
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
�মহনপুর ইউিনয়ন পিরষদ 
সুনামগ� সদর, সুনামগ�। 

বয়� ভাতার নােমর তািলকা 

 :নং নাম িপতা/#ামীর নাম $াম ওয়াড'  জ(\তািরখ আইিড ন,র 
১ �মা: হা.ন িময়া মৃত মিফজ আলী 1ভষেবর ০১ ০৮-০৭-১৯৪২ ৯০১৮২৫০২৮৯১৫২ 
২ �মাছা: ফয়জনু �নছা মৃত আরব আলী 1ভষেবর ০১ ০৪-০৬-১৯৪২ ৯০১৮২৫০২৮৯৩৪০ 
৩ �মা: ইসহাক আলী মৃত মিফজ আলী 1ভষেবর ০১ ০৪-০৬-১৯৪৪ ৯০১৮২৫০২৮৯১৬৪ 
৪ �মা: তােলবুল ইসলাম মৃত �মা: আ>ুর রিহম 1ভষেবর ০১ ২৩-০২-১৯৪২ ৯০১৮২৫০২৮৯৫২৯ 
৫ �মাছা: আিমনা �বগম মৃত �মা: আ>ুল �দওয়ান নগর ০১ ০২-০৫-১৯৪২ ৯০১৮২৫০২৮০২৫৭ 
৬ আহমদ �গাল মৃত মনাফ 1ভষেবর ০১ ১৭-০৮-১৯৩৭ ৯০১৮৯৫০২৭৯৭০৩ 
৭ �মা: ই?াজ আলী মৃ: �মা: কানাই িময়া �মাহনপুর ০৪ ১২-১১-১৯৪৮ ৯০১৮৯৫০২৮২৯৬৭ 
৮ জয়তুন �নছা মৃত: আ>ুল জিলল নু.@া ০২ ০২-০২-১৯৩২ ৯০১৮২৫০২৮০৪৪৮ 
৯ রািবয়া খাতুন আ: হাAান নু.@া ০২ ১০-০৮-১৯৪৩ ৫০৬৭৮০৫১৬৭ 
১০ সুনীিত �ঘাষ অিন.D �ঘাষ পুরাতন 1পEা ০২ ১০-০২-১৯৫৪ ৫০৬৭৯৮৫৭২০ 
১১ �মাছা: #.ফা িবিব মৃত �মা: �মাছন আলী নতুন 1পEা ০৩ ২১-০৯-১৯৩৪ ৯০১৮২৫০২৮১৫১৮ 
১২ জগদীশ চG দাস মৃত জলধর দাস নতুন 1পEা ০৩ ১৯-১১-১৯৫২ ৯০১৮২৫০২৮২৩৭৫ 
১৩ ফজর আলী আ ম উ@া নতুন 1পEা ০৩ ২১-০৪-১৯৩৭ ৩২৬৭৪১৭০৭৩ 
১৪ আিশদ আলী ওয়াদ বI নতুন 1পEা ০৩ ২৫-০৪-১৯৩২ ৬৪৭২৬৯১১২ 
১৫ নওশাদ আলী  নতুন 1পEা ০৩  ৯০১৮৯৫০২৮২২৪৮ 
১৬ �মা: সিফক িময়া �চৗধুরী মৃত আ>ুল লিতফ �চৗধুরী �মাহনপুর ০৪ ১৪-০৮-১৯৪০ ৯০১৮২৫০২৮৪০৩৯ 
১৭ �মা: আ>ুল মািলক মৃত আKাছ আলী �মাহনপুর ০৪ ১৩-১১-১৯৫০ ৯০১৮২৫০২৮৩৮৩৫ 
১৮ �মা: আ>ুল কLছু মৃত: �মা: মহবত আলী �মাহনপুর ০৪ ১১.০৬.১৯৫৩ ৯০১৮২৫০২৮২৫০৮ 
১৯ �মা: আছান আলী মৃত ফজলু রহমান �মাহনপুর ০৪ ০৩-০৮-১৯৪৭ ৯০১৮৯৫০২৮৪০৭৫ 
২০ �মা: রজব আলী মৃত আ>ুল কিরম �মাহনপুর ০৪ ১৫-১০-১৯৪৯ ৯০১৮৯৫০২৮৩১৬৫ 
২১ �মাছা: িদলNশ িবিব মৃত সােয়দ আলী �মাহনপুর ০৪ ০৫-১১-১৯৩৭ ৯০১৮২৫০২৮২৯২১ 
২২ �মা: লাল িময়া মৃত: আজম আলী �মাহনপুর ০৪ ০২.০৮.১৯৪৮ ৯০১৮২৫০২৮৪২৭৭ 
২৩ আলকাছ আলী মৃত: এশাদ আলী �মাহনপুর ০৪ ২৫-০৪-১৯৪২ ১৯৮২৯০১৮৯৫০০০০০০১ 
২৪ �মাছা: সিফNেAছা মৃত: ইPত উ@া �মাহনপুর ০৪ ০৫-০৮-১৯৪২ ৯০১৮৯৫০২৮৪১৯৮ 
২৫ সেতQG পুরকায়R মৃত: �যােগG পুরকায়R জয়নগর ০৫ ২৭-১১-১৯৪০ ৯০১৯৯৫০২৮৪৮৪৪ 



