
উপকারেভাগীর তািলকা

িমক 
ন র

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

1 03750009304 মাঃ আল মাহমুদ নাছিরন আ ার মাঃ জিসম উি ন 5/9/2012 ওয়াড নং-01 হাঁ রপাড় 2671
2 03750009305 জােয়দুল হাসান জ রা বগম মাঃ বলাল হােসন 8/27/2007 ওয়াড নং-01 চাঁচুয়া 2673
3 03750009306 মেহিদ হাসান জ রা বগম মাঃ বলাল হােসন 12/1/2011 ওয়াড নং-01 চাঁচুয়া 2674
4 03750009307 জসিমন আ ার আেমনা খাতুন আবুল হােসম 2/23/2012 2 ইিদলপুর 2689
5 03750009308 সুমাইয়া আ ার রিজয়া বগম হাজী ম আলী 9/18/2003 2 ইিদলপুর 2691
6 03750009309 জােবদা আ ার িবিব উে  সালমা মাঃ আবুল হােশম 10/17/2013 2 ইিদলপুর 2693
7 03750009310 নািজফা আ ার উে  লছুম মাঃ আবদুর রিহম 1/1/2010 2 ইিদলপুর 2694
8 03750009326 মিনর হােসন নুর নছা মাকজর আহা দ 1/1/1975 ওয়াড নং-01 চাঁচুয়া 2672
9 03750009328 ছােলমা খাতুন মাসুদা খাতুন আবদুল হািমদ Late Saiful Islam 1/1/1975 ওয়াড নং-01 হা রপাড় 2676

10 03750009331 সাইফুল ইসলাম িছয়া বগম মাঃ মিফজুর রহমান 3/3/1994 ওয়াড নং-01 হাঁ রপাড় 2680
11 03750009334 েরর নছা দেলায়ারা বগম শিফ র রহমান 12/1/1987 ওয়াড নং-01 হাঁ রপাড় 2681
12 03750009335 মাঃ লাকমান আং েরর নছা তয়ব আলী 11/10/1953 2 ইিদলপুর 2682
13 03750009336 মাঃ আলা উি ন মাসাঃ আেনায়ারা বগম নাদেরর জামান 11/27/1973 2 ইিদলপুর 2683
14 03750009346 মাঃ জাফর সয়েদন নছা আবদুল হক 2/1/1983 2 ইিদলপুর 2684
15 03750009350 িললুফা আ ার ছবুরা খাতুন মাঃ শাহ আলম মাঃ আ ুর রহমান 1/1/1982 2 ইিদলপুর 2685
16 03750009351 মাঃ বলাল হােসন খােদজা বগম মাঃ ল আিমন 3/1/1965 2 ইিদলপুর 2687
17 03750009352 মাঃ আবুল কােশম র েবর নছা িছি ক উল াহ 5/1/1955 2 ইিদলপুর 2688
18 03750009353 মাঃ িনজাম উ ীন মেনায়ারা বগম মাঃ নু ল আিমন 1/7/1982 2 ইিদলপুর 2692
19 03750009354 মাঃ জিসম উি ন মেহ ন নছা পা ল মাঃ ইসমাইল 9/6/1982 2 ইিদলপুর 2695
20 03750009362 িবিব জ রা বগম জয় েনর নছা ছািবদ আলী Amin Ullah 1/1/1957 2 ইিদলপুর 2696
21 03750009364 নাছিরন আ ার নুর জাহান সিফউল আলম 1/1/1992 2 ইিদলপুর 2697
22 03750009367 আবদুল লিতফ ছােলহা বগম আবু বকর িছি ক 1/1/1960 3 নািজর নগর 2698
23 03750009369 িবিব ফােতমা রখা আ ার নুর মাহা দ সবুজ 2/26/2008 2 ইিদলপুর 2699
24 03750009371 আবদুল হক শািহদা আ ার মাঃ মা ফা 1/1/1998 2 ইিদলপুর 2700
25 03750009374 মাসাঃ িছয়া খাতুন মিরয়ম খাতুন আবদুল গফুর Nur Islam 6/5/1977 2 ইিদলপুর 2702
26 03750009376 জা াতুল ফরদাউস রিজয়া বগম হা ান িময়া 8/3/2004 2 ইিদলপুর 2703
27 03750009569 িবিব হািলমা বগম মেনায়ারা বগম মাঃ জাফর আহেমদ 12/15/1992 2 ইিদলপুর 2701



