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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

সমাজদসবা অধিেফতর 

জজলা সমাজদসবা কার্ যালয়   জফনী। 

www.dss.feni.gov.bd  
 

          সভার কার্ য বিিরণী     সভা নাং- 

1৮ 
 

সভার নাম : কযান্সার  ধকডনী   ধলভার ধসদরাধসস   জোাদক প্যারালাইজড  জন্মগত হৃেদরাগী 

এবাং থ্যালাদসধময়া জরাগীদের আধথ্ যক সহায়তা কম যসূধি সাংক্রান্ত জজলা র্ািাই 

বাছাই ও বাস্তবায়ন কধমটির সভা।  

সভাপ্ধত : জমা: জগালাম জাকাধরয়া   জজলা প্রশাসক  রুটটিন োধয়)    জফনী। 

সভার স্থান : জজলা প্রশাসদকর সদেলন কক্ষ  জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়  জফনী। 

সভার তাধরখ ও সময় : 24-01-২০22 ধি.   সময়:- সকাল 11 :00 ঘটিকা 

উপ্ধস্থধত : প্ধরধশষ্ট- কক  জত প্রেত্ত হদলা। 

আদলািয সূধি : ১। ধবগত সভার কার্ যধববরণী প্াঠ ও অনুদমােন। 

  ২। কযান্সার  ধকডনী   ধলভার ধসদরাধসস   জোাদক প্যারালাইজড  জন্মগত হৃেদরাগী 

এবাং থ্যালাদসধময়া জরাগীদের আধথ্ যক সহায়তা খাদত প্রাপ্ত আদবেন র্ািাই বািাই ও 

অনুদমােন।  

   ৩। ধবধবি। 

সভাপ্ধত উপ্ধস্থত সন্মাধনত সেসযগণদক স্বাগত জাধনদয় সভার কাজ শুট কদরন। অতপ্র 

আদলািযসূধি িারাবাধহকভাদব আদলািনাপূ্ব যক ধনম্ন বধণ যত ধসদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:- 

ক্রঃ 

নাং 

আদলািনা গৃহীত ধসদ্ধান্তসমূহ 

১ সভাপ্ধতর অনুমধতক্রদম সেসয সধিব  ধবগত সভার 

কার্ যধববরণী প্াঠ কদর শুনান। 

ধবগত সভার কার্ যধববরণী 

প্াঠক্রদম জকানরূপ্ সাংদশািনী না 

থ্াকায় তা গৃধহত ও অনুদমাধেত 

হয়। 

2 সেসয সধিব জানান জর্  ২০21-22 অথ্ য বছদর কযান্সার  

ধকডনী  ধলভার ধসদরাধসস  জোাদক প্যারালাইজড  জন্মগত 

হৃেদরাগী এবাং থ্যালাদসধময়া জরাগীদের আধথ্ যক সহায়তা 

প্রোদনর লদক্ষয 1ম ও ২য় ধকস্তস্তদত 56 00 000/-  রুছাপ্া  

লক্ষ  িাকা বরাদ্দ প্াওয়া র্ায়। উক্ত অথ্ য হদত ১ম ধকস্তস্তদত 

৫৬ জন জরাগীদক প্ুদব য অনুদমাধেত তাধলকা হদত জিক 

ধবতরণ করা হয়। বতযমাদন  28 00 000/- িাকা বযাাংদক জমা 

আদছ র্া 56 জদনর মদিয ধবতরণদর্াগয। প্ূদব য অনুদমাধেত 

তাধলকা হদত এখনও ০৭ জন জরাগী অদপ্ক্ষমান আদছন। 

বতযমাদন প্রাথ্ধমক র্ািাইকৃত সব যদমাি 220 টি আদবেন 

ধসধভল সাজযন মদহােদয়র অধফস কতৃ যক ডাক্তার র্ািাই করা 

হয়। ২২০টি আদবেদনর মদিয ১৫৯টি আদবেন নীধতমালা 

অনুর্ায়ী ও ধসধভল সাজযন মদহােদয়র অধফস কতৃ যক সটঠক 

প্াওয়ায় তা ধবদবিনার জনয সভায় উপ্স্থাপ্ন করা হয়।  

        িলধত অথ্ য বছদরর ২য় ধকস্তস্তর বরাদ্দ হদত প্ূদব যর 

অনুদমাধেত তাধলকার অদপ্ক্ষমান ০৭ জন এবাং র্ািাইদয় 

সটঠক প্রাপ্ত 159 জদনর তাধলকা হদত ক্রমানুসাদর 49 জনসহ 

সব যদমাি 56 জন জরাগীদক সহায়তা প্রোন করা জর্দত প্াদর 

মদম য সেসযগণ অধভমত বযক্ত কদরন।  

       সেসয সধিব সভায় আরও জানান জর্  সাংধিষ্ট ধবদশষজ্ঞ 

ডাক্তাদরর প্রতযয়ন এবাং জরাগ সাংক্রান্ত ধরদপ্ািয না থ্াকায় 

৫৫টি আদবেন বাধতল বদল গনয করা জর্দত প্াদর। এছাড়া 

1। কাগজপ্ত্র সটঠক থ্াকায় 

সব যদমাি 159টি আদবেন 

অনুদমােদনর ধসদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  

২। কাগজপ্ত্র তরটটিপূ্ণ য ও র্থ্ার্থ্ 

না থ্াকায় 61টি আদবেন বাধতদলর 

ধসদ্ধান্ত গৃহীত হয়  

3। ইদতাপূ্দব য সাহার্য মঞর জরুকৃত 

০8জন জরাগীর মৃতয যজধনত কারদণ 

তাদের ওয়াধরশদের ধনকি হদত 

প্রাপ্ত মদনানীত বযস্তক্তর নাদম জিক 

প্রধতস্থাপ্দনর ধসদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  

4। প্রদতযক মাদস প্রাপ্ত 

আদবেনসমূহ ডাক্তার র্ািাইদয়র 

জনয ধসধভল সাজযন কার্ যালদয় 

জপ্ররদণর ধসদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 

http://www.dss.feni.gov.bd/
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০৫ জন বযস্তক্তর আদবেন দ্বৈত এবাং ১টি আদবেদন ধভ  

জজলার স্থায়ী টঠকানা হওয়ায় সব যদমাি  রু৫৫5551    61 

জদনর আদবেন বাধতদলর প্দক্ষ সেসযগণ অধভমত প্রোন 

কদরন।  

      ইদতাপূ্দব য সাহার্য মঞর জরুকৃত ০8 জন জরাগীর 

মৃতয যজধনত কারদণ তাদের ওয়াধরশ কতৃ যক মদনানীত বযস্তক্তর 

নাদম সহায়তার অথ্ য মঞর জরুীর ধনধমদত্ত সেসযসধিব কতৃ যক 

উপ্স্থাধপ্ত তাধলকা অনুদমােদনর  জনয সভায় উপ্স্থাপ্ন 

করা হয়।  

       সেসয সধিব আরও জানান বতযমাদন অধিক সাংখযায় 

আদবেন জমা প্ড়ায় প্রধত মাদস জমাকৃত আদবেনসমূহ 

ডাক্তার র্ািাইদয়র জনয ধসধভল সাজযন মদহােদয়র কার্ যালদয় 

জপ্ররণ করা জগদল েীঘ য সুস্তত্রতা কমাদনা জর্দত প্াদর।  
 

অনুম াবিত 159টি আমিিমনর বিিরণ বনম্নরুপ:-  
ক্রঃ 

নাং 

আদবে

ন নাং 

জরাগীর নাম মাতা ও ধপ্তার নাম টঠকানা জরাদগর নাম মন্তবয  

1 2 3 4 5 6 7 

1 573 খাদয়দরর জনছা মাতা- মৃত জদুলখা খাতযন  

ধপ্তা- মৃত বজদলর রহমান 

গ্রাম- জমামাধরজপু্র, ডাক- 

মাতযভযঞা 

উপ্দজলা- োগনভযঞা, জজলা- 

জফনী। 

জোাদক 

প্যারালাইজড 

 

2 575 জাহানারা জবগম মাতা- ধফদরাজা জবগম 

ধপ্তা- আবেুস সালাম 

গ্রাম- সাতবাধড়য়া, ডাক- মধতগঞ্জ 

উপ্দজলা- জসানাগাজী, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

 

 

িলমান প্াতা- 02 

প্াতা-02 

 

ক্রঃ 

নাং 

আদবে

ন নাং 

জরাগীর নাম মাতা ও ধপ্তার নাম টঠকানা জরাদগর নাম মন্তবয 

1 2 3 4 5 6 7 

3 576 জশখ ফধরে মাতা- ওধহদের জনছা  

ধপ্তা- নুটল হক 

গ্রাম- প্াইকপ্াড়া, ডাক- 

তাধকয়া বাজার 

উপ্দজলা- জসানাগাজী, জজলা- 

জফনী।  

ধকডনী  

4 580 সাহাব উস্তদ্দন মাতা- জরস্তজয়া জবগম   

ধপ্তা- আবেুল ওহাব 

গ্রাম- উত্তর শ্রীিরপ্ুর, ডাক- 

োগনভযঞা 

উপ্দজলা- োগনভযঞা, জজলা- 

জফনী। 

জোাদক 

প্যারালাইজড 

 

5 581  আবেলূ হক  মাতা- মুরদতর জনছা  

ধপ্তা- নাদেদরর জামান   

গ্রাম- প্ূব য জগতপ্ুর, ডাক- 

ফাস্তজদলর ঘাি 

উপ্দজলা- োগনভযঞা, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

6 582  আধনশা রানী 

োস 

মাতা- প্রধমলা রানী োস   

ধপ্তা- কৃষ্ণিন িন্দ্র োস 

গ্রাম- জগাধবন্দপ্ুর, ডাক- 

রামনগর 

উপ্দজলা- োগনভযঞা, জজলা- 

জফনী। 

থ্যালাদসধময়া  

7 583 আবুল হাদসম মাতা- হয রমদতর জনছা  

ধপ্তা- আলী আকবর   

গ্রাম- আশ্রাফপ্ুর, ডাক- 

জবদকর বাজার 

উপ্দজলা- োগনভযঞা, জজলা- 

জফনী। 

জোাদক 

প্যারালাইজড 

 

8 584 জমাঃ এছহাক মাতা- রজ্জদরর জনছা    

ধপ্তা- জমাঃ আবেুল 

আস্তজজ 

গ্রাম- রধশেপ্ুর, ডাক- রধশেপ্ুর 

উপ্দজলা- োগনভযঞা, জজলা- 

জফনী। 

জোাদক 

প্যারালাইজড 
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9 585 হয সদন আরা  মাতা- দ্বনিন ধবয়া    

ধপ্তা- হাজী বসু ধময়া   

গ্রাম- রধশেপ্ুর, ডাক- 

এধতমখানা 

উপ্দজলা- োগনাভযঞা, জজলা- 

জফনী। 

জোাদক 

প্যারালাইজড 

 

10 586 আদনায়ারা  

জবগম  

মাতা- ওধহদের জনছা   

ধপ্তা- আব্দলু সামাে 

গ্রাম- জমামাধরজপ্ুর, ডাক- 

মাতযভযঞা 

উপ্দজলা- োগনভযঞা, জজলা- 

জফনী। 

জোাদক 

প্যারালাইজড 

 

