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মাননীয় ধানম ী ক ক মানিবক সহায়তা দােনর ািবত তািলকা 

িমক 
নং 

ইউিনয়ন উপকারেভাগীর নাম, িপতার নাম ও কানা জাতীয় পিরচয় প  নং জ  তািরখ বয়স পশা ওয়াড মাবাইল 

1.  লতা ইদাস সরকার, িপতা- সীতানাথ সরকার 
াম-লতা 

৪৭১৬৪৬৭০89920 12-12-1973 48 িদনম র 1 01927693632 

2.  লতা ফাইমা বগম, জং-সা াত ঢালী 
াম-লতা 

৪৭১৬৪৬৭০89808 04-02-1978 43 িমক 1 01768510282 

3.  লতা সােজত ঢালী, িপতা- ওয়ােজদ ঢালী 
াম-লতা 

৪৭১৬৪৬৭০89312 23-03-1972 49 িদনম র 1 01914911658 

4.  লতা কালাম সরদার, িপতা- শহর আলী সরদার 
াম-লতা 

৪৭১৬৪৬৭০90501 21-03-1962 59 িদনম র 1 01903262906 

5.  লতা মা ান সরদার, িপং- মাহা দ সরদার 
াম-লতা 

৪৭১৬৪৬৭০90382 18-05-1979 42 িমক 1 01915810050 

6.  লতা র া সরকার, জং- মাধাই সরকার 
াম-লতা 

৪৭১৬৪৬৭০00010 18-10-1987 34 িদনম র 1 01778292217 

7.  লতা বাস ী রানী ম ল, জং- লাল চ  ম ল 
াম-লতা 

৪৭১৬৪৬৭০89956 08-12-1968 53 িদনম র 1 01913735740 

8.  লতা িমনা ী রানী রায়, জং- িবলাস রায় 
াম-লতা 

৪৭১৬৪৬৭০89853 24-07-1980 41 িদনম র 1 01916725650 

9.  লতা ময়না রানী িম ী, জং- ষার কাি  িম ী 
াম-বামেনরাবাদ 

৪৭১৬৪৬৭০89718 23-09-1965 56 িমক 1 01904545725 

10.  লতা কািলদাস সরকার, িপং-সীতানা সরকার 
াম-লতা 

৪৭১৬৪৬৭০89924 17-01-1971 50 িদনম র 1 01965940102 

 

 

িমক 
নং 
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11.  লতা িনলীমা রায়, জং- ধা  রায় 
াম-লতা 

৪৭১৬৪৬৭০90182 02-04-1984 37 িদনম র 1 01952143049 

12.  লতা কালাচ দ রায়, িপং- িব পদ রায় ৪৭১৬৪৬৭০89891 15-04-1981 40 িমক 1 01988978110 
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াম-লতা 
13.  লতা ভাতী রানী রায়, জং-প ানন রায় 

াম-লতা 
৪৭১৬৪৬৭০90147 21-02-1978 43 িদনম র 1 01950774685 

14.  লতা গৗতম রায়, িপং-রবী নাথ রায় 
াম-লতা 

৪৭১৬৪৬৭০90301 01-12-1979 42 িদনম র 1 01322090940 

15.  লতা শীলা রায়, জং- আন  রায় 
াম-লতা 

৪৭১৬৪৬৭০90134 16-08-1986 35 িমক 1 01912359039 

16.  লতা নীলকমল ম ল, িপং-নের নাথ ম ল 
াম-লতা 

5104232441 21-06-1999 21 িদনম র 1 01965945984 

17.  লতা ত িব াস, িপং-সিতশ িব াস 
াম-লতা 

৪৭১৬৪৬৭০89990 15-12-1985 35 িদনম র 1 01915491784 

18.  লতা সাদ ঢালী, িপং-খেগ নাথ ঢালী 
াম-বামেনরাবাদ 

৪৭১৬৪৬৭০89516 15-06-1975 45 িদনম র 1 01922715947 

19.  লতা অিভিজত ম ল, িপং-ন ল ম ল 
াম-লতা 

1024321422 27-02-1996 24 িমক 1 01834763397 

20.  লতা অেশাক মার ম ল, িপং- শীল ম ল 
াম-বামেনরাবাদ 

৪৭১৬৪৬৭০89624 02-04-1977 43 িদনম র 1 01927032944 

 

 

িমক 
নং 
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21.  লতা কাশ চ  ঢালী, িপং-অধীর মার ঢালী 
াম-লতা 

৪৭১৬৪৬৭০89575 20-01-1973 47 িদনম র 1 01797041786 

22.  লতা জহর লাল ঢালী, িপং- গা  িবহারী ঢালী 
াম-বামেনরাবাদ 

৪৭১৬৪৬৭০89534 25-01-1977 43 িমক 1 01917826664 

23. লতা দবাশীষ ম ল, িপং- শীল ম ল 
াম-বামেনরাবাদ 

৪৭১৬৪৬৭০89695 28-02-1985 34 িদনম র 1 01916702963 

24.  লতা সীমা রায়, জং- নেরশ রায় ৪৭১৬৪৬৭০89627 03-04-1975 45 িদনম র 1 01950116420 
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াম-বামেনরাবাদ 
25.  লতা জলাল ঢালী, িপং-অ পম ঢালী 

াম-লতা 
৪177541598 07-02-1996 24 িমক 1 01905753554 

26. লতা মা ন কিবর গাইন, িপং-নফর গাইন 
াম-লতা 

৪৭১৬৪৬৭০90411 25-06-1986 36 িদনম র 1 01714523105 

27.  লতা মনিজর গাজী, জং-ইসমাইল গাজী 
াম-লতা 

৪৭১৬৪৬৭০00006 12-10-1991 30 িদনম র 1 01925377384 

28.  লতা রােফজা িবিব, জং-ইউশা গাজী 
াম-লতা 

৪৭১৬৪৬৭০90443 18-06-1985 36 িদনম র 1 01924332954 

 

 
 

 

 

িমক 
নং 
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29.  লতা দবাশীষ সরকার, িপং- ভাষ সরকার 
াম- তলাখালী 