 :নং নাম িপতা/#ামীর নাম $াম ওয়াড'  জ(\তািরখ আইিড ন,র 
২৬ �মা: হা.ন িময়া মৃত: বজলু িময়া জয়নগর ০৫ ২৯-০৩-১৯৪০ ৯০১৮৯৫০২৮৪৬১৮ 
২৭ আরিত রানী আচাT' সীেতশ র�ন আচায'Q জয়নগর ০৫ ২১-১১-১৯৫০ ৯০১৮৯৫০২৮৪৯০১ 
২৮ �মাছা: ফুলবানু #ামী: মৃত জUর আলী সদ' ারপুর ০৬ ০৬.০৮.১৯৪৭ ৯০১৮৯৫০২৮৪৯৩২ 
২৯ �মা: নুর রহমান মৃত: আজাদ বI সদ' ারপুর ০৬ ০৮.০৬.১৯৪৪ ৯০১৮৯৫০২৮৮৮০৭ 
৩০ �মাছা: আরফুল �নছা মৃত আ>ুর নূর সদ' ারপুর ০৬ ০২-০৭-১৯৫৪ ৯০১৮৯৫০২৮৮৬৮৫ 
৩১ �মা: সু.জ আলী মৃত আইন উিLন সদ' ারপুর ০৬ ০১-১১-১৯৪৮ ৯০১৮৯৫০২৮৮৭৫৫ 
৩২ আ>ুর নুর মৃত হাজী ইসমাইল আলী WেXাYর ০৭ ১০-০৪-১৯৫৩ ৯০১৮২৫০২৮৬২৬৩ 
৩৩ আজিমলা �বগম আবুল কালাম WেXাYর ০৭ ১৯-০৪-১৯৫৪ ৯০১৮২৫০২৮৬৪৫৪ 
৩৪ আ>ুল বািরক ইউনুছ আলী WেXাYর ০৭ ০৫-০৪-১৯৩৭ ৪১৬৭৫০৬৫৫১ 
৩৫ সমুজা িবিব আ>ুল গফুর WেXাYর ০৭ ০২-০৫-১৯৩৮ ৯০১৮৯৫০২৮৬৩৩৬ 
৩৬ �মা: শামছুল আলম মৃত: রহমত উ@া বাণীপুর ০৭ ১৫-০৮-১৯৫১ ৯০১৮৯৫০২৮৫৬৬২ 
৩৭ �মা: জালাল উিLন মৃত: উসমান আলী বাণীপুর ০৭ ১৫-০৪-১৯৫১ ৯০১৮৯৫০২৮৫৪১৬ 
৩৮ �মা: আ>ুর রিহম মৃত: 1তয়ব আলী বাণীপুর ০৭ ০৬-০৬-১৯৪৯ ৯০১৮৯৫০২৮৫৩৫৭ 
৩৯ আ: বািরক ইউনুছ আলী WেXাYর ০৭   
৪০ আ>ুল গিন মৃত মুজাফর আলী মুZী �নৗকাখালী ০৮ ০৯-০২-১৯৩৭ ৯০১৮২৫০২৮৭৭১৯ 
৪১ কিরমুন �নছা আজমত উ@াহ �নৗকাখালী ০৮ ০৪-০৭-১৯৪৭ ৯০১৮২৫০২৮৭৫৬৫ 
৪২ উPলা দাশ মৃত �দেব[ দাশ �নৗকাখালী ০৮ ০৬-০২-১৯১৭ ৯০১৮২৫০২৮৭৫৪৩ 
৪৩ �মা: রিহম উ@া মৃত: আইন উ@াহ মুড়ারবE ০৮ ১০-০৮-১৯৪৭ ৯০১৮৯৫০২৮৬৬৩৪ 
৪৪ আফসরজান িবিব আ>ুল আিজজ মুড়ারবE ০৮ ১৯-১১-১৯৫১ ৯০১৮২৫০২৮৬৭৪৭ 
৪৫ �মা: সামছু্িLন মৃত ইমাম Uেসন মুড়ারবE ০৮ ২০-০৩-১৯৪২ ৯০১৮২৫০২৮৭১২১ 
৪৬ �মাছা: �মাহন মালা �মা: জসীম উিLন মুড়ারবE ০৮ ১২-০৮-১৯৫১ ৯০১৮২৫০২৮৬৫৬৬ 
৪৭ রিফNন �নছা মৃত: আ>ুর রিশদ মুড়ারবE ০৮ ১০-০৮-১৯৪৯ ৯০১৮৯৫০২৮৬৬০১ 
৪৮ �মাছা: রং ভানু মৃত মনর উিLন রহমতপুর ০৯ ০৩-০৫-১৯৪৫ ৯০১৮২৫০২৮৮১৭৭ 
৪৯ আ: মছিKর মৃত: আKাছ আলী �মাহনপুর ০৪ ০৮-০১-১৯৫১  
৫০ �মাছা: আতাবুল �নছা �মা: আ>ুল জিলল রহমতপুর ০৯ ১৫-০৮-১৯৪৬ ৯০১৮২৫০২৮৮১০২ 
৫১ �মাছা: আিম.ন �নছা মৃত তিরক উ@া রামনগর ০৯ ১৯-০৪-১৯৫২ ৯০১৮২৫০২৮৮৩৪৭ 
৫২ �মাছা: আিসয়া খাতুন �মা: আ>ুল মতিলব রামনগর ০৯ ২৩-০৩-১৯৫২ ৯০১৮২৫০২৮৮৪১২ 
৫৩ �মাছা: জUরা িবিব মৃত: আ>ুর রজাক মুড়ারবE ০৮ ০৫-০৬-১৯৩৯ ৯০১৮২৫০২৮৬৫৫৫ 

