
১৯ নং তেয়ারীগঞ্জ ইউননয়ন পনরষদ, লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর সর্বশেষ আপশেট : ১০ তেব্রুয়ানর ২০২২
ক্রম উপকারশ াগীর NID উপকারশ াগীর নাম মাোর নাম নপোর নাম র্য়স ইউননয়ন ওয়ােব গ্রাম পাস র্ুক প্রথম  াো গ্রহন

1 8665718121 আফুল ফাশার হনুপা বফবফ আফুল ভুনাপ 56 ৃেয়ারীগঞ্জ 1 ধভমুর 122 01-07-19

2 1482619879 আমভনা ভৃেঃপামেভা ছাময়দলু হক 84 ৃেয়ারীগঞ্জ 1 ধভমুর 124 01-07-19

3 4651401178 েবি আক্তার ারুল ৃফগভ ৃভাঃ কাভাল ৃহামসন 27 ৃেয়ারীগঞ্জ 1 ধভমুর 109 01-07-18

4 20105114387113514 পাহাদ ইফমন ওভর সাইপুন নাহার ওভর পারুক 12 ৃেয়ারীগঞ্জ 1 োজল ইসলাভ ভাষ্টার ফাড়ী 128 01-07-19

5 20065114387100740 ৃভাঃ রাবপ ারুল ৃফগভ ৃভাঃ কাভাল ৃহামসন 16 ৃেয়ারীগঞ্জ 1 োজল ইসলাভ ভাষ্টার ফাড়ী 123 01-07-19

6 20045114387029880 দীপ্ত ৃবৌবভক ৃগরী ৃবৌবভক দীক রঞ্জন ৃবৌবভক 17 ৃেয়ারীগঞ্জ 1 ৃবৌবভক ফাড়ী 92 01-07-19

7 19985114387115257 শাবকল ৃহামসন শাভছুর নাহার ৃভাহাম্মদ সফুজ 23 ৃেয়ারীগঞ্জ 1 ইসলাভ ৃভস্তুরী ফাবড় 129 01-07-19

8 2852644489 ৃভাঃ আফদলু হাবকভ আেমরর ৃনছা ৃভাঃ শাবপ উলযাহ 28 ৃেয়ারীগঞ্জ 1 আফদলু হাবকমভর ফাড়ী 40 01-07-14
9 8207331334 জীফন কৃষ্ণ ৃদফনাথ চারু ফালা ৃদফনাথ জাবভনী ৃভাহন ৃদফনাথ 54 ৃেয়ারীগঞ্জ 1 চন্দ্র নাথ কবফরাজ ফাবড় 126 01-07-19

10 20075114387100080 বভেু ৃফগভ কুলছুভ ৃফগভ ফাফুল বভয়া 14 ৃেয়ারীগঞ্জ 1 এলাছ ৃভস্ত্রী ফাড়ী 127 01-07-19

11 9145652922 বশপ্রা দাশ স্বপ্না রানী দাশ শুসীল চন্দ্র দাশ 53 ৃেয়ারীগঞ্জ 1 প্রবভর ডাঃ ফাড়ী 125 01-07-19

12 20075114387115775 বজসান কাজল ৃরখা ৃহামসন আহম্মদ 15 ৃেয়ারীগঞ্জ 1 ছাবফর হাবজ ফাড়ী 121 01-07-19

13 20045114387112998 জয় চন্দ্র ৃদফ নাথ বভনবে রানী নাথ সুফাস চন্দ্র ৃদফ নাথ 17 ৃেয়ারীগঞ্জ 1 সুবনল ফাফুর ফাড়ী 110 01-07-18

14 20045114387030360 ৃভাঃ ইউসুপ স্বপ্না ৃফগভ ভবভন উলযা 17 ৃেয়ারীগঞ্জ 1 হাবফফুর রহভান াটওয়ারী ফাড়ী 57 01-07-15

15 20115114387100758 ছাবভন সুইটি ৃভা: আবভন শরীপ 10 ৃেয়ারীগঞ্জ 2 ধভমুর 215 01-07-19

16 1017334390 নুর ৃহামসন নুর জাহান ৃফগভ আমনায়ারুল হক 36 ৃেয়ারীগঞ্জ 2 ধভমুর 139 01-07-19

17 20015114387116149 হৃদয় ৃহামসন কাজল ৃফগভ কাভাল ৃহামসন 20 ৃেয়ারীগঞ্জ 2 ধভমুর 238 01-07-19

18 4614197426 আবভর ৃহামসন আবভরা খােুন আলী আহম্মদ 37 ৃেয়ারীগঞ্জ 2 ধভমুর 114 01-07-18

19 20105114387115678 ৃভশকাে আক্তার কবহনুর ৃফগভ ৃদমলায়ার ৃহামসন 11 ৃেয়ারীগঞ্জ 2 ধভমুর 136 01-07-19

20 20095114387114943 পারজানা আক্তার খাবদজা ৃফগভ আফদলু ফামকর 13 ৃেয়ারীগঞ্জ 2 ধভমুর 131 01-07-19

21 20005114387030535 ৃভাঃ শরীপ ৃহামসন কুলসুভ ৃফগভ ফাফুল ৃহামসন 22 ৃেয়ারীগঞ্জ 2 ধভমুর 140 01-07-19

22 20125114387113353 সানজ ুআক্তার লাখী ৃফগভ ৃফারহান 9 ৃেয়ারীগঞ্জ 2 ধভমুর 213 01-07-19

23 20125114387107988 আলী আজগর ৃজাছনা ৃফগভ বপমরাজ আলভ 9 ৃেয়ারীগঞ্জ 2 ধভমুর 130 01-07-19

অসচ্ছল প্রনের্ন্ধী  াো -উপকারশ াগীর োনলকা
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24 20075114387111844 খামলদ ভাহভুদ বসয়াভ পামেভা জাবভলা সবপকুল ইসলাভ 15 ৃেয়ারীগঞ্জ 2 ধভমুর 93 01-07-17

25 9553424491 ৃভাঃ ৃদমলায়ার ৃহামসন নুর জাহান ৃফগভ েনুবভয়া 42 ৃেয়ারীগঞ্জ 2 ধভমুর 86 01-07-16

26 7764189390 বফবফ োসবলভা আবপয়া খােুন পময়জ আহম্মদ 37 ৃেয়ারীগঞ্জ 2 ধভমুর 24 01-07-08

27 1002539284 ভমনায়ারা ৃফগভ ৃজাবন ৃফগভ ছবলভ উলযা 60 ৃেয়ারীগঞ্জ 2 ধভমুর 117 01-07-18

28 4173445034 আফু বছবিক ছফুরা খােুন হাবফফ উলযা 44 ৃেয়ারীগঞ্জ 2 ধভমুর 138 01-07-19

29 4601729769 পময়জ আহম্মদ পয়জনু ৃনছা সাইপুল ইসলাভ 30 ৃেয়ারীগঞ্জ 2 ধভমুর 218 01-07-19

30 19945114387101303 ভাসুদ আলভ ভাসুদা ৃফগভ জাভাল উবিন 27 ৃেয়ারীগঞ্জ 2 ধভমুর 33 01-07-13

31 19745114387113983 কবহনুর ৃফগভ ভৃে আমনায়ারা ৃফগভ ভৃে ছাময়দ উলযা 48 ৃেয়ারীগঞ্জ 2 ধভমুর 134 01-07-19

32 4178870137 ভবভন উলযা পামেভা ৃফগভ ভবহদ আলী 35 ৃেয়ারীগঞ্জ 2 ধভমুর 25 01-07-06

33 1933421669 হারুনুর রবশদ শহর ফানু ৃভাহাম্মদ আলী 51 ৃেয়ারীগঞ্জ 2 ধভমুর 41 01-07-14

34 4631517218 ৃভাঃ আফদলু ভািান নুরুিাহার ৃফগভ ৃভাঃ ৃভাস্তপা 36 ৃেয়ারীগঞ্জ 2 ধভমুর 66 01-07-15

35 3300104530 ৃভাঃ ভবহন উবিন শাভছুন নাহার ৃভাঃ ৃহামসন 43 ৃেয়ারীগঞ্জ 2 ধভমুর 85 01-07-16

36 20125114387115383 ৃজানাময়দ ৃহামসন ৃজাছনা ৃফগভ ৃভাহাম্মদ 10 ৃেয়ারীগঞ্জ 2 ধভমুর 143 01-07-20

37 4635813092 আফদসু ৃছাফহান আমভনা ৃফগভ জালাল আহম্মদ 59 ৃেয়ারীগঞ্জ 2 ধভমুর 118 01-07-18

38 3725383511 বভনু আক্তার ভমনায়ারা ৃফগভ োমহর আলী 42 ৃেয়ারীগঞ্জ 2 ধভমুর 137 01-07-19

39 20065114387115710 পাবরয়া শাবহনুর ৃফগভ ৃভা: পারুক ৃহামসন 15 ৃেয়ারীগঞ্জ 2 ধভমুর 132 01-07-19

40 19985114387100414 ারবীন আক্তার ছবখনা খােুন জালাল আহমভদ 24 ৃেয়ারীগঞ্জ 2 ধভমুর 26 01-07-09

