
 
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

েচয়ারময্ােনর কারয্ালয় 

25নং মান্দারী iuিনয়ন পিরষদ 
ডাকঘরঃ মান্দারী বাজার, uপেজলাঃ সদর, েজলাঃ লক্ষ্মীপুর। 

সূ ঃ    তািরখঃ  ..................... 
দির মার  জনয্ মাতৃতব্কালীন ভাতা দান কর্মসূচীর uপকার েভাগীেদর aগর্ািধকার তািলকা-3132 

 
কর্ঃ নং uপকারেভাগীর নাম, সব্ামীর, 

মাতার, িপতার নাম িঠকানা oয়ার্ড 
নং 

েমাবাiল নং/ বয্াংক eকাuন্ট 
নং মন্তবয্ 

 

1 

নামঃ েজসিমন আক্তার 
সব্ামীঃ  
িপতাঃ আলী েহােসন 
মাতাঃ সােহদা েবগম 
 

গর্ামঃ েমাহাম্মদনগর  েমৗলভী আহাম্মদ 
uলয্াহ বািড়), ডাকঘরঃ জকিসন 
বাজার, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

12 128৯8164581 
িহসাব নং- 
3596124113475,  
রূপালী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

তাজনাহার 

2 

নামঃ রম্ননা আক্তার 
সব্ামীঃ েমাঃ রাজু 
িপতাঃ মৃত নুর িময়া 
মাতাঃ নুর জাহান েবগম 
 

গর্ামঃ যাৈদয়া (ডাi বািড়), ডাকঘরঃ 
জকিসন বাজার, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

12  
িহসাব নং- 
3596124113496,  
রূপালী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

তাজনাহার 

3 

নামঃ িরনা আক্তার 
সব্ামীঃ েমাঃ ফরম্নখ েহােসন 
িপতাঃ আবদুল মন্নান 
মাতাঃ হােজরা িবিব 

গর্ামঃ যাৈদয়া (ডাi বািড়), ডাকঘরঃ 
জকিসন বাজার, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

12 12849893444 
িহসাব নং- 
3596124113497,  
রূপালী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

েচয়ারময্ান 

4 

নামঃ রােবয়া েবগম 
সব্ামীঃ  
িপতাঃ মাহবুবুর রহমান 
মাতাঃ মৃত নাজমা েবগম 

গর্ামঃ যাৈদয়া (বুধা হাজী েবপারী 
বািড়), ডাকঘরঃ জকিসন বাজার, 
সদর, লক্ষ্মীপুর। 

12 12421829৯22 
িহসাব নং- 
359612411353৯,  
রূপালী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

মাহবুবুর 
রহমান 

5 

নামঃ িবিব জুেলখা েবগম 
সব্ামীঃ আলমগীর েহােসন 
িপতাঃ শাহাব uিদ্দন 
মাতাঃ েমােমনা েবগম 

গর্ামঃ uত্তর দূর্গাপুর ( েমাহাম্মদ uলয্া 
বয্পারী বািড়), ডাকঘরঃ মান্দারী 
বাজার, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

13 12886858472 
িহসাব নং- 
1311127674483,  
aগর্ণী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

মাহবুবুর 
রহমান 

6 

নামঃ মিন েবগম 
সব্ামীঃ েমাঃ সব্পন 
িপতাঃ আেনায়ারম্নল হক 
মাতাঃ ছবুরা েবগম 

গর্ামঃ সমাসপুর  (জiয়া হাজী বািড়), 
ডাকঘরঃ মান্দারী বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

13 1285426৯438 
িহসাব নং- 
3596124113478,  
রূপালী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

েচয়ারময্ান 

7 

নামঃ কুলছুমা েবগম 
সব্ামীঃ ফারম্নক 
িপতাঃ মিফজ uলয্াহ 
মাতাঃ িবলিকছ 

গর্ামঃ সমাসপুর  (জiয়া হাজী বািড়), 
ডাকঘরঃ মান্দারী বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

13 12974872593 
িহসাব নং- 
3596124113479,  
রূপালী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

েচয়ারময্ান 

8 

নামঃ েরািজনা আক্তার 
সব্ামীঃ মাসুদ আলম 
িপতাঃআবদুর রিহম 
মাতাঃ েরৗশন আক্তার 

গর্ামঃ সমাসপুর  (জiয়া হাজী বািড়), 
ডাকঘরঃ মান্দারী বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

13 1241255868৯ 
িহসাব নং- 
3596124113371,  
রূপালী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

েচয়ারময্ান 

9 

নামঃ শারমীন আক্তার 
সব্ামীঃ েদেলায়ার েহােসন 
িপতাঃ ৈসয়দ আহম্মদ 
মাতাঃ কিহনুর আক্তার 

গর্ামঃ রতনপুর (আিমর েহােসন ডাক্তার 
বািড়), ডাকঘরঃ মান্দারী বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

13 12979৯68483 
িহসাব নং- 
3596124113476,  
রূপালী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

েচয়ারময্ান 

10 নামঃ মারজাহান েবগম 
সব্ামীঃ ৈছয়দ আহাম্মদ 

গর্ামঃ মটবী (আলা বক্স পাটারী বািড়), 
ডাকঘরঃ মান্দারী বাজার, সদর, 

14 12897752252 
িহসাব নং- 

েমাঃ রম্নহুল 
আিমন 



িপতাঃ আয়ুব আিল 
মাতাঃ  আেনায়ারা েবগম 

লক্ষ্মীপুর। 3596124113474,  
রূপালী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

11 

নামঃ নাজমুন নাহার 
সব্ামীঃ  
িপতাঃ আবদুল হক 
মাতাঃ েদেলায়ারা েবগম 

গর্ামঃ মটবী (বাদশা ভূঞা বািড়), 
ডাকঘরঃ মান্দারী বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

14 12938976587 
িহসাব নং- 
3596124113386,  
রূপালী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

েজিবন 
সুলতানা 
রম্নিব 

12 

নামঃ পূির্নমা রানী দাস 
সব্ামীঃ িবদুয্ৎ চ  দাস 
িপতাঃ রিব  দাস 
মাতাঃ সরসব্তী রান দাস 

গর্ামঃ মটবী (দাস বািড়), ডাকঘরঃ 
মান্দারী বাজার, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

14 12987৯54837 
িহসাব নং- 
3596124113543,  
রূপালী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

েচয়ারময্ান 

13 

নামঃ রম্নিম আক্তার 
সব্ামীঃ নািছর েহােসন 
িপতাঃ েমাঃ আলী 
মাতাঃ েসতারা েবগম 

গর্ামঃ মটবী (হাজী বািড়), ডাকঘরঃ 
মান্দারী বাজার, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

14 1289151৯731 
িহসাব নং- 
359612411347৯,  
রূপালী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

েচয়ারময্ান 

14 

নামঃ েসািনয়া আক্তার 
সব্ামীঃ েমাঃ েসিলম 
িপতাঃ  আলমগীর 
মাতাঃ লািখ েবগম 

গর্ামঃ মান্দরী (দফাদার বািড়), 
ডাকঘরঃ মান্দারী বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

15 1282৯7৯7994 
িহসাব নং- 
3596124113473,  
রূপালী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

েচয়ারময্ান 

15 

নামঃ েরৗশন আক্তার 
সব্ামীঃ  
িপতাঃ রম্নহুল আিমন 
মাতাঃ আন্কুেরর েনছা 

গর্ামঃ মান্দরী (আববাস uিদ্দন িমিঝ 
বািড়), ডাকঘরঃ দিক্ষণ মান্দারী, সদর, 
লক্ষ্মীপুর।  

16 12847৯23758 
িহসাব নং- 
3596124113511,  
রূপালী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

েজিবন 
সুলতানা 
রম্নিব 

16 

নামঃ িলিপ আক্তার 
সব্ামীঃ েমাঃ রােশদ 
িপতাঃ েমাঃ িলটন 
মাতাঃ  ছােলহা েবগম 

গর্ামঃ দিক্ষণ মান্দরী (ছকু হাজী বািড়), 
ডাকঘরঃ দিক্ষণ মান্দারী, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

16 12983৯266৯4 
িহসাব নং- 
1311127692448,  
aগর্ণী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

েজিবন 
সুলতানা 
রম্নিব 

17 

নামঃ রম্নিবনা আক্তার 
সব্ামীঃ শাহ আলম 
িপতাঃ 
মাতাঃ  েহাসেনয়ারা েবগম 

গর্ামঃ দিক্ষণ মান্দরী (কালা িময়া 
পাটoয়ারী বািড়), ডাকঘরঃ দিক্ষণ 
মান্দারী, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

16 128969৯28৯2 
িহসাব নং- 
35961241134৯৯,  
রূপালী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

েজিবন 
সুলতানা 
রম্নিব 

18 

নামঃ কিহনুর আক্তার 
সব্ামীঃ iসমাiল 
িপতাঃ ৈসয়া আহাম্মদ 
মাতাঃ  নুর আহাম্মদ 

গর্ামঃ দিক্ষণ মান্দরী (oসমান আলী 
হাজী বািড়), ডাকঘরঃ দিক্ষণ মান্দারী, 
সদর, লক্ষ্মীপুর। 

17 1298958693৯ 
িহসাব নং- 
35961241134৯3,  
রূপালী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

েমাঃ িসরাজ

19 

নামঃ সািহনুর আক্তার 
সব্ামীঃ েরেদায়ান েহােসন 
মাকুসদ 
িপতাঃ আবু কােশম 
মাতাঃ খুরিশদা েবগম 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর ( েলাচার বািড়), 
ডাকঘরঃ িহরামন বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

18 12412535181 
িহসাব নং- 
131112599৯713,  
aগর্ণী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

আবু তােহর 

20 

নামঃ পারভীন আক্তার 
সব্ামীঃ  
িপতাঃ েমাঃ েমাসত্মফা 
মাতাঃ শামসুন নাহার 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর (আবদুল বারাক 
হােফেজর বািড়), ডাকঘরঃ িহরামন 
বাজার, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

19 12৯43694৯৯5 
িহসাব নং- 
1311127575977,  
aগর্ণী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

 

21 

নামঃ ফাহিমদা iয়াছিমন 
েরশমা 
সব্ামীঃ েমাঃ নুরম্নল কিরম 
িপতাঃ শাহ্ আলম মািঝ 
মাতাঃ আয়শা েবগম 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর (কিরম খঁা হাজী 
বািড়), ডাকঘরঃ িহরামন বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

19 12968655855 
িহসাব নং- 
1311127582582,  
aগর্ণী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

েমারেশদ 
আলম 

22 

নামঃ িশিরন আক্তার 
সব্ামীঃ ফজল কিরম 
িপতাঃ হারম্নন aর রিশদ 
মাতাঃ মমতাজ েবগম 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর (িনসয্া বািড়), 
ডাকঘরঃ িহরামন বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

1৯ 12871121674 
িহসাব নং- 
3596124113398 
রূপালী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

েচয়ারময্ান 

23 নামঃ নাজু 
সব্ামীঃ  

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর (বাহােরর নতুন বািড়), 
ডাকঘরঃ িহরামন বাজার, সদর, 

1৯ 12875736611 
িহসাব নং-  

েরজাuল 
কিরম 



িপতাঃ মারফত uলয্া 
মাতাঃ েশফালী েবগম 

লক্ষ্মীপুর। 

24 

নামঃ হািলমা েবগম 
সব্ামীঃ  
িপতাঃ নুরম্নল আিমন 
মাতাঃ নুর জাহান 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর (ফেত েমাঃ ভূiয়া ঁ
বািড়), ডাকঘরঃ িহরামন বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

1৯ 12949183294 
িহসাব নং- 
1311127611812,  
aগর্ণী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

আবু তাহর 

 
দির মার  জনয্ মাতৃতব্কালীন ভাতা দান কর্মসূচীর uপকার েভাগীেদর aগর্ািধকার তািলকা-3131 

 

25 

নামঃ শাহানাজ েবগম 
সব্ামীঃ েমাঃ জিসম uিদ্দন 
েমালস্না 
িপতাঃ বিশর uলয্া 
মাতাঃ ফােতমা েবগম 

গর্ামঃ েমাহাম্মদনগর (হাছান আলী 
েমালস্না বািড়), ডাকঘরঃ মান্দারী 
বাজার, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

12 12987882735 
িহসাব নং- 
1311127364966 
aগর্ণী বয্াংক, মান্দারী শাখা 

মাসুদ 
আলম 

26 

নামঃ পািখ আক্তার 
সব্ামীঃ নুর কালাম 
িপতাঃ মিহব uলয্া 
মাতাঃ খিতজা েবগম 

গর্ামঃ যাৈদয়া (তনু িময়া ভূiয়া বািড়), 
ডাকঘরঃ জকিসন বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

12 129৯27141৯7 
িহসাব নং- 
3396124113367,  
রূপালী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

েচয়ারময্ান 

27 

নামঃ তািনয়া সুলতানা 
সব্ামীঃ জািহদুর রিহম 
িপতাঃ েমাঃ আবু িছিদ্দক 
মাতাঃ শামছুন নাহার 

গর্ামঃ েমাহাম্মদনগর (বক্স আলী বািড়), 
ডাকঘরঃ মান্দারী বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