11 589 আধছয়া আক্তার মাতা- কুলছয মা আক্তার  

ধপ্তা- জমা: আলকাছ 

মজমুোর 

গ্রাম- আশ্রাফপ্ুর, ডাক- সুবার 

বাজার 

উপ্দজলা- প্রশুরাম, জজলা- 

জফনী।  

থ্যালাদসধময়া  

12 590 সাধবনা 

ইয়াসধমন 

মাতা- ছধকনা জবগম   

ধপ্তা- জমাশারফ জহাদসন 

গ্রাম- মিুগ্রাম, ডাক- সুবার 

বাজার 

উপ্দজলা- প্রশুরাম, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

13 591 জহলাল জিৌিুরী মাতা- সবুরা জবগম  

ধপ্তা- মৃত জলুধফকার 

আহােে  

গ্রাম- বন্দয়ুা জেৌলতপ্ুর, ডাক- 

আনন্দপ্ুর 

উপ্দজলা- ফুলগাজী, জজলা- 

জফনী।  

ধকডনী  

14 592 খাদয়দরর জনছা মাতা- ফাদতমা খাতযন  

ধপ্তা- নুটল হক  

গ্রাম- জবতযয়া ডাক- োগনভযঞা 

উপ্দজলা- োগনভযঞা, জজলা- 

জফনী।  

কযান্সার  

15 593 শধরফা খাতযন মাতা- নুদরর জনছা  

ধপ্তা- মৃত হাধফজ উলযাহ 

গ্রাম- হায়াতপ্ুর, ডাক- 

োগনভযঞা 

উপ্দজলা- োগনভযঞা, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

16 594 জমা: আফতাবুল 

ইসলাম 

মাতা- শাহানাজ আক্তার  

ধপ্তা- জমা: জমাশারফ 

জহাদসন 

গ্রাম- লক্ষীপ্ুর, ডাক- 

বক্তারমুস্তন্স 

উপ্দজলা- জসানাগাজী, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

17 595 জাহানারা জবগম মাতা- মৃত তাদহরা জনছা  

ধপ্তা- মৃত আবেুল কাদের 

গ্রাম- মিুয়াই, ডাক- আফতাব 

ধবধবর হাি 

উপ্দজলা- জফনী সের, জজলা- 

জফনী। 

জোাদক 

প্যারালাইজড 

 

18 596 সুরমা আক্তার মাতা- ধফদরাজা আক্তার   গ্রাম- মিযম িনীকুন্ডা, ডাক- 

জনায়াপ্ুর 

উপ্দজলা- প্রশুরাম, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

19 599 শ্রীিাম োস মাতা- প্রধতমা রানী োস  

ধপ্তা- হয ধর োস 

গ্রাম- প্াাঁিগাধছয়া, ডাক- 

প্াাঁিগাধছয়া 

উপ্দজলা- জফনী সের, জজলা- 

জফনী। 

ধকডনী  

20 600 আবু আহেে মাতা- মৃত িকুয়া জবগম  

ধপ্তা- মৃত বােশা ধময়া 

গ্রাম- প্ূব য প্াঠানগড়, ডাক- প্ূব য 

ধশলুয়া 

উপ্দজলা- ছাগলনাইয়া, জজলা- 

জফনী। 

জোাদক 

প্যারালাইজড 

 

21 604 জমা; আবেুল 

মুনাফ 

মাতা- মৃত জমাধছয়া খাতয ন  

ধপ্তা- মৃত আেুর রাজ্জাক 

গ্রাম- জয়নগর, ডাক- িােগাজী  

উপ্দজলা- ছাগলনাইয়া, জজলা- 

জফনী। 

জোাদক 

প্যারালাইজড 

 

22 605 ফাদতমা জবগম মাতা- মৃত আদয়শা খাতয ন   

ধপ্তা- টহয ল আধমন 

জখান্দকার 

গ্রাম- প্ূব জেবপ্ুর, ডাক- 

িােগাজী  

উপ্দজলা- ছাগলনাইয়া, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

23 606 জমা: আবু 

আাহােে 

মাতা- মৃত িন্দ্র ধবয়া    

ধপ্তা- মৃত আফজদলর 

রহমান 

গ্রাম- ছয়ঘধড়য়া, ডাক- 

োদরাগার হাি  

উপ্দজলা- ছাগলনাইয়া, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  
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24 607 জা াতযল 

জফরদেৌস 

মাতা- ধবধব আদয়শা    

ধপ্তা- শহীেুল ইসলাম 

গ্রাম- দ্বকয়ারা, ডাক- 

োদরাগারহাি  

উপ্দজলা- ছাগলনাইয়া, জজলা- 

জফনী। 

থ্যালাদসধময়া  

25 609 আবু দ্বতয়ব মাতা- মদনায়ারা জবগম   

ধপ্তা- মৃত তাজলু ইসলাম 

গ্রাম- মিযয়া, ডাক- ছাগলনাইয়া  

উপ্দজলা- ছাগলনাইয়া, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

26 611 রাদশো আক্তার মাতা- খধতজা জবগম   

ধপ্তা- আবেুল জব্বার 

গ্রাম- ধশবপ্ুর, ডাক- সরওোগর 

বাজার  

উপ্দজলা- ছাগলনাইয়া, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

27 613 আদনায়ারা 

জবগম 

মাতা- ধবধবয়া খাতযন   

ধপ্তা- আবেুল হক 

গ্রাম- ির জখায়াজ, ডাক- 

জসানাগাজী 

উপ্দজলা- জসানাগাজী, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

28 614 শাহানা আকতার মাতা- শরীফা খাতযন    

ধপ্তা- মৃত জহাদসন 

আহােে 

গ্রাম- বগাোনা, ডাক- কাস্তজর 

হাি 

উপ্দজলা- জসানাগাজী, জজলা- 

জফনী।  

কযান্সার  

29 615 মন ধবয়া মাতা- মৃত সাধফয়া খাতযন   

ধপ্তা- মৃত আবেুল হক 

গ্রাম- ির বেরপ্ুর, ডাক- 

তাধকয়া বাজার 

উপ্দজলা- জসানাগাজী, জজলা- 

জফনী। 

জোাদক 

প্যারালাইজড 

 

30 616 আক্তাদরর 

জামান 

মাতা- মৃত আছমদতর জনছা   

ধপ্তা- মৃত কুতয ব ধময়া 

গ্রাম- িাধরগ্রাম, ডাক- খন্ডল 

হাই 

উপ্দজলা- প্রশুরাম, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

 

িলমান প্াতা- 03 

প্াতা-03 

   

ক্রঃ 

নাং 

আদব

েন  

নাং 

জরাগীর নাম মাতা ও ধপ্তার নাম টঠকানা জরাদগর নাম মন্তবয 

1 2 3 4 5 6 7 

31 617 তাদহরা খাতযন মাতা- মৃত আধছয়া খাতয ন   

ধপ্তা- মৃত ইব্রাধহম 
গ্রাম- উত্তর িম যপ্ুর, ডাক- 

আমজাে হাি 

উপ্দজলা- ফুলগাজী, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

32 621 ফারহানা 

আক্তার 

মাতা- আঞর জমুানারা 

জবগম    

ধপ্তা- মৃত নুটল কধরম 

গ্রাম- উত্তর সহদেবপ্ুর, ডাক- 

জফনী 

উপ্দজলা- জফনী সের, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

33 623 জরস্তজয়া জবগম  মাতা- জগালাধপ্ জবগম   

ধপ্তা- দ্বসয়ে আহমে 

গ্রাম- ির িাস্তন্দয়া, ডাক- ভযঞার 

বাজার 

উপ্দজলা- জসানাগাজী, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

34 624 মাধফয়া আক্তার মাতা- সামছয ন নাহার    

ধপ্তা- বসু ধময়া 

গ্রাম- উত্তর তালবাধড়য়া, ডাক- 

বক্সমাহমুে 

উপ্দজলা- প্রশুরাম, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

35 625 তাসধলমা 

আক্তার 

মাতা- রধহমা জবগম   

ধপ্তা- জমা: ইয়াকুব ধময়া 

গ্রাম- মিযম রামপ্ুর, ডাক- 

জফনী 

উপ্দজলা- জফনী সের, জজলা- 

জফনী।  

কযান্সার  

36 626 সাধবনা আক্তার 

ধবনু 

মাতা- মৃত ধফদরাজা জবগম   

ধপ্তা- মৃত আবেুল মা ান 

গ্রাম- জসকান্দরপ্ুর, ডাক- 

জসকান্দরপ্ুর 

কযান্সার  
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উপ্দজলা- োগনভযঞা, জজলা- 

জফনী। 

37 627 নুটল হয ো মাতা- ফদয়দজর জনছা    

ধপ্তা- জমা: অস্তজ উলযাহ 

ভযঞা 

গ্রাম- মিযম জসকান্তপ্ুর, ডাক- 

জসকান্তরপ্ুর 

উপ্দজলা- োগনভযঞা, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

38 629 রধহমা আক্তার মাতা- মৃত জর্ৌতয ন ধবধব    

ধপ্তা- মৃত মুকবুল 

আহােে 

গ্রাম- নাস্তজর জরাড, ডাক- জফনী  

উপ্দজলা- জফনী সের, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

39 631 রমজান আলী মাতা- মৃত আদমনা   

ধপ্তা- মৃত জশখ আহােে 

গ্রাম- প্স্তিম িনুয়া, ডাক- 

িনুয়া বাজার 

উপ্দজলা- জফনী সের, জজলা- 

জফনী।  

কযান্সার  

40 632 জখাদেজা জবগম মাতা- মৃত রধহদমর জনছা   

ধপ্তা- মৃত নুর ধময়া 

প্াদিায়ারী 

গ্রাম- ফদতপ্ুর, ডাক- নতযন 

মুস্তন্সর হাি 

উপ্দজলা- ফুলগাজী, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

41 638 ধবধব রধহমা 

আক্তার 

মাতা- ফস্তজলদতর জনছা    

ধপ্তা- সাহাব উস্তদ্দন জিৌিুরী 

গ্রাম- ির গদনশ, ডাক- 

জসানাগাজী 

উপ্দজলা- জসানাগাজী, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

42 639 জাহাঙ্গীর আলম মাতা- জরৌশন আরা জবগম    

ধপ্তা- আবুল জহাদসন 

গ্রাম- তযলাতলী, ডাক- 

জসানাগাজী 

উপ্দজলা- জসানাগাজী, জজলা- 

জফনী। 

ধলভার ধসদরাধসস  

43 640 জমা: নুর নবী মাতা- জহাসদন আরা জবগম   

ধপ্তা- তাজলু ইসলাম 

গ্রাম-সুজাপ্ুর, ডাক- মধতগঞ্জ 

উপ্দজলা- জসানাগাজী, জজলা- 

জফনী। 

থ্যালাদসধময়া  

44 642 জামাল উস্তদ্দন মাতা- সাধফয়া খাতযন    

ধপ্তা- জশখ আহােে 

গ্রাম- মিযম তযলাতলী, ডাক- 

জসানাগাজী 

উপ্দজলা- জসানাগাজী, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

45 645 জজাহরা জবগম  মাতা- মাদয়না খাতযন   

ধপ্তা- আহােে উলযহ  

গ্রাম-কামাল্লা , কাধলকাপ্ুর, 

ফুলগাজী,জফনী  

কযান্সার  

46 646 নুসরাত জাহান  মাতা- লুৎফুর নাহার ধবনা  

ধপ্তা- কামাল উস্তদ্দন  

গ্রাম-শ্রীদবাররা , 

ফুলগাজী,জফণী  

থ্যালাদসধময়া  

47 647 আব্বাস উস্তদ্দন মাতা- মনাজান ধবধব   

ধপ্তা- জসানা ধময়া  

গ্রাম-প্ূব য বধসকপ্ুর, স্তজএমহাি, 

ফুলগাজী,জফনী  

জোাদক 

প্যারালাইজড 

 

