
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 03150028547 19761517425606666 বাবলা বড়ুয়া বন্দনা বড়ুয়া প্রেভিন্দু বড়ুয়া 1 পুতুল খমলফর বামি 451 1815632673

2 03150028594 19881517425576843 প্রিাোঃ রুভবল নুর নাহার প্রবগি নুর প্রিাহাম্মদ 1 লুমদ প্রগাম্তার বামি 898 1859668479

3 03150033583 20051517425017560 প্রিঘলা বড়ুয়া িমন্দরা বড়ুয়া স্বপন বড়ুয়া 1 বড়ুয়া পািা 910 1814907252

4 03150033601 19911594313090334 প্রহমপ বড়ুয়া অমনিা বড়ুয়া তপন বড়ুয়া 1 র্াবুয়া 1162 1745724893

5 03150034230 20011517425019729 সুচী বড়ুয়া সুখী বড়ুয়া রতন বড়ুয়া 1 েফুল্ল বড়ুয়ার বামি 717 1824462917

6 03150034240 20011517425017954 উমি ডলা বড়ুয়া কল্নানী বড়ুয়া সুমিত বড়ুয়া 1 বড়ুয়া পািা 716 1756568123

7 03150035146 19811517425606609 তাপসী রানী বড়ুয়া প্র া া রানী বড়ুয়া দমিনা রঞ্জন 1 রাি নাভের বামি 570 1858859096

8 03150035304 19621517425606660 প্রনপাল বড়ুয়া িানদা বড়ুয়া উভপন্দ্র বড়ুয়া 1 বড়ুয়া পািা 1540 1871652157

9 03150048809 19881517425606867 িামুন প্রিাহরা প্রবগি আবুল ব র 1 মুমকি বামি 1821 1887002742

10 03150069092 20101517425110434 অকড ধর মিরা ধর রাভসল ধর 1 বমনক পািা 5846 1890726912

11 03150069712 19981517425100512 ম বু সরকার সনজু সরকার িভনারঞ্জন সরকার 1 বমনক পািা 4564 1885032718

12 03150069734 19921517425000199 সুিন বড়ুয়া রানু রানী বড়ুয়া মবিন বড়ুয়া 1 প্রচৌধুরী বামি 5749 1887739430

উপকারভ াগীর তামলকা



13 03150028493 19601517425577080 প্রিাোঃ আবদুল হামলি প্রচৌধুরী সুরিা খাতুন আবদুর রহিান প্রচৌধুরী 2 গমন প্রচৌোঃ বামি 1541 1818999949

14 03150028529 19791517425577252 প্রিাোঃ িমহরুল ইসলাি প্রিাহ রা প্রবগি অমল আহাম্মদ 2 িনু মিয়ার বামি 2026 1891620240

15 03150028602 19851517425576507 প্রিাোঃ নামির উদ্দীন িামরয়া প্রবগি প্রিাোঃ ফমরদুল আলি 2 ম আবু তালুকদার বামি 166 1843144323

16 03150028642 19571517425577719 মফভরাি আহম্মদ রভফয়া খাতুন িবর মুল্লুক 2 কুয়ার পািা 899 1887002048

17 03150033593 19851517425576664 প্ররনু আকতার প্রিভনায়ারা প্রবগি প্রিাোঃ আবদুল কাভদর 2 আমির প্রচৌোঃ বামি 2025 1839945053

18 03150034227 19971517425004021 পুিা প্রচৌধুরী রুপনা প্রচৌধুরী অনীল প্রচৌধুরী 2 বমনক পািা 2049 1832292543

19 03150034233 19981517425100511 মহমু প্রঘাষ টমক প্রঘাষ রতন প্রঘাষ 2 প্রঘাষ বামি 792 1888632507

20 03150034235 20071517425100509 অমিত প্রঘাষ ম খা প্রঘাষ মিটু প্রঘাষ 2 প্রঘাষ বামি 2048 1816630309

21 03150034426 20031517425106699 প্রিাহাম্মদ তামিি আলী মনগার সুলতানা প্রিাোঃ ততয়ব আলী 2 ফভত গািীর বামি 2050 1837611655

22 03150034447 19931517425103723 রাভবয়া খাতুন িমরয়ি খাতুন অমল আহম্মদ 2 আমির প্রভচৌোঃ বামি 571 1815026800

23 03150035145 19741517425576606 আভনায়ারা প্রবগি আভিনা প্রবগি  াহ আলি 2 িমিদ আলীর বামি 1165 1812512618

24 03150035156 19571517425577046 িমলিা প্রবগি িাহান প্রবগি আবদুর রহিান 2 গমন প্রচৌোঃ বামি 450 1860339062

25 03150035297 19881517425577528 রাভ দুল আলি দাভনা খাতুন  সসয়দ আলি 2 কুয়ার পািা 1543 1882199685

