
09 bs †LvjvnvUx BDwbqb cwil` Kvh©vjq 
ডাকঘরঃ খালাহাটী,উপেজলা ও জলাঃ গাইবা া 

 
িবষয়ঃ বয়  ভাতা ডাটােবজ তািলকা ভাতা পাওয়ার যাগ  ব াি েদর নােমর তািলকা  (পুরষ) 

িমক 
নং 

নাম িপতা/ ামীর নাম ওয়াড নং াম জ  তািরখ আইিড নং ম ব  

০1 মাঃ কাচু িময়া মৃত টু  স ার ০১ বা ইপাড়া ০৭- ০১- ১৯১৫ ৩২১২৪৫৮৩০০৬৯৯  

০২ মাঃ কিফল উি ন মতৃ তুব উ াহ শখ ০১ বা ইপাড়া ১৫- ০৯- ১৯১৮ ৩২১২৪৫৮৩০০৯১২  

০৩ মিন  নাথ দাস মিহন চ  সরকার ০১ বা ইপাড়া ১০- ০১- ১৯১৯ ৩২১২৪৫৮২৯৯৮২৯  

০৪ মাঃ আ লু হক মতৃ আসমত উ া শখ ০১ বা ইপাড়া ১৫- ০২- ১৯২৭ ৩২১২৪৫৮৩০০৯২৭  

০৫ মাঃ আ ুস সা ার মতৃ কছব উি ন ০১ বা ইপাড়া ০১- ০১- ১৯২৭ ৩২১২৪৫৮৩০১১০৭  

০৬ ী িনরদবরন সরকার মতৃ অধর চ  সরকার ০১ বা ইপাড়া ১৫- ০৮- ১৯২৭ ৩২১২৪৫৮৩০০৩২৬  

০৭ মাঃ আ লু গা ফার মতৃ িপয়া ল শখ ০১ বা ইপাড়া ০১- ০৩- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮২৯৯১৯৩  

০৮ মাঃ ল ইসলাম মতৃ ল হক সরকার ০১ বা ইপাড়া ০৭- ০২- ১৯৩৮ ৩২১২৪৫৮৩০০৬৫৩  

০৯ মাঃ আিজজার রহমান মতৃ আফাজ উি ন ০১ বা ইপাড়া ০৩- ০২- ১৯৩৯ ৩২১২৪৫৮০০০০০১  

১০ মাঃ ওমর আলী মতৃ মনাজ উি ন ০১ বা ইপাড়া ০১- ০১- ১৯৪০ ৩২১২৪৫৮৩০০৬৩২  

১০ মাঃ সাই র রহমান মতৃ শাহাব উি ন ০১ বা ইপাড়া ১০- ০৫- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮২৯৯৮৭০  

১২ মাঃ আ ুস সা ার মতৃ খািদর মামদু ০১ বা ইপাড়া ০১- ০১- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩০০৫৫৬  

১৩ মাঃ ছামাদ  মতৃ বিনজ  ০১ বা ইপাড়া ০১- ০১- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩০১২৫৮  

১৪ মাঃ চঁান িময়া মতৃ আিফল উি ন ব াপারী ০১ বা ইপাড়া ০৫- ১০- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩০০০০৭  

১৫ মাঃ ফুল িময়া মতৃ রিব িময়া ০১ বা ইপাড়া ০৬- ০৯- ১৯৪৩ ৩২১২৪৫৮৩০০৭২০  

১৬ মাঃ মমতাজ আলী মতৃ আফছার আলী ০১ বা ইপাড়া ২০- ০৯- ১৯৪৩ ৩২১২৪৫৮৩০০৭৪৭  

১৭ মাঃ মিফজ উি ন মতৃ ওসমান গনী ০১ বা ইপাড়া ১৭- ১২- ১৯৪৩ ৩২১২৪৫৮২৯৯৭৭১  

১৮ মাঃ ছইদালী িময়া মতৃ বেয়জ উি ন ০১ বা ইপাড়া ২৬- ১২- ১৯৪৫ ৩২১২৪৫৮৩০১১০১  

১৯ ী িনল চ  মতৃ কমলা কা  ০১ বা ইপাড়া ৩০- ০১- ১৯৪৫ ৩২১২৪৫৮৩০০২৮২  

২০ মাঃ আ ুর রিশদ  মতৃ ইছাহাক আলী ০১ বা ইপাড়া ২১- ১১- ১৯৪৫ ৩২১২৪৫৮২৯৯৯১৪  

২১ মাঃ মিফজল িময়া মতৃ তিনর উি ন ০১ বা ইপাড়া ২১- ০৯- ১৯৪৬ ৩২১২৪৫৮২৯৯৯৩২  
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িবষয়ঃ বয়  ভাতা ডাটােবজ তািলকা ভাতা পাওয়ার যাগ  ব াি েদর নােমর তািলকা  (মিহলা) 

িমক 
নং 

নাম িপতা/ ামীর নাম ওয়াড নং াম জ  তািরখ আইিড নং ম ব  

০১ মাছাঃ  কিছরন বগম মতৃ আচান শখ ০১ বা ইপাড়া ২৪- ০৮- ১৯১৭ ৩২১২৪৫৮৩০০১২৩  

০২ মাছাঃ মিজরন নছা মতৃ সু িময়া ০১ বা ইপাড়া ২৭- ১১- ১৯২২ ৩২১২৪৫৮২৯৯৬৭১  

০৩ মাছাঃ নারিগস খাতুন মাঃ মনজু িময়া ০১ বা ইপাড়া ০৯- ০১- ১৯২৫ ৩২১২৪৫৮৩০১১৫০  

০৪ মাছাঃ মিরয়ম বগম মতৃ আিফল উি ন ব াপারী ০১ বা ইপাড়া ১৮- ০৯- ১৯২৭ ৩২১২৪৫৮২৯৯৬৫৯  

০৫ মাছাঃ শিরফন বগম মতৃ লাল িময়া ০১ বা ইপাড়া ২০- ০৮- ১৯৩২ ৩২১২৪৫৮৩০০২৫৮  

০৬ মাছাঃ জােহদা বগম মতৃ ই াহীম সরকার ০১ বা ইপাড়া ১২- ১১- ১৯৩২ ৩২১২৪৫৮২৯৯৭৪০  

০৭ মাছাঃ জিরনা খাতুন মাঃ দিবর উি ন ০১ বা ইপাড়া ৩০- ১০- ১৯৩৫ ৩২১২৪৫৮২৯৯১৫৭  

০৮ মাছাঃ তভান নছা মাঃ মেছর আলী ০১ বা ইপাড়া ২৪- ০২- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩০০৯৯৯  

০৯ মাছাঃ মেমনা খাতুন মাঃ রইচ  ০১ বা ইপাড়া ০৮- ০৪- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩০১০৮৭  

১০ মাছাঃ আেমনা বগম মতৃ আ লু আউয়াল ০১ বা ইপাড়া ১২- ০৫- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮২৯৯৮৭৩  

১১ মাছাঃ শশী বালা  মতৃ যতীন চ  ০১ বা ইপাড়া ২০- ০৫- ১৯৩৮ ৩২১২৪৫৮০০০০০৩  

১২ মাছাঃ মিজরন বগম মতৃ ভালা শখ ০১ বা ইপাড়া ০১- ০১- ১৯৩৯ ৩২১২৪৫৮৩৮০২৮০  

১৩ মাছাঃ জিমলা  মতৃ মরাজল হক ০১ বা ইপাড়া ০৯- ০৫- ১৯৪০ ৩২১২৪৫৮৩৮০৩০০  

১৪ মাছাঃ রােবয়া খাতুন মৃত আ ুর রউফ ০১ বা ইপাড়া ২১- ০৫- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩০০৯৩৮  

১৫ মাছাঃ  হািলমা বগম মতৃ মিজবর িময়া ০১ বা ইপাড়া ১১- ০১- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮২৯৯০৮০  

১৬ মাছাঃ জিমলা বগম মাঃ নয়া িময়া ০১ বা ইপাড়া ২১- ০৯- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮২৯৯৯২৩  

১৭ মাছাঃ মিছরন বগম মাঃ দিছর উি ন ০১ বা ইপাড়া ২১- ০৯- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮২৯৯৮৯৫  

১৮  জয়ি   মতৃ হিরদাস ০১ বা ইপাড়া ২১- ১১- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩০১৪৫২  

১৯ মাছাঃ লাইলী বগম মাঃ বিনজ উি ন ০১ বা ইপাড়া ১০- ১২- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮২৯৯৬৪৩  
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িবষয়ঃ বয়  ভাতা ডাটােবজ তািলকা ভাতা পাওয়ার যাগ  ব াি েদর নােমর তািলকা  (মিহলা) 

 

িমক 
নং 

নাম িপতা/ ামীর নাম ওয়াড নং াম জ  তািরখ আইিড নং ম ব  

২০ মাছাঃ গালাপী বগম মতৃ জয়নাল আেবদীন ০১ বা ইপাড়া ১০- ১২- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮২৯৯১৮৩  

২১ মাছাঃ হািলমা বগম মতৃ মিফজ উি ন ০১ বা ইপাড়া ২৪- ১২- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩০০৪২১  

২২ সাভা রানী মতৃ িবের  নাথ সরকার ০১ বা ইপাড়া ২৫- ১২- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩০০২৭৬  

২৩ মাছাঃ জয়ফুল বগম মাহা দ আলী ০১ বা ইপাড়া ১১- ০৫- ১৯৪৪ ৩২১২৪৫৮০০০০০২  

২৪ মাছাঃ মইরন মতৃ হািবজার ০১ বা ইপাড়া ০২- ০৭- ১৯৪৪ ৩২১২৪৫৮০০০০০১  

২৫ মাছাঃ রােহলা বগম মাঃ এলাপ উি ন ০১ বা ইপাড়া ০৪- ০৩- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০০৫৯৮  

২৬ মাছাঃ আিছয়া বগম মতৃ এফাজ উ ীন ০১ বা ইপাড়া ১৭- ০৫- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮২৯৯২৫৭  

২৭ মাছাঃ আেমনা বগম মতৃ আ লু রইচ ০১ বা ইপাড়া ১৪- ০৮- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০১২০৬  

২৮ মাছাঃ মাহামুদা বগম মৃত আবুল হােসন ০১ বা ইপাড়া ১৭- ০৯- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮২৯৯০৬৭  

২৯ মাছাঃ রােবয়া বগম মাঃ জলাল উি ন ০১ বা ইপাড়া ২০- ০৯- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮২৯৯৬৮৭  

৩০ মাছাঃ ছােলহা মাঃ জ ল হক ০১ বা ইপাড়া ১০- ১০- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০০৪০১  

৩১ মাছাঃ আেজদা বগম মতৃ ছােদর আলী ০১ বা ইপাড়া ১১- ১০- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮২৯৯৭৩৯  

৩২ মাছাঃ আিজমা বগম মাঃ আবুল িময়া ০১ বা ইপাড়া ১৫- ১০- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০০৩৯৯  

৩৩ মাছাঃ রিহমা বগম মতৃ আবুল হােসন ০১ বা ইপাড়া ২৭- ১০- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০০১২৬  

৩৪ দা রানী মতৃ অিনল চ  ০১ বা ইপাড়া ২৫- ১২- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০১১৪৫  

৩৫ মাছাঃ সােজদা খাতুন মাঃ আিনছরু রহমান ০১ বা ইপাড়া ১২- ০১- ১৯৪৮ ৩২১২৪৫৮৩১৭২৪৬  

৩৬ মাছাঃ ছিুপয়া খাতুন মতৃ মুসিলম িময়া ০১ বা ইপাড়া ১৩- ০২- ১৯৪৮ ৩২১২৪৫৮৩০০৭৫৪  

৩৭ মাছাঃ ভািসনী হের নাথ বমন ০১ বা ইপাড়া ০৩- ০৫- ১৯৪৮ ৩২১২৪৫৮৩০০৪৩৪  

৩৮ মাছাঃ আেমনা  বওয়া মতৃ আলীম উি ন ০১ বা ইপাড়া ২১- ০৫- ১৯৪৮ ৩২১২৪৫৮৩০১১১৭  
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িবষয়ঃ বয়  ভাতা ডাটােবজ তািলকা ভাতা পাওয়ার যাগ  ব াি েদর নােমর তািলকা  (মিহলা) 

িমক 
নং 

নাম িপতা/ ামীর নাম ওয়াড নং াম জ  তািরখ আইিড নং ম ব  

২৯ মাছাঃ আকিলমা খাতুন মাঃ মিজবর রহমান ০১ বা ইপাড়া ১২- ০৬- ১৯৪৮ ৩২১২৪৫৮৩০০৬৯০  

৩০ মাছাঃ জিমলা বগম জবা মতৃ নছাব উি ন ০১ বা ইপাড়া ০৫- ০৬- ১৯৪৯ ৩২১২৪৫৮০০০০০১  

৩১ মাছাঃ মিজরন বগম মতৃ আ লু জা ার ০১ বা ইপাড়া ২৮- ০৬- ১৯৪৯ ৩২১২৪৫৮৩০০২১৪  

৩২ ীমিত র  রালা মতৃ নেগ  নাথ সরকার ০১ বা ইপাড়া ২৫- ০৮- ১৯৪৯ ৩২১২৪৫৮৩০০১৬৫  
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িবষয়ঃ বয়  ভাতা ডাটােবজ তািলকা ভাতা পাওয়ার যাগ  ব াি েদর নােমর তািলকা  (পু ষ) 

 

িমক 
নং 

নাম িপতা/ ামীর নাম ওয়াড নং াম জ  তািরখ আইিড নং ম ব  

০১ মাঃ আরব উি ন সরকার মতৃ ফরসা মা দ ০২ উ র আনােলরতাড়ী ১২- ১১- ১৯১৯ ৩২১২৪৫৮৩০২১১২  

০২ মাঃ জালার উি ন মতৃ জিমর উি ন ০২ উ র আনােলরতাড়ী ২৫- ০৯- ১৯২২ ৩২১২৪৫৮৩০২০৬১  

০৩ কাি  চরন মহ  মতৃ নালু চ  ০২ উ র আনােলরতাড়ী ০১- ০২- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩০২৬৮৩  

০৪ ফুল িময়া মতৃ বা া িময়া ০২ উ র আনােলরতাড়ী ১৮- ০২- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩০১৮৪৭  

০৫ মাঃ ময়দান আলী মতৃ বাহার আলী ০২ উ র আনােলরতাড়ী ২৪- ০৪- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩০২৭৬০  

০৬ রহী  নাথ সরকার মতৃ দয়া সরকার ০২ উ র আনােলরতাড়ী ২০- ০৫- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩০৩০৬০  

০৭ মাঃ আ লু মাতাে ব মতৃ আ লু হািমদ ০২  আনােলরতাড়ী ২২- ০৮- ১৯৩৯ ৩২১২৪৫৮৩০২৯৬১  

০৮ বািলয়া চ  মৃদ নদা রায় ০২ আনােলরতাড়ী ০৭- ০১- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩০২৫৩৫  

০৯ মাঃ অঅিফল উি ন মতৃ রহমত উ াহ ০২ উ র আনােলরতাড়ী ০১- ০২- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩০৩২৮৩  

১০ মাঃ মাজাে ল হক মতৃ মাবারক উ াহ ০২ উ র আনােলরতাড়ী ০৩- ১১- ১৯৩৯ ৩২১২৪৫৮৩০২৩১৩  

১১ মাঃ আ লু সু মতৃ িকনা শখ ০২ উ র আনােলরতাড়ী ০৮- ০৫- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩০৩৩৫৪  

১২ মাঃ আ ুর রিশদ িময়া মতৃ ওয়ােয়ছ উি ন ০২ আনােলরতাড়ী ১৫- ১১- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩০২১২৩  

১৩ মাঃ মহাতাব হােসন মতৃ মাই উি ন ব াপারী ০২ উ র আনােলরতাড়ী ১০- ১২- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩০২০৯২  

১৪ মাঃ মিফজ উি ন সরকার মতৃ কালু মা দ ব াপারী ০২ উ র আনােলরতাড়ী ২৫- ১২- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০১৮৯৪  

১৫ মাঃ রিবজল হক মতৃ জেবদ আলী ০২ উ র আনােলরতাড়ী ০১- ০২- ১৯৪৫ ৩২১২৪৫৮১২৮৮৯৪  

১৬ মাঃ সাইব উি ন মতৃ কাজী শখ ০২ উ র আনােলরতাড়ী ২১- ০১- ১৯৪৫ ৩২১২৪৫৮৩০১৮৫১  

১৭ সিচন চ   মতৃ তলক চ  রায় ০২  আনােলরতাড়ী ০১- ০১- ১৯৪৬ ৩২১২৪৫৮৩০১৪৬২  

১৮ মাঃ ছেবদ আলী মতৃ ধনী শখ ০২ উ র আনােলরতাড়ী ১২- ০৪- ১৯৪৬ ৩২১২৪৫৮৩০২১৮৩  

১৯ খাকা রায় বমন মতৃ জগৎ চ  বমন ০২ উ র আনােলরতাড়ী ০৮- ০৫- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০৩১৫২  
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িবষয়ঃ বয়  ভাতা ডাটােবজ তািলকা ভাতা পাওয়ার যাগ  ব াি েদর নােমর তািলকা  (মিহলা) 

 

িমক 
নং 

নাম িপতা/ ামীর নাম ওয়াড নং াম জ  তািরখ আইিড নং ম ব  

০১ নৃত  বালা মহ  মতৃ পনারায়ন মহ  ০২ উ র আনােলরতাড়ী ০১- ০৯- ১৯১৮ ৩২১২৪৫৮৩০২৬০৪  

০২ চঁান মিন রানী মতৃ নলীদ চ  ০২ উ র আনােলরতাড়ী ০২- ০৮- ১৯২৭ ৩২১২৪৫৮৩০২৮৬৭  

০৩ মাছাঃ মিছরন  মতৃ জালাল উি ন ০২ উ র আনােলরতাড়ী ০১- ০১- ১৯২৮ ৩২১২৪৫৮৩০২২৮৭  

০৪ মাছাঃ আিমনা বগম মাঃ জয়নাল আেবদীন ০২ উ র আনােলরতাড়ী ১৩- ০৫- ১৯৩৬ ৩২১২৪৫৮৩০২০৯৩  

০৫ মাছাঃ আিমরন বগম মতৃ দেলায়ার ০২  আনােলরতাড়ী ১৫- ০১- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩০১৪৯০  

০৬ মাছাঃ কিবরন বগম মতৃ িমর উি ন ০২ উ র আনােলরতাড়ী ২১- ১০- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩০১৮৪৬  

০৭ ননী বালা মাহ  মতৃ বাবু রাম মহ  ০২ উ র আনােলরতাড়ী ০৪- ০২- ১৯৪০ ৩২১২৪৫৮৩০২৫৮৭  

০৮ রানী বালা মতৃ অনাথ চ  মহ  ০২ উ র আনােলরতাড়ী ০১- ০১- ১৯৪১ ৩২১২৪৫৮৩০২৭২২  

০৯ মাছাঃ রজীয়া বগম মাঃ রমজরন আলী ০২ উ র আনােলরতাড়ী ১৯- ০৪- ১৯৪১ ৩২১২৪৫৮৩০২১২২  

১০ ননী বালা রনজয় মহ  ০২ উ র আনােলরতাড়ী ০১- ০২- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩০২৬১৭  

১১ িশব রানী সরকার মাতাঃ মতৃ অ পুনা সরকার ০২ উ র আনােলরতাড়ী ০৩- ০৫- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩০৩০৫৩  

১২ মাছাঃ খিুক বগম মতৃ চান িময়া ০২ উ র আনােলরতাড়ী ১২- ০৪- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩০২০৪৫  

১৩ উষা রানী মতৃ বাবু রাম ০২ উ র আনােলরতাড়ী ০৫- ০৫- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩০৩১১২  

১৪ মাছাঃ লছমু বগম মতৃ আবুল কােশম ০২ উ র আনােলরতাড়ী ২৪- ০৫- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩০১৯০৫  

১৫ নিমতা রানী মতৃ নব ীপ সরকার ০২ উ র আনােলরতাড়ী ০৪- ০৭- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩০৩১১৩  

