
 ১৩নং পরহাদনগর ইউননয়ন নরষদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'র সুনফধাভবাগীর নাভভর তানিকা

জজিাাঃ জপনী উভজিা- জপনী সদর 

ক্র.নং নাভ নতা/স্বাভীর নাভ পুরুষ/ 

ভনহিা

জশা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউননয়ন জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বি ভ াক্তাি ভ াবাইল 

নং

সংযুক্ত নিিাভরর নাভ নিিাভরর জভাফাইি 

নম্বর

১ জভাাঃ নুভরর জাভান মৃত আফদুস সাত্তার পুরুষ উত্তর পরহাদনগর ১ ১৩নং পরহাদনগর ৩০১২৯২৫৩১৬১৫৪ ০১৮১৮৩৭৯৯৯৬ জভাাঃ শাহ আিভ জখান্দকার ০১৮১৯৬১৩৩৩৫

২ কনরমুন হক মৃত ফাদশা নভয়া পুরুষ ,, ১ ,, ৩০১২৯২৫৩১৬৪১৪ ’০১৭৩০০৫২৪১০ ,, ,,

৩ আব্দুি হাই মৃত আফদুি কাভদর পুরুষ ,, ১ ,, ১৯১৩৯৭৯৭৫১ ০১823132484 ,, ,,

৪ রনহভা জফগভ জভাাঃ জখাকন ভনহিা ,, ১ ,, ৩০১২৯২৫৩১৬২৪৮ ০১৭৩০০৫২৩৭১ ,, ,,

৫ কনরমুি হক মৃত আবুি কাভশভ পুরুষ ,, ১ ,, ৬৪১৩৮৫৯৫৭৭ ০১869625954 ,, ,,

৬ আভিয়া জফগভ জভাাঃ কাভাি উনিন ভনহিা ,, ১ ,, ৩০১২৯২৫৩১৫৮১০ ০১৭৩০০৫২৭০০ ,, ,,

৭ িায়িা আক্তার ছাভি আহম্মদ ভনহিা ,, ১ ,, ৯৫৫৬৩২৫৭১৮ ০১823876712 ,, ,,

৮ জভাাঃ সািা উনিন জসকাভত্মর নভয়া পুরুষ ,, ১ ,, ৩০১২৯২৫৩১৬১১৬ ০১৭৩০০৫২৫০৬ ,, ,,

৯ জভাাঃ কনফর মৃত এয়ার আহম্মদ পুরুষ ,, ১ ,, ৩০১২৯২৫৩১৬৯১৮ ০১৭৮৭৬৫২৫৮১ ,, ,,

১০ নুর আিভ রম্নহুি আনভন পুরুষ ,, ১ ,, ৩০১২৯২৫৩১৫৫৫০ ০১৭৯০০৫২৪২৭ ,, ,,

১১ জয়ারা জফগভ নুর নফী ভনহিা ,, ১ ,, ৩০১২৯২৫৩১৫৫৭১ ০১৭৩০০৫২৩৭৯ ,, ,,

১২ জভাাঃ জফিাভয়ত জহাভসন ফনসর আহভদ পুরুষ ,, ১ ,, ৩০১২৯২৫৩১৫৫৫৪ ০১৭১৭৯৬১৬২৫ ,, ,,

১৩ জভাাঃ শাহীন মৃত নছনিক আহাম্মদ পুরুষ ,, ১ ,, ৩০১২৯২৫৩১৫৬২০ ০১৭৫৫৬০৮১১১ ,, ,,

১৪ জজাসনা আক্তার নভজান ভনহিা ,, ১ ,, ৩০১২৯২৫৩১৬৪৩৬ ০১৭১৬১৮৫৬৬৯ ,, ,,

১৫ শাভরজাহান জফগভ আফদুস ছাত্তার ভনহিা ,, ১ ,, ৩০১২৯২৫৩১৬৯৭১ ০১৭৩০০৫২৩০৩ ,, ,,

১৬ জভাাঃ পারম্নক সাভিহ আহাম্মদ পুরুষ ,, ১ ,, ৩০১২৮২৩৩৩১৬৫১ ০১৮১৮৭৯৯৩৫৮ ,, ,,

