
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ 

৪নাং সুয়ালক ইউনিয়ন পরিষদ কারয্ালয় 
বান্দরবান সদর, বান্দরবান। 

 

হতদরিদর্ তালিকা 
 

ক্র: নং 
উপকারভ াগীর 

নাম 
পপতা / স্বামীর নাম ঠিকানা পপশা প াটার আইপি নং পিলাভরর নাম 

১ মুপি আক্তার স্বামী- আবু তাভের সুয়ালক বাজার  ০৩১১৪৬৩১৫২১৩৫ টিসু দাশ 

২ 
শাপেদা পবগম স্বামী- পমা: নাপজর 

আেম্মদ 

পিকদার পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫১৮২০ 
ঐ 

৩ নুর জাোন পবগম স্বামী- রেমত আলী পিকদার পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫১৮১৫ ঐ 

৪ নাপিমা আক্তার পপতা- পগালাম কাভদর সুয়ালক বাজার  ১৯৮০০৩১১৪৬৩০০০০ ঐ 

৫ আপরফ পোভিন পপতা- আেম্মদ পোভিন সুয়ালক বাজার  ১৯৯৫০৩১১৪৬৩০০০০০১ ঐ 

৬ 
নুরুল আলম পপতা- সুলতান 

আেম্মদ 

সুয়ালক বাজার  ০৩১১৪৬৩১৫২১৬৮ 
ঐ 

৭ 
কাউিার আক্তার 

মুপি 

পপতা- শাসুল আলম সুয়ালক বাজার  ১৯৯৪০৩১১৪৬৩০০০০৯০ 
ঐ 

৮ নুর নাোর পবগম স্বামী- মৃত আলী আেম সুয়ালক বাজার  ০৩১১৪৬৩১৫২৭৩৬ ঐ 

৯ 
নাপিমা পবগম স্বামী- পমা: জাপকর 

পোভিন 

পাড়া গ্যাি  ৬৭১৬৮২৫৭২৩৬৯৮ 
ঐ 

১০ আভনায়ারা আক্তার পপতা- কুরবান আলী সুয়ালক বাজার  ০৩১১৪৬৩১৫২৭১৪ ঐ 

১১ পনজাম উপিন পপতা- পমািভলম পময়া সুয়ালক বাজার  ০৩১১৪৬৩১৫২১২৯ ঐ 

১২ লাপক আক্তার স্বামী- আব্দুল োপলম পিকদার পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫১৯৩১ ঐ 

১৩ মমতাজ পবগম স্বামী- পনিার আেমদ সুয়ালক বাজার  ০৩১১৪৬৩১৫২৮৩৫ ঐ 

১৪ আভলয়া পবগম স্বামী- জাপকর পোভিন সুয়ালক বাজার  ০৩১১৪৬৩১৫২৮৫০ ঐ 

১৫ পিতারা পবগম স্বামী- ওিমান গপন সুয়ালক বাজার  ০৩১১৪৬৩১৫২৭৮২ ঐ 

১৬ আবু বক্কর পিিীক পপতা- পমা: জালাল সুয়ালক বাজার  ০৩১১৪৬৩১৫২০৭৫ ঐ 

১৭ পজােরা পবগম স্বামী- ইব্রাপেম সুয়ালক বাজার  ০৩১১৪৬৩১৫২১৬২ ঐ 

১৮ সুপম আক্তার স্বামী- পমা: শাভেদ সুয়ালক বাজার  ০৩১১৪৬৩১৫২৭৮২ ঐ 

১৯ োপিনা পবগম স্বামী- আব্দুল্লাে সুয়ালক বাজার  ১৯৯২০৩১১৪৬৩০০০০৩৭ ঐ 

২০ 
মাভজদা পবগম স্বামী- মৃত আব্দুল 

িালাম 

প: পিকদার 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫২১৫৫ 
ঐ 

২১ ততয়বা খাতুন স্বামী- পমা: তিয়দ সুয়ালক বাজার  ০৩১১৪৬৩১৫২১৩৬ ঐ 

২২ 
পমা: আবদুল 

আপজজ 

পপতা- ইমাম শরীফ 

মাতব্বর 

সুয়ালক বাজার  ১৫৯২৮২৮৫২০১৪৯ 
ঐ 

২৩ মকবুল োিান পপতা- আবদুল জপলল সুয়ালক বাজার  ২২১৪৯১৮১৯৪৭৫১ ঐ 

২৪ পজােরা খাতুন স্বামী- আবুল পোভিন পিকদার পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫১৬৬৯ ঐ 

২৫ পরাপজনা পবগম স্বামী- িাগর সুয়ালক বাজার  ০৩১১৪৬৩১৫২৮৫৭ ঐ 

২৬ পমা: ইউসুফ পপতা- আলী আেমদ সুয়ালক বাজার  ০৩১১৪৬৩১৫২১২৮ ঐ 

২৭ পলপি দাশ স্বামী- মৃত স্বপন দাশ সুয়ালক বাজার  ০৩১১৪৬৩১৫২৭৮১ ঐ 

২৮ শাভেদা পবগম স্বামী- পমা: োরুন সুয়ালক বাজার  ০৩১১৪৬৩১৫২৪২৯ ঐ 

২৯ পিনুয়ারা পবগম স্বামী- মপনর আেম্মদ সুয়ালক বাজার  ০৩১১৪৬৩১৫২১১৮ ঐ 

৩০ পনলী দাশ স্বামী- বাসু দাশ সুয়ালক বাজার  ০৩১১৪৬৩১৫২৭৭৩ ঐ 

৩১ জাভেদা পবগম স্বামী- আবদুল িামাদ সুয়ালক বাজার  ০৩১১৪৬৩১৫২১০২ ঐ 

৩২ রুনা আক্তার  স্বামী- পমা: কামাল সুয়ালক বাজার  ০৩১১৪৬৩১৫২৭৩০ ঐ 

৩৩ নুর আবিার  পপতা- আলী মদন সুয়ালক বাজার  ০৩১১৪৬৩১৫২০০১ ঐ 

৩৪ মনজু রানী দাশ স্বামী- জুলু দাশ সুয়ালক বাজার  ০৩১১৪৬৩১৫২৭৮৪ ঐ 

৩৫ পিপলনা পবগম স্বামী- পমা: ইিোক সুয়ালক বাজার  ০৩১১৪৬৩১৫২২২৪ ঐ 

৩৬ নুরনাোর পবগম স্বামী- নুরুিফা সুয়ালক বাজার  ০৩১১৪৬৩১৫২৪২৬ ঐ 

৩৭ হুমায়ন কপবর পপতা- আব্দুল িামাদ সুয়ালক বাজার  ০৩১১৪৬৩১৫২১০৫ ঐ 



ক্র: নং 
উপকারভ াগীর 

নাম 
পপতা / স্বামীর নাম ঠিকানা পপশা প াটার আইপি নং পিলাভরর নাম 

৩৮ পমা: মামুনুর রপশদ পপতা- আবুল কালাম সুয়ালক বাজার  ০৩১১৪৬৩১৫২৪৩৭ ঐ 

৩৯ কুল ছুমা পবগম স্বামী- ফজল কপরম সুয়ালক বাজার  ০৩১১৪৬৩১৫২১৮০ ঐ 

৪০ 
রপবউল আলম পপতা- মৃত আলী 

আেম্মদ 

পিকদার পাড়া  ০৩১১৪৬৩০০০০২৪ 
ঐ 

৪১ 
জুলপফকার আলী 

(ভূভটা) 

পপতা- মুনছুর আলী সুয়ালক বাজার  ০৩১১৪৬৩১৫১৬৩৮ 
ঐ 

৪২ পেমন আরা পবগম স্বামী- নুরুল আবোর পিকদার পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫১৬৩ ঐ 

৪৩ আপিয়া পবগম স্বামী- আবু তাভের সুয়ালক বাজার  ০৩১১৪৬৩১৫২১৭৬ ঐ 

৪৪ েপবলা খাতুন স্বামী- বাদশা পময়া পিকদার পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫১৬৩০ ঐ 

৪৫ নুর জাোন পবগম স্বামী- জাপগর পোভিন পিকদার পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫১৮০২ ঐ 

৪৬ 
পগালাম কাভদর পপতা- মৃত কপবর 

আেম্মদ 

সুয়ালক বাজার  ০৩১১৪৬৩১৬৪৭৬৫ 
ঐ 

৪৭ আেম্মদ কপবর পপতা- ফজল আেম্মদ সুয়ালক বাজার  ০৩১১৪৬৩১৫২৮৭৪ ঐ 

৪৮ জহুরা খাতুন স্বামী- পমাশারফ আলী পিকদার পাড়া  ১৯৫৭০৩১১৪৬৩০০০০৮০০২ ঐ 

৪৯ নচুমা খাতুন স্বামী- নুর আেমদ পিকদার পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫২১৯৯ ঐ 

৫০ জাোঙ্গীর আলম পপতা- কুতুব উপিন পিকদার পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫১৯৬৩ ঐ 

৫১ নুরুল কপবর পপতা- আব্দুল কপরম পিকদার পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫২২০৭ ঐ 

৫২ 
অিনা পিন স্বামী- অপজত কুমার 

দাশ 

সুয়ালক বাজার  ০৩১১৪৬৩১৫২৭৭৮ 
ঐ 

৫৩ নাপিমা আক্তার পপতা- আবদুল রপশদ সুয়ালক বাজার  ০৩১১৪৬৩১৫২২০৯ ঐ 

৫৪ 
আবদুল পমাতাভলব পপতা- মৃত আবদুল 

লপতফ 

সুয়ালক বাজার  ০৩১১৪৬৩১৫২২১৪ 
ঐ 

৫৫ িপবন শীল পপতা- জীবন েয়ীশীল সুয়ালক বাজার  ০৩১১৪৬৩১৫২৭৫৩ ঐ 

৫৬ আবুল পোভিন পপতা- আপমর পোভিন সুয়ালক বাজার  ০৩১১৪৬৩১৫২১৫২ ঐ 

৫৭ নুরুিাোর পবগম স্বামী- োরুনুর রপশদ সুয়ালক বাজার  ০৩১১৪৬৩১৫২১৭০ ঐ 

৫৮ নাজমা পবগম স্বামী- আবদুল খাভলক সুয়ালক বাজার  ১৯৬৯০৩১১৪৬৩০০০০০৩ ঐ 

৫৯ ইয়ািপমন আক্তার পপতা- আলম শরীফ সুয়ালক বাজার  ০৩২১৪০৮১২৩৮৩৭ ঐ 

৬০ 
রুপজনা আক্তার পপতা- পমাক্তার 

আেম্মদ 

সুয়ালক বাজার  ১৯৮৭০৩১১৪৬৩০০৭২৮৭৩ 
ঐ 

৬১ পমা: তাভের পপতা- জপলল বক্সা সুলতানপুর  ০৩১১৪৬৩১৫২৬৪০ ঐ 

৬২ নুরুল ইিলাম পপতা- পগালাম কাভদর পিকদার পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫২৮৬৯ ঐ 

