জলা পিরষদ, ফনী।
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২০১২ সােল এককালীন িশ া ি

া েদর তািলকা

এস.িস. পাশ মাট- ৮০ জন।
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আেবদনকারীেদর নাম ও ায়ী কানা
ফনী সদর উপেজলা
মা: মিনর উজ- জামান, িপতা- মা: শিরয়ত উ াহ, মাতা- সােলহা বগম, ১২২, রাম র, ১৬ নং ওয়াড, ফনী পৗরসভা, ফনী।
. তাওহী ল ইসলাম,িপতা- আ ল কােশম, মাতা- র নাহার, ধম র, জায়ারকাছাড়, ফনী সদর, ফনী।
আলাউি ন তৗিকর, িপতা- সাহাব উি ন, মাতা- ফােতমা জ জাহরা, জয়নাল মৗলভী বাড়ী, ধম র, ফনী।
শরাফত আিজজ সকত, িপতা- বাহার ঞা, মাতা- মমতাজ বগম, সালামত উ াহ ঞ বািড়, াম- দৗলত র, ডাকঘর- এম.এম. হাট, ফনী
সদর, ফনী।
অ া পাল, িপতা- অমল পাল, মাতা- সাধনা পাল, ৩৮৯/৪, দ: সহেদব র, ফনী সদর, ফনী।
ইমরান হােসন, িপতা- আিমর হােসন, মাতা- িবিব আেয়শা, াম- ল য়া, ডাকঘর- ল য়া বাজার, ফনী সদর, ফনী।
উে
ল ম চ দনী, িপতা- আ ল কােশম, হাছনা বগম, াম- পি ম িবজয় িসং, ডাকঘর- প চগািছয়া ফনী সদর, ফনী।
মা: খারেশদ আলম, িপতা- মা: কামাল উি ন, মাতা- নািছমা আ ার, াম- উ: সহেদেব র, ০৩ নং ওয়াড নং- ০৩, ডাকঘর- ফনী , ফনী।
আকাশ চ নাথ, িপতা- লিলত মাহন নাথ, মাতা- া রানী নাথ, াম- মালী র, ডাকঘর- িড. .এম. ফনী সদর, ফনী।
এ.এম.এনা ল হক ঞ , িপতা- এ.িব.এম. মাহ ল হক ঞ , মাতা- ওয়ািহদা মাহ ব, ৮৩৩, বারাহী র, ওয়াড নং- ০৭, ফনী পৗরসভা,
ফনী।
ইমিতয়াজ আহেমদ, িপতা- সােলহ আহ দ, মাতা- ৎ ন নাহার, াম- ই ত র, ডাকঘর-ই ত র, মটবী ইউিনয়ন, ফনী সদর, ফনী।
আব াহ আল জানােয়দ, িপতা- মা: জায় ল হক, মাতা- আর মান আরা বগম, াম- উ র সহেদব র, ফনী পৗরসভা, ফনী।
পাথ িতম নাথ, িপতা- ত মেনার ন নাথ, মাতা- িমনা ী নাথ, ১৮৯/১, ছায়া , মা ার পাড়া, ফনী।
আেনায়ার আহমদ িছি কী, িপতা- মাহা দ আ বকর িছি ক, মাতা- আেনায়ারা বগম, ৬৬৯, বায় ল আিমন শাি কা ানী রাড, ফনী৩৯০০।
মা: বাহার উ াহ, িপতা- ছলামত উ াহ, মাতা- অিজফা খা ন, াম- রাজনগর, ডাকঘর- ফািজল র, ফনী সদর, ফনী।
রাইয়া জিবন, িপতা- মা: শহীদ উ াহ, মাতা- রৗশন আরা বগম, াম- উ র শশ দী, ডাকঘর- শশ দী বাজার, ফনী সদর, ফনী।
