
পিব  ঈদ-উল-িফতর- 2022 উপলে  িভিজএফ কম িচর আওতায় উপকারেভাগীেদর নােমর তািলকা 
ইউিনয়নঃ 12নং ব ী,       উপেজলাঃ সাত ীরা সদর,       জলাঃ সাত ীরা 

ঃ নং উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম ামীর নাম াম ওয়াড নং পশা জাতীয় পিরচয়প  নং মাবাইল নং 
 

1.  আেমনা খা ন মাঃ আ ল মােজদ আঃ মােজদ আমতলা ০১ িদনম র ৮৭১৮২২৭৩৪২০৩১ ০১৭৯১১৩৪২৩০ 

2.  িবলিকছ খা ন মাঃ আ স সাবহান আ  খােয়র আমতলা ০১ িদনম র ৯১৩০০০৮৭৮৩ ০১৭৬১৭৪৩৯২৫ 

3.  মাছাঃ জাহরা খা ন শামছ ীন গাজী ভন িল আমতলা ০১ িদনম র ৭৩২৯৮৯৭৩৫৪ ০১৭৪৯৫২২৯৮৩ 

4.  িবলিকছ খা ন মাঃ আনছার আলী শাহাজান আলী আমতলা ০১ িদনম র ৫০৮০০৭৭২৪০ ০১৮৭০৯৭১৩৫৯ 

5.  মাছাঃ ছায়রা িবিব মাঃ র আলী সরদার  আমতলা ০১ িদনম র ১৯৩৬৩০৩৩৫১ ০১৭৪১৩৪৩১১০ 

6.  খািদজা ল কাবরা শিফ ল ইসলাম আঃ আিলম আমতলা ০১ িদনম র ৯৫৬৪৯৩১০০৫ ০১৭৬৩৭৪২২০৭ 

7.  মাঃ শওকত আলী সাবহান  আমতলা ০১ িদনম র ৯৫৬৪৯৬৩৮৪২ ০১৮৬২৪৯৫৪৯৬
২ 8.  িহরা খা ন ইি স আলী িব াস পলাশ হােসন আমতলা ০১ িদনম র ১০২১৪৪১৭০২ ০১৭৯৩৮৮৮০৪৬ 

9.  মাহ জা খা ন মাঃ শহর আলী রিবউল আমতলা ০১ িদনম র ৮৬৮০৪৪২১৪৩ ০১৮৬২৯৫৪৯৬২ 

10.  রােবয়া খা ন নাতাম সানা কওছার আলী আমতলা ০১ িদনম র ৮২৩০০১৮৯৩২ ০১৩২৩০২৭০৯৮ 

11.  আিমরন নাহার আ ল খােলক  আমতলা ০১ িদনম র ৫০৮০০০২৩২১ ০১৭৭৮১৩৮০১০ 

12.  মাছাঃ আেনায়ারা খা ন মাঃ নরীম বখশ আঃ স র আমতলা ০১ িদনম র ৫১০৩০০২৭৪৬ ০১৭৬০৫৩৫৭৮৯ 

13.  মাঃ জালাল আহেমদ মাঃ ইউ ফ আলী  আমতলা ০১ িদনম র ৫০৭৫২৩৯০৬০ ০১৭২২৬৪৫০৫৯ 

14.  মাঃ আিজবর রহমান মাঃ তাপােজল হােসন  আমতলা ০১ িদনম র ৬৮৮০০৮৮৪৮৬ ০১৭৭৪৭৭৯৫২৩ 

15.  ফােতমা খা ন  এরাদ আলী আমতলা ০১ িদনম র ৮৭১৮২২৭৩৫০৩৯
৬ 

০১৭৩৮০৭৫২৪৬ 

16.  িব াল হাসাইন সিহ ল  ইসলাম  আমতলা ০১ িদনম র ৪১৬৯৮৫৮৬৪৬ ০১৭২২৬৪৫০৫৯ 

17.  মাঃ রিবউল িব াস ত মাকেছদ িব াস  আমতলা ০১ িদনম র ৮৭১৮২২৭৩৪২৫৩৪ ০১৭৩৮০৭৫২২৬ 

18.  মাঃ আিন র রহমান মাঃ আ ল গ র গাজী  আমতলা ০১ িদনম র ৩২৮৩৮৮৯৫৩৭ ০১৭৮৯৫২০১৭১ 

19.  জেবদা খা ন আলী সরদার আঃ গ ফার আমতলা ০১ িদনম র ১৯৩০২০২৮৪৯ ০১৪০৭৬৭৪৪৯৫ 

20.  শওকত আলী মাঃ র আলী সরদার  আমতলা ০১ িদনম র ৭৩৩০৩৭৩৪৬০ ০১৭৫১৬৩৫২১ 



পিব  ঈদ-উল-িফতর- 2022 উপলে  িভিজএফ কম িচর আওতায় উপকারেভাগীেদর নােমর তািলকা 
ইউিনয়নঃ 12নং ব ী,       উপেজলাঃ সাত ীরা সদর,       জলাঃ সাত ীরা 

ঃ নং উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম ামীর নাম াম ওয়াড নং পশা জাতীয় পিরচয়প  নং মাবাইল নং 
 

21.  মাছাঃ হািসনা খা ন মাঃ জনাব আলী শওকত আলী আমতলা ০১ িদনম র ৭৩৩০২০৬০০৯ ০১৭৬২১৮৬১৮৩ 

22.  মাশাররফ হােসন র ইসলাম  আমতলা ০১ িদনম র ৫৯৫০২৮১১৩৮ ০১৭৩৫৮৩২৭৮৫ 

23.  মাঃ আ ল গ র কিরম ব  সরদার  আমতলা ০১ িদনম র ৪১৮০০৮৯২৪৭ ০১৭৬১৩৬৩৯৫৭ 

24.  মাঃ সাই ামান পলাশ মাঃ আ ল গ র িব াস  আমতলা ০১ িদনম র ৪১৮০০৮৮৩৭১ ০১৭৩৮৬৯৭৫৬৯ 

25.  মাছাঃ মা রা খা ন িনয়ামত আলী সরদার শাহাজ ীন মা া আমতলা ০১ িদনম র ৭৭৮০১৮৬০৪০ ০১৯৭৫১৫৪৫৫৪ 

26.  মাছাঃ আেমনা খা ন জিহর উ ীন িবলাত িব াস আমতলা ০১ িদনম র ২৮২৯৯৩১৪৮০ ০১৭৪৭০৪৭৪২৩ 

27.  মাছাঃ আেমনা খা ন জসীম উ ীন অেবদ আলী মাড়ল আমতলা ০১ িদনম র ৭৩২৯৮৯৮১৮৮ ০১৮৭৪৬৯৯৫৯৮ 

28.  মাছাঃ ববী নাজিমন মাঃ মিন ল ইসলাম ইয়া ল মাড়ল আমতলা ০১ িদনম র ৩২৮০৪৪৮৮৭৩ ০১৭০৫৬৬৭৩৫২ 

29.  মাছাঃ আেলয়া খা ন ছােদক আলী ছেফদ মাড়ল আমতলা ০১ িদনম র ১৯২৯৯২৮১১৫ ০১৭৭৭৬০২৮০৩ 

30.  মাছাঃ খেদজা খা ন আ াস উ ীন আজগর আলী আমতলা ০১ িদনম র ৭৩২৯৯৬২৭২৯ ০১৭৪০০৯৯৫৪২৬ 

31.  মাছাঃ কিহ র খা ন মাঃ িনছার আলী আনা ল ইসলাম আমতলা ০১ িদনম র ৬৪২৯৯৪৩০৫০ ০১৮২৯৮৮২৮৮০ 

32.  মাছাঃ মা ফা খা ন মাঃ আ র রহমান সিলম আমতলা ০১ িদনম র ৮৬৭৯৯৭০৯৪০ ০১৯১০৩৯৯১১৪ 

33.  মাঃ মিশয়ার রহমান মাঃ ই ত আলী  আমতলা ০১ িদনম র ৭৩২৯৯৬৪৪২৮ ০১৮৭৭১৪১৭৪৮ 

34.  মাছাঃ র া খা ন মাঃ আ র রিকব মিফ ল মাড়ল আমতলা ০১ িদনম র ২৮২৯৮৬৬৭৩৩ ০১৮১০৯৬৩৩৬৬ 

35.  আজহা ল ইসলাম মাসেলম ইসলাম  আমতলা ০১ িদনম র ১৪৮০০৮২০৫৪ ০১৮১৮৬৫৩৩৩৯ 

36.  মিন ল ইসলাম অেমদ আলী  আমতলা ০১ িদনম র ২৩৬৮৬০৯০৫৭ ০১৭৭১৭৮১০২৪ 

37.  মাছাঃ হাস আরা খা ন মাঃ আয়নাল সরদার সরা ল ইসলাম আমতলা ০১ িদনম র ৫৫৩০১৪৪৮৪৮ ০১৭৯৮৭৩৬৫০৯ 

38.  মাঃ রজওয়ান কবীর মাঃ সালাম ফিকর  আমতলা ০১ িদনম র ৬৪১৮২৩২৩৩৩ ০১৭৬৩০১০৯৩৩ 

39.  মাছাঃ আেমনা খা ন কদম আিল সরদার বা ার ফিকর আমতলা ০১ িদনম র ৪১৭৯৮৭৯০২০ ০১৭৭৭৮৮৪৭৯২০ 

40.  মাঃ শওকত আলী মাঃ হায়দার আলী  আমতলা ০১ িদনম র ৬৮৭৯৮৭৯৮৪৬ ০১৭৮০৪৭০৭২১ 



পিব  ঈদ-উল-িফতর- 2022 উপলে  িভিজএফ কম িচর আওতায় উপকারেভাগীেদর নােমর তািলকা 
ইউিনয়নঃ 12নং ব ী,       উপেজলাঃ সাত ীরা সদর,       জলাঃ সাত ীরা 

ঃ নং উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম ামীর নাম াম ওয়াড নং পশা জাতীয় পিরচয়প  নং মাবাইল নং 
 

41.  সালমা খা ন আ ল আিজজ কাম ল আমতলা ০১ িদনম র ২৩৬৮৮১০৪৭৫ ০১৮১৮১৪৩৮৯৬
৯ 42.  আেমনা খা ন ইজ ত আলী মাড়ল আঃ আিজজ সরদার আমতলা ০১ িদনম র ১০১৫০০৯২৯১ ০১৮৭৪৪০০৩৬৩ 

43.  ফেতমা খা ন শাম র রহমান শািহ র আমতলা ০১ িদনম র ৭৭৮০০১১৫৪৫ ০১৮১৫৬৬৬৬২৫ 

44.  আিল ামান জাম র আলী  আমতলা ০১ িদনম র ১৯৩০০৬২৯৫৩ ০১৭৯০৪২৭৮৮৮১ 

45.  মাছাঃ তাছিলমা খা ন র আলী দালাল শাহাজ ীন আমতলা ০১ িদনম র ১৪৭৯৯৩৩২০০ ০১৭৩১৬০৪০১৪ 

46.  মাঃ রািজব হােসন মাঃ ইউ স আলী ি   আমতলা ০১ িদনম র ৩৭৫৩০২৪২০১ ০১৭৬৪৩৩০৩৪০ 

47.  মাঃ আফছার আলী ী মান আলী ী  আমতলা ০১ িদনম র ৮৬৮০০৪৩২৭৩ ০১৭৭৯৬৭৩৬৯৩ 

48.  মাসেলমা খা ন মাঃ জাহর আলী জামাল আমতলা ০১ িদনম র ৬৪৩০০৬২৫৫১ ০১৭৩২৭৩৮৩৬৯ 

49.  জাসনা খা ন জয়নাল সানা  আমতলা ০১ িদনম র ৪৬০৬৬৩০২৪৪ ০১৩১৬০৫৭৮৯০ 

50.  মাছাঃ কিহ র খা ন শাহাজান গাজী সাহরাব আলী আমতলা ০১ িদনম র ১৪৭৯৮৮৭৯৯৪ ০১৭১৪৫১৫০৭৩ 

51.  মাঃ মিহ ল ইসলাম হােসন আলী  আমতলা ০১ িদনম র ১৯২৯৯৯২৯৫৪ ০১৮২৫৫৮৪৪৫৩ 

52.  মাঃ কাম ামান জয় ীন সরদার  আমতলা ০১ িদনম র ১০১৫০৪৮৬০৪ ০১৭০৯৩১৪৯৫৭ 

53.  মাছাঃ শাহানারা খা ন মাঃ আ ল মােজদ শখ িসরা ল শখ আমতলা ০১ িদনম র ২৮৩০০০১৭৬০ ০১৭৫৩১০৩৭৮৮ 

54.  মাছাঃ িরমিঝম আ ার  মাঃ আনা ল ইসলাম ইকরা ল আমতলা ০১ িদনম র ৬৪৬০৬২৪০৮০ ০১৮৫১৭৭৯২৬৫ 

55.  মাছাঃ চায়না খা ন মাঃ শাম ীন সরদার হলাল আমতলা ০১ িদনম র ৩২৭৯৮৮২২৭২ ০১৭৬২১১৩৮৮৭ 

56.  িজবর রহমান র আলী সরদার  আমতলা ০১ িদনম র ৮২৩০১৫৭৮১৩ ০১৬৩৭৭৩৪৮১৪ 

57.  মাছাঃ শাম ন নাহার মাঃ আ ল হািকম জাম র মা া আমতলা ০১ িদনম র ৩২৭৯৮৮০৯৫৩ ০১৭৪৮৫৪৮৯১৮ 

58.  মাঃ খিল র রহমান মা ার আলী  আমতলা ০১ িদনম র ১০১৪৯৭৪১১৫ ০১৭৬২৩৪০০২৫ 

59.  মাছাঃ নাজমা খা ন মাঃ আ ল ছা ার মাসেলম সরদার আমতলা ০১ িদনম র ৬৮৮০১৮২৫৬০ ০১৭৫৩১০৬৪১৯ 

60.  মন য়ারা খা ন  ত সাম র রহমান আমতলা ০১ িদনম র ৮৭১৮২২৭৩৪৪১৮৯ ০১৭৫৩১০৬৪১৯ 
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ইউিনয়নঃ 12নং ব ী,       উপেজলাঃ সাত ীরা সদর,       জলাঃ সাত ীরা 
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61.  মিনরা খা ন রজব আলী িজয়া ল ইসলাম আমতলা ০১ িদনম র ৩৭০৭৬০২৬৪৯ ০১৭০৯৩১৪৯৩৩ 

62.  মাছাঃ বিবতা পারভীন মাঃ সরবত আলী  আমতলা ০১ িদনম র ১৯৮০৭৫৪৫৬০ ০১৮২৩৩৬৮২২৬ 

63.  নািছমা খা ন নয়ামত সরদার শাম র গাজী আমতলা ০১ িদনম র ১৪৮০১৪৫৬৫৩ ০১৩০১২৪০০৮৭ 

64.  মাছাঃ রিহমা বগম  মাঃ কিবর গাজী আমতলা ০১ িদনম র ৮৭১৯০৭৯৫১৬৯৮৫ ০১৭৫৯৯০৭২৮৩ 

65.  মাঃ জাকাত আলী বােকর আলী  আমতলা ০১ িদনম র ২৩৭৯৯৪৭৯৪৪ ০১৩১৯৯৩৩১৬৭ 

66.  মাঃ হাস র রহমান মাঃ আফাজ উ ীন  আমতলা ০১ িদনম র ২৪০৩০৫৭৪৩৯ ০১৮৮৬৯৯৯৯২৫ 

67.  মাঃ সাম র আলম মাঃ আ র রিকব সরদার  আমতলা ০১ িদনম র ৭৭৭৩৬৭৬৩১৩ ০১৭৪৮৫৩৭৩৭০ 

68.  মাঃ আ ল গ র গাজী মাঃ আ ল মাতােলপ  আমতলা ০১ িদনম র ৮৭১৮২২৭৩৪৩৩০৫ ০১৮৮০৯৬১৫২১ 

69.  শামীম হােসন এনােয়ত আলী  আমতলা ০১ িদনম র ২৩৮০৬৬৫৪৭৭ ০১৭৫২২১৯৪৩৯ 

70.  তানিজলা খা ন মানেসাপ সরদার রিশ ল আমতলা ০১ িদনম র ৯৫৫৫১৬০৩৮২ ০১৭৩০৯৮৬৮৬৪ 

71.  মাঃ আ ল জিলল মা ার আলী মাড়ল  আমতলা ০১ িদনম র ১৯২৯৯৯২৫৫৮ ০১৭০৯৩১৪৯২৪ 

72.  মাছাঃ সািহদা খা ন মাঃ র আলী  আমতলা ০১ িদনম র ৮৬৮০১৮৩২১০ ০১৭৭৭১৩৩৯৩৪ 

73.  মাঃ রিফজউ ীন মা া তাজউ ীন মা া  আমতলা ০১ িদনম র ৪১৮০১৫২৯৮৭ ০১৬৪১৬২৬৪২১ 

74.  আ ল কােসম দফাদার হারান দফাদার  আমতলা ০১ িদনম র ৭৩৩০০৩৪৭৯৯ ০১৭৩৩৬৪৩৪৭৬ 

75.  আিছয়া খা ন মাঃ িসরা ল ইসলাম  আমতলা ০১ িদনম র ২০০৬৮৭১৮২২৭০০১৮১২ ০১৯০৩৪০৭০৫৩ 

76.  তহিমনা খা ন সােদক শখ আলতাপ সরদার ব ী ০২ িদনম র ৪৬৩০০৩০৯৬৫ ০১৮৯০২০০৯৭০ 

77.  আ ল আিলম  সয়দ আিল শখ  ব ী ০২ িদনম র ২৩৭৯৮৭৭২২৪ ০১৭৪৪১৩৭৭১৭ 

78.  রওশন আলী শখ ছাপা াহ  ব ী ০২ িদনম র ১৪৮০০০৮৪৭১ ০১৭১০২৬০৭৪৫ 

79.  জাহা ীর হােসন আকবর আলী  ব ী ০২ িদনম র ৫৯৮০০৪১৭০০ ০১৭১৬৭৭৯১৩৩ 

80.  রেমছা খা ন ফরাজ া  ব ী ০২ িদনম র ৫৫৩০০০৮২৫৮ ০১৭০৯৩১৪৫৭৩ 
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81.  আল আিমন খােলক শখ  কাঠালতলা ০২ িদনম র ৮৭১৮২২৭৩৪৬৬৮
৬ 

