
 ১০ নং ছনুয়া ইউননয়ন নযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'য সুনফধাভবাগীয নাভভয তানরকা

জজরাাঃ জপনী উভজরা- জপনী দয 

ক্র.নং নাভ নতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভনরা

জা গ্রাভ ওয়ার্ ম ইউননয়ন জাতীয় নযচয়ত্র নম্বয জবাক্তায জভাফাইর 

নং

ংযুক্ত নর্রাভযয 

নাভ

নর্রাভযয জভাফাইর 

নং

১ জদর আপভযাজ আফদুয রু ভনরা গৃননী দভদভা ০১ ১০নং ছনুয়া ৩২৬৪০৩৭৭৩৪ ‘০১৬১৬৭১৯৫৩৪ জভাাঃ ইভাইর ০১৮১৩৩১৪৩৭৭

২ জানগয জাভন অনদুয যভান পুরুল নদনভজুয ,, ০১ ,, ৮২৪৭৯২৬৭৭০ ‘০১৮১৫৬৭৬৯৯৪ ,, ,,

৩ নদদারুর আরভ জভাাঃ আনভন ,, কৃলক ,, ০১ ,, ৭৭৮৫৮৪৬৬৮৯ ’০১৮২৬৫১০০৪৬ ,, ,,

৪ জাাঙ্গীয আরভ ভজর ক ,, কৃলক ,, ০১ ,, ৩০১২৯৮২২২৮৬৭৬ ’০১৮১৫৪৯৭৮৬৬ ,, ,,

৫ নুয নফী নতা- কুতুবুর ইরাভ ,, কৃলক ,, ০১ ,, ৩০১২৯৮২২২৮২৭২ ‘০১৮২৮৫৭৯৭১৮ ,, ,,

৬ নুয ইরাভ নতা- কুতুবুর ইরাভ ,, নদনভজুয ,, ০১ ,, ৩০১২৯৮২২২৮২২৬ ‘০১৮২২৪৭৮৮৭৯ ,, ,,

৭ ানরভা জফগভ স্বাভী- আবুর কাভভ ভনরা গৃননী ,, ০১ ,, ৩০১২৯৮২২২৮৩০১ ‘০১৮২৭৯৭৭২৪৭ ,, ,,

৮ আফদুর কাভদয নতা- ভকবুর আাম্মদ পুরুল কৃলক জতততয়া ০১ ,, ৩০১২৯৮২২৩০৫৮৪ ’০১৯৭৩২৫৯৭০৪ ,, ,,

৯ জভাাঃ নপ উল্যা নতা- াভছুর ক ,, নদনভজুয দভদভা ০১ ,, ৩০১২৯৮২২২৮০৪৬ ‘০১৭১৪১৩২৫৫০ ,, ,,

১০ জনযনা জফগভ স্বাভী- সুরতান আাম্মদ ভনরা গৃননী ,, ০১ ,, ৩০১২৯৮২২২৮০৫৯ ‘০১৮২৮০৩৯৯৮২ ,, ,,

১১ খুযনদ আরভ নতা- ওনদুয যভান পুরুল নদনভজুয ,, ০১ ,, ৩০১২৯৮২২২৮১২৪ ‘০১৭৫২৩৪৫৬২ ,, ,,

১২ াভনা আক্তায কনফয আম্মদ ভনরা গৃননী ,, ০১ ,, ২৮১৪৩০৭২১৭ ‘০১৮১২৯৯০৫৬৮ ,, ,,

১৩ তনজুভযয জনছা স্বাভী- কনফয আাম্মদ ভনরা গৃননী ,, ০১ ,, ৩০১২৯৮২২২৮৩৩৪ ‘০১৯১৬১১৩৬৪৭ ,, ,,

১৪ আবুর কাভভ নতা- আবুর খাভয়য পুরুল কৃলক ,, ০১ ,, ৩০১২৯৮২২২৮০৩৮ ‘০১৮৩২৯৪৪৮০৭ ,, ,,

১৫ জফরাভয়ত জাভন নতা- আবুর খাভয়য ,, নদনভজুয ,, ০১ ,, ৩০১২৯৮২২২৮০৪১ ‘০১৮৭৯৭৬২৭৯৯ ,, ,,

১৬ ছনকনা জফগভ নুয ননফ ভনরা গৃননী ,, ০১ ,, ৪১৬৪১২০৫২১ ‘০১৮৬৮১৮১৬৯৯ ,, ,,

১৭ নফনফ কুরসুভ স্বাভী- নভজানুয যভান ভনরা গৃননী ,, ০১ ,, ৩০১২৯৮২২২৮০১১ ‘০১৮১৫১৭৯২২৮ ,, ,,

১৮ আবুর খাভয়য নতা- আফদুর আনজজ পুরুল কৃলক ,, ০১ ,, ৩০১২৯৮২২২৮০৫৫ ‘০১৮১৫৮৫৯১৫২ ,, ,,

১৯ জখ আাম্মদ নতা- নুয আাম্মদ ,, নদনভজুয ,, ০১ ,, ৩০১২৯৮২২২৮০৯৩ ‘০১৮৮৯২৭৯০০৪ ,, ,,

২০ নফনফ আভয়া স্বাভী- আবুর ফয ভনরা গৃননী ,, ০১ ,, ৩০১২৯৮২২২৮০২৩ ‘০১৮৬৪৪৪২৩৬৩ ,, ,,

২১ ছাভফযা আক্তায স্বাভী- জভাাঃ ইউনুছ ,, গৃননী ,, ০১ ,, ৩০১২৯৮২২২৮৮৭১ ‘০১৮১২৯৬৯৫৩১ ,, ,,

২২ রুহুর আনভন আফদুর ওয়াফ পুরুল নদনভজুয জতততয়া ০২ ,, ১৯১৪০৯৮৫৫১ ‘০১৮২০৭৪৪০০৭ ,, ,,

২৩ জছভনা জফগভ স্বাভী- জফরাভয়ত জাভন ভনরা গৃননী ,, ০২ ,, ৩০১২৯৮২২৩০১৬৪ ‘০১৮৫৪৪২২৮৭৭ ,, ,,

