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ঃ 
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নং 

ভাটার আইিড ন র ম  

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ 07 
1 আং র ফয় াহ বড় কজাউরা 01   
2 ম র ইসলাম আং মািলক বড় কজাউরা 01   
3 খািলছ িময়া জ র আলী বড় কজাউরা 01   
4 আিশক আলী আং খালীক বড় কজাউরা 01   
5 আং রহমান আং লিতফ বড় কজাউরা 01   
6 আিমর উি ন আং জ ার বড় কজাউরা 01   
7 আং সালাম জািহর আলী বড় কজাউরা 01   
8 মক ল হােসন মিনর আলী বড় কজাউরা 01   
9 পাতা ন আং হািমদ বড় কজাউরা 01   
10 আদরী নাথ েগস নাথ না চর 0২   
11 ছন আলী িমিশর আলী হাসা চর 01   
12  মিত নাথ নেরশ নাথ হাসা চর 01   
13 নজ ল ইসলাম  ম আলী হাসা চর 01   
14 সািহন আলম আং হা ান কা গ া 01   
15 ফিকর আলী আয়াজ আলী হাসা চর 01   
16 শংকর নাথ শিশ নাথ হাসা চর 01   
17 আসকর  আলী নৗশা িময়া হাসা চর 01   
18 বাবন নাথ বেজ  নাথ হাসা চর 01   
19 ছিমর উি ন ওয়ািহদ আলী হাসা চর 01   
20 উ ার আলী মজর আলী হাসা চর 01   
21 মােজদ আং ছালাম চরমাধব 01   
22 িসরাজ উি ন রািশদ আলী চরমাধব 01   
23 আেলমা বগম আং জ র চরমাধব 01   
24 তাজ উি ন ম হর আলী চরমাধব 01   
25 ছয় ন নছা গদাব আলী চরমাধব 01   
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নং 
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০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ 07 
26 আং হিকম আলকাব আলী চরমাধব 01   
27 আিজ র হক যবর আলী চরমাধব 01   
28 তা ল ইসলাম  চরমাধব 01   
29 রািজব মাই চরমাধব 01   
30 নহা ন বাদশা িময়া চরমাধব 01   
31 আং বাহার সা র খা চরমাধব 01   
32 আং মিতন আ ল আলী চরমাধব 01   
33 আলী শাহ আং মনাফ চরমাধব 01   
34 িলটন আ ল লইছ চরমাধব 01   
35 আং কিবর তই ছ আলী চরমাধব 01   
36 কাচা ল ফজ ল ম ান খিরিদচর 01   
37 মা ফ  আং হক খিরিদচর 01   
38 সাদ উি ন উসমান গিন খিরিদচর 01   
39 তাজ উি ন মদিরছ আলী খিরিদচর 01   
40 গৗছ উি ন আং বাহার খিরিদচর 01   
41 িমজা র রহমান র আলী খিরিদচর 01   
42 কিফল উি ন মেনাহর আলী খিরিদচর 01   
43 আং কিবর আং মালীক খিরিদচর 01   
44 সম ল ইসলাম লালা িময়া খিরিদচর 01   
45 পারভীন বগম রিফক িময়া খিরিদচর 01   
46 রািবয়া বগম চান িময়া খিরিদচর 01   
47 হাছন আলী িমিশর আলী হাসা চর 01   
48 আ র িময়া গালাম র ানী হাসা চর 01   
49 ম য়ারা বগম ল ইসলাম চরমাধব 01   
50 বিশর উি ন ম আলী হাসা চর 01   
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০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ 07 
51 আজাদ িময়া আিফজ আলী ট য়ারচর ০২ ৯০১২৩১৪৬২১১০৬  
52 সমসর উি ন আছকন আলী ট য়ারচর ০২ ৯০১২৩১৪৬২২১৩৯  
53 আ স ছমাদ সানাহর আলী ট য়ারচর ০২ ৯০১২৩১৪৬২০৯৭৭  
54 িসরা ল ইসলাম বতাই মক ল আলী ট য়ারচর ০২ ৯০১২৩১৪৬২১০১৪  
55 রািহম উি ন রিহম উ াহ ট য়ারচর ০২ ৯০১২৩১৪৬২  
56 র আহমদ সানাহর আলী ট য়ারচর ০২ ১৯৯৪৯০১২৩১৪০০০০৫৪  
57 কা ান িময়া আমজদ আলী ট য়ারচর ০২ ১৯৯৫৯০১২৩১৪০০০০১০  
58 সাজ উি ন জিমর আলী ট য়ারচর ০২ ৯০১২৩১৪৬২১২৯৪  
59 ছিম ন নছা হািসয়ার আলী ট য়ারচর ০২ ৯০১২৩১৪৬২১২১০  
60 চানেতরা ওয়ািরছ আলী ট য়ারচর ০২ ৯০১২৩১৪৬২১১২৭  
61 আতাউর রহমান ইছাক আলী ট য়ারচর ০২ ৯০১২৩১৪৬২১১৩৮  
62 হাছনা বগম র ব  ট য়ারচর ০২ ৯০১২৩১৪৬২০৯৯১  
63 আ স সালাম মিহজ আলী ট য়ারচর ০২ ৯০১২৩১৪৬২০৯২২  
64 পেতরা বগম আলা উি ন ট য়ারচর ০২ ৯০১২৩১৪৬২১০৬৮  
65 জািহর উি ন ফখর উি ন ট য়ারচর ০২ ৫৫১০৬৪৪২৩৯  
66 আখ ছ িময়া আিসদ আলী ট য়ারচর ০২ ৯০১২৩১৪৬২১০৯৫  
67 আিনছ আলী হািবব উ াহ ট য়ারচর ০২ ৯০১২৩১৪৬২১১৩১  
68 িচ ামিন িসংহাসন চরকািলদাস 02 9012314622070  
69 জলাল উি ন রমিসদ আলী চরকািলদাস ০২   
70 কালা িময়া হািরছ আলী চরকািলদাস 02 9012314622022  
71 উিকল আলী সািহজ আলী চরকািলদাস ০২   
72 আছিকর আলী ত রািশদ আলী চরকািলদাস 02 9012314621666  
73 জহর আলী সাহাদ আলী চরকািলদাস 02 ৯০১২৩১৪৬২১৬২৯  
74 চরাগ আলী তােলব আলী চরকািলদাস ০২ ৯০১২৩১৪৬২১৮১৫  
75 ইরন িময়া আরব আলী চরকািলদাস 02 19939012314000003  
