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1.  গদাই র নামঃ মাঃ আঃ রিশদ গাজী 

িপতাঃ ত মেহর আলী গাজী 
ামঃ চ য়া 

4716433145585 06/09/1967 53 বছর িদন ম র 01 01980034952 

2.  গদাই র নামঃ মাঃ আশরা ল ইসলাম 
িপতাঃ নািসর উ ীন মাড়ল 
ামঃ চ য়া 

1505620144 14/05/1996 24 বছর মটর িমক 01 01311201124 

3.  গদাই র নামঃ খায় ল ইসলাম গাজী 
িপতাঃ ৎফর রহমান গাজী  
ামঃ বাি কা  

5979223434 03/04/1995 24 বছর মটর িমক 01 01911974234 

4.  গদাই র নামঃ মাঃ িম  সরদার 
িপতাঃ মাঃ সােহব আলী 
ামঃ চ য়া 

4716433145698 12/11/1981 39 বছর মটর িমক 01 01718628716 

5.  গদাই র নামঃ রশমা বগম 
িপতাঃ হােতম াপারী 
ামঃ চ য়া 

5103222625 06/03/1987 34 বছর িদন ম র 01 01981953537 

6.  গদাই র নামঃ মাঃআ ল হািলম স জ 
িপতাঃ মাহা দ আলী গাজী 
ামঃ বাি কা  

2400890824 04/07/1995 25 বছর মটর িমক 01 01932978737 

7.  গদাই র নামঃ মাঃ  গাজী 
িপতাঃ মাঃ নওয়াব আলী গাজী 
ামঃ বাি কা  

19854716433000025 02/05/1985 35 বছর মটর িমক 01 01967469017 

8.  গদাই র নামঃ মাঃ মাসেলম গাজী 
িপতাঃ মাঃ ছেবদ আলী গাজী 
ামঃ বাি কা  

4716433146677 18/05/1967 53 বছর মটর িমক 01 01913736961 
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9.  গদাই র নামঃ মাঃ ৎফর রহমান দ রী 

িপতাঃ মাহা দ দ রী 
ামঃ চ য়া 

4716433146559 23/09/1973 47 বছর মটর িমক 01 01911218596 

10.  গদাই র নামঃ মাঃ িহন িম ী 
িপতাঃ সাই ল ইসলাম 
ামঃ চ য়া 

8255937925 16/06/1995 25 বছর িদন ম র 01 01955756270 

11.  গদাই র নামঃ রিবউল ইসলাম 
িপতাঃ মাঃ আকাম সরদার 
ামঃ বাি কা  

7339705894 08/03/1987 34 বছর িদন ম র 01 01948104647 

12.  গদাই র নামঃ সািবনা ইয়াছিমন 
িপতাঃ ছােলক গাজী 
ামঃ বাি কা  

4213954698 02/12/1996 24 বছর িদন ম র 01 01913738166 

13.  গদাই র নামঃ েবল দ রী 
িপতাঃ মাঃ গ র দ রী 
ামঃ চ য়া 

6903223078 11/07/1996 24 বছর িদন ম র 01 01912816135 

14.  গদাই র নামঃ মাহা বর রহমান িম  
িপতাঃ আঃ রা াক ফিকর 
ামঃ বাি কা  

9134256024 13/12/1992 28 বছর িদন ম র 01 01915750963 

15.  গদাই র নামঃ সাি র হােসন 
িপতাঃ সাই র রহমান 
ামঃ বাি কা  

6463934437 24/05/2000 20 বছর িদন ম র 01 01571449524 

16.  গদাই র নামঃ কালাম গাজী 
িপতাঃ জবর রহমা গাজী 
ামঃ চ য়া 

3289792131 15/03/1992 29 বছর িদন ম র 01 01990273494 
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17.  গদাই র নামঃ নািহদ আহে দ 

িপতাঃ মাঃ কাম ল িম ী 
ামঃ চ য়া 

9582136314 06/09/2002 18 বছর িদন ম র 01 01947211441 

18.  গদাই র নামঃ আ ল জিলল সরদার 
িপতাঃ জািমর সরদার 
ামঃ চ য়া 

8680131979 06/09/1994 26 বছর িদন ম র 01 01957257196 

19.  গদাই র নামঃ রতন সরদার 
িপতাঃ আি নী সরদার 
ামঃ চ য়া 

4716433146614 10/11/1982 38 বছর িদন ম র 01 01778743750 

20.  গদাই র নামঃ মাঃ িমজা র রহমান 
িপতাঃ মাঃ িজ াত সরদার  
ামঃ বাি কা  

4716433147260 22/10/1975 45বছর িদন ম র 01 01734761510 

21.  গদাই র নামঃ মাঃ ওবাই াহ রহমান লা  
িপতাঃ মাঃ মাবােরক গাজী 
ামঃ বাি কা  

4716433146663 08/02/1988 33 বছর িদন ম র 01 01918376059 

22.  গদাই র নামঃ মাঃ িসরা ল ইসলাম গাজী 
িপতাঃ মাঃ আিতয়ার গাজী 
ামঃ বাি কা  

3750509873 25/03/1992 29 বছর িদন ম র 01 01915329936 

23.  গদাই র নামঃ মিন ল গাজী 
িপতাঃ মাঃ ৎফর গাজী 
ামঃ বাি কা  

4716433147310 05/07/1988 32 বছর িদন ম র 01 01924883787 

24.  গদাই র নামঃ মাঃ ইয়া ব আলী সরদার 
িপতাঃ মাঃ আিরফ সরদার 
ামঃ বাি কা  

4716433147148 08/09/1966 54 বছর িদন ম র 01 01929628070 
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25.  গদাই র নামঃ মাঃ রােশ ামান 

িপতাঃ  মাঃ শিহ ল জায়া ার 
ামঃ বাি কা  

19924716433000154 04/06/1992 28 বছর িদন ম র 01 01610472094 

26.  গদাই র নামঃ মাঃ আকরাম হােসন িম  
িপতাঃ  মাঃ মাবারক আলী গাজী 
ামঃ বাি কা  

4716433146709 04/02/1982 39 বছর িদন ম র 01 01718445000 

27.  গদাই র নামঃ িশ ল গাজী 
িপতাঃ মাঃ মাজাম গাজী 
ামঃ বাি কা  

19924716433000138 07/05/1992 28 বছর িদন ম র 01 01938134016 

28.  গদাই র নামঃ মাঃ মেহদী হাসান সাহাগ 
িপতাঃ মাঃ আছমাউল জায়া ার 
ামঃ বাি কা  

2863960668 03/06/2001 19 বছর িদন ম র 01 01955881726 

29.  গদাই র নামঃ পন মার রায় 
িপতাঃ জগদীশ রায় 
ামঃ চ য়া 

4716433146588 01/10/1978 42 বছর িদন ম র 01 01736007884 

30.  গদাই র নামঃ মাঃ আ াহ গাজী 
িপতাঃ মাঃ আিমন গাজী 
ামঃ বাি কা  

3306640529 25/02/1994 27 বছর িদন ম র 01 01932820911 
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31.  গদাই র নামঃ মন ল ইসলাম 

িপতাঃ মাঃ আ ব র খ  
ামঃ ঘাষাল 

4716433147350 21/09/1978 42 বছর মটর িমক 02 01973817411 

32.  গদাই র নামঃ মাঃ ইয়ািছন সরদার 
িপতাঃ মাঃ লতান আলী সরদার 
ামঃ ঘাষাল 

4716433148250 14/03/1972 49 বছর মটর িমক 02 01966986851 

33.  গদাই র নামঃ মাঃ শিফ ল সরদার 
িপতাঃ ত ই ািহম সরদার 
ামঃ ঘাষাল 

4716433147929 02/10/1967 53 বছর িদন ম র 02 01786391528 

34.  গদাই র নামঃ মাঃ শাওন ইসলাম 
িপতাঃ মাঃ সাই র রহমান 
ামঃ ঘাষাল 

8255941935 04/07/1996 24 বছর িদন ম র 02 01990819009 

35.  গদাই র নামঃ মেনায়ারা খা ন 
িপতাঃ মাঃ শাহাজউি ন গাজী 
ামঃ ঘাষাল 

198247164330000005 15/09/1982 38 বছর িদন ম র 02 01996120418 

36.  গদাই র নামঃ হািলম গাজী 
িপতাঃ কিফল গাজী 
ামঃ ঘাষাল 

4716433148058 05/07/1973 47 বছর িদন ম র 02 01957262192 

37.  গদাই র নামঃ মাঃ আিম ল ইসলাম 
িপতাঃ ত ছিমর সরদার 
ামঃ ঘাষাল 

4716433147540 12/03/1980 41 বছর িমক 02 01985958714 

38.  গদাই র নামঃ মাঃ মাহ র রহমান 
িপতাঃ মাঃ ল ইসলাম 
ামঃ ঘাষাল 

4716433147593 01/01/1983 38 বছর িমক 02 01949646203 
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39.  গদাই র নামঃ মাঃ িজনা ল ইসলাম 

