
 ৪নং ধভ মপুয ইউননয়ন নযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'য সুনফধাভবাগীয নাভভয তানরকা

জজরাাঃ জপনী উভজরা- জপনী দয 

ক্র.নং নাভ নতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভনরা

জা গ্রাভ ওয়াড ম ইউননয়ন জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বি ভ াক্তাি ভ াবাইল 

নম্বি

ংযুক্ত নডরাভযয নাভ নডরাভযয জভাফাইর 

নম্বয১ ভজর ক নতা: মৃত কারা নভয়া পুরুল কৃলক ভঠফাড়ীয়া ৪ ৪নং ধভ মপুয ৩০১২৯২৩২৭২৮৫১ ১৮৬৮২৫২৩৯০ আবুর কারাভ আজাদ ১৮২০৬৩৮১১৭

২ ীতর কুভায ীর নতা: মৃত ী কুভায ীর পুরুল নানত ,, ৪ ,, ৩০১২৯২৩২৭২৬৪০ ১৮৪০৬৫১০৯১ ,, ,,

৩ জভাাঃ া আরভ নতা: এছাক পুরুল কৃলক ,, ৪ ,, ৩০১২৯২৩২৭৩২৯১ ১৮১৫৪০৩৯২৭ ,, ,,

৪ জভাাম্মদ াননপ নতা: মৃত ফজভরয যভান পুরুল কৃলক ,, ৪ ,, ৩০১২৯২৩২৭৫০৮১ ১৮৩৫১৫৫৫৯৩ ,, ,,

৫ ভভনায়াযা আক্তায নতা: ছভযায়ায ভনরা গৃননী ,, ৪ ,, ৩০১২৯২৩২৭৩২৭৪ ০১৮৬৫৫০৯৫২৬ ,, ,,

৬ জভাাঃ যনফউর ক নতা: াভছুর ক পুরুল কৃলক ,, ৪ ,, ৩০১২৯২৩২৮৫৬৪ ১৮২৯৮৬২৪৫৪ ,, ,,

৭ াভনা জফগভ নতা: আফদুর ক ভনরা গৃননী ,, ৪ ,, ৩০১২৯২৩২৭২৮৮৯ ১৮৭৭৬৩৩৬১৭ ,, ,,

৮ আফদুর ভান্নান নতা: মৃত আফদুছ ারাভ পুরুল কৃলক ,, ৪ ,, ৩০১২৯২৩২৭২৭৮১ ১৮১৯৫৯৫০২৯ ,, ,,

৯ জভাাঃ াাদাত জাভন নতা: জভাাঃ নদুর ইরাভ পুরুল কৃলক ,, ৪ ,, ৩০১২৯২৩২৬৮১৬৯ ১৮২১৩৭১০২৮ ,, ,,

১০ নযতা যানী ীর নতা: যনতুল চন্দ্র ীর ভনরা গৃননী ,, ৪ ,, ৩০১২৯২৩২৭২৬১৪ ১৮৩৭১৭৭৬১৭ ,, ,,

১১ নুয জাান জফগভ নতা: জভাাঃ ইউছু ভূঞা ভনরা গৃননী ,, ৪ ,, ৩০১২৯২৩২৭৫০৫৭ ১৮৩৮০৫৯১৭৩ ,, ,,

১২ জভাাঃ আফদুর কাভভ ভূঞা নতা: মৃত ফজভরয যভান পুরুল কৃলক ,, ৪ ,, ৩০১২৯২৩২৭৫০৭৯ ১৮৩২০৭৭৩৭৩ ,, ,,

১৩ অঞ্জনা যানী ীর নরটন চন্দ্র ীর ভনরা গৃননী ,, ৪ ,, ৩০১২৯২৩২৭২৬১০ ১৮১৪৮৬৩২৭৩ ,, ,,

১৪ জভাাঃ আবুর কারাভ নতা: মৃত ভনপজয যভান পুরুল কৃলক ,, ৪ ,, ৩০১২৯২৩২৭২৫৯৩ ০১৮২১৭৫৬৭২১ ,, ,,

১৫ জভাাঃ এয়ানছন ভূঞা নতা: আবুর জাভন ভূঞা পুরুল কৃলক ,, ৪ ,, ৩০১২৯২৩২৭২৬২৮ ১৮৬৬৯২৪৬৮৩ ,, ,,

১৬ পাভতভা জফগভ স্বাভী: আভরক জাভন ভনরা গৃননী ,, ৪ ,, ৩০১২৯২৩২৭২৮৫৩ ০১৮৮১১৩০১৪২০ ,, ,,

১৭ নুরু জফগভ স্বাভী: াা জাান ভনরা গৃননী ধভ মপুয ৯ ,, ৩০১২৯২৩২৮৩৩৫৭ ০১৮৬৭৪৪৯০২১ ,, ,,

১৮ জযানা জফগভ স্বাভী: নুয ইরাভ ভনরা গৃননী ,, ৯ ,, ৩০১২৯২৩২৮১৭০৩ ১৮১২৭৮১৯৬২ ,, ,,

১৯ জনরনা জফগভ স্বাভী:ভননয জাভন ভনরা গৃননী ভটুয়া ৬ ,, ৩০১২৯২৩২৭৫৯৬৬ ০১৮২৫১৪৯৮৮৪ ,, ,,

২০ নফনফ ছনকনা স্বাভী: ভীয জাভন ভনরা গৃননী ,, ৬ ,, ৩০১২৯২৩২৭৫৯২৩ ০১৮১৩৭২৬৪১৮ ,, ,,

২১ জখাভদজা জফগভ স্বাভী-আফদুর খনরর ভনরা গৃননী ,, ৬ ,, ৩০১২৯২৩২৭৬৩০৭ ০১৭১৯৬৯৭৪৯৬ ,, ,,

২২ মুনছমা খাতুন স্বাভী-মৃত াভছুর ক ভনরা গৃননী ,, ৬ ,, ৩০১২৯২৩২৭৪২০৫ ০১৮৩৯৩৩৫৬২৪ ,, ,,

২৩ আনযফুয যভান নতা-নছনিকুয যভান পুরুল কৃলক ভঠফাড়ীয়া ৪ ,, ৩০১২৯২৩২৭৩১২৬ ১৮১৫৩৭৩৬১২ ,, ,,

২৪ পাভতভা নতা-মৃত আফদুর খাভরক ভনরা গৃননী ভটুয়া ৬ ,, ৩০১২৯২৩২৭৬০৩০ ০১৮২৫২৯১৭৮৯ ,, ,,

২৫ যনভা আকতায ারুর স্বাভী-জদভরায়ায জাভন ভনরা গৃননী ভঠফাড়ীয়া ৪ ,, ৩০১২৯২৩২৭৩০৪৩ ১৮১৫৩৭৩৬১২ ,,
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জজরাাঃ জপনী উভজরা- জপনী দয 

ক্র.নং নাভ নতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভনরা

জা গ্রাভ ওয়াড ম ইউননয়ন জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বি ভ াক্তাি ভ াবাইল 

নং

ংযুক্ত নডরাভযয নাভ নডরাভযয জভাফাইর 

নং২৬ জছমুনা খাতুন সুরতান আম্মদ ভনরা গৃননী ভঠফাড়ীয়া ৪ ৪নং ধভ মপুয ৬৪১২৪৮৮২৪৬ ’01586382597 আবুর কারাভ আজাদ ১৮২০৬৩৮১১৭