28 03750009570 নুর হােসন নুর নাহার বগম নুর মাহা দ 10/10/2001 2 ইিদলপুর 2704
29 03750009571 মাঃ সাহাদাত হােসন জাহান আরা বগম মাঃ আিমর হােসন পােটায়ারী 5/22/1985 3 নািজর নগর 2707
30 03750009572 সানিজদা িবনেত আলম কিহনুর বগম জিহর আলম 2/10/2014 3 নািজর নগর 2705
31 03750009573 মিহন উি ন রিহমা বগম আ ার িময়া 1/1/1967 3 নািজর নগর 2706
32 03750009574 রিফ ল ইসলাম সুরমা িবিব আবদুল বােরক 11/2/1988 3 নািজর নগর 2708
33 03750009575 মাঃ আ ুস ছা ার আয়শা খাতুন আ ুল মােলক 1/19/1980 3 নািজর নগর 2709
34 03750009576 মাঃ িরফাত হােসন িরপন আ ার মাঃ সুমন 1/18/2012 3 নািজর নগর 2710
35 03750009577 িবজয় সংকর দাস স া রানী দাস হিরেমাহন দাস 2/1/1983 3 িছেলািনয়া 2712
36 03750009578 মেহদী হাছান হািছনা বগম জামাল হােসন 7/14/2012 3 নািজর নগর 2713
37 03750009579 ফােতমা তুজ জ রা তাসিনম রােবয়া বসির মাঃ ফজেল এলাহী 9/21/2011 3 নািজর নজর 2714
38 03750009580 মাঃ মিসউর রহমান ঝরনা বগম মাঃ মা ফা কামাল 1/15/1998 3 নািজর নগর 2716
39 03750009581 মাঃ মাঈন উি ন খাঁন তনজুেবর নছা মাঃ আবদুল গফুর 1/31/1959 3 নািজর নগর 2717
40 03750009582 মাঃ সাগর িময়া মািফযা খাতুন হািরছ িময়া 1/1/1984 2 ইিদলপুর 2718
41 03750009584 িরপন আ ার মািফয়া খাতুন আলী আ াদ 1/1/1990 3 নািজর নগর 2720
42 03750009656 কমলা বগম জািমলা খাতুন এছাক িময়া 6/3/1979 3 নািজর নগর 2721
43 03750009657 ফুল জাহান বগম আিছয়া খাতুন মৃকবুল আহেমদ 1/1/1958 3 নািজর নগর 2723
44 03750009658 আবদুল ওহাব হািছনা আ ার মাঃ শাহীন 12/30/2013 4 উ র মািনকপুর 2724
45 03750009660 জা াতুল মাওয়া িবিব হােজরা জািবউল আলম 11/30/1982 4 উ র মািনকপুর 2725
46 03750009662 মাঃ জিসম উি ন রিহমা বগম মাঃ ইউনুস িময়া 10/1/1982 4 উ র মািনকপুর 2726
47 03750009663 আবু তােহর মনছুরা বগম আ ুল গফুর 5/10/1998 4 হািমদ মা ার বািড়, 

মািনকপুর
2727

48 03750009668 মাঃ নািজম উি ন কাম ন নাহার মাঃ আলী 5/25/2013 4 উ র মািনকপুর 2728
49 03750009672 মিমনুল ইসলাম খােয়েরর নছা মুত হািবব উল াহ Rohima Begum 5/3/1958 3 উ র মািনকপুর 2729
50 03750009674 মাঃ শাখাওয়াত হােসন আিলফ জাহানারা বগম কিবর আহা াদ 12/25/2008 ওয়াড নং-01 চাঁচুয়া 2677
51 03750009689 বলাল হােসন আেনায়ারা বগম ওয়াজী উল া ফরাজী 8/4/2000 3 িছেলািনয়া 2711
52 03750009694 মাঃ মিনর হােসন িবিব ছিকনা িসরাজ িময়া 5/4/1992 4 আঃ রিশেদর বাড়ী, চর 

বাতািনয়া
2730

53 03750009724 মাঃ দেলায়ার হােসন শাহজাদী িবলিকছ আবদুল জ ার 7/20/1994 4 বপারী বাড়ী, মািনকপুর 2731
54 03750009725 ফািহজা রহমান ফােতমা বগম মিফজুর রাহমান 7/24/2015 4 উ র মািনকপুর 2732
55 03750009726 িবিব র া না আ ার মাঃ নু ল আিমন 6/18/2009 4 উ র মািনকপুর 2733
56 03750009728 আবদুল রিশদ শরবেতর নছা মাহা দ এয়া ব 7/15/1967 4 উ র মািনকপুর 2734
57 03750009729 িবিব ছিকনা কা ন বগম ছরাজুল হক 10/9/1984 6 ইিলয়াছ ডাঃ বাড়ী, 

গারকাটা
2738



58 03750009730 মাহা দ ইউসুফ রৗশন আরা বগম মাঃ ছােয়দুল হক 2/23/1986 5 দি ণ মািনকপুর 2739
59 03750009733 মাজা ল ইসলাম নািছমা আ ার এ, ক,এম ছােয়ফ উ াহ 7/30/1999 5 মা ার তাফােয়ল বািড়, 

মািনকপুর
2742

60 03750009735 পয়ারা জাহানারা বগম গালাম মাওলা 8/29/1972 5 দি ণ মািনকপুর 2744
61 03750009739 িফেরাজা খাতুন মািফয়া খাতুন মমতাজ উি ন 5/3/1962 5 দি ণ মািনকপুর 2745
62 03750009740 জা াতুল নাঈম ফােতমা আ ার মাঃ ইউসুফ 7/24/2013 5 দি ণ মািনকপুর 2746
63 03750009747 মাঃ বা ু িম া ছমনা খাতুন িসরাজুল হক 3/5/1962 6 উ র গারকাটা 2747
64 03750009752 আশরাফুল ইসলাম িরফাত নািছমা আ ার কাম ল হাসান 6/16/2014 6 উ র গারকাটা 2748
65 03750009754 ফিরদা আ ার িবিব হাওয়া মাঃ আবদুল ম ান 6/20/1996 6 ম ােনর বাড়ী, গারকাটা 2749
66 03750009761 আলী নায়াব ছিকনা খাতুন আলী হাসন 6/2/1978 6 হািনফ হাজী বািড়, 