িপতাঃ মাঃ আ ল মাড়ল 
ামঃ ঘাষাল 

19884716433000014 18/12/1988 32 বছর িদন ম র 02 01994899293 

40.  গদাই র নামঃ মাঃ আ ল কালাম নােয়ব 
িপতাঃ ত আঃ খােলক 
ামঃ ঘাষাল 

4716433148101 12/08/1989 31 বছর িদন ম র 02 01911129686 

41.  গদাই র নামঃ কাম ল ইসলাম 
িপতাঃ মাঃ আরসাদ গাজী 
ামঃ ঘাষাল 

4716433147422 13/06/1980 40 বছর িমক 02 01941383248 

42.  গদাই র নামঃ তাপস মার ম ল 
িপতাঃ কাি ক ম ল 
ামঃ ঘাষাল 

19914716433000180 04/09/1991 29 বছর িমক 02 01923191096 

43.  গদাই র নামঃ মাঃ আশরা ল ইসলাম 
িপতাঃ মাঃ অলী ীন গাজী 
ামঃ ঘাষাল 

3753185283 28/07/1995 25 বছর িমক 02 01913686655 

44.  গদাই র নামঃ শিহ ল মাড়ল 
িপতাঃ ত তিকম মাড়ল 
ামঃ ঘাষাল 

4716433147774 08/05/1987 33 বছর িমক 02 019164089801 

45.  গদাই র নামঃ স য় রায় চৗ রী 
িপতাঃ ত সিতষ রায় চৗ রী 
ামঃ ঘাষাল 

4716433148221 11/01/1971 50 বছর িমক 02 01724263502 

46.  গদাই র নামঃ আ ল সা ার সানা 
িপতাঃ জিরপ সানা 
ামঃ ঘাষাল 

4716433147649 18/09/1967 53 বছর িমক 02 01737029600 
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47.  গদাই র নামঃ ছিলমা বগম 

িপতাঃ আ ল মিজদ 
ামঃ ঘাষাল 

4716433147857 11/05/1984 36 বছর িদন ম র 02 01954623971 

48.  গদাই র নামঃ মাঃ ইকবাল হােসন 
িপতাঃ মাঃ ইখিতয়ার সরদার 
ামঃ ঘাষাল 

19924716433000150 17/04/1992 29 বছর িমক 02 01938133812 

49.  গদাই র নামঃ মাঃ মিতয়ার রহমান 
িপতাঃ মাঃ িনছার আলী সরদার 
ামঃ ঘাষাল 

4716433147927 01/02/1975 46 বছর িমক 02 01927372315 

50.  গদাই র নামঃ মাঃ রা াক মাড়ল 
িপতাঃ মাঃ জেবদ মাড়ল 
ামঃ ঘাষাল 

19894716433000016 01/03/1989 32 বছর িমক 02 01923856456 

51.  গদাই র নামঃ মাঃ িজয়াউর রহমান 
িপতাঃ মাঃ রয়াজ উ ীন গাজী 
ামঃ ঘাষাল 

4716433147926 02/02/1977 44 বছর চা দাকান 02 01976531447 

52.  গদাই র নামঃ মাঃ সাই র রহমান 
িপতাঃ মাঃ শাহা ীন গাজী 
ামঃ ঘাষাল 

4716433148199 11/09/1980 40 বছর িদন ম র 02 01956657852 

53.  গদাই র নামঃ মাঃ নািসব আদনান 
িপতাঃ ফিরদ নওয়াজ িহ  
ামঃ ঘাষাল 

19904716433000059 26/07/1990 30 বছর িদন ম র 02 01922202500 

54.  গদাই র নামঃ মাঃ হািফ র রহমান গাজী 
িপতাঃ ত শাম র রহমান গাজী 
ামঃ ঘাষাল 

4716433147443 03/10/1970 50 বছর চা দাকান 02 01923076957 

 

 

াগ অিফসােরর া র চয়ার ােনর া র 



৭নং গদাই র ইউিনয়ন পিরষদ 
পাইকগাছা, লনা। 

 

কেরানা ভাইরাস জিনত েযােগ মানিবক সহায়তা কায েমর আওতায় কমহীন ি র তািলকা 

. নং ইউিনয়ন উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম ও কানা জাতীয় পিরচয় পে র আইিড নং জ  তািরখ বয়স পশা ওয়াড নং মাবাইল নং 
55.  গদাই র নামঃ ািফ র রহমান সরদার 

িপতাঃ ল ইসলাম 
ামঃ ঘাষাল 

4716433147597 01/05/1986 34 বছর িমক 02 01779576558 

56.  গদাই র নামঃ মাছাঃ িদল বা বগম 
িপতাঃ র ব  গাজী 
ামঃ ঘাষাল 

4716433147896 10/02/1977 44 বছর িমক 02 01831719074 

57.  গদাই র নামঃ মাছাঃ আিবরন িবিব 
িপতাঃ আরশাদ আলী সরকার 
ামঃ ঘাষাল 

4716433148255 01/02/1987 34 বছর িদন ম র 02 01977249816 

 

 

াগ অিফসােরর া র চয়ার ােনর া র 

 
  



৭নং গদাই র ইউিনয়ন পিরষদ 
পাইকগাছা, লনা। 

 

কেরানা ভাইরাস জিনত েযােগ মানিবক সহায়তা কায েমর আওতায় কমহীন ি র তািলকা 

. নং ইউিনয়ন উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম ও কানা জাতীয় পিরচয় পে র আইিড নং জ  তািরখ বয়স পশা ওয়াড নং মাবাইল নং 
58.  গদাই র নামঃ ত ন ঢালী 

িপতাঃ িবেবকা  ঢালী 
ামঃ মঠবা  

19944716433000025 30/05/1994 26 বছর মটর িমক  03 01917893547 

59.  গদাই র নামঃ ই াহীম মাড়ল 
িপতাঃ মাকেছদ মাড়ল 
ামঃ মঠবা  

4716433149844 15/05/1969 51 বছর িদন ম র 03 01912816198 

60.  গদাই র নামঃ মাঃ নিজর আহ দ গাজী 
িপতাঃ ত মক ল গাজী 
ামঃ মঠবা  

4716433150120 10/05/1957 63 বছর িদন ম র 03 01940109433 

61.  গদাই র নামঃ িজ এম বাইর হােসন 
িপতাঃ ত ল আিমন গাজী 
ামঃ মঠবা  

4716433150119 09/10/1986 34 বছর িদন ম র 03 01700951612 

62.  গদাই র নামঃ মাছাঃ মাইয়া ইয়াসিমন িপয়া 
িপতাঃ মাঃ কসমক আলী মাড়ল 
ামঃ মঠবা  

7353291391 31/05/1996 24 বছর িদন ম র 03 01988714544 

63.  গদাই র নামঃ মাঃ ইউ চ আলী গাজী 
িপতাঃ মাঃ আমেজদ হােসন 
ামঃ মঠবা  

4716433150056 22/06/1981 39 বছর িদন ম র 03 01718435873 

64.  গদাই র নামঃ মাঃ হযরত আলী 
িপতাঃ মাঃ রিফক গাজী 
ামঃ মঠবা  

19904716433000166 27/02/1990 31 বছর িদন ম র 03 01987806501 

65.  গদাই র নামঃ নাজমা বগম 
িপতাঃ মাঃ শর আলী মাড়ল 
ামঃ মঠবা  

4716433150117 28/05/1979 41 বছর িদন ম র 03 01537719097 

 

 

াগ অিফসােরর া র চয়ার ােনর া র 



৭নং গদাই র ইউিনয়ন পিরষদ 
পাইকগাছা, লনা। 

 

কেরানা ভাইরাস জিনত েযােগ মানিবক সহায়তা কায েমর আওতায় কমহীন ি র তািলকা 

. নং ইউিনয়ন উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম ও কানা জাতীয় পিরচয় পে র আইিড নং জ  তািরখ বয়স পশা ওয়াড নং মাবাইল নং 
66.  গদাই র নামঃ হযরত িম ী 

িপতাঃ মাজাহার িম ী 
ামঃ মঠবা  

4716433150452 09/08/1977 43 বছর মটর িমক 03 01992866685 

67.  গদাই র নামঃ ল ম বগম 
িপতাঃ মাকাম আলী গাজী 
ামঃ মঠবা  

4716433150062 10/03/1972 49 বছর িদন ম র 03 01910632025 

68.  গদাই র নামঃ লািখয়া খা ন 
িপতাঃ লতান গাজী 
ামঃ মঠবা  

4716433150128 01/01/1987 34 বছর িদন ম র 03 01912816218 

69.  গদাই র নামঃ মাঃ আ ল খােলক সরদার 
িপতাঃ ত ধনাই সরদার 
ামঃ মঠবা  

4716433150315 12/06/1976 44 বছর িদন ম র 03 01937756906 

70.  গদাই র নামঃ মাঃ হাসান গাজী 
িপতাঃ মাঃ নওয়াব আলী গাজী 
ামঃ মঠবা  

8236364777 15/07/1987 33 বছর মটর িমক 03 01786391171 

71.  গদাই র নামঃ িরপন সরকার 
িপতাঃ স য় সরকার 
ামঃ মঠবা  

4716433148481 29/07/1984 36 বছর মটর িমক 03 01949646766 

72.  গদাই র নামঃ মাঃ আিরফ হােসন 
িপতাঃ মাঃ ছেবদ আলী মাড়ল 
ামঃ মঠবা  

4203177862 08/10/1996 বছর মটর িমক 03 01614597173 

73.  গদাই র নামঃ মাঃ সালাইমান গাজী 
িপতাঃ সানা গাজী 
ামঃ মঠবা  

4716433150664 07/04/1977 44 বছর মটর িমক 03 01912518145 

 