৪৭১৬৪৬৭০90914 13-08-1981 40 িদনম র 2 01937518564 

30.  লতা ম ল িম ী, িপং-িশবপদ িম ী 
াম- তলাখালী 

৪৭১৬৪৬৭০91004 10-06-1983 38 িমক 2 01792557466 

31.  লতা অধীর চ  ম ল, িপং- : মেহ  নাথ ম ল 
াম- তলাখালী 

৪৭১৬৪৬৭০90971 15-06-1942 79 িদনম র 2 01980948584 

32. লতা সেবা ম সরকার, িপং- িচ র ন সরকার 
াম- তলাখালী 

৪৭১৬৪৬৭০91095 18-06-1984 37 িদনম র 2 01916409817 

33. লতা ত য় সরকার, িপং- ীেরাদ সরকার 
াম- তলাখালী 

৪৭১৬৪৬৭০91231 12-08-1986 35 িমক 2 01403962818 

34.  লতা অিবনাশ বরাগী, িপং- কনারাম বরাগী 
াম- তলাখালী 

৪৭১৬৪৬৭০91169 08-01-1964 57 িদনম র 2 01904109486 
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35. লতা গা  িব াস, িপং- : িজেত  নাথ িব াস 
াম- তলাখালী 

৪৭১৬৪৬৭০91055 04-05-1965 56 িদনম র 2 01874376613 

36. লতা অিসম সরকার, িপং- : অ ল সরকার 
াম- তলাখালী 

৪৭১৬৪৬৭০91044 18-10-1972 49 িদনম র 2 01995772683 

37. লতা িনিখল সরকার, িপং- গাপাল সরকার 
াম-হ িড়য়া 

৪৭১৬৪৬৭০91527 16-09-1980 41 িমক 2 01969243141 

38. লতা মাঃ আমেজদ হাওলাদার, িপং-খিবরউি ন 
হাওলাদার, সাং-হ িড়য়া 

৪৭১৬৪৬৭০91488 09-05-1954 67 িদনম র 2 01798070460 

 

িমক 
নং 
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39. লতা সমীর ম ল, িপং- িবজয়  ম ল 
াম-ধলাই 

৪৭১৬৪৬৭০90754 14-07-1985 36 িদনম র 2 01932632535 

40.  লতা িব ল ম ল, িপং- ধর চ  ম ল 
াম-ধলাই 

৪৭১৬৪৬৭০90618 17-11-1960 61 িমক 2 01986619456 

41.  লতা তাপস রায়, িপং- িব ল রায় 
াম-ধলাই 

৪৭১৬৪৬৭০90727 03-03-1985 36 িদনম র 2 01783729351 

42.  লতা শা  রায়, িপং- গালক রায় 
াম-ধলাই 

6013681926 26-08-2001 20 িদনম র 2 01889364827 

43.  লতা আরতী ম ল, িপং- গাপাল ম ল 
াম-ধলাই 

৪৭১৬৪৬৭০90741 07-06-1962 59 িমক 2 01907332495 

44.  লতা গািব  ম ল, িপং- ধীর ম ল 
াম-ধলাই 

৪৭১৬৪৬৭০90651 03-04-1965 56 িদনম র 2 01940523122 

45.  লতা িসদা িবিব, জং- কাম ল মি ক 
াম-ধলাই 

৪৭১৬৪৬৭০00003 01-01-1992 29 িদনম র 2 01973286192 

46.  লতা মাঃ আ ল জিলল শখ, িপং-আলী আহ দ 
াম-হ িড়য়া 

৪৭১৬৪৬৭০91567 01-04-1980 41 িদনম র 2 01956647992 

47.  লতা িবকাশ সরকার, িপং- বা লাল সরকার ৪৭১৬৪৬৭০91144 05-01-1962 59 িমক 2 01916911992 
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াম- তলাখালী 
48.  লতা পা ল ম ল, িপং-খেগন ম ল 

াম- তলাখালী 
৪৭১৬৪৬৭০91120 12-10-1958 63 িদনম র 2 01729439756 

 

িমক 
নং 
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49.  লতা জন রায়, িপং- অেশাক রায় 
াম-হ িড়য়া 

৪৭১৬৪৬৭০91425 15-06-1986 35 িদনম র 2 01910315762 

50.  লতা িরমা সরকার,িজং-িশলািদত  রায় 
াম-হ িড়য়া 

৪৭১৬৪৬৭০00110 01-01-1994 27 িমক 2 01771019111 

51.  লতা মাঃ আ  ব ার গাজী, িপং- মাঃ িজ াত আলী 
াম-ধলাই 

6453213867 15-01-1994 27 িদনম র 2 01764462523 

52.  লতা পালী রায়, জং- ভেবশ রায় 
াম-ধলাই 

৪৭১৬৪৬৭০90774 10-10-1985 35 িদনম র 2 01710350794 

53. লতা িজত সরদার, িপং- সতীশ সরদার 
াম-ধলাই 

৪৭১৬৪৬৭০90621 07-05-1968 52 িমক 2 01756991939 

54.  লতা ি য়াংকা রায়, জং- তাপস রায় 
াম-ধলাই 

৪৭১৬৪৬৭০00028 20-02-1991 30 িদনম র 2 01992866874 

55.  লতা মাঃ িব াল গাজী, িপং- মাঃ খােলক গাজী 
াম- তলাখালী 

৪৭১৬৪৬৭০91254 16-09-1988 32 িদনম র 2 01923397908 
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িমক 
নং 
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56. লতা শংকর সরকার, িপং- কশবলাল সরকার 
াম-আধারমািনক 

