
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
( ানীয় সরকার িবভাগ)

০৪ নং বাম ী ইউিনয়ন পিরষদ কাযালয়
চয়ারম ানঃ মাঃ শিহদুল ইসলাম

ঃ 
নং নাম িপতা/ ামীর নাম

পু ষ/ 
মিহলা পশা াম

ওয়াড 
নং ইউিনয়ন

জাতীয় পিরচয় প  
ন র

সুিবধােভাগীর মাবাইল 
নং সংযু  িডলােরর নাম

িডলােরর মাবাইল 
নং

১ তাহিমনা বকুল িময়া মিহলা গৃহীিন িনিশপরু ০১ বাম ী ২৩৮৭১৩০৭৫৬ ০১৯৮১০৩০২৫২ মাছাঃ রেবকা খাতন ০১৭৭১৭৯২১০০

২
মাছাঃ জািহরন 
নছা মাঃ ঠান্ড িময়া ,, ,, িনিশপুর ০১ বাম ী ৮৬৬৩১৭৬০৯০ ০১৭৯১৪৩৬৮৯৬ ,, ,,

৩ মাঃ আ লু মা ান মাঃ জািহর উ ীন পু ষ কৃষক িনিশপুর ০১ বাম ী ৫৯৬৩২৪৬৩৩৪ ০১৭৫৭৬০৯৫১৮ ,, ,,

৪ মাঃ সােহল মাঃ ইনাদুল পু ষ কৃষক িনিশপুর ০১ বাম ী ৮৭০৩৭৫২৫৮৭ ,, ,,

০৫ মাঃ বাবু
মাঃ আলাউ ীন 

সরদার পু ষ কৃষক িনিশপুর ০১ বাম ী ৬৮৫২০২০৩৫০ ০১৯১১৬৪১৮৮৬ ,, ,,

০৬ মাছাঃ সানাভানু আলম মা া পু ষ কৃষক িনিশপুর ০১ বাম ী ৮২১৩১৬৭৩৯১ ০১৭৩১৭৮৭৯৪৯ ,, ,,

০৭ মাঃ সুজন আলী মাঃ মওলা ব পু ষ কৃষক িনিশপুর ০১ বাম ী - ০১৭২৩৬৫৪৬৪২ ,, ,,

০৮
মাঃ নজ ল 

ইসলাম চাদ আলী পু ষ কৃষক িনিশপুর ০১ বাম ী ৩২৬৩১৭১৩১০ ০১৭৯২৮৮৭৯৯২ ,, ,,

০৯ মাঃ আঃ আিলম মাঃ হাউস আলী পু ষ কৃষক বাম ী ২ বাম ী ১৯১৩২০০৪৭১ ১৭৫৪৪১৫৫০৪ ,, ,,

১০ মাছাঃ আেসননারা মাঃ কািফল ম ল মিহলা গৃহীিন বাম ী ২ বাম ী ১৪৬১৫৪৪৭২৬ ১৭৩৩৯২৩৮৮৩ ,, ,,

১১
মাছাঃ শ ামলী 

খাতন ইউনুচ আলী মিহলা গৃহীিন বাম ী ২ বাম ী ৩২৬৩৩৩০৭৭৫ ১৯৫৩৯৫৯৪৩৬ ,, ,,

১২ মাছাঃ বষা আ ার মাঃ আ লু মােলক মিহলা গৃহীিন বাম ী ২ বাম ী ১৯৬০৮৬৮৫০১ ১৭৬২৭৯৮১৮৯ ,, ,,

১৩ মাছাঃ আসমা রমজান মিহলা গৃহীিন বাম ী ২ বাম ী ৫৫১৩২৪৯৯৮৬ ১৮২৩৩৩৪৭৬৭ ,, ,,

১৪ মাঃ আনা ল আঃ আ জজ পু ষ কৃষক বাম ী ২ বাম ী ৭৭৬৩২৬৩০১৪ ১৭২৬১৮৯৩১২ ,, ,,

১৫ মাঃ রজাউল হক কেছর আলী মািলথা পু ষ কৃষক বাম ী ২ বাম ী ৫৯৬৩২৬৪৬১৮ ১৭৬৬৯৬৫৮৫৯ ,, ,,