 

াগ অিফসােরর া র চয়ার ােনর া র 



৭নং গদাই র ইউিনয়ন পিরষদ 
পাইকগাছা, লনা। 

 

কেরানা ভাইরাস জিনত েযােগ মানিবক সহায়তা কায েমর আওতায় কমহীন ি র তািলকা 

. নং ইউিনয়ন উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম ও কানা জাতীয় পিরচয় পে র আইিড নং জ  তািরখ বয়স পশা ওয়াড নং মাবাইল নং 
74.  গদাই র নামঃ দ ত সরকার 

িপতাঃ গেনশ সরকার 
ামঃ মঠবা  

4716433149653 10/07/1983 37 বছর মটর িমক 03 01765067873 

75.  গদাই র নামঃ মাঃ নজ ল ইসলাম 
িপতাঃ মাঃ জয়নাল দফাদার 
ামঃ মঠবা  

4716433150462 12/12/1989 31 বছর িদন ম র 03 01917181772 

76.  গদাই র নামঃ ীপ দবনাথ 
িপতাঃ রনিজত দবনাথ 
ামঃ মঠবা  

19914716433000244 31/12/1991 29 বছর িদন ম র 03 01775622829 

77.  গদাই র নামঃ মাঃ িজ াত 
িপতাঃ মাঃ নওয়াব আলী মা া 
ামঃ মঠবা  

4623599372 05/08/1980 40 বছর মটর িমক 03 01798189923 

78.  গদাই র নামঃ মাঃ রিবউল ইসলাম গাজী 
িপতাঃ ত খাদা বকস গাজী 
ামঃ মঠবা  

4716433150220 13/05/1973 47 বছর মটর িমক 03 01922318908 

79.  গদাই র নামঃ িজ এম িছি র রহমান 
িপতাঃ মাঃ শাহাজান আলী গাজী 
ামঃ মঠবা  

4716433150255 28/11/1978 42 বছর মটর িমক 03 01712766150 

80.  গদাই র নামঃ মাঃ মিন ল ইসলাম মিন 
িপতাঃ মাঃ িমজা র রহমান 
ামঃ মঠবা  

5553249607 03/05/1993 27 বছর মটর িমক 03 01747876403 

81.  গদাই র নামঃ মাঃ মও দ আহে দ 
িপতাঃ মাঃ আ ল বাশার 
ামঃ মঠবা  

1472012036 13/12/1994 26 বছর িদন ম র 03 01916277377 

 

 

াগ অিফসােরর া র চয়ার ােনর া র 



৭নং গদাই র ইউিনয়ন পিরষদ 
পাইকগাছা, লনা। 

 

কেরানা ভাইরাস জিনত েযােগ মানিবক সহায়তা কায েমর আওতায় কমহীন ি র তািলকা 
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82.  গদাই র নামঃ মাঃ আ ল স িব াস 

িপতাঃ মাঃ আ  ঈসা িব াস 
ামঃ মঠবা  

4716433150620 23/05/1975 45 বছর িদন ম র 03 01917522305 

83.  গদাই র নামঃ ছেলমান সরদার 
িপতাঃ ত ছেবদ সরদার 
ামঃ মঠবা  

4716433150338 29/05/1968 52 বছর িদন ম র 03 01941347445 

84.  গদাই র নামঃ আয়শা বগম 
িপতাঃ ন ীন গাজী 
ামঃ মঠবা  

4716433150685 28/10/1962 58 বছর িদন ম র 03 01918042261 

 

 

াগ অিফসােরর া র চয়ার ােনর া র 

 
  



৭নং গদাই র ইউিনয়ন পিরষদ 
পাইকগাছা, লনা। 

 

কেরানা ভাইরাস জিনত েযােগ মানিবক সহায়তা কায েমর আওতায় কমহীন ি র তািলকা 

. নং ইউিনয়ন উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম ও কানা জাতীয় পিরচয় পে র আইিড নং জ  তািরখ বয়স পশা ওয়াড নং মাবাইল নং 
85.  গদাই র নামঃ নারায়ন অিধকারী 

িপতাঃ ত িলন অিধকারী 
ামঃ গাপাল র 

4716433152573 21/12/1962 58 বছর মটর িমক 04 01761003281 

86.  গদাই র নামঃ মাঃ আ স সালাম গাজী 
িপতাঃ মাঃ ওমর আলী গাজী 
ামঃ গাপাল র 

4716433151477 15/07/1980 40 বছর মটর িমক 04 01609152931 

87.  গদাই র নামঃ মাঃ আ র রিশদ মাড়ল 
িপতাঃ পীর আলী মাড়ল 
ামঃ গাপাল র 

4716433152469 11/07/1978 42 বছর িদন ম র 04 01925214957 

88.  গদাই র নামঃ মহিসন গাজী 
িপতাঃ মাঃ র মাহা দ গাজী 
ামঃ গাপাল র 

6003259501 06/01/1994 27 বছর িদন ম র 04 01910312496 

89.  গদাই র নামঃ মার সরকার 
িপতাঃ িচ র ন সরকার 
ামঃ গাপাল র 

19874716433000010 14/08/1987 33 বছর িদন ম র 04 01946530998 

90.  গদাই র নামঃ মাঃ আিনছ গাজী 
িপতাঃ মাঃ মিজদ গাজী 
ামঃ গাপাল র 

19904716433000144 20/10/1990 30 বছর িদন ম র 04 01926408011 

91.  গদাই র নামঃ মাঃ িব াল হােসন 
িপতাঃ আ ল কােশম আলী দ রী 
ামঃ গাপাল র 

5553247452 24/10/1988 32 বছর িদন ম র 04 01782577275 

92.  গদাই র নামঃ মাঃ কাম ল ইসলাম মা া 
িপতাঃ মাঃ আমেজদ মা া 
ামঃ গাপাল র 

4716433151413 21/05/1977 43 বছর িদন ম র 04 01931286558 

 

 

াগ অিফসােরর া র চয়ার ােনর া র 



৭নং গদাই র ইউিনয়ন পিরষদ 
পাইকগাছা, লনা। 

 

কেরানা ভাইরাস জিনত েযােগ মানিবক সহায়তা কায েমর আওতায় কমহীন ি র তািলকা 

. নং ইউিনয়ন উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম ও কানা জাতীয় পিরচয় পে র আইিড নং জ  তািরখ বয়স পশা ওয়াড নং মাবাইল নং 
93.  গদাই র নামঃ মাঃ নিজর আলী গাজী 

িপতাঃ ত গাপাল আলী গাজী 
ামঃ গাপাল র 

4716433153374 21/06/1969 51 বছর িদন ম র 04 01933824369 

94.  গদাই র নামঃ মাঃ কাম ল ইসলাম গাজী 
িপতাঃ মাঃ জ ার আলী গাজী 
ামঃ গাপাল র 

4716433153310 02/04/1981 40 বছর িদন ম র 04 01943515228 

95.  গদাই র নামঃেমাঃ মিন ল ইসলাম 
িপতাঃ মাঃ হািফ র সরদার 
ামঃ গাপাল র 

1956048035 05/08/1995 25 বছর িদন ম র 04 01909587658 

96.  গদাই র নামঃ মাঃ মাহর আলী সরদার 
িপতাঃ মাঃ নওয়াব আলী সরদার  
ামঃ গাপাল র 

4716433151112 01/01/1975 46 বছর িদন ম র 04 01922652330 

97.  গদাই র নামঃ মাছাঃ মিজনা বগম 
িপতাঃ মাঃ অিহ ীন গালদার 
ামঃ গাপাল র 

4716433151932 04/02/1979 42 বছর িদন ম র 04 01973154474 

98.  গদাই র নামঃ মাঃ ছা ার চৗ রী 
িপতাঃ ত কিরম চৗ রী 
ামঃ গাপাল র 

4716433151373 12/06/1970 50 বছর িদন ম র 04 01913735448 

99.  গদাই র নামঃ মাঃ জহর আলী সানা 
িপতাঃ ত লিতপ সানা 
ামঃ গাপাল র 

4716433152954 20/08/1973 47 বছর িদন ম র 04 01920287462 

100. গদাই র নামঃ সািবনা বগম 
িপতাঃ মাঃ ছাকাত গাজী 
ামঃ গাপাল র 

4716433151062 01/01/1977 44 বছর িদন ম র 04 01939663479 

 

