
উপকারেভাগীর তািলকা

িমক ন র উপকারেভাগীর
 ID

উপকারেভাগীর নাম মাতার নাম িপতার নাম ামী / ীর নাম জ  তািরখ ওয়াড াম পাস বুক নং

1 2750011692 িফেরাজা বগম তরমুজা বগম তবারক উল াহ Ebaydul Hok 2/7/1961 ওয়াড নং-01 চাঁচুয়া 2952
2 2750011693 িবিব হােজরা ছমনা বগম বলু িময়া Obaydul Hok 3/20/1965 ওয়াড নং-01 হাঁ রপাড় 2953
3 2750011694 না আ ার অিহেদর নছ এছাক িময়া Late Abdur Khalek 2/14/1967 ওয়াড নং-01 র ব আলীর বাড়ী, চাঁচুয়া 2954
4 2750011695 সামসুন নাহার রােবয়া খাতুন আলী কিরম Md Sohel 10/2/1990 ওয়াড নং-01 সাবহােনর বাড়ী, চাঁচুয়া 2955

5 2750011696 হােজরা বগম সামছুন নাহার মাঃ হায়দর আলী Md Nur Islam 1/1/1962 2
চাঁন িময়া িডলােরর পুরান 
বাড়ী, ইিদলপুর 2956

6 2750011697 তােহরা খাতুন আেনায়ারা বগম ম আলী Late Samsul Hok 1/1/1962 2 মা া বাড়ী, ইিদলপুর 2957

7 2750011698 আেমনা খাতুন জােয়দা খাতুন মেনাহর আলী Solaiman 3/1/1962 2
ওয়ািল উল া মা ােরর 
বাড়ী, ইিদলপুর 2958

8 2750011699 হাজরা খাতুন আিফয়া খাতুন আবদুল ছাহান Late Abdul Gofran 8/12/1962 2 জােন বােপর বাড়ী, ইিদলপুর 2959
9 2750011700  ছােলহা বগম ছােবদা খাতুন মাঃ বদ ুিময়া Md Abdul Monnan 1/1/1963 2 বসু মু রীর বািড়, ইিদলপুর 2960

10 2750011701 রােবয়া খাতুন আিফয়া খাতুন হািকম আলী Abdul Monnan 6/8/1963 2
হািকম আলীর বািড়, 
ইিদলপুর 2961

11 2750011702 লােখরা বগম সুিফয়া খাতুন মাঃ মিজবুল হক 1/12/1965 2
কালু খানােরর বািড়, 
ইিদলপুর 2962

12 2750011703 শামছুন নাহার তােহরা বগম মাঃ ইিলয়াছ Md Sale Ahammad 5/1/1975 2 হাজী বাড়ী পুরাতন, ইিদলপুর 2963
13 2750011704 হািছনা বগম মিরয়ম নছা রিফক উল া Abu Bokkor Siddiq 4/2/1984 2 মা া বািড়, ইিদলপুর 2964

14 2750011706 সা  বালা দাস িবশকা রানী দাস র  চ  দাস
Late Mut Mon 
Ronjon Das 3/12/1963 3

হির মা ােরর বািড়, 
িছেলািনয়া 2965

15 2750011708 িবিব জ রা মাসুদা খাতুন ইসমাইল হােসন Osman Goni 7/2/1960 3
চাঁদ িময়া বপারী বাড়ী, 
নািজর নগর 2966

16 2750011709 পয়ারা বগম তয়েবর নছা বসু িময়া Abul Kashem 10/10/1960 3
আবু ব েরর বাড়ী, 
িছেলািনয়া 2967

17 2750011712 তুলশী রানী দাস িচ া মিন দাস  ভগী রথ দাস Jogoydis Chandra Das 2/1/1962 3
গৗর  আিমন বািড়, 
িছেলািনয়া 2968

18 2750011812 রিহমা বগম িফেরাজা বগম হায়দর আলী Late Yousuf Ali 2/7/1962 3
ইউছুপ আলীর বাড়ী, 
িছেলািনয়া 2969



19 2750011814 সািফয়া খাতুন জুেলখা খাতুন ল আিমন Abdus Sattar 6/1/1975 3 িছেলািনয়া 2970

20 2750011815 হাসেন আরা বগম ছােলহা খাতুন মাঃ আিফজ উি ন Md Hanif 1/1/1960 4
হািনেফর বাড়ী, উ র 
মািনকপুর 2972

21 2750011817 িবিব হাজরা রািজয়া খাতুন মাঃ ইসলাম Late Momtaj Uddin 1/1/1960 4 আিদ বাড়ী, উ র মািনকপুর 2973

22 2750011818 রািজয়া বগম হািরছা খাতুন মত জালাল আহ দ Late Gabotyat 3/23/1960 4
রাজনী মা া বাড়ী, উ র 
মািনকপুর 2974

23 2750011820 লুৎফা আরা বগম র েবর নছা আবু বকর Abdul Hai 1/2/1961 4 গনু হাজী বাড়ী, মািনকপুর 2975

24 2750011821 আেয়শা বগম সিফয়া বগম আবদূল হক Abul Kashem 6/1/1962 4
গফুর মা ার বাড়ী, উ র 
মািনকপুর 2976

25 2750011824 মনছুরা বগম সািফয়া খাতুন মাঃ রিক উল াহ Abdur Rashid 1/1/1970 4
মা া বাড়ী, উ র 
মািনকপুর 2977

26 2750011825 আেনায়ারা বগম মিরয়েমর নছা মাঃ হািরছ িময়া Late Sahab Uddin 1/1/1975 4
বাহার িময়ার বাড়ী, 
মািনকপুর 2978

27 2750011827 িফেরাজা বগম ম েবর নছা কিবর আহা দ Abdul Malek 3/1/1958 5
লাল িময়া হাজী বাড়ী, 
দি ণ মািনকপুর 2979

28 2750011829 শিরফা খাতুন তয়বা খাতুন আবদুর রিশদ Kholilur Rahman 5/10/1958 5
আবদুস ছা ােরর বািড়, 
গারকাটা তুলাপু িরয়া 2980

29 2750011831 সািফয়া খাতুন িচয়া খাতুন আবদুল রিশদ Nurul Islam 2/1/1959 5 বপারী বািড়, মািনকপুর 2981
30 2750011834 আেমনা খাতুন আিমেররর নছা বজলুর রহমান Belayet Hossain 3/1/1959 5 দি ণ মািনকপুর 2982

31 2750011836 নূর জাহান মার বানু আ র আলী Md Rofiq Ullah 3/4/1963 5
অিজ উল াহ াইভােরর 
বাড়ী, দি ণ মািনকপুর 2983

32 2750011838 আেয়শা আ ার মেনায়ারা বগম আবদুল ওয়াদুদ Late Abdul Ahad 8/22/1981 5
ওহাব িব এস স ার বািড়, 
দি ণ মািনকপুর 2984

33 2750011840 িবিব ছিকনা হািলমা খাতুন ইউনুছ িময়া Mojibul Hok 3/2/1963 6
অিজ উ ার বাড়ী, উ র 
গারকাটা 2985

34 2750011841 নূর জাহান লছুেমর নছা আফজেলর রহমান Abdur Sattar 2/12/1960 6
বকিস খিলফা বাড়ী, 
গারকাটা 2986

35 2750011927 িবিব হাজরা মেনায়ারা বগম আবদুল আউয়াল Md Bacchu Miya 8/4/1983 3
হাজী আবদুল মােলক 
িডলার বািড়, িছেলািনয়া 2971

36 2750011929 মেনায়ারা বগম জধেনর নছা আবদুর রা াক Sha Alom 3/1/1963 6
হাজী মমতােজর বাড়ী, 
উ র গারকাটা 2987

37 2750011932  মাছূদা খাতুন র েবর নছা করামত আলী Jaker Hossain 10/15/1970 7
ই াহীম হাজী বাড়ী, দি ণ 
গারকাটা 2990

38 2750012011 ফরদাউস আ ার রােবয়া খাতুন আবদুল বািরক Md Mojibul Hok 1/1/1974 7
আলতাফ আলী পি ত 
বাড়ী, দি ণ গারকাটা 2991



