
চয়ার ােনর কা ালয় 
 

ডাকঘর: বল মঝাড়, উপেজলা: গাইবা া সদর, জলা: গাইবা া । 
িভিজিড ম/২০১৩মােসর চাউল/গম িবতরেণর মা ারেরাল: িবতরণ তািরখ: ৩০.০৬.২০১৩ইং 

িমক 
নং 

নাম/িপতা বা ামীর নাম াম/ওয়াড পিরমাণ াপেকর পসিহ সনা কারীর 
াÿর 

িবতরণকারীর 
াÿর 

চাউল গম 

০১ 

মাছাঃ ল র বগম   
মাঃ শিফ ল ইসলাম বল মঝাড় ২৪.৩৮৯ কিজ 

   

০২ 

সি  রানী  
পিরদাশ বল মঝাড় ২৪.৩৮৯ কিজ 

   
 
 

০৩ 
 

মাছাঃ ছািমনা বগম  
মাঃ বাদশা িময়া 

 
বল মঝাড় ২৪.৩৮৯ কিজ 

   

০৪ 
 

মাছাঃ মেনায়ারা বগম 
 মাঃ আঃ রউফ সরকার বল মঝাড় ২৪.৩৮৯ কিজ 

   

০৫ 
মাছাঃ রখা বগম  
মাঃ ল িময়া বল মঝাড় ২৪.৩৮৯ কিজ 

   

০৬ 
 
 

মাছাঃ লালী বগম  
মাঃ মিম ল ইসলাম বল মঝাড় ২৪.৩৮৯ কিজ 

   

০৭ 
 
 

মাছাঃ িবনা বগম  
মাঃ ফা ক শখ বল মঝাড় ২৪.৩৮৯ কিজ 

   

০৮ 
 
 

মাছাঃ গােল র বগম 
 মাঃ রাজা িময়া বল মঝাড় ২৪.৩৮৯ কিজ 

   

 
০৯ 
 

মাছাঃ হাছনা বগম  
মাঃ সাদা িময়া বল মঝাড় ২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১০ 
 
 

মাছাঃ হাছনা বগম  
মাঃ আহ দ আলী বল মঝাড় ২৪.৩৮৯ কিজ 

   

                                                                                                                                                চয়ার ােনর াÿর: 
 
 
 
 



চয়ার ােনর কা ালয় 
 

ডাকঘর: বল মঝাড়, উপেজলা: গাইবা া সদর, জলা: গাইবা া । 
িভিজিড ম/২০১৩মােসর চাউল/গম িবতরেণর মা ারেরাল: 

িমক 
নং 

নাম/িপতা বা ামীর নাম াম/ওয়াড পিরমাণ াপেকর পসিহ সনা কারীর 
াÿর 

িবতরণকারীর 
াÿর 

চাউল গম 

১১ 

মাছাঃ রজাহান বগম 

মাঃ আয়জল িময়া 
বল মঝাড় 

২৪.৩৮৯ কিজ 
   

১২ 

মাছাঃ রানিজনা বগম  
মাঃ রিফ ল ইসলাম 

বল মঝাড় 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   
 
 

১৩ 

মাছাঃ গােলফা বগম  
মাঃ শিহ ল ইসলাম 

বল মঝাড় 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১৪ 

মাছাঃ রতনা বগম  
মা: আ: হািমদ খান 

বল মঝাড় 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১৫ 
মিত ি  রানী   
বাস চ  দাস 

বল মঝাড় 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১৬ 

মাছাঃ হীরা বগম  
মাঃ কালাম ম ল 

বল মঝাড় 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১৭ 
মাছাঃ মােরফা খা ন  
মাঃ রা  িময়া 

বল মঝাড় 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১৮ 

মাছাঃ জেলখা বগম  
মাঃ আ ল কােশম 

বল মঝাড় 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১৯ 
মাছাঃ জাহানারা বগম  
মাঃ পা ল িময়া 

বল মঝাড় 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

২০ 

মাছাঃ ছািমনা বগম  
মাঃ রা  ধান 

বল মঝাড় 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

                                                                                                                                                চয়ার ােনর াÿর: 
 
 
 
 



চয়ার ােনর কা ালয় 
 

ডাকঘর: বল মঝাড়, উপেজলা: গাইবা া সদর, জলা: গাইবা া । 
িভিজিড ম/২০১৩মােসর চাউল/গম িবতরেণর মা ারেরাল: 

িমক 
নং 

নাম/িপতা বা ামীর নাম াম/ওয়াড পিরমাণ াপেকর পসিহ সনা কারীর 
াÿর 

িবতরণকারীর 
াÿর 

চাউল গম 
২১ মাছাঃ আিজরন বগম  

মাঃ কালাম িময়া 
বল মঝাড় 

২৪.৩৮৯ কিজ 
   

২২ মাছাঃ মেমনা বগম  
মাঃ আ  ব র 

বল মঝাড় 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   
 
 

২৩ মাছাঃ মাহ জা বগম  
মাঃ ল িময়া 

বল মঝাড় 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

২৪ মাছাঃ ল ম বগম 
 মাঃ র আলম 

বল মঝাড় 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

২৫ মাছাঃ আয়শা বগম 
 মাঃ মিশউর রহমান 

বল মঝাড় 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

২৬ মাছাঃ কািহ র বগম 
 মাঃ রিবউল শখ 

সানাইডা া  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

২৭ মাছাঃ মাহ দা আ ার  
মাঃ আজাদ িময়া 

সানাইডা া 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

২৮ মাছাঃ মন  রানী  
মা: রিফ ল ইসলাম 

সানাইডা া 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

২৯ মাছাঃ িশউলী বগম  
মা: ব  িময়া 

সানাইডা া 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

৩০ মাছাঃ িমনারা বগম  
মাঃ জা িময়া 

সানাইডা া 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

                                                                                                                                                চয়ার ােনর াÿর: 
 
 
 
 



 
 
 
 

চয়ার ােনর কা ালয় 
 

ডাকঘর: বল মঝাড়, উপেজলা: গাইবা া সদর, জলা: গাইবা া । 
িভিজিড ম/২০১৩মােসর চাউল/গম িবতরেণর মা ারেরাল: 