০১৭৭৪৭২২৩২৩ 

82.  মাছাঃ ফিরদা খা ন ইসহাক সরদার  ব ী ০২ িদনম র ৯৫৬৫০০১১৯৬ ০১৬৫০২৬৩৭৮৪ 

83.  আলমগীর হােসন মাঃ আেমর আলী  ব ী ০২ িদনম র ৭৩১৭৫১৮২৭৭ ০১৭৪২৪৫২০৭৬ 

84.  মাঃ র ইসলাম ছাবহান িব াস  িশয়ালডা া ০২ িদনম র ৭৭৭৯৮৭১২৬৩ ০১৩১২১৬৩৩৫৫ 

85.  শায়রা বগম ছ ত আলী  ব ী ০২ িদনম র ২৮২৯৮৫৬৩৮০ ০১৭০৯৩১৪৮৭১ 

86.  মাঃ জালাল খ  মাঃ স র আলী খ    ব ী ০২ িদনম র ৮২৬০২০৭৫৪৬ ০১৮১০৯৬৩৬৩৭ 

87.  আ ল হািমদ অেহদ আলী সরদার  ক ঠালতলা ০২ িদনম র ৬৪৩০০৯১১১৩ ০১৩০৪৫৮৬১৭৮ 

88.  জাহানারা খা ন শাম ীন শখ  ব ী ০২ িদনম র ২৩৮০২৫১২৫২ ০১৭০৯৩১৪৫৭৭ 

89.  িজয়াউর রহমান মােজদ সরদার  ব ী ০২ িদনম র ৫৯৮০০৪১৩৬১ ০১৮৭৬৩৭১১৭৭ 

90.  আ ল কােসম হােরজ আলী  ব ী ০২ িদনম র ২৮২৯৯৬২৪১০ ০১৭৭৫২১০২৮৩ 

91.  জািমলা খা ন আ ল সরদার হযরত আলী ব ী ০২ িদনম র ৬৪২৯৮৬৬৮৪৮ ০১৭৭৩১৫১৪৪৭ 

92.  িফয়া খা ন জামাল উ ীন  ব ী ০২ িদনম র ২৩৭৯৮৭২০৬৮ ০১৮১০৯৬৩৬৩০ 

93.  আলমগীর হােসন বিসর সরদার  কাঠালতলা ০২ িদনম র ৫৫৩০০০৯৯৪২ ০১৮৭৪৯৯৯৭২২ 

94.  মাঃ আ ল হািমদ সেফর আলী মািঝ  ব ী ০২ িদনম র ৭৭৭৩৭১৮১০৬ ০১৭৪৭৩৩২৪৫১ 

95.  আ র লিতফ মিনর ীন  ব ী ০২ িদনম র ৩২৮০০২১৮৯৪ ০১৮৬২০৭০৫৭৪ 

96.  মাছাঃ িরপা খা ন মাঃ িনজাম উ ীন  ব ী ০২ িদনম র ৫০৯৫২৩১৭৮২ ০১৭৯২৫৬০০৮০ 

97.  মাঃ রায়হা ামান ত কামাল উ ীন  ব ী ০২ িদনম র ৬৯১০২৯৭৫১১ ০১৮২৭৬৭৭১৯৯ 

98.  মাছাঃ আেয়শা খা ন আরশাদ আলী  ব ী ০২ িদনম র ৫৯৮০০৪২৭৮১ ০১৮১০৯৬৩৩৫৬ 

99.  সািজদা খা ন নওেশর আলী  ব ী ০২ িদনম র ৪১৭৯৯৭১১৭৩৬ ০১৭৫৫০৫৩০৫৫ 

100.  মিশয়ার রহমান আকরম আলী  ব ী ০২ িদনম র ৭৭৮০০১৭৪৫০ ০১৭৬০৭১৮৯৯০ 
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101.  নািগস আকরম আলী গাজী  ব ী ০২ িদনম র ৯১২৫০৩৭৫৯৯ ০১৭৬০৭১৮৯৯০ 

102.  আ স সিলম আ র রা াক  ব ী ০২ িদনম র ২৩৭৯৯৭৯০৪৬ ০১৭১৮৬৩৫৭৯৮ 

103.  খােলদা খা ন মাহ দ আলী ওসমান িশয়ালডা া ০২ িদনম র ৬৮৭২০১৯০৮৫ ০১৮২৪১৭৫৭৪০ 

104.  মাছাঃ রািম খা ন মাঃ নজ ল ইসলাম  িশয়ালডা া ০২ িদনম র ৪২০৩০২৪৪৭৮ ০১৭০৭৯৩১১৭৪ 

105.  মাঃ হলাল হােসন বাককার আলী  ব ী ০২ িদনম র ৩২৬৭৩৯১৪৯২ ০১৮৭৩৬৫০৭৪৯ 

106.  সােলহা খা ন সেফর আলী  ব ী ০২ িদনম র ৬৮৭৯৮৬৫৫৫৫ ০১৭৫৪৫৫৭০৬৩ 

107.  ফেতমা বগম মাকেছদ আলী গাজী  ব ী ০২ িদনম র ৫৫৩০০০৬৫০০ ০১৩১০৮২৩৭০৬ 

108.  রযব আলী গাজী িসলামত গাজী  ব ী ০২ িদনম র ৪৬৩০০৩১৪৭৬ ০১৭৯৪২৪৫০৫৮ 

109.  শির ল ইসলাম আিজজ গাজী  ব ী ০২ িদনম র ৪১৭৯৯৭১৬৯৪ ০১৭৪৫৭০৪৩০৩ 

110.  আ র রিশদ হাজরা রআলী হাজরা  ক ঠালতলা ০২ িদনম র ৫৫৩০০৮২৯১৫ ০১৭০৮০৩৫৪৯৩ 

111.  মজ  আিতয়ার  ব ী ০২ িদনম র ৩২৭৯৯৮০১৩৪ ০১৬৭৬০৭৭৪১৩ 

112.  শািহদা খা ন আিনস সরদার হযরত আলী খা ব ী ০২ িদনম র ১৯২৯৯১৬৬২৩ ০১৮২৪৫১১৫৪৮ 

113.  সালমা বগম মিতয়ার রহমান িম  ব ী ০২ িদনম র ৫৯৮০১১৩৮৬৩ ০১৭২৮৫৬৭৫৮০ 

114.  অেজদ আলী ফরাজ া  ব ী ০২ িদনম র ৯৫৬৫০০০৫০৩ ০১৮৮৬২০২৮৩২ 

115.  ইনতাজ ঢালী আির ল ঢালী  ক ঠালতলা ০২ িদনম র ৭৭৮০৩২৬৪৪৮ ০১৮০৮৬২০১৯৪২ 

116.  শািহদা খা ন জানাব আলী  ব ী ০২ িদনম র ৬৮৭৯৮৬৭৮৭৪ ০১৭২৭০৮৩৪২২ 

117.  আ র রিকব আকবর সরদার  ক ঠালতলা ০২ িদনম র ৫৫৩০০০৯৯১৮ ০১৭৭৩৬১৪৮৫২ 

118.  রািজয়া লতানা মিতয়ার রহমান  ব ী ০২ িদনম র ৬৪২৯৮৬৬১৮৬ ০১৭১৯৫৬৭৬৫৯ 

119.  মাঃ স জ হােসন মাঃ আসা র রহমান  ব ী ০২ িদনম র ৮২৩৩৪৫২৩৯৩ ০১৭৩৩৮৬০৭২৪ 

120.  আনছার আলী খা একরাম আলী খা  ব ী ০২ িদনম র ৮৬৮০০৪৮১৪২ ০১৮২৮২৮৭৪৯৫ 
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121.  ফােতমা খা ন তেফর আলী  ব ী ০২ িদনম র ৫০৭৯৮৫৫০২৮ ০১৮৮৬২৮৮৯৮৮ 

122.  শাম র গাজী সালামত গাজী  ব ী ০২ িদনম র ৭৩২৯৯৯৪৬০৭ ০১৮৩৮৭৮২১০৭ 

123.  আ ল হােসন নিছর উ ীন  ব ী ০২ িদনম র ৮২২৯৯৭৮৯৭১ ০১৭৫৬৬১০৮৭৬ 

124.  সািহদা বগম আই ব আলী কােদর দফাদার ব ী ০২ িদনম র ১৪৮০০০৯৮৭৫ ০১৮৬৭৩২৮৫৬৬ 

125.  িশিরনা িশলা মাঃ আিমর আলী আলী হােসন কিবরাজ ব ী ০২ িদনম র ৮২৩৭৬৫৩৯৫৪ ০১৬৪০২২৬২৮৫ 

126.  ছালমা খা ন অেহদ আলী মিন কিবরাজ ব ী ০২ িদনম র ৯১৫৪৩৬৯৯৩৯ ০১৭৬০৫৩৫৭৯৬ 

127.  নাজমা খা ন নতাজ আলী মাঃ জাফর কিবরাজ ব ী ০২ িদনম র ৪৬২৯৯৮৬৬৫৬ ০১৮৯২২৮৮০৫৩ 

128.  আলমগীর হােসন অিফর উ ীন সরদার  ব ী ০২ িদনম র ৬৮৮০০১৬৮৪২ ০১৮৭৩৫৩০৬১১ 

129.  মাঃ শািহ ল ইসলাম জাহর আলী  ব ী ০২ িদনম র ৩৭২৯৯৮২৪৭৪ ০১৭২২২৭৬০৯৪ 

130.  কাম ল ইসলাম আিজজ মাড়ল  ব ী ০২ িদনম র ১৯৩০০২৩৫৫৯ ০১৭৭৯৭৮৫১৯২ 

131.  আশরাফ আলী বাবলা সরদার  ব ী ০২ িদনম র ৩২৭৯৯৭৭৭৮৩ ০১৭৭০৬৪০২৩৯ 

132.  শরবা  মাছা ী সরদার  ব ী ০২ িদনম র ৫৯৭৯৯৯৮৭৩৮ ০১৭০৯৩১৪৫৭১ 

133.  জন মার দাস ত আ ীয় সরদার  ক ঠালতলা ০২ িদনম র ৮৭১৮২২৭৩৪৬৫৪২ ০১৭৬২৪২৭৪৬৩ 

134.  আ ল মােমন ইনতাজ সরদার  ব ী ০২ িদনম র ৪১৭৯৯৭৪৬২৩ ০১৭১৬৯৭৮৪৬১ 

135.  রা  হােসন মন  মাড়ল  ব ী ০২ িদনম র ১৯০০০৩২৮৭৯ ০১৭৩৬৮৩২১৯৭ 

136.  বণ া রিফ ল ইসলাম সামীম ব ী ০২ িদনম র ৪৬১২৪২৮৯২২ ০১৭২৩৫১২৯৩৪ 

137.  িশ ীয়ারা বা র আলী সরদার সালাউ ীন ব ী ০২ িদনম র ৩২৯২১৩৩২১৬ ০১৭৮০৪৬৯৫৯১ 

138.  স া রানী অিভ  সরকার পচা ব ী ০২ িদনম র ৫৯৭৯৮৮৯৬৩০ ০১৭৮৫২৮৩১৫৪ 

139.  অেমলা বালা মেন  সরকার িরেতাষ মি ক ক ঠালতলা ০২ িদনম র ৭৩৩০১১২২৭২ ০১৭৭৯১৫২৩৫৫ 

140.  মাঃ ল আিমন রজাউল ইসলাম  ব ী ০২ িদনম র ৫৫৪০৮৫৪৬৩৪ ০১৯১২৩১২৬৪৭ 
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ইউিনয়নঃ 12নং ব ী,       উপেজলাঃ সাত ীরা সদর,       জলাঃ সাত ীরা 

ঃ নং উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম ামীর নাম াম ওয়াড নং পশা জাতীয় পিরচয়প  নং মাবাইল নং 
 

141.  মাঃ কাম ল ইসলাম মাঃ সাম র রহমান  ব ী ০২ িদনম র ৭৩৫৩০৭৯৭৭০ ০১৮৬২৯২৭৪৭১ 

142.  মাঃ হািফ ল ইসলাম মাঃ মােজদ আলী খা  ব ী ০২ িদনম র ৬৪২৯৮৬৬৯৭০ ০১৭৬১৮৫৩৪৬১ 

143.  মাঃ নওেশর আলী মা ার আলী  ব ী ০২ িদনম র ২৮৩০০৮০৯১৩ ০১৮৯২২৮৮২৬৩ 

144.  িব নাথ সানা রােজ  সানা  ক ঠালতলা ০২ িদনম র ৩৭৩০০২৬৭৯০ ০১৮২৮২৮৭৪৮৯ 

145.  মিন ল ইসলাম আ ল কােশম  ব ী ০২ িদনম র ৯৫৬৪৯৭৯৫১৭ ০১৭৪৭৩২৯৫০২ 

146.  রােকয়া বগম আেনায়ার উ ীন খান ত মিতয়ার রহমান িশবনগর ০৩ িদনম র ৪৬৩০৪৯১৫৪৮ 01754648183 

147.  মাহা দ আলী ত িনজাম উ ীন  িশবনগর ০৩ িদনম র ৮৭১৮২২৭৩৪৬০৩৪ 01774950316 

148.  মাঃ আ ল মােজদ হােজর আলী  িশবনগর ০৩ িদনম র ৭৩৩০১৬৮০২৭ 01303506151 

149.  মাঃ আসা ল আলী মিনর উ ীন  িশবনগর ০৩ িদনম র ৩৭৩০১৫৫৬৫৬ 01727869108 

150.  মাঃ আ ল খােলক মাজার আলী  িশবনগর ০৩ িদনম র ১৪৮০১৪০২৮২ 01853801671 

151.  মাঃ অেজদ আলী মাঃ িনজাম উ ীন  িশবনগর ০৩ িদনম র ৭৭৮০১৪৭৩১৫ 01771004730 

152.  মাঃ এনােয়ত আলী ছিহল উ ীন সরদার  িশবনগর ০৩ িদনম র ৬৪৩০১৪৮১৩৭ 01877865016 

153.  মাঃ আমেজদ আলী আিছর উ ীন  িশবনগর ০৩ িদনম র ৩২৮০১৯৪৬০০ 01851865756 

154.  মাছাঃ ফােতমা খা ন মাঃ আলতাফ মা া  িশবনগর ০৩ িদনম র ১০১৫০৭৭৪৭০ 0173466239
6 155.  মাছাঃ সালমা খা ন মাঃ আরশাদ আলী  িশবনগর ০৩ িদনম র ৩৭৩০১৫৫০২৯ 0179642623
3 156.  িসি ক হােসন মাঃ শাম র রহমান  িশবনগর ০৩ িদনম র ১৫১৫১৩১৬৩৭ 01758846823 

157.  আিল ল হােসন আ স সামাদ  বাউলডা া ০৩ িদনম র ৫৫২৭৪৯০৪৩৬ 01773614607 

158.  মাঃ আজগর আলী সাহাবাজ ঢালী  বাউলডা া ০৩ িদনম র ১৪৮০১৭৮৫১৪ 01786289629 

159.  মাঃ রিফ ল ইসলাম মাঃ আকবর আলী  বাউলডা া ০৩ িদনম র ৮৭১৮২২৭৩৪৩৭১৬ 01748516665 

160.  মাঃ আফসার আলী 
সরদার 

আিফল উ ীন  বাউলডা া ০৩ িদনম র ৬৮৮০১৮৪১৮৬ 01791908511 
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161.  রিবউল ইসলাম মাঃ কােসম আলী  বাউলডা া ০৩ িদনম র ৮২৩০১৯১৭৪৭ 01874558985 

162.  মাঃ মা ফ হােসন কিবর হােসন  মাচড়া ০৩ িদনম র ৪২০৩০১৭২০৯ 01876832644 

163.  মিরয়ম িবিব মইজ উ ীন  মাচড়া ০৩ িদনম র ৪১৮০০৯২৭৮৭ ০১৭৮৫৮৮৯১১৩ 

164.  নািছমা খা ন মা ার িব াস  মাচড়া ০৩ িদনম র ৫০৮০০১২২১৩ 01811643253 

165.  রািশদা খা ন র আলী  মাচড়া ০৩ িদনম র ৬৪২০৯৭৬১৫৯ 01774581194 

166.  িজয়া ল ইসলাম আজগার আলী  মাচড়া ০৩ িদনম র ৫৯৭৯৯৯৯৭৬৯ 0188255885 

167.  মাঃ মাক র রহমান শাম র রহমান  মাচড়া ০৩ িদনম র ১৪৮০০৮৫৪৩৮ 01796201067 

168.  কছমত আিল র আিল সরদার  মাচড়া ০৩ িদনম র ৪১৮০০১৯৩৪৩ 01720596155 

169.  মাছাঃ রািবয়া খা ন নােজর আিল মাড়ল  মাচড়া ০৩ িদনম র ৭৩৪৯৭৩৩২৬৬ 01960017817 

170.  রিহমা খা ন তােছর গাজী  মাচড়া ০৩ িদনম র ১০১৪৯৩৭৩৬৯ 01776663016 

171.  জাহরা খা ন ইবাছ া  মাচড়া ০৩ িদনম র ৬৮৭৯৮৬৯৮৪৭ 01758682509 

172.  আিছয়া খা ন মাউদ ব   মাচড়া ০৩ িদনম র ১৯৩০১৪২২৭৬ 01870971105 

173.  মাহ জা খা ন মাঃ আলতাপ হােসন  মাচড়া ০৩ িদনম র ১৪৮০০১৩৬১২ 01969138087 

174.  আছমা খা ন আনা ল ইসলাম  মাচড়া ০৩ িদনম র ৪২০৪৭২২২৪৫ ০১৮৭৩৬৫২৬৯৭ 

175.  মাঃ আ া আল মা ন কয়া ীন  মাচড়া ০৩ িদনম র ৭৭৮০০৯৪৩১৯ 01753343055 

176.  মেনায়ারা খা ন কয়াম উ ীন  মাচড়া ০৩ িদনম র ৩২৮০০৯৯৫৪৪ ০১৭৩৮৪৭৯৩২২ 

177.  রিহমা খা ন ছেলমান িব াস  মাচড়া ০৩ িদনম র ৬৪৩০০৯৩৩২৫ 01874954040 

178.  কদবা  ত সাই াহ  মাচড়া ০৩ িদনম র ৮৭১৮২২৭৩৪৪৩৩৭ 01881656514 

179.  শিরফা খা ন শির ল ইসলাম  মাচড়া ০৩ িদনম র ২৮১৩৪৩৬০৬৬ 01811643359 

180.  আলী মাড়ল বা র আিল মাড়ল  মাচড়া ০৩ িদনম র ৮২৩০০২৭০৯৯ 01306692061 
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181.  জাছনা বগম তাজল স দার  মাচড়া ০৩ িদনম র ৩২৭৪৩২৭৮৪৪ 01755811631 

182.  খািদজা খা ন খাদা ব   মাচড়া ০৩ িদনম র ১৫০৬৫২৮৯৮১ 01755943650 

183.  মাঃ রাহান নজ ল ইসলাম  মাচড়া ০৩ িদনম র ১৫০৬৫২৮৯৮১ 01972651123 

184.  আ ল মােমন ইনতাজ সরদার  মাচড়া ০৩ িদনম র ৪১৭৯৯৭৪৬২৩ 01828785628 

185.  মা ফা খা ন মিতয়ার রহমান  মাচড়া ০৩ িদনম র ৬৪৩০০৯৩৮৯৫ 01760110236 

186.  মাঃ আ ল মােজদ ইমান আলী  মাচড়া ০৩ িদনম র ৯১৩০০৮৯৩৭৯ 01886414257 

187.  মাছাঃ সিলনা খা ন মাঃ আ ল কােশম  মাচড়া ০৩ িদনম র ৫৯৫২০৯৪৫৭৬ 01788459464 

188.  মাঃ নাজ ল হােসন মাঃ আজহা ল িব াস  মাচড়া ০৩ িদনম র ৩২৮০০২৫৮৩৮ ০১৭১৯০১৮৬৭৭ 

189.  ফেতমা খা ন মাঃ আ াহ শখ  মাচড়া ০৩ িদনম র ৫৫১৬০৫১৯২৬ ০১৭৬১০৫০৫৫২ 

190.  মাছাঃ রিহমা খা ন  মাঃ জ ল ইসলাম বাউলডা া ০৩ িদনম র ৮৭১৮২২৭৩৪৫৬১৩ ০১৭৩৩৮০৫২৯৬ 

191.  লতা িম ী মেনাহর িব াস িক  িম ী াম র ০৩ িদনম র ২৮২৯৮৫৯০৫৩ ০১৭৯১১৩৪১৮৬ 

192.  মাছাঃ ফেতমা খা ন  মাঃ আসা ল ইসলাম িশবনগর ০৩ িদনম র ৮৭১৮২২৭৩৪৫৫০৮ ০১৭৮৮৭৪৬১৮৩ 

193.  মাছাঃ নািগ স পারভীন ল ইসলাম ত আলমগীর হােসন িশবনগর ০৩ িদনম র ৬৮৫২০৫৬৬০২ ০১৭৫৪৫০৩৮৭১ 

194.  মাঃ হািব র রহমান ছেপদ আলী  বাউলডা া ০৩ িদনম র ৫০৮০২৩২৮৬০ ০১৭৭০৮০৮৫২ 

195.  মাছাঃ মন  আরা খা ন নওেশর আলী সরদার রিবউল ইসলাম িশবনগর ০৩ িদনম র ৭৭৮০১৪৬৯৬০ ০১৭৯২২০২৪৯৭ 