26 03150035302 20061517425100563 প্রিাোঃ আরিান মদলু আকতার প্রিাোঃ  াহািান 2 কুয়ার পািা 1164 1810640353

27 03150035303 19791517425577740 প্রিাোঃ প্রলদু কিল িান প্রিাোঃ আব্দুল্লাহ 2 কুয়ার পািা 1822 1849520887

28 03150035306 20031517425019677 মরিন পাল ম োা পাল টিপু পাল 2 পাল পািা 2051 1641563098

29 03150048806 19521517425021116 আবদুল সবুর হামলিা খাতুন মৃত আবদুল প্রিাবাহান 2 আমির প্রহাভসন দফাদার বামি 2046 1829589940

30 03150060872 20171517425109296 অমিিা চক্রবর্ত্তী অমিষ্ঠা িাম্পী চক্রবর্ত্তী নান্টু চক্রবর্ত্তী 2 ব্রাহ্মন বামি 2175 1301685842

31 03150060875 19551517425576588 প্রিাোঃ  াহ আলি সিাস খাতুন মুত আফিল আহম্মদ 2 িমিদ আলী সওোঃ বামি 2174 1849519141

32 03150060879 19891517425576973 প্রিাোঃ ফারুক প্ররাভকয়া প্রবগি িহুর মিয়া 2 িঙ্গল চান প্রচৌধুরী বামি 2183 1889895198

33 03150069725 19771517425577095 প্রসজুনা আকতার িবুরা খাতুন আবদুল িালাি 2 আিি বামি 1246 1839394447

34 03150069737 20141517425108918 আমবদুর রহিান তাসমিন আকতার প্রিাৎ হাসান 2 আিভির বামি 1485 1820315019



35 03150028428 19321517425685241 পামখ আকতার প্রবগিা খাতুন বমদউর রহিান 3 আনুচর আলীর বামি 30 1879908378

36 03150028535 19801517425575886 লতা চক্রবর্ত্তী বাসনা চক্রবর্ত্তী মদলীপ চক্রবর্ত্তী 3 ম ব বামি 23 1815621707

37 03150028637 19791517425684486 আইয়ুব লায়লা প্রবগি প্রলাকিান হামকি 3 মিমদ্দক িাষ্টার বামি 2047 1840413635

38 03150034234 20031517425109006 মবমব প্রিাহরা নুর নাহার প্রিাোঃ ইমিস 3 মিমদ্দক িাষ্টার বামি 2052 1844850184

39 03150034413 20021517425100655 প্রিাহাম্মদ আরিান রুমব আকতার প্রিাোঃ হায়দার 3 প্রখা াল বামি 1168 1875332456

40 03150034428 19681517425101874 রত্না প্রচৌধুরী িালতা তালুকদার দীন বন্দু 3 নাঠাভরা বামি 1548 1811328250

41 03150034587 20101517425105718 সামির আহিদ সুলতানা প্রবগি প্রনিাি উমদ্দন 3 মিমদ্দক িাস্টার বামি 1546 1860561663

42 03150034588 19671517425019725 সমবতা  ীল রানী বালা  ীল শুধাংশু মবিল  ীল 3  ীল বামি 453 1715638001

43 03150035144 19581517425684524 টুন্টু প্রদ রানী ে া সুধাংশু প্রদ 3 ম ব বামি 1824 1876420922

44 03150035151 19881517425000034 রুমব আকতার িামরয়া প্রবগি প্রিাোঃ বাহা  দুর মিয়া 3 তসয়দ বামি 2053 1858272729

45 03150035153 19851517425684082 স্বপ্না িহািন সুকুিার প্রচৌধুরী হমরলতা িহািন 3  বানীর প্রঘাভষর বামি 1823 1819024425

46 03150035159 19561517425684348 মৃদুল প্রদ িমত বালা প্রদ মৃত িভনাহমর প্রদ 3 নাভঠার বামি 1549 1828908469

47 03150035160 19571517425684923 অমিত প্রদ মবভনাদা মুহুরী প্রবনী িাধব 3 নাভঠাভরা বামি 1544 1915745541

48 03150035164 19731517425684341 েীমত কনা িজুিদার ঝুনু িজুিদার   াংক িজুিদার 3 নাঠাভরা বামি 1547 1834852372

49 03150035180 19601517425606628 মবিন বড়ুয়া ননী বালা বড়ুয়া তবনী বড়ুয়া 3 প্রচৌধুরী বামি 2024 1884283480

50 03150035298 19841517425684234 রুভবল প্রচৌধুরী ইলা প্রচৌোঃ িটিল কুিার প্রচৌ 3 প্রচৌধুরী বামি 900 1815671341