২৭ জাপয আম্মদ নতা-কারা নভয়া পুরুল কৃলক দুয়া ৩ ,, ৫৯৬২৬২৮৭৬৩ ’01825213787 ,, ,,

২৮ নফনফ জজাযা নতা-স্বাভী,নগয়া উনিন ভনরা গৃননী ভজনরপুয ৬ ,, ৩০১২৯২৩২৭৪২১৫ ১৮৭৮৯১৯৫৪২ ,, ,,

২৯ ানপয়া খাতুন স্বাভী-আনতকুয যভান ভনরা গৃননী ভটুয়া ৬ ,, ৩০১২৯২৩২৭৫৯২২ ১৮৩০৭৩৩৯৪৭ ,, ,,

৩০ জনরনা আক্তায স্বাভী-ইদু নভয়া ভনরা গৃননী ভজনরপুয ৬ ,, ৩০১২৯২৩২৭৪২১৪ ০১৮৬৪৬১৩১৭২ ,, ,,

৩১ ভায়া জফগভ স্বাভী-খুযনদ আরভ ভনরা গৃননী ভটুয়া ৬ ,, ৩০১২৯২৩২৭৫৯৬৮ ০১৮৫০৭৪৩৬২৮ ,, ,,

৩২ জভাাঃ ইনরয়াছ নতা-মৃত আরী আযাদ পুরুল কৃলক দুয়া ৩ ,, ৩০১২৯২৩২৭০৯৭৩ ১৮১৩১৭০০০২ ,, ,,

৩৩ জাভন আযা জফগভ স্বাভী-জয়ায আাম্মদ ভনরা গৃননী ,, ৩ ,, ৩০১২৯২৩২৭১৯৫৪ ০১৮৩০৮৩৯০২১ ,, ,,

৩৪ জযানা জফগভ নতা-আফদুর জাফান ভনরা গৃননী স্মযন াাড়তরী ২ ,, ৩০১২৯২৩২৬৮৮৭৯ ০১৮২৮৮১৮৬৫২ ,, ,,

৩৫ উত্তভ কুভায ীর অতুর চন্দ্র ীর পুরুল নয সুন্দয ভাঠফানড়য়া ৪ ,, ২৮৫৭২৪৫১৭৫ ০১733592962 ,, ,,

৩৬ জভাাঃ আভনায়ায জাভন নতা-াভছুর ক পুরুল কৃলক জজায়ায কাছাড় ১ ,, ৩০১২৯২৩২৬৭৬৬৯ ০১৮২২৭৭৬১১১ ,, ,,

৩৭ যাভনা আক্তায স্বাভী জভাাঃ দুরার জাভন ভনরা গৃননী ধভ মপুয ৯ ,, ৩০১২৯২৩২৮২৩৪২ ১৮৮৮১৬৬৮৭১৮ ,, ,,

৩৮ জাানাযা জফগভ স্বাভী- াইফুর ইরাভ ভনরা গৃননী জজায়ায কাছাড় ১ ,, ৩০১২৯২৩২৬৭৬৬৭ ০১৮৬২৪৫৬৭১৫ ,, ,,

৩৯ আবুর াভভ নতা-মৃত আফদুর গনন পুরুল কৃলক ধভ মপুয ৯ ,, ৩০১২৯২৩২৮৩৪৬২ ০১৮১৭০৭৪১১৭ ,, ,,

৪০ জযৌনাযা জফগভ স্বাভী- নুরুর ক ভনরা গৃননী ,, ৯ ,, ৩০১২৯২৩২৮৩৩৪৭ ০১৮৩২২৯১৯৭২ ,, ,,

৪১ আছভা আক্তায স্বাভী- াইফুর ইরাভ ভনরা গৃননী ধভ মপুয ৯ ,, ৩০১২৯২৩২৮০৩১৩ ০১৮৫৫৪৬১৫৪০ ,, ,,

৪২ নফনফ াভজযা স্বাভী-জভাাঃ া জাান ভনরা গৃননী ,, ৬ ,, ৩০১২৯২৩২৬৮৮১৯ ১৮৬৮১৮১২০৪ ,, ,,

৪৩ আফদুর আরভ আবুর কাভভ পুরুল কৃলক ভাঠফানড়য়া ৪ ,, ১৯১২৪৯৭৪৭৪ ১৮১৫১৭৯২৬৩ ,, ,,

৪৪ আফদুর জগাযান মৃত াভছুর ক পুরুল কৃলক জজায়ায কাছাড় ১ ,, ৩০১২৯২৩২৬৭৬৬৩ ০১৮২২৪৮৭৩৪৫ ,, ,,

৪৫ জভাাঃ ইউছু নতা-আফদুয যনদ পুরুল কৃলক ,, ১ ,, ৩০১২৯২৩২৬৭৮৫০ ০১৮৪৯১৩৫৭৭৮ ,, ,,

৪৬ াভরা জফগভ নতা-াভছুর ক ভনরা গৃননী দুয়া ৩ ,, ৩০১২৯২৩২৭১৮৬৯ ১৮১৪৩১৮৮৭৯ ,, ,,

৪৭ আফদুর  ওাফ ভাননক নতা-আফদুর কাইয়ুভ পুরুল কৃলক ধভ মপুয ৯ ,, ৩০১২৯২৩২৬৭১৮৬৯ ১৮২৮১৬৫৪৬ ,, ,,

৪৮ আফদুর কাইয়ুভ নতা-আরী জনওয়াজ পুরুল কৃলক ,, ৯ ,, ৩০১২৯২৩২৮০৭৪২ ০১৭২৩৪৮৮৪২৫ ,, ,,

৪৯ াইফুর ইরাভ স্বাভী-াভনা জফগভ পুরুল কৃলক পূফ ম কাছাড় ৩ ,, ১৯৯৪৩০১২৯২৩০০০২০০ ০১৮২৭৬০৭৫৫১ ,, ,,

৫০ নপভযাজা জফগভ স্বাভী আফদুর াই ভনরা গৃননী ভঠফাড়ীয়া ৪ ,, ৩০১২৯২৩২৭২৬৫৩ ০১৮৭০৪৩৯৯৯০ ,, ,,
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নং

ংযুক্ত নডরাভযয নাভ নডরাভযয জভাফাইর 

নং৫১ নুরুর ইরাভ নতা-মৃত াভছুর ক পুরুল কৃলক ধভ মপুয ৯ ৪নং ধভ মপুয ৩০১২৯২৩২৮১২৭৪ ০১৮৫৬৫৭৪৭৪০ আবুর কারাভ আজাদ ১৮২০৬৩৮১১৭

৫২ জভাাঃ আফদুর ভাভরক নতা-মৃত আফদুর ফানযক পুরুল কৃলক পূফ ম কাছাড় ৩ ,, ৩০১২৯২৩২৭০৫১২ ০১৮৩৩২১৫৩২৭ ,, ,,

৫৩ জফফী আক্তায স্বাভী-ভাননক নভয়া ভনরা গৃননী ধভ মপুয ৯ ,, ৩৩১৩০৩১০৪০৩৮৯ ০১৮৭০৩১২৬৭৬ ,, ,,

৫৪ জভাাঃ ইউছু জখাকন নতা- জভাখভরছুয যভান পুরুল কৃলক পূফ ম কাছাড় ৩ ,, ৩০১২৯২৩২৭০৮১৭ ১৮১৯৩৩৩৭১০ ,, ,,

৫৫ জভাাঃ জরার উনিন নতা- আফদুর ভনতন পুরুল কৃলক ,, ৩ ,, ১৫৯৩৫২৫৪৫০৯১৯ ০১৭২৩৭৬৪৬২৪ ,, ,,

৫৬ ায ফানু নতা-আফদুর ওাফ ভনরা গৃননী জজায়ায কাছাড় ১ ,, ৩০১২৯২৩২৬৭৬৬৪ ০১৮৫৪২১২০৫৮ ,, ,,

