
c„ôv bs-1

ওয়াড নং-01
: 

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

1 জগত তারা সরকারগেনশ সরকার মায়াদাসী তালতলী 7793890018 01743345468

2 রাই মাহন ম ল দীেগ  ম ল কা ন মালা তালতলী 2394440982 01772661059

3 পু মালা কাে র ম ল ঠাকুর দাসী তালতলী 3743888327 01795268359

4 আেমর জান হািকম উ ন তয়বজান তালতলী 5993497113 01745297324

5 মাঃ নূর উ ন মু ীমাঃ চরাগ আলীআিমরজান বগম পূবচা রা 8893186982 01403595322

6 মাঃ িব াল হােসনহািবজ উ ন িবলিকস বগম ভা ারজা াল7795315991 01735745532

7 মাঃ ইছব আলী মাঃ আমীর আলীম জরন নছা তালতলী 2393496167 01729702439

8 িখিতশ মঘলাল সরকার অবলা রানী উওর রা ামা ট3313266884901

9 মাঃ শাহা আলম মাঃ আঃ ছামাদ আয়শা বগম বাগা র 7794426804

10 মাঃ হযরত আলী কিরম আলী ছাবরা বগম রা ামা ট 2844387488

11 গালাম মা ফা আফসার ম ল পজান রা ামা ট 6893442993 01914492010

12 অ মী রানী সরকার নপাল চ  সরকারভা রানী সরকার রা ামা ট 5994124831

13 িশ ী রানী সরকার অ য় চ  সরকারগালাপী রানী সরকার রা ামা ট 7344135905

14 সুিফয়া বগম মাতাব উ ন গালাপজান বগম রা ামা ট 3743895447

15 শফালী উমর আলী নূর বানু রা ামা ট 8694455745 01700567168

16 মেহ ন বগম তােসর িময়া সূয বানু ভা ারজা াল1492846199 01733093288

17 লুৎফা বগম মাঃ ছালাম িশিরন বগম তালতলী 5093860566 01836292789

18 মাঃ শািকল হােসনমাঃ শাজাহান শানাজ বগম কাচঁারস 916349900 01794287516

19 মাসাঃ খািদজা বগমআফজাল হােসন মাসাঃ জাহানারা বগম উঃ রা মা ট5092685527 01729123166

20 মাছাঃ মােজদা খাতনমাঃ মা ফা আলীমাছাঃ জাসনা উঃ রা মা ট7315985627 01406873753

4নং মৗচাক ইউিনয়ন পিরষদ
কেরানা লকডাউেন কমহীন হেয় পড়া অসহায় পিরবাের মােঝ ঈদ-উল আযহা উপলে  টাকা সহায়তা 

দােনর তািলকা-2021

¯^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

21 মাসাঃ লাভলী আ ারআেতায়ার আলী মাসাঃ ফুলজান সােহবাবাদ পূব6444055761 01701967431

22 মাঃ বলােয়ত হােসনমাঃ হািবল উ নমাসাঃ িবলিকস বানু সােহবাবাদ পূব6444055708 01954460020

23 ছালমা সােহবাবাদ পূব 01766787520

24 িফেরাজা বগম মাঃ কুর আলীজিমলা খাতন পূব সােহবাবাদ5543737174 01315683873

25 মাঃ মা ফ হাসান মাঃ রােশদ খান মাসাঃ মেহলা বগম পূব সােহবাবাদ1511365502 01780752514

26 মাসাঃ সামছ াহার মাঃ িময়জ উ নমাসাঃ জাহানারা বগম পূব সােহবাবাদ8243719229 01797110212

27 মাঃ আলমগীর মাঃ আলা উ নমাসাঃ সােবরন বগম সােহবাবাদ পূব9161403176 01780616510

28 মাঃ আেনায়ার হােসনমাঃ জালাল উ নমাসাঃ গালাপ জান সােহবাবাদ 6443698441 01780052685