51 03150035300 19651517425684384 ে াষ তালূকদার প্র াবা রানী হমর ংকর তালুকদার 3 নাঠাভরা বামি 1545 1878221414

52 03150060874 19901517425000168 প্রসমলনা আক্তার আয় া প্রবগি প্রিাোঃ লাল মিয়া 3 মিমদ্দক িাষ্টার বামি 2180 1859977153

53 03150069726 20101517425110357 পুিা িমল্লক পমল বালা িালাকার মবদুুত কুিার িমল্লক 3 নাঠাভরা বামি 5462 1878221415



54 03150028475 19831517425603360 সুর ী বড়ুয়া িমল্লকা বড়ুয়া কিভলন্দু বড়ুয়া 4 মিচরন বামি 2028 1839799927

55 03150028481 19751517425602703 সঞ্জয় সদাগর স্মৃমত রানী প্রচৌধুরী মনরঞ্জন সদাগর 4 রাি নাে পািা 1169 1818564947

56 03150028516 19771517425000012 পুরবী সওদাগর সাধনা ে া সওদাগর রবীন্দ্র লাল সওদাগর 4 রাি নাে পািা 1551 1815810217

57 03150028645 19851517425680928 সুকুিার িমল্লক েনমত িমল্লক পমরিল িমল্লক 4 রাি নাে পািা 26 1881691825

58 03150033590 20021517425110464 প্রিাোঃ কায়সার সমফনা প্রবগি প্রিাহাম্মদ হাভ ি 4 ফুল টিলা 1171 1818198995

59 03150033622 20011517425022360 সামিয়া আফমরন ইকরা মবমব রমহিা আবু িাফর 4 প্রহাভসন তালুকদার বামি 789 1817777445

60 03150034226 20071517425000877 মবিন তালুকদার মচনু তালুকদার বাবুল তালুকদার 4 রাি নাে পািা 1550 1890832871

61 03150034231 20061517425105632 রুম্পা দা স্বপ্না দা রতন দা 4 রাি নাে পািা 1825 1823833414

62 03150034239 20091517425020344 িাভ দ হাসান ইফমত ইয়ািমিন আকতার মুহাম্মদ হাসান 4 অমল আহম্মভদর বামি 2030 1825553053

63 03150035148 19591517425602783 বাবলু তালুকদার পুটি তালুকদার মৃত শুধাংশু তালূকদার 4 রাি নাে পািা, 2055 1818183251

64 03150035157 19671517425602774 পুরবী দা  গুপ্তা পুতুল দা বাদল দা  গুপ্তা 4 রাি নাে পািা 2029 1700542815

65 03150035161 19561517425602526 প্রিাোঃ আবুল কালাি আিাদ আভিনা প্রবগি দুলা মিয়া 4 রও ন প্রগািস্তার বামি 1557 1846578233

66 03150035163 19721517425680903 প্রিাোঃ নুরুল ইসলাি আলফুজু প্রবগি নজু মিয়া 4 আলী আহিদ মসকদার বামি 25 1883164753

67 03150035165 19581517425602744 সুকুিার িজুিদার রাধা িজুিদার ননী িজুিদার 4 রাি নাে পািা 2031 1869156222

68 03150035171 19621517425602589 আভনায়ারা আলিাি খাতুন কমবর আহম্মদ 4 রও ন প্রগািস্তার বামি 574 1831735469

69 03150035299 19701517425603220 আবদুল িান্নান প্রবগিা খাতুন আবদুল িমলল 4 প্রখা াল বামি 901 1810657307

70 03150037021 20031517425021931 সঞ্জয় রুি বাসন্তী রুি সভন্তাষ রুি 4 রািনাে পািা 902 1831635131

71 03150060869 19671517425602598 বমদউল আলি আমিয়া খাতুন খমললুর রহিান 4 প্ররৌ ন প্রগািস্তার বামি 2179 1818469746

72 03150060873 20011517425000849 মবিয় দা সীিা দা কানু দা 4 রািনাে পািা 2182 1836251262

73 03150060880 3755831553 পাঁমখ আকতার মফভরািা প্রবগি আব্দু িালাি 4 বঠতমল টিলা 2178 1874240550

74 03150065393 19981517425110470 প্রর িী আকতার নুর আভয় া প্রিাহাম্মদ িমসি উমদ্দন 4 বটতলী নতুন বামি 2177 1823737876

75 03150066166 20141517425102852 আব্দুল্লাহ সাভয়দ ফামহি প্রিভনায়ারা প্রবগি প্রিাহাম্মদ ইকবাল 4 প্রগালাি আলী খমলফার বামি 1524 1818264336



76 03150028449 19621517425481721 িগাই নিোঃ মবধুবালা নিোঃ হমরভিাহন নিোঃ 5 নি পািা 903 1861708581