২৪ জাানাযা জফগভ স্বাভী- জভাাঃ াননপ ,, গৃননী ,, ০২ ,, ৩০১২৯৮২২৩০৪৩৪ ‘০১৮৩৬০৫৯৯২৪ ,, ,,

২৫ জযজাউর কনযভ নতা-মৃত আফদুর কাভদয পুরুল নদনভজুয ,, ০২ ,, ১৯৭২৩০১২৯৮৪৪৪৪২৮ ‘০১৮৫৯৪৪৯২৬৮ ,, ,,
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জজরাাঃ জপনী উভজরা- জপনী দয 

ক্র.নং নাভ নতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভনরা

জা গ্রাভ ওয়ার্ ম ইউননয়ন জাতীয় নযচয় ভত্রয নম্বয জবাক্তায জভাফাইর 

নং

ংযুক্ত নর্রাভযয 

নাভ

নর্রাভযয জভাফাইর 

নং

২৬ াভনা আক্তায স্বাভী- জয়নার আফদীন ভনরা গৃননী জতততয়া ০২ ১০নং ছনুয়া ৩০১২৯৮২২৩০২২৮ ‘০১৮২৩১৭১৯৪২ জভাাঃ ইভাইর ০১৮১৩৩১৪৩৭৭

২৭ পভয়জ আাম্মদ নতা- আফদুর ক পুরুল কৃলক ,, ০২ ,, ৩০১২৯৮২২৩০৪১০ ‘০১৮৩৩৮৩০৫৬৯ ,, ,,

২৮ নপভযাজা খাতুন স্বাভী- জতাপাভয়র আাম্মদ ভনরা গৃননী ,, ০২ ,, ৩০১২৯৮২২২৯৯৩২ ‘০১৭৬৩৪৭৯০৫৭ ,, ,,

২৯ আভনায়াযা জফগভ স্বাভী- জভাাঃ ইউছু ,, গৃননী ,, ০২ ,, ৩০১২৯৮২২২৯৮৫৬ ‘০১৮৪৮২৩৪৪৭০ ,, ,,

৩০ যনভ উল্যা নতা- আফদুর াভভ পুরুল কৃলক ,, ০২ ,, ৩০১২৯৮২২৩০৫৩৯ ‘০১৮৩৩১৬৩৮২৭ ,, ,,

৩১ জাভন আযা জফগভ স্বাভী- আনভয জাভন ভনরা গৃননী ,, ০২ ,, ৩০১২৯৮২২৩০৩৬৯ ’০১৮৪৬৬৪৮১১৪ ,, ,,

৩২ জভাাঃ যনভ উল্যা নতা- আফদুয যাজ্জাক পুরুল কৃলক ,, ০২ ,, ১৫১৮৬১৯৯০৪৬৪৩ ‘০১৬১৫১৭৮২৭৮ ,, ,,

৩৩ নাজমুর ক নতা- আফদুর খাভরক পুরুল কৃলক ,, ০২ ,, ৩০১২৯৮২২৩০৩৩০ ‘০১৮১২৯৮৯৫২৯ ,, ,,

৩৪ খনতজা জফগভ স্বাভী- খাভয়জ আাম্মদ ভনরা গৃননী ,, ০২ ,, ৩০১২৯৮২২৩০৪৬৬ ‘০১৮১২০০৫২২৪ ,, ,,

৩৫ ভভনায়াযা জফগভ স্বাভী- কনযভ উল্যা ,, গৃননী ,, ০২ ,, ৩০১২৯৮২২২৯৯২৯ ‘০১৮২৭০০২৬২৭ ,, ,,

৩৬ জভাাঃ নদুর ইরাভ নতা- জভাাঃ জয়নার আভফদীন পুরুল নন প্রযী উত্তয ছনুয়া ০৩ ,, ১৯৯০৩০১২৯৮২০০০২০৫ ‘০১৮১৫১৭৮১৭২ ,, ,,

৩৭ আবুর খাভয়য নতা- আতয আরী ,, নদনভজুয ,, ০৩ ,, ৩০১২৯৮২২৩১৯২৮ ‘০১৯১৬১১৩৬৪৭ ,, ,,

৩৮ নফনফ পাভতভা স্বাভী- নযাজুর ইরাভ ভনরা গৃননী ,, ০৩ ,, ৩০১২৯৮২২৩২৭১০ ‘০১৮১৬৩৬১২৫৮ ,, ,,

৩৯ আবুর খাভয়য নতা- আফদুর কাভদয পুরুল নদনভজুয ,, ০৩ ,, ৩০১২৯৮২২৩০৮৫৯ ‘০১৮৩১৭২১২৯০ ,, ,,

৪০ আবু ইউছুপ নতা- জছযাজুর ক ,, কৃলক ,, ০৩ ,, ৩০১২৯৮২২৩১৯১৬ ‘০১৮৮৯২৭৯০০৪ ,, ,,

৪১ জভাাম্মদ আরী নতা- ননজয আাম্মদ ,, নদনভজুয ,, ০৩ ,, ৩০১২৯৮২২৩৩০৯৮ ‘০১৮২০০৭০৫২৮ ,, ,,

৪২ নুয জভাাম্মদ নতা- জভাাঃ ফনদউয যভান ,, কৃলক ,, ০৩ ,, ৩০১২৯৮২২৩৩০৬৭ ‘০১৮৭৫৩৭৫৭৭৪ ,, ,,

৪৩ জভাাঃ আবুর কারাভ নতা- াভছুর ক ,, নদনভজুয ,, ০৩ ,, ৩০১২৯৮২২৩৩০৬৩ ‘০১৮২৪৬৭২০০৯ ,, ,,

৪৪ জভাাঃ নযাজুর ইরাভ নতা- াভছুর ক ,, কৃলক ,, ০৩ ,, ৩০১২৯৮২২৩৩০৬২ ‘০১৮৩১০৪৫৫০৮ ,, ,,

৪৫ জভাাঃ ইভাইর নতা- কনফয আম্মদ ,, নদনভজুয ,, ০৩ ,, ১৯৮৭৩০১২৯৮২০০০০১৫ ‘০১৮৮১৫১১১৩৮ ,, ,,

