
২১ নং টুমচর ইউননয়ন পনরষদ, লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর সর্বশেষ আপশেট : ১০ ফেব্রুয়ানর ২০২২
ক্রম উপকারশ াগীর NID উপকারশ াগীর নাম মাতার নাম নপতার নাম র্য়স ইউননয়ন ওয়ােব গ্রাম পাস র্ুক প্রথম  াতা গ্রহন

1 19865114389111611 াহনাজ বফগভ ভননায়াযা বফগভ কপর আহনেদ 35 টুভচয 1 টুভচয 172 01-07-19

2 19915122508007144 াযপভন আক্তায সাভসুন নাহায বভা:আফুর কানসভ 31 টুভচয 1 টুভচয 268 01-07-20

3 5992233899 পযয়াজ উপিন ব াকন পানেভা  ােুন নুয বভাহােদ 60 টুভচয 1 টুভচয 269 01-07-19

4 19955114389111378 োসপরভা আকোয বযানকয়া বফগভ আফুর কানভ 26 টুভচয 1 টুভচয 170 01-07-19

5 19905114389109675 ভপহন বহানসন যাপজয়া  ােুন সপপকুর ইসরাভ 31 টুভচয 1 টুভচয 176 01-07-19

6 19985114389109471 আরভগীয পফরপকছ নুযুর আপভন 23 টুভচয 2 টুভচয 9 01-06-11

7 9147903398 বফল্লার বহানসন সপুযা  ােুন আফদরু ভন্নান 66 টুভচয 2 টুভচয 88 01-06-16

8 3263393948 বযপজয়া বফগভ আপপয়া  ােুন ভুগফুর আহেদ 56 টুভচয 1 টুভচয 110 01-06-17

9 20105114389107240 হৃদয় বহানসন পযনা আকোয আরভগীয বহানসন 11 টুভচয 1 টুভচয 157 01-07-19

10 4623239219 বভাোঃ ছছয়দ আহেদ পফপফ পানেভা আরী উরযাহ 49 টুভচয 1 টুভচয 175 01-07-19

11 6853718077 পফপফ ভপযয়ভ আনভনা  ােুন বভাোঃ পভয়া 62 টুভচয 1 টুভচয, অপচভ উপিন ফযাাযী ফাপ 179 01-07-19

12 20015114389112443 কাউসায বহানসন কাজর বয া কাভার বহানসন 20 টুভচয 2 টুভচয 190 01-07-20

13 20035114389100412 বভা:পযহাদ বহানসন বজসপভন আকোয বভা:আপভয বহানসন ফাহায 18 টুভচয 1 টুভচয 270 01-07-19

14 19965114389110707 াহাদাে বহানসন সািাভ জাহানাযা বফগভ আফুর কানভ 25 টুভচয 1 টুভচয, েপভজ উপিন ফযাাযী ফাপ 2 01-02-10

15 1911916920 আফুর কারাভ (টিটু) নূযজাহান বফগভ হাপফফুয যহভান 45 টুভচয 1 টুভচয 173 01-07-20

16 19962617272126353 বভা:পযয়াদ বহানসন বযানকয়া বফগভ বভা:জাহাঙ্গীয আরভ 25 টুভচয 1 টুভচয, েপভজ উপিন ফযাাযী ফাপ 271 01-07-19

17 19945114389102531 বভা:যাপকফ বহানসন পয়াযা বফগভ আফু োনহয 28 টুভচয 1 টুভচয, পযয়াজ উপিন ভুপি ফাপ 180 01-07-19

18 19735114389002213 আনয়া বফগভ সাগনযয বনছা হানপজ আহেদ 48 টুভচয 1 টুভচয, গপুয ভুহযীয ফাপ 178 01-07-19

19 7332219810 বভাোঃ পন ভননায়াযা বফগভ াভসর হক 36 টুভচয 1 টুভচয, বুরু ানটায়াযীয নেুন ফাপ 174 01-07-19

20 19715114389959188 জাপকয বহানসন কপফয পপনযাজা  ােুন ভপপজ উরযা পভয়া 51 টুভচয 1 টুভচয, যপদ ফযাাযী ফাপ 8 01-02-07

21 19805114389959164 যওন আক্তায নুযজাহান বফগভ োজর ইসরাভ 41 টুভচয 1 টুভচয, ফ আভজাদ ানটায়াযী ফাপ 1 01-07-20
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22 9115828486 বভাোঃ ভপহফ ঊরযা স্বন বভাসােৎ বযপজয়া বফগভ ফপয উরযা 62 টুভচয 1 টুভচয, েপভজ উপিন বফাযী ফাপ 181 01-07-19

23 6886014205 বদনরায়ায বহানসন পানেভা  ােুন জারার আহেদ 54 টুভচয 1 টুভচয, ানা পভয়া হাপজ ফাপ 6 01-04-67

24 20045114389103093 আব্দরু হাপকভ বারী বফগভ বভা:যুহুর আপভন 18 টুভচয 2 টুভচয, যুহুর আপভননয নেুন ফাপ। 69 01-10-16

25 8235462846 বভাোঃ সপহদ যপছয়া  ােুন হাফীফ উরযা 42 টুভচয 5 টুভচয, নুয ফক্স ডাক্তায ফাপ। 143 01-03-19

26 7793170882 বভাোঃ আব্দরু পহদ নানু্ট পনয়জনু বনছা বভাোঃ াহা আরভ 39 টুভচয 5 টুভচয, ভপভন ভাপঝ ফাপ 26 01-03-10

27 1003297767 বভাোঃ বনাভান পনয়নজয বনছা পসযাজরু ইসরাভ 34 টুভচয 5 টুভচয, ভপভন ভাপঝয ফাপ। 211 01-07-19

28 9555205948 ছানয়দলু্লা জযুপা  ােুন আপভন উরযা 56 টুভচয 5 টুভচয, ভপভন ভাপঝ ফাপ। 151 01-07-19

29 7300592040 পনু আক্তায যপহভা বফগভ বভাোঃ সাহাফ উপিন 36 টুভচয 2 টুভচয, চুনু পভপঝ ফাপ। 14 01-12-06

30 20115114389100309 নাজভুর হাসান ভুনোওপসন নাপছভা বফগভ আফু োনহয 11 টুভচয 2 টুভচয, ছপপ উরযাহ হাপজ ফাপ। 89 01-10-10

31 20145114389102486 বভা: াভীভ বপি বফগভ বভা:ইসভাইর 7 টুভচয 2 টুভচয, ওয়াপয ুনেয ফাপ 273 01-07-19

32 20055114389104855 পাযহানা আকোয বপপি বফগভ জাহাঙ্গীয আরভ 16 টুভচয 2 টুভচয, কারু সিায ফাপ 12 01-02-10

33 20085114389101771 বভা:সাইভুন নাজভা আক্তায বভা:আব্দসু সপহদ 13 টুভচয 2 টুভচয, ছপপ উরযাহ হাপজ ফাপ 52 01-03-20

34 19785114389961107 ঝননা যানী দাস পদারী যানী দাস অভূরয চন্দ্র দাস 43 টুভচয 2 টুভচয, অভুরয চননাদ্রয ফাপ। 10 01-08-15

35 1474828322 সপপকুর ইসরাভ পানেভা আক্তায াহাফুপিন 37 টুভচয 2 টুভচয, বনায়াফ আরী ভুপি ফাপ 114 01-07-20

36 19995114389002289 বজসপভন আক্তায আনভনা বফগভ আ:ভানরক 23 টুভচয 2 টুভচয, দই আফু কারানভয ফাপ 188 01-07-20

37 2839862410 আফদরু হাপসভ ভননামা বফগভ সাহাদলু্লাহ 64 টুভচয 3 টুভচয, সওদাগয ফাপ 194 01-07-19

38 19935114389105412 বযনু আক্তায নুয আরভ আনয়া বফগভ 28 টুভচয 1 টুভচয, ভাোব্বয ফাপ 67 01-10-16

39 20055114389112962 সুভনা বফগভ ভাহপুজা  ােুন বহানসন আহােদ 16 টুভচয 2 টুভচয, বভস্তুযী ফাপ 160 01-07-19

40 19925114389000351 পযহাদ আরভ কুরছুভ বফগভ বভাোঃ বসপরভ 29 টুভচয 3 টুভচয, ৩ নং ওয়াডন 193 01-07-19

41 20145114389106439 বভা:নাপফর বহানসন পনহাদ নুুয আক্তায বভা:জপহয আরভ 7 টুভচয 3 টুভচয বহজয উপিন ুনেয ফাপ 275 01-07-19

42 4198204309 বভাফাযক কপযভ যপহভা বফগভ আফু োনহয 35 টুভচয 2 টুভচয, বভাফাযনকয নেুয ফাপ 185 01-07-20
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43 4617077781 আসভা বফগভ পানেভা বফগভ ছানয়দরু হক 36 টুভচয 3 টুভচয 16 01-11-08

44 19995114389110503 ডপর আক্তায নাযপগস আক্তায বভা:কাভার উপিন 22 টুভচয 3 টুভচয 115 01-08-10

45 7319941493 বদনরাওয়াযা বফগভ হাপরভা  ােুন আফদরু ভপেন 49 টুভচয 3 টুভচয 196 01-07-19

