
ক্রমিক নং
উপকারভ াগীর নাি 

(স্বািী ও স্ত্রী উ ভের)

জাতীে পমরচেপত্র ও মিাবাইল নম্বর 

(মে মকান একজভনর)
ঠিকানা (গ্রাি/ওোর্ ড/ইউমনেন) মপশা ও িামিক আে (মে মকান একজভনর) ছমব (স্বািী ও স্ত্রী উ ভের)

১
মিাছাাঃ মিনু মবগি    জং 

বাবু মশখ

3515878751351 

01707680539

গ্রািাঃ পাচুমিো, ইউমনেনাঃ 

পশারগাতী

মপশা: ম ক্ষুক

িামিক আে: 2500/-

২

রাজু মিাল্লা,           মপং- 

মবল্লাল মিাল্যা  মরশিা 

মবগি,          জং রাজু 

মিাল্যা

19933515878000105 

01311480829

গ্রািাঃ কৃষ্ণামিো, ইউমনেনাঃ 

পশারগাতী

মপশা: কৃমি

িামিক আে: 8000/-

৩

খুমশ মবগি         জং- 

আব্বাি মিাল্যা
3515878757856 

০1747930611

গ্রািাঃ কৃষ্ণামিো, ইউমনেনাঃ 

পশারগাতী

মপশা: কৃমি

িামিক আে: 6000/-

৪

মিাাঃ িাউি মশখ   মপং 

িমজবর রহিান মশখ 

হাভজরা মবগি  জং- মিাাঃ 

িাউি মশখ

3515878752578 

০1922033670

গ্রািাঃ কাওোলমিো , ইউমনেনাঃ 

পশারগাতী

মপশা: কৃমি

িামিক আে: 6000/-

৫

আমনচুর রহিান    মপং 

আভনাোর মশখ  মরশিী 

আক্তার      জং- আমনচুর 

রহিান

19923515878016500 

০1706887054

গ্রািাঃ বামহরবাগ, ইউমনেনাঃ 

মগামবন্দপুর

মপশা: কৃমি

িামিক আে: 6000/-

৬

িঞ্জুর মশখ          মপং 

ইিানমিন মশখ  িমরেি 

মবগি       জং- িঞ্জুর 

মশখ

3515833886249 

০1756688411

গ্রািাঃ দুগ ডাপুর, ইউমনোঃ 

মগামবন্দপুর

মপশা: মিনিজুর

িামিক আে: 4000/-

মুমজব বভি ড ভূমিহীন ও গৃহহীনভির গৃহ প্রিান প্রকভের সুমবধাভ াগীভির তামলকা

 মজলা: মগাপালগঞ্জ। উপভজলা: মুকসুিপুর।



৭
মহনা মবগি           জং 

মৃত ইিরামিল মিখ

3515833884365 

০1707704893

গ্রািাঃ মুকসুিপুর, ইউমনেনাঃ 

মগামবন্দপুর

মপশা: গৃহকিী

িামিক আে: 4000/-

৮

মিাাঃ টুকু িরিার     মপং 

খমতব িরিার মিভরাজা 

মবগি       জং-মিাাঃ টুকু 

িরিার

৩৫১৫৮৩৩৮৯৬৯৮৩ 

০1997939507

গ্রািাঃ মগাপালপুর, ইউমনেনাঃ 

মগামবন্দপুর

মপশা: ব্যবিা

িামিক আে: 9000/-

৯
হামলিন মনছা জং- মৃত 

িাভলক মশখ

19413515855000001 

০১৭৩৮৬৮৪৯৪৫

গ্রাি- খান্দারপাি, ইউমনেনাঃ 

খান্দারপাি
মপশা-   আে-

১০

মিাাঃ রুহুল আমিন মপং 

মিাাঃ মখাকা মশখ, মরক্তা 

মবগি, জং রুহুল আমিন

3515855758523 ০১৩১৯৮৪৮৯২১
গ্রাি- খান্দারপাি, ইউমনেনাঃ 

খান্দারপাি
মপশা- ব্যবিা  আে-৬০০০/-

১১

িনজু ভুইো           মপং- 

চুন্নু ভূইো      পমল খানি  

         জং- িনজু ভূইো

3515855760922 

০1790266378

গ্রাি  াটরা, 

ইউমনেনাঃ খান্দারপািা

মপশা:  যান চালক

িামিক আে: 7000/-

১২

কািাল মিাল্যা       মপং- 

তিভছর মিাল্যা  মজিমিন 

মবগি        জং-কািাল 