সাবিরনা আ ার, িপতা- মজবা উি ন, মাতা- নািছমা আ ার, াম- দি ণ শশ দী (খােনবাড়ী) ডাকঘর- শশ িদ বাজার, ফনী সদর, ফনী।
মাহ ল কিরম, িপতা- আহমদ উ াহ, মাতা- ফােতমা আ ার, াম- ধম র, ডাকঘর- ফনী, ফনী।
মা: মাজাে ল কিরম, িপতা- পয়ার আহা দ, মাতা- হািমদা খা ন, হািমদা মি ল, হাি ং নং- ৬৬৫,বারািহ র, ফনী।
সােব ন র লতানা, িপতা- মা: ইসমাইল হােসন, মাতা- জা া ল ফরেদৗস, াম – ধিলয়া, ডাকঘর- বা য়া চৗ হনী, উপেজলা- ফনী সদর,
ফনী।
াি কা ভৗিমক, িপতা- ত িবনয় ষণ ভৗিমক, মাতা- সিবতা ভৗিমক, ১৮৯, মা ার পাড়া, ফনী।
মাহা দ আব র রহমান, িপতা- মাহা দ শাহ আলম ঞ , মাতা- জাহানারা বগম, হাসমত আলী ঞ বাড়ী, াম-িশব র, ডাকঘরসগওদাগর বাজার, ফনী সদর, ফনী।
নাহার জা াত, িপতা- মা: হািবব উ াহ, মাতা- মােমনা আ ার, াম- টংগীর পাড়, ডাকঘর- ল য়া বাজার, ফনী সদর, ফনী।
অিনক ম মদার, িপতা- ম রাজ ম মদার, মাতা-অিনমা ম মদার, অিখল মহাজন বাড়ী, াম- ফািজল র, ফনী সদর, ফনী।
তানিজমা হক, িপতা- মাজাে ল হক, মাতা- িবিব খািদজা, াম- ফািজল র, ডাকঘর- ফািজল র, ফনী সদর, ফনী।
কাজী ণা লায়লা, িপতা- কাজী গালাম র ানী, মাতা- কাজী রহানা র ানী, মািথয়ারা কাজী বািড়, প চগািছয়া, ফনী সদর, ফনী।
জা া ল ফরেদৗস, িপতা- মা: ইউ ফ, মাতা- রহানা আ ার, ৫৮৪, রাম র, সওদাগর পাড়া, ফনী।
মিনষা রানী দাস, িপতা- বা ল চ দাস, মাতা- িশউিল রানী দাস, সাং- চওিরয়া, ডাকঘর- ফনী, ফনী।
ফৗিজয়া হক, িপতা- ফজ ল হক, মাতা- কািহ র আ ার, ২৭২, ডা ার পাড়া, ফনী।
তানিজলা হক একা, িপতা- মা ন কিবর, মাতা- শাম ন নাহার, দাম কায়াট ার, ফনী পৗরসভা, ফনী।
আলাউি ন জ, িপতা- মা: িগয়াস উি ন, মাতা- রজাহান বগম, িফ সদর উি ন সড়ক, ফনী।
রাইয়া আহমদ, িপতা- আহমদ উ াহ, মাতা- ফােতমা আ ার, াম- ধম র, ডাকঘর- ফনী, ফনী।
কাওছার মাহ দ, িপতা- মা ফা কামাল, মাতা- িবলিকছ আ ার, াম- হকিদ, ডাকঘর- আফতাব িবিবর হাট, ফনী সদর, ফনী।
শারাবান তা রা, িপতা- শাম ল হক ওসমানী, মাতা- রােহলা আ ার, াম- িবরলী, ডাকঘর- িবরলী বাজার, ফনী সদর, ফনী।
িদলারা ইয়াছিমন, িপতা- মা: ল আিমন, মাতা- ফরেদৗস আরা বগম, াম- িবরলী, ডাকঘর- িবরলী বাজার, ফনী সদর, ফনী।