48 648 জহাসনা আক্তার  মাতা- নুর জাহান জবগম   

স্বা-মীর কাদশম ভইয়া  

গ্রাম-নুরপ্ুর, স্তজএমহাি, 

ফুলগাজী,জফনী 

ধকডনী  

49 649 আদনায়ারা 

জবগম  

মাতা- মৃত আদমনা খাতযন  

ধপ্তা- কাজী আলী আকবর  

গ্রাম-প্স্তিম 

ঘধনয়াদমাড়া,ফুলগাজী,জফনী  

কযান্সার  

50 653 তাদহর আহােে মাতা- মৃত মুধছয়া খাতয ন   

ধপ্তা- মৃত নুটল হক  

গ্রাম-জনায়াপ্ুর, 

মুস্তন্সরহাি,ফুলগাজী,জফনী  

কযান্সার  

51 655 জাহানারা 

আক্তার  

মাতা- ধফদরাজা জবগম   

ধপ্তা- জমৌ: আবুল কাদশম  

গ্রাম-ধকসমত 

বাশুড়া,ফুলগাজী,জফনী  

কযান্সার  

52 657 তাছধলমা 

আক্তার  

মাতা- মাসুো জবগম  

ধপ্তা- আবেুল হাধলম  

গ্রাম-করইয়া, 

কাধলকাপ্ুর,ফুলগাজী,জফনী  

কযান্সার  

53 658 হাধসবুর রহমান  মাতা- টস্তজনা আক্তার   

ধপ্তা- জমা: জসাদলমান  

গ্রাম-হাসানপ্ুর, 

আনন্দপ্ুর,ফুলগাজী, জফনী  

কযান্সার  

54 659 আদমনা আক্তার  মাতা- প্াটল আক্তার   

ধপ্তা- আবেুল কুদু্দছ  

গ্রাম-প্স্তিম 

ঘধনয়াদমাড়া,ফুলগাজী,জফনী 

কযান্সার  

55 661 ওসমান গধণ  মাতা- মৃত জধরফা খাতযন   

ধপ্তা- হাজী আলী আকবর   

গ্রাম-প্ূব য 

ঘধনয়াদমাড়া,ফুলাগাজী,জফনী  

ধকডনী  

56 662 আবেুল রহমান 

স্তজহাে  

মাতা- প্া া আক্তার    

ধপ্তা- জমা: এমরান ভূইয়া  

গ্রাম-জনায়াপ্ুর, কাধলকাপ্ুর 

মুস্তন্সরহাি,ফুলগাজী,জফনী 

কযান্সার  

57 663 নাধছমা আক্তার  মাতা- ধবধব ছধকনা   

ধপ্তা- জমা: হাধনপ্ 

গ্রাম-

জােুড়া,মুস্তন্সরহাি,ফুলগাজ,জফ

কযান্সার  
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নী  

58 664 সাদজো আক্তার  মাতা- ধবধব মধরয়ম   

ধপ্তা- ওবাইেুল হক  

গ্রাম-জনায়াপ্ুর, 

মুস্তন্সরহাি,ফুলগাজী,জফনী 

কযান্সার  

59 667 জসৌরভ প্াল 

(সুপ্ত)  

মাতা- প্রধতমা রানী প্াল   

ধপ্তা- ধনদেশ িন্দ্র প্াল  

গ্রাম-ফদতপ্ুর,নতযন মুস্তন্সরহাি, 

ফুলগাজী,জফনী  

থ্যালাদসধময়া  

 

 

িলমান প্াতা- 04 

প্াতা-04 

   

ক্রঃ 

নাং 

আদব

েন  

নাং 

জরাগীর নাম মাতা ও ধপ্তার নাম টঠকানা জরাদগর নাম মন্তবয 

1 2 3 4 5 6 7 

60 668 শধরফা আক্তার  মাতা- মৃত কধরমুন জনছা  

ধপ্তা- স্বা-জমা: আমান 

উল্লযাহ  

গ্রাম-জেবীপ্ুর, 

বক্সমাহমুে,ফুলগাজী,জফনী  

কযান্সার  

61 669 জমা: জয়নাল 

আবেীন 

প্াদিায়ারী  

মাতা- মৃত জধরফা খাতযন   

ধপ্তা- মৃত লাল ধময়া  

গ্রাম-তালপ্ুকুধরয়া , আনন্দপ্ুর, 

ফুলগাজী, জফনী  

জোাদক 

প্যারালাইজড 

 

62 670 জরস্তজয়া জবগম  মাতা- মৃত আমনা খাতয ন  

ধপ্তা- মৃত জয়নাল 

আবধেন  

 গ্রাম-ধবজয়প্ুর, ডাকঘর-

ফুলগাজী, ফুলগাজী,জফনী  

ধপ্ওহযধলর 

কযান্সার 

 

63 671 হাধলমা আক্তার  মাতা- মৃত স্তজ াতয দ ছা   

ধপ্তা- মৃত মধফজরু রহমান  

গ্রাম-ধনলক্ষী, ফুলগাজী,জফনী  জোাদক 

প্যারালাইজড 

 

64 672 তাছধলমা 

আক্তার  

মাতা- মৃত হাদজরা জবগম   

ধপ্তা- মৃত অধহেুল হক 

গ্রাম- জমািবী, ডাক- লস্কর হাি 

উপ্দজলা- জফনী সের, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

65 673 জহাসনা জবগম  মাতা- মৃত তারা জবগম   

ধপ্তা- মৃত জমাহােে ধময়া  

গ্রাম-ধবজয়প্ুর, ডাকঘর-

ফুলগাজী, ফুলগাজী,জফনী 

কযান্সার  

66 674 নুর জমাহােে 

রাধকব  

মাতা- জজাহয রা জবগম   

ধপ্তা- হাধবব উলযা  

গ্রাম-জনায়াপ্ুর, মুস্তন্সরহাি, 

ফুলগাজী,জফনী  

থ্যালাদসধময়া  

67 675 ধফদরাজা জবগম  মাতা- কধরদমর জনছা   

স্বা-হাধবব উল্লাহ বাহার খান 

গ্রাম-েধক্ষণ আনন্দপ্ুর, 

হাসনাবাে, ফুলগাজী,জফনী  

জোাদক 

প্যারালাইজড 

 

68 676 আদমনা খাতয ন  মাতা- মৃত সামছয ন নাহার   

ধপ্তা- মস্তজবুল হক  

গ্রাম-মনতলা, শালির রাজার, 

ফুলগাজী, জফনী।  

কযান্সার  

69 677 সাদ্দােুর রহমান 

শাধহন  

মাতা- সাদহমা সুলতানা   

ধপ্তা- শাহ আলম 

গ্রাম-প্ূব য েরবারপ্ুর, মুস্তন্সরহাি, 

ফুলগাজী, জফনী।  

কযান্সার  

70 678 নস্তন্দতা প্াল  মাতা- প্রধতমা রানী প্াল  

ধপ্তা- ধনদেশ িন্দ্র প্াল  

গ্রাম-ফদতপ্ুর, মুস্তন্সরহাি, 

ফুলগাজী,জফনী  

থ্যালাদসধময়া  

71 679 প্ারভীন আক্তার মাতা- নুর হাওয়া জবগম    

ধপ্তা- আবেুল খাদলক 

গ্রাম- কালী কৃষ্ণ নগর, ডাক- 

সুবার বাজার 

উপ্দজলা- প্রশুরাম, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

72 682 আধমর জহাদসন মাতা- মৃত ধবধব কুলসুম   

ধপ্তা- মৃত আবেুল মাদলক 

গ্রাম- সুজাপ্ুর, ডাক- 

জসানাগাজী 

উপ্দজলা- জসানাগাজী, জজলা- 

জফনী।  

কযান্সার  

73 683 সাহানা আক্তার মাতা- জহাসদন আরা জবগম   

ধপ্তা- কাজী মাহবুবুল হক 

গ্রাম- ইয়াকুবপ্ুর, ডাক- 

এধতমখানা বাজার 

উপ্দজলা- োগনভযঞা, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

74 684 সুরাইয়া সুলতানা 

ইধপ্ত 

মাতা- খাদলো আক্তার    

ধপ্তা- জমা: ফাটক 

গ্রাম- আলাইয়াপ্ুর, ডাক- 

োগনভযঞা 

উপ্দজলা- োগনভযঞা, জজলা- 

জফনী। 

থ্যালাদসধময়া  
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75 685 জপ্য়ারা জবগম 

তাদহর 

মাতা- মাকছয ো খাতয ন   

ধপ্তা- জহাদসন আহােে 

জিৌিুরী 

গ্রাম- আস্তজজ ফাস্তজলপ্ুর, 

ডাক- োগনভযঞা 

উপ্দজলা- োগনভযঞা, জজলা- 

জফনী।  

কযান্সার  

76 686 আদমনা খাতয ন মাতা- মাদজো জবগম    

ধপ্তা- মৃত আলী আশ্রাফ 

জখান্দকার 

গ্রাম- প্ূব য সাদহব নগর, ডাক- প্ূব য 

সাদহবনগর 

উপ্দজলা- প্রশুরাম, জজলা- 

জফনী।  

কযান্সার  

77 687 শামসুন নাহার মাতা- মৃত সাধফয়া খাতযন   

ধপ্তা- মৃত ইস্রাধফল জিৌিুরী 

গ্রাম- গজাধরয়া, ডাক- গজাধরয়া 

বাজার 

উপ্দজলা- োগনভযঞা, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

78 688 সাবধলনা 

ইয়াছধমন তাহা 

মাতা- প্ারধভন আক্তার  

ধপ্তা- জমা: সাইফুল ইসলাম 

গ্রাম- ম ফরহােনগর, ডাক- 

ফরহােনগর 

উপ্দজলা- জফনী সের, জজলা- 

জফনী। 

জন্মগ্রত হৃেদরাগ  

79 689 জমা: ইকবাল 

বাহার মীর 

মাতা- জরস্তজয়া জবগম   

ধপ্তা- আবুল খাদয়র 

গ্রাম- েধক্ষন ছনুয়া, ডাক- 

খাইয়ারা 

উপ্দজলা- জফনী সের, জজলা- 

জফনী। 

থ্যালাদসধময়া  

80 690 জমা: শাহ জাহান মাতা- মৃত সামসু াহার  

ধপ্তা- মৃত নুর জমাহােে 

গ্রাম- ধশবপ্ুর, ডাক- সওোগর 

বাজার 

উপ্দজলা- জফনী সের, জজলা- 

জফনী।  

ধলভার ধসদরাধসস  

81 691 রধহমা আক্তার মাতা- আদয়শা আক্তার 

ধপ্তা- মুহােে টহয ল 

আধমন 

গ্রাম- বাঘমরার, ডাক- খন্ডল 

হাই 

উপ্দজলা- প্রশুরাম, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

82 692 জমাঃ আব্দলু গধণ মাতা- জগাল নাহার 

ধপ্তা- জমাঃ আলাউস্তদ্দন 

গ্রাম- ধফসাধর জরাড,ডাকঘর- 

জফনী 

জফনী জপ্ৌরসভা, জফনীসের, 

জফনী। 

ধকডনী  

83 694 তপ্ন কুমার 

শীল 

মাতা- ধহরন বাল শীল 

ধপ্তা- অধিনী কুমার শীল 

গ্রাম- সাতবাধড়য়া, ডাক- 

মধতগঞ্জ 

উপ্দজলা- জসানাগাজী, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

84 695 জধসম উস্তদ্দন মাতা- আদমনা জবগম 

ধপ্তা- খুরধশে আহমে 

গ্রাম- দ্বনরাজপ্ুর, ডাক- 

জক.এম. হাি 

উপ্দজলা- জফনী সের, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

85 696 রধফকুল ইসলাম মাতা- ধবধব শায়না 

ধপ্তা- আলাউস্তদ্দন 

গ্রাম- উত্তর ফরহােনগর, ডাক- 

খাইয়ারা 

উপ্দজলা- জফনীসের, জজলা- 

জফনী। 

থ্যালাদসধময়া  

86 697 জমাদমনা আক্তার 

খানম 

মাতা- মাদজো খাতয ন 

ধপ্তা- জমৌলভী হাধববুর 

রহমান  

গ্রাম- প্স্তিম ছাগলনাইয়া,র  

ডাক- ছাগলনাইয়া, ছাগলনাইয়া, 

জফনী। 

কযান্সার  

87 698 অধহেুর রহমান মাতা- আাংকুদরর জনছা 

ধপ্তা- আলী আকবর 

গ্রাম- িযন্দারপ্ুর, ডাক-জক, ধড, 

হাি 

উপ্দজলা- োগনভূঞা, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

 