িমক 
নং 

নাম/িপতা বা ামীর নাম াম/ওয়াড পিরমাণ াপেকর পসিহ সনা কারীর 
াÿর 

িবতরণকারীর 
াÿর 

চাউল গম 
৩১ মাছাঃ মিরয়ম বগম  

মাঃ আজাদ িময়া 
সানাইডা া 

২৪.৩৮৯ কিজ 
   

৩২ মাছাঃ পারভীন বগম 
 মাঃ ল িময়া 

সানাইডা া 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   
 
 

৩৩ মাছাঃ ছিবরন বগম 
 মাঃ  িময়া 

সানাইডা া 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

৩৪ মাছাঃ খােতজা বগম 
 মাঃ ছািমউল ইসলাম 
 

তা ক ম য়ার  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

৩৫ মাছাঃ িশদা বগম 
 মাঃ রজাউল হক 
সরকার 

তা ক ম য়ার  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

৩৬ মাছাঃ শািহনা বগম  
মাঃ ইয়া ব িময়া 

তা ক ম য়ার  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

৩৭ মাছাঃ আয়না বগম 
 মাঃ িবশা শখ 

তা ক ম য়ার  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

৩৮ মিত িবরতী রান 
 জগিদশ চ  বমন 

তা ক ম য়ার  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

৩৯ 

মাছাঃ হািছনা বগম  
মাঃ হয়রত সদার 

খাঃ বলমঝাড়  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

৪০ 

মাছাঃ গােল র বগম 
 ত আ ল হােসন 

খাঃ বলমঝাড় 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

                                                                                                                                                চয়ার ােনর াÿর: 



চয়ার ােনর কা ালয় 
 

ডাকঘর: বল মঝাড়, উপেজলা: গাইবা া সদর, জলা: গাইবা া । 
িভিজিড ম/২০১৩মােসর চাউল/গম িবতরেণর মা ারেরাল: 

িমক 
নং 

নাম/িপতা বা ামীর নাম াম/ওয়াড পিরমাণ াপেকর পসিহ সনা কারীর 
াÿর 

িবতরণকারীর 
াÿর 

চাউল গম 

৪১ 

মাছাঃ আি য়া বগম 
 মাঃ িহ  িময়া 

খাঃ বলমঝাড়  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

৪২ 

মাছাঃ ফাইমা বগম 
 মাঃ িজয়াউর িময়া 

খাঃ বলমঝাড় 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   
 
 

৪৩ 

মাছাঃ ম য়ারা বগম  
মাঃ িলটন িময়া 

খাঃ বলমঝাড় 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

৪৪ 

মাছাঃ জিমলা বগম  
মাঃ আঃ গা ফার 

খাঃ বলমঝাড় 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

৪৫ 
মাছাঃ ছাম াহার বগম 
মাঃ মক ল হােসন 

খাঃ বলমঝাড় 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

৪৬ 

মাছাঃ আেনায়ারা বগম 
মাঃ আনছার আলী 

খাঃ বলমঝাড় 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

৪৭ 
মাছাঃ ফিরদা বগম  
মাঃ জােহ ল ইসলাম 

খাঃ বলমঝাড় 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

৪৮ 

মিত অিনতা রানী  
 ম  চ  বমন 

খাঃ বলমঝাড় 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

৪৯ 
মিত িনিল রানী  
 জ  চ  শীল 

খাঃ বলমঝাড় 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

৫০ 

মাছাঃ লিতফা বগম 
 মাঃ জােহ ল ইসলাম 

খাঃ বলমঝাড় 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

                                                                                                                                                চয়ার ােনর াÿর: 
 
 
 
 



চয়ার ােনর কা ালয় 
 

ডাকঘর: বল মঝাড়, উপেজলা: গাইবা া সদর, জলা: গাইবা া । 
িভিজমেম/২০১৩মােসর চাউল/গম িবতরেণর মা ারেরাল: 

িমক 
নং 

নাম/িপতা বা ামীর নাম াম/ওয়াড পিরমাণ াপেকর পসিহ সনা কারীর 
াÿর 

িবতরণকারীর 
াÿর 

চাউল গম 

৫১ 

মাছাঃ াহার বগম 

মাঃ মা ফা িময়া 
খামার 

বল মঝাড় ২৪.৩৮৯ কিজ 
   

৫২ 

মাছাঃ সাহার বা  
 মাঃ আ ল কালাম 

খামার 
বল মঝাড় ২৪.৩৮৯ কিজ 

   
 
 

৫৩ 

মাছাঃ ি লা বগম  
 মাঃ ফা ক িময়া 

চকগেয়শ র 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

৫৪ 

মাছাঃ তানিজনা বগম  
মাঃ ছােদ ল ইসলাম 

চকগেয়শ র 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

৫৫ 
মাছাঃ হাওয়া বগম 

 মাঃ আঃ আিজজ 
চকগেয়শ র 

২৪.৩৮৯ কিজ 
   

৫৬ 

 মিত ামল রানী  
 লাল িবহারী 

চকগেয়শ র 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

৫৭ 
মিত েল রী  
 হীরা লাল রিবদাশ 

চকগেয়শ র 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

৫৮ 

মাছাঃ মিরয়ম বগম  
মাঃ সাদা িময়া 

চকগেয়শ র 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

৫৯ 
মাছাঃ জসিমন বগম  
মাঃ িম  িময়া 

বড়গেয়শ র 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

৬০ 

মাছাঃ লাইলী বগম 
 মাঃ আিজজার রহমান 

কাজলেঢাপ 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

                                                                                                                                                চয়ার ােনর াÿর: 
 
 
 
 



চয়ার ােনর কা ালয় 
 

ডাকঘর: বল মঝাড়, উপেজলা: গাইবা া সদর, জলা: গাইবা া । 
িভিজিড ম/২০১৩মােসর চাউল/গম িবতরেণর মা ারেরাল: 