৬৩ রওশন আরা পবগম স্বামী- পেলাল উপিন পিকদার পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫১৬০৬ ঐ 

৬৪ কৃষ্ণ রানী পবশ্বাি স্বামী- ধীভজন্দ্র পবশ্বাি কামার পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫২০৭৬ ঐ 

৬৫ জািাত আরা পবগম স্বামী- আব্দুল মাভলক পিকদার পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫১৬২৯ ঐ 

৬৬ পদভলায়ারা পবগম স্বামী- আব্দুল পোভিন পিকদার পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫১৯৩৮ ঐ 

৬৭ পরাভকয়া পবগম স্বামী- নুল পোভিন পিকদার পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫২৩৩৮ ঐ 

৬৮ পজােরা খাতুন স্বামী- আবুল পোভিন পিকদার পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫১৬৬৯ ঐ 

৬৯ নুরুল েক পপতা- পগালাম কাভদর সুয়ালক বাজার  ০৩১১৪৬৩১৫২৮২১ ঐ 

৭০ জাোনারা পবগম স্বামী- আব্দুল জবুর পিকদার পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫১৮৯৩ ঐ 

৭১ মমতাজ পবগম স্বামী- পময়া পোভিন পিকদার পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫২৯৩৫ ঐ 

৭২ জাফর আেম্মদ পপতা- নুর আেম্মদ পিকদার পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫১৯৬৪ ঐ 

৭৩ পমা: িরয়ার (বপদ)  পপতা- পমা: মুকুর সুলতানপুর  ০৩১১৪৬৩১৫২৬০৪ ঐ 

৭৪ আব্দুল োপকম পপতা- আবদুল মপজদ সুলতানপুর  ০৩১১৪৬৩১৫২৬৮৪ ঐ 

৭৫ 
হুমায়ুন কপবর পপতা- পিােরাব 

পোভিন 

সুলতানপুর  ০৩১১৪৬৩১৫২৬৫৯ 
ঐ 

৭৬ পিাভলমান খান পপতা- তাপবদুর রেমান সুলতানপুর  ০৩১১৪৬৩১৫২৩৪৮ ঐ 

৭৭ জপিম উপিন পপতা- আোম্মদ িফা সুলতানপুর  ০৩১১৪৬৩১৫২৩১২ ঐ 

৭৮ রপবউল পোভিন পপতা- আলী আকবর সুলতানপুর  ০৩১১৪৬৩১৫১৬২৬ ঐ 

৭৯ 
োভফজ উল্লাে 

ভুইয়া 

পপতা- মপেব উল্লাে সুলতানপুর  ০৩১১৪৬৩১৫২৭০০ 
ঐ 



ক্র: নং 
উপকারভ াগীর 

নাম 
পপতা / স্বামীর নাম ঠিকানা পপশা প াটার আইপি নং পিলাভরর নাম 

৮০ তাজুল ইিলাম পপতা- জনাব আলী সুলতানপুর  ০৩১১৪৬৩১৫২৬০০০ ঐ 

৮১ নুরুল কপবর পপতা- আব্দুর কপরম পিকদার পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫১৯২৬ ঐ 

