
ক্রমিক নম্বর উপকারভ াগীর ID উপকারভ াগীর NID/BRIS উপকারভ াগীর নাি িাতার নাি মপতার নাি ওয ার্ ড গ্রাি পাস বুক নং ব্াংক একাউন্ট নাম্বার

1 02150012654 19721517425576837 লাইলা বেগি মুসমলিা খাতুন আহম্মদ বহাভসন 1 লুমদ বগািস্তার োমি 2303 1826584369

2 02150015793 19671517425606847 রত্না বসন সন্ধ্যা ব ৌধুরী িামনক ব ৌধুরী 1 বসন োমি 2301 1846446044

3 02150016408 19811517425606606 শাহনাজ আকতার ছমকনা বেগি বিাহাম্মদ রমিক 1 েশর আলী মুস্নীর োমি 2494 1830096711

4 02150016414 19771517425607582 রমহিা বেগি খঞ্জিা খাতুন আেদুল খাভলক 1 বহাভসন তালুকদার োমি 2094 1812834476

5 02150016469 19701517425606876 জাভহদা বেগি আমছয়া খাতুন আেদু  ছত্তর 1 মুমকি োমি 2585 1830554802

6 02150023027 19621517425606971 নমন মেশ্বাস পারুল বদ উভপন্দ্র বদ 1 ব াষ োমি 2586 1830365302

7 02150024189 19521517425606556 নুর জাহান বেগি রমেতা খাতুন আমজজুর রহিান 1 েশরত আলী মুন্সীর োমি Feb-55 1840848736

8 02150030645 19521517425606812 বগালামপ ব ৌধুরী িমনোলা ধর বরেতী ধর 1 েমনক পািা 2-Feb 1738668810

9 02150030687 19721517425606820 সনজু সরকার িাধুরী োলা েমনক হমর বিাহন েমনক 1 েমনক পািা 2832 1818202829

10 02150031872 19641517425606608 বরাজী রাণী েড়ুয়া মন া েড়ুয়া যতীন্দ্র লাল েড়ুয়া 1 র্াবুয়া েড়ুয়া পািা 1-Feb 1820858666

উপকারভ াগীর তামলকা



11 02150011829 19851517425000012 বিাছাম্মৎ বরভহনা আকতার খুলছুিা খাতুন বিাহাম্মদ ইমিছ 2 আনার আলীর োমি 2302 1824837973

12 02150011943 19621517425577282 বরাজী রাজ টুটু রাজ মেমপন রাজ 2 োরই পািা 2096 1833483076

13 02150012794 19581517425607613 শািসুন নাহার আছিা খাতুন আহািদুর রহিান 2 কািার টিলা 47 1851442208

14 02150015714 19771517425577904 মদভলায়ারা বেগি কুনচুিা খাতুন বিাোঃ ইমিস মিয়া 2 নুর আহম্মদ সুকানীর োমি 8-Feb 1609466736

15 02150015727 19621517425576897 হামলিা বেগি িাহমুদা খাতুন মৃদ বিারক আহম্মদ 2 হামি  ান ব ৌোঃ োমি 153 1810640027

16 02150015744 19671517425576609 িভনায়ারা বেগি বছভনায়ারা বেগি আমেদ আলী 2 আমির ব ৌোঃ োমি Feb-35 1850067773

17 02150015752 19721517425577062 স্বপ্না বদ গীতা বদ বসানা বদ 2 োরই পািা 2861 1835846620

18 02150015759 19711517425577017 বছভনায়ারা বেগি আনজিা খাতুন িজল কমের ব ৌধুরী 2  ান মিয়া ব ৌোঃ োমি 113 1830144938

19 02150015767 19521517425577544 ছভনায়ারা বেগি জািাল খাতুন ছাভল আহাম্মদ 2 কুয়ার পািা 1492 1871377636

20 02150015781 19641517425000005 িমরদা বেগি রওশন আরা বেগি বিাহাম্মদ ইমি  সওদাগর 2 িভত গাজীর োমি 4-Feb 1872195085

21 02150015981 19651517425577556 নূর োহার বেগি আভিনা খাতুন িজল আহাম্মদ 2 কুয়ার পািা 2587 1823947234

22 02150016017 19591517425577671 িমরয়ি বেগি বেগিা খাতুন বিাহাম্মদ ইউচুপ 2 হািদু োভপর োমি 2868 1811193637

23 02150016048 19851517425576823 রাজু আকতার বরাশা আকতার বিাোঃ বসালায়িান উদ্দীন 2 িঙ্গল  ান ব ৌোঃ োমি 2833 1851566145

24 02150016057 19771517425577153 মরমজয়া বেগি বিাভিনা খাতুন আবুল কাভসি 2 েমশর উল্লাহ তালুকদার োমি 116 1861854067

25 02150016068 19651517425577709 জাহানারা বেগি রভিয়া খাতুন জের মুল্লুক 2 কুয়ার পািা 2495 1857859854

26 02150016315 19691517425576766 গীতা বদ আশুলতা মেশ্বাস রাভজন্দ্র মেশ্বাস 2 র্াউলার োমি 2835 1838120683

27 02150016321 19721517425577527 হাভজরা খাতুন বিভহর খাতুন ইিাি শরীি 2 কুয়ার পািা 53 1853392668

