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িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 
গণ- জাত ী বাংলােদশ সরকার 

৫ নং পািনসারা ইউিনয়ন পিরষদ 
থানা/উপেজলাঃ িঝকরগাছা, জলা- যেশার। 

 
২০১৩ সােলর পিব  ঈদ-উল-িফতর উপলে  িভিডএফ কম িচর ঃ েদর নােমর তািলকাঃ 

িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং ম  
1.  মাঃ ফ ক হােসন জাত কারী গা রা র ০১  
2.  ফেতমা ত নওেশর গা রা র ০১  
3.  িব িজত িধেরন পাল গা রা র ০১  
4.  মার পাল লাল পাল গা রা র ০১  
5.  নীল রতন লালমহন গা রা র ০১  
6.  তপন দাস বাগােন দাস গা রা র ০১  
7.  আন  দাস িনতাই দাস গা রা র ০১  
8.  হেরন দাস িনতাই দাস গা রা র ০১  
9.  পভান িনতাই দাস গা রা র ০১  
10.  িনরাপদ পবন দাস গা রা র ০১  
11.  মার দাস মা ার দাস গা রা র ০১  
12.  গাপাল মা ার দাস গা রা র ০১  
13.  কা পদ ম ল দাস গা রা র ০১  
14.  িশল দাস কা াল দাস গা রা র ০১  
15.  িবমল তারাপদ গা রা র ০১  
16.  বল পচন দাস গা রা র ০১  
17.  না বর িবেনাদ দাস গা রা র ০১  
18.  িশবদাস ভালা দাস গা রা র ০১  
19.  িকনা রাম অিনল দাস গা রা র ০১  
20.  অেরিব  িকনা রাম দাস গা রা র ০১  
21.  সম ষ দাস কািলপদ গা রা র ০১  
22.  ণ দাস পদ দাস গা রা র ০১  
23.  পন ে র দাস গা রা র ০১  
24.  মার কা াল দাস গা রা র ০১  
25.  নেরন দাস ে র দাস গা রা র ০১  
26.  ইি স আলী আকেছদ আল িগা রা র ০১  
27.  মা ান অেজদ আলী গা রা র ০১  
28.  খােলক আ ল আিজজ গা রা র ০১  
29.  আহা র শওকত গা রা র ০১  
30.  শাহা র শওকত আলী গা রা র ০১  
31.  িমজা র শওকত আলী গা রা র ০১  
32.  আঃ আিজজ ঈমান গা রা র ০১  
33.  তানিজলা রজাউল গা রা র ০১  
34.  র মজান আফসার গা রা র ০১  
35.  হােশম আলী আ ল গা রা র ০১  
36.  মিনর ল ইসাহক গা রা র ০১  
37.  ইউ চ আলী আঃ মােলক গা রা র ০১  
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িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 
গণ- জাত ী বাংলােদশ সরকার 

৫ নং পািনসারা ইউিনয়ন পিরষদ 
থানা/উপেজলাঃ িঝকরগাছা, জলা- যেশার। 

 
২০১৩ সােলর পিব  ঈদ-উল-িফতর উপলে  িভিডএফ কম িচর ঃ েদর নােমর তািলকাঃ 

িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং ম  
38.  মিফ র মকেছদ গা রা র ০১  
39.  মন রিহম গা রা র ০১  
40.  হািফ র কােদর গা রা র ০১  
41.  তাবািবর খাইর ল গা রা র ০১  
42.  বা  নজর ল গা রা র ০১  
43.  আিজ র মইনি ন গা রা র ০১  
44.  রােশ ল ন র গা রা র ০১  
45.  শাম  ই ািহম গা রা র ০১  
46.  মিতয়ার সামেশর গা রা র ০১  
47.  সাবিনা রিফ ল গা রা র ০১  
48.  নেয়ান নিবছি ন গা রা র ০১  
49.  আঃ রা াক অেজদ আলী গা রা র ০১  
50.  র আলী আফসার গা রা র ০১  
51.  সাধন দাস কািলপদ গা রা র ০১  
52.  আেমনা লিতফ গা রা র ০১  
53.  মািজত মঈন ীন গা রা র ০১  
54.  আশা ল ন র গা রা র ০১  
55.  নছর আলী রত গাজী পািনসারা ০১  
56.  িবল াল গাজী আেছম গাজী পািনসারা ০১  
57.  িনছার গাজী ত জয়নাল গাজী পািনসারা ০১  
58.  িলটন গাজী এশার গাজী পািনসারা ০১  
59.  হাচান গাজী কওছার পািনসারা ০১  
60.  ল রাত রেনা গাজী পািনসারা ০১  
61.  সামাদ আ ল গাইন পািনসারা ০১  
62.  আিলমন মাজীত গাজী পািনসারা ০১  
63.  মিফ র র হা দ পািনসারা ০১  
64.  শািম  বালা গিব  মার পািনসারা ০১  
65.  রাধা রানী ত অিসম মার পািনসারা ০১  
66.   ীপ রনিজত পািনসারা ০১  
67.  রা  বালা অিনক পািনসারা ০১  
68.  হািলমা এফাজ  পািনসারা ০১  
69.  রািবয়া আ ত আলী পািনসারা ০১  
70.  সামেছর আদম গাজী পািনসারা ০১  
71.  মিনর ইনছার গাজী পািনসারা ০১  
72.  বল বগম আজগার পািনসারা ০১  
73.  িল  কসমত আলী পািনসারা ০১  
74.  হািমদা বগম অ ত আলী পািনসারা ০১  
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িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 
গণ- জাত ী বাংলােদশ সরকার 

৫ নং পািনসারা ইউিনয়ন পিরষদ 
থানা/উপেজলাঃ িঝকরগাছা, জলা- যেশার। 

 
২০১৩ সােলর পিব  ঈদ-উল-িফতর উপলে  িভিডএফ কম িচর ঃ েদর নােমর তািলকাঃ 

িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং ম  
75.  বা  আনছার পািনসারা ০১  
76.  শির ল আনছার পািনসারা ০১  
77.  আিম র খিলল পািনসারা ০১  
78.  নাভান হেরন িব াস পািনসারা ০১  
79.  কামাল মিহত গাজী পািনসারা ০১  
80.  ইসমাইল আজগার পািনসারা ০১  
81.  রিহম েরা পািনসারা ০১  
82.  তাসমা বগম ইনা ল পািনসারা ০১  
83.  জাহা ীর আ াজ পািনসারা ০১  
84.  আদর আলী আকবার পািনসারা ০১  
85.  জালাল আকবার পািনসারা ০১  
86.  আিবরন জিলল পািনসারা ০১  
87.  জাহরা আিমন  পািনসারা ০১  
88.  খাকন এজাহার পািনসারা ০১  
89.  কিহ র আছমত পািনসারা ০১  
90.  মসেলম আকবার পািনসারা ০১  
91.  সাইদালী ঃখ চ দ পািনসারা ০১  
92.  র স ম ঃখ চ দ পািনসারা ০১  
93.  সাহাজান হেচন পািনসারা ০১  
94.  হািকম ইছাক পািনসারা ০১  
95.  িপয়া কা ◌ু পািনসারা ০১  
96.  সিকনা ইরশাদ পািনসারা ০১  
97.  জােমনা মকেছদ পািনসারা ০১  
98.  মানয়ারা তফার পািনসারা ০১  
99.  িপয়া মিফজ পািনসারা ০১  

100. জাহানারা আে ল পািনসারা ০১  
101. দেরা নওেশর পািনসারা ০১  
102. আদর আলী রহমান পািনসারা ০১  
103. এজাহার আিমন  পািনসারা ০১  
104. না  গাজী ফ ক পািনসারা ০১  
105. দাউদ আকবার পািনসারা ০১  
106. িরিজয়া রলাপ পািনসারা ০১  
107. রহমত মিফজ আলী পািনসারা ০১  
108. মার অিনল মার পািনসারা ০১  
109. হািনফ গহর সানা পািনসারা ০১  
110. শািহদা ইমান ব  পািনসারা ০১  
111. হািফ র মাসেলম পািনসারা ০১  
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িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 
গণ- জাত ী বাংলােদশ সরকার 

৫ নং পািনসারা ইউিনয়ন পিরষদ 
থানা/উপেজলাঃ িঝকরগাছা, জলা- যেশার। 

 
২০১৩ সােলর পিব  ঈদ-উল-িফতর উপলে  িভিডএফ কম িচর ঃ েদর নােমর তািলকাঃ 

িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং ম  
112. ওয়ােজদ রামজান পািনসারা ০১  
113. ইবরািহম ফজ  পািনসারা ০১  
114. আ  কালাম আনছার পািনসারা ০১  
115. শিহদা ওিলয়ার পািনসারা ০১  
116. শিহ ল নওেশর পািনসারা ০১  
117. লালভা  আ  ছা পািনসারা ০১  
118. ইউ চ ইনতাজ পািনসারা ০১  
119. ছােদক িবলা আলী পািনসারা ০১  
120. ছােলয়া কমান পািনসারা ০১  
121. রািবয়া িম  পািনসারা ০১  
122. কাই র িজদ পািনসারা ০১  
123. মিজনা লাম পািনসারা ০১  
124. জেমনা মসেলম পািনসারা ০১  
125. জিহরা জেবদালী পািনসারা ০১  
126. র  িজ ার পািনসারা ০১  
127. মইন দিবর পািনসারা ০১  
128. আেনায়ারা ন  পািনসারা ০১  
129. নিম খােলক পািনসারা ০১  
130. ছানােছানা ছা ার পািনসারা ০১  
131. শাহাদাৎ ছেদার পািনসারা ০১  
132. কােসম খাকা পািনসারা ০১  
133. রিফ ল রমান পািনসারা ০১  
134. কিরমন কিফল পািনসারা ০১  
135. ফেতমা মসেলম পািনসারা ০১  
136. আেলয়া ছেবদালী পািনসারা ০১  
137. মাবােরক িবলাতালী পািনসারা ০১  
138. র পসা র ল আিমন পািনসারা ০১  
139. আিজ র রমান সক পািনসারা ০১  
140. ফাইমা িজয়ার আলী পািনসারা ০১  
141. আলতাপ মাবােরক পািনসারা ০১  
142. আলাল ইউ চ আলী পািনসারা ০১  
143. জহরা খা ন ইছমাইল পািনসারা ০১  
144. কােসম নিবছি ন পািনসারা ০১  
145. জামাত আলী জােবদালী পািনসারা ০১  
146. নাসিরন আেনায়ারা পািনসারা ০১  
147. িলিপ মমতা বগম পািনসারা ০১  
148. সা াদ আিমর আলী পািনসারা ০১  
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িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 
গণ- জাত ী বাংলােদশ সরকার 

৫ নং পািনসারা ইউিনয়ন পিরষদ 
থানা/উপেজলাঃ িঝকরগাছা, জলা- যেশার। 

 
২০১৩ সােলর পিব  ঈদ-উল-িফতর উপলে  িভিডএফ কম িচর ঃ েদর নােমর তািলকাঃ 

িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং ম  
149. ওিহদ ইসরাইল পািনসারা ০১  
150. মিজনা খা ন সানা পািনসারা ০১  
151. ার হােসন জােটা মাড়ল পািনসারা ০১  
152. আহাদ আিজ র পািনসারা ০১  
153. কিরম আ ল খােয়র পািনসারা ০১  
154. মিতয়ার জমেসদ আলী পািনসারা ০১  
155. লালবা  ইসলাম পািনসারা ০১  
156. মাবারক রমান শখ পািনসারা ০১  
157. ময়না র আলী পািনসারা ০১  
158. রেবকা মিফক আলী পািনসারা ০১  
159. ওয়ািসম িকেন পািনসারা ০১  
160. কিবর জামেসদ আলী পািনসারা ০১  
161. কােসম লাল িময়া পািনসারা ০১  
162. শিহ ল কােসম আলী পািনসারা ০১  
163. আনার ল তােলব আলী পািনসারা ০১  
164. সােজদা আ ল কালাম পািনসারা ০১  
165. মা: খিল র রহমান -আেলক সরদার িলয়া ০২  
166. মাছা:  খা ন আ ল লিতফ িলয়া ০২  
167. মা: ই ািহম ফিকর আহ দ িলয়া ০২  
168. মা: ফার ক সাবহান িলয়া ০২  
169. আফেজল ফিকর আহে দ িলয়া ০২  
170. মা: সাজা আ: মিজদ িলয়া ০২  
171. মা: র মান সাবহান িলয়া ০২  
172. মা: আরশাদ আহাদ আলী িলয়া ০২  
173. মা: মাসােরফ বা র আলী িলয়া ০২  
174. আ: রফ নমাত িলয়া ০২  
175. মা: অসেলম আ: ধা িলয়া ০২  
176. মাছা: আেনায়ারা র আলী িলয়া ০২  
177. মা নজ ল ঃেখ িলয়া ০২  
178. মা: কওছার লবাই িলয়া ০২  
179. মা: মিনর ল ইসলাম খিল র রহমান িলয়া ০২  
180. পে  লবাই িলয়া ০২  
181. মাছা: সানা একববার িলয়া ০২  
182. মা: ইউ চ লবাই িলয়া ০২  
183. ঝ  আ: আিজজ িলয়া ০২  
184. মা: িরজাউল মিতয়ার িলয়া ০২  
185. আ: রা াক িজবর িলয়া ০২  



 6

িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 
গণ- জাত ী বাংলােদশ সরকার 

৫ নং পািনসারা ইউিনয়ন পিরষদ 
থানা/উপেজলাঃ িঝকরগাছা, জলা- যেশার। 

 
২০১৩ সােলর পিব  ঈদ-উল-িফতর উপলে  িভিডএফ কম িচর ঃ েদর নােমর তািলকাঃ 

িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং ম  
186. রিবন একববার িলয়া ০২  
187. মাছা: রােকয়া নিজর িলয়া ০২  
188. মা: আ ার ল শাহজান িলয়া ০২  
189. রােশদ ছেবদ িলয়া ০২  
190. মা: িজল র রহমান মা: ছেবদ আলী িলয়া ০২  
191. আিজ র রহমান আ: রা াক িলয়া ০২  
192. আ: আিলম রজ র রহমান িলয়া ০২  
193. ইছহাক িজনাত িলয়া ০২  
194. মা ান আ: খােলক িলয়া ০২  
195. রিফক টনাই সরদার িলয়া ০২  
196. মসেলম মেছর মাড়ল িলয়া ০২  
197. আছমত চাদ আলী িলয়া ০২  
198. মিফ র চাদ আলী িলয়া ০২  
199. মাছা: জােয়দা খা ন ইদবার ঢালী িলয়া ০২  
200. গালাম র ল ইনছার িলয়া ০২  
201. ইছাহক ইদবার আলী িলয়া ০২  
202. ৎফর লতান িলয়া ০২  
203. কামার ল জাবান গাজী িলয়া ০২  
204. ফার ক হােসন জাহা ীর িলয়া ০২  
205. হািফ র হজরত িলয়া ০২  
206. রিফক আ: িজত িলয়া ০২  
207. আফজাল আ: আিজজ িলয়া ০২  
208. বা ল আ: িজত িলয়া ০২  
209. আঃ আিজজ বকাউ া িলয়া ০২  
210. মাছা: রিশদা তাতা িলয়া ০২  
211. আ: আিলম অে ত আলী িলয়া ০২  
212. র ামান সাম র িলয়া ০২  
213. মা: শাহাদৎ করাসত আলী িলয়া ০২  
214. মা: আলম িরজউল ঢালী িলয়া ০২  
215. সা ল িরজউল িলয়া ০২  
216. িসরাজ ইসলাম িলয়া ০২  
217. বােকর িব াস অেছল িব াস িলয়া ০২  
218. মাছা: রিজনা আ  সাইদ িলয়া ০২  
219. িবউ  িলটন িলয়া ০২  
220. মিশয়ার ন র আলী িলয়া ০২  
221. রিফ ল শর আলী িলয়া ০২  
222. সােয়দ আলী শহর আলী িলয়া ০২  
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িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 
গণ- জাত ী বাংলােদশ সরকার 