12 1282242741৯ 
িহসাব নং- 
1311127285316,  
aগর্ণী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

েচয়ারময্ান 

28 

নামঃ সুিম আক্তার 
সব্ামীঃ েমাঃ রােসল 
িপতাঃ আবদুস শিহদ 
মাতাঃ ফােতহা েবগম 

গর্ামঃ যাৈদয়া ( েবেগর বািড়), 
ডাকঘরঃ জকিসন বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

12 12856172461 
িহসাব নং- 
3596121126566,  
রূপালী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

তাজনাহার 

29 

নামঃ িনলুফা আক্তার 
সব্ামীঃ  
িপতাঃ েমাঃ eছহাক িময়া 
মাতাঃ শামছুন নাহার 

গর্ামঃ েমাহাম্মদনগর (নুর িময়া সর্দার 
বািড়), ডাকঘরঃ মান্দারী বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

12  
িহসাব নং- 
3596121126556,  
রূপালী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

তাজনাহার 

30 

নামঃ নাজমা আক্তার 
সব্ামীঃ কামাল েহােসন 
িপতাঃ েমাঃ েহােসন আহাম্মদ 
মাতাঃ কুলসুম েবগম 

গর্ামঃ uত্তর দূর্গাপুর  েমাহাম্মদ uলয্া 
পাটoয়ারী বািড়), ডাকঘরঃ মান্দারী 
বাজার, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

13 12881542937 
িহসাব নং- 
1311127313445,  
রূপালী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

মাহবুবুর 
রহমান 

31 

নামঃ মারজান আক্তার 
সব্ামীঃ শামছুিদ্দন 
িপতাঃ নুরম্নল আিমন 
মাতাঃ সােলহা েবগম 

গর্ামঃ uত্তর দূর্গাপুর  েমাহাম্মদ uলয্া 
পাটoয়ারী বািড়), ডাকঘরঃ মান্দারী 
বাজার, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

13 12989৯22676 
িহসাব নং- 
3596124113373,  
রূপালী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

েচয়ারময্ান 

32 

নামঃ ি য়াংকা রানী কুরী 
সব্ামীঃ কৃষ্ণ কুমার কুরী 
িপতাঃ আেশাক কুমার কুরী 
মাতাঃ লক্ষ্মী রানী কুরী 

গর্ামঃ রতনপুর (কালাম েকাম্পানীর 
বাসা), ডাকঘরঃ মান্দারী বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

13 1295৯487538 
িহসাব নং- 
3596124113376,  
রূপালী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

েচয়ারময্ান 

33 

নামঃ মারজাহান আক্তার 
সব্ামীঃ আবদুল মিজদ 
িপতাঃ নুর জামান 
মাতাঃ মিরয়ম েবগম 

গর্ামঃ মটবী (মমত্মাজ মুন্সীর বািড়), 
ডাকঘরঃ মান্দারী বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

14 1296364447৯ 
িহসাব নং- 
3596124113396,  
রূপালী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

রম্নহুল 
আিমন 

34 

নামঃ সারিমন আক্তার 
সব্ামীঃ েমাঃ জয়নাল আেবদীন 
িপতাঃ নুর েমাহাম্মদ 
মাতাঃ েপয়ারা েবগম 

গর্ামঃ মান্দরী (আহম্মদ আলী েবপারী  
বািড়), ডাকঘরঃ মান্দারী বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

15 12995131522 
িহসাব নং- 
13111272991৯2,  
aগর্ণী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

iসমাiল 
েহােসন 

35 

নামঃ আশুরা েবগম 
সব্ামীঃ েমাঃ েহলস্নস্নাল 
িপতাঃ সিহদ uলয্া 
মাতাঃ শুকুরী েবগম 

গর্ামঃ মান্দরী (আঃ ছাত্তার নতুন বািড়), 
ডাকঘরঃ মান্দারী বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

15 12821198156 
িহসাব নং- 
1311127299218,  
aগর্ণী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

েচয়ারময্ান 



36 

নামঃ আেয়শা আক্তার 
সব্ামীঃ জাহাঙ্গীর আলম 
িপতাঃ সিফ uলয্া 
মাতাঃ ছিকনা েবগম 

গর্ামঃ মান্দরী (জুন uিদ্দন পাটoয়ারী 
বািড়), ডাকঘরঃ মান্দারী বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

15 12992৯33744 
িহসাব নং- 
13111273279৯6,  
aগর্ণী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

েচয়ারময্ান 

37 

নামঃ নুর জাহান 
সব্ামীঃ েমাঃ রাজন 
িপতাঃ নুরম্নল iসলাম 
মাতাঃ আেনায়ারা েবগম 

গর্ামঃ দিক্ষণ মান্দারী (আলী আকবেরর 
বািড়), ডাকঘরঃ দিক্ষণ মান্দারী 
বাজার, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

16 1287358293৯ 
িহসাব নং- 
3596124113392 
রূপালী বয্াংক িলঃ মান্দারী শাখা 

আবদুর 
রিহম িমন্টু 

38 

নামঃ েজসিমন আক্তার 
সব্ামীঃ কিফল uিদ্দন 
িপতাঃ েমাঃ বাদশা আলম 
মাতাঃ আঞ্জুমান আরা 

গর্ামঃ মান্দারী (খিলল ভূঞা বািড়), 
ডাকঘরঃ মান্দারী বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

16 12857155৯94 
িহসাব নং- 
3396124113368,  
রূপালী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

েচয়ারময্ান 

39 

নামঃ তামান্না আক্তার 
সব্ামীঃ িমজানুর রহমান 
িপতাঃ হুমায়ুন কিবর 
মাতাঃ খািদজা েবগম 

গর্ামঃ দিক্ষণ মান্দারী (ভেক্তর ভূঞা 
বািড়), ডাকঘরঃ দিক্ষণ মান্দারী, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

16  
িহসাব নং- 
3596124113374,  
রূপালী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

েজিবন 
সুলতানা 

40 

নামঃ মমতাজ েবগম 
সব্ামীঃ েমাঃ oসমান 
িপতাঃ নুর িময়া 
মাতাঃ েশফালী েবগম 

গর্ামঃ দিক্ষণ মান্দারী (মািঝ বািড়), 
ডাকঘরঃ মান্দারী বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

17 1289672৯766 
িহসাব নং- 
3596124113394 
রূপালী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

েমাঃ িসরাজ

41 

নামঃ আকিলমা েবগম 
সব্ামীঃ  
িপতাঃ আবদুল মান্নান 
মাতাঃ েরােকয়া েবগম 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর মুন্সী হাজী বািড় বািড়), 
ডাকঘরঃ িহরামন বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

18  
িহসাব নং- 1311127362152 
aগর্ণী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 
শাখা 

আবু তােহর 

42 

নামঃ পান্না আক্তার 
সব্ামীঃ সুমন 
িপতাঃ েমাঃ িসিদ্দক uলয্া 
মাতাঃ শািহনুর আক্তার 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর (বাদশার বােপর 
বািড়), ডাকঘরঃ িহরামন বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

19 129৯312997৯ 
িহসাব নং- 
1311127361265,  
aগর্ণী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

েচয়ারময্ান 

43 

নামঃ আেলয়া েবগম 
সব্ামীঃ রম্নেবল 
িপতাঃ আলী েহােসন 
মাতাঃ নুর জাহান 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর ( েকারবান আলীর 
বািড়), ডাকঘরঃ িহরামন বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

19 12948313৯72 
িহসাব নং- 
1311122158৯5৯,  
aগর্ণী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

েচয়ারময্ান 

44 

নামঃ শাহানাজ েবগম 
সব্ামীঃ জােবদ 
িপতাঃ নুর নবী বাবুল 
মাতাঃ নাছিরন আক্তার 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর ( নতুন বক্সী বািড়), 
ডাকঘরঃ িহরামন বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

19 12964797546 
িহসাব নং- 
1311127266382,  
aগর্ণী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

েচয়ারময্ান 

45 

নামঃ সুমাiয়া আক্তার 
সব্ামীঃ েরদoয়ান েহােসন 
িপতাঃ েমাঃ নুরম্নল আিমন 
মাতাঃ েফরেদৗিস েবগম 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর ( নুরম্নল আিমেনর 
বািড়), ডাকঘরঃ িহরামন বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

19 12826835893 
িহসাব নং- 
1311127336336,  
aগর্ণী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

েমারেশদ 
আলম 

46 

নামঃ পান্না েবগম 
সব্ামীঃ দুলাল 
িপতাঃ েনছার আহেম্মদ 
মাতাঃ হােজরা েবগম 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর ( মনর uিদ্দন হাজী 
বািড়), ডাকঘরঃ িহরামন বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

19 12989129৯1৯ 
িহসাব নং- 
1311127416133,  
aগর্ণী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

শামছুন্নাহার 

47 

নামঃ িবলিকছ েবগম 
সব্ামীঃ সবুজ 
িপতাঃ মনজুল হক 
মাতাঃ মেনায়ারা েবগম 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর ( আকরাম আলী সর্দার 
বািড়), ডাকঘরঃ িহরামন বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

1৯ 128833831৯1 
িহসাব নং- 
13111272732৯8,  
aগর্ণী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

শামছুন্নাহার 

48 

নামঃ েশফালী আকতার 
সব্ামীঃ েমাঃ িনজাম uিদ্দন 
িপতাঃ েমাঃ iকবাল েহােসন 
মাতাঃ সিখনা েবগম 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর (আেশােকর পুেতর 
বািড়), ডাকঘরঃ িহরামন বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

1৯ 128৯17834৯3 
িহসাব নং- 
3596124113375,  
রূপালী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

 েজিবন 
সুলতানা 

49 নামঃ নুেরর েনহার 
সব্ামীঃ  

গর্ামঃ দিক্ষণ মান্দারী (বাদশা িময়ার 
বািড়), ডাকঘরঃ দিক্ষণ মান্দারী, সদর, 

1৯ 12854731217 
িহসাব নং- 

েরজাuল 
কিরম 



িপতাঃ আবু তােহর 
মাতাঃ ফজেরর েনছা 

লক্ষ্মীপুর। 1311127361459 
aগর্ণী বয্াংক িলঃ, মান্দারী শাখা 
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50 

নামঃ কিহনুর েবগম 
সব্ামীঃ কিবর েহােসন 
িপতাঃ কিবর েহােসন 
মাতাঃ মিরয়ম েবগম 

গর্ামঃ যাৈদয়া (মািঝ বািড়), ডাকঘরঃ 
জকিসন বাজার, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

12 12862798368 
িহসাব নং- 
35961211262৯7,  
রূপালী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

তাজনাহার 

51 

নামঃ রিহমা েবগম 
সব্ামীঃ মাহবুবুর রহমান  
িপতাঃ আবদুর রহমান 
মাতাঃ ছােলহা েবগম 

গর্ামঃ যাৈদয়া (িদঘীর পাড়), ডাকঘরঃ 
জকিসন বাজার, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

12 1294৯993171 
িহসাব নং- 
3596121126384,  
রূপালী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

তাজনাহার 

52 

নামঃ খািদজা েবগম 
সব্ামীঃ েমাঃ সুজন 
িপতাঃ আবদুল হািলম 
মাতাঃ রিহমা েবগম 

গর্ামঃ যাৈদয়া (িদঘীর পাড়), ডাকঘরঃ 
জকিসন বাজার, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

12 1294৯993171 
িহসাব নং- 
3596121126385,  
রূপালী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

তাজনাহার 

53 

নামঃ আসমা আক্তার 
সব্ামীঃ েমাঃ নজরম্নল iসলাম 
িপতাঃ নুর েমাহাম্মদ 
মাতাঃ আশুরা েবগম 

গর্ামঃ েমাহাম্মদনগর, (ছমর uিদ্দন 
েবপারী বািড়), ডাকঘরঃ মান্দারী 
বাজার, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

12 12838858211 
িহসাব নং- 
1311126499141,  
aগর্নী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

মাসুদ 
আলম 

54 

নামঃ পারভীন আক্তার 
সব্ামীঃ েতাফােয়ল আহমদ 
িপতাঃ েমাঃ নুরম্নল হুদা 
মাতাঃ ছিকনা েবগম 

গর্ামঃ েমাহাম্মদনগর, (মীর বািড়), 
ডাকঘরঃ মান্দারী বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

12 12949447865 
িহসাব নং- 
1311126492258,  
aগর্নী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

মাসুদ 
আলম 

55 

নামঃ েকািহনুর েবগম 
সব্ামীঃ কামাল uিদ্দন 
িপতাঃ িমজানুর রহমান 
মাতাঃ লুৎফর নাহার 

গর্ামঃ েমাহাম্মদনগর, (আসলাম েবপারী 
বািড়), ডাকঘরঃ মান্দারী বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

12 12925৯95677 
িহসাব নং- 
1311126488৯7৯,  
aগর্নী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

মাসুদ 
আলম 

56 

নামঃ িনলুফা iয়াছিমন 
সব্ামীঃ েমাঃ মিনর 
িপতাঃ iসমাiল েহােসন 
মাতাঃ নুর জাহান েবগম 

গর্ামঃ যাৈদয়া (বড় বািড়), ডাকঘরঃ 
জকিসন বাজার, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