গারকাটা
2752

67 03750009766 মাবারক হােসন রােকয়া বগম মাঃ ইসমাইল 7/16/2014 6 উ র গারকাটা 2753
68 03750009771 িবিব আেমনা সামসুন নাহার আবুল হােসম 7/2/2005 6 উ র গারকাটা 2755
69 03750009776 মাঃ আবুল খােয়র ওিহেদর নছা আবদুর রিশদ 6/17/1963 6 মােলক িময়ার বািড়, 

গারকাটা
2756

70 03750009780 জাসনা আ ার সামছুন নাহার মৃত মাঃ সােলমান 8/2/1996 6 উ র গারকাটা 2759
71 03750009784 িবিব লসুম সািফয়া খাতুন সামছল হক 7/13/1984 6 জমদার বাড়ী, গারকাটা 2760
72 03750009792 মেহদী হাছান শাকীল িশি  বগম আবুল হােসন 9/10/2015 7 দি ণ গারকাটা 2761
73 03750009800 মাঃ সাহাগ সািফয়া বগম মাঃ জয়নাল আেবদীন 7/5/1989 7 দি ণ গারকাটা 2762
74 03750009802 রােবয়া খাতুন রাখসানা বগম ল আিমন Josim Uddin 8/15/1982 5 দি ণ মািনকপুর 2741
75 03750009808 আবদুল মাতােলব জবলহক আবদুল হািকম 7/22/1988 7 আবদুল হািকেমর বািড়, 

গারকাটা
2763

76 03750009814 মাঃ নাইমুল ইসলাম ইফরান নাছিরন আ ার মাঃ জিহ ল ইসলাম 10/5/2011 7 দি ণ গারকাটা 2764
77 03750009820 নাজমা বগম রৗশন আরা ল আিমন 4/6/2000 8 দিড় গারকাটা 2765
78 03750009967 মাঃ আলািমন পারিভন আ ার মাঃ রিফক 4/4/2010 8 দিড় গারকাটা 2766
79 03750009969 মাঃ ই ািহম আেলয়া বগম খাকন আহ দ 8/17/2013 8 দিড় গারকাটা 2768
80 03750009974 জিহ ল ইসলাম ছােলহা বগম জিসম উি ন 6/15/2010 8 দিড় গারকাটা 2769
81 03750009981 মাসােরফ হােসন িবিব খােদজা আবু তােহর 2/28/2013 8 দিড় গারকাটা 2770
82 03750009982 সালমানুর রহমান িরহান জা াতুল ফরদাউস ঈমামুল হক 4/5/2016 8 দৗলতপুর 2771
83 03750009983 আেনায়ার হােসন হাসেন আরা বগম বলাল হােসন 8/5/1997 8 দিড় গারকাটা 2772
84 03750009984 গীতা রানী দাস পাখী রানী দাস গাপাল চ  দাস Nikunjo Condro Das 12/9/1982 8 দিড় গারকাটা 2774
85 03750009986 মাঃ হাছাইন রােবয়া সুলতানা িত আবদুর রিহম 6/10/2016 8 দিড় গারকাটা 2776
86 03750009989 আবদুল ছা ার নাজমুন নাহার মাঃ ফা ক আহা াদ 12/15/2014 9 3860 2777



87 03750009991 জা াতুল ফরেদৗস িবিব হাওয়া আবদুস সা ার 10/7/1990 9 বাতাকাি 2779
88 03750009993 অিজবা খাতুন িছি য়া খাতুন উিজর আলী Md Abul Kashem 5/15/1963 9 বাতাকাি 2780
89 03750009996 িবিব হােজরা খাতুন িবিব হািলমা খাতুন শখ আহা দ 5/1/1991 9 বাতাকাি 2781
90 03750009997 ছালমা আ ার বৃি ছােলহা বগম কাম ামান 1/1/2005 9 বাতাকাি 2782
91 03750009998 মিতন মা া রািজয়া খাতুন ছােয়দ আিল মা া 1/1/1960 9 বাতাকাি 2783
92 03750009999 মাঃ হলাল উি ন রমেতর নছা খিললুর রহমান 1/1/1969 9 বাতাকাি 2784
93 03750010000 মিজবল হক তয়েবর নছা মাবারক উল াহ 7/3/1958 3 িছেলািনয়া 1059
94 03750010037 মাঃ নািহদুল ইসলাম জসিমন আ ার মাঃ আবু ব র িছি ক 11/27/2011 6 চার আিন বাড়ী, উ র 

গারকাটা
2750

95 03750010038 আিমর হােসন ছােলহা খাতুন আবুল কােসম 11/5/2002 6 উ র গারকাটা 2757
96 03750010042 মাঃ ইছমাইল নুর নাহার বগম মাহা াদ উল া 6/18/2008 5 দি ণ মািনকপুর 2737
97 03750010043 মাঃ আিরফ হােসন মাসা ৎ িবিব লছুম আবদুল ওহাব 8/5/2010 5 দি ণ মািনকপুর 2736
98 03750010045 মেহ ন আ ার ছালমা ফরদাউস আ ার িশ ী মাহফুেজর রাহমান খাকন 7/7/2011 2 ইিদলপুর 2690
99 03750010070 আবদুল হক িজয়া বগম আবদুল গফুর 1/1/1986 6 আিজজ ব াপারী বাড়ী, 