লতানা ইয়াছিমন, িপতা- মা: ল আিমন, মাতা- ফরেদৗস আরা বগম, াম- িবরলী, ডাকঘর- িবরলী বাজার, ফনী সদর, ফনী।
মাতােহর হােসন, িপতা: ত এরশাদ উ াহ, মাতা- হিছনা আ ার, াম+ ডাকঘর: ই ত র, ফনী সদর, ফনী।
ছাগলনাইয়া উপেজলা
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মা: সিফউল আজম, িপতা- িমজা র রহমান, মাতা- মেনায়ারা বগম, াম+ ডাকঘর: দি ণ সতর, ছাগলনাইয়া, ফনী।
সািবনা ইয়াছিমন পিল, িপতা- মা: জালাল উি ন, মাতা- িমজা পারভীন আ ার, াম- দি ণ সতর, ডাকঘর- দি ণ সতর, ছাগলনাইয়া, ফনী।
মা: ইরফা ল কিরম, িপতা- আ ল হােসন পােটায়ারী, মাতা- হাসেনয়ারা বগম, াম- ম য়া, ছাগলনাইয়া, পৗরসভা, ফনী।
মাহা দ রা আহ দ, িপতা- মাহা দ আ ল কালাম, মাতা- সাম র নাহার, াম- ম য়া, ছাগলনাইয়া পৗরসভা, ফনী।
সাহাদাত হােসন, িপতা- আিমর হােসন, মাতা- সােহনা বগম, াম+ ডাকঘর- দি ণ সতর, ছাগলনাইয়া, ফনী।
জা া ল নাঈমা িত, িপতা- শাহজাহান ঞ , মাতা- িন পা আ ার, াম- জয় র, ডাকঘর- মহারাজগ , ছাগলনাইয়া, ফনী।
ফাহিমদা রহমান, িপতা- আব র রহমান, মাতা- েপজা বগম, াম- ভ র, ডাকঘর- মহারাজগ , ছাগলনাইয়া, ফনী।
ফিরদা ইয়াসিমন, িপতা- ত ল আফছার, মাতা- ফােতমা বগম, উ র সতর, চ দগাজী, ছাগলনাইয়া, ফনী।
রােবয়া বছরী, িপতা- ত আ ল কালাম, মাতা- আেয়শা আ ার, াম- ব শপাড়া, ছাগলনাইয়া, ফনী।
িসতারা-ই- জিবন, িপতা- মর ম মা: মা ফা পােটায়ারী, মাতা- শাহনাজ বগম া, াম- ব দব র, আমাজাদহাট, ছাগলনাইয়া, ফনী।
মেহদী মাহ দা, িপতা- মা াক আহ দ, মাতা- লায়লা আর মান বা , াম- দি ণ মি য়া, (ি ি পাল হাইজ), ডাকঘর- পীর লতান,
ছাগলনাইয়া, ফনী।
ফারহানা আ ার, িপতা- কিরম উ াহ ঞ , মাতা- রিহমা বগম, মা ার আিজজ উ াহ ঞ বািড়, দ: লা লেমাড়া, ছাগলনাইয়া, ফনী।
সরাত জাহান, িপতা- মা: সিলম চৗ রী, মাতা- হািছনা আ ার, াম+ ডাকঘর: িনজ রা, ছাগলনাইয়া, ফনী।
মাহা দ িনজাম উি ন, িপতা- জাফর আহেমদ, মাতা-তাজেনহার আ ার, াম- পাঠানগড় ব, ডাকঘর- হির র বাজার, ছাগলনাইয়া, ফনী।
মা: আিজ ল হক শাওন, িপতা- মা: মাহ ল হক, মাতা- মমতাজ বগম, াম: ম য়া, ডাকঘর: ছাগলনাইয়া, ফনী।
মাহ ল হাসান, িপতা- মা: লাকমান হাসাইন, মাতা- উে
ল ম, াম- ল ী র, ছাগলনাইয়া, ফনী।