77 03150028455 19481517425685770 নভরাওি প্রদ িনালতা প্রদ সুভরি প্রদ 5 পাল পািা 1173 1835618543

78 03150028501 19571517425481816 বাদল চন্দ্র  ীল েমিলা বালা  ীল রিনী কান্ত  ীল 5  ীল বামি,হাসান খীল 1554 1815513167

79 03150028541 19961517425000096 মিকু পাল সীিা পাল প্র া ন পাল 5 পাল পািা 27 1820281535

80 03150028608 19821517425685363 িছুদা প্রবগি আভনায়ারা খাতুন প্রিাোঃ হামিদুল্লাহ 5 কামন্দ পািা 28 1833205202

81 03150028615 8691408739 রমন দা টমক দা তরনী দা  রমব 5 প্রকয়কদাইর 2034 1835137678

82 03150028655 19741517425685280 খায়রুল ব র আভনায়ারা প্রবগি নূর প্রিাহাম্মদ 5 কামন্দ পািা 788 1836161438

83 03150029937 19891517425685277 প্রিাোঃ প্রসমলি আভনায়ারা প্রবগি নুর প্রিাহাম্মদ 5 আলী প্রহাভসভনর বামি 2056 1882730373

84 03150033586 20041517425100656 প্রিাোঃ আলী প্রিাহভিনা প্রবগি প্রিাোঃ হাভ ি 5 কামন্দ পািা 1826 1839554908

85 03150033598 20101517425100635 প্রিাোঃ ইসিাইল  াভকরা প্রবগি নুর প্রিাহাম্মদ 5 রুহুল আমিভনর বামি 1827 1814188120

86 03150033627 20091517425107957 মিয়াদ উমদ্দন আহািিদ িাহানারা প্রবগি কমবর আহম্মদ 5 কামন্দ পািা 2058 1814429128

87 03150034422 20061517425002003 আমফফা ইকবাল প্রচৌোঃ িান্নাতুল প্রফরভদৌস আকরাি প্রহাভসন 5 হািান প্রচৌোঃ বামি 2033 1883160034

88 03150034424 20041517425100663 প্রিাহাম্মদ িমন উদ্দীন  ািসুন নাহার  াহ আলি 5 লাল মিয়া সওোঃ বামি 2060 1843850709

89 03150034431 19981517425000281 প্রিাোঃ মিিান জুভলখা প্রবগি খায়রুজ্জািা 5 হািান খীল 2059 1883578704

90 03150034448 20027518530467260 তামনয়া আকতার রমহিা খাতুন মিরাি প্রহাভসন 5 হািান খীল 1553 1846611120

91 03150034589 20161517425108702 প্রিাোঃ িাহফুি সাভকরা আকতার প্রিাোঃ প্রিবল প্রহাভসন 5 িনু মিয়ার বামি 2032 1839057093

92 03150035149 19881517425481957 পার ীন আকতার িাছুদা প্রবগি প্রিাোঃ আিি 5 ফুল টিলা 2035 1857165991

93 03150035152 19871517425685276 প্রিাোঃ িমসি আভনায়ারা প্রবগি নুর প্রিাহাম্মদ 5 আলী প্রহাভসভনর বামি 29 1810992808

94 03150035162 19801517425481576 অরুন প্রদ কল্পনা প্রদ িনীন্দ্র প্রদ 5 নিোঃ পািা 2057 1742300279

95 03150035168 19851517425481561 প্রিাহাম্মদ িািাল উমদ্দন খুরম দা প্রবগি প্রিাোঃ  মফ 5 প্রটবাইর কুল 1170 1831569242

96 03150035170 19571517425481368 প্রিাোঃ ইমলয়াি আমবিা খাতুন আবুল খাভয়র 5 বমদউর রহিান বামি 575 1825197424

97 03150035177 19821517425685004 সুিন প্রদ মনয়মত প্রদ মবশ্ব নাে প্রদ 5 দ্বীন বন্ধুর বামি 634 1854258931

98 03150035296 19601517425481527 প্রিাোঃ  ািসুল আলি হামলিা খাতুন আবদুল খাভলক 5 প্রটবাইর কুল 455 1822729615

99 03150035310 19891517425685516 আমফয়া প্রবগি আভনায়ারা প্রবগি তাভহর প্রিাহাম্মদ 5 কামন্দ পািা 1172 1836640294

100 03150060877 19621517425685032 পাঁচকমি প্রচৌধুরী প্রিাসনা প্রচৌধুরী জুনু প্রচৌধুরী 5 দ্বীন বন্ধুর বামি 2173 1825143137

101 03150066167 19561517425685672 প্রিাস প্রিাহাম্মদ হায়দুর মনিা আইনুদ্দীন 5 কামন্দ পািা 4525 1883983082

