
c„ôv bs-1

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

1
মমা: আকরাম 

আলী

মমা: আজগর 

আলী
তছপরন মনহা

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 5544119034 01823351323

2
মমা: কাভের  

আলী

মমা : কাভবল 

উদ্দিন
মমাসা: মমতাজ

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 5993915098 01873896058

3
মমা: হাভেজ 

উদ্দিন
আলাল উদ্দিন জাভমনা খাতুন

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 8694138143 01791274737

4
মমা: রপেকুল 

ইসলাম
আব্দসু সালাম নুরজাহান মবগম

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 4194088714 01972010853

5
মমা: নজরুল 

ইসলাম
আব্দসু সালাম নুরজাহান মবগম

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 4644445530 01710112838

6
মমা: আবুল 

কাভেম
সভমজ উদ্দিন হাভজরা মবগম

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 9144388452 01931128843

7
মমা: ছপমর  

উদ্দিন
বাভছর উদ্দিন নভমর জান

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 7793897054 01764896731

8 কপহনুর মবগম মৃত কালাচান পময়া
মৃত  মোনাবান 

পবপব

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 4656388712 01942372317

9
মমা: হাসমত 

আলী

মমা: কাভবল  

উদ্দিন

মমা:মমতাজ 

মবগম

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 7793893178 01757622212

10 মমা: মমাস্তো
মমা: মকারবান 

আলী

মমাসা: কল বানু 

মবগম

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 1493877391 01746905087

11 সাথী আক্তার আনছার আলী কমলা জালশুকা 1 1947061477 01785599856

12 মমা: বাবুল পময়া মমা: হাভবজ উদ্দিন
মমাসা: 

মাপনকজান

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 7344143263 0179445901

13
মমা: পসরাজলু 

ইসলাম
মৃত কব্বত আলী মমাসা: চন্দ্র আলী

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 3313266883906 01731671188

14
মমাসা: মরখা 

মবগম

মমা: আব্দলু 

আলীম

মমাসা: আভমনা 

মবগম

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 3313266883915 01625972973

15
মমাসা:বনযা 

মবগম
আব ুহাপনে জাভবো মবগম োইজলুহক

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 1943938330 01793759982

16
মমাসা: তাসপলমা 

আক্তার

মমা: এখলাস 

উদ্দিন

মমাসা: হাপলমা 

মবগম

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 2843432556 01773988575

17
মমাসা: সাপবনা 

মবগম

মমাসা:  ইয়াতন 

মনছা

মমা: আসাে 

পময়া

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 3313266884069 01994243182

18
মমা: সাওার  

মহাভসন
মমা: সামসুল হক মমাসা:  নূর মবগম

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 194152865 01790788798

19
কৃষ্ঞ মগাপাল 

পবশ্বাস

মতজন্দ্র কুমার 

পবশ্বাস

োপ ন্ত রাপন 

পবশ্বাস

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 6403613794 01768973849

20 নাসপরন আক্তার
মমা: আব্দলু 

মাভলক

মমাসা: হাভজরা 

মবগম

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 5980877566 01782702212

21 রাভেেুল ইসলাম মমা:  মহাভসন আলী পবলপকস মবগম
 াংগারজা

ঙ্গাল
1 4182494585 01904648220

22 মমা: মন্জ ুময়া আব্দলু রপেে আভমনা খাতুন
 াংগারজা

ঙ্গাল
1 5093864030 0179244196

23
মমাসা: মেোলী 

আক্তার
মমা: ছপলম  উদ্দিন

মমাসা: 

সামসুন্নাহার

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 1943936573 01969498409

24 কুিুস আলী মমা: ইউসুে আলী কোবানু মবগম
 াংগারজা

ঙ্গাল
1 7343927245 01781570112

25
মমাসা: পারুল 

আক্তার
মমা: হাপবজ উদ্দিন পবলপকস মবগম

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 3743887428 01743025039

26
মমা: আব্বাস 

উদ্দিন
হাজন উদ্দিন

মমাসা: র্ালমপন 

মনছা

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 1494093337 01799268672

27
মমা: মদ্দজবুর 

রহমান
মমা: পকয়ামুদ্দিন

মমাসা: জরমপন  

মনছা

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 1494085291 01735598915

28 আপছয়া মবগম আইয়ূব আলী হায়তন মবগম
 াংগারজা

ঙ্গাল
1 8243885954 01789027757

29
মমা: োহজাহান 

পসরাজ
মমা: ইব্রাপহম

মমাসা: সাভজো 

মবগম

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 4643909296 01727892133

30
মমা: োহ আলম 

পময়া
জভবে আলী আের জান

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 5094396818 01822113198

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

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



c„ôv bs-2

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

31 মমা: করম আলী মমা: রপহম উদ্দিন মৃত মজপরন মনছা
 াংগারজা

ঙ্গাল
1 3313266883982 01625191396

32
মমা: রপেকুল 

ইসলাম
কালু পময়া

মমাসা: মরভহনা 

মবগম

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 3574589407 01791505530

33
মমা: জভহর 

উদ্দিন
মমা: রপহম উদ্দিন

মমাসা:আদ্দজবরন 

মবগম

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 3313266883969 01731594496

34 মমা: োহ আলম মমা: সামসুল হক
মমাসা: ছাভেকা 

মবগম

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 4643909841

01821644578

3

35 মমা: েপরে পময়া মমা: সামসুল হক
মমাসা: সাভেকা 

মবগম

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 5993914513 01740846734

36
মমাসা: ছাভেকা 

মবগম
মমা: সামসুল হক মৃত শুকুরী জান

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 3313266883892 01935449217

37 মমা: আলম পময়া
মমা: মকারবান 

আলী

মমাসা: কেবানু 

মবগম

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 3313266883873 01724940136

38 মমা: হাপলম পময়া মমা: সুলতান আলী
মমাসা:  হাপলমা 

মবগম

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 6443459224 01902944493

39
মমা: ইয়াকুব 

আলী

মমা: আজগর 

আলী
তছপরন  মনহা

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 5543915820 01706418903

40
মমাসা: োপহো 

মবগম
মভয়জ উদ্দিন আভলক জান

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 5093858750

01720933738

5

41
মমা: হাপববুর 

রহমান
আক্কাছ আলী

মমাসা:  নুর 

জাহান মবগম

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 3744101381 01792263264

42 জপসম উদ্দিন
মমা: এখলাস 

উদ্দিন

মমাসা:  হাপলমা 

মবগম

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 7755259947 01731671722

43
মমা: আওলাে 

মহাভসন
কভয়ে আলী পময়া

মমাসা:  মমভহর 

জান মবগম

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 7344142760 01762169906

44
মমা: েপহেুল 

ইসলাম
মৃত মপহ উদ্দিন মৃত মপহরন মনছা

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 3313266883911 01750913610

45 মমা:ছালাম
মমা: সামসুল হক 

কাজী
মমাসা:  েদ্দজলা

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 1929314431 01995527423

46
মমা: পলাে 

মহাভসন

মমা: আব্দলু  

মমাতাভলব
  আন্না মবগম

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 4211338910 01772577721

47
আভনায়ার 

মহাভসন
মমাতাভলব মহাভসন   আন্না মবগম

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 2361868199

01300779928

9

48
মমাসা:আপলয়া 

মবগম
পগয়াস উদ্দিন জয়নব মবগম

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 7794103742 01819006885

49
মমাোরে 

মহাভসন
মমা: হাভতম আলী জপরনা মবগম

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 4168128330 01848045148

50
মমাসা: পরনা 

আক্তার
মমা: সওার মহাভসন

মমাসা: রমলা 

মবগম

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 3313266884013 01865358146

51
মমা: মবলাভয়ত 

মহাভসন
মাভহ আলম

মমাসা: খাভতমন 

মনহা

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 4644118426 01724728697

52
মমাসা: কপহনুর 

আক্তার
মমা: তাইজ উদ্দিন মমাসা: েুল খাতুন

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 5993909612 01315917634

53
মমা: ওয়াসীম 

পারভ জ
মমা: ইেপরস

মমাসা: পারুল 

মবগম

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 6444090192 01765533418

54
মমা: োরুক 

মহাভসন
মমা: ইেপরস

মমাসা: পারুল 

মবগম

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 1498479441 01796238826

55
মমা: মাভলক  

মহাভসন
টুকুম উদ্দিন হনুো মবগম

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 9144076883 01727891996

56
মমা: আবুল 

হাভসম
হাকী মবপারী

মমাসা: কাজলী 

মবগম

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 3293470195 01827340518

57
মমা: পলয়াকত 

আলী
তাভসন আলী খপবরন মনছা

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 5544119059 01728645781

58 মরাকসানা মবগম মেভলায়ার মবগম তাহপমনা মবগম
 াংগারজা

ঙ্গাল
1 9100983023

01740550652

8

59
মমাসা: হাপসনা 

মবগম
মগন্দ ুখান েুলজান

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 3743470183 01931763725

60
মমা: নুরুল 

ইসলাম

মমা: মকারবান 

আলী

মমাসা: কেবানু 

মবগম

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 5093451895 01727294441

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



c„ôv bs-3

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

61
মমা: জাপহে 

হাসান
মমা: সামসুল হক

মমাসা: সাভেকা 

মবগম

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 1943941433 01845170520

62
মমা: রাপকবুল 

ইসলাম

আলা উদ্দিন 

েপকর

মমাসা: লা লী 

মবগম

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 5561562801 01733043174

63
মমাসা: 

নুরজাহান মবগম
হাকী মবপারী

মমাসা: রাভবয়া 

খাতুন

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 3744422845 01777126931

64
পমপথলা আক্তার 

আপখ
আলী  মহাভসন মজাৎস্না মবগম

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 1028467569 01314859811

65
মমাসা: সাপহো 

মবগম
মমা: হাপবল  উদ্দিন শুকুর জান

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 6433291355 01724465948

66
মমা: আনীছ  

আলী
মৃত জাভবে আলী মৃত আেরজান

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 3313266884016 01747583862

67 সুরুজ ছছয়াল মদ্দজত ছছয়াল েকুর জান পবপব
 াংগারজা

ঙ্গাল
1 5553111492 01945140804

68
মহাসভনয়ারা 

আক্তার
আব্দলু মান্নান

মমাসা: সাপবয়া 

মবগম

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 9106771687 01945457570

69
মমাসা: সুমা 

মবগম
মমা:  পলটন পময়া

মমাসা: মভনায়ারা 

মবগম

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 3313266883830 01822525303

70
মমাসা: রুমা 

মবগম
ছুপলন উদ্দিন

মমাসা: 

সামসুন্নাহার

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 6893434727 01791278221

71
েযামল চন্দ্র 

সূত্রধর
বভমে চন্দ্র সূত্রধর চারবালা

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 9144075323 01787823743

72
মমাসা: পেপলমা  

মবগম
কালু পময়া কয়ছর বানু

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 1494712571 0130423955

73 শ্রী কৃষ্ঙ সূত্রধর শ্রী বীভরন সূত্রধর
শ্রীমতী সরসতী 

সূ্ত্রথর

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 6893380235

01720427173

3

74
মমা:  রমজান 

আলী
আব্দলু রপেে আভমনা খাতুন

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 1021954464 01786176212

75
মমা:  আব্দসু 

সালাম
টুকুম উদ্দিন হনুো মবগম

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 7794429428 01756858594

76
মমা:  আব্দসু 

গেুর
মপনকজান সুপেয়া খাতুন

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 3293474932 01948693708

77 জভুয়ল পরানা আব ুসাইঈ আলী জভবো মবগম
 াংগারজা

ঙ্গাল
1 8205337937 01720961386

78
আপম্পবয়া 

আক্তার
তাভরব আলী সূর্ ড  ানু

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 1493673535 01990638737

79 মমা:  হান্নান পময়া আক্কাস আলী
মমাসা: নুরজাহান 

মবগম

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 1494086372 01312003259

80
মমা:  আলমগীর 

মহাভসন
নূহুর আলী োভহো মবগম

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 8694760177 01788016934

81
মমাসা: জভুলখা 

মবগম
আবেুল জপলল শুকুরী মবগম

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 7794424304 01748190762

82
মমা: নুরুল 

ইসলাম
জভবে আলী আের জান

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 1493880742 01933369555

83
মমা: আবুল 

হাভসম
আক্েুল গেুর জয়গুন মনহা

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 7793900452 01731168801

84 রুমা মবগম ছাভরহা মবগম
মমা: োরুক 

মহাভসন

 াংগারজা

ঙ্গাল
1 2611447166768 01780909663

85 মাভজো  মবগম কাজম  উদ্দিন বাভনছা মবগম কাচারস 1 7794104427 01972234965

86 মাভজেুল ইসলাম আব্দরু রপহম মাভজো মবগম কঞ্চারাস 1 5995234092 01749446465

87 জভুলখা মবগম আঃ জপলল সাহারা কাচারস 1 7344142158 01775700810

88
মমা: রপহম   

উদ্দিন
েূকুর আলী সুপেয়া মবগম কাচারস 1 4643498704 01306826847

89 চান পময়া কাদ্দজম উদ্দিন কাচারস 1 7343514720 01724189772

90
মমা: মপহর   

উদ্দিন
নাদ্দজম উদ্দিন তাসপো মবগম কাচারস 1 8694132096 01757043334

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



c„ôv bs-4

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

91 মমা: মনয়াবালী শুকুর আলী সুপেয়া মবগম কাচারস 1 3293892877 01862206278

92 হাপস মবগম আজগর আলী রাভবয়া খাতুন কাচারস 1 2843583207 01850134593

93 মভমনা মবগম আয়াত আলী রাভবয়া খাতুন কাচারস 1 1493871527 01926076310

94 আঃ মাভলক েুধ ুমমল্লা েুলজান বানু কাচারস 1 4644123731 01870456087

95
মমাঃ োহীন 

আলম
মমা: রপেক পময়া

মমাসা: ছাভহরা 

মবগম
কাচারস 1 1021341571 01868098730

96 মমা: রপেক প্ুপর্ত আলী
মমাসা: রুপজান  

মবগম
কাচারস 1 3295143972 01720340574

97 আদ্দজবর মহাভসন খপলল উদ্দিন হাভজরা মবগম কাচারস 1 6893860137 01912321117

98 োহজাহান মন্ডল েপলল উদ্দিন তারা বানু কাচারস 1 1956809287 01794287516

99
মমাঃ োহীনুর 

ইসলাম
আব্দলু জপলল ছাহারা মবগম কাচারস 1 9144068120 0178212037

100 েুলরা উদ্দিন েপলল উদ্দিন তারা বানু কাচারস 1 6443873341 01774252764

101
আপম্পবয়া 

আক্তার
আবুল মহাভসন সপথনা মবগম কাচারস 1 3743883740 01756413793

102 হাপলমা মবগম আবুল মহাভসন সপথনা মবগম কাচারস 1 8243884460 01905134205

103 মমা: রহমান পময়া আলী  মহাভসন নাজমা মবগম কাচারস 1 6893862349 01789325682

104 মখারভেো মবগম আবুল মহাভসন সপথনা মবগম কাচারস 1 7793891271 01926076310

105
মমা: সবুজ 

মহাসাইন
মমা: েুলাল   উদ্দিন

মমাসা: োভতমা   

মবগম
কাচারস 1 9576544218 01792130605

106 মসপলম মরজা নপছর উদ্দিন মমতাজ মবগম কাচারস 1 5093446317 01727469483

107
মমা:আবুল 

মহাভসন
েুধ ুমমল্লা েুলজান মনছা কাচারস 1 9144076487 0172653586

108 োহনাজ মবগম মইজ উদ্দিন েুলজান মবগম কাচারস 1 4203089158 01764384009

109 লাল পময়া মজবেলী পপরষ্কার বানু কাচারস 1 7782859529 01407287633

110 আছমা মবগম আভনায়ার মহাভসন হাভজরা মবগম কাচারস 1 3313266883015 01784183397

111
মমা: হাপেজ  

উদ্দিন
খপবর উদ্দিন হাভজরা মবগম কাচারস 1 374347162 01792923096

112 মাভজো  মবগম কাদ্দজম উদ্দিন আপছয়া মবগম কাচারস 1 4646488150 01902194301

113 স্বপন মহাভসন আলী  মহাভসন মেলবীন মবগম কাচারস 1 8704295875 01874360384

114
মমাসা:  জয়গুন 

মনছা
দ্দজয়ার  উদ্দিন জারপমন কাচারস 1 4644441455 01719183391

115
পারভ জ 

আহভমে

মমা: জলুহাস  

উদ্দিন
পারুল আক্তার কাচারস 1 7353150118 01785926903

116 জপুময়া আক্তার  মমা:মবলাল  উদ্দিন মজাভলখা মবগম কাচারস 1 4194089696 01775125634

117 মমা: আল আমীন
মমা: মেভলায়ার  

মহাভসন
পপয়ারা মবগম কাচারস 1 9576561972 01792009164

118 পচম্পা  আক্তার হাপববুর রহমান ঝুপময়া কাচারস 1 6864659757 01703200026

119
মমা:  আলমগীর 

মহাভসন
মমা আদ্দজম উদ্দিন েুলজান মবগম কাচারস 1 1943939858 01720002132

120
মমা: আনভসর 

উদ্দিন
ময়নাল খান র্ালপমন মনছা কাচারস 1 6443454969 01772146647

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



c„ôv bs-5

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

121
পভরে চন্দ্র 

সরকার
ময়চান সরকার মগৌরোসী তালতুলী

1  

নং
6893444163 01706127142

122 রনতা রানী রায় সু া রানী সরকার রপি রঞ্চন রায় তালতুলী 1 3313496677918 01628948262

123 সুরর্লাল সরকার রপসকলাল সরকার স া রানী তালতুলী 1 7343516774 01782836973

124 আভনায়ারা মবগম মমাসভলম পময়া েহর বানু েকু মদ্দিন তালতুলী 1 5543902851 01795710708

125  জয়তারা রানী নীলা সুন্দরী কানাই পসং তালতুলী 3313266883503 01300674023

126 আেরেুল পময়া এছাহাক আলী সপখনা মবগম তালতুলী 1
1994331326600000

0
01715303292

127 অবলা রানী মভহন্দ্র মন্ডল  লেী রানী পাসান পসং তালতুলী 1 2844061362 01931761046

128 মরভহনা মবগম এসহাক আলী সপখনা মবগম মাসুে রানা তালতুলী 1 7794105572 01715537256

129 নীরবালা মগাপাল চন্দ্র অসুন্দর রানী নারায়ন তালতুলী 1 7343925736 01745799667

130 ইমরান পসকোর আবুল কালাম মসপলনা মবগম তালতুলী 1 1953220892 01771687530

131 আদ্দজম মন্ডল জবুর উদ্দিন মন্ডল আভমর জান তালতুলী 1 3843856754 01714534627

132
পনভপন্দ্র চন্দ্র 

সরকার
কারপতক সরকার মরনুবালা সরকার তালতুলী 1 3313266883499 01741791269

133 লেন সরকার নকুল সরকার সুখী রানী তালতুলী 1 2843441011 01718960126

134 পলাে মপািার রবীন্দ্র চন্দ্র সরকার মরনী মপািার তালতুলী 1 7343928532 01721996817

135 রানী  মবগম আক্তার আলী আপম্বয়া মবগম পহলাল তালতুলী 1 4187889169 01710167362

136 অষ্ট রানী প্রেুল্ল োসী কৃষ্ট োসী পনরমল মন্ডল তালতুলী 1 3293468181 01846373701

137 ওোতন মনছা পকয়ামুিীন ছাহারা মবগম জালাল উিীন তালতুলী 1 2393495102 01766574868

138 রপহমা মবগম পকয়াম উিীন ছাহারা মবগম   শুকুর আলী তালতুলী 1 4193465970 01816900195

139 োপন্ত সরকার সুবল সরকার পাগল োসী তালতুলী 1 1493457848 01322587468

140 মদ্দজরন মনছা জলু মন্ডল তাপরপ জান তালতুলী 1 6893438157 01758012824

141
সুবাস চন্দ্র 

সরকার
অেয় চন্দ্র পেং পদ্মা মেবী রানী তালতুলী 1 2843444213 01720002175

142 সাপবত্রী রানী মেপবন্দ্র মন্ডল মগালাপী রানী তালতুলী 1 7344133512 01716116286

143
সুবাস চন্দ্র 

সরকার

মগাপীনাথ চন্দ্র 

সরকার
পমনা রানী তালতুলী 1 2394123901 01724899300

144 মমাঃ ওমর আলী
মমাঃ আজাহার 

আলী
তালতুলী 1 4193467620 01723616216

145 সালমা আক্তার সাইভর্ম পময়া মাভলকা বানু তালতুলী 1 3313266883370 01307545350

146 োভতমা আক্তার আলী মহাভসন সাভজো মবগম তালতুলী 1
1990331326600030

0
01721830967

147 হাসনা মবগম হাপলম পময়া জপমরন মনছা
আলমাজ 

আলী
তালতুলী 1 5544116501 01781923479

148
রবীন্দ্র চন্দ্র 

মপািার

রাভজন্দ্র চন্দ্র 

মপািার
রু্গল োসী তালতুলী 1 6893862216 01966702696

149 উজ্জল সরকার মভনারঞ্জন সরকার মন্জরুানী তালতুলী 1 6897990245 01752967035

150 অঞ্জলী সরকার
র্তীন্দ্র মমাহন 

সরকার
মরনী রানী তালতুলী 1 3744096888 01719922700

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



c„ôv bs-6

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

151 কানন বালা অঞ্জলী সরকার
পেপের কুমার 

সনযাসী
তালতুলী 1 3313266883273 01966351793

152
মগাপীনাথ চন্দ্র 

সরকার
মহীন্দ্র চন্দ্র সরকার আেুরী সরকার তালতুলী 1 5094076642 01756992372

153 নাতুরাম সরকার
কারপতক চন্দ্র 

সরকার
মরনুবালা সরকার তালতুলী 1 1944158326 01754107725

154 হীরন বালা   সুমন্দ্র সরকার জয়মালা সরকার
ম ালানাথ 

সরকার
তালতুলী 1 2393907445 01857597924

155
েুলালী রানী 

সরকার

কারপতক চন্দ্র 

সরকার
মরনুবালা সরকার সু াস সরকার তালতুলী 1 6443450900 01834567218

156 পলাে রায় েটটক চন্দ্র রায় মরন োসী তালতুলী 1 9144072528 01765284968

157 একােেী সরকার নগর বাসী মন্ডল সরুবালা সরকার
প্রেুল্ল কুমার 

সরকার
তালতুলী 1 1022057069 01824402353

158
নীল কমল 

মজমুোর
েুখীরাম মজমুোর ধনী রানী তালতুলী 1 4194088656 01725494495

159
পনরমল চন্দ্র 

সরকার

সভন্তাষ কুমার 

সরকার
আ ারানী সরকার তালতুলী 1 9144071611 01734180190

160 মমতা সরকার সুবল চন্দ্র সরকার র্মুনা রানী পবশ্বাস েপেলাল তালতুলী 1 6444082629 01733274673

161 পমতু রানী সরকার
মাপনক চন্দ্র 

সরকার

মেোলী রানী 

সরকার
তালতুলী 1 2404277481 01621281139

162 ময়চান সরকার রাম পনপধ মন্ডল মর্াগল  রানী তালতুলী 1 6443457608 01720834152

163 মমাঃ আলম মমাঃ মদ্দজে মুন্সী
মমাসাঃ রাভবয়া 

মবগম
তালতুলী 1 3313266814860 01959132811

164 মরন সরকার ওভপন্দ্র সরকার
কনকা রানী 

সরকার
তালতুলী 1 8244097492 01841239029

165 কমল সরকার হপরলাল সরকার হপরোসী তালতুলী 1 4644124945 01735599606

166
মগাপাল চন্দ্র 

সরকার
েপনন্দ্র সরকার েুরেুরী রানী তালতুলী 1 1930606148 01718047365

167
সুেীল চন্দ্র 

সরকার

সপচন্দ্র মমাহন 

সরকার
শু ন রানী তালতুলী 1 7793477741 01712607713

168 তুষ্ট মপন মহীন্দ্র চন্দ্র সরকার অমীয় বালা সপতে চন্দ্র তালতুলী 1 7344457515 01775144370

169 সতয সরকার
ধীভরন্দ্র চন্দ্র 

সরকার
স্বরসতী রানী তালতুলী 1 1944470291 01679527142

170
সুমীর চন্দ্র 

সরকার

পেপতে চন্দ্র 

সরকার

আরতী রানী 

সরকার
তালতুলী 1 8694455687 01780901577

171 আনন্দ সরকার মর্াভগে চন্দ্র মরন রানী তালতুলী 1 1944157302 01765286472

172 মগারাঙ্গ পসং সাধ ুচরন পসং লপলতা রানী তালতুলী 1 5093449709 01782280657

173 বপছর মহাভসন মমাঃ হাভমে আলী নাপসমা মবগম তালতুলী 1 3250909060 01960403897

174 পবভরন্দ্র চন্দ্র পসং সুনীল পসং জয়মালা রানী তালতুলী 1 1943941045 01758656776

175 মেোলী মপািার ঐশ্বনী সরকার চারুবালা
জ্ঞাভনন্দ্র 

মপািার
তালতুলী 1 9143437466 01729743920

176 পবনয় মপািার রবীন্দ্র চন্দ্র মপািার মরনী  মপািার তালতুলী 1 5093869450 01784709854

177 মরনু মপািার মগারাঙ্গ সরকার দ্দজরা সরকার
ধীভরন 

মপািার
তালতুলী 1 9571731448 01787710691

178 রনদ্দজত মপািার রাভজন্দ্র মপািার রু্গল োসী তালতুলী 1 2393501420 01780052950

179 পনপখল সরকার নকুল সরকার সুখী রানী তালতুলী 1 8243886952 01742147802

180 মারুে পসকোর
মমাঃ কপবর 

পসকোর
মাহমুো কপবর তালতুলী 1 5111332184 01307774313

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



c„ôv bs-7

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

181
মমাঃ কপরম  

পসকোর

আবুল কাভসম 

পসকোর
ছাভলহা মবগম তালতুলী 1 9572205152 01749309049

182
মমাসাঃ আপলয়া 

মবগম
আব্দরু রহমান এলাচী মবগম ইয়ারচান তালতুলী 1 8693505516 01751639971

183 কুলছুম মবগম
মমাঃ আোজ 

উদ্দিন
আমনা মবগম মবলাল তালতুলী 1 2843437126 01784183132

184 মাসুে মন্ডল মমাঃ রুভবল  মন্ডল মাভসো  মবগম তালতুলী 1
2000331326600011

0
01743549104

185 ছপবরন মনছা আজগর পময়া মাপনক জান
মমাঃ কপছম 

উিীন মন্ডল
তালতুলী 1 4643492210 01720901643

186
মমাঃ আভলক 

চান মন্ডল
জলু মন্ডল হাভজরা মবগম তালতুলী 1 7343516758 01766505168

187 হাসনা আক্তার আঃ ছামাে লায়লা মবগম
মমাঃ আপকম 

মন্ডল
তালতুলী 1 4196433322 01771233900

188 পমনহাজ উদ্দিন
মমাঃ আোজ 

উদ্দিন
মনরা মবগম তালতুলী 1 7344458620 01793367866

189 সাজো মবগম পহকমত আলী খুেীমন মবগম জয়ভেয় তালতুলী 1 5993495968 01728018240

190
মমাসাঃ োরপমন 

মবগম
মমাঃ সজল পময়া আভলয়ারা মবগম হুমায়ুন কপবর তালতুলী 1 2856648593 01780023397

191 অজেুা মবগম
মমাঃ পনয়ামত 

আলী
কেবানু মসাভহল রানা তালতুলী 1 3743468252 01729173541

192 মমতাজ মবগম মমাহাম্মাে আলী সাপহো মবগম
জাপহেুল 

ইসলাম
তালতুলী 1 6893435740 01758730836

193 পেভরাজা মবগম আঃ রপেে সরকার েদ্দজলাতুন মনছা চা াঁন পময়া তালতুলী 1 7793473153 01781306570

194
মমাসাঃ রানী 

আক্তার

মমাঃ আভনায়ার 

মহাভসন
হাওয়া খাতুন তালতুলী 1 5561562413 01906474452

195 কুেলাল  সরকার েটটক চন্দ্র সরকার জয়মালা সুন্দরী তালতুলী 1 5994128550 01746628160

196 নারপগস মবগম
মমাঃ আজহার 

আলী
মপরয়ম মবগম নাদ্দজম উদ্দিন তালতুলী 1 9144066025 01724231376

197
অপনল চন্দ্র 

সরকার
েীভনে চন্দ্র সরকার পুষ্প মালা তালতুলী 1 8244094978 01735745535

198 সুজন সরকার অপনল চন্দ্র সরকার
জগত তারা 

সরকার
তালতুলী 1 7789281610 01845879300

199 অন্তর পবশ্বাস মাখন পবশ্বাস কপনকা  পবশ্বাস তালতুলী 1 1961486485 01984719197

200
স্বপ্না মবগম 

রাপেো

মমাঃ আজাহার 

আলী
মপরয়ম মবগম

নজরুল 

ছচাধুরী
তালতুলী 1 1493452229 01779216297

201 জয়নব মবগম মমাঃ জয়নাল আভমনা মবগম নুরুল ইসলাম তালতুলী 1 1494083379 01710167391

202 পনবাস চন্দ্র পসং অেয় পসং পদ্মা মেবী তালতুলী 1 4694454334 01945477291

203 নুর মমাহাম্মাে
মমাঃ কুিুছ 

পসকোর
বাতাপস মবগম তালতুলী 1 5543493505 01586124429

204 আাঁপখ আক্তার আলী  আহমে কপহনুর মবগম এরোে তালতুলী 1 3744096946 01966789709

205
মমাছাঃ তাপনয়া 

আক্তার
মমাঃ জামাল পময়া মমাছাঃ মাকসুো মাপনক পময়া তালতুলী 1 8711485410 01782280844

206
পপয়ার আলী 

পসকোর
পহকমত আলী খুেীমন তালতুলী 1 6444089475 01759100150

207 সালাউদ্দিন পময়া মমাঃ সামাে আলী হাপলমা মবগম তালতুলী 1 3311329704 01705188875

208
মমাঃ খপললুর 

রহমান
হাপকম পময়া তইয়ব জান তালতুলী 1 3293470070 01854895557

209 সীমা রানী হপরলাল সরকার জবা সুন্দরুী প্রেীপ সরকার তালতুলী 1 3743885323 01786355206

210 আপতক হাসান আক্কাছ আলী জহুরা মবগম তালতুলী 1 1030888026 01767703284

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



c„ôv bs-8

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

211 আকপলমা মবগম
মমাঃ ইয়ারচান 

মন্ডল
আভলয়া মবগম এছাহাক তালতুলী 1 9143438548 01755781586

212 সবুজ মহাভসন আব্দলু হাপলম বাপছরন মবগম তালতুলী 1 3383111128 01884548521

213 আপসে মাহমুে মখাকন হাওলাোর
আেভরাজা 

আক্তার
তালতুলী 1 7361401644 01921250577

214
 ভবন্দ্র চন্দ্র 

সরকার

কারপতক চন্দ্র 

সরকার
মরনুবালা সরকার তালতুলী 1 5994132032 01873899727

215 হাপলমা  মবগম মমাঃ আব্দলু নুর োভতমা  মবগম আহমে আলী তালতুলী 1 1493874406 01763437489

216
মাপনক চন্দ্র 

সরকার
মপনন্দ্র সরকার পারুল রানী তালতুলী 1 4644444228 01830488870

217 জভুয়ল মাহমুে আব ুছাভয়ে আলী জাহানারা মবগম তালতুলী 1 2363843877 01756850100

218
মমাঃ কপবর 

মহাভসন
মমাঃ ইয়ানুছ আলী কপরমন মনছা তালতুলী 1 4194707750 01965564008

219 আল্পনা আক্তার আলমাছ আলী হাসনা মবগম তালতুলী 1 8694128466 01876090869

220
পনপতে চন্দ্র 

সরকার

 কারপতক চন্দ্র 

সরকার
মরনুবালা সরকার তালতুলী 1 9572048685 01938774102

221 পবপব কুলসুম মেলয়ার মহাভসন নুর জাহান আবুল মহাভসন তালতুলী 1 6404394972 01783073517

222 মুস্তো কামাল করম আলী মগালাপ জান তালতুলী 1 4193468982 01913970216

223  আবুল কালাম রপেে হাওলাোর োমসুন্নাহার তালতুলী 1 9143441344 01830072644

224 রপহম বােো শুকুর আলী রপহমা মবগম তালতুলী 1 4643501325 01835993641

225
পনতয  রানী 

মপািার
প্রান কুমার সরকার মরনুবালা সরকার তালতুলী 1 8243468595 01787705107

226 হাভমে আলী সামচুল হক হাভমো মবগম তালতুলী 1 9576544671 01790354930

227
মমাঃ ইয়াপছন 

পময়া
মমাসভলম পসকোর েহর বানু তালতুলী 1 4193883081 01789581557

228 মরভহনা মবগম ওয়াজ উদ্দিন জপমরন মনছা ইয়াপছন পময়া তালতুলী 1 1493457863 01759362148

229
মমাঃ মমানসুর 

আলী
মমাঃ আমীর আলী মদ্দজরন মনছা তালতুলী 1 2844693503 01724287090

230 ছাহারা  মবগম মরদ্দজনা মবগম জপহর উদ্দিন তালতুলী 1 3313266883398 01320835749

231 সাইেুল ইসলাম নাদ্দজম উদ্দিন নারপগস মবগম তালতুলী 1 2403130350 01995528232

232 মরখা রানী মগৌর সরকার জপরনা সরকার গুপীনাথ তালতুলী 1 6893854171 01775065262

233
আপেক আলী 

পসকোর

ইছুব আলী  

পসকোর
মখাভেজা মবগম তালতুলী 1 5561506543 01906474452

234 ঝুনু্নন মহাসাইন মবারহান উদ্দিন মমতাজ মবগম তালতুলী 1 1485487449 01991311413

235 তাসপলমা মবগম মু লা মবপারী োভতমা  মবগম
জালাল 

মহাভসন
তালতুলী 1 7343924481 01883308818

236 হাভজরা মবগম পমরাজ মবপারী আপছরন মনছা তালতুলী 1 1493873275 01319425957

237 মরাদ্দজনা মবগম মমাঃ রসুল জাপমলা মবগম তালতুলী 1 1943516110 01707576237

238 আবুল কালাম ছসয়ে আহাম্মাে তাভহরন মনছা রাঙ্গামাটট 1 2393912122 01828038067

239
মগৌরাঙ্গ চন্দ্র 

সরকার

শ্রী র্তীন চন্দ্র 

সরকার

চঞ্চলা রানী 

সরকার
রাঙ্গামাটট 1 6444091166 01701975739

240
মমাছাঃ মাহমুো 

খাতুন
আপমনা খাতুন

সাইেুল 

ইসলাম
রাঙ্গামাটট 1 8812771125524 01639755428
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c„ôv bs-9

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

241
রুহুল আলী 

মবপারী

নঈম উদ্দিন 

মবপারী
রংবাহার রাঙ্গামাটট 1 6898818551 01948369402

242
মমাঃ জপসম 

উদ্দিন
মমাঃ হাভমে আলী শুকুরী মবগম রাঙ্গামাটট 1 1943942647 01729553449

243
শ্রী সনদ্দজত চন্দ্র 

পবশ্বাস

শ্রী পলান চন্দ্র 

পবশ্বাস
শ্রী লেী রানী রাঙ্গামাটট 1 9572048719 01682092560

244 মরাভকয়া মগাভলছা  মবগম সুরুজ পময়া রাঙ্গামাটট 1 3313266884947 01745271696

245
মমাঃ নুরুল 

ইসলাম
মসানা উল্লা পময়া ছাভলহা খাতুন রাঙ্গামাটট 1 5093451283 01857021767

246 ঝুনু রানী পবশ্বাস ছবেযধর মজমুোর
পুজা রানী 

মজমুোর

মগাপাল 

সরকার
রাঙ্গামাটট 1 3744103882

247
মমাঃ আল 

আপমন সরকার

মমাঃ নুরুল আপমন 

সরকার

মমাছাঃ নাজমা 

মবগম
রাঙ্গামাটট 1 3311339067 01782641049

248 রাভসো আঃ মবল্লাল আলী রাভবয়া মবগম রাঙ্গামাটট 1 5993499051 01752824345

249 জয়নব মবগম লুৎের মমাল্লা হাসনা বানু তারা পময়া রাঙ্গামাটট 1 4193458157 01714554320

250 হ্রেয়  মমাল্লা
মমাঃ জাহাঙ্গীর 

মহাভসন

মমাছাঃ লাইলী 

খাতুন
রাঙ্গামাটট 1 1017047612 01939217970

251 মমাঃ কালূ পময়া আঃ োলু পময়া সাহাতন মনছা রাঙ্গামাটট 1 2393497835 01745264351

252 মমাঃ হাভেম পময়া মমাঃ আঃ  হাপমে হাসনা মবগম রাঙ্গামাটট 1 4661358178 01704997969

253 মমাঃ শুকুর আলী আোজ মমাল্লা বাতাপস মবগম রাঙ্গামাটট 1 5093448255 01780023160

254 চান পময়া জব্বার মেখ রাপেে মবগম রাঙ্গামাটট 1 4643914973 01716798620

255
মমাঃ নজরুল 

ইসলাম

মমাঃ আবছার 

আলী
রুপজান রাঙ্গামাটট 1 6116543991294 01703445872

256 মপরয়ম রজব আলী রুপী মবগম কাদ্দজম উদ্দিন রাঙ্গামাটট 1 2843440617 01827777806

257 মায়া রানী সুরর্ মমাহন মন্ডল পপয়বালা
পপরমল 

সরকার
রাঙ্গামাটট 1 4643909056 01710078029

258 লাইলী মবগম আব্দলু লপতে োলাপন বাচ্চু পময়া রাঙ্গামাটট 1 6893856895 01719694593

259 আঃ কাভের আঃ ছািার রভমছা মবগম রাঙ্গামাটট 1 7793479515 01795738296

260 তারাপে সরকার মমঘলাল সরকার অবলা রানী রাঙ্গামাটট 1 3293892323 01762641954

261 মমাঃ নুরু পময়া হাপকম উদ্দিন বানু পবপব রাঙ্গামাটট 1 9143857267 01704643241

262 পমজানুর রহমান সামছুল হক মভনায়ারা মবগম রাঙ্গামাটট 1 8241294365 01746322082

263 মরখা রানী মমঘলাল সরকার অবলা রানী সন্তুস রাঙ্গামাটট 1 2393908302 01738728688

264 পরপন মমাঃ তমভছর আলী নুরজাহান মবগম রাঙ্গামাটট 1 3313266884835 01726135684

265 পপয়ারা মবগম লাল পময়া মবপারী মমতাজ মবগম হান্নান পময়া রাঙ্গামাটট 1 2861408967 01754325193

266   সুপেয়া মবগম আঃ খাভলক আেরজান রাঙ্গামাটট 1 1021743099 01934814694

267 রুবী
কান্দরু আলী 

মবপারী
তপমর জান আঃ কপরম রাঙ্গামাটট 1 8243467381 01319411802

268 শুকুর জান
মমাঃ আইন উিীন 

মুন্সী
কপরমন মনছা হাভমে আলী রাঙ্গামাটট 1 7793888715 01737906743

269 পবমলা েপতস চন্দ্র সরকার শু  রানী রাঙ্গামাটট 1 1943935898 01792508600

270 মজাসনা চান পময়া লাইপল মবগম রাঙ্গামাটট 1 8693918800 01755780647
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c„ôv bs-10

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

271 আদ্দজজলু সাভহে আলী হাভজরা মবগম রাঙ্গামাটট 1 6117255225088 01750705182

272 েপেকুর রহমান আব্দরু রহমান হাভবজা খাতুন রাঙ্গামাটট 1 9576540000 01312342170

273 মমাঃ আব ুসাঈে
বাবর আলী 

মেওয়ান
সুরর্বানু রাঙ্গামাটট 1 4643496898 01821415818

274 মজছপমন তসুর উদ্দিন সাভহরা মবগম রাঙ্গামাটট 1 6893438793 01322047525

275 আমনা মবগম কপেল পময়া পরদ্দজয়া মব গম রাঙ্গামাটট 1 3743471413 01789156613

276 জয়নাল সাভহব আলী মচপল মন রাঙ্গামাটট 1 6443457764 01980404840

277
েুলালী রানী 

সরকার

মহারাজ চন্দ্র 

সরকার
রভমালা  রানী রাঙ্গামাটট 1 1944150356 01787117378

278 পেপল্প মবগম মপেজ উদ্দিন রওেনা মবগম রাঙ্গামাটট 1 7343509936 01786450994

279 মসাপনয়া মবগম মমাঃ খুরভেে আলী হনুো মবগম রাঙ্গামাটট 1 2393494014 01760762489

280 মসাপনয়া মবগম জমভসর আলী দ্দঝপলমন রাঙ্গামাটট 1 3283375024 01407458925

281 জপহরুল ইসলাম সামসুল হক মভনায়ারা মবগম রাঙ্গামাটট 1 5994131521 01707575870

282 নুরজাহান মবগম নুরু পময়া ময়েুল মবগম রাঙ্গামাটট 1 4643914395 01300318398

283 পেল্পী আক্তার খপললুর রহমান হাভজরা মবগম রাঙ্গামাটট 1 5544119257 01304061319

284 মুপন্ন আক্তার মদ্দজবর রহমান জয়নব মবগম রাঙ্গামাটট 1 1511378992 01989536058

285 মাসুে মহাভসন আনার উল্লা রপহমা মবগম রাঙ্গামাটট 1 7803190664 01742796880

286 কৃঞ্চ চন্দ্র সরকার
রাভজন্দ্র চন্দ্র 

সরকার
োম োসী রাঙ্গামাটট 1 1927082410 01741928129

287 পমন ুরানী সরকার জয়নাথ চন্দ্র পবশ্বাস ঠাকুর োসী পবশ্বাস রাঙ্গামাটট 2 8694138655 01683009307

288
মমাঃ ঠান্রু্ 

পসকোর

োইজ উদ্দিন 

সরকার
ময়জান রাঙ্গামাটট 1 1021951577 01726921916

289 পারুল আব্দলু মান্নান আনুরা রাঙ্গামাটট 1 5996949938 01754235136

290 সালমা মবগম জভবো আলী আেরজান রাঙ্গামাটট 1 9143852359 01728274788

291 নুপুর  রানী সন্তু চন্দ্র সরকার পমনা রানী রাঙ্গামাটট 1 9119959386 01710519489

292 মমাহাম্মাে আলী আদ্দজজ মুন্সী   সুপেয়া মবগম রাঙ্গামাটট 1 9143446327 01734596495

293
মমাঃ আলাপমন 

মহাভসন
আপমর হামজা পারুল মব গম রাঙ্গামাটট 1 6903110473 01729661241

294 মসপলম মহাভসন মমাহাম্মাে আলী মসপলনা রাঙ্গামাটট 1 8711434855 01709917912

295 রীনা আক্তার সুরুজ পময়া আপমরন মবগম রাঙ্গামাটট 1 3313266885036 01913181044

296 পবকাে চন্দ্র বম ডন রামনাথ চন্দ্র বম ডন তরু রানী  বম ডন রাঙ্গামাটট 1 7794826052 01784922714

297 জাহানারা আক্তার জনুাব আলী হাভতমন্্নপছা রাঙ্গামাটট 1 1921449839 01725838606

298 বাবুলাল মন্ডল সূর্ ড মমাভহান মন্ডল পপ্পরয় বালা রাঙ্গামাটট 1 5994123676 01788011655

299 মপতলাল মন্ডল সর্ ড মমাভহান মন্ডল পপ্রয় বালা রাঙ্গামাটট 1 6444084252 01701445932

300 নাজমা মবগম হাবুল পময়া জাহানারা মবগম রাঙ্গামাটট 1 3313266884850 01310415570

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



c„ôv bs-11

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

301
আভনায়ার 

মহাভসন
হাপেজ উদ্দিন আভনায়ারা মবগম রাঙ্গামাটট 1 2844072153 01922534818

302 আভনায়ারা মবগম বাভরক েপকর োভতমা  মবগম রাঙ্গামাটট 1 2393494543 01768953730

303 আঃ মদ্দজে নন্দ ুপময়া মমঘজান পবপব রাঙ্গামাটট 1 5543495815 01756153578

304
পনপতে চন্দ্র 

সরকার
নুকুল চন্দ্র সরকার পানু রানী সরকার রাঙ্গামাটট 1 2844384228 01791990484

305
মমা: আপনসুর 

রহমান

আ: খাভলক 

হাওলাোর

মমাসা: লুৎেুন 

মনছা
বাগম্বর 1 3259057663 01714507661

306 মাপহমা মবগম মমাহাম্মে আলী জরনা মবগম মলাহাককর 1 3706679366 01815792430

307
অপনল প্রসাে 

সন্নাসী
লাল মহন সন্নাসী পবন্দা রানী বাগম্বর 1 2393495797 01726204688

308
হভর কৃষ্ঞ 

সরকার
চন্দ্রমহন সরকার প্র া রানী সরকার মবায়ালী 1 1944245990

309 মরভহনা আ: কাভের আহাতন মনছা বাগম্বর 1 4643904107 01782357691

310
অসীম কুমার 

বম ডন
বাবু অপ রাম বম ডন রুপসী রানী বম ডন বাগম্বর 1 6893865771 01704640312

311 োহীন মহাভসন মমা: আবুল মহাভসন সাভজো মবগম বাগম্বর 1 7794107628 01739584035

312 আপম্বয়া মবগম নজমু্েপেন েপরেন বাগম্বর 1 5093858602 01731743127

313 মারুে মহাভসন েপলল উেপেন োভতমা মবগম বাগম্বর 1 5093862547 01918342587

314 মেলুয়ার মহাভসন শুকুর আলী রাপবয়া মবগম বাগম্বর 1 9143446335 01765286182

315 োহাোত মহাভসন আপরে উেপেন জহুরা মবগম বাগম্বর 1 7793474946 01752478039

316 পনজাম উেপেন বােুর আলী কে ানু বাগম্বর 1 9571733444 01719062828

317
মসালায়মান 

মহাভসন
মমা: েপলল উেপেন োভতমা মবগম বাগম্বর 1 9572048164 01916711985

318 র্পল মবগম জপলল মন্ডল জভবো মবগম বাগম্বর 1 6893447349 01787586947

319 মমা: বাবল পময়া
মমা: হাভবজ 

উেপেন

মমাসা: মাপনক 

জান
বাগম্বর 1 7344143263 01794845901

320 মমা: আব ুহাপনে মমা: োমসুল হক হনুো মবগম বাগম্বর 1 4194087971 01855684224

321 মরাদ্দজনা রজব আলী রপহমা বাগম্বর 1 4601072087 01725743558

322 পেখা আক্তার ওয়াভজে আলী জমলা মবগম বাগম্বর 1 3293884361 01730248898

323 রপন মহাভসন রানা রপহম পময়া মরাভকয়া মবগম বাগম্বর 1 4203088952 01799268619

324 আব ুহাপনে মবভজল মহাভসন হনুো মবগম বাগম্বর 1 4193878347 01722248231

325 জভুলখা মবগম উসমান মবপারী আভনায়ারা মবগম বাগম্বর 1 5993909109
01756890988

3

326 সাভজো মবগম ওমর আপল আভমনা মবগম বাগম্বর 1 8693917539 01919154223

327 নাজমা মবগম আোল উেপেন লাইপল মবগম বাগম্বর 1 2844062683 01733910821

328 ইসমাইল মহাভসন েহীে মুন্সী আভনায়ারা মবগম বাগম্বর 1 7344142059 01748405567

329 পবথী আক্তার ইনতাজ আলী সপখনা মবগম বাগম্বর 1 2404276509 01979740705

330 ইনতাজ আলী ইমাম আপল হাওয়া খাতুন বাগম্বর 1 9572046457 01757740705

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



c„ôv bs-12

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

331
রপহমন মবগম 

সাপথ
আপলম হাওলাোর রাপবয়া খাতুন বাগম্বর 1 7794429444 01932439947

332
মমাসা: পলপপ 

মবগম

মমা: জামাল 

উেপেন
মনরা মবগম বাগম্বর 1 1943937738 01942431830

333 ছালমা মবগম
মমা: জভয়ল 

উেপেন
আভনায়ারা মবগম বাগম্বর 1 5993909141 01726987164

334
মমাভয়জ্জম 

মহাভসন
মমা: বাচ্চু পময়া রওেন আরা বাগম্বর 1 3571733014 01688611193

335 মজসপমন আক্তার মদ্দজে হাওলাোর হাভজরা মবগম বাগম্বর 1 2393490434 01774893095

336 নাইম কাজী মমা:োপহন কাজী মরনু মবগম বাগম্বর 1 5561520080 01732017342

337 আ: রপেে হাভচন আলী সাজনী মবগম বাগম্বর 1 7794107610 01833878416

338 মরামা মবগম আব্দরু রপেে মাভজো মবগম বাগম্বর 1 5090745653 0168797091

339 পেপরয়া মবগম আজ ুসরকার জপমরন মনছা বাগম্বর 1 3294099209
01704483994

6

340
মমা: োজাহান 

খান

আপরে উেপেন 

খান
হাভজরা মবগম বাগম্বর 1 9143445782 01770456302

341 ঝন ডা মবগম  মমভছর আপল জাপমরন মনছা বাগম্বর 1 8243884692 01682869678

342 রানা আহভমে
মমা: বাচ্চু 

আহভমে

রওেন আরা 

মবগম
বাগম্বর 1 6894693867 01725610674

343 জপরনা মবগম মনছুর আপল মমভহর জান বাগম্বর 1 1943517134 01868971517

344 মরাভকয়া মবগম আপল আেব এভলনা মবগম বাগম্বর 1 9571938456 01308640923

345
মগাপাল চন্দ্র 

রাজবংসী
েপন চন্দ্র রাজবংেী েুল োসী বাগম্বর 1 1494141045 01773078173

346 ছাভলহা মবগম
দ্দজন্নাত আপল 

সরকার
সপখনা সরকার বাগম্বর 1 3293463992 01721936755

347 ছাভলহা মবগম বাহার উেপেন খাভতমন বাগম্বর 1 7344135004 01687314762

348 ময়েল মবগম জংভসর পসকোর আচাতন মনছা বাগম্বর 1 5543903669 01703075283

349 মমাহাম্মাে আপল েের আপল আভমর জান বাগম্বর 1 8693509849 01710618088

350 কানন বালা েটটক চন্দ্র মন্ডল হপরোসী বাগম্বর 1 9571942755 01726782563

351 পবন্দ ুলাল সরকার মমঘলাল সরকার প্রয়বালা বাগম্বর 1 329409910 01782489769

352 কল্পনা সরকার মগৌর মচৌধরী চারু মচৌধরী বাগম্বর 1 1943520633 01905892773

353 হাসনা বানু আতাহার আপল মপরয়ম মবগম বাগম্বর 1 8243885855 01950719504

354 আভনায়ারা মবগম হাপকমুেপেন ছতয়রজান বাগম্বর 1 1493464687 01755068648

355
পবভরন্দ্র চন্দ্র 

সরকার

তরুণী কান্ত 

সরকার
স্বরধানী রানী বাগম্বর 1 3743475141

356
মজাৎস্না রানী 

সরকার
মমঘলাল সরকার পপয়বালা বাগম্বর 1 5543485261 01745104997

357 বাভছে আপল মৃত বরকত আপল পপরস্কার বানু বাগম্বর 1 3313266884725 01707342102

358 পবল্লাহ মহাভসন বাভছে আলী ছাহারা মবগম বাগম্বর 1 7343933136 01931015453

359  মন্তষ সরকার মমঘলাল সরকার পপয়বালা বাগম্বর 1 5094074613 01739267184

360 মমা: বাবুল পময়া
মমা:সামছুল হক 

মােবর

মমাসা: 

সামছুরভনছা
হপরন হাটট 1 2393053497 01714995894

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



c„ôv bs-13

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

361 মমা: পসরাজলু মমাবাভরক মবপারী বাগম্বর 1 3313266884277 01718666228

362
মমা: আবুল 

কালাম আজাে

আ: রহমান 

হাওলাোর
সূর্ ড মবগম হপরন হাটট 1 2393298522 01766630669

363 পলমা মবগম হাভবজ আরকাটঠ হাপমো মবগম বাগম্বর 1 2843434339 01799378819

364 সুকুমার বম ডন ননী মগাপাল বমন কাঞ্জন বম ডন বাগম্বর 1 3313266884504
00179479734

8

365 নাপছমা মবগম নয়ন উেপেন আপছয়া মবগম বাগম্বর 1 9143435742 01872662822

366 আ: হক মমাহাম্মে আলী কমলা মবগম বাগম্বর 1 3474099338 01833882743

367 মগৌতম চন্দ্র বমন গীপরে চন্দ্র বমন র্েুমপন বমন বাগম্বর 1 1943942738 01798045942

368 মসবা রাপন জগন্নাত বমন উষা রাণী বাগম্বর 1 2359485774 01721168869

369 পুষ্প রানী বমন মগৌকুল চন্দ্র বমন পচরতা রানী বমন বাগম্বর 1 5093860558 01788009810

370 োরুক মহাভসন মমা:েপলল উেপেন োভতমা মবগম বাগম্বর 1 3743477048 01640907474

371 পনো রানী বমন েযামচরন বম ডন রায়মন বমন বাগম্বর 1 2394117507 01945281666

372
আভনায়ারা 

মহাভসন
লুৎের পময়া জহানারা মবগম বাগম্বর 1 8244098078 01717986854

373 ছয়েুল ইসলাম এরোন আপল সুপেয়া খাতুন বাগম্বর 1 1900086735 01775763320

374 স্বপ্না খাতুন
মসালায়মান 

মহাভসন
মরাপকয়া খাতুন বাগম্বর 1 3730916511 01744736283

375 লাইলী মবগম সাভলম সরকার েদ্দজলত মনছা বাগম্বর 1 1493872145 01788010797

376 জপহরুল ইসলাম মমা: সািার আপল জাহানারা মবগম বাগম্বর 1 2393496639 01858991137

377 হাপেজরু রহমান মজন ুপ্রামাপনক হুনুো মবগম বাগম্বর 1 7343514746 01868521394

378 কামরুল ইসলাম মজন ুপ্রামাপনক হুনুো মবগম বাগম্বর 1 7793480166 01914550511

379 োপহো মবগম
নাভয়ব আপল 

মেওয়ান
কবুলজান বাগম্বর 1 9143436229 01710112868

380
মমা: মপনর 

মহাভসন

মমা:পসেপেক 

মহাভসন

মমাসা: োভতমা 

মবগম
বাগম্বর 1 2369091034 01754437296

381 পমরাজ মৃত রজব আলী
মৃত জভুলখা 

মবগম
বাগম্বর 1 3313266884340 0140655717

382 সাথী আক্তার মেলুয়ার মহাভসন পবলপকছ মবগম বাগম্বর 1 2813582802 01745210366

383
নুরুন্নাহার 

আক্তার
মমা: নুরুল ইসলাম জাভয়ো মবগম বাগম্বর 1 7787440630 01918637587

384 মমাসা: োভতমা আোজ উেপেন জভুলখা মবগম বাগম্বর 1 1021741788 01703593119

385 রুমা মবগম নূর মহাভসন জভুলখা মবগম বাগম্বর 1 6443870313 01770109475

386 োপহনুর আছমত আলী মৃগা
মমাসা: আভমনা 

মবগম
বাগম্বর 1 8667147121 01722051591

387 নুরজাহান মবগম আজম সরকার রুপম পবপব উির বাড্ডা 1 1489447027 01784710136

388 হাপলমা মবগম খাভলক পময়া সাপহো মবগম বাগম্বর 1 6903074877 01919154230

389 মমা:োরুক মেখ আলী আকবর মেখ লাইপল মবগম বাগম্বর 1
1976261041397

1106
0171679056

390 মসাভহল পময়া মদ্দজবর রহমান ময়েল মবগম বাগম্বর 1 5884447448 01773996313

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



c„ôv bs-14

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

391 পমলন পময়া মমা: েপরে পময়া োপহমা মবগম বাগম্বর 1 9577111975 01756370233

392 কেবানু বাভতন আপল সূর্ ড বানু বাগম্বর 1 4643902911 01311404483

393 মমা: তারা পময়া মসানা পময়া  েন্ত জান মবগম বাগম্বর 1 9144437226 01786575521

394 মহাভসভনয়ারা আ: রপহম মীর সেুরা খাতুন বাগম্বর 1 5543486418 01728993706

395 পরপন খা দ্দজন্নাত আপল ছপখনা মবগম বাগম্বর 1 7344459941 01718743750

396 নুরুল ইসলাম
মমাহাম্মে আলী 

মেওয়ান
জয়তন মনছা বাগম্বর 1 2843440674

397 মমা: মসপলম রানা মমা: পসেপেক আপল
মমাছা: কমলা 

মবগম
বাগম্বর 1 2394119826 01824524957

398 পবপুল আহভমে মমা: আতকালী হাপলমা মবগম বাগম্বর 1 4194403707 01969304179

399 মমা: আতকালী কালু পময়া বাগম্বর 1 7794426465 01796525877

400 ছাপবনা মবগম ওসমান আলী পবমলা মবগম বাগম্বর 1 6444091794 01779395716

401 পলটন মহাভসন মমা: আলম পময়া মহাসনারা মবগম বাগম্বর 1 9109370172 01307161317

402
মমা: মরজা উল 

কপরম
আ: হক ছপরয়া মবগম বাগম্বর 1 5544119166 01628652624

403 রবীন্দ্র সরকার গুনমপন সরকার পূপণমা সরকার বাগম্বর 1 3313266884542 01714748432

404
মমা: 

আদ্দজমুেপেন 
মমা: ওভহে আ

মমাসা: হাপলমা 

মবগম

গুলোন 

বাড্ডা
1 2610413445751 01794684959

405 নারগীছ আকতার জয়নাল হাভমলা  মবগম বাগম্বর 1 2844063897 01633674725

406 মেপলনা মবগম
মমাছা: েুলাল 

উেপেন
দ্দজরাতন মনছা বাগম্বর 1 3313266884690 01307774321

407 মখারভেো মবগম মখারভচা পময়া হাওয়াতন মনছা বাগম্বর 1 1944151263 01322198637

408
মহাভসভনয়ারা 

মবগম
আ: ছালাম খাতুন মনছা বাগম্বর 1 8693920467

01776286071

5

409
মমা: সাইেুল   

ইসলাম
মমা: োহাজাহান

মমাসা: আভনায়ার 

মবগম
 াংগার 1 9143447283 01305228717

410
মমা: হাভেম 

মন্ডল

মমা: মপেজ 

উেপেন মন্ডল
হাছনা মবগম বাগম্বর 1 3744036300 01721237906

411
মমা: জাপকর 

মহাসন কারী

মমা: আমজাে 

মহাভসন কাজী

মমাসা: 

মহাসনায়ারা
বাগম্বর 1 5994448040 01979689174

412 ময়েল মবগম ছেুর উেপেন দ্দজরাতন মবগম বাগম্বর 1 8694135040 01706130684

413 পারুল আক্তার মারেত পময়া মমতাজ মবগম বাগম্বর 1 8693916911 0186599928

414 লাইলী মবগম মমা: পমপছল উেপেন ছালমা মবগম বাগম্বর 1 8703146517 01759327060

415 ছালমা মবগম আ: ছেুর তারাবানু বাগম্বর 1 1944151677 01739736816

416 হাছনা মবগম
েজর আলী 

পসকোর
 ান ুমবগম  বাগম্বর 1 1022053365 01969278504

417 আয়ো মবগম ই ছাম উেপেন মমভহর জান বাগম্বর 1 5544116519 01775067466

418 মমা: োহা আলম মমা: আ: ছামাে আয়ো মবগম বাগম্বর 1 7794426804 01302270905

419
মমা: েরহাে 

মহাভসন

মমা: আোজ 

উেপেন
োভতমা মবগম বাগম্বর 1 7344138081 01770412391

420
মমা: সাইেুল 

ইসলাম কাজী

মমা: আমজাে 

মহাভসন কাজী

মমাসা: 

মহাসনায়ারা
বাগম্বর 1 9143857358 01723292445

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



c„ôv bs-15

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

421
মমা: মেভলায়ার 

মহাভসন কাজী

মমা: আমজাে 

মহাভসন কাজী

মমা:মহাসনারা 

মবগম
বাগম্বর 1 1494805409 01765826349

422
মমাসা: আপমরন 

মবগম
েহর আপল জয়তন মবগম বাগম্বর 1 5094070751 01961786330

423 মপন আক্তার মমা: মমাক্তার আলী তানজ ুতারা বাগম্বর 1 3753095706 01789297508

424
শ্রী লাল চান 

মন্ডল
নীরে মন্ডল আয়না মপত বাগম্বর 1 8244099639 01720150230

425 মমা: মাপনক পময়া মমা: তারা পময়া
মমাসা: কভমলা 

খাতুন

উির 

রাঙ্গামাটট
1 9120317491 01739918983

426 আ: হাপলম েভয়জ আপল হাপমো খাতুন
উির 

রাঙ্গামাটট
1 6893442910

427 আ: ছালাম আব্দলু সালাম আভমনা খাতুন রাঙ্গামাটট 1 1493463085
01946566247

6

428 মমা: আলাউেপেন
মমা: মমাক্তার 

মহাভসন
ছাভলহা মবগম

উির 

রাঙ্গামাটট
1 6444405788

01768149116

5

429 সাভজো মমা:ছাভমে আলী মরাপকয়া মবগম
উির 

রাঙ্গামাটট
1 3313266885029 01985875682

430 মমা: োমীম মেখ অপছমুেপেন ছাভহরা মবগম
উির 

রাঙ্গামাটট
1 5094074704 01703872557

431 সুপেয়া মবগম মাতাব উেপেন মগালাপজান
উির 

রাঙ্গামাটট
1 3743895447

432
মমা: মপেজ 

উেপেন
পন্ডত আলী রুপজান

উির 

রাঙ্গামাটট
1 5994131554 01751256238

433 আপম্বয়া আবুল মহাভসন তারাবানু
উির 

রাঙ্গামাটট
1 7343509852 01924257384

434 হাপববুর তমভহর আলী নুরজাহান মবগম
উির 

রাঙ্গামাটট
1 2393500810 01928442209

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



c„ôv bs-16

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

435 মমাঃ নূরনবী মহাভসনমমাঃ মবলাল উদ্দিন মমাসাঃ নূরজাহান মবগম পেঘীবাড়ী 2 5966666256 01764476798

436 মমাঃ সবুজ মহাভসনমমাঃ মসাহরাব মহাভসনমমাসাঃ হাসনা মবগম পেঘীবাড়ী 2 2823947102 01319888972

437 জপমর মহাভসন ধনুর উদ্দিন জয়গণ মনছা পেঘীবাড়ী 2 4193437169 01620769795

438 মমাঃ মেভলায়ার মহাভসনমমাঃ সুলাইমান বাতাসী পেঘীবাড়ী 2 5094045696 01727575628

439 আঃ মাভলক মমাঃ মহলাল উদ্দিন মমাসাঃ মাভলকা মবগম পেঘীবাড়ী 2 4643497006 01726953536

440 মমাঃ েপহেুল ইসলাম মমাঃ নূরুল ইসলাম নূরজাহান মবগম পেঘীবাড়ী 2 1504236124 01728726870

441 মমাঃ মসপলম মহাভসনমমাঃ বাবুল মহাভসন েভমলা আক্তার পেঘীবাড়ী 2 9571851816 01787799843

442 মমাঃ ঈমান উদ্দিনেজলুল হক মমাছাঃ আপছরন পেঘীবাড়ী 2 2844690608 01795271594

443 জাপকর মহাভসন ইসমাইল মহাভসন জহুরা মবগম পেঘীবাড়ী 2 4615599669 01822740990

444 মমাঃ সাইেুল ইসলামমমাঃ বইজদু্দিন মমাসাঃ রাপবয়া মবগম পেঘীবাড়ী 2 5094389532 01728685081

445 মমাঃ আঃ ছবুর পছপলম উদ্দিন রওেনারা পেঘীবাড়ী 2 3743715801 01768025038

446 মমাঃ হান্নান পময়া মমাঃ সামসুল হক মমাসাঃ হাওয়া খাতুন পেঘীবাড়ী 2 5994091857 01732846775

447 মমাসাঃ নাপগস আক্তারননী চন্দ্র োস শ্রীমপত খুকু রানী মমাঃ সাগর আলী পেঘীবাড়ী 2 1493698672 01749046362

448 মহলাল উদ্দিন আদ্দজম উদ্দিন োলানী পেঘীবাড়ী 2 6894382230 01682093218

449 মমাঃ মতাোজ্জল মহাভসনেজর আলী মমাসাঃ মপতজান পেঘীবাড়ী 2 4642546347 01742088114

450 মমাঃ োহ আলম আদ্দজম উদ্দিন ছতয়ব খান পেঘীবাড়ী 2 6443701351 01792142134

451 মমাসাঃ আদ্দজমন মনছামমাঃ আজগর আলী মমাসাঃ জয়মন মনছামমাঃ আবুল কাভেমপেঘীবাড়ী 2 8243444224 01310416449

452  শ্রী পবমল চন্দ্র শ্রী জােব চন্দ্র সাপবদ্দত্র সু্ন্দরী পেঘীবাড়ী 2 6443698870 01312525113

453 প্রাণ মগাপাল র্তীন্দ্র সরকার পাগল োসী পেঘীবাড়ী 2 6443426942 01756364158

454 মমাঃ আলমগীর মহাভসনমমাঃ রপব মহাভসন মমাসাঃ সুপেয়া মবগম পেঘীবাড়ী 2 4644089890 01313930887

455 মমাসাঃ মগালাপী মবগম মমভহরজান
মমাঃ আঃ 

কাভের মন্ডল
পেঘীবাড়ী 2 3313266885545 01728882037

456 রপবন পময়া আকবর আলী রয়মন মনছা পেঘীবাড়ী 2 7811353270 01300996828

457 েপরো পার ীন মমাঃ মতাতা  পময়া মমাসাঃ রপহমা খাতুন পেঘীবাড়ী 2 2844034047 01745525141

458 শ্রী সু াস চন্দ্র সরকারশ্রী জােব চন্দ্র সরকারোভবত্রী সুন্দরী পেঘীবাড়ী 2 4643734066 01747668921

459 মমাঃ হাপববুর রহমানকপেল উদ্দিন কয়ভসর  ানু পেঘীবাড়ী 2 5994096906 01935324717

460 মমাসাঃ বাসনা মবগম মৃত তারা বানু
মমাঃ পসরাজলু 

ইসলাম
পেঘীবাড়ী 2 3313266885605 01724454247

461
মমাসাঃ 

দ্দজয়াছপমন 
মমাঃ সুলাইমান পময়ামমাসাঃ হাওয়া খাতুন পেঘীবাড়ী 2 7344761783 01790727612

462 মমাঃ আভনায়ার মহাভসনমমাঃ সুলাইমান বাতাসী মবগম পেঘীবাড়ী 2 4194335382 01720248050

463 মমাসাঃ হাভজরা মবগমঘতু মন্ডল মমাসাঃ হায়তন মনছা পেঘীবাড়ী 2 2394434753 01715429327

464 সুোন্ত কুমার সরকারসুেীল চন্দ্র সরকার তপসযা রানী সরকার পেঘীবাড়ী 2 2841882392 01747263703

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:
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c„ôv bs-17

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

465 মমাঃ আদ্দজম উদ্দিননয়ান উদ্দিন মমাসাঃ জয়গুন মবগম পেঘীবাড়ী 2 7793722393 01716412307

466 মমাসাঃ জয়গন মনছা মমাসাঃ হাভজরা খাতুনমৃত নয়ন উদ্দিন পেঘীবাড়ী 2 3313266885459 01774799560

467 মমাঃ বইজদু্দিন লালু মজমুোর সুরপত মবগম পেঘীবাড়ী 2 2844030292 01904381024

468 মমাসাঃ বাতাসী মবগমপনলূ পময়া দ্দজপলমন পেঘীবাড়ী 2 9144040764 01733857221

469 মমাঃ োহীন মহাভসনমমাঃ বােো পময়া মমাসাঃ ছাহারা মবগম পেঘীবাড়ী 2 5544433765 01756428302

470 মমাঃ আলহাজ মহাভসনমমাঃ পসরাজলু হক মমাসাঃ বাসনা মবগম পেঘীবাড়ী 2 9572201748 01793347443

471 মমাঃ েজলুল হক মমাঃ আলাউদ্দিন মমাসাঃ আয়া খাতুন পেঘীবাড়ী 2 1493697484 01933212796

472 মমাঃ মাসুম পময়া মমাঃ আঃ মদ্দজে তারা  ানু পেঘীবাড়ী 2 6893682804 01773354619

473 মমাঃ মজন ুপময়া আঃ খাভলক মজাভবো পেঘীবাড়ী 2 3294064245 01704706270

474 মমাঃ সুলতান পময়াআঃ ছামাে নদ্দজরন মনছা পেঘীবাড়ী 2 5993738334 01778316841

475 মমাঃ জালাল উদ্দিনমমাঃ মপকম উদ্দিন মমাসাঃ পবলপকস বানু পেঘীবাড়ী 2 6443426819 01939964023

476 মমাঃ নাপসর উদ্দিন মমাঃ ইমান উদ্দিন আভমনা খাতুন পেঘীবাড়ী 2 1021729791 01767446888

477 মহলাল উদ্দিন মমাঃ মপকম উদ্দিন মমাসাঃ পবলপকস বানু পেঘীবাড়ী 2 2394433318 01763717827

478 ধম ড সরকার ব্রজ বাসী মায়া রানী পেঘীবাড়ী 2 2843680592 01322198635

479 এমারত মহাভসন কপেল উদ্দিন কয়ভসর  ানু পেঘীবাড়ী 2 3744072665 01872592556

480 জগুুলী রানী কানাই চন্দ্র সরকার শ্রী সুন্দরী পেঘীবাড়ী 2 5543457583 01300996550

481 মমাসাঃ মসপলনা আক্তার বাসনা মবগম মমাঃ মমাস্তাইন মমাল্লাপেঘীবাড়ী 2 3313266885599 01903548177

482 মমাঃ সাইেুর রহমানকপেল উদ্দিন কয়ভছর  ানু পেঘীবাড়ী 2 6894381984 01738820241

483 পনরঞ্জন চন্দ্র সরকারলপলত মমাহন সরকারকালী োসী সরকার পেঘীবাড়ী 2 8243445544 01944303345

484 মমাসাঃ হাওয়া খাতুনএছাহাক আলী মখারভেো মৃত সামছুল হক পেঘীবাড়ী 2 4194052488 01965987109

485 মমাঃ মহলাল উদ্দিনমৃত সের আলী মৃত আভমনা খাতুন পেঘীবাড়ী 2 19513313266069670 01771477443

486 মাভসো আক্তার আঃ হাপকম হাসনা মবগম মমভহরাব মহাভসনপেঘীবাড়ী 2 5543738685 01724284813

487 মমাঃ পসরাজ মহাভসন আলী মমাসাঃ আপমরন মনছা পেঘীবাড়ী 2 8244410794 01731818627

488 মমাঃ মপনর মহাভসনআভনায়ার মহাভসন মভনায়ারা মবগম পেঘীবাড়ী 2 9143679976 01794684877

489 আঞ্জমুান আরা পকয়াস উদ্দিন আভনায়ারা পেঘীবাড়ী 2 5093686532 01778587346

490 মভনায়ারা মবগম আঃ খাভলক মমাসাঃ মজাভবো মবগম
মমাঃ 

আভনায়ার 
পেঘীবাড়ী 2 8243718346 01731707475

491 স্বপন চন্দ্র সরকার জগেীে চন্দ্র সরকারমজাসনা রানী সরকার পেঘীবাড়ী 2 5083599323 01731083394

492 োপন্ত চন্দ্র সরকার ইন্দ্র মমাহন হপরোসী পেঘীবাড়ী 2 8243447490 01741179872

493 বকুল রানী মনীন্দ্র নাথ সরকার সাধনা রানী পেঘীবাড়ী 2 2863408234 01742957775

494 মমাঃ আওলাে মহাভসনআদ্দজম উদ্দিন 
মমাছাম্মে ছতয়ব 

জান মবগম
পেঘীবাড়ী 2

1974151863828240

6
01745163511
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c„ôv bs-18

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

495 মমাঃ আভনায়ার মহাভসনসুমন আলী মমাসাঃ ছাহারা মবগম পেঘীবাড়ী 2 8694099048 01743130872

496 তপসা রানী শ্রী েটটক চন্দ্র কমলা রানী নান্টু পেঘীবাড়ী 2 2843679370 01309054642

497 মমাঃ জাপহেুল ইসলামমমাঃ আভনায়ার মহাভসনজাভহো মবগম পেঘীবাড়ী 2 8249046817 01782428509

498 মমাঃ বজলুর রপেেআদ্দজম উদ্দিন ছতয়ারজান পেঘীবাড়ী 2 8571831825 01739742826

499 নূরুল ইসলাম মমাঃ চান পময়া মমাসাঃ নূল  ানু পেঘীবাড়ী 2 1022038978 01747712921

500 মমাঃ নাদ্দজম উদ্দিনমহান উদ্দিন মমাসাঃ জয়গন মবগম পেঘীবাড়ী 2 1493695629 01729714853

501 মমাঃ চা াঁন পময়া পছপলম উদ্দিন রওেনারা পেঘীবাড়ী 2 4644087100 01745347898

502 মমাঃ োমীম মহাভসনকপেল উদ্দিন কয়ভসর  ানু পেঘীবাড়ী 2 5543731334 01704429973

503 মমাঃ তাইজদু্দিন মমাঃ নয়ন উদ্দিন মমাসাঃ জয়গন মনছা পেঘীবাড়ী 2 3294571587 01852025083

504 মমাসাঃ কাঞ্চন মালামমাঃ আঃ রপেে মমাসাঃ েুলজান মনছামৃত লাল পময়া পেঘীবাড়ী 2 7344108506 01798320718

505 মমাঃ পমজানুর রহমান মমাঃ মপকম উদ্দিন মুন্সীপবলপকস বানু পেঘীবাড়ী 2 4195848561 01858645730

506 স্বপ্না আক্তার মমাঃ নূরুল ইসলাম জহুরা মবগম মমাঃ পরপন মহাভসনপেঘীবাড়ী 2 2403130103 01701707817

507 মাভসো আক্তার মমান্না পময়া নর জাহান পেঘীবাড়ী 2 3313266885585 01621979021

508 মমাঃ আঃ হাপমে মৃত হাভছন আলী মৃত হাদ্দজরন পেঘীবাড়ী 2 3313266886634 01790783940

509 মমাঃ পমনহাজ খানমমাঃ আভনায়ার মহাভসনমভনায়ারা মবগম পেঘীবাড়ী 2 8706733311 01793347343

510 মমায়াভজ্জম মহাভসনমমাঃ আয়নাল হক মমাসাঃ মপরয়ম মবগম পেঘীবাড়ী 2 1467236152 01734655150

511 আঃ কপরম সূর্ ডত আলী কয়ভসর  ানু পেঘীবাড়ী 2 4193732521 01775603194

512 অপখল চন্দ্র সরকারলপলত মমাহন সরকারকাপল োসী পেঘীবাড়ী 2 5543462401 01725957687

513 মমাঃ হারুন অর রপেেমমাঃ মপেজ উদ্দিন মমাসাঃ হনুো মবগম পেঘীবাড়ী 2 1494403320 01784338951

514 জলুহাস পময়া ধনুর উদ্দিন জয়গন পেঘীবাড়ী 2 8694096093 01792400950

515 মমাঃ েরহাে মহাভসনমমাঃ োহ আলম োভতমা মবগম পেঘীবাড়ী 2 5093419579 01727366946

516 মমাঃ মমভহেী হাসানমমাঃ মহলাল উদ্দিন মাভলকা মবগম পেঘীবাড়ী 2 4206255988 01765531848

517 েরীে পময়া নুরুল ইসলাম নূরজাহান মবগম পেঘীবাড়ী 2 5085471293 01301785584

518 মমাঃ ইউসুে মহাভসনোহআলম োভতমা মবগম পেঘীবাড়ী 2 2343410743 01721304487

519 মমাঃ েজলুল হক মমাঃ আঃ রউে তপছরন পেঘীবাড়ী 2 8693479159 01748139323

520 হাসনা মবগম মমাঃ আবুল মহাভসনআপমরন পেঘীবাড়ী 2 3743716585 01312358513

521 মনীন্দ্র নাথ সরকারলাল মমাহন সরকার মকেী সুন্দরী পেঘীবাড়ী 2 5993473965 01780402856

522 মমাঃ চুনু্ন পময়া হর্রত আলী মমাসাঃ আদ্দজরন পেঘীবাড়ী 2 6893407723 01714615207

523 মমাঃ আয়নাল হকমৃত আলাউদ্দিন মমাসাঃ আয়না খাতুন পেঘীবাড়ী 2 9144380509 01320351958

524 মমাঃ শু  পময়া মমাঃ মসপলম পময়া সালমা মবগম সাভহবাবে পূব ড 2 8253167590 01771720697
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c„ôv bs-19

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

525 সজীব চন্দ্র সরকারঅপখল চন্দ্র সরকার রুপপ রানী সাভহবাবে পূব ড 2 3313266886925 01816105323

526 মমাঃ মাসুে রানী মমাঃ মখভলা পময়া মমাসাঃ মমতাজ মবগম সাভহবাবে পূব ড 2 3313266886668 01759505652

527 মমাঃ আপবর মহাভসনমমাঃ আেরাে মহাভসন আঞ্জমুান আরা সাভহবাবে পূব ড 2 1030888166 01310416503

528 মমাঃ রপেকুল ইসলামশুজাব্রত আলী  ুঞাকমলা সাভহবাবে পূব ড 2 4188459715 01940608524

529 আছমা মবগম ইন্তাজ আলী মুন্সী মাভলকা  সাভহবাবে পূব ড 2 9143685403 01756427505

530 মমাঃ কপলম উদ্দিনআরান উদ্দিন মসানা ।নু সাভহবাবে পূব ড 2 2393736638 01687294357

531 মমাঃ কপরম মহাভসনমমাঃ সামসুল হক মমাসাঃ মভনায়ারা মবগম সাভহবাবে পূব ড 2 8693746948 01819380029

532 মমাঃ আব্দলু কাইয়ুমছুভমে আলী মমাসাঃ েপরো মবগম সাভহবাবে পূব ড 2 9143415868 01756153490

533 রুপালী রানী সরকারতরুপন চন্দ্র সরকার সপবতা রানী সরকার সাভহবাবে পূব ড 2 7344107391 01713894750

534 মমাঃ রাভেে খান জয়নাথ চন্দ্র পবশ্বাস ঠাকুর োসী সাভহবাবে পূব ড 2 4644434906 01843221996

535 মমাসাঃ আপছয়া মবগমঅব্দ ুপময়া জাহানারা মবগম সাভহবাবে পূব ড 2 5506202265 01826015064

536 মমাঃ কপেল উদ্দিনআহাম্মে আলী জপরমন মনছা সাভহবাবে পূব ড 2 6443696627 01765287166

537 মমাঃ চা াঁন পময়া পসরাজ উদ্দিন মছাভল খাতুন সাভহবাবে পূব ড 2 8693482138 01756153487

538 মমাঃ দ্দজন্দানী পাঠানমমাঃ েজলুল হক পাঠানমমাসাঃ সুপেয়া মবগম সাভহবাবে পূব ড 2 8667401049 01910980133

539 মমাঃ হুমায়ুন কপবরমমাঃ সামসুল আলমমমাসাঃ মভনায়ারা মবগম সাভহবাবে পূব ড 2 8243714345 01741832380

540 মমাঃ আব ুতাভরক মমাঃ আব্দলু গেুর মমাছাঃ সুরত জান (পবপব) সাভহবাবে পূব ড 2
1980261103887008

7
01795700195

541 মমাঃ ইমরান মহাভসনমমাঃ দ্দজন্নত আলী মরাভকয়া মবগম সাভহবাবে পূব ড 2
1984931767316015

0
01916967956

542 মমাঃ ছালাম মহাভসনমমাঃ রাভেে খান মমাসাঃ মভহলা মবগম সাভহবাবে পূব ড 2 5556801461 01995541151

543 লপতো আক্তার রত্নামমাঃ আবুল তাভলব খাননাজমুল মহাভসন সাভহবাবে পূব ড 2
1979931767316014

9
01857718969

544 মমাসাঃ মজাসনা মবগম মৃত আভমনা মবগমমমাঃ আদ্দজম মেখসাভহবাবে পূব ড 2 3313266886687 01727523509

545 মমাঃ এবােুল হক মমাল্লাইউসুে আলী মমাল্লামোকরন মনছা সাভহবাবে পূব ড 2 4644433916 01776420998

546 রাপেো  াসানী মবপানী মমাসাঃ নূরজাহান সাভহবাবে পূব ড 2 1493699902 01665932605

547 মমাসাঃ পেপরন আক্তারমমাঃ বাবুল মহাভসন মমাসাঃ োহানা মবগম সাভহবাবে পূব ড 2 4643740451 01733092840

548 ময়েুল মবগম পমপসর উদ্দিন োহানা সাভহবাবে পূব ড 2 8643762159 01731751018

549 মমাঃ আঃ মাভলক েজরুুদ্দিন মমাসাঃ জহুরা খাতুন সাভহবাবে পূব ড 2 3744413323 01727687154

550 োপহমা মবগম মমাঃ সাইজ উদ্দিন মমাসাঃ হাভজরা  সাভহবাবে পূব ড 2 6893684990 01648395201

551 মমাসাঃ নূরজাহান মমাঃ নুরুল ইসলাম সাব খাতুন সাভহবাবে পূব ড 2 7343753120 01707342358

552 মরাপমা মহনা মবগম মমাঃ পছদ্দিকুর রহমানসাভহবাবে পূব ড 2 3313266886799 01728304786

553 দ্দজয়াসপমন মমানভছর আলী আভমনা আক্তার সাভহবাবে পূব ড 2 3297463444 01923963959

554 মমাসাঃ েুল ানু ম াভল পময়া মমাসাঃ সপখনা মবগমমৃত চান পময়া সাভহবাবে পূব ড 2 8243718270 01756428285
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4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

555 মাহেী হাসান আঃ কাভের পময়া মমাসাঃ হাপমো মবগম সাভহবাবে পূব ড 2 6904208029 01731266745