 



িবধভা ভাতার নােমর তািলকা 

 :নং নাম িপতা/#ামীর নাম $াম ওয়াড'  জ(\তািরখ আইিড ন,র 
১ �মাছা: মিরয়ম িবিব #ামী মৃত: �মা: মমতাজ আলী নতুন 1পEা ০৩ ০১-০১-১৯৩৭ ৯০১৮৯৫০২৮১৬৩২ 
২ শাহানারা �বগম আ>ুল মিতন নু.@া ০২ ১০-০৩-১৯৬৮ ৯০১৮২৫০২৮০৪৬৬ 
৩ আি,য়া খাতুন হােয়শ আলী নু.@া ০২ ১১-০৪-১৯৬৮ ৭৭৬৭৮০৪৪৮২ 
৪ �মাছা: ময়না �বগম মৃত �মা: তিরক উ@া নতুন 1পEা ০৩ ০৮-১০-১৯৭৭ ৯০১৮২৫০২৮১৫৮৭ 
৫ স^া রাণী �দব #গ_য় �হেমG �দব পুরাতন 1পEা ০৩ ১০-০২-১৯৬৭ ৫০৬৭৯৮৮৪৭৬ 
৬ �মাছা: �খলানুর �বগম �মা: নূ.ল হক �মাহনপুর ০৪ ১৫-০৭-১৯৭০ ৯০১৮৯৫০২৮৩৫০১ 
৭ সািব`ী চ বত_ #ামী: সুনীল চ বত_ জয়নগর ০৫ ২৪-০১-১৯৭০ ৯০১৮৯৫০২৮৪৬০০ 
৮ �মাছা: রিহমা খাতুন �মা: রহমত উ@াহ সদ' ারপুর ০৬ ১৬.০২.১৯৬৭ ৯০১৮৯৫০২৮৪৯৩৫ 
৯ �মাছা: আয়শা �বগম �মা: রিশদ আহমদ WেXাYর ০৭ ১২-১১-১৯৭৮ ৯০১৮৯৫০২৮৫৯৯৫ 
১০ �মাছা: সুিফয়া খাতুন �মা: আছLর আলী WেXাYর ০৭ ১০-১১-১৯৬৮ ৯০১৮৯৫০২৮৫৯৯১ 
১১ �মাছা: রিফNন �নছা �গালাম মaফা WেXাYর ০৭ ২৪-০৫-১৯৮৩ ৯০১৮২৫০২৮৬০৫৯ 
১২ �মাছা: .কশানা �বগম �মা: বিশ.ল হক বাণীপুর ০৭ ৩০-০৮-১৯৮২ ৯০১৮৯৫০২৮৫৮০৭ 
১৩ �মাছা: নরুজাহান �বগম মৃত: মইন উিLন বাণীপুর ০৭ ১২-০৬-১৯৬৩ ৯০১৮৯৫০২৮৫১৬০ 
১৪ �মাছা: িশিরয়া �বগম #ামী:মৃ: �মা:িজয়াস উিLন �নৗকাখালী ০৮ ০৫.০২.১৯৮৭ ৯০১৮৯৫০২৮৭৫৫৫ 
১৫ সুিচ`া বম'ন মৃত: তরীG বম'ন মুড়ারবE ০৮ ০৮-০৯-১৯৬০ ৯০১৮৯৫০২৮৬৮৯২ 
১৬ �মাছা: 1তয়বুন �নছা মৃত: আ>ুল কািদর মুড়ারবE ০৮ ২৫-০৪-১৯৬৯ ৯০১৮৯৫০২৮৭০৮৩ 
১৭ �মাছা: শরীফুল �নছা মৃত এিলম উ@া রহমতপুর ০৯ ১৪-০৭-১৯৬৮ ৯০১৮২৫০২৮৮২২৯ 
১৮ �মাছা: রািহমা �বগম �মা: জামাল উিLন রামনগর ০৯ ০৩-০৭-১৯৭২ ৯০১৮২৫০২৮৮৩১৮ 
১৯ �মাছা: আেনায়ারা �বগম মৃত: �মা: মাহমুদ আলী নতুন 1পEা ০৩ ২৯-১০-১৯৭২ ৯০১৮৯৫০২৮১৫৬৪ 

