
 
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
উপেজলা সমাজেসবা কাযালয় 

গাইবা া সদর 
কম চীর নামঃ  অস ল িতব ী ভাতা   
ইউিনয়নঃ ৩নং পতলা   উপেজলাঃ গাইবা া সদর   েজলাঃ গাইবা া  
 

িমক 
নং 

বয়  ভাতােভাগীর নাম িপতা / ামীর  নাম কানা ওয়াড 
নং 

বিহ নং াংক িহসাব 
নং 

ম  

1.  েমাছাঃ মেনায়ারা খা ন িপঃ ত- মন র আলী  পতলা ০১ ২৭   
2.  েমাঃ আঃ কিরম িমযা  িপঃ ত-ছিলম উি ন পতলা ০১ ২৮   
3.  েমাঃ আ  সাঈদ িপঃ ত- আঃ রউফ চাপদহ ০২ ২৯   
4.  েমাঃ মক ল েহাসেন িপঃ ত- তফর মা দ চাপদহ ০২ ৩০   
5.  েমাছাঃ আন য়ারা িপঃ ত- রমজান 

আরী 
চাপদহ ০২ ৩১   

6.  েমাঃ ওমর আলী  ত- গেফর ম ল  চাপদহ ০৩ ৩২   
7.  েমাছাঃ িবথী েবগম ামী- েমাঃ আঃ 

মিতন 
চাপদহ ০৩ ৩৩   

8.  েমাঃ আ ল কােশম িপঃ  মিহর উি ন  পতলা ০৪ ৩৪   
9.  েমাঃ রিবজল হক িপঃ ত- না  েসখ  পতলা ০৪ ৩৫   
10.  েমাঃ আঃ হািমদ িপঃ ত- আঃ হািলম  পতলা ০৪ ৩৬   
11.  েমাছাঃ মেনায়ারা খা ন িপঃ েমাঃ মখেলছার 

রহমান 
 পতলা ০৫ ৩৭   

12.  েমাছাঃ বািছরন েবওয়া িপঃ ত- েবলােয়ত  পতলা ০৫ ৩৮   
13.  েমাঃ রিফ ল ইসলাম    ল ইসলাম  চাপাদহ  ০৩ ৩৯   
14.  েমাঃ ম আলী িপঃ তঃ চান িময়া েবড়াভা া ০৬ ৪০   
15.  েমাছাঃ ছােলহা েবগম ামী ত- মন র 

আলী 
েবড়াভা া ০৬ ৪১   

16.  েমাঃ ল িময়া িপঃ ত- কিছম 
উি ন 

রাম সাদ ০৬ ৪২   

17.  েমাছাঃ ফিজরন েবওয়া িপঃ ত- শাহ আলম পতলা ০৭ ৪৩   
18.  েমাঃ আরতাব েহােসন িপঃ ত- আ ল 

কােশম 
পতলা ০৭ ৪৪   

19.  েমাঃ সাদা িময়া িপঃ ত- আিছম 
উি ন 

গা র ০৮ ৪৫   

20.  েমাঃ আিজ া িপঃ ত- জািনফ 
উ া 

গা র ০৮ ৪৬   

21.  েমাছাঃ ছািমনা খা ন িপঃ েমাঃ সাম ল হক গা র ০৯ ৪৭   
22.  েমাঃ ছািমউল হক িপঃ ত- খােল ল 

হক 
গা র ০৯ ৪৮   

23.  েমাঃ ময়েছন আলী িপঃ ত- জামাল 
উি ন 

গা র ০৯ ৪৯   

24.  েমাছাঃ মাক দা খা ন িপঃ েমাঃ মিফজল 
হক 

পতলা ০১ ২৯০   

25.  েমাঃ বিদয়া িময়া িপঃ ত- েবলাত 
আলী 

চাপাদহ ০২ ২৯১   

26.  েমাঃ কািজম উি ন িপঃ েমাঃ আসা ল 
হক 

চাপাদহ ০২ ২৯২   

27.  েমাঃ িশ ল িময়া িপঃ েমাঃ জামাত 
আলী 

চাপাদহ ০৩ ২৯৩   

28.  েমাছাঃ মিজনা খা ন িপঃেমাঃ মিজবর 
রহমান 

পতলা ০৪ ২৯৪   

29.  রওশন আরা েবগম িপঃ েমাঃ েখাকা িময়া পতলা ০৫ ২৯৫   



30.   নেরশ চ   বমন িপঃ ত- মেহ নাথ 
বমন 

 েবড়াভা া ০৬ ২৯৬   

31.  েমাঃ জাহা ীর আলম িপঃ েমাঃ লতান 
আলী 

রাম সাদ ০৬ ২৯৭   

32.  েমাঃ আিজজ িময়া িপঃ েমাঃ দিসজল 
হক 

রাম সাদ ০৬ ২৯৮   

33.  েমাছাঃ েজাৎসনা েবগম িপঃ েমাঃ জ ল হক পতলা ০৭ ২৯৯   
34.  েমাঃ নজ ল ইসলাম িপঃ ত- ইসমাইল পতলা ০৭ ৩০০   
35.  েমাঃ আ ল েহােসন িপঃ ত- খিতব উ া গা র ০৮ ৩০১   
36.  েমাঃ সমেসর আলী েমাঃ সােখায়াত 