39 2750012014 সামসু নাহার জ র বানু কালা িময়া Abdul Mannan 3/2/1975 7
মু ী বপারীর বাড়ী, 
দি ণ গারকাটা 2992

40 2750012015 তপুরা খাতুন ছালমা খাতুন চাঁন িময়া Ajgor Ali 5/10/1958 8
হাজী আনছর আলীর বাড়ী, 
দৗলতপুর 2993

41 2750012020 িললু বালা হর সু রী ীিরশ চ  দাস Sudisha Chandra Das 6/4/1958 8
সুেরেশর বাড়ী, দিড় 
গারকাটা 2994

42 2750012023 জয়নেবর নছা মাবাশরা বগম আবু হািনফ Md Abu Taher 11/25/1959 8
ছােলহ আহা েদর বাড়ী, 
দিড় গারকাটা 2995

43 2750012025 পয়ারা বগম রমেতর নছা তিরক উল াহ Emam Hossain 6/15/1967 8 মাদ ুিময়ার বাড়ী, দৗলতপুর 2996

44 2750012028 খােদজা বগম তিবয়া বগম ছািবদ আলী Tofajjol Hossain 11/8/1958 9
বলী মাহা েদর বাড়ী, 
বাতাকাি 2998

45 2750012030 িবিব হােজরা নুর নাহার মু  িময়া Late Ali Asraf 4/8/1960 9
আিজম উি েনর পােটায়ার 
বাড়ী, বাতাকাি 2999

46 2750012032 িবিব লছুম আেলফা খাতুন আিমনুল হক Ruhul Amin 6/13/1962 9
ীন মাহা দ মৗলভী 
বাড়ী, বাতাকাি 3000

47 2750012034 আেনায়ারা বগম নুর বানু আবদুর রিশদ Late Abul Kashem 2/1/1965 9
ীন মাহা দ মৗলভী 
বাড়ী, বাতাকাি 3001

48 2750012037 রািবয়া বগম জায়দা খাতুন আবদুল মিতন Sheik Ahmad 7/15/1982 2
কিরেমর নতুন বাড়ী, 
ইিদলপুর 2121

49 2750012083 গালািপ বগম রমেতর নছা আলী আহা দ Abdul Malek 12/7/1969 8
হাজারী বাড়ী, দিড় 
গারকাটা 2997

50 2750012084 ফেয়েজর নছা সামছুন নাহার মাঃ আলী আকবর Tofayel Ahmed 1/1/1957 4
সয়দ আহা দ মা ােরর 
বাড়ী, উ র মািনকপুর 685

51 2750012085 জ রা বগম খােদজা বগম আবদুল গফুর Late Abul Khayer 12/16/1965 5 মৗলভী আবদুল হক 
সােহেবর বাড়ী, দি ণ 

2613

52 2750012089 জামলা খাতুন িবিব লসুম আহসান আলী Late Abdu Rab 3/10/1969 ওয়াড নং-01 মু ী বািড়, হা রপাড় 183

53 2750012091 সামছুন নাহার আেবদা খাতুন আহা দ উল াহ Abul Kasem 8/30/1967 4
ওয়ািল িমসার বাড়ী, উ র 
মািনকপুর 2395

54 2750012092 ওিজবা খাতুন নুর বানু আরব আলী Late Tonu Miya 8/5/1947 4
ওয়ািল িমসার বািড়, উ র 
মািনকপুর 1571

55 2750012094 আি য়া খাতুন হািলমা খাতুন নাদ ুিময়া Abul Kalam 1/1/1957 2 মা া বািড়, ইিদলপুর 1560
56 2750012096 মনুজা বগম আি য়া খাতুন মা  িময়া Late Siraj Miya 1/1/1972 ওয়াড নং-01 িসরাজ িময়ার বাড়ী, চাঁচুয়া 671

57 2750012100 খােদজা বগম রিহমা বগম আবদুস সালাম Md Abdul Hai 3/7/1978 5
হােফজ আঃ হাই সােহেবর 
বাড়ী, দি ণ মািনকপুর 2384

58 2750012105 রােহলা বগম হািলমা খাতুন মাঃনু ল হক Md Momin Ullah 5/14/1971 5
মৗলভী শামছুল হক, দি ণ 
মািনকপুর 2614



59 2750012111 তাছিলমা বগম িবিব মিরয়ম আবদুল ওহাব Foyejul Islam 12/1/1980 2 মা া বািড়, ইিদলপুর 186

60 2750012113 সুিফয়া খাতুন খাসবানু ই াহীম খিলল Md Abdur Khalek 4/5/1947 3
আবদুল খােলেকর বাড়ী, 
িছেলািনয়া 1935

61 2750012114 িবিব খােদজা ময়ুেরর নছা আবদুল খােলক Md Harun 4/2/1988 ওয়াড নং-01 মনু ভঁূঞা বাড়ী, হা রপাড় 1929

62 2750012117 নািছমা বগম আি য়া খাতুন মাঃ হািনফ Late Sayedul Hok 6/18/1965 4
ফরােয়িজ বাড়ী, উ র 
মািনকপুর 2611

63 2750012123 মািফয়া বগম আিমেরন নছা বজেলর রহমান Late Abdul Gofur 1/1/1943 5
পানা ব াপারী বাড়ী, 
গারকাটা তুলাপু িরয়া 1575

64 2750012124 মািফয়া বগম হাসমেতর নছা ফািজল িময়া Abul Bashar 6/10/1963 6
বি  খিলফা বাড়ী, উ র 
গারকাটা 2131

65 2750012700 জােহদা খাতুন অি েনর নছা ইি ছ িময়া Khijir Ahmad 5/2/1957 7
সয়দ প ত বাড়ী, দি ণ 
গারকাটা 2989

66 2750012708 জাহানারা বগম আিফয়া খাতুন আলী আ ম ভাঁট Md Ali Noyab Bhat 9/30/1961 3 ভাঁট বাড়ী, িছেলািনয়া 2605
67 2750012711 সামল া আ ার ফেয়েজর নছা িছি ক িময়া Late Sobhan Khan 5/10/1965 8 হাজী বাড়ী, দিড় গারকাটা 2380
68 2750012714 অিহেদর নছা করবুেলর নছা আলী আহা দ Late Abdus Sattar 1/15/1955 3 কারী বাড়ী, নািজর নগর 1146

69 2750012719 জেহরা খাতুন ফয়জুন নছা সুলাতান মা া Late Abdul Lotif 5/1/1959 4
ওয়ালী িমিজ বাড়ী, উ র 
মািনকপুর 218

70 2750012722 আেমনা বগম আং েরর নছা আলতাফ আলী Md Gias Uddin 2/5/1981 2 চৗিকদার বাড়ী, ইিদলপুর 675
71 2750012725 রািজয়া বগম সামছুন নাহার নাদের ামান Late Abul Kalam 5/12/1970 5 সামছুল হক সওদাগর 

বাড়ী, গারকাটা 
তুলাপু িরয়া

246

72 2750012739 িবিব খােদজা অিহেদর নছা সুলাতন আহা দ Late Ruhul Amin 8/12/1970 9
আিজম উি েনর বাড়ী, 
বাতাকাি 1595

73 2750012794 িবিব খােদজ ছােলহা বগম খারেশদ আলম Peyar Ahamad 1/1/1985 8
আলম বপারী বাড়ী, দিড় 
গারকাটা 211

74 2750012798 িতভা নাথ র বালা নাথ কািল মাহন নাথ Late Mondir Kumar 6/1/1959 7
পেরশ ডা ার বাড়ী, 
গারকাটা 1938

75 2750012799 সুিম া রানী দবী রজবালা দবী তােরক চ  নাথ
Ronjit Chandra 
Debnath 1/1/1977 7

মদন ব াপারী বাড়ী, দি ণ 
গারকাটা 1943

76 2750012801 মেমনা বগম হােফজা খাতুন সিহদ উল াহ Late Sayedul Hok 11/7/1957 3 খান বাড়ী, নািজর নগর 191

