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০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ 07 
1 আ র রব আ ল মা ান বড় কজাউরা 01 ৯০১২৩১৪৬১৯৯৩২  
2 আ ল হািলম আ ল কালাম বড় কজাউরা 01 ৯০১২৩১৪৬১৯৭১৩  
3 ফখ ল ইসলাম আ ল মািলক বড় কজাউরা 01 ৯০১২৩১৪৬৯৮৬০  
4 ছাট িময়া অিলউর আ ল খািলক বড় কজাউরা 01 ৯০১২৩১৪৬১৯৯০৮  
5 জন আহমদ আ ল র াক বড় কজাউরা 01 ৯০১২৩১৪৬২  
6 খােলদা বগম সম ল ইসলাম ছাট কজাউরা 01 ৯০১২৩১৪৬২  
7 আ ল মিজদ আ ল কালাম ছাট কজাউরা 01 ৯০১২৩১৪৬২  
8 আ স ছমাদ আ ল লিতফ ছাট কজাউরা 01 ৯০১২৩১৪৬২  
9 আহমদ হাসাইন আ ল আউয়াল বড় কজাউরা 01 ৯০১২৩১৪৬১৯৬৯৮  
10 ফা ক িময়া আ ল খািলক বড় কজাউরা 0২ ৯০১২৩১৪৬১৯৮৭৬  
11 আিত ল ইসলাম ম আলী হাসা চর 01 ৯০১২৩১৪৬১৯৫৮২  
12 কামাল উি ন ফিকর আলী হাসা চর 01 ৯০১২৩১৪৬২  
13 উিকল আলী আহমদ আলী কা গ া 01 ৯০১২৩১৪৬১৯৬২৫  
14 জাহা ীর আলম আ ল ম ান কা গ া 01   
15 আ ল কিরম চরাগ আলী হাসা চর 01 ৯০১২৩১৪৬২  
16 মা ক িময়া সািজদ আলী কা গ া 01 ৯০১২৩১৪৬১৯৪৬০  
17 সাজনা বগম আিশক িময়া হাসা চর 01 ৯০১২৩১৪৬২  
18 স জ বগম শম ল ইসলাম হাসা চর 01 ৯০১২৩১৪৬১৯৯২২  
19 ল ইসলাম আ ব আলী হাসা চর 01 ৯০১২৩১৪৬১৯৪৭২  
20 সম ল হক জ র আলী চরমাধব 01 ৯০১২৩১৪৬২০৫১৭  
21 আং মছি র আং কিরম চরমাধব 01 ৯০১২৩১৪৬২০৫৫৩  
22 িদলার হােসন জ আলী চরমাধব 01 ৯০১২৩১৪৬২০৬৬৬  
23 আছবা ল হক যবর আলী চরমাধব 01 ৯০১২৩১৪৬২  
24 শিফক িময়া ইছাক আলী চরমাধব 01 ৯০১২৩১৪৬২০০০১৬  
25 কিফল উি ন ইসরাঈল িময়া চরমাধব 01 ৯০১২৩১৪৬২০০০২১  
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০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ 07 
26 তা দ আলী চরাগ আলী চরমাধব 01   
27 আং কািদর সা র খা চরমাধব 01 ৯০১২৩১৪৬২০৬৯১১  
28 আং হািমদ আই ব আলী চরমাধব 01 ৯০১২৩১৪৬২০৪৮৮  
29 িগয়াস উি ন রিমজ আলী চরমাধব 01 ৯০১২৩১৪৬২০৬৮৭  
30 ইসলাম উি ন মিফজ আলী ছাট কজাউরা 01   
31 ল আিমর আ ল কালাম চরমাধব 01 ৯০১২৩১৪৬২০৭৫৬  
32 ৎ র রহমান আই ব আলী খিরিদচর 01 ৯০১২৩১৪৬২০১৫৯  
33 সম  উি ন আং সিহদ চরমাধব 01 ৯০১২৩১৪৬২০২২৮  
34 ছেন আরা আং র খিরিদচর 01 ৯০১২৩১৪৬২০০৮৪  
35 বদ ল আং রিহম খিরিদচর 01 ৯০১২৩১৪৬২০২৮৫  
36 মা ক িময়া ই াজ আলী খিরিদচর 01   
37 আেলয়া বগম নছর আলী খিরিদচর 01 ৯০১২৩১৪৬২০২৯৩  
38 মাহমদ হাসাইন ইসক র আলী চরমাধব 01 ৯০১২৩১৪৬২০৪১১  
39 আ াব উি ন হািরছ আলী চরমাধব 01 ৯০১২৩১৪৬২  
40 মািনক িময়া ই াজ আলী খিরিদচর 01 ৯০১২৩১৪৬২০১২২  
41 মন আলী আহমদ খিরিদচর 01   
42 খােলদ আ স ছাবহান খিরিদচর 01   
43 আ ল কাহার সা র খা চরমাধব 01 ৯০১২৩১৪৬২০৬৭৩  
44 িমজা র রহমান আ ল জ র চরমাধব 01 ৯০১২৩১৪৬২  
45 র উি ন আজমান আলী চরমাধব 01 ৯০১২৩১৪৬২০৫৭০  
46 পমালা সম  িময়া হাসা চর 01 ৯০১২৩১৪৬২  
47 আজমল দা ল হক খিরিদচর 01 ৯০১২৩১৪৬২০১৯৯  
48 ফজর আলী আ ল মছি র খিরিদচর 01 ৯০১২৩১৪৬২  
49 মিহ র রহমান িসরাজ উি ন চরমাধব 01 ৯০১২৩১৪৬২  
50 জািহ র রহমান ছম  িময়া চরেচৗড়াই ০৭ ১৯৯৯৯০১২৩১৪০০০৯৫৯  
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০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ 07 
51 কা  িময়া খািলছ িময়া ট য়ারচর ০২ ৯০১২৩১৪৬২০৯৬০  
52  িস র মার রায় ট য়ারচর ০২ ৯০১২৩১৪৬২  
53 িফয়া বগম উমর আলী ট য়ারচর ০২ ৯০১২৩১৪৬২১২০৯  
54 িকয়া বগম আিজর আলী ট য়ারচর ০২ ৯০১২৩১৪৬৭০০৫৩  
55 হািরছ আলী হািসম উ াহ ট য়ারচর ০২ ৯০১২৩১৪৬২০৮৬৯  
56 রাব আলী িনয়াজ আলী ট য়ারচর ০২ ৯০১২৩১৪৬২১২১৬  
57 কমর আলী ক র আলী ট য়ারচর ০২ ৯০১২৩১৪৬২১০৫৫  
58 ছিম ন নছা ইউ ছ আলী ট য়ারচর ০২ ৯০১২৩১৪৬২  
59 ফেতরা বগম কালা িময়া ট য়ারচর ০২ ৯০১২৩১৪৬২১২২৩  
60 আ ল মছি র আ স ছাবহান ট য়ারচর ০২ ১৪৫৭৪৫৫৮৮৭  
61 আতাউর রহমান জিমর আলী ট য়ারচর ০২ ৯০১২৩১৪৬২১৩১৩  