৪৭১৬৪৬৭০91837 10-04-1970 51 িদনম র 3 01987262739 

57.  লতা মিন  দফাদার, িপং- রাজ  দফাদার 
াম-আধারমািনক 

৪৭১৬৪৬৭০91727 10-10-1960 61 িমক 3 01939125655 

58.  লতা অিসম সরকার, িপং- ধর সরকার 
াম-শংকরদানা 

৪৭১৬৪৬৭০92217 10-06-1970 51 িদনম র 3 01989608802 

59.  লতা লিতকা রানী সরকার, জং- ি য়নাথ সরকার 
াম-শংকরদানা 

৪৭১৬৪৬৭০92274 18-05-1965 56 িদনম র 3 01770533878 

60.  লতা কৗশ া িম ী, জং-পিরমল িম ী 
াম-শংরকদানা 

৪৭১৬৪৬৭০92253 20-07-1971 50 িমক 3 01923983780 

61.  লতা অেশাক মার ম ল, িপং- গাপাল ম ল 
াম-শিচয়ারব  

৪৭১৬৪৬৭০92064 10-06-1985 36 িদনম র 3 01880735084 

62. লতা মরী রায়, জং- মার রায় 
াম-শিচয়ারব  

৪৭১৬৪৬৭০91934 14-06-1985 36 িদনম র 3 01795354460 

63. লতা ম ল িব াস, িপং-সারদা িব াস 
াম-শিচয়ারব  

৪৭১৬৪৬৭০91994 07-03-1939 82 িদনম র 3 01925547115 

64.  লতা শাভা রানী ম ল, জং-রেমশ চ  ম ল 
াম-শিচয়ারব  

৪৭১৬৪৬৭০92115 22-12-1963 58 িমক 3 01990219833 

65. লতা পা ল িব াস, জং-  িব াস 
াম-শিচয়ারব  

৪৭১৬৪৬৭০91988 06-03-1964 37 িদনম র 3 01913727316 
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66. লতা সিমরন িব াস, িপং-িহমাং  িব াস 
াম-শিচয়ারব  

৪৭১৬৪৬৭০92092 07-05-1980 41 িদনম র 3 01924392690 
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67.  লতা া রানী িব াস, জং-অির ম িব াস 
াম-শিচয়ারব  

৪৭১৬৪৬৭০92044 26-05-1976 45 িমক 3 01977408043 

68. লতা শা  রায়, িপং- মািহত রায় 
াম-শিচয়ারব  

৪৭১৬৪৬৭০91939 10-08-1972 49 িদনম র 3 01918662714 

69. লতা কাকলী ম ল, জং-দীপক ম ল 
াম-শিচয়ারব  

৪৭১৬৪৬৭০92026 16-06-1973 48 িদনম র 3 01718627090 

70.  লতা শেলাক সরকার, জং-কানাইল লাল সরকার 
াম-শংকরদানা 

৪৭১৬৪৬৭০92224 16-05-1945 76 িমক 3 01406249880 

71.  লতা েবাধ দফাদার, িপং-কাি ক দফাদার 
াম-আধারমািনক 

৪৭১৬৪৬৭০91748 12-06-1959 62 িদনম র 3 01963729426 

72.  লতা িত দফাদার, িপং-পাগল সরকার 
াম-আধারমািনক 

৪৭১৬৪৬৭০91804 02-10-1977 44 িদনম র 3 01783688670 

73. লতা মহান  িম ী, িপংিচ র ন িম ী 
াম-আধারমািনক 

৪৭১৬৪৬৭০91761 22-06-1986 35 িদনম র 3 01935382305 

74.  লতা ষমা সরকার, জং-সে াষ সরকার 
াম-আধারমািনক 

৪৭১৬৪৬৭০91791 04-02-1962 59 িমক 3 01736488531 

75.  লতা সাম র সানা, িপং-শহর আলী সানা 
াম-আধারমািনক 

৪৭১৬৪৬৭০91643 10-11-1955 66 িদনম র 3 01912817435 

 

 

 

িমক 
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76.  লতা িবশাখা িন, িপং- ভাষ চ  সরকার 
াম-শংকরদানা 

7805948812 03-06-1990 31 িদনম র 3 01978521287 

77.  লতা িরপন মার সরদার, িপং- রেশ চ  সরকার 
াম-শংকরদানা 

৪৭১৬৪৬৭০0005 05-12-1987 34 িমক 3 01977633892 

78.  লতা অচনা ম ল, জং- পলাশ ম ল 
াম-শিচয়ারব  

৪৭১৬৪৬৭০92090 05-04-1983 38 িদনম র 3 01778200845 

79.  লতা িশবপদ িব াস, িপং-কািলপদ িব াস ৪৭১৬৪৬৭০92119 17-03-1971 50 িদনম র 3 01916053185 
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াম-শিচয়ারব  
80.  লতা শা  ম ল, িপং-অ রীশ ম ল 

াম-শিচয়ারব  
৪৭১৬৪৬৭০91090 10-04-1979 42 িমক 3 01921161274 

81.  লতা আেলামিত সরকার, জং-অ ল সরকার 
াম-আধারমািনক 

৪৭১৬৪৬৭০92218 16-06-1971 50 িদনম র 3 01913735822 

82.  লতা পিব  সরকার, িপং-অিনল সরকার 
াম-আধারমািনক 

৪৭১৬৪৬৭০91772 01-06-1978 43 িদনম র 3 01924334058 

83. লতা সনিজত িন, িপং-নারায়ন চ  িন 
াম-শংকরদানা 

৪৭১৬৪৬৭০92268 05-03-1982 39 িদনম র 3 01943513475 

 

 

 

 

িমক 
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84.  লতা আ ল সরদার, িপং-ফজর সরদার 
াম-গংগারেকানা 

৪৭১৬৪৬৭০92482 08/06/1975 45 িদনম র 4 01964154041 

85.  লতা জ ািতষ ম ল, িপং-নীলমিন ম ল 
াম-গংগারেকানা 

৪৭১৬৪৬৭০92538 02/03/1963 58 িমক 4 01777699442 

86. লতা রে ছা বগম, জং-গহর শখ 
াম-গংগারেকানা 

৪৭১৬৪৬৭০92486 02/04/1932 89 িদনম র 4 01943315411 

87.  লতা দব ত শীল, িপং-কািলপদ শীল 
াম-গংগারেকানা 

৪৭১৬৪৬৭০92524 13/05/1984 37 িদনম র 4 01857711607 

88. লতা ভাষ সরকার, িপং-প রাম সরকার 
াম-গংকারেকানা 

৪৭১৬৪৬৭০92462 12/08/1954 67 িমক 4 01794522659 

89.  লতা ইিতকা বগম, িপং-আেলক গাইন ৪৭১৬৪৬৭০92555 18/09/1970 51 িদনম র 4 01875847790 
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াম-গংগারেকানা 
90.  লতা ক ান বাছাড়, িপং-মেনার ন বাছাড় 