১৭ আফদুি হাই মৃত খুরনশদ আহম্মদ পুরুষ ,, ১ ,, ৩০১২৯২৫৩১৬৮৩৭ ০১৭৩০০৫২৭৫৩ ,, ,,

১৮ এভরান জহাভসন জভাাঃ ইকফাি জহাভসন পুরুষ ,, ১ ,, ৭৮০৩৯২৫৯৭৮ ০১861605487 ,, ,,

১৯ হানছনা জফগভ আবুি খাভয়র ভনহিা ,, ১ ,, ২৩৬৩৯৭২৪১১ ০১881150824 ,, ,,

২০ জগািশান আরা আনভন ভূঞা ভনহিা ,, ১ ,, ২৩৬৩৭৬১৩৮৪ ০১859161584 ,, ,,

২১ জভাাঃ নগয়াস উনিন পজলুি হক পুরুষ ,, ১ ,, ৩০১২৯২৫৩১৬২৩৮ ০১৭৩০০৫২৭৫৪ ,, ,,

২২ সনপ উিস্নাহ আফদুর রনশদ পুরুষ ভধ্যভ পরহাদনগর ২ ,, ৩০১২৯২৫৩১৭২২৭ ০১৭৩০০৫২৭৫২ ,, ,,

২৩ শাভসুর জনহার পজলুি কনরভ ভনহিা ,, ২ ,, ১৪৬৩৯৪৭২৫৭ ০১817750114 ,, ,,

২৪ ভাবুবুি হক শাভসুি হক পুরুষ ,, ২ ,, ৪৬১৩৮৯৮৬৮৫ ০১850845026 ,, ,,

২৫ জভাাঃ ইব্রানহভ জভাাঃ সাভদক পুরুষ ,, ২ ,, ৬৮৬৩৭৬৭৭০০ ০১830915069 ,, ,,
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জজিাাঃ জপনী উভজিা- জপনী সদর 

ক্র.নং নাভ নতা/স্বাভীর নাভ পুরুষ/ 

ভনহিা
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নং

সংযুক্ত নিিাভরর নাভ নিিাভরর জভাফাইি 

নং

২৬ জভাাঃ আবু ইউছুপ জভাাঃ ফজভির রহভান পুরুষ ভধ্যভ পরহাদনগর ২ ১৩নং পরহাদনগর ৩০১২৯২৫৩১৭২৫০ ০১৮১৫১১১৫৯৮ জভাাঃ শাহ আিভ জখান্দকার ০১৮১৯৬১৩৩৩৫

২৭ ভাসুদা আক্তার আবু তাভহর ভনহিা ,, ২ ,, ৩০১২৯২৫৩১৭৮২৭ ০১৭৫৫৬০৮০৫১ ,, ,,

২৮ ভানফয়া খাতুন জভাাঃ আনজজুি হক ভনহিা ,, ২ ,, ৩০১২৯২৫৩১৭৩০৯ ০১৭৮৭৬৫২৬৬২ ,, ,,

২৯ জভাাঃ আফদুি হক মৃত সাভছুি হক পুরুষ ,, ২ ,, ৩০১২৯২৫৩১৭২৮৬ ০১৭৫৫৬০৮১২০ ,, ,,

৩০ জভাাঃ হারম্নন জভাাঃ আফদুি হক পুরুষ ,, ২ ,, ৩০১২৯২৫৩১৭২৮৮ ০১৯১৮৪৩১১৬২ ,, ,,

৩১ হানছনা আক্তার রম্নহুি আনভন ভনহিা ,, ২ ,, ৩০১২৯২৫৩১৮০৯৫ ০১৭৮৭৬৫২৬২৭ ,, ,,

৩২ নফনফ আয়শা আবু তাভহর ভনহিা ,, ২ ,, ৯৫৫৬৩২৫৭১৮ ০১823876812 ,, ,,

৩৩ জরনজয়া জফগভ খুরনশদ আহম্মদ ভনহিা ,, ২ ,, ৬৮৬৩৮৫৪৮৮৮ ০১874863964 ,, ,,

৩৪ জভাাঃ হাছান আিী মৃত সুিতান আহভভদ পুরুষ ,, ২ ,, ৩০১২৯২৫৩১৮১২৬ ০১৭৮৭৬৫২৬১৬ ,, ,,

