
 ৮নং ধলরয়া ইউলনয়ন লযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'য সুলফধাভবাগীয নাভভয তালরকা

জজরাাঃ জপনী উভজরা- জপনী দয 

১ রায়রা জফগভ কাভার উলিন ভলরা গৃলণী উত্তয ধলরয়া ২ ৮নং ধলরয়া ৪১৬৪৭১০৫৭৮ '০১৮৪৬৯০০৫৫৪ জযজাউর কলযভ ০১৮২২৯৭৪৩৭২

২ ভারতী যানী ফাক নুপুয চন্দ্র ফাক ভলরা গৃলণী জদৌরতপুয ৭ ’’ ৩০১২৯২২৩৭৪৮২০ ০১৮২৯৩৪৪১৪৩ ’’ ,,

৩ লিয় রার দা ভভন্ড কুভায দা পুরুল লদনভজুয ,, ৭ ’’ ৩০১২৯২২৩৭১৮৬৯ ১৮১৩০৪৭৬৮৮ ’’ ’’

৪ অঞ্জনা ফাক অভয ফাক ভলরা গৃলণী ,, ৭ ’’ ৩০১২৯২২৩৭২১৯৮ ০১৮১৪৮৯৬২০২ ’’ ’’

৫ ভাসুদা জফগভ নজযম্নর ইরাভ ভলরা গৃলণী ,, ৭ ’’ ৩০১২৯২২৩৭৩৭০৯ ০১৭৬৪০৮১৪৪০ ’’ ’’

৬ অরকা দা মৃত লনযদা দা ভলরা গৃলণী ,, ৭ ’’ ৩০১২৯২২৩৭২১৭৮ ০১৮২৮০৮২৯৯০ ’’ ’’

৭ ভভনায়াযা জফগভ মৃত ইউসুপ উলিন খান ভলরা গৃলণী ,, ৭ ’’ ৩০১২৯২২৩৭৫১০৩ ০১৮৭২১৯৩৬৩৪ ’’ ’’

৮ যাজ যাণী দা লফশ্বনাথ দা ” ” ,, ৭ ’’ ৩০১২৯২৪৩৭১৮৭২ ০১৮৬৬১৭২৬৩৩ ’’ ’’

৯ যলন চন্দ্র ার লফলফন ার পুরুল লদনভজুয ,, ৭ ’’ ১৯৯৪৩০১২৯২২০২২০০০ ০১৮১৪৭০৪৭০০ ’’ ’’

১০ ছাভর আাম্মদ আছান উরস্ন্যা পুরুল লদনভজুয ,, ৭ ’’ ৩০১২৯২২৩৭৬৫৯৫ ০১৮৪৬০৭৮৪৬৪ ’’ ’’

১১ জযাভকয়া জফগভ জনজাভ উলিন ভলরা গৃলণী ,, ৭ ’’ ৩০১২৯২২৩৭৭০৩১ ০১৮১৪৭০৪৭০০ ’’ ’’

১২ ালপয়া খাতুন মৃত আবুর াভভ ভলরা গৃলণী উত্তয ধলরয়া ২ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৪৭৮১ ১৮৪৬০৭৮৪৬৪ ’’ ’’

১৩ াভনা আক্তায নুয ইরাভ ভলরা গৃলণী জদৌরতপুয ৭ ’’ ৩০১২৯২২৩৭৭০২৭ ০১৮১৪৭০৪৭০০ ’’ ’’

১৪ আবু ইউছু মৃত আবু আাম্মদ পুরুল লদনভজুয ,, ৯ ’’ ৩০১২৯২২৩৭৭১৯৬ ১৮১১৮৪১০০২ ’’ ’’

১৫ মমুনা যানী দা ংকয কুভায জরদা পুরুল গৃলণী ,, ৯ ’’ ৩০১২৯২২৩৭৭০৮৮ ১৮৩৮১৭৯৭২৯ ’’ ’’

১৬ াানা জফগভ মৃত কারা লভয়া ভলরা গৃলণী ধলরয়া ৪ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৭৪১৩ ০১৮৩০০১৮৬৬৪ ’’ ’’

১৭ নুয আরভ মৃত ফজভরয যভান পুরুল লদনভজুয ,, ৪ ’’ ৩০১২৯২২৩৫৯৮৪৮ ০১৮৩০০১৮৬৬৪ ’’ ’’

১৮ জভাাঃ দাউদ নফী মৃত আফদুর ভান্নান পুরুল লদনভজুয ,, ৪ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৭১৩১ ০১৮৩০০১৮৬৬৪ ’’ ’’

১৯ জদভরায়ায জাভন লছলিক আম্মদ পুরুল লদনভজুয ,, ৪ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৭৫৩১ ০১৮২৮০২০২৮৪ ’’ ’’

২০ আভরয়া জফগভ আবু ইউসুপ ভলরা গৃলণী ,, ৪ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৭৪১১ ০১৮৩০০১৮৬৬৪ ’’ ’’

২১ লফলফ আভয়া আমুনুর ক ভলরা গৃলণী ,, ৪ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৭৪৮৩ ০১৮৮০৬৩৫৬২৯ ’’ ’’

২২ জযাভকয়া জফগভ মৃত নুযম্নর ক ভলরা গৃলণী ,, ৪ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৭০১৫ ০১৮৫০৬২৭৭৯৭ ’’ ’’

২৩ আপানা জফগভ এয়ায আম্মদ ভলরা গৃলণী ,, ৪ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৭৫৩৬ ০১৮৩০০১৮৬৬৪ ’’ ’’

২৪ আফদুয যাজ্জাক মৃত নুযম্নর ক পুরুল লদনভজুয ,, ৪ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৭৪৮৮ ০১৮২২০০৯৭০৮ ’’ ’’

২৫ জাভন আযা জফগভ জভাাম্মদ আফদুরস্ন্া ভলরা গৃলণী ,, ৪ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৭৭১২ ০১৮৩০০১৮৬৬৪ ’’ ’’

জবাক্তায জভাফাইর 

নং

ংযুক্ত লিরাভযয 

নাভ

লিরাভযয জভাফাইর 

নং

ক্র.নং নাভ লতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভলরা

জা গ্রাভ ওয়াি ম ইউলনয়ন জাতীয় লযচয়ত্র নম্বয
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 ৮নং ধলরয়া ইউলনয়ন লযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'য সুলফধাভবাগীয নাভভয তালরকা

জজরাাঃ জপনী উভজরা- জপনী দয 

২৬ জাভার উলিন খাভয়জ আভদ পুরুল লদনভজুয ধলরয়া ৪ ৮নং ধলরয়া ৩০১২৯২২৩৬৭৪০৬ ০১৮২৫০৭৪৬৩৩ জযজাউর কলযভ ০১৮২২৯৭৪৩৭২

২৭ নুয জাান জভাাঃ জফরাভয়ত জাভন ভলরা গৃলণী উত্তয ধলরয়া ২ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৫১৫৫ ১৮৪৫২৪৬৬৮৩ ’’ ’’

২৮ ভাবুবুর ক মৃত ভামুদুর ক পুরুল লদনভজুয অলরপুয ৫ ’’ ৩০১২৯২২৩৬০৭০০ ১৮২২০৬৯১৩১ ’’ ’’

২৯ কাভার উলিন খাভয়জ আভদ পুরুল লদনভজুয ধলরয়া ৪ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৭৫৩৪ ০১৮৫৮৩৩১০২৩ ’’ ’’

৩০ ভাবুবুর ক ভজকবুর আভদ পুরুল লদনভজুয অলরপুয ৫ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৯৬৫৫ ০১৮৮০৯৯৪৬১২ ’’ ’’