196.  আিকলা খা ন িজন া মাড়ল  মাচড়া ০৩ িদনম র ৪১৭৯৯৭৫২১৬ ০১৭৫৫১৮৮২৬৩ 

197.  মাঃ সাজউ ীন সরদার জ ার সরদার  বাউলডা া ০৩ িদনম র ৪১৮০১৮৫৭২২ ০১৮১৩২৩১৫৪৯ 

198.  মাঃ সিফ ল ইসলাম মাঃ আকবর সরদার  বাউলডা া ০৩ িদনম র ২৩৮০১৫১২২১  

199.  জয় র বগম খাদা বসক সরদার ত রা ম আলী মাচড়া ০৩ িদনম র ৩২৮০০২৫৯৩৭ ০১৮১০৯৭২৯৩২ 

200.  তাছিলমা খা ন স র শখ ত র ইসলাম মাচড়া ০৩ িদনম র ৪১৮০০৯৩৪৩৯ ০১৭৭৩৩৫৬১৪৮ 
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201.  মাছাঃ  হািছনা খা ন মাঃ হােশম আলী মাড়ল মাঃ মিতয়ার র ০৪ িদনম র ৬৪৩০৭৩১৩১২ ০১৭৫৯১৭১৯৫৩ 

202.  মাছাঃ তহিমনা খা ন  মাঃ আ ল আিজজ র ০৪ িদনম র ৮৭১৮২২৭৩৪৭৯২০ ০১৭৮৫৬১৬৩৪২ 

203.  মাছাঃ রািবয়া খা ন খাদা বকস সরদার শহর আলী র ০৪ িদনম র ৫৯৮০৩৬৯৫৬৪  

204.  মাছাঃ বগম খা ন কওসার ী রয়াজ উ ীন র ০৪ িদনম র ৪৬৩০৩৬৩৩৩৩ ০১৭৮৬৬১২৮৩৬ 

205.  মাছাঃ ছ রন বগম আিফলি ন সরদার আনছার র ০৪ িদনম র ৬৪৩০৩৫০৮৬৫ ০১৭৪২১০১৫৪২ 

206.  মাছাঃ ফেতমা খা ন মাঃ হযরত আলী আিম ল ইসলাম র ০৪ িদনম র ২৪১০৭২৫৩৪১ ০১৮৫৫১১৪৬৭১ 

207.  মাছাঃ জাহানারা খা ন একরাম সরদার জায় র রহমান র ০৪ িদনম র ৪৬৩০৩০৩১১৫ ০১৭৪৭৩২৯৪১৯ 

208.  মাছাঃ ফাইমা খা ন মাঃ আ স সালাম  র ০৪ িদনম র ২৮০৬৭২৬৮৯৫ ০১৮১৪৭৪৭৪৪৪ 

209.  মাছাঃ মা রা খা ন নিজর উ ীন সরদার ল ইসলাম র ০৪ িদনম র ৬৪৩০২৯০১২৯ ০১৮৬৪৫৩৮১৯৭ 

210.  মাছাঃ মেনায়ারা বগম কােদর ব  সরদার রিহম ব  র ০৪ িদনম র ৭৭৮০২৯১৫৩৫ ০১৭৩৩৩৯৬৯০৭ 

211.  মাছাঃ মােমনা খা ন মাঃ আ ল হািমদ মা া হরমত গাজী র ০৪ িদনম র 3730354598 ০১৭৫৪৬৪৮৮৩২ 

212.  মেনায়ারা খা ন খচান গাজী আলী র ০৪ িদনম র ৫৯৮০৩৬৯৪৮১ ০১৭৩৮১০৮৫০৯ 

213.  মাছাঃ সািনয়া পারভীন মাঃ িব াল হােসন সহী ল ইসলাম র ০৪ িদনম র ৪৬৪২২৪৫৬০১ ০১৬২৫৫১৭২০১ 

214.  মাছাঃ নািছমা খা ন আিল বকস রিবউল ইসলাম র ০৪ িদনম র ৮৬৮০৩৮২৭০৫ ০১৭৩৭৪৬৬৭৬০ 

215.  চায়না খা ন আ ল িজদ মিতয়ার রহমান র ০৪ িদনম র ৬৪৩০২৯১৪৩২ ০১৬৪৩৬৪৯৬০৮ 

216.  মাছাঃ িশউিল খা ন মাঃ মাতােলব সরদার শাম র রহমান র ০৪ িদনম র ৩৭৩০৩৫৪৫৮০ ০১৭৩৭৪০৪৮৯০ 

217.  জা া ল ফরেদৗস আকবর আলী মািহন র ০৪ িদনম র ৫৫০৯৮১৩২৩৩ ০১৭৯৮০৩২৩৯৮ 

218.  মাছাঃ মােমনা খা ন আিফল উ ীন গাজী িদদার ব  র ০৪ িদনম র ৪৬৩০৩০১৩৪১ ০১৭২৬৯০৯০৫৫ 

219.  ঝন া পারভীন আকরম আলী স জ র ০৪ িদনম র ৪৬৬০২০৪৫১৪ ০১৭৭০৪২৬০১৯ 

220.  মাছাঃ ঝন া খা ন মাঃ মীর আলী আছা ল র ০৪ িদনম র ৫৫০০৭১৮৬৫৪ ০১৮৬৪৫৩৮১৯৪ 
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221.  মাছাঃ রােকয়া বগম জাবা  সরকার আকবর  র ০৪ িদনম র ৬৪৩০৩৪৮১১৭ ০১৭৬০১১০২৩৯ 

222.  মাছাঃ কাম ন নাহার মাঃ আিজহার সরদার আ ল বারী র ০৪ িদনম র ১৯৩০৩৩৯১৯৫ ০১৭৭৬৭৮১১৩০ 

223.  মাছাঃ মািজদা খা ন রিকব আলী দালাল আিজজ র ০৪ িদনম র ৩২৮০২৯৫১৫৯ ০১৭৫৪৬৪৮৮৩২ 

224.  মাছাঃ চায়না খা ন তািবল ীন সরদার হািম ল র ০৪ িদনম র ৩৭৩০৩৫৫৮৯২ ০১৮১২১১৮৯১৭ 

225.  মাছাঃ রািশদা খা ন িদদা ল সরদার মা ফা র ০৪ িদনম র ১৯৩০৩৩৮৬৬৮ ০১৭২৬৯০৯০৫৫ 

226.  আ রা খা ন  িজয়া ল ইসলাম র ০৪ িদনম র ৮৭১৮২২৭৩৪৭৮৬১ ০১৭৭৭৩৩৪৩৭৫ 

227.  মাছাঃ সালমা খা ন আ র রিহম আঃ রিহম র ০৪ িদনম র ৪১৮০৩৪৬৮৩৭ ০১৭১১৩৫৪৩৭৭ 

228.  মাছাঃ ফরেদৗিস বগম লালচান গাজী ইসরািফল র ০৪ িদনম র ৩২৮০৩৫৫২৯২ ০১৯৭৫০৫৭০৯০ 

229.  লািক খা ন মাঃ মািনক সরদার আ ল কােশম র ০৪ িদনম র ৬৮৭৭৪৭৩১১৩ ০১৭৭০৩৭১৭৫১ 

230.  মাছাঃ আেনায়ারা খা ন শাহাব উ ীন িব াস বা  র ০৪ িদনম র ৮৬৮০৩৮০৯৭২ ০১৬৩৫৫২৬৫৮৭ 

231.  সােলহা খা ন না ছাট খাকন র ০৪ িদনম র ১৯৩০৩৯৭০০৩ ০১৭৫৪৬৪৮৮৩২ 

232.  মাছাঃ রশমা খা ন আ ল খােলক মাড়ল রাব সরদার র ০৪ িদনম র ১৯৩০৩৯৫৭০০ ০১৭৯১৭৩৯৪০২ 

233.  শািমমা আ ার মাঃ আশরাফ হােসন মিন খা র ০৪ িদনম র ১০১৯৭২৮৭৬৩ ০১৮৮৯১৭৩৮০৪ 

234.  মাছাঃ রািহলা বগম মাঃ আেছর আলী ইরসাদ র ০৪ িদনম র ৫০৮০২৭৭৫৮৪ ০১৭৬২০৭৮৯৫২ 

235.  মাছাঃ আন আরা বগম মাঃ ওয়ােজদ আলী জ ার সরদার র ০৪ িদনম র ৯৫৬৫১৬২৮৯৯ ০১৩৭০৮৫৩৩৪ 

236.  নািছমা আ ল কােশম সিলম র ০৪ িদনম র ৮৭০৩০৭৬১০২ ০১৭৫৬৬০৭১৬০ 

237.  মাঃ ইরশা ল হক মাঃ মেছর আলী গাজী  র ০৪ িদনম র ৪৬৩০৩৬০১০৭  ০১৭৫৪৬৪৮৮৩২ 

238.  মাঃ আ ব আলী সাবহান সরদার  র ০৪ িদনম র ৬৮৮০৩৪৮০৬২ ০১৬৪১৪৬০১০২ 

239.  তািজ ল ইসলাম আ ল কিরম  র ০৪ িদনম র ৭৩৩০৩০৫৮৫০ ০১৭৮০৩৪৯৬০৩ 

240.  মাঃ ল হােসন মাঃ আনা ল ইসলাম  র ০৪ িদনম র ৮৭১৮২২৭৩৪৩৪২৯ ০১৮৭৩৬৫৪৪৮৫ 
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241.  মাঃ গালাম ফিরদ মাঃ আরশাদ আলী সরদার  র ০৪ িদনম র ৩৭৩০৩৫৮১৪৪ ০১৭২৩২১৫২০৮ 

242.  মাঃ িফেরাজ সরদার মাঃ আনার সরদার  র ০৪ িদনম র ৬৪৩০১৭৫৩৮৭ ০১৭২৯৮০৯৭৬০ 

243.  রিবউল ইসলাম মাঃ আকেছদ আলী  র ০৪ িদনম র ৬৮৮০৩৪২৩২১ ০১৮৪০৩৯২৮৯৬ 

244.  মাঃ হলাল উ ীন মাঃ আ ল হােসন  র ০৪ িদনম র ১৯৯৪৮৭১৮২২৭০০০০৩৯ ০১৫২১৫১৯২৪৫ 

245.  মাছাঃ পারভীন লতানা মাঃ িজত গাজী িজয়া ল ইসলাম র ০৪ িদনম র ১৯২৪৭৭২৮৪৯ ০১৭৩৫৮৭৪৪২১ 

246.  আল আিমন মিহদ হােসন  র ০৪ িদনম র ৮২০৭৩২৫৬০৯ ০১৯৭৫০৫৩০৭০ 

247.  মাঃ আশরা ল হক মাঃ লিত ল হক  র ০৪ িদনম র ২৮৩৭১৩০২৬৫ ০১৩১৯৭৮২৪৫৭ 

248.  মাছাঃ জােমলা খা ন জিরপ সরদার  র ০৪ িদনম র ৪১৮০৩৪৬২০৯ ০১৭২৯৮৮২৫৬০ 

249.  মাছাঃ নািছমা বগম  শাহ ল আলম র ০৪ িদনম র ৮৭১৮২২৭৩৪৭৬৩১ ০১৭৯১৯২০৭২২ 

250.  মাঃ হািব র রহমান মাঃ আ ল ফজল  র ০৪ িদনম র ২৩৮০২৯১৩২৪ ০১৮৮৭৫৯৬৭১০ 

251.  মাছাঃ শাহানারা পারভীন মাঃ শাম র দা ফা ক র ০৪ িদনম র ৬৪৫৬৪৮৬৪৫২ ০১৭৪৩৯৮৮৩৯১ 

252.  মাঃ শাওন হােসন মাঃ িসরা ল ইসলাম  র ০৪ িদনম র ৭৩৫৬৫৭৯২৩০ ০১৯৮৮৯৯২৬৬৬ 

253.  মাঃ আ  বকর িছি ক মাঃ আ র রউফ  র ০৪ িদনম র ৯১৩০৩৪২৫৪৭ ০১৭৭৫১২৩০৯৯ 

254.  মাঃ রা াক সরদার রহমত আলী  র ০৪ িদনম র ৭৭৮০৩৫৪৯২৯  

255.  মাছাঃ রািহমা বগম মাঃ আেছর আলী মাঃ এশাদ শখ র ০৪ িদনম র ৫০৮০২৭৭৫৮৪ ০১৭৬২০৭৮৯৫২ 

256.  মাছাঃ িফয়া খা ন মাঃ কােশম আলী গাজী আ ল মা ান র ০৪ িদনম র ৫৯৮০৩০৮৭৮৬ ০১৭৫৮৫৬৯৮২৪ 

257.  মাছাঃ মিজনা খা ন আ ব আলী সরদার মাঃ িশমল র ০৪ িদনম র ২৮৪১৩০৩৯০৮ ০১৮৫৪৫২৪০৬৭ 

258.  মাছাঃ জািমলা খা ন হােজর মাড়ল ইমাম হােসন র ০৪ িদনম র ৭৩৩০৩০৯৭০৪ ০১৭৬৮৮৫৩৬২৩ 

259.  মাঃ র ানী খা মাঃ িসরা ল ইসলাম  র ০৪ িদনম র ৮২৩০৩৫২২৮১ ০১৭৬৩৪৬৬৪০২ 

260.  মাছাঃ শাম াহার তিমজউি ন সরদার মেহদী হাসান র ০৪ িদনম র ৮২৩০২৯৪০৭৯ ০১৭৬৪৪৭৩২২০ 
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261.  ফােতমা খা ন  িফেরাজ আলম র ০৪ িদনম র ৮৭১৮২৮১৩৯৪৩২৫ ০১৭২৯৮০৯৭৬০ 

262.  মাছাঃ শাহানারা খা ন বােরক আলী সরদার ফা ক র ০৪ িদনম র ২৮২৮১৪১৮৪২ ০১৭৬০৫১০৫৬৪ 

263.  অেমলা খা ন মাহা দ আিল মাঃ তারাপ আলী র ০৪ িদনম র ৮২৩০২৯৫৭৫৩ ০১৭৮০৪৭০৭৫৪ 

264.  মাছাঃ জবা খা ন মাঃ িজবর রহমান আ ল আিজজ র ০৪ িদনম র ৬৮৮৭২২৩০২৯ ০১৩২১৯৪২৮১০ 

265.  মাছাঃ রী পারভীন মাঃ নজ ল ইসলাম মাঃ সাি র ল র ০৪ িদনম র ১০২৪৭১৫৫৮১ ০১৭৪৩৫০১২৩৭ 

266.  খােলদা খা ন মাঃ মােহার আলী মাঃ শিহ ল ইসলাম র ০৪ িদনম র ৬৪৩০৩৪৮৪৯৭ ০১৭৬২২১৩১০০ 

267.  মাছাঃ রােকয়া খা ন ছিহলউ ীন মাঃ জালাল উ ীন র ০৪ িদনম র ৩২৮০৩৫৫৩৭৫ ০১৬৪৭২৮৬২০৬ 

268.  মাছাঃ তাছিময়ারা খা ন মাঃ লতান দালাল শিহ ল ইসলাম র ০৪ িদনম র ৫০৮০৯৬৮৭৫২ ০১৯৫৪৪৪১৭৩৭ 

269.  মাছাঃ সািজদা খা ন মাঃ সাম র রহমান মিফ ল ইসলাম র ০৪ িদনম র ৯৫৬৫১৬২৯৭২ ০১৭৩৪৮৩৫৬৭৯ 

270.  মাছাঃ বিবনা খা ন খােলক সরদার রিফ ল ইসলাম র ০৪ িদনম র ৪৬৩০৩০৩১০৭ ০১৮৪৫২৩৭৭৫৮ 

271.  মাছাঃ মােজদা বগম জফর ঢালী মাঃ আ র রহমান র ০৪ িদনম র ২৮৩০৩৩৯৪৮৩ ০১৯৩৫৭৫০৩০ 

272.  মাঃ মিফ ল ইসলাম মাঃ মােছল উ ীন  ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ৭৩৪৮৭৩০২৯৭ ০১৮৬২১২০৩৩১ 

273.  মাঃ আরশা ল ইসলাম মাঃ রিফ ল ইসলাম  ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ১৫০৩০২৯৮৪৩ ০১৯৫২০১৭৭২৩ 

274.  মাছাঃ রািববা খা ন হােফজ মাঃ জহ ল ইসলাম র হােসন ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ৫১০৪৩১৫৭৯০ ০১৩১২৪৪০২১২ 

275.  মাঃ গালাপ রহমান জামাল উ ীন  ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ৩২৮০২৫১১০৩ ০১৭৪৩২৩০৯২৩ 

276.  মাঃ আলমগীর হােসন মাঃ আ ল আিজজ  ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ৩৭৩০১৯৬৬৫০ ০১৭০৩৪০৩০৫৮ 

277.  মাছাঃ তহিমনা খা ন ইছাক আলী সাই ল ইসলাম ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ১৯৫৭২১৩৪৬৩ ০১৯৩৮১১৯২৬৫ 

278.  িবউ  খা ন মাঃ আনা ল ইসলাম রজাউল ইসলাম ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ৮২৩০২৫১৭৬৪ ০১৭১৮২৫৭৪৭৯ 

279.  ফােতমা খা ন রিহম বকস আলম  ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ২৮৩০২৩৩৬৭৮ ০১৭২৩৬২৩৪০৬ 

280.  রিহমা খা ন নািসর উ ীন বাদশা ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ১৯৩০২৯৫২৮০ ০১৩১০৬৩৯৪৪৩ 
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281.  মাঃ হযরত আিল এলাই বকস  ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ৩৭৩০১৯৮১৬৯ ০১৭০৯১০৯০০৪ 

282.  া খা ন মাঃ গালাম হােসন মাহ বয়ার রহমান ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ৩২৮০১৯৫০৩৭ ০১৭৯৮০৭৭৩২১ 

283.  রািজনা খা ন মাঃ আকীমি ন িম  হােসন ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ৪২০৩০১৬৭০৬ ০১৭৫০৪৪৩০৯৯ 

284.  ফােতমা খা ন মাঃ র ইসলাম আিম ল ইসলাম ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ৬৪৩০৩৪৭২০০ ০১৭১০১৯৯০১৯ 

285.  তািছয়া খা ন  মাঃ ল হােসন ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ৮৭১৮২২৭৩৪৫২৭৩ ০১৭৬৫২০৩৫৫৩ 

286.  মাছাঃ শাবানা খা ন মাঃ শিহ ল ইসলাম সা াম হােসন ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ৫৫৬০৩৫২২৬১ ০১৭২৯৮৩৮৮০০ 

287.  আেমনা খা ন মাঃ মিহদ আলী ইয়ার আলী ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ৮২৩০১৯৪২৯৫ ০১৭৭০১৩৯৭৪৪ 

288.  রােকয়া বগম কিরম সরদার শখ বজ র রহমান ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ১৪৮০২৩৬৪৫২ ০১৭৮১১৬০৩০০ 

289.  মাছাঃ ফিজলা খা ন জামাল উ ীন র আরী শখ ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ৬৪৩০১৮৭৮৪৮ ০১৭১২৮১৭৬০৬ 

290.  আকিলমা খা ন আফছার আলী সাই ল ইসলাম ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ৫৯৮০১০০২৫২ ০১৭৮৩১৪১৮৪৪ 

291.  আিছয়া খা ন মাঃ হািমদ মাড়ল হাসান আলী ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ২৩৮০১৫৩১৪৪ ০১৭৪২৮৩৫১৮৭ 

292.  মাছাঃ রজাহান খা ন আঃ মিজদ রিফ ল ইসলাম ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ৪১৭৭২৬১৭৪২ ০১৬২৬০৫৩৪২০ 