৫ নং পািনসারা ইউিনয়ন পিরষদ 
থানা/উপেজলাঃ িঝকরগাছা, জলা- যেশার। 

 
২০১৩ সােলর পিব  ঈদ-উল-িফতর উপলে  িভিডএফ কম িচর ঃ েদর নােমর তািলকাঃ 

িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং ম  
223. শািহন শহর িলয়া ০২  
224. শর আলী হােজর আলী িলয়া ০২  
225. মিতয়ার আলী আিতয়ার িলয়া ০২  
226. শাহাজান আ: মিজদ িলয়া ০২  
227. আ: রব কদর আলী িলয়া ০২  
228. বা ার ছিহর আলী িলয়া ০২  
229. অ জ আ: কােদর িলয়া ০২  
230. কােসম বা রালী িলয়া ০২  
231. িপ  নওেসর আলী িলয়া ০২  
232. লিতফ ছদর আলী িলয়া ০২  
233. ববার আ স সামাদ িলয়া ০২  
234. আকবার আলী জামাল িলয়া ০২  
235. মা ফা ইয়ািশন িলয়া ০২  
236. ইে ত আলী ব াইল া িলয়া ০২  
237. মা: িনশান ছােদক আলী িলয়া ০২  
238. শাহাজান ছাবহান িলয়া ০২  
239. আ ার ল শর আলী িলয়া ০২  
240. ইছাহক গহর আলী িলয়া ০২  
241. আিতয়ার আলী ছেবদ আলী গািজ িলয়া ০২  
242. ফজ র রহমান মাহ দ িলয়া ০২  
243. জাফর হজরত িলয়া ০২  
244. কােশম হজরত িলয়া ০২  
245. নতাজ বিছর িলয়া ০২  
246. হােনফ আলী রাহাত আলী চ র ০২  
247. জাহা ীর রাদ চ র ০২  
248. মন  আিজবর চ র ০২  
249. রিবউল ৎফর চ র ০২  
250. র ইসলাম হেসন আিল খা চ র ০২  
251. বগম আ: সা ার চ র ০২  
252. িবলিকস আেমর আলী চ র ০২  
253. বা ার আ ল চ র ০২  
254. ফজ  জাফর চ র ০২  
255. িফয়া সাই ল চ র ০২  
256. জাহরা দিববার চ র ০২  
257. আসাদ ম  ফিকর চ র ০২  
258. আিকজ হােতম আলী চ র ০২  
259. সাম চর নজীম চ র ০২  
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িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 
গণ- জাত ী বাংলােদশ সরকার 

৫ নং পািনসারা ইউিনয়ন পিরষদ 
থানা/উপেজলাঃ িঝকরগাছা, জলা- যেশার। 

 
২০১৩ সােলর পিব  ঈদ-উল-িফতর উপলে  িভিডএফ কম িচর ঃ েদর নােমর তািলকাঃ 

িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং ম  
260. আমছার ইে ত আলী চ র ০২  
261. মােমনা সিহল উ ীন চ র ০২  
262. নািসমা বা ার চ র ০২  
263. মিজনা সিফ ল চ র ০২  
264. জাহা ীর আ ল চ র ০২  
265. ফজ  ইম াজ সদার চ র ০২  
266. নবীেছান তেমজ উি ন চ র ০২  
267. আিজবার তেমজ চ র ০২  
268. গালাম তেমজ চ র ০২  
269. িমজা র র ম চ র ০২  
270. খােলক মােলক চ র ০২  
271. আিতয়ার র ম চ র ০২  
272. আলতাপ মিশয়ার চ র ০২  
273. ম  মাসেলম চ র ০২  
274. ফজ  মাসেলম চ র ০২  
275. মােমনা জাহর আলী চ র ০২  
276. মিফ র আ  সদার চ র ০২  
277. মাহর আলী ইম াজ চ র ০২  
278. সিহল উি ন ইম াজ চ র ০২  
279. িনছার আলী ইম াজ চ র ০২  
280. আহ দ কােদর চ র ০২  
281. মহািসন গহর চ র ০২  
282. তির ল হেসন আলী চ র ০২  
283. গালাম র ল আিজত চ র ০২  
284. বা  ছা ার চ র ০২  
285. মকেছদ নজীম চ র ০২  
286. িরপন খােলক চ র ০২  
287. জালাল আকবার চ র ০২  
288. ইসমাইল পেনয় মাড়ল চ র ০২  
289. ঝরনা সাদত চ র ০২  
290. হােসম মা ার বকস চ র ০২  
291. আল  ওয়ােজদ চ র ০২  
292. বাব  ওয়ােজদ চ র ০২  
293. ইয়া র কচাদ চ র ০২  
294. িসরাজ আিজত চ র ০২  
295. রজাহান ম াজ চ র ০২  
296. িরিজয়া জেবদ চ র ০২  
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িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 
গণ- জাত ী বাংলােদশ সরকার 

৫ নং পািনসারা ইউিনয়ন পিরষদ 
থানা/উপেজলাঃ িঝকরগাছা, জলা- যেশার। 

 
২০১৩ সােলর পিব  ঈদ-উল-িফতর উপলে  িভিডএফ কম িচর ঃ েদর নােমর তািলকাঃ 

িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং ম  
297. আলমগীর আমেজদ চ র ০২  
298. কাম সমসি  চ র ০২  
299. ল সােহব আলী চ র ০২  
300. জামাল কােসম চ র ০২  
301. মািজদ িবেশ চ র ০২  
302. নাজমা িবেশ চ র ০২  
303. রিহমা কােসম চ র ০২  
304. মােজহার মহর চ র ০২  
305. রিফ কচমত চ র ০২  
306. ফার ক বািরক চ র ০২  
307. বা  মা ল চ র ০২  
308. আকিলমা আ ল চ র ০২  
309. কনক ইসমাইল চ র ০২  
310. ফেতমা নওেশর চ র ০২  
311. ব সা ার চ র ০২  
312. রশমা জালাল চ র ০২  
313. আলাউি ন রিশদ চ র ০২  
314. জিহর ল মােশেলম চ র ০২  
315. মিতয়ার ছেফার চ র ০২  
316. শির ল আরসাদ চ র ০২  
317. লা  আেলক চ র ০২  
318. সেলমান িক  চ র ০২  
319. হািমদ রা াক চ র ০২  
320. রিহম মহর ীন চ র ০২  
321. তাতা ইে ত আলী চ র ০২  
322. বা ার ইে ত আলী চ র ০২  
323. ইসরাইল ইে ত আলী চ র ০২  
324. িজবার মহাতাব চ র ০২  
325. মাজাে ল কচান চ র ০২  
326. জামাল আরসাদ চ র ০২  
327. িমজা র আ  ব ার চ র ০২  
328. খাকন ওয়ােজদ আলী চ র ০২  
329. মন শাহব ীন চ র ০২  
330. বাদশা জাহা ীর চ র ০২  
331. রায়হান আলাল চ র ০২  
332. উ ল মহর ীন চ র ০২  
333. রনাহার শওকত চ র ০২  



 10

িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 
গণ- জাত ী বাংলােদশ সরকার 

৫ নং পািনসারা ইউিনয়ন পিরষদ 
থানা/উপেজলাঃ িঝকরগাছা, জলা- যেশার। 

 
২০১৩ সােলর পিব  ঈদ-উল-িফতর উপলে  িভিডএফ কম িচর ঃ েদর নােমর তািলকাঃ 

িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং ম  
334. সিফ ল র আলী চ র ০২  
335. মক ল জেবদ আলী চ র ০২  
336. আলম ছা ার চ র ০২  
337. সামেছর গালাপ র নাথনগর ০৩  
338. ব ল কা  র নাথনগর ০৩  
339. রিফ ল আ াব র নাথনগর ০৩  
340. শিফ ল আ াব র নাথনগর ০৩  
341. ফেতমা িকরামত র নাথনগর ০৩  
342. আিমন িকরামত র নাথনগর ০৩  
343. খােদজা িনজাম র নাথনগর ০৩  
344. ছায়রা জমেসদ র নাথনগর ০৩  
345. ৎফন নছা আরশাদ র নাথনগর ০৩  
346. মিন ল আমেছর মাড়ল র নাথনগর ০৩  
347. ছিকনা ঃেখ িময়া র নাথনগর ০৩  
348. বড় খাকন আ ল র নাথনগর ০৩  
349. তসিলম ত র নাথনগর ০৩  
350. হরমত আঃ রহমান র নাথনগর ০৩  
351. নাজ ল ছাট খাকন র নাথনগর ০৩  
352. িড  মিতয়ার র নাথনগর ০৩  
353. মিতয়ার আিমর র নাথনগর ০৩  
354. আলাল আমেছর র নাথনগর ০৩  
355. মিল কচমত র নাথনগর ০৩  
356. হােসম ইমান র নাথনগর ০৩  
357. ভিজ নদর র নাথনগর ০৩  
358. জাহানারা রিবউল র নাথনগর ০৩  
359. জাহাব ইসলাম র নাথনগর ০৩  
360. অেমলা নদর আলী র নাথনগর ০৩  
361. মাহা ল আঃ রা াক র নাথনগর ০৩  
362. রিবউল আঃ হািমদ র নাথনগর ০৩  
363. হাচান জমেসদ র নাথনগর ০৩  
364. ময় ল আঃসা ার র নাথনগর ০৩  
365. জয় প জিহর উ ীন র নাথনগর ০৩  
366. আঃ লিতফ জমেসদ র নাথনগর ০৩  
367. সােজদা আ াব র নাথনগর ০৩  
368. ইউ ছ আিতয়ার র নাথনগর ০৩  
369. সা াম রিফক উ ীন র নাথনগর ০৩  
370. ফজল রিহম ব  র নাথনগর ০৩  
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িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 
গণ- জাত ী বাংলােদশ সরকার 

৫ নং পািনসারা ইউিনয়ন পিরষদ 
থানা/উপেজলাঃ িঝকরগাছা, জলা- যেশার। 

 
২০১৩ সােলর পিব  ঈদ-উল-িফতর উপলে  িভিডএফ কম িচর ঃ েদর নােমর তািলকাঃ 

িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং ম  
371. খায় ন সাম র র নাথনগর ০৩  
372. হিববর ত র নাথনগর ০৩  
373. আঃ হাই নদর আলী র নাথনগর ০৩  
374. ন র আলী আিজবার র নাথনগর ০৩  
375. ফেতমা শহর আলী র নাথনগর ০৩  
376. অ না িস ীক র নাথনগর ০৩  
377. আ স সা ার আ ল মােলক র নাথনগর ০৩  
378. ছামাদ শাহাবাজ নাম র নাথনগর ০৩  
379. সয়দ আ ল মােলক র নাথনগর ০৩  
380. আশরাফ রিফ উ ীন র নাথনগর ০৩  
381. আ া জািকর হােসন র নাথনগর ০৩  
382. ইনা ল সাম র আলম র নাথনগর ০৩  
383. মাহ ল সাম র আলম র নাথনগর ০৩  
384. সােজদা ইমাম আলী র নাথনগর ০৩  
385. আঃ ওহাব ইনতাজ আলী র নাথনগর ০৩  
386. আমেজদ আঃ ওয়ােহদ র নাথনগর ০৩  
387. মাজাে ল এনতাজ আলী র নাথনগর ০৩  
388. আজাহার এনতাজ আলী র নাথনগর ০৩  
389. আঃ খােলক এ ািহম র নাথনগর ০৩  
390. ির া খারেশদ আলী র নাথনগর ০৩  
391. আদম আলী কল ক চ দ র নাথনগর ০৩  
392. িরজাউল কল ক চ দ র নাথনগর ০৩  
393. এরশাদ এনতাজ আলী র নাথনগর ০৩  
394. ি  খায়র ল র নাথনগর ০৩  
395. কদম আলী কল াক চ দ র নাথনগর ০৩  
396. ফা ক ওয়ােহদ আলী র নাথনগর ০৩  
397. ফেতমা রজাউল র নাথনগর ০৩  
398. িমজা র ইসমাইল র নাথনগর ০৩  
399. সােলহা মাম াদ র নাথনগর ০৩  
400. হািপ র ইসমাইল র নাথনগর ০৩  
401. সালমা এেমল র নাথনগর ০৩  
402. সােলহা মিসয়ার র নাথনগর ০৩  
403. বজ র নািজম সরদার র নাথনগর ০৩  
404. আ ল ন  উললা র নাথনগর ০৩  
405. ফা ক আিতযার র নাথনগর ০৩  
406. ফ  আিতযার র নাথনগর ০৩  
407. মইনি  আঃ গ র র নাথনগর ০৩  
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িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 
গণ- জাত ী বাংলােদশ সরকার 

৫ নং পািনসারা ইউিনয়ন পিরষদ 
থানা/উপেজলাঃ িঝকরগাছা, জলা- যেশার। 

 
২০১৩ সােলর পিব  ঈদ-উল-িফতর উপলে  িভিডএফ কম িচর ঃ েদর নােমর তািলকাঃ 

িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং ম  
408. সানাই কজর আির র নাথনগর ০৩  
409. সােহব কজর আির র নাথনগর ০৩  
410. হা ন আহাদাত র নাথনগর ০৩  
411. সাই ল মা দ র নাথনগর ০৩  
412. খািদজা মা দ র নাথনগর ০৩  
413. আসমা বাব র রহমান র নাথনগর ০৩  
414. িশউিল নজ ল র নাথনগর ০৩  
415. কতারা রন দা র নাথনগর ০৩  
416. হিববর আঃ জিলল র নাথনগর ০৩  
417. মিজনা কারেশদ র নাথনগর ০৩  
418. তাসিলমা তাতা র নাথনগর ০৩  
419. বা  আঃমা ান র নাথনগর ০৩  
420. নিবচন শাহাদত র নাথনগর ০৩  
421. তির ল সাম ল র নাথনগর ০৩  
422. ব মাড়ল র র নাথনগর ০৩  
423. রা  খােলক র নাথনগর ০৩  
424. ছামাদ ছদর মাড়ল র নাথনগর ০৩  
425. মিজদ বদর মাড়র র নাথনগর ০৩  
426. বা ল আলতাব র নাথনগর ০৩  
427. খেদ হরমত র নাথনগর ০৩  
428. ইছাহক করামত র নাথনগর ০৩  
429. লািক জাহা ীর র নাথনগর ০৩  
430. লিলন মিহ উ ীন র নাথনগর ০৩  
431. মিজবার ইসান র নাথনগর ০৩  
432. ম  ইমান র নাথনগর ০৩  
433. তাইেজর নতান র নাথনগর ০৩  
434. মহািসন নতান র নাথনগর ০৩  
435. ফা ক আমেজদ র নাথনগর ০৩  
436. লা  আমেজদ র নাথনগর ০৩  
437. হাসমত র ান র নাথনগর ০৩  
438. িড় র ান র নাথনগর ০৩  
439. কামা ল ওমর র নাথনগর ০৩  
440. রিক ওমর র নাথনগর ০৩  
441. েদা ওমর র নাথনগর ০৩  
442. কােদর ওমর র নাথনগর ০৩  
443. সাহাজান আদািল র নাথনগর ০৩  
444. তা জিরল র নাথনগর ০৩  
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িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 
গণ- জাত ী বাংলােদশ সরকার 

৫ নং পািনসারা ইউিনয়ন পিরষদ 
থানা/উপেজলাঃ িঝকরগাছা, জলা- যেশার। 

 
২০১৩ সােলর পিব  ঈদ-উল-িফতর উপলে  িভিডএফ কম িচর ঃ েদর নােমর তািলকাঃ 

িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং ম  
445. বান আ াজ র নাথনগর ০৩  
446. বািরক ই ািহম র নাথনগর ০৩  
447. আিজদ ছদর উ ীন র নাথনগর ০৩  
448. আিদ মিজবার র নাথনগর ০৩  
449. িশ ী শওকত র নাথনগর ০৩  
450. আজাদ নজর ল র নাথনগর ০৩  
451. িড় লিতব র নাথনগর ০৩  
452. র  র ববািন র নাথনগর ০৩  
453. ক া লিতব র নাথনগর ০৩  
454. আলমগীর লিতব র নাথনগর ০৩  
455. বাব  িকতাব র নাথনগর ০৩  
456. িব াল নজর ল র নাথনগর ০৩  
457. মাঃ আলতাফ হােসন হাজী হরমত আলী র নাথনগর ০৩  
458. জািকর ল আঃ লিতফ র নাথনগর ০৩  
459. সাম র আঃ লিতফ র নাথনগর ০৩  
460. কিকলা আলতাফ র নাথনগর ০৩  
461. মিরয়ম শাহাদাত নারাংগালী ০৩  
462. স া আিতয়ার নারাংগালী ০৩  
463. সয়দ জাব  নারাংগালী ০৩  
464. ইম াজ র ল হক নারাংগালী ০৩  
465. িরজাউল জাব  নারাংগালী ০৩  
466. েমান ইম াজ নারাংগালী ০৩  
467. ইসমাইল রিশদ নারাংগালী ০৩  
468. ইকবাল ল মাড়ল নারাংগালী ০৩  
469. ইরশাদ ঈমান নারাংগালী ০৩  
470. রিবউল ন  মাড়াল নারাংগালী ০৩  
471. ইয়া র র িবনা নারাংগালী ০৩  
472. পা া িকেন নারাংগালী ০৩  
473. জিলল আিতয়ার নারাংগালী ০৩  
474. তিহ ল কসমত নারাংগালী ০৩  
475. আতর ম  সরদার নারাংগালী ০৩  
476. ফজর ম  সরদার নারাংগালী ০৩  
477. িকেন ম  সরদার নারাংগালী ০৩  
478. সােলহা ই ববার নারাংগালী ০৩  
479. র িবনা িবল ার নারাংগালী ০৩  
480. অিপ ঝনা নারাংগালী ০৩  
481. িকতাব িরিজয়া নারাংগালী ০৩  
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িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 
গণ- জাত ী বাংলােদশ সরকার 