৩১ াানাজ আক্তায জভা: জাভন আভদ ভলরা গৃলণী উত্তয ধলরয়া ২ ’’ ৩২৬৪৮৫৫৯৮৬ ’০১৮৩২৪২৮৭৯১ ’’ ’’

৩২ জভাাঃ ইয়ালছন পজলুর কলযভ পুরুল লদনভজুয ,, ২ ’’ ৯১১৪৮৬১৫৪৬ ১৭৮৩৭৩২০৩৯ ’’ ’’

৩৩ জযাভকয়া আক্তায াভসুর ক ভলরা গৃলনী ,, ২ ’’ ৩২৬৪৯৯৪৪৪৭ ০১৮৪৮২২৬৬৩২ ’’ ’’

৩৪ াভনা  জফগভ আবু তাভয ভলরা গৃলণী ,, ২ ’’ ৪১৬০৫৫৭৩৯৫ ০১৭২৫৪৭৪৫৩৯ ’’ ’’

৩৫ খাভরদা আক্তায জয়নার আভফদীন ভলরা গৃলণী ,, ২ ’’ ৪৬১৪৭১৯২৭৮ ০১৮৭৬৪৬৫১৮২ ’’ ’’

৩৬ সুযভা আক্তায াভসুর ক ” ” ,, ২ ’’ ৬৮৬৪৯৯৯৬৫৮ ০১৮২১১৪৩৭৮১ ’’ ’’

৩৭ নুভযয জনছা জছরাভত উল্যা ভলরা গৃলণী উত্তয ধলরয়া ৩ ’’ ১০০৬৮৬২০৭০ ০১৭৩১৫৩১৪৮১ ’’ ’’

৩৮ জভা: কারা লভয়া পলকয আম্মদ পুরুল নদনভজুয উত্তয ধলরয়া ২ ’’ ৫৫১৪৯৯৭৪১৯ ০১৮৩৫১৭২৮৮৬ ’’ ’’

৩৯ জযলজয়া জফগভ আফদুর জভানাপ ভলরা গৃলণী ” ১ ’’ ৯১১৩৮৬৮৬৬৫ ০১৮১৯৫২৫৪৯১৯৭ ’’ ’’

৪০ ভলপজ উলিন ভভতাজ উলিন পুরুল লদনভজুয উত্তয ধলরয়া ২ ’’ ৫৯৬৫০১৩১৭৯ ০১৫৯৫৪২৮০১৬ ’’ ’’

৪১ তালভনা আক্তায জভা: জভাস্তপা ভলরা গৃলণী ,, ২ ’’ ১৯১৫০০৭৫১০ ’’ ’’

৪২ জজানা আক্তায জভা: ভলপজুয যভান ভলরা গৃলণী ” ১ ’’ ৫৫১৪৯৯১৭৬৬ ০১৮২৪২২৮১১২ ’’ ’’

৪৩ াভনা  জফগভ লভজানুয যভান ভলরা গৃলণী ভধ্যভ ধলরয়া ২ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৬৭৯২ ০১৮১৪৩৭৬৩৪০ ’’ ’’

৪৪ লফলফ কুরসুভ আফদুর ালভদ ভলরা গৃলণী উত্তয ধলরয়া ২ ’’ ২৩৬৪৮৬০৪৪১ ০১৭০৬২৮৫৩৫৭ ’’ ’’

৪৫ জফরার জাভন মৃত ওলভদয যভান পুরুল লদনভজুয ,, ২ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৪২২১ ১৮৫৮১৭৪১৮৩ ’’ ’’

৪৬ লরটন চন্দ্র দা মুকুন্দ কুভায দা পুরুল লদনভজুয জদৌরতপুয ৯ ’’ ৩০১২৯২২৩৭৬৮২১ ১৮১৮৭৪৯৯৭৬ ’’ ’’

৪৭ জভাাঃ ালনপ মৃত নুযম্নর ইরাভ পুরুল লদনভজুয ,, ৯ ’’ ৩০১২৯২২৩৭৭২৬১ ০১৮২৫৯৮৬৬৫০ ’’ ’’

৪৮ অলর আভদ নলজয আভদ পুরুল লদনভজুয ,, ৯ ’’ ৩০১২৯২২৩৭৪৭০৮ ০১৮১৮৭৪৯৯৭৬ ’’ ’’

৪৯ জয়নার আভফদীন খাভয়জ আম্মদ পুরুল লদনভজুয ,, ৯ ’’ ৩০১২৯২২৯৯৯৬৪৭ ০১৮১৮৭৪৯৯৭৬ ’’ ’’

৫০ নাজভা আক্তায ইউছু ভলরা গৃলণী ,, ৯ ’’ ৩০১২৯২২৩৭৬৮৭৪ ০১৮১৮৭৪৯৯৭৬ ’’ ’’

ংযুক্ত লিরাভযয 

নাভ

লিরাভযয জভাফাইর 

নং

গ্রাভ ওয়াি ম ইউলনয়ন জাতীয় লযচয়ত্র নম্বয জবাক্তায জভাফাইর 

নং

ক্র.নং নাভ লতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভলরা

জা
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 ৮নং ধলরয়া ইউলনয়ন লযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'য সুলফধাভবাগীয নাভভয তালরকা

জজরাাঃ জপনী উভজরা- জপনী দয 

৫১ জালগয আাম্মদ মৃত মুকবুর আাম্মদ পুরুল লদনভজুয জদৌরতপুয ৯ ৮নং ধলরয়া ৩০১২৯২২৩৭৬৯৪৩ ১৮১২৩৫৫৯৫৯ জযজাউর কলযভ ০১৮২২৯৭৪৩৭২

৫২ জভাাঃ নুভযয জছাফান জভাাঃ ালনপ পুরুল লদনভজুয ,, ৯ ’’ ৩০১২৯২২৩৭৬৭৮৫ ১৯২৭৩০৩৯৬৩ ’’ ’’

৫৩ ভলজবুর ক মৃত জভাাঃ লযাজুর ক পুরুল লদনভজুয ,, ৯ ’’ ৩০১২৯২২৩৭৬০৭২ ১৮৩০১৯৩৪৮৮ ’’ ’’

৫৪ নুয জভাাম্মদ ভ ূঁঞা মৃত যম্নহুর আলভন পুরুল লদনভজুয ,, ৯ ’’ ৩০১২৯২২৩৭৭১১১ ১৮১৮৯১০৫৬৭ ’’ ’’

৫৫ আফদুয যলভ মুহুযী াভসুর ক মুহুযী পুরুল লদনভজুয ,, ৯ ’’ ৩০১২৯২২৩৭৭১১৮ ’’ ’’

৫৬ জভাাঃ নুযম্নর ইরাভ খলরভরয যভান পুরুল লদনভজুয ,, ৯ ’’ ৩০১২৯২২৩৭৬০৪৫ ১৮৫০৫৯৬৩৮৯ ’’ ’’

৫৭ এনামুর ক মৃত আফদুর গফুয পুরুল লদনভজুয ,, ৯ ’’ ৩০১২৯২২৩৭৬১৬৮ ০১৮১৮৭৪৯৯৭৬ ’’ ’’

৫৮ নুয নফী মৃত তাজুর ইরাভ পুরুল লদনভজুয ,, ৯ ’’ ৩০১২৯২২৩৭৭১৯৪ ০১৮৩২৯০৩৯২৪ ’’ ’’

৫৯ জভাাঃ নুরুর আরভ ভঞা জদভরায়ায জাভন পুরুল লদনভজুয ,, ৯ ’’ ৪৬১৪৮৩২৬৮৩ ’’ ’’