28 02150016329 19621517425577677 হামসনা বেগি কুলছুিা খাতুন আেদুল খাভলক 2 কুয়ার পািা 2834 1863610518

29 02150016338 19701517425577189 রামজয়া সুলতানা েলমখজা বেগি আেদুল গফুর 2 হাদা গাজীর োমি 9-Feb 1833977335

30 02150016341 19671517425577715 োনু বেগি সভিনা খাতুন হাঁম  মিয়া 2 কুয়ার পািা 2860 1861708897

31 02150016371 19771517425577641 বরনুয়ারা বেগি ছভনায়ারা বেগি নুরুল ইসলাি 2 আব্দুল গফুর োমি 3-Feb 1839518838

32 02150016393 19651517425577843 নূর জাহান বেগি ছানা খাতুন বসকান্দর মিয়া 2  ান মিয়া ব ৌোঃ োমি 52 1875955759

33 02150016401 19671517425607618 সািসুর নাহার িাহমুদা বেগি বিাহাম্মদ বসালতান মিয়া 2 কািার টিলা 48 1824856782

34 02150026022 19651517425577540 বেলুয়ার খাতুন নছর দান রুনু মিয়া 2 কুয়ার পািা 115 1871416954

35 02150030713 19841517425000017 রাজু আকতার বছভনয়ারা বেগি বিাহাম্মদ হামনি 2 পোঃ র্াবুয়া 117 1830560441

36 02150038639 19671517425577881 িাভতিা বেগি বিাস্তিা খাতুন আব্দুল কমরি 2  ান মিয়া মিস্ত্রীর োমি 2095 1843144321

37 02150046665 19831517425577005 ইয়াছমিন আকতার জাইতুন নুর বেগি বিাোঃ ইউনু  মিয়া 2 গমন পািা ১২২ 1813331058



38 02150012667 19531517425575853 িমরয়ি খাতুন সসয়দা খাতুন বিাহাম্মদ মিঞা 3 লক্ষভনর োমি, 121 1842283482

39 02150016107 19671517425685153 রুপালী  ক্রেতী  পলা  ক্রতী হারাধন  ক্রেতী 3 বকয়কদাইর 25-Feb 1815032772

40 02150016351 19591517425684774 অমনতা বদ মেনদা গুহ সভতযন্দ্র গুহ 3 ম ক্ষার োমি 11-Feb 1610165493

41 02150016357 19671517425684583 বরভহনা বেগি নামছিা খাতুন আভেদুর রহিান 3 লক্ষভণর োমি 123 1822676349

42 02150016361 19621517425684580 বছভনায়ারা আভনায়ারা খাতুন আেদুল জমলল 3 লক্ষভণর োমি 13-Feb 1864547994

43 02150016366 19671517425684530 োসামি বদ ননী োলা ব ৌধুরী িন্টু ব ৌধুরী 3 ধভরর োমি 2496 1828563988

44 02150016385 19551517425606983 অঞ্জু পাল প্রমিলা বদ পাঁ  কমি বদ 3 ম মন লাভলর োমি 109 1846049342

45 02150016460 19651517425684173 নীমলিা ব ৌধুরী বজাৎস্না ব ৌধুরী শুধাংশু মেিল ব ৌধুরী 3 ব ৌধুরী োমি 2865 1836842382

46 02150023040 19621517425575833 নুর আয়শা আহভম্মদুভেসা হামেবুল্লাহ  3 লক্ষভনর োমি 14-Feb 1831929187

47 02150023043 19881517418692453 িভনায়ারা বেগি শিসুর নাহার আবুল হাভসি 3 র্াবুয়া 2867 1864547993

48 02150023045 19671517425684946 দীমি বদ ননী োলা বদ সারদা  রন বদ 3 নাঠাভরা োমি 2304 1816003991

49 02150023048 19571517425684591 বরজুনা িস্তিা খাতুন তাভলে আলী 3 লক্ষভণর োমি 58 1811840261

50 02150023051 19721517425684592 নুর োনু আভয়শা খাতুন শাহার আলী 3 লক্ষভনর োমি 10-Feb 1828971469

51 02150023053 19771517425684499 রাসনা বদ িাধুরী রানী বদ অমনল বদ 3 বকয়কদাইর 59 1810277424

52 02150026040 19771517425684360 িাভিনা খাতুন িমজলা খাতুন মুন্সী মিয়া 3 মছমদ্দক িাষ্টার োমি 119 1825121511

53 02150026051 19621517425684420 রমহিা বেগি রমিজা খাতুন িমিজুল হক 3 মছমদ্দক িাষ্টার োমি 2862 1845108690

54 02150026056 19621517425684416 কাজলী বেগি সাি মেমে আকতার আহিদ মিয়া 3 মছমদ্দক িাস্টার োমি 2866 1814368338

55 02150026623 19571517425684324 রাধু তালুকদার মেধু োলা বদ উভিশ  ন্দ্র বদ 3 নাঠাভরা োমি 2588 1824774279

56 02150026626 19621517425481896 মরমজয়া বেগি রামেয়া খাতুন আব্দুল খাভলক 3 মছমদ্দক িাষ্টার োমি 129 1829158226