উ র গারকাটা
2751

100 03750010155 মাঃ আবদুর রিশদ সািফয়া খাতুন শাম ল হক 10/12/1979 3 নািজর নগর 2715
101 03750010156 জােকর হােসন মিহন আিফয়া খাতুন আবুল কােশম 8/2/2004 9 বাতাকাি , 2778
102 03750010174 জা াতুল নাঈম নুর জাহান সিহদ উল া 2/1/2003 6 উ র গারকাটা 2743
103 03750011006 জা াতুল ফরদাউস িনিশ ইয়াছিমন আ ার মাঃ জামাল হােসন 8/5/2004 ওয়াড নং-01 হাঁ রপাড় 2679
104 03750012306 মাহা দ আিরফ লুৎফর নাহার মাহা দ আলী 6/3/2002 5 দি ণ মািনকপুর 1072
105 03750012317 মাঃ ই াহীম মােজদা খাতুন মাঃ আ ুল হািমদ 7/1/1994 3 ভাসানী িম ী বাড়ী, 

নািজর নগর
1685

106 03750012333 মাহফুজুর রাহমান সামলা বগম আবুল কালাম 12/25/2009 2 চৗিকদার বাড়ী, ইিদলপুর 799
107 03750012356 মিরয়ম সািজবা খাতুন মাঃ রিক উল াহ 7/1/2006 5 দি ণ মািনকপুর 1680
108 03750012366 মাহা দ এয়া ব শিরফ রােহলা বগম মািমন উল াহ 11/15/1992 5 মাঃ শামছুল হেকর বািড়, 

মািনকপুর
1071

109 03750012381 মাঃ শিহদ উল াহ জািকয়া খাতুন মাঃ ম আলী Rehana Begum 4/11/1971 2 হজ ুমুি র বাড়ী, ইিদলপুর 1684

110 03750012392 আবদুল ম ান টুিন বগম শরবৎ আিল 2/9/1960 8 সদার বািড়, দিড় 
গারকাটা

1084

111 03750012398 মাঃ শািমম িবিব হােজরা আবুল হােসম 4/1/1985 9 িময়া বাড়ী, বাতাকাি 306
112 03750012433 মাঃ হািনফ জােহদা বগম নু ল হক 6/16/1982 ওয়াড নং-01 নুর নবী কা ানীর 

বাড়ী, হা রপাড়
129

113 03750012451 মাঃ আবদুল খােলক জিরনা খাতুন আ াদ আলী খাঁ 12/3/1965 2 বড় বাড়ী, ইিদলপুর 497



114 03750012463 জা াতুল ফরেদৗউস জয়নেবর নছা মাঃ আবু তােহর 2/1/1990 8 ডাঃ সালা উি েনর বাড়ী, 
দিড় গারকাটা

1919

115 03750012475 মাঃ আবুল খােয়র জােবদা খাতুন মা  িময়া 6/1/1961 7 ধন গাজী ব াপারী বািড় 140
116 03750012498 মাঃ ইকবাল বরকেতর নছা মাহা দ ইসহাক ভূইয়া 12/15/1984 2 ইসহাক িময়ার বািড় 1904
117 03750012505 িবিব মিরয়ম শাকর বানু আবদুর রহমান Abu Taher 7/17/1960 3 আবদুল হক মা ােরর 

বাড়ী, নািজর নগর
1061

118 03750012512 রজেবর নছা রৗশন আরা বগম কিফল উি ন 5/28/2014 8 দৗলতপুর 1920
119 03750012519 মাঃ রািকব আলম আেলয়া বগম নুর আলম 11/23/2001 9 ময়াজী বাড়ী, বাতাকাি 1923
120 03750012525 িফেরাজা খাতুন অিজফা খাতুন আ ােরর জামান Sohid Ullah 7/11/1957 3 পাটওয়ারী বাড়ী, নািজর 

নগর
301

121 03750012537 মাঃ ই াহীম আেমনা খাতুন মাঃ হাছান 2/10/1982 5 তাফােয়ল মা ার বািড়, 
মািনকপুর

1688

122 03750012551 মাহা দ নািফজ হাসাইন িবিব খােদজা মাহা দ হা ন 5/29/2008 ওয়াড নং-01 হা রপাড় 1445
123 03750012560 মাঃ মা ফা শািহদা বগম দিলল আিমন 1/5/2009 3 নািজর নগর 1455
124 03750012572 পা া আ ার রিহমা বগম মিমন উল াহ 4/10/1995 4 চৗিকদার বাড়ী, উ র 

মািনকপুর
1909

125 03750012579 মাঃ জাফর িময়া িমেসস মেনায়ারা বগম মাঃ বাদশা িময়া 11/23/1994 5 ভঁঞা বাড়ী, দি ণ 
মািনকপুর

1914

126 03750012593 দেলায়ারা বগম তােহরা খাতুন সিফউল া Moyajjam Hosen 5/2/1985 9 ফরািজ বাতাকাি 1677
127 03750012598 সিজব চ  শীল িদপালী রানী শীল সুনীল চ  শীল 7/20/1997 3 শীল বাড়ী, িছেলািনয়া 133
128 03750012602 মাঃ সাখােয়ত উল া মনছুরা বগম তাজুল ইসলাম 1/1/1987 2 মা া বাড়ী, ইিদলপুর 656
129 03750012619 মাঃ মাসুদ সামছুন নাহার মাঃ সােলমান 2/24/1983 6 িময়াজান বািড়, উ র 

গারকাটা
1077

130 03750012626 আিরফুল ইসলাম পু  বগম নজ ল ইসলাম 8/17/2002 7 দি ণ গারকাটা 1079
131 03750012633 মাঃ আবদুল মােলক জােকরা খাতুন আবদুল বারী 3/1/1955 2 এয়া ব ম ােরর বাড়ী, 