মিাল্যা

3515855761965

০1840657038

গ্রাি  াটরা,

ইউমনেনাঃ খান্দারপািা

মপশা:  যান চালক

িামিক আে: 9000/-

১৩

বাবু খান               মপং-

িেজর খান      সুমি 

মবগি             জং- বাবু 

খান

3515855762575 

01871584602
গ্রাি  াটরা,

ইউমনেনাঃ খান্দারপািা

মপশা: মিনিজুর

িামিক আে: 5000/-



১৪

মিাাঃ মিমলি মিাল্যা, মপং-

 িাভিক মিাল্যা, হামলি 

মবগি, জং- মিাাঃ মিমলি 

মিাল্যা

3515855758317 ০১৯৬৭৭২৭৩৯৪
গ্রাি- খান্দারপাি, ইউমনেনাঃ 

খান্দারপাি
মপশা- কৃমি   আে-৫০০০/-

১৫

মিমলি মিাল্যা       মপং- 

িাভজি মিাল্যা    মিািাাঃ 

পারুল মবগি জং- মিমলি 

মিাল্যা

3515855762009 

০1705136179

গ্রাি  াটরা, 

ইউমনোঃ খান্দারপািা

মপশা: কৃমি

িামিক আে: 9000/-

১৬

শমরফুল ভূইো, মপং- চুন্নু 

ভূইো, িমজডনা মবগি, জং-

 শমরফুল ভূইো

3515855760828 ০১৭০১০৩৫৯২৯
গ্রাি- মবজিা, ইউমনেনাঃ 

খান্দারপাি
মপশা-  যান চালক   আে- ৬০০০/-

১৭

মবল্লাল মিাল্যা         মপং-

কুদ্দুি মিাল্যা িাহান 

মবগি          জং-মবল্লাল 

মিাল্যা

3515855761488  

01784779327     গ্রাি মবজিা, ইউমনেনাঃ 

খান্দারপািা

মপশা: মিনিজুর

িামিক আে: 8000/-

১৮
মিািাাঃ চাম্পা        মপং- 

কালাি  মুন্সী

3515855761407 01854564811 গ্রাি মবজিা, 

ইউমনেনাঃ খান্দারপািা

মপশা: গৃমহনী

িামিক আে: 7000/-

১৯

আমজজুল হামকি, মপং- 

িািচু মশখ, নাজিা 

মবগি, জং- আমজজুল 

হামকি

3515855761414 ০১৭৫৩৩০১৮৭৪
গ্রাি- মবজিা, ইউমনেনাঃ 

খান্দারপাি
মপশা- কৃমি  আে-৮০০০/-

২০

মিাাঃ ইউসুি মহাভিন, 

মপং- বামরক মিাল্যা, 

িনমজলা মবগি, জং- 

ইউসুি মহাভিন

19654794510000010 

০১৭৭৬৫৯৬৯০১

গ্রাি- মবজিা, ইউমনেনাঃ 

খান্দারপাি
মপশা-  যান চালক  আে-৬০০০/-

২১
র্মল মবগি           মপং- 

বাচ্চু ভূইো

19883515855000037 

01309863632
গ্রাি মবজিা, 

ইউমনেনাঃ খান্দারপািা

মপশা: গৃমহনী

িামিক আে: 7000/-



২২
অভলকা মবগি, মপং- 

িািচুল হক মিাল্যা
2383235021 01755934341

গ্রাি- মবজিা, ইউমনেনাঃ 

খান্দারপাি
মপশা- ম ক্ষুক  আে-৫০০০/-

২৩

রুিান ভূইো মপং- চুন্নু 

ভূইো, িাভজিা মবগি, 

জং- রুিান ভূইো

3515855760829 

01310359995

গ্রাি- মবজিা, ইউমনেনাঃ 

খান্দারপাি
মপশা-  যান চালক  আে-৬০০০/-

২৪
মিাছাাঃ মলচু মবগি     

জং- মিভহিী হাচান
3515811931356 ০1716195124

গািলগাতী, 

ইউমনোঃ বহুগ্রাি

মপশা: গৃমহনী

িামিক আে: 3000/-

২৫

দুল ড বালা            মপং-

মৃতাঃ িমনভিাহন  মবনতা 

বালা          জং- দুল ড 

বালা

3515811929781 

01837630526
বহুগ্রাি, ইউমনেনাঃ বহুগ্রাি

মপশা: মিনিজুর