41 4151180637 ভবরয়ভ ৃফগভ জামভনা ৃফগভ শাভছুল আলভ 43 ৃেয়ারীগঞ্জ 2 ধভমুর 94 01-07-20

42 20075114387112627 ৃভা: শরীপ ভমনায়ারা ৃফগভ ৃভা: আলী 14 ৃেয়ারীগঞ্জ 2 ধভমুর 133 01-07-19

43 19855114387029563 ৃভা: হারুন বভমনায়ারা ৃফগভ হাবপজ উলযা 37 ৃেয়ারীগঞ্জ 2 ধভমুর 141 01-07-19

44 2381211313 কদ বানু ৃফগভ ভাহপুজা খােুন আবজজ উলযাহ 54 ৃেয়ারীগঞ্জ 2 ধভমুর 100 01-07-17

45 20055114387105160 ৃভমহবদ হাসান শুব আমলয়া ৃফগভ ৃভা: পারুক 16 ৃেয়ারীগঞ্জ 2 ধভমুর 59 01-07-15

46 19905114387030153 ৃরাবজনা আক্তার ৃভাফামেরা ৃফগভ আমনায়ার আলী 31 ৃেয়ারীগঞ্জ 2 ধভমুর 22 01-07-20
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47 20035114387116368 ৃসাহরাফ খবেজা ৃফগভ ৃখাকন 18 ৃেয়ারীগঞ্জ 2 ধভমুর 77 01-07-16

48 20035114387116369 ৃভা: হৃদয় কাঞ্চন ৃফগভ ৃভা: জবহর 18 ৃেয়ারীগঞ্জ 2 ধভমুর 78 01-07-16

49 2365891254 ৃভাঃ রবপক ভাহপুজা খােুন হাবফফ উলযাহ 60 ৃেয়ারীগঞ্জ 2 বফমনাদ ধভমুর 169 01-07-19

50 20085114387115941 ৃভা: নাবজভ জািােুল ৃপরদাউস ৃভা: নজরুল ইসলাভ 14 ৃেয়ারীগঞ্জ 2 বফমনাদ ধভমুর 155 01-07-19

51 20115114387115708 শাহাদাে ৃহামসন ব আক্তার শহীদ ৃহামসন 10 ৃেয়ারীগঞ্জ 2 বফমনাদ ধভমুর 147 01-07-19

52 3733697779 ভুনছুর আহম্মদ নুর ফানু পজল কবরভ 54 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদ ধভমুর 240 01-07-19

53 20095114387116371 জামছভ ৃজাসনা ৃফগভ আফদলু সবহদ 13 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদ ধভমুর 165 01-07-19

54 19965114387112300 আবরপ ৃহামসন কবহনুর ৃফগভ ৃভা: হারুনুর রবশদ 26 ৃেয়ারীগঞ্জ 2 ধভমুর 135 01-07-19

55 4614631887 ৃভাস্তাবপজ জাহানারা ৃফগভ রবপক উলযাহ 37 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদ ধভমুর 148 01-07-19

56 20105114387104454 ৃভমহদী হাছান পাবহভ বভনু আক্তার হাবফফুর রহভান 11 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদ ধভমুর 230 01-07-19

57 7780652314 ৃভাঃ হারুন ৄছয়মদর ৃনছা বছবিক উলযাহ 41 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদ ধভমুর 154 01-07-19

58 9125543315 আমনায়ারা ৃফগভ লাল ভবে নুরুল ইসলাভ 56 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদ ধভমুর 157 01-07-19

59 7313393873 ৃভাঃ হারুন অর রবশদ নাজভুন নাহার ছানা উলযা 32 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদ ধভমুর 4 01-07-10

60 19955114387030196 ভর্জিনা আক্তার হামপজা ৃফগভ শামহ আলভ 26 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদ ধভমুর 233 01-07-19

61 5557335535 ৃভাঃ শরীয়ে উলযাহ ভাহপুজা খােুন ভৃে ৃভাহাম্মদ উলযাহ 55 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদ ধভমুর 151 01-07-19

62 8203630846 ফাহার উবিন হামজরা ৃফগভ আফুল কালাভ 28 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদ ধভমুর 237 01-07-19

63 19865114387166249 ৃভাঃ আবরপ ৃহামসন ভুরবশদা ৃফগভ জয়নাল আফবদন 35 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদ ধভমুর 150 01-07-19

64 6868732006 েপুরা ৃফগভ বপমরাজা খােুন ইব্রাহীভ 59 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদ ধভমুর 120 01-07-18

65 19955114387031658 ভভোজ ৃফগভ আয়শা ৃফগভ আফুল ফাসার 26 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদ ধভমুর 226 01-07-19

66 3752625115 বলব আক্তার ৃহাসমনয়ারা ৃফগভ আঃ শহীদ 27 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদ ধভমুর 76 01-07-16

67 20055114387107860 ূর্নিভা আক্তার ৃহামসমনয়ারা ৃফগভ আফদলু সবহদ 16 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদ ধভমুর 162 01-07-19

68 5956202419 ভমনায়ারা ৃফগভ ভাছুভা খােুন ৄসয়দ উলযা 69 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদ ধভমুর 168 01-07-19

69 20065114387029036 ৃভাসবপকুর রহভান বফবফ কুলছুভ রইছ বভয়া 15 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদ ধভমুর 73 01-07-18
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ক্রম উপকারশ াগীর NID উপকারশ াগীর নাম মাোর নাম নপোর নাম র্য়স ইউননয়ন ওয়ােব গ্রাম পাস র্ুক প্রথম  াো গ্রহন

অসচ্ছল প্রনের্ন্ধী  াো -উপকারশ াগীর োনলকা

70 19965114387029359 কবপল উবিন রবহভা খােুন নুরুল আবভন 26 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদ ধভমুর 149 01-07-19

71 8247901526 আলভগীর ৃহামসন হাবলভা খােুন আকফর ৃহামসন 38 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদ ধভমুর 161 01-07-19

72 7788888324 ৃভাঃ রামছল নাবছভা ৃফগভ নুর ৃহামসন 28 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদ ধভমুর 37 01-07-14

73 19925114387032547 ািা ৃফগভ আমনায়ারা ৃফগভ আফুল ৃহামসন 29 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদ ধভমুর 145 01-07-19

74 7352677939 ৃভাঃ ৃখাকন ৃসোরা ৃফগভ ৃহামসন আহম্মদ 24 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদ ধভমুর 160 01-07-19

75 5526708978 ৃভাছমলহ উবিন নুর জাহান ৃফগভ জয়নাল আফবদন 38 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদ ধভমুর 163 01-07-19

76 8678631816 ইউসুপ ভাহপুজা নুর ৃভাহাম্মদ 36 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদ ধভমুর 144 01-07-19

77 19875114387029168 ৃসবলনা আক্তার বয়ারা ৃফগভ আফুল কালাভ 34 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদ ধভমুুুর 164 01-07-19

78 20005114387115732 ৃভা: শাবকল রামশদা ৃফগভ ভবহন উবিন 22 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদ ধভমুর 158 01-07-19

79 5533812466 ভুরাদ ৃহামসন ৃহাসমনয়ারা ৃফগভ োজল হক 30 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদ ধভমুর 95 01-07-17

80 6867970813 পারুক ৃহামসন রাবজয়া খােুন শাহ আলাভ 34 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদ ধভমুর 79 01-07-16

81 19885114387116372 বফবফ কুলছুভ ভাহপুজা ৃফগভ ভৃে ৃনছার আহম্মদ 34 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদ ধভমুর 170 01-07-19

82 19975114387116373 ৃভা: হাছান বলবল ৃফগভ নুর নফী 24 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদ ধভমুর 152 01-07-19

83 19975114387028865 ৃভা: ইউসুপ নফী কাজল ৃফগভ ভৃে নুর কবরভ 24 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদ ধভমুর 96 01-07-17

84 19975114387030945 ৃভা: রাবকফ ৃহামসন ৃদমলায়ারা ৃফগভ ভৃে রুহুল আবভন 24 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদ ধভমুর 159 01-07-19

85 20035114387030309 শরীপ ৃহামসন ৃজসবভন ৃফগভ ছাময়দ উলযা 18 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদ ধভমুর 75 01-07-16

86 20025114387030305 ারবীন আক্তার ৃশালী ৃফগভ আফু োমহর 19 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদ ধভমুর 74 01-07-16

87 3307235675 ইসভাইল জমুলখা ৃফগভ ফদরুল আলভ 26 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদ ধভমুর 153 01-07-19

88 2852603089 ৃজযাস্না আক্তার শাভছুন নাহার ভারপে উলযা 29 ৃেয়ারীগঞ্জ 4 ৃহামসনুর 113 01-07-18

89 20125114387108577 সাইভুন ইসলাভ সুবভ আক্তার স্বন বভয়া 9 ৃেয়ারীগঞ্জ 4 ৃহামসনুর 156 01-07-19

90 5968597525 শাভছু উবিন ভনজভুা খােুন ভবজমফর রহভান 53 ৃেয়ারীগঞ্জ 4 ৃহামসনুর 172 01-07-19

91 19575114387167837 সুবজয়া খােুন সাবজফা খােুন সজাময়ে উলযা 64 ৃেয়ারীগঞ্জ 4 ৃহামসনুর 179 01-07-19