293.  মাঃ িসরা ল ইসলাম আকরম িম ী  ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ৮৭১৮২২৭৩৪৬৩০৪
০ 

০১৭৭৯১৫২৪২৭ 

294.  মাঃ জাহা ল ইসলাম রজব আলী  ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ৩২৮০১৫৪০৯১ ০১৭৫১৭৯৮৭২৩ 

295.  রন আরা খা ন মােজদ আলী িসরা ল দালাল ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ৬৪৩০১৮৮২৭৩ ০১৭৯৬৪৫৬৯৭৭ 

296.  সািজদা খা ন লা  সাহাগ হােসন ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ৬৯১০৭৪৮১৪১ ০১৭০৭৪৭৮৯৩১ 

297.  মাছাঃ নািছমা বগম মাঃ রা াক সরদার আিমর হােসন ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ১৯৩০২৯৫৩৩০ ০১৪০৩২৯০২৪৪ 

298.  মাছাঃ ল ম িবিব মা াদ সরদার জ ার সরদার ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ৭৭৮০২৪৫৭০৫ ০১৭২২১৯২১৯৯ 

299.  মাছাঃ িফয়া খা ন িব  সরকার মাহা াদ আলী ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ৮২০০৪৩৪৮১২ ০১৭৯৩২৭৩১৯০ 

300.  রওশন আরা খা ন আরশান আলী আলাউ ীন ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ২৩৮০২৫০৯১৬ ০১৭৬৪৩২২৫৫৪ 
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301.  মাছাঃ লাইলী খা ন মাঃ িজয়াদ আিল জন ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ৯৫৭৬৫০৮১৪৮ ০১৭৬১৮৮২৪৭৪ 

302.  মাছাঃ র নাহার খা ন বা র আলী শখ মায়ন কিবর ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ৬৮৮৩৩৮৯২৮৭ ০১৭০৩৫৭৬২৬৯ 

303.  রশমা খা ন ীন মাহ দ িমলন হােসন ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ১৯০৪০৫৮১৩৬ ০১৮৪৫১৩১৮৬৭ 

304.  মাছাঃ শাপলা খা ন মাঃ নািসর উ ীন  ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ১৯৯৬৮৭১৮২২৭০০৬২৯৬ ০১৩০৬৬২৪৫৬১ 

305.  মাঃ সিহ ল ইসলাম মাঃ র উ ীন  ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ১৪৮০২৩৫৫৩৮ ০১৭৭১৯০৫৯০৩ 

306.  মাঃ আশরা ল আলম মাঃ ওিলয়ার রহমান  ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ৪৬৩০২০২১২৭ ০১৭৬৩৫৬৪১৮৪ 

307.  মিজনা খা ন জয় ীন ন র আলী ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ৮২৩০২৫২৭৫৪ ০১৭৫২৬৩৬৭৮৬ 

308.  মাছাঃ সািবনা ইয়াছিমন মাঃ আকবর আলী  ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ৫৯৮০৫৯৪১৪৬ ০১৮৮৬৭২৬১২২ 

309.  মাছাঃ খািদজা খা ন মাঃ বদর উ ীন আিন র রহমান ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ২৩৮০১৫৩৩১৮ ০১৯২১৯৩৫০৫৯ 

310.  খায়রী বগম রালী সরদার আ ল হাই ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ৭৭৮০১৮৯৩২৫ ০১৭৯৯৫৮১১৫৪ 

311.  আসলাম হােসন আ ল মিজদ  ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ৪১৮০১৪৭৯৯৫ ০১৭২৬৯৫৭২২২ 

312.  দয়াল মার সরকার অেশাক সরকার  ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ৬৮৯৮৫৬৩১০৮ ০১৭০৫৩৭৯৮৬২ 

313.  মাছাঃ আিরফা খা ন মাঃ িসরা ল ইসলাম খিলল  শখ ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ৪৬৬০২৫৬৭৮৭ ০১৯৮৬৬৪৮৩২৬ 

314.  মাছাঃ রািশদা খা ন মাঃ রাহা াহ সানা আলাউ ীন ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ৭৭৮০১৮৮৬৮১ ০১৮৩৯৭৪৯০২ 

315.  মাছাঃ ছািবনা খা ন মাঃ ন র আলী  ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ৭৩৫১৪৪৮৮৪৫ ০১৭৬৭৬৩৮৩৩২ 

316.  মাছাঃ রিহমা খা ন আঃ জ ার মাসেলম ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ১৯৩০২৩৭১৪২ ০১৯৭০৪০৮৪৬১ 

317.  মাছাঃ মন  আরা খা ন সাবান সরদার মািমন ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ৬৪৩০১৪৭৩৫২ ০১৮৩১৮৩৩৮৩৫ 

318.  মাঃ বদ ল ইসলাম আলতাফ  ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ৭৭৮০১৯০৩৫৬ ০১৯১৬১৮০২৮৫ 

319.  িফয়া খা ন খাদা ব  কওছার সরদার ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ৪৬৩০২০১১৩৭ ০১৭২৪৫৩৪৪১৬ 

320.  রিহমা খা ন ইসমাইল মা া আঃ রহমান ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ৫৫৩০২৩৫৮৭৭ ০১৭৪২২০১৫৯৬ 
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321.  মাছাঃ সিখনা খা ন মাঃ নছার আলী সানা নছার আলী সানা ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ২৩৮০১৯২৭২০ ০১৭৫২৯২৮৩৬৫ 

322.  মাঃ আ র রা াক সানা মাঃ নছার আিল  ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ৪৬৩০২০২০২৮ ০১৭৩৫৫৪৮৪০৫ 

323.  সােজদা খা ন জেহরা আলী সিহ র রহমান ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ৮৬৮০২৭৭০৭৯ ০১৭২২৯২৬৫৫৯ 

324.  পারভীন খা ন মাঃ আিতয়ার রহমান কাওছার আলী ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ৬৪৩০১৮৯৫৯৪ ০১৯৬৪৯৪১৭৯৪ 

325.  আিছয়া খা ন মাঃ িনছার আলী  ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ১০১৫০৯৮৪০১ ০১৭৬১৫২৮৫৭৪ 

326.  মাঃ আিলম হােসন মাঃ ন র আলী  ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ২৩৫০৫৬৯২২০ ০১৯৮৫৪০২৫৪৪ 

327.  মাঃ আনা ল ইসলাম আঃ বারী  হাজী র ০৬ িদনম র ৪১৫৫২১০৬৭৯ ০১৬২৬৫৫১৫৯৯ 

328.  মাঃ আির ল ইসলাম মাঃ সালাউ ীন গাজী  হাজী র ০৬ িদনম র ৭৭৮০৩৫৬৬২৭ ০১৩০৪২১৭০৮ 

329.  মাছাঃ জিলনা আ ার আমেজদ আলী মাড়ল  হাজী র ০৬ িদনম র ৮৬৮০৩৮৬৫৯৯ ০১৯৮৩১২৩০১২ 

330.  মাছাঃ িম আ ার আমছার মাড়ল এনছার আলী হাজী র ০৬ িদনম র ৩৭৩৯৫৩৪১৮২ ০১৭৪০৮৭২৫৫০ 

331.  মাঃ এবাদাত আলী কদম আলী সরদার  হাজী র ০৬ িদনম র ৭৩৩০৩১৩৯৩৮ ০১৭৫৪৫৩৬২৯৪ 

332.  মাঃ আিরফ হােসন মাঃ মিহউ ীন গাজী  হাজী র ০৬ িদনম র ৫৯৮৫২৯০৩৯৩ ০১৭১৬১৪৩৮৭০ 

333.  মাঃ আহাদ আলী আ ল হােসন  হাজী র ০৬ িদনম র ৬৮৫১২১৮৭২৪ ০১৭১৬৮০৩৯৮১ 

334.  মাহা াদ িম র রহমান আঃ কিরম মাড়ল  হাজী র ০৬ িদনম র ৯৫৭৬৫০৮৪৯৪ ০১৩১৫৯৭৪৬১৫ 

335.  মাছাঃ হািসনা বগম িনয়া ীন সরদার হািফ ল হাজী র ০৬ িদনম র ৩৭৩০৩০২০১৯ ০১৩০০৬২২৬৬৭ 

336.  মাছাঃ খায় ে ছা মাঃ ছাি  সরদার আঃ খােলক হাজী র ০৬ িদনম র ৫০৮০২৩৭৫৭০ ০১৮১৭১৩৩৯৩ 

337.  মাঃ িদদার হােসন আনছার আিল গাজী  হাজী র ০৬ িদনম র ১৪৭৭৫২৪৭৫৩ ০১৭৯৩৮৮৭৪৩৭ 

338.  মাছাঃ মািফয়া বগম বাদশাহ সরদার সেয়দ আলী হাজী র ০৬ িদনম র ৮৬৮০২৮০৭১৯ ০১৭০৩৪৭৫৮৩৬ 

339.  মাছাঃ রেবকা খা ন মাঃ আ ল সাবহান  আমছার আলী হাজী র ০৬ িদনম র ৫৫৩০২৮৬৭০৬ ০১৭৩৬৩২৮৮৩৮ 

340.  ছেবদা বগম ইউ ফ গাজী হযরত আলী হাজী র ০৬ িদনম র ৭৭৯১৪০৫৮৮৪ ০১৮৭৪১৪৯১৮১ 
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341.  মাছাঃ সিখনা বগম আঃ সাবহান দফাদার বলােয়ত আলী হাজী র ০৬ িদনম র ৩৭৩০৩০১২১৯ ০১৭৫৩৬৮১৫৪৩ 

342.  মাঃ ইউ প আলী হযরত গাজী  হাজী র ০৬ িদনম র ৩৭৫৭১৩৫১১ ০১৭৯৩৮৮১১৩৪ 

343.  মাঃ শাহীন কািদর মাঃ মা ান গাজী  হাজী র ০৬ িদনম র ৫৯৮০৩৭৪২৫৯ ০১৩১৭৯৩৫৯৪৪ 

344.  আেলয়া বগম আলাউ ীন গালদার আরশাদ আলী নারায়ন র ০৬ িদনম র ৬৪৩০২৪৮০৮৫ ০১৭২০২১৭৯১২ 

345.  পািপয়া খা ন মই ি ন সরদার সাহাগ নারায়ন র ০৬ িদনম র ১০২৮৩৮৫৯৮৫ ০১৭২১৬৮৯২৫৮ 

346.  মাঃ রিবউল ইসলাম শহর আলী সরদার  নারায়ন র ০৬ িদনম র ১০১৪৬০০০৫৮ ০১৭৯২৮০৮৮১৩ 

347.  মিহ র রহমান িমজা র রহমান  নারায়ন র ০৬ িদনম র ৬০০৪৩৬৩৮৪৯ ০১৭৪৭১২৬১৯০ 

348.  মাঃ সা ার সানা বাস াহ সানা  নারায়ন র ০৬ িদনম র ৫৫৩০২৮৫৫১৮ ০১৩১৫৯৫২৯৯২ 

349.  মাঃ আশরা ল আলম আ র রিশদ  নারায়ন র ০৬ িদনম র ৯১৩০৩৪৯০০৫ ০১৭২৮২৬১২০৬ 

350.  আেনায়ারা বগম আদম আিল  ময়ন ীন নারায়ন র ০৬ িদনম র ২৩৮০২৫২৫৩২ ০১৭৮৪০১৩৩৫৬ 

351.  মাঃ আলমগীর সানা িনছার আিল সানা  নারায়ন র ০৬ িদনম র ৭৭৮০২৯৪৯৭৬ ০১৭৩৩০৭৪৮৮৮ 

352.  মাঃ আ  ব র িস ীক কদম আলী সরদার  নারায়ন র ০৬ িদনম র ১৪৮০২৩৯১৫৯ ০১৭৫৯৭৪০৭৭৩ 

353.  মাঃ ইমদা ল ইসলাম আকবার  নারায়ন র ০৬ িদনম র ৩৭৩০২৫৭৪৪৫ ০১৭৯৯৫৮৭৭৩২ 

354.  মাঃ িজয়া ল ইসলাম মাঃ আ ব হােসন  নারায়ন র ০৬ িদনম র ৬৮৮০৩৪৯২৩৫ ০১৭৯৭৫২১৮৫৬ 

355.  মাঃ গালাম র ল আঃ িজদ মা া  নারায়ন র ০৬ িদনম র ৩৭২৯৭৪১৯৫৩ ০১৭১০৪৫৮০৯৯ 

356.  মাঃ রাজাউ া সরদার বাকাউ া সরদার  নারায়ন র ০৬ িদনম র ৫০৮০২৮২২৫৩ ০১৮৭৭৪২৫২৭২ 

357.  মাঃ আকবর আলী  আহা া গাইন  নারায়ন র ০৬ িদনম র ৪১৮০৩৫০৫৮১ ০১৭৩৩০২৪৮৭০ 

358.  মাছাঃ রেমছা বগম িসফাত উ াহ  নারায়ন র ০৬ িদনম র ১৪৮০২৩৮৬৫৬ ০১৭৯৩৮৮৬০৯৮ 

359.  মাঃ বাহা ল ইসলাম িনয়ামত সরদার  নারায়ন র ০৬ িদনম র ৫০৮০২৮২৩৩৭  

360.  মাঃ আলমগীর হােসন মাঃ র মাহ াদ সরদার  নারায়ন র ০৬ িদনম র ৪১৮০২৪৬২৫০ ০১৮৭৭১৩৭৯১২ 
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361.  মাঃ িজবর রহমান মাঃ হযরত আলী  নারায়ন র ০৬ িদনম র ৪১৮০৩৫০৫৭৩ ০১৭৪৯০১৬৮৪ 

362.  মাঃ ইি স আলী মাঃ আ ল কিরম মাড়ল  হাজী র ০৬ িদনম র ১৪৮০২৪০৩৭১ ০১৯৯৮৮৪৫১১৫ 

363.  মাছাঃ িবনা খা ন মাঃ অেহদ আলী দালাল ইমদা ল নারায়ন র ০৬ িদনম র ৫৯৮০২৬৯১৮৬ ০১৭৯৯৫৮৭৭৩২ 

364.  খািদজা বগম মাঃ আনার আিল সরদার আ  তােলব নারায়ন র ০৬ িদনম র ৫০৮০৩৪০৭৩৯ ০১৭৮২০৪০১৭২ 

365.  সািবনা আ ার মাঃ আলািমন হােসন সাই ল নারায়ন র ০৬ িদনম র ১৪৮৪০৬৩২০৯ ০১৭৪১৫৭৩০০৯ 

366.  মাছাঃ রািহমা খা ন আফছার আ ব নারায়ন র ০৬ িদনম র ১৪৮০২৮৪৪৬০ ০১৭৩৫৭৬৮৩৯৩ 

367.  মাছাঃ মািফয়া বগম বাদশাহ সরদার সহীদ  হাজী র ০৬ িদনম র ৮৬৮০২৮০৭১৯ ০১৭০৩৪৭৫৮৩৬ 

368.  মাছাঃ ময়না িবিব ফজর আলী এলাই ব  হাজী র ০৬ িদনম র ৭৩৩০২৬৯২১৩ ০১৭৮২৬৩৯৮৬৮ 

369.  মাছাঃ সািহদা খা ন মাঃ আ ল কােশম সািহ ল হাজী র ০৬ িদনম র ৬৪৩০২৪৯০২৬ ০১৭৮৬১৫৭৫০৪ 

370.  মাছাঃ রেহনা খা ন মাঃ শাহ ল হােসন আিম ল ইসলাম নারায়ন র ০৬ িদনম র ৮২২৮৪২০৯৭৫ ০১৭৯৩৮৮৭১১০ 

371.  মাছাঃ জািমলা বগম ইসমাইল গাজী সাম ি ন নারায়ন র ০৬ িদনম র ৫০৮০৩৩৯৮৬৩ ০১৯১২৭১৪১০৬ 

372.  মাছাঃ আয়রা খা ন মািনক িব াস অেজদ আলী সরদার নারায়ন র ০৬ িদনম র ৩৭৩০২৫৬৩৩০ ০১৭৩২৪৬৪৪৩৫ 

373.  মাছাঃ রািজনা খা ন মাসেলম হাজরা লাল  মা  নারায়ন র ০৬ িদনম র ৪১৮০২৪৫৯৫৫ ০১৩০৪৬৮৬৬১৯ 

374.  মাছাঃ কিরমন নছা বা র আলী মাড়ল িসরা ল  ঘরচালা  ০৭ িদনম র ১০১৫১৮২০৪৯ ০১৭৫৯১৭১০৫১ 

375.  শািহদা বগম খাদা ব  িজবর ঘরচালা ০৭ িদনম র ২৩৮০৩০১৮৯১ ০১৭০৯৩১৫০০৯ 

376.  সালমা খা ন মাঃ আ র রউফ দফাদার সাই া ঘরচালা ০৭ িদনম র ২৩৯০৭৪৩৬০৩ ০১৭১৯৯৫৮৯৮৯ 

377.  মিজনা খা ন মাঃ জামাল উ ীন আজহা ল ঘরচালা ০৭ িদনম র ৫০৮০২৮৪৬৭১ ০১৭৪৬১৫৪২৫২ 

378.  মেনায়ারা বগম সাম র মাড়ল রিফ ল ঘরচালা ০৭ িদনম র ২৩৮০৩০০১৬৬ ০১৭৬০৫১৮১৬৪ 

379.  রােকয়া বগম হািনপ সরদার বজ  ঘরচালা ০৭ িদনম র ৩২৮০৩০২৫৮৩ ০১৭৯০৬৪৭৭৩৪ 

380.  মেনায়ারা বগম মাহা াদ আলী করামত আলী ঘরচালা ০৭ িদনম র ৫৯৮০৩১৬৫০৮ ০১৭৯১৯০৮৩০৫ 
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381.  মাছাঃ জাহানারা খা ন মাঃ আ ল গ ফার বা ল ঘরচালা ০৭ িদনম র ৬৪৯০২৯৫৮৯৮ ০১৭৪৬৪৮৪২৩১ 

382.  মাছাঃ শাহানারা খা ন তাফাে ল হােসন সাম র ঘরচালা ০৭ িদনম র ৮৬৮০৩২৯৫০৮ ০১৭৭৭১৩৩৮১৪ 

383.  মাছাঃ রািশদা বগম হােনফ সরদার রিবউল ঘরচালা ০৭ িদনম র ৫৫৩০২৮০৯৮৭ ০১৩২৩৭৫৯৫৩৪ 

384.  মাছাঃ হািলমা খা ন মাঃ শাহাজান সরদার তিব র ঘরচালা ০৭ িদনম র ২৩৫৮৯৪১০২৫ ০১৭৫৮৬৯২২৬৩ 

385.  িবয়া খা ন ম  মাড়ল  ঘরচালা ০৭ িদনম র ৪৬৩০৩০৮৮১৭ ০১৭৪৮৯৫৫৯৯৩ 

386.  মাছাঃ ছােলহা  খা ন অিজহার রহমান হােসন আলী ঘরচালা ০৭ িদনম র ৩৭৩০৩০২৭২০ ০১৭১৯৯৫৯৩৬২ 

387.  মাছাঃ ববী পারভীন মাঃ রিবউল ইসলাম জাহা ীর ঘরচালা ০৭ িদনম র ১৯৩০৪০২৮৩৯ ০১৭৬৫০৭২৫০২ 

388.  নারগীছ আরা বগম মাঃ িসরা ল ইসলাম ন র আলী ঘরচালা ০৭ িদনম র ৭৩৩০৩১৬৬১৮ ০১৭২১৬৬৯৪৮৪ 

389.  মাছাঃ আমিবয়া কা ন আ ল সরদার িজয়া ল ঘরচালা ০৭ িদনম র ৯৫৬৫১৬৬৮৬৬ ০১৭৬৬০৯৬৭৭৯ 

390.  মাছাঃ রািজনা খা ন মাঃ আকবর মীর িকয়া ীন ঘরচালা ০৭ িদনম র ৪৬৩০৩৬৯৫৯৫ ০১৭৫৫০৫১২৬৬ 

