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ডাকঘরঃ িচতলীয়া বাজার, উপেজলাঃ ীগ  সদর, জলাঃ ীগ  

  

ঃ  িবধবা মিহলােদর নােমর তািলকাঃ 

িমক নং উপেজলার নাম উপকারেভাগীর নাম ও বিহ নং ায়ী কানা ম  

০১ ীগ  সদর র  আ ার, বিহ নং-০১ সাং আধারা, ওয়াড  নং০১  

০২ ীগ  সদর সােজদা বগম, বিহ নং-০২ সাং আধারা, ওয়াড  নং০১  

০৩ ীগ  সদর ফােতমা বগম, বিহ নং-০৩ সাং আধারা, ওয়াড  নং০১  

০৪ ীগ  সদর রজাহান বগম, বিহ নং-০৪ সাং আধারা, ওয়াড  নং০১  

০৫ ীগ  সদর সােজদা, বিহ নং-০৫ সাং আধারা, ওয়াড  নং০১  

০৬ ীগ  সদর জাহানারা বগম, বিহ নং-০৬ সাং আধারা, ওয়াড  নং০১  

০৭ ীগ  সদর লাইলী বগম, বিহ নং-০৭ সাং সালারচর, ওয়াড  নং০২  

০৮ ীগ  সদর িফেরাজা বগম, বিহ নং-০৮ সাং সালারচর, ওয়াড  নং০২  

০৯ ীগ  সদর রিহমন নছা, বিহ নং-০৯ সাং সালারচর, ওয়াড  নং০২  

১০ ীগ  সদর খ না িবিব, বিহ নং-১০ সাং ব লতলা, ওয়াড  নং০২  

১১ ীগ  সদর ল ী িবিব, বিহ নং-১১ সাং সালারচর, ওয়াড  নং০২  

১২ ীগ  সদর মন বগম, বিহ নং-১২ সাং সালারচর, ওয়াড  নং০২  

১৩ ীগ  সদর রা  বগম, বিহ নং-১৩ সাং নগর পসা, ওয়াড  নং০৩  

১৪ ীগ  সদর ি  দাসী, বিহ নং-১৪ সাং রাড়ীপাড়া, ওয়াড  নং০৩  

১৫ ীগ  সদর ইয়ারন নছা, বিহ নং-১৫ সাং নগর পসা, ওয়াড  নং০৩  

১৬ ীগ  সদর মেনায়ারা বগম, বিহ নং-১৬ সাং রাড়ীপাড়া, ওয়াড  নং০৩  

১৭ ীগ  সদর জািমনা খা ন, বিহ নং-১৭ সাং  রাড়ীপাড়া,ওয়াড  নং০৩  

আইিডনং : ৩৯৭ 
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ডাকঘরঃ িচতলীয়া বাজার, উপেজলাঃ ীগ  সদর, জলাঃ ীগ  

