
 ১২নং পাজিলপুর ইউজনয়ন জরষদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'র সুজফধাভবাগীর নাভভর তাজলকা

জিলাাঃ জপনী উভিলা- জপনী সদর 

ক্র.নং নাভ জতা/স্বাভীর নাভ পুরুষ/ 

ভজহলা

জশা গ্রাভ ওয়ার্ ম ইউজনয়ন িাতীয় জরচয়ত্র নম্বর জবাক্তার জভাফাইল নং সংযুক্ত জর্লাভরর 

নাভ

জর্লাভরর 

জভাফাইল নং

১ রাভহনা আক্তার স্বাভী- িয়নাল আফদীন ভজহলা গৃজহনী জশফপুর ১ ১২নং পাজিলপুর ১৯৮৫৩০১২৯৩০০০২২৯১ ০১৮১৭-৭৬২১৩৭ জভাাঃ জনিাভ উজিন ০১৮১৯৬১৩৬২৭

২ পভয়ি আলী জতা- মৃত জভাহাম্মদ আলী পুরুষ চা জদাকান ,, ১ ,, ৩০১২৯৩০৩৭৮২৩২ ০১৮১৮-৭৮৯৭০১ ,, ,,

৩ জভাহাম্মদ হাজনপ জতা- মৃত আব্দুল কাভদর পুরুষ জরক্সা চালক ,, ১ ,, ৩০১২৯৩০৩৮০১৬৮ ০১৮৩৮-৯০৭৬৪৭ ,, ,,

৪ পাভতভা জফগভ স্বাভী- মৃত শজরউতুল্লাহ ভজহলা গৃজহনী ,, ১ ,, ১৫৯২৮২৪৯৪৩৫৯৩ ০১৮৬৮-২৫০৮৭৪ ,, ,,

৫ সাইফুল ইসলাভ জতা- অজল আহাম্মদ পুরুষ শ্রজভক ,, ১ ,, ৩০১২৯৩০৩৭৮৪৯৩ ০১৮১২-৪৩৬৬৪২ ,, ,,

৬ জফজফ আভয়শা স্বাভী- জভাাঃ শাহিাহান ভজহলা গৃজহনী ,, ১ ,, ৩০১২৯৩০৩৭৯৮৫৩ ০১৮১৬-৫২১৭৬৬ ,, ,,

৭ নুর িাহান জফগভ স্বাভী- আবুল হাভসভ ভজহলা গৃজহনী ,, ১ ,, ৩০১২৯৩০৩৭৯১৩৭ ০১৮৭৪-৯৯৩০৬২ ,, ,,

৮ আইয়ুফ জভঞা জতা- মৃত জশখ আহাম্মদ পুরুষ শ্রজভক ,, ১ ,, ৩০১২৯৩০৩৭৯০২৪ ০১৮৬১-৫৪২৩৩৪ ,, ,,

৯ িাহানারা জফগভ স্বাভী- মৃত হাজনপ ভজহলা গৃজহনী ,, ১ ,, ৩০১২৯৩০৩৭৮২১১ ০১৮৪৩-৪২৯৬৩৫ ,, ,,

১০ জভা: শজরফুল ইসলাভ জভা: খুরজশদ আহম্মদ পুরুষ শ্রজভক ,, ১ ,, ৮৬৬৩৬২২৩০২ ০১৮৩৭-৫৬৮৮৫৬ ,, ,,

১১ জভাাঃ শাহািালাল জতা- মৃত অজল আহাম্মদ পুরুষ শ্রজভক ,, ১ ,, ৩০১২৯৩০৩৭৮৪৫৭ ০১৮৫৯-৭০৯৫৮৬ ,, ,,

১২ জয়ার আহাম্মদ জতা- নজির আহাম্মদ পুরুষ শ্রজভক ,, ১ ,, ৩০১২৯৩০৩৮০০৯৭ ০১৮১২-১০৪১৭৫ ,, ,,

১৩ শাহাদাত জহাভসন  আব্দুল িজলল পুরুষ শ্রজভক ,, ১ ,, ১৯৯৭৩০১২৯৩০০০০১০০০ ১৮৬৭৮৮৫৮৯১ ,, ,,

১৪ জফজফ পাভতভা স্বাভী- আবুল জহাভসন ভজহলা গৃজহনী ,, ১ ,, ৩০১২৯৩০৩৭৮৯৩৫ ০১৮৪৫-১৬০৩৯২ ,, ,,

১৫ হাজিনা জফগভ স্বাভী- জভাাঃ ইজিস ভজহলা গৃজহনী ,, ১ ,, ৩০১২৯৩০৩৭৮৩৭১ ০১৮১৪-৭৬৬৭৫৩ ,, ,,

১৬ জরাসনারা জফগভ স্বাভী- জভাাঃ ফজদউজ্জাভান ভজহলা গৃজহনী ,, ১ ,, ৩০১২৯৩০৩৭৮৬৪০ ০১৮৩৪-৮৯৯৬৪৫ ,, ,,

১৭ জফজফ খজতিা স্বাভী- আজিজুল হক ভজহলা গৃজহনী ,, ১ ,, ৩০১২৯৩০৩৭৯৫৯২ ০১৮৫৫-৮৯৭৪৫০ ,, ,,

১৮ নুরুল আলভ জতা- অজল আহাম্মদ পুরুষ শ্রজভক ,, ১ ,, ৩০১২৯৩০৩৭৮৪৩২ ০১৮২৩-৭২৭৫২০ ,, ,,

১৯ হাজিনা জফগভ স্বাভী- নুর কজরভ ভজহলা গৃজহনী ,, ১ ,, ৩০১২৯৩০৩৭৯৮৬২ ০১৮৩৭-৪৮৩২৭৫ ,, ,,

২০ জসরাি উদ জদালা জতা- মৃত জিজিকুর রহভান পুরষ শ্রজভক ,, ১ ,, ৩০১২৯৩০৩৮০১৮৪ ০১৮৩০-৪৭১৭৮৪ ,, ,,

২১ আভভনা খাতুন স্বাভী- আব্দুল হক ভজহলা গৃজহনী ,, ১ ,, ৩০১২৯৩০৩৮০১২৩ ০১৮৩৬-৫৬১৫০৭ ,, ,,

২২ জভাাঃ শাহ আলভ জতা- মৃত আব্দুল গফুর পুরষ জরক্স চালক ,, ১ ,, ৩০১২৯৩০৩৮০১১০ ০১৮৩০-০৬৮৪০৯ ,, ,,

২৩ জভাাঃ মুসজলভ জতা- মৃত জশখ আহাম্মদ পুরষ শ্রজভক ,, ১ ,, ৩০১২৯৩০৩৭৮২০৬ ০১৮২২-৯১৫০৭২ ,, ,,

২৪ জহাসনারা জফগভ স্বাভী- এরশাদ উল্লাহ ভজহলা গৃজহনী ,, ১ ,, ৩০১২৯৩০৩৭৮৬৪২ ০১৮৬১-০২৫৪৬৫ ,, ,,

২৫ রাভশদা আক্তার স্বাভী- ইউছুপ ভজহলা গৃজহনী ,, ১ ,, ৩০১২৯৩০৩৭৮৫২৬ ০১৮২৫-৯২৪৩৯০ ,, ,,
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২৬ নািভা আক্তার স্বাভী- ভজিবুল হক ভজহলা গৃজহনী জশফপুর ২ ১২নং পাজিলপুর ৩০১২৯৩০৩৮১৬৬৩ ০১৮৩৬-২০৭১২৮ জভাাঃ জনিাভ উজিন ০১৮১৯৬১৩৬২৭

২৭ পাভতভা জফগভ স্বাভী- মৃত িালাল আহাম্মদ ভজহলা গৃজহনী ,, ২ ,, ৩০১২৯৩০৩৮৩৫১৩ ০১৮১৩-৯৩৮৯৩২ ,, ,,