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76 আ ল গনী রজাক আলী চরকািলদাস ০২   
77 িজ র রহমান িছে ক আলী চরকািলদাস ০২ ৯০১২৩১৪৬২১৮৪৪  
78 জামাল উি ন আম জ আলী চরকািলদাস ০২ ৯০১২৩১৪৬২১৫৭৩  
79 আ র প রইদ আলী চরকািলদাস ০২   
80 আি য়া বগম ক জ আলী চরকািলদাস ০২ ৯০১২৩১৪৬২১৮৪১  
81 আ ল জ ার রইদ আলী চরকািলদাস 02 9012314621504  
82 আ ল মিনর মছল র আলী চরকািলদাস ০২ ৯০১২৩১৪৬২১৫৬৭  
83 ফজল উি ন আ ল হািসম চরকািলদাস ০২ ২৪০৬৫৭৫২৫৪  
84 সম  িময়া নাহর আলী চরকািলদাস ০২ ৯০১২৩১৪৬২  
85 আিত র রহমান আসক আলী চরকািলদাস ০২ ১৯৯৪৯০১২৩১৪০০০১৫১  
86 সম  িময়া নাহর আলী চরকািলদাস ০২ ১৯৭০৯০১২৩১৪০০০০০০৪  
87 আ াব আলী মছ র আলী চরকািলদাস ০২ ৯০১২৩১৪৬২১৮৪০  
88 আলা উি ন র িময়া চরকািলদাস ০২ ১০২৭৪১৩৮৩৮  
89 আছলম আলী রিশদ আলী চরকািলদাস ০২ ৫০৫৬৯৬২১৫১  
90 সাই ল আিমন আিরছ আলী চরকািলদাস ০২ ৯০১২৩১৪৬২  
91 আ াহ আ র রিহম চরেচৗলা 02 9012314621372  
92 আ র রব না িময়া চরেচৗলা 02 ৯০১২৩১৪৬২১৩৫৫  
93 ফজর আলী মেনাহর আলী চরেচৗলা 02 ৯০১২৩১৪৬২১৩৮০  
94 বািতর আলী ওয়ািজদ উ াহ চরেচৗলা 02 ৯০১২৩১৪৬২১৩৬৫  
95 আসকর আলী চান িময়া চরেচৗলা 02 ১৯৯৭৯০১২৩১৪০০০০৩০  
96 ল হক কামাল উি ন না চর 02 ৯০১২৩১৪৬২১৮৯২  
97 িসরা ল হক আ ল গনী না চর 02 ৯০১২৩১৪৬২১৮৮৫  
98 চান খ  রহমান খ  না চর 02 ৯০১২৩১৪৬২১৯২৭  
99 ইরন িময়া আরব আলী না চর 02 ১৯৯২৯০১২৩১৪০০০০১৮  
100 র আহমদ সরত আলী না চর 02 ১৯৯০৯০১২৩১৪০০০১৯৯  
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101 জিম ন নছা আলা উি ন গা চরা 03 901231462২৯২০  
102 আিম ন নছা িসরাজ উি ন গা চরা 03 901231462২৫৯২  
103 নইছত আলী আসরব আলী গা চরা 03 901231462২৯৩৭  
104 িমনা বগম শাহাব উি ন ব ভ র 03 901231462৩২০৫  
105 আ ল আউয়াল  মিহজ আলী ব ভ র 03 901231462৩০৩০  
106 আব ন নছা রায়হান আলী গা চরা 03 901231462২৭০৬  
107 েবল আহমদ আমজদ আলী গা চরা 03 ১৯৯৪9012314০০০১২৬  
108 রইছ উি ন তজ ুল আলী ব ভ র 03 901231462৩২২০  
109 আিমর উি ন ইছাক আলী ব ভ র 03 901231462৩১৯৩  
110 হলাল আহমদ আসকর আলী গা চরা 03 901231462২৭৬২  
111 ছিহর উি ন সানাহর আলী গা চরা 03 901231462৩৩২৬  
112 জয় ল িবিব রািশদ আলী গা চরা 03 901231462৩১৭৫  
113 গ ল তইয়ব আলী ব ভ র 03 901231462২৪৩৩  
114 ইউ ছ আলী িরফাত আলী গা চরা 03 901231462৩০৯৫  
115 ম ান বাদ আলই ব ভ র 03 901231462৩২৭৮  
116 য়ারা আ ল কািদর গা চরা 03 901231462২৩১৪  
117 িফয়া বগম নই া গা চরা 03 ১৯৮৪9012314০০০০১  
118 আলা উি ন আছ র আলী গা চরা 03 901231462২৬২৮  
119 মিতন ম  গা চরা 03 901231462৩২৮২  
120 আিমন  আ ল হক গা চরা 03 901231462২২৩১  
121 এনা ল ইছমাইল গা চরা 03 901231462২৮৩৩  
122 ম  রইদ আলী ব ভ র 03 901231462৩০০৩  
123 হাির ন কিবর গা চরা 03 901231462৩২৩২  
124 কিরম আলমাছ আলী গা চরা 03 901231462৩২১১  
125 কালা িময়া আসাদ আলী ব ভ র 03 901231462৩২১৯  
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126 ফয় ল কিরম উছমান ব ভ র 03 901231462৩২৩০  
127 আমান উ াহ দািনছ আলই গা চড়া 03 901231462৩৩৭৪  
128 মা ক করম আলী গা চড়া 03 901231462৩০৭৯  
129 ার ছমক আলী ব ভ র 03 901231462২০৭৪  
130 আিজর উি ন বদিরছ আলী ব ভ র 03 ১৯৯৩9012314০০১০২  
131 রেহনা বগম লাল িময়া ব ভ র 03 901231462২৬১৮  
132 িসরাজ উি ন িফ জ আলী ব ভ র 03 901231462৩০০৫  
133 হােজরা বগম ক ছ ব ভ র 03 9৫৬৭৫৩৫৭২০  
134 লমালা বদ ামান গা চড়া 03 901231462২৬২৯  
135 র জাহান আছান আলী গা চড়া 03 901231462২৬৭০  
136 জিন  লাল িময়া গা চড়া 03 901231462৩১৯৬  
137 মছি র িসকদার আলী গা চড়া 03 901231462২৬৭৬  
138 র িব  কমর আলী গা চড়া 03 901231462২৬২১  
139 ছন আলী মক ল আলী গা চড়া 03 901231462৩১৬১  
140 জাহা ীর মারফত আলী গা চড়া 03 901231462৩২২১  
141 হািরছ আলী নিজর আলী ব ভ র 03 901231462৩২২৪  
142 ফকর উি ন আজমান আলী ব ভ র 03 901231462৩৩৪১  
143 িছে ক আলী ওয়ািহদ আলী ব ভ র 03 901231462৩২১৮  
144 আ ল আিলম মছ র আলী গা চড়া 03 901231462২৬০৩  