556 পমস োরপমন আক্তারোমছুল ইসলাম মমাসাঃ েুল ানু সাভহবাবে পূব ড 2 5553110700 01984891413

557 মমাঃ আব্দলু কপরমমৃত ছুভমে আলী মমাসাঃ েপরো মবগম সাভহবাবে পূব ড 2 331266886715 01748993641

558 মমাঃ আঃ বাভরক ছুভমে আলী মমাসাঃ েপরো মবগম সাভহবাবে পূব ড 2 4644744932 01915821076

559 মমাঃ আব্দলু মদ্দজেছুভমে আলী মমাসাঃ েপরো মবগম সাভহবাবে পূব ড 2 8243444976 01300401250

560 মমাঃ সুলাইমান মহাভসনমমাঃ সামছুল আলমমমাসাঃ মভনায়ারা মবগম সাভহবাবে পূব ড 2 1493696833 01823474498

561 মমাঃ রুভবল মমাঃ পগয়াস উদ্দিন মমাসাঃ মরাভকয়া মবগম সাভহবাবে পূব ড 2 5543463136 01757598059

562 শ্রী মরণ চন্দ্র সরকারমৃত েযাম চন্দ্র সরকারমৃত মসবাোসী সাভহবাবে পূব ড 2 3313266886907 01758392332

563 মমাসাঃ বপের উদ্দিনসামছুদ্দিন নয়তন মনছা সাভহবাবে পূব ড 2 6893682366 01752481356

564 মমাঃ মেখ েপরে পাঠানমমাঃ েজলুল হক পাঠানমমাসাঃ সুপেয়া মবগম সাভহবাবে পূব ড 2 3313266886785 01937167609

565 মরােন আরা আক্তারমমাঃ জপহর উদ্দিন রাভেো মবগম মমাঃ আওলাে মহাভসনসাভহবাবে পূব ড 2
1998331326600025

8
01792459905

566 মমাসাঃ মরাপকয়া মবগম পবমলা খাতুন মমাঃ পগয়াস উদ্দিনসাভহবাবে পূব ড 2 3313266886654 01781201006

567 মমাঃ আঃ আদ্দজজমমাঃ হর্রত আলী পসবারন মনছা সাভহবাবে পূব ড 2 9571718171 01738878215

568 োহানাজ আক্তার মমাঃ তমভছর আলী মমাসাঃ আভমনা মবগম সাভহবাবে পূব ড 2 4644744908 01726521895

569 মমভহেী হাসান মমাঃ আবজাল সরোরমমাছাঃ মজাৎস্নায়ারা সাভহবাবে পূব ড 2 6437437426 01741160068

570 মমাসাঃ আভমনা মবগমছামাে মেওয়ান ময়মন মবগম মমাঃ তমভছর আলীসাভহবাবে পূব ড 2 1493703035 01778587936

571 তরুপন চন্দ্র সরকারেযাম চন্দ্র সরকার মেরোসী সরকার সাভহবাবে পূব ড 2 2843682010 01753479915

572 পনপখল চন্দ্র সরকারঅপমল্ল চন্দ্র সরকার সুরল োসী সাভহবাবে পূব ড 2 4194050870 01727860123

573 নাগর চন্দ্র সরকারঅপনল চন্দ্র সরকার কাজল রানী সাভহবাবে পূব ড 2 3313266886916 01718730449

574 কমলা রানী রায় প্রেুল্ল চন্দ্র সরকার ঢাভকশ্বরী সাভহবাবে পূব ড 2 1944118619 01782373899

575 স্বপন চন্দ্র সরকার পধভরন্দ্র চন্দ্র সরকার  ুলনা রানী সাভহবাবে পূব ড 2 7794077920 01745644920

576 সম্ ু চন্দ্র সরকারেটটক চন্দ্র সরকার লেী রানী সাভহবাবে পূব ড 2 6444399080 01710075977

577 মঞ্জ ুরানী সরকারমগাপাল চন্দ্র সরকারকপনকা রানী সাভহবাবে পূব ড 2 1943492841 01751176653

578 মগাপাল জগত চন্দ্র মন্ডল মহাোসী সাভহবাবে পূব ড 2 9144690220 01735298603

579 লেী রানী রপতলাল সূর্ ডবালা হারান চন্দ্র সকারসাভহবাবে পূব ড 2 9143686666 01726539928

580 েগূ ড রানী সভন্তাষ মন্ডল পপংকী রানী মরন চন্দ্র সরকারসাভহবাবে পূব ড 2 3294066901 01794180463

581 জীবন চন্দ্র সরকারমৃত লাল মমাহন সরকারপারবতী রানী সাভহবাবে পূব ড 2 3313266886819 01629064976

582 বাসুভেব সরকার রভমে চন্দ্র সরকার  ুলা রানী সাভহবাবে পূব ড 2 4194052595 01625440977

583 অনন্ত কুমার সরকারপধভরন্দ্র চন্দ্র সরকার  ুলনা রানী সাভহবাবে পূব ড 2 1944775350 01706057858

584  বভতাে সরকার ঠাকুরোস পনরো রানী সাভহবাবে পূব ড 2 5544085375 01782383847
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4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

585 পবকাে চন্দ্র সরকারপনরে চন্দ্র সরকার রং মালা সরকার সাভহবাবে পূব ড 2 1940968140 01760638867

586 গীতা রানী সরকারশ্রী জীবনাথ মেবো রানী সাভহবাবে পূব ড 2 3233438465 01761649904

587 আরপত রানী সরকারজ্ঞান মমাহন মসাহাগী রানী সরকারতপন চন্দ্র সাভহবাবে পূব ড 2 2393465238 01943626258

588 অপখল চন্দ্র সরকারমৃত মমাহন বা াঁপে সরকারমৃে রু্গলোেী সাভহবাবে পূব ড 2 3313266886924 01751867470

589 চারুবালা সরকার পবমচরণ সরকার বাদ্দস্তরানী সরকার সাভহবাবে পূব ড 2 2844032397 01738961970

590 কাসাচান চন্দ্র সরকারেটটক চন্দ্র সরকার লেী রানী সাভহবাবে পূব ড 2 2393738261 01734482966

591 সপনল চন্দ্র সরকারজাপতন্দ্র চন্দ্র সরকারেুলমালা সরকার সাভহবাবে পূব ড 2 9572031434 01718906104

592 মরনু রানী বুচাই মন্ডল গয়া োসী সাভহবাবে পূব ড 2 6894035093 01766508419

593 বকুল রানী সরকার এসনা রানী শুকমার সরকারসাভহবাবে পূব ড 2
1991331326600018

1
01773003613

594 প্রেীপ কুমার সরকারঠাকুর োস পনরো রানী সাভহবাবে পূব ড 2 8693751698 01714993365

595 সন্ধ্যা রানী পনতাই সরকার স্বরস্বপত রানী শুনীল চন্দ্র সাভহবাবে পূব ড 2 3294066943 01718906104

596 পপ্রয়াংকা রানী সরকারআশুভতাষ সরকার আরতী রানী সরকারউজ্জ্বল সরকারসাভহবাবে পূব ড 2 5556357712 01313557320

597 মমাসাঃ আভলয়া মবগমমমাঃ আঃ ছামাে মমাসাঃ সুর্ ড  ানু মমাঃ লাল পময়াসাভহবাবে পূব ড 2 2843409018 01849858375

598 জপমরন মনছা সমভসর আলী সুরমন মনছা মমাঃ েজলুল হকসাভহবাবে পূব ড 2 6893687761 01779037054

599 রওেনা আক্তার আপহলা তপহরন সাভহবাবে পূব ড 2 4643741129 01829991357

600 মমাসাঃ সাপহো আক্তারমমাঃ  াষানী মমাসাঃ জয়তন মনছাআজাহার মহাভসনসাভহবাবে পূব ড 2 6443699290 01717081733

601 মমাঃ সুলতান মহাভসনমমাঃ ছয়ন উদ্দিন মমাসাঃ জয়তন মনছা সাভহবাবে পূব ড 2 9571850925 01737432058

602 মমাসাঃ হাভজরা মবগমমমাঃ ছয়ন উদ্দিন মমাসাঃ জয়তন সাভহবাবে পূব ড 2 4643470174 01673029539

603 রাভেো মবগম আঃ রপেে মেওয়ান সপখনা মবগম সাভহবাবে পূব ড 2 5094042552 01927975831

604 মমাঃ ইয়ানুছ আলীলাহড়ী মমাল্লা পবলপকস  সাভহবাবে পূব ড 2 1021863624 01780078678

605 মমাসাঃ সুপেয়া মবগমউসমান মবপারী করপুল জান সাভহবাবে পূব ড 2 4644090872 01787032575

606 নাজমা মবগম মমাঃ আপলম উদ্দিন মমাসাঃ মালা  ানু েপেকুল ইসলামসাভহবাবে পূব ড 2 4193701820 01708654342

607 মহলাল উদ্দিন আঃ কপরম মবগম সাভহবাবে পূব ড 2 2373677069 01787793010

608 মমাসাঃ মবগম মমাঃ ইমাম উদ্দিন মমাসাঃ জভুলখা সাভহবাবে পূব ড 2 7793721213 01625442694

609 নাসপরন আক্তার মমাঃ হর্রত আলী মমাসাঃ হাভজরা খাতুন সাভহবাবে পূব ড 2 5971752901 01406753144

610 মমাঃ সাইেু ইসলামআবুল কাভসম মমাসাঃ ছাভলহা মবগম সাভহবাবে পূব ড 2 3294722032 01953601552

611 মমাসাঃ ছাভলহা মবগমউসমান মবপারী করপুল জান সাভহবাবে পূব ড 2 5543731227 01322198400

612 মমাসাঃ আভমনা মবগমমমাঃ আঃ রহমান মপরয়ম মবগম সাভহবাবে পূব ড 2 5093688595 01773998114

613 মমাঃ মসালাইমান আহম্মে আলী মরদ্দজয়া মবগম সাভহবাবে পূব ড 2 1497029155 01891931926

614 মমাঃ নাপসর মমাঃ চান পময়া অভয়না খাতুন সাভহবাবে পূব ড 2 2694814912246 01316999048
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c„ôv bs-22

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

615 মমাঃ বপসর আহভমেেপকর মাহমুে রপহমা খাতুন সাভহবাবে পূব ড 2 1944465101 01722129362

616 মমাঃ জয়নাল আভবেীনবাবর আলী সুর্ ড বানু সাভহবাবে পূব ড 2 8244718915 01986327602

617 মমাঃ আবুল কালামমমাঃ হর্রত আলী মমাসাঃ হাসনা মবগম সাভহবাবে পূব ড 2 7793717435 01752160561

618 পেপরন আক্তার মমাঃ পসরাজলু ইসলামমভনায়ারা মবগম সাভহবাবে পূব ড 2 4644087829 01920176373

619 মমাঃ কামরুল ইসলামমমাঃ হর্রত আলী হাসনা মবগম সাভহবাবে পূব ড 2
1989331326600012

7
01625093229

620 খাপেজা ইসলাম আরাোত মহাভসন োহনাজ মবগম সাভহবাবে পূব ড 2 6871828940 01873898449

621 মমঘজান বাপছরন মনছা মৃত মমাসভলম উদ্দিনসাভহবাবে পূব ড 2 3313266886548 01788870597

622 মমাঃ ইপলয়াস মহাভসনমমাঃ নাপছর উদ্দিন পপয়ারা মবগম সাভহবাবে পূব ড 2 7348174330 01736825258

623 মমাসাঃ জাভয়ো মবগম মৃত ছপব খাতুন মমাঃ োহাোত মহাভসনসাভহবাবে পূব ড 2 3313266886462 01862923099

624 মমাঃ জাপকর মহাভসনমমাঃ োহাোত মহাভসনমমাসাঃ জাভয়ো মবগম সাভহবাবে পূব ড 2 1492465073 01716114842

625 মমাঃ জয়নাল আভবেীনমৃত আভহোলী পসকোরমৃত জভবো খাতুন সাভহবাবে পূব ড 2
6129407713771380

0
01718820978

626 মমাঃ তপরকুজ্জামান জপসমমমাঃ জয়নাল আভবেীনমমাছাঃ মখাভেজা খাতুন সাভহবাবে পূব ড 2 7342931081 01865725007

627 সাবজান কপছম উদ্দিন আভমনা সাভহবাবে পূব ড 2 5994096898 01721818011

628 মমাঃ মসাহরাব মহাভসনমমাঃ েজলু পময়া বপছরন মনছা সাভহবাবে পূব ড 2 1494051129 01722161348

629 মমাঃ রুস্তম আলী হায়াত পময়া মসানাবানু সাভহবাবে পূব ড 2 1494404401 01721818011

630 শুকুপর মবগম আভমনা মবগম রাজ্জাক সাভহবাবে পূব ড 2
1984332320600001

4

631 মমাসাঃ আভনায়ারা মবগমমনহাজ উদ্দিন মমাসাঃ হাসনা মবগমোমছুল আলমসাভহবাবে পূব ড 2 4194395705 01786452774

632 সুপেয়া মবগম আভক্কল আলী ছবুর জান সাভহবাবে পূব ড 2 1944118742 01880203013

633 মমাঃ রাভসল মমাঃ শুকুর আলী রাভেো মবগম সাভহবাবে পূব ড 2 2844690376 01773134189

634 জপুলয়া আক্তার মমাঃ আব্দরু রপেে মেওয়ানমমাসাঃ সপখনা মবগম সাভহবাবে পূব ড 2 8693753694 01720306328

635 আব্দসু রাজ্জাক মেখনূর বক্স মেখ নুরজাহান সাভহবাবে পূব ড 2 7754344633

636 মমাঃ োপকল মেওয়ানআঃ রপেে মেওয়ান সপখন মবগম সাভহবাবে পূব ড 2 01742695161

637 মমাসাঃ আভমনা মবগমমমাঃ লপতে মহাভসনসুপেয়া মবগম সাভহবাবে পূব ড 2 6893685567 01760381163

638 মাহমুো আক্তার মুপন্ন আঃ ছািার নাজমা মবগম সাভহবাবে পূব ড 2 8706723411 01969123242

639 রহমত আলী আছামদ্দিন মমাসাঃ আভমনা খাতুন সাভহবাবে পূব ড 2 914661616

640 আব্দলু লপতে আব্দলু সবুর রুপজান মবগম সাভহবাবে পূব ড 2 1914117033 01987797742

641 মমাসাঃ ঝণ ডা আক্তারমমাঃ সামসুদ্দিন রওোনা আক্তার হাপেজরু রহমানসাভহবাবে পূব ড 2 1944177504 01704042749

642 কাজী নাজমুন নাহারকাজী নজরুল ইসলামমমাসাঃ রওেনারা মবগমওবায়েুর রহমানসাভহবাবে পূব ড 2 4194053437 01957686469

643 আপমনুল ইসলাম আব্দলু মরজ্জাক মেখোমসুর নাহার সাভহবাবে পূব ড 2
2693711716629

0
01711570469

644 মমাঃ আব্দলু মান্নানমমাঃ জয়নুদ্দিন মমাসাঃ হাপলমন সাভহবাবে পূব ড 2 9144036862 01734715117
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c„ôv bs-23

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

645 মমাঃ মেভলায়ার মহাভসনমমাঃ মমাজাভম্মল হকসাভলহা মবগম সাভহবাবে পূব ড 2 6894041075 01710312014

646 মমাঃ মাহমুেুল হাসানমমাঃ জয়নাল আভবেীনমমাছাঃ খুকী মবগম সাভহবাবে পূব ড 2 8261367605 01737798277

647 মমাঃ পরপন পময়া মমাঃ জয়নাল আভবেীনমমাছাঃ খুকী মবগম সাভহবাবে পূব ড 2 6129407715086 01828156240

648 মমাসাঃ মভনায়ারা মবগমমমাঃ মুনভছর মেখ মমাসাঃ রাপবয়া মবগম সাভহবাবে পূব ড 2 6443696767 01723976358

649 মমাঃ তাইজদু্দিন েুেু পময়া মমাসাঃ তারাবানু সাভহবাবে পূব ড 2 6444051053 01729500865

650 পসবারণ মনছা মজর উদ্দিন মপমরন মনছা হর্রত আলী সাভহবাবে পূব ড 2 2394088799 01724588694

651 চম্পা খাতুন মমাঃ জপহরুল ইসলামরাপেো খাতুন কাভেম সাভহবাবে পূব ড 2 6451186396 01304461336

652 মমাঃ েপহেুল ইসলাম ময়োন আলী মমাসাঃ কে ানু সাভহবাবে পূব ড 2 5078038931 01305299331

653 মমাসাঃ োপহমা আক্তারমমাঃ নূরুল ইসলাম হাওয়া মবগম পেঘীবাড়ী 2 1492552045 01314494875

654  মমাঃ নাপছর আহভম্মেমৃত েপকর মমাহাম্মেরপহমা খাতুন সাভহবাবে পূব ড 2 3748261634 01932908570

655 জসুনা আক্তার রুস্তম আলী সাবজান সাভহবাবে পূব ড 2 2394092940 01722161348

656 মমাঃ ইস্রাপেল নুরুল ইসলাম হাওয়া মবগম সাভহবাবে পূব ড 2 3313060876093 01712545143

657 নাজপনন আক্তার বনযামমাঃ নাদ্দজম উদ্দিন মরাভকয়া মবগম সাভহবাবে পদ্দিম2 2393740304 01883024520

658 মমাসাঃ মরাকয়া মবগমমমাঃ নদ্দজম উদ্দিন আহভম্মেমমাসাঃ তাহারা মবগম সাভহবাবে পদ্দিম2 1943768521 01302739894

659 জাপহে হাসান মমাঃ ইছাক আলী মমাসাঃ জাহানারা মবগম সাভহবাবে পদ্দিম2 2403130160 01310342704

660 নাপহে লাল পময়া নাপসমা মবগম সাভহবাবে পদ্দিম2 9156679624 01571362773

661 রপব আক্তার মমাঃ আব্দরু রপেক নুরজাহান সাভহবাবে পদ্দিম2 4643465257 01708006176

662 মমাসাঃ োভতমা মবগমনওয়াব আলী মই সুন্দরী সাভহবাবে পদ্দিম2 1494087076 01700921268

663 হাপসনা আক্তার মমাঃ কাভের মৃধা কুলসুম মবগম সাভহবাবে পদ্দিম2 2354376945 01858567752

664 মমাসভলম উদ্দিন পেপকম আলী পছবারণ মনছা সাভহবাবে পদ্দিম2 4643469275 01732106432

665 সালমা মবগম মমাঃ োহার উদ্দিন রাপেো মবগম সাভহবাবে পদ্দিম2 6893408630 00174945676

666 মমাঃ মখারভেে আলমমৃত আভক্কল আলী মাভলকা  ানু সাভহবাবে পদ্দিম2 3313266885856 01728293403

667 জাহানারা েজল মহাভসন মরাভকয়া  সাভহবাবে পদ্দিম2 6443425134 01767137260

668 মমাসাঃ জাহানারা মবগমমমাঃ মতাোজ্জল মহাভসনমমাসাঃ রওেনারা সাভহবাবে পদ্দিম2 2393736109 01788784562

669 মসাভহল রানা বাচ্চু পময়া মসপলনা মবগম সাভহবাবে পদ্দিম2 6894035895 01759781530

670 আপমনুল ইসলাম মমাঃ কুিুস আলী আভমনা মবগম সাভহবাবে পদ্দিম2 8243445677 01829138357

671 মরখা আক্তার সাইেুল ইসলাম মহনা মবগম সাভহবাবে পদ্দিম2 2393466441 01858168850

672 মমাসাঃ সাপহো মবগমহাজী হয়ার উদ্দিন মমাসাঃ েপরেন মনছা সাভহবাবে পদ্দিম2 8244065838 01628028118

673 নাপসমা মবগম মমাঃ শুকুর মন্ডল তারা  ানু সাভহবাবে পদ্দিম2 3293436568 01701945301

674 মমাঃ মভখারভেে আলমমমাঃ লাপবব উদ্দিন রওেন আরা মবগম সাভহবাবে পদ্দিম2 7793447181 01771301086
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c„ôv bs-24

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

675 আব্দলু ছাভলক মমাঃ হাভচন আলী পমন ুমবগম সাভহবাবে পদ্দিম2 1944121878 01759427257

676 উভম্ম কুলসুম আব্দলু কিুস জপমলা খাতুন সাভহবাবে পদ্দিম2 7343756453 01746138716

677 সামছুন নাহার মমাঃ হুভসন আলী ছাভলহা মবগম সাভহবাবে পদ্দিম2 4603035264 01765262742

678 আেজাল মহাভসনআব্বাস আলী আভনায়ারা মবগম সাভহবাবে পদ্দিম2 5544433385 01732174816

679 োহানাজ মবগম বেুর উদ্দিন বাপছরন  সাভহবাবে পদ্দিম2 4193431865 01957479027

680 মমাসাঃ নুরজাহান কপছম উদ্দিন জহুরা মবগম সাভহবাবে পদ্দিম2 1022039620 01758718362

681 ইপিস পারভ জ আজুডতাভল মবপারী েুলজান মনছা সাভহবাবে পদ্দিম2 2844029617 01766241571

682 মহনা মবগম হাভরজ উদ্দিন মেহারী মবগম সাভহবাবে পদ্দিম2 5093414786 01827101688

683 লায়লা মবগম মমাঃ েংভসর আলী জপমরন মবগম সাভহবাবে পদ্দিম2 4160494060 01704432557

684 আপেক মহাভসন নূর মমাহাম্মে আভনায়ারা মবগম সাভহবাবে পদ্দিম2 4661357212 01756865942

685 নাজমা আক্তার ঝভমলা মবগম েুলাল মহাভসনসাভহবাবে পদ্দিম2 3313266885725 01967492758

686 লা লী আক্তার আঃ রহমান নাপছমা মবগম সাভহবাবে পদ্দিম2 1461605972 01715590568

687 মমাসাঃ কুলসুম মবগম মমাসাঃ বাতাসী মবগমমমাঃ ওয়াভহে আলীসাভহবাবে পদ্দিম2 3313266885847 01701983594

688 মসপলনা মবগম মসানামুদ্দিন বাতাসী মবগম সাভহবাবে পদ্দিম2 8693474556 01863905536

689 রুভবল মহাভসন মমাঃ আঃ আলীম মপরয়াম আক্তার কে ানু সাভহবাবে পদ্দিম2 6903075908 01991696257

690 মমাসাঃ আপলয়া মবগমহাপবজ উদ্দিন আপছয়া খাতন সাভহবাবে পদ্দিম2 7793720108 01535235422

691 েরহাে মহাভসন পসদ্দিক মহাভসন রাদ্দজয়া মবগম সাভহবাবে পদ্দিম2 1949418956 01745029262

692 মমাঃ আসলাম উদ্দিনমমাঃ কামাল উদ্দিন জয়তন মনছা সাভহবাবে পদ্দিম2 5093690112 01765792939

693 োরপমন আক্তার মমাতাভলব মহাভসন মান্নানখুরপেো মবগম সাভহবাবে পদ্দিম2 9152050366 01322036863

694 নাপছমা আক্তার হনুোছাভয়ে আলী হাপলমা মবগম সাভহবাবে পদ্দিম2 9571853788 01737810927

695 পার ীন আক্তার মমাঃ আঃ আদ্দজজ পবমলা মবগম সাভহবাবে পদ্দিম2 2844035580 01960109989

696 মমাঃ জয়নাল আভবেীনছেজ উদ্দিন আপছরন মনছা সাভহবাবে পদ্দিম2 5094040721 01720538037

697 আভলয়া আক্তার আঃ হাপমে পসকোরআেরজান সাভহবাবে পদ্দিম2 9571852665 01715625353

698 আইয়ুব মহাভসন মমাঃ আজাহার উদ্দিনপেল্পী আক্তার সাভহবাবে পদ্দিম2 5561562603 01879143957

699 মভনায়ারা মবগম মেন আলী মরাপকয়া খাতুন সাভহবাবে পদ্দিম2 6894040325 01850072934

700 আছমা মবগম মৃত জভবো খাতুন মমাঃ আবুল মহাভসনসাভহবাবে পদ্দিম2 3313266886100 01970014583

701 কল্পনা আক্তার মমাঃ মপেজ উদ্দিন সূভর্ ডা ান সাভহবাবে পদ্দিম2 8243718916 1715564192

702 মমাসাঃ রুপম আক্তারমমাঃ মমাবারক মহাভসনমসপলনা মবগম সাভহবাবে পদ্দিম2 5994095775 01728121260

703 হাপসবুর রহমান মদ্দজবুর রহমান মরাভকয়া মবগম সাভহবাবে পদ্দিম2 1954365001 01711510357

704 মমাসাঃ মাভলকা মবগমপকয়াম উদ্দিন পকয়াম উদ্দিন সাভহবাবে পদ্দিম2 284437753706 01789940178
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c„ôv bs-25

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

705 মমাঃ জসীম উদ্দিনমমাঃ আেক আলী বাহারজান সাভহবাবে পদ্দিম2 4644085054 01779916074

706 মমাঃ ছাভনায়ার মহাভসনমমাঃ মরাস্তম আলী সপখনা মবগম সাভহবাবে পদ্দিম2 4193707116 01853746977

707 মমাসাঃ মভনায়ারা মবগমআভবে আলী মসাপেয়া মবগম সাভহবাবে পদ্দিম2 5993489724 01867373473

708 মমাসাঃ মরাপকয়া মবগমমমাঃ মসানামুদ্দিন মমাসাঃ ময়েুল সাভহবাবে পদ্দিম2 8694446694 01729470833

709 মমাঃ সুলাইমান মমাঃ জভবে আলী মভনায়ারা মবগম সাভহবাবে পদ্দিম2 7794071402 01645761426

710 মমাসাঃ মরাপকয়া মবগম মৃত মগালাপজান মমাঃ মপেজ উদ্দিনসাভহবাবে পদ্দিম2 3313266886158 01761897029

711 মমাঃ জপসম উদ্দিনমমাঃ ছবুর মজাসনা মবগম সাভহবাবে পদ্দিম2 3313266886130 01710006714

712 মমাঃ রুভবল মহাভসনআেজালুল বাসার মমাসাঃ মহাসভনয়ারা মবগম সাভহবাবে পদ্দিম2 4194396760 01711510091

713 েহর বানু ছতয়রজান আঃ ছামাে সাভহবাবে পদ্দিম2 3313266886171 01830932118

714 পেল্পী আক্তার মমাঃ মছারহাব মহাভসনছাভলহা খাতুন সাভহবাবে পদ্দিম2 3744069414 01767492113

715 খাপেজা মবগম হাভজরা মবগম সুলতান আহভম্মেসাভহবাবে পদ্দিম2 3313266886115 01936887050

716 মমাসাঃ চম্পা মবগমপাচু মবগম বাতাসী মবগম সাভহবাবে পদ্দিম2 2843412558 01775497772

717 মমাসাঃ রাপেো মবগমমমাঃ জংভসর আলী সপখনা মবগম সাভহবাবে পদ্দিম2 5094695847 01748123593

718 এম. এ হান্নান মমাঃ হাভরজ আলী মমাসাঃ সাভহরা মবগম সাভহবাবে পদ্দিম2
1991331326600018

9
01765608389

719 রপন মহাভসন রুভবল পময়া মাভলকা মবগম সাভহবাবে পদ্দিম2 7804257504 01631914296

720 মহাসপনয়ারা মমাঃ ছাভবে আলী সাপেয়া মবগম সাভহবাবে পদ্দিম2 5111331327 01985150739

721 মমাঃ   টুটুল মহাভসবেুর উদ্দিন সূভর্ ডা ান সাভহবাবে পদ্দিম2 3294071117 01683053413

722 রুমা আক্তার মমাসভলম উদ্দিন জভলখা মবগম সাভহবাবে পদ্দিম2 3747003550 01864353065

723 মমাসাঃ সুপেয়া মবগম মমাসাঃ লালজান আঃ মদ্দজে সাভহবাবে পদ্দিম2 3313266886229 01309324943

724 মমাসাঃ োহানাজ আক্তারমমাঃ মমাতাভলব খা াঁনমমাসাঃ মপরয়ম 
মমাঃ 

মমাোরে 
সাভহবাবে পদ্দিম2 7793722765 01741327080

725 মমাসাঃ দ্দজয়াছপমন আক্তারমমাঃ জপহর উদ্দিন মমাসাঃ লাল বানু সাভহবাবে পদ্দিম2 9143686161 01719603521

726 মমাঃ সপে বান্দ ুমন্ডল রপহমন মনছা ছবরাগীরচালা 2 5544088643 01741929313

727 পমভসস আসমা মমাসাঃ লাপ য়া মবগমমমাঃ জাহাঙ্গীর ছবরাগীরচালা 2 3313266886583 01950506708

728 তারা  ানু মখাোবক্স মমাল্লা ছবরাগীরচালা 2 8693476965 01728991056

729 মমাসাঃ পবলপকস মবগম মমাসাঃ মরদ্দজয়া মবগমমমাঃ আজগার আলীছবরাগীরচালা 2 9313894613178 01314674329

730 মভমাঃ জালাল পসকোরমমাঃ সাবেুল পসকোরমমাসাঃ পনলজান ছবরাগীরচালা 2 5094040663 01735081545

731 বাবুল মমাঃ আব্দলু হাপলম আভলয়া মবগম ছবরাগীরচালা 2 5543464977 01717002738

732 মমাঃ মলাকমান মহাভসনমমাঃ ইয়াপছন মেওয়ানআপছয়া মবগম ছবরাগীরচালা 2 7343755257 01744156257

733 মহরজান তারা  ানু মমাঃ আজগর আলীছবরাগীরচালা 2 3313266886373 01703679698

734 মমাঃ মহাভসন আলীমমাঃ আব্দলু হাপলম আপলমন ছবরাগীরচালা 2 4643736186 01705118702
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c„ôv bs-26

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

735 মমাঃ জভুয়ল রানা মমাঃ জপসম উদ্দিন মমাসাঃ জভুলখা মবগম ছবরাগীরচালা 2 506673921 01704430993

736 সুলতানা মমাঃ হাপববুর রহমানরাদ্দজয়া মবগম মবকপতয়ার মহাভসনছবরাগীরচালা 2 8694099568 01722444102

737 মমাঃ োপকল মহাভসননূর মমাহাম্মে ছুপরয়া মবগম ছবরাগীরচালা 2 1503101568 01986805364

738 মমাঃ আমজাে মহাভসনমমাঃ আব্দলু বাভছে পময়ামমাসাঃ আভমনা মবগম ছবরাগীরচালা 2 3293717306 01754569603

739 বাবু লাল চন্দ্র সরকারমনচু মন্ডল রাম সুন্দরী ছবরাগীরচালা 2 2843676376 01322489313

740 সরলা সুন্দরী মৃত মনচু মন্ডল মৃত রাম সুন্দরী ছবরাগীরচালা 2 3313266886576 01988351325

741 মমাঃ োরুক মহাভসনমমাঃ সামছুল হক মমাসাঃ জহুরা খাতুন ছবরাগীরচালা 2 1493701856 01734874577

742 আভলয়া মবগম হায়তন মনছা
মমাঃ েরহাে 

আলী সরকার
ছবরাগীরচালা 2 3313266886345 01928935480

743 মমাসাঃ সাপহো মবগমছাভয়ে আলী মমাছাঃ খুরভেো মবগমজলুহাস পময়া ছবরাগীরচালা 2 6894036182

744 মমাসাঃ র্পল আক্তারমমাঃ আলতাব মহাভসনরপহমা মবগম ছবরাগীরচালা 2 5093690633 01730247902

745 মরনু রানী পবশ্বাস েযাম চরন সকার জয়মালা মৃত সু াস পবশ্বসাছবরাগীরচালা 2 8444397811 01733924001

746 মপ্রমানন্দ সরকার খুপেমহন সকার মগালাপী রানী ছবরাগীরচালা 2 6894382727 01552320702

747 মমাঃ জালাল উদ্দিনমৃত আের আলী মুত েুলজান মনছা ছবরাগীরচালা 2 3313266886374 01725794853

748 মমাঃ ইমামুল হক মমাঃ সপেউদ্দিন মমাসাঃ ছাভহরা মবগম ছবরাগীরচালা 2 8244412527 01954401288

749 মমাসাঃ সাভহরা খাতুন সাবজান মনছা মমাঃ সপেউদ্দিনছবরাগীরচালা 2 3313266886391 01726150121

750 উজলা মবগম মনহাল উদ্দিন মসাবাহান মনছা ছবরাগীরচালা 2 2394087130 01720384737

751 হাভজরা মবগম মাপনক পময়া উজালা মবগম ছবরাগীরচালা 2 8244087719 01300578283

752 মমাসাঃ সুপেয়া মবগমমমানভছর আলী করম জান ছবরাগীরচালা 2 2394089169 01734309301

753 অপখল চন্দ্র সরকারহপরমহন সরকার পবেকা রানী ছবরাগীরচালা 2 6444050303 01823812495

754 অপনল চন্দ্র সরকারহপরমহন সরকার পবেকা রানী ছবরাগীরচালা 2 3743714523 01858009165

755 পনপখল চন্দ্র সরকারহপরমহন সরকার পবসকা রানী ছবরাগীরচালা 2
1982331326600013

4
01922402647

756 মমাঃ মসাহাগ মহাভসনমমাঃ আব্বাস আলী হাসনা মবগম ছবরাগীরচালা 2 6873969866 01315391918

757 মমাঃ ওয়াজ উদ্দিনমাপনক পময়া উজালা মবগম ছবরাগীরচালা 2 6444052796 01875587390

758 মমাঃ আপমনুর রহমানমমাঃ মরােন আলী মমাসাঃ জভবো খাতুন ছবরাগীরচালা 2 3313266886561 01720273704

759 মমাসাঃ সপখনা মবগমমুনভছর আলী করম জান ছবরাগীরচালা 2 8693750179 01877308551

760 মমাঃ জপহরুল ইসলামমমাঃ রওেন আলী মজাভবো মবগম ছবরাগীরচালা 2 3313266886375 01937827401

761 মমাঃ পবল্লাল মহাভসনমমাঃ রুেন আলী জভবো মবগম ছবরাগীরচালা 2 9143678584 01713514199

762 মমাঃ মরােন আলী সুতা মবপারী ছবরাগীরচালা 2 1404403031 01744798690

763 মপনর মহাভসন মমাঃ রপেকুল ইসলামমেভলায়ার মহাভসন ছবরাগীরচালা 2 5060152690 01434125488

764 মমাঃ োরুক ইসলামনূরুল ইসলাম মমাসাঃ মহনা মবগম ছবরাগীরচালা 2 5543464837 01954914228
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c„ôv bs-27

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

765 মাহমুো আক্তার রু্থীমমাঃ আলী আহভম্মেমমাসাঃ পনলুো ইয়াসপমন ছবরাগীরচালা 2 4203088812 01311062511

766 সুরাইয়া মবগম েলু মবপারী আপছরন মনছা ছবরাগীরচালা 2 1022040313 01725384635

767 মহভলনা আক্তার মমাঃ মতাতা  পময়া মমাসাঃ ছাভলহা মবগম উির রাজাবাড়ী 2 2843681673 01753396650

768 বাভনছা মবগম আঃ বাভতন পময়া হাদ্দজরন মবগম মমাঃ মদ্দজবর রহমানউির রাজাবাড়ী 2 4193434125 01868600325

769 মমাসাঃ নূরজাহান মবগমেপরেুল্লা পলান নূর ানু উির রাজাবাড়ী 2 6444053216 01775415477

770 মমাঃ মমায়াভজ্জম মহাভসনজপবর উদ্দিন মমাল্লা ছাভলহা মবগম উির রাজাবাড়ী 2 3294071612 01752194131

771 মমাঃ কাউছার মহাভসনজপবর উদ্দিন মমাল্লা ছাভলহা মবগম উির রাজাবাড়ী 2 6443420978 01816195970

772 মপন আক্তার মমাঃ মমাকভলসুর রহমানসামসুন্নাহার উির রাজাবাড়ী 2 5093688504 01741261711

773 মমাসাঃ পরনা আক্তারমমাঃ শুকুর পসকোরমকাপহনুর মবগম উির রাজাবাড়ী 2 3744070735 01775415477

774 মমাসাঃ মনহার পবপবোপকমুদ্দিন জয়গন মনছা উির রাজাবাড়ী 2 7344105825 01913964062

775 মমাঃ আজাহার ইসলামআশ্রাব আলী সাভজো মবগম উির রাজাবাড়ী 2 9143679398 01704432454

776 মমাঃ পেভরাজ আল মামুনমমাঃ োহজাহান মমাসাঃ রুমা মবগম উির রাজাবাড়ী 2 1947533129 01877661877

777 হাপমো মবগম পবল্লাল উদ্দিন হাভজরা খাতুন উির রাজাবাড়ী 2 7793723185 01798381765

778 মেোলী আক্তার মমাঃ পসদ্দিক মহাভসনমগালাপ জান উির রাজাবাড়ী 2 1944119245 01766083638

779 পরপম আক্তার মমাঃ আলমগীর মহাভসনপরনা মবগম উির রাজাবাড়ী 2 6906717704 01726302528

780 ছাভেক আলী আঃ রাজ্জাক মমাসাঃ হাওয়া মবগম উির রাজাবাড়ী 2 7803117501 01626907007

781 মমাঃ ইকবাল মহাভসনমমাঃ ইসমাইল মহাভসনমমাসাঃ নূরজাহান উির রাজাবাড়ী 2 4622955641 01821419123
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ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

782 ইপত আক্তার মমাঃ নূর মহাভসন পসকোরমরাদ্দজয়া মবগম কাপলয়ােহ 3 9153219358 01735970083

783 মমাঃ মমাোরে পসকোরমমাঃ মমভছর আলী মমাসাঃ আনরা মবগম কাপলয়ােহ 3 4644128995 01824096056

784 মমাসাঃ রুমা আক্তারেজল মমাসাঃ কেবানু কাপলয়ােহ 3 5994494184 01706130681

785 মমাসাঃ আভলয়া মবগমমমাঃ আোজ উদ্দিনমমাসাঃ তারাবানু মবগম কাপলয়ােহ 3 2393815986 01323829197

786 মমাসাঃ আপছয়া মবগমআঃ হাপকম মমাসাঃ সপকনা মবগম কাপলয়ােহ 3 7793793048 01742685843

787 তপরকুল আলম তন্ময়মমাঃ োহ আলম পময়ামহাসভনয়া মবগম কাপলয়ােহ 3 8261413796 01764896018

788 মমাঃ পেভরাজ পসকোরমমাঃ রহমত আলী পসকোরমমাসাঃ পেভরাজা মবগম কাপলয়ােহ 3 3744473061 01727892615

789 মমাঃ আলী আকবরজনুর উদ্দিন সাপবরন মবগম কাপলয়ােহ 3 9144081099 01784107845

790 মমাঃ জাহাঙ্গীর আলমইসমাইল পময়া মমাসাঃ রপহমা মবগম কাপলয়ােহ 3 2394490367 01822208019

791 মমাসাঃ ছাভহরা মবগমকরম আলী মমাসাঃ ম াপল মবগম কাপলয়ােহ 3 9143753938 01733150019

792 মমাঃ োহ আলম পময়াইসমাইল পময়া মমাসাঃ রপহমা মবগম কাপলয়ােহ 3 5993811677 01727863949

793 মমাঃ খপললুর রহমানইয়াকুব আলী মমাসাঃ ছাভহরা মবগম কাপলয়ােহ 3 8693819461 01622735157

794 মমাসাঃ সুভজো মবগমবাচ্চু পময়া মমাসাঃ মলু ডক জান কাপলয়ােহ 3 7344505354 01746154928

795 মমাসাঃ মুল্লুক জানজনুর উদ্দিন সাপবরন মনছা কাপলয়ােহ 3 1494098435 01987896625

796 মমাসাঃ আসমা মবগমমমাঃ নুরু পময়া মমাসাঃ রভমছা মবগম কাপলয়ােহ 3 3313266887125 01793112715

797 মমাঃ রপেক পময়া মনুর উদ্দিন মমাসাঃ রভমছা মবগম কাপলয়ােহ 3 8693822432 01732941038

798 মমাসাঃ রুনা আক্তারমমাঃ বােো পময়া মমাসাঃ ছাভহরা মবগম কাপলয়ােহ 3 5543813108 01726782537

799 মমাঃ আবুল কালাম আজােআঃ ছালাম মমাছাঃ মভনায়ারা মবগম কাপলয়ােহ 3 1944170784 01798187087

800 মমাসাঃ কাপনজ োভতমা এযাভমপলমমাঃ জাভবেুর রহমানসুরাইয়া মবগম কাপলয়ােহ 3 8243792804 01869419470

801 মমাঃ মুনভছর আলীমমাঃ দ্দজন্নত আলী মমাসাঃ মপমরন মনছা কাপলয়ােহ 3 4194095180 01794152431

802 মমাঃ আঃ লপতে মমা” আজ ুপময়া মমাছাঃ রাদ্দজয়া মবগম কাপলয়ােহ 3 2350500910 01322479375

803 মমাঃ আভনায়ার মহাভসনমমাঃ পমনহাজ উদ্দিনমমাসাঃ আপম্বয়া মবগম কাপলয়ােহ 3 6443414963 01739904600

804 পমন ুআরা মপনর খান আপম্বয়া খাতুন কাপলয়ােহ 3 ############ 01765083660

805 মমাঃ আোেুজ্জামান টটটুমমাঃ পমনহাজ উদ্দিনমমাসাঃ আপম্বয়া মবগম কাপলয়ােহ 3 1493420184 01729705538

806 মমাসাঃ সুরাইয়া মবগম েভয়জ উদ্দিন আভমনা মবগম কাপলয়ােহ 3 1493421430 01790788824

807 পমতু আক্তার মমাক্তার তাভহরা খাতুন কাপলয়ােহ 3 6456640926 01772017960

808 মমাছাঃ খাভতমন মনছাওয়াভহে আলী জপরমন মনছা কাপলয়ােহ 3 7344157115 01315617877

809 মমাঃ ছালাম পময়া মেরভেৌস পময়া মমাসাঃ খাভতমান মনছা কাপলয়ােহ 3 6894077517 01968632214

810 মমাঃ বােো পময়া মমাঃ ছালাম পময়া মমাসাঃ জাভমনা মবগম কাপলয়ােহ 3 7794115878 01713510254

811 মমাছাঃ োপহো মবগমমমাঃরহমত আলী পসকোরমমাসাঃ পেভরাজা মবগম কাপলয়ােহ 3 2393460908

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:
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c„ôv bs-29

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

812 মমাসাঃ কবরী মবগম মমাঃ ইয়াকুব পময়া মমাসাঃ মহনা মবগম কাপলয়ােহ 3 3743793733 01731006456

813 নুপুর মমাঃ পআবুর রহমান রাপবয়া কাপলয়ােহ 3 9552305212 01834406186

814 মমাসাঃ সভমর জানমমাঃ েজর আলী মদ্দজরন মবগম কাপলয়ােহ 3 419342665 01876373116

815 মমাঃ মহলাল উদ্দিন রভহজ উদ্দিন মমাসাঃ কপরমন মনছা কাপলয়ােহ 3 6444095167 01790653286

816 মমাসাঃ ছাহারা মবগম মমাঃ হাভতম উদ্দিন মমাসাঃ শুকুর জান কাপলয়ােহ 3 3744108972 01798761008

817 মমাঃ রাদ্দজব পময়া মমাঃ বাবুল পময়া হাভজরা মবগম কাপলয়ােহ 3 9150859933 01771690339

818 মসাহাগী আক্তার আব ুতাভহর পময়া হাসনা মবগম কাপলয়ােহ 3 8706795518 01965741582

819 মমাঃ বাবুল পময়া হাপনে আলী হায়তন মনছা কাপলয়ােহ 3 6444105023 01881987163

820 মমাসাঃ শুকুর জানমমাঃ েজর আলী বপছরন মবগম কাপলয়ােহ 3 4643811138 01870149476

821 মমাঃ আঃ হাভমে ইমান আলী জাপময়ন কাপলয়ােহ 3 1944166550 01782250131

822 মমাসাঃ জাহানারা মবগম েয়জউদ্দিন মৃধা মমাসাঃ বাপছয়ন মনছা কাপলয়ােহ 3 1944169984 01746505728

823 মমাঃ জভুয়ল পসকোর মমাঃ মাভলক পময়া মমাসাঃ লাক্কী মবগম কাপলয়ােহ 3 2350542912‘ 01733462616

824 মমাঃ আলম পসকোর মমাঃ ছাভবত আলী পসকোর মমাছাঃ জাপমরন মনছা কাপলয়ােহ 3 3296041191 01724936354

825 মমাসাঃ বাভনছা মবগম মমাঃ সামাদ্দিন পসকোর মমাসাঃ হাপলমা খাতুন কাপলয়ােহ 3 8694144745 01712263274

826 মমাঃ রপেকুল ইসলাম মমাঃ সুমন আলী মমাসাঃ সুপেয়া মবগম কাপলয়ােহ 3 6894077442 01790372276

827 মমাসাঃ মহাসভনয়ারা মবগম হাজী মমাঃ ঞছানা আলী মমাসাঃ ছাভলহা কাপলয়ােহ 3 1944159803 01780907670

828 মমাঃ োহ আলম মমাঃ সুমন আলী মমাসাঃ সুপেয়া মবগম কাপলয়ােহ 3 5544128548 01746405917

829 মমাছঃ রপহমা খাতুনওমে আলী মুদ্দন্স মমাছাঃ সাদ্দজরন মনছা কাপলয়ােহ 3 3294118744 0187014946

830 মমাঃ সবুজ উদ্দিন পময়া মমাঃ মদ্দজবুর রহমান মমাসাঃ আভমনা মবগম কাপলয়ােহ 3 9144079838 0171978277

831 মমাঃ মসাভহল রানা মমাঃ আঃ মাভলক মমাসাঃ লাকী কাপলয়ােহ 3 4194095198 01719264155

832 মমাঃ রপহম পময়া মমাঃ আব ুসাইে পময়া মমাঃ বানু মবগম কাপলয়ােহ 3 1944166832 01728965349

833 কৃষ্ণ চন্দ্র রায় ননী মগাপাল রায় পেনা রানী রায় কাপলয়ােহ 3 3744472048 01704641407

834 মমাসাঃ পেপরন আক্তার মমাঃ সামছুল আলম মমাসাঃ আভলয়া মবগম কাপলয়ােহ 3 9143404706 01719720556

835 মমাঃ খায়রুল মহাভসন মমাহাম্মে আলী ঝন ডা মবগম কাপলয়ােহ 3 7301472457 01846763746

836 মমাঃ সুমন আলী পময়া মকারপান আলী সপরেন মনছা কাপলয়ােহ 3 6444093626 01766653551

837 মমাসাঃ মরাভকয়া মবগম সাইে আলী মমাসাঃ পছপব মবগম কাপলয়ােহ 3 1944165073 01630671346

838 মমাঃ েপেকুল ইসলাম মমাঃ সুমন আলী মমাসাঃ সুপেয়া মবগম কাপলয়ােহ 3 4644128938 01764346215

839 মমাসাঃ মরামা মবগম পাচু পসকোর আপছয়া খাতুন কাপলয়ােহ 3 3744114129 0168652742

840 মমাছাঃ মপমরন মনছামমাকবর আলী েপকর কুলছুম পবপব কাপলয়ােহ 3 5544135988 018323829190

841 মমাসাঃ রাদ্দজর্া মবগম মহকমত আলী পসকোর মমাসাঃ আলাপজান কাপলয়ােহ 3 7794475611 01323828576
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c„ôv bs-30

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

842 মমাসাঃ আছমা মবগম মেরভেৌস পময়া মমাসাঃ োভতমা কাপলয়ােহ 3 4644127716 01773988260

843 মমাঃ ছাভয়ে পময়া ইমান  আলী পময়া জাপমরন মনছা কাপলয়ােহ 3 1497470748 01323829195

844 মমাঃ হাপববুর রহমান মমাঃ বাবুল পময়া মমাসাঃ হাভজরা কাপলয়ােহ 3 8694146237 01640531097

845 মমাসাঃ আভমনা খাতুন মজর আলী মমাসাঃ ময়জান মনছা কাপলয়ােহ 3 6444097031 01323829182

846 মমাঃ মদ্দজবুর রহমান মজর আলী মমাসাঃ ময়জান মনছা কাপলয়ােহ 3 9144078434 01323125677

847 মমাসাঃ মদ্দজরন মবগম মজর আলী মমাসাঃ জাভমনা মবগম কাপলয়ােহ 3 5994750999 01782439997

848 মমাসাঃ আদ্দজরন মবগম মজর আলী মমাসাঃ ময়জান মবগম কাপলয়ােহ 3 ############### 01323125677

849 মমাঃ েুলাল পময়া মমা্ঃ রভহজ উদ্দিন মমাসা কপরমন মনছা কাপলয়ােহ 3 6443768343 01733181972

850 মমাসাঃ পার ীন আক্তার মমাঃ কুরজত আলী মমাছাঃ মগালাপী মবগম কাপলয়ােহ 3 9144089472 01790815670

851 মমসাঃ হাপলমা খাতুন আপরমুদ্দিন মসানায় জান কাপলয়ােহ 3 8694140115 01797388429

852 মমাঃ গেুর খান মমাঃ মমান্তো খান সাহারা কাপলয়ােহ 3 3294116698 01735402032

853 হাপছনা বাচ্চু মমাল্লা মুল্লুকজান কাপলয়ােহ 3 1942977784 01874027485

854 মমাসাঃ চম্পা আক্তার মমাঃ রহমত আলী পসকোরমমাসাঃ পেভরাজা মবগম কাপলয়ােহ 3 7794730387 01725591933

855 মমাসাঃ পেভরাজা মবগম বছর উদ্দিন মমাসাঃ মবসরজান কাপলয়ােহ 3 7794119748 01731515942

856 মমাঃ জালাল পসকোর আবআস পসকোর মমাসাঃ কেবান মবগম কাপলয়ােহ 3 5061296447 01731770372

857 মমাঃ আভনায়ার পসকোর মমাঃ সামছুল পসকোর ময়না মবগম কাপলয়ােহ 3 4653251894 01779810283

858 োপকল অ াল মামুন মমাঃ রপেকুল ইসলাম মেোপল মবগম কাপলয়ােহ 3 6461389139 01927545612

859 মমাসাঃ কাকলী আক্তার মমাঃ আঃ কাভের পময়া মমাসা হাসনা মবগম কাপলয়ােহ 3 2394489831 01685190737

860 মমাছাঃ ছাভলহা মবগম আব্দসু সালাম েুল খাতুন কাপলয়ােহ 3 9143405927 01773894146

861 মমাঃ মহর আলী মমাঃ সামসুদ্দিন পময়া মমাসাঃ রায়জান কাপলয়ােহ 3 4643459417 01685834701

862 মমাঃ সামছুল পসকোর মমাঃ পবল্লাল পসকোর মমাসাঃ আপম্বয়া মবগম কাপলয়ােহ 3 7794126305 01713534993

863 মমাঃ জপমর উদ্দিন মমাঃ নূরনবী মমাসা মভনায়ারা মবগম কাপলয়ােহ 3 1022240434 01765294506

864 মমাঃ জলুহাস মমাঃ পরয়াজ উদ্দিন মমাসাঃ ছাভহরা খাতুন কাপলয়ােহ 3 5993461895 01745789029

865 মমাঃ মাভলক পময়া  মমাঃ পরয়াজ উদ্দিন মমাসাঃ ছাভহরা খাতুন কাপলয়ােহ 3 7793436051 01686471587

866 মমাঃ পরয়াজ উদ্দিন হাভছন আলী মদ্দজরন মনছা কাপলয়ােহ 3 8244111806 01309931616

867 মমাঃ নুর নবী মমাঃ হাভছন আলী মদ্দজরন মনছা কাপলয়ােহ 3 7793796355 01838604505

868 ম  োঃ লূৎফর রহ  নমমাঃ সুরুজ উদ্দিন মমাসাঃ মগালাপী মবগম কাপলয়ােহ 3 8694146708 01886530093

869 মমাঃ রপেকুল হাসান মসৌর আপনস উদ্দিন মমাসাঃ কপহনূর মবগম কাপলয়ােহ 3 2404280725 01611328586

870 মমাঃ আসােুজ্জামান পরাগমমাঃ আব ুহাপনে পময়ামমাসাঃ মহাসনা মবগম কাপলয়ােহ 3 3260466838 01711517712

871 রাদ্দব্ব মহাভসন মমাঃ বপের উদ্দিন মরাভকয়া মবগম কাপলয়ােহ 3 1027135787 01873892725
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c„ôv bs-31

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

872 মমাঃ ইকবাল হাসান সবুজমমাঃ ওসমান গপন মমাছাঃ চন্দ্র  ানু কাপলয়ােহ 3 3282880925 01718070766

873 মমাঃ সাভজেুল ইসলাম সজলমমাঃ েপেকুলআলমমমাসাঃ ছাভলহা মবগম কাপলয়ােহ 3 3285256446 01883000010

874 নাপহে আল মনামানমমাঃ আব ুতাভহর মমাসাঃ নাছপরন মবগম কাপলয়ােহ 3 7754163272 01300578278

875 মমাঃ হাপলম পমঞা আেছার উদ্দিন মমাসাঃ হাপলমা খাতুন বা াঁেতলী 3 4793779578

876 মমাঃ মমকভছে আলী মমাঃ ধনুর উদ্দিন মমাসাঃ জয়তন মবগম বা াঁেতলী 3 9571711721 01726782569

877 মমাঃ েুলাল উদ্দিন মমাঃ ধনুর উদ্দিন জয়তন মবগম বা াঁেতলী 3 7343824665 01756427130

878 মমাঃ রপেক মমাঃ ধনুর উদ্দিন মমাসাঃ ছয়তন মবগম বা াঁেতলী 3 7343822743 01735209135

879 মমাঃ মমাস্তো মমাঃ ধনুর উদ্দিন মমাসাঃ জয়তন মবগম বা াঁেতলী 3 8693468723 01725897559

880 মমাসাঃ পমলন মবগম মমাঃ পনয়ামত আলী মমাসাঃ কে ান ু বা াঁেতলী 3 1493777872 01824162061

881 মমাঃ োমসুল পমঞা মমাঃ ধনুর উদ্দিন মমাসা জয়তন মবগম বা াঁেতলী 3 8243434563 01739994423

882 মমাঃ মসাবাহান পমঞা মমান্তাজ আলী মমাসাঃ ছুপরয়া খাতুন বা াঁেতলী 3 2843754124 01819379840

883 মমাঃ মখারভেে আলম মমাঃ আঃ ছালাম মমাসাঃ খাভেজা মবগম বা াঁেতলী 3 8244107713 01892719137

884 মমাসাঃ মেোপল মবগম মমাঃ জাপলল খান মমাসাঃ মাভজো মবগম বা াঁেতলী 3 3294111665 01734385577

885 মমাসাঃ মভনায়ারা মবগম রঞ্জন মেওয়ান মমাসাঃ বানু মবগম বা াঁেতলী 3 7343825373 01722231970

886 মমাঃ আলম পময় জয়নাল মাতাব্বর মমাসাঃ তারা বানু বা াঁেতলী 3 8693468624 01742525944

887 মমাঃ মহাভসন আলী মমান্তাজ আলী ছুপরয়া খাতুন বা াঁেতলী 3 4644135602 01638272544

888 শ্রী  ারত চন্দ্র সরকার সুবল চন্দ্র সরকার করপূলা সরকার বা াঁেতলী 3 7493773475 01772850173

889 মমাঃ আলী মহাভসন মমাঃ বাহার উদ্দিন মমাসাঃ আভলকজান বা াঁেতলী 3 5994134228 01726897472

890 মমাসাঃ মসপরনা আক্তার মমাঃ আরজ ু পময়া মমাসাঃ সাভজো মবগম বা াঁেতলী 3 3293791335 01905800754

891 মমাঃ রাজ্জাক পময়া মমাঃ সামুদ্দিন পময়া মরদ্দজয়া মবগম বা াঁেতলী 3 5963521199 01681551124

892 মমাসাঃ নাপছয়া মবগম মমাসাঃ আভনায়ারা মবগম বা াঁেতলী 3 8243437996 01323829188

893 মমাসাঃ মরদ্দজয়া মবগমমমাঃ হর্রত আলী মমাসাঃ বাহারজান মবগম বা াঁেতলী 3 2393460957 01921275503

894 মমাঃ োহ আলম মমাঃ সাহাব উদ্দিন মমাসাঃ নূর জাহান মবগম বা াঁেতলী 3 4644135354 01710635951

895 মমাঃ মমাতাভলব পময়া হাপকম পময়া সুপেয়া মবগম বা াঁেতলী 3 8243786889 01323717027

896 মমাঃ জামাল উদ্দিন হার্াোর আলী মমাসাঃ আপবষ্কার মবগম বা াঁেতলী 3 3743786026 01784138462

897 মমাঃ আব্বাছ আলী হাপকম আলী সুপেয়া মবগম বা াঁেতলী 3 5543809189 01738421327

898 মমাঃ হান্নান পময়া মমাঃ কেম আলী মমাসাঃ মবলাতন মনছা বা াঁেতলী 3 7793796223 01317277642

899 মমাঃ নজরুল ইসলাম মমাঃ মাহাম উদ্দিন মমাসাঃ বপসরন মবগম বা াঁেতলী 3 4193424860 01689413937

900 মমাঃ জাপহেুল ইসলাম মমাঃ মজন ুপময়া মমাসাঃ জাহানারা মবগম বা াঁেতলী 3 3294469667 01305343253

901 শ্রী খভগন্দ্র চন্দ্র সরকারসুবল চন্দ্র সরকার শ্রী করপূলা রানীসরকার বা াঁেতলী 3 5093757663 01991681598
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ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

902 শ্রী অঞ্জলী রাণী সরকারনহারবাসী সরকার আরতী রানী বা াঁেতলী 3 6443772170 01628892936

903 প্রবীর চন্দ্র সরকারসুবল চন্দ্র সরকার করপূলা সরকার বা াঁেতলী 3 8244105212 01767435322

904 মমাঃ খপলল পময়া মমাঃ সুলতান মহাভসনমমাসাঃ রপহমা মবগম বা াঁেতলী 3 4644134399 01689414125

905 শ্রী মাধপ রায় শ্রী মগৌর চন্দ্র রায় শ্রী মগালাপী রানী বা াঁেতলী 3 3294118249 01710112858

906 মমাসাঃ ছালমা আক্তার মরহানামমাঃ আভনায়ার মহাভসনআভমনা মবগম বা াঁেতলী 3 ############ 01768142993

907 মমাঃ জালাল পময়া ইন্তাজ আলী বাপছরন মবগম বা াঁেতলী 3 5543804750 01794054930

908 মমাঃ পবল্লাল মহাভসনমমাঃ োভনজ পময়া মমাসাঃ সের জান মবগম বা াঁেতলী 3 4193778943 01727673634

909 মমাঃ েটটক পমঞা মটনু মন্ডল করপূলা সরকার বা াঁেতলী 3 3743432688

910 মমাঃ ছাভনায়ার মহাভসনমমাঃ আঃ কপরম পময়ামমাসাঃ আভমনা মবগম বা াঁেতলী 3 4644135388 01743723431

911 রত্না সরকার র্তীে চন্দ্র মেব মালতী মেব বা াঁেতলী 3 3744114673

912 মগৌতম পবমল সরকার কামনা সরকার বা াঁেতলী 3 7343475773

913 মমাঃ েপেকুল ইসলাম মমাঃ নওয়াব আলী মমাসাঃ োহানুর মবগম বা াঁেতলী 3 5544493652 01739306080

914 মমাঃ হাপমে পমঞা মমাঃ নূরুল ইসলাম মমাসাঃ সমরজান পবপব বা াঁেতলী 3 8244107044 01742958815

915 কানন বালা সরকারপনপে কান্ত সরকার তরঙ্গ বালা সরকার বা াঁেতলী 3 5093408234 01723259455

916 পনরঞ্জন সরকার মগাপাল সরকার কাঞ্চন বালা বা াঁেতলী 3 6443415200 01986050466

917 মমাঃ সাইেুল ইসলামমমাঃ জপসম উদ্দিন মমাসাঃ আয়সা মবগম বা াঁেতলী 3 1943483725 01734793070

918 রাম প্রসাে নভরে চন্দ্র নয়ন তারা বা াঁেতলী 3 2820516645 01402574869

919 রূপচান সন্নযাসী পবম সন্নযাসী শ্রীমপত পবষুকার সন্নযাসী বা াঁেতলী 3 4193425065 01871227418

920 শ্রী মীনা রানী সন্নযাসীস্বামী পপরমল শ্রী মপত তরুবালা বা াঁেতলী 3 2843399078 01754596960

921 শ্রী রাজনাথ সরকারশ্রী রজনী চন্দ্র মন্ডলশ্রীমপত েুল কুমারী বা াঁেতলী 3 3744111893 01745583350

922 শ্রী পকরন বালা শ্রী গঙগাচরন সরকারশ্রী  ুলনা রানী বা াঁেতলী 3 3293435511 01778892128

923 রপন ইসলাম মমাঃ আয়ান উপেে্নসুপেয়া মবগম বা াঁেতলী 3 8704294043 01309153651

924 পমস সুলতানা আক্তারমমাঃ সুলতান পময়া মমাসাঃ সালমা মবগম বা াঁেতলী 3 ############### 01994581077

925 মমাসাঃ জপরনা মবগমকুমর উদ্দিন মমাসাঃ তদ্দজরন মনছা বা াঁেতলী 3 5993463743 01724485241

926 শ্রীমপত নয়নতারা রাধাচরন সরকার সু া রাণী সরকার বা াঁেতলী 3 2847265622 01687248317

927 মমাসাঃ পারুল মাহমুে ওয়াপসমমাঃ মপতউর রহমানমমাসাঃ েুলবানু বা াঁেতলী 3 9571713065 01711394623

928 মমাঃ হুকুম আলী ইসমাইল মহাভসন আহলাে জান বা াঁেতলী 3 7793792412 01777339941

929 মমাঃ মভমর জান বাহার উদ্দিন মমাসাঃ েপরেন মনছা বা াঁেতলী 3 1944169349 01780868943

930 মমাসাঃ পেরীন আক্তারমমাঃ রুস্তম আলী মমাসাঃ মপরয়ম মবগম বা াঁেতলী 3 6893758273 01684790017

931 মমাসাঃ আভনায়ারা মবগমমমঘ ুপময়া েুলজান বা াঁেতলী 3 3293436105 01915527792
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ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

932 মমাসাঃ জাহানারা মবগমরপবউল ইসলাম মমাছাঃ আভমনা মবগম বা াঁেতলী 3 8243437830 01789005934

933 শ্রী সুভেবী রানী সন্নযাসীশ্রী গপবন্দ্র চন্দ্র সরকারশ্রী মতী লেী রানী বা াঁেতলী 3 9571713081 01719874178

934 মেোলী রানী পসদ্ধামপতলাল মন্ডল সখী বালা বা াঁেতলী 3 8693469952 01798186971

935 মমাঃ রাভসল পময়া মমাঃ হাপকম পময়া রপহমা মবগম বা াঁেতলী 3 1492988207 01310416462

936 মমাসাঃ রওেন আরামমাঃ মহর আলী মমাছাঃ রংমালা বা াঁেতলী 3 1943488757 01752956261

937 মগাপাল সরকার মাখন লাল ঠাকুর োসী বা াঁেতলী 3 6443415028 01307609131

938 মমাঃ রমজান আলীপবল্লাল মহাভসন মমাসাঃ জাভমনা মবগম বা াঁেতলী 3 7343477969 01766240898

939 মমাঃ আদ্দজম উদ্দিনমমাঃ জপসম উদ্দিন মমাসাঃ আয়ো মবগম বা াঁেতলী 3 5543450646 01709163933

940 পলপপ রানী রায় বাবু লাল রায় কলাবতী রায় বা াঁেতলী 3 3313219007276 01870183732

941 স্বপন সরকার মগাপাল সরকার কাঞ্চন বালা বা াঁেতলী 3 7793435319 01764338774

942 মমাছাঃ মাভলকা মবগমমগালাম মমাস্তো জপরনা মবগম বা াঁেতলী 3 ############ 01777093504

943 শ্রী েপরন্দ্র চন্দ্র সরকারমৃত গঙ্গাচরন সরকারননীবালা সরকার বা াঁেতলী 3 ############ 01749179730

944 মমাঃ আঃ হাপকম মৃত হাভছন আলী মৃত তারা  ানু বা াঁেতলী 3 ############ 01850594314

945 সপবদ্দত্র রানী নভরে চন্দ্র সরকার বানু রানী বা াঁেতলী 3 6866757906 01748255293

946 মমাছাঃ সপখনা মবগমমমাঃ জপহর উদ্দিন মমাসাঃ রপহমন মবগম বা াঁেতলী 3 6443419772 01794234100

947 মমাঃ চান্দ ুপময়া হাভয়ো আলী জয়তন মবগম বা াঁেতলী 3 2393809146 01873891413

948 মমাঃ আওলাে মহাভসনমমাঃ আলম বােো সপখনা মবগম বা াঁেতলী 3 5553110619 01819379728

949 মমাঃ েপহেুল ইসলামমমাঃ আলম বােো মমাসাঃ সপখনা মবগম বা াঁেতলী 3 8693468376 01781200507

950 েপধলাল সনযাসী পনবারন সনযাসী োন্তী সনযাসী বা াঁেতলী 3 6003236327 01764184805

951 মমাসাঃ োবানা মবগমমমাঃ বপের উদ্দিন মমাসাঃ সমর জান বা াঁেতলী 3 6893406352 01710547749

952 মমাঃ মাপনক পময়া পবল্লাল মহাভসন মমাসাঃ জাভমলা মবগম বা াঁেতলী 3 7343825282 01725531354

953 শ্রী সুেীল চন্দ্র সরকারশ্রী মমঘলাল সরকারশ্রী মপত েুল মালা বা াঁেতলী 3 3293436170 01731275794

954 মমাঃ রমজান আলীমৃত পকতাব আলী মমাসাঃ উজালা মবগম বা াঁেতলী 3 ############ 01706807287

955 মমাসাঃ বভনছা মবগমবপছর উদ্দিন মমাসাঃ করুনা মবগম বা াঁেতলী 3 3743438248

956 মমাসাঃ হাপস মবগম াষান আলী মেওয়ানসায়রজান মনছা বা াঁেতলী 3 3293789149 01710535212

957 মমাঃ আলমগীর মহাভসন (মসতু)পছদ্দিকুর রহমান মমাসাঃ আয়সা মবগম বা াঁেতলী 3 3293789610 01314859748

958 মমাসাঃ লতা আক্তারমমাঃ পসরাজ উদ্দিন মমাসাঃ নাপসমা মবগম বা াঁেতলী 3 8243789305 01310410498

959 মমাঃ রপহম উদ্দিন মমাহাম্মে আলী মহাভসনকমলা মবগম বা াঁেতলী 3 ############### 01755776520

960 পেশু আক্তার মমাঃ মপতউর রহমানমমাসাঃ েুল বানু বা াঁেতলী 3 7317279615 01747379926

961 মমাসাঃ সুপেয়া মবগমমমাঃ মসাবহান মবগমমমসাঃ হাভজরা মবগম বা াঁেতলী 3 1494104332 01715821072
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c„ôv bs-34

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

962 শ্রী সুখী রানী সরকারশ্রী পনবাস সরকার রং মালা বা াঁেতলী 3 1493770299 01735696813

963 শ্রী বকুল রানী রায়সাধ ুচরন রায় পপ্রয় বালা বা াঁেতলী 3 4643812888 01712489918

964 পপরভতাষ সরকার মভহন্দ্র চন্দ্র মন্ডল রু্গল োসী বা াঁেতলী 3 4193778398 01784807888

965 গপবন্দ মন্ডল হভর কৃষ্ণ মন্ডল কানন রানী মন্ডল বা াঁেতলী 3 1943839355 01768052763

966 আভলয়া আক্তার আদ্দজম উদ্দিন কুলছুম মবগম বা াঁেতলী 3 1495349324 01600104257

967 মমাঃ আভনায়ার মহাভসনমমাঃ োজাহান হাছনা মবগম বা াঁেতলী 3 1004787329 01794990564

968 নাছপরন আঃ কন্দতু আছমা মবগম বা াঁেতলী 3 9577115158 01799292857

969 মমাঃ চা াঁন পময়া  াসানী মমাসাঃ আভনায়ারা মবগম বা াঁেতলী 3 5993812311 01823224653

970 শ্রী উৎসব সরকারকুেলাল সরকার শ্রীমপত সুরধনী সরকার বা াঁেতলী 3 5063756533 01310416423

971 মমাঃ োওন মহাভসনমমাঃ েুলাল পময়া োহানাজ পার ীন বা াঁেতলী 3 7814141482 01822802694

972 মমাঃ জাপকর মহাভসনমমাঃ নানু্ন পময়া মমাসাঃ জভরানা মবগম বা াঁেতলী 3

973 মমাসাঃ জপরনা মবগমপমমর উদ্দিন মন্ডল সাহাতন মনছা বা াঁেতলী 3 8243792812 01755776520

974 মমাঃ তাহাজ উদ্দিনপরয়াজ উদ্দিন তাভহরা মবগম বা াঁেতলী 3 1944169836 01752478520

975 মমাঃ রাভসল পময়া মমাঃ সাচু্ছ মমাল্লা জপরনা খাতুন বা াঁেতলী 3 6461390657 01752420915

976 মমাঃ পমজানুর রহমানমমাঃ আঃ বাভরক মমাসাঃ নুরজাহান মবগম বা াঁেতলী 3 2394469302 01768767967

977 মমাঃ মসাভহল রানা মমাঃ রজব আলী মমাসাঃ হাপলমা মবগম বা াঁেতলী 3 6432394408 01812906127

978 মমাঃ েপহেুল ইসলামমমাঃ তাভহর আলী েহর  ানু বা াঁেতলী 3 8665778695 01742999977

979 মমাসাঃ পেভরাজা মবগমজরুাইন আলী মমাসাঃ ধবলী সুন্দরী বা াঁেতলী 3 1944521984 01790970094

980 শ্রী কৃষ্ণ সরকার ম্রী খভগন চন্দ্র সরকারশ্রীমপত পনপল রানী বা াঁেতলী 3 1944522836 01571100651

981 মমাঃ তপমর উদ্দিন মমাঃ সুব ডত আলী মমাসাঃ আভমনা খাতুন বা াঁেতলী 3 1944160363 01774043799

982 মমাঃ হাপলম পময়া মমাঃ হাপলম পময়া মমাসাঃ মরাভকয়া মবগম বা াঁেতলী 3 2844081097 01766525894

983 মমাঃ পমঠু মমাকভছে আলী মরাভকয়া মবগম বা াঁেতলী 3 1956772055 01701312145

984 রাভজন কুমার সরকারপ্রেীপ সরকার বাচ্চুকল্পনা রানী সরকার বা াঁেতলী 3 4630172882 01718719184

985 সুপমর চন্দ্রকর মহঙ্গল চন্দ্র কর সরস্বতী রানী কর বা াঁেতলী 3 6863287931 01707342100

986 মমাঃ মসাহরাব মহাভসনমমাঃ হর্রত আলী পসপেয়া মবগম বা াঁেতলী 3 3744120589 01714383029

987 মমাঃ মপেজলু ইসলামবাভনজ আলী মমাসাঃ বাহতন মনছা বা াঁেতলী 3 5094447546 01721244954

988 মমাঃ আপমর আলী সূর্ ডয আলী মমাসাঃ আভমনা খাতুন বা াঁেতলী 3 1944166105 01913536536

989 মমাঃ মাসুে রানা মমাঃ বপের উদ্দিন মমাসাঃ জহুরা মবগম বা াঁেতলী 3 6444095126 01751042439

990 মমাঃ মমাকভছে আলীইসমাইল মহাভসন আল্লাে জান বা াঁেতলী 3 8694148571 01684031265

991 মঙ্গল সরকার মপনন্দ্র সরকার প্রপতমা রানী বা াঁেতলী 3 1961486345 01739943124
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c„ôv bs-35

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

992 মমাঃ মপেজ উদ্দিনমমাঃ ইসমাইল মাষ্টারমমাসাঃ আভমনা মবগম বা াঁেতলী 3 5994134384 01720980939

993 পনম ডল চন্দ্র সরকারনভরন্দ্র চন্দ্র সরকার আরতী রানী সরকার বা াঁেতলী 3 5544492407 01745659677

994 মমাঃ োরুক মহাভসনমমাঃ কালু পময়া কুলসুম মবগম বা াঁেতলী 3 8253094828 01736235462

995 মমাঃ জপসম উদ্দিনকুজরত আলী মমাসাঃ তপছরন বা াঁেতলী 3 5994492956 01729465989

996 মমাঃ আনজ ুপময়া মমাঃ ইপলয়াস পময়া মমাসাঃ মনওয়াজান মবগম বা াঁেতলী 3 4644134209 01784807701

997 মমাসাঃ রপহমা মবগমমমাঃ আপমন উদ্দিন মমাসাঃ মপরয়ম মবগম বা াঁেতলী 3 2394134866 01763878619

998 মমাসাঃ মরনুো মবগমমমাঃ আঃ বাভরক মমাসাঃ নুরজাহান মবগম বা াঁেতলী 3 4644134233 01728941965

999 রুপবয়া আক্তার মমাঃ পরয়াজ উদ্দিন মমাছাঃ ছাভলহা মবগম বা াঁেতলী 3 7354290962 01832121626

1000 শ্রী মেবাপসস সরকারশ্রী পনতাই সরকার শ্রীমপত  ারতী রানী বা াঁেতলী 3 4644493605 019978831277

1001 মমাঃ রপমজ উদ্দিনমমাঃ ইউনুস আলী মমাসাঃ রপহমা মবগম বা াঁেতলী 3 5091763661 01735175240

1002 তাপপস কম ডকার স্বপন কম ডকার মরনু কম ডকার বা াঁেতলী 3 8256334056 01794801462

1003 মমাঃ আজাহার আলীওয়াজ উদ্দিন মখারভেে মবগম বা াঁেতলী 3 1944160850 01736534990

1004 মমাসাঃ মজাসনা মবগমকুরজত আলী মমাসাঃ ময়না মবগম বা াঁেতলী 3 5544137861 01798687091

1005 কাপনজ োরজানা আঃ কপরম মেওয়ান সাভজো আক্তার বা াঁেতলী 3 4639138405 01647693974

1006 মমাঃ বপের উদ্দিন হাপকম উদ্দিন মমাসাঃ পপদ্দজরা মবগম বা াঁেতলী 3 1494101650 01316060704

1007 মমাঃ হায়োর আলীমমাঃ োহাজ উদ্দিন মমাসাঃ সূর্ ড বানু বা াঁেতলী 3 1022064461 01741446629

1008 আপখ আক্তার মমাঃ হাভছন আলী জভবো মবগম বা াঁেতলী 3 7353150019 01762552218

1009 মমাঃ নাদ্দজম উদ্দিনওয়াজ উদ্দিন মখাভে ডো মবগম বা াঁেতলী 3 5544129124 01790027578

1010 মমাঃ পমজানুর রহমানমমাঃ সামসুদ্দিন মমাসাঃ সাপহো মবগম বা াঁেতলী 3 9144083913 01825382641

1011 ঝুনু রানী মসন মগালাপ চন্দ্র সরকারেদ্দক্ত রানী সরকার বা াঁেতলী 3 1022065070 01746126648

1012 তাপষ সরকার তালুক সরকার বাসনা সরকার বা াঁেতলী 3 8244117811 017244758707

1013 মমাঃ বাভয়াদ্দজে মহাভসনমমাঃ আরোন আলীমমাসাঃ গয়গন মনছা বা াঁেতলী 3 5994134251 01703840132

1014 মমাসাঃ লা লী মবগমআবেুর রপেে সরকারোভতমা মবগম বা াঁেতলী 3 2828336319 01943117728

1015 মমাঃ নুরুল ইসলামমমাঃ মকারবান আলীমমাসাঃ আপছয়া মবগম বা াঁেতলী 3 6894438313 01736381746

1016 মমাঃ মবারহান পময়ামমাঃ োহজাহান পময়ামমাসাঃ আভমনা মবগম বা াঁেতলী 3 9144079861 0194528754

1017 মমাসাঃ পুতুল আক্তারমমাঃ চান পময়া মমাসাঃ মরভহনা মবগম বা াঁেতলী 3 1494106618 01969268434

1018 মমাঃ ওহাব আলী ইসমাইল মহাভসন রপহমা মবগম বা াঁেতলী 3 4644129548 01799486564

1019 মমাসাঃ মরাদ্দজনা মবগমমমাঃ মহলাল উদ্দিন মমাসাঃ সুপেয়া মবগম বা াঁেতলী 3 7344150292 01714346297

1020 তুষ্ট সরকার খুপে মমাহন সরকার পবষু্ণ রানা সরকার বা াঁেতলী 3 2484078622 01875228904

1021 অপু চন্দ্র সরকার কমল চন্দ্র সরকার কল্পনা রানী সরকার বা াঁেতলী 3 5991469932 01724749710
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c„ôv bs-36

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

1022   স্বাধীন পময়া মসাহরাব মহাভসন োহানুর মবগম বা াঁেতলী 3 5111345046 01715091520

1023 মমাঃ আজাহার পমঞাহাপনে মমাল্লা হায়াতন মবগম বা াঁেতলী 3 1021724115 01721408494

1024 আপখ আক্তার মমাঃ আপনছ মৃধা জপমলা মবগম বা াঁেতলী 3 2856670001 01832123945

1025 মমাঃ েপহেুল ইসলামমমাঃ মজন ুপময়া মমাসাঃ জাহানারা মবগম বা াঁেতলী 3 7302793901 017102783887

1026 মমাসাঃ রুমা মবগমমমাঃ ওভমে আলী মমাসাঃ হাপস মবগম বা াঁেতলী 3 5993464477 01778812431

1027 মমাসাঃ আউপল মবগমমমাঃ মমাসভলম পময়ামমাসাঃ পবনা মবগম বা াঁেতলী 3 1943486637 01829304457

1028 মমাসাঃ রাভহলা মবগমছামাে পময়া মমাসাঃ সুপেয়া মবগম বা াঁেতলী 3 6443417925 01787320984

1029 জাভমর জান আমান উদ্দিন চপলা খাতুন বা াঁেতলী 3 2810073615 01877976538

1030 মমাঃ ছপমর উদ্দিন মমাঃ আোন উদ্দিন মমাসাঃ চপলা মবগম বা াঁেতলী 3 6443414146 01770069186

1031 মমাসাঃ আপছয়া মবগমমমাঃ আমভছে আলীমমাসাঃ আভনায়ারা মবগম বা াঁেতলী 3 2843401049 01852380699

1032 মমাঃ আব ুতাভহর পময়ামমাঃ বাহার উদ্দিন মমাসাঃ আভলকজান বা াঁেতলী 3 6443415234 01721388562

1033 মমাঃ হুমায়ুন কপবরনাদ্দজমুদ্দিন সপখনা মবগম বা াঁেতলী 3 4644127187 01936934238

1034 মমাঃ নুর নবী মপেজ উদ্দিন পেভরাজা মবগম বা াঁেতলী 3 4643812821 01735306027

1035 মমাসাঃ মমাভমনা মবগমমমাঃ র্ভবে আলী মমাসাঃ পরনা মবগম বা াঁেতলী 3 2843756665 01732544660

1036 পুষ্প রানী অপধকারীমেন অপধকারী আতেী রানী অপধকারী বা াঁেতলী 3 3743792370 01824509836

1037 শ্রী লেন চন্দ্র সরকারসুবল চন্দ্র সরকার শ্রীমপত করপুলা রানী বা াঁেতলী 3 3743792222 01947193693

1038 শ্রী েেরথ চন্দ্র সরকারসুবল চন্দ্র সরকার করপুলা রানী বা াঁেতলী 3 6893756129 01868343078

1039 মমাঃ নাদ্দজমুদ্দিন মমাঃ কাদ্দজমুদ্দিন জয়গন মবগম বা াঁেতলী 3 1021724669 01739605868

1040 মমাঃ মেভলায়ার মহাভসনমমাঃ আব্দরু রপহম মমাসাঃ ছাভহরা খাতুন বা াঁেতলী 3 2844081006 01792265204

1041 মমাসাঃ পরনা মবগমআব্দলু হক কে ানু বা াঁেতলী 3 1943843852

1042 মমাসাঃ রওেনারা মবগমমমাঃ আব্বাছ আলী মমাসাঃ জয়নব মবগম বা াঁেতলী 3 6893763000 01938945829

1043 মতাোজ্জল মহাভসনপনয়ামত আলী কেবানু মবগম বা াঁেতলী 3 8230438569 01747910457

1044 মমাঃ আভলপ পময়াআেছার আলী নপছমন মবগম বা াঁেতলী 3 5543804792 014787882583

1045 মমাঃ মদ্দজে পময়া মমাঃ জয়নাল আভবপেনমমাসাঃ সুপেয়া মবগম বা াঁেতলী 3 8243788752 01704705921

1046 মমাঃ আবুল মহাভসনওভমে আলী মমাসাঃ সাদ্দজরন মবগম বা াঁেতলী 3 2394128744 01747909090

1047 মমাসাঃ রাদ্দজয়া আক্তার মমাঃ বােো পমঞা মমাসাঃ হাভজরা মবগম বা াঁেতলী 3 7793793626 01709212904

1048 মমাঃ নাজমুল পময়ামমাঃ বাচ্চু পময়া মমাসাঃ পমলন মবগম বা াঁেতলী 3 8691987369 01840198114

1049 মমাসাঃ জাহানারা মবগমমমাঃ মমাহাম্মে আলীমমাসাঃ বপছরন মনছা বা াঁেতলী 3 6894081022 01841273887

1050 মমাসাঃ রুমা মবগমমমাঃ হাপনে আপল মমাসাঃ রুসনারা বা াঁেতলী 3 2395170935 01979373278

1051 মমাসাঃ মহাসভনয়ারা মবগমমমাঃ আহাব উদ্দিন মমাসাঃ নুর জাহান মবগম বা াঁেতলী 3 2843750924 01747017504
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ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

1052 মমাসাঃ রত্না মবগমমমাঃ রুম ুপময়া মমাসাঃ মপরয়ম মবগম বা াঁেতলী 3 2843401072 01722233396

1053 সাথী আক্তার মমাঃ েপহেুল ইসলামমমাছাঃ ছাভলহা মবগম বা াঁেতলী 3 9135991942 01721979772

