
১২নং ব ী ইউিনয়ন পিরষদ
              উপেজলা ও জলাঃ সাত ীরা

              বয়  ভাতার তািলকা
িমক ন র আেবদনকারীর নাম িপতার নাম জ  তািরখ এন আইিড ওয়াড াম মাবাইল

1 মাঃ কওছার আলী মাড়ল আ ুল জ ার মাড়ল 12/31/1951 3730162470 1 আমতলা 1730850621
2 মাঃ মুিজবর রহমান মাঃ লুৎফর রহমান 5/1/1954 7779942379 1 আমতলা 1782566534
3 মাছাঃ খািদজা খাতুন নবাব আলী সরদার 4/13/1953 3729886261 1 আমতলা 1742181120
4 মাছাঃ খােদজা খাতুন কিফলউ ীন 7/14/1955 5529869702 1 আমতলা 1754455543
5 মাছাঃ জেবদা খাতুন আিছর উ ীন 2/1/1950 6429878637 1 আমতলা 1782664887
6 িশবপদ রায় যািতশ 1/1/1948 7330031191 1 আমতলা 1763704492
7 মাঃ আ ুল লিতফ কিরম বকস সরদার 1/1/1955 5080175135 1 আমতলা, 1815712263
8 মাছাঃ আেলয়া খাতুন এক র সরদার 3/5/1955 6429943027 1 আমতলা, 1866576224
9 মাঃ ইউনুছ আলী ছা ার বকস সরদার 1/1/1951 4629894090 1 আমতলা, 1614493492

10 মাছাঃ আেনায়ারা খাতুন মাহা দ গাজী 10/18/1957 1930059686 1 আমতলা, 1746637672
11 মাঃ আমানাত আলী মাঃ ছিহল উ ীন 1/1/1954 7329963578 1 আমতলা 1759741821
12 জােমলা খাতুন লাকমান আলী সরদার 2/3/1957 6430011525 1 আমতলা 1881652916
13 মাঃ মাসেলম আলী মাল া মুহা দ মাল া 5/10/1955 8680216580 1 আমতলা 1762352698
14 দুলাল চ  রায় সাধন চ  রায় 2/10/1945 7330035234 1 আমতলা, 1879582880
15 মাছাঃ মাহমুদা খাতুন মাকেছদ আলী 4/3/1951 2829930151 1 আমতলা 1713742360
16 রােকয়া বগম কিফল ীন মাড়ল 3/15/1952 6429871624 2 ব ী 1725731013
17 জাহর আলী কিবরাজ আঃ রহমান কিবরাজ 2/15/1952 1014989923 2 ব ী 1724469131
18 আইয়ুব আলী িজয়ারাতু াহ 10/15/1952 1930066624 2 ব ী 1739924738
19 ফােতমা খাতুন আ ুর রিহম 5/17/1957 9129971702 2 ব ী 1627043083
20 আেনায়ারা বগম মাজাে ল হক 10/11/1947 7330037198 2 ব ী 1714846554
21 আেলয়া বগম কালাচাদ সরদার 6/2/1957 5979889655 2 ব ী 1717198059
22 হােসন আলী ওমর আিল শখ 4/6/1953 7779974992 2 ব ী 1746636394
23 মাঃ মােজদ আলী খাঁ মাহর আলী খাঁ 2/2/1952 7329887322 2 ব ী 1761853461
24 আেবদা বগম মাকেশদ সরদার 7/5/1944 2379977958 2 ব ী 1716716853
25 সওকাত শখ ওমর আলী শখ 7/8/1950 2379977958 2 ব ী 1724789125
26 বানছা মার দাস অমুল  দাস 4/1/1952 8680004804 2 ব ী 1782144968
27 মাঃ সােয়দ আলী িনয়ামি ন 4/12/1947 7329994714 2 ব ী 1770332404