46 20025114389110457 বভা:পযয়াজ বহানসন ভননায়াযা বফগভ স্বন বহানসন 19 টুভচয 3 টুভচয 156 01-07-19

47 5545180480 াপহনুয আক্তায আশুযা  ােুন আপজজরু হক 34 টুভচয 3 টুভচয 192 01-07-19

48 20005114389109166 সনহর বহানসন াপহনুয বফগভ বভা:ইসভাইর বহানসন 22 টুভচয 3 টুভচয 154 01-07-19

49 19925114389000119  ুপ বফগভ বযয়াযা বফগভ বভাোঃ আফুর বহানসন 29 টুভচয 7 টুভচয 43 01-08-07

50 5971674873 বরাকভান বহানসন জয়নফ ফানু াভছর হক 51 টুভচয 3 টুভচয 18 01-01-07

51 20025114389112253 আছভা আক্তায পয়াযা বফগভ বরাকভান বহানসন 19 টুভচয 3 টুভচয 191 01-07-19

52 20015114389108898 সাযপভন আক্তায াযুর বফগভ বভা:হাপনপ 21 টুভচয 2 টুভচয 272 01-07-19

53 6866732958 আফুর কানভ াভছুন নাহায ভপপজ উরযা 51 টুভচয 1 টুভচয 5 01-02-10

54 20075114389112884 সুফনা আক্তায পযয়া পানেভা বফগভ বভা:সুভন 14 টুভচয 3 টুভচয 198 01-07-19

55 19955114389109509 বভা:বভাযনদ আরভ  ুযপদা বফগভ বভা:বদনরায়ায বহানসন 26 টুভচয 3 টুভচয 195 01-07-19

56 19965114389112965 সুপভ আক্তায আনয়া বফগভ বভা:আজাদ 25 টুভচয 1 টুভচয 103 01-02-16

57 6408002654  ানরদা বফগভ  ুযপদা বফগভ বভাোঃ বদনরায়ায বহানসন 29 টুভচয 3 টুভচয 71 01-10-16

58 7786777651 বভাোঃ যাজু বহাসননয়াযা বফগভ বভাোঃ ভাপনক 29 টুভচয 3 টুভচয 147 01-07-19

59 20035114389111404 োনপজনা আক্তায বযন আযা বোপানয়র আহেদ 18 টুভচয 6 টুভচয 225 01-07-19

60 2361112333 ছপকনা  ােুন কাদনযয বনছা যপছভ উপিন 59 টুভচয 6 টুভচয 234 01-07-19

61 8690037661 বভাসাযযপ বহানসন জাহানাযা বফগভ ভপজফুর হক 48 টুভচয 3 টুভচয 116 01-08-19

62 9163909600 জাপকয বহানসন বদনরায়াযা বভাোঃ পসযাজ 23 টুভচয 3 টুভচয 199 01-07-19

63 5950557446 বভাোঃ ইউছুপ নুযজাহান বফগভ বহানসন আহেদ 34 টুভচয 3 টুভচয 15 01-02-10

64 20065114389111242 ফ াধন চন্দ্র দাস অনীভা যানী দাস টুটুর চন্দ্র দাস 15 টুভচয 2 টুভচয 183 01-07-10

65 2800721561 বভাোঃ জপহয উপিন বসাপহদা বফগভ বহানসন আহােদ 47 টুভচয 4 টুভচয 155 01-01-19
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অসচ্ছল প্রনতর্ন্ধী  াতা -উপকারশ াগীর তানলকা

66 5969565927 আফুর কারাভ পপনযাজা যপপকুল্লাহ 43 টুভচয 5 টুভচয 24 01-07-20

67 19945114389109496 স্বন ভননায়াযা বফগভ নুযুর ইসরাভ 27 টুভচয 4 টুভচয 202 01-07-19

68 3284704883 ছানয় উপিন বভাহনেয বনছা াহজান 50 টুভচয 4 টুভচয 210 01-07-19

69 20045114389100226 ান্না কপহনুয জপহয বহানসন 18 টুভচয 4 টুভচয 93 01-10-16

70 20105114389112478 অকন  চন্দ্র দাস যাপ  যাপন দাস বগৌকূর চন্দ্র দাস 11 টুভচয 2 টুভচয 75 01-07-20

71 20045114389107982 বভা:হজর কপযভ ফাননাজা  ােুন বভা:জয়নার আনফদীন 18 টুভচয 4 টুভচয 136 01-09-18

72 1499054805 পযনা বফগভ বহাসনন আযা বফগভ বনছায উপিন 36 টুভচয 4 টুভচয 119 01-07-20

73 6408065271 কুসুভ আক্তায অপহদা বফগভ বভাোঃ ইছভাইর 44 টুভচয 4 টুভচয 19 01-12-06

74 6873760182 োছপরভা বফগভ বভাযা বফগভ বভাোঃ েছপরভ 29 টুভচয 4 টুভচয 200 01-07-20

75 19705114389964142 বভাোঃ ছারা উপিন পসযাজী বফগভ বভাহােদ বহানসন 51 টুভচয 4 টুভচয 245 01-07-19

76 8674734606 বভাফানেযা বফগভ আরীভা  ােুন হাপযছ পভয়া 59 টুভচয 4 টুভচয 203 01-07-19

77 2803768411 বভাোঃ হাযুনুয যহভান বভাসােদ বযানকয়া বফগভ বভাোঃ াহ জাহান 43 টুভচয 4 টুভচয 166 01-07-19

78 3707117358 বভাোঃ আব্দরু ভন্নান বভাসাোঃ জাপফয়া  ােুন বভাোঃ আফদরু হাপরভ 41 টুভচয 4 টুভচয 208 01-07-19

79 1905735526 আফদযু যপহভ আপছয়া  ােুন আফদরু ভপেন 49 টুভচয 3 টুভচয 197 01-07-19

80 1459199780 বসারায়ভান নুয জাহান বফগভ হানপজ আহেদ 54 টুভচয 4 টুভচয 205 01-07-19

81 9578793102 ইয়াসপভন আক্তায ভর্জিনা বফগভ আফুর ফাসায 34 টুভচয 4 টুভচয 209 01-07-19

82 4185407816 আয়া বফগভ আশুযা  ােুন বহদানয়ে উরযা 52 টুভচয 4 টুভচয 276 01-07-19

83 20085114385000332 বজদনী আক্তায যত্না আক্তায বভা: বফরানয়ে বহানসন 14 টুভচয 4 টুভচয 73 01-08-16

84 8701438478 বভাোঃ এযাদ উরযাহ ভননায়াযা বফগভ আননায়ায উরযা 38 টুভচয 1 টুভচয 113 01-08-17

85 19875114389964236 ইকফার বহানসন পফপফ আয়সা আফুর ফাায 34 টুভচয 4 টুভচয 201 01-07-19

86 3278138445 জাপকয়া বফগভ জয়েুননয বনছা আোঃ ভন্নান 56 টুভচয 4 টুভচয 168 01-05-20

87 4647601402 পউপর আক্তায বদনরায়াযা বফগভ বভাোঃ পসযাজ পভয়া 33 টুভচয 4 টুভচয 207 01-07-19
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88 7756018243 আপযপ নয়ন বফগভ বভাোঃ যপপক 30 টুভচয 4 টুভচয 161 01-07-19

89 3286552223 বদনরায়াযা বফগভ আত্তাযুন বনছা বভাোঃ আপভন উরযা 47 টুভচয 4 টুভচয 118 01-08-09

90 4627730007 াহীনুয ছপুযা  ােুন আছান উল্লা 32 টুভচয 5 টুভচয 134 01-07-20

91 6452643197 সুজন বহানসন কপহনুয বফগভ বভাোঃ ওসভান 25 টুভচয 5 টুভচয 135 01-07-20

92 7777336319 বভাোঃ আজাদ বভাসাোঃ যাপপকা বফগভ ভুকফুর আহনভদ 42 টুভচয 5 টুভচয 212 01-07-20

93 20105114389002303 নাপজভ বহানসন নাপছভা ভুসপরভ 11 টুভচয 4 টুভচয 137 01-07-20

94 3705699936 আনয়া  ােুন াপপয়া  ােুন বসারোন আহােদ 52 টুভচয 5 টুভচয 106 01-08-07

95 6415728143 পনয়জ আহােদ বভাছনা  ােুন বভাোঃ আফদরু ভন্নান 31 টুভচয 5 টুভচয 216 01-07-19

96 6872567109 আফদরু ভান্নান ছাপদয়া  ােুন আফদরু আরী 85 টুভচয 5 টুভচয 30 01-04-10

97 9113218268 ভননায়াযা বফগভ পরপর বফগভ বভাোঃ ইউছুপ 40 টুভচয 4 টুভচয 20 01-12-06

98 6875929710 নুয জাহান পফপফ আনভনা জয়নার আফপদন 74 টুভচয 5 টুভচয 164 01-02-10

99 20115114389105403 সাপভয়া আক্তায পনু সাজ ুআক্তায বভা ভাকছুদ 10 টুভচয 5 সাজ ুআক্তায 223 01-07-19

100 19945114389110731 নাযপগস সুরোনা সুপপয়া বফগভ বভা:নুয বহানসন 28 টুভচয 5 টুভচয 27 01-08-08