1054 মমাসাঃ কমলা আক্তারওয়াজ উদ্দিন মমাসাঃ হাভজরা মবগম বা াঁেতলী 3 5993466449 01782372422

1055 মমাসাঃ মনরা মবগমশুক্কুর আলী মমাসাঃ কাঞ্চন মালা বা াঁেতলী 3 5543453921 017184762141

1056 মমাঃ আঃ আপলম পময়ামমাঃ মহর আলী মমাসাঃ আভলকজান বা াঁেতলী 3 3293431593 01771568240

1057 মমাঃ মতু ডজা আলী মমাঃ নুরুল ইসলাম মমাসাঃ সমরজান পবপব বা াঁেতলী 3 1493771487 01715357215

1058 মমাসাঃ কে ানু মমাঃ বাহার উদ্দিন মমাসাঃ আভলকজান বা াঁেতলী 3 8693822598 01318767727

1059 হারান চন্দ্র সরকারমমন্দ ুমন্ডল জাহারী রানী বা াঁেতলী 3 2843755857 01304880207

1060 মমাঃ আঃ কপরম পময়াহায়োর আলী মমাসাঃ আপবষ্কার মবগম বা াঁেতলী 3 9572054105 01774889844

1061 মমাঃ েপেকুল ইসলামমমাঃ সুলতান পময়া মমাসাঃ রপহমা মবগম বা াঁেতলী 3 9571891242 01781868579

1062 সালমা আক্তার মমাঃ ছাভনায়ার মহাভসনহাপমো মবগম বা াঁেতলী 3 3756634584 01304059236

1063 মমাসাঃ পেপরন মবগমছালাম খান মমাসাঃ েুল খাতুন বা াঁেতলী 3 32934360289 01754899919

1064 মমাঃ হাপনে পময়া ওয়াজ উদ্দিন মমাসাঃ হাভজরা মবগম বা াঁেতলী 3 4643807474 01732095493

1065 মমাঃ মমাস্তো ওয়াজ উদ্দিন মমাসাঃ হাভজরা মবগম বা াঁেতলী 3 7343822156 01821410528

1066 মমাসাঃ আভলয়া মবগমমমাঃ আোজ উদ্দিনমমাসাঃ আপছরন মবগম বা াঁেতলী 3 4643457494 01739526309

1067 মমাঃ আপেক পময়াআপল আজম আছমা মবগম বা াঁেতলী 3 6911457634 01733543714

1068 মমাসাঃ পেভরাজা মবগমমমাঃ মইজউদ্দিন মমাসাঃ কেবানু মবগম বা াঁেতলী 3 8243788174 01311325176

1069 পপরমল সরকার হারান সরকার মালতী রানী সরকার বা াঁেতলী 3 4194102887 01854899513

1070 সাভজো মবগম মমাঃ বাচ্চু পময়া মবেনা মবগম বা াঁেতলী 3 ############ 01757624687

1071 মমাসাঃ আভনায়ারা মবগমমৃত জস ুখা াঁ মমাসাঃ উপাতন মবগম বা াঁেতলী 3 4643458906 01757624687

1072 মমাসাঃ কুলছুম মবগমরজব আলী মজাভলখা খাতুন বা াঁেতলী 3 5543811995 01772550599

1073 মমাঃ রাজ্জাক মহাভসনইসমাইল মহাভসন আভমর জান মজতু বা াঁেতলী3 9144090058 01877042672

1074 মমাঃ রানা মহাভসন মসাহাগমমাঃ পমলন পময়া মমাভে ডো মবগম মজতু বা াঁেতলী3 1483002513 01989752258

1075 মমাসাঃ সাভলহা মবগমমমাঃ েরভবে আলী মমাসাঃ মগালাপ জান মজতু বা াঁেতলী3 6442461262 01822644828

1076 পেউলী মবগম মমাঃ আলী মহাভসন মভনায়ারা মবগম মজতু বা াঁেতলী3 1022066243 01792447201

1077 মমাঃ মরজাউল কপরমআোজ উদ্দিন ধারা মবগম মজতু বা াঁেতলী3 4643812912 01828030260

1078 মমাঃ তমভছর আলীমমাঃ েরভবে আলী মগালাপ জান মজতু বা াঁেতলী3 2394490235 01320351961

1079 মমাঃ র্াইেুর রহমানমমাঃ আব্দসু সামাে মমাসাঃ জয়নব মনছা মজতু বা াঁেতলী3 8694146799 01719189256

1080 মমাসাঃ আসমা মবগমমমাঃ মমাকাম বযাপারীমমাসাঃ জাহানারা মবগম মজতু বা াঁেতলী3 8694149124 01935843154

1081 লপতে মহাভসন মমাকভছে আলী মমাসাঃ রুপবানু মবগম মজতু বা াঁেতলী3 3744471123 01816441588
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ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

1082 মমাসাঃ জভবো মবগমমমাঃ হাপেজ উদ্দিন মমাসাঃ আভমনা মবগম মজতু বা াঁেতলী3 6444102641 01750921702

1083 মমাঃ হাভছন আলী মপেজ উদ্দিন সাভয়র জান মজতু বা াঁেতলী3 4644139521 01750921702

1084 মমাঃ আইউব আলীমমাঃ োমছুল আলমমমাসাঃ হাসনা মবগম মজতু বা াঁেতলী3 1025042486 01771197267

1085 মমাঃ কপেল উদ্দিনহাভয়ত আলী জপমরন মবগম মজতু বা াঁেতলী3 1022239170 01990411834

1086 আরদ্দজনা আক্তার মমাঃ মপেজ উদ্দিন রপহমা মবগম মজতু বা াঁেতলী3 1511378968 01736088100

1087 মমাসাঃ জপরনা মবগমইসমাইল পময়া আভমর জান মজতু বা াঁেতলী3 6894437943 01888691107

1088 মমাঃ আঃ মান্নান পময়াইসমাইল মহাভসন আভমর জান মজতু বা াঁেতলী3 5544133993 01322554006

1089 মমাঃ রতন পময়া নাদ্দজমদ্দিেন আয়ো মবগম মজতু বা াঁেতলী3 8692670436 01768183149

1090 মমাঃ মখারভেে আলমমমাকরব আলী মমাসাঃ মপরয়ম মবগম মজতু বা াঁেতলী3 2844436044 01873898231

1091 মমাঃ রাজ্জাক মহাভসনইসমাইল মহাভসন আভমর জান মজতু বা াঁেতলী3 9144090058 01877042672

1092 মমাঃ মসাহরাব আলীমমাঃ মকরব আলী মমাসাঃ মপরয়ম মবগম মজতু বা াঁেতলী3 7794476866 01716211309

1093 মমাঃ আপমর আলী মমাঃ মমাকরব আলী মমাসাঃ মপরয়ম মবগম মজতু বা াঁেতলী3 6894438305 01323125637

1094 মমাঃ মদ্দজবর রহমানমমাকরব আলী মমাসাঃ মপরয়ম মবগম মজতু বা াঁেতলী3 8244468065 01953860127

1095 মমাঃ মহাভসন আলীমপেজ পময়া োভয়ব জান মজতু বা াঁেতলী3 7344155747 01311367420

1096 মমাঃ কেম আলী ইসমাইল মহাভসন আভমর জান মজতু বা াঁেতলী3 6444455791 01784164440

1097 মমাঃ নাপসর পময়া মমাঃ আবুল মহাভসন মসামলা মবগম মজতু বা াঁেতলী3 4644490411 01734165699

1098 মমাঃ মমায়াভজ্জম মহাভসনমমাঃ আপমর মহাভসনজভুলখা মবগম মজতু বা াঁেতলী3 3744473012 0130842363

1099 কায়সার হাপমে মমাঃ কপছম উদ্দিন সুপেয়া খাতুন মজতু বা াঁেতলী3 5094081964 01955663536

1100 মমাসাঃ লাইপল মবগমমমাঃ শুকুর আলী মমাসঃ বানু মজতু বা াঁেতলী3 7794119615 01909066360

1101 পারুল আক্তার মখারভেে আলম মসাপরয়অ মবগম মজতু বা াঁেতলী3 3744114079 01781731729

1102 মমাসাঃ পবনা আক্তারমহাভেব মধুমালা মজতু বা াঁেতলী3 6894088357 01703426090

1103 পরনা আক্তার মমাঃ মান্নান পময়া আভনায়ারা মবগম মজতু বা াঁেতলী3 1494460833 01856042343

1104 পবউটট আক্তার মমাঃ আব্দলু হাই মমাসাঃ মাসুো মবগম মজতু বা াঁেতলী3 6011348015 01816717444

1105 মমাঃ মতাোজ্জল মহাভসনমমাঃ জাপকর মহাভসনমখাভেজা মবগম মজতু বা াঁেতলী3 7793791276 01739556122

1106 মমাসাঃ রংমালা মবগমমমাঃ রহমান পময়া মমাসাঃ জয়গান মবগম মজতু বা াঁেতলী3 8414103045 01714376613

1107 মমাসাঃ জভবো মবগমমমাঃ মপেজ উদ্দিন মমাসাঃ আভমনা মবগম মজতু বা াঁেতলী3 6444102641 01750921702

1108 হাভেজা মমাহাম্মে আলী মহাভসনমমাসাঃ আমলা মবগম মজতু বা াঁেতলী3 ############ 01711455428

1109 মমাঃ নজরুল ইসলামমমাঃ সের উদ্দিন রাপবয়া মবগম মজতু বা াঁেতলী3 4194454866 01763293794

1110 মমাঃ জলুহাস পময়ামমাঃ সামছুল আলমমমাসাঃ হাছনা মবগম মজতু বা াঁেতলী3 7780405747 01942504803

1111 মমাসাঃ সীমা আক্তারমমাঃ সাপ্লাজ উদ্দিন মমাসাঃ সুপেয়া মবগম মজতু বা াঁেতলী3 68978901489 01710395088

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



c„ôv bs-39

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

1112 মমাঃ মসাভহল রানা মমাঃ পমলন পময়া মমাসাঃ মমারভেো মবগম মজতু বা াঁেতলী3 14900955244 01780493148

1113 মমাঃ রুভবল পময়া মমাঃ আবুল কাভেম মমাছাঃ মরভহনা মবগম মজতু বা াঁেতলী3 1494779844 01917364268

1114 রুপম আক্তার পসরাজলু ইসলাম রভমলা মবগম মজতু বা াঁেতলী3 1493424269 01961025734

1115 মমাঃ সবুজ মহাভসনমমাঃ আবুল কাভেম মমাঃ মরভহনা মবগম মজতু বা াঁেতলী3 5974972613 01794436911

1116 মমাঃ আবুল কাভেমশুক্কুর আলী েহর বানু মজতু বা াঁেতলী3 73441526387 01828308734

1117 মমাভে ডো মবগম পসরাজলু ইসলাম জাভমলা মবগম মজতু বা াঁেতলী3 7793437152 01323716944

1118 মমাঃ খপললুর রহমানইসমাইল মন্ডল ছতয়ব জান মজতু বা াঁেতলী3 4193424795 017740534744

1119 মমাঃ পরপন পময়া মমাঃ খপললুর রহমানমমাসাঃ মরপলয়া মবগম মজতু বা াঁেতলী3 1943483212 01767812848

1120 মমাসাঃ পেল্পী আক্তারমমাঃ মবলাল উদ্দিন মমাসাঃ মসানা বানু মজতু বা াঁেতলী3 4194103455 01812452359

1121 মরভহনা মবগম জয়নাল পময়া মমাসাঃ মাভলকা মবগম মজতু বা াঁেতলী3 5543806649 01865329204

1122 মমাঃ কুিুছ আলী মমাঃ মহর আলী রংমালা মবগম মজতু বা াঁেতলী3 8261357837 01714386613

1123 মমাসাঃ রংমালা মবগমমমাঃ রহমান পময়া মমাসাঃ জয়গান মবগম মজতু বা াঁেতলী3 6444103045 01714376613

1124 মমাসাঃ মরাভকয়া মবগমজনু ুপময়া সপবরন মবগম মজতু বা াঁেতলী3 3294114750 01311367420

1125 মমাঃ জামাল উদ্দিনআক্কাস আলী মমাসাঃ কবুলজান মজতু বা াঁেতলী3 5094090668 01924569125

1126 পেভরাজা মবগম মমাঃ পসরাজলু সমত বানু মজতু বা াঁেতলী3 1493775561 01780423075

1127 পেউলী আক্তার ময়জদু্দিন োভহো মবগম মজতু বা াঁেতলী3 9580830058 01320351962

1128 কুপল খাতুন জভবো খা াঁ পপরবানু মজতু বা াঁেতলী3 8243786061 01790727854

1129 মসাপনয়া আক্তার বাহার উদ্দিন সপখনা মবগম মজতু বা াঁেতলী3 1912732896 01928087724

1130 োপকল পময়া মমাঃ হাভেম পময়া মেভলায়ারা মবগম বা াঁেতলী 3 7805950305 1731671184
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c„ôv bs-40

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



c„ôv bs-41
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c„ôv bs-42
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c„ôv bs-43
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c„ôv bs-44
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c„ôv bs-45
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c„ôv bs-46
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c„ôv bs-47
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c„ôv bs-48
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c„ôv bs-49

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



c„ôv bs-50
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c„ôv bs-51
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c„ôv bs-52

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

1131 4

1132 4

1133 4

1134 4

1135 4

1136 4

1137 4

1138 4

1139 4

1140 4

1141 4

1142 4

1143 4

1144 4

1145 4

1146 4

1147 4

1148 4

1149 4

1150 4

1151 4

1152 4

1153 4

1154 4

1155 4

1156 4

1157 4

1158 4

1159 4

1160 4

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

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



c„ôv bs-53

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

1161 4

1162 4

1163 4

1164 4

1165 4

1166 4

1167 4

1168 4

1169 4

1170 4

1171 4

1172 4

1173 4

1174 4

1175 4

1176 4

1177 4

1178 4

1179 4

1180 4

1181 4

1182 4

1183 4

1184 4

1185 4

1186 4

1187 4

1188 4

1189 4

1190 4

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



c„ôv bs-54

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

1191 4

1192 4

1193 4

1194 4

1195 4

1196 4

1197 4

1198 4

1199 4

1200 4

1201 4

1202 4

1203 4

1204 4

1205 4

1206 4

1207 4

1208 4

1209 4

1210 4

1211 4

1212 4

1213 4

1214 4

1215 4

1216 4

1217 4

1218 4

1219 4

1220 4

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



c„ôv bs-55

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

1221 4

1222 4

1223 4

1224 4

1225 4

1226 4

1227 4

1228 4

1229 4

1230 4

1231 4

1232 4

1233 4

1234 4

1235 4

1236 4

1237 4

1238 4

1239 4

1240 4

1241 4

1242 4

1243 4

1244 4

1245 4

1246 4

1247 4

1248 4

1249 4

1250 4
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c„ôv bs-56

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

1251 4

1252 4

1253 4

1254 4

1255 4

1256 4

1257 4

1258 4

1259 4

1260 4

1261 4

1262 4

1263 4

1264 4

1265 4

1266 4

1267 4

1268 4

1269 4

1270 4

1271 4

1272 4

1273 4

1274 4

1275 4

1276 4

1277 4

1278 4

1279 4

1280 4
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c„ôv bs-57

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

1281 4

1282 4

1283 4

1284 4

1285 4

1286 4

1287 4

1288 4

1289 4

1290 4

1291 4

1292 4

1293 4

1294 4

1295 4

1296 4

1297 4

1298 4

1299 4

1300 4

1301 4

1302 4

1303 4

1304 4

1305 4

1306 4

1307 4

1308 4

1309 4

1310 4

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



c„ôv bs-58

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

1311 4

1312 4

1313 4

1314 4

1315 4

1316 4

1317 4

1318 4

1319 4

1320 4

1321 4

1322 4

1323 4

1324 4

1325 4

1326 4

1327 4

1328 4

1329 4

1330 4

1331 4

1332 4

1333 4

1334 4

1335 4

1336 4

1337 4

1338 4

1339 4

1340 4

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



c„ôv bs-59

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

1341 4

1342 4

1343 4

1344 4

1345 4

1346 4

1347 4

1348 4

1349 4

1350 4

1351 4

1352 4

1353 4

1354 4

1355 4

1356 4

1357 4

1358 4

1359 4

1360 4

1361 4

1362 4

1363 4

1364 4

1365 4

1366 4

1367 4

1368 4

1369 4

1370 4

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



c„ôv bs-60

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

1371 4

1372 4

1373 4

1374 4

1375 4

1376 4

1377 4

1378 4

1379 4

1380 4

1381 4

1382 4

1383 4

1384 4

1385 4

1386 4

1387 4

1388 4

1389 4

1390 4

1391 4

1392 4

1393 4

1394 4

1395 4

1396 4

1397 4

1398 4

1399 4

1400 4

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



c„ôv bs-61

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

1401 4

1402 4

1403 4

1404 4

1405 4

1406 4

1407 4

1408 4

1409 4

1410 4

1411 4

1412 4

1413 4

1414 4

1415 4

1416 4

1417 4

1418 4

1419 4

1420 4

1421 4

1422 4

1423 4

1424 4

1425 4

1426 4

1427 4

1428 4

1429 4

1430 4

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



c„ôv bs-62

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

1431 4

1432 4

1433 4

1434 4

1435 4

1436 4

1437 4

1438 4

1439 4

1440 4

1441 4

1442 4

1443 4

1444 4

1445 4

1446 4

1447 4

1448 4

1449 4

1450 4

1451 4

1452 4

1453 4

1454 4

1455 4

1456 4

1457 4

1458 4

1459 4

1460 4

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



c„ôv bs-63

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

1461 4

1462 4

1463 4

1464 4

1465 4

1466 4

1467 4

1468 4

1469 4

1470 4

1471 4

1472 4

1473 4

1474 4

1475 4

1476 4

1477 4

1478 4

1479 4

1480 4

1481 4

1482 4

1483 4

1484 4

1485 4

1486 4

1487 4

1488 4

1489 4

1490 4

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



c„ôv bs-64

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

1491 4

1492 4

1493 4

1494 4

1495 4

1496 4

1497 4

1498 4

1499 4

1500 4

1501 4

1502 4

1503 4

1504 4

1505 4

1506 4

1507 4

1508 4

1509 4

1510 4

1511 4

1512 4

1513 4

1514 4

1515 4

1516 4

1517 4

1518 4

1519 4

1520 4

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



c„ôv bs-65

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

1521 4

1522 4

1523 4

1524 4

1525 4

1526 4

1527 4

1528 4

1529 4

1530 4

1531 4

1532 4

1533 4

1534 4

1535 4

1536 4

1537 4

1538 4

1539 4

1540 4

1541 4

1542 4

1543 4

1544 4

1545 4

1546 4

1547 4

1548 4

1549 4

1550 4

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



c„ôv bs-66

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

1551 4

1552 4

1553 4

1554 4

1555 4

1556 4

1557 4

1558 4

1559 4

1560 4

1561 4

1562 4

1563 4

1564 4

1565 4

1566 4

1567 4

1568 4

1569 4

1570 4

1571 4

1572 4

1573 4

1574 4

1575 4

1576 4

1577 4

1578 4

1579 4

1580 4

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



c„ôv bs-67

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

1581 4

1582 4

1583 4

1584 4

1585 4

1586 4

1587 4

1588 4

1589 4

1590 4

1591 4

1592 4

1593 4

1594 4

1595 4

1596 4

1597 4

1598 4

1599 4

1600 4

1601 4

1602 4

1603 4

1604 4

1605 4

1606 4

1607 4

1608 4

1609 4

1610 4

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



c„ôv bs-68

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

1611 4

1612 4

1613 4

1614 4

1615 4

1616 4

1617 4

1618 4

1619 4

1620 4

1621 4

1622 4

1623 4

1624 4

1625 4

1626 4

1627 4

1628 4

1629 4

1630 4

1631 4

1632 4

1633 4

1634 4

1635 4

1636 4

1637 4

1638 4

1639 4

1640 4

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



c„ôv bs-69

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

1641 4

1642 4

1643 4

1644 4

1645 4

1646 4

1647 4

1648 4

1649 4

1650 4

1651 4

1652 4

1653 4

1654 4

1655 4

1656 4

1657 4

1658 4

1659 4

1660 4

1661 4

1662 4

1663 4

1664 4

1665 4

1666 4

1667 4

1668 4

1669 4

1670 4

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



c„ôv bs-70

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

1671 4

1672 4

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



c„ôv bs-71

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

1673 সাভজো মবগম আবুল কাভেম পরী মবগম হপররাউৎপুলকা 5 3725428092 00017112648

1674 মমাছাঃ আবমনা মবগমজয়নউদ্দিন মাতব্বরমৃত মখাভেজা মবগমমমাঃ মারেত আলীহপররাউৎপুলকা 5 3313266892824 00193976104

1675
মমাসাঃ 

ইয়াসপমন আক্তার
মমাঃ ইসমাইল আকনমমাসাঃ জপরনা খাতুন হপররাউৎপুলকা 5 5993875599 01914084817

1676 মমাঃ আবুল মহাভসনকপলম উদ্দিন মমাছাঃ আভনায়ারা হপররাউৎপুলকা 5 2845116736 01742960896

1677 মমাঃ নূর নবী তাছপলম মমাসাঃ নপছরন মবগম হপররাউৎপুলকা 5 9143487370 01775065416

1678 মমাঃ তাপহবুর মসকমমাঃ লাভয়ক মসক আপছরন মবগম হপররাউৎপুলকা 5 6423600706 01812907143

1679 মমাঃ মুকবুল মহাভসনমকের আলী মাতব্বরঅপছমন মনছা হপররাউৎপুলকা 5 4643584537 01722041907

1680 মমাছাঃ মােুজা মবগমমমাঃ রাজ ুপময়া মমাছাঃ আভয়ো মবগম হপররাউৎপুলকা 5 6893815990 01917045244

1681 মমাছাঃ োহাতন মনছামমাঃ আরজ খা কপরমন মনছা হপররাউৎপুলকা 5 8243517391 01940897866

1682 মমাঃ আলমগীর মমাঃ রপহজ উদ্দিন মমাছাঃ আভয়ো মবগম হপররাউৎপুলকা 5 3743561403 01873896720

1683 রপহমা মবগম সবের আলী মাপলয়া খাতুন আবুল কাভেমহপররাউৎপুলকা 5 3293834739 01749527856

1684 মমাসাঃ মজাসনা মবগমআঃ মান্নান মমাসাঃ েুল বানু হপররাউৎপুলকা 5 01754918227

1685 মরামানা মবগম মমাপমন মমাসাঃ হাপস মবগমোমর হপররাউৎপুলকা 5 8695184963 01876377416

1686 আব্দলু খাভলক মেখঝুমুর আলী মেখ েুলজান মবগম হপররাউৎপুলকা 5 1943611077 01989756165

1687 মমাসাঃ খাপেজা খাতুনমমাঃ জালাল উদ্দিন
মমাছাঃ 

আেরােুন মনছা
হপররাউৎপুলকা 5 4624978773 01944303403

1688 মমাঃ মান্নান মেওয়ান
মমাঃ আোজ 

উদ্দিন মেওয়ান
মমাসাঃ তারা বানু হপররাউৎপুলকা 5 3313266892983 01767810497

1689 মমাঃ ইয়াপছন পময়া মমাঃ ইসলাম উদ্দিনইয়াসপমন হপররাউৎপুলকা 5 3761364250 01946845500

1690 মমাঃ আলমগীর মহাভসনমমাঃ আবুল কাভেম মপল্লকা মবগম হপররাউৎপুলকা 5 4212884417 01709108981

1691 মমাসাঃ রপহমা মবগমআইয়ুব আলী আভমনা মবগম আয়নাল হপররাউৎপুলকা 5 7793847372 01766630665

1692 মমাসাঃ মমতাজ মেওয়ানমমাবারক আলী হাসনা মবগম হপররাউৎপুলকা 5 5994365285 01974867081

1693 মমাঃ আঃ হাভরজ আঃ রহমান হাভজরা খাতুন হপররাউৎপুলকা 5 3744861455 01875077347

1694 নাজমা মবগম হাভতম মন্ডল আপবরন পবপব হপররাউৎপুলকা 5 3303184802 01913582969

1695 মমাছাঃ র্পল আক্তার
মমাঃ আব্দরু 

রহমান জমািার
মরাভকয়া মবগম হপররাউৎপুলকা 5 1493543779 01716359130

1696 মমাঃ রপেকুল ইসলামআপমর মহাভসন
মমাসাঃ 

সামছুন্নাহার 
হপররাউৎপুলকা 5 4193834134 01776410429

1697 আঃ খাভলক আঃ রহমান হাভজরা খাতুন হপররাউৎপুলকা 5 5543859705 01813100432

1698 মমাঃ আঃ বাভরক আঃ রহমান হাভজরা খাতুন হপররাউৎপুলকা 5 7343875063 01882528000

1699 মমাঃ অপলউল্লাহ আঃ সািার মমাভে ডো মবগম হপররাউৎপুলকা 5 4644876171 01947746095

1700 আভনায়ার মহাভসনমমাঃ মঙ্গল পময়া মমাসাঃ আভমনা মবগম হপররাউৎপুলকা 5 7343560327 01749103629

1701 মমাঃ সদ্দজব মহাভসনমমাঃ হাপববুর রহমানমমাসাঃ েপরো মবগম হপররাউৎপুলকা 5 9101866417 01883051215

1702 মমাঃ হাপববুর রহমানওহাব পাটওয়রী মমাকভছো মবগম হপররাউৎপুলকা 5 3293517581 01323709057

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:
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c„ôv bs-72

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

1703 পবপ্লব কাপন্ত তালুকোরমপতলাল তালুকোর সন্ধ্যা রানী তালুকোর হপররাউৎপুলকা 5 5094831129 01760534692

1704 মমাঃ নূরুল ইসলামমৃত রহমত আলী মমাসাঃ আভমনা মবগম হপররাউৎপুলকা 5 3313266892572 01712816347

1705 মমাঃ নুরুল ইসলামপপনর উদ্দিন মমাসাঃ মরাভকয়া মবগম হপররাউৎপুলকা 5 5543861065 01988162043

1706 আব্দলু মাভলক আপতয়ার রহমান পসদ্দিকা মবগম সপেপুর 5 5954177738 01732762409

1707 আব্দলু জপলল নূর মমাহাম্মাে েরাজীজভবো খাতুন হপররাউৎপুলকা 5 8694618276 01705278964

1708 োহানাজ মমাঃ আঃ জপলল আভমনা খাতুন হপররাউৎপুলকা 5 5103079454 01748965242

1709 মমাঃ মেভলায়ার মহাভসনমমাঃ ইসমাইল মহাভসনমমাছাঃ জীবন আরা হপররাউৎপুলকা 5 8243835827 01993471064

1710 মমাঃ মমাসভলম মহাভসনমমাঃ মবলাভয়ত মহাভসনহাভজরা মবগম হপররাউৎপুলকা 5 2845002720 01893116014

1711 আলাউদ্দিন 
েজলুর রহমান 

জমাোর
মপল্লকা খাতুন হপররাউৎপুলকা 5 2388806446 01764595591

1712 মমাসাঃ মমতাজ মবগমমমাঃ ইউসুব আলী
মমাসাঃ জাহানারা 

মবগম
হপররাউৎপুলকা 5 3293835272 01784476295

1713 মমাঃ আলমগীর
মমাঃ আব্দলু 

মাভলক পময়াদ্দজ
হাভজরা মবগম হপররাউৎপুলকা 5 8693882709 01872161262

1714 মমাঃ কপবর মহাভসনআঃ জপলল মবপারী েুলবানু হপররাউৎপুলকা 5 91438005498 01849482392

1715 মমাসাঃ রাপবয়া আঃ খাভলক েলবানতাভহরা হপররাউৎপুলকা 5 7343888470 01736175407

1716 সালমা ক্বারী আঃ সািার মমারভেো হপররাউৎপুলকা 5 4195193661 01745699310

1717 মমৌসুমী মবগম মহপসন রাভেো মবগম হপররাউৎপুলকা 5 6869027323 01927503886

1718 মমাঃ নাপছর উদ্দিনআঃ জব্বার নাপছমা মবগম হপররাউৎপুলকা 5 1944645116 01941620808

1719 মমাছাঃ মদ্দজডনা মবগমমমাঃ মমাজাভম্মল মেখমমাছাঃ মভনায়ারা মবগম হপররাউৎপুলকা 5 5093533601 01792529731

1720
মমাঃ হাপববুর 

রহমান পাটুয়ারী
মৃত আঃ রপহম পাটুয়ারীমৃত মনজমুা খাতুন হপররাউৎপুলকা 5 3313266893262 01323709048

1721 মমাসাঃ মাহমুো মবগমআঃ রব হাওলাোর পবপব োভতমা হপররাউৎপুলকা 5 2843815990 01874487433

1722 মমাঃ আব্দলু খাভলকমমাঃ সুরত আলী মমাছাঃ হাদ্দজমন মনছা হপররাউৎপুলকা 5 3294348986 01794370428

1723 ঝড়না মবগম হাভছন খান আপখ হপররাউৎপুলকা 5 4183828110 01923468423

1724 মমাসাঃ মরৌেনারা মবগম
মমাঃ রুস্তম আলী 

সরকার
সাভহরা মবগম হপররাউৎপুলকা 5 6443822280 01936505985

1725 মমাসাঃ খাপেজা আক্তারমমাঃ নয়ন আলী মমাসাঃ োপহো হপররাউৎপুলকা 5 9143489996 01747584499

1726 মমাছাঃ সামলা মবগমমমাঃ েজর আলী মমাসাঃ হাপলমা মবগম হপররাউৎপুলকা 5 2844833828 01756915071

1727 মমাঃ সুমন পময়া মমাঃ মজন ুপময়া সুরাইয়া মবগম হপররাউৎপুলকা 5 5994811894 01724958908

1728 পবউটট জান পবপব মকয়ামত আলী মমাসাঃ আপছরন পবপব হপররাউৎপুলকা 5 6894996302 01993471060

1729 আভনায়ারা মবগম েজল পময়াজী আপছয়া খাতুন হপররাউৎপুলকা 5 4193833078 01859021386

1730 তানদ্দজলা জাহান
মমাঃ আলী 

মহাভসন হাওলাোর
মমাছাঃ পার ীন মবগম হপররাউৎপুলকা 5 8706784884 01757797825

1731 মমাছাঃ নাপছমা আক্তারমমাঃ মজবলক হাওলাোরোভতমা মবগম হপররাউৎপুলকা 5 3743847356 01949968026

1732 মমাছাঃ রপহমা মবগম মৃত োভতমা মবগমমমাঃ েজলুল হকহপররাউৎপুলকা 5 3313266892688 01781954773
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c„ôv bs-73

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

1733 মমাঃ বােো পময়া
মমাঃ সুলতান 

আহভম্মে পময়াজী
মমাসাঃ সবুরা খাতুন হপররাউৎপুলকা 5 5545044959 01734170172

1734 মমাঃ জাহাঙ্গীর আলম বাবুলমমাঃ নূরুজ্জামান মমাসাঃ রাপহমা মবগম হপররাউৎপুলকা 5 4193831049 01718636858

1735 মমাছাঃ জপরনা মবগমছািার হাওলাোর মলছ পবপব হপররাউৎপুলকা 5 5094836136 01967503994

1736 মমাঃ মমাক্তার মহাভসনমমাঃ রপেকুল ইসলামমমাছাঃ মদ্দজডনা মবগম হপররাউৎপুলকা 5 6898221533 01717693669

1737 মমাঃ জামাল হাওলাোরমমাঃ ছািার হাওলাোরমমাছাঃ মলেু পবপব হপররাউৎপুলকা 5 8694387617 01779539477

1738 মমাছাঃ বকুল মবগমমমাঃ নুরুজ্জামান মালরপহমা মবগম হপররাউৎপুলকা 5 6453090661 01753598928

1739 মেভলায়ার মহাভসন মইজ উদ্দিন বকুল মবগম হপররাউৎপুলকা 5 5068622538 01912381030

1740 মমাঃ লাইলী মবগমআবুল মহাভসন জাভহো মবগম হপররাউৎপুলকা 5 6893501582 01754393414

1741 মমাসাঃ খুেী মবগমমমাঃ আব্দলু বাভরক মমাছাঃ মপতয়া মবগম হপররাউৎপুলকা 5 3313266892680 01742067874

1742 মমাঃ বােো পময়া মমাঃ আবুল মহাভসন মমাছাঃ সবুরা মবগম হপররাউৎপুলকা 5 7343883133 01927182370

1743 মমাঃ রুহুল আপমন বাপরআপতয়ার রহমান পসদ্দিকা মবগম হপররাউৎপুলকা 5 1455374700 01726467688

1744 মােুজা মবগম ইউনুস হাওলাোর নূরজাহান হপররাউৎপুলকা 5 2395351881 01737158395

1745 মমাছাঃ র্াপলয়া মবগমমমাঃ মারেত আলী মমাছাঃ আভমনা মবগম হপররাউৎপুলকা 5 5995047890 01788354571

1746 মমাঃ মামুন মমাঃ মমাস্তো রাপেো মবগম হপররাউৎপুলকা 5 5554763414 01686735263

1747 মমাসাঃ হাভমলা মবগমআব্দলু হক মমাসাঃ হাভেজা মবগম হপররাউৎপুলকা 5 6871001522 01754597772

1748 সুমা আক্তার
মৃত আবুল বাোর 

পময়াজী
মােুজা মবগম হপররাউৎপুলকা 5 3313266068914 01937824482

1749 মমাঃ রপেকুল ইসলামআব্দলু কাভের খুকী মবগম হপররাউৎপুলকা 5 9144821312 01925960849

1750 মমাসাঃ পেপরন আক্তারমমাঃ পসরাজ মেওয়ানমমাসাঃ তাজমা মবগম হপররাউৎপুলকা 5 1504243120 01309957826

1751
মমাঃ সাপবর 

সরকার রানা

মমাঃ সামছুল হক 

সরকার
সালমা সরকার হপররাউৎপুলকা 5 3313266893207 01909511316

1752 মমাঃ জপলল হাজারীমমভছর আলী হাজারীনূর বানু মবগম হপররাউৎপুলকা 5 7343881103 01906874744

1753 মমাঃ ইসমাইল মহাভসনমাহবুবুল মুদ্দন্স মমাসাঃ ছপবরা খাতুন হপররাউৎপুলকা 5 7794870357 01948246356

1754 মভনায়ারা মবগম
মমাঃ আোজ 

উদ্দিন মেওয়ান
মমাসাঃ তারা বানু হপররাউৎপুলকা 5 9143530567 01776606904

1755 মাসুো খানম মদ্দজবুল হক আভমনা খাতুন মাঈন উদ্দিন হপররাউৎপুলকা 5 9144325322 01305229212

1756 মমাসাঃ রাভবয়া আক্তারমমাঃ নূরুল ইসলাম পমস েদ্দজলাতুন মমাঃ রাভসল হপররাউৎপুলকা 5 5556840550 01746824289

1757 মমাসাঃ সালমা মবগমমতাোজ্জল মহাভসননাদ্দজো মবগম জয়নাল আভবেীনহপররাউৎপুলকা 5 1021766413 01812374553

1758 মমাঃ আবুল বাোর
আব্দলু ছািার 

হাওলাোর
মলেু পবপব হপররাউৎপুলকা 5 3744850714 01909558158

1759 মমাঃ বুলু মেখ মমাঃ লাভয়ক মেখ মমাছাঃ আপছরন হপররাউৎপুলকা 5 5993588069 01902957291

1760 মমাসাঃ েপরো মবগমআব্দলু মদ্দজে মমাছাঃ োহাতুন মনছা হপররাউৎপুলকা 5 2843528684 01867069562

1761 মমাছাঃ সপখরন মবগমশুকুর আলী মমাছাঃ আভয়ো মবগম হপররাউৎপুলকা 5 9144552842 01728890820

1762 মমাছাঃ জপমরন কপলম উদ্দিন মমাসাঃ আভনায়ারা হপররাউৎপুলকা 5 8243841015 01932250882
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c„ôv bs-74

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

1763 দ্দজয়ােুল ইসলাম মমাঃ োজাহান মরাদ্দজ মবগম হপররাউৎপুলকা 5 1471691338 01316460141

1764 মমাসাঃ আয়ো মবগমআব্দলু মদ্দজে মমাসাঃ োহতন মনছা হপররাউৎপুলকা 5 6894561411 00194573318

1765 মমাসাঃ তাজমা মবগমসুজা মমাল্লা মগালাপজান হপররাউৎপুলকা 5 7793523023 01923173038

1766 মমাঃ চুনু্ন পময়া জব্বার মৃধা জভবো খাতুন হপররাউৎপুলকা 5 3744584685 01777864624

1767 মমাসাঃ োভতমা আক্তারতারা পময়া সালতন মনছা হপররাউৎপুলকা 5 1493837577 01768523292

1768 মমাঃ বাবল অপহজলু মমাসাঃ নূর সপলমা হপররাউৎপুলকা 5 3294342153 01939740538

1769 মমাসাঃ োপহো মবগমঅপহজলু মমাসাঃ নূর সপলমা হপররাউৎপুলকা 5 5544376618 01754394511

1770 মমাঃ নাদ্দজম মেখ মইন উদ্দিন মেখ জাপমর মনছা হপররাউৎপুলকা 5 4194837052 01996160378

1771 মমাঃ মেওয়ান রপেক
মমাঃ আকজ 

উদ্দিন মেওয়ান
মমাসাঃ তারা বানু হপররাউৎপুলকা 5 4644879846 01712867081

1772 মমাসাঃ রানী মবগমজব্বার মৃধা মমাসাঃ রওোরা হপররাউৎপুলকা 5 734355970 01762009223

1773 মমাঃ মান্নান মেওয়ানআোজ মেওয়ান মমাসাঃ মভহলা মবগম হপররাউৎপুলকা 5 8243532671 01732435308

1774 মমাসাঃ খুকু মপন নূরুল হক হাওলাোরমমাসাঃ জহুরা খাতুন হপররাউৎপুলকা 5 6443829517 01316860771

1775 মমাঃ ইউসুে আলীমৃত োমছুল ইসলামমমাছাঃ আপছয়া মবগম হপররাউৎপুলকা 5 3313266924280 01883718372

1776 মমাঃ মহলাল উদ্দিনমমাঃ পরয়াজ উদ্দিন মমাসাঃ মবলাতন মনছা হপররাউৎপুলকা 5 5544613952 01718651058

1777 মমাসাঃ তারা বানু মনছুর রহমান আেরজান হপররাউৎপুলকা 5 5544369365 01306972857

1778 মুক্তা আক্তার আঃ মান্নান পরদ্দজয়া মবগম হপররাউৎপুলকা 5 1928793478 01758629781

1779
মমাঃ জয়নাল 

আহভম্মে পময়াদ্দজ

সুলতান আহভম্মে 

পময়াদ্দজ
মমাছাঃ সবুরা মবগম হপররাউৎপুলকা 5 3313266892906 01937817531

1780 মজাসনা মবগম আঃ রপহম আরভজনা মবগম হপররাউৎপুলকা 5 3295210946 01321708937

1781 মমাসাঃ জভবো খাতুনমমাঃ জপমর উদ্দিন কাগজ মনছা হপররাউৎপুলকা 5 6443499568 01911873264

1782 মমাঃ আব্দলু আলীমমমাঃ আব্দলু শুকুর কুলসুম মবগম হপররাউৎপুলকা 5 4645059249 01933219941

1783 োভতমা মমাঃ আব্দলু মসাবহানপনলুো মবগম হপররাউৎপুলকা 5 8261416492 01729360343

1784 মমাসাঃ লাইজ ুমবগমমকবুল মহাভসন আপবয়া খাতুন হপররাউৎপুলকা 5 1493833444 01937657393

1785 মমাসাঃ রাপেো মবগমখপলল সরকার আপছয়া মবগম হপররাউৎপুলকা 5 5545044850 01787819438

1786 মমাঃ োহজাহান আব্দলু মদ্দজে মভনাজা মবগম হপররাউৎপুলকা 5 6444328857 01917249134

1787 মমাসাঃ মভনায়ারা মবগমআবেুল আদ্দজজ পসকোরজভবো খাতুন হপররাউৎপুলকা 5 7344377168 01981071030

1788 মমাঃ আব ুসাইে মমাঃ জামাল উদ্দিন আপরো খাতুন হপররাউৎপুলকা 5 6443822975 01839782615

1789 মমাসাঃ মরাকসানা মবগমচা াঁন পময়া হাপলমা মবগম হপররাউৎপুলকা 5 8244337062 01322324165

1790 মমাঃ এছাহাক মবপারীআবেুর রহমান মবপারীআপছয়া খাতুন হপররাউৎপুলকা 5 5976223874 01779516826

1791 মুহাম্মে কাভরে ইছাহাক মবপারী আশুরা মবগম হপররাউৎপুলকা 5 8242647322 01731912699

1792 মমাঃ ইউনুছ আলী মৃত আব্দরু রহমান মৃত নূর জাহান হপররাউৎপুলকা 5 2696406447789 01822917952
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c„ôv bs-75

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

1793 মমাঃ হাপনে মমাঃ ইউনুস জামান মমাসাঃ হনুো মবগম হপররাউৎপুলকা 5 2845119060 01770211419

1794 আপছয়া মবগম জমভসর আলী কপছরন মবগম হপররাউৎপুলকা 5 9144563534 01718000478

1795 মমাঃ জাপকর মহাভসনমমাঃ খপললুর রহমানমমাসাঃ আপছয়া মবগম হপররাউৎপুলকা 5 5973945123 01910909538

1796 মমাঃ লা লী মবগম পলজামমাঃ আেজাল মহাভসনমমাছাঃ েুলপত মবগম হপররাউৎপুলকা 5 8711475981 01933384804

1797 নুরুননাহার মমাঃ নূরুল ইসলাম রপহমা মবগম হপররাউৎপুলকা 5 5995173027 01302875720

1798 মমাঃ রপমজ উদ্দিনমমাঃ তাইজ উদ্দিন মমাসাঃ আভমনা মবগম হপররাউৎপুলকা 5 6444849480 01721252558

1799 মমাঃ মপতন পাভলায়ানহসমত পাভলায়ান মমাভনাজা খাতুন হপররাউৎপুলকা 5 3744345897 01747939560

1800 মমাঃ আঃ মমাতাভলবমমাঃ েুলাল উদ্দিন
মমাসাঃ পবউটট 

জান পবপব
হপররাউৎপুলকা 5 7795037147 01735144693

1801 মমাছাঃ রুপা আক্তারমমাঃ আঃ মান্নান মমাছাঃ বরজীয়া মবগম হপররাউৎপুলকা 5 19903313266000430 01998594338

1802 মমাঃ হারুন হাওলাোরমমাঃ মাপনক হাওলাোরমমাছাঃ োনু মবগম হপররাউৎপুলকা 5 3313266892761 01772937704

1803 মমাছাঃ ঝণ ডা মবগমমমাঃ ধন ুমমাল্লা মমাসাঃ রপহমা মবগম হপররাউৎপুলকা 5 6422554581 01708099259

1804 মমাঃ কপবর মহাভসন
মমাঃ আঃ রপহমা 

হাওলাোর
মমাছাঃ মইেুল মবগম হপররাউৎপুলকা 5 1019645959 00176874485

1805 মমাঃ মস্তো মমাঃ হাপববুর রহমানমমাসাঃ েপরো মবগম হপররাউৎপুলকা 5 5994458312 01964962835

1806 মমাসাঃ রাভবয়া খাতুনআঃ মদ্দজে লপতো হপররাউৎপুলকা 5 7344390062 01863188861

1807 মমাসাঃ মেভলায়ারা মবগমআব্দলু্লাহ জভবো মবগম হপররাউৎপুলকা 5 3743844478 01701445787

1808 হুমায়ুন মমাঃ মমাজাভম্মল খানসামছুন্নাহার হপররাউৎপুলকা 5 19843313266000033 01920013081

1809 পমনা আক্তার আজগর আলী লজ্জতন পবপব হপররাউৎপুলকা 5 5094998258 01787785326

1810 আপমনুল ইসলাম মমভছর আলী জভবো খাতুন হপররাউৎপুলকা 5 1943892545 01910517471

1811 মমাঃ রপেকুল ইসলামমমাঃ খপললুর রহমানমমাসাঃ শুকুরী মবগম হপররাউৎপুলকা 5 5994613171 01709136485

1812 রপেো মবগম আোজ উদ্দিন মেওয়ানমভহালা মবগম হপররাউৎপুলকা 5 3745292585 01986809459

1813 মমাঃ নাপেম মহাভসনমমাঃ খপললুর রহমানসুপখ মবগম হপররাউৎপুলকা 5 2844312229 01718593285

1814 মমাসাঃ েপরো মবগম
মমাঃ আোজ 

উদ্দিন মেওয়ান
মমাসাঃ তারা বানু হপররাউৎপুলকা 5 4193523570 01775582506

1815 আভমনা মবগম এলাহী রাহাতন হপররাউৎপুলকা 5 1493501991 01933459623

1816 মমাঃ দ্দজন্নাত খা াঁন ছাভয়ে আলী খান মমাভনায়ারা মবগম হপররাউৎপুলকা 5 8693652609 01984601488

1817 মমাঃ সুজন পময়া মমাঃ আবুল কালাম মমাসাঃ খুকু মপন হপররাউৎপুলকা 5 2411473941 01735746953

1818 মমাসাঃ নাজমা মবগমঠান্রু্ মবপারী রাভবয়া খাতুন হপররাউৎপুলকা 5 5543550908 01924921269

1819 মমাঃ মমাজাভম্মল মহাভসনআঃ গেুর পসকোর আভমনা মবগম হপররাউৎপুলকা 5 3743517975 01924921269

1820 োহাব উদ্দিন হাপববুর রহমান সাধনা মবগম হপররাউৎপুলকা 5 3753096761 01743413373

1821 মমাসাঃ ছাভলহা মবগম মমাসাঃ আয়ো মবগমআব ুকাভেম হপররাউৎপুলকা 5 3313266893297 01722431795

1822 মমাঃ পমন্টু মচৌপকোরমমাঃ সুলতান মচৌপকোরমমাসাঃ আভনায়ারা মবগম হপররাউৎপুলকা 5 9143815067 01853745064
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ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

1823 মমাছাঃ পমপল মবগমমমাঃ মজবলক সরোরমমাছাঃ আভমনা মবগম হপররাউৎপুলকা 5 7794590344 01744974887

1824 মমাঃ ইউনুস চপকোরমতাোভয়ল আহভম্মেআয়ো খাতুন হপররাউৎপুলকা 5 8693878541 01719210720

1825 মমাঃ তাপমম মহাভসনইউনুস চপকোর তাসপলমা মবগম হপররাউৎপুলকা 5 5104213532 01749972903

1826 মমাঃ সালাউদ্দিন মমাঃ মতাোভয়ল আহভম্মেরপহমা মবগম হপররাউৎপুলকা 5 5111386933 01759250122

1827 মমাসাঃ তাসপলমা মবগমমমাঃ েজলুল হক হুসভনআরা হপররাউৎপুলকা 5 5993870483 01719210720

1828 মমাসাঃ মবলাতন মনছামমাঃ কান ুসরকার মমাসাঃ আভমনা মবগমপরয়াজ হপররাউৎপুলকা 5 1944411832 01718650158

1829 মমাসাঃ মরনু মবগমোভহে আলী মরদ্দজয়া খাতুন হপররাউৎপুলকা 5 3313266893191 01984502325

1830 মমাসাঃ হাপসনা মবগমমমাঃ আপমনুল ইসলামহাভজরা মবগম হপররাউৎপুলকা 5 9144325371 01846396502

1831 মমাঃ মসাভহল পময়াআব্দলু মদ্দজে মমাসাঃ আসমা হপররাউৎপুলকা 5 4157835190 01992435209

1832 মমাছাঃ আছমা আক্তারআঃ মাভলক েদ্দজলত হপররাউৎপুলকা 5 5103077938 01734165692

1833 মমাসাঃ েদ্দজলত মবগমেপেজলু হক মমাসাঃ আপছয়া খাতুন হপররাউৎপুলকা 5 1943567287 01710566079

1834 মমাসাঃ োপহনুর মবগম
মমাঃ আব্দলু 

মমাতাভলব 
মমাসাঃ আভলয়া মবগম হপররাউৎপুলকা 5 3743521977 01988636113

1835 মমাঃ পেভরাজ আলম
মমাঃ আব্দলু 

মাভলক হাওলাোর
মমাসাঃ েদ্দজলত মবগম হপররাউৎপুলকা 5 8243838904 01717583130

1836 মমাসাঃ সীমা পসকোরমমাঃ আব্দলু মাভলক হাওলাোরমমাসাঃ েদ্দজলত মবগম সপেপুর 5 7794860184 01734165692

1837 মমাসাঃ জপরনা খাতুনমমাঃ আয়নাল হক মমাসাঃ আপছয়া মবগম হপররাউৎপুলকা 5 8253098589 01969214553

1838 মমাছাঃ মগাভলজান মনছা মমাছাঃ োমছুর নাহারমমাঃ মপনরুল ইসলামহপররাউৎপুলকা 5 4428005817198 01925373489

1839 মমাঃ নছু মুদ্দিন মমাঃ মপেজ উদ্দিন মমাছাঃ হাভতমন মনছা হপররাউৎপুলকা 5 6894991121 01787780815

1840 মমাঃ আব ুবকর মমাঃ আয়নাল মমাঃ আপছয়া মবগম উলুসারা 5 3304244746 01629983981

1841 মমাহাম্মে আলী নপছম উদ্দিন মমাসাঃ তাহারুন মনছা আজলুীপাড়া 5 5561563924 01925887390

1842 মমাঃ আব্দরু রপেেআহাম্মে আলী মুন্সীছাভলহা মবওয়া আজলুীপাড়া 5 3313266893673 01710859488

1843 মমাঃ জামাল মহাভসনমরহান উদ্দিন সাভলহা খাতুন আজলুীপাড়া 5 3745031231 01911438281

1844 মমাঃ েওকত আলীোমছুল আলম রপহমা মবগম আজলুীপাড়া 5 9144319622 01948219264

1845 মমাঃ মগালাম মমাল্লাহাভতম আলী মমাল্লা হায়তন মনছা আজলুীপাড়া 5 8244855345 01713621433

1846 মমাঃ রপেকুর রহমানমেখ আঃ জপলল পমঞামরদ্দজয়া মবগম আজলুীপাড়া 5 9572427749 01678745040

1847 পপয়ার জান ইন্তাজ আলী ছায়রন মবগম আজলুীপাড়া 5 9143802636 01781239984

1848 হাপসনা মবগম আহাম্মে আলী হাওয়া খাতুন নানু্ন পময়া আজলুীপাড়া 5 7793856075 01957337022

1849 মমারভেো মবগম রায়হান উদ্দিন ছাভলহা মবওয়া মহপসন আজলুীপাড়া 5 9144315943 01916578141

1850 মমারভেো খাতুন গাদ্দজমুদ্দিন ইয়ার জান মমাকভছে আলীআজলুীপাড়া 5 5544368300 01938715796

1851 মমাছাঃ আসমা মবগমচা াঁন পময়া মাপনক জান েপহেুল ইসলামআজলুীপাড়া 5 7794354816 01786320663

1852 মমাছাঃ মভনায়ারা মবগমআদ্দজম উদ্দিন ছুপেয়া মবগম মমাঃ েুলাল মন্ডলআজলুীপাড়া 5 1944399599 01768464510
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ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

1853 পেপরন আক্তার জভবো আলী মন্ডল অপচনা মবগম কুতুব উদ্দিন আজলুীপাড়া 5 6894823027 01763722980

1854 পমতু আক্তার আব্দলু মদ্দজে জপরনা মবগম আহাম্মে আলীআজলুীপাড়া 5 1494843632 01720213591

1855 লাইলী মবগম মমভছর আলী মমতাজ মবগম ইব্রাপহম আজলুীপাড়া 5 5993872810 01736969892

1856 মমাছাঃ আভমনা খাতুনমমাঃ নপছম উদ্দিন তাভহরুন মনছা আব্দসু সামাে আজলুীপাড়া 5 5543867062 01720213591

1857 মমাছাঃ রাপেো মবগমআবুল মহাভসন েুবলা মবগম োলু মেওয়ান আজলুীপাড়া 5 5543866593 01922568196

1858 োহানাজ মবগম
মমাঃ েপে উদ্দিন 

মেওয়ান
োপহো মবগম জপসম উদ্দিন আজলুীপাড়া 5 4193839174 01880837635

1859 পলপল আক্তার মগালাম মমাল্লা সুপেয়া মবগম মমাঃ েপহে আজলুীপাড়া 5 6894309654 01981164340

1860 পনলুো ইয়াসপমন মমাঃ ছেুর উদ্দিন বাভনছা মবগম আজলুীপাড়া 5 3744356381 01647560315

1861 পেল্পী আক্তার মমাঃ সামসুল আলমমমাসাঃ রপহমুন মবগম আজলুীপাড়া 5 2394376715 01795202009

1862 মমাহরজান মবগম আকবর মেওয়ান আদ্দজরন মবগম মৃত বপছর উদ্দিনআজলুীপাড়া 5 3293849919 01952258163

1863 আভমনা আক্তার মজানাবালী মন্ডল টুপন নপছমদ্দিন হাপববপুর 5 6443829400 01715317169

1864 মুক্তা মখায়াজ উদ্দিন হাভতমত্র আঃ রপেে হাপববপুর 5 5894819579 01971803369

1865 নূর জাহান মবগম মহাভসন আভনায়ারা আল্লার উদ্দিন হাপববপুর 5 5543865389 01883537445

1866 জাভমনা খাতুন হাপেজ উদ্দিন আভমনা খাতুন মৃত মাতাব উদ্দিনহাপববপুর 5 3293842880 01728473454

1867 জহুরা হাভবজ উদ্দিন মেু সুন্দরী সুনামদ্দিন হাপববপুর 5 4643867429 01726742586

1868 োহীো আলভকা মবগম েপেকুল ইসলাম হাপববপুর 5 3313266893977 01731161817

1869 েপেকুল ইসলাম জয়নাল পময়া আইপ  খানম হাপববপুর 5 3313266893935 01731161817

1870 জপহরুল মসানামদ্দি জপরন মনছা হাপববপুর 5 5094318960 01726742586

1871 ঝরনা আোজ উদ্দিন নুরজাহান আব্বাস আলী হাপববপুর 5 2843815339 01308541755

1872 মপরয়ম আব্দলু গপন মেখ ছাভহরা
মমাঃ েপেকুল 

ইসলাম
হাপববপুর 5 4643857503 01775240369

1873 োহানাজ র্ভগন মেখ মেভলরা
মমাঃ 

মেভলায়ার 
হাপববপুর 5 4644379705 01319412549

1874 সাভলহা করম আলী ছকতর জান সবুর উদ্দিন হাপববপুর 5 9143809334 01632653422

1875 মমাসাঃ বনযা আক্তারমমাঃ আঃ রপেে মরভহনা মবগম
মৃত মখারভেে 

আলম
হাপববপুর 5 4203089729 01720684178

1876 আব্দরু রপহম পরয়াজ উদ্দিন নূর নাহার হাপববপুর 5 8244859099 01984740380

1877 মাপনকজান কপহ সরকার আেরজান হাপববপুর 5 2394877845 01323708911

1878 মপমন আনসার আলী বাছপন হাপববপুর 5 1494581513 01957226281

1879 মমাসাঃ সালমা মবগমআঃ রপেে মমাসাঃ জহুরা কামাল হপররাউৎপুলকা 5 5094332839 01716079406

1880 মাভজো হাপেজ উদ্দিন সুরতন মৃত মপেজ উদ্দিনহপররাউৎপুলকা 5 4650012430 01947398724

1881 ময়না হাভরা পময়া োমা সপেপুর 5 9143803493 01775256615

1882 পেউলী মবগম ইন্তাজ আলী মবপারীরাভবয়া পবপব সপেপুর 5 5094332318 01997509178
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ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

1883 মমাসাঃ পরনা মবগম মমাসাঃ সাভজো মবগম
মমাঃ 

জাহাঙ্গীর 
সপেপুর 5 01309614273

1884 মমাসাঃ মজাভবো মবগমওয়াজ আলী মমাসাঃ মাভলকা মবগম সপেপুর 5 8244354927 01781007843

1885 সাইেুল আলম মেখ েজলার রহমানসপকনা মবগম সপেপুর 5 7344383447 01712475542

1886 মমাঃ রুভবল মহাভসনআব্দলু হাপলম হাওলাোরমমাসাঃ মরাপকয়া মবগম সপেপুর 5 7793845624 01749880458

1887 মমাঃ মসপলম পময়া আউয়াল মহাভসন মমাসাঃ জভবো সপেপুর 5 2844819958 01734109283

1888 আসােুর রহমান আব্দরু রহমান জহুরা মবগম সপেপুর 5 7327528902 01886655384

1889 মমাঃ জবুাভয়েুর রহমানমমাঃ আব্দরু রহমান জহুরা মবগম সপেপুর 5 5993873685 01712109052

1890 মমাঃ আবুল হাভসমেজর আলী সরকারজপড়মন মনছা সপেপুর 5 1944395829 01609255570

1891 মতাজাভম্মল মহাভসনসাভবে আলী তপছরন মবগম সপেপুর 5 3743841144 01401958891

1892 পসদ্দিক পময়া আব্দলু আপলম কলম খাতুন সপেপুর 5 7795032346 01939964459

1893
পমনজামান আরা 

খানম মুদ্দক্ত
আসাে মগালাম মমাস্তোমমাসাঃ মরাভকয়া খাতুনমসাভহল পারভ জসপেপুর 5 8253135050 01811388204

1894 মমাছাঃ আপমনা খাতুনইজ্জত আলী মন্ডল জভবো খাতুন
মৃত জাহাঙ্গীর 

আলম
সপেপুর 5 9572170000 01745055133

1895 মমাসাঃ মাভয়লা খাতুনমমাঃ বপছর উদ্দিন মেখপালনবী সপেপুর 5 3294338151 01931831617

1896 মমাসাঃ আপমনা মবগমমমাঃ আব্দলু বারী মমাসাঃ মাভলকা মবগমজামাল বােো সপেপুর 5 4194833341 01724718322

1897 মমাঃ চান পময়া মমাঃ মতাতা সরকার মমাসাঃ জহুরা মবগম সপেপুর 5 2394868992 01880826585

1898 জভুয়ল মহাভসন মকরামত আলী মরাপকয়া মবগম সপেপুর 5 8695249956 01918415274

1899 পেপরনা মবগম মমাঃ জলুহাস উদ্দিনমমাসাঃ ছাইরন মবগমমমাঃ আব ুহাপনে সপেপুর 5 6444325630 01779520754

1900 মমাঃ কামাল মহাভসনআলী একাব্বর ছয়রা খাতুন সপেপুর 5 3294853357 01726823671

1901 মমাসাঃ োভতমা মমাঃ োরুক মাল মমাসাঃ নাজমা সপেপুর 5 4194340404 01754069469

1902 মমাসাঃ েদ্দজলাতুন মনছাআব্দলু হাপলম হাওলাোরপসদ্দিকা সপেপুর 5 6894326831 01770242498

1903 আংগুরা মবগম মমাঃ ছাভয়ে আলী তারা বানু নীরব আলী সপেপুর 5 4893531845 01813534497

1904 মমাসাঃ হাভজরা মবগমমমাঃ নপছমুদ্দিন মমাসাঃ আভমনা মবগমমমাহাম্মে আলী সপেপুর 5 5094835032 01618928300

1905 সূচপরতা আঃ মদ্দজে রত্না মবগম মরজাউল হক সপেপুর 5 3313266063377 01317905810

1906 মমাঃ আঃ মদ্দজে েরবত আলী মদ্দজরন সপেপুর 5 1495013920 01971426587

1907 সাজ ুরহমান মমাঃ েপহেুর রহমানমহাসভন আরা সপেপুর 5 7343601451 01703440754

1908 মমাসাঃ আপন ডকা খাতুনমমাঃ হায়োর আলী মদ্দজতন মনছা আব্দলু জপলল সপেপুর 5 7812884695 01758852229

1909 মমতাজ আলী আহমুে আলী আলাো খাতুন সপেপুর 5 5093807369 01723727353

1910 মমাঃ মসপলম পময়া মমাঃ মনতাজ আলী মমাসাঃ মসপলনা মবগম সপেপুর 5 19943313266000316 01888162726

1911 মপনরা আক্তার মমাঃ মমতাজ আলী মমাসাঃ মসপলনা মবগম সপেপুর 5 5084813590 01799292362

1912 েহীেুর রহমান আমনত আলী মখাভেজা সপেপুর 5 2395542044 01846955877

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



c„ôv bs-79

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

1913 মমাসাঃ পারুলী সুলতানাআজহার আলী মাভজো োহজাহান পময়া সপেপুর 5 3761364748 01402223357

1914 মতু ডজা খাতুন মপতয়ার রহমান মমভহরুন খাতুন সপেপুর 5 3313266894834 01725378521

1915 মমাঃ মইনুদ্দিন মায়নমপহতুল্লা সুপেয়া সপেপুর 5 6445017681 01990918283

1916 হাসনা মবগম নপছমুদ্দিন আভমলা সাপমউল সপেপুর 5 6444848466 01996180514

1917 মমাঃ সাপমউল মমাঃ ছাভরত আলী সপখনা সপেপুর 5 8245023547 01968632195

1918 মমাঃ আপমনুর ইসলামমমাঃ ছাবে আলী সপকনা সপেপুর 5 6445198507 01998325168

1919 মমাঃ মহলাল উদ্দিনমমাঃ আপমনুল ইসলামমমাসাঃ জহুরা খাতুন সপেপুর 5 6445018861 01707576593

1920 মমাঃ মবলাল মমাঃ আপমনুল জাহানারা সপেপুর 5 3313266895481 01981223542

1921 মহনা আক্তার সামসুল হক রংেুল আপমনুল ইসলাম সপেপুর 5 4194842532 01777166246

1922 হাভেজ মমাঃ আব ুতাভহরমমাঃ রপেকুল ইসলামমমাসাঃ মছভকন বানু সপেপুর 5 8695070220 01317748799

1923 মমাসাঃ খাপেজা মবগমমমাঃ আব ুকালাম নপবজা মবগম মমাঃ মাসুে রানা সপেপুর 5 5531779170 01772873123

1924 মমাসাঃ মরভহনা মবগমআঃ গেুর মমাসাঃ আভয়ো খাতুন
মমাঃ 

মমাতাভলব 
সপেপুর 5 8693553888 01873901734

1925 মমাঃ েপরে মহাভসনপালয়ান ছাভলহা খাতুন সপেপুর 5 3313266895209 01922454426

1926 রাভেো মবগম তজম আলী মমাসাঃ সাভয়ো পমলন সরকার সপেপুর 5 2395049923 01745041622

1927 মমাঃ পকরাম উদ্দিনআঃ লপতে সরকার আছরপব মবগম সপেপুর 5 4201020130 01754129982

1928 মমাসাঃ মজসপমন আক্তারমমাঃ আপমন উদ্দিন নাজমা মবগম সপেপুর 5 8245032282 01910974243

1929 মমাসাঃ হাপমো মবগমমমাঃ আব্দলু সাওক মমাসাঃ রাভবয়া সপেপুর 5 2845005996 01980690923

1930 মমাসাঃ জয়তন আভবে আলী পরামাপনকনূর জাহান সপেপুর 5 2811127659 01994339184

1931 মমাছাঃ মনছুরা খাতুনমমাঃ মমতাজ আলী মমাছাঃ মসপলনা মবগম সপেপুর 5 4654284936 01705922923

1932 নাপগ ডস মবগম সপহোর মহাসভনরা মবগম
মমাঃ আনারুল 

ইসলাম
সপেপুর 5 3313266894862 01611289719

1933 মমাঃ হাপববুর রহমানমমাঃ হর্রত আলী মমাছাঃ রপমছা মবগম সপেপুর 5 9144990018 01305800855

1934 মমাসাঃ নাজমা মৃত লাল পময়া মবপারীওজেুা মবগম
মমাঃ 

মখারভেে 
সপেপুর 5 3313266063515 01314458291

1935 মমাঃ পসরাজলু ইসলাম খানআব্দলু আওয়াল খানমমাছাঃ মভনায়ারা মবগম সপেপুর 5 1945083374 01868343084

1936 রওেনারা পনলু পময়া ড্রাই ার োভতমা মবগম সপেপুর 5 464385800 01308308039

1937 সাভজো ইমতাজ মুন্সী ইমতাজ মবগম সপেপুর 5 4194577070 01762636411

1938 মমাঃ নুরুজ্জামান তসপলম উদ্দিন নপছরন মনছা সপেপুর 5 5545048927 01940932503

1939 মমাসাঃ রপহমা মবগমমমাঃ আব্দলু হাপমে সখীনা সপেপুর 5 4643543954 01775065416

1940 মমাঃ হারুন অর রপেেমমাঃ মাপনক মবপারীহাপলমা মবগম সপেপুর 5 7344896258 01739079703

1941 মসপলনা আক্তার সুলায়মান রপেো খাতুন সপেপুর 5 6893530268 01730841468

1942 মমাঃ আপমরুল ইসলামমমাঃ তারা পময়া ওজেুা খাতুন সপেপুর 5 3745149249 01721491201

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



c„ôv bs-80

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

1943 মমাছাঃ মেৌভলাতুন মমাঃ েুেু পময়া মমাছাঃ রপেো মবগমসপেকুর ইসলাম সপেপুর 5 1468833049 01920955791

1944 পেলরুবা আক্তার মমাঃ েুেু পময়া মমাছাঃ রপেো খাতুন সপেপুর 5 1483318927 01748139456

1945 মমাঃ পসরাজ আলীআঃ জব্বার মন্ডল মমাসাঃ হাপমো মবগম সপেপুর 5 1494335407 01726907750

1946 মরভহনা আক্তার মাওলানা আবুল কামসমজাহানারা মবগম হাপববুর রহমান সপেপুর 5 3743837043 01843565543

1947 মমাঃ আবুল খাভয়রআব্দলু হাপেজ আপবো খাতুন সপেপুর 5 1494582677 01871479343

1948 মমাঃ েুেু পময়া সুলায়মান পময়া মমাসাঃ রপেো খাতুন সপেপুর 5 8695184856 01943669028

1949 রপহমা খাতুন সবুরা খাতুন মপতয়ার রহমান সপেপুর 5 3313266894833 01882874830

1950 মমাঃ নূর জামাল মমাঃ বাচ্চা পময়া মমাছাঃ নূর জাহান সপেপুর 5 8253098126 01989596204

1951 মতু ডজা খাতুন মপতয়ার রহমান মমভহর বানু খাতুন মমাক্তােুল সপেপুর 5 3313266894834 01822932743

1952 মমাঃ মপনরুল ইসলামমপতউর রহমান মমভহর বানু সপেপুর 5 5514987423814 01924654931

1953 পেল্পী আক্তার হারুন মবপারী হাওয়া মবগম কালাম মহাভসন সপেপুর 5 6444835505 01858867188

1954 মমাছাঃ তাসপলমা মমাঃ নূরুল ইসলাম মমাছাঃ রাভেো মবগমেরহাে পময়া সপেপুর 5 5556765060 01869627959

1955 মমাসাঃ মজাসনা মবগমজয়নাল মেখ মমাসাঃ জাহানারা মবগমআঃ সালাম হাপববপুর 5 9572164813 01955665931

1956 মমাঃ মদ্দজবর রহমানমমাঃ  াষানী মবপারীআপলমন মবগম হাপববপুর 5 6444332792 01740619812

1957 মহাসভনয়ারা মহাভসন পরামাপনক মরদ্দজয়া হাপববপুর 5 8243836593 01718513239

1958 মমাছাঃ স্বণ ডা আক্তারমেভলায়ার োহানাজ আপরে মহাসাইন হাপববপুর 5 4661413916 01787556235

1959 নাজমা নাভয়ব আলী জাভহলা মবগম আঃ লপতে হাপববপুর 5 2393866955 01710166161

1960 হাপলমা আক্তার মারেত আলী রাপহলা খাতুন মমাঃ মাসুে রানা হাপববপুর 5 1022184392 01316998939

1961 মমাছাঃ মেরভেৌসী বাহার আলী মেখ মমাছাঃ ছারা খাতুন মমাঃ মমাক্তাল মহাভসনহাপববপুর 5 8234227364 01718148070

1962 পেপরন আক্তার পপয়ার আলী বপছরন মমাঃ সহমদ্দিন হাপববপুর 5 6444340589 01720052847

1963 মভনায়ারা মবগম মনতাজ উদ্দিন অজেুা মবগম মমাঃ রপেক হাপববপুর 5 4194341444 01731654907

1964 মরভহনা  ছালাম আভনায়ারা মসাহাগ পময়া হাপববপুর 5 1493828964 01735953241

1965 পবলপকস পসলুমুদ্দিন পছবারা সামসুল হক হাপববপুর 5 8693876222 01792013689

1966 জংভের আলী   হাপববপুর 5 2394605592 01845271089

1967 ময়েুল মমাকভসে আলী কেবানু মৃত পগয়াস উদ্দিনহাপববপুর 5 9145180577 01786355199

1968 আভমনা খাতুন নাভয়ব আলী মববলা মবগম হাপববপুর 5 6894325452 01735447834

1969 মমাসাঃ মরভহনা মবগম রাদ্দজয়া মবগম
মমাঃ আপনসুর 

রহমান
হাপববপুর 5 3313266893417 01780269959

1970 োরপমন আক্তার মুক্তামমাঃ জামাল মহাভসনেপরো মবগম জাপকর মহাভসন হাপববপুর 5 6872889263 01887703789

1971 আভনায়ার মহাভসনোহালী আভমনা খাতুন হাপববপুর 5 1495135079 01727947491

1972 পারুল মবগম মৃত আবুল মহাভসন মৃত মমাছাঃ ময়না হাপববপুর 5 1028478053 01988642378

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



c„ôv bs-81

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

1973 মমাঃ পরোত মহাভসনমমাঃ কপবর উদ্দিন মমাছাঃ পসম ুআক্তার হাপববপুর 5 20013313266000582 01789184038

1974 ছাভনায়ার মহাভসন োহালী আভমনা হাপববপুর 5 6895114079 01639286690

1975 মমপরনা পসকান্দার আলী পসকোরতাছপলমা মবগম মমাঃ মপনর মহাভসনহাপববপুর 5 2836305592 01966130839

1976 মপনর মহাভসন কামাল েপরো হাপববপুর 5 2844825014 01680614975

1977 পারুল হাপনে আলী জাভমলা মভজ্জম হাপববপুর 5 2844315164 01924907751

1978 মবগম োহাবুদ্দিন তারা বানু হাপববপুর 5 3313266893761 01715878102

1979 তাসপলমা নাভয়ব আলী আয়নাছা হাপববপুর 5 1943609303 01763672391

1980 মমতাজ মবগম  াষানী ছালমা মবগম মৃত ছালাম শুপররপুর 5 5093816030 01633939357

1981 বপছরন কুেরে আলী কমলা খাতুন জালাল উদ্দিন উলুসারা 5 6444334442 01754567025

1982 ছপমরন পবপব আঃ আোজ উদ্দিন মন্ডলছপলমন মৃত নপছমদ্দিন হাপববপুর 5 5994386232 01710729868

1983 তারা বানু তছুরদ্দিন হাপববপুর 5 4194342889 01747599923

1984 মাপবয়া তমভছর আলী োভতমা আহাম্মে আলী হাপববপুর 5 8694385413 01741082913

1985 আজভমরী মবগম পবো পপয়ারী মবগম আব ুবকর উলুসারা 5 6445019653 01933215837

1986 মান্নান আভমল উদ্দিন খাভলো হাপববপুর 5 3313266924027 01817645570

1987 আলতা বানু তজখু সবুড় জান লাল পময়া হাপববপুর 5 6893813078 01720688863

1988 খাভলো আক্তার ইসমাইল খা রাভহলা আপমন উদ্দিন হাপববপুর 5 4643869219 01732483514

1989 মমাসাঃ সালমা  জয়তন এরসাে মহাভসন হাপববপুর 5 3323206821566 01840064717

1990 মমাঃ আঃ মমাতাভলবমদ্দজবর মমতাজ হাপববপুর 5 8218022914 01785599406

1991 মদ্দজবর জংভের আলী রহমজান হাপববপুর 5 1494331067 01730569726

1992 লাল বানু জপলল পময়া জয়তন মনছা মাইেুল হাপববপুর 5 9143810332 01751813007

1993 আব্দরু রপেে ইয়াে আলী মেখ মখাভেজা মবগম হাপববপুর 5 3745026934 01720419605

1994 মমাঃ ইসহাক মমাঃ পনজাম উদ্দিন মমাসাঃ নূরজাহান হাপববপুর 5 1490087499 01917374147

1995 আয়ো আক্তার বাভসে আলী আভমনা খাতুন েওকত আলী হাপববপুর 5 9571922443 00130086650

1996 পেল্পী আক্তার ছপমরন পবপব আপতকুর রহমানহাপববপুর 5 3313266893366 01741123215

1997
মমাঃ রায়হান 

মহাভসন তুষার
নুরুল ইসলাম মরভহনা পার ীন হাপববপুর 5 3311395168 01727242384

1998 আল মামুন মমাঃ জামাল মহাভসনেপরো মবগম হাপববপুর 5 9578420623 01767814727

1999 স্বণ ডালী আক্তার জপহরুল ইসলাম মমাছাঃ মরাকসানা মবগম হাপববপুর 5 6004257595 01838947864

2000 েপরো আঃ হাপমে মদ্দজডনা জামাল মহাভসন হাপববপুর 5 3294354299 01767464568

2001 নাজমা আক্তার কাঙ্গাল মেখ চান বানু মমাবারক মহাভসনহাপববপুর 5 3743851663 01767001759

2002 মমাঃ নূরুল ইসলাম রাভবয়া হাপববপুর 5 1022300410 01718964562
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ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

2003 আব্দলু মাভলক করম আলী ছকতর জান হাপববপুর 5 7793849840 01937821119

2004 নাপছমা মবগম রপহম তারা বানু আঃ মাভলক হাপববপুর 5 9143816289 01787829736

2005 মমৌসুো মমাস্তো নাপছমা আক্তার হাপববপুর 5 6011406904 01705200629

2006 মমাস্তো োমছুল হক োভতমা মবগম হাপববপুর 5 2394870428 01300733521

2007 মমাঃ জভুয়ল রানা নাঈমজপহরুল মরাকসানা খাতুন হাপববপুর 5 1460097767 01922618115

2008 োরপমন আক্তার মমাঃ পমন্টু পসকোর মকাপহনুর মবগম হাপববপুর 5 6892751055 01766655077

2009 পলজা আক্তার মবলাল মহাভসন আপছয়া খাতুন সাইেুল ইসলাম হাপববপুর 5 1911966032 01625173305

2010 চাম্পা েপহে মেখ মভনায়ারা হাপববপুর 5 9572569193 01639286690

2011 সপ্না েপহে মেখ মভনায়ারা আভনায়ার মহাভসনহাপববপুর 5 2394376152 01854573344

2012 মমাঃ সাগত আলী  ুইয়াআব্দলু রপেে  ুইয়া আলাতুন মনছা হাপববপুর 5 9145178258 01301279531

2013 সুপম মমাঃ আঃ মান্নান মেওয়াননুরুন মনছা রাভসে হাওলাোরহাপববপুর 5 3836459285 01709091795

2014 আেভরাজা জাহানমমাঃ আঃ মান্নান মেওয়ানেুভলন মনছা মমাঃ সুমন হাপববপুর 5 5551326993 01765262611

2015 মমাসাঃ আন্না আক্তারমমাঃ োমছুল হক মরনু মবগম মপমনুর রহমান হাপববপুর 5 6903078357 01721669156

2016 োভতমা ছাভবে আলী মুন্সী হাপলমা খাতুন হাপববপুর 5 3745149371 01323828387

2017 আঃ রাজ্জাক মমাঃ আপনসুর রহমানমমাসাঃ মরভহনা মবগম হাপববপুর 5 6456694055 01798063854

2018 মমাছাঃ খাপেজা পমজানুর রহমান মাভলকা মবগম পপলু হাপববপুর 5 3283850042 01761479113

2019 রপবয়া গজনপব খান মভনায়ারা মবগম োহা আলম হাপববপুর 5 2845188453 01956980659

2020 সাথী আক্তার োহা আলম পসকোররুপবয়া মবগম আরজ ুপময়া হাপববপুর 5 1469322810 01938743163

2021 শ্রী রনদ্দজৎ মজমুোরমর্াভগন্দ্র মজমুোর পকরন মজমুোর হাপববপুর 5 8244589829 01776608269

2022 পেল্পী ওভমে আলী রাদ্দজয়া মবগম হাপববপুর 5 7343882333 01706173792

2023 োভতমা পাহালী রাভবয়া হাপববপুর 5 7344387365 01300733521

2024 মমাঃ জপসম মহাভসনমমাঃ আবুল মহাভসন  হাপববপুর 5 6444569328 01915138563

2025 পসরাজ উদ্দিন মৃত হাপেজ উদ্দিন মৃত জভলমন মনছা হাপববপুর 5 3313266893876 01704723019

2026 পেউলী আক্তার কাভলাপাড়া মাপনক মপতয়া খাতুন মমাঃ আমীর আলীহাপববপুর 5 7344395228 01762635471

2027 মপনরুল ইসলাম গপননূর মমাহাম্মে মেখ মপেনা মবওয়া হাপববপুর 5 1021930761 01799519956

2028 নাজমা আক্তার আহাম্মে মন্ডল চম্পা মবগম হাপববপুর 5 3294593979 01885590301

2029 রাদ্দজয়া সুলতানা মমাঃ আদ্দজম উদ্দিনছপমরন মনছা মমাঃ আলহাজ হাপববপুর 5 1953222807 01781731544

2030 তাহপমনা মবগম নাজমুল হক নাপছমা মবগম মমাঃ জপসম মহাভসনহাপববপুর 5 3294590991 01739755430

2031 পেপরন আক্তার আব্দসু সামাে আয়ো মবগম
মমাঃ রপেকুল 

ইসলাম
হাপববপুর 5 1021928666 01849994932

2032 আঃ মাভলক করম আলী ছকতরজান হাপববপুর 5 7793849840 01770581291
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ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

2033 জয়তন মনছা বাচ্চু পময়া সূর্ ড বানু মমাঃ হাপকম উদ্দিনহাপববপুর 5 2393873621 01710963745

2034 জাহাঙ্গীর আলম মমাঃ মতায়াজ পময়া জভুলখা হাপববপুর 5 8693875661 01738862120

2035 আপমর আলী রহম আলী রংমালা মবগম হাপববপুর 5 5094321543 01728278734

2036 রাপবয়া বাগা মবপারী ছাভলহা হাপববপুর 5 9144320083 01735943405

2037 সুমন আলী আঃ রহমান পপরতন মনছা হাপববপুর 5 7344623124 01819356644

2038 নাহাব বানু ইছামদ্দি আের জান
মৃত 

মমাতাভলব 
হাপববপুর 5 7344399626 01874722568

2039 মমাসাঃ সালমা আক্তারহাপনে আলী মন্ডল কেবানু মমাঃআব্দলু রপসেহাপববপুর 5 1495013359 01319914371

2040 মসপলম ইউনুছ জভবো হাপববপুর 5 3744586144 01923017877

2041 জভবো খন্দকার জব্বার পময়াজপরনা ইউনুছ আলী হাপববপুর 5 2394368357 01626127728

2042 সাভলহা মমাঃ পসরাজ উদ্দিন পপরষ্কার মবগম পনয়ত আলী হাপববপুর 5 6444327149 01922854498

2043 মরখা মমাঃ মরাস্তম আলী খানমমাসাঃ জপরনা মবগম হাপববপুর 5 6895111973 01687415557

2044 নূরজাহান কপেল উদ্দিন সুন্দরী পনজাম উদ্দিন হাপববপুর 5 8244591072 01921063519

2045 নূর মমাহাম্মে মমাঃ আভনায়ার মহাভসনমমাছাঃ মাহমুো হাপববপুর 5 6011404891 01792464428

2046 ছামসুল হক মমভহর আলী মসানা বানু হাপববপুর 5 5094835559 01925912451

2047 আব্দলু খাভলক করম আলী ছকতরজান হাপববপুর 5 4844614036 01874535715

2048 মমাঃ আলী আকবর
মমাঃ তাসপলম 

উদ্দিন সরকার
মমাসাঃ রাভবয়া মবগম হাপববপুর 5 6894311080 01921585850

2049 মমাঃ সপরেুল ইসলামমমাঃআঃ কুিুস পময়ামমাসাঃ রপহমা মবগম হাপববপুর 5 6408414693 01320356042

2050 আক্কাস মমাঃ বরকত প্রাং হাভজরা মবগম হাপববপুর 5 9144827756 01943738734

2051 মমাঃ আমজাে মহাভসনমমাঃ োমছুল হক মৃত রং মচহারা মবগম হাপববপুর 5 3313266894140 01876599063

2052 আবুল কাভেম আেম আলী মসানা বানু হাপববপুর 5 9572286087 00176229462

2053 মমাছাঃ পরমা আক্তারমমাঃ ইব্রাহীম মমাঃ আইপরন মবগম হাপববপুর 5 1961530381 01705077589

2054 হাছনা মবগম হাভছন আলী েুপবয়া হাপববপুর 5 5093823564 01771643498

2055 হাছনা মবগম হাভছন আলী মরাভকয়া মবগম সমন আলী হাপববপুর 5 32943488879 01932996232

2056 মমাঃ আবেুস সািারমকবুল মহাভসন সরকারছাবারন মনছা হাপববপুর 5 6876142925 01723579939

2057 োরপমন আক্তার মমাঃ পমন্টু পসকোর মকাপহনুর মবগম আলম পসকোর হাপববপুর 5 6892751055 01705534735

2058 মমাঃ আদ্দজজলু মমাঃ সামসুল হক োভতমা মবগম হাপববপুর 5 3298052089 01776853604

2059 রাদ্দজয়া মবগম নয়ন আলী পপরবান মৃত ওয়াভহে আলীহাপববপুর 5 5093808805 01683845466

2060 নাজমা ছমরউদ্দিন এলাপচ মবগম আমানুলা হাপববপুর 5 7344380147 01762383643

2061 মমাছাঃ সুপম আক্তারমৃত আমান উল্লাহ মমাছাঃ নাজমা মবগমোপমন হাপববপুর 5 8706759043 01866019236