৪৬ জখ আইন উনিন নতা- ারাভত উল্লা ,, নদনভজুয ,, ০৩ ,, ৮৬৬৪২৪৪০৮৭ ‘০১৮২২৫৫৬৩৫৪ ,, ,,

৪৭ জভাাঃ ইউছুপ নতা- কারা নভয়া ,, নদনভজুয ,, ০৩ ,, ৩০১২৯৮২০০০০০৫ ‘০১৯৪৩৩২৯৫৪১ ,, ,,

৪৮ ভনপজুর ইরাভ নতা-জভাাঃ জভাস্তপা ,, নদনভজুয ,, ০৩ ,, ২৩৬৪১৩৪৭৫৫ ‘০১৮১৫১২৮৯৬৩ ,, ,,

৪৯ জভাাঃ ইভাইর নতা- আবুর জাভন ,, নদনভজুয ,, ০৩ ,, ৩২৬৪১১৯০১১ ‘০১৮৬৯৯৬৯২৫৬ ,, ,,

৫০ জখ মুনজফ নতা- নছনিক আভম্মদ ,, নদনভজুয ,, ০৩ ,, ৩০১২৯৮২২৩১২১০ ‘০১৮১২৭৮৫৭৮৯ ,, ,,
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জজরাাঃ জপনী উভজরা- জপনী দয 

ক্র.নং নাভ নতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভনরা

জা গ্রাভ ওয়ার্ ম ইউননয়ন জাতীয় নযচয় ভত্রয নম্বয জবাক্তায জভাফাইর 

নং

ংযুক্ত নর্রাভযয 

নাভ

নর্রাভযয জভাফাইর 

নং

৫১ নুরুর আফছায নতা- আছান উল্লা পুরুল চা জদাকানদায উত্তয ছনুয়া ০৩ ১০নং ছনুয়া ৩০১২৯৮২২৩৩০৩৩ ‘০১৮৫৮০৬৬৩৩৪ জভাাঃ ইভাইর ০১৮১৩৩১৪৩৭৭

৫২ াইফুর ইরাভ নতা- অনভদয যভান ,, যাজনভস্ত্রী ,, ০৩ ,, ৩০১২৯৮২২৩২২১১ ‘০১৮৩৬৫৯৫৭০৯ ,, ,,

৫৩ নুয নফী নতা- ওফায়দুর ক ,, নদনভজুয ,, ০৩ ,, ৪১৬৪৩০২৭১৫ ‘০১৮৮০০০৪১০৯ ,, ,,

৫৪ জভাাঃ জাাঙ্গীয আরভ নতা- ছাভর আাম্মদ ,, নদনভজুয ,, ০৩ ,, ৯১১৪৩২৬৪১৭ ‘০১৮৬১০৭৬৫৭৬ ,, ,,

৫৫ জভাাঃ াননপ নতা- ননজয আাম্মদ ,, নদনভজুয ,, ০৩ ,, '৩০১২৯৮২২৩৩০৮১ ‘০১৮২০০৭০৫২৮ ,, ,,

৫৬ খাভরদা আক্তায স্বাভী- আফদুয রু ভনরা গৃননী ,, ০৩ ,, ৪৬১৪২৩৮৫৪৩ ‘০১৮৬০৮৭১৬২৬ ,, ,,

৫৭ কনফয আাম্মদ নতা- ফজভরয যভান পুরুল নদনভজুয ,, ০৩ ,, ৩০১২৯৮২২৩৩০৮৩ ‘০১৮৬১১০৯৪৪৩ ,, ,,

৫৮ আইয়ুফ আরী নতা- জভাাঃ জভাস্তপা ,, নদনভজুয ,, ০৩ ,, ১৯৮১৩০১২৯৮২০০০০০৬ ‘০১৮১৫১২৮৯৬৩ ,, ,,

৫৯ জভাাঃ জনভ উনিন নতা- আনভনুর ক ,, কৃলক ,, ০৩ ,, ৩০১২৯৮২২৩২২২৩ ‘০১৮৫৮৯৫৪৩৯৫ ,, ,,

৬০ জভাাঃ জাভফদ নতা- জভাাঃ জভাস্তপা ,, নদনভজুয ,, ০৩ ,, ৩০১২৯৮২২৩১৫৬২ ‘০১৮১২৩২৯০২২ ,, ,,

৬১ জভাাঃ ইনরয়াছ নতা- জভাাঃ আান উল্যা ,, কৃলক ,, ০৩ ,, ৩০১২৯৮২২৩০৬৬৬ ‘০১৭৬৩৪৭৯০৫৭ ,, ,,

৬২ জনযনা জফগভ স্বাভী- নজছুয আভদ ভনরা গৃননী ,, ০৩ ,, ৩০১২৯৮২২৩১৪৭ ‘০১৮২১০৪৪৫১৮ ,, ,,

৬৩ আবুর কারাভ নতা- নুয আভদ পুরুল নদনভজুয ,, ০৩ ,, ৩০১২৯৮২২৩০৭১৮ ‘০১৮১৪২১০৩৭৪ ,, ,,

৬৪ রুনজনা আক্তায রুনা জাভন আম্মদ ভনরা গৃননী ,, ০৩ ,, ৮২১৪৩২১৯১৪ ‘০১৮৫৯৪৩৮০০০ ,, ,,

৬৫ জভাাঃ া আরভ নতা- রুহুর আনভন পুরুল কৃলক ,, ০৩ ,, ৩০১২৯৮২২৩৩৪৭৩ ‘০১৮৫৯২৬৩৫৭২ ,, ,,

৬৬ নুয আাম্মদ নতা- সুরতান আাম্মদ ,, নদনভজুয ,, ০৩ ,, ১৯৬৯৩০১২৯৮২০০০০০৩ ‘০১৮১২৯৩৬৮৩১ ,, ,,

৬৭ আভনায়াযা জফগভ স্বাভী- খাভয়য আভদ ভনরা গৃননী ,, ০৩ ,, ৩০১২৯৮২২৩৩৪১৭ ‘০১৮৬৬১৭৩৪০৬ ,, ,,

৬৮ আবু ফকয দুরার নতা- যনফউর ক পুরুল নদনভজুয ভধ্যভ ছনুয়া ০৪ ,, ৩০১২৯৮২২৩৪২৯২ ‘০১৮২৬৩৩৯৯৩১ ,, ,,