ইিদলপুর
404

132 03750012636 আকিলমা আ ার চবুরা বগম গালাম মাওলা 5/3/1989 9 ীন মাহা েদর 
মৗলভীর বাড়ী, বাতাকাি

798

133 03750012641 নাছিরন আ ার রহানা আ ার আবদুর রিহম 1/1/1999 4 আকন আলীর নতুন 
বাড়ী, মািনকপুর

1911

134 03750012651 মাঃ কাজী নজ ল ইসলাম িবিব হাওয়া মাঃ সিলম 7/22/1991 7 দি ণ গারকাটা 1917
135 03750012656 মাঃ সাহাজাহান মেনায়ারা বগম আবদুল মাতােলব 2/1/1975 8 দিড় গারকাটা 1678
136 03750012662 মাঃ চাঁন িময়া হেরর নছা লাকমান 1/1/1986 4 লাকমান িময়ার নতুন 

বাড়ী, মািনকপুর
1910



137 03750013112 পয়ারা বগম িবিব আিছয়া আবদুর লিতফ Md Ajad 7/1/1989 3 নািজর নগর 1907
138 03750013113 জা াতুল নাইম তাজ নহার ল আিমন 5/4/1999 6 হািমদ আিল হাজী বাড়ী, 

গারকাটা
193

139 03750013115 তামা া আ ার মিরয়ম নাজমা বগম শাহ আলম 5/2/2004 2 চৗিকদার বাড়ী, ইিদলপুর 1903
140 03750013117 দলওয়ার হােসন রিহমা বগম সুলতান আহ দ 1/1/1973 3 ছলাম পাটওয়ারীর বাড়ী, 403

141 03750013120 রিফ ল ইসলাম িছি য়া খাতুন মুকছেদর রহমান Nur Jahan Begum 4/20/1957 6 জয়নাল হািজর বাড়ী, 
উ র গারকাটা

1075

142 03750013122 মাহা দ নাঈম হাসাইন িবিব খােদজা মাহা াদ হা ন 5/29/2008 ওয়াড নং-01 হা রপাড় 1898
143 03750013124 রিজয়া খাতুন খােদজা বগম মাঃ সিফ উল াহ Jahangir Alam 6/5/1982 6 চার আিন বাড়ী, উ র 

গারকাটা
138

144 03750013127 মাঃ আ ুল আিজজ রািজনা আ ার আ ার হােসন সুমন 8/22/2011 5 দি ণ মািনকপুর 1069
145 03750013132 আেমনা বগম আেনায়ারা বগম আবদুল মা ান 1/1/1980 6 হাজী মমতােজর বাড়ী, 

উ র গারকাটা
1444

146 03750013139 আবদুল আিজজ িফেরাজা বগম আবদুল জ ার 7/1/2007 ওয়াড নং-01 হা রপাড় 1900
147 03750013144 নুর নবী ছমনা আফেরাজ আবদুর রহমান 1/1/1977 3 মাঃ আবু বকেরর বাড়ী, 

নািজর নগর
302

148 03750013187 আবু ব র িছি ক সুরমা খাতুন মাঃ বা ু িময়া 6/29/2010 6 উ র গারকাটা 1076
149 03750013193 মাঃ সিহদ উল া খায় ন নছা মুসলীম উল াহ 2/1/1977 ওয়াড নং-01 মা া বাড়ী, চাঁচুয়া 1437
150 03750013197 খুরশীদ আলম রািজয়া খাতুন হািরছ িময়া 11/1/1965 3 িছেলািনয়া 310
151 03750013213 সা াদ হােসন রাহাত রােশদা বগম আবদুস সালাম ফরাজী 3/26/2005 4 উ র মািনকপুর 1066
152 03750013223 মাঃ শাহাজাহান সামছুর নাহার তাজুল ইসলাম 1/1/1990 7 তাজুল ইসলাম বাড়ী, 

দি ণ গারকাটা
1454

153 03750013236 মাহা দ তাজুল ইসলাম আেনায়ারা বগম আবদুর রশীদ 4/10/1971 4 নওয়াব আলী মুহরী 
বাড়ী, মািনকপুর

1065

154 03750013248 আবদুল জ র র েবর নছা িছি র রহমান 1/1/1975 2 পানা উল াহ িময়ার বাড়ী, 
ইিদলপুর

1450

155 03750013258 রহানা খাতুন তয়বা খাতুন আবদুর রিশদ Momin Ullah 2/1/1978 5 ফরাজী বাড়ী, মািনকপুর 657
156 03750013266 নািছমা আ ার মােয়দা বগম আবদুর রা াক Abul Hosen 2/1/1990 ওয়াড নং-01 চাচুয়া 300
157 03750013269 মনজুর আলম হাজরা মাঃ ইউছুফ 3/1/1991 9 ীন মাহা াদ মৗলভীর 

বাড়ী, বাতাকাি
146

158 03750013276 মাঃ শাহ আলম আেনায়ারা বগম মাঃ সিফ উল াহ 7/20/1977 5 অিজ উল াহ াইভােরর 
বাড়ী, দি ণ মািনকপুর

496

159 03750013284 ছােলহ উি ন পয়ারা বগম আবদুল হাই 12/1/1989 9 চয়ারম েনর বাড়ী, 
বাতাকাি

597



160 03750013301 মাহা দ হািনফ অিজবা বগম মাহা দ ইি ছ 1/1/1968 3 নািজর নগর 1906
161 03750013326 আলা উি ন পয়ারা বগম আবদুল হাই 6/1/1983 9 চয়ারম ােনর বাড়ী, 