29 মনুয়ারা ইসলাম জালাল উ ন গালাপ জান সােহবাবাদ পূব5094388922 01701707914

30 মাঃ এমারত হােসনমৃত ছামান উ নরিহমা বগম উ র রাজাবাড়ী5993739993 01792130271

31 মাঃ দুলাল হােসনমৃত হযরত আলী মাসাঃ হা জরন নছা িদঘীবাড়ী 5544088064 01720061129

32 রািকয়া ইসলাম কয়ানয়ান উ ন প ম সােহবাবাদ6443698938 01840604243

33 মােজদা খাতন সাইজু ন প ম সােহবাবাদ4193434166 01649618542

34 রজিভ হাসাইন নূ ল ইসলাম প ম সােহবাবাদ8254229910 01832186568

35 নজ ল ইসলাম জিহর উ ন সূয বানু প ম সােহবাবাদ5532596631 01729837059

36 সােমলা খাতন আলা উ ন কমলা বগম প ম সােহবাবাদ3744069521 01720538037

37 পারেভজ আহে দমাহবুব আলম নািছমা আ ার প ম সােহবাবাদ6011403232 01756959424

4নং মৗচাক ইউিনয়ন পিরষদ
লকডাউেন কমহীন হেয় পড়া অসহায় পিরবাের মােঝ ঈদ-উল আযহা উপলে  টাকা সহায়তা দােনর তািলকা

¯^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

38 মাঃ রিবউল হােসনিস ক হােসন হাসেনআরা বগম কািলয়াদহ 3304245586 01313614733

39 ইকবাল হাসাব সবুজমাঃ ওসমান গিণচ  ভানু কািলয়াদহ 3282880925 01714051306

40 মাঃ রহমান িসকদারমাঃ আিমর আলীমাছাঃ রিহমা খাতন কািলয়াদহ 4644139554 01746126738

41 মাসাঃ িশ ী বগম েমাঃ দুধু িময়া মাসাঃ আেলয়া বগম বাশতলী 7794116462 01935730589

42 মাসাঃ ইসমত আরাইমাম আলী মাসাঃ রােকয়া বগম বাশতলী 4644128599 01735175240

43 সেতজ িময়া সামছল আলম আিলয়া বগম কািলয়াদহ 8704282246 01

44 মাঃ নজ ল ইসলাসআ রু রিহম বাদশাজেুলখা বগম বাশতলী 102440509

45 আল মামুন েমাকেসদ আলীমেনায়ারা বগম বাশতলী 504210769 01625641740

46 মুনেছর আলী হকুম আলী মেনায়ারা বগম বাশতলী 5994133972 01980826640

47 িবজয় সরকার িবপুল সরকার র া সরকার বাশতলী 5104210785 01303986495

48 শিহদুল ইসলাম নায়াব আলী সাহানুর বগম বাশতলী 1944522984 01723224384

49 মাঃ হােশম িময়া  মাঃ আজাহার হািসনা বগম বাশতলী 9576600713 01756684420

50 জেুয়ল রানা আ লু ওহাব দেলায়ারা বগম বাশতলী 9804627560 01743962224

51 িরপন আবুল কােশম সুিফয়া বগম বাশতলী 5556784915 01959504214

52 মাঃ িনলুফা বগম সাগর আলী লাইিল বগম বাশতলী 8244108372 0

53 হািমদ খান কালু আিমর আলী আেনায়ারা বগম বাশতলী 01626128028

4নং মৗচাক ইউিনয়ন পিরষদ
লকডাউেন কমহীন হেয় পড়া অসহায় পিরবাের মােঝ ঈদ-উল আযহা উপলে  টাকা সহায়তা দােনর

