
 

4bs eviNwiqv BDwbqb cwil` 
PuvcvBbeveMÄ m`i, PuvcvBbeveMÄ| 

cweÎ C`- Dj- ফিতর 2022 Dcj‡ÿ wfwRGd Kg©m~wPi AvIZvq DcKvi †fvMxi ZvwjKv          ZvwiL: 20/04/2022 ফি. 

 

ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

1 পরাভকয়া পেগম পেশারত আলী লাহারপুর ১ গৃপহণী 7016619354028  

2 পরজাউল কপরম পরয়াস উদ্দীন লাহারপুর ১ পিনমজুর 9147228424  

3 পেউটি রানী েলরাম েম ডন লাহারপুর ১ গৃপহণী 5506165728  

4 ফালগুপণ িাস পূণ ডচন্দ্রিাস লাহারপুর ১ গৃপহণী 7016619354813  

5 কুড়ানী োলা িাস নুনী পগাপাল লাহারপুর ১ গৃপহণী 7016619354786  

6 শপরফা সপহদুল লাহারপুর ১ গৃপহণী 7016619354829  

7 আকপলমা শাহলাল আলী লাহারপুর ১ গৃপহণী 7016619354827  

8 পসাপমত্র কম ডকার অনুকুল কম ডকার লাহারপুর ১ পিনমজুর 5996744396  

9 কুপি রাণী িাস পিনেন্ধু িাস লাহারপুর ১ গৃপহণী 7016619354812  

10 আলাতুলী আব্দুল হাপমি লাহারপুর ১ গৃপহণী 7016619354879  

11 আকপলমা পেগম আব্দুস সামাি লাহারপুর ১ গৃপহণী 3746690589  

12 আনন্দ কুমার িাস নুনী পগাপাল িাস লাহারপুর ১ পিনমজুর 4196704128  

13 পিপ্তী রানী িাস মন্টু চন্দ্র িাস লাহারপুর ১ গৃপহণী 7016619354878  

14 পগৌর চন্দ্র িাস পপত িাস লাহারপুর ১ পিনমজুর 7346750024  

15 মায়া পেগম নাম েলভত পাভর পন লাহারপুর ১ গৃপহণী 4192272930  

16 জপসম পসংহ পেভরন চন্দ্র পসংহ লাহারপুর ১ পিনমজুর 3296211794  

17 পেকাশ কম ডকার শ্রীপপত কম ডকার লাহারপুর ১ পিনমজুর 7016619355132  

18 পশা া রানী পসংহ যপতন চন্দ্র পসংহ লাহারপুর ১ গৃপহণী 2396417962  

19 সুপনতা রানী পসংহ লাকফড় হলিার লাহারপুর ১ গৃপহণী 3746712912  

20 ফুলচান চন্দ্র পসংহ সুধীর চন্দ্র পসংহ লাহারপুর ১ পিনমজুর 3746401508  

21 আনন্দ িাস পেজয় কুমার িাস লাহারপুর ১ পিনমজুর 9573356699  

22 কানন োলা িাস কানাই লাল িাস লাহারপুর ১ গৃপহণী 7016619354670  

23 নভগন চন্দ্র িাস লপলত পমাহন িাস লাহারপুর ১ পিনমজুর 7016619354717  

24 তুষার কুমার িাস শ্রীপপত চন্দ্র িাস লাহারপুর ১ পিনমজুর 9154066360  

25 পফনী োলা িাস কালী পি িাস লাহারপুর ১ গৃপহণী 7016619355140  

26 প্রকাশ চন্দ্র িাস পেনু লাল িাস লাহারপুর ১ পিনমজুর 7016619354806  

27 উজ্জল কুমার িাস পেনুলাল িাস লাহারপুর ১ পিনমজুর 7016619354808  

28 িয়াল চন্দ্র পসংহ পেজয় চন্দ্র পসংহ লাহারপুর ১ গৃপহণী 8246400496  

29 খুপিরাম িাস চপি চন্দ্র িাস লাহারপুর ১ পিনমজুর 2846497457  

30 ব্রভজন িাস সুপনল িাস লাহারপুর ১ গৃপহণী 7016619355099  

31 মাপনক চন্দ্র িাস েনমালী িাস লাহারপুর ১ পিনমজুর 9573359834  

32 আহলাপি পেগম জামাল আলী লাহারপুর ১ গৃপহণী 7016619354835  

33 শাপহন আলী নাইমুল হক লাহারপুর ১ পিনমজুর 7016619000004  

34 সুপি োলা িাস অতুল চন্দ্র িাস লাহারপুর ১ গৃপহণী 7016619354654  

35 অপিল সরকার সাধু সরকার লাহারপুর ১ গৃপহণী 9133871765  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

36 চায়না রানী সরকার নপন পগাপাল িাস লাহারপুর ১ গৃপহণী 8696734840  

37 রুমালী পেগম ভুলু মিল লাহারপুর ১ গৃপহণী 3746492077  

38 ইয়াপসর আরাফাত আব্দুর রপশি লাহারপুর ১ পিনমজুর 4620919730  

39 পমাসভলমা িাতুন আবু তাভলে লাহারপুর ১ গৃপহণী 5563678563  

40 নাপসর উপদ্দন মসাহাে আলী লাহারপুর ১ পিনমজুর 8689621509  

41 রতন িাশ ফপড়ং চন্দ্র িাস লাহারপুর ১ পিনমজুর 7016619354743  

42 েপেতা িাস রতন িাস লাহারপুর ১ গৃপহণী 7016619354744  

43 পিভনশ চন্দ্র পসংহ প ালানাথ পসংহ লাহারপুর ১ গৃপহণী 7016619354580  

44 অঞ্জন রানী পে পত পসংহ লাহারপুর ১ গৃপহণী 3713301913  

45 অরুন চন্দ্র সরকার নারু পগাপাল সরকার লাহারপুর ১ গৃপহণী 6896662613  

46  ারতী সরকার জগন্নাথ সরকার লাহারপুর ১ গৃপহণী 5096689806  

47 গংগা রানী গভনশ প াষ লাহারপুর ১ গৃপহণী 9146656591  

48 সাগরী সরকার ব্রাভজন লাহারপুর ১ গৃপহণী 3296689429  

49 পরিা সরকার িভগন সাহা লাহারপুর ১ গৃপহণী 2846667760  

50 সপ্তমী চন্দ্র সরকার নাথু সরকার লাহারপুর ১ গৃপহণী 1946735691  

51 উজ্জল পসংহ পিভনশ চন্দ্র পসংহ লাহারপুর ১ পিনমজুর 4623223171  

52 সন্ধ্যা রানী সরকার সনিা অময় চন্দ্র সরকার লাহারপুর ১ গৃপহণী 7016619354438  

53 র্পল রানী পসংহ অপনল চন্দ্র পসংহ লাহারপুর ১ গৃপহণী 8696759466  

54 প্রপমলা রানী পসংহ প কু পসংহ লাহারপুর ১ গৃপহণী 5096364608  

55 রঞ্জন চন্দ্র পসংহ পিভনশ চন্দ্র পসংহ লাহারপুর ১ পিনমজুর 8696434474  

56 আভমনা িাতুন দুরুল হক লাহারপুর ১ গৃপহণী 7363528451  

57 শওকতারা পেগম আভোল পসি লাহারপুর ১ গৃপহণী 1496482918  

58 োের আলী আমানুল্লাহ লাহারপুর ১ পিনমজুর 5995881827  

59 পনরাঞ্জন চন্দ্র পসংহ লক্ষন চন্দ্র পসংহ লাহারপুর ১ পিনমজুর 5096686992  

60 আয়শা আক্তার পশি জপমরউদ্দীন লাহারপুর ১ গৃপহণী 4646512311  

61 রুলী পেগম দুরুল পহািা লাহারপুর ১ গৃপহণী 2396733137  

62 আব্দুস সালাম আতাউর রহমান লাহারপুর ১ পিনমজুর 7016619354317  

63 মুকতারা আব্দুল কপরম লাহারপুর ১ গৃপহণী 7016619354331  

64 পিলীপ পেজয় কুমার িাস লাহারপুর ১ পিনমজুর 7016619354823  

65 পপরভতাষ সরকার িীনেন্ধু সরকার লাহারপুর ১ পিনমজুর 1496680412  

66 এরফান আলী আভয়শ উদ্দীন লাহারপুর ১ পিনমজুর 8696755159  

67 সুকচাি িাস পেহারী িাস লাহারপুর ১ পিনমজুর 6896491708  

68 পমাসপলমা পেগম তাভজমুল হক লাহারপুর ১ গৃপহণী 3746515216  

69 আপনসুজ্জামান পশেলী পমাজাভেল হক লাহারপুর ১ গৃপহণী 5096490932  

70 সপঞ্জত চন্দ্র পসংহ পপরভতাষ পসংহ লাহারপুর ১ পিনমজুর 5096657852  

71 িাউি আলী সপমর উদ্দীন মিল লাহারপুর ১ পিনমজুর 7016619353584  

72 আভমনা পেগম টুগু পেশ্বাস লাহারপুর ১ গৃপহণী 5546512004  

73 শপরফুল ইসলাম পতাসপলম উদ্দীন লাহারপুর ১ পিনমজুর 5546505651  

74 পারুল পেগম জুলমত আলী লাহারপুর ১ গৃপহণী 8696534919  

75 পপলয়ারা সাপিকুল হক লাহারপুর ১ গৃপহণী 4196475968  

76 সাইমন পেগম রইসুদ্দীন লাহারপুর ১ গৃপহণী 5096458194  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

77 সাথী পেগম আব্দুস সাত্তার লাহারপুর ১ গৃপহণী 9163531420  

78 পগপন পেগম একাের মিল লাহারপুর ১ গৃপহণী 2396415396  

79 শ্যামলী িাতুন রকম আলী লাহারপুর ১ গৃপহণী 7357056733  

80 পশউলী িাতুন আপমনুল হক লাহারপুর ১ গৃপহণী 7346430759  

81 তাভসম আলী ভুলু মিল লাহারপুর ১ পিনমজুর 7016619355026  

82 সাইফুপদ্দন পতাফাজ্জুল পহাভসন লাহারপুর ১ পিনমজুর 3296685112  

83 শীমপত রানী পাল ক্ষুপিরাম পসংহ লাহারপুর ১ গৃপহণী 4196378790  

84 সুশাি চন্দ্র পসংহ পেজয় চন্দ্র পসংহ লাহারপুর ১ গৃপহণী 7016619354747  

85 পূপন ডমা অপনল  পসংহ লাহারপুর ১ গৃপহণী 7016619354753  

86 দুলালী িাস মপলন লাহারপুর ১ গৃপহণী 7016619354754  

87 পিপলপ চন্দ্র পসংহ অপিনী চন্দ্র  লাহারপুর ১ পিনমজুর 9146648960  

88 পমঠন চন্দ্র পসংহ পেভরন চন্দ্র পসংহ লাহারপুর ১ পিনমজুর 3304043643  

89 রুনা পেগম আব্দুল মাভলক লাহারপুর ১ গৃপহণী 7016619354877  

90 পমলী পসরাজুল লাহারপুর ১ গৃপহণী 7016619354880  

91 আবু োক্কার পনমাই চন্দ্র িাস লাহারপুর ১ পিনমজুর 2846688485  

92 পরভহনা পেগম মুিাজ আলী লাহারপুর ১ গৃপহণী 9146359436  

93 পরাভজল আবু োক্কার লাহারপুর ১ গৃপহণী 5546707471  

94 পক্ষত্রমাথ িাস লপলত পমাহন িাস লাহারপুর ১ পিনমজুর 7016619354718  

95 োবু হক রবু হক লাহারপুর ১ পিনমজুর 3477205734  

96 পেশ্বনাথ মভনাহর চন্দ্র িাস লাহারপুর ১ পিনমজুর 7016619354738  

97 পরিা রানী লক্ষন চন্দ্র পসংহ লাহারপুর ১ গৃপহণী 3746396252  

98 মাহামুিা পেগম আব্দুল লপতে লাহারপুর ১ গৃপহণী 2846465017  

99 পরিা পেগম সুলতান মিল লাহারপুর ১ গৃপহণী 9573347144  

100 জনী মপতউর রহমান লাহারপুর ১ পিনমজুর 4646520074  

101 আজপমল হক সাভয়ি পেগম লাহারপুর ১ পিনমজুর 3746519366  

102 কামাল উপদ্দন  ফজলুর রহমান লাহারপুর ১ পিনমজুর 4177755370  

103 সুজন আলী পকাপফল উদ্দীন লাহারপুর ১ পিনমজুর 4178686400  

104 রাভসল আলী হাপেবুর রহমান লাহারপুর ১ পিনমজুর 2396545481  

105 িাভিমুল ইসলাম মরভজম পহাভসন লাহারপুর ১ পিনমজুর 6896455166  

106 ইউসুফ আলী এরফান আলী লাহারপুর ১ পিনমজুর 2356935029  

107 নুরুল ইসলাম মরভজম পহাভসন লাহারপুর ১ পিনমজুর 8674558294  

108 শাওন কপফল উদ্দীন লাহারপুর ১ পিনমজুর 6451436205  

109 পসমাজুল আসলাম সুলতান আলী লাহারপুর ১ পিনমজুর 3296398765  

110 রপক আলী মপতউর রহমান লাহারপুর ১ পিনমজুর 7016619354078  

111 পমািভলসুর রহমান হাভসন আলী লাহারপুর ১ পিনমজুর 3746681901  

112 পিপক পসংহ পিভনশ পসংহ লাহারপুর ১ পিনমজুর 2396545598  

113 সাপেনা  জালাল নেীন লাহারপুর ১ গৃপহণী 4196675690  

114 ফুলকুমারী িাস তপন কুমার িাস লাহারপুর ১ গৃপহণী 7016619355121  

115 শারপমন িাতুন সাভিকুল ইসলাম লাহারপুর ১ গৃপহণী 2403064245  

116 পচপক পজাহাক লাহারপুর ১ গৃপহণী 1496484906  

117 পমসনারা পমাস্তাক লাহারপুর ১ গৃপহণী 5096660237  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

118 আত্তাে পজাহাক উদ্দীন মিল লাহারপুর ১ পিনমজুর 9146455770  

119 পজাসনা রানী িাস অপনল চন্দ্র পসংহ লাহারপুর ১ গৃপহণী 7016619355114  

120 সাইরন আলী কালু মিল লাহারপুর ১ পিনমজুর 9146653200  

121 অভলফা িাতুন মুনসুর আলী লাহারপুর ১ গৃপহণী 1500811664  

122 আনারুল আলাউদ্দীন মিল লাহারপুর ১ গৃপহণী 4646713463  

123 নাপসরুল ইসলাম জাহারুল ইসলাম লাহারপুর ১ পিনমজুর 6897233893  

124 মুন্নী আলতাে পহাভসন লাহারপুর ১ গৃপহণী 1946570973  

125 িাইরুল ইসলাম আলাউদ্দীন লাহারপুর ১ পিনমজুর 6013523524  

126 পসাভহল রানা পমজানুর রহমান লাহারপুর ১ পিনমজুর 1499062394  

127 তাসপলমা পেগম রবু মিল লাহারপুর ১ গৃপহণী 5996549597  

128 তানপজলা িাতুন আকরাম আলী লাহারপুর ১ গৃপহণী 9569548333  

129 পসপেনা নওভসি আলী লাহারপুর ১ গৃপহণী 4646743270  

130 পশউলী পেগম সাম মহােি লাহারপুর ১ গৃপহণী 6446497486  

131 মাপজডনা পেগম মপজ হক লাহারপুর ১ গৃপহণী 7796528151  

132 কপনকা রানী পসংহ পসিাম পাল লাহারপুর ১ গৃপহণী 2396546612  

133 পমভহিী হাসান পমজানুর রহমান লাহারপুর ১ পিনমজুর 1027037546  

134 পতাহরুল হক আলাউদ্দীন লাহারপুর ১ গৃপহণী 3296521333  

135 রাভহলা পেগম পিাকা মিল লাহারপুর ১ গৃপহণী 6896366835  

136 পজন্নাতুন রুমা পজন্নু  রহমান লাহারপুর ১ গৃপহণী 1946736228  

137 হামফুল আবু তাভলে লাহারপুর ১ গৃপহণী 7016619354117  

138 পিপালী রানী পসংহ রপঞ্জত পরামাপনক লাহারপুর ১ গৃপহণী 6444351529  

139 পমপরনা পেগম অভজবুল পমপি লাহারপুর ১ গৃপহণী 7016619354847  

140 পগৌরাংগ কম ডকার লপক্ষ কম ডকার লাহারপুর ১ গৃপহণী 7794988803  

141 অনাপমকা িাস কাপলপাি িাস লাহারপুর ১ গৃপহণী 5991883264  

142 ইন্দ্রপজত িাস ফপড়ং চন্দ্র িাস লাহারপুর ১ পিনমজুর 5550785454  

143 পলপি িাতুন গুভিাড় পশি লাহারপুর ১ গৃপহণী 4187795994  

144 উৎপল কুমার িাস সমীর চন্দ্র িাস লাহারপুর ১ পিনমজুর 7016619354869  

145 পিাকপড় িাস ফপড়ং িাস লাহারপুর ১ পিনমজুর 5996719745  

146 অপমত্ত পসংহ  জ্ঞ কামার লাহারপুর ১ পিনমজুর 1946447677  

147 পনপিল চন্দ্র পসংহ পপরভতাষ চন্দ্র পসংহ লাহারপুর ১ পিনমজুর 1946739552  

148 তপরকুল আলী পেশারত আলী লাহারপুর ১ পিনমজুর 1023348194  

149 সন্ধ্যা রানী সতয হলিার লাহারপুর ১ গৃপহণী 5996749080  

150 কপহনুর পেগম পসমাজুল পমপি লাহারপুর ১ গৃপহণী 7016619354836  

151 আব্দুল কপরম আফজাল পহাভসন লাহারপুর ১ পিনমজুর 4646515983  

152 পহিাভয়তুল্লাহ আফজাল পহাভসন লাহারপুর ১ পিনমজুর 1946764030  

153 পরাপকয়া পেগম পেউটি িপললুর রহমান লাহারপুর ১ গৃপহণী 7346430338  

154 মপতউর রহমান আফজাল পহাভসন লাহারপুর ১ পিনমজুর 3296490711  

155 সুভমরা পেগম ফভয়জ মিল চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 3746683030  

156 সুপময়ারা িাতুন ইসরাপফল হক চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 1498423910  

157 তাসপরফা িাতুন আহসান আলী চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 9132620395  

158 পসাভহল রানা একরামুল হক চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 4197259080  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

159 পজনারা ফটিক রহমান চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 7016619355376  

160 আপরফা আকতার োপসরুল ইসলাম চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 7016619355363  

161 পরাভকয়া লুতফর চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 7016619355334  

162 পজপনয়ারা হুমায়ন কপের চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 7016619355326  

163 সহাগী পেগম রুস্তম আলী চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 7796521032  

164 সাইফুল অভরশ মিল চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 7016619355348  

165 পসপম সপফকুল চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 7016619355374  

166 পসাহাগী এস্তাজ চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 7016619355325  

167 রপেউল পমপি প াগুরুপদ্দন মিল চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 7016619355321  

168 রাপেয়া িাতুন পমাশাররফ পেশ্বাস চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 3740746668  

169 ধীভরন িাস চপি চরন িাস চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 4192491068  

170 শওকতারা পেগম আপনসুর রহমান চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 4196675211  

171 সাহানা পেগম নওসাি আলী চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 8246713393  

172 পমরফুল পেগম সােজাি পমিী চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 3296720836  

173 মাকসুরা িাতুন আঃ মান্নান চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 2403091339  

174 ইয়াসপমন পেগম নাপহিা আকতার চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 7016619355668  

175 পসফাপল রপেউল হক চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 1023364597  

176 মভলহা পেগম সামসুদ্দীন চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 8246690260  

177 উপকভলান পনসা মুরাজ উদ্দীন চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 5546703793  

178 পারুল তাভজমুল হক চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 1496507326  

179 শুকতারা পেগম আব্দুল লপতে চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 6453150754  

180 জুভলিা পেগম আবুল কালাম চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 7016619355535  

181 টহরী পেগম অভজি আলী চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 7016619355962  

182 পারপ ন পেগম সাত্তার আপল চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 8246394863  

183 একরামুল হক আেসাি মিল চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 7346718559  

184 ফপরিা পেগম মসদুল হক চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 1946562046  

185 চাঁন্দু পচৌধরী নুর মহােি পচৌধরী চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 2847250467  

186 দুঃখু মিল পসাপলম মিল চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 2846657712  

187 ফারুি মটরী পেগম চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 7016619355965  

188 রুপে পেগম পসরফান আলী চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 1946767595  

189 সরেপত পেগম আক্কাল আলী চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 8246686987  

190 পলপল পেগম পহাভসন আলী চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 7016619355651  

191 কামাল শামসুদ্দীন চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 4196678447  

192 সাত্তার আলী আব্দুল জালাল চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 3753048275  

193 পসপরনা পেগম এত্তাজ আলী মিল চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 2396543148  

194 িপতজা পেগম পসাহরাে আপল চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 7796523384  

195 সাভয়রা পেগম আলকাশ চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 5996745955  

196 র্পল পেগম মুস্তাজ আলী পচৌধুরী চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 7346526954  

197 মপজবুর রহমান কাি সাইফুদ্দীন পমপি চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 9147236633  

198 পেশু আলী আরশাি আলী চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 7353075919  

199 নাপসমা পেগম আক্তার পহাভসন চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 5969817716  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

200 রপহমা পেগম রমজান আপল চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 1496379197  

201 সাভকরা পেগম রুস্তম মিল চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 5096494850  

202 পিাস্ত পমাহােি আপল জাইজুদ্দীন চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 1496483106  

203 হাওয়া পেগম লাল মহােি চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 9146680302  

204 পেেী পেগম আঃ মান্নান চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 6859762905  

205 শাজাহান মিল পমাসপলম মিল চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 5996554852  

206 পজাসনা পেগম পকাোি আলী চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 5996720792  

207 জাপমল উপদ্দন একরামুল হক চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 5083317635  

208 নাপগ ডস পেগম লাল মহােি চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 5996557640  

209 জাভয়িা পেগম পসতু মিল চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 6896364947  

210 তপরকুল ইসলাম কপসমুদ্দীন মিল চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 2846692149  

211 রমজান আলী যপহরুদ্দীন মিল চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 3296691201  

212 রুমালী পেগম নয়মুদ্দীন চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 3296389392  

213 নাহার পেগম আপজজুল হক চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 4646713059  

214 হাপমিা পেগম ইসরাইপল হক জামািারপাড়া ৫ গৃপহণী 7016619359922  

215 সমভশর আলী মপহরুদ্দীন চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 7016619355539  

216 সাভেিা পেগম ঝড়ু মিল চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 3296717956  

217 কাপরমা িাতুন পসরাজুল হক চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 1513501682  

218 ইয়াসপমন িাতুন ফপরিা ইনশান আলী চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 6453036342  

219 তাভহরা পেগম সাজ্জায় আলী চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 9129597499  

220 দুলে পেগম কাইমুল পেশ্বাস চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 7016619355279  

221 ইসমতারা পেগম সুকদ্দীন চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 5546410217  

222 পরভহনা পেগম সামণ্ডুল হক চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 4613908880  

223 রপম িাতুন নুর ইসলাম চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 9566720646  

224 মনুয়ারা মাপনক পমিী চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 6896358196  

225 পশফালী পেগম আব্দুল হাপমি জামািারপাড়া ৫ গৃপহণী 7016619359488  

226 সাপেয়া পেগম গজুরুদ্দীন চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 4196381661  

227 তানপজরা পেগম পমাসপলম চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 4196379129  

228 পরপজনা পেগম আহাসান আলী চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 6896684393  

229 তাইফুর আব্দুস সাত্তার চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 9154066006  

230 চাভমলী পেগম মাহাতাে উদ্দীন চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 7016619355697  

231 রুহুল আপমন সােজাি মিল চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 1946537089  

232 ফাভতমা পেগম োবুল চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 7016619355456  

233 তাসপলমা পেগম কপচ মপজবুর রহমান চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 7016619356089  

234 মমতাজ পেগম কাপলমুদ্দীন চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 5096364152  

235 রীনা পেগম আজাহার আলী চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 4646425910  

236 আভনায়ারা নওশাি আলী চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 7016619355389  

237 মপনমুল আরসাি আলী চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 9573342947  

238 নজরুল ইসলাম রমজান পমিী চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 7346558658  

239 সভলহা পেগম মপজবুর রহমান চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 6896688477  

240 পমভলাফা  গুরুদ্দীন পেশ্বাস চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 7796527617  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

241 আব্দুল কাভির পজলানী আব্দুল হাপমি জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 8263502034  

242 কাপরমা পেগম আরেদুল কপরম চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 8246686086  

243 পরপজনা জালাল চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 7016619355397  

244 সুপফয়া পেগম শপফকুল ইসলাম চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 8696531378  

245 পেউটি িাতুন শপফকুল ইসলাম চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 7016619355615  

246 পসাপফয়া িাতুন ননমুদ্দীন পমাড়ল চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 1496674183  

247 পরমা িাতুন নুরুল ইসলাম চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 6453016344  

248 সুপফয়া পেগম তপরকুল ইসলাম চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 7016619355749  

249 পেজপল িাতুন এস্তাজ আলী চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 2396535623  

250 আলাউপদ্দন পসকান্দার আলী চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 9146455978  

251 সাপেনা ইয়াসপমন পেগম ইসমাইল হুভসন চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 7016619355242  

252 মুনুয়ারা পেগম পজােদুল মিল চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 4646422131  

253 নাসপরন পসাহরাে আলী চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 3746398266  

254 সাহানাজ পেগম আলাউদ্দীন চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 4646711806  

255 রুমালী সাইফুদ্দীন চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 3296716750  

256 ফুভিান পেগম পরয়াস উদ্দীন চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 7796502081  

257 আপজজ ধুলু চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 2863487407  

258 দুলে আপজজুল ইসলাম চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 7016619355233  

259 দুলে পেগম কুতে উদ্দীন চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 7016619355497  

260 মটরী পেগম পসাভলমান মিল চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 5096667018  

261 পসরাজুল ইসলাম পমভহর আলী চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 7016619356037  

262 পিাভলয়ারা পেপে বুধায় মিল চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 5080946212  

263 বুলবুপল পেগম নুরুজ্জামান চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 5546512178  

264 পমাসভলমা িাতুন পমাহােি আলী চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 4653073793  

265 ইসমাইল পমাশাহাক মিল চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 7346718062  

266 পমরী অভরস পমপি চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 7016619356162  

267 রপহমা িাতুন পরাস্তম আলী চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 2846496236  

268 মাকসুদুল আল-মামুন পসরাজুল ইসলাম োর পরয়া ৭ পিনমজুর 1513474559  

269 পারুল পেগম এসলাম চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 1496480383  

270 উমর ফারুক ওয়াভজি আলী চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 7346520583  

271 মাভসিা পেগম পতায়জ উদ্দীন মিল চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 7016619355286  

272 পসাপফয়া পেগম আভয়শ উদ্দীন চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 3746488372  

273 মপফজুল সাভলমান মিল চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 4647296153  

274 সালমা সুরাজ উদ্দীন পমাল্লা চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 5096495378  

275 সাইফুল পেগম পসরাজ মিল তাতীপাড়া ৬ গৃপহণী 8696341703  

276 পপল আরা পেগম ফজলু রহমান চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 9146477162  

277 ইদুল কপরম পমাস্তফা পমপি চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 2846688006  

278 টপল পেগম আব্দুল লপতে চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 5096662605  

279 পরাজপল পেগম পসাহরাে আপল চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 5096460521  

280 সুপফয়া পেগম আব্দুল রপহম চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 5996426895  

281 পারুল পেগম আইয়ুে আপল চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 4646424434  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

282 পমাপল্লকা পেগম আলাউপদ্দন চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 3296396116  

283 লুপকমন পনসা এিাজ আপল চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 869656266  

284 পশফালী পেগম নইমুদ্দীন মড়ল চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 2396538429  

285 সভের আলী আলাউদ্দীন চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 6861649090  

286 রপহমা িাতুন পমাকবুল পহাভসন তাতীপাড়া ৬ গৃপহণী 5537295411  

287 সুপফয়া পেগম হপেবুর রহমান োদুড়তলা 7 গৃপহণী 7016619361618  

288 পপশন কপসমুদ্দী চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 9573244838  

289 ফজলু আয়ুে আপল চামাগ্রাম 3 পিনমজুর 4196503686  

290 েকতার মুঞ্জুর পমপি চামাগ্রাম 3 পিনমজুর 4646740185  

291 শাপকল আলী পসরাজুল ইসলাম চামাগ্রাম 3 পিনমজুর 2863484917  

292 পপয়ারুল ইসলাম রপেউল ইসলাম চামাগ্রাম 3 পিনমজুর 2846462329  

293 আক্তার পহাভসন মন্টু ফরজান আলী চামাগ্রাম 3 পিনমজুর 7807020230  

294 জয়নাল ফজর আলী চামাগ্রাম 3 পিনমজুর 5546730622  

295 আব্দুর রহমান সাজজাি আলী চামাগ্রাম 3 পিনমজুর 5546407171  

296 সাহালাল পিাকা মিল চামাগ্রাম 3 পিনমজুর 6896653554  

297 িাইরুল ইসলাম জয়নাল আভেপিন চামাগ্রাম 3 পিনমজুর 1947318026  

298 মহাভসন োহারুল্লাহ চামাগ্রাম 3 পিনমজুর 4647102294  

299 কাইমুল হক কালু মিল চামাগ্রাম 3 পিনমজুর 8246392156  

300 পপপ দুখু মিল চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 3296517893  

301 নসইমন এসরাপফল পেশ্বাস চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 4196477253  

302 পফরভিাপস িাতুন রপহম আলী চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 9581896785  

303 রপন শপরফুল ইসলাম চামাগ্রাম 3 পিনমজুর 7796689987  

304 আতাকুল মুনসুর আলী চামাগ্রাম 3 পিনমজুর 1946764006  

305 পমাহব্বত আলী এরফান পমপি চামাগ্রাম 3 পিনমজুর 7346436699  

306 সাভজমান ইসলাম জহাক পেশ্বাস চামাগ্রাম 3 পিনমজুর 7016619356685  

307 কামরুন নাহার পতৌপফকুর ইসলাম চামাগ্রাম 3 পিনমজুর 8192227427598  

308 মাপেয়া পেগম এসান আলী চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 1496707371  

309 হাপস তপরকুল ইসলাম চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 7016619357134  

310 পহরা পেগম সাত্তার আলী চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 7016619353854  

311 পমৌসুমী িাতুন নাভয়ে আলী চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 7016619000070  

312 সাভহলা পেগম আব্দুল লপতে চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 7016619357064  

313 মাপজডনা পেগম আব্দুল মাভলক চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 7016619357055  

314 পেপে পেগম মহাভসন আলী চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 7016619356847  

315 সাগরী পেগম মহাভসন মিল চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 5996526991  

316 টগরী পেগম শামসুদ্দীন চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 7016619356956  

317 রাভহলা িাতুন  াদু মিল চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 5096493415  

318 পলপল পেগম তাজামুল ইসলাম চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 6896661581  

319 মপরওম আবু োক্কার চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 7016619355961  

320 আভয়শা পেগম সুকুপদ্দ চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 1907678682  

321 কপহনুর কপয়রাকুন্দ চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 3296487055  

322 পাপপরা িাতুন আজাহার আলী চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 2815693763  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

323 পফরভিৌসী আসাি আলী চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 4646418097  

324 রুভমলা পেগম ইপিস আলী চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 6896490510  

325 আপিয়া পেগম সাইফুদ্দীন মিল চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 2396419687  

326 লাইলী পেগম পগালাপ পমাস্তফা চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 7016619356508  

327 নুরজাহান পেগম গাপজউর রহমান চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 7016619356510  

328 কনা িাতুন আবুল কালাম আজাি চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 1007582404  

329 জুভলিা পেগম নুরতাজ আলী চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 4196475596  

330 পরাপজনা পেগম এসলাম পেশ্বাস চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 3746396625  

331 ফাপহমা এিাজ পমিী চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 7346431526  

332 সাপেনা িাতুন আব্দুল জাব্বার চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 7016619356856  

333 তাসপলমা িাতুন আবুল পহাভসন চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 7016619356913  

334 সুপফয়া িাতুন মুকুল চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 7016619356857  

335 হুমাইরা পেগম আনসার উল্লাহ চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 5096490676  

336 নাপসমা পেগম ফরভজন আলী পমিী চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 3296720570  

337 পলপপ ইসমাইল হাওলািার চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 3746515554  

338 জুভলিা পেগম হাভসন পমিী চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 5546532168  

339 পপয়ারা পেগম টুটুল চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 7016619356926  

340 সাভজিা পেগম তাপের আলী চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 6446469303  

341 পরপেনা পেগম আপতার পহাভসন চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 5546507723  

342 পেউটি পেগম কপের আলী চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 3746523384  

343 মুনুয়ারা পেগম ভুলু চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 5096458053  

344 সাগরী নুরুল চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 7016619356958  

345 পমৌসুমী িাতুন মহাভসন আলী চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 8708232338  

346 সুপফয়া িাতুন পসাহরাে আলী মিল চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 5996746268  

347 টপক পেগম শাজাহান পেশ্বাস চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 7796721186  

348 তপরফা িাতুন তপরকুল ইসলাম চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 4663521526  

349 ফুপন পেগম গুিড় মিল চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 1946563036  

350 হাপফজা পেগম মুন্জজুর আহভমি চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 1496475227  

351 মমতাজ মহল মুমু হাপেবুর রহমান চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 8652399190  

352 পমৌসুমী িাতুন মপজবুর রহমান চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 1963610314  

353 র্পল পেগম েরজাহান চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 2396511053  

354 মাজকুরা হারুন রপশি চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 9146454237  

355 সানু জাহাঙ্গীর পশি চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 7016619357002  

356 সাপেয়া পেগম মুনজুর আলী চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 7016619356656  

357 আকতারা পেগম আব্দুস সাত্তার চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 4196508016  

358 শপন পেগম আব্দুল িাভলক চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 7796529282  

359 পুসতারা নুরুল ইসলাম রভকট চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 6463464815  

360 আকপলমা আফতাে উদ্দীন চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 7346751832  

361 পরপা িাতুন মহাপশন আলী চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 8713593617  

362 জুভলিা পেগম পরজাউল কপরম চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 7016619357035  

363 পরপা িাতুন আলাউদ্দীন চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 1909384081  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

364 বুপল পেগম োহার আলী মিল চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 6446501675  

365 রুনা িাতুন শাজাহান আলী চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 5967754697  

366 পরিা পেগম শাজাহান আলী চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 7016619357091  

367 চাঁিনী পেগম মুসপলম চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 6896464077  

368 পরভহনা জহর আলী চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 7016619356832  

369 পজাসনা িাতুন সাপিকুল ইসলাম চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 4204012399  

370 টপলয়ারা পেগম নওভশর আলী চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 8696761991  

371 পশউলী ইউসুফ আলী চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 8674912327  

372 পপল পেগম পনজাম পশি চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 4646742918  

373 পমাতাহারা িাতুন আনসার আলী চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 7327335688  

374 জাপমলা িাতুন এিাজ আলী পশি চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 7016619357011  

375 রপহমা পেগম পতাসপলম মিল চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 8696433708  

376 তাপনয়া পেগম এজাজুল ইসলাম চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 6896481907  

377 েপেতা আক্তার পমাস্তাকীম চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 6715837437755  

378 শাপহিা িাতুন রপফক চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 1507027777  

379 পফরভিৌপস পেগম শওকত আলী চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 7016619356542  

380 পিলওয়ার পহাভসন কামাল উদ্দীন চামাগ্রাম 3 পিনমজুর 9154102702  

381 রপফকুল ইসলাম তাজামুল ইসলাম চামাগ্রাম 3 পিনমজুর 5997301428  

382 পারুল পেগম আলা উদ্দীন চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 8246491966  

383 পপয়া িাতুন পারভ জ চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 3315475867  

384 আপসফা িাতুন আপমরুল ইসলাম চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 6873507278  

385 মপরয়ম িাতুন পচকমান আলী চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 9551144828  

386 তানপজলা পেগম কুরোন আলী চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 7016619357313  

387 হাপমিা  োের চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 5078231163  

388 পমাস্তাক পহাভসন শামসুল হুিা চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 3298825823  

389 ফপরিা িাতুন ইসাহাক আলী চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 2392201477  

390 সপিনা পেগম কালু মিল চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 7796719073  

391 আনুয়ারা জভেি আলী মিল চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 4646742264  

392 মপরয়ম িাতুন জাহাঙ্গীর পশি চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 6463437951  

393 পচনা পেগম শামসুদ্দীন মিল চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 4646744799  

394 পসমা পেগম োিশাহ চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 4167420696  

395 পপপ পেগম তাপসকুল চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 7016619356337  

396 কাচু পেগম ওয়াভজি আলী মিল চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 5096465082  

397 জাহানারা সাত্তার চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 5096688360  

398 ইষন োবু আল্কাশ আলী চামাগ্রাম 3 পিনমজুর 7346553246  

399 তাজভকরা পেগম ফজলু মিল চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 4646719320  

400 পরাপজনা িাতুন আব্দুর রপহম চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 8690128114  

401 সভকাতারা পেগম পজসাম উদ্দীন চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 7016619357031  

402 শুকুপদ্দ আলী মদুল মাপঝ চামাগ্রাম 3 পিনমজুর 5547289263  

403 এপলনা পার ীন পগালাম আলী চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 5957441693  

404 নাপসরুল ইসলাম কপলমুু্ উপদ্দন চামাগ্রাম 3 পিনমজুর 4166016776  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

405 সুলতানা পেগম আপমনুল হক চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 4646420911  

406 সাভহলা পেগম আলতাে  চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 4646417370  

407 আভমনা পেগম গুধা মিল চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 6896655401  

408 কাপরমা িাতুন কপরম েক্স চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 1493287021  

409 পনলাফার ইয়াসপমন আজাহার আলী চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 1496682780  

410 সাভয়রা পেগম একরামুল হক চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 5096688964  

411 সুপফয়া পেগম এপশন মিল চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 5996715784  

412 পমপন িাতুন হামফুল পনসা চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 3746690985  

413 সাপহনা পারপ ন আব্দুল হাপমি চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 3746711682  

414 জপরনা ইপলয়াস চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 7016619357199  

415 রুমাপল পেগম পরয়াস উদ্দীন মিল চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 6896456099  

416 আঙ্গুরা িাতুন আহমি পশি চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 5996521299  

417 হাপসনা পেগম শরীফ চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 7016619356812  

418 পরপেনা পেগম আরসাি মিল চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 1946539242  

419 রাপজয়া সুলতানা আব্দুল রপশি চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 8246691532  

420 শপরফা পেগম সাজাহান আলী চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 3263935698  

421 জপল দুলু চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 1496480326  

422 মুনভজরা পেগম কামাল আপল চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 7016619356730  

423 বুলু পেগম নজরুল ইসলাম চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 7016619356968  

424 আভনায়ারা পেগম পসাহরাে আলী চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 6896358832  

425 সাভলহা পেগম পসমাজুল ইসলাম চামাগ্রাম 3 গৃপহণী নাই  

426 মাপেয়া  হাবু চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 5096667489  

427 লাইপল পেগম পগালাম পমাস্তফা চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 7016619357348  

428 পমপল আব্দুল রাপশি চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 6896482640  

429 হাসনারা পেগম হাভসম আলী চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 1946533625  

430 পরনা পেগম আমজাি আলী চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 734643357  

431 পনলা িাতুন এনামুল হক চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 2413590304  

432 আকপলমা পেগম এসরাইল পহাভসন চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 4193399583  

433 পরাকসানা িাতুন জালাল উপদ্দন চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 8247108122  

434 পরাকসানা পেগম জয়নাশ আভেপিন চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 1023254129  

435 কপরম আলী জহুর আলী চামাগ্রাম 3 পিনমজুর 7016619356833  

436 মাহবুে আলী পগালাম নেী চামাগ্রাম 3 পিনমজুর 8252994937  

437 সাথীয়ারা পেগম আব্দুল কপরম চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 7016619356843  

438 সুমন আলী পনজাম পশি চামাগ্রাম 3 পিনমজুর 3297273728  

439 পরাকসানা িাতুন মইদুল ইসলাম চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 4195941770  

440 দুলাল আলী পনজাম পশি চামাগ্রাম 3 পিনমজুর 9573635944  

441 মাজহারুল ইসলাম আব্দুল মাভলক চামাগ্রাম 3 পিনমজুর 4648625603  

442 পরাকসানা পেগম ইব্রাপহম আলী চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 6896663751  

443 পশউলী িাতুন আবুল কালাম চামাগ্রাম 3 গৃপহণী 1931461766  

444 শ্রী সম্ভস রপেিাস পনমায় রপেিাস োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 6897978802  

445 সাহাজািী  মুিাজ োর পরয়া ৪ গৃহিনী 5996430632  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

446 পমাঃ রপক ইসলাম পমাঃ পতাসপলম উদ্দীন োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 5072025330  

447 পমাঃরাপকে পহাভসন পমাঃভলবু পমিী োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 7016619513123  

448 পমাসাঃ মুপল্লকা পেগম আফসার আলী োর পরয়া ৪ গৃপহনী 2396298719  

449 পমাঃ জুভেল পমাঃ টুকু পসি োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 5546622092  

450 সাভয়মা িাতুন পমাঃআপজজুল হক োর পরয়া ৪ গৃপহনী 6463489796  

451 শ্রীমপত কমলা রানী শ্রী পেভজসা কমকার োর পরয়া ৪ গৃপহনী 5096377618  

452 পমাঃ তারাজ আফসার আলী োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 7016619357951  

453 ময়না  পমাঃ আকাশ োর পরয়া ৪ গৃপহনী 7016619358040  

454 পমাসাঃ পমাভমনা পেগম  াদু মিল োর পরয়া ৪ গৃপহনী 4196391926  

455 পমাঃ হারুন অর  রপশি আব্দুল গফুর োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 1023144916  

456 পমাঃ জাফর ইকোল পমাঃ আকের আলী োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 7016619000000  

457 গভনশ চন্দ্র পাল পলপিত চন্দ্র পাল  োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 8426600079  

458 শ্রী পশপেরঞ্জন সাহা মৃত হপরপি সাহা োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 7016619357895  

459 পমাসাঃ আভমনা পেগম পগালাম পমাস্তফা োর পরয়া ৪ গৃপহনী 9146587267  

460 পমাসাঃ টগরী পমাঃ মপনরুল হক োর পরয়া ৪ গৃপহনী 7016619358403  

461 পমাঃ হাসান আলী পমাঃ রপফকুল ইসলাম োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 8246643673  

462 পমাসাঃ পমলন পেগম পমাঃ আকের আলী োর পরয়া ৪ গৃপহনী 7016619358420  

463 পমাসাঃ সাইপরন পমাঃ োের োর পরয়া ৪ গৃপহনী 7016619358419  

464 পমাসাঃ পমৌসুমী িাতুন পমাঃ শপরফুল োর পরয়া ৪ গৃপহনী 3304062858  

465 পমাসাঃ পপল িাতুন পমাঃ বুধু মিল োর পরয়া ৪ গৃপহনী 1496268531  

466 পমাসাঃ পসাহাগী পেগম পমাঃ কভয়স মিল োর পরয়া ৪ গৃপহনী 1477976086  

467 আপমত রানী সুেিন চন্দ্র িাস োর পরয়া ৪ গৃপহনী 7016619358730  

468 পমাঃ শামসুল হক পমাঃ বুধু োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 3746705668  

469 আরপত  শ্রী পেভরন কমকার োর পরয়া ৪ গৃপহনী 7016619358727  

470 পমাসাঃ সপিনা পেগম পমাঃ আজাহার োর পরয়া ৪ গৃপহনী 7016619358490  

471 পমাঃ আউয়াল  ঝালু মিল োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 5087703053  

472 পমাসাঃ সাভমনা িাতুন পমাঃ মপনরুল ইসলাম োর পরয়া ৪ গৃপহনী 7016619358488  

473 পমাঃ েকুল আলী োহার আলী োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 5097245616  

474 শ্রীমপত পলাশী গপরে লাল োর পরয়া ৪ গৃপহনী 7016619358736  

475 পমাঃ মইদুল ইসলাম আব্দুল আপজজ োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 7797272122  

476 পমাসাঃ আপসয়া পেগম পমাঃ পেশু োর পরয়া ৪ গৃপহনী 7016619358527  

477 শ্রীমপত সীমা রানী শ্রী িীপলপ কম ডকার োর পরয়া ৪ গৃপহনী 3296596749  

478 পমাসাঃ জাহানারা পেগম পমাঃ এনারুল োর পরয়া ৪ গৃপহনী 7016619358652  

479 পমাসাঃ শ্যামলী িাতুন পমাঃ লুৎফর রহমান োর পরয়া ৪ গৃপহনী 9157016677  

480 মাধুরী রানী  াস্কর সতয চন্দ্র  পসক োর পরয়া ৪ গৃপহনী 2846599567  

481 ষবরসতী পসংহ চন্দন পসংহ োর পরয়া ৪ গৃপহনী 2385332867  

482 পমাসাঃ জপল পেগম পমাঃ আবুল পহাভসন োর পরয়া ৪ গৃপহনী 1946453766  

483 পমপরনা পেগম পিাকা আলী োর পরয়া ৪ গৃপহনী 4646433823  

484 পমাঃ সারওয়ার পহাভসন পমাঃ পমািাজ আলী োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 2396422699  

485 পতলকা রানী হভরন পমস্তী োর পরয়া ৪ গৃপহনী 7346442960  

486 পমাঃ আফসার আলী নসয়ে আলী োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 6896593453  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

487 খুপশ জনাে আলী োর পরয়া ৪ গৃপহনী 8693546155  

488 বুলু রানী োলা িাসী মৃত পেভরন রপেিাস োর পরয়া ৪ গৃপহনী 7016619357425  

489 পমাঃ সাইরুল পজল্লুর রহমান োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 5996636345  

490 পমাসাঃ পিাভিজা িাতুন 
পমাঃ মাপনক উদ্দীন 

পসি 
োর পরয়া ৪ গৃপহনী 4646431280 

 

491 পমাসাঃ শাহানাজ পেগম পমা মপফজুল ইসলাম োর পরয়া ৪ গৃপহনী 5546419166  

492 পমাসাঃ পসপলনা পেগম আব্দুল োভসি োর পরয়া ৪ গৃপহনী 7793322905  

493 পমাঃ পরন্টু আফসার পহাভসন োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 7796411366  

494 পগালাম পমাস্তফা  দুঃখু পেশ্বাস োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 7796603087  

495 পমাঃ নুরুল ইসলাম পমাংলা মিল োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 3700799368  

496 পমাঃ হাপেবুল োসার পমাঃ কপের পহাভসন োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 7796410350  

497 তাজভকরা পেগম িপের উপদ্দন োর পরয়া ৪ গৃপহনী 7346309649  

498 পমাসাঃ রুপে পেগম পমাঃ কযাপলম মহাভিে োর পরয়া ৪ গৃপহনী 7016619358557  

499 পমাসাঃ িাপিজা পেগম আভনায়ার পহাভসন োর পরয়া ৪ গৃপহনী 1496612688  

500 পমাক্তার পহাভসন সুলতান আলী চুয়ার্াংগা ৭ গৃপহনী 7351299651  

501 পফভরাজ পশি পাতান পশি োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 3296403396  

502 পনম ডল চন্দ্র পাল পগাপাল চন্দ্র পাল  কুমার পাড়া 4 পিনমুজুর 2396622793  

503 
পমাসাঃ রাপজয়া আক্তার 

(রুনা) 
পমাঃ আেদুল সালাম োর পরয়া ৪ গৃপহনী 2396536845 

 

504 পমাঃ কাইম পাতান পশি োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 7796408537  

505 পমাঃ মইনুল ইসলাম পেলাল উপদ্দন োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 5546288738  

506 পমাঃ আবু োক্কার পসপদ্দক দুঃখু পেশ্বাস োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 8246707445  

507 পমাঃ আইনাল হক রপে পেশ্বাস োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 3746425069  

508 পমাসাঃ সাহানারা পমাঃ আভোল পহাভসন োর পরয়া ৪ গৃপহনী 5996305990  

509 শ্রীমপত েপেতা রানী শ্রী লাল চাঁি োর পরয়া ৪ গৃপহনী 3753000078  

510 সুপচএা রানী পাল জনাদ্দ চন্দ্র পাল োর পরয়া ৪ গৃপহনী 2396623635  

511 লুটু িাস মাধায় িাস োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 5546722967  

512 লুৎফুন্নহার পমাঃ রমজান আলী োর পরয়া ৪ গৃপহনী 7336982843  

513 শ্রীমপত কুনপত োলা শ্রী পনভপন চন্দ্র িাস োর পরয়া ৪ গৃপহনী 7016619358867  

514 শ্রী রপে কম ডকার শ্রী দূগ ডা চরন কম ডকার োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 9119223007  

515 রাধারানী সরকার 
শ্রী পিভজি নাথ 

কম ডকার 
োর পরয়া ৪ গৃপহনী 4196388633 

 

516 রনপজত হালিার োবু হালিার োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 1496265198  

517 পমাঃ মপনরুল ইসলাম পমাঃ পসকন্দর ইসলাম োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 7764903691  

518 পমাঃ আব্দুল কপরম শাজাহান মিল োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 1929960126  