দাগণ ঞ উপেজলা
মা: শাহ আমানত উ াহ, িপতা- মা: আ ল মােলক, মাতা- রিহমা বগম, াম- পি ম ওমরাবাদ, ডাকঘর- গজািরয়া বাজার, দাগণ ঞ ,
ফনী।
নজ ল ইসলাম, িপতা- আ ল বাসার , মাতা- িবিব হােজরা, াম- বঠার পাড়, ডাকঘর- গজািরয়া বাজার, দাগন ঞা, ফনী।
আশীষ মার রী, িপতা- খাকন চ রী, মাতা- িমনা ী রানী রী, াম- উ র কিরম র, ডাকঘর- দাগণ ঞ , উপেজলা- দাগণ ঞ , ফনী।
সরাত জাফর, িপতা- জাফর উ াহ, মাতা- আরেশ আরা, সকা র র, দাগণ ঞ , ফনী।
মা: ল আবছার, িপতা- মা:
ামান, মাতা- িবিব ফােতমা খা ন, াম- দবরাম র, ডাকঘর- এিতমখানা বাজার, দাগণ ঞ , ফনী।
লগাজী উপেজলা
নািফসা তাবাস ম, িপতা- িমজা র রহমান, মাতা- মা দা আ ার, াম- ব য়া দৗলত র, ডাকঘর- আন র, লগাজী, ফনী।
জিহ ল ইসলাম, িপতা- আব ল ওহাব, মাতা- নাজ ন নাহার, াম- মিন র, ডাকঘর- আমজাদহাট, লগাজী, ফনী।
পর রাম উপেজলা
মা: আ া ল ইসলাম, িপতা- মা: আ ল হােসম, মাতা- ত রা আ ার, জিময়ার গ ও, পর রাম, ফনী।
মা: রিফক ম মদার, িপতা- ত ল ইসলাম ম মদার, মাতা- আি য়া খা ন, াম- দি ণ টেক র, ডাকঘর- খ ল হাই, পর রাম, ফনী।
সয়দা রােবয়া খানম, িপতা- সয়দ হাছান মাহ দ, মাতা- ফরেদৗস আরা, াম- উ র ধনী া, পর রাম, ফনী।
মাহা দ রিফ ল ইসলাম , িপতা- কিবর আহা দ, মাতা- ন নাহার, াম- মলাঘর (উ র), ডাকঘর- বার বাজার, পর রাম, ফনী।
শিহ ল ইসলাম, িপতা: মা: আ ল কােশম, মাতা- সাম ন নাহার, াম- মালী পাথর, ডাকঘর: শালঘর বাজার, পর রাম, ফনী।
সানাগাজী উপেজলা
িমনহা র রহমান, িপতা- মাহা দ এরসাদ উ াহ, মাতা- ফিরদা ইয়াসিমন, াম- িমজা র, ডাকঘর- ব ার ী, উপেজলা- সানাগাজী, ফনী
মা: রজাউল কিরম, িপতা- মর ম মা: ফেয়জ উ াহ, মাতা- সিকনা আ ার, চর গাপালগ ও, র হাট, সানাগাজী, ফনী।
জা া ল ইরফানা, িপতা- এ.িব.এম. সাহাব উি ন ঞ , মাতা- ছ রা আ ার, নািজর র, ভারবাজার, নবাব র, সানাগাজী, ফনী।
মা: আ াস আলী, িপতা- মা: আকবর, আলী, মাতা- হােজরা বগম, যে - ম করানী বািড়, াম- বগাদানা, ডাকঘর- কািজর হাট,
সানাগাজী, ফনী।
বল দ, িপতা- লাল দ, মাতা- ধনী রানী দ, াম- পালিগির, ডাকঘর-পালিগির, সানাগাজী, ফনী
মা: মা দ আলম, িপতা- মা: ই ািফল, মাতা- জ ন নছা, াম- শাহা র, ডাকঘর- ভরবেচৗ রী বাজার, সানাগাজী, ফনী।