28 খােদজা খাতুন ছােদর শখ 6/25/1942 8230022983 2 ব ী 1859271701
29 খােদজা খাতুন শামছ ীন 2/10/1955 2380023487 2 ব ী 1614491471
30 প  সানা িবহারী সানা 6/7/1952 7330038741 4 কাঠালতলা 1733517961
31 মাঃ আ ুল খােলক শামছ উ ীন 4/12/1950 9564925890 3 মাচড়া 1720596115
32 মাঃ আ ুল মােজদ হােজর আলী 7/10/1955 7330168027 3 িশবনগর 1311054682
33 আরিত রানী ম ল সতীশ িব াস 8/18/1955 2379983428 3 শ ামপুর 1879157781
34 রসতী িব াস রাজ কৃ  ম ল 9/17/1957 3279982478 3 শ ামপুর 1700523477
35 নীল কামল িব াস ব ভ চ  িব াস 8/22/1952 4629990641 3 শ ামপুর 1758061347
36 সাঃ আব ুবককর সরদার পাচু সরদার 7/16/1955 6430145752 3 বাউলডাংগা 1751737280
37 জাহরা খাতুন ইবাছতু া 5/15/1959 6879869847 3 মাচড়া 1954441547
38 মাছাঃ ফিজলাতুন নছা ইসমাইল মাড়ল 10/12/1955 1.95587E+16 3 িশবনগর 1822307261
39 মাঃ শিফউ াহ মহাতাপ সরদার 7/25/1955 1014991754 3 মাচড়া 1752528091
40 মাঃ নািছর উ ীন মাড়ল হােজর আলী মাড়ল 8/10/1955 5530011971 3 মাচড়া 1886452473
41 মাঃ রজাউল িব াস ই াহীম িব াস 10/1/1956 8230027065 3 মাচড়া 1763010934
42 মাঃ মােজদ সরদার িনজাম উ ীন 9/20/1955 9130144034 3 িশবনগর 1750815540
43 মাছাঃ রিহমা খাতুন এিকম উ ীন 4/20/1955 4179867363 3 মাচড়া 1740568174
44 আেমনা খাতুন অেজত আলী 8/17/1955 1930238355 3 মাচড়া 1765922428
45 মাছাঃ খােলদা খাতুন ছদরউ ীন 2/9/1958 1930195555 3 িশবনগর 1750635490
46 সােলহা খাতুন আ ুল বারী মাড়ল 4/6/1952 7330040747 3 মাচড়া 1851752273
47 নব মার মেহ  সরকার 10/8/1952 2830276594 4 মু পুর 1913934134
48 হারাধন ম ল তারাপদ ম ল 5/19/1955 4180286181 4 মু পুর 1635761227
49 মাঃ গালাম ছরওয়ার মাঃ আরশাদ আলী সরদার 7/6/1956 8230352257 4 মু পুর 1721369082
50 মাঃ আনার আলী সরদার জিরপ সরদার 6/6/1952 4180286439 4 মু পুর 1797081978
51 মাছাঃ রেমছা খাতুন ময়নি ন সরদার 4/4/1927 2380354965 4 মু পুর 1725024238
52 মাঃ আ ুর রিহম আ ুল মােলক 7/17/1952 7780350331 4 মু পুর 1746920935
53 মাছাঃ আেনায়ারা খাতুন হােরান সরদার 12/8/1957 9130287825 4 মু পুর 1865724161
54 মাছাঃ আেবদা খাতুন নরীম সানা 11/1/1947 2380295739 4 মু পুর 1912655216
55 মাছাঃ আেবদা খাতুন আিতয়ার রহমান 11/15/1947 3730354507 4 মু পুর 1727009079
56 মেনায়ারা বগম আিতয়ার মাড়ল 1/9/1959 5080277949 4 মু পুর 1742722444
57 মাছাঃ হািমদা বগম খ কার আেতায়ার হােসন 5/2/1958 5980368806 4 মু পুর 1760110239
58 মাঃ রিফ ল ইসলাম আ ুল মােজদ খাঁ 5/10/1955 1930394844 4 মু পুর 1721643845
59 মাছাঃ মােমনা খাতুন এজার মা া 2/17/1942 1.94287E+16 4 মু পুর 1853826770