519 পমাসাঃ পকপম পেগম মৃত জাইদুল োর পরয়া ৪ গৃপহনী 7016619358656  

520 পমাঃ িপলল উপদ্দন পমাঃ নাইদুর রহমান োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 2396730216  

521 পমাঃ ইসমাইল পহাভসন সান 
পমাঃ আলমগীর 

পহাভসন 
োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 3756933788 

 

522 পমাসাঃ শাহাজাপি পেগম পমাঃ মামভলাত োর পরয়া ৪ গৃপহনী 7016619358787  

523 পমাঃ দুরুল পহািা পমাঃ তাইফুর রহমান োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 7357056899  

524 পমাসাঃ হাপসনা পেগম পপশকার পমস্তী োর পরয়া ৪ গৃপহনী 4186640522  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

525 আব্দুল কপরম লাল চাঁি পেশ্বাস োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 3296276243  

526 নাপসমা রইসউদ্দীন োর পরয়া ৪ গৃপহনী 3296709953  

527 চানমুপন িাতুন পমাঃ রমজান আলী োর পরয়া ৪ গৃপহনী 4646434565  

528 শ্রী জীেন হলিার শ্রী পেদু হলিার োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 5096570428  

529 শ্রীমপত পশা া রানী মৃত পশামু্ভ কম ডকার োর পরয়া ৪ গৃপহনী 6907170275  

530 পমাহাঃ বুধু মিল কাজু মিল োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 4196582607  

531 পেমলা পশু পপত রপে িাস োর পরয়া ৪ গৃপহনী 7016619358733  

532 পমাঃ আপজজুল হক নতয়ে আলী মিল োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 5096376180  

533 পমাঃ সােদুল  
পমাঃ ইপসম তুল্লাহ 

সরকার 
োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 7016619358710 

 

534 পমাসাঃ নাসপরন পমাঃ মুনতাজ পমিী োর পরয়া ৪ গৃপহনী 2846599088  

535 পমাঃ শপরফুল ইসলাম পমাঃ আপজজুল হক োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 5096683817  

536 পমাসাঃ নুভরশা পেগম পমাঃ রপফক  োর পরয়া ৪ গৃপহনী 3746625197  

537 পমাসাঃ চানমুপন পেগম পমাঃ পাচু পমপি োর পরয়া ৪ গৃপহনী 2396727972  

538 শ্রী উজ্জল িাস শ্রী পনভপন চন্দ্র িাস োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 7016619358868  

539 এপরনা পমাঃ সপিন আলী োর পরয়া ৪ গৃপহনী 7016619358039  

540 শ্রীমপত পসফালী পসংহ শ্রী লক্ষন চন্দ্র পসংহ োর পরয়া ৪ গৃপহনী 7016619358877  

541 চাভমলী পেগম আমজাি পেশ্বাস োর পরয়া ৪ গৃপহনী 3296625852  

542 অপনতা রানী পনভপন চন্দ্র িাস োর পরয়া ৪ গৃপহনী 9146239422  

543 শ্রীমপত আরতী রানী যানুপাল োর পরয়া ৪ গৃপহনী 1496390756  

544 পমাঃ আব্দুর রাজ্জাক  দুঃখু পেশ্বাস োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 4646301053  

545 পমাসাঃ পিাভতজা পেগম পজল্লু মন্সী োর পরয়া ৪ গৃপহনী 3296406402  

546 পমাসাঃ পগাভলনুর পেগম এজাহার আলী িান োর পরয়া ৪ গৃপহনী 8246408093  

547 পমাসাঃ পশউলী পেগম পমাতাভলে োর পরয়া ৪ গৃপহনী 5546616805  

548 তরজমা িাতুন হাভমি আলী োর পরয়া ৪ গৃপহনী 1513512119  

549 পমাঃ োইভরান পমাঃ ফুরকান আলী োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 1023361510  

550 পমাঃ রপেউল হক পমাঃ আবুল কাভশম োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 4663455485  

551 লতা মৃত রাপকে োর পরয়া ৪ গৃপহনী 7016619357808  

552 নাপসমা আজাি আলী োর পরয়া ৪ গৃপহনী 2846370779  

553 পমাসাঃ পার ীন িাতুন পমাঃ শপরফুর রহমান োর পরয়া ৪ গৃপহনী 3313405825  

554 পসতারা টুটল পশি োর পরয়া ৪ গৃপহনী 7016619357972  

555 সাভয়রা  পমরালী পহাভসন োর পরয়া ৪ গৃপহনী 7796413766  

556 সপফয়া পেগম ঝালু পশি োর পরয়া ৪ গৃপহনী 7016619361937  

557 পমাসাঃ পরভহনা িাতুন 
মৃত পমাঃ িাইরুল 

ইসলাম 
োর পরয়া ৪ গৃপহনী 7013742278953 

 

558 লেনী মৃত পেজয় পাল োর পরয়া ৪ গৃপহনী 7016619358009  

559 পমাঃ পগালাম পমাস্তফা আব্দুল কুদ্দুস োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 9147024846  

560 পমাসাঃ মনুয়ারা পেগম পমাঃ পমাফাজ্জুল োর পরয়া ৪ গৃপহনী 7016619358563  

561 পমৌসুমী আমজাি মিল োর পরয়া ৪ গৃপহনী 4617201167  

562 পমাসাঃ সাথী পেগম পমাঃ তপরকুল োর পরয়া ৪ গৃপহনী 9149973563  

563 শ্রী অপশত কুমার পাল শ্রী নারায়ন চন্দ্র পাল োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 9146591095  

564 পমাসাঃ হুসনারা িাতুন মৃত আত্তাে আলী োর পরয়া ৪ গৃপহনী 1507027785  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

565 পমাসাঃ নাপগস পেগম শপরফুল োর পরয়া ৪ গৃপহনী 7016619358448  

566 পমাসাঃ আকপলমা িাতুন পমাঃ সাইফুদ্দীন োর পরয়া ৪ গৃপহনী 8263501895  

567 রতন কুমার পাল সিল চন্দ্র পাল োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 5998537350  

568 জপন পরজাউল কপরম োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 7793526273  

569 পমাসাঃ পরাপজনা পেগম মকবুল আলী োর পরয়া ৪ গৃপহনী 9573299956  

570 সুভমরা িাতুন প খু মিল োর পরয়া ৪ গৃপহনী 1503036202  

571 পমাসাঃ সাভহলা পেগম মৃত জালাল উদ্দী োর পরয়া ৪ গৃপহনী 7016619353636  

572 পমাসাঃ পরাপজনা পেগম পমাঃ শাহালম োর পরয়া ৪ গৃপহনী 7016619358562  

573 পমাঃ পমাফাজ্জুল পসপকমতুল্লা মিল োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 9573299865  

574 উষা রানী সাহা শ্রীতারা পি চন্দ্রসাহা োর পরয়া ৪ গৃপহনী 7016619357944  

575 পমাসাঃতাজভকরা পেগম নতয়ে আলী  োর পরয়া ৪ গৃপহনী 7796450414  

576 হাপেো পেগম আব্দুল লপতে জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 3746302219  

577 সালমা পেগম  পমাঃ পগালাম পমাস্তফা োর পরয়া ৪ গৃপহনী 7016619357551  

578 নাজরাতুন পেগম আব্দুল মান্নান নচতন্যপুর ৭ গৃপহনী 7018823030694  

579 শ্রীমপত েপে রানী শ্রী ফুলচাঁি পাল োর পরয়া ৪ গৃপহনী 2805037823  

580 পমাঃ রাভজকুল ইসলাম নসয়ে আলী োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 6446385103  

581 পমাঃ সপফকুল ইসলাম 
পমাঃ পমাজাফ্ফল 

পহাভসন 
োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 7016619358393 

 

582 মপরয়ম কান্তু পমিী োর পরয়া ৪ গৃপহনী 5546296038  

583 পমাসাঃ কপহনুর পেগম পমাঃ জয়নাল আভেিীন োর পরয়া ৪ গৃপহনী 7016619357949  

584 পমাঃ আব্দুল লপতে জুলমাত মিল োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 1496695931  

585 পমাসাঃ রাপজয়া িাতুন পমাঃ শপরফুল ইসলাম োর পরয়া ৪ গৃপহনী 7016619357862  

586 কুমারী পমতালী রানী 
শ্রী অজয় কুমার 

সরকার 
োর পরয়া ৪ গৃপহনী 2372246708 

 

587 প্রপতমা লক্ষী িাস োর পরয়া ৪ গৃপহনী 7016619358300  

588 পমাঃ তাপনম পেশ্বাস পমাঃ আঃ মান্নান োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 2838487177  

589 পমাসাঃ আভয়শা পেগম পমাঃ জাইদুল ইসলম োর পরয়া ৪ গৃপহনী 7016619357  

590 পমনা রানী পাল মতীন্দ্র নাথ পাল োর পরয়া ৪ গৃপহনী 6446579606  

591 পমাসাঃ হাজরা পেগম আফসার আলী োর পরয়া ৪ গৃপহনী 8246401221  

592 
পমাসাঃ আভয়শা পেগম 

লপতফা 
সাইদুর রহমান োর পরয়া ৪ গৃপহনী 5106982993 

 

593 পমাঃ জান্নাতুল পফরভিৌস কান্তু পমিী োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 2396296432  

594 পফভরাজা  সাইফুল ইসলাম োর পরয়া ৪ গৃপহনী 7016619358220  

595 পশপরন পেগম পমাঃ পমাসভলম উদ্দীন োর পরয়া ৪ গৃপহনী 4636897508  

596 হাপনফ পেশ্বাস গুজু পেশ্বার োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 3296401171  

597 পমাসাঃ শারপশন িাতুন পমাঃ মপনরুল ইসলাম োর পরয়া ৪ গৃপহনী 2352106278  

598 পমাঃ োের আলী পমাঃ মপজদুল হক োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 4196387684  

599 রুভলিা পেগম 
পমাঃ আলাউদ্দীন 

পেশ্বাস 
োর পরয়া ৪ গৃপহনী 3296277654 

 

600 পমাঃ পসমাজুল হক 
পমঃ পমাজাফ্ফর 

পহাভসন 
োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 4646300675 

 

601 পমাঃ পফভরাজ আলী মৃত কান্তু পমিী োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 7016619358394  

602 তপমজভন্নসা হামুরুদ্দীণ োর পরয়া ৪ গৃপহনী 2396643856  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

603 পমাসাঃ ছপে  দুলাল মিল োর পরয়া ৪ গৃপহনী 3296596830  

604 আনার  পমঘুভশি োর পরয়া ৪ গৃপহনী 3296406816  

605 শ্রীমপত লতা রানী শ্রী বুলু চন্দ্র িাস োর পরয়া ৪ গৃপহনী 7016619358525  

606 পমাসাঃ কপহনুর পেগম সাহার মিল  োর পরয়া ৪ গৃপহনী 3746622046  

607 পমাসাঃ পসতারা পেগম পমাঃ নপেবুর রহমান োর পরয়া ৪ গৃপহনী 1496590082  

608 পমাসাঃ তাজভকরা পেগম পমাঃ পসকান্দার আলী োর পরয়া ৪ গৃপহনী 7796692908  

609 পমাসাঃ সাপফনা পেগম এমরান আলী োর পরয়া ৪ গৃপহনী 1496587898  

610 পমাসাঃ পমাসভলমা পেগম পমাঃ জপহর আলী োর পরয়া ৪ গৃপহনী 9571477329  

611 পমাসাঃ রুপন পেগম দুলু পেশ্বাস োর পরয়া ৪ গৃপহনী 1946325600  

612 পমাসাঃ পশউলী িাতুন পমাঃ পজপদ্দ পেশ্বাস োর পরয়া ৪ গৃপহনী 7016619513605  

613 শ্রী রাভজশ হলিার  সুভকশ হলিার োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 3296709433  

614 পমাঃ পজয়ারুল হক পমাঃ সাইফুদ্দীন আলী োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 7016619512866  

615 রুপে  টিটু োর পরয়া ৪ গৃপহনী 7016619357809  

616 পেপা রানী পাল গভনশ চন্দ্র পাল  োর পরয়া ৪ গৃপহনী 3763411612  

617 পমাসাঃ সুলতানা পমাঃ আব্দুল লপতে োর পরয়া ৪ গৃপহনী 19464513315  

618 পমাছাঃ নাপিরা পেগম পমাঃ আব্দুল োভসর োর পরয়া ৪ গৃপহনী 1021705908  

619 পমাঃ নয়ন আলী পমাঃ সাপকম োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 7016619000100  

620 পমাসাঃ পপল পেগম পমাঃ সাপকম আলী োর পরয়া ৪ গৃপহনী 7016619354383  

621 পরসপমন পমাঃ নুর পহসান োর পরয়া ৪ গৃপহনী 8246397023  

622 পমাসাঃ পশলা পারপ ন পমাঃ পসন্টু পশি োর পরয়া ৪ গৃপহনী 3742304367  

623 পমাসাঃ পশফালী পেগম আব্দুল োভতন োর পরয়া ৪ গৃপহনী 1498535127  

624 শ্রীমপত চায়না রানী শ্রী পসপাত হলিার  োর পরয়া ৪ গৃপহনী 8700203873  

625 পমাসাঃ ফাভতমা পেগম েদু পমিী োর পরয়া ৪ গৃপহনী 2846251615  

626 পমাঃ পসরাজুল ইসলাম মৃত জভেি আলী োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 7016619512873  

627 পমাঃ মতুজা পমাঃ আরশাি আলী োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 419983716  

628 পমাসাঃ শাইমা পেগম এিাজ আলী োর পরয়া ৪ গৃপহনী 1496592690  

629 সপন পমাঃ মতুজা োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 6884309037  

630 পমাঃ আভনায়ারা পমাঃ পসাপলম পরজা োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 6413970127  

631 আব্দুল কপরম পমাঃ এসলাম োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 8697322363  

632 সপহদুল ইসলাম সাইদুর রহমান োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 1023361569  

633 আনারুল মৃত ইসরাইল পাল োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 7016619513885  

634 পমাঃ পজয়ারুল হক পমাঃ শুকুপদ্দ আলী োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 7346308203  

635 পমাঃ পকতাে উদ্দীন পমঃ আলতাে উদ্দীন োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 7016619358440  

636 জগেন্ধু পাল  কাপলপভিা পাল োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 3746624588  

637 পগাভলনুর পমাঃ তাজ আলী োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 7016619357844  

638 অঞ্জপল রানী অপধর িাস োর পরয়া ৪ গৃপহনী 7016619359090  

639 সহাগী পনশ পমাহােি োর পরয়া ৪ গৃপহনী 1496397868  

640 প্রাথনা হালিার শ্রী সনমত হালিার োর পরয়া ৪ গৃপহনী 7016619359119  

641 পমাসঃ সাপেয়া পেগম পসপকমতুল্লা মিল োর পরয়া ৪ গৃপহনী 8696445363  

642 শািনা পগাপেন্দ িাস োর পরয়া ৪ গৃপহনী 7016619359092  

643 অনতা কানু হালিার োর পরয়া ৪ গৃপহনী 1498266436  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

644 পমপল পেগম পমাঃ আব্দুল লপতে োর পরয়া ৪ গৃপহনী 5050925410  

645 শ্রীমপত পনাপমতা রানী প াস পনমাই মাপঝ োর পরয়া ৪ গৃপহনী 2396619195  

646 শ্রীমপত পশিা রানী পাল 
শ্রী পমানুভতাষ কুমার 

পাল 
োর পরয়া ৪ গৃপহনী 7016619358932 

 

647  ারতী পাল ভুভপন পাল োর পরয়া ৪ গৃপহনী 5996657457  

648 শ্রী অপসত পাল শ্রী পচনু পাল োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 7016619358609  

649 আশা রানী শীল নপন পগাপাল শীল োর পরয়া ৪ গৃপহনী 3746597560  

650 শ্রী মপত ম্যভনাকা রানী পাল শ্রী পেজয় পগাপেন্দ পাল োর পরয়া ৪ গৃপহনী 8696646366  

651 পমনু রাণী শ্রী পপত্তনা হলিার োর পরয়া ৪ গৃপহনী 7016619359183  

652 শ্রীমপত সপন্ধ্ পাল শ্রী েলরাম পাল ে োর পরয়া ৪ গৃপহনী 5547288562  

653 মুক্তা রাণী পাতু হালিার োর পরয়া ৪ গৃপহনী 9146561692  

654 শ্রীমপত আিরী রানী পাল হভরন্দ্র নাথ পাল োর পরয়া ৪ গৃপহনী 6446580026  

655 শ্রী সপি পসংহ শ্রী লক্ষন চন্দ্র পসংহ োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 3296271426  

656 শ্রীমপত লক্ষী রানী পাল পশবু পপিত োর পরয়া ৪ গৃপহনী 824661711  

657 শ্রীমপত যমুনা পাল শ্রীমপত  ভনশ পাল োর পরয়া ৪ গৃপহনী 7346658227  

658 উত্তরা শপচন পাল োর পরয়া ৪ গৃপহনী 2846579023  

659 শ্রী গপেন্দ পাল  ওপশপন পাল  োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 7796607781  

660 শ্রী পেকাশ পাল শ্রী পচনু পাল োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 7016619358613  

661 শ্রী রঘুনাথ পাল  মৃত ধরনী ধর পাল  োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 7016619358905  

662 আিনা পাল পগাপাল চন্দ্র পাল  োর পরয়া ৪ গৃপহনী 2396619443  

663 শ্রী সতযপজত রায় মুকুভলন্দু রায় োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 9146235701  

664 শ্রী চন্জন প াষ পমা নাি প াষ োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 5996303508  

665 শ্রী পলাশ কমকার শ্রী পনপিল কমকার োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 8263466131  

666 শ্রী শংকর পাল মৃত সুধীরচন্দ্র পাল োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 7016619358604  

667 শ্রী পগৌতম পাল শ্রী মন্টু পাল োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 7016619358686  

668 পসোনন্দ পসংহ শ্রী নীলকাি পসংহ োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 2413575107  

669 শ্রী সাধু পাল মৃত মপত পাল োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 7016619358616  

670 শ্রী পেপ্লে পাল শ্রী হারুপাল োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 7016619353671  

671 শ্রী সুশীল  পাল শ্রী হারুপাল োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 1946678057  

672 শ্রী অমর পসংহ  সূয চন্দ্র পসংহ োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 6446690361  

673 পমাসাঃ পমাভমনা পেগম পমাঃ মুনতাজ পমিী োর পরয়া ৪ গৃপহনী 7346636918  

674 পমাসাঃ শহর োনু পসতু িাঁ োর পরয়া ৪ গৃপহনী 1946648019  

675 পমাসাঃ আপরফা িাতুন পমাঃ আফজাল আলী োর পরয়া ৪ গৃপহনী 1513922284  

676 পমাসাঃ শ্যামলী িাতুন পমাঃ মপতউর রহমান োর পরয়া ৪ গৃপহনী 8253020583  

677 পমাঃ পমাপমন ইসলাম পমাঃ আফজাল আলী োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 8682362226  

678 পমাসাঃ োয়তুল পেগম গপন মিল  োর পরয়া ৪ গৃপহনী 1023198391  

679 পমাসাঃ কাকলী পেগম পমাঃ মপতউর রহমান োর পরয়া ৪ গৃপহনী 865736110  

680 পমাঃ আজম আসগার আলী োর পরয়া ৪ গৃপহনী 5096682769  

681 পমাসাঃ আভয়শা িাতুন পমাহাঃ আব্দুল মান্নান োর পরয়া ৪ গৃপহনী 5563936151  

682 পমাঃ রপহম শুকুর পেশ্বাস োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 7346438125  

683 পমাঃ জুভয়ল আলী পমাঃ হাপেবুর রহমান োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 5514462158  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

684 শ্রী জগনাথ শীল নপন পগাপাল শীল োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 6446578921  

685 শ্রীমপত পমমী রানী শ্রী পসমাি মিল োর পরয়া ৪ গৃপহনী 7346316289  

686 শ্রীমপত সন্ধ্যা রাণী পাল পনপতই চন্দ্র পাল োর পরয়া ৪ গৃপহনী 1496590405  

687 শ্রী কাপন হলিার পহভরন হালিার  োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 3746623515  

688 শ্রী পিপু হালিার  দুলু হালিার োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 6446588910  

689 শ্রী সুোস সরকার শ্রীকালু হলিার োর পরয়া ৪ পিনমুজুর 1023362021  

690 পমা আবু েকর পসপদ্দক পমাঃ পলাকমান জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 8263537162  

691 ইসরাপফল হক আনারুল ইসলাম জামািারপাড়া ৫ হিনমজুরু 5557195319  

692 আজম আলী পমাঃ আলম আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 6913558877  

693 পমাঃ শামীম আলী পমাঃ পতাহরুল হক জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 2558167717  

694 আব্দুল আপলম আব্দুস সাত্তার জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 4213457270  

695 পমাঃ পসরাজুল ইসলাম আকের আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 3296727898  

696 পমাঃ কুরমান পমাঃ সাইদুল আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 6463436938  

697 পমাঃ আসতার আলী পমাঃ কান্তু মিল জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 8696465858  

698 পমাঃ তপরকুল ইসলাম পমাঃ জয়নাল মিল জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 5996670450  

699 পমাঃ নতমুর মিল জয়নাল মিল জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 9146603718  

700 পমাঃ আফজাল পহাভসন সাজাহান আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 1946689013  

701 পমাঃ আব্দুল হাপমি সাম মহােি জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 5996570668  

702 পমাঃ আসগার িািন জাব্বার িান জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 3296306107  

703 পমাঃ আপমনুল ইসলাম পলয়াকত আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 4646331936  

704 পমাঃ আলমাস আলী মৃত ইসরাইল হক জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 7016619359920  

705 পমাঃ ইসমাইল হক পমাঃ আব্দুর রাজ্জাক জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 6896697676  

706 পমাঃ শুক চাি আলী পমাঃ কান্তু মিল জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 7016619359819  

707 পমাঃ শপফকুল ইসলাম 
পমাঃ মাতােের 

পহাভসন  
জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 9149406374 

 

708 সামসুল আলী পমাঃ আসগার আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 4657203941  

709 পতাপফকুল ইসলাম একরামুল হক জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 6904012686  

710 পমাঃ সাপিকুল ইসলমা পমাঃ জয়নাল মিল জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 5096612170  

711 পমাঃ জামরুল আলী ইয়াপসন আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 4646666141  

712 পমাঃ আসতার আলী ইসলাম আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 4646669996  

713 পমাঃ মুকভলসুর রহমান ইয়াপসন আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 4196524666  

714 পমাঃ ইসমাইল হক পমাঃ ফজলুর রহমান জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 4646453375  

715 লাল পমাহােি অপজত মিল জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 6896393441  

716 পমাঃ রইশউদ্দীন আব্দুস পসােহান জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 9146500641  

717 পমাঃ সাহ্আলম পমাঃ সুজাউদ্দীন জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 7016619360324  

718 পমাঃ কপের আলী পমাঃ আত্তাে উদ্দীন জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 5096511539  

719 পমাঃ আপমনুল ইসলাম মঙ্গলু জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 7347140522  

720 পমাঃ শাজাহান আলী 
পমাঃ পসালায়মান 

মিল 
জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 3746638877 

 

721 পমাঃ আব্দুস সালাম মুসপলম মিল জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 1496529221  

722 সপরফুল পগালাম পমাস্তফা জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 7016619513022  

723 পমাঃ সাইদুল ইসলাম পমাঃ মহাপসন আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 8696468167  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

724 কামাল রপফকুল ইসলাম জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 6858671685  

725 আপজম আলী কামরুল ইসলাম জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 7354107620  

726 পজয়ারুল  মৃত ফপড়ং মিল জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 701661900  

727 পমাঃ মপফজুল ইসলাম তুফানী মিল জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 1496633767  

728 দুলালী অপনল পর্াম জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 7016619358405  

729 পমাসাঃ সামসান্নাহার পমাস্তফা পেশ্বাস জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 5096520449  

730 পমাসাঃ মুসভলমা পেগম পমাঃ পজােদুল আলী জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 1496537216  

731 পমাসাঃ আপিয়া িাতুন পমাঃ সাইদুর রহমান জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 8713525692  

732  পমাসাঃ পতাহপমনা পেগম পমাঃ জালাল উদ্দীন জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 7016619360640  

733 পমাসাঃ পনসতারা পেগম পমাঃ আব্দুর রাজ্জাক জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 6446406487  

734 পমাসাঃ মভনায়ারা পেগম পমাঃ পজাহরুল ইসলাম জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 1946590021  

735 পমাসাঃ মুপলকা পেগম পমাঃ নুর পমাহােি জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 8246647666  

736 পমাসাঃ পেেী পেগম পমাঃ আভয়শ উদ্দীন জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী নাই  

737 পনলুফা িাতুন সাইফুদ্দীন জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 6904026421  

738 পমাসাঃ চাঁভমলী পেগম পমাঃ জালাল উদ্দীন জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 6715837398149  

739 পমাসাঃ নাসপরন িাতুন মৃতঃ পমাস্তফা মিল জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 7016619360288  

740 পমাসাঃ কুলসুম পেগম পমাঃ আকের আলী জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 1023368788  

741 পমাসাঃ সারপমন িাতুন পমাঃ শাজাহান পশি জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 7813457103  

742 পমাসাঃভরাপকয়া পেগম ফপড়ং মিল জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 4646448839  

743 মানসুরা পেগম পমাঃ পসাহরাে আলী জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 2846393508  

744 পমাসাঃ সুফয়া পেগম পমাঃ তাভজম আলী জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 7016619359690  

745 পমাসাঃ পজাসনা পেগম পমাঃ রপফকুল ইসলাম জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 701619359688  

746 পমাসাঃ আভয়শা িাতুন পমাঃ আইয়ে আলী জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 7346758100  

747 পমাসাঃ আভেিা পেগম পনসভমাহাোি আলী জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 8246721099  

748 পমাসাঃ পশিী পেগম পমাঃ সাজাহান আলী জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 6896505739  

749 পমাসাঃ হাপেো সুলতানা পমাঃ এসলাম জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 2843924586  

750 পমাসাঃ মমতাজ পেগম পমাঃ িাইরুল ইসলাম জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 8246420932  

751 কাপরমুল হক হাসান আলী চামাগ্রাম ২ গৃপহনী 5104012858  

752 পগনী পেগম পসতু মিল চামাগ্রাম ২ গৃপহনী 4196474722  

753 পমাসাঃ পজপরনা িাতুন আত্তাে উদ্দীন জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 6446524842  

754 পমাসাঃরাপন পেগম পমাঃ রপেউল ইসলাম জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 3296420932  

755 পমাসাঃ আইপরন পেগম পমাোরক পহাভসন জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 1933217661  

756 মাসুমা িাতুন আব্দুস সাত্তার মহারাজপুর ৫ গৃপহনী 7354108438  

757 পমাসাঃ রাপেয়া োসরী 
পমাহাঃ পজাহরুল 

ইসলাম 
জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 9157027716 

 

758 পমাসাঃ পশউপল পেগম পমাঃ পসহোপ আলী জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 1496411255  

759 পমাসাঃ পচভহপর পেগম জহাক মিল  জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 7346462323  

760 পমাসাঃ পেলপকস িাতুন পমাঃ হাপেবুর রহমান জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 9137806213  

761 পমাসাঃ সাোনা পেগম পমাঃ আলতাে উদ্দীন জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 2846617377  

762 
পমাসাঃ শারপমন আক্তার 

পরমা 
পমাঃ আপমরুল পেগম জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 4152392520 

 

763 পমাসাঃ আপসয়া পেগম পমাঃ সামসুল আলাম জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 7016619360632  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

764 পমাসাঃ সুপফয়া পেগম পমাঃ এসরাইল মিল জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 1946475868  

765 পমাসাঃ পজকভরকা িাতুন পমাঃ চুটু আলী জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 3313443529  

766 পমাসাঃ পপয়ারা পেগম পমাঃ হাপেবুর রহমান জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 7016619360011  

767 পশিা পমাঃ মুঞ্জর আলী জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 
19997016619002531-

09 

 

768 পমাসা নাসপরন পেগম পমাঃ দুরুল পহািা জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 7016619359996  

769 পমাসাঃ পমপন পেগম পমাঃ পসত্তাে আলী জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 9146611463  

770 আভলনুর পেগম পরানু জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 7016619361906  

771 পমাসাঃ পসতারা পেগম পমাঃ পমাকবুল পহাভসন জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 4646667370  

772 পমাসাঃ আকতারা পেগম পমাঃ উসমান আলী জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 7016619360107  

773 পমাসাঃ রুনা িাতুন পমাঃ আব্দুর রাজ্জাক জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 9153045563  

774 পমাসাঃ পরাপকয়া পেগম পমাঃ মাভজি আলী জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 8696767899  

775 পমাসাঃ সাভহলা পেগম পমাঃ আনসার আলী জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 9573321271  

776 পমাসাঃ আশরাফী িাতুন পমাঃ পেভয়ল পশস জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 2822458192  

777 পমাসাঃ পরমাপল পেগম পমাঃ রুস্তুম মিল জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 1496526797  

778 পমাসাঃ আভয়শা পেগম পমাঃ মপজবুর রহমান জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 1496713445  

779 পমাসাঃ পজাহুরা পেগম পমাঃ আব্দুস সাত্তার জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 4197064027  

780 পমাসাঃ রুপেনা িাতুন লাল পমাহােি পমাল্লা জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 8263426978  

781 পমাসাঃ আভমনা পেগম আপজ মিল জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 2846395016  

782 পমাসাঃ রপহমা পেগম পমাঃ রাজু পশি জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 5096620546  

783 পমাসাঃ সহরী পেগম পমাসঃ পচভহরী পেগম জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 7016619360048  

784 পমাসাঃ কাজল পরিা িাতুন পমাঃরুহুল আপমন জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 9146384202  

785 পমাসাঃ পপয়ারা পেগম ছপে 
পমাঃ নাপসর উদ্দীন 

পারুল 
জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 6913517832 

 

786 পমাসাঃ রপহমা পেগম ইসরাইল হক জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 7346458024  

787 পমাসাঃ পসানা িাতুন মৃতঃ পসপদ্দক মিল জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 7016619365911  

788 পমাসাঃ পরভহনা পেগম পলয়াকত আলী জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 4197255828  

789 পমাসাঃ পেপে পেগম পমাঃ গাজী আলী জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 7016619359925  

790 পমাসাঃ মাপেয়া 
পমাঃ পহাভসন 

পমাহােি 
জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 1496537331 

 

791 পমাসাঃ কুলসুম পেগম পমাঃ তাপহর আলী জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 7016619359703  

792 রায়হান আলী পজয়াউর রহমান চামাগ্রাম ২ গৃপহনী 5115475500  

793 পমাসাঃ সুপফয়া পেগম পমাঃ পজাহর আলী জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 7016619359600  

794 পমাসাঃ রুভমশা পেগম পমাঃ োক্কার আলী জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 6404297522  

795 পমাসাঃ ইপরনা পেগম পমাঃ সাভহে আলী জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 6446401496  

796 জান্নাতুন পফরভিৌস পমাঃ তপরকুল ইসলাম জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 8263463492  

797 পমাসাঃ রুনা িাতুন পমাঃ আব্দুল হান্নান জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 1503052381  

798 পমাসাঃ সুপম পেগম পমাঃ সাহাবুপদ্দন জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 9573154730  

799 পশপরন পেগম আলম আলী জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 7796363757  

800 পমাসাঃ সুকতারা িাতুন পমাঃ গুভিাড় মিল জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 7346457620  

801 পমাসাঃ সাভয়রা পেগম পমাঃ জনাে আলী জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 7016619360414  

802 পমাসাঃ সালমা পেগম পমাঃ হায়াত আলী জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 7346336741  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

803 পমাসাঃ পজপরনা পেগম মৃত িাউি আলী জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 7016619359563  

804 পমাসাঃ নাজমা পেগম পমাঃ মপজবুর রহমান জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 7016619353703  

805 পমাঃ আল মামুন আলী সাজ্জাি আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 7346764066  

806 পমাঃ পফভরাজ কপের পমাঃ শপরফুল  জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 5067481597  

807 পমাঃ রাপজে আলী পমাঃ ইদুর আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 6913569882  

808 শ্রী আপি কুমার হলিার শ্রী যুগল হলিার জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর নাই  

809 পমাঃ ইমরান নাপজর পমাঃ নজরুল ইসলাম জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 8713525437  

810 শ্রী যুগল হলিার শ্রী  রত হলিার জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 9146608162  

811 মাভলক পমাঃ আত্তাে আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 1496714849  

812 আওয়াল আলী আব্দুল িাভলক জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 1963582216  

813 আব্দুল আপলম আপমরুল ইসলাম জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 9157027062  

814 পমাঃ মপনরুল ইসলাম পমাঃ রপেউল ইসলাম জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 1947129829  

815 পমাঃ গাফ্ফার আলী আপজজ কারী জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 5546554667  

816 পমাঃ শপরফুল ইসলাম মৃত ভুলু মিল জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 7016619513957  

817 পমাঃ আপমরুল ইসলাম মৃত পমাঃ সাবুরুদ্দীন জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 7016619360285  

818 পমাঃ িাইরুল ইসলাম পমাঃ পমাজাহার আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 9146499992  

819 পমাঃ পসমাজুল ইসলাম পমাঃ আফজাল পহাভসন জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 1023646985  

820 পমাঃ সাইফুদ্দীন পমাঃ আফজাল পহাভসন জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 5996570304  

821 পমাঃ শওকত আলী কপলম পেশ্বাস জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 2846699995  

822 পমাঃ মপনরুল ইসলাম পমাঃ আফজাল পহাভসন জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 7796430770  

823 পমাঃ রুমান আলী পমাঃ িপের উদ্দীন জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 9573363745  

824 পমাঃ আব্দুল িাভলক পমাঃ পহাসন আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 5546436782  

825 পমাঃ আবুল কাভশম  পতাফাজ্জল পহাভসন জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 7344878090  

826 পমাঃ জালাল উদ্দীন িাপেরুদ্দীন জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 1946694096  

827 পমাঃ আকতারুল ইসলাম পমাঃ জালাল উদ্দীন জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 6446622596  

828 জুভয়ল আনসার জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 7813493777  

829 পমাঃ আনসার আলী সভলমান মিল জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 1497259612  

830 পমাঃ আব্দুর রপশি সাম মহােি জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 2846620579  

831 পমাঃ হাপেবুর রাহমান সাম মহােি জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 5996670187  

832 পমাহাঃ রজে আলী  পমাঃ কালাম জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 8699226489  

833 পমাঃ পমাতাভলে আলী জাফর পহাভসন িান জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 4196523056  

834 সাপিকুল সাজাহান আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 5563610327  

835 আব্দুল আপলম পেলাল উদ্দীন জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 6457070685  

836 পমাঃ সািরুল ইসলাম সাম মহােি জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 7347308590  

837 পমাঃ ইস্রাপফল রুস্তুম আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 9573153955  

838 পমাঃ পতাহরাে আলী রুস্তুম আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 5097244189  

839 পমাঃ পসানু আলী পমাঃ এনারুল ইসলাম জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 6885246246  

840 পমাঃ রাভশল আলী পমঃ আনসার আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 7762605553  

841 পমাঃ মপজবুর রহমান রুস্তুম আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 6896507511  

842 পমঃ উপজর আলী আমজাি মিল জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 2846700793  

843 পমাঃ নাপজর উদ্দীন আমজাি মিল জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 9146689337  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

844 পমাঃ িাইরুল ইসলাম কুড়ান পমপি জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 6446708247  

845 পমাঃ এনারুল পমিী কুড়ান পমপি জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 5996755871  

846 পমাঃ সুমন আহভমি পমাঃ এলাম আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 4176791665  

847 পমাঃ একরামুল হক আব্দুল কুদ্দুস জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 6446403328  

848 পজয়াউর রহামান মহােি আলী চামাগ্রাম ২ পিনমুজুর 7346746154  

849 পমাঃ হযরত আলী পমাঃ পসাহরাে আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 3746642648  

850 পমাঃ ফজলুর রহমান মৃতঃ নুরভমাহােি জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 7016619359887  

851 পমাঃ আকতারুল ইসলাম পমাঃ শাজাহান আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 6446619931  

852 পমাঃ মইদুল হক পমাঃ মহাপসন আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 5096612402  

853 পমাঃ আসগার আলী আভনায়ার আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 8246725736  

854 শ্রী হভরন মিল পেশু মিল জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 7346764116  

855 শ্রী সপন্জজত মিল শ্রী রঘুনাথ মিল  জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 2846700256  

856 শ্রী শুশাি হলিার  শ্রী পজভতন হলিার জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 4646455180  

857 শ্রী পেফল িাস হভরন িাস জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 9573540920  

858 শ্রী লালচাঁি মিল শ্রী মঙ্গল মিল জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 1496634120  

859 শ্রী পনরন্জজন মিল শ্রীপমত সমু্ভ মিল জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 6446517580  

860 শ্রী নাথ কম ডকার শ্রী ষষ্ঠী কম ডকার জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 7016619360214  

861 সুমন কম ডকার কৃষ্ণ  কম ডকার জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 6004076896  

862 শ্রী মঙ্গল মিল পিাকা মিল জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 3296644390  

863 শ্রী হপরপি মিল শ্রী জগনাথ মিল জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 8696472078  

864 শ্রী রানা মিল শ্রী পকভশারী মিল জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 4646455024  

865 শ্রী সনপজত সরকার শ্রী  রত সরকার জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 1946586680  

866 শ্রী  ন্জজন কমকার শ্রী  াদু পচাপকিার জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 9146603288  

867 শ্রী জুনরভিান সরকার মুল্টু সরকার জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 6446625011  

868 শ্রী অভপন সরকার লপলত সরকার জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 5546660852  

869 শ্রী নয়ন হলিার শ্রী পকফ রঞ্জন হলিার জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 3746721459  

870 শ্রী পিভনস হলিার শ্রী ইন্দ্রভ াষন জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 3296537388  

871 আনন্দ হলিার রঘু হলিার জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 3749424093  

872 শ্রী চাঁি হলিার পকফরঞ্জন হলিার জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 2396749372  

873 শ্রী োবুল হলিার  ইন্দ্র প াষন হলিার জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 4646569196  

874 পশফালী পহরাস পচৌধরী চামাগ্রাম ২ গৃপহনী 8696434011  

875 শ্রী পিপতস কমকার মৃত শ্রী  াদু পচাপকিার জামািারপাড়া ৫ পিনমুজুর 7016619360206  

876 পশিা রানী কাপতক হলিার জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 557110789  

877 শ্রীমপত পরতা রানী শ্রী সুভেি সরকার জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 8696465684  

878 শ্রীমপত যমুনা রানী শ্রী সমু্ভ হলিার জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 1023217530  

879 শ্রীমপত ফুভলরানী জয়রাম হলিার জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 8696464364  

880 পনপা রানী শ্রী িয়াল কমকার জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 7357058796  

881 শ্রীমপত কামনা রাণী শ্রী স্বপন হলিার জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 2846614432  

882 শ্রীমপত ময়না রানী অপনল জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 6448187499  

883 শ্রীমপত পগতা রাপন শ্রী কাপতক হলিার জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 4196624227  

884 পমাসাঃ শ্রীমপত কিনা রানী হপরপি হালিার জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 9573149235  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

885 শ্রীমপত পশউলী রানী শ্রী স্বপন সরকার জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 4196295713  

886 শ্রীমপত সুকী রানী হুটু হলিার জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 6896692438  

887 শ্রীমপত লগপন রানী শ্রী নেদ্যনাথ হলিার জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 1023368614  

888 শ্রীমপত উপাপস রানী শ্রী ইন্দ্রভ াষন হলিার জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 1946697156  

889 শ্রীমপত  াভলা রানী পকফরঞ্জন হলিার জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 7346758803  

890 শ্রীমপত পশউলী রানী শ্রী জুগল হলিার জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 6896607980  

891 শ্রীমপত অনজপল রানী শ্রী শংকর হলিার জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 7016619353977  

892 শ্রমপত পপল রানী শ্রী পেমল হলিার জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 7016619360238  

893 শ্রীমপত পেভশাকা রাণী মিল শ্রী তারনী মিল জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 1946469648  

894 পেউটি শ্রী সিু জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 1926191220  

895 শ্রীমপত অচনা রানী শ্রী শনজয় হলিার জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 7016619353966  

896 শ্রীমপত অপনতা সাহা শ্রী পনমল সাহা জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 3296298213  

897 শ্রীমপত পপপ রাণী পগােীন্দ্র পি হলিার জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 6896389555  

898 শ্রমপত রাণী মিল পজভতন মিল জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 7016619360555  

899 কুমারী কাজল রাণী  শ্রী পসিাম মিল  জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 5545435090  

900 শ্রীমপত অন্জজলী রানী মিল তারন সাহা জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 1946469663  

901 শ্রীমপত পরভনাকা রানী মিল নারায়ন মিল জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 1496412014  

902 শ্রীমপত পসাহাগী রানী শ্রী সসী মিল জামািারপাড়া 5 গৃপহনী 2846399927  

903 শ্রীমপত সতী রানী মহাভিে কমকার জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 1496631415  

904 শ্রীমপত কিনা  মভনারঞ্জন পসংহ জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 7016619358016  

905 কল্যানী রানী ধীভরন কমকার জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 6435146805  

906 শ্রীমপত পেনাপাপন রানী মৃত শ্রী সুিন কমকার জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 7016619513014  

907 পমাসাঃ পরমা িাতুন পমাঃ পজম মিল জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 1923019978  

908 সাগরী পমাজাফর আলী চামাগ্রাম 2 গৃপহনী 8696564254  

909 পফপন পেগম মঞ্জুর আলী োর পরয়া ৬ গৃপহণী 1496292713  

910 রাপফয়া পেগম শপফকুল ইসলাম োর পরয়া ৬ গৃহিণী 7016619361431  

911 আভমনা পেগম পমাঃ কামাল পহাভসন োর পরয়া ৬ গৃপহণী 7016619361877  

912 পহনা পেগম আলম পমঞা োর পরয়া ৬ গৃপহণী 7016619361923  

913 পমাসাঃ সভকাতারা পেগম পমাঃ উজ্জল মিল োর পরয়া ৬ গৃপহণী 7016619361602  

914 সাভেরা পেগম ইনসান পমর োর পরয়া ৬ গৃপহণী 2396663102  

915 পমাঃ সাইবুর আলী নুরু মিল োর পরয়া ৬ পিনমুজুর 5546663500  

916 পজপরনা পেগম পমাঃ এত্তাজ আলী োর পরয়া ৬ গৃপহণী 7016619351502  

917 পমাসাঃ রাভজিা পেগম পমাঃ হুমায়ন কপের োর পরয়া ৬ গৃপহণী 7016619360845  

918 পমাসাঃ দুলালী পেগম পমাঃ দুংি মিল োর পরয়া ৬ গৃপহণী 7016619361796  

919 পমাসাঃ আনুয়ারা পেগম জয়নাল আভেিীন  োর পরয়া ৬ গৃপহণী 7016619361099  

920 পমাসাঃ জাহানারা পেগম সাইফুদ্দীন োর পরয়া ৬ গৃপহণী 1496296102  

921 পমাসাঃ মভনায়ারা পেগম 
পমাঃ মিাজ 

পরামাপনক 
োর পরয়া ৬ গৃপহণী 2396557197 

 

922 পমাসাঃ জুভলিা িাতুন পমাঃ জুলমাত আলী োর পরয়া ৬ গৃপহণী 7343920786  

923 পমাঃ তুষার মীর  পমঃ পলটন আলী োর পরয়া ৬ পিনমুজুর 3303008027  

924 পমাসাঃ রুপে পেগম পমাঃ শাহ আলী োর পরয়া ৬ গৃপহণী 7016619361785  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

925 পমাহাঃ কালু পশি আব্দুল গপন োর পরয়া ৬ পিনমুজুর 5546326132  

926 পমাসাঃ মপনরা পেগম পিাশ পমাহােি োর পরয়া ৬ গৃপহণী 7016619361619  

927 সুমন আলী পমাঃ মপফজুল ইসলাম োর পরয়া ৬ পিনমুজুর 5104028369  

928 শ্রীমপত প্র াতী রানী লক্ষী নারায়াণ োর পরয়া ৬ গৃপহণী 4646453391  

929 মভনায়ারা পেগম অলী পমাহােি োর পরয়া ৬ গৃপহণী 4196629002  

930 পমাঃ আজাহার আলী পজসারুদ্দীন মিল োর পরয়া ৬ পিনমুজুর 7016619360800  

931 পমাসাঃ সাজু পেগম সুলতান োর পরয়া ৬ গৃপহণী 6446701960  

932 পমাসাঃ র্পল পেগম তাইজুদ্দীন োর পরয়া ৬ গৃপহণী 3296306644  

933 পমাঃ জপন পমাঃ লালটু পশি োর পরয়া ৬ পিনমুজুর 9153081766  

934 পমাসাঃ পরাজালী পেগম পমাঃ রপেউল হক োর পরয়া ৬ গৃপহণী 7016619361673  

935 পমাসাঃসুপফয়া পেগম পমাঃ হপেবুর রহমান োর পরয়া ৬ গৃপহণী 7016619361618  

936 পশউলী হাসমত োর পরয়া ৬ গৃপহণী 7016619361422  

937 পমাসাঃ রুপময়া িাতুন পমাঃ আলম িান োর পরয়া ৬ গৃপহণী 4646945990  

938 অভলাক সরকার শ্রী িাম সরকার োর পরয়া ৬ পিনমুজুর 7016619361498  

939 পমাসাঃ জাহানারা িাতুন পমাঃ জাহাঙ্গীর আলম োর পরয়া ৬ গৃপহণী 3756978346  

940 সাহানা পেগম পমাঃ কুরোন আলী োর পরয়া ৬ গৃপহণী 8248876032  

941 পমাসাঃ পপ্রয়া পমাঃ সাহানুর পশি োর পরয়া ৬ গৃপহণী 3313444949  

942 পমাসাঃ রুভলিা িাতুন পমাঃ মপতউর রহমান োর পরয়া ৬ গৃপহণী 1919562593  

943 পমাঃ আকতার পহাভসন পেশু পশি োর পরয়া ৬ পিনমুজুর 7016619361329  

944 পমাসাঃ পচনু পেগম মৃত পফভরাজ আলী োর পরয়া ৬ গৃপহণী 7016619360839  

945 পমাঃ কামাল পহাভসন মৃত পমাহােি আলী োর পরয়া ৬ পিনমুজুর 7016619361872  

946 পমাঃ আতাউর রহমান সুকুরুদ্দীন োর পরয়া ৬ পিনমুজুর 2396662732  

947 চায়না িাস অপনল সরকার োর পরয়া ৬ গৃপহণী 8696351934  

948 
পমাসাঃ ফাপহমা আক্তার 

খুপশ 
পমাঃ মপতউর রহমান োর পরয়া ৬ গৃপহণী 6456991535 

 

949 কামরুন পনশা ঝাবু হাপজ োর পরয়া ৬ গৃপহণী 4196628699  

950 সীতা শ্রী গয়া নাথ মিল োর পরয়া ৬ গৃপহণী 4646752701  

951 পমাঃ পলয়াকত রুস্তম সরিার োর পরয়া ৬ পিনমুজুর 4646748832  

952 পমাঃ কামাল পহাভসন পমাঃ আপজজুল হক োর পরয়া ৬ পিনমুজুর 1023367392  

953 িইরন পনসা মৃত পহরু পমঞা োর পরয়া ৬ গৃপহণী 7016619361954  

954 মুপন্নকা আপজজুল হক োর পরয়া ৬ গৃপহণী 9146270021  

955 পমাসাঃ সাপেনা পেগম পমাঃ পহাভসন আলী োর পরয়া ৬ গৃপহণী 6896696223  

956 পমাঃ এজাবুল হক মৃত আব্দুল গপন মিল োর পরয়া ৬ গৃপহণী 7016619513523  

957 পমাসাঃ আইপরন পেগম পমাঃ আসতারুল মিল োর পরয়া ৬ গৃপহণী 6446398585  

958 পমাঃ মপনরুল পমাঃ জাইদুল মিল োর পরয়া ৬ পিনমুজুর 4196286035  

959 পমাসাঃ ঝরনা পেগম দুঃখু পময়া োর পরয়া ৬ গৃপহণী 7346459428  

960 মপরয়ম পেগম মৃত নজরুল ইসলাম োর পরয়া ৬ গৃপহণী 7016619362047  

961 পমাসাঃ আভমনা পেগম মিাজ পহাভসন োর পরয়া ৬ গৃপহণী 2396449304  

962 পমাসাঃ আপিয়া পেগম পমাঃ মপফজুল ইসলাম োর পরয়া ৬ গৃপহণী 7016619360818  

963 পমাসাঃ  হাভমশা পেগম আলাউদ্দীন োর পরয়া ৬ গৃপহণী 9146268876  

964 ময়না লালূ োর পরয়া ৬ গৃপহণী 3296728656  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