বাতাকাি
1451

162 03750013346 মাঃ হদােয়ত উল া ছােলহা বগম আবদুল কিরম 7/18/1985 9 মিমন িময়ার বাড়ী, 
বাতাকাি

312

163 03750013348 কাম ল ইসলাম ওহীেফর নছ া আলী আকবর 6/1/1977 2 মা া বাড়ী, ইিদলপুর 1683
164 03750013359 মাঃ আবদুল হক খােদজা বগম মাহবুল হক 6/8/1973 8 আছলাম ম ােরর বাড়ী, 

দৗলতপুর
596

165 03750013384 ছালমা আ ার শােহনা আ ার ইসমাইল হােসন 11/1/1999 5 ফরাজী বাড়ী, দি ণ 
মািনকপুর

2735

166 03750013404 প ব সূ ধর িশ ী রানী সূ ধর অজু ন সূ ধর 1/27/2003 8 দৗলতপুর 1679
167 03750013745 মাঃ আলা উি ন শরীফা খাতুন নু ল ইসলাম 3/5/1996 9 বাতাকাি 1453
168 03750013756 সাহরাব হােসন সােহল ছােমনা বগম আবদুল খােলক 4/6/1985 3 কামলা বাড়ী, নািজর নগর 368

169 03750013764 মাঃ ইসমাইল হােসন নু আ ার আবদুল হািলম 1/1/1985 ওয়াড নং-01 ভূঞা বাড়ী, হা রপাড় 1899
170 03750013781 ফেয়জুন নাহার জা াতুন নাহার মাঃ ইসমাইল হােসন 1/1/1994 6 ইসমাইল িসরাজী বাড়ী, 

গারকাটা
800

171 03750013823 মাঃ তােরক আিজজ ছমনা খাতুন মাঃ কামাল 6/18/2012 5 দি ণ মািনকপুর 1925
172 03750013834 সােলহা বগম সরবেতর নছা আবদুল কিরম Abdul Gofur 3/5/1958 ওয়াড নং-01 কির বােপর বাড়ী, চাঁচুয়া 128
173 03750013843 সামছুন নাহার লৎফুরা বগম আবুল কােসম 7/23/1982 2 পানা উল াহ বাড়ী, 

ইিদলপুর
1458

174 03750013854 জাহানারা বগম নুর জাহান মাঃ ইি স িময়া Late Debon Ali 9/17/1967 4 রাজানী মা া বাড়ী, 
উ র মািনকপুর

1063

175 03750013869 রহানা আ ার সািফয়া বগম ইি ছ িময়া Md Chan Miah 5/1/1975 7 ফরাজী বাড়ী, দি ণ 
গারকাটা

1082

176 03750013889 মাঃ তাজুল ইসলাম তােহরা বগম মাঃ ছােয়দুল হক 1/15/1967 2 হজ ুমু ীর বাড়ী, ইিদলপুর 1905

177 03750013907 মাঃ খুরিশদ আলম আকিলমা খাতুন সােহব উল া 6/2/1989 6 িদঘীর পি ম পাড়, 
গারকাটা

1442

178 03750013917 মাঃ রিহম উল া রহমেতর নছা মফজেলর রহমান 5/16/1963 6 সকা র ব াপারী বাড়ী, 
উ র গারকাটা

1915

179 03750013946 ফারজানা আ ার ফািহমা আ ার িসরাজুল ইসলাম 1/1/1998 9 িসরাজ মা ােরর বাড়ী, 
বাতাকাি

1449

180 03750013982 মাঃ আবু সােয়দ সােজদা বগম মাঃ ইি ছ িময়া 8/5/1994 2 পান বপারী বাড়ী, 
ইিদলপুর

1053



181 03750014008 পা ল আ ার ফােতমা বগম আবুল কােশম 7/5/1977 6 চার আিন বাড়ী, উ র 
গারকাটা

1924

182 03750014018 মাঃ কামাল হােসন মািফয়া খাতুন মাঃ নু ল হক 1/1/1979 3 মুি েযা া নু ল হেকর 
বাড়ী, িছেলািনয়া

1438

183 03750014033 মিমনুল হক জােয়দা খাতুন আবদুর র াক 6/13/1952 8 আছলাম ম ার বািড় 495
184 03750014044 সামছুন নাহার মেনায়ারা বগম সামছল হক Mominul Hok 11/15/1970 8 আছলাম ম ার বাড়ী, 

দৗলতপুর
795

185 03750014058 মাঃ শিরফুর রহমান ফিজলেতর নছা মাঃ হািববুর রহমান 7/9/1987 2 খান বািড় 132
186 03750014084 মাঃ আিজজুল হক শািহদা খাতুন মাঃ মা ফা 5/22/1991 2 ইিদলপুর 593
187 03750014092 মাঃ তাজুল ইসলাম সূিফয়া খাতুন উিজর আহ দ 2/21/1972 9 বাতাকাি 308
188 03750014099 আবদুল মিতন সালতানা বগম নয়াব আলী 7/9/1942 4 রাজহানী মা া বাড়ী, 

উ র মািনকপুর
135

189 03750014125 মাঃ ইসমাইল পয়ারা বগম মাঃ নু ল ইসলাম 4/1/1983 7 কাজী বপারী বাড়ী, 
দি ণ গারকাটা

