
c„ôv bs-1

ওয়াড নং-01
: 

নং উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম মাতার নাম ামীর নাম াম জাতীয় 
পিরচয়প  নং মাবাইল ন র

1 মা: হােসন আলী মা: িস ক 
বপারী

মা: ফােতমা 
বগম বাগা র 8242709189 01984719092

2 মা:  িব াল 
হােসন মা: সানা িময়া খেতজা  বগম পাটওয়ারী 

বাড়ী 1324504925716 01729407302

3 মা:  জিলল িময়া ওয়ােহদ আলী জ াতন নছা সালাহা ট 2808256032 01796503534

4 ফািহমা বগম মা: রিহজ 
উ ন মিরয়ম বগম তালতলী 3744725320 01969072046

5 মিরয়ম বগম মা: লুৎফর  
রহামান জাহানারা বগম বাগা র 9144068468 01782357759

6 জইু বগম এমদাত খান র া বগম বাগা র 7344135368 01916856919

7 আ: জিলল 
রহমান িবনদ আলী জিমরন নহা বাগা র 7343512104 01706130689

8 মা:  তােহ ন িবশা িময়া তারাবানু িবশার 
বাড়ী

1980261141000
021 01732282604

9 খােকন িময়া আ: রিহম 
হাওলাদার সুিফয়া বগম প: 

কারিলয়া 9139558739 01760731591

10 মা:  মাশারফ 
হােসন

বলােয়ত 
হােসন হােজরা বগম আনািলয়া 

খালা 2611411183607 01825996704

11 মাসা: পা ল 
ইসলাম মা:  মুকুল মাসা: রা জয়া 

খাতন
িম ানগ
র

1988501942900
0006 01846914344

12 মা:  হািববুর 
রহমান মা: আলী শাম ম নাহার 

বগম খাজা পারা 1591906560682 01773986291

13 পা আ ার খিললুর রহমান জিরনা বগম বাগা র 5554244953 01739745983

14 আিছয়া বগম টনু ম ল মু ুক জান কাচারস 4643907167 01646396899

15 ফিরদা আজহার ি ক আকিলমা উওর 
বাডাডা 5076720597 01৪00939818

16 লতা বগম আিমর বগম হােজরা বগম গািব  
পুর 9570814898 01704707637

17 মা:  ম জবুর 
রহমান এলাহী  ম ল মু ুক জান তালতলী 1943528073 01863694955

18 মিনর হােসন জিহর   উ ন িরনা আ ার তালতলী 3254183027 01780806029

19 নুরজাহান বগম নুর মাহা দ শহর বানু নগরচর 2617289662024 01797493272

20 জািকয়া বগম জালাল  উ ন সিলনা বগম তালতলী 4193871664 01709384696

21 জািকর হােসন 
ম ল

আলী নওয়াজ 
ম ল জহরা বগম তালতলী 9143854991 01755282030

22 শাহাজাহান 
হাওলাদার রিশদ হাওলাদার শামসুর াহার তালতলী 3313266883381 01817604337

23 মা:  হােসম 
ম ল মা াজ ম ল আেমনা খাতন তালতলী 9143858422 01749952044

24 িবউ ট আ ার হরমত িময়া কুলসুম বগম তালতলী 7793887576 01905511568

25 শাহ আলম মা: শহর আলী সালমা বগম তালতলী 3311393577 01734189107

26 মা: জিহর 
ইসলাম মিনর উ ন মাসা: হা জয়া 

খাতন হিরন হা ট 3292562826 01724662708

27 আেমনা বগম আ লু খােলক শািহদা বগম তালতলী 3744724679 01831550426

28 আিখ ঁআ ার মা: রহমত 
আলী খােদজা বগম তালতলী 3743886511 01752907699

29 জাহা ীর আলম সুলতান িময়া রািশদা বগম তালতলী 3293890806 01771755599

30 কমলা বগম মা: আফাজ  
উ ন মেনরা বগম তালতলী 8444710096 01721709366

31 মাসা: নািছমা 
বগম মা: শািহন জিসরন নছা তালতলী 3313266884185 01777865928

4নং মৗচাক ইউিনয়ন পিরষদ
কেরানা লকডাউেন কমহীন হেয় পড়া 865 ট পিরবাের দানকৃত খাদ  সহায়তার তািলকা

¯^vÿi msiwÿZ gwnjv m`m¨v ¯^vÿi IqvW© m`m¨ ¯^vÿi ‡Pqvig¨vb



c„ôv bs-2

ওয়াড নং-01
: 

নং উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম মাতার নাম ামীর নাম াম জাতীয় 
পিরচয়প  নং মাবাইল ন র

4নং মৗচাক ইউিনয়ন পিরষদ
কেরানা লকডাউেন কমহীন হেয় পড়া 865 ট পিরবাের দানকৃত খাদ  সহায়তার তািলকা

32 মাসা: আেমনা  
খাতন মাতা র আলী জয়াসিমন 

খাতন ভাংগার 5094079422 01942867877

33 মাসা: লাইলী 
বগম

মা:  ইছাম 
উ ন

মাসা: 
মঘজান  বগম ভাংগার 3313266883947 01722038059

0

34 মা: আ জজ িময়া জেবদ আলী আদর জান ভাংগার 5544121196 01821406582

35 মা: মাসুদ রানা মা:  আকরাম 
আলী

মাসা: মােজদা  
বগম ভাংগার 2811300280 01710007201

36 লাল িময়া জবদালী পির ার বানু ভাংগার 7782859529 01825803734

37 মাসা:  রেহনা  
বগম মা:  মাবারক মাসা: হােজরা  

 বগম ভাংগার 3313266883999
9 01727269546

38 মাসা:  কুলসুম 
বগম

মা:  ছামন 
উ ন

মাসা:  জােয়দা 
বগম ভাংগার 2844061289 017762955

39 মািবয়া বগম মা: বলােয়ত 
হােসন

মৃত রেমছা 
বগম ভাংগার 3313266883859 01785083601

40 মা: সাহাগ 
হােসন মা: হািলম িময়া মাসা: রািশদা 

বগম ভাংগার 4172162820 01688216140

41 মাসা:  
নুরজাহান বগম মা: নু  িময়া মাসা: মেনয়ারা 

বগম ভাংগার 4195363942 01403870723

42 মা: আসহাদুল 
ইসলাম ওেমদ আলী আয়শা বগম রা ামা ট 3761322506 01707513038

43 শাম রানী জগদীশ ম ল িমরন দাশী রা ামা ট 5544116535 01726283573

44 জয়শর বগম নজমু উ ন জিহরন নহা রা ামা ট 2393494592 01703445598

45 মাসা:  
নুরজাহান বগম মা: আ জজ সুিফয়া খাতন রা ামা ট 8244096163 01788991514

46 মা: নকবর 
আলী ওয়ােহদ আলী ফুলবানু রা ামা ট 8694457824 01762104844

47 জয়মালা নকুল চ  
সরকার মরনদাশী রা ামা ট 5094074340 01768683714

48 জীবন চ  
সরকার

েজ  চ  
সরকার

দুলালী রানী 
সরকার রা ামা ট 9144388122 01788712032

49 িবেদশী রানী কালী চরন 
সরকার ধয  বালা রা ামা ট 8243892752 01755132834

50 সুিফয়া জিসম  উ ন বাহারজান রা ামা ট 7793473062 01795367367

1 রেবল িসকদার ক ুছ িসকদার িবয়া বগম তালতলী 9131043896 01849936168

2 মাছাঃ িশলা আ ারমাঃ আবু হািলপ মাছাঃ বািছরন হিরন হা ট 3323207335573 01307629891

3 মাঃ সােহল িময়া মা ফা িময়া হািসনা বগম কারল সুিরচালা8687828924

4 মাঃ মেহদী হাসান মাঃ মা ফা িময়াহািচনা বগম চ নীমহল 4714085507424 01707905559

5 পিরতষ রাজ বংশী গাপাল চ  রাজবংশীিবমলা রাজবংশী বাগা র 4204215562 01773397174

6 মাঃ অিলয়ার কাজীমৃত মা ার আলীমাসাঃ িদলু বগম খারইখালী 0116077865673 01980265332

7 সুজন িময়া ম জবার রহমান ময়ফল বগম বাগা র 4194402634 01946144009

8 ফািহমা বগম ইি স আলী তারাবানু বাগা র 4194401644 01839335858

9 জসীম হােসন ছােয়দ আলী দওয়ানআদর জান বাগা র 8694453963 01307774570

10 কমলা বগম বাদশা িময়া আিমরজান বাগা র 5993909745

11 নুরল ইসলাম মাঃ জামাল বাদশাহনুরজাহান বগম িসনাবহ 3313266889813

12 মাঃ কুর আলী শহর আলী সুর বানু বাগা র 6894069837 01687016509

¯^vÿi msiwÿZ gwnjv m`m¨v ¯^vÿi IqvW© m`m¨ ¯^vÿi ‡Pqvig¨vb



c„ôv bs-3

ওয়াড নং-01
: 

নং উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম মাতার নাম ামীর নাম াম জাতীয় 
পিরচয়প  নং মাবাইল ন র

4নং মৗচাক ইউিনয়ন পিরষদ
কেরানা লকডাউেন কমহীন হেয় পড়া 865 ট পিরবাের দানকৃত খাদ  সহায়তার তািলকা

13 মাঃ িব ব হােসন মাঃ কালু িময়া ছােহরা বগম ভা ারজা াল3258359409

14 মাঃ সাইফুল ইসলামমাঃ শাহজাহান মাসাঃ 
আেনায়ারা ভা ারজা াল9143447283

15 জসিমন তসুর উ ন সােহরা বগম উঃ রা মা ট6893438793 01322047525

16 আ াস িময়া মাহা র বগমআিছয়া বগম রা ামা ট 2803074240 01868091455

17 আঃ কােদর মাঃ আঃ 
কাইয়ুব ব াপারী মাসাঃ ছারা খাতন উঃ রা মা ট2393499187 01741928130

18 না আঃ ম জদ বহলা বগম উঃ রা মা ট5543497100 01782654107

19 হাসনা মাঃ ফালু িময়া শাহাতন নবগম উঃ রা মা ট3743467619 01782453094

20 িনলুফা বগম মাসাঃ হােজরা বগমখারেশদ আলমবাগা র 1988331326600028301739084713

21 সুমাইয়া িশমু শিহদুল ইসলাম শিরফা বগম বাগা র 3753130008 01731425927

22 মাসাঃ আেনায়ারা আেবদ আলী শিরফুন নছা ভা ারজা াল8694136386 01751726111

23 িশিরন বগম মাঃ আঃ 
মােলক িসকদার মাসাঃ রােশদা বগম কাচারস 1942678237 01724750069

24 বগম কােবল িসকদার জহরা খাতন উঃ রা মা ট4643910567 01762104844

25 জয়নাল সােহব আলী চিল মন উঃ রা মা ট6443457764 01980404840

26 মাঃ দেলায়ার হােসনসানা িময়া খেতজা  বগম উঃ রা মা ট6863490071 01793635053

27 শাহাতন কুর আলী জিমরন নহা তালতলী 6444082041 01322198622

28 রা জয়া বগম সফর আলী তারা বানু তালতলী 5553124909 01771593993

¯^vÿi msiwÿZ gwnjv m`m¨v ¯^vÿi IqvW© m`m¨ ¯^vÿi ‡Pqvig¨vb



c„ôv bs-1

ওয়াড নং-02
: 

নং উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম মাতার নাম ামীর নাম াম জাতীয় 
পিরচয়প  নং মাবাইল ন র

79 আবুল কালাম আঃ ছালাম জােবদা দীিঘবাড়ী 3744067830 01757940049

80 মাসাঃ জেবদা বগমমাঃ আলী হােসনমাসাঃ লাইলী বগমমাঃ আেনায়ার দীিঘবাড়ী 8694446199 01688757201

81 মাতােলব হােসন মৃত ধনর উ ন  দীিঘবাড়ী 9143680438 01832542460

82 মাঃ নজ ল ইসলামআঃ খােলক জােবদা বগম দীিঘবাড়ী 4193705953 01704706280

83 মাসাঃ রােবয়া বগমমাঃ জ ত আলীমাসাঃ আেমনা দীিঘবাড়ী 4643736129 01323829180

84 মাসাঃ ছােহরা বগমআঃ গিন িপয়ারজান আছব উ ন দীিঘবাড়ী 2394087072 01779809852

85 মাঃ রিব িময়া মাঃ আঃ আ জজমাসাঃ আিমরন দীিঘবাড়ী 6442476161 01743821346

86 পংকজ চ  সরকারনারায়ণ চ  সরকারঠাকুর দাসী দীিঘবাড়ী 8694096119 01746454370

87 রািকয়া বগম িকয়াম উ ন তয়রজান দীিঘবাড়ী 3744067996 01790783981

88 মাঃ লাভলু বগম মাঃ সজাল বপারীবাসনা বগম দীিঘবাড়ী 2361868866 01745651435

89 মাঃ িসরাজ িময়া আঃ আ জজ নূরজাহান বরাগীচালা 8693745765

90 মাঃ আজাহার হােসনছােয়দ আলী মাসাঃ খারেশদা বগম বরাগীচালা 4651270698 01759248451

91 সিলনা আ ার ারী 
মাহা াদ ছােহরা বগম বরাগীচালা 3746104664 01990587370

92 িনলূফা  করমজা আঃ মা ান বপারীবরাগীচালা 5614671256525 01924273922

93 মাসাঃ করমজান  মৃত পির ার বানু মৃত মুনেসর িসকদারবরাগীচালা 3313266886395 01877308551

94 মাঃ কিব ল ইসলামআইত িময়া অিফতন বরাগীচালা 1944374253 01735243148

95 মাঃ বাবুল হােসন মাঃ ফজলুল হকিবলিকস বগম প: 
সােহবাবাদ 5543732027 01996166115

96 মকবুল হােসন িমরাজ উিদদন আিছয়া বগম প: 
সােহবাবাদ 4644089007 01708006176

97 িদলারা বগম হলাল উ ন রােবয়া বগম প: সােহবাবাদ 2394742411 01869275759

98 মাঃ আবুল হােসম ফলুর উ ন মাসাঃ রিহমা বগম প: সােহবাবাদ 6403361667 01312535663

99 ম জনা আ ার মৃত মিফজ উ নসিফয়া বগম প: সােহবাবাদ 2856684911 01780792478

100 হাসনা ভানু আবুল হােসম মাসাঃ ছােলহা বগম পূ: সােহবাবাদ 2843675444 01910781240

101 িচনু রানী সুেরশ ম ল ল ী রানী গাপাল চ পূ: সােহবাবাদ 5994095163 01721409369

102 পচান চ  সরকারফ টক চ  সরকারল ী রানী পূ: সােহবাবাদ 9572201607 01729596294

103 আছমা বগম গিন িময়া নূরজাহান পূ: সােহবাবাদ 5544434490 01756261697

104 মাঃ আবু সাইদ মাঃ হা ন মা ামৃত মাছাঃ ছাইমনা পূ: সােহবাবাদ 8812771121648 01756569521

105 মাঃ সাইদুর রহমানতাফা ল হােসনিপয়ারজান সােহবাবাদ পূব 6443420937 01748256315

106 মাঃ আিরফুল ইসলামক মু ন মাসাঃ জহরা খাতন সােহবাবাদ পূব 9143415892 01737252111

107 িপয়ারজান ঈমান আলী ফুলজান  সােহবাবাদ পূব 2843620964 01728309786

108 চােমলী আ ার আবু হািনফ হািমদা বগম সােহবাবাদ 3293718726 01727687154

109 আবু সাইদ ছামাদ উ ন মু ীরিহমা খাতন উ র রাজাবাড়ী 7793717526 01722260021

4নং মৗচাক ইউিনয়ন পিরষদ
কেরানা লকডাউেন কমহীন হেয় পড়া 865 ট পিরবাের দানকৃত খাদ  সহায়তার তািলকা-2021