101 4626917761 আনভনা  ােুন ছাপদয়া  ােুন আফদরু আরী 59 টুভচয 5 টুভচয 217 01-07-19

102 3288681988 বযানকয়া বফগভ যপচয়া  ােুন আহেদ উল্লযা 38 টুভচয 5 টুভচয 32 01-08-08

103 6895720008 বভাোঃ নূয বহানসন ভাহপুজা বফগভ আফদরু রেীপ 35 টুভচয 6 টুভচয 64 01-02-16

104 3737943773 আশুযা  ােুন আনভনা বফগভ বছাযাজযু হক 55 টুভচয 5 টুভচয 221 01-07-19

105 4151856194 বভাোঃ আপভন উরযাহ ভপযয়ভ বফগভ সাহাদলু্লাহ 66 টুভচয 4 টুভচয 148 01-07-20

106 2370398162 নাপছভা আক্তায আনভনা বফগভ জারার আহােদ 39 টুভচয 5 টুভচয 215 01-07-19

107 1930832421 বভাোঃ জাহাঙ্গীয আরভ আয়া  ােুন বভাোঃ ওপজ উল্লাহ 34 টুভচয 5 টুভচয 48 01-07-20

108 2808617704 পয়াযা  ােুন নুযজাহান আফদযু যফ 44 টুভচয 5 টুভচয 28 01-07-20

109 2373739669 বভাোঃ আফু পছপিক নুয জাহান নুয আরভ 54 টুভচয 5 টুভচয 219 01-07-19

110 8237622629 কপহনুয বফগভ আনভনা  ােুন নুযুন নফী 41 টুভচয 6 টুভচয 37 01-07-20
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111 1900280205  পেজা বফগভ োপজয়া  ােুয নপজয আহেদ 48 টুভচয 5 টুভচয 76 01-07-16

112 3730051004 ভভোজ বফগভ আননায়াযা বফগভ ভপভন উরযা 32 টুভচয 5 টুভচয 120 01-08-17

113 19745114389000005 বভাোঃ নুযুর হক আনয়া বফগভ আফদরু গপুয 47 টুভচয 5 টুভচয 31 01-08-07

114 7306655890 জাহানাযা বফগভ ভাপজয়া  ােুন আফদরু ফাপযক 51 টুভচয 5 টুভচয 163 01-12-20

115 20025114385064481 বভা. যানসর বসপরনা আক্তায বভা: আরী বহানসন 19 টুভচয 3 টুভচয 117 01-07-20

116 20085114389102605 ভপজফুর হক আকা আযজ ুবফগভ বভা:হাযুন 13 টুভচয 5 টুভচয 90 01-10-16

117 20125114389108791 জান্নােুর ভাওয়া যানহনা বফগভ  ুযনদ আরভ 10 টুভচয 6 টুভচয 167 01-07-20

118 19955114385025239 বভা. যাপকফ বহানসন বহাসননয়াযা বফগভ নুয বভাহােদ 26 টুভচয 5 টুভচয 218 01-07-20

119 19945114389104900 োহাপভনা আক্তায ভৃে- বদনরায়াযা বফগভ আফুর ফাসায 27 টুভচয 2 টুভচয 11 01-07-20

120 4615990506 বভাোঃ ইউসু যপছয়া  ােুন াহাজাহান 45 টুভচয 6 টুভচয 36 01-08-18

121 2394732115 হনুপা  ােুন যপছয়া  ােুন আফদরু গুয 64 টুভচয 6 টুভচয 229 01-07-19

122 1451626897 বভাোঃ সাপানয়ে উরযা ছাপফদা  ােুন আসাদ উরযা 58 টুভচয 6 টুভচয 232 01-07-19

123 8237166932 বযাপজনা আক্তায নুুয বভাসাোঃ পানেভা বভাোঃ আফুর কানভ 26 টুভচয 8 কাপরযচয 243 01-12-19

124 7787431985 পযনা বফগভ যপছয়া  ােুন াহাজাহান 43 টুভচয 6 টুভচয 49 01-07-20

125 3716653450 আফদযু যহভান ভপযয়ভ বফগভ আফুর হানভ 47 টুভচয 1 টুভচয 7 01-07-09

126 9152703964 বভাোঃ যানসর বসপরনা বফগভ আফদরু হাপসভ 31 টুভচয 5 টুভচয 25 01-08-11

127 7357716583 বভাোঃ পসযাজ আনভনা  ােুন আফু কারাভ 36 টুভচয 5 টুভচয 214 01-07-19

128 7766899970 রুফনা আক্তায কুসুভ বযন আক্তায হাপফফুল্লাহ 39 টুভচয 5 টুভচয 162 01-07-19

129 8257227408 আফদরু গপন আনয়া বফগভ আফু পসপিক 23 টুভচয 7 কাপরযচয 237 01-07-19

130 20075114389106041 বভাসা:োপনয়া আক্তায পভনসস াযবীন আক্তায ভুহা:আফু োনহয 14 টুভচয 1 টুভচয 177 01-07-19

131 4645882087 ভননায়াযা বফগভ বভহানযয বনছা সদ ুপভয়া ানটায়াযী 59 টুভচয 6 টুভচয 159 01-07-19

132 19785114389108687 আননায়ায বহানসন ভপন বফগভ বহানসন আহেদ 44 টুভচয 4 টুভচয 204 01-07-19

133 4609262649 বযানকয়া বফগভ যপপনকয বনছা বভোঃ ভপপজর হক 41 টুভচয 2 টুভচয 186 01-07-19
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134 7343242496 বভাোঃ সপপক উরযা পছপিয়া  ােুন হানপজ আহেদ 49 টুভচয 5 টুভচয 213 01-07-19

135 5063140478 আহেদ যীপ ভায়া বফগভ বভাোঃ আরী বহানসন 25 টুভচয 5 টুভচয 165 01-07-19

136 20055114389105882  ুফু আকপরভা বভা:বহরার 16 টুভচয 8 কাপরযচয 129 01-07-19

137 20065114389105881 জভুানা আকপরভা বভা:বহরার 15 টুভচয 8 কাপরযচয, 131 01-08-17

138 2363656568 আফুর কানভ সফুযা  ােুন ভুনসুয আহেদ 49 টুভচয 5 টুভচয 141 01-08-16

139 20065114389104845 পযভা আক্তায নুয বনহায বফগভ আব্দরু কপযভ 15 টুভচয 6 টুভচয 108 01-08-17

140 5501533052 ফাহায পানেভা আক্তায আফু ছানয়দ 33 টুভচয 6 টুভচয 84 01-10-16

141 20055114385056977 বজাসনা বফগভ পপনযাজা বফগভ ইউসুপ আরী 16 টুভচয 2 টুভচয 13 01-05-11

142 20155114389103727 ছাপব্বয বভাস্তাপকভ পযাে হাপছনা আক্তায বভা: এ টি এভ াহাজান 6 টুভচয 6 টুভচয 220 01-07-19

143 19685114389967183 আফুর কানভ পানেভা  ােুন আফু োনহয 54 টুভচয 5 টুভচয 74 01-10-16

144 20015114389111752 বভা:আযভান বহানসন ইভন নূয বফগভ আব্দরু হাপরভ 20 টুভচয 6 টুভচয 231 01-07-19

145 20065114389112966 বভনহদী হাসান আপজভ াভছুন নাহায ভাঈন উপিন 15 টুভচয 6 টুভচয 224 01-07-19

146 4152253714 কপহনুয বফগভ আনজভুা যাজা পভয়া 42 টুভচয 4 টুভচয 22 01-02-09

147 19525114389968458 যুহুর আপভন জযুপা  ােুন ইপদ্রস পভয়া 69 টুভচয 7 জগৎনফ 139 01-08-18

148 19945114389105531 যপফউর পানেভা বফগভ বভা:দরুার 28 টুভচয 7 জগৎনফ 238 01-07-19

149 6857606351 বভাোঃ নুযুর ইসরাভ বভাছনা  ােুন নপজয আহেদ 50 টুভচয 8 কাপরযচয 150 01-07-19

150 19995114389112973 ভপনয বহানসন ভপযয়ভ বফগভ যুহুর আপভন 23 টুভচয 8 কাপরযচয 46 01-01-07

151 1478730292 বভাোঃ সফুজ সপ না  ােুন বভাোঃ বহানসন আহেদ 41 টুভচয 6 টুভচয 233 01-07-19

152 20145114389100851 সাপভয়া আক্তায ভপযয়ভ বফগভ বভা: সফুজ 7 টুভচয 6 টুভচয 235 01-07-19

153 20015114389112976 ভুপন্ন আক্তায বযানকয়া বফগভ বভা সাযওয়ায আরভ ফাফরু 20 টুভচয 3 টুভচয 70 01-10-16

154 8699993435 পপি যানী বািায বাবা যানী ভজভুদায পযভর চন্দ্র ভজভুদায 42 টুভচয 5 টুভচয 65 01-08-17
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অসচ্ছল প্রনতর্ন্ধী  াতা -উপকারশ াগীর তানলকা

155 5530235562 আকোযুজ্জাভান ময়নাফ ফানু বসারোন আহেদ 59 টুভচয 4 টুভচয 152 01-08-19