১৬ হেরকৃষঞ চ  কুমার পু ষ কৃষক বাম ী ২ বাম ী ৮২১৩১৯৮১৩১ ১৭৩৫৪৫৮২০৩ ,, ,,

১৭
মাঃ আলফাজ 

আলী হাউস আলী পু ষ কৃষক মু া ৩ বাম ী ৭৭৬৩২১৯৩৬২ ১৭৯৫৩৯২৭৬৮ ,, ,,

১৮
মাছাঃ আন জরা 

খাতন মাঃ মুনছর আলী মিহলা গৃহীিন মু া ৩ বাম ী ৬৪১৩২৭৮৯৯২ ১৭৭০০৫৪৯৪৫ ,, ,,

১৯
মাঃ নািবল 
হােসন মাঃ িপয়ার হােসন পু ষ কৃষক মু া ৩ বাম ী ৭৩১৩৩০৫২৭৩ ১৭৪৪২০৫০৪৩ ,, ,,



২০ মাঃ বকুল হােসন মাঃ আব ুব র পু ষ কৃষক মু া ৩ বাম ী ৩২৬৩২৯৬৫৮৮ ১৭৪৮১০৩৮০৫ ,, ,,

২১
মাছাঃ রােকয়া 

খাতন স জর ন মিহলা কৃষক মহ তপরু ৩ বাম ী ১০০৬৬৫২৬৪৬ ,, ,,

২২
মাঃ আঃ রা াক 
মা া ওয়াজ ী মা া পু ষ কৃষক মহ তপরু ৩ বাম ী ৫৯৬৩২২০৭৯২ ১৭৮৯২৬৫০৬১ ,, ,,

২৩
মাছাঃ িনলুফা 
বগম মাঃ আলম হােসন পু ষ কৃষক মহ তপরু ৩ বাম ী ৩২৬৩২২৯৯৮৫ ১৭৬৭৭৩৩৯৭১ ,, ,,

২৪
মাঃ কােবল 
হােসন মাঃ ফিকর আলী পু ষ কৃষক মহ তপরু ৩ বাম ী ৫০৬৩২৮৩৮৬৪ ১৭৪৬৯৩১৩১১ ,, ,,

২৫ মাছাঃ আিছয়া মাঃ নছর আলী মিহলা গৃহীিন বািলয়াঘাট ৪ বাম ী ৫৯৬৩১৮৯০২১ ০১৮১০৩৩৭৭১ ,, ,,

২৬ মাঃ ছ ত মাঃ ওয়ােরছ পু ষ কৃষক বািলয়াঘাট ৪ বাম ী ৯১১৩৩২৪২৫৬ ০১৭৪৩২৮৫০৬৬ ,, ,,

২৭
মাছাঃ তািনয়া 

আ ার কনা
মাঃ গালাম 
মা ফা মিহলা গৃহীিন বািলয়াঘাট ৪ বাম ী ৬০০৩৭১৬৮৯৮ ০১৭২৪৯১১২৩৪ ,, ,,

২৮
মাঃ আ লু 

জিলল িব াস তয়ব আলী িব াস পু ষ কৃষক বািলয়াঘাট ৪ বাম ী ৯১১৩২৫৬৫১৮ ০১৭২৪৭১১২৩৪ ,, ,,

২৯ মাছাঃ পুনকাবিত নামাজ আলী মিহলা গৃহীিন বািলয়াঘাট ৪ বাম ী ৫০৬৩২৫০২৬৯ ০১৭৭২৭২৯৬৫০ ,, ,,