12 12926119৯46 
িহসাব নং- 
3596121126461,  
রূপালী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

েচয়ারময্ান 
* 

57 

নামঃ মির্জনা েবগম 
সব্ামীঃ আেনায়ার েহােসন 
িপতাঃ মিহন uিদ্দন 
মাতাঃ মিরয়ম েবগম 

গর্ামঃ যাৈদয়া (নুর িময়া সর্দার বািড়), 
ডাকঘরঃ জকিসন বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

12 12885648454 
িহসাব নং- 
3596121126426,  
রূপালী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

েচয়ারময্ান 
* 

58 

নামঃ তাছিলমা আক্তার 
সব্ামীঃ হারম্নন 
িপতাঃ মিনর েহােসন 
মাতাঃ েহাসেনয়ারা েবগম 

গর্ামঃ যাৈদয়া (আবদুল হািমদ খিলফার 
বািড়), ডাকঘরঃ জকিসন বাজার, 
সদর, লক্ষ্মীপুর। 

12 12845477754 
িহসাব নং- 
3596121126423,  
রূপালী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

েচয়ারময্ান 
* 

59 

নামঃ সাথী আক্তার 
সব্ামীঃ েমাঃ শামীম 
িপতাঃ েমাঃ সবুজ েহােসন 
মাতাঃ রােহলা েবগম 

গর্ামঃ যাৈদয়া (আসলাম জমদার 
বািড়), ডাকঘরঃ জকিসন বাজার, 
সদর, লক্ষ্মীপুর। 

12 12993221971 
িহসাব নং- 
3596121126422,  
রূপালী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

েচয়ারময্ান 
* 

60 

নামঃ শামত্মা রানী দাস 
সব্ামীঃ িবপস্নব চ  মালাকার 
িপতাঃ তপন চ  দাস 
মাতাঃ চ না রানী দাস 

গর্ামঃ রতনপুর, ( মািল বািড়) ডাকঘরঃ 
মান্দারী বাজার, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

13 িহসাব নং- 
13111264৯2979,  
aগর্নী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

েচয়ারময্ান 
* 

61 

নামঃ মারজাহান েবগম 
সব্ামীঃ েনছার আহেম্মদ 
িপতাঃ েমাঃ েহােসন আহমদ 
মাতাঃ কুলসুম েবগম 

গর্ামঃ uত্তর দূর্গাপুর, ( েমাহাম্মদ uলয্া 
পাটoয়ারী বািড়) ডাকঘরঃ মান্দারী 
বাজার, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

13 িহসাব নং- 
1311126484859,  
aগর্নী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

মাহবুবুর 
রহমান 



62 

নামঃ সাবিরনা আক্তার 
সব্ামীঃ মাহবুবুর রহমান 
িপতাঃ আবদুল মােলক 
মাতাঃ জাহানারা েবগম 

গর্ামঃ রতনপুর, ( েগালাম রহমােনর 
বািড়) ডাকঘরঃ মান্দারী বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

13 12৯2469৯৯56 
িহসাব নং- 
13111264922৯4,  
aগর্নী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

মাহবুবুর 
রহমান 

63 

নামঃ রম্নিম আক্তার 
সব্ামীঃ আবু িছিদ্দক 
িপতাঃ েমাঃ িজলস্নাল 
মাতাঃ িমেনায়ারা েবগম 

গর্ামঃ রতনপুর, ( হাজী বািড়) ডাকঘরঃ 
মান্দারী বাজার, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

13  
িহসাব নং- 
1311125567991,  
aগর্নী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

মাহবুবুর 
রহমান 

64 

নামঃ uেম্মহানী আক্তার িরনা 
সব্ামীঃ েমারেশদ আলম 
িপতাঃ েমাঃ iuসুফ পােটায়ারী 
মাতাঃ হাজরা খাতুন 

গর্ামঃ মটবী (বাদশা ভূঞা বািড়), 
ডাকঘরঃ মান্দারী বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

14 িহসাব নং- 
3596121126533,  
রূপালী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

রম্নহুল 
আিমন 

65 

নামঃ জান্নাতুন নাiমা 
সব্ামীঃ শাহ আলম 
িপতাঃ নুর নবী 
মাতাঃ আেয়শা আক্তার  

গর্ামঃ মটবী (বাদশা ভূঞা বািড়), 
ডাকঘরঃ মান্দারী বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

14 িহসাব নং- 
3596121126534,  
রূপালী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

রম্নহুল 
আিমন 

66 

নামঃ নুর জাহান 
সব্ামীঃ ছােয়দুল iসলাম সাগর 
িপতাঃ নুরম্নল iসলাম 
মাতাঃ মিন েবগম 

গর্ামঃ মটবী (বাদশা ভূঞা বািড়), 
ডাকঘরঃ মান্দারী বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

14 িহসাব নং- 
3596121126532,  
রূপালী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

রম্নহুল 
আিমন 

67 

নামঃ তাহিমনা আক্তার 
সব্ামীঃ েমাঃ মাসুদ 
িপতাঃ েখারেশদ আলম ভূঞা 
মাতাঃ ফােতমা েবগম 

গর্াম: মটবী, (হািমদ uলয্া ভূঞা বািড়), 
ডাকঘরঃ মান্দারী বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

14 1296313731৯ 
িহসাব নং- 
3596121126478,  
রূপালী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

েচয়ারময্ান 
* 

68 

নামঃ ফােতমা আক্তার 
সব্ামীঃ আবু িছিদ্দক 
িপতাঃ iuসুফ নবী 
মাতাঃ িবিব হাoয়া খাতুন 

গর্াম: মটবী, (ফজল েবপারী বািড়), 
ডাকঘরঃ মান্দারী বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

14 িহসাব নং- 
3596121126477,  
রূপালী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

েচয়ারময্ান 
* 

69 

নামঃ েজসিমন আক্তার 
সব্ামীঃ জিহর 
িপতাঃ খােয়রম্নল বাশার 
মাতাঃ েমাবােশব্রা েবগম 

গর্াম: মান্দারী, (চুলু েবপারী  বািড়), 
ডাকঘরঃ মান্দারী বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

15 1297৯484975 
িহসাব নং-  
3596121126535,  
রূপালী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

iসমাiল 
েহােসন 

70 

নামঃ েজাছনা েবগম 
সব্ামীঃ েমাঃ সিহদ 
িপতাঃ েমাঃ eনােয়ত uলয্া 
মাতাঃ ছিকনা েবগম 

গর্াম: মান্দারী, (গনু মুন্সী  বািড়), 
ডাকঘরঃ মান্দারী বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

15 129৯19545৯6 
িহসাব নং- 
3596121126539,  
রূপালী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

iসমাiল 
েহােসন 

71 

নামঃ জান্নাতুল েফরদাuস 
সব্ামীঃ েমাঃ জিসম uিদ্দন 
িপতাঃ েতাফােয়ল আহমদ 
মাতাঃ ফােতমা েবগম 

গর্াম: মান্দারী, (আিমন uলয্া মাষ্টার  
বািড়), ডাকঘরঃ মান্দারী বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

15 12862854559 
িহসাব নং- 
3596121126488,  
রূপালী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

iসমাiল 
েহােসন 

72 

নামঃ আেমনা েবগম 
সব্ামীঃ নািছর uিদ্দন 
িপতাঃ মিমন uলয্া  
মাতাঃ নুর জাহান েবগম 

গর্াম: মান্দারী, (চুলু েবপারী বািড়), 
ডাকঘরঃ মান্দারী বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

15 12751517633 
িহসাব নং- 
3596121126446,  
রূপালী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

েচয়ারময্ান 
* 

73 

নামঃ পারম্নল আক্তার 
সব্ামীঃ আঃ রহমান 
িপতাঃ আলী uলয্াহ 
মাতাঃ নুর জাহন 

গর্াম: দিক্ষণ মান্দারী, (ছােয়দ uলয্া 
মুন্সী বািড়), ডাকঘরঃ দিক্ষণ মান্দারী, 
সদর, লক্ষ্মীপুর। 

16 129244৯9845 েজিবন 
সুলতানা 

74 

নামঃ েসিলনা আক্তার 
সব্ামীঃ বিদ আলম 
িপতাঃ েমাঃ তছিলম 
মাতাঃ েরৗশন আরা েবগম 

গর্াম: দিক্ষণ মান্দারী, (আফসার uিদ্দন 
পাটoয়ারী বািড়), ডাকঘরঃ দিক্ষণ 
মান্দারী, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

16 12836166815 
িহসাব নং- 
3596121126483,  
রূপালী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

েজিবন 
সুলতানা 

75 নামঃ িশল্পী আক্তার 
সব্ামীঃ নুর েমাহাম্মদ 

গর্াম: দিক্ষণ মান্দারী, (ৈবরাগ বািড়), 
ডাকঘরঃ দিক্ষণ মান্দারী, সদর, 

16 1287726৯1৯3 
িহসাব নং- 

আবদুর 
রিহম িমন্টু 



িপতাঃ আিল েহােসন 
মাতাঃ লািক েবগম 

লক্ষ্মীপুর। 3596121126538,  
রূপালী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

76 

নামঃ শারিমন আক্তার 
সব্ামীঃ মাকছুদ আলম 
িপতাঃ আেনায়ার েহােসন 
মাতাঃ ফােতমা েবগম 

গর্াম: দিক্ষণ মান্দারী, (জালাল 
পিন্ডেতর বািড়), ডাকঘরঃ দিক্ষণ 
মান্দারী, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

16  আবদুর 
রিহম িমন্টু 

77 

নামঃ লাiজু আক্তার 
সব্ামীঃ েমাশােরফ েহােসন 
িপতাঃ আবদুল মান্নান 
মাতাঃ মেনায়ারা েবগম 

গর্াম: দিক্ষণ মান্দারী, (রিবর পুেতর 
বািড়), ডাকঘরঃ দিক্ষণ মান্দারী, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

16  আবদুর 
রিহম িমন্টু 

78 

নামঃ েরাকসানা আক্তার 
সব্ামীঃ েমাঃ িরয়াজ েহােসন 
িপতাঃ নুরম্নল হুদা 
মাতাঃ কুলসুম েবগম 

গর্াম: দিক্ষণ মান্দারী, (আদার বািড়), 
ডাকঘরঃ দিক্ষণ মান্দারী, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

17 1286444৯৯26 
িহসাব নং- 
3596121126481,  
রূপালী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

েজিবন 
সুলতানা 

79 

নামঃ িদলরম্নবা আক্তার 
কাজলী 
সব্ামীঃ আক্তার েহােসন 
িপতাঃ েমাঃ েদলoয়ার েহােসন 
মাতাঃ ছােলহা েবগম 

গর্ামঃ দিক্ষণ মান্দারী, (তিমজ uিদ্দন 
হাজী বািড়), ডাকঘরঃ দিক্ষণ মান্দারী, 
সদর, লক্ষ্মীপুর। 

17  িসরাজ িময়া

80 

নামঃ রম্নিম েবগম 
সব্ামীঃ েমাঃ হারম্নন 
িপতাঃ েমাঃ নুরম্নল আিমন 
মাতাঃ শামছুর নাহার 

গর্ামঃ দিক্ষণ মান্দারী, (oসমান আলী 
হাজী বািড়), ডাকঘরঃ দিক্ষণ মান্দারী, 
সদর, লক্ষ্মীপুর। 

17  িসরাজ িময়া

81 

নামঃ িবিব আেয়শা 
সব্ামীঃ হান্নান 
িপতাঃ আবু iuসুফ 
মাতাঃ পািকয়া েবগম 

গর্ামঃ দিক্ষণ মান্দারী, (পােলর বািড়), 
ডাকঘরঃ দিক্ষণ মান্দারী, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

17  িসরাজ িময়া

82 

নামঃ রািজয়া সুলতানা মায়া 
সব্ামীঃ আলমগীর েহােসন 
িপতাঃ আবদুল মােলক 
মাতাঃ মেনায়ারা েবগম 

গর্ামঃ দিক্ষণ মান্দারী, (মিজব uলয্া 
মাষ্টার বািড়), ডাকঘরঃ দিক্ষণ 
মান্দারী, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

17 12827716৯91 
িহসাব নং- 
3596121126428,  
রূপালী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

েচয়ারময্ান 
* 

83 

নামঃ জান্নাতুল েফরদাuস 
সব্ামীঃ েমাঃ কাuছার আলম 
িপতাঃ মমতাজ uিদ্দন 
মাতাঃ মাহমুদা 

গর্ামঃ দিক্ষণ মান্দারী, (পােলর বািড়), 
ডাকঘরঃ দিক্ষণ মান্দারী, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

17 12868667341 
িহসাব নং- 
3596121126427,  
রূপালী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

েচয়ারময্ান 
* 

84 

নামঃ েফরদাuস আক্তার 
সব্ামীঃ iuনুস খান 
িপতাঃ হাফজ uলয্া 
মাতাঃ ফােতমা েবগম 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর  (আ াফ খান পাঠান  
বািড়), ডাকঘরঃ িহরামন বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

18 129৯3746755 
িহসাব নং- 
1311126489113,  
aগর্নী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