২৮ জনলুা আক্তার স্বাভী- মৃত িাপর আহাম্মদ ভজহলা গৃজহনী ,, ২ ,, ৩০১২৯৩০৩৮২৩৪৩ ০১৮১-১২৬২৬৬০ ,, ,,

২৯ ভজনর আহম্মদ জতা- মৃত আবুল হাভশভ পুরুষ শ্রজভক ,, ২ ,, ৩০১২৯৩০৩৮১৭১৪ ০১৮৩৭-৬২৭১২৫ ,, ,,

৩০ রাভশদা আক্তার স্বাভী- জভাাঃ রজফউল হক ভজহলা গৃজহনী ,, ২ ,, ৩০১২৯৩০৩৮১৭৫২ ০১৮১৪-২৫৪০৮৮ ,, ,,

৩১ নুর খাতুন স্বাভী- কজফর আহাম্মদ ভজহলা গৃজহনী ,, ২ ,, ৩০১২৯৩০৩৮০৬৯০ ০১৮৭৬-৯৯২৯৫৩ ,, ,,

৩২ জভাাঃ হারুন জতা- রুহুল আজভন পুরুষ শ্রজভক ,, ২ ,, ৩২৬৩৭০১৩৭১ ০১৮২২-০১০৩০৯ ,, ,,

৩৩ সাভিদা আক্তার স্বাভী- মুনসুর আলভ ভজহলা গৃজহনী ,, ২ ,, ৩০১২৯৩০৩৮১৩৮৩ ০১৮৫৯-০৪২৮৪৮ ,, ,,

৩৪ জখাজতিা জফগভ স্বাভী- িজভর আহাম্মদ ভজহলা গৃজহনী ,, ২ ,, ৩০১২৯৩০৩৮০৭০১ ০১৮৬০-১৪১৮৮৭ ,, ,,

৩৫ জভাাঃ আবু তাভহর জতা- জভাাঃ হাজফবুল্লযাহ পুরুষ শ্রজভক ,, ২ ,, ৩০১২৯৩০৩৮২১২৮ ০১৭১০-৯৭৮৬৬০ ,, ,,

৩৬ নুর জনহার স্বাভী- জভাাঃ ইজিি ভজহলা গৃজহনী ,, ২ ,, ৩০১২৯৩০৩৮১৬৭৫ ০১৮২২-৪৮৬৪২২ ,, ,,

৩৭ পাভতভা জফগভ স্বাভী- জভাাঃ ইউছু ভজহলা গৃজহনী ,, ২ ,, ৩০১২৯৩০৩৮১৬৭৬ ০১৮৩৭-৬০৯৪৭৩ ,, ,,

৩৮ আব্দুল ওহাফ জতা- মৃত জভাাঃ ইব্রাহীভ পুরুষ শ্রজভক ,, ২ ,, ৩০১২৯৩০৩৮২১৩৩ ০১৮৩০-৯১৬৪৫৩ ,, ,,

৩৯ জভাাঃ জভাস্তপা জতা- মৃত আবুল খাভয়র পুরুষ শ্রজভক ,, ২ ,, ১৯৭৬৩০১২৯৩০০০০০১৭ ০১৮৫৯-৪৫১৩৯১ ,, ,,

৪০ আজভর খাতুন স্বাভী- সাভছুল হক ভজহলা গৃজহনী ,, ২ ,, ৩০১২৯৩০৩৮০২৭৬ ০১৮৪৯-১৫৬৩২৮ ,, ,,

৪১ আবু ফকর জিজিক জতা- মৃত আলী আহাম্মদ পুরুষ শ্রজভক ,, ২ ,, ৩০১২৯৩০৩৮১৯২৪ ০১৮৭৯-৪০৫৫৮৬ ,, ,,

৪২ জসরাজুল ইসলাভ জতা- সুলতান আহাম্মদ পুরুষ শ্রজভক ,, ২ ,, ৩০১২৯৩০৩৮২৩৬২ ০১৮২৩-৭২৭১৩৭ ,, ,,

৪৩ জরাসনারা জফগভ স্বাভী- জদল জভাহাম্মদ ভজহলা গৃজহনী ,, ২ ,, ৩০১২৯৩০৩৮০৬৬৯ ০১৮২২-০৩১৭০৭ ,, ,,

৪৪ িজকনা খাতুন স্বাভী- আজনছুল হক ভজহলা গৃজহনী ,, ২ ,, ৩০১২৯৩০৩৮২৫১৩ ০১৮৪০-১৫১১৮৮ ,, ,,

৪৫ নাজিভা জফগভ স্বাভী- িজহর উজিন ভজহলা গৃজহনী ,, ২ ,, ৩০১২৯৩০৩৮১২৯৮ ০১৯১৬-৪১৬৩১৭ ,, ,,

৪৬ পভয়ি আহাম্মদ জতা- তাজুল ইসলাভ পুরুষ শ্রজভক ,, ২ ,, ১৯৮৪৩০১২৯৩০০৩৫৩৮ ০১৮২০-১৪০২৮৭ ,, ,,

৪৭ একরামুল হক জতা- সাভছুল হক পুরুষ জদন ভজুর ,, ২ ,, ১৯৮৩৩০১২৯৩০০০৫৮২১ ০১৮২০-৭৪৫১০৯ ,, ,,

৪৮ জভাহাম্মদ িাভফদ উল্লা জতা- অজহভদর রহভান পুরুষ শ্রজভক ,, ২ ,, ১৯৯০৩০১২৯৩০০০৭৫৪৪ ০১৮৬৩-১৪১৮৮৯ ,, ,,

৪৯ জভাাঃ শাহিাহান জতা- মৃত আব্দুল হক পুরুষ কৃষক ,, ২ ,, ৩০১২৯৩০৩৮০৯৮৫ ০১৮১৮-০৭৮৫৩২ ,, ,,

৫০ পাভতভা আক্তার স্বাভী- ভকবুল আহম্মদ ভজহলা গৃজহনী ,, ২ ,, ৩০১২৯৩০৩৮১৭৮৬ ০১৮২৫-৮৪০৪৯৬ ,, ,,
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ভজহলা
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নাভ

জর্লাভরর 

জভাফাইল নং

৫১ রাজিয়া সুলতানা স্বাভী- তাজুল ইসলাভ ভজহলা গৃজহনী জশফপুর ৩ ১২নং পাজিলপুর ৩০১২৯৩০৩৮৩৩৭১ ০১৮৬০-৮৭২১৫৪ জভাাঃ জনিাভ উজিন ০১৮১৯৬১৩৬২৭

৫২ জফজফ আয়শা স্বাভী- কাভাল উজিন ভজহলা গৃজহনী ,, ৩ ,, ৩০১২৯৩০৩৮৪৮০৪ ০১৮৬৯-১৮১৮৮৩ ,, ,,

৫৩ আবুল কাভশভ জতা- মৃত জভাাঃ ইসভাইল পুরুষ শ্রজভক ,, ৩ ,, ৩০১২৯৩০৩৮৩০৭৭ ০১৮৫৬-৯৫১৬৯১ ,, ,,

৫৪ জয়ারা জফগভ স্বাভী- আবুল কাভশভ ভজহলা গৃজহনী ,, ৩ ,, ৩০১২৯৩০৩৮৩০৮৪ ০১৮২৫-৭৮২১৯৮ ,, ,,

৫৫ িাভাল উজিন জতা- নুর ইসলাভ পুরুষ শ্রজভক ,, ৩ ,, ৩০১২৯৩০৩৮৩৩৮১ ০১৮৬৯-৩৩৫৩৪৫ ,, ,,

৫৬ নুর জনহার স্বাভী- মৃত শজপকুল ইসলাভ ভজহলা গৃজহনী ,, ৩ ,, ৩০১২৯৩০৩৮৩৪৪৮ ০১৮৪৯-৯৪৩৯০০ ,, ,,