১৮ ীগ  সদর রিশয়া বগম, বিহ নং-১৮ সাং নগর পসা, ওয়াড  নং০৩  

১৯ ীগ  সদর মেনায়ারা বগম, বিহ নং-১৯ সাং তািত কাি , ওয়াড  নং০৪  

২০ ীগ  সদর ছােলহা বগম, বিহ নং-২০ সাং দি ন টরকী, ওয়াড  নং০৪  

২১ ীগ  সদর খায়রন নছা, বিহ নং-২১ সাং সালানীকাি , ওয়াড  নং০৪  

২২ ীগ  সদর রািজয়া বগম, বিহ নং-২২ সাং মািঝকা ী, ওয়াড  নং০৪  

২৩ ীগ  সদর গালাপজান, বিহ নং-২৩ সাং নােয়ব কা ী, ওয়াড  নং০৪  

২৪ ীগ  সদর কর ন নছা, বিহ নং-২৪ সাং সালানীকা ী, ওয়াড  নং০৪  

২৫ ীগ  সদর আেলয়া বগম, বিহ নং-২৫ সাং দওয়ানকা ী, ওয়াড  নং০৫  

২৬ ীগ  সদর রগা রানী, বিহ নং-২৬ সাং নমকাি , ওয়াড নং-০৫  

২৭ ীগ  সদর মা দা বগম, বিহ নং-২৭ সাং িমিজকাি , ওয়াড  নং০৫  

২৮ ীগ  সদর ফােতমা, বিহ নং-২৮ সাং দওয়ানকা ী, ওয়াড  নং০৫  

২৯ ীগ  সদর রািজয়া খা ন, বিহ নং-২৯ সাং দওয়ানকা ী, ওয়াড  নং০৫  

৩০ ীগ  সদর ফােলািন িবিব বিহ নং-৩০ সাং দওয়ানকা ী, ওয়াড  নং০৫  

৩১ ীগ  সদর ফিরদা বগম,  বিহ নং-৩১ সাং কািলরচর, ওয়াড  নং০৬  

৩২ ীগ  সদর পা ল বগম, বিহ নং-৩২ সাং কািলরচর, ওয়াড  নং০৬  

৩৩ ীগ  সদর শাহা র বগম বিহ নং-৩৩ সাং কািলরচর, ওয়াড  নং০৬  

৩৪ ীগ  সদর ছামনা খা ন, বিহ নং-৩৪ সাং কািলরচর, ওয়াড  নং০৬  

৩৫ ীগ  সদর তামিশ বগম, বিহ নং-৩৫ সাং কািলরচর, ওয়াড  নং০৬  

৩৬ ীগ  সদর আেনায়ারা বগম বিহ নং-৩৬ সাং চর আ াহ, ওয়াড  নং০৬  

৩৭ ীগ  সদর রা  বগম, বিহ নং-৩৭ সাং সয়দ র, ওয়াড  নং০৭  

৩৮ ীগ  সদর করমজান, বিহ নং-৩৮ সাং জাঃৈসয়দ র, ওয়াড  নং০৭  
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ডাকঘরঃ িচতলীয়া বাজার, উপেজলাঃ ীগ  সদর, জলাঃ ীগ  

 