আবু তােহর 

85 

নামঃ সুিম আক্তার 
সব্ামীঃ আজাদ 
িপতাঃ মন্নাফ 
মাতাঃ েরােকয়া েবগম 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর  (তফদার বািড়), 
ডাকঘরঃ িহরামন বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

18 12945797851 
িহসাব নং- 
1311126499239,  
aগর্নী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

আবু তােহর 

86 

নামঃ আেয়শা আক্তার 
সব্ামীঃ আবদুল কিরম সবুজ 
িপতাঃ নুরম্নল আিমন 
মাতাঃ নুর জাহান 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর  (ছিফ uলয্া 
মাoলানার বািড়), ডাকঘরঃ িহরামন 
বাজার, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

18 12928745৯49 
িহসাব নং- 
131112648615৯,  
aগর্নী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

আবু তােহর 

87 

নামঃ িমলন আক্তার 
সব্ামীঃ কামাল েহােসন 
িপতাঃ oয়ােহদ uলয্া 
মাতাঃ নুর জাহন 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর  (েনায়া বািড়), 
ডাকঘরঃ িহরামন বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

18 128895৯7868 
িহসাব নং- 
1311126498887,  
aগর্নী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

শামছুন 
নাহার 

88 
নামঃ সুিম আক্তার 
সব্ামীঃ oসমান আলী খান 
িপতাঃ েমাঃ আবুল কালাম 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর  (আবুল কালাম েমমব্ার 
বািড়), ডাকঘরঃ িহরামন বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

19 12844৯৯1৯37 
িহসাব নং- 
1311126491965,  

শামছুন 
নাহার 



মাতাঃ মমতাজ েবগম aগর্নী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

89 

নামঃ পূির্ণমা আক্তার 
সব্ামীঃ আলম 
িপতাঃ আবদুর রিহম 
মাতাঃ জরেবর েনছা 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর  (মিনর আহমেদর 
বািড়), ডাকঘরঃ িহরামন বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

19 12998762749 
িহসাব নং- 
1311126484৯73,  
aগর্নী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

শামছুন 
নাহার 

90 

নামঃ সুরাiয়া আক্তার 
সব্ামীঃ আবদুস সিহদ 
িপতাঃ েমাঃ সুলাiমান 
মাতাঃ নাজমুন নাহার 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর (জঙ্গীলা বািড়), 
ডাকঘরঃ িহরামন বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

19 129445৯3৯34 
িহসাব নং- 
1311126486572,  
aগর্নী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

েচয়ারময্ান 
* 

91 

নামঃ মির্জনা েবগম 
সব্ামীঃ জিহর 
িপতাঃ েহােসন 
মাতাঃ আেনায়ারা েবগম 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর (লারী  বািড়), 
ডাকঘরঃ িহরামন বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

19 িহসাব নং- 
13111264922৯8,  
aগর্নী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

েচয়ারময্ান 
* 

92 

নামঃ েরাকসানা আক্তার 
সব্ামীঃ আবদুল মিতন 
িপতাঃ েমাঃ িসরাজ িময়া 
মাতাঃ শাহীন আক্তার 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর, ডাকঘরঃ িহরামন 
বাজার, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

19 িহসাব নং- 
1311126493813,  
aগর্নী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

েচয়ারময্ান 

93 

নামঃ েসিলনা েবগম 
সব্ামীঃ মাহবুব েহােসন 
িপতাঃ নুর েমাহাম্মদ 
মাতাঃ ফােতমা েবগম 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর (মুজাফ্ফর আলী হাজী 
বািড়), ডাকঘরঃ িহরামন বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

19 িহসাব নং- 
13111232৯6363,  
aগর্নী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

েচয়ারময্ান 

94 

নামঃ আয়শা েবগম 
সব্ামীঃ েদেলায়ার েহােসন 
িপতাঃ েমাঃ হািনফ 
মাতাঃ জাহানারা েবগম 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর (ধনগাজী হাoলাদার 
বািড়), ডাকঘরঃ িহরামন বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

19 129993৯2329 
িহসাব নং- 
1311126484227,  
aগর্নী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

েচয়ারময্ান 
* 

95 

নামঃ সুমী আক্তার 
সব্ামীঃ মািনক 
িপতাঃ নুরম্নজ্জামান 
মাতাঃ রoশন আক্তার 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর (নুরম্নল আিমন মাস্টার 
বািড়), ডাকঘরঃ িহরামন বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

19  েরজাuল 
কিরম 

96 

নামঃ পিপ আক্তার 
সব্ামীঃ েনামান েহােসন 
িপতাঃ নুরম্নল হক 
মাতাঃ িফেরাজা েবগম 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর (বিশর uলয্া ভূঞা 
বািড়), ডাকঘরঃ িহরামন বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

19  েরজাuল 
কিরম 

97 

নামঃ মািহনুর েবগম 
সব্ামীঃ কিবর েহােসন 
িপতাঃ েমাঃ শামছুল হক 
মাতাঃ েরৗশুন েবগম 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর (&আরার বািড়), 
ডাকঘরঃ িহরামন বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

19 1286৯851239 
িহসাব নং- 
1311126484581,  
aগর্নী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

েমারেশদ 
আলম 

98 

নামঃ শািহনুর েবগম 
সব্ামীঃ িমজানুর রহমান 
িপতাঃ েমাঃ আবু তােহর 
মাতাঃ হািলমা েবগম 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর (&আরার বািড়), 
ডাকঘরঃ িহরামন বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

19 1281933৯2৯ 
িহসাব নং- 
13111264৯6834, 
aগর্নী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

েমারেশদ 
আলম 

99 

নামঃ আেলয়া েবগম 
সব্ামীঃ েমারেশদ আলম 
িপতাঃ েমাঃ হারম্নন 
মাতাঃ ফােতমা েবগম 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর লাহারী বািড়), 
ডাকঘরঃ িহরামন বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

19 12897254591 
িহসাব নং- 
1311126493424, 
aগর্নী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

েমারেশদ 
আলম 

100 

নামঃ আছমা েবগম 
সব্ামীঃ আবদুর রহমান 
িপতাঃ েলাকমান 
মাতাঃ মাগেফরা েবগম 

গর্ামঃ দিক্ষণ মান্দারী, (আকরাম আলী 
সর্দার বািড়), ডাকঘরঃ দিক্ষণ মান্দারী, 
সদর, লক্ষ্মীপুর। 

1৯  েরজাuল 
কিরম 

101 

নামঃ শােহদা আক্তার 
সব্ামীঃ েবলস্নাল েহােসন 
িপতাঃ নুর নবী 
মাতাঃ মারজাহান েবগম 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর (আবু তােহর মাস্টার 
বািড়), ডাকঘরঃ িহরামন বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

1৯ 12814৯46৯32 
িহসাব নং- 
1311116193629,  
aগর্নী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

েচয়ারময্ান 
* 

 



 
দির মার  জনয্ মাতৃতব্কালীন ভাতা দান কর্মসূচীর uপকার েভাগীেদর aগর্ািধকার তািলকা-312৯ 

 
কর্ঃ নং uপকারেভাগীর নাম, সব্ামীর, মাতার, 

িপতার নাম িঠকানা oয়ার্ড 
নং 

েমাবাiল নং/ বয্াংক eকাuন্ট 
নং মন্তবয্ 

12 নামঃ িনগার সুলতানা িমতু 
সব্ামীঃ নুর েমাহাম্মদ 
মাতাঃ মৃত তাহিমনা আক্তার 

গর্ামঃ যাৈদয়া (েচৗধুরী েবেগর 
বািড়), ডাকঘরঃ জকিসন 
বাজার, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

12 িহসাব নং- 
131112539362৯,  
aগর্ণী বয্াংক, মান্দরী 

তাজনাহার 

13 নামঃ শািহদা েবগম 
সব্ামীঃ মিনর েহােসন 
মাতাঃ  আেনায়ারা েবগম 

গর্ামঃ যাৈদয়া (েচৗধুরী েবেগর 
বািড়), ডাকঘরঃ জকিসন 
বাজার, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

12 িহসাব নং- 
1311125469512,  
aগর্ণী বয্াংক, মান্দরী 

তাজনাহার 

14 নামঃ ফেয়েজর েনছা 
িপতাঃ েহােসন আহাম্মদ  
মাতাৎ খিতজা েবগম 

গর্ামঃ েমাহাম্মদনগর ( েখানার 
বািড়), ডাকঘরঃ মান্দারী 
বাজার, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

12 িহসাব নং- 131115428৯75, 
 aগর্ণী বয্াংক মান্দারী 

তাজনাহার 

15 নামঃ েমাসাঃ িরনা আক্তর 
 সব্ামীঃিদদার েহােসন 
িপতাঃ েমাঃ আবু তােহর 
মাতাঃ েমাসাঃ নুর জাহান 

গর্ামঃ েমাহাম্মদনগর ( ছরম 
uিদ্দন েবপারী বািড়), ডাকঘরঃ 
মান্দারী বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

12 িহসাব নং- 
12311125583288, 
 aগর্ণী বয্াংক মান্দারী 

মাসুদ 
আলম 

16 নামঃ নাজমা েবগম 
সব্ামীঃ কামাল েহােসন 
িপতাঃ িছিদ্দক uলয্া 
মাতাঃ েরােকয়া েবগম 

গর্ামঃ েমাহাম্মদনগর ( খােসর 
বািড়), ডাকঘরঃ মান্দারী 
বাজার, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

12 িহসাব নং- 
131112556776৯, 
 aগর্ণী বয্াংক মান্দারী 

মাসুদ 
আলম 

17 নামঃ  মারম্নপা আক্তার মুিন্ন 
সব্ামীঃ েমাহাম্মদ আলী 
িপতাঃ আবদুল মান্নান 
মাতাঃ মুরিশদা েবগম 

গর্ামঃ েমাহাম্মদনগর ( হাচান 
আলী েমালস্না বািড়), ডাকঘরঃ 
মান্দারী বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

12 িহসাব নং- 
1311125568844, 
 aগর্ণী বয্াংক মান্দারী 

মাসুদ 
আলম 

18 নামঃ  জান্নাতুল েফরদাuস 
সব্ামীঃ আবদুল হান্নান সুমন 
িপতাঃ েমাঃ েমাসত্মফা 
মাতাঃ হােজরা েবগম 

গর্ামঃ েমাহাম্মদনগর ( 
আসলাম েবপারী বািড়), 
ডাকঘরঃ মান্দারী বাজার, 
সদর, লক্ষ্মীপুর। 

12 িহসাব নং- 
1311125585711, 
 aগর্ণী বয্াংক মান্দারী 

মাসুদ 
আলম 

19 নামঃ iয়াছিমন আক্তার 
সব্ামীঃ মামুনুর রিশদ 
িপতাঃ আবদুল মিতন  
মাতাঃ হােজরা েবগম 

গর্ামঃ যাৈদয়া (বড় বািড়), 
ডাকঘরঃ জকিসন বাজার, 
সদর, লক্ষ্মীপুর। 

12 িহসাব নং- 
359612112614৯, 
 রূপালী বয্াংক মান্দারী 

েচয়ারময্ান 

1৯ নামঃ িলিপ আক্তার 
সব্ামীঃ সাiফুল iসলাম 
িপতাঃ সব্পন আলম 
মাতাঃ কাজল েরখা 

গর্ামঃ যাৈদয়া (বড় বািড়), 
ডাকঘরঃ জকিসন বাজার, 
সদর, লক্ষ্মীপুর। 

12 িহসাব নং- 
3596121126149, 
 রূপালী বয্াংক মান্দারী 

েচয়ারময্ান 

21 নামঃ ঋতু রানী দাস 
সব্ামীঃ  িরপন চ  মালাকার 
িপতাঃ েগৗরাঙ্গ চ  দাস 
 মাতাঃ পুতুল রানী দাস 

গর্ামঃ রতনপুর (মািল বািড়) 
ডাকঘরঃ মান্দারী বাজার, 
সদর, লক্ষ্মীপুর। 

13 িহসাব নং- 131112558225৯, 
aগর্ণী বয্াংক, মান্দরী 

মাহবুবুর 
রহমান 

 22 নামঃ ছলনা রার্নী দাস 
সব্ামীঃ কাির্তক চ  পাল 
িপতাঃ াণ কৃষ্ণ হাoলাদার 
মাতাঃ েশফালী রানী হাoলাদার 

গর্ামঃ রতনপুর (পাল পিট্ট) 
ডাকঘরঃ মান্দারী বাজার, 
সদর, লক্ষ্মীপুর। 

13 িহসাব নং- 
1311125567954, aগর্ণী 
বয্াংক, মান্দরী 

মাহবুবুর 
রহমান 

23 নামঃ তমা রানী 
সব্ামীঃ জগনাথ চ  মালাকার 
িপতাঃ aিনল চ  দাস 
মাতাঃ িরনা রানী দাস 

গর্ামঃ রতনপুর (মালাকার 
বািড়) ডাকঘরঃ মান্দারী 
বাজার, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

13 িহসাব নং- 
1311125568894, aগর্ণী 
বয্াংক, মান্দরী 

মাহবুবুর 
রহমান 

24 নামঃ ছােয়রা েবগম 
সব্ামীঃ আবু জাফর 
িপতাঃ আলী আকবর 

গর্ামঃ uত্তর দূর্গাপুর (গাiন 
বািড়) ডাকঘরঃ মান্দারী 
বাজার, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