¯^vÿi msiwÿZ gwnjv m`m¨v ¯^vÿi IqvW© m`m¨ ¯^vÿi ‡Pqvig¨vb



c„ôv bs-2

ওয়াড নং-02
: 

নং উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম মাতার নাম ামীর নাম াম জাতীয় 
পিরচয়প  নং মাবাইল ন র

4নং মৗচাক ইউিনয়ন পিরষদ
কেরানা লকডাউেন কমহীন হেয় পড়া 865 ট পিরবাের দানকৃত খাদ  সহায়তার তািলকা-2021

110 মাঃ বাবুল হােসন মাঃ লহাজ উ নআিছয়া বগম উ র রাজাবাড়ী 8711476187 01875530987

111 আ  ুিময়া আ লু িসকদার ফুলজান উ র রাজাবাড়ী 8143414853 01951842507

112 মাসাঃ জেুলখা বগমমৃত মাঃ জিমর মাসাঃ নূরজাহান বগম উ র রাজাবাড়ী19863313266072144 01977145714

113 ফুলজান   খরকী বগম আঃ িসকদার উ র রাজাবাড়ী3313266885108 01721851788

114 নূরজাহান আ ার আঃ ছামাদ শহর বানু প: সােহবাবাদ 2844034435 01824798410

115 জয়নব বগম চান িময়া জিমলা খাতন প: সােহবাবাদ 9571717181 01767133528

116 মাসাঃ হািলমা বগমআমেছর আলী মাসাঃ অজফুা বগম প: সােহবাবাদ 3744070784 01304999095

117 মাঃ মিনর হােসন মাঃ সাগর আলীমিরয়ম বগম প: সােহবাবাদ 7354944056 01779111114

118 মাঃ আঃ জিলল মাঃ আ লু কু ুছমাছাঃ 
আেনায়ারা বগম প: সােহবাবাদ 332308833662 01819478020

119 মাঃ ই ািহম খিলল ক মু ন মাসাঃ জহরা খাতন সােহবাবাদ 5993473874 01862125260

120 রামান হােসন মকবুল হােসন সােহবাবাদ 8253095957 01312657895

121 কৃ  পদ সরকার রবতী মাহন সরকারিপপালী রানী সরকার সােহবাবাদ 6444050360 01747379998

122 পংকজ কুমার সরকারপিরেতাষ চ  সরকারসুিম া রানী সােহবাবাদ 5994095015 01792125853

123 মাঃ আকবর আলী মাঃ ওফাজ উ নজেমলা খাতন সােহবাবাদ 4194396638 01728685129

124 মাঃ কিবর হােসন মাঃ হযরত আলীিসরাবন নছা সােহবাবাদ 3313266886699 01868671341

125 সুিফয়া আয়না খাত মাঃ আমেছর আলীসােহবাবাদ 3313228964116 01765191090

126 মৗসুমী আ ার মাশারফ হােসনসােজদা বগম সােহবাবাদ পূব6444055476 01724166905

127 পারভীন আ ার মাঃ আলী হােসনমাসাঃ খােদজা বগম সােহবাবাদ পূব1493696486 01717211005

128 মাঃ জলুহাস উ নমাঃ রিমজ উ নমাসাঃ জােমলা বগম সােহবাবাদ পূব5544313033 01307291454

129 িদিলপ চ  সরকারিখিতশ চ  সরকারনয়নতারা সােহবাবাদ 5094695979 01721842346

130 মাসাঃ সামছ াহারএমাঃ সামছল আলমহািলমা বগম সােহবাবাদ পূব8244066521 01768282280

131 হািলমা আ ার সােহবাবাদ পূব 01766787520

132 আিছয়া খাতন কােদর আলী প ম সােহবাবাদ5994096187 01813370811

133 সােলহা বগম আফছার উ ন নূর জাহান সােহবাবাদ পূব284406042 01708004868

134 নািগস আ ার চান িময়া প ম সােহবাবাদ8694102586 01798186526

135 শফালী বগম ছােদক আলী হািবয়া বগম প ম সােহবাবাদ1943766467

136 রানী মালা মনেমাহন ম লসুিম া রানী সােহবাবাদ পূব9144038602 01923608550

137 মাঃ রা জব তাইজ উ ন রিহমা বগম সােহবাবাদ 2617283153196 01706446085

138 সুিফয়া বগম মাঃ ওফাজ উ নবাহার জান সােহবাবাদ 6443421745 01408227984

139 ইসমাইল মৃত মুসিলম আেনায়ারা সােহবাবাদ 3323209042841 01713815407

140 বাদশা িময়া মাঃ ছয়ন উ নমাসাঃ জয়তন নছা সােহবাবাদ 7344450197 01756261697

¯^vÿi msiwÿZ gwnjv m`m¨v ¯^vÿi IqvW© m`m¨ ¯^vÿi ‡Pqvig¨vb



c„ôv bs-3

ওয়াড নং-02
: 

নং উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম মাতার নাম ামীর নাম াম জাতীয় 
পিরচয়প  নং মাবাইল ন র

4নং মৗচাক ইউিনয়ন পিরষদ
কেরানা লকডাউেন কমহীন হেয় পড়া 865 ট পিরবাের দানকৃত খাদ  সহায়তার তািলকা-2021

141 ময়ফুল বগম ছাইমু ন জয়তন নছা সােহবাবাদ পূব5993469641 01840533306

¯^vÿi msiwÿZ gwnjv m`m¨v ¯^vÿi IqvW© m`m¨ ¯^vÿi ‡Pqvig¨vb



c„ôv bs-1

ওয়াড নং: 03
: 

নং উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম মাতার নাম ামীর নাম াম জাতীয় 
পিরচয়প  নং মাবাইল ন র

142 মাঃ মু জবুর রহমানআঃ আ জজ হািলমা বগম মজতু বাশঁতলী4643808720 01765285558

143 মা ফা কামাল মাঃ সেমজ উ নসিরপন মজতু বাশঁতলী2844085437 01928087724

144 কাম ল িসকদার মাঃ টনু িসকদারকমলা বগম মজতু বাশঁতলী3744471792 01740534735

145 মাঃ রিন িসকদার মাঃ টনু িসকদারমাসাঃ কমলা বগম মজতু বাশঁতলী7333234479 01740534735

146 মাসাঃ শািকল হােসনমাঃ টনু িসকদারকমলা বগম মজতু বাশঁতলী8244112473 01740534735

147 মাঃ কামাল িময়া িসরাজ উ ন মাসাঃ বাছাতন বগম মজতু বাশঁতলী9144438208 01685364790

148 মাঃ ই ািহম িময়া মাঃ আ লু জ ারখারেশদা বগম বাশঁতলী 5103190038 01952376787

149 মাঃ আশাদুল িময়াআিল হােসন আেলয়া বগম বাশতলী 6454231371 01300757336

150 মাঃ জাবােয়র িময়ামাঃ জামাল িময়ানু াহার বগম বাশতলী 7803232201 01621332074

151 মাঃ আ জজলু ইসলামমাঃ আ রু রিহমজেুলখা বগম বাশতলী 4198881080 01724179480

152 মাঃ িফেরাজ হােসনআফাজ উ ন তারা ভানু বাশতলী 5544128126 01911562230

153 মাঃ আ রু রা াকআেলফ িময়া জেুবদা বগম বাশতলী 4193775006 01737563174

154 মাসাঃ আেলয়া বগমনািসর উ ন আেমনা বগম কািলয়াদহ 6443420838 01994242390

155 মাঃ কিছম উ ন িকয়াম ন বাহাতন নছা কািলয়াদহ 3744115258 01401981886

156 মাঃ মিনর হােসন জ াত আলী বপারীজিমরন বগম কািলয়াদহ 6444708850 01770338289

157 মাসাঃ আেমনা বেগমমাঃ আিমন উ নমাসাঃ নূর জাহান বগম কািলয়াদহ 5994136082 01741039673

158 মাসাঃ রওশনারা ইসলামমাঃ আকালী ম লমাসাঃ তারা ভানু কািলয়াদহ 8693822515 01640531104

159 মাঃ আলমগীর হােসনমাঃ শাহ আলমফ জলত বগম কািলয়াদহ 4642503694 01725712978

160 িফেরাজা আ ার বলােয়ত হােসন পজান বগম কািলয়াদহ 3303223428 01782250131

161 সািমউল ইসলাম শিফকুল ইসলামসােলহা বগম কািলয়াদহ 691159625 01972257200

162 তপন কুমার সরকারিনবাশ চ  সরকারভা রাণী সরকার বাশতলী 2824248542 01747819646

163 বাবুল িময়া আবু তােহর িময়া িময়া বগম বাশতলী 5556800075 01770109962

164 মাঃ সুমন িময়া মাঃ বাবর আলীফুলজান বগম বাশতলী 8704280695 01980506862

165 মাসাঃ ফােতমা বগমবায় জদ িময়া মাসাঃ নািগস সুলতানা বাশতলী 3294116722 01314744391

166 মাসাঃ তাছিলমা বগমতােহর আলী আেমনা খাতন বাশতলী 7347128733 01945841859

167 মাসাঃ আেনায়ারা হােসন আলী মেনায়ারা বগম বাশতলী 2394139907 01304770421

168 হািসনা বগম নািছব উ ন মাসাঃ ছােলহা বগম বাশতলী 3744111802 01768183254

169 সািফয়া আ ার হােছন আলী জেবদা বগম বাশতলী 5075132356 01840682065

170 হািসনা বগম আজাহার আলী সুিফয়া বগম বাশতলী 8694146336 01768183254

171 হনুফা বগম সাগর আলী লাইিল বগম বাশতলী 8244108372 01729465989

4নং মৗচাক ইউিনয়ন পিরষদ
কেরানা লকডাউেন কমহীন হেয় পড়া 865 ট পিরবাের দানকৃত খাদ  সহায়তার তািলকা

¯^vÿi msiwÿZ gwnjv m`m¨v ¯^vÿi IqvW© m`m¨ ¯^vÿi ‡Pqvig¨vb



c„ôv bs-2

ওয়াড নং: 03
: 

নং উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম মাতার নাম ামীর নাম াম জাতীয় 
পিরচয়প  নং মাবাইল ন র

4নং মৗচাক ইউিনয়ন পিরষদ
কেরানা লকডাউেন কমহীন হেয় পড়া 865 ট পিরবাের দানকৃত খাদ  সহায়তার তািলকা

172 রােহলা বগম সামাদ িময়া বাশতলী 6443417925 01787320984

173 এস এম দজূয় জামাল উ ন জহরা বগম বাশতলী 6893402237 01935287476

174 আলী হােসন মাঃ আমজাদ আলীহাওয়া িবিব বাশতলী 7343472481 01741429736

175 খাকন সরকার সুবাশ সরকার কানন বালা সরকার বাশতলী 9571712042 01756325916

176 মাতােলব হােসন আমজাদ আলী হাওয়া বগম বাশতলী 3294115542 01798555128

177 সু ত ম ল গাপাল ম ল নীপা সু র বাশতলী 8248105002 01722148966

178 আকাশ িময়া হা ন িময়া মেমলা বগম বাশতলী 20003313266061100 01732544660

179 ম আলী আমজাদ হােসনকুলছম বগম বাশতলী 6893279569 01772550599

180 মাঃ মু জবুর রহমানআঃ আ জজ হািলমা বগম মজতু বাশঁতলী 4643808720 01765285558

181 মা ফা কামাল মাঃ সেমজ উ নসিরপন মজতু বাশঁতলী 2844085437 01928087724

182 কাম ল িসকদার মাঃ টনু িসকদারকমলা বগম মজতু বাশঁতলী 3744471792 01740534735

183 মাঃ রিন িসকদার মাঃ টনু িসকদারমাসাঃ কমলা বগম মজতু বাশঁতলী 7333234479 01740534735

184 মাসাঃ শািকল হােসনমাঃ টনু িসকদারকমলা বগম মজতু বাশঁতলী 8244112473 01740534735

185 মাঃ কামাল িময়া িসরাজ উ ন মাসাঃ বাছাতন বগম মজতু বাশঁতলী 9144438208 01685364790

186 মাঃ ই ািহম িময়া মাঃ আ লু জ ারখারেশদা বগম বাশঁতলী 5103190038 01952376787

187 মাঃ আশাদুল িময়াআিল হােসন আেলয়া বগম বাশতলী 6454231371 01300757336

188 মাঃ জাবােয়র িময়ামাঃ জামাল িময়ানু াহার বগম বাশতলী 7803232201 01621332074

189 মাঃ আ জজলু ইসলামমাঃ আ রু রিহমজেুলখা বগম বাশতলী 4198881080 01724179480

190 মাঃ িফেরাজ হােসনআফাজ উ ন তারা ভানু বাশতলী 5544128126 01911562230

191 মাঃ আ রু রা াকআেলফ িময়া জেুবদা বগম বাশতলী 4193775006 01737563174

192 মাসাঃ আেলয়া বগমনািসর উ ন আেমনা বগম কািলয়াদহ 6443420838 01994242390

193 মাঃ কিছম উ ন িকয়াম ন বাহাতন নছা কািলয়াদহ 3744115258 01401981886

194 মাঃ মিনর হােসন জ াত আলী বপারীজিমরন বগম কািলয়াদহ 6444708850 01770338289

195 মাসাঃ আেমনা বেগমমাঃ আিমন উ নমাসাঃ নূর জাহান বগম কািলয়াদহ 5994136082 01741039673

196 মাসাঃ রওশনারা ইসলামমাঃ আকালী ম লমাসাঃ তারা ভানু কািলয়াদহ 8693822515 01640531104

197 মাঃ আলমগীর হােসনমাঃ শাহ আলমফ জলত বগম কািলয়াদহ 4642503694 01725712978

198 িফেরাজা আ ার বলােয়ত হােসন পজান বগম কািলয়াদহ 3303223428 01782250131

199 সািমউল ইসলাম শিফকুল ইসলামসােলহা বগম কািলয়াদহ 691159625 01972257200

200 তপন কুমার সরকারিনবাশ চ  সরকারভা রাণী সরকার বাশতলী 2824248542 01747819646

201 বাবুল িময়া আবু তােহর িময়া িময়া বগম বাশতলী 5556800075 01770109962

¯^vÿi msiwÿZ gwnjv m`m¨v ¯^vÿi IqvW© m`m¨ ¯^vÿi ‡Pqvig¨vb



c„ôv bs-1

ওয়াড নং:04
: 

নং উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম মাতার নাম ামীর নাম াম জাতীয় 
পিরচয়প  নং মাবাইল ন র

