
ক্রঃ নং উপকার ভ াগীর নাম স্বামী/স্ত্রী 

উ য়ের

জাতীে পররচেপত্র ও 

ভমাবাইল নম্বর ( ভে ভকান 

এক জয়নর)

ঠিকানা            

গ্রাম/ওোর্ড/ ইউরনেন

ভপশা ও মারিক আে 

ভে ভকান এক জয়নর

ছরব স্বামী ও স্ত্রী উ য়ের

১ মেহেরুহেছা খাতুন

স্বােী-মৃত েীরজালি গাজী

         

১৯৪৯৮৭১০৪১৫০০০০০৫        

                                         

ভমাবাঃ ০১৭০৩২২৮৩৬৯
আনুলিয়া

শ্রলেক                            

৬,৫০০/-

২ ১। েোোঃ সোেহি উদ্দীন গাজী

লিতা-মৃত শের আিী গাজী               ২। েোছাোঃ 

মখাহদজা খাতুন                 জং-মোোঃ মসাহেি উদ্দীন 

গাজী

            ৮৭১০৪১৫৭৬১১৯৯      

                                          

ভমাবাঃ ০১৯৩১৯৫৭৯৯০
আনুলিয়া

শ্রলেক                            

৭,০০০/-

৩ ১। েোোঃ বলি্িাি েোসহন গাজী

লিতা-মোোঃ মসাহেি উদ্দীন গাজী         ২। েোছাোঃ 

ফাহতো খাতুন                 জং-মোোঃ লবল্লাি মোহসন 

গাজী

                 

৮৭১০৪১৫৭৬১৮৫২                 

                                      ভমাবাঃ 

০১৯৩১২৮৯৫৭৭

আনুলিয়া

শ্রলেক                           

৬,০০০/-

৪ ১। েোোঃ িীর আিী গাজী

লিতা-মৃত কুরবান গাজী                    ২। েোছাোঃ 

কদবানু লবলব                     জং-মোোঃ িীর আিী 

গাজী

                   ৮৭১০৪১৫৭৬১৪৭ 

                 ভমাবাঃ 

০১৯০২৭৯৯৫১৯ আনুলিয়া

শ্রলেক                           

৬,০০০/-

৫ ১। েোোঃ আশরাফ আিী গাজী

লিতা-মোোঃ িীর আিী গাজী               ২। েোছাোঃ 

িারুি িারভীন                 জং-মোোঃ আশরাফ আিী 

গাজী

                ৮৭১০৪১৫৭৬১২২২  

                        ভমাবাঃ 

০১৯২৫৮৫৮৩৮৬ আনুলিয়া

শ্রলেক                           

৮,০০০/-

মীর আরলফ ভরজা

িলরলিলত নং-১৭০৬১

উপয়জলা রনব ডাহী অরফিার

আশাশুরন, িাতক্ষীরা।



ভমাবাঃ১০৭৭৯৫০৯০৩৫

ক্রঃ নং উপকার ভ াগীর নাম স্বামী/স্ত্রী 

উ য়ের

জাতীে পররচেপত্র ও 

ভমাবাইল নম্বর ( ভে ভকান 

এক জয়নর)

ঠিকানা            

গ্রাম/ওোর্ড/ ইউরনেন

ভপশা ও মারিক আে 

ভে ভকান এক জয়নর

ছরব স্বামী ও স্ত্রী উ য়ের

৬ মোছাোঃ িলতফুনহনছা খাতুন               স্বােী- মৃত 

েীরজালি গাজী

            ১৯৮২৮৭১০৪১৫০০০০০৩           

                              মোবাোঃ 

০১৭০৩২২৮৩৬৯

আনুলিয়া শ্রলেক                           

৬,০০০/-

৭ ১। েোোঃ সাইফুি ইসিাে               িলতা-মোোঃ 

আক্কাজ গাজী               ২। রহখা আক্তার               

             জং-মোোঃ সাইফুি ইসিাে  

          ১৯৯২৮৭১০৪১৫০০০১৩০             

                              মোবাোঃ 

০১৭৬৩৮০৮৪৭০

মেঁচুয়া কাঠলেস্ত্রী                          

৯,৫০০/-

৮ ১। েোোঃ আজলজুি গাজী             িলতা-মোোঃ আক্কাজ 

গাজী                  ২। সহিলো খাতুন                    

       জং-মোোঃ আলজজুি গাজী 

৮৭১০৪১৫৭৫৭৯৭৯                               

                     মোবাোঃ ০১৮৮৩১৭৯৬৯৩

মেঁচুয়া ভযান িািক                       

৮,০০০/-

৯ মোছাোঃ মজাৎস্না খাতুন

লিতা-মোোঃ শের আিী গাজী

                ১৯৯২৮৭১০৪১৫০০০২৪১        

                                    মোবাোঃ 

০১৮৬৮৮৭৮১৩৩

মেঁচুয়া লবধবা/শ্রলেক                      

৫,০০০/-

১০ ১। এবাদুি গাজী

লিতা-মোোঃ সােছুর গাজী                  ২। েোছাোঃ 

সািো খাতুন                   জং-এবাদুি গাজী

  ৮৭১০৪১৫৭৫৭৮৩৮                            

                     মোবাোঃ ০১৯৯২৬৩৯৫৯৫

মেঁচুয়া শ্রলেক                           

৮,৫০০/-

মীর আরলফ ভরজা

িলরলিলত নং-১৭০৬১

উপয়জলা রনব ডাহী অরফিার



আশাশুরন, িাতক্ষীরা।

ভমাবাঃ১০৭৭৯৫০৯০৩৫

ক্রঃ নং উপকার ভ াগীর নাম স্বামী/স্ত্রী 

উ য়ের

জাতীে পররচেপত্র ও 

ভমাবাইল নম্বর ( ভে ভকান 

এক জয়নর)