13 িহসাব নং- 
1311125567৯45, aগর্ণী 
বয্াংক, মান্দরী 

মাহবুবুর 
রহমান 



মাতাঃ আক্তারী েবগম 
25 নামঃ শাহানাজ আক্তার 

সব্ামীঃ েমাঃ eরশাদ 
িপতাঃ আবদুল হািকম 
মাতাঃ মেনায়ারা েবগম 

গর্ামঃ রতনপুর (পানা িময়া 
হাজী বািড়) ডাকঘরঃ মান্দারী 
বাজার, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

13 িহসাব নং- 
1311125567৯21, aগর্ণী 
বয্াংক, মান্দরী 

মাহবুবুর 
রহমান 

26 নামঃ েরািজনা আক্তার 
সব্ামীঃ জাহাঙ্গীর আলম 
িপতাঃ শাহাজাহান 
মাতাঃ লালী েবগম 

গর্ামঃ রতনপুর (পানা িময়া 
হাজী বািড়) ডাকঘরঃ মান্দারী 
বাজার, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

13 িহসাব নং- 
1311125569786, aগর্ণী 
বয্াংক, মান্দরী 

মাহবুবুর 
রহমান 

27 নামঃ িবিব হািলমা 
সব্ামীঃ েমাঃ জাফর 
িপতাঃ আবুল কালাম 
মাতাঃ শাবানী েবগম 

গর্ামঃ রতনপুর (মাiেজর 
বািড়) ডাকঘরঃ মান্দারী 
বাজার, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

13 িহসাব নং- 
3596121126153, রূপালী 
বয্াংক, মান্দরী 

েচয়ারময্ান 

28 নামঃ িবuিট আক্তার 
সব্ামীঃ েছােলমান 
িপতাঃ িসরাজ িময়া 
মাতাঃ ফােতমা েবগম 

গর্ামঃ সমাসপুর  ( ৈজiয়া 
হাজী বািড়) ডাকঘরঃ মান্দারী 
বাজার, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

13 িহসাব নং- 
3596121126154, রূপালী 
বয্াংক, মান্দরী 

েচয়ারময্ান 

29 নামঃ সাথী আক্তার 
িপতাঃ আলী আহাম্মদ 
মাতাঃ বকুল েবগম 

গর্ামঃ মটবী (হাজী বািড়) 
ডাকঘরঃ  মান্দারী বাজার, 
সদর, লক্ষ্মীপুর। 

14 িহসাব নং- 
1311125299186,  
aগর্ণী বয্াংক, মান্দরী 

তাজনাহার 

2৯ নামঃ সািহদা আক্তার 
সব্ামীঃ নাiমুর রহমান 
িপতাঃ নুরম্নল iসলাম 
মাতাঃ িফেরাজা েবগম 

গর্ামঃ মটবী (বাদমা ভূiয়া 
বািড়) ডাকঘরঃ  মান্দারী 
বাজার, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

14 িহসাব নং-3596121125৯52, 
রূপালী বয্াংক িলঃ, মান্দরী 

রম্নহুল 
আিমন 

31 নামঃ আঁিখ আক্তার, 
সব্ামীঃ েমাঃ রােসল েহােসন 
িপতাঃ কাuচার 
মাতাঃ মেনায়ারা েবগম  

গর্ামঃ মটবী, ডাকঘরঃ মান্দারী 
বাজার, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

14 িহসাব নং- 
3596121125৯49,  
রূপালী  বয্াংক িলঃ ,মান্দারী 

রম্নহুল 
আিমন 

 32 নামঃ আেমনা েবগম 
সব্ামীঃ কংকর চকর্বর্তী 
িপতাঃ েমাঃ হািনফ ভূঞা 
মাতাঃ নুর জাহান বানু 

গর্ামঃ মটবী (হািনফ ভূঞা 
বািড়), ডাকঘরঃ মান্দারী 
বাজার, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

14 িহসাব নং- 
3596121125৯51,  
রূপালী বয্াংক, মান্দারী 

রম্নহুল 
আিমন 

33 নামঃ েজাসনা েবগম 
সব্ামীঃ কিবর েহােসন 
িপতাঃ আবুল বাসার বাবুল 
মাতাঃ নয়ন েবগম 

গর্ামঃ মটবী, ডাকঘরঃ মান্দারী 
বাজার, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

14 িহসাব নং- 
3596121125৯4৯, রূপালী 
বয্াংক, মান্দারী 

রম্নহুল 
আিমন 

34 নামঃ পারভীন েবগম 
সব্ামীঃ শিফ uলয্া 
িপতাঃ েমাহাম্মদ আলী 
মাতাঃ িবিব ছােহরা 

গর্ামঃ মটবী,  (হাজী বািড়) 
ডাকঘরঃ মান্দারী বাজার, 
সদর, লক্ষ্মীপুর। 

14 িহসাব নং- 
3596121126155, রূপালী 
বয্াংক, মান্দারী 

েচয়ারময্ান 

35 নামঃ েজাৎনা আক্তার 
সব্ামীঃ সাiফুল iসলাম 
িপতাঃ আবুল কালাম 
মাতাঃ মিরয়ম েবগম 

গর্ামঃ মটবী,  (iসমাiল েমমব্ার  
বািড়) ডাকঘরঃ মান্দারী 
বাজার, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

14 িহসাব নং- 
3596121126112, রূপালী 
বয্াংক, মান্দারী 

েচয়ারময্ান 

36 নামঃ ফােতমা আক্তার 
সব্ামীঃ আেনায়ার েহােসন 
িপতাঃ নুর নবী 
মাতাঃ হনুফা খাতুন 

গর্ামঃ মান্দারী (কবলা মুন্সী 
বািড়), oয়ার্ড নং◌ঃ 15, 
ডাকঘরঃ মান্দারী বাজার, 
সদর, লক্ষ্মীপুর। 

15 12428743৯28 
িহসাব নং- 131122493459, 
aগর্ণী বয্াংক, মান্দরী 

iসমাiল 
েহােসন 

37 নামঃ েসাহানা আক্তা  
সব্ামীঃ েমাহাম্মদ আেনায়ার েহােসন 
িপতাঃ রম্নহুল আিমন 
মাতাঃ নুর নাহার েবগম 

গর্ামঃ মান্দারী (হাজী  বািড়), 
oয়ার্ড নং◌ঃ 15, ডাকঘরঃ 
মান্দারী বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

15 িহসাব নং- 
1311125542264, aগর্ণী 
বয্াংক, মান্দরী 

iসমাiল 
েহােসন 

38 নামঃ রােশদা আক্তার 
সব্ামীঃ সুমন 

গর্ামঃ মান্দারী (জুন uিদ্দন 
পাটoয়ারী  বািড়), ডাকঘরঃ 

15 িহসাব নং- 131112559267, 
aগর্ণী বয্াংক, মান্দারী 

iসমাiল 
েহােসন 



িপতাঃ আবু িছিদ্দক 
মাতাঃ হােজরা েবগম 

মান্দারী বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

39 নামঃ শােহনা আক্তার 
 সব্ামীঃ েমাঃ িলটন 
মাতাঃ েমাবােশব্রা েবগম 
িপতাঃ েমাঃ িসরাজ 

গর্ামঃ মান্দারী (মােলেগা   
বািড়), ডাকঘরঃ মান্দারী 
বাজার, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

15 1311125676641, aগর্নী  
বয্াংক, মান্দারী 

iসমাiল 
েমমব্ার 

3৯ নামঃ েজসিমন আক্তার 
 সব্ামীঃ oসমান গিণ 
মাতাঃ কািছয়া েবগম 
িপতাঃ েমাঃ িছিদ্দক uলয্া 

গর্ামঃ মান্দারী (িশেবর   বািড়), 
ডাকঘরঃ মান্দারী বাজার, 
সদর, লক্ষ্মীপুর। 

15 131112564114৯, aগর্নী  
বয্াংক, মান্দারী 

েচয়ারময্ান 

41 নামঃ িরনা আক্তার 
 সব্ামীঃ েমাঃ িলটন 
িপতাঃ শাহ আলম  
মাতাঃ aিহদা  

গর্ামঃ মান্দারী (জুন uিদ্দন 
পাটoয়ারী  বািড়), ডাকঘরঃ 
মান্দারী বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

15 1311125686597, aগর্নী  
বয্াংক, মান্দারী 

েচয়ারময্ান 

42 নামঃ েরশমা আক্তার 
 সব্ামীঃ েমাঃ বাবুল 
িপতাঃ আiuব খান 
মাতাঃ নাজমা আক্তার 

গর্ামঃ মান্দারী (আহাম্মদ আলী 
েবপারী  বািড়), ডাকঘরঃ 
মান্দারী বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

15 3596121126152, রূপালী  
বয্াংক, মান্দারী 

েচয়ারময্ান 

43 নামঃ ঝর্ণা আক্তার 
িপতাঃ আঃ রিহম 
মাতাঃ সােহদা েবগম 

গর্ামঃ দিক্ষণ মান্দারী (দেতর 
বািড়), ডাকঘরঃ দিক্ষণ 
মান্দারী, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

16 1282৯922587 
িহসাব নং- 
1311125462351,  
aগর্ণী বয্াংক, মান্দরী 

েজিবন 
সুলতানা 

44 নামঃ শাহনাজ আক্তার 
িপতাঃ আবদুর ছাত্তার 
মাতাঃ তাজেনহার 

গর্ামঃ দিক্ষণ মান্দারী (ছকু 
হাজী বািড়), ডাকঘরঃ দিক্ষণ 
মান্দারী, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

16 1282৯922587 
িহসাব নং- 
13111254622৯1,  
aগর্ণী বয্াংক মান্দারী 

েজিবন 
সুলতানা 

45 নামঃ  িছদরাতুল মুনতাহার 
িপতাঃ েমাহাম্মদ েবলস্নাল েহােসন 
মাতাঃ সােহদা েবগম 

গর্ামঃ দিক্ষণ মান্দারী (হাজী 
েহদােয়থ uলয্ার বািড়), 
ডাকঘরঃ দিক্ষণ মান্দারী, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

16 1282৯922587 
িহসাব নং- 
13111254697৯3,  
aগর্ণী বয্াংক মান্দারী 

েজিবন 
সুলতানা 

46 নামঃ রম্নিবনা আক্তার 
 িপতাঃ িসরাজুল iসলাম 
মাতাঃ েদেলায়ারা েবগম 

গর্ামঃ দিক্ষণ মান্দারী (কয়াল 
বািড়), ডাকঘরঃ দিক্ষণ 
মান্দারী, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

16 1282৯922587 
িহসাব নং- 
1311125469394, aগর্ণী 
বয্াংক, মান্দারী 

েজিবন 
সুলতানা 

47 নামঃ রােবয়া বছরী 
সব্ামীঃ েমাঃ েসিলম 
িপতাঃ আবদুলয্া িময়া 
মাতাঃ সােজদা েবগম 

গর্ামঃ দিক্ষণ মান্দারী (সাধু 
মুন্সী বািড়), ডাকঘরঃ দিক্ষণ 
মান্দারী, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

16 িহসাব নং- 
131112568৯34৯, aগর্ণী 
বয্াংক, মান্দারী 

আবদুর 
রিহম িমন্টু 

48 নামঃ তাজনাহার েবগম 
িপতাঃ ছােয়দুল হক 
মাতাঃ িবিব মিরয়ম 

গর্ামঃ দিক্ষণ মান্দারী ( েমঝ 
ভূঞা  বািড়), ডাকঘরঃ দিক্ষণ 
মান্দারী, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

16 িহসাব নং- 
3596121126151, রূপালী 
বয্াংক, মান্দারী 

আবদুর 
রিহম িমন্টু 

 
49 

নামঃ েজসিমন আক্তার 
 িপতাঃ েমাঃ কুদ্দুছ 
মাতাঃ আরফেতর েনছা 

গর্ামঃ দিক্ষণ মান্দারী (আফসার 
uিদ্দন পাটoয়ারী  বািড়), 
ডাকঘরঃ দিক্ষণ মান্দারী, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

16 িহসাব নং- 
3596121126156, রূপালী 
বয্াংক, মান্দারী 

আবদুর 
রিহম িমন্টু 

4৯ নামঃ নাজমা আক্তার 
 িপতাঃ েচৗধুরী িময়া 
 মাতাঃ লুৎফুন নাহার 

গর্ামঃ দিক্ষণ মান্দারী (তিমজ 
uিদ্দন হাজী  বািড়), ডাকঘরঃ 
দিক্ষণ মান্দারী, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

16 িহসাব নং- 
3596121123675, রূপালী 
বয্াংক, মান্দারী 

আবদুর 
রিহম িমন্টু 

51 নামঃ নিমতা রানী 
 সব্ামীঃ সুেদপ চ  
িপতাঃ হের কৃষ্ণ 
 মাতাঃ বাসমত্মী রানী 

গর্ামঃ দিক্ষণ মান্দারী 
(রাজেমাহন েবপারী  বািড়), 
ডাকঘরঃ দিক্ষণ মান্দারী, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