৩৯ ীগ  সদর আ রন নছা, বিহ নং-৩৯ সাং সয়দ র, ওয়াড  নং০৭  

৪০ ীগ  সদর রিশয়া বগম, বিহ নং-৪০ সাং সয়দ র, ওয়াড  নং০৭  

৪১ ীগ  সদর জা  বগম, বিহ নং-৪১ সাং বকচর, ওয়াড  নং০৭  

৪২ ীগ  সদর মাক দা বগম, বিহ নং-৪২ সাং বকচর, ওয়াড  নং০৭  

৪৩ ীগ  সদর িশতন নছা, বিহ নং-৪৩ মার ঢালী কা ী, ওয়াড  নং০৮  

৪৪ ীগ  সদর হাওমন নছা, বিহ নং-৪৪ সাং সয়দ র, ওয়াড  নং০৮  

৪৫ ীগ  সদর জ  িবিব, বিহ নং-৪৫ সাং মার ঢালী কা ী, ওয়াড  নং০৮  

৪৬ ীগ  সদর িচক বাহার, বিহ নং-৪৬ সাং সয়দ র, ওয়াড  নং০৮  

৪৭ ীগ  সদর ছামনা িবিব, বিহ নং-৪৭ সাং সয়দ র, ওয়াড  নং০৮  

৪৮ ীগ  সদর তাছিলমা, বিহ নং-৪৮ সাং সয়দ র, ওয়াড  নং০৮  

৪৯ ীগ  সদর ক লী িবিব, বিহ নং-৪৯ সাং জািজরা, ওয়াড  নং০৯  

৫০ ীগ  সদর জয় বাহার বিহ নং-৫০ সাং জািজরা, ওয়াড  নং০৯  

৫১ ীগ  সদর ছিব আ ার, বিহ নং-৫১ সাং-জািজরা ওয়াড  নং-০৯  

৫২ ীগ  সদর ছািবতন নছা, বিহ নং-৫২ সাং-জািজরা, ওয়াড  নং-০৯  

৫৩ ীগ  সদর আেনায়ারা, বিহ নং-৫৩ সাং-জািজরা- ওয়াড  নং-০৯  

৫৪ ীগ  সদর কিহ র বগম, বিহ নং-৫৪ সাং-জািজরা, ওয়াড  নং-০৯  

৫৫ ীগ  সদর নািছমা বগম, বিহ নং-৯৩৭ সাং-আধারা, ওয়াড  নং-০১  

৫৬ ীগ  সদর আয়শা বগম, বিহ নং-৯৩৮ সাং-আধারা, ওয়াড  নং-০১  

৫৭ ীগ  সদর রিহমা, বিহ নং-৯৩৯ সাং-আধারা, ওয়াড  নং-০১  

৫৮ ীগ  সদর িড িবিব, বিহ নং-৯৪০ সাং- সালারচর ওয়াড  নং-০২  
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ডাকঘরঃ িচতলীয়া বাজার, উপেজলাঃ ীগ  সদর, জলাঃ ীগ  

৫৯ ীগ  সদর মেনায়ারা বগম, বিহ নং৯৪১ সাং- সালারচর, ওয়াড  নং-০২  

৬০ ীগ  সদর আেমনা খা ন, বিহ নং-৯৪২ সাং- সালারচর, ওয়াড  নং-০২  

৬১ ীগ  সদর আিজমন নছা, বিহ নং-৯৪৩ সাং-রাড়ীপাড়া, ওয়াড  নং-০৩  

৬২ ীগ  সদর আিমরন নছা, বিহ নং-৯৪৪ সাং-রাড়ীপাড়া, ওয়াড  নং-০৩  

৬৩ ীগ  সদর পানপিত িবিব, বিহ নং-৯৪৫ সাং-নগর পসা, ওয়াড  নং-০৩  

৬৪ ীগ  সদর ল ম বগম, বিহ নং-৯৪৬ সাং-িচতিলয়া, ওয়াড  নং-০৪  

৬৫ ীগ  সদর রওশন আরা, বিহ নং-৯৪৭ সাং-নােয়ব কা ী, ওয়াড  নং-০৪  

৬৬ ীগ  সদর সাম ন নাহার, বিহ নং-৯৪৮ সাং-তািতকা ী ওয়াড  নং-০৪  

৬৭ ীগ  সদর রািজয়া বগম, বিহ নং-৯৪৯ সাং- দওয়ান কা ী, ওয়াড  নং-০৫  

৬৮ ীগ  সদর সািফয়া বগম, বিহ নং-৯৫০ সাং-িমিজকা ী, ওয়াড  নং-০৫  

৬৯ ীগ  সদর হােলম, বিহ নং-৯৫১ সাং-নম কা ী, ওয়াড  নং-০৫  

৭০ ীগ  সদর নাজমা বগম, বিহ নং-৯৫২ সাং-চর আ াহ, ওয়াড  নং-০৬  

৭১ ীগ  সদর জয়নব িবিব, বিহ নং-৯৫৩ সাং-কািলরচর, ওয়াড  নং-০৬  

৭২ ীগ  সদর আিমনা বগম, বিহ নং-৯৫৪ সাং-কািলরচর, ওয়াড  নং-০৬  

৭৩ ীগ  সদর জয়নব বগম, বিহ নং-৯৫৫ সাং- সয়দ র, ওয়াড  নং-০৭  

৭৪ ীগ  সদর রািজনা বগম, বিহ নং-৯৫৬ সাং- সয়দ র, ওয়াড  নং-০৭  

৭৫ ীগ  সদর জিরফল িবিব, বিহ নং-৯৫৭ সাং- সয়দ র, ওয়াড  নং-০৭  

৭৬ ীগ  সদর ছােনায়ারা বগম, বিহ নং৯৫৮ সাং- সয়দ র, ওয়াড  নং-০৮  

৭৭ ীগ  সদর ফিরদা বগম, বিহ নং-৯৫৯ সাং- সয়দ র, ওয়াড  নং-০৮  

৭৮ ীগ  সদর জির বগম,  বিহ নং-৯৬০ সাং- সয়দ র, ওয়াড  নং-০৮  

৭৯ ীগ  সদর বা িন িবিব, বিহ নং-৯৬১ সাং- সয়দ র, ওয়াড  নং-০৮  
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ডাকঘরঃ িচতলীয়া বাজার, উপেজলাঃ ীগ  সদর, জলাঃ ীগ  

 