92 20085114387115942 ভবশউর রহভান ভাজমদা আক্তার ভাইন উবিন 13 ৃেয়ারীগঞ্জ 4 ৃহামসনুর 181 01-07-19
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অসচ্ছল প্রনের্ন্ধী  াো -উপকারশ াগীর োনলকা

93 1924093857 ৃভাঃ শাহ আলভ ফদমরন ৃনছা ৃকাব্বাদ আলী 54 ৃেয়ারীগঞ্জ 4 ৃহামসনুর 227 01-07-19

94 4627731740 ৃভাঃ নুর নফী নুর জাহান ৃফগভ ৃভাসমলহ উবিন 32 ৃেয়ারীগঞ্জ 4 ৃহামসনুর 54 01-07-17

95 19995114387034884 ৃভা: সুভন ৃভাছমলহ উবিন নুরজাহান 22 ৃেয়ারীগঞ্জ 4 ৃহামসনুর 97 01-07-17

96 20015114387115583 ৃভা: শুব বকরন ৃফগভ সাখাময়ে উলযা 20 ৃেয়ারীগঞ্জ 4 ৃহামসনুর 174 01-07-19

97 1912914106 আফদলু হাই ছাবদয়া ৃভাহাম্মদ উলযা 84 ৃেয়ারীগঞ্জ 4 ৃহামসনুর 63 01-07-15

98 1957349598 ৃভাঃ রাবকফ ৃহামসন ািা আক্তার ৃভাঃ ৃভাছমল উবিন 23 ৃেয়ারীগঞ্জ 4 ৃহামসনুর 178 01-07-19

99 19785114387115240 ৃভমহমরর ৃনছা জয়নফ বানু ভৃে কালা বভয়া 43 ৃেয়ারীগঞ্জ 4 ৃহামসনুর 7 01-07-06

100 1946367677 নুর নফী আবছয়া ৃফগভ আফুল কালাভ 44 ৃেয়ারীগঞ্জ 4 ৃহামসনুর 71 01-07-15

101 20025114387034447 ইয়াবছন উবিন বরপাে পবরদা ইয়াছবভন আফু বছবিক 19 ৃেয়ারীগঞ্জ 4 ৃহামসনুর 175 01-07-19

102 20075114387103923 ভাবরয়া সুলোনা বভবল ভারজাহান ভাকছুদ আলভ 15 ৃেয়ারীগঞ্জ 4 ৃহামসনুর 187 01-07-19

103 19875114387166376 ৃসাহাগ ৃহামসন ৃসোরা ৃফগভ ৃহদাময়ে উলযা 34 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদ ধভমুর 243 01-07-19

104 3260518109 ৃভাস্তপা খােুন ভুে রজমফর ৃনছা ছামদক আহম্মদ 74 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহরকসফা 64 01-07-16

105 20005114387034842 বরনা আক্তার ভাসুদা ৃফগভ ভবনর আহম্মদ 21 ৃেয়ারীগঞ্জ 4 ৃহামসনুর 177 01-07-19

106 3279597045 আশীষ ৃবৌবভক দগূমা ৃবৌবভক লক্ষন কুভার ৃবৌবভক 34 ৃেয়ারীগঞ্জ 1 ধভমুর 51 01-07-15

107 20115114387116374 আরভান ৃহামসন োছবলভা আক্তার ভৃে ৃভা: আলভগীর 10 ৃেয়ারীগঞ্জ 4 ৃহামসনুর 176 01-07-19

108 20025114387034805 ৃভা: আবভর ৃহামসন হামজরা বফবফ আলা উবিন 19 ৃেয়ারীগঞ্জ 4 ৃহামসনুর 88 01-07-16

109 20015114387115129 পয়সাল বপমরাজা ৃফগভ ৃগালাভ ভাওলা 20 ৃেয়ারীগঞ্জ 4 ৃহামসনুর 180 01-07-19

110 19975114387035947 ভুরাদ ৃহামসন খবেজা ৃফগভ আবভর ৃহামসন 24 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহরকসফা 69 01-07-15

111 4626141875 আমভনা ৃফগভ অজপুা ৃফগভ আলী আহম্মদ 69 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহরকসফা 14 01-07-15

112 1906993702 আফুল কামশভ ছবকনা খােুন ভবজফুল হক 59 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহরকসফা 186 01-07-19

113 8252623114 কুসুভ আক্তার সাভছুন নাহার ইউনুস বভয়া 25 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহরকসফা 89 01-07-16

114 19705114387168328 ফৃষ্টি আক্তার ৃরহানা ৃফগভ ৃভাঃ রুমফল 51 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহরকসফা 225 01-07-19

115 20115114387115830 কাবরভা আক্তার সানু ৃজসবভন আক্তার নুরুল কবরভ 10 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহরকসফা 245 01-07-19
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116 2812405823 ৃোপাময়ল আহাম্মদ বপমরাজা খােুন েছবলভ আহাম্মদ 47 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহরকসফা 194 01-07-19

117 20085114387115137 ৃভাফামেরা খবেজা ৃফগভ আবভর ৃহামসন 13 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহরকসফা 192 01-07-19

118 6426748668 নুরু জ্জাভান হাবলভা খােুন আবলভ উবিন 82 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহরকসফা 80 01-07-16

119 20085114387115131 রুমফল ৃজসবভন আক্তার ভুরবশদ আলভ 13 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহরকসফা 241 01-07-19

120 20045114387105276 সাবব্বর আহম্মদ রাবপ ৃরামকয়া ৃফগভ ৃভা: নাবছর 17 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহরকসফা 224 01-07-19

121 2372181285 শাহজাহান শুকুরী ৃফগভ ভুনছুর আহম্মদ 34 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহরকসফা 182 01-07-19

122 19775114387168774 নুর ৃনহার ৃভামভনা কালা বভয়া 45 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহরকসফা 247 01-07-19

123 9124122731 জবসভ উবিন ললভবের ৃনছা ভবজফুল হক 49 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহরকসফা 246 01-07-20

124 6403456715 আফদলু কবরভ ৃভাস্তপা খােুন সবপ উলযা 44 ৃেয়ারীগঞ্জ 2 ধভমুর 31 01-07-09

125 7322772208 আফুল কামশভ আপপমের ৃনছা আফদরু রহভান 69 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহরকসফা 11 01-07-20

126 9123913932 ৃভাহাম্মদ উলযা ৃহাসমনয়ারা ৃফগভ জয়নাল আমফদীন 59 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহরকসফা 244 01-07-19

127 2401398439 আফুল কালাভ ৃহাসমনয়ারা আফদলু লবেপ 44 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদ ধভমুর 1 01-07-18

128 20065114387115803 ৃভা: আবরপ কুলছুভ ৃফগভ ফাফুল বভয়া 15 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহরকসফা 197 01-07-19

129 7755233652 ারুল ৃভাফামেরা ৃফগভ আমনায়ার ৃহামসন 46 ৃেয়ারীগঞ্জ 6 চরভনসা 198 01-07-19

130 8233470882 রবপক উলযা সাবকয়া খােুন রাহাে উলযা 79 ৃেয়ারীগঞ্জ 7 আঁধারভাবনক 43 01-07-14

131 20105114387105173 বপমরাজ আলভ বপমরাজা ৃফগভ আফুল কামশভ 11 ৃেয়ারীগঞ্জ 6 চরভনসা 105 01-07-18

132 19865114387115761 আমনায়ার ৃহামসন ৃোপাময়ল আহম্মদ ৄেয়ফা খােুন 35 ৃেয়ারীগঞ্জ 6 চরভনসা 204 01-07-19

133 20095114387115760 ৃভা: জামফদ কাজল ৃফগভ আলভগীর ৃহামসন 12 ৃেয়ারীগঞ্জ 6 চরভনসা 201 01-07-19

134 5977138881 ফাহার উবিন চান ফানু ভন্তাজ াটারী 64 ৃেয়ারীগঞ্জ 7 আঁধারভাবনক 34 01-07-13

135 7764956095 ারুল বপমরাজা ৃফগভ নুর ৃভাহাম্মদ 41 ৃেয়ারীগঞ্জ 6 চরভনসা 205 01-07-19

136 5508230868 লাকী ৃফগভ হনুপা খােুন নুরুল আবভন 43 ৃেয়ারীগঞ্জ 6 চরভনসা 203 01-07-19

137 20035114387112953 রুবভ আক্তার খবেজা ৃফগভ ৃভা: ফাহার 18 ৃেয়ারীগঞ্জ 6 চরভনসা 106 01-07-18

138 20055114387107374 আছবরন আক্তার বরভা ফকুল ৃফগভ আবভন উলযা 16 ৃেয়ারীগঞ্জ 7 চরভটুয়া 242 01-07-19
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১৯ নং তেয়ারীগঞ্জ ইউননয়ন পনরষদ, লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর সর্বশেষ আপশেট : ১০ তেব্রুয়ানর ২০২২
ক্রম উপকারশ াগীর NID উপকারশ াগীর নাম মাোর নাম নপোর নাম র্য়স ইউননয়ন ওয়ােব গ্রাম পাস র্ুক প্রথম  াো গ্রহন