৩৫ জছভনা খাতুন জভাাঃ আবুি কাভশভ ভনহিা ,, ২ ,, ৩০১২৯২৫৩১৭৩১২ ০১৭৩০০৫২৩৯১ ,, ,,

৩৬ জভাাঃ আফদুি ওহাফ মৃত আফদুি ছত্তর পুরুষ ,, ২ ,, ৩০১২৯২৫৩১৭০৪৪ ০১৭৩০০৫২৪৪০ ,, ,,

৩৭ আনভর জহাভসন ফজরুর রহভান পুরুষ ,, ২ ,, ২৮১৩৭৫২০৯১ ০১830859756 ,, ,,

৩৮ ফাচ্চু নভয়া মৃত ফজভির রহভান পুরুষ ,, ২ ,, ৩০১২৯২৫৩১৭৪৭৯ ০১৭১২১১৮২৯৪ ,, ,,

৩৯ নফনফ রনহভা ভননর আহাম্মদ ভনহিা ,, ২ ,, ৩০১২৯২৫৩১৮০২৯ ০১৭৩০০৫২৩৪৭ ,, ,,

৪০ নফনফ জজাহরা জভাাঃ ইব্রাহীভ ভনহিা ,, ২ ,, ৩০১২৯২৫৩১৬৮৮১ ০১৮১১৯০৯১৩৯ ,, ,,

৪১ জভাাঃ আফদুি হক মৃত সাভসুি হক পুরুষ ,, ২ ,, ৩০১২৯২৫৩১৭০৪২ ০১৮১৫৭৬১৩২০ ,, ,,

৪২ আভয়শা জফগভ আভনায়ার জহাভসন ভনহিা ,, ২ ,, ৩০১২৯২৫৩১৭১১৪ ০১৭৩০০৫২৭৮৮ ,, ,,

৪৩ িায়িা জফগভ রনফউি হক ভনহিা ,, ২ ,, ৭৮০৩৯২৫৯৭৮ ০১861605487 ,, ,,

৪৪ হানছনা আক্তার ভগভফাি আহম্মদ ভনহিা ,, ২ ,, ২৩৬৩৯৭২৪১১ ০১881150824 ,, ,,

৪৫ জভাাঃ জফিার জহাভসন জভাাঃ নুরুি হক ভনহিা ,, ২ ,, ২৩৬৩৭৬১৩৮৪ ০১859161584 ,, ,,

৪৬ ভানফয়া খাতুন সাহাফ উনিন ভনহিা ,, ২ ,, ৩০১২৯২৫৩১৭১২১ ০১৭৮৭৬৫২৬৩৮ ,, ,,

৪৭ নুভরর নাহার ভজি হক ভনহিা সুিতান পুর ২ ,, ১৯১৩৯৭৫৮৭৫ ০১822102748 ,, ,,

৪৮ জভাাঃ জফিার জহাভসন নুরুি  হক পুরুষ ভধ্যভ পরহাদনগর ২ ,, ২৩৬৩৭৬১৩৮৪ ০১859161584 ,, ,,

৪৯ জরাকছানা আক্তার জনসভ উনিন ভনহিা ,, ২ ,, ৪৬১৩৩৮৯৮৬৮৫ ০১850845026 ,, ,,

৫০ শনহদুি ইসিাভ ভাহবুবুি হক পুরুষ ,, ২ ,, ৬৮৬৩৭৬৭৭০০ ০১830915069 ,, ,,
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জজিাাঃ জপনী উভজিা- জপনী সদর 

ক্র.নং নাভ নতা/স্বাভীর নাভ পুরুষ/ 

ভনহিা

জশা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউননয়ন জাতীয় পরিচয় পত্রত্রি নম্বি ভ াক্তাি ভ াবাইল 

নং

সংযুক্ত নিিাভরর নাভ নিিাভরর জভাফাইি 

নং

৫১ জয়ারা জফগভ রনফউি হক ভনহিা ভধ্যভ পরহাদনগর ২ ১৩নং পরহাদনগর ৩০১২৯২৫৩১৭৯১১ ০১৭২৪৪৯৯৯১৯ জভাাঃ শাহ আিভ জখান্দকার ০১৮১৯৬১৩৩৩৫