2062 ঝণ ডা এভছকআলী সুমী হাপববপুর 5 9572468321 01618920991
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2063 মমাঃ আলাপমন আব্দলু কাভের নাপছমা হাপববপুর 5 9161353702 01798754883

2064 মমাঃ আঃ রাজ্জাকমমাঃ ওয়াভজে আলীমমাছাঃ জাহানারা মবগম হাপববপুর 5 2827385747 01721980283

2065 মমাঃ সুমন মমাঃ সুরমান মমাসাঃ হাপসনা মবগম হাপববপুর 5 5104218564 01648168709

2066 মমাঃ বাবুল মহাভসনকপেল উদ্দিন েুবুলা মবগম হাপববপুর 5 8694374581 01925896726

2067 মমাঃ োপহন মমাঃ নূরুজ্জামান রাভহলা মবগম হাপববপুর 5 6453089788 01791700656

2068 পার ীন মবগম জয়নাল বাসাপত হাপববপুর 5 8694893291 01799096725

2069 জপমলা মবগম আেসার সাভবং কমলা মৃত েপহে হাপববপুর 5 5094830055 01821484076

2070 পমনুয়ারা কাভেম কপরমন মনছা মৃত ছালাম হাপববপুর 5 7794870381 01984546172

2071 োহনাজ মবগম কাভসম আলী জপন মবগম মতাতা পময়া হাপববপুর 5 3313266892257 01931702500

2072 সালমা মবগম েপল জপরনা মবগম ছতয়ব আলী হাপববপুর 5 5994609930 01937047769

2073 পবল্লাল মহাভসন মোভয়াত আলী জপমলা মবগম হাপববপুর 5 9144556538 01813616781

2074 মনছার উদ্দিন এরোন উদ্দিন োভতমা খাতুন হাপববপুর 5 8243532374 01682544431

2075 মমাছাঃ রাপেো মমাঃ মদ্দজবর রহমানমভহলা হাপববপুর 5 5951355840 01884575707

2076 মমাছাঃ আভলয়া মবগমমমাঃ আলম উদ্দিন েুল বানু হাপববপুর 5 5993589513 01931833765

2077 আভনায়ার মহাভসনমহলাল উদ্দিন আভনায়ারা হাপববপুর 5 2403131200 01309205607

2078 আভনায়ার মহাভসনআলাল উদ্দিন পবমলা মবগম হাপববপুর 5 7804254873 01773101014

2079 মুন্না আদ্দজজ আঃ মান্নান আেপরন আল জান্নাত হাপববপুর 5 1953294111 01798872711

2080 বাপছরন মনছা আছর উদ্দিন মেেুল হাপববপুর 5 1021765852 01910537614

2081 আলম ইউসুে আলী রাভহলা খাতুন হাপববপুর 5 7344893438 01736214199

2082 রুহুল আপমন ইউসুে আলী রাভহলা খাতুন হাপববপুর 5 3294853266 01780423778

2083 নরুল ইসলাম কাদ্দজম উদ্দিন রাভবয়া হাপববপুর 5 3745029623 01725880593

2084 সুলতান উদ্দিন কাদ্দজম উদ্দিন রাভবয়া হাপববপুর 5 1467627905 01726947305

2085 আেছার আলী জপরপ খা আপমনা হাপববপুর 5 3294848803 01867374080

2086 সাপেয়া মমাজাভহর আভমনা মৃত গপন পময়া হাপববপুর 5 3843815958 01983616664

2087 নাজমা খাতুন পচকন আলী জহুরা হাপববপুর 5 7344388462 01910909692

2088 মমাঃ োরুক মহাভসনমলাকমান মহাভসন পমলন আরা হাপববপুর 5 7347333721 01937103726

2089 পলটন পময়া ছিার েপকর োভতমা মবগম হাপববপুর 5 7344889840 01797590722

2090 মখাভেজা মবগম চান পময়া কাজপল মবগম শুকুর হাপববপুর 5 5094829099 01788346423

2091 আয়না মপত সভমস মুন্সী মসানাবান মৃত খাভলক হাপববপুর 5 5993867851 01989042102

2092 মাভজো রজব আলী রুপবান হাপববপুর 5 3313266892208 01313953148
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2093 োপহো আক্তার ঠান্রু্ পময়া নাপছমা মমাসভলম হাপববপুর 5 1022180812 01961812440

2094 অজেুা আলম র্ারর্ী তরে আলী হাপববপুর 5 2844321196 01942560454

2095 পেনা ছািার মখারভেো হাপববপুর 5 4194567196 01937199716

2096 মমাঃ সদ্দজব পময়া মদ্দজে পময়া তুপহনা হাপববপুর 5 8222573704 01703017335

2097 সপহেুল ইসলাম হাপেজ উদ্দিন জপমলা খাতুন হাপববপুর 5 6894828117 01965867983

2098 জহুরা আলম র্াবড়ী জয়নাল আভবেীনহাপববপুর 5 6444344540 01323104423

2099 মমাঃ আসলাম হাসমত আছমা হাপববপুর 5 5083407782 01740450243

2100 আঃ রপহম বােো পময়া জপরনা হাপববপুর 5 7344385120 01300552114

2101 বােো পময়া রহম আলী রপহমা হাপববপুর 5 1943896884 01933214679

2102 মমাঃ মহপসন মমাঃ রহম আলী মাভজো মবগম হাপববপুর 5 8403560409 01855011076

2103 েহর বানু েরে আলী অজেুা পবল্লাল হাপববপুর 5 2844321428 01627585823

2104 লাইলী গগন মমাল্লা ঞ্পঞ্জ পবপব হাপববপুর 5 2381139514 01944303580

2105 তুপহনা মবগম মমাঃ তাভলব আলী মমাসাঃ আভমনা মদ্দজবর হাপববপুর 5 1494849969 01787864217

2106 োমসুননাহার মমাঃ ইউসুে আলী মরাভকয়া মবগম কালাম হাপববপুর 5 5093513466 01756406293

2107 কাজলী আক্তার  হাভজরা মবগম পবল্লাল হাপববপুর 5 1943580934 01747917681

2108 মমাসাঃ পেপরন আক্তারমমাঃ অপলে পময়া মহভলনা মবগম হাপববপুর 5 8232230097 01726123383

2109 মমাঃ েপরে মমাঃ মমাখভলছ মমাসাঃ জাভহো হাপববপুর 5 8693880612 01687786723

2110 মমাঃ আপরে মহাভসনমমাঃ মমাখভলছ জাভহো মবগম হাপববপুর 5 5551287393 01406324913

2111 মমাঃ মমাখভলজ ইউসুে আলী আমজান মবগম হাপববপুর 5 7793519948 01726123383

2112 জাহানারা মবগম মমাজাভহর মমাল্লা আভমনা মবগম হাপববপুর 5 4193509504 01735677304

2113 োভতমা খাতুন হাপেজ উদ্দিন মাইেুল হাপববপুর 5 5994879566 01757506195

2114 মমাঃ মতাোজ্জল মহাভসনখবর উদ্দিন সপখনা হাপববপুর 5 8244848431 01719526557

2115 তাহপমনা খাতুন আকবর আলী জহুরা মবগম হাপববপুর 5 3743844437 01930202390

2116 নূরজাহান হাপবজউদ্দিন সায়মন হাপববপুর 5 6894817532 01704841492

2117 মমাঃ েপরেুল ইসলামমমাঃ ইসমাইল মহাভসনমেোলী মবগম হাপববপুর 5 1494846866 01774142840

2118 মেখ মেোলী মেখ মমাঃ রমজান আলীআপছয়া খাতুন হাপববপুর 5 8243517946 01737249192

2119 মমাঃ পমন্টু পময়া মমাঃ ইউসুে আলী মভনায়ারা মবগম হাপববপুর 5 8694627921 01736151663

2120 মমাঃ েয়জলু ইসলামআঃ মান্নান সাভলহা মবগম হাপববপুর 5 3293839878 01835938408

2121 মমাঃ েকরুল ইসলামমমাঃ আঃ মান্নান সাভলহা মবগম হাপববপুর 5 5543858723 01824124362

2122 রাপবয়া মবগম আবুল কাভেম হাভজরা হাপববপুর 5 3843528080 01927657093
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2123 দ্দজভতন্দ্র নাথ সরকারমখাকা লাল সরকার েুপল রানী হাপববপুর 5 8247291985 01918731284

2124 খান এরোে খান আইয়ুব আলী লপতো মবগম হাপববপুর 5 1494336645 01761215259

2125 মমাঃ মসাভহল নূরল ইসলাম মরাভকয়া মবগম হাপববপুর 5 3313266063620 01884409153

2126 োরুক আহম্মে মমাঃ মদ্দজবর মমাছাঃ মভহলা হাপববপুর 5 9143527027 01892377805

2127 েুলাল পময়া মোয়াত আলী জপমলা মবগম হাপববপুর 5 5543549728 01923304900

2128 প্রবাস চন্দ্র সরকারদ্দজভতে চন্দ্র সরকারসীমা রানী সরকার হাপববপুর 5 1953253844 01779043587

2129 পেমু রান মরবতী মমাহন সাহা মজাৎস্না রানী হাপববপুর 5 3743844528 01706352232

2130 ওপলউর রহমান মোরকান মমাল্লা তপবরন মনছা হাপববপুর 5 1495139675 01713927510

2131 মমাসাঃ মেভলারা মৃত আঃ কাভের বপছরন হাপববপুর 5 3313266924174 01323502712

2132 মপরয়ম মবগম নইমুদ্দিন মবপারী মমাহারজান কিুছ হাপববপুর 5 19449188612 01781862265

2133 শ্রী রনদ্দজৎ মজমুোরমর্াভগন্দ মজমুোর পকরণ মজমুোর হাপববপুর 5 8244589829 01776608269

2134 রুপবয়া গজনপব খান মভনায়ারা মবগম আলাল পসকোর হাপববপুর 5 2845188453 01956980659

2135 পেলা আমজাে আলী পসকোরহাপলমা এছাক মন্ডল হাপববপুর 5 5998438898 01846804250

2136 মমাঃ আব্দলু আলীমমবলাভয়ত মহাভসন আয়ো মবগম হাপববপুর 5 2837499819 01627819603

2137 নাপছমা আক্তার আোজ উদ্দিন আভনায়ারা মবগম কালাম হাপববপুর 5 7344887802 01627063258

2138 মমাঃ আলী আকবরবাহােুর আলী জাভবো খাতুন হাপববপুর 5 2394871764 01741551197

2139 আঃ আপলম আঃ মপতন বুলু হাপববপুর 5 8696369399 01741264196

2140 সাদ্দজ মবগম আলম নভমনা মরজাউল হাপববপুর 5 3313266892293 01731878230

2141 মমাঃ বাইদ্দজে েপকরমমাঃ ছতয়ব আলী েপকরমমভহরুন মনছা মবগম হাপববপুর 5 5974837386 01313737895

2142 জাহাঙ্গীর আলম বজলুর রহমান জাহানারা হাপববপুর 5 3313266892345 01611074444

2143 মমাঃ নুরুজ্জামান মমাঃ আঃ হক মমাসাঃ হনুো হাপববপুর 5 7344630566 01759708884

2144 তাছপলমা মবগম  োভতমা মবগম আপনসুর রহমান হাপববপুর 5 3313266063609 01796931914

2145 োপহনুর মাভলক মবপারী সভনো মবগম পসদ্দিক হাপববপুর 5 19873313266000227 01707014765

2146 পারপবন মমাঃ মসপলম মমাসাঃ নাপছমা মমাঃ মমরাজ হাপববপুর 5 6894824961 01915905855

2147 রমজান মহাভসন মমাঃ মসপলম নাপছমা মবগম হাপববপুর 5 3753097629 01985149935

2148 মমাঃ হাপববুর রহমানমমাঃ নুর বকস হাওলাোরসাভলহা মবগম হাপববপুর 5 9994618857 01779168195

2149 োপহো আক্তার মমাঃ েহীে োমসুন নাহার হাপববপুর 5 6893819851 01798237093

2150 োহাব উদ্দিন কপেল উদ্দিন সুন্দরী হাপববপুর 5 9572166156 01720052847

2151 মহলাল উদ্দিন আোজ উদ্দিন আমাতুন মনছা হাপববপুর 5 5904888237 01726044878

2152 রাভবয়া নছুমুদ্দিন রপহমা খাতুন হাপববপুর 5 5093822319 01968635739

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



c„ôv bs-87

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

2153 মখারভেে আলম আঃ রহমান কাঞ্চন মালা হাপববপুর 5 1944645165 01795202176

2154 আোজ উদ্দিন আব্দরু রহমান লাল জান হাপববপুর 5 4602008304 01727135654

2155 জভবো খাতুন মকরু পসকোর কাজলী  হাপববপুর 5 8694394936 01766840214

2156 মসপলনা আক্তার মমাঃ আেজাল উদ্দিনজভুবো আক্তার হাপববপুর 5 3744356829 01634227723

2157 োপমমা হাপববুর রহমান জভুবো  হাপববপুর 5 5095184577 01633939357

2158 োভমতা ইসলাম চন্ডীচরণ গীতারানী হাপববপুর 5 3313266894092 01941707687

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



c„ôv bs-88

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

2159 রাপহমা মবগম মমা: জনাব আলী সপখনা মবগম
রাখাপলয়াচা

লা
6 7794894340 01764763097

2160 হাপসনা মবগম মমা: হারুন পময়া এহাজনু মনহা
রাখাপলয়াচা

লা
6 9144854206 01700783131

2161 োবজান মবগম োহাজ উদ্দিন বায়লা মবগম
রাখাপলয়াচা

লা
6 7345134295

2162 পরনা মবগম রাইজ উািন পময়া জপমরন
রাখাপলয়াচা

লা
6 6444928771 01956809435

2163
মমা: হাপেজ 

উদ্দিন
মৃত: বে ূপময়া মুত : কেরজান

রাখাপলয়াচা

লা
6 3295166965 01726622734

2164
মমাছা: মমারপসো 

মবগম
মমা: বােো পময়া মমতা মবগম

রাখাপলয়াচা

লা
6 4653249559 01721501429

2165
মমা: আপছয়া 

খাতুন
আোজ উদ্দিন হাপসনা মবগম

রাখাপলয়াচা

লা
6 2844915179 01568103674

2166
মমাভনায়ারা 

মবগম

মমা: আপরে 

মহাভসন
মৃত: রপহমা খাতুন

রাখাপলয়াচা

লা
6

331326689798

0
01936728130

2167 আপনতা মবগম নীল মকামল পবশ্বাস মৃত: োপন্ত মেবী
রাখাপলয়াচা

লা
6 011669613529 01981362097

2168 সাভহরা মবগম
পরয়াজ উদ্দিন 

সরকার
পয়রন মনছা

রাখাপলয়াচা

লা
6 3294073709 01724594367

2169 আপমরন মবগম
মমা: োহাোত 

মহাভসন
আয়মান মনছা মকৌচাকড়ী 6

331326689799

0
01787799361

2170 মমভহরা মবগম সমর আলী জপরনা মবগম মমৌচাক 6 3294275247

2171 মমা: শুকুর পময়া েভয়জ আহভমে মভনায়ারা মবগম মমৌচাক 6 8261359346 01759056384

2172 মমা: সাভহব আলী আোজার আলী মরভকয়া মমৌচাক 6 6444254426 01824982825

2173 মমা: সুমন পময়া
মমা: আঃ মান্নান 

মেখ
োহনারা মবগম মমৌচাক 6 4194294254 01933004971

2174 োহনাজ মবগম
মমা: োহোত 

মহাভসন

মমাসা: আপমরন 

মবগম
মমৌচাক 6 5087832597 01778645504

2175 মমা: বাবুল কাজী ইউসুে কাজী মভনায়ারা মবগম নরবাগ 6 2844233490 01989547447

2176 হনুপা মবগম মমা: হাপনে আপছরন মবগম মমৌচাক 6 6444264805

2177
শ্রীমতী প্রপতমা 

বালা
মনপাল

শ্রীমতী তুলসী 

রাপন
মমৌচাক 6 5094275715 01740284698

2178 রাদ্দজায়া মবগম
মমা: মমানভছর 

আলী
নুরজাহান মবগম মমৌচাক 6 5544284127 01677635515

2179 সুজানা মবগম মমা: আক্কাস আলী মৃত সালমা মবগম
পনজ 

কযানার 
6

197433132660

00024
01772371887

2180 তারা বানু মপমন উদ্দিন আভমনা খাতুন মমৌচাক 6 5995326245 01844650019

2181 মজাসনা মবগম মমা: হপলয়াস সুপেয়া খাতুন মমৌচাক 6
331326689795

1
01780069273

2182 আদ্দজরন মনছা মমা: সাহাজ উদ্দিন আয়মান মনছা মমৌচাক 6
331326689897

992
01997152446

2183 নাজমা মবগম মমা: নাপছর মবগম হাপলমা মমৌচাক 6 5094691119 0172023457

2184 সাদ্দজো মবগম মমা: সাহাজ উদ্দিন আদ্দজরন মনছা মমৌচাক 6 5094276002 01977378358

2185 েপরো পার ীন জনাব আলী র্মুনা মবগম মমৌচাক 6 5094259727 01304944239

2186 আভনায়ারা মবগম সাহাে আলী কুলসূম মমৌচাক 6 8244267368 01773219082

2187 পলপপ আক্তার মহাভসন োপহো খানম মতপলরচালা 6 5095043583 01924876383

2188
মমা: আপমনুল 

ইসলাম
োরগাপল মমত্জ মবগম মমৌচাক 6 2394324566 01905648531

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:
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c„ôv bs-89

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

2189
মমা: েজলুল 

পময়া

মৃত মহাভসন 

পারমাপনক
মৃত নূরজাহান পনপেন্তপুর 6

331326602214

0
01729631808

2190
মমা: আবুল 

কাভেম

জনাব আলী 

সরকার
ছায়মন মনছা সপেপুর 6 2393740069 01994770404

2191 মমা: আব ুতাভহর
মমা: জামাল 

উদ্দিন পময়া
জাপমলা খাতুন পনপেন্তপুর 6 7794007281 01726265489

2192 ইয়াসপমন মবগম আঃ বাভতন মসাভমলা খাতুন পনপেন্তপুর 6 6894252045 01915977083

2193 টাবু পময়া মসক্ভোর আলী লূৎেুন মনছা আড়া বাড়ী 6 7795209399 01921262533

2194 হাপসনা মবগম মনয়াব মবগম মদ্দজো মবগম আড়া বাড়ী 6 5095070727 01787422535

2195 খাপেজা মবগম আভছে উদ্দিন েুলবানু আড়া বাড়ী 6 2845032594 01923721279

2196
মমাসা: সুমাইয়া 

খাতুন

মমা: মখারভেে 

আলী

মমছা: ছপবরন 

মনছা
আড়া বাড়ী 6 4656730423 01618917235

2197
মমা: মখাকন 

পসকোর
মৃত খয়শু পসকোর মপনকা মবগম আড়া বাড়ী 6

331326690428

5
01712938361

2198
মমা: মমাবারক 

মহাভসন
মমা: ছাভনায়ার পময়া কুলসুম মবগম আড়া বাড়ী 6 5095061476 01823128170

2199
মমাসা: সুপম 

আক্তার

মমা: মখাকন 

পসকোর

মমাসা: আভয়ো 

মবগম
আড়া বাড়ী 6 7756838038 01863903688

2200 নবীর আবুল মহাভসন
পমভসস 

মাপনকজান
আড়া বাড়ী 6 9161363248 01830271163

2201 জালাল উিীন
মমাঃ হাপকম 

সরোর

মমাসাঃ মমাভমলা 

মবগম
আড়া বাড়ী 6 1934376979 01740415054

2202 মপন মবগম আঙু্গর আলী সুপেয়া মবগম আড়া বাড়ী 6 3745105142 01849121595

2203
মমাঃ রাজ ু

আহভমে
মমাঃ আঙু্গর আলী

মমাসাঃ সুপেয়া  

মবগম
আড়া বাড়ী 6 4203090040 01872961598

2204
মমাসাঃ মমতাজ 

মবগম

মমাঃ নাদ্দজম 

সরোর

মমাসাঃ কুলসুম 

মবগম
আড়া বাড়ী 6 7795193023 01910349195

2205 েরীে  মহাভসন মমাঃ লাল চান পচরাতন মনছা আড়া বাড়ী 6 8695366115 01948623394

2206 মমাঃ জপন মমাঃ োমসু ঝরনা মবগম আড়া বাড়ী 6 4204228201 01956077102

2207 আেরজান বাসক আলী
মমাসাঃ বপছরন 

মবগম
আড়া বাড়ী 6 3294677483 01909514229

2208 পবলপকস আক্তার মমাঃ ইেপরস আলী দ্দজপলমন আড়া বাড়ী 6 1945031811 01943189783

2209
মমাঃ ইেপরস 

আলী
মমাঃ ইয়াে আলী দ্দজরাতন আড়া বাড়ী 6 3745333355 01749717966

2210 নুরী জান মহাসন আলী সবুর জান আড়া বাড়ী 6 6894921185 01957023878

2211 হাভজরা মমাঃ ছপমর উদ্দিন মমাক্তা আক্তার আড়া বাড়ী 6 7795118269 01959131427

2212
মমাঃ হাপববুর 

রহমান
মমাঃ মাভজে আলী রাপবয়া মবগম আড়া বাড়ী 6 1495063618 01301803927

2213
পরমা আক্তার 

পমটষ্ট
মহমাভয়ত উদ্দিন

মমাসাঃ মাভজো 

মবগম
আড়া বাড়ী 6 4661361313 01718721415

2214
পমস সপনয়া 

আক্তার
মমাঃ শুকুর আলী মমাসাঃ ঝরনা আড়া বাড়ী 6 3754238024 01863635003

2215 ময়না মবগম মসানা মেখ সারতী মবগম আড়া বাড়ী 6 9145150893 01302875476

2216 মেোলী আক্তার
আলী মহাভসন 

মবপারী
েরীয়ত মনছা আড়া বাড়ী 6 3745048284 01957464891

2217 ের ানু
মতাোজ্জল 

মহাভসন
আদ্দজরন আড়া বাড়ী 6 6444297672 01721386527

2218 হাপসনা মবগম মলহাজ  উদ্দিন লপতো খাতুন আড়া বাড়ী 6 6894872149 01725115146
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c„ôv bs-90

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

2219 দ্দজয়াসপমন মবগম েপলল উদ্দিন জয়নুব মবগম আড়া বাড়ী 6 2394961623 01790656973

2220 েজল পময়া কুরোন আলী রেম আরা আড়া বাড়ী 6 1494292350 01751858159

2221 জপহরন মনছা ছভবে আলী আেসা মবগম আড়া বাড়ী 6 1494920489 01775284888

2222 আভলয়া আক্তার আব্দলু আপলম সুলতানা আড়া বাড়ী 6 6454227478 01999301640

2223 েপরো মবগহম পমনা আলী োপহন আলম আড়া বাড়ী 6
331326689649

6
01861616804

2224 মরেমা মবগম তাইজ উিীন মমতা মবগম আড়া বাড়ী 6 7343509470 01774821893

2225 রাভবয়া মবগম শুকুর আলী মাভলকা মবগম আড়া বাড়ী 6 4193484484 01744324024

2226 রুমা মবগম আলাল উদ্দিন ছাভলহা মবগম আড়া বাড়ী 6 5093470747 01872707366

2227 মমাঃ রতন কপরম প্রমাপনক মরেমা খাতুন আড়া বাড়ী 6 6456769816 01317339136

2228 মাপরয়া মবগম শুকুর আলী মাভলকা মবগম আড়া বাড়ী 6 2394993154 01950861275

2229 হাপমো মবগম বপসর উিীন োবানা পবপব আড়া বাড়ী 6 2843460649 01736174113

2230 ছাভহরা মবগম নাদ্দজমুদ্দিন হাপমো  মবগম
রাখাপলয়াচা

লা
6 3710367180 01892719293

2231 মজাহরা মরোজ পময়া জয়গন মনছা
রাখাপলয়াচা

লা
6 8695210198 01716529136

2232 রাপবয়া মবগম মরোজ উদ্দিন জয়গন
রাখাপলয়াচা

লা
6 4645197791 01768288076

2233
মমা:আপমর 

মহাভসন
মমা:পমনার উদ্দিন মমাসা:রাপবয়া

রাখাপলয়াচা

লা
6 5995262242 01936310575

2234 আছমা ইয়াছপমন
মমাজাের 

তালকোর
মপত মবগম মমৌচাক 6 5544907479 01954202193

2235 মমা:লাল পময়া মমা:আছর উদ্দিন ময়ূরী মবগম মমৌচাক 6 1905582977 01845879963

2236 মমা:রুস্তম আলী মমা:মখারভেে আলী হাপলমা মবগম মমৌচাক 6 8695304793 01715226003

2237 পেমু মবগম হাভছন পসকোর মখাভেজা মবগম মমৌচাক 6 8688540635 01725969923

2238 আবুল কালাম আেরাে আলী জভুলখা মবগম আড়া বাড়ী 6 2395261502 01988625005

2239
ঝন ডা আক্তার 

নীলা
জপসম উদ্দিন হাপসনা মমতাজ মতপলরচালা 6 6461347590 01996387689

2240 হাপসনা মমতাজ আলাল উদ্দিন মপল্লকা মবগম মতপলরচালা 6 5094922050 01799620407

2241 জহুরা খাতুন জপহরুল ইসলাম জপরেুল খাতুন সেরচালা 6 7330402806 01917748128

2242
মমাসা:ছাপবয়া 

মবগম
রপহম উদ্দিন

মমাসা:নপকরন 

মনছা
সেরচালা 6 1494649641 01300427714

2243 জপরনা মবগম খাভেম আলী নাপসমা মবগম সেরচালা 6 2843462025 01314107058

2244 মখারভসো মবগম
মমা:মখারভসে 

আলম
তপমরন মনছা সেরচালা 6

331326689624

7
01940656013

2245 তাসপলমা আক্তার মমাহর আলী জপরনা মবগম সেরচালা 6 6456674420

2246 জয়গন মবগম আপমরুদ্দিন মবগম সেরচালা 6 9571747253 01935296390

2247 মমাছা:রুপা খাতুন মমা:আব ুবক্কর মমাছ:পনলুো সেরচালা 6 7811354005 01914420949

2248
মমাছা:মমাপনয়া 

আক্তার
মমা: আ: মপতন নাপসমা মবগম সেরচালা 6 1961471941 01942634190
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c„ôv bs-91

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

2249 হাপলমা আক্তার মমাহাম্মে আলী জপরনা মবগম সেরচালা 6 6911452206 01728717731

2250 জাভয়ো মবগম বজলু খা হাপলমা সেরচালা 6 5074369546

2251 লাবলী মবগম আব্দলু বাভরক
মমাসাম্মৎ ছাভহরা 

খাতুন
সেরচালা 6 9571746446 01406324774

2252 রাপখয়া মবগম ছাভলভহ মবগম োমছুল মবগম সেরচালা 6
331326689631

9
01917191892

2253 আসমা মবগম লাল পময়া আাভনায়ারা মবগম সেরচালা 6 8243498543 01842378892

2254 মমা:সবেুল মমা: লাল পময়া
মমাছা:জভবো 

খাতুন
মমৌচাক 6 8243991851 01882516547

2255 লাপক জয়ভগান পমলন আলীনগর 6
702660312546

1

01712386269

0

2256
মমাসাঃ সালমা 

মবগম
মমা: পসদ্দিক

মমাসা শুকুরী 

মবগম
মটকপাড়া 6 6443475105 01748492762

2257 আয়ো পসদ্দিকা পময়া শুকরী মবগম সেরচালা 6 3743504346 01725565052

2258 সাপহো
মমা:আ:লপতে 

মবপারী
মাভলচা মমৌচাক 6 6445144725 01706675999

2259
মমাসা: খপবরুন 

মনছা
মমা: জপমরুািন

মমাসা: মুত 

কাজলী মবগম

আন্দার 

মাপনক
6 6445139634 01736081934

2260 কুলসুম আক্তার মমা: মরাস্তম আলী
মমাসা: হানুো 

মবগম

আন্দার 

মাপনক
6 5995009650 01710201385

2261 দ্দজয়ার উিীন জপমর উদ্দিন কাজলী মবগম
আন্দার 

মাপনক
6

331326690704

0
01930720937

2262
মমা: মাহবুব 

ইসলাম
আব্দসু সাওার মমাভে ডো মবগম

আন্দার 

মাপনক
6 6414059599 01781306561

2263 পকয়াম উদ্দিন জপমর উদ্দিন কাজলী মবগম
আন্দার 

মাপনক
6 4194895555 01811214610

2264
আ: জপলল 

সরকার
মমা: হাসান সরকার আয়না মবগম

আন্দার 

মাপনক
6 4194937381 01921872423

2265
মমা: উজ্জল 

মহাভসন
মমা: মতৌপহে পময়া রাপেো মবগম

আন্দার 

মাপনক
6 5095253471 01936502691

2266 মমাসা: রানী
মগালাম হায়োর 

মমাল্লা
সাভলহা মবগম

আন্দার 

মাপনক
6 3295188209 01734386478

2267
মমাসা: পারুল 

মবগম

নূর মমাহাম্মে 

মমাল্লা
জপমলা খাতুন

আন্দার 

মাপনক
6 9145215829 01910549780

2268
মমা: নজরুল 

ইসলাম
মমা: আলমাস জহুরা খাতুন

আন্দার 

মাপনক
6 5545081076 01768653177

2269 ছাভহরা মবগম হাপেজ উদ্দিন েুলখাতুন
আন্দার 

মাপনক
6 8245266229 01907772923

2270
মমা: পকয়াম 

উািন

আঃ লপতে 

সরকার
আছরপব মবগম

আন্দার 

মাপনক
6 4201020130 01754129942

2271
মমা: হারুন 

হাওলাোর

মমা: মাপনক 

হাওলাোর

মমাসা : হাপলমা 

মবগম

আন্দার 

মাপনক
6 7344962647 01322034027

2272 মদ্দজবুর রহমান েহর আলী োভতমা খাতুন
আন্দার 

মাপনক
6 7795289664 01920315932

2273
মমাসা: 

োমসুনাহার
তপমজ উদ্দিন আদ্দজরন মবগম

আন্দার 

মাপনক
6 5094925475 01867881235

2274
মমা: মপনর 

মহাভসন
মমা: নুরুল ইসলাম

মমাছা: মভনায়ার 

মবগম

আন্দার 

মাপনক
6 2838647473 01749149783

2275
মমাসা: মাহমুো 

মবগম
মমাহাম্মে আলী োমসুরনাহার

আন্দার 

মাপনক
6 9144653293 01793308435

2276
মমাসা: রাভবয়া 

আক্তার
মমা: নুরুল ইসলাম পমস েদ্দজলাতুন

আন্দার 

মাপনক
6 5556840550 01746824289

2277
মমাসা: োভতমা 

মবগম
মমা: হাভসম আলী মমাসা: জপমরুন

আন্দার 

মাপনক
6 8695223894 01988500617

2278 মমা: পলটন পময়া মমা: আব ুতাভহর মানসুয়া
আন্দার 

মাপনক
6 1506740099
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c„ôv bs-92

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

2279
মমা: নুরুল 

ইসলাম

মমা: সাভহব আলী 

মবপারী

মমাসা: মভনায়ারা 

মবগম

আন্দার 

মাপনক
6 2844930640

2280
মমাসা: মজাসনা 

মবগম
আব ুচান পময়া

মমাসা: হাভজরা 

খাতুন

আন্দার 

মাপনক
6 8210584333

2281 েপহো মবগম আব্দলু গেুর আরেত নাছা
আন্দার 

মাপনক
6 2625447669

2282 পপয়ারা মবগম মমা: ইয়াপসন
মমাসা: মাভলকা 

পবপব
হাসানপুর 6 3276095837

2283
মমাসা: জাভহো 

মবগম
মনতাজ উদ্দিন

মমাসা: রাভবয়া 

মবগম

আন্দার 

মাপনক
6 2844908158

2284 নাদ্দজর উদ্দিন পমরাজ উদ্দিন রাভবয়া মবগম
আন্দার 

মাপনক
6 2845072806

2285 মমা: মখাকন পময়া মমা: সাভহব আলী োভতমা পনপেন্তপুর 6 8695340011 01944491032

2286 আয়েুল মনছা পবসমত আলী আভনয়ারা
আন্দার 

মাপনক
6 5094872537 01323708302

2287
মমাসা: োভতমা 

মবগম

মমা: লুৎের 

রহমান
মমাছা: রাাজয়া

মখাকন 

পাভর
6 5103079918 01984601650

2288
মমাসা: োভতমা 

মবগম
কাভের হাওলাভের রাপহমা

আন্দার 

মাপনক
6 7794683404 01996069745

2289 মমা: জভুয়ল রানা  মমা:  োহবু্পেন
মমাছা: মাহমুো 

মবগম

আন্দার 

মাপনক
6 6890461921 01756965585

2290
মমা: অদ্দজজার 

রহমান

ইপলয়াস 

পরামাপনক
পেভরাজা মবগম

রাখাপলয়াচা

লা
6 5095077300 01732039810

2291 মসলী মবগম মখাকা পরমাপনক খুকী
রাখাপলয়াচা

লা
6 5995092144 01781800622

2292 মমাছা: েুভল রানী মমা: নুরুল হক হাভজরা খাতুন
রাখাপলয়াচা

লা
6 5995365607 1835205637

2293 আভবো  খাতুন আব্দলুা ময়েল মনছা পনপেন্তপুর 6
331326689967

83
01753714193

2294 জভুলখা রপেজ উিীন ময়েল মনছা পনপেন্তপুর 6 3743988648 01785202335

2295 মপনরা মবগম আব্দলু খাভলক মরাভকয়া মবগম নবয়ার বাগ 6 1021995863 01715714853

2296 হাপলমা মমা: জয়নাল মজভলখা নবয়ার বাগ 6 4193965078 01777289863

2297 হাপসনা মবগম মমা: ইসমাঈল নদ্দজরা মবগম নবয়ার বাগ 6 6893947304 01741201569

2298
মমা: আলমগীর 

মহাভসন
আবুল হাভসম মাভলকা পনপেন্তপুর 6 7344004309

01722328449

5

2299 আতাউর রহমান সপকনা মবগম খাভলক েরাজী
োররীক 

প্রপতব্দী
পেবচর 6

196754187738

2653902

2300
মমা: সালমা 

আক্তার উপম ড
মমা: আইয়ূব আলী

মমাসা : জাহানারা 

মবগম
পনপেন্তপুর 6 1011094644 01758455320

2301
জয়নাল 

আভবেীন
জহুর উিীন হাভজরা খাতুন পনপেন্তপুর 6 7345128715 01785202335

2302
মমা: পরপন 

েপকর

মমা:মতাোজ্জল 

েপকর
পেপরয়া মবগম নবয়ার বাগ 6 3744004049 01950844096

2303 মমাসা : ছুরাতন
মমা: মমাকভসে  

আকন্দ
মরভকয়া মবগম

আপমনুল 

ইসলাভমর 
6 9143945187

01941113779

9

2304 রাভহলা
আব্দলু খাভলক 

েরাজী
সপখনা পবপব সুের চালা 6 1493484479

01917383350

6

2305 সুপম আক্তার
মমা: পসরাজলু 

ইসলাম
মরাভকয়া মবগম পনপেন্তপুর 6 1003845078

01496956074

8

2306 সালাউিীন নূর মমাহাম্মে সাভলহা মবগম পনপেন্তপুর 6 5544301632 01990223820

2307 মসপলনা মবগম েুলাল উিীন রাদ্দজয়া মবগম পনপেন্তপুর 6 7794015243 01730834556

2308 র্পল মবগম োহজাহান পনলুো পনপেন্তপুর 6 2394026989 01983745202

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



c„ôv bs-93

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

2309 মমা: মসাভহল রানা আলতাব  আলী মগালাপী মবগম মমৌচাক 6 5553171520 01843480656

2310 মমা: নূরবাণী
মমা: মমাজা্ভমল 

হক

মমাসা: 

নূরজাহাহান
নবয়ার বাগ 6 3753096720

01732133766

5

2311 আইনুিীন হর্রত আলী ঘপনকা মবগম পনপেন্তপুর 6 5994024262

2312 সুপম আক্তার মম  া: মপনভরাভসন মরভকয়া মবগম পনপেন্তপুর 6
198933132660

00225
01969560748

2313 মমা: মপহন মৃত আঃ মপতন নুরজাহান মবগম মকনাবাড়ী 6
331306092697

0
01877661498

2314
মমা : আব্দলু 

কপরম
মমা: পকসমত আলী আভনয়ারা মবগম

আন্দার 

মাপনক
6 5544943177 01942504790

2315
মমা : আজগর 

পময়া
সুলতান পময়া আছুবান পবপব

আন্দার 

মাপনক
6 7795192504 01967396854

2316 মহা রানী বমন ড শ্রকাতড বম ডন সভম্তী রানী
আন্দার 

মাপনক
6 3294943133 6894655130

2317 মমা: সুমন পময়া জংকর পময়া মরনু মবগম
আন্দার 

মাপনক
6 6894655130

01872788579

7

2318 রাভবয়া আকবর আলী মরদ্দজনা মবগম পনপেন্তপুর 6 6003125793 01766634504

2319 মালা রানী হভনন্দ্র চন্দ্র বম ডন পবেুেী রানী
আন্দার 

মাপনক
6 4645263874 01703200263

2320 মপরয়ম মবগম
মমা: খপললুর 

রহমান
োমসুর নাহার পনপেন্তপুর 6

331326606233

9
01648876517

2321
মমা: আব্বাস 

আলী
হায়জর আলী কুভলছা আড়াবাড়ী 6 1495084400 01941580930

2322
মমা : আভনায়ার 

মহাভসন
মমা: জলুহাস আলী হাপলমা মবগম সেরচালা 6 1030888539 01747430713

2323
জয়নাল 

আভবেীন
কাইয়ূম জয়গন মবগম সেরচালা 6 2393522251 01913361372

2324
মমা : মখাভেে 

আলম
েজলুল হক মুপে আভমনা খাতুন সেরচালা 6 1493495319 01940656013

2325 নূর মমাহাম্মে
আছর উিীন 

মন্ডল
আভমনা মবগম সেরচালা 6 6443474496 01946994041

2326 আপছয়া আক্তার বপসর উিীন কের জান
বপসর 

উিীভনর 
6 8243512798 01739512151

2327 জহুরা আক্তার
মমা: কামাল 

মহাভসন

আভনায়ারা 

আক্তার
খারবাংলা 6

721745518471

4
01906873744

2328 মজাসনা আক্তার রাজ্জাক মহাভসন আদ্দজরন মনছা
জয়নাভলর 

বাড়ী
6 4193494244 01756910855

2329
মমাসা: আকপলমা 

মবগম
োইজদু্দিন আভমনা মমৌচাক 6 3294967637

2330 মমা: ছাওার মমাসভলম উিীন আপম্বয়া
রানা 

 াইভের 
6 2394021279 01910114864

2331 ইউসুে মমাতাভলব েপরতুন
েপকর 

র্র্বাড়ী
6 7795197859 01756912996

2332 মারুে মহাভসন আঃ মদ্দজে জয়গুন
রানা 

 াইভের 
6 4644742993 01621282150

2333 মজাৎস্না আেরাে আলী হাপমো  মবগম
আেরাে 

েপকভরর 
6 6894631107 01953267899

2334 আঃ ময়ূর েরাদ্দি গেুর েরাাি রাদ্দজয়া খাতুন মমৌচাক 6 6894650003 01918677446

2335 নুরজাহান মবগম মমা: সাঈে জহুরা খাতুন মমৌচাক 6 2844660775 01936316857

2336
মমা: পবল্লাল 

মহাভসন
বাবুর মহাভসন সাহারা মবগম মমৌচাক 6 7305344264 01792390085

2337
ইসরাপেল 

রহমান বাবু
ইউসুে হাওলাোর রুমা মবগম মমৌচাক 6 9577111595 01836883884

2338 কুলসুম আক্তার হাপমে আলী কপল মমৌচাক 6
198433132669

00213
01718549819
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c„ôv bs-94

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

2339
মমা: রপেকুল 

ইসলাম
মকরামত আলী ছপবলা মমৌচাক 6

199933132660

01007
01792592542

2340 জাপহে হাসান
মমা: ইয়াককুব 

আলী

মমাসা: জপরনা 

খাতুন
মমৌচাক 6 1944977063 01757107776

2341
মমাসা রাইমন 

আক্তার
পকয়ামুদ্দিন হাপলমা মমৌচাক 6 6894669735 01930218401

2342 বাবুল মহাভসন
আেরাে আলী 

েপকর
হাপমো মবগম মমৌচাক 6 2395137215 01792389991

2343 তাসপলমা আক্তার বােো পময়া র্পল মমৌচাক 6 1944729373 01994242722

2344 মমা: সামীম মীর সবুজ পমর মাকসুো মবগম মমৌচাক 6 7353226082 01300552434

2345 রুমা জয়নাল ছাভলহা মবগম েপকর বাড়ী 6 7795117766 01738204355

2346 হােজা মবগম মমা : মঞ্জলু মখারভেে মমৌচাক 6 2406786117 01866368033

2347 মরভহনা মবগম রপমজ উদ্দিন আপছয়া মবগম মমৌচাক 6 01965362774 01965362774

2348 ছাপবনা ছালম ঈো মমৌচাক 6 5545122358 01797387082

2349 নুরজাহান মবগম আমান উলযাহ মপরয়ম মবগম মমৌচাক 6 2394294108 01715460409

2350 ঝনা আক্তার ইয়ামুদ্দিন হাপলমন মমৌচাক 6 6443963837 01863635003

2351 মমা: মপহরুদ্দিন মমা: ওসমান আলী বাপছরুন মমৌচাক 6 3745248199 01832092905

2352 মমা: রাজ্জাক আব্দলু হাপকম বাপছরুন
মমাবারক 

আলীল বাসা
6 5094671681 01773798558

2353
হাভলমা আক্তার 

গাজী

ছাভলহ আহভমে 

গাজী
সাপহো মবগম

রাখাপলয়া 

চালা
6 4661397481 01956480319

2354 বটৃষ্ট আক্তার আব্দসু সামাে তাছপলমা
সরকার 

বাড়ী
6 6461369727 01313181473

2355 মেোলী আক্তার জংভের আলী আপম্বয়া
সামাভের 

বাড়ী
6 8694751853 01875962894

2356 মমা বাবুল মমা মান্নান পরদ্দজয়া মবগম নরয়ার বাগ 6 9571978205 01827231050

2357
মমা বাবুল 

মহাভসন
মমা: নূর মমাহাম্মে োপহো মবগম  মমৌচাক 6

331326606523

6
01729574457

2358
মমাসা: লা লী 

মবগম
মমা: বকুল বসুপনয়া ছাভহরা মবগম

আবুল 

মহাভসভনর 
6

331326689895

4
01735671340

2359 আভমনা মবগম আতাউর মবগম জাভহো আক্তার নরয়ার বাগ 6 2844251351 01728945648

2360 মরাদ্দজনা মবগম মমা: মকাব্বত আলী বুপনয়া মবগম নরয়ার বাগ 6 2843954476 01718799916

2361 মমৌসুপম আক্তার  শুকুর আলী মজাসনা মবগম
রাখাপলয়াচা

লা
6 33026723846 01941621507

2362 র্পল কাভেম হাওলাোর মহভলনা
রাখাপলয়াচা

লা
6 7344923581 01909067163

2363 বকুল আক্তার মবলাল মহাভসন সালমা
রাখাপলয়াচা

লা
6 5111370507 01937818292

2364 উসুে  আলী সুন্দর আলী আম পবয়া
রাখাপলয়াচা

লা
6

331326605533

2
01321718306

2365 োভতমা মবগম আবুল কালাম বাপছরন
রাখাপলয়াচা

লা
6 2845085006 01759537746

2366 আভমনা ছাভনায়ার জয়নব পবপব
রাখাপলয়াচা

লা
6

331326690641

7
01963865155

2367 আভনয়ারা মবগম ইেপরস সাোনী
রাখাপলয়াচা

লা
6 2844856241 01725094363

2368 হাভজরা পবপব আঃ রপেে সরবানু
রাখাপলয়াচা

লা
6 3295095271 01765825513
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c„ôv bs-95

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

2369 বাভতন পময়া মহন পময়া সুপেয়া
রাখাপলয়াচা

লা
6 5106630365 01758727608

2370 মরাভকয়া আক্তার মসপলম সাদ্দজো আক্তার
রাখাপলয়াচা

লা
6

721632141796

7
01747898634

2371 চােনী আক্তার মহাভসন আলী রপহমা মবগম
রাখাপলয়াচা

লা
6 6003128227 01784138512

2372 পমন্টু পময়া মধ ুপময়া মগলাপী মবগম
রাখাপলয়াচা

লা
6 4644703821 01839027153

2373 আভয়ো মবগম ইমান আলী েপরেন
রাখাপলয়াচা

লা
6 6444885724 01798067765

2374 আছমা মবগম পেন মমহাম্মাে রাভবয়া  খাতুন
রাখাপলয়াচা

লা
6

331326690638

6
01903179708

2375 বায়দ্দজে ইসলাম পেপন পময়া মরখা খাতুন
রাখাপলয়াচা

লা
6 6014996968 01710898154

2376 জভুলখা মসপলম সুরজান
রাখাপলয়াচা

লা
6 2844625646 01302744396

2377 আঃ মাভলক মহাভসন আলী রাভবয়া মবগম
রাখাপলয়াচা

লা
6 3294685858 01712016911

2378 নানু্ন পময়া মমখাভলছ  মমাল্লা আেভরাজ মবগম
রাখাপলয়াচা

লা
6 374470816 01729574553

2379 জাহানারা চানপময়া ছাভলহা
রাখাপলয়াচা

লা
6 1494872662 01996065825

2380 আলপকছ মবগম মমখাভলছ পেভরা জা মবগম
রাখাপলয়াচা

লা
6 4645297112 01991297468

2381 কল্পনা মবগম ইউনুছ মবপারী আপছয়া মবগম
রাখাপলয়াচা

লা
6 6415522165 01304330226

2382 আপছয়া মবগম ছাভমে গাদ্দজ আমনা মবগম
রাখাপলয়াচা

লা
6 7765565788 01983598699

2383 রপহমা মবগম ছাব্দলু  মবপারী আভমনা  মবগম
রাখাপলয়াচা

লা
6 1494906306 01745191285

2384 মখাকন আলী মহাভসন আলী রপহমা মবগম
রাখাপলয়াচা

লা
6 4158331928 01902089499

2385 পরপন আলী মহাভসন আলী রপহমা মবগম
রাখাপলয়াচা

লা
6 9113121660 01710246129

2386 মরভহনা আব্দলু খাভলক মাপনক জান
রাখাপলয়াচা

লা
6 5994686078 01749355626

2387 জভুলখা মামুোলী খান মভনায়ারা
রাখাপলয়াচা

লা
6 5538654947 01727703624

2388 েদ্দজরন মবগম ইউনুছ মবপারী দ্দজবাতন পবপব
রাখাপলয়াচা

লা
6 3258641632 01846950713

2389 নয়ন পময়া েজর  আলী মগালায়া খাতুন
রাখাপলয়াচা

লা
6 2393991779

2390 জাহানারা আেছার উিীন মনভকছা মবগম
রাখাপলয়াচা

লা
6 8694752612 01724002873

2391 হাসান মাহমুে আঃ মাভলক মমতাজ মবগম
রাখাপলয়াচা

লা
6 9146145587 01967914424

2392 মপত পময়া নুর মমাহাম্মাে শুকরী মবগম
রাখাপলয়াচা

লা
6 8245082832 01757611344

2393 সালমা মমাগর আলী জয়তন মনছা
রাখাপলয়াচা

লা
6 8244704998 01735783275

2394 োপহমা েজল োহানাজ
রাখাপলয়াচা

লা
6 6453092568 01957936018

2395 পসমা মবগম আখতারুজ্জামান সারজাহান
রাখাপলয়াচা

লা
6 2394724955 01763543536

2396 ইউনুছ আলী েমভসর আলী শুনপে মবওয়া
রাখাপলয়াচা

লা
6 3293997429 01300732587

2397 রাভবয়া হাজারী খান মেোলী
রাখাপলয়াচা

লা
6 9144624716 01300427035

2398 আক্তারুজ্জামান মমাবারক আলী েয়জনু মনছা
রাখাপলয়াচা

লা
6

331326605676

3
01724165625
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c„ôv bs-96

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

2399 পসদ্দিক আহাে জয়তুন মনছা
রাখাপলয়াচা

লা
6 5994990715 01322322673

2400
আঃ মমািাভলব 

খান
ওবায়েুল্লাহ জহুরা মবগম

রাখাপলয়াচা

লা
6 9144946259 01912913236

2401 মমাসাঃ মজপরন দ্দজন্নাত আলী রপহমা মবগম
রাখাপলয়াচা

লা
6 3294274506 01920959406

2402
আব্দলু আল 

মামুন
আঃ বাভরক আপছয়া খাতুন

রাখাপলয়াচা

লা
6 5544312589 01998331869

2403 রত্না আক্তার মেৌলত খান হাভজরা খাতুন
রাখাপলয়াচা

লা
6 7353184430 01998331869

2404 মাসুো মবগম নওয়াব আলী োহ মমাসাঃ আভলয়া
রাখাপলয়াচা

লা
6 3293977769 01969296703

2405 ঝরনা মবগম নয়ন পেকোর মমাসাঃ মছরাতুন
রাখাপলয়াচা

লা
6 8694022834 01705070807

2406
 মমাসাঃ রত্না 

মবগম

সামসুদ্দিন 

হাওলাোর

মমাসাঃ উপড়য়া 

মবগম

রাখাপলয়াচা

লা
6 3257130140 01932426974

2407
মমাসাঃ 

আেসানা  পমপম
মমাঃ পেভরাজ পময়া পার ীন আক্তার

রাখাপলয়াচা

লা
6 6906023988 01706230287

2408 পেউপল আক্তার নুরুল ইসলাম সাভজো খাতুন
রাখাপলয়াচা

লা
6 2357919576 01945443430

2409 সুলতানা রাদ্দজয়া সুরুজ পময়র সুপেয়া মবগম
রাখাপলয়াচা

লা
6 1493948275 01875587284

2410 পরী বানু
মমাঃ জয়নাল 

আভবেীন
চন্দ্র বানু

রাখাপলয়াচা

লা
6

331326689859

0
01834414607

2411 নদ্দজরন এমারত মহাভসন মসপলনা
রাখাপলয়াচা

লা
6

331326692472

0

2412 মমাঃ কাভের েুলাল মমাল্লা েুলু মমাসাঃ সুরর্ বান
রাখাপলয়াচা

লা
6 1944044096

2413
মমাসাঃ রপন 

আক্তার
মমাঃ জয়নাল মমাসাঃ মবগম

রাখাপলয়াচা

লা
6 5256694558

2414 েুপল মবগম
মমাঃ েপেজ 

উদ্দিন
মমাঃ অজ ুমবগম

রাখাপলয়াচা

লা
6

331326692277

7
01401304983

2415 কানন মবগম বজলুল খান হাপলমা খাতুন
রাখাপলয়াচা

লা
6 7794708227 01989630368

2416 আভমনা
পসপরজ উিীন 

আকন্দ

আঞ্জয়ুারা 

মবগম

রাখাপলয়াচা

লা
6 3293986483 01870496377

2417 তাসপলমা মবগম পসরাজলু ইসলাম পরদ্দজয়া মবগম
রাখাপলয়াচা

লা
6 1494268363 01891757656

2418 রুমা আক্তার ছরহাব আলী
মমাসাঃ আভমনা 

খাতুন

রাখাপলয়াচা

লা
6 5994039278 01881802654

2419 সাইেুল ইসলাম আদ্দজমুিীন
মমাসাঃ পেভরাজা 

মবগম

রাখাপলয়াচা

লা
6 8424003144 01811158095

2420 নুরজাহান মবগম সুেুর উদ্দিন মমাসাঃ সবজান
রাখাপলয়াচা

লা
6 8243975367 01933986396

2421 ছপবরন জাের আলী ইয়াজান
রাখাপলয়াচা

লা
6 5994012630 01985289705

2422 কল্পনা মবগম রুস্তুম আলী মেখ তাভহরুন মনছা
রাখাপলয়াচা

লা
6 5094652061 01838103778

2423 পরদ্দজয়া মবগম আব ুজাের ইয়ারজান
রাখাপলয়াচা

লা
6 6444250531 01778691040

2424
মমাঃ োজাহান 

পময়া
কাভেম েপকর জয়তুন মনছা

রাখাপলয়াচা

লা
6 1494696220 01728684874

2425
মমাসাঃ ইয়াছপমন 

মবগম

মমাঃ ইসমাইল 

মহাভসন

মমাসাঃ হাপলমা 

মবগম

রাখাপলয়াচা

লা
6 7344026476 01923640100

2426
মমাঃ হরমুজ 

আলী
আঃ খাভলক রপহমা খাতুন

রাখাপলয়াচা

লা
6 2843935756 01939964080

2427 মমাঃ ইউনুস আদ্দজম উদ্দিন োভতমা মবগম
রাখাপলয়াচা

লা
6 1494285388 01708941317

2428 আোজ উদ্দিন মবল্লাল জাহানারা মবগম
রাখাপলয়াচা

লা
6 7344332353 01814712141
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c„ôv bs-97

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

2429
মমাঃ আবুল 

কালাম
আঃ রপেে আভমনা

রাখাপলয়াচা

লা
6 5544004228 01998331826

2430
মমাঃ আঃ 

আদ্দজজ
আেম আলী মন্ডল র্াপলমন

রাখাপলয়াচা

লা
6

331326689879

7
01319914302

2431 মজসপমন আক্তার আবুল কালাম
মমাঃ মরাভকয়া  

মবগম

রাখাপলয়াচা

লা
6 4167254871 01955081426

2432 পমন ুমবগম আঃ মদ্দজে সরোর োমসুন্নাহার
রাখাপলয়াচা

লা
6 4694306245 01728440939

2433 পলপপ আক্তার মমাঃ আইয়ুব আলী জাভহো মবগম
রাখাপলয়াচা

লা
6 5963281190 01884026046

2434 তাসপলমা মবগম েজলুর হক সুপেয়া খাতুন
রাখাপলয়াচা

লা
6 1944031929 01784899128

2435 রাহলা মবগম মমাঃ রহমাতুল্লাহ জপরনা মবগম
রাখাপলয়াচা

লা
6 1944334807 01739305931

2436 োপহনা আলম জাহাঙ্গীর আলম সুপেয়া আলম
রাখাপলয়াচা

লা
6

331326689876

0
01793321529

2437 মােুজা মবগম আঃ মমাতাভলব সপহো মবগম
রাখাপলয়াচা

লা
6 9144280113 01322037723

2438 খায়রন মবগম ছাভনায়ার ছাভলহা
রাখাপলয়াচা

লা
6 3744276050 01323708940

2439 জাভবো মবগম মসকান্দার মুন্সী গুল বানু
রাখাপলয়াচা

লা
6 4194247138 01861672964

2440 মরাভকয়া মবগম মখারভেে আলম পরদ্দজয়া মবগম
রাখাপলয়াচা

লা
6 4194266336 01919781356

2441 মমভহেী হাসান পসরাজ পময়া নাপছমা মবগম
রাখাপলয়াচা

লা
6 5087253760 01966550239

2442 মরাভকয়া লপতে জাভহো
রাখাপলয়াচা

লা
6 6895123724 01704808788

2443 নাপছমা মবগম মরাস্তম আলী তাভহর  ানু
রাখাপলয়াচা

লা
6 7794290655 01787801482

2444
মমাঃ পেভরাজ 

খান
তভেজ খান নাজমা  মবগম

রাখাপলয়াচা

লা
6 9161365789 01870496383

2445 বাবুল খান
আভনায়ার  

মহাভসন খান
সাভহরা মবগম

রাখাপলয়াচা

লা
6

331326689939

1
01872592498

2446 হাপববা মবগম েরীেুল খন্দকার োভতমা মবগম
রাখাপলয়াচা

লা
6 6444269713 01612718025

2447 তালমন মনছা মসাভমে আলী আয়রন মবগম
রাখাপলয়াচা

লা
6 4194269637 01619718025

2448 ছাভলহা মবগম নুরুমুিীন তারামন মনছা
রাখাপলয়াচা

লা
6 5444271792 01748847347

2449
মমাসাঃ মাভজো 

মবগম
সুরুজ আলী মমাসাঃ রংমালা

রাখাপলয়াচা

লা
6

331326689836

5
01864800151

2450 আভনায়ারা মবগম কুিুস আলী েুল ানু
রাখাপলয়াচা

লা
6 2394301218 01948813461

2451 আদ্দজয়া মবগম আঃ কুিুস েুল ানু
রাখাপলয়াচা

লা
6 3294263524 01993206809

2452 মখাভেজা মবগম আল মাহমুে েুলজান মনছা
রাখাপলয়াচা

লা
6 4194246758 01829491512

2453
মমাসাঃ 

আভনায়ারা মবগম
নজরুল ইসলাম ছাভহরা খাতুন

রাখাপলয়াচা

লা
6 7344009332 01739124623

2454 মজাছনারা মবগম আভবে আলী হাপসনা মবগম
রাখাপলয়াচা

লা
6 2844241832 01920959406

2455
মমাসাঃ আয়াতী 

বানু
হাপলম উিীন মদ্দজরন মবগম

রাখাপলয়াচা

লা
6 2844875779 01771067856

2456
মমাসাঃ করনা 

মবগম
আঃ সািার আভমনা পবপব

রাখাপলয়াচা

লা
6 9144643682 01942283899

2457
মমাসাঃ হাভজরা 

মবগম
হাসান আলী মদ্দজো মবগম

রাখাপলয়াচা

লা
6 5544936478 01934731738

2458 মাভজেুর রহমান রমজান আলী জাপমলা খাতুন
রাখাপলয়াচা

লা
6 5994960044 01914857308
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c„ôv bs-98

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

2459
মমাসাঃ অরদ্দজনা 

মবগম
মগেু পময়া সুপেয়া মবগম

রাখাপলয়াচা

লা
6 4645181522 01990804157

2460 হাভজরা মবগম বাহার উিীন েুলবানু পবপব
রাখাপলয়াচা

লা
6 4645098387 01307404483

2461 মমাঃ লপতে পময়া মমাঃ বােো পময়া েুলজান  মবগম
রাখাপলয়াচা

লা
6

331326690692

0
01877661488

2462
মমাসাঃ সুপেয়া 

মবগম
ইেপরস মমাসাঃ মবভেনা

রাখাপলয়াচা

লা
6 4645339708 01869918448

2463
মমাঃ মেভলায়ার 

মহাভসন
শুকর আলী মরজীয়া

রাখাপলয়াচা

লা
6 5095068291 01971803252

2464
মমাঃ আক্তার 

মহাভসন
আঃ মুপমন কে বানু

রাখাপলয়াচা

লা
6 5995308544 01778964032

2465
মমাঃ হাপেউল 

রহমান
শুকুর মাহমুে আংগুরা মবগম

রাখাপলয়াচা

লা
6

331326690675

5
01707811395

2466 সতয বাবু রপেে মন্ডল সরলা সুন্দরী
রাখাপলয়াচা

লা
6 9572549575 01714253017

2467
আেরােুল 

ইসলাম
মমাঃ মাভলক মন্ডল বাহারী

রাখাপলয়াচা

লা
6

331326698724

2
01300755923

2468
মমাঃ রমজান 

আলী
পছপকম আলী েুভলর মনছা

রাখাপলয়াচা

লা
6 1463761559 01407785263

2469 মমাসাঃ বানু চান পময়া আভমনা
রাখাপলয়াচা

লা
6 6445058982 01772581009

2470 পার ীন মবগম নুর ইসলাম সাভজো মবগম
রাখাপলয়াচা

লা
6 1493481020 01991062331

2471 আব্দসু সালাম ম ালা আকন্দ সুকজান
রাখাপলয়াচা

লা
6

331326606220

6
01728956928

2472
মমাঃ আঃ হাপলম 

পময়া

মমাঃ আোজ 

উিীন
নুরজাহান মবম

রাখাপলয়াচা

লা
6 2845056726 01845419644

2473 ইসমাইল মহাভসন সপয়ম উিীন রপহমা  মবগম আড়াবাপড় 6
331326690440

0
01821564700

2474 খাভলো মবগম আঃ খাভলক মরাদ্দজনা মবগম আড়াবাপড় 6 6895071311 01799598726

2475 চান পময়া হাপমে আলী োভতমা মবগম আড়াবাপড় 6 8245105427 01406695130

2476
মমাসাঃ মগাভলছা  

মবগম
চান পময়া জাভবো  মবগম আড়াবাপড় 6

196833132660

00001
01406812328

2477 মমাঃ মমাস্তো চা াঁন পময়া
মমাসাঃ মগাভলছা 

মবগম
আড়াবাপড় 6

199433132660

000401
01924759971

2478 আদ্দজমা মবগম সপেউদ্দিন তহুরা মবগম আড়াবাপড় 6
331326690433

8
01949894328

2479
মহাসভনয়ারা 

মবগম
আইন উিীন কে বানু আড়াবাপড় 6 6461347764 01923729164

2480 সাথী আক্তার মমাঃ আলী বানু আড়াবাপড় 6 5994013984 01936142810

2481 নাজমা মবগম আোজ উিীন রায়জান পবপব আড়াবাপড় 6 9145019668 01914035422

2482 আভমনা মবগম বাভনছ আলী আপছয়া মবগম আড়াবাপড় 6 1945155230 01942985738

2483 েেীউল হক তাপয়জ  উিীন ছাপমরন মনছা আড়াবাপড় 6 1022559536 01783690001

2484
মমাঃ ইমরান 

মহাভসন

       কপেল  

উিীন

মমাসাঃ ইনছানা 

মবগম
আড়াবাপড় 6 6456678082 01798758657

2485
রওেন আরা 

মবগম
জমভসে আলী জাপমরন মবগম আড়াবাপড় 6 8244714286 01706035449

2486 মমভহর জান
মমাঃ মসাভমজ 

উিীন
ময়জান আড়াবাপড় 6 7794909395 01966887501

2487 নুর ইসলাম মন্জরু আলী নুরজাহান মবগম আড়াবাপড় 6 3295089506 01960289594

2488 সাভহরা মবগম নুরান েপকর জানা মনই আড়াবাপড় 6 3295282275 01927233610
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c„ôv bs-99

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

2489 রাপেো মবগম
োজম আলী 

মাতাব্বর
েমলা পবপব আড়াবাপড় 6 4645148521 01705929627

2490 ইয়াপসন পময়া আঃ রপহম
পমস মাপেয়া 

মবগম
আড়াবাপড় 6 6903184445 01770080684

2491
মমাসাঃ মাপেয়া 

মবগম
পছদ্দিক মমাল্লা

মমাসাঃ েদ্দজলত  

মনছা
আড়াবাপড় 6 8233522732 01948463672

2492 কুলসুম মবগম আঃ জব্বার পময়া মপরয়ম আড়াবাপড় 6 4195210986 01883319941

2493 মাজো মবগম মমাহাম্মাে আলী করছর বানু আড়াবাপড় 6 4645147713 01954407476

2494 মাইেুল ইসলাম আঃ ওয়াপহে
মমাসাঃ আকপলমা 

মবগম
আড়াবাপড় 6 9559104360 01323708450

2495 আেরাে আলী আেছার আলী আয়ো খাতুন আড়াবাপড় 6 1945146353 01962641128

2496 আবুল কালাম আেরাে আলী জভুলখা মবগম আড়াবাপড় 6 2395261502 01988625005

2497 আভজো মবগম আব্বাস আভনায়ারা মবগম আড়াবাপড় 6 8245267565 01402102646

2498 রপহমা মবগম মমানভছর আলী বাপছরন
কামরাঙ্গার 

চালা
6 4694942684

2499 ওহাব পময়া েটটক পময়া রপহমা
কামরাঙ্গার 

চালা
6

331326690010

8

2500 জপমলা মবগম কাভের বযাপারী মহাসভন আরা
কামরাঙ্গার 

চালা
6 7794662325

2501
মমাঃ পমজান 

আলী

মমাঃ আেছার  

উিীন
মুকুল জান

কামরাঙ্গার 

চালা
6 8244684844

2502 আপমর জান জামাল উিীন রুপজান
কামরাঙ্গার 

চালা
6 6444652132

2503 মমাঃ বাবুল মমাঃ মসাহরাব জয়গন
কামরাঙ্গার 

চালা
6

331326690292

5
01793750871

2504
আভনায়ারা  

ইসলাম
ওপহে বক্স আলাতন পব পব

কামরাঙ্গার 

চালা
6 1944737251 01976265801

2505 আভলয়া মবগম জপহর উিীন ছপবরন মবগম
কামরাঙ্গার 

চালা
6 9572324052 01311703805

2506 মন্জ ুমহাভসন জভুবে আলী হাপলমা মবগম
কামরাঙ্গার 

চালা
6 4194896959 01973226921

2507 মমাসাঃ জয়গুন মেহরাব বালা মমাসাঃ বালা
কামরাঙ্গার 

চালা
6

331326692251

3
01320875417

2508 মরনু মবগম এমোেুল্লাহ মবপারী সুদ্দজয়া  মবগম
কামরাঙ্গার 

চালা
6 4644695506 01912203147

2509
মমাসাঃ মজাভবো 

খাতুন
ইসলাম পাঠান তাপলমন মবগম

কামরাঙ্গার 

চালা
6 1494972415 01924646415

2510 সালমা আক্তার মমাঃ মসাহরাব জয়গন মবগম
কামরাঙ্গার 

চালা
6 2395001320 01996065825

2511 আভলয়া মবগম জপহর উিীন ছপবরন মবগম
কামরাঙ্গার 

চালা
6 9572324052 01311703805

2512 োহানাজ
মমাজাহার 

পরমাপনক
জাপহো

কামরাঙ্গার 

চালা
6 5995209235 01747543037

2513
মমাঃ মসাহরাব 

পময়া
আইন উিীন সাহারা মবগম

কামরাঙ্গার 

চালা
6 5545288721 01949094936

2514 মমপরনা মবগম মসপলম মরাপকয়া মবগম
কামরাঙ্গার 

চালা
6

331306074454

7
01844872773

2515 মমাঃ লাবু মসাহরাব পময়া মমাসাঃ জয়গুন
কামরাঙ্গার 

চালা
6 3748522632 01776419188

2516 আঃ সালাম গভমজ আলী পছবারন মনছা
কামরাঙ্গার 

চালা
6 5995084513 01797127167

2517 অঞ্জলী  আক্তার আদ্দজবুর মহাভসন পার ীন আক্তার
কামরাঙ্গার 

চালা
6 9154285010 01919444375

2518 মমাসাঃ রপহমা ওসমান মরাদ্দজয়া
কামরাঙ্গার 

চালা
6 2395125434 01932423364
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c„ôv bs-100

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

2519
মমাসাঃ  হাছনা 

খাতুন

মমাঃ মসালই 

মবপারী
হাপলমা মবগম

কামরাঙ্গার 

চালা
6 2370131894 01714883596

2520 রপহমা মবগম জামাল উিীন ছুপরয়া মবগম
কামরাঙ্গার 

চালা
6 1944710282 01961316401

2521 হাভজরা মবগম মনসুর আলী বাপছরন
কামরাঙ্গার 

চালা
6 7794953856 01718958744

2522 োহানাজ
মমাজাহার 

পরমাপনক
জাপহো

কামরাঙ্গার 

চালা
6 5995209235 01747543037

2523 মপনর মহাভসন মখারভেে আলম জভুলমন মবগম
কামরাঙ্গার 

চালা
6 1945004602 01911540061

2524 চান পময়া
মমাঃ মমাোজ্জল 

মমাল্লা
আনদ্দঝরুন মনছা

কামরাঙ্গার 

চালা
6

331326690043

7
01915748501

2525
মমাসাঃ পেপল্প  

মবগম
রুভবল মন্ডল

মমাসাঃ রাভবয়া 

মবগম

কামরাঙ্গার 

চালা
6

331326690044

3
01909591306

2526 ওহাব আলী রুস্তুম আলী মেখ মরাদ্দজনা মবগম
কামরাঙ্গার 

চালা
6 8694956643 01914147890

2527 নাজমা মবগম পকয়াম  উদ্দিন হাপলমা মবগম মকৌচাকুপড় 6 5544139040 01974808269

2528 রায়মন আক্তার পকয়াম  উদ্দিন হাপলমা মবগম মকৌচাকুপড় 6 6894669735 01930218401

2529 মজন ুপময়া আলী কাজী
মমাসাঃ আমীর 

জান
মকৌচাকুপড় 6 2845290382 01922045428

2530
মমাসাঃ মভনায়ারা 

মবগম
মপহউিীন মেক রপহমা মকৌচাকুপড় 6 8694345987 01873906842

2531 ঝরনা আক্তার ইয়ামুদ্দিন পসকোর হাপলমন মবগম মকৌচাকুপড় 6 6443963837 01863635003

2532 মসপলনা খানম আব্দলু খাভলক হাপসনা মবগম মকৌচাকুপড় 6 7793993135 01947157014

2533 মপসউর রহমান আনারুল ইসলাম জয়গুন মকৌচাকুপড় 6 5543998077 01310100112

2534 মমাকভসে আলী োইজিুীন রাভহলা মকৌচাকুপড় 6 3295201848

2535 কাজল খাভলক রাদ্দজয়া নবয়ার বাগ 6 8668510418 01300756298

2536 রুভবল মন্ডল কহের মন্ডল
মমাসাঃ হাপমো 

মবগম
মমৌচাক 6

331326690038

5
01727988284

2537 রাভহলা আদ্দজমুিীন নদ্দজরন কুলাবাধা 6 5095279484

2538 রাপে আলী আহমাে মরৌেনারা মবগম মকৌচাকুপড় 6 9144643641

2539 নাজমা মবগম ওপ   মমাল্লা বানু মবগম কলাবাধা 6 4627882576

2540 নুর ইসলাম মগালাপ উিীন মসানা বানু মমৌচাক 6
331326690036

5

2541 মরৌেনারা মবগম োসু মন্ডল মছায়াপগ  মবগম মমৌচাক 6 1494931734

2542 মরভহনা মমাহাম্মাে আলী হাভজরা মবগম মমৌচাক 6 2394695957

2543 রপেে আসাে আলী ময়জান নবয়ার বাগ 6 6893973385 01936221813

2544 কল্পনা মবগম জামাল উিীন সমলা মকৌচাকুপড় 6
331326688765

6
01731818566

2545 সুরাইয়া মবগম োলু পময়া আভমনা খাতুন মকৌচাকুপড় 6 7343551011 01744208716

2546 সাপহো মবগম আভক্কল  আলী ময়জান মকৌচাকুপড় 6 9143471440 01949403774

2547 রাপকব মহাভসন আমান উল্লাহ সুরাইয়া মবগম মকৌচাকুপড় 6 4193500875 01966508733

2548 খাভলো পারপ ন ইমান আলী মখাভেজা মবগম মকৌচাকুপড় 6 3295156644 01745296761
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2549 েুলাল পময়া জালাল উিীন আভমনা মবগম মকৌচাকুপড় 6 5545214123 01963765084

2550
মপনরুজ্জামান 

পময়া
আব্দলু খাভলক মরাভকয়া মবগম মকৌচাকুপড় 6 5995105565 01828650811

2551 এপছন আলী ইসমাইল রপমজা মবগম
রাখাপলয়াচা

লা
6 7345010537 01795788258

2552 ইয়াপসন পময়া আনারুিীন মরাদ্দজয়া মবগম
রাখাপলয়াচা

লা
6 4611867946 01728546849

2553 লাবনী ছুরত জামান রানী মবগম
রাখাপলয়াচা

লা
6 5995319026 01986029961

2554 পমলন পময়া নাভগার উিীন নইজ্জভতান মনছা মকৌচাকুপড় 6 5994723525 01771105524

2555 খাভলক মহাভসন নাভগার উিীন নুর জাহান মকৌচাকুপড় 6 37446889161 01780049640

2556
মমাসাঃ 

আকপলমা মবগম
োইজিুীন আভমনা মবগম মমৌচাক 6 3294967637 01985529023

2557 মতাতা পময়া হাভসন আলী মগালতন মনছা মমৌচাক 6 4195269859 01932958065

2558 আভমনা পেভরাজ পময়া কাপরমা মমৌচাক 6 4694727275 01711003760

2559 মপনর মহাভসন পেভরাজ পময়া কাপরমা মমৌচাক 6 5992256775 01766496212

2560 মমাসাঃ জাহানারা আেছার উিীন মনভকছা মবগম মমৌচাক 6 4694752612 6444675612

2561 কমলা মবগম আরান আলী মপছরন মবগম মমৌচাক 6 8244942911 01739078817

2562 েপরো পার ীন পসরাজলু ইসলাম জাহানারা মবগম মমৌচাক 6 5095157086 01821990170

2563
মসালায়মান 

পসকোর
বজলর রহমান হায়াতুন মনছা মমৌচাক 6 6443958597 01717500301

2564 পরপন পসকোর আতাউর রহমান রাভেো মবগম মমৌচাক 6 5545207879 01740441771

2565 পতপথ রানী শ্রী কানুলাল শ্রী পনরমলা মমৌচাক 6 1956766552 01991709394

2566 নুর  জাহান জহুরুিীন শু  তারা মবগম মমৌচাক 6 6894640397 01743037373

2567 রত্না মবগম ছবভের আলী ছপলমন মনছা মমৌচাক 6 4644737027 01400635348

2568 মহলাল মহাভসন আেরাে মহাভসন রত্না মবগম মমৌচাক 6 8694733265 01926261978

2569 আবুল কালাম আঃ রহমান েপরো মবগম মমৌচাক 6 8245311553 01771699882

2570 সুনীল বােপুর মগালাপ বােপুর গুলপব বােপুর মমৌচাক 6 6442019615 01725935390

2571 মমাসাঃ োপন্ত সমসুল হক হাদ্দজরন মবগম মমৌচাক 6 6445085258 01952019348

2572 ছাপবনা আক্তার জাভমে আলী নাভজো মবগম মমৌচাক 6 3303114957 01986776880

2573
পমভসস জাপকয়া 

মবগম
গপন মাতাব্বার জপলমন মবগম মমৌচাক 6 2394692822 01994381534

2574 োপহো আক্তার হাপববুর রহমান জাপকয়া মবগম মমৌচাক 6
261185251878

8
01916967702

2575 হাসান আলী মসানাউল্লাহ োহাতন মমৌচাক 6 1022161911 01906327080

2576 মমাসাঃ  হাভজরা মমাঃ মতাতা পময়া আকপলমা  মবগম মমৌচাক 6
331326692240

9
01932958065

2577 পসমা আক্তার আব্দলু খাভলক তপহরুন মনছা মমৌচাক 6 7794258156 01948697565

2578 আঃ জপলল পময়া মলাকমান মুন্সী মজাভবো খাতুন মমৌচাক 6 1022357196 01404872247
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2579 মরাভকয়া মবগম
ইসলাম উিীন 

আপমর বস
জাপমনা মবগম মমৌচাক 6 4644699128 01322322743

2580 মারদ্দজনা আঃ মদ্দজে জপরনা মবগম মমৌচাক 6 2395202878 01737246162

2581 মেভলায়ারা মবগম সামসুল কাজী আভমনা মবগম
রাখাপলয়াচা

লা
6 5529315193 01705333991

2582
শ্রীমপত কল্পনা 

রানী
শ্রী মধুলাল শ্রীমপত রীনা মমৌচাক 6 6006675620 01941839907

2583  ানু বেু পময়া নজু
রাখাপলয়াচা

লা
6 7797873440 01306544426

2584 মমাঃ বাবুল সরোর আলী মেখ জভবো মবগম মমৌচাক 6 9145168291 01910196438

2585
মমাসাঃ খাপেজা 

মবগম
খরবর মহাভসন োপহো মবগম মমৌচাক 6 6461369511 01401767520

2586 আমনা মবগম আঃ কপরম ছাভহরা বানু
রাখাপলয়াচা

লা
6 7794912902 01921414347

2587 মমাঃ স্বপন
আবুল মহাভসন 

েরজী
জয়নগা

রাখাপলয়াচা

লা
6 7795210272 01860300982

2588 ওয়াভজে মপয়াো হাপমে মপয়াো মকতাব জান পবপব মমৌচাক 6 8695364391 01797022440

2589 জাহাঙ্গীর আলম আঃ বাভরক জভুবো  মবগম মমৌচাক 6 3295291607 01728944183

2590 আকপলমা মবগম মলাকমান মুন্সী জভুবো  মবগম মমৌচাক 6 9144662260 01717317177

2591 পেপরন আক্তার হাসান আলী জহুরা খাতুন মমৌচাক 6 1493083214 01905061246

2592 পমভসস নারপগস ইউনছ আলী মরাদ্দজনা খাতুন মমৌচাক 6 5544711574 01920188255

2593 সালমা আক্তার আবুল মহাভসন পেপরন আক্তার মমৌচাক 6 8238105905 01743955519

2594 আঃ  হাপকম মলাকমান জভুবো  খাতুন মমৌচাক 6 3298139508 01739321177

2595 োপহন মহাভসন পকতাব আলী ময়না খাতুন মমৌচাক 6 1464924016 01783690104

2596 আইয়ুব আলী মহাভসন আলী আপছয়া মবগম মমৌচাক 6 1022005100 01936730710

2597 রাদ্দজব মহাভসন শুকচান মন্ডল আজপমরা মবগম মমৌচাক 6 3303114619 01964554693

2598 পসপরন মবগম হাপেজ উদ্দিন হাপলমন মবগম মমৌচাক 6 5544032732 01985745937

2599 মমাসাঃ মেরজান মমভহর প্রামাপনক সুখজান মবগম মমৌচাক 6 8695242944 01786778731

2600 রাপেো মবগম এছাক মৃধা রপহমা মবগম মমৌচাক 6 1494903519 01728822382

2601 আব্দরু রপেে আভলক মৃধা রওেনারা মবগম কলাবাধা 6 5094669131 01905149472

2602 মপেজ পময়া মহব্বত আলী ছাভহরা মবগম মমৌচাক 6 2394690560 01787780616

2603
পমভসস আাঁপখ 

মবগম
মপেজ পময়া সুপেয়া মব গম মমৌচাক 6 8244965769 01947240860

2604 আপতকুর রহমান রপহেুল ইসলাম জাহানারা মবগম মমৌচাক 6 9572147339 01921192798

2605 সামসুল হক শুকুর আলী শুকর জান মকৌচাকুপড় 6 4194689536 01967504104

2606 পলপলয়া আপরে সরোর মাভজো কলাবাধা 6 4645296171 01737375389

2607 েপরো আক্তার মপতউর রহমান কুলছুম কলাবাধা 6 5995197471 01775424222

2608 চম্পা আক্তার চা াঁে পময়া পলপলয়া  খাতুন কলাবাধা 6 5995355137 01929554603
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c„ôv bs-103

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

2609 ছইমুিীন পসপকম  আলী আেসানা মবগম মমৌচাক 6 8244321033 01965223299

2610 োরপমন মবগম আঃ মান্নান হাপসনা মবগম কলাবাধা 6 5506291789 01307404133

2611 েদ্দজলাতুন মনছ মসাহরাব মবপারী জীবন মনছা কলাবাধা 6 4195157070 01409732878

2612 মমাসাঃ তাভহরা মমাগ্গর বালী সর র্াপলমন কলাবাধা 6 3295261105 01731546926

2613 মকবুল মহাভসন আেম আলী োবজান কলাবাধা 6 5994998960 01723749193

2614 ময়না আব্দলু কাভের হাভমো কলাবাধা 6 8244894740 01903642035

2615 ওমর োরুক নুরুল হক ওমরন মনছা কলাবাধা 6 5095170907 01764084062

2616 মহারানী নভগন্দ্র চন্দ্র মগালাপী রানী কলাবাধা 6 5095160262 01868617167

2617 মমঘলা আক্তার জাহাঙ্গীর আলম
মহাসভনয়ারা 

মবগম
কলাবাধা 6 5561588685 01942328561

2618 শ্রী সচীন চন্দ্র পসন্দ ুচরন বাতাসী বরমন কলাবাধা 6 5994687662 01748474652

2619 আবজান আোজ উিীন রপহমা কলাবাধা 6 1495063388 01909263519

2620 হাপসনা মবগম ইজনু্দ্দিন েুপল কলাবাধা 6 4694936843 01301791513

2621 োভতমা আক্তার মমাহাম্মাে আলী সাপবনা কলাবাধা 6 2844678348 01989984144

2622
মমাসাঃ কুসছুম 

খাতুন
রহমত আলী হনুো মবগম কলাবাধা 6 5553118688 01317403236

2623 ময়না আব্দলু কাভের হাভমো কলাবাধা 6 8244894740 01903642035

2624 কের জান ইমান আলী মরভহন  খাতুন মকৌচাকুপড় 6 8694694384 01712485680

2625 তহুরা আক্তার আপরে মহাভসন কের জান মকৌচাকুপড় 6
331326690485

5
01932853329

2626 নারপগস আক্তার মখারভেে আলম মমতাজ মবগম কলাবাধা 6 2394681692 01913979695

2627 মপমরন জালু পময়া আপমরন মনসা কলাবাধা 6 1944729944 01980035684

2628 োহা আলম আঃ খাভলক মসাভলহা কলাবাধা 6
331326690466

0
01906862590

2629 হাপসনা মবগম ওয়াজ   উিীন আপমরন মনসা কলাবাধা 6 1495063362 01878491298

2630 আপমনুল ইসলাম আবুল কাভেস আমপবয়া খাতুন কলাবাধা 6 5095299920 01754759717

2631 মেখ আেরাে েরহাত এলাপচ পবপব কলাবাধা 6 5095136213 01993990727

2632 মভরাভকয়া লাল পময়া আয়ো মবওয় কলাবাধা 6
331326692041

4
01904329188

2633 আছাতন মনছা বাপছর উদ্দিন কইতর জান কলাবাধা 6 6894629929 01921565740

2634 মপেজলু ইসলাম পববাে  আলী মপরয়ম কলাবাধা 6 1493198848 01759794188

2635
আবুল মহাভসন 

মবপারী
মসাবহান মবপারী জীবন মনছা কলাবাধা 6 3745115281 01978125142

2636 হাভছন আলী আক্কাস হাপসনা মবগম কলাবাধা 6 5545094384 01740629842

2637 আভমনা পবপব মাইনুদ্দিন রুপজান কলাবাধা 6 3744668967 01971310774

2638 মভরাভকয়া সামসুল নাজমা  মবগম কলাবাধা 6 3294917061
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c„ôv bs-104