¯^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

54 জািমলা খাতন জ  ম ল রাহাতন নছা িসনাবহ 7344283921 01723298545

55 মাঃ ইউসুফ আিল কা  ুসরদার ইমান জান িসনাবহ 5544838989 01756862190

56 লাভলী বগম রিফকু ামান মাছাঃ মিরয়াম িসনাবহ 6449529087 01741279656

57 রািশদা বগম লিতফা িদদার হােসন িসনাবহ 1315863461160 01862487735

58 মাসাঃ আবমনা বগমমাঃ কদম আলী মাসাঃ মিরয়ম িসনাবহ 4643033162 01856451389

59 আয়শা বগম আ াছ িময়া সািফয়া খাতন িসনাবহ 8694251540 01735788348

60 মাসাঃ আেনায়ারা মাঃ রিব উ াহ মাসাঃ ছােলজান িসনাবহ 6894198826 01630671302

61 মাঃ িমজানুর রহমানহািববুর রহমান জহরা বগম িসনাবহ 8216849060 01789819583

62 তাসিলমা বগম মিনত হাওলাদার সিলনা বগম িসনাবহ 8693850805 01944670200

63 িশি  আ ার জামাল উ ন আছমা আ ার িসনাবহ 1903555082 01992988098

64 শািহদা আ ার মাঃ ছালাম িশকদারমাসাঃ মা জনা বগম িসনাবহ 8680796573 01713514192

65 মাঃ ইউসুফ আলী খিললুর রহমান লাইলী বগম িসনাবহ 6894404877 01743935747

66 মাছাঃ আসমা 
আ ার িলমা মাঃ আকবর হােসনমাঃ অজফুা বগম িসনাবহ 5106652521 01940369182

67 গাপাল চ  বমন যােগ  চ  বমনকলাবতী বমন িসনাবহ 1943643682 01872271273

68 হসেনয়ারা বগম আঃ ছবুর তারাবানু িসনাবহ 1493809824 01307774320

69 আি য়া আ ার মাঃ এরশাদ হােসনিরনা বগম ভলুয়া 3753090764 01873915981

70 মাসাঃ নূর জাহান মাঃ আজগর আলীমাসাঃ আেমনা বগম ভলুয়া 3293583948 17061361128

71 মাঃ অেহজ উ ন মাহা দ আলী সােহরা বগম ভলুয়া 2393848524 01401268585

72 সবুরা বগম জারান আলী তিমরন নছা ভলুয়া 5545041278 01943221093

73 মাঃ আবুল হােসন মাঃ তিফজ উ নকিরমন ভলুয়া 3293822718 01917725957

74 আিলয়া আ ার আলী হােসন শফালী বগম ভলুয়া 6461347202 01724398225

75 গালজান বগম িচকন আলী আিছয়া বগম ভলুয়া 9572569060 01749761129

76 মাঃ আিরফুর রহমানমাঃ আঃ কােদরফিরদা বগম কারল সুিরচালা9144263842 01884708987

77 মাঃ আলী হােসন িধরজ উ ন ছােহরা বগম মা টকাটা 4194208221 01737108153

4নং মৗচাক ইউিনয়ন পিরষদ
কেরানা লকডাউেন কমহীন হেয় পড়া অসহায় পিরবাের মােঝ ঈদ-উল আযহা উপলে  টাকা সহায়তা 

দােনর তািলকা-2021

¯^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

78 মাসাঃ আিনকা খাতনমাঃ হায়দার আলীম জতন নছা সিফপুর 7812884695 01758852229

79 জািকর ম ল তােলব ম ল খােদজা বগম সিফপুর 8210785776296 01993475061

80 িপয়ারা আজাহার 
উ ন ঝিমলা সিফপুর 4194569515 01967066949

81 মাঃ জবুােয়দুর রহমানমাঃ আ রু রহমানজহরা বগম সিফপুর 5993873685 01712109052

82 মাছাঃ ওেবদা বগম মাছাঃ জােবদা মাঃ হায়দার আলীসিফপুর 8524203210415 01954585997

83 মাসাঃ িমনা বগমআেরাজ মা া আয়শা বগম সিফপুর 3717683746 01308307968

84 সুমাইয়া আ ার আঃ রা াক বুলন সিফপুর 2813957053 01758012782

85 হেলনা আ ার মাঃ শহর আলী রািবয়া সিফপুর 5543867385 01996376126

86 ভারিত রানী ী জীবন চ  িব াসা বালা সিফপুর 6445008284 01786450524

87 ীমিত িবথী রানী ী বীের  নাথ বমনীমিত কনক বালা রানী সিফপুর 5966303819 01795787508