১৬ িরনা রানী সরকার ী উৎপেল  সরকার ০২ উ র আনােলরতাড়ী ১৫- ০৭- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩০১৬৩৩  

১৭ মাছাঃ ছিবরন বগম মৃত খিড়য়া শখ ০২ আনােলরতাড়ী ১৮- ১০- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩০১৫৯৯  

১৮ আরতী রানী মাদক সিতশ চ ট   ০২ উ র আনােলরতাড়ী ০৪- ০২- ১৯৪৫ ৩২১২৪৫৮৩০৩০৮০  

১৯ চ া লতা দাস মতৃ উমাচরন দাস ০২ উ র আনােলরতাড়ী ০২- ১০- ১৯৪৫ ৩২১২৪৫৮০০০০০২  

২০ মাছাঃ ফুল মিত মাঃ ছেবদ আলী ০২ উ র আনােলরতাড়ী ০৯- ১০- ১৯৪৫ ৩২১২৪৫৮৩০২২০৪  
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িবষয়ঃ বয়  ভাতা ডাটােবজ তািলকা ভাতা পাওয়ার যাগ  ব াি েদর নােমর তািলকা  (মিহলা) 

িমক 
নং 

নাম িপতা/ ামীর নাম ওয়াড নং াম জ  তািরখ আইিড নং ম ব  

২১ মাছাঃ রজাহান বগম মাঃ ছােদক আলী ০২ উ র আনােলরতাড়ী ১১- ১০- ১৯৪৫ ৩২১২৪৫৮৩০২১৭৫  

২২ মাছাঃ রিহমা বগম মাঃ সাইব উি ন ০২ উ র আনােলরতাড়ী ৩০- ১০- ১৯৪৫ ৩২১২৪৫৮৩০১৮৭৮  

২৩ মাছাঃ িমনা বগম মতৃ শকর আলী ০২ উ র আনােলরতাড়ী ১৬- ০৪- ১৯৪৬ ৩২১২৪৫৮৩০২২০০  

২৪ মাছাঃ মিরয়ম বগম মতৃ নজীব উি ন ০২ উ র আনােলরতাড়ী ১০- ০৯- ১৯৪৬ ৩২১২৪৫৮৩০২৩৮২  

২৫ মাছাঃ জুেলখা বগম মতৃ মাসেলম উি ন ০২ উ র আনােলরতাড়ী ১৫- ০৯- ১৯৪৬ ৩২১২৪৫৮৩০২১৩৮  

২৬ পু  রানী   মতৃ িব  চ  ০২ উ র আনােলরতাড়ী ০১- ০২- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০২৬৫৯  

২৭ শাভা রানী মতৃ কািল পদ অধীকারী ০২ উ র আনােলরতাড়ী ০১- ০২- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০২৫৬৯  

২৮ ময়না রানী মধ ুরাম রায় ০২ উ র আনােলরতাড়ী ০১- ০২- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০২৫১০  

২৯ মাছাঃ আিজভান বগম মতৃ পরবা  শখ ০২ উ র আনােলরতাড়ী ২৭- ০৫- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০৩৪৮৮  

৩০ মাছাঃ নাছিরন বগম মৃত কােদর আলী ০২ উ র আনােলরতাড়ী ০৭- ০৪- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০২০২৮  

৩১ মাছাঃ জইরন বগম মাঃ মনুছুর আলী ০২ উ র আনােলরতাড়ী ১৮- ০৪- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০১৯১৭  

৩২ মাছাঃ ফুলমিত মতৃ আিমর উি ন ০২ উ র আনােলরতাড়ী ১৭- ০৪- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০১৭০৩  

৩৩ হািলমা বগম মতৃ আিজম উি ন ০২ উ র আনােলরতাড়ী ১৯- ০৪- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০২৯৫২  

৩৪ মাছাঃ  আিজভান বগম মাঃ ামান িময়া ০২ উ র আনােলরতাড়ী ১৩- ০৫- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০১৮৭৭  

৩৫ মনা বালা ী মেহ  চ  ০২ উ র আনােলরতাড়ী ১৩- ০৫- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০১৫৫৪  

৩৬ আরতী রানী মতৃ বদুা চ  রায় ০২ উ র আনােলরতাড়ী ১৫- ০৫- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০১৫১৮  

৩৭ মাছাঃ হািছনা বগম মাঃ ামান ০২ উ র আনােলরতাড়ী ০৯- ০৬- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০১৫৯৭  

৩৮ রিহমা বগম কিফল ব াপারী ০২ উ র আনােলরতাড়ী ১৩- ০৮- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০২৮৯২  

৩৯ বলী রানী মতৃ দা চ  দাস ০২ উ র আনােলরতাড়ী ২৩- ০৮- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০১৮১৫  

৪০ মাছাঃ হািলমা বগম মাঃ মরু উি ন ০২ আনােলরতাড়ী ১০- ১০- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩৮২১১৩  



 

09 bs †LvjvnvUx BDwbqb cwil` Kvh©vjq 
ডাকঘরঃ খালাহাটী,উপেজলা ও জলাঃ গাইবা া 

 
িবষয়ঃ বয়  ভাতা ডাটােবজ তািলকা ভাতা পাওয়ার যাগ  ব াি েদর নােমর তািলকা  (মিহলা) 

িমক 
নং 

নাম িপতা/ ামীর নাম ওয়াড নং াম জ  তািরখ আইিড নং ম ব  

৪১ মাছাঃ ফুল মিত  মতৃ গপাল চ  ০২ আনােলরতাড়ী ১০- ১০- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০১৬৬৯  

৪২ মাছাঃ মিজনা বগম মাঃ লা িময়া ০২ আনােলরতাড়ী ১২- ১০- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩৮২১২১  

৪৩ কাপসী  মতৃ রাম চ  ০২ আনােলরতাড়ী ১৫- ১০- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০১৬৫৩  

৪৪ মাছাঃ নওনা  মতৃ আিজজার  ০২ আনােলরতাড়ী ১৫- ১০- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০১৭০৪  

৪৫ মাছাঃ রজীয়া বগম মতৃ মিহর উি ন ০২ উ র আনােলরতাড়ী ২৯- ১০- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০১৯৫৪  

৪৬ মাছাঃ িব বগম মাঃ মাজাে ল হক  ০২ উ র আনােলরতাড়ী ০১- ০১- ১৯৪৮ ৩২১২৪৫৮৩০২৩১৪  
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ডাকঘরঃ খালাহাটী,উপেজলা ও জলাঃ গাইবা া 

 
িবষয়ঃ বয়  ভাতা ডাটােবজ তািলকা ভাতা পাওয়ার যাগ  ব াি েদর নােমর তািলকা  (পু ষ) 

 

িমক 
নং 

নাম িপতা/ ামীর নাম ওয়াড 
নং 

াম জ  তািরখ আইিড নং ম ব  

০১ মাঃ আফুর উি ন মতৃ হােফজ উি ন ব াপারী ০৩  আনােলরতাড়ী ১৩- ০৮- ১৯২৩ ৩২১২৪৫৮৩০৪৫৯৯  

০২ মাঃ  আিছর উি ন মতৃ হােফজ উি ন ০৩ দি ন আনােলরতাড়ী ১৫- ০৭- ১৯২৫ ৩২১২৪৫৮৩০৪৯৯৩  

০৩ মাঃ রিহম উি ন মতৃ নেয়জ উল াহ ০৩ দি ন আনােলরতাড়ী ০১- ০৮- ১৯৩০ ৩২১২৪৫৮৩০৫১৯০  

০৪ মাহা দ আলী মতৃ িসরাজ উি ন ০৩ দি ন আনােলরতাড়ী ০৯- ০৪- ১৯৩২ ৩২১২৪৫৮৩০৪৭৩৪  

০৫ মাঃ আ ুস ছা ার  মতৃ তােলব ব াপারী ০৩ দি ন  আনােলরতাড়ী ০৭- ০৫- ১৯৩২ ৩২১২৪৫৮৩০৫৫৪৮  

০৬ মাঃ আ ুর জা ার মতৃ তছর  ০৩ দি ন  আনােলরতাড়ী ১০- ১২- ১৯৩২ ৩২১২৪৫৮৩০৫৬৩৩  

০৭ মাঃ  কিলম উি ন মতৃ িরয়াজু া ০৩ দি ন  আনােলরতাড়ী ১৪- ০৫- ১৯৩৪ ৩২১২৪৫৮৩০৪৬৯৭  

০৮ মাঃ আ ুর রহমান মতৃ রফােয়ত উ া  ০৩ দি ন  আনােলরতাড়ী ০৮- ০২- ১৯৩৫ ৩২১২৪৫৮৩০৩৬৬৩  

০৯ মাঃ ল হক উি ন মতৃ খতাব উি ন ০৩ দি ন  আনােলরতাড়ী ১২- ০৭- ১৯৩৫ ৩২১২৪৫৮৩০৫০৭৫  

১০ মাঃ নয়া িময়া মতৃ বিছর সরকার ০৩ দি ন  আনােলরতাড়ী ২১- ০৫- ১৯৩৫ ৩২১২৪৫৮৩০৪৩৬৬  

১১ মাঃ আ াস আলী মতৃ কছর উ া ০৩ দি ন  আনােলরতাড়ী ২৭- ০৯- ১৯৩৫ ৩২১২৪৫৮৩০৫১১৯  

১২ মাঃ ফয়জার রহমান মাঃ বাবর আলী ০৩ দি ন  আনােলরতাড়ী ১৫- ০১- ১৯৩৬ ৩২১২৪৫৮৩০৩৮৯২  

১৩ মাঃ ফজললু হক মাঃ ধিন মামনু ০৩ দি ন  আনােলরতাড়ী ০২- ০১- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩৮০১৪৪  

১৪ মাঃ মিনর উি ন মতৃ হােফজ উ ীন ০৩ দি ন  আনােলরতাড়ী ১৭- ০৪- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩০৪৯৮৭  

১৫ মাঃ আিজমু ীন মতৃ আ লু শখ ০৩ দি ন  আনােলরতাড়ী ০৩- ০৪- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩০৩৭৭০  

১৬ মাঃ খিবর উি ন মতৃ হািফজ উি ন ০৩ দি ন  আনােলরতাড়ী ০৫- ০৬- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩০৪৫৭৫  

১৭ মাঃ আ লু আিজজ  মতৃ রফােয়ত উ াহ ামািনক ০৩ দি ন  আনােলরতাড়ী ০৪- ০৪- ১৯৪১ ৩২১২৪৫৮৩০৩৬৫৭  

১৮ মাঃ  আশরাফ আলী মতৃ আ লু ০৩ দি ন  আনােলরতাড়ী ০৫- ০২- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩০৩৭২০  

১৯ মাঃ লতান িময়া মতৃ বিশর উ ীন ০৩ দি ন  আনােলরতাড়ী ২৫- ০২- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩৮০৯২৩  

২০ মাঃ মিজবর  মতৃ মিছর উ িন ০৩ দি ন  আনােলরতাড়ী ০৭- ০৪- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮ ৩০৫৬১১  
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ডাকঘরঃ খালাহাটী,উপেজলা ও জলাঃ গাইবা া 

 
িবষয়ঃ বয়  ভাতা ডাটােবজ তািলকা ভাতা পাওয়ার যাগ  ব াি েদর নােমর তািলকা  (পু ষ) 

িমক 
নং 

নাম িপতা/ ামীর নাম ওয়াড নং াম জ  তািরখ আইিড নং ম ব  

২১ মাঃ তাফা ল হােসন মতৃ ফইম উি ন ০৩ দি ন  আনােলরতাড়ী ১০- ০৫- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩০৫৪৮৮  

২২ মাঃ সাহাদৎ আলী মতৃ আ লু হক ০৩ দি ন আনােলরতাড়ী ০৪- ০৬- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩০৪৩২২  

২৩ মাঃ খাকা িময়া মতৃ আ ুর জা ার ০৩ দি ন  আনােলরতাড়ী ১০- ০৭- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩০৪৭০৪  

২৪ মাঃ মিতয়ার রহমান মতৃ কিফল উি ন ০৩ দি ন  আনােলরতাড়ী ১৩- ১১- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩০৪৮২৫  

২৫ মাঃ ওয়ােহদ আলী মতৃ সেমত উ ীন ০৩ দি ন  আনােলরতাড়ী ১৫- ১২- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩০৫৭৯৫  

২৬ মাঃ এনতাজ আলী মতৃ ভ  শখ ০৩ দি ন  আনােলরতাড়ী ০৪- ০৪- ১৯৪৩ ৩২১২৪৫৮৩০৫২৪৪  

২৭ মাঃ মিজবর রহমান মতৃ মমতাজ আলী ম ডল ০৩ দি ন  আনােলরতাড়ী ১২- ০৭- ১৯৪৩ ৩২১২৪৫৮৩০৩৮৬৪  

২৮ মাঃ আ লু সামাদ িময়া মতৃ গ া ব াপারী ০৩ দি ন  আনােলরতাড়ী ০৯- ০১- ১৯৪৫ ১৯৪৫৩২১২৪৫৮০০০০০১  

২৯ মাঃ মাজাহার িময়া মতৃ মেয়জ উ ীন ০৩ দি ন  আনােলরতাড়ী ১০- ১০- ১৯৪৫ ৩২১২৪৫৮৩০৫৫৮১  

৩০ মাঃ মক ল  মতৃ রফাজ  ০৩ দি ন  আনােলরতাড়ী ১২- ১১- ১৯৪৫ ৩২১২৪৫৮৩০৫৪২৮  

৩১ মাঃ আঃ কাফী  মতৃ দিছম উ ীন ০৩ দি ন  আনােলরতাড়ী ০১- ০১- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০৩৬৩০  

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 

09 bs †LvjvnvUx BDwbqb cwil` Kvh©vjq 
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িবষয়ঃ বয়  ভাতা ডাটােবজ তািলকা ভাতা পাওয়ার যাগ  ব াি েদর নােমর তািলকা  (মিহলা) 

 

িমক 
নং 

নাম িপতা/ ামীর নাম ওয়াড নং াম জ  তািরখ আইিড নং ম ব  

০১ মাছাঃ রােহলা বগম মতৃ মাজাহার  ০৩  আনােলরতাড়ী ২৬- ০৪- ১৯১৭ ৩২১২৪৫৮৩০৫৩৩৬  

০২ মাছাঃ আিছয়া বগম মতৃ কসর িময়া ০৩ দি ন আনােলরতাড়ী ০৮- ০৮- ১৯২৭ ৩২১২৪৫৮৩০৫২৫৪  

০৩ মাছাঃ সােলহা বগম মতৃ আ ুস সাবাহান ০৩ দি ন আনােলরতাড়ী ১২- ১০- ১৯৩২ ৩২১২৪৫৮৩০৫০২৮  

০৪ মাছাঃ ফুলকা বগম মাঃ মিহর িময়া ০৩ দি ন  আনােলরতাড়ী ২৮- ০৫- ১৯৩৫ ৩২১২৪৫৮৩০৫১৫৬  

০৫ মাছাঃ জােবদা বগম মতৃ আঃ মােলক  ০৩ দি ন  আনােলরতাড়ী ২৮- ০২- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩০৩৬৯৮  

০৬ মাছাঃ ফরজন নছা মতৃ আ লু সাবাহান ০৩ দি ন  আনােলরতাড়ী ০৩- ০৪- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩০৫৫৪৩  

০৭ মাছাঃ  লকজান বগম মতৃ আবুল কােশম ০৩ দি ন  আনােলরতাড়ী ১১- ০৫- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩০৫৪৯৭  

০৮ মাছাঃ আিজভান বওয়া মতৃ মািনক উ াহ ০৩ দি ন  আনােলরতাড়ী ২৮- ০৫- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩৭৬৯৪৫  

০৯ মাছাঃ কাচভান বগম মতৃ আ লু হক ০৩ দি ন  আনােলরতাড়ী ০৩- ০৭- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩০৪৬৭২  

১০ মাছাঃ জােবদা বগম মতৃ কিফল উি ন ০৩ দি ন  আনােলরতাড়ী ২২- ০৮- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩০২৭০৭  

১১ মাছাঃ জয়তন বগম মৃদ জামাল  ০৩ দি ন  আনােলরতাড়ী ১২- ১০- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩০৫৭০৩  

১২ মাছাঃ হাজরা বগম মতৃ গ ালা  ০৩ দি ন  আনােলরতাড়ী ০২- ০৫- ১৯৩৮ ৩২১২৪৫৮৩০৩৭৮৮  

১৩ মাছাঃ শিবয়া  মতৃ তেমজ উি ন ০৩ দি ন  আনােলরতাড়ী ১৭- ০৭- ১৯৩৯ ৩২১২৪৫৮৩০৪৮৬২  

১৪ মাছাঃ  রােবয়া বগম মতৃ লা িময়া ০৩ দি ন  আনােলরতাড়ী ০৭- ০৫- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩০৪৩৪৫  

১৫ মাছাঃ জােহদা বগম মাঃ হােসন আলী ০৩ দি ন  আনােলরতাড়ী ২৫- ০৩- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩০৫১৮৮  

১৬ মাছাঃ িজিলভান মাঃ আিছর উি ন ০৩ দি ন  আনােলরতাড়ী ১৫- ১১- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩০৪৯৮১  

১৭ মাছাঃ জেলকা মাঃ লালু শখ ০৩ দি ন  আনােলরতাড়ী ১৭- ১১- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩০৫৪১৪  

১৮ মাছাঃ ছু তন বগম মতৃ ফেয়জ উ িন ০৩ দি ন  আনােলরতাড়ী ১৫- ১২- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩০৪৮০৮  

১৯ মাছাঃ বলুু বগম ফজলার রহমান ০৩ দি ন  আনােলরতাড়ী ১৮- ০৫- ১৯৪৩ ৩২১২৪৫৮৩০৩৮৯১  

২০ মাছাঃ িনিশরন বগম মাঃ এলাজ উ ীন ০৩ দি ন  আনােলরতাড়ী ১৭- ১১- ১৯৪৫ ৩২১২৪৫৮৩০৫৭৪৭  



09 bs †LvjvnvUx BDwbqb cwil` Kvh©vjq 
ডাকঘরঃ খালাহাটী,উপেজলা ও জলাঃ গাইবা া 

 
িবষয়ঃ বয়  ভাতা ডাটােবজ তািলকা ভাতা পাওয়ার যাগ  ব াি েদর নােমর তািলকা  (মিহলা) 

িমক 
নং 

নাম িপতা/ ামীর নাম ওয়াড নং াম জ  তািরখ আইিড নং ম ব  

২১ মাছাঃ মিছরন বগম মাঃ নজলার রহমান ০৩  দি ন আনােলরতাড়ী  ০২- ০৩- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০৫৪৯৩  

২২ মাছাঃ জাহানারা বওয়া মতৃ বিদয়া ামান  ০৩ দি ন আনােলরতাড়ী ২৯- ০৩- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০৪৪৪২  

২৩ মাছাঃ মিসরন বগম মতৃ মনু র আলী ০৩ দি ন আনােলরতাড়ী ০৯- ০৪- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০৫২৬০  

২৪ মাছাঃ নিবজন বওয়া মতৃ পচা িময়া ০৩ দি ন  আনােলরতাড়ী ১৬- ০৬- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০৪৩৩১  

২৫ মাছাঃ রভা বগম মতৃ ফিরদ িময়া ০৩ দি ন  আনােলরতাড়ী ২০- ০৭- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০৪৪৫০  

২৬ মাছাঃ হােজরা খাতুন মতৃ সাবহান ০৩ দি ন  আনােলরতাড়ী ২৬- ০৮- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০৫২৬৯  

২৭ মাছাঃ মােলকা মতৃ অঃ মিজদ ০৩ দি ন  আনােলরতাড়ী ২৫- ০৯- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০৫১৮৯  

২৮ মাছাঃ রিহমা বগম মতৃ মনুছুর আলী ০৩ দি ন  আনােলরতাড়ী ০৫- ১০- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০৫৬৬৭  

২৯ মাছাঃ ছিকনা আবলু হােসন ০৩ দি ন  আনােলরতাড়ী ০৫- ১০- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০৩৯৯৩  