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

2639 সালমা আঃ বাভরক জয়মন  কলাবাধা 6 5544690075 01935070332

2640 আভমনা আঃ বাভরক জয়নব পবপব
রাখাপলয়াচা

লা
6 3744956503 01963865155

2641 জপমলা মবগম মধ ুপময়া মদ্দজরন মবগম
রাখাপলয়াচা

লা
6

331326690668

8
01773848327

2642 পেউপল আক্তার কালু পময়া মখাভেজা মবগম
রাখাপলয়াচা

লা
6 6894662730 01715430402

2643 পসরাজ আলী চা াঁে স্বরুপ মনপছরন মনছা
রাখাপলয়াচা

লা
6

331326690618

5
01794183094

2644 নারপগস আক্তার তছুর উদ্দিন কপেরন
রাখাপলয়াচা

লা
6 3295109585 01978482772

2645 জহুরা মবগম মাইনুদ্দিন কে বানু
রাখাপলয়াচা

লা
6 6895232244 01776423175

2646 মাভহলা জাভহর আলী নবীরন
রাখাপলয়াচা

লা
6 4194884583 01703684260

2647 রাভবয়া কপসমুিীন বাহার জান
রাখাপলয়াচা

লা
6 1494644758 01302568130

2648 োপহনুর মবগম মরাস্তম আলী জয়তুন পবপব
রাখাপলয়াচা

লা
6 6445061846 01308635097

2649 মমতাজ মবগম
আব্দলু গপন 

হাওলাোর
কাঞ্চন মালা

রাখাপলয়াচা

লা
6

331326690619

9
01708004810

2650
মমাঃ খাায়রুল 

ইসলাম
মমাবারক আলী সপখনা মবগম মকৌচাকুপড় 6

331326689661

4
01709073813

2651 মভনায়ারা মবগম মুনছুর হাইতন মনছা মমৌচাক 6
331326689755

1

2652 মমাসাঃ বাপছরন লাবু মভজাহরা খাতুন মকৌচাকুপড় 6
331326689664

7

2653
মমাসাঃ লাইলী 

মবগম
আল আপমন মমারভেো মকৌচাকুপড় 6

331326689668

6

2654 নাজমা মবগম রুহুল আপমন আয়তন মনছা মকৌচাকুপড় 6
331326605693

8

2655 আবুল কালাম মইনুদ্দিন মসানা বান মকৌচাকুপড় 6
331326602217

3

2656 োভতমা আক্তার তপছর উদ্দিন সাভজো মবগম মকৌচাকুপড় 6
199133132660

01066

2657 আজগর আলী মমাসভলম উদ্দিন আভনায়ারা মবগম মকৌচাকুপড় 6
331326689663

7

2658 আলা  উদ্দিন বপছর উদ্দিন সামরথ মবগম মমৌচাক 6
331326689662

8

2659 পবলপকছ হাও রুভবল হাও ছাপবরন মকৌচাকুপড় 6
198933132660

00691

2660 মমারভেো আপেরুিীন আভমনা মকৌচাকুপড় 6 2395093905 01729629798

2661 নাপছমা মবগম আবুল মহাভসন লজ্জাতুন মনছা মমৌচাক 6 4611127087

2662 ছাভনায়ারা খাতুন পহভরা পময় সুেুরা খাতুন মমৌচাক 6 6444269093

2663 মাভলকা মবগম আঃ মান্নান সুন্দরী  মবগম মকৌচাকুপড় 6
331326689678

8

2664 আপমরুন মনছা আভক্কল  আলী ময়জান মমৌচাক 6 4644001119

2665 আ ারানী বরমন কাপল চরন বরমন  সুর বালা বরমন মমৌচাক 6 3293972984 01754248570

2666
মসাভলমান 

মহাভসন
জনাব আলী জহুরা মবগম মমৌচাক 6 2394233337 01643493523

2667 রাপবয়া মবগম সামস ুমমাল্লা সামরথ মবগম মমৌচাক 6 5050243236

2668 লাল পময়া আবুল কাভেম মমাসাঃ খাপেজা মকৌচাকুপড় 6 5543527484
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c„ôv bs-105

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

2669 মমাহরজান জহুর উিীন পমটষ্ট মবগম মমৌচাক 6 5544005654

2670 মাভজো মবগম েরহাে আলী রাদ্দজয়া মবগম মমৌচাক 6 1943551836

2671 জভুয়ল রানা আব্দলু মান্নান আপলয়া মবগম মমৌচাক 6 4602309983

2672 জালাল উিীন জামাল উিীন মমভহরজান মমৌচাক 6 3294003581

2673 মভনায়ারা মবগম আইয়ুব  আলী হাইতন মনছা মমৌচাক 6 5543984966 01913736569

2674 আপমর উিীন ইসমাইল আভমনা খাতুন মমৌচাক 6
195033332660

00010

2675 আঃরব মসপলমুিীন খুপকয়া মবগম মমৌচাক 6 2843965589 01893115579

2676 নাজমা মবগম রপহম উিীন আয়তন মনছা মকৌচাকুপড় 6 4193990787 01722002895

2677 েুলাল পময়া নাদ্দজর মহাভসন োভতমা মবগম মমৌচাক 6 6453090216

2678 কপবর মহাভসন নজরুল ইসলাম আভমনা মবগম মমৌচাক 6 6893479375

2679 আপমর পময়া রপেজ উিীন ময়েল মনছা মমৌচাক 6 6893971884 01814792934

2680 মহোভয়ত েপহেুল আলম মহভলনা মবগম মমৌচাক 6  

2681 জাহাঙ্গীর আলম হায়োর মমাল্লা লাইপল মবগম মকৌচাকুপড় 6 6445054726 01847949804

2682 লায়লা মবগম কাভের হাওলাোর মনছারুন মনছা
রাখাপলয়া 

চালা
6 6444953860 01721504789

2683 নারপগস আক্তার সামসুল হক মরাপকয়া মবার্ পমচা 6 5542634224 01865942069

2684
মমা: আপছয়া 

মবগম
মমা: আদ্দজজ মুন্সী মমাসা: বাহাতন

রাখাপলয়া 

চালা
6 3295096766 01739757086

2685 পমনারা মবগম এমোেুল রাপহমা মবগম
রাখাপলয়া 

চালা
6 7354288909 01787788861

2686 সুমা আক্তার চুন ুপময়া রাপহমা মবগম
রাখাপলয়া 

চালা
6 1511427294 01787583816

2687 মেোলী পবপব মাভলক পসকোর লাল বানু
রাখাপলয়া 

চালা
6 9144896843 01954407193

2688 মমাছা : বুপল পবপব সমব উদ্দিন েদ্দজরন পবপব
রাখাপলয়া 

চালা
6 5103188073 01703733443

2689 পার ীন আক্তার পসরাজলু হক মসতারা মবগম
রাখাপলয়া 

চালা
6 8664465112 01749001240

2690 লাপক মবগম নভব্বছ আলী মজাসনা মবগম
রাখাপলয়া 

চালা
6 1488753151

2691
পমস:ছাভলহা 

মবগম

মমা: তাভরব আলী 

মবপরী

পমস: তারা বানু 

মবগম
মমৌচাক 6 5544320376

2692 রপহমা মবগম
মূত রমজান 

মেওয়ান
বানু মবগম

লায়লার 

বাড়ী
6 8243501437

2693 আভমনা মবগম মমা: হর্রত আলী  সবুর জান
রাখাপলয়া 

চালা
6 331366906558 01748609042

2694 সমথ ড বানু মমা: রপহজ উদ্দিন সুনাবানু
রাখাপলয়া 

চালা
6 3743512235 01811375782

2695
মমা: হাভসম 

মেওয়ান

মমা: পবল্লাল 

মেওয়ান

মমাসা: হাপলমা 

মবগম

রাখাপলয়া 

চালা
6 6893479383

2696
মমা: পমলন 

মহাভসন
মমা: রপেে পময়া পেভরাজা মবগম  ান্নারা 6 1026598464 01960903302

2697 মমাসা: মততাজ চান পময়া মগালবাহার মকৌচাকুড়ী 6 774672720

2698 ই উনুস আব্দরু রহমান মালা মকৌচাকুড়ী 6 3294980481
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c„ôv bs-106

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

2699 আেসানা মকৌচাকুড়ী 6 2829887806

2700 নুর নবী আ: খাভলক ছাভলহা মকৌচাকুড়ী 6 8244956713

2701
মমাসা: নাজমা 

খাতুন
আ: কুিুস মুন্সী মকৌচাকুড়ী 6 2395276344

2702 সাথী আক্তার মমাকভছে আলী মদ্দজডনা মকৌচাকুড়ী 6 6003192397

2703 পপয়ারা মবগম মনকমত আলী পেভরাজ খাতুন মকৌচাকুড়ী 6 4644714638

2704 নুরজাহান মবগম সাইে আপল জহুরা খাতুন মকৌচাকুড়ী 6

2705 রাপবয়া মবগম আবুল মহাভসন মপন মবগম মকৌচাকুড়ী 6 7404261829

2706 আপরে মমা: নজরুল মমাছা: রাভেো মকৌচাকুড়ী 6 4203095221

2707 মমা: কাভেম মমাবারক
মমাছা: হারাতন 

মনছা
মকৌচাকুড়ী 6 5093957040

2708 মান্নান মত্ভজল রাভবয়া খাতুন মকৌচাকুড়ী 6 6860740593

2709 পারভ জ পময়া আব্দর রাজ্জাক পার ীন মবগম মকৌচাকুড়ী 6 1487655100

2710
মমা: োহাজাহান 

পময়া
আ: হক পময়া কাঞ্চন পবপব মকৌচাকুড়ী 6 1944748233

2711 মমা: মসাভহল রপন ইসলাম রানী মবগম মকৌচাকুড়ী 6 9144265965

2712 মমাসা: মন্জয়ুারা মমা: মন্টু োহ
মমাসা: জপরনা্ 

মবগম
মকৌচাকুড়ী 6

019903313660

00134

2713 তারকুজু্জমান মেলয়ার মহাসন মজাভবো মকৌচাকুড়ী 6 7344337733

2714 মমা: মসাভহল আহম্মে অলী জপরনা মবগম মকৌচাকুড়ী 6 1944946043 01679360566

2715 কাবুল মহাসন ছাভলমা হাভজরা বানু মকৌচাকুড়ী 6 9143965755 01755231872

2716 মমা: পসরাজলু
মমা: জয়নাল 

আভবেীন
মপরয়ম মকৌচাকুড়ী 6 8695311889 01756894760

2717 মসপলনা মবগম আবুল কালাম হাপমো মকৌচাকুড়ী 6
331326690064

2
01941820296

2718 পারুল রাজ্জাক রাভবয়া মকৌচাকুড়ী 6 5544989436 01739827331

2719 আপলজা আক্তার মকৌচাকুড়ী 6 53516336 01939623086

2720 জপসম মেখ মমা: েুলাল মমাছা: রাভবয়া মকৌচাকুড়ী 6 5085445186 01820523255

2721 সুলতান মাহমুে ই উসুে আভলয়া মবগম মকৌচাকুড়ী 6 73611459261 0194182544

2722 রাজ্জাক কাভেম আলী ূ মাভলকা  খাতুন মকৌচাকুড়ী 6 8695903263
01779668321

1

2723 নজরুল ইসলাম আ: বাভতন আভনায়ারা মকৌচাকুড়ী 6 3288225125 01790352914

2724 আভনায়ারা কুরবান  পময়া বানু সপেপুর 6
331326689437

8
01877662412

2725 মমা: মুন্না জামাল মমতাজ মকৌচাকুড়ী 6 8245276913 01777558259

2726 মমা: মমভহর আলী প এভছক আলী সুপম মবগম ঙ মকৌচাকুড়ী 6 102451676 01756789005

2727 সুমনা আক্তার মমা: জপহর উ্পেন আভনায়ারা মকৌচাকুড়ী 6 4644472708 01787769488

2728 রপহম মতাতা মদ্দজডনা মবগম মকৌচাকুড়ী 6 4195250552 01725330522
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c„ôv bs-107

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

2729 মমা :  কালাম হাভসম মবপারী মকৌচাকুড়ী 6 3744308408 01795667103

2730 সুমন পময়া আ: হাপলম সুপেয়া মকৌচাকুড়ী 6
331326689800

9
01717572806

2731 মরজয়ুান খা্ ইরুল বাোর জহুরা মকৌচাকুড়ী 6 9161366712 0180872543

2732 আলাপমন বজল হক োপহো মকৌচাকুড়ী 6 7794301643 01855353100

2733 মরাভকয়া মখারভেে আলম পরজয়া মকৌচাকুড়ী 6 4194266336 01919781356

2734 তালমন মনছা মসাভমে আলী আয়রন মবগম মকৌচাকুড়ী 6 4194269637

2735 মাপবয়া খাতুন মরাস্তম আলী েভতমু্ ্ভনসা মকৌচাকুড়ী 6
331326689869

8
01323871205

2736 পার ীন মবগম আ: মদ্দজে খান মরাভকয়া মকৌচাকুড়ী 6 7793993044 01994053222

2737
মমা: রতন 

সরকার
মমাহন আভনায়ারা মমৌচাক 6 1961474648

2738 ছাভলহা মবগম নাটু পসকাের হাদ্দজরন মকৌচাকুড়ী 6 1944335668 01784010122

2739
মমা: জয়নাল 

আভবেীন
আ: জাব্বার মরনু মকৌচাকুড়ী 6

331326688729

4
01913397555

2740 জপন আক্তার জয়নাল আভবেীন মকৌচাকুড়ী 6 3724237718 01957635447

2741 মমাসা: হাপসনা ছাভমে মুধা নুরজাহান মকৌচাকুড়ী 6 6895297437 01706486849

2742 ছাপবরন জাের আলী ই য়ারজান আলী মকৌচাকুড়ী 6 5994012830 01985289705

2743 মেরভেৌসী মবগম আমজাে আলী সপখনা মকৌচাকুড়ী 6 3744309745 01948463573

2744 মাপসমা মবগম জাপমন সরোর আপমনা খাতুন মকৌচাকুড়ী 6 9144269371
01837727069

0

2745 োভতমা খাতুন ওয়াজ উিীন নুর বানু মকৌচাকুড়ী 6 9144327079 01734427329

2746 তপু মহাভসন মমাহাম্মে মববী মকৌচাকুড়ী 6 2861416267 0140587914

2747 নাদ্দজম উিীন আ: রহমান ঙ রুপ ানু মকৌচাকুড়ী 6 5995100830 01917103477

2748
শ্রী নভগন্দ্র চন্দ্র 

বমন
পেন  চন্দ্র  বমন পেন মানী বমন মকৌচাকুড়ী 6 3295159119 01796510023

2749 হাসান মমাকভছে আলী েযামা মকৌচাকুড়ী 6 1022473944 01768497552

2750 ইয়াপসন নাদ্দজম উিীন রাপেো মকৌচাকুড়ী 6 331366892447 01884891235

2751 সূলতান  পময়া তমভসর আলী লালবানু মকৌচাকুড়ী 6 3295103893 0171865990

2752 হাভসম আলী রহমান  ান ুমবগম মকৌচাকুড়ী 6 4194963528 01906875146

2753 োহরুল ইসলাাম মমান্নাে পময়অ তাভহরন মনছা মকৌচাকুড়ী 6 1511420646 01946752471

2754 পমনারা  মবগম বজলার  রহমান মৃত হাপলমা মকৌচাকুড়ী 6
331326692654

7
01403830968

2755 পেভরাজ নুরুল ইসলাম
মমাসা: পেভরাজা 

মবগম
মকৌচাকুড়ী 6 3744801882 01935678078

2756 পেপরো মবগম কপলম উিীন ছায়েুন মকৌচাকুড়ী 6 2394319350
01735938877

3

2757 আ: কুিুস জাহমাহমুে োভতমা মকৌচাকুড়ী 6 7344018960 01954335741

2758 নাজমা মমা: সুরুজ্জামান মমাসা:মখাভেজা মকৌচাকুড়ী 6 8444643347 01991649480
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ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

2759
মমাছা: 

দ্দজয়াসপমন
মারেত আলী মুনজয়ুা মবগম মকৌচাকুড়ী 6

331326690489

0

01913344909

5

2760 পেভরাজ মসানাব আলী খা আন্জয়ুা মকৌচাকুড়ী 6 8694744379

2761 আভমনা
মতৌোজ্জাল  

মহাভসন
হাভজরা মবগম মকৌচাকুড়ী 6 3714921859

01993905227

4

2762
কাপহন আহম্মে 

মুন্নী
কাভসম সরোর নুরজাহান মকৌচাকুড়ী 6 2856638255 01940417009

2763 আভলয়া মবগম কালা ই আরনা  মবগম মকৌচাকুড়ী 6 4164187512 0179705864

2764 নুরজাহান মমা: গেুর বয়াতী সূর্লাল মকৌচাকুড়ী 6 3293972414 01942526598

2765 কাভসম আপমন উিীন রয়হান মকৌচাকুড়ী 6 8243990986 0168369735

2766
পমভসস কাপল 

আক্তার
পল্টন মমাল্লা নুরজাহান মকৌচাকুড়ী 6

331326692125

4
01838623825

2767 স ুইটট মান্নান জভহরা মবগম মকৌচাকুড়ী 6 9101547793 01625487537

2768 মমা: রাভেে খান ম এসহাক মভনায়ারা মকৌচাকুড়ী 6 2395131309 01999484366

2769 মমা: হাসান আতর আলী হাভজরা মকৌচাকুড়ী 6 7795293286 01713438408

2770 আয়ো হাসমত মসাহাগী মকৌচাকুড়ী 6 8244940295 01819362788

2771 খপলল বসলু মরনু মকৌচাকুড়ী 6 2395192335 01935999178

2772 চায়না খাতুন ওসমান জপরনা খাতুন মকৌচাকুড়ী 6 149468197 01740181768

2773 মরাভকয়া ওসমান জপরনা খাতুন মকৌচাকুড়ী 6 4194658730
01921112089

5

2774
মমাসা: েপরো 

মবগম ঙ
সকুমুিীন মাভজো মবগম মকৌচাকুড়ী 6 1495132742 01930376367

2775 জহুরা খাতুন মমা: মরাস্তম রপহমা মবগমম মকৌচাকুড়ী 6 7794187364

2776
মমা: নাপসর  

উিীন
নাপসম উিীন

মমাছা: 

তাভলমু্ভননছা
মকৌচাকুড়ী 6 9572340363 01913582215

2777 মমা: পসিীক পময়া োমসূল হক নুরহহান মকৌচাকুড়ী 6 77951182110
01822600440

2

2778
মমাসা: আসমা 

মবগম
আ: লপতে জহুরা মবগম মকৌচাকুড়ী 6 9572352251

01311938858

6

2779 পারুল মবগম মসপলম পময়া সূর্লাল মকৌচাকুড়ী 6 5545175167 01906473967

2780 োভতমা মবগম আবুল কালাম বাপছরন মকৌচাকুড়ী 6 2845085006

2781
মেওয়ান 

পমজানুর রহমান
খপলল মাষ্টার তাহপমনা মকৌচাকুড়ী 6 7344750240 01819907115

2782 মমাসা: আপছয়া হাপেজ উিীন রবন মকৌচাকুড়ী 6 1944941200 01310868055

2783 কুিুস পময়া মমৌল ী েজলূর বকুলজান মকৌচাকুড়ী 6
331326690041

6
8940923

2784 মরাদ্দজনা আক্তার পরয়াজ পময়া মমতা মকৌচাকুড়ী 6 1476324452 01734323242

2785 সাপহনুর আদ্দজজ পময়া সাভহরা মকৌচাকুড়ী 6 5086050357 01749960402

2786 োহানাজ মবগম মমা: োজাহান সাভহরা মকৌচাকুড়ী 6 3295073054 01927098078

2787 রুনা
মমা:  েপরেুল 

আক্তার
হাপববা মকৌচাকুড়ী 6 9575534475

2788 সাথী মবগম সভেব মমা: তারাবানু মকৌচাকুড়ী 6 9580832161 0186592760
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c„ôv bs-109

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

2789 সুপম আক্তার আ: ছািার ছপমরন মবগম মকৌচাকুড়ী 6 5094252316 01829313631

2790 আব্দলু জপলল তপেজ  উিীন অজেুা খাতুন মকৌচাকুড়ী 6 6898473258 0180884843

2791 েরীেুল ইসলাম সুরুজ সাপহো মকৌচাকুড়ী 6 3745343297 01791507351

2792
শ্রী অরুন চন্দ্র 

বমন
তৃি বমন রাজপপত বমন মকৌচাকুড়ী 6 2395198670 0172994921

2793 আ: খাভলক মাহমুে আলী কমলা মকৌচাকুড়ী 6 7794947668 01944734677

2794 পনলুো মবগম তারা পময়া হাপলমন মকৌচাকুড়ী 6 1944719325 01787778635

2795 জাহাঙ্গীর েপরে আসম প মকৌচাকুড়ী 6 9145276169 01953106544

2796
মমাছা: সাপেয়া 

খাতুন
আব্দলু জপলল পময়া বাচাতন মকৌচাকুড়ী 6 3744285812 01787772823

2797 মমা: আ: মান্নান বািু মন্ডল হভতমুন মকৌচাকুড়ী 6 82245181162 01766524476

2798 ময়ূরী আ: কপরম হাসনা বানু মকৌচাকুড়ী 6 8695121247 01753874269

2799 মমা: বাবু সরকার আলতাে আভমনা মকৌচাকুড়ী 6 8694983035 01720003445

2800 মসাহাগ মহাভসন মমা: আলী মহাভসন মেোলী মবগম মকৌচাকুড়ী 6 9103526936 01920726123

2801 মমা: চান পময়া জাভবে আলী হাভজরা   ু মকৌচাকুড়ী 6 3294665421 01787766784

2802
শ্রী জগগাপেে 

মমাহন চন্দ্র

শ্রীকান্ত মমাহন 

চন্দ্র বমন
শ্রীমতী সজ বালা মকৌচাকুড়ী 6 9144659191 01917762185

2803 ময়ূরী মবগম আভবে আলী হাভজরা মবগম মকৌচাকুড়ী 6 5995193843 01902402361

2804  মমা: মাহেুজ মপহর উিীন মেখ
মমাসা: সুপেয়া 

মবগম
মকৌচাকুড়ী 6 3295303139 01620819656

2805 মরাভকয়া মমা: মরহান  আলী রাপবয়া মবগম মকৌচাকুড়ী 6 3294274075

2806 সাভজো মবগম ইিীস আলী খুভেজা মকৌচাকুড়ী 6 8695104243 01908904753

2807
মমা: পপন্টু 

সরকার

মমা: আলতাে 

মহাভসন

মমাছা: আভমনা 

মবগম
মকৌচাকুড়ী 6 7794312764

2808 রপমছা মবগম চান পময়া সমভরাখ বানু মকৌচাকুড়ী 6
331326698784

4
01405821254

2809 মারুে মহাভসন আ: মদ্দজে জয়গন মনছা মকৌচাকুড়ী 6 4644742993 01775513849

2810 নাজমা মবগম লালমাসুে মন্ডল হাভেজা মবগম মকৌচাকুড়ী 6 7794706510 01754611915

2811
মমাসা: পরনা 

মবগম
মমা: ছামাে মমাছা: জহুরা মকৌচাকুড়ী 6 9145119112 01935132681

2812 ওয়াভজে মপয়াো হাপমে মপয়াো মকতার জান পবপব মকৌচাকুড়ী 6 869536439 01797022880

2813 দ্দজয়াসমীন মবগম আ: সািার লতা মবগম মকৌচাকুড়ী 6 4613384884 01720235574

2814 মমাসা: রাপবয়া মপেজ উিীন হাভজরা মকৌচাকুড়ী 6 1944998192

2815 মমাসা :রপহমা মমাক্তার আলী োপরেন মকৌচাকুড়ী 6 1022364036

2816 আভনায়ারা আ ইয়ুব আলী আভমনা মকৌচাকুড়ী 6
331326690499

1

2817 মমাছা : রােো হায়োর আলী লেী মকৌচাকুড়ী 6 5995202529

2818 মদ্দজনা সাভমর আলী মমােে মকৌচাকুড়ী 6
331326690459

2
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c„ôv bs-110

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

2819 হাপসনা মবগম সাভমর আলী মদ্দজনা মকৌচাকুড়ী 6 5544985756

2820 মেখ আেরাে েরহাে প এলাপচ পবপব মকৌচাকুড়ী 6 5095136213

2821 শুকুরজান সবুজ মবপারী ঙ মুল্লুকজান মকৌচাকুড়ী 6 9144652949

2822
পার ীন আক্তার 

 ুপ 
আবুল কাভেম মন্জ ুমবগম মকৌচাকুড়ী 6 8693936301

2823 মমা: পমতু মবগম মমা: েপহেুল
মমাছা: হাপসনা 

মবগম
মকৌচাকুড়ী 6 9142101824 01743140676

2824 পসপরনা মবগম হাপেজ উিীন হাপলমন মকৌচাকুড়ী 6 5544032732 01985745937

2825 সালমা আক্তার আবুল মহাভসন পেপরনা আক্তার মকৌচাকুড়ী 6 8238105905 01743955519

2826 বুলবুল খাতুন মমা: কালূ পময়া
মমাসা: মাভলকা 

খাতুন
মকৌচাকুড়ী 6 8245251031 01721431193

2827 মরাভমলা মবগম মতাতা পময়া আয়ো মবগম মকৌচাকুড়ী 6 7344322578 01756233816

2828 অপ রন োহালম মৃত জহুরা মবগম মকৌচাকুড়ী 6
331326692350

9
01913129611

2829 সুপেয়া আক্তার মমা: ইয়াপছন পময়া খাপেজা মকৌচাকুড়ী 6 5538261818 01935335509

2830 এমোেুল হক
আ: রহমান 

মমৌল ী
আভমনা মবগম মকৌচাকুড়ী 6 4194907194 01954586552

2831 পবলপকস আক্তার তজমহল মহাভসন হাপসনা মকৌচাকুড়ী 6 1022637027 0199553352

2832 মমা: হাভজরা মতাতা পময়া আকপলমা মকৌচাকুড়ী 6
331326692240

9
01932958065

2833 আভনায়ারা আব্দলু  বাভরক সুর্বানু মকৌচাকুড়ী 6 6413345148

2834
পমভসস মরখা 

আক্তার
মমা: ওমর কাজীপ 

মমাসা: ময়েল 

মনছা
মকৌচাকুড়ী 6 9572457613 01968427678

2835 পেমু মবগম হাভছন পসকোর মখাভেজা মবগম মকৌচাকুড়ী 6 8688540635 01725969923

2836 মমা: চান পময়া
মমা: সুকুর জান 

মামুল
বাপছরন মকৌচাকুড়ী 6 7794676143 01824314778

2837
মমা: নাজমুল 

হুো মন্টু

মমা: আক্েুর 

রহমান

মমাসা: রওোনরা 

মবগম
মকৌচাকুড়ী 6 4195182359 01623674010

2838 শ্রী স্বপ্না রানী আ ই চরন ইন্দ্র বালা মকৌচাকুড়ী 6
197333132660

66630

01941097699

8

2839 মুন্নী আক্তার মমা : ইব্রাপহম নাছপরন আক্তার মকৌচাকুড়ী 6 6444945080 01840370119

2840 নাসপরন আ: মান্নান
মমাসা: আমাতুন 

মনছা
মকৌচাকুড়ী 6 2394681379 01956784229

2841 লা ইলী কাদ্দজমুিীন আভমনা মবগম মকৌচাকুড়ী 6 6444687294 0174541073

2842
মমাসা:আভনায়ারা 

মবগম
মমা: নাদ্দজম কুলসুম মবগম মকৌচাকুড়ী 6 4194928208 01931366448

2843 পেপরনা মবগম আব্দলু হাভসম হাভেজা খাতুন মকৌচাকুড়ী 6 2844895280 01974457157

2844
পমজানুর রহমান 

পরয়াজ
আ: আদ্দজজ োহীনুর  আক্তার মকৌচাকুড়ী 6 6904207609 01990984699

2845 তপেজ উিীন সাভহব আপল পময়া ময়না মকৌচাকুড়ী 6 1495291773 01960540882

2846 কাপহনুর আক্তার বাবলু মহাভসন খুপে মবগম মকৌচাকুড়ী 6
331326692194

3
01700593093

2847 সাপমরন মৃত বাপনস খা তারন মকৌচাকুড়ী 6 3295327930 0189776844

2848 োরপমন আক্তার আদ্দজজলু হক রাদ্দজয়া মবগম মকৌচাকুড়ী 6 1503109264 01908123618
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c„ôv bs-111

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

2849
সাপবহা আক্তার 

সুপম
মমা:োপহন পময়া

মমাছা: সালমান 

মবগম
মকৌচাকুড়ী 6 7803125942 01969267463

2850
মমা: েপরেুল 

ইসলাম

মমা: আকুল 

কাভেম
মমাছা:কাপছমা মকৌচাকুড়ী 6 1944887320 0193370161

2851 মমা: রপক মহাভসন মমা: ছালাম পরনা আক্তার মকৌচাকুড়ী 6 1961475843
01792292724

3

2852
পমস সারপমন 

আক্তার

মমা: জাহাঙ্গীর  

পসকোর
আভলয়া মবগম মকৌচাকুড়ী 6 4656751361 01980061187

2853
মমাসা: রুমা 

আক্তার
েরহাে রপহমা খাতুন মকৌচাকুড়ী 6 3744835350 01931833299 

2854 ঝনা আক্তার মৃত হাপেজ পময়া মৃত সামসুন্নাহার মকৌচাকুড়ী 6 561283744044 01906875398

2855 সালক মহাভসন  নুরুল ইসলাম সাভলহা মবগম মকৌচাকুড়ী 6 4624682946 01739190206

2856
ইেতীয়াক 

আহভমে

কামরুল হারান 

রানা
মরখা আক্তার মকৌচাকুড়ী 6 3761370828

01951540722

6

2857 মমাসা: পরনু মমা: সামসুল মমাসা: হাপলমা মকৌচাকুড়ী 6
331326690818

0

01918312271

7

2858 মমৌ আক্তার মকৌচাকুড়ী 6 50141940 01819531694

2859 পারুল মবগম মেভলায়ার মহাভসন ছাভহরা মবগম  ান্নারা 6 8694874655 01945253940

2860 আজমীর েপরে আবুল মহাভসন মেভলায়ারা মবগম মকৌচাকুড়ী 6 7345250729 01947554935

2861 আপলম উিীন মমা: পগয়াস উিীন আপলমন মবগম মকৌচাকুড়ী 6 779523789 01927416402

2862 োপহনুর ইসলাম আভনায়ারা  ইসলাম হাভজরা মকৌচাকুড়ী 6 6444254590 01841889034

2863
মমা: হাভজরা 

খাতুন
আজগর আলী গজরুন মনছা মকৌচাকুড়ী 6 3744285838 01995904150

2864
মমা: জভুয়ল 

মহাভসন
বাবলু মহাভসন তাসপলমা মকৌচাকুড়ী 6 4204219416 01860977134

2865 বাবলু ইসলাম আভনায়ারা  ইসলাম হাভজরা মবগম মকৌচাকুড়ী 6 1944349180 0191249047

2866 পাপপয়া আক্তার
আভনায়ারুল 

ইসলাম
হাভজরা মকৌচাকুড়ী 6 4194268589 01710326239

2867 মমা: রপপক বাভরক মেওয়ান মমাসা: মহনা বানু মকৌচাকুড়ী 6 5544982241 01728643533

2868
মমা: েপরেুল 

ইসলাম
জাভবে আলী মমা: রােীো আলী মকৌচাকুড়ী 6

331326692152

4

01906642231

0

2869 রাপেো মবগম বাভরক মেওয়ান মসানা বানু মকৌচাকুড়ী 6 4644691661 0199052031

2870 রপহমা মবগম পটুয়া ‘আভমনা পবপব মকৌচাকুড়ী 6 9572351089 01323708445

2871 পে উপল আক্তার মমা:নুরু মমাল্লা রাভেো মবগম মকৌচাকুড়ী 6 5544680050 01739902813

2872
মমা: কমাল 

মহাভসন
পমরাজ খাপেজা মকৌচাকুড়ী 6 7794964184 01971077018

2873 মমা রুহুল আপমন মমা: দ্দজল্লুর রহমান রাভহলা মবগম মকৌচাকুড়ী 6 7344933515 01738443218

2874 জপরনা আক্তার
মমা: োপহনুর 

ইসলাম
মরাভকয়া মকৌচাকুড়ী 6

331326689852

2
01914889034

2875 আভমনা মুেকল হক আপছয়া মকৌচাকুড়ী 6 9572342583 01957935445

2876 লা ইলী মবগম মৃত মসানা  ানু
মৃত আ: 

হাপমে মেখ
মকৌচাকুড়ী 6

331326606459

1
01626205557

2877 েপরো মবগম মমা: আকরাম রপহমা মবগম মকৌচাকুড়ী 6 8244940337 01626205557

2878 মমা: পলটন মৃত কুপেে উিীন সমতা বানু মকৌচাকুড়ী 6
331326606498

3
01777839999
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c„ôv bs-112

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

2879 পার ীন আক্তার পলয়াকত মহাভসন মভনায়ারা মকৌচাকুড়ী 6 6444697995 0175876659

2880 আদ্দজজলু হক
মমা : োহজাহান 

পময়া
 মমাছা: আপছয়া মকৌচাকুড়ী 6 8245078905 01735187403

2881
মমাছা:আপছয়া  

মবগম

মমা: োহাজাহন 

পময়া
সাভহরা মকৌচাকুড়ী 6

331326690267

2
01718946491

2882 রাপেো মবগম
মমা:োহাজাহান 

পময়অ
আপছয়া মকৌচাকুড়ী 6 4645266877 01736762051

2883 অঞ্জলী আক্তার
মমা: আদ্দজবর 

মহাভসন
পার ীন আক্তার মকৌচাকুড়ী 6 9154285010 01919444375

2884 ছাভহরা করজত আলী মপরয়ম মকৌচাকুড়ী 6 8249607691 01994956733

2885 জাপকর আদ্দজজ উিীন জান্নাতুল মনছা র মকৌচাকুড়ী 6 1911553086 01791298411

2886
মমা: মাপনক 

পসকোর
মদ্দজে পসকোর আের জান মকৌচাকুড়ী 6 9144663490 01903179664

2887
পমভসস : 

ছামছুন্নাহার
আবুল মহাভসন আপচয়া খাতুন মকৌচাকুড়ী 6

331326689985

8
01403830966

2888 ই উনুস নুর মমাহাম্মাে মাভলকা খাতুন মকৌচাকুড়ী 6
331326689986

1
01715698086

2889 পপয়ারা মবগম করম আল প মমৌচাক 6 1494904681 0147636900

2890 পরনা হাছান আলী  া ময়না মবগম মকৌচাকুড়ী 6 1478857988 0175512287

2891 পেপরন মাপনক পসকোর জপরনা মবগম মকৌচাকুড়ী 6
331326690496

6
01910776890

2892 রুমা মবগম েজলুল কপরম
আপমর জান 

মবগম
মকৌচাকুড়ী 6 2853085302 01765277982

2893 তাছপলমা মবগম তাভলহা হাওয়া মকৌচাকুড়ী 6 3745070338 01924282431

2894 মমা:ওমর মেখ ইয়াে আলী মেখ জপরনা মবগম মকৌচাকুড়ী 6 1494695222 01917393137

2895 পমভসস লাবলূী ওমর পময়া আকপলমা মকৌচাকুড়ী 6
331326689989

9
01909385691

2896 মমতা মবগম বন্দজ আলী রপহমা  খাতুন মকৌচাকুড়ী 6 6894876777 01608336036

2897
মমা: মপমনুর 

মামুন ইসলাম
মমা: মামুন মমাছা: মততাজ মকৌচাকুড়ী 6 6454225555

01819401102

1

2898 মমা: পহভমল মমা: মামুন
মমা: মমতাজ 

মবগম
মকৌচাকুড়ী 6

199133132660

00915
01973752877

2899 পপয়ারা মবগম োমছুল হক মাপেয়া  মবগম মকৌচাকুড়ী 6 7344758268
01725811610

2

2900 পসমা আক্তার পহমু মমা:আ: বাভরক পপয়ারা মবগম মকৌচাকুড়ী 6 1506722394 01725816102

2901 মরভহনা মমা: এভছক আলী সুপম মকৌচাকুড়ী 6 5544961559 01748039151

2902
মোলনা  রানী 

সরকার

নারায়ন চন্দ্র 

সরকার

েুলমালা রানী 

সরকার
মকৌচাকুড়ী 6 7361437333 01817659643

2903 আ: রব মসাপলমুিীন খুপকয়া মবগম ঙ মকৌচাকুড়ী 6 2843965589 0183115573

2904 মমা: ই য়াকুব ইসমা ইল পরনা মবগম মকৌচাকুড়ী 6 331326925563 01984729493

2905
োরজানা  

আক্তার
আদ্দজমুিীন আভনায়ারা মবগম মকৌচাকুড়ী 6 915220414 01856208747

2906 মমা: েজলূ মেখ মেভলায়ার মহাভসন
মমাসা: হাপসনা্ 

মবগম
মকৌচাকুড়ী 6 1495296970 01929472695

2907 োহনাজ মবগম মহাভসন আল প মপরয়ম মকৌচাকুড়ী 6 2394962928 01866913193

2908 আছমা মবগম আব্দলু হাপকম  এলাপচ মবগম মকৌচাকুড়ী 6 6000051794 01918492207

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



c„ôv bs-113

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

2909 রাভবয়া মমা:  এভছক আলী সুপম মকৌচাকুড়ী 6 1494874041 01794559978

2910 মমা: সপ্না মবগম
োমসুিীন 

হাওলাোর

মমাসা: উপড়য়া 

মবগম
মকৌচাকুড়ী 6 4607976109 0189322462

2911
মমাসা: পেভরাজ 

মবগম

মমা: জয়নাল 

আভবেীন
কাজল মবগম মকৌচাকুড়ী 6

331326689957

1
01933012434

2912 হর্রত আলী ওপহজ উিীন েপরেুন মনছা মকৌচাকুড়ী 6 2845031240 01855710890

2913 মরভহনা মমা: পসরাজ মাভজো মবগম মকৌচাকুড়ী 6 1961486097
‘0173507655

5

2914 উপরয়া মবগম মকৌচাকুড়ী 6 8694014419 0132232778

2915
মমাছা: আপছয়া 

মবগম
ময়জিুীন মমাসা: কাঞ্চন মকৌচাকুড়ী 6 7794672761 01950287337

2916 লা ইলী মবগম
পসরাজ উিীন  

মমাল্লা

মমাসা: সুপেয়া 

মবগম
মকৌচাকুড়ী 6 1022424566 01953507756

2917 ইপতকা খান মমা: ই উনুস  খান নাপসমা মকৌচাকুড়ী 6 8244880396 01754398003

2918 সপেয়া  খাতুন মজন উিূীন ময়ূর জান মকৌচাকুড়ী 6 5905269734 0192162845

2919 বকুল  মবগম মেখ কপেল উিীন আভমনা খাতুন মকৌচাকুড়ী 6 1494651308 0193476013

2920
মমাছা: 

মগালাপজান
মমনহাজ উিীন  ায়লা  উিীন মকৌচাকুড়ী 6 7794912985 01784010277

2921 োপমম মহাভসন
মতাপাজ্জাল 

মহাভসন

মমাছা: োপহো 

মবগম
মকৌচাকুড়ী 6 7795124275 01732603981

2922
মমাছা; সাথী 

খাতুন

আহভমে আলী 

আকন্দ

মমাছা: ছুপরয়া 

খাতুন  ুপ 
মকৌচাকুড়ী 6 9161365508 01745645222

2923
মমাছা:মেোলী 

আক্তার
মমা: চান পময়া

মমাছা: ঝরনা 

মবগম
মকৌচাকুড়ী 6 1495063271 0183853108

2924 মমা:রুকন পময়া মমা: দ্দজয়াে আলী মমভহরুন মকৌচাকুড়ী 6
198333132660

00197
01759858495

2925 আেরােুল আক্কাছ আলী মরাদ্দজয়া খাতুন মকৌচাকুড়ী 6 1494944679 01762549169

2926 মরভহনা
মমা: ছপমর উিীন 

মীর
রপহমা মকৌচাকুড়ী 6 82214240999 01751105642

2927
মমা: হাপববুর 

রহমান
মমা আল আমতাজ মারয়ম পবপব মকৌচাকুড়ী 6 9102905859 01931160409

2928 আ: কাভের মৃত: মসভকন্দার মগা্ন্দীরা মকৌচাকুড়ী 6
331326698727

2
01915208604

2929 সুমন আব্দলু রপেে পবনা মকৌচাকুড়ী 6 7794700273 0188502317

2930 মমতাজ মবগম
গাজীলুৎের  

রহমান
আপছয়া মবগম মমৌচাক 6 6444955121 01942659585

2931 আয়ো  আক্তার মমা: আব ুতাভহর মমভহরুন মনছা মমৌচাক 6
331326689853

6
01720257719

2932
মমা: রুহুল 

আপমন
কাভেম উিীন মমাছা: মততাজ মমৌচাক 6 5075937903 01786127854

2933
মমাসা: জাভবো 

মবগম
লাল পময়া খাতুন আভলকজান মমৌচাক 6 4193977230 01723437141

2934 োবনুর মমারেে ড্রা ই ার োপহো মবগম মমৌচাক 6 7806748682 01939741426

2935 তাছপলমা
মমা: মসাহরা্ব 

আল প 
মমাছা: তনুয়া মমৌচাক 6 4195102019 01986045512

2936 কনা আক্তার মপহর উিীন
মমা: মমজান 

মনছা
মমৌচাক 6 4607265784 01936072008

2937 রপেকুল ইসলাম মমা: মনসুর আলী
মমা: মভনায়ারা 

মবগম
মমৌচাক 6 3256164975 01913736569

2938 সুপম আক্তার মমা: আমান উল্লাহ ছুপরয়া মবগম মমৌচাক 6 5518669303 01787766478

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



c„ôv bs-114

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

2939
মমাসা: রুপব 

খাতুন

গই তুজিুীন 

মবগম
জভবো মবগম মমৌচাক 6 4193976877 01627489093

2940 েপরো মবগম মেখ েরহাে  এলাপচ মবগম মমৌচাক 6 6444652439 01951665867

2941 মমা: ই মরান মেখ আেরাে োপহো মবগম মমৌচাক 6 3254063658 0199816399

2942 শুকুরজান সবুজ মবপারী ঙ মুল্লুকজান মমৌচাক 6 9144652949
01993999072

7

2943 োপহো মবগম কেম আলী আের জান মমৌচাক 6 9144626224 0198859088

2944 পনপা আক্তার মমা: োহ আলম
মমাসা: মরাভকয়া 

খাতুন
মমৌচাক 6 5091608561

01759925085

0

2945 পবল্লাল রহমান খপলো হাপলমা মমৌচাক 6
331326692742

7
01863713171

2946
মমাসা:  মসতারা 

মবগম
 ই উনুস আলী মাভলকা পবপব মমৌচাক 6 8244894708 01913979695

2947
মমা মপালাম 

মমাস্তো
আদ্দজজলু হক মমৌচাক 6 8694993729 01729150314

2948 োরুক  মহাভসন মমা: জব্বার চন্দ্র বানু মকৌচাকুড়ী 6 5545287046 01766806827

2949 নাজমা মচৌধরী
মমা: কাঞ্চন 

হাওলাোর
পপয়ারা মবগম মকৌচাকুড়ী 6 8695159759 01792049794

2950 পেভরাজ
মমা: প ইয়াকুব 

আলী
পবপব হাওয়া মবগম মকৌচাকুড়ী 6 6894855482 01936385940

2951
মমা: হজরত 

আলী

মৃত  ত ইমু্িীন 

মন্ডল

মৃত  আভমনা 

খাতুন
মকৌচাকুড়ী 6

331326698736

4
01647619567

2952
সুজন চন্দ্র 

সরকার

নারায়ন চন্দ্র 

সরকার

কুসবালা রানী 

সরকার
মকৌচাকুড়ী 6 2819147626

01970082235

03

2953 নুর জাহান মবগম েযামসুল খান সালমা খান মকৌচাকুড়ী 6 9571743641 01914586232

2954 মমা: নুর ইসলাম মমা: মাপনক পময়া নুরজাহান মকৌচাকুড়ী 6 3274164536 01783490033

2955 মমা: আভনায়ারা
মমা: পসরাজলু 

ইসলাম
মভমনা খাতুন মকৌচাকুড়ী 6 4643536602 01633334000

2956 পলজা আক্তা  হাপবব পময়া নাজমা মবগম মকৌচাকুড়ী 6 5561520890 01915431328

2957 মমা: ছালা উুিীন আ: রাজ্জাক আদ্দজয়া খাতুন মকৌচাকুড়ী 6 3744004015 01790375572

2958 সমথ ড  ানু
মমা: আেরাে 

আলী

মমাছা: সপখনা 

মবগম
মকৌচাকুড়ী 6

331326689794

4
01734966558

2959 হাপমো মবগম মমা: শুকুর আলম আছাতন মবগম মকৌচাকুড়ী 6 1494966466 0181184559

2960
পমস  পেখা 

আক্তার
মমা: েজলুল হক পেপরন আক্তার মকৌচাকুড়ী 6 1953225073 01934398685

2961 মাজরুল ইসলাম মমা: রপেে
মমাসা: মসপলনা 

আক্তার
মকৌচাকুড়ী 6 3296707445 01904457157

2962 সাপব্পবর
আব্দলু  হান্নান 

মুন্সী
কাঞ্চন মালা মকৌচাকুড়ী 6 5104216563 01833958186

2963
আভনায়ারা  

মবগম
মৃত তসব আলী আপমনা মবগম মকৌচাকুড়ী 6 6443484800 01934290336

2964 মেোলী মমা: নয়াব আলী বানু মবগম মকৌচাকুড়ী 6 5544936486 01765044400

2965
মমা: আপমনুল 

ইসলাম
োরগাপল মমতাজ মবগম মকৌচাকুড়ী 6 23943245566

01681151354

9

2966
আভনায়ারা 

মহাভসন
আ: রপেে সালমা মবগম মকৌচাকুড়ী 6 2844275749 01893115933

2967
মমা: হাপববুর 

রহমান

মৃত মমা: কাভেম 

পময়া

মমাসা: হাভজরা 

মবগম
মকৌচাকুড়ী 6 8256739874 01945789666

2968 আভমনা মবগম রপহম  উিীন েুল মালা মকৌচাকুড়ী 6 5094245971 01911449165

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



c„ôv bs-115

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

2969 মমতাজ আক্তার মমা: আ: মান্নান মারুো মবগম মকৌচাকুড়ী 6 4195291333 01882137871

2970 মমা: মীর মহাভসন
মমা: মসকান্দার 

আলী
মরাদ্দজয়া মকৌচাকুড়ী 6 7795111603

2971 মমা: বাবু খন্দকার বাভরক খান্দকার কুলছুম মবগম মকৌচাকুড়ী 6 1494653247 01628948703

2972 আব্দল খাভলক খভছর উিীন আপছয়া মকৌচাকুড়ী 6 32985091122 01778584190

2973 মমাসভলম উিীন পচা ই আভমনা খাতুন মকৌচাকুড়ী 6
331326698787

8
01745709382

2974 মমা: আ: ছুবাহান রপেয়ত আলী বপেমান মবগম মকৌচাকুড়ী 6 5545079906 01917231246

2975
মমা: রপেকুল 

ইসলাম
ইসহাক মন্ডল জাভহরা পবপব মকৌচাকুড়ী 6

331326606671

7
01648375849

2976
মমা: মা ই েুল 

ইসলাম

মমা: রপোকুল 

ইসলাম

মমাছা:রপহমা 

মবগম
মকৌচাকুড়ী 6 2853084206

2977
মমা: হুমায়ন 

কপবর
আ: খাভলক সুপেয়া মবগম মকৌচাকুড়ী 6 1495072280 01822719423

2978 ছাভলহা আ: ছামাে ইয়ায়াছা মকৌচাকুড়ী 6 4644929533 01790728217

2979 মমাসা: পুতুল
মমা: েজলূর 

রহমা্ন

মমাসা: মহনা 

মবগম
মকৌচাকুড়ী 6 ে 01734734473

2980
মমা: আোজ 

উিীন
মমা:  আভবে আলী মমাছা:মনকাতুন্নাছা মকৌচাকুড়ী 6

196633010790

6473
01799758941

2981 ছাভরহা  খাতুন জলাল মনছা ময়রুম মনছা মকৌচাকুড়ী 6 7795183388 0130993165

2982
মপহন উিীন 

পময়া
মমা: হাকীম মনছা বপসরন মনছঅ মকৌচাকুড়ী 6 6445075556 01727511201

2983 রপেকুল ইসলাম মমা: আ: ছামাে আোজ উিীন মকৌচাকুড়ী 6 5095223151 0131133604

2984 আব্দলু মমাতাভলব আব্দলু রপেে রদ্দজমুন মনছা মকৌচাকুড়ী 6 7345287134 01768811149

2985 মমা: ইমন , মমা: োহাজাহন মকৌচাকুড়ী 6 3756625556 01771438066

2986 মমী: আ:আপলম আ: গেুরা রপহমা মবগম মকৌচাকুড়ী 6 6445261768 01714378027

2987 েপরো খানম মগাপল খান বপছরন মনছা মকৌচাকুড়ী 6 2845037510 01736194884

2988 পবপ্লব মহাসন মমাজা্ম্মল পময়া রপহমা মকৌচাকুড়ী 6 1945038324 01757208205

2989 পব উটট বকুল আ: খাভলক দ্দজরাতন মকৌচাকুড়ী 6 5963772800 019054884

2990
নুর আলম খান 

স্বপন
মমাতাভলব নরজাহান মকৌচাকুড়ী 6 1433438832 01740419458

2991 রপেকুল ইসলাম েভয়জ মনছা মা ই েুল মকৌচাকুড়ী 6 8245147981 01704705658

2992
মমা: তাঞু্চল 

ইসলা,
ছাভলকা মপপারী

ছাভলহা হাভসহা  

মবগম
মকৌচাকুড়ী 6 5095233028

01862826366

7

2993 মমা: আ: খাভলক আোজ উিীন জপমরনজান মকৌচাকুড়ী 6 37444942826

2994 মমা: মজন ুপময়া মমা : আতর আলী
মমাসা:মাদ্দজো 

মবগম
মকৌচাকুড়ী 6 5967871962 1767739044

2995 ময়না মবগম
মমা আভনায়ারা 

মবগম
আপম্বয়া মবগম মকৌচাকুড়ী 6 73451046377 1798377879

2996 মমা: োহজাহান গুভেআলী আভমনা মবগম মকৌচাকুড়ী 6 1495070813 1752998100

2997
মমা: আলী 

আকবর
মীর মহাভসন আপছয়া মবগম মকৌচাকুড়ী 6

331326690659

0
01715366313

2998 োপমনা মবগম
োইজদু্দিন 

মেওয়ান
আভনায়ারা মবগম মকৌচাকুড়ী 6 6894636932 01715892408

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



c„ôv bs-116

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

2999 আপছয়া মবগম মমা: রপেক পময়া তারামন মকৌচাকুড়ী 6 6894941100 019883500

3000 পরনা মবগম
মমা: পলয়াকত 

আলী
বাল ানু মকৌচাকুড়ী 6 9144231629 01989968542

3001 আ: রপেে মপন্দ ুমেওয়ান রুপপ মকাম মকৌচাকুড়ী 6 7794676176

3002 আভনায়ারা মবগম আমতুল্লা সূর্ ডবানু মকৌচাকুড়ী 6 4644009757

3003 ঝনা মবগম এভছক আপল সুপম মকৌচাকুড়ী 6 9572468321 0161892099

3004 ময়ূরী মবগম বাবুর আলী পময়াা োনা মবগম মকৌচাকুড়ী 6 7794710827 0175008983

3005 রায়হান মবলাল মহাভসন রপব মবগম মকৌচাকুড়ী 6 1459293468 01781449033

3006 মমা: োপহন মমা: মোলাল পময়া মমাছা: জপরনা মকৌচাকুড়ী 6
331326690552

5
01973836024

3007 সীমা আক্তার হায়োর আল প হাপস মবগম মকৌচাকুড়ী 6 6440075015 01683845247

3008 পলজা আক্তার পবল্লাল মহাভসন রুপব মবম মকৌচাকুড়ী 6 3733817757 01935372132

3009 আপখ মমা: পবল্লাল রপব মকৌচাকুড়ী 6 5095279420
01793270544

9

3010 মমা: পলপপ মবগম মছারাব বকসী
মমাসা:োমছুল 

নাহার
মকৌচাকুড়ী 6 9550300389 01712994361

3011
মমা: পমরাজ 

হাওলাোর

আ: ওভহে 

হাওলাোর
মপরয়ম মকৌচাকুড়ী 6 8244889096 01935696698

3012 মমাসা: মভনায়ারা োপরজ উিীন মমাসা: আভনায়ার মকৌচাকুড়ী 6 4644956742 01711775650

3013 কমলা মকুর পারমাপনক স্বরাপজান মকৌচাকুড়ী 6 5544965055 0175843521

3014 মমা: আপনছা পময়া আজাে েপকর লাইপল মবগম মকৌচাকুড়ী 6 3474665948 01798714952

3015 মমা: আব্দলু হক
মমা: হাভেম আলী 

মেওয়ান

মমাছা:আভবেুন 

মবগম
মকৌচাকুড়ী 6 9145087095 01986013541

3016 আপনছুর রহমান মমাহাম্মাে আলী আপছয়া মবগম মকৌচাকুড়ী 6
198733132660

00075
01740343007

3017
মমা: সাজাহান 

আলী
মমা: আ: সালাম

মমাসা: মপয়ারা 

মবগমা
মকৌচাকুড়ী 6 1956922189 01756433384

3018
মমা: জয়নাল 

আভবেীন পময়া
মতাতা পময়া রমজান মনছা মকৌচাকুড়ী 6 4644729354 01759814491

3019 েুলমালঅ রানী পবন্দ ুবাল সরকার রীনা চান মকৌচাকুড়ী 6 6894067433 01740823503

3020
মমাসা:সাভহলা 

মবগম
মমা: মো  মন্ডল মৃত : পবপবজান মকৌচাকুড়ী 6

331326690097

74

3021
মমাসা: জভবো 

মবগম
আ: জাব্বার কুড়ানী মবগম মকৌচাকুড়ী 6 4843893696 01409656498

3022
মমাসা: হাপমো 

মবগম
মমা: হাপনে পময়া লাইপল মবগম মকৌচাকুড়ী 6

331326692489

9
01857561510

3023
মমাসা : মভনায়ার 

মবগত
মপহরউিীন রপহমা মকৌচাকুড়ী 6 86943459878 01873906842

3024 মরাভকয়া মেখ োহেত আলী আভনায়ারা মবগম মকৌচাকুড়ী 6 9572465749 01908554634

3025 আল আপমন েজলু নীলুো মবগম মকৌচাকুড়ী 6
198933132660

00023

3026 জাহানারা মবগম চান পময়া মরজু মকৌচাকুড়ী 6 1494267063 01786838583

3027
মমাছা; হাওয়া 

মবগম
মইন উিীন নাল বানু মকৌচাকুড়ী 6 2844876199 01917610451

3028 মরাকন মরাছমত আলীপ জাহানার মবগম মকৌচাকুড়ী 6 1022151227 01816725691

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



c„ôv bs-117

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

3029
মমা: হাপেজরু 

ইসলাম

মমা: আেরাে 

আলী

মমাছা; হাপেজা 

খাতুন
মকৌচাকুড়ী 6 196145009 0187697945

3030
মমাছা: জাহানারা 

মবগম

মমা: মাভজে 

আলী ূ

মমাছা: সভনকা 

মবগম
মকৌচাকুড়ী 6 1022474595 01986838583

3031
মমাছা: পেপল্প 

খাতুন
মমা: বুে্ধু মমাছা: সরবানু মকৌচাকুড়ী 6 4661362063 01767578390

3032 মমা: োপহন মরজা মকৌচাকুড়ী 6 50141067

3033 নাপগস আক্তার মমা: েজর আল প আভমনা মবগম মকৌচাকুড়ী 6 8695122666 01726169804

3034 মান্নান  গাজী
নুর মমাহাম্মাে 

গাজী
র্মুনা বগম মকৌচাকুড়ী 6 5545123720 01979267863

3035
শ্রী পনরঞ্জন চন্দ্র 

বমন
পনমাই চন্দ্র বমন মগৌররানী বমন মকৌচাকুড়ী 6 4644720122 01888138984

3036 মমা: ইউসুব আলী ইউনুস সাভলকা মকৌচাকুড়ী 6 4644686745 01941405408

3037 সূর্বানু ওমর আল প জয়তন মনছা মকৌচাকুড়ী 6 4645141690 01921364033

3038 মমাসা: হাপলমা জমুাই হাওলাোর জপুলয়া খাতুন মকৌচাকুড়ী 6 4195244860
01748477465

0

3039 রপতচন্দ্র বমন নভরন্দ্র চন্দ্র বমন ছবোখী বমান মকৌচাকুড়ী 6 1022601148 01748474650

3040 মবলাল মহাভসন মমা: রাইজদু্দিন সাভহরা মবগম মকৌচাকুড়ী 6 5095137617 01880107230

3041 পার ীন আক্তার
মতাোভয়ল 

আহভমে
আভমনা খাতুন মকৌচাকুড়ী 6 7776427507 01943042030

3042 শ্রী হরলাল বমন েুপেরাম বমন শ্রমতী বমন মকৌচাকুড়ী 6 6445261743 01746743104

3043 মপরয়ম কান্ত মেখ কুলসুম মকৌচাকুড়ী 6 6445247692 01959461947

3044 মসপলনা আক্তার জরু আসমা মকৌচাকুড়ী 6 3745069603 01989959200

3045
মমাছা: জভুলখা 

মবগম
ইয়াকুব মন্ডল

মমাছা; মাভজো 

মবগম
মকৌচাকুড়ী 6 4173744584 01909514961

3046 জয়তুন জবুরী র্াপল গুলছাভহরা মকৌচাকুড়ী 6 4612902660 01849609357

3047 মমা: রুভবল মমা: তইজদু্দিন রপমছা মবগম মকৌচাকুড়ী 6 6895054036 01741927845

3048 সুকান্ত চন্দ্র বমন পনতাই চন্দ্র বমন মগৌররানী মকৌচাকুড়ী 6 1022584831 01953937956

3049 মমা: আপমর আলী ওয়াজ আল প আপমরন মনসা মকৌচাকুড়ী 6 5095056825 0198942021

3050
শ্রী পভকন্দ্রর চন্দ্র 

বমন
মাভয়জ বমন ছবোখাী মকৌচাকুড়ী 6 9145174380 01989755346

3051 মহাসভনয়ারা আ: জাের আপেরন মকৌচাকুড়ী 6 9145228624

3052 পবল্লাল মহাভসন রমজান মেখ কমলা মবগম মকৌচাকুড়ী 6
331326692045

8
01961186849

3053 মমা: বাহােুর ইয়াপসন
মমাছা: 

আভলকজান
মকৌচাকুড়ী 6 3295086411 01949403134

3054 আব ুহাপনো মমা: হাভসন
মমাসা: পলমা 

মবগম
মকৌচাকুড়ী 6 8694976286 01935070332

3055 মরভহনা ওসমান হাপনয়া মকৌচাকুড়ী 6 1945311431

3056
মমাসা: পেপরন 

আক্তার
পসরাজ মমাল্লা জভুলখা মবগম মকৌচাকুড়ী 6 77953003623 01409110486

3057
মমা; আভনায়ার 

মহাভসন

মৃত খাভলক 

মাতাব্বার
মমাসা: মখাভেজা মকৌচাকুড়ী 6 331326606056 01933856778

3058 জভুবো মবগম নইমুিীন আয়ো মকৌচাকুড়ী 6 6445061911 01737158104

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



c„ôv bs-118

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

3059 আছমা মবগম আিাব আল প জাপমনা মবগম মকৌচাকুড়ী 6 4644960827 01729148801

3060 মছাবহান জয়ভেব আলী খান তারা বানু মকৌচাকুড়ী 6
331306074014

0
01409110478

3061
মমাসা: রাদ্দজয়া 

মবগম
মাভেজ উিীন মসাভলহা  মবগম মকৌচাকুড়ী 6 8445288373 01789605703

3062 মমাছা : আভমনা আ: খাভলক জয়নব পবপব মকৌচাকুড়ী 6 37844958503 01963865155

3063 হাপসনা মততাজ েুলাল উিীন মপল্লকা মবগম মকৌচাকুড়ী 6 5094922050 01799620807

3064
ঝনা আক্তার 

নীলা
জপসম উদ্দিন হপসনা মমতাজ মকৌচাকুড়ী 6 6461347590 01775110367

3065 আহম্মাে বযাপারী মুোভচ্ছর বযাপারী ময়না পবপব মকৌচাকুড়ী 6 46451244355 01790197937

3066 পেভরাজ মবগম
মমা: মকরামত 

আলী
মজাভলখা মকৌচাকুড়ী 6

331326690263

2
01796185099

3067 রপহম মবল্লাল মেখ মমাসা: বাপসরন মকৌচাকুড়ী 6 914526042  9 01758905261

3068 জপহরন মনছা মমা: জভুবে আল প অেসা মবগম মকৌচাকুড়ী 6 1494920489 01917726052

3069 মমা: আব ুকালাম সের আলী সাভহর মবগম মকৌচাকুড়ী 6 9145168838

3070 আকাে পময়া মমা: পসদ্দিক জভবো মবগম মকৌচাকুড়ী 6 1023062910 01868399962

3071 মমা: মাপনক আবুল কালাম নাপছমা মকৌচাকুড়ী 6 9580859107 01852735879

3072 জাপকয়া আ: জপলল রপহমা মকৌচাকুড়ী 6 5994992146 01771991605

3073 রাদ্দজয়া মৃধা পমর মহাভসন জাপল্ল পবপব মকৌচাকুড়ী 6 2844650875 01782086783

3074
মমা: আবেুল 

আদ্দজজ
মমা: পময়াচান মগালাপজান মকৌচাকুড়ী 6 7343532771 01959094038

3075 োরপমন আক্তার আকরাম আলী ছাভহরা মবগম
উির 

মমৌচাক
6 5104208839 01822017150

3076 মমা: মসাভহল রানা আব্দলু সািার মমাছা: হুছপনয়ারা
উির 

মমৌচাক
6 6444941113 01922454927

3077 মমা: মসালাইমান আব্দসু সািার
মমাছা: 

মহাসভনয়ারা

উির 

মমৌচাক
6 2845309927 01912356872

3078
মমাছা: পেপরন 

আক্তার

মমা:আক্তারুজ্জামা

ন

মমা: নুরুন্নাহার 

মবগম

উির 

মমৌচাক
6 8702352523 0182701822

3079 মমা: ইয়াপমন মৃত: আেু মমাছা: আভজরা
উির 

মমৌচাক
6

199839107111

09683
01309316435

3080 মমা: রাজু মমা: মপেজ পময়া
মমাসা: সুপেয়া 

মবগম

উির 

মমৌচাক
6 8249569677 01914047859

3081 মমা: আলমগীর হাপলম উিীন আভনায়ারা মবগম
উির 

মমৌচাক
6

331326606563

1
01922052442

3082
মমা: জাহাঙ্গীর 

আসম
মমা: হাপলম উিীন আভনায়ারা মবগম

উির 

মমৌচাক
6 2854214653 01944623343

3083 পবউটট মবগম বােন মজাসনা মবগম
উির 

মমৌচাক
6

331326692134

1
01742860655

3084 বােল সামু বাসন্তী
উির 

মমৌচাক
6

331326605683

0
01742860655

3085 শ্রী জয় বােেুর শ্রী  পবজয় কান্তা রানী
উির 

মমৌচাক
6 2856231986 01984383202

3086 পমস কান্তা রানী
মমা: জালাল 

বাজভোর

পমস নসপ্রপত 

বাজভোর

উির 

মমৌচাক
6 7794917190 01735806720

3087 মমা: জভুয়ল আ: হাপকম অজেুা মবগম
উির 

মমৌচাক
6 4645190861 01923310639

3088
মমা: জাপহে 

হাসান
মমা: েজল হক মমা: মরখা মবগম

উির 

মমৌচাক
6 5086050365 01317749305

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



c„ôv bs-119

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

3089 মমা: জপন পময়া আব্দরু রহমান পপয়ারা মবগম
উির 

মমৌচাক
6 9144656619 01924646373

3090 তাপনয়া পমজানুর রহমান পারুল মবগম
উির 

মমৌচাক
6 9568686431 01943738936

3091 েপহেুল ইসলাম
মমা: সুলতান 

আহভমে

মমাছা: জীবন 

মনছা

উির 

মমৌচাক
6 415075431 01915170309

3092 উজ্জল বােভোর হার বােভোর মন্জরুী বােভোর
উির 

মমৌচাক
6

200233132660

32424
01962367276

3093 োরপমন আক্তার আকরাম আলী ছাভহরা
উির 

মমৌচাক
6 5104208839 01822017150

3094 পবজয় মমা: ছামু পমভসস বাসন্তী
উির 

মমৌচাক
6 9144855492 01735806720

3095
পতথী রানী  

চক্রবতী

মৃত শ্রী কােুলাল 

চক্রবতী

মৃত শ্রী পনমলা 

চক্রবতী

উির 

মমৌচাক
6 1956766552 01864151003

3096 জাপকয়া মমা:তমভছর পময়া ‘মালা
উির 

মমৌচাক
6 5544329260

3097 মখারভেে আলী মমা: হর্রত আলী মখাভেজা মবগম পূব ড মমৌচাক 6 5556778635 01957510717

3098 হর্রত আলী আ:  গেুর েরাদ্দজ রাদ্দজয়অ খাতুন পূব ড মমৌচাক 6 8694969888 01935931529

3099
মমাসা: হাভজরা 

মবগম
মহবত আলী েমরত মবগম পূব ড মমৌচাক 6 5994699766 01995586066

3100 মুপন্ন আ্ক্তার মমা: ইব্রপহম নাছপরন আক্তার পূব ড মমৌচাক 6 6447945080 01912824105

3101
মমা: নুরজামাল 

হক
মমা: আব্দলু কপরম

মমাছা: তপমরন 

মনছা
পূব ড মমৌচাক 6 49188090024 01963403318

3102
মমাছা: মন্জরুী  

খাতুন
 মভমা: মজন ুপময়অ মমাছা: ধনী মবগম পূব ড মমৌচাক 6 3255408787 0161963702

3103 আপকয়া আক্তার আ: মছাবহান আভনায়ারা মবগম পূব ড মমৌচাক 6
199661123580

4740

3104
মমাছা: মাভলকা 

মবগম
মমা:মখারভেে আলী

মমাছা: জপরনা 

মবগম
পূব ড মমৌচাক 6

931572185542

2
01743647977

3105 মমা: নাপসম  খান
নুর মমাহাম্মাে 

মন্ডল

মমাছা: নাজমা 

খাতুন
পূব ড মমৌচাক 6

199869191471

04944
0168873321

3106
মমা: সাইুেুল 

ইসলাম
মমা: ছতয়ব উিীন ছাভহরা পূব ড মমৌচাক 6

931286013132

4
01642359962

3107
মমাছা: সাপহো 

মবগম
আ: ছালঅম

মমাছা: মাভলকা 

মবগম
পূব ড মমৌচাক 6

931577826542

3
01996196661

3108
মমাছা: পরনা 

মবগম
মমা: আব্দলু কপরম মমাছা: আপছয়া পূব ড মমৌচাক 6 5994992187 01706278270

3109
মমা: েপেউল  

আলম
মমা: আবুল কাভেম

মমাসা: পেভরাজ 

মবগম
পূব ড মমৌচাক 6

331304702382

7
0191706580

3110 মমা: মসাভহল রানা আব্দলু বাভসে পেপরনা মবগম পূব ড মমৌচাক 6 9576562996

3111
েদ্দজলা মবগম লুৎের রহমান সুপেয়া মবগম

রাখাপলয়াচা

লা
6

331326605538

3 01736572416

3112
র্াপলমা মবগম মমা: সামাে জপরনা মবগম

রাখাপলয়াচা

লা
6

9144913226 01928521611

3113
রুকছানা মবগম সাভনায়ার মভনায়ারা

রাখাপলয়াচা

লা
6

331326605541

6 01302448168

3114
মমাসা: আভয়ো 

মবগম সবেুল পময়া মুল্লুক জান

রাখাপলয়াচা

লা
6

8245106185 01783432798

3115
আ: আব্দলু 

খাভলক মনসুর আহভমগে আপছয়অ খাতুন

রাখাপলয়াচা

লা
6

9140338063 01705346356

3116
মভনায়ারা অভহে আলী আয়ো

রাখাপলয়াচা

লা
6

8694940126 01980330046

3117
েযামলী মামুন আলী অন্জরুী

রাখাপলয়াচা

লা
6

7345005107 01739114276

3118
জভুলখা ইয়াে আলী ছাভহরা মবগম

রাখাপলয়াচা

লা
6

9572987684 01799097212
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c„ôv bs-120

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

3119
মমা: মকবুল শুহুর উিীন মপমরন

রাখাপলয়াচা

লা
6

2395214477 01941179776

3120
মমা: মপনর 

মহাভসন ওভমে আলী নুরজাহান

রাখাপলয়াচা

লা
6

1495070995 01768868527

3121
হয়রত আলী মগরব মন্ডল নুরজাহান

রাখাপলয়াচা

লা
6

7345154756 01748611227

3122
মমা: োপমম 

মহাভসন েওকত আলী আসমা মবগম

রাখাপলয়াচা

লা
6

4644948396 01866014236

3123
োহাজাহান আলী মমা: োহমত আলী মমাসা: আভমনা

রাখাপলয়াচা

লা
6

5545331224 01308676713

3124
মরজাউল কপরম েজলুর রহমান আপছয়া মবগম

রাখাপলয়াচা

লা
6

7326309569 01950844026

3125
ইয়ানা মবগম োরুক মহাভসন লাখী মবগম

রাখাপলয়াচা

লা
6

261628835175

7 01924272088

3126
বােো পময়া

মৃত হাপববুর 

রহমান ছাভহরা মবগম

রাখাপলয়াচা

লা
6

331326690640

4 01764211972

3127
র্াপলমা মবগম আ: সাভমে জপরনা মবগম

রাখাপলয়াচা

লা
6

9144913226 01323708851

3128
তাসপলমা আক্তার ইউনুস মমাল্লা আভয়ো

রাখাপলয়াচা

লা
6

6903149414 01834792163

3129
আভনায়ারা মবগম আেল উিীন হাভছনা

রাখাপলয়াচা

লা
6

2393144726 01735357201

3130
মমাস: রপহমা 

মবগম মমা: রপেে হাসুনী

রাখাপলয়াচা

লা
6

5094949970 01822017150

3131
মমা: চান পময়া জাভবে আলী হাপবজা

রাখাপলয়াচা

লা
6

7314438404 01405821254

3132
মলাকমান কাভেম পময়া মমাসা: মমতজ

রাখাপলয়াচা

লা
6

7344978266 01929201197

3133
মমা: হজরত 

আলী আ: রউে কুরসুম পবপব

রাখাপলয়াচা

লা
6

7795173025 01754878029

3134
মমা: মছারহাব কাদ্দজমুদ্দিন সুপেয়া মবগম

রাখাপলয়াচা

লা
6

7795124861 01732339649

3135
আব্দলু ছুবাহান মসানাম উিীন কাজলুী

রাখাপলয়াচা

লা
6

8245164457 01323708299

3136
মভনায়ারা অভহে আলী আয়ো

রাখাপলয়াচা

লা
6

8894940126 01947554084

3137
সুপেয়া মমাস্তাজ মবপারী নুরজাহান

রাখাপলয়াচা

লা
6

5995114500 01719087096

3138
োহাজাহান 

মবগম আবগুল্লা শুরুত জান

রাখাপলয়াচা

লা
6

5544615643 01829705038

3139
েরহােুপল 

ইসলীম েপরেুল ইসলাম েপরো মবগম

রাখাপলয়াচা

লা
6

3295300440 01615732612

3140
মভনায়ারা আ: মাভলক খভতজা মবগম

রাখাপলয়াচা

লা
6

1991331321900

0157 01749201285

3141
োপন্ত সামসুল মেওয়ান মসাপেয়া

রাখাপলয়াচা

লা
6

1622840740 01886933273

3142
পারভ জ 

আহভমে আ: মাভজো পময়া পানু্ন মবগম

রাখাপলয়াচা

লা
6

7344034504 01914924698

3143
মমা: েরহাে আ: মাভলক পময়া রওেনা মবগম

রাখাপলয়াচা

লা
6

1907386389 01309982848

3144
পানু্ন মবগম আ: ওয়াভহে খান হাভজরা মবগম

রাখাপলয়াচা

লা
6

1944028107 01714585421

3145
মদ্দজনা মবগম মমা: মান্নান পময়া জাহানারা

রাখাপলয়াচা

লা
6

5094689279 01858186412

3146
মমাসা: পমন ু 

মবগম আেসার আলী মমাসা: মনভকছা

রাখাপলয়াচা

লা
6

6444675612 01959505056

3147
নাপছমা মবগম আব্দলু আলীম োরপমন মনহা

রাখাপলয়াচা

লা
6

1944756285 01947159435

3148
জাহানারা  মবগম রকমত আলী োমসুর নাহার

রাখাপলয়াচা

লা
6

9144636033 01797570680

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



c„ôv bs-121

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

3149
মমা:  মসাভহল 

রানা  পসরাজলু ইসলাম পরদ্দজয়া মবগম

রাখাপলয়াচা

লা
6

3266577471 01938934090

3150
মাসুো  আক্তার 

ঙ মৃত সপে উিীন মুত হীরা পবপব

রাখাপলয়াচা

লা
6

1493490732 0182864343

3151
রাপেো হারুন অর রপেে আভমনা ঙ

রাখাপলয়াচা

লা
6

5994011954 01880106317

3152
মমাসা:  মরখা 

মবগম ছসয়ে হারুন আভমনা

রাখাপলয়াচা

লা
6

6011405328 01765544483

3153
আবুল কাভেম আব ুতাভছর মাষ্টার রাভেো মবগম

রাখাপলয়াচা

লা
6

4194277258 01726838633

3154
নপছরন নুসুম উিীন মসপলনা

রাখাপলয়াচা

লা
6

6893948841 01954459985

3155
জপহরুল্ ইসলাম মমা: আগবর আলী সুর্  ানু

রাখাপলয়াচা

লা
6

7344703447 01768919643

3156
আব্দলু হক মনসুর আহভমে আপছয়া মবগম

রাখাপলয়াচা

লা
6

9140338063 01772239547

3157
মমাসা: আভমনা মৃত মমাজাম্মল মল্লুক জান

রাখাপলয়াচা

লা
6

01943216486

3158
মমাসা: আয়ো মৃত সবেুল পময়া মল্লুক জান

রাখাপলয়াচা

লা
6

331326690636

5 01743432798

3159
মহাসভনয়ারা আব্দলু গেুর জয়তন মনছা

রাখাপলয়াচা

লা
6

1945295531 01985372332

3160
মমাসা: তাহপমনা হাপববুর রহমান ছাভহরা মবগম

রাখাপলয়াচা

লা
6

4644971311 01742703360

3161
আ: আব্দলু 

মাভলক মমা: হাপববুর মমাল্লা আপছয়া মবগম

রাখাপলয়াচা

লা
6

331326690657

8 01773939826

3162
আপনপছ পময়া আজাে েপকর লাইলী মবগম

রাখাপলয়াচা

লা
6

3744665948 01798714952

3163
পসরাজলু ইসলাম রুপজান

রাখাপলয়াচা

লা
6

5544727067 01771424700

3164
সুমন মহাভসন েুখ ুহাজী জহুরা মবগম

রাখাপলয়াচা

লা
6

5094636775 01913566719

3165
মমাছা: আপমনা 

খাতুন আনছার  আী নহনা খাতুন সা

রাখাপলয়াচা

লা
6

521552921650

6 01983423999

3166
মমা: আ: মদ্দজে মাসুে আলী মপমরন

রাখাপলয়াচা

লা
6

1944724044 01990849408

3167
জামাল উিীন

মমা: হরভমাজ 

আলী মমাছা: জাভমনা

রাখাপলয়াচা

লা
6

5995335998 01959527290

3168
ছবুরা খাতুন ছামাে আলী মপতজান আলী

রাখাপলয়াচা

লা
6

6445230649 01553549025

3169
মমাসা: পেভরাজা সবুর উিীন হাভজরা মবগম

রাখাপলয়াচা

লা
6

5545141300 01725591897

3170
রভবো মবগম মৃত ইউসুব আলী মুত েয়য়জভুন্নসা

রাখাপলয়াচা

লা
6

331326690639

5 01321718303

3171
োপলা আক্তার

মমা: রপেকুল 

ইসলাম রুপবয়া

রাখাপলয়াচা

লা
6

199233266000

106 01310868355

3172
দ্দজয়াসমীন জামাল চালী োহানাজ

রাখাপলয়াচা

লা
6

5544729410

01757638440

0

3173
জাপমলা মবগম শুকুর আল প মপমরন মনছা

রাখাপলয়াচা

লা
6

95729288552 01731083364

3174
আব ুহায়াত সামসুল হক আভবো

রাখাপলয়াচা

লা
6

7344996694 01922659655

3175
মাভজো হর্রত আলী ঙ ছাভহরা খাতুন

রাখাপলয়াচা

লা
6

1495049239 01941822913

3176
খন্দকার হাপমেুর খন্দকার আদ্দজজলু হাপমো মবগম

রাখাপলয়াচা

লা
6

5981133274 01957675205

3177
মমাসা: জাভহরা হাভসম হাওলাোর মহলন মনছা

রাখাপলয়াচা

লা
6

7344715862 01323708898

3178
জালাল পময়া

মৃত মুভজের 

আলী ঙ মৃত হাপলমা

রাখাপলয়াচা

লা
6

581808433566

9 01759186652
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c„ôv bs-122

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

3179
সুপেয়া মমাপেজ মবপারী নুরজাহান

রাখাপলয়াচা

লা
6

5995114500 01643626860

3180
লা লী আব্দলু ছালাম ছাভহরা খাতুন

রাখাপলয়াচা

লা
6

313266906465 01643626860

3181
আইয়ূব আলী ওয়াজ উিীন োভতমা মবহগম

রাখাপলয়াচা

লা
6

2845084538 01937499431

3182
োরজানা 

আক্তার মতাতা পময়া জহুরা

রাখাপলয়াচা

লা
6

4645288103 01728098031

3183
মভনায়ারা আমজাে মহাভসন রপহতন

রাখাপলয়াচা

লা
6

3743945531 01310868235

3184
মরাকসানা মমভছর আল োভতমা মবহগম

রাখাপলয়াচা

লা
6

6433039937 01760296570

3185
জপহনা খাতুন মভমাছা: জালমাসুে মমছা খাতুন

রাখাপলয়াচা

লা
6

4643969753 01990214225

3186
েজলু পময়া ইয়াপছন পময়া জাভমলা

রাখাপলয়াচা

লা
6

3744392113 01876115761

3187
োরপমন আক্তার মমা: মহাভসন আলী আয়ো মবগম

রাখাপলয়াচা

লা
6

6911496583 01820334303

3188
েওকত মহাভসন মহন পময়া সরোর মমাভেো মবগম

রাখাপলয়াচা

লা
6

8704280612 01842608981

3189
কুিুস আলী কালী মমাল্লা েদ্দজ আপমরন মনছা

রাখাপলয়াচা

লা
6

1943991479 01837375806

3190
বােো পময়া নুর ইসলাম েমভমভহর খাতুন

রাখাপলয়াচা

লা
6

3306727672 01875313228

3191
মমাসা: সুপম 

মবগম জয়নাল আলী রদ্দজনা মবগম

রাখাপলয়াচা

লা
6

7793950333 01729112103

3192
মরাভকয়া মবগম পভজা মবপারী জহুরা

রাখাপলয়াচা

লা
6

5988869407 01734663967

3193
মমাসা: আরো 

খাতুন আব ুখাভের োজ ময়না খাতুন

রাখাপলয়াচা

লা
6

7793949756 01855115796

3194
হনুো আক্তার হাপনে আলী ইসমতারা

রাখাপলয়াচা

লা
6

9554178328 01903596460

3195
োহানাজ আক্তার জাপহেুল ইসলাম সাপহো ইসলাম

রাখাপলয়াচা

লা
6

9143355981 01300964951

3196
মমাসা: ছালমা 

মবগম আপমনা কপহনুর মবগম

রাখাপলয়াচা

লা
6

239442216 01781868823

3197
পবপথ আক্তার আ: খাভলক রওেনারা মবগম

রাখাপলয়াচা

লা
6

1954364160 0188556580

3198
রপহমা খাতুন আলাল উিীন নাপছমা মবগম

রাখাপলয়াচা

লা
6

331326606481

6 0172595091

3199
সুমন আওয়াল রপহমা

রাখাপলয়াচা

লা
6

1479849405 01745233676

3200
আলমগীর 

মহাভসন খপললুর রহমান মরভকয়া

রাখাপলয়াচা

লা
6

6456300851 01930361425

3201
নাপসর উিীন মৃত আজমত আলী মখাভেজা ঙ

রাখাপলয়াচা

লা
6

331326690238

5 01705076429

3202
আলমগীর 

মহাভসন মগালাই আভলয়া

রাখাপলয়াচা

লা
6

8256753065 0172595091

3203
পানু্ন খাতুন মবলাভয়ত মহাভসন হাপেজা

রাখাপলয়াচা

লা
6

4653143562

01677054300

4

3204
চন্দ্র বানূ বুজরুু আলী মোকন

রাখাপলয়াচা

লা
6

5995094918 01323708881

3205
আপলয়া আউয়াল মেখ রপহমা মবগম

রাখাপলয়াচা

লা
6

1495282400 01979458525

3206
মপল খাতুন

মমাোজ্জল 

মহাভসন নুরুজ্জামান

রাখাপলয়াচা

লা
6

4661415861 01788217580

3207
মপমন  পময়া আ: জপলল মন্ডল মদ্দজনা

রাখাপলয়াচা

লা 5295336667 01913448712

3208
মপহজদু্দিন

আপমজ উিীন 

েরজী গুলু পবপব

রাখাপলয়াচা

লা
6

7795060081 01322323722
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c„ôv bs-123

