
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 4618538617 তাজজয়া ৃফগভ আকন বানু ৃহাসেন আহম্মদ 81 টুভচয 2 টুভচয 722 01-07-20

2 1452699133 ৃভাোঃোহাফ উজিন ছফুযা খাতুন আফদরু আরী 79 টুভচয 2 টুভচয 92 01-07-20

3 6000550837 োহাফুজিন নজফুা খাতুন ৄছয়দ আহম্মদ 82 টুভচয 2 টুভচয 64 01-07-20

4 9138545315 নুযুর আজভন রারভসতয ৃনছা আফদরু ভন্নান 71 টুভচয 2 টুভচয 439 01-07-20

5 19405114389960026 যাজপয়া খাতুন তজপয়া খাতুন আহম্মদ উরযা 81 টুভচয 1 টুভচয 712 01-07-20

6 4163960679 ৃভাোঃ েজপক উরযা ছসরভা খাতুন এনাসয়ত উরযা 69 টুভচয 1 টুভচয 668 01-07-20

7 19380117353630247 ৃভাোঃ াভেুর হক ৃভাোোঃ ভাজজয়া ৃফগভ ৃভাোঃ আসনায়ায উল্লাহ 83 টুভচয 1 টুভচয 18 01-07-20

8 1477232886 ভজপজ উরযা আজপয়া খাতুন দরুা জভয়া 69 টুভচয 1 টুভচয 434 01-07-20

9 6900298875 ৃভাোঃ তছজরভ ভজজয়া খাতুন ননা জভয়া 69 টুভচয 1 টুভচয 639 01-07-20

10 7793313615 েুরতান আহম্মদ ভত্র বানু আফদরু খাসরক 83 টুভচয 1 টুভচয 6 01-07-20

11 2824093443 পাসতভা ৃফগভ আশুযা খাতুন াভছুর হক 80 টুভচয 1 টুভচয 21 01-07-20

12 19525114389959621 ভাহপুজা খাতুন জছজিসকয ৃনছা হাজী আতয আরী 69 টুভচয 1 টুভচয 698 01-07-20

13 1908975806 ৃভাোঃ আফুর কারাভ তাহাযা খাতুন হাজফফুয যহভান 70 টুভচয 1 টুভচয 699 01-07-20

14 5501944028 ৃভাোঃ াহ জাহান জপসযাজা খাতুন াভছুর হক 69 টুভচয 2 টুভচয 715 01-07-20

15 9102161792 আরী হায়দায আজয়া খাতুন পজসরয যহভান 78 টুভচয 1 টুভচয 28 01-07-20

16 3300870221 াহ জাহান ভসনাজা খাতুন ভজপজ উরযা ভাষ্টায 70 টুভচয 2 টুভচয 650 01-07-20

17 5984106947 আফুর খাসয়য জছজিয়া খাতুন ৃভাখসরছুয যহভান 80 টুভচয 1 টুভচয 48 01-07-20

18 7795954994 নুযুর ইেরাভ চান ফানু গজন জভয়া 84 টুভচয 1 টুভচয 407 01-07-20

19 7303950468 ৃভাোঃখজররুয যহভান কুরেুভ বানু জয়নার আসফদীন 83 টুভচয 1 টুভচয 17 01-07-20

20 5534679526 ৃভাোঃ েজপকুর ইেরাভ োজঝয়া খাতুন পজযদ ভাজঝ 69 টুভচয 1 টুভচয 708 01-07-20

21 5541420583 জাহানাযা ৃফগভ আশুযা খাতুন েুরতান াটাযী 84 টুভচয 1 vill-tumchar.ward-01 12 01-07-20

22 3741001113 ৃভাোঃ আফুর কাসভ ভনছুযা খাতুন ইয়াকুফ আরী ফয়াতী 79 টুভচয 1 vill-tumchar.ward-01 27 01-07-20

র্য়স্ক  াতা -উপকারশ াগীর তানলকা
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23 1488563865 ভনু জভয়া ৄেয়সদয ৃনছা আরী আহম্মদ 83 টুভচয 1 vill- tumchar.ward-01 16 01-07-20

24 4616788321 আনজভুা খাতুন জাজভরা খাতুন আইয়ুফ আরী 94 টুভচয 1 vill- tumchar.ward-01 165 01-07-20

25 19475114389960032 ভাযপত উরযা আজছয়া ৃফগভ আসনায়াযুর হক 74 টুভচয 2 vill- tumchar.ward-01 571 01-07-20

26 9568151048 ৃভাোঃ ৃহাসেন অজপুা খাতুন জারার আহম্মদ 77 টুভচয 1 vill- tumchar.ward-01 573 01-07-20

27 4619313457 ওফাসয়দ উরযা ভজপজা খাতুন ভজপজ উরযা 82 টুভচয 1 vill- tumchar.ward-01 26 01-07-20

28 19175114389961674 আশুযা খাতুন ৄছয়সদয ৃনছা আোদ জভয়া 104 টুভচয 2 vill- tumchar.ward-02 95 01-07-20

29 7798507690 ৃভাোঃ চ াদ জভয়া ভজপয়া খাতুন ভান জভয়া 81 টুভচয 2 vill- tumchar.ward-02 75 01-07-20

30 19375114389959137 আযাদ আরী জজযনা খাতুন ইয়াকুফ আরী 85 টুভচয 1 vill- tumchar-ward-01 34 01-07-20

31 8673305846 জয়তুসনয ৃনছা পুর বানু াহাদরুযা 84 টুভচয 1 vill- tumchar.ward-01 9 01-07-20

32 19535114389959115 োসজদা ৃফগভ আসনায়াযা ৃফগভ ৃভাোঃ পজরুয যহভান 68 টুভচয 1 টুভচয 662 01-07-20

33 4190435661 ৃভাোঃ ভজপজ উরযা ৃভসহসযয ৃনছা অজর জভয়া 92 টুভচয 1 vill- tumchar-ward-01 595 01-07-20

34 19425114389959183 েুজজয়া খাতুন ৃভায বানু আফদরু হাসেভ 79 টুভচয 1 vill- tumchar.ward-01 20 01-07-20

35 1481260634 আসনায়ায উরযা ভনজভুা ৃফগভ আফদরু হাজরভ 79 টুভচয 1 vill- tumchar.ward-01 4 01-07-20

36 1912000377 নুযজাহান ৃফগভ ৃছভাসনয ৃনছা আনা জভয়া 79 টুভচয 1 vill-tumchar-ward-01 8 01-07-20

37 2822878282 কদ ফানু আসভনা খাতুন হাজী আজভন উরযাহ 77 টুভচয 1 vill- tumchar.ward-01 237 01-07-20

38 6416293014 জেযাসজয ৃনছা জসুরখা খাতুন নুয জভয়া 68 টুভচয 1 vill- tumchar.ward-01 778 01-07-20

39 1500147564 আজছয়া খাতুন আসভনা খাতুন হাসপজ আহম্মদ 79 টুভচয 1 vill- tumchar.ward-01 45 01-07-20

40 7312851459 ৃভাোঃ অজজ উরযা খয়যুন ৃনছা ভুনচুয আহম্মদ 90 টুভচয 1 vill- tumchar-ward-01 719 01-07-20

41 2821351489 আসভনা খাতুন জজন্নসতয ৃনছা ইয়াকুফ আরী 89 টুভচয 1 vill-tumchar.ward-01 433 01-07-20

42 8248907027 ৃভাোঃ আসনায়ায উরযা জভয়া কযপুসরয জনছা গনু জভয়া 83 টুভচয 1 টুভচয 302 01-07-20

43 4636464556 াভছুন্নাহায আংকুজয ধনু জভয়া 70 টুভচয 1 vill- tumchar.ward-01 30 01-07-20

44 2801295748 ভসনায়াযা ৃফগভ ভাছুভা খাতুন আফদরু হাজরভ 71 টুভচয 1 টুভচয, ানা জভয়া হাজজ ফাজি। 38 01-11-05
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র্য়স্ক  াতা -উপকারশ াগীর তানলকা

45 4156989941 ৃভাোঃ আফুর কারাভ ভাজপয়া খাতুন আফদরু ভজতন 79 টুভচয 1 vill-tumchar.ward-02 438 01-07-20

46 5079194527 জাহানাযা ৃফগভ জয়নফ বানু হাজফফ উরযাহ 75 টুভচয 1 টুভচয, অজচভ উজিন ফযাাযী ফাজি। 59 01-01-20

47 19475114389959131 যজপক উরযাহ ভৃত আয়সতয ৃনছা ভৃত ৃভা:আনছায আরী 75 টুভচয 1 টুভচয, আভজাদ াসটায়াযী ফাজি। 31 01-07-20

48 8690955755 খুযজদা ৃফগভ জযয়সতয ৃনো আনেয আরী 75 টুভচয 1 টুভচয 46 01-07-20

49 6448887767 আসভনা ৃফগভ োজফদা খাতুন আফদরু গপুয 75 টুভচয 1 টুভচয, রার জভয়া হাজজ ফাজি। 52 01-04-11

50 19475114389959287 ছজপ উরযা যফসতয ৃনছা দরুা জভয়া 74 টুভচয 1 টুভচয 779 01-07-19

51 3255161246 তাজজয়া খাতুন হীদা খাতুন আভীয উরযা 80 টুভচয 1 vill- tumchar.ward-01 44 01-07-20

52 19481594115410458 ৃভা: ভজপজ আসভনা আসনায়াযুর হক 74 টুভচয 2 টুভচয,ৃভস্তুযী ফািী 264 01-07-20

53 9109667270 ৃহাসেন আহম্মদ জেযাসজয ৃনো এফাসয়দ উরযা 79 টুভচয 2 টুভচয, ভেজজদ ফািী 144 01-07-20

54 6423973947 আসয়া ৃফগভ পজয ফানু পজর কজযভ 71 টুভচয 1 টুভচয, ফি আভজাদ ফাজি 597 01-09-18

55 2371563327 ভুনছুয আহাম্মদ ভন্ছুযা খাতুন আন্চয আরী 71 টুভচয 2 টুভচয, রন্দন ফািী 108 01-07-20

56 1451576498 ভন্তাসজায যহভান ভনছুযা খাতুন আনছয আরী 84 টুভচয 2 টুভচয, ভন্তাসজয ফািী 98 01-07-20

57 7773538181 ছাসয়দরু হক আঞ্জভুা খাতুন আফদরু হাজকভ 79 টুভচয 3 টুভচয. আফু তাসহয ৃভম্বায ফািী 141 01-07-20

58 9124345845 ভনহয আরী তজযসকয ৃনছা কুদ্রত উরযা 74 টুভচয 2 টুভচয, খজররুয যহভাসনয 73 01-07-20

59 7790524610 জাপয উরযা হাসজযা খাতুন আনায উরযা 79 টুভচয 1 টুভচয,ানা জভয়া হাজী ফািী 55 01-07-20

60 8696513186 োসয়দরু হক আজভসনয ৃনছা কারা জভয়া 76 টুভচয 2 টুভচয,ছজপ উরযা হাজী ফািী 78 01-07-20

61 1480311701 যাসফয়া ৃফগভ আসয়া জেজিকা আফদরু ভজতন 65 টুভচয 2 টুভচয,জঅাাহোন উরযা ভাষ্টায ফািী 88 01-07-20

62 3258646334 আহছান উরযাহ ভনছুযা খাতুন নজজয আহভদ 69 টুভচয 2 টুভচয,ৃবারায ফাসয ফািী 790 01-07-20

63 19525114389961745 ৃভাোঃ ৃেকান্দয তপুযা খাতুন নুয ৃভাহাম্মদ 69 টুভচয 2 টুভচয,ৃেকান্দসযয ফািী 649 01-07-20

64 1926315209 হাসজযা ৃফগভ ভাযুপা খাতুন হাসপজ আহাম্মদ 69 টুভচয 2 টুভচয, ৃগারাভ নফী হাজী ফািী 529 01-07-20

65 3259832065 ভজযয়সভ ৃন্নছা খায়যু ৃন্নছা আফদযু যীদ(দরুার) 84 টুভচয 2 টুভচয, নছয উজিন ুসতয ফািী 104 01-07-20

66 5082106310 আভানত উরযাহ জয়গুন ফানু পজযদ জভয়া 78 টুভচয 2 টুভচয, এনাসয়ত উরযায ফািীাূাূ 94 01-07-20
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67 2820078489 নাজছয আহম্মদ ভজনজা খাতুন জারার আহাম্মদ 77 টুভচয 2 টুভচয, নাজছয েিায ফািীা,ূ 780 01-07-20

68 5544795585 াভরা ৃফগভ আজপয়া খাতুন াভছুজিন 69 টুভচয 2 টুভচয, নছয ুসতয ফািী 652 01-07-20

69 1480001971 পজর হক আশুযা খাতুন হাজফফ উরযা 74 টুভচয 2 টুভচয, পজর হসকয ফািী 77 01-07-20

70 1024039339 ৃভাোঃআসনায়ায উরযা ছজকনা খাতুন আফদরু হাজভদ 84 টুভচয 3 টুভচয, ভন্দীয হাজী ফািী 727 01-07-20

71 19575114389959796 ভসনায়াযা ৃফগভ আয়া জছজিক এফাসয়দ উরযা 65 টুভচয 2 টুভচয 11 01-07-20

72 19505114389961023 আশুযা খাতুন েুজজয়াাা থাতুন ওয়াজর উরযা 71 টুভচয 2 টুভচয, নছয উজিন ুসতয ফািী 15 01-07-20

73 4615988617 পাসতভা খাতুন কুরেুভ ফানু নুয ৃভাহাম্মদ 91 টুভচয 2 টুভচয, ফাদায ফাসয ফাজি 66 01-07-20

74 3265783088 ভসনায়াযা ৃফগভ জয়তুন বানু আযফ আজর 74 টুভচয 2 টুভচয, ছজপ উরযা হাজী ফািীাূাূ 723 01-07-20

75 4627476528 আজভন উরযাহ ভজযয়ভ ফানু ইজদ্রছ জভয়া 70 টুভচয 2 টুভচয, ছজপ উরযা হাজী ফািী 575 01-07-20

76 8661685225 অভুরযা চন্দ্র দাে মুগভায় দাে অজজন কুভায দাে 81 টুভচয 2 টুভচয, ফশু ৃদসফয ফািী 721 01-07-20

77 1484272073 নুয ৃভাহাম্মদ আজচয়া খাতুন ৃভা: এচাহাক জভয়া 75 টুভচয 2 টুভচয, খজরসরয ফািী 599 01-07-20

78 19575114389960586 ৃছভজন ৃফগভ এভযাসনয ৃনছা ভজভন উরযাহ 64 টুভচয 2 টুভচয, দাইসভয ুসতয ফািী 549 01-07-20

79 7303531375 ৃভাোঃ নুযুন্নফী াভছুয যহভান হাজপজযু যহভান 79 টুভচয 2 টুভচয, ছজপ উরযা হাজী ফািী 562 01-07-20

80 4650945225 ৃদসরায়াযা ৃফগভ আনজভুা খাতুন ৃভাোঃ কারা জভয়া 74 টুভচয 2 টুভচয, াহাফুজিসনয ফািী 67 01-07-20

81 4644304232 ছসরভান পাসতভা খাতুন আফদরু আরী 80 টুভচয 2 টুভচয, ছসরভাসনয ফািী 436 01-07-20

82 5993657997 আহছান উল্লা ৃভাস্তাপা খাতুন ৃভাহাম্মদ উল্লা 69 টুভচয 3 টুভচয, েুরতান জিত ফািী 117 01-07-20

83 6877752565 হনুপা খাতুন পজয বানু গনুজভয়া 79 টুভচয 2 টচুভচয, ভজপজ উরযাহ ৃভস্তুযী ফাা্িী 510 01-07-20

84 2833389683 ছুফযা খাতুন আতসযয ৃনছা কজরভ জভয়া 72 টুভচয 1 টুভচয, ৄছয়ার ফাজি 787 01-07-19

85 8653552748 ৃভাোঃনুযুর ইেরাভ জান্নসতয ৃনছা হজর আহাম্মদ 81 টুভচয 2 টুভচয,নুযুর ইেরাসভয নতুন ফািী 82 01-07-20

86 7339129384 ৃভাোঃ ৃেকান্তয আজ ুফানু ভাযপত উরযা 69 টুভচয 2 টুভচয,ছজপ উরযা হাজী ফািী, 81 01-07-20

87 4167866781 নুয ৃভাহাম্মদ হােভসতয ৃনছা ৃভাখসরছুয যহভান 70 টুভচয 3 টুভচয. াচ গাজী হাজী ফািী 139 01-07-20

88 2823137217 ভসনায়াযা ৃফগভ োজজয়া খাতুন ৃফচু জভয়া 71 টুভচয 1 টুভচয, জযয়াজ উজিন ভুজি ফাজি 396 01-08-14
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89 3265869697 োহাফুজিন এভযাসতয ৃনছা কজয আজর 74 টুভচয 2 টুভচয, ৃনায়াফ আরী ভুজি ফািী 84 01-07-20

90 3704300924 নজফুা খাতুন জজভরা খাতুন আব্বাে খাতুন 71 টুভচয 1 টুভচয, ভজভন উরযায ফাজি 709 01-07-20

91 3284133364 অজুুন চন্দ্র দাে জিয় ফারা দাে উসন্দ্র কুভায দাে 69 টুভচয 2 টুভচয, বুরু ভুহুযীয ফািী 702 01-07-20

92 3704218951 জেযাসজয ৃনছা আনজভুা খাতুন আরী আহাম্মদ 75 টুভচয 1 টুভচয, আভজাদ ৃদায ফািী 694 01-07-20

93 19475114389961104 অভূরয চন্দ্র দাে জফুরা ফারা দাে উসন্দ্র চন্দ্র দাে 75 টুভচয 2 টুভচয, অভূরয চসন্দ্রয ফািী 560 01-07-20

94 3731935577 ভাহপুজা খাতুন আসনায়াযা ৃফগভ ভজপজ উরযাহ 74 টুভচয 2 টুভচয, জছজিক ৃভস্তুযী ফািী 399 01-07-20

95 19315114389961109 জফুরা ফারা দাে েুধা ভজভ দাে ৃেত্র ৃভাহন দাে 90 টুভচয 2 টুভচয, অভূরয চসন্দ্রয ফািী 79 01-07-20

96 2357486428 ৃহদাসয়ত উরযা জয়তুসনয ৃনছা াজজর আহাম্মদ 73 টুভচয 2 টুভচয, খজরসরয ফািী, 538 01-07-20

97 8239180170 তছজরভ ছফুযা খাতুন ওরী উরযাহ 69 টুভচয 3 টুভচয, াচ গাজী হাজী ফািী 129 01-07-20

98 5073527672 ৃভাহাম্মদ উরযা দধু ৃনহায এফাদ উরযা 86 টুভচয 2 টুভচয, ৃভাহাম্মদ উরযায ফািী 69 01-07-20

99 3273180293 তাসহযা ৃফগভ মজত ৃফগভ পজসরয যহভান 64 টুভচয 2 টুভচয 105 01-07-20

100 3293218305 যুহুর আজভন আশুযা খাতুন আব্দরু ভজতন 74 টুভচয 2 টুভচয, পজর হক জিত ফািী 577 01-07-20

101 1915767262 ভজযয়সভয ৃনছা আসভভনা ৃফগভ কারা জভয়া 95 টুভচয 2 টুভচয, ছজপ উরযা হাজী ফািী 106 01-07-20

102 6863106081 আশুযা খাতুন ফদসযয ৃনছা আরী আকফয 84 টুভচয 2 টুভচয, ৃচৌজকদায ফািী 720 01-07-20

103 2351635855 ভসনায়াযা ৃফগভ জয়তুন বানু আযফ আরী 84 টুভচয 2 টুভচয, এফাদ উরযায ফািী 514 01-07-20

104 5543433287 আফুর খাসয়য কদ ফানু আহাম্মদ উরযাহ 70 টুভচয 6 টুভচয, চজকনায ফাসয ফাজি 660 01-07-19

105 6437489633 আব্দরু হাজেভ ভন্ছুযা খাতুন আনছয আরী 75 টুভচয 2 টুভচয, আফব্দরু হাজেসভয ফািী 96 01-07-20

106 1936639515 ৃভাোঃআফদরু আরী নুয বানু উজজয আরী 93 টুভচয 1 টুভচয,পজযদ ভাজঝয ফাজি 534 01-02-10

107 7782810019 ভসনায়াযা ৃফগভ জাসহদা ৃফগভ আফদযু ৃযা 79 টুভচয 2 টুভচয, ছজপ উরযা হাজী ফািী 70 01-07-20

108 4644006860 আসভনা খাতুন ছাজকদা খাতুন নজজয উরযা 89 টুভচয 4 টুভচয, ৃনয়াজ উজিন ভাজঝ ফাজি 413 01-04-14

109 0355303757 কল্পনা যানী দাে ভযনী চন্দ্র দাে ভজত রার চন্দ্র দাে 71 টুভচয 2 টুভচয, অজেত ডা: ফািী 71 01-07-20

110 9123924277 ৃভা:আহোন উরযাহ হাসজযা খাতুন এফাদ উরযাহ 75 টুভচয 4 টুভচয, ভজন্দয হাজজ ফাজি 616 01-09-18
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111 2374838668 আফদরু ভজতন জযুপা খাতুন োহা দরুযাহ 79 টুভচয 2 টুভচয,দাই ফািী 525 01-07-20

112 6898468233 যজহভা খাতুন আসভনা খাতুন আইয়ুফ আরী 79 টুভচয 5 টুভচয, ভজভন ভাজঝয ফাজি 246 01-02-10

113 6430683218 নুয ৃহাসেন আজছয়া খাতুন হাজযছ উরযা 83 টুভচয 7 জগৎসফি, ৃভস্তুযী ফািী 754 01-07-20

114 19485114389000001 হাজরভা খাতুন াভছু নাহায ভুঞু্চয আরী ৃভৌরবী 73 টুভচয 2 টুভচয, হাজী ফাজি 72 01-05-20

115 1453240838 ৄেয়দা ৃযজজয়া ৃফগভ নাজপয়া খাতুন ৄেয়দ আফদরু আজজজ 70 টুভচয 2 টুভচয, চ ান জভয়া ভুজি ফাজি 600 01-09-18

116 6432834957 ছফুযা খাতুন ৃভসহয ৃনছা আফদেু ৃোফহান 74 টুভচয 2 টুভচয, ওয়াজযশুসতয ফাজি 65 01-01-16

117 7759307528 জপসযাজা খাতুন েুজজয়া খাতুন ননা জভয়া 64 টুভচয 1 টুভচয , যজদ ৃফাযী ফািী 717 01-07-20

118 8201233379 ভজভন উরযা পাসতভা খাতুন কারু জভয়া 69 টুভচয 2 টুভচয, ভজভন উরযায ফািী 429 01-07-20

119 4166457277 আচুনা যানী দাে জনহায ফারা দাে ভনসভাহান দাে 71 টুভচয 2 টুভচয, অীদ ডাক্তায ফািী 101 01-07-20

120 5071345135 ভসনায়াযা কুরেুসভয ৃনছা আহম্মদ উরযাহ 69 টুভচয 5 টুভচয, হুজরয ফাসয ফািী 245 01-07-20

121 3250821448 আসয়া ৃফগভ আজপয়া ৃফগভ হাফজফ উল্লাহ 64 টুভচয 3 টুভচয ,ভারুভ ফািী 137 01-07-20

122 19505114389959257 হাসজযা ৃফগভ ভৃত পাসতভা ৃফগভ ভৃত ৃভা:এফাসয়দ উরযাহ 72 টুভচয 1 টুভচয, আভজাদ হাজজ ফাজি 32 01-02-15

123 2849388000 ৃভা:আফু তাসহয াজপয়া খাতুন আনেয আরী 74 টুভচয 1 টুভচয, ৃচৌজকদায ফাজি 24 01-07-20

124 6861063177 ৃভা: জপক উরযা রজতপা খাতুন কুদযত উরযা 74 টুভচয 1 টুভচয, অজছভ উজিন ৃফাযী ফািী 5 01-07-20

125 4635023478 নুযনফী ছজকনা ৃফগভ ৃচৌধুযী জভমা 80 টুভচয 3 টুভচয, পজর হক জিত ফাজি 140 01-12-07

126 7349301171 ৃভা: আসনায়ায উরযা তজযপা খাতুন ৃভা: নুয জভয়া 74 টুভচয 2 টুভচয, আনায উরযাহ ফািী 93 01-07-20

127 6429312942 ৃভাোঃ কারা জভয়া ভনছুযা খাতুন হাসপজ আহাম্মদ 74 টুভচয 6 টুভচয, ভুনছুয আরী ভুজি ফাজি 454 01-10-04

128 3302640150 ৃভাোঃ দ্বীন ৃভাহাম্মদ েুযুতুন ৃনছা আব্দরু ৃভাজভন 82 টুভচয 6 টুভচয, গাইন ফািী 339 01-07-20

129 2806919490 ফকুর ৃফগভ কদসযয ৃনছা হাসপজ আহম্মদ 74 টুভচয 6 টুভচয, ভুনছুয আরী ভুজি ফাজি 343 01-03-18

130 1913480420 ৃহাছন আহাম্মদ ৃগারসয ৃনছা আফদরু যজদ 79 টুভচয 3 টুভচয 143 01-07-20

131 19375114389963353 ৃভাোঃ নুযুর ইেরাভ ওজফুা খাতুন জারার আহাম্মদ 84 টুভচয 3 টুভচয 128 01-07-20

132 9564989698 ৃভাোঃনুযুউরযা ওজফুা খাতুন জারার আহাম্মদ 79 টুভচয 3 টুভচয 607 01-07-20
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133 2832660563 ৃতাপাসয়র আহম্মদ হনুপা খাতুন আজভয আরী 69 টুভচয 3 টুভচয 604 01-07-20

134 1464940863 নুয আরভ েুজজয়া খাতুন আফদরু ভন্নান 69 টুভচয 3 টুভচয 425 01-07-20

135 1018461937 ৃভাোঃ নুযুর ইেরাভ পুরভসতয ৃনছা ভুকফুর আহম্মদ 68 টুভচয 1 টুভচয 57 01-10-04

136 4614071571 ৃভাহাম্মদ ৃভান্তপা ছফুযা খাতুন ভৃোঃ আফদযু গপুয 78 টুভচয 3 টুভচয 132 01-07-20

137 5989265037 ৃভাোঃ আফদরু গপুয আসভনা খাতুন নুয জভয়া 69 টুভচয 3 টুভচয 611 01-07-20

138 3702736525 নুয জাহান ৃফগভ ৃতৌহুযা খাতুন আজফদলু্লাহ 84 টুভচয 3 টুভচয 777 01-07-19