202 wgKvBj †nv‡mbAvt nK gÛj ‡Mvjvevnvi wmbven 9101946805 01765287329

203 mvnvZb †eMg m‡e` Avjx mv‡R`v †eMg wmbven 7793601977 01817726479

204 Rvnvbviv †eMgKig Avjx mvevbv LvZzb wmbven 2393612300 01784579042

205 byiæbœvnvi byiæj Bmjvg Rvnvbviv †eMg wmbven 5111345194 01932770940

206 Ry‡jLv †eMg BDbyQ Avjx jvBjx †eMg wmbven 5093565694 0175809832

207 AvKwjgv Av³vi Avey Zv‡je nvIqv †eMg wmbven 1948452618 01784126058

208 Avãyj gwR` ‡gv¯Ídv  †`Iqvb‡mwjbv †eMg wmbven 3311337509 01854608186

209 iZœv Av³vi Avg‡Qi Lvb nvwmbv †eMg wmbven 5561505396 01323828419

210 AsKzi gwb bvivqb P›`ª eg©b¯^Y© gwb wmbven 4643607437 01762853797

211 wRebv Av³vi Kv‡`i Avjx evby wewe wmbven 7343860719

212 bvCg Bmjvg kwdKzj BmjvgjvBjx †eMg wmbven 3311393346 01641000188

213 `yjvj wgqv ‡mvbv wgqv Rv‡gjv LvZzb wmbven 3258651706 01740409996

214 bvRgv LvZzb Avãyj nvB Av‡jqv LvZzb wmbven 6898970634 01754918253

215 jvBjx †eMg ‡gvnv¤§` AvjxmwLbv LvZzb wmbven 331303182829801830116509

216 BqvKze Avjx wgwQj DwÏb ‡ndvZvb †bQv wmbven 4644235329 01717346320

217 bvwM©m Av³viiweDjøvn †nv‡mbL‡`Rv LvZzb wmbven 6893814555 01787010632

218 wgjb wgqv Avãyj iv¾vK †gvjøvAvwnev †eMg wmbven 7344385005 01991968851

219 wgjb byiæ¾vgvb ‡kdvjx wmbven 1900235555 01790728040

220 Rv‡e`v LvZzb wbRvg DwÏbnvwg`v †eMg wmbven 9140416653 0176295917

221 bvwQgv Av³vi Kv‡kg ivqRvb f‚jyqv 4643612163 01969518408

222 ‡ejvj †nv‡mb gwnRj †nv‡mbAv‡jKRvb f‚jyqv 7803117444 01873912098

223 mvB`yi ingvb A‡n` Avjx mvwn`v †eMg f‚jyqv 7343861352 01714659667

224 nvwmbv †eMg Avt nvwKg kievby f‚jyqv 4194421543 01923497373

225 R‡e`v †eMg Avãyj Rwjj kni evby f‚jyqv 4643844725

226 ‡gŠmygx Av³vi‡Lvi‡k` Avjg ‡i‡nbv †eMg f‚jyqv 8666465367 01609786412

227 ‡gvmvt wjgv Av³viAvãyj nvB fvby Av³vi f‚jyqv 9144187136 01911430948

228 wgjb †eMg byiæ Lvb dzjevby f‚jyqv 8243821439 01740718425

229 Rwgjv †eMg Avãyj Rwjj Qv‡jnv †eMg f‚jyqv 6443796138 01313729821

230 AvKwjgv †eMgBqvwQb AvjxAvkqv LvZzb f‚jyqv 9143783927 01736725683

231 ‡kdvjx Av³vi evey wgqv evby †eMg f‚jyqv 9571902585 0136430793

232 gv‡R`v †eMg ‡gvt kvRvnvbRûiv f‚jyqv 4193801281 01784107939

4নং মৗচাক ইউিনয়ন পিরষদ
কেরানা লকডাউেন কমহীন হেয় পড়া 865 ট পিরবাের দানকৃত খাদ  সহায়তার তািলকা-2021

¯^vÿi msiwÿZ gwnjv m`m¨v ¯^vÿi IqvW© m`m¨ ¯^vÿi ‡Pqvig¨vb



c„ôv bs-2

ওয়াড নং:04
: 

নং উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম মাতার নাম ামীর নাম াম জাতীয় 
পিরচয়প  নং মাবাইল ন র

4নং মৗচাক ইউিনয়ন পিরষদ
কেরানা লকডাউেন কমহীন হেয় পড়া 865 ট পিরবাের দানকৃত খাদ  সহায়তার তািলকা-2021

233 BmgZviv Av³vi myRb wgqv Qv‡niv LvZzb f‚jyqv 9144184091 01781203055

234 ‡Lv‡`Rv †eMg wRbœvZ AvjxAv‡gbv f‚jyqv 4194198976 01829895743

235 AvQgv †eMg AvRgZ Avjx gqcj †eMg f‚jyqv 3743583720 01756889356

236 byiRvnvb †eMgbyi †nv‡mb Rv‡gjv †eMg f‚jyqv 6893784832 01780760733

237 nvwQbv †eMg d‡qR DwÏb gv‡R`v LvZzb Kvij mywiPvjv8245019289 01723500156

238 Kv`evby KwQg DwÏb AvjøvZ Rvb Kvij mywiPvjv5544236077 01710566076

239 AvwQqv Av³vi Av³vi †nv‡mbeyjeywj †eMg Kvij mywiPvjv4644236616 01953909662

240 m‡gR DwÏb KvwgR DwÏbK`evby Kvij mywiPvjv3744439922 01868098886

241 wmgv Av³vi ‡Zvdv¾j †nv‡mb‡i‡nbv Av³vi Kvij mywiPvjv9161349817 01753109644

242 wkjcx Av³vi ‡Zvdv¾j †nv‡mb‡i‡nbv †eMg Kvij mywiPvjv3311338473 01743332855

243 K`i Rvb Rv‡e`v Avjx ‰KZix †eMg Kvij mywiPvjv8694463756 01724726188

244 Avd‡ivRv †eMgAvt AvIqvj ‡ivwRbv †eMg Kvij mywiPvjv6444424227 01913945701

245 AvQvZb †eMg Av`Qvi Avjx gwdR †eMg gvwUKvUv7793507778 01950524309

246 iæcv †eMg Rjvj †`Iqvb ev‡bQv †eMg gvwUKvUv9144163671 01780975418

247 AvQv`yj Bmjvg Rwniæj Bmjvgdv‡Zgv gvwUKvUv331327685502301923146905

248 dv‡Zgv †eMg ¯^vgx: Zv‡iK wgqvRûiv †eMg gvwUKvUv931579274269801311629514

249 bvRgv †eMg Av‡Pbv iv‡njv LvZzb gvwUKvUv3301924647 01939100367

250 bvRgv †eMg byiæj Bmjvg Rvnvbviv †eMg gvwUKvUv8657415967 01719288710

251 mygvBqv Avd‡ivRAv‡bvqvi †nv‡mb‡`‡jvqviv †eMg gvwUKvUv4201899590 01966896461

252 Kzòv ivbx hZxb P›`ª wKib evjv gvwUKvUv5508638029 01762001891

253 AvwQqv Zvevmyg AvkvAvkivd Avjx ‡kdvjx gvwUKvUv8711475916 01318368303

254 ‡kdvjx ‡eMg AvdvR DwÏb gwiqg †eMg gvwUKvUv1022114217 01861655083

255 mywdqv Av°vm Avjx byiRvnvb gvwUKvUv6444202359 01723287094

256 ‡LvKvivg g„Z gwnb P›`ª g„Z f‡³k¦ix gvwUKvUv521393563114601739046388

257 Kíbv wewe Av‡Pbv cÖvgvwbKiv‡njv gvwUKvUv9116973646 01717508310

258 Avmjvg DwÏb bwQg DwÏb Av`iRvb gvwUKvUv4644243463 01937806276

259 bwQg DwÏb KwQg DwÏb ewQqb †bQv gvwUKvUv4644452296

260 mvwnbyi †eMgQvB`yi ingvbQdziv ivbx gvwUKvUv1926560465 01786354849

261 মাছাঃ িমরাজ (িমরজান) মাছাঃ জিমরন মাঃ 
আেতয়ার ভলুয়া 4910876472222 1304209653

262 মাঃ নূর জামাল মাঃ িমন্ট শখ মাছাঃ জিরবন ভলুয়া 3911551902438 1746295917

263 মাছাঃ শফালী বগমমাঃ তারা িময়া মাছাঃ কিছরন খাতন ভলুয়া 5544250946 01720691832

¯^vÿi msiwÿZ gwnjv m`m¨v ¯^vÿi IqvW© m`m¨ ¯^vÿi ‡Pqvig¨vb



c„ôv bs-3

ওয়াড নং:04
: 

নং উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম মাতার নাম ামীর নাম াম জাতীয় 
পিরচয়প  নং মাবাইল ন র

4নং মৗচাক ইউিনয়ন পিরষদ
কেরানা লকডাউেন কমহীন হেয় পড়া 865 ট পিরবাের দানকৃত খাদ  সহায়তার তািলকা-2021

264 শাহানাজ শাজাহান মি কমাকসুদা বগম ভলুয়া 5993859759 01875200926

265 রা াক িময়া আছ ন দৗলত জান ভলুয়া 2843797834 01727336019

266 শিহদুল ইসলাম ছামাদ িময়া লাইলী বগম ভলুয়া 4197276969 01936771304

267 নাজমা আ ার আলম হােসন কমলা বগম ভলুয়া 2843777091 01819369961

268 মাসাঃ আেমনা বগমআছর উ ন দৗলতজান বগম ভলুয়া 2394248948 01943332739

269 লাইলী বগম ফজর আিল রিহমা খাতন ভলুয়া 6894186029 01989289296

270 হািসনা বগম আবুল হােসম নূর মহল ভলুয়া 1493795767 01752025894

271 লাকী বগম আবুল িময়া খােদজা বগম ভলুয়া 6893793510 01938662849

272 মাসাঃ নূরজাহান বগমমাঃ সামছল হকফালানী বগম ভলুয়া 1484595721 01943769410

273 মুনজয়ুারা আতর আলী ছবুরা কারল সুিরচালা1022113763 01795307197

274 মাঃ আঃ লিতফ মৃধাআঃ হা ন মৃধা আেলয়া বগম িসনাবহ 9143550318 01726386640

275 মাসাঃ িরনা খাতন আহসান উ াহ সামছল নাহার পূব চা রা 8693434055 01988351956

276 ম জনা বগম খিলল সরকার মাসাঃ লাইলী বগম িসনাবহ 9144401560 01821615435

277 সুিফয়া বগম িসরাজ উ ন িমলন বগম িসনাবহ 5543605496 01755038675

278 মাঃ স জব হােসন মাঃ কাওছার 
হাওলাদার রিহমা বগম িসনাবহ 6454219731 01814426780

279 ম জনা বগম আঃ মাতােলব আি য়া বগম িসনাবহ 2844186367 01918958138

280 নাজমা বগম আজাহার মমতাজ বগম িসনাবহ 8243814335 01642120285

281 র জনা মাঃ মােলক িব াসআেমনা খাতন িসনাবহ 8233823822 01704707022

282 মাছাঃ নিবরন খাতন মৃত জয়তন নছামাঃ মাবারক আলীিসনাবহ 8919071939147 01739341054

283 মাঃ বােরক িময়া মাঃ আ লু গফুরকিছরন বানু িসনাবহ 7344855742 01810548078

284 আঃ রা াক হােসনমাঃ বছর উ ন রেহনা বগম িসনাবহ 5094407185 01756798775

285 মাঃ মােশদ আলীবােরক ফিকর ফােতমা বগম িসনাবহ 1494207796 01943050162

286 মাঃ জাহা ীর নূর মাহা দ নূর জাহান বগম িসনাবহ 5544457459 01728963515

287 সালমা আ ার মাঃ সামসুল হকআিছরন িসনাবহ 8244228865 01910538012

288 মাসাঃ নাজমু াহারইমান আলী কমলা বগম মা টকাটা 7795220099 01940474703

289 মাঃ সাইফুল ইসলামঅেহদ আলী মাসাঃ শহর বানু মা টকাটা 4193579002 01741690729

290 ছফর আলী লাকমান আলী ছহরা খাতন মা টকাটা 3744508585 01789026013

291 মাঃ নু ল ইসলাম মাঃ শমেসর আলীমাছাঃ 
নূরজাহান মা টকাটা 6414740943996 01751776163

292 মাছাঃ মাকছদা বগম মাছাঃ ির া বগম মা টকাটা 6414740943852 01880826499

293 মাঃ শািহন আলম আ লু হক সালমা আ ার ভলুয়া 4656714849 01923733718

¯^vÿi msiwÿZ gwnjv m`m¨v ¯^vÿi IqvW© m`m¨ ¯^vÿi ‡Pqvig¨vb



c„ôv bs-1

ওয়াড নং:05
: 

নং উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম মাতার নাম ামীর নাম াম জাতীয় 
পিরচয়প  নং মাবাইল ন র

294 মিতউর রহমান পিরেভজমাঃ আতাউর রহমানপা ল আ ার হািববপুর 2835032398 01784-009294

295 মাছাঃ আসমা আ ারমাঃ শহীদুল ইসলামমাছাঃ 
জাৎসনা বগম মাঃ আিরফ হােসনউলুসারা 2802528774 01302-589913

296 সালাউ ন বাবুল সুলতান আহা দশিহদা আ ার উলুসারা 4175503319 01712-640299

297 মাসাঃ সােলহা বগমমাঃ আতাব আলীমাসাঃ 
তােলমন বগম মাঃ লাভলী িময়া সিফপুর 5543862121 01932-423384

298 মাঃ িমজানুর রহমানমাঃ আ সু সামাদমাসাঃ জেুমরা বগম সিফপুর 2845123146 01734-822887

299 মাঃ ইমন হােসন মাঃ ীন ইসলাম মাছাঃ হনুফা বগম সিফপুর 6003109722 01865-923446

300 মাসাঃ রাকসানা বগমতা জম উ ন আপসন বগম মাঃমিনর সিফপুর 6443500654 01718-730564

301 রেহনা ভানু আনসার আলী র জয়া বগম আ সু ছালাম সিফপুর 5993548261 01931-831617

302 আ লু ছালাম ওয়াজ উ ন সবজান বানু সিফপুর 1021767072 01931-831617

303 হাসান সরকার ফজর আলী সরকারহােজরা খাতন সিফপুর 5993545390 01918-694562

304 ফুলজান বগম আ লু কােদর কমলা বগম কিছম উ ন হিররাউৎপুলকা 3293560086 01721-603218

305 মাঃ মিহদুল ইসলামআঃ হাই মু ফজরা বগম হিররাউৎপুলকা 2814704850 01905-060555

306 মাঃ কাম ল ইসলামমাঃ আ লু মাতােলবমাছাঃ ছােহরা বগম হিররাউৎপুলকা 6443543324 01919-838512

307 মাসাঃ বদানা বগমকােশম শ হিররাউৎপুলকা 5094834313 01936-744872

308 মাছাঃ রােহলা বগমমিফজ উ ন মাছাঃ হােতমন নছামাঃ আফাজ উ নহিররাউৎপুলকা3313266892813 01705-388309

309 মাঃ হাসান আলী মাঃ মিফজ উ নহােতমন নছা হিররাউৎপুলকা 8245020048 01914-550126

310 মাছাঃ হাসনা বগমখানজান আলী আয়শা িস কা আবুল কােশমহিররাউৎপুলকা 6443543308 01725-880470

311 মাসাঃ িশউলী আ ারআবুল কােশম জাসনা বগম মিফজলু ইসলামহিররাউৎপুলকা 7343887233 01781-309363

312 মাসাঃ নািছমা আ ারমাঃ ইসমাইল মাসাঃ আিছয়া খাতন হিররাউৎপুলকা3313266892657 01321-686520

313 জামাল আঃ ওয়ােহদ িময়াজীআ রা বগম হিররাউৎপুলকা 01621-016787

314 কুলসুম আ ার কিছম উ ন ফুলজান বগম হিররাউৎপুলকা 3753098783 01781-309359

315 হািছনা আ ার মাঃ হাসান আলীমেনায়ারা বগম হিররাউৎপুলকা 1944635364 01915-425307

316 মাসাঃ মঞ্জ ুআরামাঃ মকবুল হােসনমাছাঃ িবয়া আ ার হিররাউৎপুলকা 4643867569 01305-229533