৮০ ীগ  সদর িখয়া বগম, বিহ নং-৯৬২ সাং- সয়দ র, ওয়াড  নং-০৮  

৮১ ীগ  সদর ছােলহা বগম, বিহ নং-৯৬৩ সাং-জািজরা, ওয়াড  নং-০৮  

৮২ ীগ  সদর রােশদা বগম, বিহ নং-১০০১ সাং- সয়দ র, ওয়াড  নং-০৮  

৮৩ ীগ  সদর ফািহমা বগম, বিহ নং-১০০২ সাং-আধারা, ওয়াড  নং-০১  

৮৪ ীগ  সদর র  বগম, বিহ নং-১০০৩ সাং-মািঝকা ী, ওয়াড  নং-০৪  

৮৫ ীগ  সদর আকিলমা বগম, বিহ নং-১০০৪ সাং-রাড়ীপাড়া, ওয়াড  নং-০৩  

৮৬ ীগ  সদর শী বগম, বিহ নং-১০০৫ সাং- সালানীকা ী ওয়াড  নং-০৪  

৮৭ ীগ  সদর ক ল বগম, বিহ নং-১০০৬ সাং-আধারা, ওয়াড  নং-০১  

৮৮ ীগ  সদর িজনা বগম, বিহ নং-১০০৭ সাং- সয়দ র, ওয়াড  নং-০৮  

৮৯ ীগ  সদর েলখা বগম, বিহ নং-০১ সাং-আধারা, ওয়াড  নং-০১  

৯০ ীগ  সদর িশিরয়া বগম, বিহ নং-০২ সাং-আধারা, ওয়াড  নং-০১  

৯১ ীগ  সদর ছালমা বগম, বিহ নং-০৩ সাং-আধারা, ওয়াড  নং-০১  

৯২ ীগ  সদর ছিকনা বগম, বিহ নং-০৪ সাং-আধারা, ওয়াড  নং-০১  

৯৩ ীগ  সদর ইদা বগম, বিহ নং-০৫ সাং-আধারা, ওয়াড  নং-০১  

৯৪ ীগ  সদর সািহদা বগম, বিহ নং-০৬ সাং- সালারচর, ওয়াড  নং-০২  

৯৫ ীগ  সদর আয়মন নছা, বিহ নং-০৭ সাং- সালারচর, ওয়াড  নং-০২  

৯৬ ীগ  সদর রিব বগম, বিহ নং-০৮ সাং- সালারচর, ওয়াড  নং-০২  

৯৭ ীগ  সদর ভা  বগম, বিহ নং-০৯ সাং- সালারচর, ওয়াড  নং-০২  

৯৮ ীগ  সদর র ভা , বিহ নং-১০ সাং- সালারচর, ওয়াড  নং-০২  



আধারা ইউিনয়ন পিরষদ 
 

6 
 

ডাকঘরঃ িচতলীয়া বাজার, উপেজলাঃ ীগ  সদর, জলাঃ ীগ  

৯৯ ীগ  সদর রাসনা বগম, বিহ নং-১১ সাং-রাড়ীপাড়া, ওয়াড  নং-০৩  

১০০ ীগ  সদর িলিল বগম, বিহ নং-১২ সাং-রাড়ীপাড়া, ওয়াড  নং-০৩  

১০১ ীগ  সদর রজাহান বগম, বিহ নং-১৩ সাং-রাড়ীপাড়া, ওয়াড  নং-০৩  

১০২ ীগ  সদর মমতাজ,  বিহ নং-১৪ সাং-রাড়ীপাড়া, ওয়াড  নং-০৩  

১০৩ ীগ  সদর জ না বগম, বিহ নং-১৫ সাং-রাড়ীপাড়া, ওয়াড  নং-০৩  

১০৪ ীগ  সদর রািজয়া খা ন, বিহ নং-১৬ সাং-মািঝকাি , ওয়াড  নং-০৪  

১০৫ ীগ  সদর রািজয়া বগম, বিহ নং-১৭ সাং- সালানীকা ী, ওয়াড  নং-০৪  

১০৬ ীগ  সদর রািগয়া বগম, বিহ নং১৮ সাং-তািতকা ী, ওয়াড  নং-০৪  