৫৭ িাহানারা জফগভ স্বাভী- শাহ আলভ ভজহলা গৃজহনী ,, ৩ ,, ৩০১২৯৩০৩৮৩০০২ ০১৮৩৮-৫৬১৮৩১ ,, ,,

৫৮  জফজফ জদল আপভরাি জতা- জভা: আফদুল কাভয়াভ ভজহলা গৃজহনী ,, ৩ ,, ১৯১৩৪১০৪২৭ ০১৮৫৮-৮০১৯৩৬ ,, ,,

৫৯ নুভর নফী জতা- জহাভসন আলী পুরুষ শ্রজভক ,, ৩ ,, ৮২১৩৬৫৭২৫০ ০১৮৭৫-৭১৯৮২৬ ,, ,,

৬০ নুভরর নাহার স্বাভী- আফদুল আজিভ ভজহলা গৃজহনী ,, ৩ ,, ৩০১২৯৩০৩৮৪৯২৪ ০১৮১৭-০৮০৪৬৯ ,, ,,

৬১ আবুল কাভশভ জতা- মৃত নুর আহম্মদ পুরুষ শ্রজভক ,, ৩ ,, ৩০১২৯৩০৩৮৩২২৮ ০১৮১৫-১০৬৫২৮ ,, ,,

৬২ শাফানা আক্তার স্বাভী- জভাাঃ আব্দুল্লাহ ভজহলা গৃজহনী ,, ৩ ,, ১৯৯২৩০১২৯৩০০০১৭৮ ০১৮৭৯-৪০৭৪৭১ ,, ,,

৬৩ িাভলহ আহম্মদ জতা-  নজির আহম্মদ পুরুষ শ্রজভক ,, ৩ ,, ৩৭১৩৬৫৪৩১১ ০১৮৫৭-৬৮৫৬৮০ ,, ,,

৬৪ জভাাঃ িাভাল উজিন জতা- আবুল খাভয়র পুরুষ শ্রজভক ,, ৩ ,, ২৩৭২৯৪৪৫৫৯ ০১৮১৪-২১৩০২১ ,, ,,

৬৫ সুজপয়া খাতুন আফদুল ফাভরক ভাস্টার ভজহলা গৃজহনী ,, ৩ ,, ৩৭১৩৬৫৫৩৯১ ১৮৩৫৩৭৫০১১ ,, ,,

৬৬ আফদুল ভন্নান জতা- নুর আহম্মদ পুরুষ শ্রজভক ,, ৩ ,, ৯১০২৬৮৪৭৫১ ০১৮২২-৮০১১৯৮ ,, ,,

৬৭ নাজিভা জফগভ স্বাভী- আজভনুল হক জচৌধুরী ভজহলা গৃজহনী ,, ৩ ,, ৩০১২৯৩০৩৮৪৪১৯ ০১৮৪৫-১১৮২১০ ,, ,,

৬৮ কাভাল উজিন জতা- সাভছুল হক পুরুষ শ্রজভক ,, ৩ ,, ৩০১২৯৩০৩৮৩০৭১ ০১৮৩৮-৫৯৬৬২৮ ,, ,,

৬৯ অজভনা রানী দাস স্বাভী- ভনীন্দ্র কুভার দাস ভজহলা গৃজহনী ,, ৩ ,, ৩০১২৯৩০৩৮৪২২২ ০১৮৮৩-৫৫৭৬৯৪ ,, ,,

৭০ ভায়না খাতুন স্বাভী- আবুল কাভশভ ভজহলা গৃজহনী ,, ৩ ,, ৩০১২৯৩০৩৮৪৬১৮ ০১৮২৫-৮৫৩৭৯২ ,, ,,

৭১ লাশ রাণী দাস জতা- ভনভভহান িল দাস ভজহলা গৃজহনী ,, ৩ ,, ৬৮৬৩৫১৫৫৪৭ ০১৮৭২-৪৭৯৭৭৭ ,, ,,

৭২ জফজফ ভজরয়ভ জতা- আলী আহম্মদ ভজহলা গৃজহনী ,, ৩ ,, ২৩৬৩৫৩৫২৩৪ ০১৮১৪-২১৩০২১ ,, ,,

৭৩ জফজফ জিাভহারা জতা- জভা: ইজিস ” ” ,, ৩ ,, ৭৩১৩৫২৮৯৫৭ ০১৮৮৯-৫১৫১৪৩ ,, ,,

৭৪ জভাাঃ জভাস্তপা জতা- িজভর আহম্মদ পুরুষ শ্রজভক ,, ৩ ,, ৩০১২৯৩০৩৮৩৩৩০ ০১৮৫২-২৯০৬৪৪ ,, ,,

৭৫ জিাসনা আক্তার জতা- জভাাঃ জভাস্তপা ভজহলা গৃজহনী পাজিলপুর ৪ ,, ১৯৯২৩০১২৯৮২০০০১০০ ০১৮১৭-৪৮১০২০ ,, ,,
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 ১২নং পাজিলপুর ইউজনয়ন জরষদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'র সুজফধাভবাগীর নাভভর তাজলকা

জিলাাঃ জপনী উভিলা- জপনী সদর 

ক্র.নং নাভ জতা/স্বাভীর নাভ পুরুষ/ 

ভজহলা

জশা গ্রাভ ওয়ার্ ম ইউজনয়ন িাতীয় জরচয়ত্র নম্বর জবাক্তার জভাফাইল নং সংযুক্ত জর্লাভরর 

নাভ

জর্লাভরর 

জভাফাইল নং

৭৬ নারায়ন চন্দ্র শীল জতা- সুভরন্দ্র চন্দ্র ভীল পুরুষ শ্রজভক পাজিলপুর ৪ ১২নং পাজিলপুর ৫৫১৩৫৬৫১০০ ০১৮৫৩-২৪৮৮৪৪ জভাাঃ জনিাভ উজিন ০১৮১৯৬১৩৬২৭

৭৭ নুর কজরভ জতা- আজভন আহাম্মদ পুরুষ কৃষক ,, ৪ ,, ৩০১২৯৩০৩৮৫৬২০ ০১৮৬৪-৫২৯৮১৪ ,, ,,

৭৮ জভাহাম্মদ ভতুমিা জতা- জভাাঃ ইব্রাহীভ পুরুষ শ্রজভক ,, ৪ ,, ৩০১২৯৩০৩৮৬৫৬৭ ০১৮৭৬-১০৯৫৮৭ ,, ,,

৭৯ িাভাল উজিন জতা- মৃত আলী আহাম্মদ পুরুষ জরক্স চালক ,, ৪ ,, ৩০১২৯৩০৩৮৫৪০৩ ০১৮২৭-৩২৪৭৪৩ ,, ,,

৮০ জিজিক আহম্মদ জতা- জসলাভত উল্যাহ পুরুষ শ্রজভক ,, ৪ ,, ৫০৬৩৫৬৮৫৮৭ ০১৮৫৩-২৪৮৮৪৪ ,, ,,

৮১ িজকনা জফগভ জতা- কজফর আহম্মদ ভজহলা গৃজহনী ,, ৪ ,, ৪১৬৩৪৭০০২৬ ০১৮৫৩-২৪৮৮৪৪ ,, ,,

৮২ িাহানারা আক্তার স্বাভী- জভাাঃ জসরাি ভজহলা গৃজহনী ,, ৪ ,, ৩০১২৯৩০৩৮৬৬০৪ ০১৮৬৫-৬০৮১৫৩ ,, ,,

৮৩ নািভা আক্তার স্বাভী- আবুল হাভসভ ভজহলা গৃজহনী ,, ৪ ,, ৭৩১৩৪৯৩১১১ ০১৮৪৯-৮৭২০০৭ ,, ,,