৩০
মাছাঃ ময়না 

খাতন মাঃ আজেমাত াহ মিহলা গৃহীিন বািলয়াঘাট ৪ বাম ী ৩২৬৩২৪৯৬৭৮ ০১৭৫৩৮৩১৩৫৭ ,, ,,

৩১
মাছাঃ নােজরা 

খাতন মাঃ শাহাদত আলী মিহলা গৃহীিন বািলয়াঘাট ৪ বাম ী ৬৪১৩২৫০০২৫ ০১৭০৪০৯৯৯৫৭ ,, ,,

৩২
মাছাঃ রসুলা 

খাতন মাঃ ফিকর মু ী মিহলা গৃহীিন বািলয়াঘাট ৪ বাম ী ৫০৮৩২৫০৫৫৫ ০১৭৬৬৮৮৮৩২৭ ,, ,,

৩৩
মাছাঃ নাজিমনা 

খাতন মাঃ হািববুর রহমান মিহলা গৃহীিন রামনগর ৫ বাম ী ২৮১৩২৬৮৬২৬ ০১৭৫২৪৩৯৮৩৫ ,, ,,

৩৪
মাছাঃ ছােমনা 

খাতন মাঃ আ জজলু হক মিহলা গৃহীিন রামনগর ৫ বাম ী ৬৮৬৩২৬২২৮০ ০১৭৪১৬৮৩৬৮৯ ,, ,,

৩৫
মাছাঃ পানসুনা 

খাতন মতৃ নজর আলী মিহলা গৃহীিন রামনগর ৫ বাম ী ৫৭১৪৭৫২৩৯৩৩৭৯ ০১৭৪৭৩০২৩৪৫ ,, ,,

৩৬
মাছাঃ চায়না 

খাতন মাঃ সাইদুর রহমান মিহলা গৃহীিন রামনগর ৫ বাম ী ১০০৬৬১৪৯৬৮ ০১৭৯৩৪৬০২৫৬ ,, ,,

৩৭
মাছাঃ মানুয়ারা 

খাতন মাঃ মুনসুর ম ল মিহলা গৃহীিন রামনগর ৫ বাম ী ১৯১৩৩৬৩০৬৩ ০১৯৪৪৯৯৭৯৪১ ,, ,,

৩৮
মাছাঃ আ জরন 
নছা  ভাষান ম ল মিহলা গৃহীিন রামনগর ৫ বাম ী ৫৫১৩২০৬৫৬৪ ০১৭৬২৩৯৭২৭৭ ,, ,,

৩৯
মাঃ আশরাফুল 

ইসলাম মাঃ আবদুল ছা ার পু ষ কৃষক রামনগর ৫ বাম ী ৫০৬৩২৬৮৬৬৭ ০১৭৫৭৭৯৬৪১৮ ,, ,,

৪০
মাসাঃ আ ার 

বানু মাঃ আউয়ুব আলী মিহলা গৃহীিন বািদয়াপাড়া ৬ বাম ী ৭৭৮৭৩৭২৫৩৬ ০১৭১৭৯৬৮৪৭১ ,, ,,

৪১ মাঃ রােহন মাঃ িস ক আলী পু ষ কৃষক বািদয়াপাড়া ৬ বাম ী ৬৪১৩৩৯৪৪৯২ ০১৭৭৬১৩২৮১১ ,, ,,

৪২
মাঃ জহ ল 

ইসলাম মাঃ আহসান পু ষ কৃষক বািদয়াপাড়া ৬ বাম ী ২৮১৩৩৯৩৪৯৯ ১৭১৪১৪৮৬৫৫ ,, ,,



৪৩ মাঃ সিলম আহ দ পু ষ কৃষক বািদয়াপাড়া ৬ বাম ী ৬৪১৩৪০১১৯৮ ১৭৩১২৩২৯৮৪ ,, ,,

৪৪
মাঃ আিতয়ার 

রহমান বুদুই ম ল পু ষ কৃষক বািদয়াপাড়া ৬ বাম ী ৫৫১৩৩৯৩৩২১ ১৯৩২৩৭২১৮৪ ,, ,,

৪৫ িনলুফা ইয়াসিমন আব ুজািহদ মিহলা গৃহীিন বািদয়াপাড়া ৬ বাম ী ৯১১৩৪০২২৯২ ১৭২৪৮৮৬৫৮৪ ,, ,,

৪৬
মাছাঃ মািহমা 

খাতন মাঃ মুরাদ আিল মিহলা গৃহীিন বািদয়াপাড়া ৬ বাম ী ১৯১৩৩৯৭৭৮০ ১৭২৯৭৪৯৮৭৩ ,, ,,

৪৭
মাঃ কামাল 
হােসন

মাঃ জলুমুত 
নকজান পু ষ কৃষক বািদয়াপাড়া ৬ বাম ী ৮৬৬৩৪১৩৫৫০ ১৯০৪৮৮৮২৬৪ ,, ,,

৪৮
মাঃ সিহদুল 

ইসলাম ছামছ ন পু ষ কৃষক দবীপুর ৭ বাম ী ২৮১৩৪২৩১২২ ০১৮৫১০১৮২৪৭ ,, ,,

৪৯ মাছাঃ বিবতা মাঃ ফজল ু মা াহ মিহলা গৃিহনী দবীপুর ৭ বাম ী ৬৮৬৩৪২২৯৮৩ ০১৭৫৮২৮৪৩৬৮ ,, ,,