145 রিফক সম ল ইসলাম গা চড়া 03 901231462২৭১৯  
146 িজব আ ল ম ান গা চড়া 03 901231462২৫৫৯  
147 স জ আ ল ব ভ র 03 901231462  
148 মালা মজিবল ব ভ র 03 901231462২৬৪৮  
149 রইছ উি ন সায়াজ আলী গা চড়া 03 901231462২৬৯০  
150 কিরম আলী সািজদ আলী গা চড়া 03 901231462৮১৮৫  
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151 িফয়া বগম ত বিশর উি ন চরবা কা 04 90123146224408  
152 মাঃ সা াদ আলী মছল  আলী চরবা কা 04 9012314623864  
153 িকয়া বগম কিলম উ াহ চরবা কা 04 9012314623596  
154 জিসম উি ন আ ল খািলক চরবা কা 04 9012314624504  
155 সািকর উি ন চা ালী আলী চরবা কা 04 9012314624303  
156 নািজম উি ন আসদ আলী চরবা কা 04 9012314623976  
157 কিবর উি ন আ ন র চরবা কা 04 9012314622319  
158 রিহম উি ন িসরা ল ইসলাম চরবা কা 04 9012314623705  
159 খােলদ িময়া ফখর উি ন  চরবা কা 04 9012314623760  
160 আিত র রহমান মছি র আলী চরবা কা 04 9012314623824  
161 জগ র আলী আ র রহমান চরবা কা 04 19709012314000126  
162 আিমর উি ন রািশদ আলী চরবা কা 04 901231462৪৩২২  
163 তস ক আলী হািরছ আলী চরবা কা 04 901231462৪৩৮০  
164 মছ র আলী আছমত আলী চরবা কা 04 901231462৩৭৬১  
165 আেনায়ারা বগম সানা িময়া চরবা কা 04 901231462৩৯৮৮  
166 র আলী নাব আলী চরবা কা 04 901231462৩৯৩৫  
167 ইয়া ব আলী আিফজ আলী চরবা কা 04 901231462৩৬২১  
168 ম র িময়া আ ল কা ম চরবা কা 04 ১৯৭৯9012314০০০১৬৩  
169 আক ছ িময়া মদিরছ আলী চরবা কা 04 ১৯৯১9012314০০০০২০  
170 খােলদ িময়া আ র রা াক চরবা কা 04 ১৯৯১9012314০০০০১২  
171 গয়াছ িময়া কিলম উ াহ চরবা কা 04 901231462৩৬১৯  
172 আফেরাজা বগম সাবাজ আলী চরবা কা 04 901231462৩৪৮৮  
173 ফনা বগম সিলম উি ন চরবা কা 04 901231462৩৫৭৮  
174 জালাল উি ন ফজর আলী চরবা কা 04 901231462৩৫৫৫  
175 আ ব আলী ইছাক আলী চরবা কা 04 901231462৩৫৪৬  
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176 আলী হােসন  সাম ি ন চরবা কা 04 901231462৪৫৫৯  
177 শাহ জাহান আ ল মিজদ চরবা কা 04 901231462২৮৩৭  
178 সানা উ াহ হায়াত উ াহ চরবা কা 04 901231462৩৫৮৩  
179 জাকািরয়া ওয়াদ উ াহ চরবা কা 04 901231462৩৫৮৭  
180 ল আিমন সািজ র রহমান চরবা কা 04 901231462৩৭৭৩  
181 রেহনা বগম নজ ল ইসলাম চরবা কা 04 901231462৩৮০৮  
182 িমরাশ আলী মই ল ইসলাম সওতরচর 04 901231462৪১২৬  
183 িফিরজ আলী আসক আলী সওতরচর 04 901231462৪০৫০  
184 ছিমর উি ন মছ র আলী সওতরচর 04 901231462৪০২৯  
185 গয়াছ িময়া আলা উি ন সওতরচর 04 ১৯৯৪9012314০০০১৩০  
186 রইছ আলী ম নাহর আলী সওতরচর 04 901231462৪৬৩৪  
187 আেনায়ার হােসন  িময়া সওতরচর 04 ৯১৫৬৫২২৭৭৯০  
188 ইিলয়াছ আলী ছায়াব আলী সওতরচর 04 901231462৪৭৪৯  
189 জয়নাল আেবদীন মনফর আলী সওতরচর 04 901231462৪০৩৫  
190 মেনাহর আলী আ ব আলী সওতরচর 04 901231462৪৬২৪  
191 ইছাক আলী কমর আলী সওতরচর 04 901231462৪৭৫৭  
192 েহনা বগম জয়নাল আেবদীন সওতরচর 04 901231462৪৭৮৩  
193 বতাই িময়া মেনাহর আলী সওতরচর 04 901231462৪৬১৯  
194 আনফর আলী ম ব আলী সওতরচর 04 901231462৪০৩৯  
195 আবই িবিব জ আলী সওতরচর 04 901231462৪৭৪৩  
196 আির ল নছা আ ল জ ার সওতরচর 04 901231462৪৭৩০  
197 আিফয়া বগম আ র আলী সওতরচর 04 901231462৪০৭১  
198 ভালাই িময়া মতিলব আলী সওতরচর 04 901231462৪৬৪১  
199 আিতক আলী আলকাছ আলী সওতরচর 04 901231462৪৬৮৬  
200 আিমর আলী আ ল কািদর সওতরচর 04 901231462৯৫২৬  
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201 মাঃ জিসম উি ন আলা উি ন থমাচর 05 90123146255০7  
202 মাঃ রািহক আলী সদ আলী থমাচর 05 ৯০১২৩১৪৬২৫৭৪৮  
203 মাঃ রািকব আলী তািহর আলী থমাচর 05 ৯০১২৩১৪৬২৬৩৩৫  
204 আ ল ছালাম আ ল আহাদ থমাচর 05 ৯০১২৩১৪৬২৫৬০৪  
205 মাঃ কিরম আলী রাব আলী থমাচর 05 ৯০১২৩১৪৬২৫৬০৩  
206 মাছাঃ িশ য়ারা বগম আলতাব আলী থমাচর 05 ৯০১২৩১৪৬২৫৫৫৩  
207 মাঃ ফয় ল ইসলাম ইছাক আলী থমাচর 05 ৯০১২৩১৪৬২৫৭৫০  
208 লালন মখ ছ আলী থমাচর 05   
209 আেবছরী মছলম আলী থমাচর 05   