৬০ নুযম্নর ইরাভ মুরকুভতয যভান পুরুল লদনভজুয ,, ৯ ’’ ৩০১২৯২২৩৭৬১৯৫ ১৮১৮৭৪৯৯৭৬ ’’ ’’

৬১ জভাাম্মদ আফদুছ জছাফান মৃত াভছুর ক পুরুল লদনভজুয ,, ৮ ’’ ১৯৬৮৩০১২৯২২০০০০০০ ১৮১৫৬০৮৮১৯ ’’ ’’

৬২ জভাাঃ যছুর আাম্মদ মৃত আফদুর জছাফান ভলরা গৃলণী ,, ৮ ’’ ৩০১২৯২২৩৭৩৪০৭ ০১৮৪৩৩২০৫৮০ ’’ ’’

৬৩ জভাাঃ ভাইন উলিন জভাাঃ জভাত্মপা পুরুল লদনভজুয ,, ৮ ’’ ৩০১২৯২২৩৭৩৪৫০ ০১৮৭১৯১২০৫৫ ’’ ’’

৬৪ জভাাঃ এনামুর ক এয়াকুফ আরী পুরুল লদনভজুয ,, ৮ ’’ ৩০১২৯২২৩৭৩৩৯৬ ০১৮৩৯২৩১০৭৩ ’’ ’’

৬৫ জভাাঃ জফরার জাভন জভাাঃ লপ উল্যা পুরুল লদনভজুয ,, ৮ ’’ ৩০১২৯২২৩৭৩৩০৯ ০১৮১৪৯৬৫৩৮৬ ’’ ’’

৬৬ জভাাঃ ভলনয আাম্মদ জভাাঃ ভভতাজ উলিন পুরুল লদনভজুয ,, ৮ ’’ ৩০১২৯২২৩৭৪১৩৮ ০১৮৪৮১৪৭৮৪৫ ’’ ’’

৬৭ াভনা জফগভ জভাাঃ আফদুর াই ভলরা গৃলণী ,, ৮ ’’ ৩০১২৯২২৩৭৩৩৩১ ০১৮৮১১৫১২০৮ ’’ ’’

৬৮ জভা: নলজয আম্মদ আফদুর জভানাপ পুরুল লদনভজুয ,, ৮ ’’ ৪১৬৪৯১৮১৪৮ ’’ ’’

৬৯ লফলফ কুরসুভ আমাভদয যভান ভলরা গৃলণী ,, ৮ ’’ ৩০১২৯২২৩৭৩৪৩৬ ০১৮১৪৯৬৫৩৮৬ ’’ ’’

৭০ জভাাঃ খুযলদ আরভ জখান্দকাযমৃত মুাঃ সুরতান আাম্মদ পুরুল লদনভজুয ,, ৮ ’’ ৩০১২৯২২৩৭৩৩০৩ ০১৮৮২৬৮০৫৯০ ’’ ’’

৭১ ভাঈন উলিন আফদুয যউ পুরুল লদনভজুয ,, ৮ ’’ ৩০১২৯২২৩৭৩১১৭ ১৮৩৬২০৬৬৪২ ’’ ’’

৭২ নুযম্নর আলভন মৃত আরী আাম্মদ পুরুল লদনভজুয ,, ৮ ’’ ১৯৫৭৩০১২৯২২০০০০০০ ০১৮১৪৯৬৫৩৮৬ ’’ ’’

৭৩ নালছভা জফগভ ভাইন উলিন ভলরা গৃলণী ,, ৮ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৮৫২৯ ০১৮৪৩৪৪৮৮৬১ ’’ ’’

৭৪ জভাাঃ লদ আফদুর খাভরক পুরুল লদনভজুয ,, ৮ ’’ ৩০১২৯২২৩৭৩১৮২ ০১৬২৪৮৫২৬৯৫ ’’ ’’

৭৫ আবুর কারাভ আফদুর ছাত্তায পুরুল লদনভজুয ,, ৭ ’’ ৩০১২৯২২৩৭৪৩৪৭ ১৮১৫৬৮২৯২০ ’’ ’’

ক্র.নং নাভ লতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভলরা

জা গ্রাভ ওয়াি ম ইউলনয়ন জাতীয় লযচয়ত্র নম্বয জবাক্তায জভাফাইর 

নং

ংযুক্ত লিরাভযয 

নাভ

লিরাভযয জভাফাইর 

নং
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 ৮নং ধলরয়া ইউলনয়ন লযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'য সুলফধাভবাগীয নাভভয তালরকা

জজরাাঃ জপনী উভজরা- জপনী দয 

৭৬ জন মািন জবৌলভক ভভদফ নাযায়ন জবৌলভক পুরুল লদনভজুয জদৌরতপুয ৭ ৮নং ধলরয়া ৩০১২৯২২৩৬০৬৪৪ ০১৮১৪৭০৪৭০০ জযজাউর কলযভ ০১৮২২৯৭৪৩৭২

৭৭ নুয ফানু আফদুয যভান ভলরা গৃলণী ,, ৭ ’’ ৩০১২৯২২৩৭৩৮৫৫ ১৮৩০০০৫৩১৫ ’’ ’’

৭৮ নুয ইরাভ াসুর ক পুরুল লদনভজুয ,, ৭ ’’ ২৬৯১৬৪৮০৭৯৪১৪ ০১৮৭০৩১২৩৮১ ’’ ’’

৭৯ যলপকুর ইরাভ আফদুর াই পুরুল লদনভজুয ,, ৭ ’’ ৫৯৬৪৮৯০২০৫ ০১৮২১৬২৭২৭৮ ’’ ’’

৮০ রায়রা জফগভ জভাাঃ ছাভদক ভলরা গৃলণী ,, ৭ ’’ ৩০১২৯২২৩৭৩৫৫১ ০১৮১৪৭০৪৭০০ ’’ ’’

৮১ আভান উল্যা মৃত আফদুর আলজজ পুরুল লদনভজুয ,, ৭ ’’ ৩০১২৯২২৩৭২৪৫৪ ০১৭৪৭৬৬৪৬৯৯ ’’ ’’

৮২ লফলফ জলযনা আফদুর কুদ্দুছ ভলরা গৃলণী ,, ৭ ’’ ৩০১২৯২২৩৭২৪০৭ ০১৮১৪৭০৪৭০০ ’’ ’’

৮৩ নুয ইরাভ ভভতাজ উলিন পুরুল লদনভজুয ,, ৭ ’’ ৩০১২৯২২৩৭৪০৬১ ০১৮২০২৬৪৬৪৩ ’’ ’’

৮৪ লভজানুয যভান কাভার উিীন পুরুল লদনভজুয ,, ৭ ’’ ৩০১২৯২২৩৭১০৪৮ ০১৯৪১২৭৯২৮৮ ’’ ’’

৮৫ জভাাঃ আাঃ শুকুয মৃত সুরতান আভম্মদ পুরুল লদনভজুয ,, ৭ ’’ ৩৩২৩০১৪৩৫৫৬৭৫ ০১৯৪৩৩২৮৮৫৭ ’’ ’’

৮৬ জাছভনয়াযা জফগভ আফদুর কাভদয ভলরা গৃলণী ,, ৭ ’’ ৩০১২৯২২৩৭৩৪৬৭ ০১৮১৪৭০৪৭০০ ’’ ’’

৮৭ ভামুদুর ক মৃত জভাাম্মদ লভয়া পুরুল লদনভজুয ,, ৭ ’’ ৩০১২৯২২৩৭১৭৯৬ ০১৮৪৩৩৯৮১৫০ ’’ ’’