965 পমাঃ জপসম পজবু পসি োর পরয়া ৬ পিনমুজুর 5546314500  

966 পমাসাঃ সুইটি িাতুন পমাঃ কালু পসি োর পরয়া ৬ গৃপহণী 1963581390  

967 সাপহি পনফাউর রহমান োর পরয়া ৬ পিনমুজুর 6897239833  

968 আব্দুল সালাম মৃত  দু পশি োর পরয়া ৬ পিনমুজুর 7016619362041  

969 নাজমা  জালাল পমস্তী োর পরয়া ৬ গৃপহণী 8246724515  

970 মভনায়ারা  চাঁি পময়া োর পরয়া ৬ গৃপহণী 7016619362109  

971 পমাসাঃ র্পল িাতুন পমাঃ পসপলম পচৌধুরী োর পরয়া ৬ গৃপহণী 7016619361833  

972 তাসপমন পেগম পমাঃ আলম আলী োর পরয়া ৬ গৃপহণী 7016619361183  

973 এোদুল আমজাি পহাভসন োর পরয়া ৬ পিনমুজুর 9146504866  

974 রাভসিা পেগম ইদু পশি োর পরয়া ৬ গৃপহণী 7796733272  

975 পমাঃ আব্দুল রাজ্জাক পমাঃ পমাকবুল পশি োর পরয়া ৬ পিনমুজুর 3746645245  

976 পমাসাঃ পজাহরা পেগম এিাজ আলী োর পরয়া ৬ গৃপহণী 7796646763  

977 পমাঃ মুক্তার পশি আলতাে পশি োর পরয়া ৬ পিনমুজুর 1496635192  

978 পমাসাঃ লুকতারা পেগম 
পমাঃ আব্দুল হক 

পেশ্বাস 
োর পরয়া ৬ গৃপহণী 4646453698 

 

979 পমাসাঃ িাতুভন জান্নাত পমাঃ পফভরাজ কপের োর পরয়া ৬ গৃপহণী 7016619361858  

980 পমাসাঃ সুলতানা পেগম পমাঃ আনারুল ইসলাম োর পরয়া ৬ গৃপহণী 19947016619000200  

981 সাগরী পেগম মৃত লপতে িাঁ োর পরয়া ৬ গৃপহণী 7016619361771  

982 সাভয়িা কাপসম পশি োর পরয়া ৬ গৃপহণী 7016619361993  

983 গুলভচহারা সামরুল োর পরয়া ৬ গৃপহণী 7016619361933  

984 পসানা ান মৃত নসয়ে আলী োর পরয়া ৬ গৃপহণী 7016619361611  

985 পমাসাঃ রাণী পমজানুর রহমান োর পরয়া ৬ গৃপহণী 1947924666  

986 শন ডকা রানী শ্রী জয় চন্দ্র পসংহ োর পরয়া ৬ গৃপহণী 7363503264  

987 পসমা পশি কপলমুদ্দীন োর পরয়া ৬ গৃপহণী 7016619362113  

988 পমাসাঃ সাভফিা পেগম পমাঃ রপেউল পশি োর পরয়া ৬ গৃপহণী 7016619360856  

989 মাহাবুর পময়া  মৃত জাওয়াি পময়া োর পরয়া ৬ পিনমুজুর 7357058200  

990 পিলারা পেগম পমাহাোি আলী োর পরয়া ৬ গৃপহণী 5996453170  

991 পমাঃ সাপহন পশি পমাঃ সাহানুর পশি োর পরয়া ৬ পিনমুজুর 1496630631  

992 োেলূ পশি আনজারুল ইসলাম োর পরয়া ৬ পিনমুজুর 6859336858  

993 পমাঃ রাপকে উদ্দীন মপকম উদ্দীন োর পরয়া ৬ পিনমুজুর 1023218355  

994 পমাসাঃ চাভমলী পেগম পমাঃ সাইদুল পমঞা োর পরয়া ৬ গৃপহণী 8246643012  

995 আসলাম আলী পমাঃ আরকান আলী োর পরয়া ৬ পিনমুজুর 1946696604  

996 
পমাসাঃ আসমা িাতুন 

সুকতারা 
মীর পসপলম োর পরয়া ৬ গৃপহণী 7353048783 

 

997 পমনা পেগম আপজজ পহাভসন োর পরয়া ৬ গৃপহণী 1946468962  

998 পমাসাঃ সপিনা িাতুন 
পমাঃ আব্দুল শুকুর 

আলী 
োর পরয়া ৬ গৃপহণী 9559464137 

 

999 মালা রানী লে হলিার োর পরয়া ৬ গৃপহণী 3746311186  

1000 পমাঃ অভহি আলী পমাঃ জাহাঙ্গীর আলী োর পরয়া ৬ পিনমুজুর 4179974557  

1001 অপচন সাহা পগৌর চন্দ্র সাহা োর পরয়া ৬ পিনমুজুর 5546318600  

1002 পমাঃ আঃ লপতে আজাহার আলী োর পরয়া ৬ পিনমুজুর 8696691669  

1003 শ্রীমপত সুপচএা রানী শ্রী পেজয় পসংহ োর পরয়া ৬ গৃপহণী 5096516926  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

1004 পমাসাঃ পরপনয়ারা পেগম পমাঃ আব্দুল োরী োর পরয়া ৬ গৃপহণী 7016619361068  

1005 আলম জাওয়াি পমঞা োর পরয়া ৬ পিনমুজুর 5546663096  

1006 উরপমলা  পসংহ শ্রী অভশাক পসংহ োর পরয়া ৬ গৃপহণী 7016619360885  

1007 শ্রী অঞ্জন কুমার িাস শ্রী পাঁচ কপড় িাস োর পরয়া ৬ পিনমুজুর 5996870948  

1008 পারুল রানী িাস নভরশ িাস োর পরয়া ৬ গৃপহণী 7016619360877  

1009 পমাসাঃ ফপরিা পেগম পমাঃ শপহি আলী োর পরয়া ৬ গৃপহণী 7016619360840  

1010 পমাসাঃ এমাপল পেগম পমাঃ রপেউল ইসলাম োর পরয়া ৬ গৃপহণী 5996339064  

1011 পতাপহনুর পেগম পমাঃ োেলূ পশি োর পরয়া ৬ গৃপহণী 19877016619513500  

1012 আব্দুল সালাম পগালাম পমাস্তফা োর পরয়া ৬ পিনমুজুর 7016619361949  

1013 সুপফয়া পেগম মৃত মাইনুল পহাভসন োর পরয়া ৬ গৃপহণী 7016619361970  

1014 পমাসাঃ সুপফয়া পেগম গুজু পেশ্বাস োর পরয়া ৬ গৃপহণী 8246723749  

1015 পমাঃ ইসপতয়াক আবু জুভয়ল োর পরয়া ৬ গৃপহণী 6456947776  

1016 পমাসাঃ পশপি িাতুন পমাঃ মপফজুল হক োর পরয়া ৬ গৃপহণী 6907060807  

1017 পমাঃ হাপেবুর রহমান লাল পমাহােি োর পরয়া ৬ পিনমুজুর 3296724226  

1018 পমাঃ োিল ইসলাম পমাঃ এব্রাহীম (সাধু) োর পরয়া ৬ পিনমুজুর 6446627264  

1019 পশউলী পেগম োিশা োর পরয়া ৬ গৃপহণী 7016619361944  

1020 সুকতারা পেগম পভমাঃ নাপসরুল ইসলাম োর পরয়া ৬ গৃপহণী 701619361854  

1021 পমাপফজুল িপেরুদ্দীন মিল োর পরয়া ৬ পিনমুজুর 4196528568  

1022 দুলে পেগম নসয়ে হাজী োর পরয়া ৬ গৃপহণী 3746724149  

1023 পমাসাঃ িপশমন িাতুন পমাঃ জুলমাত আলী োর পরয়া ৬ গৃপহণী 1929280475  

1024 পমাঃ টিপু সুলতান পমাঃ কালু মিল োর পরয়া ৬ পিনমুজুর 5541099403  

1025 পমাসাঃ মভনায়ারা পেগম আপমর পমঞা  োর পরয়া ৬ গৃপহণী 7335847666  

1026 পমাঃ পসরাজুল ইসলাম আশরাফ োর পরয়া ৬ পিনমুজুর 2846621783  

1027 পমাসাঃ পফভরাজা পেগম পেশু পশি োর পরয়া ৬ গৃপহণী 2396442556  

1028 সাভয়িা পেগম পমাঃ ইউসুফ আলী োর পরয়া ৬ গৃপহণী 5060164570  

1029 উজ্জল কুমার শীল সুধীর চন্দ্র পশীল োর পরয়া ৬ পিনমুজুর 8242929514  

1030 পমাসাঃ পহনা পেগম প াগু পেশ্বাস োর পরয়া ৬ গৃপহণী 5546560243  

1031 পরাপকয়া পেগম মৃত এসলাম োর পরয়া ৬ গৃপহণী 7016619361829  

1032 পমাসাঃ িাভলিা পেগম তপরকুল োর পরয়া ৬ গৃপহণী 7016619361808  

1033 পমাঃ জামাল পমপস্ত মৃত পনজাম পশি োর পরয়া ৬ পিনমুজুর 7016619513457  

1034 শ্রী সভিাষ কুমার শীল পনম ডল চন্দ্র শীল োর পরয়া ৬ পিনমুজুর 3746299779  

1035 পমাসাঃ পজমালী পেগম পমাঃ সাজ্জাি আলী োর পরয়া ৬ গৃপহণী 9146499927  

1036 পমাঃ জুলমত আলী আমজাি মিল োর পরয়া ৬ পিনমুজুর 4196529293  

1037 তপসকুল মপতউর োর পরয়া ৬ পিনমুজুর 7016619361775  

1038 পমাঃ পরজাউল কপরম পমাঃ মপতউর রহমান োর পরয়া ৬ পিনমুজুর 7016619361668  

1039 রাপকে পমাঃ মপতউর রহমান োর পরয়া ৬ পিনমুজুর 2356837605  

1040 সাপকল আহভমি পমাঃ মপতউর রহমান োর পরয়া ৬ পিনমুজুর 1003720909  

1041 পমাঃ ইদুল পমাঃ এনারুল ইসলাম োর পরয়া ৬ পিনমুজুর 7016619361910  

1042 পমাসাঃ পকাপহনুর পেগম পমাঃ জামাল পমপস্ত োর পরয়া ৬ গৃপহণী 7016619513456  

1043 ইসমাইল আলী রমজান আলী োর পরয়া ৬ পিনমুজুর 6896691612  

1044 জুভলিা পেগম সাইদুর রহমান োর পরয়া ৬ গৃপহণী 7796426521  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

1045 পমাসাঃ পজাসনা পেগম পমাঃ সাইদুল ইসলাম োর পরয়া ৬ গৃপহণী 4646325847  

1046 পপয়ারা পেগম পমাঃ মাইনুল োর পরয়া ৬ গৃপহণী 7016619361520  

1047 নুরনাহার পমাঃ মুক্তার আলী োর পরয়া ৬ গৃপহণী 7016619361536  

1048 পমাঃ সির আলী আব্দুল হাপমি োর পরয়া ৬ পিনমুজুর 4646570574  

1049 পমাঃ পতাপফজ আলী পমাসভলম োর পরয়া ৬ পিনমুজুর 2846401558  

1050 পমাঃ জামাল উদ্দীন পমাঃ ইয়ািাপল োর পরয়া ৬ পিনমুজুর 3297272027  

1051 পমাঃ আকের পশি মামভলাত পশি োর পরয়া ৬ পিনমুজুর 7016619362070  

1052 তপতী সাহা অপেনাশ মাহাতা োর পরয়া ৬ গৃপহণী 5996339700  

1053 পমাঃ আশরাফ আলী কপলম পেশ্বাস োর পরয়া ৬ পিনমুজুর 5996453089  

1054 মুনুয়ারা পেগম পমাঃ পলাকমান আলী োর পরয়া ৬ গৃপহণী 7016619361893  

1055 টিটন সাহা তারাপি সাহা োর পরয়া ৬ পিনমুজুর 6446279454  

1056 পেজলী পেগম মৃত সাওার োর পরয়া ৬ গৃপহণী 7016619361889  

1057 পমাঃ আব্দুল আহাি পমাঃ জামাল পমপস্ত োর পরয়া ৬ পিনমুজুর 8265571664  

1058 পমাঃ পলটন পহাভসন মৃত সাইফুল হক োর পরয়া ৬ পিনমুজুর 4646450702  

1059 পমাসাঃ পরাজালী পেগম মৃত একরামুল হক োর পরয়া ৬ গৃপহণী 7016619361891  

1060 পমাসাঃ সাইফুল পেগম পসরাজ মিল োর পরয়া ৬ গৃপহণী 8696341703  

1061 পমাসাঃ মুরভসি িাতুন সাইদুর রহামান োর পরয়া ৬ গৃপহণী 2396747707  

1062 পমাঃ ইসমাইল পহাভসন সাইদুর রহমান োর পরয়া ৬ পিনমুজুর 1023367699  

1063 পমাঃ রমজান আলী পমাঃ জাইদুল মিল োর পরয়া ৬ পিনমুজুর 6896266142  

1064 আব্দুল হাপমি সামসুদ্দীন োর পরয়া ৬ পিনমুজুর 1497261022  

1065 পজযাপত রানী সাহা ফপনন্দ্রনাথ সাহা োর পরয়া ৬ গৃপহণী 4646334625  

1066 সাভমনা পেগম লাল পমাহােি আলী োর পরয়া ৬ গৃপহণী 7796647613  

1067 পমাসাঃ ছপে পেগম আরশাি মিল োর পরয়া ৬ গৃপহণী 9146499083  

1068 পভমাসাঃ তাজপরন পেগম পমাঃ িাইরুল ইসলাম োর পরয়া ৬ গৃপহণী 7016619361628  

1069 নাজমা পেগম মৃত আফসার আলী োর পরয়া ৬ গৃপহণী 7016619361991  

1070 পভমাসাঃ জাহানারা পেগম পমাঃ পসাহবুল োর পরয়া ৬ গৃপহণী 7016619361699  

1071 পমাসাঃ জুভলিা পেগম পিরাশ পশি োর পরয়া ৬ গৃপহণী 7346678365  

1072 পমাসাঃ মারুফা িাতুন পমাঃ পমভশর আলী োর পরয়া ৬ গৃপহণী 1468849094  

1073 পমাসাঃ মাকসুরা িাতুন পমাঃ ইব্রাপহম মিল োর পরয়া ৬ গৃপহণী 6463437209  

1074 পমাঃ এহসানুল হক পচৌধুরী 
পমাঃ এনামুল হক 

পচৌধুরী 
োর পরয়া ৬ পিনমুজুর 4610729677 

 

1075 পমাসাঃ পরপেনা পেগম পমাঃ শাজাহান আলী োর পরয়া ৬ গৃপহণী 7016619362188  

1076 নুর নাহার  পসানাপদ্দ োর পরয়া ৬ গৃপহণী 7016619362159  

1077 কামরুন  সাইফুল োর পরয়া ৬ গৃপহণী 7016619362039  

1078 পজাভেিা পেগম পমাঃ হুমায়ান কপের োর পরয়া ৬ গৃপহণী 7016619362046  

1079 পমাঃ পসতাইর পশি পমাঃ আবু তাভলে োর পরয়া ৬ পিনমুজুর 1023327172  

1080 পমাঃ হাসান আলী পমাঃ আইরনাল হক োর পরয়া ৬ পিনমুজুর 7016619361298  

1081 পমাসাঃ মপনরা পেগম সপন োর পরয়া ৬ গৃপহণী 1990702370500  

1082 পচনা পেগম মৃত সাি পহাভসন িান লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 7016619363233  

1083 পমাসাঃ কাপরমা িাতুন পমাঃ মপনরুল ইসলমা লক্ষীপুর ৭ গৃহিণী 8263535018  

1084 মারপজনা িানম লুৎফর রহমান ফরাজী লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 6013522765  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

1085 র্পল চান পমাহােি লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 2396495885  

1086 পমাসাঃ পারুল পেগম পমাঃ সাভিকুল ইসলাম লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 7016619362967  

1087 ফভতনুর পেগম পমাঃ তাইনুস উদ্দীন লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 2846586699  

1088 পমাঃ ইসমাইল হক পরয়াস উদ্দীন লক্ষীপুর ৭ পিনমুজুর 5546599415  

1089 পমাসাঃ পেজলী পেগম জাকার আলী লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 7796586480  

1090 পারুল পেগম পজল্লুর রহমান লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 8246735883  

1091 পমাসাঃ শুকতারা পেগম পমাঃ আলফু লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 6896650154  

1092 পমাসাঃ পরনু পেগম ধুলু মিল লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 2846452742  

1093 পমাঃ তপরকুল পমঃ ঝডু মিল লক্ষীপুর ৭ পিনমুজুর 5096559363  

1094 পমাঃ রুভেল আলী পমঃ নুর ইসলাম লক্ষীপুর ৭ পিনমুজুর 7363572384  

1095 পমাসাঃ সুপফয়া পেগম পমাঃ টুগু লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 1946632773  

1096 পমাহবুল  সরাজ আলী লক্ষীপুর ৭ পিনমুজুর 7346773034  

1097 পমাসাঃ তাসপলমা পেগম পমাঃ দুলাল ইসলাম লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 8678177489  

1098 আব্দুল সালাম হয়রান মিল লক্ষীপুর ৭ পিনমুজুর 9115631716  

1099 পমাসাঃ সাভহলা িাতুন তালাবুর রহমান লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 5996499645  

1100 তারা পেগম কুরোন আলী চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 7016619356074  

1101 পমাঃ হাপনফ  পমাঃ কপের আলী লক্ষীপুর ৭ পিনমুজুর 2413528197  

1102 পমাঃ সপেবুর  পমাঃ এনামুল হক লক্ষীপুর ৭ পিনমুজুর 4171267562  

1103 পমাসাঃ সুজাহান পেগম পহাভসন আলী লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 6446456896  

1104 শ্রীমপত পগৌরী রানী যদু কমকার লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 4196656674  

1105 পমাসাঃ ফাভতমা পেগম মুনসুর আলী লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 2396699718  

1106 পমাসাঃ পিলারা পেগম পমাঃ সাপিকুল ইসলাম লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 5096400964  

1107 পমাঃ োবু িান 
পমাঃ আব্দুল মাভলক 

িান 
লক্ষীপুর ৭ পিনমুজুর 7016619353931 

 

1108 পমাসাঃ পরপন পেগম পমাঃ আসগার আলী লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 8707071596  

1109 পমাসাঃ শাপময়ারা িাতুন পমাঃ শামসুর পহাভসন লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 4183884263  

1110 পমাসাঃ টুপক িাতুন পমাঃ আকের আলী লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 5979406260  

1111 শ্রমপত পপল রানী অপধর কমকার লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 4646616500  

1112 পরাজবুল  আব্দুস সাত্তার লক্ষীপুর ৭ পিনমুজুর 7346395655  

1113 পমাসাঃ নাজমা পেগম পমাঃ শপরফুল ইসলাম লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 7016619363046  

1114 আপরফ  মুনসুর  লক্ষীপুর ৭ পিনমুজুর 5963529655  

1115 পমাসাঃ পেউটি পমাঃ মুন্টু লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 2396496727  

1116 পমাসাঃ মাভসিা পেগম সভলমান মিল লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 2846710669  

1117 পমাহােি আলী পমাঃ শপরফুল ইসলাম লক্ষীপুর ৭ পিনমুজুর 3728749163  

1118 পমাসাঃ পনলুফা পেগম পমাঃ হযরত আলী লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 8696724031  

1119 শ্রী নভেন কমকার শ্রী সাধু কমকার লক্ষীপুর ৭ পিনমুজুর 6446571173  

1120 পমাঃ আব্দুর রপহম পমাঃ রপফকুল ইসলাম লক্ষীপুর ৭ পিনমুজুর 1003794003  

1121 পমাসাঃ কপরমা পেগম আেল পহাভসন লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 5096341366  

1122 পমাঃ হবু আজাহার উদ্দীন লক্ষীপুর ৭ পিনমুজুর 5096712004  

1123 পমাঃ আবু োক্কার পমাঃ নুহু আলী লক্ষীপুর ৭ পিনমুজুর 3307175913  

1124 পমাসাঃ আকতারা পেগম শাহাজান লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 3296585767  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

1125 পারুল  কাভয়স মিল লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 7346630309  

1126 পমাঃ সপহি রানা পমাঃ ফজলু মিল লক্ষীপুর ৭ পিনমুজুর 5082987768  

1127 সপফয়া  মুসপলম মিল লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 9146435657  

1128 জুভলিা িাতুন আপমর পহাভসন িামপুর ২ গৃপহণী 9159764985  

1129 পমাহবুল ইসলাম পমাঃ আভনায়ার লক্ষীপুর ৭ পিনমুজুর 7807046532  

1130 শপরফুল হক আভনায়ার পহাভসন লক্ষীপুর ৭ পিনমুজুর 9113735378  

1131 পমাসাঃ পলতুনভজরা পেগম পমাঃ আলম আলী লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 7803072326  

1132 শ্রী সুপনল কমকার গুরুপি কমকার লক্ষীপুর ৭ পিনমুজুর 2396497857  

1133 শ্রীমপত সারপত রানী জপতন কমকার লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 1496580174  

1134 পমাসাঃ সাভয়মা িাতুন 
পমাঃ  আবু সাভয়ি 

আলী 
লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 8257194848 

 

1135 পমাঃ সাপিকুল ইসলাম পমাঃ পজাহর আলী লক্ষীপুর ৭ পিনমুজুর 5563637619  

1136 পমাসাঃ সুপম পেগম পমাঃ আব্দুল লপতফ লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 8246676053  

1137 পমাসাঃ পকাপহনুর পেগম মতুজা িা লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 6896644579  

1138 পমাসাঃ মারুফা পেগম পমাঃ তাসপলম উদ্দীন লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 5546691410  

1139 শ্রী মপলন কমকার শ্রী  ভেশ কমকার লক্ষীপুর ৭ পিনমুজুর 7016619363115  

1140 সরলা োলা িাসী মািন কমকার লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 5996702667  

1141 শ্রীমপত অপনতা রানী শ্রী হভরন কমকার লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 7796680267  

1142 শ্রীমপত নন্দ রানী পিভেন পচৌকীিার লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 8696721284  

1143 শ্রী সুপজত কমকার শ্রী অপজত কমকার লক্ষীপুর ৭ পিনমুজুর 1513477131  

1144 পমাসাঃ তাজভকরা পমাঃ আভেি আলী লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 2846649248  

1145 নুরুল শামসুদ্দীন চামাগ্রাম ২ পিনমুজুর 7016619356957  

1146 সুপম পেগম চুটু পমপি লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 8696512980  

1147 পমাঃ মুকুল  তানু মিল লক্ষীপুর ৭ পিনমুজুর 7346616027  

1148 পমাসাঃ পসভহনা পেগম পমাঃ ধুলু পাইকার লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 5546693549  

1149 পমাঃ োের আলী পমাঃ পমাসাহাক আলী লক্ষীপুর ৭ পিনমুজুর 70166190  

1150 পমাসাঃ ফপরিা িাতুন পমাঃ রাভশি  লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 2407093877  

1151 পমাসাঃ পনলুফা পেগম পমাঃ সাইদুল রহমান লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 9573181071  

1152 পসাপফয়া পেগম এোদুল োর পরয়া ৭ গৃপহণী 7016619361803  

1153 রজপল পেগম কভয়স উদ্দীন লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 2396387207  

1154 পমাসাঃ সুপম পেগম শরীফ আলী লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 2846645402  

1155 পমাঃ রবু পশি শুকুদ্দী পশি লক্ষীপুর ৭ পিনমুজুর 2846648190  

1156 পমাঃ দুলাল আলী সুকুদ্দী মিল লক্ষীপুর ৭ পিনমুজুর 9146544789  

1157 পমাসাঃ রুমালী পেগম মৃত পনয়াজ উদ্দীন লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 7016619363128  

1158 পগপন পেগম ইউসুপ মিল লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 8696631038  

1159 পমাসাঃ রাপজয়া পেগম পেল্লাল মিল লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 5546603860  

1160 পমাহাঃ দুরুল পহািা পমাঃ মুিবুল পহাভসন লক্ষীপুর ৭ পিনমুজুর 7016619000001  

1161 পমাসাঃ িাভলিা পেগম পমাঃ পসাহরাে পেশ্বাস লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 5546489369  

1162 হাপলমা  লালু পেশ্বাস লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 1496460666  

1163 নুনী পমাঃ মুইজুদ্দীন লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 6446447630  

1164 পমাসাঃ পেলপকস সওিাগর লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 2846445597  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

1165 পমাসাঃ পতাহপমনা পেগম পমাঃততজুল ইসলাম লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 3296471414  

1166 সাভনায়ারা পমাফাজুল হক লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 1946519319  

1167 শপরফুল  এিাজ আলী লক্ষীপুর ৭ পিনমুজুর 3746476559  

1168 পমাসাঃ ছপে  পমাসাহাক লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 5096451827  

1169 শুকতারা িাতুন পমাঃ মইজদ্দীন লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 9156983570  

1170 পমাঃ পরজাউল কপরম মৃত পসাভলমান মিল লক্ষীপুর ৭ পিনমুজুর 6414754864468  

1171 পমাসাঃ জান্নাপত িাতুন গুভিাড় আলী লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 6446452184  

1172 পমাসাঃ তাজভকরা পেগম পমাঃ রবু লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 1946724554  

1173 পমাসাঃ তাভহরা পেগম পমাঃ জুলমাত আলী লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 8697063645  

1174 পমাসাঃ পফরভিাপস পমাঃ নুরুল ইসলাম লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 9146642302  

1175 পমাসাঃ নাপসমা পেগম পমাঃ োহার পশি লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 3296681517  

1176 পমাসাঃ সভহহা পেগম পমাঃ আফসার আলী লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 1023298282  

1177 পমাসাঃ পফভরাজা িাতুন পমাঃ নজরুল ইসলাম লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 5107062795  

1178 পমাঃ তাপজরুল  মৃত গাউস মিল লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 7016619363040  

1179 পমাসাঃ কপরমা পেগম পমাঃ পসরাজুল ইসলাম লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 5996505342  

1180 পমাসাঃ সুপফয়া িানম 
পমাঃ জাহাঙ্গীর আলম 

িান 
লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 7016619353936 

 

1181 পমাসাঃ আসমা পেগম মৃত ইপিস আলী মিল লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 7016619363042  

1182 পমাসাঃ হাপলমা পেগম মৃত পরাসদুল হক লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 7016619363320  

1183 পমাসাঃ রুপে মকবুল লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 9146441226  

1184 পমাঃ সাভজি িান নাভির িান লক্ষীপুর ৭ পিনমুজুর 3746361686  

1185 পমাসাঃ  আভমনা পেগম পমাঃ পরজাউল িান লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 7016619363256  

1186 পমাসাঃ জাহানারা পমাঃ আভনস আলী লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 9146333464  

1187 পমাসাঃ আকতারা পেগম পমাঃ তাইজুল িান লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 7016619363258  

1188 পমাসাঃ তাজপরন পেগম পসাহরাে মিল লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 5096341291  

1189 সাত্তার রুহুল আমীন লক্ষীপুর ৭ পিনমুজুর 2396617512  

1190 পগালসান পসতু মিল  লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 6446456599  

1191 ফুভলা পমাঃ আমারুল লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 5096444087  

1192 পমাসাঃ আপিয়া পেগম ইসরাইল পমপি লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 3746731227  

1193 পমাঃ শপরফ পমাঃ আপমরুল ইসলাম লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 6896448195  

1194 শ্রী পনভপন কমকার ভূভপন কমকার লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 5996611819  

1195 পমাসাঃ শভকাতারা পেগম পমাঃ সুলতান মিল  লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 8246368669  

1196 পমাসাঃ পিাভতজা পেগম পমাঃ জালাল লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 7016619363044  

1197 আপশয়া পেগম জুলমত আলী োদুড়তলা ৭ গৃপহণী 7016619361597  

1198 পমাসাঃ সাথী িাতুন পমাঃ োেলু লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 8698762526  

1199 পসোরন কমকার দ্বীভজন কমকার লক্ষীপুর ৭ পিনমুজুর 7363505236  

1200 শ্রীমপত মুনজুরী রানী শ্রী সুপের কমকার লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 6896442560  

1201 পমাঃ রপফকুল ইসলাম পমাঃ আব্দুর রহমান লক্ষীপুর ৭ পিনমুজুর 7797082968  

1202 মুনুয়ারা ভুলু মিল লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 2846335020  

1203 মুন্টু একরামুল লক্ষীপুর ৭ পিনমুজুর 5546608893  

1204 পমাঃ রপেউল হক পমাঃ তাজামুল মিল লক্ষীপুর ৭ পিনমুজুর 3746875721  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

1205 পমাঃ কপেরুল িান পমাঃ ওদুল িান লক্ষীপুর ৭ পিনমুজুর 8696780637  

1206 পমাসাঃ পপল পেগম পমাপিন মাহালত লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 4196351391  

1207 পমাসাঃ নুরজাহান পেগম পসরাফত পশি লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 4646501819  

1208 আনুয়ারা পেগম লাল পমাহােি লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 4646703530  

1209 পমাঃ পসরাজুল ইসলাম পরাস্তম আলী লক্ষীপুর ৭ পিনমুজুর 2846518401  

1210 পমাসাঃ পরিা পেগম পমাঃ আব্দুল লপতফ লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 3296593795  

1211 পমাঃ মপনরুল ইসলাম িান 
মৃত আলতাফ পহাভসন 

িান 
লক্ষীপুর ৭ পিনমুজুর 7016619363254 

 

1212 নুভরশা পেগম পমাজাহার আলী োদুড়তলা ৭ গৃপহণী 7016619361601  

1213 পমাসাঃ পরভহনা িাতুন পমাঃ কামরুল পহাভসন লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 7016619363039  

1214 পমাসাঃ পেপলয়ারা িাতুন পমাঃ  াি আলী লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 5113514441  

1215 পমাসাঃ সাভলহা পেগম ফাভনস মিল লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 6896644041  

1216 পমাসাঃ নাসপরন িাতুন পমাঃ পরজাইল কপরম লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 7796478704  

1217 পমাসাঃ পরপন পেগম পমাঃ পতাসপলমা লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 1023245465  

1218 পমাসাঃ রাভেয়া পেগম পমাঃ মুিাজ মিল লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 1496351782  

1219 পমাঃ  াদু পমাঃ পজাহর আলী লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 5113469141  

1220 পমাসাঃ আপশয়া পেগম মৃত গাউস মিল লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 7016619363038  

1221 পমাসাঃ পজাভেিা পেগম পেলাল উদ্দীন লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 5996625710  

1222 পমাসাঃ পমপরনা িাতুন পমাঃ পতাহর আলী লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 70166193624  

1223 পমাসাঃ পশউলী পেগম পমাঃ এনামুল হক লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 1496353804  

1224 পমাসাঃ মাপজনা িাতুন পমাঃ সাইদুল ইসলাম লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 1017237411  

1225 পমাসাঃ পজপরনা পেগম পনয়াজ উদ্দীন লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 3746470255  

1226 লাইপল আনসার লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 5546483180  

1227 পমাসাঃ জাভয়িা িাতুন পমাঃ োহার পশি লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 3746670359  

1228 সুপি ওয়াভহজুল লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 7796677172  

1229 মনুয়ারা পেগম পমাঃ পেলাল উদ্দীন লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 2846712350  

1230 পমাসাঃ োসরী িাতুন পমাঃ রপহম আলী লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 4213519525  

1231 মাপেয়া সুকুদ্দী  লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 4196457339  

1232 পমাসাঃ আসনারা পেগম পমাঃ মাহাতাে মিল লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 8696516361  

1233 পমাসাঃ পনসা িাতুন পমাঃ িাইরুল ইসলাম লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 6913586829  

1234 পমাসাঃ রুপে  পমাঃ আলতাজ লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 5996700844  

1235 পমাসাঃ কুলসুম িাতুন পমাঃ ইয়াপসন আলী লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 7016619363426  

1236 পমাঃ অভলকা পেগম পমাঃ পেকু পসি লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 6446652601  

1237 পমাসাঃ অভজনুর পেগম পমাঃ আলাউদ্দীন লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 1023300328  

1238 পমাসাঃ পরপেনা পেগম মভয়জ উদ্দীন লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 4196663142  

1239 পমাসাঃ পজাভেিা পেগম 
পমাঃ সুরাজ উদ্দীন 

পমাল্লা 
লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 5546484154 

 

1240 মপরয়ম পেগম কপলমুদ্দীন মিল লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 5521135813  

1241 পমাসাঃ নুভভরা থাতুন পমাঃ আনারুল ইসলাম লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 5057471194  

1242 মপতয়ারা  পাতান আলী লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 4196571287  

1243 পমাঃ আনারুল  পমাঃ আরমান আলী লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 8696518912  

1244 পমাঃ আলীম আলী পমাঃ ইব্রাপহম আলী লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 5531063419  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

1245 পমাসাঃ আভয়শা পেগম লাল পমাহােি লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 7796377369  

1246 পমাসাঃ র্পল  লাল পমাহােি লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 4646501900  

1247 আলাউদ্দীন মুসপলম মিল োদুড়তলা ৭ গৃপহণী 9573272367  

1248 পমাসাঃ নুভরফা িাতুন পমাঃ সাইফুল ইসলাম লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 6007033878  

1249 আনসার আলী আরমান আলী লক্ষীপুর ৭ পিনমুজুর 1496349018  

1250 পমাঃ রুহুল আপমন পমাঃ মুসপলম মিল লক্ষীপুর ৭ পিনমুজুর 7796681893  

1251 পমাঃ পমাভস্তাফা পিাকা মিল লক্ষীপুর ৭ পিনমুজুর 2846443105  

1252 পমাঃ ইসমাইল আলী পমাঃ আনসার আলী লক্ষীপুর ৭ পিনমুজুর 1507036869  

1253 পমাসাঃ সুমাইয়া িাতুন পমাঃ আনসার আলী লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 6463508611  

1254 পমাসাঃ রপহমা পমাঃ রপেউল ইসলাম লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 5546606103  

1255 শ্রীমপত ছপে রানী শ্রী সুপনল কমকার লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 2396746154  

1256 শ্রীমপত পতভলকা রানী শ্রী সুিশন কমকার লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 8696639841  

1257 শ্রী প্রশাি কমকার সংকর কমকার লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 4196344594  

1258 পমাঃ জুলমাত আলী পিাকা পশি লক্ষীপুর ৭ পিনমুজুর 6896642938  

1259 পমাঃ পসরাজুল ইসলাম জামাল উদ্দীন মিল লক্ষীপুর ৭ পিনমুজুর 6446653971  

1260 পমাঃ আপজম সপফকুল ইসলাম লক্ষীপুর ৭ পিনমুজুর 5055516073  

1261 পমাসাঃ হাপলিা পেগম সদু মিল লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 3746676257  

1262 পমাসাঃ সুপফয়া িাতুন পেলাল উদ্দীন লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 9573294833  

1263 পমাঃ আব্দুল আহাি পমাঃ একরামুল হক লক্ষীপুর ৭ পিনমুজুর 1513545291  

1264 পমাঃ কাউসার পমাঃ পতাহরুল ইসলাম লক্ষীপুর ৭ পিনমুজুর 9163491344  

1265 পমাঃ কাউসার আলী পমাঃ কামরুজ্জামান লক্ষীপুর ৭ পিনমুজুর 3313470175  

1266 রপহমা পেগম পমাঃ মুনসুর আলী লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 4646511313  

1267 পসমাপল মদুল আলী লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 8696632770  

1268 মহরম কাপল পমাল্রা লক্ষীপুর ৭ পিনমুজুর 9573237550  

1269 পমাসাঃ পরাজালী পেগম পমাঃ আরশাি মিল লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 5096653497  

1270 আনারুল মাহাতাে উদ্দীন লক্ষীপুর ৭ পিনমুজুর 8246467537  

1271 সুভলিা পমাঃ একরামুল হক লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 6013479594  

1272 পমাসাঃ টুম্পা িাতুন পমাঃ রজে আলী লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 7803035653  

1273 পমাসাঃ উভে জাপলমা আনসার আলী লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 6013522880  

1274 পমাসাঃ বুিন পেগম পমাঃ ঝড়ু মিল  লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 1496571173  

1275 শপহদুল  আপজজুল হক লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 6896650113  

1276 পমাসাঃ পজভলিা পেগম আরশাি আলী লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 8696720468  

1277 পমাসঃ মমতাজ পেগম পমাঃ মাসুি আলী লক্ষীপুর ৮ গৃহিণী 8246476702  

1278 পমাসাঃ সুলতানা পেগম পমাঃ রপফকুল ইসলাম লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 2845334958  

1279 পমাসাঃ রাপজয়া পেগম এিাজ মিল লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 9573241040  

1280 পমাসাঃ ফপরিা পেগম আব্দুর রহমান লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 7796746571  

1281 পমাঃ জুভয়ল আপল পমাঃ আরমান লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 6896650717  

1282 পমাসাঃমপজনা িাতুন পমাঃ পমাজাভমল  লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 8703101579  

1283 পমাসাঃ পরপে পেপে আব্দুর কপরম লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 2846565162  

1284 পমাঃ হযরত আলী মৃত সােজাি আলী লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 7016619353814  

1285 পমাঃ সামসুদ্দীন মৃত সােজাি আলী লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 7016619364862  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

1286 পমাসাঃ কপহনুর পেগম পমাঃ মপনরুল ইসলাম লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 7016619364828  

1287 পনসোনু  এসারুদ্দীন লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 1023189143  

1288 পমাসাঃ নাপসম িতুন মাহাতাে উদ্দীন লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 1496473289  

1289 পমাঃ সাপিকুল ইসলাম জুভেি আলী পময়া লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 1946410816  

1290 পমাঃ মসারফ মৃত সােজাি আলী লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 7016619353839  

1291 পমাঃ ইয়াি আলী পমাঃ আনারুল ইসলাম লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 2396617892  

1292 পমাহাঃ সুকচান্দ আলী পমাঃ মপফজুল ইসলাম লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 4646766693  

1293 পমাসাঃ পশপরন পেগম পমাঃ কামাল উদ্দীন লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 6896558845  

1294 পমাঃ োেলু মুনসুর পময়া লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 8248801832  

1295 পমাঃ মপফজুল ইসলাম ফাউজুদ্দীণ লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 3746595440  

1296 পসন্টু কভয়শ লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 3297269999  

1297 পমাহােি ইব্রাপহম ইসলাম পমাহাঃ আলম আলী লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 6875010719  

1298 পমাঃ পজয়ারুল ইসলাম রপেউল হক লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 3288948387  

1299 পমাসাঃ সানুয়ারা পেগম পমাঃ ঝালু মিল লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 6896645444  

1300 পমাঃ পসাহরাে পহাভসন মুিাজ আপল লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 6897244007  

1301 মাপেয়া  আরমান  লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 7016619365129  

1302 পমাসাঃ ফারজানা িাতুন েিরুল আলম লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 2413551033  

1303 পমাসাঃ তাসপলমা পেগম পমাঃ আনসার আলী লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 1946729819  

1304 পমাঃ মপনমুল ইসলাম সাভেি আপল লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 5096713234  

1305 শাজাহান  মৃত পমাকবুল মিল  লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 7016619365067  

1306 হাপকম  মুঞ্জর আলী লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 1496662485  

1307 পমাহাঃ রপেউল ইসলাম মৃত এিাজ আলী লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 7016619364870  

1308 পমাসাঃ মুসকুরা িাতুন 
পমাঃ আলমগীর 

পহাভসন 
লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 7807019240 

 

1309 পমাসাঃ মাসরুফা িাতুন পমাঃ নজরুল ইসলাম লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 4663524967  

1310 পমাসাঃ পরপজয়া পেগম গুভিাড় আলী লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 7796490212  

1311 পমাসাঃ পপয়ারা পেগম পমাঃ আব্দুল কুদ্দুস লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 1946638614  

1312 পমাঃ আব্দুল পমাপমন 
পমাঃ পমাজাফ্ফর 

পহাভসন 
লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 5075512136 

 

1313 পমাসাঃ পারুল পেগম পমাহাঃ লালটু পশি লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 6896645147  

1314 পমাসাঃ সাভফিা পেপে দুলু পশি লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 1946532296  

1315 পমাসাঃ মপরয়ম পেপে মৃত সাভেি মিল লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 7016619364188  

1316 পমাঃ আনারুল ইসলাম লাল পমাহােি লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 2403080605  

1317 দুলালী পেগম দুঃখু মিল োদুড়তলা ৭ পিনমুজুর 7016619361796  

1318 পমাসাঃ পরিা পেগম তাপমজদ্দীন লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 2846715049  

1319 পমাঃ নজরুল  ইসলাম 
মৃত রমজান আপম 

পময়া 
লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 7016619364765 

 

1320 পমাঃ শাপহন আলী পমাঃ আসাম আলী লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 7813527798  

1321 পমাঃ কপের আলী লাল পমাহােি লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 8703044589  

1322 পমাসাঃ পরাপজনা িাতুন পসরাজুল  লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 4601070560  

1323 পমাসাঃ আভয়শা পেগম পমাঃ োবু পময়া লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 3303071801  

1324 ফুলমন পেগম গুধা মিল লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 6446659309  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

1325 পমাহাঃ আব্দুস সালাম মৃত কাভনপতন পময়া লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 7016619364988  

1326 পমাঃ পেসু মিল মৃত জপহর উদ্দীন লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 7016619363723  

1327 সাভেরা পেগম পমাঃ পসরাজুল ইসলাম লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 7016619363884  

1328 লাইলী পেগম সুলতান মুলপে লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 9573367969  

1329 আপরফা পেগম পমাঃ আনারুল ইসলাম লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 8696720419  

1330 পমাসাঃ জুভলিা িাতুন পমাহাঃ ফজলু রহমান লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 7803040349  

1331 পজাপরনা পেগম মৃত কাভনপতন পময়া লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 701661964565  

1332 পমাসঃসারপমন িাতুন পমাঃ শপরফুল ইসলাম লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 4663494294  

1333 মপনরুল ইসলাম মদুল হক লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 701661364143  

1334 পমাসাঃ টুপকয়ারা িাতুন পমাঃ ধুলু মিল লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 6003191878  

1335 সুজাল উদ্দীন রমজান আলী োদুড়তলা ৭ পিনমুজুর 7346579894  

1336 পমাঃ আলম আলী পমাঃ জামাল উদ্দীন লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 1002284527  

1337 পমাসাঃ জান্নাতুন পফরভিীসী পমঃ পজন্টু আলী লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 9146646907  

1338 পমাসাঃ পশপরনা িাতুন পমাঃ কালু মিল ল লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 7016619364947  

1339 পমাসাঃ সরীফা পেগম পমাঃ এনামুল হক লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 7016619364793  

1340 পমাসাঃ সাইফুল পেগম পমাঃ গুভিাড় মিল  লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 4646508426  

1341 পমাঃ লালান পমাঃ আতাবুর রহমান লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 2857017681  

1342 পমাহাঃ আদু রহমান পহাভসন আলী মুন্সী লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 6446341999  

1343 পমাসাঃ সাভেরা পেগম পমাঃ শপফকুল ইসলাম লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 7016619364905  

1344 পমাঃ স্বপন পহাভসন তপরকুল ইসলাম লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 5113494461  

1345 পমাসাঃ পজাভেিা িাতুন পমাঃ পসরাজুল ইসলাম লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 4213494497  

1346 পমাসাঃ পমভহনুর পেপে জুভেি আলী   লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 2846564470  

1347 পমাঃ মামুন আলী পমাঃ আরমান আর  লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 6896440176  

1348 পমাসাঃ পরমা পেগম 
পমাহাঃ নজরুল  

ইসলাম 
লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 6896519472 

 

1349 পমাসাঃ পসাপনয়া িাতুন পমাঃ রাভশি আলী লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 6913596687  

1350 পমাসাঃ লা লী পেগম পমাঃ রপেউল ইসলাম লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 6446353705  

1351 পমাঃ এনামুল হক মৃত পজল্লার রহমান লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 7016619353834  

1352 পমাসাঃ শামনুর পেগম পমাঃ আব্দুল রহমান লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 6896451074  

1353 পশি ফপরি আলী সানাউল্লাহ পময়া লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 6896329940  

1354 পমাঃ পসাভহল রানা পমাঃ আব্দুস সালাম লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 7016619513820  

1355 র্ােলু সাইদুর লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 1946731757  

1356 পমাসাঃ ফভতনুর পেপে পমাঃ িপের পমপি লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 2846456164  

1357 পমাঃ পমাশারফ  লাল পমাহােি লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 6913570716  

1358 নারপগস পমাকবুল পহাভসন লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 9146328928  

1359 জাপকর মৃত শাম পমাহােি লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 7016619364982  

1360 পমাঃ আব্দুল কাভির আপসর পময়া লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 7016619364901  

1361 পমাঃ কেরুল আলী পমাঃ পসরাজুল হক লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 4663458711  

1362 পমাঃ আব্দুল মাভলক পমাঃ সির আলী লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 7016619364757  

1363 পমাঃ নজরুল  ইসলাম মুসপলম মিল লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 8696725640  

1364 এসাদুর  পমাঃ সুজাউদ্দীন লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 3278589456  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

1365 পমাসাঃ পহনা পেগম ইসাহাক মিল লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 6446569862  

1366 পমাঃ মাহাবুে হাসান 
পমাহাঃ পসালাইমান 

আলী 
লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 7016619364832 

 

1367 পমাসাঃ ফুলমন পনসা পমাঃ তাইজুদ্দীণ লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 2846568349  

1368 পমাহাঃ পশমাজুল ইসলাম আরশাি আলী লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 6446661834  

1369 পমাসাঃ সুলতানা পেগম পমাঃ ফুকা মিল লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 7016619364865  

1370 পমাঃ পমাজাপমল  পমাঃ নজরুল ইসলাম লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 7016619353813  

1371 পমাসাঃ শওকতারা পেগম এনাতুল্লা লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 6896447015  

1372 পমাসাঃ তাজপরন িাতুন পমাঃ রপেউল ইসলাম লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 2365070354  

1373 পমাসাঃ নুরজাহান পেগম পিাকা মিল লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 5996507744  

1374 আপশক আলী মুিভলসুর রহমান লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 4206988133  

1375 আভয়শ উদ্দীন সামভমাহােি লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 6896328702  

1376 পমাঃ সাপমন আলী পমাঃ শপরফুল ইসলাম লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 2850225109  

1377 আব্দুল জব্বার সাইফুদ্দীণ লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 9573240349  

1378 মপজবুর পসকান্দার মিল লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 7796488091  

1379 লাল আলী মৃত পমাকবুল পহাভসন লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 3756976787  

1380 পমাঃজাপেল হক মৃত রইশুদ্দীন লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 7016619353803  

1381 পমাঃ সুের আলী পমাঃ আলাউু্দ্দীন পময়া লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 7016619364915  

1382 পমাসাঃ ইসমতারা পমাহাঃ লুৎফর লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 4646399990  

1383 পমাসাঃ পসানা পেগম এিাজ আলী লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 2846456123  

1384 পমাসাঃ সভকাতারা পেগম পমাঃ গুভিাড় আলী লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 2396497998  

1385 পমাসাঃ রুপফনা পেগম এিাজ আপল লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 3296479284  

1386 পমাসাঃ পার ীন িাতুন পমাঃ শপহদুল  লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 7016619364781  

1387 পমাঃ িাউি আলী পমাঃ পতাফাজ্জুল  লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 7363504775  

1388 পমাসাঃ মাপজনা পেগম 
পমাঃ আরমান আলী 

পময়া 
লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 5996402755 

 

1389 পমাসাঃ পরপন পেপে পমাঃ হযরত আলী লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 8246588910  

1390 পমাসাঃ শুকুমন পনসা পমাহাঃ হযরত আলী লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 4646510810  

1391 পমাসঃ রাপজয়া পেগম 
পমাঃ আরমান আলী 

পময়া 
লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 3296677499 

 

1392 আকতারা পেগম পমাঃ মাহাতাে  লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 8246483310  

1393 পমাঃ মাহাতাে উদ্দীণ আব্বাস আলী লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 9146636882  

1394 পমাহাঃ আব্দল িাভলক আফতাে উদ্দীণ লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 1946722939  

1395 পমাহাঃ মপনরুল ইসলাম মৃত রাভজমন পময়া লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 7016619364986  

1396 পমাসাঃ মুনুয়ারা পেগম পমাঃ জামাল উদ্দীন লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 7346624955  

1397 নাপসমা পমাঃ সির মিল লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 1946728811  

1398 পসপরনা পেগম আত্তাে লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 1496467646  

1399 পমাঃ শাপহদুল ইসলাম মৃত এিাজ আলী লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 7016619364785  

1400 পমাভনায়ারা পেগম পমাঃ আত্তাে মিল লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 4196358081  

1401 পরাপজনা পেগম আফসার আলী িান লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 1496392615  

1402 পমাঃ লাল চান আলী মহাভসন আলী লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 9573180230  

1403 পমাঃ ফুয়াি আলী পমাঃ নজরুল ইসলাম লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 3747268773  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

1404 পমাঃ িাইরুল ইসলাম 
পমাহাঃ রপেউল 

ইসলাম 
লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 2834948586 

 

1405 পমাহাঃ আলম আলী পমাহাঃ হাভসনপময়া লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 1946411699  

1406 পমাঃ সিাগর আপল পময়া পমাঃ আলাউু্দ্দীন পময়া লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 7016619364914  

1407 পমাঃ জপসম উদ্দীন পমাঃ হাপকম মিল লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 8263466909  

1408 পমাঃ হাপকম মিল পমাঃ হাভসন আলী লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 7016619353805  

1409 পমাঃ আতাবুর রহমান পমাঃ দুঃখু মিল লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 3297080792  

1410 পমাঃ পমাতাহার আলী মন্টু লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 2815105511  

1411 পমাঃ আকতারুল ইসলাম সােজাি মিল লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 1946722962  

1412 পমাসাঃ রওভশানারা পেগম শাম পমাহােি লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 8696718512  

1413 পমাঃ পসন্টু মিল পমাঃ রইসুদ্দীন লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 7016619364186  

1414 পমাসাঃ আভয়শা িাতুন পমাঃ আলম আলী লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 1027026770  