139 1502614181 ৃহাসেন আহম্মদ আজছয়া খাতুন ননা জভয়া 89 টুভচয 3 টুভচয 732 01-07-20

140 1915859076 আফদরু খাসরক আসনায়াযা খাতুন আফদরু রজতপ 69 টুভচয 3 টুভচয 417 01-07-20

141 2358209522 ৃভাহাম্মদ আফদরু গজন আনজভুা খাতুন আফদরু ভতরফ 69 টুভচয 3 টুভচয 135 01-05-09

142 6425265839 ৃভাোঃ ভজপজরু হক াভছুয নাহায ভুনছুযুর হক 71 টুভচয 3 টুভচয 547 01-07-20

143 3280468764 জযাজী ৃফগভ ভয়রুয ৃনছা ৃভাহাম্মদ উল্লাহ 81 টুভচয 3 টুভচয 131 01-07-20

144 4167221250 নুযুর ইেরাভ আসভনা খাতুন আফদযু যফ 94 টুভচয 4 টুভচয 176 01-03-11

145 5050092609 ুর ফানু ভনছুযা ৃযনু জভয়া 94 টুভচয 3 টুভচয 184 01-07-20

146 5987126850 নুযুয ৃনছা ৃফগভ ৄছয়সদয ৃনছা আফদরু যজদ 74 টুভচয 3 টুভচয 725 01-07-20

147 9560533755 ছফুযা খাতুন জফজফ খজতজা ফাদা জভয়া 78 টুভচয 3 টুভচয 138 01-01-11

148 8243478743 তপুযা খাতুন ভইসরয ৃনছা জসফদ আজর 94 টুভচয 3 টুভচয 714 01-07-20

149 2801486867 পজসযয ৃনছা ছায়যা খাতুন পজযদ জভয়া 69 টুভচয 3 টুভচয 695 01-07-20

150 7334300816 ৃভাোঃ ৃহাসছন আহাম্মদ আজপয়া খাতুন আফদযু যহভান 79 টুভচয 3 টুভচয 729 01-07-20

151 4187267135 ৃভাোঃ আব্দরু হাসেভ অজফুা খাতুন আযফ আরী 78 টুভচয 3 টুভচয 606 01-07-20

152 9552714017 ৃভাোঃ াহজাহান পসয়সজয ৃনছা ভজপজ উরযা 68 টুভচয 3 টুভচয 41 01-07-20

153 6850192342 ৃহাছসনয়াযা ৃফগভ ভয়ুযীয ৃনছা আরী আহম্মদ 66 টুভচয 3 টুভচয 576 01-07-20

154 9109296260 ভাপুজা ৃফগভ েুজজয়া ৃফগভ হাজফফ উরযাহ 69 টুভচয 3 টুভচয 112 01-08-08
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155 8201863548 পুর বানু জফজফ পাসতভা নুয ভুহাম্মদ 79 টুভচয 3 টুভচয 125 01-07-20

156 1458756267 আরী আকফয পাসতভা খাতুন আফদরু আরী 80 টুভচয 3 টুভচয 123 01-07-20

157 1946082854 আফুর ফাোয আজছয়া খাতুন ভতোঃ আহাম্মদ উরযা 84 টুভচয 3 টুভচয 122 01-07-20

158 1489929735 আয়া ৃফগভ খাসয়সযয ৃনছা নুয জভয়া 89 টুভচয 3 টুভচয 651 01-07-20

159 9132717753 ৃভাোঃ আফদরু ভজতন আসনায়াযা ৃফগভ ভহযভ আরী 69 টুভচয 3 টুভচয 557 01-07-20

160 4175035189 ৃভাোঃ যুহুর আজভন আয়া জছজিজক আফদরু ভজতন 81 টুভচয 3 টুভচয 682 01-07-20

161 8213374575 জয়নার আফজদন আজছয়া খাতুন ছাসয়দরুযা 86 টুভচয 3 টুভচয 241 01-07-20

162 19425114389959562 আজকয়া ফানু ভজযয়ভ জফজফ ভহব্বত আজর 79 টুভচয 3 টুভচয 14 01-07-20

163 8651868401 ৃযাসকয়া ৃফগভ োইপুসরয ৃনছা ৃভাোঃ আজভন উরযা 73 টুভচয 3 টুভচয 466 01-07-20

164 3281248389 ৃভাোঃ হাছান আরী আম্বসযয ৃনছা আব্দরু আরী 89 টুভচয 3 টুভচয 146 01-07-20

165 3296834447 আছান উরযা াজফয়া খাতুন আজর উরযা ভাজঝ 79 টুভচয 6 টুভচয 444 01-07-20

166 3283681041 ছজকনা ৃফগভ ভাসরকা ফানু আইউফ আরী 69 টুভচয 3 টুভচয 422 01-07-20

167 19455114389000001 ৃযাসকয়া ৃফগভ আজম্বয়া খাতুন পজরুর কজযভ 77 টুভচয 5 টুভচয 620 01-07-20

168 5501177371 আফুর ফাায পজযদা ফানু আরী আহভদ 68 টুভচয 8 কাজরযচয 585 01-07-20

169 4620931347 ভাপুজা ৃফগভ আাজদ আফদরু হাজকভ 84 টুভচয 2 টুভচয 726 01-07-20

170 6887134499 ছজকনা ৃফগভ পয়সজয ৃনছা আফদরু গপুয 69 টুভচয 3 টুভচয 728 01-07-20

171 2401370206 নুয জাহান ৃফগভ আেযাজপ ৃভাোঃ াভছর হক 64 টুভচয 3 টুভচয 603 01-07-20

172 3706403411 আসভনা খাতুন ভনছুযা খাতুন ৃভাোঃ আজভন উরযাহ 79 টুভচয 3 টুভচয 113 01-07-20

173 1000448991 ৃভাোঃ ভকফুর আহভদ হনুপা ৃফগভ আভীয আরী 79 টুভচয 3 টুভচয 684 01-07-20

174 1451571432 নুয ৃভাহাম্মদ হনুপা খাতুন আজভয আরী 70 টুভচয 3 টুভচয 605 01-07-20

175 5513261510 ৃভাস্তপা খাতুন আয়া খাতুন আফদরু রজতপ 74 টুভচয 3 টুভচয 116 01-07-20

176 5510290975 কুরছুভ ৃফগভ তফুযা খাতুন আফদরূ আওয়ার 64 টুভচয 3 টুভচয 134 01-11-05
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177 6431161782 ৃহাসেন আহম্মদ ভাজজয়া খাতুন ৄেয়দ আহভদ 74 টুভচয 5 টুভচয 443 01-10-16

178 3705989402 আঙ্গুসযয ৃনছা ৃগারাসপয ৃনছা আফদযু যজদ 73 টুভচয 2 টুভচয 437 01-10-16

179 8690969293 ৃভাোঃ নযুর ইেরাভ যাজফয়া খাতুন ৃনায়াফ আরী 80 টুভচয 4 টুভচয 179 01-02-05

180 6404651561 ইছভাইর পাসতভা খাতুন তজযক উরযা 69 টুভচয 4 টুভচয 196 01-01-06

181 19435114389967333 ৃভাোঃ কাভার উজিন ছাজফদা খাতুন ৃযনু জভয়া 79 টুভচয 6 টুভচয 517 01-07-20

182 19525114389962587 ৃভাোঃ াহ আরভ পাসতভা খাতুন ৃভাফাযক আরী 70 টুভচয 3 টুভচয 663 01-07-20

183 4150961755 াভছুন নাহায আনজভুা খাতুন আফদরু ভতরফ 74 টুভচয 6 টুভচয 314 01-07-20

184 4200868513 কুরছুভ ৃফগভ ভাপুজা খাতুন আব্দরু রজতপ 84 টুভচয 5 টুভচয 738 01-07-20

185 4652672488 আফদরু খাসরক আজভনা খাতুন আজভন উরযা 74 টুভচয 6 টুভচয 624 01-07-20

186 5547416361 জনফ ফানু ৃভহাযআফজান আোঃ হাভীদ 84 টুভচয 8 কাজরযচয 387 01-07-20

187 9150448265 ৃভাোঃ আফদরু ভজতন ৃাকয ফানু আসনায়ায আজর 79 টুভচয 4 টুভচয 158 01-07-20

188 4607260033 আফু তাসহয ৃজাহযা খাতুন ভজভন উরযাহ 79 টুভচয 4 টুভচয 172 01-07-20

189 9137436706 পাসতভা ৃভাস্তপা খাতুন আোঃ জাব্বায 66 টুভচয 4 টুভচয 531 01-07-20

190 9148974646 আফু আব্বাে হাজরভা খাতুন আফদরু কজযভ 78 টুভচয 4 টুভচয 177 01-07-20

191 19375114389962554 আজম্বয়া খাতুন ভনজভুা খাতুন আফদযু যজদ 84 টুভচয 4 টুভচয 730 01-07-20

192 3257236509 হাজরভা খাতুন ৄতয়ফা খাতুন আজফদ উরযাহ 68 টুভচয 4 টুভচয 524 01-07-20

193 9125179748 ৃভাোোঃ ভাপুজা খাতুন আজম্বয়া খাতুন ভুকফুর আহম্মদ 79 টুভচয 4 টুভচয 256 01-07-20

194 6855084387 জাজকয়া খাতুন পয়চজযু ৃনছা েুরতান আহম্মদ 65 টুভচয 4 টুভচয 156 01-07-20

195 2846943724 আফুর খাসয়য ভােুদা খাতুন জেজিক আহাম্মদ 69 টুভচয 4 টুভচয 680 01-07-20

196 2359211337 জাজকয়া খাতুন হাফসজয ৃনছা তারফ আরী ভাজঝ 74 টুভচয 4 টুভচয 735 01-07-20

197 4640050136 নুযুর ইভরাভ ভছুদা খাতুন আযফ আরী 90 টুভচয 4 টুভচয 187 01-07-20

198 5085516440 ৃভাোোঃ ছজকনা ৃফগভ আযাজয ৃনছা আোঃ হাজভদ 69 টুভচয 4 টুভচয 441 01-07-20
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199 1940615881 যজছয়া খাতুন আজছয়া খাতুন আোঃ ছাত্তায 64 টুভচয 4 টুভচয 471 01-07-20

200 6868644649 পাসতভা আজম্বয়া খাতুন এয়াকুফ আরী 80 টুভচয 4 টুভচয 161 01-07-20

201 6427527467 ৃখাসদজা ৃফগভ তাসহযা খাতুন কারা জভয়া 74 টুভচয 4 টুভচয 470 01-07-20

202 6867598424 যাজফয়া খাতুন হকসযয ৃনছা নুয ৃভাহাম্মদ 74 টুভচয 4 টুভচয 328 01-07-20

203 7311733211 হাসজযা ৃফগভ ছাজফদা খাতুন গনু জভয়া 65 টুভচয 4 টুভচয 400 01-07-20

204 3252718204 জাজকয়া খাতুন েুজপয়া খাতুন আব্দযু যহভান 74 টুভচয 4 টুভচয 169 01-07-20

205 1007789462 তাসহযা ৃফগভ ছজকনা খাতুন ইভান আরী 74 টুভচয 4 টুভচয 206 01-07-20

206 7301352949 আফু তাসহয যজ খাতুন ভত আোঃ ছফুয 105 টুভচয 4 টুভচয 152 01-07-20

207 6884090603 আফদযু যজদ হনুপা খাতুন নাজজয উরযাহ 69 টুভচয 4 টুভচয 677 01-07-19

208 7344397950 ৃভাোম্মদ অজহদা ৃফগভ ৃভাোম্মদ ৃভাস্তপা খাতুন ৃভৌরবী আব্দরু জব্বায 64 টুভচয 4 টুভচয 432 01-07-20

209 1950355550 াভছুয নাহায কদফানু ৃভাোঃ নুয জভয়া 84 টুভচয 4 টুভচয 168 01-07-20

210 8238925583 ভজপজ উরযাহ ভাযুা খাতুন ভজপজর হক 74 টুভচয 4 টুভচয 580 01-07-20

211 9140376246 ৃগারাসপয ৃনছা ৄতপুযা খাতুন আফদরু ফাসযক 69 টুভচয 4 টুভচয 154 01-02-15

212 19405114389964214 ৃভাোঃ আফু তাসহয যজসফয ৃনছা ৃছযাজরু হক 81 টুভচয 4 টুভচয 204 01-07-20

213 1915108292 আজভন উরযা ভছুদা খাতুন আযফ আরী 106 টুভচয 4 টুভচয 733 01-07-20

214 7348217741 ভসনায়াযা ৃফগভ ভাহভুদা ৃফগভ ৃতাফাযক আজর 79 টুভচয 4 টুভচয 468 01-10-16

215 9101430537 হাসভরা খাতুন হাজরভা এফাদলু্লাহ 79 টুভচয 4 টুভচয 157 01-07-19

216 19475114389964600 েজহদা ৃফগভ েুরতাসনয ৃনছা খজররুয যহভান 74 টুভচয 4 টুভচয 207 01-07-20

217 4623376227 যজপয়া খাতুন াজপয়া খাতুন আোঃ আরী 74 টুভচয 4 টুভচয 189 01-03-12

218 19345114389964075 এনতাজ জভয়া পখসযয ৃনছা নুয জভয়া 87 টুভচয 4 টুভচয 188 01-07-20

219 8229660850 ৃেতাযা ৃফগভ আছভসতয ৃনছা আফদেু ছাত্তায 69 টুভচয 4 টুভচয 208 01-07-20

220 3747649378 ৃভাোঃ হাসপজ আহম্মদ আযুপা খাতুন েুরতান ভাজঝ 68 টুভচয 4 টুভচয 612 01-07-20

Page 10 of 56



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

র্য়স্ক  াতা -উপকারশ াগীর তানলকা

221 8700619201 আফদরু ভন্নান আসনাযা ৃফগভ আোঃ ভতরফ 69 টুভচয 4 টুভচয 653 01-07-20

222 1936618436 জপসযাজা ৃফগভ নুয বানু আোঃ হাজেভ 83 টুভচয 4 টুভচয 192 01-07-20

223 2351567926 ৃভাোঃ াহাজাহান জয়গুন ফানু ওজর আহম্মদ 79 টুভচয 6 টুভচয 318 01-08-18

224 8244506161 আফদরু গপুয আজছয়া খাতুন আোঃ ছাত্তায 69 টুভচয 4 টুভচয 609 01-07-20

225 2388244598 ৃভাোঃ নুযু ন্নফী যজছয়া খাতুন ৃভাোঃ আব্দরু গপুয 69 টুভচয 4 টুভচয 205 01-07-20

226 6407040911 খুযজদা যজপ আোঃ ছফুয 69 টুভচয 4 টুভচয 193 01-07-20

227 2801761160 জপকুর ইেরাভ ৃপযদাউে ৃনছা আরী জভয়া 80 টুভচয 4 টুভচয 513 01-04-10

228 5544676017 ছফুযা খাতুন তহুযা খাতুন আব্দরু আওয়ার 64 টুভচয 4 টুভচয 401 01-04-14

229 4189134804 ৃভাোঃ াহাফ উজিন ৃফছনী ৃফগভ ভুনছুয আরী 85 টুভচয 5 টুভচয 265 01-07-20

230 4648405613 েজপক উরযা আনজভুা ভহব্বত উরযা 74 টুভচয 3 টুভচয 665 01-07-20

231 1024211169 ৃহাসেন আহম্মদ পাসতভা খাতুন াহাফ উজিন 69 টুভচয 4 টুভচয 197 01-07-20

232 19275114389964574 ৃভাোঃ আফদরু হাজেভ আজম্বয়া খাতুন আহাম্মদ উরযা 94 টুভচয 4 টুভচয 185 01-07-20

233 3258187321 তাসহযা খাতুন োসহসদয ৄনছা আব্দরু হাই েদাগং 81 টুভচয 4 টুভচয 570 01-07-19

234 9133813973 আফদযু যফ হােভসতয ৃনছা আয়ুফ আরী 90 টুভচয 4 টুভচয 159 01-07-20

235 8234659525 ৃভাোঃ যজপক যুজকা খাতুন আফদরু ভন্নান 77 টুভচয 4 টুভচয 195 01-07-20

236 7305911922 েুজজয়া ৃফগভ যুবানু ৃভাোঃ ভুজাপ্পয আরী 69 টুভচয 3 টুভচয 145 01-04-14

237 19475114389964053 ৃভাোঃ আফুর কাসেভ জফজফ হাসজযা আরী উরযাহ ভুজি 74 টুভচয 4 টুভচয 151 01-07-20

238 8657421734 ৃভাোম্মদ যাজপকা ৃফগভ পজসযয ৃনছা অজর উল্লা ভাষ্টায 78 টুভচয 5 টুভচয 267 01-07-20

239 6880612509 ভজপজযু যহভান তজযসকয ৃনছা যজহভ ফক্স 84 টুভচয 6 টুভচয 263 01-07-20

240 5982974809 ৃভাোঃ আব্দরু ভন্নান ভাযুপা খাতুন আব্দরু হাজেভ 73 টুভচয 5 টুভচয 591 01-07-20

241 5501966526 ৃভাোঃ াহা আরভ আশুযা খাতুন অজজ উরযা 72 টুভচয 5 টুভচয 450 01-07-20

242 19575114389966091 নুয জাহান আক্তায ( নুিী ) টুনী ৃফগভ ভন্তাসজয যহভান 64 টুভচয 5 টুভচয 231 01-07-20

Page 11 of 56



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

র্য়স্ক  াতা -উপকারশ াগীর তানলকা

243 8667249869 ৄছয়দ আহাম্মদ হাজরভা খাতুন গনু জভয়া 92 টুভচয 5 টুভচয 741 01-07-20

244 3746558307 ৃযাসকয়া ৃফগভ নজজপা খাতুন োভেুর হুদা 65 টুভচয 5 টুভচয 563 01-07-20

245 5086044632 হাজপজ আহম্মদ হাজযছা ৃফগভ আব্দরু গজন 82 টুভচয 5 টুভচয 249 01-07-20

246 4623885680 আসনায়াযা ৃফগভ পাসতভা ৃফগভ োসয়দরুযাহ 79 টুভচয 5 টুভচয 232 01-07-20

247 8666511459 যুহুর আজভন ৃাকয ফানু আহাম্মদ উরযা 80 টুভচয 5 টুভচয 737 01-07-20

248 7781051888 ছাজদয়া খাতুন ইভানী আফদরু হাজেভ 89 টুভচয 5 টুভচয 258 01-07-20

249 2815281551 ভাপুজা ৃফগভ তাজযন ৃফগভ ৃভাোঃ কুদযত উরযা 64 টুভচয 5 টুভচয 449 01-07-20

250 1003934419 ৃভাোঃ ৃোরায়ভান আশুযা খাতুন আয়ুফ আরী 69 টুভচয 5 টুভচয 782 01-07-20

251 1019010949 হাসপজ আহভাদ আয়া খাতুন জছজিক আহম্মদ 75 টুভচয 5 টুভচয 541 01-07-20

252 7768105244 নুয জাহান খাতুন হাোন ফানু আযফ আরী 82 টুভচয 5 টুভচয 219 01-07-20

253 5523871555 ৃযাসকয়া ৃফগভ নুয বানু চাদ জভয়া 74 টুভচয 5 টুভচয 227 01-07-20

254 6422109857 আয়া জছজিকা োসহনুয খাতুন আজভন উরযা 84 টুভচয 5 টুভচয 420 01-07-20

255 7757454330 ৃভাোঃ আফদরু ওদধু ৃভাোোঃ আশুযা খাতুন ৃভাোঃ আফদযু যহভান 84 টুভচয 5 টুভচয 248 01-07-20

256 19335114389965347 নজপুা খাতুন যাজহভা খাতুন এছাক ভুিী 89 টুভচয 5 টুভচয 617 01-07-20

257 6873122128 পাসতভা যাসফয়া খাতুন যজদ আহাম্মদ 84 টুভচয 5 টুভচয 209 01-07-20

258 5071302870 ফদসযয ৃনো আইন ৃনছা জজন্নত আরী 79 টুভচয 5 টুভচয 253 01-07-20

259 6424741913 আরী আকফয ৄচয়সদ ৃনছা আফদরু আরী 69 টুভচয 5 টুভচয 686 01-07-20

260 19475114389967946 ৃভাোঃ আরী ৃহাসেন াজফয়া খাতুন দীন ৃভাহাম্মদ 74 টুভচয 6 টুভচয 456 01-10-16

261 19525114389968129 জারার আহসভদ ভনছুযা খাতুন ভনছুয আহসভদ 69 টুভচয 5 টুভচয 322 01-07-20

262 4641194255 আফুর কারাভ ৃদসরায়াযা ৃফগভ ৃফরাসয়ত ৃহাসেন 69 টুভচয 6 টুভচয 415 01-07-20

263 1455967206 ৃভাোঃ আরী ৃহাসেন পাসতভা ৃফগভ ভুগফুর আহসভদ 76 টুভচয 6 টুভচয 567 01-07-20

264 6439105591 ৃভাোঃ াহ আরভ খুযজদা ৃফগভ আফদরু আজজজ 70 টুভচয 6 টুভচয 308 01-07-20
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265 1470170372 হাসজযা খাতুন আশুযা খাতুন ৃতাপাসয়র আহম্মদ 65 টুভচয 1 টুভচয 572 01-07-19

266 5075609205 ৃভাোঃ াহ আরভ ভইজর ৃফগভ াভছর হক 79 টুভচয 9 টুভচয 242 01-07-20

267 7759413995 যঙ্গ ৃদফী েুসফনয েুসযন্দ্র কুভায ফযাাযী 86 টুভচয 5 টুভচয 252 01-07-20

268 4175347535 আফদরু ভজতন তজযকা খাতুন যজহভ ফক্স 82 টুভচয 6 টুভচয 332 01-07-20

269 8219244384 তাসহযা খাতুন ভইপুসরয ৃনছা নুয জভয়া 91 টুভচয 6 টুভচয 292 01-07-20

270 5543062995 েুজা জভয়া পাসতভা খাতুন ৃকাযফান আরী 79 টুভচয 4 টুভচয 201 01-07-20

271 7785302642 ভজপজা খাতুন েুজজয়া খাতুন ওয়াদরু হক 72 টুভচয 5 টুভচয 446 01-07-20

272 7323092648 ভসনায়াযা ৃফগভ তাসহযা খাতুন কারা জভয়া 69 টুভচয 1 টুভচয 29 01-07-20

273 1004593925 ৃভাোঃ আফদযু যফ আজভসযয ৃনছা আজভন উরযা 69 টুভচয 4 টুভচয 692 01-07-20

274 7774757467 ৃভাোম্মদ ভজযয়ভ ৃফগভ ছসরভা খাতুন এনাসয়ত উরযা 65 টুভচয 1 টুভচয 739 01-07-20

275 1487205443 আফু তাসহয নুযুন ৃনছা হাজজর আহভদ 77 টুভচয 6 টুভচয 320 01-07-20

276 4156419121 ৃভাোঃ ছজপ উরযা ভজযয়ভ ৃফগভ েজপ উরযা 69 টুভচয 6 টুভচয 584 01-07-20

277 19405114389966476 আসনায়াযা ৃফগভ আশুযা খাতুন ৃভাখসরছুয যহভান 81 টুভচয 5 টুভচয 259 01-07-20

278 3265180533 ৃভাোোঃ আসনায়াযা ৃফগভ চুযসতয ৃনছা কাযী আজভন উরযা 85 টুভচয 6 টুভচয 279 01-07-20

279 8661981640 তছজরভ উজিন তজযসকয ৃনছা যজহভ ফকে 80 টুভচয 6 টুভচয 282 01-07-20

280 19425114389966874 আফদযু যহভান আনজভুা খাতুন নুয জভয়া 80 টুভচয 6 টুভচয 307 01-07-20

281 19475114389963902 ছজকনা খাতুন অজফুা খাতুন আজভন উরযা 74 টুভচয 4 টুভচয 149 01-07-20

282 19275114389966897 পাসতভা ৃফগভ আসভনা খাতুন রজকতুল্লযা ৃফাযী 94 টুভচয 5 টুভচয 124 01-07-20

283 1474914833 আসনায়াযা খাতুন নুয ফানু আনা জভয়া 83 টুভচয 2 টুভচয 80 01-07-20

284 19285114389967478 ৃভাোোঃ আসভনা ৃফগভ ভভতা ৃফগভ যাজা জভয়া ভুজি 93 টুভচয 6 টুভচয 583 01-07-20

285 4194795409 হাসজযা ৃফগভ েুজজয়া খাতুন ৃভাোঃ আফুর খাসয়য 73 টুভচয 2 টুভচয 86 01-07-20

286 1946188339 পাসতভা ৃফগভ ৃতাওযা ৃফগভ আফদরু ছত্তয 69 টুভচয 5 টুভচয 254 01-08-12
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287 6875820794 ছজকনা খাতুন আসভনা খাতুন আইয়ুফ আরী 64 টুভচয 6 টুভচয 293 01-07-09

288 1476328008 ৃভাোোঃ হাজরভা খাতুন আজছভা খাতুন আফদরু যহভান 84 টুভচয 5 টুভচয 218 01-07-20

289 4615298066 ৃভাোঃ আোদ উরযা আশুযা ৃফগভ ৃতাপাসয়র আহভদ 84 টুভচয 6 টুভচয 342 01-07-20

290 19375114389967899 ৃভাোঃ নুয ৃভাহাম্মদ আম্বয ৃনছা ৃোনারী জেকদায 84 টুভচয 6 কাজরযচয 340 01-07-20

291 4153956539 নুয ফানু অজফুা খাতুন জয়নার আফদীন 73 টুভচয 6 টুভচয 323 01-07-20

292 1499304762 জফজফ হাজযা কাসদযসনচ্ছা ভুনছুয আহম্মদ 76 টুভচয 7 জগৎসফি 428 01-07-20

293 1010629176 ৃভাোঃ আরী আকফয ভাজঝয়া খাতুন ৃভাোঃ আফদরু কাসদয 80 টুভচয 6 টুভচয 455 01-07-20

294 4647266313 ৃভাোঃ তছজরভ ভাজজয়া খাতুন ভজজফুর হক 77 টুভচয 8 কাজরযচয 690 01-07-20

295 7797984882 ৃভাোঃ ভজপজ উরযা তপুযা খাতুন জারার আহম্মদ 74 টুভচয 5 টুভচয 213 01-07-20

296 4154206132 ৄতয়ফা খাতুন জফজফ আসভনা নাজজয উরযা 64 টুভচয 6 টুভচয 296 01-07-20

297 8651644729 ৃভাছনা খাতুন ভত োজদয়া খাতুন ভত আফদরু োভাদ 80 টুভচয 6 টুভচয 336 01-07-20