িমক 
নং 

নাম/িপতা বা ামীর নাম াম/ওয়াড পিরমাণ াপেকর পসিহ সনা কারীর 
াÿর 

িবতরণকারীর 
াÿর 

চাউল গম 

৬১ 

মাছাঃ আ য়ারা বগম  
মাঃ দেলায়ার িময়া 

কাজলেঢাপ 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

৬২ 

মাছাঃ জসিমন বগম 
 মাঃ সাদা িময়া 

কাজলেঢাপ 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   
 
 

৬৩ 

মাছাঃ মেফদা বগম 
 মাঃ তয়ব আলী 

কাজলেঢাপ 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

৬৪ 

মাছাঃ সাদা রানী বগম 

মাঃ আঃ ছালাম 
কাজলেঢাপ 

২৪.৩৮৯ কিজ 
   

৬৫ 
মাছাঃ মােরফা বগম  
মাঃ হযরত আলী 

কাজলেঢাপ 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

৬৬ 

মাছাঃ ফােতমা বগম  
মাঃ ছােয়দ আলী 

কাজলেঢাপ 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

৬৭ 
মাছাঃ রশমা বগম 

 মাঃ  িময়া 
কাজলেঢাপ 

২৪.৩৮৯ কিজ 
   

৬৮ 

মাছাঃ পারভীন  
মাঃ ই ািহম িময়া 

কাজলেঢাপ 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

৬৯ 
মাছাঃ জেহারা বগম  
মাঃ কা  িময়া 

কাজলেঢাপ 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

৭০ 

মাছাঃ মাহ দা বগম 
 মাঃ আমজাদ আলী 

কাজলেঢাপ 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

                                                                                                                                                চয়ার ােনর াÿর: 
 
 
 
 



চয়ার ােনর কা ালয় 
 

ডাকঘর: বল মঝাড়, উপেজলা: গাইবা া সদর, জলা: গাইবা া । 
িভিজিড ম/২০১৩মােসর চাউল/গম িবতরেণর মা ারেরাল: 

িমক 
নং 

নাম/িপতা বা ামীর নাম াম/ওয়াড পিরমাণ াপেকর পসিহ সনা কারীর 
াÿর 

িবতরণকারীর 
াÿর 

চাউল গম 

৭১ 

মাছাঃ িব বগম 
 মাঃ মাশারফ খ কার 

কাজলেঢাপ 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

৭২ 

মাছাঃ পা ল বগম  
মাঃ আিন র রহমান 

কাজলেঢাপ 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   
 
 

৭৩ 

মাছাঃ কািহ র বগম 
 মাঃ  সদার 

কাজলেঢাপ 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

৭৪ 

মাছাঃ িবউ  বগম 
 মাঃ মিতউর রহমান 

কাজলেঢাপ 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

৭৫ 
মাছাঃ চায়না বগম  

মাঃ দেলায়ার হােসন 
ম ম েমদ র 

২৪.৩৮৯ কিজ 
   

৭৬ 

মাছাঃ রিজয়া বগম 
 ত তেয়জ উি ন 

ম ম েমদ র 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

৭৭ 
মাছাঃ আিরফা বগম 

 মাঃ মা ািফ র 
রহমান 

ম ম েমদ র 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

৭৮ 

মাছাঃ শািহনা বগম 
 মাঃ হয়রত আলী 

ম ম েমদ র 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

৭৯ 
মাছাঃ তহিমনা বগম  
মাঃ শিফ ল ইসলাম 

ম ম েমদ র 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

৮০ 

মাছাঃ কিহ র বম 
 মাঃ ফা ল ইসলাম 

ম ম েমদ র 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

                                                                                                                                                চয়ার ােনর াÿর: 
 
 
 
 



চয়ার ােনর কা ালয় 
 

ডাকঘর: বল মঝাড়, উপেজলা: গাইবা া সদর, জলা: গাইবা া । 
িভিজিড ম /২০১৩মােসর চাউল/গম িবতরেণর মা ারেরাল: 

িমক 
নং 

নাম/িপতা বা ামীর নাম াম/ওয়াড পিরমাণ াপেকর পসিহ সনা কারীর 
াÿর 

িবতরণকারীর 
াÿর 

চাউল গম 

৮১ 

মাছাঃ িজ  বগম 
 মাঃ িফেরাজ িময়া 

ম ম েমদ র 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

৮২ 

মাছাঃ ইয়ারন বগম  
মাঃ মনাজ উি ন 

ম ম েমদ র 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   
 
 

৮৩ 

মাছাঃ রািজনা বগম  
মাঃ রিফ ল ইসলাম 

ম ম েমদ র 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

৮৪ 

মাছাঃ আিছয়া বগম 
 মাঃ ম  িময়া 

ম ম েমদ র 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

৮৫ 
মাছাঃ ছােলমা বগম  
মাঃ ইসমাইল হােসন 

ম ম েমদ র 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

৮৬ 

মাছাঃ ম য়ারা বগম 
 মাঃ ছাইদার িময় 

খালাবাড়ী 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

৮৭ 
মাছাঃ ল িল বগম  
মাঃ ময়নাল হক 

খালাবাড়ী 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

৮৮ 

মিত শাি  রানী  
 রাজ মার রিবদাশ 

খালাবাড়ী 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

৮৯ 
মাছাঃ মিরয়ম বগম  
মাঃ শিফ ল ইসলাম 

খালাবাড়ী 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

৯০ 

মাছাঃ সােজদা খা ন  
মাঃ আঃ রিশদ 

খালাবাড়ী 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

                                                                                                                                                চয়ার ােনর াÿর: 
 
 
 
 



চয়ার ােনর কা ালয় 
 

ডাকঘর: বল মঝাড়, উপেজলা: গাইবা া সদর, জলা: গাইবা া । 
িভিজিড ম /২০১৩মােসর চাউল/গম িবতরেণর মা ারেরাল: 

িমক 
নং 

নাম/িপতা বা ামীর নাম াম/ওয়াড পিরমাণ াপেকর পসিহ সনা কারীর 
াÿর 

িবতরণকারীর 
াÿর 

চাউল গম 

৯১ 

মাছাঃ কাজলী বগম 
 মাঃ আঃ রা াক 

খালাবাড়ী 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

৯২ 

মাছাঃ হািলমা বগম  
মাঃ মা াফ িময়া 

খালাবাড়ী 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   
 
 