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

3209
োহানাজ কাজী মুদ্দিন আদ্দজরন মনছা

রাখাপলয়াচা

লা
6

8245074889 01755402050

3210
 ান ুআক্তার কাজী মুদ্দিন সূর্ বানু

রাখাপলয়াচা

লা
6

4644971162 01731954432

3211
মমতাজ মবগম ছালাম পসপকতন মবগম

রাখাপলয়াচা

লা
6

2401116104 01902193839

3212
তানবীর আহভমে

মমা: মসভকন্দার 

আলী ময়না খাতুন

রাখাপলয়াচা

লা
6

1944763653 01789300577

3213
পেপরন পসরাজ পময়া মমাসা: মমঘজান

রাখাপলয়াচা

লা
6

9145263621 0170069886

3214
কমলা মমা: নাপছর উিীন জভবো

রাখাপলয়াচা

লা
6

1986331326600

0127 01938566095

3215
আলাল উিীন মৃত মেলু মেখ মৃত আপখ

রাখাপলয়াচা

লা
6

331326606614

7 01648424314

3216
মমাছা :লা লী জাহাঙ্গীর আলম মমাছা: সাহার  ানু

মমৌচাক ে: 

পাড়া
6

191271008337

41 0172595091

3217
আসােুল োহাজাহান মরাজী মবগম

মমৌচাক ে: 

পাড়া
6

8651713714 01310868213

3218
মাভজে পময়া জপলল সরকার কমলা মবগম

মমৌচাক ে: 

পাড়া
6

4643986757

01768266559

9

3219
আব্দলু  আলীম আব্দলু শুকুর কুলসুম মবগম

মমৌচাক ে: 

পাড়া
6

4645059249 01933219941

3220
ইপত আক্তার মমাোরে পলপল মবগম

মমৌচাক ে: 

পাড়া
6

1961538152 01633418559

3221
মসাপনয়া আক্তার আমীর মহাভসন সাভলহা মবগম

মমৌচাক ে: 

পাড়া
6

3745118244 01947436954

3222
নুরুজ্জামান হরমুজ হাপলমা হাপলমা

মমৌচাক ে: 

পাড়া
6

5544012886 01916502600

3223
োহানাজ আ: খাভলক কুলসুম মবগম

মমৌচাক ে: 

পাড়া
6

8695361041

01919279556

0

3224
রপেকুল ইসলাম মদ্দজবুর রহমান রমনী মবগম

মমৌচাক ে: 

পাড়া
6

3743533352 01720257529

3225
পেভরাজ আপমর আলী ময়মন

মমৌচাক ে: 

পাড়া
6

5994425451 0192598992

3226
পহরু পময়া আ:রপেে মভনায়ার

মমৌচাক ে: 

পাড়া
6

9134478412 01626604558

3227
আদ্দজজরু রহমান মমা: োভনজ তারা বানু

মমৌচাক ে: 

পাড়া
6

5994434800 01710082168

3228
হাপসনা আবুল হাভসম নাজমা মবগম

মমৌচাক ে: 

পাড়া
6

8703158314 01761171993

3229
োভনজ আলী গুনমউদ্দিন মসাহাগী

মমৌচাক ে: 

পাড়া
6

4194393049 01311644144

3230
আপনসুর রহমান কান ুমবপারী আভমন মবগম,

মমৌচাক ে: 

পাড়া
6

5093532967 01727416254

3231
মমাছা: সাথী 

আক্তার োহাজদু্দিন োভহো

মমৌচাক ে: 

পাড়া
6

9577113591

01886640010

0

3232
দ্দজন্নাত আলী

মমা: মমাকভছে 

আলী মমাসা: পবমলা

মমৌচাক ে: 

পাড়া
6

1493544926

01990844558

0

3233
মমা: আক্তার 

মহাভসন
মমা: হাপমে সোর পনলুো পূব ড মমৌচাক 6 2392801284

01925597834

3

3234
মমা: পমজানুর 

রহমান
মমা: মঙ্গল েপরয়ত মনছা পূব ড মমৌচাক 6 37452702938 01921015876

3235
মমা: ইককবাল 

মহাভসন
আব ুপসদ্দিক কুরসুম পূব ড মমৌচাক 6 4645013915 01929081202

3236 মমাসা: আকােী মপত পময়া আভয়ো পূব ড মমৌচাক 6 6444660648 01729394441

3237
মমাছা: কুলছুম 

মবগম
মমা: আব্দলু হক

মমাছা: ছভতরা 

মবগম
পূব ড মমৌচাক 6 7751710943 01763593164

3238 নাছতারা মবগম শুকুর আলী খাভলো পূব ড মমৌচাক 6 3744718804 01791909483
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c„ôv bs-124

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

3239 মমা: হােজলু হুরমুজ আলী ু হাওয়অ পবপব পূব ড মমৌচাক 6 19*45344867 01924952266

3240 মমা কুিুস
মমা: লবাই 

মাতাব্বার

মমাসা: পপয়ারা  

মবগম
পূব ড মমৌচাক 6 6894553913 01647560224

3241 মমতাজ আক্তার মতলব পসকোর ইয়াপসন পূব ড মমৌচাক 6 3245290963 01938547131

3242
মমা: রপেকুল 

ইসলাম
মৃত হুরমুজ আপল হাওয়অ পবপব পূব ড মমৌচাক 6

331326692019

5
01923681401

3243
মেোলী আক্তার 

তামান্না
নুরু পময়া মমতাজ মবগম পূব ড মমৌচাক 6 2406752028 01921015528

3244 মমাসা: অজেুা মমা: কসম আলী মবলী পূব ড মমৌচাক 6 3745113641 01923681401

3245 কুলসুম মবগম মমা: খপলল মেখ আভমনা মবগম পূব ড মমৌচাক 6 9144872893 01929081202

3246 পার ীন মবগম রহমান মেখ আপম্বয়া খাতুন পূব ড মমৌচাক 6 4166608002 01941824127

3247 আভলয়া মবগম মদ্দজবর  ূইয়া ময়না কলাবাধা 6
331326692192

3
01793935293

3248 মদ্দজবর রহমান নাপছর উ্পেন আজবুান কলাবাধা 6 2395303312 01765823181

3249 সুপম আক্তার সুজন আলী মসানা খাতুন কলাবাধা 6 3295117299 01965284010

3250 হাপসনা সুজন আলী খাতুন কলাবাধা 6 7345363118 01915616135
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c„ôv bs-125

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

3251 মমাসাঃ নাসপরন আক্তারনাপসর উদ্দিন পমনারা মবগম  ান্নারা 7 9145015492 01963294914

3252 মমাছাঃ োপলা খাতুনআব ুোমা রওেনারা  ান্নারা 7 4653150658 01908123362

3253 তাসপলমা সুলতানা জলীমমাঃ ছালাম পময়া মমাসাঃ রাপবয়া খাতুন  ান্নারা 7 3295561603 01758938335

3254 আপনস-উর রহমানমমাহাম্মে খান আভমনা মবগম  ান্নারা 7 5094294724 01959552296

3255 মপনরা মবগম আকপলমা মবগম জাপকর মহাভসন  ান্নারা 7 2690421389991 01846218221

3256 মমাসাঃ োভতমা আব্দলু মান্নান আপেয়া খাতুন সাহাবুদ্দিন  ান্নারা 7 1907336406 01644-442387

3257 মমাঃ হাপবজ পময়া মমাঃ আঃ মান্নান আপেয়া মবগম  ান্নারা 7 3744832969 01923-628895

3258 ছাভহরা নূর মমাহাম্মে হাওলাোরঅজেুা পবপব
মমাঃ আরভেে 

েরাজী
 ান্নারা 7 9126456061 01770-017160

3259 মরাভকয়া েজল হক কুলসুম মবগম জয়নাল  ান্নারা 7 9563448951 01992-153009

3260 মমাঃ আব্দলু হাই মমাঃ হাপকম মুদ্দন্স মমাঃ জহুরা মবগম  ান্নারা 7 3313266907432 01813-069301

3261 মমাসাঃ মভনায়ারা মবগমছাভয়ে আলী পসকোরমমাসাঃ জাভমনা মবগম  ান্নারা 7 3294837335 01317-277228

3262 মমাঃ চা াঁন পময়া মমাতাভলব মমাসাঃ আভমনা মবগম  ান্নারা 7 2846111307 01723-647559

3263 সালমা মবগম মমাঃ আব্দলু হাই মালতকুলসুম  ান্নারা 7 9144296465 01933-220167

3264 মমাসাঃ রুদ্দজনা মবগমরজন খান রানু পবপব  ান্নারা 7 3732977024 01836-345247

3265 মমাসাঃ েহর বানু হাভবজ আলী মপমরুন মবগম  ান্নারা 7 4195115347 01980-367584

3266 মমাসাঃ পেভরাজা মবগমআলী মহাভসন সরকারইয়ারুন মনছা  ান্নারা 7 4194583425 01883-050488

3267 মমাঃ সাহাব উদ্দিনমচন ুমমাল্লা জপমলা খাতুন  ান্নারা 7 7777764411 01725-831208

3268 মমাছাঃ নাপছমা মবগম পমভসস পেভরাজা হাসানমমাঃ আপরে হাসান ান্নারা 7 3313266066861 01742-098999

3269 মমাঃ জামাল মহাভসন
মমাঃ আভনায়ার 

মহাভসন মেওয়ান
র্মুনা মবগম  ান্নারা 7 3313266069392 01984-719230

3270 মরেমা আক্তার েজলু পময়া মভনায়ারা মমাঃ োমীম  ান্নারা 7 1811424259 01408-148061

3271 মমাঃ আব্দলু মান্নানমমাঃ ইব্রাহীম পময়া েুল বানু  ান্নারা 7 6444318510 01767-386805

3272 মমাছাঃ নূর জাহানমৃত চানপময়া মমাছাঃ ওপমছা মবগম  ান্নারা 7 3313266908888

3273 মমাসাঃ আসমা মবগমএনছাব আলী মসক মমাসাঃ মরদ্দজয়া মবগম  ান্নারা 7 5095015375 01798-046000

3274 মমাছাঃ পরনা মবগমমমাঃ রপব পময়া মমাছাঃ মরাভকয়া মবগমইপিস  ান্নারা 7 4164452742 01406-982504

3275 মমাঃ জাকাপরয়া মহাভসনমমাঃ পেরাজআলী আকন্দমমাছাঃ রাপবয়া খাতুন  ান্নারা 7 7794605530 01748-033506

3276 জান্নাতুল ইেপত ইকরারতন সরকার মমাসাম্মে সামছুন নাহার  ান্নারা 7 1480705050 01906-549568

3277 মমভহেী হাসান সুমনরতন মহাভসন সরকারমমাঃ সামসুন নাহার  ান্নারা 7 1490193370 01917-131225

3278 মমাঃ আওলাে মহাভসনমসখ পকতাব আলী রাপহলা মবগম  ান্নারা 7 1488131269 01919-374494

3279 রুপবয়া খাতুন মমাঃ আমজাে মহাভসনরাভবয়া খাতুন  ান্নারা 7 4643937826

3280 মমাঃ আভনয়ার মহাভসনমমাঃ মাতাব আলী োহানা মবগম  ান্নারা 7 5995068243

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:
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c„ôv bs-126

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

3281 জাহানারা মবগম আহাম্মে তালুকোর খুপল মবগম  ান্নারা 7 2394353565 01714-899288

3282 মমাঃ পানু্ন পময়া কাইয়ুম উদ্দিন হাপসনা  ান্নারা 7 3293640797

3283 মমাঃ আপলম মহাভসনমমাঃ মাইনদ্দিন র্াপলয়া মবগম  ান্নারা 7 1954359327 01757-241519

3284 মমাসাঃ আভনায়ারা মবগমউদ্দজর হাওলাোর হাজ ুমবগম আবুল হাভেম মৃধা ান্নারা 7 9124843773 01944-628624

3285 ময়না মবগম সামসুল হক হাপমো মবগম মমাঃ আবুল মহাভসন ান্নারা 7 8711479173 01767-671066

3286 পমনারা মবগম মমাঃ কামরুল ইসলামরপহমা মবগম মমাঃ কামরুল ইসলাম ান্নারা 7 3313266908494 01873-890942

3287 রুপব মবগম ধলা পময়া  াংগী পমরজান নূল মমাহাম্মে মৃধা ান্নারা 7 2834991669 01952-376724

3288 মমাঃ মপতউর রহমানমমাঃ মহর আলী মাতাবরকুলসুম  ান্নারা 7 6445121962 01400973059

3289 মমাছাঃ মরজা মমাঃ মমতাজ মহাভসনমমাছাঃ মখাভেজা মবগমমমাঃ মজন ুপরামাপনক ান্নারা 7 6006463332 01745-105267

3290 মমাঃ জপসম মৃধা নূর মমাহাম্মে মৃধা রুপব মবগম  ান্নারা 7 8670111593 01303-949836

3291 মমাঃ জপহরুল ইসলামরাজ্জাক হাওলাোর জভবো খাতুন  ান্নারা 7 9134060079 01991-036985

3292 মমাঃ আবুল কাভসমমেখ সমভসর আলী রইতন  ান্নারা 7 1022523094 01310-435370

3293 মসাভমলা মবগম মমাতাভলব হাওলাোরমসানা বানু মেষ আইয়ুব আলী ান্নারা 7 3743639902 01707-060545

3294 মেখ আয়নাল মেখ জালালউদ্দিন রুপজান  ান্নারা 7 5085144235 01910-197695

3295 লতা রানী েীল রদ্দঞ্জত েীল মৃত টুপন রান েীল  ান্নারা 7 3313266908075 01746-479365

3296 মসপলনা মবগম মমাঃ আকবর আলী হাভজরা মবগম আব্দরু রাজ্জাক  ান্নারা 7 8703136534 01763-990563

3297 সালমা মবগম মমাতাভলব পবশ্বাস রাদ্দজয়া মবগম আবেুল ছিার  ান্নারা 7 7356781307 01323-839798

3298 নাজমা মবগম বষ ডা মমাঃ মমাতাহার মহাভসনমমাছাঃ মমতাজ মবগমআলমগীর  ান্নারা 7 4151695360 01762-023700

3299 মমাছাঃ সবুজ আক্তারমমাঃ কালু মমাল্লা মমাছাঃ জপমলা খাতুন  ান্নারা 7 4643658752 01729-847666

3300 পমনারা মবগম মমাঃ োহ আলম নূর ানু  ান্নারা 7 5995430732 01827-307218

3301 মমাছাঃ পলবা আক্তারমমাঃ আবুল কাভেম মমাছাঃ আঞ্জমুান আরাপসদ্দিক মহাভসন  ান্নারা 7 9572563832 01714-957431

3302 আবুল হাভসম মমাঃ হাভমে আলী কপরমুভন্নছা  ান্নারা 7 2843894029 01924-571575

3303 মমাছাঃ মাভজো মবগমমমাঃ ইসমাল মহাভসনবাকাতন মনছা আজম খান  ান্নারা 7 1495130559 01754-993677

3304 মমাছাঃ আকপলমা খাতুনআপলম উদ্দিন নূরজাহান মবগম পবল্লাল পবশ্বাস  ান্নারা 7 8456283271 01724-069676

3305 পবল্লাল মহাভসন আঃ মমাতাভলব রভবলা মবগম  ান্নারা 7 8245037349 01949-258172

3306 মমাঃ মসভকম আলীমমাঃ ইকরাম হাভজরা মবগম  ান্নারা 7 9572515980 01987-397918

3307 পরনা আক্তার আঃ কাভের তপছরন মবগম  ান্নারা 7 4643937396 01929-557943

3308 মহাভসন আরা োমসুল হাওলাোর মবগম মহমাভয়ত মমাল্লা  ান্নারা 7 9108102568 01923-510427

3309 মরাখসানা মবগম  নাদ্দজমন মবগম মমাঃ রজ্জব আলী ান্নারা 7 3313266911040 01732-927625

3310 মমাঃ মুকুল পময়া মমাঃ মমাক্তার আলী মরাভকয়া মবগম  ান্নারা 7 3273547061 01942-867453
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c„ôv bs-127

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর
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3311 নাজমা  পসরাজ মাপল্ট পবপব সপকনা  ান্নারা 7 9106208813 01995-029261

3312 আো মমাঃ আবুল হাভেম মঞ্জ ুমবগম সবুজ পময়া  ান্নারা 7 2389188869 01790-266928

3313 ছসয়ে আহভমে আব্দলু কাপের হাভজরা পবপব  ান্নারা 7 2805722416 01939-583341

3314 মঞ্জ ুমবগম মমাতাভলব পবশ্বাস রাদ্দজয়া মবগম আবুল হাভসম  ান্নারা 7 9143889740 01985-118997

3315 আলমগীর মহাভসনআঃ রাজ্জাক আভনায়ারা  ান্নারা 7 3744848304 01998-431526

3316 আঃ কিুছ পময়া আছমত আলী মেখ আতরজান পবপব  ান্নারা 7 3294312339 01948-463553

3317 মমাঃ আবুল মহাভসনমমাঃ বজলূর রহমানআমপবয়া মবগম  ান্নারা 7 7345254689 01829-123096

3318 আেুরী আঃ গেুর পেভরাজা  ান্নারা 7 4644349146 01927-930301

3319 মমাসাঃ সূর্ ড কপেল উদ্দিন মমাসাঃ আপমরন  ান্নারা 7 5544342941 01926-453454

3320 আখী মবগম হাসমত আলী মেখ সায়মন মবগম ইপিস  ান্নারা 7 5994637998 01720-257881

3321 মমাঃ রহমান পময়া জান েপকর মমাসাঃ কাঞ্চন  ান্নারা 7 8245132926 01741-344926

3322 আপমনূল ইসলাম আেসার মহাভসন মপমনুন মনছা  ান্নারা 7 3313266911185 01746-154873

3323 মমাসাঃ েুধজান মবগম মমাসাঃ মপমরন মনছামমাঃ মতজন আলী ান্নারা 7 3313266909054 01923-526245

3324 মসাভহল রানা তপেজ উদ্দিন সাহানাজ মবগম  ান্নারা 7 8218019308 01910-197689

3325 মমাঃ তাইজলু ইসলামরজব আলী মমাসাঃ তাল্লুক জান  ান্নারা 7 3745219166 01716-801110

3326 মমাঃ লুকমান মমাঃ েপেক মমাছাঃ মাভলকা  ান্নারা 7 3313266908716 01915-835327

3327 আভলয়া মবগম আহাম্মে আলী সেুরা খাতুন  ান্নারা 7 6894809562 01929-370259

3328 পেমু আক্তার এমোে মহাভসন জভবো মবগম  ান্নারা 7 6407292561 01990-302865

3329 মমাছাঃ কুলছুম মবগমরপহম উদ্দিন আপম্বয়াতন মৃত ঠান্রু্ মেওয়ান ান্নারা 7 8244317742

3330 মমাছাঃ আকপলমা আবুল কাভেম মমাছাঃ জাভমলা খাতুনমৃত মরভসন আী  ান্নারা 7 7343962614 01936-144850

3331 মমাঃ সের আলী আহাম্মে আলী সবুরা খাতুন  ান্নারা 7 2844303624 01922-352208

3332
মমাঃ খন্দকার 

পেরুজাল মামুন
খন্দকার আঃ জব্বারমমাছা জপরনা মবগম  ান্নারা 7 8693961693 01980-742459

3333 মমাঃ েপেক মুসভলম উদ্দিন সুপেয়া  ান্নারা 7 4194308187 01930-663873

3334 মমাঃ মদ্দজবর আহাে আলী মমাসাঃ হনুপা  ান্নারা 7 8694346886 01946-401073

3335 মমাঃ সামসুল আলমআব ুপময়া েহর বানু  ান্নারা 7 4193456441 01957-447800

3336 মমাঃ তভছর আলী মমাঃ ছমভসর আলী মমাছাঃ মদ্দজরন মনছা  ান্নারা 7 8694358774 01745-107705

3337 আসােুল হক মমাঃ মদ্দজবর আোপন  ান্নারা 7 3704619679 01403-871076

3338 েপরো মবগম হাভয়ে আলী মহনা মবগম কাঠুপরয়াচালা 7 4645157878 01319-911290

3339 রানু আক্তার মেখ ইকলাস উদ্দিনওমরজান কাঠুপরয়াচালা 7 8681763473 01794-646179

3340 মমাঃ পলটন সরকারমমাঃ আলমগীর মহাভসনতাহপমনা আক্তার কাঠুপরয়াচালা 7 734526137 01812-907512
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3341 মমাঃ ওমর আলী রহমান  ুইয়া ছাভলহা মবগম কাঠুপরয়াচালা 7 2395154467 01933-762292

3342 মেবী রানী বম ডন মকসম বাবু বম ডন োন্ত বালা মৃত মপনন্দ বম ডন কাঠুপরয়াচালা 7 8693950696 01311-938638

3343 মমাঃ রপমজ উদ্দিন মৃধামমাঃ েপকম উদ্দিন মৃধাজয়গন মনছা কাঠুপরয়াচালা 7 6445208165 01883-262043

3344 সুপেয়া মবগম আব্দলু গপন মেখ নূরজাহান মমাঃ েজল মেওয়ানকাঠুপরয়াচালা 7 2844287587 01943-726879

3345 আপছয়া আক্তার মমাঃ হাসমত আলী সভলমা খাতুন কাঠুপরয়াচালা 7 1463585586 01704-468135

3346 সমলা মবগম ছজনদ্দিন মসভনাই পবপব মমাঃ আপল পসকোরকাঠুপরয়াচালা 7 2844294369 01726-599652

3347 মমাঃ নুরুল ইসলাম কাঠুপরয়াচালা 7 01739-313358

3348 নাপছমা মবগম মমাঃআঃ লপতে রপেতন মনছা মপাড়াচালা 7 4194812659 01305-800621

3349 আভনায়ারা মবগম নর মমাহাম্মে মসানা বানু মৃত েজলু পময়াকাঠুপরয়াচালা 7 8694646848 01323-709124

3350 মমাঃ আনসার আলীমুনভসর আলী মদ্দজরন মনছা কাঠুপরয়াচালা 7 3294828706 01706-944779

3351 পেভরাজা মবগম মমাঃ আব্দলু আলী হাভজরা খাতুন মমাঃ মমভছর আলীকাঠুপরয়াচালা 7 8244595719 01716-363379

3352 সপ্না মহাভসন আলী হাপলমা খাতুন মমাঃ আঃ মান্নানকাঠুপরয়াচালা 7 5993688638 01767-386805

3353 পারুল আক্তার মমাঃ আঃ হাপকম সাপহো মবগম মমাঃ কালাম পময়াকাঠুপরয়াচালা 7 329431486 01928-501882

3354 পেউলী মবগম আভনায়ার উদ্দিন উজালা মবগম মমাঃ পেভরাজ পময়াকাঠুপরয়াচালা 7 3744332986 01943-802914

3355 স্বরসতী রানী বম ডনঅমতড চন্দ্র বম ডন রংমালা বম ডন জয়ভেব কাঠুপরয়াচালা 7 8693956016 01947435257

3356 মমাঃ ইপিস পময়া মমাঃ হাভছন আলী বাছাতন মনছা কাঠুপরয়াচালা 7 1494603895 01826803917

3357 মমাঃ জলুহাস মমাঃ মহাভসন আলী সাইমন মনছা কাঠুপরয়াচালা 7 7794341649 01903864315

3358 সাভহরা মবগম বাবু খা রাপবয়া মবগম মমাঃ খাভলক পময়াকাঠুপরয়াচালা 7 6443901852 01718946188

3359 মমাসাঃ কপহনুর মবগম
মমাঃ আব ু

বকর পসদ্দিক
কাঠুপরয়াচালা 7 3313266901225 01925965576

3360 মমাসাঃ আরজমুান আরামমাঃ আপববুর রহমানমমাসাঃ জভমলা খাতুনইমরান রু্পগরচালা 7 5089000839 01401767502

3361 মমাঃ েজলুল হক মমাঃ মখতাব উিীন মমাসাঃ খুরমা মবগম রু্পগরচালা 7 8112594949593 01997459060

3362 হাপববুর রহমান মমাঃ ইছামুদ্দিন আছািন মনছা কাঠুপরয়াচালা 7 4777491430 01704808058

3363 মমাঃ মমান্না মমাঃ েজল মমাছাঃ জভমলা  ান্নারা 7 3313266908587 01989820023

3364 মমাঃ আঃ সালাম ইমান আলী মমাছাঃ আদ্দজবান  ান্নারা 7 1945279766 01402102944

3365 মমাঃ েয়সাল মহাভসনমেভলায়ার মহাভসন োভতমা  মবগম মধাপচালা 7 7354319216 01703067753

3366 মমাছাঃ আকপলমা মমাছাঃ মমভহর জানমমাঃ রপেক সরকার ান্নারা 7 3313266908642 01772658155

3367 আপখ ইন্তা মভনায়ারা আভনায়ার মধাপচালা 7 8694360317 01930491370

3368 মমাঃ ছাইেুর রহমানমৃত আব্দলু আদ্দজজমৃত ছাভহরা খাতুন মধাপচালা 7 4917935403652 01949591109

3369 মমাঃ নূর আলম সপে উদ্দিন মমাসাঃ হাপলমা মবগম মধাপচালা 7 7756432311 01733242006

3370 মমাসঃ পবনা মবগম মমাঃ সাখায়ৎ মমাসাঃ খাপেজা মমারভেে  ান্নারা 7 6444822412 01859354671
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3371 মমাসাঃ মহাসনা মবগমমমাঃ মখারভেে আলীজভবো খাতুন রানা পময়া মর্াগীচালা 7 7794323746 01925991327

3372 মমাঃ পরপন মহাভসনমমাঃ রপেকুল ইসলামপরদ্দজয়া মবগম মধাপচালা 7 5544634131 01786153100

3373 মমাসাঃ কল্পনা মবগম মমাঃ কাভেম মেওয়ানমধাপচালা 7 5061076575 01768476876

3374 মমাঃ রায়হান মহাভসনআব্দসু ছািার কল্পনা আক্তার মধাপচালা 7 9154295357 01913760907

3375 কল্পনা আক্তার আব্দলু গেুর েহর বানু মধাপচালা 7 9572161041 01991329099

3376 মমাঃ আপমর মহাভসনমমাহাম্মে আলী মেওয়ানআয়ো মবগম মধাপচালা 7 7347328531 01795539016

3377 মমাঃ আবুল মহাভসনআজগর মমাছাঃ হাপলমা মধাপচালা 7 1493909004 01306663501

3378 মহাসভনয়ারা আব্দলু আলীম সরকারমবগম আঃ বাভরক মর্াগীচালা 7 1494829573 01980706612

3379 মমাসাঃ কপহনুর মমাঃ হাভসম মমাসাঃ মদ্দজরন কপবর মহাভসন  ান্নারা 7 7794614856 01949123389

3380 মমাঃ েপহে মরজ্জাক হাওলাোর মপরয়ম  ান্নারা 7 6443620254 01986771372

3381 মমাঃ সজীব মমাল্লা মমাঃ সুভমজ উদ্দিন মমাছাঃ পবলপকস  ান্নারা 7 8711486004 01997830957

3382 আজমীর সুলতানা মমাঃ মমাতাভলব মন্ডলমমাসাঃ জাহানারা মবগমআহাম্মে  ান্নারা 7 5094764205 01967763291

3383 আপমনুল লাল খান জয়গন  মধাপচালা 7 2394615914

3384 মমাসাঃ োহাতন মমাঃ ছাইে আলী মমাসাঃ েুলজান আঃ জপলল  ান্নারা 7 7343964032 01992801035

3385 মমাঃ কাভের আলীআহসান উদ্দিন পময়ামমাছাঃ েপরেন মনছা  ান্নারা 7 7793640314 01727725043

3386 মমাছাঃ োহাতন মবগম মৃত সপবরন মবগম মমাঃ আেরাে আলী ান্নারা 7 9315792685417 01968561289

3387 সুপেয়া মবগম ওপসম উদ্দিন ছপমরন
মৃত আনছার 

আলী কুো
মধাপচালা 7 1944664729 01925190481

3388 মমাঃ রাজ ুপময়া আব্দরু রহমান আঞ্জয়ুারা মবগম মমৌচাক 7 6874204669 01995664068

3389 মমাঃ আব্দলু হাই মমাঃ ইয়াকুব আলী মমাসাঃ োলানী মবগম  ান্নারা 7 6443620361 01965362657

3390 রুমা আক্তার আলতাে মহাভসন পবমলা মবগম 4653178154  ান্নারা 7 4653178154 01963246278

3391 মমাসাঃ কাজলী মবগমরমজান আলী সূর্ ড বানু মধাপচালা 7 4195026382 01959182380

3392 মমাঃ রাপকব মমাঃ নাপহে কাজলী মবগম মধাপচালা 7 7314028845 01981963112

3393 মমাঃ পলটন মহাভসনমমাঃ আঃমদ্দজে মমাসাঃ সুপেয়া মবগম  ান্নারা 7 8695085038 01953856982

3394 োপহো আকবর আলী তারা বানু মধাপচালা 7 2844569984 01943813542

3395 োহাজােী মমাঃ দ্দজন্নত পময়া রপহমা মবগম মধাপচালা 7 7345074293 01939434404

3396 মমাসাঃ মরনু মবগমলাল খা াঁ মমাসাঃ খাপেজা মবগম মধাপচালা 7 1494603077 01923735485

3397 মমাঃ মামুন মমাঃ মমাসভলম উদ্দিনমমাছাঃ  ুলু আক্তার  ান্নারা 7 3313266066971 01812609805

3398 মমাঃ েপহেুল ইসলামমেন মমাল্লা মভনায়ারা মধাপচালা 7 1022531816 01727604133

3399 মমাঃ মসপলম মহাভসনমেখ ছািার সপখনা মবগম মধাপচালা 7 2395157262 01857666209

3400 মজাৎস্না বানু মৃত ইয়াে আলী োহাবানু মধাপচালা 7 3313266911335 01920407633

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



c„ôv bs-130

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

3401 মমাঃ জপহরুল ইসলামমমাঃ আলাউদ্দিন মচৌেুরীরংমালা মবগম মধাপচালা 7 4195024023 01301791527

3402 োহানাজ মবগম মহাভসন আলী শুকমন মনছা আবুল মহাভসন মর্াগীচালা 7 8245131449 01304235069

3403 মমাঃ োমসুল আলম মমাঃ একাববর আলীতাহপমনা আক্তার মধাপচালা 7 9144583755 01789005571

3404 মমাঃ েপহেুল ইসলামনজরুল মন্ডল ছালমা মবগম মধাপচালা 7 3745039309 01984149496

3405 মমাঃ আঃ ছািার মমাঃ েপেক পময়া মমাসাঃ হাভজরা খাতুন মধাপচালা 7 4645074321 01989687660

3406 মমাসাঃ েরীো মবগম মমাসাঃ অরু্ো মবগমমমাঃ আঃ হাপলম মধাপচালা 7 3313266911575 01785246003

3407 মমাঃ খুরভেে আলমমমাহাম্মে আলী মেওয়ানমমাসাঃ আয়তন মনছা  ান্নারা 7 8693677158 01934834857

3408 মমাঃ ছামাে পময়া মমাঃ রকমত আলী জায়মন মবগম মধাপচালা 7 6445213850 01791159485

3409 মমাঃ োহাবুদ্দিন মমাঃ হাপেজ উদ্দিন মমাসাঃ জভবো মবগম  ান্নারা 7 3313266907996 01914924672

3410 ময়না মবগম মমাঃ আলী মবপারী পরদ্দজয়া মবগম
কপবর 

হাওলাোর
মধাপচালা 7 4640478253 01956626169

3411 মমাছাঃ মভনায়ারা খাতুনমবলাভয়ত মহাভসন আপলমুন মনছা মৃত আয়নাল হকমধাপচালা 7 1017572791 01971802744

3412 মমাঃ েুলাল উদ্দিন মমাঃ জালাল উদ্দিন হাপলমা মবগম মধাপচালা 7 23948488192 01712346798

3413 মমাঃ মসাভহল রানা মমাঃ জালাল উদ্দিন হাপলমা খাতুন মধাপচালা 7 3295049294 01967980631

3414 মমাঃ মসপলম পময়া মমাঃ েপেক পময়া মমাসাঃ হাভজরা খাতুন মধাপচালা 7 2395056282 00175460028

3415 মমাসাঃ সুলতানা মমাঃ আপমর মহাভসনমমাছাঃ হাপসনা মংগল আলী  ান্নারা 7 1022617763 01999301670

3416 রুনা আক্তার  মমাসাঃ োপহমা মবগমএম.এ আক্তার মধাপচালা 7 19923313266000415 01822894182

3417 মমাছাঃ ঝানা আক্তারোহাজ উদ্দিন কমলা মবগম  ান্নারা 7 2394353433 01705756023

3418 ছাভহরা মবগম ইয়াছপমন আলী তপছরন মনছা  ান্নারা 7 6893887296 01763673397

3419 মেভলায়ারা মবগম তারাব আলী সপখনা মবগম োহাজান  ান্নারা 7 1494590597 01740078247

3420 মরাদ্দজনা মবগম আব্দরু রাজ্জাক মালমমাসাঃ রুপবনা মবগমআলমগীর  ান্নারা 7 3743603130 01757668253

3421 মমাসাঃ সুমী মবগমনূরুদ্দিন রাভেজা মবগম ইয়াপছন  ান্নারা 7 2395061589 01776606978

3422 মমাছাঃ ছাভহরা খাতুনেয়জদ্দিন মমাল্লা তারামন  মনছা  ান্নারা 7 3744612833 01905872677

3423 মমারভেো আক্তার মমাঃ মমাতাভলব  সাভজো আব ুবকর পসদ্দিক ান্নারা 7 1961535125 01943050172

3424 রখীয়া মবগম েইজ উদ্দিন মবলজান মধাপচালা 7 2395241173 01833957992

3425 মমাঃ রপেকুল ইসলামআকবর আলী মমাছাঃ রপহমা  ান্নারা 7 1464172707 01927532523

3426 সাভজো মবগম বান্দ ুপসকোর রপহমা পবপব  ান্নারা 7 9144580504 01731700028

3427 পরনা আক্তার বােো সাভজো  ান্নারা 7 2394348961 01909981941

3428 সুপম আকতার খন্দকার বােো সাভজো মবগম  ান্নারা 7 6456695524 01868150811

3429 মমাসাঃ পবনা আক্তারমমাঃ মীল মহাভসন মমাসাঃ পেভরাজা  ান্নারা 7 5995255543 01406324882

3430 মমাঃ োরুক আঃ ছামাে আভয়ো মবগম  ান্নারা 7 9144568269 01965595530
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c„ôv bs-131

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

3431 মলাকজাপন বম ডন হভরন্দ্র বম ডন মবজনী বম ডন  ান্নারা 7 8243916692 01787133397

3432 মমাঃ সুপমর আলী মমাঃ ইউনুস আলী মমাসাঃ সুপেয়া মবগম মধাপচালা 7 4645074966 01880163151

3433 মমৌসপম আক্তার আভনায়ার মহাভসন মেওয়ানজগুনা মবগম মপাড়াচালা 7 6453123975 01935872968

3434 মমাসাঃ ছাভহরা মবগমমমাঃ নজরুল আলী মমাসাঃ কমলা মবগম মর্াগীচালা 7 1944653953 01940611689

3435 মমাঃ আঃ ছালাম ওসমান আলী ওপমছা মবগম  ান্নারা 7 1494603606 01929316710

3436 মগালাপী মবগম আঃ মদ্দজে রুপজান কলাবাধা 7 3745068589 01718659900

3437 আকপলমা েরহাে আয়ো মর্াগীচালা 7 2861415392 01799969104

3438 মমাছাঃ আপমনা খতুনমমাছাঃ আভয়ো খাতুনমমাছাঃ আভয়ো খাতুন মর্াগীচালা 7 5561563676 01992428119

3439 তারু বালা রানী বম ডননারায়ণ চন্দ্র বম ডন লেীরানী বম ডন মর্াগীচালা 7 2393941337 01738942751

3440 শ্রী পভরে চন্দ্র বম ডনগঙ্গ চরণ বম ডন পনপেরানী বম ডন মর্াগীচালা 7 6443915233 01944726359

3441 শ্রী পবকাে চন্দ্র বম ডনশ্রী সুধীর চন্দ্র বম ডন পচন্তা রানী বম ডন মর্াগীচালা 7 1021971971 01951641100

3442 শ্রী নভগন্দ্র চন্দ্র বম ডনশ্রী নগর বম ডন সন্ধ্যা রানী মর্াগীচালা 7 5093902251 01980030894

3443 সন্ধ্া রানী বম ডন সন্তনাথ বম ডন মগালাপী বম ডন মর্াগীচালা 7 3743916193 01719873270

3444 শ্রী জয়ন্তী রানী বম ডনশ্রী পগপরে চন্দ্র বম ডন বাসন্তী রানী বম ডন মর্াগীচালা 7 2844298188 01811788737

3445 শ্রী সভন্তাষ চন্দ্র বম ডনসূর্ ড মমাহন বম ডন রাভজশ্বরী বম ডন মর্াগীচালা 7 7343966649

3446 রাশুমালা রানী বম ডনশ্রী েচীন্দ্র চন্দ্র বম ডন রপত বালা রানী বম ডন মর্াগীচালা 7 9571954545 01937501657

3447 সরলা রানী শ্রী পভরে বম ডন শ্রী তলসী রানী  ান্নারা 7 3303120921 01960087113

3448 পরতা রানী নান্টু বম ডন পকরন মালা মর্াগীচালা 7 5103068770 01775589346

3449 রীতা রানী হপরপে বম ডন মজাৎ্স্না রানী কৃষ্ণ বম ডন মর্াগীচালা 7 7761090914 01738942631

3450 শ্রী সুকুমার বম ডন শ্রী পনতাই বম ডন অঞ্জ ুরানী বম ডন মর্াগীচালা 7 6353063822  

3451 সন্ধ্যা রানী বম ডন শ্রী লাল মমাহন চন্দ্র বম ডনহপরোসী বম ডন মর্াগীচালা 7 6444315375 01903234248

3452 পমলন রানী বম ডন শ্রী শুকলাল চন্দ্র বম ডনেুলরানী বম ডন মর্াগীচালা 7 6893894185 01889061504

3453 মমাসাঃ আভনায়ারা মবগম সাপবরন সের আলী মর্াগীচালা 7 3313266912060 01992428117

3454 শ্রীমপত নীলমপন বম ডনশ্রী েচীন্দ্র চন্দ্র বম ডন রপতমাল বম ডন মর্াগীচালা 7 7343957770 01915800995

3455 পেখা রানী বম ডন শ্রী সবুজ চন্দ্র বম ডন নীলমপন বম ডনী মপলন মর্াগীচালা 7 5093899440 01741929310

3456 সাপবত্রী রানী বম ডন শ্রী কাপলপ্রে বম ডন পুপতরানী বম ডন মর্াগীচালা 7 3313266911956 01865955135

3457 মমাঃ এরোে পামাপনকমৃত শুকুর উদ্দিন প্রামাপণকমৃত আভমনা খাতুন মর্াগীচালা 7 3313266911873 01300317407

3458 মমাসাঃ খয়রন মনছা মমাসাঃ জভবো মবগমমমাঃ আলম মর্াগীচালা 7 1980331326600010 01700566852

3459 মমাঃ হুমায়ুন কপবরমমাঃ নজরুল ইসলামমমাসাঃ রপহমা মবগম মর্াগীচালা 7 3313266069378 01934997237

3460 মভনায়ারা মবগম েমভসর আলী ছাপমরন মনছা মর্াগীচালা 7 5094807418 01902247176

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



c„ôv bs-132

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

3461 মমান্তাজ উদ্দিন মীরমমাঃ হাভমে আলী মীরশুকুরী মবগম মর্াগীচালা 7 6894797916 01720380563

3462 মমাঃ সুলতান রুস্তম আলী মমাসাঃ মপরয়ম মবগম মর্াগীচালা 7 2394342865 01926295360

3463 মমাঃ কাভের মমাঃ ঠান্রু্ পময়া  ান ুমবগম মর্াগীচালা 7 3313266064586 01925008414

3464 হাসান পময়া আশ্রাে আলী আভনায়ারা মর্াগীচালা 7 7345170034 01911240174

3465 মমাসাঃ হাপসনা আক্তারমমাঃ মতাতা পময়া েপরেমমাসাঃ রাপেয়া মবগম  ান্নারা 7 8244835545 01945127758

3466 মমাঃ মপনর মহাভসনমমাঃ রাহাজ উদ্দিন মমাসাঃ সাভহরা মর্াগীচালা 7 1494603846 01928975714

3467 পকরণ বম ডন অপ লাস বম ডন েুরবতী বম ডন ওপপন্দ্র মর্াগীচালা 7 8243925818 01959836700

3468 মগন্দীবালা বম ডন অপ লাস চন্দ্র বম ডন েুরবতী বম ডন পভরে বম ডন মর্াগীচালা 7 2844295481 01312990432

3469 চন্দন বম ডন মভহন্দ্র বম ডন পারবতড বম ডন মর্াগীচালা 7 9572347780 01943648185

3470 মমাছাঃ সুপেয়া মবগমমেখ মজানাব আলী মমাসাঃ নূর জাহান জালাল  ান্নারা 7 9144302115 01728215504

3471 মমাছাঃ রুমানা মবগমরুস্তম েরাজী মমাছাঃ পেভরাজা মবগমমমাঃ আইয়ুব  ান্নারা 7 1950297950 01929524449

3472 মমাসাঃ হাপমো মবগম হাপলমা মবগম জয়নাল আভবেীন ান্নারা 7 3313266911168 01905048462

3473 বাচ্চু মমাল্লা জব্বর মমাল্লা নূর জাহান  ান্নারা 7 3294608223 01942712701

3474 মাভজো মবগম লপতে মেখ আয়তন মবগম শুকুর মবপারী  ান্নারা 7 4195313368 01950562426

3475 প্রতাব চন্দ্র বম ডন মগাপবন্দ্র চন্দ্র বম ডন মো া রানী  ান্নারা 7 1022920175 01625849906

3476 মমাসাঃ পেপরন সামছুল হক পেলজান মনছা মমাঃ জপহরুল ইসলামমপাড়াচালা 7 3744317847 01930931671

3477 সাভহরা মবগম মমাঃ বাভছর আলী কুলসুম মবগম মনপময়া মপাড়াচালা 7 2844293197 01925465771

3478 মমাসাঃ হনুো আক্তারমমাঃ হান্নান পময়া মদ্দজডনা মবগম জপমর মপাড়াচালা 7 2817248483 01950339052

3479 পমভসস জভুলখা মবগমমলহাজ উদ্দিন রপহমা মবগম মপেজ উদ্দিন মপাড়াচালা 7 1494821737 01929772131

3480 নাপগ ডস মবগম হায়াত আলী আন্না মবগম হাইোর মপাড়াচালা 7 8244598069 01957289708

3481 জপল মবগম জপহরুল ইসলাম মরকভসানা মবগম মমাঃ উজ্জ্বল মহাভসনমপাড়াচালা 7 7344867812 01739809394

3482 সু াস চন্দ বম ডন রু্ভগন্দ্র চন্দ্র বম ডন শু  তারা বম ডন মপাড়াচালা 7 6894293247 01750470200

3483 অমতড বালা হভরন্দ্র চন্দ্র বম ডন পবরজপন বম ডন  ান্নারা 7 5544341752 01787744192

3484 মমাঃ ইয়াপছন  ুইয়াআভনায়ার মহাভসন রাপবয়া খাতুন  ান্নারা 7 6881964180 00196478280

3485 আরপত রানী বম ডন কৃষ্ণ কান্ত বম ডন ব্রভজশ্বরী সন্তুষ চন্দ্র বম ডন  ান্নারা 7 8693948476 01873891768

3486 মপেজ উদ্দিন আব্দলু খভলক সুপেয়া মবগম  ান্নারা 7 6428180001 01928827747

3487 মমাছাঃ জাভহো খাতুনমমাঃ জহুরউল্লা মুন্সীমমাছাঃ রপহমা খাতুনমমাঃ কেুলউদ্দিন ান্নারা 7 8694365621 01733406698

3488 মমাঃ নবরউদ্দিন মমাঃ জপহর মন্ডল মমাছাঃ সপখনা মবগম  ান্নারা 7 7793653069 01929119102

3489 মমাছাঃ আভলামপত মমাঃ পবশ্বাস মমাছাঃ সাভলহা মবগমমমাঃ পসরাজলু ইসলাম ান্নারা 7 8693680715 01632324010

3490 মমাছাঃ লাইলী মবগমমমাঃ পসরাজ পময়া আলমপত  ান্নারা 7 6893896792 01405506237
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4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

3491 লা লী মবগম মমাঃ ইব্রাহীম চানবরু মেখ পমজান আহভমে ান্নারা 7 8669266655 01713572050

3492 মমাঃ মসপলম মমাঃ আশ্রাব আলী মমাসাঃ জাহানারা   ান্নারা 7 7795223986 01838715857

3493 মমাছাঃ নাজমা মবগমমমাঃ নর আলী খান মমাছাঃ রাপবয়া মবগমবাচ্চু পময়া  ান্নারা 7 1494322991 01903179921

3494 মমাছাঃ ছাভলহা মবগমমভহার মবপারী মাভলকা মৃত মগন্দ ুমমাল্লা  ান্নারা 7 8693955455 01812139078

3495 হাপববুর রহমান আজগর আলী চা াঁনবানু  ান্নারা 7 7801477212 01944919066

3496 নাছপরন আক্তার মমাঃ মহসীন আলী মভনায়ারা মবগম মমাঃ সাইেুল ইসলাম ান্নারা 7 7305497324 01756839628

3497 লতা আক্তার হাপববুর পবম্বাস জভুলকা মবগম   ান্নারা 7 4204222378 01301792803

3498 মজভলখা মবগম সাভমে আলী মবপারীেয়জভুনছা হাপববুর পবশ্বাস  ান্নারা 7 7343682865 01319411419

3499 পমরাজ আহভমে মসপলম পময়া মপরয়ম পবপব   ান্নারা 7 5952386737 01851573258

3500 সপনয়া আক্তার আলী মমাহাম্মে মরহানা মবগম মপনর মহাভসন মুন্না ান্নারা 7 4645253297 01912408869

3501 রুপা আক্তার সুমাইয়ামমাঃ হারুন মবপারী োভতমা মবগম  ান্নারা 7 4661418311 01964687558

3502 জান্নাত আক্তার  পমরাজ পময়া  ান্নারা 7 01984168646

3503 পভরে সুত্রধর রামলাল সূত্রধর মুেো সূত্রধর  ান্নারা 7 5095024278 01727933421

3504 ইসমতারা পময়াচান আভনায়ারা মবগম আভনায়ার মহাভসন ান্নারা 7 7794614094 01955456337

3505 মমাঃ চান পময়া রহমান লাল বানু  ান্নারা 7 4195113669 01707811181

3506 নীলাবতী রানী বম ডনচন্দ্র মমাহন সূর্ ড মপন বম ডন অদ্দজত চন্দ্র বম ডন  ান্নারা 7 4643936190 01832961349

3507 গীতা রানী সুমচান বম ডন সুপচ রানী বম ডন সুোন্ত চন্দ্র বম ডন  ান্নারা 7 5993943603 01929561298

3508 জয়তারা অপশ্বনী রানী বম ডন রাজপপত বম ডন শুকলাল চন্দ্র বম ডনকাঠুপরয়াচালা 7 4644341101 01917006138

3509 পুস্প বালা রানী বম ডনপবজয় চন্দ্র বম ডন সুরবালা রানী বম ডন সুমন্ত চন্দ্র বম ডন  ান্নারা 7 4193905629 01631315867

3510 কল্পনা রানী জয়চরণ রানী বম ডন পবরজপন রানী স্বপন চন্দ্র বম ডন  ান্নারা 7 9143892421 01724607637

3511 অরুন চন্দ্র বম ডন বষ্ৃনভমাহন বম ডন েুভলশ্বর বম ডন  ান্নারা 7 3743636122 01752313126

3512 মেোলী রানী বম ডনর্পত চন্দ্র বম ডন মগৌর মপন অতুল চন্দ্র বম ডন  ান্নারা 7 3743827174 01850856237

3513 পনপখল চন্দ্র বম ডন লপেন্দ্র চন্দ্র বম ডন সুখমালা বম ডন  ান্নারা 7 7793926622 01864352471

3514 নয়ন তারা রানী বম ডনর্তীন চন্দ্র বম ডন েীন মপন রদ্দঞ্জত চন্দ্র বম ডন  ান্নারা 7 554393787 01993206761

র্ অপময় বালা বম ডন সুবল চন্দ্র বম ডন োন্ত মপন  ান্নারা 7 1943970721 01932996069

3516 মমাঃ আপনছ মেওয়ানমমাঃ োলু মেওয়ান মমাসাঃ কমলা মবগম  ান্নারা 7 4844870406 01406963383

3517 মমাঃ আব ুসাইে মৃত সাহার উদ্দিন বাহারজান মবগম  ান্নারা 7 3313266909572 01787452214

3518 মমাঃ আন্নছ আলী আজমত আলী মমাছাঃ কপরমন  ান্নারা 7 5994360567 01729102898

3519 নুকুমার সুত্রধর গভনে সুত্রধর বাসন্তী রানী মপাড়াচালা 7 7764842428 01843997006

3520 মমাসাৎ রাপবয়া মবগমরপহম উদ্দিন তপপরন মনছা মমাঃ মমভহর আলীমপাড়াচালা 7 7794332671 01703684810
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ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

3521 মমাসাঃ পেউলী আক্তারমমাঃ দ্দজন্নত আলী মেওয়ানমমাঃ মেভলায়ারা মবগমদ্দঝল্লুর রহমান মপাড়াচালা 7 3744601042 01921000134

3522 মমাছাঃ হাপছনা মবগমমমাঃ আঃ মাভলক মমাছাঃ মজাসনা মপাড়াচালা 7 1493901357 01994769819

3523 মমাঃ আয়ুব আলী মমাঃ আসান মেওয়ানমমাছাঃ আয়ো মপাড়াচালা 7 4644344451 01960869470

3524 রপমছা মবগম গহর আলী রুপজান মবগম মপাড়াচালা 7 2394341024 01848172243

3525 রাপেো সুলতানা হাপমে মেখ হাপলমা খাতুন মমাঃ আব ুতাভহরমপাড়াচালা 7 50599299288 00191869693

3526 আপছয়া মবগম আঃ আদ্দজজ হাভজরা মবগম মমাঃ সূরুজ পময়ামপাড়াচালা 7 5994351772 01968718242

3527 মমাঃ তাভহর আলী কেম আলী মমাসাঃ তয়মন মনছা মপাড়াচালা 7 5994360526 01726622339

3528 েহর  ান ুমবগম ইন্তাজ আলী োভতমা মবগম মদ্দজবর রহমান মপাড়াচালা 7 3745046940 01632110552

3529 মমাছাঃ পরদ্দজয়া খাতুনজাভহর আলী মমাভমনা খাতুন মমাঃ জপলল মপাড়াচালা 7 4153696358 01964740537

3530 মমাসাঃ সালমা মবগমজাভহর মেখ মমাসাঃ োভমলা খাতুনমমাঃ জয়নাল মপাড়াচালা 7 1493912743 01987032401

3531 হাপস মমাঃ আঃ মাভলক মজাসনা মবগম মমাঃ হাসমত আলীমপাড়াচালা 7 3294333418 01977541033

3532 নাপগ ডস আক্তার আব্দলু মাভলক মজাসনা মবগম আপমনুর মপাড়াচালা 7 9125746215 01903939722

3533 মমাঃ বাচ্চু পময়া মৃত েজলূল হক মৃত েুল বানু মপাড়াচালা 7 3313266909354 01857385355

3534 মমাসাঃ রাপহমা ছালামত মপরয়ম মবগম আপরপ মপাড়াচালা 7 4195022977 01745215098

3535 মমাসাঃ খাপেজা মমাঃ ইতাব আলী ছাপবরন মমাঃ উজ্জল মহাভসনমপাড়াচালা 7 2844575348 01736803746

3536 মমাসাঃ সুলতানা  মমাসাঃ বকুল মমাঃ আদ্দজজ মপাড়াচালা 7 3313266909673 01863486640

3537 মমাঃ রপবচন মমাঃ আোন মেখ মমাসাঃ বাপবয়া মবগম মপাড়াচালা 7 5094811444 01954403496

3538 মমাঃ কালাম মমাঃ ছাপকমদ্দিন মৃত জপহরুন মনছা মপাড়াচালা 7 8694882153 01758845237

3539 মমাসাঃ মাভলকা বানুমমাঃ মপতউর রহমানমমাসাঃ জাভয়ো আল আপমন মপাড়াচালা 7 3294613108 01780907586

3540 ছাভহরা খাতুন মমাঃ েপহেুল ইসলামমাহমুো খাতুন আবুল মপাড়াচালা 7 2403168673 01759605558

3541 মমাঃ োমীম মহাভসনমমাঃ োমছুল হক োপহো মবগম মপাড়াচালা 7 4204215604 01787132670

3542 মমাঃ ইপলয়াস সামসুল হক মমাসাঃ নাপসমা মবগম মপাড়াচালা 7 3744848720 01928414352

3543 মমাসাঃ নাসপরন আক্তারমমাঃ মনায়াব আলী মমাসাঃ জয়ো মবগমনাপহেুল ইসলাম মপাড়াচালা 7 1494591253 01778587995

3544 মমাসাঃ মদ্দজনা মবগমমমাঃ মবলাভয়ত আলীমমাসাঃ হাভজরা খাতুন মপাড়াচালা 7 3744601000 01633418558

3545 মমাঃ নূর কাজী পময়া চান কাজী শুকুর জান মপাড়াচালা 7 4194827046 01922701526

3546 মমাসাঃ আবজান বাসনাপল পময়া মগালাপজান েরভবে মপাড়াচালা 7 4194310829 01967759774

3547 রতন সরকার হভর কৃষ্ন সরকার ব্রজ বালা সরকার  ান্নারা 7 1943972560 01914056697

3548 আয়ো মের আলী সূর্ বানু মাপনক  ান্নারা 7 6444594698 01816777365

3549 মমাসাঃ সামসুন নাহারমমাঃ মবলাভয়ত মহাভসনমমাছাঃ সভন্দস মনছা  ান্নারা 7 4193903095 01906549564

3550 মমাছাঃ রাদ্দজয়া মমাছাঃ আপবরন মনছামমাঃআঃ মাভলকমপাড়াচালা 7 3313266908777 01906138856
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ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

3551 মমাসাঃ আকপলমা খাতুনোমসুল হক মমাসাঃ হাভজরা খতুনরাজীব  ান্নারা 7 1026584621 01989720945

3552 মমাসাঃ নাপসমা আঃ খাভলক মপরয়ম মবগম আওলাে  ান্নারা 7 4644861686 01905145540

3553 মভনায়ারা মবগম আব্দলু রপেে তপরয়া মবগম মমাঃ েজলু  ান্নারা 7 5094303475 01995175443

3554 মমাঃ রপেকুল ইসলামমমাঃ েজলুল হক মমাছাঃ োভতমা খাতুন  ান্নারা 7 5094816526 01909255057

3555 মমাসাঃ ছাভহরা খাতুন মেৌলতজান মনছা মেভলায়ার মহাভসন ান্নারা 7 3313266911177 19065549564

3556 মেখ েহীে মেখ সামসুদ্দিন মপরয়ম মবগম  ান্নারা 7 7350522947 01987678100

3557 মসাপেয়া আক্তার আহাে আলী শুকুরজান  ান্নারা 7 9144575439 01982872508

3558 ছালমা মবগম পনজাম উদ্দিন জপমলা মবগম  ান্নারা 7 1494595794 01608831075

3559 মমাঃ েপরে খান মমাঃ চান খান সুপেয়া খাতুন কাঠুপরয়াচালা 7 6894565768 01811496277

3560 মমাঃ সুমন মমাঃ আঃ হাপমে মমাছাঃ পবপব খাতুন মধাপাচালা 7 6906772089 01860052739

3561 সামীম মজাব্বার আলী রানু মবগম  ান্নারা 7 2861479026 01758014065

3562 মমাঃ মমাজ্জাের মহাভসনতপমজ উদ্দিন মপরয়ম মবগম  ান্নারা 7 3743641783 01731344225

3563 মসপলনা মবগম সুজন পময়া সুপেয়া মবগম  ান্নারা 7 8678500482 01982872508

3564 জাহাঙ্গীর আলম মমাঃ আলী  েুলালী  ান্নারা 7 2395066463 01923716313

3565 মমাছাঃ সুপেয়া খাতুনলাল খা সদ্দজরন  ান্নারা 7 1021827074 01310435868

3566 মমাঃ মসাবহান কুরানীজালাল উদ্দিন মবগম মধাপাচালা 7 8694873962 01956471560

3567 মমাঃ নজরুল ইসলামমমাঃ আেছার উদ্দিনমমাসাঃ মপমরন মনছা মধাপাচালা 7 1945269460 01705314096

3568 আসমা আক্তার রওেন আলী আভয়ো মবগম কলাবাধা 7 8695015886 01623640866

3569 মমাঃ সাইেুল ইসলামমমাঃ ছসয়ে মমাছাঃ োহনাজ মবগম কাঠুপরয়াচালা 7 5561563643 01867031734

3570 েপহেুল ইসলাম মমাঃ ছসয়ে োহানাজ মবগম কাঠুপরয়াচালা 7 3311398352 01302875500

3571 মমাঃ চুনু্ন পময়া মমাঃ ম তারাব আলী পময়ামগালাপী মবগম কাঠুপরয়াচালা 7 2393953209 01918331080

3572 মমাঃ মসপলম মমাঃ বাচা পময়া হাপলমা মবগম কাঠুপরয়াচালা 7 2403163666

3573 মমাঃ পেরাজ উদ্দিন পবশ্বাসসাহাজ উদ্দিন পবশ্বাসেরবতী মবগম কাঠুপরয়াচালা 7 5994875119 01706988474

3574 সাধন চন্দ্র বম ডন মেত্রভমাহন বম ডন লালমপন বম ডন কাঠুপরয়াচালা 7 6894306643 01758925068

3575 নাপছর নজরুল ইসলাম নাপছমা কাঠুপরয়াচালা 7 4211377926 17802713845

3576 পবমল চন্দ্র বম ডন মাখন চন্দ্র বম ডন রাজমপন বালা কাঠুপরয়াচালা 7 2845012422 01913758942

3577 মমাঃ আয়ুব আলী নবীমীর কলযানী মবগম কাঠুপরয়াচালা 7 9144567402 01866172289

3578 মমাঃ োভনছ মমাল্লামগেু মমাল্লা ময়ুরী মবগম কাঠুপরয়াচালা 7 4195033123 01846215432

3579 মেোরী মবগম ইন্তাজ মবপারী কভমালা মবগম কাঠুপরয়াচালা 7 5994832627 01626684556

3580 মমাঃ েপরেুল ইসলাম মজল মামুে মেখ হাভজরা পবপব কাঠুপরয়াচালা 7 3734493483 01768377933
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ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

3581 সুপেয়া মবগম মমাঃ েজলুল হক ওজেুা খাতুন কাঠুপরয়াচালা 7 7794605860 01952019936

3582 মমাঃ পবল্লাল মহাভসনমমাঃ কাভেম আলী হাপসনা মবগম কাঠুপরয়াচালা 7 6444320862 01931830875

3583 মমাঃ সুলাইমান মমাঃ ইব্রাপহম রপহমা মবগম কাঠুপরয়াচালা 7 8695073166 01907771317

3584 মপরয়ম মবগম সমন আলী রপহমন কাঠুপরয়াচালা 7 3294611433 01951747894

3585 মমাঃ পলপন পসকোরমমাঃ অপল পসকোর সমলা মবগম কাঠুপরয়াচালা 7 2846001788 01914364066

3586 মমাছাঃ সুলতানা রাদ্দজয়ামলয়াকত আলী রাপেো খাতুন রু্পগরচালা 7 5530737856 01300732078

3587 মমাসাঃ পেউপল মবগমমমাঃ েরবত আলী সাদ্দজরন রু্পগরচালা 7 6444306952 01914394731

3588 হাপমো ইেু সমীরন রু্পগরচালা 7 1947273643 01912928408

3589 মমাঃ সামছুল হক মপেজ উদ্দিন সাভলহা মবগম রু্পগরচালা 7 4193970615 01729867442

3590 মমাসাঃ নাজমা আক্তারমমাঃ আ মদ্দজে মমাছাঃ আয়ো মবগম রু্পগরচালা 7 3725759868 01987764975

3591 মমাসাঃ কাজল মবগমমমাঃ আব্দলু মদ্দজে মমাসাঃ আভয়ো মবগম রু্পগরচালা 7 1494827015 01993500751

3592 মমাঃ জাভহর আলী   মৃত আঃ আদ্দজজ মমাসাঃ োলানী মবগম রু্পগরচালা 7 9313882165787801745196534

3593 মমাঃ জবুাভয়র মহাভসনমমাঃ মুনছুর আলী মৃধাজয়নব মবগম রু্পগরচালা 7 6725801683927 01950450010

3594 রওেন আরা  মৃত েহর বানু মমাতাভলব মহাভসনরু্পগরচালা 7 2621201510602 01300923619

3595 মমাসাঃ মেোলী আক্তারআলী মহাভসন মবপারীেরীয়ত মনছা রু্পগরচালা 7 3745048284 01957464891

3596 মমাঃ রুভবল মহাভসনমমাঃ একরাম মহাভসনমমাছাঃ রুদ্দজনা পবপব রু্পগরচালা 7 2855789483 01913566857

3597 মমাঃ মলবু মমাঃ মুসুর আলী মৃধাজয়নব রু্পগরচালা 7 2839199870 01309948184

3598 মমাঃ বাহার উদ্দিন মমাঃ আপমভনউদ্দিনহাপমো মবগম রু্পগরচালা 7 5958381514 01921281593

3599 মমাঃ আব্দলু সবুর মমাঃ মমাকভছে আলীছপবরন মনছা রু্পগরচালা 7 ছপবরন মনছা 01943953222

3600 মমাঃ মমাখভলছুর রহমানমমাঃ লালখা  ুইয়া মমাছাঃ মাভলকা মবগম রু্পগরচালা 7 1019387644 01990579970

3601 মমাছাঃ জাপমরন মবগমমইচুদ্দিন রাপেজান রু্পগরচালা 7 3730235987 01946816574

3602 মমাসাঃ মাসুো মবগম সবুরন মনছা সামসুল হক রু্পগরচালা 7 3313266897479 01725387916

3603 মমাঃ মসপলম  ুইয়ামমাঃ পমন্টু  ুইয়া হাপসনা মবগম রু্পগরচালা 7 5095061569 01770558087

3604 মমাঃ আেরাে মমাঃ জয়নাল আভবেীনমমাছাঃ লেী খাতুন রু্পগরচালা 7 5009328768 01748697577

3605 মমাঃ কাপের আলী মমাঃ খপলল মমাছাঃ সাভহরা রু্পগরচালা 7 6894816450 01608737675

3606 সভমলা ওয়াজ উ্দ্দিন ছপমরন রু্পগরচালা 7 6444588682 01739274884

3607 আঃ ছািার রপহজ উদ্দিন সাভহরা খাতুন রু্পগরচালা 7 9067152784 01741304179

3608 মমাঃ মজন ুপময়া েজর আলী ছালমা মবগম রু্পগরচালা 7 3694638456 01939835255

3609 ইমন মহাভসন মমাঃ আব্দসু সালাম পেল্পী মবগম রু্পগরচালা 7 1961512256 01998918550

3610 পমেুল পময়া নূরুল পমনা রু্পগরচালা 7 7775606382 01701445647
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c„ôv bs-137

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

3611 োরুক মহাভসন মমাসারে মহাভসন সাপহো মবগম রু্পগরচালা 7 7806746223 01990979740

3612 েপেক রহমান পসদ্দিক সরকার কাজল মবগম রু্পগরচালা 7 3761366370 01400212215

3613 হাপববুর রহমান রপহম উদ্দিন েুলবরু মবগম  ান্নারা 7 6407565073 01977833630

3614 জপলল সাভমে আলী  ছেজম মবগম  ান্নারা 7 5502759599 01729628904

3615 হাপববুর রহমান আজগর আলী চান বানু  ান্নারা 7 7801477212 01944419066

3616 মমাঃ পানু্ন পময়া কাইয়ূম উদ্দিন হাপববা  ান্নারা 7 3233640797 01710299480

3617 মসপলনা আক্তার আঃ লপতে সপখনা আক্তার  ান্নারা 7 1494589995 01950805694

3618 মােুজা মবগম বাবু মজাভবো  ান্নারা 7 6444584822 01997870962

3619 মমাঃ আহসান পময়ামহাভসন আলী রয়মন মনছা মধাপচালা 7 5094804506 01779683357

3620 মমাঃ মমাজাভম্মল আহসান পময়া সূর্ ডয বানু মধাপচালা 7 8244839604 01988501029

3621 আবুল কাভেম মহাভসন আলী রয়মন মনছা মধাপচালা 7 2844803094 01720381790

3622 সপখনা মবগম কাইমুদ্দিন মুন্সী হাভজরা মবগম মধাপচালা 7 9572519339 01716001840

3623 মসাহাগী আক্তার আবুল কালাম নূরুন রাহার মধাপচালা 7 1022530164 01933215491

3624 পবপধ মবগম মমাঃ জয়নাল আভবেীনসুভলখা মবগম মধাপচালা 7 5553120931 01789606186

3625 মমাসাঃ আইমন মনছা মৃত েহাতন মনছা মৃত রমজান আলীমধাপচালা 7 3313266911529 01923526347

3626 মমাঃ আঃ রহমান মমাঃ আের আলী মমাসাঃ ছপমরন মনছা মধাপচালা 7 5995166039 01962541761

3627 মমাসাঃ লাইলী মবগমমমাঃ আব ুনাপছর পময়ামমাসাঃ জাভহলা মবগম মধাপচালা 7 4195390317 01757187480

3628 মমাঃ মাহেুজ মহাভসনমমাঃ ইউসুে  ান্ডারীমাপবয়া মবগম মধাপচালা 7 3313266921562 01829434450

3629 মমাসাঃ সুর্ ড বানু ছপলম উদ্দিন মমাসাঃ আন্না খাতুন মধাপচালা 7 4195022555 01921015514

3630 মমাঃ পসরাজ উদ্দিনআঃ আপলম আপছয়া খাতুন মধাপচালা 7 9558441730 01922937872

3631 মমাঃ নাদ্দজরুল ইসলামমমাঃ নপছম েপকর নূরজাহান মবগম মধাপচালা 7 8248036036 01957070988

3632 মমাসাঃ জাভহো মবগমবরকত আলী মমাসাঃ জপমলা খাতুন মধাপচালা 7 6895104534 17147369161

3633
মমাঃ আহছানুল 

হক (পেপন)
মমাঃ আইয়ুব আলী মবপারীহাপছনা মবগম মধাপচালা 7 2694807799426 01789631832

3634 মমাসাঃ কপহনুর মবগমমমাঃ মপতউর রহমানসুরুপ জান মধাপচালা 7 5994347556 01956424686

3635 মমাছাঃ মভনায়ারা খাতুনমবলাভয়ত মহাভসন আপলমুন মনছা মধাপচালা 7 1017572791 01996079291

3636 রাহতন মবগম মমাঃ আগর আলী োলাপন খাতুন মধাপচালা 7 4195024429

3637 মমাঃ ইকবাল মহাভসনমমাঃ মমাসভলম পময়াঝন ডা মবগম  ান্নারা 7 5987271052 01869419258

3638 মপরয়ম পার ীন পমনামমাঃ মাহমুেুর রহমানমমাছাঃ োভতমা ইয়াছপমন  ান্নারা 7 8256732796 01789606657

3639 মমাছাঃ মালা মবগমমমাঃ মমাকভলছ পময়ামমাছাঃ সুপেয়া মবগম  ান্নারা 7 6443899866 01989710594

3640 জপসম েয়সাল নাপসর উদ্দিন সুপেয়া মবগম  ান্নারা 7 8692249702 01633418545
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c„ôv bs-138

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

3641 মমাঃ দ্দজয়ারুল রহমানমমাঃ জাপকর মহাভসনমমাছাঃ ইয়াছপমন মবগম  ান্নারা 7 7806742180 01956878750

3642 মমাঃ মাসুম মমাল্লা কাউসার মমাল্লা মরাভকয়া মবগম  ান্নারা 7 2367667991 01954462006

3643 পমনা মবগম মমাঃ ওসমা  ান্ডারী রাভহলা খাতুন  ান্নারা 7 5545065962 01717815706

3644 মমাঃ জালাল উদ্দিনআবুল মন্ডল পেরুজা মবগম  ান্নারা 7 2394849604 01926334378

3645 শ্রী মাধব চন্দ্র োস শ্রী চদ্দন্ডচরণ োস শ্রী মসাভনকা রানী োস মধাপচালা 7 2820336994 01773779633

3646 শ্রী পনপখল চন্দ্র োসশ্রী চদ্দন্ডচরণ োস শ্রীমপত সভনকা রানী োস মধাপচালা 7 1009901834 01735024089

3647 পান্না আক্তার মমাহাম্মে মহাভসন পরদ্দজয়া মবগম  ান্নারা 7 6895102959 01986921852

3648 মমাঃ মুন্না আক্তার পগয়াস উদ্দিন কাজীমুক্তা মবগম  ান্নারা 7 9161407581 01981699928

3649 সাপেয়া মবগম আভলপ খা টুলভবা  ান্নারা 7 7794322706 01630508626

3650 ঋতু বন ডা আক্তার পগয়াস উদ্দিন কাজীমমাক্তা মবগম  ান্নারা 7 1511426254 01998431533

3651 আপলউজ্জামান মহব্বত আলী আপছয়া মবগম  ান্নারা 7 6893612058 01926763229

3652 মমাঃ ছপমর তভছর গলবেন  ান্নারা 7 5094290409 01945809929

3653 অঞ্জলী কুঞ্জরু শ্রী মর্াভগস কুঞ্জরুরুবনী টপয  ান্নারা 7 2367327034 01752339476

3654 মমাঃ োরুক আব্দছু ছামাে আয়ো মবগম  ান্নারা 7 9144568269 01965595530

3655 মেব চন্দ্র েীল শুেীর চন্দ্র েীল ছপব রানী  ান্নারা 7 5987180527 01918954494

3656 মমাসাঃ মাসুো মবগমমমতাজ উদ্দিন মবগম  ান্নারা 7 1022166738 01639285560

3657 মমাছাঃ পেল্পী খাতুনমমাঃ আবুল কালাম মমাছাঃ সাভজো খাতুন  ান্নারা 7 2369698937 01749370158

3658 সুপম আক্তার আব্দলু মপতন ছাভহরা মবগম  ান্নারা 7 8694353924 01829017150

3659 মমাছাঃ সাভজো মবগমমমাঃ োমছুল হক মমাছাঃ মছাভলমন মবগম  ান্নারা 7 8220458015 01937817208

3660 ছ রব চন্দ্র কম ডকারকাপত ডক চন্দ্র কম ডকারসপবতা রানী কম ডকার  ান্নারা 7 8816758560622 01753123068

3661 পেলীপ চন্দ্র বম ডন কামযকখা বম ডন স্বরস্বতী বম ডন  ান্নারা 7 4194812295 01912270349

3662 মমাসাঃ মরাদ্দজনা মবগমধলা  ুইয়া মমাসাঃ আপমরন মবগম  ান্নারা 7 4645007735 01785790518

3663 শ্রী রাজ ুচন্দ্র শ্রী সনাতন চন্দ্র সবীদ্দত্র বালা  ান্নারা 7 1012788207590 01705920950

3664 মপনি েীল ধীভরন্দ্র নাথ েীল মো া রানী  ান্নারা 7 4638167017 01729596025

3665 মভনারঞ্জন বম ডন জ্ঞান মমাহন বম ডন অলাম রানী বম ডন  ান্নারা 7 6893606969 01715500429

3666 মালতী রানী সুভরন্দ্র চন্দ্র রানী স্বরমালা রানী  ান্নারা 7 5993671824 01937196761

3667 আরতী রানী বম ডন মকের চন্দ্র বম ডন োপন্ত রানী বম ডন  ান্নারা 7 1021966690 01715659981

3668 অঞ্জলী রানী পপরমল চন্দ্র েীল মরণী রানী  ান্নারা 7 2613451256952 01937154908

3669 আো রানী বম ডন রাধা রানী বম ডন মনভমাহন বম ডন  ান্নারা 7 6893607470 01742434325

3670 স্বরসতী বম ডন পবষু্ণ চন্দ্র বম ডন উপম ডলা রানী  ান্নারা 7 5544621823 01906906418
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c„ôv bs-139

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

3671 মমাঃ জাপকর মহাভসনমৃত অপমল উদ্দিন মমাছাঃ মপরয়ম মবগম  ান্নারা 7 3313266907480 01955071751

3672 বাসু মেপ মপমাইল বকুপল  ান্নারা 7 2611038835160 01932440021

3673 মমাঃ মুনসুর আলী মমাঃ পভল পময়া মমাছাঃ র্াপলমন মনছা মধাপচালা 7 3745143580 01776610989

3674 মমাসাঃ রওেনা আরামমাঃ জলুমত খান মমাসাঃ মরাভকয়া খাতুন মধাপচালা 7 7345073188 01935936349

3675 মমাসাঃ রপমছা মবগমপভল পময়া মমাসাঃ র্াপলমন মনছা মধাপচালা 7 194597507 01798370582

3676 মমাঃ মতাোজ্জল মহাভসনমের আলী মমাসাঃ কেরজান মধাপচালা 7 9572523851 01726533004

3677 মমাঃ আব্দলু হাপলমইয়াে আলী মপমরন মনছা মধাপচালা 7 2844802559 01721284238

3678 মমাসাঃ পনলুো মমাঃ তভছর আলী মমাসাঃ সবুর জান মধাপচালা 7 6444312471 01986001956

3679 ছেূরা খাতুন এোজ উদ্দিন মন্ডলজয়েল পবপব  ান্নারা 7 6894565743 01707375583

3680 মমাসাঃ সুর্ ড বানু কপেল উদ্দিন মমাসাঃ আপমরন  ান্নারা 7 5544342941 01926453454

3681 মমাঃ আরমান উল্লাহমমাঃ কপেল উদ্দিন আপমরন মবগম  ান্নারা 7 5094578241 01967503705

3682 মমাঃ আঃ ছালাম মমাঃ আলম মেখ মমাছাঃ সপখনা  ান্নারা 7 1493619462 01724564476

3683 মমাঃ আঃ মদ্দজে সপহজ উদ্দিন মমাসাঃ মবগম  ান্নারা 7 7344643155 01982623929

3684 মমাঃ লাল চান পময়ামহর আলী হাপলমা  ান্নারা 7 2394848002 01930468676

3685 পেমু আক্তার এমোে মহাভসন জভবো মবগম  ান্নারা 7 6407292561 01942704921

3686 মমাঃ নূর আলম মমাঃ আোজ উদ্দিনমমাছাঃ নূরজাহান  ান্নারা 7 7337441138 01959096525

3687 মমাঃ মতাপাজ্জল মহাভসনমমাঃ তজমুল খান মপহলা খাতুন  ান্নারা 7 2395244920 01911556621

3688 মমাঃ োইজলু ইসলামআঃ রউে েুপল মবগম  ান্নারা 7 1944367422 01842680827

3689 মমাসাঃ ছপমরন মমাঃ আঃ মদ্দজে পেপরন মধাপচালা 7 7343954900 01401069695

3690 মমাছাঃ সালমা মমাঃ আঃ মাভলক মমাছাঃ রাপেো  ান্নারা 7 6894291498 01952395043

3691 আভনায়ারা মবগম মসাহরাব মাতবর আপখরন মবগম  ান্নারা 7 5083312776 01812556594

3692 েয়সাল আহভম্মে মাসুে মবপারী মমাসাঃ নাপসমা মবগম  ান্নারা 7 1027130549 01885556769

3693 পমভসস কপহনুর মবগমমমাঃ বাবু খান পমভসস লাইলী মবগম  ান্নারা 7 5059697440 01884706753

3694 নাপগ ডস আক্তার আঃ কাভের রপহমা মবগম  ান্নারা 7 6444319658 01715497450

3695 পবপথ আক্তার োভহে মমাল্লা সাভজো মবগম  ান্নারা 7 5094811196 01957935993

3696 মগালাজান মনায়াবালী মন্ডল সাভহরা খাতুন  ান্নারা 7 3252763606 01817028639

3697 মমাসাঃ মপরয়ম মবগমমেখ ওয়াজউদ্দিন মমাছাঃ চান খাতুন  ান্নারা 7 6893608163 01305311540

3698 র্পথ আক্তার সাইে মমাল্লা সাভজো মবগম  ান্নারা 7 1503166322 01953525018

3699 মমাঃ োভহে মমাল্লামমাঃ বানু মমাল্লা ময়জান পবপব  ান্নারা 7 3293930479 01921000163

3700 োরজানা আক্তার মমাঃ বাচ্চু পময়া আংগুরী  ান্নারা 7 1961532213 01855909157

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



c„ôv bs-140

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

3701 মমাসাঃ ছাভলহা মবগমমমাঃ আঃ রহমান পবপব মপরয়ম  ান্নারা 7 3743827190 01404332338

3702 লাইজ ুআক্তার আাঁপখমমাঃ ইব্রাপহম পবপব োভতমা মবগম  ান্নারা 7 9134791038 01766597188

3703 হাপমো মবগম আঃ কাভের প্রমাপণকআউপে মবগম  ান্নারা 7 3744841630 01735198327

3704 উজালা মবগম আভহে আলী মবপারীনপছমন পবপব  ান্নারা 7 3745045710 01951233832

3705 মমাঃ সাপকল পময়া মমাঃ আমে আলী মেখউজালা মবগম  ান্নারা 7 3311404457 01949335866

3706 মমাঃ আমে আলী মেখমপহর উদ্দিন মেখ জয়তন উদ্দিন  ান্নারা 7 4194824936 01308202012

3707 মপনর মহাভসন মমাঃ আবুল কাভেম মেখমমাছাঃ োভতমা মবগম  ান্নারা 7 6444311283 01645865353

3708 মমাঃ জসীম উদ্দিনআলম মবপারী জপমলা খাতুন  ান্নারা 7 4194578805 01918954630

3709 সাপহো মবগম আলম মবপারী জপমলা মবগম  ান্নারা 7 4645074347 01708939852

3710 মমাঃ মাসুম পময়া মমাঃ মেখ মাভজে মমাসাঃ মখাভেজা মবগম  ান্নারা 7 4194302016 01821306673

3711 মমাঃ সালাউদ্দিন মমাঃ মগন্দ ুমমাল্লা মমাসাঃ ছাভলহা মবগম  ান্নারা 7 4644343842 01915368325

3712 মমাসাঃ অভজো মবগমওয়াপহে আলী আনজমুান মনছা  ান্নারা 7 2837912258 01956283912

3713 োমীমা ইসলাম রপেকুল ইসলাম সাপহো মবগম  ান্নারা 7 8254229092 01754507026

3714 মমাসাঃ সুপেয়া মবগমছাভবে আলী মমাসাঃ সাভজো মবগম  ান্নারা 7 8694873897 01957207817

3715 পরনা মবগম মমাঃ আপমন আলী জাভহরা মবগম  ান্নারা 7 2851011813 01956296498

3716 মমাছাঃ আপছয়া মবগমমমাঃ হাভছন আলী মমাছাঃ চন্দ্র বাপল  ান্নারা 7 1493628315 01926804850

3717 সুপনয়া আক্তার মমাঃ জলুেু মমাল্লা মভনায়ারা মবগম মধাপচালা 7 2403167824 01716637255

3718 মমাঃ সাজ ুপময়া মৃত রহমত আলী মমাছাঃ জপমলা মবগম মধাপচালা 7 3219169038962

3719 মমাসাঃ কল্পনা মবগমআঃ রপেে নুর জাহান  ান্নারা 7 5994345014 01927930999

3720 সালমা খাতুন ছভলমান মহাভসন জাভয়ো খাতুন  ান্নারা 7 5545246687 01980770614

3721 মঞ্জয়ুারা আক্তারমসালায়মান জাভহো  ান্নারা 7 8652721740 01926102258

3722 সুর ী খাতুন মমাঃ ইউসুে আলী (শুকলাল)মমাছাঃ রাদ্দজয়া খাতুন  ান্নারা 7 2856638123 01989243484

3723 নাপগ ডস আক্তার মমাঃ আব্দরু রাজ্জাকআপছয়া খাতুন  ান্নারা 7 3750502134 01316701782

3724 মমাঃ আেরােুল ইসলামআঃ আলীম মমাসাঃ আপছয়া মবগম  ান্নারা 7 6895018759 01917412555

3725 আপছয়া আক্তার আেছার জভবো খাতুন  ান্নারা 7 7336038455 01914164678

3726 মমাছাঃ মদ্দজডনা কান ুখা রাভহলা  ান্নারা 7 5094292728 01996504441

3727 মমাঃ হাসান পময়া মমাঃ মাজ ুমবগম মমাছাঃ হাপসনা মবগম  ান্নারা 7 7361461531 01926205349

3728 মমাঃ আব্দলু্লাহ মেখইন্তাজ মেখ হাসনা বানু  ান্নারা 7 1495026443 01992900367

3729 মমাসাঃ মরাদ্দজনা মবগমজামাল উদ্দিন মদ্দজডনা মবগম  ান্নারা 7 7793923199 00192428188

3730 মজাৎস্না মবগম আঃ বারী সরকার আপছয়া  ান্নারা 7 8245038883 01300731931
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c„ôv bs-141

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

3731 মমাছাঃ োমসুন্নাহার আক্তারমমাঃ সাজ ুপময়া মমাছাঃ হাপসনা মবগম  ান্নারা 7 6456254595 01716642951

3732 মায়া রানী নাথ প্রাণ নাথ পুষ্প রানী মেবনাথ  ান্নারা 7 6434959703 01713625715

3733 বটৃষ্ট আক্তার মমাঃ আভনায়ার মহাভসনমহাসভনয়ারা মবগম  ান্নারা 7 19913313266000929 01926198304