 

িলমান প্াতা- 05 

প্াতা-05 

   

ক্রঃ আদব জরাগীর নাম মাতা ও ধপ্তার নাম টঠকানা জরাদগর নাম মন্তবয 
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নাং েন  

নাং 

1 2 3 4 5 6 7 

88 699 আবেুর রউপ্ মাতা- মৃত দ্বতয়দবর জনছা 

ধপ্তা- মৃত জছয়দের রহমান 

গ্রাম- িযন্দারপ্ুর, ডাক-জক, ধড, 

হাি 

উপ্দজলা- োগনভূঞা, জজলা- 

জফনী। 

জোাদক 

প্যারালাইজড 

 

89 701 জসাহাইব ইসলাম 

সাধহম 

মাতা- রাস্তজয়া সুলতানা 

ধপ্তা- মুহােে শাহজাহান 

গ্রাম- সাপ্ুয়া, ডাক- গজাধরয়া 

বাজার 

উপ্দজলা- োগনভূঞা, জজলা- 

জফনী। 

থ্যালাদসধময়া  

90 702 জিমন আরা 

জবগম 

মাতা- শামছয ন নাহার 

ধপ্তা- জমাখদলিয র রহমান 

গ্রাম- দ্বনরাজপ্ুর, ডাক- 

জক.এম. হাি 

উপ্দজলা- জফনী সের, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

91 703 ধপ্রয় লাল শীল 

বােল 

মাতা- সুরবালা শীল 

ধপ্তা- কাধমনী কুমার শীল 

গ্রাম- আউরারধখল, ডাক- 

কাস্তজরহাি 

উপ্দজলা- জসানাগাজী, জজলা- 

জফনী। 

ধকডনী  

92 704 জমাঃ জগালাম 

জমাস্তফা 

মাতা- রাদবয়া খাতয ন 

ধপ্তা- জমাঃ আবুল বাশার 

ভূইয়া 

গ্রাম- ধবরলী, ডাকঘর- ধবরলী 

বাজার 

উপ্দজলা- জফনীসের, জজলা- 

জফনী 

কযান্সার  

93 705 ফাটক খান মাতা- সাধফয়া খাতযন 

ধপ্তা- ওমর আলী খান 

বারাধহপ্ুর, ডাকঘর- জফনী 

জফনীদপ্ৌরসভা, জফনীসের, 

জজলা- জফনী। 

জোাদক 

প্যারালাইজড 

 

94 706 মাইন উস্তদ্দন মাতা- কধরদমর জনছা 

ধপ্তা- আবেুল জগাফরান 

গ্রাম- আলমপ্ুর, ডাকঘর- 

কাস্তজরহাি 

উপ্দজলা- জসানাগাজী, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

95 707 কাজী জমাঃ নুর 

আলম 

মাতা- ছাদলমা জবগম 

ধপ্তা- কাজী ওয়াজী 

উল্লযাহ 

গ্রাম- মুহােেপ্ুর, ডাক- বালুয়া 

জিৌমুহনী 

উপ্দজলা- জফনীসের, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

96 708 জবলাল জহাদসন মাতা- সাধহো খাতযন 

ধপ্তা- নুর আহেে 

গ্রাম- জসদনরধখল, ডাকঘর- 

কাস্তজরহাি 

উপ্দজলা- জসানাগাজী, জজলা- 

জফনী। 

ধকডনী  

97 709 খাদয়জ আহেে মাতা- ইজ্জদতর জনছা 

ধপ্তা- মধতউর রহমান 

গ্রাম-মজধলশপ্ুর, ডাক- 

জজায়ার কাছাড় 

উপ্দজলা- জফনীসের, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

98 710 ফাদতমা 

তাছনীম 

মাতা- ধবধব জজাদবো 

ধপ্তা- জমাঃ শাহ আলম 

249,েধক্ষণ িাড়ীপ্ুর, 

জফনীদপ্ৌরসভা 

উপ্দজলা- জফনীসের, জজলা- 

জফনী। 

থ্যালাদসধময়া  

99 711 ফারজানা 

আক্তার আাাঁধখ 

মাতা- ধবধব আদয়শা খাতযন 

ধপ্তা- ধমজানুর রহমান 

নজধুময়া তালুকোর বাড়ী, জফনী 

জপ্ৌরসভা 

উপ্দজলা- জফনীসের, জজলা- 

জফনী। 

থ্যালাদসধময়া  

100 712 মাজহাটল 

ইসলাম 

জমদহরাজ 

মাতা- আদয়শা আক্তার 

ধপ্তা- ধমজানুর রহমান 

হাস্তজ নজধুময়া তালুকোর বাড়ী- 

08নাং  

ওয়াডয, জফনীদপ্ৌরসভা, জজলা- 

জফনী। 

থ্যালাদসধময়া  

101 713 দ্বসয়ে মাইন 

উস্তদ্দন 

মাতা- সুলতানা রাস্তজয়া 

ধপ্তা- কাজী খুরশীে 

আলম 

গ্রাম- প্স্তিম সুলতানপ্ুর, 

ডাক- নবাবপ্ুর 

উপ্দজলা- জসানাগাজী,জজলা- 

থ্যালাদসধময়া  
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জফনী। 

102 714 সাদজো আক্তার  মাতা- জরস্তজয়া জবগম 

ধপ্তা- খুরধশে আহােে 

গ্রাম- প্ুব য সুলতানপ্ুর, ডাক- 

নবাবপ্ুর 

উপ্দজলা- জসানাগাজী, জজলা- 

জফনী। 

থ্যালাদসধময়া  

103 715 ছাদয়মা আক্তার মাতা- জরস্তজয়া জবগম 

ধপ্তা- খুরধশে আহােে 

গ্রাম- প্ুব য সুলতানপ্ুর, ডাক- 

নবাবপ্ুর 

উপ্দজলা- জসানাগাজী, জজলা- 

জফনী। 

থ্যালাদসধময়া  

104 716 জমাঃ ঈমাম 

উস্তদ্দন 

মাতা- জগাল নাহার 

ধপ্তা-মৃত সধফ উল্লযাহ 

গ্রাম- কাতাধলয়া, ডাক- 

ধময়ারবাজার 

উপ্দজলা- জফনীসের, জজলা- 

জফনী। 

ধকডনী  

105 717 রাদহনা আক্তার মাতা- তাদহরা খাতযন 

ধপ্তা- আবুল খাদয়ল ভূাঁ ইয়া 

গ্রাম-ছয়ঘধরয়া, ডাক- 

োদরাগারহাি 

উপ্দজলা- ছাগলনাইয়া, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

106 718 জমাহােে ওমর 

ফাটক 

মাতা- সালমা আক্তার 

ধপ্তা- জমাঃ জহলালা 

উত্তর িাধড়প্ুর, ওয়াডযনাং- 12 

জফনীদপ্ৌরসভা, জফনীসের, 

জজলা- জফনী। 

জন্মগ্রত হৃেদরাগ  

107 720 খাদলো আক্তার 

(লাধখ) 

মাতা- ধবধব হাদজরা 

ধপ্তা- েুিু ধময়া 

গ্রাম- জভায়াগ, ডাকঘর- 

মধতগঞ্জ 

উপ্দজলা- জসানাগাজী, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

108 721 জমাঃ জধসম 

উস্তদ্দন 

মাতা- কালাম ধময়া 

ধপ্তা- জছমনা খাতয ন 

গ্রাম- প্স্তিম জসানাপ্ুর, 

ডাকঘর- জফনী 

উপ্দজলা- জফনীসের, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

109 722 জমাঃ রধফকুল 

ইসলাম 

মাতা- তধরদকর জনছা 

ধপ্তা- আবেুর জনছা 

গ্রাম- প্েুয়া, ডাকঘর- জজায়ার 

কাছাড় 

উপ্দজলা- জফনীসের, জজলা- 

জফনী। 

জোাদক 

প্যারালাইজড 

 

110 724 ৈীধপ্ত রাণী োস মাতা- কাজল রাণী োস 

ধপ্তা- ধেধলপ্ কুমার োস 

গ্রাম-লক্ষীপ্ুর, ডাকঘর- 

লস্করহাি 

উপ্দজলা- জফনীসের, জজলা- 

জফনী। 

থ্যালাদসধময়া  

111 725 মধফজলু হক মাতা- রাদহলা খাতযন 

ধপ্তা- জগালাম রহমান 

গ্রাম- ির িাস্তন্দয়া, ডাক- ওলামা 

বাজার 

উপ্দজলা- জসানাগাজী, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

112 727 স্বপ্ন িন্দ্র 

সূত্রির 

মাতা- রািা রাণী সূত্রির 

ধপ্তা- জগেীস িন্দ্র সূত্রির 

গ্রাম- প্ূব য রামনগর, ডাক- 

রামনগর 

উপ্দজলা- োগনভূঞা, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

113 728 নুর নবী মাতা- আদনারী খাতযন 

ধপ্তা- আব্দলু কধরম 

গ্রাম- ইয়াকুবপ্ুর, ডাক- 

এধতমখানা বাজার 

উপ্দজলা- োগনভযঞা, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

114 730 জমাঃ আজাদের 

রহমান 

মাতা- রাদবয়া খাতয ন 

ধপ্তা- জমাঃ জমাস্তফা 

গ্রাম- েধক্ষণ জায়লস্কর, ডাক- 

জায়লস্কর 

উপ্দজলা- োগনভূঞা, জজলা- 

জফনী। 

জোাদক 

প্যারালাইজড 

 

115 731 রপ্িন আরা 

জবগম 

মাতা- রাদহলা জবগম 

ধপ্তা-মৃত জসকান্তর 

আহেে 

গ্রাম- উত্তর আলীপ্ুর, ডাক- 

উত্তর আলীপ্ুর 

উপ্দজলা- োগনভূঞা, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  
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িলমান প্াতা- 06 

প্াতা-06 

   

ক্রঃ 

নাং 

আদব

েন  

নাং 

জরাগীর নাম মাতা ও ধপ্তার নাম টঠকানা জরাদগর নাম মন্তবয 

1 2 3 4 5 6 7 

116 732 রধহমা আক্তার মাতা- মাধফয়া খাতযন 

ধপ্তা- নূর কধরম 

গ্রাম- কাধলেহ, ডাক- কাধলেহ 

উপ্দজলা- জফনীসের, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

117 733 জমাহােে 

আধশক 

মাতা- মৃত জরাস্তজয়া জবগম 

ধপ্তা- হাজী আবুল কালাম 

গ্রাম- েধক্ষণ সতর, ডাক- 

েধক্ষণ সতর 

উপ্দজলা- ছাগলনাইয়া, জজলা- 

জফনী। 

ধকডনী  

118 734 আবেুল মাদলক মাতা- মধরয়দমর জনছা 

ধপ্তা- মৃত জমাঃ বজলুর 

রহমান 

গ্রাম- উত্তর ধশবপ্ুর, ডাক- 

জফনী 

উপ্দজলা- জফনীসের, জজলা- 

জফনী। 

জোাদক 

প্যারালাইজড 

 

119 735 জাহানারা জবগম মাতা- ফয়দজর জনছা 

ধপ্তা- জমাঃ ইউসুফ 

গ্রাম- আলাইয়াপ্ুর, ডাক- 

োগনভযঞা 

উপ্দজলা- োগনভযঞা, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

120 736 আবুল হাদসম মাতা- খায়টন জনছা 

ধপ্তা- আবেুস জসাবহান 

গ্রাম- নুটল ইসলাম, ডাক- 

জফনী 

উপ্দজলা- জফনীসের, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

121 737 হাধছনা আক্তার মাতা- আদয়শা খাতযন 

ধপ্তা- মৃত অস্তজ উলযা 

গ্রাম- উত্তর আস্তজজ 

ফাস্তজলপ্ুর ডাক- োগন. 