৫০
মাছাঃ চায়না 

খাতন মাঃ শাজাহান আিল মিহলা গৃিহনী দবীপুর ৭ বাম ী ৯১১৩৫২২৯৮২ ০১৭৪৯৫৪৯২৮০ ,, ,,

৫১ মাছাঃ কদভানু ইসমাইল মিহলা গৃিহনী ঝাড়াঘাট ৭ বাম ী ৩৭১৩৩৬৮০১১ ০১৭৫৬১২৩০০৪ ,, ,,

৫২
মাছাঃ নাজমা 

খাতন মাঃ হােজরা খাতন মিহলা গৃিহনী ঝাড়াঘাট ৭ বাম ী ৯৫৫৬৭৩১২২৩ ০১৭৯৫৯৮৭৩৩১ ,, ,,

৫৩ মাছাঃ মিহলা ফিকর ম ল মিহলা গৃিহনী দবীপুর ৭ বাম ী ৭৩১৩৪৫০৩৭৬ ০১৭৬৩৭৮৭৬১৩ ,, ,,

৫৪ মাছাঃ পালী কায়ম ন মিহলা গৃিহনী দবীপুর ৭ বাম ী ৭৭৬৩৪২৩৯৮৯ ০১৭২১৮৪৬৬১২ ,, ,,

৫৫ মাঃ আ াস আ লু জিলল পু ষ কৃষক দবীপুর ৭ বাম ী ৭৩১৩৪৮৮৫২৫ ০১৭৪৯২৪৫৬৪৯ ,, ,,

৫৬ রািকবুল ইসলাম আঃ কু ুস পু ষ কৃষক দবীপুর ৭ বাম ী ১০২৫০৬৭০৩২ ,, ,,

৫৭ মাছাঃ সানুয়ারা ছয়ম মিহলা গৃিহনী দবীপুর ৭ বাম ী ৫০৬৩৪৬৯৩২৩ ,, ,,

৫৮
মাছাঃ নাজিমনা 

খাতন নু ল ইসলাম মিহলা গৃিহনী অিলনগর ৮ বাম ী ৮৬৬৩৪৯৭৬৯৪ ০১৭০৬১৯২১৬২ ,, ,,

৫৯ মাঃ অিব াস আেয়াজ পু ষ কৃষক তরাইল ৮ বাম ী ৫০৬৩৪৭৯৪৯৬ ০১৯৮৭২৬৬৭৩০ ,, ,,

৬০
মাছাঃ ছরাতন 

খাতন আতর আলী মিহলা গৃিহনী তরাইল ৮ বাম ী ১০০৬৭৩৬৭০৪ ০১৯০৮৮৫২৮৯১ ,, ,,

৬১
মাছাঃ সুকজান 
নছা আ ল ঘরামী মিহলা গৃিহনী তরাইল ৮ বাম ী ৭৩১৩৫০৩৮৮৫ ০১৭৯৬৪১০৬৭২ ,, ,,

৬২ বুলবুিল খাতন মাঃ তফান আলী মিহলা গৃিহনী তরাইল ৮ বাম ী ১৯১৭২৫০৪১৫ ,, ,,

৬৩
মাছাঃ কিহনুর 

খাতন খাকন শাহ্ মিহলা গৃিহনী তরাইল ৮ বাম ী ৭৭৬৩৫১৬৯৫৭ ০১৯৭৮১১২১৯৯ ,, ,,

৬৪
মাছাঃ পােরছা 

খাতন মাঃ জইন ন মিহলা গৃিহনী তরাইল ৮ বাম ী ৭৩১২০৭২২২১ ০১৪০৪২০৫৫৩৩ ,, ,,

৬৫ মাঃ মুকুল আলী মাঃ আবদুল শাহ পু ষ কৃষক তরাইল ৮ বাম ী ৭৩১৩৫৩৩৬৫০  ,, ,,

৬৬
মাছাঃ সিলনা 

খাতন
মাঃ ইসমাইল 
হােসন মিহলা গৃিহনী তরাইল ৮ বাম ী ৪৬১৩৪৯৪৭৯০ ০১৭৫২২৮৯৮৬৩ ,, ,,

৬৭ মাঃ রজাউল হক মাঃ আবুল হােসন পু ষ কৃষক তরাইল ৮ বাম ী ৮৬৬৩৫০১১৯৮ ০১৯৩০৫৩৪২০২ ,, ,,