৫২ জভাাঃ জাভন আিভ মৃত আনি আহভদ পুরুষ ,, ২ ,, ৩০১২৯২৫৩১৭৩৭৪ ০১৬৭০৮১৭৯৮১ ,, ,,

৫৩ নফনফ জুভিখা পজলুি হক ভনহিা ,, ২ ,, ৩০১২৯২৫৩১৭১০৯ ০১৭৮৭৬৫২৬২২ ,, ,,

৫৪ হারা ধর সনপ উল্যাহ পুরুষ ,, ২ ,, ৫০৯৯৫০৪২৭৫ ০১862369849 ,, ,,

৫৫ জয়নাি আভফদীন হানফবুল্লা পুরুষ ,, ২ ,, ১৯৭১৩০১২৯২৫০০০০০০ ০১839397844 ,, ,,

৫৬ জফিাি জহাভসন কাভাি উনিন পুরুষ ,, ২ ,, ৫৫৫১৮৫৫৬৭৮ ০১867740343 ,, ,,

৫৭ িায়িা জফগভ রনপক আহভদ ভনহিা দনিণ পরহাদনগর ৩ ,, ৩০১২৯২৫৩১৯৬৪১ ০১৮১৯১৯৫৩৭৭ ,, ,,

৫৮ নফনফ পাভতভা আহভদ আিভ ভনহিা ,, ৩ ,, ৩০১২৯২৫৩১৯৬৯৬ ০১৭১১৪৬৬৬৫৭ ,, ,,

৫৯ আইনুর নাহার রনফউি হক ভনহিা ,, ৩ ,, ৩০১২৯২৫৩১৯৬৭০ ০১৮১৯৮৩৭৩০৫ ,, ,,

৬০ হানিভা খাতুন জভাাঃ আফদুি ভন্নান ভনহিা ,, ৩ ,, ৩০১২৯২৫৩১৯৬৫২ ০১৮৫১৪৪৬৫০০ ,, ,,

৬১ রম্ননয়া জফগভ মৃত ভাহবুফি হক ভনহিা ,, ৩ ,, ৩০১২৯২৫৩১৯৬১৪ ০১৮১৪৮৭৪১৬৭ ,, ,,

৬২ কাভাি উনিন অনি আহাম্মদ পুরুষ ,, ৩ ,, ৩০১২৯২৫৩১৯৭৪৩ ০১৮১৪৩৮৬৩৬৩ ,, ,,

৬৩ আবুি জহাভসন মৃত আবু ফক্কর পুরুষ ,, ৩ ,, ৩০১২৯২৫৩১৯৩৫৫ ০১৭৮৭৬৫২৬২৮ ,, ,,

৬৪ জভাাঃ আবু ইউছুপ মৃত জভাাঃ এছাক পুরুষ ,, ৩ ,, ৩০১২৯২৫৩১৯৬৪৬ ০১৮১৯৭৪৪১৮২ ,, ,,

৬৫ জািাি আহাম্মদ মৃত ছছয়ভদর রহভান পুরুষ ,, ৩ ,, ৩০১২৯২৫৩১৯১৫৪ ০১৮৬৮৭৮৫১৪৩ ,, ,,

৬৬ জভাাঃ আবুর ফশর মৃত আফদুি ভনজদ পুরুষ ,, ৩ ,, ৩০১২৯২৫৩১৯০৪৩ ০১৮১৯৬২২৩৩৯ ,, ,,

৬৭ আইয়ুফ খান মৃত আফদুি জভাতাভিফ পুরুষ ,, ৩ ,, ৩০১২৯২৫৩১৯৩৫৭ ০১৭৩০০৫২৭৮৭ ,, ,,

৬৮ জভাাঃ আবুি জহাভসন মৃত নুরম্নি হক পুরুষ ,, ৩ ,, ৩০১২৯২৫৩১৯০২৭ ০১৭১২৩৫৪৯৬০ ,, ,,

