
পিব� ঈ�ল িফতর ২০১৭ইং উপলে� �ঃ� পিরবারেক িভিজএফ কম ��চীর আওতায় উপকার �ভাগীর নােমর 
তািলকা 

 

�: নং উপকার �ভাগীর নাম িপতা/�ামীর নাম �াম ওয়াড � আইিড নং মম�� 
০১ �পয়ারা �বগম আ�ল কালাম বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৭২৫৪  
০২ মারজাহান িসরাজ িময়া বড়ািলয়া ০১ ১৯৮৭৫১১৪৩৪০০০০১০৫  
০৩ �নহার আ�ার �মা: ইউ�ফ আলী বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৭৯৯৩  
০৪ আেনায়ারা �বগম �হদােয়ত উ�া বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৭০৯৪  
০৫ ছিকনা �বগম �মা: আ�ল কােসম বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৭১৭৪  
০৬ তা� �বগম �ত নবী উ�া বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৬৫৪৫১৫  
০৭ কমলা আ�ার �লাল বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৭৭৯২  
০৮ জাহানারা �বগম মিনর �হােসন বড়ািলয়া ০১ ১৫৯১৯০৬৭৯৪৯৯৭  
০৯ জািকর �হােসন �ত আ�ল কােশম বড়ািলয়া ০১ ১৯৯৪৫১১৪৩৪০০০০২৪৪  
১০ মিফজ উ�া নবী উ�া বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৬৫৪৪২৯  
১১ মিহ উি�ন �ত �র� িমঞা মা�ার বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৬৭৯৯  
১২ �জসিমন �বগম �মা: আ�ল ছা�ার বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৭২৬২  
১৩ আিমর �হােসন �ত বিদ উ�ামান বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৭৫৩৪  
১৪ �লাকমান �হােসন �র জামান বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৭৯৯৪  
১৫ ফােতমা খা�ন �বল�াল �হােসন বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৬৩৯৭  
১৬ ছিকনা �বগম �মা: আ�ল কােসম বড়ািলয়া ০১ ৫১১১৪৩৪০৮৯৭১৭৮  
১৭ আ�ল ওহাব বিদউ�ামান বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৭৯৭৪  
১৮ �মা: হার�ন ফজ�ল হক বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৬৫৫৯  
১৯ �মা: আেনায়ার �হােসন �মা: হািব�ল�াহ বড়ািলয়া ০১ ৬৭২৫৮১২৬১৭৪৮৯  
২০ কিবর �হােসন সােলহ আহ�দ বড়ািলয়া ০১ ১৯৯২৫১১৪৩৪০০০০০১৩  
২১ �মা: শিহদ উ�া সা�র রহমান �ি� বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৭১৬৩  
২২ হািনফ িময়া �ত কালা িময়া বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৭৩৯০  
২৩ হােজরা �বগম �মা: �সিলম বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৭৭১৪  
২৪ শারিমন আ�ার আ�র রব বড়ািলয়া ০১ ৫১১১৪৩৪০৮৯৭১৭৯  
২৫ আেয়শা  ছিফ উ�াহ বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৭২৬৩  
২৬ ফােতমা �বগম জাফর আহ�দ বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৭১৮৯  
২৭ জাহানারা �বগম জসীম উি�ন বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৭৭৮০  
২৮ �র জাহান আ�ল বাশার বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৭২৫৮  
২৯ লািখ �বগম আলমগীর বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৬৯৯৯  
৩০ নাজমা �বগম ইসমাইল বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৬৫৭০  
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�: নং উপকার �ভাগীর নাম িপতা/�ামীর নাম �াম ওয়াড � আইিড নং মম�� 
৩১ আ� ছােয়দ �ত আ�ল গিন বরপাড়া ০২   
৩২ ইউ�ফ আলী �ত ইউ�ছ বরপাড়া ০২   
৩৩ আ�ল মা�ান �ত আলী �হােসন বরপাড়া ০২   
৩৪ �বলাল �হােসন  �ত আহা�দ আলী বরপাড়া ০২   
৩৫ িরয়াদ  হাছান বরপাড়া ০২   
৩৬ সিহদ  িসরাজ বরপাড়া ০২   
৩৭ সিহদ উ�া �ত আ� িসি�ক বরপাড়া ০২   
৩৮ বাহার�ল আলম �ত মিফজ উ�া বরপাড়া ০২   
৩৯ মেহান �হােসন �বলাল �হােসন বরপাড়া ০২   
৪০ রােহন উি�ন রােশদ বা� বরপাড়া ০২   
৪১ �মা: িরয়াদ �হােসন আলতাফ �হােসন বরপাড়া ০২   
৪২ �বলাল �হােসন �ত রিশদ বরপাড়া ০২   
৪৩ �মাহা�দ �হােসন �ত �সকা�ার িময়া বরপাড়া ০২   
৪৪ আিমেরর �নছা �ত আহা�দ উ�া বরপাড়া ০২   
৪৫ সেহল আ�র রিহম বরপাড়া ০২   
৪৬ হাসান আ�ল কালাম বরপাড়া ০২   
৪৭ সত� র�ন দ� �ত মনর�ন দ� বরপাড়া ০২   
৪৮ লÿ◌ী রানী মিনক �মার বরপাড়া ০২   
৪৯ �বলাল �হােসন �সয়দ আহ�দ বরপাড়া ০২   
৫০ ফার�ক �হােসন �ত ইউ�ফ বরপাড়া ০২   
৫১ ইসমাইল  �ত িসরাজ বরপাড়া ০২   
৫২ জয়নাল আেবদীন �ত আহছান উ�া বরপাড়া ০২   
৫৩ �জাহরা  �ত ছেলমান বরপাড়া ০২   
৫৪ ই�ািহম �ত �সয়দ আহা�দ বরপাড়া ০২   
৫৫ �র �মাহা�দ �ত জবর আলী পােটা: বরপাড়া ০২   
৫৬ মিমন  �ত মিফজ উ�া বরপাড়া ০২   
৫৭ কামাল  আহা�দ বরপাড়া ০২   
৫৮ �ল�মা �ত তছিলম বরপাড়া ০২   
৫৯ তপন �মার  পস� �মার বরপাড়া ০২   
৬০ িসরাজ �ত ওিজ উল��া বরপাড়া ০২   
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�: নং উপকার �ভাগীর নাম িপতা/�ামীর নাম �াম ওয়াড � আইিড নং মম�� 
৬১ রািকব আ�ল কালাম �রাম�র ০৩   
৬২ �রখা আ�ল কালাম �রাম�র ০৩   
৬৩ আ: হা�ান আ: আউয়াল �রাম�র ০৩   
৬৪ ফার�ক জাফর �রাম�র ০৩   
৬৫ �র �মাহা�দ �ত ত� িময়া �রাম�র ০৩   
৬৬ হার�ন বিশর উ�া �রাম�র ০৩   
৬৭ সেহল �ত আ� ছােয়দ �রাম�র ০৩   
৬৮ মািনক �মাস�ফা �রাম�র ০৩   
৬৯ িসরাজ �ত �হােসন �রাম�র ০৩   
৭০ আেলয়া আির �হােসন �রাম�র ০৩   
৭১ �দেলায়ার �ত আ�ল হািকম �রাম�র ০৩   
৭২ পারেভজ জাহা�ীর �রাম�র ০৩   
৭৩ �মাস�ফা �দ িময়া �রাম�র ০৩   
৭৪ �র�ল ইসলাম অিল িময়া �রাম�র ০৩   
৭৫ কস�   �দেলায়ার �রাম�র ০৩   
৭৬ �লাল মিফজ উ�া �রাম�র ০৩   
৭৭ রােসল �লাল �রাম�র ০৩   
৭৮ ইসমাইল ওবাইদল হক �রাম�র ০৩   
৭৯ িমজানী �র নবী �রাম�র ০৩   
৮০ � রনবী অিল আহ�দ �রাম�র ০৩   
৮১ আ�ল কালাম আ� িছি�ক �রাম�র ০৩   
৮২ শাহানাজ আ�ার আজাদ �রাম�র ০৩   
৮৩ আ�ল খােয়র  �রাম�র ০৩   
৮৪ রােবয়া মিনর �হােসন �রাম�র ০৩   
৮৫   �রাম�র ০৩   
৮৬   �রাম�র ০৩   
৮৭   �রাম�র ০৩   
৮৮   �রাম�র ০৩   