াম- ত লতলা 
৪৭১৬৪৬৭106535 15/04/1971 50 িদনম র 4 01305059485 

91.  লতা িব ুপদ সরকার, িপং-রােজ  সরকার 
াম- ত লতলা 

৪৭১৬৪৬৭০92625 08/09/1966 55 িদনম র 4 01851791203 

92.  লতা পিরহাস সরকার, িপং- ভাষ চ  সরকার 
াম-পানা 

৪৭১৬৪৬৭০93379 05/09/1988 33 িমক 4 01850356243 

93. লতা রিব  নাথ সরকার, িপং-অ ল  সরকার 
াম-পানা 

৪৭১৬৪৬৭০93395 05/02/1977 44 িদনম র 4 01779340283 

 

িমক 
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94.  লতা িনত র ন িব াস, িপং- অ ল চ  িব াস 
াম- ত লতলা 

৪৭১৬৪৬৭০92788 10-06-1966 55 িদনম র 4 01864784392 

95.  লতা রমাকা  িব াস, িপং-অন  িব াস 
াম- ত লতলা 

৪৭১৬৪৬৭০92884 30-09-1980 41 িমক 4 01740561995 

96. লতা ভাষ সরকার, িপং- অ ল সরকার 
াম- ত লতলা 

৪৭১৬৪৬৭০92986 08-07-1980 41 িদনম র 4 01952966190 

97.  লতা দয়ম ী রায়, িপং-িপেরানাথ রায় 
াম- ত লতলা 

৪৭১৬৪৬৭০92777 10-06-1980 41 িদনম র 4 01759226138 

98.  লতা রাম দাস িব াস, িপং-একা  িব াস 
াম- ত লতলা 

৪৭১৬৪৬৭০92765 18-04-1977 44 িমক 4 01731526631 

99.  লতা িব িজত সরকার, িপং-সত ান  সরকার 
াম- ত লতলা 

4639769019 18-03-1994 27 িদনম র 4 01915320706 

100. লতা নাল িব াস, িপং-চ ধর িব াস 
াম- ত লতলা 

৪৭১৬৪৬৭০92789 10-07-1970 51 িদনম র 4 01924225654 

101. লতা বীিথকা িব াস, িপং-ধীের  ম ল 
াম- ত লতলা 

৪৭১৬৪৬৭০92736 16-02-1985 36 িদনম র 4 01724717220 
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102. লতা হিরদাশ ঢালী. িপং- গা  ঢালী 
াম- ত লতলা 

৪৭১৬৪৬৭০92699 25-06-1982 39 িমক 4 01749720833 

103. লতা কািলদাস সরকার, িপং- িনর ন সরকার 
াম- ত লতলা 

৪৭১৬৪৬৭০92630 13-04-1961 60 িদনম র 4 01725552809 

 

িমক 
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104. লতা রীতা হালদার, িপতা- লালচ দ ম ল 
াম-পানা 

9578190457 02-05-1997 24 িদনম র 4 01951717367 

105. লতা পিরেতাষ িম ী, িপং- অিজত িম ী 
াম-পানা 

৪৭১৬৪৬৭০93278 17-01-1985 36 িমক 4 01943513996 

106. লতা চায়না হালদার, িপতা- িদবাকর কিবরাজ 
াম-পানা 

৪৭১৬৪৬৭০93219 12-11-1983 39 িদনম র 4 01902092124 

107. লতা প ানন িব াস, িপতা- ফিকর িব াস 
াম-পানা 

৪৭১৬৪৬৭০93177 09-01-1970 51 িদনম র 4 01988202767 

108. লতা িবকাশ হালদার, িপতা- জেনক হালদার 
াম-পানা 

৪৭১৬৪৬৭০93181 15-08-1971 50 িমক 4 01942432332 

109. লতা অিনক রানী সরকার, িপতা- িচ র ন সানা 
াম-পানা 

৪৭১৬৪৬৭০93351 17-09-1985 36 িদনম র 4 01880738742 

110. লতা রািজব ম ল, িপতা- িবকাশ ম ল 
াম- ত লতলা 

৪৭১৬৪৬৭০93111 05-06-1989 32 িদনম র 4 01915738313 

111. লতা সীমা দফাদার, িপং-  মি ক 
াম- ত লতলা 

৪৭১৬৪৬৭০92666 12-06-1980 56 িদনম র 4 01880734587 
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112. লতা ই াইল হােসন মাড়ল, িপতা-খিল র রহমান 
মাড়ল, াম-হালদারচক 

4716467094394 01-01-1983 40 িদনম র 05 01814712206 

113. লতা মাঃ সাম র গাজী, িপতা- মাঃ আববাছ আলী 
গাজী, াম-হালদারচক 

4716467094351 07-05-1962 38 িমক 05 01962570143 

114. লতা েলখা িবিব, িজং-ফজর মাড়ল 
াম-হালদারচক 

4716467094311 02-05-1967 79 িদনম র 05 01966833620 

115. লতা মফালী সরকার, জং-সিচ নাথ সরকার 
াম-হালদারচক 

4716467094286 06-08-1975 37 িদনম র 05 01754199703 

116. লতা ভগীরথ সরকার, জং-অ ল সরকার 
াম-হালদারচক 

4716467094248 03-10-1961 35 িমক 05 017907392210 

117. লতা িজত সরকার, িপতা- েপ  নাথ সরকার 
াম-হালদারচক 

4716467094277 03-07-1983 57 িদনম র 05 01920640332 

118. লতা সািব ী সরকার, জং- মার সরকার 
াম-হালদারচক 

4716467094154 25-04-1969 56 িদনম র 05 01766286575 

119. লতা িদনব  সরকার, িপতা-জগদীশ সরকার 
াম-হালদারচক 

4716467094221 28-11-1986 49 িদনম র 05 01734195705 

120. লতা পদ সরকার, িপতা-তারাপদ সরকার 
াম-হালদারচক 

4716467094385 20-10-1976 41 িমক 05 01733359576 

121. লতা িমলন রায়, িপতা-রবী নাথ রায় 
াম-হালদারচক 

4716467094291 08-10-1985 67 িদনম র 05 01926229673 

িমক 
নং 
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122. লতা কাশ সরকার, িপতা-অ ল সরকার 
াম-কাঠামারী 