1415 পমাঃ মপনমুল ইসলাম পমাঃ জালাল উদ্দীন লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 4646503880  

1416 পমাসাঃ মভনায়ারা পেগম পমাঃ ঝাড়ু মিল লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 6446656420  

1417 সাভকরা পমাঃ পেশু পিওয়ান লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 1496472216  

1418 নারপগস পেগম পমাঃ োিশা মিল লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 3296372521  

1419 পমাসাঃ আভমনা িাতুন পমাঃ আরমান আপল লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 3313513974  

1420 খুপক পেগম ফাইজুদ্দীন লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 7796379415  

1421 তাসপলমা পেগম জমভশি আলী লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 1031952458  

1422 পমাসাঃ রুপম পেগম পমাঃ কুতুে পমপি লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 1946728753  

1423 পমাসাঃ আভয়শা পেগম পমাঃ রপেউল ইসলাম লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 8696520454  

1424 লপতফা িাতুন পমাঃ সবুর আলী লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 3313515029  

1425 পূপণ ডমা রানী পাতান হালিার নতুনোজার ৪ গৃপহণী 8696665457  

1426 পমাসাঃ কপচয়ারা পেগম পমাহাঃ আলমাস আলী লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 3746374291  

1427 পমাসাঃ পশিী পেগম পমাঃ পেশারত মিল লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 8696637977  

1428 পমাঃ আব্দুল িাভলক আইয়ুে মুন্সী লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 3747275877  

1429 পমাহাঃ আনারুল ইসলাম মৃত সাজ্জাি আলী লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 7016619364869  

1430 পমাসাঃ পগন্দু পেপে সাভেি আপল লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 1496728583  

1431 তাইজুদ্দীন ইপিশ মিল লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 3746483639  

1432 টগরী পেপে ইপিস লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 9146445920  

1433 পসরাজুল  মদুল হক লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 1023241589  

1434 পমাঃ আব্দুল আপজজ পমাঃ তাইজুু্দ্দীন মিল লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 3747156176  

1435 পমাঃ এলাম আলী ফজলুর রহমান লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 1946784418  

1436 পমাঃ িপলল পমাঃ জালাল উদ্দীন লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 6869300639  

1437 পমাসাঃ সাপমজা িাতুন পমাঃ পসানাদ্দী মিল লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 1023277096  

1438 আব্দুল রপহম পমাঃ ইব্রাহীম আলী লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 1990701661900  

1439 পমাসাঃ পললুফা পেগম পমঃ আতাউর রহমান লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 7016619353829  

1440 পমাসাঃ মাপেয়া পেগম পেলতা আলী মিল  লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 4196579041  

1441 পমাসাঃ মুপলকা িাতুন পমাহাঃ আব্দুস সাত্তার লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 7016619364428  

1442 আব্দুর রাপকে মদুল হক লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 9146547733  

1443 িাইরুল ইসলাম পেলাত আলী লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 9147229034  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

1444 সাপিকুল  মদুল হক লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 7016619364144  

1445 পমাঃ শপফকুল ইসলাম পমাঃ মদুল হক লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 7016619364128  

1446 আব্দুস সাত্তার সাইফুদ্দীণ লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 2396607331  

1447 পমাসাঃ তাসপলমা িাতুন পমাঃ মুপজবুর রহমান লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 3863487423  

1448 শভকাতারা পেগম পমাঃ আত্তাে উদ্দীন লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 1486676198  

1449 পমাঃ মপনরুল ইসলাম আফতাে উদ্দীণ লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 7016619365179  

1450 তহপমনা রইশুু্দ্দীন লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 6896452700  

1451 পমাঃ আবু তাপহর  পমাঃ মপজবুর পশি লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 3746764939  

1452 পরন পমাকবুল মিল লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 7796595034  

1453 মাতরুল  পমাঃ জাপেল হক লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 1946326517  

1454 পমাঃ শপফকুল ইসলাম কুড়ান মিল লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 7797079527  

1455 পারুল  পেশু লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 3296682770  

1456 পমাসাঃ পমপস পেগম পমাহাঃ হযরত আলী লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 2846346001  

1457 পমাহাঃ মপমন আলী 
পমাহাঃ সপফকুল 

ইসলাম 
লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 1496574714 

 

1458 সুমপত রানী পগাকূল হালিার নতুনোজার ৪ গৃপহণী 1946672506  

1459 পমাঃ কামাল আলী মপজবুর  লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 5517328273  

1460 পমাসাঃ লুপস পেগম পসরাজুল  রামু লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 2396615045  

1461 পমাঃ মিাজ আলী মৃত ঝাইটন মিল লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 7016619364595  

1462 সাভমনা পেগম পমাঃ সাভিকুল ইসলাম লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 7016619363789  

1463 পমাসাঃ পেপে পেগম আফসার আলী িা লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 4646503997  

1464 পমাসাঃ পরিা পেগম পমাঃ আজাহার আলী লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 7346625168  

1465 পমাঃ ওমর সাপন পমঃ সুলতানুল ইসলাম লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 4608349199  

1466 পমাঃ এনামুল হক োিশা মিল লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 7016619364078  

1467 পার ীন  রমজান আলী লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 236761179  

1468 পমাঃ কুরোন আলী পমাঃ পচনু মিল লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 1992701661900  

1469 পমাঃ পসরাজুল ইসলাম পমাঃ পতাসপলম মিল লক্ষীপুর ৮ পিনমুজুর 8697125113  

1470 পমাসাঃ ইপরনা পেগম পমাঃ পতাসপলম মিল লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 2846568802  

1471 পপলয়ারা পেগম রপেউল ইসলাম লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 1946531553  

1472 হামফুল পেগম নাইমুদ্দীন মিল  লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 6896333702  

1473 সাপেনা পেগম 
পমাঃ আকতারুল 

ইসলাম 
লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 7016619363948 

 

1474 হাভমিা পেগম এসলাম মিল লক্ষীপুর ৮ গৃপহণী 9146446324  

1475 পমাসাঃ পশপি পেগম 
পমাঃ পসায়াভজ্জম 

পহাভসন 
লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 5996390323 

 

1476 পমাঃ ইদুল আলী পমাঃ উপজর আলী লক্ষীপুর ৯ হিনমজরু 3763451113  

1477 পমাসাঃ সুপম িাতুন পমাঃ সাইদুর রহমান লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 5113475908  

1478 পমাসাঃ লাপক পেগম পমাঃ সাইফুল ইসলাম লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 4646766321  

1479 পমাসাঃ মাসুমা আক্তার পমাঃ পমসোউল হক লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 5996767223  

1480 পমাঃ আরমান আলী আঃ পগাফুর লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 3293628586  

1481 পমাসাঃ পরাভকয়া পেগম এনতাজ আলী লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 2396615813  

1482 পমাঃ দুলাল আলী পমাঃ গপন পহাভসন লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 1977701661900  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

1483 পমাঃ রবু আলী সােজাি আলী লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 6896447791  

1484 পমাসাঃ রাপজয়া পেগম পমাঃ আলম আলী লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 7016619366232  

1485 পমাসাঃ পফভরাজা পেগম পমাঃ পজল্লু রহমান লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 1023246356  

1486 সপেরুল ইসলাম মুনসুর আলী লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 1970701661900  

1487 শ্রী স্বাধীন পসংহ শ্রী পজভতন্দ্রনাথ পসংহ লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 4646396855  

1488 পমাঃ দুরুল পহািা মৃত পমাস্তাজ আলী লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 7016619366335  

1489 পমাসাঃ রুমালী পেগম পমাঃ রওভশি মিল লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 6896646327  

1490 পমাসাঃ বুপড় পেগম  াদু মিল লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 9573185015  

1491 পমাঃ আবু োক্কার পমাঃ জালাল উপদ্দন লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 5097243991  

1492 পমাঃ ইয়াকুে আলী (োবু) পমাঃ আপমনুল লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 2846516470  

1493 পমাঃ আলম আলী মুস্তাজ আপল লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 4196580445  

1494 পমাঃ আলফাজ উপদ্দন মৃত সােজাি মিল লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 7016619365320  

1495 পমাঃ নতমুর রহমান 
পমাঃ আপজজুল 

ইসলাম 
লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 3296674769 

 

1496 পমাসাঃ তাজপরন িাতুন পমাঃ আনসার আলী লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 2396609329  

1497 পমাসাঃ রাভসিা পেগম পমাঃ সাজাহান আলী লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 7016619366167  

1498 পমাসাঃ নাসপরন িাতুন পমাঃ নাপজর পহাভসন লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 8696416117  

1499 পমাসাঃ ঝুরকী পেগম হভরন মিল লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 2396602662  

1500 পমাসাঃ কভমলা পেগম পমাঃ মঙ্গু মিল লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 8696408213  

1501 আপসফা পেগম পমাঃ শপফকুল ইসলাম লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 3286926583  

1502 পমাঃ মাসুম আলী পমাঃ আিালত মিল লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 1918128388  

1503 পমাঃ নুরুল ইসলাম পমাঃ আিালত মিল লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 1999701661900  

1504 পমাঃ আিালত মিল নুর মহাোি মিল লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 1496347442  

1505 পমাসাঃ জঞ্জালী পেগম পতাফাজুল হক লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 9146641585  

1506 পমাসাঃ পসপরন পেগম পমাঃ পমাহভসন আলী লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 1946767536  

1507 সাভিানা রানী নারায়ণ হালিার নতুনোজার ৪ গৃপহণী 7016619358832  

1508 পমাসাঃ পজপরনা পেগম  লাল মহােি লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 6896560353  

1509 পমাসাঃ আনুয়ারা পেগম পমাঃ ভুলু মিল লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 5096337588  

1510 পমাসাঃ মুনুয়ারা পেগম পমাঃ পজােদুল ইসলাম লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 4646392433  

1511 সরস্বপত রানী নচতন্য হালিার নতুনোজার ৪ গৃপহণী 6446602176  

1512 পমাসাঃ পসপরনা পেগম পমাওুডজা পরজা লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 4196457370  

1513 পমাসাঃ সুকতারা পেগম জসুমদ্দীন মিল লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 6446567924  

1514 পমাসাঃ সাভেিা পেগম রফাতুল্লাহ মিল লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 4196573416  

1515 পুতুল হলিার শন্তু হলিার রাজারহাতা ৪ গৃপহণী 8226731530  

1516 পমাসাঃ নরুন্নাহার পেগম পমাঃ পমাজাফ্ফর আলী লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 4646391187  

1517 পেজলী পমাঃ পেশু আলী লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 7016619365537  

1518 পমাঃ মপনরুল ইসলাম পমাঃ মকবুল পহাভসন লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 1947318414  

1519 পমাসাঃ পলপপয়ারা পেগম পমাঃ ফপরি উপদ্দন লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 3296586427  

1520 পমাসাঃ পফভরাজা পেগম পমাঃ মপনরুল ইসলাম লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 7016619366388  

1521 পমাসাঃ পশউলী পেগম পমাঃ আভয়শ মিল লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 4646501231  

1522 পমাসাঃ সুভলিা পেগম োহার আলী লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 5546602714  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

1523 পমাসাঃ পরাশনারা পেগম কপলম উপদ্দন লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 2846341523  

1524 পমাসাঃ পমপল পেগম পমাঃ লুৎফর রহমান লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 7016619366217  

1525 পমাসাঃ পসলী িাতুন পমাঃ তাইনুস মিল লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 59966269028  

1526 পমাসাঃ কাপরমা িাতুন পমাঃ আফসার আলী লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 2846558811  

1527 পমাঃ কাভির আলী পমাঃ কালু পহাভসন লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 3746583669  

1528 পমাসাঃ সম্পা িাতুন 
পমাঃ আনসারুল 

ইসলাম 
লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 1957122318 

 

1529 পমাসাঃ পফরভিাপস পেগম পমাঃ আক্কাস আলী লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 5082483263  

1530 োহাদুর হালিার ভূভপন হালিার নতুনোজার ৪ পিনমজুর 2396650182  

1531 পমাসাঃ পলপপ পেগম পমাঃ পমাহপসন আলী লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 9146553012  

1532 পমাঃ এজাজুল হক সুলতানা মিল লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 7796599715  

1533 অপনতা রানী ধীভরন কম ডকার নতুনোজার ৪ গৃপহণী 7796632664  

1534 পমাসাঃ আিরী পেগম পমাঃ টুনু আলী লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 7016619365556  

1535 কাঞ্চন রানী চরন নতুনোজার ৪ গৃপহণী 4196583142  

1536 পমাঃ আব্দুল হাপমি পমাঃ লুৎফর রহমান লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 7016619365311  

1537 পমাঃ মাহবুে আলম পমাঃ আজাহার আলী লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 1023345786  

1538 পমাসাঃ পরাপজনা পেগম পমাঃ সামিল হক লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 9146546479  

1539 পমাসাঃ পশউলী পেগম পমাঃ পকতাে আলী লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 1496581461  

1540 পমাসাঃ পশিী পেগম পমাঃ আপতয়ার রহমান লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 8246364296  

1541 কাজলী রানী সমু্ভ হালিার নতুনোজার ৪ গৃপহণী 7016619353955  

1542 শপরফা িাতুন আবুল কাভশম লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 4646613481  

1543 জগন্নাথ সুভরন সরকার নতুনোজার ৪ পিনমজুর 3296627494  

1544 সাধনা রানী জগন্নাথ নতুনোজার ৪ গৃপহণী 701661919359256  

1545 পমাসাঃ পরাজলী পেগম কালু মিল লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 2396391605  

1546 পমাসাঃ পরমা পেগম পমাঃ লতীে আলী লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 7346616555  

1547 শ্রী পমঠন কম ডকার শ্রী চন্দ্রা কম ডকার লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 5516131249  

1548 পমাসাঃ পমপরনা পেগম  গুরুদ্দীন মিল লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 4646700684  

1549 পমাঃ আব্দুর রাজ্জাক পমাঃ কালু মিল লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 5546687103  

1550 পমাসাঃ মুসভলমা পেগম পমাঃ পজাকাআলী লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 8096535662  

1551 পমাসাঃ আিরী িাতুন পমাঃ আলম কপের লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 4206987895  

1552 পমাসাঃ পগপন পেগম জাকাপরয়া লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 7016619365564  

1553 পিপালী পসপেল নতুনোজার ৪ গৃপহণী 7016619359254  

1554 শ্রীমপত পনয়পত রানী শ্রীমপত সমু্ভ কম ডকার লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 4167250879  

1555 পেজলী পেগম মাভজি মিল লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 4646607079  

1556 পমাসাঃ মভনায়ারা পেগম পমাজাফ্ফর পহাভসন লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 5096447155  

1557 পমাঃ শুকুরুদ্দীন মিল সভলমান মিল লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 7016619365578  

1558 টগরী মৃত তপরকুল ইসলাম লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 7016619365536  

1559 পমাঃ পসন্টু আলী পমাঃ মহপসন মিল লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 1496460989  

1560 পসপেল সুভরন সরকার নতুনোজার ৪ গৃপহণী 3296627056  

1561 ছপে রানী পাি হালিার নতুনোজার ৪ পিনমজুর 4646626822  

1562 পমাসাঃ খুপশ পেগম ঝাটু মিল লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 1023188954  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

1563 ছপে আক্তার ফজলুর রহমান লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 9569769566  

1564 পমাঃ কাইমুল পমাঃ নতয়ে আলী লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 8694992812  

1565 পমাসাঃ পপয়ারা পেগম পমাঃ চাঁন্দ পমাহােি লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 5096447122  

1566 পমাসাঃ সামসুন্নাহার পমাঃ পমাজাফর আলী লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 4196661211  

1567 পমাসাঃ পশউপল িাতুন পমাঃ আনারুল পহাভসন লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 8215625156  

1568 পমাসাঃ মপনরা িাতুন পমাঃ মপনরুল ইসলাম লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 4663483255  

1569 পমাসাঃ পরিা পেগম পকনু মিল লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 4646395287  

1570 পমাঃ পরজাউল কপরম মইজুপদ্দন পেশ্বাস লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 7796484561  

1571 পমাসাঃ পেজলী মৃত পমাঃ োেলূ পসি লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 7016619361061  

1572 নাপেন ইসলাম োেলূ ইসলাম লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 3754009391  

1573 নাপসমা পেগম আব্দুল লপতফ পসি লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 2846281109  

1574 পমাসাঃ পারপ ন পেগম পমাঃ নাভিম আভলী লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 1496717842  

1575 পমাসাঃ মুপলকা পেগম মুন্জজুর আলী লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 6446344084  

1576 পমাসাঃ রুমা পেগম পমাঃ শপরফুল ইসলাম লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 8246588936  

1577 পমাসা:ভসাপফয়া পেগম মুনজুর আলী লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 2846563548  

1578 পমাসাঃ সুমাইয়া িাতুন পমাঃ োেলু আকতার লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 4204024170  

1579 পমাসাঃ পেপে হাওয়া সাভয়ি আলী মিল লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 1496360585  

1580 পমাসাঃ নারপগস পেগম পমাঃ ফজল পেশ্বাস লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 5546602268  

1581 পমাসাঃ পফনভকরা পেগম জয়নাল আেপিন লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 9146541740  

1582 পলী রানী রাম হালিার নতুনোজার ৪ গৃপহণী 8246622339  

1583 পমাসাঃ আপলয়া পেগম পমাঃ নুর তাজ আলী লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 1496360817  

1584 পমাসাঃ নাভজমা পেগম ফজলুর রহমান লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 4646394330  

1585 পমাঃ নওশাি আলী মৃত পমাঃ কুদ্দুস পেশ্বাস লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 2694811015888  

1586 পমাসাঃ হাসমতারা পেগম পমাঃ আনসার আলী লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 7796375074  

1587 পমাসাঃ রুপগ পেগম পমাঃ তামজুল মিল লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 8696413890  

1588 পমাসাঃ পলপল িাতুন পমাঃ নাইমুল হক লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 4196577409  

1589 নয়পি রানী রাম পি হালিার নতুনোজার ৪ গৃপহণী 7346658631  

1590 পমাঃ অপহদুল ইসলাম পমাঃ পসমাজুল ইসলাম লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 2836826764  

1591 পমাসাঃ জান্নাতুন নাইম পমাঃ মইন উদ্দীন লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 3763483306  

1592 পমাসাঃ আভমনািাতুন পমাঃ আব্দুল হাই লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 1496666494  

1593 শ্রীমপত পুতুল পসংহ শ্রী পগাপেন্দ চন্দ্র পসংহ লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 4646391476  

1594 পমাসাঃ সুলতানা পেগম পমাঃ ইপিস আলী িান লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 4646697120  

1595 পমাসাঃ মাপেয়া পেগম পগয়াস পমাল্লা লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 4196576773  

1596 পমাসাঃ রানী পেগম পমাঃ আলভমস আলী লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 6446563204  

1597 পমসাঃ পরপেনা িাতুন পমাঃ পমাক্তার পহাভসন লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 4646616872  

1598 পসাহারাে আলী আফতাে উদ্দীন লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 2694811015863  

1599 পমাহাঃ আব্দুল লপতফ পরয়াজ উদ্দীন লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 6896556807  

1600 পমাসাঃ পসফালী পেগম পমাঃ রপফকুল ইসলাম লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 7016619366456  

1601 পমাসাঃ উভে সালমা পমাঃ মপজবুর রহমান লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 8684339644  

1602 শ্রী চন্দন কমকার শ্রী মনমথর কমকার লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 4196566162  

1603 পমাসাঃ পার ীন িাতুন পমাঃ সাম পমাহােি লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 8655093204  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

1604 জয়ভিে রাম হালিার নতুনোজার ৪ গৃপহণী 6896566525  

1605 পমাসাঃ পার ীন পেগম পমাঃ কুসুমুদ্দীন লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 9146640702  

1606 পমাঃ সাহিাত  পমাঃ সপহি উদ্দীন লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 3287305712  

1607 আব্দুল মান্নান পমাঃ মপফজুল ইসলাম লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 8713529882  

1608 পমাসাঃ নুরনাহার পমভসর আলী লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 2396758548  

1609 পমাসাঃ পমভহরুন িাতুন পমাঃ ফজলুর হক লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 8246735859  

1610 পমাসাঃ রুপে পেগম পমাঃ শাহ আলম লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 7016619361785  

1611 সারপমন িাতুন  পমাঃ শাহ আলম লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 1513475226  

1612 পমাসঃ পরিা পেগম পতাফাজুল হক লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 7796372600  

1613 বুপড় মৃত ফাকু মিল লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 7016619365570  

1614 পমাসাঃ মহকী পেগম মৃত দুলাল মিল  লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 7016619365553  

1615 পমাসঃ মুনভজরা পেগম পমাঃ আবুিল গপন লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 2846651830  

1616 পপয়ারুল  পমাহপসন আলী লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 8704075855  

1617 পমাঃ সালাম আলী পমাঃ সুকুদ্দী মিল লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 1496665249  

1618 পমাসাঃ সুভলিা পেগম পমাঃ এজাবুল হক লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 5996397413  

1619 পমাসাঃ পজসপমন পেগম পমাঃ দুরুল আলী লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 7016619365669  

1620 পমাঃ টিকু আলী পমাঃ কাভয়ম আলী লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 3747270027  

1621 গকুল সরকার পসন্ধু সরকার নতুনোজার ৪ পিনমজুর 1946654074  

1622 পমাঃ পজয়ারুল ইসলাম পমঃ মহাভসন আলী লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 7347304490  

1623 শ্রী পমলন চন্দ্র পসংহ শ্রী নারায়ন চন্দ্র পসংহ লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 7346398713  

1624 পমাসাঃ পেেী সুলতানা পমাঃ আব্দুল লপতফ লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 7346706679  

1625 পমাঃ রাভসল আলী 
পমাঃ আবু োক্কার 

পসপদ্দক 
লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 6913585144 

 

1626 পমাসঃ পিাভতজা পেগম পমাঃ িাভনশ মিল  লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 5546599027  

1627 তাপসকুল ইসলাম নজরুল ইসলাম লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 2852974746  

1628 পমাহাঃ আব্দুল রহমান সাভেি আলী লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 7796593262  

1629 পমাঃ ইসরাইল আলী মৃত দুলাল মিল  লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 7016619513440  

1630 পমাসাঃ শওভকাতারা পেগম পমাঃ কুটু মিল লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 1912314968  

1631 সাভয়মা পেগম পমাঃ পমাস্তফা লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 2373536222  

1632 পমাঃ তাজামুল হক পমাঃ ইউনুস মিল লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 5098652687  

1633 পমাসাঃ ইপত পেগম পমাঃ পমাস্ত আলী লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 5996626973  

1634 পমাসাঃ তুরজাউন পেগম পমাঃ জালাল উপদ্দন লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 4656984873  

1635 শ্রী প্রশাি চন্দ্র পসংহ শ্রী শংকর পসংহ লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 2371727435  

1636 নুরুল  পমাঃ ফুলচান আলী লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 7016619512829  

1637 পমাঃ এসরাইল হক পজসামুদ্দীন লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 6447251940  

1638 পমাঃ ফলচান আলী পমাঃ মুনতাজ আলী লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 7796474729  

1639 পমাসাঃ পপল পেগম পমাঃ শপরফুল ইসলাম লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 7016619366041  

1640 পমাঃ পমন্টু আলী পমাঃ কাভয়ম আলী লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 6446654664  

1641 পমাসাঃ তারাফুল পেগম পজসারুদ্দীন লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 1023189846  

1642 পমাসাঃ আপশয়া পেগম পমাঃ মহাভসন আলী লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 7016619366044  

1643 পমাসাঃ চাভমলী পেগম পমাঃ হায়াত আলী লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 5546694604  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

1644 শ্রীমপত পিপালী পসংহ রঘুনাথ িাস লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 9146327268  

1645 পুষ্প রানী পঞ্চ হলিার নতুনোজার ৪ গৃপহণী 4646630675  

1646 পমাসাঃ রুমালী িাতুন পমাঃ আইে আলী লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 6896565261  

1647 পমাসাঃ তুরজাউন পেগম পমাঃ জালাল উপদ্দন লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 4656984673  

1648 পমাসাঃ পরাকসানা   পমাঃ রপফকুল ইসলাম লক্ষীপুর ৯ গৃপহণী 1023188897  

1649 রুপচান হলিার সুভেশ হলিার নতুনোজার ৪ পিনমজুর 6457081187  

1650 মপল রানী িাস দুলাল চন্দ্র িাস নতুনোজার ৪ গৃপহণী 3746703663  

1651 পমাসাঃ পরনু পেগম পমাঃ আপরফ আলী লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 19947016619000100  

1652 পমাঃ শপফকুল ইসলাম পমাঃ তাজ উদ্দীন লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 1023302761  

1653 পমাঃ আব্দুর রাপকে পমাঃ পমাজাভেল হক লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 3304041258  

1654 রভজমান মুনসুর লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 9573368926  

1655 পমাসাঃ মুপনরা িাতুন পমাঃ আনারুল হক লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 6003096499  

1656 পমাঃ এসরাপফল পমাঃ পজাহর মিল লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 1496457910  

1657 সাহাে উদ্দীন পমাঃ পমাসাহাক  লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 6446568252  

1658 পমাঃ দুরুল  পমাঃ পমরশাি আলী লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 5096439848  

1659 পমাসাঃ পপল পেগম পমাঃ নভশি আলী লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 1023188210  

1660 পমাঃ তাইজুদ্দীন আভয়শ উদ্দীন লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 1946786249  

1661 পমাসাঃ পরাজলী পেগম  গুরুদ্দীন মিল লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 7796373574  

1662 পমাসাঃ পগপন পেগম জুড়ান মিল লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 1496357599  

1663 পমাসাঃ বুিন পেগম পমাঃ তাইজুদ্দীন লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 7016619363296  

1664 পমাঃ আল আপমন  পমাঃ মপফজ উদ্দীন লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 6013522245  

1665 পমাসাঃ শাহানারা পেগম ইউনুস আলী লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 1023189978  

1666 পমাসাঃ পসমালী পেগম পমাঃ োহার মিল লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 3296674546  

1667 পমাঃ আতাউর পসকান্দার মিল লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 4196353405  

1668 পমাসাঃ পেিানা পমাঃ সাইদুল  লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 7016619363313  

1669 পমাঃ রাজন আলী পমাঃ রুহুল আপমন লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 1028617528  

1670 রুহুল আপমন পমাঃ পজাহর মিল লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 5096442669  

1671 আসভরাপী  শাহজাহান আলী লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 8246364221  

1672 পমাঃ রমজান শরীফ পমাঃ পরাসদুল হক লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 82129619046  

1673 পমাসাঃ শপরফা নুর পমাহােি লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 6896447106  

1674 পমাঃ পসমাজুল হক পমাঃ আজাহার আলী লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 9574787546  

1675 পমাঃ পমাজাভেল পমাঃ পজাহর মিল লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 8246670502  

1676 পমাসাঃ শাহানারা হজরত আলী লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 2846444525  

1677 পমাসাঃ আিরী িাতুন পমাঃ পরাসদুল হক লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 4633397270  

1678 আভয়শা  আইয়ুে  লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 2846443865  

1679 পমাঃ োেলূ পহাভসন ইয়াপসন আলী লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 7016619362833  

1680 সুলতানা পমাঃ কামরুজ্জামান লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 7016619362313  

1681 পমাঃ পরাজবুল ইসলাম আইয়ুে মিল লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 5996622386  

1682 পমাসাঃ কাপরমা পেগম পমাঃ নাইমুল হক লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 5989474092  

1683 পমাসাঃ আভমনা  হযরত আলী লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 7346405272  

1684 পজপরনা  হয়রান লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 2846446579  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

1685 পতাপসকুল  এসলাম লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 3746669856  

1686 আলাউদ্দীন এসলাম লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 3296358959  

1687 পরপা পেগম পমাঃ পসানাপদ্দ লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 4646697161  

1688 পমাসাঃ কাপরমা পেগম পমাঃ নাপসর উদ্দীন লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 7016619362380  

1689 পমাসাঃ জান্নাতুন পফরভিৌসী পমাঃ একরামুল হক লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 5082349811  

1690 শ্রীমপত পরিা রানী শ্রী তারান্দ কম ডকার লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 1496727007  

1691 পমাসাঃ জুভলিা পেগম পমাঃ গুধু মিল লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 2846446165  

1692 পমাঃ লপতে আলী পমাঃ গুধু মিল লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 8696719288  

1693 পমাসাঃ নুর নাহার পেগম পমাঃ পেসারত লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 5546487918  

1694 পমাঃ উসমান আলী ইয়াপসন আলী লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 4646697331  

1695 পমাসাঃ পসপলনা পেগম পমাঃ মিভলসুর রহমান লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 7016619363204  

1696 পমাঃ মাসুি রানা পমাঃ সাপিকুল ইসলাম লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 1503011312  

1697 হাপস রানী মপহনী সরকার নতুনোজার ৪ পিনমজুর 3746402936  

1698 কাভশম আলী পকাোি আলী লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 1946419205  

1699 পরাপজফা িাতুন পমাঃ রাপজকুল ইসলাম লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 1477542474  

1700 পার ীন  আভয়শ উদ্দীন লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 2396737120  

1701 পমাসাঃ পজাসনারা িাতুন পমাঃ এনামুল হক লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 9573290690  

1702 পমাসাঃ সাপকনা পেগম পমাঃ রপেউল আলম লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 5096336754  

1703 পমাঃ ইয়াপসন আলী পসােহান  লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 9573370369  

1704 পমাঃ রইসুপদ্দন মিল ফানুস মিল লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 9146702007  

1705 পমাঃ পমাসরাপফল পমাঃ পজাহর মিল লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 9147038690  

1706 পমাসাঃ জাপকয়াতুভন্নসা পমাঃ আব্দুর রপশি লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 6907024225  

1707 পমাসাঃ সাভজমা পেগম পমাঃ আবুল কালাম লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 2396614139  

1708 
পমাঃ আব্দুল কাভির 

পজলানী 
নুরতাজ আলী লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 3746730864 

 

1709 পমাসাঃ রাপেয়া োসরী পমাঃ আলতাফ পহাভসন লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 8713596933  

1710 পমাসাঃ সানপজিা আকতার পমাঃ পসাহরাে আলী লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 6004076912  

1711 পগালাম পমাস্তফা আরমান মিল লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 5096710842  

1712 মানুয়ারা পেগম সাত্তার আলী লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 9573186807  

1713 মাপজয়া পেগম পমাঃ সাইদুল ইসলাম লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 7016619363793  

1714 পমাঃ রজে আলী পমাঃ  াদু মিল লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 7016619363922  

1715 পমাসাঃ রুমালী পেগম আত্তাে মিল লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 2396386126  

1716 পমাঃ হুমায়ন আলী পমাঃ আলভমশ আলী লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 5546601641  

1717 পমাসাঃ নাপহিা আকতার পমাঃ সাউদুর রহমান লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 2837046883  

1718 পমাসাঃ মমতাজ পেগম পমাঃ রুস্তম আলী লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 3746366560  

1719 পমাসাঃ মাশরুফা িাতুন পমাঃ পমাহবুল হক লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 6463508850  

1720 পমাসাঃ রাপজয়া পেগম পমাঃ শুকুদ্দী মিল লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 4196357364  

1721 পমাঃ লালচান আলী কালু মিল লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 3747077612  

1722 পমাঃ আলী পহাভসন পমাঃ মুসপলম উদ্দীন লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 5505850254  

1723 পমাঃ পজয়াউল হক পমাঃ মুিাজ আলী লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 1965250010  

1724 পমাসাঃ মালপত পেগম মুন্জজুর আলী লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 1946789383  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

1725 পমাঃ রপেউল ইসলাম মহাভসন আলী লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 6896704977  

1726 পমাসাঃ নাপফসা িাতুন পমাঃ েরজাহান আলী লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 6448427721  

1727 পমাঃ মপনরুল ইসলাম সুলতান মিল লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 3746584566  

1728 পেপন পাল নরায়ন চন্দ্র পাল নতুনোজার ৪ পিনমজুর 5546643650  

1729 পেনু পাল পনরঞ্জন কুমার পাল নতুনোজার ৪ পিনমজুর 5546724401  

1730 পমাসাঃ তুনভজরা িাতুন পমাঃ একরামুল হক লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 1494547704  

1731 পমাসাঃ মাসতুরা পেগম পমাঃ নাপসর উদ্দীন লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 4168435198  

1732 পমাঃ হুমায়ন কপের নয়ন মিল লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 2847246705  

1733 পমাসঃ শুকতারা পেগম পমাঃ পসাহরাে আলী লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 6446462407  

1734 পমাসাঃ সারু পেগম পমাঃ সির আলী লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 7016619364296  

1735 পমাঃ রপফকুল ইসলাম পমাঃ মুিাজ আলী লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 7016619364202  

1736 নুর জাহান পেগম 
পমাঃ শুকুর উদ্দীন 

মিল 
লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 1496671239 

 

1737 পেিানা  পমাঃ পেলাল মিল লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 5996711776  

1738 পমাঃ আব্দুস সালাম পমাঃ শাজাহান আলী লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 2397294576  

1739 পমাসাঃ পপংকী িাতুন লাল পমাহােি লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 7016619364257  

1740 পমাসাঃ নাপিরা পেগম আপমন উদ্দীন লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 5546391482  

1741 পমাঃ পরংকু আহভমি লাল পমাহােি লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 7016619513171  

1742 পমাঃ রপেউল ইসলাম এনাতুল্লাহ মিল লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 1023247339  

1743 পমাঃ আভনায়ারুল হক সুলতান মিল লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 6896564264  

1744 সুরজাহান পেগম পাতু পেশ্বাস লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 4196579181  

1745 পমাসাঃ অপন্জজলা আকতার 
আবু আলী আল 

পহাভসন 
লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 2364186169 

 

1746 ছপে পেগম সভলমান মিল লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 3296473584  

1747 পমাঃ হুমায়ন  পিাকা মিল লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 3296742467  

1748 পমাসাঃ জাহানারা পেগম পমাঃ এিাজ আলী লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 5546696344  

1749 পমাঃ জুভয়ল রানা পমাঃ মুিাজ আলী লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 6897235773  

1750 পমাসাঃ শকতারা পেগম পমাঃ আরসাি আলী লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 2396701332  

1751 পমাসাঃ পসানা ান পেগম পমাঃ ননমুদ্দীন মিল লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 5546500009  

1752 পমাঃ নাইমুল হক পমাঃ তাইজুদ্দীন লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 9573299121  

1753 সাধনা পচৌধুরী মিন পচৌধুরী নতুনোজার ৪ পিনমজুর 7016619358838  

1754 রুপেয়ারা পেগম পমছু মিল লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 2396611242  

1755 কুলসুম পেগম পমাঃ পতাহরুল ইসলাম লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 7016619363807  

1756 পরনা পেগম পমাঃ পেশু মিল লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 7016619363831  

1757 রুপল পেগম তাজামুল হক লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 7016619363833  

1758 নুনী োলা পাল রঘুনাথ পাল নতুনোজার ৪ পিনমজুর 7016619358906  

1759 পমাসাঃ পহনা পেগম ইয়াপসন মিল লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 3296374733  

1760 পমাসাঃ জভেিা পেগম পোিরুল ইসলাম লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 7346409894  

1761 পমাসাঃ নুরানী িাতুন পমাঃ শপরফুল ইসলাম লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 2848596900  

1762 পমাসাঃ পারুল পেগম পপয়ার আলী লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 2395582337  

1763 পপয়ার পেগম পমাঃ পমাকবুল পহাভসন লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 1496362672  

1764 পমাহাঃ আলাপমন পমাঃ আব্দুস সালাম লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 4653036766  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

1765 পমাসাঃ জপমলা পেগম পমাঃ পতাহর পময়া লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 7346518413  

1766 পমাসাঃ টুপক পেগম পমাঃ োেলু আলী লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 1496463280  

1767 পমাঃ জামাল উদ্দীন মুিাজ আপল লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 7016619365475  

1768 চন্দনা রানী ষপি সরকার নতুনোজার ৪ গৃপহণী 8246599263  

1769 পমাঃ আব্দুল মান্নান আমজাি মিল লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 6446561828  

1770 পিাভতজা  পমাঃ রইস উদ্দীন লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 7016619365505  

1771 পমাঃ জামাল উদ্দীন পহফাজ উদ্দীন লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 3746594328  

1772 পমাসাঃ মাসুি রানা ফজলুর রহমান লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 7347305513  

1773 আব্দুস সাত্তার আব্দুল মপতন লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 9573236792  

1774 পমাসাঃ সাহানাজ পেগম পমাঃ আব্দুল কাভির লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 7016619365477  

1775 পমাহাঃ পমাশারফ পহাভসন কপলম উদ্দীন লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 6446457712  

1776 পমাঃ নাইম আলী পমাঃ আব্দুল িাভলক লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 7813484271  

1777 পমাঃ পসরাজুল ইসলাম মুনতাজ আলী লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 7016619365491  

1778 মপত পিপালী রানী পাল ধীমান পাল নতুনোজার ৪ গৃপহণী 7016619358929  

1779 পমাসাঃ ফুলমন পেগম পমাঃ আফতাে মিল লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 7016619365511  

1780 পমাসাঃ চম্পা িাতুন পমাঃ পপয়ারুল ইসলাম লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 7016619365514  

1781 পমাসাঃ সালমা িাতুন পমাঃ মপফজ উদ্দীন লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 9552392111  

1782 পমাঃ রমজান আলী পমাঃ পমাজাভেল হক লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 4167172743  

1783 পমাঃ মাইনুল ইসলাম পমাঃ আনারুল ইসলাম লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 5520991778  

1784 পমাঃ মাসুি রানা পমাঃ কাইমুল হক লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 6406287893  

1785 পমাঃ শপরফুল ইসলাম পমাঃ নতয়মুর রহমান লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 9146430880  

1786 পমাসাঃ এপলজা পেগম পমাঃ আলতাে মিল লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 3746474083  

1787 পমাসাঃ ফুপন পেগম সাত্তার আলী লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 6446344407  

1788 পমাঃ হুমায়ন কপের পকনু মিল লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 4646387953  

1789 পমাসাঃ শাহনাজ পেগম পমাঃ আইনুস মিল লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 5546494923  

1790 পমাঃ রাহুল আপমন সােজাি আলী লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 7016619366249  

1791 পমাঃ পমভহিী হাসান পমাঃ শপরফুল ইসলাম লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 7813494825  

1792 পমাসাঃ পজপরনা পেগম পমাঃ নতমুর রহমান লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 7016619365792  

1793 পমাসাঃ নাপসমা পেগম পমাঃ আেজাল পহাভসন লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 9573296135  

1794 পমাসাঃ পমাসভলমা িাতুন পমাঃ মপফজুদ্দীন লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 9561575433  

1795 পমাসাঃ পচনোনু  পমাঃ আজাহার আলী লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 7016619365892  

1796 পমাঃ আল আপমন  আব্দুল পমাতাভলে  লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 5113452287  

1797 পমাঃ আব্দুল কাভির  মুনতাজ আলী লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 7016619365473  

1798 পমাঃ নাপসরুল ইসলাম মাহাতাে মিল লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 7796597453  

1799 পমাসাঃ নুর োনু িাতুন পমাঃ জালাল উদ্দীন লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 19897016619000100  

1800 পমাসাঃ পফরভিৌসী িাতুন ইসমাইল পহাভসন লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 2396701993  

1801 পমাসাঃ পলমা পেগম পমাঃ কামাল আলী লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 4629191810  

1802 আলপনা রাম হারািার নতুনোজার ৪ পিনমজুর 1496612647  

1803 পমাসাঃ পরাজলী পেগম পমাঃ আব্দুল লপতে  লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 7016619365800  

1804 পমাসাঃ নাপগ ডস পেগম পমরসাি মিল লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 4196571311  

1805 পমাসাঃ আকতারা পেগম পমাঃ মপফজ উদ্দীন লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 7016619365793  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

1806 পমাসাঃ ফাপহমা িাতুন পমাঃ মুনসুর আলী লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 6401662702  

1807 কালাম পহাভসন গুভিাড় মিল লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 1974701661900  

1808 নাপসম আলী সাভিকুল ইসলাম লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 7016619365521  

1809 মপত পফপরংগী রানী ধীমান সরকার নতুনোজার ৪ পিনমজুর 7016619359218  

1810 পমাসাঃ সুপফয়া পেগম মুিাজ আপল লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 6896445423  

1811 পমাসাঃ পসপল পেগম পমাঃ রাপজকুল ইসলাম লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 7016619365776  

1812 শ্রীমপত উভলারানী উভপন পসংহ লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 7016619365715  

1813 পমাসাঃ জুভলিা পেগম পমাঃ পসরাজুল ইসলাম লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 7016619365479  

1814 পমাসাঃ সালমা িাতুন পমাঃ মহবুল হক লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 1904130216  

1815 পমাঃ আলাউদ্দীন আব্বাস আলী লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 7016619366158  

1816 পমাঃ তুষার আলী পমাঃ আব্দুস সালাম লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 9163490528  

1817 পমাসাঃ এপরনা িাতুন শাহজাহান পেশ্বাস লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 2393249822  

1818 আব্দুস সালাম পমাঃ এমরান আলী লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 3747275778  

1819 পমাঃ মপমন আলী পমাঃ মপফজ উদ্দীন লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 4640176709  

1820 আহাি আলী পমাঃ এেরান আলী লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 8239965271  

1821 রুহুল আপমন পমাঃ এমরান আলী লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 9573337996  

1822 পমাঃ মপনরুল ইসলাম োবু পমাঃ রমজান আলী লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 9573233682  

1823 পমাসাঃ রুপে িাতুন  াদু মিল লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 8697123787  

1824 পমাসাঃ পজয়াসপমন িাতুন পমাঃ আরমান আলী লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 9573292407  

1825 পমাঃ মপনরুল হক পমাঃ সভলমান মিল লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 7016619365493  

1826 পধমান সরকার রাম হালিার নতুনোজার ৪ পিনমজুর 4196583522  

1827 পমাসাঃ মভনায়ারা পেগম পমাঃ রপফকুল ইসলাম লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 7016619365500  

1828 পসাহিা িাতুন পমাঃ শপরফুল ইসলাম লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 7803063143  

1829 কাঞ্চন রানী সুোস সরকার নতুনোজার ৪ পিনমজুর 7016619359200  

1830 পমাসাঃ রাসনা িাতুন পমাঃ সাপিকুল ইসলাম লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 7803050892  

1831 পমাঃ পরপন  পমাঃ পেলাল মিল লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 3746592363  

1832 শাপহিা পেগম পমাঃ পতাপহদুল ইসলাম লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 19917016619000100  

1833 লালন রানী পিভেন হালিার নতুনোজার ৪ পিনমজুর 1496612670  

1834 পমাঃ সামাি পমাঃ পেশু আলী লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 3713527566  

1835 নাসপরন পমাঃ শপরফুল ইসলাম লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 7016619365555  

1836 পমাঃ আশরাফুল ইসলাম পমাঃ আকাপল লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 19777016619  

1837 পমাসাঃ পমৌসুমী িাতুন পমাঃ পফভরাজ আলী লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 7803183461  

1838 পমাসাঃ পজাসনারা িাতুন 
পমাঃ রপেউল ইসলাম 

টানু 
লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 8246677390 

 

1839 পমাসাঃ পনলুফা পলপপ এনতাজ আলী লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 7796597115  

1840 পমাসাঃ সাপহিা পেগম পমাঃ োপরকুল ইসলাম লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 6896437628  

1841 পমাসাঃ সাপহিা আিতার পমাঃ জালাল উদ্দীন চামাগ্রাম ১ পিনমজুর 6446673938  

1842 পমাসাঃ পারুল পেগম 
পমাঃ পমাপফজুল 

ইসলাম 
লাহারপুর ১ পিনমজুর 7016619356483 

 

1843 পমাসাঃ তাজপরন িাতুন পমাঃ শুকুরদ্দীন লাহারপুর ১ পিনমজুর 7363530117  

1844 পমাসাঃ পরভহনা পমাঃ আবু ব্ক্ক্কর লাহারপুর ১ পিনমজুর 7016619357267  

1845 পমাঃ পসহাে আলী পমাঃ পকসমত আলী লাহারপুর ১ পিনমজুর 6463505526  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

1846 পমাঃ আলী পহাভসন পমাঃ আপজজুল হক লাহারপুর ১ পিনমজুর 1503036166  

1847 পমাঃ আব্দুল আপলম পমাঃ পমাস্তফা হক লাহারপুর ১ পিনমজুর 2848851388  

1848 পমাসাঃ মপরয়ম পেগম 
পমাহাঃ মাহাতাে 

উদ্দীন 
লাহারপুর ১ পিনমজুর 3746493117 

 

1849 পমাসাঃ পর্ইপজ িাতুন পমাঃ নজরুল ইসলাম লাহারপুর ১ পিনমজুর 8217583429  

1850 পমাসাঃ ফাভতমা পেগম পমাঃ সাইফুু্দ্দীন লাহারপুর ১ পিনমজুর 4196378774  

1851 পমাসাঃ জাহানারা পেগম মদুল লাহারপুর ১ পিনমজুর 7016619355409  

1852 োেলু পসংহ মকবুল পসংহ তাতীপাড়া ৬ পিনমজুর 3746544786  

1853 তপরকুল ইসলাম নওভসর আলী চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 6897615917  

1854 পমাসাঃ সাভয়রা পেগম 
পমাঃ আলােক্স 

পরামাপনক 
লাহারপুর ১ পিনমজুর 2396538130 

 

1855 পমাসাঃ সাভহনুর ইসমাইল লাহারপুর ১ পিনমজুর 1946440441  

1856 পমাসাঃ রুনা আক্তার পমাঃ রপফকুল ইসলাম লাহারপুর ১ পিনমজুর 3746889649  

1857 পমাসাঃ সুকতারা পেগম পমাঃ এসরাইল পমপি লাহারপুর ১ পিনমজুর 6896662332  

1858 পমাসাঃ পরভহনা পেগম পরিা কুদ্দুস মিল লাহারপুর ১ পিনমজুর 5996522222  

1859 ফুরপক মপফজুল লাহারপুর ১ পিনমজুর 7016619355398  

1860 পমাসাঃ পমপরনা আকতার পমাঃ পসতাউর রহমান লাহারপুর ১ পিনমজুর 1507140539  

1861 পমাঃ শপরফুল ইসলাম পজােদুল হক লাহারপুর ১ পিনমজুর 6446627397  

1862 পমাঃ জালাল উদ্দীন এিাজ আলী লাহারপুর ১ পিনমজুর 8696442865  

1863 পমাসাঃ আভসনুর পেগম ফাভনস মিল লাহারপুর ১ পিনমজুর 7016619356422  

1864 পমাঃ আঃ মপতন পমাঃ আঃ িপলল লাহারপুর ১ পিনমজুর 7804067747  

1865 পজপম আব্দুল মপজি লাহারপুর ১ গৃপহণী 2396713915  

1866 পমাসাঃ সুপম িাতুন পমাঃ আব্দুর রপহম লাহারপুর ১ পিনমজুর 4657026490  

1867 পমাসাঃ জভেিা পেগম পসানাদ্দী পমিী  লাহারপুর ১ পিনমজুর 1946541206  

1868 পমাঃ পজললুর রহমান পমাঃ আভয়স উদ্দীন লাহারপুর ১ পিনমজুর 7346752749  

1869 পমাসাঃ মপল্লকা িাতুন পমাহাঃ পকতাে উদ্দীন লাহারপুর ১ পিনমজুর 8213038790  

1870 পমাসাঃ নাসপরন পেগম 
পমাঃ আবু োক্কার 

পসদ্দীক 
লাহারপুর ১ পিনমজুর 7016619355290 

 

1871 পমাঃ হারুন রপশি সাইদুল  লাহারপুর ১ পিনমজুর 2663528997  

1872 পমাসাঃ মটপর পেগম পিল পমাহােি পমাল্লা লাহারপুর ১ পিনমজুর 1799654095  

1873 পমাঃ নুরুল ইসলাম পমাঃ লুৎফর রহমান লাহারপুর ১ পিনমজুর 1001174141  

1874 টগরী  পমাঃ পসরাজুল ইসলাম লাহারপুর ১ পিনমজুর 7016619355987  

1875 পমাহাঃ এব্রাপহম িপললুল্লা পমাঃ সপফকুল ইসলাম লাহারপুর ১ পিনমজুর 7332453716  

1876 পমাসাঃ আভয়সা িাতুন পমাঃ হাসান আলী লাহারপুর ১ পিনমজুর 7016619356846  

1877 পমাঃ সাইফুল ইসলাম সাত্তার আলী মিল লাহারপুর ১ পিনমজুর 1946762828  

1878 পমাসাঃ পমপন পেগম পমাঃ আেজাল পহাভসন লাহারপুর ১ পিনমজুর 7016619357242  

1879 পমাসাঃ আফভরাজা পেগম মাহতাে উদ্দীন লাহারপুর ১ পিনমজুর 9573261352  

1880 পমাসাঃ সাপেয়া িাতুন পলপপ পমাঃ সাইদুর রহমান লাহারপুর ১ পিনমজুর 3703077549  

1881 পমাসাঃ মটরী পেগম পমাঃ জুলমাত মিল লাহারপুর ১ পিনমজুর 4646742959  

1882 পমাসাঃ সুভমরা পেগম এিাজ আলী মিল লাহারপুর ১ পিনমজুর 2846495576  

1883 পমাসাঃ রুভমলা পেগম পমাঃ লপতফুর রহমান লাহারপুর ১ পিনমজুর 3296720877  

1884 পমাঃ মুকভলসুর রহমান পেশু মিল লাহারপুর ১ পিনমজুর 8246487899  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

