
িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং 
০১ রােকয়া বগম ামী:- িব াল  হােসন ভিগরথপুর ০১ 
০২ আিরফা আ ার িপতা: জাহাদ আলী ভিগরথপুর ০১ 
০৩ আেবদা বগম ামী : ই ািহম ভিগরথপুর ০১ 
০৪ রািশদা বগম িপতা: মৃত. সাহর আলী ভিগরথপুর ০১ 
০৫ সােবতন বগম ামী: মাতািলব ভিগরথপুর ০১ 
০৬ রােবয়া বগম ামী: কামাল হােসন ভিগরথপুর ০১ 
০৭ শািমমা বগম ” মা: কামাল হােসন ভিগরথপুর ০১ 
০৮ নুরজাহান বগম ” মা: রমজান আলী ভিগরথপুর ০১ 
০৯ সািহদা বগম ” আবুল হােসন ভিগরথপুর ০১ 
১০ সিলনা আ ার িপতা: মাতািলব িময়া ভিগরথপুর ০১ 
িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং 

১১ নাছিরন বগম ামী: হািব িময়া িনসু রীয়া ০২ 
১২ পারভীন বগম ” মা: আলম িময়া িনসু রীয়া ০২ 
১৩ হােফজা বগম ” আমজাত হােসন িনসু রীয়া ০২ 
১৪ হওয়া বগম ” মিত িময়া িনসু রীয়া ০২ 
১৫ ইয়াসিমন ” মা: ব ল িনসু রীয়া ০২ 
১৬ পারিবন ” মৃত. ফজলু িময়া িনসু রীয়া ০২ 
১৭ ইয়াসিমন বগম ” মৃত. আ: গা ফার িময়া িনসু রীয়া ০২ 
১৮ রনু বগম ” মা: দানা িময়া িনসু রীয়া ০২ 
১৯ মিজনা বগম ” কিবর িময়া িনসু রীয়া ০২ 
২০ মাসা: মেনারা ” মৃত. শিফউ াহ িনসু রীয়া ০২ 
 
িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং 

২১ হাসনারা ামী: মা: ছানা িময়া িনসু রীয়া ০২ 
২২ হনুফা বগম ” মা ার হােসন ডায়াই চতাব ০৩ 
২৩ মােশদা বগম ” মৃত. িমজান ডায়াই চতাব ০৩ 
২৪ পারুল বগম ” গালজার হােসন ডায়াই চতাব ০৩ 
২৫ ফােতমা বগম ” মািনক িময়া ডায়াই চতাব ০৩ 
২৬ হাসনারা বগম ফালু িময়া ডায়াই চতাব ০৩ 
২৭ সািজয়া বগম ” জাহা ীর ডায়াই চতাব ০৩ 
২৮ বেদনা বগম ” মা: নূরলু ইসলাম ডায়াই চতাব ০৩ 
২৯ আেয়শা বগম ” মৃত. সানাউ াহ পৗলানপুর ০৪ 
৩০ নূরজাহান বগম ” মা: বা ু িময়া পৗলানপুর ০৪ 
িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং 

৩১ হেলনা বগম ামী: মা: সু র আলী পৗলানপুর ০৪ 
৩২ শারিমন আ ার ” মকবুল হােসন পৗলানপুর ০৪ 
৩৩ সিখনা বগম ” আবদলু আহাদ পৗলানপুর ০৪ 
৩৪ খািদজা বগম ” সুরুজ িময়া ঁ েড়রপাড় ০৪ 
৩৫ মিহজা বগম ” আলী হােসন পৗলানপুর ০৪ 
৩৬ হািলমা বগম ” মৃত. জামাল উি ন পৗলানপুর ০৪ 
৩৭ তারাবান বগম ” মৃত. ই ছ আলী উ র সরপুাব ০৪ 
৩৮ শফালী বগম ” দানা িময়া পিনৈগর ০৫ 
৩৯ জাসনা বগম িপতা: আেবদ আলী পিনৈগর ০৫ 
৪০ সািহদা বগম ামী: মা: বাবুল িময়া পিনৈগর ০৫ 
িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং 