৩০ মাছাঃ লািপ  মতৃ না   ০৩ দি ন  আনােলরতাড়ী ১২- ১০- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০৫৭৫৯  

৩১ মাছাঃ আিমরন  মতৃ গ া শখ ০৩ দি ন  আনােলরতাড়ী ২১- ১১- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০৪৮৯৬  

৩২ মাছাঃ মিজরন বগম মতৃ খিবর উ ীন ০৩ দি ন  আনােলরতাড়ী ১৩- ১২- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০৫৬৯৫  

৩৩ মাছাঃ রজাহান বওয়া মতৃ তেমজ উ ীন ০৩ দি ন  আনােলরতাড়ী ০৩- ১০- ১৯৪৯ ৩২১২৪৫৮৩০৪৬৪১   
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ডাকঘরঃ খালাহাটী,উপেজলা ও জলাঃ গাইবা া 

 
িবষয়ঃ বয়  ভাতা ডাটােবজ তািলকা ভাতা পাওয়ার যাগ  ব াি েদর নােমর তািলকা  (পুরষ) 
 

িমক 
নং 

নাম িপতা/ ামীর নাম ওয়াড নং াম জ  তািরখ আইিড নং ম ব  

০১ মাঃ তাফা ল শখ মতৃ তদারক শখ ০৪ িকশামত বালুয়া ০১- ০১- ১৯১৭ ৩২১২৪৫৮৩০৬৫৫৬  

০২ মাঃ মিমন উি ন সরকার  মতৃ হািজ ঝ  মামদু ০৪ চকমামেরাজ পুর ০৬- ০৭- ১৯১৭ ৩২১২৪৫৮৩০৯৩৭৭  

০৩ মাঃ ফজললু হক মতৃ হাজী ফজল মামনু ০৪ চকমামেরাজ পুর  ০১- ০৭- ১৯২৯ ৩২১২৪৫৮৩০৮৫৭৮  

০৪ মাঃ আ লু মা া চৗধরুী মতৃ আ লু আলী চৗধুরী ০৪ ছাট পি ম কামরনই ০১- ০১- ১৯৩২ ৩২১২৪৫৮৩০৭৪৩৯  

০৫ মাঃ ফয়জুল ইসলাম  মতৃ ফক ামান চৗধুরী ০৪ ছাট পি ম কামরনই ০৯- ০১- ১৯৩২ ৩২১২৪৫৮৩০৭৪২০  

০৬ মাঃ আ লু হািকম মতৃ পচা ব াপারী ০৪ িকশামত বালুয়া  ০৫- ০৯- ১৯৩২ ৩২১২৪৫৮৩০৬০৮৮  

০৭ মাঃ আেয়চ উি ন মতৃ নজাম উি ন ০৪ চকমামেরাজ পুর ২৭- ০৯- ১৯৩২ ৩২১২৪৫৮৩০৭৯২৭  

০৮ মাঃ রইচ উি ন ব াপারী মতৃ ছেবদ আলী ব াপারী ০৪ িকশামত বালুয়া ১২- ০৩- ১৯৩৩ ৩২১২৪৫৮৩০৬৫৮৫  

০৯ মাঃ মিজবর রহমান মতৃ দিবর উি ন ০৪ চকমামেরাজ পুর  ০৬- ০৫- ১৯৩৬ ৩২১২৪৫৮৩০৮৮০৫  
১০ মাঃেখলাপত হােসন হনা মতৃ আকবর হােসন ০৪ ছাট পি ম কামরনই ০৯- ০১- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩০৭৪০৯  

১১ মাঃ বজলার রহমান  মতৃ বিদউ ামান সরকার ০৪ চকমামেরাজ পুর  ১২- ০২- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩০৮৯৪৬  

১২ মাঃ ওসমান গিণ মতৃ কেছর উি ন ০৪ িকশামত বালুয়া  ০৩- ০৫- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩০৫৯৬৪  

১৩ মাঃ আ লু মিজদ িময়া মতৃ মেছর উি ন ০৪ চকমামেরাজ পুর ০১- ০৭- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩০৮৫২১  

১৪ মাঃ আ লু ওয়া দ মতৃ রমজান আলী ০৪ ছাট পি ম কামরনই ০১- ০৭- ১৯৩৯ ৩২১২৪৫৮৩০৭১৮৫  

১৫ মাঃ আমান উ াহ মতৃ আকমল উি ন ০৪ চকমামেরাজ পুর ০১- ০২- ১৯৪০ ৩২১২৪৫৮৩০৭৫৮৩  

১৬ মাহা দ আলী মতৃ মিহর উি ন আহ দ ০৪ িকশামত বালুয়া ০৪- ১০- ১৯৪০ ৩২১২৪৫৮৩০৬২৬৩  

১৭ মাঃ ছােদক আলী মতৃ সাফােয়ত মিু   ০৪ চকমামেরাজ পুর ১০- ০৯- ১৯৪১ ৩২১২৪৫৮৩০৮৮২৮  

১৮ মাঃ মিফজার রহমান মতৃ দিফর উি ন ০৪ চকমামেরাজ পুর ০২- ০১- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩০৮৮০২  

১৯ মাঃ আ লু বাকী িময়া মতৃ িসরাজ উি ন ব াপারী ০৪ চকমামেরাজ পুর ১৫- ০৩- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩০৯১৮৯  

২০ মাঃ জালাল উি ন মতৃ সেক ার আলী ০৪ িকশামত বালুয়া ০৮- ০৫- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩০৫৯৪৫  
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ডাকঘরঃ খালাহাটী,উপেজলা ও জলাঃ গাইবা া 

 
িবষয়ঃ বয়  ভাতা ডাটােবজ তািলকা ভাতা পাওয়ার যাগ  ব াি েদর নােমর তািলকা  (পুরষ) 

িমক 
নং 

নাম িপতা/ ামীর নাম ওয়াড নং াম জ  তািরখ আইিড নং ম ব  

২১ মাঃ ম আলী মতৃ নওয়ার আলী ০৪ চকমামেরাজপুর ২৮- ০৬- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩০৮৭০৬  

২২ র মাহা দ মতৃ নজলার রহমান ০৪ চকমামেরাজ পুর ১৩- ০৯- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩০৭৮২৪  

২৩ মাঃ কািবল উি ন মতৃ জেয়ন উি ন ০৪ চকমামেরাজ পুর ১৪- ১০- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩০৯২১৩  

২৪ মাঃ নজ ল ইসলাম মতৃ জনাত উ াহ ০৪ িকশামত বালুয়া ০৫- ১১- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩০৬১৭৭  

২৫ মাঃ মাহবুবর রহমান মতৃ পান মাহমদু আক  ০৪ চকমামেরাজ পুর ১৮- ০৭- ১৯৪৩ ৩২১২৪৫৮৩০৮১৯২  

২৬ মাঃআ লু কিরম ামািনক মতৃ কিফলউি ন ামািনক ০৪ িকশামত বালুয়া ০৯- ১০- ১৯৪৩ ৩২১২৪৫৮৩০৬৪১৭  

২৭ মাঃ শিহ ল ইসলাম মতৃ শ ি ন ০৪ চকমামেরাজ পুর ০৩- ১১- ১৯৪৩ ৩২১২৪৫৮৩০৮৮৭৪  

২৮ মাঃ মাজাহার আলী মতৃ ফেয়জ উি ন ০৪ চকমামেরাজ পুর ২২- ০৭- ১৯৪৫ ৩২১২৪৫৮৩০৯১৯৫  

২৯ মাঃ মিজবর িময়া  মতৃ নােয়ব উি ন ০৪ চকমামেরাজ পুর ১২- ০৮- ১৯৪৫ ৩২১২৪৫৮৩০৯৩৬৭  

৩০ মাঃ আ লু রিশদ মতৃ গিরব উ াহ আক  ০৪ িকশামত বালুয়া  ০৭- ১০- ১৯৪৫ ৩২১২৪৫৮৩০৬২২২  

৩১ মাঃ আ ুর ছা ার মতৃ মলু শখ ০৪ িকশামত বালুয়া  ০৮- ০৯- ১৯৪৬ ৩২১২৪৫৮৩০৬৩২৪  

৩২ মাঃ আমজাদ হােসন মতৃ আেয়ন উি ন সরকার ০৪ ছাট পি ম কামরনই ০৯- ০২- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০৭২১৬  

৩৩ মাঃ ফজলার রহমান মতৃ িনয়ামত  ০৪ িকশামত বালুয়া ৩০- ১২- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০৬২৩৫  
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িবষয়ঃ বয়  ভাতা ডাটােবজ তািলকা ভাতা পাওয়ার যাগ  ব াি েদর নােমর তািলকা  (মিহলা) 
 

 

িমক 
নং 

নাম িপতা/ ামীর নাম ওয়াড 
নং 

াম জ  তািরখ আইিড নং ম ব  

০১ মাছাঃ  আেলক জান িবিব মতৃ আ াছ আলী ০৪ ছাট পি ম কামরনই ০৭- ০১- ১৯২২ ৩২১২৪৫৮৩০৭১৮০  

০২ মাছাঃ ছিকনা বগম মতৃ হােসন আলী ০৪ চকমামেরাজ পুর ১২- ০২- ১৯২৩ ৩২১২৪৫৮৩০৭৯৯৮  

০৩ মাছাঃ আিমনা বগম মতৃ মাহা দ আলী ০৪ ছাট পি ম কামরনই ০১- ০১- ১৯২৭ ৩২১২৪৫৮৩০৭৩২১  

০৪ মাছাঃ লাল িবিব মতৃ লা চৗধুরী ০৪ ছাট পি ম কামরনই ০১- ০৯- ১৯৩০ ৩২১২৪৫৮৩০৭৪২২  

০৫ মাছাঃ বা ানী বগম মতৃ রা ম আলী ০৪ ছাট পি ম কামরনই ০১- ০১- ১৯৩২ ৩২১২৪৫৮৩০৭৪৫১  

০৬ মাছাঃ আজমিত বগম মতৃ খাকা চৗধুরী ০৪ ছাট পি ম কামরনই ০৯- ০১- ১৯৩২ ৩২১২৪৫৮৩০৭৪৩২  

০৭ মাছাঃ ইয়ারন বগম মাঃ মিমন উি ন ০৪ চকমামেরাজ পুর ১৪- ০১- ১৯৩২ ৩২১২৪৫৮৩০৯২৯৭  

০৮ মাছাঃ মিরয়ম বগম মাঃ সােকায়াত ০৪ ছাট পি ম কামরনই ০১- ০২- ১৯৩৩ ৩২১২৪৫৮৩০৭৩৬৮  

০৯ মাছাঃ নিছরন বগম মতৃ তসিলম উি ন ০৪ ছাট পি ম কামরনই ১৮- ০২- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩০৭২৫৪  

১০ মাছাঃ  রিমচা বগম মতৃ িসরাজ উি ন ০৪ িকশামত বালুয়া ০৭- ০৩- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩০৬০৩১  

১১ মাছাঃ  কদভান বগম মতৃ খাকা িময়া ০৪ চকমামেরাজ পুর ১০- ০৪- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩০৮৭৭০  

১২ মাছাঃ  জসাতন বগম মতৃ কেছর আক  ০৪ িকশামত বালুয়া ০৭- ০৫- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩০৬০২১  

১৩ মাছাঃ  ছিকনা বগম মতৃ ইসহাক ামািনক ০৪ িকশামত বালুয়া ০৫- ০৬- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩৮২২৭৩  

১৪ মাছাঃ  গাল বা  মতৃ কেছর মা া ০৪ িকশামত বালুয়া ১০- ০৮- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩০৫৯৭৭  

১৫ মাছাঃ  মাহামদুা বগম মতৃ শখ সাখাওয়াত হাঃ ০৪ চকমামেরাজ পুর ৩০- ১০- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩০৮৭১৭  

১৬ মাছাঃ  কিবরন বগম মাঃ রইচ উি ন ব াপারী ০৪ িকশামত বালুয়া ১২- ০১- ১৯৩৮ ৩২১২৪৫৮৩০৬৪৯৩  

১৭ মাছাঃ  হাছ  বগম মতৃ মিফজার রহমান চৗধুঃ ০৪ ছাট পি ম কামরনই ১৩- ০৬- ১৯৩৮  ৩২১২৪৫৮৩৮৮০২৯  

১৮ মাছাঃ  আেমনা বগম মতৃ মিহর উি ন ০৪ িকশামত বালুয়া ০৫- ০৯- ১৯৩৮ ৩২১২৪৫৮৩৮০৮১৭  

১৯ মাছাঃ  জিমলা বগম মতৃ মাহাবুর ০৪ ছাট পি ম কামরনই ০৭- ০৩- ১৯৪০ ৩২১২৪৫৮০০০০০৩  

২০ মাছাঃ  হাওয়া বগম মাঃ আ লু হক ম ডল ০৪ ছাট পি ম কামরনই ২২- ০৭- ১৯৪১ ৩২১২৪৫৮৩০৬৯৭৭  
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ডাকঘরঃ খালাহাটী,উপেজলা ও জলাঃ গাইবা া 

 
িবষয়ঃ বয়  ভাতা ডাটােবজ তািলকা ভাতা পাওয়ার যাগ  ব াি েদর নােমর তািলকা  (মিহলা) 

িমক 
নং 

নাম িপতা/ ামীর নাম ওয়াড নং াম জ  তািরখ আইিড নং ম ব  

২১ মাছাঃ  মেহ ন নছা মতৃ খিবর শখ ০৪ চকমামেরাজ পুর ০৫- ০১- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩০৭২০৬  

২২ মাছাঃ  রােকয়া বগম মাঃ মা াফ িময়া ০৪ চকমামেরাজ পুর ০১- ০২- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩০৯৩৩০  

২৩ মাছাঃ  ছিকনা বগম মতৃ গফুর িময়া ০৪ ছাট পি ম কামরনই ০১- ০২- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩০৭৩২৯  

২৪ মাছাঃ  কিরপুল বগম মাঃ বাহার উি ন ০৪ চকমামেরাজ পুর ১৩- ০২- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩০৯২৬৬  

২৫ মাছাঃ  র জাহান বগম মাঃ মিজবর রহমান ০৪ চকমামেরাজ পুর ০২- ০৬- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩০৮৫৩৮  

২৬ মাছাঃ  সাঈবািন বগম বািজতু াহ শখ ০৪ চকমামেরাজ পুর ০১- ০৭- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩০৮৫০৫  

২৭ মাছাঃ  কিবরন বগম মাঃ খিবর উি ন ০৪ চকমামেরাজ পুর ০২- ০৮- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩০৮৫০৪  

২৮ মাছাঃ  মিফজান বগম মতৃ র উি ন ০৪ িকশামত বালুয়া  ১০- ০৮- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩০৬৬৪০  

২৯ মাছাঃ  আজমা বগম মাঃ তােলব উি ন সরকার ০৪ চকমামেরাজ পুর ১২- ০৮- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩০৯৩৭৫  

৩০ মাছাঃ  মিতজান বগম মতৃ তােলব উি ন ০৪ চকমামেরাজ পুর ০১- ১১- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩০৮৮৬০  

৩১ মাছাঃ  ধিল বেগম মতৃ আজগার আলী ০৪ চকমামেরাজ পুর ০৪- ০৩- ১৯৪৩ ৩২১২৪৫৮৩০৯০০৩  

৩২ মাছাঃ  খােশদা বগম মতৃ আ লু আউয়াল সরঃ ০৪ চকমামেরাজ পুর ১১- ০৬- ১৯৪৩ ৩২১২৪৫৮৩০৯১২৫  

৩৩ মাছাঃ  ফজিল বগম মাঃ আকবর আলী ০৪ চকমামেরাজ পুর ১১- ০৭- ১৯৪৩ ৩২১২৪৫৮৩০৯০৪১  

৩৪ মাছাঃ  অিবরন নছা মতৃ হায়দার আলী ০৪ চকমামেরাজ পুর ০৭- ০৯- ১৯৪৩ ৩২১২৪৫৮৩৮২২৩০  

৩৫ মাছাঃ  রিহমা বগম মতৃ ভালা মুি  ০৪ চকমামেরাজ পুর ২৯- ০৯- ১৯৪৩ ৩২১২৪৫৮৩০৮৮৮৭  

৩৬ মাছাঃ  আয়শা  মাঃ আ লু আিজজ ০৪ চকমামেরাজ পুর ০৭- ০১- ১৯৪৫ ৩২১২৪৫৮৩০৮৭৮৭  

৩৭ মাছাঃ  সােহরা বগম মাঃ আ লু হািলম ০৪ িকশামত বালুয়া ০৮- ০৫- ১৯৪৫ ৩২১২৪৫৮৩০৬১৬০  

৩৮ মাছাঃ  কািছরন বগম মতৃ উ ম আলী ০৪ চকমামেরাজ পুর ১২- ০৬- ১৯৪৫ ৩২১২৪৫৮৩০৯২৫৪  

৩৯ মাছাঃ  িলিল বগম মতৃ িখিজর উি ন ব াপারী ০৪ িখিদর ২৫- ১১- ১৯৪৫ ৩২১২৪৮০১৬৫৫৯৭  

৪০ মাছাঃ  মিরয়ম বগম মতৃ মিফজুল হক ০৪ ছাট পি ম কামরনই ১২- ০১- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০৭৪৮২  
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ডাকঘরঃ খালাহাটী,উপেজলা ও জলাঃ গাইবা া 

 
িবষয়ঃ বয়  ভাতা ডাটােবজ তািলকা ভাতা পাওয়ার যাগ  ব াি েদর নােমর তািলকা  (মিহলা) 

িমক 
নং 

নাম িপতা/ ামীর নাম ওয়াড নং াম জ  তািরখ আইিড নং ম ব  

৪১ মাছাঃ  ছােলমা বগম মাঃ দিছজল হক ০৪ িকশামত বালুয়া ০৯- ০২- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০৬৫৭৩  

৪২ মাছাঃ লজান বগম মতৃ িসরাজুল  ০৪ িকশামত বালুয়া ১৭- ০৩- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০৬৮৯২  

৪৩ মাছাঃ  জিপরন বগম মতৃ আ লু মিজদ ০৪ চকমামেরাজ পুর ২১- ০৫- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০৭৯৬৫  

৪৪ মাছাঃ  জিরনা খাতুন মতৃ আিজজার রহমান ০৪ চকমামেরাজ পুর ০২- ০৬- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০৮৫৩১  

৪৫ মাছাঃ  ে ছা  মাঃ আ লু াহ শখ ০৪ চকমামেরাজ পুর ১৮- ০৬- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০৮৭১০  

৪৬ মাছাঃ  খইমালা মতৃ ছপর উি ন ০৪ চকমামেরাজ পুর ০২- ০৮- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০৮৪৫৬  

৪৭ মাছাঃ  জাহরা বগম মতৃ আফাজ উি ন াঃ ০৪ িকশামত বালুয়া ১৪- ০৯- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০৬৪২৭  

৪৮ মাছাঃ  নিবরন বগম মতৃ ভা  িমি  ০৪ চকমামেরাজ পুর ১৫- ০৯- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০৮৬৬৩  

৪৯ মাছাঃ  আকিলমা বগম মতৃ আ লু সাবাহান ০৪ িকশামত বালুয়া ০৯- ১০- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০৬৪০৩  

৫০ মাছাঃ  খােতজা বগম মতৃ কা াছ আলী ০৪ িকশামত বালুয়া ১৫- ১০- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০৬৮৪৮  

৫১ মাছাঃ  তিছরন বগম মতৃ আ লু ছু ০৪ িকশামত বালুয়া ১৫- ১০- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০৬৬৮৪  

৫২ মাছাঃ  জেবদা বগম মতৃ আবলু কােশম ০৪ িকশামত বালুয়া ১৫- ১০- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০৬৬৯০  

৫৩ মাছাঃ  রিহমা বগম মতৃ শাম ল হক ০৪ িকশামত বালুয়া ২০- ১০- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০৬১৩২  

৫৪ মাছাঃ  জয়ভান বগম মতৃ তাফা ল হক ০৪ চকমামেরাজ পুর ১০- ১১- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০৮৮৬১  