৮২ মাপবয়া খাতুন স্বামী- কপবর আেমদ তুলাতুপল  ০৩১১৪৬৩১৫২০৫৯ ঐ 

৮৩ মভনায়ারা পবগম স্বামী- আপমর পোভিন তুলাতুপল  ০৩১১৪৬৩১৫৩৬০৭ ঐ 

৮৪ ফাভতমা পবগম স্বামী- পমা: শপফ তুলাতুপল  ০৩১১৪৬৩১৫৩৬০৯ ঐ 

৮৫ আপিয়া পবগম স্বামী- ফপরদুল আলম তুলাতুপল  ০৩১১৪৬৩১৫৩৬৪২ ঐ 

৮৬ আভয়শা পবগম স্বামী- নুরুল েক তুলাতুপল  ১৯৯২০৩১১৪৬৩০০০০৫৬ ঐ 

৮৭ খুরপশদা পবগম স্বামী- নুরুল ইিলাম তুলাতুপল  ০৩১১৪৬৩১৫৩৬৮৫ ঐ 

৮৮ পভরাপকয়া পবগম স্বামী- আবদুল োপমদ তুলাতুপল  ০৩১১৪৬৩১৫৬৩৩৭ ঐ 

৮৯ পমািা: ইিলাম খাতুন স্বামী- পিান পময়া তুলাতুপল  ০৩১১৪৬৩১৫৩১৮৫ ঐ 

৯০ পমািা: পনলু আক্তার স্বামী- পমা: ইিমাইল কাইেতলী  ০৩১১৪৬৩১৫৩১৯৬ ঐ 

৯১ আভনায়ারা পবগম স্বামী- পমাোম্মদুল্লাে তুলাতুপল  ০৩১১৪৬৩১৫৩২২০ ঐ 

৯২ খপতজা পবগম স্বামী- পমা: আপজজুল্লাে তুলাতুপল  ০৩১১৪৬৩১৫৩১৪৬ ঐ 

৯৩ পেমন খাতুন স্বামী- মৃত বাদশ পময়া তুলাতুপল  ০৩১১৪৬৩১৫৩৭২০ ঐ 

৯৪ পমনু আক্তার  স্বামী- রাজা পময়া কাইেতলী  ০৩১১৪৬৩১৫২৯৯২ ঐ 

৯৫ মভনায়ারা পবগম স্বামী- মৃত এজোর পময়া কাইেতলী  ০৩১১৪৬৩১৫৩১২৫ ঐ 

৯৬ মাপফয়া খাতুন স্বামী- মৃত নুর আেম্মদ কাইেতলী  ০৩১১৪৬৩১৫৩৪৭৩ ঐ 

৯৭ আয়শা খাতুন স্বামী- মৃত িাভল আেম্মদ কাইেতলী  ০৩১১৪৬৩১৫৩৩৩১ ঐ 

৯৮ লায়লা পবগম স্বামী- মৃত আবুল কাভশম কাইেতলী  ০৩১১৪৬৩১৫৩৩৮০ ঐ 

৯৯ নুর আয়শা  স্বামী- মৃত আলা উপিন কাইেতলী  ০৩১১৪৬৩১৫৩৫০১ ঐ 

১০০ িাভজদা পবগম স্বামী- আব্দুল শুক্কর কাইেতলী  ০৩১১৪৬৩১৫২২৫৮ ঐ 

১০১ জাভেদা পবগম স্বামী- আপমর পোভিন েলুপদয়া  ০৩১১৪৬৩১৫৩২২৯ ঐ 

১০২ পেনুয়ারা পবগম স্বামী- পমা: আেমদ নবী কাইেতলী  ০৩১১৪৬৩১৫২৯৭৯ ঐ 

১০৩ রুপব আক্তার  স্বামী- আবদুর খাভলক কাইেতলী  ০৩১১৪৬৩১৫২৯৫০ ঐ 

১০৪ নাপিমা আক্তার স্বামী- মৃত পমা: ইিমাইল তুলাতুপল  ০৩১১৪৬৩১৫৩৭৩৬ ঐ 

১০৫ আব্দুল পমানাফ  পপতা- নুরুল আলম েলুপদয়া  ০৩১১৪৬৩১৫২৯১৪ ঐ 

১০৬ পমা: ইউনুি  পপতা- আব্দুল মাভলক েলুপদয়া  ১৫১৮২১৪০০০৬০০ ঐ 

১০৭ নুরুল ইিলাম পপতা- মৃত মপনর আেম্মদ কাইেতলী  ০৩১১৪৬৩১৫২৯৬৯ ঐ 

১০৮ আবদুল কাভদর  পপতা- মৃত আপম শরীফ তুলাতুপল  ০৩১১৪৬৩১৫৩৭৪০ ঐ 

১০৯ পমা: আলমগীর  পপতা- মৃত আবদুর রপশদ কাইেতলী  ০৩১১৪৬৩১৫৩৪৯৬ ঐ 

১১০ খুরভশদ আলম পপতা- মৃত আবদুর রপশদ কাইেতলী  ০৩১১৪৬৩১৫৩৪৫৫ ঐ 

১১১ আবদুল কুদ্দুি পপতা- আবদুল্লা পময়া কাইেতলী  ০৩১১৪৬৩১৫৩৩৩৩ ঐ 

১১২ আবুল কালাম পপতা- আবদুল আপজজ কাইেতলী  ০৩১১৪৬৩১৫৩৩২৯ ঐ 

১১৩ পমা: োপনফ পপতা- লাল পময়া কাইেতলী  ০৩১১৪৬৩১৫৩৪১৪ ঐ 

১১৪ ওমর আলী  পপতা- মৃত নাপির আেম্মদ কাইেতলী  ০৩১১৪৬৩১৫৩৩২৬ ঐ 

১১৫ আবুল বির পপতা- মৃত নাপির আেম্মদ কাইেতলী  ০৩১১৪৬৩১৫৩৩২৭ ঐ 

১১৬ পমজানুর রেমান পপতা- জােঙ্গীর আলম কাইেতলী  ১৯৯১০৩১১৪৬৩০০০০৭১ ঐ 

১১৭ শপেদুজামান পপতা- মৃত পেদাভয়ত উল্লাে েলুপদয়া  ০৩১১৪৬৩১৫২৯৫৮ ঐ 

১১৮ আবুল কালাম পপতা- মৃত আশ্রাফ আলী কাইেতলী  ০৩১১৪৬৩১৫৩৫০২ ঐ 

১১৯ আবুল কাভশম পপতা- ইউিপ আলী কাইেতলী  ০৩১১৪৬৩১৫৩৪৩৬ ঐ 

১২০ পমা: ফপরদ আলম পপতা- মৃত রপশদ আেম্মদ কাইেতলী  ০৩১১৪৬৩১৫৩১১৭ ঐ 

১২১ নুরুল আম  পপতা- আবু িাভলক তুলাতুপল  ০৩১১৪৬৩১৫৩৬৭৯ ঐ 

১২২ 
ো: পমা: আপজজুর 

রেমান 

পপতা- মা: পমা: ইিোক তুলাতুপল  ০৩১১৪৬৩১৫৩২৪২ 
ঐ 

১২৩ পমা: পিরাজুল ইিলাম পপতা- মৃত পকরামত আলী তুলাতুপল  ০৩১১৪৬৩১৫৩৬০২ ঐ 

১২৪ আবুল কাভশম পপতা- মৃত আবুল পোভিন কাইেতলী  ০৩১১৪৬৩১৫৩৬২৯ ঐ 

১২৫ আলী পোভিন পপতা- পমা: পোভিন তুলাতুপল  ০৩১১৪৬৩১৫৩৬৩৪ ঐ 

১২৬ আবুল োভিম পপতা- আপমনুর রেমান তুলাতুপল  ০৩১১৪৬৩১৫৩৫৯৬ ঐ 

১২৭ মপনর আোমদ পপতা- মৃত আলী পোভিন তুলাতুপল  ০৩১১৪৬৩১৫৩৬৬০ ঐ 

১২৮ আলী পোভিন পপতা- আপমর পোভিন তুলাতুপল  ০৩১১৪৬৩১৫৩৬০৪ ঐ 



ক্র: নং 
উপকারভ াগীর 

নাম 
পপতা / স্বামীর নাম ঠিকানা পপশা প াটার আইপি নং পিলাভরর নাম 

১২৯ আলী আেমদ পপতা- মৃত পভমােভিন আলী তুলাতুপল  ০৩১১৪৬৩১৫৩১৯৩ ঐ 

১৩০ তিয়দ পোভিন পপতা- কাভদর পোভিন তুলাতুপল  ০৩১১৪৬৩১৫৩৬৯৪ ঐ 

১৩১ আবদুর রপেম পপতা- জালাল আোমদ তুলাতুপল  ১৯৮১০৩১১৪৬৩০০০০০১ ঐ 

১৩২ আপমর পোভিন পপতা- খুইল্লা পময়া তুলাতুপল  ১৯৮৭০৩১১৪৬৩০০০০১১ ঐ 

১৩৩ িাোব উপিন  পপতা- মৃত তিয়দুল েক কাইেতলী  ০৩১১৪৬৩১৫৩১১৩ ঐ 

১৩৪ আবদুল আলম পপতা- মৃত পমা: শপফ কাইেতলী  ০৩১১৪৬৩১৫৩৫১২ ঐ 

১৩৫ পমারভশদুল আলম পপতা- আব্দুল পমানাফ তুলাতুপল  ১৯৮৫০৩১১৪৬৩০০০০০ ঐ 

১৩৬ পমা: পোভিন পপতা- মৃত জাপগর পোভিন তুলাতুপল  ০৩১১৪৬৩১৫৩৬৬৩ ঐ 

১৩৭ জাভন আলম পপতা- মৃত আব্দুল রপশদ তুলাতুপল  ০৩১১৪৬৩১৫৩১৯৯ ঐ 

১৩৮ মুিা খপলল পপতা- আবুল পোভিন তুলাতুপল  ০৩১১৪৬৩১৫৩৬২১ ঐ 

১৩৯ নুর বাোর  স্বামী- আপমর পোভিন কাইেতলী  ০৩১১৪৬৩১৫৩১০৮ ঐ 

১৪০ আয়শা আক্তার  স্বামী- বাবুল পময়া কাইেতলী  ০৩১১৪৬৩১৫৩৩৭৯ ঐ 

১৪১ ফপরদা পবগম স্বামী- মৃত বািচু পময়া কাইেতলী  ০৩১১৪৬৩১৫৩৩৭৬ ঐ 

১৪২ পমা: কালু পময়া পপতা- আবদুর িালাম নতুন পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৪১১১ ঐ 

১৪৩ 
আব্দুল োপলম পপতা- মৃত: পমা: 

নুরুজ্জামান 

কদুভখালা  ০৩১১৪৬৩১৫৩৮৮৮ 
ঐ 

১৪৪ নাপির উপিন পপতা- পিপিক আেমদ কদুভখালা  ০৩১১৪৬৩১৫৪০১০ ঐ 

১৪৫ োপিনা পবগম স্বামী- োপববুল্লা বাবুল কদুভখালা  ০৩১১৪৬৩১৫৪০৯৬ ঐ 

১৪৬ আবু তাভের পপতা- পমা: আলী কদুভখালা  ০৩১১৪৬৩১৫৩৯৫৮ ঐ 

১৪৭ নুর নাোর পবগম স্বামী- আবুল পোভিন কদুভখালা  ০৩১১৪৬৩১৫৪১১৩ ঐ 

১৪৮ খাতুন স্বামী- পমা: আলম কদুভখালা  ০৩১১৪৬৩১৫৩৮২৮ ঐ 

১৪৯ পশপরনা আক্তার  স্বামী- আব্দুল কদ্দুি কদুভখালা  ০৩১১৪৬৩১৫৩৮৯৬ ঐ 

১৫০ োভফজা পবগম স্বামী- নুরুল েক কদুভখালা  ০৩১১৪৬৩১৫৩৯১৫ ঐ 

১৫১ পভমাধ পিপরজ উপিন পপতা- আব্দুল বাভরক নতুন পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৪০৪৪ ঐ 

১৫২ আপিয়া খাতুন স্বামী- পমা: আলী কদুভখালা  ০৩১১৪৬৩১৫৩৮০৭ ঐ 

১৫৩ পমাোম্মদ আলী পপতা- মৃত এয়াকুব আপল কদুভখালা  ০৩১১৪৬৩১৫৪০৮৬ ঐ 

১৫৪ কুলছুমা পবগম স্বামী- রেমত উল্লাে কদুভখালা  ০৩১১৪৬৩১৫৪১২৫ ঐ 

১৫৫ আব্দুল মািান পপতা- োঁন পময়া কদুভখালা  ০৩১১৪৬৩১৫৩৯৬৭ ঐ 

১৫৬ পমািভলম খাতুন স্বামী- জয়নাল আভবদীন নতুন পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৩৭৯৬ ঐ 

১৫৭ োপিনা পবগম স্বামী- আব্দুল কপরম কদুভখালা  ০৩১১৪৬৩১৫৪০৮৫ ঐ 

১৫৮ আবুল খাভয়র পপতা- আব্দুর রপশদ কদুভখালা  ০৩১১৪৬৩১৫৪১৫২ ঐ 

১৫৯ আবাি আলী পপতা- েযরত আলী কদুভখালা  ১৯৮০০৩১১৪৬৫০০০০৬১ ঐ 

১৬০ নুর নাোর পবগম স্বামী- পমা: আলমগীর কদুভখালা  ০৩১১৪৬৩১৫৪১৫৪ ঐ 

১৬১ পমা: আবুল বশর  পপতা- মৃত আব্দুল রপশদ দুভ ালা পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৩৯২৬ ঐ 

১৬২ রাপজয়া পবগম স্বামী- পমা: োপনফ কদুভখালা  ০৩১১৪৬৩১৫৩৮৩১ ঐ 

১৬৩ জহুরা খাতুন স্বামী- শামশুল েক কদুভখালা  ০৩১১৪৬৩১৫৩৮৫৯ ঐ 

১৬৪ োপিনা পবগম স্বামী- আবদুঝ িাত্তার কালােয পখালা  ০৩১১৪৬৩১৫৩৮৫২ ঐ 

১৬৫ ই  ু  ছুফ পময়া পপতা- পমা: কালু পময়া নতুন পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৩৮৫৮ ঐ 

১৬৬ োপলমা পবগম স্বামী- আবদুল জপলল িাকযাভখালা  ০৩১১৪৬৩১৫৩৮৪৫ ঐ 

১৬৭ আভনায়ার উল্লাে পপতা- দুদুপময়া পাঠান িাকযাভখালা  ০৩১১৪৬৩১৫১০১৩ ঐ 

১৬৮ আলী আেম্মদ পপতা- আব্দুল িাত্তার কদুভখালা  ০৩১১৪৬৩১৫৩৮২১ ঐ 

১৬৯ জুভলখা খাতুন স্বামী- মৃত পরাস্তম আলী কদুভখালা  ০৩১১৪৬৩১৫৩৭৯০ ঐ 

১৭০ রাপবয়া পবগম স্বামী- নুর পমাোম্মদ কদুভখালা  ০৩১১৪৬৩১৫৩৭৯৩ ঐ 

১৭১ পগালাপ জান স্বামী- মপতউর রেমান কদুভখালা  ০৩১১৪৬৩১৫৫৮০৪ ঐ 

১৭২ রানু আক্তার পপতা- আব্দুল জব্বার িাকযাভখালা  ০৩১১৪৬৩১৫৩৯০৮ ঐ 

১৭৩ ইপিি আলী পপতা- মৃত বপশর উল্লাে কদুভখালা  ০৩১১৪৬৩১৫৩৯০৮ ঐ 

১৭৪ আভমনা পবগম পপতা- পোভিন আলী কদুভখালা  ০৩১১৪৬৩১৫৩৮২৫ ঐ 

১৭৫ রমজান আলী পপতা- মৃত আভয়ত আলী কদুভখালা  ০৩১১৪৬৩১৫৩৮২৯ ঐ 

১৭৬ আব্দুল গপি পপতা- আব্দুল িফুর কদুভখালা  ০৩১১৪৬৩১৫৪১৫৭ ঐ 

১৭৭ মমতাজ পবগম স্বামী- পমাোম্মদ আলী কদুভখালা  ০৩১১৪৬৩১৫৩৮২০ ঐ 



ক্র: নং 
উপকারভ াগীর 

নাম 
পপতা / স্বামীর নাম ঠিকানা পপশা প াটার আইপি নং পিলাভরর নাম 

১৭৮ পমা: ইউসুফ পপতা- পমাধ আব্দুল েক কদুভখালা  ০৩১১৪৬৩১৫৩৯৭৪ ঐ 

১৭৯ 
িরুপা খাতুন স্বামী- পমা: আবদুল কপরম 

োওলাদার 

কদুভখালা  ০৩১১৪৬৩১৫৩৯৫০ 
ঐ 

১৮০ পমা: ফজল কপরম পপতা- মৃত নপজর আেম্মদ িাকযাভখালা  ০৩১১৪৬৩১৫৪০২০ ঐ 

১৮১ 
িাভেরা পবগম স্বামী- পমা: আভনায়ার 

পোভিন 

কদুভখালা  ০৩১১৪৬৩১৫৩৭৯৯ 
ঐ 

১৮২ পমা: পলাকমান পোিভন পপতা- আব্দুল োপলম কদুভখালা  ০৩১১৪৬৩১৫৩৯৮৮ ঐ 

১৮৩ জাোঙ্গার পোভিন পপতা- মঞ্জুর আলী কদুভখালা  ০৩১১৪৬৩১৫৩৯৮৯ ঐ 

১৮৪ 
থুইনুপেং মারমা স্বামী- পমলা মারমা সুয়ালক মাভঝর 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৪৯৮২ 
ঐ 