৯৩ 

মাছাঃ ম  রানী  
মাঃ  িময়া 

খালাবাড়ী 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

৯৪ 

মাছাঃ িশিরনা বগম  
মাঃ শাহ আলম 

খালাবাড়ী 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

৯৫ 
মাছাঃ রােশদা বগম  
মাঃ ইসমাইল হােসন 

খালাবাড়ী 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

৯৬ 

মাছাঃ নাজমা বগম  
মাঃ আঃ আিজজ 

খালাবাড়ী 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

৯৭ 
মাছাঃ িশ ী বগম  
মাঃ আঃ গা ফার 

খালাবাড়ী 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

৯৮ 

মাছাঃ মেমনা বগম 
 মাঃ েয়ল ধান 

খালাবাড়ী 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

৯৯ 
মাছাঃ বিবতা বগম  
মাঃ সা  িময়া 

খালাবাড়ী 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১০০ 

মাছাঃ কিহ র বগম  
মাঃ িব  শখ 

খালাবাড়ী 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

                                                                                                                                                চয়ার ােনর াÿর: 
 
 
 
 



চয়ার ােনর কা ালয় 
 

ডাকঘর: বল মঝাড়, উপেজলা: গাইবা া সদর, জলা: গাইবা া । 
িভিজিড ম/২০১৩মােসর চাউল/গম িবতরেণর মা ারেরাল:  

িমক 
নং 

নাম/িপতা বা ামীর নাম াম/ওয়াড পিরমাণ াপেকর পসিহ সনা কারীর 
াÿর 

িবতরণকারীর 
াÿর 

চাউল গম 

১০১ 

মাছাঃ কিহ র বগম  
মাঃ আজাহার 

খালাবাড়ী  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১০২ 

মাছাঃ আিজরন বগম 
 মাঃ ছেবদ আলী 

খালাবাড়ী  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   
 
 

১০৩ 

মাছাঃ নিবরন বগম  
মাঃ ল িময়া 

খালাবাড়ী  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১০৪ 

মাছাঃ িশ লী খা ন  
মাঃ গালজার িময়া 

খালাবাড়ী  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১০৫ 
মাছাঃ তােহরা বগম  
মাঃ আ ল কােশম 

উঃ ধানঘড়া  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১০৬ 

মাছাঃ মা দা বগম  
মাঃ মিম ল ইসলাম 

উঃ ধানঘড়া  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১০৭ 
মাছাঃ লাকী বগম 

 মাঃ আিত ল ইসলাম 
উঃ ধানঘড়া  

২৪.৩৮৯ কিজ 
   

১০৮ 

মাছাঃ িশদা বগম 
মাঃ সােহল িময়া 

উঃ ধানঘড়া  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১০৯ 
মাছাঃ আি য়া বগম 

 মাঃ মিজবর রহমান 
উঃ ধানঘড়া  

২৪.৩৮৯ কিজ 
   

১১০ 

মাছাঃ আেজনা বগম  
মাঃ মন  িময়া 

উঃ ধানঘড়া  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

                                                                                                                                                চয়ার ােনর াÿর: 
 
 
 
 



চয়ার ােনর কা ালয় 
 

ডাকঘর: বল মঝাড়, উপেজলা: গাইবা া সদর, জলা: গাইবা া । 
িভিজিড ম /২০১৩মােসর চাউল/গম িবতরেণর মা ারেরাল: 

িমক 
নং 

নাম/িপতা বা ামীর নাম াম/ওয়াড পিরমাণ াপেকর পসিহ সনা কারীর 
াÿর 

িবতরণকারীর 
াÿর 

চাউল গম 

১১১ 

মিত হমি  রানী 
 িদলীপ চ  

উঃ ধানঘড়া  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১১২ 

মাছাঃ সােজদা বগম  
মাঃ মিতয়ার রহমান 

উঃ ধানঘড়া  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   
 
 

১১৩ 

মাছাঃ িরনা বগম  
মাঃ ল আিমন 

উঃ ধানঘড়া  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১১৪ 

মাছাঃ নিবরন বগম  
মাঃ বী 

নারায়ন র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১১৫ 
মাছাঃ াহার বগম  
মাঃ মক ল হােসন 

নারায়ন র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১১৬ 

মিত া বগম  
অ ল চ  দাস 

নারায়ন র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১১৭ 
মাছাঃ নাজমা বগম  
মাঃ জামাল িময়া 

নারায়ন র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১১৮ 

মিত  ছিব রানী  
অমল চ  বমন 

নারায়ন র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১১৯ 
মাছাঃ হাতািশ বগম  
মাঃ জােহ ল ইসলাম 

নারায়ন র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১২০ 

মাছাঃ জিমলা বগম  
মাঃ চান িময়া 

নারায়ন র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

                                                                                                                                                চয়ার ােনর াÿর: 
 
 
 
 



চয়ার ােনর কা ালয় 
 

ডাকঘর: বল মঝাড়, উপেজলা: গাইবা া সদর, জলা: গাইবা া । 
িভিজমেম /২০১৩মােসর চাউল/গম িবতরেণর মা ারেরাল: 

িমক 
নং 

নাম/িপতা বা ামীর নাম াম/ওয়াড পিরমাণ াপেকর পসিহ সনা কারীর 
াÿর 

িবতরণকারীর 
াÿর 

চাউল গম 

১২১ 

মিত ক না রানী  
কশব চ  

নারায়ন র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১২২ 

মাছাঃ ছিকনা বগম 
মাঃ আকমল হােসন 

নারায়ন র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   
 
 

১২৩ 

মাছাঃ জেলখা বগম  
মাঃ কােদর িময়া 

নারায়ন র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১২৪ 

মাছাঃ আছমা বগম  
মাঃ আিলম উি ন 

নারায়ন র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১২৫ 
মাছাঃ ফিরদা বগম 
মাঃ মিশউর রহমান  