317 মাসাঃ রিহমা বগমমাঃ িব াল হােসনমাছাঃ আিমনা বগম হিররাউৎপুলকা 2393583279 01745-035475

318 রােকয়া বগম সবুর হাওলাদার আয়শা িবিব মাঃ বাচ্চ হিররাউৎপুলকা 9144328020 01322-324586

319 মাসাঃ শারিমন িশলাআবুল কােশম জ াৎ া বগম িমজানুর রহমানহিররাউৎপুলকা 5057495334 01941-619429

320 মাঃ আবুল কােশম মাঃ মিফজ উ নহােতমুন নছা হিররাউৎপুলকা 7793534983 01711-519629

321 মাঃ আশরাফ হােসনমাঃ 
তাফােয়ল মাসাঃ রিহমা বগম হিররাউৎপুলকা 1944908779 01787-780894

322 খািদজা আ ার আফাজ উ ন মাছাঃ রােহলা বগম হিররাউৎপুলকা 9580859685 01323-708915

323 মাঃ সামছল হক সরকারমৃত কাে  
আলী সরকার মৃত আিছয়া বগম হিররাউৎপুলকা3313266893206 01323-709059

4নং মৗচাক ইউিনয়ন পিরষদ
কেরানা লকডাউেন কমহীন হেয় পড়া 865 ট পিরবাের দানকৃত খাদ  সহায়তার তািলকা

¯^vÿi msiwÿZ gwnjv m`m¨v ¯^vÿi IqvW© m`m¨ ¯^vÿi ‡Pqvig¨vb



c„ôv bs-2

ওয়াড নং:05
: 

নং উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম মাতার নাম ামীর নাম াম জাতীয় 
পিরচয়প  নং মাবাইল ন র

4নং মৗচাক ইউিনয়ন পিরষদ
কেরানা লকডাউেন কমহীন হেয় পড়া 865 ট পিরবাের দানকৃত খাদ  সহায়তার তািলকা

324 মাসাঃ সালমা সরকারছিমর উ ন মমতাজ বগম হিররাউৎপুলকা 1493829400 01989-099190

325 মাঃ জিসম মাঃ নু ল ইসলামমাসাঃ রিহমা বগম হিররাউৎপুলকা19913313266000246 01982-918671

326 মাসাঃ রিহমা আ ারমাঃ িসরাজলু ইসলামমাছাঃ হােজরা খাতন হিররাউৎপুলকা 5995171526 01323-709054

327 মাসাঃ নািছমা ইসলামশামছল হক জেবদা বগম হিররাউৎপুলকা 5544381725 01794-598804

328 মাঃ ীন ইসলাম িনজাম উ ন কুরী বগম হিররাউৎপুলকা 5544373086 01932-436161

329 মাঃ ওয়ািহদুল ইসলামকাউসার আলী লিতফা খাতন হিররাউৎপুলকা 8695063233 01989-746537

330 মাসাঃ মােমনা হােসনকাজী আঃ কু ুছ মাসাঃ কদরবানু হিররাউৎপুলকা 3744864236 01724-718316

331 মাঃ নূ ল ইসলাম িনজাম উ ন কুরী বগম হিররাউৎপুলকা 9145108305 01922-780639

332 মাছাঃ মিন বগম কােশম ফদা মাছাঃ লতফা বগমমাঃ নূ ল ইসলামহিররাউৎপুলকা 5093535770 01746-038279

333 মাছাঃ রিহমা বগমমাঃ ইরফান আলীআবজান মাঃ খােলক হিররাউৎপুলকা 2393868266 01731-921303

334 মাছাঃ নাজমা আ ারআ লু খােলক মৃধামাছাঃ রিহমা বগম হিররাউৎপুলকা 7343598830 01782-679194

335 মাসাঃ িমনারা বগমসােদক মৃধা মাসাঃ মেনায়ারাআবুল কালামহিররাউৎপুলকা 5993549046 01779-916745

336 মাসাঃ পু  বগমআ রু গফুর মাসাঃ জেুবদা আঃ খােলক হিররাউৎপুলকা 4193825383 01984-963184

337 মাসাঃ ফােতমা বগমমাহা দ আলী মাসাঃ উপা ন ইউসুব আলী হিররাউৎপুলকা 3743520284 01918-283378

338 রােবয়া আ ার মাঃ সুরত আলী আ জমন নছা নূ ল ইসলামহিররাউৎপুলকা 2844323622 01725-564549

339 মাসাঃ জাহানারা বগমআবুল খােয়র মাসাঃ ছােলহা বগমমৃত বাচ্চ িময়াহিররাউৎপুলকা 5544869505 01780-396661

340 মাঃ ফজলুল হক মৃধামাঃ সুরত আলী মাসাঃ হা জমন নছা হিররাউৎপুলকা 4193510387 01914-020111

341 মাসাঃ পারভীন বগমআ লু মা ান িসকদারমাছাঃ র জয়া বগম হিররাউৎপুলকা 5093535689 01756-914220

342 মাছাঃ নাছিরন আ ারমাঃ ফজলুল হকপারভীন বগম মাঃ নামান িময়াহিররাউৎপুলকা 6453088319 01917-007201

343 মাছাঃ িমনারা বগমআলী হােসন জয়নব বানু মাঃ অিহদুল ইসলামহিররাউৎপুলকা 3753135841 01929-554678

344 ফরেদৗিস আ ার মাঃ ফজলুল হক মাসাঃ 
পারভীন আ ার মাঃ আিশক হাছানহিররাউৎপুলকা 9137272473 01643-368483

345 মাছাঃ সুিফয়া বগমমাঃ দাদন বপারীমাছাঃ রওশনা বগমহাজী মাঃ আবুহিররাউৎপুলকা 1943896165 01981-420434

346 জহাদ হােসন এছাহাক আলী বপারীআ রা বগম হিররাউৎপুলকা 8237198836 01710-941028

347 নািছমা আ ার আতাফ আলী রয়মন নছা সিফপুর 5544604654 01721491201

348 লাভলী বগম আিলফা বগম মাঃ জািহদুল ইসলামসিফপুর 3313266894400 01985810057

349 মাঃ জািহদুল ইসলামমাঃ জালাল উ নমাসাঃ ম জদা বগম সিফপুর 01305800883

350 রােকয়া বগম সুলতান আহা দশামছন নাহার সিফপুর 7794349048 01812629106

351 মাঃ ফখর ন সুলতান আহা দসমছন নাহার সিফপুর 1022297533 01714758224

352 িরতা বগম হাজী মাঃ চান িময়ানুরজাহান বগম সিফপুর 4644367304 01773678420

353 তাসিলমা বগম কাজী ম জবুর রহমানরিহমা বগম হািববপুর 8693875174 01724979622

¯^vÿi msiwÿZ gwnjv m`m¨v ¯^vÿi IqvW© m`m¨ ¯^vÿi ‡Pqvig¨vb



c„ôv bs-3

ওয়াড নং:05
: 

নং উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম মাতার নাম ামীর নাম াম জাতীয় 
পিরচয়প  নং মাবাইল ন র

4নং মৗচাক ইউিনয়ন পিরষদ
কেরানা লকডাউেন কমহীন হেয় পড়া 865 ট পিরবাের দানকৃত খাদ  সহায়তার তািলকা

354 মাঃ জাহা ীর হােসনকাজী ইি স আলীমাছাঃ মমতাজ বগম হািববপুর 1942107010 01745446813

355 আেমনা ইসলাম মৃত মাছাঃ 
খােদজা বগম মাঃ রিফকুল ইসলামহািববপুর 3313266893399 01612428234

356 মাঃ রিফকুল ইসলামমৃত গিন ইসলাম মাসাঃ লাইলী ইসলাম হািববপুর 3313266924008 01733221377

357 আয়শা আ ার বােসদ আলী আিমনা খাতন হািববপুর 9571922443 01819361773

358 শফালী ইসলাম (অধরামাঃ রিফকুল ইসলামআেমনা বগম হািববপুর 3313266893414 01712554416

359 মাঃ সাগত আলী ভইয়াআ লু রিশদ ভইয়াআলাতন নছা হািববপুর 9145178258 01300086650

360 আঃ রা াক মাঃ আঃ ওহাদ রা জয়া হািববপুর 6413459006 01683845466

361 িসরাজলু ইসলাম শামছল হক ফােতমা হািববপুর 2853079537 1737007246

362 মাঃ আ জজলু ইসলামমাঃ সামছল হকজমাছাঃ ফােতমা বগম হািববপুর 3298052089 01776853604

363 মাঃ মরাজ মাঃ হােসন আলীনাছিরন বগম হািববপুর 2844319648 01747370283

364 িরনা জলফু িময়া আেমনা বগম হািববপুর 4167768771 01740214548

365 পিল বগম রােকয়া বগম হািববুর রহমান উলুসারা 1974331326600000701913028479

366 আিছয়া বগম বাহার উ ন আয়শা উলুসারা 4843923158 01629025299

367 লাইলী আ ার ওয়ােহদ আলী রিহমা  উলুসারা 4194837615 01724231048

368 িব াল হােসন আবুল কালাম আজাদশামসু াহার উলুসারা 4645053549 01794797477

369 নুরজাহান কিফল উ ন সু রী হািববপুর 8244591072

370 মাসাঃ বন া আ ারমাঃ আঃ রিশদ রেহনা বগম হািববপুর 4203089729 01720684178

371 নাজমা আ ার আহা দ ম ল চ া বগম হািববপুর 3294593979 01791507568

372 মিনরা আ ার মাঃ মমতাজ আলীমাসাঃ সিলনা বগম সিফপুর 5084813590 01799292362

373 মাঃ সিলম িময়া মাঃ মমতাজ আলীমাসাঃ সিলনা বগম সিফপুর 199433132660031601888162726

374 সিলনা আ ার রিশদা খাতন মা াজ আলী সিফপুর 3313266894865 01750922923

375 মমতাজ আলী আহ দ আলী আলাফা খাতন সিফপুর 3313266895487 01723927353

¯^vÿi msiwÿZ gwnjv m`m¨v ¯^vÿi IqvW© m`m¨ ¯^vÿi ‡Pqvig¨vb



c„ôv bs-1

ওয়াড নং:06
: 

নং উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম মাতার নাম ামীর নাম াম জাতীয় 
পিরচয়প  নং মাবাইল ন র

376 রখা আ ার হােশম রােবয়া মৗচাক 5106705089 01907797108

377 কু ত িময়া আদর আলী মিরয়ম খাতন মৗচাক 6445307686 01640422939

378 খািদজা বগম মুত আ লু মা ান হাসনা বানু ডািলম 
রজা 3313266895920 01923435802

379 মাছা: িনপা 
আ ার বজলুর রহমান তােহরন রহমান সদরচালা 7349281662 01854585374

380 মা: শাহজাহান 
িময়া হক িময়া কাদুন িবিব মাবারক 

আলীল 1944748233 01933667090

381 আয়শা মশর আলী সূয বানু ভা ারা 6444594698 01816777365

382 মাসা: িনলা মা: নািসর উ ন আেমনা খাতন তােলরেট
ক রাড 5054299630 01953521352

383 মাসা: গালাপী 
বগম

আজহার আলী 
শখ জােয়দা বগম বরইকা 3303282861 01757750865

384 মা: বােতন মা: বাহাদুর মাছা: বাতাসী ইটলু ক া 4917923301801 01304330419

385 মতী বদনা 
বগম

ী যা া চ  
সরকার

ীমতী সাধনা  
রািন ভা ার 5994346186

386 মাসা: িসমা 
আ ার

মা:আ লু 
মােলক

মাসা: মােজদা 
বগম জরার 3740348689 01715066933

9

387 মাছা: খািদজা 
আ ার

মা: ইসলাম 
হােসন মাছা: রােকয়া ভা ারা 2394350793 01906875341

388 মা: দুলাল 
হােসন বদু িসকদার ফুলজান বগম পড়াচালা 2394335935 01727532148

389 মাছা: মর জনা 
বগম মা: মুখেছদ আলী মাছা: আেলয়া 

বগম
কানাবা

ড়ী 2364253837 01994366061

390 ল ী রানী শীল সাধন চ  শীল িহরন বালা শীল নিরনা 
মধ পাড়া 881675856071

391 ী আ েতাষ 
কুমার (আিশস )

ী িহরন রানী 
সরকার

ীমতী  িনমলা 
রানী সরকার ভা ারা 6894284949

392 মাসা: ফিরদা 
বগম মা: ফ টক খান মসা: ফুলী 

বগম িনজ বাড়ী 3294358365 01968256913

393 আেয়শা বগম মা: বাহার আলী 
খানঁ আেমলা বগম মৗচাক 5094635637 01779399866

394 ির জয়া আ ার মা: রা াক রািহমা বগম মাহফুেজ
র পােশর 7795091177 01781177550

395 কমলা বগম মা: তমেছর আলী জেবদা বগম মৗচাক 7766843598 01915972608

396 আেনায়ারা বগম কু ুস আলী ফুলতানু আঃ 
ছালাম 2394301218 01908196191

397 মা: সুেমজ 
উ ন মা: মেহর উ ন তছিরন বগম মৗচাক 7345203629 01960497143

398 মা: িববাদ আলী 
শখ আ:রিহম শখ আয়শা বওয়া যূগী চালা 8245045102 01977302467

399 না ম আলী ফােতমা নয়ারবাগ 8667502259 01401660551

400 িব ব মজনু ম ল িরমা বগম তেলরচা
লা 8245325777 01780051077

401 মা: রকনুজ্ ান মা: আ ূর 
ওয়ােহদ ম ল রােকয়া রতেনর 

বাড়ী 9145259157 01913190658

402 আসমা বগম মা: আ ু াহ 
শখ সামসু াহার কামরা া

চালা 5995179883 01726489003

403 বাদশা িময়া আঃ লিতফ রািহমা খাতন কামরা া
চালা 6402096066 01829289254

404 রােকয়া বগম ইিরমু ন সুিফয়া বগম কামরা া
চালা 1022494452 01909982013

405 িফেরাজ িময়া জামাল সরকার িফেরাজা বগম কামরা া
চালা 2802627261 01953574644

4নং মৗচাক ইউিনয়ন পিরষদ
কেরানা লকডাউেন কমহীন হেয় পড়া 865 ট পিরবাের দানকৃত খাদ  সহায়তার তািলকা-2021

¯^vÿi msiwÿZ gwnjv m`m¨v ¯^vÿi IqvW© m`m¨ ¯^vÿi ‡Pqvig¨vb



c„ôv bs-2

ওয়াড নং:06
: 

নং উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম মাতার নাম ামীর নাম াম জাতীয় 
পিরচয়প  নং মাবাইল ন র

4নং মৗচাক ইউিনয়ন পিরষদ
কেরানা লকডাউেন কমহীন হেয় পড়া 865 ট পিরবাের দানকৃত খাদ  সহায়তার তািলকা-2021

406 মা: মা ান িময়া মা: রমজান আলী ফুল বানুর 
বগম

কামরা া
চালা 1945135497 01716172679

407 সাহাগী বগম কু ুস আলী ফুরবানু কামরা া
চালা 9144940542 01937451600

408 মা: হািনফ িময়া মুনছর  আলী িছরাম নছা কামরা া
চালা 8244687003 01813071540

409 মা: আিছয়া 
খাতন আফাজ উ ন হািসনা বগম কামরা া

চালা 2844915179 01721273524

410 ম জরন মা: মাজাফ্ফর দেলরা বগম কলাবাধা 3313266904536 01920203405

411 মা:আ: আ জজ মা: ইউনুস মূত জািমরন কলাবাধা 3313266904916 01718851440
1

412 হািফজলু ইসলাম সােমর আলী ম জনা কলাবাধা 3295181261 01715845544

413 মা: িগয়াস উ ন তূশব উ ন তিহরন কলাবাধা 3744711791 01938024115

414 মা: জাহা ীর িশট শখ রিহমা িবিব কলাবাধা 6894866372 01938566037

415   শক আশরাফ ফরহাত এলািচ িবিব কলাবাধা 5095136213 01993990727

416 মাজাফ্ফর আলী হােমদ আলী সােজদা কলাবাধা 8245304111 01940260616

417 তাফা ল ঢালী হািমজ উ ন 
আলী লাইলী আেনায়ার

 বাঢ়ী 6445186627 01922559637

418 মা: মকবুল 
হােসন মূত রিশদ সরকার মূত কদরজান কলাবাধা 33132666904884 01766806821