391.  মাছাঃ ফািতমা খা ন কিফল উ ীন ত আ র রউফ ঘরচালা ০৭ িদনম র ৬৪৩০৩৫৪১১৫ ০১৩০১৯৩৬০১৮ 

392.  মাসাঃ তাছিমনা বগম মাঃ গালাম র ানী ফজ র রহমান ঘরচালা ০৭ িদনম র ৮৬৭৫৫৩২৭৬৯ ০১৭৪১২৬৬৩২১ 

393.  মাছাঃ খােলদা বগম আয়জউ ীন সাম র রহমান ঘরচালা ০৭ িদনম র ৮৬৮০৩৮৮৪৭০ ০১৩০৭৪২০৪৬৫ 

394.  মাছাঃ জসিমন খা ন মাঃ আ ল কিরম সােয়ল ঘরচালা ০৭ িদনম র ৬৮৮০৩৫২১৮৯ ০১৭৪৬৬৩৫৫৪৯ 

395.  মাছাঃ মন য়ারা খা ন মাঃ িজবার রহমান কাম ল ঘরচালা ০৭ িদনম র ৩২৮০৩০৩৬৬৪ ০১৭৫৩৩৯৬২৬৬ 

396.  মাঃ ইসলাম আলী অেহদ ব  শখ  ঘরচালা ০৭ িদনম র ৩৭৩০৩৬৩৯২০ ০১৭৪৯১১০০২০ 

397.  আকিলমা বগম সির াহ রিবউল ঘরচালা ০৭ িদনম র ৪১৮০২৯৩৫২৬ ০১৮৫৪২৯০৮৬৪ 

398.  মাছাঃ সালমা খা ন মাঃ মাসেলম আলী সাই র ঘরচালা ০৭ িদনম র ৮৬৮০৩৮৯৩২০ ০১৭৭২৮৭৬৬৩৬ 

399.  মাছাঃ জাহরা বগম লতান মাড়ল বােজত খা ঘরচালা ০৭ িদনম র ৭৩৩০৩১৫৯৮২ ০১৭২৩৩৯৪২০৮ 

400.  রািখয়া খা ন আনা ল ইসলাম গ ফার ঘরচালা ০৭ িদনম র ২৮২৫১০৫৪৪৪ ০১৩১২৪০৮৩৮০ 
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401.  ইসেমা আরা মাঃ আনছার আলী রায়হান মা া ঘরচালা ০৭ িদনম র ৩৭৬০২১৩৬৬৪ ০১৭২৩৪৪৯০৯২ 

402.  সািনয়া খা ন মাঃ আ স স র আ স ছ র ঘরচালা ০৭ িদনম র ৬৯০৪৩১৫৭৭৪ ০১৭৩৯৪৪১১০১ 

403.  আন য়ারা বগম রওশন আলী ফজ  ফিকর ঘরচালা ০৭ িদনম র ৫৫৩০২৮৯৬৭৬ ০১৭৬৮৬৫০৬৭৬ 

404.  কবীর হােসন আিম ল  ঘরচালা ০৭ িদনম র ৯৫৫৯৮৮১১২৪ ০১৭৯৬৪৬৫৭৮৩ 

405.  মাছাঃ আিছয়া খা ন মাঃ িছয়া ীন আঃ হািমদ ঘরচালা ০৭ িদনম র ৪৮৩০৩১৯১৪৪ ০১৫৯৫৬৮৬৫৫৯ 

406.  িলিপ খা ন মাঃ আমেছর আলী বাস িময়া ঘরচালা ০৭ িদনম র ৫০৯২০৭২৭০০ ০১৭৫৭৫৬৩০৬৯ 

407.  মন য়ারা বগম  মাঃ ল আিমন ঘরচালা ০৭ িদনম র ৮৭১৮২২৭৩৪৮৫০৪ ০১৭৮৯৪১৪০৭৮ 

408.  মাছাঃ রকসনা বগম মাঃ কামাল উ ীন িলটন ঘরচালা ০৭ িদনম র ৩৭৩০৩৬২৪০১ ০১৯১৫৬১৭৬৯৮ 

409.  তাছিলমা বগম মাঃ আ ল হােসন িবলাল ঘরচালা ০৭ িদনম র ৩২৮০৩০৪৬৮৮ ০১৭৫৬৭৭৩৮২৯ 

410.  মমতাজ বগম আঃ লিতফ আকবর ঘরচালা ০৭ িদনম র ৫৫৩০২৮৮৮৪৩ ০১৭১৯৩১৪৭০০ 

411.  ফেতমা খা ন পা  সরদার মাসেলম ঘরচালা ০৭ িদনম র ৭৩৩০৩১৭১৩৭ ০১৭০৯৩১৪৯৬৯ 

412.  চায়না বগম মাঃ আঃ আিজজ মজ  ঘরচালা ০৭ িদনম র ৩২৮০৩০২১৩৮ ০১৭৬২২৬৮৫৫৮ 

413.  মাছাঃ আিছয়া খা ন মাঃ আলী হােসন সালাম ঘরচালা ০৭ িদনম র ২০০৩৪১১২৩০১৭ ০১৭১৮৪২৭৮৫৭ 

414.  তািনয়া খা ন মাঃ এনােয়ত আলী ইনােয়ত ঘরচালা ০৭ িদনম র ১৫১০৬৫৮২৮৭ ০১৭৪৬৬৩৫৭৫৫ 

415.  মাছাঃ িশ ীখা ন মাঃ র মাহা াদ শািহন ঘরচালা ০৭ িদনম র ৬৮৯০২৩৩৬১৯ ০১৮৫৪২৯৬৯৩২ 

416.  মাঃ শািহ র হােসন মাঃ ছেমদ আলী  ঘরচালা ০৭ িদনম র ৮৭১৮২২৭৩৪৮২৮০ ০১৭৪৮৮০৯০১৩ 

417.  বােকর আলী দাদর আলী  ঘরচালা ০৭ িদনম র ৫০৮০২৮৬৪৪৫ ০১৭০৯৩১৪৯৪৭ 

418.  মাঃ মাকেল র রহমান মাঃ সাবহান  শখ  ঘরচালা ০৭ িদনম র ২৩৫০২৮৫৫৯৯৯ ০১৭৬৮৯৮১৭৮০ 

419.  মাঃ িজবার রহমান মাঃ দাদর আলী  ঘরচালা ০৭ িদনম র ১৯৩০৪০৪৫১০ ০১৭৩৭৪৬৫১২৮ 

420.  মাঃ আল আিমন মাঃ আ ল মািমন  ঘরচালা ০৭ িদনম র ১৯১৮৯৭৪৫৪৭ ০১৮৮৫৯৭৯৫৪১ 
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ঃ নং উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম ামীর নাম াম ওয়াড নং পশা জাতীয় পিরচয়প  নং মাবাইল নং 
 

421.  খািদজা খা ন মাঃ লতান মাড়ল কাম ল মাড়ল ঘরচালা ০৭ িদনম র ৬৮৭৫০৪৪০৭২ ০১৭৬২৫৮৪০৫৩ 

422.  মাছাঃ রেহনা খা ন মাহা াদ আলী মিতয়ার ঘরচালা ০৭ িদনম র ১৯০৩৬২৯৯৬০ ০১৭৪৪২৯৫৬১৯ 

423.  মাছাঃ হািফজা বগম ব  মাড়ল কীতাব মাড়ল ঘরচালা ০৭ িদনম র ৮৬৮০৩৮৮০৮২ ০১৭৮১৬৪৭৫৬৯ 

424.  মাঃ িশ ল হােসন মাঃ আ ল কােদর  ঘরচালা ০৭ িদনম র ৮৬৭০৬১৭৯৮৭ ০১৭২১৬৮৬৯০৯ 

425.  মাছাঃ ডািলয়া আ ার মাঃ হা ন খান িজয়াউর রহমান ঘরচালা ০৭ িদনম র ৯১৫৩০৭৬৬৮৩ ০১৭৪১৭৪৫৬৯৩ 

426.  মাঃ মা াজ আলী আ ল গ র  ঘরচালা ০৭ িদনম র ৩৭৩০৩৬০৭৮৫ ০১৭৩১৮৬০৬৭২ 

427.  মাছাঃ িফয়া বগম আ র রহমান শিফ ল মাড়ল ঘরচালা ০৭ িদনম র ৭৭৮০২৯৭৬৩১ ০১৭৫১১৩৯১৬৬ 

428.  মাছাঃ পািপয়া খা ন আ ল সেদার দিবর ঘরচালা ০৭ িদনম র ১০১৫৩৭০৪৫৩ ০১৯৫৫৩৪৪৮৯৩ 

429.  সা াম হােসন মাঃ আ র রহমান সানা  রায় র ০৮ িদনম র ১৪৭৮৩৮৪০৭৪ ০১৭৩৩৯৬৭২৬৬ 

430.  মাছাঃ হািজরন করামত সরদার  রায় র ০৮ িদনম র ৯১৩০০১৯৯০৫ ০১৯১৬৫৪১৩০৫ 

431.  মাঃ রিফ ল ইসলাম মাঃ মাসেলম সরদার  রায় র ০৮ িদনম র ১৯৫৬৬৪৮১৫৬ ০১৭৩৪৭৪৯৭২১ 

432.  মাছাঃ শফালী বগম মাঃ মানেজল িব াস ইসমাল খা রায় র ০৮ িদনম র ১৪৮০০১৪২৪৮ ০১৭৮৮৮২৩৫৯৮ 

433.  লিতেফান নছা ইশান সখ  রায় র ০৮ িদনম র ৭৩২৯৮৯৪৩৬৯ ০১৭৬৩৫৫১৭৭০ 

434.  আেমনা বাবর আলী মকরম গাজী রায় র ০৮ িদনম র ৭৩২৯৯৭৭২৭১ ০১৭৩৩৪৬৬৫২৬ 

435.  মাঃ রিবউল ইসলাম মিনরউ ীন গাজী  রায় র ০৮ িদনম র ৯১৩০৩৫০৮১৩ ০১৩২৩১৭৪৮০০ 

436.  মাছাঃ সািহদা খা ন আিলম উি ন আ  তােলব রায় র ০৮ িদনম র ৭৩২৯৯৭৬৫৪৭ ০১৭৫৯৫১১৩০৫ 

437.  নাজমীন আরা দলবার মা া  রায় র ০৮ িদনম র ৮২৩০০৩০৭৭০ ০১৩২৩১৭৪৮০০ 

438.  হািমদা খা ন জেবদ আিল সরদার  রায় র ০৮ িদনম র ৮৬৭৯৯০৫৮৩৯ ০১৭৮৭৪৭১০৬৬ 

439.  মাঃ আিজবার রহমান দলবার খা  রায় র ০৮ িদনম র ৫৯৮০১১৭৫৯১ ০১৭৭৭১৩৩৯৭৪ 

440.  মা জা খা ন রমজান গাজী  রায় র ০৮ িদনম র ৫০৭০৮৬২৬৫১ ০১৭৬৩৫৫১৭৪০ 
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ইউিনয়নঃ 12নং ব ী,       উপেজলাঃ সাত ীরা সদর,       জলাঃ সাত ীরা 
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441.  র নাথ মার দাস িবেপন চ  দাস  রায় র ০৮ িদনম র ২৮৩০০৮৮০৮০ ০১৯৩৮৮২৯৮৫৪ 

442.  রেবকা খা ন মাঃ কােমদ আিল  রায় র ০৮ িদনম র ৫৫৩০০৮৫৯০০ ০১৭৮৮৭৫৬৭৮৬ 

443.  আেলয়া বগম মা ার িব াস  রায় র ০৮ িদনম র ৫০৭৯৮৬১৩৯৮ ০১৯১৬৫৪১৩০৫ 

444.  মাছাঃ িফয়া খা ন আঃ রিহম  রায় র ০৮ িদনম র ৮৬৮০১২৪৫৮৬ ০১৭০৯৩১৪৫৩৭ 

445.  মাছাঃ রাকসানা খা ন মাঃ আিম র রহমান সানা মিতয়ার রায় র ০৮ িদনম র ১৯৪২৯৪৯৩৬১ ০১৭০৩৩৯৪১১০ 

446.  মাছাঃ তারা ন মাঃ উ াত আলী  রায় র ০৮ িদনম র ৩৭৬০১৯৯৯৪৬৭ ০১৭০৮৮৯৪৫৭৬ 

447.  মাছাঃ জাহরা খা ন জেবদ আলী গাজী মাঃ আরশাদ সরদার রায় র ০৮ িদনম র ৯১২৪৯৬৫০৩০ ০১৯৪৯৮৩৯৪৬৭ 

448.  পারিভনা খা ন মাঃ তাবােরক মাড়ল  রায় র ০৮ িদনম র ৩২৭৯৮৭৬৩৯৯ ০১৯২২৬৬২৪২১ 

449.  রািবয়া খা ন ইমান আলী সরদার রািবয়া খা ন রায় র ০৮ িদনম র ৯৫৫৫০১৫৯০৯ ০১৭৯৩১৮৪৫৬৭ 

450.  মাছাঃ সািজদা খা ন মাঃ খােলক সরদার এরসাদ রায় র ০৮ িদনম র ২৩৮০১০২৯৯২ ০১৭৭০৮৮২৪৮২ 

451.  মাছাঃ সািহদা ইমান আলী আলী ব  সরদার রায় র ০৮ িদনম র ৫৯৮০০৪৮৮০৪ ০১৭১৬৭৬২১১৫ 

452.  মাছাঃ মািজদা খা ন মাঃ আিজহার রহমান মািজদা খা ন রায় র ০৮ িদনম র ১৯৩০০৭০৪৬৯ ০১৭৬৩৫৬৪৪১৭ 

453.  মাছাঃ তািনয়া তলানা মাঃ মিফ ল খা কিব ল ইসলাম রায় র ০৮ িদনম র ৮২৬০২৫৮৭৯৬ ০১৩০৮৮৬৩১০১ 

454.  মাছাঃ আন য়ারা খা ন মাঃ মিজদ গাজী আন য়ারা খা ন রায় র ০৮ িদনম র ৭৭৮০০২৫৫৫২ ০১৭৯৭২৯৩৩৯০ 

455.  মাছাঃ ছািবনা খা ন মাঃ ছেলমান দফাদার মাঃ আয় ল ইসলাম রায় র ০৮ িদনম র ১৪৮০০৮৮৩৫৮ ০১৭৪০৯৭৬৪১৫ 

456.  মাছাঃ রবজান িবিব পচাদ  রায় র ০৮ িদনম র ২৩৮০১০১৭৯৬ ০১৭৬২২৪৪০৯ 

457.  মাছাঃ পা ল খা ন মাঃ আিমর আলী  রায় র ০৮ িদনম র ৩২৮০১০১১৩৪ ০১৭৯১২১৪৬৮৪ 

458.  মাছাঃ কয়া পারভীন মাঃ মতেলব সরদার শািহন খা রায় র ০৮ িদনম র ৫৯৮০০৪৯৩৫৬ ০১৭৬৬০৯৭৬৪৩ 

459.  মাছাঃ রেহনা পারভীন মাঃ নিকরউ ীন খা শিহ ল ইসলাম রায় র ০৮ িদনম র ১৯৩০১৪৪১৩২ ০১৭০৯৩১৪৫৫১ 

460.  মাছাঃ মিজনা খা ন মাঃ আিলবকস সরদার মাঃ বাব  সরদার রায় র ০৮ িদনম র ১৪৮০০১৬৫৫৭ ০১৭২৮৭২১৬২২ 
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461.  রশমা খা ন মাঃ আলাউ ীন মাড়ল স জ হােসন রায় র ০৮ িদনম র ৬৮৬৮৯৫৫৯২০ ০১৭৬৫২০০৮৯৮ 

462.  মাছাঃ রওশন আরা মাঃ আিনছউ ীন আদম রায় র ০৮ িদনম র ৭৩৩০১১৬১৩৩ ০১৭২৪৫৬৬২১৬ 

463.  মাঃ বাব র রহমান মাঃ ল ইসলাম  রায় র ০৮ িদনম র ৭৩২৬৫৪৭৬২২ ০১৩০৯০২৭৬৫২ 

464.  রােবয়া খা ন কিরম সরদার  রায় র ০৮ িদনম র ৬৮৭৯৮৭৬২৭১ ০১৭১৪৯৯৮৭৪৭ 

465.  মাছাঃ মিরয়া লতানা মাঃ আকবর আলী মিশয়ার রহমান রায় র ০৮ িদনম র ৯১০৮৮৫৯০৪৩ ০১৩০২৫৩০৭৫৫ 

466.  মাঃ নাজ ল ইসলাম  মাঃ আিনছ উ ীন ঢালী  রায় র ০৮ িদনম র ৪১৮০০৯৪১৯৭ ০১৭৪০৬০১৮৮০ 

467.  মাঃ হলাল উ ীন মাঃ আির ল ইসলাম  রায় র ০৮ িদনম র ৩২৮০৮০০৫৮৬ ০১৯৪৪৬১১৮৪১ 

468.  মাছাঃ রজাহান খা ন হাসমান াহ  রায় র ০৮ িদনম র ২৩৮০১০২২১৬ ০১৭৪০৬০১৮৮০ 

469.  মাঃ শওকাত আিল মাঃ আঃ ছা ার দালাল  রায় র ০৮ িদনম র ৭৩৩০১১৬০৮৩ ০১৭০৯৩১৪৭১১ 

470.  মাছাঃ ছিবেরানেনছা সয়দ আলী  রায় র ০৮ িদনম র ৩৭৩০০৩২১৫২ ০১৭৮২৩৪৬৯৩০ 

471.  মাঃ ইবা ল ইসলাম মাঃ আ ল খােলক দালাল  রায় র ০৮ িদনম র ৯১২৯৯৫৬৪৮৯ ০১৭৪৫৬২০২৭ 

472.  মাঃ নািজর উ ীন সাবাহান সরদার  রায় র ০৮ িদনম র ৫০৭৯৮৬১২২৪ ০১৭০৯৩১৫৪৭৩ 

473.  মাঃ ম আলী মাড়ল মাঃ িন াপ মাড়ল  রায় র ০৮ িদনম র ৬৮৫৪৩৫০৩০০ ০১৭৮৮৭৫৬৭৮৬ 

474.  আিছয়া খা ন মাঃ আঃ লিতফ সরদার  রায় র ০৮ িদনম র ১৯২৯৯২৪৭৪২ ০১৭০৭১৪৯৬৪৪ 

475.  সাম ল হক ইসহাক আলী  রায় র ০৮ িদনম র ৯১৫৬৫১৮৮৬৩ ০১৯১৬৫৪১৩২৫ 

476.  মাঃ রিফ ল ইসলাম ইউ চ আিল দালাল  রায় র ০৮ িদনম র ১৪৮০০৮৯৩৩১ ০১৭০৯৩১৫২৮০ 

477.  মাঃ লতান িময়া হযরত আলী  রায় র ০৮ িদনম র ৪১৫১৭৭৫৩৫২ ০১৭৭৯৮৫৪৯৫৮ 

478.  মেনায়ারা খা ন রিহম বকস দালাল  রায় র ০৮ িদনম র ৩৭৩০১০৪২৯০ ০১৭০৯৩১৫৪৩৫ 

479.  মাঃ আশরা ল ইসলাম মাঃ ইি স আলী  রায় র ০৮ িদনম র ১৯৫৩১৫০৯৪১ ০১৭২৬৬৯৮৭২৭ 

480.  মাঃ আকেছদ আিল সানা ফরাজ াহ সানা  রায় র ০৮ িদনম র ৪১৮০০২৩৫৯২ ০১৭৪৫০৬১০৭৪ 
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481.  মাসেলমা খা ন আঃ ওহাব সরদার সা াদ রায় র ০৮ িদনম র ২৩৮০১০২৩৩১ ০১৭০৯৩১৪৭০৭ 