3734 েুল পময়া রজব আলী মুন্সী জভবো মবগম  ান্নারা 7 8903065008 01867373231

3735 রুপালী আক্তার আব্দসু সামাে মাভজো মবগম  ান্নারা 7 5993946309 01703458408

3736 মজাহরা আক্তার আবুল বাোর আভয়ো মবগম  ান্নারা 7 3311379113 01763244960

3737 মমাসাঃ মসপলনা মবগমরাপহে মমাল্লা রপহমা মবগম  ান্নারা 7 4194592962 01840459042

3738 বাহােুর মেখ মাভজম মেখ হাপলমা খাতুন  ান্নারা 7 3293645549 01942132980

3739 মমাঃ পকরন পময়া মমাঃ মগন্দ ুমমাল্লা ছাভলহা মবগম  ান্নারা 7 9571959692 01812139078

3740 মমাসাঃ মমাভমনা খাতুনমৃত আঃ ছামাে জপরনা খাতুন  ান্নারা 7 4656755297 00192648858

3741 মহভলনা মবগম মগন্দ ুমেখ সূর্ ড বানু  ান্নারা 7 1939978241 01952871579

3742 মজাৎস্না মবগম আঃ বারী সরকার আপছয়া  ান্নারা 7 8245038883 01986997147

3743 রুমা মবগম েরীে পময়া মমতাজ মবগম  ান্নারা 7 3271352639 01757140158

3744 আঞ্জয়ুারা মবগমতারা পময়া কে বানু ে:  ান্নারা 7 8253157278 01983938033

3745 মমাঃ রপেকুল ইসলামমমাঃ েজলুল হক মমাছাঃ োভতমা খাতন  ান্নারা 7 5094816526 01409255057

3746 সাভলহা মবগম রহমান মসানাবানু  ান্নারা 7 9572567916 01744219367

3747 মমাঃ নুরু ইসলাম আপছম হাওলাোর মমাছাঃ কুটঠ বুড়ী  ান্নারা 7 7343674895 01402388646

3748 মমাঃ রুভবল মহাভসনমমৃত নুরুল ইসলাম সাভলহা মবগম  ান্নারা 7 2406713541 01991038271

3749 মমাসাঃ কুপকলা আক্তারমমাঃ মখাকন পময়া োপহনুর মবগম  ান্নারা 7 2844292728 01403404545

3750 মমাসাঃ পেউলী আক্তারজালাল উদ্দিন পার ীন মবগম  ান্নারা 7 2845017702 01716871703

3751 মমাঃ এোর উদ্দিনমৃত তাজ ুমেখ মৃত মাপনক জান  ান্নারা 7 6116543997984 01734524699

3752 পলপপকা রানী  সুপের েীল ছপব রানী  ান্নারা 7 5094816518 01921890143

3753 মমাঃ পেমুল মচৌধুরীোমসু্দ্দিন মচৌধুরী মরাভকয়া মবগম  ান্নারা 7 19723313266000057 01965598086

3754 মমাছাঃ েপরো পার ীনমমাঃ পবষয়  বযাপারী মমাছাঃ সাভলহা মবগম  ান্নারা 7 1493628208 01321686663

3755 মমাঃ আবুল মহাভসনআপমন উদ্দিন মেওয়ানজয়নব পবপব  ান্নারা 7 5073081514 01781443410

3756 মমাঃ রুভবল সরোরমমাঃ সাহরাে সরোররুপা বান মবগম  ান্নারা 7 19912698406001927 01836844409

3757 মহাসভনয়ারা আক্তারমমাঃ আবুল হাভেম মরভহনা মবগম  ান্নারা 7 4206643456 01915623618

3758 জভবো খাতুন গহর মন্ডল হাপলমন মবগম মৃত লুৎের রহমান ান্নারা 7 4194588598 01920079707

3759 মমাঃ রুভবল ছামাে লাল বানু  ান্নারা 7 7325289010 01910934111

3760 মমাছাঃ নাজমা আক্তারতপহজ উদ্দিন মমাসাঃ নূর জাহান  ান্নারা 7 7301468919 01870206870
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ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

3761 পপল মবগম মমাঃ মাতাব উদ্দিন হাভজরা মবগম চান পময়া কাঠুপরয়াচালা 7 8694362297 01777511857

3762 সুপেয়া মবগম মমাঃ েজলুল হক ওজেুা খাতুন  ান্নারা 7 7794605860 01952019936

3763 আভমনা মবগম আরছান খান সুপেয়া মবগম দ্দজন্নত আলী  ান্নারা 7 6445024711 01311644133

3764 েদ্দজলা মবগম তপমজ উদ্দিন লাল বানু   মৃত সাইজদু্দিন কাঠুপরয়াচালা 7 1022170185 01991101696

3765 সাভজো মবগম মমাঃ আভক্কল আলী মমাছাঃ তারা বানু  ান্নারা 7 6894811261 01926804851

3766 োহনাজ পেভরাজা সুজন  ান্নারা 7 3313060096287 01913076865

3767 আপম্বয়া মবগম আকবর আলী বাছাতন মবগম কাঠুপরয়াচালা 7 6444590498 01949661423

3768 মমাঃ পহরন ইসলামমমাঃ আউলাে মহাভসনমমাছাঃ নাপসমা মবগম  ান্নারা 7 5506746238 01921366082

3769 ইমরান মহাভসন মমাঃ নুরুল ইসলাম ইয়ারুন  ান্নারা 7 7806747411 01780844587

3770 মমাসাঃ রাভেো মবগমমমাঃ মহাভসন আলী মমাসাঃ মহাসভনয়ারা মবগম  ান্নারা 7 6445212027 01951821765

3771 পলপপ মবগম আপমন উদ্দিন  লাইলী মবগম কাঠুপরয়াচালা 7 5533192794 01992706356

3772 মমাঃ োপহন পময়া মমাঃ চান পময়া আভনায়ারা মবগম  ান্নারা 7 8244610526 01990809265

3773 সম্পা আক্তার ওভহে আলী মবপাররীমগালাপ জান  ান্নারা 7 8703156532 01938933725

3774 নাপসমা নাপসর উদ্দিন হাভজরা মবগম  ান্নারা 7 5094580536 01961230171

3775 নাপগ ডস আক্তার পেভরাজ পময়া মভনায়ারা মবগম  ান্নারা 7 3744834742 01777173779

3776 জাহানারা মবগম আঃ জপলল খান সুপেয়া মবগম  ান্নারা 7 4644352512 01775030154

3777 মমাঃ মসাভহল স্বপন মবপারী জপরনা  ান্নারা 7 4643948666 01818389034

3778 শ্রী পনবাস চন্দ্র বম ডনবুিুরাম বম ডন শ্রীমপত মসাহাগী রানী বম ডন  ান্নারা 7 8244309244 01732006327

3779 আভলয়া মবগম আঃ আলী মবগম সাপহো মবগম  ান্নারা 7 9572296615 01920076355

3780 জপমরন মবগম আঃ মদ্দজে মমাসাঃ পহরন  ান্নারা 7 3744611934 01713808155

3781 মমাসাঃ হনুো আক্তারমমাঃ হান্নান পময়া মদ্দজডনা মবগম মপাড়াচালা 7 2817248483

3782 পচভনায়ারা মবগম তাভলব আলী মবপারীআভনায়ারা মবগম মৃত আব্দলু  ান্নারা 7 4194317279 01962542162

3783 মমাঃ েপেকুল ইসলামআঃ আলী মমাসাঃ পচনরা মবগম  ান্নারা 7 5994871555 01962542162

3784 নূরুল আপমন আেজাল মহাভসন নূরজাহান   ান্নারা 7 9577115885 01819363753

3785 নুরজাহান মবগম ওসমান আলী আছতন মবগম  ান্নারা 7 8694874713 01888693577

3786 মমাঃ আবুল হাভেমআঃ রপহম ময়মুন মনছা  ান্নারা 7 9550441076 01915623618

3787 মমাছাঃ মপরয়ম মবগমমেখ ওয়াজউদ্দিন মমাছাঃ চান খাতুন  ান্নারা 7 6893608163 01305311540

3788 হাপলমা আক্তার রজ্জব মৃধা মরাভকয়া মবগম  ান্নারা 7 5556806130

3789 মমাঃ আঃ হাপলম আঃ সালাম আভনায়ারা  ান্নারা 7 3294335348 01910996285

3790 মমাসাঃ মেরভেৌস আরােজল আহাম্মে মমাসাঃ হাপলমা খাতুন  ান্নারা 7 1492913022 01870462896
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3791 খাভলক পবপারী কালূ মবপারী েুললারা মবপারী  ান্নারা 7 4160866267 01718737200

3792 পরতা মবগম সাবু পময়া সামারতন  ান্নারা 7 3293912592 04007850816

3793 মমাঃ নাঈম ইসলামমমাঃ রপেকুল ইসলামনাপছমা  ান্নারা 7 3761371107 01828477618

3794 লাল বানু আভক্কল আলী রাপকমন  ান্নারা 7 8694870471 01910934111

3795 নূলজাহান মবগম সামছুল হক নাপছমা মবগম মমাঃ গাজী পময়া  ান্নারা 7 2844807327 01850750337

3796 মমাঃ বােল পময়া আঃ রহমান পময়া হাপমো  ান্নারা 7 9572608892 01817579214

3797 মমাছাঃ লাইজ ুমবগম মমাছাঃ জপমলা খাতুনমমাঃ পমজানুর রহমান ান্নারা 7 4917784961518 01771776841

3798 মমাঃ জয়নাল আভবেীনমেখ মহাসাইন আভমনা মবগম  ান্নারা 7 1497967909 01778357270

3799 হাভেজা মবগম মমাঃ হাপববুর রহমানমমাছাঃ আমপবয়া  ান্নারা 7 7793650693 01988965530

3800 মমাঃ আঃ হাপমে মেখ মমাহন কালা বড়ু  ান্নারা 7 4644336820

3801 জয়া উষা রাজু  ান্নারা 7 19842696655000008 01715366779

3802 পমভসস েপরো মবগমমমাঃ কাভের আলী মবগম মপাড়াচালা 7 4644859342 01848172243

3803 জালাল মহাভসন মসভকন পারমাপনক মভমনা মবগম  ান্নারা 7 9120249132 01961210600

3804 মমাসাঃ মমাভমনা মবগমপপন মমাল্লা রুপজান  ান্নারা 7 4243638122 01947414630

3805 শ্রী সম্পা রানী শ্রী মগাপী চন্দ্র সুত্রধরশ্রী মজাসনা রানী মর্াগীচালা 7 6893884948 01311435490

3806 সপবতা রানী সূত্রধরমগাপী সুত্রধর মজাসনা রানী সুত্রধর  ান্নারা 7 8691667714 01323103149

3807 মগাপীনাথ চন্দ্র পূন ড চন্দ্র সূত্রধর োপন্ত রানী  ান্নারা 7 4195196607 01922330981

3808 মমাঃ েপরে আলী মমাঃ আরোে আলী হাভছন  ানু  ান্নারা 7 8233944340 01982352943

3809 মমাঃ আজাহার আলী  ুইয়ােজলুল হক  ুইয়া হাপমো মবগম  ান্নারা 7 4644853964 01768039782

3810 মমাঃ আেসার আলীমমাঃ মদ্দজবর রহমানমমাসাঃ আয়ো  ান্নারা 7 5995248472 01918419079

3811 মমাঃ আজম খান আরজ খান পেভরাজা মবগম  ান্নারা 7 5073403288 01913506795

3812 মমাছাঃ র্াপলমা মেখ োজাহান মমাসাঃ মেভলায়ার মবগমমাসুে  ান্নারা 7 6893614930 01725771429

3813 রানু আকতার মান্নান জাহানারা আপনচুর রহমান  ান্নারা 7 2844283156 01789721973

3814 জভমলা মমাহন কেরজান আভনায়ার মহাভসন ান্নারা 7 8694351720 01992402076

3815 ছাপনা েজর আলী জারুনী দ্দজন্নত আলী  ান্নারা 7 8695080872 01837393861

3816 মমাঃ আঃ রাজ্জাকমমাঃ ছাভেক আলী মমাসাঃ মহভলনা খাতুন  ান্নারা 7 7345260579 01832198841

3817 সন্ধ্যা রানী রানা রমন সাহা কাপল োসী  ান্নারা 7 7794842570 01714717083

3818 আভনায়ারা মবগম মকবুল মহাভসন হাপমো মৃত আয়ুব আলী  ান্নারা 7 4643668793 01777155376

3819 মমাঃ রুভবল আদ্দজ মহাভসন মপরয়ম মবগম  ান্নারা 7 8245047702 01927261172

3820 তপছরা মবগম জান ুমৃধা মমঘজান মবগম মৃত হপব পময়া  ান্নারা 7 4194591675 01920079707
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3821 জান্নাতুল আক্তার মমাঃ মনজরুুল ইসলামমরখা মবগম  ান্নারা 7 5111368857 01908546764

3822 মমাছাঃ নাপছমা মবগমমমাঃ রুহুল আমীন মমাসাঃ মেোলী মবগম  ান্নারা 7 8694353221 01952729093

3823 মপলন চন্দ্র বম ডন নভগন চন্দ্র বম ডন গলসী বম ডন কাঠুপরয়াচালা 7 1493916769 01776917734

3824 মরাপকয়া মবগম সুলতান খা াঁ রপহমন  ান্নারা 7 2394352260

3825 মমাঃ হাপববুর রহমানমৃত জভমে আলী মমাসাঃ আপছয়া মবগম  ান্নারা 7 2610457061625 01727292192

3826 োভহরা আঃ লপতে সুপেয়া খাতুন মৃত বাবুল পময়া  ান্নারা 7 6894572749

3827 আবেুল আদ্দজে সরকাররকমান সরোর মরােনারা মবগম  ান্নারা 7 8661081722 01629202231

3828 র্তীে চন্দ্র বম ডন খুপে মহন বম ডন পঞ্চমালা রানী বম ডন  ান্নারা 7 6443910069 01914127827

3829 পমনারা আঃ হাপমে আভমনা   ান্নারা 7 2395061974 01953521339

3830 মমাঃ পবল্লাল মহাভসনআভনায়ার মহাভসন মমাসাঃ পবনা আক্তার  ান্নারা 7 6444301011 01958405071

3831 মমাসাঃ পেউলী মবগমরপকব উদ্দিন মালকা  ান্নারা 7 8695259708 01948642369

3832 জাহাঙ্গীর মহাভসন চুনু্ন মৃধা আভমনা মবগম  ান্নারা 7 4200016162 01758059595

3833 মরাকসানা মবগম মকাপকলা মবগম মমাঃ োপহন পময়া  ান্নারা 7 19923313266000419 01817077678

3834 মমাছাঃ োভতমা খাতুনমমাঃ মহব্বত আলী মমাছাঃ আপছয়া মবগম  ান্নারা 7 5993672418 01998902432

3835 মমাঃ মমাসভলম উদ্দিনমমাঃ আোজ উদ্দিনসপবরন মনছা  ান্নারা 7 8694638969 01963770642

3836 হাসনা মবগম রজ্জব আলী হাপলমা মবগম মৃত নূর মহাভসন  ান্নারা 7 1944384211 01928275077

3837 হাপলমা ছপমরন মমাঃ মবলাভয়ত মহাভসন ান্নারা 7 3313266944707 01836588425

3838 পমভসস রুববান েূলজান পবপব মসাহরাব সরোর  ান্নারা 7 2696406738799 01829314617

3839 মমাঃ রপেকুল ইসলামআব্দলু হক মমাসাঃ রাভবয়া হক  ান্নারা 7 19763313266910981 01910935156

3840 পমভসস মাকছুো পমভসস েহীো মবগমমমাহাম্মে জাের ইকবাল ান্নারা 7 2696406738715 01872544289

3841 মমাহাম্মে জাের ইসলামমমাহাম্মে সাভহব আলী মােবররুপবান মবগম  ান্নারা 7 2696406738719 01939690305

3842 স্বপ্না মমাঃ রপেকুল ইসলামজয়নব বানু  ান্নারা 7 4203097623 01873902907

3843 োরজানা আক্তার মুক্তার মহাভসন রাপেো মবগম  ান্নারা 7 6461394022 01893890969

3844 সাভজো মবগম মপতউর রহমান জভবো খাতুন  ান্নারা 7 5994862737 01953525018

3845 মমাসাঃ মসপলনা আক্তারমমাঃ মপতউর রহমানমমাসাঃ জবুো খাতুন  ান্নারা 7 2844285862 01935725218

3846 রীনা আক্তার মলাকমান েুলবানু  ান্নারা 7 2841869775 01782691309

3847 মমাঃ হাপমে মেখ মসাবহান মেখ হাপকমন মবগম  ান্নারা 7 7793931069 01945683210

3848 মমাঃ ছাভলহা মবগমমমাঃ আঃ রহমান পবপব মপরয়ম  ান্নারা 7 3743927190 01322322669

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



c„ôv bs-145

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

3849 মবহুলা মবগম োভতমা মবগম মমা: আ: সামাে মাঝুখান 8 3313266912681 017011445636

3850 মমা: োভতমা মচরাক আলী সাভলমন মনছা মাঝুখান 8 3293647081 01829991360

3851 মমা: আপনস মােবরছাভয়ে আপল েহরবানু মবগম মাঝুখান 8 7793626750 01986052276

3852 তারাবানু আমজাে আলী আমপবয়া মবগম মাঝুখান 8 7343688573 01955076227

3853 পমস পারুল আক্তার মমা: ময়নাল মহাভসন মবলুয়া মবগম মৃত আলম মাঝুখান 8 1912346671 01690281467

3854 সাইজান মবগম হাভসম আলী পার ানু কেম মেওয়ান মাঝুখান 8 4643675145 01404745732

3855 সাহাজ উেপেন কেম আলী মেওয়ান োয়জান মাঝুখান 8 1968331326600003101833460963

3856 মমা: আক্তার মহাভসন মমা: মকরামত আলী  মমাসা: পারুল মবগম হপররাউৎপলকা 8 3295143816 01944880701

3857 মমা: রুভবল পময়া মমা: মমাতাভলব পময়া লালবানু মবগম মাঝুখান 8 9143589076 0172932881

3858 মমা: মমাতাভলব পময়া মমা: কুরবান আলী মজাভবো মবগম মাঝুখান 8 6443606626 01924632841

3859 ছাওয়া মবগম মগাপাল মমালযা আমনা্ মবগম মাঝুখান 8 7311098342 01735774577

3860 মখাভেজা মবগম বরকত আলী তাভজরন  মাঝুখান 8 5543964000 01728100791

3861 মমা: নুরুজ্জামান মমা: মবলাল মহাভসন নুরজাহান মবগম মাঝুখান 8 1944393402 01980391977

3862 কমলা মবগম আ: কপরম নুরজাহান মবগম মাঝুখান 8 9143623073 01302851221

3863 আরদ্দজনা আক্তার আমান উ ল্লাহ কামরনুন্নাহার মাঝুখান 8 7803112130 01834695396

3864 মমা: আতর আলী মমা: ছাভয়ে আলী হা উসী মবগম মাঝুখান 8 5077217510 01701659694

3865 নাপছমা আক্তার হাভয়ত আলী আয়ো মবগম মাঝুখান 8 8243938779 01728971931

3866 পমন ুআক্তার মমা:মলাকমান আলী মভমনা খাতুন মাঝুখান 8 6893916830 01759520580

3867 মমা: আবুল হাভেম আব ুসাইে পময়াদ্দজ মাভজো মবগম মাঝুখান 8 3295015253 01790560579

3868 জায়ো মবগম অভহে আলী তারা ানু মাঝুখান 8 8693985221 01941581392

3869 মমাসা: রাপহমা মবগম আব ুছাভয়ত আলী ইয়ারজান মাঝুখান 8 8244403344 01743637536

3870 মহাসভনয়ারা মমা: আ: মহাভসন কমলা মবগম মাঝুখান 8 5993682813 01940933507

3871 কপহনুর মবগম মমা: োমসুল আলমজয়নব খাতুন মাঝুখান 8 3313266812573 01966757132

3872 মমা: সুরুজ পময়া হাভয়ত আলী ছভবো খাতুন মাঝুখান 8 5543955362 01864295210

3873 আভনতা মবগম মমা: েজর আলী জভহরা আক্তার মাঝুখান 8 4843676176 01776323783

3874 মমা: হৃেয় মহাভসন মমা: বাচ্চু মমাল্লা রংমালা মবগম মাঝুখান 8 5561634071 01862003559

3875 স্বপ্না আক্তার েওকত মহাভসন জভুলখা মবগম মাঝুখান 8 4653135899 01739239425

3876 মমা: আ: কেেুছ হাভছন আপল ছপলমন মবগম মাঝুখান 8 5093922788 01722426234

3877 আ: জপলল সরকার কাদ্দজম উেপেন জপহরন মনছা মাঝুখান 8 5094518122 01787775092

3878 আভনায়ারা মবগম মমা: পসেপেক আপল আভনায়ারা মবগম মাঝুখান 8 8243941799 01726684171

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:
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c„ôv bs-146

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

3879 মমা: োহাজাহান পময়া আজমত আলী র্াপলমন মনছা মাঝুখান 8 6443635591 01782684468

3880 খাভলো মবগম লাল মমা: বের উেপেন আভমনা মবগম মাঝুখান 8 8244399906

3881 মমাসা: রাপন মবগমমমা: নুরুল হক লাইপল মাঝুখান 8 1944456423 01812670984

3882 সুপেয়া মবগম মমান্তাজ আপল মপরয়ম খাতুন মাঝুখান 8 464395385 01726684171

3883 হাপলমা মবগম মইজেুপেন জভবো মবগম মাঝুখান 8 4194856060

3884 মমা: জয়নাল পময়া মমা: আ: কেেুছ মবলুয়া মবগম মাঝুখান 8 3313266914119 01988139569

3885 জপমলা মবগম রমজান আলী ছাপমরন মনছা মাঝুখান 8 3293652297 01738746028

3886 মমাসা: পরনা মবগম ইিস  আলী আভনায়ারা মবগম মাঝুখান 8 6893919925 01864524229

3887 লতা মবগম সামছুল হক মাভজো মবগম মাঝুখান 8 3732988203 01921385993

3888 মমাসা: মমতাজ মবগম মমা: মপতন মমাস: সপেয়া মবগম মাঝুখান 8 5093818580 01746922671

3889 মমাসা: হাসরা মবগম রমজান আলী আদ্দজমন মনছা মাঝুখান 8 3743944708 01644441442

3890 জহুরা মবগম আজমত আলী খাপতমন মনছা  মাঝুখান 8 3294407451 01793372775

3891 আভলয়া  মবগম এভলম খান রংমালা মাঝুখান 8 2394421735 01300964954

3892 আভমনা মবগম ওয়াজ উেপেন সুকুরী মবগম মাঝুখান 8 2394425645 01311435028

3893 মমাসা: মাভজো খাতুন রপহমন মনছা মমা: রপন খান মাঝুখান 8 3313326691331901845021348

3894 মমাসা:  ান ুমবগমপরে আপল আনু্ন  মবগম মাঝুখান 8 5094333360 01768790181

3895 মমাসা:লা লী আক্তার মমা: মবারহান উেপেন রুপবয়া মবগম মাঝুখান 8 8694579932 01931128679

3896 আরেপত মবগম সুর্ ডত আলী গাদ্দজ হরেপত মবগম মাঝুখান 8 5976624899 01758898428

3897 সুপপয়া মবগম ছে ইজেুপেন মবপারী রুপবান খাতুন মাঝুখান 8 8230134976 01790688705

3898 আভমনা মবগম পেন আপল পময়া রপহমা মবগম মাঝুখান 8 6893911583 01704670699

3899 মমা: আব্দসু ওহাব পময়ানাপছর উেপেন আভমনা খাতুন মাঝুখান 8 4193936384

3900 কমলা মবগম মসালা ইমান সরোর আন্জমুান মনছা মাঝুখান 8 6448103017 01821039276

3901 জাভহরা মবগম োভেক মমাল্লা েুলবানু মাঝুখান 8 8206770987 01705339867

3902 আভলয়া  মবগম ছে ইজেুপেন  লালবড়ু মাঝুখান 8 3744404496 01751270944

3903 আভনায়ারা মবগম আজর আলী লাল বানু মাঝুখান 8 7770158314 01781503312

3904 মজাভলখা সুর্ ডত আলী গাদ্দজ পবতী মনছা মাঝুখান 8 8224306698 01940715248

3905 কে ান ুমবগম বা ই উেপেন েুলজান মনছা মাঝুখান 8 6893624343 01773686643

3906 পপয়ারা মবগম মেখ পনছর আপল মদ্দজরন মাঝুখান 8 8674005452 01767655721

3907 মমাসা: সুপম আইজউেপেন মমাস: জপরনা মবগম মাঝুখান 8 4623867514 0176089517

3908 মমাসা: হাভজরা মবগম মেখ তজমু আলী মমাসা: েুলবানু মাঝুখান 8 7793948436 01301792361
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c„ôv bs-147

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

3909 মদ্দজনা মবগম আ: কপরম কুলসুম মাঝুখান 8 7794403514 01957538928

3910 জাহানারা  মবগম আতাব আলী আয়ো মবগম মাঝুখান 8 2845099718 01884098585

3911 োপহো মবগম নুর ইসলাম খা ছলবানু মাঝুখান 8 7350104399 01906474512

3912 সবুরা মবগম আ: কাভের হভজরা মবগম মাঝুখান 8 9571969428 01756793336

3913 মমা: আবুল কাভেম মৃত মেখ জভেল উেপেন সপখনা পবপব মাঝুখান 8 5995043055 01791160633

3914 মমা: মাপনক  ইিস হাওলাোর মৃত মাভজো মবগম মাঝুখান 8 0616294952340 01851082937

3915 হাপলমা মবগম আবুল কাভের কমলা মবগম মাঝুখান 8 6894376059 0176074990

3916 মমা: োহপরয়ার ইসলাম মমা: সুপেয়ান পময়া পললু মবগম মাঝুখান 8 7804261597 01873912424

3917 মমাসা: সালমা মবগম মমা: রা ইজেুপেন মমাসা: োভতমা মবগম মাঝুখান 8 331266912345 01940286975

3918 মমা: েকুৃর আলী মমা: এনাতুল্লা সেরজান মাঝুখান 8 3313266912421 017818703446

3919 মমা: েজলুল হক ছগজেুপেন হাপলমা খাতুন মাঝুখান 8 2393646381 0188227759

3920 মমা: ছাভয়ে আপল মমা: হাভরজ আলী েুসমালা মাঝুখান 8 8693984208 01682911923

3921 মমাছা: জহুরা মবগম মমা: মভহজ মু্ন্সী মমাছা: ময়েল মবগম মাঝুখান 8 3757332232 01745191045

3922 মমা: জামাল মহাভসন মমা: আতর আলী মমাসা: মগালাপী মবগম মাঝুখান 8 1021974165 01719922679

3923 মমা: বজলু খান েুলাল খান সাজ ুমবগম মাঝুখান 8 3294410075 01990411687

3924 মমাসা: রওেন আরা আেু মুল্লা পসোতন মনছা মাঝুখান 8 6893912847 01745822011

3925 মমা: রন্জ ুপময়া মমা: বােো পময়া  মায়েল মবগম মাঝুখান 8 2843905155 01712149224

3926 মমা: আমজাে মহাভসন এলাহী বক্স দ্দজরাতন মনছা মাঝুখান 8 3293649772 01984600306

3927 কমলা মবগম সামান উেপেন জয়গান মবগম মাঝুখান 8 6893916947 01707576843

3928 মমা: ছবভেে আলী মমা:সাভহব আলী ময়েল মনছা মাঝুখান 8 1945072245 017034428522

3929 মমা: সা ইেুল মমা: েপরে উেপেন চান মমভহর মবগম মাঝুখান 8 2610413970162 01819594717

3930 মমা: েপরে সাভবর আহভমে আভনায়ারা মবগম মাঝুখান 8 4645366594 01718735817

3931 মভনায়ারা মবগম  আজগর আলী  রুপজান আলী মাঝুখান 8 9571966986 01742701623

3932 মমাসা:  েুলজান  মবগম সুপকল উেপেন আভোরী মাঝুখান 8 6443608390 01819560374

3933 মমাসা: েপরো মবগম মেখ েুখা ই মমাসা: োভমলা মবগম মাঝুখান 8 5543644032 01928294991

3934 মমাসা: আপছয়া খাতুন পরকাতুল্লাহ মমাসা: সপখনা মবগম মাঝুখান 8 2843615275 01955273118

3935 মমা: পরপন মহাভসন কআ: বাভছন হাওলাোর মরাভকয়া মবগম মাঝুখান 8 2403244896 01732705069

3936 ছপবরন  মনছা আদ্দজম উেপেন জবাতন মনছা মাঝুখান 8 4193638816 01798524115

3937 রপহমা খাতুন মমা: রপেক উেপেন জয়গন মনছা মাঝুখান 8 7783769206 01981220385

3938 পেভরাজ মবগম জপহর উেপেন তারা বানু মাঝুখান 8 8693688783 01980388657
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3939 মমা: আদ্দজজলু হাপকম মমা: চান পময়া আদ্দজমন  মাঝুখান 8 5993679306 01315888393

3940 সাহনাজ জপহর উেপেন তারাবানু মাঝুখান 8 3743651428 01310435874

3941 মমা: সুমন আলী   ুমৃত ইয়াকুব আলী বানু  মবগম মাঝুখান 8 5093925898 01323507015

3942 আলমনা আক্তার মমা: আমজাে মহাভসন জাহানারা মাঝুখান 8 4157890767 01873890707

3943 মমাসা: মরভহনা্ মবগম মমা: হারুন পময়া হাদ্দজরন মনছা মাঝুখান 8 3313266925181 01782170901

3944 মমাসা: মেলজান মবগম আব্বাস খান  েুলজান মাঝুখান 8 3293949040 01773522834

3945 মমাহাম্মাে আলী ইয়াকুব আলী  ান ুমবগম মাঝুখান 8 3744393129 01323103473

3946 মমা: মাসুম মমা: ছাভয়ে আলী কাঞ্চন মালা  মাঝুখান 8 5533477146 01706196038

3947 নুরুল হাপেজ উেপেন কে ান ু মাঝুখান 8 6426350424 01791361570

3948 মমাসা:  লাল বানু  োভনজ আলী সেরজান মাঝুখান 8 6893920659 01726970428

3949 মমাসা: ইসমতারা মমা: বাবলু  মমাসা: কমলা মবগম মাঝুখান 8 3313266913672 01909886918

3950 মমা: জাপকর মহাভসন বক্তন মচৌপকোর ময়েল মাঝুখান 8 7806670647 017100445356

3951 মমা: আ: মদ্দজে মমাহাম্মাে আলী আয়ন মনছা মাঝুখান 8 7344434027 01727434025

3952 মমা: জাভহর আলী মৃত আব্দসু মছাবাহান মাঝুখান 8 4206645964 01967188752

3953 মজাছনা মবগম মমা: আপল আভনায়ারা পবপব মাঝুখান 8 2627208593196 01741667773

3954 কমলা মবগম রা ইজ  উিীন বাহারজান মাঝুখান 8 5543669302 01718959688

3955 জভমলা খাতুন কাভেম আলী আয়ো মবগম মাঝুখান 8 9571965293 01322491903

3956 কুলসুম মবগম পরয়াজ উিীন মখপমরন মনছা মাঝুখান 8 3743941423 01741124472

3957 পরদ্দজয়া মবগম মমা: কালু মবগম পছিীকা মবগম মাঝুখান 8 1926670116 01961596871

3958 মমাসা: ছপবরন মবগম তপেজ উ্পেন ক ইতুরী  মবগম মাঝুখান 8 1493929408 01773676238

3959 সা ইেুল ইসলাম আ: রপেে সুপেয়া মবগম মাঝুখান 8 3743940201 01879319492

3960 মমাসা: চে বানু আ: কাভের বযাপছরন মনছা মাঝুখান 8 4644429153 01760399796

3961 সূর্ ডবান ু মকারবান আলী রুপজান আলী মাঝুখান 8 5093622339 01728659741

3962 মমা: বাহােুর মমাল্লা বয়াত মমাল্লা করপুল মবগম মাঝুখান 8 8694427314 0196640901

3963 আভনায়ারা মবগম আব্দলু বাভরক আভমনা মবগম মাঝুখান 8 6893622834 01795442061

3964 আসমা মবগম কুিূ পময়া হযাপপ মবগম মাঝুখান 8 5094378782 01914503245

3965 মমতাজ মবগম আের আলী মরাভকয়া মবগম মাঝুখান 8 9143918010 01759315266

3966 নুরজাহান মেখ বাভছর ছাভলহা মবগম মাঝুখান 8 8693980727 01764330521

3967 মসাপনয়া আক্তার মমা: েপে উিীন নুরজাহান মবগম মাঝুখান 8 4193935089 019578995520

3968 মসন্টু পময়া োমসুল হক সাভলহা মবগম মাঝুখান 8 4193641273 01933486636
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3969 রাভেজা মমাখভলছ আলী আম্বীয়া মাঝুখান 8 4193932243 01992221085

3970 মাপহনুর মবগম আ: মান্নান মমাল্লা রাপহমা মবগম মাঝুখান 8 5076010809 01795233813

3971 মমাসা:মেৌদ্দজয়া আক্তার মীম মমা: আব্দলু মাভলক মমাসা: পবলপকছ মবগম মাঝুখান 8 9147250162 01998918728

3972 জাহানারা  মবগম অপতরন মুপস ছপলমন খাতুন মাঝুখান 8 2844519112 0172810372

3973 মমতাজ মবগম মমা: মপতন মমাসা: সপেয়া  মবগম মাঝুখান 8 5093818580 01746922671

3974 পমপল মবগম আব্দলু মদ্দজে  খান মরবা মবগম মাঝুখান 8 4643672068 01775721460

3975 মমাসা: জাহানারা আক্তার মমা: কপেল উিীন মসানা খাতুন মাঝুখান 8 3313266913325 01880837675

3976 ছভহরা মবগম পন্ডত আলী রাভবয়া মবগম মাঝুখান 8 3744402490 01760237323

3977 মমাসা: ছুপনয়া মবগম মমা: পছিীক মমাল্লা মমাসা: ছাপকনা মবগম মাঝুখান 8 3710408976 01732635884

3978 মাভলকা মবগম মমা: পান্জ ুমৃধা মৃত আভমনা মবগম মাঝুখান 8 3313266913497 01758566457

3979 েদ্দজরন মবগম মেখ বাভরক ক জাভবো খাতুন মাঝুখান 8 2844361101 0177707101

3980 আওয়াল মহাভসন হর্রত আলী মসনা বানু মাঝুখান 8 7793940813 013308676856

3981 মজসপমন ইসমা ইল পেভরাজ মবগম মাঝুখান 8 1926954592 01770546730

3982 আলী আকবর খাভলক মবপারী পেভরাজ মবগম মাঝুখান 8 1493936106 01419726025

3983 মমতাজ মবগম মনায়াব আলী বপহরন মনছা মাঝুখান 8 4644423297 01874641694

3984 আরজ ুখাতুন আ: আলী পসকোর  মবনুয়া খাতুন মাঝুখান 8 8244405125 01939963994

3985 মখাভেজা মবগম কুো ই সরকার সুকুর জান মবগম মাঝুখান 8 5093912235 01719276801

3986 আ: মান্নান সুলতান উিীন বাহাতন মকৌচাকুড়ী 8 6444530833 01717696482

3987 মমাসা: সুদ্দজা  খান পানু্ন খান ক গুরানী সরকার মকৌচাকুড়ী 8 1983331326600010101940932501

3988 মপনরুজ্জামান মাহামিালী রপহমা  মকৌচাকুড়ী 8 7793958245 0172530266

3989 মমাস্তো আলী মহাভসন েদ্দজলা মকৌচাকুড়ী 8 3744542188 019339899554

3990 আ: ছালাম মসকান্দার আলী জয়তন মনছা মকৌচাকুড়ী 8 3744393160 01902406318

3991 মমা: জামাল মহাভসন মমা: মমাসভল উিীন মমা: এলাপচ মবগম মকৌচাকুড়ী 8 9571652966 01317277540

3992 মমা: জালাল উিীন মমা:বভসকান্দার আলী মৃত জয়তন মকৌচাকুড়ী 8 3313266915957 01766652106

3993 রপহম এপলপম্িীন হাসনা মবগম মকৌচাকুড়ী 8 2847356283 01736484406

3994 আ: হা্ই এপলপম্িীন হাসনা মবগম মকৌচাকুড়ী 8 3294395391 01969424403

3995 আ: কপরম এপলপম্িীন হাসনা মবগম মকৌচাকুড়ী 8 8695161961 01716642028

3996 োপহো মবগম হাপেজ উেপেন সরুজান মকৌচাকুড়ী 8 9143918036 01946960253

3997 মমা: সামসুল হক পকতাব আলী সাভহরা মকৌচাকুড়ী 8 3744398052 01716743339

3998 মামুে আলী আজগর আলী রাহাতন মকৌচাকুড়ী 8 1944939915 01727987721
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3999 তাসপলমা পময়া চান সাভলহা মবগম মকৌচাকুড়ী 8 7344436386 01760532446

4000 হায়োর আলী আ: হাপকম হাভসনা মকৌচাকুড়ী 8 4644891667 01773869681

4001 পমনারা পরয়াজ উিীন হাপলমা খাতুন মকৌচাকুড়ী 8 5094519625 01989986367

4002 সাভনায়ারা রাহামিীন হাপমো মকৌচাকুড়ী 8 37474870878 01746777461

4003 হাপমো খাতুন হাপবল উিীন মৃত কমলা মকৌচাকুড়ী 8 7345052109 017848061137

4004 আব ুহাপনে  বাহাম উিীন হাপমো মকৌচাকুড়ী 8 8245014744 017170882151

4005 মমা:পসিীকুর রহমান অভোক আলী আম্বীয়া মপরচবুপনয়া 8 1465007233 01951806826

4006 মমা: রুভবল রানা োলু পময়া রপহমা মবগম মকৌচাকুড়ী 8 9144358919 01998331994

4007 আেজাল মছোতুনল্লা আছাতন মকৌচাকুড়ী 8 3313266915919 01786027035

4008 সুপেয়া  মছোনল্লা আছাতন মকৌচাকুড়ী 8 01759238273 01759238273

4009 গা উছুল আলম সাহােত রহমন মবগম মকৌচাকুড়ী 8 3293620492 01787702415

4010 মমা: রপেকুল ইসলাম মমা: আ: রাজ্জাক  মনজরুপা মবগম মকৌচাকুড়ী 8 3313031994009 01841400879

4011 েজর আলী এপলপম্িীন হাসনা মবগম মকৌচাকুড়ী 8 5995351292 013177491173

4012 নাপসমা খাতুন নাদ্দজম উিীন মরাদ্দজয়া মকৌচাকুড়ী 8 3293328542 0194028880

4013 আ: সালাম  সুলতান মুন্সী বাহাতন মকৌচাকুড়ী 8 3294390665 01989437015

4014 তপেজ উিীন  মৃত সুকুর  মাহামুে মৃত রপহমা খাতুন মকৌচাকুড়ী 8 3313266915997 0187041239

4015 মবলাল মসকান্দার আলী জয়তন  মকৌচাকুড়ী 8 9572190909 01762390674

4016 আলাল উিীন মমা: মসভকন্দার আলী জয়তন মকৌচাকুড়ী 8 6444368993 01736661938

4017 মসাহাগ পময়া আব্দলু ওয়ােুে জাভহলা মবগম মকৌচাকুড়ী 8 5508744215 0172284455

4018 মমা: মসাভহল মাহমুে মমা: োলু পময়া রপহমা মবগম মকৌচাকুড়ী 8 5950718287 01781202595

4019 আের জান ই উসুে মসাহাগ জান মকৌচাকুড়ী 8 1494383309 017880600299

4020 মামুন মমা: আতাব উিীন  আের জান মকৌচাকুড়ী 8 2344845996 01937163031

4021 োরুক আতার উিীন আের জান মকৌচাকুড়ী 8 3313266915984 01788600543

4022 রাপেো মবগম মমা: মহোতুল্লা আছাতন মকৌচাকুড়ী 8 8245007706 01955352472

4023 োরুক মপল্লক মমা: মসাহরাব মপল্লক আভমনা মবগম মকৌচাকুড়ী 8 4194855013 07104700629

4024 মসপলনা আক্তার মসপলম খা মরখা আক্তার মকৌচাকুড়ী 8 7760809892 01858864764

4025 ইয়াপছন পময়া মৃত কুরবান আপল রুপজান   মকৌচাকুড়ী 8 3313266912226 01838731757

4026 মমা: আ: মান্নান মমাস্তাক আলী আসাতন মকৌচাকুড়ী 8 1944003118 01400518363

4027 আম্বীয়া মবগম কালুপময়া েুলজান মবগম মাঝুখান 8 5993970937 01323507025

4028 পার ীন মবগম হাপনে হরােী ছভলমা মবগম মাঝুখান 8 6443833901 01728220927
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4029 মমা: নুরুল ইসলাম  জালাল বাড়ী মপরয়ম ন মাঝুখান 8 2818193407 0187962012129

4030 েপেকুল  ইসলা, নয়ন আলী রপহমা মবগম মাঝুখান 8 7793625224 01738251744

4031 মমা: জলুহাস পময়া মৃত কাভেম জপরনা মবগম মাঝুখান 8 2844989968 01748193332

4032 মমা: মসাভহল রানা মমা: মমভহর খান সুপরয়অ মবগম মাঝুখান 8 1990331326600 019112524491

4033 রজব খান জামাল খান চা্নবন্দ মাঝুখান 8 4636418131 01315863983

4034 আভনায়ার মহাভসন তপেজ উ্পেন েভতমা মনছা মাঝুখান 8 1021976343 01714342508

4035 আ: রাজ্জাক আরজ ুপময়া সাভজো মবগম মাঝুখান 8 8689648460 01924984706

4036 মজন ুপময়া আ: মাভলক তলুপক মবগম মাঝুখান 8 9571805986 01929497884

4037 মবগম আক্তার মমা: নুরু পময়া নুরজাহান মবগম মাঝুখান 8 3744883962 0183895783

4038 সালা উিীন আব্দরু রহমান সাপেয়া মবগম মাঝুখান 8 4211467693 01838891054

4039 পমন্টু খান এমরত খান সুপেয়া খান মাঝুখান 8 5544564841 01759110378

4040 জভুয়ল রানা েপরে পময়া জপরনা মবগম মাঝুখান 8 5965686847 01687788191

4041 রাদ্দজয়া মবগম মৃত পপর খন্দকার মৃত চানবরু মাঝুখান 8 3313266912176 01762040516

4042 পরপন মাহমুে আলী পময়া আকপলমা মবগম মাঝুখান 8 8244390921 01867600336

4043 মরাভকয়া মবগম গেুর জান পবপব সবুর জান পবপব মাঝুখান 8 2383973132 01704298212

4044 কামরুল ইসলাম মমা:বাভরক পময়া হাসনা মবগম মাঝুখান 8 7354269383 01816739678

4045 আলাল উিীন আরমান আলী জহুরা পবপব মাঝুখান 8 46433959937 01710562861

4046 মমা: রপকব  মহাভসন মৃত পকসমত উল্লাহ মুত সবুর জান মাঝুখান 8 3313266913179 0196306763

4047 মমাসা:সুপেয়া মমাতাহার মহাভসন খুপে মবগম মাঝুখান 8 37444024470 01756794221

4048 মমাসা: আজভমরী মমা: আলমগীর আকপলমা মবগম মাঝুখান 8 2411459437 0177970480

4049 আকপলমা মবগম রঞ্জন মবপারী পেনবাহার মাঝুখান 8 4643678385 01966409140

4050 মমাভেো মবগম আব্দসু গাজী আভমনা খাতুন মাঝুখান 8 3293647719 01885783196

4051 খুভেজা মবগম রা ইজ  উিীন রপহমা  খাতুন মাঝুখান 8 1021832710 01775255763

4052 মভনায়ারা মবগম পগয়াস উিীন জভবো মবগম মাঝুখান 8 7344443796 01313818301

4053 কাঞ্চন মালা মৃত রপব উল জভবো মবগম মাঝুখান 8 3313266914127 0135683217

4054 মমা: ইয়াছপমন আব্দসু মসাবহান পরদ্দজয়া পবগম মাঝুখান 8 5526625313 01773750958

4055 রংবালা মমা: ওয়াজ উিীন জভমলা মবগম মাঝুখান 8 3294874072 01862003559

4056 মমা: মসপলম মহাভসন ওয়াজ উেপেন জভমলা মবগম মাঝুখান 8 2843905577 01726480207

4057 মেোলী মবগম জী্বন আলী হাপমো মাঝুখান 8 5993967073 01731745524

4058 আভনায়ারা মবগম আভল মবপারী তারা বানু মাঝুখান 8 1493637183 01305698209
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4059 মুক্তা মবগম সালমা হাওলাোর আয়ো মবগম মাঝুখান 8 8706798130 01309947544

4060 মসভলনা  মবগম আ: মপতন মভমনা মবগম মাঝুখান 8 9144840999 01321737239

4061 আভনায়ারা মবগম সহর পময়া েভতমা  মাঝুখান 8 6443633810 01941810107

4062 জায়রন মবগম মমা: মান ুপময়া েপরেন মবগম মাঝুখান 8 7793949681 01792524689

4063 মদ্দজরন মবগম েরবত আলী আের জান মাঝুখান 8 8244395938 01550041108

4064 মমা: মপনর মহাভসন জামাল্ উিীন ছবুরা খাতুন মাঝুখান 8 3270293911 01948221758

4065 মমা: পসিীক মমাল্লা আজহার মমাল্লা েুলজান মবগম মাঝুখান 8 6894369458 01963063155

4066 আসমা মবগম বুিু পময়া বালী মবগম মাঝুখান 8 5094378782 01914503245

4067 মমতাজ মবগম মনায়াব আলী বাপছরন মনছা মাঝুখান 8 4644423297 016290224314

4068 কাদ্দজরন মবগম মেখ বাভরক আভমনা খাতুন মাঝুখান 8 2344361101 01717701701

4069 আেরাে আলী পতন আলী রপহমা মাঝুখান 8 3753209364 01741123171

4070 মমা: মপনর মহাভসন পপন পময়া েজর বানু মাঝুখান 8 9572191410 01854537212

4071 রপহমা মবগম আছা্ব আলী মখাভেজা মাঝুখান 8 2844358834 01828242568

4072 েুলবনু মবগম তাভলব আপলব তারা বানু মাঝুখান 8 4193930668 01747085628

4073 নাজমা মবগম েজর আলী আয়না মবগম মাঝুখান 8 824440725 0174081585

4074 সুপেয়া  মমা: মেলু পময়া আভমনা মবগম মাঝুখান 8 1493929168 01738749623

4075 রাপেো মবগম ই উসুে আো মবগম মাঝুখান 8 9571819441 0174999854

4076 অয়ন আহভমে পসরাজ মহাভসন মমাসা: পেওলী আক্তার মাঝুখান 8 46649090 01571319228

4077 নাজমা মবগম মমা:কাজল মেখ হাপসনা বানু মাঝুখান 8 194448891 01738185341

4078 নুরোে জাহান আপখ োপহন মহাভসন মরাকসানা মবগম মাঝুখান 8 1504234723 01737957098

4079 আভনায়ারা মবগম মৃত মেন মবপারী হাওয়া মবগম মাঝুখান 8 7793628797 01737443530

4080 মমাছা: বুলবুপল খাতুন মমা: আব্দল ওয়াভজে খন্দকার মমাছা: আপবরনা মনছা োজাহানপুর 8 8819451932688201797714104

4081 মমা: কাভেম আলী োলু পময়া কপলমন মনছা আকরাম চালা 8 3294550599 01716544882

4082 আভমনা খাতুন  আ: গপন তাহনুন মনছা মকৌচাকুড়ী 8 3744399811 01955071202

4083 মমা: আদ্দজজলু ইসলাম েজল আলী জভুলখা মবগম মকৌচাকুড়ী 8 2395033190 01989652147

4084 কুলসুম মবগম আপমরুজ জমান রাপহমা খাতুন বাপলয়া 8 5526616304 01307774155

4085 মমা: কাভবল হাপেজরু রহমান রপহমা মবগম মকৌচাকুড়ী 8 2844512117 0175788515

4086 ছাভহরা মবগম হাপববুর রহমান রপহমা মবগম মকৌচাকুড়ী 8 4644567440 01878435582

4087 মরাভকয়া মবগম কেম আলী হালোর  মৃত তাভহরুন পবপব মকৌচাকুড়ী 8 5919455512051 01932639350

4088 রত্না মবগম ছাভেক আলী মাভজো মবগম মকৌচাকুড়ী 8 6444534041 01724383219

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



c„ôv bs-153

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

4089 জাভয়ো মবগম আ: রপেে রংবালা মকৌচাকুড়ী 8 2369008061 01993835763

4090 সাপেয়া খাতুন রপমজ উিীন জহুরা মবগম মকৌচাকুড়ী 8 8693960776 013084478856

4091 রুনা মবগম লুৎের রহমান আভমনা মবগম মকৌচাকুড়ী 8 1493543361 01811471014

4092 হাপসনা মবগম মসানা পময়া আপছয়া মবগম মকৌচাকুড়ী 8 3742688702 01981401939

4093 মমাহাম্মাে আলী মৃত মমাোর উিীন মমাছা: সাভলহা খাতুন মকৌচাকুড়ী 8 2713023944225 01717332037

4094 মমা:মসাভহল রানা কিুস  জপরনা মবগম মকৌচাকুড়ী 8 3255755229 01873911640

4095 হাপনে মামুে আলী জাভহো আক্তার মকৌচাকুড়ী 8 3761375758 01789278730

4096 আপমন উিীন আব্বাস আলী  পমছরন মবগম মকৌচাকুড়ী 8 5544568685 01719595618

4097 েপহেুল  ইসলীম আপমন উিীন সপখনা  মকৌচাকুড়ী 8 1494537366 0175378460

4098 জাভহো আক্তার আবজাল রপহম মকৌচাকুড়ী 8 4644898878 01789278904

4099 মসাহাগ পময়া সুরুজ আলী মেোলী মবগম মকৌচাকুড়ী 8 9121483094 01989710531

4100 েহর আলী মপেজ উিীন ছপবতন মকৌচাকুড়ী 8 8694911093 01969294059

4101 মাহমুে আলী কাভেম হাপলমা খাতুন মকৌচাকুড়ী 8 3745139710 01873201297

4102 হাপমেুর সালামত জহুরা মবগম মকৌচাকুড়ী 8 8243170910 01999108044

4103 আভনায়ার রঞ্জন পময়া োভহো মবগম মকৌচাকুড়ী 8 8244850428 01928181359

4104 বাবলূ পময়া চান পময়া মরাপকয়া মবগম মকৌচাকুড়ী 8 4152770253 01797416948

4105 সুরুজ পময়া ছাপলম্ উিীন সুন্দরী মকৌচাকুড়ী 8 8694916268 01989110531

4106 মমা: সুমন পময়া সুরুজ আলী মেোলী মবগম মকৌচাকুড়ী 8 8896881366 01401918363

4107 মলচুয়া মবগম োহবু িীন জপমলা খাতুন 8 1944600772 0195961837

4108 মেৌলতী খাতুন ই ব্রাপহম মমাসা: মালা 8 4545103740 01986055049

4109 হাভবজ উিীন কাপছম উিীন সেগর জান 8 5993976561 01776138813

4110 আেসানা রুপচান হাভজরা মেওয়া 8 7775182795 01952663835

4111 আপমর জান ইয়াে আলী ঙ আভমনা 8 1022609638 01735048803

4112 মমা: হাভসন আশ্রব আের জান 8 6893905817 017123734457

4113 বাচাতন কাভসম মুত বাপল 8 3313266916373

4114 রাপবয়া খাতুন োহর নবজান 4643959523 01961811829

4115 পেপন খান মৃত আেম আলী জাভয়ো মবগম 8612547809222 01922156792

4116 রাদ্দজয়া খাতুন োভয়র আলী মপ য়া মবগম 9572198423 019358220807

4117 সবুজ হাভবজ ঙ জপমলঅ খাতুন 2399452263 0140822548

4118 মমাকভলসুর মপত উর রহম্ন জাপবতন মনছা 3294863711 01766094940
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c„ôv bs-154

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

4119 হাপকম  উিীন হাভবজ  জপমলা খাতুন 331326691649 01838006015

4120 লা ইলী লাল পময়া মমাভমনা 2845083795 01724543026

4121 মভমনা আলী পসকোর ঙ 8694440911 01956462854

4122 ছাভহরা খাতুন মুছা পময়া জভবো খাতুন মাঝুখান 8 3293937953 01919552116

4123    ু আ: মসাকহান আভমনা মকৌচাকড়ী 8 5544423956 01744189786

4124
মমাসা:  জাভমনা 

মবগম
মভনা বয়াপত রইমুন মনহা মকৌচাকড়ী 8 4644423230 01716020449

4125
মমাসা:  হাভজরা  

মবগম
আাপছয়া মবগম মৃত আব্দলু লপতে মকৌচাকড়ী 8 3313266915829 01742031017

4126 ছাপবরুন খাতুন আাব্দরু সবুর ময়ূরী মকৌচাকড়ী 8 4193935709 01799535131

4127 পবপকস মবগম মমা: হাভমে আলী মরাপকয়া মবগম মকৌচাকড়ী 8 4644423479 01752257191

4128 মরজাউল কপরম মসাহরাব মহাভসন বানু মবগম মকৌচাকড়ী 8 19903313266001097019233469835

4129 মমা: হাপববুর রহমান হাপবজ উদ্দিন পপয়ার জান মনহা মকৌচাকড়ী 8 6893905429 1323507027

4130 ইয়াসপমন মহাভসন পালন মমা: কপলম উদ্দিন 
মমাসা:  ছাভহরা 

খাতুন
মকৌচাকড়ী 8 5094386116 01821690488

4131 োপকল মহাভসন মমা: ওয়াজ উদ্দিন মচৌাকোর মজভলকা খাতুন মকৌচাকড়ী 8 9143302410 01952850490

4132 আব্দলু মান্নান মপতয়ার রহমান শুপকরন রাখাপলয়াচালা 8 5094680898 01960573171

4133 ছুপরয়া খাতুন মমা: ইউনুস আলী 
মমাসা:  খপবরুন 

মনছা
মকৌচাকড়ী 8 1944925104 0175178828

4134 পরনা মবগম মৃত আপতকুল রহমান বাবুল ছুপরয়া মবগম আজগনা পূব ড পাঢ়া 8 9316613966928 01772153341

4135 সাভজো মদ্দজে পময়া লাল বানু কাঠুপরয়া চালা 8 8694429237 018433020782

4136 লাল বানু আব্দলু জপলল েদ্দজভরল মনছা মকৌচাকড়ী 8 6444389503 01788024467

4137 মমা: রপহম কুিুস মবপারী মদ্দজরন মকৌচাকড়ী 8 3294541259 01881030280

4138 মমারাে হাসান েজলুল হক মাতাব্বর রপহমা মবগম জাহাঙ্গীর কভলানী8 9136734366 01728706003

4139 মাভলকা মবগম আঃ হান্নান মজাভলকা খাতুন মকৌচাকড়ী 8 3313266915817 01999817110

4140 ময়না আক্তার মমা: গপণ পময়া রাদ্দজয়া খাতুন মকৌচাকড়ী 8 7356705082 01707578466

4141 েভমলা মবগম মৃত রজব আালী রভমছা মকৌচাকড়ী 8 5093923919 01768769826

4142 হাভজরা খাতুন জহু পলান পমাভলকা খাতুন মকৌচাকড়ী 8 1494399007 01941178908

4143 জাভমলা খাতুন পছবারন মদ্দজবুর রহমান মকৌচাকড়ী 8 3313266915819 01740258747

4144 জয়নব মনছা এমারত থা াঁন জাভমলা মকৌচাকড়ী 8 6443933095 01720419725

4145 মমা: রুভবল মহাভসন আঃ মান্নান পসকোর খােীজা মবগম মকৌচাকড়ী 8 1917666867 01947517418

4146 মমা: আদ্দজজলু ইসলামআব্দলু মান্নান মেোলী মবগম মকৌচাকড়ী 8 8711461759 01799097244

4147 ইপপয়া মবগম মৃত মরজ ুমবপারী জায়গার মবগম মকৌচাকড়ী 8 6893918025 018411979448

4148 নুর মমাহাম্মে আলী মহাভসন আলী জপমলা খাতুন মাঝুখান 8 2393970419 01843020610
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c„ôv bs-155

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

4149 রংমালা মবগম ইেপরস জভমলা খাতুন মাঝুখান 8 3313266912856 01989288903

4150
মমাসা: জাহানারা 

মবগম
মমা: আল মাসুে মমাসা: খাতুন মকৌচাকড়ী 8 3294404516 01967168641

4151 মহাসভন আরা আহসান উল্লা েদ্দজড আভরো মবগম মকৌচাকড়ী 8 2844369633 019382585839

4152 রাভহলা খাতুন বপছর উদ্দিন মাভলকা খাতুন মকৌচাকড়ী 8 4193935733 01305698210

4153 আভমনা খাতুন আকুব আলী সরোর মৃক সপখনা বানু মকৌচাকড়ী 8 4642666905 01952188155

4154 মাপনক জান মনছা জপয়িন সের জান মকৌচাকড়ী 8 9144365146 01786454605

4155 মসপলনা মবগম বপের উদ্দিন আলীয়া মকৌচাকড়ী 8 6444381393 01852037908

4156 রাভবয়া মবগম পপয়ার আলী জাভমলা মকৌচাকড়ী 8 2394887679 01728707342

4157 রাপেো মবগম মহুর উদ্দিন আভমনা মকৌচাকড়ী 8 2394569954 01820109385

4158 মমাসা: পবলপকস মৃত োরগ আলী কমলা মবগম মকৌচাকড়ী 8 4643970470 01758862971

4159 কমলা খাতুন মহাভসন মবপারী উোতন মনছা মকৌচাকড়ী 8 3644439772 01704700617

4160 জাহানারা মবগম মমান্তাজ আলী মমঘজন মবগম মকৌচাকড়ী 8 4644430094 01610313422

4161 মরাপকয়া মবগম কপরম পময়া আভমনা খাতুন মকৌচাকড়ী 8 8244401892 017300552178

4162 পেল্পী মবগম আবুল কাভেম করপুলা মবগম মকৌচাকড়ী 8 8244865005 017233990421

4163 োহনাজ মবগম েজর উদ্দিন েহর বানু মকৌচাকড়ী 8 4194366027 01943803006

4164 মমা: মসাভহল রানা মমা: মমাতাভলব পসকোর ছাভহরা খাতুন মকৌচাকড়ী 8 41936451118 01714366369

4165 কাপল মমাল্লা েদ্দজড হাভবজ মমাল্লা েদ্দজড মাহমুো মবগম মকৌচাকড়ী 8 7793947362 01873914455

4166 মমারভেো আক্তার মমা: মমাছভলম উদ্দিন মভনায়ারা মবগম মাঝুখান 8 4193613645 01754971919

4167 সুপেয়া মবগম মমা: রভেজ  উদ্দিন কে ান ু মাঝুখান 8 3313266913792 01773678104

4168 মমা: হর্রত আলী আঃ ছওার মৃধা জয়নব বানু মকৌচাকড়ী 8 8694444517 01874642264

4169 মমা: ইব্রাহীম মমা: মদ্দজবর রপহমা মবগম মাঝুখান 8 1493925208 01876765086

4170 মেলু ঢালী ওয়াভহে ঢালী েহর বানু মাঝুখান 8 4612575821 01832208574

4171 মমা: ওসমান আলী মমা: আসানুল্লাহ েদ্দজডমমাসা: আভরো খাতুন মকৌচাকড়ী 8 3313266925253 01912251770

4172 মমা: ইয়াপছন আলী মমা: আসানুল্লাহ েদ্দজডমমাসা: আভরো খাতুন মকৌচাকড়ী 8 3743942900 01770293094

4173 মমা: মান্নান পময়া মৃত চান্দ ুপময়া রুপবানু মকৌচাকড়ী 8 3313266915852 01999251989

4174 ইছাক আলী সুপের উদ্দিন  মাদ্দঝ মরাপকয়া মবগম মকৌচাকড়ী 8 2844511929 01767706529

4175 মমা : গপণ পময়া েংভসর মাতব্বার কুলসুম মবগম মকৌচাকড়ী 8 5993962033 01968838163

4176 সপেকুল ইসলাম বপছর উদ্দিন তারাবানু মকৌচাকড়ী 8 8653244320 01967168641

4177 মমা: োরুক মমাল্লা রাহাজ  উদ্দিন পময়া োভতমা মবগম মকৌচাকড়ী 8 8245010155 01728709241

4178 জপসম েপকর সূর্ ড কপকব নুরজাহান মবগম মকৌচাকড়ী 8 5536456469 01308201641
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c„ôv bs-156

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

4179 মমাসা : আভমনা মবগম মমা: আব্দরু রারী মমাসা: পসািক মবগম মাঝুখান 8 4187756855 01743562439

4180 আপমর মহাভসন মুপমন আভমনা মকৌচাকড়ী 8 2394885954 01785585105

4181 মমা: েহীেুলযা পাটওয়ারীছভলমান মরীয়ত মনচা মকৌচাকড়ী 8 4162420345 01879144793

4182 োপকল মহাভসন খপবর উদ্দিন োপহো মবগম মকৌচাকড়ী 8 5082366542 01763404286

4183 মাসুে েপকর সূর্ ড েপকর নুরজাহান মবগম মকৌচাকড়ী 8 5612880766427 01323104587

4184 আবুল কাভেম েমভসর আলী র্াপলমন মনছা মকৌচাকড়ী 8 2844509923 01311232931

4185 মমা: আব্দলু সামাে পহম্মত আলী মমাসা : োভতমা মকৌচাকড়ী 8 3275385551 019777304788

4186 মমা: মাজম আলী মমা: আইন উদ্দিন রতনী মবগম আকরাম চালা 8 3744396833 01943718064

4187 মমা: নাদ্দজম উদ্দিনহাভতম আলী বাছাতন মনছা মকৌচাকড়ী 8 1493920332 01940295436

4188 আঃ কুিুস পময়া আঃ বাভরক জাভমনা মকৌচাকড়ী 8 2394884742 01778950847

4189 ময়জুপ্েন আ: জব্বার েুলবানু মকৌচাকড়ী 8 1493936122

4190 মমা: আলীম মহাভসন ইমন মমা: বাবুল মহাভসন আভনছা মবগম মকৌচাকড়ী 8 1944463296 01770873987

4191 আব্দলু সালাম আনসার আলী ছাভলহা মবগম মকৌচাকড়ী 8 1944449345 01728692490

4192 আব ুসাঈে আনসার আলী ছাভলহা মবগম মকৌচাকড়ী 8 2393970385 01723544548

4193 মমা: খাভলক পময়া ঠান্ডা পময়া নাজমা মবগম মকৌচাকড়ী 8 1493936064 01908546702

4194 মমাসা: োভতমা মবগম মমা: আব্দলু সাওার মমাসা : মহুজা খাতুন মকৌচাকড়ী 8 5505271972 017539952513

4195 সুরমা মবগম মমা: পগয়াস উদ্দিন কুলসুম মবগম মাঝুখান 8 5103087523 01886202975

4257 সামসুন্নাহার মন্জমুা মবগম আবুল কাভেম মুদ্দন্সরহাট 8 2613451208056 01954908876

4258 সাভহরা মবগম ওভমে আলী সাদ্দজরন মনছা মাঝখান 8 2843905874 01764749539

4259 মমাসাঃ হাভজরা মবগমপবকু মবপারী েুলতারা মবগম মাঝখান 8 5093622362 01949041258

4260 মগাভলনুর সদ্দজব আলী মসানাবান রুপালী হাউদ্দজং 8 9106373815 01792524516

4261 মমাসাঃ কপহনুর মবগম েজল পময়া মাপরয়া মবগম মাঝখান 8 2843905908 01837376535

4262 মমাসাঃ নুরুন নাহার হাপববুর রহমান মপেজা খাতুন  মাঝখান 8 2393965617 01963015406

4263 ইনছ মসকান্ত মাপবয়া খাতুন কাপেমপুর  8 6412335512 01782785211

4264 োপহো মবগম মমাঃ গপন পময়া আভনায়ারা মবগম মাঝখান 8 3293653261 01756794208

4265 আরেত মবগম জহু রাপঢ় মালঞ্জ পবপব মাঝখান 8 1915004830 01308634829

4266 মমাসাঃ হাপসয়া খাতুন আেতাব খন্দকার ধলাবুপড় মাঝখান 8 4193613751 01778971512

4267 হাপববুর রহমান আভনায়ার মহাভসন হাপমো মপনপুর 8 3313067624916 0172895543

4268 আঃ রপহম পময়া মমাঃ আলী আকবর মমাসাঃ রপহমা মবগম মাঝখান 8 6893592417 01950504690

4269 মমাসাঃ রপহমা মবগম আব্দলু রহমান তারামন পবপব মাঝখান 8 1943704229 01743613028
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4270 মমাঃ মরেতুজ আলী মমাঃ কাভের আমীর জান মাঝখান 8 3293939587 01723170639

4271 পেপল্প আক্তার মমাঃ োরগালী আভলয়া মবগম নাল্লা মপাল্লা 8 2838591069 01987941328

4272 সাভজো মবগম ছপলম উদ্দিন েদ্দজরন মনছা মাঝখান 8 8693975883 01734492523

4273 নুরজাহান মবগম মমাঃ আঃ সামাে েহর  ানু মাঝখান 5 7793957684 01778977419

4274 লপতো মবগম মলাকমান আলী মভমলা মবগম মাঝখান 8 4643966569 01720310671

4275 মাসুো মবগম মরন আলী রাপবয়া খাতুন মাঝখান 8 5544428591 01873898218

4276 মমাঃ আকাে মাহমুে 

4277 হাভজরা খাতুন আপলমুদ্দিন লেী রপহমন মনছা মাঝখান 8 2843618733 01723510162

4278 মজাৎস্না মবগম আভবে খা াঁ শুকুপর মবগম মাঝখান 8 1944448925 01824850267

4279 আেসানা আক্তার মমাঃ জমভসর আলী  পেপল্প মবগম মাঝখান 8 3304247780 01932524345

4280 মমাহাম্মাে নাপসর উদ্দিন রপেক মমাল্লা নারপগস মবগম মাঝখান 8 4601666326 01885071074

4281 মমাঃ মসপলম পময়া মমাহাম্মাে আলী মমাসাঃ পেউপল মাঝখান 8 4644419873 01748065097

4282 মমাঃ আল আপমন মমাঃ আপমনুর রহমানআভলয়া মবগম মাঝখান 8 8262893632 01742625745

4283 আভনায়ারা মবগম সুরুজ পময়া লালা  ানু মাঝখান 8 8244396254 01799133128

4284 রাপেো মবগম মমাঃ চান পময়া ছাপময়া মবগম মাঝখান 8 1943995868 01873900339

4285 জয়গন মনছা জয়নাল পময়া জাভবো খাতুন মাঝখান 8 5994429461 01747697531

4286 পবমলা খাতুন আঃ আলীম সাহাতন মনছা মাঝখান 8 6894375564 01727559495

4287 মমাঃ হাপলম পময়া তপমজ উদ্দিন  ছাভলহা মবগম মাঝখান 8 2843917051 01854655614

4288 আপছয়া মবগম ওমর আলী আভমনা খাতুন মাঝখান 8 8693971569 01317821841

4289 নারপগস মবগম মমাঃ েজলুল হক   সুপরয়া খাতুন মাঝখান 8 3293652644 01766525965

4290 নুরজাহান মবগম আভবভে আলী  কে বানু মাঝখান 8 4643968938 01765281439

4291 হাপলমা মবগম মকারান মবপারী েহর বানু মাঝখান 8 3743655080 01737254009

4292 মমাঃ আভক্কল আলী কভয়ে আলী চন্দ্র ানু মাঝখান 8 4193610781 01944951549

4293 পরদ্দজয়া মবগম হাভছন আলী েরেজান পবপব মাঝখান 8 3293947572 01756036543

4294 েজর আলী কাদ্দজম উদ্দিন রপহমন মনছা মাঝখান 8 1493605214 01792244783

4295 আপম্বয়া মবগম মমাঃ আঃ ছামাে হাওয়া মবগম মাঝখান 8 6443638728 01760321832

4296 এইচ এম এরোে ইয়াপছন সরকার মরদ্দজয়া মবগম মাঝখান 8 3313266914059 01712259610

4297 ইয়াসপমন মবগম শুকুর আলী দ্দজহারন মনছা মাঝখান 8 7794408182 01307404219

4298 মমাঃ আশ্রব আলী কালূ পময়া লাল  ান ু মাঝখান 8 9144380400 01726087873

4299 মমাঃ আবুল মহাভসন রপহজ পময়া েুল বানু মাঝখান 8 7343689928 01780050898

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



c„ôv bs-158

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

4300 মমাঃ লপতে পময়া আপমর উদ্দিন আভমনা মবগম মাঝখান 8 7793940961 01749717058

4301 সপহরন  মনছা্ এবারত খা াঁ  ছপুরা খাতুন মাঝখান 8 6443920043 01323507011

4302 মমাসাঃ সুপম মবগম জয়নাল আপল রাভহলা মবগম মাঝখান 8 7793950333 01729112103

4303 মমাঃ পরয়াজ উদ্দিন মান্নান কুলসুম মাঝখান 8 1956780876 01735436827

4304 মমভহরজান মবগম মমাঃ রপহজ উদ্দিন বাহতুন মনছা মাঝখান 8 8893978846 01728701378

4305 মমাসাঃ হাসনা মবগম েুকু মবপারী জভমলা খাতুন কাইনারা 8 6894850954 01727416489

4306 ইসহাক পময়া আঃ সামাে পরদ্দজয়া মবগম কাইনারা 8 5544893208 01918576978

4307 মমাঃ েপেকুল ইসলাম োহভমাহাম্মাে আমপতন খাতুন আনন্দ নগর 8 5957867244 01741294793

4308 তামান্না আক্তার  মতৌ্পেক মমাল্লা মসপলনা মবগম কাইনারা 8 1511489518 01977100571

4309 মদ্দজরন মনছা মনছুর আলী আয়ো  মবগম কাইনারা 8 7795019996 01941688207

4310 পবউটট মমাঃ নুরুল ইসলাম মাসুো  মবগ ম কাইনারা 8 8693838057 01965292577

4311 মমাঃ সুরুজ্জামান জরুান আলী লাইলী মবগম কাইনারা 8 7344919613 01754971921

4312 পরপনা আক্তার নয়ন পময়া ছাভহরা মবগম কাইনারা 8 3313266915469 01989087592

4313 মজাভবো মবগম হাপকম উদ্দিন রুপবান কাইনারা 8 3313266914486 01962324465

4314 মমাঃ পসদ্দিক হায়োর আলী আপম্বয়া মবগম কাইনারা 8 3292179763 01959618371

4315 মমাঃ জভুয়ল রানা মমাঃ পবপ্লব মহাভসন লতা মবগম কাইনারা 8 2002331326600043801771438818

4316 আঃ খাভলক রবো মেখ হাদ্দজরা মবওয়া কাইনারা 8 4645153267 01952210656

4317 উষা পবপব মমাসভলম পময়া েযামলী কাইনারা 8 7794886197 01985916548

4318 োপহো  েপহেুল ইসলাম রাভবয়া বামনবাগ 8 3313266925159 01947971460

4319 মমাসাঃ আেভরাজা মমাহাম্মাে মবপারী মমাসাঃ কুলসুম মবগম কাইনারা 8 3744886114 01322324021

4320 ছাভলহা মদ্দজে রাভবয়া পবপব বামনবাগ 8 8244543701 01952056810

4321 রাপেো মবগম মদ্দজবুর সরকার কপহনুর মবগম কাইনারা 8 3744553730 01917590241

4322 মমাছাঃ মেরভেৌসী পার ীন আব ুবকর পসদ্দিক মপমরন মবগম কাইনারা 8 1501326332 01796958532

4323 ছাভলহা মবগম আপম্বয়া হাভসম পময়া কাইনারা 8 3313266915218 01762372814

4324 পলপপ আক্তার পকতাব আলী রভমছ কাইনারা 8 8694919633 01728704603

4325 ইভনারা মবগম ময়না মবগম হাভবজ কাইনারা 8 3313266914495 01775750630

4326 মরাকসানা মবগম মভনায়ারা ইমান আলী সপখনা  মবগম কাইনারা 8 2844358180 01731539291

4327 মপরয়ম মবগম মমাসভলম উদ্দিন রপহমা মবগম কাইনারা 8 3294875897 01932396870

4328 সপখনা মবগম মজাভবভে আলী ছাভহরা মবগম কাইনারা 8 8694435390 01734297781

4329 তাসপলমা মবগম েপেকুল ইসলাম আপলয়া মবগম কাইনারা 8 3313266915289 01903923172
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4330 েরহাে মহাভসন আঃ কাপে েপরো কাইনারা 8 4194524387 01798067903

4331 মমাঃ ইব্রাপহম পময়া  ইেপরস পময়া ইসরন মবগম কাইনারা 8 2394890426 01930570027

4332 মতৌপেক মমাল্লা মুনভছর মমাল্লা রুপবান কাইনারা 8 4644418156 01998402070

4333 আপছয়া মবগম মমাঃ  েয়জদু্দিন মমাসাঃ আেজান কাইনারা 8 6444868159 01949746148

4334 মজাসনা মবগম আলা উদ্দিন জপমরন মনছা কাইনারা 8 4644894265 01768035155

4335 আয়ো মবগম মগালাপ সরোর েুলজান কাইনারা 8 1927726495 01975205973

4336 মমাঃ মান্নান পময়া আঃ রহমান ময়মনা মবগম কাইনারা 8 1495115287 01786176193

4337 সুপেয়া মবগম মমাহাম্মাে আলী হনুো মবগম কাইনারা 8 5094842159 01910934041

4338 মমাসাঃ কুলসুম মবগম পসদ্দিক রহমান জপমরন মনছা কাইনারা 8 1495001974 01920864740

4339 কমলা মবগম তাদ্দজম প্রোন সপখনা  মবগম কাইনারা 8 2394901801 01403040294

4340 মেখ মুরাে মহাভসন মেখ োহাজ উদ্দিপন মপরয়াম মবগম আন্দার মাপনক 8 1943374379 01913598798

4341 আব্বাস মমাল্লা মমানভছর মমাল্লা রুপবানু কাইনারা 8 4194587589 01870462347

4342 নুর নাহার আক্তার নুরু ইসলাম সাভজো মবগম কাইনারা 8 4194583877 01987726658

4343 আন্জমুন আরা আপমনুল ইসলাম সাপময়া মবগম কাইনারা 8 7344914002 01320356018

4344 োরপমন খাতুন মমাঃ জামাল মেখ োভতমা মবগম কাইনারা 8 2388348746 01775413502

4345 আকপলমা আক্তার আঃ খাভলক মভমনা মবগম কাইনারা 8 2844846796 01405958191

4346 হাসনা মবগম মমাজােের আলী আভমনা মবগম কাইনারা 8 4194530632 01300086601

4347 জপমরন মনছা আঃ কাভের আভলকজান কাইনারা 8 3295015246 01717786221

4348 আছমা মবগম পছপেকক পময়া জপমরন   কাইনারা 8 5545034513 01717786221

4349 মহাসনা মবগম পমজান পময়া রাভবয়া মবগম কাইনারা 8 1944924321 01944915144

4350 আঃ খাভলক হাছান আলী বানু কাইনারা 8 28445106080 01974044788

4351 আঃ আওয়াল আঃ জব্বার আয়রন মবগম কাইনারা 8 3294879337 01627489502

4352 লতা রপব মহাভসন মজাসনা  মবগম কাইনারা 8 2845197272 01945396130

4353 দ্দজয়াছপমন মমাঃ আপনসুর রহমান মসপলনা মবগম কাইনারা 8 1992331326600021901301792425

4354 মমাসঃ নাসপগস পারপ নপরয়াজ    আলী সরকার মমাসাঃ বুলবুপল খাতুন কাইনারা 8 9156742554 01777317164

4355 সুলতানা মবগম আদ্দজমুদ্দিন লতা মবগম কাইনারা 8 1494857889 01705195396

4356 আলী মহাভসন আঃ ওহাব আলী আভলয়া মবগম কাইনারা 8 2394884197 01740092246

4357 মতাোজ্জল মহাভসন মবলাল উিীন রাভবয়া কাইনারা 8 5544564445 01315376491

4358 পরনা আদ্দজম উদ্দিন তাভহরা মবগম কাইনারা 8 4172023386 01918181540

4359 মমাসাঃ মমৌসুপম আক্তার মমাঃ আবজাল মহাভসন   কুলসুম আক্তার কাইনারা 8 8712954729
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4360 মুপন্ন আক্তার মমাঃ মমাবারক মাহেুজা মবগম কাইনারা 8 3254492030 01404745330

4361 ইয়াসপমন আক্তার নুরু ইসলাম মাভজো মবগম কাইনারা 8 3744034616 01995586158

4362 পমনা মবগম হারান আলী মপরয়াম মবগম কাইনারা 8 1944931953 01908324557

4363 আভমনা মমাঃ জজ পময়া সালমা মবগম কাইনারা 8 1511407486 01939963612

4364 জকী মবগম আঃ রপহম মরনু মবগম কাইনারা 8 5519302854 01975156361

4365 রপেে পময়া আঃ আওয়াল মরাপকয়া কাইনারা 8 4194862167 01773492836

4366 খাভলো ছাকীম উিীন মজাভবো মবগম কাইনারা 8 2394901009 01991386203

4367 রভমছা মবগম কপবল উদ্দিন খাপবয়া মবগম কাইনারা 8 7344921734 01908809786

4368 েপরো আক্তার হাকীম উদ্দিন জভবো মবগম কাইনারা 8 9144837888 01812556965

4369 সুপম আক্তার রকমান মহাভসন রপহমা মবগম কাইনারা 8 8244546951 01989193081

4370 ঝরনা আক্তার আঃ হাই মবপারী ছাভলহা মবগম কাইনারা 8 1942930882 01956195457

4371 পমনারা খাতুন  মকবুল মহাভসন োমসুন্নাহার কাইনারা 8 2800381556 01939963626

4372 তাসপলমা মবগম আঃ রাজ্জাক মরাপেয়া মবগম কাইনারা 8 5994694888 01941688207

4373 পসকান্দার আলী সাপকন উদ্দিন আভমনা মবগম কাইনারা 8 7795023006 01819368879

4374 আভলয়া মবগম গুভমর উদ্দিন সাভহর বানু  কাইনারা 8 3313266063964 01940295561

4375 মপন মবগম হায়োর আলী আপম্বয়া কাইনারা 8 7794892450 01779008745

4376 নাজমা মবগম নাপছর মহাভসন জভমলা মবগম কাইনারা 8 3313266915473 01904456522

4377 বুন্দ ুপময়া মমাকবর আলী মন্ডল আপছয়া খাতুন কাইনারা 8 8245127231 01940716032

4378 মমাঃ হবী মহাভসন জয়নুদ্দিন হাওয়া মবগম কাইনারা 8 8694916316 01990667269

4379 আপনছুর রহমান মমাঃ আঃ আদ্দজজ আসমা মবগম কাইনারা 8 3313266915325 01763728388

4380 মাপল্লকা ময়জিুীন লালবানু কাইনারা 8 8894514956 01971008586

4381 মমভহর আলী জাভহর আলী রুপ খাতুন কাইনারা 8 1944932084 01316248052

4382 মমাঃ সাভহব আলী েকু মবপারী মমাছাঃ জভমলা খাতুন কাইনারা 8 8812727170978 01737945316

4383 মমাসাঃ বাপছরন বপের উদ্দিন সাদ্দজরন কাইনারা 8 5094847125 01974156361

4384 রাজ ুআহভমে নজরুল ইসলাম সাভজো মবগম কাইনারা 8 7764510413 01907949742

4385 হাপসনা বপছর উদ্দিন সাদ্দজরন মনছা কাইনারা 8 3744884564 01971867526

4386 আভনায়ারা মবগম আয়ুব আলী আপমনা কাইনারা 8 7794891007 01783432975

4387 আকপলমা আক্তার ছেুর উদ্দিন আপম্বয়া মবগম কাইনারা 8 5997069355 01949745718

4388 ওয়াজদু্দিন আঃ আলী মমারজান মবগম কাইনারা 8 4644893473 01300811969

4389 সুপেয়া মবগম আপবর মহাভসন পপয়ারা মবগম কাইনারা 8 3744869649 01406574978
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4390 মমাঃ রজব আলী সরোর রপমজ উদ্দিন মরাদ্দজনা মবগম কাইনারা 8 5094851853 01620517219

4391 মমাঃ মমানতাজ আলী ছসয়মুদ্দিন আমপবয়া মবগম কাইনারা 8 5544891723 01935809249

4392 আঃ কাভের ইসমাইল মমাছাঃ রপহমা খাতুন কাইনারা 8 6111351801515 01757730997

4393 মমাঃ মসপলম  মমাঃ জভবর আলী মমাছাঃ পেপল্প কাইনারা 8 1020079255 01936199160

4394 মমাঃ সামছুল ইসলাম আবুল মহাভসন েদ্দজলা মবগম কাইনারা 8 7794887120 01966001721

4395 মমাঃ জয়নাল আবেীন মপনর উদ্দিন মমাসাঃ ছাভলমা খাতুন কাইনারা 8 7794875075 01931036698

4396 মমাঃ জপলল হাপসমুদ্দিন জাপমলা খাতুন কাইনারা 8 7794879515 01752778660

4397 মমাঃ োহ আলম ওভমে আলী মমাসাঃ বাপছরন কাইনারা 8 5050599058 01959848404

4398 সুরুজ আলী কাভেম আলী রুপবানু কাইনারা 8 3313266915182 01781306642

4399 পেউপল মবগম সুরুজ্জামান হাপছনা  মবগম কাইনারা 8 7336605188 01971933530

4400 মমাসঃ জভুলখা  মবগমআক্কাস আলী মমাসাঃ আপলয়া মবগম কাইনারা 8 5995241618 01704744569

4401 মমাসাঃ ছাভহরা খাতুন মমাঃ নুর মহাভসন মজাভবো খাতুন কাইনারা 8 3745014401 01929067329