77 2750012802 পয়ারা বগম নূর নাহার সামছল হক Md Abul Hasem 1/1/1977 2
রৗশন আলীর বাড়ী, 
ইিদলপুর 2381

78 2750012805 সুরাইয়া আ ার রািজয়া বগম লাল িময়া Abdul Halim 6/25/1970 4
মােলক ভঁুইয়া বািড়, উ র 
মািনকপুর 2623

79 2750013438 ছােয়দা বগম মনিকর নছা আবদুল মিজদ Md Ibrahim 8/6/1977 6
বকিস খিলফার বাড়ী, 
উ র গারকাটা 692



80 2750013439 ত েবর নছা মােয়দা খাতুন মাঃ চাঁন িময়া Late Abdul Ajij 10/5/1961 9
চৗধুরী গাজী বাড়ী, 
বাতাকাি 1155

81 2750013440 িবিব আেয়শা মনছুরা খাতুন গিন িময়া Abdul Sattar 3/1/1958 7
গিন িময়ার বাড়ী, দি ণ 
গারকাটা 1819

82 2750013441 সুিজয়া খাতুন শিরয়েতর নছা মাঃ ইছহাক িময়া Late Abdul Hok 4/8/1968 6 গফুর হাজী বাড়ী, গারকাটা 447

83 2750013442 সামছুন নাহার রিহমা খাতুন আবদুল জ র Late Md Soleman 2/10/1967 6
িময়াজন বাড়ী, উ র 
গারকাটা 693

84 2750013443 িবিব হাজরা খাতুন আেমনা খাতুন আ ুল কিরম Chand Miya 4/20/1967 5 দি ণ মািনকপুর 2615

85 2750013444 আেমনা খাতুন িবিব হাজরা রমজান আলী Bosir Uddin 1/1/1977 9 এ  মু ীর বাড়ী, বাতাকাি 225
86 2750013445 দেলায়ারা বগম ছবুরা খাতুন আলতাফ আলী Abdul Motaleb 2/20/1962 2 বড় বাড়ী, ইিদলপুর 676
87 2750013446 জাহানারা বগম জােয়দা খাতুন মুকবুল আহ দ Joynal Abdin 1/1/1965 ওয়াড নং-01 ভূঞা বাড়ী, হা রপাড় 1945

88 2750013447 ছবুরা খাতুন আি য়া খাতুন করামত আলী Ajhar Ali 3/2/1957 8
নািছর িময়ার বাড়ী, 
দৗলতপুর 1153

89 2750013448 িবিব জােহরা িবিব আেয়শা সামছুল হক ভূঞা Late Abdul Monnan 2/10/1955 ওয়াড নং-01
সামছুল হক ভূঞা বাড়ী, 
হা রপাড় 667

90 2750013449 ছমনা খাতুন ফােতমা বগম নয়াজ িময়া 3/8/1962 9
বলী মাহা েদর বাড়ী, 
বাতাকাি 2391

91 2750013451 মাসাঃ েমর নছা আছমিতর নছা ই ািহম িময়া Late Idris Miya 6/1/1968 4
ই ািহম িময়ার নতুন বাড়ী, 
উ র মািনকপুর 200

92 2750013453 আেনায়ারা বগম মুত বদেরর নছা ফজেলর রহমান Late Mobarok Ullah 10/6/1942 4 মু ী বাড়ী, মািনকপুর 199

93 2750013455 নুর জাহান বগম মিরয়েমর নছা জালাল আহ দ Md Abdul Baten 1/1/1965 9
মাহা দ উল া খানার 
বাড়ী, বাতাকাি 2137

94 2750013457 আেনায়ারা বগম  জােহদা খাতুন ম আলী Late Tonu Miya 3/8/1957 3
ফিরদ িময়ার বািড়, নািজর 
নগর 679

95 2750013458 খােদজা বগম ছমনা খাতুন মাঃ ইউনুস িময়া
Late Md Abdus 
Sobhan 8/3/1962 5

চৗিকদার বাড়ী, দঃ 
মািনকপুর 201

96 2750013460 সামছুর নাহার বগম মাসুদা খাতুন আবদুর রব Sahab Ullah 7/1/1977 5
ই াহীম পি ত বাড়ী, দঃ 
মািনকপুর 1574

97 2750013461 ফােতমা বগম সািফয়া খাতুন ওহীদুর রহমান Mofijur Rahman 7/2/1975 8 হাজী বাড়ী, দিড় গারকাটা 2379

98 2750013462 পু  রানী দাস সুিম া রানী রজনী মার Kali Mohan Das 9/20/1968 8
সুনীেলর বাড়ী, দিড় 
গারকাটা 216

99 2750013463 ফিজলেতর নছা কারবুেলর নছা আবদুছ ছাবান Abdul Hok 12/26/1977 8 হািনেফর বািড়, দৗলতপুর 2619

100 2750013464 ছমনা বগম জিরনা বগম ফজেলর রহমান Late Abul Hashem 2/6/1950 6
আিজজ ব াপারী বাড়ী, 
গারকাটা 694



101 2750013465 মািফয়া খাতুন আি য়া খাতুন মা ু িময়া Late Sha Alam 1/1/1957 4
ছায়দুল হক াইভার বাড়ী, 
উ র মািনকপুর 1148

102 2750013466 ছয়েদর নছা মিরয়েমন নছা আবদুল গফুর Abul Khayer 5/3/1950 5
বাবুল ম ার বািড়, 
গারকাটা তুলাপু িরয়া 2129

103 2750013467 জািকয়া খাতুন রািজয়া খাতুন আবদুল সাবহান Late Shorif Ullah 8/29/1971 2
বািরক মা ার বাড়ী, 
ইিদলপুর 2386

104 2750013468 তফুরা খাতুন সুিফয়া খাতুন এয়া ব আলী Mobi Ullah 2/8/1963 8
বলু কমা ােরর বািড়, দিড় 
গারকাটা 1591

105 2750013470 খােলদা আ ার ছমনা আ ার মাদ ুিময়া
Late Abu Bokkor 
Siddik 8/6/1964 5

মুসিলেমর বােপর বািড়, দঃ 
মািনকপুর 1577

106 2750013471 জােহদা খাতুন রােবয়া খাতুন হািববুর রহমান Late Idris 2/1/1941 4
হােফজ বাড়ী, উ র 
মািনকপুর 198

107 2750013473 আেলয়া বগম িবিব খািদজা মুত সুলতান আহ দ
Md Abu Taher 
Bhuiyan 2/5/1954 3

পাটওয়ারী বাড়ী, নািজর 
নগর 1931

108 2750013475 পারভীন আ ার মেনায়ারা বগম মাঃ িসরাজ িময়া Md Mostofa 5/2/1978 ওয়াড নং-01 ম ােনর বাড়ী, চাঁচুয়া 1944
109 2750013476 িমনারা আ ার আি য়া খাতুন আরব আলী Tazul Islam 2/2/1970 ওয়াড নং-01 মা ােনর বািড়, চাঁচুয়া 2601

110 2750013477 নুরজাহান বগম গালবানু ছরাজল হক Late Abdul Kader 12/18/1948 8
দলওয়ার হােসেনর নতুন 
বাড়ী, দিড় গারকাটা 706

111 2750013478 নুর পয়ারা কারবুেলর নছা আলী আ ম Jalal Ahammad 4/18/1950 ওয়াড নং-01 জালােলর বাড়ী, চাঁচুয়া 670

112 2750013479 তফুরা খাতুন শািফয়া খাতুন আবদুল মিজদ
Md Mokbul 
Ahammad 3/1/1977 9

মা ফা মা ার বাড়ী, 
বাতাকাি 709

113 2750013498 রৗশন আরা বগম আিফয়া খাতুন িছি ক উল াহ Doliler Rahman 5/3/1968 3 কামলা বািড়, নািজর নগর 1567

114 2750013501 মা ােকর নছা ময়ুেরর নছা মাঃ শাকরান Late Md Mostofa 1/1/1957 9
বজল সরাং এর নতুন 
বাড়ী, বাতাকাি 1273

