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১ মাঃ ই ািহম ত- িদন মাহা দ ৭৭১০৪৬৭৩০৫৯৭৫ মািলগ ও ০২ রাধানগর

২ মাঃ পারেভজ ইসলাম মিজবর রহমান ৬৪১৯২৩৩৬২৯ মািলগ ও ০২ রাধানগর

৩ মিরয়ম ত- স ৭৭১০৪৬৭৩০৫৭১৩ মািলগ ও ০২ রাধানগর

৪ েরন চ  বমন ত- মহরী বমন ৭৭১০৪৬৭৩০৫৮১৯ মািলগ ও ০২ রাধানগর

৫ তা ন মেহশ চ  বমন ৭৭১০৪৬৭৩১৩৮৫২ মািলগ ও ০২ রাধানগর

৬ মাঃ হািসম ীন হািজর ীন মাছাঃ রিশদা বগম ২৩৬০৮৮০২৮৬ মািলগ ও ০২ রাধানগর

৭ অিতশ চ  বমন ত- ম রাম বমন ৭৭১০৪৬৭৩০৫৩৯৩ মািলগ ও ০২ রাধানগর

৮ মাঃ মাঃ ◌ুেসন আলী িলিপ বগম ৬৪১১৩৯৭৮৪৪ গা র ০২ রাধানগর

৯ লাল েল র মািলগ ও ০২ রাধানগর

১০ মাঃ করামত আলী ত রিফজ উ ীন মািলগ ও ০২ রাধানগর

১১ মাঃ শাবর মাঃ ফইজ উ ীন ৭৭১০৪৬৭২৭০২২১ রেসয়া ০৩ রাধানগর

১২ মাঃ ছােদ ◌ুল মাঃ পািনয়া ৭৭১০৪৬৭৩০১৫৪৮ রেসয়া ০৩ রাধানগর

১৩ আ  বগম িপতা- মাঃ আ ল কােদর ৭৩৬১২৮৭০৫০ রেসয়া ০৩ রাধানগর

১৪ িবেরশ চ  বমন ত- েবন চ ৭৭১০৪৬৭৩১৭২৫২ রেসয়া ০৩ রাধানগর

১৫ মাঃ মা ফা ত- হািকম উি ন ৭৭১০৪৬৭৩১৫৮৫১ িকসমত রেসয়া ০৩ রাধানগর

১৬ মাঃ আ ল রব মাঃ পিহর উ ীন ৭৭১০৪৬৭৩০২১৪৭ িকসমত রেসয়া ০৩ রাধানগর

১৭ নিলনী কা  বমন েপ  বমন ৭৭১০৪৬৭৩০২৯৫১ রেসয়া ০৩ রাধানগর

১৮ মাছাঃ সােলহা মাঃ পিজর উ ীন মাছাঃ আিমনা ৭৭১০৪৬৭৩০৯১৫৫ িকসমত রেসয়া ০৩ রাধানগর

১৯ মাঃ বলাল হােসন মাঃ আ ল হাসান ১৯৯০৭৭১০৪৬৭০০০০৪৫ িক: রেসয়া ০৩ রাধানগর

২০ মাঃ রিফজ উ ীন ত ভ  মাহা দ িকসমত রেসয়া ০৩ রাধানগর

২১ মাঃ হযরত আলী ত আ াস আলী িকসমত রেসয়া ০৩ রাধানগর

২২ মজ  িময়া ত ফয়জ উ ীন িকসমত ০৩ রাধানগর