৮৮ জযলজয়া জফগভ নুযম্নর আলভন ভলরা গৃলণী ,, ৭ ’’ ৩০১২৯২২৩৭২৪৩২ ০১৮১৫০০০৯৪১ ’’ ’’

৮৯ আবুর াভভ মৃত ভভনায়ায আরী ভ ূঁঞা পুরুল লদনভজুয ,, ৭ ’’ ৩০১২৯২২৩৭২০৩২ ০১৮২৭৮১০৭৬৫ ’’ ’’

৯০ জভাাঃ জভাত্মপা াভপজ আম্মদ পুরুল লদনভজুয ,, ৭ ’’ ৩০১২৯২২৩৭২০৮৬ ০১৮৬১০৯০১৫০ ’’ ’’

৯১ আভনায়ায জাভন জভাাম্মদ জভাত্মপা পুরুল লদনভজুয ভালছভপুয ৬ ’’ ৩০১২৯২২৩৭১১০২ ০১৮১৩৭৬৭২১ ’’ ’’

৯২ কাজর জযখা ভাবুর ক ভলরা গৃলণী ,, ৬ ’’ ৩০১২৯২২৩৭০৭৮৫ ০১৮৩২৪২৭০৭৮ ’’ ’’

৯৩ লফলফ কুরছুভ ভাবুবুর ক ভলরা গৃলণী ,, ৬ ’’ ৩০১২৯২২৩৭১২৭৩ ০১৮২৪০৭২১৩৬ ’’ ’’

৯৪ ালপয়া খাতুন মৃত আফদুর ক ভলরা গৃলণী ,, ৬ ’’ ৩০১২৯২২৩৭১১৮১ ০১৮১৫৪৪৬৯৪৩ ’’ ’’

৯৫ াভদা জফগভ কাজী জগারাভ যফফানী ভলরা গৃলণী ,, ৬ ’’ ৩০১২৯২২৩৭০৯৭৩ ০১৮৩৯৬৫৯৬৩৬ ’’ ’’

৯৬ জয রার নাথ বগফান চন্দ্র নাথ পুরুল লদনভজুয ,, ৬ ’’ ৩০১২৯২২৩৭০৯৫৯ ০১৮২৪৭২৩৬৩২ ’’ ’’

৯৭ কাভযম্নন্নাায আবুর কারাভ ভলরা গৃলণী ,, ৬ ’’ ৩০১২৯২২৩৭০৬২৫ ০১৮৪৯৯৯৩৯৭০ ’’ ’’

৯৮ আফদুর কুদ্দুছ জভাাম্মদ জভাত্মপা পুরুল লদনভজুয ,, ৬ ’’ ১৯৭৭৩০১২৯২২০০০০০০ ০১৮৮৩২০০৪৪৮ ’’ ’’

৯৯ জভাাম্মদ আরভগীয ভাাঃ নুয উরস্ন্া পুরুল লদনভজুয ,, ৬ ’’ ৩০১২৯২২৩৭১১৩০ ০১৮৩০৩১৯৯৯৮ ’’ ’’

১০০ ললযনা আক্তায কলযমুর ক ভ ূঁঞা ভলরা গৃলণী ,, ৬ ’’ ৩০১২৯২২৩৭১১২৮ ০১৮৩৬০৬৬৩৬৬ ’’ ’’

ংযুক্ত লিরাভযয 

নাভ

লিরাভযয জভাফাইর 

নং

গ্রাভ ওয়াি ম ইউলনয়ন জাতীয় লযচয়ত্র নম্বয জবাক্তায জভাফাইর 

নং

ক্র.নং নাভ লতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভলরা

জা
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 ৮নং ধলরয়া ইউলনয়ন লযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'য সুলফধাভবাগীয নাভভয তালরকা

জজরাাঃ জপনী উভজরা- জপনী দয 

১০১ ভাবুবুর ক ভ ূঁঞা মৃত আবু জাপয পুরুল লদনভজুয ভালছভপুয ৬ ৮নং ধলরয়া ৩০১২৯২২৩৭১১১৯ ০১৮৪৩৩৯৮২৩০ জযজাউর কলযভ ০১৮২২৯৭৪৩৭২

১০২ জান্নাতুর আক্তায এভভতামুর ক ভ ূঁঞা ভলরা গৃলণী ,, ৬ ’’ ৩০১২৯২২৩৭১১২৬ ০১৮১৯৭২৩৬৩২ ’’ ’’

১০৩ লফলফ াভজযা আফদুয যলভ ভ ূঁঞা ভলরা গৃলণী ,, ৬ ’’ ৩০১২৯২২৩৭১১২৩ ০১৮১৯১৫৪৪৪৩ ’’ ’’

১০৪ আফদুর কাইয়ুভ ভ ূঁঞা ভাবুফর ক ভ ূঁঞা পুরুল লদনভজুয ,, ৬ ’’ ৩০১২৯২২৩৭১১২১ ০১৮৫০০০৫৫১০ ’’ ’’

১০৫ জয়াযা জফগভ ভাবুফর ক ভ ূঁঞা ভলরা গৃলণী ,, ৬ ’’ ৩০১২৯২২৩৭১১২০ ০১৮৩৬৫৬১৩৬৬ ’’ ’’

১০৬ জভাাম্মদ ওভয পাযম্নক ওফায়দুর ক পুরুল লদনভজুয অলরপুয ৫ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৯১৯৯ ০১৮৩০০০৭৭৬৮ ’’ ’’

১০৭ াভছুন নাায যলফউর ক ভলরা গৃলণী ,, ৫ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৮৭৭১ ১৮৪৬০৭২৪১৮ ’’ ’’

১০৮ জাভার উলিন ভযভ আরী পুরুল লদনভজুয ,, ৫ ’’ ১৯৮৯৩০১২৯২২০০০০০০ ০১৮৫৯৩৩০০৫৯ ’’ ’’

১০৯ নালয উলিন (নালয) আবুর কাভভ পুরুল লদনভজুয ,, ৫ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৯৩৬৬ ১৮৩৬০৫৯২৫১ ’’ ’’

১১০ জভাাঃ ইউছু আভান উরস্ন্া পুরুল লদনভজুয ,, ৫ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৮৫৭২ ১৮১৩২৪৫৬২৯ ’’ ’’

১১১ জভাাঃ ালপজুয যভান মৃত মুকবুর আাম্মদ পুরুল লদনভজুয ,, ৫ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৮৫৪২ ০১৮৫৯৩৩০০৫৯ ’’ ’’

১১২ ালফনা ইয়ালভন আব্দুর ক ভলরা গৃলণী ,, ৫ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৮৯৮৮ ১৮১৩৭৯৯৬১৭ ’’ ’’

১১৩ আফদুয যফ জভাাঃ জভাত্মপা পুরুল লদনভজুয ,, ৫ ’’ ১৯৭১৩০১২৯২২০০০০০০ ০১৮৫৯৩৩০০৫৯ ’’ ’’

১১৪ লগয়া উলিন মৃত আবুর কাভভ পুরুল লদনভজুয ,, ৫ ’’ ১৯৯২৩০১২৯২২০০০১০০ ১৮২২৪৮৭৩১৩ ’’ ’’

১১৫ লনলুপা জফগভ াভর আম্মদ ভলরা গৃলণী ,, ৫ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৯১৯৮ ১৮২৭৬০২৬২৯ ’’ ’’

১১৬ জীভ উলিন জভাাঃ জভাত্মপা পুরুল লদনভজুয ,, ৫ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৯৬২৯ ০১৮৩৯৭০৫৬৩৮ ’’ ’’

