
ক্রমিক 

নম্বর
আবেদনকারীর নাি িাতার নাি মিতার নাি গ্রাি

1 টুনুয়ারা সবেদা মধুগাড়ী

2 মজিল জনয়ারন মধুগাড়ী

3 রাজিদা রন্িনা মধুগাড়ী

4 নাজির আনুয়ারা মধুগাড়ী

5 মিনু মুনিুরা মধুগাড়ী

6 িাজিেুল শুকুিান মধুগাড়ী

7 মমাোঃ িীেলু ম াসাইন Mrs. Shilpi Khatun Md. Tariqul Ishlam মগায়ালগ্রাম,

8 হৃদয় আলী Arzina Khatun Abbas Ali মি ালা,

9 মমাোঃ সামারুল ইসলাম Mrs. Ashma Khatun

Let Muazzem 

Hossien মি ালা,

10 মমাোঃ আসলাম ম াবসন Mrs. Shabequnnahar Md. Zamil Mondol মোয়াজলয়া,

11 মমাোঃ রজিকুল ইসলাম মমাছাোঃ খবেিান খােুন মৃে ইমান আলী মোয়াজলয়া

12 মমাোঃ রজিকুল ইসলাম Mst. Zarina Khatun Md. Haunar Rashid েড় গাঙজদয়া

13 মমাোঃ রুবেল ম াবসন Mst. Hazera Khatun Md. Nazrul Ishlam েড় গাঙজদয়া

14 মমাোঃ আনারুল ইসলাম Let Thanda Bibi Let Keramot Ali েড় গাঙজদয়া

15 মমাোঃ আবু্দল গিিার Mst. Zalema Khatun Md. Azer Mondol েড় গাঙজদয়া

16 মমাোঃ আিিাস আলী Mst. Rupjan Neha Md. Abdul Jalil মগায়ালগ্রাম

17 মমাোঃ এিরামুল  ি Mrs. Porison Necha Let Julu Mondol মি ালা

18 সাজিল ম াবসন Mst. Seuli Khatun Md Lutfar Rahman েড়গাঙজদয়া

19 বেিাখী নাজসমা মি ালা

20 মমাোঃ িাজিল ম াবসন মমাছাোঃ জিউলী খােুন মমাোঃ লুৎির র মান মোয়াজলয়া

21  াবসম মরব না মি ালা

22 জনয়াে মুলািান মি ালা

23 সুইট িযামলী মি ালা

24 সু ানুর সাবিদা মি ালা

25 আবু্দল মান্নান সাজগরা মি ালা

26 চাবমলী পারুল মি ালা

27 ছজ র আজেিান মি ালা

28  াজনি আবমনা মি ালা

29 আনছার মখাসিান মি ালা

30 রাজখ মরসমা মি ালা

31 জমন ািুল মরাজিিা মি ালা

প্রমতেন্ধী ভাতাবভাগীর তামিকা
১২ নং মোয়াজলয়া ইউজনয়ন পজরষদ

মদৌলেপুর, কুজিয়া।



32 সাবল া  াজলমা মি ালা

33 আল মামুন মিরববদৌজস মি ালা

34 িাজি োবনরা মি ালা

35 মমাক্তার রবমলা মি ালা

36 জিোে িহুরা মি ালা

37 মজছরন মসানা মি ালা

38 ইিােন িাব দা মি ালা

39 রিনা রুপিান মি ালা

40 আজিকুর িজরিা মি ালা

41 মমাছাোঃ িাজি খােুন মমাছাোঃ োবনরা খােুন মমাোঃ িা ািান ম াবসন মি ালা

42 মমাছাোঃ োনুয়ারা খােুন মৃে মজ রন মনছা মৃে মাজনি িাাঁ মোয়াজলয়া

43 মমাোঃ  াউস মাজলথা মমাছাোঃ মপাইবরান মনছা মৃে িজ র  উদ্দীন মগায়ালগ্রাম

44 মমাোঃ আয়নাল মিখ মমাছাোঃ িাবেদা খােুন মৃে আয়ুে আলী মিখ মোয়াজলয়া