৫৭ া আরভ নতা- আফদুর ওাফ ভনরা কৃলক ,, ১ ,, ১৯৮৫৩০১২৯২৩০০২২০০ ০১৮১৩৩৮৮৮৯৯ ,, ,,

৫৮ জভাাঃ ইনরয়াছ মৃত অনদুয যভান পুরুল কৃলক ভজনরপুয ৬ ,, ৩০১২৯২৩২৭৬৪৩০ ১৮১৯১৪৮৯৪৬ ,, ,,

৫৯ ভনযয়ভ জফগভ নতা-জভাাঃ জানঙ্গীয ভনরা গৃননী ,, ৬ ,, ১৫৯৫৫১১৫৪২৮১১ ১৭৫৩৬৫১০৬৮ ,, ,,

৬০ নুয জাান আভান উল্যা ভনরা গৃননী স্মযন াাড়তরী ২ ,, ৩০১২৯২৩২৬৮৬৩৭ ১৮১২৩৩০৬৬৪ ,, ,,

৬১ জভাাঃ ইনরয়াছ নতা-মৃত চান্দু জভাল্লা পুরুল কৃলক জজায়ায কাছাড় ১ ,, ৩০১২৯২৩২৬৭৬৮৮ ০১৮৬৫৯৮৬২৫২ ,, ,,

৬২ া জাান নতা-মৃত ওফায়দুর ক পুরুল কৃলক ,, ১ ,, ৩০১২৯২৩২৬৮২৭২ ১৮১৯০০৬০৯২ ,, ,,

৬৩ জভাযভদা আক্তায রুভা াজী ননিক আম্মদ ভনরা গৃকভী ধভ মপুয ৮ ,, ৩৭১২৬৩৬৩৪৩ ০১৮19877373 ,, ,,

৬৪ জয়নার আভফদীন নতা-আফদুর কাভদয পুরুল কৃলক ভঠফাড়ীয়া ৪ ,, ৩০১২৯২৩২৭২৬১৮ ০১৮৩৯৭১৬৮৪৮ ,, ,,

৬৫ াাফ উনিন নতা-জকান্তায নভয়া পুরুল কৃলক ধভ মপুয ৯ ,, ৩০১২৯২৩২৮০৫৮৩ ০১৮২৫৭৪৫৫৬৮ ,, ,,

৬৬ ভননফয়া মুকবুর আভদ ভনরা গৃননী ,, ৯ ,, ৩০১২৯২৩২৮২৬৬ ০১৮১২৮১৬৫৪৬ ,, ,,

৬৭ ানকভ আরী নতা-মৃত ছাভদক আরী পুরুল কৃলক ,, ৯ ,, ৩০১২৯২৩২৮২৪৫৩ ০১৮৬৭১১৫৩০৮ ,, ,,

৬৮ আভনায়ায নতা-মৃত মুকবুর আভদ পুরুল কৃলক ,, ৯ ,, ৩০১২৯২৩২৮১২৯৯ ০১৮৬৪৯৪২১৫০ ,, ,,

৬৯ নযপা খাতুন ভন্তু নভয়া ভনরা গৃননী ” ৯ ,, ৪১৬২৬৫৩৭৬২ ”01823727157 ,, ,,

৭০ জাভদা খাতুন জভাাঃ তাজুর ক ভনরা গৃননী ধভ মপুয ৯ ,, ৩০১২৯২৩২৮০০০৯ ১৮২৮৫৮৬৩২১ ,, ,,

৭১ ফাচ্চু নভয়া নতা-াভপজ আাম্মদ পুরুল কৃলক ,, ৯ ,, ৩০১২৯২৩২৮১৯১৪ ১৮৮১৮৫৪৯৭৯ ,, ,,

৭২ জভাাঃ আবুর কাভভ নতা-মৃত আনা নভয়া পুরুল কৃলক জজায়ায কাছাড় ১ ,, ৩০১২৯২৩২৬৭৯৯৯ ১৮৫১৪৮৩৭৩৪ ,, ,,

৭৩ জনার চন্দ্র দা মৃত কৃষ্ঞ চন্দ্র দা পুরুল কৃলক পূফ ম কাছাড় ৩ ,, ৩০১২৯২৩২৭০৮৮৮ ০১৯৩৬৩২১০৭২ ,, ,,

৭৪ জভাাঃ াযনবন আক্তায জানকয জাভন ভনরা গৃননী পূফ ম কাছাড় ৩ ,, ৩০১২৯২৩২৭০৬৬৯ ১৮১৪২০৫৬৭৭ ,, ,,

৭৫ ানরভা খাতুন স্বাভী-মৃত জভাাঃ ানযছ ভনরা গৃননী জজায়ায কাছাড় ১ ,, ৩০১২৯২৩২৬৭৯৩৫ ০১862341867 ,, ,,
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 ৪নং ধভ মপুয ইউননয়ন নযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'য সুনফধাভবাগীয নাভভয তানরকা

জজরাাঃ জপনী উভজরা- জপনী দয 

ক্র.নং নাভ নতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভনরা

জা গ্রাভ ওয়াড ম ইউননয়ন জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বি ভ াক্তাি ভ াবাইল 

নং

ংযুক্ত নডরাভযয নাভ নডরাভযয জভাফাইর 

নং৭৬ নপকুয যভান মৃত আফদুর ানরভ পুরুল কৃলক নঠা াাযী ৯ ৪নং ধভ মপুয ১৯১২৭৬৩২৩০ ০১813169010 আবুর কারাভ আজাদ ১৮২০৬৩৮১১৭

৭৭ ানছনা খাভয়জ আম্মদ ভনরা নগৃকভী দুয়া ৩ ,, ৩০১২৯২৩২৭১৪০২ ০১৮৩৫৬৪৮০৮১ ,, ,,

৭৮ ভভনায়াযা জফগভ আবুর কারাভ ভনরা গৃননী পূফ ম কাছাড় ৩ ,, ৩০১২৯২৩২৭০৪৮৩ ০১৮20188013 ,, ,,

৭৯ নভরু পজর ক পুরুল কৃলক দুয়া ৩ ,, ৩০১২৯২৩২৭১৫৬১ ১৮১২৫৮৬২৮৫ ,, ,,

৮০ আবুর কাভভ মৃত আফদুয যনদ পুরুল কৃলক ,, ৩ ,, ৩০১২৯২৩২৭১৩৮৩ ১৮৯২৯৭৭৮১৫ ,, ,,

৮১ ভনপজুয যভান নপকুয যভান পুরুল কৃলক ,, ৩ ,, ৩০১২৯২৩২৭১১৭৫ ১৮১৭০৬৫৩৮৩ ,, ,,

৮২ জভাাঃ ইছভাইর জাভন আফজভরয যভান পুরুল কৃলক ,, ৩ ,, ৩০১২৯২৩২৭১৪০০ ১৮১৮৯৭০৫৩৮ ,, ,,

৮৩ চন্দ্র ফান মৃত সুরতান আাম্মদ ভনরা গৃননী ,, ৩ ,, ১৯৬৯৩০১২৯২৩০০০০০০ ০১৮৮৭৬৮৯৪০৮ ,, ,,

৮৪ নপভযাজা জফগভ নদ ভনরা গৃননী ,, ৩ ,, ৩০১২৯২৩২৭১৪০৩ ১৮৭১৩৪৭৯৩০ ,, ,,

৮৫ জনরনা জফগভ জভাাঃ পারুক ভনরা গৃননী ,, ৩ ,, ৩০১২৯২৩২৭১৩২৯ ১৮৭৬৮১৮৪১৩ ,, ,,

৮৬ াভরভা জফগভ স্বাভী- আদুর কাভদয ভনরা গৃননী জজায়ায কাছাড় ১ ,, ৩০১২৯২৩২৬৮০১০ ০১৮৬8275642 ,, ,,