62 িছে ক আলী আ ব আলী ট য়ারচর ০২ ৯০১২৩১৪৬২  
63 ফা ক আহমদ আ ল আলী ট য়ারচর ০২ ৯০১২৩১৪৬২১০৭১  
64 মই ল ইসলাম রইছ আলী ট য়ারচর ০২ ৯০১২৩১৪৬২১০৫৩  
65 শািমম আহমদ আ ল হক ট য়ারচর ০২ ৯০১২৩১৪৬২  
66 নাজমা আ ার আ ব আলী ট য়ারচর ০২ ৯০১২৩১৪৬২১৪৫৩  
67 আসক আলী বিশদ আলী ট য়ারচর ০২ ৯০১২৩১৪৬২১০২৫  
68 নিব ন নছা চান িময়া ট য়ারচর 02 9012314622070  
69 ব উি ন আ ল মছি র চরকািলদাস ০২ ৬৮৫২৫৭৪৭৩৮  
70 কামাল উি ন আছমত আলী চরকািলদাস 02 ২৮০৭৬৬৯২৩৯  
71 আ ল মছি র আ স স ার চরকািলদাস ০২ 901231462১৬৫৫  
72 আনচার আলী ত তিমজ উ াহ চরকািলদাস 02 901231462২০৩৮  
73 ফা ক িময়া ওয়ািতর আলী চরকািলদাস 02 ৯০১২৩১৪৬২২১৪১  
74 আলী আহমদ আরশ আলী চরকািলদাস ০২ ৯০১২৩১৪৬২১৭২৭  
75 আ ব আলী শন আলী চরকািলদাস 02 ৯০১২৩১৪৬২২০৭১  
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০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ 07 
76 তা িময়া আ ল জিলল চরকািলদাস ০২ 901231462১৬৫১  
77 ফজর আলী ইয়াজ উ াহ চরকািলদাস ০২ ৯০১২৩১৪৬২১৮৪৫  
78 িরনা বগম আ ল ক ছ চরকািলদাস ০২ ৯০১২৩১৪৬২১৬৩৪  
79 বতাই িময়া শহর আলী চরকািলদাস ০২   
80 রােহনা বগম আ স সিহদ চরকািলদাস ০২ ৯০১২৩১৪৬২০৮৯০  
81 রহান উি ন মেনাহর আলী চরকািলদাস 02 901231462৪৭১৬  
82 রািশদা বগম ইশাদ আলী চরকািলদাস ০২ ৯০১২৩১৪৬২৭২৩৫  
83 িলটন িময়া রমজান আলী চরকািলদাস ০২ ৯৫৬৩৩৫২৬২৫  
84 আ ল জিমর আ র রজাক চরকািলদাস ০২ ১৯৭০৯০১২৩১৪০০০০১০  
85 আ ল হাসনাত হর জ আলী চরকািলদাস ০২ ৯০১২৩১৪২২০৯২  
86 ইসলাম উি ন আম জ আলী চরকািলদাস ০২ ৯০১২৩১৪৬২১৬০৮  
87 আসমত আলী রহমত আলী চরকািলদাস ০২ ৯০১২৩১৪৬২১৫০৯  
88 মজিমল আলী নাহর আলী চরকািলদাস ০২ ৯০১২৩১৪৬২২০৫৩  
89 ফখর উি ন চমক আলী চরকািলদাস ০২ ১৯৮০৯০২২৩১৪০০০০০৬  
90 আ া রািশদ আলী ট য়ারচর ০২ ৯০১২৩১৪৬২  
91 মন আহমদ মারফত আলী চরেচৗলা 02 ১৯১৬০৩৮১০০  
92 আ ন র আ ল জ ার চরেচৗলা 02 ৯০১২৩১৪৬২১৩৯১  
93 আ ল িপয়াছ না িময়া চরেচৗলা 02 ১৯৯০৯০১২৩১৪০২৪৩৩৪  
94 আসক আলী জ আলী চরেচৗলা 02 ৯০১২৩১৪৬২  
95 আ াব িময়া আ ল বারী চরেচৗলা 02 ৯০১২৩১৪৬২  
96 মা ফ িময়া আ র রহমান না চর 02 ৯০১২৩১৪৬২১৮৯৭  
97 আ ল মিনর ইরফান আলী না চর 02 ৯০১২৩১৪৬২  
98 সজল নাথ নেরশ নাথ না চর 02 ৯০১২৩১৪৬২  
99 গয়াছ িময়া ইিলয়াছ আলী না চর 02 ৯০১২৩১৪৬২১৯৩১  
100 ফজর িব ফজর আলী না চর 02 ৯০১২৩১৪৬২২০৭৬  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
101 িফয়া বগম তািজর উি ন গা চড়া 03 901231462২৭৪৭  
102 শািফয়া বগম আ স সাবহান গা চড়া 03 901231462২৬৩৯  
103 জাৎ া রিফক আলী ব ভ র 03 901231462৩২০৩  
104 রিফক  সম ল ইসলাম গা চড়া 03 901231462২৭১৯  
105 িজব আঃ ম ান গা চড়া 03 901231462২৫৫৯  
106 স জ  বা ল ব ভ র 03 901231462২৫৭২  
107 মালা মজিবল ব ভ র 03 901231462২৬৪৮  
108 রইছ আলী সায়াজ আলী গা চড়া 03 901231462২৬৩০  
109 আলী হােসন ফজর উি ন গা চড়া 03 901231462২৩০০  
110 আিসক আঃ হাই গা চড়া 03 901231462২৭১৫  
111 রইছ উি ন আলা বকর গা চড়া 03 901231462২৭৮৬  
112 জিমর আসকর আলী গা চড়া 03 901231462১৩৩৩  
113 আঃ হক নাব আলী গা চড়া 03 901231462২৮০১  
114 ত জ আলী রজাক আলী ব ভ র 03 901231462২৮৫৭  
115 রািকম আরজক আলী ব ভ র 03 901231462২৩৭৬  
116 মিজদ বা র আলী গা চড়া 03 901231462২৬৪৩  
117 িসরাই েরাজ আলী গা চড়া 03 901231462২৬৪০  
118 িনজাম উি ন গালাম ক ছ গা চড়া 03 901231462৩০৯৬  
119 রিহমা বগম িজ র রহমান গা চড়া 03 901231462২৭৯৪  
120 আনর আলী আনজব আলী গা চড়া 03 901231462২২৮৩  
121 তািজরব  রহমান গা চড়া 03 901231462২২৬৩  
122 আঃ ছাবহান মিমন গা চড়া 03 901231462২২৬২  
123 ছন আলী মক ল আলী গা চড়া 03 901231462২২৬৯  
124 মাহিদ নমর উি ন গা চড়া 03 901231462৩৩৬০  
125 কিবর ইি ছ আলী গা চড়া 03 901231462২৯৫৮  