 

াগ অিফসােরর া র চয়ার ােনর া র 



৭নং গদাই র ইউিনয়ন পিরষদ 
পাইকগাছা, লনা। 
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101. গদাই র নামঃ মাঃ ছালাম গাজী 

িপতাঃ মাঃ জেহর গাজী 
ামঃ গাপাল র 

4716433150860 17/12/1961 বছর িদন ম র 04 01862928450 

102. গদাই র নামঃ ল আিমন মাড়ল 
িপতাঃ ফিরদ মাড়ল 
ামঃ গাপাল র 

4716433152628 03/08/1987 33 বছর িদন ম র 04 01971205024 

103. গদাই র নামঃ মাঃ িলয়াকত গাজী 
িপতাঃ ত মাকেছদ গাজী 
ামঃ গাপাল র 

4716433151074 01/01/1960 61 বছর িদন ম র 04 01995772716 

104. গদাই র নামঃ মাঃ ছাম র রহমান 
িপতাঃ ত ছিকর গাজী 
ামঃ গাপাল র 

4716433151284 01/01/1965 56 বছর িদন ম র 04 01708115019 

105. গদাই র নামঃ মাঃ খােলক গাজী 
িপতাঃ ত সােয়দ আলী গাজী 
ামঃ গাপাল র 

4716433151459 15/10/1975 45 বছর িদন ম র 04 01913684446 

106. গদাই র নামঃ ফেতমা খা ন 
িপতাঃ মাঃ হল আিমন সরদার 
ামঃ গাপাল র 

19874716433000015 02/05/1987 33 বছর িদন ম র 04 01708111235 

107. গদাই র নামঃ মািকম গাজী 
িপতাঃ জিহ ি ন গাজী 
ামঃ গাপাল র 

4716433152707 15/10/1979 41 বছর িদন ম র 04 01990058575 

108. গদাই র নামঃ মাঃ রমান গাজী 
িপতাঃ মাঃ আমেজদ গাজী 
ামঃ গাপাল র 

4716433151067 01/01/1976 44 বছর িদন ম র 04 01980040171 

 

 

াগ অিফসােরর া র চয়ার ােনর া র 



৭নং গদাই র ইউিনয়ন পিরষদ 
পাইকগাছা, লনা। 

 

কেরানা ভাইরাস জিনত েযােগ মানিবক সহায়তা কায েমর আওতায় কমহীন ি র তািলকা 

. নং ইউিনয়ন উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম ও কানা জাতীয় পিরচয় পে র আইিড নং জ  তািরখ বয়স পশা ওয়াড নং মাবাইল নং 
109. গদাই র নামঃ িজ, এস জাহা ীর আলম 

িপতাঃ মাঃ আঃ মােজদ গাজী 
ামঃ গাপাল র 

19924716433000071 30/12/1992 28 বছর িদন ম র 04 01911141010 

110. গদাই র নামঃ আ স সালাম 
িপতাঃ আেনায়ার আলী মাড়ল 
ামঃ গাপাল র 

4716433150748 02/07/1979 41 বছর িদন ম র 04 01985956586 

111.  গদাই র নামঃ মাঃ আ  রােশদ 
িপতাঃ মাঃ আঃ জ ার সরদার 
ামঃ গাপাল র 

19934716433000083 31/12/1993 27 বছর িদন ম র 04 01917141448 

 

 

াগ অিফসােরর া র চয়ার ােনর া র 

 
  



৭নং গদাই র ইউিনয়ন পিরষদ 
পাইকগাছা, লনা। 

 

কেরানা ভাইরাস জিনত েযােগ মানিবক সহায়তা কায েমর আওতায় কমহীন ি র তািলকা 

. নং ইউিনয়ন উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম ও কানা জাতীয় পিরচয় পে র আইিড নং জ  তািরখ বয়স পশা ওয়াড নং মাবাইল নং 
112. গদাই র নামঃ আিবর মাড়ল 

িপতাঃ আরজ মাড়ল 
ামঃ রাইকা  

19934716433000112 25/02/1993 28 বছর িদন ম র 05 01924392574 

113. গদাই র নামঃ আিজ র রহমান 
িপতাঃ শখ আ ল হক 
ামঃ রাইকা  

4716433154835 16/06/1987 33 বছর িদন ম র 05 01960042985 

114. গদাই র নামঃ স ীপ দাস 
িপতাঃ রনিজৎ দাস 
ামঃ রাইকা  

6453178946 25/09/1996 24 বছর স ন 05 01995727301 

115. গদাই র নামঃ শা  িব াস 
িপতাঃ মািনক িব াস 
ামঃ রাইকা  

4716433154432 12/06/1971 49 বছর স ন 05 01301550339 

116. গদাই র নামঃফিরদা বগম 
িপতাঃ শখ আ াপ উ ীন 
ামঃ রাইকা  

4716433153562 23/08/1969 51 বছর িবধবা 05 01784218227 

117. গদাই র নামঃ গািব  িব াস 
িপতাঃ ত শি পদ িব াস 
ামঃ রাইকা  

4716433154549 12/01/1982 39 বছর িমক 05 01951835213 

118. গদাই র নামঃেমাঃ সাগর শখ 
িপতাঃ মাঃ আিতয়ার শখ 
ামঃ রাইকা  

19944716433000006 12/08/1994 26 বছর িদন ম র 05 01959934368 

119. গদাই র নামঃ অিসম মার দাস 
িপতাঃ গৗরপদ দাস 
ামঃ রাইকা  

8698038919 25/12/1993 27 বছর স ন 05 01912816092 

 

 

াগ অিফসােরর া র চয়ার ােনর া র 



৭নং গদাই র ইউিনয়ন পিরষদ 
পাইকগাছা, লনা। 

 

কেরানা ভাইরাস জিনত েযােগ মানিবক সহায়তা কায েমর আওতায় কমহীন ি র তািলকা 

. নং ইউিনয়ন উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম ও কানা জাতীয় পিরচয় পে র আইিড নং জ  তািরখ বয়স পশা ওয়াড নং মাবাইল নং 
120. গদাই র নামঃ মাঃ ইসলাম মাড়ল 

িপতাঃ মাঃ দারাপ মাড়ল 
ামঃ রাইকা  

4716433154000 05/03/1969 51 বছর িদন ম র 05 01912816101 

121. গদাই র নামঃ মাঃ গাউছ গাজী 
িপতাঃ ত আঃ হািমদ গাজী 
ামঃ ি েগাপাল র 

4716433154281 06/09/1970 50 বছর চা দাকান 05 01735186077 

122. গদাই র নামঃ িশ ী বগম 
িপতাঃ কামর উি ন ঢালী 
ামঃ রাইকা  

4716433154812 27/10/1982 38 বছর িদন ম র 05 01907298302 

123. গদাই র নামঃ মাঃ গ ফার মাড়ল 
িপতাঃ হায়দার মাড়ল 
ামঃ রাইকা  

4716433154762 28/10/1975 45 বছর িদন ম র 05 01917814962 

124. গদাই র নামঃ মাঃ আ র রহমান 
িপতাঃ ত রত আলী মাড়ল 
ামঃ রাইকা  

4716433153689 02/06/1978 42 বছর চা দাকান 05 01937221418 

125. গদাই র নামঃ মাঃ শহীদ িব াস 
িপতাঃ মাঃ মাজাম িব াস 
ামঃ রাইকা  

4654279068 11/02/1998 23 বছর চা দাকান 05 01979646684 

126. গদাই র নামঃ শখ নজ ল ইসলাম 
িপতাঃ শখ ত ওয়ােজদ আলী 
ামঃ রাইকা  

4716433153980 10/03/1982 39 বছর িমক 05 01975723047 

127. গদাই র নামঃ মাঃ িনজাম সরদার 
িপতাঃ মাঃ সাবাহান সরদার 
ামঃ রাইকা  

4716433153577 12/04/1980 41 বছর চা দাকান 05 01913042466 

 

 

াগ অিফসােরর া র চয়ার ােনর া র 



৭নং গদাই র ইউিনয়ন পিরষদ 
পাইকগাছা, লনা। 
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. নং ইউিনয়ন উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম ও কানা জাতীয় পিরচয় পে র আইিড নং জ  তািরখ বয়স পশা ওয়াড নং মাবাইল নং 
128. গদাই র নামঃ স য় িব াস 