৪১ িশ ী আ ার ামী: শামীম িময়া পিনৈগর ০৫ 



৪২ হােজরা বগম ” িব াল িময়া পিনৈগর ০৫ 
৪৩ সমলা ামী: সাইফুল ইসলাম পাথরপাড়া ০৬ 
৪৪ আিমরজান বগম ” আজগর আলী পাথরপাড়া ০৬ 
৪৫ খািবরুন ” মা: রতন িময়া পাথরপাড়া ০৬ 
৪৬ রিহমা বগম ” মা: রিফজ িময়া নগরপাঁচেদানা ০৬ 
৪৭ ছােনায়ারা বগম ” িরপন িময়া নগরপাঁচেদানা ০৬ 
৪৮ রীনা বগম ” মা: হযরত আলী নগরপাঁচেদানা ০৬ 
৪৯ সীমা ফরাজী ” ছা ার ফরাজী নগরপাঁচেদানা ০৬ 
৫০ নূিরয়া বগম ” মা: িম াত আলী দি ন চৗয়া ০৭ 
িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং 

৫১ মাহমুদা ামী: ম ল িময়া দি ন চৗয়া ০৭ 
৫২ ঝনা বগম ” আ: হা ান দি ন চৗয়া ০৭ 
৫৩ আিমরুন বগম ” ফ ক িময়া দি ন চৗয়া ০৭ 
৫৪ নূরী বগম ” সিফউি ন দি ন চৗয়া ০৭ 
৫৫ ছালামা ” আনার হােসন উ র চৗয়া ০৮ 
৫৬ শাি  দলুাল উ র চৗয়া ০৮ 
৫৭ মাসুদা বগম ” লাকমান হােসন উ র চৗয়া ০৮ 
৫৮ জয়নব বগম ” মা: শাহীন উ র চৗয়া ০৮ 
৫৯ লসুম বগম ” িব াল িময়া উ র চৗয়া ০৮ 
৬০ আরজদুা ” নূর মাহা দ পাঁচেদানা ০৯ 
িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং 

৬১ জ াতী রানী দ ামী: পন চ  দ পাঁচেদানা ০৯ 
৬২ পুতুল দ ” পন চ  দ পাঁচেদানা ০৯ 
৬৩ তাসিলমা আ ার ” খারহান িময়া রুপাব ০৯ 
৬৪ সুমা রানী িব াস িপতা: ল ন চ  িব াস পাঁচেদানা ০৯ 
৬৫ রািশদা বগম ামী: মা: হযরত আলী খালপাড় ০৩ 
৬৬ আছমা বগম ” সিহজ উি ন খালপাড় ০৩ 
৬৭ রািবয়া বগম ” ইসরািফল খালপাড় ০৩ 
৬৮ শারিমন আ ার ” আলতাব হােসন িনসু রীয়া ০২ 
৬৯ জাসনা বগম ” আলমগীর িনসু রীয়া ০২ 
৭০ সািরয়া ” তািহর হােসন ভিগরথপুর ০১ 
িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং 

৭১ খািদজা বগম ামী: মা: আরমান িময়া ঁ েড়রপাড় ০৪ 
৭২ ববী আ ার ” আলতাব হােসন ঁ েড়রপাড় ০৪ 
৭৩ িমনারা বগম ” িব াল হােসন পাথরপাড়া ০৬ 
৭৪ আেশদা ” িলল িময়া পিনৈগর ০৫ 
৭৫ খােদজা বগম ” সুলতান িময়া পৗলানপুর ০৪ 
৭৬ নারিগস বগম ” মৃত. শিফ ল ইসলাম উ র সরপুাব ০৪ 
৭৭ আিজদা বগম ” হাছান আলী দি ন চৗয়া ০৭ 
৭৮ রািহমা বগম ” মা: আবু তােহর দি ন চৗয়া ০৭ 
৭৯ দেলায়ারা ” বাদল িময়া দি ন চৗয়া ০৭ 
৮০ জাহানারা বগম ” আেলক চান উ র চৗয়া ০৮ 
িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং 

৮১ আেনায়ারা া: মৃত. নূরলু ইসলাম মেহরপাড়া ০৮ 
৮২ ল ী রানী দ ” মৃত. স ষ চ  দ পাঁচেদানা ০৯ 
     



     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 