 
 
 
 
 
 
 



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 
126 আশরা ল আ ল িকত গা চড়া 0৩   
127 অিল র রহমান আরাফাত ব ভ র 0৩ 90123146২২২৮৬  
128 আহমদ খািলক ব ভ র 0৩ 90123146২৩১৭৩  
129 আলী র আঃ হক ব ভ র 0৩ ১৯৮০9012314০০০০১১  
130 আফতর আলী েরাজ আলী গা চড়া 0৩ 90123146২৩১৩২  
131 আ ল লইছ আ র রহমান গা চড়া 0৩   
132 আছলম আলী আিনছ আলী গা চড়া 0৩ 90123146২২৬৪৬  
133 জািহর আলী আহাদ আলী ব ভ র 0৩   
134 আিজর উি ন আ র শিহদ ব ভ র 0৩ 90123146২২৬৭২  
135 মেনায়ারা আ ল িপয়াস গা চড়া 0৩   
136 রিজয়া বগম ফখর উি ন ব ভ র 0৩ 90123146২২৭৪৫  
137 আেলয়া বগম আলতাব আলী গা চড়া 0৩ ১৪৭৪৪৯৮৯৮৫  
138 ফােতমা র হােসন ব ভ র 0৩ 90123146২২৯৩৩  
139 আলী আহমদ মখ ছ আলী ব ভ র 0৩ 90123146২২৩৪৯  
140 ফজ ল কিরম উসমান আলী ব ভ র 0৩ ১৯৮৯9012314০০০০৬১  
141 িদেলায়ার হােসন র আলী গা চড়া 0৩ 90123146২২৫৬৭  
142 আঃ রব রহমত আলী গা চড়া 0৩ ১৯৬৭9012314০০০০০৩  
143 িরয়াজ উি ন মকরম আলী ব ভ র 0৩ 90123146২৩০১০  
144 নইছত আলী আসকর আলী গা চড়া 0৩ 90123146২২৯৩৭  
145 উেমদ আলী আঃ জ ার ব ভ র 0৩ 90123146২২৭৪০  
146 ম মালা িনজাম উি ন গা চড়া 0৩ 90123146২৬৯৬৭  
147 গদাব আলী মছ র আলী ব ভ র 0৩ 90123146২২৬৬৫  
148 েহনা বগম আরব আলী গা চড়া 0৩ 90123146২৩১৪৬  
149 আিসক আঃ হাই গা চড়া 0৩ 90123146২৩০৯৫  
150 আিম ল হক আ ল কিরম গা চড়া 0৩ 90123146২৩৩৯৮  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
151 আসদ আলী আিদল মামন চরবা কা 04   
152 ইয়া ব আলী শম ল ইসলাম চরবা কা 04 9012314624465  
153 তাজ উি ন ওয়াির র রহমান চরবা কা 04 9012314624385  
154 জািহ ন নছা আ ল হািমদ চরবা কা 04 9012314624৪৭২  
155 মিনর উি ন আ ন র চরবা কা 04 901231462৩৭১৫  
156 খিলল িময়া রজব আলী চরবা কা 04 901231462৪৩৪৯  
157 রিফক িময়া ইছাক আলী চরবা কা 04 901231462৩৭৫৫  
158 িনজাম উি ন আসদ আলী চরবা কা 04 9012314623৮৪৩  
159 আ ল কাহার আ শ সিহদ চরবা কা 04 9012314623৬৩৯  
160 আ ল েসন আরব আলী চরবা কা 04   
161 এনা ল হক গালাম ম ফা চরবা কা 04 19৮২9012314000০৯৫  
162 রাব আলী ইছাক আলী চরবা কা 04 901231462৩৫৮৬  
163 আ ল ইসলাম নিছব উ াহ চরবা কা 04 901231462৩৫৩৬  
164 িল  িময়া খায়াজ আলী চরবা কা 04 ১৯৭৬9012314০০০০৯২  
165 মক ল আলী আিফজ আলী চরবা কা 04 901231462৩৪৮০  
166 রিহমা বগম আছ র আলী চরবা কা 04 901231462৪৫৪৩  
167 শিফ ল হক মািফজ আলী চরবা কা 04 901231462৪৫৪৪  
168 হািব র রহমান আছ র আলী চরবা কা 04 ৯০১২৩১৪৬২৩৮২০  
169 আ ল িকত কাচা িময়া চরবা কা 04 ৯০১২৩১৪৬২৩৯৭০  
170 আ ল হািমদ জমিসদ আলী চরবা কা 04 ৯০১২৩১৪৬২৪৫৫২  
171 নিজর আলী জ আলী চরবা কা 04 901231462৩৭৩০  
172 খিল র রহমান আ ন র চরবা কা 04 901231462৪৪৩২  
173 হােজরা খা ন আ ল খািলক চরবা কা 04 901231462৩৪৩০  
174 আ ল ওয়ািহদ ইশাদ আলী চরবা কা 04 901231462৪৩১১  
175 আলমগীর শন আলী চরবা কা 04 901231462৩৮১৭  