1885 পমাঃ সাইদুর রহমান নুরুল পহািা লাহারপুর ১ পিনমজুর 8246683547  

1886 পমাসাঃ নাজমা পেগম পমাঃ শপহদুল ইসলাম লাহারপুর ১ পিনমজুর 7016619355263  

1887 পমাঃ পরাপফকুল ইসলাম পমাঃ সাত্তার লাহারপুর ১ পিনমজুর 4642402855  

1888 আলী হায়িার আশরাফ আলী লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 1957130923  

1889  পমাঃ পনশা িাতুন আিরী  পমাঃ কামাল পহাভসন লাহারপুর ১ পিনমজুর 9153067922  

1890 শাপমমা আক্তার আেদুল অহাে চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 1496474824  

1891 পমাঃ পমাস্তফা হাভেি আলী লাহারপুর ১ পিনমজুর 2380968343  

1892 পহরাস পচৌধুরী আভয়সন পেগম চামাগ্রাম ২ গৃপহণী 9146487559  

1893 পমাসাঃ পলমা িাতুন পমাঃ আফজাল পহাভসন লাহারপুর ১ পিনমজুর 5563677615  

1894 ফারুক আলী আব্দুস সালাম চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 2800559656  

1895 পমাসাঃ শপরফা পেগম পমাঃ এলাম আলী চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 8246393527  

1896 পমাসাঃ সাপফনা িাতুন পমাঃ সাইফুল ইসলাম চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 1503043380  

1897 তুনভজরা িাতুন পমাঃ রপেউল ইসলাম চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 9163490676  

1898 পমাসাঃ সারফুল  পমাঃ তাজামুল হক চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 7016619356357  

1899 পসপরনা  পেলাল উদ্দীন চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 7796403454  

1900 পমাসাঃ হাপনফা পেগম পমাছাঃ ফজলুর রহমান চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 1496383454  

1901 পমাসাঃ হামফুল পেগম পমাঃ পিাকা মিল চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 7016619356711  

1902 পমাসাঃ  কামনুর নাহার পমাঃ শওকত আপল চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 7016619356567  

1903 পমাসাঃ িাইরুন পনসা পমাঃ লালচান চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 8246519501  

1904 পমাসাঃ ছপে পেগম পমাঃ রপেউল হক চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 7016619356555  

1905 পমাসাঃ পমপলয়ারা িাতুন পনয়াজ উদ্দীন চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 5546732651  

1906 পভসাঃ সাভজদুল পমাঃ সাইফুল হক চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 7304372365  

1907 পমাসাঃ মপরয়ম পরয়াজ উদ্দীন ইমাম চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 4646713943  

1908 পমাসাঃ শাহানাজ িাতুন পমাঃ ফজলুর রহমান চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 8696737413  

1909 নাপিম পহাভসন হুমায়ন কপের চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 2802566105  

1910 পমাসাঃ পফরভিৌসী পেগম পমাঃ সাজাহান আলী চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 7346549095  

1911 পমাঃ রাজু আহমি পমাঃ শপফকুল ইসলাম চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 8263533104  

1912 পমাসাঃ ঝরনা িাতুন পমাঃ আবুল কাভশম চামাগ্রাম  পিনমজুর 7363570006  

1913 পমাঃ রাইহান আলী পমাঃ শপফকুল ইসলাম চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 1496705797  

1914 পমাসাঃ পরপজয়া পেগম ক্ষুপি  চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 4196469821  

1915 পমাসাঃ রাভহলা পেগম সভলমান মিল চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 2396511947  

1916 পপপ রানী শ্রী হভরন চন্দ্র পসংহ চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 3262249489  

1917 মটরী  হুভসন  চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 5096665806  

1918 পমাসাঃ মুপনরা আব্দুল কুদ্দুস চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 1028635884  

1919 আব্দুল ওহাে  পমাঃ রপফকুল ইসলাম চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 4625387859  

1920 পমাঃ পকতাবুল  পমাঃ রপফকুল ইসলাম চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 2846665160  

1921 পমাসাঃ সুলতানা পেগম পমাজাভেল হক চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 5546541458  

1922 শ্রী পতনকপড় িাস ভুলু িাস চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 7016619355131  

1923 পমাসাঃ মহরমী পেগম পমাঃ এমরান আলী চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 9146477097  

1924 পমাসাঃ পরাপজনা পেগম পমাঃ জেদুল হক চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 6446494244  

1925 শ্রীমপত পে া রানী িাস শ্রী পিলীপ চন্দ্র িাস চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 7016619355143  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

1926 শ্রী সংকর চন্দ্র িাস পক্ষপতস চন্দ্র িাস চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 8246714904  

1927 শ্রী পিেস চন্দ্র পসংহ শ্রী পিভনশ চন্দ্র পসংহ চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 1023351800  

1928 শ্রীমপত পশউপল িাস শ্রী গভনশ প্রামাপনক চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 4196498820  

1929 শ্রীমপত গঙ্গা রানী শ্রী মপলন চন্দ্র িাস চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 5546710178  

1930 কানুলাল িাস অপনল চন্দ্র িাস চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 7016619355123  

1931 পমাসাঃ পরাপজনা পেগম পমাঃ আবুোক্কার চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 7016619355071  

1932 শ্রী পতনকপড় লাল িাস গাজল চন্দ্র িাস চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 7016619355105  

1933 পমাসাঃ পসপরনা পেগম মদুল  চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 3296694668  

1934 পমাসাঃ পজসপমন আক্তার পমাঃ আব্দুল লপতে  চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 1496508373  

1935 পমপল  মাহমুি চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 1946741996  

1936 পমাসাঃ পরাপজনা িাতুন পমাঃ হযরত আলী চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 7016619354570  

1937 অরুনা রানী  ধীভরন চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 3296687472  

1938 র্াপলম সাভয়ি আলী চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 6896454458  

1939 নাজপরন িাতুন পমাঃ পকতাবুল হক চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 5102994489  

1940 লতা রানী সরকার গীভরন হলিার চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 7796693278  

1941 অি রানী  েলরাম সরকার চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 6446674431  

1942 পমাসাঃ পরাপজনা পেগম পমাঃ পমাতাভল্লে িান চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 3746397128  

1943 শ্রীমপত েপেতা রানী সাহা শ্রী লক্ষন চন্দ্র পসংহ চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 8242773292  

1944 শ্রী সচীন চন্দ্র িাস শ্রী নারু পগাপাল িাস চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 3254955135  

1945 শ্রীমপত পহরা পসংহ ঈষান পসংহ চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 3296398492  

1946 পমাসাঃ সাগরী পেগম পমাঃ রুহুল আপমন চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 7016619354639  

1947 ইয়ারা পেগম ফজলুর রহমান চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 9570401050  

1948 শ্রীমপত শাপি রানী পসংহ শ্রী পািে চন্দ্র পসংহ চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 7016619354962  

1949 শ্রী প্রকাশ চন্দ্র পসংহ পািে চন্দ্র পসংহ চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 7016619354960  

1950 পমাঃ নজরুল ইসলাম আভয়শ উদ্দীন চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 7016619354102  

1951 পমাসাঃ মাকসুরা িাতুন পমাঃ আপজজুল হক চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 4203017415  

1952 যমুনা  অসুি চন্দ্র পসংহ চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 7016619354415  

1953 শ্রী পেকাশ পসংহ শ্রী পিভনশ চন্দ্র পসংহ চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 5996556089  

1954 শ্রী ভূষন চন্দ্র পসংহ শ্রী যতীন চন্দ্র পসংহ চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 7346718435  

1955 পমাসাঃ মুসভলমা পেগম পমাঃ আজাহার আলী চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 2396505451  

1956 আপকনা  ক্ষুপি  চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 8246515533  

1957 পমাসাঃ তাসপলমা পেগম পমাঃ মাইনুল পমপি চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 2396542744  

1958 পমাসাঃ চাভমলী িাতুন পমাঃ আনারুল হক চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 9577007926  

1959 পমাসাঃ আকপলমা পেগম পমাঃ সাভয়ি আলী চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 2396515773  

1960 অসীম কুমার িাস নারায়ন চন্দ্র িাস চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 8696735375  

1961 পমাঃ হুমায়ন কপের পমাঃ আজাহার আলী চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 6896654339  

1962 মারপজনা  পমাঃ রুস্তম আলী চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 7016619354834  

1963 শ্রীমপত প্রপতমা কম ডকার শ্রী নভগন্দ্রনাথ েম ডন চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 5096662621  

1964 পমাসাঃ শাপকলা পেগম লালচাঁি  চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 7016619354833  

1965 তাভহরা িাতুন জাইদুল ইসলাম লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 4663527127  

1966 শ্যী রাজকুমার চন্দ্র পসংহ শ্রী ভূষণ চন্দ্র পসংহ চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 8246400611  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

1967 শ্রীমপত পপলরানী পসংহ তারাপি পসংহ চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 5096368765  

1968 পমাহাঃ িাইরুল ইসলাম পমাঃ জাইদুল পমপি চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 7016619355060  

1969 ওরপমতা িাস আশুভতাষ িাস চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 4646551962  

1970 শ্রীমপত স্বরস্বতী পসংহ স্বপন চন্দ্র পসংহ চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 7016619354581  

1971 শ্রী অপজত সরকার আশুভতাষ িাস চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 1963648009  

1972 মপল্লকা  পজল্লু মিল চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 3746688187  

1973 শ্রী রপন্জজত পসংহ শ্রী সুপধর চন্দ্র পসংহ চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 7016619355157  

1974 চাভমলী  পমাঃ আত্তাে মিল চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 3296511581  

1975 শ্রী স্বপন চন্দ্র পসংহ েসু পসংহ চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 7016619354598  

1976 পেজলী পিলের আলী চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 2396512408  

1977 পমাসাঃ পলপপয়ারা পেগম পমাঃ সাইদুর রহমান চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 7016619354628  

1978 মাহাতাে  পজাহাক উদ্দীন মিল চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 7016619354049  

1979 ফুভলরা  পমাঃ তারারক আলী চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 6446473289  

1980 ওোইদুল হক পেশারত আলী চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 2396545572  

1981 পমাসাঃ আভমনা পেগম টুনু আলী চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 7346522191  

1982 পমাঃ মামুনুর রপশি মপনরুল  চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 8743554064  

1983 তাপপস োলা পসংহ অপনল চন্দ্র িাস চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 8696436982  

1984 পমাসাঃ রপহমা িাতুন পসরাজুল ইসলাম চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 3296399747  

1985 পমাসাঃ পতাহপমনা পেগম পমাঃ সাপিকুল ইসলাম চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 3746527757  

1986 পমাসাঃ রাপেয়া পনয়াজ উদ্দীন চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 9143306644  

1987 নাইমুল ইসলাম রুমালী পেগম লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 2846443121  

1988 পমাসাঃ র্পল পেগম পমাঃ মপতউর রহমান চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 5996430079  

1989 পমাসাঃ হাভমসা পেগম পমাঃ আইনাল হক োর পরয়া ৪ পিনমজুর 7016619361289  

1990 পমাসাঃ পমাপজডনা িাতুন 
পমাঃ সাইদুর রহমান 

পেশ্বাস 
োর পরয়া ৪ পিনমজুর 1479438317 

 

1991 সুকতারা পেগম পমাঃ নাপসরুল ইসলাম োর পরয়া ৪ পিনমজুর 7016619361854  

1992 পসাপফয়া পেগম সাভেি পেশ্বাস হাজীপাড়া ৮ গৃপহণী 7796744600  

1993 পমাসাঃ মুরভসিা িাতুন তাভজমুল হক োর পরয়া ৪ পিনমজুর 8263502455  

1994 পমাসাঃ হাপসনা পেগম পমাঃ হাপকম আলী োর পরয়া ৪ পিনমজুর 7796315013  

1995 পমাঃ শাহজাহান আলী পমজানুর পশি োর পরয়া ৪ পিনমজুর 3296418191  

1996 ঝালু পশি গফুর পশি োর পরয়া ৪ পিনমজুর 7016619361936  

1997 জাপহর উদ্দীন আভয়শা োর পরয়া ৪ পিনমজুর 7016619358036  

1998 পমাসাঃ পশিী িাতুন পসরাজুল ইসলাম োর পরয়া ৪ পিনমজুর 7796546500  

1999 সাহাজািী সাভয়ি পশি োর পরয়া ৪ পিনমজুর 7016619362115  

2000 পমাঃ রপফকুল ইসলাম আত্তাে পাইকার োর পরয়া ৪ পিনমজুর 4646450736  

2001 শপরফুল জুলমত  োর পরয়া ৪ পিনমজুর 5096517361  

2002 আব্দুল কুদ্দুস আলামত প্রামাপনক োর পরয়া ৪ পিনমজুর 7016619362054  

2003 পমাসাঃ পরমা িাতুন পমাঃ পিপজর আলী োর পরয়া ৪ পিনমজুর 8650600102  

2004 পমাঃ মাসুি রানা পমাঃ হাভসন আলী োর পরয়া ৪ পিনমজুর 4182820649  

2005 ফুলন পেগম পমাঃ মপজবুর রহমান োর পরয়া ৪ পিনমজুর 7016619361801  

2006 পমাসাঃ পশফালী পেগম পমাঃ মদুল হক োর পরয়া ৪ পিনমজুর 7016619361819  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

2007 পমাসাঃ ফাপতমা িাতুন পমাঃ এজাবুল হক োর পরয়া ৪ পিনমজুর 8692981957  

2008 পমাসাঃ সােনুর িাতুন পমাঃ ফারুক পহাভসন োর পরয়া ৪ পিনমজুর 7813419103  

2009 পমাঃ আজহার পেশ্বাস পসােরাপত পেশ্বাস োর পরয়া ৪ পিনমজুর 7016619361292  

2010 পমাসাঃ সুলতানা পেগম পমাঃ সাপহন পশি োর পরয়া ৪ পিনমজুর 1985701661900  

2011 পেরাফুল পেগম মপফজুল োর পরয়া ৪ গৃপহণী 7016619357846  

2012 স্বপ্না রানী সাহা শ্রী সুেল চন্দ্র সাহা োর পরয়া ৪ পিনমজুর 4646326548  

2013 ইয়াসপমন িাতুন পকতাে উদ্দীন োর পরয়া ৪ পিনমজুর 4663508010  

2014 আকতারা পেগম পমাঃ ইদুল  োর পরয়া ৪ পিনমজুর 7016619361909  

2015 পজো পেগম পমাঃ কাজল ইসলাম োর পরয়া ৪ পিনমজুর 7016619361968  

2016 পেভশাকা রানী কম ডকার কালু সাহা  োর পরয়া ৪ পিনমজুর 8692543518  

2017 পমাসাঃ মাপেয়া িাতুন পমাঃ নুরুল ইসলাম োর পরয়া ৪ পিনমজুর 4203024197  

2018 পমাঃ মুরাি পেগম পমাঃ কামাল পহাভসন োর পরয়া ৪ পিনমজুর 2359617467  

2019 পমাসাঃ পেউটি পেগম পমাঃ মুরাি পহাভসন োর পরয়া ৪ পিনমজুর 7016619361873  

2020 রঞ্জনা পেগম আরমান পশি োর পরয়া ৪ পিনমজুর 7016619361427  

2021 পমাসাঃ পরাপজনা পেগম পমাঃ শামসুদ্দীন পমঞা োর পরয়া ৪ পিনমজুর 6446401561  

2022 শ্রীমপত মায়া রানী মুকুল চন্দ্র কম ডকার োর পরয়া ৪ পিনমজুর 5996338280  

2023 পমাঃ আব্দুস সাত্তার িাপেরুদ্দীন োর পরয়া ৪ পিনমজুর 6907060799  

2024 পমাঃ আব্দুল হাপমি  পমাঃ মপতউর রহমান োর পরয়া ৪ পিনমজুর 7016619361643  

2025 আসমা পেগম পাতান মিল োর পরয়া ৪ পিনমজুর 7016619361624  

2026 পমাঃ সপফকুল ইসলাম আবুরুদ্দীন মিল োর পরয়া ৪ পিনমজুর 7324712731  

2027 পমাঃ রপেউল ইসলাম  াদু মিল োর পরয়া ৪ পিনমজুর 7016619361817  

2028 পমাসাঃ পমপন পেগম োসু পমপি োর পরয়া ৪ পিনমজুর 6446607209  

2029 শ্রী পিপালী রানী সাহা র্াঃ প্রিীপ কুমার সাহা োর পরয়া ৪ পিনমজুর 7016619357898  

2030 শ্রী পেকাশ কুমার পাল শ্রী সুকমল পাল োর পরয়া ৪ পিনমজুর 3746621238  

2031 পমাঃ উজাল আলী পমাঃ আব্দুল রহমান োর পরয়া ৪ পিনমজুর 7016619358723  

2032 আব্দুল্লাহ রায়হান আপজম  আব্দুর রপহম োর পরয়া ৪ পিনমজুর 4204039004  

2033 হাসান আল োন্না পমাঃ রপফকুল ইসলাম োর পরয়া ৪ পিনমজুর 28381581533  

2034 পমাঃ ইমান আলী পমাঃ পমাজাফ্ফর আলী োর পরয়া ৪ পিনমজুর 7016619353635  

2035 ধনপপত রপেিাস লক্ষীচরন রপেিাস োর পরয়া ৪ পিনমজুর 7016619357415  

2036 শ্রী পনপিলরপে িাস শ্রী আপচন রপে িাস োর পরয়া ৪ পিনমজুর 7016619357409  

2037 পমাঃ পগালাম পমাস্তফা পমাসাম আলী পসি োর পরয়া ৪ পিনমজুর 8246604790  

2038 মিল হপরপি োর পরয়া ৪ পিনমজুর 5096596860  

2039 মপসউর  পমাঃ মুসা োর পরয়া ৪ পিনমজুর 6896244677  

2040 শ্রীমপত পরতা রানী নুন পাল োর পরয়া ৪ পিনমজুর 8246706587  

2041 শ্রীমপত পমভনকা রানী  লক্ষন হলিার োর পরয়া ৪ পিনমজুর 3296406543  

2042 মাধেী রানী  পল্টু রানী োর পরয়া ৪ পিনমজুর 5113440241  

2043 আব্দুল ওহাে  আব্দুল হান্নান নতুনোজার ৪ পিনমজুর 7796717457  

2044 কাজল  সুনীল চন্দ্র রপেিাস োর পরয়া ৪ পিনমজুর 6446256205  

2045 পমাসাঃ মপরয়ম পেগম আভয়শ উদ্দীন মিল োর পরয়া ৪ পিনমজুর 8696322125  

2046 গিাই চন্দ্র পাল পনমাই চন্দ্র পাল োর পরয়া ৪ পিনমজুর 5546622126  

2047 পেউটি  মপজবুর  োর পরয়া ৪ পিনমজুর 7016619357982  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

2048 পমাসাঃ লাইলী িাতুন আমজাি মিল োর পরয়া ৪ পিনমজুর 2396620458  

2049 তাসপলমা োেলু োর পরয়া ৪ পিনমজুর 7016619357848  

2050 কিনা  মধুসুধন োর পরয়া ৪ পিনমজুর 7016619359091  

2051 সাইকুল  জাইদুল  োর পরয়া ৪ পিনমজুর 7016619358570  

2052 স্বপ্না পেগম কাপের পহাভসন োর পরয়া ৪ পিনমজুর 8246706165  

2053 রপন নোে োর পরয়া ৪ পিনমজুর 7016619357810  

2054 পমাঃ আফজাল পহাভসন পমাঃ নতয়ে আলী োর পরয়া ৪ পিনমজুর 1496717438  

2055 পমাসাঃ নাসপরন পেগম জেদুল মিল োর পরয়া ৪ পিনমজুর 7346833212  

2056 পমাসাঃ পজাসনা পেগম পমাঃ শফু োর পরয়া ৪ পিনমজুর 7016619358568  

2057 শ্রী অশ্বনী িাস রতন োর পরয়া ৪ পিনমজুর 9146370581  

2058 আপমনা হযরত আলী োর পরয়া ৪ গৃপহণী 5051935764  

2059 শ্রীমপত গীতা রানী  শ্রী কালু কম ডকার োর পরয়া ৪ পিনমজুর 8674016285  

2060 কুনপত  শ্রী জামপন পসংহ জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 7346316339  

2061 শ্রীমপত মালা কানন হলিার জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 8246601754  

2062 অপনতা  শ্রী সুকুমার পাল জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 7016619358445  

2063 লুতভফান আততাে আলী নতুনোজার ৪ গৃপহণী 1496396894  

2064 রনজন  সনাতন কম ডকার জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 9573200663  

2065 দুরুল পজাহর হাজীপাড়া ৭ পিনমজুর 9146703617  

2066 পশুপপত রপেিাস লক্ষীকাি রপে িাস জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 8246272580  

2067 জালাল  পমাঃ ইউনুস আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 5096375596  

2068 পমাঃ সাপহন পেশ্বাস পমাঃ ফজুলুর রহমান জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 7796716228  

2069 পমাঃ তাভরক রহমান পমাঃ পমাজাভেল হক জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 5996739263  

2070 পমাঃ আফজাল  তাপমজ উদ্দীন জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 7016619358722  

2071 শপরফুল ইসলাম মাহাতাে উদ্দীন জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 7016619513016  

2072 পমাঃ আব্দুর রহমান পসতা নাথ িাস জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 3746404072  

2073 পমাসাঃ ময়না পেগম হুভসন মিল জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 5546436873  

2074 পমাসাঃ পপয়ারা পেগম পমাঃ মপফজুল হক জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 2396663912  

2075 পমাসাঃ পরাজলী পেগম ঝাটু মিল জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 4646751273  

2076 পমাসাঃ আনুয়ারা িাতুন আকের আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 7796730914  

2077 পমাসাঃ রুপল পেগম পমাঃ ফপরি আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 7016619355182  

2078 পমাঃ রপেউল ইসলাম পমাঃ আব্দুস সাত্তার জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 3287019834  

2079 পমাসাঃ রুমালী পেগম পমাঃ কালু মিল জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 5096515977  

2080 পমাসাঃ সুকতারা িাতুন পমাঃ আসগার িান জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 1496289925  

2081 পুষ্প রানী উভপন পসংহ লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 6446343136  

2082 পমাসাঃ হাপলমা  পমাঃ অভয়জুদ্দীন আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 2396325504  

2083 শ্রীমপত মমতা রানী শ্রী পেভরন কম ডকার জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 2396559888  

2084 পমাসাঃ পজসপমন িাতুন পমাঃ তপরকুল ইসলাম জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 9163465108  

2085 পমাঃ পসরাজুল ইসলাম পমাঃ পলাকমান মিল জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 1946689088  

2086 পমাসাঃ পেিানা পেগম পমাঃ পমাজ্জাফর আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 6446282003  

2087 পমাসাঃ নুরজাহান পেগম পমাঃ েপিউজ্জামান জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 5996330998  

2088 পমাসাঃ সালমা পেগম পমাঃ ফারুক আহভমি জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 3746538812  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

2089 পমাঃ সাপমরুল হক পমাঃ ইসরাইল হক জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 7016619360360  

2090 পমাসাঃ নারপগস পেগম নুর পমাহােি জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 2846276182  

2091 পমাসাঃ শাহানা আক্তার হাসান আলী িান জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 1943544187  

2092 পমাসাঃ পরভহনা পেগম পমাঃ আত্তাে উদ্দীন জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 3296535705  

2093 সপরফা পেগম পমাঃ পমাস্তফা মিল জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 6896390322  

2094 পমাসাঃ জপল পেগম পমাঃ আনসার আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 7016619359968  

2095 পমাসাঃ কাপরমন পেগম নেীর পহাভসন জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 2396442127  

2096 পমাসাঃ টগরী পেগম পমাঃ ইসমাইল মিল জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 5996673157  

2097 পমাসাঃ জাহানারা পেগম মাহাতাে আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 1023327545  

2098 পমাসাঃ পরাপকয়া পেগম এিাজ সরিার জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 8696586596  

2099 পমাসাঃ তাজভকরা পেগম রপেউল হক জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 3746301625  

2100 পমাসাঃ তানপজলা পেগম পমাঃ ইসরাইল হক জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 9146273157  

2101 পমাসাঃ সাভহলা পেগম পমাঃ আরশাি মিল জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 8246313020  

2102 পমাসাঃ ফুটি পেগম 
পমাঃ পেলাল উদ্দীন 

মিল 
জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 8696581688 

 

2103 পমাসাঃ রুমানা পেগম পমাঃ শপফকুল জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 7016619359599  

2104 পমাঃ রবু কভরাতা  লাল চান মিল জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 7016619353729  

2105 পমাসাঃ সাপেনা ইয়াসপমন পমাঃ মপনরুল ইসলাম জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 5563675650  

2106 পমাসাঃ পরপেনা পেগম হরায় পমাহােি জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 7346336634  

2107 পমাসাঃ চানমুপন পেগম পমাঃ আব্দুল িাভলক জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 9560947021  

2108 উসমান আলী ইনসান আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 8715158724  

2109 নাভসরা পেগম হাভসন আলী লক্ষীপুর ৭ গৃপহণী 1946516273  

2110 পমাসাঃ ছপে পেগম পমাঃ পেলাল মিল জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 6446525211  

2111 পমাঃ সাপিকুল ইসলাম পমাঃ রপহম মিল জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 7016619360340  

2112 পমাসাঃ নাভজমা পেগম পেলাত আলী মিল জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 2396329548  

2113 পমাসাঃ পনসতারা পেগম আব্দুস সামাি জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 3746847019  

2114 ফরহাি পহাভসন ফজলুর রহমান জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 1504031194  

2115 পমাঃ হারুন অর রপশি পমাঃ ইসমাইল হক জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 5996336987  

2116 পমাঃ ইসমাইল হক সািী ইমানী পেশ্বাস জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 7016619360331  

2117 পমাসাঃ পফপন পেগম পমাঃ রমজান আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 7016619361066  

2118 শ্রীমপত চঞ্জলা রানী  শ্রী গুপপ কম ডকার জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 5546655191  

2119 আনারুল  আইয়ে  জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 3297240131  

2120 পমাসাঃ এলাভসান িাতুন পমাঃ রইশউদ্দীন মিল জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 2364848073  

2121 কানন রানী  নাথু কম ডকার  জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 4654088899  

2122 পমাসাঃ দুপল পেগম পমাঃ সাভজমান আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 6446705011  

2123 পমাসাঃ দুপল পেগম পমাঃ আলকাশ আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 7016619359647  

2124 পমাসাঃ হাভমসা পমাঃ সাইদুল ইসলাম জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 7016619359370  

2125 পমাসাঃ নুভরশা োনু পমাঃ মুপনমুল হক িান জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 7016619360348  

2126 পমাসাঃ কভমলা িাতুন পমাঃ সাভিকুল ইসলাম জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 7340705362  

2127 পমাসাঃ আপশয়া পেগম কভয়শ উদ্দীন জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 3296419702  

2128 পমাসাঃ রভমশা পেগম পমাঃ পসপদ্দক মুন্সী জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 8696343634  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

2129 পমাসাঃ সুভেকা পেগম পসের আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 5096619530  

2130 পমাসাঃ হাপলমা পেগম পমাঃ লুৎফর রহমান জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 7016619359589  

2131 পমাসাঃ পরপেনা পেগম পমাঃ অআইনাল হক জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 1946471230  

2132 পমাসাঃ মপজডনা পেগম পমাঃ আপমরুল ইসলাম জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 9146383923  

2133 পমাসাঃ আভমনা পেগম পমাঃ আফসার আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 3746421456  

2134 পমাসাঃ শাহাজািী পেগম নুর পমাহােি জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 7796653553  

2135 পমাঃ মংলু আলী নতয়ে আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 7796304298  

2136 পরহানা পেগম পমাঃ আরশাি আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 7347112935  

2137 রুমালী পেগম পমাঃ ইয়াি আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 9143907567  

2138 পমাঃ আলতাজ আলী প ালা মিল জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 7016619361574  

2139 পমাঃ একরামুল হক পমাঃ  াদু মিল জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 6446523455  

2140 পমাঃ পমরাজ আলী পতাফাজ্জল পহাভসন জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 6007097337  

2141 পমাঃ আব্দুল্লাপহল পনজামী  পমাঃ শামসুল হক জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 5540942835  

2142 পমাহােি োবু আলী আলমাস আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 2396295285  

2143 সভলহা  পমাঃ নুহু মিল জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 3296545043  

2144 পমাসাঃ পমপল পেগম পমাঃ এসলাম আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 5996342688  

2145 পমাসাঃ পগপন পেগম পমাঃ কালু মিল োর পরয়া ৬ পিনমজুর 2396565000  

2146 সপিনা পেগম মুনসুর আলী লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 7346399111  

2147 পমাসাঃ রুপল পেগম আব্দুল আপজজ োর পরয়া ৬ পিনমজুর 1946591367  

2148 পমাঃ পমাজাভেল হক ইসমাইল হক োর পরয়া ৬ পিনমজুর 1946476692  

2149 পসতারা  পপসকার আলী োর পরয়া ৬ পিনমজুর 7796307291  

2150 পমাসাঃ পেজলী পেগম সাজ্জাি আলী পশি োর পরয়া ৬ পিনমজুর 3296534971  

2151 পমাসাঃ পশউলী িাতুন পমাঃ আস্তার আলী োর পরয়া ৬ পিনমজুর 1501116907  

2152 পমাসাঃ পহনা পেগম পমাঃ নসদুল আলী োর পরয়া ৬ পিনমজুর 4196527206  

2153 পমাঃ ইয়াকুে আলী  পমাঃ আসগার আলী োর পরয়া ৬ পিনমজুর 8238968534  

2154 পমাঃ শাহািাত পহাভসন িান আরাে পহাভসন িান োর পরয়া ৬ পিনমজুর 5996570288  

2155 পমাসাঃ মাপেয়া পেগম আব্দুল রহমান  োর পরয়া ৬ পিনমজুর 9573268563  

2156 পমাসাঃ সুলতানা পেগম পমাঃ শুকুরুদ্দীন োর পরয়া ৬ পিনমজুর 1496711811  

2157 পমাসাঃ পরাপকয়া পেগম ইয়াপসন আলী পচৌধুরী োর পরয়া ৬ পিনমজুর 3296540614  

2158 পমাসাঃ পিাভতজা পেগম পমাঃ আপজম উদ্দীন োর পরয়া ৬ পিনমজুর 9573273670  

2159 পমাসাঃ ইয়াসপমন আিতার পমাঃ পজল্লুর রহমান োর পরয়া ৬ পিনমজুর 1963583685  

2160 পমাঃ সুজাল উদ্দীন পমাঃ আব্দুর রহমান োর পরয়া ৬ পিনমজুর 9146500617  

2161 পমৌসুমী িাতুন পমাঃ আব্দুস সালাম োর পরয়া ৬ পিনমজুর 1503095331  

2162 পমাসাঃ পরমা িাতুন পমাঃ পসমাজুল ইসলাম োর পরয়া ৬ পিনমজুর 4207166234  

2163 অপসম সরকার গুরুপি সরকার লাহারপুর ১ পিনমজুর 7759311926  

2164 পমাসাঃ হাপলমা পেগম পমাঃ হুমায়ন কেীর  োর পরয়া ৬ পিনমজুর 7016619361587  

2165 পমাসাঃ পসপল পেগম পমাঃ আব্দুস সালাম োর পরয়া ৬ পিনমজুর 7016619360066  

2166 পমাসাঃ পরনা পেগম পমাঃ আব্দুল কপরম োর পরয়া ৬ পিনমজুর 8207840995  

2167 পমাঃ রাভসল  পমাঃ সাভিকুল আলী োর পরয়া ৬ পিনমজুর 5957766669  

2168 পমাসাঃ পশপরন পেগম পমাঃ হুমায়ন কেীর  োর পরয়া ৬ পিনমজুর 7353084937  

2169 শ্রীমপত পমতালী রানী  শ্রী সভিাস হলিার োর পরয়া ৬ পিনমজুর 4640773455  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

2170 সাদ্দাম পহাভসন সাহানা পেগম লাহারপুর ১ পিনমজুর 7016619000074  

2171 শ্রীমপত আরপত রানী  শ্রী  দু হলিার োর পরয়া ৬ পিনমজুর 6896266795  

2172 শ্রীমপত পূপনমা রানী শ্রবু কম ডকার োর পরয়া ৬ পিনমজুর 1026562072  

2173 শ্রীমপত মাভলাঞ্চ োলা শ্রী পগাি হলিার োর পরয়া ৬ পিনমজুর 1496712348  

2174 পপেত্র কুমারী নকলাশ চন্দ্র সরকার লাহারপুর ১ পিনমজুর 1496682244  

2175 আসনারা পেগম পমাঃ সােরুদ্দীন োর পরয়া ৬ পিনমজুর 9146687737  

2176 পমাসাঃ পরপেনা পেগম পমাঃ পেলাল উদ্দীন োর পরয়া ৬ পিনমজুর 7796654346  

2177 পমাসাঃ সুপফয়া পেগম পমাঃ আবুল কালাম োর পরয়া ৬ পিনমজুর 7016619369463  

2178 পমাসাঃ আলভমনুর পেগম পমাঃ আব্দুস সালাম োর পরয়া ৬ পিনমজুর 7016619359522  

2179 আপি িাতুন পমাঃ আব্দুস সালাম োর পরয়া ৬ পিনমজুর 3754018442  

2180 সানাউল্লাহ আব্দুল লপতে লাহারপুর ১ পিনমজুর 8713531245  

2181 পমাসাঃ মভনায়ারা পেগম পমাঃ কালু মিল োর পরয়া ৬ পিনমজুর 2846394860  

2182 পমাসাঃ পেিানা পেগম পমাঃ সাজাহান আলী োর পরয়া ৬ পিনমজুর 5996669643  

2183 পমাহপক পেগম পমাঃ পতাজবুল মিল োর পরয়া ৬ পিনমজুর 4646665523  

2184 পমাসাঃ রুমা পেগম পমাঃ সাইদুল ইসলাম োর পরয়া ৬ পিনমজুর 3296398973  

2185 পমাসাঃ সাপথ িাতুন পমাঃ আপমরুল ইসলাম োর পরয়া ৬ পিনমজুর 7363502597  

2186 পফনকারা পমাঃ পগালাম রাব্বানী  োর পরয়া ৬ পিনমজুর 7016619359453  

2187 পমাসাঃ শাহানাজ পেগম পমাঃ আলম আলী োর পরয়া ৬ পিনমজুর 1459042576  

2188 পমাসাঃ আকতারা পেগম পমাঃ আব্দুল লপতে  োর পরয়া ৬ পিনমজুর 5546563239  

2189 পমাহাঃ উজভলফা িাতুন পমাঃ পসান্নাপদ্দ মিল োর পরয়া ৬ পিনমজুর 8696766248  

2190 পমাসাঃ পেজলী িাতুন পমাঃ পেশু মিল োর পরয়া ৬ পিনমজুর 2846515787  

2191 পমাসাঃ রুনা িাতুন পমাঃ একরামুল হক োর পরয়া ৬ পিনমজুর 3706799669  

2192 পমাসাঃ দুভলাে পেগম নপসমুদ্দীন মিল োর পরয়া ৬ পিনমজুর 7016619359622  

2193 পমাসাঃ সুভমরা পেগম পমাঃ কাপনসুর পেগম োর পরয়া ৬ পিনমজুর 2846395362  

2194 পমাসাঃ বুভলান পেপে পমাঃ আব্দুল মপতন োর পরয়া ৬ পিনমজুর 7796544240  

2195 পমাসাঃ পফরভিৌসী পেগম পমাঃ খুরভশি আলী োর পরয়া ৬ পিনমজুর 8713526435  

2196 পমাসাঃ পফপক পেগম পযাব্দুল হক োর পরয়া ৬ পিনমজুর 2846516900  

2197 শ্রীমপত সভনাকা রানী  শ্রী শপক্ত কম ডকার োর পরয়া ৬ পিনমজুর 4646750028  

2198 পমাসাঃ সুপফয়া পেগম কপফল মিল োর পরয়া ৬ পিনমজুর 2846697791  

2199 পমাসাঃ ফপরিা পেগম পমাঃ হাপেবুর রহমান োর পরয়া ৬ পিনমজুর 5546436352  

2200 পমাসাঃ ছপেয়ারা পেগম পমাঃ রবু মিল োর পরয়া ৬ পিনমজুর 8246721131  

2201 পারুল পেগম আভয়স আলী লাহারপুর 1 গৃপহণী 2396505576  

2202 আব্দুল হান্নান  পপ. পমাঃ টুনু  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  9150878818  

2203 পমাকভলশ  পপ. পজাহর মিল  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  7016619362686  

2204 ইয়াসপমন আক্তার  পপ. ফজলুর রহমান  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  4196575619  

2205 আব্দুস সালাম  পপ. পমাস্তাক পহাভসন  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  7346341097  

2206 সাত্তার আলী  পপ. মদুল হক  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  4613967852  

2207 পমাঃ পসাভহল রানা  পপ. মপজবুর রহমান  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  5099085341  

2208 পমাঃ শপরফ  পপ. নওশাি আলী  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  6901366440  

2209 পমাসাঃ পেগম  পপ. িাবুরুদ্দীন মিল  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  7346710747  

2210 পমাহােি পতাহরুল ইসলাম  পপ. ঝড়ু মিল  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  8682898567  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

2211 পমাসাঃ রওশনারা পেগম  স্বা. সাইফুল ইসলাম  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  7016619362960  

2212 রাপকে  োেলুর রহমান চামাগ্রাম ২ পিনমজুর  6447251635  

2213 আব্দুল আপলম  পপ. তপরকুল ইসলাম  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  7804048630  

2214 পমাঃ আহসান হাপেে  পপ. ইনসান আলী  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  5096441166  

2215 পমাসাঃ এপরনা পেগম  স্বা. তাপরকুল ইসলাম  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  7016619359534  

2216 শপরফুল ইসলাম  পপ. জুলমাত  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  8696716045  

2217 জুলমাত  পপ. আরশাি আলী  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  3746734023  

2218 পমাঃ নাপশর উদ্দীন  পপ. ইউনুস আলী  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  7016619362931  

2219 পমাঃ আপরফুল ইসলাম  পপ. আব্দুর রহমান  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  5950617331  

2220 পমাসাঃ মাকসুরা পেগম  পপ. পসন্টু ইসলাম  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  1938559992  

2221 পমাসাঃ ফভতনুর পেগম  পপ. নামিার মিল  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  6446657279  

2222 পমাঃ পহভমল আলী  পপ. সবুর আলী  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  7354107380  

2223 পমাসাঃ ফপরিা ইয়াসপমন  পপ. মইদুল মিল  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  1597031050  

2224 সু ান  পপ. মুসপলম  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  2846570337  

2225 পমাসাঃ শাহনাজ িাতুন  পপ. তুফানী মিল জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  6896362552  

2226 পমাঃ পসরাজুল ইসলাম  পপ. পমাজাভেল হক  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  5096365019  

2227 পমাঃ সাপিকুল ইসলাম  পপ. আব্দুল িাভলক  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  8678753685  

2228 পমাঃ আপমরুল ইসলাম  পপ. সুজাউদ্দীন পেশ্বাস  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  5996307160  

2229 শ্রীমপত ফুলমপন  পপ. সুভরন্দ্রনাথ পাল  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  1946676515  

2230 শ্রী সুেল চন্দ্র পসংহ  
পপ. ফপনভুষণ চন্দ্র 

পসংহ  
জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  5096600233 

 

2231 সাগরী োলা  স্বা. পিলীপ  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  7025604284028  

2232 শ্রী পমঘু হলিার  পপ. পেশু হলিার  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  1023326349  

2233 শ্রীমপত পুষ্প রানী  স্বা. শ্রী িয়াল হলিার  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  7016619360256  

2234 শ্রীমপত  ািরী রানী  স্বা. মুনভতম হলিার  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  7016619360237  

2235  শ্রী নীল কন্ঠ হলিার  পপ. শ্রী গুভিাড় হলিার  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  9146604484  

2236 শ্রী ঝন্টু হলিার  শ্রী পতভলাক হলিার জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  7016619353985  

2237 শ্রীমপত পেভিশী রানী  পপ. নভরন হলিার  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  3746638836  

2238 জালাল উদ্দীন অভরশ মিল চামাগ্রাম ২ পিনমজুর  5546729897  

2239 সাভনকা  পপ. োিল রপেিাস  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  1486287723  

2240 শ্রীমপত অঞ্চনা রানী  পপ. শ্রী কুটি হলিার  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  9146389847  

2241 শ্রী কনক োলা িাসী  পপ. শ্রী আনন্দ রপেিাস  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  9146239570  

2242 শ্রী সপ্তপম সরকার  পপ. শ্রী রনপজত িাস  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  3746684947  

2243 পমাসাঃ আভয়শা পেগম  
পপ. পমাজাভেল 

পহাভসন  
জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  8221071361 

 

2244 কাভয়মা পেগম  পপ. ইয়াি আলী  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  5546421909  

2245 পমাসাঃ পেউটি পেগম  স্বা. মুপনরুল ইসলাম  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  5996426390  

2246 পমাসাঃ সুপম িাতুন  পপ. পসরাজুল ইসলাম  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  6007183244  

2247 পমাসাঃ পশষপপন িাতুন  পপ. পমাঃ শুকুর আলী  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  3753037344  

2248 সপফয়া িাতুন  পপ. আব্দুস সামাি  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  2396492264  

2249 পিপালী রানী  পপ. পেভজন সাহা  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  6442734429  

2250 শ্রীমপত পুষ্প রানী মিল  পপ. শ্রী চিী  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  7016619360601  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

2251 শ্রীমপত সুেনা রানী  পপ. শ্রী সাধন  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  1946457528  

2252 শ্রী রতন মিল  পপ. পনরঞ্জন মিল  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  5996458005  

2253 শ্রী কালু মিল  পপ. মুন্টু মিল  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  7016619360614  

2254 শ্রী পেপুল মিল  পপ. মুন্টু মিল  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  9146502076  

2255 শ্রীমপত রীতা রানী মিল  পপ. পমাহন হলিার  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  1946476619  

2256 শ্রীমপত আিরী  পপ. সুভলাপান  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  3757004217  

2257 শ্রী কুমারী পুজা  পপ. শ্রী সঞ্জয়  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  6913559255  

2258 শ্রীমপত জুপতকা রানী  পপ. মুপন হলিার  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  7016619513025  

2259 শ্রী অঞ্জনা রানী  পপ. অপজত হলিার  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  7016619360230  

2260 পমাসাঃ পপয়ারা পেগম  পপ. মদুল মিল  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  6896390777  

2261 পমাঃ আনারুল হক  পপ. পমাহােি আসরাফ  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  5996336896  

2262 পমাসাঃ নাভজমা পেগম  স্বা. আসগার আলী  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  7016619360317  

2263 পমাসাঃ সাভেরা িাতুন  পপ. পমাঃ আওপলয়া  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  5977150316  

2264 পমাঃ রুভেল আলী  পপ. আসরাফ আলী  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  7781929794  

2265 পমাঃ তাভরক আলী  পপ. আশারুল ইসলাম  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  3313444097  

2266 পমাসাঃ পফরভিৌসী পেগম  পপ. আব্দুল কুদ্দুস  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  7326782559  

2267 পমাঃ আসলাম আলী  পপ. সাজ্জাি আলী  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  7796314461  

2268 পমাসাঃ সুভমরা পেগম  পপ. পতাপরকুল ইসলাম  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  7301705740  

2269 শ্রীমপত চন্দনা রানী  পপ. শ্রী পজপদ্দ হলিার  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  6896692008  

2270 পমাসাঃ পজপরনা পেগম  পমাঃ মপজবুর রহমান  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  1946585310  

2271 পমাসাঃ আপলয়া পেগম  পপ. নতয়ে আলী  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  2846516033  

2272 শ্রীমপত পূপনমা রানী  পপ. ধম হলিার  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  8696683815  

2273 পমাসাঃ পফপনয়ারা পেগম  পপ. আব্দুর রপহম  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  9573321255  

2274 পমাঃ িাইরুল ইসলাম  পপ. পমাঃ পেশু মিল  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  7016619369472  

2275 পমাঃ শপরফুল ইসলাম  পপ. পজাহর আলী  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  2396441673  

2276 পমাসাঃ জুভলিা পেগম  পপ. সাজ্জাি মিল  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  3296725074  

2277 নুরুল ইসলাম  পপ. সামশুল আলম  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  5535971302  

2278 পজসুমুদ্দীন ওয়াভজি আলী চামাগ্রাম ২ পিনমজুর  7016619355408  

2279 পমাসাঃ শাহানা পেগম  পপ. সুলতান আলী  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  2365550496  

2280 পমাসাঃ ফাপতমা পেগম  স্বা. মপতজুল ইসলাম  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  7016619360680  

2281 পমাসাঃ পেজলী পেগম  
পপ. পমাঃ আব্দুস 

সাত্তার  
জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  3296646825 

 

2282 মনুরঞ্জন পসংহ সূষ ড চন্দ্র পসংহ োর পরয়া ৫ পিনমজুর  7016619358685  

2283 পমাসাঃ তাজপরন  পপ. হাপেবুর রহমান  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  3707292417  

2284 পমাঃ োক্কার আলী  পপ. ভুলু মিল  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  2846511976  

2285 পমাসাঃ পেজলী পেগম  স্বা. পসানাপদ্দ মিল  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  7016619360446  

2286 আবুল কালাম আজাি  পপ. ইসমাইল হক  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  6896396543  

2287 লে হলিার িশমী রানী জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  3746643760  

2288 পমাঃ আব্দুল আপলম  পপ. কপের আলী  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  8703057243  

2289 পমাঃ আশরাফুল হক  পপ. আবুল কাভশম  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  9123847296  

2290 জপসম উদ্দীন  পপ. আবু োক্কার  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  1504052992  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

2291 পসাহাগী পেগম  পপ. ধুলু মিল  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  1496289107  

2292 পমাঃ সুলতান আলী  পপ. মুিাজ মিল  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  5546321281  

2293 পমাঃ মপজবুর রহমান  পপ. পমাঃ মুিাজ মিল  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  7016619359352  

2294 পমাঃ পমাশারফ পহাভসন  
পপ. সামজাি আলী 

পেশ্বাস 
জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  7016619379375 

 

2295 পমাঃ আহসানুল আক্তার  পপ. আত্তাে উদ্দীন  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  6446518497  

2296 পমাঃ রপেউল ইসলাম  পপ. আব্দুল লপতফ  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  7016619395504  

2297 পমাসাঃ রাভশিা পেগম  পপ. মানু রহমান  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  4646567422  

2298 পসপলম আলী  পপ. পরাজবুল আলী  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  5563682359  

2299 পমাসাঃ নাভজমা পেগম  পপ. আরমান আলী  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  7016619359527  

2300 পমাসাঃ ইয়াসপমন পেগম  পপ. ইসরাইল হক  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  5996335682  

2301 পমাসাঃ মহকী  পপ. সাইলা ইসলাম  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  1498523560  

2302 পমাসাঃ রুনা পেগম  পপ. কান্তু মিল  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  5546437152  

2303 আভয়শা  পপ. আত্তাে উদ্দীন  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  6446399617  

2304 পমাসাঃ সুভমরা পেগম  পপ. আত্তাে উদ্দীন  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  4196348884  

2305 পচপকমন পনসা  স্বা. পমাঃ গুভিাড় মিল  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  7016619359306  

2306 আতাউর রহমান  পপ. পমাঃ পজাহর মিল  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  7796544703  

2307 পমাঃ পসপলম পরজা  পপ. ইসরাইল হক  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  5536487532  

2308 পমাসাঃ সাগরী পেগম  পপ. আব্দুর রাজ্জাক  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  6896616791  

2309 পমাসাঃ সুপফয়া পেগম  
স্বা. পমাঃ আবুল 

কালাম  
জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  7016619359463 

 

2310 পমাঃ নাইমুল হক  
পপ. পমাঃ আরশাি 

আলী  
জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  2396563633 

 

2311 পমাসাঃ রুপল পেগম  পপ. পমাঃ কালু মিল  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  1496533207  

2312 আজাি  পপ. নজরুল ইসলাম  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  6896511802  

2313 পমাসাঃ জপমলা পেগম  পপ. শামমহােি  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  1946591201  

2314 রপফকুল ইসলাম  পপ. সাজাহান আলী  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  9576524434  

2315 রপহনী রািাল মিল জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  5096375448  

2316 এমালী পেগম ঝাইটনী  পপ. রইসুদ্দীন মিল  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  8246646387  

2317 পমাসাঃ টুপন পেগম  স্বা. পমাজাভেল হক  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  7016619359607  

2318 পমাসাঃ পশউলী পেগম  পপ. ইপলয়াস আলী  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  1023155995  

2319 পমাঃ োপরকুল ইসলাম  পপ. গুভিাড় মিল  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  7016619359318  

2320 পমাঃ আলাউদ্দীন  পপ. আব্দুর রহমান  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  7016619359441  

2321 জান্নাতুন পনসা (হাপসনা)  পপ. পমনহাজুল ইসলাম  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  1926909852  

2322 দুরুল ইসলাম  পপ. কুড়ান মিল  জামািারপাড়া  ৫ পিনমজুর  8696771685  

2323 নাপসরুল ইসলাম  পপ. পমাজাহার  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  3746466414  

2324 পমাসাঃ  রুমালী পেগম  স্বা. আপমরুল ইসলাম  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  7016619356963  

2325 পমাসাঃ পপপ পেগম  পপ. লুৎফর রহমান  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  5996507777  

2326 পমাসাঃ মুনুয়ারা পেগম  পপ. আরমান আলী  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  9147094362  