৫৫ মাছাঃ ওেমদা বগম মতৃ মিহমুি ন সরকার ০৪ চকমামেরাজ পুর ০৭- ০১- ১৯৪৮ ৩২১২৪৫৮৩০৮৯৬৪  

৫৬ মাছাঃ  রিহমা বগম মৃত কা ত আলী ০৪ িকশামত বালুয়া ১১- ০৩- ১৯৪৮ ৩২১২৪৫৮৩০৬৩৮৫  

৫৭ মাছাঃ  বলুবুিল বগম মতৃ হােসন আলী ০৪ চকমামেরাজ পুর ০৫- ০৪- ১৯৪৮ ৩২১২৪৫৮৩০৯০০৮  

৫৮ মাছাঃ  ছােলহা বগম মাঃ আব ু হােসন সরকার ০৪ চকমামেরাজ পুর ০৩- ০৬- ১৯৪৮ ৩২১২৪৫৮৩০৮৯৬৩  

৫৯ মাছাঃ  ানিদিল মাঃ লু  শখ ০৪ িকশামত বালুয়া ১২- ০৬- ১৯৪৮ ৩২১২৪৫৮৩০৬৪৫৯  

৬০ মাছাঃ  জেলখা বগম মাঃ আ লু জিলল  ০৪ চকমামেরাজ পুর ১৩- ০৭- ১৯৪৮ ৩২১২৪৫৮৩০৮১৭২  
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িবষয়ঃ বয়  ভাতা ডাটােবজ তািলকা ভাতা পাওয়ার যাগ  ব াি েদর নােমর তািলকা  (মিহলা) 

 

িমক 
নং 

নাম িপতা/ ামীর নাম ওয়াড নং াম জ  তািরখ আইিড নং ম ব  

৬১ মাছাঃ   হািমদা বগম মতৃ িসরাজুল হক সরকার ০৪ চকমামেরাজ পুর ২১- ০৮- ১৯৪৮ ৩২১২৪৫৮৩০৮৯০৮  

৬২ মাছাঃ  জািমরন বগম মতৃ আবুল কােশম ০৪ চকমামেরাজ পুর ০২- ০৫- ১৯৪৮ ৩২১২৪৫৮৩০৭৭৮৭  
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ডাকঘরঃ খালাহাটী,উপেজলা ও জলাঃ গাইবা া 

 
িবষয়ঃ বয়  ভাতা ডাটােবজ তািলকা ভাতা পাওয়ার যাগ  ব াি েদর নােমর তািলকা  (পু ষ) 

িমক 
নং 

নাম িপতা/ ামীর নাম ওয়াড নং াম জ  তািরখ আইিড নং ম ব  

০১ মাঃ আবুব র িময়া মতৃ হােফজ উি ন ০৫ পি ম কামরনই ১২- ০৩- ১৯৩২ ৩২১২৪৫৮৩১০৯০৬  

০২ মাঃ সাম ামান মতৃ মেহদী হােসন ০৫ পি ম কামরনই ১০- ১১- ১৯৩২ ৩২১২৪৫৮৩১১৯৫৯  

০৩ মাঃ হিববর রহমান মতৃ কইয়ুম উ া ০৫ পি ম কামরনই ১৬- ০৯- ১৯৩৫ ৩২১২৪৫৮৩১১৭২২  

০৪ মাঃ আ ুস ছা ার মতৃ নছর সরকার ০৫ পি ম কামরনই ১১- ০৩- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩১০৪০৮  

০৫ মাঃ আজগর আলী মতৃ রিহম উি ন ০৫ পি ম কামরনই ০৫- ০৫- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩১০৯৯২  

০৬ মাঃ খিললুর রহমান মতৃ জিহর উি ন ০৫ পি ম কামরনই ১১- ০৫- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩১০৮৭০  

০৭ মাঃ আকবর আলী মতৃ বাহার উ া ০৫ পুব কামরনই ১৯- ০৫- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩১৫১৫৫  

০৮ মাঃ আহ দ উি ন  মতৃ আরজ উ া ০৫ পি ম কামরনই ১৫- ০৮- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩১১৮০৯  

০৯ মাঃ লাল বাহা র িময়া মতৃ মা  ব াপারী ০৫ পি ম কামরনই ২০-০৮- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩৭৭১০০  

১০ মাঃ হােসম আলী মতৃ নিছম উি ন ০৫ পি ম কামরনই ৩০- ১০-১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩১০৩১১  

১১ মাঃ রইচ উি ন মতৃ এনাত উ া ০৫ পি ম কামরনই ০১- ১১- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩১০৫২৭  

১২ মাঃ আ লু কােদর মতৃ রইস উি ন ০৫ পি ম কামরনই ০২- ১১- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩০৯৪৬২  

১৩ মাঃ আ ুস সা ার মতৃ শহর িময়া ০৫ পি ম কামরনই ০৭- ০১- ১৯৩৮ ৩২১২৪৫৮৩১০৮৫৩  

১৪ মাঃ ল হক মতৃ আেলক মউন ব াপাড়ী ০৫ পি ম কামরনই ১১- ০৭- ১৯৩৮ ৩২১২৪৫৮৩০৯৯২৬  

১৫ মাঃ মিজব রহমান মতৃ কাম ুউল া শখ ০৫ পি ম কামরনই ১৮- ০৮- ১৯৪১ ৩২১২৪৫৮৩১১৯৬০  

১৭ মাঃ  আ ুল জিলল মতৃ আ লু গফুর ০৫ পি ম কামরনই ০২- ০২- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১০৫৩২  

১৬ মাঃ ইসলাম িময়া মতৃ বাসরত শখ ০৫ পি ম কামরনই ১১- ০৩- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১০৬১০  

১৭ মাঃ মাছেলম আলী মৃত িদয়াওনত িময়া ০৫ পুব কামরনই ২৪- ০৩- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১১৫৩৪  

১৮ মাঃ আ লু মিজদ আক  মতৃ আমান উ া আক  ০৫ পি ম কামরনই ১৪- ০৫- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১০৩৭৬  

১৯ আ সু সা ার  মতৃ আেয়ন উি ন ০৫ পি ম কামরনই ২৩- ০৫- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১০৩৭৬  

২০ মাঃ খাকা িময়া মতৃ ছিবর উি ন ০৫ পি ম কামরনই ২২- ০৬- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩০৯৮৪৬  
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িবষয়ঃ বয়  ভাতা ডাটােবজ তািলকা ভাতা পাওয়ার যাগ  ব াি েদর নােমর তািলকা  (পু ষ) 
 

 

িমক 
নং 

নাম িপতা/ ামীর নাম ওয়াড নং াম জ  তািরখ আইিড নং ম ব  

২১ মাঃ আবুল হােসন মতৃ নফাশ উি ন ০৫ পি ম কামরনই ২৩- ০৬- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১১৬৬১  

২২ মাঃ মাঃ নজ ল ইসলাম মাঃ মিহর উি ন ০৫ পি ম কামরনই ১৮- ০৭- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১১৫২৮  

২৩ মাঃ মিফজ উি ন মতৃ িশখ ু শখ ০৫ পি ম কামরনই ০৭- ০৮- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১১৫৬৫  

২৪ মাঃ আফসার আলী মতৃ আ ুস সাবাহান ০৫ পি ম কামরনই ১৭-০৯- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১০৮৮৬  

২৫ মাঃ লা িময়া মতৃ সায়বু াহ সরকার ০৫ পুব কামরনই ১২- ১০- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১২৫১২  

২৬ মাঃ মনু র আলী মতৃ আরজ উ া ০৫ পি ম কামরনই ২৫- ১০- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১০৪৯৩  

২৭ মাঃ আ লু কােদর মতৃ আ লু মিজদ ০৫ পি ম কামরনই ০১- ০১- ১৯৪৩ ৩২১২৪৫৮৩১০৯৬৭  

২৮ মাঃ বিছর উি ন মতৃ মািনক উ া ০৫ পি ম কামরনই ১০- ০৯- ১৯৪৩ ৩২১২৪৫৮৩১০৩৫৭  

২৯ মাঃ আ াছ আলী মতৃ মিছর উি ন ০৫ পি ম কামরনই ১৮- ০৩- ১৯৪৪ ৩২১২৪৫৮৩১০২৮১  

৩০ মাঃ মমতাজ আলী মৃত মিনর উি ন সরকার ০৫ পুব কামরনই ১০- ১১- ১৯৪৪ ৩২১২৪৫৮৩১১২৯০  

৩১ মাঃ মিজবর রহমান মতৃ আব ু হােসন ০৫ পি ম কামরনই ০২- ০১- ১৯৪৫ ৩২১২৪৫৮৩০৭৫১৪  

৩২ মাঃ শামছলু হক  মতৃ ছদল হােসন ০৫ পি ম কামরনই ০৩- ০৪- ১৯৪৫ ৩২১২৪৫৮৩০৯৮৫০  

৩৩ মাঃ তাজুল ইসলাম 
িডপিট 

মতৃ মাহা দ আলী ০৫ পি ম কামরনই ১২- ০৮- ১৯৪৫ ৩২১২৪৫৮৩১২১৩৫  

৩৪ এ, ক,এম মনজুর রহমান মতৃ নয়া িময়া ০৫ পুব কামরনই ছয়ঘিরয়া ০১- ০১- ১৯৪৬ ৩২১২৪৫৮৩১২১০০  

       +++- -  
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িবষয়ঃ বয়  ভাতা ডাটােবজ তািলকা ভাতা পাওয়ার যাগ  ব াি েদর নােমর তািলকা  (মিহলা) 

 
 
 

িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম ওয়াড নং াম জ  তািরখ আইিড নং ম ব  
০১ ীমিত ফুল মারী রানী মতৃ িখিতশ চ  ০৫ পি ম কামরনই ০৮- ০৫- ১৯১২ ৩২১২৪৫৮৩০৯৮২৮  

০২ মাছাঃ মিজরন বওয়া মতৃ ফরজ উ া  ০৫ পি ম কামরনই ২৫- ০১- ১৯৩২ ৩২১২৪৫৮৩০৯৮৯২     

০৩ মাছাঃ  জিরনা  মাঃ জ ার ০৫ পি ম কামরনই ২১- ০৩- ১৯২৭ ৩২১২৪৫৮৩১১৭১৩  

০৪ মাছাঃ আিমরন বগম মতৃ ছবুর উি ন ০৫ পি ম কামরনই ০৫- ১০- ১৯৩২ ৩২১২৪৫৮৩১০২০৫  

০৫ মাছাঃ আয়শা বগম মতৃ ই াহীম আলী ০৫ পি ম কামরনই ২১- ০৮- ১৯৩২ ৩২১২৪৫৮৩১১১৮৭  

০৬ মাছাঃ কিছতন নছা মাঃ আিজজার রহমান ০৫ পি ম কামরনই ১২- ১২- ১৯৩৩ ৩২১২৪৫৮৩১১০৬৩  

০৭ মাছাঃ জিরনা খাতুন মতৃ আ লু সু ০৫ পি ম কামরনই ০১- ০১- ১৯৩৩ ৩২১২৪৫৮৩১০৮৯৭  

০৮ মাছাঃ কিছরন বগম মতৃ গ া শখ ০৫ পুব কামরনই ২৪- ০৯- ১৯৩৩ ৩২১২৪৫৮৩১০৩৯৩  

০৯ ীমিত সানাবালা রানী মতৃ জিতন চ  ০৫ পি ম কামরনই ০১- ০৮- ১৯৩৫ ৩২১২৪৫৮৩১২০১২  

১০ মাছাঃ বা ানী  মতৃ আ ুস সাবাহান ০৫ পি ম কামরনই ১৫- ০২- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩০৯৫৭২  

১১ মাছাঃ ফিজলা খাতুন মতৃ আব ু হােসন ০৯ পি ম কামরনই ০৩- ০৫- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩২১০০৭  

১২ মাছাঃ জেলখা বওয়া মতৃ দেলায়ার হােসন ০৫ পি ম কামরনই ২৬- ০৯- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩০৯৭৮৩  

১৩ মাছাঃ জিরনা বওয়া মতৃ মিজবর রহমান ০৫ পুব কামরনই ছয় ঘিরয়া ০১- ০৮- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩১২১৯৫  

১৪ মাছাঃ হািজরন বগম মতৃ আ লু কিরম ০৫ পি ম কামরনই ১২- ১১- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩১০১৯২  

১৫ মাছাঃ আিছরন নছা মতৃ মিফজল হক ০৫ পি ম কামরনই ২০- ১১- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩০৯৫২০  

১৬ মাছাঃ জিরনা বওয়া মতৃ মিজবর রহমান ০৫ পুব কামরনই ছয় ঘিরয়া ০১- ০৮- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩১২১৯৫  

১৭ মাছাঃ আিজভান বওয়া মতৃ মিহর উি ন ০৫ পি ম কামরনই ২৮- ১২- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩০৯৭৩৮  

১৮ মাছাঃ  রজীয়া বগম মতৃ আ লু শখ ০৫ পি ম কামরনই ১১- ১২- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩০৯৫৩৫  

১৯ মাছাঃ সােহদা বগম মতৃ আ লু জিলল ০৫ পি ম কামরনই ১৯- ০৫- ১৯৩৮ ৩২১২৪৫৮৩১০৭৮৯  

২০ মাছাঃ হািলমা বগম মতৃ তাফা াল হােসন ০৫ পি ম কামরনই ১২- ০৫- ১৯৩৮ ৩২১২৪৫৮৩১২০২৭  

২১ মাছাঃ জিরনা বগম মাঃ আ লু মােলক ০৫ পি ম কামরনই ১২- ১১- ১৯৩৮ ৩২১২৪৫৮৩১০২২২  
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িবষয়ঃ বয়  ভাতা ডাটােবজ তািলকা ভাতা পাওয়ার যাগ  ব াি েদর নােমর তািলকা  (মিহলা) 

িমক 
নং 

নাম িপতা/ ামীর নাম ওয়াড নং াম জ  তািরখ আইিড নং ম ব  

২১ মাছাঃ জােবদা খাতুন মাঃ মিতয়ার রহমান ০৫ পি ম কামরনই ০১- ০১- ১৯৪০ ৩২১২৪৫৮৩০৭০৬৪  

২২ মাছাঃ আিজভান বওয়া মতৃ লাল বাব ু ০৫ পি ম কামরনই ০৮- ০৭- ১৯৪০ ৩২১২৪৫৮৩১৩৯৮০  

২৩ মাছাঃ মলুুক জান মাঃ ছদ ল িময়া ০৫ পি ম কামরনই ১২- ১২- ১৯৪০ ৩২১২৪৫৮৩১০৮২৮  

২৪ মাছাঃ জােবদা মাঃ আ লু আিজজ ০৫ পি ম কামরনই ২০- ০৮- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩০৯৩৫১  

২৫ মাঃ মমতাজ উি ন মতৃ আেবদ আলী ০৫ পি ম কামরনই ০১- ০৯- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩০৭৪৪৮  

২৬ মাছাঃ আয়শা বওয়া মতৃ আবলু হােসন ০৫ পি ম কামরনই ০৩- ০৭- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩০৯৭০২  

২৭ মাছাঃ ছােলমা বওয়া  মতৃ মাজাহার ০৫ পি ম কামরনই ০৩- ০৮- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩০৯৭৩৩  

২৮ মাছাঃ জিরনা বগম মতৃ জা ার িময়া ০৫ পি ম কামরনই ১০- ০২- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩০৭১৩৪  

২৯ মাছাঃ সােলহা বগম মাঃ মাজাে ল হক ০৫ পি ম কামরনই ১০- ১২- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১২১৮৩  

৩০ মাছাঃ  আেলমা বগম  মতৃ মনুছুর আলী ০৫ পুব কামরনই ১৩- ০১- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১১৩১৮  

৩১ মাছাঃ জেবদা খাতুন মতৃ ওসমান গিণ ০৫ পি ম কামরনই ১৪- ০৭- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১০০৯৮  

৩২ মাছাঃ জােবদা বগম মাঃ আ ুস ছা ার ০৫ পি ম কামরনই ১২- ০৩- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১০৪০৯  

৩৩ মাছাঃ জােবদা বগম মতৃ জ িময়া ০৫ পি ম কামরনই ০৫- ০৭- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১১২৭৮  

৩৪ মাছাঃ  রাসনা বগম মতৃ রিহম ০৫ পি ম কামরনই ১৩- ০৭- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১০০৪৫  

৩৫ মাছাঃ এেদাভান মাঃ কািজম উি ন ০৫ পুব কামরনই ১১- ০৯- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১১৪৩৯  

৩৬ মাঃ জািমলা বগম মাঃ হাসান ইলী ০৫ পি ম কামরনই ১২- ০৫- ১৯৪৩ ৩২১২৪৫৮৩১০৮১৫  

৩৭ মাঃ মিজবর রহমান মতৃ আব ু হােসন ০৫ পি ম কামরনই ০২- ০১- ১৯৪৫ ৩২১২৪৫৮৩০৭৫১৪  

৩৮ মাছাঃ চান িবিব মতৃ রমজান আলী ০৫ পুব কামরনই ০৫- ০৭- ১৯৪৫ ৩২১২৪৫৮৩১২১১৭  

৩৯ মাছাঃ িশউলী বগম মতৃ আিম ন হক ০৫ পি ম কামরনই ০২- ০৯- ১৯৪৫ ৩২১২৪৫৮৩০৭৪০৪  

৪০ মাছাঃ জািমরন বগম মতৃ ছেলমান ০৫ পি ম কামরনই ২১- ১১- ১৯৪৫ ৩২১২৪৫৮৩১১০৪১  



bs †LvjvnvUx BDwbqb cwil` Kvh©vjq 
ডাকঘরঃ খালাহাটী,উপেজলা ও জলাঃ গাইবা া 

 
িবষয়ঃ বয়  ভাতা ডাটােবজ তািলকা ভাতা পাওয়ার যাগ  ব াি েদর নােমর তািলকা  (মিহলা) 

িমক 
নং 

নাম িপতা/ ামীর নাম ওয়াড নং াম জ  তািরখ আইিড নং ম ব  

৪১ মাছাঃ ছােলহা বগম মতৃ জা ার মিু  ০৫ পি ম কামরনই ০২- ১২- ১৯৪৫ ৩২১২৪৫৮৩১২১৫৭  

৪২ মাছাঃ ছােলহা  মতৃ আবুল হােসন সরকার ০৫ পি ম কামরনই ০৫- ০১- ১৯৪৬ ৩২১২৪৫৮৩১২০২৮  

৪৩ মাছাঃ ছারভা   মতৃ গালাপ িম ী ০৫ পি ম কামরনই ০৭- ০৫- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩১১৬৫৯  

৪৪ মাছাঃ মিছয়া বগম মাহা দ আলী িটং   ০৫ পি ম কামরনই ১২- ০৫- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩১০৫৯৫  

৪৫ মাছাঃ আিমরন আ লু মা ান ০৫ পি ম কামরনই ১৬- ০৫- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩১০০৭০  

৪৬ মাছাঃ ছােলহা বগম মতৃ শেমশ  ০৫ পি ম কামরনই ২১- ০৫- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩১১৬২৭  

৪৭ মাছাঃ সােহবা জান মতৃ আ ুর রহমান ০৫ পি ম কামরনই ২২- ০৫- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩১০৩৮৬  

৪৮ মাছাঃ মেহ ন  মাঃ হােসম আলী ০৫ পি ম কামরনই ০২- ০৪- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০৯৭৪৬  

৪৯ মাছাঃ ছােলহা বগম মতৃ আ লু খােলক ০৫ পুব কামরনই ১৫- ০৬- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩১০০১৮  

৫০ মাছাঃ রিহমা বগম মাঃ আ লু মিজদ ০৫ পি ম কামরনই ১২- ০৭- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩১১০৫৩  

৫১ মাছাঃ রিহমা বগম মতৃ মিজবর রহমান ০৫ পি ম কামরনই ১২- ০৭- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩১০১১০  

৫২ মাছাঃ ন নছা মাঃ মেহর উি ন ০৫ পি ম কামরনই ১৭- ০৮- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩১১৬৪৭  

৫৩ মাছাঃ জ ভান মতৃ খছর আলী ০৫ পি ম কামরনই ২৮- ০৯- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩১২৫১৮  