৮৯   �রাম�র ০৩   
৯০   �রাম�র ০৩   
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৯১ �রােকয়া �খারেশদ দ�পাড়া ০৪   
৯২ নারায়ন �রী হের� �রী দ�পাড়া ০৪   
৯৩ সিহদ উল��া হা� �ি� দ�পাড়া ০৪   
৯৪ �বগম মহরম আলী দ�পাড়া ০৪   
৯৫ িসরাজ  আ�ল গিন দ�পাড়া ০৪   
৯৬ �সিলম  ফজল হক দ�পাড়া ০৪   
৯৭ মেনায়ারা  ফজেল কিরম দ�পাড়া ০৪   
৯৮ িপ� চ� �রী �েদব �রী দ�পাড়া ০৪   
৯৯ পািখ �বগম কালা িময়া দ�পাড়া ০৪   
১০০ রনিজত �রী  িবড়ায় �রী দ�পাড়া ০৪   
১০১ িমজান পাটওয়ারী দ�পাড়া ০৪   
১০২ আেনায়ার পাটওয়ারী দ�পাড়া ০৪   
১০৩ কােশম বাদশা িময়া দ�পাড়া ০৪   
১০৪ �খাকা ইি�স িময়া দ�পাড়া ০৪   
১০৫ �সতারা  গিন িময়া দ�পাড়া ০৪   
১০৬ আ�ল বােরক আ�ল রা�াক দ�পাড়া ০৪   
১০৭ মা�দ  এিতম আলী দ�পাড়া ০৪   
১০৮ �ধ নাহার �র�ল ইসলাম দ�পাড়া ০৪   
১০৯ র��ল আিমন রিফক উ�া দ�পাড়া ০৪   
১১০ �মন  �র জামান দ�পাড়া ০৪   
১১১ �মারেশদ িননা দ�পাড়া ০৪   
১১২ �� �র�ল আিমন দ�পাড়া ০৪   
১১৩ �র �হােসন মিফ উ�া দ�পাড়া ০৪   
১১৪ রিহম �বলাল দ�পাড়া ০৪   
১১৫ মািনক  দ�পাড়া ০৪   
১১৬ �সাহাগ  �র আলম দ�পাড়া ০৪   
১১৭ হার�ন �বল�াল দ�পাড়া ০৪   
১১৮ ইসমাইল অিজ উ�া দ�পাড়া ০৪   
১১৯ িমজান মিফজ উ�া দ�পাড়া ০৪   
১২০ �ছাবহান এরাদ উ�া দ�পাড়া ০৪   
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১২১ মিনর �হােসন আ�র রিহম দিজ�পাড়া ০৫   
১২২ শাহাজান �ত মিজ�ল হক দিজ�পাড়া ০৫   
১২৩ �রিজয়া �বগম অিজ উ�া দিজ�পাড়া ০৫   
১২৪ �মাস�ফা লা� আিবদ আলী দিজ�পাড়া ০৫   
১২৫ ��রী �বগম জাহা�ীর দিজ�পাড়া ০৫   
১২৬ আিমর �হােসন �ত �র ইসলাম দিজ�পাড়া ০৫   
১২৭ �পয়ার �হােসন মিনর আহা�দ  দিজ�পাড়া ০৫   
১২৮ আ�ল বাশার �ক�ল আহ�দ দিজ�পাড়া ০৫   
১২৯ �মা: আলম �র �মাহা�দ দিজ�পাড়া ০৫   
১৩০ �মা: শািহন  আববাছ িময়া দিজ�পাড়া ০৫   
১৩১ মা�দ আলম অিজ উ�া দিজ�পাড়া ০৫   
১৩২ �খারেশদ আলম  আ�র রিশদ দিজ�পাড়া ০৫   
১৩৩ �লাল �ত আ�ল মা�ান দিজ�পাড়া ০৫   
১৩৪ িসরা�ল ইসলাম আিবদ িময়া দ�পাড়া ০৫ ৫১১৪৩৪০৭২৮৭৭৩  
১৩৫ িরপন  দ�পাড়া ০৫   
১৩৬ ইসমাইল �হােসন �ত আছমত উ�া দ�পাড়া ০৫   
১৩৭ ই�ািহম �ত আছমত উ�া দ�পাড়া ০৫   
১৩৮ আলী �হােসন নজীর আহ�দ দ�পাড়া ০৫   
১৩৯ �র �হােসন �বল�াল �হােসন দ�পাড়া ০৫   
১৪০ শাহাদাত �হােসন শাহাজান দ�পাড়া ০৫   
১৪১ �সাহাগ   �হােসন আহ�দ দ�পাড়া ০৫   
১৪২ আ� �ত�ব আ�ব আলী দ�পাড়া ০৫   
১৪৩ মহরম আলী �মাবারক �হােসন দ�পাড়া ০৫   
১৪৪ আিমর �হােসন আলী আহ�দ দ�পাড়া ০৫   
১৪৫ �র �হল�াল আ�ল মা�ান দ�পাড়া ০৫   
১৪৬ �সিলম আ� �ত�ব দ�পাড়া ০৫   
১৪৭ কাউছার  শাহাহান দ�পাড়া ০৫   
১৪৮ ফার�ক �ি� িময়া দ�পাড়া ০৫   
১৪৯ ফার�ক  দ�পাড়া ০৫   
১৫০ �খাকন আ�াফ আলী দ�পাড়া ০৫   



পিব� ঈ�ল িফতর ২০১৭ইং উপলে� �ঃ� পিরবারেক িভিজএফ কম ��চীর আওতায় উপকার �ভাগীর নােমর 
তািলকা 

 