৫ নং পািনসারা ইউিনয়ন পিরষদ 
থানা/উপেজলাঃ িঝকরগাছা, জলা- যেশার। 

 
২০১৩ সােলর পিব  ঈদ-উল-িফতর উপলে  িভিডএফ কম িচর ঃ েদর নােমর তািলকাঃ 

িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং ম  
482. ছিলম ছেবদ আিল নারাংগালী ০৩  
483. িজবার ছেবদ আিল নারাংগালী ০৩  
484. জােয়দ মাস ফা নারাংগালী ০৩  
485. সা ার আহ দ নারাংগালী ০৩  
486. রিক ফার ক নারাংগালী ০৩  
487. শাহীন রজাহান নারাংগালী ০৩  
488. িলটন রিহম নারাংগালী ০৩  
489. ে া িবদ আিল নারাংগালী ০৩  
490. িবল ার কালাম নারাংগালী ০৩  
491. পা  ফিকর আহে দ নারাংগালী ০৩  
492. সিজব ল নারাংগালী ০৩  
493. শাহাজাহান ববার নারাংগালী ০৩  
494. কদবা  ববার নারাংগালী ০৩  
495. আেলফা ব ল নারাংগালী ০৩  
496. ইসমাইল িকতাব নারাংগালী ০৩  
497. িকতাব িদন মাহা দ নারাংগালী ০৩  
498. স ত দীন মাহা দ নারাংগালী ০৩  
499. রাকসানা আকবার নারাংগালী ০৩  
500. ফিল কিরম নারাংগালী ০৩  
501. শির ল গাজী নারাংগালী ০৩  
502. আ র রহমান িকতাব নারাংগালী ০৩  
503. িমজা র িবল াল নারাংগালী ০৩  
504. শাম র শাহাদত নারাংগালী ০৩  
505. মিনর ল সা ার নারাংগালী ০৩  
506. পন নেতা নারাংগালী ০৩  
507. র ইসলাম আকবার নারাংগালী ০৩  
508. কানাই অ  দাস নারাংগালী ০৩  
509. ভা ল জয়নাল দাস নারাংগালী ০৩  
510. খাকন কিফল দাস নারাংগালী ০৩  
511. িরিজয়া তেকাববার নারাংগালী ০৩  
512. জয়নাল কােদর নারাংগালী ০৩  
513. আ াপ িজয়া নারাংগালী ০৩  
514. লÿ◌ী অসীত নারাংগালী ০৩  
515. রি ত অসীম নারাংগালী ০৩  
516. আিতয়ার শির ল া নারাংগালী ০৩  
517. িফয়া পা  সরদার নারাংগালী ০৩  
518. র জা নজর ল নারাংগালী ০৩  
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িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 
গণ- জাত ী বাংলােদশ সরকার 

৫ নং পািনসারা ইউিনয়ন পিরষদ 
থানা/উপেজলাঃ িঝকরগাছা, জলা- যেশার। 

 
২০১৩ সােলর পিব  ঈদ-উল-িফতর উপলে  িভিডএফ কম িচর ঃ েদর নােমর তািলকাঃ 

িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং ম  
519. রিফ ল মেতাববার নারাংগালী ০৩  
520. আিছয়া আিছয়া নারাংগালী ০৩  
521. সামাদ েরা নারাংগালী ০৩  
522. কােশম বাদশা নারাংগালী ০৩  
523. িম  নওেশর আিল নারাংগালী ০৩  
524. রিবউল ওেহদ নারাংগালী ০৩  
525. রেবকা খারেশদ নারাংগালী ০৩  
526. জাহাি র মািজদ নারাংগালী ০৩  
527. আয়শা গিন নারাংগালী ০৩  
528. রজামান মহািসন নারাংগালী ০৩  
529. শহীদ গাজী রাহা াহান নারাংগালী ০৩  
530. আহাদ আ ল হািমদ নারাংগালী ০৩  
531. রহমত র ল আলী নারাংগালী ০৩  
532.  হািসদ নারাংগালী ০৩  
533. আনসার শাম র নারাংগালী ০৩  
534. দেলায়ার আিল ন নারাংগালী ০৩  
535. আকিলমা আিল ন নারাংগালী ০৩  
536. খা ন মাশােরফ নারাংগালী ০৩  
537. খিরল আিজজ নারাংগালী ০৩  
538. শািকব রিফ ল নারাংগালী ০৩  
539. সায়রা সামাদ আলী নারাংগালী ০৩  
540. আলমগীর লালচ ◌াদ নারাংগালী ০৩  
541. জয়বাহারী আলী নারাংগালী ০৩  
542. রিবউল র আলী নারাংগালী ০৩  
543. চায়না িসি ক নারাংগালী ০৩  
544. িহমান র আলী নারাংগালী ০৩  
545. রমজান লাল চ দ নারাংগালী ০৩  
546. রা াক আ াজ নারাংগালী ০৩  
547. আ ল জিকম মাড়ল নারাংগালী ০৩  
548. গজ গাজী আিলমন নারাংগালী ০৩  
549. গালাম র ল আলী নারাংগালী ০৩  
550. জিসম ইনসার নারাংগালী ০৩  
551. ঠা  েকার আলী নারাংগালী ০৩  
552. সিখনা ফজ  বিণ ০৪  
553. রািবয়া ফিকর বিণ ০৪  
554. আলাল ছামছ ীন বিণ ০৪  
555. আলম আকবার বিণ ০৪  
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িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 
গণ- জাত ী বাংলােদশ সরকার 

৫ নং পািনসারা ইউিনয়ন পিরষদ 
থানা/উপেজলাঃ িঝকরগাছা, জলা- যেশার। 

 
২০১৩ সােলর পিব  ঈদ-উল-িফতর উপলে  িভিডএফ কম িচর ঃ েদর নােমর তািলকাঃ 

িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং ম  
556.  আঃ সামাদ বিণ ০৪  
557. আ  সাইদ হািবব বিণ ০৪  
558. রািহমা আরশাদ বিণ ০৪  
559. পাটিল আঃ খােলক বিণ ০৪  
560. আনার ল বাদল বিণ ০৪  
561. রহমান আলাল বিণ ০৪  
562. বজেল ছায়ছ ীন বিণ ০৪  
563. িমজাক িবলাতািল বিণ ০৪  
564. ইসমাইল ছারাপ বিণ ০৪  
565. ইবা ল ইমান বিণ ০৪  
566. আঃ সামাদ বাদল বিণ ০৪  
567. িফেরাজ বজেরাম বিণ ০৪  
568. আেমনা তােলব বিণ ০৪  
569. আওল রা াক বিণ ০৪  
570. ছােয়দ আজবার বিণ ০৪  
571. নজর ল ঠা া মাড়ল বিণ ০৪  
572. রা  রিশদ বিণ ০৪  
573. মিতয়ার মাসেলম বিণ ০৪  
574. আয়নাল ছেয়দ বিণ ০৪  
575. কিহ র হয়াত বিণ ০৪  
576.  হয়াত বিণ ০৪  
577. গালাম আিঝর বকস বিণ ০৪  
578. রবান ইনছাপ বিণ ০৪  
579. রােকয়া ইউ চ বিণ ০৪  
580. রােকয়া ঃেখ বিণ ০৪  
581. শাহার রাশন বিণ ০৪  
582. আি য়া হািচমি  বিণ ০৪  
583. িনহার িবেশ বিণ ০৪  
584. িজয়া হািচমি  বিণ ০৪  
585. শাহাজান সেম াষ বিণ ০৪  
586. দাউদ শহর আলী বিণ ০৪  
587. আমেজদ সেম াষ বিণ ০৪  
588. ফাইমা বিশর বিণ ০৪  
589. রিশদা রাদ বিণ ০৪  
590. মেনায়ারা রিবউল বিণ ০৪  
591. ফার ক পদা বিণ ০৪  
592. আয়শা আদর বকস বিণ ০৪  
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িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 
গণ- জাত ী বাংলােদশ সরকার 

৫ নং পািনসারা ইউিনয়ন পিরষদ 
থানা/উপেজলাঃ িঝকরগাছা, জলা- যেশার। 

 
২০১৩ সােলর পিব  ঈদ-উল-িফতর উপলে  িভিডএফ কম িচর ঃ েদর নােমর তািলকাঃ 

িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং ম  
593. নাজমা রিফক বিণ ০৪  
594. রশমা সাহাগ বিণ ০৪  
595. শফীক গিণ বিণ ০৪  
596. র ইসলাম ফিকর বিণ ০৪  
597. তােলব ইসলাম বিণ ০৪  
598. আন  ছেয়দ বিণ ০৪  
599. খােদজা ইছরা বিণ ০৪  
600. মার ফা ইছরাইল বিণ ০৪  
601. মিহউ ন ছামছি ন বিণ ০৪  
602. মিহ র বকস বিণ ০৪  
603. আরশাদ ফিকর চ দ বিণ ০৪  
604. জাহা ীর আ াচ বিণ ০৪  
605. জািমন িবল াল বিণ ০৪  
606. রেমচা র আলী বিণ ০৪  
607. আেশর আলী সেম াষ বিণ ০৪  
608. দীপ িব  ু বিণ ০৪  
609. আরিত বা  বিণ ০৪  
610. সেম াস কালীপদ বিণ ০৪  
611. াম িশ  বিণ ০৪  
612. ছিকনা ইনছাপ বিণ ০৪  
613. রাম মার িশ মার বিণ ০৪  
614. অেহদ  বিণ ০৪  
615. গালাম কােসম আলী বিণ ০৪  
616. সানাভান লালচান বিণ ০৪  
617. ইবরািহম সামেছর বিণ ০৪  
618. ইসরাইল ওমর বিণ ০৪  
619. তিব ওমর বিণ ০৪  
620. মাহা াদ হািমদ বিণ ০৪  
621. আহ দ ওেজদ বিণ ০৪  
622. মাশােরফ ই ত আলী বিণ ০৪  
623. িশ ল ফ ক বিণ ০৪  
624. মােজদ বা ার বিণ ০৪  
625. কালাম র পচান বিণ ০৪  
626. আইনাল আনছার বিণ ০৪  
627. হািফ র নছার বিণ ০৪  
628. আলতাপ আিমরচান বিণ ০৪  
629. হােসম আিজত বিণ ০৪  
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িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 
গণ- জাত ী বাংলােদশ সরকার 

৫ নং পািনসারা ইউিনয়ন পিরষদ 
থানা/উপেজলাঃ িঝকরগাছা, জলা- যেশার। 

 
২০১৩ সােলর পিব  ঈদ-উল-িফতর উপলে  িভিডএফ কম িচর ঃ েদর নােমর তািলকাঃ 

িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং ম  
630. কােসম আফসার বিণ ০৪  
631. বা ার ফিকরচান বিণ ০৪  
632. রািশদা লিতফ বিণ ০৪  
633. রতনা লততান বিণ ০৪  
634. িমকাইল আিমর হােসন বিণ ০৪  
635. িবপ ব শিফ ল বিণ ০৪  
636. মিতয়ার জানাব আলী বিণ ০৪  
637. ইসরাইল ওমর আলী বিণ ০৪  
638. মিশয়ার রািবক বিণ ০৪  
639. আছেরাপ আকবার বিণ ০৪  
640. মাহর জাহান আলী বিণ ০৪  
641. শািহদা কা  সদার বিণ ০৪  
642. আেমর আলী জাহান আলী বিণ ০৪  
643. রিমদ কা  স ার বিণ ০৪  
644. রািবয়া মতেলব বিণ ০৪  
645. কােদর ঈমান বিণ ০৪  
646. জয় ন ঈমান বিণ ০৪  
647. আেলক জহর আলী বিণ ০৪  
648. জয়নাল আিমর চ দ বিণ ০৪  
649. িরমা মিতয়ার বিণ ০৪  
650. িম  বা ার বিণ ০৪  
651. ঈমান হযরত বিণ ০৪  
652. হােনফ িহর  স ার বিণ ০৪  
653. বালী মাশােরফ আলী বিণ ০৪  
654. আই ব িবলােয়ত বিণ ০৪  
655. মার ফ চ দ আলী বিণ ০৪  
656. শািমম র ল আিমন বিণ ০৪  
657. সাই ল আিফল বিণ ০৪  
658. আসা ল আিফল বিণ ০৪  
659. কামাল িজনা ল া বিণ ০৪  
660. জমেশদ িকতাব আিল বিণ ০৪  
661. নিবছন খাদা ব  বিণ ০৪  
662. আিছরন ছা ী মাড়ল বিণ ০৪  
663. িমনা নওেশর আিল বিণ ০৪  
664. জাত রমজান বিণ ০৪  
665. উ ল আনছার আিল বিণ ০৪  
666. র ইসলাম ওমর আিল বিণ ০৪  
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িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 
গণ- জাত ী বাংলােদশ সরকার 

৫ নং পািনসারা ইউিনয়ন পিরষদ 
থানা/উপেজলাঃ িঝকরগাছা, জলা- যেশার। 

 
২০১৩ সােলর পিব  ঈদ-উল-িফতর উপলে  িভিডএফ কম িচর ঃ েদর নােমর তািলকাঃ 

িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং ম  
667. ভ খাইর ল ইসলাম বিণ ০৪  
668. আেনায়ারা হােনফ বিণ ০৪  
669. শরভা  িছ ীক হােছন বিণ ০৪  
670. সাই ল মাওলা ব  বিণ ০৪  
671. রজাউল জিলল বিণ ০৪  
672. আয়শা ইরাদ আিল বিণ ০৪  
673. কদবা  শিহ ল বিণ ০৪  
674. না  বা  সয়দ আিল বিণ ০৪  
675. ডিল মার ফ হােসন বিণ ০৪  
676. আ  খােয়র মার আিল বিণ ০৪  
677. আলতাফ জিলল ফিকর বিণ ০৪  
678. আদম আেকর আিল বিণ ০৪  
679. বা  জাহা ব  বিণ ০৪  
680. আলী ব  েখ মাড়ল বিণ ০৪  
681. রােশদ রাদ আিল বিণ ০৪  
682. রাদ আ াজ বিণ ০৪  
683. িমজা র রহমান িনয়ামত আিল বিণ ০৪  
684. রিহমা মার আলী বিণ ০৪  
685. হিববার ইবাদ আলী বিণ ০৪  
686. হািলমা শওকত আলী বিণ ০৪  
687. িলয়াকত ইবাদ আলী বিণ ০৪  
688. জাহানারা আিজ ল ইসলাম বিণ ০৪  
689. কওছার িকতাব বিণ ০৪  
690. শিহ ল রমজান বিণ ০৪  
691. ফা ক রমজান বিণ ০৪  
692. শাম র তববত আলী বিণ ০৪  
693. রিফ ল আঃ ছা ার বিণ ০৪  
694. তােলব আিতয়ার আলী বিণ ০৪  
695. মিফ র শর আলী বিণ ০৪  
696. মাই ল আিব ল বিণ ০৪  
697. মমতাজ শর আলী বিণ ০৪  
698. তাতা আ ব বিণ ০৪  
699. মিশয়ার রহমান সানা মড়ল বিণ ০৪  
700. ঝ  র আিল বিণ ০৪  
701. নািছর এরশাদ বিণ ০৪  
702. সইদ আকবর মড়ল বিণ ০৪  
703. ওিজয়ার হযরত গািজ বিণ ০৪  
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িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 
গণ- জাত ী বাংলােদশ সরকার 