৮৭ নুরুর ইরাভ মৃত ননজয আভদ পুরুল কৃলক দুয়া ৩ ,, ৩০১২৯২৩২৭১১৯৬ ০১৮৫১৫৬১৩৩২ ,, ,,

৮৮ জজানা জফগভ খাভয়জ আভদ ভনরা গৃননী ,, ৩ ,, ৩০১২৯২৩২৭১২১৮ ১৮৫০৬৪৯২৪৪ ,, ,,

৮৯ নুয জাান জফগভ জানকয জাভন ভনরা গৃননী ,, ৩ ,, ৩০১২৯২৩২৭১২০৯ ১৮৫৯২৬১৪৮৪ ,, ,,

৯০ আবুর ফাায জচৌধুযী মৃত আনা নভয়া পুরুল কৃলক ধভ মপুয ৮ ,, ২৬৯৩৬২৩৬০৭৯৪৬ ১৮১৩৩৭৮১২৪ ,, ,,

৯১ াধন আরী মৃত নুয নভয়া পুরুল কৃলক ভজনরপুয ৬ ,, ৩০১২৯২৩২৭৬৪২৮ ০১৮১৮৪২৩৬২৭ ,, ,,

৯২ খাভয়জ আাম্মদ মৃত জভাাঃ এছাক, পুরুল কৃলক ধভ মপুয ৮ ,, ৩০১২৯২৩২৭৮৭৬৩ ১৮২৪৪৬৮৬৫০ ,, ,,

৯৩ াভনা আক্তায ডাাঃ জপাযকান আাম্মদ ভনরা গৃননী ,, ৮ ,, ৩০১২৯২৩২৭৯৩৬৫ ০১৮৫২২১৫৬২৫ ,, ,,

৯৪ আফদু জাফান ওভান আরী পুরুল কৃলক ,, ৮ ,, ৩০১২৯২৩২৭৯৪৮৮ ১৮৬৯৯৩৯৭৫৮ ,, ,,

৯৫ রায়রা জফগভ ভনপজুয যভান ভনরা গৃকভী ,, ৯ ,, ৫৫১২৫১৬৭০৮ ০১৮31074411 ,, ,,

৯৬ জভাাঃ ভননয আাম্মদ নভরন আফদুল্লা পুরুল কৃলক ,, ৮ ,, ৩০১২৯২৩২৭৮৪০০ ০১৮১৯৬৩৭৬০৯ ,, ,,

৯৭ নযাজুর ইরাভ আবুর জাভন পুরুল কৃলক ,, ৮ ,, ৩০১২৯২৩২৭৮২৬৩ ০১৮৬৬৫২৭০০৯ ,, ,,

৯৮ জাভার উনিন আবুর খাভয়য পুরুল কৃলক ,, ৮ ,, ৩০১২৯২৩২৭৮২৮৫ ০১৮১৯০৫৮৬৩২ ,, ,,

৯৯ জনরনা আক্তায কাভার উনিন ভনরা গৃননী ,, ৮ ,, ৩০১২৯২৩২৭৮১৪৩ ০১৮৫৪০৪৬৩৮৯ ,, ,,

১০০ াভয়যা খাতুন জভাাঃ আফদুর ভাভরক ভনরা গৃননী ,, ৮ ,, ৩০১২৯২৩২৭৮৩৭৭ ০১৮১৩৩৩২২১০ ,, ,,
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 ৪নং ধভ মপুয ইউননয়ন নযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'য সুনফধাভবাগীয নাভভয তানরকা

জজরাাঃ জপনী উভজরা- জপনী দয 

ক্র.নং নাভ নতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভনরা

জা গ্রাভ ওয়াড ম ইউননয়ন জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বি ভ াক্তাি ভ াবাইল 

নং

ংযুক্ত নডরাভযয নাভ নডরাভযয জভাফাইর 

নং১০১ জযাভকয়া জফগভ জকাব্বাত আভদ ভনরা গৃননী ধভ মপুয ৮ ৪নং ধভ মপুয ৩০১২৯২৩২৭৯৯৬০ ০১৮৩০৯৪২৭৩৯ আবুর কারাভ আজাদ ১৮২০৬৩৮১১৭

১০২ নানছভা আক্তায জভাাঃ া আরভ ভনরা গৃননী ,, ৮ ,, ৩০১২৯২৩২৭৮১৫৩ ০১৮৪৬০৯৯৫৯৭ ,, ,,

১০৩ পাভতভা আক্তায নযনা নুয আম্মদ ভনরা গৃননী ,, ৮ ,, ৩০১২৯২৩২৭৯০২৩ ১৮৩৭২৯০৬৫৫ ,, ,,

১০৪ নুরুর ইরাভ নতা-ওফায়দুর ক পুরুল কৃলক ভজনরপুয ৬ ,, ৩০১২৯২৩২৭৬৫৪২ ১৮৩৬৯৩২১০৫ ,, ,,

১০৫ জরাকভান জাভন পনকয নভয়া পুরুল কৃলক ধভ মপুয ৮ ,, ৩০১২৯২৩২৭৮৫৬৬ ০১৮১৬২২৩১২০ ,, ,,

১০৬ জাানাযা জফগভ পনযদ উনিন ভনরা গৃননী ,, ৮ ,, ৩০১২৯২৩২৭৯৮৭০ ০১৮২৬৩৩৯০৪১ ,, ,,

১০৭ যাভদা আক্তায নতা-াজী জন্তুয আরী ভনরা গৃননী জজায়ায কাছাড় ১ ,, ১৯৭৩৩০১২৯২৩১০৬৭০ ০১৮৬৭৭৭৭২৭০ ,, ,,

১০৮ ভননয আাম্মদ মুু্ন্সী ফজভরয যভান পুরুল কৃলক ভজনরপুয ৬ ,, ৩০১২৯২৩২৭৬৫০২ ০১৮৩০০১৮৬২৬ ,, ,,

১০৯ নদক চন্দ্র ীর নতা-করুনা কুভায ীর পুরুল কৃলক ভটুয়া ৬ ,, ৩০২২৯০১১১৬২৪৪ ০১৯৩৬৬৭৫০৩৩ ,, ,,

১১০ নুয নফী ফকজভরয যভান পুরুল কৃলক ধভ মপুয ৯ ,, ৪৬১২৫৩৯৪০৫ ১৮৬৬১৩০৪৮৩ ,, ,,

১১১ আফদুর ক আরতাপ আরী পুরুল কৃলক ভজনরপুয ৬ ,, ৩০১২৯২৩২৬৭২৩০ ১৮৪৯৪৫৩০২২ ,, ,,

১১২ জভাাঃ মুকবুর আাম্মদ মৃত আফদুয যনদ পুরুল কৃলক জজায়ায কাছাড় ১ ,, ৩০১২৯২৩২৬৭৮৪৬ ০১৮৪০১৭৮৬১৪ ,, ,,

১১৩ নুয নফী মৃত জয়নার আফদীন পুরুল কৃলক ফযইয়া ৭ ,, ৩০১২৯২৩২৭৭৬৮০ ১৮৩১৫৭৯৪০৯ ,, ,,