 
 
 
 
 
 
 
 



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 
176 জিমর উি ন আ ল মািলক চরবা কা 04 901231462৩৭০৮  
177 হা র রিশদ আ ল মনাফ চরবা কা 04 901231462৪৩৫৬  
178 ছািম র রহমান ফয় ল হক চরবা কা 04 ১৯৯৩9012314০০০০৯২  
179 কািবর আহমদ আ ল জিলল চরবা কা 04 ১৯৭৩9012314০০০০০৪  
180 আিফয়া বগম জিসম উি ন চরবা কা 04 901231462৪৪০৬  
181 িমনহাজ উি ন সমর আলী চরবা কা 04 901231462৩৪৬১  
182 সয়দ আহমদ শাম ল ইসলাম চরবা কা 04 901231462৩৬৪০  
183 বিশর উি ন রজব আলী চরবা কা 04 901231462৩৮২৩  
184 আছিকর আলী আসক আলী সওতরচর 04 901231462৪০৪৮  
185 আ  বকর আ ল হািমদ সওতরচর 04 9012314৬২৪৬৯৬  
186 র আলী আ ল মািলক সওতরচর 04 901231462৪০৮০  
187 কামাল আহমদ আ র রিশদ সওতরচর 04 ৯০১২৩১৪৬২৪০৩৪  
188 আ ব আলী মনফর আলী সওতরচর 04 ১৯৭০9012314০০০০২২  
189 িদেলায়ার হােসন ফজর আলী সওতরচর 04 901231462৪৬৭৬  
190 শাহানারা বগম আেনায়ার হােসন সওতরচর 04 901231462৪৬৮০  
191 মিনর উি ন আ ন র সওতরচর 04 901231462৪৭১৯  
192 সমেতরা বগম রইদ আলী সওতরচর 04 901231462৪০৬১  
193 মিরয়ম বগম আ ল হা ান সওতরচর 04 ১৯৯৬9012314০০০০৩৭  
194 আ ল হাই ওয়ািরছ আলী সওতরচর 04 90123146৪০৬২  
195 আছিকর আলী জ আলী সওতরচর 04 901231462৪৭৪২  
196 র উি ন আরশ আলী সওতরচর 04   
197 সমেতরা বগম ইিছম উ াহ সওতরচর 04 901231462৪০৮৬  
198 মা ক িময়া আরশ আলী সওতরচর 04 901231462৪৬৩০  
199 আহমদ আলী সমর আলী সওতরচর 04   
200 সাই ল আিমন জন িময়া সওতরচর 04 901231462৯৫৩৩  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
201 ল ইসলাম আ ল হক মা য়ারচর ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৫১৩৪  
202 এনা ল হক আ র রহমান মা য়ারচর ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৬১৭৬  
203 আজাদ িময়া ক ছ আলী মা য়ারচর ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৬১৪৯  
204 জলাল আহমদ িরফাত আলী িস ারচর 05 9012314625299  
205 িদলাল িময়া উলফত আলী িস ারচর 05 9012314625319  
206 মেনায়ারা বগম তবারক আলী িস ারচর 05 9012314625155  
207 িফ জ আলী মদিরছ আলী িস ারচর ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৫৩৬২  
208 কমলা ন ফয় ল কিরম িস ারচর ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৫৩৯০  
209 আ ল কিরম বিশদ আলী িস ারচর ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৫৩৭৮  
210 আ াহ করামত আলী িস ারচর ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৫৬৫২  
211 আিফজ আলী আজর আলী িস ারচর ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৫৩৩১  
212 বািতর আলী রািশদ আলী িস ারচর ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৫৩৯৭  
213 ইছমত আলী লাল িময়া নান  ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৬৭৬৭  
214 খািশয়ারা বগম চান িময়া নান  ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৫৯১০  
215 ইয়ািরছ আলী জ র আলী নান  ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৫৭৮৮  
216 িছম আলী িছে ক আলী নান  ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৫৯৯৫  
217 িমজা ফেয়জ আহমদ িমজা আছিকর আলী নান  ০৫   
218 লেতরা বগম ইসলাম আলী নান  ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৬০১১  
219 সতাক আহমদ হািরছ আলী নান  ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৫১০০  
220 আ স শিহদ ম আলী নান  ০৫ ৯০১২৩১৪৬২২০০৪  
221 মিনর আলী বশর আলী নান  ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৯০৩১  
222 আ ল কিরম আ র রিশদ নান  ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৫৪০৪  
223 আনছার আলী রইছ আলী নান  ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৬০১২  
224 জায়ািহর আলী আরমান আলী িস ারচর ০৫ ৯০১২৩১৪৬২০৮৯৭  
225 র িময়া রত আলী নান  ০৫ ১৯৯০৯০১২৩১৪০০০১০২  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
226 নজ ল ইসলাম ওয়ািতর আলী চর লভ ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৪৮৭৬  
227 জিম ল ইসলাম রাহাত উ াহ চর লভ ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৪৯০৮  
228 জলাল উি ন ম উ া চর লভ ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৪৯০৬  
229 আ ল মিতন আ ল আিজজ চর লভ ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৫০৮৮  
230 সািদক িময়া স  িময়া চর লভ ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৫০৪৮  
231 মােলকা বগম ইিলয়াছ িময়া চর লভ ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৪৯৭৪  
232 মিনর আলী িশদ আলী চর লভ ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৪৯৯২  
233 আফতাই িময়া চ ই িময়া চর লভ ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৫১২০  
234 ছাইলাছ িময়া আছ র আলী চর লভ ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৫০৬০  
235 আনছার উি ন আছ র আলী চর লভ ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৫০৫২  
236 িগয়াস উি ন আছ র আলী চর লভ ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৫০০২  
237 আ াল িময়া আ র রিহম চর লভ ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৪৯২৬  
238 ব া ন নছা আ ল বারী চর লভ ০৫ ৯০১২৩১৪৬২২৫৬৭  
239 আরশ আলী মজিমল আলী চর লভ ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৫৬৪১  
240 ফয় র রহমান মজিমল আলী চর লভ ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৪৯৮৪  
241 আ ল কালাম গালাম রা ানী চর লভ ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৫০১৮  
242 স জ আলী জ আলী থমাচর ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৫২২৫  
243 আ ল হক ইছাক আলী থমাচর ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৫৫৩৪  
244 আিনছ আলী রইছ আলী থমাচর ০৫ ১৯৬০৯০১২৩১৪০০০০০৬  
245 িসরা ল ইসলাম মজর আলী থমাচর ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৫৭১৬  
246 তা দ আলী মািফজ আলী থমাচর ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৫৬০৬  
247 কা নমালা িছম আলী থমাচর ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৫৭১৯  
248 সম  িময়া ই াজ আলী থমাচর ০৫   
249 মিনর িময়া বাহার আলী থমাচর ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৫৫১৬  
250 রিহমা বগম আসদ আলী থমাচর ০৫ ৯০১২৩১৪৬২৫৬৩৫  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 0৭ 
251 ধন িময়া কালা িময়া জালালীচর 06 901231462৭০২৯  
252 জােয়দ হােসন আং সিহদ জালালীচর 06 901231462৬৯৮৩  
253 আ ল হা ান জ আলী জালালীচর 06 901231462৬৯২২  
254 চ ল িবিব ফজর আলী জালালীচর 06 901231462৬৫৪৬  
255 আ াব উি ন স জ আলী জালালীচর 06 901231462৬৬০৫  
256 ল হক রাব আলী জালালীচর 06 901231462৬৫৩৪  
257 নিজর আলী িরফাত উ া জালালীচর 06 ১৯৯০9012314০০০০৭৩  
258 শামীম আহমদ আ ল কািদর জালালীচর 06 ১৯৯০9012314০০০০৭০  
259 কাচা িময়া মদিরছ আলী হাছন নগর 06   
260 জা  িময়া ইউ ছ আলী জালালীচর 06 901231462৬৫৯৬  
261 পজন বগম না  িময়া জালালীচর 06 901231462৬৮৯৭  
262 হািলমা বগম মছ র আলী জালালীচর 06 901231462৭০৮৩  
263 এমরান িময়া আং র জালালীচর 06 ৫৫৫১৮৩৪৭০৭  
264 কা ন মালা আং হিকম জালালীচর 06 901231462৬৩৪২  
265 লাল মিত জিমর আলী জালালীচর 06 901231462৬৩৭২  
266 সােহদা বগম িসরাজ আলী জালালীচর 06 901231462৬৯৬৭  
267 আিমনা খা ন আ ল মিতন জালালীচর 06 901231462৭১০৫  
268 র আলী আং বারী জালালীচর 06 901231462৬৩৪৬  
269 জমিসদ আলী রািশদ আলী জালালীচর 06 901231462৭০৪৬  
270 রািবয়া বগম আলমাছ আলী জালালীচর 06 901231462৭০১৮  
271 রং ল বগম আনহর আলী জালালীচর 06 901231462৬৩৮০  
272 িমনা বগম মিরয়ম িবিব জালালীচর 06 901231462৬৮৯৯  
273 লাল বা  আলা উি ন জালালীচর 06 901231462৬৬৬৯  
274 ইরন িময়া ফজর আলী জালালীচর 06 ১৯৯১9012314০০০১০০  
275 রািশ ন নছা আ র িময়া জালালীচর 06 901231462৬৬৯৫  

 
 
 
 

 
 
 



