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২০১৯-২০অর্ থ বছররর ২য় পয থারয়র মাতৃত্ব ভাতার অগ্রাধিকার তাধকা 

 

ক্র: নং নাম/স্বামীর নাম ধপতা/মাতার নাম গ্রাম/ঠিকানা ওয়ার্ থ ধিসাব নং মন্তব্য 

০১ 
মুন্নি আক্তার 

ন্নিিার হ াসেন 

ফজ  ক হমাল্লা 

ছন্নকনা হবগম 
সেয়িপুর ০৮ 

২৪৫১০১০০১৬৯৩৪ 
 

০২ 
ন্নবন্নব কুছুম 

লান্ন ন 

 ান্নফজুর র মান 

হ াসছসনয়ারা হবগম 
িন্নজিপাড়া ০৫ 

২৪৫১০১০০১৬৮৬১ 
 

০৩ 
রন্ন মা হবগম 

ন্নমজান 

আবু  াসলম 

জা ানারা হবগম 
িত্তপাড়া ০৫ 

২৪৫১০১০০১৬৮৬০ 
 

০৪ 
রুফু আক্তার 

ইয়াকুব 

জা াঙ্গীর আম 

মায়া হবগম 
বড়ান্নয়া ০১ 

২৪৫১০১০০১৬৯১১ 
 

০৫ 
াভী আক্তার 

হমা: আন্নরফ 

হাকমান হ াসেন 

হমাবাসেরা হবগম 
বড়ান্নয়া ০১ 

২৪৫১০১০০১৬৯১৩ 
 

০৬ 
োমা হবগম 

লা ািাৎ হ াসেন 

হমা: হমাস্তফা 

ফাসেমা হবগম 
করইো ০৮ 

২৪৫১০১০০১৬৮৩৬ 
 

০৭ 
ছন্ননয়া আক্তার 

হমা: লুৎফুর র মান 

হমা: কামা 

লান্ন ন আক্তার 
সেয়িপুর ০৬ 

২৪৫১০১০০১৬৯১৬ 
 

০৮ 
মারজা ান হবগম 

মামুন জামুন 

মুনছুর আ ম্মি 

মসনায়ারা হবগম 
সেয়িপুর ০৬ 

২৪৫১০১০০১৬৯১৭ 
 

০৯ 
বীন্নি আক্তার 

ন্নিিার খান 

আবদু কাসির 

পারু হবগম 
ততাতারখী ০৩ 

২৪৫১০১০০১৬৩০৪ 
 

১০ 
োসজিা আক্তার 

 

হমা: মন্নফজ উল্যা 

ছন্নকনা হবগম 
সেয়িপুর ০৬ 

২৪৫১০১০০১৬৯৩৫ 
 

১১ 
োেন্নমা আক্তার 

হমা: হোস  

হমা: ইব্রান্ন ম ন্নময়া 

জা ানারা হবগম  
হোোরখী ০৩ 

২৪৫১০১০০১৬৯৩৯ 
 

১২ 
ফারজানা আক্তার 

আবদুর র মান 

আবদু আী 

মারজা ান হবগম 
দত্তপাড়া ০৪ 

২৪৫১০১০০১৬৯৪৫ 
 

১৩ 
লা নাজ আক্তার 

ইেমাই হ াসেন 

লা  আম 

উজাা হবগম 
বরপাড়া ০২ 

২৪৫১০১০০১৬৯৪৭ 
 

১৪ 
লান্ন ন আক্তার 

হমা: স্বপন 

আব্দু ল ীি 

ছন্নকনা হবগম 
করইো ০৮ 

২৪৫১০১০০১৬৮৫৭ 
 

১৫ 
হেন্ননা আক্তার 

হমা: হোসমান 

মৃে হমাস্তফা 

োস া হবগম 
রমারখী ০৩ 

২৪৫১০১০০১৬৮৫৮ 
 

১৬ 
লারন্নমন সুোনা 

মন্ননর হ াসেন 

আবু কাসলম 

অন্নজয়া হবগম 
িত্তপাড়া ০৪ 

২৪৫১০১০০১৬৮৩৯ 
 

১৭ 
হজেন্নমন আক্তার 

হমা: ইউসুফ 

ওবাসয়ি উল্যা 

রা াসের হনছা 
সেয়িপুর ০৬ 

২৪৫১০১০০১৬৮৪০ 
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১৮ 
লাস া খাতুন 

মন্ননর হ াসেন 

জয়না আসবন্নিন 

লকসরর হনছা 
িত্তপাড়া ০৪ 

২৪৫১০১০০১৬৮৩৮ 
 

১৯ 
ছবুরা হবগম 

হমা: ইউছুফ 

হমা:  ারুনুর রলীি 

ফাসেমা হবগম 
সেয়িপুর ০৬ 

২৪৫১০১০০১৬৮৩৭ 
 

২০ 
রুন্নবনা ইয়াছন্নমন 

মনজুর এা ী 

হমা: হোায়মান 

নান্নছমা হবগম 
করইো ০৯ 

২৪৫১০১০০১৬৮৫৬ 
 

২১ 
রুন্নবনা ইয়াছন্নমন 

মন্ন  উন্নিন 

হমা: হকারবান আী 

ওন্ন িা হবগম 
িত্তপাড়া ০৪ 

২৪৫১০১০০১৪১৮৬ 
 

২২ 
নাছন্নরন আখোর                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