অসচ্ছল প্রনের্ন্ধী  াো -উপকারশ াগীর োনলকা

139 20015114387113469 ৃখাকন ভমনায়ারা ৃফগভ নসু বভয়া 20 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহরকসফা 196 01-07-19

140 3298368956 শাভছুন নাহার আবছয়া খােুন নুর বভয়া 84 ৃেয়ারীগঞ্জ 6 চরভনসা 202 01-07-19

141 5990889676 ৃভাঃ আক্তার ৃহামসন ভবরয়ভ ৃফগভ আবভন উলযা 31 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহরকসফা 189 01-07-19

142 5968677673 ইব্রাবহভ বলব আক্তার জবহরুল ইসলাভ 30 ৃেয়ারীগঞ্জ 7 আঁধারভাবনক 232 01-07-19

143 5054600647 ইবলয়াস বফবফ আময়শা শাভছুল হক বিম ার 52 ৃেয়ারীগঞ্জ 6 চরভনসা 55 01-07-15

144 8681594621 ৃভাঃ সাইপুবিন লাল ভবের ৃনছা নুর কবরভ 54 ৃেয়ারীগঞ্জ 6 চরভনসা 228 01-07-19

145 20055114387115183 ৃভাঃ স্বন স্বপ্না আক্তার নুর নফী 17 ৃেয়ারীগঞ্জ 6 চরভনসা 216 01-07-19

146 8251375799 আফদসু শবহদ নজফুা খােুন হাফীফ উলযা 40 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহরকসফা 195 01-07-19

147 5085799608 ভুজাফ্পর আলী ৃভাস্তপা খােুন শাহফিীন 56 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহরকসফা 10 01-07-09

148 20075114315101130 ৃভা: বরভন নাবছভা ৃফগভ ৃভা: শাহাজান 4 ৃেয়ারীগঞ্জ 6 চরভনসা 61 01-07-15

149 7782777606 কুলছুভ রজফুা খােুন আফু োমহর 39 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদ ধভমুর 32 01-07-10

150 20005114387000119 ৃভাঃ সাবকল ফকুল ৃফগভ হারুন 22 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহরকসফা 183 01-07-19

151 20125114387108370 ৃভা: ৃদমলায়ার ৃহামসন জমলখা ৃফগভ ৃভা: হারুন 9 ৃেয়ারীগঞ্জ 7 চরভটুয়া 83 01-07-16

152 9141201336 বছবিক উলযা বপমরাজা ৃফগভ ভারপে উলযা 35 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহরকসফা 185 01-07-19

153 8692217030 সবপক উলযা রু বানু েবরক আলী 71 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহরকসফা 98 01-07-17

154 1486546425 ৃভাঃ ৃসবলভ নুর জাহান আবভন উলযাহ 69 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদ ধভমুর 167 01-07-19

155 1020940241 হাবনপ রজফুা খােুন আশ্রাফ আলী 64 ৃেয়ারীগঞ্জ 7 আঁধারভাবনক 19 01-07-09

156 6907785791 নাজভা আক্তার ারুল ৃফগভ আবভন উলযাহ 26 ৃেয়ারীগঞ্জ 8 চরভনসা 220 01-07-19

157 9129981537 সুরভা ৃফগভ(কবহনুর ) জীফমনর ৃনছা বছবিক উলযা 36 ৃেয়ারীগঞ্জ 9 চরউবুবে 217 01-07-19

158 19995114387104873 আবনছ পামেভা ৃফগভ ৃভা: ইউছুপ 23 ৃেয়ারীগঞ্জ 8 চরভনসা 49 01-07-15

159 20025114387116177 ৃভা: রায়হান ৃহামসন নয়ন আক্তার ৃভা: ৃভাস্তপা 20 ৃেয়ারীগঞ্জ 9 চরউবুবে 229 01-07-19

160 1942408202 আফু োমহর চঁান ফানু সুজা বভয়া 66 ৃেয়ারীগঞ্জ 8 চরভনসা 231 01-07-19

161 6429021915 ৃভাঃ োমরক ৃহামসন ৄেয়ুফা খােুন  আফদরু রফ 28 ৃেয়ারীগঞ্জ 9 চরউবুবে 23 01-07-06
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১৯ নং তেয়ারীগঞ্জ ইউননয়ন পনরষদ, লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর সর্বশেষ আপশেট : ১০ তেব্রুয়ানর ২০২২
ক্রম উপকারশ াগীর NID উপকারশ াগীর নাম মাোর নাম নপোর নাম র্য়স ইউননয়ন ওয়ােব গ্রাম পাস র্ুক প্রথম  াো গ্রহন

অসচ্ছল প্রনের্ন্ধী  াো -উপকারশ াগীর োনলকা

162 19575114387007286 হামজরা হাজন ৃনছা ৃগালাভ ভাওলা 64 ৃেয়ারীগঞ্জ 9 চরউবুবে 234 01-07-19

163 3708727320 শবপক উলযা ভঞ্জভুা খােুন আবভন উলযা 77 ৃেয়ারীগঞ্জ 8 চরভনসা 107 01-07-18

164 20035114387115648 ৃভা: রুমফল কবহনুর আক্তার আফদলু সবহদ 18 ৃেয়ারীগঞ্জ 9 চরউবুবে 236 01-07-19

165 1902468329 আফুল খাময়র জাহানারা ৃফগভ ফবশর উলযা 37 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহরকসফা 29 01-07-18

166 20135114387108609 নুুর আক্তার বরনা ৃফগভ নুর নফী 9 ৃেয়ারীগঞ্জ 8 চরভনসা 208 01-07-19

167 8661495823 আফু োমহর শারফানু ৃগালাভ রহভান 47 ৃেয়ারীগঞ্জ 8 চরভনসা 221 01-07-19

168 4160501724 আমনায়ার ৃহামসন আনজভুান আরা আলোপ আলী 54 ৃেয়ারীগঞ্জ 8 চরভনসা 20 01-07-06

169 8240344427 সমহল আমলয়া ৃফগভ আফদলু ভবভন 38 ৃেয়ারীগঞ্জ 8 চরভনসা 116 01-07-18

170 6400878234 পবরদ জাবকয়া খােুন কবপল উবিন 74 ৃেয়ারীগঞ্জ 9 চরউবুবে 50 01-07-15

171 2804436851 জয়নাল আমফদীন জীফমনর ৃনছা বছবিক উলযা 55 ৃেয়ারীগঞ্জ 9 চরউবুবে 21 01-07-18

172 20075114387115195 শাবহনুর ভবহপুল আফদলু ভুনাপ 14 ৃেয়ারীগঞ্জ 8 চরভনসা 214 01-07-19

173 20025114387112133 ৃভা: আজগর পামেভা ৃফগভ আবভর ৃহামসন 20 ৃেয়ারীগঞ্জ 7 আঁধারভাবনক 112 01-07-18

174 19995114387112910 ৃভা: রামসল আমভনা ৃফগভ সবপক উলযা 23 ৃেয়ারীগঞ্জ 9 চরউবুবে 108 01-07-18

175 19985114387113333 বগয়াস উবিন কালা বভয়া ছাময়রা ৃফগভ 23 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহরকসফা 188 01-07-19

176 1957361908 সারবভন আক্তার বফবফ কুলসুভ ৃভাঃ ভবভন উলযা 26 ৃেয়ারীগঞ্জ 9 চরউবুবে 53 01-07-15

177 6426907751 খাময়র উলযা পামেভা ৃফগভ শাভছল হক 44 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহরকসফা 15 01-07-07

178 20045114387113576 ভহবভনা সুলোনা বরয়া সালভা ভামহ আলভ 17 ৃেয়ারীগঞ্জ 9 চরউবুবে 211 01-07-19

179 20125114387107852 বফবফ জািাে রাবহনুর ৃফগভ জাভাল উবিন 9 ৃেয়ারীগঞ্জ 7 আঁধারভাবনক 235 01-07-19

180 8228427863 নাবজভ উিীন ৃভাহমসনা খােুন আফদলু ভিান 39 ৃেয়ারীগঞ্জ 8 চরভনসা 52 01-07-15

181 20055114387030141 আবখ আক্তার কবহনুর ৃফগভ আবভর ৃহামসন 16 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদ ধভমুর 101 01-07-18

182 20045114387035871 শারবভন আক্তার হাবলভা ৃফগভ ভৃে বনজাভ উবিন 17 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহরকসফা 191 01-07-19

183 19935114387029061 ৃফল্লাল ৃহামসন আশুরা ৃফগভ হাবপজ উলযা 28 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদ ধভমুর 171 01-07-19
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১৯ নং তেয়ারীগঞ্জ ইউননয়ন পনরষদ, লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর সর্বশেষ আপশেট : ১০ তেব্রুয়ানর ২০২২
ক্রম উপকারশ াগীর NID উপকারশ াগীর নাম মাোর নাম নপোর নাম র্য়স ইউননয়ন ওয়ােব গ্রাম পাস র্ুক প্রথম  াো গ্রহন

অসচ্ছল প্রনের্ন্ধী  াো -উপকারশ াগীর োনলকা

184 20055114387116375 সুজন রামশদা ৃফগভ আমনায়ার ৃহামসন 17 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহরকসফা 44 01-07-14