45 মমাোঃ মজেয়ার র মান মমাছাোঃ িয়নে মনছা মমাোঃ নাজির উদ্দীন মি ালা

46 মমাোঃ আোঃ  াজমদ মমাছাোঃ সেুর িান মমাোঃ মিব র আলী মোয়াজলয়া

47 মমাোঃ আবু্দল্লাহ্ আল মামুন মমাছাোঃ নািমা খােুন মমাোঃ জমিানুর র মান মোয়াজলয়া

48 মমাোঃ আোঃ রাজ্জাি মমাছাোঃ পােু জেজে মৃে আিা ার আলী মোয়াজলয়া

49 মমাোঃ সাজমম মরিা মমাছাোঃ মুনুয়ারা খােুন মমাোঃ লােলু মন্ডল মোয়াজলয়া

50 মমাছাোঃ িযামলী আক্তার মমাছাোঃ রবমলা খােুন মমাোঃ িজ দুল ইসলাম মোয়াজলয়া

51 মমাছাোঃ র িান মনছা কুাজ ে মমাোঃ অবির মন্ডল মোয়াজলয়া

52 মমাছাোঃ জিল্পীয়ারা খােুন মমাছাোঃ িবমলা খােুন মমাোঃ আজমর মন্ডল মি ালা

53 মমাছাোঃ মমাবমনা খােুন মমাছাোঃ পজরস্কার মনছা মমাোঃ সাবদি মিখ মধুগাড়ী

54 মমাোঃ িজিকুল ইসলাম মমাছাোঃ শুিিান মমাোঃ রুস্তুম আলী মধুগাড়ী

55 মমাোঃ রুিনাই আলী মৃে সুদারন খােুন মৃে ইয়াকুে আলী দাইড়পাড়া

56 মমাোঃ সাজির ম াবসন মমাছাোঃ লাইলা খােুন মমাোঃ আেু  াজনি মধুগাড়ী

57 মমাোঃ আজরিুল ইসলাম মমাছাোঃ রবমলা খােুন মৃে ছােদার ম াবসন জিবিারীনগর

58 মমাছাোঃ আজছয়া খােুন মমাছাোঃ আবমনা খােুন মমাোঃ এলা ী েক্স মগায়ালগ্রাম

59 মমাছাোঃ মবমনা খােুন মৃে ছবিনা খােুন মৃে আজিিুল মাজলথা মোয়াজলয়া

60 মমাোঃ আক্কাচ আলী মমাছাোঃ রজ মা খােুন মৃে নুরুল ইসলাম মোয়াজলয়া

61 মমাছাোঃ মগৌরেিান মমাছাোঃ মসবরিান মমাোঃ আোঃ োরী মোয়াজলয়া

62 মমাোঃ  াউস ম াবসন মমাছাোঃ রাব দা খােুন মৃে মগাপাল মধুগাড়ী

63 মমাোঃ আিরািুল জেশ্বাস মমাছাোঃ মবনায়ারা খােুন মমাোঃ আজিিুল জেশ্বাস মোয়াজলয়া

64 মমাোঃ নিরুল ইসলাম মৃে আবমনা খােুন মমাোঃ রজ ম েক্স মোয়াজলয়া

65 মমাছাোঃ দুজেিান মৃে ময়রন মৃে জিন্দার আলী মোয়াজলয়া

66 মমাোঃ িা ািুল ইসলাম মমাছাোঃ িজরনা মমাোঃ ইসলাম মন্ডল মোয়াজলয়া

67 মমাোঃ মজ রদ্দীন মলদার মৃে খােনা খােুন মৃে েবছর মলদার মোয়াজলয়া

68 মমাোঃ খজলল মন্ডল মৃে মখািিান মৃে আজিমুদ্দীন মধুগাড়ী



69 মমাোঃ ছাজির ম াবসন খান মমাছাোঃ িাবেমা খােুন মমাোঃ আবের খান নাটনাপাড়া

70 মমাোঃ আিরািুল মন্ডল মমাছাোঃ জরিােন মমাোঃ সুলোন মন্ডল মগায়ালগ্রাম

71 মমাছাোঃ মচব ন োনু মৃে সেুরিান মৃে আেু িবরি জিবিারীনগর

72 মমাোঃ দজের উজদ্দন মন্ডল মমাছাোঃ িয়গন খােুন মৃে গিুর মন্ডল মোয়াজলয়া