হা দ আব াহ, িপতা- ত ল কিরম, মাতা- মমতাজ বগম, াম- চর দরেবেশ, ডাকঘর- চৗ রী বাজার, সানাগাজী, ফনী।
তানিজলা জাহান, িপতা- মা: শাহ জাহান, মাতা- কাজী কাম র জাহান, াম+ডাকঘর: আহমদ র, সানাগাজী , ফনী।
আই ন নাহার, িপতা- হা দ রশীদ আলম, মাতা- শাম ন নাহার, াম- ম লকাি , ডাকঘর- ব ার ী, সানাগাজী, ফনী।
মা: আসা ামান, িপতা- মা: ের মান, মাতা- মমতাজ বগম, আব ল বােরক ঞ বাড়ী, াম- লাখালী, ডাকঘর- ভরব চৗ রী হাট,
সানাগাজী, ফনী।
তানিজনা আল আিমন, িপতা- ল আিমন, মাতা- তােবয়া আ ার, াম- দৗলতকাি , ডাকঘর- ব ার ি , সানাগাজী, ফনী।
মাহ বা আ ার নািহদ, িপতা- কামাল উি ন, মাতা- রহানা আ ার, াম- রাজ র, ডাকঘর- ব ার ী, সানাগাজী, ফনী।
মা: আিত র রহমান, িপতা- মা: মিফ র রহমান, মাতা- ফরেদৗস আরা, াম+ ডাকঘর- রাজ র, সানাগাজী, ফনী।
মাহা দ ইিলয়াছ, িপতা- মাহা দ এনা ল হক, মাতা- হািমদা বগম, সাং- চর চাি য়া, ডাকঘর- ঞ বাজার, সানাগাজী, ফনী।
মা: ই াহীম তৗিহদ, িপতা- ত মা: জিসম উি ন, মাতা- র নাহার আ ার, ছাপরািশ বািড়, আহ দ র, সানাগাজী, ফনী।
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(এইচ. এস.িস পাশ)
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আেবদনকারীেদর নাম ও ায়ী কানা
ফনী সদর উপেজলা
িদি রানী ম মদার, িপতা- রবী মার ম মদার, াম- া রানী ম মদার, াম- ছ য়া, ডাকঘর- ছ য়া বাজার, ওয়াড নং-০৫, ফনী
সদর, ফনী।
তাহিমনা আ ার, িপতা- আ ল বশর, মাতা- ফরেদৗস আরা, াম- জাহান র, ডাকঘর- ফেতহ র, উপেজলা- ফনী সদর, ফনী।
মা: শাখাওয়াত হােসন পােটায়ারী, িপতা- মা: আ ল কােশম পােটায়ারী, মাতা- হাসেনআরা বগম, এস, আই, হাউজ, হাি ং নং০৩৯৪০২, নািজর রাড, ফনী।
মা: জানােয়দ মেহদী, িপতা- এ. .এম. কায়েকাবাদ, মাতা- সালমা দলাপেরাজ, াম- পি ম িছেলানীয়া, ডাকঘর- হািজর বাজার, ফনী
সদর, ফনী।
মা: িজয়াউল হক ইয়া, িপতা- মা: রজাউল হক ইয়া, মাতা- িদল আফেরাজ বগম, াম- র, ডাকঘর- ফিকরহাট, ফনী সদর,
ফনী।
মা: আব ল কােদর, িপতা- আ ল কােশম, মাতা- মেনায়ারা বগম, াম: দ: ধম র, (কাঠালতলা), ধম র ইউিনয়ন, ডাকঘর- ফনী,
ফনী।