185 3273470322 সাভছুজ্জাভান ৃছভনা আক্তার আফুল ফাসার 30 ৃেয়ারীগঞ্জ 7 চরভটুয়া 68 01-07-15

186 19935114387116376 কাজল ৃরবজয়া খােুন ভৃে আফুল কামশভ 28 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহরকসফা 81 01-07-16

187 19955114387105693 বগয়াস উবিন নুর জাহান ৃফগভ ৃভাক্তার ৃহামসন 26 ৃেয়ারীগঞ্জ 7 চরভটুয়া 18 01-07-17

188 20025114387029214 পাবহভা আক্তার ভমনায়ারা ৃফগভ আফুল খাময়র 19 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদ ধভমুর 5 01-07-09

189 20055114387116385 সবজফ ারবীন আক্তার ৃফলাল ৃহামসন 16 ৃেয়ারীগঞ্জ 8 চরভনসা 210 01-07-19

190 7352676352 ৃভাোমহর ৃহামসন ফাফলু ভুক্তারা ৃফগভ নুরুল ইসলাভ 27 ৃেয়ারীগঞ্জ 9 চরউবুবে 39 01-07-14

191 8210800648 আফদলু ভবেন আবছয়া খােুন আফদরু রফ 65 ৃেয়ারীগঞ্জ 7 চরভটুয়া 209 01-07-19

192 20125114387116386 জািাে ৃফগভ জমুলখা ৃফগভ হাছান আলী 20 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদ ধভমুর 47 01-07-14

193 4156098685 ভার জাহান ৃফগভ নুর জাহান ৃভাঃ ৃভমহদী বভয়া 44 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহরকসফা 46 01-07-14

194 20095114387109365 পারহানা ারবীন আক্তার ইউছুপ 12 ৃেয়ারীগঞ্জ 9 চরউবুবে 99 01-07-17

195 19985114387110827 ভহব্বে আলী ভভোজ ৃফগভ ৃভা: ৃফল্লাল ৃহামসন 23 ৃেয়ারীগঞ্জ 7 চরভটুয়া 67 01-07-15

196 1952792214 জামহর আহম্মদ ছফুরা ৃফগভ জাভাল উবিন 25 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহরকসফা 104 01-07-18

197 9562699539 ভর্জিনা ৃফগভ বয়ারা ৃফগভ শামহ আলভ ভাবঝ 29 ৃেয়ারীগঞ্জ 9 চরউবুবে 84 01-07-16

198 19985114387114121 বরনা ভমনায়ারা ৃফগভ ভুন্সী বভয়া 23 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহরকসফা 8 01-06-06

199 6457726054 ৃভাঃ সুভন ৃভাফামেরা আফুল ফাশার 22 ৃেয়ারীগঞ্জ 9 চরউবুবে 212 01-07-19

200 20045114387031397 ইয়াবছন আহাদ নাজভুন নাহার ৃভাস্তাবপজরু রহভান 18 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদ ধভমুর 102 01-07-18

201 1946285341 ৃভাঃমভাদামছরুল হক শাভছুন নাহার ৃভাঃ ভবজফুল হক 39 ৃেয়ারীগঞ্জ 2 ধভমুর 142 01-07-19

202 3298527452 ৃভাঃ বসরাজ উলযা জয়েুমনর ৃনছা নাদমরর জাভান 64 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহরকসফা 91 01-07-16

203 20035114387105682 ৃভা: আবসপ ৃহামসন ৃভাসা: আশুরা ৃফগভ ৃভা: জাপর ৃহামসন 18 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদ ধভমুর 6 01-07-16

204 20105114387115547 আবখ ৃফগভ নুর নাহার শাহ আলভ 11 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদ ধভমুর 146 01-07-19

205 7302277954 রুমফল রবহভা ৃফগভ আব্দলু ভবজদ 28 ৃেয়ারীগঞ্জ 7 চরভটুয়া 17 01-07-09

206 7352677616 আফদসু সত্তার সাবপয়া ৃফগভ আফদলু কামদর 76 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদ ধভমুর 166 01-07-19
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১৯ নং তেয়ারীগঞ্জ ইউননয়ন পনরষদ, লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর সর্বশেষ আপশেট : ১০ তেব্রুয়ানর ২০২২
ক্রম উপকারশ াগীর NID উপকারশ াগীর নাম মাোর নাম নপোর নাম র্য়স ইউননয়ন ওয়ােব গ্রাম পাস র্ুক প্রথম  াো গ্রহন

অসচ্ছল প্রনের্ন্ধী  াো -উপকারশ াগীর োনলকা

207 8652866859 রবহভা ৃফগভ ৃজামফদা খােুন আবফ আফদলুযা 34 ৃেয়ারীগঞ্জ 7 চরভটুয়া 207 01-07-19

208 19975114387116389 ািা ৃফগভ ৃভাফামেরা ৃফগভ ভুনছুর আহম্মদ 24 ৃেয়ারীগঞ্জ 2 ধভমুর 111 01-07-18

209 19955114387113423 বজহাদ ৃহামসন আইয়ুফ আলী সুইটি আক্তার 26 ৃেয়ারীগঞ্জ 6 চরভনসা 115 01-07-18

210 19985114387038739 ছাময়রা ৃফগভ পামেভা ৃফগভ সবপক উলযা 23 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহরকসফা 190 01-07-19

211 19885114387116388 সুলোনা আক্তার সুবজয়া খােুন ভেলফ বূইয়া 33 ৃেয়ারীগঞ্জ 8 চরভনসা 223 01-07-19

212 20095114387116387 ভাকছুদ বফবফ হামজরা ইস্কান্দার 12 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহরকসফা 42 01-07-14

213 20095114387116163 সালভা আক্তার ভভোজ ৃফগভ জাপর ইকফাল 13 ৃেয়ারীগঞ্জ 7 চরভটুয়া 222 01-07-19

214 4645961626 ৃভাঃ আলভাস বনু ৃফগভ ৃগালাভ ভাওলা 33 ৃেয়ারীগঞ্জ 8 চরভনসা 48 01-07-15

215 3252122738 রবহভা ৃফগভ ে আশ্রাপী আবফদ বভয়া 95 ৃেয়ারীগঞ্জ 7 চরভটুয়া 45 01-07-14

216 1500814577 ভমনায়ারা পামেভা নুর ৃভাহাম্মদ 54 ৃেয়ারীগঞ্জ 6 চরভনসা 35 01-07-13

217 20005114387112242 ওভর পারুক ইভন ভাসুদা ৃফগভ সাভছল হক 21 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহরকসফা 87 01-07-16

218 19985114387116393 জািাে বভমনায়ারা ৃফগভ ভহরভ আলী 23 ৃেয়ারীগঞ্জ 8 চরভনসা 219 01-07-19

219 19945114387106642 ফাবল ৃফগভ জয়গুন ৃনছা ভবপজ উলযা 27 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহরকসফা 12 01-07-07

220 19685114387116397 ৃভা: ৃসবলভ ভবভনা খােুন অবজ উলযা 53 ৃেয়ারীগঞ্জ 6 চরভনসা 200 01-07-19

221 2388158244 দলুাল রবহভা ৃফগভ আরফ আলী 59 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহরকসফা 82 01-07-16

222 19965114387101652 সুবভ আক্তার আয়শা ৃফগভ ভুসবলভ 26 ৃেয়ারীগঞ্জ 7 আঁধারভাবনক 206 01-07-19

223 4639970443 ৃহাছমনয়ারা ৃফগভ রামহভা খােুন এনাময়ে উলযা 59 ৃেয়ারীগঞ্জ 6 চরভনসা 36 01-07-13

224 19985114387114132 আফু ফকর বছবিক খুকু ভবন খুরবশদ আলভ 23 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহর কসফা 58 01-07-15

225 19995114387112552 শাহনাজ আক্তার ৃভাফামেরা আফদলু ওদধু 23 ৃেয়ারীগঞ্জ 7 চরভটুয়া 239 01-07-19

226 5068195279 নুরুল আবভন আময়শা ৃফগভ পময়জ আহাম্মদ 52 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহর কসফা 62 01-07-15

227 4638689895 অবল উল্লা আমভনা ৃফগভ আবভন উল্লা 69 ৃেয়ারীগঞ্জ 7 আঁধারভাবনক 56 01-07-15

228 2808044040 নুর জাহান ৃফগভ ভবরয়মভর ৃনছা ৃভাঃ আবজমজর রহভান 59 ৃেয়ারীগঞ্জ 4 ৃহামসনুর 103 01-07-18

229 8654002982 নুর ইসলাভ আবপয়া খােুন ভবজফ উলযা 74 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদধভমুর 3 01-08-20
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১৯ নং তেয়ারীগঞ্জ ইউননয়ন পনরষদ, লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর সর্বশেষ আপশেট : ১০ তেব্রুয়ানর ২০২২
ক্রম উপকারশ াগীর NID উপকারশ াগীর নাম মাোর নাম নপোর নাম র্য়স ইউননয়ন ওয়ােব গ্রাম পাস র্ুক প্রথম  াো গ্রহন