57 02150026652 19421517425684349 িমত োলা বদ সুধা বসন রমসক বসন 3 নাঠাভরা োমি 56 1814376034

58 02150026689 19571517425575850 িিতাজ বেগি আমম্বয়া খাতুন আলী মিঞা 3 লক্ষভনর োমি 12-Feb 1826148474

59 02150031863 19721517425684555 জাহানারা বেগি ব লুয়া খাতুন আরপর রহিান 3 লক্ষভনর োমি, 2836 1614342099

60 02150031868 19621517425602782 িন্জজু মেশ্বাস মপ্রয় োলা বদ িমনন্দ্র বদ 3 র্াবুয়া,রাউজান 65 1859380693

61 02150046547 19821517425684638 স্বপ্না ব ৌধুরী যুতীোলা ধর িধুসুধন ধর 3 েমনক পািা 2589 1867696253

62 02150046548 19631517425684646 প্রীমত ধর রানী োলা গুহ মেধু গুহ 3 েমনক পািা ২৮৩৭ 1826472050

63 02150046576 19841517425684490 বরাজী িমল্লক মিনু বদ যতীন্দ্র লাল বদ 3 েমনক পািা 2864 1843230747

64 02150049594 19721517425684972 খুরমশদা বেগি নূর নাহার বেগি লাল মিয়া 3 মছমদ্দক িাষ্টার োমি 110 1323234922

65 02150057897 19671517425684463 বরাভকয়া বেগি আসিা খাতুন বরতর আলী 3 ইব্রাহীি িমকর োমি 4854 1814268589



66 02150012569 19571517425602997 িমরদা বেগি আভেলা খাতুন নজু মিয়া 4 বখাশাল তালুকদার োমি 127 1866851480

67 02150012747 19771517425603141 খমতজা বেগি িমরয়ি খাতুন েজল কমরি 4 বখাশাল তালুকদার োমি 18-Feb 1838167410

68 02150012767 19771517425603010 শাহানু বেগি বিাছাম্মৎ লায়লা খাতুন নুর আহম্মদ 4 বখাশাল তালুকদার োমি 124 1840192871

69 02150012783 19751517425602962 মরমজয়া আকতার বজাহরা খাতুন রিজান আলী 4 বখাশাল তালুকদার োমি 2591 1829468605

70 02150012813 19781517425603243 রামেয়া বেগি ছুরা খাতু ইউছুপ 4 েটতলী নতুন োমি 126 1836967912

71 02150012868 19621517425602925 মললু আকতার িাভিনা খাতুন আেদুল কাভদর 4 বখাশাল তালূকদার োমি 2838 1812978319

72 02150016376 19371517425603444 সমখনা বেগি আমম্বয়া খাতুন বহদাভয়ত আলী 4 বহাভসন তালুকদার োমি 108 1844826615

73 02150016453 19771591017999361 পমল িমল্লক মন া বদওয়ানজী সাগর বদওয়ানজী 4 রাি নাথ পািা 2497 1819863644

74 02150016483 19721517425603280 খমতজা বেগি হাভজরা বেগি আেদুস ছত্তার 4 েটতলী নতুন োমি 40 1818204960

75 02150016486 19871517425602969 ইয়াছমিন আকতার ছভনায়ারা বেগি িিজল আহিদ 4 বকাশাল তালুকদার োমি 2306 1829623866

76 02150016492 19671517425603111 ছাভলয়া বেগি বদভলায়ারা বেগি আমি উদ্দীন 4 অমল আহম্মদ মসকদার োমি 46/48 1835618577

77 02150016500 19621517425602625 বছভনায়ারা বেগি িনা খাতুন বসানা মিয়া 4 বরৌশন বগািস্তার োমি 63 1828917415

78 02150016505 19771517425602618 রমশদা বেগি বসাহাগ খাতুন আব্দুল িাভলক 4 বরৌশন বগািস্তার োমি 2305 1859393219

79 02150016509 19641517425603091 প্রনতী িমল্লক সন্ধ্যা রাণী িহাজন বতজন্দ্র িহাজন 4 িহাজন োমি 125 1869036360

80 02150016513 19791517425603421 খাভলদা বেগি মরমজয়া বেগি িমতউর রহিান 4 বগালাি আলী খমলিার োমি 19-Feb 1853847135

81 02150016523 19691517425603040 পারম ন আকতার িিতাজ বেগি িজল কমরি 4 বখাশাল তালুকদার োমি 128 1878663853

82 02150016528 19421517425680564 বলনচু বদ বেলা োলা বদ সারদা  রন বদ 4 িাহালদার োমি 21-Feb 1811014064

83 02150023020 19471517425680552 সন্ধ্যা রানী বদ প্রমিরা দত্ত মেপীন দত্ত 4 িহালদার োমি 20-Feb 1845834954

84 02150023023 19791527408068187 বরো িমল্লক বজযাৎস্না দাশ অমজত েরন দাশ 4 র্াবুয়া 16-Feb 1829741321

85 02150023030 19621517425602741 পূমণ ডিা  ক্রেত্তী রাধা রানী  ক্রেত্তী িভনারঞ্জন  ক্রেত্তী 4 রািনাথ পািা 2869 1863725316