৬৯ শাহ আিভ মৃত আফদুি জভানভন পুরুষ ,, ৩ ,, ৩০১২৯২৫৩১৮৫৫৭ ০১৭৮৭৬৫২৬১৭ ,, ,,

৭০ নানগ মস আক্তার নুরম্নি হুদা ভনহিা ,, ৩ ,, ১৯৮৩৩০১২৯২৫০০০০০০ ০১৭৪১৭০৪২৭৭ ,, ,,

৭১ ফাহার আহাম্মদ মৃত আফদুর রশীদ পুরুষ ,, ৩ ,, ৩০১২৯২৫৩১৮৭৭২ ০১৮১৯৬৬৩৮১৪ ,, ,,

৭২ জভাাঃ জাভাি উনিন মৃত আবুি খাভয়র পুরুষ ,, ৩ ,, ৩০১২৯২৫৩১৮৮৬২ ০১৭২২৪৩৭৮০১ ,, ,,

৭৩ জজাসনারা জফগভ সনপ উল্যাহ ভনহিা ,, ৩ ,, ৩০১২৯২৫৩১৯৩৬৪ ০১৯১৫৮৪৮৫৪৪ ,, ,,

৭৪ জরনজয়া জফগভ মৃত জািাি আহভদ ভনহিা ,, ৩ ,, ৩০১২৯২৫৩১৯৮৪৬ ০১৭১৩৬১৬৪৬১ ,, ,,

৭৫ জছভনা জফগভ নুরম্নি আফছার ভনহিা ,, ৩ ,, ৩০১২৯২৫৩১৮৫৬০ ০১৯৫১৭০৬০৬৯ ,, ,,
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 ১৩নং পরহাদনগর ইউননয়ন নরষদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'র সুনফধাভবাগীর নাভভর তানিকা

জজিাাঃ জপনী উভজিা- জপনী সদর 

ক্র.নং নাভ নতা/স্বাভীর নাভ পুরুষ/ 

ভনহিা

জশা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউননয়ন জাতীয় পরিচয় পত্রত্রি নম্বি ভ াক্তাি ভ াবাইল 

নং

সংযুক্ত নিিাভরর নাভ নিিাভরর জভাফাইি 

নং

৭৬ ছুনপয়া জফগভ নুর ইসিাভ ভনহিা দনিণ পরহাদনগর ৩ ১৩নং পরহাদনগর ৩০১২৯২৫৩১৯৬৯০ ০১৮৫৯৮৪৪৫৫৯ জভাাঃ শাহ আিভ জখান্দকার ০১৮১৯৬১৩৩৩৫