�: নং উপকার �ভাগীর নাম িপতা/�ামীর নাম �াম ওয়াড � আইিড নং মম�� 
১৫১ হাজরা �বগম �: ইছলাম �বল�াল �সয়দ�র ০৬ ৫১১৪৩৪০৭৩০৪৩৪  
১৫২ হাজরা আ: �মাতােলব ধ��র ০৬ ৫১১৪৩৪০৭২৯৫২৭  
১৫৩ মেনায়ারা �বগম হািফজ উ�াহ �সয়দ�র ০৬ ৫১১৪৩৪০৭৩১৬৮০  
১৫৪ মেনায়ারা �বগম �ন�র আহ�দ �সয়দ�র ০৬ ৫১১৪৩৪০৭৩১৫৯৭  
১৫৫ মািনক �হােসন ইয়ািছন পাটওয়ারী ধ��র ০৬ ৫১১৪৩৪০৭২৯৯৩২  
১৫৬ আ� তােহর দীন �মাহা�দ �সয়দ�র ০৬ ৫১১৪৩৪০৭২৯৮৩৮  
১৫৭ ফজেরর �নছা �হােছন আহ�দ ধ��র ০৬ ৫১১৪৩৪০৭২৯৫৭৭  
১৫৮ �মা: ই�ািহম খিলল �ত �মা: আ�ল কােদর �সয়দ�র ০৬ ১৯৮০৫১১৪৩৪০০০০০০৫  
১৫৯ জাহা�ীর আিমন উ�া ধ��র ০৬ ৫১১৪৩৪০৭২৯৬৪৪  
১৬০ �মা: ইউ�ফ �মা: আ�ল কালাম আজাদ �সয়দ�র ০৬ ৫১১৪৩৪০৭২৯৭৫৭  
১৬১ সাহানাজ �বগম �ত �মা; �লাল �সয়দ�র ০৬ ৫১১৪৩৪০৭৩০২২৮  
১৬২ আেনায়ারা �বগম �মা: আ�র কালাম �সয়দ�র ০৬ ৫১১৪৩৪০৭২৯৯৯৭  
১৬৩ আেলয়া �বগম শাহা আলম �সয়দ�র ০৬ ৫১১৪৩৪০৭৩১৩০৯  
১৬৪ �মা: শাহাজান আব�ল�া দরেবশ �সয়দ�র ০৬ ৫১১৪৩৪০৭৩১৩০৬  
১৬৫ �মাহা�দ উ�া আব�র বােরক �সয়দ�র ০৬ ৫১১৪৩৪০৭৩১৩২৩  
১৬৬ জাহা�ীর আলম �ত আব�ল লিতফ �সয়দ�র ০৬ ৫১১৪৩৪০৭৩২২৫৮  
১৬৭ কিবর �হােসন আ�ল বােরক �সয়দ�র ০৬ ৫১১৪৩৪০৭৩১৩২৬  
১৬৮ ফােতমা �বগম �গালাম রহমান �সয়দ�র ০৬ ৫১১৪৩৪০৭৩১৯২০  
১৬৯ ছিকনা �বগম �মা: মিফজ উ�া �সয়দ�র ০৬ ৫১১৪৩৪০৭৩১৯০৭  
১৭০ জাহানারা �বগম বা�ল �সয়দ�র ০৬ ৫১১৪৩৪০৭৩০৬৫০  
১৭১ অিজফা �বগম �ত মিফজ উ�াহ �সয়দ�র ০৬ ৫১১৪৩৪০৭৩০৯৪০  
১৭২ �মা: নািছর বা�ল �সয়দ�র ০৬ ১৯৯৩৫১১৪৩৪০০০০২৩৯  
১৭৩ �র নাহার �দেলায়ার �হােসন �সয়দ�র ০৬ ৫১১৪৩৪০৭৩০৭০৮  
১৭৪ মিহন উি�ন �হােসন আহ�দ ধ��র ০৬ ৫১১৪৩৪০৭২৯৭৪৪  
১৭৫ আেয়শা �বগম �মা: হাছান ধ��র ০৬ ৫১১৪৩৪০৭২৯৫০৩  
১৭৬ �সিলনা �বগম �র�ল আিমন �সয়দ�র ০৬ ৫১১৪৩৪০৭৩০৬১৯  
১৭৭ ঝন �া �বগম মিনর��ামান রতন �সয়দ�র ০৬ ৫১১৪৩৪০৭৩০৫২৮  
১৭৮ িম� �বগম মা��র রিশদ �সয়দ�র ০৬ ৫১১৪৩৪০৭৩১৯৪৮  
১৭৯ আ�ল বাশার মিফজ উ�া �সয়দ�র ০৬ ৫১১৪৩৪০৭৩১৮১৭  
১৮০ �িজয়া �বগম আ�র কােশম �সয়দ�র ০৬ ৫১১৪৩৪০৭৩১৯৪৪  
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�: নং উপকার �ভাগীর নাম িপতা/�ামীর নাম �াম ওয়াড � আইিড নং মম�� 
১৮১ �হাসেনয়ারা �বগম মিফজ উ�া বটতলী ০৭ ৫১১৪৩৪০৭৩৪৩৪৬  
১৮২ ওমর ফার�ক �ত ছা�ল�া বটতলী ০৭ ৫১১৪৩৪০৭৩৩৭৮৫  
১৮৩ আ�ল হািকম মিফজ উ�া বটতলী ০৭ ৫১১৪৩৪০৭৩৩৪৬৮  
১৮৪ কা� িময়া  �ত ধ� িময়া বটতলী ০৭ ৫১১৪৩৪০৭৩৩৭৫৬  
১৮৫ �মা: আলম �হােসন �মা: শাব উি�ন �খাকন বটতলী ০৭ ৫১১৪৩৪০৭৩৪৪৪২  
১৮৬ আেয়শা �বগম আলী আহ�দ বটতলী ০৭ ৫১১৪৩৪০৭৩৩৮৯৪  
১৮৭ আলী আহ�দ হািমদ উ�া বটতলী ০৭ ৫১১৪৩৪০৭৩৩২৯০  
১৮৮ �মা: মা��র রিশদ �র �মাহা�দ বটতলী ০৭ ৫১১৪৩৪০০৭০১৪১  
১৮৯ �খারেশদ আলম হাছান আহ�দ বটতলী ০৭ ৫১১৪৩৪০৭৩৪২৮০  
১৯০ মায়া �বগম মন�র আহ�দ বটতলী ০৭ ৫১১৪৩৪০৭৩৩৪৯২  
১৯১ �েলখা �বগম হাছান আলী বটতলী ০৭ ৫১১৪৩৪০৭৩৪২৭৭  
১৯২ িমজা�র রহমান হাছান আহ�দ বটতলী ০৭ ১৯৮৯৫১১৪৩৪০০০০০২৪  
১৯৩ িলঠন তছিলম উি�ন বটতলী ০৭ ৫১১৪৩৪০৭৩৪০৬৭  
১৯৪ �র�ল ইসলাম �লাল িময়া বটতলী ০৭ ৫১১৪৩৪০৭৩৩৯৬৩  
১৯৫ অিজ উ�া �ত আ�র হািলম বটতলী ০৭ ৫১১৪৩৪০৭৩৪৩৬৩  
১৯৬ ফােতমা �বগম হািফজ উল�াহ বটতলী ০৭ ১৫৯৪৩১৩০৬৫৮২৫  
১৯৭ ফােতমা �বগম �র আলম �িনয়ানগর ০৭ ৫১১৪৩৪০৭৩২৫৭৪  
১৯৮ �লাকমান �হােসন �ত �মা: আ�াছ িময়া �িনয়ানগর ০৭ ৫১১৪৩৪০৭৩৩২৮২  
১৯৯ ঝ�না রানী �দ �ত অ�ন চ�েদ �িনয়ানগর ০৭ ৫১১৪৩৪০৭৩৩০৮৫  
২০০ �সিলনা �বগম �মাশােরফ �হােসন �িনয়ানগর ০৭ ৫১১৪৩৪০৭৩২৯০৪  
২০১ ওবায়�ল হক �ত খােয়র উ�া �িনয়ানগর ০৭ ৫১১৪৩৪০৭৩৩১১৬  
২০২ �সিলনা আ�ার �মা: সাহাব উি�ন �িনয়ানগর ০৭ ৫১১৪৩৪০৭৩২৭৪৬  
২০৩ পারিবন �র আলম �িনয়ানগর ০৭ ৫১১৪৩৪০৭৩৩২৩২  
২০৪ আফাজ উি�ন মমতাজ উি�ন �িনয়ানগর ০৭ ৫১১৪৩৪০৭৩২৭৬৯  
২০৫ �কী �বগম �মা: �সিলম �িনয়ানগর ০৭ ৫১১৪৩৪০৭৩৩১১৮  