ঠিকানা            

গ্রাম/ওোর্ড/ ইউরনেন

ভপশা ও মারিক আে 

ভে ভকান এক জয়নর

ছরব স্বামী ও স্ত্রী উ য়ের

১১ ১। েোসলন

লিতা-আরশাদ মোড়ি                   ২। কাকুি 

আক্তার                          জং-েোলসন

 ৭৮০৩৫৮৪৩১২                                  

                      মোবাোঃ ০১৯৫০১৪৩৩১৬

বল্লভপুর শ্রলেক                           

৯,০০০/-

১২ ১। সােহব আিী

লিতা-দলিি উদ্দীন মোড়ি                ২। ডিল 

খাতুন                                 জং-সাহেব আিী

     ৮৭১০৪১৫৭৬৩৬২৪                         

                                                      

       মোবাোঃ ০১৭২৭৭৬৪৭৩১

বল্লভপুর শ্রলেক                           

৮,৫০০/-

১৩ ১। আিহয়া খাতুন

লিতা-োদার আিী মোড়ি                 ২। ফুিজান 

লবলব                            জং-োদার আিী মোড়ি

৮৭১০৪১৫৭৬৩৪৪৮                              

                   মোবাোঃ ০১৯৯২২৩৭০৩০

বল্লভপুর শ্রলেক                           

৯,০০০/-

১৪ ১। আব্দুর রাজ্জাক েোড়ি

লিতা-মৃত দলিি উদ্দীন মোড়ি         ২। িারভীন 

সুিতানা                      জং-আব্দুর রাজ্জাক মোড়ি

৮৭১০৪১৫৭৬৩৬২১                              

                   মোবাোঃ ০১৯৪৯২২১৫১৮

বল্লভপুর শ্রলেক                           

৯,০০০/-

১৫ ১। শাোনারা খাতুন

স্বােী-আইয়ুব আিী মোড়ি               ২। আইয়ুব 

আিী মোড়ি           লিতা-মৃত দলিি উদ্দীন মোড়ি

৮৭১০৪১৫৭৬৩৪৫২                              

                       মোবাোঃ ০১৭৭৫৩৬৮৩৮২

বল্লভপুর শ্রলেক                           

৯,০০০/-

মীর আরলফ ভরজা

িলরলিলত নং-১৭০৬১

উপয়জলা রনব ডাহী অরফিার



আশাশুরন, িাতক্ষীরা।

ভমাবাঃ১০৭৭৯৫০৯০৩৫

ক্রঃ নং উপকার ভ াগীর নাম স্বামী/স্ত্রী 

উ য়ের

জাতীে পররচেপত্র ও 

ভমাবাইল নম্বর ( ভে ভকান 

এক জয়নর)

ঠিকানা            

গ্রাম/ওোর্ড/ ইউরনেন

ভপশা ও মারিক আে 

ভে ভকান এক জয়নর

ছরব স্বামী ও স্ত্রী উ য়ের

১৬ োলিো খাতুন

স্বােী-মৃত মরজাউি কলরে

৮৭১০৪১৫৭৫৭০৪৭                               

                   মোবাোঃ ০১৯০২৭৭৯৪১০

কাকবালসয়া শ্রলেক                           

৯,০০০/-

১৭ ১। আজলবার রেোন গাজী         িলতা-মৃত আব্দুি 

জব্বার গাজী          ২। রোকহয়া খাতুন                  

    জং-আলজবার রেোন গাজী 

৮৭১০৪১৫৭৬৪৪১৫               মোবাোঃ 

০১৯১৮৯৭০৪৭৪

গরািী শ্রলেক                          

৮,০০০/-

১৮ মসলিনা খাতুন

স্বােী লকনু গাজী

৮৭১০৪১৫৭৬২৮৯৪                              

                   মোবাোঃ ০১৭১১০৪৭২৭৫

বাসুহদবপুর শ্রলেক                          

৬,০০০/-

১৯ ১। েোোঃ অজলয়ার সরদার

লিতা- মৃত আলজে উদ্দীন সরদার       ২। েনোয়ারা 

খাতুন                          জং-মোোঃ অলজয়ার 

সরদার             

৮৭১০৪১৫০০০০০২                               

                     মোবাোঃ ০১৯৫০১২৭০৭৩

বল্লভপুর শ্রলেক                          

৭,০০০/-

২০ ১। বারলক কারলকর

লিতা-মৃত নুর আিী কালরকর            ২। ফজলিা 

খাতুন                            জং-বালরক কালরকর

৮৭১০৪১৫০০০০০১                               

                     মোবাোঃ ০১৭২৩১৯৮৫৬৬

বাসুহদবপুর শ্রলেক                          

৬,০০০/-

মীর আরলফ ভরজা



িলরলিলত নং-১৭০৬১

উপয়জলা রনব ডাহী অরফিার

আশাশুরন, িাতক্ষীরা।

ভমাবাঃ১০৭৭৯৫০৯০৩৫


