জলা পিরষদ, ফনী।
ি

দােনর জ

িনবািচত আেবদনকারীেদর তািলকা ( ২০১৩ সেনর মা িমক ও উ মা িমক
পরী ায় উ ীণ)

ক. মা িমক পরী ায় উ ীণেদর তািলকা
িমক
নং
01
02
03
04

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ফনী সদর উপেজলা
মা: তানভীর আহেমদ, িপতা- মা: শাহ আলম, মাতা- িফয়া বগম, াম- ফরহাদনগর, ডাকঘর- খাইয়ারা, ফনী
সদর, ফনী।
তানিজনা র িম ন,িপতা- মা ািফ র রহমান, মাতা- কাজী িন ফা রহমান, ১০৯/-১, নািজর রাড,০৯ নং
ওয়াড, ফনী সদর, ফনী।
নািহ ল ইসলাম, িপতা- মা: শহীদ উ াহ, মাতা- নাজমা আ ার, ৩৭৪, মিহপাল, ফনী।
মা: আব াহ আল তাহা, িপতা- মা: কামাল উি ন, মাতা- ফরেদৗিস রহমান, ৭৫, শাি ধারা আবািসক
এলাকা, নছার মি ল, কাজী অিফস সংল ,শাি ধারা আবািসক এলাকা, শাি কা ান রাড, ফনী সদর,
ফনী।
মা: তানভীর আহ মদ, িপতা- মা: পয়ার আহমদ, মাতা- রহানা আ ার, াম- মালী র, ডাকঘরিড. .এম, ফনী সদর, ফনী।
রায়হা র রহমান, িপতা- িমজা র রহমান, মাতা- ন নাহার বগম, াম- প: িছেলািনয়া, ডাকঘর- হাজীর
বাজার, ফনী সদর, ফনী।
মা: সা াদ শায়াইব চৗ রী, িপতা- মা: সিহদ উ াহ চৗ রী, মাতা- লায়লা আন মান বা , ৫৪৭, িমজান
রাড, ফনী সদর, ফনী।
মা: তািসিবউল হাসান (আিবর), িপতা- মা: আ ল কােশম, মাতা- রােহলা আ ার, াম- উ: ধিলয়া, ডাকঘরহাজীর বাজার, ফনী সদর, ফনী।
মজবা উল কিরম, িপতা- নজ ল ইসলাম, মাতা- হািছনা বগম, আ ল হাই বাড়ী, ২৯৪/-৩, ব উিকল
পাড়া, ফনী সদর, ফনী।
িরয়া র রহমান, িপতা- িমজা র রহমান, মাতা- ন নাহার, াম- প: িছেলািনয়া, ডাকঘর- হাজীর বাজার, ফনী
সদর, ফনী।
জা া ল নাঈম, িপতা- মা: ইয়া ব, মাতা- রােশদা আ ার, ৩৯৭, কদল গাজী রাড, ফনী সদর, ফনী।
হাসনা ল শাহিরয়া, িপতা- মা: লিকয়ত উ াহ ঞ , মাতা- রেহনা আ ার, ঞ বাড়ী, ২১৪, উ র িবিরি ,
ফনী সদর, ফনী।
কাম ন নাহার, িপতা- মাজাে ল হক, মাতা- রহানা আ ার, ২৯৩, প: উিকল পাড়া, ফনী সদর, ফনী।
মােজদা আ ার, িপতা- জিসম উি ন, মাতা- হািমদা আ ার, ৬২৫/-১, উ: ডা ার পাড়া, ফনী।
শাহ মা: শাহিরয়ার, িপতা- এ.এম. শাখাওয়াত উ াহ, মাতা- নািগস আ ার, াম- চ দ র, ডাকঘর- ল য়া
বাজার, ফনী সদর, ফনী।
খােলদ হাছান, িপতা- িছি ক আহা দ, মাতা- রহানা আ ার, াম-িশব র, ডাকঘর- ঞ র হাট, ফনী সদর,
ফনী।
অিদিত পাল, িপতা- জহর লাল পাল, মাতা- িণমা পাল, াম- লাবাড়ীয়া, ফনী সদর, ফনী।
ামা দবী, িপতা- লাল দবনাথ, মাতাা ভা দবী, শিফক িভলা, ১৮৩,মা ার পাড়া, ফনী।
মা: সাদমান িশহাব, িপতা- মা: র উ াহ,মাতা- জাহানারা বগম, আব ল সওদাগর বাড়ী, প: ডা ার পাড়,
ফনী।
সামা বারই, িপতা- ত হিরশ চ বারই, মাতা- শাভা বারই, ৩৭৯, দ: সহেদব র, ০২ নং ওয়াড, ফনী।
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সািদয়া আফিরন, িপতা- এম. এ. হািকম, মাতা- সােলহা খানম, ২১৭/-১, ডা ার পাড়া, ফনী।
সরাত জাহান, িপতা- মা: ৎ ল কিরম, মাতা- রােশদা আ ার, ১৪৪, সাইদ ানশন, রাতন িলশ
কায়াটার, ফনী।
মা: র উি ন, িপতা- মা: িমজা র রহমান,মাতা- রােকয়া বগম, াম- দ: ড য়া,ডাকঘর- রাজা র বাজার,
ফনী সদর, ফনী।
সািজয়া আফিরন মীর, িপতা- ল আলম মীর. মাতা- আিফয়া খা ন, মীর বািড়, াম- ফািজল র, ডাকঘরফািজল র, বাজার, ফনী সদর, ফনী।
িদতা বিনক, িপতা- তপন বিনক, মাতা- কিবতা বিনক, ৫২০,মা ার পাড়া, ফনী।
িমনহা র রহমান, িপতা- মা: িমজা র রহমান, মাতা- তাহািমনা রহমান, াম- প চগািছয়া, ডাকঘর- প চগািছয়া,
ফনী সদর, ফনী।
া রানী দাস, িপতা- নারায়ন চ দাস, মাতা- সীমা রানী দাস,৩০৩/-১, দ: সহেদব র, ফনী সদর, ফনী।
ইকবাল আহেমদ, িপতা- আহে দ কিরম, মাতা- ছিকনা আ ার, ৬৫, রজাহান কেটজ, রাতন িলশ
কায়াটার, ফনী।
আিনকা তাবা ম, িপতা- আ হািনফ, মাতা- সােহদা আ তার, ৩০১, জয়নাল ানশন, এস.এস. ক রাড,
ফনী।
মা: আজমীর হােসন, িপতা- মাহা ল হক, মাতা- হাসেনরা বগম, াম- প য়া, ডাকঘর- জায়ার কাছাড়,
ফনী সদর, ফনী।
আ শানিজদ মা: কাওছার, িপতা- আ আহ দ, মাতা- িশিরনা আ ার, াম-প য়া, ডাকঘর- জায়ার
কাছাড়, ফনী সদর, ফনী।
মা: নািহ ামান, িপতা- মা: আব ল খােলক, মাতা- শাহানারা আ ার, প: কািজর বাগ, ডাকঘর-িড. .এম,
ফনী সদর, ফনী।
মা: আকতার উজ জামান, িপতা- মা: ল আলম, মাতা- রােশদা আকতার, লাগাজী ( ঞ বাড়ী, াম- উ র
ধিলয়া, ফনী সদর, ফনী।
মা: হাসান শাহিরয়ার অিনক, িপতা- মা: কামাল উি ন, মাতা- ৎেফয়ারা বগম, ১০৪, িফ সদর উি ন সড়ক
, ফনী।
ইয়ািহয়া খােলদ, িপতা- ত সাহাব উি ন, মাতা- রিহমা আ ার, াম- মঠবাড়ীয়া, ডাকঘর- জায়ার
কাছাড়, ফনী সদর, ফনী।
ইয়ািছন শরীফ, িপতা- িলয়াকত হােসন, মাতা- লতানা আ ার, াম- ল য়া নয়াজ র, ডাকঘর- ল য়া
বাজার, ফনী সদর, ফনী।
মা: মাশারফ হােসন, িপতা- মা: বািদউল আলম, মাতা- মেনায়ারা বগম, াম- প: িছেলািনয়া, ডাকঘরহাজীর বাজার, ফনী সদর, ফনী।
িরয়াজ উ াহ,িপতা- ত বিদউ ামান, মাতা- র জাহান বগম, াম- উ: ফািজল র, ডাকঘর- ল র হাট, ফনী
সদর, ফনী।
নািদয়া আহেমদ, িপতা- ফিরদ আহেমদ, মাতা- ফরেদৗস আরা, ১৭৮, ডা ার পাড়া, ফনী।
ল আলম, িপতা- কিবর আহা দ, মাতা- আেমনা বগম, াম- ফািজল র, ডাকঘর- ফািজল র, ফনী সদর,
ফনী।
সািবহা লতানা, িপতা- কাজী ওয়াজী উ াহ, মাতা- জ ন নছা, াম- উ: ল ী র, ডাকঘর- ল র হাট, ফনী
সদর, ফনী।
নঈমা জাহান চৗ রী, িপতা- নঈম উি ন চৗ রী, মাতা- ছােলহা বগম চৗ রী, াম- দ: খােনবাড়ী, ডাকঘরশশিদ বাজার, ফনী সদর, ফনী।
মা: সাই র রহমান আিশক, িপতা- মা: মাহ র রহমান, মাতা- মাসা: শাহানাজ বগম, বাসা নং-২/-৬,
মিহপাল ািজে ট কেলানী, ফনী।
মা: মা ািফ র রহমান, িপতা- মিফ র রহমান, মাতা- রিহমা বগম, াম- প য়া, ডাকঘর- জায়ারকাছাড়,
ফনী সদর, ফনী।
সকত মার শীল, িপতা- মদ মার শীল, াম- ম য়া, ডাকঘর- জায়ারকাছাড়, ফনী সদর, ফনী।
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মেহর আফেরাজা, িপতা- আ ল কালাম, মাতা- নাজ ন নাহার, াম-কাতািলয়া, ডাকঘর- িময়ার বাজর, ফনী
সদর, ফনী।
মা: কায়সার উি ন িপতা- মা: কামাল উি ন, মাতা- খােদজা আ ার, াম- ফেত র, ডাকঘর- ফেত র, ফনী
সদর, ফনী।
আ ল হাছনান, িপতা- আ ল কালাম, মাতা- রােশদা আ ার, ৭২# উৎকিলকা, গাজী স রাড, ফনী।
তািনয়া আ ার, িপতা- মা: শাহজাহান সা , মাতা- লায়লা বগ, ৫৮৯, ১৬ নং ওয়াড, রাম র, ফনী।
কাজী মা: তানবী ল ইসলাম, িপতা- কাজী মিহউি ন, মাতা- মেনায়ারা বগম, ৯১, আেলাকিদয়া, ফনী।
আসমা আ ার, িপতা- শাহ আলম, মাতা- খািতজা আ ার, াম- িশব র, ডাকঘর- ঞ র হাট, ফনী সদর,
ফনী।
তািরক িবন আিজজ, িপতা- আিজ ল হক, মাতা- শািমমা ইয়াছিমন, ৩৯৮, দ: চািড় র, ফনী।
তানিজনা আ ার, িপতা- কামাল উি ন, মাতা- রােহনা বগম, াম- মঠবাড়ীয়া, জায়ারকাছাড়, ফনী।
াব ী রায়, িপতা- মনেতাষ রায়, মাতা- রীপা দাস, ৭২২/-২, উ: সহেদব র, ০৩ নং ওয়াড, ফনী।
িহেমল সাহা, িপতা- িলটন সাহা, মাতা- িম ল সাহা, ২৫৮, মা ার পাড়া, ফনী।
