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আধারা ইউিনয়েনর িতব ীেদর নােমর তািলকাঃ 
িমক 
নং 

নাম িপতা/ ামীর নাম াম বিহ নং স য়ী িহসাব নং 

০১ হ ফা িবিব ম ল ী আধারা ১৮০ ৩৪১১৫১১৭ 
০২ রিহমালী ফিকর হােসন আলী ফিকর রািড়পাড়া ১৬৪ ৩৪১১৫১০৯ 
০৩ কািহ র বগম বউি ন আধারা ১৬০ ৩৪১১৫০৮৩ 
০৪ মিনর হােসন মাতােলব মা া ব লতলা ৪২৩ ৩৪১১৫০৭৫ 
০৫ শাহজালাল ফজর আলী জািজরা ৪৩০ ৩৪১১৫৩১৫ 
০৬ সােহনা বগম লহাজউি ন ব লতলা ১৬১ ৩৪১১৫৩০৭ 
০৭ বা  বগম হািমদ বপারী রািড়পাড়া ৪২৪ ৩৪১১৫২৯৮ 
০৮ আ  ফিকর কালাই ফিকর দওয়ান কাি  ১৭১ ৩৪১১৫২৮১ 
০৯ রািজনা আ ার মাফা ল হালদার বকচর ৪৮২ ৩৪১১৫২৭৩ 
১০ জ  িবিব ম াজ খান সয়দ র ১৭৮ ৩৪১১৫২৬৫ 
১১ মাওলা ছাহরাব িমিজ জািজরা ৪৮৮ ৩৪১১৫২৫৭ 
১২ স জ বপারী ইয়া ছ বপারী আধারা ১৫৮ ৩৪১১৫২৪৯ 
১৩ আল ইসলাম ম ল সরদার িমিজকাি  ১৭০ ৩৪১১৫২৩২ 
১৪ আেয়শা আ ার ছ আলী দওয়ান সালারচর ৪৯৪ ৩৪১১৫২২৪ 
১৫ বউি ন হািকম িমিজ কািলরচর ৫৯৩ ৩৪১১৫২১৬ 
১৬ ি  আ ার িদদার ধান তািতকাি  ৪২৫ ৩৪১১৫২০৮ 
১৭ আমাতন িবিব জিহর আলী সয়দ র ৩৩৭ ৩৪১১৫১৯৯ 
১৮ লাকী ল আকন জািজরা ৪৮৭ ৩৪১১৫১৮২ 
১৯ জাহা ীর হােসন আ  সাইদ হালদার সালানী কা ী ৪৯১ ৩৪১১৫১৭৪ 
২০ পা ল বগম আঃ রব জািজরা ১৮২ ৩৪১১৫১৬৬ 
২১ হাসঅেন আরা িসরাজ িশকদার িশকদার কাি  ৪৯২ ৩৪১১৫১৫৮ 
২২ িহরক নজ ল ইসলাম সালার চর ৩৪০ ৩৪১১৫১৪১ 
২৩  সরদার বা র আলী সয়দ র ১৮১ ৩৪১১৫১৩৩ 
২৪ আনছার মাদবর ইলাহী মাদবর তাতী কাি  ৪৮০ ৩৪১১৫১২৫ 
২৫ হািস বগম ত মিতন ফরাজী জািজরা ১৮৩ ৩৪১১৫৩৭২ 
২৬ িশউলী আ ার  সাহরাব িমিজ জািজরা ৪৮৬ ৩৪১১৫৩৬৪ 
২৭ আিছয়া বগম ফজল হক সরদার রাড়ীপাড়া ৩৩২ ৩৪১১৫৩৫৬ 
২৮ ম  মা া পচান মা া ব লতলা ৫৯৭ ৩৪১১৫৩৪৮ 
২৯ ম  ছয়াল আলী ছয়াল সয়দ র ১৬৭ ৩৪১১৫৩৩১ 
৩০ খারেশদ ফিকর চান ঢালী জািজরা ১৮৪ ৩৪১১৫৩২৩ 
৩১ রািজয়া ছাম  শখ সয়দ র ১৭৭ ৩৪১১৫৭৭৭ 
৩২ হা ন অর রিশদ শহর আলী ঢালী মািঝ কাি  ৪৮৯ ৩৪১১৫৭৩৬ 
৩৩   ধাই দওয়ান                                                                                 রাড়ীপাড়া ১৬৬ ৩৪১১৫৭৬৯ 