88 ী গাপাল দাস বলাই দাস নভী রানী দাস সিফপুর 7793518122 01766512993

89 মাঃ আবুল হােসম ফজর আলী সরকারজিড়মন নছা সিফপুর 1944395829 01609255570

90 ী মঘলাল বমন ল ন চ  বমন কৃ মিন বমন সিফপুর 7793522066 01839209458

91 ী বীের  চ  বমন ী চরন বমন পলাশী বমন সিফপুর 3743559613 01926007317

92 শিবকা রানী িব নাথ চ  িব াসচ না রানী সিফপুর 9576545363 01789229785

93 িশলা রানী বমন ী মঘলাল বমনক রী রানী বমন সিফপুর 6893500253 01724256853

94 মাঃ হােসন মািনক মা া সূযবানু সিফপুর 3313266894162 01916259142

95 আসুদুর রহমান আ রু রহমান জহরা বগম সিফপুর 7327528902 01886655384

96 তাজাে ল হােসনসােবদ আলী তিছরন বগম সিফপুর 3743841144 01401958891

97 তাপস চ  বমন িব জন চ  বমন র তী রায় সিফপুর 7775623940 01722612195

4নং মৗচাক ইউিনয়ন পিরষদ
লকডাউেন কমহীন হেয় পড়া অসহায় পিরবাের মােঝ ঈদ-উল আযহা উপলে  টাকা সহায়তা দােনর তািলকা

¯^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

98 মাসাঃ জিরনা বগমসুলতান খােলদা কলাবাধা 6894677498 01903179664

99 মাঃ মািনক িসকদারম জদ িসকদার আদরজান কলাবাধা 9144663490 01903179664

100 মাঃ ওমর শখ ইয়াদ আলী সখ জিরনা বগম পূব মৗচাক1494695222 01917393137

101 িমেসস লাবলী বগম আকিলমা বগম ওমর িময়া পূব মৗচাক3313266899899 01917441085

102 িবলিকস বগম কুছন ন ডিল সুলতানা সদরচালা 8243491571 01833286670

103 মাঃ রিফক মাঃ বােরক দওয়ানমাসাঃ হনা বানু মৗচাক 5544972241 01973946557

104 আি য়া বগম আঃ হাই মাদবর নয়ন তারা কলাবাধা 7755020026

105 ময়ফুল মহর উ ন পারিভন মৗচাক 4644681484 01736604054

106 ময়না আ ার পাশান আলী ময়ফুল বগম মৗচাক 7798191370 01923310639

107 মাঃ িমজানর রহমানমাঃ আ লু ম জদ মাসাঃ ববী বগম মৗচাক 3311342202 01879777003

108 সাহারা খাতন মাঃ হযরত আলী রেহনা বগম মৗচাক 2854210966

109 মােশদা আঃ হােশম হািমদা কলাবাধা 1945231304 01975245549

110 মাঃ ফা ক িময়া মাঃ আরব আলী মাসাঃ পা ল আ ার মৗচাক 3298809116 01323709158

111 মাঃ রিশদ গ  ু দওয়ান জিপ বগম মৗচাক 7794676176 01874280973

112 মাঃ মাতােলব হােসনকুর আলী হনুফা বগম কলাবাধা 1945007233

113 িসিরয়া বিছর উ ন ফ জলা বগম কলাবাধা 5545118977

114 মাসাঃ খােদজা বগমবিছর উ ন কইতরজান কলাবাধা 1013984636

115 নাজমা বগম ওিভ মা া বানু বগম কলাবাধা 4627882576

116 সুমা আ ার চনু িময়া রিহমা বগম রাখািলয়াচালা1511427294 01787583816

117 রিহমা বগম আঃ জ ার জয়তন খাতন রাখািলয়াচালা7345004332 01865942069

118 মাঃ িসরাজ ডাঃ শামসুল হক মাসাঃ আেমনা বগম মৗচাক 2812646582 01704705752

119 মিন আসলাম মা া খােদজা বগম রাখািলয়াচালা2395189463 01972436160

120 মাঃ ইয়ািছন 
আহে দ দয় মাঃ বাদশা িময়া লায়লা খাতন রাখািলয়াচালা7811357537 01642122139

121 ম জরন হােমদ আলী আেয়শা খাতন রাখািলয়াচালা2844641676 01748095015

122 মাছাঃ ফােতমা মাঃ আসলাম মা াখুদু বগম রাখািলয়াচালা3745158356 01631809453

123 সািবনা বগম মাঃ আ লু কািদর রািধয়া আ ার মৗচাক 2848051237 01796440313

124 নািসমা আ ার মাঃ রিফকুল ইসলামসিলনা বগম সদরচালা 2843456373 01712943977

125 রািন বগম রিহম খান সবাতন নছা পূব মৗচাক5093947215

126 মাঃ িসপন আকবর আলী আেনয়ারা বগম মৗচাক 1972331326600004901319412643

127 সা না আ ার মাঃ সাদা িময়া িশিরন বগম মৗচাক 8671470550 01908724716

4নং মৗচাক ইউিনয়ন পিরষদ
লকডাউেন কমহীন হেয় পড়া অসহায় পিরবাের মােঝ ঈদ-উল আযহা উপলে  টাকা সহায়তা দােনর তািলকা