১১৭ ফাায উলিন ালপয়া খাতুন পুরুল লদনভজুয ,, ৫ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৮৫৯০ ০১৮৩৩৫৮৬৭৯১ ’’ ’’

১১৮ আবু তাভয মৃত ভভতাজ উলিন পুরুল লদনভজুয ,, ৫ ’’ ৩০১২৯২২৩৬০৪৩৮ ১৮৬২৫৩০৬০১ ’’ ’’

১১৯ জদভরায়ায জাভন ওলদুয যভান পুরুল লদনভজুয ,, ৫ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৯৩০৩ ০১৮৩১৮৩০২৮৪ ’’ ’’

১২০ পাভতভা জফগভ াভসুর ক ভলরা গৃলনী ,, ৫ ’’ ৪১৬৪৬২৮৮১২ ’’ ’’

১২১ মুাম্মদ যম্নহুর আলভন নুয আাম্মদ পুরুল লদনভজুয ধলরয়া ৪ ’’ ১৯৮২১৫৯৫৫১০৬৫২৪০০ ০১৮৩০০১৮৬৬৪ ’’ ’’

১২২ নুযম্নর আপছায মৃত আবুর কারাভ পুযম্নল লদনভজুয ,, ৪ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৭৪৫১ ০১৮৬১৯৬৫৪০৪ ’’ ’’

১২৩ যম্নলফ আক্তায যলপকুর ইরাভ ভলরা গৃলণী ,, ৪ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৪৮৪৩ ০১৮২২৩৬৮৮৫৭ ’’ ’’

১২৪ ঝণ মা যানী জদ লযদ ভজুভদায ভলরা গৃলণী ,, ৪ ’’ ৩০১২৯২২৩৬০১২৫ ০১৮৭৮৯৯৬০৭০ ’’ ’’

১২৫ অঞ্জনা যানী দত্ত লদরী দত্ত ভলরা গৃলণী ,, ৪ ’’ ৩০১২৯৬৪৩৪৯০৩৪ ০১৮১২৭৮২৪৬৩ ’’ ’’

ক্র.নং নাভ লতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভলরা

জা গ্রাভ ওয়াি ম ইউলনয়ন জাতীয় লযচয়ত্র নম্বয জবাক্তায জভাফাইর 

নং

ংযুক্ত লিরাভযয 

নাভ

লিরাভযয জভাফাইর 

নং
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 ৮নং ধলরয়া ইউলনয়ন লযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'য সুলফধাভবাগীয নাভভয তালরকা

জজরাাঃ জপনী উভজরা- জপনী দয 

১২৬ লবু ার মৃত জমাভগন্দ্র ার পুরুল লদনভজুয ধলরয়া ৪ ৮নং ধলরয়া ৩০১২৯২২৩৬০১৫৩ ০১৩৭৬৮৭৮৬১ জযজাউর কলযভ ০১৮২২৯৭৪৩৭২

১২৭ লনজাভ উলিন আবুর জাভন পুরুল লদনভজুয উত্তয ধলরয়া ২ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৩৪৫৫ ১৮১৯৬৭৫৬২৬ ’’ ’’

১২৮ কাভার উলিন জফরর আাম্মদ পুরুল লদনভজুয ধলরয়া ৪ ’’ ১৯৮৮৩০১২৯২২০০০০০০ ০১৮৬৬৫৩০৫৬৭ ’’ ’’

১২৯ আফদু ারাভ মৃত আফদু যভান পুরুল লদনভজুয ,, ৪ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৭১৭১ ০১৮৩০০১৮৬৬৪ ’’ ’’

১৩০ জাভার উলিন মৃত আফদুয াত্তায পুরুল লদনভজুয উত্তয ধলরয়া ২ ’’ ৩০১২৯২২৩৭৭৯৪০ ১৮৩৯৭৮২৩৮৩ ’’ ’’

১৩১ জভাাঃ জালগয আম্মদ মৃত ভনু লভয়া পুরুল লদনভজুয ধলরয়া ৪ ’’ ৩০১২৯২২৩৭৭৬৬২ ০১৮১২৯৬৩২৪২ ’’ ’’

১৩২ জভাাঃ ালনপ আবু তাভয পুরুল লদনভজুয ,, ৪ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৭০৪০ ০১৮১৬৫১১৭৭২ ’’ ’’

১৩৩ জলফরা জফগভ মৃত লযাজুর ক ভলরা গৃলণী ,, ৪ ’’ ৩০১২৯২২৩৫৯৮৩৭ ০১৮৩৫২৬২৯৩ ’’ ’’

১৩৪ জভাাঃ জফরাভয়ত জাভন মৃত আফদু াত্তায পুরুল লদনভজুয ,, ৪ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৭০৫৫ ০১৮৪৬৪৪৯৬২৩ ’’ ’’

১৩৫ আবু য়য়তফ নুয আম্মদ পুরুল লদনভজুয ,, ৪ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৭১৭৮ ০১৮২৫২১৫৬৪৬ ’’ ’’

১৩৬ যাভদা আক্তায আবু আম্মদ ভলরা গৃলনী উত্তয ধলরয়া ২ ’’ ৪৬৪৯৮১৭০৩০ ’’ ’’

১৩৭ কাভযম্নর আরভ মৃত ভাাবুর ক পুরুল লদনভজুয অলরপুয ৫ ’’ ৩০১২৯২২৩৬০৪২৫ ১৮৪৫৮০০৯২৫ ’’ ’’

১৩৮ জভাাম্মদ নুযম্নর ইরাভ মৃত জভাাাঃ ইব্রাীভ পুরুল লদনভজুয ধলরয়া ৪ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৭০০৩ ০১৮৮০৬৩৫৬৩৯ ’’ ’’

১৩৯ আফদুর আউয়ার আফদুর ক পুরুল লদনভজুয অলরপুয ৫ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৮৯১৫ ০১৫৯৫৪২৮২৬১ ’’ ’’

১৪০ জভাাঃ লভজানুয যভান জভাাঃ এছাক লভয়া পুরুল লদনভজুয ভধ্যভ ধলরয়া ৩ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৬৩৬৮ ০১৮২৮৫৭৬৯২৮ ’’ ’’

১৪১ নুয নফী আবুর কাভভ পুরুল লদনভজুয ভধ্যভ ধলরয়া ৩ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৫৩৬৮ ০১৮৩২৯০৩৯১৩ ’’ ’’

১৪২ আভভনা খাতুন নুয ইরাভ ভলরা গৃলণী ভালছভপুয ৬ ’’ ৩০১২৯২২৩৭১৩০৯ ০১৮২৫২২৬৩৪৫ ’’ ’’

১৪৩ লফলফ পাভতভা জয়নার আফলদন ভলরা গৃলণী ধলরয়া ৪ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৭০৪৩ ০১৮৬৬১০১৬৭৮ ’’ ’’

১৪৪ আবু সুলপয়ান আবু তাভয পুরুল লদনভজুয অলরপুয ৫ ’’ ৩০১২৯২২৩৬০৬৫৫ ০১৮৭৪৩৬৭৭৬২ ’’ ’’

১৪৫ াভছুন নাায যম্নভা আফদুর শুক্কুয ভলরা গৃলণী ধলরয়া ৪ ’’ ১৯৮৯৩০১২৯২২০০০০০০ ০১৮১৫২০৫৮৭৬ ’’ ’’

১৪৬ লফলফ ভলযয়ভ লনলুপা জভাাঃ আবু য়তয়ফ ভলরা গৃলণী ,, ৪ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৭০২৯ ০১৮২৫২১৫৬৪৬ ’’ ’’