িপতাঃ পিরেতাষ িব াস 
ামঃ রাইকা  

4716433154431 04/06/1985 35 বছর স ন 05 01741337367 

129. গদাই র নামঃ মাঃ আিন র রহমান 
িপতাঃ মাঃ আ ল গিন গাজী 
ামঃ রাইকা  

4716433154990 25/12/1976 44 বছর িদন ম র 05 01930182051 

130. গদাই র নামঃ মাঃ িব াল মাড়ল 
িপতাঃ ত আ ল মাড়ল 
ামঃ রাইকা  

4716433154007 10/05/1982 39 বছর িদন ম র 05 01721088477 

131. গদাই র নামঃ কজান বগম 
িপতাঃ মাহর আলী সরদার 
ামঃ রাইকা  

4716433154444 01/02/1977 44 বছর িদন ম র 05 01952758853 

132. গদাই র নামঃ মাঃ মা ম মাড়ল 
িপতাঃ মাঃ নজ ল মাড়ল 
ামঃ রাইকা  

3756121228 12/06/1999 21 বছর িদন ম র 05 01951903570 

133. গদাই র নামঃ মন আহে দ শখ 
িপতাঃ অিহদ শখ 
ামঃ রাইকা  

7356409404 10/09/1999 21 বছর িদন ম র 05 01304179782 

134. গদাই র নামঃ মানা আ ার 
িপতাঃ মাহা দ সরদার 
ামঃ রাইকা  

2365443668 17/12/1994 26 বছর িদন ম র 05 01929628097 

135. গদাই র নামঃ মাঃ শিফ ল ইসলাম 
িপতাঃ মাঃ মাজাহার গাজী 
ামঃ রাইকা  

4716433154419 06/06/1975 45 বছর িদন ম র 05 01729810137 

 

 

াগ অিফসােরর া র চয়ার ােনর া র 



৭নং গদাই র ইউিনয়ন পিরষদ 
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136. গদাই র নামঃ মাঃ আ াহ শখ 

িপতাঃ মাঃ হাচান আলী শখ 
ামঃ রাইকা  

8242948613 05/04/1995 26 বছর িদন ম র 05 01997073738 

137. গদাই র নামঃ তাছিলমা খা ন 
িপতাঃ জািমর সরদার 
ামঃ রাইকা  

19794716433154634 02/05/1979 41 বছর িদন ম র 05 01996314342 

138. গদাই র নামঃ মাঃ জামাল হাসাইন 
িপতাঃবাবর আলী শখ 
ামঃ গদাই র 

4716433159510 04/02/1985 36 বছর িদনম র 08 01924322950 

 

 

াগ অিফসােরর া র চয়ার ােনর া র 

 
  



৭নং গদাই র ইউিনয়ন পিরষদ 
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139. গদাই র নামঃ শখ অিজয়ার রহমান 

িপতাঃ ত শখ ফেয়জ উি ন 
ামঃ িহতাম র 

4716433155486 10/01/1962 59 বছর িমক  06 01739212785 

140. গদাই র নামঃ শখ শওকত 
িপতাঃ ত শখ মাবারক 
ামঃ িহতাম র 

4716433155938 02/08/1966 54 বছর িমক 06 01913685966 

141. গদাই র নামঃ শখ আঃ স 
িপতাঃ শখ আঃ মা ল 
ামঃ িহতাম র 

4716433155492 15/05/1970 50 বছর িমক 06 01986607710 

142. গদাই র নামঃ শখ শিফয়ার রহমান 
িপতাঃ ত শখ তাফাে ল 
ামঃ িহতাম র 

4716433155571 02/05/1961 59 বছর িমক 06 01798187866 

143. গদাই র নামঃ িফেরাজা খা ন 
িপতাঃ শখ মকেছদ আলী 
ামঃ িহতাম র 

4716433155394 02/08/1987 33 বছর িদন ম র 06 01736993683 

144. গদাই র নামঃ তাপস িব াস 
িপতাঃ অিজৎ িব াস 
ামঃ িহতাম র 

19914716433000068 07/06/1991 29 বছর চা দাকান 06 01710695666 

145. গদাই র নামঃ মাঃ নজ ল সরদার 
িপতাঃ মাঃ সাবাহান সরদার 
ামঃ িহতাম র 

4716433155924 02/03/1987 33 বছর চা দাকান 06 01933844972 

146. গদাই র নামঃ হা ান মাড়ল 
িপতাঃ ত নওয়াব আলী 
ামঃ িহতাম র 

4716433156225 10/06/1977 43 বছর চা দাকান 06 01301550270 

 

 

াগ অিফসােরর া র চয়ার ােনর া র 



৭নং গদাই র ইউিনয়ন পিরষদ 
পাইকগাছা, লনা। 

 

কেরানা ভাইরাস জিনত েযােগ মানিবক সহায়তা কায েমর আওতায় কমহীন ি র তািলকা 

. নং ইউিনয়ন উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম ও কানা জাতীয় পিরচয় পে র আইিড নং জ  তািরখ বয়স পশা ওয়াড নং মাবাইল নং 
147. গদাই র নামঃ আিজ র রহমান 

িপতাঃ জ ল হক 
ামঃ িহতাম র 

19924716433000038 05/12/1992 28 বছর চা দাকান 06 01925324542 

148. গদাই র নামঃ শখ িমনার হােসন 
িপতাঃ শখ আ  সাইদ 
ামঃ িহতাম র 

5113914393 08/12/1998 22 বছর চা দাকান 06 01798164555 

149. গদাই র নামঃ শখ িম  রহমান 
িপতাঃ ত মাজাে ল হােসন 
ামঃ িহতাম র 

4716433155409 10/05/1988 32 বছর চা দাকান 06 01737008917 

150. গদাই র নামঃ শখ মািনক হােসন 
িপতাঃ শখ আহাদ আলী 
ামঃ িহতাম র 

4716433155419 10/10/1988 32 বছর চা দাকান 06 01999554151 

151. গদাই র নামঃ মাঃ িসরা ল সরদার 
িপতাঃ মাঃ ইবরাহীম সরদার 
ামঃ িহতাম র 

4716433156126 08/05/1980 40 বছর ভ ান চালক 06 01775807443 

152. গদাই র নামঃ শখ হািফ র রহমান 
িপতাঃ শখ সাবহান 
ামঃ িহতাম র 

4716433156082 21/05/1979 41 বছর িমক 06 01757169877 

153. গদাই র নামঃ মাঃ িমজা র গাজী 
িপতাঃ ত জয়নাল গাজী 
ামঃ িহতাম র 

4716433155823 13/05/1968 52 বছর িমক 06 01753293361 

154. গদাই র নামঃ িবনা 
িপতাঃ ইসলাম গাজী 
ামঃ িহতাম র 

7752367990 31/12/1982 38 বছর িমক 06 01913685969 

 

 

াগ অিফসােরর া র চয়ার ােনর া র 



৭নং গদাই র ইউিনয়ন পিরষদ 
পাইকগাছা, লনা। 

 

কেরানা ভাইরাস জিনত েযােগ মানিবক সহায়তা কায েমর আওতায় কমহীন ি র তািলকা 

. নং ইউিনয়ন উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম ও কানা জাতীয় পিরচয় পে র আইিড নং জ  তািরখ বয়স পশা ওয়াড নং মাবাইল নং 
155. গদাই র নামঃ মাঃ ফা ক গাজী 

িপতাঃ ত শহর আলী গাজী 
ামঃ িহতাম র 

4716433156103 15/06/1970 50 বছর মটর িমক 06 01969799132 

156. গদাই র নামঃ মিশয়ার গাজী 
িপতাঃ আমেজদ গাজী 
ামঃ িহতাম র 

19874716433000011 02/05/1987 33 বছর িমক 06 01913685950 

157. গদাই র নামঃ শখ রিফ ল ইসলাম 
িপতাঃ মিফজউ ীন 
ামঃ িহতাম র 

4716433155500 15/02/1970 50 বছর ফিরওয়ালা 06 01703470808 

158. গদাই র নামঃ শখ মা ািফ র রহমান 
িপতাঃ শখ আনা ল হক 
ামঃ িহতাম র 

4716433155489 02/10/1985 35 বছর িমক 06 01953891317 

159. গদাই র নামঃ মাঃ শিফ ল ইসলাম 
িপতাঃ ত শমেশর আলী গাজী 
ামঃ িহতাম র 

4716433155844 05/01/1981 40 বছর িমক 06 01734229018 

160. গদাই র নামঃ গৗর চ  রায় 
িপতাঃ ত কানাই লাল রায় 
ামঃিহতাম র 

4716433155922 10/04/1953 67 বছর স ন 06 01915443950 

161. গদাই র নামঃ সে াষ িব াস 
িপতাঃ ত খেগ  নাথ িব াস 
ামঃিহতাম র 

4716433155849 15/05/1957 65 বছর স ন 06 01721289930 

162. গদাই র নামঃ িবনয় চৗ রী 
িপতাঃ ত ধীের  নাথ চৗ রী 
ামঃিহতাম র 

4716433155803 18/06/1960 60 বছর চা দাকান 06 01948104754 

 

 

াগ অিফসােরর া র চয়ার ােনর া র 



৭নং গদাই র ইউিনয়ন পিরষদ 
পাইকগাছা, লনা। 

 