¯^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
লকডাউেন কমহীন হেয় পড়া অসহায় পিরবাের মােঝ ঈদ-উল আযহা উপলে  টাকা সহায়তা দােনর তািলকা

128 মাসাঃ ময়না বগমমাঃ সানা শখ সারতী বগম মৗচাক 9145150893

129 বিবতা বগম ময়না বগম মািনক িময়া মৗচাক 3313266898880 01948825394

130 মাসাঃ কুলসুম মাঃ মুসেলম হাজী মাসাঃ ছবুরা খাতন মৗচাক 8694703003 01736603545

131 নাজমা খাতন শাহা আলী কসুরা বগম মৗচাক 5556809597 01786819319

132 আবু সাইদ খােলক বপারী খািদতে ছা মৗচাক 6895291844

133 িমেসস িসমা আ ার তিহরন নছা মৗচাক 3313266925866 01948697565

134 িলজা আ ার হািবব িময়া নাজমা বগম সদরচালা 5561520890

135 মাসাঃ মািনয়া আ ারমাঃ আঃ মিতন নািসমা বগম সদরচালা 1961471941

136 রাশদা বগম রিহমা বগম শিহদুল ইসলাম মৗচাক 3313266899889

137 মাসাঃ নাছিরন আ ার মাসাঃ ফােতমা মাঃ না জর হােসনযাগীচালা 3313266944973 01905770287

138 র া বগম ছবেদর আলী তিলমন নছা পূব মৗচাক4644737027

139 বীনা জত শখ ফােতমা পূব মৗচাক2845317474

140 মাসাঃ ময়না বগম সারতী বগম মাঃ িরয়াজলু ইসলামমৗচাক 9145150893 01302875476

141 নারায়ণ চ  সরকারমহােদব চ  সরকাররনু বালা মৗচাক 4194895993

142 মাঃ মজনু িময়া মাঃ হােসন আলী ফােতমা বগম মৗচাক 6003131023 01902519985

143 রািশদা বগম এছাক মৃধা রিহমা বগম মৗচাক 1494903519

144 মাসাঃ নূর জাহান মাসাঃ ভতারা মাঃ দুলাল মৗচাক 3313266900367

145 মাঃ জেুয়ল রানা িফ জ িময়া জাসনা বগম মৗচাক 3750045142 01962749376

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



c„ôv bs-1

ওয়াড নং:07
: 

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

146 মাঃ িব াল 
হােসন খান মাঃ নািসর উ নহােজরা বগম পাড়াচালা 9144798338 01793372718

147 মাসাঃ িলিপ আ ারমাঃ তােহজ উ নসূয বানু পাড়াচালা 6893890696 01724726155

148 মাঃ আ সু সালামফুল শখ জিরনা বগম ভা ারা 5995076204 01766439129

149 মাঃ রিন মাঃ আঃ খােলকআ জদা বগম ভা ারা 8703157456

150 মাঃ আলমগীর হােসনিদরাজ উ ন আেনায়ারা বগম ভা ারা 6894570727

151 মাসাঃ হনা আ ারমাঃ আ াব উ নমাসাঃ রািহমা ভা ারা 3745134902

152 িলিপ মাঃ তরফ আলীসালমা বগম পাড়াচালা 6442827108

153 মাছাঃ মরী বগম মাঃ মেহর উ নমাছাঃ আিবয়া বগম পাড়াচালা 6906781874

154 মাঃ আ ার হােসনমাঃ তােহর মা ারেহনা পারভীন কাঠিরয়াচালা7794610472

155 মাঃ কালাম জ আলী হােমদা বগম ভা ারা 9144796415 01628116852

156 মাঃ আল আিমন মাঃ মাবারক 
আলী মাসাঃ ছােলহা বগম ভা ারা 2843886579 01789677651

157 সািহদা বগম মাঃ শামসুল হকসুিফয়া বগম ভা ারা 6893891272 01621529260

158 িরপন িময়া ছদু মাতা র সুিফয়া বগম ভা ারা 2354985919 01671166472

159 মাছাঃ ফিরদা বগমমাঃ ফজলুল হকমাছাঃ িশিরনা বগম ভা ারা 5056623977

160 মাছাঃ হাসনা বগমমাঃ নূর 
ইসলাম বপারী মাছাঃ বগম আ ার ভা ারা 5543939200 01724677434