102 03150069722 19841517425481109 প্রিাোঃ  মফ মফভরািা প্রবগি নূর মিঞা 5 কামন্দ পািা 4741 1871769741



103 03150028650 19571517425602343 সু াষ প্রচৌধুরী িুাস্না প্রচৌধুরী িীরদ প্রচৌধুরী 6 রাি দয়াল িামির বামি 904 1887917396

104 03150033607 19941517425013862 সুমিতা প্রদ কুিকুি প্রদ সুধীর প্রদ 6 রাি দয়াল িামির বামি 576 1817208326

105 03150033609 19821517425100562 ম ল্পী প্রদ প্র ফালী প্রদ সাধন প্রদ 6 রাি দয়াল িামির বামি 34 1818259038

106 03150033619 19951517425100516 প্রিৌ প্রদ মরখা প্রদ প্রদালন প্রদ 6 বঙ্গ বাভপর বামি 787 1853362331

107 03150034228 20071517425105246 মুক্তা প্রদ আপসী প্রদ বাদল প্রদ 6 প্রনানা প্রঘাভষর বামি 2064 1858467603

108 03150034232 19871517425014912 লাকী প্রচৌধুরী রুিা মবশ্বাস বাবু  ল প্রচৌধুরী 6 রািা রাভির বামি 715 1813020014

109 03150034410 19941517425022282 লা লী আকতার িছু  দা খাতুন আভনায়ার মিয়া 6 দুলা মিয়ার বামি 1175 1820172314

110 03150034444 20041517425022389 আবদুর রহিান খুকী আকতার আবদুল িন্নান 6 খমলফা বামি 1176 1814203184

111 03150034580 20111517425106686 িাভহদুল ইসলাি প্রসমলনা আকতার প্রিাোঃ িাহাঙ্গীর 6 গুচ্ছ গ্রাি 1828 1815155105

112 03150034590 20111517425106957 উভম্ম হুিাইরা  ারমিন আকতার নামিি উমদ্দন 6  হীদ িাফর সিক 2063 1837930207

113 03150035150 19591517425602100 প্রহদায়তুল ইসলাি মফভরািা প্রবগি প্রিাতাভচ্ছর আহিদ 6 গুচ্ছ গ্রাি 2036 1825734599

114 03150035154 19791517425605693 টিটু কামন্ত প্রদ পুষ্পা রানী প্রদ বাদল প্রদ 6 ঠংক প্রঘাভষর বামি 2062 1823138013

115 03150035155 19571517425605769 দীপাল প্রদ হমরলতা প্রদ মহিাংশু মবিল প্রত 6 বামসর বাভপর বামি 1177 1836760114

116 03150035295 19861517425602198 প্রহলাল উমদ্দন প্রিাহরা প্রবগি আবুল হাভসি 6 প্র াকর আলীর বামি 2065 1818196467

117 03150037060 19621527408067493 রাজু ধর অমিয় বালা ধর রিনী প্রিাহন ধর 6 পু ডব র্াবুয়া,রাউিান 454 1874187828

118 03150069710 19791517425605538 মিল্টন পাল িন ডা পাল বাদল পাল 6 কুলাল বামি 5854 1829333718



119 03150020928 19471517425605253 সন্ধ্ুা বালা নাে িানদা নাে যািা প্রিাহন নাে 7 নাে পািা 633 1822538436

120 03150028461 19671517425680023  ারতী নাে তনধ বালা নাে প্রদভবন্দ্র নাে 7 লাল প্রিাহভনভর বামি 33 1843393110

121 03150029051 19791517425605228 প্রিাোঃ িমহর রমবিা খাতুন আব্দুল িাবুদ 7 উমির আলী মসকদাভরর বামি 31 1824790817

122 03150034229 20021517425100505 আরফাত প্রহাভসন িমরনা প্রবগি আবুল কালাি 7 মুফমত উমল্লার বামি 1179 1823920276

123 03150034236 20081517425107526 প্রিাোঃ আিাদ প্রহাভসন লাকী আকতার প্রিাোঃ আলিগীর 7 নতুন পািা 2071 1867655242

124 03150034241 1503482695 মসদুল নাে সাগমর নাে টুন্টু নাে 7 নাে পািা 1552 1867067498

125 03150034417 20061517425013621 প্রিাহাম্মদ আমরফ খাভলদা প্রবগি প্রিাহাম্মদ িালাল 7 এিহার মিয়া বামি 790 1871651585

126 03150034430 19891517425103710 মগয়াি উমদ্দন িছুদা প্রবগি আব্দুল কাভদর 7 আব্দুল গফুর প্রিম্বাভরর বামি 456 1876147317

127 03150034443 20011517425109566 ইিন নাে কৃষ্ণা নাে অলক নাে 7 সুরঙ্গা 1178 1871297355