১৮৫ 
নাইউিং মারমা স্বামী- মাগ্যউ মারমা সুয়ালক মাভঝর 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৪৮৯৮ 
ঐ 

১৮৬ 
পকাভলামাপেং মারমা স্বামী- েহ্লামং মারমা সুয়ালক মাভঝর 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৪৭৩৯ 
ঐ 

১৮৭ 
উমংহ্লা মারমা পপতা- তশকযহ্লা মারমা সুয়ালক মাভঝর 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৪৭৮৯ 
ঐ 

১৮৮ 
হ্লানুপেং মারমা স্বামী- মংশশপ্রু মারমা সুয়ালক মাভঝর 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৪৭৫১ 
ঐ 

১৮৯ 
অংিাপেং মারমা পপতা- মৃত থুইিাপ্রু মারমা সুয়ালক মাভঝর 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৪৬৮৯ 
ঐ 

১৯০ 
তরুলভিন তংেঙ্গযা পপতা- মৃত কুলমপনর তং সুয়ালক মাভঝর 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৪৭৬০ 
ঐ 

১৯১ 
ইয়ািপমন  পপতা- আব্দুল িাত্তার মাভঝর পাড়া রাস্তা 

মাথা 

 ০৩১১৪৬৩১৫৪৬০৩ 
ঐ 

১৯২ 
পমা: খামাদ পপতা- পিানা বাদী পশখ মাভঝর পাড়া রাস্তা 

মাথা 

 ০৩১১৪৬৩১৫৪৬১৮ 
ঐ 

১৯৩ 
মংভমঅং মাম মা পপতা- পমঅং মাম মা সুয়ালক লামার 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৪৫২১ 
ঐ 

১৯৪ 
আব্দুল আমীন পপতা- মৃত আফাজ উপিন সুয়ালক লামার 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৪৪৭২ 
ঐ 

১৯৫ 
নুর আলম পপতা-অপিউর রেমান মাভঝর পাড়া রাস্তা 

মাথা 

 ০৩১১৪৬৩১৫৪৬০৯ 
ঐ 

১৯৬ 
আভয়শা খাতুন স্বামী- নুরুল ইিলাম মাভঝর পাড়া রাস্তা 

মাথা 

 ০৩১১৪৬৩১৫৪৬০৪ 
ঐ 

১৯৭ 
নুর আভয়শা পপতা- পমা: ইউনুে মাভঝর পাড়া রাস্তা 

মাথা 

 ০৩১১৪৬৩১৫৪৫৮৯ 
ঐ 

১৯৮ 
পরদামা মাম মা স্বামী- পরদাভশ মাম মা সুয়ালক লামার 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৪৪৮৯ 
ঐ 

১৯৯ 
মাঅপেং মম মা স্বামী- ফাংভর মাম মা সুয়ালক লামার 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৪৪২৭ 
ঐ 

২০০ 
আকামং মাম মা পপতা- পমঅং মাম মা সুয়ালক লামার 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৪৫০১ 
ঐ 

২০১ 
ওয়াথুই মাম মা স্বামী- উনপেং মাম মা সুয়ালক লামার 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৪৪৫৫ 
ঐ 

২০২ 
পেংিানু মাম মা স্বামী- কযহ্লামং মাম মা সুয়ালক লামার 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৪৫১৫ 
ঐ 

২০৩ 
নাইম্রাপেং মাম মা স্বামী- তশহ্লাপেং মাম মা সুয়ালক লামার 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৪৪৪৬৩ 
ঐ 

২০৪ 
নুরুল আলম  পপতা- পমা: অব্দুল আপজজ সুয়ালক লামার 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৪৪৪৬ 
ঐ 

২০৫ 
নাইিাউ মাম মা স্বামী- োইিাহ্লা মাম মা সুয়ালক লামার 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৪৪৩৭ 
ঐ 

২০৬ 
ম্রানুপেং মারমা স্বামী- অংকযজাই মারমা সুয়ালক মাভঝর 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৫০০০ 
ঐ 

২০৭ 
প ামাপ্রু মাম মা স্বামী- পমদুই মাম মা সুয়ালক মাভঝর 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৫০৩০ 
ঐ 

২০৮ 
কযাম্রাউ মারমা স্বামী- আপ্রুমং মারমা সুয়ালক মাভঝর 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৪৭৩৪ 
ঐ 

২০৯ 
আভ ামা মারমা স্বামী- পুশশপ্রু মারমা সুয়ালক মাভঝর 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৪৭৫৫ 
ঐ 



ক্র: নং 
উপকারভ াগীর 

নাম 
পপতা / স্বামীর নাম ঠিকানা পপশা প াটার আইপি নং পিলাভরর নাম 

২১০ 
নুয়ইপ্রু মারমা স্বামী- উকযপেং মারমা সুয়ালক মাভঝর 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৪৭০৪ 
ঐ 

২১১ 
মািাপেং মারমা স্বামী- বাপিংঅং মারমা সুয়ালক মাভঝর 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৪৬৯৪ 
ঐ 

২১২ 
ক্ইংমাহ্রী মারমা স্বামী- অংথুই মারমা সুয়ালক মাভঝর 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৪৮৬২ 
ঐ 

২১৩ 
পুশশওয়াই মারমা স্বামী- পথুইবাইঅং মারমা সুয়ালক মাভঝর 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৪৮৫৭ 
ঐ 

২১৪ 
পকায়ইউপেং মারমা স্বামী- তশহ্লাপেং মাম মা সুয়ালক মাভঝর 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৪৯০৬ 
ঐ 

২১৫ 
েশশপ্রু মারমা স্বামী- পেংখয়উ মারমা সুয়ালক মাভঝর 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৪৭৯০ 
ঐ 

২১৬ 
মংকযপিং মারমা পপতা- মৃত খ্যাইিাঅং 

মারমা 

সুয়ালক মাভঝর 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৪৯১১ 
ঐ 

২১৭ 
এম্যাপিং মারমা স্বামী- আবুমং মারমা সুয়ালক মাভঝর 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৪৯৯৩ 
ঐ 

২১৮ 
এমংপেং মারমা পপতা- মৃত কযিাউ মারমা সুয়ালক মাভঝর 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৫০৩০ 
ঐ 

২১৯ 
তশনুপেং মারমা স্বামী- উিাইনু মারমা সুয়ালক মাভঝর 

পাড়া 

 ১৯৮৯০৩১১৪৬৩০০০০২৯ 
ঐ 

২২০ 
পমপ্রুিাং মারমা স্বামী- তশপিংমং মারমা সুয়ালক মাভঝর 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৪৯১০ 
ঐ 

২২১ পলাশ কাপি রুি পপতা- েন্দ্র নাথ রুি রাস্তা মাথা  ০৩১১৪৬৩১৫৫১৭০ ঐ 

২২২ পবমল পমত্র  পপতা- ফপনন্দ্র পমত্র রাস্তা মাথা  ০৩১১৪৬৩১৫৪৫৭৫ ঐ 

২২৩ কযভজওয়াই মাম মা পপতা- পফাম্রাভথায়াই মাম মা পেিম্যান পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৪২১০ ঐ 

২২৪ পাইনুপেং মাম মা পপতা- িাবুখয় মাম মা পেিম্যান পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৫০৬৪ ঐ 

২২৫ মংউপেং মাম মা পপতা- আবুখয় মাম মা পেিম্যান পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৪২০৬ ঐ 

২২৬ উম্রাপেং মাম মা স্বামী- মংপ্রুিাই মাম মা পেিম্যান পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৪২১৬ ঐ 

২২৭ ছুপরভি মাম মা পপতা- উভথায়াই মাম মা পেিম্যান পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৪২৫১ ঐ 

২২৮ নাইম্রাপেং মাম মা স্বামী- েভথায়াইউ মাম মা পেিম্যান পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৪৪১০ ঐ 

২২৯ মংভমঅং মাম মা পপতা- কযথুইঅং মাম মা পেিম্যান পাড়া  ১৯৮৬০৩১১৪৬৩০০৫৭৬৬ ঐ 

২৩০ থুইঅংপ্রু মাম মা পপতা- থুইখয়ভ া মাম মা পেিম্যান পাড়া  ১৯৯৫২০৩১১৪৬৩০০৫৭৮ ঐ 

২৩১ তশপিংভম মাম মা স্বামী- মংশশপ্রু মাম মা পেিম্যান পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৫০৭০ ঐ 

২৩২ কযানু মাম মা পপতা- থুইঅংপ্রু মাম মা পেিম্যান পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৫০৫৫ ঐ 

২৩৩ মােপ্রু মাম মা স্বামী- কযথুইঅং মাম মা পেিম্যান পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৪২৪৮ ঐ 

২৩৪ উভথায়াই মাম মা পপতা- পথায়াইো মাম মা পেিম্যান পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৪২৬৩ ঐ 

২৩৫ তশকযপেং মাম মা পপতা- পথায়াইিাপ্রু মাম মা মাভঝর পাড়া   ০৩১১৪৬৩১৫৫০৩৮ ঐ 

২৩৬ প্রুপিংঅং মাম মা পপতা- পথায়াইহ্লা অং মাম মা পেিম্যান পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৫১৮৩ ঐ 

২৩৭ নাইথুইপেং মাম মা পপতা- ফুম্রাভথায়াই মাম মা পেিম্যান পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৪২১৬ ঐ 

২৩৮ নাইয়প্রু মাম মা স্বামী- পাইমংপেং  পেিম্যান পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৪২৪৭ ঐ 

২৩৯ পমিাংপ্রু মাম মা স্বামী- খ্যকযউ মাম মা পেিম্যান পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৪২৪১ ঐ 

২৪০ ম্ইয়পেং মাম মা স্বামী- েশশউ মাম মা পেিম্যান পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৪৩৭৮ ঐ 

২৪১ পশফালী আক্তার স্বামী- পমা: পমাস্তফা রাস্তা মাথা  ০৩১১৪৬৩১৫২০৪২ ঐ 

২৪২ মপে উপিন পপতা- আফজাল উপিন রাস্তা মাথা  ০৩১১৪৬৩১৫৫১৬৮ ঐ 

২৪৩ 
পিয়ভতাষ পিন পপতা- মৃত পগাপাল পিন মাভঝর পাড়া রাস্তা 

মাথা 

 ০৩১১৪৬৩১৫৪৫৫৭ 
ঐ 

২৪৪ উ াজাই মাম মা স্বামী- পফাচুউ মাম মা পেিম্যান পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৪৯৫২ ঐ 

২৪৫ পমনু মাম মা পপতা- িাহ্লাউ মাম মা মাভঝর পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৭৭২০ ঐ 