210 আ ল আলী আিফজ আলী থমাচর ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৫৭৪৩  
211 মইন উি ন আ ল ওয়ািহদ থমাচর ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৯৪৩২  
212 আিজর উি ন আ ল ম াফ থমাচর ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৫৬০২  
213 িপয়া বগম রািশদ আলী থমাচর ০৫ ৯০১২৩১৪৬২১৯৬৭  
214 আিশক আলী রিহম ব  থমাচর ০৫ ৮২৫১৮৩০৬০৩  
215 কালা িময়া বািতর আলী থমাচর ০৫ ১৯৬৭৯০১২৩১৪০০০০০৬  
216 আনহর আলী আজমান আলী িস ারচর ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৫২৮২  
217 আ ল জিলল হইছা িস ারচর ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৯০১২  
218 ছায়াব আলী লালা িময়া িস ারচর ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৫২২৫  
219 আসক আলী করামত আলী িস ারচর ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৫২৬৮  
220 খােলদ িময়া আরব আলী িস ারচর ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৭৯৮২  
221 বািছত িময়া লতান আলী িস ারচর ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৫৩১২  
222 চ ল দব গা চরন দব িস ারচর ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৫২৫৩  
223 িশখা রানী দব গৗরা  দব িস ারচর ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৫২০০  
224 জিমর আলী রিশদ আলী িস ারচর ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৫৩৭৭  
225 আ াল িময়া আছলম আলী িস ারচর ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৫১৮৫  
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226 মাছাঃ নাজমা বগম মাঃ নায়াব আলী নান  05 901231462৫৮২১  
227 মাছাঃ আিফয়া বগম ই াছ আলী নান  05 9012314626025  
228 ছািদ র রহমান আরশ আলী নান  ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৬৩১৮  
229 সানাবান িবিব ইসলাম উি ন নান  ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৫৯৭৭  
230 খািদজা বগম ফিকর আলী নান  ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৫৯০৯  
231 পন আহমদ আ স স ার নান  ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৫৯৮৫  
232 জিমলা বগম বিশর আলী নান  ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৫৯০৪  
233 আিফয়া বগম জিমর আলী নান  ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৫৯৬০  
234 ছফা বগম চরাগ আলী নান  ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৫৯৫৬  
235 িদলারা বগম সাদক আলী নান  ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৫৯৩৮  
236 িল  িময়া বিশর উি ন চর লভ ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৮৫০৭  
237 আ র রহমান সম  িময়া নান  05 9012314628187  
238 ম  িময়া আ ল মনাফ মা য়ারচর 05   
239 মেহ ন নছা নবারক আলী মা য়ারচর ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৬১৮৩  
240 আ ন র আছলম আলী মা য়ারচর ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৬১৪১  
241 তবারক আলী রিশদ আলী মা য়ারচর ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৬১২৯  
242 হলাল গদা িময়া চর লভ 05   
243 মন আলী ওয়ািরছ িময়া চর লভ 05   
244 গালবাহার বগম মাঃ গদা িময়া চর লভ ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৪৯৯৭  
245 আিমনা খা ন আ ল গ র চর লভ ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৪৮৬৪  
246 আলী হােসন হািরছ আলী চর লভ ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৫১১৮  
247 আেলমা বগম ইিলয়াছ আলী চর লভ ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৪৯৯৫  
248 আিফয়া বগম আ স ছাবহান চর লভ ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৫০১৪  
249 লাল িময়া আয়াজ উ া চর লভ ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৪৯৫৭  
250 র উি ন ম উ াহ চর লভ ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৪৯০৮  
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চরমহ া ইউিনয়েনর ওয়াড  িভি ক ঃ  ও অিতদির  ি / পিরবােরর অ ািধকার তািলকা-২০২০ 