86 02150023035 19831517425602751  ন্দনা িজুিদার জুমত মেশ্বাস মেভনাদ মেহারী মেশ্বাস 4 রাি নাথ পািা 2097 1889895240

87 02150026017 19781517425603145 িাভতিা বেগি ছলিা খাতুন েজল কমরি 4 বখাশাল োমি 2590 1830197159

88 02150055942 19701517425602537 বরনু বছভনায়ারা বেগি জািাল আহম্মদ 4 বরৌশন বগািস্তার োমি 3456 1843530799



89 02150016093 19571517425685735 কল্যানী পাল নয়ন তারা পাল নরিদা পাল 5 পাল পািা 2593 1818669073

90 02150016248 19721517425481625 সুমিয়া বেগি ছাভলয়া খাতুন আদর জািান 5 ফুল টিলা 2592 1834789667

91 02150016267 19631517425481504 আভনায়ার বেগি আভিনা খাতুন আেদুর রহিান 5 বটোইর কুল 68 1609466718

92 02150016278 19621517425481207 বরাভকয়া বেগি বছভনায়ারা বেগি ছাভল আহম্মদ 5 বতলী পািা 2874 1882825100

93 02150016284 19771517425481661 বিাহভছনা খাতুন িমল্লকা খাতুন আেদুল গমন 5 আিাজুর রহিান োমি 2098 1869609599

94 02150016292 19721517425481057 আকতার বেগি কুলসুিা খাতুন বিাহাম্মদ মিঞা 5 কামন্দ পািা 2871 1851567848

95 02150016294 19621517425481384 সাভজদা বেগি লায়লা বেগি আবু তাভহর 5 ব ৌধুরী োমি Feb-30 1875593127

96 02150016299 19421517425481570 কল্পনা বদ বরনু োলা বদ যামিনী বদ 5 নিোঃ পািা Feb-29 1881134962

97 02150016309 19621517425685301 আভিনা খাতুন িামনকেিয়া ধন মিঞা 5 কামন্দ পািা 2877 1839085774

98 02150016475 19721517425481573 মেধু বদ িভনারিা বদ সারদা বদ 5 নিোঃ পািা 2873 1872748885

99 02150018345 19771517444638934 নামছিা আক্তার হাছান োনু শরেত আলী 5 র্াবুয়া,রাউজান, ট্টগ্রাি 2876 1868035014

100 02150023057 19721517425685832 রুনু দাশ িাদু তালুকদার িধু তালুকদার 5 বকয়কদাইর 24-Feb 1844827157

101 02150023059 19471517425685039 শামি দাশ সীতা দাশ োভনশ্বর দাশ 5 বকয়কদাইর 70 1868341921

102 02150025523 19811517425481115 সমখনা খাতুন িমরয়াি খাতুন বিাোঃ ইসলাি 5 কামন্দ পািা 23-Feb 1608802722

103 02150025528 19621517425481112 িমরয়ি খাতুন লায়লা খাতুন বিাোঃ জমির 5 কামন্দ পািা 22-Feb 1880311535

104 02150025532 19771517425481103 খমতজা বেগি সমখনা খাতুন বন ার আহাম্মদ 5 কামন্দ পািা 2872 1818190181

105 02150026660 19681517425481954 িাছুদা বেগি ওয়াজ খাতুন িজলর রহিান 5 ফুলটিলা ১৩৩ 1845405083

106 02150027381 19621517425481980 জমরনা বেগি সালিা খাতুন ছাভলহ আহম্মদ 5 ফুল টিলা 27-Feb 1824444881

107 02150030643 19831517425481277 জাহানারা বেগি ছলিা খাতুন সুলতান আহম্মদ 5 হাসান খীল 2870 1818153882

108 02150030647 19621517425000006 িমরদা খাতুন সুরজ জািান আমজজুর রহিান 5 কামন্দ পািা 67 1772083784

109 02150030650 19771517425481927 হামলিা খাতুন জমরনা খাতুন নুরুজ্জিা 5 ছাভলহ আহম্মদ োমি 26-Feb 1890834374

110 02150030677 19831517425685438 রুমে আকতার আভিনা খাতুন আেদুল িাভলক 5 বকয়কদাইর 2839 1728561696

111 02150038658 19721517425685387 মরমজয়া বেগি ছাভিয়া খাতুন ইিাি শরীি 5 নুরুউমদ্দন দিাদার োমি 131 1839359285

112 02150044603 19621517425685752 সাধনা শীল কঞ্চ োলা শীল বিাহন োঁশী 5 বকয়কদাইর ২৮-Feb 1830078336

113 02150049593 19671517425481958 বিাহভছনা খাতুন তািাো খাতুন গুরা মিয়া 5 ফুলটিলা 114 1845325814

114 02150057889 19871517425000023 রুমজ আক্তার নুরোহার বেগি বিাোঃ আবু সতয়ে 5 ফুল টিলা 4859 1811227451

115 02150057892 19681517425685588 সমখনা িামেয়া খাতুন আেদুল সািাদ 5 িনু মিয়ার োমি 8746 1815690122

116 02150057896 19641517425685448 িাভিনা বেগি রাভেয়া খাতুন আেদুল কমরি 5 কামন্দ পািা 5448 1825289286