হমা: লাজা ান 

হোপাসয় আ ম্মি 

নান্নছমা আক্তার 
বড়ান্নয়া ০১ 

২৪৫১০১০০১৬৮৭৮ 
 

২৩ 
হরলমা আক্তার 

হিসায়ার হ াসেন 

হমা: দুা 

হজছন্নমন আক্তার 
হোোরখী ০৩ 

২৪৫১০১০০১৬৯২০ 
 

২৪ 
ফাসেমা আক্তার ন্নমশু  

আবদু আী 

হমা: হ িাসয়ে উল্যা  

সুন্নফয়া হবগম 
শ্রীরামপুর ০৩ 

২৪৫১০১০০১৬৯১৮ 
 

২৫ 
সুরভী আক্তার 

ইেমাই হ াসেন 

আবু কাাম 

ফারু হবগম 
শ্রীরামপুর ০৩ 

২৪৫১০১০০১৬৯০৮ 
 

২৬ 
মুক্তা আক্তার 

ন্নরয়াি হ াসেন 

হমা: আবু হ াসেন 

হরাসকয়া 
শ্রীরামপুর ০৩ 

২৪৫১০১০০১৬৯২৫ 
 

২৭ 
কুসুমা আক্তার 

লামছু আম 

আন্নেক উল্যা  

হপয়ারা হবগম 
শ্রীরামপুর ০৩ 

২৪৫১০১০০১৬৯২৪ 
 

২৮ 
লা ীন আক্তার 

হমা: ন্নগয়াে উন্নিন 

হমা: হলকসুর 

আসমনা হবগম 
শ্রীরামপুর ০৩ 

২৪৫১০১০০১৬৯১০ 
 

২৯ 
োমািা আক্তার েন্নি  

আবদু খাসক 

োপাজ্জ হ াসেন 

সুন্নম আক্তার 
শ্রীরামপুর ০৩ 

২৪৫১০১০০১৬৯০৬ 
 

৩০ 
ছন্নকনা হবগম 

আবদুর রন্ন ম 

চাঁন ন্নময়া 

আসয়লা বানু 
শ্রীরামপুর ০৩ 

২৪৫১০১০০১৬৯১৪ 
 

৩১ 
রান্নন 

নুরুন নবী 

সেয়ি আ ম্মি 

হজা রা হবগম 
শ্রীরামপুর ০৩ 

২৪৫১০১০০১৬৯১৫ 
 

৩২ 
পন্নপ আক্তার 

হমা: েবুজ 

ছন্নফ উল্যা 

রাসবয়া হবগম 
শ্রীরামপুর ০৩ 

২৪৫১০১০০১৬৯২১ 
 

৩৩ 
লা ীন আক্তার 

আন্নমর হ াসেন 

নুর নবী 

হরাসকয়া 
শ্রীরামপুর ০৩ 

২৪৫১০১০০১৬৯১৯ 
 

৩৪ 
হন ার 

োপাজ্জ হ াসেন 

সুোন আ ম্মি 

মন্নন হবগম 
শ্রীরামপুর ০৩ 

২৪৫১০১০০১৬৯২৩ 
 

৩৫ 
োসজিা আক্তার 

হমা: লা আম 

হমা: ছাসয়ি 

হছোরা হবগম 
শ্রীরামপুর ০৩ 

২৪৫১০১০০১৬০০৭ 
 

৩৬ 
ন্নবন্নব কুছুমা 

মাসুি 

আী আকবর 

ন্নবন্নব আসয়লা 
শ্রীরামপুর ০৩ 

২৪৫১০১০০১৬৯২২ 
 

৩৭ 
আসয়লা আক্তার 

ন্নমজানুর র মান 

হমাস্তফা কামা হচৌ  

হরাসকয়া হবগম 
হোোরখী ০৩ 

২৪৫১০১০০১৬৯০৯ 
 

৩৮ 
আসয়লা হবগম 

হমা: সুমন 

হমা: রন্নফক উল্যা  

আসমনা হবগম 
হোোরখী ০৩ 

২৪৫১০১০০১৬৯১২ 
 



৩৯ 
রুন্নবনা আক্তার 

হমা ন হ াসেন 

 ারুনুর রন্নলি 

লা ীন আক্তার 
করইো ০৮ 

২৪৫১০১০০১৬৯৫৯ 
 

৪০ 
 ীরা মন্নন 

রুহু আন্নমন 

জাস র আ ম্মি 

 ান্নমা হবগম 
িন্নজিপাড়া ০৫ 

২৪৫১০১০০১৬৮২২ 
 

৪১ 
োমা আকোর 

আবদু খাসক 

হখারসলি আম 

রাসলিা হবগম 
িত্তপাড়া ০৫ 

২৪৫১০১০০১৬৮২৩ 
 

৪২ 
োসজিা হবগম 

ইমাম হ াসেন 

হমা: মন্নফজ উল্যা 

ছন্নকনা হবগম 
িত্তপাড়া ০৪ 

২৪৫১০১০০১৬৯৩৫ 
 

৪৩ 
আয়লা আক্তার ন্নরনা 

লা াজা ান োজু 

হমা: বাবু 

রাস া হবগম 
িত্তপাড়া ০৪ 

২৪৫১০১০০১৬৯৬৫ 
 

৪৪ 
জািাতু হফরিাউে 

রুহু আন্নমন 

হমা: ইেমাই 

মসনায়ারা হবগম 
বড়ান্নয়া ০১ 

২৪৫১০১০০১৬৯৬২ 
 

৪৫ 
োজু আক্তার 

লা ািাে হ াসেন 

নুর আম 

 াজরা আক্তার 
িত্তপাড়া ০৫ 

২৪৫১০১০০১৬৯৫৭ 
 

৪৬ 
সুমাইয়া ইোম  নুপুর 

আবদু হমাোসব 

আবু ন্নছন্নিক 

লামছুন না ার 
করইো ০৮ 

২৪৫১০১০০১৬৯৬০ 
 

৪৭ 
আছমা হবগম 

 

োপাজ্জ হ াসেন 

হিসায়ারা হবগম  
বরপাড়া ০২ 

২৪৫১০১০০১৬৮৭৭ 
 

৪৮ 
োছন্নমা আক্তার 

ন্নমন হ াসেন 

রুহু আন্নমন ভ ূঁইয়া  

জান্নকয়া হবগম  
বড়ান্নয়া ০১ 

২৪৫১০১০০১৬৯৭৩ 
 

৪৯ 
রুন্নবনা ইয়াছন্নমন 

হমা: মন্ন  উন্নিন 

হকারবান আী 

ওন্ন িা হবগম 
িত্তপাড়া ০৫ 

২৪৫১০১০০১৪১৮৬ 
 

৫০ 
মন্নরয়ম হবগম 

নুর আম 

লা া আম 

হ ােসনয়ারা  
রমারখী ০৩ 

২৪৫১০১০০১৬৯৭৪ 
 

৫১ 
ো ান্নমনা আক্তার োিী  

োসরক আন্নজজ 

োমছু হুিা 

রুন্নবনা আক্তার 
হোোরখী ০৩ 

২৪৫১০১০০১৬৯৭২ 
 

৫২ 
মারজা ান আক্তার 

ইব্রান্ন ম খন্ন 

হমা:  ারুন 

পারু হবগম 
বটেী ০৭ 

২৪৫১০১০০১৬৯৮২ 
 

 

২০১৯-২০ অর্ থ বছররর ১ম পয থারয়র মাতৃত্ব ভাতার অগ্রাধিকার তাধকা  

 

