
: নং: নাম িপতার নাম ামী/ ীর নাম জাতীয় পিরচয়প  নং মাবাইল
ওয়াড 

নং
াম ইউিনয়ন

িবেশষ চািহদা স  
(িভ ক, িবধবা, ামী 
পিরত া, হিরজন, 
িতব ী, বয়  ইত ািদ)

১ মা: নিজর উ ীন ঠলাই হা  বগম ৬৪১০৯৪৫৪৩৭ ০১৭৫৬০৬৯৬৫৪ িকসমত রেসয়া রাধানগর

২ মা: মই ল হক খিমর উ ীন
মাছা: রজাহান 
বগম

৭৭১০৪৬৭৩০৯১৯৫ ০১৭৩৭৩২৪১২৩ িকসমত রেসয়া রাধানগর

৩ মা: সিফ ল ইসলাম মা: সেলমান িম ৭৭৬১৬১৪২৮৩ ০১৭৮৬৮১৯১৮৮ রাধানগর রাধানগর
৪ বা ল চ  বমন কারা  চ  বমন পিব া রানী ৭৭১০৪৬৭৩০৮৮৯২ ০১৭৮৫২৭৮১৭৪ রাধানগর

৬ মা: মসিলম উ ীন মা: ফজ র রহমান
মাছা: সােহরা 
বগম

৭৭১০৪৬৭২৭৪০০১ ০১৭৪৫৩৮২৬৯৭ রাধানগর

৭ মা: তির ল ইসলাম ধন মাহা দ ৪১৯৪৮০১৬১১ ০১৭৪৪৮২২০৪৭ ৭ রাধানগর
৮ মা: আ র রা াক মা: আিজ ল ইসলাম ৪২১১২৫০৯৩৩ ০১৭৯৬০৯৩৭১৩ ৪ িমজা র
৯ মাছা: রােহনা বগম মা: বশা ৩৭১১৩৩৩৩৬৩ ০১৩০৮১০৬৮৫০ রাম র

১০ মাছা: মাসিলমা আকতার ম ফা আলী মা: কামাল স ার ১৯৫১০৩৩৩৬২ ০১৭৯৬১১১৬৬২ ২ রাধানগর

১১ মা: খােদ ল ইসলাম রিহম উ ীন ২৮১১৭৭৪৬০৯ ০১৭৫৬৬২৭৫৮৭ ৩ িকসমত রেসয়া রাধানগর

১২ মািনেয়ল দাস রাই ৩৭১০৬৪১২৫৩ ০১৭০৯৭৭২২৮৭ ৯ বাধগ ও তািড়য়া
১৩ আেরাতী দাস ন ল দাস ২৩৬১৪৩৩৩৫৮ ০১৭৫২৫৫১৬২১ ৫ রাধানগর রাধানগর
১৪ িপতর দাস ইস দাস ৭৭১০৪৮১২৫৯২৬৪ ০১৭৯৬৬৬২৩৫২ ৯ বাধগ ও তািড়য়া
১৫ মা: সিলম আহে দ মা: লাল আলী ৩৩০২৩৩১৩০৫ ০১৭৬৮৮৮৪৭২৭ ৯ গািব র রাধানগর
১৬ মা: রমজান আলী মা: তসিলম উি ন ৪১৬৮৯৬১৮৫৪ ০১৩০৬১১৯৪৬৬ ৯ গািব র রাধানগর

১৭ মাছা: সােহদা বওয়া আিসর উ ীন ত: ইিলয়াছ আলী ৭৩১০৮২৭০৬৩ ০১৭৭৭৫৪৯১৬২ ৩ বাধগ ও তািড়য়া

১৮ মা: হিববর রহমান ত: খলাক  মাহা দ ৭৭১০৪১৩২৬৪৩৭৭ ০১৩১৫৫৯৭৫১০ বষা পাড়া
আেলায়া
খায়া

১৯ মাছা: মকেছদা বগম ফারাজ উ ীন ত: আ: গােলব ৫৯৬০০৯৬৩৯৩ ০১৭৪৪৯৭১৫৩১ ৭ ািত তািড়য়া

২০ মাছা: পেমলা বগম মা: পিজর
মা: 