৫ নং পািনসারা ইউিনয়ন পিরষদ 
থানা/উপেজলাঃ িঝকরগাছা, জলা- যেশার। 

 
২০১৩ সােলর পিব  ঈদ-উল-িফতর উপলে  িভিডএফ কম িচর ঃ েদর নােমর তািলকাঃ 

িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং ম  
704. আঃ খােলক তিকম মড়ল বিণ ০৪  
705. হািকম আঃ খােলক বিণ ০৪  
706. সািবনা মিনর বিণ ০৪  
707. িনজাম আঃ ছা ার বিণ ০৪  
708. ম ফা ঠা া মড়ল বিণ ০৪  
709. বদর উ ীন দরাজ মড়ল বিণ ০৪  
710. আলতাফ ঠা া মড়ল বিণ ০৪  
711. বিব আলতাফ বিণ ০৪  
712. তান  ইকবার বিণ ০৪  
713. শাহাজান িদরাজ বিণ ০৪  
714. রনবী তােলব আলী বিণ ০৪  
715. হলাল িসরা ল ইসলাম বিণ ০৪  
716. আনা ল ইসলাম তােলব আলী বিণ ০৪  
717. শিহ ল ইসলাম িছ ীক বিণ ০৪  
718. জেবদা ওয়ােহদ বিণ ০৪  
719. আজা ল মাসেলম বিণ ০৪  
720. মহািসন ইরাক বিণ ০৪  
721. মিতয়ার গাপাল বিণ ০৪  
722. রিকয়া ইয়া ক বিণ ০৪  
723. আফছার ইয়া ক বিণ ০৪  
724. দাম জামাল বিণ ০৪  
725. আিছয়া আফছার বিণ ০৪  
726. মন সেরায়ার বিণ ০৪  
727. সাম র ইবাদ বিণ ০৪  
728. সাহাগ মিতয়ার বিণ ০৪  
729. জিম ল হা ন বিণ ০৪  
730. েলখা অে ল বিণ ০৪  
731. িমজান আিজবার বিণ ০৪  
732. িমজা র িবেশ বিণ ০৪  
733. িলিপ খা ন শাহা ীন বিণ ০৪  
734. মাছা: জায়দা বগম আহ দ মাড়ল সয়দপাড়া ০৫  
735. আমেজদ ফজেল সদার সয়দপাড়া ০৫  
736. মনেচর খাকা সয়দপাড়া ০৫  
737. আচান জামাত সয়দপাড়া ০৫  
738. ইয়ািছন িজদ সয়দপাড়া ০৫  
739. আিম র বা  সয়দপাড়া ০৫  
740. শাজান লদা ি  সয়দপাড়া ০৫  
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িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 
গণ- জাত ী বাংলােদশ সরকার 

৫ নং পািনসারা ইউিনয়ন পিরষদ 
থানা/উপেজলাঃ িঝকরগাছা, জলা- যেশার। 

 
২০১৩ সােলর পিব  ঈদ-উল-িফতর উপলে  িভিডএফ কম িচর ঃ েদর নােমর তািলকাঃ 

িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং ম  
741. আকবার জে র সয়দপাড়া ০৫  
742. জা ির বগম ওয়ােহদ সয়দপাড়া ০৫  
743. মরিজনা র বকস সয়দপাড়া ০৫  
744. নয়মন ফাে ল সয়দপাড়া ০৫  
745. আলাল ফাে ল সয়দপাড়া ০৫  
746. জািম র বা  সয়দপাড়া ০৫  
747. খাকন আিজবার সয়দপাড়া ০৫  
748. হােচন মিনর ীন সয়দপাড়া ০৫  
749. ন  কালা িময়া সয়দপাড়া ০৫  
750. মাশােরফ জামাত সয়দপাড়া ০৫  
751. হােতম রাহাত সয়দপাড়া ০৫  
752. উ ল ভাবন সয়দপাড়া ০৫  
753. িমলন আলাল সয়দপাড়া ০৫  
754. জিরনা মিতয়ার সয়দপাড়া ০৫  
755. ক ি◌ র হরাব সয়দপাড়া ০৫  
756. আজগার চ া আলী সয়দপাড়া ০৫  
757. স িকরামত সয়দপাড়া ০৫  
758. ইকতার সাবা র সয়দপাড়া ০৫  
759. শািলমা আ  ব র সয়দপাড়া ০৫  
760. আমেজদ ছামছি ন সয়দপাড়া ০৫  
761. কােশম আ: রব সয়দপাড়া ০৫  
762. আমেজদ ছামছি ন সয়দপাড়া ০৫  
763. কােশম আ: রব সয়দপাড়া ০৫  
764. হােসন জয়নাল সয়দপাড়া ০৫  
765. আিজজ ঐ সয়দপাড়া ০৫  
766. চা  রনাল সয়দপাড়া ০৫  
767. জােয়দা তােলপ সয়দপাড়া ০৫  
768. ল ম তে ল সয়দপাড়া ০৫  
769. র িকয়া মকেছদ সয়দপাড়া ০৫  
770. আয়র প মকেছদ সয়দপাড়া ০৫  
771. রা  শিফউ ীন সয়দপাড়া ০৫  
772. বন র ইসলাম সয়দপাড়া ০৫  
773. পাতা জিহর সয়দপাড়া ০৫  
774. আ: স র ফরমান সয়দপাড়া ০৫  
775. আ: কােদর ঐ সয়দপাড়া ০৫  
776. র মাহ দ আ ব আলী সয়দপাড়া ০৫  
777. মিনর ল আেনায়ারা সয়দপাড়া ০৫  
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িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 
গণ- জাত ী বাংলােদশ সরকার 

৫ নং পািনসারা ইউিনয়ন পিরষদ 
থানা/উপেজলাঃ িঝকরগাছা, জলা- যেশার। 

 
২০১৩ সােলর পিব  ঈদ-উল-িফতর উপলে  িভিডএফ কম িচর ঃ েদর নােমর তািলকাঃ 

িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং ম  
778. ফার ক ইবাদ সয়দপাড়া ০৫  
779. করাম আ ার সয়দপাড়া ০৫  
780. জালাল দমান সয়দপাড়া ০৫  
781. তেব আিল কদর সয়দপাড়া ০৫  
782. িনজামউি ন আতাল হক সয়দপাড়া ০৫  
783. সিহ ল া কা  সয়দপাড়া ০৫  
784. র  িময়া ঐ সয়দপাড়া ০৫  
785. ছেলমন ছাম র সয়দপাড়া ০৫  
786. স জ হা  িময়া সয়দপাড়া ০৫  
787. সিলম আ ল সয়দপাড়া ০৫  
788. িছ ীক জহর সয়দপাড়া ০৫  
789. সর ফা আশশাদ সয়দপাড়া ০৫  
790. গ র আ ল সয়দপাড়া ০৫  
791. িমরন মকেলজ সয়দপাড়া ০৫  
792. ছাম াহার গ র সয়দপাড়া ০৫  
793. জয়নাল মসেলম সয়দপাড়া ০৫  
794. ইসলাম হারান সয়দপাড়া ০৫  
795. রািজয়া ছি  সয়দপাড়া ০৫  
796. সািফয়া আিজজ সয়দপাড়া ০৫  
797. রাইমা র মাহ দ সয়দপাড়া ০৫  
798. তহিমনা মজ  সয়দপাড়া ০৫  
799. হােচনা মিনরউি ন সয়দপাড়া ০৫  
800. ন লা রিহম সয়দপাড়া ০৫  
801. জালাল ফ ক সয়দপাড়া ০৫  
802. সােলহা গালাম নবী সয়দপাড়া ০৫  
803. হােসম আিমর সয়দপাড়া ০৫  
804. খােলক ইম াজ সয়দপাড়া ০৫  
805. বা  লাল সয়দপাড়া ০৫  
806. আ ল িকতাব আলী সয়দপাড়া ০৫  
807. রােমাদা রনবী সয়দপাড়া ০৫  
808. রববানী সানা সয়দপাড়া ০৫  
809. ফজর বা  খা সয়দপাড়া ০৫  
810. র বা  খা সয়দপাড়া ০৫  
811. জা ির সাইদ সয়দপাড়া ০৫  
812. আিতয়ার হামজার সয়দপাড়া ০৫  
813. ছা ার  সয়দপাড়া ০৫  
814. আেলয়া জিলল সয়দপাড়া ০৫  
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িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 
গণ- জাত ী বাংলােদশ সরকার 

৫ নং পািনসারা ইউিনয়ন পিরষদ 
থানা/উপেজলাঃ িঝকরগাছা, জলা- যেশার। 

 
২০১৩ সােলর পিব  ঈদ-উল-িফতর উপলে  িভিডএফ কম িচর ঃ েদর নােমর তািলকাঃ 

িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং ম  
815. লাখী খিলল সয়দপাড়া ০৫  
816. মাছা: আেনায়ারা লাল সয়দপাড়া ০৫  
817. মািনখাল বা র আলী সয়দপাড়া ০৫  
818. ই ািহম ফিকর আলী সয়দপাড়া ০৫  
819. মাস ফা আিজজ চাপাতলা ০৫  
820. তাফে ল আ  তােলব চাপাতলা ০৫  
821. হরমত মা ার চাপাতলা ০৫  
822. ঝরনা আ ল চাপাতলা ০৫  
823. গহর হােমদ চাপাতলা ০৫  
824. া ঐ চাপাতলা ০৫  
825. আিম র সে ত চাপাতলা ০৫  
826. মিমন ঐ চাপাতলা ০৫  
827. হােজর আনছার চাপাতলা ০৫  
828. নজ ল জািমর চাপাতলা ০৫  
829. কিহ র হেচন চাপাতলা ০৫  
830. ছেবদা আববান চাপাতলা ০৫  
831. আিমর ল ইমা ল চাপাতলা ০৫  
832. িম  শিফউল া চাপাতলা ০৫  
833. িল িসরা ল চাপাতলা ০৫  
834. েজদা মহর চাপাতলা ০৫  
835. শািহদা ছেলমন চাপাতলা ০৫  
836. মইেরাম বগম অেজদ চাপাতলা ০৫  
837. ফজ  মাওলা চাপাতলা ০৫  
838. নওেশর আইউি  ন চাপাতলা ০৫  
839. িবল াল মতেলব চাপাতলা ০৫  
840. িসরাজ খািলল চাপাতলা ০৫  
841. আয়শা মতেলব চাপাতলা ০৫  
842. জাহানারা রিফ ল চাপাতলা ০৫  
843. শ া ম িবিব চাপাতলা ০৫  
844. ব ল ডব  চাপাতলা ০৫  
845. আিছরন খাদা বকস চাপাতলা ০৫  
846. শা  িময়া আিমন চাপাতলা ০৫  
847. আিলম হযরত চাপাতলা ০৫  
848. কা  ইমান চাপাতলা ০৫  
849. আিন র ঐ চাপাতলা ০৫  
850. স াট শাহা ি ন চাপাতলা ০৫  
851. বা ল র ল আিমন চাপাতলা ০৫  
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িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 
গণ- জাত ী বাংলােদশ সরকার 

৫ নং পািনসারা ইউিনয়ন পিরষদ 
থানা/উপেজলাঃ িঝকরগাছা, জলা- যেশার। 

 
২০১৩ সােলর পিব  ঈদ-উল-িফতর উপলে  িভিডএফ কম িচর ঃ েদর নােমর তািলকাঃ 

িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং ম  
852. হািফ র আ: মিজদ চাপাতলা ০৫  
853. মিফ র ঐ চাপাতলা ০৫  
854. ল রাত মািনক চাপাতলা ০৫  
855. নয়ামত আববাস চাপাতলা ০৫  
856. শরভান িবিব হািনফা চাপাতলা ০৫  
857. আিছরন সে দ চাপাতলা ০৫  
858. রা  র ল  আিমন চাপাতলা ০৫  
859. রিফ ল বেদার চাপাতলা ০৫  
860. আ  তােলব হারান চাপাতলা ০৫  
861. পার ল িনজাম চাপাতলা ০৫  
862. আশা র শহর  আলী চাপাতলা ০৫  
863. রািশদা আিজবার চাপাতলা ০৫  
864. শফালী আ ল াহ চাপাতলা ০৫  
865. আলাল অেজদ চাপাতলা ০৫  
866. হেচন আ ল চাপাতলা ০৫  
867. সােল মাওল চাপাতলা ০৫  
868. গােল রামান চাপাতলা ০৫  
869. পচা িক  চাপাতলা ০৫  
870. হেজা শহর চাপাতলা ০৫  
871. িলটন আেতায় চাপাতলা ০৫  
872. রবান আশাদ চাপাতলা ০৫  
873. িমলন গ র চাপাতলা ০৫  
874. কিরম জীবত চাপাতলা ০৫  
875. িরজউল না চাপাতলা ০৫  
876. ক না কওছার চাপাতলা ০৫  
877. এিচন ইমান চাপাতলা ০৫  
878. চাইিন ইমান চাপাতলা ০৫  
879. আিমর ইমান চাপাতলা ০৫  
880. মাহ র আনছান চাপাতলা ০৫  
881. রাছা ভল চাপাতলা ০৫  
882. সাই র বা ার চাপাতলা ০৫  
883. খেদ ই াহীম চাপাতলা ০৫  
884. আ ল া কােশম চাপাতলা ০৫  
885. িবল াল রা াক চাপাতলা ০৫  
886. রনবী শহর চাপাতলা ০৫  
887. শােহব কেলা চাপাতলা ০৫  
888. নািছ তােলব চাপাতলা ০৫  
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িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 
গণ- জাত ী বাংলােদশ সরকার 

৫ নং পািনসারা ইউিনয়ন পিরষদ 
থানা/উপেজলাঃ িঝকরগাছা, জলা- যেশার। 

 
২০১৩ সােলর পিব  ঈদ-উল-িফতর উপলে  িভিডএফ কম িচর ঃ েদর নােমর তািলকাঃ 

িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং ম  
889. চা  জীবত তারাচান চাপাতলা ০৫  
890. খ সেক ার চাপাতলা ০৫  
891. ফিকর অেচন চাপাতলা ০৫  
892. তােলব কলা চাপাতলা ০৫  
893. রিবউল শহর চাপাতলা ০৫  
894. কামাল রা াক চাপাতলা ০৫  
895. রােবখা িনিছর চাপাতলা ০৫  
896. সায় মেশাদ চাপাতলা ০৫  
897. আশা ইলা চাপাতলা ০৫  
898. িড় তিকমি  চাপাতলা ০৫  
899. হািসনা কােশম চাপাতলা ০৫  
900. মিফ র কদর আলী টাওরা ০৬  
901. ছােদক রিহম টাওরা ০৬  
902. করেদািস আনছার টাওরা ০৬  
903. হািছনা কদর টাওরা ০৬  
904. নািছমা জমেমাদ টাওরা ০৬  
905. শাহাজান আিমন উি ন টাওরা ০৬  
906. ইরশাদ জিলল টাওরা ০৬  
907. জববার রিবউল টাওরা ০৬  
908. র ইসলাম ছানাউল াহ টাওরা ০৬  
909. ম  ছানাউল াহ টাওরা ০৬  
910. কা  শামছি  টাওরা ০৬  
911. লা  শামছি  টাওরা ০৬  
912. ম  অ ল হ টাওরা ০৬  
913. িকতাব আলী কােদর টাওরা ০৬  
914. খােদজা হিববর টাওরা ০৬  
915. ময়না হযরত টাওরা ০৬  
916. জ  ফ ক টাওরা ০৬  
917. আিছয়া হযরত টাওরা ০৬  
918. িনজাম বল  টাওরা ০৬  
919. জনাব আলী রিহম টাওরা ০৬  
920. বা  আ ল টাওরা ০৬  
921. কােদর নাব টাওরা ০৬  
922. মিশয়ার ংলা টাওরা ০৬  
923. রিফ ল ফিকর আলী টাওরা ০৬  
924. আছা ল তােলব টাওরা ০৬  
925. আমাবা ল তােলব টাওরা ০৬  
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িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 
গণ- জাত ী বাংলােদশ সরকার 

৫ নং পািনসারা ইউিনয়ন পিরষদ 
থানা/উপেজলাঃ িঝকরগাছা, জলা- যেশার। 

 
২০১৩ সােলর পিব  ঈদ-উল-িফতর উপলে  িভিডএফ কম িচর ঃ েদর নােমর তািলকাঃ 

িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং ম  
926. ইিলয়াস আতব আলী টাওরা ০৬  
927. শিফ ল আ: খােলক টাওরা ০৬  
928. নয়ন খােলক টাওরা ০৬  
929. কয়ামত আিরফ টাওরা ০৬  
930. ার নেমজ টাওরা ০৬  
931. ছাবিদ ঐ টাওরা ০৬  
932. ময়না ন র টাওরা ০৬  
933. িলটন িলয়াকত টাওরা ০৬  
934. স জ মতেলব টাওরা ০৬  
935. ফেজর তারা চাদ টাওরা ০৬  
936. রিফ ল মসেলম টাওরা ০৬  
937. হকামত তারা চান টাওরা ০৬  
938. ইসমাইল মাহা দ টাওরা ০৬  
939. সাই ল িনছার টাওরা ০৬  
940. খিলল কওছার টাওরা ০৬  
941. হািমদা এেলম টাওরা ০৬  
942. আ  ব র িক  টাওরা ০৬  
943. আ ল হক আরশাদ টাওরা ০৬  
944. িফয়া র মাহা দ টাওরা ০৬  
945. ভল ঐ টাওরা ০৬  
946. তাজ মাহা দ জালাল টাওরা ০৬  
947. বাদ আছমত টাওরা ০৬  
948. কওছার আছমত টাওরা ০৬  
949. রিফ ল ফিকর আহ দ টাওরা ০৬  
950. মিশয়ার আতব টাওরা ০৬  
951. অ  ামিল টাওরা ০৬  
952. আেনা নিবছি  টাওরা ০৬  
953. আছমত গহর টাওরা ০৬  
954. সিমতা িমজা র টাওরা ০৬  
955. সােলহা জিলল টাওরা ০৬  
956. আয়রা িসরাজ টাওরা ০৬  
957. আেমনা রিফ টাওরা ০৬  
958. হযরত মকেছদ টাওরা ০৬  
959. আেনায়ারা িজদ টাওরা ০৬  
960. আিজজ কােদর টাওরা ০৬  
961. জািহ ল হািমজি  টাওরা ০৬  
962. আেবদা িদদার টাওরা ০৬  
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িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 
গণ- জাত ী বাংলােদশ সরকার 