2327 পমাসাঃ নাজপরন িাতুন  পপ. পমরশাি আলী  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  7016619359759  

2328 এনামুল  পপ. আত্তাে মিল  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  3296584018  

2329 পগপন  পপ. আলভমশ মিল  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  4198351235  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

2330 মভয়শা  পপ. পজল্লুর রহমান  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  1023244468  

2331 আব্দুল িাভলক  পপ. আব্দুল হক  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  7796487697  

2332 পমাসাঃ আসনারা পেগম  পপ. মহাপসন মিল  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  6896558050  

2333 পমাসাঃ জাপমলা পেগম  পপ. পমাঃ পতাহর পমাল্লা  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  7016619364592  

2334 পমাঃ জামাল উদ্দীন  পপ. পগয়াস উদ্দীন  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  2846647630  

2335 পমাঃ েকুল আলী  পপ. নওশাি আলী  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  3747267759  

2336 পমাঃ শপফকুল ইসলাম  পপ. ঝড়ু মিল  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  7016619364712  

2337 আশরাফুল  পপ. নওভশি মিল  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  5997108906  

2338 পমাঃ নাইমুল হক  পপ. মৃত পসতু পেশ্বাস লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  7016619363907  

2339 ফভতনুর  পপ. পাতু মিল  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  2396503043  

2340 পমাসাঃ নাজমা পেগম  পপ. নসয়ি আলী  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  4196467039  

2341 পমাসাঃ চানমুপন  পপ. আলাউদ্দীন  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  1953155593  

2342 পজয়ারুল হক  পমাঃ তপরকুল ইসলাম  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  4664933795  

2343 পমাসাঃ শারপমন  পপ. তাভজমুল হক  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  3730976044  

2344 পমাঃ সাইদুর রহমান  পপ. পমাঃ িাউি আলী  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  7016619364198  

2345 পমাঃ সাইদুর রহমান  পপ. মৃত আব্দুর রহমান  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  7016619363885  

2346 জপল  পপ. কাকু পেশ্বাস লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  7346624021  

2347 পমাঃ আজাবুল হক  পপ. পমাঃ তারাজ আলী  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  5096709208  

2348 পমাসাঃ সানুয়ারা পেগম  পপ. ইয়াপসন আলী  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  5996515846  

2349 পমাঃ নাপজম উদ্দীন  পপ. তাজামুল হক  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  5113480718  

2350 পমাঃ পসামাজুল ইসলাম  পপ. আইউে আলী  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  7016619353812  

2351 রাভহলা  পপ. এিাজ মিল  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  4196468542  

2352 পমাঃ আসতানা িাতুন  পপ. শপরফুল ইসলাম  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  1924772070  

2353 পমাঃ তাভলে আলী  
পপ. পমাঃ নজরুল 

ইসলাম  
লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  1001883816 

 

2354 আব্দুস সামাি  পপ. পমাঃ পমাত্তপলে  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  7016619365092  

2355 শাহানারা পপ. এিাজ মিল  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  7796598295  

2356 টগরী পাল নভগন্দ্র পাল োর পরয়া ৪ গৃপহণী 3296597911  

2357 স্বরসতী রানী পাল  পপ. উিয় চন্দ্র পাল  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  2830035099  

2358 আবুল োশার মন্জজুর আলী োর পরয়া ৮ পিনমজুর  6913558984  

2359 পসফালী পেগম  পপ. গুভিাড় মিল  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  2846654578  

2360 পমাঃ নওভশি আলী  পপ. আইউে মিল  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  7016619363929  

2361 বুলবুপল পাল প্রেত কুমার পাল োর পরয়া ৪ গৃপহণী 7016619358288  

2362 পমাসাঃ মুপনরা আক্তার  পপ. পসাহবুল ইসলাম  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  8263535976  

2363 তানপজলা  পপ. মইজুদ্দীন  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  6896645592  

2364 পমাসাঃ পমাভমনা পেগম  স্বা. আব্দুল জাব্বার  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  7016619363786  

2365 হাওয়া পেগম  পমাঃ িাইরুল ইসলাম  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  7016619369356  

2366 এমালী পেগম স্বা. আব্দুস সালাম  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  7016619363752  

2367 ইপরনা পেগম  স্বা. পজাহুরুল ইসলাম   লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  7016619360245  

2368 পমাঃ ইউসুফ আলী  পপ. আয়ে মিল  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  8246732013  

2369 র্পল  পপ. ইসরাইল মিল  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  8696527475  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

2370 পমাঃ পেশু মিল  পপ. তাজামুল মিল  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  7016619363830  

2371 পমাসাঃ আভয়শা িাতুন  
পপ. পমাঃ সাপিকুল 

ইসলাম 
লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  4206989339 

 

2372 তাসপলমা পেগম  পপ. ইনসান আলী  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  6896648919  

2373 পমাঃ এনামুল হক  পপ. পমাঃ আওপলয়া  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  7016619363817  

2374 পমাঃ পমাজাভেল হক  পপ. পজানজাপল  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  1998434936  

2375 পমাসাঃ কাপরমা িাতুন  পপ. ইয়াপসন আলী  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  1501191421  

2376 পমাঃ জুভয়ল আলী  পপ. আব্দুল মান্নান  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  5071577463  

2377 পমাঃ আব্দুল অহাে  পপ. সইফুর রহমান  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  4196726105  

2378 পমাসাঃ পরাপজনা পেগম  পপ. পরাজবুল ইসলাম  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  4647298233  

2379 পমাসাঃ ছাপলমা আক্তার  পপ. ফজলুর হক  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  8713598764  

2380 পমাঃ আপমন  পপ. সফর আলী  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  8247266862  

2381 পমাঃ দুরুল ইসলাম  পপ. সাজাহান আলী  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  2396377786  

2382 রানী োলা পাল গনন পাল োর পরয়া ৪ পিনমজুর  4646628885  

2383 শ্রীমপত জয়পি  পপ. সুভরন পসংহ লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  5996394382  

2384 কুলসুম  পপ. আপজজুল  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  7016618320033  

2385 পমাসাঃ পসপকতারা পেগম  পপ. অভরস মিল  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  8696586042  

2386 পমাসাঃ পরপল পেগম  স্বা. পমাঃ নুরুল ইসলাম  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  7016619361850  

2387 পমাঃ মহপসন  পপ. পলাকমান পহাভসন  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  4646696502  

2388 পমাসাঃ পশউলী পপ. রইসুদ্দীন মিল  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  1487118307  

2389 পমাঃ আকতারুল ইসলাম  পপ. মৃত সফর আলী  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  7016619364172  

2390 এনামুল হক  পপ. দুঃখু পেশ্বাস লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  5997109276  

2391 পমাঃ উসমান গপন  পপ. নাপজর মিল  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  9147228259  

2392 পহনা পেগম  স্বা. পমাঃ মাপনরুল  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  7016619363865  

2393 পমাঃ তাভজমুল হক  পপ. নূর পমাহােি  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  7016619363338  

2394 পমাসাঃ রুপে পেগম  
পপ. পমাঃ পসাহরাে 

আলী  
লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  9146634747 

 

2395 পমাঃ পতাফাজ্জুল পহাভসন  পপ. মৃত আব্বাস আলী  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  1946529011  

2396 লুপস পেগম  পপ. ইপিশ মিল  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  3556710272  

2397 পমাঃ পমাতাভল্লে  পপ. আভয়শ উদ্দীন  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  6446655380  

2398 পমাসাঃ মমতাজ পেগম  পপ. পজাহর আলী  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  6894693172  

2399 পমাসাঃ সপহিন পনসা  পপ. পসাহবুল হক  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  8263535695  

2400 লপস িাতুন  পপ. পহাভসন মিল  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  2846713515  

2401 পমাঃ টুটুল ইসলাম  পপ. পমাঃ পরজাউল  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  7796676537  

2402 পমাসাঃ পার ীন  পপ. সওিাগর মিল  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  4638149452  

2403 পমাঃ সপমরুল ইসলাম  পপ. সুখু মিল  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  5994641347  

2404 পমাঃ তাজ  পহাভসন  পপ. সাইফুল হক  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  2396242136  

2405 পমাঃ শামসাি আলী  পপ. েরজাহান  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  6896395321  

2406 পমাঃ শাপকল আলী  পপ. আশরাফুল ইসলাম  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  3719061388  

2407 পমাঃ আশরাফুল পমিী  পপ. নওশাি পমিী  লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  5096679997  

2408 শ্রী পসানা হলিার  পপ. মৃত ধুলু হলিার  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  7016619358826  

2409 শ্রী শাি  পপ. স্বপন হলিার  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  2396729887  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

2410 শ্রী পচত্ত রঞ্জন পাল  পপ. লপলত পমাহন পাল  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  4646648925  

2411 শ্রী সমু্ভ হলিার  পপ. মৃত সুিন হলিার  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  7016619359280  

2412 পশউলী রানী  পপ. আলা হালিার  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  5546638239  

2413 পরপেনা পেগম মইদুল হক োর পরয়া ৪ গৃপহণী 8696766834  

2414 শ্রী রপে হলিার  পপ. সুধীর হলিার  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  8246706033  

2415 শ্রী নারায়ন হলিার  পপ. শ্রী মুন্টু হলিার  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  8696447021  

2416 ফুপত হলিার  পপ. সুধীর হলিার  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  9146589362  

2417 শ্রী পাতান হলিার  পপ. অমূল্য পমিী  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  7016619358823  

2418 শ্রীমপত পেন্দা রানী  পপ. সংকর পচৌধুরী  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  6443583806  

2419 শ্রী রনপজত পাল  পপ. শ্রী পনরঞ্জন পাল  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  1496591924  

2420 শ্রী সুনীল কুমার পাল  শ্রী লপলত পমাহন পাল  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  3746626310  

2421 শ্রী পসিাম হলিার  পপ. শ্রী সুপধর হলিার  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  3296620663  

2422 শ্রী প্র াত হলিার  পপ. ধুলু হলিার  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  1496618271  

2423 মুগা হলিার  পপ. পগাপাল হলিার  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  8696667982  

2424 জগন্নাথ কুমার পাল  পপ. মহাভিে চন্দ্র পাল  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  7016619325855  

2425 উজ্জল পাল  পপ. মৃত তারাপি পাল  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  7016619358925  

2426 খুপক পেগম পগালাম পহাভসন োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  70166193600004  

2427 শ্রীমপত পেথী রানী  পপ. শ্রী পচত্ত পাল  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  5107155169  

2428 কানন োলা  পপ. ধরনী পাল  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  6446582956  

2429 পমাঃ তুপহন  পপ. আপজজুল পশি  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  7357057160  

2430 পরপজয়া  পপ. পজল্লুর রহমান  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  5546620195  

2431 খুরভশি আলম  
পপ. পমাঃ োপন 

ইসরাইল  
োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  1496698380 

 

2432 আলী পহাভসন  পপ. পমাঃ এনামুল হক  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  3307000244  

2433 ইয়াসপমন পেগম  পপ. আলাউদ্দীন  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  8687687084  

2434 সাভয়রা পেগম  
পপ. পমাঃ তাভজমুল 

হক  
োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  2832069723 

 

2435 পমাঃ ইনসাফ আলী  পপ. আব্দুস সামাি  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  7016619357750  

2436 পফভরাজা  স্বা. আব্দুস সালাম  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  7016619357800  

2437 পমাসাঃ রুনা পেগম  পপ. পমজানুর রহমান  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  9146241535  

2438 পগালোনু পমাঃ পনয়ামত আলী  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  7016619357819  

2439 পহনা  স্বা. এম  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  7016619357822  

2440 জুভলিা পেগম  পপ. জাফর িান  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  3746406480  

2441 গায়ত্রী  স্বা. কুষ্ন চন্দ্র িাস  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  7016619357816  

2442 প্র াপত  পপ. নেকুমার  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  4646435521  

2443 শ্রীমপত পরতু  রানী  পপ. শ্রী সুফল পসংহ  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  9147892369  

2444  শ্রীমপত কানন হলিার  পপ. শ্রী চাি হলিার  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  7016619358817  

2445 শ্রীমপত পজােনা পসংহ  পপ. শ্রী গভনশ পসংহ  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  4188037978  

2446 সপ্তমী রানী  পপ. সাতকপড়  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  3746600042  

2447 শ্রী পেন্দােনস হলিার  পপ. শ্রী নান্টু হলিার  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  7016619358794  

2448 পরপন হলিার  পপ. শ্রী জীেন হলিার  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  3753030695  

2449 আব্দুল সালাম পগালাপ পহাভসন োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  2806510927  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

2450 শ্রী পান কুমার হলিার  পপ. ফুপন হলিার  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  1023644907  

2451 শ্রী কুড়ান হলিার  পপ. কন হলিার  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  1023320847  

2452 শ্রীমপত বুলবুপল  পপ. পনমু হলিার  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  1023208828  

2453 শ্রীমপত কপনকা রানী  পপ. রুপচাি  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  3291623530  

2454 পজাহর আলী িান জাফর পহাভসন িান লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  7016619362210  

2455 গঙ্গা রানী  স্বা. হারু কমকার  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  7016619358774  

2456 উিয় ইসলাম এজাবুল হক োর পরয়া  ৬ পিনমজুর  6403448886  

2457 মপতয়ারা পেগম আজাি আলী লক্ষীপুর  ৭ পিনমজুর  1946639794  

2458 পমাসাঃ পরপা িাতুন  পপ. আফজাল পহাভসন  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  6007034215  

2459 পকৌশলা  স্বা. রামপাল  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  7016619358013  

2460 ফুলমপন  পপ. শ্রী নান্টু হলিার  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  6446585124  

2461 পেসকা রানী  পপ. পনতাই হলিার  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  8696642308  

2462 পিপালী রানী  স্বা. পেকাশ হলিার  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  7016619358998  

2463 শাপমমা আকতার  
পপ. পমাঃ পসরাজুল 

ইসলা  
োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  4654067810 

 

2464 আকতারুল ইসলাম  পপ. নজরুল ইসলাম  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  4647304148  

2465 পমাঃ রাপকে পহাভসন  পপ. পমাঃ মপফজ আলী  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  3296729076  

2466 শ্রী লক্ষয় কমকার  পপ. শ্রী ভূভপন কমকার  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  1452330002  

2467 শ্রী পনভপন মিল  পপ. শ্রী কাপতক মিল  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  7016619000543  

2468 শ্রী নন্দ লাল প াষ  পপ. ঝড়ু লাল প াষ  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  6446687953  

2469 পমাঃ রজে আলী  পপ. পমাঃ িাউি আলী  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  1957129610  

2470 কৃষ্ণ কুমার  পপ. পেিে  াষ্কর  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  6907059833  

2471 পমাঃ পরপন আলী  পপ. পতাহরুল ইসলাম  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  3299644306  

2472 পমাসাঃ ফাপহমা িাতুন  স্বা. মাসুি পারভ জ  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  2617239790362  

2473 শ্রীমপত লক্ষী রানী  পপ. পনভপন কুমার িাস  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  8696644163  

2474 পমাসাঃ রাপজয়া িাতুন  পপ. আপজজুল রহমান  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  7016619358706  

2475 পমাসাঃ রুমালী পেগম  পপ. পগালাম পমাতুজা  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  3746407612  

2476 সাভকরা আহেি  স্বা. রপফকুল ইসলাম  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  1590602450  

2477 নাভজমা পেগম  পপ. রওশন আলী  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  6893696931  

2478 পমাসাঃ সালমা পেগম  স্বা. আপমনুল ইসলাম  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  7016619361897  

2479 পমাসাঃ পলপপ পেগম  স্বা. রভজমান  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  7016619361781  

2480 পমাঃ মপফজুল ইসলাম  পপ. কালু মিল  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  2847263702  

2481 পেপে  স্বা. আব্দুস সাত্তার  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  7016619362169  

2482 পমাঃ সাভহে পপ. পমাঃ সাভলক  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  1023329590  

2483 পমাসাঃ পরশমা িাতুন  পপ. আফজাল পহাভসন  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  5103035977  

2484 রাপেয়া পেগম  
স্বা. পমাঃ সাইফুল 

ইসলাম  
োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  7016619362148 

 

2485 সপজে উদ্দীন কামাল উদ্দীন জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর  7346763332  

2486 ঝনা পেগম  স্বা. রুহুল আপমন  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  7016619362072  

2487 সাভয়রা  স্বা. আলম িান  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  7016619362079  

2488 
পমাসাঃ শাপমমা আহভেি 

পরতা  
পপ. শামসুজ্জামান োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  3746713977 

 



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

2489 পমাসাঃ নাপগস পেগম  পপ. ফজলুর রহমান  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  6895368794  

2490 পমাঃ আব্দুল আপলম  
পপ. পমাঃ আব্দুস 

সাত্তার  
োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  1918498617 

 

2491 পমাঃ র্াপলম পশি  পপ. োেলু পশি  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  6401978686  

2492 মভনায়ারা  স্বা. চাি পময়া  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  7016619362109  

2493 পমাসাঃ মরপজনা পেগম  পপ. আবুল পহাভসন  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  1946771365  

2494 তুপল িাতুন  পপ. শুকুর আলী  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  7354107554  

2495 পমাঃ ইউসুফ আলী  পপ. আব্দুল সাত্তার  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  3746605033  

2496 তাভরক  পপ. মাপনক আলী  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  9146673950  

2497 সীমা িাতুন আব্দুর রাপকে লক্ষীপুর  ৭ গৃপহণী 8246364866  

2498 পনমল চন্দ্র পাল  পপ. পগাপাল চন্দ্র পাল  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  7016619357572  

2499 পশপরন জাহান  
স্বা. মৃত পরজাউল 

কপরম  
োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  7016619358042 

 

2500 পমাঃ ইমন আলী  
পপ. পমাঃ পতাপফজ 

উদ্দীন  
োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  7016619361392 

 

2501 পমাঃ পজল্লুর রহমান পপ. পমাকবুল পমিী  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  6896327084  

2502 সুপম পেগম  স্বা. মুনু  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  7016619361904  

2503 পমাসাঃ মাজভকরা িাতুন  পপ. আপমর আলী  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  7796742521  

2504 পমাঃ আব্দুল জাব্বার  পপ. েরজাহান পময়া  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  4196613162  

2505 পমাসাঃ লুপস পেগম  পপ. সাইফুদ্দীন  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  4646652851  

2506 শ্রী পনভপন চন্দ্র পাল  পপ. নারায়ন চন্দ্র পাল  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  4196612149  

2507 পমাসাঃ পশিী পেগম  পপ. তপরকুল ইসলাম  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  1922758030  

2508 পপরমল কুমার পাল  পপ. অপচন কুমার পাল  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  7346640076  

2509 পমাসাঃ দুলালী পেগম  পপ. আব্দুস সাক্তার  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  5546639740  

2510 আবুল কালাম আজাি  পপ. মপশবুর রহমান  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  4646627572  

2511 পমাসাঃ সুপম িাতুন  স্বা. আলম কপের  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  7016619353681  

2512 পনলুফা পেগম সাইদুর রহমান লক্ষীপুর  ৮ গৃপহণী 2846337943  

2513 পরিা  পপ. পিাকা পমিী  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  2396620995  

2514 পরনা রানী  পপ. বৃন্দােন চন্দ্র পাল  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  6418410181063  

2515 পনপত রানী পাল  পপ. প ালানাথ পাল  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  7346658219  

2516 পিলসন পেগম  পপ. পর্ামন মাপঝ  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  8246405263  

2517 পমাসাঃ পলপপ পেগম  পপ. আবুল ফজল পময়া  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  7346443711  

2518 পমাসাঃ সামলা িাতুন  পপ. জাপমরুল ইসলাম  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  6013503351  

2519 শপফকুল ইসলাম রপহম মিল লক্ষীপুর  ৮ গৃপহণী 8696725301  

2520 পমাসাঃ সালমা পেগম  পপ. লপতফুর রহমান  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  7796434921  

2521 পমাঃ রপফকুল ইসলাম  পপ. ওয়াভরশ আলী  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  2846512669  

2522 পমাসাঃ পার ীন িাতুন  পপ. পলাকমান পহাভসন  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  4196502449  

2523 পমাঃ আব্দুল রহমান  পপ. আব্দুস সামাি  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  4194667939  

2524 পমাসাঃ কপহনুর পেগম  পপ. পমাকবুল পহাভসন  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  4196665634  

2525 লক্ষন চন্দ্র  াষ্কর  পপ. তুলসী চন্দ্র  াষ্কর  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  5546277115  

2526 রইশুদ্দীন  পপ. ধুলু পহািা  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  5996740659  

2527 শপহদুল ইসলাম  পপ. আবুল কালাম োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  5096249007  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

আজাি  

2528 আভলা পজল্লুর রহমান পশি োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  7016619357759  

2529 নুরজাহান  পপ. হাভমি আলী  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  5096252316  

2530 সাত্তার আলী  পপ. ইসলাম আলী োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  5546291856  

2531 পমাঃ আরমান আলী  পপ. আবু োক্কার  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  8696324451  

2532 পমাঃ কালাম আলী  পপ. ইপিশ আলী  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  7346309060  

2533 লাইলী  পপ. আপজজুল রহমান  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  6446260579  

2534 পমাঃ শাপহন  পপ. সাভের আলী  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  2396422533  

2535 পমাসাঃ পরভেকা পেগম  পপ. পমামতাপকন  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  4196264388  

2536 পমাসাঃ পশউলী পেগম  পপ. পসাইদুল রহমান  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  8246407582  

2537 পেষারত আলী আভনসুর রহমান লক্ষীপুর  ৮ পিনমজুর  5546484022  

2538 পতাহরা পেগম  পপ. ইয়াপসন আলী  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  4646307977  

2539 অলকা রানী  পপ. সামচরন  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  5096380596  

2540 পসফালী পেগম  স্বা. কালু পশি  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  7016619361421  

2541 িাইরুন  পপ. দুিা পশি  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  6896456032  

2542 পমাসাঃ জপল পেগম  স্বা. মপতবুর রহমান  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  7016619356814  

2543 আপলজা পেগম  পপ. ফরভজভরান আলী  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  3746398811  

2544 পমাসাঃ নুরজাহান  পপ. পমাঃ পেনু  োর পরয়া  ৪ পিনমজুর  6892801389  

2545 আঃ িাভলক  পপ. সাইদুর রহমান  লক্ষীপুর  7 পিনমজুর  8713529942  

2546 ফারভজ হাসান  পপ. পজাহর আলী িান  লক্ষীপুর  7 পিনমজুর  2854032915  

2547 ফাভতমা পেগম  পপ. আমজাি মিল  লক্ষীপুর  7 পিনমজুর  5546383794  

2548 লাইলী পেগম  পপ. আরমান আলী  লক্ষীপুর  7 পিনমজুর  8246468279  

2549 শ্রীমপত জগতী রানী  স্বা. সুধাংসু হলিার  লক্ষীপুর  7 পিনমজুর  7016619360708  

2550 পেজয় কুমার পসংহ  পপ. ফপনভুষণ  পসংহ  লক্ষীপুর  7 পিনমজুর  7016619358628  

2551 পমাঃ মমতাজ কেীর  পপ. পসরাফত পহাভসন  লক্ষীপুর  7 পিনমজুর  6446398833  

2552 আব্দুল আলীম  পপ. পসরাফত পহাভসন  লক্ষীপুর  7 পিনমজুর  8696463317  

2553 সভলহা  পপ. জাইদুল মিল  লক্ষীপুর  7 পিনমজুর  5546490540  

2554 পগালাপী পেগম  পপ. সুকুরুদ্দীন  লক্ষীপুর  7 পিনমজুর  5546606616  

2555 পমাসাঃ মপতজা  পপ. জনজাপল মিল  লক্ষীপুর  7 পিনমজুর  2846446793  

2556 একরামুল হক  পপ. সভলমান মিল  লক্ষীপুর  7 পিনমজুর  1496465053  

2557 পমাসাঃ রাভহলা  পপ. পরয়াজ উদ্দীন  লক্ষীপুর  7 পিনমজুর  3746581119  

2558 পমাঃ রজে আলী  পপ. রায়হান  লক্ষীপুর  7 পিনমজুর  2396493583  

2559 পমাসাঃ নাপসমা পেগম  পপ. পমভশর মিল  লক্ষীপুর  7 পিনমজুর  5546387654  

2560 পমাঃ কাভশম  পপ. আপজজুল  হক  লক্ষীপুর  7 পিনমজুর  1497069110  

2561 পমাঃ আঃ পমাতাল্লে পপ. আমজুল হক  লক্ষীপুর  7 পিনমজুর  6446448091  

2562 পমাঃ আজাহারুল ইসলাম  পপ. মুনজুর আলী  লক্ষীপুর  7 পিনমজুর  4196667135  

2563 পমাসাঃ পরাজলী পেগম  পপ. পেলাল উদ্দীন  লক্ষীপুর  7 পিনমজুর  2396612653  

2564 নতয়জুদ্দীন  পপ. আব্দুল কাভির  লক্ষীপুর  7 পিনমজুর  6896328629  

2565 পমাঃ মপফজুল ইসলাম  পপ. আজাহার  লক্ষীপুর  7 পিনমজুর  4646503856  

2566 জাকাপরয়া  পপ. আব্দুল রহমান  লক্ষীপুর  7 পিনমজুর  6446338821  

2567 পমাসাঃ পেজলী পেগম  পপ. আজাহার মিল  লক্ষীপুর  7 পিনমজুর  4646396453  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

2568 পমাসাঃ পজপরনা পেগম  পপ. ইউনুস আলী  লক্ষীপুর  7 পিনমজুর  1496459122  

2569 রাপজয়া  
স্বা. পমাঃ আলতাজ 

আলী  
লক্ষীপুর  7 পিনমজুর  7016619361575 

 

2570 পমাসাঃ র্পল  পপ. ঝালু মিল  লক্ষীপুর  7 পিনমজুর  5996398482  

2571 পমাঃ পমাক্তার পহাভসন  পপ. পসরাফত পহাভসন  লক্ষীপুর  7 পিনমজুর  9573211134  

2572 পমাসাঃ তাসপরন িাতুন  পপ. রপফক  লক্ষীপুর  7 পিনমজুর  6834274627  

2573 শ্রীমপত প্র াপত রানী  পপ. লক্ষী রানায়ন   লক্ষীপুর  7 পিনমজুর  4646453391  

2574 শ্রী লক্ষণ  পপ. ভূভপন চন্দ্র পাল  লক্ষীপুর  7 পিনমজুর  2846684765  

2575 পমাসাঃ সুপেয়ারা িাতুন  স্বা. পহলাল আলী  লক্ষীপুর  7 পিনমজুর  7016633000145  

2576 পমাঃ হুমায়ন কপের  পপ. পমাকবুল পহাভসন  লক্ষীপুর  7 পিনমজুর  7797276412  

2577 নারপগস িাতুন  পপ. আব্দুল মিল  লক্ষীপুর  7 পিনমজুর  2391224660  

2578 পমাসাঃ সাভকরা  পপ. সভলমান আলী  লক্ষীপুর  7 পিনমজুর  5096444590  

2579 পমাসাভদ্দক আলী  পপ. তাপমজ উদ্দীন  চামাগ্রাম  2 পিনমজুর  5974301144  

2580 পমাসাঃ জাহানারা পেগম  পপ. তাইজুদ্দীন  চামাগ্রাম  2 পিনমজুর  5996427703  

2581 পিাপতজা জালাল উদ্দীন লক্ষীপুর  8 গৃপহনী 6446657907  

2582 পমাসাঃ িয়মন পনসা  পপ. ধুলু  চামাগ্রাম  2 পিনমজুর  2396711988  

2583 পমাসাঃ নাপফসা িাতুন  
পপ. পমাঃ পমাশাভদ্দক 

আলী  
চামাগ্রাম  2 পিনমজুর  3754043804 

 

2584 মপনমুল হক  পপ. নরশুদ্দীন  চামাগ্রাম  2 পিনমজুর  4196376208  

2585 পমাসাঃ শাহানারা পেগম  স্বা. আব্দুল িাভলক  চামাগ্রাম  2 পিনমজুর  7016619355666  

2586 পমাঃ রুহুল  পপ. পজাহর মিল  লক্ষীপুর  7 পিনমজুর  3296741436  

2587 কালাম আজাি  পপ. পেশু মিল  লক্ষীপুর  7 পিনমজুর  6896708622  

2588 রাভহলা পেগম  পপ. লুটু লক্ষীপুর  7 পিনমজুর  2846646921  

2589 পমাঃ কামাল উদ্দীন  পপ. পজল্লুর রহমান  লক্ষীপুর  7 পিনমজুর  6896339598  

2590 রবু মিল  পপ. ইউনুস মিল  লক্ষীপুর  7 পিনমজুর  1023302696  

2591 সাভকরা আহেি  পপ. এশার উদ্দীন  লক্ষীপুর  7 পিনমজুর  3296369048  

2592 পমাসাঃ পজসপমন িাতুন  পপ. মুপনরুল ইসলাম  লক্ষীপুর  7 পিনমজুর  3747945644  

2593 পমাসাঃ আপলফ নুর  পপ. পমাঃ আপলনুর  লক্ষীপুর  7 পিনমজুর  3293222380  

2594 পমাঃ শপরফুল ইসলাম  পপ. পকাোি আলী  চামাগ্রাম  3 পিনমজুর  7346724086  

2595 পমাঃ েজলূ  পপ. তাভহর  চামাগ্রাম  3 পিনমজুর  8696532293  

2596 পমাঃ আলমগীর  পপ. পরয়াস উদ্দীন  চামাগ্রাম  3 পিনমজুর  6446691740  

2597 পমাক্তার  পপ. এিাজ পমিী  চামাগ্রাম  3 পিনমজুর  2396410769  

2598 পমাঃ আব্দুস সালাম  পপ. মদুল মিল  চামাগ্রাম  3 পিনমজুর  8257016884  

2599 পরাজলী পেগম  পপ. সুজাউদ্দীন  চামাগ্রাম  3 পিনমজুর  9146360699  

2600 এজাবুল  পপ. মহাপসন মিল  চামাগ্রাম  3 পিনমজুর  6447252708  

2601 রুপ সাগর হলিার  পপ. ইন্দ্র হলিার  োর পরয়া  4 পিনমজুর  3746600602  

2602 পমাঃ িাউি পময়া  পপ. তুরফান পময়া  োর পরয়া  4 পিনমজুর  1946456868  

2603 পেিে কুমার  াষ্কর  পপ. তুলসী চন্দ্র  াষ্কর  োর পরয়া  4 পিনমজুর  6896678452  

2604 পমাসাঃ আভমনা িাতুন  পপ. ধুলু মিল  োর পরয়া  4 পিনমজুর  5556067153  

2605 পমাঃ শপরফুল পপ. পকাোি আলী  োর পরয়া  4 পিনমজুর  7346724068  

2606 পসমাজুল ইসলাম  পপ. কাতু মিল  োর পরয়া  4 পিনমজুর  5973246353  

2607 পতাফাজ্জুল হক  পপ. পমরশাি আলী  োর পরয়া  4 পিনমজুর  6896659445  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

2608 পমাঃ জীেন পময়া  পপ. টুনু পময়া  োর পরয়া  4 পিনমজুর  9146386439  

2609 পমাঃ টুনু পময়া  পপ. আপমর পহাভসন  োর পরয়া  4 পিনমজুর  1496413426  

2610 পমাঃ মুকুল আলী  পপ. ফাভনশ মিল  োর পরয়া  4 পিনমজুর  6446664531  

2611 পমাসাঃ নুভরশা পেগম  পপ. ফপড়ং মিল  োর পরয়া  4 পিনমজুর  2396515385  

2612 পমাঃ জামাল উদ্দীন  পপ. গুধা মিল  োর পরয়া  4 পিনমজুর  1023351867  

2613 আব্দুল রপহম  পপ. আলম পময়া  োর পরয়া  4 পিনমজুর  9142592626  

2614 পমাসাঃ সারফুল  পপ. আভনশ মিল  োর পরয়া  4 পিনমজুর  2846667703  

2615 ঝরনা রানী  পপ. শ্রী সাগর হলিার  োর পরয়া  4 পিনমজুর  7016619359239  

2616 সাগর হলিার  পপ. পনপাল হলিার  োর পরয়া  4 পিনমজুর  7796628076  

2617 পমনা রানী  পপ. অমূল্য হলিার  োর পরয়া  4 পিনমজুর  7796604679  

2618 শ্রীমপত পরতা রানী পাল  পপ. পহরুপি পাল  োর পরয়া  4 পিনমজুর  5546724112  

2619 শ্রী োিল চন্দ্র পসংহ  
পপ. শ্রী পিভনশ চন্দ্র 

পসংহ  
লক্ষীপুর  9 পিনমজুর  9146333589 

 

2620 পমাসাঃ সাহানী পেগম  পপ. সাভজমান মিল  লক্ষীপুর  9 পিনমজুর  1946417928  

2621 শ্রী মুপন চন্দ্র পসংহ  পপ. পাতান পসংহ  লক্ষীপুর  9 পিনমজুর  1023186214  

2622 পশপরন পেগম শাজাহান আলী লক্ষীপুর  9 পিনমজুর  9146434064  

2623 পমাঃ আনারুল ইসলাম  পপ. এসলাম মিল  লক্ষীপুর  9 পিনমজুর  8218888728  

2624 পমাসাঃ সাভকরা পেগম  পপ. সভলমান মিল  লক্ষীপুর  9 পিনমজুর  6466398802  

2625 পমাসাঃ পরপজয়া পেগম  পপ. মুিাজ আলী  লক্ষীপুর  9 পিনমজুর  5996765615  

2626 পমাসাঃ আভয়শা পেগম  পপ. আজাহার আলী  লক্ষীপুর  9 পিনমজুর  1946412192  

2627 পমাসাঃ সুভলিা পেগম  পপ. পেশু মিল  লক্ষীপুর  9 পিনমজুর  2846335137  

2628 পমাসাঃ পসপরনা পেগম  পপ. মুিাজ আলী  লক্ষীপুর  9 পিনমজুর  5096339063  

2629 শ্রী ওজুন পসংহ  পপ. পেজয় পসংহ লক্ষীপুর  9 পিনমজুর  5996401476  

2630 পমাঃ আলীম  পপ. আিালত মিল  লক্ষীপুর  9 পিনমজুর  3746311124  

2631 আভনায়ার পহাভসন তাইজুদ্দীন আলী লক্ষীপুর  8 পিনমজুর  7306754800  

2632 পমাঃ কাইমুল হক  পপ. মপশদুল হক  লক্ষীপুর  9 পিনমজুর  6427611436  

2633 স্বাধীন িাস  পপ. নারায়ন িাস  লাহারপুর  1 পিনমজুর  4646919213  

2634 আতাউর রহমান  পপ. আপজজুল হক  লাহারপুর  1 পিনমজুর  7016619355251  

2635 পমাভমনা পেগম আনারুল হক হলিারপাড়া 5 গৃপহনী 1009179530  

2636 পমাসাঃ মুপনরা আক্তার  পপ. মুঞ্জুর  লাহারপুর  1 পিনমজুর  3303045243  

2637 পমাঃ রাভশল আলী  পপ. পমাঃ পকতাবুল হক  লাহারপুর  1 পিনমজুর  8704086936  

2638 পমাঃ হাপেবুর রহমান হাপেে  পপ. আপজজুল হক  লাহারপুর  1 পিনমজুর  6446473107  

2639 বুলবুপল সরকার  পপ. ধনী চন্দ্র সরকার  লাহারপুর  1 পিনমজুর  9146657821  

2640 পগৌতম সরকার  পপ. পম নাথ সরকার  লাহারপুর  1 পিনমজুর  2396685625  

2641 এিলাছ উদ্দীন পগালাম পকেপরয়া জামািারপাড়া 5 পিনমজুর  8246312329  

2642 আপফয়া রায়হান আব্দুর রপহম পেশ্বাসপাড়া 6 পিনমজুর  4639966490  

2643 অপনতা রানী  পপ. লপল চন্দ্র সাহা লাহারপুর  1 পিনমজুর  1496682319  

2644 সুপকল চন্দ্র সরকার  পপ. সাধু চন্দ্র সরকার  লাহারপুর  1 পিনমজুর  9146656854  

2645 ভূভিে সরকার  পপ. পেি সরকার  লাহারপুর  1 পিনমজুর  8696733180  

2646 শ্রীমপত পরতা সরকার  পপ. শ্রী পফলু পসংহ  লাহারপুর  1 পিনমজুর  3313509907  

2647 সাধন সরকার  পপ. রামধন সরকার  লাহারপুর  1 পিনমজুর  5096684930  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

2648 স্বপন সরকার  পপ. হপরপি সরকার  লাহারপুর  1 পিনমজুর  9146649430  

2649 আরপত সরকার  পপ. অপর চন্দ্র সাহা  লাহারপুর  1 পিনমজুর  6446668201  

2650 পসপলম পরজা  পপ. ইউসুফ আলী চামাগ্রাম  3 পিনমজুর  3296490778  

2651 আপরফ পহাভসন  পপ. নওভশি আলী  চামাগ্রাম  3 পিনমজুর  7310233627  

2652 পমাসাঃ শওকতারা  পপ. নসয়ি আহভেি  চামাগ্রাম  3 পিনমজুর  5546503698  

2653 
পমাঃ মাইনুল ইসলাম 

পলাশ  
পপ. োিশা মিল  চামাগ্রাম  3 পিনমজুর  6901316930 

 

2654 শ্রীমপত মালঞ্চ রানী িাস  স্বা. পাচকপড় িাস  লাহারপুর  1 পিনমজুর  7016619355161  

2655 পমাঃ পসরাজুল ইসলাম  পপ. পমাসভলম উদ্দীন  লাহারপুর  1 পিনমজুর  2847245145  

2656 পমাঃ শপফকুল হক  পপ. পরয়াজ উদ্দীন  লাহারপুর  1 পিনমজুর  8246489325  

2657 পূপনমা রানী পসংহ  
পপ. মপলন চন্দ্র 

কমকার  
লাহারপুর  1 পিনমজুর  4170715017 

 

2658 আপলয়া  পপ. জামাল উদ্দীন  লাহারপুর  1 পিনমজুর  9573261253  

2659 সাথী রানী পসংহ  
পপ. শ্রী সুকুমার চন্দ্র 

পসংহ 
লাহারপুর  1 পিনমজুর  2809726207 

 

2660 পমাসাঃ পপল  স্বা. পমাহােি আলী  লাহারপুর  1 পিনমজুর  7016619354388  

2661 আমাতুন পমভহিী আব্দুর রপহম োর পরয়া 4 পিনমজুর  7016619358217  

2662 েন্ধ্না পসংহ  পপ. চমৎকার সাহা  লাহারপুর  1 পিনমজুর  7793813689  

2663 পজয়ারুল ইসলাম পপ. পেশারত আলী  লাহারপুর  1 পিনমজুর  7016619513627  

2664 পমাঃ মপফজুল হক  পপ. সাইদুর রহমান  লাহারপুর  1 পিনমজুর  7016619354624  

2665 সুশাি িাস  পপ. ফপন ভূষণ িাস  লাহারপুর  1 পিনমজুর  1496678309  

2666 শ্রী েন্যা রানী  পপ. রতন কুমার  লাহারপুর  1 পিনমজুর  4653092068  

2667 মদুল হক  পপ. আমজাি পহাভসন  লাহারপুর  1 পিনমজুর  6896512669  

2668 পমাঃ আব্দুল রহমান  পপ. পমাঃ তুফানী মিল  লাহারপুর  1 পিনমজুর  8696734493  

2669 পমাঃ কাভির  পপ. আব্দুর রহমান  লাহারপুর  1 পিনমজুর  1947318489  

2670 পমাসাঃ রুনা িাতুন  পপ. পরজাউল হক  লাহারপুর  1 পিনমজুর  1507031068  

2671 পপন্টু কুমার িাস  পপ. সপি চন্দ্র িাস  লাহারপুর  1 পিনমজুর  3730944372  

2672 পমাসাঃ পকসভমাতারা পেগম  পপ.  াদু মিল  লাহারপুর  1 পিনমজুর  4196677787  

2673 পমাসাঃ নাজমা পেগম  স্বা. মপনরুল ইসলাম  লাহারপুর  1 পিনমজুর  7016619354692  

2674 আব্দুর রপহম পগালাম পহাভসন োর পরয়া 4 পিনমজুর  5097246630  

2675 পমাসাঃ মাপহষা িাতুন  পপ. মপনরুল ইসলাম  লাহারপুর  1 পিনমজুর  6013519415  

2676 শ্রীমপত কৃষ্ণা রানী সাহা 
পপ. পক্ষপতশ চন্দ্র 

হলিার  
োর পরয়া  6 পিনমজুর  3746311079 

 

2677 শ্রীমপত ইপত রানী সাহা  পপ. মন্টু সাহা  োর পরয়া  6 পিনমজুর  3296297694  

2678 পমাঃ জামাল উদ্দীন  পপ. িানু মহােি  চামাগ্রাম  2 পিনমজুর  3296713302  

2679 পমাঃ আরমান আলী  পপ. অভজি আলী মিল  চামাগ্রাম  2 পিনমজুর  8247265195  

2680 পমাসাঃ হাজরা পেগম  পপ. সাইদুর রহমান  চামাগ্রাম  2 পিনমজুর  1496675529  

2681 পমাসাঃ কুলসুম িাতুন  পপ. জালাল উদ্দীন  চামাগ্রাম  2 পিনমজুর  5996586078  

2682 পমাসাঃ পসাহাগী  পপ. সপলম পমস্তী  চামাগ্রাম  2 পিনমজুর  7015541912280  

2683 পমাসাঃ পেলী িাতুন  
পপ. পমাঃ আপজজুল 

হক  
চামাগ্রাম  2 পিনমজুর  2854033053 

 

2684 র্পল পেগম  পপ. মৃত পমাজাফ্ফর  োদুরতলা  6 পিনমজুর  7016619361584  

2685 পফপন পেগম  স্বা. মপতউর রহমান  োদুরতলা  6 পিনমজুর  7016619361591  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

2686 পমাঃ নাইমুল হক  পপ. আরসাি আলী  োদুরতলা  6 পিনমজুর  9146507828  

2687 পমাঃ হুমাওন কেীর  পপ. মৃত  াদু মিল  োদুরতলা  6 পিনমজুর  7016619361586  

2688 জুভলিা পেগম  স্বা. আশরাফুল  োদুরতলা  6 পিনমজুর  7016619361559  

2689 সাোনী িাতুন পসাহাগী  পপ. পেলাল উদ্দীন  োদুরতলা  6 পিনমজুর  9163464010  

2690 পমাস্তফা  পপ. পমাঃ সির আলী  োদুরতলা  6 পিনমজুর  7016619361529  

2691 পমাঃ পলাকমান আলী  
পপ. মৃত নয়ানতুল্লাহ 

মিল  
োদুরতলা  6 পিনমজুর  7016619360820 

 

2692 কাইমুল হক োবু  
পপ. পমাঃ আরসাি 

আলী  
োদুরতলা  6 পিনমজুর  9147229844 

 

2693 পমাসাঃ রুপম িাতুন  পপ. রপফকুল ইসলাম  োদুরতলা  6 পিনমজুর  7016619359580  

2694 পমাসাঃ হাপসনা  স্বা. প খু  োদুরতলা  6 পিনমজুর  7016619361516  

2695 আবু োক্কার  পপ. কভয়সউপদ্দন  লক্ষীপুর  9 পিনমজুর  2914763385665  

2696 পারপ ন পেগম  পপ. শপফকুল ইসলাম  লক্ষীপুর  9 পিনমজুর  1942668508  

2697 মাসুি পেশ্বাস হুমায়ন পেশ্বাস পেশ্বাসপাড়া 6 পিনমজুর  8696590168  

2698 পমাঃ পমািভলছুর রহমান  পপ. সাইদুর রহমান  লক্ষীপুর  9 পিনমজুর  8202537703  

2699 পমাঃ উপজর আলী  পপ. সাইফুদ্দীন  লক্ষীপুর  9 পিনমজুর  7016619366204  

2700 পমাঃ ইউসফ আলী  পপ. মৃত কপলম উদ্দীন  লক্ষীপুর  9 পিনমজুর  7016619366201  

2701 পমাসাঃ জাহানারা পেগম  স্বা. পমাঃ হাসান আলী  োদুড়তলা  6 পিনমজুর  7016619361604  

2702 লাল্টু পশি মংলু পশি কাজীপাড়া 6 পিনমজুর 7016619362067  

2703 রাপজয়া িাতুন আশরাফুল হক ঝাটু লক্ষীপুর 8 গৃপহনী 3763483603  

2704 মভয়জউদ্দীন ইিশ মিল তাতীপাড়া 6 পিনমজুর 1946352653  

2705 নাজপরন িাতুন মপজবুর রহমান কাজীপাড়া 6 গৃপহনী 7813486068  

2706 পসমা পশি কপলমুদ্দীন কাজীপাড়া 6 গৃপহনী 7016619362113  

2707 পজয়ারুল পসন্টু পশি কাজীপাড়া 6 পিনমজুর 7016619362082  

2708 পতাহরা িাতুন আব্দুল মাভলক কাজীপাড়া 6 গৃপহনী 2404066744  

2709 মহরপম পেগম তেভরজ আলী কাজীপাড়া 6 গৃপহনী 2846616536  

2710 পেপে পসন্টু পশি কাজীপাড়া 6 পিনমজুর 7016619362107  

2711 পিলরুো িাতুন নতমুর রহমান লক্ষীপুর 9 গৃপহনী 5058181826  

2712 পপ্রয়া সাহানুর পশি কাজীপাড়া 6 গৃপহনী 3313444949  

2713 ইাসপমন িাতুন পসানাদ্দী কাজীপাড়া 6 গৃপহনী 1028635777  

2714 সুভমরা পেগম নতমুর আলী লক্ষীপুর 9 গৃপহনী 7016619366186  

2715 সুলতানা পেগম সাপহন পশি কাজীপাড়া 6 গৃপহনী 7016619000010  

2716 লাইপল পেগম খুদু িান কাজীপাড়া 6 গৃপহনী 2846397657  

2717 পমলন কালু পশি কাজীপাড়া 6 পিনমজুর 7016619361657  

2718 ইপলয়াস পসি ময়া পসি কাজীপাড়া 6 পিনমজুর 3306957873  

2719 জাফর প াষ মায়া প াষ তাতীপাড়া 6 পিনমজুর 9560267826  

2720 সুপম আকতার জাহান আব্দুল লপতে কাজীপাড়া 6 গৃপহনী 2356866927  

2721 পগালাপ নেী পমানা পসি তাতীপাড়া 6 পিনমজুর 8246299161  

2722 আব্দুল আপলম বুভলট সপফকুল ইসলাম তাতীপাড়া 6 পিনমজুর 5547502111  

2723 েরজাহান পশি সমভসর পসি কাজীপাড়া 6 পিনমজুর 6446402262  

2724 পমাস্তফা পসন্টু পশি কাজীপাড়া 6 পিনমজুর 1000033264  

2725 মাসতান আলী শাজাহান আলী কাজীপাড়া 6 পিনমজুর 6896697015  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

2726 সুলতানা পেগম পহনা পমাক্তার পহাভসন তাতীপাড়া 6 গৃপহনী 7016619361734  

2727 পশউলী িাতুন পজপদ্দ পেশ্বাস পেশ্বাসপাড়া 4 গৃপহনী 6446602655  

2728 অিনা রানী পেজয় সরকার নতুনোজার 4 গৃপহনী 3746622640  

2729 হাপলমা পেগম মিাজ আলী পেশ্বাসপাড়া 6 গৃপহনী 1946475132  

2730 পুতুল রানী পগাপাল চন্দ্র প াষ পেশ্বাসপাড়া 6 গৃপহনী 4196412516  

2731 মনশ্রী রানী সরকার পিলীপ সরকার পেশ্বাসপাড়া 6 গৃপহনী 7016619002483  

2732 পেলী কপরম োর পরয়া 4 গৃপহনী 7016619357873  

2733 তানপজলা পেগম এমরান আলী োর পরয়া 4 গৃপহনী 7328174904  

2734 পরমা িাতুন পমজনুর রহমান োর পরয়া 4 গৃপহনী 1026603090  

2735 নাভজরা  মাসুি রানা োর পরয়া 4 গৃপহনী 7016619357794  

2736 পার ীন পেগম পগালাম রাব্বানী োর পরয়া 4 গৃপহনী 7016619358050  

2737 আভজনুর পেগম সাপিকুল োর পরয়া 4 গৃপহনী 7346314474  

2738 আনুয়ার আফসার োর পরয়া 4 পিনমজুর 7016619358066  

2739 টুনু পসরাজাল ইসলাম োর পরয়া 4 পিনমজুর 7016619357797  

2740 উমর আলী আপলম আলী োর পরয়া 4 পিনমজুর 3303014231  

2741 আব্দুল মান্নান পসরাজুল ইসলাম োর পরয়া 4 পিনমজুর 3296270998  

2742 কাজল ফাইজুদ্দীন োর পরয়া 4 পিনমজুর 9573134682  

2743 পসপলম  ইপিস আলী োর পরয়া 4 পিনমজুর 7016619357811  

2744 সুভলিা আনসার আলী োর পরয়া 4 গৃপহনী 6903997259  

2745 পমাজাভেল হক নাভের আলী পশি োর পরয়া 4 পিনমজুর 1023143611  

2746 পরজাউল কপরম পিলের আলী োর পরয়া 4 পিনমজুর 7016619357995  

2747 জপরনা নাভের আলী পশি োর পরয়া 4 গৃপহনী 4646304198  

2748 নয়ন মুপন পমজানুর রহমান োর পরয়া 4 গৃপহনী 6004076276  

2749 এপরনা িাতুন শপরফুল োর পরয়া 4 গৃপহনী 3753034309  

2750 সপিনা পেগম নাজুমুদ্দীন োর পরয়া 4 গৃপহনী 8246625324  

2751 আব্দুল িাভলক পসাহরাে আলী োর পরয়া 4 পিনমজুর 7016619357842  

2752 রুকসানা পেগম মপনরুল ইসলাম োর পরয়া 4 গৃপহনী 3296406469  

2753 পরাপজনা পেগম পমাজাভেল হক োর পরয়া 4 গৃপহনী 5096598882  

2754 পসমা পেগম সাইদুর রহমান োর পরয়া 4 গৃপহনী 2846602064  

2755 পমনা পেগম পপন্টু আলী োর পরয়া 4 গৃপহনী 8122505847219  

2756 রপহমা পেগম এসলাম মিল রাজপাড়া 9 গৃপহনী 9573337582  

2757 পেপে িাতুন  াদু রাজপাড়া 9 গৃপহনী 3296590478  

2758 োবু আবুল পহাভসন রাজপাড়া 9 গৃপহনী 7347306578  

2759 দুলে পেগম পাতু মিল জামািারপাড়া 5 গৃপহনী 5546436899  

2760 রাভজফা পেগম মপফজুল হক জামািারপাড়া 5 গৃপহনী 7016619359870  

2761 পারুল পেগম পসরাজুল হক জামািারপাড়া 5 গৃপহনী 7016619359869  

2762 পরাকসানা পেগম আব্দুল রপহম রাজপাড়া 9 গৃপহনী 9573294486  

2763 রুপেয়ারা িাতুন মুসপলম লক্ষীপুর 8 গৃপহনী 2846654495  

2764 পসাপিনা পগয়াস মিল লক্ষীপুর 8 গৃপহনী 8246679842  

2765 তুনভজরা িাতুন ধুলু মিল লক্ষীপুর 8 গৃপহনী 6456989885  

2766 আপলয়া পেগম পলয়াকত আলী রাজপাড়া 9 গৃপহনী 9573295590  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