৬৯ জভাাঃ াননপ নতা- ছাভর আাম্মদ ,, কৃলক ,, ০৪ ,, '৩০১২৯৮২২৩৪৫৬৭ ‘০১৮৩৪১৪১৯০৪ ,, ,,

৭০ ভভনায়াযা জফগভ স্বাভী- জভাাঃ নুয নফী ভনরা গৃননী ,, ০৪ ,, ৩০১২৯*৮২২৩৪৯৯৬ ‘০১৮৩১১৬৩৭৯৪ ,, ,,

৭১ ওফায়দুর ক নতা- জভাাঃ তাজুর ইরাভ পুরুল নদনভজুয ,, ০৪ ,, ১৯৭৩৩০১২৯৮২০০০০০৫ ‘০১৮৩১৯১৯৭৫২ ,, ,,

৭২ আবুর কাভভ নতা- নছনিক আাম্মদ ,, কৃলক ,, ০৪ ,, ৩০১২৯৮২২৩৪৫৯৪ ‘০১৮৭২১৪৬৬০৭ ,, ,,

৭৩ জাপয আাম্মদ নতা- মুকবুর আভভদ ,, নদনভজুয ,, ০৪ ,, ৩০১২৯৮২২৩৪৫৩৩ ‘০১৮৫৭২১৯২৫৮ ,, ,,

৭৪ উত্তভ কুভায নাথ নতা- নফভযন্দ্র রার দা ,, নদনভজুয ,, ০৪ ,, ৩০১২৯৮২২৩৪৯২২ ‘০১৮১৩৬৬১১৩১ ,, ,,

৭৫ ওভয পারুক াভছুর ক পুরুল নদনভজুয ,, ০৪ ,, ৫০৬৪১৩৬১৫২ ‘০১৮১৯১১০৯৯৭ ,, ,,
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 ১০ নং ছনুয়া ইউননয়ন নযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'য সুনফধাভবাগীয নাভভয তানরকা

জজরাাঃ জপনী উভজরা- জপনী দয 

ক্র.নং নাভ নতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভনরা

জা গ্রাভ ওয়ার্ ম ইউননয়ন জাতীয় নযচয় ভত্রয নম্বয জবাক্তায জভাফাইর 

নং

ংযুক্ত নর্রাভযয 

নাভ

নর্রাভযয জভাফাইর 

নং

৭৬ জযাভকয়া জফগভ স্বাভী- জভাাঃ াইফুর ইরাভ ভনরা গৃননী ভধ্যভ ছনুয়া '০৪ ১০নং ছনুয়া ৩০২২৯০১১১৯৬৮২  ০১৮১৩৩৭৭২৩৭ জভাাঃ ইভাইর ০১৮১৩৩১৪৩৭৭

৭৭ আবুর ফয নতা- নপকুর ইরাভ পুরুল কৃলক ,, ০৪ ,, ৩০১২৯৮২২৩৪৯৩৯ ০১৮২৪৮০১২৪৭ ,, ,,

৭৮ জভাাঃ টিপু নতা- আান উল্যা ,, নদনভজুয ,, ০৪ ,, ১৫৯৪১৩১৪২৮৯৬৯ ০১৮১৮০৪৫৪৬৭ ,, ,,

৭৯ আভরয়া জফগভ স্বাভী- আফদুর কুদ্দুছ ভনরা গৃননী ,, ০৪ ,, ৩০১২৯৮২২৩৩৯৮৯ ০১৮৩৪২২০৩৯২ ,, ,,

৮০ খায়রুন জনছা স্বাভী- জারার আম্মদ ,, গৃননী ,, ০৪ ,, ৩০১২৯৮২২৩৪১৫৩ ০১৮২৭০০২৭২৬ ,, ,,

৮১ ারভা আক্তায স্বাভী- আফদুর কুদ্দু ,, গৃননী ,, ০৪ ,, ৩০১২৯৮২২৩৩২৫৬ ০১৮১২৯৫১০৯৪ ,, ,,

৮২ জভাাঃ াইফুর ইরাভ নতা- জারার আম্মদ পুরুল নদনভজুয ,, ০৪ ,, ৩০১২৯৮২২৩৪০০২ ০১৮১৮১৬৭১৫৮ ,, ,,

৮৩ খনতজা জফগভ স্বাভী- রুহুর আনভন ভনরা গৃননী ,, ০৪ ,, ৩০১২৯৮২২৩৪২৯৫ ০১৮২৯২৮০৭৯৮ ,, ,,

৮৪ জফরাভয়ত জাভন নতা- আবু তাভয পুরুল কৃলক ,, ০৪ ,, ৬৮৬৪২৫৮৮০৮ ০১৮৩৯২৪৫৮২৫ ,, ,,

৮৫ জভাাঃ নজয় উনিন নতা- কাভার উনিন " নদনভজুয দনিণ ছনুয়া ০৫ ,, ৪১৯৯০৩৯২৩৩ ০১৮৫০১৪৭২২৭ ,, ,,

৮৬ যাভদা জফগভ স্বাভী- তাজুর ইরাভ ভনরা গৃননী ,, ০৫ ,, ৩০১২৯৮২২৩৬৬৮৪ ০১৮৪৬০৭৬৮৩৫ ,, ,,

৮৭ আনছয়া জফগভ স্বাভী- আবুর কারাভ ,, গৃননী ,, ০৫ ,, ৩০১২৯৮২২৩৬৩০৯ ০১৮২২৫৫৬৩৫ ,, ,,

৮৮ যনফউর জাভন আবুর জাভন পুরুল নদনভজুয ,, ০৫ ,, ৫৫১৪১৯০৭২৬ ০১৮১৭২৪৯৮৫৪ ,, ,,

৮৯ নদুর ইরাভ নতা- খুযনদ আরভ পুরুল নদনভজুয ,, ০৫ ,, ৬৪১৪২০৩৪৩৭ ০১৯১৭৫৮২১৬৭ ,, ,,

৯০ জজনভন আক্তায আবুর কারাভ ভনরা গৃননী ,, ০৫ ,, ৮২৫০৪১৯২৮৩ ০১৮৪৫১২৮২৩৪ ,, ,,

৯১ ানজুভযয জনছা যনমুল্লা ভনরা গৃননী ,, ০৫ ,, ৩২৬৪২০০৬৭০ ০১৮৪৩৩৭৬০৭ ,, ,,

৯২ আভরয়া জফগভ স্বাভী- জভাাঃ সুজর ক ভনরা গৃননী ,, ০৫ ,, ৩০১২৯৮২২৩৬৫৩৩ ০১৮৩০১৬৬৮৪৩ ,, ,,