মাহা দ ছাখাওয়াত হাছাইন, িপতা- মাহা দ আমীর হাছাইন, মাতা- িফেরাজা বগম, ১৯৪, দ: িবিরি , কদল গাজী রাড, ০৪ নং
ওয়াড, ফনী পৗরসভা, ফনী।
ছাগলনাইয়া উপেজলা
িনজাম উি ন , িপতা- মা: হানা িময়া, মাতা- আেনায়ারা বগম, াম- ব িশ য়া, উপেজলা- ছাগলনাইয়া, ফনী।
কাইছারা আ ার, িপতা- এরশাদ উ াহ পােটায়ারী, মাতা- জাহানারা বগম, াম: ম ম ম য়া, ডাকঘর: ছাগলনাইয়া, ফনী।
মাহা দ মাজাে ল হাসইন পােটয়ারী, িপতা- আ তয়ব পােটায়ারী, মাতা- জাসনা আ ার, াম- ম য়া, ডাকঘর- ছাগলনাইয়া,
ছাগলনাইয়া, ফনী।
আব াহ আল মা ন, িপতা- মাখেল র রহমান, মাতা- জােয়দা খা ন, াম- িনজ পা য়া, ডাকঘর- িনজ পা য়া, ছাগলনাইয়া, ফনী।
আব াহ আল নামান, িপতা- মিমন আহেমদ, মাতা- িবিব আি য়া, াম- পি ম ম াম, ছাগলনাইয়া, ফনী।
তাছিলমা আ ার, িপতা- আ ব র িসি ক মাতা- মমতাজ বগম, াম- িনজ পা য়া, ডাকঘর- ছাগলনাইয়া, ছাগলনাইয়া, ফনী।
আসাদ হাসাইন, িপতা- দিল র রহমান, মাতা- আকতার বা , াম+ ডাকঘর- চ কনগর, ছাগলনাইয়া, ফনী।
মা: আব াহ, িপতা- তা ল ইসলাম, মাতা- হািছনা বগম, াম- উ র মি য়া, ডাকঘর- দােরাগার হাট, ছাগলনাইয়া, ফনী।
মাবারক হাসাইন, িপতা-আলী আজম, মাতা- ম রা বগম, াম- কয়ারা, ডাকঘর- দােরাগার হাট, ছাগলনাইয়া, ফনী।
মা: কিফল উি ন, িপতা- মা: বলাল হােসন, াম- উ র সতর, ডাকঘর- চ দগাজী, ছাগলনাইয়া, ফনী।
মা দা আ ার, িপতা- ল আলম পােটায়ারী, মাতা- হািছনা আ ার, াম- াম- ম য়া, ডাকঘর- ছাগলনাইয়া, ফনী।
আব ল কাই ম ম মদার, িপতা- ল কিরম ম মদার, মাতা- িন ফার কিরম, াম- ম য়া, ছাগলনাইয়া, ফনী।
ফারজানা ইয়াছিমন, িপতা- মা: আ ছয়দ, মাতা- লিতফা খা ন, াম- ম য়া, ডাকঘর- ছাগলনাইয়া, ফনী।
রিহমা আ ার, িপতা- আ আহমদ জামাল, মাতা- খািদজা আ ার, াম- মাকািময়া, ডাকঘর- রাধানগর, ছাগলনাইয়া, ফনী।
শারিমন জিনন, িপতা- মা: রনবী, মাতা- ৎ ন নাহার, াম- পি ম িশ য়া, ডাকঘর- ব িশ য়া, ছাগলনাইয়া, ফনী।
মাহা দ কাম ল ইসলাম, িপতা- মা: জয়নাল আেবদীন, মাতা- শােহদা বগম, াম- ব শপাড়া, ডাকঘর-ছাগলনাইয়া, ফনী।
সালমা আ ার চৗ রী, িপতা- ত কামাল উি ন চৗ রী, মাতা- ছিকনা বগম, াম- দি ণ সতর, ছাগলনাইয়া, ফনী।