উপ্দজলা- োগনভূঞা, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

122 739 ছধলমা খাতযন মাতা- জজাদবো জবগম 

ধপ্তা- কালু ধময়া 

গ্রাম- গুনক, ডাক- জমাোর 

বাড়ী 

উপ্দজলা- জসানাগাজী, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

123 740 মধহ উস্তদ্দন 

জিৌিুরী 

মাতা- মৃত অস্তজফা খাতযন 

ধপ্তা- মৃত আবেুল খাদলক 

জিৌিুরী 

গ্রাম- মিযম ধশলুয়া, ডাক- প্ূব য 

ধশলুয়া 

উপ্দজলা- ছাগলনাইয়া, জজলা- 

জফনী। 

জোাদক 

প্যারালাইজড 

 

124 741 অজু্জযন কুমার 

প্াল 

মাতা- ধকরনী বালা প্াল 

ধপ্তা- মৃত র্জ্ঞির কুমার 

প্াল 

গ্রাম- আলাইয়াপ্ুর, ডাক- 

োগনভযঞা 

উপ্দজলা- োগনভযঞা, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

125 742 জমাঃ ইসমাঈল 

খা াঁন 

মাতা- সুরমা আক্তার 

ধপ্তা- জমাঃ এমধল খা াঁনর 

গ্রাম- নাস্তজরপ্ুর, ডাক- 

নবাবাপ্ুর 

উপ্দজলা- জসানাগাজী, জজলা- 

জফনী। 

থ্যালাদসধময়া  

126 743 ফাদতমা আক্তার 

সুরাইয়া 

মাতা- সুরমা আক্তার 

ধপ্তা- জমাঃ এমধল খা াঁনর 

গ্রাম- নাস্তজরপ্ুর, ডাক- 

নবাবাপ্ুর 

উপ্দজলা- জসানাগাজী, জজলা- 

জফনী। 

থ্যালাদসধময়া  

127 744 ধফদরাজা জবগম  মাতা- রধহমা জবগম 

ধপ্তা- মুস্তন্স ফধকর 

গ্রাম- জনায়াবাে, ডাক- শশ যেী 

উপ্দজলা- জফনীসের, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

128 745 জমাঃ হাধনফ মাতা- নুর জাহান জবগম 

ধপ্তা- টহয ল আমীন 

গ্রাম- ভালুধকয়া, ডাক- কাধলেহ 

উপ্দজলা- জফনীসের, জজলা- 

জফনী। 

জোাদক 

প্যারালাইজড 
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129 746 জমাঃ কাওছার মাতা- শধরফা খাতযন 

ধপ্তা- জমাঃ জমাস্তফা 

গ্রাম- ওমরপ্ুর, ডাক- 

ধসদলানীয়া 

উপ্দজলা- োগনভূঞা, জজলা- 

জফনী। 

জোাদক 

প্যারালাইজড 

 

130 748 হাধনফ ধময়া মাতা- ফাদতমা খাতযন 

ধপ্তা-জিরাজ আলী 

মাস্টারপ্াড়া, জফনী জপ্ৌরসভা 

উপ্দজলা- জফনীসের, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

131 750 জমাহােে নুর 

নবী 

মাতা- অধহদের জনছা 

ধপ্তা- আবেুল আস্তজজ 

গ্রাম- দ্ববঠারপ্াড়, ডাক- 

গজাধরয়া 

উপ্দজলা- োগনভূঞা, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

132 751 আপ্নান 

আধলয়া ধপ্রণণ 

মাতা- নাজমুল আক্তার 

ধপ্তা- আবুল কাদশম 

গ্রাম- ধসন্দরুপ্ুর, ডাক- 

ধসন্দরুপ্ুর 

উপ্দজলা- োগনভূঞা, জজলা- 

জফনী। 

থ্যালাদসধময়া  

133 752 রািা রানী সাহা মাতা- ভারদতিী রানী সাহা 

ধপ্তা- গদনশ িন্দ্র সাহা 

গ্রাম- গধনপ্ুর, ডাক- 

োগনভূঞা 

উপ্দজলা- োগনভূঞা, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

134 756 জমাহােে 

ধরয়াজ উস্তদ্দন 

মাতা- হাধমো জবগম 

ধপ্তা- জহাসাইন আহদমে 

গ্রাম- েঃসত্তর, ডাক- েঃ সতর 

উপ্দজলা- ছাগলনাইয়া, জজলা- 

জফনী। 

ধকডনী  

135 758 রীনা আক্তার মাতা- আঞর জদুবর জনছা 

ধপ্তা- মৃত জমাখদলছয র 

রহমান 

গ্রাম-প্স্তিম ধশলুয়া, ডাক- প্ূব য 

ধশলুয়া 

উপ্দজলা- ছাগলনাইয়া, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

136 759 জমাঃ ইয়াধছন মাতা- আদনায়ারা জবগম 

ধপ্তা- জাফর আহমে 

গ্রাম- জমাকাধময়া, ডাক- 

রািানগর 

উপ্দজলা- ছাগলনাইয়া,জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

137 760 অধহে উলযা মাতা- জছতরা খাতযন 

ধপ্তা- মৃত জমাঃ আলী 

গ্রাম- ধনজ প্ানুয়া, ডাক- ধনজ 

প্ানুয়া 

উপ্দজলা- ছাগলনাইয়া, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

138 761 ইয়াছধমন 

সুলতানা 

মাতা- জাহানারা আক্তার 

ধপ্তা- মৃত আবু নছর ভূাঁ ইয়া 

গ্রাম- প্স্তিম ছাগলনাইয়া, 

ডাক- ছাগলঃ 

উপ্দজলা- ছাগলনাইয়া, জজলা- 

জফনী। 

ধকডনী  

139 762 জমশকাত উস্তদ্দন মাতা- মৃত জেলারা জবগম 

ধপ্তা- সুজা উস্তদ্দন 

গ্রাম- েধক্ষণ মস্তন্দয়া, ডাক- 

েধক্ষণ মস্তন্দয়া 

উপ্দজলা- ছাগলনাইয়া, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

140 763 জমাঃ আজাে মাতা- হাধলমা খাতযন 

ধপ্তা- মুকবুল আহােে 

গ্রাম- ধনজ প্ানুয়া, ডাক- ধনজ 

প্ানুয়া 

উপ্দজলা- ছাগলনাইয়া, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

141 764 আবেুল মুনাফ মাতা- মৃত অধহদের জনছা 

ধপ্তা- মৃত জধমোর ধময়া 

গ্রাম- প্স্তিম জেবপ্ুর, ডাক- 

আমজাে হাি 

উপ্দজলা- ছাগলনাইয়া, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

142 765 েুলাল মাতা- আজম ধবধব 

ধপ্তা- মবকুল আহােে 

গ্রাম- উত্তর কুহয মা, ডাক- কুহয মা 

উপ্দজলা- ছাগলনাইয়া, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

143 766 জমাহােে 

মনছয র আলম 

মাতা- রধহমা আক্তার 

ধপ্তা- আলী আহােে 

গ্রাম- সতযনগর, ডাক- মহামায়া 

উপ্দজলা- ছাগলনাইয়া, জজলা- 

জফনী।ীী 

ধকডনী  

িলমান প্াতা- 07 

প্াতা-07 
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ক্রঃ 

নাং 

আদব

েন  

নাং 

জরাগীর নাম মাতা ও ধপ্তার নাম টঠকানা জরাদগর নাম মন্তবয 

1 2 3 4 5 6 7 

144 769 আবু তাদহর   মাতা- ঈেু ধবধব 

ধপ্তা- বজদলর রহমান 

গ্রাম- মিযম ধশলুয়া, ডাক- প্ূব য 

ধশলুয়া 

উপ্দজলা- ছাগলনাইয়া, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

145 770 বকুল আক্তার মাতা- কুরপ্ুদলর জনছা 

ধপ্তা- মৃত আবু ইউছয ফ 

গ্রাম- হধরপ্ুর, ডাক- হধরপ্ুর 

উপ্দজলা- ছাগলনাইয়া, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

146 771 জাহানারা 

আক্তার  

মাতা- করপ্ুদলর জনছা 

ধপ্তা- মৃত আবু ইউছয ফ 

গ্রাম- েধক্ষণ সতর, ডাক- 

েধক্ষণ সতর 

উপ্দজলা- ছাগলনাইয়া, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

147 772 রধবউল হক মাতা- মৃত ধবধব মধরয়াম 

ধপ্তা-সামছয ল হক 

গ্রাম- মিযয়া, ডাক- ছাগলনাইয়া  

উপ্দজলা- ছাগলনাইয়া, জজলা- 

জফনী। 

ধকডনী  

148 773 নুটল আবছার মাতা- আদনায়ারা জবগম 

ধপ্তা- ফজলুল কধরম 

গ্রাম- কাশীপ্ুর, ডাক- কাশীপ্ুর 

উপ্দজলা- ছাগলনাইয়া, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

149 775 জজাহরা জবগম  মাতা- মৃত নুর জাহান 

ধপ্তা- দ্বছয়দের রহমান 

গ্রাম- প্ূব য ছাগলনাইয়া, ডাক- 

প্ুব য ছাগলঃ 

উপ্দজলা- ছাগলনাইয়া,জজল- 

জফনী। 

কযান্সার  

150 778 হাধছনা আক্তার মাতা- হাধলমা আক্তার 

ধপ্তা- খাদয়জ আেে 

গ্রাম- িম যপ্ুর, ডাক- জফনী 

উপ্দজলা- জফনী সের, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

151 779 ধনধহো নুর 

ফারহা 

মাতা- মামুনা খাতযন জফন্সী 

ধপ্তা- জমাহােে খাতযন 

জফন্সী 

গ্রাম- েধক্ষণ িস্তন্ডপ্ুর, ডাক- 

েুিমুখা 

উপ্দজলা- োগনভূঞা, জজলা- 

জফনী। 

জন্মগ্রত হৃেদরাগ  

152 781 তানভীর ইসলাম 

ধমরাজ 

মাতা- ধশরীন আক্তার 

ধপ্তা- নুর আলম 

বারাধহপ্ুর, ডাকঘর- জফনী 

জফনীদপ্ৌরসভা, জফনীসের, 

জজলা- জফনী। 

থ্যালাদসধময়া  

153 784 জমাঃ ইমাম 

জহাদসন 

 জিৌিুরী 

মাতা- প্ুষ্প ধবয়া 

ধপ্তা- আলী আহােে 

গ্রাম -প্স্তিম রামিন্দ্রপ্ুর,ডাক- 

সমাসপ্ুর 

উপ্দজলা- োগনভূঞা, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

154 785 অঞর জ ুরাণী 

শীল 

মাতা- মৃত রািা রাণী শীল 

ধপ্তা- মৃত অন্তত কুমার 

শীল 

গ্রাম- মিযম ধশলুয়া, ডাক- প্ূব য 

ধশলুয়া 

উপ্দজলা- ছাগলনাইয়া, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

155 786 জাহানারা জবগম মাতা- আদয়শা খাতযন 

ধপ্তা- সামছয ল হক 

গ্রাম- জেবীপ্ুর, ডাক- শশ যেী 

উপ্দজলা- ছাগলনাইয়া, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

156 787 ধফদরাজা জবগম  মাতা- রধহমা জবগম 

ধপ্তা- জতাফাজ্জল জহাদসন 

গ্রাম- প্ূব য ধশলুয়া, ডাক- প্ূব য 

ধশলুয়া 

উপ্দজলা- ছাগলনাইয়া, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

157 788 হাটন উর রধশে 

মজমুোর 

মাতা- জহাকনা ধবধব 

ধপ্তা- সুজা ধময়া মজমুোর 

গ্রাম- উত্তর তারাকুছা, ডাক- 

আমজােহাি 

উপ্দজলা- ফুলগাজী, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার  

158 792 জাধকর জহাদসন মাতা- সাধফয়া খাতযন 

ধপ্তা- আবু আহােে 

গ্রাম- ফাস্তজদলর ঘাি, ডাক- 

ফাস্তজদলর ঘাি 

জোাদক 

প্যারালাইজড 
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উপ্দজলা- োগনভযঞা, জজলা- 