৯৩ নদনর াা নতা- সুননর াা পুরুল নদনভজুয ,, ০৫ ,, ৪৬১৪২১৭৯৭৬ ০১৮৩৭৩০৬২৭৫ ,, ,,

৯৪ নদরী কুভায াা নতা- রার জভান াা ,, নদনভজুয ,, ০৫ ,, ৩০১২৯৮২২৩৬৬২৭ ০১৮৩২৯৪৫৩৫৩ ,, ,,

৯৫ নুরুর আনভন নুয ইরাভ ,, নদনভজুয ,, ০৫ ,, ৩২৬৪১৯৯০৩৯ ০১৮২৩৫৯২১০২ ,, ,,

৯৬ জারার আাম্মদ নতা- নুয আাম্মদ পুরুল কৃলক ,, ০৫ ,, ৩০১২৯৮২২৩৫৬৮৫ ০১৮৭১৫৫২৩০৫ ,, ,,

৯৭ খনতজা জফগভ স্বাভী- জভাাঃ ইাক ভনরা গৃননী ,, ০৫ ,, ৪৬১৪০৭৭৯৯০ ০১৮৩৬০৯৬৪০২ ,, ,,

৯৮ আজগয আরী নতা- জভাাঃ ইছভাইর পুরুল নদনভজুয নিভ ছনুয়া ০৬ ,, ৩০১২৯৮২২৩৭৫৪২ ০১২১৯২৭০৭৯ ,, ,,

৯৯ জভাাঃ নুয আরভ নতা- আভান উল্যা ,, নদনভজুয ,, ০৬ ,, ৩০১২৯৮২২৩৭৯২৮ ০১৮২১৯২৭০৭৯ ,, ,,

১০০ নুয জভাাম্মদ নতা- আভান উল্যা ,, নদনভজুয ,, ০৬ ,, ৩০১২৯৮২২৩৭৯৪৮ ০১৮৫৪৫৩৮৯৮৪ ,, ,,
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 ১০ নং ছনুয়া ইউননয়ন নযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'য সুনফধাভবাগীয নাভভয তানরকা

জজরাাঃ জপনী উভজরা- জপনী দয 

ক্র.নং নাভ নতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভনরা

জা গ্রাভ ওয়ার্ ম ইউননয়ন জাতীয় নযচয় ভত্রয নম্বয জবাক্তায জভাফাইর 

নং

ংযুক্ত নর্রাভযয 

নাভ

নর্রাভযয জভাফাইর 

নং

১০১ ছবুযা খাতুন স্বাভী- ভকবুর আম্মদ ভনরা গৃননী নিভ ছনুয়া ০৬ ১০নং ছনুয়া ৩০১২৯৮২২৩৬৮৪৩ ০১৮২০১৯৫১৯২ জভাাঃ ইভাইর ০১৮১৩৩১৪৩৭৭

১০২ খাভরদা আক্তায ওভদুয যভান ভনরা গৃননী ,, ০৬ ,, ৬৮৬৪২০৬৬৭৪ ০১৮৭৩৭৩০৫৫৩ ,, ,,

১০৩ জভাাম্মদ ইনি নতা- আফদুর কাভদয পুরুল নদনভজুয ,, ০৬ ,, ৩০১২৯৮২২৩৭৯৫৩ ০১৮৩০৭৮৯৬৭৬ ,, ,,

১০৪ জজানা আযা জফগভ যনফউর ক ভনরা গৃননী ,, ০৬ ,, ৪১৬৪০৬৯৭৭৭ ০১৮৫৬৯১৫১৬৭ ,, ,,

১০৫ াভনা আক্তায ননিক আম্মদ ভনরা গৃননী ,, ০৬ ,, ৯৫৫৭১২৪৫৬৮ ০১৭২১৯৫৯১৪১ ,, ,,

১০৬ নুরুর আনভন নতা- পজভরয যভান পুরুল নদনভজুয ,, ০৬ ,, ৩০১২৯৮২২৩৭৭৫৩ ০১৮৬৩১৪৪১২৮ ,, ,,

১০৭ ছবুযা খাতুন স্বাভী- যভজান আরী ভনরা গৃননী ,, ০৬ ,, ৩০১২৯৮২২৩৭৬১৮ ০১৮৬০০৬৬৯১৬ ,, ,,

১০৮ জভাাম্মদ জনরভ নতা- জভাাঃ জভাস্তপা পুরুল নদনভজুয ,, ০৬ ,, ৩০১২৯৮২২৩৭৭৬২ ০১৮১৫৪০৯৪০৬ ,, ,,

১০৯ নভজানুয যভান নতা- াভপজ খাভয়জ আাং ,, নদনভজুয ,, ০৬ ,, ৩০১২৯৮২২৩৭৮২৩ ০১৮১৮৩৬৪৪৪১ ,, ,,

১১০ আভভনা জফগভ যনফউর ক ভনরা গৃননী ,, ০৬ ,, ১৯৮৯৩০১২৯৮২০০১৩৫২ ০১৮৩২৬১১৮৮৮ ,, ,,

১১১ নফনফ জজাভাযা নুরুর ইরাভ ভনরা গৃননী ,, ০৬ ,, ৭৮০৭১৭২৯৪০ ০১৮৯২৫৮৫৬৮৪ ,, ,,

১১২ নফনফ যনভা স্বাভী- যভজান আরী ,, গৃননী ,, ০৬ ,, ৩০১২৯৮২২৩৭৬১৭ ০১৮২১০১৩৮৪০ ,, ,,

১১৩ খনতজা জফগভ স্বাভী- নুরুর আরভ ,, গৃননী ,, ০৬ ,, ৩০১২৯৮২২৩৭৬২০ ০১৮৩২৫৫৮২২৩ ,, ,,