৮৪ ভাইমুনা আক্তার স্বাভী- জভাহাম্মদ হারুন ভজহলা গৃজহনী ,, ৪ ,, ৩০১২৯৩০৩৮৬৪৯০ ০১৮২৫-২১৩৮৫৮ ,, ,,

৮৫ শজরফুল ইসলাভ জতা- জভাহাম্মদ জভাস্তপা পুরুষ শ্রজভক ,, ৪ ,, ৩০১২৯৩০৩৮৭১৫৮ ০১৮৪৩-৩৬২৪৩৪ ,, ,,

৮৬ আঞ্জনা রাণী দভফৌ জতা- জফরুলাল নাথ ভজহলা গৃজহনী ,, ৪ ,, ২৮১৩৪৮২৮১৩ ০১৭১৫-২৯৩১৫৫ ,, ,,

৮৭ রাভহনা আক্তার লাকী জতা- শাভসুল হক ভজহলা গৃজহনী ,, ৪ ,, ৮৬৬৩৫৮১৮৯৩ ০১৮২৭-৬৯২০৭৯ ,, ,,

৮৮ জরভহনা আক্তার জতা- মুরজশদ আহম্মদ ” ” ,, ৪ ,, ৫৯৬৩৫৭২১৯২ ০১৮৭৫-৮২৮৪৫৯ ,, ,,

৮৯ নুরিাহান জফগভ জতা- রজফউল হক ভজহলা গৃজহনী ,, ৪ ,, ৪৬১৩৩৭৬২৭৮ ০১৮৬৩-৭৯২২৭২ ,, ,,

৯০ জশপ্রা রাণী দাস জতা- সুজনল কুভার দাস ভজহলা গৃজহনী ,, ৪ ,, ৭৩১৩১৫৪৯৪৫ ০১৮৫৩-২৪৮৮৪৪ ,, ,,

৯১ হাজিনা জফগভ স্বাভী- পজরদ আহভভদ ভজহলা গৃজহনী ,, ৪ ,, ৩০১২৯৩০৩৮৬৯২০ ০১৮২৭-৬০৭৩২৯ ,, ,,

৯২ পাভতভা আক্তার স্বাভী- জভাহাম্মদ হাজনপ ভজহলা গৃজহনী ,, ৪ ,, ৩০১২৯৩০৩৮৭১৮৫ ১৮৬৬৬৮৭০৮ ,, ,,

৯৩ জনিাভ উজিন জতা- জভাাঃ এিহাক পুরুষ কৃষক ,, ৪ ,, ৩০১২৯৩০৩৮৭০৯২ ০১৮১৭-৪৮১০২০ ,, ,,

৯৪ তাহাজভনা আক্তার স্বাভী- জভাহাম্মদ মুিা ভজহলা গৃজহনী ,, ৪ ,, ৩০১২৯৩০৩৮৬২৭৬ ০১৮২২-০৯২৭৯৮ ,, ,,

৯৫ আব্দুল জগারপান জতা- সাভছুল হক পুরুষ জদন ভজুর ,, ৪ ,, ৩০১২৯৩০৩৮৫০৯৬ ০১৮৫৭-৫৪২৮৩৮ ,, ,,

৯৬ জহাভসভনরা জফগভ জতা- আফদুল ভাভলক ভজহলা গৃজহনী ,, ৪ ,, ৭৭৬৩৫৬৬৪০৮ ১৮৬০৮৭০৬৯৫ ,, ,,

৯৭ জফজফ জিাভহারা জতা- জিরাজুল হক ” ” ,, ৪ ,, ৩৭১৩৫৮০৫৫৭ ০১৮৫৩-২৪৮৮৪৪ ,, ,,

৯৮ ভনজুরা জফগভ স্বাভী- মৃত জভাহাম্মদ ইউছুপ ভজহলা গৃজহনী ,, ৪ ,, ৩০১২৯৩০৩৮৬৪৮৭ ০১৮৬৫-৩৭৩৮৮৯ ,, ,,

৯৯ হাজিনা বানু জতা- রজফউল হক ” ” ,, ৪ ,, ৫০৬৩৫৬১১০৩ ০১৮৫৩-২৪৮৮৪৪ ,, ,,

১০০ আজখ রাণী দাস জতা- হারা ধন চন্দ্র দাস ভজহলা গৃজহনী ,, ৫ ,, ১৯১৩৩৫৭৯৭৪ ০১৭২৩-৪৮১৩৬৯ ,, ,,
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 ১২নং পাজিলপুর ইউজনয়ন জরষদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'র সুজফধাভবাগীর নাভভর তাজলকা

জিলাাঃ জপনী উভিলা- জপনী সদর 

ক্র.নং নাভ জতা/স্বাভীর নাভ পুরুষ/ 

ভজহলা

জশা গ্রাভ ওয়ার্ ম ইউজনয়ন িাতীয় জরচয়ত্র নম্বর জবাক্তার জভাফাইল নং সংযুক্ত জর্লাভরর 

নাভ

জর্লাভরর 

জভাফাইল নং

১০১ আলা উজিন জতা- অজহভদর রহভান পুরুষ শ্রজভক পাজিলপুর ৫ ১২নং পাজিলপুর ৩০১২৯৩০৩৮৮৭২০ ০১৮৩০-০১৬৮৩৬ জভাাঃ জনিাভ উজিন ০১৮১৯৬১৩৬২৭

১০২ সুিাউল হক জতা- জগালাল আহম্মদ পুরুষ জদন ভজুর ,, ৫ ,, ৩০১২৯৩০৩৮৮১৮৩ ০১৮৫৩-৪৩০১৩২ ,, ,,

১০৩ জভাাঃ শহীদুল ইসলাভ জতা- আবুল কাভশভ পুরুষ কৃষক ,, ৫ ,, ৩২৯৭০৯৮৮৩৬ ০১৭১৬-৩৬৪৪৩৭ ,, ,,

১০৪ জিারা জতা- মৃত নাভদর হাওলাদার পুরুষ কৃষক ,, ৫ ,, ৩০১২৯৩০৩৮৭৬৫৩ ০১৮২৩-৭৩৫১৮২ ,, ,,

১০৫ জফজফ আভভনা স্বাভী- আবুল হাভশভ ভজহলা গৃজহনী ,, ৫ ,, ৩০১২৯৩০৩৮৭৮৬৪ ০১৮৪৬-১০৫২৬৪ ,, ,,

১০৬ িগজদস চন্দ্র দাস জতা- হজরভভহান দাস পুরুষ কৃষক ,, ৫ ,, ৪৬১৩৬৬৫৩৪০ ০১৮২৪৯-২৭৩২৭ ,, ,,

১০৭ টুটন চন্দ্র ভজুভদার জতা- মৃত সুদাংমু কুভার দাস পুরুষ কৃষক ,, ৫ ,, ১৯৮২৩০১২৯৩০০০০০০০ ০১৮৪৪-১৭৮২৫৫ ,, ,,

১০৮ হভর রাভ সূত্রধর জতা- ভভনাহরন সূত্রধর পুরুষ শ্রজভক ,, ৫ ,, ৩০১২৯৩০৩৮৭৫২৭ ০১৮৫২-৬১৪৯১৯ ,, ,,

১০৯ জয়ারা জফগভ জতা- ওফায়দুল হক ভজহলা গৃজহনী ,, ৫ ,, ২৮১৩৪৪৩১২০ ০১৮২৫-২৯১৯৩২ ,, ,,

১১০ ভায়া জফগভ স্বাভী- আব্দুল জভাতাভলফ ভজহলা গৃজহনী ,, ৫ ,, ৩০১২৯৩০৩৮৭৯৫৫ ০১৮৬০-১৩৭৪১৬ ,, ,,