16 িহসাব নং- 
1311125689939, aগর্ণী 
বয্াংক, মান্দারী 

আবদুর 
রিহম িমন্টু 

 52 নামঃ মিরয়ম েবগম গর্ামঃ দিক্ষণ মান্দারী (ফজলুর 17 1282৯922587 েজিবন 



িপতাঃ নুরম্নল আিমন 
মাতাঃ েরিজয়া েবগম 

রহমান েকরানীর বািড়), 
ডাকঘরঃ দিক্ষণ মান্দারী, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

িহসাব নং- 
1311125469852, 
aগর্ণী বয্াংক, মান্দরী 

সুলতানা 

53 নামঃ িবিব মমতাজ িমিল 
সব্ামীঃ ফাহাদ েচৗদুরী 
িপতাঃ মেনায়ার েহােসন মিনর 
মাতাঃ ফােতহাতুল জান্নাত 

গর্ামঃ দিক্ষণ মান্দারী কািজম 
uিদ্দন পাটoয়ারী বািড়), 
ডাকঘরঃ দিক্ষণ মান্দারী, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

17 িহসাব নং- 1311125566612 
aগর্ণী বয্াংক, মান্দরী 

িসরাজ িময়া

54 নামঃ খুিক েবগম 
সব্ামীঃ নািছর uিদ্দন 
িপতাঃ মৃত নািছর আহাম্মদ 
মাতাঃ নুর নাহার েবগম 

গর্ামঃ দিক্ষণ মান্দারী (মািঝ 
বািড়), ডাকঘরঃ দিক্ষণ 
মান্দারী, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

17 িহসাব নং- 3596121125৯৯6 
রূপালী বয্াংক িলঃ,  মান্দারী 

িসরাজ িময়া

55 নামঃ ফিরদা iয়াছিমন 
সব্ামীঃ েমাঃ oমর ফারম্নক 
িপতাঃ েমাঃ আবুল কালাম 
মাতাঃ ৈতয়বা েবগম 

গর্ামঃ দিক্ষণ মান্দারী ( 
েমাহাম্মদ হািনেফর বািড়), 
ডাকঘরঃ দিক্ষণ মান্দারী, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

17 িহসাব নং- 1311125569752 
aগর্ণী বয্াংক, মান্দরী 

িসরাজ িময়া

56 নামঃ নাজমুন নাহার 
সব্ামীঃ েমাঃ oমর ফারম্নক 
িপতাঃ  নািজম uিদ্দন 
মাতাঃ আেমনা েবগম 

গর্ামঃ পিশ্চম মান্দারী ( 
আববাস uিদ্দন িমিঝ বািড়), 
ডাকঘরঃ দিক্ষণ মান্দারী, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

17 িহসাব নং- 1311125568872 
aগর্ণী বয্াংক, মান্দরী 

িসরাজ িময়া

57 নামঃ ফাহািরয়া 
সব্ামীঃ  
 িপতাঃ মিনর েহােসন 
মাতাঃ ফােতমা েবগম 

গর্ামঃ দিক্ষণ মান্দারী ( মাঈন 
uিদ্দন পাটoয়ারী বািড়), 
ডাকঘরঃ দিক্ষণ মান্দারী, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

17  আবদুর 
রিহম িমন্টু 

58 নামঃ িবিব আেমনা 
সব্ামীঃ নজরম্নল iসলাম 
িপতাঃ  মিনরম্নজ্জামন 
মাতাঃ িবিব আেয়শা 

গর্ামঃ দিক্ষণ মান্দারী ( 
েচরাজুল হক হাজী বািড়), 
ডাকঘরঃ দিক্ষণ মান্দারী, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

17 িহসাব নং- 
3596121124৯57  
রূপালী বয্াংক িলঃ,  মান্দারী 

েচয়ারময্ান 

59 নামঃ নাজমুন নাহার 
সব্ামীঃ েমাঃ িনজাম uিদ্দন 
িপতাঃ  েমাঃ েমাসত্মফা 
মাতাঃ েজাৎনা েবগম 

গর্ামঃ দিক্ষণ মান্দারী (মনর 
uিদ্দন হoলাদার বািড়), 
ডাকঘরঃ দিক্ষণ মান্দারী, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

17 িহসাব নং- 
3596121126148  
রূপালী বয্াংক িলঃ,  মান্দারী 

েচয়ারময্ান 

5৯ নামঃ সুমী আক্তার 
সব্ামীঃ বাহার uিদ্দন 
িপতাঃ েমাঃ েমাসত্মাফা 
মাতাঃ েজাৎনা েবগম 

গর্ামঃ দিক্ষণ মান্দারী (মনর 
uিদ্দন হoলাদার বািড়), 
ডাকঘরঃ দিক্ষণ মান্দারী, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

17 িহসাব নং- 359612112615৯ 
রূপালী বয্াংক িলঃ,  মান্দারী 

েচয়ারময্ান 
(েশষ) 

61 নামঃ রেনকা 
িপতাঃ মুছুর আহাম্মদ 
মাতাঃ নুর েনছা 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর (মিজব uলয্া 
মুহুরী বািড়), ডাকঘরঃ িহরামন 
বাজার, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

18 িহসাব নং- 
1311125488324,  
aগর্ণী বয্াংক, মান্দরী 

শামছুন্নাহার 

 62 নামঃ িলিপ 
িপতাঃ িজলস্নুর রিহম 
মাতাঃ oিহদা েবগম 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর (মিজব uলয্া 
মুহুরী বািড়), ডাকঘরঃ িহরামন 
বাজার, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

18 িহসাব নং- 
1311125491171,  
aগর্ণী বয্াংক, মান্দরী 

শামছুন্নাহার 

63 নামঃ িশল্পী আক্তার 
সব্ামীঃ িমজান uিদ্দন 
িপতাঃ জয়নাল আেবদীন 
মাতাঃ জাহানারা েবগম 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর (মনু সর্দার 
বািড়), ডাকঘরঃ িহরামন 
বাজার, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

18 িহসাব নং- 
1311125532465, aগর্ণী 
বয্াংক মান্দারী 

মাহবুবুর 
রহমান 

64 নামঃ িশল্পী আক্তার 
সব্ামীঃ কামাল েহেসন 
িপতাঃ মৃত হািরছ িময়া 
মাতাঃ বদেরর েনছা 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর (ছিফ uলয্া 
মাoলার বািড়), ডাকঘরঃ 
িহরামন বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

18 িহসাব নং- 
1311125469319, aগর্ণী 
বয্াংক মান্দারী 

আবু তােহর 

65 নামঃ শািহনুর েবগম 
সব্ামীঃ েখারেশদ আলম 
িপতাঃ আিমর েহােসন 
মাতাঃ আশুরা েবগম 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর (রম্নম্মার 
বােপর বািড়), ডাকঘরঃ 
িহরামন বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

18 িহসাব নং- 
1311125518277, aগর্ণী 
বয্াংক মান্দারী 

আবু তােহর 

66 নামঃ শািহদা আক্তার গর্ামঃ গন্ধবয্পুর (রিঙন  বািড়), 18 িহসাব নং- আবু তােহর 



সব্ামীঃ েমাঃ সুমন 
িপতাঃ আবদুল মিতন 
মাতাঃ েহাসেনয়ারা েবগম 

ডাকঘরঃ িহরামন বাজার, 
সদর, লক্ষ্মীপুর। 

1311125513৯82, aগর্ণী 
বয্াংক মান্দারী 

67 নামঃ কমলা আক্তার 
সব্ামীঃ আেনায়ার েহােসন 
িপতাঃ চান িময়া 
মাতাঃ মািহনুর আক্তার 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর (নতুন তফাদার  
বািড়), ডাকঘরঃ িহরামন 
বাজার, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

18 িহসাব নং- 
1311125557848, aগর্ণী 
বয্াংক মান্দারী 

আবু তােহর 

68 নামঃ পািখ আক্তার 
সব্ামীঃ িলটন 
মাতাঃ সােহদা আক্তার 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর (বদশার বােপর 
বািড়) ডাকঘরঃ িহরামন 
বাজার, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

19 িহসাব নং- 
1311125488952,  
aগর্ণী বয্াংক, মান্দরী 

শামছুন্নাহার 

69 নামঃ কুলছুম আক্তার 
িপতাঃ নূর uলয্া খান 
মাতাঃ ফােতমা েবগম 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর (কিরম খা 
হাজী বািড়) ডাকঘরঃ িহরামন 
বাজার, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

19 িহসাব নং- 
1311125487772, 
aগর্ণী বয্াংক, মান্দরী 

শামছুন্নাহার 

6৯ নামঃ েজাৎনা আক্তার 
সব্ামীঃ শাহ আলম 
িপতাঃনুরম্নল আিমন 
মাতাঃ খুিক েবগম 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর (কিরম খা 
হাজী বািড়) ডাকঘরঃ িহরামন 
বাজার, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

19 িহসাব নং- 
1311125579619, aগর্ণী 
বয্াংক মান্দারী 

েমারেশদ 
আলম 

71 নামঃ হািলমা েবগম 
সব্ামীঃ জিহর uিদ্দন 
িপতাঃ মন্ডল আহাম্মদ 
মাতাঃ রoশন েবগম 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর (রাড়ী বািড়) 
ডাকঘরঃ িহরামন বাজার, 
সদর, লক্ষ্মীপুর। 

19 িহসাব নং- 
1311125514388, aগর্ণী 
বয্াংক মান্দারী 

েমারেশদ 
আলম 

 72 নামঃশািহনুর আক্তার 
সব্ামীঃ  
িপতাঃ মৃত iসমাiল েহােসন 
মাতাঃ েরােকয়া েবগম 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর (মনর uিদ্দন 
হাজী  বািড়) ডাকঘরঃ িহরামন 
বাজার, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

19 িহসাব নং- 
1311125513693, aগর্ণী 
বয্াংক, মান্দারী 

েমারেশদ 
আলম 

73 নামঃ তাছিলমা আক্তার 
সব্ামীঃ আবুল বাশার 
িপতাঃ শাহ আলম 
মাতাঃ ফােতমা েবগম 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর (আিমর আলী 
খা  বািড়) ডাকঘরঃ িহরামন 
বাজার, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

19 িহসাব নং- 
131112553579৯, aগর্ণী 
বয্াংক, মান্দারী 

েমারেশদ 
আলম 

74 নামঃ েফন্সী আক্তার 
সব্ামীঃ েমাসত্মফা 
িপতাঃ আবুল খােয়র 
মাতাঃ আেনায়ারা েবগম 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর ( েকারবান 
আলীর বািড়) ডাকঘরঃ 
িহরামন বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

19 িহসাব নং- 
131112535৯158, aগর্ণী 
বয্াংক, মান্দারী 

েচয়ারময্ান 

75 নামঃ রােবয়া আক্তার সুমী 
সব্ামীঃ আিমরম্নল iসলাম 
িপতাঃ মিজবুর রহমান 
মাতাঃ সুিফয়া েবগম 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর ( িরয়াজ uিদ্দন 
িমঞা বািড়) ডাকঘরঃ িহরামন 
বাজার, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

19 িহসাব নং- 
131112392৯128, aগর্ণী 
বয্াংক, মান্দারী 

েচয়ারময্ান 

76 নামঃ খিদজা েবগম 
সব্ামীঃ আলী আহেমদ 
িপতাঃ  নুরম্নল iসলাম 
মাতাঃ নাজমা েবগম 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর ( বকসী বািড়) 
ডাকঘরঃ িহরামন বাজার, 
সদর, লক্ষ্মীপুর। 

19 িহসাব নং- 
1311125359723, aগর্ণী 
বয্াংক, মান্দারী 

েচয়ারময্ান 

77 নামঃ মািহনুর েবগম 
সব্ামীঃ oমর ফারম্নক 
িপতাঃ  সািফ uলয্া 
মাতাঃ করফুেলর েনছা 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর ( আিমর 
uিদ্দন হাজী বািড়) ডাকঘরঃ 
িহরামন বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

19 িহসাব নং- 
131112555৯485, aগর্ণী 
বয্াংক, মান্দারী 

েচয়ারময্ান 

78 নামঃ েজাছনা েবগম 
সব্ামীঃ  আলী েহােসন 
িপতাঃ  েবলােয়থ েহােসন 
মাতাঃ খুিশদা েবগম 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর ( েমাক্তার 
বািড়) ডাকঘরঃ িহরামন 
বাজার, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

19 িহসাব নং- 
1311125685512, aগর্ণী 
বয্াংক, মান্দারী 

েচয়ারময্ান 

79 নামঃ িশপন আক্তার 
সব্ামীঃ  েমাঃ জামাল 
িপতাঃ আরব আলী 
মাতাঃ শামছুন নাহার 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর ( েমাক্তার 
বািড়) ডাকঘরঃ িহরামন 
বাজার, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

19 িহসাব নং- 
131112568549৯, aগর্ণী 
বয্াংক, মান্দারী 

েচয়ারময্ান 

7৯ নামঃ েরািজনা আক্তার গর্ামঃ গন্ধবয্পুর ( েমাক্তার 19 িহসাব নং- েচয়ারময্ান 



সব্ামীঃ  সিহদ 
িপতাঃ মিফজ uলয্া 
মাতাঃ আেমনা েবগম 

বািড়) ডাকঘরঃ িহরামন 
বাজার, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