অসচ্ছল প্রনের্ন্ধী  াো -উপকারশ াগীর োনলকা

230 1916271727 বপমরাজ আলভ ভাহপুজা খােুন ৃভাহাম্মদ উলযা 47 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদ ধভমুর 288 01-05-20

231 7352745249 ৃভাঃ নুরুল হক ৃভাঃ জািােুন ৃনসা ৃভাঃ েবরক উলযা 59 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহরকসফা 289 01-05-20

232 20065114387110795 ৃভাঃ ৃরাহান বঁূঞা পবরদা ইয়াছবভন ৃভাঃ ছবলভ উবিন বঁূঞা 15 ৃেয়ারীগঞ্জ 1 ধভমুর 290 01-05-20

233 5069315512 শাহজাহান কাভাল োজমকরা খােুন শাভছুল হক 52 ৃেয়ারীগঞ্জ 1 ধভমুর 291 01-05-20

234 19715114387166133 ৃসোরা ৃফগভ আমনায়ারা ৃফগভ ভবপজ উবিন 51 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদ ধভমুর 292 01-05-20

235 4601762067 ৃফল্লাল ৃহামসন ভাকছুদা ৃফগভ আমনায়ার উল্লযা 54 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহর কসফা 293 01-05-20

236 6902603791 ৃফল্লাল ৃহামসন হামজরা খােুন ৃহামসন আলী বূইয়া 40 ৃেয়ারীগঞ্জ 1 ধভমুর 294 01-05-20

237 20035114387107489 ৃভাঃ ৃরমদায়ান ৃরামকয়া ৃফগভ পময়জ আহম্মদ 18 ৃেয়ারীগঞ্জ 9 চর উবূবে 295 01-05-20

238 20105114387116438 কল্পনা আক্তার রবহভা ৃফগভ আলী ৃহামসন 11 ৃেয়ারীগঞ্জ 9 চর উবূবে 296 01-05-20

239 6856401291 ভুনছুর আহম্মদ হনুপা ৃফগভ জালাল আহাম্মদ 62 ৃেয়ারীগঞ্জ 1 ধভমুর 297 01-05-20

240 5963873608 নুরুল আবভন রূফানু ৃফগভ পজল হক 46 ৃেয়ারীগঞ্জ 9 চরউবূবে 287 01-05-20

241 6423843736 বফবফ আময়শা ৃরৌশন ভবজফল হক 49 ৃেয়ারীগঞ্জ 9 চরউবূবে 285 01-05-20

242 1482287123 জাভাল উবিন সুবজয়া খােুন আফুল কালাভ 43 ৃেয়ারীগঞ্জ 9 চরউবুবে 286 01-05-20

243 20025114387116392 ভুবি আক্তার জয়নফ বানু আফুল কালাভ 19 ৃেয়ারীগঞ্জ 9 চরউবূবে 284 01-05-20

244 1461785733 ৃভাঃ ৃসবলভ ছাময়রা খােুন পজল হক 50 ৃেয়ারীগঞ্জ 8 চরভনসা 277 01-05-20

245 19935114387114285 ারমবজ ৃহামসন ৃরবজয়া ৃভা: দলুাল 28 ৃেয়ারীগঞ্জ 4 ৃহামসনুর 265 01-05-20

246 20075114387106836 ভবন আক্তার আময়শা ৃফগভ আফুল পরহাদ ভাবনক 15 ৃেয়ারীগঞ্জ 7 আঁধারভাবনক 275 01-05-20

247 20065114387113365 ৃভা: আহাদ কুলছুভ আমনায়ার 15 ৃেয়ারীগঞ্জ 8 চরভনসা 279 01-05-20

248 20085114387113064 বফবফ ভবরয়ভ নাসভা ৃফগভ ৃভা: ইছহাক 13 ৃেয়ারীগঞ্জ 8 চরভনসা 276 01-05-20

249 5068682375 ুস্প আবয়া খােুন আফুল ৃহামসন 45 ৃেয়ারীগঞ্জ 8 চরভনসা 280 01-05-20

250 19885114387114800 ৃভা: জাহাঙ্গীর রবহভা ৃফগভ ৃভাহাম্মদ বসরাজ 33 ৃেয়ারীগঞ্জ 4 ৃহামসনুর 266 01-05-20

251 20135114387107870 আফদরু রহভান শারবভন আক্তার ভাকছুদরু রহভান 8 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহর কসফা 268 01-05-20
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১৯ নং তেয়ারীগঞ্জ ইউননয়ন পনরষদ, লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর সর্বশেষ আপশেট : ১০ তেব্রুয়ানর ২০২২
ক্রম উপকারশ াগীর NID উপকারশ াগীর নাম মাোর নাম নপোর নাম র্য়স ইউননয়ন ওয়ােব গ্রাম পাস র্ুক প্রথম  াো গ্রহন

অসচ্ছল প্রনের্ন্ধী  াো -উপকারশ াগীর োনলকা

252 8208117203 ৃভাঃ সফুজ পামেভা ৃফগভ ৃভাঃ ভবপজ উলযা 49 ৃেয়ারীগঞ্জ 2 ধভমুর 251 01-05-20

253 20065114387028686 আরাপাে রহভান রানী ৃফগভ জাভাল ৃহামসন 15 ৃেয়ারীগঞ্জ 2 ধভমুর 248 01-05-20

254 2803961578 রুনা আক্তার রবহভা ৃফগভ শাহাফবিন 34 ৃেয়ারীগঞ্জ 2 ধভমুর 253 01-05-20

255 5522952182 আফদলু ভবেন ছাময়রা খােুন হাসভুেুল্লা 60 ৃেয়ারীগঞ্জ 2 ধভমুর 252 01-05-20

256 19775114387027231 ওবহদা ৃফগভ খায়রুন ৃনছা অবজ উলযা 44 ৃেয়ারীগঞ্জ 2 ধভমুর 250 01-05-20

257 20095114387108634 ইব্রাবহভ খবলল হাসু ৃফগভ জবহর উবিন 12 ৃেয়ারীগঞ্জ 2 ধভমুর 249 01-05-20

258 20115114387111730 রুভা ারবীন ৃফগভ আবভর ৃহামসন 10 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদধভমুর 255 01-05-20

259 19845114387831168 আমনায়ার ৃহামসন অজফুা খােুন ভজলু হক 37 ৃেয়ারীগঞ্জ 4 ৃহামসনুর 262 01-05-20

260 20115114387115326 ৃভা: আফু রায়হান রামহনা আক্তার রামসল 11 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদ ধভমুর 261 01-05-20

261 2357720198 রুনা আক্তার কুসুভ ৃফগভ নুর ৃভাহাম্মদ 35 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদধভমুর 257 01-05-20

262 5973421018 কুলছুভ ৃফগভ আমনায়ারা ৃফগভ শাবপ উলযাহ 34 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদ ধভমুর 256 01-05-20

263 20055114387111470 োনবীর রহভান নাবছভা আক্তার আব্দরু রহভান 16 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদধভমুর 258 01-05-20

264 2375506090 ৃভছফাহ উিীন আশুরা খােুন আফুল খাময়র 30 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদ ধভমুর 254 01-05-20

265 20015114387115333 আব্দলুযাহ আল হাছান রাবপ শাহীন আক্তার ৃভা: আফুল ফাসার 21 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদধভমুর 259 01-05-20

266 20085114387109501 বরন ৃহামসন বভলন ৃফগভ আফদরু রবশদ 14 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদ ধভমুর 260 01-05-20

267 8245372803 হাছান আহম্মদ ৃশাকমফন ৃনছা আলী আহাম্মদ 40 ৃেয়ারীগঞ্জ 4 ৃহামসনুর 264 01-05-20

268 9130730691 আলী ৃহামসন নুর ফানু আনছর আলী 74 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহর কসফা 270 01-05-20

269 8653354616 ভবজফুল হক আমভনা ৃফগভ আফদলু হক 69 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহরকসফা 271 01-05-20

270 5068729770 আফুল ফাসার ছাবদয়া খােুন জালাল আহম্মদ 75 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহর কসফা 272 01-05-20

271 20125114387108077 হাবলভা আক্তার োছনুর ৃফগভ ৃভা: নাবছর উবিন 10 ৃেয়ারীগঞ্জ 8 চরভনসা 278 01-05-20

272 20095114387115245 সাইভুন ইসলাভ আমভনা ৃফগভ আফুল কামসভ 13 ৃেয়ারীগঞ্জ 6 চরভনসা 274 01-05-20

273 20105114387107869 সাবভয়া আক্তার বয়ারা ৃফগভ ৃফল্লাল ৃহামসন 11 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহর কসফা 267 01-05-20

274 20105114387106866 সাজ্জাদলু ইসলাভ রাবজয়া সুলোনা ৃরাবজ ইউনুছ শরীপ 11 ৃেয়ারীগঞ্জ 6 চরভনসা 273 01-05-20
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১৯ নং তেয়ারীগঞ্জ ইউননয়ন পনরষদ, লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর সর্বশেষ আপশেট : ১০ তেব্রুয়ানর ২০২২
ক্রম উপকারশ াগীর NID উপকারশ াগীর নাম মাোর নাম নপোর নাম র্য়স ইউননয়ন ওয়ােব গ্রাম পাস র্ুক প্রথম  াো গ্রহন