রােশদা আ ার, িপতা- মা: আিলম উ াহ পােটায়ারী, মাতা- িফয়া বগম, ( ার ব পােটায়ারী বািড়) ব শপাড়া, ছাগলনাইয়া, ফনী।
ছািবনা ইয়াসিমন, িপতা- মক ল আহ দ, মাতা- রিহমা বগম, াম- উ র হির র, ডাকঘর- হির র বাজার, ছাগলনাইয়া, ফনী।
মা: হা ন, িপতা- ল ইসলাম, মাতা- খািদজা বগম, াম- ব শপাড়া, ডাকঘর- ছাগলনাইয়া, ফনী।
রিশদা আ ার, িপতা- ত অিহেদর রহমান, মাতা- রইছা খা ন, াম- দি ণ মি য়া, ডাকঘর- পীর লতান, ছাগলনাইয়া, ফনী।
দাগণ ঞ উপেজলা
জা া ল ফরেদৗস, িপতা- ত জাহা ীর আলম, মাতা- হাসেন আরা, াম- দ: নয়াজ র, ডাকঘর- িসেলািনয়া, দাগণ ঞা, ফনী।
িনর হােসন, িপতা- ইমাম হােসন, মাতা- হািলমা খা ন, াম- গজািরয়া, দাগণ ঞ , ফনী।
মা: মাহ ব উ াহ তানভীর, িপতা- মাও: আ ল খােয়র , মাতা- মাসা: মােজদা আ ার, াম- রামচ র, ডাকঘর- সমাস র, দাগণ ঞ ,
ফনী।
ছািবব উ াহ তামীম, িপতা- আ ল খােয়র, মাতা- মােজদা আ ার, াম- পি ম রামচ র, ডাকঘর- সমাস র, দাগণ ঞ , ফনী।
লগাজী উপেজলা
ত য় দবনাথ, িপতা- মািনক চ দবনাথ, মাতা- ফি রানী দবী, াম- ব দরবারপর, ডাকঘর: ি রহাট, লগাজী, ফনী।
পর রাম উপেজলা
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দ িশ া ি র
পিরমাণ (টাকা)
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৩৪
৩৫
৩৬
৩৭
৩৮
৩৯
৪০
৪১
৪২
৪৩
৪৪
৪৫

আেমনা আ ার, িপতা- আ মন র মা া, মাতা- দেলায়ারা বগম, াম- িচথিলয়া, ডাকঘর- সিলয়া, উপেজলা- পর রাম, ফনী।
মা: নাজ ল কিরম, িপতা- আিম ল কিরম, মাতা- নাজমা আ ার, াম- ব সােহব নগর, ডাকঘর: পর রাম, ফনী।
আশরাফ উি ন ঞ , িপতা- ফজ ল কিরম ঞ , মাতা- রিহমা আ ার ঞ , াম- সাত িচয়া, ডাকঘর: সিলয়া, পর রাম, ফনী।
মা: আলী নওয়াজ, িপতা- আিমর হােসন, মাতা- দেলায়ারা বগম, াম- সাত িচয়া ( সনবাড়ী), পর রাম, ফনী।
মা: আব ল কাই ম ম মদার, িপতা- মা: আ ল কােশম ম মদার, মাতা- সাম ন নাহার, াম- মািলপাথর, ডাকঘর: শালধর বাজার,
পর রাম, ফনী।
িনজাম উি ন, িপতা- মনতাজ িময়া, মাতা- রােকয়া বগম, াম- নায়া র, ডাকঘর- নায়া র, পর রাম, ফনী।
মাজহা ল ইসলাম, িপতা- হােফজ আহেমদ, মাতা- উে
ল ম, াম+ডাকঘর; নায়া র, পর রাম, ফনী।
সানাগাজী উপেজলা
নাঈমা আ ার, িপতা- শখ র উি ন জাহা ীর, মাতা- নািছমা আ ার, াম- গড়ামারা, উপেজলা- সানাগাজী, ফনী।
