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�: নং নাম িপতা, �ামীর নাম মাতার নাম জাতীয় পিরচয় প� ন�র বয়স ওয়াড � নং �াম �পশা 

০১ ফিরদা ইয়াসিমন  ই�াহীম খিলল  আফতারা �বগম  ১৩১৫৮৬৩৪২৪৯৯৪ ০৩-০৫-১৯৮৯ ০১ মেনাহর�র �িহনী 
০২ �র জাহান �বগম  আ�ল আিজজ   ১৩১৫৮৬৩৪৩৮৩৯  ০১ মেনাহর�র �িহনী 
০৩ তাছলীমা  আ�ার  র��ল আিমন  সােলহা �বগম  ১৯৮৫১৩১৫৮৬৩০০০০২৮ ০১-০১-১৯৮৫ ০২ �রাম�র �িহনী 
০৪ ফিরদা আ�ার  আ�ল �হােসন  জাহানারা �বগম  ১৩১৫৮৬৩৪২৫৯৫৪ ০৫-০৭-১৯৮৮ ০১ মেনাহর�র �িহনী 
০৫ আেয়শা �বগম  শাহ আলম     ০১ মেনাহর�র �িহনী 
০৬ সাইেয়দা আ�ার  শরীফ আহেমদ  �রশীদা �বগম  ৩০২১৪০৫৮০০৩১৮ ২০-০২-১৯৮২ ০২ �রাম�র �িহনী 
০৭ নািছমা �বগম  সিফ�র রহমান  আিছয়া �বগম  ১৩১৫৮৬৩৪২৮৯৯২ ০১-০১-১৯৭৩ ০২ �রাম�র �িহনী 
০৮ আছমা আ�ার  �মা: আ� তােহর িময়া আছিকর আ�ার  ১৩১৫৮৬৩৪২৮৬৪৬ ০১-০১-১৯৬৮ ০২ �রাম�র �িহনী 
০৯ লাখী আ�ার   �মা: হািনফ  রিহমা আ�ার  ১৩১৫৮৬৩৪৬০৩৯০ ০১-০২-১৯৭৯ ০৪  �নায়াগ�ও  �িহনী 
১০ �র জাহান �বগম  আ�ল বাসার   �সয়�ে�ছা  ১৩১৫৮৬৩৪৫৯০৫৩ ০৮-০১-১৯৭২ ০৪ �িম�  �িহনী 
১১ জাহানারা �বগম  অিহ�ল ইসলাম  �য �বান  ১৩১৫৮৬৩৪৬০৪৪২ ০১-০১-১৯৬৮ ০৪ �নায়াগ�ও  �িহনী 
১২ আয়শা খা�ন   �মাহা�দ আলী  আি�য়া  ১৩১৫৮৬৩৪৬১৫৬৭ ০১-০৬-১৯৬৯ ০৫ ন�য়া  �িহনী 
১৩ র�জা �বগম  ছ�ন িময়া  জােমনা �বগম  ১৩১৫৮৬৩৪১৭৬২ ২৬-০৭-১৯৭৮ ০৫ ন�য়া �িহনী 
১৪ রা� আ�ার  আেনায়ার উ�াহ  রােবয়া  ১৩১৫৮৬৩৪৬৭৭৫৯ ০১-০২-১৯৬৩ ০৬ আকািনয়া  �িহনী 
১৫ কান�নী �বগম  �মাখেল�র রহমান সর�ফা �বগম  ১৩১৫৮৬৩৪৬৬৩১৬ ১৭-০৯-১৯৬২ ০৬ কহল�িড়  �িহনী 
১৬  রিহমা আ�ার  �মা: হািবব উ�াহ হােজরা খা�ন ১৩১৫৮৬৩৪৬৭২৭১ ০১-০৬-১৯৮৪ ০৬ আকািনয়া  �িহনী 
১৭ মিরয়ম �বগম  �ত- আিমন িময়া  বা�ছা পরী  ১৩১৫৮৬৩৪৬৫৩৩৬ ০৪-০১-১৯৭৭ ০৬ আকািনয়া  �িহনী 
১৮  �ববী আ�ার  বাদশা িময়া  আেনায়ারা �বগম  ১৩১৫৮৬৩৪৭০০৭৬ ১০-০৯-১৯৭২ ০৭ দিড়ল�ী�র �িহনী 
১৯ আেলয়া �বগম  আেনায়ার �হােসন  �িফয়া খা�ন  ১৩১৫৮৬৩৪৭২২৮০ ০১-০১-১৯৭২ ০৮ সািদ�রা  �িহনী 
২০ মাক�দা �বগম  �মা: আ: মা�ান  আিফয়া খা�ন  ১৩১৫৮৬৩৫১৫৬৮৪ ২৫-১০-১৯৬৯ ০৮ �ব � কালেচ�  �িহনী 
২১ র�িজনা  আ�ার  �মা: শাহ আলম  শাহানারা �বগম  ১৩১৫৮৬৩৫১৫৬৮৫ ১৩-০৭-১৯৮৫ ০৮ �ব � কালেচ� �িহনী 
২২ �খাশেনেহর আ�ার  সিহদ  রহমেতেনছা  ১৩১৫৮৬৩৪৭২৬৬৯ ০১-০১-১৯৬৮ ০৮ ��িরয়া  �িহনী 
২৩ অিহদা �বগম  রিহম উি�ন  আল�িত  ১৩১৫৮৬৩৫১৭৯৭৬ ০১-০১-১৯৫৭ ০৯ ��িরয়া �িহনী 
২৪ সাম�ন নাহার  আ�ল মােলক  আি�য়া খা�ন ১৩১৫৮৬৩৫১৮৩৪৪ ৫-০৬-১৯৬৭ ০৯ ��িরয়া �িহনী 

 
 

পিরেশেষ আর �কান আেলাচ� িবয়ষ না থাকায় সভাপিত সােহব উপি�ত সকল স�সেক ধ�বাদ জািনেয় সভার সমাি� �ঘাষণা কেরন। 
সভাপিত  