২০৬ মারজাহান �বগম �মা: শাহাব উি�ন �িনয়ানগর ০৭ ৫১১৪৩৪০৭৩২৩৩১  
২০৭ মমতাজ  ইউ�প �িনয়ানগর ০৭ ৫১১৪৩৪০৭৩৪৩৭৭  
২০৮ আ�শ শহীদ �ত শাম�ল হক �িনয়ানগর ০৭ ৫১১৪৩৪০৭৩৩০২৫  
২০৯ পারিভন  অিজ উ�া �িনয়ানগর ০৭ ৫১১৪৩৪০৭৩৪০৪৯  
২১০ ��ম �বগম মিমন উ�া �িনয়ানগর ০৭ ৫১১৪৩৪০৭৩৪০৩৯  
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২১১ �মা: আ�র জিহর �ত আ�র রিহম করইতলা ০৮   
২১২ আ�র ছা�ার �ত �রবান আলী করইতলা ০৮   
২১৩ �মা: কামাল আরব আলী করইতলা ০৮   
২১৪ �মা: আ�ল আলী আলী আকবর করইতলা ০৮   
২১৫ �মা: আির�ল ইসলাম �লাল �হােসন করইতলা ০৮   
২১৬ �মা: আ�র জববার আেনায়ার�ল হক করইতলা ০৮   
২১৭ �মা: �র�ল আলম আ�ল আিজজ করইতলা ০৮   
২১৮ মিরয়ম �বগম বিদউল আলম করইতলা ০৮   
২১৯ �মা: র�েবল �ত আলী আহে�দ করইতলা ০৮   
২২০ আ�ল খােয়র  �ত জেবদ আলী করইতলা ০৮   
২২১ আ�ল তােহর �ত জেবদ আলী করইতলা ০৮   
২২২ �লাকমান �হােসন �ত জেবদ আলী করইতলা ০৮   
২২৩ জিহর �ত আলী ��ী করইতলা ০৮   
২২৪ �র উি�ন আব�ল লিতফ করইতলা ০৮   
২২৫ আ�স সিহদ �ত ন�িময়া করইতলা ০৮   
২২৬ �র�ল ইসলাম �ত িছি�ক উ�া করইতলা ০৮   
২২৭ ইমাম আলী খিল�র রহমান করইতলা ০৮   
২২৮ র��ল আিমন অিল উ�া করইতলা ০৮   
২২৯ কেলা �ি� �মাহা�দ করইতলা ০৮   
২৩০ ইউ�ছ কালা িময়া করইতলা ০৮   
২৩১ �র �হােসন ধ� িময়া করইতলা ০৮   
২৩২ �িল �বগম �ত আ�ল গ�র করইতলা ০৮   
২৩৩ �মা: ইউ�স �মাবারক উ�া করইতলা ০৮   
২৩৪ আ��া �র�ল ইসলাম করইতলা ০৮   
২৩৫ আ�স ছা�ার আ�র রহমান করইতলা ০৮   
২৩৬ হাছান  রহমত উ�া করইতলা ০৮   
২৩৭ রিফক উ�া আিবদ িময়া করইতলা ০৮   
২৩৮ বা� �মাবারক উ�া করইতলা ০৮   
২৩৯ আ�র রিহম  করইতলা ০৮   
২৪০ �মা: ইউ�ফ  করইতলা ০৮   
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�: নং উপকার �ভাগীর নাম িপতা/�ামীর নাম �াম ওয়াড � আইিড নং মম�� 
২৪১ শািহদা �বগম �িক সরওয়ার �হােসন করইতলা ০৯ ৫১১৪৩৪০৬৫৩২৮৭  
২৪২ �মা: �সালায়মান আ�ল কােশম করইতলা ০৯ ৫১১৪৩৪০৬৫২১৫৪  
২৪৩ �তয়বা �বগম �লাল �হােসন করইতলা ০৯ ৫১১৪৩৪০৬৫২০১০  
২৪৪ �ফর�িছ �বগম �মা: ইউ�ফ করইতলা ০৯ ৫১১৪৩৪০৬৫২৫৩৫  
২৪৫ িমজা�র রহমান আ� �তয়ব করইতলা ০৯ ৫১১৪৩৪০৬৫৩৭৮২  
২৪৬ আ�র রিহম আিমন উ�াহ করইতলা ০৯ ৫১১৪৩৪০৬৫২৭৮৭  
২৪৭ আিমর�ন �নছা �র��ামান করইতলা ০৯ ৫১১৪৩৪০৬৫৩৯৫৬  
২৪৮ িসরাজ উ�ীন নিজর আহা�দ করইতলা ০৯ ৫১১৪৩৪০৬৫৪১২৮  
২৪৯ �মা: ইউ�প আ�ল ওিহদ করইতলা ০৯ ৫১১৪৩৪০৬৫৪০১০  
২৫০ আ�র রিহম �মা: হািনফ করইতলা ০৯ ৫১১৪৩৪০৬৫৩৭৯৯  
২৫১ সােলহা �বগম �ত �মাস�ফা করইতলা ০৯ ৫১১৪৩৪০৬৫৩৭৫৪  
২৫২ কিরমা �বগম �মা: �মাস�ফা করইতলা ০৯ ৫১১৪৩৪০৬৫২০৩৫  
২৫৩ আেমনা �বগম আ�ল খােলক করইতলা ০৯ ৫১১৪৩৪০৬৫৩৮৩৮  
২৫৪ �মা: কামাল �হােসন �মা: মিমন উ�া করইতলা ০৯ ৫১১৪৩৪০৬৫২৬২১  
২৫৫ �মা: �খারেশদ আলম আ�ল কালাম করইতলা ০৯ ৫১১৪৩৪০৬৫২৬১৬  
২৫৬ শাহজানী �বগম মাহা�ল�া করইতলা ০৯ ৫১১৪৩৪০৬৫৩৮২৯  
২৫৭ নাজমা �বগম ছিলম উ�া করইতলা ০৯ ৫১১৪৩৪০৬৫৩৮১০  
২৫৮ হার�ন উর রিশদ �র�ল ইসলাম করইতলা ০৯ ৫১১৪৩৪০৬৫২৯৪৬  
২৫৯ �মা: হািফজ �হােসন আহা�দ করইতলা ০৯ ৫১১৪৩৪০৬৫৩৪৮৮  
২৬০ বাহার উি�ন �ত আ�ল মিতন করইতলা ০৯ ৫১১৪৩৪০৬৫৪০৬৬  
২৬১ �র�ল হক �ত হাছান আলী করইতলা ০৯ ৫১১৪৩৪০৬৫২০৩২  
২৬২ আ�ল বাশার কালা িমঞা করইতলা ০৯ ৫১১৪৩৪০৬৫৩৭৮৬  
২৬৩ উে� �ত মিহব উল�া করইতলা ০৯ ৫১১৪৩৪০৬৫২৮৭৭  
২৬৪ আ�ল মিতন �ত আ�ল কাই�ব করইতলা ০৯ ১৯৭৫৫১১৪৩৪০০০০০১০  
২৬৫ আ: ম�ান হ� িময়া করইতলা ০৯ ৫১১৪৩৪০৬৫২৮২৪  
২৬৬ পার�ল �বগম �মা: ছিফ উ�া করইতলা ০৯ ৫১১৪৩৪০৬৫২৬৬১  
২৬৭ জিহর �মা: হািনফ করইতলা ০৯ ১৯৭২৫১১৪৩৪০০০০০১০  
২৬৮ খিদজা �বগম �ত আ�ল��া িময়া করইতলা ০৯ ৫১১৪৩৪০৬৫৩৯৮৫  
২৬৯ আ�ল ��স �মা: িছি�ক উ�া করইতলা ০৯ ৫১১৪৩৪০৬৫২৮০৪  
২৭০ ঝন �া �বগম সিহদ উ�া বা�ল করইতলা ০৯ ৫১১৪৩৪০৬৫৩২৭৯  