১১৪ ওফায়দুর ক টুকু নভয়া পুরুল কৃলক ,, ৭ ,, ১৯৭৬৩০১২৯২৩২৭৭৩০০ ১৮২১৪৩২১০৯ ,, ,,

১১৫ আফদুর খাভরক জচৌধুযী মৃত ফজলুয যভান পুরুল কৃলক ,, ৭ ,, ৩০১২৯২৩২৭৭৭৭৩ ১৮২৯২৮৪৭৮৪ ,, ,,

১১৬ জাভার উনিন টুকু নভয়া পুরুল কৃলক ,, ৭ ,, ৩০১২৯২৩২৭৭৩১৭ ১৮৩৮৮১৮০৯৪ ,, ,,

১১৭ জভাাঃ নপকুয যভান জভাাঃ সুরুজ আরী পুরুল কৃলক ,, ৭ ,, ৩০১২৯২৩২৭৭৩৬৫ ১৮৬৭৭৭৭২৭০ ,, ,,

১১৮ যাভদা আক্তায নুরুর ক ভনরা গৃননী ,, ৭ ,, ৩০১২৯৩২৭৭৩৭৭ ১৮১৫৬৮৪৩০৫ ,, ,,

১১৯ আভভনা খাতুন জভাাঃ রাতু নভয়া ভনরা গৃননী ,, ৭ ,, ৩০১২৯২৩২৭৭৩৮১ ০১৮৬৭৭৪৩০৪৫ ,, ,,

১২০ সুযভা আক্তায ফাচ্চু নভয়া ভনরা গৃননী ,, ৭ ,, ৩০১২৯২৩২৭৭২৭৩ ১৮৪৬৭৩২১১৬ ,, ,,

১২১ জভাাঃ জয়নার আভফদীন মৃত জভৌরবী আভানউল্যা পুরুল কৃলক ,, ৭ ,, ৩০১২৯২৩২৭৭১৫৬ ০১৮২১৬৫০৫৫০ ,, ,,

১২২ নফনফয়া খাতুন ভনজবুর ক ভনরা গৃননী ,, ৭ ,, ৭৫১২১১০২২৬০৪১ ০১৮৬৮৯৬৭৭৬০ ,, ,,

১২৩ জভাাঃ ভন উনিন নভল্লাত মৃত আফদুর াই পুরুল কৃলক ,, ৭ ,, ৩০১২৯২৩২৭৬৮১৯ ০১৮২২৯২৫৫৯৭ ,, ,,

১২৪ ভনজুযা জফগভ স্বাভী- ননজাভ ভনরা গৃননী ধভ মপুয ৮ ,, ৩০১২৯২৩২৮৩৩৫৬ ১৮৩১০৭০৪৮৮ ,, ,,

১২৫ ানছনা জফগভ জভাাঃ নভয়া ভনরা গৃননী ফযইয়া ৭ ,, ৩০১২৯২৩২৭৭৬২১ ১৮৮৪২৩৩৩৬২ ,, ,,
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 ৪নং ধভ মপুয ইউননয়ন নযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'য সুনফধাভবাগীয নাভভয তানরকা

জজরাাঃ জপনী উভজরা- জপনী দয 

ক্র.নং নাভ নতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভনরা

জা গ্রাভ ওয়াড ম ইউননয়ন জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বি ভ াক্তাি ভ াবাইল 

নং

ংযুক্ত নডরাভযয নাভ নডরাভযয জভাফাইর 

নং১২৬ জভাাঃ নুরুর নফী ভূঞা ভভতাজ ভূঞা পুরুল কৃলক ফযইয়া ৭ ৪নং ধভ মপুয ১৯৭৩৩০১২৯২৩০০০৫০০ ০১৭৮৭৬৮৮৭৩৮ আবুর কারাভ আজাদ ১৮২০৬৩৮১১৭

১২৭ পাভতভা স্বাভী- জায উল্যা ভনরা গৃননী ,, ৭ ,, ৩০১২৯২৩২৮১৭১২ ১৮৬৯৬০৮০১৯ ,, ,,

১২৮ কাভার উনিন ননজয আভদ পুরুল কৃলক ,, ৭ ,, ৩০১২৯২৩২৭৭২৬২ ১৮৬১০৮৫৪১৪ ,, ,,

১২৯ আফদুর কাভদয আফদুয যনদ পুরুল কৃলক জজায়ায কাছাড় ১ ,, ৩০১২৯২৩২৬৭৮৭৩ ০১৮৬১০৮৫৪১৪ ,, ,,

১৩০ আবু ফক্কয নছনিক জভাাঃ াননপ পুরুল কৃলক ভঠফাড়ীয়া ৪ ,, ৩০১২৯২৩২৭৭০৪৫ ০১৮১৪৬৫০৬৭০ ,, ,,

১৩১ নপকুয যভান আনফদ আরী পুরুল কৃলক জজায়ায কাছাড় ১ ,, ৩০১২৯২৩২৬৭৬২৩ ১৮৫৭৪৬৪০৯৪ ,, ,,

১৩২ জভাাঃ যাভর আাঃ জগাযপান পুরুল কৃলক ,, ১ ,, ৩০১২৯২৩২৬৭৮২৩ ১৮১৫৩২৮০১৮ ,, ,,

১৩৩ জভাাঃ আবুর কারাভ মৃত জভাাঃ জভাস্তপা পুরুল কৃলক ভঠফাড়ীয়া ৪ ,, ৩০১২৯২৩২৮১৭০০ ০১৮১৫৩২৮০১৮ ,, ,,

১৩৪  অনদুয যভান অদু নভয়া মৃত কু নভয়া পুরুল কৃলক স্মযন াাড়তরী ২ ,, ৩০১২৯২৩২৬৮৮২৯ ১৯৪৫৮৬০৫৭৬ ,, ,,

১৩৫ নুভযয নাায আরাভ ভনরা গৃননী পূফ ম কাছাড় ৩ ,, ৩০১২৯২৩২৭০৭০৩ ১৮১৭৩২৬৩৬৪ ,, ,,

১৩৬ াভনা জভাাঃ ানাউল্যা ভনরা গৃননী ,, ৩ ,, ৩০১২৯২৩২৭০৫৬০ ১৯৫২৪৪৭৩৪১ ,, ,,

১৩৭ জাভনয়াযা জফগভ আফদুর কাভদয ভনরা কৃলক ভটুয়া ৬ ,, ৩০১২৯২৩২৭৫৩৭৮ ০১৮২৩৬২০৭২২ ,, ,,

১৩৮ স্বন কুভায ীর ী কুভায ীর পুরুল কৃলক ভঠফাড়ীয়া ৪ ,, ৩০১২৯২৩২৭২৫৬৮ ১৯২২৭৯২০২১ ,, ,,

১৩৯ আভনায়ায জাভন মৃত ফজভরয যভান পুরুল কৃলক পূফ ম কাছাড় ৩ ,, ৩০১২৯২৩২৭০৩৩৮ ১৮৩৯২৬৪৯৬৯ ,, ,,

১৪০ আফদুর াই এযাদ আরী পুরুল কৃলক ভজনরপুয ৬ ,, ৩০১২৯২৩২৭৬৪৯৬ ০১৮৫৬৭১৫১৮০ ,, ,,

১৪১ জাভনয়াযা জফগভ আবু ততয়ফ ভনরা গৃননী ,, ৬ ,, ৩০১২৯২৩২৭৬৬৭২ ০১৮৪৬২২১০৫৬ ,, ,,

১৪২ জভাাঃ জয়ায আভদ মৃত জারার আভদ পুরুল কৃলক স্মযন াাড়তরী ২ ,, ১৯৬৯৩০১২৯২৩০০০৬০৭ ০১৮১২৮৩৬০৮৬ ,, ,,