298 3700916830 ৃভাফাসেযা ৃফগভ ভাযুপা খাতুন যঞ্জন আরী 79 টুভচয 7 জগৎসফি 756 01-07-20

299 7304361988 জাজকয়া ৃফগভ জফজফ হাজযা আব্দরু ওয়াদদু 79 টুভচয 7 জগৎসফি 355 01-07-20

300 19525114389969273 ৃভাোঃ ছাদ জভয়া এভাজন খাতুন ৃভাোঃ আফদরু হাজেভ 70 টুভচয 7 কাজরযচয 670 01-07-20

301 3702046586 ফজদ আরভ আশুযা খাতুন আপাজ জভয়া 81 টুভচয 7 জগৎসফি 360 01-07-20

302 7333494537 নুযুর ইেরাভ কদ বানু খজররুয যহভান 76 টুভচয 7 কাজরযচয 669 01-07-20

303 3726547627 আজহায জভয়া হয ফানু কারা জভয়া 87 টুভচয 7 কাজরযচয 372 01-07-20

304 1017059302 ৃভাোঃ হাজনপ কাদসযয ৃনছা ৃভাোঃ রার জভয়া 85 টুভচয 7 কাজরযচয 409 01-07-20

305 8226641275 তাজজয়া অজফুা কারা জভয়া 72 টুভচয 7 কাজরযচয 363 01-07-20

306 4641845179 ছজপ উরযা াজপয়া খাতুন আোঃ আরী 90 টুভচয 6 টুভচয 313 01-07-20

307 7750898822 ৃভাোঃ ওজজউরযা ওজপুা খাতুন এছহাক 74 টুভচয 9 কাজরয চয 587 01-07-20

308 1482019831 পজসযয ৃনছা নূয বানু পজ ুজভয়া 66 টুভচয 6 টুভচয 654 01-07-20
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309 3294306521 আজছয়া ৃফগভ জাহানাযা ৃফগভ জছজিক আহভদ 82 টুভচয 7 কাজরযচয 750 01-07-20

310 7329011360 ৃতাযাফ আরী ৃাকয ফানু এরাহী ফক্স 98 টুভচয 7 জগৎসফি 364 01-07-20

311 2829039920  জফজফ ভজযয়ভ জছজিয়া খাতুন নুয জভয়া 81 টুভচয 1 টুভচয 60 01-07-20

312 6872329740 আজভয ৃহাসেন আযাসপয ৃনছা াভছর হক 70 টুভচয 7 জগৎসফি 359 01-07-20

313 19285114389968995 আম্মাসতয ৃনছা ৄেয়সদয ৃনছা আফদযু যহভান 93 টুভচয 7 জগৎসফি 351 01-07-20

314 9563571018 নুযুর ইেরাভ পাসতভা ৃফগভ নুয ৃভাহাম্মদ 68 টুভচয 7 জডংগা ভাজনক 688 01-07-20

315 4181421894 াভছুন ৃনহায আশুযা খাতুন আফু জছজিক 68 টুভচয 7 জগৎসফি 366 01-07-20

316 5549437852 আাজ উজিন াভছুন নাহায আফদরু হাজেভ 69 টুভচয 6 টুভচয 647 01-07-20

317 6850632271 হাসজযা ৃফগভ ছাজদয়া খাতুন আজর জভয়া 74 টুভচয 6 টুভচয 299 01-07-20

318 5089757016 আফদরু ভন্নান হাছভসতয ৃনছা ভনছুয আরী 91 টুভচয 4 কাজরযচয 203 01-07-20

319 9104875076 ৃভাোঃ জজল্লুয যজহভ আজম্বয়া খাতুন ৃভাোঃ ৃহাছন আরী 70 টুভচয 8 কাজরযচয 377 01-07-20

320 19385114389967307 আনজভুা খাতুন আয়াসতয ৃনছা নুয ৃভাহাম্মদ 83 টুভচয 6 টুভচয 324 01-07-20

321 1486112145 যাজজয়া ভাজজয়া খাতুন ৃভাহাম্মদ আরী 68 টুভচয 7 জগৎ ৃফি 358 01-07-20

322 4603262256 ভনছুযা ৃফগভ ভসহসনগায ৃফগভ আফদযু ছফাহান 70 টুভচয 6 টুভচয 306 01-07-20

323 6448999265 নূয আরভ হাজজয ৃনছা আব্দরু কাসদয 81 টুভচয 6 টুভচয 742 01-07-20

324 6857028259 আসনায়ায উরযা আসভনা খাতুন আোঃ োরাভ 69 টুভচয 8 কাজরযচয 659 01-07-20

325 4615142298 ৃভাোঃ ইজদ্রে জভয়া কযপুসরয ৃনছা ৃভাোঃ কারা জভয়া 84 টুভচয 7 কাজরযচয 370 01-07-20

326 9572043827 যজহভা ভছুদা খাতুন ভগুর আহম্মদ 74 টুভচয 5 টুভচয 215 01-07-20

327 9101373372 আব্দরু আজজজ আন্জভুা খাতুন আয়ুফ আরী 84 টুভচয 7 কাজরযচয 361 01-07-20

328 7786183751 আফুর কাসভ যজছয়া খাতুন নুযুর ইেরাভ 104 টুভচয 6 টুভচয 746 01-07-20

329 5997176929 জপসযাজা খাতুন ৄতয়ফা খাতুন ৃচাসয়দ আহাম্মদ 86 টুভচয 6 টুভচয 348 01-07-20

330 3259758815 জপসযাজা ৃফগভ জসুরখা খাতুন পজর ভাজঝ 84 টুভচয 6 টুভচয 338 01-07-20
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331 6402278342 জপসযাজা খাতুন ছফুযা খাতুন হাজযছ আহাম্মদ 64 টুভচয 6 টুভচয 277 01-07-20

332 8211058881 পাসতভা খাতুন ভাজজয়া খাতুন আনায উরযা হাজজ 82 টুভচয 4 টুভচয 180 01-07-20

333 2395385624 আফদরু গপুয ৃগারা ৃনহায ভনু জভয়া 84 টুভচয 5 টুভচয 216 01-07-20

334 5537886557 আফুর ফাোয েপসযয ৃনছা নুয জভয়া 75 টুভচয 7 কাজরযচয 362 01-07-20

335 3735220380 জযয়সতয ৃনছা পাসতভা ৃফগভ ভজনয ৃহাসেন 84 টুভচয 6 টুভচয 327 01-07-20

336 2837301122 ছজপ উরযা আসনায়াযা খাতুন াভছর হক 70 টুভচয 7 জগৎসফি 628 01-07-20

337 3749091686 মাসহদা খাতুন ভাযুপা খাতুন আজভন উরযা 95 টুভচয 7 কাজরযচয 626 01-07-20

338 8234991266 হাসজযা খাতুন জায়তুসনছা ইজদ্রে জভয়া 64 টুভচয 8 কাজরযচয 384 01-07-20

339 2826612372 ভজভন উরযা জভনু ভজজফ উরযাহ 73 টুভচয 7 কাজরযচয 630 01-07-20

340 4605831033 ছারভা ৃফগভ ভুনছযা খাতুন আফদরু গপুয 82 টুভচয 6 টুভচয 745 01-07-20

341 19565114375439062 অজপুা খাতুন ম্মসতয ৃনছা আফদযু যফ 66 টুভচয 8 কাজরযচয 388 01-07-20

342 6901117959 তপুযা খাতুন ভজযয়সভয ৃনছা আহাম্মদ উরযা 84 টুভচয 6 টুভচয 316 01-07-20

343 7758780055 ৃভাোঃ ভুনছুয আহভদ ৃভাো আনজভুা খাতুন ৃভাোঃ হাজী আরী আহভদ 84 টুভচয 8 কাজরযচয 683 01-07-20

344 8220282886 ৃভাোঃ েজপকুরযা ভায়া ফানু আোদ উরযা 81 টুভচয 6 টুভচয 300 01-07-20

345 7333208929 জেযাজনু নাহায ভৃতভুনছুযা খাতুন নাজজয উজিন 85 টুভচয 6 টুভচয 788 01-07-20

346 9137285194 যুজকয়া ৃফগভ যজছয়া ৃফগভ আফদযু যফ 66 টুভচয 6 টুভচয 329 01-07-20

347 3250484528 আজজজযু যহভান পুরফানু আরী আহম্মদ 85 টুভচয 7 কাজরযচয 749 01-07-20

348 1021297104 নুযুর ইেরাভ ৃাকয ফানু ৃভাোঃ উল্লযা 77 টুভচয 8 কাজরযচয 376 01-07-20

349 1467355077 ৃভাোঃ াভছূর হক আজরসপয ৃনছা পজসর কজযভ 80 টুভচয 6 টুভচয 747 01-07-20

350 5509753835 েজখনা খাতুন পজসযয ৃনছা েুরতান আহম্মদ 84 টুভচয 6 টুভচয 645 01-07-20

351 3748636002 ৃভাোঃ নুযুজ্জাভান েুজজয়া খাতুন জয়নার আফজদন 80 টুভচয 7 কাজরযচয 752 01-07-20

352 1935503407 ৃভাোঃ আফু ছুজপয়ান াসহদা খাতুন পজর কজযভ 74 টুভচয 6 টুভচয 783 01-07-20

Page 16 of 56



২১ নং টুমচর ইউননয়ন পনরষদ, লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর সর্বশেষ আপশেট : ১০ ফেব্রুয়ানর ২০২২
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র্য়স্ক  াতা -উপকারশ াগীর তানলকা

353 6447539500 াজয়া খাতুন ভজযয়ভ ৃফগভ ভজজফর হক 70 টুভচয 7 কাজরযচয 631 01-07-20

354 5522256642 ৃভাোঃ হাজনপ জনফ ফানু ৃোনা জভয়া 78 টুভচয 8 কাজরযচয 664 01-07-20

355 3747797680 ভাসজদা ৃফগভ ছফুযা খাতুন জজরর উজিন ভুজি 82 টুভচয 6 কাজরযচয 532 01-07-20

356 19445114389000006 পুর ফানু খায়যুন নাহায আজভনুল্লা 78 টুভচয 6 কাজরযচয 175 01-07-20

357 19375114389967462 ৃভাোঃ োখাওয়াত উরযাহ ভছূদা খাতুন আজভন উরযা 84 টুভচয 6 টুভচয 748 01-07-20

358 5055709827 জয়নার আফদীন ফদসযয ৃনছা আফদযু রজতপ 79 টুভচয 7 কাজরযচয 751 01-07-20

359 6408297825 নাজছয আহভদ ৃভাোোঃ চ াদ ফানু আজভয আরী 74 টুভচয 7 কাজরযচয 357 01-07-20

360 5086064432 নুয জাহান আছভসতয ৃনছা আসনায়ায আরী 80 টুভচয 7 কাজরযচয 755 01-07-20

361 6877958816 ৃভাোঃ পজসরয যহভান জফজফ আয়া রার জভয়া 78 টুভচয 7 কাজরযচয 353 01-07-20

362 5979885455 ৃযাসকয়া ৃফগভ পজসযয ৃনছা েুরতান আহম্মদ 79 টুভচয 6 টুভচয 666 01-07-20

363 7784841459 আসনায়াযা ৃফগভ ভাহপুজা খাতুন ৄেয়দ আহসভদ 69 টুভচয 6 টুভচয 321 01-07-20

364 7315263959  আরী ৃহাসেন ফদসযয ৃনছা আরী আকফয 84 টুভচয 7 কাজরযচয 345 01-07-20

365 9149544034 আসনায়াযা ৃফগভ নুয জাহান ৃফগভ আোঃ যফ 85 টুভচয 6 কাজরযচয 284 01-07-20

366 5066558536 োসহদা ৃফগভ ভনছুযা খাতুন আফদরু ভজজদ ৃচৌধুযী 74 টুভচয 6 টুভচয 274 01-07-20

367 19375114389969701 রুৎুন নাহায ৃছভসনয ৃনছা আোঃ ওয়াদদু 84 টুভচয 7 কাজরযচয 629 01-07-20

368 19375114389960995 ৃভাোঃ ভন্তাজ জভয়া ভয়ুসযয ৃনছা আহম্মদ উরযাহ 84 টুভচয 2 টুভচয 99 01-07-20

369 2374584478 ৃভাোঃ োজফয়া খাতুন জযয়তুন ৃনছা ৃভাোঃ ভজজফুর হক 84 টুভচয 8 কাজরযচয 763 01-07-20

370 5507004397 পজসরয যহভান আয়াসতয ৃনছা জজতু জভয়া 86 টুভচয 8 কাজরযচয 757 01-07-20

371 1018497998 ৄেয়দ নুযুর ইেরাভ নাজপয়া ৃফগভ ৄেয়দ আফদরু আজজজ 74 টুভচয 6 টুভচয 648 01-07-20

372 6870553143 এভযাত আরী ৃহাসেন ফানু জয়নার আফজদন 85 টুভচয 8 কাজরযচয 765 01-07-20

373 1917588210 ভনতাজ আয়া খাতুন রার জভয়া 70 টুভচয 7 জগৎসফি 412 01-07-20

374 8694098685 আফুর কারাভ পাসতভা খাতুন ভাযপত উরযা 80 টুভচয 8 কাজরযচয 760 01-07-20
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375 19435114389968955 ছফুযা খাতুন ভয়পুসরয ৃনছা জফাদ আরী 78 টুভচয 5 টুভচয 410 01-07-20

376 6892424992 যাজজয়া খাতুন ছুযুসতয ৃনছা ৃেকান্তয 76 টুভচয 8 কাজরযচয 386 01-07-20

377 2828814638 তাজসকযা খাতুন জফজফ কুরছুভ তজযক উরযাহ 69 টুভচয 8 কাজরযচয 391 01-07-20

378 4184639740 ভসনাজা খাতুন আজপয়া খাতুন ভজভন উরযা 74 টুভচয 9 কাজরযচয 484 01-07-20

379 19405114389966914 ৃভাোঃ ৃহাোইন োজদয়া খাতুন আফদরু ভান্নান 82 টুভচয 6 টুভচয 309 01-07-20

380 8688974917 তাসহযা খাতুন ভজযয়সভয ৃনছা ৃযনু জভয়া 89 টুভচয 9 কাজরযচয 768 01-07-20

381 5071164635 োজজয়া খাতুন ভাজজয়া খাতুন ভজজফুর হক 83 টুভচয 8 কাজরযচয 764 01-07-20

382 2827538212 জপসযাজা খাতুন আজম্বয়া খাতুন আফদরু ভজজদ 75 টুভচয 5 টুভচয 762 01-07-20

383 5979667242 ভােুদা ৃফগভ আশুযা খাতুন আজভন উরযাহ 80 টুভচয 9 কাজরযচয 773 01-07-20

384 1451581563 জারার আহভদ জজভরা খাতুন ৃভাহম্মদ আরী 84 টুভচয 9 কাজরযচয 767 01-07-20

385 19175114389972499 আরী আকফয জজন্নসতয ৃনছা ছাসদক আহাম্মদ 104 টুভচয 9 কাজরযচয 496 01-07-20

386 6443716813 নুযুর আজভন ৃচৌধুযী ইনোজফ ৃনছা ৄছয়দ আহম্মদ 86 টুভচয 9 কাজরযচয 482 01-07-20

387 6404729672 আফদযু যজদ পুর ফানু োহাদরুযা 79 টুভচয 9 কাজরযচয 494 01-07-20

388 4622417568 আরী ৃহাসেন আয়াসতয ৃনছা জজতু জভয়া 81 টুভচয 8 কাজরযচয 636 01-07-20

389 8209442477 ৃভাোঃ ৃচৌধুযী আয়তসনয ৃনছা আনায উরযা 78 টুভচয 8 কাজরযচয 408 01-07-20

390 2814095994 ভাযপত উরযা ছাজদয়া খাতুন োহাদরুযা 93 টুভচয 9 কাজরযচয 483 01-07-20

391 5066178996 খাজদজা ৃফগভ রুতুফুয ৃনছা এভযাত উরযা 66 টুভচয 9 কাজরযচয 568 01-07-20

392 5954103163 জাহানাযা ৃফগভ জযুপা খাতুন ভন্তাজ জভয়া 81 টুভচয 9 কাজরযচয 480 01-07-20

393 4167145020 ৃভাোঃ কারু জভয়া জজযনা খাতুন ৃভাোঃ জাভার হক 84 টুভচয 8 কাজরযচয 681 01-07-20

394 4198980312 ইেভাইর ৃহাসেন ছাসহযা ৃফগভ পজয আরী 83 টুভচয 9 কাজরযচয 770 01-07-20

395 6443142127 ৃভাছনা খাতুন ৃাকয ফানু আেরাভ 80 টুভচয 9 কাজরযচয 495 01-07-20

396 4154113791 এযাদরুযাহ জভয়া যহভসতয ৃনছা নূয ৃভাহাম্মদ ভুজি 91 টুভচয 9 কাজরযচয 504 01-07-20
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397 2385986605 ভনসভাহন ভজভুদায অনন্ত ভায়া ভজভুদায ৄবযফ চন্দ্র ভজভুদায 89 টুভচয 9 কাজরযচয 488 01-07-20

398 19405114389970360 ৃভাোঃ আফদরু ভজতন ভানজভুা খাতুন আব্দরু হাই 81 টুভচয 8 কাজরযচয 394 01-07-20

399 9102040335 আহাম্মদ উরযা আসভনা খাতুন োহাদরুযা 87 টুভচয 9 কাজরযচযা্ 769 01-07-20

400 19285114389964924 ভনছুযা খাতুন কদ ফানু হজু 93 টুভচয 8 কাজরযচয 731 01-07-20

401 8222362868 ৃভাোঃ আইয়ুফ আরী জজনসতয ৃনছা নওয়াফ আরী 91 টুভচয 5 টুভচয 220 01-07-20

402 9570027046 েজপক উরযাহ জনক ফানু হােভত উরযা 69 টুভচয 9 কাজরযচয 505 01-07-20

403 1495883744 ৃভাোঃ খাসরদ আসরপা ৃফগভ আফদরু রজতপ 68 টুভচয 6 টুভচয 289 01-07-20

404 19205114389971959 পুরফানু ৃফগভ জয়গন ফানু টুকা জভয়া 101 টুভচয 9 কাজরযচয 479 01-07-20

405 4165580798 পজসযন ৃনছা ফদসযন ৃনছা যভজান আরী 80 টুভচয 8 কাজরযচয 418 01-07-20

406 5982423443 ৃভাখসরচুয যহভান আযাপাসতয ৃনছা আব্দরু োরাভ 96 টুভচয 9 কাজরযচয 543 01-07-20

407 3276578550 িান হজয ভজভুদায োযদা ভজভুদায যাভকৃষ্ণ ভজভুদায 85 টুভচয 9 কাজরযচয 632 01-07-20

408 9100744839 জফজফ ভজযয়ভ ভনচুযা খাতুন ৃকাযফান আরী 71 টুভচয 8 কাজরযচয 691 01-07-20

409 7314843033 ৃহাসছন আহম্মদ হসয়সজয ৃনছা আইউফ আরী 84 টুভচয 9 কাজরযচয 427 01-07-20

410 19475114389972991 আোঃ ভজতন ভাজজয়া খাতুন পজযদ জভয়া 74 টুভচয 8 কাজরযচয 419 01-07-20

411 8206344320 ৃভাোঃ হাসযচ আহম্মদ পাসতভা খাতুন আব্দরু জজরর 81 টুভচয 9 কাজরযচয 23 01-07-20

412 5534555346 ৃভাহাম্মদ উরযাহ ৄতয়ফা খাতুন ভাযপত উরযা 74 টুভচয 9 কাজরযচয 498 01-07-20

413 3273982458 ৃভাোঃ নুযুর ইেরাভ তাসহযা খাতুন আযফ আরী 74 টুভচয 6 টুভচয 325 01-07-20

414 1010116794 ৃভাোঃ আহছান উরযা হাজযা খাতুন যহভ আরী 74 টুভচয 8 কাজরযচয 382 01-07-20

415 4625942133 ননা জভয়া ভজযয়ভ ফজয উল্লাহ 94 টুভচয 8 কাজরযচয 383 01-07-20

416 9558610540 ৃদসরায়াযা ৃফগভ ছফুযা খাতুন আহম্মদ উরযা 65 টুভচয 9 কাজরযচয 431 01-07-20

417 9573302826 হয়সজয ৃনছা ভভতাজ আক্তায কারু ভাজঝ 79 টুভচয 8 কাজরযচয 392 01-07-20

418 6421792448 কজহনুয ৃফগভ পুর ফানু ছাসদক আহভদ 79 টুভচয 9 কাজরযচয 776 01-07-20
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419 2844813010 ৃভাছনা খাতুন এজাসফয ৃনছা অনু জভয়া 82 টুভচয 9 কাজরযচয 771 01-07-20

420 1904620877 োজজয়া খাতুন আোজফ আজভন উরযা 89 টুভচয 9 কাজরযচয 497 01-07-20

421 6895609714 াহ আরভ যফসতয ৃনছা ভজভন উরযা 79 টুভচয 5 কাজরযচয 774 01-07-20

422 4641678299 ছসরভা খাতুন আম্বসযয ৃনছা ভনছুয ৃনছা 79 টুভচয 8 কাজরযচয 761 01-07-20

423 6447366904 ৃভাোঃ আজজজলু্লা ভারাভ ৃছাফহান আফদেু ৃছাফহান 84 টুভচয 9 কাজরযচয 506 01-07-20

424 8669038757 ছজকনা খাতুন ৃভসহয নাগায আোঃ ৃছাফহান 69 টুভচয 8 কাজরযচয 554 01-07-20

425 4610567549 পজরুয যহভান ভাহভুদা খাতুন তফাযক আরী 82 টুভচয 9 কাজরযচয 501 01-07-20

426 7760447552 ভঞ্জজুয ভজভুদায জকযন ফারা ফেন্ত ভজভুদায 83 টুভচয 9 কাজরযচয 634 01-07-20

427 4180977524 েন্ধ্যা যানী ভজভুদায েীতা ভজন ভজভুদায ূনু চন্দ্র ভজভুাদয 74 টুভচয 9 কাজরযচয 507 01-07-20

428 7350921024 অজজ উল্লযা শুকয ফানু হাজফফ উল্লযা 69 টুভচয 8 কাজরযচয 476 01-07-20

429 4196094041 ৃভাোঃ ইছভাইর নজফুা খাতুন জারার আহম্মদ 69 টুভচয 9 কাজরযচয 657 01-07-20

430 19205114389959151 কুরছুভ ৃফগভ জফজফ ভজযয়ভ এরাজহ ভজযয়ভ 101 টুভচয 1 টুভচয 718 01-07-20

431 1496205038 যছুভা ৃফগভ আজপয়া ৃফগভ আরী জভয়া 79 টুভচয 8 কাজরযচয 475 01-07-20

432 5974397241 আফদরু ভজতন ছাহাযা খাতুন হাজফফ উরযাহ 74 টুভচয 9 কাজরযচয 485 01-07-20

433 9145541976 খুযজদা ৃফগভ জয়তুসনয ৃনছা কুদযত উরযা 73 টুভচয 1 টুভচয 661 01-07-20

434 19175114389971985 ৃভাছুদা খাতুন আজছয়া খাতুন হাফীফ উরযা 105 টুভচয 9 কাজরযচয 672 01-07-19

435 19525114389971041 পুর ফানু ওজফুা খাতুন নাজজয উরযা 69 টুভচয 8 কাজরযচয 251 01-07-20

436 3735801031 দদুা জভয়া ভাওরা খাতুন গনু জভয়া 89 টুভচয 8 কাজরযচয 539 01-07-20

437 19375114389971548 োহাদরুযাহ জভয়া যীয়াতুর ৃনছা ৃযনু জভয়া 84 টুভচয 9 কাজরযচয 486 01-07-20

438 4633294154 ৃভাোঃ ৃভাস্তপা যাজা খাসয়যুন ৃনছা আফদরু হক 79 টুভচয 9 কাজরযচয 354 01-07-20

439 2844877924 নুযজাহান ভজপুা খাতুন আোদ উরযা 70 টুভচয 2 টুভচয 100 01-07-20

440 9571172627 াসহদা ৃফগভ নুযজাহান আরী আকফয 64 টুভচয 2 টুভচয 76 01-07-20
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441 2851441853 আসভনা খাতুন নুয ফানু গনু জভয়া 67 টুভচয 5 টুভচয 121 01-07-20

442 9148849814 ভগফুর আহম্মদ ভজযয়ভ জফজফ ৄেয়দ আহম্মদ 69 টুভচয 3 টুভচয 107 01-07-20

443 5052332284 চ ান ৃনহায ৃফগভ ভুনছুযা খাতুন ৃভাখসরছ 72 টুভচয 5 টুভচয 110 01-07-20

444 19475114389963107 ৃভাহাম্মদ যুহুর আজভন ৃভাোম্মত আছভাসতয ৃনছা অজর উল্লাহ ভাষ্টায 74 টুভচয 3 টুভচয 247 01-07-20

445 19555114315974697 নুযুসন্নো ৃভাযজান পজর হক 66 টুভচয 8 কাজরযচয 380 01-07-20

446 4623646975 আসনায়াযা ৃফগভ জসফদা খাতুন আোঃ আরী 74 টুভচয 7 কাজরযচয 347 01-07-20

447 3250290685 ভাযপত উরযা আযপসতয ৃনছা এফাদরুযা 74 টুভচয 3 টুভচয 430 01-07-20

448 5050157972 যুনু ৃফগভ যজপকা খাতুন আরী জভয়া 68 টুভচয 6 টুভচয 199 01-07-20

449 7338358349 হাচান ফানু ভায়া ফানু আছাদ উরযাহ 94 টুভচয 9 কাজরযচয 490 01-07-20

450 5990603242 জয়নার আসফদীন ভাছুভা খাতুন ফাদা জভয়া 69 টুভচয 4 টুভচয 240 01-07-20

451 5987395901 যাজজয়া খাতুন যজছয়া খাতুন ৃভাহাম্মদ উরযাহ 66 টুভচয 3 টুভচয 623 01-07-20

452 5977848356 ছাজফদা খাতুন তাযা ফানু ভজপজ উরযা 64 টুভচয 2 টুভচয 173 01-07-20

453 4181654734 ৃভাোম্মৎ ছাফুযা খাতুন ভাযুপা খাতুন আফদরু আউয়ার 69 টুভচয 5 টুভচয 644 01-07-20