ক্র: নং নাম/স্বামীর নাম ধপতা/মাতার নাম গ্রাম/ঠিকানা ওয়ার্ থ ধিসাব নং মন্তব্য 

০১ 
লা নাজ আক্তার লান 

 াছানুর জামান 

হমা: ইছমাই হমাল্লা 

আসমনা খাতুন 
াপুর ০২ 

২৪৫১০১০০১৬৭১০ 
 

০২ 
পািা হবগম 

নুর আম 

হমা: নুরু ইোম 

আসমনা হবগম 
বড়ান্নয়া ০২ 

২৪৫১০১০০১৬৭২৩ 
 

০৩ 
কুছুমা হবগম 

োমছু ইোম 

আবু কাাম 

শুকুরী হবগম 
াপুর ০২ 

২৪৫১০১০০১৬৭২৮ 
 

০৪ 
রাস না 

জা াঙ্গীর আম 

অন্নজ উল্যা 

মা ফুজা হবগম 
বরপাড়া ০২ 

২৪৫১০১০০১৬৭২০ 
 

০৫ 
ন্নবন্নকছ 

কাঞ্চন হ াসেন 

আবদুর রন্ন ম 

রন্ন মা হবগম 
বটেী ০৭ 

২৪৫১০১০০১৬৭৩২ 
 



০৬ 
ন্নলউী রানী িাে 

সুজন চন্দ্র িাে 

ন্নিয় া চন্দ্র িাে 

ন্নবপু রানী িাে 
বটেী ০৭ 

২৪৫১০১০০১৬৭৩১ 
 

০৭ 
নাছন্নরন আক্তার 

হমা: মা বুবুর র মান 

মৃে ন্নজল্লা হ াসেন 

ন্নপয়ারা হবগম 
বটেী ০৭ 

২৪৫১০১০০১৬৭৩৪ 
 

০৮ 
মুিী হবগম 

আবু হ াোইন 

আবু োস র 

বুন্ন হবগম 
বটেী ০৮ 

২৪৫১০১০০১৬৭৪৮ 
 

০৯ 
রুন্নবনা ইয়ােন্নমন 

হমা: হ াসেন 

আবু কাসলম 

ন্নবন্নব কুসুম 
করইতা ০৯ 

২৪৫১০১০০১৬৮৬২ 
 

১০ 
রন্ন মা হবগম 

হমা: ন্নমজান 

হমা: রন্নফক উল্যা 

মসনায়ারা হবগম 
বটতী ০৮ 

২৪৫১০১০০১৬৭৪৩ 
 

১১ 
আছমা আক্তার 

হমা: জুসয় 

হমা: আবদু মন্নেন 

খন্নেজা খাতুন  
নরন্নেিং পুর ০৮ 

২৪৫১০১০০১৬৮১৯ 
 

১২ 
হফরিাউে হবগম 

ফজস র মান 

মন্ন উন্নিন 

হপয়ারা হবগম 
বটতী ০৭ 

২৪৫১০১০০১৬৭৩৩ 
 

১৩ 
াভী 

হো াগ 

োফাজ্জ হ াসেন 

োস া হবগম 
হোোরখী ০৩ 

২৪৫১০১০০১৬৬৯৪ 
 

১৪ 
জািাে হবগম 

আবু কাাম 

অন্নজ উল্যা 

রন্ন মা হবগম 
রমারখী ০৩ 

২৪৫১০১০০১৬৬৯৮ 
 

১৫ 
ন্নবন্নব কুসুম 

 ারুন অর রন্নলি 

আ: আী 

োমসুর না ার 
রমারখী ০৩ 

২৪৫১০১০০১৬৬৯৯ 
 

১৬ 
লা নাজ হবগম 

আমগীর হ াসেন 

নুরুজ্জামান 

ন্ননলু হবগম 
রমারখী ০৩ 

২৪৫১০১০০১৬৬৯৬ 
 

১৭ 
লান্ন ন আক্তার 

হমা: োগর 

মৃে হমা:  ান্ননফ 

াখী হবগম 
করইো ০৯ 

২৪৫১০১০০১৬৮৪৯ 
 

১৮ 
লামীমা আক্তার 

সুমন 

হমা: হেন্নম 

কাজ হরখা 
করইো ০৯ 

২৪৫১০১০০১৬৮৩২ 
 

১৯ 
ন্নিয়া আক্তার 

হমা: হবা হ াসেন 

হমা: হখারসলি আম 

নাজমা হবগম 
করইো ০৯ 

২৪৫১০১০০১৬৮৩৩ 
 

২০ 
ইন্নে 

হমা: রাজু 

মৃে আব্দুে লন্ন ি 

হরৌসকয়া হবগম 
করইো ০৯ 

২৪৫১০১০০১৬৮৫০ 
 

২১ 
পারভীন আক্তার 

কামা হ াসেন 

হগাাম হমাস্তফা 

হপয়ারা হবগম 
বড়ান্নয়া ০১ 

২৪৫১০১০০১৬৭৮৮ 
 

২২ 
রায় ানা আক্তার 

হমা: োনজীি 

হমা: আবু কাসলম 

হমাবাসেরা হবগম 
বড়ান্নয়া ০১ 

২৪৫১০১০০১৬৮২৯ 
 

২৩ 
লান্তা আক্তার মৃে মন্নফজ উল্যা 

ফাসেমা হবগম 
বড়ান্নয়া  ০১ 

২৪৫১০১০০১৬৭৮৭ 

 
 

 

২৪ 
মুন্নি আক্তার 

গাজী জামা উন্নিন 

আবদু মিান 

মসনায়ারা হবগম 
বড়ান্নয়া ০১ 

২৪৫১০১০০১৬৭৪৪ 
 

২৫ 
রুন্নবনা আক্তার 

জন্ন রু ইোম 

হমা: জা াঙ্গীর আম 

হরাসকয়া হবগম 
বটেী ০৮ 

২৪৫১০১০০১৬৬৯৩ 
 

২৬ 
মায়মুনা আকোর লারন্নমন  

হমা: হখাকন 

আন্নমর হ াসেন পাসটা: 

 াসজরা হবগম 
বটেী ০৮ 

২৪৫১০১০০১৬৬৯০ 
 



২৭ 
রুন্নবনা হবগম 

হমা: আবদু মাসজি হচৌ: 