13111256854৯8, aগর্ণী 
বয্াংক, মান্দারী 

81 নামঃ িকরন েবগম 
সব্ামীঃ  শাহ আলম 
িপতাঃ  aিজ uলয্া 
মাতাঃ জনব বানু 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর (আরার বািড়) 
ডাকঘরঃ িহরামন বাজার, 
সদর, লক্ষ্মীপুর। 

19 িহসাব নং- 
1311125475426, aগর্ণী 
বয্াংক, মান্দারী 

েচয়ারময্ান 

82 নামঃ শারিমন িরমা 
সব্ামীঃ আবুল কােশম 
িপতাঃ iসমাiল েহেসন 
মাতাঃ মিরয়ম েবগম 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর ( েমাজাফ্ফর 
আলী হাজী বািড়) ডাকঘরঃ 
িহরামন বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

19 িহসাব নং- 
13111256৯63৯2,  
aগর্ণী বয্াংক, মান্দরী 

েচয়ারময্ান 

83 নামঃ ফােতমা েবগম 
িপতাঃ সািফ uলয্া 
মাতাঃ করফুেলর েনছা 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর (ফেতহ ভূiয়া 
বািড়), oয়ার্ড নং◌ঃ 1৯, 
ডাকঘরঃ িহরামন বাজার, 
সদর, লক্ষ্মীপুর। 

1৯ িহসাব নং- 
3596121125৯58, রূপালী 
বয্াংক, মান্দরী 

েরজাuল 
কিরম 

84 নামঃ শািহনুর 
সব্ামীঃ িলটন 
িপতাঃ শাহালাম 
মাতাঃ নয়ন আক্তার 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর (ফেতহ ভূiয়া 
বািড়), oয়ার্ড নং◌ঃ 1৯, 
ডাকঘরঃ িহরামন বাজার, 
সদর, লক্ষ্মীপুর। 

1৯ িহসাব নং- 
1311125474497,  
aগর্ণী বয্াংক, মান্দরী 

েরজাuল 
কিরম 

85 নামঃ uেম্ম হািববা 
সব্ামীঃ মাসুদ 
িপতাঃ েমাঃ আবুল হােশম 
মাতাঃ জান্না িবিব 

গর্ামঃ দিক্ষণ মান্দারী (আকরাম 
আলী সর্দার বািড়) ডাকঘরঃ 
মান্দারী বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

1৯ িহসাব নং- 
131112548৯31৯, 
 aগর্ণী বয্াংক মান্দারী 

েরজাuল 
কিরম 

86 নামঃ শারমীন আক্তার 
সব্ামীঃ েমাঃ েসােহল 
িপতাঃ মারফত uলয্া 
মাতাঃ েশফািল েবগম 

গর্ামঃ দিক্ষণ মান্দারী (আকরাম 
আলী সর্দার বািড়) ডাকঘরঃ 
মান্দারী বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

1৯ িহসাব নং- 
1311125489916, 
 aগর্ণী বয্াংক মান্দারী 

েরজাuল 
কিরম 

87 নামঃ িশপু আক্তার 
সব্ামীঃ আলা uিদ্দন 
িপতাঃ সুলতান মুন্সী 
মাতাঃ রিহমা েবগম 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর (হািলমা 
েবপারী বািড়), ডাকঘরঃ 
িহরামন বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

1৯ িহসাব নং- 
131112555৯684, 
 aগর্ণী বয্াংক মান্দারী 

েচয়ারময্ান 

88 নামঃ শারিমন আক্তার 
সব্ামীঃ সবুজ 
িপতাঃ নুরম্নল আিমন 
মাতাঃ আেলয়া েবগম 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর (লাহারী  
বািড়), ডাকঘরঃ িহরামন 
বাজার, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

1৯ িহসাব নং- 
13111256৯8488, 
 aগর্ণী বয্াংক মান্দারী 

েচয়ারময্ান 
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কর্ঃ নং uপকারেভাগীর নাম, সব্ামীর, মাতার, 

িপতার নাম িঠকানা oয়ার্ড 
নং 

েমাবাiল নং/ বয্াংক eকাuন্ট 
নং মন্তবয্ 

12 নামঃ িশuলী আক্তার 
সব্ামীঃ আবদুল শিহদ 
মাতাঃ নুর নাহার 
 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর (ফেতহ ভূiয়া 
বািড়), oয়ার্ড নং◌ঃ 1৯, 
ডাকঘরঃ িহরামন বাজার, 
সদর, লক্ষ্মীপুর। 

1৯ 12983৯14৯68 
িহসাব নং- 
1311122715133, aগর্ণী 
বয্াংক, মান্দরী 

 েরজাuল 

13 নামঃ নুর নাহার আক্তার 
সব্ামীঃ মাiন uিদ্দন 
মাতাঃ ফােতমা েবগম 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর (ছােয়দ uলয্া 
হাজী বািড়) oয়ার্ড নং◌ঃ19, 
ডাকঘরঃ িহরামন বাজার, 

19 12823141216 
িহসাব নং- 
1311122828537, aগর্ণী 

a 



 সদর, লক্ষ্মীপুর। বয্াংক, মান্দরী 
14 নামঃ রoশন আরা আক্তার িলিপ 

সব্ামীঃ েমাসত্মফা 
মাতাঃ রিহমা েবগম 
 

গর্ামঃ মটবী  ( সমাজী েবপারী 
বািড় বািড়) oয়ার্ড নং◌ঃ14, 
ডাকঘরঃ মান্দারী বাজার, 
সদর, লক্ষ্মীপুর। 

14 1284251754৯ 
িহসাব নং- 
1311122715118, aগর্ণী 
বয্াংক মান্দারী 

রম্নহুল 

15 নামঃ নাiমা আক্তার,  
সব্ামীঃ মাকছুেদর রহমান, 
মাতাঃ েসিলনা আকআতর 
িপতাঃ েমাঃ আবুল খােয়র 

গর্ামঃ যাৈদয়া (বড় বািড়) 
oয়ার্ড নং◌ঃ12, ডাকঘরঃ 
জকিসন বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

12 1282337141৯ 
25389, রূপালী বয্াংক, 
মান্দারী 

েচয়ারময্ান 

16 নামঃ সালমা আক্তার 
সব্ামীঃ েনছার আহাম্মদ 
মাতাঃ নুর নাহার 
িপতাঃ আবদুল হােশম  

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর ( রািড় বািড়) 
oয়ার্ড নং◌ঃ 19, ডাকঘরঃ 
িহরামন বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

19 1293373525৯ 
িহসাব নং- 
13111226৯3423, aগর্ণী 
বয্াংক, মান্দারী 

সামছুন 

17 নামঃ সুিম আক্তার 
সব্ামীঃ েমাঃ সুমন 
মাতাঃ ছােলহা েবগম 

গর্ামঃ দিক্ষণ মান্দারী (আফসার 
uিদ্দন পাটoয়ারী বািড়), oয়ার্ড 
নং◌ঃ16, ডাকঘরঃ দিক্ষণ 
মান্দারী, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

16 12885333693 
িহসাব নং- 
131112269768৯/2915৯, 
aগর্ণী বয্াংক, মান্দারী 

েজিবন 

18 নামঃ নাজমা আক্তার 
সব্ামীঃ আবদু সাত্তার 
িপতাঃ রম্নহুল আিমন 
মাতাঃ েরােকয়া েবগম 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর (লাহারী বািড়), 
oয়ার্ড নং◌ঃ1৯, ডাকঘরঃ 
িহরামন বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

1৯ 12983836847 
িহসাব নং- 
1311122828459, aগর্ণী 
বয্াংক, মান্দারী 

a 

19 নামঃ রােবয়া েবগম 
সব্ামীঃ েমাঃ হারম্ননুর রশীদ 
মাতাঃ মেনায়ারা েবগম 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর ( আলী uলয্া 
মােলর বািড়) oয়ার্ড নং◌ঃ 
19, ডাকঘরঃ িহরামন বাজার, 
সদর, লক্ষ্মীপুর। 

19 24446, রূপালী বয্াংক, 
মান্দারী 

েমাের্শদ 

1৯ নামঃ শারিমন আক্তার 
সব্ামীঃ েমাঃ জােহদ আলম 
িপতাঃ  শাহ আলম 
মাতাঃ িপয়ারা েবগম 

গর্ামঃ সমাসপুর  ( ৈজiয়া 
হাজী বািড়) oয়ার্ড নং◌ঃ13, 
ডাকঘরঃ মান্দারী বাজার, 
সদর, লক্ষ্মীপুর। 

13 12931373631 
িহসাব নং- 
1311122721725, aগর্ণী 
বয্াংক, মান্দারী 

কােদর 

21 নামঃ মিনকা রানী মজুমদার 
সব্ামীঃ তপন লাল মজুমদার 
মাতাঃ েশফানী মজুমদার 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর , oয়ার্ড 
নং◌ঃ1৯, ডাকঘরঃ িহরামন 
বাজার, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

1৯ 129251933৯2 
359612112532৯, রূপালী 
বয্াংক, মান্দারী 

েচয়ারময্ান 

  
 22 নামঃিরনা আক্তার 

সব্ামীঃ মিহ uিদ্দন 
মাতাঃ েছতারম্ন েবগম 
 

গর্ামঃ দিক্ষণ মান্দারী, ( 
েমালস্না বািড়) oয়ার্ড নং- 17, 
ডাকঘরঃ দিক্ষণ মান্দারী, 
uপেজলাঃ সদর, েজলাঃ 
লক্ষ্মীপুর। 

17 12831566387 
3596121125355, রূপালী 
বয্াংক, মান্দারী 

েচয়ারময্ান 

23 নামঃ সুিম আক্তার 
িপতাঃ েতাফােয়ল আহাম্মদ 
মাতাঃ নুর জাহান েবগম 

গর্ামঃ েমাহাম্মদনগর, oয়ার্ড 
নং  ◌ঃ 12, ডাকঘরঃ মান্দারী 
বাজার, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

12 12837882431 
131112267৯457, aগর্ণী 
বয্াংক, মান্দারী 

তাজেনহার 

24 নামঃ পারিভন আক্তার 
সব্ামীঃ হািরছ িময়া,  
িপতাঃ তছিলম 
মাতাঃ মুির্শদা  

গর্ামঃ মান্দারী (আকা িময়া 
পাটoয়ারী বািড়) oয়ার্ড নং◌ঃ 
15, ডাকঘরঃ মান্দারী বাজার, 
সদর, লক্ষ্মীপুর। 

15 12927485818 
িহসাব নং- 
1311122777153, aগর্ণী 
বয্াংক মান্দারী 

িসরাজ 

25 নামঃ েরািজনা েবগম  
সব্ামীঃ েগালাম েমাসত্মফা 
মাতাঃ রিহমা েবগম 
িপতাঃ আবদুর রিহম  

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর (  েমাজাফ্ফর 
আলী হাজী বািড়) oয়ার্ড নং◌ঃ 
19, ডাকঘরঃ িহরামন বাজার, 
সদর, লক্ষ্মীপুর। 

19 1281645৯515  
িহসাব নং- 
13111228284৯5, aগর্ণী 
বয্াংক, মান্দারী 

a 

26 নামঃ  েখােদজা েবগম 
সব্ামীঃ আবদুল মােলক 
মাতাঃ রিহম েবগম 
 

গর্ামঃ মান্দারী (আিতকুলয্ার 
বািড়) oয়ার্ড নং◌ঃ 15, 
ডাকঘরঃ মান্দারী বাজার, 
সদর, লক্ষ্মীপুর। 

15  
িহসাব নং- 
1311122761413, aগর্ণী 
বয্াংক, মান্দারী 

iসমাiল 

27 নামঃ সারিমন আক্তার গর্ামঃ সমাসপুর  ( বুধা হাজী 13 12745189523 েচয়ারময্ান 



সব্ামীঃ আলা uিদ্দন 
মাতাঃ  নুর জাহান েবগম 
িপতাঃ েমাঃ মৃত aিল uলয্া 

েবপারী বািড়) oয়ার্ড নং◌ঃ13, 
ডাকঘরঃ মান্দারী বাজার, 
সদর, লক্ষ্মীপুর। 

িহসাব নং- 25246, রূপালী 
বয্াংক, িলঃ  মান্দারী শাখা 

28 নামঃ িশল্পী আক্তার 
সব্ামীঃ আবদুর রহমান 
িপতাঃ ফারম্নল েবগম 
মাতাঃ  শরীফ েহােসন 

গর্ামঃ েমাহাম্মদনগর, (িসপারী 
বািড়) oয়ার্ড নং  ◌ঃ 12, 
ডাকঘরঃ মান্দারী বাজার, 
সদর, লক্ষ্মীপুর। 

12 12936849127 
িহসাব নং- 
1311122728756, aগর্ণী 
বয্াংক, মান্দারী 

মাসুদ 

29 নামঃ রািজয়া সুলতানা 
সব্ামীঃ আবু তােহর 
মাতাঃ aিহদা েবগম 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর (  েমাসত্মার 
বািড় বািড়) oয়ার্ড নং◌ঃ 18, 
ডাকঘরঃ িহরামন বাজার, 
সদর, লক্ষ্মীপুর। 