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 
276 সাহারা নগম আং মিতন জালালীচর 06 901231462৬৫৬৪  
277 জিম ন নছা জ আলী জালালীচর 06 901231462৬৪৫৬  
278 জােবল হােসন না িময়া জালালীচর 06 ৯৫৭৫৯০২৭১৪  
279 আিজ ন নছা আ ল মতিলব নানকার 06   
280 নওয়া ন নছা আছমত আলী জালালীচর 06 901231462৪৯২৪  
281 আেনায়ারা িনজাম উি ন জালালীচর 06 901231462৬৮৯৮  
282  িময়া র িময়া জালালীচর 06 ১৯৪৮901231০০০০০৩  
283 র না বগম ত র আলী জালালীচর ০৬ ১৯৭৭৯০১২৩১৪০০০০০৬  
284 আেনায়ারা বগম আ ল জিলল নবাইচর 06 901231462৯৩৩১  
285 মখিল ন িবিব আ ল আিমন নবাইচর 06 901231462৭৪০৬  
286 েলমা বগম আ ল জিলল নবাইচর 06 ৯০১১৮৭৭৮৩২০৫১  
287 শামীমা বগম আেরাজ আলী নবাইচর 06 ১৯৯৪9012314০০০০৫৩  
288  বগম সাম ল ইসলাম নবাইচর 06 901231462  
289 সােলহ আহমদ আ ল হােসন নবাইচর 06 ১৯৯২9012314০০০০৩৯  
290 জিমলা বগম আশক আলী নবাইচর 06 901231462৭৩৬২  
291 হ ফা বগম রইছ আলী নানকার 06 901231462৭৪১৪  
292 আ র রহমান আসরত আলী নানকার 06 901231462৭২৩৩  
293 জািমল আহমদ সিলম আলী নানকার 06 901231462৭২৬৪  
294 সা র িময়া আ ল িকত নানকার 06   
295 রািজয়া লতানা ছােয়দ আলী নানকার 06 ১৯৭৭৯১৯৬২০৬০০০০০৮  
296 শািহন আহমদ আিরছ আলী শাহারচর 06 901231462৬৬৪১  
297 মািনক উি ন হর জ আলী শাহারচর 06 901231462৬৬৮১  
298 মা ক িময়া মম র আলী শাহারচর 06 901231462৬৬৪৯  
299 িসরাজ আলী আছমত আলী শাহারচর 06 901231462৬৯৫১  
300 আিতক িময়া আং মছি র হাছন নগর 06 901231462৭২৮৬  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 0৭ 
301 ওয়ািরছ আলী চমক আলী চরেচৗড়াই ০৭ ৯০১২৩১৪৬২৯১৬০  
302 ছিম ন নছা ামান চরেচৗড়াই ০৭ ৯০১২৩১৪৬২৯১৬৭  
303 ই াছ আলী জহর আলী চরেচৗড়াই ০৭ ৯০১২৩১৪৬২৯৩৭০  
304 সিফ ল হক নাব আলী চরেচৗড়াই ০৭ ১৯৯৩৯০১২৩১৪১০১৪৫৬  
305 না বগম তা ল ইসলাম চরেচৗড়াই ০৭ ৯০১২৩১৪৬২৯২৮৯  
306 র উি ন মম র আলী চরেচৗড়াই ০৭ ৯০১২৩১৪৬২৯১৫৯  
307 পজান িবিব িফ জ আলী চরেচৗড়াই ০৭ ৯০১২৩১৪৬২৯৩৯৬  
308 িমজা র রহমান রিহজ আলী চরেচৗড়াই ০৭ ৯০১২৩১৪৬২৯৪১৭  
309 আেনায়ারা বগম আছমত আলী চরেচৗড়াই ০৭ ৯০১২৩১৪৬২৭৫৩৬  
310 ন নছা আ স ছ ার চরেচৗড়াই ০৭ ৯০১২৩১৪৬২৭৫৪১  
311 সম ন নছা ই াছ আলী চরেচৗড়াই ০৭ ৯০১২৩১৪৬২৭৭৩৭  
312 সিফ ল ইসলাম রািশদ আলী চরেচৗড়াই ০৭ ৯০১২৩১৪৬২৭৫৯৪  
313 মায়া ন নছা ইি ছ আলী চরেচৗড়াই ০৭ ৯০১২৩১৪৬২৭৬২৬  
314 সােহনা বগম মইন উি ন চরেচৗড়াই ০৭ ৯০১২৩৫২৬৩৭০৪৯  
315 ই ািহম আলী আ ল গ র চরেচৗড়াই ০৭ ৯০১২৩১৪৬২৭৫৫৩  
316 আি য়া বগম মৗরশ আলী চরেচৗড়াই ০৭ ৯০১২৩১৪৬২৭৪৭৪  
317 তয়ব আলী কমর আলী চরেচৗড়াই ০৭ ১৯৮০৯০১২৩১৪০৬০০০৮  
318 সাি র আহমদ আ ল গনী চরেচৗড়াই 07 ৭৮০১৮৩১৪৭৫  
319 ল গনী উলফত আলী িছ া 07 ৯০১২৩১৪৬২৭৭৮৩  
320 মিরছনা িবিব আিরছ আলী ম মধারীচর 07 901231462৮৬৪৯  
321 আিফয়া বগম তা িময়া ম মধারীচর 07 901231462৮৭২৮  
322 বাছন িময়া মারফত আলী আ াচর ০৭ ৯০১২৩১৪৬২৮৩৬৪  
323 িল  িময়া আর  িময়া আ াচর ০৭ ৯০১২৩১৪৬২৮৪৮৫  
324 আেয়শা বগম বা ল িময়া আ াচর ০৭ ৯০১২৩১৪৬২৮৪০৮  
325 জািহ ন নছা ছায়াব আলী লাখালী ০৭ ১৯৬০৯০১২৩১৪০০৬১০৬  