117 02150016436 19771517425602217 বরভহনা আকতার বরাভকয়া বেগি আেদুল হামকি 6 গুচ্ছ গ্রাি 136 1866851182

118 02150022930 19671517425602388 প্রমতিা বদ আরতী প্র া দত্ত সুভখন্দ্র মেকাশ দত্ত 6 মনমশ ব াভষর োমি Feb-39 1857588957

119 02150022937 19831517425602459 মদিী ব াষ সমেতা বদ িনঞ্জন বদ 6 মনমশ ব াভষর োমি 2099 1853263872

120 02150022971 19591517425602155 বজাহরা বেগি মেমে তাভহরা আলীি উল্লাহ 6 বশাকর আলী তালুকদার োমি 2594 1856265360

121 02150022974 19571517425605691 মিনু দাশ মহরু োলা দাশ রিনী বিাহন দাশ 6 দাশ োমি 17-Feb 1861153283

122 02150022977 19821517425605582 মিন্টু রানী বদ োসনা রায় রেীনাথ রায় 6 ব াভষর োমি 2595 1834076903

123 02150022984 19621517425605692 গীতা বদ ননীোলা বদ সুভরশ বদ 6 ব াভষর োমি 2307 1813993447

124 02150022987 19771517425605501 বজাহরা বেগি ছমখনা বেগি েজল আহিদ 6 খমলিার োমি 1493 1837215493

125 02150024167 19651517425602426 গীতা রানী বদ আঙ্গুঁর োলা বদ রায় বিাহন বদ 6 পূে ড র্াবুয়া 74 1832580192

126 02150024176 19551517425602207 ছালিা খাতুন বেগিা খাতুন আেদুল আমজজ 6 ল্যাইদার পাি 135 1883350813

127 02150024180 19711517425602120 আভনায়ারা বেগি িমল্লকা খাতুন আেদুর রহিান 6 গুচ্ছ গ্রাি Feb-38 1855247418

128 02150024185 19671517425602175 ছমকনা বেগি বলদু বেগি এজহারুল হক 6 গুচ্ছ গ্রাি 137 1812040951

129 02150024188 19611517425605921 িাছুদা বেগি আনজুিানা বেগি বদলা মিয়া 6 গুচ্ছ গ্রাি 135 1821783117

130 02150024196 19721517425605959 িভনা আরা বেগি িামেয়া খাতুন আলতাে আলী 6 লম্বা টিলা 26-Jan 1875839818

131 02150024200 19801517425605958 বসভনায়ারা বেগি রমশদা বেগি িজল আহম্মদ 6 পূে ড র্াবুয়া রাউ /72 1845089797

132 02150026650 19661517425602016 গীতা বদ নৃতয রানী ব ৌং সুভরন্দ্র লাল ব ৌং 6 েঙ্গ োমি Feb-31 1821277063

133 02150026656 19721517425605623 রমশদা খাতুন আশা খাতুন আেদুল জমলল 6 গমন োমি 2879 1846446087

134 02150026657 19621517425605565 বরনু বদ সুরোলা বদ বদভেন্দ্র বদ 6 মেভশ্বর োমি 2878 1883165529

135 02150026710 19771517425605705 নূর োনু িাভতিা খাতুন মুন্সী মিয়া 6 খমলিার োমি 138 1856776079

136 02150026727 19771517425602386 িাধেী বদ িমন দাশ স্বপন দাশ 6 মনমশ ব াভষর োমি 2840 1855541187

137 02150026734 19671517425602382 স্বপ্না পামলত মিলন প্র া ব াষ বগাপাল কৃষ্ণ ব াষ 6 মনমশ বগাভষর োমি Feb-33 1843330772

138 02150027391 19621517425602312 িন্জজু বদ ননী োলা বদ সারদা  রন বদ 6 রাি দয়ায় িামির োমি Feb-32 1868027841

139 02150030668 19771527407066441 হামছনা বেগি ছমকনা বেগি েজল আহািদ 6 পূ ডে র্াবুয়া 2596 1823981933

140 02150030672 19601527407066440 জমরনা বেগি ছমকনা বেগি েজল আহািদ 6 পূে ড র্াবুয়া 71 1817712740

141 02150046567 19691517425602272 িরনা বদ আরতী বদ পুলীন বদ 6 নে র্াক্তাভরর োমি, Feb-১৯৩৪ 1840405736



142 02150018019 19841517425000013 েীনা নাথ সন্ধ্যা োলা নাথ িনভিাহন নাথ 7 নাথ পািা 43 1856278888

143 02150024145 19851517418461816 রুমে আক্তার কুলছুিা খাতুন িনু মিয়া 7 নতুন পািা 2882 1830709886

144 02150024146 19751517425605176 িাহমুদা খাতুন বেগিা খাতুন বসানা মিয়া 7 বসানা মিয়ার োমি 2841 1868132897

145 02150026044 19571517425607117 বসমেকা েড়ুয়া ধীর োলা েড়ূয়া েমককি েড়ূয়া 7 েড়ুয়া পািা 144 1883160168

146 02150026629 19591517425680025 সাভজদা বেগি বগালাপ খাতুন নুর সওদাগর 7 নুর সওোঃ োমি 140 1871426942

