
মিু েযা া স ানী ভাতা িহতােদর নাম ও তথ ািদঃ- 

ইউিনয়ন সমাজ সবা কাযালয় 

৬নং চরৈভরবী ইউিনয়ন পিরষদ 

হাইমচর,চাঁদপরু। 

ভাতা িহতার সংখ াঃ পরু ষ ১৭ জন,মিহলা ০৩ জন, মাট ২০ জন। 

নং ভাতা ভাগীর নাম 
িপতা/মাতা/ ামীর 
নাম 

বয়স 

ভাতাপির
শােধর 
বিহ নং 

 

ভাতা 
িহতার 

ব াংক িহসাব 
নং 

াম/মহল ার
নাম 

১ম ভাতার 
াি র  

তািরখ 
মম ব

১ ২ ৩ ৪ ৫  ৬ ৮ ৯ 

১ 
শা  মাঃ আঃবািরক 
বকাউল 

আঃ রিশদ বকাউল ৪৯ ২ ১৪৯৫১ দঃ ব লা ১/৭/২০০০  

২ মাঃ িবল াল হােসন মতৃঃ-আঃ আিজজ বপারী ৪৯ ৫ ১৪৯৮৫ দঃব লা ১/৭/২০০০  
৩ মাঃ আঃ আিজজ ভূইয়া মতৃঃ আঃ রা াক ভূইয়া ৫১ ৯ ১৪৯৫৮ চরৈভরবী ১/৭/২০০০  
৪ মাঃ রিব নাথ চৗধুরী 

মতৃঃ অ াদা সাধ 
চৗধুরী 

৫৬ ১৬ ১৫৪৮০ উঃ চরৈভরবী ১/৭/২০০০  

৫ মাঃ আ্ঃ হক আঃ কােদর শখ ৬১ ১৮ ৩৪০৮২৫৪৭ কািজকাি  ১/৭/২০০০  
৬ মাঃ সকা র আলী মাঃ শিহদ চিকদার ৪৭ ২৩ ১৪৯৬২ দঃ ব লা ১/৭/২০০০  

৭ 
মাঃ হাজী আলউি ন  
ভূইয় 

মতুঃ আঃ বাজ ুভূইয়া ৫০ ৩৭ ১৪৯৫৬ দঃচরৈভরবী ১/০৭/০৪  

৮ নরু ল আিমন পচু সরদার ৫৪ ৫১ ৬৮৮ 
উঃ ব লাচর 

ভরবী 
১/০৭/০৯  

৯ মাঃ শাহজাহান গাজী মতৃঃ নওয়াজ গাজী ৫৭ ৭৫  
তাজখার কাি  
৬নং চরৈভরবী 

১/০৭/০৯  

১০ মাঃ দলুাল িময়া আলী চাঁন িময়া ৫৯ ৭৮ ১৫০২৯ 
মিু কাি  
চরৈভরবী 

১/০৭/০৯  

১১  মাঃ আেনায়ার হােসন মতৃঃ এলাহী ব  ৫৯ ৮৩ ১৪৯৭৮ 
বাবরুচর ৬নং 
চরৈভরবী 

১/০৭/০৯  

১২ মাঃ আবদরু রা াক 
মতৃঃ নরু মাহা দ 
বপারী 

৬০ ৮৪ ১৪৯৮৪ 
দঃ ব লা 
চরৈভরবী 

১/০৭/০৯  

১৩ মাঃ লৎফুর রহমান মতৃঃ আঃ কিরম বপারী ৫৮ ৮৯ ৭৭১২ 
উঃ ব লা 

৬নচরৈভরবী 
১/০৭/০৯  

১৪ শাহ মাঃ আমান উল া 
মতৃঃ এ ক এম আঃ 
রা াক মাল া 

৬০ ৯০ ১৫৬৫০ 
উঃ কাদলা 

৬নচরৈভরবী 
১/০৭/০৯  



 

 

                                           

 

১৫ মাঃ মিতুর রহমান মতৃঃ  কিরম বপারী ৫৭ ৯৩ ৭৭১১ 
উঃ ব লা 

৬নচরৈভরবী 
১/০৭/০৯  

১৬ আঃ রহমান মতৃ আঃ জিলল চাকদার ৫৬ ১০১ ১৫০৩০ বাবরুচর ০১/০৭/১০  
১৭ িগয়াস উি ন মাল া মতৃ আলী মাল া ৫৭ ১০২  উঃব লা ০১/০৭/১০  

১৮ আমাতুন নছা 
ামী মতৃ আঃ হােসন 
চািকদার 

৬০ ১০৩ ১৪৯৮২ পারাব লা ০১/০৭/১০  
১৯ খািদজা বগম মতৃ ইিলয়াছ িসকদার ৫৬ ১০৪ ১৪৯৬৩ চরৈভরবী ০১/০৭/১০  
২০ রিহমা বগম মতৃ নরু উি ন মাল া ৬০ ১০৭ ১৪৯৮১ উঃ ব লা ০১/০৭/১০  