নাজ ন নাহার, িপতা- মা: রজাউল কিবর ঞ , মাতা- সাম ন নাহার, াম- প: সানা র, ডাকঘর- ফিকরহাট,
ফনী সদর, ফনী।
মা: মজবাহ উি ন, িপতা- মা: ইউ ছ, মাতা- িবিব জাহরা, ২৫৯, বারািহ র, সােহব বাজার, ক ােডট কেলজ
রাড, ফনী।
আ সাঈদ,িপতা- সিফ র রহমান, মাতা- িচয়া খা ন, ধম র, ডাকঘর- ফনী, ফনী।
মাহা দ হাসান, িপতা- আব ল কােদর, মাতা- হাসেনয়ারা বগম, াম- জায়ারকাছাড়, ডাকঘরজায়ারকাছাড়, ফনী সদর, ফনী।
মা: ইসরািফল, িপতা- মা: ইিলয়াছ, মাতা- জাসনা বগম, ২০৬, ম র, ফনী।
ফৗিজয়া আ ার, িপতা- কাজী মা: এমরান, মাতা- ফিরদা আ ার, ১৭৮, হাজী ানশন(২য় তলা) দ: ডা ার
পাড়া, ফনী সদর, ফনী।
আিবদা আলী, িপতা- মা: ইয়া ব আলী চৗ রী, মাতা- িফেরাজা আ ার চৗ রী, ৫০৩, উ র ডা ার পাড়া,
ফনী।
নািহদা আফেরাজ, িপতা- মা: জয় ল আেবদীন, মাতা- কাম ন নাহার, াম- অিল র, ডাকঘর- ধিলয়া বাজার,
ফনী সদর, ফনী।
নািহদা আ ার, িপতা- মা: ইউ ছ, মাতা- খােদজা বগম, াম- রাম র, ডাকঘর- ফেত র, ফনী সদর ফনী।
আহেমদ ফজেল হাসান (শাওন), িপতা- ছােলহ আহেমদ চৗ রী, মাতা- জা রা আ ার, াম- ব লতান র,
ডাকঘর- ক.এম. হাট, ফনী সদর, ফনী।
আ া ল ইসলাম দয়, িপতা- মাহা দ মা ফা, মাতা- নািছমা আ ার, াম- নয়ামত র, ডাকঘর- মমতাজ
িময়ার হাট, ফনী সদর, ফনী।
সািদয়া আফিরন, িপতা- মা: গালাম মা ফা, মাতা- আেলয়া আ ার, াম-িবরলী (কাজী বাড়ী), ডাকঘরিবরলী, ফনী সদর, ফনী।
আব াহ আল এমরান, িপতা- মা: হািনফ, মাতা- শািহ র আ ার, াম- ক.এম. ঘানা, ডাকঘর- ক.এম. হাট,
ফনী সদর, ফনী।
আলছাপা, িপতা- সাহাব উি ন, মাতা- আেলয়া বগম, হাি ং নং-৮২৩/-১, বায় ন র পাঠান বাড়ী রাড, ফনী।
মাধবী রানী দাস, িপতায় মার দাস, মাতা- অ না রানী দাস, াম- ধিলয়া, ডাকঘর- বা য়া চৗ হনী,
ফনী সদর, ফনী।
ফারজানা ইয়াসিমন, িপতা- রিফ ল আলম, মাতা- আেলয়া আ ার, াম- ধিলয়া, ডাকঘর-ধিলয়া বাজার, ফনী
সদর, ফনী।
ফােতমা জাফর, িপতা- মা: জাফর উ াহ, মাতা- শােকরা আ ার বগম, ১৮৩, রাতন িলশ কায়াটার, এস.
এস. ক রাড, ফনী।
আ ল কালাম আজাদ, িপতা- মাহাং আ ল কােশম, মাতা- নাজমা বগম,িশউিল িভলা, ৬২৪/-১, আ ব র
সড়ক, িমজান পাড়া, ফনী।
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ফাহিমদা আ ার ঞা, িপতা- মা: আিমন উ াহ ঞা, মাতা- মাস রা বগম, চৗ রী, াম- হকিদ, ডাকঘরআফতাব িবিবর হাট, ফনী সদর, ফনী।
তানিজল আলম মাহ দ, িপতা- শিহ ল ইসলাম,মাতা- খােদজা আ ার, াম- দৗলত র (ছালামত উ াহ ঞ
বাড়ী), ডাকঘর- এম. এম. হাট. ফনী সদর, ফনী।
জা া ল ফরেদৗস, িপতা- মা: জিহর উি ন, মাতা- সােহনা আ ার, ৪১০, ০১ নং ওয়াড, ব উিকল পাড়া,
ফনী।
ইসেমত ফারজানা, িপতা- আ ল জিলল, মাতা- সালমা আ ার, ৫৪১, হাজী ফজল মা ার লন, িমজান পাড়া,
ফনী।
চিত দ, িপতা- িব ল চ দ, মাতা- লাকী রানী দ, ২৮৮, ি া িভলা, দ: সহদেব র, ফনী।
ষা দাস, িপতা- ব লাল দাস, মাতা- জ াৎ া রানী দাস, ৩৭০, ম র, ফনী।
সায়মা িবনেত হক, িপতা- মিফ ল হক, মাতা- মােজদা খানম, াম- ম ম চ দ র, ডাকঘর- ল য়া বাজার,
ফনী সদর, ফনী।
মা: ইফেতখার আলম চৗ রী, িপতা- মা: শাহ আলম চৗ রী, মাতা- ৎ র নাহার, াম- প য়া, ডাকঘরজায়ার কাছাড়, ফনী সদর, ফনী।
মা: বলাল হােসন, িপতা- মাহা দ ইউ ছ, মাতা- সালমা বগম, াম-উ খােনবাড়ী, ০২ নং ওয়াড, ডাকঘরশশিদ বাজার, ফনী সদর, ফনী।
তাহিমদা আ ার, িপতা- আ ল বশর, মাতা- সাহানা আ ার, ২৫১, কলা বাগান, একােডমী রাড, ফনী।
রািক ল ইসলাম, িপতা- িদলদার আহমদ, মাতা- র জাহান বগম, াম- অিল র, ডাকঘর- ধিলয়া বাজার, ফনী
সদর, ফনী।
উে
েয়না, িপতা- মা: আ ল কালাম, মাতা- ম রা বগম, াম- রাম র, ডাকঘর- ধম র, ফনী সদর, ফনী।
সজীব নাগ, িপতা- নারায়ন নাগ, মাতা- র া নাগ, ৩৮৬,তািকয়া রাড, ফনী।
আমান উ াহ, িপতা- আই ব আলী, মাতা- আেমনা বগম, াম- মঠবািড়য়া, ডাকঘর- জায়ারকাছাড়, ফনী সদর,
ফনী।
মােশদ আলম, িপতা- খারেশদ আলম, মাতা- খােশদ আরা বগম, াম- সাতসতী, ডাকঘর- ই ত র, ফনী
সদর, ফনী।
ফারজানা ফােয়জ,িপতা- সাম ি ন আহ দ, মাতা- ছিকনা আ ার, ১৫৮/-১, আেনায়ার উ াহ সড়ক, ০৯ নং
ওয়াড, ফনী।
সাই ামান, িপতা- সাহাব উি ন, মাতা- রিজয়া বগম, াম- পি ম ছ য়া ( হড মা ার বািড়), ডাকঘর- ছ য়া
বাজার, ফনী সদর, ফনী।
রাইয়া ল জা াত, িপতা- এ. ক. এম. ফিরদ আহেমদ, মাতা- রােবয়া খা ন, ৩৪৮, জা াত র (মেনাহর আলী
ঞা বাড়ী) দ: চািড় র, ১৬ নং ওয়াড, ফনী।
রািকব হাসান, িপতা- গালাম সেরায়ার, মাতা- খােদজা আ ার, াম- ম য়ার চর, ডাকঘর- িময়ার বাজার, ফনী
সদর, ফনী।
তাসিনয়া িবনেত র, িপতা- মা: ল দা, মাতা- িদল আফেরাজ, ২১, সয়দ মি ল, রীয়া মসিজদ লন, দাম
কায়াটার, ফনী।
নািহদা আ ার, িপতা- ত কামাল উি ন, মাতা- রিজয়া আ ার, াম- বরইয়া, ডাকঘর- জায়ার কাছাড়, ফনী
সদর, ফনী।
লাই র নাহার, িপতা- নহার উি ন, মাতা- জ াৎ া আ ার, াম- বাথািনয়া ( াস অিফস সংল ) , ডাকঘরপ চগািছয়া, ফনী সদর, ফনী।
মারজাহান আ ার, িপতা- আব র রউপ, মাতা- জাহানারা বগম, াম- মাহা দ র, ডাকঘর- বা য়া চৗ হনী,
ফনী সদর, ফনী।
যািরন শাইমা চৗ রী, িপতা- মাতােহর হােসন চৗ রী, মাতা- সািদয়া আফিরন চৗ রী, াম- মাহা দ র,
ডাকঘর- বা য়া চৗ হনী, ফনী।
েমরা নাজ, িপতা- এ. িড, হদােয়ত শখ, মাতা- মিরয়ম বগম, ১২৬, িফ সদর উি ন সড়ক, নািজর রাড,
ফনী।
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আব াহ আলম নামান চৗ রী, িপতা- আব ল বােসত চৗ রী, মাতা- মাহ বা আ ার চৗ রী, কাজী বাড়ী, ামমাহা দ র, ডাকঘর- বা য়া চৗ হনী, ফনী সদর, ফনী।
নািজফা ইসলাম, িপতা- মা: শহী ল ইসলাম ঞ , মাতা- খানম কািনজ ফােতমা, াম- জাহান র, ডাকঘরফেত র, ফনী সদর, ফনী।
ইয়াসিমন আ ার, িপতা- রিফ ল ইসলাম, মাতা- রা আ ার, াম- রা ার িখল, ডাকঘর- ফেত র, ফনী
সদর, ফনী।
মাহজাবীন ফারীমান, িপতা- ত আেনায়ার রাদ, মাতা- মাহ দা খা ন, াম-ম য়া (প ােয়ত বাড়ী), ডাকঘরজায়ার কাছাড়, ফনী সদর, ফনী।
আিমনা বগম, িপতা- মীর হােসন বলাল, মাতা- আর মান আরা বগম, ১৮৫, িপ নীড়, গাজী স রাড,
বারািহ র, ফনী।
িম ঞা, িপতা- ত পেরশ ঞা, মাতা- পিল ঞা, ১৫৭, দাম কায়াটার, ০৭ নং ওয়াড, ফনী।
মাইয়া জায়াইিরয়া, িপতা- আব ল হািলম, মাতা- ত তাহিমনা বগম, াম- ব িছেলািনয়া, ডাকঘর- ছ য়া
বাজার, ফনী সদর, ফনী।
জািহদ হাসান সাগর, িপতা- জািকর আহেমদ, মাতা- হািসনা বগম, াম- তৈতয়া ( ি বাড়ী), ওয়াড- ০২,
ডাকঘর- ছ য়া বাজার, ফনী সদর, ফনী।
রািহমা লতানা, িপতা- মাতােহর কিবর, মাতা- জাহানারা আ ার, াম- চর ম য়াই, ডাকঘর- আপতাব িবিবর
হাট, ফনী সদর, ফনী।
আই ন নাহার, িপতা- মা: সাহাব উি ন, মাতা- ৎ ন নাহার, ১৬৮, ১০ নং ওয়াড, প: ডা ার পাড়া, ফনী।
শাওনী দাশ, িপতা- ত েখ চ দাশ, মাতা- ম দাশ া, ২৪৩, বারািহ র, ১০ নং ওয়াড, (বনানী পাড়া),
ফনী।
েদব ম মদার, িপতা- নাল ম মদার, মাতা- া ম মদার, ৬৩( চৗ রী ভবন), গাডাউন কায়াটার ০৩ নং
ওয়াড, ফনী।