পিব� ঈ�ল িফতর ২০১৭ইং উপলে� �ঃ� পিরবারেক িভিজএফ কম ��চীর আওতায় উপকার �ভাগীর নােমর 
তািলকা 
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২৭১ শাহীন আ�ার আলী আকবর �রাম�র 
সংরি�ত 

০১ 
৫১১৪৩৪০৯০০৯৪৮  

২৭২ �জসিমন আ�ার �মা: জাহা�ীর আলম �রাম�র 
সংরি�ত 

০১ 
৫১১৪৩৪০৯০০০৩৩  

২৭৩ �রা� আ�ার জাহা�ীর আলম বড়ািলয়া 
সংরি�ত 

০১ 
১৯৯৫৫১১৪৩৪০০০৬২৬৯  

২৭৪ সাম�ল আলম �ত আ�ল বাসার বরপাড়া 
সংরি�ত 

০১ 
৫১১৪৩৪০৮৯৮২৬৫  

২৭৫ আেনায়ার �হােসন ম� িময়া �রাম�র 
সংরি�ত 

০১ 
৫১১৪৩৪০৯০০৬৯০  

২৭৬ �রাদ �হােসন িসরাজ �রাম�র 
সংরি�ত 

০১ 
১৯৯৩৫১১৪৩৪০০০০৩৭০  

২৭৭ ছেলমা  �মা: িসরাজ �রাম�র 
সংরি�ত 

০১ 
৫১১৪৩৪০৯০০৩১৭  

২৭৮ আ�স সিহদ �ছরা�ল হক �রাম�র 
সংরি�ত 

০১ 
৫১১৪৩৪০৯০০৭৭৩  

২৭৯ �মা: ই�ািহম দীন �মাহা�দ �রাম�র 
সংরি�ত 

০১ 
১৯৮২৫১১৪৩৪০০০২০৫৭২  

২৮০ আ�র রিহম ছানা উ�াহ �রাম�র 
সংরি�ত 

০১ 
৫১১৪৩৪০২৪৭০৯৭  

২৮১ �মা: �বল�াল �হােসন �ত �মা: ইউ�ফ �তাতারখীল 
সংরি�ত 

০১ 
৫১১৪৩৪০৮৯৯২৫৬  

২৮২ আ�ল �হােসন �সয়দ আলী �রাম�র 
সংরি�ত 

০১ 
১৯৬৭৫১১৪৩৪০০১৭২২৩  

২৮৩ �র��াহার �সালায়মান বড়ািলয়া 
সংরি�ত 

০১ 
৫১১৪৩৪০৮৯৬৭৮১  

২৮৪ আ�স সিহদ আ�ল �হােসন �রাম�র 
সংরি�ত 

০১ 
১৯৮৭৫১১৪৩৪০০০০০৯০  

২৮৫ রিহমা �বগম  �মা: �খাকন �তাতারখীল 
সংরি�ত 

০১ 
৫১১৪৩৪০৮৯৯৩৫৪  

২৮৬ �জসিমন আ�ার �মা: �লাল �তাতারখীল 
সংরি�ত 

০১ 
৫১১৪৩৪০৮৯৯০৫৭  

২৮৭ আিমর �হােসন �ত হাসমত উ�া বড়ািলয়া 
সংরি�ত 

০১ 
৫১১৪৩৪০৬৫৪৯৬২  

২৮৮ �মা: জবােয়দ উ�া  �সয়দ উ�া �তাতারখীল 
সংরি�ত 

০১ 
৫১১৪৩৪০৮৯৯০৭৫  

২৮৯ ফােতমা িসরাজ �রাম�র 
সংরি�ত 

০১ 
৫১১৪৩৪০৯০০৫৭৬  

২৯০ �রনবী �ত উিজর আলী বড়ািলয়া সংরি�ত ৫১১৪৩৪০৮৯৭৮৪৫  
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০১ 

২৯১ �পয়ারা �বগম আ�ল কােশম �রাম�র 
সংরি�ত 

০১ 
৫১১৪৩৪০৮৯৬৫৮৫  

২৯২ আ�স সিহদ ছােয়দ উল��াহ �রাম�র 
সংরি�ত 

০১ 
৫১১৪৩৪০৯০০৯৯৭  

২৯৩ �র �হােসন মক�ল আহা�দ �রাম�র 
সংরি�ত 

০১ 
৫১১৪৩৪০৯০০২৭৩  

২৯৪ ইয়ািসন �ছয়দ আহা�দ �তাতারখীল 
সংরি�ত 

০১ 
৫১১৪৩৪০৬৫৪৩৮৫  

২৯৫ তাছিলমা আ�ার আ�ল বােরক �রাম�র 
সংরি�ত 

০১ 
৫১১৪৩৪০৬৫৩১৬৬  

২৯৬ �মা: িগয়াস উ�ীন র��ল আিমন �রাম�র 
সংরি�ত 

০১ 
৫১১৪৩৪০৯০০৯০৮  

২৯৭ মিনর �হােসন আ�ল কােশম বরপাড়া 
সংরি�ত 

০১ 
৫১১৪৩৪০  

২৯৮ মারজাহান �বগম বিদউ�ামান বরপাড়া 
সংরি�ত 

০১ 
৫১১৪৩৪০  

২৯৯ মমতাজ �বগম িসরাজ িময়া বরপাড়া 
সংরি�ত 

০১ 
৫১১৪৩৪০  

৩০০ আজাদ  �ত �র �মাহা�দ বরপাড়া 
সংরি�ত 

০১ 
৫১১৪৩৪০  

�: নং উপকার �ভাগীর নাম িপতা/�ামীর নাম �াম ওয়াড � আইিড নং মম�� 
৩০১ �িফয়া �বগম আ�ল কােশম �সয়দ�র সংরি�ত ০২ ৫১১৪৩৪০৭৩১৯৪৪  
৩০২ �মা: িমজা�র রহমান �ত আ�ল লিতফ �সয়দ�র সংরি�ত ০২ ৫১১৪৩৪০৭৩০১০৮  
৩০৩ �র নবী �ত �মা: আ�ল ওয়া�দ �সয়দ�র সংরি�ত ০২ ৫১১৪৩৪০৭৩০১৭১  
৩০৪ �মা: আব�ল আিজজ �ত �চী�রী িময়া �সয়দ�র সংরি�ত ০২ ৫১১৪৩৪০৭৩০২০৯  
৩০৫ �র নাহার �ত জাহা�ীর আলম �সয়দ�র সংরি�ত ০২ ৫১১৪৩৪০৭৩০৯১৩  
৩০৬ িবলিকছ �বগম মিনর আলম �সয়দ�র সংরি�ত ০২ ৫১১৪৩৪০৭৩০৯৩০  
৩০৭ সাহানাজ �বগম �ত �মা: �লাল �সয়দ�র সংরি�ত ০২ ৫১১৪৩৪০৭৩০২২৮  
৩০৮ �ছতারা �বগম আ: রিহম �সয়দ�র সংরি�ত ০২ ৫১১৪৩৪০৭৩১৭১২  
৩০৯ নাজ�ন নাহার �মা: আ� তােহর �সয়দ�র সংরি�ত ০২ ৫১১৪৩৪০৭৩০১২৭  
৩১০ �বলাল �হােসন �ত �লতান আহ�দ দ�পাড়া সংরি�ত ০২ ৫১১৪৩৪০৯০১৪৪৫  
৩১১ কাজল �রখা �মা: আ�ল খােলক �সয়দ�র সংরি�ত ০২ ৫১১৪৩৪০৭৩০১০২  
৩১২ িলিপ �বগম মািনক দিজ�পাড়া সংরি�ত ০২ ৫১১৪৩৪০৭২৮৮৭৫  
৩১৩ �মা: ইসমাইল �হােসন আববাছ উি�ন দিজ�পাড়া সংরি�ত ০২ ৫১১৪৩৪০৭২৮৮০২  
৩১৪ খিতজা �বগম আববাছ উি�ন দিজ�পাড়া সংরি�ত ০২ ৫১১৪৩৪০৭২৮৮০৫  
৩১৫ র�কসানা আ�ার র�িম র��ল আিমন �সয়দ�র সংরি�ত ০২ ১৯৯০৫১১৪৩৪০০০০৩০৪  



 