ওবাসয়ি উল্যা  

রা াসের হনছা 
সেয়িপুর ০৬ 

২৪৫১০১০০১৬৮৪৬ 
 

২৮ 
ন্নন্ন হবগম 

হমা: আব্দু মাসজি 

আবু কাাম 

আসয়লা আক্তার 
করইো ০৯ 

২৪৫১০১০০১৬৭২৭ 
 

২৯ 
খান্নিজা আক্তার 

হমা: নান্নের উন্নিন 

আবু ন্নছন্নিক 

আসয়া হবগম 
বড়ান্নয়া ০১ 

২৪৫১০১০০১৬৭৪৭ 
 

৩০ 
োছন্নফয়া আক্তার  

নাজমু হুিা মামুন 

আবু বাোর 

আরজু হবগম 
হোোরখী ০৩ 

২৪৫১০১০০১৬৭২২ 
 

৩১ 
পান্ন মা হবগম 

হমা:  যরে আী 

মুকবু আ ম্মি 

মসনায়ারা হবগম 
িন্নজিপাড়া ০৫ 

২৪৫১০১০০১৬৭৮৪ 
 

৩২ 
ঝরণা 

হমা: আবদু ওয়াস ি 

হমা: আবদু 

মসছনা হবগম 
বটেী ০৭ 

২৪৫১০১০০১৬৭৮৫ 
 

৩৩ 
লা নাজ হবগম 

হমা: আবু ইব্রান্ন ম 

হমা: ন্নেরাজ 

ন্নলন্নরন হবগম 
সেয়িপুর ০৬ 

২৪৫১০১০০১৬৭১৯ 
 

৩৪ 
োসজিা হবগম 

হমা: ন্নেরাজ 

জাফর আ ম্মি 

আসয়লা হবগম 
িত্তপাড়া ০৪ 

২৪৫১০১০০১৬৬৯৭ 
 

৩৫ 
োমািা আক্তার 

ন্নরয়াসির ইোম 

আ: েন্ন ি 

হজাছনা হবগম 
িত্তপাড়া ০৪ 

২৪৫১০১০০১৬৭১৭ 
 

৩৬ 
নাজমা আক্তার 

হমা: হখাকন 

হমা: নুরু ইোম 

মসনায়ারা হবগম 
শ্রীরামপুর ০৩ 

২৪৫১০১০০১৬৮৮৩ 
 

৩৭ 
ন্ননন্নল আক্তার 

হো াগ 

ন্নমন্টু 

লান্ন ন 
িত্তপাড়া ০৪ 

 
 