ইউিনয়নঃ চরমহ া, উপেজলাঃ ছাতক, জলাঃ নামগ । 
 

ঃ 
নং 

উপকারেভাগীর নাম িপতা/ ামীর নাম ণ  কানা ওয়াড  
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০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ 0৭ 
251 য়াজ আলী িশদ আলী শাহারচর 06 901231462৬৭২২  
252 আকল িময়া িসক  আলী শাহারচর 06 901231462৬৭৫৯  
253 সাম ল হক রাব আলী জালালীচর 06 901231466568  
254 গদা িময়া ই র আলী শাহারচর 06 901231462৬৭২৭  
255 আ ার হােসন ইসলাম র শাহারচর 06 ১৯৯১901231৪০০০১০১  
256 কমর আলী ই র আলী শাহারচর 06 901231462৬৬৬২  
257 শাম ল ইসলাম ইরফান আলী শাহারচর 06 901231462৬৬৯০  
258 সম  িময়া মম র আলী শাহারচর 06 901231462৬৬৮৩  
259 ইমা র রহমান ছয় ল িময়া জালালীচর 06 9012314000204  
260 কিরম আলী সাই ল ইসলাম জালালীচর 06 901231462৬৪৪৬  
261 আ াব িময়া মম র আলী শাহারচর 06 901231462৬৬৫০  
262 মিহম উি ন আফেরাজ আলী জালালীচর 06 901231462৭৩৩৪  
263 আছমত আলী সাবাজ আলী জালালীচর 06 901231462৭১৬৮  
264 আ র প মখ ল হােসন জালালীচর 06 9012314626405  
265 আলা উি ন তািহর আলী জালালীচর 06 901231462৭৩৭১  
266 র আলী আ ল বারী জালালীচর 06 9012314626346  
267 জিরনা বগম রত িময়া জালালীচর 06 ৯০১২৩১৪৬২৬৯৬১  
268 র হােসন আং আিজজ জালালীচর 06 901231462৭১৫৭  
269 র ভা  ছম  িময়া জালালীচর 06 901231462৭০18  
270 আ ল হাসনাত আছমত আলী জালালীচর 06 901231462৬৪৯৪  
271 তা িময়া মািহজ আলী জালালীচর 06 901231462৭০৬৮  
272 রাকসানা বগম আ ল ওয়ািহদ জালালীচর 06 901231462৬৫৬৩  
273 গদাব আলী ময়না িময়া জালালীচর 06 901231462৬৩৪৫  
274 ফকর উি ন জিমর উি ন জালালীচর 06 901231462৬৬১২  
275 শিফক িময়া মম র আলী জালালীচর 06 901231462৬৯৩৪  
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০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ 07 
276 নমর উি ন আ ল হােসন জালালীচর 06 901231462৬৪২৮  
277 আতর আলী মািহজ আলী জালালীচর 06 901231462৬৬০২  
278 র হােসন িছক র আলী জালালীচর 06 901231462৬৬৩৭  
279 লতান িময়া কা ান িময়া জালালীচর 06 901231462৭০৫৯  
280 আং আিমন নিজর আলী জালালীচর 06 901231462৬৬৪২  
281 িদেলায়ার হােসন আর  িময়া হাছন নগর 06 901231462৭২৮৬  
282 মিনর উি ন মখিশর আলী নবাইচর 06 901231462৭৩৫৫  
283 লভী িবিব গালাম ম ফা জালালীচর 06 901231462৭৩৭০  
284 আ ল হক আিশদ আলী নবাইচর 06 901231462৭৩৬৯  
285 আ ল হােসন ইউ ছ আলী নবাইচর 06 ১০২৭৪১৫৫১১  
286 ম াজ আলী িছম আলী নবাইচর 06 901231462৭৩৬১  
287 আ স শিহদ তািহর আলী জালালীচর 06 901231462৬৫০৫  
288 সম ল হক আিশদ আলী নবাইচর 06 901231462৭০০২  
289 আং বারী গালাম হািবজ নবাইচর 06 901231462৭৪০১  
290 আ ল কাহার ক ছ আলী নবাইচর 06 ১৯৯০9012314০০০১৬৩  
291 িসরাজ আলী আহাদ আলী নবাইচর 06 901231462৭০৭৫  
292 হািমদ িময়া আছ র আলী নানকার 06 901231462৭১৯০  
293 িহ র রহমান গালাম হািবজ নানকার 06 901231462৭৩০০  
294 আং জিলল ওছরত আলী নানকার 06 901231462৭২১১  
295 রিশদ আহমদ সিলম আলী নানকার 06 901231462৭২০২  
296 ইকবাল হােসন আ ল হাই হাছন নগর ০৬ ১৯৪৮৮৬৫২৮৮৬  
297 সিফ ল হক আ ল জািহর শাহারচর ০৬ ৯০১২৩১৪৬২৬৭৫১  
298 গয়াছ উি ন আলা উি ন শাহারচর ০৬ ৯০১২৩১৪৬২৬৬৬৭  
299 ল হক আিসদ আলী নবাইচর ০৬ ৯০১২৩১৪৬২৭৩২৩  
300 আ ল কালাম সািজদ আলী জালালীচর ০৬ ১৯৬৯৯০১২৩১৪০০০০০২  
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ভাটার আইিড ন র ম  