482.  মাছাঃ জাহানারা খা ন হ আে ল সরদার রায় র ০৮ িদনম র ৭৩২৯৯৭৬১২৫ ০১৭৮০০১৫৫৮ 

483.  মাঃ হাসা র রহমান মাঃ র ইসলাম সরদার  রায় র ০৮ িদনম র ৫৯৬০১২১১৯১ ০১৭৫৩৪০৭৩৯৯ 

484.  মাঃ জিন সরদার মাঃ শািহ ল ইসলাম  রায় র ০৮ িদনম র ৮৬৬৩৯৩৪৭৩৮ ০১৭০৯২৪০২২৯ 

485.  মাছাঃ িশিরনা খা ন মাঃ আঃ রা াক  রায় র ০৮ িদনম র ২৮৬০২৪৭৩৭৪ ০১৭৪৪২৯০২৮১ 

486.  মাঃ শিফ ল সরদার মাঃ শাহ ি ন সরদার  রায় র ০৮ িদনম র ৮২৩০০৩১৬৩৮ ০১৭৬১৫৭০১৪২ 

487.  মাঃ আ ল কােদর  হরমত আলী  রায় র ০৮ িদনম র ৫৯৮০০৫০০৭৩ ০১৭০৯৩১৫৪৯৩ 

488.  মাছাঃ আেরজান িবিব পচাদ  রায় র ০৮ িদনম র ১৯৩০১৪৩৪২৩ ০১৩২৩১৭৪৭৯২ 

489.  মাঃ খায় ল ইসলাম মাঃ নিজ াহ খান  রায় র ০৮ িদনম র ৭৩২৯৯৭৮৮৪০ ০১৩০২৫৭৪২৬৮ 

490.  মাঃ সাই াহ মাঃ িমনাজউ ীন  রায় র ০৮ িদনম র ৮২১৩৮৪৫২৪৪ ০১৭৯৬৪৬৫৬৯৪ 

491.  মােমনা খা ন মাঃ মিন উ ীন সরদার  রায় র ০৮ িদনম র ৫৯৮০০৪৯৩০৭ ০১৮৮৫৪১১২৮৮ 

492.  মিম র ইসলাম শাহাজান মাড়ল  রায় র ০৮ িদনম র ৬৪৫৩০১৫৯৫৭ ০১৭১৬১৯৯৭১ 

493.  জািমলা খা ন মহাতাব দালাল  রায় র ০৮ িদনম র ২৮৩০০১৩২০৩ ০১৭৭৭১৩৩৮৬৩ 

494.  রাশিময়ারা খানম মাঃ সালাম সরদার  রায় র ০৮ িদনম র ৪৮০৭৪৭০৩১৯ ০১৬০৮৭০২১০ 

495.  মাছাঃ আিফয়া খা ন বাদশা সরদার রওশনালী রায় র ০৮ িদনম র ৭৩০৫০১৫৯৮৯ ০১৩০৭২৪৫৩৫৬ 

496.  মাছাঃ মেনায়ারা খা ন ল ইসলাম শিহ ল িব াস রায় র ০৮ িদনম র ৩৭৩০০৩২১৭৮ ০১৭৬৭৪৯১২৬২ 

497.  িফয়া খা ন চাদ সরদার আকরম গাজী রায় র ০৮ িদনম র ৭৭৭৯৯৫৯০৮৪ ০১৭৪১৮৬৩৭০৬ 

498.  মাছাঃ সাম র নাহার মাঃ সা ার সরদার মাঃ হেচন খা রায় র ০৮ িদনম র ১৯২৯৯২৩৩৪৮ ০১৭০১৮২০০৮০ 

499.  আেলয়া বগম মিনর উ ীন আনসার আলী রায় র ০৮ িদনম র ৭৩৩০০৪৩৯২৩ ০১৩০৯৮৮১০৬ 

500.  মাছাঃ নািগস পারভীন মাঃ আনা ল ইসলাম বা  রায় র ০৮ িদনম র ৫১০৭০৭৯২৩৭ ০১৭৮৫৮৭০১৫৪ 



পিব  ঈদ-উল-িফতর- 2022 উপলে  িভিজএফ কম িচর আওতায় উপকারেভাগীেদর নােমর তািলকা 
ইউিনয়নঃ 12নং ব ী,       উপেজলাঃ সাত ীরা সদর,       জলাঃ সাত ীরা 

ঃ নং উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম ামীর নাম াম ওয়াড নং পশা জাতীয় পিরচয়প  নং মাবাইল নং 
 

501.  মাছাঃ রেবকা খা ন  আিনছ উ ীন সরদার রায় র ০৮ িদনম র ৮৭১৮২২৭৩৫১৬৭৩ ০১৩০৯৮৮৩১১২ 

502.  মাঃ িনজাম উ ীন দছারাত  রায় র ০৮ িদনম র ৫৯৮০১২১১৯৭ ০১৭৬০৫১০৪০৬ 

503.  মাছাঃ রেবকা খা ন মাঃ হযরত আলী শখ সালাউ ীন সরদার েশাডা া ০৯ িদনম র ৯৫৬৫০৮৬০৫৬ ০১৩১৪৪৫৭০৭২ 

504.  মাছাঃ রজাহান খা ন খাদাবকস সরদার হারান সরদার েশাডা া ০৯ িদনম র ৪৬৩০২৬৪০২৮ ০১৭১৮১২০২৪৫ 

505.  মাছাঃ িশিরনা আ ার মাছাঃ আজেগার সানা আ ার েশাডা া ০৯ িদনম র ১৯৩০২৩৯৩২০ ০১৭২৭০৩৫০২৯ 

506.  মাছাঃ ইছমতয়ারা বগম মাঃ সােয়ম সরদার ছিকম উ ীন খা েশাডা া ০৯ িদনম র ১০১৫০৯৯৩৩৪ ০১৭১০৭৪২০৪৭ 

507.  মাছাঃ পিরজান িবিব  মাঃ আ ল জ ার খা েশাডা া ০৯ িদনম র ৮৭১৮২২৭৩৫২৫৪৮ ০১৩০৭৯৫২২৯৮ 

508.  মাছাঃ িরিজয়া খা ন শখ ফ  আকবার শখ েশাডা া ০৯ িদনম র ৮২৩০১৭৩২৫৭ ০১৭৬২২৬৬০৮৩ 

509.  মাছাঃ মােমনা খা ন মাঃ মতেলব সরদার হািব র সানা েশাডা া ০৯ িদনম র ১৪৮০১৮২২৪৩ ০১৭৪৯০১২২৩৮ 

510.  মাছাঃ রকেসানা খা ন মাঃ আ ল গ র মাড়ল আনা ল  েশাডা া ০৯ িদনম র ৬৪৩০১৯০৬৩৪ ০১৭৩৫৪৪২২২৭ 

511.  মাছাঃ রািবয়া বগম হািববর খ কার মিত শখ েশাডা া ০৯ িদনম র ২৩৮০১৯৬৫২৩ ০১৭৮৩৩৬৩৯০৬ 

512.  মাছাঃ রািহলা খা ন মাঃ আ ল বারী গাজী ই ািহম খা েশাডা া ০৯ িদনম র ৩৭৩০১৭৬৯৫৯ ০১৭২৫৩২০৭৭৯ 

513.  মাছাঃ ছিরেমান নছা হােজর আলী সরদার নেমা শখ েশাডা া ০৯ িদনম র ৪৬৩০১৮১৭৬৮ ০১৭৬০০৯০৪৯৫ 

514.  মাছাঃ রওশন বগম মাঃ ফয় ীন খা রজাউল        ধাবক েশাডা া ০৯ িদনম র ৪১৮০১৯০১৫১ ০১৭৬৫১০৮৭২৩ 

515.  মাছাঃ আকিলমা খা ন মাঃ নওয়াব আলী খা আ ল হােসন েশাডা া ০৯ িদনম র ১৯৩০২১৭৮১৩ ০১৮১৪৬০৬৩৮২ 

516.  মাছাঃ িবউ  খা ন শখ আ ল মা ান সােলক হােসন েশাডা া ০৯ িদনম র ৩২৮৪০৬৭৬৪৬ ০১৭৯১৩১৮২৪৩ 

517.  মাছাঃ ছিকনা খা ন মাঃ ইমান আলী ওমর েশাডা া ০৯ িদনম র ৯৫৬৫০৭৪৮০৮ ০১৯৩৮৩০৪৮৩৫ 

518.  মাছাঃ মািজদা খা ন মাঃ ছাকা শখ মাঃ সামাদ শখ েশাডা া ০৯ িদনম র ৬৮৮০১৬৬১৭৫ ০১৭০১৮২০৭৭৪ 

519.  মাছাঃ   রিহমা খা ন তেমজ উ ীন সরদার আরশাদ সানা েশাডা া ০৯ িদনম র ৪৬৩০১৮২২০৪ ০১৭০৯৩১৫৪১০ 

520.  মাছাঃ নাজমা খা ন মা ফা খা খিবর সানা েশাডা া ০৯ িদনম র ৭৩৩০২৭০৮৫৬ ০১৭০০৮১৪৮৯৭ 



পিব  ঈদ-উল-িফতর- 2022 উপলে  িভিজএফ কম িচর আওতায় উপকারেভাগীেদর নােমর তািলকা 
ইউিনয়নঃ 12নং ব ী,       উপেজলাঃ সাত ীরা সদর,       জলাঃ সাত ীরা 

ঃ নং উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম ামীর নাম াম ওয়াড নং পশা জাতীয় পিরচয়প  নং মাবাইল নং 
 

521.  মাছাঃ জিরনা খা ন রহম া সরদার  েশাডা া ০৯ িদনম র ৪৬৩০১৮১৬৬৯ ০১৩০০৭১১২০১ 

522.  মাছাঃ িম য়ারা খা ন মিনর উ ীন িব াস কওছার মাড়ল েশাডা া ০৯ িদনম র ২৮৩০১৮০৩৭৪ ০১৭২৩১৯১০৫৩ 

523.  মাছাঃ রওশনারা খা ন িরয়াজ া মি ক ৎফার শখ েশাডা া ০৯ িদনম র ৬৮৮০১৯৬০৪৩ ০১৭০৯৩১৪৮৪০ 

524.  সাথী খা ন মাঃ হািফ র রহমান  েশাডা া ০৯ িদনম র ২০১০৮৭১৮২২৭১০১৫৬৬ ০১৯৯০৩৮৭২২৮ 

525.  মাঃ বাব  দফাদার লিতফ দফাদার  েশাডা া ০৯ িদনম র ১০১৫১০০০৬৬ ০১৩১২৪০৪৫৭৩ 

526.  মাঃ িব া হােসন ফজর আলী খা  েশাডা া ০৯ িদনম র ৪১৮০১৬৮৪১৩ ০১৭০৯৩১৫৪২৭ 

527.  মাঃ আ ল মা ান ফজর আলী খা  েশাডা া ০৯ িদনম র ৯১৩০১৬৬৮৯৬ ০১৭০৩৩৯১৮৮২ 

528.  মাঃ আিজ ল ইসলাম মতেলব সরদার  েশাডা া ০৯ িদনম র ৪৬৩০১৮১৬৩৬ ০১৩০৯৮৮৩১১১ 

529.  মাঃ সিজব হােসন মাঃ মা ফা িব াস  েশাডা া ০৯ িদনম র ২৪১০৭০৭১১৭ ০১৭৫৩৩১০২০৩ 

530.  মাঃ রােসল হােসন মাঃ ম আলী সরদার  েশাডা া ০৯ িদনম র ৮২৬০২৫৯১৮২ ০১৭০৭১৪৯৬৪৬ 

531.  মাঃ আশরা ল ইসলাম মাঃ হেচন আলী শখ  েশাডা া ০৯ িদনম র ২৮৩০২৩৯৭৭৪ ০১৭৪৬৪৮৩৬৬৬ 

532.  মাঃ তিববর রহমান  শামছ ীন মি ক  েশাডা া ০৯ িদনম র ২৩৮০২৫৫৭৪১ ০১৭৩৮১০৯৪০৮ 

533.  মীর কােশম আলী মীর জাফর আলী  েশাডা া ০৯ িদনম র ৩২৮০১৭৩০৩৪ ০১৭৪৬৩৮১৬৫৯ 

534.  শখ মা ফ হাসান সামেজত আলী  েশাডা া ০৯ িদনম র ২০০৪৮৭১৮২২৭০১৩৮১১ ০১৩১৬২৩৪৭৮৯ 

535.  মাছাঃ আছমা আ ার  মাঃ আঃ হািসম শািম ল েশাডা া ০৯ িদনম র ৪৬৩০১৮১২৭১ ০১৯৪০৪৭৭১০৩ 

536.  মাঃ আিন র রহমান মাঃ ফজর আলী সরদার  েশাডা া ০৯ িদনম র ৮৭১৮২২৭৩৫২১২১ ০১৭৩৩১৮৫৭০৭ 

537.  মাঃ সাই র হােসন মাঃ আ র রহমান  েশাডা া ০৯ িদনম র ১৯৩০২১৭৩০০ ০১৭০৬৭৭০৮৮৯ 

538.  শখ আ ল গফর গালাম রহমান  েশাডা া ০৯ িদনম র ১৯১৮৪৮২৯৭৫ ০১৭০১৩৭১২৩৪ 

539.  মাছাঃ মােমনা খা ন জিহর উ ীন সরদার  েশাডা া ০৯ িদনম র ৭৩৩০২১০৮৬০ ০১৯৩৯৯৬৯৬০ 

540.  মীর হােসম আলী মীর জাফর আলী  েশাডা া ০৯ িদনম র ৬৮৮০১৬৬৮৮৬ ০১৭৫৫৯৩৬৭৭৬ 



পিব  ঈদ-উল-িফতর- 2022 উপলে  িভিজএফ কম িচর আওতায় উপকারেভাগীেদর নােমর তািলকা 
ইউিনয়নঃ 12নং ব ী,       উপেজলাঃ সাত ীরা সদর,       জলাঃ সাত ীরা 

ঃ নং উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম ামীর নাম াম ওয়াড নং পশা জাতীয় পিরচয়প  নং মাবাইল নং 
 

541.  মাঃ কিব ল ইসলাম মাঃ মিহ ল শখ  েশাডা া ০৯ িদনম র ১৪৮০১৬১৪৭৮ ০১৭৭৪৯০৪৪০৭ 

542.  মাঃ আলতাফ হােসন মাঃ র ইসলাম  েশাডা া ০৯ িদনম র ১৯৩০২৪০৪৭৬ ০১৭৫১২০২২৪৯ 

543.  মাছাঃ ফািতমা খা ন মাঃ িছয়াম উ ীন শখ তির ল ইসলাম েশাডা া ০৯ িদনম র ৯১৩০১৬৬৪২৫ ০১৭০৬০০৫১২৪ 

544.  মাঃ আকতা ল সানা তােহর সানা  েশাডা া ০৯ িদনম র ৫৫৩০১৮২৯৬২ ০১৭০৯৩১৪৮৪৩ 

545.  মাছাঃ িশফালী খা ন মাঃ ওমর আলী খা  েশাডা া ০৯ িদনম র ৬৯০৬৫৭৫৮৭০ ০১৯৪১৯১৬১৩৪ 

546.  মাঃ আলমগীর হােসন মাঃ ৎফার রহমান  েশাডা া ০৯ িদনম র ৩৭৩০২৫৯৫১৬ ০১৭৩৬৮৩০২৮৮ 

547.  মাছাঃ মােমনা খা ন কিরম বকস  েশাডা া ০৯ িদনম র ৮৬৮০১৯৯৪৩০ ০১৭০৯১০১৮৩২ 

548.  মাঃ জািমর মা া মাঃ গফফার মা া  েশাডা া ০৯ িদনম র ৫০৮৯৫১৭৪৪৪ ০১৭১৫৫৭০১৮৪ 

549.  মাঃ ফয়সাল হােসন মাঃ ম আলী  েশাডা া ০৯ িদনম র ৫৫৬০৭৮৪৬৯৫ ০১৯১৬৫৪২৩১১ 

550.  মাঃ আ ল  খােয়র মাজাে ল হক  আমতলা ০১ িদনম র ৭৭৭৯৯৪৪৫২৪ ০১৮৪৩৭২৬৩৭৩ 

551.  মাঃ মিফ ল ইসলাম মাসেলম আলী মাড়ল  আমতলা ০১ িদনম র ৫০৭৯৮৬৭৩৬১ ০১৮১০৯৬৩৩৬৬ 

552.  মাঃ রজওয়ান কবীর মাঃ সালাম ফিকর  আমতলা ০১ িদনম র ৬৪১৮২৩২৩৩৩ ০১৭৬৩০১০৯৩৩ 

553.  মাঃ খিল র রহমান মা ার আলী মাড়ল  আমতলা ০১ িদনম র ১০১৪৯৭৪১১৫ ০১৭৬৩৪০০২৫ 

554.  খারেশদ আলম নািজম উ ীন সরদার  আমতলা ০১ িদনম র ৮৭০৩০৭৪৫৮৮ ০১৮৯০৫৫৫৩৩১ 

555.  মাছাঃ তাসিলমা খা ন মাঃ কালাচাদ সরদার  আমতলা ০১ িদনম র ৭৭৭৯৮৭৮৯৩৮ ০১৬৮১২২০৫৮২ 

556.  িজবর রহমান র আলী সরদার  আমতলা ০১ িদনম র ৮২৩০১৫৭৮১৩ ০১৬৩৭৭৩৪৮১৪ 

557.  সািজদা খা ন মাঃ মাজাে ল হক  আমতলা ০১ িদনম র ২৩৮০০৯৪৭৫১ ০১৭৪৬৩৮১২১০ 

558.  মাঃ জাম র রহমান আেজল মা া  আমতলা ০১ িদনম র ৬৪২৯৮৭৭৫২২ ০১৭৪৮৫৪৮৯১৮ 

559.  মাছাঃ হািমদা খা ন এনােয়ত আলী  আমতলা ০১ িদনম র ১৯৩০২৩৪২৪৮ ০১৭৬৮৪৪৭৮৮৮
৮ 560.  হািসনা খা ন মাঃ সাহামত গাজী  আমতলা ০১ ৪১৮০৮৮৮০

৫৮ 
৪১৮০০৮৮০৫৮ ০১৭৪৯০৩০০৬৩ 
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561.  হািসনা খা ন ই ািহম হােসন  আমতলা ০১ িদনম র ১৪৮০০০৪১৫৭ ০১৭৬৬৭৫৭০৯৪ 

562.  মাঃ আ  বকর িস ীক গহর আলী সরদার  আমতলা ০১ িদনম র ৫০৮০০৮০১১১ ০১৭৭৯৪৯৩৯২৫ 

563.  মাসেলমা খা ন  জামাল সানা আমতলা ০১ িদনম র ৮৭১৮২৮১৩৮৩৯৯৪ ০১৭৩২৭৩৮৩৬৯ 

564.  তানিজলা খা ন এক র ঢালী  আমতলা ০১ িদনম র ৫৯৮০১৭৬৬৮৮ ০১৮৭৪৩৪২৫২৯ 

565.  মাঃ ফা ক হােসন বকস গাজী  আমতলা ০১ িদনম র ৭৩৩০১০৮৭৯১ ০১৭৭১০৯৪৮৪১ 

566.  মাছাঃ িবলিকছ মাঃ আ ল হাই সরদার  আমতলা ০১ িদনম র ৭৭৭৯৯৪৩০৮৮ ০১৮৩৭৬৬২০৯৮ 

567.  মাছাঃ মা রা খা ন আ ল হােসন দালাল  আমতলা ০১ িদনম র ১০১৫০৪৭৮১২ ০১৮৩৭৬৬২০৯৮ 

568.  মাছাঃ িফয়া খা ন হািনফ সানা  আমতলা ০১ িদনম র ৮২২৯৯৪৮০৩২ ০১৬১১০৯৬৬৫২ 

569.  মাছাঃ রািজনা খা ন ইসলাম  আমতলা ০১ িদনম র ৪৬২৯৮৯২৪৩৩ ০১৩১০৮২৩৯৫০ 

570.  মাছাঃ সিখনা খা ন আহাদ আলী  আমতলা ০১ িদনম র ৪৬৩০১০১৪৭৭ ০১৭৭৮১৯৩৭১৬ 

571.  হািলমা খা ন র ইসলাম  আমতলা ০১ িদনম র ৭৩৬০৩০৪১৭৯ ০১৯০৩২৯৯০৩২ 

572.  মাছাঃ কিহ র খা ন শাহাজান গাজী  আমতলা ০১ িদনম র ১৪৭৯৮৬৭৯৯৪ ০১৭১৪৫১৫২৭৩ 

573.  মাছাঃ ৎ ন নছা মাঃ মিজবর গাজী  আমতলা ০১ িদনম র ১৯২৯৯৯১৮৫৭ ০১৭৯৪৫১৮১৯৫ 

574.  মাছাঃ রেমছা খা ন মাঃ সাবহান সরদার  আমতলা ০১ িদনম র ১৯৯০৮৭১৮২২৭১৪ ০১৭৫২৭৬৬৮৪৯ 