আইিড ৩৯৯ 
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৩৪ রিহমা বগম আলাউি ন দি ন টরকী ৫৯৫ ৩৪১১৫৭৫২ 
৩৫ িসরাজ িময়া খাদাব  িমিজ সালার চর ১৬৩ ৩৪১১৫৭৪৪ 
৩৬ রিহম বপারী জিলল বপারী সয়দ র ৩৩৮ ৩৪১১৫৫২১ 
৩৭ জাফর দওয়ান প  দওয়ান আধারা ১৫৭ ৩৪১১৫৫১৩ 
৩৮ িজয়াসমীন  িব াল দওয়ান আধারা  ৩৪১১৫৪৯৬ 
৩৯ িজয়া তিমজউি ন আখন সয়দ র ৪২৮ ৩৪১১৫৪৮৮ 

৪০ হালান হ  মা া জািজরা ৩৩৯ ৩৪১১৫৪৭১ 

৪১ লাভ  আঃ হক দওয়ান ভাষান চর ৪২৬ ৩৪১১৫৪৩৬ 

৪২ আিমর খা মিহউি ন খা তািতকাি  ১৬৭ ৩৪১১৫৪৫৫ 

৪৩ যতন সিফজউি ন আধারা ৩৪২ ৩৪১১৫৪৪৭ 

৪৪ ডিল বগম িপয়ার হােসন আধারা ১৫৬ ৩৪১১৫৪৩৯ 

৪৫ হািস বগম মাজাফফর সয়দ র ৪৯০ ৩৪১১৫৪২২ 

৪৬ লমিত  হািমদ গালদার সয়দ র ১৭৯ ৩৪১১৫৪১৪ 

৪৭ পা া বগম আছান উ াহ মািঝ কি  ৩৩৩ ৩৪১১৫৪০৬ 

৪৮ িরতা আ ার আলী সরদার সয়দ র ৪২৯ ৩৪১১৫৩৯৭ 

৪৯ মাহ দা আ ার আ  িসি ক তািতকাি  ৫৯৪ ৩৪১১৫৩৮৯ 

৫০ তাজেনহার বগম বাদল হােসন কািলরচর ৪৮৫ ৩৪১১৫৭১১ 

৫১ ফা ক দওয়ান ছাবান দওয়ান ব লতলা ৪৯৫ ৩৪১১৫৭২৮ 

৫২ মাইনউি ন মি ল বপারী আধারা ৪০৪ ৩৪১১৫৭০৩ 

৫৩ ছাবান  মাফা ল কািলরচর ৪৮৪ ৩৪১১৫৬৯৪ 

৫৪ দীন ইসলাম আলী বপারী সালারচর ১৬২ ৩৪১১৫৬৮৬ 

৫৫ আেনায়ার হােসন ম াফ ঢালী সয়দ র ৩৩৬ ৩৪১১৫৬৭৮ 

৫৬ মায়ারানী দবী ওেমশ সরকার রাড়ীপাড়া ৫৯৬ ৩৪১১৫৬৬১ 

৫৭ মাফা ল দওয়ান আঃ মিজ  দওয়ান রাড়ীপাড়া ১৬৫ ৩৪১১৫৬৫৩ 
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৫৮ িদ  ম ল রায় শাদ ম ল রাড়ীপাড়া ৫৯৮ ৩৪১১৫৬৪৫ 

৫৯ পারভীন আ ার মীর আলী আধারা ৩২৮ ৩৪১১৫৬৩৭ 

৬০ হােজরা বগম কামাল মাদবর ভাষান চর ১৭৩ ৩৪১১৫৬২৯ 

৬১ র আলম হােলম ঢালী কািলরচর ৫৯২ ৩৪১১৫৬১২ 

৬২ আকিলমা  জামাল খালাসী আধারা ৩২৯ ৩৪১১৫৬০৪ 

৬৩ হা ন মা া এছাক মা া আধারা ১৭২ ৩৪১১৫৫৯৫ 

৬৪ ইউ ফ হালদার ম জা হালদার কািলরচর ৩৩৫ ৩৪১১৫৫৮৭ 

৬৫ নািছর মা া আছান মা া তািতকাি  ৪৮১ ৩৪১১৫৫৭৯ 

৬৬ শািহন  শিহ াহ তািতকাি  ৪৭৯ ৩৪১১৫৫৬২ 

৬৭ তারা বা  বা  গাজী দি ন টরকী ৪৯৩ ৩৪১১৫৫৫৪ 

৬৮ িরনা বগম খিলল খালাসী আধারা ৩৩১ ৩৪১১৫৫৪৬ 

৬৯ ওসমান গনী আ াফ আলী সালানী কাি  ১৬৮ ৩৪১১৫৫৩৮ 

৭০ িলটন দওয়ান  িময়া দওয়ান রাড়ীপাড়া ৩৪৪ ৩৪১১৮৩৭৫ 

 

 

 
 

  