454 7767906238 নুযজাহান ৃফগভ রাইজর আক্তায জছজিক 65 টুভচয 3 টুভচয 520 01-07-20

455 4631522192 হাজফফ উরযা ভাহপুজা খাতুন পজযদ জভয়া 79 টুভচয 6 টুভচয 671 01-07-20

456 8213280228 আফু তাসহয াটওয়াযী যাসফয়া খাতুন আরী আকফয াটওয়াযী 79 টুভচয 2 টুভচয 518 01-07-20

457 5515742533 ৃভাফাসেযা ৃফগভ াভছুন নাহায জারার আহম্মদ 66 টুভচয 1 টুভচয 435 01-07-20

458 19575114389960601 বানু ৃফগভ আজপয়া খাতুন আহভদ উরযাহ 65 টুভচয 2 টুভচয 519 01-07-20

459 8235863597 ফানু আয়াতুন ৃনছা আোঃ জাব্বায 72 টুভচয 9 কাজরযচয 492 01-07-20

460 5059625060 জফজফ ভজযয়ভ আেভসতয ৃনছা ৃকাযফান আরী 66 টুভচয 1 টুভচয 411 01-07-20

461 2850824877 ৃভাো ভাজঝয়া খাতুন ৃভাো কদ ফানু ৃভাোঃ আফদরু ভান্নান 68 টুভচয 7 কাজরযচয 373 01-07-20

462 3251817296 তাসহযা খাতুন কাসরভা খাতুন আব্দরু আরী 65 টুভচয 7 কাজরযচয 643 01-07-20
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463 7800727617 াহজাহান পাসতভ খাতুন ভজভন উরযা 69 টুভচয 7 কাজরযচয 423 01-07-20

464 6414355864 জফেনাথ ভজভুদায ৃযনু ফারা ভজভুদায েুসযন্দ্র ভজভুদায 84 টুভচয 2 টুভচয 598 01-07-20

465 6420430115 নজফুা খাতুন যাসফয়া খাতুন ভজভন উরযাহ 69 টুভচয 3 টুভচয 589 01-07-20

466 3261249340 ৃভাোঃ আব্দরু হাসেভ হাছন ফানু আযফ আরী 74 টুভচয 3 টুভচয 114 01-07-20

467 7795144919 জরজর আক্তায আজপয়া ৃফগভ ভুগুর আহম্মদ 71 টুভচয 5 টুভচয 233 01-07-20

468 19435114389965581 ভজনঝা খাতুন তহুযা খাতুন আয়ুফ আরী 79 টুভচয 5 টুভচয 365 01-07-20

469 6449298089 াভচর আরভ চসরভা খাতুন আজভন উরযা 76 টুভচয 8 কাজরযচয 381 01-07-20

470 2806337016 াভছুন নাহায তাসহযা ৃফগভ কুদযত উরযা 65 টুভচয 5 টুভচয 703 01-07-20

471 8678452692 ৃভাোঃ আফদরু েজহদ আশুযা খাতুন হাজফফ উরযা 69 টুভচয 2 টুভচয 74 01-07-20

472 8202044056 পাসতভা ৃফগভ আসভনা ৃফগভ পজরুর হক 74 টুভচয 2 টুভচয 334 01-07-20

473 8696815367 ওফায়দরুযাহ আজভসযয ৃনছা ৃনায়াফ আরী 67 টুভচয 6 টুভচয 276 01-07-20

474 2837029582 ৃভাোঃ াহ আরভ জনফ ফানু নুয ৃভাহাম্মদ 69 টুভচয 6 টুভচয 610 01-07-20

475 4175467317 তপুযা খাতুন ছজকনা খাতুন পয়জরু হক 72 টুভচয 2 টুভচয 515 01-07-20

476 6409301535 াভছুন নাহায ভুনছুযা খাতুন ইউনুছ জভয়া 65 টুভচয 6 টুভচয 442 01-07-20

477 1507366514 আফদরু ভাসরক ভৃত ভাজপয়া খাতুন ভৃত আব্দরু হাজেভ 70 টুভচয 5 টুভচয 581 01-07-20

478 4616793313 আভীয ৃহাসেন জয়তসনয ৃনছা ভনু জভয়া 71 টুভচয 7 কাজরযচয 705 01-07-20

479 5544720377 আসভনা খাতুন াভছু ন্নাহায হাজী আফদরু হাজেভ 69 টুভচয 4 টুভচয 191 01-07-20

480 19425114389972805 ৃভাোঃ আজভয ৃহাসেন পুরফানু ৃভাোঃ ছাসদক আহম্মদ 79 টুভচয 9 কাজরযচয 487 01-07-20

481 19285114389249354 ভনছুযা খাতুন আজপয়া খাতুন ভনতাজ উরযা 93 টুভচয 6 টুভচয 273 01-07-20

482 19355114389000001 ৃভাোঃ ইেভাইর ছাজদয়া খাতুন আনচয আরী 86 টুভচয 8 কাজরযচয 375 01-07-20

483 5051300258 ভাপুজা খাতুন েুজপয়া খাতুন জপ উরযা 66 টুভচয 6 টুভচয 503 01-07-20

484 6881734948 পাসতভা ৃফগভ োজপয়া খাতুন ৃছযাজর হক 74 টুভচয 5 চয ভির 174 01-09-21
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485 2400858862 ভজপয়া খাতুন জযুপা খাতুন নুয জভয়া 91 টুভচয 4 টুভচয 734 01-07-20

486 8242608993 নুয উজিন আযপসতয ৃনছা আহাম্মদ আরী 89 টুভচয 9 কাজরযচয 462 01-07-20

487 5503698200 পাসতভা ৃফগভ ছাজদয়া ৃফগভ পজরু যহভান 64 টুভচয 3 টুভচয 704 01-07-19

488 1900155415 জপসযাজা খাতুন আসভনা খাতুন আইয়ুফ আরী 64 টুভচয 2 টুভচয 555 01-04-20

489 7300730590 আতসযয জাহান জেজিয়া খাতুন আফুর হাসেভ 74 টুভচয 9 কাজরযচয 491 01-03-19

490 2394556126 নুয জাহান কযপুসরয ৃনছা জয়নার আসফজদন 70 টুভচয 9 কাজরযচয 111 01-07-20

491 7341047772 ৃভাোঃ আফু তাসহয জনাফ ফানু োসয়দ জভয়া 69 টুভচয 8 কাজরযচয 477 01-07-20

492 1938283080 ভসনায়াযা ৃফগভ আশুযা খাতুন আফদযু যহভান 66 টুভচয 4 টুভচয 150 01-07-20

493 6401677486 জভসেে াজভভা আক্তায ছাজদয়া খাতুন ৃভাোঃ আজাযুর হক 66 টুভচয 3 টুভচয 305 01-07-20

494 5952431152 আয়া ৃফগভ োভছুয ৃনছা নুয ৃভাহাম্মদ 70 টুভচয 7 কাজরযচয 414 01-07-20

495 1909460907 ৃভাোঃ জয়নার আফজদন ভাজজয়া খাতুন আফদরু হাই 81 টুভচয 4 টুভচয 160 01-07-20

496 5062083216 ৃভাোঃ াহাফ উিীন আসভনা খাতুন চ ান জভয়া 77 টুভচয 1 টুভচয 297 01-07-20

497 6886461232 াভছুন নাহায হয ফানু উসম্ময আরী 68 টুভচয 1 টুভচয 214 01-07-20

498 19385114389969955 ৃভাোঃ হজয আরী ছফুযা খাতুন ৃভাোঃ আভান উরযা 84 টুভচয 8 কাজরযচয 126 01-07-20

499 3298341938 ভসনায়াযা ৃফগভ ভাজজয়া খাতুন আযাপ আরী 66 টুভচয 5 টুভচয 133 01-07-20

500 19365114389961282 আফদরু ভজতন োজপয়া খাতুন ভজন জভয়া 85 টুভচয 2 টুভচয 89 01-07-20

501 19575114389959903 ৃভাোোঃ ৃযজজয়া ৃফগভ োজপয়া খাতুন খজররুয যহভান 64 টুভচয 1 টুভচয 43 01-07-20

502 7304679835 ছফুযা খাতুন হাজফফা খাতুন ভজজফর হক 67 টুভচয 1 টুভচয 2 01-07-20

503 7750267895 ৃভাোঃ যুহুরাজভন আসভনা খাতুন ভজতউয যহভান 69 টুভচয 6 টুভচয 283 01-07-20

504 8222749999 জয়নার আফজদন আসনায়াযা খাতুন েুজা জভয়া 75 টুভচয 9 কাজরযচয 278 01-07-20

505 5094591418 ৃছতাযা ৃফগভ তাযা খাতুন কারু জভয়া 67 টুভচয 4 টুভচয 535 01-07-20

506 4621829334 পসয়সজয ৃনছা উম্মাহাজন ৃফগভ আফদযু যফ 66 টুভচয 4 কাজরযচয 472 01-07-20
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507 2400126898 ৃছভানী ৃফগভ পুর ফানু নজজয আহম্মদ 73 টুভচয 2 টুভচয 367 01-07-20

508 19325114335677192 ছাসয়দরু হক তপুযা খাতুন ৃেযাজর হক 89 টুভচয 2 টুভচয 85 01-07-20

509 8238204633 পয়জনু ৃনছা জফজফ আসভনা আফদযু যফ 69 টুভচয 5 টুভচয 226 01-07-20

510 4607954502 ৃভাোঃ ৃতাপাজ্জর হক ভন্জভুা খাতুন আফদরু ওদদু ভুজি 72 টুভচয 5 টুভচয 198 01-07-20

511 1450395288 ৃভাোঃ াহাজারার আোজফন ৃনচা হাজযচ জভয়া 79 টুভচয 8 কাজরযচয 511 01-07-20

512 9109133570 আফুর কারাভ জযীনা খাতুন আফদরু ভন্নান 74 টুভচয 8 কাজরযচয 378 01-07-20

513 7796449309 াভছুর আরভ কদফানু আফদরু ভান্নান 73 টুভচয 8 কাজরযচয 58 01-07-20

514 7752509864 ৃভাোঃ অজজ উরযা েুজজয়া খাতুন ভজপজ উরযা 74 টুভচয 8 কাজরযচয 333 01-07-20

515 3257372940 োজপয়া খাতুন নুয ফানু ভুত কুদযুদ উরযা 74 টুভচয 9 কাজরযচয 261 01-07-20

516 19475114389972398 ৃভাোঃ নুযুজ্জাভান পয়সজয ৃনছা জারার আহম্মদ 75 টুভচয 9 কাজরযচয 552 01-08-20

517 19465114389963908 হাজযছ জভয়া তাসহযা ৃফগভ হমযত আরী 75 টুভচয 4 টুভচয 148 01-08-20

518 19475114389963098 ভজপজ উল্লা োজপয়া খাতুন আরী আকফয 75 টুভচয 3 টুভচয 404 01-08-20

519 19485114389971333 ৃভাোঃ ভজতন খজতজা ৃফগভ আযা আরী 74 টুভচয 8 কাজরযচয 586 01-08-20

520 19525114389972824 আসয়া খাতুন ভাপুজা খাতুন ৄেয়দ আহম্মদ 69 টুভচয 9 কাজরযচয 569 01-07-04

521 4179222726 হাজযা ৃফগভ যজয়া খাতুন আরী ৃহাসেন 64 টুভচয 4 টুভচয 785 01-07-19

522 19475114389970965 ৃভাোঃ ভজপজ উরযাহা্ এসজফা খাতুন ৃভাোঃ অনু জভয়া 74 টুভচয 8 কাজরযচয 687 01-08-20

523 19475114389971030 আরী আজ্জভ জভয়া যহভসতয ৃনছা ভুো জভয়া 74 টুভচয 8 কাজরযচয 635 01-08-20

524 19485114389964663 নাজজয উরযা েুজপয়া খাতুন ভনু জভয়া 74 টুভচয 4 টুভচয 162 01-08-20

525 19475114389959142 েুজপয়া খাতুন ভজযয়সভয ৃনছা ইউনুছ জভয়া 75 টুভচয 1 টুভচয 533 01-08-20

526 19475114389969467 ৃছতাযা ৃফগভ ছুজয়া ৃফগভ ভুখসরছুয যহভান 75 টুভচয 7 কাজরযচয 700 01-08-20

527 19475114389964400 ছফুযা খাতুন জফজফ পাসতভা আজজজরু হক 75 টুভচয 1 টুভচয 574 01-08-17

528 19465114389962600 ৃভাহাম্মদ ৃহাসছন আহাম্মদ ভাজঝয়া খাতুন এনাসয়ত উরযা 75 টুভচয 3 টুভচয 711 01-08-20
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529 19505114389966883 োখাসয়ত উরযা েজখনা খাতুন ওফাসয়ত উরযা 72 টুভচয 6 টুভচয 280 01-08-20

530 19485114389964276 ভজযয়ভ ৃফগভ আসয়া খাতুন হাসপজ আহম্মদ 74 টুভচয 4 টুভচয 155 01-07-20

531 19475114389971777 ৃভাোঃ াহাফুিীন োজপয়া খাতুন আব্দরু আরী 75 টুভচয 9 কাজরযচয 633 01-08-20

532 19485114389971930 ৃভাোঃ ৃভাখসরছুয যহভান আজছয়া ৃফগভ ফদ ুজভঞা 74 টুভচয 9 কাজরযচয 461 01-08-20

533 19525114389964148 জেযাজজ ৃফগভ ছজফয়া খাতুন
ৃভাোঃ ছাসদক আরী 
ভাওরানা 69 টুভচয 4 টুভচয 528 01-08-20

534 19515114389966080 ৃভাোঃ ৃনছায উজিন কযপুসরয ৃনছা ভুকফুর আহম্মদ 70 টুভচয 6 টুভচয 594 01-08-20

535 19475114389969771 পাসতভা খাতুন যজহভা খাতুন আব্দেু েত্তায 74 টুভচয 7 কাজরযচয 371 01-08-20

536 19485114389960400 জফজফ হাসজযা োজপয়া খাতুন নুয ৃভাহাম্মদ 74 টুভচয 1 টুভচয 3 01-08-20

537 19505114389972334 ৃভাহাম্মদ উরযা রতপা খাতুন াহাদরুযা 72 টুভচয 9 কাজরযচয 588 01-08-20

538 19495114389972295 ৃভাোঃ াভছুর হক আযপসতয ৃনছা আহাম্মদ আরী 73 টুভচয 9 কাজরযচয 673 01-08-20

539 19505114389972953 নুযুর ইেরাভ (াটাযী) পুর ফানু আজভনুরযা 71 টুভচয 9 কাজরযচয 478 01-08-20

540 19475114389967927 আফুর কারাভ তাজজয়া খাতুন ভনু জভয়া 74 টুভচয 6 টুভচয 565 01-08-20

541 19485114389965446 নুয জাহান ছফুযা খাতুন অদ ুভাজঝ 74 টুভচয 5 টুভচয 421 01-08-20

542 19475114389972902 নুযজাহান ৃফগভ ভনজভুা খাতুন ভাযপত উরাহ 74 টুভচয 9 কাজরযচয 402 01-08-20

543 19495114389966585 ৃভাোঃ েুরতান ভাজঝ ভৃোঃ ৃোজজয়া খাতুন ভৃোঃ জারার আহম্মদ 72 টুভচয 5 টুভচয 270 01-08-20

544 19505114389967926 াভছর হক হাজরভা খাতুন েুরতান আহাম্মদ 72 টুভচয 6 টুভচয 285 01-07-13

545 19485114389967212 কাজরভ উরযা পুর ফানু নাজজয উরযা 74 টুভচয 6 টুভচয 689 01-07-19

546 19485114389964292 ৃহাসেন আহম্মদ আযুপা খাতুন েুরতান ভাজঝ 74 টুভচয 4 টুভচয 200 01-08-10

547 19505114389967215 হাজরভা ৃফগভ েজপরা ৃফগভ যজপক উরযাহ 72 টুভচয 6 টুভচয 312 01-08-20

548 19475114389969394 ৃদসরায়াযা ৃফগভ ভয়জর ৃফগভ ভুখছুয যহভান 74 টুভচয 7 কাজরযচয 368 01-08-20

549 19575114389964629 জাহানাযা ৃফগভ আসভনা জফজফ ভন্তাজ 64 টুভচয 4 টুভচয 696 01-08-20

550 19435114389965245 ভথুযা যানী ভেদা যানী ভজভুদায ৃদাফন্দ্র ভজভুদায 78 টুভচয 5 টুভচয 288 01-05-10
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551 19505114389966880 ৃভাোঃ নুযুজ্জাভান ৃতাযা খাতুন আজভন উরযা 71 টুভচয 6 টুভচয 301 01-08-20

552 19485114389965377 ৃভাোঃ াভছর হক পুর ফানু ৃফগভ ভুজাসহয আরী 74 টুভচয 4 টুভচয 679 01-07-20

553 19505114389961341 হাসজাযা ৃফগভ আম্বসযয ৃনছা নুয জভয়া 71 টুভচয 2 টুভচয 109 01-08-20

554 19485114389964460 যজছয়া খাতুন আনজভুা খাতুন ভহাব্বত আরী ভুিী 74 টুভচয 4 টুভচয 167 01-09-03

555 19515114389967364 ৃভাোঃ াহজাহান ৄতয়সফয ৃনছা ৃভাোঃ হাজপজযু যহভান 71 টুভচয 6 টুভচয 621 01-08-20

556 19475114389967737 হনুপা খাতুন জছজিকা খাতুন নজজয আহম্মদ 74 টুভচয 6 টুভচয 310 01-12-04

557 19265114389968707 আহম্মদ উরযাহ যাসতয ৃনছা ফাদা জভঞা জিত 96 টুভচয 7 কাজরযচয 625 01-08-20

558 19375114389963836 ভজপজা খাতুন আজেয়া খাতুন হাজফফ উরযা েওদাগয 84 টুভচয 4 টুভচয 579 01-08-17

559 19435114389966522 ৃভাোঃ আব্দেু জহদ পয়সজন ৃনছা ৃহদাসয়ত উরযা 78 টুভচয 5 টুভচয 49 01-08-20

560 19475114389963866 আনজভুা খাতুন ভাযূা খাতুন নুয ৃভাহাম্মদ 74 টুভচয 4 টুভচয 183 01-07-12

561 19485114389971183 ৃহাসেন আহাম্মদ ছাজদয়া খাতুন পজসরয যহভান 74 টুভচয 5 টুভচয 210 01-08-20

562 19485114389965523 নুয জাহান ৃফগভ আজম্বয়া খাতুন াভছর হক 74 টুভচয 5 টুভচয 451 01-10-16

563 19505114389965260 ভজযয়ভ ৃফগভ ভাজজয়া খাতুন হাজী হাসপজ আহাম্মদ 72 টুভচয 5 টুভচয 566 01-08-20

564 19465114389963854 োজহদা ৃফগভ কযপুসরয ৃনছা ফজর হক 76 টুভচয 4 টুভচয 163 01-08-20

565 19505114389969441 ৃভাোঃ আরী ৃযজা খজতজা খাতুন আরী আকফয 72 টুভচয 7 কাজরযচয 369 01-03-18

566 19475114389971046 তইফা খাতুন োজদয়া খাতুন আরী উল্লযা 74 টুভচয 8 কাজরযচয 379 01-04-20

567 19485114389964372 খুযজদা ৃফগভ াভছুন ৃনছা আফদরু রতীপ 74 টুভচয 3 টুভচয 469 01-08-20

568 19495114389000011 জফজফ ভজযয়ভ ভজপজনু ৃনছা আজভন উরযা 73 টুভচয 5 টুভচয 592 01-08-17

569 19475114389963633 ৃভাোঃ আরী আকফয ৃভাোৎ ফযকসতন ৃনছা ৃভাোঃ হাজফফ উরযাহ 75 টুভচয 5 টুভচয 685 01-08-20

570 19475114389964690 হাজরভা খাতুন আজরভা খাতুন আউয়ুফ আরী 75 টুভচয 4 টুভচয 164 01-08-20

571 19425114389966536 আফদরু হাজেভ ছযুজতয ৃনছা ঈভাভুজিন 79 টুভচয 5 টুভচয 223 01-07-20

572 19485114389965470 জফজফ পাসতভা ভনচুযা খাতুন েহব্বত আরী 73 টুভচয 4 টুভচয 473 01-08-20
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573 19515114389964099 আফদরু হাজভদ কদ বানু ৃভাোঃ নুয জভয়া 70 টুভচয 4 টুভচয 614 01-08-20

574 19505114389965275 যজছয়া খাতুন েুজপয়া খাতুন গনু জভয়া 72 টুভচয 5 টুভচয 266 01-08-20

575 7332914329 আসনায়াযা ৃফগভ চ ান ফানু আজভন উরযাহ 79 টুভচয 8 কাজরযচয 389 01-07-20

576 7788486574 আফদেু েজহদ েুজপয়া খাতুন ভজপজ উরযা 75 টুভচয 5 টুভচয 260 01-07-18

577 5063022270 জভসনায়াযা ৃফগভ ভজজয়া খাতুন আজর উল্লযা 66 টুভচয 5 টুভচয 618 01-08-20

578 19475114389971080 েজপ উল্লযা ভাজজয়া খাতুন ভজজফ উল্লযা 74 টুভচয 8 কাজরযচয 153 01-08-20

579 2843610235 নুয জাহান ৃফগভ জয়নফ ফানু হাজফ উরযা 74 টুভচয 5 টুভচয 544 01-08-20

580 19505114389968187 নুযজাহান ৃফগভ আসভনা খাতুন ৃভাফাযক আরী 71 টুভচয 6 টুভচয 290 01-08-20

581 19532692618490998 ৃভাোঃ পসয়জ জভয়া অজহসদন ৃনছা নফাফ আরী 69 টুভচয 1 টুভচয 25 01-08-20

582 2819678562 ৃভাোঃ ভজপজ উরযা হাজফয়া খাতুন ভজজফুর হক 70 টুভচয 1 টুভচয 1 01-08-20

583 4177984855 আফুর কাসভ তফুযা খাতুন আফদরু হাসভ 72 টুভচয 7 জগৎসফি 35 01-07-20

584 4183848607 আজছয়া খাতুন যুজয়া খাতুন ৃভাোঃ তাজু 69 টুভচয 1 টুভচয 19 01-08-20

585 6898555831 ৃভাোঃ জেযাজরু ইেরাভ জফজফ ভজযয়ভ ৃনছা ৄছয়দ আহাম্মদ 74 টুভচয 3 টুভচয 303 01-08-20

586 2385463696 কযপুসরয ৃনছা ভয়পুসরয ৃনছা আোদ উরযা 75 টুভচয 5 টুভচয 558 01-08-20

587 19485114389968139 ছাসহযা ৃফগভ জফজফ পাসতভা ৃভাগর আহম্মদ 74 টুভচয 6 টুভচয 326 01-08-20

588 8651550025 আরী আজ্জভ পাসতভা আব্দরু গজন 74 টুভচয 8 কাজরযচয 656 01-08-20

589 5055600117 ৃভাোঃ ইউেুপ আসনায়াযা খাতুন পজর কজযভ 75 টুভচয 7 কাজরযচয 356 01-08-20

590 2830656530 আরী আকফয হাভসতয ৃনছা আরী উরযা 76 টুভচয 6 টুভচয 416 01-08-20

591 8217109290 ৃভাোঃ াহ জান ছসরভা খাতুন আজভন উরযাহ 71 টুভচয 4 টুভচয 613 01-08-20

592 19475114389961456 অেীভ চন্দ্র দাে ৃযনু ফারা দাে অরার দাে 74 টুভচয 2 টুভচয 564 01-08-20

593 7777488425 জাহান আযা রুৎপুয ৃনছা ইেহাক াটওয়াযী 74 টুভচয 4 টুভচয 178 01-08-20

594 5977436905 যুহুর আজভন তজযকা খাতুন আজভন উল্লাহ 72 টুভচয 5 টুভচয 559 01-08-20
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595 5549893179 ছজকনা খাতুন আজছয়া খাতুন াসহদ উরযা 73 টুভচয 6 টুভচয 646 01-08-20

596 2819135134 আফদরু ভান্নান জপুযা খাতুন হাজী আফদরু গনী 74 টুভচয 8 কাজরযচয 171 01-08-20

597 3703079321 ৃভাোঃ নুযুর আরভ ভাজজয়া খাতুন আনা জভয়া 74 টুভচয 1 টুভচয 550 01-08-20

598 4621547514 নুযুর ইেরাভ আশুযা ৃফগভ আহম্মদ উরযা 72 টুভচয 1 টুভচয 90 01-08-20

599 2821772643 ৃভাোঃ নুযুর হক কযপুসরয ৃনছা াভছর হক 71 টুভচয 5 টুভচয 701 01-08-20

600 8654785545 রুৎপুয যহভান ভাযুপা খাতুন হাজী নুযুল্লযাহ 75 টুভচয 2 টুভচয 62 01-08-20

601 8201054429 আফদযু োক্তায জভয়া ৄেয়সদয ৃনছা আোঃ ছাসদক চুকানী 71 টুভচয 6 টুভচয 602 01-08-20

602 19505114389960566 ছাযা ৃফগভ আসফাকা খাতুন আফদরু ভজতন 72 টুভচয 1 টুভচয 83 01-08-20

603 7314117685 ৃহােসনয়াযা ৃফগভ াসহদা খাতুন ৃভাোঃ হজর কজযভ 72 টুভচয 4 টুভচয 147 01-08-20

604 1946001268 আসভনা জফজফ ভােুভা ৃফগভ আরী ভুিী 73 টুভচয 7 কাজরযচয 393 01-08-20

605 3251550848 ছাসরহা ৃফগভ আসনায়াযা ৃফগভ ভজপজ উরযাহ 66 টুভচয 6 টুভচয 446 01-08-20

606 19505114389000010 জানু জভয়া আসভনা ৃফগভ ভৃত ৃচযু জভয়া 71 টুভচয 2 টুভচয 619 01-08-20

607 6899235912 ভাযুপা খাতুন ফযকসতয ৃনছা তফাযক আজর 70 টুভচয 2 টুভচয 740 01-08-20

608 3744831201 ৃভাোঃ আোদ উরযা ভনছুযা খাতুন হাজফফ উরযা 75 টুভচয 4 টুভচয 235 01-08-20

609 6886461646 ৃভাোঃ যজপক উরযাহ আশুযা খাতুন ৃহদাসয়ত উরযাহ ৃফাযী 68 টুভচয 4 টুভচয 281 01-08-20

610 9116672776 ৃভাোঃ াহ আরভ েুজজয়া খাতুন ৃভাোঃ আসনায়ায আরী 68 টুভচয 8 কাজরযচয 445 01-08-20