4402 ইেপরস আলী রজব আলী মাহমুো কাইনারা 8 1008972174 01873901603

4403 পেমা আক্তার তাপলম মমাল্লা  পার ীন মবগম কাইনারা 8 9153187993 01908461605

4404 রপহম পময়া েপরয়ত আলী োমসুন্নাহার কাইনারা 8 1494867342 01979654140

4405 পেউপল মবগম আঃ কাভের সাভনায়ারা মবগম কাইনারা 8 3282527047 01907450496

4406 মমাঃ সাভেক বাচ্চু আঃ কাভের মরাপকয়া মবগম কাইনারা 8 3745012983 01721093320

4407 সাভহরা  হাপববুর রহমান ইয়সপমন কাইনারা 8 4644891766 01307728976

4408 মমতাজ মবগম 2627209615143 01736197498

4409 মমাসাঃ আকপলমা মবগমআবুল মহাভসন েয়জনু মনছা কাইনারা 8 8244869163 01991352580

4410 আঃ কপরম হাপলমুদ্দিন  আহান বানু কাইনারা 8 1022439606 01922174887

4411 মমাঃ আয়নাল হক মমাঃ সাহাবুদ্দিন মুদ্দন্স মমাসাঃ েলবানু কাইনারা 8 3313266982290 01744892986

4412 মমাঃ আপমরুল ইসলাম আেরুজ আলী মকালখা মবগম কাইনারা 8 1465199725 01918937980

4413 মমাসাঃ রাভবয়া মবগমআক্কাছ মবপারী ছপবেন মনছা কাইনারা 8 3313266063852 01909514280

4414 নারপগস  মমাঃ কপছম উদ্দিন সাভমলা মবগম কাইনারা 8 8691198447 01787726760

4415 জাহাঙ্গীর মহাভসন নীল পময়া নাজমা  কাইনারা 8 3313266057163 01922445365

4416 হাপলমা মবগম েহর আলী মরৌেন আক্তার কাইনারা 8 9143320779 01787792652

4417 হাপলমা মবগম ইমান আলী সপখনা  মবগম কাইনারা 8 4194390748 01628766873

4418 মমাঃ হাভসম মমাঃ জভয়ন উদ্দিন মমাসাঃ হাওয়া মবগম কাইনারা 8 1944922150 01921449712

4419 রাপবয়া খাতুন রপেকুল ইসলাম সাভজো মবগম কাইনারা 8 4194535482 01971123877
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c„ôv bs-162

ক্র: 

নং
উপকারভ াগীর নাম পপতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম গ্রাম

ওয়া

র্ড 

জাতীয় 

পপরচয়পত্র নং
মমাবাইল নম্বর

4নং মমৌচাক ইউপনয়ন পপরষে

ঈে-উল পেতর-2021 উপলভে প দ্দজএে কম ডসূপচর উপকারভ াগীভের নাভমর তাপলক:

4420 ময়না  মব গম মমাঃ আইয়ুব আলী তারা বানু কাইনারা 8 5503073016 01773867573

4421 পেপরন মবগম কাঞ্চন মাতাব্বর আয়তন মনছা কাইনারা 8 3294868512 01923469864

4422 মমাসাঃ মাভলকা আক্তার আব ুতাভলব ছালমা কাইনারা 8 3294551225 01724741070

4423 রপহমা মবগম ছপলম উদ্দিন মরাপকয়া মবগম কাইনারা 8 3313266914980 01402223193

4424 পারপ ন মবগম ইমান আলী সপখনা  মবগম কাইনারা 8 7344438648 01934900604

4425 পনপা মবগম মমাসভলম মহাভসন আভমনা মবগম কাইনারা 8 1022443012 01402222840

4426 রাপেো মবগম মাভর্না খন্দকার আভভনায়ারা কাইনারা 8 3744879234 01773219275

4427 ছালমা মবগম মমাঃ পসকোর আলী হাভমো খাতুন কাইনারা 8 1494856691 01960713588

4428 েপরো মবগম নাদ্দজমুিীন জাপমলা খাতুন কাইনারা 8 1944939394 01911508915

4429 অজেুা আক্তার আঃ আওয়াল মরাপকয়া কাইনারা 8 5544902397 01873890652

4430 হাপলমা মবগম সপখমুদ্দিন রপহমা মবগম কাইনারা 8 6872478430 01402999206

4431 সুপেয়া মবগম তাই্জদু্দিন হবীজা কাইনারা 8 3313266914506 01999817105

4432 মমাসাঃ হাওয়া মবগমআঃ আওয়াল মরাপকয়া মবগম কাইনারা 8 9572432517 01997458983

4433 মমাসাঃ আভনায়ারা মবগম আঃ মদ্দজে সপখনা  মবগম কাইনারা 8 3313266914966 01610996355

4434 নাপছমা মবগম আঃ কাভের আলী মরনুকা মবগম কাইনারা 8 4644901706 01967439647

4435 মমাসাঃ জয়নব কাদ্দজমুদ্দিন মসাপরয়া মবগম কাইনারা 8 8695049538 01716351985

4436 সাপবনা খাতুন মমাঃ হায়োর মমাল্লা নারপগস মবগম কাইনারা 8 7784705662 01940434442

4437 রুপা খাতুন পাগর আলী মকামল জান কাইনারা 8 6444853318 01907773401

4438 মমাসাঃ ইয়াসপমন ইমান আলী মমাসাঃ হাছনা খাতুন কাইনারা 8 1478016751 01765848020

4439 মমাঃ সামসুল হক মমাঃ মজহার আলী রুপা খাতুন কাইনারা 8 2844988945 01987399012

4440 পমনারা মবগম ইন্তাজ আলী আপছয়া  মবগম কাইনারা 8 4645038268 01980320211

4441 মপনজা মবগম জয়নাল আভবেীন আপমনা মবগম কাইনারা 8 4189020284 01914168539

4442 আব ুতাভহর জাভহর আলী রুভপ মবগম কাইনারা 8 2394891119 01779113580

4443 নুরুল  ইসলাম জাভহর আলী মসামা বানু কাইনারা 8 8694909634 01908725152

4444 মমাসাঃ নাজমা মবগমসামসুল হক   সুপেয়া মবগম কাইনারা 8 8695164643 01710728569

4445 জহুরা মবগম মুগল পসকোর মপরয়াম মবগম কাইনারা 8 1494535717 01955664577

4446 আঃ কুিুস পমনহাজ উদ্দিন কে বানু কাইনারা 8 3744545264 01715622533

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



c„ôv bs-181

ক্র: 

নং
উপক রভ  গীর ন  পপত র ন    ত র ন  স্ব  ীর ন  গ্র  

ওয় 

র্ড 

জ তীয় 

পপরচয়পত্র নং
ম  ব ইল নম্বর

### সুরাইয়া সূলতানা মেখ মছাহরাব সামসুন্নাহার বরাব 9 1494108697 01916665393

### আপছয়া খাতুন আোজ উদ্দিন কুলসুম বরাব 9 3293767335 01762008036

### জপহরুল ইসলাম সুজন আলী মমাভে ডো বরাব 9 7344768176 01922817506

### রাভেেুজ্জামান রপনপরয়াজ মাহমুে মমাসাঃ পেভরাজা আক্তার বরাব 9 4163729686 01639287130

### জান্নতুন নাঈম কপেল উদ্দিন জয়নব মবগম বরাব 9 8704288391 01716816154

### মসাভহল রানা জালাল পময়া কে বানু বরাব 9 7794736715 01835935843

### মমাঃভতাোজ্জল মুয়ুর আলী পময়া পরদ্দজয়া বরাব 9 5995024541 01842690500

### মভনায়ারা মমাঃ আঃ বাভরক মহর জান মনছা বরাব 9 3743768586 01994578620

### মমাঃরাপকবুল হাসানমতাোজ্জল মহাভসনমরাভকয়া মবগম বরাব 9 1953233911 01828780558

### মমাঃ মপমনুল ইসলামমমাঃ আঃ বাভরক মহরজান বরাব 9 9144959112 01739189884

### মমাঃ কাজল ইসলামইজ্জত আলী জহুরা মবগন বরাব 9 7758476621 01791326223

### মরেমী আক্তার মমাঃরাহাজ উদ্দিন হাপবয়া মবমগ বরাব 9 2394156331 01917620395

### মমাঃজালাল আোজ উদ্দিন মরূ্র জান বরাব 9 5993798312 01921065096

### আক্কাছ আলী পময়াপসদ্দিক পময়া আয়ো খাতুন বরাব 9 6444451840 01701705068

### মমারভেো মবগম মমাজাভম্মল মহাভসনআভমনা খাতুন বরাব 9 8693801105 01835082728

### আব্দলু্লাহ মরাভবল মমাঃ জালাল কেবানু বরাব 9 1923480634 01740784435

### মদ্দজডনা মবগম মাভলক তালুকোর খুভেজা মবগম বরাব 9 5094102695 01903596540

### মবগম আক্তার হাভসন আলী সবজান বরাব 9 6444108598 01840395673

### এমোেুল হক বাহার মুদ্দন্স ইয়াত বরাব 9 9144431740 01797175673

### মমাঃ মমাোরে মহাভসনমমাঃ বাহার উদ্দিন মুদ্দন্সইয়াতন মনছা বরাব 9 2394753111 01720519132

### মজাহরা আক্তার মমাঃ আবুল কাভেম মরাভকয়া মবগম বরাব 9 6864189540 01746363900

### মরাভকয়া মবগম আয়নাল পমপছরন মনছা বরাব 9 5994146016 01813518892

### মমাঃপসরাজলু ইসলামমমাঃ আইন উদ্দিন পমভসস মগালাপজান পবপব বরাব 9 3744457643 01979773454

### মাহমুে মহাভসন পেপেরমমাঃ পসরাজলু ইসলামোমসুন্নাহার বরাব 9 4635776273 01922334396

### মমাঃ ছামাে আলী হাজী জালাল উদ্দিনেুলজন মবগম বরাব 9 5544145534 01761991467

### সুপনয়া নুরু কাদ্দজ সালমা 6894706875 01960471192

### হাপলমা মবগম মমাঃপনয়াজউদ্দিন রাহাতন মনছা বরাব 9 6444443227 01877661335

### মমাঃ আব ুহাপনে আব্দলু সািার হাপলমা মবগম বরাব 9 4643509799 01779741569

### োপহো জহুর উদ্দিন েুলজন মবগম বরাব 9 8694152243 01768378518

### সাভলহা মবগম এরোে মহাভসন আয়ো মবগম বরাব 9 3.31327E+12 01966569441

4নং ম ৌচ ক ইউপনয়ন পপরষদ

ঈদ-উল পফতর-2021 উপলভে প জজএফ ক ডসূপচর উপক রভ  গীভদর ন ভ র ত পলক:

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



c„ôv bs-182

ক্র: 

নং
উপক রভ  গীর ন  পপত র ন    ত র ন  স্ব  ীর ন  গ্র  

ওয় 

র্ড 

জ তীয় 

পপরচয়পত্র নং
ম  ব ইল নম্বর

4নং ম ৌচ ক ইউপনয়ন পপরষদ

ঈদ-উল পফতর-2021 উপলভে প জজএফ ক ডসূপচর উপক রভ  গীভদর ন ভ র ত পলক:

### এরোে মহাভসন হাপনে পময়া মগালাপী মবগম বরাব 9 6894700431 01754774004

### মসপরনা আক্তার মমাঃ রমজান আলী রপহমা খাতুন বরাব 9 3744729660 01850363745

### মমাঃজপসম উিীনইব্রাহীম পবমলা বরাব 9 1494113390 01714209887

### রপহমা আবেুর রহমান মাভলক জান বরাব 9 3294135144 01768478900

### মমাঃ মসপলম মহাভসনমমাঃতপেজ উিীন সপখনা মবগম বরাব 9 7343814245 01745036589

###   মমা: সুমন মহাভসনমমা: আদ্দজজলু ইসলামঅজেুা মবগম বরাব 9 5111396551 01837326445

### অজেুা মবগম রহম আলী খুভেজা মবগম বরাব 9 1944070331 01842690495

### মরাভকয়া মবগম অপছম উদ্দিন আভমনা মবগম বরাব 9 5543799547 01727868010

### পারভ জ মহাভসন পরেয়আবুল কালাম পারুল মবগম বরাব 9 8711462922 01300086491

### আছমা তাহাজ উদ্দিন সূর্ ডয বরাব 2843744950 01873898533

### পেল্পী আক্তার পসরাজলু ইসলাম আছমা মবগম বরাব 9 1503114413 01609056966

### আেরােুল ইসলামসবুর আলী নাপছমা মবগম বরাব 9 4193479484 0171952304

### নাজমা আক্তার আভনায়ার মহাভসন মরাভকয়া মবগম বরাব 9 5543800642 01937838582

### আদ্দজজলু ইসলামঅপছম উদ্দিন মসানা খাতুন বরাব 9 1943827582 01999484035

### েকুর আলী অপছম উদ্দিন মসানা খাতুন বরাব 9 6443759615 01893232122

### ইয়াছপমন মবগম আজগর আলী পমভসস মনকজান বরাব 9 3294732130 01816319148

### নাপছমা মবগম সুবান মুলমপত বরাব 9 4193767573 01796361748

### হাপসনা মবগম আরজ আলী হাভজরা মবগম বরাব 9 5093739927 01713522138

### আলমগীর আবুল মহাভসন মপরয়ম বরাব 9 3743778353 01725116112

### আপমনুল ইসলাম আব্দলু বাভরক মহরজান মনছা বরাব 9 2844427357 01720381758

### আক্কাছ আলী মলাকমান পময়া সরবলা খাতুন বরাব 9 4194443604 01887373747

### েপরো সামাে পময়া মরদ্দজয়া খাতুন বরাব 9 8244465699 01742465949

### জাহানারা মবগম সামাে পময়া মরদ্দজয়া খাতুন বরাব 9 3744461363 01719506913

### োমসুল হক আয়নাল হক পমভসরন মনছা বরাব 9 3294730043 01929238972

### মামুন মহাভসন সামসুল হক জাহানারা মবগম বরাব 9 7322695151 01953251936

### ওয়াসীম শুকর আলী আপছয়া মবগম বরাব 9 5994756665 01777866117

### মভনায়ার মহাভসন আব্দসু সালাম মমতাজ মবগম বরাব 9 8694769202 01636501691

### মপতন তালুকোর মাভলক তালুকোর কাপমনী মবগম বরাব 9 3744132709 01613808666

### হাপকম পময়া হান্নান পময়া রপহমা মবগম বরাব 9 2358026009 01936730160

### মপনর মহাভসন সুহরাব মহাভসন সুপেয়া মবগম বরাব 9 7768469301 01917381933
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### মপরয়ম মবগম লাল চান পবশ্বাস জভবো খাতুন বরাব 9 1494123456 01724408075

### পেপরন আক্তার পসরাজলু ইসলাম মরাভকয়া মবগম বরাব 9 7794135298 01713516913

### মসপলনা আক্তার ধুলু পময়া পরদ্দজয়া মবগম বরাব 9 5994489788 01891779295

### নাপছমা মবগম নুরুল ইসলাম আপম্বয়া মবগম বরাব 9 3744130281 0190586108

### রাপসো মবগম আজগর আলী আল্লাপে মবগম বরাব 9 6444437682 01831894425

### মাভলকা তাজউদ্দিন কুলসম মবগম বরাব 9 8251354935 01989709338

### জাহানারা সামাে পময়া ছাভহরা খাতুন বরাব 9 2394151365 01787222682

### লা লী আক্তার মুন্নাে মমাল্লা কুলসুম মবগম বরাব 9 7344167247 01746441132

### পরনা আক্তার পানু্ন পময়া পমন ুমবগম বরাব 9 4654271420 01912422315

### নুরজাহান মবগম তুোন আলী বাকাতন মনছা বরাব 9 2394156901 01304060399

### মরখা মবগম মহর আলী খুভেজা মবগম বরাব 9 3744129390 01710066178

### ছাপকরন মনছা সাভহব আলী খুেী মবগম বরাব 9 7793491676 01865653718

### োপহো ছবভের আলী ছাপকরন মনছা বরাব 9 4643508510 01865653718

### মসাহান পময়া মুক্তার আলী কমলা মবগম বরাব 9 2406714218 01957736463

### মহাসভনয়ারা ছাভেক আলী রাহাতনভনছা বরাব 9 1944510500 01963005394

###  আব্দরু রহমান মুনভছর আলী রাভবয়া মবগম বরাব 9 3294460039 01793779661

### বাছাতভন্নছা আব্দলু জব্বার জাপমরন বরাব 9 3744468426 01882295996

### আভমনা খাতুন আলমাছ সুপেয়া মবগম বরাব 9 4195104403 01878434690

### হাভজরা মবগম তুমভছর আলী র্াপলমভন্নছা বরাব 9 1944790953 01746723194

### মসাহাগ পময়া শুকর আলী হাভজরা মনছা বরাব 9 8695160542 01716456415

### আরজু আমজাে হাপলমা বরাব 9 5993795219 01832198410

### েজলুল হক নওভের আলী তপহরন বরাব 9 3.31327E+12 01724607413

### মজাসনা মবগম হাপববুর রহমান হাপেজা খাতুন বরাব 9 8694765416 01735651814

### েুলমপত রপহজ উদ্দিন সাহানভনছা বরাব 9 5094109443 01324398821

### আপছয়া খাতুন ছািার পময়া আভমনা খাতুন বরাব 9 6893749298 01902701749

### নুরজাহান হর্রত আলী লেী পবপব বরাব 9 1022071094 01954406339

### লেী পবপব মভেজ আলী েুলজান মবগম বরাব 9 1944181443 01712155567

### ছাভলহা মবগম মকভরাভমাল্লা আভমনা খাতুন বরাব 9 3743767174 01839232118

### োপহো আক্তার সাহাজ উদ্দিন োভলহা বরাব 9 1944181948 01986452346

### সুহরাব মহাভসন সাহাজ উদ্দিন োভলহা বরাব 9 5543794779 01971473052
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### জান্নাতারা সাথী ওভহেুল ইসলাম মেোলী মবগম বরাব 9 5106652570 01926976530

### হাপবয়া মবগম আোজ উদ্দিন মপরয়ম বরাব 9 7344167270 01922628068

### আেছার আলী রাহাজ উদ্দিন হাপবয়া মবগম বরাব 9 2144706738 01922628068

### মপমর উদ্দিন কাদ্দজর উদ্দিন েুধজান বরাব 9 1944519238 01683262096

### মহলাল উদ্দিন কাদ্দজর উদ্দিন েুধজান বরাব 9 4643798814 01764634955

### োপহন আলম নুরুল আপমন মরহানা আক্তার বরাব 9 9144700870 01963005394

### েপেকুল ইসলাম োরগ আলী কমলা মবগম বরাব 9 2394149104 01735780840

### মসাভহল রানা মপমর উদ্দিন মহাসনারা বরাব 9 6445092475 01955370226

### রুভবল মহাভসন মপমর উদ্দিন মহাসভনআরা বরাব 9 7344500637 01963005394

### রপেকুল ইসলাম বপছর উদ্দিন আপম্বয়া মবগম বরাব 9 4194714137 01986315019

### মমাঃ পেোরুল আলমআঃ ছাির খান খাপেজা খাতুন বরাব 9 4160780989 01883310080

### তাইজউদ্দিন বপছর উদ্দিন আপম্বয়া খাতুন বরাব 9 7794466032 01763673208

### হাপববুর রহমান মুহাম্মে আলী আনুয়ারা বরাব 9 9144422970 01703678783

### ইমরান মহাসভন োপহন পময়া লাইপল আক্তার বরাব 9 6456646006 01909386616

### সাইেুর ইসলাম  আশ্ররাে উদ্দিন পরদ্দজয়া মবগম বরাব 9 3294120856 01776512636

### মগালাপী রাইজ উদ্দিন চম্পা বরাব 9 5544158354 01812300208

### আপসয়া খাতুন আোজ উদ্দিন আপম্বয়া খাতুন বরাব 9 2844089264 01609249541

### জপরনা মবগম তুভমজ আলী বাছাতন মবগম বরাব 9 2394144865 01864628839

### েওকত মহাভসন আেরাে উদ্দিন  পরদ্দজয়া বরাব 9 5544620148 01924596557

### সুকান্ত সরকার সুভরে সরকার পনলা রানী সরকার বরাব 9 4643791371 01721890452

### পনপখল চন্দ্র মভহন্দ্র চন্দ্র বম ডন রং মালা বম ডন বরাব 9 6445109512 01761737903

### পনয়ামুল  মুভে ডে উৎসনাদ্দজম উদ্দিন রাপসো বরাব 9 7811419915 01780913757

### পবষনু বম ডন েীর মহন বম ডন কাপলদ্দজরা বরাব 9 6893746054 01737643816

### পবনয় চন্দ্র বম ডন মাপহন্দ্র চন্দ্র বম ডন রং মালা বম ডন বরাব 9 3.31327E+12 01994578522

### শ্রীরঞ্জন চন্দ্র বম ডনেত্র মমাহন বম ডন মগালাপী রানী বম ডন বরাব 9 1494717984 01848162930

### শ্রী উজ্জল শ্রী মেত্র মমাহন শ্রী মগালাপী রানী বরাব 9 8244734516 01783665883

### মসপলম মহাভসন আব্দলু জলীল মসপলনা বরাব 9 6906369688 01835110333

### জপলল োহাজউদ্দিন জভবো মবগম বরাব 9 7803130033 01747116325

### শ্রী ছচপত রানী শ্রী সুপধর চন্দ্র শ্রীমপত পেপালী রানী বরাব 9 6011413801 01961943897

### হাভসম পময়া হাভতম আলী রাভবয়া খাতুন বরাব 9 5544751562 01856243790
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### আবুল কাভেম পময়াহাভতম আলী রাভবয়া খাতুন বরাব 9 2844699989 01728981764

### জপসম উদ্দিন হাভতম আলী রাভবয়া খাতুন বরাব 9 8244733286 01725974185

### মমাখভলছউর রহমানখপললুর রহমান তাহপমনা মবগম বরাব 9 1493761082 01609687927

### আব্দসু সালাম খপললুর রহমান তাহপমনা মবগম বরাব 9 3744464441 01954591215

### েপহেুল আলম খপললুর রহমান তাহপমনা মবগম বরাব 9 7794462262 01595061341

### আতাউর রহমান রাভসলমমাখভলছুর পারুল বরাব 9 1496232453 01716819827

### আপতকুর রহমান রাজনমমাখভলছুর পারুল বরাব 9 6443808024 01682433641

### লায়লী মবগম লপতে পসকোর মমতাজ মবগম বরাব 9 8243677657 01726657802

### পারপ ন আক্তার খপললুর রহমান তাহপমনা মবগম বরাব 9 4643788401 01732039666

### পারুল আক্তার ইয়ােআলী মপমরনভনছা বরাব 9 4193766500 01609687926

### সাগর আলী সুভমজ উদ্দিন বপসরনভনছা বরাব 9 9149197155 01732772409

### নাপেমুল হাসান সদ্দজবসাগর আলী তাসপলমা আক্তার বরাব 9 1961517719 01768774743

### কপহনুর আক্তার মহাভসন আলী মপরয়ম মবগম বরাব 9 1943529592 01927543872

### মমাঃ মেলুয়ার মহাভসনশুকুর আলী  রাভহলা মবগম বরাব 9 2394748756 01944734894

### আছর উদ্দিন সুভমজ উদ্দিন বপছরন বরাব 9 3.31327E+12 01726340252

### মনায়াব আলী সুভমজ উদ্দিন বপছরন বরাব 9 6894103503 01875406184

### ছাইে পময়া মমগা পময়া খাভতমন বরাব 9 1944783339 01770531405

### মসপলনা মবগম মহাভসন আলী মপরয়ম বরাব 9 1493473829 01310436027

### মমাঃভখারভেে আলমজহুর উদ্দিন বাভনছা মবগম বরাব 9 8695028848 01714977949

### মমাঃলাবু পময়া মমাঃজহুর উদ্দিন বাভনছা মবগম বরাব 9 4193757798 01742368568

### মজসপমন আক্তার মমাঃআব্বাছ মন্ডল নাজমা আক্তার বরাব 9 6444979477 01772299031

### পলমা আক্তার মমাঃভখারমভেে আলমমমাসাঃ লাকী আক্তার বরাব 9 7354298569 01942691119

### োহ আরম আঃ রেীে মরোতন বরাব 9 3294465863 01729394328

### নয়ন তারা রপবোসজগলাল রপবোস েুপখনী রপবোস বরাব 9 7343525874 01936533185

### েুপখনী রপবোস রংলাল রপবোস আকালী রপবোস বরাব 9 1943537058 01750470222

### মগনা রপবোস টুংকু রপবোস বচপনয়া রপবোস বরাব 9 6444124470 01735024089

### মন্টু রপবোস রামোস লাপচ রপবোস বরাব 9 3.31327E+12 01987096796

### শ্রী পেপালী রানীোসশ্রী রুপচন শ্রী সুপম বরাব 9 3262100229 01834301092

### ময়না রপবোস মঠরা রপবোস বুপড় রপবোস বরাব 9 9143456326 01631150027

### সুপম রপবোস মঠরা রপবোস বুপড় রপবোস বরাব 9 9143456342 01728223743
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### মবগম মরাভকয়া  আব্দলু আদ্দজজ খপবরন মনছা বরাব 9 5543507643 01760160526

### মমাঃ মপনর পসকোরমমাঃ বাভছর আলী কাঞ্চন মালা বরাব 9 2394149047 01779309209

### পবউটট আক্তার মুহাম্মে আলী সাপহো মবগম বরাব 9 7344172387 01793572383

### আেজান মবগম মমাঃআেজ উদ্দিন ময়ূর জান বরাব 9 2844101549 01921604586

### জপরনা মবগম মমাঃ মলাকমান মহাভসনসাভজো মবগম বরাব 9 5544154684 01987404923

### সাভজো মবগম মমাঃপমন্টু পময়া পবপব মবগম বরাব 9 8694167720 01997459112

### পলপপ মবগম মমাঃ মমাস্তাজ উদ্দিন মীরমজাহরা বরাব 9 5104230015 0187020506

### মমাঃ মপনর মহাভসনমমাঃ োহজাহান গুভলছা মবগম বরাব 9 7794742820 01872961682

### আব্দলু রাজ্জাক বাহার উদ্দিন মরদ্দঞ্চয়া মবগম বরাব 9 7344498980 01940623338

### মরদ্দজয়া খাতুন মমাঃ খবর উদ্দিন হাভজরা মবগম বরাব 9 3294125129 01940623338

### ময়না মবগম মমাঃভহাভসন আলী মমপছরন মনছা বরাব 9 6444436510 01732345970

### োহ আলম মমাঃ কপেল উদ্দিন আভমনা মবগম বরাব 9 8694494512 01775029035

### মমাঃআঃছামাে মমাঃআনার উদ্দিন শুকুর জান পবপব বরাব 9 3.31327E+12 01735599202

### মমাঃআঃ আলীম মমাঃআনার উদ্দিন শুকুর জান পবপব বরাব 9 8244728153 01983623119

### রাভহলা মবগম মমাঃমকসুে কেবানু মবগম বরাব 9 9144093045 01965723660

### আকপলমা আক্তার মমাঃআকরাম রমলা মবগম বরাব 9 8244591775 01789681544

### নুরজাহান মবগম আছান মমাল্লা রুপজান মবগম বরাব 9 8694486302 01725553186

### মমাঃশুকুর আলী মমাঃআইন উদ্দিন সুপেয়া উদ্দিন বরাব 9 1493760316 01724978733

### মমাঃ নজরুল ইসলামমমাঃনরুর হক মমাছাঃ তারাবানু বরাব 9 6889130537 01716038009

### মমাঃ রাজ্জক মমাঃ মাজম দ্দঝপলমন বরাব 9 9.11413E+12 01716667628

### মমাৎ আকাম মহাভসনমমাঃ ওহে আলী মমাল্লা সপথনা মবগম বরাব 9 1918132653 01763067471

### েহর বানু  মমাঃ আঃ জপলল  মদ্দজরন মনছা বরাব 9 1493750903 01906474812

### রানু আক্তার মমাঃ মপতউর রহমানমেলুয়ারা মবগম বরাব 9 3.31327E+12 01308676728

### রওেনার মবগম  মমাঃনূরুল হক ইয়াতন মবগম বরাব 9 6443763013 01953614704

### মমাঃনজরুল ইসলামমমাঃআেছার উদ্দিনেহর বানু বরাব 9 9143741578 01734535883

### মমাঃআব ুতাভহর মমাঃ শুকুর আলী তারা বানু বরাব 9 7323471834 01742994849

### মমাঃ কপেল উদ্দিনমমাঃতপেজ উদ্দিন আভন্নছা মবগম বরাব 9 2844967485 01721844502

### োপহমা আক্তার  মমাজাভম্মল হক কমলা মবগম বরাব 9 8694487870 01946898924

### নাপছমা মবগম মমাঃ আব ুহাপনে পময়ােরবানু বরাব 9 7794473087 01716485023

### আভলা রানী হভরন্দ্র সরকার মাখন সরকার বরাব 9 8243767335 01989523445
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### পবষনু চন্দ্র বম ডন কালু চন্দ্র বম ডন কমলা রানী বরাব 9 5544750242 01735599520

### আরপত রানী পনরাঞ্জন চন্দ্র বম ডন  মপন রানী বরাব 9 5994160991 01725780480

### পবষনু চন্দ্র বম ডন রপবন্দ্র চন্দ্র বম ডন শুগ রানী বরাব 9 3276978081 01733598427

### সুপধর চন্দ্র বম ডন জগপেস চন্দ্র বম ডন পবনতা রানী বরাব 9 9572058080 01300966505

### মমাসাঃ অজেুা মবগমমমাঃ ওয়াজ উদ্দিন সাভজো মবগম বরাব 9 1946359955 01622286355

### মজাভলখা মবগম আগবর আলী মরাভকয়া মবগম বরাব 9 2843984242 01959611021

### মমাসাঃোপহো আক্তার মমাঃরাহাজ উদ্দিন হাপবয়া খাতুন বরাব 9 4653153132 01707738956

### কৃঞ্চ চন্দ্র বম ডন রবীচন ডি বম ডন পপচ রানী বম ডন বরাব 9 9144430559 01953983367

### রপবন্দ্র চন্দ্র বম ডন  গপবন্দ চন্দ্র বম ডন হরমপন বরাব 9 7794737663 01923168542

### মমাঃ পেভরাজা উদ্দিনমমাঃআক্কস আলী পেরুজা বরাব 9 5556782679 01317202000

### মরভহনা মবগম মমাঃ আদ্দজউল্লাহ  সপেয়া মবগম বরাব 9 4644486674 01621812878

### নুরভমাহাম্মে কামাল উদ্দিন কমলা মবগম বরাব 9 1944183076 01922197902

### মদ্দজরন মবগম ইমাে আলী নুরজাহান মবগম বরাব 9 2394150615 01994578627

### মবগম পবপব শুকুর আলী মাতবর  লাল জান পবপব বরাব 9 1494002742 01986629412

### মমাঃ চান পময়া জমুুর আলী রাভবয়া মবগম বরাব 9 7343518762 01971063829

### মমাঃ েপরে মহাভসন মমাঃদ্দজয়ারত হাসনা মবগম বরাব 9 5994479995 01937842068

### আলম মমাঃপরলাত  মরদ্দজয়া বরাব 9 7793777868 01820199889

### মমাঃ নূর পময়া  েুেু পময়া ছপকনা মবগম বরাব 9 7345030535 01932702788

### মমাঃ জামাল পময়া মমাঃ চা াঁন পময়া  জাভমলা মবগম বরাব 9 3.31327E+12 01984490047

### মমাসাঃমাভলকা মবগম মমাঃবােঅন আলী মমাসাঃ আভয়ো মবগম বরাব 9 4193479914 01917267212

### মমাঃ েীন ইসলাম মমাঃ আব্দসু সামাে োভতমা মবগম বরাব 9 6857926411 01409109897

### পমনজন মবগম বুিু পময়া মসাহাগী বরাব 9 3294737584 01766868138

### লাপবব উদ্দিন  আব্দলু জপলল পময়া  রপহমা মবগম বরাব 9 3293771295 01913556162

### হাভজরা মবগম আব্দলু আউয়াল  সুপেয়া মবগম বরাব 9 9143987452 01950974509

### ইকবাল মহাভসন বাহােুর পময়া  রংমালা বরাব 9 3294127539 01994292778

### তছপলম সরকার  মমাঃছর আলী তপছরন বরাব 9 7343815366 019671971924

### মমাঃজয়নাল মমাঃহাভয়ত আলী  জাপমরন বরাব 9 7343525015 01731308722

### মমাসাঃ রাপহমা মবগমমমাঃ আপমর আলী  মমাসাঃ  ূপল মবগম বরাব 9 9143456821 01845683597

### নাজমা মবগম  আব্দলু জপলল পময়ারপহমা মবগম বরাব 9 4643799531 01703518258

### মমাঃ চান পময়া আজগর আলী আউেী মবগম বরাব 9 1493471112 01983880300
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### মমাঃআয়নাল মমাঃ আঃ মদ্দজে মমাসাঃরূপজান বরাব 9 2844093548 01405994533

### মমাঃ আঃ খাভলক কপেল উদ্দিন জহুরা বরাব 9 1021893332 01928181044

### মমাঃ হুমায়ুন কপবর মমাঃ কাভবল উদ্দিন রাভবয়া খাতুন বরাব 9 3293484444 01832950900

### পার ীন আক্তার আব্দলু কপরম খুপক খাতুন বরাব 9 5543506652 01955951816

### মহাসভনয়ারা মবগমআব্দলু আদ্দজজ মেখ জহুরা মবগম বরাব 9 2393512245 01760296405

### মমাসাঃ মুক্তা মবগমমমাঃ শুরুে জামান  নূরজ্জামান বরাব 9 8693812433 01763791671

### মমাঃবাহারুল ইসলাম মমাঃ জামাল সওোগর জভবো খাতুন বরাব 9 7787438642 01617930201

### মমাসাঃ লাপক মবগমমমাঃ মুদ্দজবুর শুকুরজান বরাব 9 3293776492 01885665530

### মাভলকা মবগম ছসয়ে আলী  সপখনা মবগম বরাব 9 2843982584 01771693082

### েুপখ রহমান আলী  রূপজান বরাব 9 3744996434 01873861089

### োভতমা মবগম  আব্দলু হাপমে বাগজা সাপেয়া মবগম বরাব 9 7793483392 01995555236

### ছপবরন পমনহাজ  সপখনা   বরাব 9 5993516854 01906451529

### মমাঃ জাপহেুল হক  দ্দজয়ারত মহাভসন  হাসানা মবগম বরাব 9 5090645648 01408344826

### নুরুন্নাহার বজর উদ্দিন  ছপবরন বরাব 9 2399508276 0176156985

### মুক্তা  মেখ নাপসর নাপেয়া বরাব 9 9156675770 01990419543

### জয়গন আক্তার  আজগর পসকোর  মপরয়ম মবগম বরাব 9 4656681436 01401547820

###  পেউলী আক্তার পলপপমমাঃ এনাভয়ত উল্লাহ মমাছাঃ মরাভকয়া মবগম বরাব 9 5111396387 01318809917

### মমাসাঃ পবউটট  মমাঃ পবল্লাল মহাভসনজপমলা খাতুন বরাব 9 7361513471 01630550736

### কাজল মবগম  পবশু মবপারী রপবতন বরাব 9 8244463306 01916402034

###  জাহানারা মবগম মাজম মেওয়ান ইউসী মবগম বরাব 9 3744994769 0173260509

### পনলুো মবগম আঃ মাভলক  সাবজান মবগম বরাব 9 2844103016 01407999158

### মহলাল উদ্দিন  খান মবলাল উদ্দিন খান লালা বানু বরাব 9 2844091567 01837383281

### মমাঃ বেরউদ্দিন মৃত মমাঃ নসরাজলু  মমাসাঃতাছপলমা মবগম বরাব 9 1028464426 01609813458

###  আছসা মবগম  মপকম আলী  সবুর জান মনছা বরাব 9 2844425690 01725931625

### োমসুন্নাহার  মলহাজ উদ্দিন  রওেন আরা বরাব 9 4606880682 01868466387

### েুলমতী মবগম  মমাঃভগন্দ ুপময়া জয়গন মবগম বরাব 9 5094109468 01945678977

### নাজমা মবগম মদ্দজে সরকার তুসলী খাতুন বরাব 9 3294991843 01704483197

### তাছপলমা মবগম আলা উদ্দিন মমাল্লা  আভনায়া মবগম বরাব 9 8.61033E+12 01980367577

### মমাঃ আঃ ওহাব পময়ামমাঃ মপেজ উদ্দিন েুলমপত মবগম বরাব 9 8681306141 01875194481

### জাপকর মহাভসন দ্দজন্নত আলী  মরাভকয়া মবগম বরাব 9 3293769679 01759090824
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ঈদ-উল পফতর-2021 উপলভে প জজএফ ক ডসূপচর উপক রভ  গীভদর ন ভ র ত পলক:

### মসপলনা আক্তার  মমাঃ মহলাল নাপছমা  মবগম বরাব 9 6006659939 01991103450

### আভনায়ারা মহাভসন মবল্লাল মহাভসন  আভনায়রা মবগম বরাব 9 2394485086 01833700058

### মসাপনয়া োহজাহান সপখনা মবগম বরাব 9 1015668658 01837718895

### রাদ্দজয়া মবগম  আব্দলু সামাে ইয়াতন মনছা বরাব 9 4194111631 01989260385

### মমাঃ নুরুননবী  মমাসভলম উদ্দিন  মমাসাঃ জয়তুন মনছা বরাব 9 6444648361 01710637270

### রপহমা মবগম েপকর মাহমুে  ছপমরন বরাব 9 3744612411 01821668435

### মমাঃ রুভবল পময়া  আব্দলু বাভসত  হাপলমা মবগম বরাব 9 4186871879 01938231156

### মখাভেজা মবগম  মমাঃভমাসভলম উদ্দিনমপরয়ম মবগম বরাব 9 2394753079 01824117078

### আবেুল কাভের আবেুর মদ্দজে  রপেো মবগম বরাব 9 5993798809 01936443658

### আভয়ো হাভসন আলী  উজো মবগম বরাব 9 4600970505 01865432662

### মমাঃ মবারহান মহাভসন মমাঃ তারা পময়া  মসাসাঃ আভনায়ারা মবগম বরাব 9 5082756627 01783485866

### মমাজাভম্মল পসকোরমলহাজ উদ্দিন পসকোরমবরাতন মনছা বরাব 9 7343812801 01672115099

### মমা: আলমগীর মহাভসনমভমা: তপমজ উদ্দিন পসকোরমজাস্না মবগম বরাব 9 9572062264 01707960105

### মমা: মসাহরাব মহাভসনমমা হাপকম আলী জাহানারা মবগম বরাব 9 8694159743 01825357919

### মমা: রন্জ ুপময়া বােো মমাছা: পেভরাজা মবগম বরাব 9 2406709333 01911369967

### মমা: আপছয়া খাতুনআইন উদ্দিন তপহরন মনছা বরাব 9 5544038754 01723481620

### নুরজাহান চাভন্দ মাতবর আপসয়াতন বরাব 9 5544143067 01914700908

### মমাসা: মরাকসানা আলী আকবর মমাসা: েখরুন নাহার বরাব 9 6859674357 01989038208

### এলাহী পময়া মমা: হাভছন মুন্সী মমাছা: পবলপকছ বরাব 9 5980847122 01712905503

### মমা: আকরাম মহাভসনগাজীউর রহমান জহুরা খাতুন বরাব 9 8662169930 01918033329

### মমা: আবুল কালাম আজােমমা: জয়নাল আভবপেন মমাছা: ওরুেুন্নাহার বরাব 9 7325180201 01621533888

### রাদ্দব্ব আকরাম মরাকছানা বরাব 9 5554250133 01642433996

### পলাে হাপকম কামরুন্নাহার বরাব 9 1.99834E+16 01940876664

### মমাসাঃ  রুমা মবগমমভমাঃ আলী রুকছানা মবগম বরাব 9 3293486753 01941820687

### পেভরাজা মবগম মুকভসে আলী লেী পবপব বরাব 9 6444451139
0192281588

5

### মমাঃ রুভবল রানা নুরুল ইসলাম মরাভকয়া মবগম বরাব 9 8658008951
0170496417

8

### মমাঃ পসদ্দিক মমাঃ আভনায়ার মহাভসন ঢালীছাভহরা পবপব বরাব 9 4644474464
0198538090

4

### মমাঃ মামুন মমাঃ পসরাজলু ইসলামমরাভকয়া মবগম বরাব 9 1022236598
0194512466

1

### েপরে মহাভসন  আবুল হাসান রপহমা মবগম বরাব 9 7794138433
0192732903

1

### রপহমা হাভয়ত আলী ছাভলহা বরাব 9 2844706784
0195972226

1
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ঈদ-উল পফতর-2021 উপলভে প জজএফ ক ডসূপচর উপক রভ  গীভদর ন ভ র ত পলক:

### মমাঃ পসরাজলু ইসলামআজমত আলী মসানাই পবপব বরাব 9 7344493908
0171625420

8

### পপল আক্তার আক্কাস আলী পেভরাজা মবগম বরাব 9 5994759560
0191789991

5

### সুপম মবগম মমাঃ মতাতা মমাল্লা োপহো মবগম বরাব 9 9156690688 01917899916

### আকপলমা আক্তারআক্কাস আলী পেভরাজা মবগম বরাব 9 4653153264 01917899929

### আবুল হাসান পগয়াস উদ্দিন হাপলমা খাতুন বরাব 9 2394753038 01956866063

### আব্বছ আলী আক্কাস আলী পেভরাজা মবগম বরাব 9 5994485851 01873351714

### মমাঃেপরেুল ইসলাসজানুরুউদ্দিন মমাসাঃ োহানাজ বরাব 9 5093742327 01836005654

### মমাঃ বাবু পময়া মমাঃ কালাই মমাল্লা কুলসুম মবগম বরাব 9 4194718245 01745572906

### মমাঃ মপতবর রহমানমমাঃ মন্তাজ আলী মমতাজ মবগম বরাব 9 5544754327 01675592346

### মমাঃ েপরেুল ইসলামসুলতান েপকর হাপসনা মবগম বরাব 9 4194712537 01922993128

### মমভহেী হাসান মসপলমআঃ মহপকম পালুয়ানআপম্বয়া মবগম বরাব 9 5544151847 01714782495

### মমাঃ আেছার উদ্দিনমমাঃ হাভমে আলী দ্দজরাতন মনছা বরাব 9 3744732375

### মমাঃ বাবুল মহাভসন আঃ হাপমে দ্দজরাতন মনছা বরাব 9 8694159651 01317201842

### ওসমান গনী নীলচান মচাকোর তাসপলমা বরাব 9 9578067283 01944557756

### আছমা আক্তার জপলল পময়া মাদ্দজডনা বরাব 9 6444121476 01910518762

### পেপরন আক্তার মমাঃ পসরাজলু ইসলামমরাভকয়া মবগম বরাব 9 7794135298 01713516913

### মমাঃনাপসর উদ্দিন মভেজ উদ্দিন মেলী মবগম বরাব 9 3744127931 01323272234

### মমাসাঃ ঝণ ডা আক্তারজপসম উদ্দিন আপলয়া মবগম বরাব 9 1934160514 01944368388

### মমাঃ আভয়ো খাতুল আেরােুল আলম মমাঃ বাভনছা মবগম বরাব 9 1504234954 01357166341

### মমাসাঃ জহুরা মবগমআঃ রপেে শুকুর জান পবপব বরাব 9 3700661402 01990811994

### মমাঃউজ্জল মহাভসনমমাঃ বাভছর উদ্দিন পেভরাজা মবগম বরাব 9 5094706230 01915666295

### মমাঃ বপছর উদ্দিন মমাঃ সেু পময়া রংমালা বরাব 9 1494720616 01967380224

### সপেকুল ইসলাম মমাঃ পদ্দন্ডত আলী সুপেয়া আক্তার বরাব 9 1909927085 01951493859

### মমাঃ জভুয়ল মহাসভননাপছর উদ্দিন মরাদ্দজনা মবগম বরাব 9 9569324776 01746626672

### মমাঃ োরুক মহাভসনমমাঃছাভের আলী আপমরন মনছা বরাব 9 5962102629 01914015495

### ইসমাই মহাভসন মসাহানোহজাহান পময়া সালমা মবগম বরাব 9 6011476337 01910240549

### আপমন উদ্দিন লালু পসকোর তাহারন মনছা বরাব 9 6894101721 01720343815

### মমাঃমকুল মহাসাইনকেম আলী মভনায়ারা বরাব 9 3304245099 01903595610

### মমাঃ আব ুবকর নীলচান মচাকোর তাসপলমা বরাব 9 8256712780 01989633240

### মমাঃআপমনুল ইসলামমমাঃ ওহাব আলী পসকোরআপম্বয়া খাতুন বরাব 9 5544038747 01888003559
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### আকপলমা আক্তারআলাল উদ্দিন বাভনছা বরাব 9 9572227131 01932476043

### মমাঃ উজ্জল মহানসনতাজউদ্দিন  অজেুা বরাব 9 23944777943 01829990130

### মলাকমান মহাভসন  শুকুর আলী  মরাভকয়া বরাব 9 6894703310 01791097212

### তাভলম মেওয়ান মারেত আলী  তাহার জান বরাব 9 5094106720 01719119967

### জাপহেুল  ইসলাম মমাঃ এমোে মহাভসনজাহানারা মবগম বরাব 9 6898851461 01928756173

### মমাঃ আেরােুল ইসলাম আব্দলু রপেে মরাভকয়া মবগম বরাব 9 1.99733E+16 01780007131

### পমজানুর রহমান জয়মমাঃনাপছর উদ্দিন পমনারা মবগম বরাব 9 2411479096 01609687944

### মমাঃভমাস্তো মমাঃ পছদ্দিক মৃধা হাপলমন বরাব 9 7803129605 01913153536

### মমাঃ হাসান মাহমুেহান্নন পময়া হাভজবা খাতুন বরাব 9 4653153082 01906129500

### ওয়পস উিন সালামমমাঃ মহলাল উদ্দিন মভনায়ারা মবগম বরাব 9 4634980256 01830263341

### মমাঃ মরামান েপরেমমাঃ আবুল মহাভসন পেপরন মবগম বরাব 9 7353164077 0174004524

### পমসঃ তারা বানু কালু পময়া লালবানু বরাব 9 7754295801 01737780802

### নজরুল ইসলাম কালূ পময়া লালা  ানু বরাব 9 3744995352 01758936861

### হান্নন  মেখ োহাজ উদ্দিনজাভবনা বরাব 9 5544145518 01920099531

### পমস নাসপরন আক্তারনাপছর উদ্দিন পননরা মবগম বরাব 9 5106233504 01756045432

### মমাঃমজর আলী মমাঃ পসপকম আলী লাল জান পবপব বরাব 9 8244120376 01940437124

### মমাঃ সাইেুল ইসলামমমাঃ বােো পময়া ছাপবরন মনছা বরাব 9 5544144164 01961339267

### মমাঃ বাবুল মহাভসনমমাঃ পসরাজ আপসয়া মবগম বরাব 9 3254645645 01954469591

### পার ীন আক্তার মজর আলী ছাপবরন মনছা বরাব 9 2845098330 01409667850

### মমাঃ আভনায়ার মহাভসনমমাঃ ইয়ার উদ্দিন আভসনা মবগম বরাব 9 2844420485 01923311649

### কামাল উিীন লপতে সুপেয়া বরাব 9 5544150385 0189800180

### েপবর পবষু পময়া আয়ো মবগম বরাব 9 9144960235 01721509845

### বাবুল পসকোর মতাতা পসকোর মরাভকয়া মবগম বরাব 9 2843736055 01944737583

### নাজমা খাতুন রহমত আলী আভমনা মবগম বরাব 9 7794134952 01941545770

### মমাঃ মমায়াভজ্জম ঢালীমমাঃ হাভসম ঢালী মভমলা মবগম বরাব 9 2394477133 01775851311

### মমাঃনুর ইসলাম মেওয়ান  েটটক মেওয়ান মগার ছাহার বরাব 9 2843736667 01924159701

### মলাকমান মসালায়মান সাপহো বরাব 9 4194114585 01988172062

### মমাঃ কাভেম আলীমমাঃ হাভসম আলী আভনায়ারা খাতুন বরাব 9 3294452655 01942840428

### মমাঃ মমাোররে মহাভসনআবেুল গেুর আকনসাপেয়া খাতুন বরাব 9 9144960292 01981611448

### মমাঃ সবুজ মহাভসন মমাঃ লপতে পময়া সুপেয়া মবগম বরাব 9 9112693016 0195209796
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### আবুল হাভসম হাজী আব্দলু ছািার মাপবয়া মবগম বরাব 9 4644146294 01723283871

### আঃ মান্নন জপহর উদ্দিন েুলজান খাতুন বরাব 9 3744135512 01640240935

### মদ্দজরন পপয়ার আলী কের জান বরাব 9 7794126842 01873412245

### কাভের েজল আলী কের জান বরাব 9 3294132067 01841485803

### েপেকুল রহমান োপকলেহীে খান আদ্দজরন মবগম বরাব 9 2411536689 01316143878

### মমাঃ হাপববুর রহমান হাপববমমাঃ আবুল কাভেম নাপেজা মবগম বরাব 9 6911581376 01779741513

### মমাঃভমাোরে মহাভসনমমাঃমপেজ উদ্দিন হনুো আক্তার বরাব 9 4644155246 01732056347

### হুসনা মবগম সামসুল হক কুলসুম বরাব 9 3293778639 01910763840

### মমাঃ মমাজাভম্মল মহাভসনমভেজ উদ্দিন হনুো মবগম বরাব 9 33132579924 01920049271

### মহর আলী জপমর উদ্দিন পময়া জাভমরন মনছা বরাব 9 4643792668 01990178852

### পমভসস োপহো মবগমমমাঃ লাল মাহমুে সরকার কােবানু মবগম বরাব 9 6894105060 01305395536

### মমাঃ জাহাপঙ্গর আলমমমাঃ পবল্লাল মহাভসন  সাভজো মবগম বরাব 9 4643795141 01718806645

### মমাঃ পরপন মমাল্লা  মমাঃ কানাই মমাল্লা োভতমা মবগম বরাব 9 5.91445E+12 01919690714

### মমাঃ সাভহব আলী মমাঃ হাপববুর রহমান (টুনা পময়াপমভসস. সাহতুণ মনছা বরাব 9 1494444860 01404998541

### নীলচা াঁন মচাকোর মৃত মছাবান মচাকোরমৃত জবর জান বরাব 9 5.91947E+12 01990232047

### কেবানু মবগম আঃ রহমান মাভলকজান বরাব 9 1943823052 01322036910

### মমাঃ জালাল উদ্দিনচা াঁন পময়া জপহরুর মনছা বরাব 9 9144104362 01716455240

### সুইটট সুরতানা হীরামবলাভয়ত মহাভসন জাপকয়া সুলতানা বরাব 9 4654275041 01609259431

### মমাঃ রপেুকুল ইসলামআজগর আলী মহনা মবগম বরাব 9 3288849619 01733589072

### মমাঃ মসপলম মহাভসন সাইজ উদ্দিন মমাসাঃ ছবুর জান বরাব 9 1943823631 01733589072

### মমাঃ পগয়স উদ্দিনআঃহাভমে মদ্দজরন মবগম বরাব 9 2376785479 01959937666

### পমভসস কুলসুম মবগমআঃ ছাির  পমভসস পছবারন মবগম বরাব 9 9143984566 01973635040

### মমাঃ আবুল মহাভসনমমাঃকপেল উদ্দিন পমভসস হাদ্দজরন বরাব 9 4193765775 01721896232

### োমীম পময়া আপনসুর রহমান কুলসুম মবগম বরাব 9 1956861320 01945462983

### হুভসন আলী জপহর উদ্দিন েুলজান মবগম বরাব 9 8694162655 01309096130

### মমাঃ রপেুকুল ইসলামমজর আলী ছাপবরন মনছা বরাব 9 824413262 01788657602

### মমাঃনুরুজ্জামান মহাভসনউজ্জল হক সূর্ ডবানু বরাব 9 5094431706 01922661698

### মমাঃআঃ বাভরক পময়াআলহাজ ইব্রাহীম সর ানু বরাব 9 8694165427 01918917952

### মমাঃমপনর মহাভসনসুহরাে মহাভসন সুপেয়া মবগম বরাব 9 7768469301 01315050535

### মমাঃ পলখন খান আলতাে মহাভসন মমাসাঃ খুেী মবগম বরাব 9 9134390443 01735498976
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### পেবলু সাভহব আলী মবইলা বরাব 9 9144699866 01921217167

### মমাঃেপেকুল ইসলামমমাঃ মজর আলী ছাপবরন মনছা বরাব 9 4194119303 01916663530

### মমাঃ পরপন মাহমুেমমাঃ আলা উিীন পমভসস সাভজো মবগম বরাব 9 3294134006 01939344388

### পরনা আক্তার মমাঃ বুিু পময়া রুপকয়া মবগম বরাব 9 5094706214 01743452016

### মবভলায়ারা আক্তারমমাঃ আঃ ওহাব পসকোরআপম্বয়া মবগম বরাব 9 194451110 01314495143

### মমাঃ পসরাজ পময়া আপল উলযা আভমনা খাতুন বরাব 9 9104834584 01921538322

### পমভসস আভনায়ারা মবগমেরজ ুখান নয়ন তারা বরাব 9 5994483286 0194334058

### পমভসস সাভজো মবগমমমাঃ হাপেজ  উদ্দিনপমভসস োবজান মনছা বরাব 9 8694048771 01713522135

### মসাহানুর রহমান মসাহানমমাঃহাভতম আলী সাহানাজ খাতুন বরাব 9 2853116933 01983970815

### মমাঃ আব্দলু মাভলক পময়ােজল পসকোর পমভসস কের জান বরাব 9 8693810767 01759795332

### রাইসুল আলম রপনআপমন উদ্দিন পসকোররাভেো আপমন বরাব 9 4206656805 01969043641

### আপমন মবগম মমাসভলম উদ্দিন  হাভজরা মবগম বরাব 9 6893736741 01992762941

### মমাসাঃ আসমা মবগমনূর ইসলাম মুন্সী মমাসাঃ মকাপহনুর মবগম বরাব 9 8693524400 01934962187

### আভনায়ারা মবগম অইলা মাতবর সদ্দজরন বরাব 9 6893735396 01929207035

### মমাঃোহ আলম মমাঃ আঃ মমাতাভলবমমাসাঃনুরজাহান মবগম বরাব 9 3743483293 01878276117

### ছাভয়ে আলী ঝুমর আলী ছপমরন বরাব 9 4193763515 01933481251

### আলম পময়া আব্দলু হাভছন আলীমবগম পবপব বরাব 9 1021893704 01982622096

### পমভসস সালমা মবগম োমছুল আলম পমভসস মহাসভনয়ারা মবগম বরাব 9 1493468712 01719761221

### মমাসাঃ নাপগ ডস মবগম রহমান পময়া বাছাতন মনছা বরাব 9 4194121291 01948622041

### পমভসস পারুল আক্তারমমা মপহউদ্দিন পমভসস রুপেয়া মবগম বরাব 9 3743480026 01912093823

### আপনকা তাসপমন অননযামমা আক্তার মহাভসনপমভসস পারুল আক্তার বরাব 9 9577115786 013222822918

### আব ুতাভহর মকবুল আভনারা বরাব 9 5094105912 01752422195

### নূরুজ্জামান  তুলা পময়া জহুরা বরাব 9 3304259116 01944913553

### মমাঃ জহুরুল হক আঃ রপেে নওয়া মছাট বরাব 9 5993799542 01929384696

### মমাতাভলব েপহজ উদ্দিন সূর্ ডবানু বরাব 9 1493762684 01837165404

### মমাঃ পলয়াকত আলী কপেল উদ্দিন েপরেন মনছা বরাব 9 7794738323 01928997904

### মমাঃ হুমায়ুন কপবরমমাঃ সামসুল হক  ছাপবরন মনছা বরাব 9 4644148027 01948622187

### েপহেুল ইসলাম আব ুসাঈে োবজান মনছা বরাব 9 7793782355 01869280754

### আপখরন নভছর খা ইয়াতন বরাব 9 1494004227 01942538023

### মমাছাঃ রজেুা খাতুনমমাঃ আঃ রপেে মমাসাঃ সুপেয়া মবগম বরাব 9 6415870564 01624417056

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



c„ôv bs-194

ক্র: 

নং
উপক রভ  গীর ন  পপত র ন    ত র ন  স্ব  ীর ন  গ্র  

ওয় 

র্ড 

জ তীয় 

পপরচয়পত্র নং
ম  ব ইল নম্বর

4নং ম ৌচ ক ইউপনয়ন পপরষদ

ঈদ-উল পফতর-2021 উপলভে প জজএফ ক ডসূপচর উপক রভ  গীভদর ন ভ র ত পলক:

### মমাঃ চা াঁন পময়া কালু মেওয়ান মগেী পবপব বরাব 9 5961473013 01720927477

### মনজ ুপমর্া মছারহাব বযাপারী  জাহানারা মবগম বরাব 9 1494981606 01585585405

### আপনসুর রহমান আঃ হাপকক মন্সী বাপছরন বরাব 9 3744127832 01711519638

### মমাঃ ইসমাইল মমাঃ ইয়জ উিীন হাভজরা বরাব 9 3.31327E+12

### মমাঃ েওকত আলীমমাঃজাভবে আলী খুপে মবগম বরাব 9 4644152094 01877662655

### মমাঃ পবল্লাল বাভনজ পসকোর তপহরন বরাব 9 3744732318

### জপরনা মবগম মমাঃ ইব্রহীম পময়া সরবানু বরাব 9 6894106662

### মদ্দজরন মনছা আঃ খাভলক পময়া নপছরন মনছা বরাব 9 3.31327E+12

### তপছরন পবপব োলু পময়া েরীেন মনছা বরাব 9 1944505486

### মমাসাঃ মরাদ্দজনা মবগমমমাঃ বাভছর পময়া মমাসাঃ লাল বানু বরাব 9 5994163250 1992222877

### মেুলাল মহাভসন আজাহার মৃধা েলজান বরাব 9 3.31327E+13 01775326607

### রমলা মবগম সুভমজ উদ্দিন রাভবয়া মবগম জয়নাল বরাব 9 3744469234 01791065524

### হাভবল উদ্দিন মমাঃ ইদ্দিস আলী আসমাপন মবগম বরাব 9 7794139738 01726563029

### রনদ্দজে রপব োস নারায়ন রপব োস পমন ুরপব োস বরাব 9 3733221224 01628777384

### কালা চান রপব োসনারায়ন রপব োস পমন ুরপব োস বরাব 9 7793489399 01915075124

### সুপেয়া মবগম ওয়াজ উদ্দিন বরাব 9 5994154275 01760711964

### পরজ ুআহভম্মে মমাঃ হাপেজ উদ্দিনআলয়া মবগম বরাব 9 9156671266 01892750834

### মরাকসানা আক্তারখাভলক মেখ ছাভহরা বরাব 9 1022075202 01786403223

### সুপেয়া মবগম বপের উদ্দিন মমাল্লা েুেজান মবগম বরাব 9 9144696599

### আইপরন আক্তার মমাঃ আপনসুর রহমানমরাদ্দজনা আক্তর বরাব 9 2854211279 01984379411

### োহানাজ আনসার উিীন রাভসো মবগম বরাব 9 8244451871

### পছবারন আইন উদ্দিন সপরেুরন বরাব 9 4194437630

### নুরুল ইসলাম  তপমজ উদ্দিন  আভমনা মবগম বরাব 9 4194447480 01986547546

### মমাসাঃচভেলা মবগমমভমাঃ জালাল পময়া সাভহরা খাতুন বরাব 9 7793784286 01940506874

### মমাঃ মমাক্তার মেওয়ান নূরুল ইসলাম  রপহমা মবগম বরাব 9 4193478874 01850810181

### োরমীন সুলতানা  সামছুল মেওয়ান  জহুরা মভবগম বরাব 9 4643506837 01940230767

### মহাসভন আরা  আছান মেওয়ান  আপমরন বরাব 9 2843450970 01913180576

### জাহানারা মবগম  আছান আলী আপমরন মনছা বরাব 9 9143457555 01938601152

### জপসম মেওয়ান সামছুল মেওয়ান  জহুরা মবগম বরাব 9 7793482709 01727761570

### মজসপমন আক্তার  নুভরাল ইসলাম রভমছা মবগম বরাব 9 5096324974 01715583866
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### আলমপগর মহাভসন মুহাম্মে আলী  মরদ্দজয়া মবগম বরাব 9 1493759193 01917654134

### মরাদ্দজয়া আক্তার  ম ালা মেওয়ান মহাভনাো মবগম বরাব 9 9571734624 01929832509

### তুোজ্জল মেওয়ান হাপলম মেওয়ান  মাভজো মবগম বরাব 9 1943538825 01706278396

### মমাঃ মপনর মহাভসন আজমত আলী  ময়ূর জান বরাব 9 1021750888 01855459333

### মমাঃ হাসান  আপমরুল  হক  সাহাতন বরাব 9 1944512332 01716096329

### ছালাম মেওয়ান মারেত আলী তাহার জান বরাব 9 5543792179 01786159097

### মখারভেে আলম মহাভসন আলী  খুেীমন বরাব 9 1021892110 01716671745

### মমভছর আলী  মমাঃ পাক্ক পময়া হাভজরা বরাব 9 1022235988 01994292765

### মমাঃ আঃ রাজ্জাক হুভসন আলী খুপমমন মনছা বরাব 9 9572362177 01952384690

### উজ্জল মহাভসন  তাজউদ্দিন অজেুা মবগম বরাব 9 2394477943 01829990130

### মলাকমান মহাভসন শুকুর আলী মরাভকয়া বরাব 9 6894703310 01791097212

### তাভলম মেওয়ান মােডত আলী তাহার জান বরাব 9 5094106720 01719119967

### রভে পময়া  আন্তাজ  আইমনব মবগম বরাব 9 8243771444 01942534023

### আব্দলু ছামাে  আব্দলু হাপমে েরীেন মনছা বরাব 9 8244459320 01948058325

### নাপছমা আক্তার  বাচ্চু পময়া  তদ্দজরন বরাব 9 7794138064 01908542876

### বাচ্চু পময়া  আভন্তজ মেওয়ান  আয়মন বরাব 9 8244458611 01935795068

### রাপেো আক্তার  আঃ রপেে  মরাভকয়া বরাব 9 5547942333 01773470689

### মমাঃ পলটন মহাভসন মমাঃ নাদ্দজমুদ্দিন  আভমনা মবগম বরাব 9 1944783248 01954308242

### মমাসাঃ রপহমা মবগম মমাঃ আঃ রভে  আকপলমা বরাব 9 2403246065 01992402058

### সপকনা মবগম  ইব্রাপহম নরকার মগাভলনূর মবগম বরাব 9 8244121623 01730216796

### মমাঃ সামছুল হক  ওমর আলী পময়া  জয়তুন মনছা বরাব 9 6894102281 01723516292

### মমাঃ ইব্রাপহম মহাভসনমমাঃ আভনায়ারা  মমারভেো মবগম বরাব 9 3290211899 01821785272

### মমাঃ মহলাল উদ্দিন আঃগেুর  তহুরা মবগম বরাব 9 1491166201 01923705213

### মমাঃ কামরুজ্জামান মমাঃ পদ্দন্ডত আলী  জভলমন মবগ বরাব 9 1944509031 01755827725

### আভনায়ার মহাভসন  খাভলক  আভনায়ারা মবগম বরাব 9 2399851639 01913442414

### মপরয়ম মবগম  মমাঃ েজর আলী বাছাতন মনছা বরাব 9 7343817057 01733464642

### মমাঃ মাসুেুর রহমানমমাঃেজর আলী  বাছাতন মনছা বরাব 9 7344171199 01842393652

### মমাঃ আব্দরু রহমান আরোে আলী   আভমরুন মনছা বরাব 9 8243486795 01720178626

### মমাঃ নুর ইসলাম  েটটক মেওয়ান মগাল ছাহারা বরাব 9 2843736667 01924159701

### মমাঃ আব্দলু গেুরকছুমুদ্দিন পময়া  পমপছরন খাতুন বরাব 9 7343809518 01712722848

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



c„ôv bs-196

ক্র: 

নং
উপক রভ  গীর ন  পপত র ন    ত র ন  স্ব  ীর ন  গ্র  

ওয় 

র্ড 

জ তীয় 

পপরচয়পত্র নং
ম  ব ইল নম্বর

4নং ম ৌচ ক ইউপনয়ন পপরষদ

ঈদ-উল পফতর-2021 উপলভে প জজএফ ক ডসূপচর উপক রভ  গীভদর ন ভ র ত পলক:

### োমীম মহাভসন আ: মপতন জপরনা মবগম বরাব 9 9571883041 01930376484

### পমস রুপা আক্তার রমজান মমাসা: বাভনসা বরাব 9 7356790431 01907424116

### আব্দলু বাপছর েজর আলী বাভছতুন বাভছর বরাব 9 5543795891 01711573819

### হৃেয় মহাভসন মমভহর আলী সুপেয়া মবগম বরাব 9 5103089172 01864653669

### মমা: আভনায়ার মহাভসনেহর আলী আপমরন বরাব 9 5093459948 01777553815

### জাকাপবয়া হক আব্দলু হক োহনাজ বরাব 9 1504239128 01907423464

### জপহর পময়া মাইন উদ্দিন মখাভেজা বরাব 9 3294121490 01913012341

### সাহাব উদ্দিন মাইন উদ্দিন মখাভেজা বরাব 9 8694162754 01994081200

### মখাভেজা কালু পময়া জাপমনী বরাব 9 8244465038 01994081200

### মতাোজ্জল কালু পময়া মুনদ্দজ মবগম বরাব 9 6893740123 01718153899

### মমাসাঃ আপছয়া মবগমজমুর আলী মমাসাঃ হাদ্দজরন মবগম বরাব 9 6893457108 01855875900

### মমাঃ উজাজ্বল মহাভসনমমাঃ পলয়াকত আলীরপহমা মবগম বরাব 9 8444440181 01724712343

### আলম লুৎের আছমা মবগম বরাব 9 9144698165 01406172993

### মসপলনা করম আলী জপমরন বরাব 9 8244451970 01889102272

### নাপগ ডস আঃ মদ্দজে হাপলমা বরাব 9 5544148611 01905145521

### মমাঃ হুমায়ুন কপবরমমাঃ তাহারুদ্দিন মহাসভন আরা মবগম বরাব 9 5544153322 01840502251

### আবেুল রপেে আজগর আলী আভমনা খাতুন বরাব 9 1493471187 01903234343

### জাপহে হাসান আব্দলু আদ্দজজ জাপকয়া আক্তার বরাব 9 4194440162 01718087312

### মমাঃ হাপববুর রহমানআয়ুব আলী পছবাতন মনহা বরাব 9 6444718552 01852916996

### মমাঃ আল-আপমন মহাভসন সাগরমমাঃ এরোে মহাভসনসাভলহা বরাব 9 4654275850 01943091915

### আপমনা মবগম হুভসন পসকোর সাবজান মনছা বরাব 9 6894423984 01761405407

### মমাঃ োহা আলী মমাঃ োইজদু্দিন জপরনা মবগম বরাব 9 8693515911 01734728701

### মমা: আলা বকস হাপকম আলী মমভহর জানপবপব বরাব 9 3.31327E+12 01906474135

### মরাপবয়া খাতুন োহাজউদ্দিন জয়গন মনছা বরাব 9 8694493829 01732039665

### পেল্পী মবগম কাদ্দজম উদ্দিন হাভজরা বরাব 9 3.31327E+12 01864191176

### জভুলখা লপতে পসকোর চম্পা  ানু বরাব 9 3.31327E+12 01886009004

### রুভমলা মবগম বাভছর েকীর মাভজো মবগম বরাব 9 5994477445 01882670440

### জাহাঙ্গীর আলম আ: খাভলক মমাসা: সাভলহা বরাব 9 3740918390 01783218581

### পরমন মহাভসন োহাজ উদ্দিন রােো বরাব 9 3754227191 01862202762

### মমা: সাপনল পসদ্দিক সাভলহা বরাব 9 7327143181 01883050632
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### মমা: আলী পময়া মমাকেম আলী কাপছরন মনছা বরাব 9 6894099727 01840269055

### মমা: খপলল কালূ হাওলাোর আপম্বয়া বরাব 9 3719218152 01914571715

### পলমা আক্তার জাপহে োভতমা বরাব 9 3.31327E+12 01400115649

### জাহানারা রহমান মরদ্দজয়া বরাব 9 2849146721 01754739946

### মমাসা: আকপলমা োমসুল হক হাভজরা খাতুন বরাব 9 1026584621 01873901698

### মমা: বাবুল পময়া উপকল উদ্দিন বানু মবগম বরাব 9 9144698124 01875962288

### জাহাঙ্গীর আলম েজর আলী আভমর জান বরাব 9 4194976512 01726236555

### পরয়াজলু ইসলাম ইউনুস আলী পরদ্দজয়া বরাব 9 8244600584 0192334517

### কাঞ্চন নাহার মমাহাম্মে আলী জভুলখা বরাব 9 1493899874 01877343486

### রুভবল মহাভসন মমাহাম্মে আলী আভমনা মবগম বরাব 9 9144958684 01830518577

### আভমনা সাহাে আলী মভনায়ারা মবগম বরাব 9 9572227743 01840277597

### মেোলী মবগম হাপনে মাতাব্বর তাছপলমা বরাব 9 6403978726 01822997096

### পারপ ন মমাপমন আলী সুপেয়া খাতুন বরাব 9 3.31327E+12 01915379570

### আভলপ মহাভসন জয়নাল হাভজরা বরাব 9 5543662059 01731074536

### মমা: সজীব আব্দলু মাভলক আন্জ ুমবগম বরাব 9 3311462562 01822353397

### োমীমা আক্তার বপের উদ্দিন সুপেয়া মবগম বরাব 9 5524583514 01823343705

### েরভবে আলী হাভয়ত আলী সরবানু বরাব 9 1945279675 01815886866

### ছাভহরা মবগম েরমান খান হাপলমা মবগম বরাব 9 5994153673 01689674851

### মেোলী মবগম মাইন উদ্দিন আভমনা মবগম বরাব 9 824412151 01984597383

### জহুরা মবগম মাভলক আপছয়া বরাব 9 7794325667 01756839256

### োমীম মমাল্লা মদ্দজে মমাল্লা ছালমা বরাব 9 1022072217 01912438049

### কনা তাপর আলী মাভজো মবগম বরাব 9 1967491138 01967491138

### আনছার আপল োভনজ আলী তুোনী মবগম বরাব 9 1944177946 01929568911

### মহাসভনয়ারা মবগম মমাঃ মেখ আজাহার আপসয়া মবগম বরাব 9 1010834305 01926426434

### আভমনা মবগম  মভেজ পময়া মাভজো মবগম বরাব 9 7344497180 01923017855

### মমাঃ ঠান্রু্ পময়া  নইমুদ্দিন মসানাবানু বরাব 9 4193765593 01621909501

### মমাঃজপলল মহাভসন নয়ন আলী জপরনা মবগম বরাব 9 7344769760 01869467948

### মমাঃআঃ গােোর মৃধামমাঃ আঃ খাভলক মৃধাছাভহরা বরাব 9 2381826052 01849952947

### আভনায়ার মহাভসন  মদ্দজে মন্ডল  আভনায়ারা মবগম বরাব 9 2394750596 01965271472

### মজাসনা মবগম হাপববুর রহমান মমভহর জান বরাব 9 1944068814 01850239749
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### ছালমা আক্তার খুরভেে পময়া আভলয়া মবগম বরাব 9 6893749389 01957464076

### মমাঃ মেভলায়ার মহাভসন মমাঃ সুনাথ পবশ্বাস  মভনায়ারা মবগম বরাব 9 8244459270 0192818737

### মমাঃ আঃ ছািার  নভসারুদ্দিন নুরজাহান মবগম বরাব 9 7343815317 01758852617

### মমাঃ ইউনুস মেখ আপলম উদ্দিন  েুল বড় বরাব 9 6444120304 01742294262

### হাভজরা মবগম মমাঃ আোজ উদ্দিন সামাথ ড বান বরাব 9 2393798802 01738918562

### আো আক্তার  মমাঃ নুর ইসলাম  হাপলমা মবগম বরাব 9 8699125020 01985879765

### আছমা খাতুন  মমাঃ ওয়াজ উদ্দিন  কমলঅ খাতুন বরাব 9 4644037089 01756047392

### মমাঃ আবব্দলু হক   আব্দসু সামান পময়ামমাঃ আব্দসু সামান বরাব 9 4643794755 01940438161

### আভমনা ইয়াপছন  োভজো বরাব 9 8224809189 01928797060

### মমাঃ মইজুদ্্দিন  মমাঃ মান্নন মেওয়ান মমাসাঃ মবগম বরাব 9 6893740172 017195965458

### মমাঃ আনায়ার মহাভসন মমাঃ নাপসর উদ্দিন  মরাদ্দজনা মবগম বরাব 9 4644152128 01320840883

### মমাসাঃআপখ আক্তার মমাঃ আবেুল্লাহ পময়া পনলুো মবগম বরাব 9 7764567207 01409109961

### মমাঃ আঃ হাই  মমাঃ আঃ ছামাে পময়া ইয়াতন মনছা বরাব 9 6894093035 01927601884

### মমাঃ আবেুল্লা পময়া মমাঃ জপলল পময়া  োহতন মবগম বরাব 9 2394040451 01984190506

### মমাঃহভসম মবপারীমমাঃ আঃ সামাে  ইয়াতন মনছা বরাব 9 3744018882 01725550496

### মমাঃ সামছুল হক  মমাঃ হাপকম আলী আপছরন মনছা বরাব 9 8693810759 01302073092

### মমাঃ মসালায়মান  সবুজ উদ্দিন  হুসনারা মবগম বরাব 9 4167006467 01968299574

### মমাঃোরগ আলী  মমাঃ মামুে আলী  রয়জান মনছা বরাব 9 1022071656 01912492563

### মমাৎ মখাকন পবশ্বাস মমাঃ আলতাব  খুপে মবগম বরাব 9 5068846974 01727465678

### মমাঃ লুৎের পসকোর মমাঃ তাভহজ উদ্দিন  বাছাতন বরাব 9 8243775403 01947959192

### আপছয়া মবগম  মমাঃ আনভছর আলী মাভলক জান বরাব 9 2394037168 01746729842

### মমাঃ এমারত মহাভসন মমাঃ মাসুে আলী  রায়জান মবগম বরাব 9 2394153593 01707739011

### আয়ো খাতুন  রহমান আলী  মাভলক জান বরাব 9 5093991411 01746729156

### মমাঃ ছবভের আলী  মমাঃ কভয়ে আলী  লাল  ানু বরাব 9 6893739570 01955917136

### মুপনয়া আক্তার পবপথ মমাঃ মসপলম  োহানাজ বরাব 9 8704285249 01957027327

### মমাঃ আশ্রােুর আলম মমাঃ সাহাজদু্দিন  আছমা মবগম বরাব 9 4194444396 01887437621

### মমাঃ েপহেুল ইসলাম মমাঃ সাহাজদু্দিন আছমা আক্তার বরাব 9 4656753813 01621532081

### মমাঃমপনর মহাভসন মমাঃ ওয়াভহে আলীজভুলখা মবগম বরাব 9 8243771923 01931160192

### মমাঃ োহীন মেখ বাপছর উদ্দিনভেখ সূরর্ বানু বরাব 9 5093748761 01927291346

### আলমগীর আবুর কালাম  ছাভহরা বরাব 9 7794131198 01818833273
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### কপহনূর আক্তার  জাভয়ে আলী  রওেন আরা বরাব 9 7793775342 01939864484

### মমাঃ বাবুর মহাভসন মমাঃ সুভমজ উদ্দিন  ছপবরন মনছা বরাব 9 6444713785 01715970198

### মভনায়ারা খাতুন  মমাঃ কপলমুদ্দিন  জায়ো খাতুন বরাব 9 1022067571 01910284546

### মমাঃ পসরাজ পময়া  আপল উলযা আভমনা খাতুন বরাব 9 9104634564 01964451763

### মমাঃ সামসুর হক মেখ বপছর উদ্দিন মেখ সূরর্ বানু বরাব 9 64444460771 01920895185

### মমাঃ ইকবাল মহাভসন মমাঃ মপতউর রহমান হাভজরা খাতুন বরাব 9 7344772566 01927291346

### রুভমজ মউদ্দিন  হাপমে মআলী  আভনায়ারা বরাব 9 7793781613 01729968704

### মজাসনা আক্তার মমাঃ এখলাস উদ্দিন মোয়াত জান বরাব 9 2394037077 01937988019

### মরজাউল  পপয়ার আলী  জভুলখা বরাব 9 6894099628 01753489912

### মমাসাম্মৎ মদ্দজডনা  মমাঃ আবুল কালাম  কাঞ্চল মনছা বরাব 9 9144433951 01949317695

### জাপমরন মনছা রহুমুল্লাহ  মদ্দজরন বরাব 9 9572062942 01954472276

### পসরাজ রজব আলী  খাতুন বরাব 9 4194447456 01962179399

### হাপববুর রহমান  নুরুল ইসলাম  কমলা মবগম বরাব 9 1022069155 01837469534

### মজসপমন আক্তার  মমাঃ জামাল মবপারী োপহো মবগম বরাব 9 8694334643 01727270572

### মমাঃ আবুর কালাম  আবুল হাভেম  জভুলখা মবগম  বরাব 9 4194117117 01954427064

### জহুরা ইন্তাজ আলী  েুলজান বরাব 9 6893738762 01928023385

### মজাভলখা আক্তার  েজল হক  মসানা  ানু বরাব 9 4644156418 01939054900

### আভমনা খাতুন  মমাঃ আমজাে পময়া নুর জাহান মবগম বরাব 9 4194114965 01986745486

### মমাঃ জপহরুল ইসলাম আবেুর রহমান  পেভরাজা মবগম বরাব 9 4194112258 01813750007

### হাপমো মবগম  মমাঃ জপলল পময়া  আপসর জান বরাব 9 1494725854 01924850318

### আভমনা মবগম  আবেুর রহমান েুলজান বরাব 9 3294129527 01684053489

### মমাঃ দ্দজন্নত আলী  তুোন আলী আয়তন মনছা বরাব 9 4194107019 01996503324

### মমান্তাজ আলী  আব্দলু মমাতাভলব হাভজরা মবগম বরাব 9 2394476028 01974249727

### আেভরাজা আক্তার পরয়াজ উদ্দিন মমাছাঃ সপখনা বরাব 9 3756628396 01944623988

### মমাঃ োহ আলম  মমাঃ আঃ মমাতাভরবমমাসাঃ নূরজাহান বরাব 9 3743483293 01878276117

### মমাঃ নজরুল ইসলাম মমাঃ আঃভমাতাভলবমমাসাঃ নূরজাহান বরাব 9 2393504929 01873332351

### মমাঃ ইব্রাহীম খপলল আব্দল পময়া  বাসুপন মবগম বরাব 9 5544482804 01885793054

### আব্দলু কাভের  আবেুল মদ্দজে রপেো মবগম বরাব 9 5993798809 01719757954

### অতুল চন্দ্র বম ডন লালভমাহন চন্দ্র বম ডনমেবী রানী বম ডন বরাব 9 4194711778 01762004657

### মমাসাঃ পসম ুআক্তার মমাঃ ছাভয়ে আলী সুপেয়া মবগম বরাব 9 5071005366 01879040886
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### মছালাইমান  আঃ বাভছর পসকোর সুপেয়া মবগম বরাব 9 1944182300 01621812878

### মমাঃোহাজ উদ্দিন মমাঃ আঃ জপলল  মদ্দজরন মনছা বরাব 9 9144433449 01846224871

### মমাঃ জাহাঙ্গীর আলমমমাঃ আঃ রপেে  কমলা মবগম বরাব 9 5994148327 01936369657

### মমাঃ নজরুল ইসলামমমাঃ েজর আলী োভতমা মবগম বরাব 9 5089887557 01953406439

### মমাঃ হর্রত আলী  কভের রপহমা বরাব 9 6894699575 01956589431

### মমাঃ সুলতান পময়া মমাঃ মদ্দজবর রহমান রমলা মবগম বরাব 9 9571699611 01721323139

### মমাঃ আব্দলু আদ্দজজ মমাঃ আহাে আলী  জয়গুন মনসা বরাব 9 2825671346 01914202846

###  আ: হাই বাচান আলী পসকোরছাপবরন বরাব 9 3293768770 01914032467

### মমা: রন্জ ুপময়া বােো পেভরাজা মবগম বরাব 9 2406709333 01787991847

### পারুল আক্তার পবল্লাল পসকোর জভলখা মবগম বরাব 9 3.31327E+12 01631371799

### আ: আদ্দজজ মপকম আলী আভমনা মবগম বরাব 9 5059049246 01785709976

### আমজাে পসকোর মনাভমজ পসকোর কপছরন মনছা বরাব 9 8694495824 01719389859

### আলমগীর মহাভসনতপমজ উদ্দিন মজাস্না মবগম বরাব 9 9572062264 01980507905

### লাকী মবগম জয়নাল আভবেীন পারুল মবগম বরাব 9 9109413113
0174457949

8

### মমাসভলমা খাতুন মতাজাভম্মল মদ্দজডনা খাতুন বরাব 9 1965218088
0196521808

8

### মাভলক পময়া োলু পময়া েপরেন মবগম বরাব 9 2394750489
0188541695

9

### জসুম উদ্দিন ছাভনায়ার মহাভসন জভবো বরাব 9 8660930473
0191537005

5

### রাভসল মহাভসন ইসমাইল মহাভসন কুলসুম বরাব 9 642527378 01305678893

### আপেক রানা নজরুল ইসলাম সালমা বরাব 9 5556372521 01857355490

### সালমা সালামত আপছয়া বরাব 9 3744732 01955273622

### জপসম উদ্দিন খাভেম কালী মমঘনা মবগম বরাব 9 2403124700 01954543438
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¯^vÿi msiwÿZ gwnjv m`m¨v ¯^vÿi IqvW© m`m¨ ¯^vÿi ‡Pqvig¨vb



c„ôv bs-207

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



c„ôv bs-208

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



c„ôv bs-209

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



c„ôv bs-210

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



c„ôv bs-211

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



c„ôv bs-212

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



c„ôv bs-213

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



c„ôv bs-214

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



c„ôv bs-215

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



c„ôv bs-216

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



c„ôv bs-217

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



c„ôv bs-218

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



c„ôv bs-219

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



c„ôv bs-220

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