2767 সাভলহা পেগম পরয়াকত কাজীপাড়া 6 গৃপহনী 7016619362124  

2768 আব্দুর রহমান নাপসরুল ইসলাম রাজপাড়া 9 পিনমজুর 6913536191  

2769 নাপসরুল ইসলাম নজরুল ইসলাম রাজপাড়া 9 পিনমজুর 7016619000012  

2770 রপহমা পেগম ফজলুর রহমান চামাগ্রাম 3 গৃপহনী 7016619356541  

2771 তাপনয়া িাতুন রাজ্জাক আলী চামাগ্রাম 3 গৃপহনী 7335443227  

2772 রুমালী পেগম মুনতাজ মিল চামাগ্রাম 3 গৃপহনী 1023204579  

2773 নাজনীন িাতুন আপজজুল হক চামাগ্রাম 3 গৃপহনী 8254051009  

2774 রপেউল হক আনসার আলী চামাগ্রাম 3 পিনমজুর 7346553220  

2775 আনারুল ইসলাম আনসার আলী চামাগ্রাম 3 পিনমজুর 2370570315  

2776 আিতারুল ইসলাম মপনমুল হক লক্ষীপুর 8 পিনমজুর 3296468352  

2777 পজাভেিা পেগম আলতাফ পহাভসন মািারপাড়া 8 গৃপহনী 2846651194  

2778 মাহাতাে আপল পমাসভলম উদ্দীন লক্ষীপুর 8 পিনমজুর 2846571467  

2779 সাপহিা িাতুন আতাউর রহমান চামাগ্রাম 3 গৃপহনী 9163489041  

2780  রত হালিার সুপল হালিার নতুনোজার 4 পিনমজুর 4196589800  

2781 নজরুল ইসলাম এসলাম মিল চামাগ্রাম 2 পিনমজুর 3747265621  

2782 আঃ আপলম মপজবুর রহমান চামাগ্রাম 2 পিনমজুর 4654083213  

2783 মানুয়ারা িাতুন জালাল উপদ্দন চামাগ্রাম 2 গৃপহনী 4213483201  

2784 শপরফুল ইসলাম পগয়াস উপদ্দন চামাগ্রাম 2 পিনমজুর 7796720881  

2785 রুমালী পেগম ইসারুদ্দীন চামাগ্রাম 2 গৃপহনী 1946736350  

2786 রাপকে আলাউদ্দীন পেশ্বাস চামাগ্রাম 2 পিনমজুর 7016619355225  

2787 পসাহবুল ইসলাম নজরুল ইসলাম চামাগ্রাম 2 পিনমজুর 8707077478  

2788 আব্দুল অদুি পসকান্দার আলী চামাগ্রাম 2 পিনমজুর 2696403572937  

2789 পসতারা পেগম  াদু মিল চামাগ্রাম 2 গৃপহনী 9573196988  

2790 হাসনা িাতুন চান্দু পচৌধুরী চামাগ্রাম 2 গৃপহনী 9146679734  

2791 সপহদুল ইসলাম আভয়শ উপদ্দন চামাগ্রাম 2 পিনমজুর 2846688683  

2792 জুভলিা পেগম হাপেবুর রহমান চামাগ্রাম 2 গৃপহনী 7016619355236  

2793 সপরফুন পনসা সাভজমান চামাগ্রাম 2 গৃপহনী 1023251364  

2794 পরমা িাতুন পহাভসন আলী চামাগ্রাম 2 গৃপহনী 8206211438  

2795 সাগরী পসরাজুল ইসলাম চামাগ্রাম 2 গৃপহনী 7016619356038  

2796 পচপকমন পগয়াস উপদ্দন চামাগ্রাম 2 গৃপহনী 7016619355378  

2797 সুপময়ারা পেগম পসরাজুল চামাগ্রাম 2 গৃপহনী 1023205303  

2798 হাভসন আলী রপমজ উদ্দীন চামাগ্রাম 2 পিনমজুর 8246399797  

2799 মপফজ উদ্দীন পেশ্বাস লুলু নসয়ি আলী পেশ্বাস চামাগ্রাম 2 পিনমজুর 2396419794  

2800 আসনারা পেগম 
পমাহােি আপমনুল 

ইসলাম 
চামাগ্রাম 2 গৃপহনী 7016619355282 

 

2801 হাপেে ধুলু চামাগ্রাম 2 পিনমজুর 1497169597  

2802 লালু পেশ্বাস নসয়ি আলী পেশ্বাস চামাগ্রাম 2 পিনমজুর 7016619355298  

2803 পমপরনা পেগম মপনমুল চামাগ্রাম 2 গৃপহনী 7016619355259  

2804 জপমলা  ঝাটু মিল চামাগ্রাম 2 গৃপহনী 7016619355399  

2805 চাভমলী পেগম আহসান হােীে চামাগ্রাম 2 গৃপহনী 7016619356574  

2806 পারুল পেগম মাভলক পচৌপকিার চামাগ্রাম 2 গৃপহনী 2846369607  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

2807 রপন ইসলাম মপনমুল চামাগ্রাম 2 পিনমজুর 2863461998  

2808 আকতারা পেগম 
মপফজ উদ্দীন পেশ্বাস 

লুলু 
চামাগ্রাম 2 গৃপহনী 7016619355256 

 

2809 িাইরুল ইসলাম শাহজাহান আলী চামাগ্রাম 2 পিনমজুর 1472024908  

2810 আল-মামুন পতাফাজ্জুল চামাগ্রাম 2 পিনমজুর 5985373165  

2811 মুপনরা এতাজ উদ্দীন চামাগ্রাম 2 গৃপহনী 5546704734  

2812 তাসপলমা িাতুন ধুলু পেশ্বাস চামাগ্রাম 2 গৃপহনী 4646544926  

2813 সহাগী পেগম পহরাশ মিল চামাগ্রাম 2 গৃপহনী 7796698814  

2814 পগনদু আপমর পহাভসন চামাগ্রাম 2 গৃপহনী 7016619355361  

2815 আভমনা পেগম পজল্লুর রহমান চামাগ্রাম 2 গৃপহনী 7796496334  

2816 পফরভিাপশ পেগম মপফজউদ্দীন চামাগ্রাম 2 গৃপহনী 3287353316  

2817 পেেী পেগম আলকাশ উপদ্দন চামাগ্রাম 2 গৃপহনী 2846370357  

2818 এমিাদুল হক পলাকমান আলী লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 9573179356  

2819 কালু মিল কপলম উদ্দীন লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 3746361009  

2820 আবু জুভয়ল লাল পমাহােি তাতীপাড়া ৯ পিনমজুর 2853014443  

2821 আকতারুল ইসলাম পলাকমান আলী লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 2396702363  

2822 হাপবুের রহমান লাল পমাহােি স্কুলপাড়া ৯ পিনমজুর 3296724226  

2823 িাইরুল ইসলাম আপজজুল ইসলাম লক্ষীপুর ৫ পিনমজুর 5546600536  

2824 পমাহােি আলী িাউি আলী লক্ষীপুর ৫ পিনমজুর 2374958391  

2825 পজসপমন পেগম রুপচাি আলী লক্ষীপুর ৮ গৃপহনী 3296371754  

2826 শাহজািী নয়নতুল্লাহ লক্ষীপুর ৮ গৃপহনী 7796489800  

2827 আনজুরা নরশুপদ্দন পময়া লক্ষীপুর ৮ গৃপহনী 3296683240  

2828 আইপরন পেগম পেজাহার আলী লক্ষীপুর ৮ গৃপহনী 8246592276  

2829 আরপজনা পেগম এমরান আলী চামাগ্রাম ৩ গৃপহনী 5096368724  

2830 রপেউল ইসলাম পগালাম মতুডজা লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 8246732674  

2831 ইসরাপফল আলী সাত্তার আলী লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 5096559330  

2832 রুভেল আলী মহাপসন আলী লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 7752603634  

2833 পচপক পেগম পকনু মিল লক্ষীপুর ৮ গৃপহনী 8246367893  

2834 সাহাে উদ্দীন পেশ্বাস কপসম উপদ্দন পেশ্বাস লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 3296373883  

2835 আপশক আলী কাভির লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 5956669542  

2836 পতাহরুল ইসলাম পমাকবুল মিল লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 4647295429  

2837 আব্দুল আপলম পতাহরুল হক লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 1496724806  

2838 তাসপলমা িাতুন ইনতাজ আলী লক্ষীপুর ৮ গৃপহনী 9573733152  

2839 সুমন আলী শপফকুল ইসলাম লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 1002822466  

2840 সাহারা পেগম আবু তাভলপ লক্ষীপুর ৭ গৃপহনী 5546686659  

2841 পপর পসকান্দার আলী লক্ষীপুর ৭ গৃপহনী 5996503776  

2842 সাপেনা িাতুন মহবুল িাতুন লক্ষীপুর ৭ গৃপহনী 3753030349  

2843 সাপেনা িাতুন সাপকর আলী লক্ষীপুর ৭ গৃপহনী 8707078740  

2844 রুহুল আলী মদুল হক োর পরয়া ৬ পিনমজুর 3746546450  

2845 দুরুল পহািা আিালত োদুড়তলা ৬ পিনমজুর 7796364078  

2846 পনসা িাতুন আসগার আলী জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 8713526476  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

2847 জুলমত আলী আমজাি মিল োদুড়তলা ৭ পিনমজুর 4196529293  

2848 নুরনাহার পেগম আশরাফুল হক ঝাটু োদুড়তলা ৭ গৃপহনী 7016619361600  

2849 আপরফা িাতুন আলাউদ্দীন োদুড়তলা ৭ গৃপহনী 7016619000243  

2850 কাভেল আলী গফুর উদ্দীন মািারপাড়া 3 পিনমজুর 3746394299  

2851 সুজন নজরুল ইসলাম চামাগ্রাম 3 পিনমজুর 5115496340  

2852 মাইনুল ইসলাম পমরসাি আলী চামাগ্রাম 3 পিনমজুর 7796698970  

2853 আজাহার আলী 
পমাহােি আলী 

পাইকার 
চামাগ্রাম 3 পিনমজুর 3296483872 

 

2854 আপিয়া িাতুন পজয়াউর চামাগ্রাম 3 গৃপহনী 1507036042  

2855 মাজাভকরা পেগম আবুল কালাম চামাগ্রাম 3 গৃপহনী 1472743689  

2856 ইপরনা নতমুর মড়ল চামাগ্রাম 3 গৃপহনী 869643341  

2857 পরিা পেগম রপশদুল হক চামাগ্রাম 3 গৃপহনী 7016619356247  

2858 মাসুি রানা রপসদুল হক চামাগ্রাম 3 পিনমজুর 5096688873  

2859 আকতাপর িাতুন মাসুি রানা চামাগ্রাম 3 গৃপহনী 7016619356468  

2860 পমৌসুমী মপজবুর রহমান চামাগ্রাম 3 গৃপহনী 2846660898  

2861 পশহাে আলী তপরকুল ইসলাম চামাগ্রাম 3 পিনমজুর 7016619356304  

2862 নাপজম শাহলাল চামাগ্রাম 3 পিনমজুর 1934457605  

2863 পরভহনা পেগম এিাজ পমপি চামাগ্রাম 3 গৃপহনী 9146363008  

2864 মভমাতাজ িাতুন মভমা আঃ মান্নান চামাগ্রাম 3 গৃপহনী 3313470621  

2865 ব্রভজন সরকার সহাভিে চন্দ্র সরকার লাহারপুর 1 পিনমজুর 7016619354436  

2866 সহাভিে চন্দ্র সরকার অনুকুল চন্দ্র সরকার লাহারপুর 1 পিনমজুর 701661935434  

2867 যপতন সরকার ক্ষুপিরাম সরকার লাহারপুর 1 পিনমজুর 7346719227  

2868 শপহদুল ইসলাম মকবুল পহাভসন লক্ষীপুর 8 পিনমজুর 1485444754  

2869 রপেউল আউয়াল হাপেবুর রহমান লক্ষীপুর 8 পিনমজুর 2852713128  

2870 পারুল পেগম আফসার আলী লক্ষীপুর 8 গৃপহনী 8246477965  

2871 সুপফয়া পেগম পসতাবুদ্দীন লক্ষীপুর 8 গৃপহনী 1946635164  

2872 জালাল উদ্দীন আব্দুর রহমান পেশ্বাস লক্ষীপুর 8 পিনমজুর 7016619363947  

2873 আব্দুল মাপতন জাফর আলী লক্ষীপুর 8 পিনমজুর 7016619512908  

2874 পারুল পেগম পগালাম পহাভসন লক্ষীপুর 8 গৃপহনী 5546751073  

2875 আওপলয়া পনজামুদ্দীন মুন্সী লক্ষীপুর 8 পিনমজুর 7016619363813  

2876 সাপব্বর আহভমি মারফত পমাল্লা কলাোগান ঢাকা পিনমজুর 4174063588  

2877 হারুন রপশি ইনসান মিল লক্ষীপুর 8 পিনমজুর 1946525456  

2878 আভমনা পেগম েজলুর রহমান লক্ষীপুর 8 গৃপহনী 7796741135  

2879 আনারুল ইসলাম গুধু মিল লক্ষীপুর 8 পিনমজুর 7016619363835  

2880 ওোইদুল হক কামাল উদ্দীন লক্ষীপুর 8 পিনমজুর 2352111633  

2881 পসপরনা পেগম মপজদুল্লা মিল লক্ষীপুর 8 গৃপহনী 6446573211  

2882 আব্দুল কপরম সাইদুল ইসলাম লক্ষীপুর 8 পিনমজুর 6004076524  

2883 হামফুল পেগম কপলমুদ্দীন পমান্না লক্ষীপুর 8 গৃপহনী 7016619363820  

2884 ওপেরন পেগম কপের আলী লক্ষীপুর 8 গৃপহনী 7016619363801  

2885 ফাভতমা পেগম নওসাি মিল লক্ষীপুর 8 গৃপহনী 1946728969  

2886 িাউি আপল ভূটু মিল লক্ষীপুর 8 পিনমজুর 5096453492  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
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2887 শপফকুল ইসলাম পসকান্দার আলী লক্ষীপুর 8 পিনমজুর 7796596174  

2888 তাজভকরা পেগম এপহয়া লক্ষীপুর 8 গৃপহনী 4196575304  

2889 সুকতারা পেগম আফজাল মিল লক্ষীপুর 7 গৃপহনী 4646500571  

2890 আভমনা পেগম পসাত্তার আলী লক্ষীপুর 9 গৃপহনী 6446655174  

2891 সুকতারা পেগম পমািাজ মিল লক্ষীপুর 9 গৃপহনী 4196579561  

2892 মপফজ উদ্দীন পমাকবুল পহাভসন লক্ষীপুর 9 পিনমজুর 4647296799  

2893 জান্নাতুন আব্দুল হক মিল চামাগ্রাম 2 গৃপহনী 8246396140  

2894 নাসপরন িাতুন আব্দুল িাভলক োদুড়তলা 7 গৃপহনী 1949772543  

2895 সাপহন আলী সাইদুল ইসলাম রাজপাড়া 9 পিনমজুর 3297271870  

2896 আনারুল হক গুধু মিল োদুড়তলা 7 পিনমজুর 4646706731  

2897 সাভগারী পেগম চান্দু মিল পচয়ারম্যানপাাড়া 7 গৃপহনী 1023189820  

2898 নাপসম িাতুন পিাকা মিল পচয়ারম্যানপাাড়া 7 গৃপহনী 8696408346  

2899 পতাহরা পেগম আব্দুর রহমান পঝাড়কাটাপাড়া 8 গৃপহনী 2396701316  

2900 রাপকে আলী আপিয়া উদ্দীন পঝাড়কাটাপাড়া 8 পিনমজুর 7016619363810  

2901 আকতার পেগম আমপেয়া পচয়ারম্যানপাাড়া 7 গৃপহনী 1496358647  

2902 মপরয়ম পেগম মুসপলম মিল রাজপাড়া 9 গৃপহনী 1496577634  

2903 মমতাজ িাতুন সাভিকুল আলী লক্ষীপুর 9 গৃপহনী 8687039787  

2904 পরাপকে আলী সােজাি মিল রাজপাড়া 9 পিনমজুর 1946629613  

2905 আকপলমা পেগম সােজাি আলী রাজপাড়া 7 গৃপহনী 8246584786  

2906 জামাল উদ্দীন তাইনুস মিল লক্ষীপুর 7 পিনমজুর 3709943629  

2907 পলয়াকত  রুস্তম সরিার লক্ষীপুর 9 পিনমজুর 4646748832  

2908 মাসকুরা পেগম রপকে উপদ্দন চামাগ্রাম 2 গৃপহনী 6446471317  

2909 সাহাতন িাতুন রইশুদ্দীন মিল রাজপাড়া 9 গৃপহনী 9573293397  

2910 জুভেলা িাতুন উমর ফারুক চামাগ্রাম 2 গৃপহনী 7016619355394  

2911 ময়না পেগম মুন্জজুর আলী লক্ষীপুর 8 গৃপহনী 8246588050  

2912 আবু োক্কার পসদ্দীকী পমাসাহাক মিল লক্ষীপুর 7 পিনমজুর 9570860099  

2913 আব্দুল্লাহ মাপনক লক্ষীপুর 8 পিনমজুর 8713592619  

2914 আলাপমন আলী রেজাহান লক্ষীপুর 7 পিনমজুর 7813527269  

2915 পসপলম আলী োেলু আলী লক্ষীপুর 8 পিনমজুর 6897240120  

2916 পহাসভন আরা রুপম আলাল পহািা লক্ষীপুর 7 গৃপহনী 6896645618  

2917 পশিী িাতুন রপেউল ইসলাম মহাজনপাড়া 8 গৃপহনী 3296681145  

2918 আবু হাপনফ আফজাল আলী লক্ষীপুর 8 পিনমজুর 1953141577  

2919 পমাহােি পসমাজুল ইসলাম রমজান আলী লক্ষীপুর 8 পিনমজুর 7782505643  

2920 আভসনুর আফসার আলী োর পরয়া 4 গৃপহনী 7016619358478  

2921 জালাল উপদ্দন মদুল সরকার জামািারপাড়া 5 পিনমজুর 5996759154  

2922 মুকভলস মুনসুর আলী জামািারপাড়া 5 পিনমজুর 1513474831  

2923 সারপমন পেগম সাহাবুদ্দীন জামািারপাড়া 5 গৃপহনী 8215419055  

2924 পজাসনা পেগম মুনসুর আলী গুপড়পাড়া 5 গৃপহনী 1496637693  

2925 ধপনরানী পধভরন হলিার জামািারপাড়া 5 গৃপহনী 5546441758  

2926 গনপপত হালিার পাতান হলিার জামািারপাড়া 5 পিনমজুর 7346460780  

2927 জয়ভিে হলিার লে হলিার জামািারপাড়া 5 পিনমজুর 9573319994  
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2928 পমাপেন আলী সাপিকুল ইসলাম জামািারপাড়া 5 পিনমজুর 9157052185  

2929 পরভহনা পেগম সান মহােি জামািারপাড়া 5 গৃপহনী 8696767477  

2930 সাভহে আলী এনারুল হক জামািারপাড়া 5 পিনমজুর 2846698658  

2931 অপনল চন্দ্র পসংহ ঝড়ু চন্দ্র পসংহ তাতীপাড়া 6 পিনমজুর 7016619360874  

2932 মপনরুজ্জামান পতাফাজ্জল পহাভসন গুপড়পাড়া 5 পিনমজুর 7016619360019  

2933 তুষার কাপি সরকার পপরভতাষ সরকার পহাভসন পলন ঢাকা পিনমজুর 1900344985  

2934 সপেরুল ইসলাম মুনসুর আলী লক্ষীপুর 8 পিনমজুর 7016619000018  

2935 ওসমান গপন সাহাবুর রহমান লক্ষীপুর 7 পিনমজুর 8713598681  

2936 মুনসুর আলী পসরাজ মিল লক্ষীপুর 8 পিনমজুর 4646386807  

2937 শামীম িান মাহতাে িান লক্ষীপুর 7 পিনমজুর 5096332753  

2938 পমপরনা িাতুন মাহলম িান লক্ষীপুর 7 গৃপহনী 7016619363253  

2939 পলটন আলী িান মাহাতাে উপদ্দন িান লক্ষীপুর 7 পিনমজুর 3746467921  

2940 পিাভতজা িাতুন পকাোি আলী লক্ষীপুর 7 গৃপহনী 8246585080  

2941 মপল্লকা পেগম জামাল লক্ষীপুর 7 গৃপহনী 4196725198  

2942 পফভরাজা িাতুন সভলমান মিল লক্ষীপুর 7 গৃপহনী 7346513091  

2943 নাসপরন সুলতানা আব্দুর রাজ্জাক লক্ষীপুর 7 গৃপহনী 6896706832  

2944 ফভতনুর পরয়াজ উদ্দীন লক্ষীপুর 7 গৃপহনী 5096446298  

2945 সাভমনা পেগম নুর ইসলাম লক্ষীপুর 7 গৃপহনী 2846442727  

2946 পিাপতজা ইউনুস মিল লক্ষীপুর 7 গৃপহনী 4196463097  

2947 মুরভশিা িাতুন শপহদুল জামাল িান লক্ষীপুর 7 গৃপহনী 2407094172  

2948 আিরী পেগম পলাকমান আলী লক্ষীপুর 7 গৃপহনী 6896441190  

2949 শাহাজািী পেগম পমরসাি আলী লক্ষীপুর 7 গৃপহনী 7016619362600  

2950 ইউসুফ আলী সপফকুল ইসলাম লক্ষীপুর 7 পিনমজুর 869652964  

2951 পেেী পেগম আব্দুল মাভলক িান লক্ষীপুর 7 গৃপহনী 7016619363227  

2952 পসপলম িাতুন নাপসর িান লক্ষীপুর 7 গৃপহনী 7016619363430  

2953 সাভনায়ারা পেগম সাত্তার িান লক্ষীপুর 7 গৃপহনী 4196347274  

2954 ফুলচান চন্দ্র পসংহ সূধীর চন্দ্র পসংহ লাহারপুর 1 পিনমজুর 7016619354975  

2955 রঞ্জন চন্দ্র পসংহ পিভনশ চন্দ্র পসংহ লাহারপুর 1 পিনমজুর 7016619354980  

2956 শাহজাহান িান পসকান্দার িান লক্ষীপুর 7 পিনমজুর 8696719312  

2957 সুমী আিতার কুতুে উদ্দীন লাহারপুর 1 গৃপহনী 2846464317  

2958 সাপময়া ইসলাম পসরাজুল ইসলাম লাহারপুর 1 গৃপহনী 4205546056  

2959 হাসনা পেগম পজল্লুর রহমান জামািারপাড়া 5 গৃপহনী 6446703685  

2960 মভনায়ারা পেগম আবু েক্কার জামািারপাড়া 5 গৃপহনী 8246721073  

2961 আভয়শা পেগম সুজাহার আপল জামািারপাড়া 5 গৃপহনী 4646749657  

2962 আলমগীর সাওিাগর আলী জামািারপাড়া 5 পিনমজুর 1946777859  

2963 পনশান আলী সওিাগর আলী লক্ষীপুর 5 পিনমজুর 8202373612  

2964 পরমা িাতুন পকতাবুল আলী লক্ষীপুর 7 গৃপহনী 7807192948  

2965 সুকতারা পেগম এনতাজ আলী লক্ষীপুর 7 গৃপহনী 4646618308  

2966 পতাহপমনা পেগম আব্দুর রহমান লক্ষীপুর 7 গৃপহনী 4646703829  

2967 তাজপরন পেগম নজরুল ইসলাম লক্ষীপুর 7 গৃপহনী 1496666866  

2968 পসানা ান শাজাহান লক্ষীপুর 7 গৃপহনী 7346710127  
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2969 পনয়তী পাল পেজয় চন্দ্রপাল নতুনোজার 4 গৃপহনী 7016619359052  

2970 সপ্তপম রানী সাতকপড় নতুনোজার 4 গৃপহনী 3476600042  

2971 লক্ষী রানী পযাভগশ সরকার নতুনোজার 4 গৃপহনী 6896595540  

2972 পজাসনা পজাভগস সরকার নতুনোজার 4 গৃপহনী 7016619359195  

2973 রাধা অপিল নতুনোজার 4 গৃপহনী 7016619359001  

2974 পতন কপড় পসংহ পিাকা চন্দ্র পসংহ নতুনোজার 4 পিনমজুর 6446582527  

2975 পফপন আক্তার পমাকবুল পহাভসন রপশকনগর 3 গৃপহনী 4635150040  

2976 মাইনুল ইসলাম েিরুল ইসলাম চামাগ্রাম 3 পিনমজুর 7016619356623  

2977 পারভ জ আলাউদ্দীন চামাগ্রাম 3 পিনমজুর 5092255743  

2978 ফকরুল ইসলাম পফভরাজ কপের চামাগ্রাম 3 পিনমজুর 3304029311  

2979 রাভেয়া িাতুন িাইরুল ইসলাম চামাগ্রাম 3 গৃপহনী 5096440309  

2980 তানপজলা পেগম েরজাহান পশি োর পরয়া 4 গৃপহনী 6443873929  

2981 আংগুরী পেগম আভনায়ারা পহাভসন োর পরয়া 4 গৃপহনী 5546642827  

2982 পসতারা পেগম আভনায়ারা পহাভসন োর পরয়া 4 গৃপহনী 7016619357719  

2983 সাভকরা পেগম আঃ রহমান মিল োর পরয়া 4 গৃপহনী 3746275449  

2984 তাপনয়া িাতুন আব্দুল মান্নান োর পরয়া 4 গৃপহনী 4646306102  

2985 সুিীপ কুমার িাস শ্যামাপি িাস লাহারপুর 1 পিনমজুর 3295893618  

2986 মাসুি রানা শপফকুল ইসলাম লাহারপুর 1 পিনমজুর 9135693241  

2987 ঝাটুলাল িাস পাঁচকপড় িাস লাহারপুর 1 পিনমজুর 3296690997  

2988 জগ পসংহ কালু পসংহ লাহারপুর 1 পিনমজুর 2396420453  

2989 এনামুল ইসলাম পজল্লুর রহমান লক্ষীপুর 9 পিনমজুর 1933068973  

2990 পমাস্তাক পময়া োিশা পময়া োর পরয়া 4 পিনমজুর 5096378897  

2991 শাহআলম শফু োর পরয়া 4 পিনমজুর 4646737462  

2992 শফু পসপকমতুল্লা মিল োর পরয়া 4 পিনমজুর 5996736780  

2993 মাহালাম িান আফসার িান লক্ষীপুর 7 পিনমজুর 6896559470  

2994 সপিনা িানম পগালাপ আলী লক্ষীপুর 7 গৃপহনী 7016619363263  

2995 শুকতারা িাতুন দুরুল লক্ষীপুর 7 গৃপহনী 9581896579  

2996 শপরফা িাতুন শপরফুল ইসলাম লক্ষীপুর 7 গৃপহনী 3756978049  

2997 ব্রভজন সাহা পনতাই সাহা োর পরয়া 6 পিনমজুর 4196407417  

2998 মাপহি িান সাভজি িান লক্ষীপুর 7 পিনমজুর 6446457845  

2999 পসাভহল রানা তারা মািার লক্ষীপুর 7 গৃপহনী 7016619513173  

3000 পরাপজফা িাতুন পলজা আপমরুল ইসলাম লক্ষীপুর 7 গৃপহনী 9146335113  

3001 রাপক িাতুন মপনরুল ইসলাম লক্ষীপুর 7 গৃপহনী 9163534929  

3002 কাউসার হােীে শামসুল পহািা লক্ষীপুর 7 পিনমজুর 4196658993  

3003 নাপসমা পেগম পিাষ পমাহােি লক্ষীপুর 7 গৃপহনী 2841674662  

3004 সাপিকুল ইসলাম পমাজাভেল হক লক্ষীপুর 7 পিনমজুর 5565412888  

3005 তপরকুল ইসলাম পতাজাভেল হক লক্ষীপুর 7 পিনমজুর 1946644695  

3006 শপরফা পেগম পরজাউল কপরম চামাগ্রাম 3 গৃপহনী 7016619357155  

3007 হারুন অর রপশি হাপেবুর রহমান চামাগ্রাম 3 পিনমজুর 9581896157  

3008 সপফয়া পেগম নািার পহাভসন চামাগ্রাম 3 গৃপহনী 6896459523  

3009 সাপেনা িাতুন মপনরুল ইসলাম চামাগ্রাম 3 গৃপহনী 2396543601  
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3010 রানু পেগম  াদু পমিী চামাগ্রাম 3 গৃপহনী 4646552275  

3011 ছপে মাসুম কাজীপাড়া 6 গৃপহনী 7016619362049  

3012 িাভলক সাপিকুল ইসলাম কাজীপাড়া 6 পিনমজুর 2846618441  

3013 তহুরুল ইসলাম অহাে আলী কাজীপাড়া 6 পিনমজুর 5096700892  

3014 কালু পসি আলাউদ্দীন পসি কাজীপাড়া 6 পিনমজুর 7796550395  

3015 পেমলা োলা িাস েীভরন্দ্রোলা িাস তাতীপাড়া 6 গৃপহনী 7016619361737  

3016 ঊষা রানী সাহা নভরন্দ্র সাহা পেশ্বাসপাড়া 6 গৃপহনী 7016619361156  

3017 প্রভোধ সরকার েসুিাম সরকার পেশ্বাসপাড়া 6 পিনমজুর 8696590051  

3018 ইপত রানী পদ্বভজন কম ডকার তাতীপাড়া 6 গৃপহনী 7351082222  

3019 পসারপমলা সাহা খুপি রাম োর পরয়া 6 গৃপহনী 2846281018  

3020 পরপন িান আব্দুল মাভলক িান লক্ষীপুর 6 পিনমজুর 5096709596  

3021 আভনায়ার োিাশা আলী লক্ষীপুর 7 পিনমজুর 8666550077  

3022 ফারুক িান সরফরাজ িান লক্ষীপুর 7 পিনমজুর 3746735277  

3023 সাপকমা পেগম ইউসুফ আলী লক্ষীপুর 5 গৃপহনী 5996331509  

3024 ইপলয়াস আলী পতাফাজ্জাল হক লক্ষীপুর 7 পিনমজুর 8696402703  

3025 পলাশ কম ডকার সুধু চন্দ্র কম ডকার পেশ্বাসপাড়া 6 পিনমজুর 9573148898  

3026 পসানালী রানী িাস মুকুল চন্দ্র িাস আমনুরা 6 গৃপহনী 7015676290652  

3027 অনপিকা রানী পনম ডল চন্দ্র সরকার জামািারপাড়া 5 গৃপহনী 8696463978  

3028 দুজডয় হালিার চাি হলিার জামািারপাড়া 5 পিনমজুর 9163465041  

3029 দুলাল হলিার আকুল হলিার দূগ ডাপুর 5 পিনমজুর 9573589976  

3030 মহরমী পেগম তপরকুল ইসলাম োদুড়তলা 7 গৃপহনী 9573295616  

3031 রুপে পেগম সপের মিল সাহাজাপি পেগম 7 গৃপহনী 6446567841  

3032 পপয়ারুল আত্তাে উদ্দীন লক্ষীপুর 7 গৃপহনী 7016619365541  

3033 স্বপন আলী নূর আলম লক্ষীপুর 7 গৃপহনী 7016619512818  

3034 পমাজাভেল হক সভলমান মিল লক্ষীপুর 7 পিনমজুর 7016619365844  

3035 পরাকসানা পেগম তপরকুল ইসলাম লক্ষীপুর 7 গৃপহনী 7016619365512  

3036 নুর আলম নরসুপদ্দন আহভমি লক্ষীপুর 7 পিনমজুর 2396497147  

3037 পমাঃ হযরত আলী পমাঃ মুকুল আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 3763457086  

3038 পমাঃ মভয়জ আলী আমজাি আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 3746427263  

3039 পমাঃ এিাজ আলী মৃত আমজাি আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 7016619359675  

3040 পমাঃ িাইরুল হক পমাঃআলভমস আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 1497259901  

3041 পমাঃ শপহদুল ইসলাম পমাঃ নজরুল ইসলাম জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 5546656157  

3042 পমাসাঃ নুরজাহান পেগম পমাঃ মিাজ আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 1496289990  

3043 পমাঃ আলতাজ আলী সাম মহােি জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 6896507529  

3044 পমাঃ পেভয়ল আলী পমাঃ শামসুল আলম জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 5543081383  

3045 পমাঃ সপের আলী পমাঃ পজাহর আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 7346343887  

3046 পমাঃ কাভসি আলী পমাঃ মপহরুদ্দীন মিল জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 7016619360294  

3047 পমাসাঃ পতাহপমনা পেগম পমাঃ মুনু্সর আলী জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 4647200296  

3048 পমাসাঃ সপজনা পেগম পিাস্ত মহােি জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 5096395313  

3049 পমাসাঃ আভমনা পেগম আমজাি মিল জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 2846274617  

3050 এনামুল  পমাঃ আনসার আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 2846276117  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

3051 পমাসাঃ সারপমন পেগম পমাঃ িাউি আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 7016619359402  

3052 পমাসাঃ পশিী পেগম পমাঃ ইপলয়াস জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 1938504246  

3053 পমাসাঃ সাভকরা পেগম পমাঃ রপফকুল ইসলাম জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 7016619359533  

3054 পমাঃ শপফকুল ইসলাম িাউি আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 2396560613  

3055 পমাঃ রুভেল ইসলাম পমাঃ আবুল পহাভসন জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 3278812361  

3056 পমাসাঃ উজভলফা পমাঃ কান্জত্ত মিল জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 5546316182  

3057 পমাসাঃ রুমালী িাতুন মৃত আরসাি আলী জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 7016619359323  

3058 সুপি পমাঃ আলম আলী জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 7016619359362  

3059 পমাঃ আতাউর রহমান  পমাঃ পসপদ্দক মিল জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 4646449852  

3060 পমাঃ মপনরুল ইসলাম  পমাঃ পসপদ্দক মিল জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 4646332926  

3061 পমাসাঃ পারুল পেগম পমাঃ কাওসার আলী জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 701661935978  

3062 পমাঃ পরজাউল হক  মৃত পমাঃ ফাকু মিল জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 7016619359430  

3063 পমাঃ মদুল হক পমাঃ মাহাতাে উদ্দীন জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 4196291811  

3064 পমাঃ কাভয়ম আলী পমাঃ ধুলু মিল জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 1458893326  

3065 ছালমা পেগম  চান্দু পশি জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 1504024124  

3066 পমাসাঃ ছপে পেগম পমাঃ মপনরুল ইসলাম জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 7016619359404  

3067 পমাঃ আব্দুস সাত্তার লাল মহাোি জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 9146502837  

3068 পমাসাঃ পেপেয়ারা পেগম পমাঃ িাইরুল ইসলাম জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 3297271292  

3069 পমাসাঃ মাসরুফা িাতুন পমাঃ কুতুে উদ্দীন জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 1513474526  

3070 পমাসাঃ কুলসুম পেগম পমাঃ আয়ুে আলী জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 5996574165  

3071 পমাঃ আবুল কাভশম  পমাঃ মাহাতাে উদ্দীন জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 3296305760  

3072 পমাঃ ইব্রাপহম আলী  পজল্লুর  রহমান জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 1496295518  

3073 মপজবুর রহমান  পমাঃ মাহাতাে উদ্দীন জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 5546322537  

3074 পমাসাঃ সপিনা পেগম মৃত পমাস্তাক পহাভসন  জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 7016619369387  

3075 পমাসাঃ তহপমনা পেগম পমাঃ জাক্কার আলী জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 7016619359385  

3076 পমাঃ আবু োক্কার পমাঃ মপসদুল হক জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 7016619513964  

3077 পমাঃ একরামুল হক পমাঃ আনসার আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 8696583379  

3078 পমাঃ আকতারুল ইসলাম ফপড়ং মিল জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 1496528728  

3079 পমাঃ কামাল উদ্দীন পমাঃ িাউি আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 5996337480  

3080 পমাঃ আব্দুর রপশি  তাস পমাহােি পেশ্বাস জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 1496717040  

3081 পমাঃ রুহুল  পমাঃ আব্দুর রপশি  জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 2397296241  

3082 পমাসাঃ মহারপম িাতুন পমাঃ সপফকুল ইসলাম জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 9157108201  

3083 সাভিকুল ইসলাম শওকাত পহাভসন জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 8244083948  

3084 পমাসাঃ হাভনফা পেগম  পমাঃ রুবু জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 1023279613  

3085 পমাঃ নুর নেী  পমাঃ এসরাইল হক জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 8703071350  

3086 পমাসাঃ সাভয়রা পেগম পমাঃ আব্দুল হাপকম জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 1946352067  

3087 পগালাম পমাস্তফা  আব্দুর রহমান জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 3742218120  

3088 পগালাম রাব্বানী আরমান আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 3297082210  

3089 পমাসাঃ পশউলী পেগম পমাঃ পমাজাভেল হক জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 5096519300  

3090 পমাসাঃ শুকতারা পেগম পমাঃ হুমায়ন কপের জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 3746542988  

3091 আশরাফুল পমাঃ পজাহর মিল জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 5096517726  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

3092 পমাঃ আংগুর আলী পমাঃ রুস্তুম আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 5083126408  

3093 পমাসাঃ পরপজয়া পেগম মপহরুদ্দীন জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 9573268738  

3094 পমাঃ জালাল উদ্দীন মুসপলম মিল জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 4646751893  

3095 পমাঃ ফারুক আলী পমাঃ সাপিকুল ইসলাম জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 6446405323  

3096 পমাহাঃ মপনরুল ইসলাম ফাভনস আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 9125881012  

3097 পমাঃ মপতবুর ঝড়ু মিল জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 5096698211  

3098 পমাঃ নাপসরুল মৃত িাউি আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 7016619359564  

3099 পমাসাঃ নুরজাহান পেগম মৃত ওপসমুদ্দীন জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 7016619359566  

3100 পমাঃ তপরকুল ইসলাম ফপড়ং মিল জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 9177038799  

3101 পমাসাঃ সহার োনু জয়নাল মিল জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 8246301975  

3102 পমাঃ শপফকুল ইসলাম তুফান আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 3747270263  

3103 পমাঃ সামসুল হক  পমাঃ মপনরুল ইসলাম জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 5096611784  

3104 পমাসাঃ আভয়শা িাতুন পমাঃ িাইরুল ইসলাম জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 9578633092  

3105 হাসনারা পেগম পমাঃ পিলসাি জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 6446516699  

3106 পমাসাঃ নুভরশা িাতুন পমাঃ পসরাজুল ইসলাম জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 4653073942  

3107 জামাল উদ্দীন তাসুরুল হক জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 6896640569  

3108 পমাঃ আব্দুস সালাম পমাঃ পেলাল উপদ্দন জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 5547286574  

3109 পমাসাঃ আফসানা পনতু ফারুকুজ্জামান জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 6907061474  

3110 পমাসাঃ কভমলা পেগম পমাঃ রপফকুল ইসলাম জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 7016619359594  

3111 পমাসাঃ সুভলিা পেগম প ক্ষু মিল জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 1946773221  

3112 পমাসাঃ পচনু পেগম পেলাল উদ্দীন জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 3746546930  

3113 পমাঃ আরমান আলী তুফানী মিল জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 5996569736  

3114 মপজবুর রহমান  পতাসপলম উদ্দীন জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 01971  

3115 পমাসাঃ আপশয়া পেগম  পমাঃ নজরুল ইসলাম জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 8696692006  

3116 সপমরুল আলী তাইজুদ্দীন হক জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 6004076540  

3117 পমাঃ আলকাশ আলী পমাঃ রপেউল ইসলাম জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 9146609079  

3118 পমাসাঃ সাভয়রা পেগম িাউি আলী জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 7346347607  

3119 পমাঃ পতাজ্জাভেল হক িাউি আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 6446286616  

3120 পমাঃ সাইদুর রহমান সাজ্জাি আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 3296536919  

3121 পমাঃ নুরুল ইসলাম পমাঃ রইসউপদ্দন মিল জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 1957217399  

3122 পমাঃ আবুল কালাম  পমাঃ আব্দুর রহমান জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 4196522330  

3123 পমাঃ মপমন আলী পমাঃ আব্দুর রাজ্জাক জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 5998685613  

3124 পমাসাঃ নাপসমা িাতুন কুদ্দুশ আলী মিল জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 9551084552  

3125 
পমাসাঃ সাহানাজ পেগম 

(পশউলী) 
পমাঃ আব্দুল হাপকম জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 9146501185 

 

3126 পমাঃ পমাকভলসুর রহমান মৃত নওশাি আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 7016619359662  

3127 পমাসাঃ হাপলমা পেগম োহার আলী জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 5996335617  

3128 পমাসাঃ পজন্নাভতান পেগম পমাঃ পমাসাহাক জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 6446284942  

3129 পমাসাঃ পজপরনা পেগম মুন্জজুর আলী  জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 9146687208  

3130 পমাঃ আভপল পহাভসন   জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 4196770772  

3131 পমাসাঃ চাম্পা পেগম  পমাঃ সামসুল আলী জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 3303045086  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

3132 আভনায়ার পহাভসন লুৎফর রহমান জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 8257018906  

3133 পমাঃ নাপসরুল ইসলাম আব্দুর রপশি জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 9578595051  

3134 রুভেল আলী  পমাঃ একরামুল হক জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 8696412637  

3135 আল আপমন  পগালাম রাব্বানী জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 2818280519  

3136 পমাঃ পমাসতফা আলী পমাহাঃ পমনসাি আলী  জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 5968063783  

3137 পমাঃ আব্দুল জপলল পমাঃ পমরশাি আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 8246643939  

3138 পমাছাঃ কুলসুম পেগম পমাঃ টুনু পেশ্বাস মধ্যপাড়া ৫ গৃপহনী 5543461320  

3139 সাথী িাতুন রজবুল আলী  জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 8254026357  

3140 পমাসাঃ পজাসনা আিতার  পমাঃ পতাহরুল ইসলাম জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 701661935953  

3141 পমাঃ সাভকর আলী পমাঃ জালাল উপদ্দন জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 6446515998  

3142 পমাসাঃ পরাপজনা পেগম  পমাঃ মুপনরুল ইসলাম জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 1946590146  

3143 পমাসাঃ আভয়শা পেগম পমাঃ মভয়জ উদ্দীন জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 6896505689  

3144 পমাসাঃ হাওয়া পেগম  মৃত পমাঃ পরাসদুল হক জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 7016619359529  

3145 পমাঃ পসমাজুল  পমাঃ লুৎফল জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 9149297930  

3146 পমাসাঃ পসফালী পেগম পমাঃ এনতাজ আলী  জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 4196531984  

3147 পমাসাঃ পরাপজনা পেগম  পমাঃ পসরাজুল ইসলাম জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 7346582054  

3148 পমাঃ আপজজুল হক (কালু) পমাঃ সারওয়ািী জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 4196294856  

3149 পমাঃ কাভয়ম আলী পমাঃ শওকত আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 9573269249  

3150 পমাঃ আবু োককার আব্দুর রহমান জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 7346575348  

3151 পমাঃ এসরাইল হক পমাঃ ইসমাইল মিল জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 1496296797  

3152 পমাঃ িাইরুল ইসলাম পমাঃ সুকুপদ্দ আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 7347307824  

3153 পমাসাঃ শুকতারা পেগম পমাঃ মপনরুল ইসলাম জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 7016619359485  

3154 পমাঃ ইসমাইল হক পমাঃ মুঞ্জুর আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 8247266086  

3155 পমাসাঃ পরপন পেগম ইউনুস মিল জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 2846512297  

3156 পমাঃ আল আপমন পমাঃ আঃ সাত্তার জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 6857885880  

3157 পমাসাঃ সুলতানা পেগম পমাঃ সাপিকুল ইসলাম জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 3746542392  

3158 পমাঃ আকের পহাভসন িান জব্বার পহাভসন িান  জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 1023161167  

3159 পমাসাঃ রুনা পেগম পমাঃ সাভিকুল ইসলাম জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 6896693501  

3160 পমাঃ আইজুদ্দীন  পমাঃ আব্দুর রহমান জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 5996569306  

3161 পমাসাঃ পারপ ন িাতুন  পমাঃ একুল মিল জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 5537088998  

3162 পমাঃ ওসমান গপন পমাঃ শওকত আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 2846514475  

3163 পমাসাঃ আভমনা পেগম পমাঃ ইয়াপসন আলী জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 7016619360430  

3164 পমাসাঃ সাভয়রা পেগম পমাঃ পতাসপলম উদ্দীন জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 1946772694  

3165 পমাসাঃ এমালী পেগম পমাঃ আলফাজ উদ্দীন জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 1023161803  

3166 সীমা রানী ফুলচাঁি হলিার জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 3754044216  

3167 জান্নাতুন আক্তার পসপলম জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 4102574659  

3168 পমাঃ পজল্লুর রহমান নরসুদ্দীন জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 4195627776  

3169 আব্দুল কালাম ফভত পমাহােি আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 8249125819  

3170 পমাসাঃ ফারপজনা িাতুন পমাঃ রপেউল ইসলাম জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 2403071679  

3171 পমাঃ শপরফুল ইসলাম পমাঃ নজরুল ইসলাম জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 4197258058  

3172 পমাসাঃ পরভহনা পেগম পমাঃ পজন্টু আলী জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 4646569345  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

3173 পমাসাঃ শুকতারা পেগম পমাঃ দুখু মিল জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 8696344335  

3174 পমাঃ দুরুল পহািা  পমাঃ আসগার আলী জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 7346761187  

3175 পমাসাঃ ফাভতমা পেগম পমাঃ শাহলাল জামািারপাড়া ৫ পিনমজুর 2397634409  

3176 পমাসাঃ রপহমা পেগম ওপল মহােি পেশ্বাস জামািারপাড়া ৫ গৃপহনী 1023277047  

3177 পমাঃ আশরাফুল হক পরয়াসউদ্দীন মিল লাহারপুর ১ পিনমজুর 9573262160  

3178 পসরাজুল  সুলতান লাহারপুর ১ পিনমজুর 4647295775  

3179 পমাঃ কাপসম আলী পরয়াস মিল লাহারপুর ১ পিনমজুর 8696726341  

3180 পমাঃ ইসমাইল আলী পমাঃ ভুলু মিল লাহারপুর ১ পিনমজুর 5546509331  

3181 পমাঃ র্াপলম পমাঃ আমানুল্লাহ লাহারপুর ১ পিনমজুর 4196698320  

3182 পমাসাঃ পসাপিনা পেগম পমাঃ আল পহলাল লাহারপুর ১ গৃপহনী 7016619354846  

3183 পমাঃ আভয়শা পেগম  পমাঃ সভলমান পমাল্লা লাহারপুর ১ গৃপহনী 3296492113  

3184 পমাসাঃ জলী পেগম পমাঃ ইয়াপসন আলী লাহারপুর ১ গৃপহনী 2397103694  

3185 পমাসাঃ ময়না পেগম পমাহাঃ রমজান আলী লাহারপুর ১ গৃপহনী 2386178137  

3186 পমাসাঃ পমপন পেগম োেলু লাহারপুর ১ গৃপহনী 1023266453  

3187 পমাসাঃ আভলা পেগম পমাঃ আব্দুল মান্নান লাহারপুর ১ গৃপহনী 3303072114  

3188 লাপজনা পমাঃ এনারুল হক  লাহারপুর ১ গৃপহনী 8246494820  

3189 পমাসাঃ পসফালী িাতুন পমাঃ শপফকুল ইসলাম লাহারপুর ১ গৃপহনী 6855995103  

3190 পফভরাজা পেগম পমাঃ িপেরুদ্দীন লাহারপুর ১ গৃপহনী 8696531295  

3191 পমাসাঃ পারপ ন পেগম পমাঃ জামাল উদ্দীন লাহারপুর ১ গৃপহনী 8696568750  

3192 পমাসাঃ রুনা িাতুন পমাঃ তাভজমুল হক লাহারপুর ১ গৃপহনী 5546500892  

3193 পমাঃ পলাকমান আলী রুস্ত্ত্তম পমিী লাহারপুর ১ পিনমজুর 1946760673  

3194 পমাঃ মপতউর রহমান পহাভসন আলী লাহারপুর ১ পিনমজুর 4196669388  

3195 জাপমরুল  নতমুর রহমান লাহারপুর ১ পিনমজুর 9146647392  

3196 আিতারুজ্জামান ফারুক পমাঃ কপলমুদ্দীন পময়া লাহারপুর ১ পিনমজুর 1023347717  

3197 পমাঃ নাজমুল পহািা পমাঃ সপফকুল ইসলাম লাহারপুর ১ পিনমজুর 5537511643  

3198 পমাহাঃ আলম পমাঃ ভুলু মিল লাহারপুর ১ পিনমজুর 3296692415  

3199 শ্রী তরুন কম ডকার শ্রীপপত কম ডকার লাহারপুর ১ পিনমজুর 2846658827  

3200 মাসুি রানা  পমাঃ নতমুর রহমান লাহারপুর ১ পিনমজুর 7346559227  

3201 সুরজাহান সাজ্জাি আলী লাহারপুর ১ গৃপহনী 7016619354330  

3202 পমাঃ কপলম উদ্দীন পময়া পেলাত আলী পময়া লাহারপুর ১ পিনমজুর 4646708919  

3203 পমাঃ কামরুজ্জামান পমাঃ আবুল কাভশম লাহারপুর ১ পিনমজুর 7016619354105  

3204 জাকাপরয়া নতমুর রহমান লাহারপুর ১ পিনমজুর 7346727782  

3205 পমাঃ মুন্টু আলী আমজাি আলী লাহারপুর ১ পিনমজুর 6446465665  

3206 পমাঃ পসাভহল রানা  আব্দুল ও াে লাহারপুর ১ পিনমজুর 9573244184  

3207 পমাস্তফা হক আপজজুল হক চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 7016619355400  