৩৮ 
কুসুম আক্তার কাজ 

েবুজ আম 

কামা হ াসেন 

োসজিা হবগম 
িত্তপাড়া ০৪ 

২৪৫১০১০০১৬৮৮০ 
 

৩৯ 
কুছুম আক্তার ন্নমলু 

োসরক হ াসেন 

িীপ হমা াম্মি 

েন্নখনা আক্তার 
িত্তপাড়া ০৪ 

২৪৫১০১০০১৬৭০৩ 
 

৪০ 
লা ানাজ আক্তার 

হমা াম্মি মাসুি পারসভজ  

আব্দু েন্ন ি 

ন্নলন্নরনা আক্তার 
শ্রীরামপুর ০৩ 

২৪৫১০১০০১৬৭০৯ 
 

৪১ 
আেমা আক্তার 

ন্নেরাজু ইোম 

 াসফজ আব্দুর রন্ন ম 

রন্ন মা হবগম 
শ্রীরামপুর ০৩ 

২৪৫১০১০০১৬৭০১ 
 

৪২ 
নয়ন আক্তার 

হমা: ওদুি 

নুর হ াসেন 

ফাসেমা হবগম 
শ্রীরামপুর ০৩ 

২৪৫১০১০০১৬৭১৬ 
 

৪৩ 
ছামা জা ান 

 ারুন অর রন্নলি 

বাচ্চু ন্নময়া 

নাজমা হবগম 
শ্রীরামপুর ০৩ 

২৪৫১০১০০১৬৭০২ 
 

৪৪ 
হলফাী আক্তার 

হমা: লা জা ান 

হমা াম্মি হ াসেন 

নুরুজ্জা ান হবগম 
হোোরখী ০৩ 

২৪৫১০১০০১৬৭১৪ 
 

৪৫ 
পারভীন 

েন্নফক উল্লা 

ন্নছন্নিক উল্যা 

সেয়ুবা খাতুন 
শ্রীরামপুর ০৩ 

২৪৫১০১০০১৬৭১৫ 
 

৪৬ 
মুন্নি আক্তার 

ওমর ফারুক 

হমা:  ান্ননফ 

আসয়লা হবগম 
িন্নজিপাড়া ০৫ 

২৪৫১০১০০১৬৭০৪ 
 

৪৭ 
ন্নলউী আক্তার 

হমা: ইব্রান্ন ম 

হমা: ন্নেরাজু ইোম 

নুর জা ান 
শ্রীরামপুর ০৩ 

২৪৫১০১০০১৬৭২৪ 
 



৪৮ 
াভী আক্তার 

মন্ননর 

ো াব উন্নিন 

জা ানারা হবগম 
শ্রীরামপুর ০৩ 

২৪৫১০১০০১৬৭০০ 
 

৪৯ 
ছান্নবনা ইয়াছন্নমন 

আবু ছাসয়ি 

হোামান 

মৃে খান্নিজা হবগম 
বটেী ০৮ 

২৪৫১০১০০১৬৭৮৬ 
 

৫০ 
ন্নবন্নকছ হবগম 

হমা: জন্ন র 

নুর কাসলম 

রাসবয়া হবগম 
বটেী ০৮ 

২৪৫১০১০০১৬৭৮০ 
 

৫১ 
রুন্নবনা আক্তার 

হমা: নুর উন্নিন 

শুকুর আ াম্মি 

ফখসরন হনছা 
করইো ০৯ 

২৪৫১০১০০১৬৭৭৭ 
 

৫২ 
হরাসকয়া হবগম 

নুর উন্নিন 

সুোন আ ম্মি 

 াজরা হবগম 
করইো ০৮ 

২৪৫১০১০০১৬৭৮১ 
 

৫৩ 
পারভীন আক্তার 

হমা: মাসুদুর র মান 

 ান্নফজুর র মান 

হরৌলনী আক্তার 
করইো ০৯ 

২৪৫১০১০০১৬৭৭৮ 
 

৫৪ 
আসমনা হবগম 

ইেমাই হ াসেন 

হমা: ছাসয়ি 

আসয়া হবগম 
করইো ০৮ 

২৪৫১০১০০১৬৭৭৯ 
 

৫৫ 
রানু আক্তার 

োইফু ইোম 

হমা: বাবু হ াসেন 

হরখা আক্তার 
বটেী ০৭ 

২৪৫১০১০০১৬৮৫৯ 

 