60 মাঃ সালাম সরদার মাঃ মা াজ সরদার 2/2/1952 8680378380 4 মু পুর 1716798670
61 মাঃ আ ুর রিকব মাকেছদ আলী 6/4/1954 8230352216 4 মু পুর 1762090032
62 মধু রানী সরকার দপন সরকার 7/12/1958 7330263885 5 রঘুনাথপুর 1708355720
63 মাঃ মুনছুর রহমান মাঃ আরশাদ আলী 5/10/1955 5980171325 5 ভাটপাড়া 1745067554
64 শাি  রানী সরকার তারা পদ সরকার 10/7/1955 5530178838 5 রঘুনাথপুর 1728567581
65 মাছাঃ রিহমা খাতুন বাবুর আলী মাড়ল 8/10/1955 5530238731 5 ভাটপাড়া 1314879645
66 ছিখনা বগম ঝড়ু সরদার 11/6/1950 7780247693 5 ভাটপাড়া 1720093860
67 মাঃ আকবর আলী িম ী হামজার 8/17/1950 5980171689 5 ভাটপাড়া 1971149884
68 মাছাঃ রওশন আরা খাতুন আলতাপ শখ 12/6/1957 8230352364 5 ভাটপাড়া 1777135255
69 মাঃ আ ুল সুবহান হারান সরদার 3/27/1955 4630159244 5 রঘুনাথপুর 1775396635
70 সিলনা খাতুন রছ ীন িব াস 6/20/1957 5080137622 5 ভাটপাড়া 1721919179
71 মাঃ আ ুল লিতফ সিহল ীন 5/8/1954 6880146052 5 ভাটপাড়া 1306039489
72 মাঃ আলম সরদার িছয়াম ীন সরদার 4/4/1955 8230250345 5 ভাটপাড়া 1723623406
73 মাঃ মাসেলম আলী মিনর উ ীন 4/27/1955 7780247198 5 ভাটপাড়া 1890195835
74 রিহমা খাতুন নািসর উ ীন 5/5/1949 1930295280 5 ভাটপাড়া 1953690738
75 মাঃ নজ ল ইসলাম মাহর আলী 7/28/1956 6430245925 5 ভাটপাড়া 1776781122
76 মাঃ িগয়াস উ ীন মিনর উ ীন 2/11/1956 3280194659 5 ভাটপাড়া 1643455257
77 মাঃ আ ুল মা ান গাজী মত এরফান আলী গাজী 6/1/1955 6880349912 6 হািজপুর 1300433836
78 মাঃ আিমনুল হক গাজী অেহদ আলী গাজী 8/15/1956 1480285699 6 হাজীপুর 1766758776
79 মাছাঃ আেনায়ারা খাতুন বাছতুল া সানা 6/3/1957 1480239811 6 নারায়ণপুর 1775887954
80 মাছাঃ সােলহা খাতুন মা ার সরদার 10/22/1955 5079618137 6 নারায়নপুর 1739130430
81 মাঃ িনছার আলী মাল া আেজল মাল া 11/20/1955 1930400609 6 নারায়নপুর 1774206557
82 মধুসুদন সরকার মেনাহর সরকার 10/8/1955 7330313458 6 হাজীপুর 1773741799
83 মাঃ আনা ল ইসলাম আনছার আিল মাল া 6/28/1955 9130349054 6 ারায়নপুর, 1703165846
84 মাছাঃ আিম ন নছা আ ুর রা াক 8/21/1955 9130294730 7 ঘরচালা 1716609738
85 মাছাঃ হািলমা বগম আিতয়ার রহমান 8/11/1955 9130351688 7 ঘরচালা 1758685710
86 মাছাঃ কজান বগম আককাজ আলী সরদার 8/21/1955 5080343121 7 ঘরচালা 1728243421
87 মাঃ আ ুল মােলক মা া মাহা াদ আলী মা া 10/1/1954 1480347770 7 ঘরচালা 1781160424
88 ছিখনা বগম মাকেছদ আলী 8/21/1955 7780359159 7 ঘরচালা 1799423855
89 মাঃ মা াজ আলী সরদার আ ুল গফুর সরদার 3/20/1948 3730360785 7 ঘরচালা 1731860672
90 মাছাঃ সরবানু বগম জাফর আলী 7/11/1953 5080343105 7 ঘরচালা 1872510562
91 মাছাঃ সুিফয়া খাতুন ঝড়ু মাড়ল 10/11/1955 4630308197 7 ঘরচালা 1797261424



92 মাঃ মিতয়ার রহমান সরদার মাঃ এলাই সরদার 7/8/1955 2830344954 7 ঘরচালা 1738924148
93 মাছাঃ হািসনা বগম ফজলুর রহমান 1/13/1947 1015182536 7 ঘরচালা 1748513769
94 মাঃ ইসারাত মা া মাঃ আফছার আলী 1/15/1952 8680390252 7 ঘরচালা 1741302602
95 মাছাঃ ফােতমা খাতুন জ ার িব াস 2/18/1957 5080284705 7 ঘরচালা 1727206831
96 মাঃ িজনতু াহ সরদার আ াস আলী সরদার 5/13/1955 3280304068 7 ঘরচালা 1749559051
97 আিছয়া বগম আিমন মাড়ল 8/21/1955 5980317233 7 ঘরচালা 1314311439
98 কদবানু বগম মািনক দফাদার 4/20/1959 1015151770 7 ঘরচালা 1734084990
99 মাঃ আ ুল খােলক দালাল হােসন আলী দালাল 5/1/1952 7329978865 8 রায়পুর 1768691742