611 5951481927 ৃভাোঃ জপক উরযা উরকুসতয ৃনছা ৃভাোঃ যজপক উরযাহ 74 টুভচয 4 টুভচয 521 01-07-20

612 1017721232 ৃভাোঃ ফকুর ৃফগভ ৃভাস্তপা খাতুন নুযুয নফী 64 টুভচয 6 টুভচয 789 01-07-20

613 8697330879 ওজহদা খাতুন হােভসতয ৃনছা তনু জভয়া 75 টুভচয 6 টুভচয 516 01-07-20

614 4615561844 ৃহাছন আহম্মদ পাসতভা হজর হক 70 টুভচয 8 কাজরযচয 403 01-08-20

615 7788564834 হাসজযা খাতুন আশুযা খাতুন ননা জভয়া 75 টুভচয 6 টুভচয 250 01-08-20

616 2372588174 ৃভাোঃআরীসহাসেন আসভনা ৃফগভ আফদযু যফ 68 টুভচয 4 টুভচয 775 01-08-20

Page 28 of 56



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

র্য়স্ক  াতা -উপকারশ াগীর তানলকা

617 8680623314 অনকুর চন্দ্র ভজভুদায অনন্ত ভায়া ভজভুদায ৄবযফ ভাতাব্বয 69 টুভচয 8 কাজরযচয 272 01-08-20

618 4160832988 আযুপা খাতুন আজম্বয়া খাতুন হাফীফ উরযাহ 74 টুভচয 4 টুভচয 103 01-08-20

619 6405335560 আজভন উরযা আজছয়া খাতুন নুয ৃহরার 72 টুভচয 9 কাজরযচয 640 01-08-20

620 7332322762 ৃভাোঃ আফুর কারাভ কদ ফানু নুয ৃভাহাভভদ 69 টুভচয 5 টুভচয 642 01-08-20

621 1957521741 ভসনায়াযা ৃফগভ তাসহযা ৄেয়দ আহাম্মদ 70 টুভচয 2 টুভচয 675 01-08-20

622 1900730290 ৃভাোঃ যুহুর আজভন আজছয়া খাতুন আরী আহভদ 67 টুভচয 9 কাজরযচয 268 01-08-20

623 8686766604 ৃভাোঃ াহ আরভ জছজিয়া খাতুন াভছর হক 75 টুভচয 6 টুভচয 784 01-08-20

624 8659332509 আফুর কারাভ াসহদা গজন জভয়া 70 টুভচয 6 টুভচয 493 01-08-20

625 7762170293 জাহানাযা ৃফগভ নজপুা ৃভাহাম্মদ উরযা 68 টুভচয 9 কাজরযচয 676 01-07-20

626 7772488453 অজজ উরযা অজজপা খাতুন নাজজয উরযা 79 টুভচয 8 কাজরযচয 713 01-07-20

627 4161972403 জেযাজজ ৃফগভ হাজরভা ৃফগভ আব্দরু অদদু 87 টুভচয 7 টুভচয 346 01-07-17

628 4606862854 ভয়নুন নাহায পয়জনু নাহায পজরুর কজযভ 67 টুভচয 4 টুভচয 638 01-07-20

629 7308597777 নুযুর ইেরাভ হােভসতয ৃনছা ৃেকান্তয জভঞা 74 টুভচয 6 টুভচয 526 01-07-20

630 5534269724 ৃজাহুযা খাতুন আজপয়া খাতুন ৃছযাজরু হক 68 টুভচয 5 টুভচয 527 01-07-20

631 4614582452 ৃভাোঃ ছজ উরযা আযুপা খাতুন হাজফফ উরযা 71 টুভচয 1 টুভচয 54 01-07-20

632 19525124309917766 ছাজফদা খাতুন ভজযয়ভ ৃফগভ পজর হক 69 টুভচয 1 টুভচয 693 01-07-20

633 8687786171 ৃভাোঃ আফুর ৃহাসেন ৃভাোম্মদ ভয়পুসরয ৃনছা ওফাসয়দ উরযা 66 টুভচয 4 টুভচয 202 01-08-20

634 7793591079 ছফুযা জফজফ জযুপা আজভন উরযা 64 টুভচয 5 টুভচয 228 01-08-20

635 4178328516 আফুর কারাভ আঞ্জভুা খাতুন ফাদা জভয়া 67 টুভচয 2 টুভচয 561 01-08-20

636 1937616694 ৃভাোম্মদ ৃযাসকয়া ৃফগভ কুরছুভ আযা ৃভাোঃ আোঃ ছত্তয 64 টুভচয 4 টুভচয 707 01-08-20

637 1450813454 আসভনা ৃগারাী ৄচয়দ আহম্মদ 64 টুভচয 5 টুভচয 467 01-08-20

638 4628314769 নুয ৃহাসেন পয়সজয ৃনছা আফদরু কাসদয 66 টুভচয 2 টুভচয 601 01-08-20
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639 6900090009 ছজখনা জফজফ আসভনা খাতুন আোঃ ভুনাপ 63 টুভচয 5 টুভচয 269 01-08-20

640 5966478009 ৃভাোঃ ইেভাইর ভছুদা ৃফগভ আযফ আরী 66 টুভচয 6 টুভচয 582 01-08-20

641 5055661580 ৃভাোঃ আরী ৃহাসেন ৃভাহছুদা খাতুন ভুকফুর আহভদ 66 টুভচয 5 টুভচয 229 01-08-20

642 3272053392 নুযজাহান ভাজজয়া খাতুন আচযফ আরী 64 টুভচয 5 টুভচয 239 01-08-20

643 2398827788 ৃভাোঃ নুযুর ইেরাভ ৃভাোোঃ েুজপয়া খাতুন ৃভাোঃ আজর উরযা 66 টুভচয 6 টুভচয 211 01-08-20

644 7765338939 আফুর কারাভ যহসভয ৃনো আব্দরু রজতপ 66 টুভচয 3 টুভচয 120 01-08-20

645 7337188689 ৃভাোঃ াহাজান তাসহযা খাতুন আজভন উরযা 66 টুভচয 9 টুভচয 460 01-08-20

646 5500429096 ভজত রার দাে ছুজক যানী দাে হসয কৃষ্ণ দাে 66 টুভচয 2 টুভচয 465 01-08-20

647 9557550572 আনার হক আযাসফয ৃনছা ৃচযাজর হক 66 টুভচয 6 টুভচয 341 01-08-20

648 5992320837 াহ আরভ জয়তুন ফানু ভজজফর হক 66 টুভচয 1 টুভচয 22 01-08-20

649 7762580616 েুজপয়া খাতুন জয়দসুযয ৃনছা হাজজ এনাসয়ত উরযা 74 টুভচয 2 টুভচয 42 01-07-20

650 9108649295 তুযা খাতুন আশুযা খাতুন নজজয আহাম্মদ 66 টুভচয 8 টুভচয 667 01-07-20

651 2814737553 ভজপজ উরযা নুয বানু জফাসয়দ উরযা 67 টুভচয 5 টুভচয 546 01-07-20

652 6417063614 ৃোরতান আহাম্মদ যজহভ আসয়া খাতুন জছজিক আহাম্মদ 66 টুভচয 5 টুভচয 238 01-08-20

653 6890698332 নুযজাহান ৃফগভ যজপকা খাতুন আজভন উরযাহ 68 টুভচয 6 টুভচয 551 01-08-20

654 6403022111 ৃভাোঃ াভছুর হুদা ভসনজা খাতুন ৃভাোঃ ভজপজ উরযা ভাষ্টায 74 টুভচয 1 টুভচয 615 01-08-20

655 1014980666 ৃভাোোঃ জপসযাজা ৃফগভ ৃাকসযয ৃনছা ৃভাোঃ আফদরু হাজভদ বূঞা 64 টুভচয 1 টুভচয 222 01-08-20

656 5056525115 ভুজাসহয আরী জযয়তুসন্নছা ইজদ্রছ জভয়া 68 টুভচয 2 টুভচয 40 01-08-20

657 9569665376 ৃভাোঃ আফুর খাসয়য আসভনা খাতুন ৃভাোঃ এফাদ উরযা 67 টুভচয 1 টুভচয 463 01-08-20

658 1904122098 ৃভাোঃ আজভন উরযা পাসতভা ৃফগভ ৃভাোঃ আভাদ উরযা 71 টুভচয 8 কাজরযচয 622 01-08-20

659 8249647457 ভনজভুা খাতুন ৃভসহয আপজজন আফদরু হাজভদ 75 টুভচয 8 কাজরযচয 50 01-08-20

660 9118918060  নুয জাহান ৃফগভ ভােুদা খাতুন আফদরু আজজজ 65 টুভচয 5 টুভচয 298 01-08-20
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661 6854142616 ছজকনা খাতুন আসভনা খাতুন এফাসয়দ উরযা 77 টুভচয 1 টুভচয 287 01-08-20

662 5073186735 ৃভাোঃ োভছুর হক যাসফয়া ৃফগভ চ াদ জভয়া 70 টুভচয 3 টুভচয 330 01-08-20

663 19525114389963259 নুযুর আজভন যজছয়া খাতুন ৃভাহাম্মদ উরযা 69 টুভচয 3 টুভচয 166 01-08-20

664 5526062541 ৃভাো ছজকনা খাতুন ৃভাো আসভনা খাতুন আোঃ কাসদয 75 টুভচয 7 কাজরযচয 37 01-08-20

665 8676677134 ৃভাোঃ আছান উরযা আসভনা খাতুন ৄেয়দ আহাম্মদ 74 টুভচয 6 টুভচয 395 01-08-20

666 6860916797 জফজফ ছজকনা খাতুন পাসতভা ৃফগভ হাজফফ উরযা 75 টুভচয 3 টুভচয 291 01-08-20

667 2838402382 াভছুজিন আশুযা খাতুন আফদরু ভজতন 74 টুভচয 3 টুভচয 641 01-08-20

668 3300395187 ৃচৌধুযী ভােুদা খাতুন আরী আহম্মদ 67 টুভচয 4 টুভচয 536 01-08-20

669 8236659960 তাসহযা খাতুন ভয়ূসযয ৃনছা আফদরু আরী 64 টুভচয 5 টুভচয 63 01-08-20

670 8650742599 ৃহাছসনয়াযা ৃফগভ রার ভজত আফদরু ভন্নান 70 টুভচয 4 টুভচয 182 01-08-20

671 6427888992 ৃভাোঃ আফুর কাসেভ জফজফ কুরছুভ আোঃ ছাত্তায 66 টুভচয 4 টুভচয 194 01-08-20

672 8224839509 আব্দজু জাসহয আঞ্জাভা খাতুন তেজরভ উজিন 74 টুভচয 9 কাজরযচয 130 01-08-20

673 4197901707 জজয ৃফগভ আসভনা আফদযু যফ 67 টুভচয 4 টুভচয 352 01-08-20

674 8665666882 ৃভাোঃ ভজভন উরযা আজয়া খাতুন ভজনয উরযা 69 টুভচয 4 টুভচয 509 01-08-20

675 9123983976 ৃভাোঃ আফু তাসহয আজপয়া খাতুন হােভত উরযা 84 টুভচয 1 টুভচয 553 01-08-20

676 19555114389966794 াহ আরভ েুজপয়া ৃফগভ ভজপজ উরযা 66 টুভচয 6 টুভচয 47 01-08-20

677 5074739904 যজহভা খাতুন ভজহজনয ৃনছা ৃভাোঃ াহাফ উজিন 69 টুভচয 6 টুভচয 452 01-08-20

678 8205415626 তইয়ফা খাতুন ভুছুদা খাতুন আযফ আরী 76 টুভচয 9 কাজরযচয 118 01-08-20

679 2818620722 ছজকনা খাতুন ভসনায়াযা খাতুন আফদযু যজদ 70 টুভচয 7 কাজরযচয 655 01-08-20

680 8696435810 জফজফ ছজকনা জযয়সতয ৃনছা ভজজফুর হক 64 টুভচয 8 কাজরযচয 390 01-08-20

681 3257557144 আশুযা খাতুন ভনছুযা খাতুন নুয ওয়াদরু হক 70 টুভচয 6 টুভচয 304 01-08-20

682 5517408539 জরজর ৃফগভ জজন্নসতয ৃনছা আফদরু ভতরফ 66 টুভচয 5 টুভচয 457 01-08-20
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683 7300773186 আফদযু যজহভ ভাযুা খাতুন াভছুর হক 69 টুভচয 9 টুভচয 337 01-08-20

684 4155573076 ভাযুপা খাতুন োজপয়া খাতুন ৄছয়দ আহম্মদ 74 টুভচয 9 টুভচয 7 01-08-20

685 1021172992 আয়া আক্তায পয়সজসন্নছা েুজাইতুরযা জভয়া 69 টুভচয 4 টুভচয 139 01-08-20

686 19325114389963922 আজছয়া ৃফগভ আজম্বয়া খাতুন ৃভাহম্মদ উরযা 89 টুভচয 4 টুভচয 406 01-08-20

687 6858252320 ভজনযুর হক নাজভুন নাহায ৃফগভ ৃনজাভুর হক 75 টুভচয 6 টুভচয 556 01-08-20

688 1909821504 োজহদা ৃফগভ আজম্বয়া খাতুন ভুকফুর আহাম্মদ 64 টুভচয 4 টুভচয 170 01-08-20

689 9139128566 আব্দযু যজহভ আজরভা খাতুন আইয়ুফ আরী 72 টুভচয 8 টুভচয 674 01-08-20

690 3258387525 ধীসযন্দ্র কুভায দাে যাজন ফারা দাে ৃিভ রার দাে 72 টুভচয 2 টুভচয 51 01-09-20

691 8235689315 ৃভাোঃ েজহদ পাসতভা আোঃ আজর 68 টুভচয 6 টুভচয 271 01-09-20

692 2367486962 ৃযজজয়া খাতুন ভইনুন ৃনছা ৃছয়দ আহাম্মদ 65 টুভচয 5 টুভচয 212 01-07-20

693 6402279456 ছসরভা খাতুন জসফদা খাতুন আব্দরু আরী 64 টুভচয 7 কাজরযচয 230 01-09-20

694 1483318117 নুয জাহান ৃফগভ ভৃোঃ জয়তুন ৃনছা ইভাভ ফক্স 77 টুভচয 4 টুভচয 174 01-09-20

695 4650527536 ৃভাোঃ নুযুর ইেরাভ জযুপা খাতুন আসনায়ায জভয়া 75 টুভচয 1 টুভচয 10 01-09-20

696 7338884716 যজহভা আক্তায তপুযা খাতুন ৃহাসেন আহম্মদ 85 টুভচয 1 টুভচয 53 01-09-20

697 3300526997 ভজযয়ভ ৃফগভ ছুযসতয ৃনছা আজর হায়দয ৃচৌদযূী 67 টুভচয 2 টুভচয 453 01-09-20

698 5546987511 োজহদা খাতুন ৃজাহযা খাতুন ৃভাোঃ হাজনপ 75 টুভচয 7 কাজরযচয 39 01-09-20

699 9570556275 াহ আরভ ভজযয়সভয ৃনছা আক্কাছ জভয়া 78 টুভচয 7 কাজরযচয 319 01-09-20

700 1467745590 আফদরু হাজভ ভন্ছুযা খাতুন আফদরু রজতপ 68 টুভচয 7 কাজরযচয 637 01-09-20

701 9129813185 ৃভাোঃ আফুর কারাভ আজভনা ৃফগভ আছাদলু্লাহ 67 টুভচয 6 টুভচয 397 01-09-20

702 9151190643 হাজরভা খাতুন যজচয়া খাতুন জয়নার আফজদন 84 টুভচয 3 টুভচয 36 01-09-20

703 3271685442 আছরাভ ভুজয ছাসয়যা খাতুন আফদযু ৃযজ্জাক 71 টুভচয 3 টুভচয 13 01-09-20

704 4164442206 ভাপুজা খাতুন যাসফয়া খাতুন ভনতাজযু যহভান 64 টুভচয 3 টুভচয 548 01-07-20
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705 4166429953 আফদরু েজহদ ছফুযা খাতুন আজযপ উরযা 67 টুভচয 3 টুভচয 61 01-09-20

706 6430438066 আফু তাসহয াভছুয ৃনহায ৃতাযাফ আরী 78 টুভচয 7 কাজরযচয 481 01-09-20

707 4640214963 ভাপুজা খাতুন আযাসপয ৃনছা আব্দযু যফ 104 টুভচয 7 কাজরযচয 102 01-09-20

708 1003973664 ৃভাোঃ এফাদলু্লা োজফদা হাজযে জভয়া 73 টুভচয 7 কাজরযচয 781 01-09-20

709 8673609387 আব্দরু ভজতন ৃগারাসয ৃনছা আফদরু ভান্নান 74 টুভচয 7 কাজরযচয 772 01-09-20

710 2800060689 আসনায়াযা খাতুন আজম্বয়া খাতুন ইজদ্রে জভঞা 75 টুভচয 7 জগৎসফি 697 01-09-20

711 8698313494 ৃভাোঃ াভছুর হক হাজরভা ৃফগভ ৃভাহাম্মদ উরযা ভুিী 68 টুভচয 6 টুভচয 578 01-09-20

712 7327348111 আসনায়াযা ৃফগভ আসভনা খাতুন আরী আহাম্মদ 74 টুভচয 4 টুভচয 758 01-09-20

713 1939810196 ৃেতাযা খাতুন আজম্বয়া খাতুন এফাসয়দ উরযাহ 71 টুভচয 6 টুভচয 766 01-09-20

714 2357514799 ভজযয়ভ ৃফগভ ভাজজয়া খাতুন এছাক জভয়া 70 টুভচয 2 টুভচয 753 01-09-20

715 2849186198 যজপকুর ইেরাভ আসভনা খাতুন ভজভন উল্লাহ 68 টুভচয 7 কাজরযচয 744 01-09-20

716 1011888185 ৃভাোঃ াহাফুজিন তপুযা খাতুন আরী আকফয 74 টুভচয 7 কাজরযচয 743 01-09-20

717 5993812469 নুয জাহান ৃফগভ ভসনায়াযা ৃফগভ ভজপজ উরযা 74 টুভচয 5 টুভচয 736 01-09-20

718 5533217542 আফুর ৃহাসেন তাসহযা খাতুন হাজফফুল্লা 74 টুভচয 7 কাজরযচয 710 01-09-20

719 1466448394 ৃদসরায়াযা ৃফগভ নাজভা ৃফগভ আফদরু গপুয 79 টুভচয 2 টুভচয 627 01-09-20

720 5070634869 নুয জাহান ৃফগভ হাজরভা খাতুন এনু জভয়া 74 টুভচয 4 টুভচয 786 01-07-20

721 1454026772 ৃেতাযা ৃফগভ আশ্রাসপয ৃনছা েজপউরযাহ াটওয়াযী 70 টুভচয 5 টুভচয 706 01-07-20

722 3743696894 ৃভাোঃ জেযাজ আসভনা খাতুন আফদ ুয 71 টুভচয 4 টুভচয 537 01-09-20

723 5967866889 ভনছুযা খাতুন পাসতভা খাতুন আফদরু ভতরফ 79 টুভচয 4 টুভচয 523 01-09-20

724 19585114389959877 পাসতভা খাতুন আসভনা খাতুন ৃভাহাম্মদ আরী 64 টুভচয 1 টুভচয 522 01-09-20

725 4636012942 নুযজাহান ৃগারাসয ৃনছা পজরুর হক 74 টুভচয 1 টুভচয 512 01-09-20

726 2817782762 েজহদা খাতুন খাইযুন ৃনছা আজর আহম্মদ 72 টুভচয 1 টুভচয 502 01-09-20
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727 3294884923 েুজপয়া খাতুন আশুযা খাতুন আজর জভয়া 64 টুভচয 1 টুভচয 500 01-09-20

728 4646092561 যজহভা ৃফগভ যাজফয়া খাতুন হাজফফ উরযা 65 টুভচয 6 টুভচয 489 01-09-20

729 3726674777 ইউেুপ আরী ভােুভা খাতুন জেিীক আহভদ 81 টুভচয 6 টুভচয 474 01-09-20

730 7306187571 আসনায়াযা ৃফগভ আজয়া ৃফগভ পজসরয যহভান 66 টুভচয 2 টুভচয 459 01-09-20

731 3256348479 ভাহপুজা খাতুন ছজকনা খাতুন জারার উজিন 66 টুভচয 7 জগৎসফি 447 01-09-20

732 3711735468 তাসহযা খাতুন আশুযা খাতুন আকযাভ আরী 80 টুভচয 2 টুভচয 530 01-09-20

733 1494487844 ভুনছুয আহম্মদ োগয ফানু হাসপজ আহম্মদ 69 টুভচয 2 টুভচয 608 01-09-20

734 19535114389960583 আফুর কারাভ ভয়দসুন্নছা ৃভাহাম্মদ উরযাহ 69 টুভচয 2 টুভচয 542 01-09-20

735 7776955556 তপুযা ৃফগভ ভজযয়সভয ৃনছা নুয জভয়া 70 টুভচয 2 টুভচয 540 01-09-20

736 8211314680 পাসতভা ৃফগভ জজন্নাতু ৃন্নছা পজর ভাজঝ 68 টুভচয 2 টুভচয 545 01-09-20

737 8685935101 ৃভাোঃ আফদরু জহদ ভয়পুসরয ৃনছা জয়নার আফজদন 74 টুভচয 2 টুভচয 590 01-09-20

738 2402659003 আব্দেু োত্তায আজভনা খাতুন আজভন উরযা 69 টুভচয 6 টুভচয 405 01-09-20

739 9140101313 আফু তাসহয ৃছভাসনয ৃনছা ৃগারাভ ভাওরানা 66 টুভচয 6 টুভচয 426 01-09-20

740 7796083645 আজছয়া খাতুন যজচয়া খাতুন পজযদ জভয়া 84 টুভচয 6 টুভচয 440 01-09-20

741 1917853069 ৃহােসনয়াযা ৃফগভ তাজপ ৃফগভ ভজপ উরযা 66 টুভচয 6 টুভচয 424 01-09-20

742 19485114389972938 নজজয আহম্মদ আম্বসযয ৃনছা নুয ৃভাহাম্মদ 74 টুভচয 9 কাজরযচয 374 01-09-20

743 3749783001 ভাজজয়া খাতুন জজন্নাসতয ৃনছা ৃযনু জভয়া 74 টুভচয 4 টুভচয 335 01-09-20

744 2816636381 ৃভাোঃ আফু ৃনাভান আসভনা এফাসয়দ উরযা 67 টুভচয 3 টুভচয 350 01-09-20

745 19585114389964283 ফানু ৃফগভ আছভসতয ৃনছা আহম্মদ উরযাহ 64 টুভচয 4 টুভচয 349 01-09-20

746 3733904118 ৃখাকন ৃািায কাযুনয ফারা েীতা নাথ ৃািায 68 টুভচয 5 টুভচয 344 01-09-20

747 4642713764  আফদরু আজজজ জজন ৃফগভ ভুগর আহম্মদ 70 টুভচয 6 টুভচয 331 01-09-20

748 2396538437 ৃভাোঃ াহজাহান াভছুন নাহায হাজী জারার আহম্মদ 76 টুভচয 1 টুভচয 317 01-09-20
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749 7791563864 নুযজাহান ৃফগভ ভজপয়া খাতুন ৄছয়দ উরযা 69 টুভচয 5 টুভচয 315 01-09-20

750 19525114389969134 আহছান উরযা ভঞ্জযুা খাতুন ভুগফুর আহভদ 69 টুভচয 4 টুভচয 311 01-09-20

751 4665075711 নুযজাহান ৃফগভ ভৃত নজনু ৃনো ভৃত আব্দরু গপুয 65 টুভচয 3 টুভচয 294 01-07-20

752 19575114389962641 ৃভাোোঃ জযুা খাতুন াসতভা ৃফগভ ৃকাযফান আরী 64 টুভচয 3 টুভচয 286 01-09-20

753 9102637734 াভছু ন্নাহায আশ্রাসপয ৃনছা জয়নার আফদীন 69 টুভচয 1 টুভচয 275 01-09-20

754 3728223987 ৃভাফাসেযা ৃফগভ আজছয়া খাতুন েুজা জভয়া 73 টুভচয 2 টুভচয 244 01-09-20

755 1023372095 চ াদ ফানু আজছয়া ফানু জারার আহম্মদ 64 টুভচয 9 কাজরযচয 262 01-09-20

756 3718277860 ৃভাোঃ অজর জফজফ পাসতভা ৃকাযফান আরী 69 টুভচয 4 টুভচয 257 01-09-20

757 9129162070 হাসজযা খাতুন ছজকনা ৃফগভ ৃভাোঃ আনছায উরযা 64 টুভচয 3 টুভচয 255 01-09-20

758 4624353142 আফুর কারাভ হাজযা খাতুন আফদরু ভন্নান 69 টুভচয 6 টুভচয 234 01-09-20

759 9550231501 ুতুর ভজভুদায ৃযনু ফারা ভজভুদায অভৃত রার ভজভুদায 68 টুভচয 2 টুভচয 33 01-07-20

760 8674767283 ৃহাছসনয়াযা ৃফগভ হাজরভা ৃফগভ ভনছুযা আহাম্মদ 64 টুভচয 5 টুভচয 136 01-09-20

761 19495114389961207 নুয জাহান ৃফগভ েুজজয়া খাতুন এফাদ উরযা 72 টুভচয 2 টুভচয 593 01-09-20

762 19385114389967244 ৃভাোঃ ভজপজযু যহভান তুযা খাতুন আইয়ুফ আজর 84 টুভচয 2 টুভচয 87 01-09-20

763 19575114389967246 ছুযা খাতুন পয়জনু ৃনছা জারার আহভদ 65 টুভচয 2 টুভচয 91 01-09-20

764 7344109298 ৃভাোঃ নুযুর ইেরাভ পাসতভা ৃফগভ আোদ আরী 71 টুভচয 5 টুভচয 119 01-09-20

765 19445114389966193 নুযুর ইেরাভ করভা খাতুন ভুনছুয আহাম্মদ 78 টুভচয 6 টুভচয 181 01-09-20

766 1458434485 নুযজান ৃফগভ আসভনা খাতুন ভজভন উল্লাহ 64 টুভচয 8 কাজরযচয 190 01-09-20

767 3258020654 ভুনছুয আহম্মদ াভছুয ৃনছা এযাদ উরযা 69 টুভচয 1 টুভচয 221 01-09-20

768 5059529932 আফদরু ভজতন েুযুসতয ৃনছা আফদরু গজন জভয়া 75 টুভচয 6 টুভচয 224 01-09-20

769 1486335910 ভাজজয়া খাতুন েুযুতুয ৃনছা ৃেকান্তায জভয়া 64 টুভচয 8 টুভচয 385 01-07-20