নারায়ন র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১২৬ 

মাছাঃ মিজনা বগম  
মাঃ রিহম বাদশা 

নারায়ন র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১২৭ 
মাছাঃ শািহনা বগম 

 মাঃ কারবান আলী 
নারায়ন র  

২৪.৩৮৯ কিজ 
   

১২৮ 

মাছাঃ ছািবনা ইয়াছিমন 
মাঃ বলাল উি ন 

নারায়ন র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১২৯ 
মাছাঃ ল িল বগম  
মাঃ জিলল িময়া 

নারায়ন র 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১৩০ 

মাছাঃ িবিথ বগম  
মাঃ মিজবর রহমান 

নারায়ন র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

                                                                                                                                                চয়ার ােনর াÿর: 
 
 
 
 



চয়ার ােনর কা ালয় 
 

ডাকঘর: বল মঝাড়, উপেজলা: গাইবা া সদর, জলা: গাইবা া । 
িভিজিড ম/২০১৩মােসর চাউল/গম িবতরেণর মা ারেরাল: 

িমক 
নং 

নাম/িপতা বা ামীর নাম াম/ওয়াড পিরমাণ াপেকর পসিহ সনা কারীর 
াÿর 

িবতরণকারীর 
াÿর 

চাউল গম 

১৩১ 

মাছাঃ মেনা রানী 
ামল চ  চ  দাস 

নারায়ন র 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১৩২ 

মাছাঃ সােজদা বগম  
মাঃ আঃ রহমান 

নারায়ন র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   
 
 

১৩৩ 

মাছাঃ রীফা বগম  
মাঃ চান িময়া 

নারায়ন র 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১৩৪ 

মাছাঃ রেহনা বগম  
মাঃ ছাই র রহমান 

নারায়ন র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১৩৫ 
মাছাঃ বেল খা ন 
মাঃ ছমেছল আলী 

নারায়ন র 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১৩৬ 

মাছাঃ লাকী বগম 
 মাঃ কাববাছ আলী 

নারায়ন র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১৩৭ 
মাছাঃ শাপলা বগম 

 মাঃ ল আিমন 
নারায়ন র 

২৪.৩৮৯ কিজ 
   

১৩৮ 

মাছাঃ তহিমনা বগম  
মাঃ নজ ল ইসলাম 

নারায়ন র 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১৩৯ 
মাছাঃ খািদজা বগম 

 মাঃ ল হােসন 
নারায়ন র  

২৪.৩৮৯ কিজ 
   

১৪০ 

মাছাঃ আেমনা বগম 
মাঃ কিফল উি ন  নারায়ন র ২৪.৩৮৯ কিজ 

   

                                                                                                                                                চয়ার ােনর াÿর: 
 
 
 
 



চয়ার ােনর কা ালয় 
 

ডাকঘর: বল মঝাড়, উপেজলা: গাইবা া সদর, জলা: গাইবা া । 
িভিজিড ম/২০১৩মােসর চাউল/গম িবতরেণর মা ারেরাল: 

িমক 
নং 

নাম/িপতা বা ামীর নাম াম/ওয়াড পিরমাণ াপেকর পসিহ সনা কারীর 
াÿর 

িবতরণকারীর 
াÿর 

চাউল গম 

১৪১ 

মাছাঃ জিব বগম 
 মাঃ আলমগীর ম ল 

িঝনা র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১৪২ 

মাছাঃ হািলমা বগম  
মাঃ বী আক  

িঝনা র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   
 
 

১৪৩ 

মাছাঃ শাভা রানী  
মাঃ সাই ল ইসলাম 

িঝনা র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১৪৪ 

মাছাঃ রিহমা বগম 
মাঃ মক ল হােসন 

িঝনা র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১৪৫ 
মাছাঃ হনা বগম  
মাঃ আিন র রহমান 

িঝনা র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১৪৬ 

মাছাঃ পালী বগম  
মাঃ মিতন িময়া 

মঃ ধানঘড়া  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১৪৭ 
মাছাঃ রািজনা বগম  
মাঃ ছ  িময়া 

মঃ ধানঘড়া  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১৪৮ 

মাছাঃ িবলিকছ বগম 
 মাঃ ময় ল হক 

মঃ ধানঘড়া  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১৪৯ 
মাছাঃ িবনা বগম  
মাঃ ফা ক িময়া 

দঃ ধানঘড়া  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১৫০ 

মাছাঃ মােশদা বগম  
ত শিহ ল িময়া 

দঃ ধানঘড়া  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

                                                                                                                                                চয়ার ােনর াÿর: 
 
 
 
 



চয়ার ােনর কা ালয় 
 

ডাকঘর: বল মঝাড়, উপেজলা: গাইবা া সদর, জলা: গাইবা া । 
িভিজমেম/২০১৩মােসর চাউল/গম িবতরেণর মা ারেরাল: 

িমক 
নং 

নাম/িপতা বা ামীর নাম াম/ওয়াড পিরমাণ াপেকর পসিহ সনা কারীর 
াÿর 

িবতরণকারীর 
াÿর 

চাউল গম 

১৫১ 

মাছাঃ আেদা রানী বগম 

ত মিজবর রহমান 
দঃ ধানঘড়া  

২৪.৩৮৯ কিজ 
   

১৫২ 

মাছাঃ মন য়ারা বগম 
মাঃ দেলায়ার হােসন 

দঃ ধানঘড়া  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   
 
 

১৫৩ 

মাছাঃ া বগম  
মাঃ বাদশা িময়া 

দঃ ধানঘড়া  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১৫৪ 

মাছাঃ ফিরদা বগম  
মাঃ আিম ল ইসলাম 

দঃ ধানঘড়া  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১৫৫ 
মাছাঃ হেলনা বগম 

 মাঃ শিহ ল ইসলাম 
দঃ ধানঘড়া  

২৪.৩৮৯ কিজ 
   

১৫৬ 

মাছাঃ হািছনা বগম 
 মাঃ শাম ল হক 

দঃ ধানঘড়া  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১৫৭ 
মাছাঃ তমা বগম  
মাঃ রা ম আলী দঃ ধানঘড়া ২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১৫৮ 