১১১ রাভহনা আক্তার স্বাভী- মৃত নুর জহাভসন ভজহলা গৃজহনী ,, ৫ ,, ৩০১২৯৩০৩৮৭৭৪৫ ০১৮৩৭-০৩৮৩৭১ ,, ,,

১১২ িাভাল উজিন জতা- জভা: ওজহদুর  রহভান পুরুষ জদন ভজুর ,, ৫ ,, ৩০১২৯৩০৩৮৭৮২৯ ০১৮৫৪-৮৩১৭০০ ,, ,,

১১৩ ভাসুদা জফগভ জতা- মৃত মুগবুল আহম্মদ ভজহলা গৃজহনী ,, ৫ ,, ৫০৬৩৬৫১০০৩ ১৮১৫৯১৭৯৯৩ ,, ,,

১১৪ ছিয়ভদর রহভান জতা- দজলভলর রহভান পুরুষ কৃষক ,, ৫ ,, ৯১১৩৩৫৬০৪৩ ’০১৮৬৭৮৪৫৯০২ ,, ,,

১১৫ প্রবাতী ভজুভদার জতা- জদফরন্দ্র  ভজুভদার ভজহলা গৃজহনী ,, ৫ ,, ৫৫১৩৩৪১৬২৭ ১৮৮১৫১০৬৫০ ,, ,,

১১৬ ঝরনা রানী জবৌজভক স্বাভী- জগাাল চন্দ্র জবৌজভক ভজহলা গৃজহনী ,, ৫ ,, ৩০১২৯৩০৩৮৮৬৬০ ০১৮৩৮-০৫৯২৯৮ ,, ,,

১১৭ আভনায়ারা জফগভ স্বাভী- ওজহদুর রহভান ভজহলা গৃজহনী ,, ৫ ,, ৩০১২৯৩০৩৮৮১০৯ ০১৮৫৫-৪২২৭৯৮ ,, ,,

১১৮ জভা: আবু ফক্কর জসজিক জতা- জিরাজুল হক পুরুষ কৃষক ,, ৫ ,, ৭৩১৩৫৯১৪৬৮ ১৮৭২৪৭৯৫৪০ ,, ,,

১১৯ জভাাঃআব্দুল জিাফহান জতা- মৃত আহম্মভদর রহভান পুরুষ শ্রজভক ,, ৫ ,, ৩০১২৯৩০৩৮৮১৩৬ ০১৮১৮-৪৪৮৭৭৬ ,, ,,

১২০ নুরুল কজরভ জতা- জভাখভলসুর রহভান পুরুষ শ্রজভক ,, ৬ ,, ৭৩১৩৫৬০৬২০ ,, ,,

১২১ আভলয়া জফগভ জতা- আবুল কাভশভ ভজহলা গৃজহনী ,, ৬ ,, ৮২১৩৪৬০৯২৯ ১৮৬৮১৭৯৫৩৩ ,, ,,

১২২ অজিফা খাতুন স্বাভী- কাভাল উজিন ভজহলা গৃজহনী ,, ৬ ,, ৩০১২৯৩০৩৮৯৭০৫ ০১৮৫০-৯২৪৬৮৯ ,, ,,

১২৩ আভলয়া জফগভ জতা- আলী জনওয়াি ভজহলা গৃজহনী ,, ৬ ,, ৭৭৬৩৪৪৭৮৩১ ,, ,,

১২৪ জফজফ ভজরয়ভ জতা- তফিল আহম্মদ ভজহলা গৃজহনী ,, ৬ ,, ৬৪০১৩১৬৫১৫ ,, ,,

১২৫ রািধন জফগভ স্বাভী- আফদুল খাভলক ভজহলা গৃজহনী ,, ৬ ,, ৩০১২৯৩০৩৮৯৭৭৩ ০১৮২৫-৭৪৮৫১১ ,, ,,
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 ১২নং পাজিলপুর ইউজনয়ন জরষদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'র সুজফধাভবাগীর নাভভর তাজলকা

জিলাাঃ জপনী উভিলা- জপনী সদর 

ক্র.নং নাভ জতা/স্বাভীর নাভ পুরুষ/ 

ভজহলা

জশা গ্রাভ ওয়ার্ ম ইউজনয়ন িাতীয় জরচয়ত্র নম্বর জবাক্তার জভাফাইল নং সংযুক্ত জর্লাভরর 

নাভ

জর্লাভরর 

জভাফাইল নং

১২৬ শাহ আলভ জতা- মৃত মুকগুল আহং পুরুষ শ্রজভক পাজিলপুর ৬ ১২নং পাজিলপুর ৩০১২৯৩০৩৮৯৬৯৫ ০১৮২৩-৯৮২৬২৫ জভাাঃ জনিাভ উজিন ০১৮১৯৬১৩৬২৭

১২৭ জফজফ পাভতভা স্বাভী- মৃত িালাল আহভভদ ভজহলা গৃজহনী ,, ৬ ,, ৩০১২৯৩০৩৯০৩৭৬ ০১৮৫৫-৭৬৩৫৩০ ,, ,,

১২৮ জভাাঃ জসরাজুল ইসলাভ জতা- মৃত শজপ উল্যাহ পুরুষ জদন ভজুর ,, ৬ ,, ৩০১২৯৩০৩৮৯৭৩৮ ০১৮২৬-৩২১১৩৫ ,, ,,

১২৯ ভাসুদা আক্তার স্বাভী- জভাহাম্মদ জভাস্তাপা ভজহলা গৃজহনী ,, ৬ ,, ৩০১২৯৩০৩৯০৭২৪ ০১৮৩১-৯২০২০৬ ,, ,,

১৩০ প্রজত রানী দাস স্বাভী- মৃত অজবলাশ দাস ভজহলা গৃজহনী ,, ৬ ,, ৩০১২৯৩০৩৮৯৪৯৮ ০১৮৬৪-০১৩৯৬৪ ,, ,,

১৩১ জভা: আবু তাভহর জতা- জভা: হাজনপ পুরুষ জদন ভজুর ,, ৬ ,, ৮২১৩৪৬৪৮৭১ ,, ,,

১৩২ জভাাঃ ইউছু জতা- মৃত সুলতান আহম্মদ পুরুষ শ্রজভক ,, ৬ ,, ৩০১২৯৩০৩৮৯১৯৭ ০১৮৭৯-৭৬৩৮৭৪ ,, ,,

১৩৩ রাভশদা আক্তার স্বাভী- ভজহ উজিন জহলাল ভজহলা গৃজহনী ,, ৬ ,, ৩০১২৯৩০৩৯০৭৪৪ ০১৮৩৭-৩০০৮৩৭ ,, ,,

১৩৪ নািভা আক্তার জতা-কাভলা মুজি ভজহলা গৃজহনী ,, ৬ ,, ৭৭৬৩৫৪৮৭৪৫ ১৮১৮৮০৪০৬৬ ,, ,,

১৩৫ সুরভা আক্তার স্বাভী- জভাাঃ জভাস্তপা ভজহলা গৃজহনী ,, ৬ ,, ৩০১২৯৩০৩৯০৪২৯ ০১৮২৭-২৪২১৫৬ ,, ,,

১৩৬ নুর নফী জতা- কজফর আহভদ পুরুষ জবন গাজি চালক ,, ৬ ,, ১৯৬৫৩০১২৯৩০৩৮৯১০০৫ ০১৮৩৯-৫১৬৪৭৬ ,, ,,

১৩৭ ভাহবুল হক জতা- ফজদউর রহভান পুরুষ জদন ভজুর ,, ৬ ,, ৩০১২৯৩০৩৯০২৬৭ ০১৮৫৯-২৬১০৪৯ ,, ,,

১৩৮ জরাভকয়া জফগভ স্বাভী- মৃত নুর আলভ ভজহলা গৃজহনী ,, ৬ ,, ৩০১২৯৩০৩৯০৩৯২ ০১৮৬৮-১৭৮৪২১ ,, ,,