156 5957196461 বভাোঃ াহাফুপিন পয়জনুন্নসা যপপক উরযা 74 টুভচয 1 টুভচয 4 01-08-07

157 4165323744 বভাহােদ বসানহর আনয়া আক্তায বভাহােদ আফুর কানভ 30 টুভচয 6 টুভচয 138 01-08-18

158 3749354456 আফুর কারাভ যপহভা বফগভ নাদয আরী 39 টুভচয 8 কাপরযচয 80 01-10-16

159 3706412974 বজাহযা  ােুন ভপন বফগভ আফু গপন 59 টুভচয 7 কাপরযচয 41 01-02-16

160 9558670791 বজসপভন আকোয আনয়া বফগভ নুয নফী 38 টুভচয 6 টুভচয 40 01-08-07

161 3265255160 ভুযাদ যাপহভা বফগভ আোঃ যপহভ 28 টুভচয 7 জগৎনফ 42 01-02-04

162 20095114389107559 বভা:বভাহন আরভ ভননায়ায বফগভ বভা:আরা উপিন 13 টুভচয 5 টুভচয 83 01-02-18

163 20065114385064431 ইসভাইর বহানসন ভানরকা বভা:কারু 15 টুভচয 6 টুভচয 85 01-10-16

164 5963790844 জাপকয়া বফগভ সানরহা  ােুন ভপপজর হক 45 টুভচয 6 টুভচয 279 01-07-19

165 20135114389103325 আপজভ বহানসন পযপ কপহনুয বফগভ জাভার উপিন 8 টুভচয 2 টুভচয 187 01-07-19

166 19825114323000025 াযবীন আক্তায সাপহদা  ােুন যুহুর আপভন 39 টুভচয 2 টুভচয 109 01-09-16

167 20005114389112975 পযভু আক্তায পয়াযা বফগভ বভাহােদ পনয়জ আহেদ 21 টুভচয 3 টুভচয 29 01-07-19

168 20095114389111073 রাপভয়া আক্তায বজাসনা বফগভ বভা:বরাকভান বহানসন 12 টুভচয 6 টুভচয 121 01-08-08

169 20065114389103102 বভা:সনরভান আনভনা বফগভ আফদরু ভপেন 16 টুভচয 6 টুভচয 78 01-10-16

170 20115114389002263 ইভন োসপরভা বসপরভ 10 টুভচয 7 কাপরযচয 246 01-07-19

171 5505168871 কাভার উপিন পানেভা বফগভ আফুর কানভ 43 টুভচয 6 টুভচয 236 01-07-19

172 20065114389112977 োজর ইসরাভ াভছুন নাহায আব্দযু যফ 16 টুভচয 5 টুভচয 53 01-08-15

173 20089114389112974 বভা:বফল্লার বনহায আব্দযু যপহভ 14 টুভচয 5 টুভচয 62 01-08-15

174 20005114389112981 বভা:পনয়র জনুর া বফগভ ফাহায উপিন 21 টুভচয 4 টুভচয 23 01-07-20

175 19995114389104116 বভা:আফুর ফাসায ভভোজ বফগভ কুদযুে উরযা 22 টুভচয 4 টুভচয 92 01-10-16

176 20135114389112422 বভা: জনুানয়দ বহানসন সাযপভন আক্তায বভা: জাহাঙ্গীয আরভ 8 টুভচয 8 কাপরযচয 282 01-07-19

177 5077834702 জয়নদফ চন্দ্র বািায ভেুযা যানী বাদদায অনীর যানী বািায 49 টুভচয 5 টুভচয 133 01-08-17

Page 8 of 20



২১ নং টুমচর ইউননয়ন পনরষদ, লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর সর্বশেষ আপশেট : ১০ ফেব্রুয়ানর ২০২২
ক্রম উপকারশ াগীর NID উপকারশ াগীর নাম মাতার নাম নপতার নাম র্য়স ইউননয়ন ওয়ােব গ্রাম পাস র্ুক প্রথম  াতা গ্রহন

অসচ্ছল প্রনতর্ন্ধী  াতা -উপকারশ াগীর তানলকা

178 5522295509 বরাকভান বহানসন জান্নাে বফগভ সপপকুর ইসরাভ 38 টুভচয 6 টুভচয 34 01-08-07

179 20055114389105047 বভা:আ: ানরক  ানরদা াহজাহান 17 টুভচয 8 কাপরযচয 241 01-05-18

180 3719419446 আফুর কারাভ ভাযুপা  ােুন ছচয়দ আহেদ 56 টুভচয 8 টুভচয 247 01-07-19

181 3272410170 বভাোঃ যীপ সাপজয়া বফগভ বভাোঃ যপপক 35 টুভচয 6 টুভচয 230 01-07-19

182 6891660752 আশ্রাপুর ইসরাভ হাপরভা  ােুন বভাোঃ বভাস্তপা 36 টুভচয 8 টুভচয 249 01-07-19

183 20035114389111080 বভা:আপজভ যানদা বফগভ ইউসুপ 18 টুভচয 8 কাপরযচয 244 01-07-19

184 19855114389112701 আপভয জাহান পফরপকছ বফগভ ভৃে ভপপজ উরযা 37 টুভচয 9 কাপরযচয 283 01-07-19

185 20095114389104838 বভা. বসানহর পানেভা বভা. ভপনয বহানসন 13 টুভচয 8 কাপরযচয 248 01-07-20

186 19955114385023592 বভা:ইসভাইর পফরপকছ বফগভ ভপপজ উরযাহ 26 টুভচয 9 কাপরযচয 267 01-07-19

187 7334558173 আফুর  ানয়য ছপকনা  ােুন আোঃ সাত্তায 54 টুভচয 8 কাপরযচয 251 01-07-20

188 5082694513 াযপবন আক্তায বযানকয়া বফগভ সপপকুর ইসরাভ 33 টুভচয 6 টুভচয 38 01-01-07

189 19995114389000294 আব্দসু পহদ জয়নফ বানু বভাোঃ আফুর কানভ 22 টুভচয 6 টুভচয 226 01-07-19

190 20045114389112982 বভা: াযনবজ হাসান কুসুভ বফগভ পাযুক বহানসন 17 টুভচয 2 টুভচয 184 01-07-20

191 3733342111 নাপছভা আননায়াযা  ােুন বহানসন আহনেদ 33 টুভচয 8 কাপরযচয 98 01-07-07

192 19915114389000279 বসপরভ োজনকযা  ােুন আযফ আরী 30 টুভচয 8 কাপরযচয 145 01-07-19

193 3285423491 যুনা বফগভ ছফুযা  ােুন সাপপ উল্লযা ভাপঝ 42 টুভচয 8 কাপরযচয 252 01-07-19

194 4157607005 বভাোঃ যানদ বহানসন জাহানাযা বফগভ বভাোঃ ভপভন উরযাহ 25 টুভচয 9 কাপরযচয 81 01-10-16

195 20105114389002262 পনহা আক্তায নয়ন আক্তায বভা:জপহয 12 টুভচয 8 কাপরযচয 280 01-07-19

196 19895114389002329 বভা:যাজু যানী বফগভ আরভগীয 32 টুভচয 8 কাপরযচয 44 01-05-11

197 5102594867 আজু আশুযা  ােুন আফুর ফাায 26 টুভচয 8 কাপরযচয 91 01-10-16

198 20115114389112437 বভা:ইভন যানদা বফগভ আব্দরু ভপেন 11 টুভচয 9 কাপরযচয 264 01-07-19

199 20105114389002310 বভা:ইসভাইর জানহদা বফগভ বভা:ইব্রাপহভ 11 টুভচয 9 কাপরযচয 261 01-07-19

200 3263996849 পরপ ঝননা বফগভ বভাোঃ ইউছু 29 টুভচয 5 টুভচয্ 146 01-07-19
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201 20095114389100259 সুভাইৃমা আক্তায পয়াযা বফগভ বভা:বহানসন 13 টুভচয 9 কাপরযচয 262 01-07-19

202 20035114389112990 ইয়াছপভন ফকুর বকগভ আফুর ফাায 19 টুভচয 7 কাপরযচয 149 01-07-19

203 20075114389104473 বভা পনহাদ বহানসন নাযপগস বফগভ বভা জাভার উপিন 14 টুভচয 5 টুভচয 222 01-07-19

204 2808568600 বভাোঃ জানফদ  ুপক বফগভ নুযু ইসরাভ 32 টুভচয 8 কাপরযচয 250 01-07-19

205 19771591035416297 নাজভা আকোয  নেজা বফগভ বসকান্দায পভয়া 44 টুভচয 9 কাপরযচয 258 01-07-19

206 20085114389112922 আযাপাে বহানসন আপদপ নাপহদা আক্তায আননায়ায বহানসন 13 টুভচয 5 টুভচয 96 01-08-19

207 6886598207 বভাোঃ কাভার বহানসন ফকুর বফগভ ফপদ উজাভান 42 টুভচয 6 টুভচয 107 01-02-06

208 5504704064 যাপজয়া  ােুন সুপজয়া  ােুন ভভোজযু যহভান 69 টুভচয 9 কাপরযচয 257 01-07-19

209 9578675077 বজসপভন আক্তায ভুর্িদা  ােুন বভাোঃ নুযনফী 27 টুভচয 8 কাপরযচয 125 01-02-18