1687

190 03750014138 কাম ন নাহার শামছুন নাহার মাঃ ইউনুছ িময়া Abdul Gofran 11/3/1985 5 কািদেরর নতুন বাড়ী, 
দি ণ মািনকপুর

309

191 03750014146 মাঃ আবদুল ুস আেনায়ারা বগম মাঃ মা ফা মা া 3/1/1976 ওয়াড নং-01 মা া বািড়, চাঁচুয়া 493
192 03750014165 ফয়ারা বগম মিরয়েমর নছা মুসিলম উি ন 7/5/1979 2 ইিদলপুর 1902
193 03750014179 কাম ল হােসন পয়ারা খাতুন জালাল আহমদ 11/10/2001 5 রমজান আলী বাড়ী, 

গারকাটা ,তুলাপু িরয়া
594

194 03750014193 মাঃ রিবউল হােসন িবিব আিছয়া মাঃ আবদুল কােদর 3/20/2011 ওয়াড নং-01 হা রপাড় 1460
195 03750014208 খারেশদ আলম সামছুন নাহার মাঃ ইউনুছ িময়া 11/14/1965 5 বাবুল ম রী বাড়ী, 

তুলাপু িরয়া
139

196 03750014222 আবদুল হািমদ রৗশন আরা ল আিমন 2/3/1993 8 আলম ব পারী বাড়ী, দিড় 
গারকাটা

1922

197 03750014249 িবিব ছিকনা মমনা বগম কালা িময়া Md Sohidur Rahman 6/3/1980 7 চাঁন গাজী িমিজ বাড়ী, 
দি ণ গারকাটা

595

198 03750014264 আবদুল গফুর জুেলখা বগম আবদুল হািমদ 4/8/1967 3 চাঁদ িময়া বপারী বাড়ী, 
নািজর নগর

654

199 03750014297 জা াতুল ফরদাউস াব ী হািছনা আ ার হা নুর রিশদ 4/2/2006 5 দি ণ মািনকপুর 
তুলাপু িরয়া

1446

200 03750015498 তাসিলমা আ ার মনছুরা বগম আবদুর রিশদ 5/2/1989 4 মা া বাড়ী, উ র 
মািনকপুর

792

201 03750015505 আিমর হােসন ছােলহা খাতুন মাঃ হািনফ 11/16/1981 4 গফুর মা ার বাড়ী, 
মািনকপুর

789



202 03750015515 মাঃ ইয়ািছন শরবেতর নছা উিজর আলী 1/1/1980 2 উিজর আলীর বাড়ী, 
ইিদলপুর

400

203 03750015525 িবিব লসুম আরেবর নছা উিজর আলী Md Hanif 5/20/1965 2 লদা হাজীর বাড়ী, 
ইিদলপুর

1054

204 03750015532 আবদুল খােলক জিরনা খাতুন আরব আিল 6/17/1965 6 খােলেকর বাড়ী, গারকাটা 137
205 03750015539 সামছল হক আেনায়ারা বগম কালা িময়া 8/4/1957 8 আছলাম ম ােরর বাড়ী, 

দৗলতপুর
796

206 03750015551 মাঃ দিললুর রহমান তইয়ুবুন নছা ফজেলর রহমান 7/8/1963 5 হাজী বাড়ী, দি ণ 
মািনকপুর

1913

207 03750015564 মাঃ ওমর ফা ক হরমুজা বগম মাঃ িসরাজুল হক 1/2/1987 5 সামু িময়ার বাড়ী, দি ণ 
মািনকপুর

136

208 03750015575 আবদুল আিল তফুরা খাতুন আকরাম আলী 2/18/1957 3 ছফর আলী মুি  বাড়ী, 
নািজর নগর

1443

209 03750015582 মাঃ দুলাল ছায়রা খাতুন আবদুল হক 2/1/1965 2 বপারী বাড়ী, ইিদলপুর 786
210 03750015601 আলী আরশাদ িফেরাজা বগম আলী আকবর 4/4/1986 8 আছলাম ম ােরর বাড়ী, 

দৗলতপুর
143

211 03750015616 হািলমা খাতুন কাশিফ ফােতমা বগম মাঃ সিলম ভঁূইয়া 12/22/2005 4 উ র মািনকপুর 1435
212 03750015626 আবদুর বােরক ছােয়রা খাতুন আবদুল কােদর 2/1/1964 ওয়াড নং-01 বড় বাড়ী, হা রপাড় 1461
213 03750015639 মাঃ খাকন জািকয়া বগম জয়নাল আবিদন 1/15/1981 2 পান ব াপারী বািড় 

ইিদলপুর
1056

214 03750015656 সুবদ চ  দাস আ ািদ বালা ি রদ চ  দাস 7/8/1962 8 সুেরেশর বাড়ী, দিড় 
গারকাটা

1921

215 03750015670 মাসাঃ উে  হািস অিজবা খাতুন আবদুল মােলক 5/27/1982 8 হািনফ েফসােরর বাড়ী, 
দৗলতপুর

142

216 03750015681 শা না আ ার নূর জাহান বগম মাঃ আবু হািনফ Md Sorab 1/1/1990 5 ই ািহম পি েতর বাড়ী, 
দি ণ মািনকপুর

1912

217 03750015689 ছািদয়া বগম িফেরাজা বগম আবদুল লিতফ Late Abdul Rofik 3/1/1965 3 রিশদ ডা ােরর বাড়ী, 
ইিদলপুর