৩,০০০/-
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আফসানা আ ার, িপতা- আ া ামান চৗ রী, মাতা- রােশদা আ ার, াম- চ দ র (আলীরাজা ি বাড়ী), ডাকঘরল য়া বাজার, ফনী সদর, ফনী।

৩,০০০/-
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র ফারজানা চৗ রী, িপতা- র নবী চৗ রী, মাতা- সয়দা শাহীন আ ার, াম- চ র, ডাকঘর- ল য়া
বাজার, ফনী সদর, ফনী।
জা া ল মাওয়া, িপতা- মাহা দ ফা ক, মাতা- মাহ দা লতানা, াম- রা ার িখল, ডাকঘর- ফেতপর, ফনী
সদর, ফনী।
ফারজানা িবনেত আলম, িপতা- র আলম ঞ , মাতা- আেয়শা আ ার, াম- িবরলী, ডাকঘর- িবরলী বাজার,
ফনী সদর, ফনী।
ইশরাত জাহান, িপতা- মা: ইিলয়াছ ম মদার, মাতা-ছােলহা আ ার, ২৪০, ১০ নং ওয়াড, ডা ার পাড়া, ফনী।
মায়রা জা াত, িপতা- আ ল হােশম ঞ , মাতা- মােলকা ফরেদৗস ,৫১৪, একােডমী, বনানী পাড়া, বারািহ র,
ফনী।
ফারজানা আ ার, িপতা- আ ব র িসি ক, মাতা- নািছমা আ ার, ২৭১, ডা ার পাড়া, ফনী।
আব ল আউয়াল জােহদ, িপতা- আব ল জ ার, মাতা- তাহিমনা বগম, াম- ধম র (ম মদার বাড়ী), ডাকঘরফনী।
রহানা আ ার, িপতা- ত সাম ল হক, মাতা- জিরফা বগম, াম- অিল র, ডাকঘর- ধিলয়া বাজার, ফনী
সদর, ফনী।
নািদয়া িবনেত র, িপতা- ল দা িদদার, মাতা- ছিকনা বগম, াম- ঘাঘরা, ডাকঘর- শশিদ বাজার, ফনী
সদর, ফনী।
মা: ইউ প, িপতা- মা: ইি স, মাতা- হািছনা বগম, াম- কািজর বাগ, ডাকঘর- িড. .এম. ফনী সদর, ফনী।
াম ী সাহা, িপতা- জয় সাহা, মাতা- পা সাহা, ২২২, ব শপাড়া কায়াটার, ফনী।
া ম মদার, িপতা-অিজত ম মদার, মাতা- ল ম মদার, ৩৯৭, ০১ নং ওয়াড, ব উিকল পাড়া, ফনী।
তািনম আহমদ, িপতা- র আহমদ, মাতা- সােহদা আখতার, াম- বল র, ডাকঘর- খাইয়ারা, ফনী সদর,
ফনী।

৩,০০০/-

100
101
১০২
103
104
105
106
107
108
109
110
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114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
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৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/-

৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/-

পাতা-5

125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

আিমর হােসন মা ন, িপতা- ত আব ল মা ান, মাতা- সােজদা বগম, ফিজলপর, ডাকঘর- িজিবয়া মা াসা,
ফনী সদর, ফনী।
আব ল আউয়াল রািহম, িপতা- ত আব স সামাদ, মাতা- ফিরদা আ ার, ২২৮, আিমন মি ল, দাম
কায়াটার, ফনী।
ত বিনক, িপতা- সহেদব মার বিনক, মাতা- অ না রানী বিণক,৫২০, মা ার পাড়া, ফনী সদর, ফনী।
তৗিহ র রহমান, িপতা- আিন র রহমান, মাতা- জাহানারা বগম, াম- ইলাশ র, ডাকঘর- প চগািছয়া, ফনী
সদর, ফনী।
মা: মাহ ব জাহান িবজয়, িপতা- মা: মাহ ল আলম, মাতা- জাহানারা বগম, াম- মঠবাড়ীয়া, ডাকঘরজায়ার কাছাড়, ফনী সদর, ফনী।
তৗিহ ল ইসলাম ঞ , িপতা- আ ল ম ান, মাতা- সােহনা বগম, ৩২৪, আব ল হািকম ঞা বাড়ী, হাজী
মক ল আহ দ সড়ক, উ: িবিরি , ০৫ নং ওযাড, ফনী সদর, ফনী।
সালমান শরীফ, িপতা- ত সাহাব উি ন, মাতা- আছমা আ ার, াম- কািজর বাগ (সাহাব বাড়ী), ডাকঘরফিকরহাট, ফনী সদর, ফনী।
াবনী কমকার, িপতা- ত রাম সাদ কমকার, মাতা- সীমা কমকার, ২৬৩, কমকার ভবন, প: উিকলপাড়, ১৮
নং ওয়াড , ফনী পৗরসভা, ফনী।
জাবােয়র মাহ দ, িপতা- মাহ ল হক, মাতা- খােলদা আ ার, াম- জাহান র, ডাকঘর- ফেতহ র, ফনী
সদর, ফনী।
মা: নতািছর কিরম চৗ রী, িপতা- মা: আিন ল কিরম চৗ রী, মাতা- আসফা ন নাহার, ৫১৩, আেনায়ারা
মি ল, মা ার পাড়া, ফনী।
মিরনা আ ার, িপতা- আ ল মিতন, মাতা- নািগস আ ার, ৯১২, বারািহ র, ওয়াড ০৭, ফনী পৗরসভা, ফনী।
মা: নজ ল ইসলাম, িপতা- মা: আ ল মা ান, ময়না আ ার, াম- দ: ছ য়া, ডাকঘর- খাইয়ারা, ফনী সদর,
ফনী।
িশিরনা আ ার, িপতা- ত আব র হাদী, মাতা- রােকয়া বগম, াম- অিল র, ডাকঘর- ধিলয়া বাজর, ফনী
সদর, ফনী।
আকিলমা আ ার, িপতা- সেরায়ার উি ন, মাতা- শফালী বগম, াম- ম ম ধিলয়া, ডাকঘর- বা য়া চৗ হনী,
ফনী সদর, ফনী।
কাজী মা: সালমান,িপতা- একরা ল হক, মাতা- লায়লা পারভীন, াম- মাইজবাড়ীয়া (কাজী বািড়), ডাকঘরকািলদহ, ফনী সদর, ফনী।
মা: আ সাইদ, িপতা- মা: মহিসন, মাতা- শােহনা আ ার, াম- ম ম কাছাড়, ডাকঘর- মা: আলী বাজার,
ফনী সদর, ফনী।
সানিজদা হােসন, িপতা- শাহাদাত হােসন, মাতা- শামীম আরা, ২৯৮/-১, বায় ল খােয়র জােম মসিজদ সড়ক,
০৩ নং ওয়াড, ফনী সদর, ফনী।
িবিব হােজরা, িপতা- মা: শিহদ উ াহ, মাতা- িবিব খেতজা, াম- ম য়ার চর, ডাকঘর- িময়ার বাজার, ফনী
সদর, ফনী।
তানিজন তাবাছিরন, িপতা- মা: আ তােহর, মাতা- ৎফর নাহার, াম- ধিলয়া, ডাকঘর- ধিলয়া বাজার, ফনী
সদর, ফনী।
হা দ র উি ন, িপতা- , িনজাম উি ন, মাতা- ফরেদৗস আরা, াম- ম য়া, ডাকঘর- জায়ার কাছাড়, ফনী
সদর, ফনী।
ফারজানা ইমেরাজ, িপতা- মিনর আহাে দ, মাতা- শাহানা আ ার, াম- অ িদয়া, ডাকঘর- ফিকরহাট, ফনী
সদর, ফনী।
বাইয়াত শারিমন, িপতা- রিফ ল ইসলাম,মাতা- র জাহান, ৩৬৭, রাম র, তািকয়া রাড, ১৭ নং ওয়াড, ফনী
সদর, ফনী।
পনা ম মদার, িপতা- মািনক ম মদার, মাতা- বীনা ম মদার, াম-ফািজলপর (মািনক ম মদার বাড়ী),
ডাকঘর- িজিবয়া মা াসা, ফনী সদর, ফনী।
কাজী আেয়শা আ ার, িপতা- কাজী আব ল মাতােলব, রিহমা বগম, াম-সিফয়াবাদ, ডাকঘর- শশিদ বাজার,
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149
150
151
152