575.  মাছাঃ নবীজান িবিব তিছ ীন  আমতলা ০১ িদনম র ১৪৭৯৮৬৬৬৯৯ ০১৭৪০১৮৫৭৭৯ 

576.  মাছাঃ সিলনা খা ন মাঃশাহা ীন মা া  আমতলা ০১ িদনম র ৮২৩০০৯৩১২৫ ০১৮৮৬৩১২৫২২ 

577.  মাছাঃ রািশদা খা ন মাঃ ফজর আলী দালাল  আমতলা ০১ িদনম র ৭৩৩০১০৮০৯৮ ০১৭৫৮৩৩৫৬৫৭ 

578.  কমেলশ মার সানা গৗর  চ  সানা  ক ঠালতলা ০২ িদনম র 1471540243 01796426206 

579.  মাঃ হােসম আলী মাঃ নােজর আলী  মাচড়া ০৩ িদনম র ৬৮৮০০৯২৭৩৬ ০১৭৫৩৮০১৯২৬ 

580.  আ  তােলব খারেশদ আলী  র ০৪ িদনম র 
6880342651 ০১৭৩০৬৬৮১১৪ 
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581.  মিন ামান মিহ ল ইসলাম  ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ৯৫৬৫০৮৪৯১১ ০১৭১৬৮২৮২৩৬ 

582.  মাঃ সাই ল ইসলাম আ র রিশদ মাড়ল  নারায়ন র ০৬ িদনম র 8680385658 01743923712 

583.  মহান  সরদার র সরদার  রায় র ০৮ িদনম র 7779872956 01762613021 

584.  মাঃ ম আলী সরদার মাঃ আলী বকস সরদার  েশাডা া ০৯ িদনম র 1930240328 01746373499 

585.  রেহনা খা ন মাঃ শহর আলী মাঃ লা  হােসন আমতলা ০১ িদনম র ১৯৩০৩৪৫১৩৫ ০১৭২৬৪২০৩০২ 

586.  মাছাঃ আেনায়ারা খা ন মাহা দ গাজী  আমতলা ০১ িদনম র ১৯৩০০৫৯৬৬৬ ০১৭৩৯৫২০০৯৬ 

587.  মেনায়ারা বগম মােজদ খা শির ল গাজী ব ী ০২ িদনম র ৬৮৭৯৯৭৩৯১২ ০১৮১১৬৪৩৪৫৩ 

588.  মাছাঃ তানিজলা খা ন মাঃ র ইসলাম গাজী আ ল হােসন ব ী ০২ িদনম র ৩২৭৯৯৮০০৫০ ০১৭২৬৪০০৮৮৪ 

589.  হাসেন আরা হারান সরদার শিফ ল গাজী ব ী ০২ িদনম র ৬৪২৯৯৭৪৯৪৯ ০১৮১০৯৬৩৬৩৯ 

590.  িফেরাজা খা ন আ র সা ার আঃ সা ার ব ী ০২ িদনম র ৫৯৯৭৪২৪৯২৩ ০১৮১৪৭১৩১৪৫ 

591.  নািছমা খা ন আঃ হক হযরত আলী ব ী ০২ িদনম র ১৪৮০০০৭৮৩৮ ০১৭৫২২১৮০৯৫ 

592.  মাছাঃ া া খা ন মাঃ আ ল খােয়র শািহন কিবরাজ ব ী ০২ িদনম র ১৫০৬৫৫২৮৭৪ ০১৭১৮২৪৯১৭২ 

593.  ল নাহার আিতয়ার ঢালী আরশা ল ইসলাম ব ী ০২ িদনম র ৮২৩০০২৪০১৩ ০১৭৭৫১৮৪৫৯৩ 

594.  আিছয়া খা ন আকরম গাজী আিমর আলী ব ী ০২ িদনম র ৫৯৮০০৪২২৭৮ ০১৬৪০৩৫৭৩১৬ 

595.  শফালী বগম িছয়াম ীন মাড়ল িছয়াম ীন মাড়ল ব ী ০২ িদনম র ৬৪৩০০১৫৮০৭ ০১৭৪৮৪৫৫৩৯৫ 

596.  মিজনা খা ন হােসন সরদার সিহ ল ইসলাম ব ী ০২ িদনম র ৫০৭৯৯৬৪৬০৬ ০১৮৮১১৪৫১১৯ 

597.  মাছাঃ ফিরদা খা ন ইসহাক সরদার রজাউল ব ী ০২ িদনম র ৯৫৬৫০০১১৯৬ ০১৬৫০২৬৩৭৮৪ 

598.  কাকলী খা ন রালী  আঃ হািমদ মাঝী ব ী ০২ িদনম র ৫৫৩০০৮১১০৭ ০১৮১০৯৬৩৩২৩ 

599.  হািমদা খা ন বা র আলী শখ বা র আলী ব ী ০২ িদনম র ১০১৪৯৯০৩৬৮ ০১৮৭৩৫৩২৫৫৪ 

600.  সানাভান িবিব বা র আলী খা ছেলমান সরদার ব ী ০২ িদনম র ০১৭০৬৭০৪৯৩০ ০১৭০৬৭০৪৯৩০ 
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601.  সালমা খা ন মাঃ আঃ আিজজ মিফ ল ইসলাম ব ী ০২ িদনম র ৪৬৫০৪৮০৩৪৮ ০১৭৫৫৯৪৭২৩৪ 

602.  সিলনা আকতার মাঃ স সরদার  ব ী ০২ িদনম র ৩৭০০৪১৫৫৪৪ ০১৭০৯৩১৪৮৭৪ 

603.  তানিজলা খা ন আঃ গ র আনা ল ইসলাম ব ী ০২ িদনম র ৫০৮০০০৭০১৫ ০১৭৯১৬৭৪৫৩৫ 

604.  জাহানারা খা ন শাম ীন শখ ম  িময়া ব ী ০২ িদনম র ২৩৮০২৫১২৫২ ০১৭০৯৩১৪৫৭৭ 

605.  ছালমা খা ন অেহদ আলী মিন ল কিবরাজ ব ী ০২ িদনম র ৯১৫৪৩৬৯৯৩৯ ০১৭৬০৫৩৫৭৯৬ 

606.  রজাহান বগম শিফউ া   ব ী ০২ িদনম র ২৮৩০০০৪৫৯০ ০১৯৭২৬১২৪৪০ 

607.  মিন ল ইসলাম আ ল আিজজ  ব ী ০২ িদনম র ৪৮৫৪৩৬০৫৮৭ ০১৭৬৬৭৩১৪৮১ 

608.  িফেরাজা খা ন অিজহার সরদার শিফ ল ব ী ০২ িদনম র ৯১২৯৯৭২৫৪৪ ০১৭৯২২৫০৩৮৮ 

609.  সিখনা ইমান আলী সরদার আঃ মােজদ ভ ান ব ী ০২ িদনম র ৫৯৭৯৮৯৫৫০৪ ০১৭১৩৯৬৮৭৩৮ 

610.  আেলয়া খা ন ইসাহক আলী িব াস সা াম হােসন ক ঠালতলা ০২ িদনম র ৫৯৬২০৭২১৪৫ ০১৭৬৩৮৪৪৭১১ 

611.  আ র রউফ  মাঃ আকবর  ক ঠালতলা ০২ িদনম র ৭৭৭৯৯৭৬২৭৮ ০১৮৩৭১৭১২২২ 

612.  রােবয়া খা ন শাহাদাত আলী ফজর আলী ক ঠালতলা ০২ িদনম র ৪১৮০০৯১৫১৬ ০১৮১০৯৬৩৩৪৯ 

613.  আলমগীর হাসেন আঃ রহমান  িশবনগর ০৩ িদনম র ৫০৬১৭৫০৩৮৫ ০১৭২৯৮৮০৪৪০ 

614.  শািমমা লতানা আঃ রিহম  িশবনগর ০৩ িদনম র ৪১৭৫৮৫৩২২৩ ০১৭৩০৯৮৬৮৬৬ 

615.  মাছাঃ কাম ন নছা মাঃ আয়ব আলী রিফ ল ইসলাম বাউলডা া ০৩ িদনম র ১৪৮০১৭৮৪১৫ ০১৮৫৮৩৩৫০৫৭ 

616.  মাছাঃ নাজমা খা ন ছেপদ আলী মাড়ল গালাম মা ফা বাউলডা া ০৩ িদনম র ২৩৮০১৯১৫০৮ ০১৭৪০৮০৬৭৮৮ 

617.  মাছাঃ নাছিরন লতানা বরেকা া ফা ক হােসন বাউলডা া ০৩ িদনম র ২৩৮০১৫০৯২৬ ০১৭১৯৭২৯১৪৬ 

618.  তানিজলা খা ন বজ র রহমান  বাউলডা া ০৩ িদনম র ২৮৩০২৩৩৪১৩ ০১৭৩৩৬৬৯২২৯ 

619.  মাছাঃ তানিজলা খা ন মাঃ লতান সরদার  িশবনগর ০৩ িদনম র ৮৬৮০১৭৭৬৯১ ০১৯২১১০৩৮২১ 

620.  ঝন া খা ন িনছার আলী  মাচড়া ০৩ িদনম র ৫৫৩০০১২৪৬৬ ০১৭৬৬৭৩২৪৪০ 
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621.  িফয়া খা ন এজাহার আলী  মাচড়া ০৩ িদনম র ৩৭৩০১০২৮১৫ ০১৭৩৫১৭৯৯৫০ 

622.  রােফজা খা ন রিফ ল ইসলাম  মাচড়া ০৩ িদনম র ৩৭২৯৮৭৭৫৫৯ ০১৭৫৮৮৩৫৬০১ 

623.  মাছাঃ আেনায়ারা খা ন মাঃ আিক ি ন সরদার  মাচড়া ০৩ িদনম র ৩২৭৭৯৯৮০১৩ ০১৮১৭৫৪০৫২২ 

624.  মাস রা খা ন ল ইসলাম  মাচড়া ০৩ িদনম র ২৮০৭৮৭০০৯৮ ০১৭৭৩৩৫৬১৪৮ 

625.  মাঃ আনা ল ইসলাম ছা ার ব  সরদার  মাচড়া ০৩ িদনম র ১৪৫৩১৬১৮৫১ ০১৭৪৮৫৪৮১০৩ 

626.  শািহ র বগম সাহা িদ দন িব াস  মাচড়া ০৩ িদনম র ৪৬২৭১৪০২৩১ ০১৮১২৮২৮৯০ 

627.  মাছাঃ পারভীন আ ার তেফল সরদার  মাচড়া ০৩ িদনম র ১৯২৯৩১৭৯০২ ০১৭৬৮৭৮৩৩৯৮ 

628.  নািগ স লতানা কওছার আলী  মাচড়া ০৩ িদনম র ২৩৮০১০০৬৪০ ০১৭৮৪২৫৬১১৮ 

629.  চায়না খা ন জাম র আলী  মাচড়া ০৩ িদনম র ৪৬৩০১০৬৯৪৮ ০১৭৪৯৩৯৩০৪৪ 

630.  হািলমা খা ন জালাল গাজী  মাচড়া ০৩ িদনম র ১০১৫১২৬০৯৫ ০১৭৩৬১৪২৯৯৪ 

631.  মাছাঃ শফালী বগম মইজ উ ীন সরদার  মাচড়া ০৩ িদনম র ১৯২৯৯১৭৮০৩ ০১৭৫৩৩৪১৮৫৭ 

632.  মাছাঃ রজাহান রামপদ  মাচড়া ০৩ িদনম র ২৩৯০১৬৫৩৫১ ০১৮৭৭৮৬৪৭০১ 

633.  সািনয়া খা ন রজাউল গাজী  মাচড়া ০৩ িদনম র ১৯৯৯৮৭১৯০১১১০৯৫৯২ ০১৭৭০৪০৭৫৩২ 

634.  মাছাঃ শািহনা আ ার িশলা আঃ িজদ গাজী শির ল মাচড়া ০৩ িদনম র ৫০৭৬৩৮৬৮০৩ ০১৮৪৮২০৭৪১৯ 

635.  ফিজলা বগম এলবাহার  মাচড়া ০৩ িদনম র ১০২২৩৪৮৯৯৭ ০১৭৬৬৩৩০৩৭৫ 

636.  মাছাঃ ছািবনা খা ন মাঃ সেক ার সরদার রিবউল ইসলাম িশবনগর ০৩ িদনম র ২৮৩০২৩৩৪১৩ ০১৭৩৩৬৬৯২২৯ 

637.  রজাহান খা ন আঃ রহমান  িশবনগর ০৩ িদনম র ২৩৫৬৫৪৮৭৯৬ ০১৭১৬৬০৮০৬৩ 

638.  মাছাঃ কা লী খা ন মাঃ িজবর রহমান ফা লক হােসন র ০৪ িদনম র ৩৭৩০৩৫৮০৬০ ০১৭৫০৮২৫২৮১ 

639.  আিছয়া খা ন বিশর সরদার সিফ র ০৪ িদনম র ৬৪৩০২৮৯১৯৬ ০১৮১৪৮৮৬২৭১ 

640.  হািছনা বা  িসরাজ আিল মাঃ মিতয়ার সরদার র ০৪ িদনম র ৩৭৩০২৯৯২৫৬ ০১৬৪৩৬৪৯৬০৮ 



পিব  ঈদ-উল-িফতর- 2022 উপলে  িভিজএফ কম িচর আওতায় উপকারেভাগীেদর নােমর তািলকা 
ইউিনয়নঃ 12নং ব ী,       উপেজলাঃ সাত ীরা সদর,       জলাঃ সাত ীরা 

ঃ নং উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম ামীর নাম াম ওয়াড নং পশা জাতীয় পিরচয়প  নং মাবাইল নং 
 

641.  খােলদা খা ন মাঃ মােহার আলী সিহ ল দালাল র ০৪ িদনম র ৬৪৩০৩৪৮৪৯৭ ০১৭৬২২১৩১০০ 

642.  মাছাঃ সািহদা আ ার িলিল মাঃ শরালী  র ০৪ িদনম র ৬৪২৭৪৪৬৯৯৮ ০১৭৭৩৪৮৯১২০ 

643.  মাছাঃ সাথী আ ার মাঃ শাহাজ ীন িময়া আঃ ছালাম র ০৪ িদনম র ৫৯৭৬২৩৬২২৩ ০১৭১১৩৫৪৩৭৭ 

644.  মাছাঃ জািকয়া লতানা মাঃ জালাল উ ীন গাজী আ ল কালাম র ০৪ িদনম র ৬৪৩০৩৪৯৩৭০ ০১৭১৭৮১১৪৯৫ 

645.  মাছাঃ আেবদা খা ন মাঃ আকবর গাজী বাব  র ০৪ িদনম র ৩২৮০৩৫৫২৩৫ ০১৭৩৪৮০০১৯১ 

646.  রজাহান নািজর উ ীন রায়হান র ০৪ িদনম র ৭৭৮০২৯১১৭০ ০১৭৫২৪১২৪৭৫ 

647.  মাছাঃ ফােতমা খছানা মাঃ রিবউল হক নািস ীন র ০৪ িদনম র ৪৬১০১৫৮৮২৮ ০১৭৩৯৫২২৯৩৮ 

648.  মাছাঃ সােলহা খা ন আরশাদ আলী দালাল  র ০৪ িদনম র ৫৫৩০৩৩৮৮৪৬ ০১৮৫১৪৪৪৪৬৭ 

649.  মাছাঃ ফেতমা খা ন র ব  দালাল শিফ ল দালাল র ০৪ িদনম র ২৮৩০৩৩৭০৩২ ০১৭৮৯৫২০২০৪ 

650.  মাছাঃ রিহমা খা ন মাঃ আরশাদ আিল আির ল কািরগর র ০৪ িদনম র ২৬৩০৩৩৮৩৬০ ০১৭৭১০৬৬৮৬৫ 

651.  মাঃ গালাম িকবিরয়া মাঃ আ ল অেহদ  র ০৪ িদনম র ৪৬৩০৩৬৫৩১২ ০১৯৮৮৭৫৫২৫২ 

652.  মাঃ িসরা ল ইসলাম মাঃ মাজাে ল হক  র ০৪ িদনম র ৪১৮০২৮৫১৮৩ ০১৬৪১৫৩৪১১০ 

653.  মাছাঃ নািগ স লতানা মাঃ আ ল অেমদ  র ০৪ িদনম র ৮৬৮০৩২১৪৭১ ০১৭৫৬০৬৮২১১ 

654.  মাঃ ইকবাল হােসন আ ল কােশম আ ল কােশম র ০৪ িদনম র ৯১৩০৩৪২৯১৯ ০১৭৩৬৩২৯৬৪৯ 

655.  মাছাঃ হািলমা খা ন মাকেছদ আলী  র ০৪ িদনম র ৯১৩০৩৪৫৮৩৯ ০১৭৩৮৯৩৪৬১১ 

656.  মাছাঃ শািহনা খা ন র আলী ম ল মিতয়ার র ০৪ িদনম র ১০১৫১৪৮৪২০ ০১৭৪৭৮৩৩১৩৪ 

657.  শফালী খা ন আরশাফ আলী গাজী আফাজ উ ীন র ০৪ িদনম র ৮২৩০৩৫৩৮১৮ ০১৭২১৯১৪৭১১ 

658.  মাছাঃ রাখসানা খা ন মাঃ বজ র রহমান িমজা র রহমান র ০৪ িদনম র ১০১৫১৪৯৬৫৯ ০১৯৫১৮৪১২৯০ 

659.  কাম ামান আঃ রিহম  িশবনগর ০৩ িদনম র ৪৫৬৭৮৯৫৪৬৮ ০১৭৩০৯৮৬৮৬৬ 

660.  খািদজা খা ন লিতফ  রায় র ০৮ িদনম র ৫৪৬২৫৭৯৬৫৮ ০১৮৮৮৬৮৪৬৮৬ 



পিব  ঈদ-উল-িফতর- 2022 উপলে  িভিজএফ কম িচর আওতায় উপকারেভাগীেদর নােমর তািলকা 
ইউিনয়নঃ 12নং ব ী,       উপেজলাঃ সাত ীরা সদর,       জলাঃ সাত ীরা 

ঃ নং উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম ামীর নাম াম ওয়াড নং পশা জাতীয় পিরচয়প  নং মাবাইল নং 
 

661.  পা া খা ন মাঃ ছেলমান সরদার  ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ৮৭০৩০৭৫২৮৬ ০১৭১০০৭৮৫৩৭ 

662.  িশিরনা খা ন মাঃ ল ইসলাম  ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ৭৩১৮৬৫৮০২৩ ০১৬৪৮৫০৮৪৬৩ 

663.  মাছাঃ রজাহান খা ন মাঃ ইনসাফ আলী  ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ২৮৩০১৭৭১৯৮ ০১৩০৬৬২৪৫৬১ 