মাছাঃ ছািমনা বগম  
মাঃ জাহা ীর আলম দঃ ধানঘড়া ২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১৫৯ 
মাছাঃ ছিবরন নছা  
মাঃ মিহ ল দঃ ধানঘড়া ২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১৬০ 

মাছাঃ ছিকনা বগম 
 মাঃ আঃ মা ান দঃ ধানঘড়া ২৪.৩৮৯ কিজ 

   

                                                                                                                                                চয়ার ােনর াÿর: 
 
 
 
 



চয়ার ােনর কা ালয় 
 

ডাকঘর: বল মঝাড়, উপেজলা: গাইবা া সদর, জলা: গাইবা া । 
িভিজিড ম /২০১৩মােসর চাউল/গম িবতরেণর মা ারেরাল: 

িমক 
নং 

নাম/িপতা বা ামীর নাম াম/ওয়াড পিরমাণ াপেকর পসিহ সনা কারীর 
াÿর 

িবতরণকারীর 
াÿর 

চাউল গম 

১৬১ 

মাছাঃ ছািবহা বগম  
মাঃ আ ল িময়া 

খাঃ টংগরজানী  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১৬২ 

মাছাঃ ছািবলা বগম  
মাঃ মিমন িময়া 

খাঃ টংগরজানী  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   
 
 

১৬৩ 

মাছাঃ ফােতমা বগম 
 মাঃ হািলম িময়া 

খাঃ টংগরজানী 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১৬৪ 

মাছাঃ জিরনা বগম  
মাঃ গিন িময়া 

খাঃ টংগরজানী 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১৬৫ 
মাছাঃ ফােতমা বগম 

 মাঃ আফছার আলী 
খাঃ টংগরজানী 

২৪.৩৮৯ কিজ 
   

১৬৬ 

মাছাঃ রাশনা বগম  
মাঃ শাহা ল িময়া 

খাঃ টংগরজানী 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১৬৭ 
মাছাঃ ছািমনা বগম  
মাঃ মা র রহমান 

খাঃ টংগরজানী 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১৬৮ 

মাছাঃ আকিলমা বগম 
মাঃ হািম ল ইসলাম 

খাঃ টংগরজানী 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১৬৯ 
মাছাঃ শাভা বগম  
মাঃ  িময়া 

জা কিড় িসং  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১৭০ 

মাছাঃ মিজতন বগম 
 মাঃ গ র িময়া 

জা কিড় িসং 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

                                                                                                                                                চয়ার ােনর াÿর: 
 
 
 
 



চয়ার ােনর কা ালয় 
 

ডাকঘর: বল মঝাড়, উপেজলা: গাইবা া সদর, জলা: গাইবা া । 
িভিজমেম /২০১৩মােসর চাউল/গম িবতরেণর মা ারেরাল: 

িমক 
নং 

নাম/িপতা বা ামীর নাম াম/ওয়াড পিরমাণ াপেকর পসিহ সনা কারীর 
াÿর 

িবতরণকারীর 
াÿর 

চাউল গম 

১৭১ 

মাছাঃ সােজদা বগম  
মাঃ আই ল হক 

জা কিড় িসং 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১৭২ 

মাছাঃ মিরয়ম বগম 
 মাঃ চা  িময়া 

জা কিড় িসং 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   
 
 

১৭৩ 

মাছাঃ হািছনা বগম  
মাঃ চান িময়া 

জা কিড় িসং 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১৭৪ 

মাছাঃ মিরনা বগম  
মাঃ বাদল িময়া 

জা কিড় িসং 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১৭৫ 
মাছাঃ ছােলহা বগম 
মাঃ সােহব উি ন  

জা কিড় িসং 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১৭৬ 

মাছাঃ মিরয়ম বগম  
মাঃ হািবব িময়া 

জা কিড় িসং  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১৭৭ 
মাছাঃ রখা বগম 

 মাঃ আঃ হািমদ 
টংগরজানী 

২৪.৩৮৯ কিজ 
   

১৭৮ 

মাছাঃ রানী বগম  
মাঃ খাজা িময়া 

টংগরজানী  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১৭৯ 
মাছাঃ মিজরন বগম  
মাঃ কামউ া াপারী 

টংগরজানী 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১৮০ 

মাছাঃ রিজনা বগম 
 মাঃ িম  িময়া 

টংগরজানী 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

                                                                                                                                                চয়ার ােনর াÿর: 
 
 
 
 



চয়ার ােনর কা ালয় 
 

ডাকঘর: বল মঝাড়, উপেজলা: গাইবা া সদর, জলা: গাইবা া । 
িভিজিড ম /২০১৩মােসর চাউল/গম িবতরেণর মা ারেরাল: 

িমক 
নং 

নাম/িপতা বা ামীর নাম াম/ওয়াড পিরমাণ াপেকর পসিহ সনা কারীর 
াÿর 

িবতরণকারীর 
াÿর 

চাউল গম 

১৮১ 

মাছাঃ শিরফা বগম 
 মাঃ সােদ ল 

টংগরজানী  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১৮২ 

মাছাঃ আছমা বগম  
মাঃ তাফা ল িময়া 

টংগরজানী 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   
 
 

১৮৩ 

মাছাঃ রানী বগম  
মাঃ আিম ল 

টংগরজানী  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১৮৪ 

মাছাঃ আিছয়া বগম  
মাঃ আকবর আলী 

টংগরজানী  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১৮৫ 
মাছাঃ হাছনা বগম 

 মাঃ সাই ল িময়া 
বাহা র র  

২৪.৩৮৯ কিজ 
   

১৮৬ 

মাছাঃ শািহ র বগম 
 মাঃ ম  ম ল 

বাহা র র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১৮৭ 
মাছাঃ ফিরদা বগম 
মাঃ ম বর িময়া 

বাহা র র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১৮৮ 

মাছাঃ রাশনা বগম 
 মাঃ সা  িময়া   

বাহা র র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১৮৯ 
মাছাঃ শািহদা বগম  
মাঃ মাসেলম িময়া 

কামর র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১৯০ 

মাছাঃ রিশদা বগম  
মাঃ নািজম উি ন 

 