৫৬ 
হরনু আক্তার 

আন্ননসুর র মান 

হমা: মন্নমন উল্যা 

নুর জা ান হবগম 
সেয়িপুর ০৬ 

২৪৫১০১০০১৬৮১৫ 
 

৫৭ 
োমছুন না ার 

হমা: মন্নজবুর র মান 

হমা:  ান্ননফ 

কুছুমা  
সেয়িপুর ০৬ 

২৪৫১০১০০১৬৭৪০ 
 

৫৮ 
োরন্নমন সুোনা 

হমা: কাউছার আম 

হমা: খুরন্নলি আম 

পারভীন আক্তার 
সেয়িপুর ০৬ 

২৪৫১০১০০১৬৭২৯ 
 

৫৯ 
ন্নন্ন হবগম 

বাবু 

আী আছরাপ 

ফাসেমা হবগম 
িত্তপাড়া ০৬ 

২৪৫১০১০০১৬৭২৭ 
 

৬০ 
আসয়লা হবগম 

হমা: জামা হ াসেন 

আবদুে োত্তার 

ফয়জুন হনছা 
বড়ান্নয়া ০১ 

২৪৫১০১০০১৬৭৮৩৪ 
 

৬১ 
 ীরা মন্নন 

রুহু আন্নমন 

জাস র আ াম্মি 

 ান্নমা হবগম 
িন্নজিপাড়া ০৫ 

২৪৫১০১০০১৬৮২২ 
 

৬২ 
োমা আখোর 

আব্দু খাসক 

হখারসলি আম 

রাসলিা হবগম 
িত্তপাড়া ০৫ 

২৪৫১০১০০১৬৮২৩ 
 

৬৩ 
আফসরাজা আক্তার জয়া 

হমা ন হ াসেন 

আবু ন্নছন্নিক 

খান্নিজা হবগম 
হোোরখী ০৩ 

২৪৫১০১০০১৬৭৯২ 
 

৬৪ 
আজুি আক্তার 

হমা: হখারসলি আম 

হাকমান হ াসেন 

ছান্নিয়া হবগম 
শ্রীরামপুর ০৩ 

২৪৫১০১০০১৬৭১১ 
 

৬৫ 
ন্নলল্পী আক্তার 

লা াজান 

গাজী আম 

পান্নখ হবগম 
িত্তপাড়া ০৫ 

২৪৫১০১০০১৬৮৪৩ 
 

৬৬ 
মারজা ান হবগম 

মা মুদু  াোন 

জা াঙ্ ীর আম 

হফরিাউে আক্তার 
বরপাড়া ০২ 

২৪৫১০১০০১৬৮৭১ 
 

৬৭ 
ফারজানা ইয়াছন্নমন 

কামা হ াসেন 

হমা: আবু কাাম 

োবানী হবগম 
করইো ০৯ 

২৪৫১০১০০১৬৮৭৬ 
 

৬৮ 
ফাসেমা আক্তার মুক্তা  

আবদু খাসক 

জয়না আবিীন 

মমোজ হবগম 
বটেী ০৮ 

২৪৫১০১০০১৬৮৭২ 
 



৬৯ 
নাজমা আক্তার 

কাউছার 

আী আজম 

হরখা হবগম 
িত্তপাড়া ০৫ 

২৪৫১০১০০১৬৭২৬ 
 

৭০ 
কাজ হরখা 

রান্নকব হ াসেন 

আবদু আন্নজজ 

ছন্নকনা হবগম 
িত্তপাড়া ০৫ 

২৪৫১০১০০১৬৭৩৮ 
 

৭১ 
রন্ন মা ন্নবন্নব 

হমা: জাফর ইোম অফু 

আব্দুর রন্ন ম 

পারু হবগম 
িন্নজিপাড়া ০৫ 

২৪৫১০১০০১৬৭৩৯ 
 

৭২ 
ন্নলল্পী হবগম 

 াছান 

আবু কাাম 

হজেন্নমন 
িত্তপাড়া ০৫ 

২৪৫১০১০০১৬৭৩৭ 
 

৭৩ 
ন্নলউী আক্তার 

কন্নবর হ াসেন 

হমা: ন্নেরাজ 

হমা: বকু হবগম 
সেয়িপুর ০৬ 

২৪৫১০১০০১৬৮২৮ 
 

৭৪ 
মারজা ান আক্তার ন্নরনা  

আন্নমর হ াসেন 

হমা:  াছান 

আিংকুরীর হনছা 
বটেী ০৮ 

২৪৫১০১০০১৬৮৬৫ 
 

৭৫ 
োজু আক্তার 

ইেমাই হ াসেন 

হমা: লা াজা ান 

 ান্নছনা আক্তার 
পুন্ননয়ানগর ০৭ 

২৪৫১০১০০১৬৬৯২ 
 

৭৬ 
লা জািী হবগম 