4716467093565 10-12-1985 40 িদনম র 05 01949153605 
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িমক 
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132. লতা মাছাঃ জ রা বগম, জং- করামত গাজী 
াম-বািহর িনয়া 

 4716467093842 13-05-1957 40 িদনম র 05 0182557704 

133. লতা মাঃ িসরা ল ইসলাম, িপতা- শেহর আলী মা া 
াম-বািহর িনয়া 

2370034791 17-05-1985 38 িমক 05 01913864715 

134. লতা সেবাধ চ  ঢালী, িপতা-হািজরা ঢালী 
াম-কাঠামারী 

4716467093691 22-10-1959 79 িদনম র 05 0174109178 

123. লতা িহদাশ সরকার, িপতা-তারাপদ সরকার 
াম-কাঠামারী 

4716467093580 09-05-1974 38 িমক 05 01721129827 

124. লতা জিরনা দাশ, িপতা-তারক দাশ 
াম-কাঠামারী 

19914716467000059 14-10-1991 79 িদনম র 05 01902476317 

125. লতা শা  ঢালী, িপতা-অমল  ঢালী 
াম-কাঠামারী 

4716467093642 14-04-1983 37 িদনম র 05 01706095429 

126. লতা সাদ  সরকার, িপতা-অিনল  সরকার 
াম-কাঠামারী 

4716467093712 12-09-1979 35 িমক 05 01715338823 

127. লতা মাঃ ময়ারাজ গাজী, িপতা- ছপাত গাজী 
াম-কাঠামারী 

4716467093737 06-11-1980 57 িদনম র 05 01706094659 

128. লতা সােহল গাজী, িপতা- মাঃ স র গাজী 
াম-হালদারচক 

4716467094335 04-01-1986 56 িদনম র 05 01831647026 

129. লতা িরিজয়া িবিব, জং- নছার সরদার 
াম-বািহর িনয়া 

4716467093941 13-09-1952 49 িদনম র 05 01800232896 

130. লতা ঝণা বগম জং- রজাউল সরদার 
াম-বািহর িনয়া 

4716467093944 11-05-1988 41 িমক 05 01980034911 

131. লতা িব াল গাজী, িপতা-গহর গাজী 
ি াম-বািহর িনয়া 

4716467093979 24-08-1979 67 িদনম র 05 010719968799 
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135. লতা পংকজ িন, িপতা- পদ িন 
াম-কাঠামারী 

4716467093672 06-04-1960 37 িদনম র 05 01743501436 

136. লতা িবনয় সরকার, িপতা- গালক সরকার 
াম-কাঠামারী 

4716467093690 06-06-1979 35 িমক 05 01305378399 

137. লতা িবধান চ  ম ল, িপতা-িবিপন িবহারী ম ল 
াম-কাঠামারী 

4716467093867 09-03-1960 57 িদনম র 05 01956141404 

138. লতা মাঃ এনা ল সরদার, িপতা-মিন ল সরদার 
াম-বািহর িনয়া 

4716467093846 10-02-1981 56 িদনম র 05 01923399087 

139. লতা মাঃ বািরক গাজী, িপতা-সহর আলী গাজী 
াম-কাঠামারী 

4716467093629 08-04-1961 49 িদনম র 05 01783690317 

140. লতা ইমরান গাজী, িপতা-মাহা র রহমান 
াম-বািহর িনয়া 

7804280258 10-06-1998 41 িমক 05 01942102430 

 

 

 

িমক 
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141. লতা কািলদাসী ম ল, জং-িবমল ম ল 
াম-শাম েপাতা 

4716467094125 24-04-1970 51 িদনম র 06 01768511086 

142. লতা রােশদ সানা, িপং- রা াক সানা 
াম-শা কেপাতা 

4638319584 17-07-1977 44 িমক 06 01884326800 

143. লতা স জ ম ল, িপং-রবী  নাথ ম ল 
াম-শা কেপাতা 

4716467000012 10-12-1985 36 িদনম র 06 01838413416 

144. লতা মার ম ল, িপং-প জ ম ল 
াম-শা কেপাতা 

4716467094948 21-04-1988 33 িদনম র 06 01865308905 

145. লতা শা  ম ল, িপং-নেগ নাথ ম ল 
াম-শা কেপাতা 

47164670905209 17-03-1970 50 িমক 06 01988029113 

146. লতা মাঃ গিন সরদার, িপং-ছেলমান সরদার 4716467094768 12-07-1957 64 িদনম র 06 01643067515 
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াম-গদারডাংগা 

147. লতা মাঃ শামীম সরদার, িপং-বাবর আলী সরদার 
াম-গদারডাংগা 

4716467094501 14-03-1977 43 িদনম র 06 01783726530 

148. লতা ফয়সাল সরদার, িপং-মহিসন সরদার 
াম-গদারডাংগা 

5106232811 18-08-1991 22 িদনম র 06 01319885121 

149. লতা িনকজান িবিব, জং-আনার আলী সানা 
াম-গদারডাংগা 

4716467094462 27-03-1961 49 িমক 06 01947696266 

150. লতা িপ  ম ল, িপং- কা  ম ল 
াম-শা কেপাতা 

4716467000099 12-06-1991 29 িদনম র 06 01863717161 

িমক 
নং 
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151. লতা নাজ ল শখ, িপঙ-ইউ ফ শখ 
াম-গদারডাঙগা 