১৪৩ জভাাঃ এনামুর ক নরটন মৃত ওফায়দুর ক পুরুল কৃলক ধভ মপুয ৮ ,, ৩০১২৯২৩২৮৩৪৫১ ০১৮৭৭২৪৭০৫৪ ,, ,,

১৪৪ আফদুর মুনাপ আফদুর াত্তায পুরুল কৃলক জজায়ায কাছাড় ১ ,, ৩০১২৯২৩২৭৭৮৩৯ ০১৭৩৪৯৪৫৫৪৭ ,, ,,

১৪৫ ভনপজ উনিন কারা নভয়া পুরুল কৃলক ধভ মপুয ৯ ,, ৩০১২৯২৩২৮২৫১০ ০১৭৩৪৯৪৫৫৪৭ ,, ,,

১৪৬ জভাাঃ ইয়ানছন মৃত এনাভয়ত উল্যা পুরুল কৃলক ,, ৯ ,, ৩০১২৯২৩২৮১৯৪৮ ১৮৩৩৮০১৬৩২ ,, ,,

১৪৭ জদভরায়ায নুরুর ইরাভ পুরুল কৃলক ,, ৯ ,, ৩০১২৯২৩২৮২৩৫১ ১৮১৯০৩৫৩৯৮ ,, ,,

১৪৮ জভাাঃ পারুক নতা- মৃত জভাাঃ ছাভদক পুরুল কৃলক ,, ৯ ,, ৩০১২৯২৩২৭৯২৩১ ১৮২৯৫৯২৮৮৭ ,, ,,

১৪৯ জযাকানা আক্তায আভনায়ায জাভন ভনরা গৃননী ১ ,, ৩০১২৯২৩২৮২৪৯৫ ০১৮২১২৫১১২৬ ,, ,,

১৫০ খায়রুর আরভ ডাাঃ আরী ফক্স পুরুল কৃলক দুয়া ৩ ,, ২৮১২৬২৭১৫২ ১৮১৬২৮৫৫৫৬ ,, ,,
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 ৪নং ধভ মপুয ইউননয়ন নযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'য সুনফধাভবাগীয নাভভয তানরকা

জজরাাঃ জপনী উভজরা- জপনী দয 

ক্র.নং নাভ নতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভনরা

জা গ্রাভ ওয়াড ম ইউননয়ন জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বি ভ াক্তাি ভ াবাইল 

নং

ংযুক্ত নডরাভযয নাভ নডরাভযয জভাফাইর 

নং১৫১ ভভনায়াযা জফগভ নুরুর ক ভনরা কৃলক দুয়া ৩ ৪নং ধভ মপুয ৩০১২৯২৩২৮১২১২ ০১৮৬০৮২৫২৫৫ আবুর কারাভ আজাদ ১৮২০৬৩৮১১৭

১৫২ যাভফয়া খাতুন স্বাভী- জানদুর ইরাভ 

নযন

ভনরা গৃননী ,, ৩ ,, ৩০১২৯২৩২৭২১০৬ ১৮৮২৪২৯৮০৩ ,, ,,

১৫৩ জভাাঃ এয়ানছন জভাাঃ নভয়া পুরুল কৃলক ,, ৩ ,, ৩০১২৯২৩২৭৮১৯৩ ০১৮৮১১৫০৮১২ ,, ,,

১৫৪ জভাাঃ নদদায আরভ জনয আরভ পুরুল কৃলক ,, ৩ ,, ১৫৯৪১৩১৪০১৮৬১ ০১৮৩৬০৬২৩৫৪ ,, ,,

১৫৫ নয জান স্বাভী- নগয়া উনিন ভনরা গৃননী ভটুয়া ৬ ,, ৩০১২৯২৩২৭৬০২৩ ০১৭১১৭৩৮৬২৪ ,, ,,

১৫৬ রুী ফারা কভ মকায স্বাভী-জয রার কভ মকায ভনরা গৃননী জজায়ায কাছাড় ১ ,, ৩০১২৯২৩২৬৭৪৬৯ ০১৮৩১৭৬৩৬৯১ ,, ,,

১৫৭ নভজানুয যভান ভননয আাম্মদ পুরুল কৃলক ধভ মপুয ৯ ,, ৩০১২৯২৩২৮২৩৮৯ ০১৮১৩১৬৯০১০ ,, ,,

১৫৮ যাভনা জফগভ আফদুয যভান ভনরা গৃননী ,, ৯ ,, ৩০১২৯২৩২৮০২৮৫ ০১৮৮১১৫০৮১২ ,, ,,

১৫৯ নুয নাায আনভয জাভন ভনরা গৃননী ,, ৯ ,, ৩০১২৯২৩২৮০৯৩৯ ০১৮২৯৫৯২৮৮৭ ,, ,,

১৬০ জভাাঃ জদভরায়ায নযাজুর ইরাভ পুরুল কৃলক ,, ৯ ,, ৩০১২৯২৩২৮২৯১১ ১৮১২৯৯৩১৩৭ ,, ,,

১৬১ ানফনা ইয়াছনভন জভাাং সুভন ভনরা গৃননী ,, ৯ ,, ৩০১২৯২৩২৮২৯১২ ১৮৫৭২০২৭৯২ ,, ,,

১৬২ জভাাম্মৎ জযানজনা আক্তায জভাাঃ আরভগীয ভনরা গৃননী ,, ৯ ,, ৩০২২৯০৬১৩০৯০৭ ০১৮৪৩৪৮৮০৮৩ ,, ,,

১৬৩ নুরুর ক ভূঞা মৃত ফজভরয যভান ভূঞা পুরুল কৃলক ,, ৯ ,, ৩০১২৯২৩২৮১৯৬৩ ১৮৫৯৪৪৮০৭৮ ,, ,,

১৬৪ নভয়াধন মৃত দানা নভয়া পুরুল কৃলক ,, ৯ ,, ৩০১২৯২৩২৮০১৩৮ ১৮৬৭১৭৯৭২২ ,, ,,

১৬৫ ছনকনা জফগভ স্বাভী-জয়ায আাম্মদ ভনরা গৃননী ,, ৯ ,, ৩০১২৯২৩২৮৩৩৮৪ ০১৮১৩৬৬৩৬৯৫ ,, ,,

১৬৬ জভাাঃ জরাকভান জাভন 

াভটায়াযী

মুত আফদুর আনজজ 

াভটায়াযী

পুরুল কৃলক ,, ৯ ,, ৩০১২৯২৩২৮২৭৯০ ০১৮৩১৪৮৪২৯৫ ,, ,,

১৬৭ তাজুর ইরাভ নতা- মৃত আজভ আরী পুরুল কৃলক ভজনরপুয ৫ ,, ৩০১২৯২৩২৭৫১১১ ০১৮৩৮১৮৩১৩৭ ,, ,,