অসচ্ছল প্রনের্ন্ধী  াো -উপকারশ াগীর োনলকা

275 19725114387114854 সাভছল হক ৃভাছনা খােুন ভৃে োজল হক 50 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহরকসফা 269 01-05-20

276 9571953505 আফদরু রবহভ রবহভা ৃফগভ ভবভন উলযাহ 39 ৃেয়ারীগঞ্জ 8 চরভনসা 281 01-05-20

277 9100345306 সবপ উলযা রঞ্জন ফানু সুলোন আহভদ 52 ৃেয়ারীগঞ্জ 9 চরউবূবে 282 01-05-20

278 5107208729 ৃভাঃ ভবপজ ভৃে ছাবদয়া খােুন ভৃে আফদলু হক 38 ৃেয়ারীগঞ্জ 9 চরউবূবে 283 01-05-20

279 1496044379 আঃগবন শাভছুন নাহার জয়নাল আফদীন 54 ৃেয়ারীগঞ্জ 4 ৃহামসনুর 72 01-07-15

280 1928189453 ভবভন উলযা নুর ৃনছা আঃ ওহাফ 72 ৃেয়ারীগঞ্জ 7 আঁধারভাবনক 90 01-07-18

281 3750929832 আফু োমহর আমভনা োজলু ইসলাভ 64 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহর কসফা 184 01-07-20

282 19905114387036517 রবহভা খােুন পামেভা খােুন নবকয়ে উলযা 32 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহর কসফা 28 01-07-20

283 19725114387168192 কামশভ আঞ্জভুা খােুন আবপর আলী 49 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহর কসফা 9 01-07-20

284 20015114387116568 কবল উবিন পামেভা ৃভা: উলযা 21 ৃেয়ারীগঞ্জ 4 ৃহামসনুর 65 01-07-20

285 7784500956 ভাইন উবিন জাবকয়া ৃফগভ নফী উলযা 39 ৃেয়ারীগঞ্জ 2 ধভমুর 27 01-07-20

286 20135114387109183 োজবভনা আক্তার খামলদা ৃফগভ ভবহন উবিন 9 ৃেয়ারীগঞ্জ 2 ধভমুর 38 01-07-20

287 4198536718 আফদলু আলী আময়শা নুর ইসলাভ 54 ৃেয়ারীগঞ্জ 9 ূফম চরউবূবে 173 01-07-20

288 2382070676 অবহদা ৃফগভ ছফুরা আবভন উলযা 46 ৃেয়ারীগঞ্জ 4 ৃহামসন ুর 199 01-12-20

289 1018738003 ইসভাইল ৃহামসন রামহনা ৃফগভ ভবপজ উলযা 27 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 ধভমুর 119 01-12-20

290 20095114387105881 শাকীফ হামজরা ৃফগভ এসকান্দার বভয়া 12 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহর কসফা 60 01-12-20

291 2400202962 ৃদমলায়ার ৃহামসন সুবজয়া খােুন ভবনর আহাম্মদ 54 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহরকসফা 193 01-07-20

292 20025114387116423 বলবল ৃফগভ কুসুভ ৃভা: পারুক 19 ৃেয়ারীগঞ্জ 1 ধভমুর 298 01-07-20

293 8658780997 জয়নফ ফানু ভাছুভা খােুন সুজাময়ে উলযা 67 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদধভমুর 299 01-07-20

294 6896275127 জাহানারা লাল ভবের ৃনছা শাহাদাে উলযা 52 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদধভমুর 300 01-07-20

295 1011623145 আঃ রহভান রামহনা ৃফগভ ভবপজ উলযা 29 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদধভমুর 301 01-07-20

296 19905114387116472 ৃপন্সী আক্তার ভৃে কুলছুভ ৃফগভ ভৃে ৃভা: শরীপ উলযা 31 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদধভমুর 302 01-07-20

297 8686022727 আফদসু ছাত্তার জয়গুন ৃনছা আবজদ উলযা 69 ৃেয়ারীগঞ্জ 4 ৃহামসনুর 303 01-07-20
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১৯ নং তেয়ারীগঞ্জ ইউননয়ন পনরষদ, লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর সর্বশেষ আপশেট : ১০ তেব্রুয়ানর ২০২২
ক্রম উপকারশ াগীর NID উপকারশ াগীর নাম মাোর নাম নপোর নাম র্য়স ইউননয়ন ওয়ােব গ্রাম পাস র্ুক প্রথম  াো গ্রহন

অসচ্ছল প্রনের্ন্ধী  াো -উপকারশ াগীর োনলকা

298 5965312860 ারবীন আক্তার লুৎপুর নাহার ৃচৌধুরী 49 ৃেয়ারীগঞ্জ 4 ৃহামসনুর 304 01-07-20

299 20135114387111176 ভারওয়া আক্তার বসভু ভবরয়ভ আক্তার ৃভা: সুভন 8 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহরকসফা 305 01-07-20

300 20115114387106950 জনুাময়দ ৃহামসন ৃভা: খামলক বফবফ কুলছুভ 11 ৃেয়ারীগঞ্জ 6 চরভনসা 307 01-07-20

301 8239870614 পামেভা আমনায়ারা ৃফগভ নুর ইসলাভ 44 ৃেয়ারীগঞ্জ 6 চরভনসা 308 01-07-20

302 20085114387116479 খামদজা আক্তার সৃ্মবে ছামলহা ইয়াছবভন আফদসু সবহদ 13 ৃেয়ারীগঞ্জ 6 চরভনসা 309 01-07-20

303 4628988869 পময়জ আহম্মদ োবজয়া ৃফগভ ছামফর আহম্মদ 50 ৃেয়ারীগঞ্জ 8 চরভনসা 310 01-07-20

304 20145114387115478 সাবভয়া আক্তার াবখ আক্তার শাহাফ উবিন 8 ৃেয়ারীগঞ্জ 8 চরভনসা 311 01-07-20

305 5969586907 জাহাঙ্গীর আলভ আমভনা ৃফগভ ৃভাঃ দলুাল 31 ৃেয়ারীগঞ্জ 8 চরভনসা 312 01-07-20

306 7783367233 ভাকছুদরু রহাভান আরাপমের ৃনচা আবভন উলযা 37 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদধভমুর 314 01-07-20

307 3724613728 সুলোন আহাম্মদ ৃগালাপ জান ৃফগভ সরপে আলী 70 ৃেয়ারীগঞ্জ 4 ৃহামসনুর 313 01-07-20

308 5508015855 ইছভাইল শাভছুন নাহার ইউনুছ বভয়া 39 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহরকসফা 306 01-07-20

309 1928003126 ৃচৌধুরী ছফুরা খােুন ভবভন উলযা 64 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদধভমুর 315 01-07-20

310 1476983711 ৃভাঃ শাহাজাহান খবদজা ৃফগভ ৃহদাময়ে উলযা 55 ৃেয়ারীগঞ্জ 4 ৃহামসনুর 316 01-07-20

311 6405040533 হাবফফুর রহভান ভুবশদা ৃফগভ বসবিক উলযা 42 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদধভমুর 317 01-07-20

312 5520327999 জয়েুমনর ৃনছা ভনজভুা খােুন ভমনার আলী 57 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদধভমুর 318 01-07-20

313 20015114387031660 আফু ফকর আময়শা ৃফগভ আফুল ফাসার 20 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদধভমুর 319 01-07-20

314 2827051265 কাভাল ৃহামসন আবভনা ৃফগভ ৃহামসন আহম্মদ 54 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 shahar kosba 320 01-07-20

315 6424805809 আবপয়া খােুন বফবফ ভবরয়ভ অবজ উল্লযা 56 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 shaharkosba 321 01-07-20

316 20115114387113755 বরবভ আক্তার পামেভা ৃফগভ আফদরু রবহভ 10 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 shahar kosba 322 01-07-20

317 2835260361 নুর জাহান ৃফগভ ভবরয়ভ ৃফগভ অবজ উলযা 44 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 shaharkosba 323 01-07-20

318 3713853715 কুলছুভ বফবফ ভবন ৃফগভ নবজর আহাাং 28 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 shaharkosba 324 01-07-20

319 20135114387109543 হুভায়ারা আক্তার ারবীন ৃফগভ ৃভা: কবফর ৃহামসন 8 ৃেয়ারীগঞ্জ 8 charmonosa 325 01-07-21

320 19955114387113752 সুবভ আক্তার আবপয়া খােুন ভৃে ইব্রাবহভ 26 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 shaharkosba 326 01-07-20
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১৯ নং তেয়ারীগঞ্জ ইউননয়ন পনরষদ, লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর সর্বশেষ আপশেট : ১০ তেব্রুয়ানর ২০২২
ক্রম উপকারশ াগীর NID উপকারশ াগীর নাম মাোর নাম নপোর নাম র্য়স ইউননয়ন ওয়ােব গ্রাম পাস র্ুক প্রথম  াো গ্রহন

অসচ্ছল প্রনের্ন্ধী  াো -উপকারশ াগীর োনলকা

321 9109064924 আমলয়া ৃফগভ পয়জরু ৃনছা হাবপজরু রহভান 51 ৃেয়ারীগঞ্জ 1 dhormopur 327 01-07-20