770 6441690218 ভাহপুজা খাতুন আনজভুা খাতুন আরী আহাম্মদ 64 টুভচয 1 টুভচয 792 01-02-20
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771 19575114389000009 ভজযয়ভ ৃফগভ গুরন্থান ৃফগভ ছপয আরী 64 টুভচয 1 টুভচয 791 01-02-20

772 19555114389959891 ৃভাোঃ ৃচৌধুযী জছজিয়া খাতুন ৃভাখসরছুয যহভান 66 টুভচয 1 টুভচয 793 01-02-21

773 2843172483 ৃদসরায়াযা ৃফগভ আজম্বয়া খাতুন াভছর হক 65 টুভচয 1 টুভচয 794 01-07-20

774 3700245248 নুযজাহান ৃফগভ তপুযা খাতুন জারার আহম্মদ 74 টুভচয 1 টুভচয 795 01-07-20

775 3300310723 জফজফ কদ বানু আনজভুা খাতুন আব্দরু ৃভাতাসরফ 70 টুভচয 1 টুভচয 796 01-02-20

776 1930322696 ৃভাোঃ খজফয উজিন আঞ্জভুা খাতুন ভাহফুফুয যহভান 72 টুভচয 1 টুভচয 797 01-02-20

777 5975275750 ৃভাোঃ নুযুর ইেরাভ ফদসযয ৃনছা নুয ৃভাহাম্মদ 66 টুভচয 1 টুভচয 798 01-02-21

778 1467745509 ৃভাোঃ নাজছয উজিন আঞ্জভুা খাতুন ভাহফুফুয যহভান 71 টুভচয 1 টুভচয 799 01-02-20

779 8656113993 নজফুা ৃফগভ ভজপজা খাতুন হাজফফ উরযা 65 টুভচয 1 টুভচয 800 01-07-20

780 2364530572 ৃভাোঃ াহ আরভ খায়যুন ৃনছা আব্দযু যজদ 66 টুভচয 1 টুভচয 801 01-07-20

781 5513664143 উসম্ম কুরেুভ ভনজভুা খাতুন ৃভাোঃ ৃভসহদী 64 টুভচয 1 টুভচয 802 01-02-21

782 2847790462 ভসনায়াযা ৃফগভ ৄছয়সদয ৃনছা আজভন উরযা 74 টুভচয 1 টুভচয 803 01-07-20

783 1450450174 ৃভাোঃ ছানা উরযা ৃচৌধুযী যীয়সত ৃনছা আরী আকফয 66 টুভচয 1 টুভচয 804 01-02-20

784 4151316322 ভাহপুজা ৃফগভ আসয়া খাতুন ৃভাখসরছুয যহভান 74 টুভচয 1 টুভচয 806 01-07-20

785 8671458332 ভজযয়ভ খাতুন আজছয়া খাতুন ননা জভয়া 74 টুভচয 1 টুভচয 807 01-02-20

786 7334588147 পাজহভা ৃফগভ তাসহযা ৃফগভ এনাসয়ত উরযা 69 টুভচয 1 টুভচয 808 01-02-20

787 8677548540 আফুর কারাভ ভজযয়সভয ৃনছা জনু জভয়া 70 টুভচয 1 টুভচয 809 01-02-20

788 3746908668 ৃভাোঃ আফুর কারাভ ভাকছুদা খাতুন পজসরয যহভান 67 টুভচয 1 টুভচয 810 01-02-20

789 3279538221 ৃযখা ৃফগভ আসয়া ৃফগভ আফুর ফাোয 64 টুভচয 1 টুভচয 811 01-02-20

790 8208644552 ৃভাোঃ াভছুর হক নুয নাহায ৃফগভ ফজয উরযা 67 টুভচয 1 টুভচয 812 01-07-20

791 3302644459 ভাহপুজা ৃফগভ ৃফচজন ৃভাহাম্মদ ভজভন উরযা 64 টুভচয 1 টুভচয 813 01-02-20

792 7795080535 ভজপজ উরযা ছজকনা খাতুন আফদরু আরী 74 টুভচয 1 টুভচয 814 01-02-20
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793 19475114389959496 জকাে চন্দ্র দাে ভৃতবগফতী দাে খসগন্দ্র চন্দ্র দাে 74 টুভচয 1 টুভচয 815 01-02-20

794 6442525066 তাছজরভা ৃফগভ ছাসফযা খাতুন আফদরু ভজতন 64 টুভচয 1 টুভচয 816 01-02-20

795 7321942711
ৃভাহাম্মদ যজপকুর ইেরাভ 
ৃচৌধুযী ছাজফদা খাতুন োভছুর আরভ ৃচৌধুযী 66 টুভচয 1 টুভচয 817 01-02-20

796 8659763059 জফজফ পাসতভা ৄতয়ুফা খাতুন ননা জভয়া 74 টুভচয 1 টুভচয 818 01-02-20

797 7341263437 াভছুন নাহায ভয়রুন ৃনছা ভাহভুদ 65 টুভচয 1 টুভচয 819 01-07-20

798 19555114389959212 তাজজয়া খাতুন যাহাতা ৃনছা ছজ উরযাহ 66 টুভচয 1 টুভচয 820 01-02-20

799 3720846298 ৃভাোঃ নুযুর আজভন আশুযা খাতুন ৃভাোঃ হাজপজ আহম্মদ 68 টুভচয 1 টুভচয 821 01-02-20

800 4643761986 ৃভাোঃ ভজভন উরযা ভজযয়সভয ৃনছা আহম্মদ উরযা 73 টুভচয 1 টুভচয 822 01-02-20

801 19475114389959145 নুয ফানু পাসতভা খাতুন জারার আহম্মদ 75 টুভচয 1 টুভচয 823 01-02-20

802 8226971110 জেযাজরু ইেরাভ ভনছুযা খাতুন আহছান উরযা 74 টুভচয 1 টুভচয 824 01-07-20

803 3741525145 োজফদা খাতুন েফুযা খাতুন ৃভাোঃ ভজপজ উরযা 72 টুভচয 1 টুভচয 825 01-02-20

804 2809250059 ৃভাোঃ ৃহাসেন ভাজজয়া খাতুন ভজদন উরযা 67 টুভচয 1 টুভচয 826 01-02-20

805 5543307499 ভজযয়সভয ৃনছা ৃভাফাসেযা আক্তায ভজজফর হক 64 টুভচয 2 টুভচয 829 01-02-20

806 8206274295 াহা আরভ আশ্রাসপয ৃনছা ননা জভয়া 69 টুভচয 2 টুভচয 833 01-02-21

807 7754738933 ৃভাোঃ হাছান আজর কযপুসরয ৃনছা ৃভাোঃ চ ান ৃভাহাম্মদ 73 টুভচয 2 টুভচয 834 01-02-20

808 19521590602772208 নুযজাহান ছপুযা খাতুন যাতু গাজী 69 টুভচয 2 টুভচয 835 01-02-20

809 9550462973 ৃভাোঃজেযাজ উরযা আজছয়া খাতুন োহাদরুযা 69 টুভচয 2 টুভচয 836 01-02-20

810 5537133703 ভাহপুজা ৃফগভ ভয়পুসর ৃন্নছা ৄছয়দ আহম্মদ 78 টুভচয 2 টুভচয 837 01-02-20

811 3269005496 আসনায়াযা খাতুন ভসনায়াযা খাতুন আফদরু গপুয 70 টুভচয 2 টুভচয 838 01-02-20

812 7766725985 হাজযা খাতুন আয়াসতয ৃনছা জয়নার আসফজদন 69 টুভচয 2 টুভচয 839 01-02-20

813 4607037498 েুরতান আহম্মদ আজছয়া খাতুন হাজফফ উরযা 67 টুভচয 2 টুভচয 840 01-02-20

814 4604323552 ভজপজ উরযাহ যাহাসতয ৃনছা ভহযভ আরী 84 টুভচয 2 টুভচয 841 01-02-20

Page 37 of 56



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

র্য়স্ক  াতা -উপকারশ াগীর তানলকা

815 8213015657 আফদযু যজদ যীয়া খাতুন ৃভাোঃ ইজদ্রছ জভয়া 69 টুভচয 2 টুভচয 842 01-02-20

816 7751239323 ভজল্লকা ফানু জয়গুন ফানু গনু জভয়া 65 টুভচয 2 টুভচয 830 01-02-20

817 5543845357 জেযাজরু ইেরাভ আসভনা ৃফগভ এফাদরুযা 66 টুভচয 2 টুভচয 832 01-02-21

818 6862231104 আফদযু যজহভ জপসযাজা খাতুন ৃেকান্দয আরী 67 টুভচয 2 টুভচয 831 01-02-20

819 7313417060 পয়জসুনছা ৃফগভ যজপ ৃফগভ েুজা জভয়া 67 টুভচয 3 টুভচয 844 01-02-20

820 8221780516 ছাকাসয়ত উরযা েযুা খাতুন রার জভয়া 70 টুভচয 3 টুভচয 845 01-02-20

821 7789240095 ৃভাোোঃ আসনায়াযা ৃফগভ তজযকা ৃনছা আরী আহাম্মদ 66 টুভচয 3 টুভচয 846 01-02-20

822 19485114389962807 জপসযাজা খাতুন ভসনাজা খাতুন আফদরু ৃোফাহান 73 টুভচয 3 টুভচয 847 01-02-20

823 7799128249 জাহানাযা ৃফগভ পুরফানু কুদযত উরযা 70 টুভচয 3 টুভচয 848 01-02-20

824 1903493326 াভছুন নাহায অজছভা খাতুন আফদযু যহভান 74 টুভচয 3 টুভচয 849 01-02-20

825 9563939108 যজহভা ৃফগভ ছজকনা খাতুন আফদরু আরী 79 টুভচয 3 টুভচয 850 01-02-20

826 19525114389963407 হাজরভা খাতুন জযুপা খাতুন রার জভয়া 69 টুভচয 3 টুভচয 851 01-02-20

827 7800588134 ভুর্িদা ৃফগভ আতসযয ৃনছা ৃভাোঃ কারা জভয়া 70 টুভচয 3 টুভচয 852 01-02-20

828 4183996638 ভজপজ উরযা েযুপা খাতুন রার জভয়া 66 টুভচয 3 টুভচয 853 01-02-20

829 5093149374 যজপকা খাতুন ৃভহযুন ৃনছা আজভন উরযা 71 টুভচয 3 টুভচয 854 01-02-20

830 5546020545 জাহানাযা ৃফগভ েফুযা খাতুন আফদরু গজন বূ ইয়া 69 টুভচয 3 টুভচয 855 01-02-20

831 4621880626 াভছুন ৃনহায উৎপসতয ৃনছা জজতু জভয়া 82 টুভচয 3 টুভচয 856 01-02-20

832 4193896893 ৃভাহসছনা খাতুন ভসহসযন ৃনছা নজজফুর হক 81 টুভচয 3 টুভচয 857 01-02-20

833 8229930345 আফুর কাসভ ভাকেুদা খাতুন জাজফ উরযাহ 74 টুভচয 3 টুভচয 858 01-02-20

834 19522698875393865 ভসনায়াযা ৃফগভ আযফা খাতুন এফাইদলু্লাহ বুইয়া 69 টুভচয 3 টুভচয 859 01-02-20

835 7782507201 ভজন ৃফগভ অজপুা খাতুন ভুনা 74 টুভচয 3 3700 860 01-02-20

836 19555114389962555 আতসযয ৃনছা ভছুদা খাতুন রার জভয়া 66 টুভচয 3 টুভচয 861 01-02-20
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837 19275114389963063 ভাছুদা খাতুন ভজহনুর ৃনছা জারার আহাম্মদ 94 টুভচয 3 টুভচয 862 01-02-20

838 5511768524 জাহানাযা ৃফগভ কুরছুসভয আহম্মদ উরযা 69 টুভচয 3 টুভচয 863 01-02-20

839 8238416856 ৃভাক্তাযা ফানু ৃফগভ আব্দযু যহভান 64 টুভচয 3 টুভচয 843 01-02-20

840 3709377430 তাসহযা জফজফ আজচয়া খাতুন আরী আহাম্মদ 64 টুভচয 3 টুভচয 865 01-02-20

841 1917737908 জপযজা ৃফগভ ভপুজা খাতুন নাজজয উরযা 64 টুভচয 3 টুভচয 866 01-02-20

842 19575114389963372 জফজফ ভজযয়ভ জছজিকা খাতুন নুযভহাম্মদ 64 টুভচয 3 টুভচয 867 01-02-20

843 1468405939 ৃভাোঃ আব্দযু যাজ্জাক ভজযয়ভ ৃফগভ ৃভাোঃ ভহব্বত আরী 76 টুভচয 3 টুভচয 867 01-02-20

844 2814673642 আম্বসযয ৃনছা ভজযয়ভ ৃফগভ ছায়াদ উরযা 94 টুভচয 3 টুভচয 869 01-02-20

845 8217460610 ভসনায়াযা ৃফগভ আয়া ৃফগভ আজর উরযা 64 টুভচয 3 টুভচয 872 01-02-20

846 5080091779 জফজফ কুরছুভ ফানজা নুযুর আজভন 64 টুভচয 4 টুভচয 873 01-02-20

847 3709859387 ভজযয়সভয ৃনছা োজপয়া খাতুন হসয়জ আহম্মদ 74 টুভচয 4 টুভচয 874 01-02-20

848 2803050844 ৃভাোঃ ৄেয়দ আহাম্মদ জপসযাজা খাতুন আফদরু গনী 74 টুভচয 4 টুভচয 875 01-02-20

849 1481006441 জফজফ যজহভা পয়জয ৃনছা আফদরু ৃোফাহান 81 টুভচয 4 টুভচয 876 01-02-20

850 5054019749 ৃভাোঃ আফদরু জজরর আম্বযী খাতুন আহাম্মদ উরযাহ 67 টুভচয 4 টুভচয 877 01-02-20

851 19505114389963675 জফজফ পাসতভা নূয ফানু আব্দরু হাজভ 72 টুভচয 4 টুভচয 879 01-02-20

852 1003778808 আশুযা খাতুন কদ ফানু আফদরু ভতরফ 70 টুভচয 4 টুভচয 880 01-02-20

853 6875239839 জফজফ োহাযা ভাহভদা জফজফ োহদরুযাহ 64 টুভচয 4 টুভচয 881 01-02-20

854 1929927620 ৃভাোঃ আফদরু ভাসরক অজজপা খাতুন আফদরু হাসভ 68 টুভচয 4 টুভচয 882 01-02-20

855 7775282150 ৃভাফাসেযা ৃফগভ আসনায়াযা খাতুন ভজপজ উরযা 64 টুভচয 4 টুভচয 884 01-02-20

856 3704124753 াখাসয়ত উরযাহ ৃভসহসযয ৃনছা আরী উরযাহ 69 টুভচয 4 টুভচয 885 01-02-20

857 8663656133 আফদরু কাসদয ভজপয়া খাতুন াভছর হক 79 টুভচয 4 টুভচয 886 01-02-20

858 5530170975 াজহদা ৃফগভ ভাজজয়া খাতুন অজর উরযাহ 75 টুভচয 4 টুভচয 887 01-02-21
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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

র্য়স্ক  াতা -উপকারশ াগীর তানলকা

859 7790065473 কজহনূয ৃফগভ আসনায়াযা ৃফগভ জয়নার আসফদীন 64 টুভচয 4 টুভচয 888 01-02-20

860 6426871981 ৃগারাী যজহভা েুজা জভয়া 64 টুভচয 4 টুভচয 891 01-02-20

861 3259754111 পসয়সজসন্নছা পুর ফানু ছাসদক আরী 64 টুভচয 4 টুভচয 892 01-02-20

862 2802226759 ৃপারী ৃফগভ ভাজজয়া খাতুন এছাক জভয়া 64 টুভচয 4 টুভচয 893 01-02-20

863 2350803975 েজপক উরযা আজছয়া খাতুন ভজজফর হক 74 টুভচয 8 কাজরযচয 894 01-02-20

864 19225114389963853 আজভসযয ৃনছা জফজফ ভজযয়ভ ছাসয়সদয যহভান 100 টুভচয 4 টুভচয 895 01-02-21

865 19325114389963763 কদসযয ৃনছা ফদসযয ৃনো ৃভদী জভয়া 89 টুভচয 4 টুভচয 896 01-07-20

866 4622148171 পুর ফানু আজছয়া খাতুন আব্দরু ছাত্তায 64 টুভচয 4 টুভচয 897 01-02-21

867 8230029269 তাজজয়া খাতুন জহুযা খাতুন আহম্মদ উরযাহ 77 টুভচয 4 টুভচয 898 01-02-20

868 1907252272 ৃজফর হক তহুযা খাতুন আফদরু ফাসযক 69 টুভচয 4 টুভচয 899 01-02-20

869 3279535961 ৃতাপাসয়র আহাম্মদ তাসহযা খাতুন হমযত আরী 66 টুভচয 4 টুভচয 900 01-02-20

870 3261777944 খুযজদা ৃফগভ তাসহযা ৃফগভ ভন্তাজ উজিন ৃচৌধুযী 66 টুভচয 4 টুভচয 901 01-02-20

871 5067496314 যাজজয়া খাতুন জেজিয়া ৃফগভ আরী আকফয 70 টুভচয 4 টুভচয 902 01-02-20

872 3745040497 জফরজকছ আজয়া জারার আহাং 63 টুভচয 4 টুভচয 903 01-02-20

873 7317827546 ভসনায়াযা ৃফগভ যজছয়া খাতুন আজভন উরযা 64 টুভচয 4 টুভচয 904 01-02-20

874 4195046711 আফদরু জজরর জেজিকা ৃফগভ আফদরু োত্তায 67 টুভচয 4 টুভচয 905 01-02-20

875 1469101107 েূমু রার ৃািায েুফােী ৃািায ৃফচাযাভ ৃািায 70 টুভচয 5 টুভচয 965 01-02-20

876 19455114389965667 তাজসকযা ৃফগভ আন্জভুান ৃফগভ ৃভাোঃ আব্দরু হাসেভ 76 টুভচয 5
টুাুাুাুাুাুাুাুাুাুাুাুাুাুাুাুাুাুাুভ
চয 920 01-02-20

877 1930727266 যেুভা খাতুন জভনু আক্তায নুযুর হক ভুিী 69 টুভচয 5 টুভচয 957 01-02-20

878 4177796267 েজকনা জজগন ফানু েুরতান 72 টুভচয 5 টুভচয 971 01-02-20

879 5510648636 ৃভাোঃ নুয ইেরাভ ৃভাোোঃ জাহানাযা ৃফগভ ৃভাোঃ আব্দরু ভান্নান 69 টুভচয 5 টুভচয 906 01-02-20

880 19455114389966611 জপসযাজা ৃফগভ ছরভা খাতুন ভজরু হক 76 টুভচয 5 টুভচয 907 01-02-20
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ক্রম উপকারশ াগীর NID উপকারশ াগীর নাম মাতার নাম নপতার নাম র্য়স ইউননয়ন ওয়ােব গ্রাম পাস র্ুক প্রথম  াতা গ্রহন

র্য়স্ক  াতা -উপকারশ াগীর তানলকা

881 2831811878 ভজযয়ভ ৃফগভ তুযা খাতুন ভজত উরযা 67 টুভচয 5 টুভচয 908 01-02-20

882 5954483037 ৃভাফাাযা ৃফগভ ভনকাযীয ৃনছা ভৃোঃ আনাযুর হক 69 টুভচয 5 টুভচয 909 01-02-20

883 3711781207 ৃভাোঃ ভুেজরভ ভােুভা ৃফগভ আরী ভুিী 74 টুভচয 5 টুভচয 910 01-02-20

884 8665390517 ৃভাোঃ আছান উল্লাহ জযুপা খাতুন ৃভাোঃ আজভন উল্লাহ 69 টুভচয 5 টুভচয 911 01-02-20

885 4634081436 কুরেুভা ৃফগভ নুযজাহান ৃফগভ নুয ৃভাহাম্মদ াটওয়াযী 64 টুভচয 5 টুভচয 912 01-02-20

886 7763809253 ভজযয়ভ জফজফ রার ভজত আফদরু ভন্নান 65 টুভচয 5 টুভচয 913 01-02-20

887 9102141638 েজহদা খাতুন জছজিয়া খাতুন আরী আকফয 64 টুভচয 5 টুভচয 914 01-02-21

888 6441407043 জাজকয়া খাতুন কাসদসযয ৃনছা েজহদরুযা 63 টুভচয 5 টুভচয 915 01-02-20

889 3741366151 ৃভাোঃ আফুর কারাভ জফজফ ভাপুজা খাতুন ৄছয়দ আহাম্মদ 71 টুভচয 5 টুভচয 916 01-02-20

890 5958051251 পাসতভা ৃফগভ ছাজফয়া খাতুন ৃভাোঃ ইউনুছ ভুজয 65 টুভচয 5 টুভচয 917 01-02-20

891 6426336324 জজযনা খাতুন ভাজজয়া খাতুন এয়াকুফ আরী 64 টুভচয 5 টুভচয 921 01-02-20

892 7328585828 ৃেকান্দয ৃহাসেন জেজিয়া খাতুন আফদযু যজদ 70 টুভচয 5 টুভচয 919 01-02-20

893 8671697186 চন্দ্র ৃভাহন ৃািায েুবাী ৃািায ৃফছাযাভ ৃািায 74 টুভচয 5 টুভচয 923 01-02-20

894 6417053243 ৃভাছন খাতুন তাহাযা খাতুন ৃভাোঃ েজ উরযা 66 টুভচয 5 টুভচয 924 01-02-20

895 1467503288 ৃভাোঃ াহ আরভ আশুযা খাতুন নুযুর হক 66 টুভচয 5 টুভচয 925 01-02-20

896 7304514420 হাসজযা ছজকনা খাতুন আজরয়াকাফফয 64 টুভচয 5 টুভচয 926 01-02-21

897 5950905181 আজভনা ৃফগভ নুসযয নাহায ভুকছুদ উরযাহ 69 টুভচয 5 টুভচয 927 01-02-20

898 7306759569 াভেুন নাহায ছাজদয়া খাতুন ৃভাোঃ ছভান ৃহাসেন 65 টুভচয 5 টুভচয 927 01-02-20

899 4649172287 জুযা ৃফগভ পাসতভা জফজফ েুজা জভয়া 65 টুভচয 5 টুভচয 929 01-02-20

900 2390524326 ৃভাোঃ াহ আরভ জজযনা খাতুন আজভন উরযা 76 টুভচয 5 টুভচয 930 01-02-20

901 6410413477 আফদরু ভন্নান যজহভা খাতুন ইেহাক জভয়া 67 টুভচয 5 টুভচয 931 01-02-20

902 5504256719 চাা যানী ৃািায ফজগুী ভজভুদায নফদ্বী ভজভুদায 64 টুভচয 5 টুভচয 932 01-02-20
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ক্রম উপকারশ াগীর NID উপকারশ াগীর নাম মাতার নাম নপতার নাম র্য়স ইউননয়ন ওয়ােব গ্রাম পাস র্ুক প্রথম  াতা গ্রহন

র্য়স্ক  াতা -উপকারশ াগীর তানলকা

903 3747673527 াভছুন নাহায ভৃোঃ যুস্তভা খাতুন ভৃোঃ ভসনাহয জভয়া 69 টুভচয 5 টুভচয 933 01-02-20

904 1902844560 ছজকনা খাতুন ভসচানা খাতুন পসয়জ আহভদ 69 টুভচয 5 টুভচয 934 01-02-20

905 4157341845 আফুর কারাভ নজজপা খাতুন াভছুর হুদা 67 টুভচয 5 টুভচয 935 01-02-20

906 2386601245 েুজপয়া খাতুন নুয ৃনছা আফদরু কাসদয 63 টুভচয 5 টুভচয 936 01-02-20

907 3707122416 তপুযা খাতুন ভাসরকা ৃফগভ আফদরু রজতপ 81 টুভচয 5 টুভচয 937 01-02-20

908 6867934348 ৃভাোঃ াহা আরভ ছাজদয়া খাতুন আফদেু োভাদ 75 টুভচয 5 টুভচয 938 01-02-20

909 4646645269 ৃফগভ জফজফ জসরখা আফদযু েফুয 73 টুভচয 5 টুভচয 939 01-02-20

910 9106290449 ৃভাোঃ অজহদ জভয়া হাজফফা খাতুন নাজজয উল্লা ভুজি 67 টুভচয 5 টুভচয 940 01-02-20

911 7784616794 নুযুজ্জাভান পসয়সজয ৃনো এফাদলু্লযা 69 টুভচয 5 টুভচয 941 01-02-20

912 2831402231 যজপকা খাতুন ভাযুপা খাতুন আফদরু হাজেভ 66 টুভচয 5 টুভচয 942 01-02-20

913 7784432473 ৃভাোঃ আব্দরু খাসরক জজন্নসতয ৃনছা নওয়াফ আরী 69 টুভচয 5 টুভচয 943 01-02-20

914 9563186569 ৃহােসনয়াযা ৃফগভ ছফুযা খাতুন ৃছযাজরু হক 69 টুভচয 5 টুভচয 944 01-02-20

915 2830967028 াহাযা জফজফ ৃহজজ ৃফগভ চ ান জভয়া 64 টুভচয 5 টুভচয 945 01-02-20

916 3738184047 আফুর কারাভ েজহদা খাতুন জারার আহম্মদ 69 টুভচয 5 টুভচয 946 01-02-20

917 3749007963 েুভজত যানী েুফন ফারা ৃািায ভযণ দাে ৃািায 64 টুভচয 5 টুভচয 947 01-02-20

918 6854480016 ৃহাছসনয়াযা ৃফগভ ছজকনা খাতুন ভুকফুর আহম্মদ 63 টুভচয 5 টুভচয 948 01-02-20

919 5517819495  পজযদা ৃফগভ অজহদা খাতুন ৃভৌোঃ ৃনয়ায আজর 64 টুভচয 5 টুভচয 949 01-02-20

920 5543629777 ৃভাোঃ জেযাজ ভাজজয়া খাতুন আযা আরী 73 টুভচয 5 টুভচয 950 01-02-20

921 19475114389972160 োভছুন নাহায আসভনা খাতুন জয়নার আসফদীন 75 টুভচয 5 টুভচয 951 01-02-20

922 6896538219 আসনায়াযা ৃফগভ ভসনায়াযা হাজফফ উরযা 64 টুভচয 5 টুভচয 952 01-02-20

923 7750174471 ৃতাপাসয়র আহাম্মদ ৃফছনী ৃফগভ ভুজাফ্পয আরী 74 টুভচয 5 টুভচয 953 01-02-20