৬৮
মাছাঃ জাসনা 

খাতন মাঃ রাহমত আলী মিহলা গৃিহনী তরাইল ৮ বাম ী ৩২৬৩৪৫১৬৬২ ,, ,,

৬৯
মাঃ আিরফ 
হােসন

মাঃ ইসমাইল 
হােসন পু ষ কৃষক তরাইল ৮ বাম ী ১৯১৩৪৮০৩২১ ০১৯২২৮৬৩৩৬২ ,, ,,

৭০
 মাঃ ফা ক 
হােসন মাঃ আ সু সা ার পু ষ কৃষক তরাইল ৯ বাম ী ৫০৬৩৩৭৭৫৬৭ ,, ,,

৭১ মাঃ শাম ল
মাঃ আম ল 

ইসলাম পু ষ কৃষক তরাইল ৯ বাম ী ৮৯০৩৬৭২৩৪০ ০১৭১১৮২৮২৬৯ ,, ,,

৭২
মাঃ জামান 
হােসন কুর আলী মািলথা পু ষ কৃষক তরাইল ৯ বাম ী ৯৫৫৬৬৮৫৮০৯ ০১৯৩৯৭৩১৮৮১ ,, ,,

৭৩ মাঃ রােহল মাঃ আয়ুব আলী পু ষ কৃষক তরাইল ৯ বাম ী ১৫০৩৬৯২৮২২ ০১৮৯২৮৬৪২৬৩ ,, ,,

৭৪
মাঃ আ লু 

আলীম মঘু পু ষ কৃষক তরাইল ৯ বাম ী ২৮১৩৪২০৬৯৮ ০১৭৯৫১৬২১৯৩ ,, ,,

৭৫
মাছাঃ সুিফয়া 

খাতন মতৃ রমজান আলী মিহলা কৃষক তরাইল ৯ বাম ী ৩৭৫৬৯৪৯৯৬৬ ০১৭৭৩৫৪৪২৮৬ ,, ,,

৭৬ মাঃ িনয়াত আলী জু ার মা া পু ষ কৃষক দুলভপরু ৯ বাম ী ৬৮৬৩৪৯৫৩২৮ ০১৭৫৩৮৯৫৪০৭ ,, ,,

৭৭
মাছাঃ ফুলজান 

খাতন মাঃ আবুর খেয়র মিহলা গৃিহনী দুলভপরু ৯ বাম ী ৭৩১৪৩৮৫৩৭৩ ০১৭৫৭৮৯০০৬৩ ,, ,,

৭৮
মাছাঃ নােজরা 

খাতন মাঃ শমেসর আলী মিহলা গৃিহনী তরাইল ৯ বাম ী ৫৫১৩৩৮১৯৭৯ ০১৯৩৫৫০৩৮২০ ,, ,,

৭৯
মাঃ আশমত 

আলী চান মাহা দ পু ষ কৃষক তরাইল ৯ বাম ী ১৯১৩৫০৮৭৮০ ০১৭২১৬২৩৬৮৩ ,, ,,

৮০ মাঃ সামাদ মাঃ মেফজ উ ীন পু ষ কৃষক তরাইল ৯ বাম ী ৫০৬৩৪২৪৬৫৮ ০১৭৮০৯২১০৭১ ,, ,,

৮১
মাঃ সাম ল 

ইসলাম নয়ম ীন পু ষ কৃষক তরাইল ৯ বাম ী ৩৭১৩৫১৭৩৭৭ ০১৯১৮৮৭৬৭০৬ ,, ,,

৮২
মাঃ বজলুর 

রহমান মাঃ আ লু বারী পু ষ কৃষক তরাইল ৯ বাম ী ৪৬১৩৫০৬৯৮১ ০১৭৭৬৭৫৪৬৪৯ ,, ,,

৮৩
মাঃ রিহদুল 

ইসলাম িদদার বকস পু ষ কৃষক তরাইল ৯ বাম ী ১৪৬৩৩৭৫৭৩১ ০১৭৮৬৪৯০৪২৯ ,, ,,

৮৪
মাঃ মরেজম 

আলী উমুর আলী পু ষ কৃষক তরাইল ৯ বাম ী ১৯১৩৫১০০৪৪ ০১৭২৭১৫৯১৩০ ,, ,,