কেরানা ভাইরাস জিনত েযােগ মানিবক সহায়তা কায েমর আওতায় কমহীন ি র তািলকা 

. নং ইউিনয়ন উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম ও কানা জাতীয় পিরচয় পে র আইিড নং জ  তািরখ বয়স পশা ওয়াড নং মাবাইল নং 
163. গদাই র নামঃ ত ন মার চৗ রী 

িপতাঃ কালীপদ চৗ রী 
ামঃিহতাম র 

4716433155809 08/04/1980 41 বছর স ন 06 01736589163 

164. গদাই র নামঃ অমল িব াস 
িপতাঃ ত অিনল িব াস 
ামঃিহতাম র 

4716433155814 13/08/1958 62 বছর চা দাকান 06 01774154119 

165. গদাই র নামঃ খানজা িব াস 
িপতাঃ মাঃ ম ল িব াস 
ামঃিহতাম র 

4716433156162 10/05/1971 49 বছর িমক 06 01913325065 

 

 

াগ অিফসােরর া র চয়ার ােনর া র 

 
  



৭নং গদাই র ইউিনয়ন পিরষদ 
পাইকগাছা, লনা। 

 

কেরানা ভাইরাস জিনত েযােগ মানিবক সহায়তা কায েমর আওতায় কমহীন ি র তািলকা 

. নং ইউিনয়ন উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম ও কানা জাতীয় পিরচয় পে র আইিড নং জ  তািরখ বয়স পশা ওয়াড নং মাবাইল নং 
166. গদাই র নামঃ শখ ফা ক হােসন 

িপতাঃ শখ হািফ র রহমান 
ামঃ মেলক রাইকা  

4716433157409 13/03/1988 33 বছর মটর িমক 07 01714662965 

167. গদাই র নামঃ শখ িমনা ল ইসলাম 
িপতাঃ ত শখ াহার  
ামঃ মেলক রাইকা  

4716433157369 02/11/1965 55 বছর মটর িমক 07 01920563277 

168. গদাই র নামঃ মীর ম 
িপতাঃ মীর আ াছ আলী 
ামঃ মেলক রাইকা  

4656245968 27/03/1997 24 বছর মটর িমক 07 01719615813 

169. গদাই র নামঃ শখ আ  সাঈদ 
িপতাঃ শখ শরফাউি ন 
ামঃ মেলক রাইকা  

4716433157488 20/10/1983 37 বছর মটর িমক 07 01948336431 

170. গদাই র নামঃ শখ খায় ল ইসলাম 
িপতাঃ শখ শরপা উ ীন 
ামঃ মেলক রাইকা  

4716433157438 20/10/1987 33 বছর মটর িমক 07 01994699942 

171. গদাই র নামঃ শখ সিলম 
িপতাঃ ত শখ আিজবার রহমান 
ামঃ মেলক রাইকা  

4716433157521 05/10/1984 36 বছর মটর িমক 07 01938671149 

172. গদাই র নামঃ শখ শা  
িপতাঃ শখ আকরাম আলী 
ামঃ মেলক রাইকা  

6456336616 16/12/1998 22 বছর মটর িমক 07 01992935743 

173. গদাই র নামঃ শখ িদদারউল  
িপতাঃ শখ হািব র রহমান 
ামঃ মেলক রাইকা  

4716433157501 10/05/1977 43 বছর মটর িমক 07 01917550413 

 

 

াগ অিফসােরর া র চয়ার ােনর া র 



৭নং গদাই র ইউিনয়ন পিরষদ 
পাইকগাছা, লনা। 

 

কেরানা ভাইরাস জিনত েযােগ মানিবক সহায়তা কায েমর আওতায় কমহীন ি র তািলকা 

. নং ইউিনয়ন উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম ও কানা জাতীয় পিরচয় পে র আইিড নং জ  তািরখ বয়স পশা ওয়াড নং মাবাইল নং 
174. গদাই র নামঃ শখ শািহন হােসন 

িপতাঃ ত শখ শরফা উি ন 
ামঃ মেলক রাইকা  

4716433157360 06/12/1967 53 বছর মটর িমক 07 01725175017 

175. গদাই র নামঃ শখ কাম ল ইসলাম 
িপতাঃ শখ বািরক হােসন 
ামঃ মেলক রাইকা  

4716433157389 10/12/1988 32 বছর মটর িমক 07 01904233347 

176. গদাই র নামঃ মাহর আলী মালী 
িপতাঃ ত আিমর আলী মালী 
ামঃ চরমলই 

4716433156849 12/05/1976 44 বছর মটর িমক 07 0117995512 

177. গদাই র নামঃ মাঃ আিজবর রহমান 
িপতাঃ মাঃ র আলী মি ক 
ামঃ চরমলই 

4716433156793 06/05/1981 39 বছর মটর িমক 07 01935162723 

178. গদাই র নামঃ মাঃ ইকবল হােসন 
িপতাঃ মাঃ আনছার আলী শখ 
ামঃ চরমলই 

4716433156937 02/04/1986 34 বছর মটর িমক 07 01991981336 

179. গদাই র নামঃ মাঃ শাহাজান গাজী 
িপতাঃ মাঃ ইমান আলী গাজী 
ামঃ চরমলই 

2856269713 20/04/1997 24 বছর মটর িমক 07 01919984900 

180. গদাই র নামঃ মাঃ িমজা র রহমান মাড়ল 
িপতাঃ ত বলজার রহমান মাড়ল 
ামঃ চরমলই 

4716433156886 04/01/1961 60 বছর মটর িমক 07 01765050541 

181. গদাই র নামঃেমাঃ রিফ ল ইসলাম 
িপতাঃ মাঃ আঃ গিন গাজী 
ামঃ চরমলই 

4716433156709 17/10/1986 34 বছর মটর িমক 07 01716437822 

 

 

াগ অিফসােরর া র চয়ার ােনর া র 



৭নং গদাই র ইউিনয়ন পিরষদ 
পাইকগাছা, লনা। 

 

কেরানা ভাইরাস জিনত েযােগ মানিবক সহায়তা কায েমর আওতায় কমহীন ি র তািলকা 

. নং ইউিনয়ন উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম ও কানা জাতীয় পিরচয় পে র আইিড নং জ  তািরখ বয়স পশা ওয়াড নং মাবাইল নং 
182. গদাই র নামঃ মাঃ ইউ চ মাড়ল 

িপতাঃ আঃ কােদর মাড়ল 
ামঃ চরমলই 

4716433156612 13/08/1984 36 বছর মটর িমক 07 01721099911 

183. গদাই র নামঃ শখ এখলা র রহমান 
িপতাঃ শখ রােশদ আলী 
ামঃ মেলক রাইকা  

19914716433000113 08/04/1991 30 বছর মটর িমক 07 01910668080 

184. গদাই র নামঃ শখ িমজা র রহমান 
িপতাঃ শখ শাহা ীন 
ামঃ মেলক রাইকা  

4716433157427 19/12/1988 32 বছর মটর িমক 07 01911473333 

185. গদাই র নামঃ মাঃ তাই ল ইসলাম 
িপতাঃ মীর সালাউ মান খাকন 
ামঃ মেলক রাইকা  

3753238231 21/03/1997 24 বছর মটর িমক 07 01992631285 

186. গদাই র নামঃ শখ িম ন ম  
িপতাঃ শখ হািব র রহমান 
ামঃ মেলক রাইকা  

4716433157449 08/06/1977 43 বছর মটর িমক 07 01771228228 

187. গদাই র নামঃ শখ উ ল 
িপতাঃ শখ আ ল হািলম 
ামঃ মেলক রাইকা  

4716433157448 20/05/1988 32 বছর মটর িমক 07 01940321090 

188. গদাই র নামঃ শখ আকরাম আলী 
িপতাঃ শখ আিমর আলী 
ামঃ মেলক রাইকা  

4716433157529 05/10/1973 47 বছর মটর িমক 07 01938812320 

189. গদাই র নামঃ মাঃ আ ল গ র মাড়ল 
িপতাঃ ত সহর আলী মাড়ল 
ামঃ চরমলই 

4716433156637 12/06/1979 41 বছর িদন ম র 07 01925687946 

 

 

াগ অিফসােরর া র চয়ার ােনর া র 



৭নং গদাই র ইউিনয়ন পিরষদ 
পাইকগাছা, লনা। 

 

কেরানা ভাইরাস জিনত েযােগ মানিবক সহায়তা কায েমর আওতায় কমহীন ি র তািলকা 

. নং ইউিনয়ন উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম ও কানা জাতীয় পিরচয় পে র আইিড নং জ  তািরখ বয়স পশা ওয়াড নং মাবাইল নং 
190. গদাই র নামঃ আ  তােলব মাড়ল 

িপতাঃ ত মা ার আলী মাড়ল 
ামঃ চরমলই 

4716433156769 12/03/1970 51 বছর িদন ম র 07 01922340775 

191. গদাই র নামঃ মাঃ িজবর রহমান মি ক 
িপতাঃ মাঃ আিল মি ক 
ামঃ চরমলই 

4716433156902 06/01/1971 50 বছর মটর িমক 07 01926450556 

192. গদাই র নামঃ ই ািহম মাড়ল 
িপতাঃ হা দ মাড়ল 
ামঃ চরমলই 

3313875571 22/03/2002 বছর মটর িমক 07 01304954752 

 