4716467094549 29-01-1987 28 িদনম র 06 01832465244 

152. লতা আলমগীর শখ, িপং-আিরফ শখ 
াম-গদারডাংগা 

8703276207 15-10-1997 23 িমক 06 01884255366 

153. লতা িশিরনা খা ন, জং- ইউ স আলী সরদার 
াম-গদারডাংগা 

7353294487 08-05-1997 25 িদনম র 06 01312787511 

154. লতা মিনরা বগম, জং-িজয়া র রহমান 
াম-শা কেপাতা 

4716467095216 27-04-1982 35 িদনম র 06 01405597349 

155. লতা ামল কাি  রায়, িপং- শখর রায় 
াম-গদারডাংগা 

4716467094830 08-08-1989 37 িমক 06 01922645653 

156. লতা িবলাশ চ  ম ল, িপং-িবনয়  ম ল 
াম-শা কেপাতা 

4716467094147 27-02-1980 40 িদনম র 06 01740551301 

157. লতা িশবপদ সরকার, িপং-িনরা ন সরকার 
াম-শা কেপাতা 

4716467095182 04-07-1977 43 িদনম র 06 01824575323 

158. লতা কােদর সানা, িপং-মােছর আলী সানা 4716467094731 26-06-1968 52 িদনম র 06 01957258210 
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াম-গদারডাংগা 
159. লতা ইসমাইল মা া, িপং-হািমদ মা া 

াম-গদারডাংগা 
4716467000103 01-11-1990 30 িমক 06 01912356994 

160. লতা আিম র সানা, িপং-নািছর র উ ীন সানা 
াম-গদারডাংগা 

4716467000076 29-04-1997 24 িদনম র 06 01789248282 

িমক 
নং 
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161. লতা মাঃ লিফ ার, িপংকিরমব  মা া 
াম-গদারডাংগা 

4716467094513 05-07-1976 44 িদনম র 06 01710776035 

162. লতা ছ া সরকার, িপং- কা  সরকার 
াম-গদারডাংগা 

4205903901 03-06-1997 24 িমক 06 01748419119 

163. লতা িনতা সরকার, িপং- ধীর সরকার 
াম-গদারডাংগা 

4716467094784 08-07-1974 46 িদনম র 06 01717668376 

164. লতা আ রা িবিব, জং-গ ফার সানা 
াম-গদারডাংগা 

4716467094467 25-08-1981 39 িদনম র 06 01965413116 

165. লতা জািহ ল সরদার. িপং-আঃ গিন সরদার 
াম-গদারডাংগা 

4716467000076 06-07-1994 26 িমক 06 01931677400 

166. লতা শাহাজান গাইন, িপং-শাহা ীন গাইন 
াম-শা কেপাতা 

8254236840 18-10-1998 23 িদনম র 06 01316479336 

167. লতা জয়  সরকার, িপং- পদ সরকার 
াম-শা কেপাতা 

4716467095297 02-07-1972 49 িদনম র 06 01768511211 

168. লতা মাদার সানা, িপং-আ  তােলব সানা 
াম-শা কেপাতা 

6908282758 04-06-1992 29 িদনম র 06 01886450102 
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িমক 
নং 
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169.  লতা মাঃ মিন ল খিলফা, িপতা- ত সােহদ খিলফা 
াম- মারী 

4716467095831 01/01/1989 40 িদনম র 07 01917407725 

170.  লতা সৗরভ িব াস, িপতা-তপন িব াস 
াম- মারী 

1003377445 17/01/1995 38 িমক 07 01720902287 

171.  লতা আছা ল গাজী, িপতা- ার গাজী 
াম- মারী 

4716467095820 05/10/1980 79 িদনম র 07 01866877521 

172.  লতা িদবাশীষ িব াস, িপতা-অ  িব াস 
াম- মারী 

4716467095416 18/06/1975 37 িদনম র 07 01719266819 

173.  লতা রেবকা খা ন, জং-খায় ল শখ 
াম- মারী 

4716467095110 05/06/1988 35 িমক 07 01784302898 

174.  লতা হিরচাদ সরদার, িপতা-অনাথ সরদার 
াম- মারী 

19934716467000089 07/08/1993 57 িদনম র 07 01838295650 

175.  লতা মল চ  ম ল, িপতা-গেনশ ম ল 
াম- মারী 

4716467095535 05/06/1985 56 িদনম র 07 01910995757 

176.  লতা মহােদব িব াস, িপতা-মিন  িব াস 
াম- মারী 

4716467096121 15/03/1977 49 িদনম র 07 01863452306 

177.  লতা রা াক গাজী, িপতা-িলয়াকত গাজী 
াম- মারী 

4716467095862 01/01/1984 41 িমক 07 01910630006 

178.  
 

লতা শা  রায়, িপতা-সত ন  রায় 
াম- মারী 

4716467095996 12/11/1985 67 িদনম র 07 01956452753 

 

িমক 
নং 
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179. লতা ম শখ, িপতা-মিজদ শখ 
াম- মারী 

4716467095519 18/03/1964 40 িদনম র 07 01784562038 
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180. লতা নারিগছ বগম, জং-হািমদ সরদার 
াম- মারী 

47164670079975 22/10/1982 38 িমক 07 01865566641 

181. লতা হযরত আলী শখ, িপতা-ইউ প আলী শখ 
াম- মারী 

1026632081 19/08/1991 79 িদনম র 07 01992857020 

182. লতা রজাহান বগম, িপতা-আ ল হক গাজী 
াম- মারী 

8253224201 07/10/1996 37 িদনম র 07 01768515570 

183. লতা র া রানী সরকার, জং- দেব নাথ িব াস 
াম- মারী 

3738090533 11/07/1983 35 িমক 07 01971205046 

184. লতা িসরা ল গাজী, ছিহলি ন গাজী 
াম- মারী 

4716467095860 11/04/1973 57 িদনম র 07 01926070137 

185. লতা হিরদাস ব , িপতা- কাশ চ  ব  
াম- মারী 

3735186110 01/01/1996 56 িদনম র 07 01867551702 

186. লতা জােহ ল গাজী, িপতা- ার গাজী 
াম- মারী 

19924716467000014 03/08/1992 49 িদনম র 07 01756495606 

187. লতা মাঃ শাহীন গাজী, িপতা- মাঃ আকেছদ গাজী 
াম- মারী 

19924716467000105 12/04/1992 41 িমক 07 01963479701 

188. লতা িবনয়  িব াস, িপতা-মাদার চ  িব াস 
াম- মারী 

4716467095904 09/08/1996 67 িদনম র 07 01988977504 

িমক 
নং 
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189. লতা জামাল সানা, িপতা-রজব সানা 
াম- মারী 