210 19935114389105491 পয়াযা বফগভ পানেভা বফগভ ওয়াদরু হক 28 টুভচয 6 টুভচয 50 01-04-04

211 19985114389112984 বভা:ইভযান বহানসন বভাহনছনা বফগভ বভা:নুয নফী 24 টুভচয 6 টুভচয 55 01-08-15

212 19995114389106094 আনয়া আক্তায ান্না কুরসুভ বফগভ বভা:আব্দরু আরী 22 টুভচয 9 কাপরযচয 255 01-07-19

213 20055114389112148 আরভগীয বজছপভন বভা:কাভার 16 টুভচয 7 কাপরযচয 239 01-07-19

214 20085114389106007 ওপহ আক্তায পযয়া নাপসভা আক্তায কুরসুভ বভা:পাযুক বহানসন 13 টুভচয 1 টুভচয 68 01-05-16

215 20015114389112147 যাপকফ বহানসন যাপফয়া  ােুন আফুর কানভ 20 টুভচয 7 কাপরযচয 240 01-07-19

216 3304351665 বভাোঃ যাপকফ বহানসন হানজযা বফগভ বভাোঃ াহজান 23 টুভচয 9 কাপরযচয 259 01-07-19

217 2395462654 বভাোঃ জপহযুর ইসরাভ (জপহয) ভাযুা  ােুন আহছান উরযা 43 টুভচয 9 কাপরযচয 266 01-07-19

218 9125031006 ভর্জিনা বফগভ াপহনুয বফগভ আরী আজ্জভ 35 টুভচয 9 কাপরযচয 254 01-07-19

219 20045114389112459 ান্তানা আক্তায বসপরনা আক্তায আফুর  ানয়য 18 টুভচয 9 কাপরযচয 256 01-07-19

220 7326873481 ভানরকা বফগভ সুপজয়া বফগভ ভপপজ উরযা 61 টুভচয 9 কাপরযচয 102 01-08-07

221 20095114389112989 সাইভা আক্তায সাযপভন নাপছভা আক্তায বভা:আউয়ার 12 টুভচয 9 কাপরযচয 132 01-08-17

222 6438681592 আফদরু আউয়ার পুর ফানু পজরুয যহভান 38 টুভচয 9 কাপরযচয 101 01-01-10

223 1477818155 বানু আননায়াযা বফগভ আোদউরযা 56 টুভচয 8 কাপরযচয 51 01-08-18
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224 20075114389104592 ভপযয়ভ আক্তায আনরয়া বফগভ বভা:পপনযাজ আরভ 14 টুভচয 3 টুভচয 66 01-08-07

225 20005114389112986 বভাসােদ নাজভুন নাহায ভাহপুজা বফগভ বভা:াভছু উপিন 22 টুভচয 5 টুভচয 59 01-08-15

226 20035114389103079 পভু আক্তায নুযজাহান বফগভ বভা:হাযুন 18 টুভচয 8 কাপরযচয 79 01-10-16

227 19925114389112978 াযবীন আক্তায  পেজা বফগভ আফুর  ানয়য 29 টুভচয 1 কাপরযচয 112 01-08-17

228 20015114385063451 পানেভা বফগভ নুয জাহান বভা:দরুার 21 টুভচয 9 কাপরযচয 128 01-08-17

229 19945114389100229 আনরয়া বফগভ াভছুন নাহায বভা:বফরানয়ে বহানসন 27 টুভচয 9 কাপরযচয 260 01-07-19

230 3708130228 পানেভা বফগভ বযনাযা বফগভ আোঃ হীদ 29 টুভচয 6 টুভচয 123 01-07-19

231 1478273178 বভাোঃ পভজান াভছুন্নাহায বফগভ বহানসন আহেদ 32 টুভচয 9 কাপরযচয 82 01-10-16

232 8235534560 যুহুর আপভন যাপফয়া  ােুন আোঃ রপেপ 70 টুভচয 7 কাপরযচয 124 01-07-20

233 20075114389002312  ানরদা আক্তায োনজু যানহনা বফগভ ফাহায উপিন 15 টুভচয 9 কাপরযচয 47 01-04-14

234 4204322012 বভাোঃ ফাহায াভছুন বনহায বভাোঃ পসযাজ পভয়া 23 টুভচয 8 কাপরযচয 45 01-07-20

235 20095114389112969 বভা. ইয়াপছন বহানসন পফপফ কুরসুভ নুনয জ্জাভান 12 টুভচয 1 টুভচযটুভচয 144 01-07-20

236 20035114389112970 বভা. পযহাদ বহানসন বপারী বফগভ আপভয বহানসন 18 টুভচয 1 টুভচয 3 01-07-20

237 20045114389112980 বভা. ভাভুন বহানসন ভুপদা আক্তায কাভার উপিন 18 টুভচয 1 টুভচয 111 01-07-20

238 20025114389112979 পরপর আক্তায পরজা ছানরয়া বফগভ বভা. আব্দরু ভপেন 19 টুভচয 9 কাপরযচয 153 01-07-20

239 20045114389112985 নাপজভ উপিন হাজযা  ােুন পপনযাজ আরভ 17 টুভচয 6 টুভচয্ 122 01-08-17

240 20095114389112263 বভা:পয়সার আহেদ পাইভা আক্তায বভা:ভাকছুদযু যহভান 12 টুভচয 6 টুভচয 61 01-04-15

241 20015114389110625 োনজ ুবফগভ ভুপন্ন কাজয বয া বভা:হাপনপ 20 টুভচয 9 কাপরযচয 72 01-10-16

242 20015114389101776 বভা:াপহন বছোযা বফগভ আপাজ উপিন 20 টুভচয 3 টুভচয 58 01-05-15

243 19905114389112996 পরঠন ভায়া বফগভ  ুযপদ আরভ 31 টুভচয 8 কাপরযচয 126 01-08-17

244 19875114389113001 ভাপুজ যাপজয়া  ােুন আফুর কারাভ 34 টুভচয 8 কাপরযচয 95 01-08-17

245 19575114389972271 আফুর কারাভ পপনযাজা বভাহােদ আরী 64 টুভচয 9 কাপরযচয 99 01-07-12

246 20035114389110366 বভা: ইসভাইর বহানসন কাজর বয া বভা: জাহাগীয বহানসন 18 টুভচয 9 কাপরযচয 100 01-07-20
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247 20095114385000784 পরজা আক্তায আনরয়া বফগভ আপভয বহানসন 13 টুভচয 9 কাপরযচয 263 01-07-20

248 20055114389112995 জান্নাে আক্তায ভৃে জনুর া বফগভ বভা:াহাজান 17 টুভচয 8 কাপরযচয 253 01-07-19

249 9141329590 হাপরভা বফগভ আপছয়া  ােুন চ াদ পভয়া 54 টুভচয 9 কাপরযচয 265 01-07-20

250 20065114389112998 বভা. পন টুপন বফগভ জাভার উপিন 16 টুভচয 6 কাপরযচয 56 01-07-20

251 20045114389112999 বভা: সাইপুর ইসরাভ াপহনুয বফগভ বভা.জপহয 18 টুভচয 6 টুভচয 60 01-07-20

252 19785114389965350 সপহদা চফুযা  ােুন ভনসুয আহেদ 44 টুভচয 5 টুভচয 33 01-12-16

253 2814706939 বভাহােদ াভীভ নুযুনন্নছা বফগভ বভাহােদ আফদরু ভান্নান 30 টুভচয 4 টুভচয 171 01-07-19

254 20025114389113008 পিয়া  ােুন ভপযয়ভ বফগভ ফাহায পভয়া 20 টুভচয 9 কাপরযচয 278 01-07-20

255 20025114389113014 ইয়াপছন বহানসন শুব ভননায়াযা বফগভ ভৃে নুয নফী 19 টুভচয 1 টুভচয 130 01-08-10

256 8220574886 ভাহভুদা আক্তায বভাহনছনা  ােুন নূযুর ইসরাভ 32 টুভচয 6 টুভচয 227 01-07-20

257 7778569199 ফকুর আক্তায আননায়াযা আপভন উরযা 51 টুভচয 6 টুভচয 39 01-08-08

258 20055114389103221 বভা: পজহাদ নুয নাহায নাপগস বভা: ইউছুপ 17 টুভচয 9 টুভচয 86 01-08-20

259 20085114389100220 নাহায বজসপভন আক্তায নুযুর ইসরাভ 13 টুভচয 2 টুভচয 127 01-08-20

260 20045114389105893 জান্নােুর বপযদাউস নাপফরা োহপছনা বফগভ ভাওরা নুযুর আরভ 17 টুভচয 4 টুভচয 182 01-08-20

261 6870625073 বভাোঃ হাছান পানেভা আফু কারাভ (  ুযপদ ) 36 টুভচয 5 টুভচয 206 01-08-20

262 2398294567 বসানরভান ছফুযা  ােুন ভপপজ উরযা 39 টুভচয 5 টুভচয 158 01-07-18

263 4177514470 বভাোঃ পভনু্ট আনরয়া বফগভ আফুর হাপসভ 36 টুভচয 6 টুভচয 35 01-08-20

264 3728040571 বভাোঃ আপজজ সুপজয়া  ােুন জগু পভয়া 52 টুভচয 1 টুভচয 284 01-08-20

265 5521503218 সা াওয়াে উরযা আনভনা  ােুন জগু পভয়া 44 টুভচয 1 টুভচয 285 01-08-20