১৬৮ াইফুর ইরাভ আভনায়ায পুরুল কৃলক ধভ মপুয ৯ ,, ৩০১২৯২৩২৮০৯১৭ ১৮১২৭২৯৯৩৬ ,, ,,

১৬৯ কাভার উনিন আবুর াভভ পুরুল কৃলক ,, ৯ ,, ৩০১২৯২৩২৮১১৬৪ ১৮১৩৯০৭৫৬৩ ,, ,,

১৭০ যাভনা আবুর খাভয়য ভনরা গৃননী ,, ৯ ,, ৩০১২৯২৩২৮১২৩৯ ০১৮৩৭০৩৭৬৩৭ ,, ,,

১৭১ আফদুর কনযভ ভাযপত আরী পুরুল কৃলক ,, ৯ ,, ৩০১২৯২৩২৮০৯০১ ১৮৬০৮৭২৪৪৮ ,, ,,

১৭২ নফনফ পাভতভা তাজুর ইরাভ ভনরা গৃননী ,, ৯ ,, ৩০১২৯২৩২৮১০১৮ ০১৮২০৩১৮৫৬৮ ,, ,,

১৭৩ জভাাঃ আবুর জাভন মুছা কনযভ পুরুল কৃলক ,, ৯ ,, ১৫১৮৬৩৮২১২৩৪৪ ০১৯৯১৩৫২৯৬১ ,, ,,

১৭৪ নমুর দা নচত্তযঞ্জন দা পুরুল কৃলক ,, ৯ ,, ৩০১২৯২৩২৮০২৬৮ ০১৮৭১৮৯৪৮৩৩ ,, ,,

১৭৫ আভনায়ায জাভন নভরন াভর আম্মদ পুরুল কৃলক ,, ৯ ,, ৩০১২৯২৩২৮৩২৯৪ ১৮১৩৬৬৩৬৯৫ ,, ,,
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জজরাাঃ জপনী উভজরা- জপনী দয 

ক্র.নং নাভ নতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভনরা

জা গ্রাভ ওয়াড ম ইউননয়ন জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বি ভ াক্তাি ভ াবাইল 

নং

ংযুক্ত নডরাভযয নাভ নডরাভযয জভাফাইর 

নং১৭৬ তাজুর ইরাভ আফদুর ক পুরুল কৃলক ধভ মপুয ৯ ৪নং ধভ মপুয ৩০১২৯২৩২৮০২৯০ ০১৮৩৭০৩৭০৫৬ আবুর কারাভ আজাদ ১৮২০৬৩৮১১৭

১৭৭ জারার আাম্মদ াভর আম্মদ পুরুল কৃলক ,, ৯ ,, ৩০১২৯২৩২৮০৪০৩ ০১৮৭৬৯৯১৭২৬ ,, ,,

১৭৮ আফদুর আরীভ জয়নার আফদীন পুরুল কৃলক ,, ৯ ,, ৩০১২৯২৩২৮২২৪২ ১৮২১৫৫৭২৪১ ,, ,,

১৭৯ নভনা জফগভ জভাাঃ ইনরয়াছ ভনরা গৃননী ,, ৯ ,, ৩০১২৯২৩২৮০১১২ ০১৮৪০৪৯৪৭২৯ ,, ,,

১৮০ জভাাঃ জভাস্তপা জয়নার আফদীন পুরুল কৃলক ,, ৯ ,, ৩০১২৯২৩২৮১০১৩ ০১৮৬৪৯৯১৯৩৭ ,, ,,

১৮১ জভাাঃ আনযপ আাঃ মুনাপ পুরুল কৃলক ,, ৯ ,, ৩০১২৯২৩২৮০১৬০ ০১৮১১২০৩৯৯৮ ,, ,,

১৮২ জনজাভ উনিন আফদুর াই পুরুল কৃলক ,, ৯ ,, ৩০১২৯২৩২৮১২৮৯ ০১৮১১২৫১২৩৫ ,, ,,

১৮৩ জরদু নভয়া াভছুর ক পুরুল কৃলক ,, ৯ ,, ৩০১২৯২৩২৮১৪১২ ০১৮৪৫১১৯১১৮ ,, ,,

১৮৪ নপকুয যভান মৃত নাফারক জাভন পুরুল কৃলক ,, ৯ ,, ৩০১২৯২৩২৮০০৫০ ১৮২১০৩০৪২০ ,, ,,

১৮৫ জদভরায়াযা জফগভ স্বাভী- আফদুয যনভ ভনরা গৃননী পূফ ম কাছাড় ৩ ,, ১৯২৭০১৬৯০১২৫ ১৮৩৬৬৪৫০৮৩ ,, ,,

১৮৬ জভাাঃ ইনিছ জচৌধুযী জভাখভরছুয যভান পুরুল কৃলক ,, ৩ ,, ৩০১২৯২৩২৭০৫৬৬ ১৮৫৭৮৩৮৭৫৬ ,, ,,

১৮৭ আফদুর জনরর ধনা নভয়া পুরুল কৃলক ,, ৩ ,, ৩০১২৯২৩২৭০৫৫২ ১৮১৩৮২০১৪৭ ,, ,,

১৮৮ াভর আাম্মদ তাজর ইরাভ পুরুল কৃলক জজায়ায কাছাড় ১ ,, ৩০১২৯২৩২৭০৪৮২ ১৮২৬১৪৯১৭৩ ,, ,,

১৮৯ নযপা খাতুন মৃত নযাজ নভয়া ভনরা গৃননী পূফ ম কাছাড় ৩ ,, ৩০১২৯২৩২৮২৭২৯ ০১৮২৬১৪৯১৭৩ ,, ,,

১৯০ জভাাঃ ফাায নভয়া মৃত ফজলুয যভান পুরুল কৃলক জজায়ায কাছাড় ১ ,, ১৫৯৩৫২৫৪৫০৯১৫ ১৮৮৪১৫৭২০৬ ,, ,,

১৯১ জাভনয়াযা খাতুন নগয়া উনিন ভনরা গৃননী ভঠফানড়য়া ৪ ,, ৩০১২৯২৩২৬৭৮৬১ ০১৭১২৮৪৬৫৪১ ,, ,,

১৯২ জভাাঃ আাঃ জভাতাভরফ মৃত আফদুর কুদ্দুছ পুরুল কৃলক জজায়ায কাছাড় ১ ,, ৩০১২৯২৩২৭২৩৮৭ ১৮৫৮৪১৩৩৭৭ ,, ,,

১৯৩ আনযফুয যভান মৃত যহুর আনভন পুরুল কৃলক ,, ১ ,, ১৫৯৫৫০৯৬৫৯১৪৩ ১৮১৫৪৩৫৭৯২ ,, ,,

১৯৪ জভাাঃ া আরভ জানা নভয়া পুরুল কৃলক দুয়া ৩ ,, ৩০১২৯২৩২৬৭৪২৩ ১৮২৫২৯৩২৪৯ ,, ,,

১৯৫ পাভতভা জফগভ জাভার উনিন ভনরা কৃলক জজায়ায কাছাড় ১ ,, ৩০১২৯২৩২৭১৮৬০ ১৭১২৮৪৬৫৪১ ,, ,,

১৯৬ যনভা খাতুন স্বাভী-নভজানুয যভান ভনরা গৃননী দুয়া ৩ ,, ৩০১২৯২৩২৬৭৪১০ ০১৮৩০০০৫১৮৯ ,, ,,

১৯৭ আফদুর কাভদয নতা-মৃত নপকুয যভান পুরুল কৃলক ভজনরপুয ৫ ,, ৩০১২৯২৩২৭০৯৫৬ ০১৮৩৩২১৫৩২৭ ,, ,,

১৯৮ জদরায়াযা জফগভ স্বাভী-ভনপজুয যভান ভনরা গৃননী ,, ৫ ,, ৩০১২৯২৩২৭৪৫৯১ ০১৮৫০০০১১৭৯ ,, ,,

১৯৯ নানছভা জফগভ স্বাভী-নুরুর আরভ ভনরা গৃননী ,, ৫ ,, ১৯৮৫৩০১২৯২৩০০৫১০০ ০১৮৫০০০১১৭৯ ,, ,,

২০০ জভাাঃ আবু তাভয নতা-মৃত নযাজুর ইরাভ পুরুল কৃলক পূফ ম কাছাড় ৩ ,, ১৯৯২৩০১২৯২৩০০০১০০ ১৮৬৬০৮৭০৬৮ ,, ,,