কামর র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

                                                                                                                                                চয়ার ােনর াÿর: 
 
 
 
 



চয়ার ােনর কা ালয় 
 

ডাকঘর: বল মঝাড়, উপেজলা: গাইবা া সদর, জলা: গাইবা া । 
িভিজিড ম /২০১৩মােসর চাউল/গম িবতরেণর মা ারেরাল: 

িমক 
নং 

নাম/িপতা বা ামীর নাম াম/ওয়াড পিরমাণ াপেকর পসিহ সনা কারীর 
াÿর 

িবতরণকারীর 
াÿর 

চাউল গম 

১৯১ 

মিত ি  রানী  
 অজয় চ  রায় 

কামর র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১৯২ 

মাছাঃ িশ ী বগম  
মাঃ হা ন িময়া 

কামর র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   
 
 

১৯৩ 

মাছাঃ মিরয়ম বগম 
 মাঃ িলটন িময়া 

কামর র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১৯৪ 

মাছাঃ অন  রানী  
মাঃ হা ন িময়া 

কামর র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১৯৫ 
মাছাঃ আফেরাজা বগম 
মাঃ বী িময়া 

কামর র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১৯৬ 

লাবনী রানী সরকার  
 ভেবশ চ  সরকার 

কামর র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১৯৭ 
িবজলী রানী সরকার  

 সাধন চ  সাহা 
কামর র  

২৪.৩৮৯ কিজ 
   

১৯৮ 

িবিথকা রানী সরকার  
 িধর চ  সাহা 

কামর র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

১৯৯ 
মাছাঃ মী বগম  
মাঃ রােশ ল 

কামর র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

২০০ 

মাছাঃ নিজরন নছা  
মাঃ ময় ল হক 

কামর র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

                                                                                                                                                চয়ার ােনর াÿর: 
 
 
 
 



চয়ার ােনর কা ালয় 
 

ডাকঘর: বল মঝাড়, উপেজলা: গাইবা া সদর, জলা: গাইবা া । 
িভিজিড ম/২০১৩মােসর চাউল/গম িবতরেণর মা ারেরাল: 

িমক 
নং 

নাম/িপতা বা ামীর নাম াম/ওয়াড পিরমাণ াপেকর পসিহ সনা কারীর 
াÿর 

িবতরণকারীর 
াÿর 

চাউল গম 

২০১ 

মাছাঃ সােনায়ারা বগম 
মাঃ হদােয়ত হােসন  

কামর র 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

২০২ 

মিত অিনতা রানী  
 িহেতন চ  সরকার 

কামর র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   
 
 

২০৩ 

মাছাঃ রশনা বগম  
মাঃ একাববর হােসন 

কামর র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

২০৪ 

মাছাঃ রাশনা বগম 
 মাঃ আঃ মিতন 

কামর র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

২০৫ 
মাছাঃ খােতজা বগম  
মাঃ সাই ল ইসলাম 

কামর র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

২০৬ 

মাছাঃ হেলনা বগম 
 মাঃ ছয় ল িময়া 

কামর র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

২০৭ 
মাছাঃ জিরনা বগম 

 মাঃ মাজা িময়া 
কামর র  

২৪.৩৮৯ কিজ 
   

২০৮ 

মাছাঃ মনা বগম  
মাঃ মা দ রানা 

কামর র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

২০৯ 
মাছাঃ রেহনা খা ন  
মাঃ মিতয়ার রহমান 

কামর র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

২১০ 

মাছাঃ আফশা বগম  
মাঃ মন িময়া   

ম র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

                                                                                                                                                চয়ার ােনর াÿর: 
 
 
 
 



চয়ার ােনর কা ালয় 
 

ডাকঘর: বল মঝাড়, উপেজলা: গাইবা া সদর, জলা: গাইবা া । 
িভিজিড ম /২০১৩মােসর চাউল/গম িবতরেণর মা ারেরাল: 

িমক 
নং 

নাম/িপতা বা ামীর নাম াম/ওয়াড পিরমাণ াপেকর পসিহ সনা কারীর 
াÿর 

িবতরণকারীর 
াÿর 

চাউল গম 

২১১ 

মাছাঃ িবউ  বগম 
 মাঃ খাজা িময়া 

ম র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

২১২ 

ক না রানী  
 উ ম মার দাস 

ম র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   
 
 

২১৩ 

মাছাঃ চায়না বগম  
মাঃ ফা ক িময়া 

ম র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

২১৪ 

মাছাঃ ববী খা ন 
 মাঃ মক ল হােসন 

ম র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

২১৫ 
মাছাঃ ি  বগম  
মাঃ িফেরাজ আক  

ম র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

২১৬ 

মাছাঃ লালী বগম  
মাঃ নজ ল ইসলাম 

 

ম র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

২১৭ 
মাছাঃ শােহরা বগম  
মাঃ রজাউল কিরম 

ম র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

২১৮ 

মাছাঃ হাজরা বগম 
 মাঃ রিফ ল ইসলাম 

ম র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

২১৯ 
মাছাঃ িশউলী বগম  
মাঃ মিজবর রহমান 

ম র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

২২০ 

মাছাঃ রখা বগম  
মাঃ ফরেদৗস ধা 

ম র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

                                                                                                                                                চয়ার ােনর াÿর: 
 
 
 
 



চয়ার ােনর কা ালয় 
 

ডাকঘর: বল মঝাড়, উপেজলা: গাইবা া সদর, জলা: গাইবা া । 
িভিজিড ম/২০১৩মােসর চাউল/গম িবতরেণর মা ারেরাল: 

িমক 
নং 

নাম/িপতা বা ামীর নাম াম/ওয়াড পিরমাণ াপেকর পসিহ সনা কারীর 
াÿর 

িবতরণকারীর 
াÿর 

চাউল গম 

২২১ 

মিত ল ী রানী মহ   
 িনর ন চ  মহ  

ইসলাম র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

২২২ 

অিনতা রানী  
 গৗর চ  

ইসলাম র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   
 
 