জফনী। 

159 793 লাধময়া আক্তার মাতা- টমা আক্তার 

ধপ্তা- তাজলু ইসলাম 

গ্রাম- রাঙ্গামাটিয়া, ডাক- 

বিতলী বাজার 

উপ্দজলা প্রশুরাম, জজলা- 

জফনী। 

থ্যালাদসধময়া  

 

িাবতলকৃত ৬১টি আমিিমনর বিিরণ বনম্নরূপ:-  

ক্রঃ 

নাং 

আদবেন 

নম্বর 

জরাগীর নাম মাতার নাম ধপ্তার নাম বাধতদলর কারণ 

1 2 3 4 5 6 

1 572 ইমাম উস্তদ্দন মাতা- ছাদলহা জবগম  

ধপ্তা- মাসুেুল হক 

গ্রাম- ির লক্ষীগঞ্জ, ডাক- কুটঠর 

হাি 

উপ্দজলা- জসানাগাজী, জজলা- 

জফনী। 

ধহদমাদলাধবন 

ইদলাদরাফদরধসস ধরদপ্ািয 

জনই। অনযানয ধরদপ্ািয 

আদছ।  

2 574 জমা: নুটল 

ইসলাম 

মাতা- নধছরা জবগম  

ধপ্তা- জমা: মুসধলম 

গ্রাম- সফরপ্ুর, ডাক- 

আহােেপ্ুর  

উপ্দজলা- জসানাগাজী, জজলা- 

জফনী। 

জরাগ সাংক্রান্ত ধরদপ্ািয 

জনই 

3 577 আবু তাদহর   মাতা- ফয়দজর জনছা  

ধপ্তা- বজদলর রহমান  

গ্রাম- খুধশপ্ুর, ডাক- গজাধরয়া 

উপ্দজলা- োগনভযঞা, জজলা- 

জফনী। 

ধনউদরালস্তজস্ট ডাক্তার 

কতৃ যক প্রতযাধয়ত নয়।  

4 578 জমাঃ মস্তজবল 

হক  

মাতা- সুধফয়া খাতযন  

ধপ্তা- জমাঃ ইমান আলী   

গ্রাম- করমুলযাহপ্ুর, ডাক- 

োগনভযঞা 

উপ্দজলা- োগনভযঞা, জজলা- 

জফনী। 

জরাগ সাংক্রান্ত ধরদপ্ািয 

জনই 

5 579 আবুল কালাম  মাতা- হাদজরা খাতয ন  

ধপ্তা- মমতাজ উস্তদ্দন   

গ্রাম- আশ্রাফপ্ুর, ডাক- জবদকর 

বাজার 

উপ্দজলা- োগনভযঞা, জজলা- 

জফনী। 

জরাগ সাংক্রান্ত ধরদপ্ািয 

জনই 

6 587 ফজলুর রহমান মাতা- আফজল ধবধব   

ধপ্তা- আবেুল কাদের 

গ্রাম- ধশবপ্ুর, ডাক- ভযঞাাঁর হাি 

উপ্দজলা- জফনী সের, জজলা- 

জফনী।  

জরাগ সাংক্রান্ত ধরদপ্ািয 

জনই 

7 588 আবেুল ওহাব মাতা- জধরফা খাতয ন  

ধপ্তা- মৃত জমা: ইব্রাধহম 

গ্রাম- ধশবপ্ুর, ডাক- সওোগর 

বাজার 

উপ্দজলা- জফনী সের, জজলা- 

জফনী।  

ধনউদরালস্তজস্ট ডাক্তার 

কতৃ যক প্রতযাধয়ত নয়।  

8 597 মাখন িন্দ্র শীল মাতা- প্াধখ রানী শীল  

ধপ্তা- েীবনু্ধ শীল 

গ্রাম- ির গদনশ, ডাক- 

জসানাগাজী 

উপ্দজলা- জসানাগাজী, জজলা- 

জফনী। 

ধনউদরালস্তজস্ট ডাক্তার 

কতৃ যক প্রতযাধয়ত নয়।  

9 598 জজাছনারা 

জবগম 

মাতা- জহাসদন আরা 

জবগম  

ধপ্তা- মৃত জমা: জমাস্তফা 

গ্রাম- দ্বনরাজপ্ুর, ডাক- জক.এম. 

হাি 

উপ্দজলা- জফনী সের, জজলা- 

জফনী। 

ধহদমাদলাধবন 

ইদলাদরাফদরধসস 

ধরদপ্ািয জনই।  

 

িলমান প্াতা- 08 

প্াতা-08 

   

ক্রঃ 

নাং 

আদবে

ন নম্বর 

জরাগীর নাম মাতার নাম ধপ্তার নাম বাধতদলর কারণ 

1 2 3 4 5 6 

10 601 মু. জলাকমান মাতা- জগাইিন   

ধপ্তা- জমা: ইব্রাহীম 

গ্রাম- ফদতহপ্ুর, ডাক- 

ফদতহপ্ুর 

উপ্দজলা- জফনী সের, জজলা- 

জফনী।  

জরাগ সাংক্রান্ত ধরদপ্ািয 

জনই 
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11 602 ধবধব রধহমা মাতা- টধছয়া খাতযন    

ধপ্তা- আবেুল কধরম 

গ্রাম- উ: ির সাহাধভকারী, ডাক- 

কাছারী প্ুকুর 

উপ্দজলা- জসানাগাজী, জজলা- 

জফনী।  

জরাগ সাংক্রান্ত ধরদপ্ািয 

জনই 

12 603 জমাহােে আলী 

প্াদিায়ারী 

মাতা- মৃত মাহবুবা জবগম  

ধপ্তা- মৃত নুর আহােে 

প্াদিায়ারী 

গ্রাম- প্ূব যদেবপ্ুর, ডাক- 

িা াঁেগাজী 

উপ্দজলা- ছাগলনাইয়া, জজলা- 

জফনী। 

ধনউদরালস্তজস্ট ডাক্তার 

কতৃ যক প্রতযাধয়ত নয়।  

13 608 জাধমলা 

ইয়াসধমন 

মাতা- ধবধব আদয়শা   

ধপ্তা- শহীেুল ইসলাম 

গ্রাম- দ্বকয়ারা, ডাক- 

োদরাগারহাি  

উপ্দজলা- ছাগলনাইয়া, জজলা- 

জফনী। 

দ্বৈত আদবেন ২০-২১ 

অথ্ য বছদর জপ্দয়দছ।  

14 610 এনামুল হক মাতা- মৃত ওয়াছ খাতয ন   

ধপ্তা- মৃত ফদয়জ 

আহােে 

গ্রাম; উ: লাঙ্গলদমাড়া, ডাক- 

আলম বাজার  

উপ্দজলা- ছাগলনাইয়া, জজলা- 

জফনী। 

প্রদয়াজনীয় কাগজপ্ত্র 

জনই।  

15 612 সাদহো আক্তার  মাতা- মায়না খাতযন    

ধপ্তা- মৃত জমা: ইধিছ 

গ্রাম- প্ূব প্াঠানগড়, ডাক- প্ূব 

ধশলূয়া  

উপ্দজলা- ছাগলনাইয়া, জজলা- 

জফনী। 

ডাক্তাদরর প্রতযয়ন 

অসমূ্পণ য। 

ধহদস্টাপ্যাথ্লস্তজ ধরদপ্ািয 

জনই।  

16 618 জমা: জসারাব 

কাজল 

মাতা- নুর জাহান জবগম    

ধপ্তা- মৃত টহয ল আধমন 

গ্রাম- িম যপ্ুর, ডাক- জফনী 

উপ্দজলা- জফনী সের, জজলা- 

জফনী। 

ধনউদরালস্তজস্ট ডাক্তার 

কতৃ যক প্রতযাধয়ত নয়।  

17 619 জয়নাল 

আদবেীন 

মাতা- মৃত আদমনা খাতযন   

ধপ্তা- মৃত আশরাফ 

জহাদসন 

গ্রাম- েধক্ষন জকালাপ্াড়া, ডাক- 

প্রশুরাম 

উপ্দজলা- প্রশুরাম, জজলা- 

জফনী। 

ধনউদরালস্তজস্ট এর 

প্রতযয়ন এবাং প্রদয়াজনীয় 

জকান কাগজপ্ত্র জনই।  

18 620 জমা: মাধনক মাতা- রধহমা খাতযন   

ধপ্তা- আবেুল আউয়াল 

গ্রাম- বগাোনা, ডাক- কাস্তজর 

হাি 

উপ্দজলা- জসানাগাজী, জজলা- 

জফনী।  

জোাদকর জরাগী নয়। 

19 622 মাধবয়া খাতযন মাতা- রহমত জনছা    

ধপ্তা- মাদলক ধবয়া 

গ্রাম- জসানাপ্ুর, ডাক- জসানাপ্ুর 

বাজার 

উপ্দজলা- জসানাগাজী, জজলা- 

জফনী। 

ধনউদরালস্তজস্ট ডাক্তার 

কতৃ যক প্রতযাধয়ত নয়।  

20 628 মদনায়ারা জবগম মাতা- রাদহলা জবগম    

ধপ্তা- মৃত টহয ল আধমন 

গ্রাম- লালপ্ুর, ডাক- ধসদলানীয়া 

উপ্দজলা- োগনভযঞা, জজলা- 

জফনী। 

সদন্দহজনক কযান্সার 

জরাগী 

21 630 জাহান আরা 

জবগম 

মাতা- ছাদলহা খাতযন    

ধপ্তা- মৃত নাধসর উস্তদ্দন 

গ্রাম- েধক্ষন জকালাপ্াড়া, ডাক- 

প্রশুরাম 

উপ্দজলা- প্রশুরাম, জজলা- 

জফনী। 

প্ূদব য অনুোন প্রাপ্ত (দ্বৈত 

আদবেন)  