 

াগ অিফসােরর া র চয়ার ােনর া র 

 
  



৭নং গদাই র ইউিনয়ন পিরষদ 
পাইকগাছা, লনা। 

 

কেরানা ভাইরাস জিনত েযােগ মানিবক সহায়তা কায েমর আওতায় কমহীন ি র তািলকা 

. নং ইউিনয়ন উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম ও কানা জাতীয় পিরচয় পে র আইিড নং জ  তািরখ বয়স পশা ওয়াড নং মাবাইল নং 
193. গদাই র নামঃ িমজা র রহমান 

িপতাঃ সাঈদ আলী গাজী 
ামঃ গদাই র 

4716433158607 06/12/1984 36 বছর মটর িমক 08 01989592166 

194. গদাই র নামঃ মাঃ িছি র রহমান 
িপতাঃ ত মাহা দ গাজী 
ামঃ গদাই র 

4716433158250 10/02/1974 47 বছর মটর িমক 08 01714779833 

195. গদাই র নামঃ শখ কিপল উ ীন 
িপতাঃ শখ ফজেল কিরম 
ামঃ গদাই র 

4716433158753 03/07/1982 38 বছর মটর িমক 08 01915084975 

196. গদাই র নামঃ মাঃ আ ল আিলম 
িপতাঃ ত গ ফার মা া 
ামঃ গদাই র 

4716433159159 01/08/1982 38 বছর মটর িমক 08 01922149172 

197. গদাই র নামঃ মাঃ সালাম ইসলাম গাজী 
িপতাঃ নজ ল 
ামঃ গদাই র 

19934716433000062 15/03/1993 28 বছর মটর িমক 08 01931975218 

198. গদাই র নামঃ মাঃ মিনর হােসন 
িপতাঃ মাঃ র আলী সরদার 
ামঃ গদাই র 

4716433158338 05/06/1979 41 বছর মটর িমক 08 01782316415 

199. গদাই র নামঃ মাঃ শিহ ল ইসলাম 
িপতাঃ ত আ ব র গাজী 
ামঃ গদাই র 

4716433158569 05/04/1973 48 বছর মটর িমক 08 01751442457 

200. গদাই র নামঃ মাঃ ল আিমন গাজী 
িপতাঃ মাঃ আরশাদ আলী গাজী 
ামঃ গদাই র 

8703294440 02/07/1997 23 বছর িদন ম র 08 01300865498 

 

 

াগ অিফসােরর া র চয়ার ােনর া র 



৭নং গদাই র ইউিনয়ন পিরষদ 
পাইকগাছা, লনা। 

 

কেরানা ভাইরাস জিনত েযােগ মানিবক সহায়তা কায েমর আওতায় কমহীন ি র তািলকা 

. নং ইউিনয়ন উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম ও কানা জাতীয় পিরচয় পে র আইিড নং জ  তািরখ বয়স পশা ওয়াড নং মাবাইল নং 
201. গদাই র নামঃ আ ল কােদর গাজী 

িপতাঃ আহে দ গাজী 
ামঃ গদাই র 

19864716433157892 10/03/1986 36 বছর মটর িমক 08 01907598133 

202. গদাই র নামঃ আ  সা ার 
িপতাঃ আ  সাঈদ গাজী 
ামঃ গদাই র 

19794716433158239 07/05/1979 41 বছর মটর িমক 08 01911485965 

203. গদাই র নামঃ মাছাঃ হািজরা বগম 
িপতাঃ ছারমান মাড়ল 
ামঃ গদাই র 

4716433158122 12/06/1972 48 বছর চা দাকান 08 01945733084 

204. গদাই র নামঃ মাঃ সিলম মাড়ল 
িপতাঃ মাঃ স র মাড়ল 
ামঃ গদাই র 

2413955978 01/11/1999 21 বছর চা দাকান 08 01978421223 

205. গদাই র নামঃ মাঃ রা াক গাজী 
িপতাঃ ত বাবর আলী গাজী 
ামঃ গদাই র 

4716433158722 13/05/1969 51 বছর মটর িমক 08 01724598897 

206. গদাই র নামঃ আছা ল 
িপতাঃ ত আ ব ার 
ামঃ গদাই র 

4716433158584 02/03/1980 41 বছর মটর িমক 08 01742673635 

207. গদাই র নামঃ িশ ল গাজী 
িপতাঃ আ  সাঈদ গাজী 
ামঃ গদাই র 

8228107952 12/08/1995 25 বছর মটর িমক 08 01773807763 

208. গদাই র নামঃ মাছাঃ রিহমা বগম 
িপতাঃ মাঃ আেফল সরদার 
ামঃ গদাই র 

4716433158121 12/06/1972 48 বছর চা দাকান 08 01936182728 

 

 

াগ অিফসােরর া র চয়ার ােনর া র 



৭নং গদাই র ইউিনয়ন পিরষদ 
পাইকগাছা, লনা। 

 

কেরানা ভাইরাস জিনত েযােগ মানিবক সহায়তা কায েমর আওতায় কমহীন ি র তািলকা 

. নং ইউিনয়ন উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম ও কানা জাতীয় পিরচয় পে র আইিড নং জ  তািরখ বয়স পশা ওয়াড নং মাবাইল নং 
209. গদাই র নামঃ র য়ান 

িপতাঃ ত জাবখশ 
ামঃ গদাই র 

4716433158519 02/04/1950 71 বছর িদন ম র 08 01989606323 

210. গদাই র নামঃ িবর মার ঘাষ 
িপতাঃ িবমল ঘাষ 
ামঃ গদাই র 

19904716433000013 28/12/1990 30 বছর মটর িমক 08 011929390010 

211. গদাই র নামঃ মাঃ িব াল গাজী 
িপতাঃ চ  গাজী 
ামঃ গদাই র 

19864716433000006 15/05/1986 34 বছর মটর িমক 08 01949350925 

212. গদাই র নামঃ মাঃ ছ র শখ 
িপতাঃ মাঃ ফজেল কিরম শখ 
ামঃ গদাই র 

4716433158310 12/06/1975 45 বছর মটর িমক 08 01965547867 

213. গদাই র নামঃ মাঃ ম শখ 
িপতাঃ মাঃ ফজেল কিরম শখ 
ামঃ গদাই র 

4716433159153 20/10/1984 36 বছর মটর িমক 08 01729607148 

214. গদাই র নামঃ মাঃ আজাদ মাড়ল 
িপতাঃ ত জত আলী মাড়ল 
ামঃ গদাই র 

19924716433000111 01/04/1992 29 বছর মটর িমক 08 01928090875 

215. গদাই র নামঃ আকবর আলী শখ 
িপতাঃ ত জ ার আলী শখ 
ামঃ গদাই র 

4716433159640 01/01/1955 65 বছর মটর িমক 08 01959977247 

216. গদাই র নামঃ এস এম নজ ল ইসলাম 
িপতাঃ খিবর উ ীন সরদার 
ামঃ গদাই র 

4716433158009 10/12/1983 37 বছর মটর িমক 08 01911456228 

 

 

াগ অিফসােরর া র চয়ার ােনর া র 



৭নং গদাই র ইউিনয়ন পিরষদ 
পাইকগাছা, লনা। 

 

কেরানা ভাইরাস জিনত েযােগ মানিবক সহায়তা কায েমর আওতায় কমহীন ি র তািলকা 

. নং ইউিনয়ন উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম ও কানা জাতীয় পিরচয় পে র আইিড নং জ  তািরখ বয়স পশা ওয়াড নং মাবাইল নং 
217. গদাই র নামঃ মাঃ রিস ল ইসলাম 

িপতাঃ ত আ বকর িসি ক 
ামঃ গদাই র 

4716433158594 05/10/1982 38 বছর মটর িমক 08 01717612637 

218. গদাই র নামঃ কাজী রান হােসন 
িপতাঃ ত কাজী আ ল ওয়ালী 
ামঃ গদাই র 

4716433158218 20/05/1967 53 বছর মটর িমক 08 01741414037 

219. গদাই র নামঃ মাঃ সালাউি ন আহেমদ 
িপতাঃ মাঃ আ ল হািমদ সরদার 
ামঃ গদাই র 

4716433158251 12/06/1985 35 বছর মটর িমক 08 01729305888 

220. গদাই র নামঃ মাঃ আিতয়ার রহমান 
িপতাঃইছার উি ন মাড়ল 
ামঃ গদাই র 

4716433159430 19/01/1969 বছর মটর িমক 08 01756822957 

221. গদাই র নামঃ মাঃ শািহন আলী সরদার 
িপতাঃ মাঃ আঃ হািমদ সরদার 
ামঃ গদাই র 

2361284710 01/02/1989 32 বছর মটর িমক 08 01922654569 

222. গদাই র নামঃ মাঃ কাম ল ইসলাম 
িপতাঃেমাঃ র আলী শখ 
ামঃ গদাই র 

4716433158802 17/02/1983 38 বছর িদন ম র 08 01919668886 

223. গদাই র নামঃ মা া আ ল জিলল 
িপতাঃ মা া আ ল গফ ফার 
ামঃ গদাই র 

4716433158704 25/02/1976 45 বছর িদন ম র 08 01988202529 

 