িামিক আে: 5000/-

২৬
রাভহলা খানি          জং-

মৃতাঃ রুকিান মিাল্যা

 3515811931179  

01902588117
গািলগাতী, ইউমনেনাঃ বহুগ্রাি

মপশা: গৃমহনী

িামিক আে:  6000/-

২৭
ইিারত মিাল্যা          

মপং ওহাব মিাল্যা

3515861865020 

০১৭৩৪৭২০২৩২
িাং বনগ্রাি

মপশা: মিনিজুর

িামিক আে: 7000/-

২৮

িাসুি মিো             

মপং হাভরজ মিো      

রুপা মবগি             জং- 

িাসুি মিো

3515861870732 

০1719679249

িাং িধ্য বনগ্রাি ইউমনেনাঃ 

িহারাজপুর
মপশা: ব্যবিা

িামিক আে: 8000/-



২৯

আব্দুল হক খন্দকার    

মপং আনারমিন    মিািাাঃ 

িভনাোরা মবগি জং- আব্দুল 

হক খন্দকার

3515861863790 1778523919
িাং িহারাজপুর 

ইউমনেনাঃ িহারাজপুর

মপশা: ব্যবিা

িামিক আে: 7000/-

৩০

মিাাঃ শহর আলী মশখ 

মপতা- মৃত ম ালাই মশখ 

কুলছুি মবগি        জং- 

মিাাঃ শহর আলী মশখ

3515822818159 

০1768306837

গ্রাি - বাহািা, ইউমনেনাঃ 

বাটিকািারী

মপশা:  যানচালক

িামিক আে: 9000/-

৩১

হান্নু মিো             মপং- 

মৃত: মজানাব আলী মবউটি 

মবগি      জং-হান্নু মিো

3515822806677 

০1318696921

গ্রাি- গুো বাহািা, ইউমনেনাঃ 

বাটিকািারী

মপশা: কৃমি

িামিক আে: 8000/-

৩২

মিাাঃ আনার আলী    মপং-

 মৃত রাংগা মিো  মরনু 

মবগি             জং- 

মিাাঃ আনার আলী

3515822808757 

01749160862

গ্রাি- পমিিপািা বাহািা,

ইউমনেনাঃ বাটিকািারী

মপশা: কৃমি

িামিক আে: 9000/-

৩৩

িনা িাভলা            মপং-

িঙ্গল িাভলা    কুটি রানী 

িাভলা      জং- িনা 

িাভলা

3515827901031 

01743146286

গ্রািাঃ মন:শংক, ইউমনেনাঃ 

মিগনগর

মপশা: কৃমি

িামিক আে: 6000/-

৩৪
আমছো খাতুন         জং-

বাবলু মশখ

19863515827000039 

01766298083

গ্রািাঃ গিার াজন্দী , ইউমনেনাঃ 

মিগনগর

মপশা: মিল শ্রমিক

িামিক আে: 5600/-

৩৫

িারুক মশখ           মপং-

মৃত নুরা মশখ ইোরন 

মবগি        জং- িারুক 

মশখ

3515827911031 01729496484
গ্রািাঃ বাগাট, ইউমনেনাঃ 

মিগনগর

মপশা: মিনিজুর

িামিক আে: 7000/-



৩৬
িভনাোরা মবগি     জং- 

মিাাঃ রজব আলী

3515883826056 

০1764651858

গ্রাি-  তপারকামন্দ, ইউমনেনাঃ 

রাঘিী

মপশা: গৃমহনী

িামিক আে: 4500/-

৩৭
রামজো সুলতানা      জং- 

জেনুল আমিন মশখ

5418076410985 

01726293631

গ্রািাঃ চরপ্রিন্নিী, 

ইউমনেনাঃ 

রাঘিী

মপশা: গৃমহনী

িামিক আে: 5000/-

৩৮

হৃিে িজুিিার       মপং- 

মৃত: রভিন িজুিিার      

    কমনকা িজুিিার       

 জং- হৃিে িজুিিার

3515883819444 ০১৭২৮৯১৬১৩৫
গ্রািাঃ চরপ্রিন্নিী , ইউমনেনাঃ 

রাঘিী

মপশা: মিনিজুর

িামিক আে: 7000/-

৩৯