22 633 আবেুল খাদলক মাতা- হাদজরা খাতয ন   

ধপ্তা- মৃত আবেুল গফুর 

গ্রাম- িুম সাহাদ্দা, ডাক 

আফতাব ধবধবর হাি 

উপ্দজলা- জফনী সের, জজলা- 

জফনী।  

ডায়াধলধসদসর কাগজপ্ত্র 

জনই।  

23 634 খধতজা জবগম মাতা- জরাদকয়া জবগম    

ধপ্তা- ধসরাজলু ইসলাম 

গ্রাম- ির মিুয়াই, ডাক- 

আফতাব ধবধবর হাি 

উপ্দজলা- জফনী সের, জজলা- 

জফনী।  

জরাগ সাংক্রান্ত ধরদপ্ািয 

জনই 

24 635 জমাহদছনা 

জবগম 

মাতা- মৃত সাগরা জবগম    

ধপ্তা- মৃত নাস্তজর 

আহেে 

গ্রাম- ির মিুয়াই, ডাক- 

আফতাব ধবধবর হাি 

উপ্দজলা- জফনী সের, জজলা- 

জফনী।  

ধনউদরালস্তজস্ট ডাক্তার 

কতৃ যক প্রতযাধয়ত নয়।  

25 636 সালমা আক্তার মাতা- আঞর জদুবর জনছা    

ধপ্তা- আলী আজম 

গ্রাম- িুম সাহাদ্দা, ডাক 

আফতাব ধবধবর হাি 

উপ্দজলা- জফনী সের, জজলা- 

জফনী।  

ধনউদরালস্তজস্ট ডাক্তার 

কতৃ যক প্রতযাধয়ত নয়।  
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26 637 ধসরাজলু হক মাতা- েুল্লাব ধবয়া    

ধপ্তা- মৃত নুর জমাহােে 

গ্রাম- সাদবক জগাপ্ালগা াঁও, ডাক- 

কুটঠর হাি 

উপ্দজলা- জসানাগাজী, জজলা- 

জফনী। 

ধনউদরালস্তজস্ট ডাক্তার 

কতৃ যক প্রতযাধয়ত নয়।  

27 641 জমা: এমরান 

জহাদসন 

মাতা- জহাসদন আরা 

জবগম  

ধপ্তা- তাজলু ইসলাম 

গ্রাম-সুজাপ্ুর, ডাক- মধতগঞ্জ 

উপ্দজলা- জসানাগাজী, জজলা- 

জফনী। 

থ্যালাদসধময়া জরাগী। 

প্রমানক নাই 

28 644 শধফ আলম মাতা- হাধলমা খাতযন   

ধপ্তা- মৃত আবেুর রধশে 

গ্রাম- ভবানীপ্ুর, ডাক- সমাসপ্ুর 

উপ্দজলা- োগনভযঞা, জজলা- 

জফনী। 

প্ূদব য অনুোন প্রাপ্ত দ্বৈত 

আদবেন। 

29 650 ধবধব জজাহরা  মাতা- জরস্তজয়া জবগম   

স্বা-আ: রধহম জসাদহল  

গ্রাম-প্স্তিম েরবারপ্ুর, 

েরবারপ্ুর, ফুলগাজী,জফনী  

ডায়াধলধসদসর কাগজপ্ত্র 

জনই। স্তক্রদয়াটিদনর ধরদপ্ািয 

জনই।  

30 651 জমা: মাঈন 

উস্তদ্দন  

মাতা- নুর জাহান   

ধপ্তা- মধনর আহােে  

গ্রাম-প্স্তিম বধসকপ্ুর, 

স্তজএমহাি, ফুলগাজী,জফনী 

জন্মগত প্যারালাইজড 

জরাগী। জোাদক 

প্যারালাইজড নয়। 

31 652 মাধনক িন্দ্র শীল  মাতা- মৃত িাট বালা শীল   

ধপ্তা- মৃত বরো কুমার 

শীল  

গ্রাম-েধক্ষণ 

জেৌলতপ্ুর,ফুলগাজী,জফনী 

ধনউদরালস্তজস্ট ডাক্তার 

কতৃ যক প্রতযাধয়ত নয়।  

32 654 নধমতা িন  মাতা- জনুু জে   

ধপ্তা- মৃত প্রকাশ িন্দ্র জে  

গ্রাম-েধক্ষণ বরইয়া , নতযন 

মুস্তন্সরহাি , েরবারপ্ুর, 

ফুলগাজী,জফনী  

ধনউদরালস্তজস্ট ডাক্তার 

কতৃ যক প্রতযাধয়ত নয়।  

33 656 জরস্তজয়া খাতযন  মাতা- মৃত অস্তজফা খাতযন   

ধপ্তা- খাদয়র আহােে  

গ্রাম-জনায়াপ্ুর, 

মুস্তন্সরহাি,ফুলগাজী,জফনী 

জোাদকর জরাগী নয়। 

34 660 জমা: জবারহান 

উস্তদ্দন আধবর  

মাতা- প্ারভীন আক্তার   

ধপ্তা- আদনায়ার জহাদসন  

গ্রাম-হাসানপ্ুর, 

আনন্দপ্ুর,ফুলগাজী, জফনী 

জরাগ সাংক্রান্ত ধরদপ্ািয 

জনই 

35 665 জধসম উস্তদ্দন 

প্াদিায়ারী  

মাতা- মধনটন জনছা  

ধপ্তা- মৃত মধফজর 

রহমান প্াদিা: 

গ্রাম-েধক্ষণ 

আনন্দপ্ুর,হাসনাবাে. 

ফুলগাজী,জফনী  

জরাগ সাংক্রান্ত ধরদপ্ািয 

জনই 

36 666 আবেুল 

জমাতাদলব 

মজমুোর  

মাতা- মালঞ্চ ধবধব   

ধপ্তা- মধফজরু রহমান 

মজমুাের  

গ্রাম-শ্রীিন্দ্রপ্ুর, ডাকঘর-প্ূব য 

বধসকপ্ুর, ফুলগাজী,জফনী।  

জরাগ সাংক্রান্ত ধরদপ্ািয 

জনই 

37 680 রধহমা আক্তার মাতা- মামুজা খাতযন   

ধপ্তা- সুটজ ধময়া 

মজমুোর 

গ্রাম- েধক্ষন গুথু্মা, ডাক- উত্তর 

গুথু্মা 

উপ্দজলা- প্রশুরাম, জজলা- 

জফনী। 

জরাগ সাংক্রান্ত ধরদপ্ািয 

জনই 

 

 

 

িলমান প্াতা- 09 

প্াতা-09 

   

ক্রঃ 

নাং 

আদবে

ন নম্বর 

জরাগীর নাম মাতার নাম ধপ্তার নাম বাধতদলর কারণ 

1 2 3 4 5 6 

38 681 আবেুল 

শুকর কুর 

মাতা- আধম্বয়া খাতয ন   

ধপ্তা- আবেুল মাদলক 

গ্রাম- প্স্তিম তযলাতলী, ডাক- 

জসানাগাজী 

উপ্দজলা- জসানাগাজী, জজলা- 

জফনী। 

ধনউদরালস্তজস্ট ডাক্তার 

কতৃ যক প্রতযাধয়ত নয়।  

39 693 নুর আহেে মাতা- ফাদতমা খাতযন 

ধপ্তা- আবেুর রাজ্জাক 

গ্রাম- ির জখায়াজ, ডাক- 

জসানাগাজী 

উপ্দজলা- জসানাগাজী, জজলা- 

জফনী। 

জরাগ সাংক্রান্ত ধরদপ্ািয 

জনই 

40 700 আঃ ম ান মাতা- মৃত তজদুনর জনছা 

ধপ্তা- মৃত জমাঃ নুর ধময়া 

গ্রাম- রাজাপ্ুর, ডাক- রাজাপ্ুর 

উপ্দজলা- োগনভূঞা, জজলা- 

জফনী। 

ধনউদরালস্তজস্ট ডাক্তার 

কতৃ যক প্রতযাধয়ত নয়।  

41 719 রামু িন্দ্র োস মাতা- টপ্ালী বালা োস গ্রাম- েধক্ষণ প্ূব য ির িাস্তন্দয়া, সটঠক নয়। 
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ধপ্তা- প্রদমাে িন্দ্র োস বহদ্দারহাি 

উপ্দজলা- জসানাগাজী, জজলা- 

জফনী। 

42 723 আবেুল্লাহ আল 

হাটন 

মাতা- জবগম আাংকুর 

জনছা 

ধপ্তা- জমাহােে আবেুল 

সাত্তার 

গ্রাম- বাবুপ্ুর, ডাকঘর- কুটঠর 

হাি 

উপ্দজলা- জসানাগাজী, জজলা- 

জফনী। 

সাংধিষ্ট ধবদশষঞ্জ 

ডাক্তাদরর প্রতযয়ন জনই। 

জরাগ সটঠক নয় 

43 726 জবলাদয়ত 

জহাদসন 

মাতা- জহাসদন আরা 

ধপ্তা- আবু তাদহর 

গ্রাম- ির শাহাপ্ুর, ডাকঘর- 

জসানাপ্ুর 

উপ্দজলা- জসানাগাজী, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সার/ধকডনী/ 