১১৪ আভনায়াযা জফগভ নতা- ভনছুয আম্মদ ,, গৃননী ,, ০৬ ,, ১৯৮৮৩০১২৯৮২০০০০৯৮ ০১৮৭০৩২১৯৫৫ ,, ,,

১১৫ পনযদা জফগভ স্বাভী- জয়ায আাম্মদ ,, গৃননী পূফ ম নছভরাননয়া ০৭ ,, ৩০১২৯৮২২৩০২৮৪ ০১৭৬৩৪৭৯০৫৭ ,, ,,

১১৬ নুয কনযভ নতা- জখ আরী পুরুল কৃলক ,, ০৭ ,, ৭৮০১৮৩৩৫২১ ০১৮৫৬৩৯৯১২৪ ,, ,,

১১৭ নচত্র যানী দা স্বাভী- ভধু চন্দ্র দা ভনরা গৃননী ,, ০৭ ,, ৩০১২৯৮২২৩৯০৩১ ০১৮১৫১৭৮২৭৮ ,, ,,

১১৮ জভাাঃ নুয নফী নতা- আভান উল্যা পুরুল কৃলক ,, ০৭ ,, ৩০১২৯৮২২৩৮৭৭৫ ০১৯১৬১১৩৬৪৭ ,, ,,

১১৯ জভাাঃ নরয়াকত আরী 

ভূঞা

নতা- ওফায়দুর ক ,, কৃলক ,, ০৭ ,, ৪৬১৪২৮৮৯২০ ০১৮২৭৮১৮৩৮৬ ,, ,,

১২০ জভাাঃ কনফয আম্মদ নতা- দনরভরয যভান ,, নদনভজুয ,, ০৭ ,, ৩০১২৯৮২২৩৯২০৩ ০১৭৬৩৪৭৯০৫৭ ,, ,,

১২১ কাভার উনিন নতা- সুরতান আভম্মদ ,, নদনভজুয ,, ০৭ ,, ৫৯৬৪১৬৪৩৮৭ ০১৮১৭৩৫২৮৭২ ,, ,,

১২২ জভাভভনা খাতুন জভাভতাজ উনিন ভনরা গৃননী ,, ০৭ ,, ৬৪১৪০৯৪৭২৯ ০১৮৫৫৮৩৯৭৬০ ,, ,,

১২৩ ভাসুদা আক্তায আনভনুর ক ভনরা গৃননী ,, ০৭ ,, ২৮১৪১৬৪৪০২ ০১৮৪৬০১০৮৩৫ ,, ,,

১২৪ কাভার উনিন নতা- আফদুয াত্তায পুরুল কৃলক ,, ০৭ ,, ৩০১২৯৮২২৩৯৪২৪ ০১৮৮৭৭৪৭৯৩৭ ,, ,,

১২৫ জভাাঃ কনফয আাম্মদ নতা- জভাাঃ নপকুয যভান ,, নদনভজুয ,, ০৭ ,, ৩০১২৯৮২২৪২৬০৪ ০১৮২৭৩৭১৫৯৬ ,, ,,
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 ১০ নং ছনুয়া ইউননয়ন নযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'য সুনফধাভবাগীয নাভভয তানরকা

জজরাাঃ জপনী উভজরা- জপনী দয 

ক্র.নং নাভ নতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভনরা

জা গ্রাভ ওয়ার্ ম ইউননয়ন জাতীয় নযচয় ভত্রয নম্বয জবাক্তায জভাফাইর 

নং

ংযুক্ত নর্রাভযয 

নাভ

নর্রাভযয জভাফাইর 

নং

১২৬ জপযভদৌ আযা জফগভ স্বাভী- াইদুর ক ভনরা গৃননী পূফ ম নছভরাননয়া ০৭ ১০নং ছনুয়া ২৩৬৪১১০৮৩৯ ০১৮১৭৪৫৩৫০৬ জভাাঃ ইভাইর ০১৮১৩৩১৪৩৭৭

১২৭ জভাাঃ ইউনু কাভার উনিন পুরুল নদনভজুয ,, ০৭ ,, ৬৮৫১৩৭৫৮১৫ ০১৮২৯৩৫৭৫৫০ ,, ,,

১২৮ আফদুয যনভ সুরতান আম্মদ পুরুল নদনভজুয ,, ০৭ ,, ৮২১৪১০৮১২১ ০১৮৩১৬৫৫৩৭৭ ,, ,,

১২৯ পনযদা আক্তায খাভয়জ আম্মদ ভনরা গৃননী ,, ০৭ ,, ৯৫৫৭১৩৫৮৯৫ ০১৮৫৮৫৭২০৪০ ,, ,,

১৩০ জভাাঃ ইভাইর নতা- জভাাঃ ইব্রানভ পুরুল নদনভজুয ,, ০৭ ,, ২৩৬৪১৬১৩৩৭ ০১৮১১৮৭১৬৮৯ ,, ,,

১৩১ জভাাঃ নুভযয নফী নতা- আফদুর ভাভযক ,, কৃলক ,, ০৭ ,, ১৯৬০৩০১২৯৮২০০০০২৩ ০১৮২৩২৩৫১৫৭ ,, ,,

১৩২ জভাাঃ জাাঙ্গীয আরভ নতা- ভভতাজুর ক ,, নদনভজুয ,, ০৭ ,, ৩০১২৯৮২২৩৯৬৪৯ ০১৭৬৩৪৭৯০৫৭ ,, ,,

১৩৩ জভাাঃ ছনরভ উল্যা নতা- ভভতাজুয যভান ,, নদনভজুয ,, ০৭ ,, ৩০১২৯৮২২৩৯২১৬ ০১৮২৪৯৭১২১৬ ,, ,,

১৩৪ শ্রীফা চন্দ্র ার নতা- জদভফন্দ কুভায ার ,, নদনভজুয ,, ০৭ ,, ৬৪৫৭২১৭৭০৮ ০১৮৩৬৬১৪১৫৯ ,, ,,

