬ ১৪/০৩/১০ ১৯৫৭৩/৬৯  

২৬০  মাঃ আ ল খােয়র 

তঃ আঃ হািমদ দালাল 

বাকার 
ঘাজ 

৭৬ ০৪০৪০১০১৯১ মং-১৫৮৮৬০ ১২/১২/১০ ১৯৭৩৮/৬৯  

২৬১  মাঃ আদর আলী 
তঃ বাছা াহ ঢালী 

ভা খালী - ০৪০৪০১০২৭১ মং-১৪১৪৬৮ ১০/১১/০৯ ১৯৭৪৫/৬৯  

২৬২  িশকারী ন র আলী 
তঃ িশকারী বা  আলী 

ঘানা  ৭০  মং-১৪৬৫৭০ ০৩/০২/১০ ১৯৭১২/৬৯  

২৬৩  মাঃ আ ার উ ীন গাজী 
ফৗজদার রহমান গাজী 

ভা খালী ১৯৫ ০৪০৪০১০২৯৬ মং-৮৯৯১৭ ২৩/০৩/০৬ ১৯৭৪৮/৬৯  

২৬৪  হািলমা খা ন 

ামীঃ আিজম উ ীন গাজী 

ভা খালী - ০৪০৪০১০১৮৯ মং-  ১৯৭৫১/৬৯  

২৬৫  রিফ ল ইসলাম 

তঃ আঃ রহমান দালাল 

ঘানা - ০৪০৪০১০৩৭২ মং-১৫৭১০০ ০৩/১০/১০ ১৯৬১৮/৬৯  

২৬৬  মাঃ আঃ হাসা ল ইসলাম 

মাঃ আকবর সরদার 

ঘানা ৬৯ ০৪০৪০১০১০৬ ধানম ী 

১৫৫৭৩ 
১৪/০২/০০ ১৯৭১৯/৬৯  

২৬৭  শখ রজাউল হক 

তঃ ল আিমন 

দহা লা ২৮৯  মং-৯৩৯৭৫ ০১/০৮/০৫ ১৯৭০৯/৬৯  

২৬৮  আ স সা ার 

মাঃ কােয়ম সরদার 

রামচ র ২৯০  মং-৭৫৩৬৯ ১৭/০২/০৫ ১৯৭০৫/৬৯  

 
 

ঃনং জলা ভাতােভাগীর নাম ও িপতা/ ামীর 
নাম 

কানা তািলকা ি েযা া সনদ াংক িহসাব 
নং 

ম  

    গেজ
ট 

ি বাতা ন র তািরখ   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
২৬৯ সাত ীরা 

সদর উপেজলা 
আ স সা ার 
মাঃ কােয়ম সরদার 

আগরদাড়ী ২০৮
২ 

০৪০৪০১০৩৫৮ মং-১৩৭৫৬৪ ০৭/১০/৯ ১৯৬৩১/৬৯  

২৭০  মাঃ ইসমাইল হােসন 
তঃ মহাতাব উ ীন িব াস 

ইি রা  - ০৪০৪০১০১২৭ মং-১৩৮৫৩০ ০৮/১০/০৯ ১৯৬৪০/৬৯  

২৭১  মাঃ শাম র রহমান 
তঃ জালাল িব াস 

নারায়ন 

জাল 
১১২ ০৪০৪০১০২৭৫ মং-৩১৭৯৮ ২৯/০৭/০৩ ১৯৬৯৭/৬৯  

২৭২  মাঃ আঃ বারী 
মাহতাব উ ীন সরদার 

নবাখালী - ০৪০৪০১০২৪২ মং-  ১৯৬৩৭/৬৯  

২৭৩  আিতয়ার রহমান 
তঃ আিছর উ ীন  

ব শদহা - ০৪০৪০১০০৯৪ মং-  ১৯৭৮৪/৬৯  

২৭৪  আেনায়ারা খা ন 
তঃ গালাপ গাজী 

মাচড়া ১৭৯
০ 

 মং-  ০১১১১৫০০০
০০৫৩ 

 

২৭৫  রােকয়া খা ন 
ামীঃ তঃ হযরত আলী 

আমতলা ২৯৯ ০৪০৪০১০২৮০ মং-৯৩৯১৪২ ২৯/০২/০৯ ০১১১১৫০০০
০১৩৫ 

 