১৪৭ নুয নাায মৃত জভাাঃ ফাবুর ভলরা গৃলণী ভালছভপুয ৬ ’’ ৩০১২৯২২৩৬০৮৫৯ ০১৮৭৬১০৯৮৭৯ ’’ ’’

১৪৮ লযাজুর ইরাভ মৃত জরাকভান আরী পুরুল লদনভজুয ধলরয়া ৪ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৭০২৩ ০১৮৭১৩৪২৭৯৫ ’’ ’’

১৪৯ জযৌনা জফগভ যলপকুর ইরাভ ভলরা গৃলণী অলরপুয ৫ ’’ ৩০১২৯২২৩৬০৪১৫ ০১৯২৪১২৩৯৩০ ’’ ’’

১৫০ জযৌনা জফগভ আফদুর যভান ভলরা গৃলণী ধলরয়া ৪ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৭০৩১ ০১৮১৫২০৫৮৭৬ ’’ ’’

ংযুক্ত লিরাভযয 

নাভ

লিরাভযয জভাফাইর 

নং

গ্রাভ ওয়াি ম ইউলনয়ন জাতীয় লযচয়ত্র নম্বয জবাক্তায জভাফাইর 

নং

ক্র.নং নাভ লতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভলরা

জা
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 ৮নং ধলরয়া ইউলনয়ন লযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'য সুলফধাভবাগীয নাভভয তালরকা

জজরাাঃ জপনী উভজরা- জপনী দয 

১৫১ ারভা আক্তায আবুর কাভভ ভলরা গৃলণী উত্তয ধলরয়া ২ ৮নং ধলরয়া ১৯১৪৮৬৬৩৯৫ ’০১৮৮১৬৬৮৬২৭ জযজাউর কলযভ ০১৮২২৯৭৪৩৭২

১৫২ নুরুর আরভ মৃত নুরুর ইরাভ পুরুল লদনভজুয উত্তয ধলরয়া ২ ’’ ১৫৯১০৩৫৩৭৯১৬০ ০১৮১৪৯১০৫৪৪ ’’ ’’

১৫৩ আবুর ফয আফদুয যীদ পুরুল লদনভজুয উত্তয ধলরয়া ২ ’’ ১৯৩৬১৭০৬৯৩ ১৮৫২৫৯৮০৯৬ ’’ ’’

১৫৪ াভজদা জফগভ কাজী নুযম্নর ক ভলরা গৃলণী উত্তয ধলরয়া ২ ’’ ৩০১২৯২২৩৬২৭৮৮ ০১৮১৮৪৮৪৫৩২ ’’ ’’

১৫৫ নাযলগজ আক্তায নুরুর ইরাভ ভলরা গৃলণী উত্তয ধলরয়া ২ ’’ ৯১১৬৭০৪৫০৪ ০১৮৩৮২৯৭৭৬৯ ’’ ’’

১৫৬ পাভতভা জফগভ আফদুর গফুয ভলরা গৃলণী উত্তয ধলরয়া ২ ’’ ১৪৬৪৮৪২৪৬৫ ’০১৩০৫৯৯১২৫৬ ’’ ’’

১৫৭ আইউয়ফ আরী াভসুর ক পুরুল লদনভজুয উত্তয ধলরয়া ২ ’’ ৬৪১৪৮৪৮৯৮৩ ১৭০৬১১৭০৪৪ ’’ ’’

১৫৮ জাভনয়াযা জফগভ জভাাঃ জভাত্মপা ভলরা গৃলণী উত্তয ধলরয়া ২ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৩০২৮ ০১৮১৮৪৮৪৫৩২ ’’ ’’

১৫৯ ালন আক্তায আবুর খাভয়য ভলরা গৃলণী উত্তয ধলরয়া ২ ’’ ৫৫১৪৭১৭৫৬৯ ১৮৮৫৯৫৯৪১২ ’’ ’’

১৬০ লনভরা যাণী কভ মকায জেত্র কভ মকায ভলরা গৃলণী উত্তয ধলরয়া ২ ’’ ২৮১৪৭৩৩১১৫ ১৮৩৯৫২০১৭৪ ’’ ’’

১৬১ ছবুযা খাতুন আফদুর গফুয ভলরা গৃলণী উত্তয ধলরয়া ২ ’’ ২৮১৫০১০০৬৭ ১৭৭৫৯৮৩৯১৯৪ ’’ ’’

১৬২ নুযম্নর আরভ (লজকু) মৃত আবুর ভনছুয পুরুল লদনভজুয উত্তয ধলরয়া ২ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৩০২০ ০১৮১৮৪৮৪৫৩২ ’’ ’’

১৬৩ লদুর ইরাভ যলভ উল্যা পুরুল লদনভজুয উত্তয ধলরয়া ২ ’’ ৮২৫৭২৪৭১১৭ ০১৮৭৫২৬৬২২৩ ’’ ’’

১৬৪ আবুর কারাভ মৃত জরাকভান জাভন পুরুল লদনভজুয উত্তয ধলরয়া ২ ’’ ৩০১২৯২২৩৬২৯৮৭ ০১৮৩২৪৫০৩৭২ ’’ ’’

১৬৫ ভভনায়াযা জফগভ আরী আম্মদ ভলরা গৃলণী উত্তয ধলরয়া ২ ’’ ৭৩১৪৭৩১১৫৪ ০১৮৪০২০০৭৭০ ’’ ’’

১৬৬ কাজী নুরুর ক মৃত কাজী জভা: ইনুছ পুরুল লদনভজুয উত্তয ধলরয়া ২ ’’ ৩০১২৯২২৩৬২৭৮৭ ০১৭২১০২৬৪০৮ ’’ ’’

১৬৭ আবুর ফয মৃত আফদুর খারক পুরুল লদনভজুয ধলরয়া ৪ ’’ ৩০১২৯২২৩৭৭৬৬৮ ০১৮৫৫২৪৯০১২ ’’ ’’

১৬৮ আফদুয যলভ আফদুয যউ পুরুল লদনভজুয ধলরয়া ৪ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৭১২০ ০১৮৪৩৭১৫৬০২ ’’ ’’

১৬৯ অলজ উল্যা মৃত য়ছয়দ আরী পুরুল লদনভজুয ধলরয়া ৪ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৭০২৭ ০১৮২৭৯৭৮৩৪১ ’’ ’’

১৭০ জলফরা খাতুন জভাাঃ লযাজ ভলরা গৃলণী ধলরয়া ৪ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৭৩১৯ ০১৮৭৮৯৪১৬৫২ ’’ ’’

১৭১ জাপয ইভাভ আবু আাম্মদ পুরুল লদনভজুয অলরপুয ৫ ’’ ১৯৯১৩০১২৯২২০৩১৮০০ ০১৮৫৭২৫৯৫২৪ ’’ ’’

১৭২ জলফরা খাতুন জভাাঃ নুয নফী ভলরা গৃলণী ধলরয়া ৪ ’’ ৩০১২৯২২৩৬০১৭৯ ০১৮২৪৯০৮১২৮ ’’ ’’

১৭৩ জযাভকয়া জফগভ আফদু শুকুয ভলরা গৃলণী ধলরয়া ৪ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৭৩২৬ ০১৮১৯৯০১৩০৮ ’’ ’’

১৭৪ জছভনা খাতুন জয়নার আভফলদন ভলরা গৃলণী অলরপুয ৫ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৮৫৬১ ১৮৭৯৩৬৬১৬৩ ’’ ’’

১৭৫ াযবীন আক্তায জাাঙ্গীয আরভ ভলরা গৃলণী ধলরয়া ৪ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৭০০২ ০১৮৮২৯২১৬৬৩ ’’ ’’