৫ নং পািনসারা ইউিনয়ন পিরষদ 
থানা/উপেজলাঃ িঝকরগাছা, জলা- যেশার। 

 
২০১৩ সােলর পিব  ঈদ-উল-িফতর উপলে  িভিডএফ কম িচর ঃ েদর নােমর তািলকাঃ 

িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং ম  
963. মািজদ নাব আলী টাওরা ০৬  
964. রািশদা ব  টাওরা ০৬  
965. মাশারফ ংলা টাওরা ০৬  
966. রা ল চকম আলী টাওরা ০৬  
967. হািচনা শাহা ি ন টাওরা ০৬  
968. লিতফা হেচন আলী টাওরা ০৬  
969. খােদজা সাইদ টাওরা ০৬  
970. িজয়ার পরান টাওরা ০৬  
971. রােসল িজয়ার টাওরা ০৬  
972. জােবদা কচান টাওরা ০৬  
973. ম  আিজত টাওরা ০৬  
974. জহরা বা  টাওরা ০৬  
975. আসা হািমদ টাওরা ০৬  
976. খাইর ল র টাওরা ০৬  
977. রিফক ঢালী টাওরা ০৬  
978. আসান মসেলম টাওরা ০৬  
979. চান িময়া রিমজ টাওরা ০৬  
980. জিলল ঢালী টাওরা ০৬  
981. র ল শাহ ীন টাওরা ০৬  
982. আকবার ফজেল টাওরা ০৬  
983. গহর আলািমন টাওরা ০৬  
984. খাকা আ ল টাওরা ০৬  
985. িরপন িজয়া টাওরা ০৬  
986. িম  আ: র টাওরা ০৬  
987. শাহা ীন র টাওরা ০৬  
988. হ া টাই ল টাওরা ০৬  
989. ফািহ িবল াল টাওরা ০৬  
990. িমলন কােদর টাওরা ০৬  
991. মিজদ লস টাওরা ০৬  
992. তাতা হােলম টাওরা ০৬  
993. রিফ ল েবা সরদার টাওরা ০৬  
994. বা ল জা  টাওরা ০৬  
995. রা  আতাল হদ টাওরা ০৬  
996. হািসনা আিমর টাওরা ০৬  
997. মাপী তারাব টাওরা ০৬  
998. বাবর আলী জািকর টাওরা ০৬  
999. িমলন আরসাদ টাওরা ০৬  
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িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 
গণ- জাত ী বাংলােদশ সরকার 

৫ নং পািনসারা ইউিনয়ন পিরষদ 
থানা/উপেজলাঃ িঝকরগাছা, জলা- যেশার। 

 
২০১৩ সােলর পিব  ঈদ-উল-িফতর উপলে  িভিডএফ কম িচর ঃ েদর নােমর তািলকাঃ 

িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং ম  
1000. শিহ ল িসরাজ টাওরা ০৬  
1001. ল  ছেলমন টাওরা ০৬  
1002. শািহন ল ম টাওরা ০৬  
1003. হািলম নািপত টাওরা ০৬  
1004. রিহমা ন র টাওরা ০৬  
1005. মন হারান টাওরা ০৬  
1006. জিহ ল শরবত টাওরা ০৬  
1007. র  চান িময়া টাওরা ০৬  
1008. হাসান সাহাগ টাওরা ০৬  
1009. মাছা: নািছমা িমজা র নীল ক  নগর ০৬  
1010. মা: সিফক র ল নীল ক  নগর ০৬  
1011. মা: ইেবন র ল নীল ক  নগর ০৬  
1012. মা: আিজম ইমজাদ নীল ক  নগর ০৬  
1013. মা: তাহ াদ রহম উি ন নীল ক  নগর ০৬  
1014. মা: মিনর ইউ ফ নীল ক  নগর ০৬  
1015. জয়নল মাস ফা নীল ক  নগর ০৬  
1016. মাছা: মিরযম িসরাজ উি ন নীল ক  নগর ০৬  
1017. ই ািহম টল নীল ক  নগর ০৬  
1018. মাছা: শািহদা অয়জি ন নীল ক  নগর ০৬  
1019. মা: িরজাউল মা ান নীল ক  নগর ০৬  
1020. মা: বাদ আলী মাহা দ নীল ক  নগর ০৬  
1021. আনছার হযরত নীল ক  নগর ০৬  
1022. মিশয়ার আিতয়ার নীল ক  নগর ০৬  
1023. িম  আিতয়ার নীল ক  নগর ০৬  
1024. রিশদ জাহান আলী নীল ক  নগর ০৬  
1025. ছালাম আিজবর নীল ক  নগর ০৬  
1026. সানাভান বােকর নীল ক  নগর ০৬  
1027. মাছা: স রা বজ  নীল ক  নগর ০৬  
1028. মাছা: মানায়ারা বজ  নীল ক  নগর ০৬  
1029. মা: মন ার নীল ক  নগর ০৬  
1030. মাছা: ত রা আ ম নীল ক  নগর ০৬  
1031. কােশম িসরাজ নীল ক  নগর ০৬  
1032. মাছা: ছািকনা শিহ ল নীল ক  নগর ০৬  
1033. মাছা: হজল মিহউি ন নীল ক  নগর ০৬  
1034. মিহউি ন মনা ফিকর নীল ক  নগর ০৬  
1035. র পালী রিশদ নীল ক  নগর ০৬  
1036. হাসান মােশেলম নীল ক  নগর ০৬  
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িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 
গণ- জাত ী বাংলােদশ সরকার 

৫ নং পািনসারা ইউিনয়ন পিরষদ 
থানা/উপেজলাঃ িঝকরগাছা, জলা- যেশার। 

 
২০১৩ সােলর পিব  ঈদ-উল-িফতর উপলে  িভিডএফ কম িচর ঃ েদর নােমর তািলকাঃ 

িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং ম  
1037. মা ন মাসেলম নীল ক  নগর ০৬  
1038. বাচা সয়দ নীল ক  নগর ০৬  
1039. জিহর ল হািমদ নীল ক  নগর ০৬  
1040. আজার ল হািমদ নীল ক  নগর ০৬  
1041. অিলয়ার বা র আলী নীল ক  নগর ০৬  
1042. মাছা: কিহ র বাদল নীল ক  নগর ০৬  
1043. মাছা: পার ল কােজার আলী নীল ক  নগর ০৬  
1044. েরান জামাত আলী নীল ক  নগর ০৬  
1045. রেমছা ইবাদ আলী নীল ক  নগর ০৬  
1046. রােশদ আেদল নীল ক  নগর ০৬  
1047. মাছা: নিসমন র ল নীল ক  নগর ০৬  
1048. মা: ইউ প মাস ফা নীল ক  নগর ০৬  
1049. ল মা ান নীল ক  নগর ০৬  
1050. ওসমান মা ান নীল ক  নগর ০৬  
1051. র ম আকবার নীল ক  নগর ০৬  
1052. হাজরা মাহা জ নীল ক  নগর ০৬  
1053. বা  রজব আলী নীল ক  নগর ০৬  
1054. বা  রজব নীল ক  নগর ০৬  
1055. িক  মিনর ল নীল ক  নগর ০৬  
1056. আলমগীর ইউ চ নীল ক  নগর ০৬  
1057. আয়না মিত বদর নীল ক  নগর ০৬  
1058. আয়নাল বাহার আলী নীল ক  নগর ০৬  
1059. র বা  বাহর নীল ক  নগর ০৬  
1060. ছােদক হযরত নীল ক  নগর ০৬  
1061. রােসল ইি স নীল ক  নগর ০৬  
1062. শিফক রজম নীল ক  নগর ০৬  
1063. রওশান হািনফ নীল ক  নগর ০৬  
1064. আলী িময়া হযরত নীল ক  নগর ০৬  
1065. ববার মাহ দ নীল ক  নগর ০৬  
1066. হেচন আলী আলাউি ন নীল ক  নগর ০৬  
1067. িড  শাহাজান নীল ক  নগর ০৬  
1068. িকতাব অমর আলী নীল ক  নগর ০৬  
1069. রিবউল আনার উল াহ নীল ক  নগর ০৬  
1070. সিলম আনার উল াহ নীল ক  নগর ০৬  
1071. মা ান ইউ চ নীল ক  নগর ০৬  
1072. কােয়ম র ল নীল ক  নগর ০৬  
1073. জা  আিজজ নীল ক  নগর ০৬  
1074. র পভান ছাই াহ নীল ক  নগর ০৬  
1075. ফাইমা আ: রা াক নীল ক  নগর ০৬  
1076. িরজাউল আনার উল াহ নীল ক  নগর ০৬  
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1077. হােশম আমর আলী নীল ক  নগর ০৬  
1078. ময়না আতর আলী নীল ক  নগর ০৬  
1079. মিফ র  রহমান ত র আিল র র ০৭  
1080. খাই ল আিসর আিল র র ০৭  
1081. হািব র আিসর আিল র র ০৭  
1082. িব াল বদর আিল র র ০৭  
1083. শহীদ আ  সা ার র র ০৭  
1084. ছিখনা মাবােরক মাড়ল র র ০৭  
1085. আশা র দলবার র র ০৭  
1086. শরী ল দলবার র র ০৭  
1087. দয় কিবর হােসন র র ০৭  
1088. রেহনা রত আিল র র ০৭  
1089. িরশন আঃ মিজদ র র ০৭  
1090. ম িময়া ওয়ােহদ আিল র র ০৭  
1091. বদর আিল র মাড়ল র র ০৭  
1092. তাফাে ল ওয়ােহদ র র ০৭  
1093. মনা আিজজ র র ০৭  
1094. বা ল আরশাদ র র ০৭  
1095. হািকম আঃ খােলক র র ০৭  
1096. এমদা ল জাহান আিল র র ০৭  
1097. মাসেলম গহর আিল র র ০৭  
1098. ইকরাম গালাম র র ০৭  
1099. আঃ রিহম সােয়দ আিল র র ০৭  
1100. িসপ া জািহর উ া র র ০৭  
1101. হায়দার রােশদ আিল র র ০৭  
1102. িনজাম উ ীন সাহবার র র ০৭  
1103. হা ন ৎফর র র ০৭  
1104. বা  জমাবািরক র র ০৭  
1105. সাথী আইন ী র র ০৭  
1106. তয়ব আিল ব  জামাল র র ০৭  
1107. শাহা ীন আঃ ছা ার র র ০৭  
1108. আলম আিজ ল র র ০৭  
1109. ইয়ািছন হােচন মাড়ল র র ০৭  
1110. সািম ল ফিকর চাদ র র ০৭  
1111. ইসমততারা আজা িময়া র র ০৭  
1112. নােসর ৎফর র র ০৭  
1113. মাহা র মত র বর র র ০৭  
1114. জা  আফসার র র ০৭  
1115. রিহম মািজদ িময়া র র ০৭  
1116. ম স  িসরাজ িময়া র র ০৭  
1117. লিতফা ম স া র র ০৭  
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িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 
গণ- জাত ী বাংলােদশ সরকার 

৫ নং পািনসারা ইউিনয়ন পিরষদ 
থানা/উপেজলাঃ িঝকরগাছা, জলা- যেশার। 

 
২০১৩ সােলর পিব  ঈদ-উল-িফতর উপলে  িভিডএফ কম িচর ঃ েদর নােমর তািলকাঃ 

িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং ম  
1118. আনছার রজব আিল র র ০৭  
1119. জাকর র আিল র র ০৭  
1120. িব আ  বা ার র র ০৭  
1121. আিলম আঃ কােদর র র ০৭  
1122. মেহিদ আঃ মােলক র র ০৭  
1123. হমােয়ত মেক ার র র ০৭  
1124. সানাডান ইউ চ আিল র র ০৭  
1125. আ  সা মা ার র র ০৭  
1126. মা ফা িছ ীক র র ০৭  
1127. সিখনা ফ  ে র র র ০৭  
1128. মহািসন গ র র র ০৭  
1129. আঃ কােদর গা িময়া র র ০৭  
1130. হিজলা িবিব লাট ভাই র র ০৭  
1131. আরশাদ রজব আিল র র ০৭  
1132. িশ ী নািসর উ ীন র র ০৭  
1133. আনা ল আকছার র র ০৭  
1134. রিশর আ ল র র ০৭  
1135. কিবর রিফক র র ০৭  
1136. ইসলাম মাওলা বকস র র ০৭  
1137. রিবউল িছ ীক র র ০৭  
1138. র আিল শাহাদাত র র ০৭  
1139. সালতাপ রা াক র র ০৭  
1140. মিকম খােলক র র ০৭  
1141. শিরপ জাহান আিল র র ০৭  
1142. আলতাপ রমজানিক র র ০৭  
1143. েখির গহরিব র র ০৭  
1144. আ ার ঃেখির র র ০৭  
1145. সাহাগ মনা র র ০৭  
1146. সাই ল রা াক র র ০৭  
1147. িম  আফছার র র ০৭  
1148. লা  ওয়ােহদ র র ০৭  
1149. তিববর জিলল র র ০৭  
1150. গালাম বান র র ০৭  
1151. ছ র রা াক র র ০৭  
1152. ছালাম সাহাদত র র ০৭  
1153. নজ ল সাহাদত র র ০৭  
1154. সাম র সাহাদত র র ০৭  
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িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 
গণ- জাত ী বাংলােদশ সরকার 

৫ নং পািনসারা ইউিনয়ন পিরষদ 
থানা/উপেজলাঃ িঝকরগাছা, জলা- যেশার। 

 
২০১৩ সােলর পিব  ঈদ-উল-িফতর উপলে  িভিডএফ কম িচর ঃ েদর নােমর তািলকাঃ 

িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং ম  
1155. পািল দািকম র র ০৭  
1156. মরিজনা িব ত র র ০৭  
1157. খিলল জয়নাল র র ০৭  
1158. কামাল আিল ব  র র ০৭  
1159. রিক ফজ  র র ০৭  
1160. দাউদ িসরাজ র র ০৭  
1161. ফ ক গালাম র র ০৭  
1162. রমান র র র ০৭  
1163. জামাল মা ার র র ০৭  
1164. ইসরাইল িছপা  র র ০৭  
1165. িরজাউল জামােছর র র ০৭  
1166. ছালাম কা  র র ০৭  
1167. ইিলয়াছ কা  র র ০৭  
1168. আ ল মিজদ র র ০৭  
1169. মাহা র সামাদ র র ০৭  
1170. রিফক আিজর র র ০৭  
1171. আিজজার আলতাপ র র ০৭  
1172. জাফর সরদার আলতাফ র র ০৭  
1173. মাশােরফ আমেজদ র র ০৭  
1174. গিন নওেশর র র ০৭  
1175. সা নওেশর র র ০৭  
1176. রিকয়া নওেশর র র ০৭  
1177. সােলহা মা ফা র র ০৭  
1178. িদেনা র আলী র র ০৭  
1179. শােয়ফ িছওম র র ০৭  
1180. ছা াম আতাপ র র ০৭  
1181. রিহম মিজত র র ০৭  
1182. ইয়া ব রা াক র র ০৭  
1183. মিজদ কােদর র র ০৭  
1184. জামাল আহে দ র র ০৭  
1185. আ ব আিমর আলী র র ০৭  
1186. আবেজল আ েসামা র র ০৭  
1187. ইসলাম রহমান র র ০৭  
1188. ফ ক ইসলাম র র ০৭  
1189. হােচন আিজর ব  র র ০৭  
1190. আশােরফ িছওম র র ০৭  
1191. আশরাফ র আলী র র ০৭  
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িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 
গণ- জাত ী বাংলােদশ সরকার 