তিশর(িদনকা )
৭৭১০৪৬৭৩১৩২২৩ ০১৭৪৭৯৩০৪৪৭ ৭ বড়দাপ রাধানগর

২১ মাছা: মেমনা বগম দবা  মাহা দ
মা: জয়নাল 

আেবদীন
১৪৬১৫৯০৭৮৬ ০১৩১০১৪৭১৫৬ ২ লী বলরাম র

হহীন ও িমহীন পিরবার তািলকা ছক
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২২ মা: আ র রা াক মা: নজ ল ইসলাম ৪২০৫৭৮৯৩১৮ ০১৭২৩৫৯৯৭১১ ২ লী বলরাম র
২৩ মিহ র বমন হা  বমন ৭৭৬১৩৯৬১৫৪ ০১৭৪৩৮০৯৭০৯ রেসয়া রাধানগর
২৪ মা: পিজর েসন আিজব উ ীন ৭৭৬১০৬১৫৪৩ ০১৩১৮৯২৬২৫৫ গা র রাধানগর
২৫ মাছা: নািজরা খা ন মা: তিমজ উ ীন ২৩৭২৪০৪৯১৯ ০১৩০৮১৫২৮৩৫ বামন মার

আেলায়া
খায়া

২৬ মা: আখতা ল হাসান ত: তাফা ল হােসন ৭৭১০৪৬৭৩০৭০৪৩ ০১৭১২৪৮৩৬২৯ ৮ ছাটদাপ রাধানগর

২৭ মা: মক ল হােসন মিফজ উ ীন আহ দ ৯১১১৩৩৬২৮৬ ০১৩০৮১০৬৮৫০ বামন মার
আেলায়া
খায়া

২৮ মা: তয়ব আলী ত: নািছর উ ীন ৮৬৬১২০২৫০০ ০১৭৬২১৮৩২৪১ ৭ বড়দাপ রাধানগর
২৯ মাছা: মিরয়ম বগম মিফজ উ ীন ৮৬৬০৭৩৯৭৮৩ ০১৭৭৪১০১৮৫৭ ািত তািড়য়া
৩০ নয়ন সতীশ ৯১৩৪০৫৯০০৬ ০১৩০৫৪৫৮৭ মািলগ ও িমজা র
৩১ মা: ৎফর মা: তিসর উি ন ৬৪১১৬২৪৬৬৮ ০১৭৫০৫১২৩৩৮ গা র রাধানগর

৩২ মা: তির ল ইসলাম ত: তাফা ল হােসন ২৩৫৩৩৮৬৮২০ ০১৯৫২১৮৮২৮৮ ৮ ছাটদাপ রাধানগর

৩৩ মাছা: সিলনা আ ার ইসমাঈল তাসিলম উ ীন ৩৭২৮০১৫৮১৩ ০১৭৩১৫৪৮৫৮৭ দি ন তািড়য়া তািড়য়া