ক্র.নং নাভ লতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভলরা

জা গ্রাভ ওয়াি ম ইউলনয়ন জাতীয় লযচয়ত্র নম্বয জবাক্তায জভাফাইর 

নং

ংযুক্ত লিরাভযয 

নাভ

লিরাভযয জভাফাইর 

নং
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 ৮নং ধলরয়া ইউলনয়ন লযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'য সুলফধাভবাগীয নাভভয তালরকা

জজরাাঃ জপনী উভজরা- জপনী দয 

১৭৬ আভভনা জফগভ আবুর কাভভ ভলরা গৃলণী ভধ্যভ ধলরয়া ৩ ৮নং ধলরয়া ৩০১২৯২২৩৬৫৭১৬ ০১৮১৪৩১৩৩৩০ জযজাউর কলযভ ০১৮২২৯৭৪৩৭২

১৭৭ জয়াযা জফগভ কলফয আম্মদ ভলরা গৃলণী ধলরয়া ৪ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৭০১০ ০১৮৭৫৪৬৪৭২২০ ’’ ’’

১৭৮ যাভরা জফগভ মৃত আজভ খান ভলরা গৃলণী ধলরয়া ৪ ’’ ৩০১২৯২২৩৫৯৮৪০ ০১৮৮১৩২৫৭৫৪ ’’ ’’

১৭৯ নুয জভাাম্মদ মৃত জারার আাম্মদ পুরুল লদনভজুয অলরপুয ৫ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৮৫৮৬ ০১৮২৪৫৪৮১০৫ ’’ ’’

১৮০ লফলফ াভজযা জভা: যলফউর ক ভলরা গৃলণী উত্তয ধলরয়া ২ ’’ ৭৩১৪৭৩২৫৩৩ ’’ ’’

১৮১ ভভনায়াযা জফগভ পজলুর ক ভলরা গৃলণী জভাাম্মদপুয ১ ’’ ১৯৯০৩০১২৯২২০০০২০০ ০১৮৬১১১৬৯৬৭ ’’ ’’

১৮২ াভযজাান জফগভ ভজর ক ভলরা গৃলণী জভাাম্মদপুয ১ ’’ ৩০১২৯২২৩৬১৩৯৪ ০১৮৩৬৭৭২৬৩ ’’ ’’

১৮৩ আবু আভদ মৃত নলজয আভদ পুরুল লদনভজুয অলরপুয ৫ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৯৬৮১ ০১৮৫০০১৫৪৯৩ ’’ ’’

১৮৪ নুয জাান জফগভ আব্দু শুক্কুয ভলরা গৃলণী অলরপুয ৫ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৯৫৪৫ ০১৮৫০০১৫৪৯৩ ’’ ’’

১৮৫ জযলজয়া খাতুন ভাবুবুর ক ভলরা গৃলণী অলরপুয ৫ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৯৬৫৬ ০১৮৩০২৭৩১৬৪ ’’ ’’

১৮৬ াভনা জফগভ জভাাঃ ইব্রালভ ভলরা গৃলণী অলরপুয ৫ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৮৫৬৬ ১৮৩২৮৮৪৩৯ ’’ ’’

১৮৭ জাভনয়াযা জফগভ আবুর কারাভ জলরভ ভলরা গৃলণী অলরপুয ৫ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৮৫৬৭ ০১৮২৪২১৫৭২৭ ’’ ’’

১৮৮ া আরভ মৃত আরী জভাত্মপা পুরুল লদনভজুয অলরপুয ৫ ’’ ৩০১২৯২২৩৬০৪৫৫ ০১৮৭৪৮৬৩০৫৯ ’’ ’’

১৮৯ জভাাঃ ভলপজুর ক মৃত ইশু লভয়া পুরুল লদনভজুয অলরপুয ৫ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৮৫৩৯ ০১৮৩৭৮৮৭২৯ ’’ ’’

১৯০ জখাভদজা জফগভ মৃত ওফায়দুর ক ভলরা গৃলণী অলরপুয ৫ ’’ ৩০২২৯০১১১৭৩৪৮ ০১৮৬১৯৬৫৫৪৫ ’’ ’’

১৯১ ওলভদয জনছা দুরার ভলরা গৃলণী অলরপুয ৫ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৮৫৫৩ ০১৮৩২১৬৪৬৮২ ’’ ’’

১৯২ জভাাঃ জদভরায়ায জাভন মৃত জভাাঃ কারা লভয়া পুরুল লদনভজুয অলরপুয ৫ ’’ ১৫৯০৬০৩৫৬০১৮৫ ০১৮৪৬৭০১১০২ ’’ ’’

১৯৩ জভাাম্মদ ালনপ মৃত জভাাঃ ইয়ালছন পুরুল লদনভজুয অলরপুয ৫ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৮৫৮১ ০১৮৭৫১৪৬৯১৪ ’’ ’’

১৯৪ ওফায়দুর ক মৃত জভা: লভয়া পুরুল লদনভজুয উত্তয ধলরয়া ২ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৪২৮১ ০১৮১৬৫০৮৫৩৯ ’’ ’’

১৯৫ লগয়া উলিন াদু লভয়া পুরুল লদনভজুয অলরপুয ৫ ’’ ১৯৯০৩০১২৯২২০০৪৯০০ ০১৮৭৪৮৬৩০৫৯ ’’ ’’

১৯৬ পাভতভা জফগভ জারাইভান ভলরা গৃলণী অলরপুয ৫ ’’ ১৯১৮৭৫১০৪০৬২৫ ০১৮৫৯৩৩০০৫৯ ’’ ’’

১৯৭ জাপয আম্মদ াইফুর কলফয আম্মদ পুরুল লদনভজুয উত্তয ধলরয়া ২ ’’ ৭৩১৪৮৫৯১০৪ ০১৬২৭১০৯৮০৭ ’’ ’’

১৯৮ লয়াযা জফগভ া আরভ ভলরা গৃলণী ভধ্যভ ধলরয়া ৩ ’’ ১৫৯২৮২৯৪৯৫৭৯২ ০১৮২১৫৩৫৩৭৮ ’’ ’’

১৯৯ জযানা আক্তায যানী নুয ইরাভ ভলরা গৃলণী ভালছভপুয ৬ ’’ ৩০১২৯২২৩৭৮৫৫৮ ০১৮৫০০০৫১০ ’’ ’’

২০০ জভাাঃ আব্দুর জভাতাভরফ ফাচ্চুমৃত আব্দুর ফাভযক পুরুল লদনভজুয ধলরয়া ৪ ’’ ৩০১২৯২২৯৯৯২৫৮ ০১৮১১৬৬১৯৬৬ ’’ ’’

ংযুক্ত লিরাভযয 

নাভ

লিরাভযয জভাফাইর 

নং

গ্রাভ ওয়াি ম ইউলনয়ন জাতীয় লযচয়ত্র নম্বয জবাক্তায জভাফাইর 

নং

ক্র.নং নাভ লতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভলরা

জা
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 ৮নং ধলরয়া ইউলনয়ন লযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'য সুলফধাভবাগীয নাভভয তালরকা

জজরাাঃ জপনী উভজরা- জপনী দয 

২০১ আফদুর আলজজ নুভযয জাভান পুরুল লদনভজুয ধলরয়া ৪ ৮নং ধলরয়া ৩০১২৯২২৩৬০৫০৭ ০১৮২৫২১৩০৪৮ জযজাউর কলযভ ০১৮২২৯৭৪৩৭২

২০২ নালছভা আক্তায জভাাঃ আরভগীয ভলরা গৃলণী ধলরয়া ৪ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৭৩১০ ০১৮৩৭০৩৭৭৬৭ ’’ ’’