153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

ফনী সদর, ফনী।
হা দ নাজ ল ইসলাম, িপতা- বলােযত হাসেন, মাতা- সািফয়া বগম, াম- মজিলশ র, ডাকঘর- জায়ার
কাছাড়, ফনী সদর, ফনী।
ম জা সাইদ শািহল, িপতা- সাহাব উি ন, মাতা- রিহমা আ ার, াম- দ: কািশম র, ডাকঘর- প চগািছয়া, ফনী
সদর, ফনী।
মা: রােসল হােসন সরকার, িপতা- মা: জিহর হােসন সরকার, মাতা- মাসা: আেমনা বগম, ৬৯, জন া
েকৗশলীর কাযালয়, একােডমী, ফনী সদর, ফনী।
নািদয়া লতানা, িপতা- মা: িনজাম উি ন,মাতা- েরর নাহার, ৫৮৯, শাহীন একােডমী রাড, ১৬ নং ওয়াড,
ফনী সদর, ফনী।

৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/-

ছাগলনাইয়া উপেজলা

৩,০০০/-

তানিজলা ফরেদৗস, িপতা- র া ল হায়দার চৗ রী, মাতা- িনগার লতানা চৗ রী, াম- ম ম িশ য়া,
ডাকঘর- ব িশ য়া, ছাগলনাইয়া, ফনী।
নািজম উি ন, িপতা- জামাল উি ন, মাতা- মেনায়ারা বগম, াম- িনি া র, ডাকঘর- কাশী র, ছাগলনাইয়া,
ফনী।
মা: কাজী আব া আল নামান,িপতা- ত মক দ আহেমদ, মাতা- িরিজয়া বগম, াম- দ: মি য়া, ডাকঘরপীর তলতানা, ছাগলনাইয়া, ফনী।
িনগার লতানা, িপতা- মাহা দ নবী, মাতা- বীনা বগম, াম- জয়নগর, ডাকঘর- চ দগাজী, ছাগলনাইয়া, ফনী।
সাইেয় দা ল খািদজা, িপতা- শাম ল দা, মাতা- িশিরনা আ ার, াম- জয়নগর, ডাকঘরচ দগাজী,ছাগলনাইয়া, ফনী।
রামানা ইয়াছিমন, িপতা- জােকর আহমদ, মাতা- মমতাজ বগম, াম- লা লেমাড়া, ডাকঘর- দৗলত র,
ছাগলনাইয়া, ফনী।
কাজী শামীমা আ ার, িপতা- কাজী মাহা দ সাম ল দা, মাতা- কিহ র আ ার, াম- িনজপা য়া, ডাকঘরিনজপা য়া, ছাগলনাইয়া, ফনী।
জােহদা আ ার, িপতা- রিবউল হক, মাতা- সােনায়ারা বগম, াম- প: কাশী র, ডাকঘর- কাশী র, ছাগলনাইয়া,
ফনী।
সরাত জাহান, িপতা- আব ল গাফরান, মাতা- হািছনা আ ার, াম- প: কাশী র, ডাকঘর- কাশী র,
ছাগলনাইয়া, ফনী।
কাজী আ তািজন, িপতা- কাজী মা: ছােলহ মন র, মাতা- কিহ র আ ার ঞ , াম- জয় র, ডাকঘরভ র, ছাগলনাইয়া, ফনী।
নািহদা আ ার, িপতা- মিফ র রহমান, মাতা- আেনায়ারা বগম, াম- দ: ম য়া, ডাকঘর- ছাগলনাইয়া,
ছাগলনাইয়া, ফনী।
জােহ ল কিরম, িপতা- মা: কিরম উ াহ, মাতা- রােকয়া বগম, াম- প: ঘাপাল, ডাকঘর- মহারাজগ ,
ছাগলনাইয়া, ফনী।
মা: ইমাম হােসন, িপতা- মা: জাফর আহা দ, মাতা- মেনায়ারা বগম, াম- িনজ পা য়া, ডাকঘর- িনজপা য়া,
ছাগলনাইয়া, ফনী।
তায়ািমন আ ার, িপতা- ত মা: আ ব র িছি ক, মাতা- হােজরা খা ন, াম- উ: যশ র, ডাকঘর- উ:
যশ র, ছাগলনাইয়া, ফনী।
উে সালমা, িপতা- মা: িগয়াস উি ন, মাতা- জািমলা আ ার, াম- লা লেমাড়া, ডাকঘর- দৗলত র,
ছাগলনাইয়া, ফনী।
রিবউল হক বাি , িপতা- আিমর হােসন, মাতা- সােহদা আ ার, াম- দ: সতর, ডাকঘর- দ: সতর, ছাগলনাইয়া,
ফনী।
সাহরাব হােসন িশকদার, িপতা- এ.এম. মােমন হােসন িশকদার, মাতা- শামীমা আ ার, াম- দ: ছাগলনাইয়া,
ডাকঘর- দােরাগার হাট, ছাগলনাইয়া, ফনী।
মা: আিতক আল শাহিরয়ার,িপতা- মা: আেনায়ার, হােসন, মাতা- মায় না আকতার, াম- প: ছাগলনাইয়া

