
গণ তাত ী বাংলােদশ সরকার 
মাংলা পাট পৗরসভা 

 উপেজলাঃ মাংলা, জলাঃ বােগরহাট। 
: নং নাম কানা ইউিনয়েনর নাম জ  তািরখ ও 

বয়স 
শারীিরক অব া িভ া ি র কারন ম  

অ  বিধর বাবা পা নই হাত নই অ া  
(উে খ ক ন) 

পশা/ বসা শারীিরক 
অ মতা 

1.  মায়া দাস মা াসা রাড মাংলা পাট েপৗরসভা 12/3/1967,48 বছর         দাির তা 
2.  লবা  িবিব িসগনাল টাওয়ার মাংলা পাট েপৗরসভা 1/6/1947,68বছর         দাির তা 
3.  হােজরা বগম কর ান রাড মাংলা পাট েপৗরসভা 11/7/1946,69বছর         দাির তা 
4.  রােবয়া খা ন হাজী বাহার উি ন সড়ক মাংলা পাট েপৗরসভা 2/4/1953,62বছর         দাির তা 
5.  লজান িবিব ন ন কলনী মাংলা পাট েপৗরসভা 22/8/1936,80বছর      অ মতা  হ া দাির তা 
6.  সািফয়া বগম উ র কাইনমারী মাংলা পাট েপৗরসভা 10/8/1953,63বছর      িতব ী  হ া দাির তা 
7.  মাসা: সােহরা বগম মাইেকল ম দন সড়ক মাংলা পাট েপৗরসভা 1/10/1967,49বছর         দাির তা 
8.  তাসিল বগম ম ক ান রাড মাংলা পাট েপৗরসভা 1/2/1940,76বছর      অ মতা  হ া দাির তা 
9.  সার বা  ম ক ান রাড মাংলা পাট েপৗরসভা 19/9/1935,81বছর         দাির তা 
10.  সিলনা বগম মেশ দ সড়ক মাংলা পাট েপৗরসভা 22/8/1960,74বছর         দাির তা 
11.  আেনায়ারা বগম রাতারািত কলিন মাংলা পাট েপৗরসভা 25/10/1942,56বছর         দাির তা 
12.  আ র রহমান ডাস মসিজদ রাড মাংলা পাট েপৗরসভা 1/1/1988,73বছর      শারীিরক িতব ী   দাির তা 
13.  মা: আ ল ল ার ব কবর ান রাড মাংলা পাট েপৗরসভা 1/5/1931,85বছর         দাির তা 
14.  আিম ন বগম ন ন কলনী মাংলা পাট েপৗরসভা 4/7/1981,35বছর         দাির তা 
15.  ফােতমা বগম মােশদ সড়ক মাংলা পাট েপৗরসভা 18/11/1947,69বছর         দাির তা 
16.  ববী বগম মা াসা রাড মাংলা পাট েপৗরসভা 22/8/1974,42বছর         দাির তা 
17.  চান ব  মা াসা রাড মাংলা পাট েপৗরসভা 15/3/1928,88বছর         দাির তা 
18.  নবী বগম িসগনাল টাওয়ার মাংলা পাট েপৗরসভা 25/6/1971,45বছর         দাির তা 
19.  খািদজা আ ার ছাড়াবািড়, ব খী মা াসার িপছেন মাংলা পাট েপৗরসভা 1/3/1988,28বছর         দাির তা 
20.  আিছয়া খা ন ন ন কলিন মাংলা পাট েপৗরসভা 5/2/1959,57বছর         দাির তা 
21.  জাহরা বগম ব কব ান মাংলা পাট েপৗরসভা 13/7/1947,69বছর         দাির তা 
22.  আমেজদ আলী িজয়া সড়ক মাংলা পাট েপৗরসভা 20/5/1945,71বছর         দাির তা 
23.  ফােতমা বগম ম ক ান রাড মাংলা পাট েপৗরসভা 1/2/1965,51বছর         দাির তা 
24.  ফােতমা বগম িদগ  কলনী মাংলা পাট েপৗরসভা 1/6/1952,64বছর         দাির তা 
25.  কমলা বগম পি ম শহলা িনয়া মাংলা পাট েপৗরসভা 24/7/1942,74বছর         দাির তা 
26.  িলজা কবর ান রাড মাংলা পাট েপৗরসভা 15/6/1967,49বছর         দাির তা 
27.  রিহমা বগম ন ন কলনী মাংলা পাট েপৗরসভা 10/12/1965,51বছর         দাির তা 
28.  লবা  িরভার সাইড রাড মাংলা পাট েপৗরসভা 15/10/1940,76বছর   বাবা   অ মতা  হ া দাির তা 
29.  মরীনা বগম মেছরছা সড়ক মাংলা পাট েপৗরসভা 16/5/1965,51বছর         দাির তা 
30.  লাকী নািরেকলতলা মাংলা পাট েপৗরসভা 25/3/1992,24বছর         দাির তা 
31.  মা: গালাম রহমান পাওয়ার হাউজেরাড মাংলা পাট েপৗরসভা 10/5/1945,71বছর অ        হ া দাির তা 
32.  লব  ন ন কলনী মাংলা পাট েপৗরসভা 1/6/1935,81বছর         দাির তা 