৭৭ নফনফ জুভিখা জভাাঃ আিভগীর ভনহিা ,, ৩ ,, ৩০১২৯২৫৩১৯৫৩৯ ০১৭২৯০৭৮৪৪৬ ,, ,,

৭৮ আহাম্মদ কনরভ মৃত হানফফ উল্যাহ পুরুষ ,, ৩ ,, ৩০১২৯২৫৩১৯৬৬৭ ০১৭২২১০৫৮২৮ ,, ,,

৭৯ সাইফুি ইসিাভ আফদুি খাভিক পুরুষ জক.এভ.জঘানা ৪ ,, ৪৬৪০০০২২১০ ০১839370422 ,, ,,

৮০ ফনছর আহাম্মদ আিী আকফর পুরুষ ,, ৪ ,, ৩০১২৯২৫৩২১২৯০৩ ০১৭১১০৫১৫৫১ ,, ,,

৮১ ভনহ উনিন জভাাঃ জভাতুমজা পুরুষ ,, ৪ ,, ৩০১২৯২৫৩২১৭০৫ ০১৬৭২৪৬৫৪৭২ ,, ,,

৮২ ভাভজদা জফগভ কনফর আহাম্মদ ভনহিা ,, ৪ ,, ১৯৫৬৩০১২৯২৫০১৪৭০০ ০১839838959 ,, ,,

৮৩ জাভাি উনিন জফিাভয়ত জহা. পুরুষ ,, ৪ ,, ৬৪১৩৯৭৮৮৪৯ ০১৮30035912 ,, ,,

৮৪ জসভনায়ারা জফগভ মৃত হনিস নভয়া ভনহিা ,, ৪ ,, ৭৩১৩৮৮৫১৮৩ ০১862341555 ,, ,,

৮৫ শাভহনা আক্তার মৃত আবুি কািাভ ভনহিা ,, ৪ ,, ৫৫১৩৭৭৯২৭১ ০১৮39464290 ,, ,,

৮৬ শাভসুর নাহার নুরুি আপসার ভনহিা ,, ৪ ,, ৩০১২৯২৫৩২২২০ ০১837041830 ,, ,,

৮৭ নফনফ পাভতভা সাহাফ উনিন ভনহিা ,, ৪ ,, ৩০১২৯২৫৩২০২০৯ ০১৮১৩৭৩৭২০৭ ,, ,,

৮৮ আভিয়া জফগভ আফদুি কাভদর ভনহিা ,, ৪ ,, ৩০১২৯২৫৩২১২৭৩ ০১৭২৭৬৭৩৩১০ ,, ,,

৮৯ আভভনা জফগভ জগািাভ ভতুজা ভনহিা ,, ৪ ,, ৫৫১৩৭৭৩১২৬ ০১837770067 ,, ,,

৯০ িায়িা জফগভ ফাচ্চু নভয়া ভনহিা ,, ৪ ,, ৩০১২৯২৫৩২০৪৫৩ ০১৭৭৯৭১৮২৮১ ,, ,,

৯১ নাজভা আক্তার জভাাঃ জনসভ উনিন ভনহিা ,, ৪ ,, ৩০১২৯২৫৩২১১৩৪ ০১৯৫৩৭০৫৩১০ ,, ,,

৯২ জভাাঃ ইউসু আফদুি খাভিক পুরুষ ,, ৪ ,, ৭৩১৩৮০৩৬১৬ ০১৮64289097 ,, ,,

৯৩ জভাাঃ আিভগীর আফদুি খাভিক পুরুষ ,, ৪ ,, ১৪৬৩৮৭৪০৫৫ ০১811337519 ,, ,,

৯৪ জভাাঃ জফিাি শাহ আিভ পুরুষ ছনরাজপুর ৮ ,, ৩০১২৯২৫৩৩০১৭৭ ০১৯৮৬৬৩০৭২৫ ,, ,,

৯৫ জভাাঃ হাননপ মুনি নভয়া পুরুষ ,, ৮ ,, ৯১২৬৯৭৭৮২৭ ০১815944553 ,, ,,

৯৬ ভনহ উনিন জহাভসন আহাম্মদ পুরুষ পূফ ম সুিতানপুর ৪ ,, ৩০১২৯২৫৩২৭৭২৪ ০১৭১৯৯৭২১৫৫ ,, ,,

৯৭ জাভহর আহম্মদ সুিতান আহাম্মদ পুরুষ জক.এভ.জঘানা ৪ ,, ১৯৮২৩০১২৯২৫০০০০০০ ০১৭১৮৯৯৩০৪৬ ,, ,,

৯৮ নসরাজ উভিৌিা মুিকুভতর রহভান পুরুষ পূফ ম সুিতানপুর ৭ ,, ৩০১২৯২৫৩২৭৩২২ ০১৭১১৩৮২৮৪৫ ,, ,,

৯৯ রাভহনা আক্তার জভাাঃ ইনিয়াছ ভনহিা ,, ৭ ,, ৩০১২৯২৫৩২৭৬২৬ ০১৭১০৫৬৬৫৪৭ ,, ,,

১০০ জাভাি উিীন দীি জভাহাম্মদ পুরুষ ,, ৭ ,, ৩০১২৯২৫৩২৭১৯০ ০১৮৫৮৯৮০২০৭ ,, ,,
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 ১৩নং পরহাদনগর ইউননয়ন নরষদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'র সুনফধাভবাগীর নাভভর তানিকা

জজিাাঃ জপনী উভজিা- জপনী সদর 

ক্র.নং নাভ নতা/স্বাভীর নাভ পুরুষ/ 

ভনহিা

জশা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউননয়ন জাতীয় পরিচয় পত্রত্রি নম্বি ভ াক্তাি ভ াবাইল 