161 মাঃ সািদকুল ইসলামমৃত মনছর আলী মাছাঃ কুলসুম বগম ভা ারা 3313266908294 01926804844

162 মাঃ েবল হােসন মাঃ খারেশদ আলমপজান বগম পাড়াচালা 9571892232

163 রিহমা খাতন মাঃ হািমদ বপারীরােহলা খাতন ভা ারা 3298921485

164 মাঃ আ লু মা ান মাঃ ই াহীম িময়াফুল বানু কাঠিরয়াচালা6444318510 01767386805

165 মাঃ আবুল হােসনআিমন উ ীন দওয়ানজয়নব িবিব ভা ারা 5073081514 01781443410

166 িলিপকা রানী সুিদব শীল ছিব রানী ভা ারা 5094818518 01921890143

167 মাছাঃ ফিরদা পারভীনমাঃ িবষয় ব পারীমাছাঃ সােলহা বগম ভা ারা 1493628208 01321686663

168 জেুলখা বগম হােসন সিখনা বগম ভা ারা 5094307484 01304061144

169 মাঃ নূর আলম মৃত মকবুল আহেমদসােহরা খাতন ভা ারা 3313266908255 01312927200

170 মাসাঃ খািদজা বগমনূর ব াপারী রােকয়া বগম ভা ারা 3743420055 01969530858

4নং মৗচাক ইউিনয়ন পিরষদ
লকডাউেন কমহীন হেয় পড়া অসহায় পিরবাের মােঝ ঈদ-উল আযহা উপলে  টাকা সহায়তা দােনর তািলকা