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০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ 0৭ 
326 কসানা বগম কিবর আহমদ লাখালী ০৭ ৯০১২৩১৪৬২৯০৫৭  
327 হােজরা বগম আলী হােসন লাখালী 07 901231462৯০৬৬  
328 মেনায়ারা বগম চমক আলী লাখালী 07 901231462৯০২৭  
329 জাছনা বগম খিল র রহমান লাখালী 07 9012314629০৯৭  
330 ফা ক িময়া আ ল জিলল লাখালী 07 901231462৯০০৬  
331 ম া র রহমান আ ল মািলক লাখালী 07 9012314628৯৫২  
332 সািজ র রহমান আ ন র লাখালী 07 9012314628৯৯৭  
333 আছমা বগম আ ল আউয়াল লাখালী 07 9012314628৯৬৫  
334 আিজর উি ন ফিরদ িময়া শাখাইিত 07 9012314628১৩৬  
335 জািকর আলী শহর আলী শাখাইিত 07 ৯০১২৩১৪৬২৮১০৮  
336 ামান হািরছ আলী শাখাইিত 07 ৯০১২৩১৪৬২৮১২৪  
337 আিজ ন নছা শা র আলী শাখাইিত 07 9012314628২৭২  
338 কাচামালা আ ল মিজদ শাখাইিত 07 901231462৮২৫৮  
339 িবরাজ আলী িছক র আলী শাখাইিত 07 901231462৮১৯১  
340 নািছর উি ন মারাজ আলী ছ য়া 07 901231462888৫  
341 জির ল িবিব মদিরছ আলী িছ া ০৭ ৯০১২৩১৪৬২৭৭৭১  
342 আ র রউফ িল বর আলী চরেচৗড়াই ০৭ ৯০১২৩১৪৬২  
343 কম ন নছা আ ল কিরম চরেচৗড়াই 07 ৯০১২৩১৪৬২  
344 আেনায়ারা বগম আতাউর রহমান শাহ র 07 ৯০১২৩১৪৬২  
345 র উি ন আ র রিহম শাহ র 07 ৯০১২৩১৪৬২৮৫২৬  
346 মািফজ আলী মখিলছ আলী লাখালী 07 901231462৯০২৯  
347 ইরন িময়া আিনছ আলী চরেচৗড়াই 07 901231462৭৪৮১  
348 সয়দ জািমল আ ল খেয়র লাখালী 07   
349 সানাই িময়া আ ম আলী চরেচৗড়াই 07 901231462৯৪১০  
350 মশক আলী আজর আলী শাখাইিত 07 ৯০১২৩১৪৬২  
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351 ছায়া ন বগম সিহক আলী ছাট চরেগািব  08 90123146৩১০৯৪  
352 আখ ছ আলী মখ ছ আলী ছাট চরেগািব  08 90123146৩১১২৮  
353 মারহত আলী ছিয়দ আলী ছাট চরেগািব  08 90123146৩১০৮১  
354 িল  িময়া আ ল কিরম ছাট চরেগািব  08 90123146৩০৯৯৬  
355 সই ল ইসলাম তা  িময়া ছাট চরেগািব  08 90123146৩১০৩৭  
356 সিমর লাল ধর গৗয়া  লাল ধর কামারখাল 08 ৯১১৬২৪২৫৭০৭৮৬  
357 িবিত রাণী ধর দারাং ধর কামারখাল 08 90123146২৫৩৩১০  
358 আিমর আলী িরহাত আলী কামারখাল 08 90123146২৫৩৩০  
359 মাহা দ আলী র াক আহারগাও 08 ৯০১২৩১৪৬৩০৫১৬  
360 িদলদার আলী র াক আহারগাও 08 ৯০১২৩১৪৬৩০৫১৭  
361 রািহদ আলী র ম আলী আহারগাও ০৮ ৯০১২৩১৪৬৩০৫০১  
362 আলা উি ন আরস আলী আহারগাও ০৮ ৯০১২৩১৪৬৩০৫২৬  
363 আনছার আলী রজব আলী আহারগাও ০৮ ৯০১২৩১৪৬৩০৫১৯  
364 ফজর আলী আছক র আলী আহারগাও ০৮ 90123146৩০৫৬৩  
365 জমসর আলী  আহারগাও ০৮ ৯০১২৩১৪৬৩  
366 সম  িময়া তক ছ আলী কামরা ী ০৮ ৯০১২৩১৪৬৩০০৯২  
367 িবলাল আহমদ আ াব িময়া কামরা ী ০৮ ৯০১২৩১৪৬২৯৬২৮  
368 আয় ন িবিব আসকর আলী কামরা ী ০৮ ৯০১২৩১৪৬২৫৯৭৯৮  
369 র আলম আ ল কিরম কামরা ী ০৮ ৯০১২৩১৪৬৩০৩৭৮  
370 রােসল িময়া রহমত আলী কামরা ী ০৮   
371 ল আিমন উিকল আলী কামরা ী ০৮ ৯০১২৩১৪৬৩০১৯৩  
372 িফয়া বগম ইসরাইল কামরা ী ০৮ ৯০১২৩১৪৬২৮৪৩৭  
373 রহম ন নছা আ ল জ ার কামরা ী ০৮ ৯০১২৩১৪৬৩০০৭৪  
374 নওয়া ন নছা ফিরদ আলী কামরা ী ০৮ ৯০১২৩১৪৬৩০০৬২  
375 আ ল র বাজাির কামরা ী ০৮ ৯০১২৩১৪৬৩০৩২৬  