115 2750013936 রৗশন আরা বগম িসি য়া আ  িময়া Abdul Hamid 1/1/1970 9
মাঃ উ াহ খানার বাড়ী, 
বাতাকাি 3002

116 2750014178 হরমুজা বগম আকবেতর নছা বজেলর রহমান Abul Khaiyer 7/1/1958 9
বজল সরাং এর নতুন 
বাড়ী, বাতাকাি 1596

117 2750014186 আেয়শা খাতুন সািফয়া খাতুন সু জ িময়া Tobarok 2/10/1954 2
ওয়ালী উল াহ মা ােরর 
বািড়, ইিদলপুর 1267

118 2750014196 ছােলয়া বগম ছামনা খাতুন আবদুস সাবহান Nurul Amin 3/2/1975 ওয়াড নং-01 আলী আ ােদর বাড়ী, চাঁচুয়া 2396

119 2750014204 মািফয়া খাতুন হায়ােতর নছা ছরাজল হক Late Abdul Hok 4/28/1969 5
হােফজ দারগ আলীর বাড়ী, 
গারকাটা তুলাপু িরয়া 690

120 2750014211 আরাফেতর নছা ফেয়জুর নছা আবদূল ম ান Late Abul Kalam 2/10/1967 4 বপারী বািড়, মািনকপুর 686



121 2750014220 িবিব খােদজা ফােতমা বগম মাঃ মাহেছন আলী Md Omar Faruk 6/10/1973 2 খানার বািড়, ইিদলপুর 1930

122 2750014229 আছমেতর নছা আিছয়া খাতুন দানু ভূইয়া Late Ohid Ullah 1/1/1930 7
িদল মাহা দ এর বাড়ী, 
দি ণ গারকাটা 206

123 2750014239 আদর বালা আচায সুরধনীঅ আচায বস  মার আচায
Late Shihori Choron 
Acharge 10/3/1948 8 ঠা র বাড়ী, দৗলতপুর 213

124 2750014245 রােবয়া খাতুন র েবর নছা মাঃ ফিরদ খাঁন Md Abul Hossain 3/1/1987 2 হাজী বাড়ী, ইিদলপুর 2387

125 2750014258 খােদজা বগম হােজরা খাতুন মনহর আলী Late Mominul Hok 6/15/1962 9
হাজী উি স িময়ার বাড়ী, 
বাতাকাি 1597

126 2750014269 নুর জাহান বগম চাঁদ মেহর মাঃ িছি ক Late Golam Mowla 8/15/1955 9
আিজম উি ন পােটায়ারী 
বািড়, বাতাকাি 223

127 2750014281 রািজয়া খাতুন মাউদা খাতুন ছ  িময়া 1/1/1968 3 কামলা বািড়, নািজর নগর 1568

128 2750014292 খােদজা বগম নুর জাহান বগম মাঃ ইি ছ Md Samsul Hok 2/1/1976 9
মিজদ পি েতর বাড়ী, 
বাতাকাি 222

129 2750014298 জিরনা খাতুন আি য়া খাতুন আবদুল গিন Mominul Hok 7/1/1960 9
বজল সরাং এর বাড়ী, 
বাতাকাি 224

130 2750014308 মািফয়া খাতুন হােফজা খাতুন রমজান আলী Abul Kasem 1/1/1960 7
কােসেমর বাড়ী, দি ণ 
গারকাটা 701

131 2750014318 িবিব রিহমা আরবেতর নছা আবদুল মােলক Sumon 1/1/1990 2 শাহীেনর বাড়ী, ইিদলপুর 442

132 2750014330 মেমনা বগম সািবহা খাতুন হােফজ আবদুল লিতফ Md Nurul Amin 1/1/1965 9
জ র মাওলানার বাড়ী, 
বাতাকাি 2620

133 2750014341 নুেরর নছা িকয়া বগম আনা িময়া Late Mokjol Ahmad 1/1/1955 ওয়াড নং-01
নু ামান িময়ার বাড়ী, 
চাঁচুয়া 1143

134 2750014352 রিহমা খাতুন হনুফা খাতুন মাঃ তিরক উল াহ Late Abul Malek 1/3/1961 7
লাল িময়া হাজী বাড়ী, 
দি ণ গারকাটা 1585

135 2750014363 িবিব তােহরা িবিব লছুম খিললুর রহমান Md Jamal Uddin 12/30/1976 7
সয়দ পি ত বাড়ী, দি ণ 
গারকাটা 2617

136 2750014861 মরেনর নছা আ ুিব আলতাফ আলী Moson Ali 1/2/1938 7 দি ণ গারকাটা 698

137 2750014865 রািজয়া খাতুন শাকর বানু ফজেলর রহমান Late Tobarok Ali 1/2/1943 7
লাল িময়া হাজী বাড়ী, 
দি ণ গারকাটা 1584

138 2750014868 রৗশন আরা বগম জাহানারা বগম মাঃ শাহ আলম Mostofa Kamal 3/25/1970 3 িছেলািনয়া 2123
139 2750014872 খােদজা বগম লাকী নুর জাহান বগম মাঃ শরীয়ত উল া Md Sayedul Hok 3/26/1978 ওয়াড নং-01 রিহেমর নতুন বাড়ী, চাচুয়া 2384

140 2750014876 িবিব ছিকনা আ ার চ বান কারবান আলী Joynal Abdin 1/1/1960 6
আলতাপ আলী পি ত 
বাড়ী, গারকাটা 700

141 2750014879 আছমেতর নছা রজেবর নছা ছলামত উল াহ Late Abdul Ajij 1/1/1960 7
সাখাওয়াত উল াহর বাড়ী, 
দি ণ গারকাটা 1588



142 2750014898 রিজয়া খাতুন রােবয়া বগম মাঃ আলম Md Hasan 3/2/1982 2 চার আিন বাড়ী, ইিদলপুর 1815

143 2750014900 মারজাহান আরা বগম আেনায়ারা বগম আবদুল ম ান Abul Hasan 9/26/1978 2
ড়া হািজ ভঁূইয়া বািড়, 

ইিদলপুর 189

144 2750014903 মাছুমা আ ার আেমনা খাতুন মমতাজ কিময়া Late Shofi Ullah 9/2/1965 7

আিমন উল াহ াির 
সােহেবর বাড়ী, দি ণ 
গারকাটা 208

145 2750014905 কিহনুর আরেবর নছা আঃ রা াক Harunur Rashid 3/2/1985 2 বড় বাড়ী, ইিদলপুর 2118

146 2750014911 মেনায়ারা বগম আেমনা খাতুন মাঃ নািজর িময়া Md Nurul Islam 12/12/1957 4

নুর ইসলাম আচার 
কা ানীর বাড়ী, উ র 
মািনকপুর 2119

147 2750014913 খােদজা বগম ছােয়রা খাতুন ফজলুর রহমান Late Abdul Halim 5/10/1965 ওয়াড নং-01
হাজী আবদুল কােদর ভূঞা 
বাড়ী, হা রপাড় 1557

148 2750014946 আেমনা খাতুন আছিকয়া খাতুন দানু িময়া Abdur Rahim 12/10/1957 3 কামলা বাড়ী, নািজর নগর 1816

149 2750014949 মাসা দ আকিলমা বগম করবুেলর নছা নু ল হক
Md Sha Alom 
Bhuiyan 1/10/1972 4

মােলক ভঁূইয়া বাড়ী, 
মািনকপুর 2622

150 2750014960 জাহানারা বগম মহবেতর নছা কিরম বকস Late Delowar Hossain 6/3/1955 7
ই াহীম হাজী বািড়, দি ণ 
গারকাটা 1586

151 2750014980 শিরফা খাতুন আছু ভানু কািদর ব Late Ana Miya 5/10/1947 6
পান ব াপারী বাড়ী, উ র 
গারকাটা 1158

152 2750015181 সােজদা বগম হািরছা বগম চান িময়া Abdul Korim 1/1/1965 3 ভঁূঞা বাড়ী, নািজর নগর 2606