১৩৯ সচীন্দ্র  কুভার দাস জতা- মৃত জকাকা রাভ দাস পুরুষ জিভল শ্রজভক ,, ৬ ,, ৩০১২৯৩০৩৮৯৪৪৮ ০১৮৭১-৩৫৯৪৩৩ ,, ,,

১৪০ জরনা জফগভ জতা- জসজিক আহম্মদ ভজহলা গৃজহনী ,, ৬ ,, ২৮১৩৫৪৫৪০৩ ,, ,,

১৪১ জভাাঃ আব্দুল হাই জতা- আবুল কাভশভ পুরুষ শ্রজভক ,, ৬ ,, ৩০১২৯৩০৩৮৯০৫০ ০১৮৩৬-৮৫৫৫০৯ ,, ,,

১৪২ দুাঃখ জফলাস দাস জতা- মৃত চন্দ্রকান্ত দাস পুরুষ জদন ভজুর ,, ৬ ,, ৩০১২৯৩০৩৮৯৪৭৫ ০১৮২৭-৮৮৪১৩৮ ,, ,,

১৪৩ রাখাল চন্দ্র িলদাস জতা- মৃত হজরচন্দ্র িলদাস পুরুষ শ্রজভক ,, ৬ ,, ৩০১২৯৩০৩৯০৪৩৯ ০১৮৩০-৬০৬৫৩৭ ,, ,,

১৪৪ জশপালী ফালা দাস স্বাভী- চাঁন জফলাস দাস ভজহলা গৃজহনী ,, ৬ ,, ৩০১২৯৩০৩৮৯৪৬৪ ০১৮৬৪-০১০০৯৫ ,, ,,

১৪৫ রাভহনা আক্তার জতা- জিরাজুল হক ভজহলা গৃজহনী ,, ৬ ,, ৮৬৬৪৫৯০০২৬ ১৮৫১০০৮৩৯১ ,, ,,

১৪৬ জভাাঃ িজসভ উজিন জতা- সুলতান আহাম্মদ পুরুষ শ্রজভক ,, ৭ ,, ৩০১২৯৩০৩৯১২৯১ ০১৮৩৪-৬৪৯২৮৫ ,, ,,

১৪৭ জপভরািা জফগভ স্বাভী- আফদুর রূ ভজহলা গৃজহনী ,, ৭ ,, ৩০১২৯৩০৩৯১৩০৩ ০১৮৪৩-১৯২৩১৭ ,, ,,

১৪৮ জভাাঃ ইয়াজিন জতা- নুর ইসলাভ পুরুষ জরক্সা চালক ,, ৭ ,, ৩০১২৯৩০৩৯৩৬১৬ ০১৮৫৪-৮৩১৭৯৯ ,, ,,

১৪৯ িাহানারা জফগভ স্বাভী- নুর আলভ ভজহলা গৃজহনী ,, ৭ ,, ৩০১২৯৩০৩৯২৬২১ ০১৮১৫-৬৩৭৫২৭ ,, ,,

১৫০ জভাাঃ শজহদুল্লাহ জতা- মৃত সুলতান আহাং পুরুষ শ্রজভক ,, ৭ ,, ৩০১২৯৩০৩৯২২৩১ ০১৮৪৬-০৭৩০০৭ ,, ,,
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 ১২নং পাজিলপুর ইউজনয়ন জরষদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'র সুজফধাভবাগীর নাভভর তাজলকা

জিলাাঃ জপনী উভিলা- জপনী সদর 

ক্র.নং নাভ জতা/স্বাভীর নাভ পুরুষ/ 

ভজহলা

জশা গ্রাভ ওয়ার্ ম ইউজনয়ন িাতীয় জরচয়ত্র নম্বর জবাক্তার জভাফাইল নং সংযুক্ত জর্লাভরর 

নাভ

জর্লাভরর 

জভাফাইল নং

১৫১ আংকুভরর জনিা স্বাভী- তারা জভয়া ভজহলা গৃজহনী পাজিলপুর ৭ ১২নং পাজিলপুর ৩০১২৯৩০৩৯৩১৯০ ০১৯৬৬-৪৮৩১০৮ জভাাঃ জনিাভ উজিন ০১৮১৯৬১৩৬২৭

১৫২ জফজফ জখাভতিা স্বাভী- জভাাঃ হারুন ভজহলা গৃজহনী ,, ৭ ,, ৩০১২৯৩০৩৯২০২৫ ০১৮১১-৬৯১৩৮৫ ,, ,,

১৫৩ পভয়ভির জনিা স্বাভী- ফাবুল জভয়া ভজহলা গৃজহনী ,, ৭ ,, ৩০১২৯৩০৩৯২৭২২ ০১৬২৮-০৫৮৫৯২ ,, ,,

১৫৪ সাভহনা আক্তার স্বাভী- আবু সুজপয়ান ভজহলা গৃজহনী ,, ৭ ,, ৩০১২৯৩০৩৯১৮৩১ ০১৮২৯-৭১০৪৭৬ ,, ,,

১৫৫ ভজহন উজিন জতা- জভাাঃ এিাক পুরুষ শ্রজভক ,, ৭ ,, ৩০১২৯৩০৩৯১৮১০ ০১৮২৩-৪৫৯৮৬৭ ,, ,,

১৫৬ ভভনায়ারা জফগভ স্বাভী- আবুল  কালাভ ভজহলা গৃজহনী ,, ৭ ,, ৩০১২৯৩০৩৯২০৩১ ০১৮১৬-০৭৫৫৭০ ,, ,,

১৫৭ জনিাভ উজিন জতা-  মৃত এরশাদ উল্যাহ পুরুষ শ্রজভক ,, ৭ ,, ৩০১২৯২৫৩২১২৯৪৯ ১৮১৯৯৬০২১২ ,, ,,

১৫৮ শাহ আলভ জতা- মৃত খুরজশদ আহম্মদ পুরুষ শ্রজভক ,, ৭ ,, ৩০১২৯৩০৩৯৩২২৭ ০১৮৩৪-০৩১৬৩৩ ,, ,,

১৫৯ সাভছুন নাহার স্বাভী- মৃত দানা জভয়া ভজহলা গৃজহনী ,, ৭ ,, ৩০১২৯৩০৩৯১৬৯৫ ০১৮১৯-০৬৫৫৬৯ ,, ,,

১৬০ ভায়া জফগভ স্বাভী- জভাহাম্মদ আলী ভজহলা গৃজহনী ,, ৭ ,, ৩০১২৯৩০৩৯১৬৭২ ০১৯৬৩-৪৩২২১২ ,, ,,

১৬১ নুরুল হুদা জতা- ওফায়দুল হক পুরুষ শ্রজভক ,, ৭ ,, ৩০১২৯৩০৩৯২৬৮৫ ০১৮৭৪-৮৬২৪৮৫ ,, ,,

১৬২ হাজলভা খাতুন স্বাভী- মৃত খুরজশদ আহম্মদ ভজহলা গৃজহনী ,, ৭ ,, ৩০১২৯৩০৩৯২৯৫১ ০১৮৫৫-৬০৫৪২২ ,, ,,

১৬৩ আবু িাভহদ ভাজনক জতা- জভাাঃ আবুল কালাভ পুরুষ চাকুরী ,, ৭ ,, ৩০১২৯৩০৩৯৩৫৪৭ ০১৮১২-৬৪৩৩০৫ ,, ,,

১৬৪ আইয়ুফ খান আফদুর রু পুরুষ জভস্ত্রী ,, ৭ ,, ৮২৩১০৭৯৪২০ ১৮৪৫১২২৭৬৩ ,, ,,

১৬৫ আফদুল কাভদর জতা- জফন্দু জভয়া পুরুষ শ্রজভক ,, ৭ ,, ৩০১২৯৩০৩৯১২১৯ ০১৮১৪-৪৩৫৬২৪ ,, ,,