৫৪ মাছাঃ বিছয়া বগম মতৃ নিছম িময়া ০৫ পি ম কামরনই ১১- ১০- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩১০৫৪৩  

৫৫ মাছাঃ জুেলখা বগম মতৃ গফুর িময়া ০৫ পি ম কামরনই ২২- ১০- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০৯৯৩৮  

৫৬ মাছাঃ ছােলহা  মতৃ আবুল হােসন ০৫ পি ম কামরনই ০৭- ১১- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০৯৪৮০  

৫৭ মাছাঃ রােকয়া বগম মাঃ সানউ াহ ০৫ পি ম কামরনই ১০- ১১- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩১০৭১৩  

৫৮ মাছাঃ মিজরন বগম মাঃ আ লু কিরম ০৫ পি ম কামরনই ১০- ১১- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০৯৬৫৭  

৫৯ মাছাঃ রজীয়া বগম মতৃ জলাল িময়া ০৫ পি ম কামরনই ১২- ১১- ১৭৪৭ ৩২১২৪৫৮৩১২৩০৫  

৬০ মাছাঃ উরমালী বগম মতৃ মাহা দ আলী ০৫ পি ম কামরনই ২৮- ১১- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০৯৫৭১  

৬১ মাছাঃ জিমলা বগম মতৃ আবুল কােশম ০৫ পি ম কামরনই ৩০- ১২- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩১১৭৭৫ - - - - - -  



 

09 bs †LvjvnvUx BDwbqb cwil` Kvh©vjq 
ডাকঘরঃ খালাহাটী,উপেজলা ও জলাঃ গাইবা া 

 
িবষয়ঃ বয়  ভাতা ডাটােবজ তািলকা ভাতা পাওয়ার যাগ  ব াি েদর নােমর তািলকা  (মিহলা) 

 
িমক 
নং 

নাম িপতা/ ামীর নাম ওয়াড নং াম জ  তািরখ আইিড নং ম ব  

৬২ মাছাঃ জাহরা খাতনু মাঃ শিহ াহ ০৫ পি ম কামরনই ০৮- ১২- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩০৯৭৫৯  

৬৩ মাছাঃ জিরনা বগম মাঃ আকবর আলী ০৫ পি ম কামরনই ০১- ০১- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩১১১৯২  

৬৪ মাছাঃ সিহদা বগম মতৃ এনােয়ত উ া ০৫ পি ম কামরনই ১৮- ০৬- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩১১০৯২  

৬৫ মাছাঃ ওেমদা বগম মতৃ রজা বী ০৫ পি ম কামরনই ১৮- ১১- ১৯৪৮ ৩২১২৪৫৮৩১১০৫০  

৬৬ মাছাঃ লিতফুন নছা মতৃ আ লু সু ০৫ পি ম কামরনই ০১- ০১- ১৯৪৮ ৩২১২৪৫৮৩১১০২৪  

৬৭ মাছাঃ এছাতন বগম মতৃ আবারক আলী ০৫ পি ম কামরনই ১২- ০১- ১৯৪৮ ৩২১২৪৫৮৩১০৭৩০  

৬৮ মাছাঃ ফুল মিত  মাঃ জেবদ আলী ০৫ পি ম কামরনই ০৬- ০৮- ১৯৪৮ ৩২১২৪৫৮৩১০৪৯২  

৬৯ মাছাঃ মােহেরান মতৃ ফয়জার রহমান ০৫ পি ম কামরনই ০১- ০৯- ১৯৪৮ ৩২১২৪৫৮৩১১৪৩১  

৭০ মাছাঃ মিজরন বওয়া মতৃ ফরজ উ া  ০৫ পি ম কামরনই ২৫- ০১- ১৯৩২ ৩২১২৪৫৮৩০৯৮৯২     

      ৩২১২৪৫৮  

        

        

        

        

        

        

        

        

        



9 bs †LvjvnvUx BDwbqb cwil` Kvh©vjq 
ডাকঘরঃ খালাহাটী,উপেজলা ও জলাঃ গাইবা া 

 
িবষয়ঃ বয়  ভাতা ডাটােবজ তািলকা ভাতা পাওয়ার যাগ  ব াি েদর নােমর তািলকা  (পুরষ) 

 
িমক 
নং 

নাম িপতা/ ামীর নাম ওয়াড নং াম জ  তািরখ আইিড নং ম ব  

০১  মাঃ বা া িময়া মতৃ ফজর উি ন ০৬ পূব কামরনই  ১১- ০৫- ১৯৩২ ৩২১২৪৫৮৩১৬১১৪  

০২ ী গাপীনাথ  মতৃ বােন র চ  ০৬ পূব কামরনই  ০৬- ০৫- ১৯৩৪ ৩২১২৪৫৮৩১২৬৭৮  

০৩ মাঃ শেমশ উি ন মতৃ ছেবদ আলী ০৬ পূব কামরনই  ১৭- ০৫- ১৯৩২ ৩২১২৪৫৮৩১৪৪২২  

০৪ ী খেগ  নাথ মতৃ পাধানন বমন ০৬ পূব কামরনই  ০১- ০১- ১৯৩৬ ৩২১২৪৫৮৩১২৬৭৯  

০৫ ী দশরথ চ  বমন মতৃ রমন চ  ০৬ পূব কামরনই  ১১- ০৪- ১৯৩৬ ৩২১২৪৫৮৩১২৭৪১  

০৬ মাঃ ন নবী মতৃ তেমজ উি ন ০৬ পূব কামরনই  ১৯- ০৪- ১৯৩৬ ৩২১২৪৫৮৩১৫১২৬  

০৭ ী শশধর চ   মতৃ হর র ০৬ পূব কামরনই  ২২- ১০- ১৯৩৬ ৩২১২৪৫৮৩১২৬৭৭  

০৮ মাঃ মিফজল হক মতৃ মেয়জ ব পারী ০৬ পূব কামরনই  ০৯- ০৫- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩১৬২৮৩  

০৯ মাঃ আ লু জা ার  মতৃ তছর উি ন ০৬ পূব কামরনই  ১১- ০৭- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩১৩২০৯  

১০ মাঃ আিজজার রহমান মতৃ রিকম উি ন ০৬ পূব কামরনই ১৭- ১১- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩১৬২৭৪  

১১ ী ফুলচান রিবদাস মতৃ পেরদশী রিবদাস ০৬ পূব কামরনই  ০৩- ০৭- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮  

১২ মাঃ তােলব উি ন মতৃ মািনক উ াহ ব াপারী ০৬ পূব কামরনই ০৯- ০৮- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩১৬০৪৯  

১৩ মাঃ জয়নাল আেবদীন  মতৃ ফজর উি ন ০৬ পূব কামরনই ১৪- ০৮- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩১৬০৩০  

১৪ মাঃ শরফ উি ন মতৃ আমীর উি ন ০৬ পূব কামরনই ০৯- ১০- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩১৪৩৮৩  

১৫ মাঃ েরন মা ার মতৃ রজিন কা  ০৬ পূব কামরনই গাদারহাট ২০- ১১- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩১৪২৪০  

১৬ মাঃ কছর উি ন মতৃ আেবদ আলী ০৬ পূব কামরনই ২৯- ০১- ১৯৩৮ ৩২১২৪৫৮৩১২৮৫৯  

১৭ মাঃ বশরত িময়া িব  মতৃ আেবদ আলী ০৬ পূব কামরনই ০৩- ০১- ১৯৩৮ ৩২১২৪৫৮৩১২৯২১  

১৮ মাঃ আবু জাফর মাঃ 
হািফজুল ইসলা 

মতৃ সামছলু হক ০৬ পূব কামরনই ০৫- ০২- ১৯৩৯ ৩২১২৪৫৮৩০৭০৪২  

১৯ মাঃ  কা াছ আলী মতৃ ময়ান শখ ০৬ পূব কামরনই ২৩- ০৮- ১৯৩৯ ৩২১২৪৫৮৩১৫৯০৫  

২০ মাঃ হােসন আলী মতৃ গ লা শখ ০৬ পূব কামরনই গাদারহাট ১৬- ০৪- ১৯৪০ ৩২১২৪৫৮৩১৪৩২৯  



৯bs †LvjvnvUx BDwbqb cwil` Kvh©vjq 
ডাকঘরঃ খালাহাটী,উপেজলা ও জলাঃ গাইবা া 

 
িবষয়ঃ বয়  ভাতা ডাটােবজ তািলকা ভাতা পাওয়ার যাগ  ব াি েদর নােমর তািলকা  (পুরষ) 

 

িমক 
নং 

নাম িপতা/ ামীর নাম ওয়াড নং াম জ  তািরখ আইিড নং ম ব  

২১ মাঃ মাজাে ল হক মতৃ আফাজ উি ন ০৬ পূব কামরনই গাদারহাট ২৫- ০৯- ১৯৪০ ৩২১২৪৫৮২৯৯৮০৭  

২২ মাঃ লু িময়া মতৃ আেবদ আলী ০৬ পূব কামরনই ০৭- ০৩- ১৯৪১ ৩২১২৪৫৮৩১২৮৩৭  

২৩ মাঃ মমতাজ আলী মতৃ আ লু হক মিু  ০৬ পূব কামরনই গাদারহাট ১০- ০১- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১৩৬৪২  

২৪ মাঃ আিমর উি ন মাঃ খিবর উি ন ০৬ পূব কামরনই ০৯- ০২- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১৫৪৫৭  

২৫ মাঃ খিললুর রহমান মতৃ খই ি ন ০৬ পূব কামরনই গাদারহাট ০১- ০৫- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১৪১৯০  

২৬ মাঃ আিজজার রহমান মতৃ কিফল উি ন ০৬ পূব কামরনই গাদারহাট ০৮- ০১- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১৩০৯৯   

২৭ মাঃ অিবর উি ন মতৃ ব  ু শখ ০৬ পূব কামরনই গাদারহাট ০৫- ০৭- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১৪১০৯  

২৮ মাঃ ফজলুল হক মতৃ ফরজ উল াহ বপারী ০৬ পূব কামরনই গাদারহাট ১৭- ০৫- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১২৪০৭  

২৯ মাঃ খিবর িময়া মত পিচঁ শখ ০৬ পূব কামরনই  িময়াপাড়া ১০- ১০- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১৫৯৪২  

৩০ মাঃ ল ইসলাম মতৃ নফজ উি ন ০৬ পূব কামরনই  ১৮- ১০- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩০৫৬৬৫  

৩১ মাঃ নয়া িময়া মতৃ আঃ বারী ০৬ পূব কামরনই  ২৯- ০৩- ১৯৪০ ৩২১২৪৫৮৩১২৮২৭  

৩২ মাঃ মাফা ল মতৃ তদারক ০৬ পূব কামরনই ০৭- ০৪- ১৯৩৪ ৩২১২৪৫৮৩১৩০৪৯  

৩৩ মাঃ সবুর িময়া মতৃ ব  ু শখ ০৬ পূব কামরনই গাদারহাট ১২- ০২- ১৯৪৪ ৩২১২৪৫৮৩১৪১৬৫  

৩৪ মাঃ খাকা িময়া মতৃ কােশম আলী ০৬ পূব কামরনই  ১৭- ০১- ১৯৪৫ ৩২১২৪৫৮৩১২৮৪৮  

৩৫ মাঃ জেবদ আলী মতৃ মিফজ  ০৬ পূব কামরনই  ২৫- ০৪- ১৯৪৫ ৩২১২৪৫৮৩১২৪২৯  

৩৬ মাঃ আ ুস সা ার মতৃ ছামচুল হক ০৬ পূব কামরনই গাদারহাট  ০৮- ০১- ১৯৪৫ ৩২১২৪৫৮৩১৩ ৭৪৩  

৩৭ মাঃ মিজবর রহমান মতৃ বহর বপারী ০৬ পূব কামরনই গাদারহাট ০৮- ০৬- ১৯৪৫ ৩২১২৪৫৮৩১৩৮২৫  

৩৮ মাঃ আকবর আলী মতৃ মেয়ন শখ ০৬ পূব কামরনই ১৩- ০৭- ১৯৪৫ ৩২১২৪৫৮৩১৬২৫৩  

৩৯ মাঃ মঘা শখ মতৃ বয়ান শখ ০৬ পূব কামরনই গাদারহাট ০৭- ০৬- ১৯৪৫ ৩২১২৪৫৮৩১৪৩৭১  

৪০ মাঃ জামাল িময়া মতৃ জিরপ উি ন ০৬ পূব কামরনই  ১৩- ০৮- ১৯৪৫ ৩২১২৪৫৮৩১৫৭৬৩  

৪১ মাঃ মিফজল মতৃ টুন  ০৬ পূব কামরনই গাদারহাট ০৯- ০৭- ১৯৪৬ ৩২১২৪৫৮৩১৪৩৯৮  

৪২ মাঃ আলী আকবর  মতৃ আছমত উ া ০৬ পূব কামরনই গাদারহাট ৩১- ০১- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩১৩৬৩৮  
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ডাকঘরঃ খালাহাটী,উপেজলা ও জলাঃ গাইবা া 

 
িবষয়ঃ বয়  ভাতা ডাটােবজ তািলকা ভাতা পাওয়ার যাগ  ব াি েদর নােমর তািলকা  (মিহলা) 
 

িমক 
নং 

নাম িপতা/ ামীর নাম ওয়াড নং াম জ  তািরখ আইিড নং ম ব  

০১ মাছাঃ হােজরা খাতুন মতৃ মহিসন আলী ০৬ পূব কামরনই  িময়াপাড়া ০৪- ০২- ১৯২৭ ৩২১২৪৫৮৩১৫১০১  

০২ মাছাঃ রিহমা বগম মতৃ আইজল ০৬ পূব কামরনই গাদারহাট ১২- ০৫- ১৯২৭ ৩২১২৪৫৮৩১৪০৯৯  

০৩ ীমিত িনয়া রিবদাস মতৃ বা য়া রিবদাস ০৬ পূব কামরনই  ২৫- ১০- ১৯২৭ ৩২১২৪৫৮৩১৫৮০২  

০৪ মাছাঃ িদলজান বওয়া মতৃ ছকমল  ০৬ পূব কামরনই  ২৫- ০৯- ১৯২৮ ৩২১২৪৫৮৩১৫৩৬৩  

০৫ মাছাঃ কিছরন নছা মতৃ ময়ান উি ন ০৬ পূব কামরনই গাদারহাট ০৬- ০৮- ১৯৩২ ৩২১২৪৫৮৩১৩৮৯৮  

০৬ মাছাঃ জািমরন  মতৃ ইছব ০৬ পূব কামরনই গাদারহাট ১৫- ১০- ১৯৩২ ৩২১২৪৫৮৩১৪১৬৯  

০৭ মাছাঃ ডািলমা মতৃ সানা উ াহ ০৬ পূব কামরনই গাদারহাট ১৮- ১১- ১৯৩২ ৩২১২৪৫৮৩১৪২১৪  

০৮ মাছাঃ করফুল বওয়া মতৃ িসরাজ ০৬ পূব কামরনই  ০১- ১০- ১৯৩৩ ৩২১২৪৫৮৩৭৬৭৮৪  

০৯ মাছাঃ মিজনা বগম মতৃ সেফর ০৬ পূব কামরনই   ২৫- ০৩- ১৯৩৩ ৩২১২৪৫৮৩১২৯৯৩  

১০ মাছাঃ আেমনা বগম মতৃ মনছুর আলী ০৬ পূব কামরনই  ২০- ১১- ১৯৩৪ ৩২১২৪৫৮৩১২৮৪৩  

১১ মাছাঃ জিরনা  মতৃ তােলব আলী ০৬ পূব কামরনই গাদারহাট ০৪- ০৫- ১৯৩৫ ৩২১২৪৫৮৩১৩৯৬৯  

১২ মাছাঃ  আিমনা খাতুন মতৃ ফজলার রহমান ০৬ পূব কামরনই ১১- ০৩- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩১৫৫৪৮  

১৩ মাছাঃ কিছরন মতৃ খতাব উি ন ০৬ পূব কামরনই গাদারহাট ০৩- ০৫- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩১৩৯৯২  

১৪ মাছাঃ জিরনা মতৃ মিছর উি ন ০৬ পূব কামরনই গাদারহাট ০৯- ০৫- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩১৪২২৩  

১৫ মাছাঃ জিমলা বগম মতৃ কিলম  ০৬ পূব কামরনই গাদারহাট ১২- ০৫- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩১৪০৭৮  

১৬ মাছাঃ গালভান বগম মতৃ জা ার সরকার ০৬ পূব কামরনই  ৩০- ০৫- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩১৬১১০  

১৭ মাছাঃ ছিবরন মাঃ হােসন আলী ০৬ পূব কামরনই গাদারহাট ০৬- ০৬- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩১৪৩১০  

১৮ মাছাঃ আিছয়া  নয়ান ০৬ পূব কামরনই গাদারহাট ২৯- ০৬- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩১৩৭২৭  

১৯ মাছাঃ রােকয়া বগম মাঃ সােহব উি ন ০৬ পূব কামরনই িময়াপাড় ১৫- ০৬- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩১৪৯৩২  

২০ মাছাঃ ফিজরন  মাঃ আিলম উি ন ০৬ পূব কামরনই গাদারহাট ১৫- ০৬- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩১৪২২১  
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িবষয়ঃ বয়  ভাতা ডাটােবজ তািলকা ভাতা পাওয়ার যাগ  ব াি েদর নােমর তািলকা  (মিহলা) 

 
িমক 
নং 

নাম িপতা/ ামীর নাম ওয়াড নং াম জ  তািরখ আইিড নং ম ব  

২১ মাছাঃ ধিল বগম মতৃ সেমশ উি ন ০৬ পূব কামরনই গাদারহাট ০৫- ০৮- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩১৩৯৪৬  

২২ মাছাঃ মািনকজান মতৃ ইনতাজ  ০৬ পূব কামরনই ৩০- ০৮- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩২২০০৩  

২৩ মাছাঃ রবালা মতৃ মি র ০৬ পূব কামরনই গাদারহাট ০২- ১০- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩১৩৬৮২  

২৪ মাছাঃ িমিলকজান মতৃ আিজম উি ন ০৬ পূব কামরনই ০৪- ১২- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩১২৭৯২  

২৫ মাছাঃ আয়শা বগম মতৃ মনাজ উিদদন ০৬ পূব কামরনই  ০৪- ০৫- ১৯৩৮ ৩২১২৪৫৮৩১২৯৩৯  

২৬ শাি  রানী গাপী নাথ বমন ০৬ পূব কামরনই  ০৩- ০৫- ১৯৩৮ ৩২১২৪৫৮৩১২৬৯২  

২৭ মাছাঃ ছিকনা বওয়া মতৃ নিছম িময়া ০৬ পূব কামরনই  ১৫- ০৫- ১৯৩৮ ৩২১২৪৫৮৩১২৪১৫  

২৮ মাছাঃ জয়তন বগম মতৃ জিলল ০৬ পূব কামরনই গাদারহাট ১৫- ০৪- ১৯৩৮ ৩২১২৪৫৮৩১২৩৯৬  

২৯ মাছাঃ  সালমা  মতৃ মিজবর রহমান ০৬ পূব কামরনই   ১৫- ০৫- ১৯৩৮ ৩২১২৪৫৮৩১২৪৪০  

৩০ মাছাঃ মিজনা  মাঃ মেছর ০৬ পূব কামরনই গাদারহাট ০৮- ০৫- ১৯৩৯ ৩২১২৪৫৮৩১৪২০৭  

৩১ মাছাঃ আয়না বগম মতৃ খতম উি ন ০৬ পূব কামরনই গাদারহাট ০৬- ০৭- ১৯৩৯ ৩২১২৪৫৮৩১৩৯৯০  

৩২ মাছাঃ জিমলা বগম মতৃ মিফজল িময়া ০৬ পূব কামরনই ১৫- ১০- ১৯৩৯ ৩২১২৪৫৮০০০০১১  

৩৩ মাছাঃ ইয়ারন নছা  মতৃ কিলম উি ন ০৬ পূব কামরনই িময়াপাড়া ২৫- ০৪- ১৯৪০ ৩২১২৪৫৮৩১৬২১৮  