4716467095726 24-05-1954 40 িদনম র 07 01610466759 

190. লতা সিবতা িব াস, িপতা- ামল িব াস 
াম- মারী 

4716467095548 05-09-1969 38 িমক 07 01947712413 

191. লতা িমতা সরকার, িপতা-অজীত সরকার 
াম- মারী 

4716467096267 01-01-1980 79 িদনম র 07 01936036595 

192. লতা ল ী রানী বাছাড়, জং-পিরেতাষ বাছাড় 4716467096202 

30-03-1966 

37 িদনম র 07 01320784799 
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িমক 
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196. লতা মাঃ জয়নাল গাজী, িপতা- ত তােলব গাজী, 
াম-হািন 

4716467097418 03/06/1980 40 িদনম র 08 01949227123 

197. লতা মাঃ রিফ ল হাওলাদার, িপতা- মাফাে ল 
হাওলাদার, াম-হািন। 

4716467097330 17/07/1985 38 িমক 08 01912976769 

198. লতা মাঃ হা ন শখ, িপতা-হািবব শক 
াম-হািন 

4716467097198 22/02/1985 79 িদনম র 08 01853121980 

199. লতা নািছর আকন, িপতা-মিজত আকন 
াম-হািন 

4716467097416 10/12/1972 37 িদনম র 08 01783690636 

200. লতা জািহদ সরদার, িপতা- দলয়ার সরদার 
াম-হািন 

4716467097208 25/03/1983 35 িমক 08 01918616842 

201. লতা ঝণা রানী ম ল, জং- দীপ ম ল 
াম-আসান নগর 

4716467096455 12/10/1981 57 িদনম র 08 01720968113 

াম- মারী 
193. লতা ষার িব াস, িব ল িব াস 

াম- মারী 
4716467095542 

09-08-1989 

35 িমক 07 01891829349 

194. লতা উষা রানী িব াস, িপতা-র ন মার িব াস 
াম- মারী 

4716467095541 

08-08-1979 

57 িদনম র 07 01859517880 

195. লতা মােরশ রায়, িপতা- কামল চ  রায় 
াম- মারী 

4716467095995 

16-09-1987 

56 িদনম র 07 01874196304 
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202. লতা শশাংক ম ল, িপতা-ি তীশ ম ল 
াম-আসান নগর 

4716467000132 05/07/*1991 56 িদনম র 08 01776023243 

203. লতা নাথ মালী, িপতা-আ েতাষ মালী 
াম-আসান নগর 

4716467096511 05/11/1970 49 িদনম র 08 01733359326 

204. লতা সাথী ম ল, িপতা- শা  ম ল 
াম-আসান নগর 

4716467096556 27/07/1988 41 িমক 08 01918402532 

205. লতা িবনয়  ম ল, িপতা-মিন  নাথ ম ল 
াম-আসান নগর 

4716467096874 13/10/1977 67 িদনম র 08 01733359433 
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206. লতা আেনায়ার হাওলাদার, িপতা- র ইসলাম 
হাওলাদার, াম-হািন 

4716467097380 15/03/1983 40 িদনম র 08 01723723182 

207. লতা মাঃ সাহাগ হাওলাদার, িপতা-মতেলব হাওলাদার 
াম-হািন 

4716467097431 27/11/1988 38 িমক 08 01914439163 

208. লতা উৎপল হাওলাদার, িপতা-িবমল  হাওলাদার 
াম-হািন 

4716467097048 12/07/1988 79 িদনম র 08 01731055736 

209. লতা িলংকন ঢালী, িপতা- যােগ  নাথ ঢালী 
াম-হািন 

4716467096855 18/10/1985 37 িদনম র 08 01914845880 

210. লতা পিরমল ম ল, িপতা-লিলত ম ল 
াম-হািন 

4716467097062 25/06/1952 35 িমক 08 01910401079 

211. লতা বলরাম মালী, িপতা-পিরমল মালী 
াম- রখামারী 

4716467096724 05/03/1988 57 িদনম র 08 01936112518 

212. লতা জীত ম ল, িপতা-সিতশ ম ল 
াম- রখামারী 

4716467096766 06/04/1977 56 িদনম র 08 01733359396 

213. লতা িম ন মালী, িপতা-িনমল মালী 
াম- রখামারী 

4716467096805 03/06/1985 49 িদনম র 08 01918720312 
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214. লতা সত িজৎ িব াস, িপতা-িব িজৎ িব াস 
াম- রখামারী 

4716467096717 10/05/1982 41 িমক 08 01884424305 

215. লতা পাথেদব িব াস, িপতা- ভাষ িব াস 
াম- য়ােছাবা 

50942446668 05/06/1996 67 িদনম র 08 01314691849 

 

িমক 
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216. লতা িরং  রায়, জং-অমর  রায় 
াম-হািন 