৩১৬ ফােতমা �বগম �ত �র�ল�া �সয়দ�র সংরি�ত ০২ ৫১১৪৩৪০৭৩০৪৪৪  
৩১৭ �মা: িমজা�র রহমান �ত আ�ল লিতফ �সয়দ�র সংরি�ত ০২ ৫১১৪৩৪০৭৩০১০৮  
৩১৮ রােবয়া �মা: হার�ন খ�ন �সয়দ�র সংরি�ত ০২ ১৯৮৮৫১১৪৩৪০০০০০৯২  
৩১৯ �মা: হার�ন খ�ন �মা: মনতাজ খান �সয়দ�র সংরি�ত ০২ ১৯৮৬৫১১৪৩৪০০০০০৬২  
৩২০ নাজ�ন নাহার �মা: আ� তােহর �সয়দ�র সংরি�ত ০২ ৫১১৪৩৪০৭৩০১২৭  
৩২১ স�জ �মা: মমতাজ করইতলা সংরি�ত ০২ ৫১১৪৩৪০৬৫০৬২৫  
৩২২ �মা: িজয়াউর রহমান �মা: িমজা�র  রহমান �সয়দ�র সংরি�ত ০২ ১৯৯০৫১১৪৩৪০০০০০৩৪  
৩২৩ হার�ন অর রিশদ জালাল দ�পাড়া সংরি�ত ০২ ৫১১৪৩৪০৯০১৪২৬  
৩২৪ সাবানী �বগম আ�ল কালাম করইতলা সংরি�ত ০২ ৫১১৪৩৪০৬৫২০৭১  
৩২৫ সািহ�র �মা: �সিলম �সয়দ�র সংরি�ত ০২ ৫১১৪৩৪০৭৩০৯১৬  
৩২৬ হাসমত উ�া খােয়র উ�া দ�পাড়া সংরি�ত ০২ ৫১১৪৩৪০৭২৯২৫২  
৩২৭ দীন �মাহা�দ �মাহা� আ�ল বাসার �সয়দ�র সংরি�ত ০২ ৫১১৪৩৪০৭৩০৫৪৩  
৩২৮ �মা: িজয়াউর রহমান �মা: িমজা�র  রহমান �সয়দ�র সংরি�ত ০২ ১৯৯০৫১১৪৩৪০০০০০৩৪  
৩২৯ জামাল উি�ন �ত হািব�র রহমান দ�পাড়া সংরি�ত ০২ ৫১১৪৩৪০৯০২৫৭০  
৩৩০ িলিল �বগম মািনক দিজ�পাড়া সংরি�ত ০২ ৫১১৪৩৪০৭২৮৮৭৫  
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�: নং উপকার �ভাগীর নাম িপতা/�ামীর নাম �াম ওয়াড � আইিড নং মম�� 
৩৩১ আ� তােহর �ত সাম�ল হক বটতলী সংরি�ত ০৩ ৫১১৪৩৪০৭৩৩৯৫৩  
৩৩২ আ�ল ম�ান �ত জবর আলী বটতলী সংরি�ত ০৩ ৫১১৪৩৪০৭৩৪০০৭  
৩৩৩ ফার�ল �বগম �মা: �মাস�ফা বটতলী সংরি�ত ০৩ ৫১১৪৩৪০৭৩৪৩২৮  
৩৩৪ পার�ল �বগম �র নবী বটতলী সংরি�ত ০৩ ৫১১৪৩৭০৭৩৬৪৭৪  
৩৩৫ মিরয়ম �বগম �ত হািবব উ�া বটতলী সংরি�ত ০৩ ৫১১৪৩৪০৭৩৪০১২  
৩৩৬ আ�র ওয়া�দ �ত আ�র হািলম  বটতলী সংরি�ত ০৩ ৫১১৪৩৪০৭৩৪০৫৫  
৩৩৭ �মা; আ�ল কালাম �ত �ছলামত উ�াহ বটতলী সংরি�ত ০৩ ১৯৪১৫১১৪৩৪০০০০০১  
৩৩৮ �মা: মিনর �হােসন �ত �মাহা�দ উ�া বটতলী সংরি�ত ০৩ ৫১১৪৩৪০৭৩৩৮৩৬  
৩৩৯ হাছান আলী আ�ল হািলম বটতলী সংরি�ত ০৩ ৫১১৪৩৪০৭৩৪২৭৯  
৩৪০ আেলয়া �বগম আ� তােহর বটতলী সংরি�ত ০৩ ৫১১৪৩৪০৭৩৪৫৯৬  
৩৪১ আ�ল ছা�ার �ত মমিগ উ� বটতলী সংরি�ত ০৩ ৫১১৪৩৪০৭৩৪৭৭৭  
৩৪২ �রােকয়া �বগম �ত হািফজ উ�া নরিসংহ�র সংরি�ত ০৩ ১৯৮৪৫১১৪৩৪০০০০০১  
৩৪৩ �রখা �মা: �লাকমান নরিসংহ�র সংরি�ত ০৩ ৫১১৪৩৪০৬৫০২৩৬  
৩৪৪ মা��র রিশদ আ: হািকম করইতলা সংরি�ত ০৩ ৫১১৪৩৪০৬৫১০৬১  
৩৪৫ ফজ�ল কিরম গ� িময়া বটতলী সংরি�ত ০৩ ৫১১৪৩৪০৭৩৪৯৯৩  
৩৪৬ �রিজয়া �বগম আ�স সা�ার বটতলী সংরি�ত ০৩ ৫১১৪৩৪০৭৩৪৮২৯  
৩৪৭ আ�ল হাই ফিরদ িময়া বটতলী সংরি�ত ০৩ ১৯৭৩৫১১৪৩৪০০৪৩১১৬  
৩৪৮ আেয়শা �বগম �সিলম উি�ন বটতলী সংরি�ত ০৩ ১৯৮৩৫১১৪৩৩৫৬৭৩৭৪৪  
৩৪৯ কিহ�র আ�ার শাহা আলম বটতলী সংরি�ত ০৩ ৫১১৪৩৪০৬৫৩১১৪  
৩৫০ মা�ন িসরা�ল ইসলাম বটতলী সংরি�ত ০৩ ৫১১৪৩৪০৭৩৪৯৬১  
৩৫১ আ� তােহর �ত আ�ল হািমদ বটতলী সংরি�ত ০৩ ২৬৯৬৮৩০০৩৮৯৬৪  
৩৫২ �ল�মা আ�ার আ: হািলম বটতলী সংরি�ত ০৩ ১৯৯৩৫১১৪৩৪০০৪৪৫৭১  
৩৫৩ আ� ছােয়দ �ত মিফজ উ�া করইতলা সংরি�ত ০৩ ৫১১৪৩৪০৬৫২৮৬৩  
৩৫৪ �মা: শিফ উল�া �ত ছািবর িময়া করইতলা সংরি�ত ০৩ ৫১১৪৩৪০৬৫২৬৩৮  
৩৫৫ আ�র রিহম �ত আ�স সালাম করইতলা সংরি�ত ০৩ ৫১১৪৩৪০৬৫২৮২৯  
৩৫৬ জিরনা �বগম আ� তােহর করইতলা সংরি�ত ০৩ ১৯৯২৫১১৪৩৪০০৩৪৫২০  
৩৫৭ আ�র রিহম  �মা: হািনফ করইতলা সংরি�ত ০৩ ৫১১৪৩৪০৬৫৩৭৯৯  
৩৫৮ কিবর �হােসন �মা: ছােদক করইতলা সংরি�ত ০৩ ৫১১৪৩৪০৬৫৩৪৩৭  
৩৫৯ �মা: িকরন �হােসন �মা: আই�ব আলী করইতলা সংরি�ত ০৩ ১৯৮৬৫১১৪৩৪০০৩৩১২৮  
৩৬০ �বগম আ�ল আলী করইতলা সংরি�ত ০৩ ১৯৬৭৫১১৪৩৪০০১৯২৬৯  
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�: নং উপকার �ভাগীর নাম িপতা/�ামীর নাম �াম ওয়াড � আইিড নং মম�� 
৩৬১ ফােতমা �বগম আ�ল কােশম ধ��র ১-৯ ৫১১৪৩৪০৭২৯৮৫২  
৩৬২ িমজা�র রহমান �হােসন আহা�দ বটতলী ১-৯ ৫১১৪৩৪০৬৫১৮৯২  
৩৬৩ শাহনাজ আ�ার িনজাম উি�ন করইতলা ১-৯ ৫১১৪৩৪০৬৫২৮৮৮  
৩৬৪ জিহর আ: রিহম বটতলী ১-৯ ৫১১৪৩৪০৭৩৪৯১৯  
৩৬৫ �মাইয়া �লতানা িতিথ আ�ল ও�ধ বটতলী ১-৯ ২০০৩৫১১৪৩৪০০৩৬৯৭৬৯  
৩৬৬ �র নবী  �ছয়দ আলী বটতলী ১-৯   
৩৬৭ �খারেশদ আলম রিফক উ�া বটতলী ১-৯   
৩৬৮ আ�র রিহম এবাদ উ�া বটতলী ১-৯   
৩৬৯ �র উি�ন র��ল আিমন বটতলী ১-৯   
৩৭০ শগম চ� দাস �খ� �মাহন দাস বটতলী ১-৯   
৩৭১ আ�ল �ছাবহান হািফজ উ�া বটতলী ১-৯   
৩৭২ আ�ল গ�র আ�ল ম�ান বটতলী ১-৯   
৩৭৩ িশপন চ� দাস �েরস চ� দাস বটতলী ১-৯   
৩৭৪ মেনায়ারা আ�ল ম�ান বটতলী ১-৯   
৩৭৫ হােশম �ত মনা িময়া বটতলী ১-৯   
৩৭৬    ১-৯   
৩৭৭    ১-৯   
৩৭৮    ১-৯   
৩৭৯    ১-৯   
৩৮০    ১-৯   
৩৮১    ১-৯   
৩৮২    ১-৯   
৩৮৩    ১-৯   
৩৮৪    ১-৯   
৩৮৫    ১-৯   
৩৮৬    ১-৯   
৩৮৭    ১-৯   
৩৮৮    ১-৯   
৩৮৯    ১-৯   
৩৯০    ১-৯   
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পিব� ঈ�ল িফতর ২০১৭ইং উপলে� �ঃ� পিরবারেক িভিজএফ কম ��চীর আওতায় উপকার �ভাগীর নােমর 
তািলকা 