থ্যালাদসধময়া/ জন্মগত 

হৃেদরাগ/ জোাদক 

প্যারালাইধসস জরাগী নয় 

44 738 আবেুল্লাহ আল 

হাটন 

মাতা- জবগম আাংকুর 

জনছা 

ধপ্তা- জমাহােে আবেুল 

সাত্তার 

গ্রাম- গুনক, ডাক- জমাোর 

বাড়ী 

উপ্দজলা- জসানাগাজী, জজলা- 

জফনী। 

দ্বৈত আদবেন 151 নাং 

ক্রধমদক বধণ যত  

45 747 আবেুর রব মাতা- জশখট ধবধব 

ধপ্তা- মুন্সী জশকান্তর 

ধময়া 

গ্রাম- েগূ যাপ্ুর, ডাক- কুটঠর হাি 

উপ্দজলা- জসানাগাজী, জজলা- 

জফনী। 

ধনউদরালস্তজস্ট ডাক্তার 

কতৃ যক প্রতযাধয়ত নয়।  

46 749 শধরয়ত উলযাহ মাতা- সাধফয়া খাতযন 

ধপ্তা- জতাফাজ্জল 

জহাদসন 

গ্রাম- প্ূব য িন্দ্রপ্ুর, ডাক- 

দ্ববরাগীরাহাি 

উপ্দজলা- োগনভূঞা, জজলা- 

জফনী। 

জরাগ সাংক্রান্ত ধরদপ্ািয 

জনই 

47 753 আবুল বাশার মাতা- ছবুরা খাতয ন  

ধপ্তা- আবেুল ছালাম 

গ্রাম- আলামপ্ুর, ডাক- 

জায়লস্কর 

উপ্দজলা- োগনভূঞা, জজলা- 

জফনী। 

জরাগ সাংক্রান্ত ধরদপ্ািয 

জনই 

48 754 ছবুরা খাতয ন মাতা- জধমলা খাতয ন 

ধপ্তা- মুস্তজবল হক 

গ্রাম- ির গদনশ, ডাক- 

জসানাগাজী 

উপ্দজলা- জসানাগাজী, জজলা- 

জফনী। 

ধনউদরালস্তজস্ট ডাক্তার 

কতৃ যক প্রতযাধয়ত নয়।  

49 755 মদনায়ারা খাতযন মাতা- মৃত জধমলা খাতযন 

ধপ্তা-মৃত জমাগবুল 

আহমে 

গ্রাম-জসানাপ্ুর, ডাক- 

জসানাগাজী 

উপ্দজলা- জসানাগাজী, জজলা- 

জফনী। 

ধনউদরালস্তজস্ট ডাক্তার 

কতৃ যক প্রতযাধয়ত নয়।  

50 757 মধফজরু 

রহমান 

মাতা- মধরয়দমর জনছা 

ধপ্তা- নুর আহেে 

গ্রাম- নাঙ্গলদমাড়া, ডাক- 

জেৌলতপ্ুর 

উপ্দজলা- ছাগলনাইয়া, জজলা- 

জফনী। 

জরাগ সাংক্রান্ত ধরদপ্ািয 

জনই 

51 767 জমাঃ কধরম মাতা- তঞর জটুন জনছা 

ধপ্তা- মৃত দ্বছয়দের 

রহমান 

গ্রাম- বা াঁশপ্াড়া, ডাক- 

ছাগলনাইয়া 

উপ্দজলা- ছাগলনাইয়া, জজলা- 

জফনী। 

জরাগ সাংক্রান্ত ধরদপ্ািয 

জনই 

52 768 জরাকয়া জবগম মাতা- আধমদরর জনছা 

ধপ্তা- কাজী অধহদের 

রহমান 

গ্রাম- প্স্তিম মিুগ্রাম, ডাক- 

মিুগ্রাম 

উপ্দজলা- ছাগলনাইয়া, জজলা- 

জফনী। 

কযান্সাদরর সটঠক 

কাগজপ্ত্র জনই। 

53 774 শধরফা জবগম মাতা- মৃত আজদমর জনছা 

ধপ্তা-আবেুল বাধরক 

মজমুোর 

গ্রাম-প্ূব য জসানাপ্ুর, ডাক- 

হধরপ্ুর 

উপ্দজলা- ছাগলনাইয়া, জজলা- 

জফনী। 

জোাদক প্যারালাইজড 

জরাগী নয়। 

54 776 জরাকসানা 

আক্তার 

মাতা-জরৌশন আরা জবগম 

ধপ্তা- আবের রহমান 

গ্রাম-আস্তজজ ফাস্তজলপ্ুর,ডাক- 

োগনভূঞা 

উপ্দজলা- োগনভূঞা, জজলা- 

জফনী। 

আইধড কাডয জনায়াখালী। 

বাবার বাধড় জফনী। সটঠক 

আদছ। 

55 777 মাওলানা 

ধমজানুর 

রহমান 

মাতা- জরস্তজয়া জবগম 

ধপ্তা-জমাঃ এছাক 

গ্রাম- জগাসাইপ্ুর, ডাক- 

ফুলগাজী 

উপ্দজলা- ফুলগাজী, জজলা- 

জফনী। 

ধনউদরালস্তজস্ট ডাক্তার 

কতৃ যক প্রতযাধয়ত নয়।  
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56 780 জমাঃ খুরধশে 

আলম 

মাতা- জাদহো খাতয ন 

ধপ্তা- মৃত জমাঃ ইউনুছ 

ধময়া 

গ্রাম- শরীফাপ্ুর, ডাক- 

ধসন্দরুপ্ুর 

উপ্দজলা- োগনভূঞা, জজলা- 

জফনী। 

জোাদক প্যারালাইজড 

জরাগী নয়। 

57 782 ফুলরা জবগম 

নাজমা 

মাতা- ফদয়দজর জনছা 

ধপ্তা- নাধছর উস্তদ্দন 

গ্রাম- জসানাপ্ুর, ডাক- জসানাপ্ুর 

বাজার 

উপ্দজলা- জসানাগাজী, জজলা- 

জফনী। 

ধনউদরালস্তজস্ট ডাক্তার 

কতৃ যক প্রতযাধয়ত নয়।  

58 783 জমাঃ 

আফতাবুল 

ইসলাম 

মাতা- শাহানাজ আক্তার  

ধপ্তা- জমা: জমাশারফ 

জহাদসন 

গ্রাম- লক্ষীপ্ুর, ডাক- বক্তারমুস্তন্স 

উপ্দজলা- জসানাগাজী, জজলা- 

জফনী। 

দ্বৈত আদবেন ২৩নাং 

ক্রধমদক বধণ যত  

59 789 জরাকশানা 

আক্তার 

মাতা- সামছয না নাহার 

ধপ্তা- জমাশারপ্ জহাদসন 

গ্রাম- আলমপ্ুর, ডাকঘর- 

কাস্তজরহাি 

উপ্দজলা- জসানাগাজী, জজলা- 

জফনী। 

সটঠক নয়।  

60 790 জমাঃ বাহার 

উস্তদ্দন 

মজমুোর 

মাতা- আধমদরর জনছা 

ধপ্তা- মৃত আলী আহেে 

গ্রাম- িাধরগ্রাম, ডাক- খন্ডল হাই 

উপ্দজলা- প্রশুরাম, জজলা- 

জফনী। 

ধনউদরালস্তজস্ট ডাক্তার 

কতৃ যক প্রতযাধয়ত নয়।  

প্ূদব য প্রাপ্ত 

61 791 কাজী ছাদয়ফ 

উলযা 

মাতা- ধফদরাজা জবগম 

ধপ্তা- মৃত কাজী 

আহােে উলযা 

গ্রাম- েধক্ষন জকালাপ্াড়া, ডাক- 

প্রশুরাম 

উপ্দজলা- প্রশুরাম, জজলা- 

জফনী। 

জরাগ সাংক্রান্ত ধরদপ্ািয 

জনই 

 

০8 ররাগীর  ৃতয ুজবনত কারমণ প্রবতস্থাপন তাবলকা:- 

ক্র: 

নাং 

মৃত জরাগীর নাম ও টঠকানা প্রধতস্থাধপ্ত বযস্তক্তর নাম ও টঠকানা সম্পকয মন্তবয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

1 মৃত আবু তাদহর  

ধপ্তা- জমাখদলছয র রহমান 

গ্রাম- জসানাপ্ুর, ডাক- ফধকর হাি 

উপ্দজলা- জফনী সের, জজলা- জফনী। 

জমা: আবু বকর ধছস্তদ্দক 

ধপ্তা- মৃত আবু তাদহর  

গ্রাম- জসানাপ্ুর, ডাক- ফধকর হাি 

উপ্দজলা- জফনী সের, জজলা- জফনী। 

জছদল প্রদয়াজনীয় 

কাগজপ্ত্র 

সাংরু্ক্ত 

 

িলমান প্াতা- 10 

প্াতা-10 

 

ক্র: 

নাং 

মৃত জরাগীর নাম ও টঠকানা প্রধতস্থাধপ্ত বযস্তক্তর নাম ও টঠকানা সম্পকয মন্তবয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

2 মৃত জমা: সাইফুল ইসলাম 

ধপ্তা- নুর জমাহােে 

গ্রাম- জসকান্দরপ্ুর, ডাক- জসকান্দরপ্ুর 

উপ্দজলা- োগনভযঞা, জজলা- জফনী। 

কাধনজ ফাদতমা ধরাংকু 

স্বামী- মৃত জমা: সাইফুল ইসলাম 

গ্রাম- জসকান্দরপ্ুর, ডাক- 

জসকান্দরপ্ুর 

উপ্দজলা- োগনভযঞা, জজলা- জফনী। 

স্ত্রী প্রদয়াজনীয় 

কাগজপ্ত্র 

সাংরু্ক্ত 

3 মৃত নাধসমা আক্তার 

ধপ্তা- মৃত ফজলুল হক ধময়া 

গ্রাম- ডাক্তার প্াড়া, ডাক- জফনী 

উপ্দজলা- জফনী সের, জজলা- জফনী। 

জমা: ইসমাইল 

স্ত্রী- মৃত নাধসমা আক্তার 

গ্রাম- ডাক্তার প্াড়া, ডাক- জফনী 

উপ্দজলা- জফনী সের, জজলা- জফনী। 

স্বামী প্রদয়াজনীয় 

কাগজপ্ত্র 

সাংরু্ক্ত 

4 মৃত জশখ আহােে 

ধপ্তা- মৃত অধহয েুর রহমান 

গ্রাম- ধনলক্ষী, ডাক- ধনলক্ষী 

উপ্দজলা- ফুলগাজী, জজলা- জফনী। 

ধফদরাজা জবগম 

স্বামী- মৃত জশখ আহােে 

গ্রাম- ধনলক্ষী, ডাক- ধনলক্ষী 

উপ্দজলা- ফুলগাজী, জজলা- জফনী। 

স্ত্রী প্রদয়াজনীয় 

কাগজপ্ত্র 

সাংরু্ক্ত 

5 মৃত জমা: জেদলায়ার জহাদসন 

ধপ্তা- মৃত আবেুল মুনাফ 

গ্রাম- প্ক্ষীয়া, ডাক- বক্তারমুস্তন্স 

উপ্দজলা- জসানাগাজী, জজলা- জফনী। 

লুৎফুন নাহার 

স্বামী- মৃত জমা: জেদলায়ার জহাদসন 

গ্রাম- প্ক্ষীয়া, ডাক- বক্তারমুস্তন্স 

উপ্দজলা- জসানাগাজী, জজলা- জফনী। 

স্ত্রী প্রদয়াজনীয় 

কাগজপ্ত্র 

সাংরু্ক্ত 

6 মৃত সামসুন নাহার উদে সালমা জমদয় প্রদয়াজনীয় 
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ধপ্তা- মৃত জধমোর ধময়া 

গ্রাম- আশ্রাফপ্ুর, ডাক- সুবার বাজার 

উপ্দজলা- প্রশুরাম, জজলা- জফনী। 

মাতা- মৃত সামসুন নাহার 

গ্রাম- আশ্রাফপ্ুর, ডাক- সুবার বাজার 

উপ্দজলা- প্রশুরাম, জজলা- জফনী। 

কাগজপ্ত্র 

সাংরু্ক্ত 

৭ মৃত শধফ আলম 

ধপ্তা- মৃত আবেুর রধশে 

গ্রাম- ভবানীপ্ুর  ডাক- সমাসপ্ুর 

উপ্দজলা- োগনভযঞা  জজলা- জফনী। 

জকাধহনুর জবগম 

মৃত শধফ আলম 

গ্রাম- ভবানীপ্ুর  ডাক- সমাসপ্ুর 

উপ্দজলা- োগনভযঞা  জজলা- জফনী। 

স্ত্রী প্রদয়াজনীয় 

কাগজপ্ত্র 

সাংরু্ক্ত 

৮ মৃত জমা: জহোদয়ত উলযাহ 

ধপ্তা- মৃত ওয়ালী উলযাহ 

গ্রাম- উত্তর ির িাস্তন্দয়া, ডাক- জসানাগাজী 

উপ্দজলা- জসানাগাজী, জজলা- জফনী। 

রাদশো আক্তার আরজ ু

স্বামী- মৃত জমা: জহোদয়ত উলযাহ 

গ্রাম- উত্তর ির িাস্তন্দয়া, ডাক- 

জসানাগাজী 

উপ্দজলা- জসানাগাজী, জজলা- জফনী। 

স্ত্রী প্রদয়াজনীয় 

কাগজপ্ত্র 

সাংরু্ক্ত 

 

অতপ্র : সভায় আর জকান আদলািনা না থ্াকায় সভাপ্ধত সকলদক িনযবাে জাধনদয় সভার 

কাজ সমাধপ্ত জঘাষণা কদরন।  

 

 

 (জমা: জগালাম জাকাধরয়া   

জজলা প্রশাসক রুটটিন োধয়)  জফনী 

ও 

সভাপ্ধত 

কযান্সার  ধকডনী  ধলভার ধসদরাধসস  

জোাদক প্যারালাইজড   জন্মগত 

হৃেদরাগী ও থ্যালাদসধময়া জরাগীর 

আধথ্ যক সহায়তা কম যসূিী সাংক্রান্ত 

জজলা র্ািাই বাছাই ও বাস্তবায়ন 

কধমটি 

জফনী। 
 