128 03150035457 19971517425020191 প্রিাোঃ সাইমুন উমদ্দন লায়লা প্রবগি আবদুল িবুর 7 আরব নগর 2037 1866279544

129 03150035458 19721517425606429 মরমিয়া প্রবগি রমবিা খাতুন প্রিাোঃ ফারুক 7 নতুন পািা,মহংগলা 573 1812865471

130 03150035459 19741517425680126 প্রিাোঃ িাহাবুল আলি িামরয়া প্রবগি প্রিাোঃ িাভল আহাম্মদ 7 আবদুল গফুর সবুর প্রিম্বাভরর বামি 2027 1830197116

131 03150035460 19591517425606113 আব্দুস সর্ত্তার িামবয়া খাতুন আবদুল প্রিানাফ 7 নতুন পািা 905 1855964407

132 03150037034 6456171021 িভনায়ারা প্রবগি রমবদা খাতুন আবদুল িাবুদ 7 উমির আলী মসকদার বামি ২০৪৩ 1815579098

133 03150037036 6453443134 আভনায়ারা প্রবগি রমবিা খাতুন আবদুল িাবুদ 7 উমির আলী মসকদার বামি 2061 1305993167

134 03150048810 5553467837 আমিজুল হক প্রহাসভনয়ারা প্রবগি িফিল আহিদ 7 মহংগলা,০৭ 2066 1815953310

135 03150049069 19691517425606402 ইউসুফ মিয়া প্ররাভকয়া প্রবগি আব্দুল হামকি 7 নতুন পািা,মহংগলা 2044 1836191942

136 03150053093 19821594313772454 আনু নাে সন্ধ্া রানী নাে িন প্রিাহন নাে 7 নাে পািা 2038 1866433802

137 03150060729 20101517425106592 প্রিাোঃ প্রসালায়িান সাজু আকতার মৃত প্রিাোঃ লাল মিয়া 7 হামফজুর রহিান বামি 452 1818180541

138 03150060868 20081517425104783 জুবাভয়দ ইসলাি িান্নাতুল প্রফরভদৌস প্রিাোঃ দুলাল 7 নতুন পািা 2184 1834662965

139 03150060876 20051517425102343 রুিা আকতার আভনায়ারা প্রবগি আলী আকবর 7 তসয়দ আহম্মদ মর্লাভরর বামি 2176 1815617065

140 03150069713 20111517425109042 প্রিাোঃ মিরাি তিয়দুন নুর নুরুল আবিার 7 আমতউল্লাহ খন্দাকার বামি 4582 1811840453

141 03150069715 19971517425111184 প্রিাোঃ নুরুউদ্দীন মৃত  হর বানু প্রিাোঃ আব্দুল িাভলক 7 উমির আলী মসকদার বামি 4861 1884968259

142 03150069716 20111517425110425 প্রিাোঃ তালাল ওয়ািীহ প্রচৌধুরী মিন্নাত নামচিা িাহমুদ বাবর প্রচৌধুরী 7 ইসিাইল প্রচৌধুরী বামি 1426 1738856692

143 03150069721 20011517425003067 িাভহদা আকতার িাসুদা খাতুন আবুল খাভয়র 7 এবাদত উল্লাহর বামি 4156 1882518175

144 03150069723 19961517425109499 প্রিাোঃ প্রসাভহল ফাভতিা প্রিাোঃ হারুন 7 আমত উল্লাহর বামি 4158 1882826553

145 03150069732 6453469832 চন্দন নাে ম ল্পী রানী নাে মনি ডল নাে 7 নাে পািা 489 1630649709

146 03150069735 20161517425110388 িামহয়া সুলতানা মহমু কুসুি আকতার প্রিাোঃ প্রিায়াভজ্জি প্রহাসাইন 7 র্াবুয়া আবর নগর 4215 1832555263



147 03150028467 19521517425668684 জুভলখা খাতুন িমকনা খাতুন ফভয়ি আহম্মদ 8 প্রিাহাম্মদ প্রহাভসনভর বামি 37 1838157712

148 03150028487 19721517425683132 আবদুল িমিদ আমম্বয়া খাতুন আবদুল িমলল 8 প্রতাফাভয়ল আহম্মদ বামি 1180 1836280307

149 03150028507 19571517425683569 প্রিাোঃ হাভ ি িমকনা খাতুন আবুল খাভয়র 8 সারাং বামি 2068 1822674544

150 03150028621 19821517425683267 প্রিাোঃ প্রফারকান মিয়া মদলুয়ারা প্রবগি প্রিা: রহুল আিীন 8 মহংগলা 457 1815729568

151 03150028623 19901517425000088 ম ল্পী আক্তার প্রিািাোঃ খুরম দা প্রবগি প্রিাোঃ ইউনুচ মিয়া 8 উর্ত্তর মহংগলা 578 1824990630