�: নং উপকার �ভাগীর নাম িপতা/�ামীর নাম �াম ওয়াড � আইিড নং মম�� 
৩৯১ �পয়ারা �বগম আ�ল কালাম বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৭২৫৪  
৩৯২ মারজাহান িসরাজ িময়া বড়ািলয়া ০১ ১৯৮৭৫১১৪৩৪০০০০১০৫  
৩৯৩ �নহার আ�ার �মা: ইউ�ফ আলী বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৭৯৯৩  
৩৯৪ আেনায়ারা �বগম �হদােয়ত উ�া বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৭০৯৪  
৩৯৫ ছিকনা �বগম �মা: আ�ল কােসম বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৭১৭৪  
৩৯৬ তা� �বগম �ত নবী উ�া বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৬৫৪৫১৫  
৩৯৭ কমলা আ�ার �লাল বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৭৭৯২  
৩৯৮ জাহানারা �বগম মিনর �হােসন বড়ািলয়া ০১ ১৫৯১৯০৬৭৯৪৯৯৭  
৩৯৯ জািকর �হােসন �ত আ�ল কােশম বড়ািলয়া ০১ ১৯৯৪৫১১৪৩৪০০০০২৪৪  
৪০০ মিফজ উ�া নবী উ�া বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৬৫৪৪২৯  
৪০১ মিহ উি�ন �ত �র� িমঞা মা�ার বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৬৭৯৯  
৪০২ �জসিমন �বগম �মা: আ�ল ছা�ার বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৭২৬২  
৪০৩ আিমর �হােসন �ত বিদ উ�ামান বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৭৫৩৪  
৪০৪ �লাকমান �হােসন �র জামান বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৭৯৯৪  
৪০৫ ফােতমা খা�ন �বল�াল �হােসন বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৬৩৯৭  
৪০৬ ছিকনা �বগম �মা: আ�ল কােসম বড়ািলয়া ০১ ৫১১১৪৩৪০৮৯৭১৭৮  
৪০৭ আ�ল ওহাব বিদউ�ামান বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৭৯৭৪  
৪০৮ �মা: হার�ন ফজ�ল হক বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৬৫৫৯  
৪০৯ �মা: আেনায়ার �হােসন �মা: হািব�ল�াহ বড়ািলয়া ০১ ৬৭২৫৮১২৬১৭৪৮৯  
৪১০ কিবর �হােসন সােলহ আহ�দ বড়ািলয়া ০১ ১৯৯২৫১১৪৩৪০০০০০১৩  
৪১১ �মা: শিহদ উ�া সা�র রহমান �ি� বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৭১৬৩  
৪১২ হািনফ িময়া �ত কালা িময়া বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৭৩৯০  
৪১৩ হােজরা �বগম �মা: �সিলম বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৭৭১৪  
৪১৪ শারিমন আ�ার আ�র রব বড়ািলয়া ০১ ৫১১১৪৩৪০৮৯৭১৭৯  
৪১৫ আেয়শা  ছিফ উ�াহ বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৭২৬৩  
৪১৬ ফােতমা �বগম জাফর আহ�দ বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৭১৮৯  
৪১৭ জাহানারা �বগম জসীম উি�ন বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৭৭৮০  
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৫৮৮ �মা: হার�ন ফজ�ল হক বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৬৫৫৯  
৫৮৯ �মা: আেনায়ার �হােসন �মা: হািব�ল�াহ বড়ািলয়া ০১ ৬৭২৫৮১২৬১৭৪৮৯  
৫৯০ কিবর �হােসন সােলহ আহ�দ বড়ািলয়া ০১ ১৯৯২৫১১৪৩৪০০০০০১৩  
৫৯১ �মা: শিহদ উ�া সা�র রহমান �ি� বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৭১৬৩  
৫৯২ হািনফ িময়া �ত কালা িময়া বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৭৩৯০  
৫৯৩ হােজরা �বগম �মা: �সিলম বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৭৭১৪  
৫৯৪ শারিমন আ�ার আ�র রব বড়ািলয়া ০১ ৫১১১৪৩৪০৮৯৭১৭৯  
৫৯৫ আেয়শা  ছিফ উ�াহ বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৭২৬৩  
৫৯৬ ফােতমা �বগম জাফর আহ�দ বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৭১৮৯  
৫৯৭ জাহানারা �বগম জসীম উি�ন বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৭৭৮০  
৫৯৮ �র জাহান আ�ল বাশার বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৭২৫৮  
৫৯৯ লািখ �বগম আলমগীর বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৬৯৯৯  
৬০০ নাজমা �বগম ইসমাইল বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৬৫৭০  
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�: নং উপকার �ভাগীর নাম িপতা/�ামীর নাম �াম ওয়াড � আইিড নং মম�� 
৬০১ �মা: ইসমাইল আ�ল আউয়াল  ০৩   
৬০২ জাফর আহ�দ �ত শাম�ল হক  ০৩   
৬০৩ রিফক উ�া খােয়র উ�া  ০৩   
৬০৪ �রাদ �হােসন আিজজ  ০৩   
৬০৫ জািহদ �হােসন মিফজ  ০৩   
৬০৬ �বলােয়ত আ: মিজদ  ০৩   
৬০৭ ��র জামাল  ০৩   
৬০৮ আ�ল হাই মিফজ উ�া  ০৩   
৬০৯ �মা; �সিলম মিফজ উ�া  ০৩   
৬১০ পারভীন আ�ার আেনায়ার  ০৩   
৬১১ সা� আ�র গ�র  ০৪   
৬১২ বাহার আ�ল খােয়র  ০৪   
৬১৩ শাহা�ি�ন র��ল আিমন  ০৪   
৬১৪ �সাহাগ তােলব হািজ  ০৪   
৬১৫ �র�ল ইসলাম   ০৪   
৬১৬ ��া িময়া �ত এবাদ উ�া  ০৪   
৬১৭ �মা: আ: সিহদ �ত খােয়র উ�া  ০৪   
৬১৮ �র �মাহা�দ �ত হািবব উ�া  ০৪   
৬১৯ �বল�াল �হােসন �ত �সরাজল হক  ০৪   
৬২০ আলম �ত �র�ল ইসলাম  ০৪   
৬২১ �পয়ারা �বগম আ�ল কালাম বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৭২৫৪  
৬২২ মারজাহান িসরাজ িময়া বড়ািলয়া ০১ ১৯৮৭৫১১৪৩৪০০০০১০৫  
৬২৩ �নহার আ�ার �মা: ইউ�ফ আলী বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৭৯৯৩  
৬২৪ আেনায়ারা �বগম �হদােয়ত উ�া বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৭০৯৪  
৬২৫ ছিকনা �বগম �মা: আ�ল কােসম বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৭১৭৪  