হমা াম্মি দুা 

আবদুর রব পাসটা: 

আয়াসের হনছা 
পুন্ননয়ানগর ০৭ 

২৪৫১০১০০১৬৬৯১ 
 

৭৭ 
ফাসেমা আক্তার 

 ারুনুর রন্নলি 

নুর হ াসেন 

পান্নখ আক্তার 
বড়ান্নয়া ০২ 

২৪৫১০১০০১৬৭৫২ 
 

৭৮ 
পন্নপ আক্তার 

হমা: ন্নটন 

লা াবুন্নিন 

নয়ন হবগম 
িত্তপাড়া ০৪ 

২৪৫১০১০০১৬৮৭৩ 
 

 

 

২০১৮-১৯ অর্ থ বছররর ১ম পয থারয়র মাতৃত্ব ভাতার অগ্রাধিকার তাধকা 

 

ক্র: নং নাম/স্বামীর নাম ধপতা/মাতার নাম গ্রাম/ঠিকানা ওয়ার্ থ ধিসাব নং  মন্তব্য 

০১ 
ধলউী আক্তার 

ধমজান 

রুস্তম আী 

জয়ফুরর তনছা 
বড়াধয়া ০১ 

1228 
 

০২ 
ধধপ আক্তার 

নজরু ইসাম 

িাধনফ তিারসন 

আরয়লা তবগম 
শ্রীরামপুর ০৩ 

1221 
 

০৩ 
ফারিানা আক্তার 

মুরাদ তিারসন 

আ: ওয়াদুদ 

ধলধরন 
শ্রীরামপুর ০৩ 

1224 
 

০৪ 
আছমা আক্তার 

আধমন উল্যা 

সািাব উধিন 

জািানারা তবগম 
শ্রীরামপুর ০৩ 

1225 
 

০৫ 
নাজমা আক্তার 

তমা: জামা 

ধসরাজ 

মধরয়ম আক্তার 
শ্রীরামপুর ০৩ 

1226 
 

০৬ 
সামছুন নািার 

তমা: তবল্লা তিারসন 

আধতক উল্যা 

তপযারা তবগম 
শ্রীরামপুর ০৩ 

1227 
 

০৭ 
লািানাজ আক্তার 

সরি 

তসকান্তর ধময়া 

জািানারা তবগম 
দত্তপাড়া ০৪ 

1235 
 

০৮ 
জান্নাতু তফরদাউস সার্ী  

ফরাদ তিারসন 

নুর তমািাম্মদ 

আরয়া তবগম 
দত্তপাড়া ০৪ 

1222 
 

০৯ 
নাজমা আক্তার 

মিরম আী 

মৃত মধনর আি: খাঁন 

তপয়ারা তবগম 
দধজথপাড়া ০৫ 

2451013001300 
 



১০ 
রুধম আক্তার 

মািফুজ আম 

নুর আম 

নুর নািার 
দধজথপাড়া ০৫ 

1237 
 

১১ 
াধখ আক্তার 

ইমাম হ াসেন 

তাকমান তিারসন 

তরৌলন আক্তার 
দধজথপাড়া  ০৫ 

2451013001301 
 

১২ 
ফারতমা তবগম 

আবদুা আ মধমন খাঁন 

লািাব উধিন 

জািানারা 
সসয়দপুর ০৬ 

1231 
 

১৩ 
ফারতমা তবগম 

কামা তিারসন 

রধফ উধিন 

আরয়লা তবগম 
বটতী ০৭ 

1229 
 

১৪ 
ধমতু আক্তার 

আবু খারয়র 

ছারয়দু িক 

িাধমা খাতুন 
বটতী ০৭ 

1230 
 

১৫ 
নাছধরন আক্তার 

জধির উধিন ভূঞা 

নুর ইসাম 

তমাবারেরা তবগম 
বটতী ০৭ 

1232 
 

১৬ 
তফররদৌসী তবগম 

আবু ফরয়জ 

আবদু িাধসম 

তসতারা তবগম 
বটতী ০৭ 

1333 
 

১৭ 
লািীন আক্তার 

িারুন উর রধলদ 

ছারয়দু িক 

রধিমা তবগম 
করইতা ০৮ 

1223 
 

১৮ 
পধ আক্তার 

ধফররাজ তিারসন 

আবু কাাম 

সামছুন নািার 
করইতা ০৯ 

1236 
 

 