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০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ 07 
376 কদর এংরাজ আলী কামরা ী ০৮ ৯০১২৩১৪৬৩০১৬৫  
377 আছমা বগম এংরাজ আলী কামরা ী ০৮ ৯০১২৩১৪৬৩০১৬৫  
378 আসক আলী আজমান আলী কামরা ী ০৮ ৯০১২৩১৪৬২৯৮৫৩  
379 উ ার আলী আলতাব আলী কামরা ী ০৮ ৯০১২৩১৪৬২৯৮২৪  
380 আেনায়ার রায়াব আলী কামরা ী ০৮ ৯০১২৩১৪৬৩০২৯৭  
381 উিকল আলী তরাব আলী কামরা ী ০৮ ৯০১২৩১৪৬২৯৫৩১  
382 চ া ল িবিব ই াজ আলী কামরা ী ০৮ ৯০১২৩১৪৬৩০১২৯  
383 আরস আলী তািহর আলী কামরা ী 08 90123146২৯২৬৯  
384 জােহদা বগম আলা উি ন কামরা ী 08 90123146৩০১৭১  
385 কাচা মালা হািসর উি ন কামরা ী 08 90123146৩০১৩১  
386 কালা িময়া ম াজ আলী কামরা ী 08 ৬৮৮৯২২৮৭৩৭  
387 রইছ আলী কালা িময়া কামরা ী 08 ৯১৫১৭৮২০৩৫  
388 সিহক িময়া আলতাব আলী কামরা ী 08 90123146২৯৫৭৬  
389 রিবজান িবিব আর  আলী কামরা ী 08 90123146২৯৮০১  
390 আিমর আলী হািরছ আলী কামরা ী 08 90123146৩০০৫১  
391 আসক আলী  মাসািহদ আলী কামরা ী 08 ১৯৮২9012314০১৯৪৫৫  
392 িসরাজ আলী হািরছ আলী কামরা ী 08 90123146৩০০৫৩  
393 র ইসলাম রািসদ আলী কামরা ী 08 90123146২৯৮১৭  
394 আ ল রিহম র হােসন কামরা ী 08 90123146৩০২৫৩  
395 জাহা ীর র ইসলাম কামরা ী 08 ১৯৯২9012314০০০০২৫  
396 ফােতমা বগম ম াজ আলী কামরা ী 08 ১৯৯০৯১১২০৭৩০০০২০৯  
397 রািসদ আলী কলমদর আলী কামরা ী 08 90123146৩০২১৪  
398 আর ল িবিব ওয়াব আলী কামরা ী 08 90123146২৯৫৯৮  
399 দিবর আলী আছ র আলী চরেগািব  08   
400 আিজ ন নছা কািমল উি ন কামরা ী 08 90123146২৯৫৮৯  
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401 তািজ ন নছা সরব আলী চান র 09 901231463১৭৭১  
402 িফয়া বগম রহমত আলী চান র 09 901231463১৭১৫  
403 িহরন িময়া ত ছ আলী চান র 09 901231463২৪৭৭  
404  িময়া আ াব িময়া চান র 09 901231463১৮৫৮  
405 িজ র রহমান কিছর আলী চান র 09 901231463১৭৪৯  
406 আ ল বশর  তয়ব আলী চান র 09 ৯০১৪৬৩৬৩২৪৩৭  
407 ছবিদল আলম জ আলী চান র 09 901231463১৪০৫  
408 রিশক িময়া রাইদ আলী চান র 09 90123146২৮০৬০  
409 ইিলয়াছ উি ন উ ার আলী চান র 09 ৯১১৫৭৪০৬১৬  
410 শাহাব উি ন গালাম িকবিরয়া চান র 09 90123146২৮০৫৪  
411 মজর উি ন ল হক চান র 09 901231463১৪৭৬  
412 আলী েসন আরশ আলী চান র 09 901231463১৪৭৯  
413 আ ল কািদর আ ল বাির চান র 09 901231463১৫১৭  
414 ইসলাম উি ন চমক আলী চান র 09 901231463২৪৩০  
415 সয় র রহমান মিহম উি ন চান র 09 901231463১৪২৮  
416 সাজনা বগম র েসন চান র 09 901231463২৩২৪  
417 ফয় ল কিরম ফজর আলী চান র 09 901231463১৬৮৭  
418 দয়া ন নছা আসকর আলী চান র 09 901231463১৬৮৪  
419 ফয় ল ইসলাম আ ল হািমদ চান র 09 901231463১৮০৩  
420 আ ল হক আিশদ আলী চান র 09 901231463২৮৭৮  
421 শাহ জাহান বিশদ আলী চান র 09 901231463২০০১  
422 মা ক িময়া মনফর আলী চান র 09 901231463১২৯৫  
423 ফজ  িময়া মািসক িময়া চান র 09 901231463১৪৫৮  
424 আিমর আলী  আ ল লিতফ চান র 09 901231463১৭৬৪  
425 আই ল হক আিসদ আলী চান র 09 ১৯৯২9012314০০০১২৮  