৩৪ মাছাঃ ফুলমিত বওয়া মতৃ সােহব আলী ০৬ পূব কামরনই  ০১- ০৫- ১৯৪০ ৩২১২৪৫৮০০০০০৪  

৩৫ মাছাঃ পরবািত  মাঃ সােহব আলী ০৬ পূব কামরনই গাদারহাট ১৬- ০৫- ১৯৪০ ৩২১২৪৫৮৩১৪৪০১  

৩৬ মাছাঃ মইরন বগম মতৃ কেবজ উি ন ০৬ পূব কামরনই  ১৯- ০৬- ১৯৪০ ৩২১২৪৫৮৩১৩১৮৬  

৩৭ মাছাঃ আদরানী মতৃ আবুল হােসন ০৬ পূব কামরনই  ১১- ১০- ১৯৪০ ৩২১২৪৫৮৩১২৬৬৭  

৩৮ মাছাঃ মােলকা বগম মতৃ ফইম উি ন ০৬ পূব কামরনই ২০- ০৫- ১৯৪১ ৩২১২৪৫৮৩১২৪২২  

৩৯ মাছাঃ সাম ভান মতৃ জিনপ উি ন ০৬ পূব কামরনই গাদারহাট ০১- ০১- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১২৫৫১  

৪০ মাছাঃ জিরনা খাতুন মতৃ আিজম উি ন ০৬ পূব কামরনই িময়াপাড়া ০৪- ০২- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১৫০৮০  
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িবষয়ঃ বয়  ভাতা ডাটােবজ তািলকা ভাতা পাওয়ার যাগ  ব াি েদর নােমর তািলকা  (মিহলা) 

 
িমক 
নং 

নাম িপতা/ ামীর নাম ওয়াড নং াম জ  তািরখ আইিড নং ম ব  

৪১ যমনুা বওয়া মতৃ বাবর আলী ০৬ পূব কামরনই গাদারহাট ২৭- ০২- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১৩১২৬  

৪২ মাছাঃ িদলজান বওয়া মতৃ আবলু হােসন ০৬ পূব কামরনই গাদারহাট ০২- ০৩- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮২৯৯৮১৭  

৪৩ ীমিত িজরন বালা মতৃ চত   ০৬ পূব কামরনই গাদারহাট ১০- ০৩- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১৩৬৭৯  

৪৪ মাছাঃ সা  বওয়া মতৃ মাহাম উি ন ০৬ পূব কামরনই ১১- ০৫- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১৬১২৪  

৪৫ মাছাঃ রমা বওয়া মতৃ অিফর উি ন ০৬ পূব কামরনই গাদারহাট ১৭- ০৫- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১৪৪৯৫  

৪৬ মাছাঃ ফুলু রানী মাঃ সাইদার িময়া ০৬ পূব কামরনই গাদারহাট ০৪- ০৪- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১৪৭৬০  

৪৭ ফলানী  মতৃ কদার চ  ০৬ পূব কামরনই গাদারহাট ০৪- ০৪- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১৪৮১৮  

৪৮ মাছাঃ মমজান মতৃ মিত  ০৬ পূব কামরনই গাদারহাট ০৭- ০৪- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১৩৭৩৪  

৪৯ মাছাঃ আিমনা বগম মতৃ িময়ার উি ন  ০৬ পূব কামরনই  ১৩- ০৪- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১২৭৬২  

৫০ মাছাঃ রিহমন নছা মতৃ জামাল উি ন ০৬ পূব কামরনই  ১০- ০৫- ১৯৪৩ ৩২১২৪৫৮৩১২৪১৩  

৫১ মাছাঃ ইছভান বগম মতৃ ছিমর উি ন ০৬ পূব কামরনই  ১২- ০৫- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩৮০০৫০  

৫২ মাছাঃ কিছরন বওয়া মতৃ বুদা শখ ০৬ পূব কামরনই ১৫- ০৬- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩২২০১৮  

৫৩ মাছাঃ গ িল বওয়া মতৃ খপু ০৬ পূব কামরনই গাদারহাট ০৬- ০৮- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১৩৮৬৮  

৫৪ মাছাঃ িবউিট মতৃ মিফজ উি ন ০৬ পূব কামরনই গাদারহাট ১০- ১০- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১৪১২৮  

৫৫ মাছাঃ রিহমা বগম মতৃ নােদর হােসন ০৬ পূব কামরনই  ১২- ১০- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩০৫৬৭১  

৫৬ মাছাঃ হািমদা বগম মতৃ সােহব আলী ০৬ পূব কামরনই  ১৪- ১০- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১৬১৩২  

৫৭ মাছাঃ রিহমা বগম মতৃ নছাব উি ন ০৬ পূব কামরনই  ২৩- ১১- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১৬০৪৫  

৫৮ মাছাঃ কিরমন মাঃ তােলব উি ন ০৬ পূব কামরনই ০১- ০১- ১৯৪৩ ৩২১২৪৫৮০০০০০১  

৫৯ মাছাঃ আলতা বগম মতৃ নইম উি ন ০৬ পূব কামরনই  ০৫- ০৫- ১৯৪৩ ৩২১২৪৫৮৩১৩০১১  

৬০ মাছাঃ আেমনা  মাঃ আিলম উি ন ০৬ পূব কামরনই  ০২- ০৫- ১৯৪৩ ৩২১২৪৫৮৩১২৭৯০  



 

9 bs †LvjvnvUx BDwbqb cwil` Kvh©vjq 
ডাকঘরঃ খালাহাটী,উপেজলা ও জলাঃ গাইবা া 

 
িবষয়ঃ বয়  ভাতা ডাটােবজ তািলকা ভাতা পাওয়ার যাগ  ব াি েদর নােমর তািলকা  (মিহলা) 

 

িমক 
নং 

নাম িপতা/ ামীর নাম ওয়াড নং াম জ  তািরখ আইিড নং ম ব  

৬১ মাছাঃ ফুল িন মতৃ আ লু বারী ০৬ পূব কামরনই  ০১- ০৫- ১৯৪৩ ৩২১২৪৫৮৩১৩১৫৯  

৬২ মাছাঃ রােবয়া বগম মতৃ আহ দ ০৬ পূব কামরনই ০৬- ০৯- ১৯৪৩ ৩২১২৪৫৮৩১৩৩৫৩  

৬৩ ীমিত িকরন বালা  ী সতীশ চ  ০৬ পূব কামরনই  ০১- ০৩- ১৯৪৩ ৩২১২৪৫৮৩১২৭০৩  

৬৪ মাছাঃ জেলাভা বওয়া মতৃ এনতাজ িময়া ০৬ পূব কামরনই গাদারহাট ১৪- ০৪- ১৯৪৫ ৩২১২৪৫৮৩১৪৮১৫  

৬৫ মাছাঃ ইিবরন নছা মতৃ আ লু শখ ০৬ পূব কামরনই  ২৭- ০৪- ১৯৪৫ ৩২১২৪৫৮৩১৪৯৬৬  

৬৬ মাছাঃ খােদজা বগম মতৃ আিজজার রহমান ০৬ পূব কামরনই  ২৪- ০৫- ১৯৪৫ ৩২১২৪৫৮৩১২৬৪৫  

৬৭ মাছাঃ লছুম বগম মতৃ আছর উি ন ০৬ পূব কামরনই  ১২- ০৭- ১৯৪৫ ৩২১২৪৫৮৩১৩২২৫  

৬৮ মাছাঃ ছিকনা বগম মাঃ তেয়জ উি ন ০৬ পূব কামরনই গাদারহাট ০৬- ০৮- ১৯৪৫ ৩২১২৪৫৮৩১৩৯১৭  

৬৯ মাছাঃ সাইবানী মাঃ মেছর আলী ০৬ পূব কামরনই   ১৭- ০৮- ১৯৪৫ ৩২১২৪৫৮০০০০০৩  

৭০ মাছাঃ আেমনা বগম মাঃ জালাল উি ন ০৬ পূব কামরনই  িময়াপাড়া ০৭- ০৯- ১৯৪৫ ৩২১২৪৫৮৩১২৬৩৬  

৭১ মাছাঃ মমজান বওয়া মতৃ নঈম উি ন ০৬ পূব কামরনই গাদারহাট ১৫- ০৯- ১৯৪৫ ৩২১২৪৫৮৩১৪৪১৩  

৭২ মাছাঃ মােজদা বগম মতৃ দেলায়ার হােসন ০৬ পূব কামরনই ১২- ১০- ১৯৪৫ ৩২১২৪৫৮৩১৫৯১১  

৭৩ মাছাঃ  শলবালা  মতৃ নেগ  নাথ িসং  ০৬ পূব কামরনই  ১৩- ০৪- ১৯৪৬ ৩২১২৪৫৮৩১২৭৪৯  

৭৪ মাছাঃ রজীয়া খাতুন মাঃ কছর আলী ০৬ পূব কামরনই  ২৭- ১০- ১৯৪৬ ৩২১২৪৫৮৩১২৮২০  

৭৫ মাছাঃ রােবয়া বগম মতৃ িসরাজুল  ০৬ পূব কামরনই গাদারহাট ০১- ০২- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩১৪৪৩২  

৭৬ মাছাঃ কমলা রানী মতৃ নীল কা  ০৬ পূব কামরনই গাদারহাট ০২- ০২- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩১৪২২৭  

৭৭ মাছাঃ আিমর বওয়া মতৃ আমীর উি ন ০৬ পূব কামরনই গাদারহাট ০৩- ০২- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩১৪৪১৪  

৭৮ মাছাঃ ছােলহা বগম মতৃ ওয়ােহদ আলী ০৬ পূব কামরনই গাদারহাট ০৯- ০২- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩১৪০৭২  

৭৯ মাছাঃ শেয়ার বা   মতৃ আকবর  ০৬ পূব কামরনই  ১৯- ০২- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩১৬১৯৮  

৮০ মাছাঃ ী ভাশীনী  ী নারইয়ন দাস ০৬ পূব কামরনই গাদারহাট ০২- ০৫- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩১৩৩০৫  
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িমক 
নং 

নাম িপতা/ ামীর নাম ওয়াড নং াম জ  তািরখ আইিড নং ম ব  

৮১ মাছাঃ জয় ন বগম মাঃ বা া িময়া ০৬ পূব কামরনই  ১০- ০৫- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩১৬১১৬  

৮২ মাছাঃ জােবদা বগম মাঃ মিজবর রহমান ০৬ পূব কামরনই ২৩- ০৫- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩১৬০০৪  

৮৩ মাছাঃ জিরনা বগম মৃত মিতয়ার রহমান ০৬ পূব কামরনই িময়াপাড়া ২৬- ০৪- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩১৬০১৯  

৮৪ মাছাঃ কিবরন বগম মাঃ মেয়ন উি ন ০৬ পূব কামরনই ০৭- ০৫- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩১৬১২৬  

৮৫ মাছাঃ রজীয়া বগম মাঃ বাবর আলী ০৬ পূব কামরনই গাদারহাট ১২- ০৫- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩১৪০৮৫  

৮৬ মাছাঃ কািজরন বগম মৃত কিফল উি ন ০৬ পূব কামরনই িময়া পাড়া ১৭- ০৫- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩১৫০২৫  

৮৭ মাছাঃ সিখনা খাতুন মতৃ মিতয়ার রহমান ০৬ পূব কামরনই িময়াপাড়া ১৮- ০৫- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩১৪৯৯২  

৮৮ মাছাঃ রিজয়া খাতুন মতৃ হােফজ উি ন ০৬ পূব কামরনই িময়াপাড়া ০১- ০৬- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩১৪৯৮৪  

৮৯ মাছাঃ আয়শা খাতুন মতৃ না  িময়া ০৬ পূব কামরনই  িময়াপাড়া ০৫- ০৬- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩১৪৯৮৪  

৯০ মাছাঃ জােবদা বগম মাঃ নয়া িময়া ০৬ পূব কামরনই  ০৫- ০৮- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩১৫৮৮২  

৯১ মাছাঃ বাতাসী মাঃ ছিবর উি ন ০৬ পূব কামরনই গাদারহাট ১০- ১০- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩১৪১৩১  

৯২ মাছাঃ খিুক  মতৃ তুব ০৬ পূব কামরনই গাদারহাট ১৫- ১০- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩১৩৬৮৬  

৯৩ মাছাঃ ময়না বগম মতৃ মাহা দ আলী ০৬ পূব কামরনই  ১২- ১০- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩১৬১৩১  

৯৪ মাছাঃ হাছনা বগম মতৃ এনতাজ আলী ০৬ পূব কামরনই  ১১- ১২- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩১২৬০৬  

৯৫ মাছাঃ রিজয়া বগ, মতৃ খয় ামান ০৬ পূব কামরনই  ২১- ১২- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩১৫৯০৯  

৯৬ মাছাঃ আিছয়া বগম মতৃ আিছ ি ন ০৬ পূব কামরনই গাদারহাট ১২- ০৮- ১৯৪৮ ৩২১২৪৫৮৩১৪৭৯৬  

৯৭ মাছাঃ হািবজা বগম মাঃ আকবর ম ডল ০৬ পূব কামরনই িময়াপাড়া ০২- ০৯- ১৯৪৮ ৩২১২৪৫৮৩১১৪৩১  

৯৮ মাছাঃ মােহেরান নছা মতৃ ফয়জার রহমান ০৬ পূব কামরনই ০২- ০৯- ১৯৪৮ ৩২১২৪৫৮৩১১৪৩১  

৯৯ মাছাঃ পা ল বগম মতৃ মকবুল হােসন ০৬ পূব কামরনই  ০২- ০৯- ১৯৪৮ ৩২১২৪৫৮৩১২৪৫৫  

১০০ মাছাঃ গােলজা বগম মতৃ কিলম উি ন ০৬ পূব কামরনই  ২৭- ১১- ১৯৪৮ ৩২১২৪৫৮৩১২৮২২  
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ডাকঘরঃ খালাহাটী,উপেজলা ও জলাঃ গাইবা া 

 
িবষয়ঃ বয়  ভাতা ডাটােবজ তািলকা ভাতা পাওয়ার যাগ  ব াি েদর নােমর তািলকা  (মিহলা) 
 

িমক 
নং 

নাম িপতা/ ামীর নাম ওয়াড নং াম জ  তািরখ আইিড নং ম ব  

১০১ মাছাঃ জেহদা বগম মতৃ ফজলার রহমান ০৬ পূব কামরনই  িময়াপাড়া ২১- ০৬- ১৯৪৯ ৩২১২৪৫৮৩১৫০৬৯  

১০২ মাছাঃ রিমছা বগম মতৃ মেয়জ িময়া ০৬ পূব কামরনই গাদারহাট ০৬- ০৮- ১৯৪৯ ৩২১২৪৫৮৩১৩৯৪৫  
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ডাকঘরঃ খালাহাটী,উপেজলা ও জলাঃ গাইবা া 

 
িবষয়ঃ বয়  ভাতা ডাটােবজ তািলকা ভাতা পাওয়ার যাগ  ব াি েদর নােমর তািলকা  (মিহলা) 

িমক 
নং 

নাম িপতা/ ামীর নাম ওয়াড নং াম জ  তািরখ আইিড নং ম ব  

০১ মাছাঃ মিছরন নছা মতৃ নবাব আলী ০৭ উ র খালাহাটী ০৯- ০৪- ১৯২7 ৩২১২৪৫৮৩১৬৬৩১  

০২ মাছঃ সানাভান বওয়া মতৃ হােসন আলী ০৭ উ র খালাহাটী ০৫- ০৪- ১৯২৮ ৩২১২৪৫৮৩১৮০১০  

০৩ মাছাঃ ছু তন ভান বগম মতৃ জিহর উি ন ০৭ উ র খালাহাটী ১৪- ১০- ১৯৩০ ৩২১২৪৫৮৩১৬৮৭৮  

০৪ মাছাঃ রিজয়া বওয়া মতৃ মানতাজ উি ন ০৯ খুলনারপাড় ০১- ০৮- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩১৮১৮৯  

০৪ মাছাঃ জিমলা বওয়া মতৃ কিফল উি ন ০৭ উ রেখালাহাটী সরকারপাড়া ২০- ০৭- ১৯৩৪ ৩২১২৪৫৮০০০০০৩  

০৫ মাছাঃ কাজভান বওয়া মতৃ কিফল উি ন ০৭ উ র খালাহাটী ১৪- ০৯- ১৯৩৪ ৩২১২৪৫৮০০০০০১  

০৬ মাছাঃ ছিবরন বগম মতৃ কিছম সরকার ০৭ উ র খালাহাটী ২২- ০৪- ১৯৩৫ ৩২১২৪৫৮৩১৮৭৬৮  

০৭ মাছাঃ  কিচরন মতু নািজম উি ন ০৭ উ র খালাহাটী খলুনারপাড় ১২- ০৮- ১৯৩৫ ৩২১২৪৫৮৩১৮১২১  

০৮ মাছাঃ তােহ ন নছা মতৃ মিন ামান অহে দ ০৭ উ র খালাহাটী ৩১- ০১- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩১৭০২০  

০৯ মাছাঃ খিুক বওয়া মতৃ আ লু আিজজ ০৭ উ র খালাহাটী ২৭- ০২- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩১৬৪২৪  

১০ মাছাঃ হম  মতৃ দীন ব  ুসরকার ০৭ উ র খালাহাটী ২৩- ০৩- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩১৭৪৯৯  

১১ মাছাঃ ছিকরন মাঃ কিমর উি ন ০৭ উ র খালাহাটী ০৩- ০৪- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩১৬৪২৬  

১২ মাছাঃ মফেছনা নছা মতৃ বাছরত উ া ০৭ উ র খালাহাটী ২৫- ০৪- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩১৮২৫১  

১৩ মাছাঃ সানাভান মতৃ সােহব উি ন ০৭ উ র খালাহাটী ১৪- ০৮- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩১৬৯৩১  

১৪ মাছাঃ আয়শা বগম মাঃ মনতাজ আলী ০৭ উ র খালাহাটী ০১- ০৯- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩১৬৪৮৯  

১৫ মাছাঃ সােহরা বওয়া মতৃ রইচ উি ন ০৭ উ র খালাহাটী ১৬- ০৯- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩১৬৮৯৯  

১৬ ীমিত  নিনবালা  মতৃ খাকন চ  িব াস ০৭ উ র খালাহাটী ২৭- ০৯- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩১৭০৭১  

১৭ ীমিত বাস ী রানী মতৃ হিরশ ০৭ উ র খালাহাটী ১১- ১০- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩১৮২৭২  

১৮ মাছাঃ রেমজাতন বওয়া মতৃ নেবজ উি ন ০৭ উ র খালাহাটী ১২- ১০- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩১৭৭৪৯  

১৯ মাছাঃ জিরনা বগম মাঃ সাখওয়াত িময়া ০৭ উ র খালাহাটী মারপাড়া ২৯- ১০- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩১৮৭৭০  

২০ মাছাঃ রতে ছা মতৃ দেলায়ার িময়া ০৭ উ র খালাহাটী মারপাড়া ০১- ০১- ১৯৩৮ ৩২১২৪৫৮৩১৮৭০৭  



09 bs †LvjvnvUx BDwbqb cwil` Kvh©vjq 
ডাকঘরঃ খালাহাটী,উপেজলা ও জলাঃ গাইবা া 

 
িবষয়ঃ বয়  ভাতা ডাটােবজ তািলকা ভাতা পাওয়ার যাগ  ব াি েদর নােমর তািলকা  (মিহলা) 
 

িমক 
নং 

নাম িপতা/ ামীর নাম ওয়াড নং াম জ  তািরখ আইিড নং ম ব  

২১ মাছাঃ সানািপ বগম মতৃ আিমর উি ন ০৭ উ র খালাহাটী ০১- ০২- ১৯৩৮ ৩২১২৪৫৮৩১৮৭৫৬  

২২ মাছাঃ আিমনা বগম মতৃ িময়ার উি ন ০৭ উ র খালাহাটী ১৩- ০৩- ১৯৩৮ ৩২১২৪৫৮৩১৮৫৯৬  

২৩ মাছাঃ জােহদা বগম মতৃ দেলায়ার রহমান ০৭ উ র খালাহাটী ০৩- ০৬- ১৯৩৮ ৩২১২৪৫৮৩১৬৫০৬  