322 2351655754 জয়নাল সভত্র বানু আলী উলযা 59 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 shaharkosba 328 01-07-20

323 3703417869 ৃফলাময়ে ৃহামসন সবকনা ৃফগভ আফু ছাময়দ 54 ৃেয়ারীগঞ্জ 6 charmonosha 329 01-07-20

324 5557335170 আমভনা ৃফগভ ারবীন আক্তার আফদলু কুিসু 28 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 shaharkosba 330 01-07-20

325 3724895036 বশল্পী আক্তার ছফুরা নুরুজ্জাভান 29 ৃেয়ারীগঞ্জ 4 hosenpur 331 01-07-20

326 5066277079 ৃভাঃ বরন ঝর্মা ৃফগভ ৃভাঃ আলভগীর 32 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 shaharkosba 332 01-07-20

327 3276264060 হামপজা আশ রুবফ আফদলু ভনাফ 54 ৃেয়ারীগঞ্জ 2 ূফ চর উবূবে 399 01-07-20

328 20005114387114776 বগয়াস উবিন ৃভাহন োজল আক্তার রবহভ 22 ৃেয়ারীগঞ্জ 6 চরভনসা 400 01-07-20

329 2849474081 ৃভাহাম্মদ উলযা ছলভা খােুন ৃছরাজল হক 59 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহর কসফা 2 01-07-20

330 20115114387110127 বজহাদলু ইসলাভ নাজভা ৃফগভ ৃভা: জবহর  উবিন 10 ৃেয়ারীগঞ্জ 9 চর উবূবে 173 01-07-20

331 1488780915 রবহভ জাবকয়া খােুন নুর নফী 39 ৃেয়ারীগঞ্জ 2 dormopur 70 01-07-20

332 19895114387032470 আবজভ ৃহামসন ৃহামসন আরা ৃফগভ আফুল খাময়র 32 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 binoddormopur 16 01-07-20

333 20105114387111849 জভুায়ারা ইসলাভ ৃভৌবভো শাহনাজ সুলোনা নজরুল ইসলাভ 11 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহর কসফা 263 01-07-20

334 5091925817 হারুনুর রবশদ ভমনায়ারা ৃফগভ এস্কান্দার 31 ৃেয়ারীগঞ্জ 2 ধভমুর 30 01-07-21

335 2819245487 কুলছুভ ৃফগভ ভবপজা খােুন পজল কবরভ 56 ৃেয়ারীগঞ্জ 4 ৃহামসনুর 21 01-07-21

336 20075114387112446 ভাহভুদ হাছান বরহান শাবহনুর ৃফগভ নুরনফী 14 ৃেয়ারীগঞ্জ 4 ধভমুর 0 01-07-21

337 7761210629 নুর নাহার সাবজয়া খােুন ৃভাঃ নুরুল হক 44 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহরকসফা 0 01-07-21

338 5539085067 রবহভা খােুন পামেভা খােুন নুর ৃভাহাম্মদ 49 ৃেয়ারীগঞ্জ 4 চরভনসা 0 01-07-21

339 8257252612 সুভন ভমনায়ারা ৃফগভ ৃভাঃ রবশদ 28 ৃেয়ারীগঞ্জ 6 আধার ভাবনক 0 01-07-21

340 2366653133 বফষু্ণ দ সাহা বশালী ফাল সাহা লক্ষ্মন কুভার সাহা 37 ৃেয়ারীগঞ্জ 1 ধভমুর 336 01-07-21

341 19955114387030211 ৃজাস্না ৃফগভ ভাকসুদা ৃফগভ আফুল খাময়র 26 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদধভমুর 337 01-07-21

342 19895114387029263 েছবলভা ৃফগভ খুরবশদ ৃফগভ দীন ৃভাহাম্মদ 32 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদধভমুর 341 01-07-21

343 20055114387102541 ৃভা: ইউনুছ ভমনায়ারা ৃফগভ আফুল ৃহামসন 17 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 বফমনাদধভমুর 340 01-07-21
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344 20145114387109147 ভাহফুফ আলভ পাবহভ কাজল ৃরখা ভাকছুদ আলভ 8 ৃেয়ারীগঞ্জ 4 ৃহামসনুর 343 01-07-21

345 20145114387108985 পরহাদ ৃহামসন ারবীন আক্তার ৃভা: জবহর 7 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহর কসফা 348 01-07-21

346 19905114387040615 ৃভা: জামফদ ৃরৌশন আক্তার ৄসয়দ আহম্মদ 32 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহর কসফা 349 01-07-21

347 20065114387109746 জাহাঙ্গীর আলভ আয়ামের ৃনছা আফু বছবিক 16 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহর কসফা 350 01-07-21

348 20125114387113790 ৃভা: ৃেৌবহদ ুষ্প ৃফগভ ইসভাইল ৃহামসন 9 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহর কসফা 352 01-07-21

349 20005114387100194 জমুয়ল রানা পামেভা ৃফগভ জাভাল উবিন 21 ৃেয়ারীগঞ্জ 7 চরভটুয়া 356 01-07-21

350 19895114387114872 ৃভা: কবরভ বফলবকস ৃফগভ নুরুল আবভন 32 ৃেয়ারীগঞ্জ 7 চরভটুয়া 357 01-07-21

351 20135114387115727 ৃভা: বশহাফ শাভসুন নাহার রবপক উলযা 9 ৃেয়ারীগঞ্জ 7 আধঁার ভাবনক 359 01-07-21

352 5979180329 ৃভাঃ স্বন আশুরা ৃফগভ ৃভাঃ ইবিছ 33 ৃেয়ারীগঞ্জ 1 ধভমুর 366 01-07-21

353 9578708340 নাবছভা আক্তার রামফয়া ৃফগভ ভৃে নাবছর আহম্মদ 25 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 ধভমুর 364 01-07-21

354 7332741409 পামেভা নুর সহীদা ভে আফুল কালাভ 34 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 ধভমুর 363 01-07-21

355 4618910212 খুবক ৃফগভ রজমফর ৃনছা আবল উলযাহ 50 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 ধভমুর 362 01-07-21

356 2366532410 আফদলু কুিছু পয়মজর ৃনছা নবজর আহাম্মদ 55 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহর কসফা 361 01-07-21

357 7319311465 আফুল ফাসার শাভছু িাহার শাহ আলভ 39 ৃেয়ারীগঞ্জ 8 চর ভনসা 360 01-07-21

358 3266280324 বসরাজ উবিন ছফুরা ৃফগভ রবপকুল ইসলাভ 54 ৃেয়ারীগঞ্জ 4 ৃহামসনুর 346 01-07-21

359 4648321166 আফদরু রবহভ নুর জাহান ৃফগভ রুহুল আবভন 48 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহর কসফা 347 01-07-21

360 8685654488 ইব্রাহীভ ছাময়রা খােুন ৃোপাময়ল আহাম্মদ 41 ৃেয়ারীগঞ্জ 4 ৃহামসনুর 345 01-07-21

361 6902603437 ৃভাঃ শবরপ ফুবল ৃফগভ আফদরু রবহভ 29 ৃেয়ারীগঞ্জ 7 আধার ভাবনক 358 01-07-21

362 8205496139 রবপক পামেভা খােুন হাবপজ আহম্মদ 59 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 ধভমুর 338 01-07-21

363 4609862950 ৃখারমশদ আলভ নুর ফানু বছবিক উলযা 52 ৃেয়ারীগঞ্জ 4 ৃহামসনুর 342 01-07-21

364 9118790121  মভাঃ ওসভান হনুপা ৃফগভ আফুল কালাভ 39 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 চর ভনসা 353 01-07-21

365 9155535108 ৃদমলায়ার ৃহামসন ৃদমলায়ার ৃহামসন ৃভাঃ বরন 24 ৃেয়ারীগঞ্জ 7 আঁধার ভাবনক 355 01-07-21

366 4161048873 শাবপ উলযা নুর ফানু বছবিক উলযা 52 ৃেয়ারীগঞ্জ 4 ৃহামসনুর 344 01-07-21
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অসচ্ছল প্রনের্ন্ধী  াো -উপকারশ াগীর োনলকা

367 8249276752 ৃভাঃ সবহদ আলভ আবপয়া খােুন পময়জ আহম্মদ 42 ৃেয়ারীগঞ্জ 6 চরভনসা 354 01-07-21

368 2829551908 নফী উলযা রামহনা ৃফগভ ভবপজ উলযা 50 ৃেয়ারীগঞ্জ 3 ধভমুর 339 01-07-21

369 3735859195 কবফর ৃহামসন ৃভাস্তপা খােুন সবপক উলযা 47 ৃেয়ারীগঞ্জ 4 ৃহামসনুর 365 01-07-21

370 4625000189 ারবীন আক্তার আমনায়ারা ৃফগভ আফদলু ভবেন 40 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহর কসফা 368 01-07-21

371 3715965426 আহছান উলযা খুরবশদা ৃফগভ সাবপ উলযা 56 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহর কসফা 351 01-07-21

372 19881590602578534 ৃরমহনা আক্তার আবপয়া খােুন ৃভাঃ ইব্রাবহভ 33 ৃেয়ারীগঞ্জ 5 শহর কসফা 367 01-07-21
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