266 19885114389960792 আফু কারাভ আশুযা  ােুন াভছর হক 33 টুভচয 1 টুভচয 286 01-08-20

267 6879070511 োনহযা বফগভ পয়পজ বফগভ আফদছু ছাত্তায 54 টুভচয 1 টুভচয 287 01-08-20

268 19515114389961430 ব ানদজা পফপফ হাজযা বফগভ আফদরু ভন্নান 71 টুভচয 2 টুভচয 288 01-08-20
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269 1492045149 ভননায়াযা বফগভ াভনছয বনহায াভছুর হক 40 টুভচয 2 টুভচয 289 01-08-20

270 8672063495  ুযপদ আরভ যানফয়া বফগভ আরী আকফয াটওয়াযী 54 টুভচয 2 টুভচয 290 01-08-20

271 5972012941 পনজাভ উপিন ভপযয়ভ বফগভ সাহাফ উপিন 45 টুভচয 2 টুভচয 291 01-08-20

272 8667537669 বভাহযভ আরী ভপল্লকা ফানু বভাহােদ উরযা 45 টুভচয 2 টুভচয 292 01-08-20

273 8656095331 আফদরু যপহভ বভাহনছদা  ােুন ছা ানয়ে উরযা 59 টুভচয 3 টুভচয 293 01-08-20

274 4608393577 বভাোঃ আপভয বহানসন যপপকা  ােুন বভাোঃ নুযুর উরযা 47 টুভচয 3 টুভচয 294 01-08-20

275 8673748144 ইসভাইর বহানসন এজানফয বনছা অনু পভয়া 64 টুভচয 3 টুভচয 295 01-08-20

276 5088354666 কাভার উপিন বভাস্তপা বফগভ বভাহােদ উরযাহ 51 টুভচয 3 টুভচয 296 01-08-20

277 4655531855 আভান উরযা ভৃে আভােুয বনছা ভৃে নুযুর ইসরাভ 37 টুভচয 4 টুভচয 297 01-08-20

278 7797300097 হানজযা ছাপফদা  ােুন ভপেয়ায যহভান 64 টুভচয 4 টুভচয 298 01-08-20

279 2807267725 বভাোঃ যানসর বহানসন পফপফ পানেভা আক্তাযুজ্জাভান 28 টুভচয 4 টুভচয 299 01-08-20

280 5058986802 াভছুন্নাহায বফগভ বভানভনা  ােুন আফদরু হানভ 64 টুভচয 4 টুভচয 300 01-07-20

281 7326074354 বভা: েছপরভ পনয়জ বন্নছা পনুয বভাহােদ 74 টুভচয 4 টুভচয 301 01-08-20

282 1463146199 বভাোঃ পরটন ছফুযা  ােুন আফুর কারাভ 40 টুভচয 4 টুভচয 302 01-08-20

283 6442858061 বহাসনন আযা বফগভ ছাপদয়া  ােুন বভাোঃ াভছুর হক 58 টুভচয 5 টুভচয 303 01-08-20

284 4631074012 যুনা বফগভ বচোযা বফগভ সুজা পভয়া 42 টুভচয 5 টুভচয 304 01-08-20

285 9107122724 বভাোঃ াহজাহান সাপজয়া বফগভ সুজা পভয়া 69 টুভচয 5 টুভচয 305 01-08-20

286 19675114389966409 আফুর কারাভ ভননাজা  ােুন াহাফ উিীন 55 টুভচয 5 টুভচয 306 01-08-20

287 7802710538 ভপপজ উরযা ভপে বফগভ আব্দযু যপদ 72 টুভচয 6 টুভচয 307 01-08-20

288 2365660725 ছপকনা  ােুন ছপুযা  ােুন ভুহােদ উরযা 50 টুভচয 6 টুভচয 308 01-08-20

289 9123797293 বভাোঃ সপপক উরযাহ পুর ফানু আফদযু যফ 65 টুভচয 6 টুভচয 309 01-08-20

290 5978185097 বভাোঃ বনছায উপিন ফদযুন বনছা ভপহন উপিন 63 টুভচয 6 টুভচয 310 01-08-20

291 1928292877 নূয আরভ জযুা  ােুন আফুর  ানয়য 67 টুভচয 6 টুভচয 311 01-08-20
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292 8694201677 বভাোঃ াহাদলু্লা সুপজয়া  ােুন সুরোন আহেদ 64 টুভচয 6 টুভচয 312 01-08-20

293 9553597866 বভাোঃ স্বন নুয জাহান বভাোঃ সপপকুরযা 41 টুভচয 6 টুভচয 314 01-08-20

294 19825114389112544 কুরছুভা বফগভ বযভা আক্তায বভা: ব াকন 40 টুভচয 6 টুভচয 315 01-08-20

295 6422276151 ছপকনা  ােুন আননায়াযা  ােুন সুজা পভয়া 64 টুভচয 7 কাপরযচয 316 01-08-20

296 1926900638 ছায়যা বফগভ নুয ফানু  পফয উপিন 54 টুভচয 7 কাপরযচয 318 01-08-20

297 19885114389968731 ব াযনদ আরভ ছপকনা  ােুন াভছর হক 33 টুভচয 7 কাপরযচয 319 01-08-20

298 3281688634 আফুর ফাসায জাপকয়া  ােুন পনয়জ আহভদ 37 টুভচয 7 কাপরযচয 320 01-08-20

299 1022695926 কুরছুভ বফগভ নুয বনহায বফগভ নুয জাভান 37 টুভচয 8 কাপরযচয 321 01-08-20

300 1024426833 বভাোঃ ভপপজ পুরফানু আপভন উরযাহ 53 টুভচয 8 কাপরযচয 322 01-08-20

301 19755114389000006 বভাোঃ ভপহ উিীন ভপহভা  ােুন বভাোঃ ইউসুপ 47 টুভচয 8 কাপরযচয 323 01-08-20

302 5098353237 বভাোঃ হাযুন জান যা বফগভ ভনোজ পভয়া 41 টুভচয 8 কাপরযচয 324 01-08-20

303 5089574205 ছনরহা বফগভ আনভনা বফগভ বহানসন আহেদ 49 টুভচয 8 কাপরযচয 325 01-08-20

304 2374523757 বভাসাোঃ টুপন বফগভ বভাসাোঃ আেনযয বনছা বভাোঃ নুয আরভ 40 টুভচয 8 কাপরযচয 326 01-08-20

305 1451474108 আপভয আরী আশুযা বফগভ আরী আকফয 60 টুভচয 8 কাপরযচয 327 01-08-20

306 1921790927 আনরয়া  ােুন ভনজভুা  ােুন যুহুর আপভন 52 টুভচয 8 কাপরযচয 328 01-08-20

307 5518115919 বভাোঃ ইব্রাহীভ ছপকনা  ােুন পজনরয যহভান 53 টুভচয 9 কাপরযচয 329 01-08-20

308 19785114389000028 বভাোঃ আব্দযু যপহভ ভৃে ভননায়াযা বফগভ বভাোঃ পসযাজ উরযা 43 টুভচয 5 টুভচয 330 01-08-20

309 6444725128 বভাোঃ ইউছুপ চ ান ফানু বভাোঃ ভুসপরভ 49 টুভচয 8 কাপরযচয 242 01-08-20

310 5088890685 বভাোঃ হাপফফ উরযাহ পপনযাজা  ােুন বভাহােদ উরযা 59 টুভচয 5 টুভচয 77 01-08-20

311 7762937717 বজাসনা বফগভ ভুযপদা বফগভ যুহুর আপভন 33 টুভচয 9 কাপরযচয 281 01-08-20

312 4610454516 পনয়জ আহনভদ েুযা বফগভ আফুর ফাায 51 টুভচয 3 টুভচয 17 01-08-20

313 19945114385000158 বজরী আক্তায যানী বফগভ বভা:হাযুন 27 টুভচয 5 টুভচয 104 01-08-20

314 3757130772 বভাোঃ হাযুন সাহাজাদী াকানয়ে বহানসন 31 টুভচয 1 টুভচয 105 01-07-07
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315 4621310558 বভাহােদ আরী পপনযাজা  ােুন বভাোঃ েসপরভ 44 টুভচয 8 কাপরযচয 97 01-08-20

316 20005114387106283 বভাোঃ বদনরায়ায বদনরায়াযা বফগভ আব্দরু সপহদ 21 টুভচয 1 টুভচয 331 01-07-20

317 20025114389111694 সানপজদা আক্তায আনফদা বফগভ বভাোঃ বসপরভ 19 টুভচয 4 টুভচয 332 01-07-20

318 4603528391 বভাোঃ বসকান্তয বভাসাোঃ হানজযা বফগভ আফদরু ভপেন 45 টুভচয 5 টুভচয 333 01-07-20

319 19895114385004736 বসাহাগ বহানসন ভননায়াযা  ােুন পজরুয যহভান 33 টুভচয 7 টুভচয 21 01-07-20

320 8665041862 ভননায়াযা বফগভ বভাফানেযা বফগভ জাভার উপিন 33 টুভচয 6 টুভচয 54 01-09-20