3208 পমাসাঃ মুসভলমা পেগম পমাজাফফর চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 8246712437  

3209 পমাঃ আপজজুল ইসলাম মৃত ফাভয়জ উপদ্দন চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 7016619355231  

3210 পমাসাঃ পশলা পেগম পমাঃ পসরাজুল ইসলাম চামাগ্রাম ২ গৃপহনী 6446493055  

3211 পমাসাঃ পরভহনা পেগম পমাহাঃ পজল্লুর রহমান চামাগ্রাম ২ গৃপহনী 1496384510  

3212 পমাঃ আবুল কাভশম  এিাজ পমিী চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 5546407809  

3213 পমাঃ আত্তাে আলী মৃত পজােদুল মিল চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 7016619355745  
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নং 
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3214 সাইদুল ইসলাম পগালাম পকেপরয়া লক্ষীপুর ৮ গৃপহনী 5970395108  

3215 হাপেবুর রহমান আভয়স মিল চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 1023351842  

3216 পমাসাঃ পতাহপমনা পেগম পমাঃ সামশুদ্দীন চামাগ্রাম ২ গৃপহনী 9146484762  

3217 পমাসাঃ সুলতানা রাপজয়া পমাঃ রুহুল ইসলাম চামাগ্রাম ২ গৃপহনী 7016619355547  

3218 পমাসাঃ খুরপশিা পেগম পমাঃ পতাহুরুল ইসলাম চামাগ্রাম ২ গৃপহনী 7016619355541  

3219 পমাসাঃ ফাভতমা পেপে পমাঃ এমরান চামাগ্রাম ২ গৃপহনী 3297232047  

3220 পমাসাঃ পেভজনুর পেগম এসলাম মিল পগায়ালটুলী ২ গৃপহনী 4646408643  

3221 পমাসাঃ পরাপজনা িাতুন পমাঃ শাজাহান আলী চামাগ্রাম ২ গৃপহনী 1946426606  

3222 পমাসাঃ ইসমতারা  পমাঃ সপফকুল ইসলাম চামাগ্রাম ২ গৃপহনী 6913625858  

3223 পমাঃ আব্দুল লপতে মৃত পজসারুদ্দীন চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 7016619355635  

3224 সহারোনু এসলাম  চামাগ্রাম ২ গৃপহনী 2846688816  

3225 পমাসাঃ পমপলয়ারা পেগম পিাস্ত মহােি চামাগ্রাম ২ গৃপহনী 7016619355778  

3226 পফরভিৌসী ইপলয়াস পমিী চামাগ্রাম ২ গৃপহনী 9118006593  

3227 পমাসাঃ এমাপল পেগম পমাঃ কসুমুদ্দীন মিল চামাগ্রাম ২ গৃপহনী 3296511953  

3228 পমাসাঃ পমাভমনা  পেগম পমাঃ পমাতাপলে জালমাছমারী ২ গৃপহনী 7028807221275  

3229 সপফকুল পেসু পমিী চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 8246688017  

3230 পমাসাঃ নাজপরন িাতুন পমাঃ হুমায়ন কপের চামাগ্রাম ২ গৃপহনী 3304028594  

3231 পমাসাঃ পরপজনা িাতুন হুমায়ন কপের চামাগ্রাম ২ গৃপহনী 7016619355330  

3232 পমাসাঃ পলপপ পমাস্তাপকম চামাগ্রাম ২ গৃপহনী 7016619355402  

3233 মমতাজ জয়নাল  চামাগ্রাম ২ গৃপহনী 4196477311  

3234 পমাঃ নুরুন নেী মাহাতাে উদ্দীন চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 6406343910  

3235 পফনী পেগম পমাঃ সুকুদ্দী আলী চামাগ্রাম ২ গৃপহনী 5546735068  

3236 রীনা আফভরাজা আলতাফুর রহমান চামাগ্রাম ২ গৃপহনী 1946446471  

3237 পমাসাঃ শারপমন আিতার পমাঃ পসরাজুল ইসলাম চামাগ্রাম ২ গৃপহনী 3257295521  

3238 পমাসাঃ মুসভলমা িাতুন পমাঃ মপতউর রহমান চামাগ্রাম ২ গৃপহনী 2385594771  

3239 পমাঃ নাজমুল হক পমাঃ নুরুল ইসলাম চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 3746681109  

3240 পমাসাঃ নাজমা পেগম ইয়াপসন আলী চামাগ্রাম ২ গৃপহনী 5996518535  

3241 পমাসাঃ ইপরনা পেগম পমাঃ পজলুর রহমান চামাগ্রাম ২ গৃপহনী 2396511921  

3242 পমাঃ সােজাি আলী শামসুদ্দীন মিল চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 8696536542  

3243 পমাসাঃ সুভমরা িাতুন  মপজবুর রহমান চামাগ্রাম ২ গৃপহনী 5546532994  

3244 পমাসাঃ সুরমী িাতুন সবুর চামাগ্রাম ২ গৃপহনী 7365540579  

3245 পমাঃ সাপহন আলী পমাঃ আনারুল ইসলাম চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 6447249365  

3246 পমাসাঃ সাহানারা পেগম পমাহাঃ হাসান আপল চামাগ্রাম ২ গৃপহনী 5546506105  

3247 পমাঃ ইয়াপসন আলী আত্তাে আলী চামাগ্রাম ২ পিনমজুর 9573199230  

3248 পমাঃ এরফান হারা চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 6446379593  

3249 পমাসাঃ পমাভমনা আক্তার পমাঃ আব্দুর রহমান চামাগ্রাম ৩ গৃপহনী 7016619356675  

3250 পমাহাঃ আব্দুল কপরম  পমাহাঃ আভয়শ উদ্দীন চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 7016619356842  

3251 পমাসাঃ আভমনা িাতুন পমাহাঃ আব্দুল পমাপমন চামাগ্রাম ৩ গৃপহনী 7016619357086  

3252 পমাঃ ধুলু পমাহাঃ জেদুল মিল চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 6409873681  

3253 পমাঃ শপরফুল ইসলাম আত্তাে উদ্দীন চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 3747272312  

3254 পমাঃ তাইজুদ্দীন পমাঃ আরসাি আলী চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 5097245012  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

3255 পমাসাঃ মুনুয়ারা িাতুন পমাঃ তুরফান পমিী চামাগ্রাম ৩ গৃপহনী 7016619356817  

3256 পমাসাঃ আভশকনুর পেগম পমাঃ আশরাফুল আলী চামাগ্রাম ৩ গৃপহনী 7016619356713  

3257 পরপন টিপু সুলতান চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 7349044839  

3258 পমাসাঃ চাঁনতারা পেগম  পমাঃ শুকুদ্দী আলী চামাগ্রাম ৩ গৃপহনী 3746522923  

3259 পমাঃ িাইরুল ইসলাম কপলমুদ্দীন চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 6896686844  

3260 পমাঃ সুমন  পমাঃ নজরুল ইসলাম চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 9573356764  

3261 পমাসাঃ রপহমা পেগম পমাঃ আব্দুল মান্নান  চামাগ্রাম ৩ গৃপহনী 7016619356742  

3262 পমাঃ হাসান আলী খুিী মিল চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 3746400963  

3263 পমাঃ আবুল কাভশম  পজল্লুর  রহমান চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 7796494859  

3264 পরজাউল কপরম জহাক পেশ্বাস চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 4196474342  

3265 পমাসাঃ পরাভকয়া পেগম পমাঃ মতুডজা চামাগ্রাম ৩ গৃপহনী 7016619356526  

3266 পমাঃ শপরফুল ইসলাম পমাঃ জহাক পেশ্বাস চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 1496706506  

3267 পসানাবুর  মৃত মুস্তাজ আলী চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 7016619356721  

3268 পফভরাজ কপের পগালাম পমায়াভজ্জম চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 7016619356679  

3269 পমাসাঃ সাহীিা রুপে  পমাকবুল পহাভসন  চামাগ্রাম ৩ গৃপহনী 3709004430  

3270 পমাঃ পশহাে আলী পমাঃ শপরফুল ইসলাম চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 6904005086  

3271 পমাঃ রুভেল আপল পমাঃ আজাহার আপল চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 7016619356562  

3272 পমাঃ সালাম পিাশ পমাহােি  চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 1023365719  

3273 মপনমুল ইসলাম প নু ইসলাম চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 2396711034  

3274 পমাসাঃ নাসপরন পেগম পমাঃ রুভেল আলী চামাগ্রাম ৩ গৃপহনী 7016619356568  

3275 পমাসাঃ পারপ ন পেগম পমাঃ পজল্লুর রহমান চামাগ্রাম ৩ গৃপহনী 5996519178  

3276 পমাসাঃ সুপম পেগম পমাঃ আব্দুল আওয়াল চামাগ্রাম ৩ গৃপহনী 7016619356566  

3277 পমাঃ ইয়াপসন পমাঃ দুঃখু মিল চামাগ্রাম ৩ গৃপহনী 4176825620  

3278 পমাঃ আব্দুল জাব্বার পমাঃ মকবুল পহাভসন চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 3296692126  

3279 পমাঃ শপরফুল ইসলাম নসয়ে আপল পেশ্বাস চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 2396539567  

3280 পমাঃ তপরকুল ইসলাম নসয়ে আলী পেশ্বাস চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 7016619356693  

3281 পমাসাঃ নুভরসা িাতুন পমাঃ পগালাম নেী চামাগ্রাম ৩ গৃপহনী 7016619356839  

3282 পমাঃ তাভজমুল ইসলাম মৃত আরসাি আলী চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 7016619356885  

3283 আব্দুল লপতে পমাঃ মুনজুর আপল চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 7016619356872  

3284 পমাসাঃ সুপফয়া পেগম পমাঃ আব্দুস সালাম চামাগ্রাম ৩ গৃপহনী 7016619356659  

3285 পরজাউল কপরম মপজবুর রহমান চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 6893466653  

3286 পমাসাঃ পমাস্তারী িাতুন পমাঃ মুশা হক চামাগ্রাম ৩ গৃপহনী 2407025739  

3287 নবু আলী েপজলুর রহমান চামাগ্রাম ৩ পিনমজুর 1924760836  

3288 সপিনা িাতুন  ইউনুস মিল নতুন োজার ৪ গৃপহনী 2396421451  

3289 সুপি রহমান মিল নতুন োজার  ৪ গৃপহনী 9146364352  

3290 পমাহােি আলী  পমাঃ পমাজাফ্ফর মিল োর পরয়া ৪ পিনমজুর 5068059178  

3291 পমাঃ সাইদুর রহমান মৃত আব্দুল আপজজ োর পরয়া ৪ পিনমজুর 7016619358522  

3292 পমাঃ কপের পহাভসন  পমাস্তফা পময়া োর পরয়া ৪ পিনমজুর 1496595578  

3293 পমাঃ আভনায়ার পহাভসন লাল পমাহােি োর পরয়া ৪ পিনমজুর 1023305616  

3294 পমলন পমাস্তফা পময়া োর পরয়া ৪ পিনমজুর 5546641464  

3295 পমাঃ আপমন পজল্লুর  রহমান োর পরয়া ৪ পিনমজুর 5096573760  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

3296 পমাঃ মপতউর রহমান পতাফাজ্জল পহাভসন  োর পরয়া ৪ পিনমজুর 7346441152  

3297 পমাঃ সাহাবুপদ্দন (প কু) পমাঃ হায়াত পশি জামািারপাড়া ৪ পিনমজুর 1946585377  

3298 ইসলাম মৃত পগয়াশ উদ্দীন কলপনপাড়া ৪ পিনমজুর 7016619357865  

3299 তাপহদুল ইসলাম  রপেউল ইসলাম োর পরয়া ৪ পিনমজুর 9163425730  

3300 পমাঃ মপতউর রহমান পমাঃ রপেউল ইসলাম োর পরয়া ৪ পিনমজুর 1946756424  

3301 শ্রীমপত পূপন ডমা রানী শ্রী সুফল সাহা জামািারপাড়া ৪ গৃপহনী 2846698070  

3302 হৃিয় কুমার পাল েভলারাম পাল চুনাপড়পাড়া ৪ পিনমজুর 5104028740  

3303 সনপজত কম ডকার জগন্নাথ কম ডকার নতুন োজার ৪ পিনমজুর 4196607701  

3304 পমনতী  রপতকাি সাহা নতুন োজার  ৪ গৃপহনী 5996302351  

3305 শ্রী রতন পাল শ্রী পসানাতন পাল োর পরয়া ৪ পিনমজুর 2387486158  

3306 পপল জালাল উদ্দীন োর পরয়া ৪ গৃপহনী 7346442424  

3307 পমাঃ আব্দুল আপলম  পমাঃ পজয়ারুল হক োর পরয়া  ৪ পিনমজুর 4214949390  

3308 রপেউল ইসলাম উপজর আলী োর পরয়া ৪ পিনমজুর 8263516455  

3309 পমাঃ আবু েকর পসদ্দীক  পমাঃ রাভজকুল ইসলাম োর পরয়া ৪ পিনমজুর 3296603651  

3310 পমাঃ িাইরুল  পমাঃ সােদুল নতুন োজার ৪ পিনমজুর 7016619358711  

3311 রাভহলা পেগম নুহু মিল নতুন োজার ৪ গৃপহনী 8246401627  

3312 পমাসাঃ পসমা পেগম পমাঃ আজাি আলী জামািারপাড়া ৪ গৃপহনী 7016619359774  

3313 পমাসাঃ সারফুল পমাঃ আব্দুর লপতে োর পরয়া ৪ গৃপহনী 7016619358541  

3314 পমাসাঃ সাপফয়া তারা  
পমাঃ আলমগীর 

পহাভসন 
োর পরয়া  ৪ গৃপহনী 70166193554550 

 

3315 পমাসাঃ পজাসনা পেগম 
পমাঃ আকতারুল 

ইসলাম 

োর পরয়া  
৪ গৃপহনী 70166193558554 

 

3316 পমাসাঃ আকপলমা পমাঃ মামভলাত আলী োর পরয়া  ৪ গৃপহনী 1490288360  

3317 পমাঃ পজপরনা পেগম  পমাঃ হারুন োর পরয়া  ৪ গৃপহনী 7016619353653  

3318 পমাঃ রপফকুল ইসলাম মৃত নরসুদ্দীন জামািার নতুন োজার ৪ পিনমজুর 7016619358821  

3319 পমাঃ পসরাজুল ইসলাম আব্দুল কুদ্দুস পেশ্বাস নতুন োজার ৪ পিনমজুর 1496611649  

3320 পমাঃ রপহম আলী পমাহাঃ বুধু মিল পুলপাড়া ৪ পিনমজুর 2853038475  

3321 পমাঃ জপলল উদ্দীন মভয়ন উদ্দীন োর পরয়া ৪ পিনমজুর 4196610226  

3322 োবু ইসলাম পমাঃ পসকান্দার োর পরয়া ৪ পিনমজুর 1493712358  

3323 পমাঃ ফারুক আলী পমাঃ ইমান আলী োর পরয়া ৪ পিনমজুর 6407785143  

3324 পতাফাজ্জুল হক সুলতান পেশ্বাস োর পরয়া ৪ পিনমজুর 2846603443  

3325 পমাঃ সির আলী মৃত জুলমত আলী োর পরয়া ৪ পিনমজুর 7016619358543  

3326 পমাঃ আপমরুল ইসলাম পমাঃ পমাহর আলী োর পরয়া ৪ পিনমজুর 8230041082  

3327 পমাঃ আবুল কালাম আজাি পমাঃ শফু োর পরয়া ৪ পিনমজুর 7016619358566  

3328 পমাঃ ইপলয়াস পমাঃ আলমাস আলী নতুন োজার ৪ পিনমজুর 3717981868  

3329 আলম িাঁ লাল পমাহােি িাঁ োর পরয়া ৬ পিনমজুর 5096619126  

3330 সুপফয়া পেগম পমাঃ পচকু পশি োর পরয়া ৬ গৃপহনী 4157144918  

3331 আভজমা পেগম পগালাম পমাস্তফা োর পরয়া ৬ গৃপহনী 7346678779  

3332 পমাঃ োেলু পশি  দু পশি োর পরয়া ৬ পিনমজুর 5546663021  

3333 পরাপফনা পলাকমান োর পরয়া ৬ গৃপহনী 7016619362038  

3334 শামসুন্নাহার পেগম পমাঃ আবু োক্কার োর পরয়া ৬ গৃপহনী 9149996622  

3335 পমাসাঃ পরনা পেগম পমাঃ আব্দুল রাজ্জাক োর পরয়া ৬ গৃপহনী 7016619361871  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

3336 পমাঃ আব্দুল হক পেশ্বাস পকারোন আলী োর পরয়া ৬ পিনমজুর 3746420771  

3337 পমাসাঃ পরপেনা িাতুন  পসােরাত পেশ্বাস োর পরয়া ৬ গৃপহনী 1496418375  

3338 পমাসাঃ পেলপকস পেগম  পমাঃ পেলাল উপদ্দন োর পরয়া  ৬ গৃপহনী 9573363794  

3339 পমাসাঃ আভয়শা পেগম োিশা আলী োর পরয়া ৬ গৃপহনী 4196714135  

3340 পমাসাঃ মারুফা িাতুন  পমাঃ পমভশর আলী োর পরয়া ৬ গৃপহনী 1468849094  

3341 পমাঃ ইব্রাপহম  পমাঃ কপলম উদ্দীন োর পরয়া ৬ পিনমজুর 7016619000  

3342 সাোনা পেগম পমাঃ সাইফুল ইসলাম োর পরয়া ৬ গৃপহনী 8246423480  

3343 পমাসাঃ চমপা পেগম পমাঃ পমভশর আলী োর পরয়া ৬ গৃপহনী 7016619361132  

3344 পমাসাঃ সুপফয়া পেগম গুজু পেশ্বাস োর পরয়া ৬ গৃপহনী 8246723749  

3345 শ্রী অপজত সাহা পনতযনন্দ সাহা োর পরয়া ৬ পিনমজুর 3746299662  

3346 পমাঃ আব্দুস সামাি পমাঃ জামাল পমিী োর পরয়া ৬ পিনমজুর 5996670963  

3347 কাউসার পজল্লুর রহমান োর পরয়া ৬ পিনমজুর 4196708475  

3348 পমাসাঃ নাপগ ডস পেগম পমাঃ ফজলু রহমান োর পরয়া ৬ গৃপহনী 6895366794  

3349 পমাহাঃ আহসান হাপেে পমাঃ ইপলয়াস উদ্দীন গুলোগ ৬ পিনমজুর 7026613187478  

3350 পমাঃ আশরাফুল  পমাঃ হাসান আলী পশি োর পরয়া ৬ পিনমজুর 7016619361879  

3351 পমাঃ শপরফুল ইসলাম পমজানুর পশি োর পরয়া ৬ পিনমজুর 2396439388  

3352 আফজাল পনয়ামত আলী পমি োর পরয়া ৬ পিনমজুর 7016619362151  

3353 রাভশল আলী পমাঃ সাভয়ি আলী োর পরয়া ৬ পিনমজুর 4193439785  

3354 মপজবুর আব্দুল সামাি পশি োর পরয়া ৬ পিনমজুর 7016619362116  

3355 পমাঃ আকের আলী পিাকা পসি োর পরয়া ৬ পিনমজুর 1023160409  

3356 পমাঃ মুজবুর রহমান আব্দুস সাত্তার োর পরয়া ৬ পিনমজুর 5996757588  

3357 আপশয়া পেগম িয়ারুল্লা োর পরয়া ৬ গৃপহনী 6896504146  

3358 পশপরন পেগম ফজলুর রহমান োর পরয়া ৬ গৃপহনী 7016619361549  

3359 আকপলমা পেগম পমাঃ আনারুল ইসলাম োর পরয়া ৬ গৃপহনী 7016619361546  

3360 পমাসাঃ শাপহন পেগম এত্তাজ আলী োদুরতলা ৬ গৃপহনী 4614561407  

3361 মপজবুর  রুস্তুম আলী োদুরতলা ৬ পিনমজুর 3746545056  

3362 পিাভতজা পেগম পমাঃ পমজানুর রহমান োদুরতলা ৬ গৃপহনী 7016619361551  

3363 টপল িাতুন পমাজাফফর োদুরতলা ৬ গৃপহনী 1946592399  

3364 পমাঃ আপমনুল এিাজ আলী োদুরতলা ৬ পিনমজুর 6896512156  

3365 পমাঃ িাইরুল ইসলাম নতয়ে মিল োদুরতলা ৬ পিনমজুর 3296542263  

3366 মাকসুরা িাতুন  পমাঃ পসরাজুল ইসলাম োদুরতলা ৬ গৃপহনী 7016619361553  

3367 পমাসাঃ আ ইপরন িাতুন পমাঃ োেলু আলী োদুরতলা ৬ গৃপহনী 5103015987  

3368 এিাজ আলী জয়নাল  লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 1946515580  

3369 আভয়শা মুনসুর আলী লক্ষীপুর ৭ গৃপহনী 2396389146  

3370 আলম চান পমাহােি লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 7016619362519  

3371 হজভরাত আলী মৃত মুনসুর আলী লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 8257043482  

3372 পমাতাভলে পরজাউল কপরম লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 8246479052  

3373 পমাঃ পনজাম উদ্দীন সভলমান মিল লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 9146558052  

3374 পজাহরা পমাস্তফা আলী লক্ষীপুর ৭ গৃপহনী 2846445027  

3375 পমাঃ ফজলুর রহমান আভুসী মিল লক্ষীপুর ‘৭ পিনমজুর 1496580620  

3376 মপনরুল  মুিাজ আলী লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 7796365067  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

3377 নেীবুর রহমান আব্দুল হাপকম লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 3296589470  

3378 পমাঃ এনামুল হক মুিাজ আলী লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 1946724968  

3379 পমাঃ জুলমাত আলী োিশা মিল লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 5996388814  

3380 পমাঃ রপফকুল ইসলাম পমাঃ মুিাজ পমিী লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 5097054133  

3381 পফভরাজ মাহতাে উদ্দীন লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 8696404048  

3382 লপতে  মইজুদ্দীন লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 5547288232  

3383 আবু হায়াত মইজুদ্দীন মিল লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 5563681716  

3384 আশরাফুল হক মুনসুর আলী লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 9573184299  

3385 পমাঃ পমভসর আলী পমাঃ মুিাজ পমিী লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 2846343420  

3386 োবুল আলী পমাঃ মপত ইসলাম লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 6447703551  

3387 পমাঃ মপতন  আজুরুদ্দীন মিল লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 4196451936  

3388 পমাঃ দুরুল হুিা আব্দুল পমাতাভলে  লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর নাই  

3389 োতাসা পেগম পহরাম মিল লক্ষীপুর ৭ গৃপহনী 1023298639  

3390 পমাঃ রানা আলী মহরম লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 3263517016  

3391 পমাঃ আহাি আলী পমাঃ শপরফুল ইসলাম লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 2407024773  

3392 সভকাতারা পমাঃ ঝড়ু পেগম লক্ষীপুর ৭ গৃপহনী 7346509016  

3393 পমাঃ ইব্রাপহম আলী পমাঃ রপেউল ইসলাম লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 7363574042  

3394 পমাসাঃ পফরভিৌসী পেগম পমাঃ েপসর িান লক্ষীপুর ৭ গৃপহনী 7016619363268  

3395 পমাসাঃ সুকতারা পেগম পমাঃ তহরুল ইসলাম লক্ষীপুর ৭ গৃপহনী 8696722183  

3396 পমাসাঃ সুলতানা পেগম পমাঃ আলফু আলী লক্ষীপুর ৭ গৃপহনী 8696724577  

3397 পমাঃ ইসরাপফল আলী পমাঃ আলী পহাভসন লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 5100415776  

3398 আকতারা পেগম পমাঃ সুলতান মিল লক্ষীপুর ৭ গৃপহনী 7796373483  

3399 অভজনুর পেগম ইপিস আলী লক্ষীপুর ৭ গৃপহনী 7796478381  

3400 পমাসাঃ সুভমরা পেগম পমাঃ েপিরুল ইসলাম লক্ষীপুর ৭ গৃপহনী 1023239831  

3401 পমাঃ আব্দুল পমাপমন পমাঃ সুলতান মিল লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 2398556064  

3402 পমাঃ সাপমউল ইসলাম  পমাঃ কাইউম আলী লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 9163468126  

3403 পমাঃ কাইউম আলী পমাঃ সুলতান আলী লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 7346395788  

3404 পমাসাঃ পসমা িাতুন পমাঃ শপরফুল ইসলাম লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 7353092146  

3405 পমাসাঃ জপল পেগম পমাঃ ইসরাইল আলী লক্ষীপুর ৭ গৃপহনী 7016619365554  

3406 পমাঃ আব্দুল আপলম  জনজপল আপলশ লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 5957527194  

3407 পমাসাঃ পমৌসুমী িাতুন পমাঃ মাহাতাে উদ্দীন লক্ষীপুর ৭ গৃপহনী 4638456550  

3408 পমাসাঃ নারপগস পেগম পমাঃ ইব্রাপহম আলী লক্ষীপুর ৭ গৃপহনী 3746733454  

3409 পমাসাঃ তানপজলা পেগম পমাঃ সুলতান আলী লক্ষীপুর ৭ গৃপহনী 7796591647  

3410 পমাঃ ইয়াপসন আলী পকাোি আলী লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 4196722617  

3411 পমাঃ আনারুল ইসলাম আব্দুল কুদ্দুস  লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 8246359775  

3412 মপরয়ম পমাঃ পতােজুল লক্ষীপুর ৭ গৃপহনী 41963466383  

3413 পমাঃ শপফক উদ্দীন পমাঃ পমরসাি মিল লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 1474916291  

3414 পমাঃ োবু পমাঃ ইয়াপসন আলী লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 7803110381  

3415 পমাসাঃ মুসপলমা িাতুন পমাঃ সপফকুল ইসলাম লক্ষীপুর ৭ গৃপহনী 5546380428  

3416 পমাসাঃ আপলয়া পেগম পমাঃ আবুল পহাভসন লক্ষীপুর ৭ গৃপহনী 6896704316  

3417 আভলয়া পেগম পমাঃ আব্দুল হক লক্ষীপুর ৭ গৃপহনী 6446451616  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

3418 পমাহাঃ সাপিকুল ইসলাম আলতাফ মিল লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 2396698686  

3419 পমাঃ মীম মাকসুি হৃিয় পমাঃ সাইফুল ইসলাম লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 3716217819  

3420 নাপসমা পেগম পমাঃ সাইদুর রহমান লক্ষীপুর ৭ গৃপহনী 5096336267  

3421 পমাসাঃ পারুল পেগম পমাঃ মপনরুল ইসলাম লক্ষীপুর ৭ গৃপহনী 7796480619  

3422 পমাসাঃ আকতারা পেগম 
পমাঃ পতাপসকুল 

ইসলাম 
লক্ষীপুর ৭ গৃপহনী 1496579937 

 

3423 পমাসাঃ লাইপল পেগম পমাঃ কালাম পেশ্বাস লক্ষীপুর ৭ গৃপহনী 6896333660  

3424 পমাসাঃ পসপলনা পেগম পমাঃ হাসান আলী  লক্ষীপুর ৭ গৃপহনী 7016619365507  

3425 সাপহিা িাতুন পমাঃ রপফকুল ইসলাম লক্ষীপুর ৭ গৃপহনী 6458448494  

3426 পমাঃ আব্দুল ওহাে পমাঃ পসকান্দার মিল লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 5960523719  

3427 পমাঃ অপমল আলী ইয়াপসন আলী লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 5113469547  

3428 ইফপতয়ার পহাভসন পজাহর আলী িান লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 4663568652  

3429 পমাসাঃ আইপরন িাতুন পমাঃ শপফকুল ইসলাম লক্ষীপুর ৭ গৃপহনী 9146329603  

3430 পমাসাঃ ফুলমন পমাঃ আলতাে লক্ষীপুর ৭ গৃপহনী 3746370307  

3431 পমাঃ পেশু পকাোি আলী লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 3747276453  

3432 পমাসাঃ শারপমন িাতুন পমাঃ আপরফুল ইসলাম লক্ষীপুর ৭ গৃপহনী 6454019636  

3433 একরামুল  পমরশাি লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর 7016619362693  

3434 পমাঃ রপজবুল ইসলাম মৃত পমাঃ োিশা আলী লক্ষীপুর ৭ পিনমজুর নাই  

3435 পমাসাঃ খুরুমন পনসা কুড়ান মিল লক্ষীপুর ৭ গৃপহনী 6896339857  

3436 পমাসাঃ আইপরন পেগম পমাঃ শপরফুল  লক্ষীপুর ৭ গৃপহনী 7346622330  

3437 পমাসাঃ পমতু িাতুন পমাঃ পসপলম উদ্দীন লক্ষীপুর ৭ গৃপহনী 8704071417  

3438 পমাঃ আব্দুর রাজ্জাক পমাঃ পতাসপলম উদ্দীন লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 7016619364708  

3439 আভলয়া আভয়শ উদ্দীন লক্ষীপুর ৮ গৃপহনী 7016619363989  

3440 পমাসাঃ ফাপহমা পেগম পমাঃ রপেউল ইসলাম লক্ষীপুর ৮ গৃপহনী 8696410623  

3441 পমাঃ র্লার আলী পমাঃ পরজাউল ইসলাম লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 6013478406  

3442 পমাঃ ফারুক আলী পমাঃ আভয়শ উদ্দীন লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 5096646129  

3443 পমাঃ আকতারুল ইসলাম পমাঃ আভয়শ উদ্দীন লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 4196659264  

3444 পমাঃ আনারুল হক পমাঃ আভয়শ উদ্দীন লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 7016619364606  

3445 পমাঃ িাইরুল ইসলাম পমাঃ আভয়শ উদ্দীন লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 9146637211  

3446 তপরকুল ইসলাম নুর পমাহােি লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 1946410931  

3447 পমাসাঃ জপমলা িাতুন এসলাম মিল লক্ষীপুর ৮ গৃপহনী 6896447031  

3448 পমাঃ আবুল কালাম পমাঃ সাভের আলী লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 8696782948  

3449 পমাহাঃ আব্দুল কপরম  পমাঃ জাইগীর মিল লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 1496728187  

3450 পমাসাঃ পসানা পেপে োিশা আলী লক্ষীপুর ৮ গৃপহনী 5546609701  

3451 পমাহাঃ পসমাজুল ইসলাম মৃত সাভেি আলী লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 7016619365110  

3452 সপফকুল পহাভসন পিওয়ান লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 7016619365054  

3453 রাব্বানী মুনজুর লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 4646611527  

3454 পমাঃ পসমাজুল ইসলাম আফসার আলী লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 1513513166  

3455 পমাহাঃ পমাোরুল ইসলাম পমাহাঃ মমতাজ উদ্দীন লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 3746363138  

3456 শািাওয়াত এিাজ আলী লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 7796488430  

3457 পমাঃ আপলম আলী পমাঃ শুকুরুদ্দীন মিল লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 1023374315  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

3458 আনারুল  আফতাে উদ্দীন লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 5546498204  

3459 পমাঃ মাসুি পমাঃ আরমান আলী লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 7016619353806  

3460 পমাসাঃ পরপা িাতুন পমাঃ আনারুল ইসলাম লক্ষীপুর ৮ গৃপহনী নাই  

3461 পমাসাঃ পেউটি িাতুন আজহারুল ইসলাম লক্ষীপুর ৮ গৃপহনী 5995490991  

3462 পমাঃ সুলতানুল ইসলাম পমাঃ আব্দুর রপশি  লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 1505621704  

3463 পমাসাঃ সুলতানা রাপজয়া পমাহাঃ আহসান আলী লক্ষীপুর ৮ গৃপহনী 3746477334  

3464 পমাসাঃ মুরভসিা পেগম পমাঃ পমাজ্জাভমল হক লক্ষীপুর ৮ গৃপহনী 7016619364851  

3465 পমাঃ আপমর পহাভসন পময়া মৃত কালু পময়া লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 7016619364908  

3466 পমাঃ আব্দুল হান্নান পমাঃ আরমান আলী লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 5557194189  

3467 োপরউল নজরুল ইসলাম লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 3255022646  

3468 পমাঃ আপজম আলী পমাঃ আব্দুর রহমান লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর নাই  

3469 পমাঃ পেলাল আলী পমাঃ তপরকুল ইসলাম লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 7798804451  

3470 সামসুল আলম মুু্নু্সর আলী লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 1496349935  

3471 পমাহাঃ পসালজার আলী মৃত পেশু মিল লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 7016619364771  

3472 পমাহাঃ প ক্ষু মিল মৃত ঝড়ু মিল লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 7016619364717  

3473 পমাঃ রুহুল আলী পমাঃ কালু মিল লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 7016619513163  

3474 পমাসাঃ এসমা পেগম পমাঃ জাইদুল প াষ লক্ষীপুর ৮ গৃপহনী 7016619364474  

3475 পমাঃ কাইমুল হক সভলমান আলী লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 5996500657  

3476 পমাসাঃ ছপে সুরাজ উদ্দীন লক্ষীপুর ৮ গৃপহনী নাই  

3477 পমাঃ োেলু আলী পসাভলমান আলী লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 2397101094  

3478 পমাসাঃ সুপম পেগম পমাঃ পজম আলী লক্ষীপুর ৮ গৃপহনী 7016619364399  

3479 পমাসাঃ পরাপকয়া পেগম পমাঃ এিাজ মিল লক্ষীপুর ৮ গৃপহনী 6446719913  

3480 তাইজুপদ্দন শামভমাহােি লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 9573636181  

3481 কামাল উদ্দীন তাইনুস মিল লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 5096557144  

3482 পমাঃ রপফকুল ইসলাম তাইনুস মিল লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 6896450506  

3483 পমাহাঃ মুপনরুল ইসলাম মুনসুর আলী লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 7016619364993  

3484 কুলসুম  লক্ষীপুর ৮ গৃপহনী 2306510780  

3485 লাল পমাহােি পমাঃ আলভমশ আলী লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 5546601104  

3486 পমাসাঃ আভয়শা পেগম পমাঃ পসতার আলী লক্ষীপুর ৮ গৃপহনী 3296591989  

3487 পমাঃ মপজবুর রহমান পিাকা মিল লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 3746732035  

3488 পমাসাঃ জুভলিা পমাঃ আলমাস প াড়াপাপিয়া ৮ গৃপহনী 9135066562  

3489 পমাঃ আলভমশ আলী নয়ানতুল্লা লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 9146560306  

3490 পমাঃ আব্দুল আপলম  পমাঃ আলভমশ আলী লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 4646610735  

3491 পমাসাঃ সাভয়রা পেগম পমাঃ সাইদুর রহমান লক্ষীপুর ৮ গৃপহনী 8246677564  

3492 পমাঃ পকতাবুল হক পমাঃ তারাজ আলী লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 1023241365  

3493 পমাঃ আপজম আলী পমাঃ আজাবুল হক লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 6417494496  

3494 পমাসাঃ জুভলিা পেগম সাবুরুদ্দীন পমাল্লা লক্ষীপুর ৮ গৃপহনী 8246476579  

3495 পমাঃ আলমগীর  পমাঃ আহসান আলী লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 70166190000  

3496 পমাঃ আহসান আলী নয়ানতুল্লাহ লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 3296594801  

3497 পমাঃ পসাভহল রানা  পমাঃ হুমায়ন লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 6410110149  

3498 পমাঃ তপরকুল ইসলাম পমাঃ সাহাবুদ্দীন মিল লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 9573636868  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

3499 পমাঃ মাসুি রানা  পমাঃ হুমায়ন কপের লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 1024502021  

3500 ইসারুহুলুল্লাহ জুভয়ল  পমাঃ আবু হায়াত লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 4186510741  

3501 পমাঃ রজে আলী পিাকা মিল লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 3296596038  

3502 পমাসাঃ এপলজা পেগম মাইনুল হক লক্ষীপুর ৮ গৃপহনী 2396696938  

3503 সুপফয়া পেগম পমাঃ রইসুপদ্দন লক্ষীপুর ৮ গৃপহনী 5996628078  

3504 পমাসাঃ পেপে পেগম নয়ন আলী লক্ষীপুর ৮ গৃপহনী 6896333736  

3505 পমাসাঃ শাপমমা আক্তার  পমাঃ পতাপহদুল ইসলাম লক্ষীপুর ৮ গৃপহনী 3754044646  

3506 পমাঃ কুদ্দুস আলী পনয়াজ উদ্দীন লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 4196580437  

3507 পমাসাঃ পমপন পেগম পমাঃ মুিাজ আলী লক্ষীপুর ৮ গৃপহনী 8246477932  

3508 পমাঃ শপনরুল ইসলাম পমাঃ আব্দুল কুদ্দুস লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 3296683364  

3509 পমাসাঃ হাভনফা পেগম পজসুরুদ্দীন মিল লক্ষীপুর ৮ গৃপহনী 6446460674  

3510 পমাসাঃ শুকতারা িাতুন পমাঃ পমাসাহাক মিল লক্ষীপুর ৮ গৃপহনী 7346711505  

3511 পমাসাঃ সাভয়রা পেগম পমাঃ পরজাউল ইসলাম লক্ষীপুর ৮ গৃপহনী 7016619364403  

3512 পমাসাঃ সুভমরা পেগম পমাঃ জামাল আলী লক্ষীপুর ৮ গৃপহনী 2846450431  

3513 পমাঃ সাপিকুল ইসলাম পমাঃ সাহাবুদ্দীন মিল লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 8246596483  

3514 পমাসাঃ সুভলিা পেগম পমাঃ মপফজুল হক লক্ষীপুর ৮ গৃপহনী 7796378318  

3515 পমাসাঃ পেজলী পেগম মাহাতাে উদ্দীন লক্ষীপুর ৮ গৃপহনী 7796378649  

3516 পমাসাঃ পজাহরা িাতুন পমাঃ পসাহরাপ আলী লক্ষীপুর ৮ গৃপহনী 1494798034  

3517 পমাঃ আব্দুল িপতে পমাঃ কুদ্দুস আলী লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 1496575679  

3518 পমাঃ হযরত আলী পমাঃ আলতাে আলী লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 7016619364458  

3519 পমাসাঃ পরভহনা  পমাঃ োহার আলী লক্ষীপুর ৮ গৃপহনী 3746484660  

3520 পমাসাঃ পসপরনা  পমাঃ পমরশাি মিল লক্ষীপুর ৮ গৃপহনী 6446462001  

3521 পমাঃ মাহাতাে উদ্দীন পমাঃ আত্তাে উদ্দীন লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 7016619364424  

3522 পমাঃ সপফকুল ইসলাম আয়ুে মিল লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 7346504801  

3523 পমাঃ সাপিকুল ইসলাম আয়ুে আলী লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 4196467452  

3524 পমাসাঃ সুপি পেগম এসাহাক মিল লক্ষীপুর ৮ গৃপহনী 7796682545  

3525 মাসুি রানা  পমাঃ রবু আলী লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 4653063794  

3526 পমাসাঃ শাহজািী 
পমাঃ জহাক আলী 

মিল 
লক্ষীপুর ৮ গৃপহনী 1496471325 

 

3527 পমাঃ নজরুল ইসলাম আয়ুে মিল লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 9146432365  

3528 পমাসাঃ তাজরীন পেগম শাম পমাহােি লক্ষীপুর ৮ গৃপহনী 3296374659  

3529 পমাসাঃ পতাহপমনা পমাঃ িপেরুদ্দীন মিল লক্ষীপুর ৮ গৃপহনী 5996403902  

3530 পমাঃ আলতাে আলী পমাঃ পসাভলমান মিল লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 7016619364453  

3531 পমাসাঃ িাপিজা সােজাি মিল লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 5996395538  

3532 পমাসাঃ পরাভকয়া  লাল পমাহােি লক্ষীপুর ৮ গৃপহনী 8246482478  

3533 পমাসাঃ তাপরফন  পমাঃ তুরফান মিল লক্ষীপুর ৮ গৃপহনী 5546497479  

3534 পগালাম রাব্বানী তাহার আলী লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 8246361987  

3535 পমাঃ েিরুল ইসলাম ইপিশ মিল লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 6896448542  

3536 ইসমাইল পহাভসন পমাঃ রপেউল ইসলাম লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 5997308902  

3537 আলাউপদ্দন আলী পমাঃ মপসদুল হক লক্ষীপুর ৮ পিনমজুর 5096348692  

3538 পমাসাঃ কভমলা পেগম পমাঃ এিাজ মিল লক্ষীপুর ৯ গৃপহনী 2846565345  



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

3539 পমাসাঃ সুভমরা পেগম পমাঃ মপফজুল ইসলাম লক্ষীপুর ৯ গৃপহনী 5997108484  

3540 পমাসাঃ সুপফয়া পেগম পমাঃ আভয়শ মিল লক্ষীপুর ৯ গৃপহনী 2846558290  

3541 পমাঃ পসাভহল রানা  পমাঃ আবুল কালাম লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 4646765075  

3542 পমাঃ শাপহন আলম 
পমাঃ আবুল কালাম  

আজাি 
লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 3746679202 

 

3543 পমাঃ জাইদুল পমিী মৃত পমাঃ গুধু মিল লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 7016619365710  

3544 পমাসাঃ পিাভতজা পেগম মুসপলম মিল লক্ষীপুর ৯ গৃপহনী 8696635351  

3545 পমাসাঃ পরিা পেগম পমাঃ পতাসপলম মিল লক্ষীপুর ৯ গৃপহনী 1023298357  

3546 কাপরমা িাতুন  পমাঃ সাইদুল ইসলাম লক্ষীপুর ৯ গৃপহনী 1503095539  

3547 পমাসাঃ পসলী িাতুন পমাঃ তাইনুস মিল লক্ষীপুর ৯ গৃপহনী 5996626908  

3548 পমাসাঃ পারুল পেগম এনামুল হক লক্ষীপুর ৯ গৃপহনী 6896553069  

3549 পমাঃ পারভ জ আলী পমাঃ আত্তাে আলী লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 5100667566  

3550 পফনী পেগম পমাঃ আনারুল হক লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 7016619365547  

3551 মপনরুল ইসলাম মৃত পমভশর আরী লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 7016619513413  

3552 পমাসাঃ পজপরনা পেগম পমাঃ রবু মিল লক্ষীপুর ৯ গৃপহনী 7346508372  

3553 পমাসাঃ পসপেনা পেগম মৃত কাইমুল পহাভসন লক্ষীপুর ৯ গৃপহনী 7016619365584  

3554 পমাঃ পফভরাজ কপের ফজলু পেশ্বাস লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 6446718972  

3555 পমাসাঃ পহরা পেগম পমাঃ আফসার পহাভসন লক্ষীপুর ৯ গৃপহনী 4196723763  

3556 পমাসাঃ পজপরনা পেগম পমাঃ পমাকবুল পহাভসন লক্ষীপুর ৯ গৃপহনী 3296466398  

3557 হামফুল পেগম পগয়াস উদ্দীন লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 2396615961  

3558 পমাঃ মুপনরা পেগম পমাঃ পসপলম পরজা লক্ষীপুর ৯ গৃপহনী 7016619000200  

3559 পমাসাঃ শপরফা পেগম পমাঃ পসানাপদ্দ মিল লক্ষীপুর ৯ গৃপহনী 5542037345  

3560 পমাঃ হারুন অর রপশি  পমাহাভসন মিল লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 6896449748  

3561 পমাসাঃ ফাপহমা পেগম পমাঃ সাপিকুল ইসলাম লক্ষীপুর ৯ গৃপহনী 7346710416  

3562 আব্দুল পমাতাভল্লে ফানুষ মিল লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 2847241896  

3563 পমাসাঃ হাভমিা পেগম পমাঃ পমছু মিল লক্ষীপুর ৯ গৃপহনী 7796742919  

3564 পমাসাঃ লাইপল পেগম পমাঃ ফজলুর রহমান লক্ষীপুর ৯ গৃপহনী 5996617303  

3565 পমাহাঃ ইব্রাপহম  আলী পমাহাঃ ইসমাইল হক লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 2846441091  

3566 পমাঃ মপফজ উদ্দীন পমাঃ নতমুর রহমান লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 2396501922  

3567 পমাঃ আকের আলী পমাঃ হুমায়ন আলী লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 7797272155  

3568 পারুলী পেগম আফসার লক্ষীপুর ৯ গৃপহনী 5996505656  

3569 পসহাে রানা পমাঃ আঃ মপতন লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 6913630395  

3570 পমাঃ পেশু আলী 
পমাঃ আপজজুল 

ইসলাম 
লক্ষীপুর ৯ পিনমজুর 5096646798 

 

3571 পমাসাঃ ছপে পেগম পমাঃ আলতাজ আলী লক্ষীপুর ৯ গৃপহনী 9146325403  

3572 পমাসাঃ ফাপতমা পেগম পমাঃ পরজাউল ইসলাম লক্ষীপুর ৯ গৃপহনী 8246671245  

3573 পমাসাঃ লাইপল পেগম নতমুর আলী লক্ষীপুর ৯ গৃপহনী 5096340889  

3574 পমাসাঃ পরাজলী পেগম পমাঃ চুটু আলী লক্ষীপুর ৯ গৃপহনী 7016619366122  

3575 পশপরন িাতুন নয়ন ব্যাপাপর লক্ষীপুর ৯ গৃপহনী 5054917355  

3576 পমাসাঃ নাপসমা পেগম মপজবুর রহমান লক্ষীপুর ৯ গৃপহনী 2407065826  

3577 আবু োককার 
মপফজ উদ্দীন পেশ্বাস 

লুলু 
চামাগ্রাম 2 পিনমজুর 7346559334 

 



ক্র. নং উপকারভ াগীর নাম পপতা/স্বামী গ্রাম 
ওয়ার্ ড 

নং 
পপশা আইপর্ নং মন্তব্য 

3578 আেজাল পহাভসন পগয়াস উদ্দীন চামাগ্রাম 2 পিনমজুর 4196508941  

3579 অসীত কম ডকার মধু সুধন পচাপকিার জামািারপাড়া 5 পিনমজুর 1023369844  

3580 পসমাজুল ইসলাম  রপেউল ইসলাম লক্ষীপুর 9 পিনমজুর 8247273546  

3581 সপহি ইসলাম সাইফুল ইসলাম োর পরয়া 4 পিনমজুর 2396422012  

3582 রপফকুল ইসলাম রপেউল ইসলাম চামাগ্রাম 2 পিনমজুর 7803041198  

3583 হাপসনা আক্তার অভহদুল ইসলাম োর পরয়া 4 গৃপহনী 6013452062  

3584 আনন্দ জামািার ধরনী জামািার োর পরয়া 4 পিনমজুর 1493337263  

3585 পরাকসানা পেগম সাইি োর পরয়া 4 গৃপহনী 70166193513292  

3586 কামাল উদ্দীন নতয়ে আলী োর পরয়া 4 পিনমজুর 6446705466  

3587 পরপন পসংহ পনরঞ্জন কুমার পসংহ লাহারপুর 1 পিনমজুর 6453027713  

3588 শাহাবুদ্দীন পমাজাহারুল ইসলাম লক্ষীপুর 9 পিনমজুর 9573240208  

3589 হাপেবুর রহমান ইয়াপসন আলী জামািারপাড়া 5 পিনমজুর 1946774948  

3590 আহাি আলী আভনায়ারুল ইসলাম লক্ষীপুর 8 পিনমজুর 1496724293  

3591 পফভরাজ কপের রবু টিকরামপুর 8 পিনমজুর 1021975501  

3592 রপহমা পেগম রপেউল পেশ্বাস স্কুলপাড়া 8 গৃপহনী 8246311461  

3593 আব্বাস আলী পতাসপলম উদ্দীন লক্ষীপুর 8 পিনমজুর 2847243488  

3594 রাপজয়া সুলতানা নজরুল ইসলাম লক্ষীপুর 6 গৃপহনী 8253025871  

3595 তপরকুল ইসলাম নজরুল ইসলাম লক্ষীপুর 6 পিনমজুর 1946360136  

3596 তানপজলা আকতার সভরায়ার পহাভসন োর পরয়া 6 গৃপহনী 6448360252  

3597 জুভয়ল রানা ইয়াপসন আলী চামাগ্রাম 3 পিনমজুর 4197260757  

3598 পহমি পেশ্বনাথ পাল োর পরয়া 4 পিনমজুর 9573314029  

3599 রুহুল আপমন আফজাল আলী জামািারপাড়া 5 পিনমজুর 5996756283  

3600 সাপেনা ইয়াসপমন োশরী নজরুল ইসলাম কাপলতলা 6 গৃপহনী 6873293267  

  