২২ মাঃ মা ফা ত হািকম উ ীন রেসয়া ০৩ রাধানগর

২৩ মাঃ জমেসর আলী মাঃ মিহর উ ীন ৮২১১৫৪১০০১ গা র ০৪ রাধানগর

২৪ মাছাঃ রেমছা খা ন মাঃ উিজর আলী ৬৮৬১৭৭২১৮১ গা র ০৪ রাধানগর

২৫ মাহা দ লাল মাঃ সােহদ আলী ১৫১৮৮৩৮০০০৬৪৩ সাতপািখ ০৪ রাধানগর

২৬ মাঃ কােদর মাঃ আ ল জ ার মাছাঃ সােলহা ৭৭১০৪৬৭২৭৪০১৬ রাধানগর ০৪ রাধানগর

২৭ মাঃ খারেশদ পিজর উ ীন ০৪ রাধানগর

২৮ জারাম মালাকার ঢমা ০৪ রাধানগর

২৯ মাছাঃ নাা  বগম মাঃ ইসমাইল হােসন ০৪ রাধানগর

৩০ কািলপদ গ া সাদ রাধানগর ০৪ রাধানগর

৩১ আনা ল রািফজ উ ীন অিধকারীপাড়া ০৪ রাধানগর

৩২ সািদয়া মাজাে ল রাাধানগর ০৪ রাধানগর

৩৩ জন সিফ ল রাধানগর ০৪ রাধানগর

৩৪ িফেরাজ আলম ই ীশ আলী শাহাপাড়া ০৪ রাধানগর

৩৫ মাঃ আ ল লিতফ মা  মাহা দ মাছাঃ িল বগম ৩২৬১৬৭৩১১৯ রাধানগর ০৪ রাধানগর
৩৬ মাঃ মহবত আলী মিফজ উ ীন গা র ০৪ রাধানগর
৩৭ সিহ ল ইসলাম আকবর আলী গা র ০৪ রাধানগর
৩৮ সিরমা খা ন ত রিফজ উ ীন রাধানগর ০৪ রাধানগর
৩৯ মাঃআকবর আলী ত সকত আলী গা র ০৪ রাধানগর
৪০ মাঃ মতােলব মাঃ মিফজ উ ীন দঃ গা র ০৪ রাধানগর
৪১ মাঃ লাল ত র আলী দঃ গা র ০৪ রাধানগর
৪২ সেত ন ত িডেজন চ রাধানগর ০৪ রাধানগর
৪৩ সােহব আলী ত কা  খা দঃ গা র ০৪ রাধানগর
৪৪ বশা ত মনসা রাধানগর ০৪ রাধানগর
৪৫ সমেশর আলী মাঃ মিহর উ ীন দঃ গা র ০৪ রাধানগর
৪৬ সিকনা ত চইন উ ীন রাধানগর ০৪ রাধানগর
৪৭ মাঃ িজয়া ল ইসলাম ত দারাজ উ ীন রাধানগর ০৪ রাধানগর
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৪৮  িময়া ত আিরজ িময়া রাধানগর ০৪ রাধানগর
৪৯ আফসানারা ত আ ল ছা ার দঃ গা র ০৪ রাধানগর
৫০ সমারী বওয়া ত সওদাগর রাধানগর ০৪ রাধানগর