২৭৬  মাঃ আমা াহ  
তঃ ল র ঢালী 

বাউলডাং

গা 
১৭৯

৯ 
 মং-১০৯৮০২ ১২/০২/০৬ ০১১১১৫০০০

০১০৮ 
 

২৭৭  মাঃ তিববর রহমান 
তঃ জাহাবকস সরদার 

রাজনগর ৩৩ ০৪০৪০১০০৮৮ মং-১৭০০৫ ০২/০২/০৩ ১৯৬৬৭/৬৯  

২৭৮  মাঃ রিফক উ াহ 
তঃ অিল উ াহ 

িবেনেপাতা ১৭৯১  মং-১৪৯২৮৪ ০৩/০৬/০০ ১৯৬৮৫/৬৯  

২৭৯  মাঃ িসরা ল হক 
তঃ ী রহান উ ীন  

ইটাগাছা ২৪১ ০৪০৪০১০১৮৩ মং-  ১৯৫৩৬/৬৯  

পাতা নং- ১০ 



২৮০   মাঃ কাম ল ইসলাম খান 
তঃ ল ইসলাম খান 

পলাশেপাল ২০ ০৪০৪০১০১৪৫ মং-১৪১৭১১ ১৭/১১/০৯ ১৯৮২২/৬৯  

২৮১  মাঃ খায় ল বাশার 
তঃ আঃ সাবহান 

পলাশেপাল ১৭৩ ০৪০৪০১০০৯২ মং-১৮২৪৭ ১০/১১/৯৯ ১৯৬৭০/৬৯  

২৮২  মাঃ জামােয়ত আলী ঢালী 
তঃ  ঢালী 

কামাল 
নগর 

২২৭ ০৪০৪০১০২৯২ মং-  ১৯৬৩৬/৬৯  

২৮৩  িরনা রানী দ 
াঃ িদলীপ মার দ 

পলাশেপাল ১৭৫ ০৪০৪০১০১২২ মং-  ১৯৭৪৯/৬৯  

২৮৪  মাঃ হাসান খান 
তঃ ইি স খান 

র ল র - ০৪০৪০১০০১৭ মং-১৩০০৫৮ ৩১/০৫/০৯   

২৮৫  মাঃ জািহদ হাসান খান 
তঃ ওয়ােরশ খান 

কা য়া ২১৫ ০৪০৪০১০১৪৩ মং-১৩৮৭২৩ ২৬/১০/০৯ ১৯৮৬৪/৬৯  

২৮৬  জাহানারা নাজ ল 
তঃ কাজী নাজ ল হক 

নবাখালী ৬৫  মং-  ১৯৭৫০/৬৯  

২৮৭  শখ মিন ল ইসলাম 
শখ ছাকা উ ীন 

রাজার 
বাগান 

সানা 
গেজ

ট 

১৩৬
৯৫ 

 মং-১৭৪১১৯ ১৮/১২/১১ ১৯৭২০/৬৯  

২৮৮  গালাম মা ফা  
তঃ গালাম রববানী গাজী  

খিড়িবলা  ২৭৯ ০৪০৪০১০২৩৪ মং-৮২২৩৬ ০৯/০১/০৫ ১৯৭৪০/৬৯  

২৮৯  আশরাফ উ ীন আহেমদ 
আফতাব উ ীন আহেদ 

কা য়া িবমা

ন 
৪১৯ 

০৪০৪০১০৩৪৫ মং-৬৬২৪ ০৯/১১/০২ ১৯৫৩৮/৬৯  

২৯০  ইউ ছ আলী 
তঃ ইে ত আলী 

পলাশেপাল সানা 

গজ
ট 

১৩৪

০১ 

০৪০৪০১০২২৫ 
০৪০৪০১০২৮৮ 

মং-৪৪৪০১ ১১/০২/০৪ ১৯৮১৬/৬৯  

২৯১  এস,এম, র ইসলাম 
তঃ হােজর আলী 

ইি রা  ২৯৪ ০৪০৪০১০২০৯ মং-১৩১৩০১ ১৪/০৬/০৯ ১৯৭৯৭/৬৯  

২৯২  মাঃ আিন র রহমান 
তঃ নােসর সরদার 

িশয়ালডাং
গা 

১২২ ০৪০৪০১০৩৫৩ মং-১২৪৬০৪ ২৪/০৫/০৭ ১৯৭৯৮/৬৯  

২৯৩  মাঃ আঃ রা াক 
তঃ ইছহাক ম ল  

রােমর 
ডাংগা 

- ০৪০৪০১০৩১২ মং-১৪৫৬৫৬ ২৯/১২/০৯ ১৯৭৯৯/৬৯  

২৯৪   মাঃ আ  বকর িসি ক 
তঃ আঃ ছাবহান গাজী 

হাজী র ৮৫ ০৪০৪০১০০৬০ মং-১২৯৫২৬ ২৫/০৫/০১ ১০২৩৭ 

স য়ী িহসাব 
সানালী 

াংক সাতঃ 

 

 
gyw³‡hv×v m¤§vbx fvZv‡fvMx‡`i bv‡gi  ZvwjKv t 

mvZ¶xiv m`i Dc‡Rjv, mvZ¶xiv 
A_© eQi t  2013-14 (c~‡e©i AwZwi³) 

ms‡kvwaZ ZvwjKv 
Ít 
bs gyw³‡hv×v/ ¿̄x‡`i bvg wcZv/¯̂vgxi bvg wVKvbv WvKNi BDwbqb ‡M‡RU/gyw³ 