৬২৬ তা� �বগম �ত নবী উ�া বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৬৫৪৫১৫  
৬২৭ কমলা আ�ার �লাল বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৭৭৯২  
৬২৮ জাহানারা �বগম মিনর �হােসন বড়ািলয়া ০১ ১৫৯১৯০৬৭৯৪৯৯৭  
৬২৯ জািকর �হােসন �ত আ�ল কােশম বড়ািলয়া ০১ ১৯৯৪৫১১৪৩৪০০০০২৪৪  
৬৩০ মিফজ উ�া নবী উ�া বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৬৫৪৪২৯  
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�: নং উপকার �ভাগীর নাম িপতা/�ামীর নাম �াম ওয়াড � আইিড নং মম�� 
৬৩১ মেনায়ারা রমজান আলী  ০৬   
৬৩২ িসরাজ িময়া খিল�র রহমান  ০৬   
৬৩৩ সাই�ল ইসলাম আ: কালাম  ০৬   
৬৩৪ �মবারক উ�া ছােয়দ উ�া  ০৬   
৬৩৫ আ�র রিহম আলী আহা�দ  ০৬   
৬৩৬ �মাবাে�রা  �দ� িময়া  ০৬   
৬৩৭ �র �মাহা�দ আনার�ল হক  ০৬   
৬৩৮ ফেয়জ জামাল  ০৬   
৬৩৯ আ�ল আিজজ   ০৬   
৬৪০ মেনায়ারা �বগম আ�ল �হােসন  ০৬   
৬৪১ আ� তােহর সাম�ল হক বটতলী ৭   
৬৪২ তছিলমা আ�ল হািলম বটতলী ৭   
৬৪৩ আ�ল হােশম সাই�ল হক বটতলী ৭   
৬৪৪ �মা: রিফক আনা িময়া বটতলী ৭   
৬৪৫ িমজান আ: মিতন বটতলী ৭   
৬৪৬ �রীশন �বগম মিহ উ�ীন বটতলী ৭   
৬৪৭ �তয়বা খা�ন �ছয়দ আহ�দ �িনয়ানগর ০৭   
৬৪৮ আেলয়া �বগম আ� িছি�ক �িনয়ানগর ০৭   
৬৪৯ পার�ল �বগম বা� িময়া �িনয়ানগর ০৭   
৬৫০ িমজান  আ: ম�ান �িনয়ানগর ০৭   
৬৫১ আ: রিশদ মিজ�ল হক নরিসংহ�র ০৮   
৬৫২ আলী আহ�দ আযগর আলী নরিসংহ�র ০৮   
৬৫৩ �চয়দ আহ�দ ওবাই�ল হক নরিসংহ�র ০৮   
৬৫৪ র��ল আিমন কালা িময়া নরিসংহ�র ০৮   
৬৫৫ �র �মাহা�দ মিজ�ল হক নরিসংহ�র ০৮   
৬৫৬ র��ল আিমন জালাল আহ�দ বটতলী ০৮   
৬৫৭ মনতাজ  আ; খােলক বটতলী ০৮   
৬৫৮ এ�ব আ: ��র বটতলী ০৮   
৬৫৯ �ছী�রী �র িময়া বটতলী ০৮   
৬৬০ কামাল ইউ�ফ বটতলী ০৮   
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�: নং উপকার �ভাগীর নাম িপতা/�ামীর নাম �াম ওয়াড � আইিড নং মম�� 
৬৬১ �গাপাল চ� �দ �ত �স� �মার �দ করইতলা ০৯ ৫১১৪৩৪০৬৫২৪৩১  
৬৬২ �নতী রানী �দ �েপাগ চ� সেদ করইতলা ০৯ ৫১১৪৩৪০৬৫২২৪২  
৬৬৩ আ�র রহমান জয়নাল আেবদীন করইতলা ০৯ ৫১১৪৩৪০৬৫২০৯১  
৬৬৪ নারায়ন চ� শীল তরনী �মার শীল করইতলা ০৯ ৫১১৪৩৪০৬৫২৪৯৯  
৬৬৫ আেনায়ার �হােসন �র�ল হক করইতলা ০৯ ৫১১৪৩৪৩৪০০০০০২১  
৬৬৬ �মা: �সালায়মান আ�ল কােশম করইতলা ০৯ ৫১১৪৩৪০৬৫২১৫৪  
৬৬৭ �র জাহান খায়র�ল বাসার করইতলা ০৯ ৫১১৪৩৪০৬৫২০৭০  
৬৬৮ রােবয়া �বগম শাম�ল আলম করইতলা ০৯ ৫১১৪৩৪০৬৫২৩৫৫  
৬৬৯ ছািদয়া খা�ন �ত �মাখেল�র রহমান করইতলা ০৯ ৫১১৪৩৪০৬৫২২৪২  
৬৭০ রহমত উ�াহ �ত আেনায়ার�ল হক করইতলা ০৯ ৫১১৪৩৪০৬৫২০৭৬  
৬৭১ মিহ উি�ন �ত �র� িমঞা মা�ার বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৬৭৯৯  
৬৭২ �জসিমন �বগম �মা: আ�ল ছা�ার বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৭২৬২  
৬৭৩ আিমর �হােসন �ত বিদ উ�ামান বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৭৫৩৪  
৬৭৪ �লাকমান �হােসন �র জামান বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৭৯৯৪  
৬৭৫ ফােতমা খা�ন �বল�াল �হােসন বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৬৩৯৭  
৬৭৬ ছিকনা �বগম �মা: আ�ল কােসম বড়ািলয়া ০১ ৫১১১৪৩৪০৮৯৭১৭৮  
৬৭৭ আ�ল ওহাব বিদউ�ামান বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৭৯৭৪  
৬৭৮ �মা: হার�ন ফজ�ল হক বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৬৫৫৯  
৬৭৯ �মা: আেনায়ার �হােসন �মা: হািব�ল�াহ বড়ািলয়া ০১ ৬৭২৫৮১২৬১৭৪৮৯  
৬৮০ কিবর �হােসন সােলহ আহ�দ বড়ািলয়া ০১ ১৯৯২৫১১৪৩৪০০০০০১৩  
৬৮১ �মা: শিহদ উ�া সা�র রহমান �ি� বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৭১৬৩  
৬৮২ হািনফ িময়া �ত কালা িময়া বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৭৩৯০  
৬৮৩ হােজরা �বগম �মা: �সিলম বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৭৭১৪  
৬৮৪ শারিমন আ�ার আ�র রব বড়ািলয়া ০১ ৫১১১৪৩৪০৮৯৭১৭৯  
৬৮৫ আেয়শা  ছিফ উ�াহ বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৭২৬৩  
৬৮৬ ফােতমা �বগম জাফর আহ�দ বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৭১৮৯  
৬৮৭ জাহানারা �বগম জসীম উি�ন বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৭৭৮০  
৬৮৮ �র জাহান আ�ল বাশার বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৭২৫৮  
৬৮৯ লািখ �বগম আলমগীর বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৬৯৯৯  
৬৯০ নাজমা �বগম ইসমাইল বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৬৫৭০  



পিব� ঈ�ল িফতর ২০১৭ইং উপলে� �ঃ� পিরবারেক িভিজএফ কম ��চীর আওতায় উপকার �ভাগীর নােমর 
তািলকা 

 
 
 

�: নং উপকার �ভাগীর নাম িপতা/�ামীর নাম �াম ওয়াড � আইিড নং মম�� 
৬৯১ মিহ উি�ন �ত �র� িমঞা মা�ার বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৬৭৯৯  
৬৯২ �জসিমন �বগম �মা: আ�ল ছা�ার বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৭২৬২  
৬৯৩ আিমর �হােসন �ত বিদ উ�ামান বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৭৫৩৪  
৬৯৪ �লাকমান �হােসন �র জামান বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৭৯৯৪  
৬৯৫ ফােতমা খা�ন �বল�াল �হােসন বড়ািলয়া ০১ ৫১১৪৩৪০৮৯৬৩৯৭  
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