304

218 03750015698 আবদুল মিতন আিমন নছা আবদুল গফুর 1/1/1968 5 দি ণ মািনকপুর 794
219 03750015711 নাজমুন নাহার নািছমা আ ার মাঃ নজ ল ইসলাম 10/23/2004 4 উ র মািনকপুর 1439
220 03750015718 িবিব লছুম সুলতানান বগম মাঃ নায়াব আলী 1/1/1968 4 রাজা কানু মা া বাড়ী, 

উ র মািনকপুর
1068

221 03750015728 আসমা আ ার ছমনা আ ার মাঃ আবদুর রিহম 5/5/1997 2 কিরম িময়ার বাড়ী, 
ইিদলপুর

130

222 03750015734 মাঃ ফা ক হাসেন আরা বগম আবুল কালাম 7/20/1983 ওয়াড নং-01 িমিজ বািড় , হা রপাড় 1051



223 03750015745 শরীয়ত উ াহ আকবেতর নছা সালতান আহমদ 7/8/1952 9 বাতাকাি , ীন মাহা াদ 
মৗলভী বাড়ী,

494

224 03750015760 মাঃ ইিলয়াছ ছােলহা খাতুন নায়াব আলী 3/15/1974 5 এমরত আলী আিমন 
বাড়ী, গারকাটা 
তুলাপু িরয়া

1916

225 03750016293 তাছিলমা আ ার িফেরাজা আ ার আবু তােহর Bellal Hossain 6/7/1980 2 ব ােলর বািড়, ইিদলপুর 499
226 03750016983 নুসরাত জাহান সুমাইয়া নািছমা আ ার জিসম উি ন 5/17/2008 2 ইিদলপুর 2686
227 03750017008 এয়াসিমন আ ার হাসেন আরা বগম মাঃ আবুল কালাম 7/17/1996 ওয়াড নং-01 হা রপাড় 2678
228 03750017188 আবদুল ওহাব সািজয়া খাতুন আবদুর রব Doli 1/1/1972 8 দৗলতপুর 2767
229 03750017676 হািববুর রহমান সােলহা খাতুন মৃত আবদুর রহমান 11/10/1988 4 চরবাতািনয়া 2785
230 03750017683 িবিব মিরয়ম সামছুন নাহার আবদুল ওহাব 4/3/2006 3 নািজর নগর 2722
231 03750017707 পারীজাত আচায আদর বালা আচায মৃত  হরী চরন আচায 5/15/1986 8 দৗলতপুর 2773
232 03750017711 নাছিরন আ ার জয়নেবর নছা জােকর হােসন 1/1/1998 6 উ র গারকাটা 2758
233 03750017715 ছািময়া জাহান সািহনা আ ার আেনায়ার হােসন 1/16/2009 9 বাতাকাি 1682
234 03750017718 শাহাদাৎ হােসন মেহর বানু আবুল হােশম 6/10/2006 3 নািজর নগর 788
235 03750017725 ইকরামুল হক ছােলহা বগম মাবারক আলী 12/15/2004 2 ইিদলপুর 1057
236 03750017734 মাঃ আবু সােয়ম জাৎ ায়ারা বগম হলাল উি ন 5/5/2005 7 দি ণ গারকাটা 1081
237 03750017761 মাঃ শাহা জালাল িবিব লসুম মাঃ শাহ আলম 12/14/2007 3 িছেলািনয়া 1447
238 03750017764 আঁিখ আ ার নািছমা আ ার আবদুর রিশদ 3/2/2003 5 দি ণ মািনকপুর 793
239 03750017768 মাঃ সা াদ রায়হান সুলতানা আ ার পাখী জামাল উি ন 2/25/2002 2 ইিদলপুর 1055
240 03750017770 মাঃ ইম ল কাউছার নুর নাহার বগম মাঃ বলাল হােসন 10/18/2007 ওয়াড নং-01 হা রপাড় 658
241 03750017772 মাঃ ইউনুছ আফেরাজা বগম নুর উল াহ 2/10/2003 ওয়াড নং-01 ইিদলপুর 490
242 03750017774 মাঃ আরাফাত হােসন রহানা আ ার আবুল খােয়র 7/10/2001 9 মা ার আবুল কােশেমর 

বাড়ী, বাতাকাি
797

243 03750017776 পারভীন আ ার িরনা বগম মাঃ ইসমাইল 2/4/1996 2 আিবদ আলী হাজী বাড়ী, 
ইিদলপুর

488

244 03750017779 শামছুল আলম রাি কাজল আ ার জােকর হােসন 7/1/2004 2 ইিদলপুর 1901
245 03750017988 ইমাম হােসন েবল সািফয়া খাতুন শিরয়ত উল া 1/1/1995 7 দি ণ গারকাটা 1926
246 03750017991 মাঃ রিহম হািছনা আ ার আবদুল ওহাব 6/25/2007 7 দি ণ গারকাটা 1440
247 03750018126 মাঃ মাসুদ আলম ছিকনা বগম মাঃ মিজবুল হক 1/1/2007 5 দি ণ মািনকপুর 2740
248 03750018152 ব াল হােসন মেনায়ারা বগম মৃত মিফজ িময়া 2/22/1990 3 নািজর নগর 401
249 03750018158 মেহদী হাসান িসয়াম শফালী বগম মাঃ আবদুল মােলক 9/15/2007 8 দিড় গারকাটা 1083
250 03750018162 রােবয়া আ ার রশমী রহানা আ ার মাঃ রিফক 2/5/2002 ওয়াড নং-01 হা রপাড় 1050