২০১ ভন উনিন নতা-নযাজুর ইরাভ পুরুল কৃলক পূফ ম কাছাড় ৩ ৪নং ধভ মপুয ৩০১২৯২৩২২৭০৬৯৫ ১৭৩৯১৮৪৫৮২ ,, ,,

২০২ জভাাঃ াাদাত জাভন নতা- জভাাঃ অনজউল্যা পুরুল কৃলক ,, ৩ ,, ৩০১২৯২৩২৭০৪৪৩ ০১৮৩৯৬৫৯১২৭ ,, ,,
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জজরাাঃ জপনী উভজরা- জপনী দয 

ক্র.নং নাভ নতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভনরা

জা গ্রাভ ওয়াড ম ইউননয়ন জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বি ভ াক্তাি ভ াবাইল 

নং

ংযুক্ত নডরাভযয নাভ নডরাভযয জভাফাইর 

নং২০৩ জভাাঃ ওভান গনন ভাও. জভাাঃ আফদুর জনরর 

ভূঞা

পুরুল কৃলক পূফ ম কাছাড় ৩ ৪নং ধভ মপুয ৩০১২৯২৩২৭০৭৪৩ ১৭৩২৪৮৭০৮৯ আবুর কারাভ আজাদ ১৮২০৬৩৮১১৭

২০৪ নফনফ জজাযা নুয জাভন ভনরা গৃননী ভজনরপুয ৫ ,, ৩০১২৯২৩২৭৩৪৬০ ০১৮৬১৩০১০৫৬ ,, ,,

২০৫ জাানাযা জফগভ স্বাভী-ভীয আাম্মদ ভূঞা ভনরা গৃননী ,, ৫ ,, ৩০১২৯২৩২৭৩৪১৪ ১৮৩২৮১৬৫৮৯ ,, ,,

২০৬ আরী জাভন নতা- আবু ফক্কয পুরুল কৃলক ,, ৫ ,, ৩০১২৯২৩২৭৩৫৯৬ ১৮৪৩৪২৯২৫৯ ,, ,,

২০৭ জখাভতজা জফগভ আর ভামুন ভনরা গৃননী ,, ৫ ,, ৩০১২৯২৩২৭৪৮২৭ ১৮৬৬৯২৪৪০৮ ,, ,,

২০৮ জভাাঃ ইয়ানছন নতা-জভাাঃ জভাস্তপা পুরুল কৃলক ,, ৫ ,, ৩০১২৯২৩২৭৪৯৪৮ ১৮৩০১১০৭৯৩ ,, ,,

২০৯ এনাভয়ত জাভন নতা-মৃত ছাভদক নভয়া পুরুল কৃলক ,, ৫ ,, ৩০১২৯২৩২৭৩৭৬২ ০১৮৩০১১০৭৯৩ ,, ,,

২১০ আফদুর রনতপ ফাায নতা-মৃত আফদুর গনন পুরুল কৃলক ,, ৫ ,, ৩০১২৯২৩২৭৩৪০১ ০১৮৪৬২২১০৫৬ ,, ,,

২১১ জভাাঃ ইউছু নতা-মৃত সুজা নভয়া পুরুল কৃলক ,, ৫ ,, ৩০১২৯২৩২৭৩৬০৯ ১৮২২২২০৩১৫ ,, ,,

২১২ জভাাঃ আরী নতা-আম্বয আরী পুরুল কৃলক ,, ৫ ,, ৩০১২৯২৩২৭৫২২ ০১৮৩৯২৪৬৩০৪ ,, ,,

২১৩ ভভছনা খাতুন ফাদা নভয়া ভনরা নফখুক জজয়ায কাছাড় ১ ,, ৭৩১২৭১৬৯৫৯ ০১৮৮33437930 ,, ,,

২১৪ জাপয আাম্মদ নতা- কাজী তফজুর 

জাভন

পুরুল কৃলক ভজনরপুয ৫ ,, ৩০১২৯২৩২৭৪২৬৪ ১৮২৪৪১০১৮৫ ,, ,,

২১৫ াাফ উনিন নতা-পজভরয যভান পুরুল কৃলক ,, ৫ ,, ৩০১২৯২৩২৭৪৭৮০ ০১৮২০৬৩৮১১৭ ,, ,,

২১৬ ফুর আযা জফগভ স্বাভী-জভাাঃ দুদু নভয়া ভনরা গৃননী ,, ৫ ,, ৩০১২৯২৩২৭৩৬৬৩ ০১৮৫২৫৯৮০২৩ ,, ,,

২১৭ াভছুন নাায স্বাভী-মৃত আরী আম্মদ ভনরা গৃননী ,, ৫ ,, ৩০১২৯২৩২৭৪৯০৩ ১৮৫২৫৯৮০২৩ ,, ,,

২১৮ জভাাঃ জাপয উল্যা নতা-মৃত নছনিকুয যভান পুরুল কৃলক ,, ৫ ,, ৩০১২৯২৩২৭৩৩৪৮ ১৮১৬৮২২৬০৬ ,, ,,

২১৯ জজাযা জফগভ স্বাভী-ভনপজুয যভান ভনরা গৃননী পূফ ম কাছাড় ৩ ,, ৩০১২৯২৩২৭০৮৯৪ ১৮৬৭৭৮১১৯৩ ,, ,,

২২০ আভভনা জফগভ স্বাভী-সুরতান আাম্মদ ভনরা গৃননী জজায়ায কাছাড় ১ ,, ১৫৯৪৩০৯৬৬৭৭৭০ ০১৮৩৭৬৮৯২৩৯ ,, ,,

২২১ নছনিক আম্মদ নতা-নুয আাম্মদ পুরুল কৃলক দুয়া ৩ ,, ৩০১২৯২৩২৭০৯৪১ ০১৮৬৮৮৭৫৫৫৪ ,, ,,

২২২ ছাভরা স্বাভী-নুরুর ক ভনরা গৃননী ভটুয়া ৬ ,, ৩০১২৯২৩২৭৫৫৮৬ ০১৮২৭৮৬৫৬৪৩ ,, ,,

২২৩ জভাাঃ ইব্রানভ নতা-আফদুর মুনাপ পুরুল কৃলক ,, ৬ ,, ৩০১২৯২৩২৭৬০১৪ ০১৮২৭৮১০৭৫০ ,, ,,

২২৪ নুয জভাাম্মদ নতা-মৃত জভাাঃ ইউনুছ পুরুল কৃলক ভজনরপুয ৬ ,, ৩০১২৯২৩২৭৬৬৩৭ ০১৮২৭৮১০৭৫০ ,, ,,

২২৫ জভাাঃ জরাকভান ভনল্লক াভজযা জফগভ পুরুল কৃলক ,, ৬ ,, ৩০১২৯২৩২৭৬২৯০ ০১৮১১২৯৬৭৯১ ,, ,,

২২৬ াাদাত জাভন জনযপা খাতুন পুরুল কৃলক ,, ৬ ,, ৩০১২৯২৩২৭৬২৫২ ০১৯৩৭৫০৯১৫২ ,, ,,

২২৭ ভননয আাম্মদ ভনল্লক নতা-মৃত আরী আাম্মদ পুরুল কৃলক ,, ৬ ,, ৩০১২৯২৩২৭৬৫৮০ ০১৮২৪৮০১১০৮ ,, ,,

২২৮ াভছুন নাায স্বাভী-াভছুর ইরাভ ভনরা গৃননী ,, ৬ ,, ৩০১২৯২৩২৭৬৫৯২ ১৮৪৩৬৭০৯৭৩ ,, ,,
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