147 02150026636 19671517425607421 আরমত নাথ মেধু োলা নাথ বযাভগশ  ন্দ্র নাথ 7 রেীন্দ্র কৃভননর োমি Feb-44 1834063169

148 02150026638 19661517425605385 রীতা রানী নাথ মনয়মত োলা নাথ সতীশ  ন্দ্র নাথ 7 নাথ পািা 2101 1823426392

149 02150026641 19671517425605323 আভলা রাণী নাথ বদহাম্বরী নাথ বপ্রিানন্দ নাথ 7 নাথ পািা 2312 1831414419

150 02150026663 19761517425606203 মশখা রানী নাথ বরনু োলা নাথ গুনধর নাথ 7 নাথ পািা 149 1883815348

151 02150026667 19721517425606249 বরভহনা মরমজয়া বেগি বিাহাম্মদ শমি উল্লাহ 7 সুরঙ্গা 143 1836251162

152 02150026675 19721517425606273 রামেয়া খাতুন রঙ্গীলা খাতুন হামিজুর রহিান 7 সুরঙ্গা 2310 1810656994

153 02150027386 19651517425606293 মিভরাজা বেগি ছুমিয়া খাতুন আলী আহিদ 7 সুরঙ্গা 142 1832439732

154 02150030661 19671517425605132 শাহানু আক্তার ইউচুি জান আলী আহম্মদ 7 ছত্তর ,বিম্বার োমি 78 1843702523

155 02150030664 19721517425605143 িাভতিা খাতুন আজে খতুন আমিনুর রহিান 7 ঠান্ডা মিয়ার োমি 141 1823140344

156 02150030692 5105866981 রাজু আকতার আকতার বেগি বিাোঃ আক্কাস মিয়া 7 নতুন পািা 2881 1810639737

157 02150030693 19711517425606068 আমম্বয়া আমছয়া খাতুন আব্দুল কমরি 7 নতুন পািা 2100 1883165516

158 02150030697 19711517425605428 দীপু রানী নাথ সনদু োলা নাথ বদভেন্দ্র লাল নাথ 7 নতুন পািা 2309 1828564022

159 02150030702 19621517425606192 নুর োনু িছুদা খাতুন আমিনুর রহিান 7 নতুন োমি,মহংগলা 2308 1820209028

160 02150030708 19621517425680229 খুরশীদা বেগি ফুল াম্বা খমললুর রহিান 7 নতুন পািা 2311 1824575670

161 02150031883 19621517425607357 বহাছনা আরা বেগি হাভজরা খাতুন িাহমুদ মিঞা 7 অমল উল্লাহর োমি 41 1813500858

162 02150036659 19811517425606176 বজবু নাহার মিভরাজা খাতুন আহম্মদ মিয়া 7 নতুন পািা 6-Feb 1814119734

163 02150038662 19471517425680228 িভনায়ারা খাতুন ওিদা আহাম্মদ আলী আহাম্মদ 7 নতুন পািা,মহংগলা 80 1871251859

164 02150054533 19771517425606107 রামেয়া খাতুন ছুমিয়া খাতুন রুহুল আমিন 7 নতুন পািা 79 1830086028

165 02150057891 19591517425605276 ধভনশ্বরী নাথ সুর োলা নাথ জীেন কৃষ্ণ নাথ 7 র্াবুয়া নাথ পািা 5879 1881684630

166 02150057893 19821517425606169 িাভতিা বেগি ছভনায়ারা বেগি হািদু মিয়া 7 নতুন পািা 4586 1831642794

167 02150057895 19821517425680238 স্বপ্না আকতার নীলু আক্তার নুরুল আমিন 7 নতুন পািা 1526 1882587919



168 02150022935 19671517425683813 নুর োনু িমরয়ি বেগি হাঁম  মিয়া 8 হামছ মিয়ার োমি 148 1815186085

169 02150022940 19521517425683929 আভনায়ারা বেগি আভয়শা খাতুন েসু মিয়া 8 মজহাদ বিাল্লার োমি[ 50 1823830485

170 02150022942 19771517425683822 নুর োনু নাজিা খাতুন আহিদুর রহিান 8 আবুল খাভয়র োমি 2885 1821672754

171 02150022949 19721517425683347 মিনু আকতার হামলিা বেগি আেদু  ছিদ 8 শাহ আলি সওোঃ োমি 2842 1827359987

172 02150022953 19621517425668599 বখারমশদা বেগি বিাহভছনা খাতুন সছয়দুর রহিান 8 শাহ আলি সওোঃ োমি 2884 1838518047

173 02150022968 19671517425683548 মরনা রানী েড়ুয়া তুষ্ণা রানী েড়ুয়া রায়ভিাহন েড়ুয়া 8 মনমশ িাতব্বর োমি Feb-45 1628685643

174 02150022981 19681517425000028 িমরয়ি বেগি নামগ ডস বদৌলত নাহার বেগি বিাোঃ ওোয়দুল হক 8 িিজ্জল র্াোঃ োমি 2887 1822519342

175 02150022990 19671517425683504 রীনা প্র া েড়ুয়া ননী োলা েড়ুয়া তরণী বিাহন েড়ুয়া 8 মনমশ িাতব্বর োমি 2883 1891619184