২৪৬ 
খ্যাইম্রাপেং মাম মা স্বামী- প্রুহ্লাপেং মাম মা সুয়ালক মাভঝর 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৪৯৬৭ 
ঐ 

২৪৭ ক্রাহ্লাপেং মাম মা স্বামী- উহ্লাপেং মাম মা মাভঝর পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৪৮১০ ঐ 

২৪৮ 
ওয়ংম্রাউ মারমা স্বামী- মৃত কযবাইঅং 

মারমা 

সুয়ালক মাভঝর 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৪৭০৩ 
ঐ 

২৪৯ 
পমমা মারমা স্বামী- উশশনু মারমা সুয়ালক মাভঝর 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৪৬৪৪ 
ঐ 



ক্র: নং 
উপকারভ াগীর 

নাম 
পপতা / স্বামীর নাম ঠিকানা পপশা প াটার আইপি নং পিলাভরর নাম 

২৫০ 
েম্রাউ মারমা স্বামী- িাইনুমং মারমা সুয়ালক মাভঝর 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৪১২২ 
ঐ 

২৫১ পমখ্যাইপেং মাম মা স্বামী- অংখ্যাইপেং মাম মা মাভঝর পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৪৯৮৩ ঐ 

২৫২ 
ম্রাপিংনু মারমা স্বামী- হ্লামংপিং মারমা সুয়ালক মাভঝর 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৪৮৯৩ 
ঐ 

২৫৩ 
িাথুইউ মারমা পপতা- মৃত পমদুক মারমা সুয়ালক মাভঝর 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৪৮৬৭ 
ঐ 

২৫৪ 
পমদ্দুর মারমা পপতা- মৃত মুইিাংউ মারমা সুয়ালক মাভঝর 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৪৯০২ 
ঐ 

২৫৫ 
পমা: পমাজাভম্মল পপতা- মৃত আব্দুর িবুর মাভঝর পাড়া রাস্তা 

মাথা 

 ০৩১১৪৬৩১৫৫১৪৯ 
ঐ 

২৫৬ 
পশকর কাপি নাথ পপতা- মৃত অনি পমােন 

নাথ 

মাভঝর পাড়া রাস্তা 

মাথা 

 ০৩১১৪৬৩১৫৪৫৫৫ 
ঐ 

২৫৭ মংবু মাম মা পপতা- থুইঅং মাম মা পেিম্যান পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৪২৭০ ঐ 

২৫৮ িাপেংপ্রু  স্বামী- প্রুহ্লাঅং  পেিম্যান পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৪১৮৬ ঐ 

২৫৯ মংভফাপেং মাম মা পপতা- পথায়াইউ মাম মা পেিম্যান পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৫১১০ ঐ 

২৬০ 
পূরবী তং স্বামী- সুপশনাত তং আমতলী তঞ্চঙ্গযা 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৫৪৮৫ 
ঐ 

২৬১ 
পদবী তং স্বামী- রামন তং আমতলী তঞ্চঙ্গযা 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৫৫৪৯ 
ঐ 

২৬২ 
পশফালী তং স্বামী- মন কুমার তং আমতলী তঞ্চঙ্গযা 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৫৫৬৩ 
ঐ 

২৬৩ 
রাস্তা পদবী তং স্বামী- জয়ভিন তং আমতলী তঞ্চঙ্গযা 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৫৬০৮ 
ঐ 

২৬৪ 
িমপুপর তং স্বামী- উভথায়াইপেং তং আমতলী তঞ্চঙ্গযা 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৫৫৬৪ 
ঐ 

২৬৫ 
স্বাধীন কুমার তং পপতা- মৃত িতযকুমার তং আমতলী মাম মা 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৫৬৭৬ 
ঐ 

২৬৬ 
আভভলামপত তং স্বামী- পজভতা তং আমতলী তঞ্চঙ্গযা 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৫৫৪৭ 
ঐ 

২৬৭ 
নুন পুপর তং স্বামী- শুদ্ধধন তং আমতলী তঞ্চঙ্গযা 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৫৫২১ 
ঐ 

২৬৮ 
রংগীপন তং স্বামী- কান্দরা কুমার তং আমতলী তঞ্চঙ্গযা 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৫৫১৯ 
ঐ 

২৬৯ 
রুপন তং স্বামী- পনতান তং আমতলী তঞ্চঙ্গযা 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৫৫০৮ 
ঐ 

২৭০ 
তরুবালা তং স্বামী- রপব কুমার তং আমতলী তঞ্চঙ্গযা 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৫৬৫৪ 
ঐ 

২৭১ 
সুপবনা তং স্বামী- পকন্তু লাল তং আমতলী তঞ্চঙ্গযা 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৫৬৫৫ 
ঐ 

২৭২ 
উ ম্রাপেং মাম মা পপতা- মৃত মং উপ্রু মারমা আমতলী মাম মা 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৫৮০১ 
ঐ 

২৭৩ 
েলাপেং প্রু মারমা স্বামী- পাইপেং প্রু মারমা আমতলী মাম মা 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৫২৯৩ 
ঐ 

২৭৪ 
পম জই পক মারমা পপতা- আপ্রু মং মারমা আমতলী মাম মা 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৫২৯৮ 
ঐ 

২৭৫ 
তথ মাপেং মারমা স্বামী- তশহ্লা প্রু মারমা আমতলী মাম মা 

পাড়া 

 ১৯৬৭০৩১১৪৬৩০০০০০১ 
ঐ 

২৭৬ 
নাংিং প্রু মাম মা পপতা- মৃত পদাঅং মাম মা আমতলী মাম মা 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৫৭৮৮ 
ঐ 

২৭৭ 
েভথায়াই উ মারমা পপতা- মংশশপ্রু মারমা আমতলী মাম মা 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৫২৩০ 
ঐ 

২৭৮ 
হ্লায়ইপেং মাম মা পপতা- আভজভক মাম মা আমতলী মাম মা 

পাড়া 

 ০৩১৯১৩৮২১৪৮২৮ 
ঐ 

২৭৯ 
হ্লানুখই মাম মা স্বামী- পমদুক মাম মা আমতলী মাম মা 

পাড়া 

 ০৩১৫১১৫৩১৯৪১১ 
ঐ 

২৮০ 
পমইনু মাম মা স্বামী- হ্লামং মাম মা আমতলী মাম মা 

পাড়া 

 ০৩১১৪১৫১৩৯৩৭৫ 
ঐ 

২৮১ 
ক্রাশশথুই মারমা স্বামী- কযয়াই ধন মং 

মারমা 

আমতলী মাম মা 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৫২৩৮ 
ঐ 



ক্র: নং 
উপকারভ াগীর 

নাম 
পপতা / স্বামীর নাম ঠিকানা পপশা প াটার আইপি নং পিলাভরর নাম 

২৮২ 
পপা মানুপেং মাম মা স্বামী- তশকযপেং মাম মা আমতলী মাম মা 

পাড়া 

 ১৯৯২০৩১১৪৬৩০০০০০৭ 
ঐ 

২৮৩ 
লা পম মা মারমা পপতা- থুই তশপ্রু মারমা আমতলী মাম মা 

পাড়া 

 ১৯৮৯০৩১১৪৬৩০০০০০৫ 
ঐ 

২৮৪ 
পম পেং উ মারমা স্বামী- মংশশপ্রু মারমা আমতলী মাম মা 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৫২৫৮ 
ঐ 

২৮৫ 
উমা িাং মারমা স্বামী- প্রুপিং অং মারমা আমতলী মাম মা 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৫২৮২ 
ঐ 

২৮৬ 
পম িাথুই মারমা স্বামী- উমং পেং মারমা আমতলী মাম মা 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৫২৩৩ 
ঐ 

২৮৭ 
ক্রাওয়ং পেং মারমা পপতা- উশশপ্রু মারমা আমতলী মাম মা 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৫৩০১ 
ঐ 

২৮৮ 
পিামাখয় মারমা স্বামী- মৃত ম উ মারমা আমতলী মাম মা 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৫৮০৫ 
ঐ 

২৮৯ 
পমপ্রু মারমা স্বামী- মংিানু মাম মা আমতলী মাম মা 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৫৮০৩ 
ঐ 

২৯০ 
ওয়াংভ হ্রী মারমা স্বামী- পাইশশহ্লা মারমা আমতলী মাম মা 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৫২৩৯ 
ঐ 

২৯১ 
পম ম্যাপেং মারমা স্বামী- তশ পথায়াই প্রু মাম মা আমতলী মাম মা 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৫৩১৭ 
ঐ 

২৯২ 
রিনপত তং স্বামী- িদীপ তং আমতলী তঞ্চঙ্গযা 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৫৬০৬ 
ঐ 

২৯৩ 
রাঙা পমলই তং স্বামী- িনজয় তং আমতলী তঞ্চঙ্গযা 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৫৫৫৬ 
ঐ 

২৯৪ 
পরনু বালা তং পপতা- মৃত পনলাম বত তং আমতলী তঞ্চঙ্গযা 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৫৫৫৮ 
ঐ 

২৯৫ ফুলরানী তঞ্চঙ্গযা স্বামী- কালা পোখ তং গভিশ পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৫৯০৩ ঐ 

২৯৬ পমনু তং স্বামী- লাতু তং গভিশ পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৫৪৩৪ ঐ 

২৯৭ সুপজতা তং স্বামী- অঙঁ্গ জয় তং গভিশ পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৫৪৩৭ ঐ 

২৯৮ েন্দ্র বালা তং পপতা- গরাঅং তং গভিশ পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৫৯০০ ঐ 

২৯৯ পমনা তং স্বামী- দুলাল তং গভিশ পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৫৭২০ ঐ 

৩০০ পেন্দু তং পপতা- ইন্দ্রপজত তং গভিশ পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৫৭৫২ ঐ 

৩০১ রনীলা তং  স্বামী- অনি তং গভিশ পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৫৪৪১ ঐ 

৩০২ লইয়াপব তং পপতা- মৃত েন্দ্র পমােন তং গভিশ পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৫৪২৪ ঐ 

৩০৩ পমলাপব তং স্বামী- পমলন োকমা গভিশ পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৫৮৯৩ ঐ 

৩০৪ মদন মালা তং স্বামী- অঙ্গ কুমার তং গভিশ পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৫৯১৫ ঐ 

৩০৫ পশােন পপত তং স্বামী- শুদ্ধধন তং গভিশ পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৫৯১৩ ঐ 

৩০৬ যি পুপত তং স্বামী- পবরাজ েন্দ্র তং গভিশ পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৫৯১১ ঐ 

৩০৭ থুই বাই পেং মাম মা স্বামী- আবু অংহ্লাপেং মাম মা পেংপ্রু পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৫৭২৬ ঐ 