২০১৭-১৮ অি ি বছসরর ২য় পয িাসয়র মাতৃত্ব ভাোর অগ্রান্নিকার োন্নকা  

 

ক্র: নিং নাম/স্বামীর নাম ন্নপো/মাোর নাম গ্রাম/ঠিকানা ওয়ার্ ি ন্ন োব নিং  মন্তব্য 

০১ 
মসনায়ারা হবগম 

আব্দু ও াব 
জুসখা খাতুন বড়ান্নয়া ০১ 

১২১৭ 
 

০২ 
মঞ্জু রানী সূত্র ির 

বাবু সূত্র ির 

মাখন চন্দ্র সূত্র ির 

সুভদ্রা রানী সূত্রির 
বড়ান্নয়া ০২ 

১২১৮ 
 

০৩ 
নুর না ার 

নুর আম 

হমা: নুর নবী 

মুরন্নলিা হবগম 
বড়ান্নয়া ০২ 

১২১১ 
 

০৪ 
কাকন্ন 

মন্ন  উন্নিন 

আবু খাসয়র খাঁন 

হমাবাসেরা হবগম 
রমারখী ০৩ 

 
 

০৫ 
নান্নগ িে 

হমা: কামা হ াসেন 

হমা:  ান্ননফ 

হ াছসনয়ারা হবগম 
শ্রীরামপুর ০৩ 

১২০৭ 
 

০৬ 
োিী আক্তার 

আজগর হ াসেন 

আবদুর রন্ন ম 

মসনায়ারা হবগম 
শ্রীরামপুর ০৩ 

১২০৬ 
 

০৭ 
ইসম্ম আয়মন 

ন্নিিার আম 

হমা: মামসছর হেন্নবজ 

লান্ন ন আক্তার 
শ্রীরামপুর ০৩ 

১২০৪ 
 

০৮ 
পািা হবগম 

হমা: সুমন 

সছয়ি আী 

মন্নরয়ম হবগম 
হোোরখী ০৩ 

১২০৫ 
 

০৯ 
কুছুমা আক্তার 

লামছু আম 

আন্নেক উল্যা  

হপয়ারা হবগম 
শ্রীরামপুর ০৩ 

১২০৮ 
 

১০ 
জািাতু হফরিাউে 

ন্নফসরাজা আম 

নুর হ াসেন 

হরাসকয়া হবগম 
িত্তপাড়া ০৫ 

১২০৯ 
 



১১ 
নাজমা আক্তার 

জয়না আবন্নিন 

ইব্রান্ন ম 

রন্ন মা হবগম 
িত্তপাড়া ০৪ 

১২১০ 
 

১২ 
ফাসেমা আক্তার 

হমা:  ারুন 

হমা: মন্নজবু ইোম 

হলফাী হবগম 
িত্তপাড়া ০৪ 

১২১৬ 
 

১৩ 
ফাসেমা আক্তার 

হমা: ইেমাই হ াসেন 

হমা: আবু োস র 

নাজমুন না ার 
িন্নজিপাড়া ০৫ 

১২০২ 
 

১৪ 
ফারজানা আক্তার 

হমা: ফারুক 

হমা: আবু োস র 

নাজমু না ার 
সেয়িপুর ০৬ 

১২০৩ 
 

১৫ 
োন্ননম সুোনা 

হমা:  ান্নফজ উল্যা 
োস িা হবগম িন্যপুর ০৬ 

 
 

১৬ 
হরাকছানা হবগম 

 ারুনুর রন্নলি 
হলফাী হবগম বটেী ০৭ 

১২০০ 
 

১৭ 
পারভীন আক্তার 

মামুনুর রন্নলি 

আবু ন্নছন্নিক 

মসনায়ারা হবগম 
সেয়িপুর ০৬ 

১২০১ 
 

১৮ 
আরজু আক্তার 

ন্নলপন হ াসেন 

মন্নফজ উল্যা 

আসমনা হবগম 
বটেী ০৮ 

১২১২ 
 

১৯ 
আয়লা আক্তার 

হবল্লা হ াসেন 

আবদু  ান্নম 

ছন্নকনা হবগম 
করইো ০৯ 

১২১৫ 
 

২০ 
ন্নিিারু আক্তার 

হরসিায়ান 

হিসায়ার হ াসেন 

োমছুন না ার 
করইো ০৮ 

 
 

২১ 
পারভীন আক্তার 

আসনায়ার হ াসেন 

হমা: োছন্নম 

হরাসকয়া হবগম 
শ্রীরামপুর ০৩ 

১২১৩ 
 

২২ 
আয়লা আক্তার 

হমা: মন্ননর 

হমা: হ াসেন  

েন্ন িা হবগম 
িত্তপাড়া ০৪ 

১২১৪ 
 

 

 

 