176 02150022993 19591517425683477 হামলিা খাতুন বিাভিনা খাতুন সসয়দ আহিদ 8 বদাস্ত বিাহাম্মদ তাোঃ োমি 150 1859381052

177 02150022994 19541517425682640 মলমল েড়ুয়া রাণী োলা েড়ুয়া সুকুন্দ মেকাশ েড়ুয়া 8 ব ৌমকদার োমি Feb-48 1813553443

178 02150022996 19811517425668767 িমরয়ি খাতুন সায়রা খাতুন দানু মিয়া 8 শাহ আলি সওোঃ োমি 2886 1878713723

179 02150022999 19911517425000064 বনলী মুৎসুমদ্দ কমেতা েড়ুয়া রনমজত েড়ুয়া 8 েড়ৃয়া পািা 2314 1843415836

180 02150023003 19851517488000005 শুক্লা েড়ুয়া েীণা রাণী েড়ুয়া অভশাক েড়ুয়া 8 েড়ুয়া পািা 2888 1846454963

181 02150023005 19721517425682652 গীতা রানী নাথ মেভনাদা োলা নাথ  ন্দ্র বিাহন নাথ 8 যাত্রা বিাহভনর োমি 84 1871938424

182 02150023010 19421517425683413 পামখ বেগি হাজারা খাতুন কালা মিয়া 8 মহংগলা 81 1834026446

183 02150023013 19621517425682933 জমরনা খাতুন ছমকনা খাতুন সুলতান আহম্মদ 8 শাহ আলি সওোঃ োমি 2599 1631475869

184 02150024141 19671517425682062 মিনা েড়ুয়া সুরধনী েড়ুয়া যাদে েড়ুয়া 8 েড়ুয়া পািা 2103 1635479310

185 02150024157 19721517425683315 শািসুন নাহার ছালিা খাতুন রুহুল আমিন 8 শাহ আলি সওোঃ োমি 2846 1878510650

186 02150024160 19601517425683541 পূমণ ডিা েড়ুয়া মদস্তী েড়ুয়া িমহি েড়ুয়া 8 মনমশ িাতব্বর োমি 2843 1815112146

187 02150024163 19621517425668799 নুর জাহা ন আলািাস খাতুন আলা মিয়া 8 শাহ আলি সওোঃ োমি 2313 1849370376

188 02150024165 19871517425668535 কমহনুর আকতার ছমকনা বেগি আেদুল হামলি 8 শাহ আলি সওোঃ োমি 313 1881879296

189 02150024174 19771517425683624 লায়লা বেগি িমরয়ি বেগি আেদুল হক 8 িাবুদ বকাম্পামনর োমি 2845 1856471844

190 02150026066 19521517425683437 বিাহভসনা খাতুন খায়রা খাতুন নুর বহাভসন 8 বদাস্ত বিাহাম্মদ োমি 146 1861413968

191 02150026070 19831517425683903 শানু বেগি হাভজরা বেগি আেদুল িাোন 8 সবুর সেদ্যর োমি 2844 1854883320

192 02150026619 19751517425683573 বরৌশন আরা িমরয়ি খাতুন ছাভলহ আহম্মদ 8 কাভদর েভের োমি Feb-47 1865790194

193 02150026642 19621517425683582 আভেদা খাতুন িমরয়ি খাতুন আমজজুর রহিান 8 মজহাদ বিাল্লার োমি 85 1831043346

194 02150026693 19771517425683128 শাহানা আকতার শামিয়া বেগি সাইদুল হক 8 অমল আহম্মভদর োমি Feb-46 1861863734

195 02150026718 19651517425607493 মনপুর োলা দাশ মেন্ধু োলা দাশ বতভজন্দ্র লাল দাশ 8 দাশ পািা Feb-42 1814329452

196 02150030657 19571517425682892  প্রীমত েড়ুয়া পামখ েড়ুয়া বযাভগন্দ্র েড়ুয়া 8 মনমশ িাতব্বর োমি 2597 1831413360

197 02150046553 19851517425683572 কািরুন নাহার বরাশন আরা বেগি নুর বিাহাম্মদ 8 কাদীর েে এর োমি ৭৭ 1836250948

198 02150049591 19591517425607474 রুমে দাশ বশিালী দাশ বযাভগশ দাশ 8 দাশ পািা 45 1811176498

199 02150057888 19621517425682638 িাভতিা বেগি িামেয়া খাতুন আভনায়ার বহাভসন 8 মহংগলা 5864 1868910079



200 02150010117 19521517425603808 বহাসভন আরা বেগি আভয়শা বেগি হামিদুল হক 9 শামি নগর, 76 1829581808

201 02150010199 19691517425603701 বিাছাোঃ খমতজা বেগি বেলুয়া খাতুন িজল হক 9 আকের মসকদার োমি 155 1648019500

202 02150015999 19721527408073592 বিাস্তিা খাতুন আয়শা খাতুন আহিদ বহাভসন 9 কলিপমত 2106 1835235135

203 02150016442 19571517425603718 বরাভকয়া িছুদা খাতুন হািদু মিয়া 9 আকের মসকদার োমি Feb-53 1815790614