৫ নং পািনসারা ইউিনয়ন পিরষদ 
থানা/উপেজলাঃ িঝকরগাছা, জলা- যেশার। 

 
২০১৩ সােলর পিব  ঈদ-উল-িফতর উপলে  িভিডএফ কম িচর ঃ েদর নােমর তািলকাঃ 

িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং ম  
1192. জামাল ফালনী র র ০৭  
1193. আ ব আিজর ব  র র ০৭  
1194. আিলব ী তফর র র ০৭  
1195. ছালাম আইেজল র র ০৭  
1196. আইব আিল ব  র র ০৭  
1197. আলািমন িসরাজ র র ০৭  
1198. ফিকর বান র র ০৭  
1199. আিরজ িমনাজ র র ০৭  
1200. রিহমা িমনাজ র র ০৭  
1201. িমজা জকর আলী র র ০৭  
1202. কাইম জাফর র র ০৭  
1203. জািহদ জাফর র র ০৭  
1204. ন র জাফর র র ০৭  
1205. আিল নওেশর আলী র র ০৭  
1206. ইসমাইল নওেশর আলী র র ০৭  
1207. হজরত বা ার র র ০৭  
1208. হাসান খাকন রাজা র ০৮  
1209. বা  নতাজ রাজা র ০৮  
1210. জা  মকেলজ রাজা র ০৮  
1211. সারাপিদ দিসম রাজা র ০৮  
1212. বিব আিজজ রাজা র ০৮  
1213. িকরামত দিসম রাজা র ০৮  
1214. িশপািল ইদিরছ রাজা র ০৮  
1215. ফির াল রাজা র ০৮  
1216. আিমন িজদ রাজা র ০৮  
1217. রহমান িদন আিল রাজা র ০৮  
1218. মা ন া রাজা র ০৮  
1219. রা  এেম রাজা র ০৮  
1220. রেয়ল ইকবাল রাজা র ০৮  
1221. ছািববর হািবল রাজা র ০৮  
1222. ই  আ ল গািজ রাজা র ০৮  
1223. আিলপ পারিবনা রাজা র ০৮  
1224. হািবল আ ল রাজা র ০৮  
1225. আরশাদ খেছল রাজা র ০৮  
1226. জানািল খেছল রাজা র ০৮  
1227. চ ািল খেছল রাজা র ০৮  
1228. িজবর তেমজ রাজা র ০৮  
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িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 
গণ- জাত ী বাংলােদশ সরকার 

৫ নং পািনসারা ইউিনয়ন পিরষদ 
থানা/উপেজলাঃ িঝকরগাছা, জলা- যেশার। 

 
২০১৩ সােলর পিব  ঈদ-উল-িফতর উপলে  িভিডএফ কম িচর ঃ েদর নােমর তািলকাঃ 

িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং ম  
1229. মজ  ফইেজা রাজা র ০৮  
1230. ফইেজা মেছল রাজা র ০৮  
1231. শািহ র খােলক রাজা র ০৮  
1232. ির খেদ রাজা র ০৮  
1233. স াক জামাল রাজা র ০৮  
1234. বা া আহাদ রাজা র ০৮  
1235. খেদ জামাল রাজা র ০৮  
1236. আ ার ল তিব রাজা র ০৮  
1237. আশা র আেজ রাজা র ০৮  
1238. আিজজ বেজ রাজা র ০৮  
1239. র ল বেজ রাজা র ০৮  
1240. জির বান রাজা র ০৮  
1241. ময়না দমেছর রাজা র ০৮  
1242. আেল কওছার রাজা র ০৮  
1243. আেল নকমাল রাজা র ০৮  
1244. েটা আিত রাজা র ০৮  
1245. মিমন মিত রাজা র ০৮  
1246. ছিলনা মিত রাজা র ০৮  
1247. রমজান বা  রাজা র ০৮  
1248. িদপন বা  রাজা র ০৮  
1249. িরপন বা  রাজা র ০৮  
1250. বা  র মজান রাজা র ০৮  
1251. রােবয়া শাহাআলম রাজা র ০৮  
1252. স জ ফােজল রাজা র ০৮  
1253. আেয়শা আ ল রাজা র ০৮  
1254. ম  শাম র রাজা র ০৮  
1255. আেয়ব আিল আ ল রাজা র ০৮  
1256. িবট  আ ল রাজা র ০৮  
1257. জেব বজ  রাজা র ০৮  
1258. হািসনা নকমাল রাজা র ০৮  
1259. হািস দিহত রাজা র ০৮  
1260. দিহত হািস রাজা র ০৮  
1261. রজাহান ইসলাম রাজা র ০৮  
1262. ছিকনা মেজহার রাজা র ০৮  
1263. মেজহার ছিকনা রাজা র ০৮  
1264. িমজান বজ  রাজা র ০৮  
1265. জােম আ ব রাজা র ০৮  
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িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 
গণ- জাত ী বাংলােদশ সরকার 

৫ নং পািনসারা ইউিনয়ন পিরষদ 
থানা/উপেজলাঃ িঝকরগাছা, জলা- যেশার। 

 
২০১৩ সােলর পিব  ঈদ-উল-িফতর উপলে  িভিডএফ কম িচর ঃ েদর নােমর তািলকাঃ 

িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং ম  
1266. আিছ সা  রাজা র ০৮  
1267. বা  সা  রাজা র ০৮  
1268. নািছ নওবাপ রাজা র ০৮  
1269. ইসলাম সা ার রাজা র ০৮  
1270. মসেলম সা ার রাজা র ০৮  
1271. রেহনা লিতফ রাজা র ০৮  
1272. ইছেহাপ মেহার রাজা র ০৮  
1273. মাহাগ ছাবান রাজা র ০৮  
1274. মাবােরক মেহার রাজা র ০৮  
1275. চান িময়া আ াজ রাজা র ০৮  
1276. আলাল আ াজ রাজা র ০৮  
1277. লাল আ াজ রাজা র ০৮  
1278. জালাল আ াজ রাজা র ০৮  
1279. জয়নাল আ াজ রাজা র ০৮  
1280. ইদিরছ বিছর রাজা র ০৮  
1281. হাপগাজী বিছর রাজা র ০৮  
1282. রায়াহান মােলক রাজা র ০৮  
1283. জববার র জ রাজা র ০৮  
1284. রিহমা জাল ( ) রাজা র ০৮  
1285. িলটন আলমচ রাজা র ০৮  
1286. আলমচ িলটন রাজা র ০৮  
1287. শাব ীন আিত রাজা র ০৮  
1288. িমলন ছােদক রাজা র ০৮  
1289. র  ছােদক রাজা র ০৮  
1290. জা  দাইদ রাজা র ০৮  
1291. পারিনবা আরশাদ রাজা র ০৮  
1292. নওেশর তে ল রাজা র ০৮  
1293. জাহানারা তে ল রাজা র ০৮  
1294. জয়নাল হািকম রাজা র ০৮  
1295. সিলনা মন র রাজা র ০৮  
1296. এলািহ ববার রাজা র ০৮  
1297. নতাজ জামাল রাজা র ০৮  
1298. পলাম মেন রাজা র ০৮  
1299. কালাম জািমর রাজা র ০৮  
1300. িজ াহ আিমর রাজা র ০৮  
1301. আহ াদ মশা রাজা র ০৮  
1302. মিনর নজর ল রাজা র ০৮  
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িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 
গণ- জাত ী বাংলােদশ সরকার 

৫ নং পািনসারা ইউিনয়ন পিরষদ 
থানা/উপেজলাঃ িঝকরগাছা, জলা- যেশার। 

 
২০১৩ সােলর পিব  ঈদ-উল-িফতর উপলে  িভিডএফ কম িচর ঃ েদর নােমর তািলকাঃ 

িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং ম  
1303. আ া নজর ল রাজা র ০৮  
1304. জািব ল শরআলী রাজা র ০৮  
1305. ঝ  মননাফ রাজা র ০৮  
1306. িরপন খরেশদ রাজা র ০৮  
1307. িরিজযা খরেশদ রাজা র ০৮  
1308. মনা গিণ রাজা র ০৮  
1309. খােয়র গিণ রাজা র ০৮  
1310. িমছা ল আলমবাির রাজা র ০৮  
1311. জন খাকন রাজা র ০৮  
1312. মেনায়ারা ইসলাম রাজা র ০৮  
1313. মিহর ল আলমবাির রাজা র ০৮  
1314. আছর আিত রাজা র ০৮  
1315. মহাতাব িহন রাজা র ০৮  
1316. শিহ ল জামাল রাজা র ০৮  
1317. মিফ র জামাল রাজা র ০৮  
1318. মেনায়ারা দমেছর রাজা র ০৮  
1319. ছিবলা হািমল রাজা র ০৮  
1320. সাহাগ আিলম রাজা র ০৮  
1321. মিমন হািমদ রাজা র ০৮  
1322. শাহানারা আিমন রাজা র ০৮  
1323. ইজ ছ নওেশর খা রাজা র ০৮  
1324. রিবয়ল ব ল রাজা র ০৮  
1325. পাতা আিজজ রাজা র ০৮  
1326. হার ন জাহর রাজা র ০৮  
1327. আ ল ফার ক রাজা র ০৮  
1328. িশউিল ফিকর রাজা র ০৮  
1329. চয়না কিরম রাজা র ০৮  
1330. সাম াহার রেম রাজা র ০৮  
1331. আছয়া ছা ার রাজা র ০৮  
1332. মািফয়া জয়নাল রাজা র ০৮  
1333. আ  রব রাজা র ০৮  
1334. েলখা কা রাজা র ০৮  
1335. র িবনা নয়ন রাজা র ০৮  
1336. আছমা িকনা রাজা র ০৮  
1337. সােহনা রিফক রাজা র ০৮  
1338. স রা সতাক রাজা র ০৮  
1339. আয়সা রােবয়া রাজা র ০৮  
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িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 
গণ- জাত ী বাংলােদশ সরকার 

৫ নং পািনসারা ইউিনয়ন পিরষদ 
থানা/উপেজলাঃ িঝকরগাছা, জলা- যেশার। 

 
২০১৩ সােলর পিব  ঈদ-উল-িফতর উপলে  িভিডএফ কম িচর ঃ েদর নােমর তািলকাঃ 

িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং ম  
1340. সািফয়া রজা রাজা র ০৮  
1341. আিজত েরন রাজা র ০৮  
1342. নয়ন জলধর রাজা র ০৮  
1343. সীতা হেরন রাজা র ০৮  
1344. িব  ু মার রাজা র ০৮  
1345. রনিজত খাকা রাজা র ০৮  
1346. কা চন সেম াষ রাজা র ০৮  
1347. ষণ সেম াষ রাজা র ০৮  
1348. িলপন রনজন রাজা র ০৮  
1349. শািম  রনজন রাজা র ০৮  
1350. িম িনতাই রাজা র ০৮  
1351. পিরেতাস িনতাই রাজা র ০৮  
1352. হাজাির িনরা রাজা র ০৮  
1353. সাধন গিব  রাজা র ০৮  
1354. আেলামিন িধর রাজা র ০৮  
1355. সীতা খেগন রাজা র ০৮  
1356. িবকাম খেগন রাজা র ০৮  
1357. িবমল নেরন রাজা র ০৮  
1358. পাসর লেগন রাজা র ০৮  
1359. রা বালা লেগন রাজা র ০৮  
1360. ক ানাই লেগন রাজা র ০৮  
1361. াম লেগন রাজা র ০৮  
1362. স মার হেরন রাজা র ০৮  
1363. ফল েধার রাজা র ০৮  
1364. ির বালা েরন রাজা র ০৮  
1365. গর দাসী নারান রাজা র ০৮  
1366. িনরালা দেবন রাজা র ০৮  
1367. অর ন িনলকমল রাজা র ০৮  
1368. ক না ভীম রাজা র ০৮  
1369. ষি  িনমল রাজা র ০৮  
1370. চি  ফিকর রাজা র ০৮  
1371. লাল কদার রাজা র ০৮  
1372. িবেরন কদার রাজা র ০৮  
1373. লালমিত আিজত রাজা র ০৮  
1374. পাসল অ ল রাজা র ০৮  
1375. শািম  েকা রাজা র ০৮  
1376. পাতা অিনল রাজা র ০৮  
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িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 
গণ- জাত ী বাংলােদশ সরকার 

৫ নং পািনসারা ইউিনয়ন পিরষদ 
থানা/উপেজলাঃ িঝকরগাছা, জলা- যেশার। 

 
২০১৩ সােলর পিব  ঈদ-উল-িফতর উপলে  িভিডএফ কম িচর ঃ েদর নােমর তািলকাঃ 

িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং ম  
1377. িচও মার রাজা র ০৮  
1378. পািচ মার রাজা র ০৮  
1379. বলাই সিতস রাজা র ০৮  
1380. আরিত িবনয় রাজা র ০৮  
1381. তপন িবেশ রাজা র ০৮  
1382. পিরমল মাংলা রাজা র ০৮  
1383. কািতক িধেরণ রাজা র ০৮  
1384. িচম া হা  রাজা র ০৮  
1385. স া গৗর রাজা র ০৮  
1386. িনতাই সিতস রাজা র ০৮  
1387. রতন হিরদাস রাজা র ০৮  
1388. কমলা মিহি র রাজা র ০৮  
1389. গিতম নীল রাজা র ০৮  
1390. িচম া হা  রাজা র ০৮  
1391. তারক কািতক রাজা র ০৮  
1392. হিরদাস িশবপদ রাজা র ০৮  
1393. তারামিন েগাল রাজা র ০৮  
1394. গেনশ িধেরন রাজা র ০৮  
1395. সাহােদব িধেরন রাজা র ০৮  
1396. য না িক পদ রাজা র ০৮  
1397. িদিলপ খাকা রাজা র ০৮  
1398. অর ন িনরজন রাজা র ০৮  
1399. গা অিজত রাজা র ০৮  
1400. িনরা ান মার রাজা র ০৮  
1401. হনা ন র রাজা র ০৮  
1402. নাজমা শািমম রাজা র ০৮  
1403. ি  বা  রাজা র ০৮  
1404. আিছরন রিহম রাজা র ০৮  
1405. বিব ইসলাম রাজা র ০৮  
1406. সা  মিশয়ার রাজা র ০৮  
1407. আেমনা রিবেয়াল রাজা র ০৮  
1408. জাহানারা মা দ রাজা র ০৮  
1409. মরিজনা মিফ র রাজা র ০৮  
1410. আিরনা আয়নাল রাজা র ০৮  
1411. চ া শাহাদৎ রাজা র ০৮  
1412. শািহদা ইচাহাক রাজা র ০৮  
1413. জিরনা কা  রাজা র ০৮  
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িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 
গণ- জাত ী বাংলােদশ সরকার 

৫ নং পািনসারা ইউিনয়ন পিরষদ 
থানা/উপেজলাঃ িঝকরগাছা, জলা- যেশার। 

 
২০১৩ সােলর পিব  ঈদ-উল-িফতর উপলে  িভিডএফ কম িচর ঃ েদর নােমর তািলকাঃ 

িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং ম  
1414. ির া খারেশদ রাজা র ০৮  
1415. নািজরা ওহাব রাজা র ০৮  
1416. নানা রিহম রাজা র ০৮  
1417. খালা সিহ ল রাজা র ০৮  
1418. রিজয়া জািহদ রাজা র ০৮  
1419. র িম আিমন রাজা র ০৮  
1420. নাজমা আিজ র রাজা র ০৮  
1421. খাইর ন কা  কাউিরয়া ০৮  
1422. িসরা ল এরশাদ কাউিরয়া ০৮  
1423. িশহাব আরচ কাউিরয়া ০৮  
1424. সােবহ ইবাদত কাউিরয়া ০৮  
1425. হযরত মতেলব কাউিরয়া ০৮  
1426. বান ইমান কাউিরয়া ০৮  
1427. মেস াফা ন র কাউিরয়া ০৮  
1428. ই াহীম ইসলাম কাউিরয়া ০৮  
1429. আলাল বা ার কাউিরয়া ০৮  
1430. আিম র বজেল কাউিরয়া ০৮  
1431. গালাম য র কাউিরয়া ০৮  
1432. মিতয়ার ওমর কাউিরয়া ০৮  
1433. রিফক ওমর কাউিরয়া ০৮  
1434. িজেন গহর কাউিরয়া ০৮  
1435. মিনর ল গহর কাউিরয়া ০৮  
1436. মিসয়ার গহর কাউিরয়া ০৮  
1437. মাম র িজয়ার কাউিরয়া ০৮  
1438. রিহম য র কাউিরয়া ০৮  
1439. সিহদা খাকন কাউিরয়া ০৮  
1440. হািফ র আ ল ঢালী কাউিরয়া ০৮  
1441. বা া িফেরাজ কাউিরয়া ০৮  
1442. এরশাদ িফেরাজ কাউিরয়া ০৮  
1443. আলামিত আিতয়ার কাউিরয়া ০৮  
1444. রমজান মাবেরক কাউিরয়া ০৮  
1445. ম  মেফজ কাউিরয়া ০৮  
1446. ও  িরজা কাউিরয়া ০৮  
1447. িম  মেফজ কাউিরয়া ০৮  
1448. িসরা ল মাহা দ কাউিরয়া ০৮  
1449. ছালাম ছেবদ কাউিরয়া ০৮  
1450. আেলয়া কিরম কাউিরয়া ০৮  
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িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 
গণ- জাত ী বাংলােদশ সরকার 