৩৪ মা: আ াস আলী পইম ীন ২৩৬০৬৫৮২৪৫ ০১৭৩০৬০০৬৬২ বাধগ ও তািড়য়া
৩৫ মা: শাহাজাহান আলী মা: নবাব উ ীন ৭৭১০৪৮১২৫৫৪৫২ ০১৭৭৭৮০৬৭৬৮ ৭ উ র ািত তািড়য়া
৩৬ মা: মা ফা মাহা দ আলী ৭৩৪০৭০৯০০০ ০১৭৪৪৬৮৩৭৮৭ ২ মািলগ ও রাধানগর
৩৭ বা ল ইসলাম বিশর উ ীন ৫৯৬১৬৫৯৩০৬ ০১৭৯২৭৬৬০৮১ ৬ মালানী আেলায়ােখায়া
৩৮ মা: জিহর মা: হািমদ ৯১০৯৯৮৮০১৫ ০১৭৮৭৯৭৯২৭৩ স ার পাড়া িমজা র
৩৯ মা: আতা ল ইসলাম লিখবত ৬৮৬০৯০৭২৮৩ ০১৭৮২৫৫৭৯১৭ ৯ গািব র রাধানগর
৪০ িম রানী মা  রাম ৩৭১০১৭৫৭২৪ ০১৭৬৪৮০৪২৩৪ িন  পাড়া তািড়য়া
৪১ খেতজা বগম মা: আ ল মােলক ৫০৬০৯০৭১৩৫ ০১৭৮৬৯৪৭১৬২ ৮ ছাটদাপ রাধানগর
৪২ মা: দিলল উ ীন মা: আ ল মােলক ২৩৬০৯১৯৬৩৯ ০১৭২৫৮৪৬৩৪৭ ৮ ছাটদাপ রাধানগর
৪৩ ফােতমা বগম হািসর উ ীন ত: িসরা ল ৬৪১১৬৬২৩০৪ ০১৭৫১৯৬৫৮০০ ৯ গািব র রাধানগর
৪৪ মাছা: ফাইমা বগম ফইম উ ীন ৪১৬১০৮২২৭৮ ০১৩১৭২১৩৬৮১ বামন মার আেলায়ােখায়া
৪৫ মা: আ ল ছামাদ আজগর আলী ২৩৬১৬৩৫৯০৩ ০১৭৭৪১৬৭৩৭৫ মািলগ ও  রাধানগর
৪৬ দেলজা বওয়া ত: পিজর উ ীন ৭৭১০৪৬৭৩১৩৮৪৫  ০১৭৩৫৫৬২৫৬৬ মািলগ ও রাধানগর
৪৭ মা: িসি ল ইসলাম মা: রিফ ল ইসলাম ৫০৬১৮২২২৫৯ ০১৭৩৭৮৯০০৬৩ বষা পাড়া আেলায়ােখায়া
৪৮ মাছা: জিরফা বগম ত: কা রা ৭৭১০৪৬৭৩০০৩৮৩  ০১৩১৪১৪৮১৮২ ৯ গািব র রাধানগর
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৪৯ রহমান ইসলাম আ ল রিহম ১৯১৯০১৫০৩০ ০১৭২৩০৪৬১৭০ রেসয়া রাধানগর
৫০ মা: মহিসন আলী মা: হিববর রহমান ১৯১৪৯২০৭৫৪ ০১৩১৩৩৩০৪৬৬ রেসয়া রাধানগর
৫১ মাছা: তােহরা বগম মা: আেনায়ার হােসন৭৭১০৪৬৭৩০১০৮৬ ০১৭৩৫৫৬২৫৬৬ রেসয়া(িদনমারা)রাধানগর
৫২ মা: আিম ল ইসলাম কিমর উ ীন ৯১১১৭১১২৮০ ০১৭৪০৪৯১৭৩১ রেসয়া রাধানগর
৫৩ মা: ম  িমঞা মা: আ ল হািকম ৩৭৪৭৩৮৪৯০১ ০১৭৪৪৩২৬৫৪১ কািলকা র িমজা র
৫৪ মা: আিজ ল ইসলাম মা: দিবর উ ীন ৬৪১০৫৪৪৪৫৩ ০১৭৯৪১৩৮২৮১ কািলকা র িমজা র
৫৫ মা: হািজ ইসলাম মা: আ ল জ ার ৩৭১০৪৬৭৬৯১ ০১৭৩৬০৯৩৭২১ ৮ ছাটদাপ রাধানগর
৫৬ মাছা: মা আ ার মা: রিফ ল ইসলাম ৩৭১৪৯২৬৪৯৪ ০১৭৭৩৮৪৮২৫৪ রেসয়া রাধানগর
৫৭ আেলয়া আিলম উ ীন ২৩৬১৬৮১৩৩৭ ০১৭৭৩২৩৪৩৫১ ৮ ছাটদাপ রাধানগর
৫৮ মা: ল আিমন মা: ব উ ীন ৫৫১১২৭৫৯৩৪ ০১৭১৭৪৭৭০২৯ ২ বষা পাড়া(কনপাড়াআেলায়ােখায়া
৫৯ সািহনা নজ ল ৭৭১০৪৬৭৩০৩৬৪৫ ০১৭৭৩২৩৪৩৫১ ৮ ছাটদাপ রাধানগর