321 5956191331 আনরয়া বফগভ কপহনুয বফগভ াহাফপিন 34 টুভচয 6 টুভচয 277 01-09-20

322 20025114389112440 বভা: াযনযবজ ভুযপদা বফগভ বভা: বহানসন 19 টুভচয 7 কাপরযযচয 87 01-09-20

323 6439628436 পানেভা বফগভ েহুযা  ােুন আফদরু গপুয 43 টুভচয 8 কাপরযচয 94 01-09-20

324 5063834997 োজর ভপযয়ভ পফপফ আফুর  ানয়য 49 টুভচয 2 টুভচয 140 01-09-20

325 20135114389103511 বভা:পসপাে বহানসন বসপরনা আক্তায বভা: সুভন বহানসন 8 টুভচয 6 টুভচয 142 01-09-20

326 20025114389111494 াযপভন আক্তায কাজর বয া আব্দযু যপহভ 20 টুভচয 2 টুভচয 274 01-07-20

327 5084284644 কাজর বয া ফানু ভপে পহদযু যহভান 51 টুভচয 4 টুভচয 63 01-07-20

328 20075114389113003 যাপহ বহানসনন কুরছুভ আক্তায বভাোঃ বহানসন 14 টুভচয 1 টুভচয 169 01-07-20

329 4652695471 পপি আক্তায আশুযা  ােুন ভপপজরু ইসরাভ বচধুযী 29 টুভচয 6 টুভচয 33 01-07-20

330 20125114389106718 যাচান বহানসন ইভন যাপদা বফগভ আফদরু ভন্নান 9 টুভচয 1 টুভচয 57 01-07-20

331 19815114389103971  ানরদা আক্তায জাহান আযা বফগভ  াজা ভাঈন উপিন 41 টুভচয 4 টুভচয 189 01-07-20

332 20175114389106537 োছপভন আক্তায বজসপভন আক্তায বভাোঃ হাযুন 5 টুভচয 6 টুভচয 313 01-07-20

333 20075114389113021 কাজী ভাহফুফা আচর কাজী ভাহফুফা সুইটি কাজী বভনহদঅ হাসান সুভন 14 টুভচয 1 টুভচয 334 01-04-20

334 7783910826 বভাোঃ আফুর বহানসন আছভপে বফগভ বযনু পভয়া 44 টুভচয 1 টুভচয 335 01-07-20
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335 20085114389002334 বভা: ভাহভুদযু যহভান ইপেয়ায সুরোনা ভভোজ বভা: সপহদ উরযা 13 টুভচয 2 টুভচয 336 01-04-20

336 2391536907 বভাোঃ ভপহন উপিন নুয জাহান বফগভ বভাোঃ জাভার পভয়া 38 টুভচয 2 টুভচয 337 01-07-20

337 20035114389112397 ভুযাদ বহানসন বভাসা: আনরয়া বফগভ বভা: আব্দসু সপহদ 18 টুভচয 2 টুভচয 338 01-04-20

338 2822987133 জাহাঙ্গীয আরভ  ুযপদা বফগভ নুযুর আপভন 44 টুভচয 3 টুভচয 339 01-06-20

339 1013957343 সপপক উল্লাহ উরপুনেয বনছা ভপজফুর হক 60 টুভচয 3 টুভচয 340 01-06-20

340 1507366605 বভাোঃ জানহদ হাসান বসপরনা আক্তায বভাোঃ আরী বহানসন 25 টুভচয 3 টুভচয 341 01-07-20

341 2825244508 পভজানুয যহভান আশুযা  ােুন নুয ইসরাভ 29 টুভচয 4 টুভচয 342 01-07-20

342 1909512210 জানহদ আনয়া বফগভ নুয আরভ 39 টুভচয 4 টুভচয 343 01-07-20

343 19965114389105793 ভপনয বহানসন াপহনুয বফগভ আফুর ফাসায 25 টুভচয 4 টুভচয 344 01-07-20

344 1924051004 বভাোঃ াযনফজ আরভ বযানকয়া বফগভ আব্দযু যহভান 36 টুভচয 5 টুভচয 345 01-07-20

345 20115114389100305 হৃদয় বহানসন পানেভা বফগভ বভা: বভাযনদ 10 টুভচয 5 টুভচয 346 01-04-20

346 1917922476 বভাোঃ আফু োনহয পসযাপজয বনচা বভাোঃ হানপজ আহেদ 58 টুভচয 5 টুভচয 347 01-06-20

347 20055114389108667 পযছারাে ইসরাভ বসাহাইফ বজাসনা বফগভ বভা: বসপরভ 17 টুভচয 5 টুভচয 348 01-04-20

348 3275375461 যপপক উরযা অজপুা  ােুন হাপফফ উরযা 64 টুভচয 5 টুভচয 349 01-04-20

349 7750504289 বভাোঃ নূয নফী সফুযী  ােুন আফদরু ভন্নান 58 টুভচয 5 টুভচয 350 01-04-20

350 20125114389108113 ছসয়দ ইপনে াযুর আহসান যুপফনা আক্তায
ছসয়দ আফুর আহসান 
পযন 9 টুভচয 5 টুভচয 351 01-07-20

351 7351450460 কপহনুয বফগভ বপাপর বফগভ ভপপজ উরযা 41 টুভচয 5 টুভচয 352 01-07-20

352 2835714680 পয়াযা বফগভ  ুযপদা বফগভ যুহুর আপভন 55 টুভচয 6 টুভচয 353 01-07-20

353 20055114389113026 বসাপনয়া বফগভ কুরসুভ বফগভ বদনরায়ায বহানসন 16 টুভচয 6 টুভচয 354 01-07-20

354 19765114389966917 পফরপকছ বফগভ োপজয়া  ােুন ভাপুজ পভয়া 46 টুভচয 6 টুভচয 355 01-07-20

355 4155359898 বভাোঃ ব াকন যানহনা  ােুন হাপফফুয যহভান 41 টুভচয 6 টুভচয 357 01-07-20
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356 5552644725 যীপুর ইসরাভ জয়নার ফানু আফুর কানভ 24 টুভচয 6 টুভচয 356 01-07-20

357 3281582282 পফরপকছ বফগভ আননায়াযা  ােুন বহানসন আহেদ 42 টুভচয 6 টুভচয 358 01-07-20

358 2804206965 আফুর ফাসায গাজী পয়জয বনছা আজহায পভয়া 60 টুভচয 7 কাপরযচয 360 01-07-20

359 3727443917 নয়ন বফগভ পানেভা বফগভ আরী পভঞা 38 টুভচয 7 কাপরযচয 361 01-07-20

360 9127233287 াহাফ উপিন সুপজয়া  ােুন আফদসু ছাভাদ 64 টুভচয 2 টুভচয 359 01-07-20

361 20051143890002255 বদনরায়ায বহানসন ভাপুজা  ােুন ভাযপে উরযাহ 21 টুভচয 7 কাপরযচয 362 01-04-20

362 20065114389112967 আব্দরু ভানরক াভছুন নাহায ভৃে-যপপক উরযাহ 16 টুভচয 7 জগৎনফ 363 01-01-70

363 20045114389112525 পযহাদ বহানসন াযবীন আক্তায বভা: বফল্লার বহানসন 17 টুভচয 9 কাপরযচয 364 01-04-20

364 20085114389102325 বভাহনা আক্তায আনরয়া বফগভ বভা: বসপরভ 13 টুভচয 8 টুভচয 365 01-07-20

365 1497549905 বহাসননয়াযা বফগভ বযপজয়া বফগভ বহানসন আহােদ 36 টুভচয 8 টুভচয 366 01-06-20

366 7301705872 াপহদা বফগভ াপফয়া  ােুন আব্বাস আরী 49 টুভচয 8 কাপরযচয 368 01-07-20

367 7794196928 এ, বক, এভ, ভাহভুদ পযয়াজ আনরয়া বফগভ রুৎপুয যহভান 43 টুভচয 6 টুভচয 370 01-07-20

368 20095114389111396 ভাপযয়া আক্তায পানেভা বফগভ বভাস্তাপপজযু যহভান 13 টুভচয 5 টুভচয 371 01-07-20

369 20085114389112971 বভাোঃ আর আপভন নুয জাহান বফগভ বভাোঃ ইব্রাপহভ 14 টুভচয 9 টুভচয 372 01-07-20

370 20155114389111517 বভঘরা অপধকাযী দরুু ভজভুদায ভানননকেয অপধকাযী 6 টুভচয 2 টুভচয 373 01-07-20

371 19855114389963697 নাছপযন বফগভ ছপকনা বফগভ আননায়ায উরযা 36 টুভচয 4 টুভচয 372 01-07-20

372 20085114389113143 ইয়াপছন আযাপাে পয়সার পফরপকছ বফগভ বভা: হাযুন 13 টুভচয 5 টুভচয 228 01-07-20

373 20075114389108562 পানেভা  ােুন ভভোজ বফগভ বভাহােদ বদনরায়ায বহানসন 14 টুভচয 4 টুভচয 317 01-07-20

374 3700027182 বভাোঃ পাযুক আনয়া  ােুন আফদরু গপুয 43 টুভচয 5 টুভচয, 204 01-06-20

375 20095114389103181 বভা: পভযাজ বযন বফগভ বভা: যপহভ 12 টুভচয 5 টুভচয, 367 01-06-20