১০৭ ীগ  সদর আেমলা বগম, বিহ নং-১৯ সাং-দি ন টরকী, ওয়াড  নং-০৪  

১০৮ ীগ  সদর হেলতন নছা, বিহ নং-২০ সাং-নােয়ব কাি , ওয়াড  নং-০৪  

১০৯ ীগ  সদর আিমনা বগম, বিহ নং-২১ সাং-িমিজকা ী, ওয়াড  নং-০৫  

১১০ ীগ  সদর ছিমরন নছা, বিহ নং-২২ সাং-িমিজকা ী, ওয়াড  নং-০৫  

১১১ ীগ  সদর ছ রন নছা, বিহ নং-২৩ সাং- দওয়ান কা ী, ওয়াড  নং-০৫  

১১২ ীগ  সদর রী বগম, বিহ নং-২৪ সাং- দওয়ান কা ী, ওয়াড  নং-০৫  

১১৩ ীগ  সদর রিহতন নছা, বিহ নং-২৫ সাং-নম কা ী, ওয়াড  নং-০৫  

১১৪ ীগ  সদর রািবয়া খা ন, বিহ নং-২৬ সাং-কািলরচর, ওয়াড  নং-০৬  

১১৫ ীগ  সদর র জাহান, বিহ নং-২৭ সাং-কািলরচর, ওয়াড  নং-০৬  

১১৬ ীগ  সদর আিমরন নছা, বিহ নং-২৮ সাং-কািলরচর, ওয়াড  নং-০৬  

১১৭ ীগ  সদর আিখতন নছা, বিহ নং-২৯ সাং-চর আ াহ, ওয়াড  নং-০৬  

১১৮ ীগ  সদর আিমনা খা ন, বিহ নং-৩০ সাং-চর আ াহ, ওয়াড  নং-০৬  

১১৯ ীগ  সদর মেনায়ারা বগম, বিহ নং-৩১ সাং-বকচর, ওয়াড  নং-০৭  
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ডাকঘরঃ িচতলীয়া বাজার, উপেজলাঃ ীগ  সদর, জলাঃ ীগ  

 

১২০ ীগ  সদর শী বগম, বিহ নং-৩২ জািজরা,বকচর, ওয়াড  নং-০৭  

১২১ ীগ  সদর জােহনা বগম, বিহ নং-৩৩ সাং- সয়দ র, ওয়াড  নং-০৭  

১২২ ীগ  সদর আমাতন নছা, বিহ নং-৩৪ সাং- সয়দ র, ওয়াড  নং-০৭  

১২৩ ীগ  সদর প ী বগম, বিহ নং-৩৫ সাং- সয়দ র, ওয়াড  নং-০৭  

১২৪ ীগ  সদর মিরয়ম িবিব, বিহ নং-৩৬ সাং- সয়দ র, ওয়াড  নং-০৮  

১২৫ ীগ  সদর আিমরন িবিব, বিহ নং-৩৭ সাং- সয়দ র, ওয়াড  নং-০৮  

১২৬ ীগ  সদর কা রন নছা, বিহ নং-৩৮ সাং- সয়দ র, ওয়াড  নং-০৮  

১২৭ ীগ  সদর সা  বগম, বিহ নং-৩৯ মার ডালী কা ী, ওয়াড  নং-০৮  

১২৮ ীগ  সদর আয়তন নছা, বিহ নং-৪০ মার ডালী কা ী, ওয়াড  নং-০৮  

১২৯ ীগ  সদর কালন বগম, বিহ নং-৪১ সাং-জািজরা, ওয়াড  নং-০৯  

১৩০ ীগ  সদর ছােবতন, বিহ নং-৪২ সাং-জািজরা, ওয়াড  নং-০৯  

১৩১ ীগ  সদর মমতাজ, বিহ নং-৪৩ সাং-জািজরা, ওয়াড  নং-০৯  

১৩২ ীগ  সদর রা  বগম, বিহ নং-৪৪ সাং-জািজরা, ওয়াড  নং-০৯  

১৩৩ ীগ  সদর তা ল নছা, বিহ নং-৪৫ জািজরা, ওয়াড  নং-০৯  