১৩৫ জভাাঃ আরী নতা- আবুর খাভরক ,, কৃলক ,, ০৭ ,, ৮৬৬০৯৯২২৫৯ ০১৮৫৭১০০২৯৫ ,, ,,

১৩৬ জভাাঃ আফদুর 

জভাতাভরফ

নতা- আফদুর মুনাপ ,, নদনভজুয ,, ০৭ ,, ৩০১২৯৮২২৩৯২০৬ ০১৭৫৯১৩১৩১৩ ,, ,,

১৩৭ আবুর াভভ নতা- আফদুর মুনাপ ,, নদনভজুয ,, ০৭ ,, ৩০১২৯৮২২৩৯২০৯ ০১৮৪৫১১৯৬৭৩ ,, ,,

১৩৮ জভাাঃ ইনি নতা- জভৌাঃ জভাাঃ জাভন ,, কৃলক ,, ০৭ ,, ৩৭১৪২৮৬২৫৩ ০১৮৮৩৩৭৩৬৪১ ,, ,,

১৩৯ জভাাঃ জয়নার আভফদীন আফদুর জভানাপ ” ” ,, ০৭ ,, ৩৭১৪১১৬৮৭৭ ০১৮১৫১৩৪৫০৫ ,, ,,

১৪০ ানছনা জফগভ স্বাভী- জভাাঃ াননপ ভনরা গৃননী ,, ০৭ ,, ৪৬১৪২৮৭৮৫৪ ০১৮৭২৬১০৭৮০ ,, ,,

১৪১ জভাাঃ আফদুর াননপ নতা- আফদুর ওাফ পুরুল কৃলক ,, ০৭ ,, ৩১২৯৮২২৩৮৪৩১ ০১৮৮১৮৬১৩১৫ ,, ,,

১৪২ জভাাঃ জনভ উনিন জভাাঃ খাভয়জ আম্মদ পুরুল নদনভজুয ,, ০৭ ,, ২৩৬১৮২৯৮৩৩ ০১৮২৭৮১৩৮১৫ ,, ,,

১৪৩ াাজাান া আরভ পুরুল নদনভজুয ,, ০৭ ,, ১৯৯৩১৫৯৩৫২৪০০৮০৯ ০১৯৭০২৫৩৩২২ ,, ,,

১৪৪ যানজফ চন্দ্র ার নতা- দুরার চন্দ্র ার ,, কৃলক ,, ০৭ ,, ৪৬১৪১১০২২১ ০১৮২২৬৪২৭২ ,, ,,

১৪৫ জভাাঃ খাভয়জ আাম্মদ নতা- ভভতাজ নভয়া ,, জফকায ,, ০৭ ,, ৩০১২৯৮২২৩৮৩৩৮ ০১৮১৩৩১৪৩৭৭ ,, ,,

১৪৬ জভাাঃ াইফুর ইরাভ নতা- সুরতান আাম্মদ ,, নদনভজুয ,, ০৭ ,, ৩০১২৯৮২২৩৮৩২৩ ০১৮২৯৮১৭৯৩৬ ,, ,,

১৪৭ জভাাঃ তাজুর ইরাভ নতা- নুরুর ইরাভ ,, কৃলক ,, ০৭ ,, ৩০১২৯৮২২৩৯৬৪২ ০১৮৪৯১৫৮৮০১ ,, ,,

১৪৮ জভাাঃ জভাখভরছুয 

যভান

নতা- আফদুর মুনাপ ,, নদনভজুয ,, ০৭ ,, ৩০১২৯৮২২৩৯৭১৩ ০১৮১৭২৬৮৯০৭ ,, ,,

১৪৯ জভাাঃ নুরুর আরভ নতা- আফদুর খাভরক ,, নদনভজুয ,, ০৭ ,, ৩০১২৯৮২২৩৯২৫৩ ০৮১২৯৮৩৫২৯ ,, ,,

১৫০ জাপয আাম্মদ নতা- জখ আম্মদ ,, কৃলক ,, ০৮ ,, ৩০১২৯৮২২৪০০২৬ ০১৬১৫১৭৮২৭৮ ,, ,,
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 ১০ নং ছনুয়া ইউননয়ন নযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'য সুনফধাভবাগীয নাভভয তানরকা

জজরাাঃ জপনী উভজরা- জপনী দয 

ক্র.নং নাভ নতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভনরা

জা গ্রাভ ওয়ার্ ম ইউননয়ন জাতীয় নযচয় ভত্রয নম্বয জবাক্তায জভাফাইর 

নং

ংযুক্ত নর্রাভযয 

নাভ

নর্রাভযয জভাফাইর 

নং

১৫১ নফনফ খনতজা স্বাভী- জভাাঃ আরভগীয ভনরা গৃননী পূফ ম নছভরাননয়া ০৮ ১০নং ছনুয়া ৩০১২৯৮২২৪০৩২০ ০১৮৬৮৬৮৫৭৪৯ জভাাঃ ইভাইর ০১৮১৩৩১৪৩৭৭

১৫২ আবুর ফয নতা- পভমজ আাম্মদ পুরুল নদনভজুয ,, ০৮ ,, ৩০১২৯৮২২৪০২৯৬ ০১৮৩০৮৫৯৭৮৫ ,, ,,

১৫৩ ভাসুদা আক্তায স্বাভী- ইব্রাীভ ভনরা গৃননী ,, ০৮ ,, ৩০১২৯৮২২৪০২৪৬ ০১৮২২০৬৯২৯২ ,, ,,

১৫৪ নফনফ আয়া আবুর কারাভ ভনরা গৃননী ,, ০৮ ,, ৫৫৫৭৩১৯৪৬৩ ০১৮৩০৮১৬০৬৪ ,, ,,

১৫৫ নযংকু যানী ীর স্বাভী- নফপুর ার ভনরা গৃননী ,, ০৮ ,, ৩০১২৯৮২২৩৯৮৩৪ ০১৮৪০৬৭৬৪২২ ,, ,,

১৫৬ নানয আম্মদ নতা- জখ আাম্মদ পুরুল কৃলক ,, ০৮ ,, ৩০১২৯৮২২৪০৪৯৭ ০১৮১৫২৩০৬২০ ,, ,,

১৫৭ রায়রা জফগভ স্বাভী- জখ পনযদ ভনরা গৃননী ,, ০৮ ,, ৩০১২৯৮২২৪০৪৮৯ ০৮১৪৪১৯৩০৫ ,, ,,