৫১ মাছাঃ িবউ  বগম মাঃ শির ল ইসলাম ৭৭১০৪৬৭৩০৮২৮৯ রাধানগর ০৫ রাধানগর
৫২ মাঃ সা াম হােসন মাঃ র ইসলাম ৭৭৮২৫২৪৬২৮ রাধানগর ০৫ রাধানগর
৫৩ মাঃ আ ল কােশম মাঃ েসন আলী ২৩৫৫৭৫০৯৭৩ রাধানগর ০৫ রাধানগর
৫৪ মাঃ সাম ল আলম ইমাম া কর ল বওয়া ৭৭১০৪৬৭৩১৩৫৮৪ মািলগ ও ০৫ রাধানগর
৫৫ িদেনা বালা গা পসানিজ ৭৭১০৪৬৭৫৮১৫৮৫ মািলগ ও ০৫ রাধানগর
৫৬ মাছাঃ মিজনা বগম মাঃ র ইসলাম ১৯৯১৭৭১০৪২৭০০০২৩৩ রাধানগর ০৫ রাধানগর
৫৭ রতন লংেক র রাধানগর ০৫ রাধানগর
৫৮ মাঃ হািলম ত সিরফ আলী রাধানগর ০৫ রাধানগর
৫৯ মাঃ ওয়ােজদ আলী ত মিনর উ ীন রাধানগর ০৫ রাধানগর
৬০ মাঃ ফিরদ ত দিবর রাধানগর ০৫ রাধানগর
৬১ মাঃ শির ল ইসলাম গ র ধানপাড়া ০৬ রাধানগর
৬২ মাঃ বলাল হােসন মাঃ নইম উ ীন মাছাঃ অ জনা বগম ৭৭৬১৭১১২৫৩ রাধানগর, আলাইপাড়া০৬ রাধানগর
৬৩ আিমনা সাহাজান আলী মািলগ ও ০৬ রাধানগর
৬৪ পিবজান া ল রাধানগর ০৬ রাধানগর
৬৫ নাজমা আ ল খােলক রাধানগর ০৬ রাধানগর
৬৬ আেনায়ার হােসন সাম ল আলম রাধানগর ০৬ রাধানগর
৬৭ তির ল সাব ল মািলগ ও ০৬ রাধানগর
৬৮ মাঃ হলাল সেলমান মাছাঃ লাভলী ৭৭১০৪৬৭৩০৮৫০৭ মািলগ ও ০৬ রাধানগর
৬৯ মাঃ শাহীন আলম মাঃ রল হক ২৩৯৫২০০১৫৩ বড়দাপ ০৭ রাধানগর
৭০ মাঃ রিহম ইসলাম মাঃ ার হােসন মাছাঃ িম কাউছার ৬৪৫২৪১৪৬৩১ বড়দাপ ০৭ রাধানগর
৭১ হিরশ চ  ঘাষ িবমল চ  ঘাষ ৭৭১০৪৬৭৩০৯৩৪৫ বড়দাপ ০৭ রাধানগর
৭২ মাঃ আ ্ল মােলক ত- তেফর আলী বড়দাপ ০৭ রাধানগর
৭৩ মাঃ পইম উ ীন ত- স আলী মাছাঃ ছােলমা বগম ৭৭১০৪৬৭৩০৯৪০৪ বড়দাপ ০৭ রাধানগর
৭৪ মাঃ নজ ল ইসলাম মাঃ মিফজ উ ীন রিহমা খা ন ৭৭১০৪৬৭৩০৯৭৬৩ বড়দাপ ০৭ রাধানগর
৭৫ মাঃ আকতা ল ইসলাম মাঃ িব ল ইসলাম মাছাঃ ি  আ ার ৭৭১০৪৬৭০০০৩৩৪ বড়দাপ ০৭ রাধানগর
৭৬ িমনা ঘাষ র - মার ঘাষ ৭৭১০৪৬৭৩০৯২০৬ বড়দাপ ০৭ রাধানগর
৭৭ মাঃ ব াল হােসন মাঃ মা ার আলী ৭৭১০৪৬৭৩০৯৭৯৯ বড়দাপ ০৭ রাধানগর
৭৮ মাছাঃ আেলমা বগম িপতা- তারাব উ ীন ৩২৬১৮০৫৫৭০ বড়দাপ ০৭ রাধানগর