924 1476996754 ৃজাহযা খাতুন জযয়াসতয ৃনছা নুয জভয়া 74 টুভচয 5 টুভচয 954 01-02-20
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ক্রম উপকারশ াগীর NID উপকারশ াগীর নাম মাতার নাম নপতার নাম র্য়স ইউননয়ন ওয়ােব গ্রাম পাস র্ুক প্রথম  াতা গ্রহন

র্য়স্ক  াতা -উপকারশ াগীর তানলকা

925 1947618904 ৃভাোম্মৎ ছজকনা ৃফগভ ৃভাোম্মদ ভজনজা খাতুন ৃভাোঃ ভজপজ উরযাহ 64 টুভচয 5 টুভচয 955 01-02-20

926 19585114389966549 ভজন কযুসরয ৃনছা আব্দরু গপূয 63 টুভচয 5 টুভচয 956 01-02-20

927 19555114389966095 ৃভাোঃ ইেভাইর ৃহাসেন ছজকনা ৃফগভ ভুকফুর আহম্মদ 66 টুভচয 5 টুভচয 958 01-02-20

928 7756808833 হাজযা ৃফগভ ছফুযা ৃফগভ অদদু ভাজঝ 64 টুভচয 5 টুভচয 959 01-02-20

929 5518850135 আাদ উরযা রার ফানু আইয়ুফ আরী 69 টুভচয 5 টুভচয 960 01-02-20

930 9551308431 আসভনা ৃফগভ ৄছয়দা খাতুন আফদরু ভজজদ 64 টুভচয 5 টুভচয 961 01-02-20

931 2384851388 আফদরু ভান্নান ভাজপয়া খাতুন ৄছয়দ উরযা 70 টুভচয 5 টুভচয 962 01-02-20

932 19435114389965464 আসনায়াযা ৃফগভ ভাছুভা খাতুন দরুা জভয়া ফযাাযী 79 টুভচয 5 টুভচয 963 01-07-20

933 8673436039 েজহদা খাতুন ৃোজজয়া খাতুন ৃযান আরী 68 টুভচয 5 টুভচয 964 01-02-20

934 19535114389963625 আফদরু ছত্তয ভনছুযা খাতুন পজর কজযভ 69 টুভচয 5 টুভচয 966 01-02-20

935 5994257060 নুযুন্নাহায ৃফগভ আজম্বয়া খাতুন নুযুল্লা জভয়া 65 টুভচয 5 টুভচয 918 01-02-20

936 5959497537 ৃভাোঃ নুযুর ইেরাভ জভয়া ৃভাোোঃ ছপসযয ৃনছা ৃভাোঃ েুজাসয়ত উরযা 66 টুভচয 6 টুভচয 968 01-02-20

937 3718229580 ৃভাোঃ জাজকয ৃহাসেন ভজযয়সভয ৃনছা কাযী ৃভাোঃ নজজযুর হক 69 টুভচয 6 টুভচয 970 01-02-20

938 19475114389968061 হাজযা খাতুন চান বানু গনু জভঞা 74 টুভচয 6 টুভচয 972 01-02-20

939 4207667900 ৃভাোঃ যজপক উরযা ভৃত আসভনা খাতুন ভৃত ৄছয়দ আহম্মদ 71 টুভচয 6 টুভচয 974 01-02-20

940 1024475475 নুয ইেরাভ ফদসযয ৃনছা আরী আকফয 74 টুভচয 6 টুভচয 975 01-02-20

941 2350538233 ভসনায়াযা ৃফগভ জযয়সতয ৃনছা জয়নার আফজদন 65 টুভচয 6 টুভচয 977 01-02-20

942 7785807350 নুয জাহান ৃফগভ জজযনা খাতুন আফদরু আউয়ার 73 টুভচয 6 টুভচয 978 01-02-20

943 1012103907 ৃভাোঃ খজররুয যহভান পয়জন ৃনছা আরী উরযা 67 টুভচয 6 টুভচয 979 01-02-20

944 7328708628 ভসনায়াযা ৃফগভ োরভা খাতুন জাভার উজিন 71 টুভচয 6 টুভচয 980 01-02-20

945 9142356493 নুয জাহান আসনায়াযা খাতুন ৃভাোঃ নুযজ্জাভান 69 টুভচয 6 টুভচয 981 01-02-20

946 3708322080 ভজযয়ভ ৃফগভ ছজকনা ৃফগভ জারার আহম্মদ 74 টুভচয 5 টুভচয 982 01-02-20
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947 19475114389966799 পাসতভা খাতুন ভাছুভা খাতুন জগু জভয়া 75 টুভচয 6 টুভচয 983 01-02-20

948 5521087048 ছফুযা খাতুন যজছয়া খাতুন আফদযু যফ 74 টুভচয 6 টুভচয 984 01-02-20

949 4150446948 ভজযয়ভ ৃফগভ খাসয়সযয ৃনছা রার জভয়া 70 টুভচয 6 টুভচয 985 01-02-20

950 19485114389968285 ফানজা খাতুন ছাজফদা খাতুন যুেুন আরী 73 টুভচয 6 টুভচয 986 01-07-20

951 19385114389967638 ছাসরহা ৃফগভ আজছয়া খাতুন পজসরয যহভান 83 টুভচয 6 টুভচয 987 01-02-20

952 19545114389000001 আফদরু ভজতন পুর ফানু আফদযু যফ 67 টুভচয 6 টুভচয 988 01-02-20

953 6892266930 নুয ৃহাসেন পয়সজয ৃনছা আফদেু োত্তায 66 টুভচয 6 টুভচয 989 01-02-20

954 1944792827 আফদরু ভাসরক জফজফ পাসতভা আফদরু আরী 69 টুভচয 6 টুভচয 990 01-02-20

955 5998891401 হাজফফ উরযাহ জযুা খাতুন অজর জভঞা 73 টুভচয 6 টুভচয 991 01-02-20

956 6860661260 যজহভা আক্তায আসয়া জেজিকা আোঃ ভজতন 66 টুভচয 6 টুভচয 992 01-02-20

957 4177966977 শুযায়া ৃফগভ তাইফা খাতুন পজরুর কজযভ 70 টুভচয 6 টুভচয 993 01-02-20

958 8232506983 ভসনায়াযা খাতুন ভাযুপা খাতুন ভজপজ উরযা 76 টুভচয 6 টুভচয 994 01-02-20

959 9110614402  আসনায়াযা ৃফগভ েজকনা ৃফগভ আরী আকফয 68 টুভচয 6 টুভচয 995 01-02-20

960 1458012430 আসনায়াযা খাতুন জজন্নসতয ৃনছা আরী আহাম্মদ 64 টুভচয 6 টুভচয 996 01-02-20

961 7752697990 ৃেতাযা ৃফগভ তাজজয়া খাতুন আফদরু ভন্নান 74 টুভচয 6 টুভচয 997 01-02-21

962 1023749755 রুৎপুয ৃনহায হাসজযা খাতুন েুরতান আহ্মভদ 71 টুভচয 6 টুভচয 998 01-02-20

963 19475114389967357 ভয়পুসরয ৃনছা ছুযুসতয ৃনছা ধনু জভয়া 74 টুভচয 6 টুভচয 999 01-02-21

964 5541035712 ভজন ৃফগভ োগসযয ৃনছা ৃছযাগ আরী 66 টুভচয 6 টুভচয 1000 01-02-20

965 7308336630 ৄেয়দা ৃভাফাসেযা ৃফগভ নাজপয়া খাতুন ৄেয়দ আফদরু আজজজ 89 টুভচয 6 টুভচয 1001 01-02-20

966 7318515140 ভাজপয়া খাতুন ভাজজয়া খাতুন ৃভাোঃ এছাক জভয়া 79 টুভচয 6 টুভচয 1002 01-02-20

967 9124594533 ৃভাহসছনা খাতুন যজপকা খাতুন নজজয আহসভদ 64 টুভচয 6 টুভচয 1003 01-02-20

968 6881721010 ৃভাোঃ ভুকফুর আহাম্মদ নুয ফানু ৃভাোঃ আফুর কারাভ 66 টুভচয 6 টুভচয 1004 01-02-20
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969 6427576217 আফুর কাসভ জছজিয়া খাতুন াভছর হক 71 টুভচয 6 টুভচয 1005 01-02-20

970 6457223425 ৃভাোঃ আফুর কারাভ ভৃত আজম্বয়া খাতুন ভৃত হাজফফ উরযা 75 টুভচয 6 টুভচয 1006 01-02-20

971 8200661042 ৃভাোঃ ৃেজরভ ভাচুদা খাতুন যভজান আজর 68 টুভচয 6 টুভচয 1007 01-02-20

972 9115003049 ভাহপুজা খাতুন ফদসযয ৃনছা নুয ৃভাহাম্মদ 63 টুভচয 6 টুভচয 1008 01-02-20

973 19355114323881699 ৃভাো, োসফযা খাতুন আজছয়া খাতুন ৃভাোঃ আোঃ আরী 86 টুভচয 7 টুভচয 1009 01-02-20

974 1938051693 আব্দরু কাসদয রুৎুয ৃনছা আনায উরযা 69 টুভচয 7 টুভচয 1010 01-02-20

975 1004048441 ওজজফা ৃফগভ আসভনা হাজফফ উরযা 64 টুভচয 7 টুভচয 1011 01-02-20

976 2837069281 জেযাজরু ইেরাভ ৃতাহুযা খাতুন আরী আজভ 69 টুভচয 7 টুভচয 1012 01-02-20

977 4200582932 যজপক উরযা ভাজজয়া খাতুন আফদরু কাসদয 74 টুভচয 7 টুভচয 1013 01-02-20

978 1024312587 জানযা তাসহযা খাতুন আজভন উল্লা 64 টুভচয 7 টুভচয 1015 01-02-20

979 3284297995 নয়ন ছজকনা খাতুন েজপক উল্লা 64 টুভচয 7 টুভচয 1016 01-02-20

980 5088512495 ছুজয়া ৃফগভ ছফুযা ৃফগভ ওছভান আরী 75 টুভচয 7 টুভচয 1019 01-02-20

981 2399350822 ৃভাোঃ আফুর কারাভ ৄতয়ুফা খাতুন ৃছযাজযু হক 70 টুভচয 7 টুভচয 1018 01-02-20

982 19385113371145306 ৃভাোঃ ভজপজরু হক খাসয়যুন ৃনছা জয়নার আফজদন 83 টুভচয 7 কাজরযচয 1019 01-02-20

983 4180871297 আফু তাসহয েসরভা খাতুন আজভন উরযা 69 টুভচয 7 কাজরযচয 1020 01-02-20

984 19555114360029546 ৃভাস্তপা ৃফগভ জাসয়দা ৃফগভ আফদযু যউপ 66 টুভচয 7 কাজরযচয 1021 01-02-20

985 4157077282 জাজকয়া ভুনছুযা খাতুন হাফীফ উল্লাহ 69 টুভচয 7 কাজরযচয 1022 01-02-20

986 19573323014358588 জয়নফ ফানু যাসহরা খাতুন আইয়ুফ আরী 65 টুভচয 7 কাজরযচয 1023 01-02-20

987 8203974756 ৃহাছসনয়াযা আম্বসযয ৃনছা আজভন উরযা 77 টুভচয 7 কাজরযচয 1024 01-02-20

988 1455250447 ৃযাজজয়া ৃফগভ জাসভরা খাতুন আফদযু যফ 67 টুভচয 7 কাজরযচয 1025 01-02-20

989 7761703854 ৃভাোঃ নুযুর ইেরাভ ভছুদা ৃফগভ আজভনুরযা 69 টুভচয 7 কাজরযচয 1026 01-02-20

990 4648273771 ভসনায়াযা কাসদযয ৃনছা আরী আহম্মদ 65 টুভচয 7 কাজরযচয 1027 01-07-20
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991 2367504244 আক্তাযী ৃফগভ আজয়া খাতুন ভজরু হক 70 টুভচয 7 কাজরযচয 1028 01-02-20

992 8239806451 ৃভাোঃ ভজপজ েুজজয়া খাতুন জয়নার আসফজদন 75 টুভচয 7 কাজরযচয 1029 01-02-20

993 5950174457 োভছুন নাহায তাজজয়া খাতুন এফাদ উরযা 70 টুভচয 7 কাজরযচয 1030 01-02-20

994 3266408727 াভরা ৃফগভ পুরফানু আরী আহম্মদ 74 টুভচয 7 কাজরযচয 1031 01-02-20

995 5506534626 নুয আরভ েুজজয়া খাতুন আরী আজভ 74 টুভচয 7 কাজরযচয 1032 01-02-20

996 7337889336 ভুর্িদা ৃফগভ জফজফ আসয়া ভােছর হক 69 টুভচয 7 কাজরযচয 1033 01-02-20

997 8696686503 আরী আোদ পুর ফানু আজভন উরযা 69 টুভচয 7 কাজরযচয 1034 01-07-20

998 5526938633 ৃতাপাসয়র আহভদ আজম্বয়া খাতুন জয়নার আফজদন 72 টুভচয 7 কাজরযচয 1035 01-07-20

999 3270451390 যুফান ৃফগভ ভােুদা ৃফগভ আজভন উরযা 70 টুভচয 7 কাজরযচয 1036 01-02-20

1000 1454928530 ছজকনা োভছুন নাহায ৃভাোঃ হাজনপ 65 টুভচয 7 কাজরযচয 1037 01-02-20

1001 1016420869 জাজকয়া খাতুন নুয ফানু ৃজাফাই উরযা ভুজি 76 টুভচয 7 কাজরযচয 1038 01-02-20

1002 9111479524 ভনতাজযু যহভান ছায়যা খাতুন েুরতান আহভদ 67 টুভচয 7 কাজরযচয 1039 01-07-20

1003 8691603487 ৃভাোঃ ভজভনুরযা আছভসনয ৃনছা জয়নার আফজদন 67 টুভচয 7 কাজরযচয 1040 01-02-20

1004 3739933012 ৃভাোঃ আফদরু যফ ভজপয়া খাতুন ৃভাোঃ আফদরু কাসদয 75 টুভচয 7 কাজরযচয 1041 01-02-20

1005 1909746248 েুজজয়া খাতুন হুরফানু ইজন্দ্রছ জভয়া 74 টুভচয 7 কাজরযচয 1042 01-02-20

1006 3705451999 আফদযু েজহদ ভনছুযা খাতুন জয়নার আফজদন 75 টুভচয 7 কাজরযচয 1043 01-02-20

1007 6875889971 আসনায়াযা ৃফগভ হনুপা খাতুন আসনায়াযুর হক 64 টুভচয 7 কাজরযচয 1044 01-02-20

1008 4159134750 আসনায়াযা ৃফগভ কদ বানু খজরর 65 টুভচয 7 কাজরযচয 1045 01-02-20

1009 19475114389969327 োভছুন ৃনছা কাদসযয ৃনছা ৃভাোঃ আজর জভয়া 74 টুভচয 7 কাজরযচয 1046 01-02-20

1010 19475114389969519 নজফুা খাতুন খাসয়সযয ৃনছা জয়নার আফজদন 75 টুভচয 7 কাজরযচয 1047 01-07-20

1011 7766636687 ৃভাোঃ হাজনপ হনুপা খাতুন আনাযুর হক 69 টুভচয 7 কাজরযচয 1048 01-02-20

1012 2391903271 ওজহসদয ৃনহায পজসযয ৃনছা আফুর খাসয়য 64 টুভচয 7 কাজরযচয 1049 01-02-20
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1013 5518384838 জফরজকছ খাতুন আসনায়াযা ৃফগভ ৃভাহাব্বত আরী 71 টুভচয 7 কাজরযচয 1050 01-02-20

1014 19535114389969031 জফরজকছ ফানু ছফুযা খাতুন আশ্রাপ আরী 68 টুভচয 7 কাজরযচয 1051 01-02-20

1015 9128867810 েজহদ আজছয়া খাতুন হাজপজ উরযা 83 টুভচয 7 জগৎসফি 1052 01-02-20

1016 4153543972 আফদরু ভাসরক ভনজভুা খাতুন আফদরু হাভীদ 83 টুভচয 7 কাজরযচয 1053 01-02-20

1017 7762116569 নুয জাহান জাজকয়া খাতুন ভজজফ উরযা 74 টুভচয 7 কাজরযচয 1054 01-02-20

1018 3286832559 তাসহযা ৃফগভ জযয়সতয ৃনছা আাদ জভয়া 79 টুভচয 7 কাজরযচয 1055 01-02-20

1019 5099518432 ৃযজজয়া খাতুন আসনায়াযা আজভনুর হক 64 টুভচয 7 কাজরযচয 1057 01-02-20

1020 4152606952 পসয়সজয ৃনছা তাসহযা ৃফগভ নুয ৃভাহাম্মদ 69 টুভচয 7 কাজরযচয 1058 01-02-20

1021 9116334062 ভাশুদা ৃফগভ হনুা খাতুন পজযদ জভয়া 64 টুভচয 7 কাজরযচয 1059 01-02-20

1022 8699868744 আর ফাহায ৃফগভ অজপুা খাতুন এছা হক 70 টুভচয 7 কাজরযচয 1060 01-02-20

1023 19585124312810900 ৃযজজয়া ৃফগভ োজদয়া খাতুন নাজজয আজর 64 টুভচয 7 কাজরযচয 1061 01-02-20

1024 5516673588 েযুা ভাহপুজা হাজযছ জভয়া 68 টুভচয 7 কাজরযচয 1062 01-02-21

1025 19555114389970259 জয়নফ বানু আসয়া জফজফ জয়নার আসফদীন 66 টুভচয 8 টুভচয 1063 01-02-20

1026 4602791313 ৃভাোঃ যজপক উরযাহা্ উযভসতয ৃনছা অনু জভয়া 74 টুভচয 8 কাজরযচয 1064 01-02-20

1027 9122889125 াভছুর আরভ আজপয়া খাতুন ভজভন উরযা 69 টুভচয 8 কাজরযচয 1065 01-02-20

1028 9106777304 আফদযু যহভান ৃখানায ৃজাহাযা ৃফগভ আসফদ আরী 71 টুভচয 8 কাজরযচয 1066 01-02-20

1029 9119726710 তছজরভ আহম্মদ জনফ ফানু োসয়দ জভয়া 74 টুভচয 8 কাজরযচয 1067 01-02-20

1030 4165332927 আরতাপ ৃহাসেন ভাজজয়া খাতুন নুযুর হক 70 টুভচয 8 কাজরযচয 1068 01-02-20

1031 7785294187 আফু তাসহয জফজফ পাসতভা আফদরু গজন 81 টুভচয 8 কাজরযচয 1069 01-02-20

1032 7761876148 ৃগারাীয ৃনছা আন্জভুা খাতুন আনছায আরী 75 টুভচয 8 কাজরযচয 1070 01-02-20

1033 3288932647 ৃভাোঃ েজপক উরযা েুজজয়া খাতুন আোঃ ছত্তায 74 টুভচয 8 কাজরযচয 1071 01-02-20

1034 2386261537 ৃভাোঃ খুযজদ আরভ আজছয়া খাতুন ৃভাোঃ ভজজফুর হক 69 টুভচয 8 কাজরযচয 1072 01-02-20

Page 47 of 56



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

র্য়স্ক  াতা -উপকারশ াগীর তানলকা

1035 9106558159 আসনায়াযা খাতুন তাসহযা খাতুন ভনছুয আরী 79 টুভচয 8 কাজরযচয 1073 01-02-20

1036 7349604038 ভসনায়াযা ৃফগভ াভচুন্নাহায ৃফগভ ৃছরাভত উরযা 74 টুভচয 8 কাজরযচয 1074 01-02-20

1037 7306704730 ৃভাোঃ তছজরভ উজিন আযুছা ৃফগভ ৄছয়দ আহভদ 79 টুভচয 8 কাজরযচয 1075 01-02-20

1038 8241428997 অজহদা ৃফগভ েুজজয়া খাতুন আোঃ ছত্তায 76 টুভচয 8 কাজরযচয 1076 01-02-20

1039 5501812217 ৃদসরায়াযা ৃফগভ যজহভা খাতুন আোঃ হক 69 টুভচয 8 কাজরযচয 1077 01-02-20

1040 7791554368 ৃভাছনা খাতুন জজতয়া জফজফ আোঃ ছত্তায 69 টুভচয 8 কাজরযচয 1078 01-02-20

1041 9568267455 াভচুন্নাহায ৃফগভ চুযুসতয ৃনছা ৃেকান্তয জভয়া 64 টুভচয 8 কাজরযচয 1079 01-02-20

1042 3250998832 আজরভা ৃফগভ ভাপুজা খাতুন াভছুর হক 75 টুভচয 8 কাজরযচয 1080 01-07-20

1043 19425114389970371 জফজফ আসভনা জফজফ আসভনা নুয ৃভাহাম্মদ 79 টুভচয 8 কাজরযচয 1081 01-02-20

1044 8665702786 নুযজাহান ৃফগভ ভুহুরী ৃফগভ াভসর হক 72 টুভচয 8 কাজরযচয 1082 01-02-20

1045 19585114389965501 ছজকনা খাতুন চফুযা খাতুন কার জভয়া 64 টুভচয 8 কাজরযচয 1083 01-02-20

1046 7795281737 নুয জাহান ৃফগভ হাজরভা খাতুন আফদযু ৃছাফহান 64 টুভচয 8 কাজরযচয 1084 01-07-20

1047 19505114389000006 আোঃ যফ পাসতভা নজজয আহম্মদ 71 টুভচয 8 কাজরযচয 1085 01-02-20

1048 9109738758 আসয়া ৃফগভ জহসযাজা ৃফগভ ৃভাোঃ অজর উল্লযাহ 64 টুভচয 8 কাজরযচয 1086 01-02-20

1049 3278360502 যাজজয়া ৃফগভ ভজছদা খাতুন নাজজয উরযা 64 টুভচয 8 কাজরযচয 1087 01-02-20

1050 6852509931 আফদরু ভজতন ভনচুযা খাতুন আয়ুফ আজর 81 টুভচয 8 কাজরযচয 1088 01-02-20

1051 19525114389970295 জজল্লার আসয়া জেজিজক অজর উরযা 69 টুভচয 8 কাজরযচয 1089 01-02-20

1052 8675229747 ইফযাহীভ খজরর জফজফ খজদজা আজভন উরযা 80 টুভচয 8 কাজরযচয 1090 01-02-20

1053 1948576069 ৄেয়দ ভজপজলু্লাহ যজপকুসন্নছা ৄেয়দ আজতকুল্লাহ 75 টুভচয 6 টুভচয 1091 01-02-21

1054 5078777074 পাসতভা ৃফগভ আযাসপয ৃনো হাজফফ উরযা 69 টুভচয 6 টুভচয 1092 01-02-21

1055 9144495257 ৃছতাযা ৃফগভ ছহসরয ৃনছা ভুনছুয আহাম্মদ 64 টুভচয 8 কাজরযচয 1094 01-02-20

1056 8693671011 ৃগারাজপ খাতুন জফজফ কুরছুভ তজযক উল্লযা 70 টুভচয 8 কাজরযচয 1095 01-02-20
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1057 5522997195 নুয নাহায কযপুসরয ৃনছা ৃহদাসয়ত উরযাহ 65 টুভচয 8 কাজরযচয 1097 01-02-20

1058 9574722998 ৃভাোোঃ পাযুর ৃফগভ ৃভাোোঃ আসনায়াযা খাতুন ৃভাোঃ আফু কারাভ 67 টুভচয 8 কাজরযচয 1114 01-02-20

1059 5514422160 আফুর কারাভ ছসরভা খাতুন আজভন উল্লাহ 78 টুভচয 8 কাজরযচয 1112 01-02-20

1060 8672173773 ৃহাছসনয়াযা ৃফগভ নজফুা খাতুন আফু জেজিক 64 টুভচয 8 কাজরযচয 1108 01-02-20

1061 2356827333 অজজ উরযা এজাযী খাতুন অনু জভয়া 69 টুভচয 8 কাজরযচয 1111 01-02-20

1062 3251586214 তাজজয়া খাতুন পাসতভা খাতুন হাজফফুল্লা 74 টুভচয 8 কাজরযচয 1113 01-02-20

1063 1918103571 পাসতভা খাতুন াভছুযা খাতুন আসফদ উল্লযা 69 টুভচয 8 কাজরযচয 1110 01-02-20

1064 2849658386 আসনায়াযা ৃফগভ জুযা খাতুন আফদরু গজন 85 টুভচয 8 কাজরযচয 1106 01-02-20

1065 7777425997 নুয ফানু জফজফ কুরছুভ ৃভাোঃ ভুেজরভ উজিন 74 টুভচয 8 কাজরযচয 1104 01-02-20

1066 7787774806 জফরজকছ ৃফগভ আশুযা খাতুন নাজজয আহভদ 64 টুভচয 8 কাজরযচয 1105 01-07-20

1067 3719757175 কুভুদ যঞ্জন ভজভুদায অন্নদা যানী ভজভুদায িেন্ন কুভায ভজভুদায 88 টুভচয 8 কাজরযচয 1100 01-02-21

1068 19535114389970651 ৃভাোঃ াহাফুজিন ৃজাহযা ৃফগভ আজভন উরযা 68 টুভচয 8 কাজরযচয 1102 01-02-20

1069 19565114389970555 যাজজয়া খাতুন পুর ফানু ভাযপত উরযা 65 টুভচয 8 কাজরযচয 1103 01-02-20

1070 9139805171 ভুর্িদা ৃফগভ হুর ফানু ইজদ্রে 64 টুভচয 8 কাজরযচয 1099 01-02-20

1071 8690430098 োজজয়া খাতুন আশুযা খাতুন আইয়ুফ আরী 77 টুভচয 8 কাজরযচয 1098 01-02-20

1072 5517273008 ছাসয়যা খাতুন ছাজদয়া জফজফ আফদরু আরী 64 টুভচয 8 কাজরযচয 1101 01-02-20

1073 6411558981 আজপয়া খাতুন যহসতয ৃনছা ভুো জভয়া 94 টুভচয 8 কাজরযচয 1107 01-02-20

1074 5538493494 হাজযা খাতুন কযপুসরয ৃনছা নুয জভয়া 70 টুভচয 8 কাজরযচয 1109 01-02-20

1075 6404467026 ধনু জভয়া আজজভা খাতুন জারার আহভদ 73 টুভচয 9 কাজরযচয 1115 01-02-20

1076 7316220503 নুয জাহান ৃফগভ জফজফ কুরেুভ ভূো জভয়া 69 টুভচয 9 কাজরযচয 1116 01-02-20