73 মমাছাোঃ সাজেনা আক্তার মমাছাোঃ ো ািান মমাোঃ এনামুল  ি মি ালা

74 মমাোঃ মসবলম উদ্দীন মমাছাোঃ আইমন মনছা মৃে দজের মমাল্লা মগায়ালগ্রাম

75 মমাছাোঃ ছাজমরন খােুন মমাছাোঃ সাজদমন মমাোঃ কুদু্দস  ালসানা মোয়াজলয়া

76 মমাোঃ আবু্দল লজেি মমাছাোঃ লজেিা খানম মৃে আোঃ মগািুর খান মগায়ালগ্রাম

77 মমাোঃ িিবল রাজি অজি মমাছাোঃ জেউটিয়ারা খােুন মমাোঃ মারিে আলী নাটনাপাড়া

78 মমাছাোঃ ঝুজর খােুন মমাছাোঃ মসা াগী খােুন মমাোঃ নূরুল  ি মগায়ালগ্রাম

79 মমাছাোঃ িজ নুর খােুন মৃে যেন মনছা মৃে সজমর আলী জিবিারীনগর

80 মমাোঃ মারুি ম াবসন মমাছাোঃ মসজলনা খােুন মমাোঃ  াবিম আলী মি ালা

81 মমাোঃ রু ানুজ্জামান মমাছাোঃ মরব না খােুন মমাোঃ মরািনুজ্জামান মি ালা

82 মমাছাোঃ লােনী খােুন মমাছাোঃ জিজরনা খােুন মমাোঃ মখািন জময়া মগায়ালগ্রাম

83 মমাোঃ জমন ািুল আবেদীন নানু্ন মমাছাোঃ মরাজিিা খােুন মমাোঃ আবু্দল ও াে জিবিারীনগর

84 মমাছাোঃ সািনা খােুন মমাছাোঃ োসনা খােুন মমাোঃ সা ািুল ইসলাম মি ালা

85 মমাোঃ সুমন আ বেদ মমাছাোঃ কুলসুম আক্তার মমাোঃ সা ািুল ইসলাম জিবিারীনগর

86 মমাোঃ আবির মন্ডল মৃে লেিন মেওয়া মৃে আবয়ন মন্ডল মি ালা

87 মমাোঃ সামসুল  ি মমাছাোঃ জনোরন মনছা মমাোঃ মুন্নাে আলী মন্ডল নাটনাপাড়া

88 মমাছাোঃ খইমন মনছা মমাছাোঃ  াজমদা খােুন মমাোঃ মসবিন্দার আলী নাটনাপাড়া

89 মমাোঃ মুনজিল ম াবসন মৃে িজরমন মনছা মৃে িওলুি মোয়াজলয়া

90 মমাোঃ আবু্দল কুদু্দস মমাছোঃ খাবেিান মমাোঃ চাাঁ দ আলী মন্ডল িজরষাডুজল

91 মমাোঃ দুল্লাল আলী মমাছাোঃ িদমিান মমাোঃ মুরাদ  ালসানা মোয়াজলয়া

92 মমাোঃ ইব্রাজ ম মমাছাোঃ রবমলা খােুন মৃে ইসমাইল ম াবসন মগায়ালগ্রাম

93 মমাোঃ  াউি মন্ডল মৃে মছবরিান জেজে মৃে র মে মন্ডল মগায়ালগ্রাম

94 মমাোঃ রুবেল ম াবসন মমাছাোঃ নজিমন মনছা মমাোঃ আবু্দল  ানীম মগায়ালগ্রাম

95 মমাোঃ জছপার উজদ্দন মৃে কুসুম মেগম মৃে অজেশ্বাস মন্ডল িজরষাডুজল

96 মমাোঃ আিের আলী মন্ডল মমাছাোঃ জচয়ারন মনছা মৃে জরয়াি উদ্দীন মন্ডল িজরষাডুজল

97 মমাোঃ পলান উদ্দীন মৃে জনঠুর মজন মৃে পাচু মন্ডল মি ালা

98 মমাোঃ সাজিদ ম াবসন মমাছাোঃ িাজ না খােুন মমাোঃ  যরে আলী মোয়াজলয়া

99 মমাোঃ  যরে আলী মৃে লজেবিান মনছা মৃে মগালোর আলী মগায়ালগ্রাম

100 মমাছাোঃ আিবরািা মেগম মৃে এবিদা খােুন মমাোঃ োের আলী নাটনাপাড়া