100 আয়রা খাতুন এসমাইল গাজী 2/1/1949 6429875146 8 রায়পুর 1725526879
101 মাঃ আ ুল মিজদ খাঁ দলবার খাঁ 5/6/1952 5980118649 8 রায়পুর 1789941448
102 মাঃ মিতয়ার রহমান সরদার িজনতু াহ সরদার 5/1/1953 4630110098 8 রায়পুর 1796425620
103 মাঃ মতেলব আলী সরদার বারহান উ ীন 11/5/1952 4630106997 8 রায়পুর 1777907701
104 জািমলা খাতুন মহাতাব দালাল 3/14/1952 2830013203 8 রায়পুর 1779469123
105 রওশনয়ারা খাতুন আিতয়ার রহমান দালাল 3/5/1959 1015052077 8 রায়পুর 1758125152
106 আেলয়া বগম মিনর উ ীন 3/1/1954 7330043923 8 রায়পুর 1757169025
107 সিবতা রায় শেল র রায় 3/4/1954 2829864384 8 রায়পুর 1301364353
108 স া রানী িব াস  অতুল সাদ 7/25/1956 4629968753 8 রায়পুর 1951522180
109 নারায়ন ম ল কািলপদ 6/27/1954 6879873658 8 রায়পুর 1953691875
110 মাছাঃ নূরজাহান খাতুন হাসমানতু াহ 11/30/1956 2380102216 8 রায়পুর 1740601880
111 মাসেলমা খাতুন নুর আিল দালাল 7/3/1949 7780024472 8 রায়পুর 1969004437
112 মাঃ মতেলব আলী সরদার ইয়া ব 3/10/1933 3729963490 8 রায়পুর 1734661657
113 মাঃ আ ুল আিজজ মাড়ল নােজর আলী 5/16/1940 8680116228 8 রায়পুর 1757169785
114 মিত পু  রানী বনী মাধব তরপদ 1/1/1955 1930238496 9 েশাডা া 1700680830
115 মাছাঃ হািলমা খাতুন আ ুল খােলক সরদার 3/9/1953 2380173928 9 েশাডা া 1880409276
116 মাঃ আিমনুর ইসলাম খাঁ মাঃ আব ুব ার খাঁ 5/25/1954 4180168819 9 েশাডা া 1753032050
117 মাঃ তুজামেমল সরদার ছামছউ ীন সরদার 4/15/1955 9130166409 9 েশাডা া 1776084036
118 শখ জামেসদ আলী শাহবান আলী 1/1/1954 3280173026 9 েশাডা া 1300326222
119 মাঃ মিহবু াহ মাড়ল শমেশর মাড়ল 4/5/1954 6430168515 9 েশাডা া 1781793614
120  অিজত মার ম ল নপাল ম ল 2/1/1955 9565085736 9 েশাডা া 1907728840
121 মাঃ শওকাত শখ নােতক শখ 6/4/1955 8680198192 9 েশাডা া 1731474954
122 মাছাঃ রেমছা খাতুন নিছম উ ীন মাড়ল 12/21/1950 2380173423 9 েশাডা া 1321942531
123  অেশাক ম ল বাদল চ  ম ল 1/1/1952 6430190006 9 স লডা া 1762757966



124 মাঃ িমজানুর রহমান মি ক রহম ীন মি ক 5/3/1954 7330189908 9 েশাডা া 1725032578
125 মাছাঃ রিহমা খাতুন অফর শখ 4/5/1952 7780191677 9 েশাডা া 1783375735
126 মাছাঃ রািহলা খাতুন মাঃ আ ুল বারী গাজী 7/7/1951 3730176959 9 েশাডা া 1316671149
127 মাছাঃ মইফুল বগম মাঃ কওছার আলী সরদার 8/20/1948 6880187742 9 েশাডা া 1780309585
128 মাছাঃ আেনায়ারা খাতুন নািছর সরদার 11/10/1947 1480183209 9 েশাডা া 1768983594
129 মাঃ আরশাদ সরদার আপতাব সরদার 2/1/1955 6430169687 9 েশাডা া 1408114159
130 মাছাঃ ছিকনা খাতুন িনছার আলী িব াস 6/3/1954 5980190929 9 েশাডা া 1749431614
131 মাঃ নািছর উ ীন সরদার িদসারাত আলী সরদার 1/1/195 5079866389 1 আমতলা 1749159040
132 আ ুল হক সরদার কিরম বকস সরদার 1/1/1955 7780087719 1 আমতলা 1747047129
133 মাঃ আদম আলী আিফল উ ীন মা া 1/2/1952 4179970969 2 ব ী 1789076018
134 সুিফয়া খাতুন জািমর গাজী 3/10/1945 4630030874 2 ব ী 1720131188
135 মাঃ আিমন উ ীন ঢালী জাফর ঢালী 11/30/1952 1480336989 4 মু পুর 1612929443
136 মাছাঃ আিছয়া খাতুন কওছার আলী 3/1/1949 2830013393 8 রায়পুর 1772680960
137 মাছাঃ িজ াতী বগম রউচ উ ীন 7/2/1948 5079945779 8 রায়পুর 1733163886