 
 
 
 
 
 
 
 



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 
426 আিমন উি ন গালাম রা ানী চান র 09 901231463২৪৭১  
427 আেনায়ার হােসন ত ছ আলী চান র 09 901231463১৩১৫  
428 ইসেতহাদ আহমদ আ ল আহাদ চান র 09 ১৯৭৬৯০১২৩১৪০০৭৭৩৮  
429 ছায়া ন নছা তফ ল হােসন চান র 09 901231463১৩১৩  
430 আরিফন মন র আলী চান র 09 ৯০১৩৩৭৮২৭৮১৭৫  
431 হলাল উি ন আরজক আলী চান র 09 901231463১৪১৬  
432 গালপ উি ন আরজক আলী চান র 09 901231463১৪১৭  
433 রােহল আহমদ আ স সাবহান চান র 09 ১৯৯১9012314০০০১৭৯  
434 সা  িময়া আসদ আলী চান র 09 901231463১৪৪৫  
435 রােসল আহমদ কাছা িময়া চান র 09 901231463২০৪০  
436 সাহাব উি ন গালাম িকবিরয়া চান র 09 90123146২৮০৫৪  
437 পােবল আহমদ র ইসলাম চান র 09 ৯৫৭৮৩৪৬৩  
438 ছায়া ন িবিব বশর আলী চান র 09 901231463২২৮১  
439 সােহদ হাসাইন ল হক চান র 09 901231463২৩৩০  
440 আ াব আলী িলয়াকত আলী চান র 09 ৫৫৪৯০৩২৪২২  
441 পেতরা বগম ম াব আলী চান র 09 901231463২০৯৮  
442 আনছার িময়া আং গিন চান র 09 901231463১৫৭১  
443 রিহমা বগম আনছার উি ন চান র 09 901231463২৪৪৪  
444 সাহাবান কিরম চাদ র চান র 09 90123146২৮০৩২  
445 কালা িময়া আশক আলী চান র 09 901231463১৫৯০  
446 পমালা  আ ল মিতন চান র 09 901231463১৭৯৫  
447 িমনারা বগম মাহা দ আলী চান র 09 901231463১৩৩৬  
448 লাদন শাহ নািছর উি ন চান র ০৯ 901231463১২৯২  
449 আজর উি ন িময়াদন চান র 09 901231463১৭৫৯  
450 িজলেতরা  বগম আিশক উি ন চান র 09 90123146২৮১৯৬  

 
 
 