১৫৮ ানরভা জফগভ স্বাভী- আম্মদ আরী ,, গৃননী ,, ০৮ ,, ৩০১২৯৮২২৪০৪৮৬ ০১৮২১১৫৩২৮৪ ,, ,,

১৫৯ আযনজনা আক্তায রুনা স্বাভী- এয়াকুফ আরী ,, গৃননী ,, ০৮ ,, ৮৬৫৫১২২৭৬৩ ০১৮৩২১৫৬৭২০ ,, ,,

১৬০ জভাাঃ জয়নার আভফদীন নতা- নুয আাম্মদ পুরুল নদনভজুয ,, ০৮ ,, ৩০১২৯৮২২৩৯৯৯৩ ০১৮২৯৪৫৯০৫২ ,, ,,

১৬১ আম্মদ কনযভ নতা- ভভতাজ নভয়া ,, চা জদাকানদায ,, ০৮ ,, ১৯১৭৩০১২৯৮২০০০০২৬ ০১৮২২১৬৯৬৭৮ ,, ,,

১৬২ ভনজবুর ক নতা- যনফউর ক ,, নদনভজুয ,, ০৮ ,, ৩০১২৯৮২২৩৯৮৪৯ ০১৮১৬১৯৪০১৮ ,, ,,

১৬৩ ফুর যাণী ার জনত চন্দ্র ার ,, নদনভজুয ,, ০৮ ,, ৯১১৪০৮১৩৭৬ ০১৮২২৯১৫৭৩৫ ,, ,,

১৬৪ নুয জাান জফগভ স্বাভী- জভাাঃ া আরভ ভনরা গৃননী ,, ০৮ ,, ৩০১২৯৮২২৪০২৫০ ০১৮২৭৮৬৩৬৭৪ ,, ,,

১৬৫ যাভনা আক্তায স্বাভী- আইযুফ আরী ,, গৃননী ,, ০৮ ,, ৩০১২৯৮২২৪০৫৫৩ ০১৮১৫২৭২১০৮ ,, ,,

১৬৬ াানাজ আক্তায স্বাভী- আবুর কাভভ ,, গৃননী ,, ০৮ ,, ৩০১২৯৮২২৪০৩৮৭ ০১৮৩০০২০৫৪৩ ,, ,,

১৬৭ তাজ জনায স্বাভী- জভাাঃ নানছয উনিন ,, গৃননী টংগীয াড়া ৯ ,, ৩০১২৯৮২২৪২২৮৮ ০১৮১৫৫০১৭৭০ ,, ,,

১৬৮ ছবুযা জফগভ স্বাভী- জভাাঃ ভাবুবুর ক ,, গৃননী ,, ৯ ,, ৩০১২৯৮২২৪২৩৪২ ০১৯২২০৩২৫২২ ,, ,,

১৬৯ জগার নাায স্বাভী- জভাাঃ আবু তাভয ,, গৃননী ,, ৯ ,, ৩০১২৯৮২২৪২৩৩৯ ০১৮১৫৫০১৯৭৭ ,, ,,

১৭০ নফনফ জজাযা স্বাভী- আফদুয শুক্কুয ,, গৃননী ,, ৯ ,, ৩০১২৯৮২২৪২০১৯ ০১৮২৪৮২১৪৭২ ,, ,,

১৭১ আনভয জাভন নতা- আফদু াত্তায পুরুল নদনভজুয ,, ৯ ,, ৩০১২৯৮২২৪১২২৪ ০১৮৭১৩০৮৫৬১ ,, ,,

১৭২ যাভনা জফগভ স্বাভী- নযফুর ইরাভ ভনরা গৃননী ,, ৯ ,, ১৯৮২৩০১২৯৮২০০০০০৭ ০১৮১৮১৫৫৬০৩ ,, ,,

১৭৩ জপযভদৌ আযা স্বাভী- জভাাম্মদ াভভ ,, গৃননী ,, ৯ ,, ৩০১২৯৮২২৪৪৭৩৬ ০১৮৫৮১২৩০৩৯ ,, ,,

১৭৪ জাভনয়াযা জফগভ স্বাভী- ভাবুবুর ক ,, গৃননী ,, ৯ ,, ৩০১২৯৮২২৪০৮৩৩ ০১৮২৪৭৬৮৫০৬ ,, ,,

১৭৫ জভাাঃ নযাজুর ক নতা- জভাাম্মদ ইয়াকুফ পুরুল কৃলক ,, ৯ ,, ৩০১২৯৮২২৪০৮৯০ ০১৮৪০৯৩৭৯৬৭ ,, ,,
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 ১০ নং ছনুয়া ইউননয়ন নযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'য সুনফধাভবাগীয নাভভয তানরকা

জজরাাঃ জপনী উভজরা- জপনী দয 

ক্র.নং নাভ নতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভনরা

জা গ্রাভ ওয়ার্ ম ইউননয়ন জাতীয় নযচয় ভত্রয নম্বয জবাক্তায জভাফাইর 

নং

ংযুক্ত নর্রাভযয 

নাভ

নর্রাভযয জভাফাইর 

নং

১৭৬ নুয নফী নতা- ভন্তু নভয়া পুরুল নদনভজুয টংগীয াড়া ৯ ১০নং ছনুয়া ৩০১২৯৮২২৪১৪৪৩ ০১৬৭১৩০৯৮৩৯ জভাাঃ ইভাইর ০১৮১৩৩১৪৩৭৭

১৭৭ ানরভা জফগভ স্বাভী- জভাাঃ জভাস্তপা ভনরা গৃননী ,, ৯ ,, ৩০১২৯৮২২৪১২৮৮ ০১৮৩০৮৫৬০৪৭ ,, ,,

১৭৮ নানছভা আক্তায স্বাভী- আফদুর ভনতন ,, গৃননী ,, ৯ ,, ৩০১২৯৮২২৪১১০৮ ০১৮২১৯২৫১৮৬ ,, ,,

১৭৯ াভছুর হুদা নতা- াভপজ জগারাভ ভাওরা পুরুল নদনভজুয ,, ৯ ,, ৩০১২৯৮২২৪১৪৬৬ ০১৮১৫৫০১৯৭৭ ,, ,,
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