১৬৬ আদভ আলী জতা- মৃত জরহান উজিন পুরুষ জদন ভজুর ,, ৭ ,, ৩০১২৯৩০৩৯৩৩৮৭ ০১৯৯০-১৫৭৯২৫ ,, ,,

১৬৭ হাজলভা খাতুন স্বাভী- আবুল খাভয়র ভজহলা গৃজহনী ,, ৭ ,, ৩০১২৯৩০৩৯২৭৫০ ০১৭৯৭-১৬১৭৮৮ ,, ,,

১৬৮ নুর ফানু স্বাভী- নজির আহাম্মদ ভজহলা গৃজহনী ,, ৭ ,, ১৯৭২৩০১২৯৩০১০২৭৩৬ ০১৯৯৭-৪৮১৪৬২ ,, ,,

১৬৯ প্রাথ মনা ফালা সাহা স্বাভী- দুল মব চন্দ্র সাহা ভজহলা গৃজহনী ,, ৭ ,, ৩০১২৯৩০৩৯১৫৫৮ ০১৮২৫-২১৫২৫২ ,, ,,

১৭০ আবুল খাভয়র জতা- মৃত আফদুল আজিি পুরুষ কৃষক ,, ৭ ,, ৩০১২৯৩০৩৯২৭৩৪ ০১৮৬৯-১৫৮৮০৪ ,, ,,

১৭১ জভাহাম্মদ জরন জতা- ভজিবুল হক পুরুষ শ্রজভক ,, ৭ ,, ৩০১২৯৩০৩৯২৮৪০ ০১৯৪৮-৪৭৩৩৮৬ ,, ,,

১৭২ কজফর আহাম্মদ জতা- নুর আহাম্মদ পুরুষ কৃষক ,, ৭ ,, ৩০১২৯৩০৩৯১২৩৭ ০১৮২৫-৮৬২৭৪৩ ,, ,,

১৭৩ আবুল কাভশভ জতা- মৃত পজকর আহাম্মদ পুরুষ কৃষক ,, ৭ ,, ৩০১২৯৩০৩৯১২৯৫ ০১৮৩৬-৩০০২০৮ ,, ,,

১৭৪ িায়নাল আফদীন জতা- মৃত আবুল কাভশভ পুরুষ শ্রজভক ,, ৮ ,, ৩০১২৯৩০৩৯৪৬৬৯ ০১৮১১-১৭২৫৭১ ,, ,,

১৭৫ জভাাঃ আভনায়ার জহাভসন জতা- আফদুল গপুর পুরুষ শ্রজভক ,, ৮ ,, ১৯১৩৬৯৫৮৯৪ ১৮১৯১১১৫৭৫ ,, ,,
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 ১২নং পাজিলপুর ইউজনয়ন জরষদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'র সুজফধাভবাগীর নাভভর তাজলকা

জিলাাঃ জপনী উভিলা- জপনী সদর 

ক্র.নং নাভ জতা/স্বাভীর নাভ পুরুষ/ 

ভজহলা

জশা গ্রাভ ওয়ার্ ম ইউজনয়ন িাতীয় জরচয়ত্র নম্বর জবাক্তার জভাফাইল নং সংযুক্ত জর্লাভরর 

নাভ

জর্লাভরর 

জভাফাইল নং

১৭৬ জভাাঃ নুর আলভ জতা- মৃত আফদুর রজশদ পুরুষ শ্রজভক পাজিলপুর ৮ ১২নং পাজিলপুর ৩০১২৯৩০৩৯৩৯৫২ ০১৮৫৮-০৬৬২১৯ জভাাঃ জনিাভ উজিন ০১৮১৯৬১৩৬২৭

১৭৭ জরনা জফগভ জতা- জফলাভয়ত জহাভসন ভজহলা গৃজহনী ,, ৮ ,, ১০০৬৭৫৭৪৫২ ১৬১৭৭৬০৬০১ ,, ,,

১৭৮ জয়ারা বানু জতা- জয়ার আহম্মদ ভজহলা গৃজহনী ,, ৮ ,, ৯১১৩৬৩৮৬৪৮ ১৯৭০৪২৭০৬৪ ,, ,,

১৭৯ কাভাল উজিন জতা- রুহুল আজভন পুরুষ শ্রজভক ,, ৮ ,, ২৩৬৩৪৯৯০৫০ ১৮২৮৫৯২৫৫৪ ,, ,,

১৮০ ফজির আহাম্মদ জতা- মৃত জশখ আহাম্মদ পুরুষ শ্রজভক ,, ৮ ,, ৩০১২৯৩০৩৯৪৪৯৭ ০১৮৬৭-১৭৬৩১৮ ,, ,,

১৮১ জভাাঃ আফদুর শুক্কুর জতা- মৃত মুলকুভতর রহভান পুরুষ শ্রজভক ,, ৮ ,, ১৯৬১৩০১২৯৩০০০০০১৪ ০১৮৫২-৯৬৪৬৮৭ ,, ,,

১৮২  িাহান জফগভ স্বাভী-রুহুল আজভন ভজহলা গৃজহনী ,, ৮ ,, ৩০১২৯৩০৩৯৪৪৯৩ ১৮৭১৩৫৬৮৮৯ ,, ,,

১৮৩ জিজিক আহাম্মদ জতা- মৃত সাভচুর হক পুরুষ শ্রজভক ,, ৮ ,, ৩০১২৯৩০৩৯৪৪৯৮ ০১৭৫৩-১৭৩৮৪০ ,, ,,

১৮৪ জফজফ ভভনায়ারা জতা- জরভদর রহভান ভজহলা গৃজহনী ,, ৮ ,, ৭৭৬৩৪৯১৪০৯ ১৬১৭৬৭০৬০১ ,, ,,

১৮৫ আফদুল মুজভন জতা- আফদুল মুনাপ পুরুষ শ্রজভক ,, ৮ ,, ৩০১২৯৩০৩৯৫৪৮২ ০১৮২০-০৪৭৭৯১ ,, ,,

১৮৬ জভাাঃ ইজলয়াি জতা- আফদুল ফাভরক পুরুষ শ্রজভক ,, ৮ ,, ৩০১২৯৩০৩৯৫০৩৩ ০১৮২৪-৫৪৮২২৫ ,, ,,

১৮৭ জপরভদৌস আরা স্বাভী- জদভলায়ার জহাভসন ভজহলা শ্রজভক ,, ৮ ,, ৩০১২৯৩০৩৯৫৪৭৩ ০১৮১৩-১০৩০১১ ,, ,,

১৮৮ শাহ আলভ জতা- মৃত রুহুল আজভন পুরুষ জদন ভজুর ,, ৮ ,, ৩০১২৯৩০৩৯৬২৩৭ ০১৯৪৩-৯১৯৩৭৭ ,, ,,

১৮৯ আবুল কালাভ জতা- নজির আহাম্মদ ভজহলা শ্রজভক ,, ৮ ,, ৩০১২৯৩০৩৯৫০২৩ ০১৮২৯-৭১০৪৭৪ ,, ,,

১৯০ জভাাঃ তাজুল ইসলাভ জতা- জসরাজুল ইসলাভ ভজহলা শ্রজভক ,, ৮ ,, ৩০১২৯৩০৩৯৫৫৪৪ ০১৮৪২-০৪২৭৭৩ ,, ,,

১৯১ িজসভ উজিন জতা- খুরজশদ আহাম্মদ ভজহলা শ্রজভক ,, ৮ ,, ৩০১২৯৩০৩৯৫৫৪৮ ০১৮২০-২৩২০৮৬ ,, ,,