152 03150028631 19471517425683873 প্রকারবান আলী আলিাস খাতুন মিমদ্দক আহিদ 8 অমল আহম্মভদর বামি 637 1827258725

153 03150029941 19711517425683533 রাভি  বড়ুয়া নমিতা রাণী বড়ুয়া মেয়দা রন্িন বড়ুয়া 8 বড়ুয়া পািা 1561 1853344533

154 03150029946 19841517425000024 প্রিাোঃ মনিাি উদ্দীন িাহানারা প্রবগি প্রিাোঃ  াহ আলি 8  াহ আলি সওোঃ বামি 458 1882377594

155 03150033625 19851517425006776 ইয়ািমিন আকতার বানু আকতার প্রিাোঃ হামনফ 8  াহ আলি সওোঃ বামি 2067 1831439453

156 03150034237 20041517425004487 কমল আকতার প্রহাসভন আরা প্রিাোঃ িমহউমদ্দন 8 মহংগলা 1556 1818178204

157 03150034243 19981517425100545 ততয়ব মিয়া হামলিা খাতুন আলী আহম্মদ 8 মহংগলা 1181 1830211117

158 03150034433 20021517425006158 মিি আকতার প্রকামহনুর আকতার প্রিাোঃ এনামুল হক 8 প্রনায়া মিয়া সওোঃ বামি 906 1824200527

159 03150034442 20021517425004804 প্রিাহাম্মদ আভরফ মবল্লাহ প্রিাহাইলা প্রবগি আব্দুর রমহি 8 আব্দুর রমহভির বামি 2041 1871638799

160 03150034446 20071517425106457 প্রিাোঃ িাভবদ প্রহাভসন লাকী আকতার প্রিাহাম্মদ িনছুরুল হক 8 সবুর তবভের বামি 2070 1889487752

161 03150034449 20061517425108113 প্রিাোঃ  মফ প্রিসমিন আকতার আবদুর রাজ্জাক 8 সবুর তবভের বামি 2045 1872370261

162 03150034451 19941517425105487 প্রিাোঃ সালাহ উমদ্দন পার ীন আকতার িমসি উদ্দীন 8 সুন্দর পািা 1829 1846613059

163 03150034578 20021517425100246 আবুল প্রহাভসন  ািসুন নাহার আভনায়ার প্রহাভসন 8 সুন্দর পািা 2072 1889869368

164 03150034582 19911517425103167 প্রিাোঃ  মহদুল ইসলাি আভনায়ারা প্রবগি প্রিাোঃ বাবুল 8 সুন্দর পািা 2039 1891620308

165 03150034584 19611517425002879 শ্যািলী বড়ুয়া পুটু রানী বড়ুয়া প্রহিলাল বড়ুয়া 8 বড়ুয়া পািা 1163 1859667712

166 03150034585 20141517425107617 হুিাইরা খানি মিনু আকতার প্রিাোঃ প্রখারভ দুল আলি 8 মিহাদ প্রিাল্লার বামি 2040 1814385372

167 03150035147 19931517425000108 প্রিাোঃ মিন্টু নুর নাহার প্রবগি প্রিাস্তামফজুর রহিান 8 িফজ্জল র্াোঃ বামি 2069 1828582739

168 03150035158 19871517425682934 প্রিাোঃ প্রিামিন নুর িাহান প্রবগি প্রিাহাম্মদ মিঞা 8  াহ আলি সওোঃ বামি 2073 1885027319

169 03150035174 19941517425000071 প্রিাোঃ সভরায়ার িভনায়ারা প্রবগি প্রিাোঃ আব্দুল হক 8 প্রনায়া মিঞা সওোঃ বামি 907 1840848600

170 03150035179 19771517425683761 বাবলা প্রচৌধুরী মনপু রানী ভুপমত প্রচৌোঃ 8 ভুপমত প্রিম্বাভরর বামি 36 1822937449

171 03150046516 20051517425100766 প্রিাহাম্মদ আমরফ িভনায়ারা প্রবগি প্রিাোঃ প্রিা ারফ 8 িাহাবুল আলি মসকদার বামি 577 1860658726

172 03150060870 19721517425668733 মরমিয়া প্রবগি কুলছুিা খাতুন প্রিাোঃ মসরাি 8  াহ আলি সওোঃ বামি 2181 1830554665

173 03150060878 20071517425022390 সায়িা আকতার  ািসুন নাহার প্রিাোঃ মিিান 8 সুন্দর পািা 2171 1827771139

174 03150060881 20011517862017942 তানমিনা প্রবগি অমিফা খাতুন িমহব উল্লাহ 8 সমন্ধ্প পািা 2172 1980658115