৭৯ মাছাঃ পরীবা  বগম ত- ইমান হােসন ছাটদাপ ০৮ রাধানগর
৮০ মাঃ রােসল মাঃ কিশ ল ৫৯৭৭৫৩৩০৩২ ছাটদাপ ০৮ রাধানগর
৮১ রাসনা বগম ইন উ ীন ৭৭১০৪৬৭৩১৫৬০২ ছাটদাপ ০৮ রাধানগর
৮২ সহর বা মাঃ নজ ল ইসলাম ৭৭১০৪৬৭৩১৭৪৯৭ ছাটদাপ ০৮ রাধানগর
৮৩ মাঃ আেনায়ার হােসন মাঃ সাম ল আলম মাছাঃ ল ম ৭৭১০৪৬৭৩০৭৮৫৭ ছাটদাপ ০৮ রাধানগর
৮৪ মাঃ জিমর মাঃ িসয়াম উ ীন ৬৮৬১৬৭১৫০৮ ছাটদাপ ০৮ রাধানগর
৮৫ মাছাঃ িম বগম মাঃ সামশউ ীন মাছাঃ েলখা ৭৭১০৪৬৭৩১৫৫৮০ ছাটদাপ ০৮ রাধানগর
৮৬ স জ চ  বমন মং  বমন ডলমিন ৫৫৬১৫৪০১২০ ছাটদাপ ০৮ রাধানগর
৮৭ মাছাঃ উেমদা খা ন িপতা- আই ল হক ৪১৫৯৯২৫৬৫২ ছাটদাপ ০৮ রাধানগর
৮৮ ময়না বগম আ  তােহর ৫০৬১২২৩১৬৯ ছাটদাপ ০৮ রাধানগর
৮৯ মাছাঃ রখা িফেরাজ মা া ৩২৬১০৮২২৬১ ছাটদাপ ০৮ রাধানগর
৯০ মাঃ সিফ ল ইসলাম হািসম উ ীন 1461542332 ছাটদাপ ০৮ রাধানগর
৯১ মাছাঃ বগম মাঃ ৯১১১৩৫৬৯৮৭ ছাটদাাপ ০৮ রাধানগর
৯২ মাঃ আির ল ইসলাম মাঃ জিসম উি ন উে  আ ার ২০০২৭৭৩০৪৬৭১০১৪২৬ ছাটদাপ ০৮ রাধানগর
৯৩ মাঃ সাম ল হক মাঃ আলী মাছাঃ মােলকা ৭৭১০৪৬৭০০০১৯১ ছাটদাপ ০৮ রাধানগর
৯৪ মাঃ েবল ইসলাম মাঃ কািবল িময়া ৬৪৬১২৬২৯৭১ ছাটদাপ ০৮ রাধানগর
৯৫ মাঃ মন র আলী মাঃ রিফ ল ৭৭১০৪৬৭০০০১৩০ গািব র ০৯ রাধানগর
৯৬ মাঃ রিশ ল মাঃ রিফ ল মাছাঃ খােলদা বগম ৭৭১০৪৬৭০০০১৪৫ গািব র ০৯ রাধানগর
৯৭ মাঃ নািসর উ ীন হািকম ৬৮৬১২১৭৬০৯ গািব র ০৯ রাধানগর
৯৮ মাঃ ইউ ফ আলী ত- আ ল হািমদ ৭৭১০৪৬৭৩০০০৪৭ গািব র ০৯ রাধানগর
৯৯ মাঃ আ ল ত- ভা ৭৭১০৪৬৭৩০০৩৮৬ গািব র ০৯ রাধানগর
১০০ মাঃ কিলম উ ীন ত- তিফর উ ীন ৭৭১০৪৬৭৩০৩১৮৬ রাধানগর ০৯ রাধানগর



িমক 
নং

উপকারেভাগীর নাম িপতা/ ামীর নাম ীর নাম জাতীয় পিরচয় প  ন র াম
ওয়াড 

নং
ইউিনয়ন

১০১ ি িতশ চ  সন রাম সন ৭৭১০৪৬৭৩০০৯০৩ র নাথ র ০৯ রাধানগর
১০২ মাছাঃ নাািছফা িপতা- বশা ৭৭১০৪৬৭৩০৮১৮৩ িকসমত রেসয়া ০৭ রাধানগর
১০৩ মাঃ আশরা ল ইসলাম ত তবউ ীন বড়দাপ ০৭ রাধানগর
১০৪ জয়নাল দিবর উ ীন বড়দাপ ০৭