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ 0৭ 
301 বদ ল আলম ল ইসলাম চরেচৗড়াই ০৭ ৮৭০৬৫৮৮৬৭৩  
302 ইমরান হােসন বসত আলী চরেচৗড়াই ০৭ ২০০৪৯০১২৩১৪০০৫১১৬  
303 শাহ আলম আ ল বারী চরেচৗড়াই ০৭ ১৯৯০৯০১২৩১৪০০০০৯৯  
304 তাহিমদ আ ল জিলল চরেচৗড়াই ০৭ ২০০৯৯০১২৩১৪০০৭২৪৭  
305 ফয় ল হক সারাব আলী চরেচৗড়াই ০৭ ৯০১২৩১৪৬২৯২০০  
306 হােসন আহমদ ফজর আলী চরেচৗড়াই ০৭ ৯০১২৩১৪৬২৭৫৯০  
307 সিলম উি ন সাম ল হক চরেচৗড়াই ০৭ ১৯৯০৯০১২৩১৪০০০০৮১  
308 ফয় র রহমান আ ল কিরম চরেচৗড়াই ০৭ ৯০১২৩১৪৬২৯৪০৮  
309 িলটন  আ ল বািরক চরেচৗড়াই ০৭ ২০০০৯০১২৩১৪০০১৫৬৩  
310 মাশাররফ আলী র আলী চরেচৗড়াই ০৭ ৯০১২৩১৪৬২৯২০০  
311 আইন উি ন আম জ আলী চরেচৗড়াই ০৭ ৯০১২৩১৪৬২৯৩০৮  
312 আকবর আলী ইছব আলী চরেচৗড়াই ০৭ ৯০১২৩১৪৬২  
313 রিফ ামান আ ল হা ান চরেচৗড়াই ০৭ ৯০১২৩১৪৬২৯৩৩০  
314 রাজন িময়া িসরাজ িময়া চরেচৗড়াই ০৭ ৯০১২৩১৪৬২৯৪০২  
315 ইরন িময়া আকরাম আলী চরেচৗড়াই ০৭ ২৮০৫২২৯৩৯৬  
316 ফা ক িময়া হািসম উ াহ চরেচৗড়াই ০৭ ৯১০৬৪২৯০০৫  
317 সািদ র রহমান তািহর আলী চরেচৗড়াই ০৭ ৯০১২৩১৪৬২৭৯৫৭  
318 এনা ল হক ম মদার আলী চরেচৗড়াই 07 ৯০১২৩১৪৬২৯৩৫৮  
319 আ ল হািমদ রিহম আলী চরেচৗড়াই 07 ৯০১২৩১৪৬২৭৭১১  
320 ছনা বগম রিফ ল ইসলাম চরেচৗড়াই 07 9012314629305  
321 ফােতমা বগম আ ল রউফ চরেচৗড়াই 07 9012314629269  
322 আ ল লইছ ইি ছ আলী চরেচৗড়াই ০৭ ৯০১২৩১৪৬২৯২৯১  
323 বরকত আলী আলকাছ আলী চরেচৗড়াই ০৭ ৯০১২৩১৪৬২৭৫৩৯  
324 মন র আলী আরাজ আলী চরেচৗড়াই ০৭   
325 িলয়াকত আলী হািতম উ াহ চরেচৗড়াই ০৭   
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০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ 0৭ 
326 পাই িবিব আরব আলী চরেচৗড়াই  ৯০১২৩১৪৬২৭৯৪৮  
327 রিশকা বগম ছন আলী চরেচৗড়াই 07 901231462863  
328 আিম ন নছা মেনাহর আলী চরেচৗড়াই 07 9012314627601  
329 এখলা ন নছা জ র উি ন চরেচৗড়াই 07 9012314629222  
330 ফরেদৗস আরা জালাল উি ন চরেচৗড়াই 07 9012314627657  
331 ময়মনা বগম আ ল হািমদ শাখাইিত 07 9012314628317  
332 আ ল কািদর  সফর আলী শাখাইিত 07 9012314628106  
333 সলী বগম র হােসন শাখাইিত 07 9012314628256  
334 কা  িময়া িসক র আলী শাখাইিত 07 9012314628197  
335 সাই র রহমান সম  িময়া শাখাইিত 07 ৯০১২৩১৪৬২৮১৮৭  
336 হায়দর আলী নাহর আলী শাহ র 07 ৯০১২৩১৪৬২৮৫৮৬  
337 রািজয়া বগম জমিস আলী শাহ র 07 9012314628535  
338 ছােনায়ারা বগম আ ল আহাদ লাখালী 07 9012314629056  
339 িবউ  বগম আছাদ আলী ছ য়া 07 9012314628685  
340 নােয়ব আলী সহর আলী ছ য়া 07 9012314628882  
341 আেনায়ারা  আনছার আলী ছ য়া ০৭   
342 মিহজ আলী ইি ছ আলী ছ য়া ০৭ ৯০১২৩১৪৬২৮৭১২  
343 আ াব িময়া আিফজ আলী িছ া 07 ২৮৫৬৫২৬৯৪৮  
344 আলা উি ন ইসক র আলী িছ া 07 ৬৪৩৭১৩৫০৬১  
345 সাজনা বগম আিজ র রহমান িছ া 07   
346 আসাদ িময়া আিফজ আলী িছ া 07 9012314627867  
347 রংমালা িবিব বশর িময়া ম মদারীচর 07 9012314628762  
348 আ ন নছা আ র িময়া ম মদারীচর 07 9012314628641  
349 আ রা বগম আ র িময়া আ াচর 07 9012314628483  
350 মায়া ন নছা উিকল আলী আ াচর 07 ৯০১২৩১৪৬২৮৪০৭  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



স া  কেরানা ভাইরাস পিরি িত তাৎ িনক ভােব মাকেবলায় মানিবক সহায়তা কম িচর আওতায় 
চরমহ া ইউিনয়েনর ওয়াড  িভি ক ঃ  ও অিতদির  ি / পিরবােরর অ ািধকার তািলকা-২০২০ 