153 2750015185 নুরজাহান বগম শামছুন নাহার আতর আলী Nurjahan Begum 3/1/1948 2
তারাব আলী মু ী বাড়ী, 
ইিদলপুর 1562

154 2750015188 ফজর বানু শাকর বানু দলু বানু Late Ismail 5/2/1933 7
কােসম মা ার বাড়ী, দি ণ 
গারকাটা 892

155 2750015199 আেমনা বগম িজ ােতর নছা মাঃ আহছান Md Nur Islam 9/8/1957 2 মা া বাড়ী, ইিদলপুর 2394

156 2750015204 আেয়শা খাতুন িবিব ফােতমা মিন ামান
Late Moklejur 
Rahman 5/2/1942 3

পােটায়ারী বাড়ী, নািজর 
নগর 1564

157 2750015216 িবিব হাওয়া কাতক সােরাজ িময়া Late Md Mostofa 4/15/1947 9
আিজম উি েনর বািড়, 
বাতাকাি 896

158 2750015223 মাসাঃ হােফজা বগম রজেবর নছা মাঃ রমজান আলী Abdul Khalek 5/12/1967 4 মা া বাড়ী, মািনকপুর 2127

159 2750015251 ঝুলন রাণী গা ারী রানী যুদতী মার Debondro Kumar Das 5/10/1957 3
গৗরা  আিমন বাড়ী, 
িছেলািনয়া 2258

160 2750015267 িবিব হনুফা খাতুন জয় েনর নছা হািবব উল াহ Md Mojibul Hok 7/25/1959 2 পান ব াপারী বাড়ী, ইিদলপুর 1559
161 2750015282 ছােলহা বগম িজ ােতর নছা আলী আহা দ Late Abu Taher 12/23/1942 ওয়াড নং-01 মা া বািড়, চাঁচুয়া 1555



162 2750015290 শাহানারা বগম রািজয়া বগম মাঃ আবদুল রা াক Abdul Rahman 3/1/1975 ওয়াড নং-01 মা া বাড়ী, চাঁচুয়া 1928

163 2750015297 মেহ ে ছা মাসুদা খাতুন রমজান আলী Late Md Ismail 8/6/1968 2 পান ব াপারী বাড়ী, ইিদলপুর 1563

164 2750015305 ছােয়রা খাতুন হােজরা খাতুন মাঃ ইউনুছ Abdul Motin 7/10/1967 8
ইিলয়াছ পােটায়ারী বািড়, 
দিড় গারকাটা 1589

165 2750015311 মাসুদা বগম িছয়া খাতুন দিললুর রহমান Late Md Yousuf 6/1/1970 5
আলী আহ দ ব াপারী 
বাড়ী, দঃ মািনকপুর 689

166 2750015318 খােদজা বগম ত েবর নছা রাসাদ িময়া Tuna Miya 1/1/1948 ওয়াড নং-01 মা া বািড়, চাঁচুয়া 1814

167 2750015327 তনজেবর নছা জােহদা বগম লাতু িময়া Late Rashad Bhuiyan 1/1/1927 ওয়াড নং-01 িমরাজ িময়া বািড়, চাঁচুয়া 1558

168 2750015337 হরমুজা খাতুন সুিফয়া খাতুন হািবব উল াহ Ruhul Amin 10/5/1968 6
হাজী মমতােজর বািড়, 
উ র গারকাটা 1932

169 2750015346 ময়ুর বানু হাজরা বানু নায়াব আলী Late Dar Boks 7/15/1935 4
সামছুল হক চৗধুরী বাড়ী, 
মািনকপুর 687

170 2750015353 নুর জাহান বগম রািজয়া খাতুন আ ুস ছাবহান Late Abdul Rashid 7/6/1972 6
পােটায়ারী বাড়ী, উ র 
গারকাটা 696

171 2750015394 আিফয়া খাতুন মিরয়েমর নছা শিরয়ত উল া Late Abdul Kasem 2/1/1958 6
আিজজ ব াপারী বাড়ী, 
উ র গারকাটা 1579

172 2750015399 তয়েবর নছা আিফয়া খাতুন শমেসর আলী Late Sobarok Ullah 3/10/1947 3
সবু দরেবেশর বাড়ী, 
িছেলািনয়া 195

173 2750015406 ছােলমা খাতুন িফেরাজা বগম হায়দার আিল Abul Kashem 12/9/1960 8
চৗিকদার বাড়ী, দিড় 
গারকাটা 1934

174 2750015651 িবিব জাহরা আকবতুন নছা শামছুল হক Jafor Ahmmad 1/15/1972 2
ছফর আিল মুি  বািড়, 
নািজর নগর 677

175 2750015658 কািমনী বালা দাস বীরিহিন দাস জগৎ চ  দাস Sontosh Kumar Das 9/5/1962 7
সুেরেশর বাড়ী, দি ণ 
গারকাটা 1592

176 2750015661 র  ুবালা দাস ধনী বালা জািমিন মার Suresh Chandra Das 8/20/1972 8
সুেরেশর বাড়ী, দিড় 
গারকাটা 2134

177 2750015670 শাইনুর নুরজাহান বগম মাঃ আজাহার আলী Abul Hossain 1/1/1973 2 চার আিন বাড়ী, ইিদলপুর 674

178 2750015676 সািজয়া খাতুন সুিফয়া খাতুন মাহা দ উল া Abdus Sattar 6/3/1966 3
ছফর আলী মু ী বাড়ী, 
নািজর নগর 1147

179 2750016057 সালমা আ ার আেয়শা বগম জাহা ীর আলম 1/1/1996 2 মা া বািড়, ইিদলপুর 2602

180 2750016058 পু  বগম রািজয়া খাতুন আলী হােসন Nazrul Islam 2/10/1975 7
ই ািহম হাজী বাড়ী, দি ণ 
গারকাটা 699

181 2750016059 মেনায়ারা বগম খায় ন নছা আলী আহ দ Ruhul Amin 3/15/1962 5
ডাঃ ইিলয়ােছর বাড়ী, 
গারকাটা তুলাপু িরয়া 1331



182 2750016060 মাছাঃ ব ল সামছুন নাহার মাঃ মনু িময়া Md Abdur Rashid 1/1/1972 2
আবদুর রিশেদর নতুন 
বাড়ী, ইিদলপুর 2603

183 2750016061 রােকয়া বগম তৗইয়ুবা আবদুল হাই Late Sofiqur Rahman 6/2/1960 7
চাঁন িময়া িমিজ বাড়ী, 
দি ণ গারকাটা 2392

184 2750016062 শামলা বগম সরবেতর নছা বচু িময়া Abdul Malek 1/20/1965 4 মু ির বািড়, উ র মািনকপুর 2609

185 2750016063 ছাবুরা খাতুন আখবােতর নছা ই ািহম Abdus Sattar 5/6/1967 4
ছাদ ু াইভােরর বািড়, 
উ র মািনকপুর 2125

186 2750016064 ছােবদা খাতুন মত সাবুদা খাতুন গনু িময়া Late Abul Hasem 3/8/1947 4
বপারী বাড়ী, উ র 
মািনকপুর 682

187 2750016065 িবিব হাওয়া ময়মুনা খাতুন আবদুল কািদর Abdul Hamid 5/3/1979 5
আবদুল হক মা ােরর 
বািড়, গারকাটা 
তুলাপু িরয়া

1937

188 2750016067 ছমনা বগম গালাফী বগম রজল িময়া Mohammad Etim 3/2/1984 4 আি  বািড়, উ র মািনকপুর 2376

189 2750016068 আিমেরর নছা জােয়দা খাতুন আবদুল হক Md Obayed Ullah 3/18/1965 6
ওবােয়দ উল ার বাড়ী, 
গারকাটা 2385

190 2750016070 িবিব হাজরা বরকেতর নছা অিজ উল াহ Mir Hossain 7/22/1962 9
কালা িময়া ডা ার বাড়ী, 
বাতাকাি 2136

191 2750016072 রােকয়া বগম আেনায়ারা বগম মমতাজ উি ন Nurul Amin 5/2/1970 9
কালা িময়া ডা ার বাড়ী, 
বাতাকাি 1933