33.  জেবদা বম ম ক ন রাড মাংলা পাট েপৗরসভা 3/6/1948,68বছর      অ মতা  হ া দাির তা 
34.  মাসা: সানা ব  কবর ানেরাড মাংলা পাট েপৗরসভা 3/12/1958,58বছর         দাির তা 
35.  মাতােলব মাম র রহমান সড়ক মাংলা পাট েপৗরসভা আ মািনক 70 বছর      অ মতা  হ া দাির তা 
36.  মাসা: সানা ব  রা াক সড়ক মাংলা পাট েপৗরসভা 12/2/1942,74বছর      অ মতা  হ া দাির তা 
37.  মােমনা বগম ম ক ান রাড মাংলা পাট েপৗরসভা 7/11/1946,70বছর      অ মতা  হ া দাির তা 
38.  আেলয়া বগম িসগনাল টাওয়ার মাংলা পাট েপৗরসভা 20/5/1963,53বছর অ        হ া দাির তা 
39.  শফালী মা াসা রাড মাংলা পাট েপৗরসভা 13/2/1958,58বছর         দাির তা 
40.  হােজরা বগম িসগনাল টাওয়ার মাংলা পাট েপৗরসভা 23/11/1998,18বছর      শারীিরক িতব ী  হ া দাির তা 
41.  মা: মক ল হাসেন আকন মেশ দ সড়ক মাংলা পাট েপৗরসভা 11/3/1958,58বছর         দাির তা 
42.  ফােতমা বগম মেশরশাহ সড়ক মাংলা পাট েপৗরসভা 5/7/1970,46বছর         দাির তা 
43.  জাহানারা বগম ম ক াণ রাড মাংলা পাট েপৗরসভা 3/2/1971,45বছর         দাির তা 
44.  আি য়া বগম হাজী বাহার উি ন সড়ক মাংলা পাট েপৗরসভা 1/1/1960,56বছর         দাির তা 
45.  জােবদা বগম িরভার সাইড রাড মাংলা পাট েপৗরসভা 3/9/1952,64বছর      শারীিরক িতব ী  হ া দাির তা 
46.  মাসা: আেনারা বগম কবর ান রাড মাংলা পাট েপৗরসভা 14/4/1962,54বছর         দাির তা 
47.  মা: মা ফা ায়ী ব র আবািসক এলাকা মাংলা পাট েপৗরসভা 1/1/1963,53বছর      শারীিরক িতব ী  হ া দাির তা 
48.  লালমিত বগম মেশরশাহ সড়ক মাংলা পাট েপৗরসভা 5/2/1938,74বছর         দাির তা 
49.  মাসা: শাহানারা বগম কবর ান রাড মাংলা পাট েপৗরসভা 10/10/1968,48বছর         দাির তা 
50.  রিহমা বগম শেরবাংলা সড়ক মাংলা পাট েপৗরসভা 10/5/1935,81বছর         দাির তা 
51.  আেনায়ারা বগম বােতন সড়ক মাংলা পাট েপৗরসভা 15/8/1962,54বছর         দাির তা 
52.  মাসা: লবা  বগম কবর ান ব – ১ মাংলা পাট েপৗরসভা 2/22/1945,71বছর         দাির তা 
53.  ফােতমা বগম  মা: শিহ াহ সড়ক মাংলা পাট েপৗরসভা 19/6/1942,74বছর         দাির তা 
54.  মা: জাকািরয়া হাওলাদার হাজী বাহার উি ন সড়ক মাংলা পাট েপৗরসভা 1/1/1986,30বছর         দাির তা 
55.  সােলহা বগম মা াসা রাড মাংলা পাট েপৗরসভা 10/6/1953,63বছর         দাির তা 
56.  রিহমা বগম তাজমহল রাড মাংলা পাট েপৗরসভা 8/9/1957,59বছর         দাির তা 
57.  মাসা: ময়না বগম ন ন কলনী মাংলা পাট েপৗরসভা 12/12/1950,66বছর         দাির তা 
58.  কমলা বগম িসগনাল টাওয়ার মাংলা পাট েপৗরসভা 22/2/1958,58বছর         দাির তা 
59.  হািছনা বগম ি  পাড়া মাংলা পাট েপৗরসভা 22/2/1952,64বছর      শারীিরক িতব ী  হ া দাির তা 
60.  আ ল কােশম বা র মাঠ মাংলা পাট েপৗরসভা আ মািনক 80 বছর         দাির তা 
61.  আলী ব  িবএলএস রাড মাংলা পাট েপৗরসভা আ মািনক 70 বছর         দাির তা 
62.  হােসেন আরা কবর ান রাড মাংলা পাট েপৗরসভা 14/7/1950,66বছর         দাির তা 
63.  হ ফা বগম ন ন কলিন মাংলা পাট েপৗরসভা 1/12/1936,80বছর      অ   হ া দাির তা 
64.  ফােতমা বগম হাজী বাজার উি ন সড়ক মাংলা পাট েপৗরসভা 1/1/1956,60বছর         দাির তা 
65.  ময়না বগম ন ন কলনী মাংলা পাট েপৗরসভা 12/12/1950,66বছর         দাির তা 
66.  মা: হােতম আলী গাজী িসগনাল টাওয়ার মাংলা পাট েপৗরসভা 13/3/1925,91বছর      অ   হ া দাির তা 
67.  িরিজয়া খা ন কবর ান রাড মাংলা পাট েপৗরসভা 10/11/1948,68বছর         দাির তা 
68.  পারেভজ আ: হািলম সড়ক মাংলা পাট েপৗরসভা 1/6/2005,11বছর      শারীিরক িতব ী   দাির তা 
69.  আেলয়া বগম শক আ: হাই সড়ক মাংলা পাট েপৗরসভা 10/11/1963,53বছর         দাির তা 
70.  আিম ন বগম  মা: শিহ াহ সড়ক মাংলা পাট েপৗরসভা 5/12/1943,73বছর         দাির তা 

 