ইউিনয়নঃ চরমহ া, উপেজলাঃ ছাতক, জলাঃ নামগ । 
 

ঃ 
নং 

উপকারেভাগীর নাম িপতা/ ামীর নাম ণ  কানা ওয়াড  
নং 

ভাটার আইিড ন র ম  

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ 07 
351 তািজ ন নছা র ইসলাম কামরা ী 08 90123146৩০০৮০  
352 ছােলখা িবিব মােলক কামরা ী 08 90123146৩০১৫৫  
353 িময়াদন আলী র আলী কামরা ী 08 90123146২৯৭৮৪  
354 িসিরয়া বগম জিমর আলী কামরা ী 08 90123146৩০০৫৪  
355 আকিলছ আলী ওয়াব আলী কামরা ী 08 ১৯৯০9012314০০০০১৪  
356 আ  বকর আ ল খািলক কামরা ী 08 ১৯৯২9012314০০০০২২  
357 লমালা নবারক আলী কামরা ী 08 ৯০১৩৩৭৮২৭৫৬৩৬  
358 সািফয়া বগম নবারক আলী কামরা ী 08 901231462৯৫৪০  
359 হািলম বগম ইসমাইল কামরা ী 08 901231462৯৬৩২  
360 করীম আলী আিফজ আলী কামরা ী 08 90123146৩০৩৯৫  
361 ফজর আলী আমান উ া কামরা ী 08 90123146৩০২৭৯  
362 কািদর  সমর আলী কামরা ী 08 90123146৩০৬৫৫  
363 হািনহ আলী আসকর আলী কামরা ী 08 90123146৩০৫৫৬  
364 আ র আলী ছইদ আলী কামরা ী 08 901231462৯৯২৪  
365 গ ল বগম মািফজ আলী আহারগাও 08 90123146৩০৬৯৭  
366 মাখমদ আলী রািসদ আলী আহারগাও 08 90123146৪১৭০৬  
367 র িবিব আং ছ ার আহারগাও 08 90123146৩০৩৪৩  
368 জাহানারা নবারক আলী আহারগাও 08 90123146৩০৪৮০  
369 রজাক আলী নমত আলী আহারগাও 08 90123146৩০৪৮৩  
370 আহমদ আলী রজাক আলী আহারগাও 08 90123146৩০৪৮৫  
371 নাহর আলী িসক র আলী আহারগাও 08 90123146৩০৫২৯  
372 মখ ছ আলী জ আলী আহারগাও 08 90123146৩০৫৭২  
373 জায়ফর আলমাছ আলী আহারগাও 08 90123146৩০৭০১  
374 আছিকর আলী আলমাছ আলী আহারগাও 08 90123146৩০৪৫৫  
375 ফয় ল ইসলাম চান িময়া মিনয়ােসর ০৮ ৯০১২৩১৪৬৩০৬৩৮  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



স া  কেরানা ভাইরাস পিরি িত তাৎ িনক ভােব মাকেবলায় মানিবক সহায়তা কম িচর আওতায় 
চরমহ া ইউিনয়েনর ওয়াড  িভি ক ঃ  ও অিতদির  ি / পিরবােরর অ ািধকার তািলকা-২০২০ 
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ঃ 
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ভাটার আইিড ন র ম  

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ 07 
376 সম ন নছা আকরম আলী মিনয়ােসর 08 ১৯৬৫৯০১২৩১৪১০১৫৯২  
377 আ ল হক হািরছ আলী মিনয়ােসর 08 90123146৩০৫৮৯  
378 নজ ল রেসদ আলী চরেগািব  ০৮ ৯০১২৩১৪৬৩০৯৬০  
379 জিহ ল মিনর আলী চরেগািব  ০৮ ৯০১২৩১৪৬৩১০৩১  
380 রিহমা িবিব আং গ র কামারখাল ০৮ ৯০১২৩১৪৬৩০৯০৮  
381 আনর আলী কমর আলী কামারখাল ০৮ ৯০১২৩১৪৬৩০৮১৬  
382 জালাল উ ীন খায়াজ আলী কামারখাল ০৮ ৯০১২৩১৪৬৩০৮২১  
383 এমরান আ ল জ ার কামারখাল ০৮ ৩২৭৪৫৩১৯১৬  
384 িনম ল চ  িনর ন চ  কামারখাল ০৮ ৯০১২৩১৪৬৩০৮৮৮  
385 িনিতস দাস নিলনী দাস কামারখাল ০৮ ৯০১২৩১৪৬৩৮০৬  
386 মিনর হক হািরছ আলী মিনয়ােসর ০৮ ৯০১২৩১৪৬৩০৫৯১  
387 মসক আলী উ ার আলী মিনয়ােসর ০৮ ৭৮০৬৫৫৩৮০১  
388 র িময়া  আ ল ছমাদ মিনয়ােসর ০৮ ৯০১২৩১৪৬৩০৬৩২  
389 সম ন হািরছ আলী মিনয়ােসর ০৮ ৯০১২৩১৪৬২৯৩৯৬  
390 িসপা বগম মা ক িময়া ছাট চরেগািব  ০৮ ৩৩০৭৫৮৮৪৩৮  
391 লমিত িবিব মক ছ আলী ছাট চরেগািব  ০৮ ৯০১২৩১৪৬৩০৩৭৪  
392 কালা িময়া রখমত আলী ছাট চরেগািব  ০৮ ৯০১২৩১৪৬৩১১২০  
393 আির ন নছা আং হা ান ছাট চরেগািব  ০৮ ৯০১২৩১৪৬৩১০৪৪  
394 পেতরা আং ছ ার ছাট চরেগািব  ০৮ ৯০১২৩১৪৬৩১০৪০  
395 আেনায়ার ত ছ আলী ছাট চরেগািব  ০৮ ৭৮০৬৫৯৪৪৩৩  
396 স জ আলী সাদা িময়া কামরা ী ০৮ ৯০১২৩১৪৬৩০৩৭৩  
397 বাহার িময়া আকরাম কামরা ী ০৮ ৯০১২৩১৪৬৩০৫২০  
398 আরমান কামরান কামরা ী ০৮ ৯০১২৩১৪৬৩০৬২৪  
399 আিম ন নছা আছিকর আলী কামরা ী ০৮ ৯০১২৩১৪৬৩১০৭৬  
400 আিমর হােসন কদিরছ আলী কামরা ী ০৮ ৯০১২৩১৪৬২৫৫৮৩  
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ঃ 
নং 
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ভাটার আইিড ন র ম  