175 03150069714 20061517425100313 রমবউল প্রহাভসন নুর নাহার আভনায়ার মিয়া 8 মিয়ািান সওোঃ বামি 4851 1825115380

176 03150069718 19541517425607462 রাখাল চন্দ্র দা মকরন বালা দা সুভরন্দ্র লাল দা 8 দা  পািা 8694 1843854736

177 03150069720 19691517425683734 সুদ ডন বড়ুয়া মবভনাদা বালা বড়ুয়া েভিাদ রঞ্জন বড়ুয়া 8 মনম  িাতির বামি 748 1813406887



178 03150028442 19671517425604331 সূর্য্ড প্রসন সখী প্রসন লবারাি প্রসন 9 প্রসন বামি 2077 1850318430

179 03150028553 3304071685 পলা  নন্দী মিনু নন্দী িামনক নন্দী 9 কলিপমত 1182 1829809990

180 03150028563 19831517425604621 সুিল প্রদ গীতা প্রদ প্রসানা প্রদ 9 পুরান প্রকরানীর বামি 909 1810656574

181 03150028571 19801517425603963 অসীি ধর িায়া ধর সুনীল কুিার ধর 9 দোঃ মহংগলা 459 1827296680

182 03150028579 19851517425604318 রবীন্দ্র প্রসন িন্জু প্রসন কানু প্রসন 9 প্রসন বামি 2042 1859335748

183 03150028634 19851517425604723 কিল দর্ত্ত িমব দর্ত্ত িগবন্ধু দর্ত্ত 9 কলিপমত 2076 1811810853

184 03150033605 20021517425100975 হুিাইয়ুন রম দ মিন্নাত আরা পার ীন মৃত হারু  নুর রম দ 9 দোঃমহংগলা 1183 1834197096

185 03150033612 20021517425017618 আরাফাত প্রহাভসন রুনা আকতার প্রিাোঃ আবু িাভবর 9 মিও  াহ ফমকর বামি 1558 1815853786

186 03150033615 19951517425100679 চাম্পা ধর প্রববী ধর েকা  ধর 9 বমনক পািা 1559 1881131370

187 03150034420 19961517425100069 কল্পনা দা গীতা দা সুনীল দা 9 প্রধাপাা পািা 1184 1851379311

188 03150034450 19961517425022416 আমির খু রু প্রকামহনুর আকতার আবুল ফিল 9 িনু প্রচৌোঃ বামি 1830 1812741803

189 03150035002 19881517425603692 মরনা আকতার তমম্বয়া প্রবগি এিদাদ প্রহাভসন 9 মিও  াহ ফমকর বামি 579 1819048146

190 03150035166 19811517425604710 রঞ্জন দর্ত্ত িীনা দর্ত্ত যতীন্দ্র দর্ত্ত 9 প্রকরানীর বামি 636 1749216674

191 03150035167 19661517425604456 েদীপ ধর বানু বালা ধর লমলত ধর 9 বমনক পািা 2075 1845226043

192 03150035173 19671517425000009 মনকা  দা প্রিন বালা দা সুিমত দা 9 প্রকরানীর বামি 1560 1889895431

193 03150035301 19771517425604163 মরনা ইয়ািমিন সািশুন নাহার প্রিাোঃ হাভসি 9 হাভসি প্রচৌোঃ বামি 35 1871859203

194 03150035309 19901517425000242 প্রববী চক্রবতী ে া চক্রবতী মিমহর চক্রবতী 9 কলিপমত 908 1626941087

195 03150037064 19771517494676223 রীতা প্রচৌধুরী মিনু প্রদ ফুলু প্রদ 9 কলিপমত,র্াবুয়া 791 1845881565

196 03150048807 20011517425005847  ান্তু দা কমনকা দা রতন দা 9 রভি  সওোঃ বামি 2074 1822307712

197 03150060730 19571517425604437 প্রিাোঃ িমনর আহিদ প্রগালভসর খাতুন নুর আহিদ 9 মিও  াহ বামি 1174 1837844600

198 03150066168 19561517425680526 প্রিাোঃ আবুল ফভয়ি প্রচৌধুরী আনজুিা খাতুন হাভফি রম দ আহভিদ 9 নামিি প্রচৌধুরী বামি 4856 1817263947

199 03150066169 19571527408073588 আবদুল িাভলক সুমফয়া খাতুন সুলতান আহিদ 9 কলিপমত 7895 1882378203

200 03150069708 19571517425604203 ইসকানদর মিয়া প্রচৌধুরী ফমরদা প্রবগি প্রহাভসনুর িািান প্রচৌং 9 আসকর প্রচৌধুরী বামি 1025 1894339126

201 03150069860 19421517425604307 হমরপদ প্রসন রসবালা প্রসন সমত  চন্দ্র প্রসন 9 প্রসন বামি 48569 1882827202