 

 

 

 

 



�িতব�ী ভাতার নােমর তািলকা 

 :নং নাম িপতা/#ামীর নাম $াম ওয়াড'  জ(\তািরখ আইিড ন,র 
১ জলুফা �বগম আbাই িময়া 1ভষেবড় ০১ ০১.১২.২০০০ ২০০০৯০১৮৯৫০১০২০৬৪ 
২ �মাছা: মেনায়ারা �বগম আ>ুল গcফার 1ভষেবড় ০১ ০৩-০৫-১৯৮২ ২৩৬৭৬৩৯৬৩৬ 
৩ �মা: �হলাল আহমদ আ>ুল হক নু.@া ০২ ১৫-০৫-১৯৮৮ ৯০১৮২৫০২৮১১১০ 
৪ বাdী দাস �গােপG Nমার দাস নতুন 1পEা ০৩ ২৬-১২-১৯৮৬ ৯০১৮২৫০২৮২৩৮৮ 
৫ �মাছা: আিছয়া িবিব �মা: ওয়ািরশ উ@া নতুন 1পEা ০৩ ০৩-০২-১৯৩৭ ৯০১৮২৫০২৮১৬৩৩ 
৬ �মাছা: জয়তুন �নছা মৃত ফয়জনু নূর �মাহনপুর ০৪ ১৫-০২-১৯৪৭ ৯০১৮৯৫০২৮৩৬২১ 
৭ িনিখল চG দাস মৃত: িনতQানE দাস জয়নগর ০৫ ১০-১০-১৯৫০ ৯০১৮৯৫০২৮৪৭০৯ 
৮ �মাছা: কeনা আfার িপতা: �মা: আ>ুস সামাদ সদ' ারপুর ০৬ ০৯.১১.১৯৮৬ ৯০১৮৯৫০২৮৮৭২৫ 
০৯ �মা: নু.ল আিমন �মা: ইWািহম আলী সদ' ারপুর ০৬ ১৮-০৭-১৯৬৯ ৯০১৮৯৫০২৮৮৬৫৪ 
১০ �মা: আ>ুল ছােয়দ �মা: মিতউর রহমান সদ' ারপুর ০৬ ০১-০৭-১৯৮২ ৯০১৮৯৫০২৮৮৮১৯ 
১১ �মা: জিহর উিLন আ>ুল জKার বানীপুর ০৭ ০১-০২-১৯৮০ ৪১৬৭২৫০৮৪৬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


