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�ারক নং-                 তািরখঃ ....................ইং 

2020-2021ইং অথ �বছেরর দির� মা’র জ� মা��কাল ভাতােভাগীর নােমর তািলকাঃ 
�িমক 

নং 
নাম িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম �কানা ওয়াড � 

নং 
 এনআইিড নং �মাবাইল নং ম��

1. �্ি� হিববর রহমান �িফয়া �বগম িবজয়নগর 01 7326636763 01734169630 
2. �ি� আ�ার আ�ল কােদর মাহ�দা �বগম িবজয়নগর 01 6902335493 01722413836 
3. �েলখা খা�ন মন�র আলী জ�রা খা�ন �ামািনকপাড়া 01 19917712512000036 01774049212 
4. �গালাপী খা�ন হিস�ল ইসলাম কমলা খা�ন সরকারপাড়া 02 4652379308 01767174870 
5. মা�নী পাহান �েপন পাহান িনরা পাহান সরকারপাড়া 02 8254405031 01737061853 
6. সািবি� রানী যতন চ� রায় সারথী রানী �জারীপাড়া 02 2401052044 01781039416 
7. শাহারা আ�ার �নাভা �পন মেমনা খা�ন িত�াপাড়া 02 2852333752 01737680300 
8. আেমনা খা�ন সা� জয়�ল িত�াপাড়া 02 7352383652 01757886916 
9. িদপালী রাণী  সাধন চ� রায় উষা রানী রায় িত�াপাড়া 02 19927713419000225 01761750947 

10. মিনরা আকতার শিরফ উি�ন মাহা�দা �বগম �তলীপাড়া 02 20007713419000187 01930816680 
11. আয়শা িসি�কা আরমান �হােসন অিলমা �বগম প�চপা�রী 04 9155705877 01705868186 
12. জািহদা আ�ার ইয়া�ব আলী ফােতমা আ�ার �লজারপাড়া 04 8711190390 01785417858 
13. রিহমা �বগম কাই�ম �রাকসানা �বগম বি�রকামাত 04 8261129210 01723359287 
14. জাহানারা �বগম আই�ল হািসনা বি�রকামাত 04 8698887380 01786899688 
15. িশ�ী �বগম তানভীর তাহমীদ ফােতমা খা�ন �ামািনকপাড়া 03 19937311576000076 01744654746 
16. জা�া�ল �জিরন মািনক �হােসন শাহানাজ পারভীন �ধানপাড়া 05 8696367997 01723707079 
17. আিমনা খা�ন িব�ল �মেনকা �বগম মীরপাড়া 05 9154451265 01704285338 
18. জনাকী আ�ার ম� �লবা� আদশ ��াম 05 2854381163 01766511383 
19. নাজমা আ�ার আঃ রা�াক �িফয়া  মিতয়ারপাড়া 05 3260411925 01704343344 
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20. আেলয়া আকতার আবতা�ল �তয়বা বািনয়াপাড়া 06 4161584315 01902324337  
21. িবলিকছ �বগম হািম�ল ছ�রা �বগম মািলপাড়া 06 1499302220 01750780478  
22. রাি�না �বগম আ�ল বারী আয়শা �বগম �ামািনকপাড়া 06 1952399135 01773439091  
23. নীিলমা রানী সে�াষ বাস�ী রানী তাতীপাড়া 06 6002366885 01753054519  
24. পারভীন আ�ার আঃ মিতন মিজদা �বগম �ভলােকাবা 07 4601912944 01314150977  
25. ক�না আ�ার জয়নাল �হােসন �রিজয়া খা�ন �ভলােকাবা 07 8658091528 01938003862  
26. ছািবনা আ�ার �মা�ন কিবর মােলকা খা�ন বািনয়াপাড়া 07 2367592942 01774526541  
27. িম� আ�ার ফা�ক �হােসন মিজ�না খা�ন �লবাড়ী 08 2402377309 01999192159  
28. খািতজা বা� তির�ল ইসলাম �রিজনা �বগম �লবাড়ী 08 7352399161 01754461474  
29. �িতমা রানী �� রায় �লবালা রানী মহৎপাড়া 08 6870805220 01751369861  
30. আকিলমা �বগম আ� সাইদ সিহদা �বগম সরকারপাড়া 02 2400407314 01785430367  
31. িরনা আ�ার ইয়ার �হােসন �জাসনা �জারীপাড়া 02 3273080170 01767711423  
32. শািহনা �বগম �মাশারফ �হােসন সিহতন �নছা সরকারপাড়া 02 7302196733 01761876410  
33. �রভী আ�ার �মন ইসলাম �ফরেদৗিস �বগম সরকারপাড়া 06 6911175252 01717933817  
34. �ি� রানী �মাহন রায় বানী রানী কাঠামপাড়া 06 6009917615 01764804926  
35. শারিমন আ�ার 

নিবনা 
সিফয়ার রহমান �সিরনা �বগম সদ �ারপাড়া 05 4211104387 01951062094  

  