৩,০০০/-
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(জিসম উি ন চৗ রী বাড়ী), ডাকঘর: ছাগলনাইয়া, ফনী।
মা আ ার, িপতা- িজয়া উি ন , মাতা- রহানা আ ার, াম- উ র যশ র, ডাকঘর- উ র যশ র,
ছাগলনাইয়া, ফনী।
তানিজলা আকতার, িপতা- মা: আলাউি ন, মাতা- হািববা বগম, াম- ব ছাগলনাইয়া, ০৯ নং ওয়াড,
ডাকঘর- রাধানগর, ছাগলনাইয়া, ফনী।
উে
ল ম িমিল, িপতা- িমর হােসন ম মদার, মাতা- িবিব খােদজা, ব ব শপাড়া (মা আেমনা মি ল), ০৬
নং ওয়াড, ছাগলনাইয়া, ফনী।
র জাহান, িপতা- মা: শাহজাহান, মাতা- জাহানারা বগম, াম- প: ছাগলনাইয়া, ছাগলনাইয়া, ফনী।
রেবকা লতানা জিরন, িপতা- জািকর আহেমদ চৗ রী, মাতা- িরহানা আ ার, চৗ রী, াম- ব িশ য়া,
ডাকঘর- ব িশ য়া, ছাগলনাইয়া, ফনী।
ফাহিমদা আ ার, িপতা- মা: রজাউল হক, মাতা- গালশান আ ার, াম- প: ছাগলনাইয়া, ছাগলনাইয়া, ফনী।
নাজ ল দা শািকল, িপতা- আ ল কালাম, মাতা- নাজমা আ ার, াম- বাথািনয়া, ডাকঘর- ব িশ য়া,
ছাগলনাইয়া, ফনী।
কাম ল ইসলাম, িপতা- মা: রিফ ল ইসলাম, মাতা- শােহনা আ ার, াম- ব ছাগলনাইয়া (বাগান বাড়ী রাড),
ডাকঘর- রাধানগর, ছাগলনাইয়া, ফনী।
খা কার তাসিনম িনজাম, িপতা- এ.িব.এম. খা কার নজা ল হক, মাতা- জ াৎ া আরা বগম, াম- ব
সানা র, ডাকঘর- হির র বাজার, ছাগলনাইয়া, ফনী।
িফেরাজ উি ন, িপতা- মা ফা কামাল , মাতা- আ মান আরা, াম- জয়চ দ র, ডাকঘর- ভ র, ছাগলনাইয়া,
ফনী।
আ াউল হাসান, িপতা- আ তােহর পােটায়ারী, মাতা- সিলানা আ ার, াম- পি ম ছাগলনাইয়া, ছাগলনাইয়া,
ফনী।
রাদ মাহ দ (অ ), িপতা- মারেশদ আলম, মাতা- জাহানারা বগম, াম- পি ম ছাগলনাইয়া, ছাগলনাইয়া,
ফনী।
মা: মহিসন, িপতা- এমদা ল হক, মাতা- জাহানারা বগম, াম- জয়চ দ র, ডাকঘর- ভ র, ছাগলনাইয়া,
ফনী।
মারেশ ল ইসলাম, িপতা- নাজ ল দা, মাতা- জােহদা আকতার, :- ছরা ল হক মা ার বাড়ী, াম- ব
বথািনয়া, ডাকঘর- ব বাথািনয়া, ছাগলনাইয়া, ফনী।
সািনয়া আ ার, িপতা- ত মা: সিলম, মাতা- জাহানারা বগম, াম- দ: সতর, ডাকঘর- দ: সতর,
ছাগলনাইয়া, ফনী।
মন ল হাসান,িপতা- মা: আিম ল হক, মাতা- ফরেদৗস আরা, াম- বাথািনয়া, ডাকঘর- ব িশ য়া,
ছাগলনাইয়া, ফনী।
কাজী তাহিমনা আ ার, িপতা- কাজী আ াহ, মাতা- রােশদা আ ার, াম- উ: আধ র মািনক, ডাকঘররাধানগর, ছাগলনাইয়া, ফনী।
রিহমা আ ার ণা, িপতা- আলী ম জা িময়াজী, মাতা- ফরেদৗস আরা বগম, াম- দ: সতর, ডাকঘর- দ:
সতর, ছাগলনাইয়া, ফনী।
রওজা ল জা াত, িপতা- কিফল উি ন ঞ , মাতা- নািছমা আ ার, াম- ম য়া, ডাকঘর- ছাগলানাইয়া, ফনী।
কাজী আির ল ইসলাম, িপতা- কাজী আ ল বশর, মাতা- মেনায়ারা বগম, াম- দ: সতর, ডাকঘর- দ: সতর,
ছাগলনাইয়া, ফনী।
ঈমাম মাহদী হাছান আরাফাত ঞ , িপতা- মা: আব স সাবহান ঞ , মাতা- জাছনা আরা আ ার িশ , ামহির র, ডাকঘর- হির র, বাজার, ছাগলনাইয়া, ফনী।
মা: ল দা, িপতা- হােফজ সাহাব উি ন, মাতা- র বা , াম- প: ছাগলনাইয়া, ০৫ নং ওয়াড, ডাকঘরছাগলনাইয়া, ফনী।
ফািহমা ইয়াছিমন, িপতা- মা: ইি ছ চৗ রী, মাতা- খােজদা আ ার, াম- ব ছাগলনাইয়া, ডাকঘর- রাধানগর,
ছাগলনাইয়া, ফনী।
িনশাত তাসিনম, িপতা- মা: মাঈন উি ন হােসন, মাতা- রহানা আ ার , াম- প: ছাগলনাইয়া(থানাপাড়া),
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ডাকঘর- ছাগলনাইয়া, ফনী।
ইসরাত জাহান, িপতা- মা: মিনর হােসন, মাতা- রিজয়া আ ার, াম- দৗলত র, ডাকঘর- আলম বাজার,
ছাগলনাইয়া, ফনী।
আব াহ আলম রামান, িপতা- আব ল হাই, মাতা- ফরেদৗস আরা, াম- ব পাঠানগড়, ডাকঘর- ছাগলনাইয়া,
ফনী।
জিনয়া লতানা, িপতা- আহে দ হােসন, মাতা- িফেরাজা আ ার, াম- কাশী র, ডাকঘর- কাশী র,
ছাগলনাইয়া, ফনী।
জিরন তানিজম, িপতা- আ ল কােশম, মাতা- সােজদা আ ার, াম- দ: হির র, ডাকঘর- হির র বাজার,
ছাগলনাইয়া, ফনী।
ফারজানা ইয়াসিমন,িপতা- রিহম উ াহ, মাতা- জ ন নাহার, াম- ম য়া (দ), ডাকঘর- ছাগলনাইয়া, ফনী।
আির ল ইসলাম রায়হান, িপতা- হা ন আর রশীদ, মাতা- িফেরাজা বগম, াম- প: বিশক র, ডাকঘর: ম াম,
ছাগলনাইয়া, ফনী।
িবলিকছ আরা তািনয়া, িপতা- ইউ প ম মদার, মাতা- সাম ন নাহার, াম- প: ছাগলনাইয়া, ডাকঘরছাগলনাইয়া, ফনী।
ফাহিমদা আ ার, িপতা- মা: ল আলম, মাতা- খােদজা আ ার, াম- দ: সতর (খানবািড়), ডাকঘর- দ:
সতর, ছাগলনাইয়া, ফনী।
িজয়াউল হক বা ল,িপতা- ফিকর আহা দ, মাতা- পয়ারা বগম, াম-প: ছাগলনাইয়া,ডাকঘর- ছাগলনাইয়া,
ছাগলনাইয়া, ফনী।

৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/-

সানাগাজী উপেজলা
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

িদল বা খান, িপতা- মা: শাহাব উি ন খান, মাতা- শাহানা কাম ন নাহার, াম- সফর র ডাকঘর- আহা দ র,
সানাগাজী ফনী।
িসফাত লতানা, িপতা- মা: শাহ আলম, মাতা- সােহদা আ ার, াম- লতান র, ডাকঘর- নবাব র,
সানাগাজী ফনী।
এ. ক.এম. ফজ ল নাঈম চৗ রী, িপতা- এ. ক.এম িজ ল হক চৗ রী, মাতা- ফরেদৗস আরা বগম, চর
মজিলশ র, সানাগাজী, ফনী।
আব াহ আল মা ন, িপতা- মা: ই ািহম, মাতা- আর মান রহানা, াম-ম লাকাি , ডাকঘর- ব ার ি ,
সানাগাজী, ফনী।
নাজ ল হাসান,িপতা- আব র রিশদ, মাতা- খােদজা বগম, াম-দশ পাইয়া, ডাকঘর- ব ার ি , সানাগাজী,
ফনী।
আজহা ল ইসলাম, িপতা- ফখ ল ইসলাম, মাতা- িদল বাহার বগম, াম- ম লকাি , ডাকঘর- ব ার ি ,
সানাগাজী, ফনী।
মা: নাইদ ঞ , িপতা- মা: জয়নাল আেবদীন ঞ , মাতা- শােহনা আ ার, াম-চর ল ীগ , ডাকঘর- র
হাট, সানাগাজী, ফনী।
আব ল মিতন রােহদ,িপতা- আব ল মা ান, মাতা- ফরেদৗস আরা বগম, াম- গা র, ডাকঘর- র হাট,
সানাগাজী, ফনী।
; সােহল কামাল, িপতা- অিল আহমদ, মাতা- গালািফর নছা, াম-দ: ব চর চাি য়া, ডাকঘর- বহ ার হাট,
সানাগাজী, ফনী।
তৗিহ ল রহমান ফািহম, িপতা- মিজ র রহমান, মাতা- নািছমা আ ার, াম-আউরারিখল, ডাকঘর- কািজর হাট,
সানাগাজী, ফনী।
ইসরাত জাহান িসিত, িপতা- সিহ ল আবছার, মাতা- মেনায়ারা বগম, াম- ম লাকাি , ডাকঘরব ার ি , সানাগাজী, ফনী।
ফাহিমদা আ ার পিপ, িপতা- মা: আব ল গ র, মাতা- ফরেদৗস আরা বগম, াম- নক বা র, ডাকঘরর হাট, সানাগাজী, ফনী।
মা: িরয়াজ উি ন, িপতা- জয়নাল আবদীন, মাতা- র জাহান বগম, াম- দ: চরচাি য়া, ডাকঘর- ঞ র হাট,
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সানাগাজী, ফনী।
জািহ ল ইসলাম, িপতা- ল ইসলাম, মাতা- কিহ র আ ার, াম- চর গাপালগ ও, ডাকঘর- র হাট,
সানাগাজী, ফনী।
জা া ল ফরেদৗস ি মা, িপতা- আব ল হাই, মাতা- আেনায়ারা বগম, াম- চর জয়, ডাকঘর- আহ দ র,
০৫ নং ওয়াড, সানাগাজী, ফনী।
জা া ন নাঈম, িপতা- গালাম বারী, মাতা- শাহনাজ আ ার, াম- রাজ র, ডাকঘর- রাজ র, সানাগাজী,
ফনী।
মা: সাই ল ইসলাম, িপতা- ত মাহা ল হক, মাতা- আিজমা খা ন, াম- চর চাি য়া, ডাকঘর- ঞ র
বাজার, সানাগাজী, ফনী।
মা: িরয়াদ হােসন, িপতা- মা: ল আিমন, মাতা- র জাহান বগম, াম- চর চাি য়া, ডাকঘর- ঞ র
বাজার, সানাগাজী, ফনী।
মা: নািছর উি ন, িপতা- রশীদ আলম, মাতা- িবিব ফােতমা বগম, াম-চর চাি য়া (সওদাগর বাড়ী),
ডাকঘর- ওলামা বাজার, সানাগাজী, ফনী।
মা: আ বকর িছি ক, িপতা- মা: আ ল বশর, মাতা- আেলয়া বগম, াম- উ র বাঘিরয়া ০১ নং ওয়াড,
সানাগাজী, ফনী।
মা: সাই ল ইসলাম, িপতা- ওয়ািজ উ াহ মাতা- িবিব রিহমা, াম- দ: চর চাি য়া (ওয়ািজ উ াহ মা া
বাড়ী), ডাকঘর- বহ ার হাট, সানাগাজী, ফনী।
মা: জািকর হাসাইন, িপতা- ত মা: মাশারফ হাসাইন, মাতা- নাজমা আ ার, াম- চর গেণশ, ০৮ নং ওয়াড
ডাকঘর- সানাগাজী, ফনী।
মা: রশীদ আলম, িপতা- মাহ জ আলম, মাতা- মেনায়ারা বগম পা ল, াম- জা র, ডাকঘর- মিতগ ,
সানাগাজী, ফনী।
আফসানা নাজনীন িখ, িপতা- মা: শহী ল ইসলাম, মাতা- আই ন নাহার, াম- সেনরিখল, ডাকঘর- কািজর
হাট, সানাগাজী, ফনী।
ইনিজমা ল ইসলাম, িপতা- মা: ল দা, মাতা- মেনায়ারা বগম, াম- চর জয়, ডাকঘর- আহ দ র,
সানাগাজী, ফনী।
মা: হািস ল হাসান, িপতা- মা: আ ল বাশার, মাতা- জাসনারা বগম, াম- িমজা র, ডাকঘর- ব ার ী,
সানাগাজী, ফনী।
খােলদা আ ার, িপতা- আব ল হাই, মাতা- মােমনা আ ার, াম- চর মজিলশ র, ডাকঘর- তািকয়া বাজার,
সানাগাজী, ফনী।
িনশাত তাসিনম িনসা, িপতা- হােফজ আহা দ, মাতা-ফােতমা আহাে দ, াম- বগাদানা, ডাকঘর- কািজর হাট,
সানাগাজী, ফনী।
জা া ন নাঈম, িপতা- মা: মাজহা ল হক, মাতা- মারেশদা বগম, াম- চর খায়াজ, ডাকঘর- সানাগাজী,
ফনী।
ভ রায়, িপতা- স ীবন মার রায়, মাতা- শফালী রানী রায়, াম- আড়কাইম, ডাকঘর- তািকয়া বাজার,
সানাগাজী, ফনী।
মীর মা: মাহ র রহমান, িপতা- মা: আ ল খােয়র, মাতা- ফরেদৗস আরা বগম, াম- নেদানা, ডাকঘরতািকয়া বাজার, সানাগাজী, ফনী।
সাবিরনা হােসন লাপা, িপতা- মাশারফ হােসন, মাতা- শামীমা আ ার, াম- িমজা র, ডাকঘর- ব ার ি ,
সানাগাজী, ফনী।
মা: মজ , িপতা- আ ল হােসন, মাতা- েরর নাহার, াম- পালিগির( দােরাগার হাট), ডাকঘর- দােরাগার হাট,
সানাগাজী, ফনী।
ত াশা হাজারী (উিম), িপতা- নারায়ন হাজারী, মাতা- নিমতা রানী দাস, াম- চর গেণশ, ডাকঘর- সানাগাজী,
ফনী।
নাঈমা সরাত ত ী, িপতা- মা: আ সা, িপতা- নািছমা আ ার, াম- চর গেণশ, ডাকঘর- সানাগাজী, ফনী।
মা: খিল র রহমান শামীম,িপতা- ল ের রহমান, মাতা- কিহ র বগম, াম- দ: ব চর চাি য়া (হাজী
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মমতাজ উি েনর বাড়ী), ডাকঘর- বহ ার হাট, সানাগাজী, ফনী।
সানিজদা আ ার, িপতা- শহী ল ইসলাম, মাতা- সােয়রা খ কার, াম- চর সানা র (আ াম আলী হাজী বাড়ী),
ডাকঘর- সানা র বাজার, সানাগাজী, ফনী।
কাজী বাইয়াত জাহান, িপতা- কাজী িনজাম উি ন, মাতা- কাম ন নাহার লায়লী, াম- চর গেনশ, ডাকঘরসানাগাজী, ফনী।
আফসানা আ ার (িমিম), িপতা- ত বলােয়ত হােসন, মাতা- রােকয়া বগম, াম- িমজা র ( বলােয়ত
হােসেনর বাড়ী), ডাকঘর- ব ার ি , সানাগাজী, ফনী
আব াহ আলম নািহয়ান, িপতা- মিহউি ন খা কার, মাতা- খােলদা নাছিরন, াম- লাখালী, ডাকঘর- ভরব
চৗ রীর বাজার, সানাগাজী, ফনী।
ফারজানা আন ম, িপতা- মা: আব ল হাই, মাতা- ছিকনা বগম, াম- ব িমজাপর, ডাকঘর- ব ার ি ,
সানাগাজী, ফনী।
শাহ ফারাহ ফারজানা, িপতা- মা: শহী ল হক, মাতা- সািফয়া বগম, াম- গায়ািলয়া, ডাকঘর- ভারবাজার,
সানাগাজী, ফনী।
িশদা আ ার িপতা- কিবর আহে দ, মাতা- রিজয়া বগম, াম- উ র চর চাি য়া ( রিজয়া মি ল), আলী
পােটায়ারী সড়ক, ডাকঘর- সানাগাজী, ফনী।
তািনয়া ফরেদৗস, িপতা- মা: আ িফয়ান, মাতা- জা া ল ফরেদৗস, াম- রাজ র, ডাকঘর- মিতগ ,
সানাগাজী, ফনী।
সানিজদা আ ার, িপতা- মা: হািনফ , মাতা- শাহনাজ বগম, াম- ল ী র (ইউ ফ হািজর বািড়), ডাকঘরব ার ি , সানাগাজী, ফনী।
না দাস, িপতা- খেগ মার দাস, মাতা- িশবািন সাহা, াম- উ: চর চাি য়া, ডাকঘর- সওদাগর হাট,
সানাগাজী, ফনী।
ফারাজানা ইয়াছিমন, িপতা- গালাম সরওয়ার, মাতা- জাহানারা বগম, াম- চর জয় (আব ল মািঝ বািড়),
ডাকঘর- আহ দ র, সানাগাজী, ফনী।
তাহিমনা আ ার ণা, িপতা- মা: র নবী, মাতা- শামীমা আ ার, াম- িমজা র, ডাকঘর- ব ার ি ,
সানাগাজী, ফনী।
ফািরয়া জািহদ, িপতা- মা: জািহদ হােসন, মাতা- রাকসানা আ ার, াম- সম র, ডাকঘর-ব ার ি ,
সানাগাজী, ফনী।
শহী ল ইসলাম, িপতা- মা: শাহাব উি ন, মাতা- রােকয়া বগম, াম- ব বড়ধলী, ডাকঘর- ঞ র বাজার,
সানাগাজী, ফনী।
মা: শখ মিহউি ন, িপতা- মা: হােসন আহ দ, মাতা- খিদজা বগম, াম- চর গেণশ, ডাকঘর- সানাগাজী,
ফনী।
পাথ নাথ আকাশ, িপতা- ডা: কলাল দব নাথ, মাতারানী দবী, ২২৩/-২, াম- চর গেনশ, ওয়াড ০৫,
ডাকঘর- সানাগাজী, ফনী।
ফারহানা উে ফােয়ল, িপতা- এ.িব.এম ইসমাঈম, মাতা- িফেরাজা আ ার, াম- ল ী র, ডাকঘর- ব ার ি ,
সানাগাজী, ফনী।
নাঈমা আ ার, িপতা- আব র রিহম, মাতা- রিহমা খা ন, াম- চর চাি য়া, ডাকঘর- ওলামা বাজার,
সানাগাজী, ফনী।
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জা া ল র িম , িপতা- জনাব মন র আহে দ, মাতা- জানাবা ফিরদা আ ার, াম- উ র আলী র, ডাকঘরবেকর বাজার, দাগণ ঞ , ফনী।
রায়হান আহমদ, িপতা- িমনহাজ উি ন আহমদ, মাতা- হেলন আরা বগম, াম উ: কিরম র, ডাকঘরদাগণ ঞ , ফনী।
আদনান আহমদ, িপতা- িমনহাজ উি ন আহমদ, মাতা- হেলন আরা বগম, াম উ: কিরম র, ডাকঘরদাগণ ঞ , ফনী।
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সােলহ আহ দ, িপতা- মা: ইসমাইল, মাতা- র জাহান, াম- জগত র ( আব ল আলী সওদাগর বাড়ী) ০৪ নং
ওয়াড, দাগণ ঞ , ফনী।
রািক ল ইসলাম, িপতা- আ িফয়ান, মাতা- রােবয়া খা ন, াম- ব য়া, ডাকঘর- দাগণ ঞ , ফনী।
সািদয়া আফিরন, িপতা- মা: ই ািহম, মাতা- আেয়শা খা ন, াম- উ র কিরম র ( হািনফ ডা ার বাড়ী),
ডাকঘর- দাগণ ঞ , ফনী।
আসমা উল হাসনা, িপতা- গালাম মাওলা, মাতা- শাহানা আ ার, াম- দবরাম র (চাকলাদার বাড়ী), ০৮ নং
ওয়াড, ডাকঘর- এিতমখানা বাজার, দাগণ ঞা, ফনী।
আ ছােলহ মা ন, িপতা- সিফ উ াহ, মাতা- গালশান আরা, াম- ব চ র, ডাকঘর- বরাগীর হাট,
দাগণ ঞ , ফনী।
ইমরান হাসাইন, িপতা- আ ল বশর,মাতা- হােজরা বগম, াম- বঠার পাড়, ডাকঘর- গজািরয়া
বাজার,দাগণ ঞ , ফনী।
আহে দ িবন নােছর , িপতা- নািসর উি ন আর , মাতা- িশিরন আ ার, উ র নয়াজ র, ডাকঘর- িসেলািনয়া
বাজার, দাগণ ঞ , ফনী।
ফােতমা তাছিমন জাহান, িপতা- মা: জাহা ীর আলম, মাতা- তােহরা বগম, াম- উ: সাক র র, ডাকঘরসকা র র, দাগণ ঞ , ফনী।
আব ল আউয়াল, িপতা- রিফক উ াহ, মাতা- রহানা আা ার, াম- কেরািনয়া, ডাকঘর- বরাগীর হাট,
দাগণ ঞ , ফনী।
মা: মাশারফ হােসন,িপতা- আ ল কােশম, মাতা- মাশ রা খানম, াম- চ ীপ, ডাকঘর- গজািরয়া,
দাগণ ঞ , ফনী।
মা: আব ল ইবেন ওবােয়দ, িপতা- মা: ওবায ল হক, মাতা- হাসেন আরা বগম, হাি ং নং-২১৯৪, াম- প:
চি র, ডাকঘর- ধ খা বাজার, দাগণ ঞ , ফনী।
নািগস আ ার, িপতা- মর ম হােফজ িসরাজ উ াহ, মাতা- জাহানারা বগম, াম- দ: কিরম র, ডাকঘর- ছিমর
ঞ র হাট, দাগণ ঞ , ফনী।
মিফজ উি ন, িপতা- সাহাব উি ন, মাতা- আেমনা বগম, াম- বঠার পাড়, ডাকঘর- গজািরয়া, দাগণ ঞ ,
ফনী।
মা: শাহাদাত হােসন, িপতা- ত বলােয়ত হােসন, মাতা- সাহানারা আ ার, াম- জা ািলয়া, ডাকঘরসমাস র, দাগণ ঞ , ফনী।
এমরান হােসন, িপতা- ওবােয়দ উ াহ, মাতা- তাহিমনা আ ার, াম- গজািরয়া, ডাকঘর- গজািরয়া বাজার,
দাগণ ঞা, ফনী।
ফািরয়া আব াহ িপতা- ত আব াহ আল আমীন, মাতা- আেয়শা খানম, াম- আলাম র, ডাকঘরিসেলািনয়া, দাগণ ঞা, ফনী।
মা: আির ল হক, মাতা- মা: আফজেলর রহমান, মাতা- িবিব আরাধন, াম- প: জয়নারায়ন র, ডাকঘররাজা র বাজার, দাগণ ঞা, ফনী।
ফজ ল হক, িপতা- তবজল হােসন, মাতা- রিহমা আ ার, াম- িশ র (তবজল িময়ার ন ন বাড়ী), ডাকঘরগজািরয়া বাজার, দাগণ ঞ , ফনী।
মিজনা আ ার, িপতা- শরীয়ত উ া, মাতা- িবিব খায় ন নছা, াম- ব চ র, ডাকঘর- বরাগীর হাট,
দাগণ ঞ , ফনী।
হাসনাত নািজম, িপতা- একরা ল হক, মাতা- ইসরাত জাহান, াম- উ: লাল র, ডাকঘর- িসেলািনয়া, দাগণ ঞ ,
ফনী।
তােরজ আিজজ েয়ল রানা, িপতা- মা: ল আিমন, মাতা- জাহানারা বগম, াম- মামািরজ র, ডাকঘরমা ঞ , দাগণ ঞ , ফনী।
সািহদা লতানা, িপতা- সাই ল ইসলাম, মাতা- মেনায়ারা বগম, াম- মামািরজ র, ডাকঘর- মা ঞ ,
দাগণ ঞ , ফনী।

৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/-

পর রাম উপেজলা
D:\সাধারণ শাখা\িশ াবৃি (২০১৩-১৪)বাছাইকৃ ত\Selected for stipend(2013-14) Potrait.docx

পাতা-12

283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294

আেয়শা িছি কা, িপতা- ল আলম, মাতা- রহানা আ ার, াম- মািলপাথর, ডাকঘর-শালধর বাজার,
পর রাম, ফনী।
ি হািছ র রহমান হািছব, িপতা- ি আ ল বশর, মাতা- হািছনা আ তার, াম- উ: শালধর( ি বাড়ী),
ডাকঘর- শালধর বাজার,পর রাম, ফনী।
রােকয়া আ ার, িপতা- জামাল উি ন, মাতা- ছােলহা আ তার, াম- উ: শালধর, ডাকঘর- শালধর বাজার,
পর রাম, ফনী।
জা া ল ফরেদৗস, িপতা- মাতােহর হােসন,মাতা- রওশন আরা, াম- উ র ধনী া, ডাকঘর- নায়া র,
পর রাম, ফনী।
কাজী শহী ল ইসলাম, িপতা- কাজী আ ল কালাম, মাতা- কাজী িন ফা আজাদ, াম- পাগলীর ল, ডাকঘরশালধর বাজার, পর রাম, ফনী।
মা: নয়ন, িপতা- আব ল স, মাতা- মেনায়ারা বগম, াম- ব অন র, ডাকঘর- পর রাম, ফনী।
সরাত লতানা, িপতা- সিফ ল ইসলাম খা কার, মাতা- ফরেদৗস আ ার, াম- িচথিলয়া, ডাকঘর- সিলয়া,
পর রাম, ফনী।
মা: মা ািকম িবন কােশম, িপতা- আ ল কােশম চৗ রী, মাতা- খােদজা িবিব, াম- দ: কালাপাড়া, পর রাম,
ফনী।
খািদজা খানম, িপতা- আ ল হােশম মা: মাঈন উি ন, মাতা- িফয়া আ ার, াম- সিলয়া, ডাকঘর- সিলয়া,
পর রাম, ফনী।
মা: ফজেল রা ী, িপতা- মা: আজাদ চৗ রী, মাতা- পারভীন আ ার, াম- দ: মা, ডাকঘর- মা,
পর রাম, ফনী।
মা: ই ািহম হােসন, িপতা- মিহউি ন আহমদ, মাতা- রিহমা আ ার, াম- সিলয়া, ডাকঘর- সিলয়া, পর রাম,
ফনী।
তাহিমনা আ ার পােটায়ারী, িপতা- আব ল কােদর পােটায়ারী, মাতা- সয়দা আ ার জাহান, াম- চাির াম,
ডাকঘর- খ লহাই, পর রাম, ফনী।

৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/-

লগাজী উপেজলা
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া রি ত, িপতা- য ন ন রি ত, মাতা- সামা রি ত, াম- ব বস র, ডাকঘর- আমজাদহাট, লগাজী,
ফনী।
মা: মাবারক হাসাইন, িপতা- রিহম উ াহ, মাতা- জাসনা বগম, াম- পিছবাড়ীয়া, ডাকঘর- আন র,
লগাজী, ফনী।
ইসরাত জাহান, িপতা- বলাল হােসন, মাতা- আ মান আরা বগম, াম- নায়া র, ডাকঘর- কািলকা র,
লগাজী, ফনী।
নাজনীন লতানা পােটায়ারী, িপতা- সিফ র রহমান পােটায়ারী, মাতা- হাসেন আরা বগম, াম- ক য়া,
ডাকঘর- ি রহাট, লগাজী, ফনী।
হমা আ ার, িপতা-আব ল গিণ, মাতা- জাসনা বগম, াম- প: দরবার র, ডাকঘর- ি রহাট, লগাজী,
ফনী।
কাজী রা ল উ াহ, িপতা- কাজী সিলম উ াহ, মাতা- রােমনা আ ার, াম- ফেত র, ডাকঘর- ন ন ি র
হাট, লগাজী, ফনী।
ইকরাম উ াহ িন , িপতা- ছানা উ াহ ঞ , মাতা- সােজদা আ ার, াম- দ: মা, ডাকঘর- ি র হাট,
লগাজী, ফনী।-০১৮৩৮১৭১৩৯২
িরফা সানিজদা, িপতা- রজাউল মাওলা, মাতা- জাহানারা আ ার, াম- ব বিশক র, ডাকঘর- ব বিশক র,
লগাজী, ফনী।
ির া ভৗিমক, িপতা- অিজত মার ভৗিমক, মাতা- অ না ভৗিমক, াম- পি ম বস র, ডাকঘর- ন ন
ি র হাট, লগাজী, ফনী।
জা া ন নাঈম, িপতা- রম ম িগয়াস উি ন, মাতা- আেমনা িলিপ, াম- দ: ধম র, ডাকঘর- আমজাদ হাট,
লগাজী, ফনী।
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ি তা আ ার, িপতা- আব র রা াক, মাতা- আেলয়া বগম, াম- উ: ধম র, ডাকঘর- আমজাদ হাট,
লগাজী, ফনী।
নাছিরন লতানা, িপতা- মা: এরশাদ উ াহ, মাতা- মা দা আ ার, াম- ব দরবার র, ডাকঘর- ি রহাট,
লগাজী, ফনী।
মনা ফরেদৗস, িপতা- আ ল কােশম, মাতা- জ ন নাহার, াম- ব বিশক র, ডাকঘর- িজ. এম. হাট,
লগাজী, ফনী।
ফাহিমদা লতানা, িপতা- মাহা দ আ ল খােয়র ঞ , মাতা- িবিব রিহমা, াম- ব বিশক র, লগাজী,
ফনী।
মাইয়া আ ার, িপতা- বলাল হােসন ম মদার, মাতা- শাহীনা আ ার, াম- খা িরয়া, ডাকঘর- ব মাহ দ,
লগাজী, ফনী।

৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/৩,০০০/-

খ. উ মা িমক পরী ায় উ ীণ
িমক নং
০১
০২
০৩
০৪
০৫
০৬
০৭
০৮
০৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
15