192 2750016074 িবিব লছুম জয়নেবর নছা আবদুল লিতফ Late Ali Haydar 1/1/1945 9
আিজম উি ন পােটায়ারী 
বাড়ী, বাতাকাি 450

193 2750016076 মাসুদা আ র আিছয়া খাতুন আলী হােসন Joynal Abdin 4/3/1982 4
মর ম আলী ম ােরর 
বাড়ী, উ র মািনকপুর 2126

194 2750016077 ছবুরা খাতুন ফােতমা বগম মাঃ আবদুল আিজজ Late Sayedul Hok 4/6/1962 2
আবুল কােশেমর বািড়, 
ইিদলপুর 443

195 2750016079 জাহানারা বগম তয়েবর নছা আবদুল হািকম Late Samsul Hok 3/25/1970 4
চৗিকদার বাড়ী, উ র 
মািনকপুর 684

196 2750016081 সািফয়া খাতুন তনজেবর নছা ননা িময়া Late Mofijer Rahman 6/1/1960 7
আ র বােপর বাড়ী, দি ণ 
গারকাটা 2390

197 2750016084 আেমনা বগম িবিব ফােতমা আবদুল গাফরান Abul Khayer 11/1/1957 2 সাত গ ার বাড়ী, ইিদলপুর 1561

198 2750016085 সািজবা খাতুন ছােয়রা খাতুন আনছার আলী
Late Anowara 
Hossain 5/5/1960 8

আনছার আলী হাজী বািড়, 
দৗলতপুর 704

199 2750016087 আেলয়া বগম হরমেতর নছা মেনাহর আলী Late Ruhul Amin 4/1/1972 8
হাজী আনছার আলীর 
বাড়ী, দৗলতপুর 1593



200 2750016090 নূর জাহান আছমিত বগম রমজান আলী Late Tobarok Ullah 1/1/1950 2 সাত গ ার বাড়ী, ইিদলপুর 190

201 2750016091 িবিব হাওয়া ফূলবানু আরব আিল Late Abdur Rahman 10/23/1969 6
রৗশন আলীর বাড়ী, উ র 
গারকাটা 1581

202 2750016092 ছােলহা বগম নুর জাহান ছিমর উি ন Late Abdul Malek 6/1/1950 7
চাঁন গাজী িমিজ বাড়ী, 
দি ণ গারকাটা 1587

203 2750016094 হনুফা খাতুন আসমেতর নছা তনু িময়া
Late Mokbul 
Ahammad 1/1/1955 ওয়াড নং-01 আফজেলর বাড়ী, চাঁচুয়া 1556

204 2750016131 সুেদবী রানী সু ধর ননাই রািন সু ধর অটল সু ধর
Sotis Chandra 
Sutrodhar 6/20/1955 8 লাল মাহেনর বািড়, 219

205 2750016137 িবিব রিহমা খায় ন নছা আিল উ াহ Md Solaiman 1/10/1952 4
হািকম মা ােরর বাড়ী, 
উ র মািনকপুর 2608

206 2750016144 জাহানারা বগম িফেরাজা বগম আলী আকবর Saheb Ullah 6/4/1967 2
ওয়ালী উল া মা ােরর 
বািড়, ইিদলপুর 2260

207 2750016153 িস  জাহান রািজয়া খাতুন মা  িময়া 9/28/1955 3 ভঁূঞা বািড়, নািজর নগর 1268

208 2750016168 সতারা বগম তােহরা বগম আবু বকর Late Md Siddik 8/7/1960 3
পাটওয়ারী বাড়ী, নািজর 
নগর 2120

209 2750016181 সবুরা খাতুন শরবেতর নছা বজেলর রহমান
Late Muksuda 
Rahman 7/1/1957 9

হাজী ইি স িময়ার বাড়ী, 
বাতাকাি 707

210 2750016227 আেমনা খাতুন  আেয়শা খাতুন এরাত আিল Late Abdur Gofur 2/1/1949 8
ছাবােনর বাড়ী, দিড় 
গারকাটা 705

211 2750016239 দেলায়ারা বগম সামছুন নাহার সৃজা িময়া Chowdhury Miya 9/19/1950 4
মায়ুন মা ােরর বািড়, 
উ র মািনকপুর 1950

212 2750016324 িবিব মিরয়ম মাউদা খাতুন এছাক Late Md Siddik 1/1/1958 4
হাছু ভঁূইয়া বািড়, উ র 
মািনকপুর 1570

213 2750016329 জািকয়া বগম মিরয়েমর নছা মাঃআিমর আলী Late Abdul Malek 1/4/1955 5
আিলম সদােরর বাড়ী, দঃ 
মািনকপুর 1576

214 2750016339 মেনায়ারা বগম গাল মেহেরর নছা মাঃ এছাক Late Md Abdul Gofur 3/5/1965 2 বসু মু রীর বাড়ী, ইিদলপুর 1145

215 2750016349 িফেরাজা বগম মাসাঃ হািলমা বগম আবদুর রহমান Late Abdur Rab 1/1/1957 5
আিলম সদােরর বাড়ী, 
দি ণ মািনকপুর 202

216 2750016354 তাজ নাহার বগম হািলমা খাতুন মাছন আলী Abdul Barik 2/2/1960 8
বািরেকর বাড়ী, দিড় 
গারকাটা 212

217 2750016360 সািফয়া বগম হাজরা খাতুন রমজান আলী Late Foyej Ahmmad 1/1/1957 7
ফরাজী বাড়ী, দি ণ 
গারকাটা 697

218 2750016377 ছমনা খাতুন র েবর নছা আবদুল কােদর Fojlul Hok 1/1/1950 7
ফরাজী বাড়ী, দি ণ 
গারকাটা 214



219 2750016382 িছয়া বগম ছেলমা খাতুন আদুল লিতফ Md Abu Taher 3/1/1965 ওয়াড নং-01
ইিলয়াছ িময়ার নতুন 
বাড়ী, হা রপাড় 1142

220 2750016384 সবুরা বগম হািলমা বগম আবদুল রা াক Late Abdur Rab 7/20/1942 3
মাজা িময়ার বাড়ী, নািজর 
নগর 678

221 2750016388 নুর জাহান বগম সুিফয়া খাতুন মমতাজ িময়া Late Abul Kasem 10/17/1960 8
সালা উি ন পােটায়ারী 
বাড়ী, দিড় গারকাটা 218

222 2750016391 িবিব খােদজা বগম ফােতমা বগম ইউনুছ িময়া Late Abul Kasem 8/5/1967 4
আ র আলী ভঁূঞা বািড়, 
মািনকপুর 2124

223 2750016393 া বগম জােহদা বগম আলী আকবর Abdul Monnan 8/16/1956 8
ছােল আহমদ পােটায়ারী 
বাড়ী, দিড় গারকাটা 217

224 2750016395 মাছাঃ আেমনা বগম ছােলহা বগম আবদুল মােলক Late Rofiqul Islam 2/8/1976 6
পােটায়ারী বাড়ী, উ র 
গারকাটা 1582

225 2750016642 শিরফা খাতুন বরকেতর নছা সকা র িময়া Late Bozler Rahman 4/27/1951 6
শখ আহ দ মু ী বাড়ী, 
উ র গারকাটা 1151

226 2750016644 ছমনা খাতুন রজেবর নছা সিফ উল াহ Md Abul Hashem 8/13/1967 5 ভঁূইয়া বাড়ী, দঃ মািনকপুর 2128

227 2750016646 দীপালী দাস ধনী বালা দাস জািমনী মার দাস
Late Sosindro Kumar 
Das 4/5/1967 3

গৗরা  আিমন বাড়ী, 
িছেলািনয়া 194

228 2750016649 রািজয়া বগম আি য়া বগম মনসুর আলী Late Abdul Sobhan 1/1/1947 8
হাজী আনচার আলীর 
বাড়ী, দৗলতপুর 220

229 2750016654 িবিব ফােতমা িছয়া খাতুন আবদুল বািরক Md Momin Ullah 7/12/1967 3
কালা িময়ার বাড়ী, নািজর 
নগর 1947