419 মাসা: নাজমা 
আ ার আঃ আলীম মায়া কলাবাধা 5544920951 01787782145

1

420 নওেশর আলী আফেসর নেকছা কলাবাধা 8245198349 01969530518

421 ফুিল বগম ছিলম উ ন দিূল বগম কলাবাধা 6894945085 01981398873

422 ছােনরা মূত শা মিনরন তরীর 
চালা 3313266066075 01975105098

423 মা: মা াক খা ঁ জিমর খান যুরমিত তিলরচা
লা 3294980085 0187645332

424 শিফ খাকন র জনা তিলরচা
লা 5995109880 01795105098

425 তাসিলমা আ ার 
তিল

মা : আবরদরূ 
মা ান

মাছা : বকূল 
বগম

তিলরচা
লা 6006734773 0192205033

426 ছােলহা জামাল শরবানু তিলরচা
লা 5545327396 01750984528

427 জাসনা আ ার আঃ মা ান বকুল িময়া তিলরচা
লা 9572487552 01923300345

428 মা: দুলাল িময়া হেসন আলী দুলজান তিলরচা
লা 2844947123 01988854275

429 মা: মন্জু মূত মিহর বেনছা তিলরচা
লা 3313266066148 01735513132

430 পলাশ আকরাম পারিভন তিলরচা
লা 1494919960 01789269276

431 নয়ন সা ামান নুেরজা বগম তিলরচা
লা 6445292169 01977497201

432 মা: রিফকুল 
ইসলাম

মা: ফজলুর 
রহমান

মাসা: শিরফা 
খাতন

তিলরচা
লা 9145259009 01913761412

433 মকবুল হােসন সুবজ আলী জািমরন তিলরচা
লা 6895284393 01903939651

434 রমজান আহাদ আলী আয়শা বগম তিলরচা
লা 5995117214 01997322519

435 আঃ রিহম আলাল উ ন মা জদা খাতন তিলরচা
লা 6444681834 01932626864

¯^vÿi msiwÿZ gwnjv m`m¨v ¯^vÿi IqvW© m`m¨ ¯^vÿi ‡Pqvig¨vb



c„ôv bs-3

ওয়াড নং:06
: 

নং উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম মাতার নাম ামীর নাম াম জাতীয় 
পিরচয়প  নং মাবাইল ন র

4নং মৗচাক ইউিনয়ন পিরষদ
কেরানা লকডাউেন কমহীন হেয় পড়া 865 ট পিরবাের দানকৃত খাদ  সহায়তার তািলকা-2021

436 কনা বগম মঈন উ ন 
সরকার হািলমা বগম তিলরচা

লা 3294900117 01713527630

437 আিমরন ফেয়জ আলী 
ম ল নিছরন তিলরচা

লা 9143518588 01934567382

438 হাসােহনা আঃ আ লু 
হাকীম আিমরন বগম তিলরচা

লা 1493596298 01910632160

439 মাসা: আেমনা 
বগম ইসমাঈল দওয়ান জমুনা বগম তিলরচা

লা 4165317126 01880099426

440 মা: শািকল মা: ফিরদ উ ন নূরজাহান তিলরচা
লা 4661416612 01629512256

441 মমতাজ মা: সাবাহান আজফুা বগম তিলরচা
লা 8695373848 01408228617

442 আ লু মােলক আবুল হােসন ফােতমা বগম তিলরচা
লা 5095142294 01781309609

443 র া খাতন আঃ রিশদ খানঁ মাসা: 
রওশনারা

তিলরচা
লা 7761689368 01750221214

444 জেমলা মইনা ন রােকয়া তিলরচা
লা 5995215455 01909264181

445 আঃ মােরক আঃ খােলক ফুলজান তিলরচা
লা 8695219611 01909264181

446 আসলাম িকনাই  শখ আিছয়া বগম তিলরচা
লা 5545340514 01708986795

447 মাসা : াবনী মা: মবর আলী আরজ ুবানু মৗচাক 9108136160 01920587775

448 সাঈদ ই ািহম শািহদা কলাবাধা 8250172809 01730203586

449 মা; আিমনুল 
ইসলাম

মা: মাশারফ 
হােসন আিমনা রাখািলয়া 

চালা 4206691992 01790988283

450 মা: মাশারফ 
হােসন মা: মিফজলু হক মাসা: ঠা া রাখািলয়া 

চালা 1945153953 01713504146

451 কুলসুম নজর আলী কা ান বগম কলাবাধা 1495171660 01893232096

452 সানা বানু ছনু ম ল শহর বানু সিফপুর 5543379068 01782837582

453 মা: আলমগীর 
হােসন

মা: দেলিয়ার 
গাজী মাসা: রেমনা মৗচাক 7345136159 01720609864

454 কমলা বাবর আলী আিছয়া বগম সাইম 
উ ন 1944728813 01987678315

455 মাসা: শাহীনুর 
বগম মা: আলী মাসা: 

জাহানারা 
পূব 
মৗচাক 1495316075 01754674764

456 তাছিলমা বগম মা:দুলাল িময়া আেনয়ারা 
বগম

িগয়াস 
উ েনর 3313266922676 01771072881

457 মাছা: িসমা 
বগম মা: ইউনুস মছা: িফেরাজা 

বগম  মৗচাক 4645001043 01941817765

458 মাসা: ম জনা 
বগম মকবুল হােসন র জয়া বগম  মৗচাক 4195262151 01311158063

459 মাছা: সািহদা 
বগম মা: িরপন মাছা: পারভীন 

বগম  মৗচাক 3313266926299 01719699050

460 শািহনা বগম আফাজ উ ন হােমলা বগম  মৗচাক 9144662930 01710168369

461 ডিল হািনফ সরকার কুিহনুর বগম এ. ট.িস. 
ভবন 6444687898 01308478580

462 নাজমা কােশম নুরজাহান আইযূব 
আলীর 3313266022611 01717857067

463 মাছা: রােবয়া 
বগম ই ািহম ছেলমান বওয়া িততপা া

হ মা রী 7340473433 01922570860

464 মা: রিফকুল 
ইসলাম মূত উসমান গিন রিহমা খাতন  মৗচাক 5556765518 01704808370

465 মা: রানা হািমদ সুেমজ উ ন রােবয়া বগম রাখািলয়া 
চালা 7345299650 01811861001

¯^vÿi msiwÿZ gwnjv m`m¨v ¯^vÿi IqvW© m`m¨ ¯^vÿi ‡Pqvig¨vb



c„ôv bs-4

ওয়াড নং:06
: 

নং উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম মাতার নাম ামীর নাম াম জাতীয় 
পিরচয়প  নং মাবাইল ন র

4নং মৗচাক ইউিনয়ন পিরষদ
কেরানা লকডাউেন কমহীন হেয় পড়া 865 ট পিরবাের দানকৃত খাদ  সহায়তার তািলকা-2021

466 শােহদ সেমজ উ ন ছাহারা রাখািলয়া 
চালা 3744664230 01919465070

467 মা: শািহন আবুল হােসন জাহরা রাখািলয়া 
চালা 3753102767 01625355648

468 মা: মাসুধ রানা এহছাক আলী খান ির জয়া বগম সদরচালা 1943548964 01815759500

469 মা: রমজান 
আলী মা: ছােলম উ ন মােলকা স র 

বািড় 4193500818 01308201649

470 জেুলখা বগম লাল িময়া আিমরন নছা রাখািলয়া 
চালা 2394696609 01315376856

471 কুরী বগম মঈনর বগম রাহাতন সদরচালা 3571751446 01831334929

472 মা: আ: গিণ জিসম উ ন 
সরকার র জয়া বগম  মৗচাক 1022443087 01933066502

473 আবু বারা রানী মাহন বমন ী সুিমঝা বমন আ ার 
মািনক 6445236512 01779717184

474 কানম বালা মম মােহান বমন সুিম া রানী আ ার 
মািনক 1022484032 01952376850

36

475 রিব বালা ী ধাম বমন ী মিত রাজ 
বমণ

আ ার 
মািনক 9572542133 01798098535

476 রয়বালা ীদাম বমন জবালা বমন আ ার 
মািনক 3745159917 01756795036

477 ী নীলা িত রানী ী খেরশ চ  
বমন

ী রালু বালা 
রানী

আ ার 
মািনক 7344943878 01724836043

478 র া রানী ধীনদ চ  বমন কালীতারা বমন আ ার 
মািনক 3745262851 01950034335

479 িমনতী রানী গেজ  চ  বমন স া রানী আ ার 
মািনক 8244965250 01312398904

480 মহা রানী বমন ীকা   বমন সেমািত রািণ আ ার 
মািনক 3294943133 01775601209

481 র া বালা রিতন চ  বমন রািন বালা আ ার 
মািনক 8253102902 01937657349

482 মাসা: রািবয়া 
খাতন সুলতান িময়া আছবান িবিব আ ার 

মািনক 3294941236 01316143378
3

483 নািছমা খাতন মা: িসরাজ আলী মাছা: রহনা 
বগম

তাজরু 
বাড়ী 6456243069 01862931386

484 িরনা বগম মা: তাফা ল 
সরকার সালমা বগম নরয়ার 

বাগ 8261416641 01731310958
4

485 মাসা: াব খাতন গইতজু ন 
মাত র জেবদা বগম  মৗচাক 3313266897533 01627489093

486 মাসা: রািশদা 
বগম মা: মজনু িময়া মাসা: সােলহা 

খাতন  মৗচাক 3313266926475 01881083579

487 মা: রা াক মৃত তারা িময়া আিকমন নছা রাখািলয়া 
চালা 331326690667 01727150991

488 মাসা: জাহানারা রহম আলী মাসা : রািকয়া রাখািলয়া 
চালা 6894933081 01787804069

489 মা: ইকবাল মা: তারা িময়া মসা: 
আিকমন বগম

রাখািলয়া 
চালা 6444915844 01740755030

490 রািকয়া বগম কুর ম্হমুদ প বানু তিলরচা
লা 8244714930 01705196187

491 ছিবরন জাফর আলী ইয়ারজান  মৗচাক 5994012630 01985289705

492 রােকয়া আ: জাফর ইয়ারজান  মৗচাক 4644033120 01953537983

493 মাসা: ছিমরন 
নছা কা জ মু ন আয়তন নছা আেনায়া

রর 4644000558 01926804992
5

494 সুমী আ ার মা: হািফজরু 
ইসলাম রা জনা বগম নরয়ার 

বাগ 2404274017 01908174190

495 মা: জালাল 
উ ন

মা: আবুল 
হােশম খানঁ রােহলা বগম নরয়ার 

বাগ 7795244420 01724573527

¯^vÿi msiwÿZ gwnjv m`m¨v ¯^vÿi IqvW© m`m¨ ¯^vÿi ‡Pqvig¨vb
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নং উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম মাতার নাম ামীর নাম াম জাতীয় 
পিরচয়প  নং মাবাইল ন র

4নং মৗচাক ইউিনয়ন পিরষদ
কেরানা লকডাউেন কমহীন হেয় পড়া 865 ট পিরবাের দানকৃত খাদ  সহায়তার তািলকা-2021

496 ডািলমা বগম আঃ সামাদ জািরনা বগম রাখািলয়াচালা9144913226 01926219026

497 মাঃ ফাইজু ন আ রু রহমান জেবদা  রাখািলয়াচালা6445069427 01930376367

498 মাঃ বােরক মৃত মাইনু ন কদবানু রাখািলয়াচালা3313266906701 01713504144

499 মাছাঃ বকুল আ ারমাঃ বলাল হােসন মাসাঃ সালমা রাখািলয়াচালা5111370507 01976580033

500 সািফয়া মা াজ বপারী নূরজাহান রাখািলয়াচালা5995114500 01401931574

501 ফােতমা বগম আবুল কালাম বািছরন রাখািলয়াচালা2845085006 01759537746

502 মাঃ িসরাজ আলী মৃত চানঁ প নিছরন নছা রাখািলয়াচালা3313266906185 01323708898

503 সুলতান মাঃ ইউনুছ আলী সৎবানু রাখািলয়াচালা4645013816 01774797850

504 মাঃ ফজলুল হক মইজ ন জহরা িবিব রাখািলয়াচালা7795089106 01402223200

505 মাসাঃ িফেরাজা সবুর ন হােজরা রাখািলয়াচালা5545141300 01725591897

506 মাসাঃ ফিরদা বগমসকুম ন মােজদা বগম রাখািলয়াচালা1945132742 01959345562

507 মাসাঃ সালমা তারা িময়া মাছাঃ আিখ রাখািলয়াচালা4184057186 01830542660

508 জাহানারা বগম নজ ল ইসলাম রিহমা খাতন রাখািলয়াচালা6444675794 01967504023

509 মাঃ রামান হােসনমাঃ মকবুল হােসনজেুলখা কামরা াচালা3745234553 01815688041

510 জেবদা বগম মৃত সবুরা বগম মাঃ শাহ আলমকামরা াচালা3313266903382

511 রনু বগম এমদাদু াহ বপারী সুিফয়া খাতন কামরা াচালা4644695506 01912203147

512 িলিপ বগম মাঃ চান িময়া নূরজাহান বগম কামরা াচালা4194924645 01723531449

513 মাঃ জিহ ল 
ইসলাম (জিহর) মাঃ সিন ম ল জেবদা বগম কামরা াচালা5545193152 01746029974

514 মাসাঃ অজফুা বগমইয়ািছন তালুকদার জহরা বগম কামরা াচালা1944746419 01904231303

515 মাসাঃ সােলহা বগমমাঃ ই ািহম মা াজেবদা বগম কামরা াচালা3313266903383 01625489223

516 মাঃ তািরকু ামানমাঃ দেলায়ার হােসনমাছাঃ জােবদা মৗচাক 7344337733 01910166605

517 পূিণমা আ ার মাঃ িগয়াস উ ন হােজরা খাতন মৗচাক 2394304667 01923284319

518 জােবদা খানম মাঃ জােবদ আলী আকহােজরা মৗচাক 1494251133 01820542594

519 মাঃ হমায়ুন কিবর মাঃ তািরকু ামানহািস বগম মৗচাক 2411450907 01957636879

520 হািস বগম হািববুর রহমান তালুকদারহািসনা বগম মৗচাক 9144246163 01926539835

521 মাসাঃ নাসিরন আঃ মা ান মাসাঃ আমাতন নছা মৗচাক 2394681379 01887416196

522 িরয়াদ হােসন িরফাতমাঃ ই ািহম মাসাঃ নাসিরন মৗচাক 4661372534 01956784229

523 মুি  আ ার মাঃ ই ািহম নাছিরন আ ার মৗচাক 6444945080 01840310119

524 িফেরাজা বগম সেনার আলী খা আঞ্জমুান আরা মৗচাক 6594744319 01780245450

525 মাঃ নাজমা আ ারমাঃ কােশম িময়া গালাপী মৗচাক 7795324610 01729574553
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কেরানা লকডাউেন কমহীন হেয় পড়া 865 ট পিরবাের দানকৃত খাদ  সহায়তার তািলকা-2021