মাইয়া িবনেত ওবােয়দ, িপতা- মা: ওবায় ল হক, মাতা- মা ফা আ ার, হক ানশন, সানাগাজী পৗরসভা, ফনী।
আ াহ আল মন র,িপতা- হা দ শাহ জাহান, মাতা- সিকনা বগম, াম- চর গাপালগ ও, ডাকঘর- রহাট, সানাগাজী, ফনী।
মাহা দ হাসান, িপতা- ল কিরম, মাতা- মমতাজ বগম, জালাল সদ ারবাড়ী, চর দরেবশ, সানাগাজী, ফনী।
মাহা দ মহী উি ন, িপতা- মাহা দ আ ল কালাম আজাদ, মাতা- ছিকনা বগম, াম- রাজা র, ডাকগর- ব ার ী, সানাগাজী,
ফনী।

৮০০০/৮০০০/৮০০০/৮০০০/৮০০০/৮০০০/৮০০০/৮০০০/৮০০০/৮০০০/৮০০০/৮০০০/-

(2012 সােল এম.িব.িব. এস ১ম বেষ অ য়নরত)
মাট ০৩ জন
িমক
নং
০১
০২
০৩

আেবদনকারীেদর নাম ও ায়ী কানা
ফনী সদর উপেজলা
শািকলা িবনেত িমজান, িপতা- মা: িমজা র রহমান, মাতা- র জাহান বগম, ৮৭, সালতান ানশন, পি ম ডা ার পাড়া, ফনী।
দাগণ ঞ উপেজলা
. আব া আল মা ন, িপতা- মা: ইউ ফ, মাতা- সােজদা আ ার, াম- হায়াত র, ডাকঘর- দাগণ ঞ , দাগণ ঞ , ফনী।
সানাগাজী উপেজলা
তামা া হােসন চৗ রী, িপতা- মাশারফ হােসন চৗ রী, মাতা- িদিপকা ফরেদৗস, াম- মহািদয়া, ডাকঘর- ভারবাজার, উপেজলাসানাগাজী, ফনী।

িশ া ি র
পিরমাণ (টাকা)
১৫,০০০/১৫,০০০/১৫,০০০/-

(২০১২ সােল িব.এস.িস ইি িনয়ািরং ১ম বেষ অ য়নরত)
মাট ০৫ জন
িমক
নং
০১
০২
০৩
০৪

০৫

আেবদনকারীেদর নাম ও ায়ী কানা
ফনী সদর উপেজলা
মা: সা াম হােসন স াট, িপতা- মাহা দ শাহ র, মাতা- আেমনা বগম, ৮২, সালতান ানশন, হাজী ইমাম ব েরাড, ফনী।
িরং ম মদার, িপতা- েরশ চ ম মদার, মাতা- িম রানী রায়, াম- ভা র, ডাকঘর- ল ীয়ারা বাজার, ফনী সদর, ফনী।
ছাগলনাইয়া উপেজলা
মা: আশরা ল হাসান, িপতা- মা: আিমন উ াহ, াম- ম য়া, উপেজলা- ছাগলনাইয়া, ফনী।
লগাজী উপেজলা
জােভদ হােসন পােটায়ারী, িপতা- আব ল খােলক পােটায়ারী, মাতা- রােকয়া বগম, াম- দ: ধম র, ডাকঘর- আমজাদ হাট, লগাজী
ফনী।
সানাগাজী উপেজলা
এরশার ল বারী, িপতা- মা: বলাল হােসন, মাতা- ফরেদৗস আকতার, িছি ক মৗলভী বাড়ী, াম- মহািদয়া, ডাকঘর- ভারবাজার,
সানাগাজী, ফনী।
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িশ া ি র
পিরমাণ (টাকা)
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১৫,০০০/-