৩০৮ হ্লানুপেং মারমা স্বামী- উ িাপেং মারমা পেংপ্রু পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৫৭২৯ ঐ 

৩০৯ মানাই পেং মাম মা স্বামী- অংশশ উ মাম মা পেংপ্রু পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৫৭৩৮ ঐ 

৩১০ িাগপরকা তং স্বামী- িবুজ কাপি তং বংগ পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৫৪৫৬ ঐ 

৩১১ পদন বালা তং স্বামী- সুজয় তং বংগ পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৫৪৬৫ ঐ 

৩১২ অনতারা তং স্বামী- রাজয মুপন তং বংগ পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৫৭৪৪ ঐ 

৩১৩ িাগপরকা তং স্বামী- অপমরি তং বংগ পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৫৭১০ ঐ 

৩১৪ িজল কাপি তং পপতা- মাতংগী বংগ পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৫৭০৮ ঐ 

৩১৫ গুনবান তং পপতা- িাধু েন্দ্র তং বংগ পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৫৪৫৭ ঐ 

৩১৬ সুন্দ্র মালা তং পবজয় তং বংগ পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৫৪৫১ ঐ 

৩১৭ পদলাবী তং স্বামী- সু াষ েন্দ্র তং বংগ পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৫৪৫৩ ঐ 

৩১৮ িল পুপত তং স্বামী- পজত প্রু তং বংগ পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৫৭০৭ ঐ 

৩১৯ খপক রানী তং স্বামী- মঙ্গল্যা তং বংগ পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৫৭০৪ ঐ 

৩২০ জাপদ মালা তঞ্চঙ্গযা পপতা- মপতলাল তঞ্চঙ্গযা িফুল্ল পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৪৯৮৭ ঐ 

৩২১ নপমতা তঞ্চঙ্গযা পপতা- কুমার েন্দ্র তঞ্চঙ্গযা িফুল্ল পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৪৮২৫ ঐ 

৩২২ পঞ্চমুখী তঞ্চঙ্গযা স্বামী- বীর পমােন তঞ্চঙ্গযা িফুল্ল পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৪৮২৮ ঐ 



ক্র: নং 
উপকারভ াগীর 

নাম 
পপতা / স্বামীর নাম ঠিকানা পপশা প াটার আইপি নং পিলাভরর নাম 

৩২৩ পরশাি আমু পপতা- সুকমার তঞ্চঙ্গযা িফুল্ল পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৪৮২৯ ঐ 

৩২৪ মাধবী তঞ্চঙ্গযা স্বামী- বীর পিন তঞ্চঙ্গযা িফুল্ল পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৪৮৩১ ঐ 

৩২৫ িানমুখী তঞ্চঙ্গযা স্বামী- পদাহ্লাপ্রু তং িফুল্ল পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৪৮৩৮ ঐ 

৩২৬ জয়িী তঞ্চঙ্গযা পপতা- কান্দরপিং তঞ্চঙ্গযা িফুল্ল পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৫০০৬ ঐ 

৩২৭ রূপিী তঞ্চঙ্গযা পপতা- সুকুমার তঞ্চঙ্গযা িফুল্ল পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৪৯৪৬ ঐ 

৩২৮ ম্রাপেং উ মারমা স্বামী- মংেউ মারমা লামার পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৪৫২৫ ঐ 

৩২৯ মধু পেৌধুরী পপতা- িতীপ পেৌধুরী লামার পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৪৪৮১ ঐ 

৩৩০ পত্রয় তং পপতা- মঙ্গমপন তং গভিশ পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৫৪৩১ ঐ 

৩৩১ 
মংিাথুই মাম মা পপতা- মৃত পেংনু মাম মা আমতলী মাম মা 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৫৩৭১ 
ঐ 

৩৩২ 
দুংভম মাম মা স্বামী- পাইশশথুই মাম মা সুয়ালক লামার 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৯০১০ 
ঐ 

৩৩৩ 
িামশুল নাোর স্বামী- পমাোম্মদ ইিলাম সুয়ালক লামার 

পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৪৪৪৪ 
ঐ 

৩৩৪ মািানু মারমা স্বামী- পেংশশনু মারমা লামার পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৪৪৭১ ঐ 

৩৩৫ লালজার খুম বম পপতা- পরায়াল খুপ বম শ্যারন পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৫৯৩৮ ঐ 

৩৩৬ খুমপলয়ান বম পপতা- মৃত পিম আল বম শ্যারন পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৫৪৩৪ ঐ 

৩৩৭ রামথার বম পপতা- তুয়াংথন বম শ্যারন পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৬৭১০ ঐ 

৩৩৮ লালভপক পিয়াম বম স্বামী- লালপরন পলয়ান বম শ্যারন পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৬৭৩৮ ঐ 

৩৩৯ লাল রাম িম বম পপতা- পজং নুপ বম শ্যারন পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৫৯২২ ঐ 

৩৪০ পরায়ালএং বম পপতা- িানভেও বম শ্যারন পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৬২৩০ ঐ 

৩৪১ লালিান পলয়াম বম পপতা- মৃত পলয়ান পকর বম শ্যারন পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৫৯৪৭ ঐ 

৩৪২ পোয়াও দাও বম পপতা- পিয়ান থাং বম শ্যারন পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৯৭১ ঐ 

৩৪৩ পজংনুনময় বম পপতা- তনঙাম পগৎপশমানী পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৬০৮২ ঐ 

৩৪৪ রুইভল পম্রা পপতা- মৃত কাইত পম্রা শ্যারন পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৬০৬৪ ঐ 

৩৪৫ পথলয়ার পনম বম স্বামী- পিয়াম পদাও বম পগৎপশমানী পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৬০৮৩ ঐ 

৩৪৬ লালদন থাং বম পপতা- মৃত পুনপথয়ার বম শ্যারন পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৫৯৩৩ ঐ 

৩৪৭ লাল লুংঅই বম পপতা- মৃত  াই ইয়াং বম শ্যারন পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৬৭১৭ ঐ 

৩৪৮ পজৌথনিাং বম পপতা- জাপলন বম পগৎপশমানী পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৬০৩২ ঐ 

৩৪৯ তনপঙর বম পপতা- মৃত রামদাও বম শ্যারন পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৫৯৩০ ঐ 

৩৫০ পলপ মাং পম্রা পপতা- মৃত মাংখই পম্রা শ্যারন পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৪১০১ ঐ 

৩৫১ লালরাউ খম পপতা- পি পলন বম শ্যারন পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৬৯৪৫ ঐ 

৩৫২ পিম পলন বম পপতা- মৃত সুনভেও বম শ্যারন পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৬৭১৯ ঐ 

৩৫৩ লালপদন ময় বম স্বামী- খলভেও বম শ্যারন পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৬৭৩৯ ঐ 

৩৫৪ িাম িন বম পপতা- পিংময় বম শ্যারন পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৫৯৬৩ ঐ 

৩৫৫ পজৌপকনময় বম স্বামী-  ান লাল রুয়াত ময় পবথাপন পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৫৯৬০ ঐ 

৩৫৬ এস্টার বম স্বামী-  ান লাল রুয়াত পম্রা শ্যারন পাড়া  ১৯৯২০৩১১৪৬৩০০০০০৮ ঐ 

৩৫৭ রাম িান পনম বম স্বামী- লাল িাংপুই বম পবথাপন পাড়া  ১৯৯১০৩১১৪৬৩০০০০৩০ ঐ 

৩৫৮ খলখুপ বম পপতা- তুয়াংথন বম শ্যারন পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৬৭০৯ ঐ 

৩৫৯ মুনিার বম পপতা- মৃত পিমথং বম শ্যারন পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৬৭২৪ ঐ 

৩৬০ পরায়াল এং বম রাম চুয়ান বম শ্যারন পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৫৯১৯ ঐ 

৩৬১ 
লাল রাম থাং বম পপতা- িাংতুয়াে পলয়ান 

বম 

শ্যারন পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৬৭৬৯ 
ঐ 

৩৬২ পজংিন বম স্বামী- লাইপলংরং বম শ্যারন পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৫৪৭৪ ঐ 

৩৬৩ জাপকল বম স্বামী- পেও পিম বম শ্যারন পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৬৭৫৫ ঐ 

৩৬৪ লালপপয়ান পকম বম স্বামী- পদংথুম বম শ্যারন পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৬৭৬৫ ঐ 

৩৬৫ পগাভেন বম পপতা- পরায়াল খুম বম শ্যারন পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫০০০০ ঐ 

৩৬৬ লালঠালম বম পপতা- মৃত পুনদাও বম শ্যারন পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৫৯৩১ ঐ 

৩৬৭ পজংনুনপার বম স্বামী- লালরাম নুয়াম বম শ্যারন পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৬৭৬০ ঐ 

৩৬৮ পপনখুপ বম পপতা- মৃত থংপনয়ার বম শ্যারন পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৫৯২৮ ঐ 

৩৬৯ 
লাংভনট পম্রা পপতা- মৃত তনতুই পম্রা পদওয়াই 

পেিম্যান-২ 

 ০৩১১৪৬৩১৫৬৮০৭ 
ঐ 



ক্র: নং 
উপকারভ াগীর 

নাম 
পপতা / স্বামীর নাম ঠিকানা পপশা প াটার আইপি নং পিলাভরর নাম 

৩৭০ পরংভমন পম্রা পপতা- মৃত ইনেযং পম্রা নতুন িাতং পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৭২০৪ ঐ 

৩৭১ 
পেরপিং পম্রা স্বামী- পমনয়াং পম্রা রাংলাই 

পেয়ারম্যান পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৬৮৭৩ 
ঐ 

৩৭২ পাপরং পম্রা পপতা- মৃত পমনলক পম্রা মধ্যম পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৭১১৪ ঐ 

৩৭৩ রুইরাও পম্রা স্বামী- িাকপশং পম্রা নতুন িাতং পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৭২১৭ ঐ 

৩৭৪ পরংপথ পম্রা পপতা- তংরুই পম্রা মধ্যম পাড়া  ১৯৯১০৩১১৪৬৩০০০০৮ ঐ 

৩৭৫ 
পাইয়াং পম্রা পপতা- মৃত ক্লংলাই পম্রা পদওয়াই 

পেিম্যান-১ 

 ০৩১১৪৬৩১৫৬৮৬১ 
ঐ 

৩৭৬ 
ঙুইইন পম্রা পপতা- দনরই পম্রা পদওয়াই 

পেিম্যান-১ 

 ০৩১১৪৬৩১৫৬৮২৪ 
ঐ 

৩৭৭ 
পমনরাও পম্রা পপতা- ইংয়ং পম্রা পদওয়াই 

পেিম্যান-১ 

 ০৩১১৪৬৩১৫৬৮৫১ 
ঐ 

৩৭৮ খরই পম্রা পপতা- মৃত নাথাউ পম্রা পরপনক্ষ্যং পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৭২৭৩ ঐ 