mb`/ AvBwW 
bs/gšÍe¨ 

01 byiæÏxb mi`vi  g„Z Avwid mi`vi  nvIqvjLvjx KvIbWv½v euvk`nv 245  

02 ‡gvQvt †iv‡Kqv LvZzb  †mvnivd Avjx mi`vi Kvgvievqmv nVvrMÄ H 158  

03 ‡gvt Bwjqvm Avn‡¤§` BmgvBj mi`vi  nvIqvjLvjx KvIbWv½v H gyw³/0404010022  

04 ‡gvt Avãyi iv¾vK g„Z AvKei Avjx Xvjx ga¨KzkLvjx KzkLvjx KzkLvjx 253  

05 ‡gvt Avbviæj Bmjvg g„Z †kL e`iæ‡ÏvRv  fv`ov euvk`nv H 0404010057  

06 ‡gvt Avãyi iwk` †gvj¨v g„Z †gvRvnvi †gvj¨v QqNwiqv KzkLvjx KzkLvjx 2030  

07 ‡gvt Avãyj Mdzi  g„Z gwdRyÏxb 
Avn‡¤§` 

‰eKvix ˆeKvix ˆeKvix 0404010291 139516 22.09.10 

08 ‡gvt AvjdvR DÏxb g„Z AwRnvi ingvb  ‡bevLvjx RMbœv_cyi wkecyi 0404010014  

09 ‡gvt iRe Avjx g„Z †bQvi DÏxb  fvo–Lvjx fvo–Lvjx ‡Nvbv 0404010259  

10 Avwgbyj Bmjvg iwng e· ‡Mv`vNvUv AvMi`vox wkecyi wewRwe-7051  

11 KvRx Avãym mvgv` KvRx Ievq`yi ingvb  †bevLvjx RMbœv_cyi H Kj¨vY-45379 81859, 02.04.05 



12 ‡gvt Avãyj Mddvi MvRx g„Z dwKi MvRx j²x`vox ‡fvgiv ‡fvgiv 0404010240  

13 ‡gvt AvwRRyj Bmjvg g„Z civb gÛj  kªxivgcyi ‡fvgiv ‡fvgiv 2070  

14 ‡gvt †Mvjvg AvKei g„Z eveyi Avjx mi`vi  †PŠevwoqv †fvgiv ‡fvgiv 2102  

15 AvwZqvi ingvb  g„Z Bqvwmb gvmỳ  gvngỳ cyi fvo–Lvjx Avwjcyi 0404010326  

16 Wvt mykvšÍ †Nvl g„Z Kvwjc` †Nvl Avwjcyi Avwjcyi Avwjcyi 2108  

17 ‡gvQvt Av‡bvqviv LvZzb  Rs g„Z Beªvwng Lwji gvaeKvwU ejvWv½v SvDWv½v 0404010286  

18 ‡gvt dRjyj nK MvRx g„Z A‡n` Avjx MvRx nvRxcyi AvLov‡Lvjv ejx 0404010229  

19 Avwjgv LvZzb  †gvt eveyi Avjx civb`nv RMbœv_cyi wkecyi 273  

20 ‡gvt A‡R` Avjx g„Z gwdRDÏxb 
mi`vi 

GjviPi GjviPi wdsox wewRwe-7011  

21 ‡mZviv †eMg g„Z my‡e`vi Avãyj nK KvwUqv  mvZ¶xiv ‡cŠimfv 220  

22 ‡gvQvt gwbiv LvZzb  †kL AvwRRvi ingvb myjZvbcyi mvZ¶xiv ‡cŠimfv 242  

23 bqb Kzgvi mvnv g„Z wbg©j Kzgvi mvnv eªþivRcyi eªþivRcyi eªþivRcyi 39 g„Z gyw³‡hv×vi cyÎ 
(wcZv I gvZv g„Z) 

24 ‡gvt †Mvjvg dviæK g„Z †Mvjvg `¯ÍMxi Dt KvwUqv mvZ¶xiv ‡cŠimfv 2087  

25 Avey Rvdi g„Z Avn¤§` Avjx cytmvZ¶xiv mvZ¶xiv ‡cŠimfv 0404010377  

26 Avey gyQv g„Z Avn¤§` Avjx cyt mvZ¶xi mvZ¶xiv ‡cŠimfv 186  

27 RqZx ivq †PŠayix  gjq ivq †PŠayix KvgvjbMi mvZ¶xiv ‡cŠimfv 16  

28 ‡gvt nvwdRyi ingvb ‡gvt AvwZqvi ingvb Lvb ‡Mvei`vwo fvtPv`cyi wdswo GdGdbs2078 53440 

29 ‡gvQvt mvgQybœvnvi (Wwj) g„Z knx` Avãym 

mvgv` 

DËi KvwUqv DËi KvwUqv ‡cŠimfv 238  

 

 

 