১৯২ জভা: ইসভাইল জতা- জসকান্তর জভয়া পুরুষ জদন ভজুর ,, ৮ ,, ৯৫৫৬৮৩৪২১৭ ১৯৯৫২০০৭৩৫ ,, ,,

১৯৩ জভাাঃ কজরমুল হক জতা- মৃত আফদুল হাই ভজহলা জরক্সা চালক ,, ৮ ,, ৩০১২৯৩০৩৯৪৭৫০ ০১৯৬৩-৪৩২২১৮ ,, ,,

১৯৪ জভা: আবুল জহাভসন জতা- জভা: জখারভশদ পুরুষ শ্রজভক ,, ৮ ,, ৫৫১৩৬২৭৮০১ ১৮৪৬০৭৬০৩৫ ,, ,,

১৯৫ িয়নাল আভফদীন জতা- জভা: ইজিস পুরুষ শ্রজভক ,, ৮ ,, ৩৭১৩৬৩৯৯২৪ ১৮২০২৬২৬৭৬ ,, ,,

১৯৬ জভাাঃ িজহরুল হক জতা- নুর ইসলাভ পুরুষ শ্রজভক ,, ৮ ,, ৩০১২৯৩০৩৯৩৮১৪ ০১৮৭২-৬০৮১২৮ ,, ,,

১৯৭ আবু আহাম্মদ জতা- মৃত জসরু জভয়া পুরুষ শ্রজভক ,, ৮ ,, ৩০১২৯৩০৩৯৫০২৬ ০১৮৩১-৫৭৯১৪৯ ,, ,,

১৯৮ আবুল খাভয়র জতা- মৃত আবুল সাত্তার পুরুষ জরক্সা চালক ,, ৮ ,, ৩০১২৯৩০৩৯৫০৯১ ০১৮১৭-৬৭০৬০১ ,, ,,

১৯৯ িাহাঙ্গীর আলভ জতা- মৃত সুলতান আহম্মদ পুরুষ কৃষক ,, ৮ ,, ৩০১২৯৩০৩৯৫১৯৫ ০১৮১৫-৫৭৬১৯৭ ,, ,,

২০০ আভলয়া জফগভ জতা- আব্দুল ভান্নান ভজহলা গৃজহনী ,, ৯ ,, ৩০১২৯৩০৩৯৬০১৯ ০১৮১৮-৯৯৭৪৬০ ,, ,,
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 ১২নং পাজিলপুর ইউজনয়ন জরষদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'র সুজফধাভবাগীর নাভভর তাজলকা

জিলাাঃ জপনী উভিলা- জপনী সদর 

ক্র.নং নাভ জতা/স্বাভীর নাভ পুরুষ/ 

ভজহলা

জশা গ্রাভ ওয়ার্ ম ইউজনয়ন িাতীয় জরচয়ত্র নম্বর জবাক্তার জভাফাইল নং সংযুক্ত জর্লাভরর 

নাভ

জর্লাভরর 

জভাফাইল নং

২০১ আকজলভা জফগভ জতা- সুজিবুল হক ভজহলা গৃজহনী পাজিলপুর ৯ ১২নং পাজিলপুর ৬৪১৩৩৬৩২০৮ ১৮৭৮৩১৬৫৭৯ জভাাঃ জনিাভ উজিন ০১৮১৯৬১৩৬২৭

২০২ জশজরন আক্তার জতা- িয়নাল আভফদীন ভজহলা গৃজহনী ,, ৯ ,, ৫০৬৩৫৫২২৬৮ ১৮১৫৬৬৮৬০৮ ,, ,,

২০৩ জদলাপভরাি জফগভ জতা- ফাদশা জভয়া ভজহলা গৃজহনী ,, ৯ ,, ৮২১৩৫৭১৩৭৮ ০১৭১১-৭১৩০০০ ,, ,,

২০৪ জপরভদৌস আরা স্বাভী- জভাাঃ ভীরন ভজহলা গৃজহনী ,, ৯ ,, ৩০১২৯৩০৩৯৬৩৫৩ ০১৮১২-৩৫৬৪৩১ ,, ,,

২০৫ আভনায়ারা জফগভ জতা- জভা: জভাস্তপা ভজহলা গৃজহনী ,, ৯ ,, ৩২৬৩৫৬৫০৮১ ১৮১৮৮৬০৪৮২ ,, ,,

২০৬ আভনায়ারা জফগভ স্বাভী- নুর ইসলাভ ভজহলা গৃজহনী ,, ৯ ,, ৩০১২৯৩০৩৯৬৩১১ ০১৮৩১-৯৬৭৮৫৫ ,, ,,

২০৭ লায়লা জফগভ জতা- নুরুল হক ভজহলা গৃজহনী ,, ৯ ,, ৮২১৩৪৪৮৬৭৬ ১৮১৫৬৬৮৬০৮ ,, ,,

২০৮ িজরনা জফগভ স্বাভী- নুর জভাহাম্মদ ভজহলা গৃজহনী ,, ৯ ,, ৩০১২৯৩০৩৯৬২৬৬ ০১৮১২-৫৩০৬৫২ ,, ,,

২০৯ ছুজপয়া খাতুন স্বাভী- তাজুল ইসলাভ ভজহলা গৃজহনী ,, ৯ ,, ৩০১২৯৩০৩৯৭২১৮ ০১৮৪৫-২৪৭৭৪১ ,, ,,

২১০ লায়লা জফগভ স্বাভী- কাভাল উজিন ভজহলা গৃজহনী ,, ৯ ,, ৩০১২৯৩০৩৯৬০২৯ ০১৮৫৪-১০৮০৬১ ,, ,,

২১১ জভাভভনা আক্তার স্বাভী- জনিাভ উজিন ভজহলা গৃজহনী ,, ৯ ,, ৩০১২৯৩০৩৯০৯৩২ ০১৮১২-৩৬৭৬২১ ,, ,,

২১২ পাভতভা জফগভ জতা- রজহভ উল্যাহ ভজহলা গৃজহনী ,, ৯ ,, ১৯১০২৬০৮১৭ ১৮১৫৬৬৮৬০৮ ,, ,,

২১৩ আভনায়ারা জফগভ স্বাভী- আব্দুল হাভসভ ভজহলা গৃজহনী ,, ৯ ,, ১৯৪৯৩০১২৯৩০০০০০০১ ০১৮৪৫-২৪২৯৬৩ ,, ,,

২১৪ সজলভা আক্তার জতা- মৃত নুরুল আলভ ভজহলা গৃজহনী ,, ৯ ,, ১৯৯১৩০১২৯৩০০২১১০০ ১৮৬১৪৩৭৩৬৩ ,, ,,

২১৫ ওজিফা খাতুন স্বাভী- আফদুর রহভান ভজহলা গৃজহনী ,, ৮ ,, ৮৬৬৩৫০৫৫০৪ ১৯৩৮২৮১৫৫৯ ,, ,,

২১৬ জফজফ ভজরয়ভ জতা- ছসয়দ আহম্মদ ভজহলা গৃজহনী ,, ৯ ,, ৪১৬৩৩৫৭৮৬৮ ১৮৬৫৩৭৩৮৬৯ ,, ,,

২১৭ সাভিদা আক্তার জতা- জভা: ইব্রাজহভ ভজহলা গৃজহনী ,, ৯ ,, ৯১১৩৪৪২৩৬৩ ১৮২৫৭৮৪৯৮৩ ,, ,,

২১৮ শাভহনা আক্তার স্বাভী-আবুল কাভশভ ভজহলা গৃজহনী রািনগর ৯ ,, ১৯১৩৫৬০০৬৪ ১৮৮৯২৭৮৪২৮ ,, ,,

২১৯ পভয়ি আহম্মদ জতা- আলী আহম্মদ পুরুষ কৃষক পাজিলপুর ৯ ,, ৬৮৭৩৪২৭৬৪৪ ১৮২৩৯৬৬৭২১ ,, ,,
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