২২৩ 

মাছাঃ ির া বগম  
মাঃ িফেরাজ িময়া 

ইসলাম র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

২২৪ 

মিত শফালী রানী মহ  

 রিব চ  মহ  
ইসলাম র  

২৪.৩৮৯ কিজ 
   

২২৫ 
মাছাঃ ি  বগম  
মাঃ সাই ল ইসলাম 

ইসলাম র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

২২৬ 

মাছাঃ শাহানা বগম  
মাঃ মক ল হােসন 

খাঃ র নাথ র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

২২৭ 
মাছাঃ মী বগম  
মাঃ মা ফা 

খাঃ র নাথ র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

২২৮ 

মাছাঃ আেরফা বগম  
মাঃ ছাইদার িময়া 

খাঃ র নাথ র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

২২৯ 
মাছাঃ আিছয়া বগম  
মাঃ তােজল িময়া 

খাঃ র নাথ র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

২৩০ 

মাছাঃ ল িল বগম  
মাঃ খাজা িময়া 

খাঃ র নাথ র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

                                                                                                                                                চয়ার ােনর াÿর: 
 
 
 
 



চয়ার ােনর কা ালয় 
 

ডাকঘর: বল মঝাড়, উপেজলা: গাইবা া সদর, জলা: গাইবা া । 
িভিজিড ম/২০১৩মােসর চাউল/গম িবতরেণর মা ারেরাল: 

িমক 
নং 

নাম/িপতা বা ামীর নাম াম/ওয়াড পিরমাণ াপেকর পসিহ সনা কারীর 
াÿর 

িবতরণকারীর 
াÿর 

চাউল গম 

২৩১ 

মাছাঃ শাভা রানী  
মাঃ লাল িময়া 

খাঃ র নাথ র 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

২৩২ 

মাছাঃ রািহলা বগম  
মাঃ ল ইসলাম 

খাঃ র নাথ র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   
 
 

২৩৩ 

মাছাঃ সীমা বগম 
 মাঃ তােহর চৗ রী 

খাঃ র নাথ র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

২৩৪ 

মাছাঃ িরনা বগম  
মাঃ আলম িময়া 

খাঃ র নাথ র  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

২৩৫ 
মাছাঃ জিমন বগম  
মাঃ আিমন িময়া 

র নাথ র 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

২৩৬ 

মাছাঃ িমলনী বগম  
মাঃ ময় ল হক 

র নাথ র 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

২৩৭ 
মাছাঃ মােজদা বগম  
মাঃ ছিলম িময়া 

র নাথ র 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

২৩৮ 

মাছাঃ রিহমা বগম 
মাঃ মাজাে ল হক  

র নাথ র 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

২৩৯ 
মাছাঃ পারভীন বগম  
মাঃ শাম ল িময়া 

র নাথ র 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

২৪০ 

মাছাঃ মমতা বগম  
মাঃ রিহ ল 

র নাথ র 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

                                                                                                                                                চয়ার ােনর াÿর: 
 
 
 
 



চয়ার ােনর কা ালয় 
 

ডাকঘর: বল মঝাড়, উপেজলা: গাইবা া সদর, জলা: গাইবা া । 
িভিজিড ম /২০১৩মােসর চাউল/গম িবতরেণর মা ারেরাল: 

িমক 
নং 

নাম/িপতা বা ামীর নাম াম/ওয়াড পিরমাণ াপেকর পসিহ সনা কারীর 
াÿর 

িবতরণকারীর 
াÿর 

চাউল গম 

২৪১ 
মাছাঃ  রানী 
মাঃ ওবায় র 

র নাথ র 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

২৪২ 
মাছাঃ মিনকা বগম 
মাঃ রিবউল ইসলাম 

র নাথ র 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   
 
 

২৪৩ 
মাছাঃ মন  রানী 
মাঃ আলম িময়া 

র নাথ র 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

২৪৪ 
মাছাঃ বলী বগম 
মাঃ আমজাদ িময়া 

র নাথ র 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

২৪৫ 
মাছাঃ শফালী বগম 

মাঃ আল আিমন 

র নাথ র 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

২৪৬ 
মাছাঃ মা ফা বগম 
মাঃ মা ব িময়া 

র নাথ র 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

২৪৭ 
মাছাঃ নাজমা বগম 
মাঃ রিহম আক  

ম পাড়া  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

২৪৮ 
মাছাঃ ছিকনা বগম 

মাঃ রা  িময়া 

ম পাড়া 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

২৪৯ 
মাছাঃ শাভা খা ন 
মাঃ জয়দাল িময়া 

ম পাড়া  
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

২৫০ 
সংকরী রানী 
 িনল চ  দাস 

ম পাড়া 
২৪.৩৮৯ কিজ 

   

                                                                                                                                                চয়ার ােনর াÿর: 
 
 
 
 



চয়ার ােনর কা ালয় 

 
ডাকঘর: বল মঝাড়, উপেজলা: গাইবা া সদর, জলা: গাইবা া । 

িভিজিড ম /২০১৩মােসর চাউল/গম িবতরেণর মা ারেরাল: 
িমক 
নং 

নাম/িপতা বা ামীর নাম াম/ওয়াড পিরমাণ াপেকর পসিহ সনা কারীর 
াÿর 

িবতরণকারীর 
াÿর 

চাউল গম 

২৫১ 
মাছাঃ রজাহান বগম 

মাঃ সাই ল িময়া 
ম পাড়া ২৪.৩৮৯ কিজ 

   

২৫২ 
মাছাঃ আেনায়ারা বগম 

মাঃ মাজা িময়া 
ম পাড়া ২৪.৩৮৯ কিজ 

   
 
 

২৫৩ 
মাছাঃ সিলনা বগম 

মাঃ ল িময়া 
ম পাড়া ২৪.৩৮৯ কিজ 

   

২৫৪ 
মাছাঃ জিমলা বগম 
মাঃ শাম ল িময়া 

ম পাড়া ২৪.৩৮৯ কিজ 
   

২৫৫ 
মাছাঃ মিরয়ম িবিব 

মাঃ মাজা ফর হােসন 
ম পাড়া ২৪.৩৮৯ কিজ 

   

                                                                                                                                                চয়ার ােনর াÿর: 
 
 

 