 

াগ অিফসােরর া র চয়ার ােনর া র 

 
  



৭নং গদাই র ইউিনয়ন পিরষদ 
পাইকগাছা, লনা। 

 

কেরানা ভাইরাস জিনত েযােগ মানিবক সহায়তা কায েমর আওতায় কমহীন ি র তািলকা 

. নং ইউিনয়ন উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম ও কানা জাতীয় পিরচয় পে র আইিড নং জ  তািরখ বয়স পশা ওয়াড নং মাবাইল নং 
224. গদাই র নামঃ ঈমান আলী দ রী 

িপতাঃ ত ন র দ রী 
ামঃ তিকয়া 

4716433160617 20/05/1957 63 বছর ভ ান চালক 09 01648593607 

225. গদাই র নামঃ মাঃ আলাউি ন সরদার 
িপতাঃ মাঃ মাসেলম সরদার 
ামঃ তিকয়া 

4716433160692 01/01/1970 51 বছর ভ ান চালক 09 01647404138 

226. গদাই র নামঃ মাঃ জিসম গাজী 
িপতাঃ ত সেক ার গাজী 
ামঃ তিকয়া 

4716433160936 02/04/1967 54 বছর ভ ান চালক 09 01996353943 

227. গদাই র নামঃ মাঃ শিহ র রহমান মি ক 
িপতাঃ ত ছফর আলী 
ামঃ তিকয়া 

4716433160641 28/09/1963 57 বছর িমক 09 01684067524 

228. গদাই র নামঃ মাছাঃ িরিজয়া বগম 
িপতাঃ মাঃ আেফজ উ ীন গাজী 
ামঃ তিকয়া 

4716433160821 04/02/1970 51 বছর িদন ম র 09 01913204756 

229. গদাই র নামঃ মাঃ জািকর হােসন 
িপতাঃ মাঃ আঃ সা ার 
ামঃ তিকয়া 

4716433161079 08/03/1986 36 বছর িদন ম র 09 01610463511 

230. গদাই র নামঃ এিলজা খা ন 
িপতাঃ কােশম গাজী 
ামঃ তিকয়া 

19674716433000006 15/10/1967 53 বছর িদন ম র 09 01990328522 

231. গদাই র নামঃ রিহমা খা ন 
িপতাঃ মাজার গাজী 
ামঃ তিকয়া 

4716433161352 10/02/1937 84 বছর িদন ম র 09 01916800563 

 

 

াগ অিফসােরর া র চয়ার ােনর া র 



৭নং গদাই র ইউিনয়ন পিরষদ 
পাইকগাছা, লনা। 

 

কেরানা ভাইরাস জিনত েযােগ মানিবক সহায়তা কায েমর আওতায় কমহীন ি র তািলকা 

. নং ইউিনয়ন উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম ও কানা জাতীয় পিরচয় পে র আইিড নং জ  তািরখ বয়স পশা ওয়াড নং মাবাইল নং 
232. গদাই র নামঃ মাঃ আিজবার ঢালী 

িপতাঃ ত আ ল গিন ঢালী 
ামঃ তিকয়া 

4716433160825 01/04/1966 35 বছর ভ ান চালক 09 01995185982 

233. গদাই র নামঃ মাঃ রােশদ রজা 
িপতাঃ র ইসলাম রজা 
ামঃ তিকয়া 

4203180361 07/04/1996 25 বছর িদন ম র 09 01925757370 

234. গদাই র নামঃ মাঃ লিফকার আলী 
িপতাঃ মা ান গাজী 
ামঃ তিকয়া 

19894716433000042 12/03/1989 32 বছর িদন ম র 09 01720323877 

235. গদাই র নামঃ মাঃ আকবর আলী িব াস 
িপতাঃ ত ইসহাক আলী িব াস 
ামঃ তিকয়া 

4716433160531 01/01/1946 75 বছর িদন ম র 09 01712195893 

236. গদাই র নামঃ রমেজদ গাজী 
িপতাঃ ত নঈ ীন গাজী 
ামঃ তিকয়া 

4716433160646 05/02/1946 75 বছর িদন ম র 09 01790741987 

237. গদাই র নামঃ মাঃ আঃ স মি ক 
িপতাঃ মাঃ শাম র মি ক 
ামঃ তিকয়া 

4716433160549 01/01/1985 36 বছর ভ ান চালক 09 01919475451 

238. গদাই র নামঃ র ইসলাম গাজী 
িপতাঃ মাঃ সাম র গাজী 
ামঃ তিকয়া 

4716433160742 24/05/1967 53 বছর িদন ম র 09 01920273390 

239. গদাই র নামঃ মাঃ ইউ চ আলী 
িপতাঃ মাঃ আফছার গাজী 
ামঃ তিকয়া 

4716433161114 11/03/1986 35 বছর িদন ম র 09 01961640748 

 

 

াগ অিফসােরর া র চয়ার ােনর া র 



৭নং গদাই র ইউিনয়ন পিরষদ 
পাইকগাছা, লনা। 

 

কেরানা ভাইরাস জিনত েযােগ মানিবক সহায়তা কায েমর আওতায় কমহীন ি র তািলকা 

. নং ইউিনয়ন উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম ও কানা জাতীয় পিরচয় পে র আইিড নং জ  তািরখ বয়স পশা ওয়াড নং মাবাইল নং 
240. গদাই র নামঃ মাঃ িফেরাজ মি ক 

িপতাঃ মাঃ আকরাম মি ক 
ামঃ তিকয়া 

1470823772 05/03/1995 26 বছর চা দাকান 09 01644797113 

241. গদাই র নামঃ মাঃ আলআিমন সরদার 
িপতাঃ মাঃ আলাউ ীন সরদার 
ামঃ তিকয়া 

4206180368 18/05/1999 21 বছর িমক 09 01647404138 

242. গদাই র নামঃ মাঃ িসি র রহমান 
িপতাঃ মাঃ শাম র রহমান মি ক 
ামঃ তিকয়া 

4716433160637 01/01/1987 34 বছর ভ ান চালক 09 01301302887 

243. গদাই র নামঃ জেলখা বগম 
িপতাঃ মাঃ মেফজ খ  
ামঃ তিকয়া 

4716433161131 01/02/1975 40 বছর িদন ম র 09 01650116973 

244. গদাই র নামঃ মাঃ িদদার ইসলাম 
িপতাঃ মাঃ আঃ সা ার গাজী 
ামঃ তিকয়া 

8706284927 01/03/1993 28 বছর িদন ম র 09 01962851509 

245. গদাই র নামঃ মাঃ সাহরাব গাজী 
িপতাঃ রমজান গাজী 
ামঃ তিকয়া 

4716433160604 20/11/1982 38 বছর িদন ম র 09 01935274214 

246. গদাই র নামঃ মাঃ আছা ল ঢালী 
িপতাঃ ত তিরপ ঢালী 
ামঃ তিকয়া 

4716433160885 04/03/1975 45 বছর িদন ম র 09 01644797006 

247. গদাই র নামঃ মাঃ মহািসন ঢালী 
িপতাঃ মাঃ আেনায়ার আলী ঢালী 
ামঃ তিকয়া 

4716433160840 13/09/1976 44 বছর িদন ম র 09 01839412804 

 

 

াগ অিফসােরর া র চয়ার ােনর া র 



৭নং গদাই র ইউিনয়ন পিরষদ 
পাইকগাছা, লনা। 

 

কেরানা ভাইরাস জিনত েযােগ মানিবক সহায়তা কায েমর আওতায় কমহীন ি র তািলকা 

. নং ইউিনয়ন উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম ও কানা জাতীয় পিরচয় পে র আইিড নং জ  তািরখ বয়স পশা ওয়াড নং মাবাইল নং 
248. গদাই র নামঃ আ  বককার গাজী 

িপতাঃ ত ফরাস াহ গাজী 
ামঃ তিকয়া 

4716433160707 05/03/1980 41 বছর িদন ম র 09 01916800563 

249. গদাই র নামঃ মাঃ িসি ক খ  
িপতাঃ মাঃ স র আলী খ  
ামঃ তিকয়া 

19914716433000099 18/05/1991 29 বছর িদন ম র 09 01928221477 

250. গদাই র নামঃ মাঃ আ ল গ র সরদার 
িপতাঃ মাঃ আ র রহমান সরদার 
ামঃ তিকয়া 

4716433160486 01/01/1958 63 বছর িদন ম র 09 01763878899 

 

 

াগ অিফসােরর া র চয়ার ােনর া র 
 