1077 5983390013 আজপয়া খাতুন পুরফানু আরী জভয়া 66 টুভচয 9 কাজরযচয 1117 01-02-20

1078 1941084624 তাসহযা খাতুন জয়নাফ বানু আোঃ গপুয 94 টুভচয 9 কাজরযচয 1118 01-02-20
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1079 1951111309 যজসফয ৃনছা যজছয়া খাতুন জয়নার আসফজদন 66 টুভচয 9 কাজরযচয 1119 01-02-20

1080 6421593176 ভুর্িদা ৃফগভ পাসতভা ৃফগভ আোদরুযা 70 টুভচয 9 কাজরযচয 1120 01-02-21

1081 5082003269 হাজযা ৃফগভ ছায়যা খাতুন ৃোরতান আহভদ 70 টুভচয 9 কাজরযচয 1121 01-02-20

1082 7334200982 খুযজদ আরভ াভছুয নাহায জেজিকুয যহভান 69 টুভচয 9 কাজরযচয 1122 01-02-20

1083 6897547631 যজহভা খাতুন জয়গুন ফানু জয়নার আফজিন 64 টুভচয 9 কাজরযচয 1123 01-02-20

1084 2350265670 জপসযাজা ৃফগভ ছুযুসতয ৃনছা আজফদ উল্লাহ 64 টুভচয 9 কাজরযচয 1124 01-02-20

1085 7346545655 ছজকনা ৃফগভ এভযাসতয ৃনছা আফদরু ফাজয 65 টুভচয 9 কাজরযচয 1125 01-02-20

1086 19375114389972609 োহাযা খাতুন কাজর ৃফগভ ৃভসহয উরযাহ হাজজ 84 টুভচয 9 কাজরযচয 1126 01-02-20

1087 5052449674 আসভনা ৃফগভ নুয বানু ৃফগভ এছহাক ফযাাযী 70 টুভচয 9 কাজরযচয 1127 01-02-20

1088 5094603122 ৃভাোঃ আফুর ফাায কাসদযুন ৃনছা েুরতান আহভদ 66 টুভচয 9 কাজরযচয 1129 01-02-20

1089 1904831193 কাজরদ ভজভুদায ৃমাসগেযী ভজভুদায েুসযন্দ্র ভজভুদায 67 টুভচয 9 কাজরযচয 1130 01-02-20

1090 8677734769 নুয জাহান ৃফগভ কদ ফানু আহভদ 64 টুভচয 9 কাজরযচয 1131 01-02-20

1091 9125084047 চী যানী ভজভুদায জফনদা ভহাজন গযুদাে ভহাজন 64 টুভচয 9 কাজরযচয 1132 01-02-20

1092 4649263888 ৃভাহসছনা খাতুন আজভনা ৃফগভ ৃভাোঃ আোদরুযা 64 টুভচয 9 কাজরযচয 1133 01-02-20

1093 2810165569 দরুার ভজভুদায েুভজত ভজভুদায অসদ্বতয ভজভুদায 66 টুভচয 9 কাজরযচয 1134 01-02-20

1094 1916627993 েন্ধ্যা যানী ভজভুদায মসাদা যাণী ভজভুদায চীন্দ্র কুভায ভজভুদায 64 টুভচয 9 কাজরযচয 1135 01-02-20

1095 2385704420 পাসতভা ৃফগভ অজপুা খাতুন জয়নার আফদীন 76 টুভচয 9 কাজরযচয 1137 01-02-20

1096 19455114389971951 ছজকনা খাতুন চুযসতয ৃনছা গনু জভয়া 77 টুভচয 9 কাজরযচয 1138 01-02-20

1097 1938313168 জয়নার আসফজদন ভজপজা খাতুন হাজফফ উরযা 79 টুভচয 9 কাজরযচয 1139 01-02-20

1098 6851603966 যাজজয়া ৃফগভ হাসজযা ৃফগভ যহভত আরী 75 টুভচয 9 কাজরযচয 1140 01-02-20

1099 5523190329 ৃভাোঃ যুহুর আজভন আসভনা ৃফগভ আফদরু গজন 67 টুভচয 9 কাজরযচয 1141 01-02-20

1100 2378745315 ৃেতাযা ৃফগভ েুযসতয ৃনছা জয়নার আসফজদন 74 টুভচয 9 কাজরযচয 1142 01-02-20
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1101 2801759412 ৃভাোঃ াহ জাহান হনুপা খাতুন ভজপজ উরযাহ 70 টুভচয 9 কাজরযচয 1143 01-02-20

1102 8204685526 ৃভাোঃ নুযুর ইেরাভ কদ ফানু আহম্মদ উরযা 69 টুভচয 9 কাজরযচয 1152 01-02-20

1103 2352063578 যাজজয়া খাতুন ফানু ৃফগভ াভছুর হক 70 টুভচয 9 কাজরযচয 1144 01-02-20

1104 7763201857 ৃযাসকয়া ৃফগভ আনওয়াযা ৃকাযফান আরী 64 টুভচয 9 কাজরযচয 1145 01-02-20

1105 5526951651 নুযুর ইেরাভ নফী তাসহযা খাতুন আজভন উরযা 74 টুভচয 9 কাজরযচয 1153 01-02-20

1106 5075455187 ৃহাসেন আহম্মদ জেজিকা ৃফগভ াভছুর হক 79 টুভচয 9 কাজরযচয 1146 01-02-20

1107 19525114389972827 জপসযাজা খাতুন আজভসনয ৃনছা আফদরু ওদদু 69 টুভচয 9 কাজরযচয 1154 01-02-20

1108 19405114389971672 ৃভাোঃ ৃহাসেন আহভদ আজছয়া খাতুন রার জভয়া 81 টুভচয 9 কাজরযচয 1148 01-02-20

1109 1951183746 যুহুর আজভন আজছয়া খাতুন ভাযপত উরযা 79 টুভচয 9 কাজরযচয 1155 01-02-20

1110 3726888971 জয়নার আফদীন তজযকা ফানু ছাসদক আহম্মদ 84 টুভচয 9 কাজরযচয 1149 01-02-20

1111 19555114389971671 ৃভাোঃ পসয়জ আহম্মদ নুয ৃনছা আব্দযু আরী 66 টুভচয 9 কাজরযচয 1156 01-02-20

1112 6879534557 আজর ৃহাসেন খায়যু ৃনছা ৄছয়দ আহাং 76 টুভচয 9 কাজরযচয 1150 01-02-20

1113 19505114389968404 ৃভাস্তাপা ৃফগভ তাজজয়া আরী আকফয 71 টুভচয 9 কাজরযচয 1151 01-02-21

1114 1938790910 জাজকয়া ৃফগভ ছাজফদা আনছায আরী 84 টুভচয 9 কাজরযচয 1157 01-02-20

1115 4156771323 ভজপজ উরযা ভেুদা খাতুন নাজজয উরযাহ 74 টুভচয 9 কাজরযচয 1158 01-02-20

1116 4648848069 নুয জাহান আসভনা ৃফগভ ৃভাখসরছুয যহভান 64 টুভচয 9 কাজরযচয 1159 01-02-20

1117 19555114389972558 ৃভাোঃ ইউছু আসভনা খাতুন হাজী ৃভাোঃ আফদযু যফ 66 টুভচয 9 কাজরযচয 1167 01-02-20

1118 5060915302 ৃভাক্তায আরী ভাজজয়া খাতুন এয়াকুফ আজর 84 টুভচয 9 কাজরযচয 1160 01-02-20

1119 3297720231 ফজদউয যহভান আশুযা খাতুন ফাদা জভয়া 79 টুভচয 9 কাজরযচয 1161 01-02-20

1120 2351294018 হাজছনা ৃফগভ আজভযুন ৃনছা আহাম্মদ উল্লাহ 68 টুভচয 9 কাজরযচয 1162 01-02-20

1121 5994202520 আসনায়াযা ৃফগভ আসভনা ৃফগভ আফদ ুযফ 67 টুভচয 9 কাজরযচয 1163 01-02-20

1122 5066380899 ফকুসরয ৃনছা কুযপুসরয ৃনছা কুদযত উরযা 65 টুভচয 9 কাজরযচয 1164 01-02-20
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1123 19575114389972606 ভজযয়ভ ৃফগভ পুর ফানু েজহদলু্লা 64 টুভচয 9 কাজরযচয 1165 01-02-20

1124 8205347324 ৃভাোঃ নাজজয উরযা আসভনা খাতুন ৃছযাজরু হক 70 টুভচয 9 কাজরযচয 1166 01-02-20

1125 6449352456 নুয জাহান ৃফগভ জজত ভনু জভঞা 75 টুভচয 9 কাজরযচয 1168 01-02-20

1126 2846440556 ভর্িদা ৃফগভ ভাসপজা খাতুন জাপয আহম্মদ 64 টুভচয 9 কাজরযচয 1169 01-02-20

1127 4193626613 হাজরভা খাতুন োজফয়া খাতুন পজযদ জভয়া 74 টুভচয 9 কাজরযচয 1170 01-02-20

1128 9555325563 আফদযু যাজ্জাক হাজরভা খাতুন আফদরু গজন 89 টুভচয 9 কাজরযচয 1171 01-02-20

1129 4187007143 ৃভাোঃ ইেভাইর জয়নাফ ফানু জয়নার আসফদীন 70 টুভচয 9 কাজরযচয 1172 01-02-20

1130 9122899652 ভসনায়াযা ৃফগভ যাজছয়া খাতুন আোঃ হাজভ 74 টুভচয 9 কাজরযচয 1173 01-02-20

1131 7760720164 আফুর ফাায ভুর্িদা ৃফগভ তছজরভ উিীন 69 টুভচয 9 কাজরযচয 1174 01-02-20

1132 1468722077 ভাহপুজা খাতুন অজজপা ৃফগভ অজর জভঞা 74 টুভচয 9 কাজরযচয 1180 01-02-20

1133 1467146567 আরী আহম্মদ নুয ফানু আফদযু যফ 66 টুভচয 9 কাজরযচয 1181 01-02-20

1134 8212807500 াহ আরভ োসহদা খাতুন হাজফফ উরযা 67 টুভচয 9 কাজরযচয 1182 01-02-20

1135 19425114389972983 ৃভাোঃ নাজজয উরযা ভাজঝয়া খাতুন নুযুর হক 79 টুভচয 9 কাজরযচয 1183 01-02-20

1136 8213064713 আসনায়াযুর হক আযপসতয ৃনছা আহম্মদ আরী 70 টুভচয 9 কাজরযচয
01-01*-
1952 01-07-20

1137 8241461980 ৃহাসেন আরী যজছয়া খাতুন জয়নার আসফদীন 75 টুভচয 9 কাজররচয 1175 01-02-20

1138 4638601809 োভছুন নাহায অজজফা খাতুন আব্দরু ভুনাপ 74 টুভচয 9 কাজরযচয 1176 01-02-20

1139 4199446925 নুযজাহান ৃফগভ আশুযা খাতুন নুয জভয়া 74 টুভচয 9 কাজরযচয 1177 01-02-20

1140 5057960360 াহ আরভ োজপয়া খাতুন আব্দরু আরী 69 টুভচয 9 কাজরযচয 1185 01-02-20

1141 5505685650 ৃভাোঃ নুযুর আজভন আজছয়া খাতুন রার জভয়া 74 টুভচয 9 কাজরযচয 1186 01-02-20

1142 4175838491 ভজভন উরযা ভাজজয়া খাতুন এয়াকুফ আরী 74 টুভচয 9 কাজরযচয 1187 01-02-20

1143 9150447283 াহাফ উজিন আয়াসতয ৃনছা ৃরাকভান ৃহাসেন 75 টুভচয 9 কাজরযচয 1178 01-02-21

1144 19505114389971991 জহযুজা খাতুন েুজজয়া খাতুন আয়ুফ আরী 71 টুভচয 9 কাজরযচয 1188 01-02-20
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1145 8669352620 তজহদা ৃফগভ জফজফ ভনছুযা েুজা জভঞা 64 টুভচয 9 কাজরযচয 1189 01-02-20

1146 19375114389971520 েুজপয়া খাতুন আশুযা খাতুন ফাদা জভয়া 84 টুভচয 9 কাজরযচয 1190 01-02-20

1147 5527856081 জপসযাজা খাতুন ছাজদয়া খাতুন ভজভন উরযা 79 টুভচয 9 কাজরযচয 1191 01-02-20

1148 8691353125 ৃভাোঃ আফদরু আরী ৃভাছনা খাতুন পসয়জ আহাম্মদ 69 টুভচয 9 কাজরযচয 1192 01-02-20

1149 8655529942 আসভনা ৃফগভ কদফানু জারার আহভদ 65 টুভচয 9 কাজরযচয 1193 01-02-20

1150 6423993937 ৃভাোঃ ভজজফুর হক ছফুযা খাতুন হাজফফ উল্লাহ 74 টুভচয 9 কাজরযচয 1194 01-02-20

1151 4632420859 ৃভাোঃ ৃহাসেন পুরফানু োহাদলু্লাহ 75 টুভচয 9 কাজরযচয 1197 01-02-20

1152 8201027029 ৃভাছনা খাতুন আজপয়া খাতুন আফদরু হাজভদ 64 টুভচয 9 কাজরযচয 1198 01-02-20

1153 3738142631 আইউফ আরী ৃভাইজর ৃনছা আফদরু হক হাজী 79 টুভচয 9 কাজরযচয 1199 01-02-20

1154 1913549927 ভাযুপা খাতুন োজফয়া খাতুন আব্দরু আরী 74 টুভচয 9 কাজরযচয 1200 01-02-20

1155 19275114389971675 কাসদযুন ৃনছা জজভরা খাতুন ওভয আরী 94 টুভচয 9 কাজরযচয 1195 01-02-20

1156 8231662647 ৃভাোঃ কারা জভয়া ভানজভুা খাতুন আফদরু হাই 84 টুভচয 9 কাজরযচয 1196 01-02-20

1157 8697070723 নুযুর ইেরাভ পয়জনু ৃনছা জারার আহাং 73 টুভচয 9 কাজরযচয 1201 01-02-20

1158 19435114389972663 ৃভাোঃ আব্দরু গপুয ভইরী ৃফগভ াভছুর হক 79 টুভচয 9 কাজরযচয 1202 01-02-20

1159 9570390154 যজপকুর ইেরাভ েজকনা খাতুন ইউনুছ জভয়া 70 টুভচয 9 কাজরযচয 1203 01-02-20

1160 19571593524361561 াভশুন নাহায অজপুা খাতুন আফদেু ছুয 64 টুভচয 1 টুভচয 967 01-02-20

1161 5053368501 আসনায়াযা ৃফগভ আজপয়া খাতুন আরী জভয়া 63 টুভচয 1 টুভচয 976 01-02-20

1162 1933668756 আঞ্জভুা খাতুন তাযা খাতুন আযফ আজর 63 টুভচয 2 টুভচয 1093 01-02-20

1163 4613074097 াহাজান যজহভা খাতুন রাদ ুজভঞা 70 টুভচয 7 JOGUT BEY 864 01-02-20

1164 1914614225 জাহানাযা ৃফগভ োজপয়া খাতুন ভহম্মদ উল্লাহ 67 টুভচয 7 JOGUT BEY 871 01-02-20

1165 7320470888 ফকুর ৃফগভ ভসনামাযা ৃফগভ জারার উজিন 64 টুভচয 1 কাজরযচয 889 01-02-20

1166 8205410569 আত্তাসযয ৃনছা আযাসপয ৃনছা াছর হক 68 টুভচয 7 জগৎসফি 890 01-02-21
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1167 8245016863 ভসনায়াযা ৃফগভ ভাযুপা ৃফগভ ৃভাোঃ আফদরু আউয়ার 69 টুভচয 8 কাজরযচয 878 01-02-20

1168 8699378439 ভজযয়ভ ৃফগভ জফজফ পাসতভা ছারাভত উরযা 74 টুভচয 9 কাজরযচয 1055 01-02-21

1169 3729296610 ৃভাোঃ নুয নফী াজপয়া খাতুন ৃহাোইন আহাম্মদ 71 টুভচয 7 কাজরযচয 1204 01-07-20

1170 6867622083 ভজন হাজফয়া জছজিক উল্লাহ 64 টুভচয 7 কাজরযচয 1205 01-07-20

1171 7785104915 তনী যানী দাে হযকুভাযী দাে ৃভনু চন্দ্র দাে 64 টুভচয 2 টুভচয 1206 01-07-20

1172 19555114389959363 ৃভাোঃ হাোনুজ্জাভান খাসয়সযয ৃনছা ৃভাোঃ আফদরু হাজেভ 66 টুভচয 1 টুভচয 1207 01-07-20

1173 8245567097 ছুযসতয ৃনছা তজযসকয ৃনছা কুদ্রত আজর 74 টুভচয 2 টুভচয 1209 01-07-20

1174 9104207940 আজছয়া খাতুন জযুা খাতুন আজভন উরযা 69 টুভচয 9 কাজরযচয 1210 01-07-20

1175 2353624865 আব্দরু ছাত্তায ভুছদা খাতুন আব্দরু ভুনাপ 82 টুভচয 9 কাজরযচয 1211 01-07-20

1176 9554408998 ৃভাহসছনা ৃফগভ জপসযাজা ৃফগভ নাজজয আহম্মদ 69 টুভচয 5 টুভচয 1213 01-07-20

1177 3262623527 নজজয আহম্মদ ছফুযা খাতুন আনাযুর হক 84 টুভচয 3 টুভচয 1214 01-07-20

1178 6871443674 হাসজযা খাতুন পাসতভা ৃফগভ নুয ৃভাহাম্মদ 64 টুভচয 1 টুভচয 1215 01-07-20

1179 2400000606 ৃভাোঃ নুযুর ইেরাভ আশুযা খাতুন নজজয আহাম্মদ 68 টুভচয 8 কাজরযচয 1203 01-07-20

1180 6430256229 ৃহাছসনয়াযা ৃফগভ জছজিয়া খাতুন আফদরু হাজভ 64 টুভচয 4 টুভচয 1219 01-07-20

1181 1477441628 ৃভাোঃ যুহুর আজভন আশুযা খাতুন আইয়ুফ আরী 70 টুভচয 5 টুভচয 1220 01-07-20

1182 7750877859 ৃভাোম্মৎ আসয়া জছজিকা ৃভাোোঃ ৃভসহযুসন্নছা ৃভাোঃ আফদছু ছাত্তায 66 টুভচয 4 টুভচয 1229 01-07-20

1183 19525114389959306 ৃভাোঃ আরী হায়দয ৃভাফাসেযা ৃফগভ ৃভাখসরছুয যহভান 70 টুভচয 5 টুভচয 1227 01-07-20

1184 6405551950 আসভনা ৃফগভ ফুরফুজর হাজপজ উরযা 64 টুভচয 4 টুভচয 1228 01-05-19

1185 8652857452 জফজফ হাওয়া পাসতভা ভজভন উরযা 84 টুভচয 9 কাজরযচয 1096 01-02-20

1186 4610450043 আসনায়াযা ৃফগভ হাজরভা খাতুন েুরতান আহম্মদ 66 টুভচয 6 টুভচয 1208 01-02-20

1187 6864499188 পাসতভা আক্তায ছাসরহা খাতুন ভজপজরু হক 64 টুভচয 6 টুভচয 1212 01-07-20

1188 19405114389966268 যজহভা খাতুন পাসতভা ৃফগভ ভুকফুর আহাম্মদ 82 টুভচয 5 টুভচয 1147 01-07-20
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1189 6422366846 ভয়ুসযয ৃনছা ভাযুপা খাতুন নুয ৃভাহাম্মদ 79 টুভচয 7 কাজরযচয 1128 01-03-21

1190 5515671609 ৃভাোঃাহাফ উিীন আশুযা খাতুন আফু জছজিক জভস্ত্রী 70 টুভচয 8 টুভচয 973 01-03-21

1191 4197859244 ছাজদয়া খাতুন যজচয়া খাতুন ছাসদক আহম্মদ 75 টুভচয 2 টুভচয 1179 01-03-21

1192 2847068935 হাজপজা খাতুন আসয়া জেজিকা আফদরু ভজতন 64 টুভচয 5 টুভচয 1136 01-03-21

1193 6408174701 ৃভাোঃ াহ আরভ ৃাকাসযয ৃনছা ৃভাোঃ ত্রফাইদ উরযাহ 74 টুভচয 4 টুভচয 1216 01-03-20

1194 19275114389972350 ছজকনা খাতুন খাজদজা ৃফগভ ফাদা জভয়া 94 টুভচয 9 কাজরযচয 1217 01-07-20

1195 2850130895 ৃভাোঃ াহ আরভ ৃাকয বানু আরী জভঞা ভুিী 71 টুভচয 6 টুভচয 1218 01-07-20

1196 19515114389972736 ৃভাোঃ আফুর কারাভ পাসতভা ৃফগভ আোদ উরযা 71 টুভচয 9 কাজরযচয 1221 01-07-20

1197 9142693952 ভসনায়াযা ৃফগভ ভনছুযা খাতুন আহম্মদ উরযা 64 টুভচয 1 টুভচয 1222 01-07-20

1198 3263779856 ৃভাোঃ যুহুর আজভন আসনায়াযা ৃফগভ ৃভাোঃ নুযুর আজভন 70 টুভচয 9 কাজরযচয 1223 01-07-20

1199 5101308632 পাসতভা ৃফগভ পয়সজন ৃনছা ৃভাোঃ আোঃ ভান্নান 79 টুভচয 8 কাজরযচয 1224 01-07-20

1200 8668592762 যাজজয়া খাতুন তাযা ৃফগভ ভজজফুর হক 69 টুভচয 9 কাজরযচয 1225 01-07-20

1201 7325804008 আসনায়াযা ৃফগভ ৃরদী ৃফগভ েুজা জভয়া 69 টুভচয 9 কাজরযচয 1226 01-07-20

1202 6881289539 আজজভা খাতুন ভাহাভুদা খাতুন তফযক আরী 83 টুভচয 5 টুভচয 1230 01-07-20

1203 5529560640 তাজজয়া ৃফগভ আজপয়া খাতুন রার জভয়া 64 টুভচয 6 চয আরী হাোন 1245 01-07-20

1204 5057057837 ৃভাোঃ নুযুর ইেরাভ জজভরা খাতুন ওহাফ আরী ফযাাযী 91 টুভচয 3 ভধয চযযভনী ৃভাহন 1256 01-07-20

1205 9119924307 ৃভাোঃ আফদেু েজহদ ভাযুপা খাতুন আফদরু হাজেভ 74 টুভচয 5 টুভচয 236 01-07-20

1206 2805280951 াহাফুজিন যহভসতয ৃনছা ভজপজ উল্লা 74 টুভচয 7 কাজরযচয 217 01-07-20

1207 1937005013 নুয ৃভাহাম্মদ পজয ফানু ভসনাহয আরী 74 টুভচয 7 কাজরযচয 97 01-07-20

1208 1470008622 ভসনায়াযা ৃফগভ নুয জাহান ৃফগভ জারার াটওয়াযী 64 টুভচয 7 কাজরযচয 716 01-07-20

1209 19515114389959113 হাজরভা ৃফগভ েুসযতুন ৃনছা ৃভাোঃ আভান আরী 70 টুভচয 1 টুভচয 295 01-07-21

1210 6436163734 ৄেয়দা আপসযাজা েুরতানা ৄেয়দা ৃভাফাসেযা ৃফগভ ৄেয়দ ভজজয উরযাহ 66 টুভচয 6 টুভচয 115 01-05-20
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1211 8231817928 নুয ৃভাহাম্মদ ৄেয়সদয ৃনছা আরী আহম্মদ 84 টুভচয 1 টুভচয 398 01-05-20

1212 2362634566 ৃভাোঃ তাজর ইেরাভ আসভনা খাতুন ছাসয়দ উরযা 79 টুভচয 1 টুভচয 596 01-05-20

1213 9582742228 যজছয়া খাতুন ভৃত আজছয়া খাতুন ভৃত ভুগুর আহাম্মদ 65 টুভচয 1 টুভচয 75 01-05-20

1214 6889282098 তাজজয়া জযুা জারার আহম্মদ 73 টুভচয 7 জগৎসফি 658 01-05-20

1215 5096736656 ৃভাোঃযুহুর আজভন ৃভাোম্মৎ আশুযা খাতুন ৃভোঃ হাজপজ আহম্মদ 71 টুভচয 1 টুভচয 56 01-05-20

1216 2838694913 ৃভাহাম্মদ ভুেজরভ পুরফানু আরী আহম্মদ 70 টুভচয 7 জগৎসফি 724 01-05-20

1217 2824245266 আশুযা খাতুন আতসযয ৃনছা আরী আহাম্মদ 74 টুভচয 8 কাজরযচয 508 01-07-19

1218 5964824451 আব্দরু ভজতন জসরখা খাতুন নূয জভয়া 70 টুভচয 2 টুভচয, 759 01-07-20

1219 19570911873423226 আসনাযা ৃফগভ েজখনা খাতুন আজজজ গাজী 65 টুভচয 2 tumchar 1258 01-07-20

1220 3720154040 আজছয়া খাতুন অজপুা খাতুন ভজতয়ায যহভান 64 টুভচয 4 রাহাযকাজন্দ 1180 01-07-20

1221 7330531034 আসভনা ৃফগভ আজছয়া ৃফগভ আরী একাব্বয 79 টুভচয 3 টুভচয, 678 01-06-20

1222 2397308772 জাহানাযা ৃফগভ আসয়া খাতুন
আফুর ফাযাকাত ৃভাোঃ 
রুৎপুর খাজফয 65 টুভচয 4 টুভচয, 458 01-06-20

1223 1482831441 ৃযজজয়া খাতুন েুজজয়া খাতুন ৃছযাজরু হক 69 টুভচয 1 টুভচয, 186 01-06-20

1224 19524795122406773 ৃভাোঃ অজজউল্লাহ োজজয়া খাতুন আব্দরু ভজজদ 69 টুভচয 8 টুভচয 243 01-06-20

1225 5969047447 াহীনুয নুয জাহান যজপক 64 টুভচয 9 কাজরযচয 548 01-06-20

1226 5086921011 ৃভাোোঃ ৃভাহসছনা আক্তায পজসযয ৃনছা েুরতান আহম্মদ 64 টুভচয 5 টুভচয 68 01-06-20

1227 4162968954 ৃভাোঃ আফদযু যজহভ রতুা খাতুন কুদযত উরযাহ 66 টুভচয 3 টুভচয, 142 01-07-21

1228 19325114389961389 আশুযা খাতুন দরুুব বানু ছভদ আরী 89 টুভচয 2 টুভচয 225 01-07-21

1229 1450636251 আফদরু আরী যজহভা জফজফ আশ্রাপ আরী 71 টুভচয 1  াচািা 1108 01-07-21
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