েহােসন 
গা র ০৯ ৩০২   

37.  েমাঃ মা দ িময়া িপঃ েমাঃ আ  আক  গা র ০৯ ৩০৩   
38.   েমাঃ ল িময়া িপঃ েমাঃ হােসন 

আলী 
চাপাদহ ০৩ ৪৫৭   

39.  েমাছাঃ েরবা খা ন িপঃ েমাঃ আঃ রহমান পতলা ০৪ ৪৫৮   
40.  েমাছাঃ িবনা খা ন িপঃেমাঃ রিফ ল 

ইসলাম 
পতলা ০৫ ৪৫৯   

41.  েমাঃ জ ল ইসলাম িপঃ েমাঃ তছিলম 
উি ন 

পতলা ০৫ ৪৬০   

42.  েমাঃ ইয়ািসন আলী িপঃ েমাঃ  েশখ রাম সাদ ০৬ ৪৬১   
43.  েমাঃ িলপটন িময়া িপঃ েমাঃ ল িময়া পতলা ০৭ ৪৬২   
44.  েমাছাঃ িবলিকছ খা ন িপঃ েমাঃ আঃ হাই পতলা ০৭ ৪৬৩   
45.  েমাঃ রমজান আলী িপঃ ত- ওমর আলী ব গা র ০৮ ৪৬৪   
46.  েমাঃ আ র রউফ 

ামািনক 

ত- আ র রহমান চাপাদহ, 
পি মপাড়া 

৩ ৫৬৪   

47.  েমাঃ আই ব আলী ত নাইম উি ন চাপাদহ ৩ ৫৬৫   

48.  েমাঃ আ  সাইদ েমাঃ আঃ জিলল গা র ৯ ৫৬৬   

49.  েমাঃ আজগর আলী ত- সা  েশখ পতলা ৫ ৫৬৭   

50.  েমাঃ আলাল িময়া েমাঃ হািবল গা র ৮ ৫৬৮   

51.  েমাঃ ছিলম উি ন ত- েজনাত আলী পতলা ৪ ৫৬৯   

52.  েমাঃ আফসার আলী  ত- ছািমউল ইসলাম  পতলা ৪ ৫৭০   

53.  েমাঃ এমন িময়া েমাঃ  আঃ মােজদ পতলা ৪ ৫৭১   

54.  েমাঃ  িময়া ত- মিজবর রহমান পতলা ৫ ৫৭২   

55.  েমাছাঃ মিমনা খা ন তঃ ন র আলী পতলা ৪ ৫৭৩   

56.  েমাছাঃ েগােল র  খা ন েমাঃ েগালজার রহমান গা র ৮ ৫৭৪   

57.  েমাছাঃ  জিরনা েবগম েমাঃ কেবজ উি ন পতলা ৫ ৫৭৫   

58.  েমাছাঃ জােবদা খা ন েমাঃ আঃ স পতলা ৪ ৫৭৬   

59.  েমাছাঃ রিহমা েবগম েমাঃ রিহম উি ন পতলা ৫ ৫৭৭   

60.  েমাছাঃ েরশমা খা ন েমাঃ রাজা িময়া পতলা ৫ ৫৭৮   

61.  েমাঃ আ ল কালাম   েমাঃ আসান উি ন  পতলা ৪ ৭২৬   

62.   েমাছাঃ মিজনা খা ন  িপ: মিজবর রহমান  পতলা ১ ৭২৭   

63.   েমাছাঃ ছা দা খা ন  িপ: আ স ছােলক  গা র  ৯ ৭২৮   

64.   েমাছাঃ লাভলী খা ন  িপ; তছিলম উি ন  পতলা ৫ ৭২৯   

65.   েমাঃ বাব  িময়া  ত- আঃ েছাবহান  চাপাদহ  ৩ ৭৩০   

66.   েমাছাঃ ছালমা েবগম   েমাঃ বাব  িময়া  পতলা ৫ ৭৩১   

 
 



 
 