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ 07 
401 নওয়া ন নছা খিল র রহমান চান র 09 901231463২৩০৪  
402 মাহ দা বগম আজাদ িময়া চান র 09 901231463১২৩৬  
403 রিহমা বগম কিবর উি ন চান র 09 901231463২৩৪০  
404 জিমলা বগম জািহর আলী চান র 09 901231463২৩৪০  
405 রািজয়া বগম আতাউর রহমান চান র 09 901231463১৩৪৩  
406 ছায়া ন নছা িনজাম উি ন চান র 09 901231463১৮৬৪  
407 মিমনা বগম শম ল হক চান র 09 901231463১৭৩৯  
408 মেহর মালা  আসমত আলী চান র 09 901231463১৭১১  
409 হািলমা বগম জািহদ উি ন চান র 09 901231463১৪১১  
410 রংবাহার রত িময়া চান র 09 901231463১৭২৯  
411 লতানা আ ার আ ল বশর চান র 09 901231463১৫৯৫  
412 জয়বা  আ ল রিশদ চান র 09 901231463১৫৯২  
413 রাজ ল আ স সিহদ চান র 09 901231463২০১৩  
414 শির ল নছা আিজজ আলী চান র 09 ১৯৮৫9012314০০০০০২  
415 া বগম আ ল হক চান র 09 901231463১৭৬২  
416 আশরাফ উি ন িনজাম উি ন চান র 09 ৯০১২৩১৪৬৩১৬৮০  
417 মিনর উি ন আ ব আলী চান র 09 ৯০১২৩১৪৬৩১৬৬৩  
418 উিকল আলী বাদ আলী চান র 09 ৯০১২৩১৪৬৩১৩৪৯  
419 আফাজ উি ন গা  িময়া চান র 09 ১৯৬৮৯০১২৩১৪০০০০০৩  
420 িসরাজ িময়া বাহা র আলী চান র 09 ৯০১২৩১৪৬৩১৭৯৬  
421 ফজ ন নছা তম ল আলী চান র 09 ৯০১২৩১৪৬৩১৭০৮  
422 ফা ক আহমদ  িময়া চান র 09 ৯০১২৩১৪৬৩১৩১৮  
423 ই ািহম আলী ফজর আলী চান র 09 ৯০১২৩১৪৬৩১৮৫৭  
424 িমনারা বগম মাহা দ আলী চান র 09 ৯০১২৩১৪৬৩১৩৩৬  
425  িময়া ছরাগ আলী চান র 09 ৯০১২৩১৪৬৩২৪৬০  
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০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ 07 
426 মমতাজ বগম রমজান আলী চান র 09 901231463১৭৮২  
427 রজব আলী হাছন আলী চান র 09 901231463১৩০৭  
428 মিতউর রহমান ইছরাত উ াহ  চান র 09 901231463১৩৬১  
429 আ ার হােসন খিল র রহমান চান র 09 901231463২৩০৫  
430 রািশদা বগম হরফ উি ন চান র 09 90123146২৮০৩৭  
431 শাহাদ উি ন আরশ আলী চান র 09 901231463১৩৬২  
432 ছায়া ন নছা আ াব উি ন চান র 09 901231463১৫৭৫  
433 ইকবাল েসন লাল িময়া চান র 09 901231463১৫৭৮  
434 আরব আলী তা িময়া চান র 09 901231463১২৬৪  
435 না বগম শিহদ িময়া চান র 09 901231463১৪৮২  
436 মািজয়া বগম আ ন র চান র 09 901231463১৩৯৫  
437 জন িময়া কাচা িময়া চান র 09 901231463২৪৪২  
438 ছািলক িময়া িশদ িময়া চান র 09 901231463২৩৪৩  
439 জয় ন নছা আ ল িময়া চান র 09 901231463২৩৪৬  
440 মািনক িময়া অিলবস আলী চান র 09 901231463২৩৪৯  
441 জয়বাহার মইন উি ন চান র 09 901231463২৩৮১  
442 আনছার আলী কাচা িময়া চান র 09 901231463২৩৫৭  
443 র আলম ফিরদ িময়া চান র 09 ১৯৯০৯০১২৩১৪০০০১৪৩  
444 আলা উি ন রজন আলী চান র 09 ১৯৮১৯০১২৩১৪০০০০০১  
445 িজ র রহমান হাছন আলী চান র 09 ১৯৭০৯০১২৩১৪০০০০০৮  
446 সিলম উি ন আরজক আলী চান র 09 901231463১২৬৬  
447 শ ন বগম জইন উি ন চান র 09 901231463১৩৯১  
448 রইছ উি ন জলাল উি ন চান র ০৯ ৯০১২৩১৪৬৩২৩১৭  
449 ফয় ল রহমান ইছরাত উ াহ চান র 09 901231463১৩৬৩  
450 মজিমল আলী চরাগ আলী চান র 09 901231463৩৫৬৬  

 
 
 