664.  মাঃ আ ল আহাদ আিছর উ ীন  ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ৪১৮০১৪৭৮৭০ ০১৮৭৩৫৩০৫৯০ 

665.  মাঃ আকবর আলী িম ী হামজার  ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ৫৯৮০১৭১৬৮৯ ০১৮৬২৯৪৩৮৯৮ 

666.  মাছাঃ মাসেলমা খা ন মাঃ মাকেছদ আলী  ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ৪৬৩০২০২১৮৪ ০১৬১১০৯৬৮০৩ 

667.  শািহ র বগম মাঃ ল ইসলাম  ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ২৩৮০১৯২৬০৫ ০১৩০৬৬২৪৫৫৪ 

668.  রািফউল ইসলাম রািকব কওছার আলী  ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ৯১৫০৩৪৫২০৬ ০১৭৮০৩২০৫৫২ 

669.  িকম হােসন মাশারাফ হােসন  ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ১৫১০৬৫৮০৮৯ ০১৬৪২১৯৩৪৯৪ 

670.  মাঃ আলমগীর কিবর মাঃ গ র মাড়ল  ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ১০১৫১২৬৫৯০ ০১৬১১০৯৬১১৬ 

671.  মাঃ জাহা ীর আলম মাঃ ই্য়া ছ আলী  ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ৪৬৩৯৪০৩৪৫২ ০১৮৫৯২৭১৫৪২ 

672.  মাঃ আসা ল ইসলাম হামজার িম ী  ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ৭৭৮০২৪৭৬৪৪ ০১৮৮৫১৯৬৭৪৩ 

673.  মাঃ িব াল হােসন মাঃ আরশাদ আলী  ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ৪২০৪৩২২৮৩০ ০১৭৫৯৭৪০৬৫৩ 

674.  মাছাঃ রেবকা কা ন মাঃ মিজদ সরদার  ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ১৯৯৯৮৭১৮২২৭০০৬০৪৮ ০১৮৪০৪০১১৯০ 

675.  মাঃ ম আলী রজব আলী  ভাটপাড়া ০৫ িদনম র ৪৬৩০২০৩২০৮ ০১৭৯১৯০৮০৮৪ 

676.  রািজনা খা ন সা ার আলী  ঘরচালা ০৭ িদনম র ৫৬৩১৪৭৫৮৯৭ ০১৭৩০৯৮৬৮৬৬ 

677.  কিরমন িবিব িসরা ল ইসলাম  রায় র ০৮ িদনম র ৫৬৫৬৮৭৮৯৭৬ ০১৩৭৫৮৯৮৬৫ 

678.  মাছাঃ আয়রা খা ন মািনক িব াস  নারায়ন র ০৬ িদনম র ৩৭৩০২৫৬৩৩০ ০১৭৯৩৮৮৭১১০ 

679.  মাছাঃ রিহমা খা ন িক  সরদার  নারায়ন র ০৬ িদনম র ১৯৩০৪০০৩৯৩ ০১৮৭৮১০১০১৯ 



পিব  ঈদ-উল-িফতর- 2022 উপলে  িভিজএফ কম িচর আওতায় উপকারেভাগীেদর নােমর তািলকা 
ইউিনয়নঃ 12নং ব ী,       উপেজলাঃ সাত ীরা সদর,       জলাঃ সাত ীরা 

ঃ নং উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম ামীর নাম াম ওয়াড নং পশা জাতীয় পিরচয়প  নং মাবাইল নং 
 

680.  মাছাঃ শাহানারা বগম মাঃ িজন াহ সরদার  হাজী র ০৬ িদনম র ৩২৮০২৫৫০১৩ ০১৭৮৫০২৮১১০ 

681.  মাছাঃ নরগীস বগম র ইসলাম সরদার  হাজী র ০৬ িদনম র ৭৩৩০০১৩৫২৪ ০১৭৩২৬৯৮৩১৪ 

682.  মাছাঃ আেবদা খা ন মাঃ আকেছদ আলী ম ল  হাজী র ০৬ িদনম র ৮৬৮০২৮০৭৯২ ০১৭৩২৭৭৭৬৯০ 

683.  মাছাঃ আেনাতা খা ন মাঃ সেবদ আলী ম ল  হাজী র ০৬ িদনম র ৩৭৩০৩০১৩১৮ ০১৩০৮২১৭০৫১ 

684.  মাছাঃ সািহদা খা ন মাঃ আ ল কােশম   হাজী র ০৬ িদনম র ৬৪৩০২৪৯০২৬ ০১৭৮৬০১৫৭০৪ 

685.  মাঃ আহ দ আিল রিহম ব  সানা  নারায়ন র ০৬ িদনম র ৪৬৩০৩৬৬১৭৯ ০১৬১১০৯৬১৮৪ 

686.  মাঃ আনা ল ইসলাম আ ল গফফার সরদার  নারায়ন র ০৬ িদনম র ৬৪১০৬৮১০৭৩ ০১৯৬৫২৪৩১২৭ 

687.  মাঃ শহী াহ মা া মাঃ শাহাজউ ীন মা া  নারায়ন র ০৬ িদনম র ৩৭০৮৪৯৪৩৮৪ ০১৭৭২৪১৪৭৮২ 

688.  মাছাঃ মেহ ন নছা সাম র মা া  নারায়ন র ০৬ িদনম র ৬৪৩০২৯২৮৮৫ ০১৭১৯৮৩৮১৫৮ 

689.  কদবা  িবিব এমান আলী সরদার  নারায়ন র ০৬ িদনম র ৭৩৩০৩১৩৮২১ ০১৭১৯৮৩৮১৫৮ 

690.  মাছাঃ নািছমা খা ন আদম আিল সরদার  নারায়ন র ০৬ িদনম র ৩৭৩০২৯৯৬৫২ ০১৩০১২৪৭৩৯৮ 

691.  স হােসন আিজজার রহমান  আমতলা ০১ িদনম র ১২৩৪৫৬৮৭৯৬ ০১৭৮৫৯৮৬৮৫৬ 

692.  রজাউল ইসলাম মিফ ল ইসলাম  আমতলা ০১ িদনম র ১২৩৪৫৬৮৭৯৮ ০১৭২৫৯৮৬৫৮৪ 

693.  করামত আলী সরদার আ ল বাির সরদার  ঘরচালা ০৭ িদনম র ৫০৮০২৮৬৮১৭ ০১৭৯১৯০৮৩০৫ 

694.  মাঃ বাব  হােসন হাসম া  ঘরচালা ০৭ িদনম র ৮৬৮০৩৬৭৪৫৬ ০১৭১৬৬১০২৫০ 

695.  মাঃ িমসারাত আলী মা া মাঃ আফছার আলী  ঘরচালা ০৭ িদনম র ৭৭৮০৩৬০২৭২ ০১৭২৮৮৫৬৩৯৫ 

696.  মাছাঃ নািছমা খা ন মাঃ আঃ গ র  ঘরচালা ০৭ িদনম র ১০০৬৮৬৮৬৮৯ ০১৭৭৯৬৫৯৩০৯ 

697.  মাছাঃ ছােলয়া বগম জয় ীন গাজী  ঘরচালা ০৭ িদনম র ৯৫৬৫১৬৭০১৩ ০১৭৯৯৭৫৫০২৭ 

698.  মাছাঃ হািলমা খা ন মাঃ জামাল উ ীন মাড়ল  ঘরচালা ০৭ িদনম র ৮৬৮০৩৯১০৪৫ ০১৭৫৬৬০০২১৩ 

699.  মাছাঃ সিলমা খা ন মাঃ আ  বা ার  ঘরচালা ০৭ িদনম র ৮৬৮০৩২৯০৯৪ ০১৭৫৩২৮৮৭৬৭ 



পিব  ঈদ-উল-িফতর- 2022 উপলে  িভিজএফ কম িচর আওতায় উপকারেভাগীেদর নােমর তািলকা 
ইউিনয়নঃ 12নং ব ী,       উপেজলাঃ সাত ীরা সদর,       জলাঃ সাত ীরা 

ঃ নং উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম ামীর নাম াম ওয়াড নং পশা জাতীয় পিরচয়প  নং মাবাইল নং 
 

700.  পা ল বগম গালাম বািরক  ঘরচালা ০৭ িদনম র ৭৩৩০৩৭৪৯৩০ ০১৭৮৬২৭১৭৭৬ 

701.  মাছাঃ ফিরদা খা ন করামত  ঘরচালা ০৭ িদনম র ৭৩৩০৩৭৫৫২৩ ০১৭৬৭৬২৮০৫২ 

702.  রাকাইয়া খা ন মাঃ িব াল হােসন  ঘরচালা ০৭ িদনম র ৪২১৫৩৬৪৩৪২ ০১৭৩৫২৬০৮৬২ 

703.  মাছাঃ সিখনা খা ন মাঃ আমেজল হােসন  ঘরচালা ০৭ িদনম র ৩২৮০৩৬১৪১৫ ০১৭০১৩৩৯৫৬৬ 

704.  মেনায়ারা খা ন মাঃ আ াহ  ঘরচালা ০৭ িদনম র ৮৬৮০৩২৯০৩৭ ০১৭৯৯৪২৩৮৪৬ 

705.  মেনায়ারা বগম মাঃ ইনছার আলী  ঘরচালা ০৭ িদনম র ৫৫৩০২৮৮৫৩৮ ০১৩০৭২২১৬৭৮ 

706.  মাছাঃ সািজদা খা ন মাঃ বান খান  ঘরচালা ০৭ িদনম র ২৮৩০৩৪৪৯১ ০১৭৪৩২৫১১৪৮ 

707.  মা রা খা ন মাঃ আরশাদ সানা  ঘরচালা ০৭ িদনম র ৬৪৫৬৬১৪০৫৩ ০১৭০৯১০৯৫২২ 

708.  আঃ রিহম জাহাবাজ হােসন  নারায়ন র ০৬ িদনম র ২৩৫৬৪৬৮৭৯ ০১৭৩২৫৭৮৯৬৫ 

709.  ছিকনা খা ন মাঃ রা াক হােসন  নারায়ন র ০৬ িদনম র ২১৩৫৪৬৮৭৯ ০১৭৪৫৬৭৮৯৯৮ 

710.  মাছাঃ ফাইমা খা ন মাঃ এলািহ ব   রায় র ০৮ িদনম র ৪১৮০০২২৪৩৮ ০১৭৭২১০৩৫২৫ 

711.  মাছাঃ মিরয়ম িবিব মাঃ দছারাত আলী খােলক সরদার রায় র ০৮ িদনম র ৪১৭৯৯৫৫৫৯৩ ০১৭৬২২১৩০১১ 

712.  মাছাঃ রিহমা খা ন কিলমউ ীন  রায় র ০৮ িদনম র ৮৬৮০১২৫৯৪৮ ০১৭০৩৩৯২৫১৮ 

713.   মমতাজ বগম মাঃ আঃ মিজদ মাড়ল মাছা ী সরদার রায় র ০৮ িদনম র ৬৪৩০০২২৫৯৭ ০১৭৪৪৭৩৪৭১৪ 

714.  মাছাঃ রেহনা পারভীন ছা ার মাড়ল মিন ীন মাড়ল রায় র ০৮ িদনম র ৩৭৩০০৩২৬৭৩ ০১৯১২২৬৬৬৭৯ 

715.  মািফয়া খা ন গফফার িব াস সাহাদাত খা রায় র ০৮ িদনম র ৫০৭৯৮৫২৬০২ ০১৯৫২৭৭০৬৭২ 

716.  মাছাঃ সিলনা পারভীন আিতয়ার গাজী আসা ল সরদার রায় র ০৮ িদনম র ৪১৮০০৯৬৭৯৬ ০১৭৮১৩১০৪৫০ 

717.  মাছাঃ পারভীন বগম মাঃ তােলব গাজী নজ ল খা রায় র ০৮ িদনম র ৭৩২৯৮৯৫৪০৮ ০১৭২৮৯০৫৭৫২ 

718.  মাছাঃ নছা েনছা তােছর সামাদ গাজী রায় র ০৮ িদনম র ৭৭৮০০২৫৫৬০ ০১৭০৯১০৯৮৩৫ 

719.  মাছাঃ নািছমা খা ন মাঃ শহর আলী সালাইমান িব াস রায় র ০৮ িদনম র ২৩৭৯৯৬২০৭৫ ০১৭০৩৩৯২৪১৮ 



পিব  ঈদ-উল-িফতর- 2022 উপলে  িভিজএফ কম িচর আওতায় উপকারেভাগীেদর নােমর তািলকা 
ইউিনয়নঃ 12নং ব ী,       উপেজলাঃ সাত ীরা সদর,       জলাঃ সাত ীরা 

ঃ নং উপকারেভাগীর নাম িপতার নাম ামীর নাম াম ওয়াড নং পশা জাতীয় পিরচয়প  নং মাবাইল নং 
 

720.  মাছাঃ রওশনওয়ারা হারান িব াস আঃ আিলম িব াস রায় র ০৮ িদনম র ৬৪২৯৮৭৫১৫৩ ০১৭২২৮৩৬০১৭ 

721.  তােহর নছা মাঃ মেজর আিল সরদার মাঃ আসা ল ইসলাম রায় র ০৮ িদনম র ২৮২৯৯৪৫৫৩০ ০১৭২৬৭৮৪৫৬০ 

722.  মাছাঃ হােসেনয়ারা খা ন  মাঃ আ ল জিলল রায় র ০৮ িদনম র ১৯৭৪৮৭১৮২২৭০০০০২ ০১৩০৭২৪৫৩৫৬ 

723.  মাছাঃ খােদজা বগম হােমদ আলী আির ল িব াস রায় র ০৮ িদনম র ৬৪৩০০২১৯৮৭ ০১৭৭২৬৫১৩২৯ 

724.  মাছাঃ মােমনা বগম ফজর আলী সরদার নেজম সরদার  রায় র ০৮ িদনম র ২৮২৯৮৬৩৪৬৯ ০১৭০৮০২১৯৯৬ 

725.  শািহমা খা ন আ ল জ ার  রায় র ০৮ িদনম র ৭৭৫৭৮৫৬৫৫৯ ০১৭৬১৪৬৩৬২৬ 

726.  লাইলী পারভীন কােসম মা া আলম রায় র ০৮ িদনম র ৪৬৩০০৩৭২৪২ ০১৭৬৫২০০৯১৭ 

727.  মাছাঃ নািছমা খা ন ইমা ল ইসলাম হািমদ মাড়ল রায় র ০৮ িদনম র ১৯৩০০০৭৯৯০ ০১৭৩৬১২৮৮৬১ 

728.  মাছাঃ পারভীন বগম মাঃ ন র গাজী িমজা র সরদার রায় র ০৮ িদনম র ২৮৩০০৮৬৯৮৫ ০১৭৪২০৪৬৫৪৭ 

729.  জয় র বগম মাঃ বাবর আিল সখ লিতপ গাজী রায় র ০৮ িদনম র ২৩৭৮৮৭৯৮৯৯ ০১৭০০৬৯২১৩৭ 

730.  মাঃ আঃ আলম মাঃ ন র আলী  রায় র ০৮ িদনম র ৯৫৬৪৯২৭৫৮১ ০১৭২২৮৩৬০১৭ 

731.  শাহানাজ খা ন রজাউল ইসলাম  রায় র ০৮ িদনম র ২৩১৫৪৬৮৭৯৬ ০১৭৫৯৮৬২৫৩ 

732.  মাছাঃ ব া িমজা ইরফান মাড়ল  েশাডা া ০৯ িদনম র ৮৬৮০১৯৯০৪২ ০১৭১০০৮১৪৬ 

733.  মাছাঃ িরিজয়া বগম গ র মাড়ল  েশাডা া ০৯ িদনম র ৪৬৩০২৬৪৪০৮ ০১৭৪৬২৩২৪৬০ 

734.  মাঃ শিহ ল ইসলাম  মাঃ ফজর আলী সরদার  েশাডা া ০৯ িদনম র ৯১৩০১৮৯৬১৭ ০১৭০৯৩১৫৩০২ 

735.  মাছাঃ রনাহার খা ন মাঃ মােজদ আলী  েশাডা া ০৯ িদনম র ১৪৮০১৬০৫০৪ ০১৩০৭৯৫২২৯৭ 

736.  জসিমন আ ার মাঃ সাই র রহমান  েশাডা া ০৯ িদনম র ৮৭২৪৩০৩৯৪৫৬১৩ ০১৭৩৬৩৯৩৫৫৪ 

737.  মাঃ েবল হােসন মাঃ মিফ ল ইসলাম  েশাডা া ০৯ িদনম র ৭৮০৩০৪৫৮৮৪ ০১৭১৯৩৯০৯৮৩ 

738.  মাছাঃ আেলদা খা ন মাঃ বাজাউ াহ শখ  েশাডা া ০৯ িদনম র ১৪৮০১৬০৮২৭ ০১৭৩৩২৭৭৭৪৫ 

739.  মাঃ রািক ল ইসলাম শিফ ল ইসলাম  েশাডা া ০৯ িদনম র ৪২১০৬২৯০৮৭ ০১৯৮০২৮০৭৫৮ 



পিব  ঈদ-উল-িফতর- 2022 উপলে  িভিজএফ কম িচর আওতায় উপকারেভাগীেদর নােমর তািলকা 
ইউিনয়নঃ 12নং ব ী,       উপেজলাঃ সাত ীরা সদর,       জলাঃ সাত ীরা 
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740.  মাঃ ইমরান হােসন মাঃ মিন ল ইসলাম  েশাডা া ০৯ িদনম র ৩২৬৩৪৭৮৯৪৭ ০১৭৩৯৫৯৯৬৯৩ 

741.  মাঃ আলফাজ দফাদার ত হমােয়ত দফাদার  েশাডা া ০৯ িদনম র ১৯৭৪৮৭১৮২২৭০০০০০৪ ০১৩০১৯৩৬২৩৪ 

742.  শখ আফছার আলী শাহবান আলী শখ  েশাডা া ০৯ িদনম র ৩২৮০১৭৪১৪৯ ০১৭৩৪৪২৩৬০২ 

743.  আ া খা ন মাছাঃ হািমদা খা ন  েশাডা া ০৯ িদনম র ৭৩০৩৭০১৯২৯ ০১৭৫৪৭৯১৮৬৯ 

744.  মাঃ আ ল মা ান মীর আকবর আলী মীর  েশাডা া ০৯ িদনম র ৫৯৮০২৭১৪৫৫ ০১৭৩৩২৭৭৪৫ 

745.  মাঃ আকতার সানা তােহর সানা  েশাডা া ০৯ িদনম র ৫৫৩০১৮২৯৬২ ০১৭০৯৩১৪৮৪৩ 

746.  মাঃ আ ল কিরম ধাবক আ াজ ধাবক  েশাডা া ০৯ িদনম র ১০১৫১০০০৭৪ ০১৭০১৬৫২৭১৪ 

747.  মাছাঃ সিলনা আফেরাজ মাঃ আ ল গ র মা া  েশাডা া ০৯ িদনম র ১৯৩০২৩৮৯২৬ ০১৯৯৮৮১০১৮৩ 

748.  মাঃ ল হােসন মাঃ ঝিকম উ ীন  েশাডা া ০৯ িদনম র ৯৫৬৫০৮৫৭৮৫ ০১৭২৯১৬৫৩১৯ 

749.  মাছাঃ জয়নব বগম অফর আলী  েশাডা া ০৯ িদনম র ৭৭৮০২৫১৭০৩ ০১৭২৮৯৮৭২৭৫ 

750.  মাঃ াফ মা া মাঃ আঃ রহমান  েশাডা া ০৯ িদনম র ৯১৩০১৮৯৬২৫ ০১৭১৫১৬৮১০৩ 

751.  মাছাঃ মৗ মী খা ন মাঃ িরজাউল ইসলাম  েশাডা া ০৯ িদনম র ৬৯০১১৮৯৭৩৫ ০১৭৩৪৮০৮১৬৪ 

 


