
১০ নং গ র (দঃ) ইউিনয়ন পিরষদ 
উপেজলাঃ হাজীগ , েজলাঃ াদ র। 

 

িভিজিড উপকারেভাগীর নােমর তািলকা 
 

ঃ নং নাম িপতা/ ামীর নাম ওয়াড নং াম ম  
০১ মিরয়ম েবগম ফজল ০১ িনি ম র  
০২ িমেসস েহাসেনয়ারা িমজান ০১ িনি ম র  
০৩ িমেসস জাহানারা েমাঃ আলম ০১ জয়শরা  
০৪ শাহানারারা েবগম এনােয়ত উ া ০১ জয়শরা  
০৫ িমেসস রিহমা েবগম র আলী ০১ াৈচ  
০৬ িমেসস নািছমা েবগম আেনায়ার ০১ বাউরপাড়  
০৭ িমেসস েরৗশন আ ার আহ দ ী ০১ াৈচ  
০৮ িমস জা াত আ ার ত আ ল াফ ০১ াৈচ  
০৯ িমেসস রা  েবগম ত নাজ ল েহােসন ০১ াৈচ  
১০ িমেসস আেমনা েবগম েমাঃ শািহন ০২ াৈচ  
১১ িমেসস  েবগম আ ল মিতন ০২ াৈচ  
১২ িমেসস আ েরর েনছা সামছল হক ০২ াৈচ  
১৩ িমেসস হােজরা েবগম ০১ াৈচ  
১৪ িমেসস েহাসেনয়ারা েবগম শিহদ ০২ াৈচ  
১৫ মিণ েবগম িমজা র রহমান ০৩ েহাটনী  
১৬ িমেসস সা দা েবগম ত বা  িময়া ০৩ েহাটনী  
১৭ রিহমা েবগম ত এনােয়ত উ াহ ০৩ েহাটনী  
১৮ িমেসস িরনা েবগম ত শাহেনওয়াজ ০৩ েহাটনী  
১৯ িমেসস লালী েবগম ত আিমর েহােসন ০৩ েহাটনী  
২০ িমেসস মাহ দা েবগম ত জিহর িময়া ০৩ েহাটনী  
২১ িমেসস েসিলনা েবগম ত েরজাউল কিরম ০৩ েহাটনী  
২২ িমেসস ম েবগম ত হােরছ আলী ০৪ পয়ালেজাষ  
২৩ িমেসস শাহনাজ েবগম ত আ  তােহর ০৪ পয়ালেজাষ  
২৪ িমেসস আেমনা েবগম ত সােহব আলী ০৪ পয়ালেজাষ  
২৫ িমেসস সা দা েবগম ত আ  তােহর ০৪ পয়ালেজাষ  
২৬ িমেসস ফােতমা েবগম ত আলী আকবর ০৪ কািশম র  
২৭ হীরনী নাথ শংকর েদবনাথ ০৪ কািশম র  
২৮ ণিত রানী ত রতন েদবনাথ ০৫ কািশম র  
২৯ ফােতমা েবগম আলী েহােসন ০৫ কািশম র  
৩০  রানী ত হারাধন ০৫ কািশম র  
৩১ ফােতমা ত রিফ ল ইসলাম ০৫ কািশম র  
৩২ েরিজয়া েবগম আলী আ াদ ০৫ কািশম র  
৩৩ ফােতমা েবগম জালাল আহ দ ০৫ কািশম র  



৩৪ পারভীন েবগম ত অিহ ল ইসলাম ০৫ কািশম র  
৩৫ গীতা রানী সেম াষ েদবনাথ ০৫ কািশম র  
৩৬ েমাসাঃ রা  েবগম ত শাহজাহান ০৬ কািশম র  
৩৭ েমাসাঃ েনহারা জয়নাল আেবদীন ০৬ কািশম র  
৩৮ েমাসাঃ িবলিকছ েবগম তিরক উ াহ ০৬ কািশম র  
৩৯ েমাসা ৎ শাহী র েবগম ল ইসলাম ০৬ েদশখা িড়য়া  
৪০ ম মা খা ন ত ওয়ালী উ াহ ০৬ কািশম র  
৪১ হােজরা েবগম ত বিশর উ াহ ০৬ কািশম র  
৪২ েমাসাঃ নািসমা েবগম ত েমাতােলব ০৬ েদশখা িড়য়া  
৪৩ েমাসাঃ মেনায়ারা েবগম সিফ র  রহমান ০৬ েদশখা িড়য়া  
৪৪ িমেসস সা দা খা ন ত মিফ ল ইসলাম ০ েদশ াও  
৪৫ জয়ম ী শীল হারাধন শীল ৭০ েদশখা িড়য়া  
৪৬ েরােকয়া েবগম ত ন র আলী ৭০ েদশ াও  
৪৭ মা দা েবগম ত খােলক ৭০ েদশ াও  
৪৮ মিরয়ম েবগম ত ইউ ফ আলী ৭০ েদশ াও  
৪৯ আেয়শা েবগম িছি ক ০৭ েদশ াও  
৫০ রােবয়া েবগম ত আঃ খােলক ০৭ েদশ াও  
৫১ িরনা আ ার জিসম উি ন ০৭ েদশ াও  
৫২ েরৗশন আরা ত হািনফ ০৮ েদশ াও  
৫৩ রােবয়া েবগম ত ল ইসলাম ০৮ েদশ াও  
৫৪ েশফালী েবগম ত েসালাইমান ০৮ েদশ াও  
৫৫ েরােকয়া েবগম  িময়া ০৮ েদশ াও  
৫৬ নাজমা েবগম ত বা  িময়া ০৮ েদশ াও  
৫৭ জাহানারা েবগম ত েলয়াকত আলী ০৮ েদশ াও  
৫৮ ম রী েবগম ত হািনফ ০৯ েদশ াও  
৫৯ মিরয়ম েবগম ত শাহ আলম ০৯ ডাটরা িশব র  
৬০  েবগম ত িছি ক ০৯ ডাটরা িশব র  
৬১ িবলিকছ ত  িময়া ০৯ ডাটরা িশব র  
৬২ র জাহান েবগম ত সিফক ০৯ ডাটরা িশব র  
৬৩ সাথী েবগম ত আলমগীর ০৯ ডাটরা িশব র  
৬৪ সাম াহার খিলল ০৯ ডাটরা িশব র  
৬৫ েরােকয়া ত র ল আিমন  ০৯ ডাটরা িশব র  
৬৬ জা াত েবগম ত র ল ইসলাম ০৯ ডাটরা িশব র  
৬৭ মা দা েবগম ত সিপক ০৯ ডাটরা িশব র  
৬৮ কী েবগম ত ইি ছ ০৯ ডাটরা িশব র  
৬৯ নািসমা েবগম িসরা ল ইসলাম ০৯ ডাটরা িশব র  
৭০ নাসিরন েবগম ত েল  িময়া ০৩ েহাটনী  

 
 
 