¯^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

171 মিমরন আ জমু ন জবাতন নছা মাঝুখান 5994571874 01888693330

172 মাছাঃ হােজরা বগমসখ তজমু আলী মাসাঃ ফুলবানু মাঝুখান 7793948436

173 জাৎ া বগম কুির বগম আ াছ আলী মাঝুখান 3313266913938 01824850267

174 জায়মন বগম মাঃ মলু িময়া শিরফন বগম মাঝুখান 7793949681 01792524687

175 নূরজাহান বগম শখ বােছর ছােলহা বগম মাঝুখান 8693980727 01764330521

176 মাসাঃ জাহানারা বগম িপয়ার জান মাঝুখান 3313266912415 01762632600

177 ক না আ ার মাঃ খােলক িময়া কদভানু মাঝুখান 7803128912 01720378902

178 শারিমন ওমর আলী জােয়দা বগম মাঝুখান 4211466281 01706196038

179 মাসাঃ সুিম বগম জয়নাল আলী ঝেমলা বগম মাঝুখান 7793950333 01963559482

180 মাঃ আবুল হােসন মাঃ আতর আলী গালািপ বগম মাঝুখান 3313266913695 01982623833

181 মাঃ হায়দার আলী মাঃ আঃ সাবহান মাসাঃ হােজরা বগম মাঝুখান 3313266913354

182 মাঃ আলী হােসন খটকু িময়া হািলমা খাতন মাঝুখান 3293935643 01834695396

183 আঃ জিলল সরকারকা জম উ ন জিহরন নছা মাঝুখান 5094518122 01787775092

184 বাদশা িময়া মাঃ ফালু িময়া চ া বগম মাঝুখান 1022129553 01854896738

185 মাহা দ আলী ইয়াকুব আলী ভানু বগম মাঝুখান 3744393129 01309931804

186 আঃ মা ান খান রমজান খান জিহরন বগম মাঝুখান 1493606741 01729705456

187 মাসাঃ লাল বানু দােনজ আলী সদরজান মাঝুখান 6893920659 01681037561

188 সাইদুল ইসলাম মাঃ লাল িময়া হােমদা বগম মাঝুখান 9571966887

189 মাঃ মিফজ উ নজিহর উ ন তারা বানু  মাঝুখান 8693968425 01753859492

190 মাঃ ছােয়দ আলী মাঃ হােরজ আলী ফুলমালা মাঝুখান 8693984208 01682911923

191 রিমজা বগম জিহর উ ন তারাবানু মাঝুখান 7793854703 01310435874

192 চ া আ ার জয়নু ন হাওয়া বগম মাঝুখান 4853181083 01884544904

193 সামসুন নাহার মাসাঃ আ ুরা মাঃ আলমাস মাঝুখান 2610457046395 01834400267

194 মাঃ আঃ ক ুছ হােছন আলী ছিলমন বগম মাঝুখান 5093922788 01722426234

195 মাসাঃ মঞ্জ ু বগম কুরজান মাঃ মাহন মা ামাঝুখান 3313266913294 01704530571

4নং মৗচাক ইউিনয়ন পিরষদ
লকডাউেন কমহীন হেয় পড়া অসহায় পিরবাের মােঝ ঈদ-উল আযহা উপলে  টাকা সহায়তা দােনর তািলকা
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c„ôv bs-1

ওয়াড নং:09
: 

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

196 সুলতানা বগম আেনায়ার আলী আেনায়ারা বগম বরাব 3744130224 01922339949

197 জাহানারা বগম ছামাদ িময়া র জয়া বগম বরাব 3744461363 01953251936

198 মেনায়ারা বগম নবী নওয়াছ কইতর বানু বরাব 3744997382 01934499402

199 ইয়াছিমন বগম মাঃ আজগর আলীিমেসস নকজান বরাব 3294732130 01816319148

200 অজফুা বগম রহম আলী খুেদজা বগম বরাব 1944070331 01842690495

201 রােকয়া বগম অিছম উ ন আেমনা বগম বরাব 5543799547 01828780558

202 মাছাঃ শাপলা খাতনমাঃ তাতা িময়া মাছাঃ জিরনা বরাব 1506759826 01779055480

203 রেহনা বগম হাজী মুহা দ 
আফছার উ ন কমলা বগম বরাব 5994044864 01745036589

204 নািসমা বগম সুবান ফুলমিত বরাব 4193767573 01796361748

205 মাঃ সােহল আরমানমাঃ আঃ খােলক িময়াজিরনা বগম বরাব 5088956031 01719867990

206 পিল আ ার আ াস আলী িফেরাজা বগম বরাব 5994759560 01917899915

207 আবুল হাসান িগয়াস উ ন হািলমা খাতন বরাব 2394753038 01711167237

208 শিরফ হােসন আবুল হাসান রিহমা বগম বরাব 7794138433 01927329031

209 রিহমা হােয়ত আলী ছােলহা বরাব 2844706784 01957722261

210 জিরনা আঃ রিশদ কুর জান বরাব 1494457532 01875123790

211 শিহদুল ইসলাম কােশম িসকদার সািহদা বগম বরাব 3744127808 01849433221

212 আবুল কালাম হােমদ আলী আদরজান বরাব 5545014960 01908164438

213 হলাল উ ন খান বলাল উ ন খান লাল বানু বরাব 2844091567 01837383281

214 দুিখ রহমান আলী পজান বরাব 3744996434 01965250090

215 নাছিরন ফজল িময়া শাহনাজ বরাব 1457785275 01940439874

216 ফােতমা বগম আ লু হািমদ বাগজাসািফয়া বগম বরাব 7793483392 01995555236

217 মাঃ চান িময়া জমুুর আলী রােবয়া বগম বরাব 7343518762 01647343811

218 মাঃ আ লু জ ারনওেশর আলী সরদারমাসাঃ ফিরদা পারভীন বরাব 2403170992 01403303668

219 মাঃ ীন ইসলাম মাঃ আ সু সামাদ ফােতমা বগম বরাব 6857926411 01928500517

220 ইয়ারন বগম ইয়ািছন বগম বােনছা বগম বরাব 7793487187 01748146190

4নং মৗচাক ইউিনয়ন পিরষদ
 লকডাউেন কমহীন হেয় পড়া অসহায় পিরবাের মােঝ ঈদ-উল আযহা উপলে  টাকা সহায়তা দােনর তািলকা
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