204 02150022946 19671517425604908 িভনায়ারা বেগি ছাভলহা খাতুন বিাোরক আলী 9 হািত আলী কামজর োমি 2847 1812576572

205 02150022958 19671517425604940 বহাসভন আরা বেগি আভনায়ারা খাতুন আেদুল িমজদ 9 হামিসন কামজরর োমি Feb-49 1866169786

206 02150022961 19891517425604933 মজোতারা পার ীন িাভতিা বেগি গেী সুলতান 9 হআি সন কামজর োমি 49 1834245281

207 02150024139 19651517425604436 সমেতা ধর বরনু োলা ধর সাধন ধর 9 েমনক পািা 2848 1846553806

208 02150024152 19421517425604867 বরনু িমল্লক  ারুোলা বদ িমনন্দ্র বদ 9 িহাজন োমি 89 1828911332

209 02150024153 19621517425604313 িাধুরী বসন েসি কর কালী কর 9 বসভনর োমি 151 1825374523

210 02150024169 19421517425604868 রানী বদ  ারুোলা বদ বিাভগশ বদ 9 িহাজন োমি 90 1825269186

211 02150024173 19571517425604823 কাজল বদ  ারুোলা বদ িনীন্দ্র বদ 9 িধু বদর োমি 154 1878221340

212 02150024192 19701517425000009 কািরুন নাহার িমরদা ইয়াছমিন বহাভসনুজ্জািান 9 ম আসকর ব ৌোঃ োমি 2105 1838828692

213 02150024193 19671517425604187 িামেয়া েতুলা বেগি সছয়দুর রহিান 9 আিজাদ আলী ব ৌোঃ োমি Feb-50 1840857169

214 02150025493 19711517425603914 সানু বেগি আভিনা খাতুন আমজজুর রহিান 9 নাভদর মুন্সীর োমি 88 1826591612

215 02150025498 19771517425603802 আভিনা খাতুন িাভজদা খাতুন িজল আহিদ 9 শামি নগর Feb-52 1832657505

216 02150026075 19471517425604741 আরতী বদ বস্নহালতা মেশ্বাস বযাভগন্দ্র মেশ্বাস 9 পুরান বকারানীর োমি 82 1832755871

217 02150026618 19741517425605855 টমক বদ মিনা রাণী বদ অমূল্য রঞ্জন বদ 9 পুরান বকরানীর োমি 54 1827401620

218 02150026644 19721517425604245 পামখ আকতার আমছয়া বেগি আলী েে 9 আসকর ব ৌোঃ োমি 2891 1838806267

219 02150026645 19801517425000003 বরাশা আকতার আমছয়া বেগি আলী েে 9 কলিপমত 2104 1875837370

220 02150026682 19751517425603673 জাহানারা বেগি িাভজদা খাতুন আেদুল ওহাে 9 মজও শাহ িমকর োমি 86 1824729633

221 02150026686 19801517425603655 রাভসদা বেগি শমহদা বেগি আেদুল গফুর 9 মজও শাহ িমকর োমি 2889 1814143841

222 02150026700 19621517425603509 রুমেয়া বেগি িমরয়াি খাতুন মুন্সী মিয়া 9 কলিপমত 87 1818197105

223 02150026742 19521517425680355 পাে ডতী রুি পাল শামি রুি পাল নকুল রুি পাল 9 কুলাল পািা Feb-51 1871823057

224 02150026755 19771517425680494 িন্জজু রুি পাল মিনু রুি পাল িমনন্দ্র রুি পাল 9 কুলাল পািা 1494 1830485481

225 02150027377 19571517425603941 বিাভিনা খাতুন বজাহরা খাতুন সসয়দুল হক 9 সসয়দ বকাম্পাামন োমি 132 1834682538

226 02150030653 19521517425604279 পুষ্প দাশ েরদা োলা দাশ বগাপাল  ন্দ্র দাশ 9 কলিপমত 60 1835958661

227 02150030659 19471517425604012 লায়লা বেগি রমেজা খাতুন আেদুল কাভদর 9 আমেদ আলী বকাম্পামনর োমি Feb-54 1875376928

228 02150030719 19671517425680521 িমরদা বেগি নুরজাহান বেগি এিদাদ বহাভসন 9 শামি নগর 15-Feb 1837959945

229 02150031865 19671527408073600 বসাতারা বেগি িতুয়া বেগি কমের আহিদ 9 কলিপমত 2598 1854576901

230 02150046544 19751517425604518 িানুয়ারা বেগি মদলুয়ারা বেগি আেদুস সািাত 9 নামছি ব ৌধুরী োমি 2890 1817263946

231 02150046577 19671517425604903 সািছুন নাহার জামরয়া বেগি নূর আহম্মদ 9 হাসিত আলী কাজীর োমি ৫১ 1814480905

232 02150046666 19621517425604998 বসমলিা খাতুন রামেয়া খাতুন আেদুল খাভলক 9 আমেদ আলী তালুকদার োমি ১৫২ 1871448861

233 02150057890 19871517425603574 বখারভশদা বেগি বহাসভন আরা বেগি আবু আহিদ 9 আেদুল গণী সওোঃ োমি 3574 1878809889