২৪ মাছাঃ আিজরন বওয়া মতু কিলম উি ন ০৭ উ র খালাহাটী ০১- ১২- ১৯৩৯ ৩২১২৪৫৮০০০০০৬  

২৫ মাছাঃ রিজয়া বগম মতৃ এেকন আলী ০৭ উ র খালাহাটী ১৫- ০৩- ১৯৪০ ২৬৯২৯৮৫৯৬৭২০৩ বািহেরর 
২৬ ীমিত য বালা  মতৃ ভেব নাথ িব াস ০৭ উ র খালাহাটী ১২- ১০- ১৯৪১ ৩২১২৪৫৮৩১৭০৬৪  

২৭ মাছাঃ পজান বওয়া মতৃ জিরপ উি ন ০৭ উ র খালাহাটী ২২- ০২- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১৭৩৩৯  

২৮ মাছাঃ আছমা বগম মতৃ মমতাজ িময়া ০৭ উ র খালাহাটী ১০- ০৫- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩৮০৩৮০  

২৯ ীমিত ননী বালা ী েমাহন ামািনক ০৭ উ র খালাহাটী ১৫- ০৫- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১৭৪৭৩  

৩০ মাছাঃ যভান মতৃ আজাহার আলী ০৭ উ র খালাহাটী ২৫- ০৫- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১৭৬৫৭  

৩১ মাছাঃ জেলখা বওয়া মতৃ সােহব উি ন ব াপারী ০৭ উ র খালাহাটী ১৪- ০৭- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১৭৭৫৬  

৩২ মাছাঃ জিরনা বগম মতৃ ইসাহাক িময়া ০৭ মারপাড়া ১১- ০৮- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১৮২১৯  

৩২ মাছাঃ দিফরন  মতৃ জাফর আলী ০৭ উ র খালাহাটী ২৬- ০৯- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১৭৩৮৩  

৩৩ মাছাঃ শলুক জান মতৃ মিফজ উি ন ০৭ উ র খালাহাটী ২৯- ০৯- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১৭৩৫৭  

৩৪ মাছাঃ রিহমা বগম মতৃ মাহা দ আলী ০৭ উ র খালাহাটী ১৮- ১০- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১৭৩১৬  

৩৫ মাছাঃ ধিল বগম মতৃ মাফা ল হােসন ০৭ উ র খালাহাটী ১৯- ১০- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১৭২২৬  

৩৬ মাছাঃ আিছরন বগম মতৃ হােসন আলী ০৭ উ র খালাহাটী ১৭- ১১- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১৮২২২  

৩৭ মাছাঃ এিলজা বগম মতৃ আ লু হক ০৭ উ র খালাহাটী ২৩- ১২- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১৬৪৮২  

৩৮ মাছাঃ সােলহা বগম মতৃ ওমর আলী ০৭ উ র খালাহাটী ১৫- ০৬- ১৯৪৩ ৩২১২৪৫৮০০০০০২  

৩৯ মাছাঃ জয় ন নছা মতৃ রিহম িময়া ০৭ উ র খালাহাটী ৩০- ১১- ১৯৪৩ ৩২১২৪৫৮৩১৭৩৫৮  

৪০ মাছাঃ আিছয়া বগম মতৃ হােছন আলী ০৭ মারপাড়া ০১- ১২- ১৯৪৩ ৩২১২৪৫৮০০০০০৪  

৪০ মাছাঃ জিরনা খাতুন মতৃ নািজর মামুদ  ০৭ উ র খালাহাটী ২৩- ০৭- ১৯৪৫ ৩২১২৪৫৮৩১৭০২৩  
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িবষয়ঃ বয়  ভাতা ডাটােবজ তািলকা ভাতা পাওয়ার যাগ  ব াি েদর নােমর তািলকা  (মিহলা) 

 
িমক 
নং 

নাম িপতা/ ামীর নাম ওয়াড নং াম জ  তািরখ আইিড নং ম ব  

৪১ মাছাঃ রােবয়া বগম মতৃ শামছলু হক ০৭ উ র খালাহাটী ১৮- ০৫- ১৯৪৫ ৩২১২৪৫৮৩১৭২২৭  

৪২ ীমিত মিত রানী মতৃ রমনীকা  ০৭ উ র খালাহাটী ১৮- ০৯- ১৯৪৫ ৩২১২৪৫৮৩১৭০৭৮  

৪৩ মাছাঃ ছিকনা  মতৃ উিজর মামুদ ০৭ উ র খালাহাটী ২৮- ০৯- ১৯৪৫ ৩২১২৪৫৮৩১৭০৩০  

৪৪ মাছাঃ এজভান খাতুন মাঃ  মিজবর রহমান ০৭ উ র খালাহাটী ১৯- ১০- ১৯৪৫ ৩২১২৪৫৮৩১৭০৬৬  

৪৫ মাছাঃ সািবনা বওয়া  মতৃ কিফল উি ন ০৭ উ র খালাহাটী ০৮- ১১- ১৯৪৫ ৩২১২৪৫৮৩১৮৩০৪  

৪৬ মাছাঃ মাহমদুা বগম মাঃ কাজন আলী ০৭ উ র খালাহাটী ০৫- ০৬- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩১৬৯৪৫  

৪৭ মাছাঃ কিহ র বগম মতৃ মেয়ন উি ন ০৭ উ র খালাহাটী ১৭- ০৪- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮০০০০০২  

৪৮ ীমিত িম কা  রানী ী ান ব  ুসরকার ০৭ উ র খালাহাটী ১৫- ০৫- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩১৭৫৭৭  

৪৯ মাছাঃ জােবদা বগম মাঃ মিজবর রহমান ০৭ উ র খালাহাটী ০৭- ০৫- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩১৬৩১৩  

৫০ মাছাঃ রােবয়া বগম মতৃ আবলু হােসন সরকার ০৭ উ র খালাহাটী ২৫- ০৭- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩১৭২৪৬  

৫১ মাছাঃ জ রা বগম মাঃ সািবর উি ন ০৭ উ র খালাহাটী মারপাড়া ২৭- ০৮- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩১৮৪৩৩  

৫২ মাছাঃ খািতজা বগম মাঃ বিদউ ামান ০৭  খালাহাটী ২৮- ০৮- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩১৭২১৯  

৫৩ মাছাঃ হাসেনআরা  মতৃ আ লু হািমদ ০৭ উ র খালাহাটী ২২- ০৯- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩১৭৩৮২  

৫৪ মাছাঃ লুজান বওয়া মতৃ সাই র রহমান ০৭ উ র খালাহাটী ১০- ১০- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮০০০০০১  

৫৫ মাছাঃ জােবদা বগম মতৃ এ াজ আলী ০৭ উ র খালাহাটী ১৬- ০৭- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩৮০৩৭২  

৫৬ মাছাঃ জিমরন বওয়া মতৃ খাকা িময়া ০৭ খালাহাটী মারপাড়া ২০- ০৭- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩১৮৪৫১  

৫৭ মাছাঃ রিমছা বগম মাঃ বশা  শখ ০৭ উ র খালাহাটী ১১- ১০- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩৭৬৯৫৩  

৫৮ মাছাঃ ময়না বগম মাঃ আজগর আলী ০৭ উ র খালাহাটী ১২- ১০- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩১৮৪১৭  

৫৯ মাছাঃ মেহ ন নছা মতৃ মিজবর রহমান ০৭ উ র খালাহাটী ১৪- ১০- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩১৭০১০  

৬০ ীমিত রও বালা মহ  ী ই ভষুন মহ  ০৭ উ র খালাহাটী ২৮- ১০- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩১৭৫৫৯  
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ডাকঘরঃ খালাহাটী,উপেজলা ও জলাঃ গাইবা া 

 
িবষয়ঃ বয়  ভাতা ডাটােবজ তািলকা ভাতা পাওয়ার যাগ  ব াি েদর নােমর তািলকা  (মিহলা) 

 

িমক 
নং 

নাম িপতা/ ামীর নাম ওয়াড নং াম জ  তািরখ আইিড নং ম ব  

৬১ মাছাঃ আিজভান বগম মাঃ  হােসন ০৭ উ র খালাহাটী ০৮- ১২- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩১৮৩৮৮  

৬২ মাছাঃ জিমনা বওয়া মতৃ ছামছলু হক ০৭ উ র খালাহাটী ১৩- ০৬- ১৯৪৮ ৩২১২৪৫৮৩১৮৪০৯  

৬৩ মাছাঃ আিমলা খাতুন মতৃ মিফজল হক ০৭ উ র খালাহাটী ১৭- ০৬- ১৯৪৯ ৩২১২৪৫৮৩১৭০৯৫  
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ডাকঘরঃ খালাহাটী,উপেজলা ও জলাঃ গাইবা া 

 
িবষয়ঃ বয়  ভাতা ডাটােবজ তািলকা ভাতা পাওয়ার যাগ  ব াি েদর নােমর তািলকা  (পুরষ) 

িমক 
নং 

নাম িপতা/ ামীর নাম ওয়াড নং াম জ  তািরখ আইিড নং ম ব  

০১ মাঃ আিজজার রহমান মতৃ হােছন আলী ০৭ উ র খালাহাটী ০৪- ০৫- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩১৭৮৬৩  

০২ ী ান ব  ু মতৃ পিলং চ  সরকার ০৭ উ র খালাহাটী ০৬- ০৫- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩১৭৭২৬  

০৩ মাঃ বাহার িময়া মতৃ তদারক উ াহ ০৭ উ র খালাহাটী ২৮- ১০- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩১৭৫২৫  

০৪ মাঃ  হােসন মতৃ রিহম উি ন ০৭ উ র খালাহাটী ১২- ০৭- ১৯৩৮ ৩২১২৪৫৮৩১৮৩৮৭  

০৫ মাঃ আশরাফ আলী বা া মতৃ িদয়ানত উ া ০৭ উ র খালাহাটী ০৫- ০৬- ১৯৪০ ৩২১২৪৫৮৩১৬৬৮৮  

০৬ মাঃ আজগর আলী মতৃ র উ া ০৭ উ র খালাহাটী ২৫- ০৭- ১৯৪০ ৩২১২৪৫৮৩১৮৪১৬  

০৭ মাঃ লাল িময়া মতৃ জিমর িময়া ০৭ উ র খালাহাটী ১৩- ০৩- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১৭২১৭  

০৮ মাঃ মিছর উি ন মতৃ বয়ান উ া ০৭ উ র খালাহাটী ২৬- ০৩- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১৭১১৪  

০৯ মাঃ আ ুস ছা ার িময়া মতৃ আদা শখ ০৭ উ র খালাহাটী ১৩- ০৪- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮০০০০০২  

১০ ী খেগ নাথ ামািনক মতৃ ি য়নাথ ামািনক ০৭ উ র খালাহাটী ২৫- ০৫- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১৭৫১১  

১১ মাঃ মকেলছুর রহমান মতৃ মেয়ন উি ন ০৭ উ র খালাহাটী ২০- ০৭- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১৭৮০১  

১২ মাঃ মিফজল হক মতৃ বাশার উ া ০৭ উ র খালাহাটী ১০- ০৮- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১৭৪৩৬  

১৩ মাঃ র হােসন মতৃ নােয়ব উি ন ০৭ উ র খালাহাটী ১২- ০৮- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১৮১৪৪  

১৪ মাঃ মকবুল হােসন মতৃ আ লু শখ ০৭ উ র খালাহাটী ২৮- ১১- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১৬৭৪৪  

১৫ মাঃ মকবুল হােসন মতৃ িনজাম উি ন ০৭ উ র খালাহাটী ২৫- ০৮- ১৯৪৫ ৩২১২৪৫৮৩১৭৩৩৭  

১৬ মাঃ খাকা িময়া মতৃ চট  ব াপারী ০৭ উ র খালাহাটী ১৩- ১০- ১৯৪৫ ৩২১২৪৫৮৩১৮৭৭৮  

১৭ মাঃ আ লু বাির মতৃ খচর উি ন ০৭ উ র খালাহাটী ০৩- ১১- ১৯৪৫ ৩২১২৪৫৮৩১৭৩৭৫  

১৮ শাহ মাঃ ফজলুল কিরম 
বাদশা 

মতৃ শাহ মাজাহা ল ০৭ উ র খালাহাটী ০৫- ১০- ১৯৪৬ ৩২১২৪৫৮৩১৬৪৫৫  

১৯ মাঃ আ লু হািমদ মতৃ গিমর উি ন ০৭ উ র খালাহাটী ১৩- ১০- ১৯৪৬ ৩২১২৪৫৮৩১৭১৮২  

২০ মাঃ আলতাব হােসন মতৃ পয়াজু শখ ০৭ উ র খালাহাটী ১৯- ১১- ১৯৪৬ ৩২১২৪৫৮০০০০০১  

২১ মাঃ বাব ুিময়া মতৃ মেয়জ ব াপারী ০৭ উ র খালাহাটী ১০- ০৩- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩১৮১৩৪  
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িবষয়ঃ বয়  ভাতা ডাটােবজ তািলকা ভাতা পাওয়ার যাগ  ব াি েদর নােমর তািলকা  (পুরষ) 
 

িমক 
নং 

নাম িপতা/ ামীর নাম ওয়াড নং াম জ  তািরখ আইিড নং ম ব  

০১ মাঃ আবুল হােসন মতৃ বশর উি ন ০৮ খালাহাটী পুবপাড়া ২৫- ১২- ১৯৩২ ৩২১২৪৫৮৩২১৪৭০  

০২ মাঃ আ লু সালাম  মতৃ গামরা মিু  ০৮ সরকারপাড়া ১২- ০৭- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩১৯২৮২  

০৩ মাঃ ফজলরু রহমান কিছর উি ন ০৮ পুব পাড়া ০৪- ০২- ১৯৩৮ ৩২১২৪৫৮৩২০৭৭২  

০৪ মাঃ আ লু হািমদ মতৃ আহ দ আলী ০৮ পুব পাড়া ২৮- ০২- ১৯৩৮ ৩২১২৪৫৮৩২০৫৪৮  

০৫ মাঃ আবুল হােসন মতৃ বিছর উি ন ০৮ পুব পাড়া ০৯- ১১- ১৯৩৮ ৩২১২৪৫৮৩২০১২২  

০৬ মাঃ আিম ল মতৃ নিজম উি ন ০৮ পুব পাড়া ২৪- ০৭- ১৯৩৯ ৩২১২৪৫৮০০০০০৮  

০৭ মাঃ আ লু কােদর মা া মতৃ কফােয়তু া সরকার ০৮ মৗলভী পাড়া ১৬- ০৭- ১৯৪০ ৩২১২৪৫৮৩১৯৫১৫  

০৮ মাঃ আিরফুি ন সরকার মতৃ কাি য়া শখ ০৮ হািজপাড়া ০৪- ০৫- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১৯৬৫৪  

০৯ মাঃ বাদশা িময়া মতৃ নিছম উি ন ০৮ পুবপাড়া ১৩- ০৩- ১৯৪৩ ৩২১২৪৫৮৩২০২২৪  

১০ মাঃ  ছিরমুি ন মতৃ মেয়ন ম ডল ০৮ পুবপাড়া ২৫- ০৩- ১৯৪৩ ৩২১২৪৫৮৩২০১১০  

১১ মাহা দ আলী মতৃ িময়াজান শখ ০৮ লােলরভীটা ১৬- ০৯- ১৯৪৩ ৩২১২৪৫৮৩২৩৫৮০  

১২ মাঃ মহিসন আলী মতৃ মাহা দ আলী 
সরকার 

০৮ হািজপাড়া ০৬- ০৮- ১৯৪৫ ৩২১২৪৫৮৩১৯৪৮১  

১৩ মাঃ আ ুস সা ার মতৃ কািজম উি ন ০৮ লােলরভীটা ১১- ০৯- ১৯৪৫ ৩২১২৪৫৮৩১৯১২৬  

১৪ মাঃ নয়া িময়া মতৃ রিয়র উি ন ০৮ পুব পাড়া ০৫- ০১- ১৯৪৬ ৩২১২৪৫৮৩২০২০৮  

১৫ মাঃ আ লু বারী  মতৃ জনাত উল াহ ০৮ পুব পাড়া ০৩- ০২- ১৯৪৬ ৩২১২৪৫৮৩২০৮৩৭  

১৬ মাঃ আকরাম হােসন মতৃ ইমাদ উি ন ০৮ মৗলভীপাড়া ১০- ০৮- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩১৯৫৩৫  
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িবষয়ঃ বয়  ভাতা ডাটােবজ তািলকা ভাতা পাওয়ার যাগ  ব াি েদর নােমর তািলকা  (মিহলা) 
 

িমক 
নং 

নাম িপতা/ ামীর নাম ওয়াড নং াম জ  তািরখ আইিড নং ম ব  

১৭ মাছাঃ ছািমনা খাতুন মতৃ গফুর উি ন ০৮ খালাহাটী পুবপাড়া ১০- ১২- ১৯২৮ ৩২১২৪৫৮৩২০৮৫৪  

১৮ মাছাঃ মিজনা বগম মাঃ আ লু কােদর ০৮ খালাহাটী পুবপাড়া ২২- ১০- ১৯২৯ ৩২১২৪৫৮০০০০০১  

১৯ মাছাঃ খিবরন বগম মতৃ মিছর িময়া ০৮ খালাহাটী পুবপাড়া ১৫- ০১- ১৯৩৩ ৩২১২৪৫৮৩২০৭৬৪  

২০ মাছাঃ জােবদা বওয়া মতৃ ল ইসলাম ০৮ খালাহাটী পুবপাড়া ১২- ১১- ১৯৩৪ ৩২১২৪৫৮০০০০০৪  

২১ মাছাঃ মািনকজান বগম মাঃ ইউ স ব াপাড়ী ০৮ খালাহাটী মৗলভী পাড়া ০৮- ০৭- ১৯৩৫ ৩২১২৪৫৮৩১৯৫২৯  

২২ মাছাঃ জািমরন মতৃ ছালামত  ০৮ খালাহাটী পুবপাড়া ০৮- ১১- ১৯৩৬ ৩২১২৪৫৮৩২০৬০৮  

২৩ মাছাঃ ছিকনা বগম মতৃ বাদল া শখ ০৮ খালাহাটী লােলরভীটা ১২- ০৫- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩১৯৪০৫  

২৪ মাছাঃ ফুলুরানী মতৃ কাচু সরকার ০৮ খালাহাটী লােলরভীটা ১৭- ০৫- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩১৯৪০৭  

২৫ মাছাঃ আিজরন বওয়া মতৃ সাবাত আলী ০৮ খৗলাহাটী হাজীপাড়া ১৪- ০৭- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩১৯৫০০  

২৬ মাছাঃ আিছয়া বগম মতৃ আবুল হােসন ০৮ লােলরভীটা ১৫- ০৭- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩১৯২২৮  

২৭ মাছাঃ রজীয়া বওয়া মতৃ মনতাজ আলী ০৮ খুলনারপাড় ০১- ০৮- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩১৮১৮৯  

২৮ ছিবলা আহ দ মুি  ০৮ পুব পাড়া ০৪- ০২- ১৯৩৮ ৩২১২৪৫৮৩২০২৮০  

২৯ মাছাঃ খয়রন নছা মতৃ রজব আলী ০৮ পুব পাড়া ১০- ০২- ১৯৩৮ ৩২১২৪৫৮৩২০৪৪৯  

৩০ মাছাঃ আয়শা  মতৃ  দেফর ০৮ পুব পাড়া ০২- ০৫- ১৯৩৮ ৩২১২৪৫৮৩২০৭১৬  

৩১ মাছাঃ আেমনা  মতৃ বিনজ ০৮ পুবপাড়া ০৪- ০৫- ১৯৩৮ ৩২১২৪৫৮৩২০১৯২  

৩২ মাছাঃ আিফরন মতৃ গালজার ০৮ পুবপাড়া ১৮- ০৫- ১৯৩৮ ৩২১২৪৫৮৩২০৭৯৮  

৩৩ মাছাঃ বা ানী মতৃ নেবজ ০৮ পুব পাড়া ২০- ০৭- ১৯৩৮ ৩২১২৪৫৮৩২০৪৭৪  

৩৪ মাছাঃ ছিকনা বগম মতৃ আ লু শখ ০৮ পুব পাড়া ১২- ১০- ১৯৩৮ ৩২১২৪৫৮৩২০৬৮০  

৩৫ মাছাঃ আয়না িবিব মতৃ নিছম উি ন ০৮ পুব পাড়া ১০- ১১- ১৯৩৮ ৩২১২৪৫৮৩২০৪২৬  
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িবষয়ঃ বয়  ভাতা ডাটােবজ তািলকা ভাতা পাওয়ার যাগ  ব াি েদর নােমর তািলকা  (মিহলা) 