৩৭৯ রুনভয়ন পম্রা স্বামী- থংপং পম্রা পিংেয পাড়া  ১৯৯৪০৩১১৪৬৩০০০০ ঐ 

৩৮০ 
পরংতুম পম্রা স্বামী- পমনক্রয় পম্রা পদওয়াই 

পেিম্যান-১ 

 ০৩১১৪৬৩১৫৬৮৫৪ 
ঐ 

৩৮১ কাইপেত পম্রা স্বামী- পমনদী পম্রা পিংেয পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৫৭০৮ ঐ 

৩৮২ 
পরয়াপয় পম্রা স্বামী- খানদই পম্রা রাংলাই 

পেয়ারম্যান পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৭১৭৫ 
ঐ 

৩৮৩ 
পমনরুং পম্রা পপতা- মৃত বুটুত পম্রা পদওয়াই পেিম্যান 

পাড়া-১ 

 ০৩১১৪৬৩১৫৬৭৮৬ 
ঐ 

৩৮৪ 
তংিং পম্রা পপতা- পমনরুং পম্রা পদওয়াই পেিম্যান 

পাড়া-১ 

 ০৩১১৪৬৩১৫৬৮৮২ 
ঐ 

৩৮৫ 
নংপয় পম্রা স্বামী- ইয়াংপঙ পম্রা পদওয়াই পেিম্যান 

পাড়া-১ 

 ০৩১১৪৬৩১৫৬৮৫৯ 
ঐ 

৩৮৬ েযংদই পম্রা পপতা- লাংপিং পম্রা মধ্যম পাড়া  ০৩১১৪৬৩০০০০১৪ ঐ 

৩৮৭ পলংয়াং পম্রা পপতা- লংরন পম্রা মধ্যম পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৭১০২ ঐ 

৩৮৮ লংপং পম্রা পপতা- মৃত ক্রংতন পম্রা মধ্যম পাড়া  ০৩১১৪৬৩০০০০৮৭ ঐ 

৩৮৯ পমনয়াং পম্রা পপতা- মৃত লাংপুং পম্রা মধ্যম পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৭১০৮ ঐ 

৩৯০ 
োমরাম পম্রা পপতা- িাকরুই পম্রা রাংলাই 

পেয়ারম্যান পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৭১৭ 
ঐ 

৩৯১ 
পরভয়ন পম্রা স্বামী- পমনরাও পম্রা রাংলাই 

পেয়ারম্যান পাড়া 

 ১৯৯১০৩১১৪৬৩০০০০৮০ 
ঐ 

৩৯২ 
পেরকম পম্রা পপতা- মৃত মপনরাম পম্রা রাংলাই 

পেয়ারম্যান পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৭১৮৩ 
ঐ 

৩৯৩ লাংপেং পম্রা পপতা- মৃত পমনরুই পম্রা মধ্যম পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৭১০১ ঐ 

৩৯৪ 
পরংক্লাং পম্রা পপতা- লাংপঙ পম্রা রাংলাই 

পেয়ারম্যান পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৭১৫৪ 
ঐ 

৩৯৫ মাংপং পম্রা পপতা- প্লংনাও পম্রা মধ্যম পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৭১৮৬ ঐ 

৩৯৬ 
য়ংদন পম্রা পপতা- মৃত পমনিাই পম্রাপ রাংলাই 

পেয়ারম্যান পাড়া 

 ১৯৯১০৩১১৪৬৩০০০৮১ 
ঐ 

৩৯৭ থংপং পম্রা পপতা- মৃত মইশা পম্রা মধ্যম পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৭১২৩ ঐ 

৩৯৮ 
নংপয় পম্রা স্বামী- লমিাং পম্রা পদওয়াই পেিম্যান 

পাড়া-১ 

 ০৩১১৪৬৩১৫৫৬৮৬ 
ঐ 

৩৯৯ পাইংপাও পম্রা স্বামী- ক্রংপনং পম্রা পূন মবািন পাড়া  ১৯৯৪০৩১১৪৬৩০০০০০৩ ঐ 

৪০০ 
োমভল পম্রা স্বামী- য়ংয়াং পম্রা রাংলাই 

পেয়ারম্যান পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৭১৬৫ 
ঐ 

৪০১ 
তুমলক পম্রা স্বামী- পমনয়ম পম্রা রাংলাই 

পেয়ারম্যান পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৭১৭৩ 
ঐ 

৪০২ 
পমনওয়াই পম্রা পপতা- পেকতু পম্রা রাংলাই 

পেয়ারম্যান পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৭১৭০ 
ঐ 

৪০৩ পলংপরং পম্রা পপতা- লাংয়ং পম্রা ক্রামাপদ পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৭০১৬ ঐ 

৪০৪ ইংয়ং পম্রা পপতা- মৃত ইরেযং পম্রা নতুন িাতং পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৬৭৯০ ঐ 

৪০৫ 
পারাও পম্রা পপতা- মৃত লংপঙ পম্রা রাংলাই 

পেয়ারম্যান পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৭১৭৭ 
ঐ 

৪০৬ 
থুমক্রং পম্রা স্বামী- য়ারতুই পম্রা রাংলাই 

পেয়ারম্যান পাড়া 

 ০৩১১৪৬৩১৫৭১৩৫ 
ঐ 



ক্র: নং 
উপকারভ াগীর 

নাম 
পপতা / স্বামীর নাম ঠিকানা পপশা প াটার আইপি নং পিলাভরর নাম 

৪০৭ লাংপরং পম্রা পপতা- পমনরন পম্রা পিবা পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৭৩৮৭ ঐ 

৪০৮ পমনরাও পম্রা পপতা- পমনয়ম পম্রা পিবা পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৭৪১৯ ঐ 

৪০৯ সুমতুই পম্রা পপতা- মৃত আবুই পম্রা পিবা পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৭৪২৬ ঐ 

৪১০ পমনিাই পম্রা পপতা- পমনলং পম্রা পিবা পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫০০৩৩ ঐ 

৪১১ পায়া পম্রা পপতা- োংভরং পম্রা পিবা পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৭৩৮১ ঐ 

৪১২ পমনয়াং পম্রা পপতা- পমনক্রই পম্রা পিবা পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৭৩৯৭ ঐ 

৪১৩ পমনওয়াই পম্রা পপতা- পমনরন পম্রা পিবা পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৭৩৯৩ ঐ 

৪১৪ পরংএ পম্রা পপতা- মৃত কংভয়ং পম্রা পিবা পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৯৯০১ ঐ 

৪১৫ পাতুই পম্রা পপতা- মৃত কংভয়ং পম্রা পিবা পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৭৪০৩ ঐ 

৪১৬ পমনু আক্তার  স্বামী- পমজানুর রেমান পমম্বার পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৭৪৮০ ঐ 

৪১৭ পভরাভকয়া পবগম স্বামী- ইনুি পমম্বার পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৭৪৪৬ ঐ 

৪১৮ মমতাজ পবগম স্বামী- নুর পমাোম্মদ পমম্বার পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৭৪৫৮ ঐ 

৪১৯ জাপকর পোভিন পপতা- মৃত পভোভিন আলী পমম্বার পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৭৪৩৫ ঐ 

৪২০ পমা: নাপির উিীন পপতা- মৃত আব্দুল জপলল পমম্বার পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৭৪৮০ ঐ 

৪২১ আভয়শা পবগম স্বামী- পমা: রমজান আলী পমম্বার পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৭৪৪৫ ঐ 

৪২২ পমা: আব্দুল খাভলক পপতা- মৃত আব্দুল কপরম পমম্বার পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫০৫৬৫ ঐ 

৪২৩ োভেরা পবগম স্বামী- আবু পিপিক পমম্বার পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫০৩৩৮ ঐ 

৪২৪ আব্দুল মাভলক পপতা- মৃত তিয়দ আোম্মদ পমম্বার পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৭৪৩৭ ঐ 

৪২৫ পমা: জাপমর পোভিন পপতা- মৃত আব্দুল মপজদ পমম্বার পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৪৪৮৯ ঐ 

৪২৬ নুরুল আবিার পপতা- মৃত রাজা পময়া পমম্বার পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৭৪৫৩ ঐ 

৪২৭ পরাপবয়া পবগম স্বামী- মৃত আ: জব্বার পমম্বার পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৭৪৫১ ঐ 

৪২৮ পমা: ইিমাইল পপতা- মৃত আ: জব্বার পমম্বার পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৭৪৪৮ ঐ 

৪২৯ পমা: পমাপমনুল েক পপতা- মৃত আ: কপরম পমম্বার পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৭৪৮৪ ঐ 

৪৩০ পমা: আপমর পোভিন পপতা- মৃত আ: মপজদ পমম্বার পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫০৩৬৩ ঐ 

৪৩১ পমা: িপেদুল ইিলাম পপতা- মৃত আ: আপজজ পমম্বার পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৭৫০০ ঐ 

৪৩২ জয়তুন পনিা স্বামী- মৃত আ: মপতন পমম্বার পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৭৪৬০ ঐ 

৪৩৩ শাপে আক্তার স্বামী- মপন পোভিন পমম্বার পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৭৪৯৬ ঐ 