18 1311123326471, aগর্ণী 
বয্াংক, মান্দারী 

তােহর 

2৯ নামঃ িশuলী েবগম 
িপতাঃ আবু িছিদ্দক 
মাতাঃ নুর েনহার েবগম 

গর্ামঃ দিক্ষণ মান্দারী, ( 
কালােমর বািড়) oয়ার্ড নং- 
1৯, ডাকঘরঃ দিক্ষণ মান্দারী, 
uপেজলাঃ সদর, েজলাঃ 
লক্ষ্মীপুর। 

1৯ 12842971৯21 
25331, রূপালী বয্াংক, 
মান্দারী। 

েচয়ারময্ান 

31 নামঃ ফারম্নল েবগম 
সব্ামীঃ েমাঃ িমজানুর রহমান, 
মাতাঃ নুর জাহন েবগম 
মাতাঃ েশফানী মজুমদার 

গর্ামঃ মান্দারী ( আহাম্মদ আলী 
েবপারী বািড়) oয়ার্ড নং◌ঃ 
15, ডাকঘরঃ মান্দারী বাজার, 
সদর, লক্ষ্মীপুর। 

15 129251933৯2 
িহসাব নং- 25291, রূপালী 
বয্াংক িলঃ 

েচয়ারময্ান 

32 নামঃ েহাছেনয়ারা েবগম 
সব্ামীঃ আিমন েহােসন 
মাতাঃ মৃত নুর নাহার েবগম 
 

গর্ামঃ েমাহাম্মদনগর, oয়ার্ড 
নং- 12, েখানা বািড়, ডাকঘরঃ 
মান্দারী বাজার, uপেজলাঃ 
সদর, েজলাঃ লক্ষ্মীপুর। 

12 12941৯23163 
1311122৯2৯629, aগর্ণী 
বয্াংক, মান্দারী 

আবদুর 
রিহম িমন্টু 

33      
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কর্ঃ নং নাম, িপত/সব্ামীর নাম িঠকানা oয়ার্ড েমাবাiল নং, বয্াংক িহসাব 

নং 
মমত্মবয্ 

12 নামঃ নাজমুন নাহার  
সব্ামী ◌ঃ বাহার 
মাতাঃ জােকরা েবগম 
িপতাঃ আবুল কালাম 

গর্ামঃ েমাহাম্মদনগর (iuছুফ 
আলী হাজী বািড়) oয়ার্ড নং 
12, ডাকঘরঃ মান্দারী, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

12 13111227555৯3-aগর্নী আবদুল 
কােদর 
 
 

13 নামঃ পারভীন আক্তার 
সব্ামী ◌ঃ  আলাuিদ্দন 
মাতাঃ শামছুন্নাহার 
িপতাঃ েমাঃ েমাসত্মফা 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর, (হােফজ 
আবদুল বােরেরকর বািড়) 
oয়ার্ড নং, ডাকঘরঃ িহরামন 
বাজার, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

 3596121125439-aগর্নী 
বয্াংক মান্দারী 

েমারেশদ 
আলম 

14 নামঃ রােবয়া েবগম 
মাতাঃ আশুরা েবগম 
িপতাঃ aিজ uলয্া 

গর্ামঃ মান্দারী, oয়ার্ড নং 15, 
ডাকঘরঃ মান্দারী, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

15 1311121218317- 
মান্দারী aগর্নী বয্াংক 

iসমাiল 
েহােসন 

15 নামঃ তাছিলমা েবগম  
সব্ামী ◌ঃ েমাঃ সব্পন 
মাতাঃ আিমেনর েনছা 
িপতাঃ বলু িময়া 

গর্ামঃ দিক্ষণ মান্দারী (িটবরা 
বািড়) oয়ার্ড নং 17, ডাকঘরঃ 
দিক্ষণ মান্দারী, সদর, লক্ষ্মীপুর।

17 24৯93-রূপালী বয্াংক 
মান্দারী 

িসরাজ িময়া

16 নামঃ েরাকছানা iয়াছিমন 
সব্ামী ◌ঃ েমাঃ েসাহাগ 
মাতাঃ আবদুল আuয়াল 
িপতাঃ েসতারা েবগম 

গর্ামঃ মটবী, (চুিন কাজী বািড়), 
oয়ার্ড নং- 14, ডাকঘরঃ 
মান্দারী বাজার, uপেজলাঃ 
সদর, েজলাঃ লক্ষ্মীপুর। 

14 25141-রূপালী বয্াংক 
মান্দারী 

রম্নহুল 
আিমন 



17 নামঃ রােবয়া আক্তার 
সব্ামী ◌ঃ িলটন 
মাতাঃ নাজমুন নাহার 
িপতাঃ আেনায়ার 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর, oয়ার্ড নং◌ঃ 
1৯, ডাকঘরঃ িহরামন বাজার, 
সদর, লক্ষ্মীপুর। 

1৯ 13111226976৯4  েরজাuল 
কিরম 

18 নামঃ রম্নিম েবগম 
সব্ামী ◌ঃ েসিলম 
মাতাঃ েরােকয়া েবগম 
িপতাঃ িসরাজ uিদ্দন 

গর্ামঃ দিক্ষণ মান্দারী,(তফাদার 
বািড়) oয়ার্ড নং 17, ডাকঘরঃ 
দিক্ষণ মান্দারী, সদর, লক্ষ্মীপুর।

17 131112164564৯ িসরাজ িময়া

19 নামঃ জান্নাতুল েফরদাuস 
সব্ামী ◌ঃ মামুন 
মাতাঃ কাuছারা েবগম 
িপতাঃ শাহ জাহান 

গর্ামঃ দিক্ষণ মান্দারী, ( কাজম 
uিদ্দন পাটoয়ারী বাড়)  oয়ার্ড 
নং 17, ডাকঘরঃ দিক্ষণ 
মান্দারী, সদর, লক্ষ্মীপুর। 

17 1311121645626 িসরাজ িময়া

1৯ নামঃ েজসিমন আক্তার 
সব্ামী ◌ঃ মুরাদ েহােসন 
মাতাঃ েহাসেনয়ারা েবগম 
িপতাঃ আবদুল গিণ 

গর্ামঃ েমাহাম্মদ,oয়ার্ড নং 12, 
ডাকঘরঃ মান্দারী, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

12 131111৯৯7৯625 মাসুদ 
আলম 

 21 নামঃ শারিমন আক্তার 
সব্ামী ◌ঃ  
মাতাঃ িশিরন আক্তার 
িপতাঃ নুরম্নন নবী 

গর্ামঃ সমাসপুর, oয়ার্ড নং 
13, ডাকঘরঃ মান্দারী বাজার, 
সদর, লক্ষ্মীপুর। 

13 12827979৯12, 
131111৯869953- 
aগর্নী  

তাজেনহার 
েবগম 

22 নামঃ েরািজনা েবগম 
সব্ামী ◌ঃ েমাঃ uলয্া 
মাতাঃ আেয়শা েবগম 
িপতাঃ  

গর্ামঃ মান্দারী, oয়ার্ড নং 15, 
ডাকঘরঃ মান্দারী, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

15 13111225121৯2 েচয়ারময্ান 

23 নামঃ িবuিট েবগম 
সব্ামী ◌ঃ েমাঃ িলটন 
মাতাঃ বাশুরা েবগম 
িপতাঃ  

গর্ামঃ মান্দারী, oয়ার্ড নং 15, 
ডাকঘরঃ মান্দারী, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

15 25285-রূপালী  বয্াংক 
মান্দারী 

েচয়ারময্ান 

24 নামঃ ছিকনা েবগম 
সব্ামী ◌ঃ জয়নাল  
মাতাঃ  নুেরর েনছা েবগম 
িপতাঃ  

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর, oয়ার্ড নং◌ঃ 
19, ডাকঘরঃ িহরামন বাজার, 
সদর, লক্ষ্মীপুর। 

19 1311121198684 aিফস 

25 নামঃ আেলয়া েবগম 
সব্ামীঃ রম্নেবল 
মাতাঃ নুর জাহান 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর (লাহারী বািড়) 
oয়ার্ড নং◌ঃ 19, ডাকঘরঃ 
িহরামন বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

19 1311122158৯5৯ aিফস 

26 নামঃ ফােতমা েবগম  
সব্ামী ◌ঃ বিদuল আলম 
মাতাঃ জাহানা  
 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর (লাহারী বািড়) 
oয়ার্ড নং◌ঃ 19, ডাকঘরঃ 
িহরামন বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

19 1311121198615 aিফস 

27 নামঃ েজােবদা iসলাম  
সব্ামী ◌ঃ রিবuল iসলাম 
মাতাঃ  নুর নাহার 
িপতাঃ আবদুল oয়াদুদ 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর, oয়ার্ড নং◌ঃ 
1৯, ডাকঘরঃ িহরামন বাজার, 
সদর, লক্ষ্মীপুর। 

1৯ 1311121575439 aিফস 

28 নামঃ িরনা আক্তার  
সব্ামী ◌ঃ ছােয়দুর রহমান 
মাতাঃ পািখ েবগম 
িপতাঃ  

গর্ামঃ মান্দারী, oয়ার্ড নং 15, 
ডাকঘরঃ মান্দারী, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

15 25281-রূপালী বয্াংক 
মান্দারী 

েচয়ারময্ান 

29 নামঃ আেয়শা আক্তার 
িপতাঃ আবুল েহােসন 
মাতাঃ পারভীন আক্তার 

গর্ামঃ যাৈদয়া, oয়ার্ড নং 12, 
ডাকঘরঃ মান্দারী, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

12 3596121125313 েচয়ারময্ান 

2৯ নামঃ সুিম আক্তার 
সব্ামীঃ জামাল uিদ্দন 
মাতাঃ পারম্নল েবগম 

গর্ামঃ মান্দারী,oয়ার্ড নং 15, 
ডাকঘরঃ মান্দারী বাজার, 
সদর, লক্ষ্মীপুর। 

15 2527৯-রূপালী বয্াংক 
মান্দারী 

েচয়ারময্ান 



31 নামঃ িবলিকস েবগম,  
িপতাঃ জিব uলয্াহ 
মাতাঃ জাহানারা েবগম 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর, ডাকঘরঃ 
িহরামন বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

19 25287-রূপালী বয্াংক 
মান্দারী 

েচয়ারময্ান 

32 নামঃ েমাসাঃ রােবয়া সুলতানা 
মারজাহান 
িপতাঃ েমাঃ কিবর েহােসন 
মাতাঃ আেমনা েবগম 

গর্ামঃ যাৈদয়া, oয়ার্ড নং 12, 
ডাকঘরঃ মান্দারী, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

12 25296- রূপালী বয্াংক 
মান্দারী 

েচয়ারময্ান 

33 নামঃ বকুল েবগম 
সব্ামীঃ আবদুর রিহম 
মাতাঃ মৃত মরহুেমর েনছা 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর oয়ার্ড নং ◌ঃ 
18, ডাকঘরঃ িহরামন বাজার, 
সদর, লক্ষ্মীপুর। 

18 25283- রূপালী বয্াংক 
মান্দারী 

েচয়ারময্ান 

34 নামঃ েপয়ারা েবগম 
িপতাঃ েমাঃ i ািহম িময়া, 
মাতাঃ ছিকনা েবগম 

গর্ামঃ মান্দারী,oয়ার্ড নং 15, 
ডাকঘরঃ মান্দারী বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

15 1281587৯35৯, 
25284-রূপালী বয্াংক 
মান্দারী 

েচয়ারময্ান 

35 নামঃ তাছিলমা আক্তার 
িপতাঃ শাহাজান 
মাতাঃ ফােতমা খাতুন 

গর্ামঃ গন্ধবয্পুর, oয়ার্ড নং ◌ঃ 
19, ডাকঘরঃ িহরামন বাজার, 
সদর, লক্ষ্মীপুর। 

19 25282-রূপালী বয্াংক 
মান্দারী 

েচয়ারময্ান 

36 নামঃ সুিম আক্তার 
সব্ামীঃ জামাল uিদ্দন 
মাতাঃ পারম্নল েবগম 

গর্ামঃ মান্দারী, (চুলু েবপারী 
বািড়) oয়ার্ড নং 15, ডাকঘরঃ 
মান্দারী বাজার, সদর, 
লক্ষ্মীপুর। 

15 1295৯638536, 
2527৯-রূপালী বয্াংক 
মান্দারী 

েচয়ারময্ান 

37 নামঃ েজসিমন আক্তার 
সব্ামীঃ েমাঃ েমাসত্মফা ভূiয়াঁ  
মাতাঃ েফয়ারা েবগম 

গর্ামঃ মটবী, oয়ার্ড নং: 14, 
ডাকঘরঃ মান্দারী বাজার, 
uপেজলাঃ সদর, েজলাঃ 
লক্ষ্মীপুর। 

14 252 79-রূপালী বয্াংক 
মান্দারী 

েচয়ারময্ান 

38 নামঃ সািবনা iয়াছিমন 
িপতাঃ জাহাঙ্গীর আলম 
মাতাঃ েছমনা েবগম 

    

39 নাশঃ নািছমা খাতুন 
িপতাঃ আবদুল শহীদ 
মাতাঃ হােজরা েবগম 
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