এিিাদুল মিাল্যা      মপং-

মিভলাোর মহাভিন মিাল্যা  

তানমজরা মবগি জং- 

এিিাদুল মিাল্যা

3515839855188 

০১৭২৮৯৩৮২৯৫

গ্রাি-হমরির,  ইউমনেনাঃ 

মগাহালা

মপশা: মিরীওোলা

িামিক আে: 10000/-

৪০

জমলল মশখ          মপং- 

িাগু মশখ মজিমিন মবগি 

     জং- জমলল মশখ

3515839858327 

০1778568820

গ্রাি-উাঃগঙ্গারািপুর, 

ইউমনেনাঃ মগাহালা

মপশা: কৃমি

িামিক আে: 6000/-

৪১

হামবব খান            মপং- 

মৃত রজব আলী হাজী িঞ্জু 

মবগি      জং- হামবব খান

19933515839000065 

01790666982

গ্রাি-হমরির, ইউমনেনাঃ 

মগাহালা

মপশা: কৃমি

িামিক আে: 7000/-

৪২

এলামহ মশখ           মপং- 

অদুত মশখ    মলমপ মবগি 

         জং- এলাহী মশখ

3515839847476 

01718290634

গ্রাি- গেলাকামন্দ, ইউমনেনাঃ 

মগাহালা

মপশা: মিনিজুর

িামিক আে: 8000/-



৪৩

মিাাঃ কাঞ্চন মিনা     

মপং-মৃাঃ ওভিি মিনা 

রামশ মবগি            জং- 

মিাাঃ কাঞ্চন মিনা

3515850877032 

01749043595

িাং- কাশামলো, ইউমনেনাঃ 

কাশামলো
মপশা: মিনিজুর

িামিক আে: 6000/-

৪৪

সুরত আলী মিকিার মপং-

িকা মিকিার   মবলমকি 

মবগি      জং- সুরত 

আলী মিকিার

3515850877210 01797155222

িাং-বািনগাতী, ইউমনেনাঃ 

কাশামলো

মপশা: মিরীওোলা

িামিক আে: 6000/-

৪৫

ছালিা মবগি         জং-

ছন্টু খালািী 
3515872782571 

01793453919

িাং-বি াটরা, ইউমনেনাঃ 

ননীক্ষীর

মপশা: কাঠ মিমস্ত্র

িামিক আে: 8000/-

৪৬

শুকুর আলী হাওলািার 

মপং-মৃাঃ আিভজি 

হাওলািার          

আভিলা মবগি        জং- 

শুকুর আলী হাওলািার

3515872776296 

01730252198

িাং-ননীমক্ষর, ইউমনেনাঃ 

ননীক্ষীর

মপশা: কৃমি

িামিক আে: 7000/-

৪৭

বািল মশকিার        মপ-

কালু মশকিার স্মৃমত 

মশকিার,          জং- 

বািল মশকিার

3515872778732 

01953137100

িাং- মগাোলগ্রাি, ইউমনেনাঃ  

ননীক্ষীর

মপশা:  যানচালক

িামিক আে: 9500/-

৪৮

দ্বীপা ববদ্য             জং-

 রত ববদ্য

3515844838276 

01300510799

িাং-জমলরপাি, ইউমনেনাঃ 

জমলরপাি মপশা: গৃমহনী

িামিক আে: 5000/-

৪৯

িঞ্জে িরকার        মপং- 

িভনারঞ্জন িরকার বনলতা  

িরকার     জং-িঞ্জে 

িরকার

3515844840909 01782584062

িাং-জমলরপাি, ইউমনেনাঃ 

জমলরপাি
মপশা: মিনিজুর

িামিক আে: 6000/-



৫০

তাপি িরকার        মপং- 

রমব িরকার িমবতা 

িরকার        জং- তাপি 

িরকার

3515844840515 

01725837053

িাং-জমলরপাি, ইউমনেনাঃ 

জমলরপাি মপশা:  যানচালক

িামিক আে: 8000/-

মিাাঃ মজাবাভের রহিান রাভশি

উপভজলা মনব ডাহী অমিিার

পমরমচমত নং : ১৭৫৩৯

মিাবাইল নং :  ০১৭৬০৬৭৪০০০৮

মুকসুিপুর, মগাপালগঞ্জ