২০৩ কাজী নুযম্নর আপছায মৃত আফদুর ভন্নান পুরুল লদনভজুয অলরপুয ৫ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৮৫১৯ ০১৮৫৯২৬১৭৪২ ’’ ’’

২০৪ নুযম্নজ্জাভান মৃত আফদুর ভাভরক পুরুল লদনভজুয জদৌরতপুয ৯ ’’ ৩০১২৯২২৩৭৭২০০ ০১৮১৮৭৪৯৯৭৬ ’’ ’’

২০৫ আভরয়া জফগভ জলভ উলিন ভলরা গৃলণী ধলরয়া ৪ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৭০০৫ ০১৬১২৯৮৪৮৩৪ ’’ ’’

২০৬ াভপজা খাতুন মৃত নুয ইরাভ ভলরা গৃলণী উত্তয ধলরয়া ২ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৪৫৩৮ ১৮৫৬৬১৬৩৪৭ ’’ ’’

২০৭ ভালফয়া খাতুন মৃত আবুর কারাভ ভলরা গৃলণী ধলরয়া ৪ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৭৩২২ ০১৮৩৮১৬৯৬২৮ ’’ ’’

২০৮ লপভযাজা খাতুন এফাদুর ক পুরুল লদনভজুয উত্তয ধলরয়া ২ ’’ ২৮১৪৮৫২৬৬৭ ’’ ’’

২০৯  আম্মদ কলযভ রুহুর আলভন পুরুল লদনভজুয উত্তয ধলরয়া ২ ’’ ৯৫৫৭৪৯৯৩৭৪ ’’ ’’

২১০ লযা রার কভ মকায ভনভভান কভ মকায পুরুল লদনভজুয উত্তয ধলরয়া ২ ’’ ৬৮৬৪৮৪১৪০৫ ’’ ’’

২১১ লফলফ জজাভাযা খাভয়জ আম্মদ ভলরা গৃলণী উত্তয ধলরয়া ২ ’’ ৫০৬৪৭০৬১৯৪ ১৮১৫৬৭৬৬৪৬ ’’ ’’

২১২ এফাদুর ক আফদুর ভাভরক পুরুল লদনভজুয ধলরয়া ৪ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৭৩৪০ ০১৮২১৮৮২৪৩৯ ’’ ’’

২১৩ জভাাঃ ালনপ আফদুর মুনাপ পুরুল লদনভজুয ভালছভপুয ৬ ’’ ৩০১২৯২২৩৬০৮৬২ ০১৮৫০০০৫৫১০ ’’ ’’

২১৪ আফদুয জছাফান আফদুর ফাভযক পুরুল লদনভজুয উত্তয ধলরয়া ২ ’’ ৩২৬৪৭১২৫৪২ ’’ ’’

২১৫ জয়াযা জফগভ লজয়াউর ক ভলরা গৃলণী ধলরয়া ৪ ’’ ৩০১২৯২২৩৫৯৮২২ ০১৮১৮৪৪৮৭৯৮ ’’ ’’

২১৬ আপভযাজা জফগভ আফদুয রু ভলরা গৃলণী উত্তয ধলরয়া ২ ’’ ৩২৬৪৯৯২৩৯১ ’’ ’’

২১৭ ছলকনা খাতুন আবুর খাভয়য ভলরা গৃলণী ধলরয়া ৪ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৭০৫৬ ০১৮৪৩৪২৯১৪৯ ’’ ’’

২১৮ নুয জাান জফগভ আবুর ফয ভলরা গৃলণী ধলরয়া ৪ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৭০৫৭ ০১৮৫০৫৯২০৫৪ ’’ ’’

২১৯ জাানাযা জফগভ আবুর কাভভ ভলরা গৃলণী ধলরয়া ৪ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৭৩০৭ ০১৭২৬০৪৭৭৭৮ ’’ ’’

২২০ জযানা আক্তায আফদুর াই ভলরা গৃলণী ধলরয়া ৪ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৭৪৩০ ০১৮৩৭০৩৮৪৯৪ ’’ ’’

২২১ জভাাঃ ালনপ মৃত আফদুর খাভরক পুরুল লদনভজুয উত্তয ধলরয়া ২ ’’ ৪৬২৮০০৪৫১৩২৩০ ১৮৭৮৫৬৮৭৪৬ ’’ ’’

২২২ আভনায়াযা জফগভ নলজভ উিীন ভলরা গৃলণী উত্তয ধলরয়া ২ ’’ ১৫৯২৮২৪০৫১২৯৮ ০১৮১৮৪৮৫৩২ ’’ ’’

২২৩ জলযনা জফগভ আম্মদ জাভন ভলরা গৃলণী উত্তয ধলরয়া ২ ’’ ৩০১৪১২৯২২৫৬৫২৬৮ ১৮৬৪১৪৩০৫৮ ’’ ’’

২২৪ ভাভরকা খাতুন লযয়ত উরস্ন্া ভলরা গৃলণী অলরপুয ৫ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৯৬৬৩ ০১৮২৮৯৩১৮৯৭ ’’ ’’

২২৫ যলফউর ক মৃত আফদু ছত্তয পুরুল লদনভজুয অলরপুয ৫ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৮৫৫০ ০১৮৭৮৭৬৬৩৯৬ ’’ ’’

ক্র.নং নাভ লতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভলরা

জা গ্রাভ ওয়াি ম ইউলনয়ন জাতীয় লযচয়ত্র নম্বয জবাক্তায জভাফাইর 

নং

ংযুক্ত লিরাভযয 

নাভ

লিরাভযয জভাফাইর 

নং
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 ৮নং ধলরয়া ইউলনয়ন লযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'য সুলফধাভবাগীয নাভভয তালরকা

জজরাাঃ জপনী উভজরা- জপনী দয 

২২৬ জভাাঃ পাযম্নক জাভন জভাাঃ আবুর খাভয়য পুরুল লদনভজুয ধলরয়া ৪ ৮নং ধলরয়া ৩০১২৯২২৩৬৭৫৬৭ ০১৮৬৯১৪৮০৩৫ জযজাউর কলযভ ০১৮২২৯৭৪৩৭২

২২৭ যীপা খাতুন আফদুয যউ ভলরা গৃলণী অলরপুয ৫ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৯৬৬৯ ০১৮৪১৯১৫১৮৬ ’’ ’’

২২৮ জাভদা আক্তায আফদুর ভাভরক ভলরা গৃলণী ভধ্যভ ধলরয়া ৩ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৬১৮৫ ০১৮৪৩৭২৫১৫৯ ’’ ’’

২২৯ লফলফ াভজযা জভাাঃ ইউনুছ ভলরা গৃলণী ভধ্যভ ধলরয়া ৩ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৬৭৩৫ ০১৮৫৭১০০৫৬৬ ’’ ’’

২৩০ সুলপয়া খাতুন মৃত আবুর খাভয়য ভলরা গৃলণী ভধ্যভ ধলরয়া ৩ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৬৯২৮ ০১৮৪৩৭২৫১০৭ ’’ ’’

২৩১ জজানা আক্তায লগয়া উলিন ভলরা গৃলণী অলরপুয ৫ ’’ ৩০১২৯২২৩৬৯৫৪৭ ০১৮৭৮৪৩৮১৫১ ’’ ’’

ংযুক্ত লিরাভযয 

নাভ

লিরাভযয জভাফাইর 

নং

গ্রাভ ওয়াি ম ইউলনয়ন জাতীয় লযচয়ত্র নম্বয জবাক্তায জভাফাইর 

নং

ক্র.নং নাভ লতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভলরা

জা

Page 10 of 10


	Sheet1