িমক 
নং 

নাম িপতা/ ামীর নাম ওয়াড নং াম জ  তািরখ আইিড নং ম ব  

৩৬ মাছাঃ আিছরন বগম মতৃ জ ার আলী ০৮ পুব পাড়া ৩০- ১২- ১৯৩৮ ৩২১২৪৫৮৩২১২০৩  

৩৭ মাছাঃ অিপরন বওয়া মতৃ নিছর উি ন ০৮ পুব পাড়া ১৭- ০৯- ১৯৩৯ ৩২১২৪৫৮০০০০০৯  

৩৮ মাছাঃ ছােলহা বওয়া মতৃ অিপর উি ন ০৮ পুব পাড়া ০৯- ১০- ১৯৩৯ ৩২১২৪৫৮০০০০০৭  

৩৯ মাছাঃ জিমলা খাতুন মতৃ আজাহার উি ন ০৮ লােলরভীটা ০৩- ০৭- ১৯৪১ ৩২১২৪৫৮৩১৯১৮৭  

৪০ মাছাঃ মাসেলম উি ন মতৃ িময়াজান শখ ০৮ লােলরভীটা ০৮- ০১- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১৮৯৮০  

৪১ মাছাঃ মিছরন বগম মাঃ আকবর আলী ০৮ সরকারপাড়া ০১- ০৪- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১৯৬৮৮  

৪২ মাছাঃ ছািমরন বগম মতৃ মিজবর রহমান ০৮ সরকারপাড়া ২৩- ০৪- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১৯০৭১  

৪৩ মাছাঃ হািমদা  মতৃ নাইব উি ন ০৮ লােলরভীটা ১৫- ০৬- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩১৯২১৬  

৪৪ মাছাঃ আিমনা বগম মতৃ আিলম উি ন ০৮ পুবপাড়া ০৪- ০২- ১৯৪৩ ৩২১২৪৫৮৩২১০৩৫  

৪৫ মাছাঃ রাসনা মতৃ মনুছুর আলী ০৮ পুব পাড়া ২৪- ০৭- ১৯৪৩ ৩২১২৪৫৮৩২০৮৯৬  

৪৬ মাছাঃ ছািমনা বগম মাঃ ফজলা িময়া ০৮ পুব পাড়া ১০- ১২- ১৯৪৬ ৩২১২৪৫৮৩২০৬১১  

৪৭ মাছাঃ ছােলহা বওয়া মতৃ জামাত আলী ০৮ মৗলভী পাড়া ০৬- ০৫- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩১৯৬৩৬  

৪৮ মাছাঃ মিমরন বগম মতৃ ফয়জার রহমান ০৮ পুব পাড়া ১০- ০৫- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩১৯০৭২  

৪৯ মাছাঃ রােকয়া বগম মতৃ  আবুলকােশম 
আনছারী 

০৮ লােলরভীটা ০৩- ০৮- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩১৮৯২৭  

৫০ মাছাঃ জািমনা খাতুন মতৃ ফজলার রহমান ০৮ সাহারভীটা ১০- ০৯- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩১৯৮১২  

৫১ ীমতী অিন বালা মতৃ খাকা চ  দাস ০৮ মািঝপাড়া ২৩- ১০- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩২২৭৯৭  

৫২ ীমিত  টুলী রানী মতৃ মিহম চ  বমন ০৮ লােলরভীটা ২৯- ১০- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩১৯৯৮৭  

৫৩ মাছাঃ জিমরন বগম মতৃ আকবর আলী ০৮ পুব পাড়া ০৬- ০১- ১৯৪৮ ৩২১২৪৫৮৩২১০৪৭  
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িবষয়ঃ বয়  ভাতা ডাটােবজ তািলকা ভাতা পাওয়ার যাগ  ব াি েদর নােমর তািলকা  (মিহলা) 

িমক 
নং 

নাম িপতা/ ামীর নাম ওয়াড নং াম জ  তািরখ আইিড নং ম ব  

৫৪ মাছাঃ জিরনা  মতৃ আিমর উ ীন ০৮ পুব পাড়া ০৫- ০২- ১৯৪৮ ৩২১২৪৫৮৩২০৬১৩  

৫৫ মাছাঃ জিরনা  মতৃ ন ামান ০৮ .............................. ০৪- ০৭- ১৯৪৮ ৩২১২৪৫৮৩১৯৩০৫  

৫৬ মাছাঃ মািনকজান বগম মতৃ দিফর উি ন ০৮ পুব পাড়া ৩০- ১১- ১৯৪৮ ৩২১২৪৫৮৩২০৯৬১  
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িবষয়ঃ বয়  ভাতা ডাটােবজ তািলকা ভাতা পাওয়ার যাগ  ব াি েদর নােমর তািলকা  (মিহলা) 

 

িমক 
নং 

নাম িপতা/ ামীর নাম ওয়াড নং াম জ  তািরখ আইিড নং ম ব  

০১ মাছাঃ লিতফুল নছা মতৃ আ ুর রহমান ০৯ খালাহাটী ফারাজীপাড়া ০৫- ০৬- ১৯৩২ ৩২১২৪৫৮৩২১৩২৩  

০২ ীমিত র  বালা মতৃ িদন ব  ০৯ খালাহাটী রথবাজার ২৬- ১২- ১৯৩২ ৩২১২৪৫৮৩২১২৭০   

০৩ মাছাঃ নিবজান বগম মাঃ আজাহার আলী ০৯ খালাহাটী ফারাজীপাড়া ০৯- ১২- ১৯৩৪ ৩২১২৪৫৮৩২২৩৮৫  

০৪ মাছাঃ তভান বগম মতৃ ময়ান উি ন ০৯ খালাহাটী  ফারাজীপাড়া ২৪- ১০- ১৯৩৫ ৩২১২৪৫৮৩২২৩৮৪  

০৫ মাছাঃ ফুলমিত বগম মতৃ আেনায়ার হােসন ০৯ খালাহাটী তুরকা ০১- ০১- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩২১৭৮৪  

০৬ মাছাঃ আয়তন বগম মতৃ মেয়জ উি ন ০৯ খালাহাটী ব াপারী পাড়া ২১- ০৪- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩২৩০১৮  

০৭ মাছাঃ রিজয়া বওয়া মতৃ মানতাজ উি ন ০৯ খুলনারপাড় ০১- ০৮- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩১৮১৮৯  

০৮ মাছাঃ আয়তন বগম মাঃ িনজাম উি ন ০৯ খালাহাটী জলারপাড়া ২৭- ০৮- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩২৩৬০০  

০৯ মাছাঃ মােজদা বগম মতৃ আফতাব হােসন ০৯ খালাহাটী মা ারপাড়া ০৪- ০৯- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩২৩২১৬  

১০ ীমিত কমলা রানী মতৃ পচু চ  ০৯ খালাহাটী মািঝপাড়া ২৫- ০৯- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩২২৮৫৬  

১১ মাছাঃ ছালমা বগম মতৃ ছফর উি ন ০৯ খালাহাটী  ঠালপাড়া ২৫- ১০- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩২১৮১৩  

১২ মাছাঃ রিহমা বগম মতৃ আেয়ন শখ ০৯ খালাহাটী  মা ারপাড়া ২১- ১১- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩২৩২৪৯  

১৩ ীমিত িমনা রানী যতীন চ  দাস ০৯ খালাহাটী মািঝপাড়া ০৫- ০২- ১৯৩৮ ৩২১২৪৫৮৩২৩৬৩৪  

১৪ ীমিত বলুবুলী মহ  মতৃ পু  চ  মহ  ০৯ খালাহাটী রথবাজার ১৩- ০৮- ১৯৩৯ ৩২১২৪৫৮৩২৩৬০০  

১৫ মাছাঃ বুলবুলী বগম মাঃ আ ুস সা ার ০৯ খালাহাটী  ফারাজীপাড়া ১৩- ০৩- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩২১৫৩৩  

১৬ মাছাঃ কিবতন  মতৃ মিজবর রহমান ০৯ খালাহাটী  ফারাজীপাড়া ১৭- ০৫- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩২১৫২৪  

১৭ মাছাঃ মােলকা বগম মাঃ মহািসন আলী ০৯ খালাহাটী  ফারাজীপাড়া ২৫- ০৫- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩২২০৫০  

১৮ ীমিত িব  রাণী ী ব িকম চ  সরকার ০৯ খালাহাটী রথবাজার ০৩- ০৬- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩২১৩৬০  

১৯ মাছাঃ জিরনা বগম মতৃ ফজলার রহমান ০৯ খালাহাটী পি ম পাড়া ০৩- ০৭- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩২৩৮৬৭  

২০ মাছাঃ মিরয়ম বওয়া মতৃ িছি ক হােসন ০৯ খালাহাটী  ফারাজীপাড়া ০৫- ০৬- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩২২৩২০  
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িবষয়ঃ বয়  ভাতা ডাটােবজ তািলকা ভাতা পাওয়ার যাগ  ব াি েদর নােমর তািলকা  (মিহলা) 

 

িমক 
নং 

নাম িপতা/ ামীর নাম ওয়াড নং াম জ  তািরখ আইিড নং ম ব  

২১ ীমিত কদম বালা ী ফলান চ  দাস ০৯ খালাহাটী  মািঝপাড়া ১৭- ০৮- ১৯৪৫ ৩২১২৪৫৮৩২২৭৬১  

২২ ীমিত হিরদািস  মতৃ ি িতশ ০৯ খালাহাটী মািঝপাড়া ১২- ০৮- ১৯৪৬ ৩২১২৪৫৮৩২২৬৪৭  

২৩ কামনী বালা চত  বমন ০৯ খালাহাটী মা ারপাড়া ০৩- ০৫- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩২৩৩৬৮  

২৪ মাছাঃ সরাজুন নছা মতৃ আ লু মিজদ ০৯ খালাহাটী  ফারাজীপাড়া ১৩- ০৫- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩২২০৭৪  

২৫ মাছাঃ মিছরন বগম মতৃ আেলক মামনু ০৯ খালাহাটী জলার পাড়া ২৩- ০৫- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩২৩০৬৫  

২৬ মাছাঃ মিছরন বগম মতৃ আেলক মামনু ০৯ খালাহাটী জলারপাড়া ২৮- ০৬- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩২৩০৬৫  

২৭ মাছাঃ আিজনা বগম মতৃ লতান িময়া ০৯ খালাহাটী ফারাজীপাড়া ২৮- ০৬- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩২১৭২২  

২৮ মাছাঃ রিজয়া বগম মতৃ আ লু গিণ ০৯ খালাহাটী ফারাজীপাড়া ০৯- ০৮- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩২২৩৫৪  

২৯ মাছাঃ জিমলা বগম মতৃ বিদয়া ামান ০৯ খালাহাটী ব াপাড়ীপাড়া ০৯- ০৮- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩২৩০৫০  

৩০ মাছাঃ জােহদা বগম মতৃ ফজলুল হক ০৯ খালাহাটী ফারাজীপাড়া ০৭- ০৯- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩২২৪৮৭  

৩০ ীমিত অিনবালা  মতৃ খাকা চ  দাস ০৯ খালাহাটী মািঝপাড়া ২৩- ১০- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩২২৭৯৭  

৩১ মাছাঃ জােবদা বগম মতৃ নয়া িময়া ০৯ - - - - - - - -  ০৭- ১১- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩২৩৮৫৫  

৩২ মাছাঃ খায় নেনছা মতৃ মিহর উি ন ০৯ খালাহাটী জলালপাড়া ২৫- ১২- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩২৩১০২  

৩৩ ীমিত স া রানী ী ফু  চ  দাস ০৯ খালাহাটী মািঝপাড়া ০৫- ০৯- ১৯৪৮ ৩২১২৪৫৮৩২২৭০৯  

৩৪ ীমিত অ  পু া রানী মতৃ ফু  মহ +০ ০৯ খালাহাটী মািঝপাড়া ০৫- ০৬- ১৯৪৮ ৩২১২৪৫৮৩২২৮৫১  

৩৫ মাছাঃ রােহলা বগম মতৃ না টু িময়া ০৯ খালাহাটী ব াপাড়ীপাড়া ১৫- ০৬- ১৯৪৯ ৩২১২৪৫৮৩২৩৬৮২  
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িবষয়ঃ বয়  ভাতা ডাটােবজ তািলকা ভাতা পাওয়ার যাগ  ব াি েদর নােমর তািলকা  (পুরষ) 

 
 

িমক 
নং 

নাম িপতা/ ামীর নাম ওয়াড নং াম জ  তািরখ আইিড নং ম ব  

০১ মাঃ মেছর উি ন মতৃ তেয়ন উি ন ০৯ খালাহাটী পি মপাড়া, ১৭- ০১- ১৯২৫ ৩২১২৪৫৮৩২৩৭৪৯  

০২ মাঃ জয়নাল আেবদীন মতৃ বাহরাম ম ডল ০৯ খালাহাটী মা ারপাড়া ২১- ০৮- ১৯২৭ ৩২১২৪৫৮৩২৩২৬৭  

০৩ মাঃ তাফােয়ল িময়া মতৃ আ লু ছালাম ০৯ খালাহাটী পি মপাড়া ১৯- ১০- ১৯২৯ ৩২১২৪৫৮৩২৩৫৬৫  

০৪ মাঃ কােবদ আলী মতৃ আিফল উি ন ০৯ খালাহাটী পি মপাড়া ০৮- ০৭- ১৯৩৩ ৩২১২৪৫৮৩২৩৭৭৪  

০৫ মাঃ মাফা ল হােসন মতৃ আ লু হক সরকার ০৯ খালাহাটী  ফারাজীপাড়া  ০৯- ০৪- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩২১৭১৬  

০৬ মাঃ আবুল হােসন মতৃ আ াছ আলী ০৯ খালাহাটী মা ারপাড়া ০৪- ০৫- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩২৩৩৫৫  

০৭ মাঃ আলী আকবর মতৃ ববীর শখ ০৯ খালাহাটী মা ারপাড়া ০৪০৬- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩২৩১৯৫  

০৮ মাঃ আ লু জিলল মতৃ আ লু শখ ০৯ খালাহাটী পি মপাড়া ০২- ০৮- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩২৩৮৭৬  

০৯ মাঃ মাসেলম উি ন মতৃ আিজজার রহমান ০৯ জলারপাড়া ১৩- ১০- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩২৩০৭৯  

১০ মাঃ ইয়ািছন আলী মতৃ বািজত উ াহ ০৯ খালাহাটী ১৫- ১০- ১৯৩৭ ৩২১২৪৫৮৩২০৪৬৪  

১১ ী িদেজ  নাথ সরকার মতৃ হর চ  দাস ০৯ রথ বাজার ০১- ০২- ১৯৩৮ ৩২১২৪৫৮৩২২৮৮২  

১২ আ লু মােলক মতৃ আ লু মিজদ ০৯ খালাহাটী  ফারাজীপাড়া ০৫- ০৮- ১৯৩৯ ৩২১২৪৫৮৩২২৬০৪  

১৩ মাঃ রফােয়ত উল াহ মতৃ িময়াজান ব াপাড়ী ০৯ খালাহাটী  ফারাজীপাড়া ১০- ১১- ১৯৪০ ৩২১২৪৫৮৩২৩৭৯২  

১৪ ী অিবনাশ চ  কম  মতৃ মহান  কমকার ০৯ খালাহাটী  ফারাজীপাড়া ০২- ০২- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩২১৬৪৯  

১৫ মাঃ মিফজল হক মতৃ আ লু মিজদ ০৯ খালাহাটী  ফারাজীপাড়া ০৫- ০২- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩২২৫১৪  

১৬ মাঃ জয়নাল আেবদীন মতৃ কছর উি ন ০৯ খালাহাটী  ফারাজীপাড়া ১০- ০২- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩২১৫৪৩  

১৭ মাঃ বিছর উি ন মতৃ বারান শখ ০৯ খালাহাটী মা ারপাড়া ০৩- ০৪- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩২৩২৯৭  
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িবষয়ঃ বয়  ভাতা ডাটােবজ তািলকা ভাতা পাওয়ার যাগ  ব াি েদর নােমর তািলকা  (পুরষ) 
 

িমক 
নং 

নাম িপতা/ ামীর নাম ওয়াড নং াম জ  তািরখ আইিড নং ম ব  

১৮ মাঃ নয়া িময়া মতৃ আ ুস সালাম ০৯ জলারপাড়া ১৫- ০৫- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩২২৯২৪  

১৯ মাঃ আ লু জিলল  মতৃ আ লু হািমদ ০৯ ফারাজীপাড়া ২৫- ০৭- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩২২০৭৫  

২০ ম টু চ  কমকার মতৃ মিহম চ   কমকার ০৯ ফারাজীপাড়া ০৬- ০৮- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩২১৬৬২  

২১ মাঃ ফজেল রা ী মতৃ িময়াজান সরকার ০৯ ফারাজীপাড়া ০৮- ০৯- ১৯৪২ ৩২১২৪৫৮৩২২৫২৪  

২২ এ,িট,এম কিরম ামািনক মতৃ আ লু বারী ামািনক ০৯ রথবাজার ০৫- ০৮- ১৯৪৩ ৩২১২৪৫৮৩২১২৪১  

২৩ মাঃ আিজজুর রহমা মতৃ জামাল উি ন ০৯ মািঝপাড়া ০৮- ১০- ১৯৪৬ ৩২১২৪৫৮৩২২৮১১  

২৪ ী নেরন চ  দাস মতৃ িখ রাম চ  ০৯ মািঝপাড়া ০৮- ১০- ১৯৪৬ ৩২১২৪৫৮৩২২৮২১  

২৫ মাঃ মনছুর আলী মতৃ ছিব সখ ০৯ পি মপাড়া ১৮- ০৪- ১৯৪৪ ৩২১২৪৫৮৩২৩৭৬৪  

২৬ মাঃ ল আজম মতৃ মৗলভী বশারত ০৯ ফারাজীপাড়া ১৪- ১১- ১৯৪৪ ৩২১২৪৫৮৩২১৫৭৭  

২৭ ী িনলকা  চ  দাস মতৃ উমা চ  দাস ০৯ মািঝপাড়া ০২- ০৭- ১৯৪৫ ৩২১২৪৫৮৩২২৬৮১  

২৮ ী হিরদাশ চ  মতৃ নেরন চ  ০৯ মািঝপাড়া ১০- ১০- ১৯৪৫ ৩২১২৪৫৮৩২২৮১২  

২৯ ী মহ  চ  দাস মতৃ রাম কা  চ  ০৯ মািঝপাড়া ০৫- ০১- ১৯৪৬ ৩২১২৪৫৮৩২২৬৯৭  

৩০ মাঃ মকবুল হােসন মতৃ মেয়ন উি ন ০৯ ব াপাড়ীপাড়া ১০- ০৫- ১৯৪৭ ৩২১২৪৫৮৩২৩০২৫  

৩১ ীমিত অ  পু া রানী মতৃ ফু  মহ  ০৯ খালাহাটী মিলপাড়া ০৫- ০৬- ১৯৫৮ ৩২১২৪৫৮৩২২৮৫১  

৩২ জলাল চ  কমকার মতৃ জীবন চ  কমকার ০৯ ফারাজীপাড়া ০৯- ০৬- ১৯৫০ ৩২১২৪৫৮৩২১৬৯৬  

৩৩ মাঃ কারবান আলী মতৃ কিরমন  ০৯ ফারাজীপাড়া ২১- ০৯- ১৯৫২ ৩২১২৪৫৮৩২২৫৮৮  

        

        



 