526 মাঃ জাহা ীর আলমমাঃ কুর নছা জ াতল নছা মৗচাক 7803121362 01717675810

527 খাকন চ  িব াস পিরেতাষ চ  িব াসআরিত রানী িব াস মৗচাক 3313266899203 01735350230

528 মাসাঃ তাছিলমা আ ারতাজরু উ ন মাসাঃ জিমলা মৗচাক 5994303385 01744891241

529 হািসনা বগম ছােয়বু ন নিতফল বগম মৗচাক 6446369354 01936808344

530 মাঃ মাহরাফ আলীলাবু িময়া ফুলিক মৗচাক 6443966814 01647560871

531 আি য়া খাতন মাঃ তাতা িময়া আয়শা বগম মৗচাক 4644004378 01828172033

532 না ুিময়া মাখেলছ মা া িফেরাজা বগম মৗচাক 3744708466

533 িমস মা মাঃ নােয়ব আলী িফ জা বগম মৗচাক 19913313266000812 01746085385

534 মাঃ শিরফুল ইসলামমাঃ জােবদ আলী  মাছাঃ রািশদা বগম পূব মৗচাক 3313266921524 01906422310

535 িশউলী আ ার মাঃ নু  মা া রােশদা বগম মৗচাক 5544680050 01739902813

536 িরনা  হাছান আলী ময়না বগম মৗচাক 1478857988 01755712267

537 রািশদা বগম আঃ বােরক দওয়ানসানা বানু পূব মৗচাক 4644691661 01990520931

538 রিহমা বগম পটয়া আেমনা িবিব মৗচাক 9672351089 01323708445

539 সালমা বগম আবুল হােসন িশিরনা আ ার মৗচাক 8238105905 01743955519

540 িলিল রহমান সুজাত আলী মাসাঃ আিছয়া বগম মৗচাক 6444660242 01640717028

541 দওয়ান িমজানুর রহমানখিলল মা ার তাহিমনা বগম মৗচাক 7344750240 01819907115

542 র া বগম ছবেদর আলী ছিলমন নছা মৗচাক 4644737027 01926261978

543 রানী রিহমা খান সবাতন নছা পূব মৗচাক5093947215 01759110995

544 রােকয়া বগম ওসমান গিন জিরনা খাতন পূব মৗচাক4194658730 01921120495

545 শাহানাজ বগম মাঃ শাজাহান িময়ামােজদা বগম কামরা াচালা3295073054

546 মাসাঃ কবরী বগমতসুম ন বিছরন রাখািলয়াচালা9144661197

547 মা ফ হােসন আঃ ম জদ জয় ন নছা মৗচাক 4644742993 01775513849

548 মাঃ হল আিমন কােশম উ ন ারমািনকমাছাঃ মমতাজ বগম মৗচাক 5075937903 01786127854

549 মাঃ লুৎফর রহমানআ রু আলী িময়া শিহতন নছা রাখািলয়াচালা6894847145 01929371972

550 িশিরন বগম লুৎফর রহমান কবরী বগম রাখািলয়াচালা6894661583

551 পিপ নােয়ব আলী ামািনকজিরনা বগম রাখািলয়াচালা8243332130 01726809009

552 মাসাঃ মা ািরনা মাঃ আঃ মােলক মনজয়ুারা বগম রাখািলয়াচালা6903082425 01732039810

553 নািছমা বগম শামসুল হক আেনায়ারা বগম রাখািলয়াচালা2394724849 01781800622

554 মাসাঃ মাহমুদা আ ারঅিহদ ভইয়া নািছমা বগম রাখািলয়াচালা2861354716 01320356425

555 নীলজার রহমান ধলু ামািনক নীিল বগম উ: মৗচাক 3293365601 01779633738
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কেরানা লকডাউেন কমহীন হেয় পড়া 865 ট পিরবাের দানকৃত খাদ  সহায়তার তািলকা-2021

556 শািহনুর বগম আেয়শা খাতন মৃত মাঃ হা নুররাখািলয়াচালা5117339559805 01314487066

557 মেনায়ারা ফািরজ উ ন মাসাঃ আেনায়ারা রাখািলয়াচালা4644956742 01760762452

558 আছমা বগম ইসমত আলী আ াদী রাখািলয়াচালা1495260752

559 নিবজান মাঃ কােদর আলী সবুরজান রাখািলয়াচালা6894921185  

560 রিমছা বগম আঃ রব সমরথ বানু রাখািলয়াচালা8694987713

561 আিখ মাঃ শিহদ পাটয়ািরমেনায়ারা বগম রাখািলয়াচালা9572487420

562 মাঃ হািববুর রহমানআঃ রউফ সমথ বগম রাখািলয়াচালা2391463847
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c„ôv bs-1

ওয়াড নং: 07
: 

নং উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম মাতার নাম ামীর নাম াম জাতীয় 
পিরচয়প  নং মাবাইল ন র

563 সািহদা বগম কমলা খাতন মৃত কিফল উ নভা ারা 3313266944622 01993-835997

564 মাঃ কু ুছ িময়া মাঃ ইয়ািছন কুলছম ভা ারা 1948670110 01917-846381

565 মাঃ নূর হােসন নূর ছালাম িরনা ভা ারা 4645163249 01912-350171

566 মাছাঃ ফােতমা বগমবােরক মৃধা নায়াবানু মাঃইউসুফ 
আলী সরদার ভা ারা 4643933726 01704-969607

567 মাছাঃ তারা বানু মাঃ খুরেশদ আলীমাছাঃ জেবদা বগমমৃত আবুল ভা ারা 7795056014 01403-871289

568 মাঃ মাইদুল ইসলামমাঃ সালাম মাসাঃ িরনা ভা ারা 4644355861 01830-375554

569 মাছাঃ িব মাঃ কিফল ম লমাছাঃ সূয মাঃ শাজাহান ভা ারা 6894286225 01712-806679

570 মাছাঃ রখা আয়নাল িময়া মাছাঃ রািকয়া মাঃ কালু িময়া ভা ারা 2844582250 01942-425497

571 মাছাঃ ফােতমা তেছর উ ন মাছাঃ িলিপ মাঃ রতন িময়া ভা ারা 7344368662 01969-294518

572 মাছাঃ রহানা মাঃ রায়হান উ নমাছাঃ মিরয়ম ভা ারা 4193911296 01916-338369

573 উজালা বগম আেহদ আলী বপারীনিছমন িবিব ভা ারা 3745045710

574 হািমদা বগম আঃ কােদর ামািনকআউিশ বগম ভা ারা 3744841630  01735-198327

575 মাজাে ল শখ মিহর উ ন শখজয়তন উ ন ভা ারা 4194824936  

576 মাঃ নািসর উ ন মাঃ হােসম খান মাসাঃ মােজদা বগম ভা ারা 4194824910  

577 মাসাঃ মােজদা বগমআমজাদ মা া মাজ ু বগম ভা ারা 6444584293  

578 মাঃ সািকল িময়া মাঃ আমদ আলীউজালা বগম ভা ারা 3311404457  

579 বৃ  আ ার আমদ আলী শখউজালা বগম ভা ারা 2861414049  

580 মাসাঃ িরনা বগম মাঃ সাখায়াৎ মাসাঃ খািদজা ভা ারা 6444822412 01859-354671

581 আেমনা বগম রহমান প নদারহােজরা খাতন ভা ারা 9137893542 01957-466753

582 মাছাঃ সুরমা মাঃ ফজলুল হকমাছাঃ কুলছম ভা ারা 3251398271

583 ফােতমা আ ার ম জদ মা া আেনায়ারা ভা ারা 7343684119

584 ী সুমন চ  দাস ম ল চ  দাস প া রানী ভা ারা 6011407340 01775030137

585 মাঃ শািহন আলম মাঃ আবু সামাদ মাছাঃ ছিমরন বগম ভা ারা 8711457823 01400626314

586 িরয়াজ শখ সাহরাব শখ িফেরাজা বগম ভা ারা 4186309581 01787790885

587 মাঃ রায়হান িসকদারমৃদ দােগা িসকদারমাসাঃ রা জনা বগম ভা ারা 3313266909664 01633418515

588 বুলবুিল মাসাঃ মােলকা ধাপাচালা 8192227214951 01950460597

589 মাঃ আঃ ছামাদ ফজু ন শহর বানু ধাপাচালা 6895006126 01706131163

590 নারগীস আ ার িফেরাজ িময়া আেনায়ারা বগম ভা ারা 3744834742 01777173779

591 মাঃ আিলম দওয়ানমাঃ আঃ গফুর মাসাঃ মালিত বগম ধাপাচালা 2617239752136 01710950181

592 মাসাঃ রখা বগমছেলমান নাইব আেলয়া বগম ভা ারা 1944892346 01930373486

4নং মৗচাক ইউিনয়ন পিরষদ
কেরানা লকডাউেন কমহীন হেয় পড়া 865 ট পিরবাের দানকৃত খাদ  সহায়তার তািলকা-2021
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c„ôv bs-2

ওয়াড নং: 07
: 

নং উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম মাতার নাম ামীর নাম াম জাতীয় 
পিরচয়প  নং মাবাইল ন র

4নং মৗচাক ইউিনয়ন পিরষদ
কেরানা লকডাউেন কমহীন হেয় পড়া 865 ট পিরবাের দানকৃত খাদ  সহায়তার তািলকা-2021

593 আফােরাজা বগম সামস উ ন মিরয়ম বগম ধাপাচালা 8694877021 01779294503

594 মাঃ লাভলু মু ী ছফেদর মু ী ছােলমা বগম ধাপাচালা 8244837558 01790088386

595 মাঃ আলম বপারীওেমদ আলী আিমরন ধাপাচালা 8695171598 01964002914

596 মাঃ আঃ হা্ই সােদক আলী মু ীশরীফন যািগরচালা 6443951147 01707060851

597 ফারজান আ লু হাই পারভীন যািগরচালা 1458981998 01734898625

598 িনলূফা ইয়াছিমন আি য়া খাতন আ সু সবুর যািগরচালা 2713015283185 01725690409

599 শ ামলী আ ার শামসুল হক মাসাঃ মাসুদা বগম যািগরচালা 3754231904 01797204427

600 মাঃ সামসুল আলমআজমত আলী মাসাঃ কিরমন বগম কাঠিরয়াচালা8694368971 01406324012

601 মাঃ ক ুস আলী মাঃ হারান িময়া মাছাঃ বাছাতন কাঠিরয়াচালা2394620203 01720379796

602 মাঃ শিফক মাঃ ই াহীম রিহমা বগম কাঠিরয়াচালা5544851933 01971830274

603 মাঃ িরপন হােসন মাঃ ইি স আলীজহরা বগম কাঠিরয়াচালা2395236736 01832670788

604 মাঃ েবল মাঃ সাইজু ন ফ জলা বগম কাঠিরয়াচালা5994870987 01725205968

605 আনরা বগম বুদু িময়া মেনারা বগম রাখািলয়াচালা7303452424 01903234417

606 পিল বগম নূল হােসন হাসনা বগম ভা ারা 3294318120 01923834544

607 বীিথ আ ার তজমুল খা ঁ মিহলা ভা ারা 6895014584 01720013890

608 সািব ী রানী বমন কািল নারায়ণ চ রানী বমন যািগরচালা 9143883750

609 বাসাতন নছা আঃ রহমান শায়জান নছা ভা ারা 3744317292 01792055142

610 শািহদা আ ার তিছরন নছা জ ত আলী ভা ারা 3313266908055 01947553234

611 মাছাঃ আিমরন শামসুল হক মাছাঃ তারা ভানু ভা ারা 3756693226 01311233897

612 মাসাঃ মােজদা বগমআমজাদ মা া মাজ ু বগম ভা ারা 1944508957 01944508957

613 আয়শা মশর আলী সূয বানু ভা ারা 6444594698 01752589190

614 হািসনা ওয়াজ উ ন ময়না ভা ারা 1943695732 01821668104

615 মাসাঃ শািহনূর আ ারমাঃ সাঈদ মা ামাসাঃ সােজদা বগম ভা ারা 7343682923 01836874629

616 মাসাঃ সিলনা আ ারমাঃ মিতউর রহমানমাসাঃ জেুলখা খাতন পাড়াচালা 2844285862 01719083717

617 রােহলা বগম পেলন খান হািমদা বগম পাড়াচালা 2386434704 01836197759

618 মিহলা মৃত আেয়শা তজমুল খা ভা ারা 3313266910033 01720013890

619 মাসাঃ রািশদা মাঃ আনসার আলীমাসাঃ আফেরাজা বগম ভা ারা 9144891322 01745194917

620 মাসাঃ জহরা খাতনমাঃ মাফাজল রােবয়া খাতন ভা ারা 9144577582 01714714147

621 দেলায়ারা বগম মাঃ মিতয়ার রহমানজেবদা খাতন ভা ারা 5094305058 01679292716

622 সিলনা আ ার আঃ লিতফ সিখনা আ ার ভা ারা 1494589995 01932237687

¯^vÿi msiwÿZ gwnjv m`m¨v ¯^vÿi IqvW© m`m¨ ¯^vÿi ‡Pqvig¨vb



c„ôv bs-3

ওয়াড নং: 07
: 

নং উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম মাতার নাম ামীর নাম াম জাতীয় 
পিরচয়প  নং মাবাইল ন র

4নং মৗচাক ইউিনয়ন পিরষদ
কেরানা লকডাউেন কমহীন হেয় পড়া 865 ট পিরবাের দানকৃত খাদ  সহায়তার তািলকা-2021

623 সুিফয়া বগম তাতা মা া সােলহা বগম ভা ারা 4194589851 01756859340

624 মাছাঃ কাম ন নাহারমাঃ যামেলম বপারীহােজরা বগম ভা ারা 2393946864 01310834105

625 আইিরন আ ার মাঃ আেবদ আলীআসমা বগম ভা ারা 1945096905 01798464474

626 মাহমুদা মা ান গালাপজান ভা ারা 3295331965 01739818783

627 মাঃ সােহল রানা মৃত নূর হােসন মাসাঃ হাসনা বগম ভা ারা 3313266944020 01403830951

628 আবুল মৃত মাতােলব হােসনহােমদা বগম ভা ারা 8256742738 01764377353

629 ইমরান হােসন আবুল হােসন সীমা বগম ভা ারা 8234421074 01991160971

630 দেলায়ারা বগম আরব আলী সিকনা বগম ভা ারা 1494590597 01935114245

631 মাঃ আবু ব র িস ীকমাঃ সাইজ ন আকিলমা বগম ভা ারা 1494592734 01943050172

632 মাছাঃ ছােহরা খাতনফয়জ ন মা াতারামন নছা ভা ারা 3744612833 01905872677

633 মাছাঃ ঝানা আ ারশাহাজ উ ন কমলা বগম ভা ারা 2394353433 01705756023

634 মা বগম শরীফ িময়া মমতাজ বগম ভা ারা 3271352639 01954916574

635 মাসাঃ সুমী বগম রােফজা বগম িমলন সখ ভা ারা 3313266909284 01776606978

636 আফেছনা ম জবল দওয়ানমাকসুদা ভা ারা 8253161361 01735448959

637 িবনা খাতন আঃ হািমদ ামািণকরােহলা খাতন ভা ারা 3283921486 01942336974

638 সােহরা বগম বাবু খা রািবয়া বগম কাঠিরয়াচালা6443901852

639 হােসেন আরা জানাব আলী কুরজান িবিব ভা ারা 3743915096 01854896771

640 মাছাঃ রািশদা বগমআলা উ ন সরকারছােনায়ারা ভা ারা 8693948930 01763674110

641 মাছাঃ শািহদা বগম জয়গন নছা সাহরাব হােসন ভা ারা 3313266944792

642 িব বগম আ লু রউফ রােকয়া বগম ভা ারা 7798526666 01624466448

643 মাঃ সিলম ছা ার খান ফােতমা ভা ারা 9571956433 01920126038

644 মাঃ এশার উ ন মৃত তাজ ু শখ মৃত মািনক জান ভা ারা 6116543997984 01734524699

645 মাঃ িশমুল চৗধুরী শামসু ন চৗধুরীরােকয়া চৗধুরী ভা ারা 1972331326600005701965598086