৫ নং পািনসারা ইউিনয়ন পিরষদ 
থানা/উপেজলাঃ িঝকরগাছা, জলা- যেশার। 

 
২০১৩ সােলর পিব  ঈদ-উল-িফতর উপলে  িভিডএফ কম িচর ঃ েদর নােমর তািলকাঃ 

িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং ম  
1451. শফালী আ ল কাউিরয়া ০৮  
1452. রহানা জাস ঢালী কাউিরয়া ০৮  
1453. ছােদক িহর  কাউিরয়া ০৮  
1454. রিফ ল বাবর কাউিরয়া ০৮  
1455. রাজী ছা কাউিরয়া ০৮  
1456. রােকয়া বাবর কাউিরয়া ০৮  
1457. তা রমজান কাউিরয়া ০৮  
1458. ছাদ মক ল কাউিরয়া ০৮  
1459. র ল মক ল কাউিরয়া ০৮  
1460. সাহমা আ াচ কাউিরয়া ০৮  
1461. ওহাব বাবর কাউিরয়া ০৮  
1462. শরবা  কাবাদ কাউিরয়া ০৮  
1463. রেমছা কাবাদ কাউিরয়া ০৮  
1464. সিলনা ন র কাউিরয়া ০৮  
1465. পারিভনা রিফক কাউিরয়া ০৮  
1466. মাহ দা হােজর কাউিরয়া ০৮  
1467. মিরয়ম নকবার কাউিরয়া ০৮  
1468. শরবা  মাসেলম কাউিরয়া ০৮  
1469. ম ওয়ারা তাজাম বালা কাউিরয়া ০৮  
1470. কারবান তয়ম কাউিরয়া ০৮  
1471. িবিব মাসেলম কাউিরয়া ০৮  
1472. আেমনা টনাই কাউিরয়া ০৮  
1473. আেমনা িসরাজ কাউিরয়া ০৮  
1474. রী িকয়াম কাউিরয়া ০৮  
1475. হািলমা আলতাফ কাউিরয়া ০৮  
1476. রােকয়া ইেদ মাড়ল কাউিরয়া ০৮  
1477. জেলখা িকয়াম কাউিরয়া ০৮  
1478. জায়দা জামাল কাউিরয়া ০৮  
1479. কামার ল েরা কাউিরয়া ০৮  
1480. নজর ল িকয়াম কাউিরয়া ০৮  
1481. হীরা রিশদ কাউিরয়া ০৮  
1482. িব র খােলক কাউিরয়া ০৮  
1483. সেরা খা  দফাদার কাউিরয়া ০৮  
1484. ণ কিরম কাউিরয়া ০৮  
1485. পিরদফাদার সর  দফাদার কাউিরয়া ০৮  
1486. আিতয়ার মিন কাউিরয়া ০৮  
1487. আিনচ মিন কাউিরয়া ০৮  
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িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 
গণ- জাত ী বাংলােদশ সরকার 

৫ নং পািনসারা ইউিনয়ন পিরষদ 
থানা/উপেজলাঃ িঝকরগাছা, জলা- যেশার। 

 
২০১৩ সােলর পিব  ঈদ-উল-িফতর উপলে  িভিডএফ কম িচর ঃ েদর নােমর তািলকাঃ 

িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং ম  
1488. লাল মিন কাউিরয়া ০৮  
1489. িশ ল রাহেতাষ কাউিরয়া ০৮  
1490. দিরনা মা ান কাউিরয়া ০৮  
1491. মােজদা ইবাদাত কাউিরয়া ০৮  
1492. ফােতমা জববার কাউিরয়া ০৮  
1493. র ল সেয়দ কাউিরয়া ০৮  
1494. হাসান িম  কাউিরয়া ০৮  
1495. আহ দ জয়নাল কাউিরয়া ০৮  
1496. আ ার ল বাদল কাউিরয়া ০৮  
1497. সাজান আহ দ কাউিরয়া ০৮  
1498. তহিমনা সাজান কাউিরয়া ০৮  
1499. খিলল সেয়দ কাউিরয়া ০৮  
1500. ছািবনা তাহার কাউিরয়া ০৮  
1501. জাহানারা সেয়দ কাউিরয়া ০৮  
1502. সিহ ল মাে ল কাউিরয়া ০৮  
1503. সিলনা খাইর ল কাউিরয়া ০৮  
1504. সির র মসেলম কাউিরয়া ০৮  
1505. আ না আ ল কালাম মিহনীকা  ০৯  
1506. শাওন আজগার মিহনীকা  ০৯  
1507. িশলা আলাল উ ীন মিহনীকা  ০৯  
1508. শাহাজান র বকস মািহনীকা  ০৯  
1509. নদাম  আলী আহ দ মািহনীকা  ০৯  
1510. আির ল আলী আহ দ মািহনীকা  ০৯  
1511. আেমনা হািজ মািহনীকা  ০৯  
1512. িরিজয়া খােলক মািহনীকা  ০৯  
1513. সেজ আহাসান মািহনীকা  ০৯  
1514. আরশাদ আহাসান মািহনীকা  ০৯  
1515. িমজান র বকস মািহনীকা  ০৯  
1516. রিহম রত মািহনীকা  ০৯  
1517. বাহার রত মািহনীকা  ০৯  
1518. মসেলম মািনক মািহনীকা  ০৯  
1519. দাউদ মািনক মািহনীকা  ০৯  
1520. জাহরা মািনক মািহনীকা  ০৯  
1521. আিরছন ইমান মািহনীকা  ০৯  
1522. র ল ইমান মািহনীকা  ০৯  
1523. ৎফর ইছাবি ন মািহনীকা  ০৯  
1524. জালাল রম  মািহনীকা  ০৯  
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িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 
গণ- জাত ী বাংলােদশ সরকার 

৫ নং পািনসারা ইউিনয়ন পিরষদ 
থানা/উপেজলাঃ িঝকরগাছা, জলা- যেশার। 

 
২০১৩ সােলর পিব  ঈদ-উল-িফতর উপলে  িভিডএফ কম িচর ঃ েদর নােমর তািলকাঃ 

িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং ম  
1525. স জ মিশয়ার মািহনীকা  ০৯  
1526. ছিবরন কােশম মািহনীকা  ০৯  
1527. মিহর মনতাচ মািহনীকা  ০৯  
1528. েবল মনেসাফ মািহনীকা  ০৯  
1529. নতাজ মাহা াদ মািহনীকা  ০৯  
1530. বাব  ছা ার মািহনীকা  ০৯  
1531. আেমনা িরজাউল মািহনীকা  ০৯  
1532. নািজম িরজাউল মািহনীকা  ০৯  
1533. হািলমা ইকরাম মািহনীকা  ০৯  
1534. মিনর ল মসেলম মািহনীকা  ০৯  
1535. হািফ কােদর মািহনীকা  ০৯  
1536. আির ল আিল আহ দ মািহনীকা  ০৯  
1537. ইসলাম সামাদ মািহনীকা  ০৯  
1538. গালাম রিহম মািহনীকা  ০৯  
1539. আলম ীর ববার মািহনীকা  ০৯  
1540. জ ািত আির ল মািহনীকা  ০৯  
1541. জয় আির ল মািহনীকা  ০৯  
1542. িমলন কওসার মািহনীকা  ০৯  
1543. হািসনা এরশাদ মািহনীকা  ০৯  
1544. মােলক সামাদ মািহনীকা  ০৯  
1545. খােলক সামাদ মািহনীকা  ০৯  
1546. িস িছপ ল  মািহনীকা  ০৯  
1547. আলাল িছপ ল  মািহনীকা  ০৯  
1548. সাম র মসেলম মািহনীকা  ০৯  
1549. হযরত মািনক মািহনীকা  ০৯  
1550. িজদ আ াজ মািহনীকা  ০৯  
1551. িম  ইসমাইল মািহনীকা  ০৯  
1552. খারেশদ আমেজদ মািহনীকা  ০৯  
1553. আেলা সয়দ মািহনীকা  ০৯  
1554. শাহাজান সয়দ মািহনীকা  ০৯  
1555. রিফ ল র মািহনীকা  ০৯  
1556. শাহাজান ছােয়দ মািহনীকা  ০৯  
1557. মনা সিফ ল মািহনীকা  ০৯  
1558. সাই ল ফিরদ মািহনীকা  ০৯  
1559. আলমগীর আমান মািহনীকা  ০৯  
1560. আশরা ল আনার ল মািহনীকা  ০৯  
1561. নদা জব সরদার মািহনীকা  ০৯  
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িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 
গণ- জাত ী বাংলােদশ সরকার 

৫ নং পািনসারা ইউিনয়ন পিরষদ 
থানা/উপেজলাঃ িঝকরগাছা, জলা- যেশার। 

 
২০১৩ সােলর পিব  ঈদ-উল-িফতর উপলে  িভিডএফ কম িচর ঃ েদর নােমর তািলকাঃ 

িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং ম  
1562. িমলন ইমান মািহনীকা  ০৯  
1563. আনছার আ ল মািহনীকা  ০৯  
1564. িড় ফরসান মািহনীকা  ০৯  
1565. জাফর খিলল মািহনীকা  ০৯  
1566. কদম নিজবার মািহনীকা  ০৯  
1567. রিফক তােহর মািহনীকা  ০৯  
1568. হািলমা খায়বর মািহনীকা  ০৯  
1569. জাহানারা রা াক মািহনীকা  ০৯  
1570. আ ল আকবার মািহনীকা  ০৯  
1571. খিলল আকবর মািহনীকা  ০৯  
1572. আেব ল আকবর মািহনীকা  ০৯  
1573. ফজেল জব সরদার মািহনীকা  ০৯  
1574. িড় শর আলী মািহনীকা  ০৯  
1575. বা  শর আলী মািহনীকা  ০৯  
1576. সােহব শর আলী মািহনীকা  ০৯  
1577. ল  রী শাকচান মািহনীকা  ০৯  
1578. িফয়া জামাল মািহনীকা  ০৯  
1579. িদনার িবিব সামাদ মািহনীকা  ০৯  
1580. কিহ র ম  মািহনীকা  ০৯  
1581. নবীছন আকছার মািহনীকা  ০৯  
1582. রােসল ইমাইল মািহনীকা  ০৯  
1583. আয়নাল ইসমাইল মািহনীকা  ০৯  
1584. িতসা মার ক মািহনীকা  ০৯  
1585. শরীফা ছালাম মািহনীকা  ০৯  
1586. আিখমন জােহর মািহনীকা  ০৯  
1587. কালাম ছালাম মািহনীকা  ০৯  
1588. ল ছাই ল মািহনীকা  ০৯  
1589. ন র আ ল মািহনীকা  ০৯  
1590. নদা আ ল মািহনীকা  ০৯  
1591. নান ছােয়দ মািহনীকা  ০৯  
1592. নজর ল আিজত মািহনীকা  ০৯  
1593. আসরাফ ইউ ফ মািহনীকা  ০৯  
1594. নজর ল কােদর মািহনীকা  ০৯  
1595. কােদর কিপল মািহনীকা  ০৯  
1596. শাকেকল কিপল মািহনীকা  ০৯  
1597. আনা সাবাহান মািহনীকা  ০৯  
1598. সিহদ আনািময়া মািহনীকা  ০৯  
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িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 
গণ- জাত ী বাংলােদশ সরকার 

৫ নং পািনসারা ইউিনয়ন পিরষদ 
থানা/উপেজলাঃ িঝকরগাছা, জলা- যেশার। 

 
২০১৩ সােলর পিব  ঈদ-উল-িফতর উপলে  িভিডএফ কম িচর ঃ েদর নােমর তািলকাঃ 

িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং ম  
1599. হাসমত র আলী মািহনীকা  ০৯  
1600. সিহদ আলী মািহনীকা  ০৯  
1601. ওসমান হােনফ মািহনীকা  ০৯  
1602. আিজর গাপাল মািহনীকা  ০৯  
1603. িদদার ঐ মািহনীকা  ০৯  
1604. লা  হযরত মািহনীকা  ০৯  
1605. র া ওিল মািহনীকা  ০৯  
1606. িক আিল আহ দ মািহনীকা  ০৯  
1607. িজদ আ াজ মািহনীকা  ০৯  
1608. মজ  র নবী মািহনীকা  ০৯  
1609. মাসারফ বা ার মািহনীকা  ০৯  
1610. বা ার তবেজল মািহনীকা  ০৯  
1611. তাতা আ ল হােসন মািহনীকা  ০৯  
1612. স র ৎফর মািহনীকা  ০৯  
1613. রাদ আ  কােয়ম মািহনীকা  ০৯  
1614. আেলামিত আতর আলী মািহনীকা  ০৯  
1615. কালাম অেহদ আলী মািহনীকা  ০৯  
1616. ইমরান রিশদ মািহনীকা  ০৯  
1617. মাস াক আ ল মািহনীকা  ০৯  
1618. বা  হযরত মািহনীকা  ০৯  
1619. িস আকবার মািহনীকা  ০৯  
1620. আসা ল আলাল মািহনীকা  ০৯  
1621. আসারফ ঐ মািহনীকা  ০৯  
1622. তাই ল মনেছর মািহনীকা  ০৯  
1623. ইসলাম কায়েছদ মািহনীকা  ০৯  
1624. ফা র মাহ দ মািহনীকা  ০৯  
1625. আবেজল ঐ মািহনীকা  ০৯  
1626. শািহন ৎফর মািহনীকা  ০৯  
1627. লাইলা রিব মািহনীকা  ০৯  
1628. মাকাম ওেয়দ মািহনীকা  ০৯  
1629. জসীম আ  িছ ীক মািহনীকা  ০৯  
1630. ববার আিজজ মািহনীকা  ০৯  
1631. রিহমা আ ল মািহনীকা  ০৯  
1632. মকেলচ আববাস মািহনীকা  ০৯  
1633. ইসমাইল মিশয়ার মািহনীকা  ০৯  
1634. সায়রা িমজা র মািহনীকা  ০৯  
1635. রিহমা আিত মািহনীকা  ০৯  
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িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 
গণ- জাত ী বাংলােদশ সরকার 

৫ নং পািনসারা ইউিনয়ন পিরষদ 
থানা/উপেজলাঃ িঝকরগাছা, জলা- যেশার। 

 
২০১৩ সােলর পিব  ঈদ-উল-িফতর উপলে  িভিডএফ কম িচর ঃ েদর নােমর তািলকাঃ 

িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং ম  
1636. ছাট িড় গ র মািহনীকা  ০৯  
1637. কামার ল আ  তােলব মািহনীকা  ০৯  
1638. আিমন লবা গািজ মািহনীকা  ০৯  
1639. রিহম ই ত আলী মািহনীকা  ০৯  
1640. আলী হােসন ই ত মািহনীকা  ০৯  
1641. ইসমাইল জন খা মািহনীকা  ০৯  
1642. কামার ল মাস ফা মািহনীকা  ০৯  
1643. লা  মােলক মািহনীকা  ০৯  
1644. আলম ীর হািমদ মািহনীকা  ০৯  
1645. জািকর আিজজ মািহনীকা  ০৯  
1646. নওেসর তবেজল মািহনীকা  ০৯  
1647. রেহনা ছিলম মািহনীকা  ০৯  
1648. মাজার ল িসর ল মািহনীকা  ০৯  
1649. ইউ স খােলক মািহনীকা  ০৯  
1650. খােলক গালাম মািহনীকা  ০৯  
1651. া র মাহা দ মািহনীকা  ০৯  
1652. দাউদ ওিলয়র মািহনীকা  ০৯  
1653. এনা ল িরজাউল মািহনীকা  ০৯  
1654. মিজবর মনেতজ মািহনীকা  ০৯  
1655. রা  মনেছর মািহনীকা  ০৯  
1656. মিন ল রমজান মািহনীকা  ০৯  
1657. িব  িমজা র মািহনীকা  ০৯  
1658. ফার ক আ: কােদর মািহনীকা  ০৯  
1659. িমকাইল কােশম মািহনীকা  ০৯  
1660. রিশদ জসীম মািহনীকা  ০৯  
1661. জসীম রিশদ মািহনীকা  ০৯  
1662. শািহন ঐ মািহনীকা  ০৯  
1663. শির ল রািবব মািহনীকা  ০৯  
1664. ইি স বিশর মািহনীকা  ০৯  
1665. মনা শহীদ মািহনীকা  ০৯  
1666. র না হযরত মািহনীকা  ০৯  
1667. মেল খারেশাদ মািহনীকা  ০৯  
1668. আকবার আ: আিজজ মািহনীকা  ০৯  
1669. ছিখনা হােনফ মািহনীকা  ০৯  
1670. হযরত মিফ র মািহনীকা  ০৯  
1671. খািদজা ঐ মািহনীকা  ০৯  
1672. ওিল জদল গািজ মািহনীকা  ০৯  
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িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 
গণ- জাত ী বাংলােদশ সরকার 