376 4626166831 আরী বহানসন জপভরা বফগভ আপভন উরযা 48 টুভচয 1 টুভচয 375 01-06-21

377 4620044265 বভাোঃআফু ইউছু হানজযা  ােুন এফাদ উরযা 41 টুভচয 1 টুভচয 376 01-06-21
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378 4197558671 বভাোঃ আফু োনহয আপপয়া  ােুন আফদরু আপজজ 62 টুভচয 1 টুভচয 377 01-06-21

379 2863946535 পযহাদ বহানসন যপহভা বফগভ নুযুর ইসরাভ 21 টুভচয 1 টুভচয 378 01-07-21

380 8213062774 নুযুর আপভন পনয়নজয বনছা ছসয়দ আরী 63 টুভচয 1 টুভচয 380 01-07-21

381 20145114389111120 বভাোঃ পহাফ বিী আক্তায ইসভাইর বহানসন 7 টুভচয 1 টুভচয, 381 01-07-21

382 8242166307 বভাোঃ হাযুন পানেভা বফগভ সপপক উরযা 27 টুভচয 3 টুভচয 385 01-07-21

383 1456643038 াহাদাে বহানসন আনভনা  ােুন আরী আহােদ 60 টুভচয 3 টুভচয, 386 01-07-21

384 4600183687 বভাোঃসপপকুর ইসরাভ কযপুনরয বনছা আফদরু গপুয 44 টুভচয 3 টুভচয 387 01-07-21

385 20095114389112501 বভাোঃ ভপহ উিীন স্বন াহানাজ আপনযাজ বসাহাগ 12 টুভচয 3 টুভচয 388 01-07-21

386 2863909681 আকোয নুযুন্নাহায বভাোঃ পজর হক 19 টুভচয 3 টুভচয 389 01-07-21

387 19895114389110853 যুপভ আক্তায পফপফ আনয়া যুহুর আপভন 32 টুভচয 3 টুভচয 390 01-07-21

388 1495726265 বভাোঃ কারাভ বানজা বফগভ বজফর হক 30 টুভচয 4 টুভচয 392 01-07-21

389 6007724443 কাভযুর হাছান কাজর বয া বভাোঃ বভাস্তপা 22 টুভচয 4 টুভচয 394 01-07-21

390 19845114389964863 ভাসুদা  ােুন পানেভা বফগভ বোপানয়র আহােদ 37 টুভচয 4 টুভচয, 395 01-07-21

391 6405604965 ফানজা  ােুন ছাপফদা  ােুন হাপযছ পভয়া 59 টুভচয 4 টুভচয 396 01-07-21

392 7327321779 ভাসুদা বফগভ আননায়াযা বফগভ আফদরু ভপেন 41 টুভচয 4 টুভচয 398 01-07-21

393 2807880576 পদরযুফা আক্তায জাহানাযা বফগভ বভাোঃ আফদরু হীদ 33 টুভচয 4 টুভচয 399 01-07-21

394 9113893334 াহ আরভ ভাছুভা  ােুন পসপিক আহােদ 64 টুভচয 4 টুভচয 401 01-07-21

395 5543769789 বভাোঃ বসকান্দয হাপফফা  ােুন োনরফ আরী 55 টুভচয 4 টুভচয 402 01-07-21

396 20025114389113046 বভাোঃ ইভন বহানসন যানহনা আক্তায বভাোঃ আফুর কারাভ 19 টুভচয 5 টুভচয 405 01-07-21

397 6424088216 ভঈন উপিন হানজযা বফগভ াহ আরভ 43 টুভচয 5 টুভচয 406 01-07-21

398 20165114389107566 নাপপসা আক্তায সুপভ আক্তায বভাোঃ বফল্লার বহানসন 5 টুভচয 6 টুভচয 407 01-07-21

399 20125114389108360 ভুহােদ পযহাদ জাহানাযা বফগভ বভাোঃ আফদজু্জানহয 9 টুভচয 6 টুভচয 408 01-07-21

400 20135114389107171 পসয়াভ পফউটি আক্তায বভাোঃ পযপ বহানসন 8 টুভচয 6 টুভচয 409 01-07-21
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401 20105114389110212 বভাোঃ নাঈভ বহানসন পানেভা  ােুন ভাকসুদযু যহভান 12 টুভচয 6 টুভচয 410 01-07-21

402 5973600470 বভাোঃ জপহয যুপা  ােুন আফদরু  ানরক 39 টুভচয 6 টুভচয 412 01-07-21

403 20155114389113045 পসপাে বহাসাইন বসপরনা আক্তায বভাোঃ আননায়ায বহানসন 6 টুভচয 6 টুভচয 413 01-07-21

404 19975114389102430 বভাোঃ বসানহর যপহভা বফগভ বভাোঃ দরুার 24 টুভচয 7 কাপরযচয 414 01-07-21

405 20135114389104187 বভাোঃ পরভন সযকায রাপক বফগভ আব্দরু ভপভন 8 টুভচয 7 টুভচয 416 01-07-21

406 20105114389105898 পেথী আক্তায াহীনুয বফগভ সফুজ বহানসন 12 টুভচয 7 কাপরযচয 417 01-07-21

407 20025114389113002 জান্নাে বফগভ নুয জাহান বফগভ বভাোঃ যপহভ 19 টুভচয 7 কাপরযচয 418 01-07-21

408 8694971170 আপনস উপিন যাহানেয বনছা বভাহােদ উরযা 49 টুভচয 8 কাপরযচয 419 01-07-21

409 9117253758 ভপহন উপিন হাপরভা  ােুন েচপরভ উপিন 40 টুভচয 8 কাপরযচয 420 01-07-21

410 20155114389109412  াপেজা আক্তায ভাপহ বভাোঃ পানেভা সফুজ 6 টুভচয 8 কাপরযচয 421 01-07-21

411 20115114389112449 বভাহােদ ইয়াপছন পাযবীন বফগভ পভজানুয যহভান পাযু 10 টুভচয 9 কাপরযচয 423 01-07-21

412 20035114389113528 বভাোঃ জানহদরু ইসরাভ পজদান জীফন নাহায বভাোঃ ভপহ উপিন 19 টুভচয 9 কাপরযচয 424 01-07-21

413 20135114389107237 পভেু আক্তায বযনহনা বফগভ ব াযনদ আরভ 8 টুভচয 9 কাপরযচয 427 01-07-21

414 20185114389116496 আপরপা আক্তায সাযপভন আক্তায আপযপ বহানসন 4 টুভচয 9 কাপরযচয 430 01-07-21

415 20125114389100330 যায়হান নুযুন নাহায জাহাঙ্গীয আরভ 9 টুভচয 9 কাপরযচয 431 01-07-21

416 20125114389112129 বভাোঃ এভদাদ বহানসন পনযফ নাপগস আক্তায  পররুয যহভান 9 টুভচয 9 কাপরযচয 432 01-07-21

417 20175114389106877 ভুপনয়া আক্তায াযবীন আক্তায বভাোঃ ভপহন উপিন 4 টুভচয 2 টুভচয 382 01-07-21

418 20005114389112994 পভননায়াযা বফগভ নুয জাহান বফগভ আপনসসুয যহভান বহাযা 22 টুভচয 4 টুভচয 397 01-07-21

419 20145114389104490 বভাোঃ আনাস বজচপভন আক্তায বভাোঃ যুনফর বহানসন 7 টুভচয 4 টুভচয 400 01-07-21

420 19995114389117071 সুপভ আক্তায নুয জাহান বফগভ সপপক উরযাহ 22 টুভচয 9 কাপরযচয 426 01-07-21

421 20095114389117031 বভাোঃ ান্ত সাযপভন আক্তায বসাহাগ আরভ 12 টুভচয 9 কাপরযচয 428 01-07-21

422 5983969832 ভননায়াযা বফগভ জয়গুননয বনছা ফরু পভয়া 50 টুভচয 3 টুভচয 383 01-07-21

423 20035114389109775 ভুহােদ াহীন  ুযপদা বফগভ নুযুর আপভন 19 টুভচয 3 টুভচয 429 01-07-21
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424 1019808862 আফুর কারাভ সাভছুয বনছা সুপজ পভয়া 59 টুভচয 7 টুভচয 430 01-07-21

425 19635114389961585 যাপহভা বফগভ আপছয়া  ােুন আব্দরু জাব্বায 58 টুভচয 2 টুভচয 341 01-07-21

426 6416684899 বভাোঃ জনুানয়ন আর জনুানয়দ জাহানাযা আক্তায বভাোঃ জাভার উপিন 32 টুভচয 3 টুভচয 0 01-07-21

427 3743693982 জয়নার আফদীন সাপজয়া  ােুন আফদরু কানদয 64 টুভচয 3 টুভচয 0 01-07-21

428 6902608972 পনশু আক্তায যপহভা বফগভ বভাোঃ োজর ইসরাভ 27 টুভচয 3 টুভচয 0 01-07-21

429 4619746888 নুয আরভ ভপনজা বফগভ নপজয আহেদ 59 টুভচয 3 টুভচয 0 01-07-21

430 8688387466 বভাোঃ পাযুক বহানসন বযন আক্তায আফদরু  ানরক 35 টুভচয 4 টুভচয 267 01-07-21
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