230 2750016660 জয়নেবর নছা সামছুর নাহার মাঃ হািনফ Abdul Hok 1/1/1960 7
চাঁন গাজী িমিজ বাড়ী, 
দি ণ গারকাটা 2261

231 2750016747 জাহানারা বগম সকর বানু নু ল হক Md Mobu Ullah 10/1/1957 7
ধন কাজী বপারী বাড়ী, 
দি ণ গারকাটা 1156

232 2750016751 রহানা বগম জােহদা খাতুন মত আবদুল রহমান Momin 3/13/1969 4
মা া বাড়ী, উ র 
মািনকপুর 445

233 2750016754 জাহানারা বগম িবিব মিরয়ম মাহা দ হােসন Late Joynal Abdin 6/5/1962 7
দিলেলর বাড়ী, দি ণ 
গারকাটা 1271

234 2750016759 নািছমা আ ার আছমেতর নছা সালতান Md Solaiman 1/1/1970 8
আছলাম ম ার বাড়ী, 
দৗলতপুর 2135

235 2750016764 আকবেতর নছা হাসমেতর নছা আলা উি ন Late Emrot Ali 2/17/1932 9
মেহর আলী ব াপারী বাড়ী, 
বাতাকাি 1154

236 2750016770 মিরয়েমর নছা আরবােনর নছা আ ক আলী Late Abdul Hok 4/1/1953 5
রজ ু ম ীর বাড়ী, দি ণ 
মািনকপুর 2130



237 2750016779 নুর জাহান মিরয়েমর নছা আবদুল মিজদ Sohid Ullah 3/17/1981 6
শখ আহা দ বাড়ী, উ র 
গারকাটা 695

238 2750016791 িফেরাজা খাতুন আিমিরন নছা মাফজল িময়া Nur Islam 1/10/1967 7
সাখােয়ত উল াহর বাড়ী, 
দি ণ গারকাটা 2618

239 2750016801 িবিব ছিকনা আিফয়া খাতুন িজয়াউল রহমা্ন Saydul Hok 1/1/1979 3 কারী বাড়ী, নািজর নগর 193

240 2750016808 সািফয়া খাতুন মহ েতর নছা কালা িময়া Late Sayedul Hok 4/8/1953 9
মেহর আলী ব াপারী বাড়ী, 
বাতাকাি 889

241 2750016818 গালবাহার বগম আনজুেবর নছা বজেলর রহমান Late Abdul Khalek 5/11/1955 5 হােফজ আবদুল হাই 
সােহেবর বাড়ী, দি ণ 
মািনকপুর

203

242 2750016826 হাসেন আরা বগম আেমনা বগম আবদুল বারী Soleman 11/18/1974 6
ই ািহম হাজীর বাড়ী, 
গারকাটা 2132

243 2750016831 জােকরা বগম রজেবর নছা আলী আকবর Momin Ullah 3/28/1961 9
মেহর আলী ব াপারী বাড়ী, 
বাতাকাি 2621

244 2750016835 ছােলহা খাতুন শরীফা খাতুন মাঘন উল াহ Late Abdul Khalek 6/17/1958 9
মেহর আলী ব াপারী বাড়ী, 
বাতাকাি 711

245 2750016840 শািহন আ ার সুিফয়া খাতুন মাঃ তিরক উল াহ Sale Ahammad 1/1/1976 7
আলতাফ আলী পি েতর 
বাড়ী, দি ণ গারকাটা 215

246 2750016846 হািছনা আ ার রািজয়া খাতুন মুকবুল আহা দ Golam Mowla 6/2/1970 9 িময়া বািড়, বাতাকাি 221

247 2750016848 আফেরাজা খাতুন আ ুেবর নছা আবদুছ ছা ার Late Bulu Miya 1/1/1973 4
াম সরকােরর বাড়ী, 
উ র মািনকপুর 1569

248 2750016856 িবিব মিরয়ম মেনায়ারা বগম অিল উ াহ 3/1/1982 7
চাঁন গাজী িমিজ বাড়ী, 
দি ণ গারকাটা 448

249 2750016861 মািফয়া খাতুন জিমলা খাতুন লাল িময়া Late Abdul Gofran 4/7/1958 6
খানার বাড়ী, উ র 
গারকাটা 210

250 2750016866 সািফয়া খাতুন িবলাতী খাতুন আবদুস সালাম Late Najmul Hok 3/5/1950 6
ফা েকর নতুন বািড়, 
উ র গারকাটা 1583

251 2750016869 রিহমা খাতুন হাসন বানু ছরাজুল হক Late Sultan 10/5/1937 8
হাজারী বাড়ী, দিড় 
গারকাটা 449

252 2750016872 জি লা খাতুন নায়াব জন মনছুর আলী Md Ahtu Miya 8/20/1930 6 নাদ ুিময়ার বাড়ী, গারকাটা 209

253 2750016874 িবিব মেনায়ারা বগম আিছয়া বগম ফজল ব াপারী Late Abdul Korim 7/21/1985 4
মেহর আলী ভঁূইয়া বাড়ী, 
উ র মািনকপুর 2377

254 2750016878 িবিব মিরয়ম করবুেলর নছা নািছর আলী Md Muslim 11/3/1957 4 মা া বাড়ী, মািনকপুর 2610

255 2750016880 জাহানারা বগম ছােলহা খাতুন খায়াজ ব  খাঁন Late Samsu Miya 6/2/1965 6
মাওলানা আলী হােসন 
বাড়ী, উ র গারকাটা 2070



256 2750016884 রিজয়া বগম আিফয়া বগম আবদুল গফুর Md Dulal 4/4/1980 4
মা া বাড়ী, উ র 
মািনকপুর 2378

257 2750016886 িবিব ফােতমা হািলমা খাতুন লদ ুিময়া Abul Hasem 9/17/1941 8 স ার বাড়ী, দিড় গারকাটা 894

258 2750016894 তফুরা খাতুন মািফয়া খাতুন র  িময়া Fokir Ahammad 7/4/1960 8 স ার বাড়ী, দিড় গারকাটা 1552

259 2750016902 নুর জাহান বগম লাল বানু আবদুল আলী Late Abdul Sobhan 1/1/1945 3
মিতউর রহমােনর বাড়ী, 
িছেলািনয়া 1941

260 2750016904 আেয়শা খাতুন শাকর বানু মনছুর আহ দ Abdul Rashid 6/1/1957 7
আবুল খােয়র ম ার বাড়ী, 
দি ণ গারকাটা 207

261 2750016910 জাহানারা বগম শাকর বানু মুনছুর আহমদ Late Abul Kasem 4/8/1960 7
হােসেমর বাড়ী, দি ণ 
গারকাটা 892

262 2750017091 সারাজাহান লাল বানু আবদুল আলী Md Soleman 1/3/1970 3 সােলমােনর বাড়ী, িছেলািনয়া 2259

263 2750017095 আেনায়রা বগম আেয়শা খাতুন সুলতান আহা দ Late Abdul Jobbar 4/27/1955 4
দিলল ম ােরর বািড়, 
উ র মািনকপুর 1149

264 2750017097 তবরেকর নছা ব ল আ ার ইি ছ ভঁূঞা Nurul Hok Patowary 10/21/1954 6
নু ল হেকর বাড়ী, উ র 
গারকাটা 1818

265 2750017100 রািজয়া ফুল বানু আবদুল গিন Late Ali Haidar 6/17/1947 3
মুি েযা া নু ল হেকর 
বািড়, িছেলািনয়া 1566

266 2750017103 িবিব রািবয়া আেমনা খাতুন আনা িময়া Late Golam Mowla 4/5/1965 5
অিজ উল া াইভার বাড়ী, 
দি ণ মািনকপুর 691

267 2750017108 আছিফরা বগম হািলমা খাতুন অিল উল াহ Rohmot Ullah 2/14/1933 5
আবদুল মা ােরর বািড়, 
দি ণ মািনকপুর 1159