৫ নং পািনসারা ইউিনয়ন পিরষদ 
থানা/উপেজলাঃ িঝকরগাছা, জলা- যেশার। 

 
২০১৩ সােলর পিব  ঈদ-উল-িফতর উপলে  িভিডএফ কম িচর ঃ েদর নােমর তািলকাঃ 

িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং ম  
1673. আহা দ আ াজ মািহনীকা  ০৯  
1674. না  ঐ মািহনীকা  ০৯  
1675. রিবউল ওিল মািহনীকা  ০৯  
1676. আহা দ আ াজ মািহনীকা  ০৯  
1677. ফয়জা জদল গাজী মািহনীকা  ০৯  
1678. ময়না ফয়জা মািহনীকা  ০৯  
1679. মকেছদ সিফ মািহনীকা  ০৯  
1680. আকবার সামাদ মািহনীকা  ০৯  
1681. অেমলা ছমেছর মািহনীকা  ০৯  
1682. েয়ল ছমেছর মািহনীকা  ০৯  
1683. রিশদ ছমেছর মািহনীকা  ০৯  
1684. সিলম মািজদ মািহনীকা  ০৯  
1685. িবল াল কােশম মািহনীকা  ০৯  
1686. আনার ইসমাইল মািহনীকা  ০৯  
1687. আয়সা চানদালী মািহনীকা  ০৯  
1688. িসরাজ হািজ মািহনীকা  ০৯  
1689. মিনর ল িসরাজ মািহনীকা  ০৯  
1690. তােলব কওসার মািহনীকা  ০৯  
1691. হযরত নবী ছি  মািহনীকা  ০৯  
1692. িকতাব ঐ মািহনীকা  ০৯  
1693. হিত গিন মািহনীকা  ০৯  
1694. নেম ই ত মািহনীকা  ০৯  
1695. সামেছর জদল গািজ মািহনীকা  ০৯  
1696. জরী গগন মািহনীকা  ০৯  
1697. আইজ ী ম  মািহনীকা  ০৯  
1698. রিফ ই ত মািহনীকা  ০৯  
1699. িরপন ই ত মািহনীকা  ০৯  
1700. লিতফগান শাহাজান মািহনীকা  ০৯  
1701. রায় ওেয়দ মািহনীকা  ০৯  
1702. শাহাজান লিতফ মািহনীকা  ০৯  
1703. মা ান ওমর মািহনীকা  ০৯  
1704. িফেরাজ ওয়ার মািহনীকা  ০৯  
1705. র জাহান আ: আিজর মািহনীকা  ০৯  
1706. আ ল া আ ত মািহনীকা  ০৯  
1707. আ ব আকবর মািহনীকা  ০৯  
1708. আ ার আ ব মািহনীকা  ০৯  
1709. সাহাগ মািনক মািহনীকা  ০৯  
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িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 
গণ- জাত ী বাংলােদশ সরকার 

৫ নং পািনসারা ইউিনয়ন পিরষদ 
থানা/উপেজলাঃ িঝকরগাছা, জলা- যেশার। 

 
২০১৩ সােলর পিব  ঈদ-উল-িফতর উপলে  িভিডএফ কম িচর ঃ েদর নােমর তািলকাঃ 

িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং ম  
1710. কামাল আেনায়ারা মািহনীকা  ০৯  
1711. িবেশ ইউ ফ মািহনীকা  ০৯  
1712. ইউ ফ আকবত মািহনীকা  ০৯  
1713. আলাল আরশাদ মািহনীকা  ০৯  
1714. চায়না সােয়দ সরদার মািহনীকা  ০৯  
1715. িনতাই শািম রাম বিজয়াতলা ০৯  
1716. বিহ শািম রাম বিজয়াতলা ০৯  
1717. না আিদ  বিজয়াতলা ০৯  
1718. িবেনাধ ঐ বিজয়াতলা ০৯  
1719. িনেরাধ ঐ বিজয়াতলা ০৯  
1720. িম  ঐ বিজয়াতলা ০৯  
1721. িশেপলী ঐ বিজয়াতলা ০৯  
1722. বা  কা  বিজয়াতলা ০৯  
1723. পলাশ দসারাত বিজয়াতলা ০৯  
1724. িনিখল ঐ বিজয়াতলা ০৯  
1725. গৗতম ঐ বিজয়াতলা ০৯  
1726. িশব রতন বিজয়াতলা ০৯  
1727. রতন ন বিজয়াতলা ০৯  
1728. িবকাশ জীবন বিজয়াতলা ০৯  
1729. উ ম গািব  বিজয়াতলা ০৯  
1730. মার ঐ বিজয়াতলা ০৯  
1731. রাজ মার ঐ বিজয়াতলা ০৯  
1732. ভালা ঐ বিজয়াতলা ০৯  
1733. সাধন অসীম বিজয়াতলা ০৯  
1734. মিহেতাষ অসীম বিজয়াতলা ০৯  
1735. পিরেতাষ ঐ বিজয়াতলা ০৯  
1736. লাল  বিজয়াতলা ০৯  
1737. বা  রিবন বিজয়াতলা ০৯  
1738. িবমল পিরেতাষ বিজয়াতলা ০৯  
1739. তপন ধীর বিজয়াতলা ০৯  
1740. ভে া ধীরাম বিজয়াতলা ০৯  
1741. মার ফেজা বিজয়াতলা ০৯  
1742. পিরমাল ঐ বিজয়াতলা ০৯  
1743. উ ল সােহব বিজয়াতলা ০৯  
1744. িনত  ÿ◌ুিধরাম বিজয়াতলা ০৯  
1745. িনত  ঐ বিজয়াতলা ০৯  
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িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 
গণ- জাত ী বাংলােদশ সরকার 

৫ নং পািনসারা ইউিনয়ন পিরষদ 
থানা/উপেজলাঃ িঝকরগাছা, জলা- যেশার। 

 
২০১৩ সােলর পিব  ঈদ-উল-িফতর উপলে  িভিডএফ কম িচর ঃ েদর নােমর তািলকাঃ 

িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং ম  
1746. মিহেতাষ ঐ বিজয়াতলা ০৯  
1747. আিসেতাষ জউাধার বিজয়াতলা ০৯  
1748. নারান জউধার বিজয়াতলা ০৯  
1749. শলান িভম বিজয়াতলা ০৯  
1750. সােবল ঐ বিজয়াতলা ০৯  
1751. হারান কািতক বিজয়াতলা ০৯  
1752. িদ  গা ল বিজয়াতলা ০৯  
1753. বাদল গা ল বিজয়াতলা ০৯  
1754. িগতা ঐ বিজয়াতলা ০৯  
1755. জয় অধীর বিজয়াতলা ০৯  
1756. রিব অধীর বিজয়াতলা ০৯  
1757. সােহব আলী আজগর আলী বিজয়াতলা ০৯  
1758. রহমান দরত বিজয়াতলা ০৯  
1759. িফরা ঐ বিজয়াতলা ০৯  
1760. দরত ভা ক িম ী বিজয়াতলা ০৯  
1761. নবী গ র বিজয়াতলা ০৯  
1762. মিছরন ঐ বিজয়াতলা ০৯  
1763. উিকল ঐ বিজয়াতলা ০৯  
1764. আ: মােলক ঐ বিজয়াতলা ০৯  
1765. সানা ঐ বিজয়াতলা ০৯  
1766. জেবদা আিজজ বিজয়াতলা ০৯  
1767. জববার আ ল লিতফ বিজয়াতলা ০৯  
1768. শিফ ঐ বিজয়াতলা ০৯  
1769. ইবাদালী ঐ বিজয়াতলা ০৯  
1770. শাহার ল আ ল হােসন বিজয়াতলা ০৯  
1771. ইি স আেয়র আিল বিজয়াতলা ০৯  
1772. ডবা  ঐ বিজয়াতলা ০৯  
1773. পাতসী সেযদালী বিজয়াতলা ০৯  
1774. খাইবার জিকম বিজয়াতলা ০৯  
1775. কালাম জিলল বিজয়াতলা ০৯  
1776. জিহর মিতয়ার বিজয়াতলা ০৯  
1777. সাই র জিলল বিজয়াতলা ০৯  
1778. আনার ল খাইবার বিজয়াতলা ০৯  
1779. ওেয়জ আলী খােলক বিজয়াতলা ০৯  
1780. শাহাজান রজব আলী বিজয়াতলা ০৯  
1781. সাই ল শাহাজান বিজয়াতলা ০৯  
1782. আ  ফজেল বিজয়াতলা ০৯  
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িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 
গণ- জাত ী বাংলােদশ সরকার 

৫ নং পািনসারা ইউিনয়ন পিরষদ 
থানা/উপেজলাঃ িঝকরগাছা, জলা- যেশার। 

 
২০১৩ সােলর পিব  ঈদ-উল-িফতর উপলে  িভিডএফ কম িচর ঃ েদর নােমর তািলকাঃ 

িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং ম  
1783. আ: সামাদ ঐ বিজয়াতলা ০৯  
1784. স াট আ: মািমন বিজয়াতলা ০৯  
1785. আিজবর আজগর বিজয়াতলা ০৯  
1786. আ: হািমদ ঐ বিজয়াতলা ০৯  
1787. আ ল াহ সয়দ আলী বিজয়াতলা ০৯  
1788. জামাতালী ইসমাইল বিজয়াতলা ০৯  
1789. হােসম ইসমাইল বিজয়াতলা ০৯  
1790. তাহাজেজাত ঐ বিজয়াতলা ০৯  
1791. ছেবদ ঐ বিজয়াতলা ০৯  
1792. মাশারফ বা র আলী বিজয়াতলা ০৯  
1793. মাহা র মাশারফ বিজয়াতলা ০৯  
1794.  িময়া জামাতলী বিজয়াতলা ০৯  
1795. ঝা  জিলল ি  বিজয়াতলা ০৯  
1796. নবীছন আরশাদ বিজয়াতলা ০৯  
1797. খাইর ল খিলল বিজয়াতলা ০৯  
1798. মিরয়ম ঐ বিজয়াতলা ০৯  
1799. ফার ক ঐ বিজয়াতলা ০৯  
1800. িমজা র সােদক বিজয়াতলা ০৯  
1801. আিম র জমেসদ বিজয়াতলা ০৯  
1802. গ র তারাপ আলী বিজয়াতলা ০৯  
1803. ইউ চ ওেহদ আলী বিজয়াতলা ০৯  
1804. ম  রােশদ বিজয়াতলা ০৯  
1805. লজান ীন আলী বিজয়াতলা ০৯  
1806. মাহা র মিতয়ার বিজয়াতলা ০৯  
1807. আিন র মিতয়ার বিজয়াতলা ০৯  
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িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 
গণ- জাত ী বাংলােদশ সরকার 

৫ নং পািনসারা ইউিনয়ন পিরষদ 
থানা/উপেজলাঃ িঝকরগাছা, জলা- যেশার। 

 
২০১৩ সােলর পিব  ঈদ-উল-িফতর উপলে  িভিডএফ কম িচর ঃ েদর নােমর তািলকাঃ 

িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং ম  
1808. শিহদ রািজয়া রাজা র    
1809. ফিকর  আ  ঐ   
1810. ওহাব নািজরা ঐ   
1811. রিহমা িরিজয়া ঐ   
1812. মা দ জাহানারা ঐ   
1813. শােরফ মেনায়ারা কাউিরয়া   
1814. আিন র িবউ  ঐ   
1815. রমজান আিজল ঐ   
1816. মাহা দ আেমনা ঐ   
1817. শাহাজান সােলহা ঐ   
1818. শাহাজান তিমহা ঐ   
1819. ই াহীম সা  ঐ   
1820. হযরত রখা ঐ   
1821. র ল ছিবরণ ঐ   
1822. ফা ক আেলয়া িলয়া   
1823. আহাদ আরশাদ ঐ   
1824. আিতয়ার লিফ ার ঐ   
1825. লবাই ইউ চ ঐ   
1826. কা  মাড়ল নিজর ঐ   
1827. কওছার িজয়াউর ঐ   
1828. হযরত আলী কােশম আলী িলয়া   
1829. গ র মািজদ ঐ   
1830. ছামাদ ববার ঐ   
1831. হেচন আলী তির ল চ র   
1832. রাদ জাহা ীর ঐ   
1833. ৎফর রিবউল ঐ   
1834. হােসন আলী র ইসলাম ঐ   
1835. ম  ফিকর আসাদ ঐ   
1836. সা ার লিতফ ঐ   
1837. মসেলম রিশর ঐ   
1838. শওকত র নাহার ঐ   
1839. রালী শিফ ল ঐ   
1840. িমজা র নািসম নীলক নগর   
1841. ত  ই াহীম ঐ   
1842. শিহ াহ রিশদ ঐ   
1843. রিহম ব  আিছরণ ঐ   
1844. আিতয়ার মিশয়ার ঐ   
1845. সয়দ আলী ব চা ঐ   
1846. মাসেলম হাচান ঐ   
1847. আিজবার সালাম ঐ   
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িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 
গণ- জাত ী বাংলােদশ সরকার 

৫ নং পািনসারা ইউিনয়ন পিরষদ 
থানা/উপেজলাঃ িঝকরগাছা, জলা- যেশার। 

 

২০১৩ সােলর পিব  ঈদ-উল-িফতর উপলে  িভিডএফ কম িচর ঃ েদর নােমর তািলকাঃ 
িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং ম  
1848. রহম উ ীন ইসাজ  নীলক নগর   
1849. র কাজী লা  টাওরা   
1850. আতাল হক রা  ঐ   
1851. বা র আলী জািকর ঐ   
1852. গালাম রােবয়া ঐ   
1853. রা  জিসম ঐ   
1854. আিজজ আনছার ঐ   
1855. আরশাদ িমলন ঐ   
1856. পা ল হযরত ঐ   
1857. র আলী শাহা ি ন ঐ   
1858. মেনায়ার মন বিণ   
1859. ইউ প কওছার ঐ   
1860. কওছার সাদা িড় ঐ   
1861. ইসহাক মিতয়ার ঐ   
1862. আ  তােলব আিম ল ঐ   
1863. শিহ ল কই ল ঐ   
1864. িদরাজ বদর উ ীন ঐ   
1865. রমজান বা  ঐ   
1866. মা ফা এমরান ঐ   
1867. আরশাদ মা পা সয়দপাড়া   
1868. ছাম র ছেলমান ঐ   
1869. আলাল িমলন ঐ   
1870. জােকর তা ঐ   
1871. ইবাদ মহািসন ঐ   
1872. জামাত রিহমা ঐ   
1873. অেহদ জা  বগম ঐ   
1874. ন  িময়া খাকন ঐ   
1875. আ াজ কােশম ঐ   
1876. িরপন সাম র ঐ   
1877. হািলম ফিকর চাপাতলা   
1878. মেনা ফাে ল ঐ   
1879. কােদর চা  ঐ   
1880. আনছার আিমর ঐ   
1881. সেক ার নছার আহে দ ঐ   
1882. বান  ঐ   
1883. রা াক েয়ল ঐ   
1884. শহর আলী হযরত ঐ   
1885. সামাদ কিরম ঐ   
1886. আ  ছাকরা শাহা ীন ঐ   
1887. আইেজল সালাম ঐ   
1888. রিফক কিবর ঐ   
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িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 
গণ- জাত ী বাংলােদশ সরকার 

৫ নং পািনসারা ইউিনয়ন পিরষদ 
থানা/উপেজলাঃ িঝকরগাছা, জলা- যেশার। 

 
২০১৩ সােলর পিব  ঈদ-উল-িফতর উপলে  িভিডএফ কম িচর ঃ েদর নােমর তািলকাঃ 

িমক নং নাম িপতা/ ামীর নাম াম ওয়াড নং ম  
1889. ব  জামাল তয়ব আলী চাপাতলা   
1890. আ  হােসন আ েজল ঐ   
1891. দা িমরা ৎফর ঐ   
1892. মতেলব মাহা র ঐ   
1893. গ ফার জেবদা ঐ   
1894. এজহার আজিমরা ঐ   
1895. িসকা ার হেসরাত ঐ   
1896. িছওম মাসােরফ ঐ   
1897. ইবাদ আলী লিতপ বিজয়াতলা   
1898. জােমলা জিলল ঐ   
1899. গ র সানা ঐ   
1900. মাশােরফ আসমানী ঐ   
1901. শািহ র ছামাদ ঐ   
1902. কিহ র  ঐ   
1903. খিলল ফ  ঐ   
1904. বা  হািবব ঐ   
1905. আজগার আ াহ ঐ   
1906. শিফউ ীন উসমান ঐ   
1907. মেজগাজী হাসান ঐ   
1908. আ  তােলব কামা ল ঐ   

 
 