4716467096973 05/12/1980 40 িদনম র 08 01915749653 

217. লতা কাশ সরকার, িপতা-তারক সরকার 
াম-হািন 

4716467000001 03/05/1975 38 িমক 08 01319851967 

218. লতা রিবউল হাওলাদার, িপতা- সাহরাপ হাওলাদার 
াম-হািন 

9121919196 15/09/1996 79 িদনম র 08 01926439070 

219. লতা আ ল গাজী, িপতা-আিতয়ার গাজী 
াম-হািন 

4716467097226 02/06/1981 37 িদনম র 08 01301550390 

220. লতা রা াক ফিকর, িপতা- মাহর আলী 
াম-হািন 

4716467096215 01/07/1970 35 িমক 08 01999779713 

221. লতা মাঃ হািব র হাওলাদার, িপতা-আবজাল 
হাওলাদার, াম-হািন 

4716467007409 15-07-1984 79 িদনম র 08 01926088896 

222. লতা সমােরশ সরকার, িপতা-কািলদাশ সরকার 
াম-হািন 

4716467096903 25-08-1981 37 িদনম র 08 01920946237 

223. লতা আছা ল গাজী, িপতা-বাবরালী গাজী 
াম-হািন 

4716467097252 28-07-1979 35 িমক 08 01872925883 
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নং 
224. লতা িজত ঢালী, িপং-িনর ন ঢালী 

াম-বাইনচাপড়া 
৪৭১৬৪৬৭০97614 07-12-1980 41 িদনম র 9 01920273969 

225. লতা দবদাস ম ল, িপং-কািলপদ ম ল 
াম-বাইনচাপড়া 

৪৭১৬৪৬৭০97714 05-07-1968 53 িমক 9 01983648247 

226. লতা িরপন তরফদার, িপং-িদেনশ তরফদার 
াম-বাইনচাপড়া 

৪৭১৬৪৬৭০97484 07-03-1988 33 িদনম র 9 01759180195 

227. লতা সাগর মি ক, িপং-সেরাজ মি ক 
াম- নিকয়া 

৪203221454 19-05-1996 25 িদনম র 9 01777502835 

228. লতা দীেনশ মি ক, িপং-অিখল চ  মি ক 
াম- নিকয়া 

৪৭১৬৪৬৭০97928 05-08-1978 43 িমক 9 0170229413 

229. লতা আন  মাহন মহলদার, িপং- ধর চ  মহলদার 
াম- নিকয়া 

৪৭১৬৪৬৭০98053 15-03-1969 52 িদনম র 9 01755852944 

230. লতা ষমা ম ল, জং- দ ম ল 
াম- নিকয়া 

৪৭১৬৪৬৭০98307 02-06-1954 65 িদনম র 9 01960645581 

231. লতা িদলীপ চ  ম ল, িপং-উেপ  নাথ ম ল 
াম- নিকয়া 

৪৭১৬৪৬৭০98302 10-04-1957 64 িদনম র 9 01748528421 

232. লতা স য় ম ল, িপং-িবমল ম ল 
াম-বাইনচাপড়া 

৪৭১৬৪৬৭০97656 25-02-1981 40 িমক 9 01912066973 

233. লতা শা  মার ম ল, িপং-সে াষ ম ল 
াম-বাইনচাপড়া 

৪৭১৬৪৬৭০97655 30-11-1968 39 িদনম র 9 01780511424 
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234. লতা শশাংক ম ল, িপং- ামল ম ল 
াম- নিকয়া 

৪৭১৬৪৬৭০98187 13-09-1987 34 িদনম র 9 01701827377 

235. লতা িবিচ  মি ক, িপং- পদ মি ক 
াম- নিকয়া 

৪৭১৬৪৬৭০98063 21-11-1988 33 িমক 9 01911096985 
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236. লতা শশাংক মি ক, িপং-ঠা রদাস মি ক 
াম- নিকয়া 

৪৭১৬৪৬৭০98056 21-06-1988 33 িদনম র 9 01932268621 

237. লতা পলাশ ম ল, িপং-পিরমল কাি  ম ল 
াম-বাইনচাপড়া 

৪৭১৬৪৬৭০97528 05-07-1983 32 িদনম র 9 01850138339 

238. লতা সমীরন মি ক, িপং-জলধর মি ক 
াম- নিকয়া 

৪৭১৬৪৬৭০97858 26-03-1975 46 িমক 9 01923572937 

239. লতা সৗিম  ম ল, িপং-সমীর ম ল 
াম- নিকয়া 

8713804527 25-04-2000 21 িদনম র 9 01990519652 

240. লতা রনিজত রায়, িপং-কমল রায় 
াম- নিকয়া 

৪৭১৬৪৬৭০79988 24-05-1977 50 িদনম র 9 01931025957 

241. লতা িলটন ম ল, িপং-মেনার ন ম ল 
াম- নিকয়া 

৪৭১৬৪৬৭০00133 02-04-1994 27 িদনম র 9 01944990834 

242. লতা িমনতী রায়, জং-িনতীশ রায় 
াম- নিকয়া 

৪৭১৬৪৬৭০97975 18-02-1985 36 িমক 9 01902092357 

243. লতা দাউদ গাজী, িপং- খাকন গাজী 
াম- নিকয়া 

৪৭১৬৪৬৭০98367 10-09-1987 34 িদনম র 9 01308457686 

 
 

িমক 
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244. লতা নাজ ন ইসলাম, িপং- স বাওয়ালী 
াম-বাইনচাপড়া 

7363782249 24-08-2002 20 িদনম র 9 01999633264 

245. লতা অসীম ম ল, িপং-কাি ক ম ল 
াম- নিকয়া 

৪৭১৬৪৬৭০98156 04-06-1986 35 িমক 9 01746580698 

246. লতা লা িব াস, জং- য় মি ক 
াম- নিকয়া 

৪৭১৬৪৬৭০00040 10-01-1990 31 িদনম র 9 01917583683 

247. লতা চ ন মি ক, িপং-িচ য় মি ক 
াম- নিকয়া 

7353281481 12-10-1997 24 িদনম র 9 01928034737 

248. লতা পািপয়া ম ল, জং-িমলন ৪৭১৬৪৬৭০98164 06-01-1987 34 িমক 9 01880450385 
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াম- নিকয়া 
249. লতা ছিকনা বগম, জং-আকর আলী িশকদার 

াম-বাইনচাপড়া 
৪৭১৬৪৬৭০97500 07-12-1958 63 িদনম র 9 01783689967 

250. লতা আিফরন িবিব, জং- ৎফর সানা 
াম-বাইনচাপড়া 

৪৭১৬৪৬৭০97545 12-01-1970 51 িদনম র 9 01783150248 

 

 

 

 

 