৪৩৪ আবুল কাভিম পপতা- আোম্মদ পময়া গয়ালমারা   ০৩১১৪৬৩১৫৭৫২৬ ঐ 

৪৩৫ ইছুোক পময়া পপতা- মৃত গুড়া পময়া গয়ালমারা   ০৩১১৪৬৩১৫৭৫৬০ ঐ 

৪৩৬ িামশুন নাোর স্বামী- মৃত আ: কাভদর গয়ালমারা   ০৩১১৪৬৩১৫৭৬১৮ ঐ 

৪৩৭ আব্দুল শুক্কুর পপতা- আব্দুল েক গয়ালমারা   ১৯৯০০৩১১৪৬৩০০০০০১ ঐ 

৪৩৮ তিয়দুল েক পপতা- মৃত লাল পময়া গয়ালমারা   ০৩১১৪৬৩১৫৭৫৭০ ঐ 

৪৩৯ োয়দার আপল পপতা- মৃত গুরা পময়া গয়ালমারা   ০৩১১৪৬৩১৫৭৫৬৬ ঐ 

৪৪০ পমাোম্মদ আলী পপতা- গুরা পময়া গয়ালমারা   ০৩১১৪৬৩১৫৭৫৮৬ ঐ 

৪৪১ 
পমাোম্মদ নুরুল 

আবিার 

পপতা- পমাোম্মদ ইপলয়াে গয়ালমারা   ০৩১১৪৬৩১৫৭৫৪২ 
ঐ 

৪৪২ পমা: আবুল কালাম পপতা- পমা: ইিাোক গয়ালমারা   ০৩১১৪৬৩১৫৭৫৬৮ ঐ 

৪৪৩ পমাোম্মদ নুরুল েক পপতা- তিয়দুল েক গয়ালমারা   ০৩১১৪৬৩১৫৭৫৪৫ ঐ 

৪৪৪ 
পমাোম্মদ শাোব উপিন পপতা- মৃত পমা: জালাল 

আোম্মদ 

গয়ালমারা   ০৩১১৪৬৩১৫৭৬৬৯ 
ঐ 

৪৪৫ আব্দুল মিান পপতা- মৃত মফজল পময়া গয়ালমারা   ০৩১১৪৬৩১৫৭৫৪৯ ঐ 

৪৪৬ পমাোম্মদ তিয়দ পপতা- মৃত আব্দুল পিাওয়ান গয়ালমারা   ০৩১১৪৬৩১৫৭৫২৪ ঐ 

৪৪৭ পমা: রপফক পপতা- মৃত কপরব আোম্মদ গয়ালমারা   ০৩১১৪৬৩১৫৭৬০৪ ঐ 

৪৪৮ নুরজাোন স্বামী- শাে জাোন গয়ালমারা   ০৩১১৪৬৩১৫৭৫৬৩ ঐ 

৪৪৯ আবু তাভের পপতা- আেম্মদ পময়া গয়ালমারা   ০৩১১৪৬৩১৫৭৯৯২ ঐ 

৪৫০ রমজান আলী পপতা- আেমদ পময়া গয়ালমারা   ০৩১১৪৬৩১৫৭৫৮০ ঐ 

৪৫১ পমা: আব্দুল খাভলক পপতা- মৃত পনরাজ আলী মাষ্টার পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৭৬৯১ ঐ 

৪৫২ পমা: মনু পময়া পপতা- মৃত পনরাজ আলী  াগ্যকুল  ০৩১১৪৬৩১৫৭৯৬৫ ঐ 

৪৫৩ কপরমু পিিা স্বামী- পমা: মুন পময়া  াগ্যকুল  ০৩১১৪৬৩১৫৭৮৯১ ঐ 

৪৫৪ আপমর উল্লা পপতা- নুরুল আলম  াগ্যকুল  ০৩১১৪৬৩১৫৭৮৪৮ ঐ 



ক্র: নং 
উপকারভ াগীর 

নাম 
পপতা / স্বামীর নাম ঠিকানা পপশা প াটার আইপি নং পিলাভরর নাম 

৪৫৫ রত্না রানী পদ স্বামী- দ্বীপক কাপি পদ  াগ্যকুল  ০৩১১৪৬৩১৫৭৮২৯ ঐ 

৪৫৬ 
পমা: শাোলম পপতা- মৃত পমাোম্মদ 

ইব্রাপেম 

 াগ্যকুল  ০৩১১৪৬৩১৫৭৮১৭ 
ঐ 

৪৫৭ পমা: পিপিক আেম্মদ পপতা- মৃত পকতাব আলী  াগ্যকুল  ০৩১১৪৬৩১৫৭৮০৩ ঐ 

৪৫৮ আলম আরা স্বামী- পমা: রপশদ  াগ্যকুল  ০৩১১৪৬৩১৫৭৮৭০ ঐ 

৪৫৯ িপকনা পবগম স্বামী- দুদু পময়া  াগ্যকুল  ০৩১১৪৬৩১৫৭৯১৪ ঐ 

৪৬০ পমা: শপফ আলম পপতা- তিয়দ আলম  াগ্যকুল  ০৩১১৪৬৩১৫৭৯৭৯ ঐ 

৪৬১ মভনায়ার পবগম স্বামী- পমর পমাোম্মদ  াগ্যকুল  ০৩১১৪৬৩১৫৭৮৮৯ ঐ 

৪৬২ তািপলমা পবগম স্বামী- পমা: জুরান পময়া  াগ্যকুল  ০৩১১৪৬৩১৫৭৭১১ ঐ 

৪৬৩ আব্দুল জপলল পপতা- মৃত আপবদ আলী  াগ্যকুল  ০৩১১৪৬৩১৫৭৯৫২ ঐ 

৪৬৪ রুপব দাশ স্বামী- পশবু কাপি দাশ  াগ্যকুল  ১৯৭৩০৩১১৪৬৩০০০০০১ ঐ 

৪৬৫ আন জুমা খাতুন স্বামী- আরজুম আলী মাষ্টার পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৭৭১৪ ঐ 

৪৬৬ জাোনারা পবগম স্বামী- পমা: শপফক  াগ্যকুল  ০৩১১৪৬৩১৫৭৯৮৫ ঐ 

৪৬৭ পদলুয়ারা পবগম স্বামী- পমা: রপফক  াগ্যকুল  ০৩১১৪৬৩১৫৭৮৬০ ঐ 

৪৬৮ পমা: মুক্তার পপতা- মৃত পনরাজ আলী  াগ্যকুল  ০৩১১৪৬৩১৫৭৬৯৮ ঐ 

৪৬৯ পমা: আভনায়ার পোভিন পপতা- মৃত আবদুল মপতন  াগ্যকুল  ০৩১১৪৬৩১৫৭৬৮৭ ঐ 

৪৭০ আবুল কাভিম পপতা- মৃত নপজর আেম্মদ  াগ্যকুল  ০৩১১৪৬৩১৫৭৮৪২ ঐ 

৪৭১ ইয়ািপমন আক্তার স্বামী- পমা: জপমর পোভিন মাষ্টার পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৭৬৯৩ ঐ 

৪৭২ পমা: জাোঙ্গীর পপতা- পমা: তিয়দ আলী  াগ্যকুল  ০৩১১৪৬৩১৫৭৯০০ ঐ 

৪৭৩ পমা: ইউছুফ পপতা- ইউনুি আলী  াগ্যকুল  ০৩১১৪৬৩১৫৭৯৩৪ ঐ 

৪৭৪ শাপেনা আকতার পপতা- পমা: শামসুল েক  াগ্যকুল  ০৩১১৪৬৩১৫৭৯64 ঐ 

৪৭৫ পদলয়ারা পবগম স্বামী- আব্দুল মাপনক  াগ্যকুল  ০৩১১৪৬৩১৫৭৯২৪ ঐ 

৪৭৬ পমা: শাো আলম পপতা- মৃত আব্দুল আপজজ বাবুপেে পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৭৭৪৪ ঐ 

৪৭৭ পমা: মুনছুর আলী পপতা- ইনি আলী মাষ্টার পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৭৯৬৮ ঐ 

৪৭৮ 
নুরুল আলম পপতা- মৃত আমীর 

পমাোম্মদ 

 াগ্যকুল  ০৩১১৪৬৩১৫৭৮৫০ 
ঐ 

৪৭৯ পমা: রুভবল পপতা- খপলল রেমান  াগ্যকুল  ০৩১১৪৬৩১৫৭৮৫১ ঐ 

৪৮০ রাপশদা আকতার স্বামী- আবু তাভের  াগ্যকুল  ০৩১১৪৬৩১৫৭৭০৬ ঐ 

৪৮১ মভনায়ারা পবগম স্বামী- মৃত আবুল োভিম  াগ্যকুল  ০৩১১৪৬৩১৫৭৯৪৬ ঐ 

৪৮২ পমা: ফজল কপরম পপতা- আপমর পোভিন বাবুপেে পাড়া  ০৩১১৪৬৩১৫৭৯০২ ঐ 

৪৮৩ পমা: োিান পপতা- পমা: মাভলক বাবুপেে পাড়া  ১৯৯৪০৩১১৪৬৩০০০০১৫ ঐ 

৪৮৪ তফুরা খাতুন স্বামী- িাোব পময়া  াগ্যকুল  ০৩১১৪৬৩১৫৭৭৭১ ঐ 

৪৮৫ সুনীল দাশ পপতা- মন পমােন দাশ  াগ্যকুল  ০৩১১৪৬৩১৫৭৮৩৩ ঐ 

৪৮৬ পরাভকয়া পবগম স্বামী- ইিাক  াগ্যকুল  ০৩১১৪৬৩১৫৭৬৬৭ ঐ 

৪৮৭ আভনায়ার পোভিন পপতা- পমা: ঠান্ডা পময়া  াগ্যকুল  ০৩১১৪৬৩১৫৭৭১৩ ঐ 

৪৮৮ খুপক আক্তার স্বামী- আলম গীর   াগ্যকুল  ১৯৮৯০৩১১৪৬৩০০০০০৩ ঐ 

৪৮৯ ফাভতমা পবগম স্বামী- মনুপময়া  াগ্যকুল  ০৩১১৪৬৩১৫৭৭৫৯ ঐ 

৪৯০ ফুল বানু  স্বামী- পমা: রপফক  াগ্যকুল  ০৩১১৪৬৩১৫৭৯২৯ ঐ 

৪৯১ পমা: খপললুর রেমান পপতা- মৃত অপবদ আলী  াগ্যকুল  ০৩১১৪৬৩১৫৭৯১১ ঐ 

৪৯২ পমপরন আক্তার পপতা- আব্দুল মাভলক  াগ্যকুল  ১৯৮৯০৩১১৪৬৩০০০০০৬ ঐ 

৪৯৩ আবু তাভলক পপতা- আবুল কাভশম  াগ্যকুল  ০৩১১৪৬৩১৫৭৯১১ ঐ 

৪৯৪ মাোমুদা পবগম স্বামী- পমা: িফর আলী  াগ্যকুল  ০৩১১৪৬৩১৫৭৬৮৬ ঐ 

৪৯৫ আভনায়ারা পবগম স্বামী- আপমর োমজা  াগ্যকুল  ০৩১১৪৬৩১৫৭৭১৮ ঐ 

৪৯৬ পমা: তিয়দ আলম পপতা- ঠান্ডা পময়া  াগ্যকুল  ০৩১১৪৬৩১৫৭৯৭৭ ঐ 

৪৯৭ পশপরন আক্তার  স্বামী- মৃত তাজুল ইিলাম  াগ্যকুল  ০৩১১৪৬৩১৫৭৮৯৪ ঐ 

৪৯৮ পমা: আকতার পোভিন পপতা- মৃত আবুল কাভশম  াগ্যকুল  ১৯৪৩০৩১১৪৬৩১৬৪৫২৬ ঐ 

৪৯৯ পমা: রুভবল পপতা- আলী পোভিন  াগ্যকুল  ০৩১১৪৬৩১৫৭৯৯৩ ঐ 
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