268 2750017111 গালােফর নছা আনজুেবন নছা নুর িময়া Abdul Somod 2/2/1946 5
ফরাজী বািড়, দি ণ 
মািনকপুর 1269

269 2750017116 সামছুন নাহার হািলমা খাতুন লাল িমযা Md Younus Miya 1/1/1957 2
ইউনুছ িময়ার নতুন বািড়, 
ইিদলপুর 137

270 2750017120 সিলনা আ ার রািজয়া বগম আবদুর রব Abdur Rashid 1/1/1971 4
শরবত আলী ভাট বাড়ী, 
উ র মািনকপুর 683

271 2750017125 িবিব ফােতমা িবিব মিরয়ম ছয়েদর রহমান Abdur Kuddus 4/1/1970 3
ুছ মা ার বািড়, 

িছেলািনয়া 2393

272 2750017129 আেয়শা খাতুন বরকেতর নছা বজেলর রহমান Late Sahab Ullah 9/3/1967 2
আিমন ডুবাইর নতুন 
বাড়ী, ইিদলপুর 673

273 2750017132 কিহনুর বগম জািকয়া বগম নাদ ুিময়া Late Nur Nobi 3/8/1967 4 মু রী বািড়, উ র মািনকপুর 1572



274 2750017136 সািফয়া খাতুন হােফজা খাতুন আলী আহ দ Late Abdul Mojid 4/5/1950 7
আবুল খােয়র ম ার বাড়ী, 
দি ণ গারকাটা 1939

275 2750017140 িফেরাজা বগম আেয়শা বগম মাঃ মিজবুল হক Abul Hossain 1/1/1985 8
আছলাম ম ার বাড়ী, 
দৗলতপুর 895

276 2750017146 আজিমেরর নছা মাওদা খাতুন সু জ িময়া Gofur Miya 12/27/1927 8
গফুর িময়ার বাড়ী, 
দৗলতপুর 1272

277 2750017165 মাহর বানু আতর বানু ছরাজুল হক Abul Hashem 4/2/1956 6
বানুর বােপর বাড়ী, 
গারকাটা 4150

278 2750017166 সািফয়া বগম আং েরর নছা মমতাজ িময়া Late Md Iliyas 3/7/1954 6
বি  খিলফার বাড়ী, উ র 
গারকাটা 1580

279 2750017167 সািফয়া খাতুন রািবয়া বগম মাঃ জ ার িময়া Late Abul Kalam 10/1/1947 4
গনু হাজী বািড়, উ র 
মািনকপুর 1936

280 2750017168 শাহানা বগম গালবানু তবারক আলী Late Abul Kashem 2/26/1960 9
সয়দ জমাদার বাড়ী, 
বাতাকাি 205

281 2750017171 জােকরা বগম িচয়া খাতুন মাকজেলর রহমান Late Habib Ullah 9/15/1962 9
ীন মাহা দ মৗলভী 
বাড়ী, বাতাকাি 710

282 2750017174 মাবাে রা বগম মাসুদা খাতুন আ ুল আিজজ Afiz Uddin 3/1/1940 4
আলহক দরেবেশর বাড়ী, 
উ র মািনকপুর 1942

283 2750017175 িবিব ছিকনা জােয়দা আবদুল মিজদ Late Nurul Amin 1/1/1968 2 হরািজ বািড়, ইিদলপুর 672

284 2750017176 িবিব রিহমা জিমলা বগম আলী আ াছ Late Abdus Sattar 5/6/1955 4
সুজা িময়ার বাড়ী, উ র 
মািনকপুর 1817

285 2750017179 জাহরা বগম সািবহা খাতুন দানু িময়া Abdul Khalek 5/10/1971 6
িময়াজন বাড়ী, উ র 
গারকাটা 2616

286 2750017181 আেয়শা বগম হায়ােতর নছা জয়নাল আবিদন Late Abdur Gofur 2/1/1943 ওয়াড নং-01
শামছুল হক ভঁূইয়া বাড়ী, 
হা রপাড় 1554

287 2750017184 আেনায়ারা খাতুন আি য়া খাতুন আবদুল মিজদ Rustom Ali 3/1/1937 2 মা া বাড়ী, ইিদলপুর 187

288 2750017186 িবিব আেমনা সািবয়া খাতুন আলী আজম Abul Khaiyer 7/5/1959 8
নািছর িময়ার বািড়, 
দৗলতপুর 1590

289 2750017191 কা ন বগম জােহদা খাতুন মাহা দ এছাহাক Mohammad Eyakub 10/6/1969 5
এমারত আলী আিমন 
বািড়, দি ণ মািনকপুর 2382

290 2750017208 িবিব হাওয়া আসমা আ ার কািদর ব Abdul Bari 3/13/1955 3
মাজা িময়ার বািড়, নািজর 
নগর 192

291 2750017229 আং েরর নছা বলফা খাতুন হািবব উল াহ 6/9/1972 3
চাঁদ িময়া বপারী বাড়ী, 
নািজর নগর 681

292 2750017231 ফােতমা বগম রািজয়া বগম সামছুল হক 11/12/1967 ওয়াড নং-01 বড় বাড়ী, হা রপাড় 1266
293 2750017232 আেমনা খাতুন রােমনা নছা শামছল হক Late Abdul Khalek 4/1/1958 ওয়াড নং-01 বড় বাড়ী, হা রপাড় 668



294 2750017234 মহ েতর নছা জািমলা খাতুন আহ দ িময়া Late Bozler Rahman 2/2/1960 8
আছলাম ম ার বাড়ী, 
দৗলতপুর 702

295 2750017246 হািছনা আ ার িফেরাজা বগম আবুল হােসন Md Alamgir Hossain 1/1/1994 6 খােয়েরর বাড়ী, গারকাটা 2388

296 2750017584 শাহানাজ বগম ছােলয়া খাতুন মাহা দ ইউনুছ Nur Nobi 1/1/1989 9
সােয়ম সরকােরর বাড়ী, 
বাতাকাি 1598

297 2750017599 আেলয়া বগম কােফয়া বগম হােসম ভূঞা Late Kobir Ahmmad 1/1/1962 ওয়াড নং-01 চৗঃ বািড়, চাচুয়া 182

298 2750017605 িবিব আেলয়া আং েরর নছা কালু িময়া Shohid Ullah 7/8/1972 3
চাঁদ িময়া বপারী বািড়, 
নািজর নগর 1565

299 2750017610 জাহানারা বগম আেনায়ারা বগম আবদুল জিলল Amir Hossain 3/1/1970 2
পান ব াপারী কালার বাড়ী, 
ইিদলপুর 2604

300 2750017616 মেনায়ারা বগম িচয়া খাতুন মাঃ হািনফ Late Aktarujjaman 1/1/1962 8 মাদ ুিময়ার বাড়ী, দৗলতপুর 2133
301 2750017625 জাহানারা বগম িজ েতর নছা আবদুল বািরক Abdul Jolil 3/1/1972 3 মুজা িময়া, নািজর নগর 2389

302 2750017743 ছনু আরা বগম হািলমা বগম মকছুদ Mohammad Ali 2/12/1967 6
মাহা দ আলীর বাড়ী, 
উ র গারকাটা 2988

303 2750018832 রিহমা বগম আয়শা খাতুন রাজা িময়া Nurujjaman 1/1/1987 3 কামলা বাড়ী, নািজর নগর 1946

304 2750018845 ছােলহা খাতুন জ েতর নছা দবন আলী Late Ahsan Ullah 2/2/1947 7
চাঁন গাজী িমিজ বাড়ী, 
দি ণ গারকাটা 1157

305 2750019792 নািছমা আ ার তফূরা বগম আবদুল বােরক 7/11/1983 9 িময়া বাড়ী, বাতাকাি 1821
306 2750022072 শিরফা খাতুন করফুেলর নছা মাঃ হািকম আলী Abdul Goni 3/1/1947 5 দি ণ মািনকপুর 1578

307 2750022088 িবিব লছুম রািজয়া খাতুন মাঃ মা ফা Md Emam Hossain 3/13/1975 9
আ াছ িময়ার বাড়ী, 
বাতাকাি 708