646 আঞ্জয়ুারা বগমতারা িময়া কদবানু দঃ ভা ারা 8253157278 01983938033

647 মাঃ রিফকুল ইসলামমাঃ ফজলুল হকমাছাঃ ফােতমা খাতন ভা ারা 5094816526 01409255057

648 সােলহা বগম রহমান সানাবানু ভা ারা 9572567916 01744219367

649 মাঃ নূর ইসলাম অিছম হাওলাদার মাছাঃ কু ঠ বুড়ী ভা ারা 7343674896 01402388646

650 মাঃ েবল হােসনমৃত নূ ল ইসলামসােলহা বগম ভা ারা 2406713541 01991038271

651 মাসাঃ কুিকলা আ ারমাঃ খাকন িময়াশািহনুর বগম ভা ারা 2844292728 01403404545

652 মাসাঃ িশউলী আ ারজালাল উ ন পারভীন বগম ভা ারা 2845017702 01716871703

¯^vÿi msiwÿZ gwnjv m`m¨v ¯^vÿi IqvW© m`m¨ ¯^vÿi ‡Pqvig¨vb



c„ôv bs-4

ওয়াড নং: 07
: 

নং উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম মাতার নাম ামীর নাম াম জাতীয় 
পিরচয়প  নং মাবাইল ন র

4নং মৗচাক ইউিনয়ন পিরষদ
কেরানা লকডাউেন কমহীন হেয় পড়া 865 ট পিরবাের দানকৃত খাদ  সহায়তার তািলকা-2021

653 মাঃ ফজলূ িময়া আরেশদ আলী মেহরা খাতন ভা ারা 2395149806 01923735483

654 মাঃ নুর ইসলাম ছকাত আলী র জয়া ভা ারা 5070489850

655 িনগার সুলতানা মাহা দ 
উল া িবিব হাওয়া বগম ভা ারা 8711462807 01827861951

656 িমেসস সািহদা বগমমাহা দ 
উ াহ িবিব হাওয়া বগম পাড়াচালা 1495029850 01820572601

657 মাঃ জয়া খান মাঃ জয়নাল খানআিছয়া খাতন ভা ারা 3745049985 01715888224

658 মাঃ িসরাজ িময়া হােসম শখ মাছাঃ িমরজিুন বগম ভা ারা 9572150747 01632324010

659 রােবয়া বগম মাইনু ন মা া র জয়া বগম ভা ারা 5994626298 01862774615

660 বাদশা ধানীয়া িছট ধানীয়া ল াতন নছা ভা ারা 2809199561 01864615345

661 উ ল ইকবাল মা া সােজদা বগম ভা ারা 3296979606 01814697123

662 ফােতমা আবু বকর মজমুদারকদবানু ভা ারা 9554590175 01618858581

663 হািলমা আ জজলু সরদারনু ন নছা ভা ারা 1909195776 01875194512

¯^vÿi msiwÿZ gwnjv m`m¨v ¯^vÿi IqvW© m`m¨ ¯^vÿi ‡Pqvig¨vb



c„ôv bs-5

07

 01735-198327

¯^vÿi msiwÿZ gwnjv m`m¨v ¯^vÿi IqvW© m`m¨ ¯^vÿi ‡Pqvig¨vb



c„ôv bs-6

07

¯^vÿi msiwÿZ gwnjv m`m¨v ¯^vÿi IqvW© m`m¨ ¯^vÿi ‡Pqvig¨vb



c„ôv bs-7

07

¯^vÿi msiwÿZ gwnjv m`m¨v ¯^vÿi IqvW© m`m¨ ¯^vÿi ‡Pqvig¨vb



c„ôv bs-8

07

¯^vÿi msiwÿZ gwnjv m`m¨v ¯^vÿi IqvW© m`m¨ ¯^vÿi ‡Pqvig¨vb



c„ôv bs-1

ওয়াড নং:08
: 

নং উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম মাতার নাম ামীর নাম াম জাতীয় পিরচয়প  
নং মাবাইল ন র

664 হাসেন আরা হািফজু াহ জহরা বগম বামন বাগ 7344913251 01789657770

665 মা: তাতািময়া আঃ খােলক হািমদা খাতন বামন বাগ 6444851692 01773217615

666 মা: শহর আলী মা: সাইফুল ইসলামছালমা বগম বামন বাগ 5095100763 01923554521

667 ছােহরা বগম আবু বকর সুরজান বামন বাগ 3313266915295 01909591216

668 ছালমা বগম আবু ব র ছািহমন নছা বামন বাগ 4194528594 01932908635

669 তাসিলমা বগম হােসন আলী ভানু বগম বামন বাগ 6894852026 01862823751

670 িবনা আ ার মােহন আলী জহরা বগম বামন বাগ 4645036163 01812158365

671 রািশদা বগম উফাজ  উ ন কুর জান বামন বাগ 3744885512 01771569883

672 মাসা: নািগস বগমফয়জুি্দন মােলকা বগম বামন বাগ 1494537044 01910028826

673 মাল্ ঞ মহর চান বমন হারনী বগম কাইনারা 8694578397 01321737064

674 মােজদা বগম আলীমু্িদন আেমনা বগম কাইনারা 3294868161 01300811969

675 মা: রােসল শখ দুলাল উ ন তাসিলমা বগম বামন বাগ 7811419212 01405957584

676 রােহলা বগম হযরত আলী আেমনা বগম বামন বাগ 3744668997 01812903302

677 মা: িসরাজ উ ন মৃত  খােদম আলী মৃত জরাতন নছা বামন বাগ 4194999035 01748099778

678 সুিফয়া বগম কারবান আলী ফালা খাতন বামন বাগ 9144843530 01918317206

679 আেমনা  বগম ফিছর উ ন কিরমন বামন বাগ 4194863348 01771235972

680 হােজরা বগম আহাদ আলী হািকমন বামন বাগ 8244878834 0174220452

681 িবমলা সুকুর আলী মিরয়ম বামন বাগ 5094854642 01728631751

682 বানু হযরত আলী কুলসুম বামন বাগ 9144363414 01962557172

683 পা ল বগম আ জমু্ িন আেনয়ারা বগম বামন বাগ 8244546852 01727130326

684 আসমা বগম আবুল কােশম মৃত িবিব ফােতমা বামন বাগ 7806673955 01953525358

685 মাসা: ফােতমা 
আ ার হাছান আলী ভানু বগম বামন বাগ 6407437018 01924848923

686 জয়নব িসরাজ আলী ভানু বগম বামন বাগ 2844519559 01937813208

687 সাইফুল ইসলাম মিফজ উ ন মীরহািলমা খাতন বামন বাগ 32952092229 01937301613

688 মা: আছাদ আলী মাসেলম উ ন মৃত ময়জান নছা বামন বাগ 3313266925110 01954906158

689 ির জয়া আ ার কুর আলী রওশন আলী বামন বাগ 3313266916210 01764813370

690 মাছা: ানা খাতন ততা িময়া  রজঢা খাতন ভাতা িময়া বামন বাগ 6119419525780 01904456971

691 রওশন আরা  শরেবশ আলী মহর জান বামন বাগ 2844847760 01928378076

692 আিনছা বগম আেমলা বগম আিমর আলী বামন বাগ 3313266916530 01945597468

693 কািতক বমন গৗর মহন চ  বমনসিম  রানী বমন বামন বাগ 3295013407 01913241213

4নং মৗচাক ইউিনয়ন পিরষদ
কেরানা লকডাউেন কমহীন হেয় পড়া 865 ট পিরবাের দানকৃত খাদ  সহায়তার তািলকা-2021

¯^vÿi msiwÿZ gwnjv m`m¨v ¯^vÿi IqvW© m`m¨ ¯^vÿi ‡Pqvig¨vb



c„ôv bs-2

ওয়াড নং:08
: 

নং উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম মাতার নাম ামীর নাম াম জাতীয় পিরচয়প  
নং মাবাইল ন র

4নং মৗচাক ইউিনয়ন পিরষদ
কেরানা লকডাউেন কমহীন হেয় পড়া 865 ট পিরবাের দানকৃত খাদ  সহায়তার তািলকা-2021

694 গেনশ  চ  বমন গৗর মহন চ  বমনসিম  রানী বমন বামন বাগ 3744545231 01948221528

695 বাসনিত রানী বমন সুকুমার রায় তারামিন বমন বামন বাগ 3313266916071 01778356802

696 তারামিন বমন ফিন বমন লয়লী বমন বামন বাগ 6444388331 01771074056

697 আও তাষ চ  বমনলাকণাথ চ  বমনগতী রা্নী বমন বামন বাগ 3744867056 01989179129

698 চ না রানী বমন নারায়ন চ   বমন ঊষা বারী বমন বামন বাগ 1944937125 019032344753

699 মিরয়ম হািকম উ ন বয়লা বগম বামন বাগ 9145095692 01722042103

700 সমলা বমন অভয় চ  বমন ফরমিন বমন বামন বাগ 5544424582 01829296149

701 রাজপতী বমন শিনরাম িবনিদনী বামন বাগ 5572270081 01727678338

702 িদপালী রানী সূ ধর মচান সু  ধর শা  রনী বামন বাগ 8217039638 0172578009

703 সুরবালা পাগাইরা  বমন বুল  বমন বামন বাগ 5094983623

704 মােনায়ারা বগম ছামাদ খা হায়াতন বামন বাগ 4644573844 01626604558

705 ান কূষ্ঞ সূ ধর  মচান সু  ধর শা  রনী বামন বাগ 2617227135143 01300756852

706 শাভা রানী সু ধর পাগালা সূ ধর িবমলা রানী সূ ধর বামন বাগ 2617283710297 0175616710

707 তছিমন মমতাজ বগম স জব রহমান বামন বাগ 3313266916133 01776601267

708 অন্ঞিল রানী বমনজলধর হামবালা  বমন বামন বাগ 2844519476 01937143462

709 মা: হা ন িময়া আ লু গফুর িময়া আ ফা খাতন বামন বাগ 6543647791 01955273683

710 পা ল আ ার মৃত আ রু সােদকমৃত জেুলখা খাতন বামন বাগ 7356751771 01943527068

711 িলজা আ ার আবু বরক িস্িদক সিলনা বগম বামন বাগ 3303123024 01962036800

712 হােবল হেসন আ জজলু হক বাকতার নছা বামন বাগ 329439669 01840658344

713 িমনারা হািফজ  উ ন জাহানারা বামন বাগ 1494670759 01916809000

714 ছিমর  উ ন খােদম আলী জরাতন নছা বামন বাগ 8244066425 01409733152

715 মাসা: আেলয়া ছাবাহান ম ল মাসা: কিহনুর বগম বামন বাগ 3295009058 01742212890

716 ছােহরা বগম আফাজ  উ ন ফুরজান িবিব বামন বাগ 8244869056 01773287897

717 কিফল  উ ন জালাল  উ ন মৃত নুরজাহান খাতন বামন বাগ 5094522694 01718991538

718 কুলছম আঃ ম জদ রােবয়া বগম বামন বাগ 1914608110 01986773914

719 নুরজাহান আঃ ম জদ রািবয়া বগম বামন বাগ 2811818141 01963369458

720 কািছরন হােসন আলী সাইমা বগম বামন বাগ 7794890371 01917779535

721 আঃ রিশদ জামাল ম ল মৃত আফতান খাতন বামন বাগ 7794555461 01902944476

722 আিছয়া বিছর উ ন নাীছমুন বামন বাগ 5994574597 01733575959

723 জাসনা আ ার জ ত আ ার দেলায়ারা বগম আকরাম চালা19823313266000092

¯^vÿi msiwÿZ gwnjv m`m¨v ¯^vÿi IqvW© m`m¨ ¯^vÿi ‡Pqvig¨vb



c„ôv bs-3

ওয়াড নং:08
: 

নং উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম মাতার নাম ামীর নাম াম জাতীয় পিরচয়প  
নং মাবাইল ন র

4নং মৗচাক ইউিনয়ন পিরষদ
কেরানা লকডাউেন কমহীন হেয় পড়া 865 ট পিরবাের দানকৃত খাদ  সহায়তার তািলকা-2021

724 জ ত দ;ওয়ান িছিদ্িদক দওয়ান কুলসুম বগম আকরাম চালা3735874186 01928585183

725 আতাউর হােসন সামাদ িময়া আউিস বগম আকরাম চালা5994891789 01924546642

726 মাকা স হােম িময়া আউিস বগম আকরাম চালা1022437444 01917488059

727 মাকা স হােমদ িময়া আউিস বগম আকরাম চালা1022437519 01870472566

728 আউিস কুর আলী িছবাতন আকরাম চালা9572199009

729 ছােলহা বগম কালু ম ল লাল বানু কৗচাকুিড় 8244865013 01778950847

730 মাঃ রিহম কু ুস বপারী ম জরন কৗচাকুিড় 3294541259 01881030280

731 মাঃ সুিফয়ান মা ঝমৃত আঃ লিতফ মা ঝজয়তন বগম কৗচাকুিড় 1312290356907 01857718060

732 মাসাঃ তাসিলমা বগমমাঃ তারা িময়া ছিমরন নছা মাঝুখান 7343692997 01945679378

733 মাসাঃ ফুলবানু আমজাদ আলী পূিণমা আ ার মাঝুখান 2393648361 01714328021

734 রওশন আরা  মাঃ চতর আলী ফােতমা আিল মাঝুখান 5994260593 01854896738

735 রা জয়া সুলতানা মহর আলী মা া জেবদা বগম মাঝুখান 6894516753 01759110379

736 হাছান আবুল কােশম বপারীমােমনা খাতন মাঝুখান 1457476472 01921810761

737 সানাই সিলম িশিরনা মাঝুখান 1450148141 01728136661

738 মাঃ জামাল উ ন মাঃ আবুল কােশমমিদনা খাতহন মাঝুখান 19944721188600015401755808224

739 মারেশদা শপু বগম মাঃ সুমন হাওলাদারমাঝুখান 1990261041300036101780130592

740 রােবয়া বগম আঃ কােদর হােজরা বগম মাঝুখান 5093919016

741 ছিরয়া খাতন মাঃ ইউনুছ আলী মাসা: খিবরন নছা কৗচাকুিড় 1944925194 01751788228

742 সাহরাব আলী মাঃ ফজলুল হক মাসাঃ হািমদা খাতন মাঝুখান 7211888695504

743 জয়নব নছা এমারত খান জেমলা কৗচাকুিড় 6443933095 01920419725

744 মাসাঃ িবলিকস মৃত দারগ আলী কমলা বগম কৗচাকুিড় 4643970470 01758862971

745 শািহনুর বগম হল আলী খিবরন নছা কাইনারা 9144848315 01709166787

746 মাঃ রিহম কু ুস বপারী ম জরন কৗচাকুিড় 3294541259 01881030280

747 মাঃ কাওসার আহেমদমাঃ নূর ইসলাম মাসাঃ িব আ ার কৗচাকুিড় 5556758059 01933883024

748 মাছাঃ িবলিকস বগমমাঃ জােয়ন আলী মাছাঃ রনু বগম কৗচাকুিড় 8242812439 01779309059