আেবদনকারীর নাম ও কানা
ফনী সদর উপেজলা
নাছিরন লতানা, িপতা- মাহা দ সিহদ উ াহ, মাতা- গালাসান আরা বগম, াম- টংগীর পাড় (ইসমাইল
মৗলভী বাড়ী), ডাকঘর- ল য়া বাজার, ফনী সদর, ফনী।
রশাদ ইবেন মিমন, িপতা- মা: মিম ল হক, মাতা- ফিরদা ইয়াছিমন, যে - মাশারফ হােসন, কিমশনার,
পি ম উিকল পাড়া, ফনী সদর, ফনী।
সাই র রহমান চৗ রী, িপতা- মাওলানা সাম ল আলম চৗ রী, মাতা- ইয়াছিমন আ ার চৗ রী, ধম র, ওয়াড
০৩, ডাকঘর- জায়ারকাছাড়, ফনী সদর, ফনী।
মাইয়া ফরেদৗস পিল, িপতা- পয়ার আহে দ ইয়া, মাতা- হাসাইনা আ ার ভা, মাইশা ভবন, পাঠান বািড়
রাড, উ র ডা ার পাড়া, ফনী।
মা: সালমান হােসন ঞ , িপতা- পয়ার আহে দ ইয়া, মাতা- হাসাইনা আ ার ভা, মাইশা ভবন, পাঠান
বািড় রাড, উ র ডা ার পাড়া, ফনী।
ক.এম. বােয়র তািনম, িপতা- মাজাে ল হক খা কার, মাতা- ছােলহা খা ন, ২২৯, খা কার মি ল, এস.
এস, ক রাড, ফনী।
মাহা দ আব াহ আর রাইহান, িপতা- মাহা দ শাহজাহান ম মদার, মাতা- খােদজা আ ার, ১৮৯, শহীদ ড.
ফয় ল মিহ সড়ক, একােডমী রাড, ফনী।
জিহর আহমদ, িপতা- িদলদার আহমদ, মাতা- র জাহান বগম, াম- অিল র (উিকল বািড়), ডাকঘর- ধিলয়া
বাজার, ফনী সদর, ফনী।
উে হািন, িপতা- মা: আ ল কালাম, মাতা- ম রা বগম, াম- রাম র, ডাকঘর- ধম র, ফনী সদর, ফনী।
আব ল ওয়ােহদ, িপতা- মা: িনজাম উি ন, মাতা- রােশদা আ ার, প চগািছয়া ( হিকম মাহা দ উ াহ বাড়ী),
ডাকঘর- প চগািছয়া, ফনী।
ওসমান িবন আিতক, িপতা- এ এস এম আিতক, মাতা- রােশদা আ ার, ২০, দা স সালাম, পাঠান বাড়ী রাড, ১০
নং ওয়াড, ফনী সদর ফনী।
মা ঘাষ, িপতা- দীপক ঘাষ, মাতা- ামলী ঘাষ, ২৯৪, নয়ন ভবন দ: সহেদব র, ০২ নং ওয়াড, ফনী সদর,
ফনী।
তীথ দ , িপতা- বা েদব দ , মাতা- বা ী দ , ২৪৪, ব শপড়া কায়াটার, ০১ নং ওয়াড, ফনী সদর, ফনী।
সািবনা ইয়াসিমন, িপতা- মা: জামাল উি ন, মাতা- আেয়শা বগম, াম- দ: খােনবাড়ী, ডাকঘর- শশিদ বাজার,
ফনী সদর, ফনী।
নাজ ল হক, িপতা- মা: রিবয়ল হক, মাতা- র জাহান বগম, াম- প: ছ য়া ( র িময়া হাজী বািড়), ডাকঘরছ য়া বাজার, ফনী সদর, ফনী।
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বরা

ত অথ

৩,৫০০/৩,৫০০/৩,৫০০/৩,৫০০/৩,৫০০/৩,৫০০/৩,৫০০/৩,৫০০/৩,৫০০/৩,৫০০/৩,৫০০/৩,৫০০/৩,৫০০/৩,৫০০/৩,৫০০/-

পাতা-14

16
17
18

শতারী চৗ রী, িপতা- মা: আব ল হক চৗ রী, মাতা- আেমনা বগম, ৬২৪/২, িমজান পাড়া, ফনী।
মা: শর ি ন, িপতা- মা: ব উি ন, মাতা- মেনায়ারা বগম, প চগািছয়া, ডাকঘর- প চগািছয়া, ফনী সদর,
ফনী।
িমনহা ল ইসলাম তািমম, িপতা- মা: আিম ল ইসলাম, মাতা- শািহনা ইসলাম, ৪৭৪, াম- ব রাম র
(পােটায়ারী বাড়ী সড়ক), ফনী সদর, ফনী।

৩,৫০০/৩,৫০০/৩,৫০০/-

সানাগাজী উপেজলা
19
২0
২1
২2
২3
২4
২5
২6

মা: তৗিহ ল ইসলাম, িপতা- ল আিমন, মাতা- আেনায়ারা বগম, াম- ম লকাি , ডাকঘর- ব ার ি ,
সানাগাজী, ফনী।
জা া ল ইরফানা, িপতা- এ.িব. এম. সাহাব উি ন ঞ , মাতা- ছ রা আ তার, াম- নািজর র, ডাকঘরভারবাজার, সানাগাজী, ফনী।
উে উমাইমা, িপতা- আব ল হাই, মাতা- আেনায়ারা বগম, াম- চরজয় , ডাকঘর- আহ দ র, সানাগাজী,
ফনী।
তাছিলমা আ ার, িপতা- মাহা দ এহছান উ াহ, মাতা- সাম ন নাহার, াম- ম লকাি , ডাকঘরব ার নিস, সানাগাজী, ফনী।
মা: এমরা ল হক, িপতা- সাম ল হক, মাতা- শাহজাহান বগম, াম- নক, ডাকঘর- র হাট, সানাগাজী,
ফনী।
হা দ মাহিসন, িপতা- আ তােহর হায়দার, মাতা- জা া ল ফরেদৗস, াম- চর চাি য়া, ডাকঘর- সওদাগর
হাট, সানাগাজী, ফনী।
মাশারফ হােসন, িপতা- ত িছি ক আহমদ, মাতা- িফেরাজা বগম, াম- সানা র, ডাকঘর- সানা র বাজার,
সানাগাজী, ফনী।
মা: ইমাম উি ন আজাদ, িপতা- আহছান উ াহ, মাতা- মা না খা ন, াম- উ: বাখািরয়া (আহছান কমা ােরর
বাড়ী), ডাকঘর- সানাগাজী, ফনী।

৩,৫০০/৩,৫০০/৩,৫০০/৩,৫০০/৩,৫০০/৩,৫০০/৩,৫০০/৩,৫০০/-

ছাগলনাইয়া উপেজলা
27

মা: আিক ল সাসাইন, িপতা- মা: মায়াে ম হােসন, মাতা- ইসমত আরা বগম, াম- ম য়া, ডাকঘরছাগলনাইয়া, ছাগলনাইয়া, ফনী।

৩,৫০০/-

দাগন ঞ উপেজলা
28
29
30
31
32

মা: আব ল কাই ম, িপতা- ল আিমন, মাতা- পেশায়ারা বগম, াম- সা য়া, ডাকঘর- গজািরয়া, দাগণ ঞ ,
ফনী।
মা: ইসমাইল হােসন,িপতা- আ ল হােশম, মাতা- দেলায়ারা বগম, াম- লিতফ র, ডাকঘর- রাজা র,
দাগণ ঞ , ফনী।
সরাত জাহান, িপতা- র আহ দ ঞ , মাতা- জিরনা রায়হান, াম- ভবানী র, ডাকঘর- সমাস র, দাগণ ঞ ,
ফনী।
আব ল গ র খান, িপতা- বিদউল আলম, মাতা- িফেরাজা বগম, াম- ভবানীপর (ন হাজী বািড়), দাগণ ঞ ,
ফনী।
মাশারফ হােসন (সামীম), িপতা- আ ল বাসার, মাতা- মােজদা খা ন, াম- এনােয়ত র, ডাকঘর- িসেলািনয়া,
দাগণ ঞ , ফনী।

৩,৫০০/৩,৫০০/৩,৫০০/৩,৫০০/৩,৫০০/-

পর রাম উপেজলা
33
34
35

রািজয়া লতানা, িপতা- মা: সিলম, মাতা- হািছনা আ ার, াম- অন র, ডাকঘর- পর রাম, পর রাম,
ফনী।
সাই ল ইসলাম, িপতা- আব ল গ র, মাতা- িফেরাজা বগম, াম- উ র চ না, ডাকঘর- শালধর, পর রাম,
ফনী।
মাহ জা লতানা ম মদার, িপতা- হা দ জাহা ীর ম মদার, মাতা- মাসা াৎ সােজদা আছমা বা , ামবাউর মা (ম মদার বাড়ী), ডাকঘর- পর রাম, পর রাম, ফনী।
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৩,৫০০/৩,৫০০/৩,৫০০/-

পাতা-15

36
37

ফােতমা নাজনীন, িপতা- মিফ র রহমান, মাতা- শাহাদাত আরা, াম- ব অন র, ডাকঘর- পর রাম, ফনী।
রইচ উি ন চৗ রী, িপতা- কামাল উি ন চৗ রী, মাতা- সােজদা আ ার, াম- ই: তালবাড়ীয়া, ডাকঘর- বক
মাহ দ, পর রাম, ফনী।

৩,৫০০/৩,৫০০/-

লগাজী উপেজলা
38
39
40
41

মা: নািজম উি ন, িপতা- মা: মিহ উি ন, মাতা- র জাহান, াম- দ: আন র, ডাকঘর- হাসনাবাদ, লগাজী,
ফনী।
মা: সা াদ হাছান, িপতা- মা: শিহদ উ াহ, মাতা- র নাহার বগম, াম- দ: ধম র, ডাকঘর- আমজাদ হাট,
লগাজী, ফনী।
আ ল হােশম, িপতা- আ ল কােশম, মাতা- কাজল আ ার, াম- মনতলা, ডাকঘর- শালধর বাজার, লগাজী,
ফনী।
ঋ পণা পাল, িপতা- ামল চ পাল, মাতা- শী া রানী পাল, াম- ম ম বা ড়া, ডাকঘর- লগাজী, লগাজী,
ফনী।
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৩,৫০০/৩,৫০০/৩,৫০০/৩,৫০০/-

পাতা-16