749 িশখা আ ার রব িময়া সািফ কৗচাকুিড় 7792619202 01907946854

750 মাঃ আঃ ওহাব িময়াফ টক িময়া মরনী বগম কৗচাকুিড় 9571287896 01742148348

751 মাছাঃ িপয়ারী বগম মাছাঃ হািফজা খাতনমাঃ রিফকুল ইসলামকৗচাকুিড় 611655104209

752 শারিমন জামাল উ ন না বগম কাইনারা 4190770620 01947138722

753 হনুফা বগম জাহানারা বগম কালূ হাওলাদার কাইনারা 8611432768097 01840279874

¯^vÿi msiwÿZ gwnjv m`m¨v ¯^vÿi IqvW© m`m¨ ¯^vÿi ‡Pqvig¨vb



c„ôv bs-4

ওয়াড নং:08
: 

নং উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম মাতার নাম ামীর নাম াম জাতীয় পিরচয়প  
নং মাবাইল ন র

4নং মৗচাক ইউিনয়ন পিরষদ
কেরানা লকডাউেন কমহীন হেয় পড়া 865 ট পিরবাের দানকৃত খাদ  সহায়তার তািলকা-2021

754 মাসাঃ আরফা খাতনআবু খােয়র দ জ মাসাঃ ময়না খাতন মাঝুখান 7793949756 01855115796

755 আিরফ হােসন ফিরদ রািড় শািহনুর কৗচাকুিড় 7356744982 01980661090

756 মাঃ আিনসুর রহমানফজল সরকার জােলখা বগম কাইনারা 3744396155 01966579643

757

758

759

760

761

762

763

764

¯^vÿi msiwÿZ gwnjv m`m¨v ¯^vÿi IqvW© m`m¨ ¯^vÿi ‡Pqvig¨vb



c„ôv bs-5

¯^vÿi msiwÿZ gwnjv m`m¨v ¯^vÿi IqvW© m`m¨ ¯^vÿi ‡Pqvig¨vb



c„ôv bs-6

019032344753

¯^vÿi msiwÿZ gwnjv m`m¨v ¯^vÿi IqvW© m`m¨ ¯^vÿi ‡Pqvig¨vb



c„ôv bs-7

¯^vÿi msiwÿZ gwnjv m`m¨v ¯^vÿi IqvW© m`m¨ ¯^vÿi ‡Pqvig¨vb



c„ôv bs-8

¯^vÿi msiwÿZ gwnjv m`m¨v ¯^vÿi IqvW© m`m¨ ¯^vÿi ‡Pqvig¨vb



c„ôv bs-1

ওয়াড নং:09
: 

নং উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম মাতার নাম ামীর নাম াম জাতীয় 
পিরচয়প  নং মাবাইল ন র

765 সুিফয়া বগম মাঃ রকমত আলী কদভানু বগম বরাব 8693805106 01951868141

766 হাসনা বগম মাঃ এিকস আলী িমরজান বগম বরাব 5094442455 01726206084

767 জহরা বগম মাঃ ইি স আলী আসমানী বগম বরাব 2844704045 01781306757

768 নাজমা আ ার মাঃ ওসমান আলী চ া বগম বরাব 2843455086 01610352863

769 বুিল বগম মাঃ ঈমান আলী মু ীআেহদা বানু বরাব 8695029598 01768473503

770 মািবয়া বগম মাঃ আ লু মাতােলবকমলা বগম বরাব 2844094553 01775029064

771 লাবনী বগম লবু িময়া মািহমা বগম বরাব 1922135023 01633418531

772 মাসাঃ মাহানাজ আ ারআিমন উ ন জাহানারা বরাব 5989092936 01969662234

773 চা া বগম তরপ আলী মু ী তওয়ার জান বরাব 6894428884 01712936742

774 সা জয়া বগম মৃত মািহ জদান মাঃ হােসন বরাব 6.1252E+12 01904720672

775 শাহানাজ আ ার মাঃ আঃ কােদর আহাতন নছা বরাব 2844424354 01630508256

776 িবউ ট আ ার মাঃ আজাহার িময়া রনু বগম বরাব 9144428514 01811795955

777 তািনয়া আ ার তেমজ উ ন দুরবানু বগম বরাব 7344174839 01728726157

778 মাসাঃ রা জয়া সুলতানামাঃ মনসুর আলী মৃধাজয়নব বগম বরাব 6454217735 01986062180

779 আিলয়া বগম জেবদ আলী িমেসঃ ছিবরন বরাব 6444980616 01752542269

780 সুিফয়া বগম ইসমাইল িব াস রােহলা খাতন বরাব 5543506173 01742117380

781 আছমা আ ার মাঃ আঃ জিলল রিহমা বগম বরাব 7794129481

782 আছমা বগম মাঃ উমর আলী করফুল জান বরাব 6444002700

783 মাসাঃ িশ ী আ ারিব াল িময়া জয়পন বগম বরাব 1.99133E+16 01718664232

784 নাজমা বগম আ লু জিলল িময়া রিহমা বগম বরাব 4643799531

785 হনুফা আ ার মেফজ উ ন কদর জান বরাব 3.31326E+12 01774245350

786 মাঃ জলুহাস বাদশা শখ ম জনা বগম বরাব 8688473357 01932427471

787 মাসাঃআেনায়ারা বগমমাঃ মেহর আলী  আেমনা খাতন বরাব 8227320911 01986682778

788 িবিথ র আেনায়ারা বরাব 3.31327E+12

789 জেুয়ল বপারী  তাফা ল বপারী ফােতমা বরাব 4158707382

790 মাঃ জামাল িব াল িময়া  উজালা বরাব 3294460898 01740884983

791 মাহা দ আলী  দােনছ  মিতজান বরাব 91441048269 01931402217

792 মাঃ খােলক  আঃ কিরম নুরজাহান বরাব 6444718990 01747372034

793 নূরজাহান  মাঃ দুবান আলী  সহর বানু বরাব 5094098539 01902482187

794 ফােতমা  জিসম উ ন  জেবদা বগম বরাব 5094096145 01759846081

4নং মৗচাক ইউিনয়ন পিরষদ
কেরানা লকডাউেন কমহীন হেয় পড়া 865 ট পিরবাের দানকৃত খাদ  সহায়তার তািলকা-2021

¯^vÿi msiwÿZ gwnjv m`m¨v ¯^vÿi IqvW© m`m¨ ¯^vÿi ‡Pqvig¨vb



c„ôv bs-2

ওয়াড নং:09
: 

নং উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম মাতার নাম ামীর নাম াম জাতীয় 
পিরচয়প  নং মাবাইল ন র

4নং মৗচাক ইউিনয়ন পিরষদ
কেরানা লকডাউেন কমহীন হেয় পড়া 865 ট পিরবাের দানকৃত খাদ  সহায়তার তািলকা-2021

795 মাছাঃ সািদয়া  মাঃ আ লু হাই মাছাঃ রিহমা বগম বরাব 6006701491 01305698

796 মাঃ সামছল আঃ ওেহােয়দ িময়া  আেহজ িবিব বরাব 3313266919293 01708190721

797 মাঃ কুর আলী  মাঃ হািনফ উ নওেলদা খাতন বরাব 3744124995 01708190721

798 মাঃ ওমর ফা ক মাঃই ািহম  ফাল ণী কবগম বরাব 3306724661 01775199324

799 মাঃ বােছর আলী  মাঃ জিলল িময়া  বাতাসী বগম বরাব 1494117698 01731395305

800 জািকর হােসন  ছবুর ম ল  রমজান নছা বরাব 8694158653 01713686898

801 তাছিলমা  দােনজ আলী শামসু াহার বরাব 1944173895 018426813121

802 কিফল উ ন  এমলাক হােসন  করপর নাহার বরাব 1944511797 01949253564

803 ম জবর  আ জমু ন  কমালা বরাব 2844093183

804 িফ জা বগম  রমজান আলী  অচর বানু বরাব 8244463256

805 নাজমা বগম  বছর উ ন  পবানু বরাব 4194450229 01885416959

806 মাজাে ল হক মাঃআ জম উ ন কমলা জান বরাব 3744998430

807 লাবণী হািববুর রহমান  জাহানারা বরাব 1944505856 01722054278

808 নািসর ফজল  লাইলী বরাব 8244458702 01875351678

809 জেুলখা  বগম ছাহরাফ বপারী হািলমা বগম বরাব 6894091211

810 মাঃ িফেরাজ আল মাজাে ল হক ফরাজা বগম বরাব 1483165369

811 ঝরনা বগম আফসার িময়া কেমলা বরাব 5544487993 01402539958

812 মাঃ জামাল উ ন মাঃ ইনেতজ আলীিমেসস ছবার নছা বরাব 6894702759 01963940049

813 িমেসস রােবয়া বগমফলু িসকদার আেপািছ বগম বরাব 9144093946 01964298646

814 িশ ী বগম শখ সালাম নুরজাহান বগম বরাব 8244452580 01961504809

815 সুিফয়া হায়তালী জিহরন বরাব 6894423208 01790291350

816 আলমগীর হােসন আফসার উ ন কিছরন বরাব 5993802544 01746858076

817 কিছরন বগম মাঃ মুকরম আলী জািহরন নছা বরাব 4643801196 01747753709

818 ক না বগম মিমন আলী জিহরন বগম বরাব 6443763567 01835646768

819 মাঃ জিসম উ ন মাঃ ফজলুল হক িমেসস আয়না বগম বরাব 5094967501 01849121634

820 আেনায়ারা তাতা িময়া হােজরা খাতন বরাব 3313266920911 01830188739

821 আ াস আলী ইি স আলী ময়ফল বরাব 3313266920935 01929984873

822 খািদজা বগম ভাসান আলী আেনায়ারা বরাব 2844430955 01825916444

823 ওয়ােজদ আলী তােহর আলী বানু িবিব বরাব 7344171041 01731628335

824 তাফা ল হােসন তাতা িময়া কদবানু বরাব 1493762718 01796392571

¯^vÿi msiwÿZ gwnjv m`m¨v ¯^vÿi IqvW© m`m¨ ¯^vÿi ‡Pqvig¨vb



c„ôv bs-3

ওয়াড নং:09
: 

নং উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম মাতার নাম ামীর নাম াম জাতীয় 
পিরচয়প  নং মাবাইল ন র

4নং মৗচাক ইউিনয়ন পিরষদ
কেরানা লকডাউেন কমহীন হেয় পড়া 865 ট পিরবাের দানকৃত খাদ  সহায়তার তািলকা-2021

825 শিফকুল ইসলাম কােদর আনায়ারা বরাব 2843740222 01752809641

826 অ◌ােনায়ারা আমজাদ তায়াব জান বরাব 4194720688 01857015507

827 আ লু কু ুস ঝােহর উ ন মিরয়ম বরাব 5544755134 01739469793

828 রােশদা বগম মনু িময়া বায়লা বগম বরাব 8244128545 01889102065

829 অআিরফ হােসন বােরক িময়া জাসেনয়ারা বরাব 4649571181 01975067758

830 মাঃ আঃ খােলক কিফল উ ীন জহরা বরাব 1021893332 01928181044

831 সিলনা সালায়মান হােসনলায়লা বরাব 6443467128 01775583913

832 মাসাঃ লািক বগম মাঃ মু জবুর রহমানমাসাঃ কুরজান বরাব 3293776492 01991678841

833 আ লু জ ার িসকদারআমজাদ আলী িসকদারআিছয়া খাতন বরাব 6894088993 01771232721

834 লািবব উ ন আ লু জিলল িময়া রিহমা বগম বরাব 3293771295 01913556162

835 হােজরা বগম জেবদ আলী রহমন নছা বরাব 3294457027 01763771515

836 মাঃ নু  িময়া দুদু িময়া ছিকনা বগম বরাব 7345030535 01932702788

837 রেবকা বগম আয়শা বগম ছােয়দ আলী বরাব 3313266920944 01995175255

838 মাঃ জয়নাল মাঃ হােয়ত আলী জািমরন বগম বরাব 7343525015 01726008978

839 মাঃ সাধন আলী আলতাফ হােসন সািফয়া খাতন বরাব 2350848558 01703708437

840 আেলয়া খাতন আফতাব হােসন সািফয়া খাতন বরাব 4199257447 01887439012

841 মাঃ চানঁ িময়া আজগর আলী আউশী বগম বরাব 1493471112 01943591947

842 আলম মাঃ িবলাত র জয়া বরাব 7793777868 01919994250

843 মাঃ কিবর হােসনহিব ফিকর ছিবরা বগম বরাব 3313266919632

844 আশরাফ আলী মৃত মাঃ মা া মাসাঃ আিছয়া বগম বরাব 3313266055027

845 কামাল ফিকর মাঃ ব াল ফিকর নু বগম বরাব 19860912547000019

846 মাঃ ফিরদ হােসনআঃ জিলল মাসাঃ মিরয়ম বগম বরাব 2617272881580 01821328524

847 মাঃ শিফ আলম মাঃ আ লু মা ান মাছাঃ সুিফয়া বগম বরাব 4200237024

848 জািকর হােসন জ ত আলী রােকয়া বগম বরাব 3293759679

849 মাঃ শাহাদাৎ হােসনমাঃ আঃ মােলক িসকদারসাবজান বগম বরাব 1994331326600048501868466387

850 িনলুফা বগম আঃ মােলক সাবজান বগম বরাব 2844103016 01407999158

851 নূর ইসলাম ম ল আ লু আ জজ জাহানারা বগম বরাব 8694770556 01732760509

852 মাসুদ রানা আিমর হােসন আছমা বগম বরাব 3313266917563 01853610926

853 মাঃ নু ল ইসলাম কদম আলী িমলন নছা বরাব 5993800134 17542999140

854 আবুল কালাম হােমদ আলী আদরজান বরাব 5545014960 01908164438
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c„ôv bs-4

ওয়াড নং:09
: 

নং উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম মাতার নাম ামীর নাম াম জাতীয় 
পিরচয়প  নং মাবাইল ন র

4নং মৗচাক ইউিনয়ন পিরষদ
কেরানা লকডাউেন কমহীন হেয় পড়া 865 ট পিরবাের দানকৃত খাদ  সহায়তার তািলকা-2021

855 জয়নব বগম হােমদ আলী আদরজান বরাব 95711879940 01906130134

856 সিলনা আ ার মাঃ হলাল নািছমা বগম বরাব 60066599939 01991103450

857 অজফুা আ ার মাঃ আ লু মােলকসাবজান  বরাব 8694498950 01774127972

858 র জয়া বগম আ ছু সামাদ ইয়াতন নছা বরাব 4194111631 01765272603

859 ছালমা বগম সােহব আলী সরকারআিছয়া বগম বরাব 7794141981 01765272603

860 মাছাঃ তাসিলমা আ ারমাঃ আমীর আলী মাসাঃ মিরয়ম  বরাব 1001886827 01880881651

861 মিরয়ম বগম মাঃ িবষু িময়া আয়শা বগম বরাব 6444438870 01862205355

862 িফেরাজা আ ার মাঃ িসরাজলু 
ইসলাম বপারী মাছাঃ তাছিলমা বগম বরাব 5993625911 01954243370

863 তাছিলমা বগম আেনায়ারা বগম আঃ উ ন মা াবরাব 8616531326679 01827749904

864 নািসমা চৗধুরী সােলহা বগম নািসর উ ন চৗধুরীবরাব 3313266917580 01739514236

865 আবু তােহর সুলতান হাওলাদার মােলকা িবিব বরাব 5094572996 01821668435
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