নং

সংযুক্ত নিিাভরর নাভ নিিাভরর জভাফাইি 

নং

১০১ জশখ জভাাঃ জহাভসন দনিলুর রহভান পুরুষ পরহাদনগর ৩ ১৩নং পরহাদনগর ৩০১২৯২৫৩৩১৬৯৮ ০১৬৮৮৩৫৫৫৪০ জভাাঃ শাহ আিভ জখান্দকার ০১৮১৯৬১৩৩৩৫

১০২ জসাহরাফ জহাভসন মৃত আইয়ুফ আিী পুরুষ পূফ ম সুিতানপুর ৭ ,, ১৯৯৩১৫৯২৮৩০০৩৯০০০ ০১৭২৯০৭৮৪৪১ ,, ,,

১০৩ জয়নফ নফনফ আবুি খাভয়র ভনহিা জক.এভ.জঘানা ৪ ,, ৩০১২৯২৫৩২০২১৯ ০১৭৫৫৬০৮০৩০ ,, ,,

১০৪ শহীদুি ইসিাভ ভনজবুি হক পুরুষ চরকািীদাস ৫ ,, ৯৫৫৬৯০৬৫৯৩ ০১887745581 ,, ,,

১০৫ নফনফ খনতজা সনপ আহম্মদ ভনহিা ,, ৫ ,, ৩৭১৩৮২০৬৬৪ ০১৭91146495 ,, ,,

১০৬ নাজভা আক্তার জসাভিভান ভনহিা ,, ৫ ,, ৪৬১৩৮৩৫১৮২ ০১828048219 ,, ,,

১০৭ কনহনুর আক্তার মৃত রহভত উল্যাহ ভনহিা ,, ৫ ,, ৩০১২৯৩০৩৭৯২৩৮ ০১৯৯৬৫৬৮৩৯৩ ,, ,,

১০৮ জভাাঃ  আবু ফক্কর নছ. মৃত পভয়জ আহাম্মদ পুরুষ ,, ৫ ,, ১৯৬৭৩০১২৯২৫০০০০০০ ০১৭৮৭৬৫২৫৪৮ ,, ,,

১০৯ জভাাঃ আফদুি হক মৃত নুরম্নি ইসিাভ পুরুষ ,, ৫ ,, ৩০১২৯২৫৩২২১৪৫ ০১৭৮৭৬৫২৬৭৬ ,, ,,

১১০ শাভহদা আক্তার আব্দুি কুদুস ভনহিা ,, ৫ ,, ৯৫৭৫৯১২৭৯৬ ০১867424271 ,, ,,

১১১ নুরুি আপসার নসরাজুি ইসিাভ পুরুষ ,, ৫ ,, ৮২৪৮৪৫৮৫৩৪ ০১812800798 ,, ,,

১১২ ারবীন আকতার রসুি আহাম্মদ ভনহিা ,, ৫ ,, ৩০১২৯২৫৩২২৯৪১ ০১৭৮৭৬৫২৫৩০ ,, ,,

১১৩ জনরনা জফগভ আবুি কাভশভ ভনহিা ,, ৫ ,, ৩০১২৯২৫৩২২৯৫৫ ০১৭৮৭৬৫২৫৬২ ,, ,,

১১৪ আবুি কাভশভ মৃত আহাম্মদ হক পুরুষ ,, ৫ ,, ৩০১২৯২৫৩২৩০২৬ ০১৭২২৬৬৮৪৫৮ ,, ,,

১১৫ জভাাঃ আবুি কািাভ মৃত তাভহর আহাম্মদ পুরুষ ,, ৫ ,, ৩০১২৯২৫৩২৩০৭৩ ০১৭৫৫৬০৮১৯৩ ,, ,,

১১৬ সুনপয়া খাতুন আফদুি কনরভ ভনহিা ,, ৫ ,, ৫০৬৩৮৯০২৪৭ ০১880388409 ,, ,,

১১৭ নফনফ ছনকনা আফদুি শুক্কুর ভনহিা ,, ৫ ,, ৩০১২৯২৫৩২৩৩১৩ ০১৭২৯০৭৮৪০৪ ,, ,,

১১৮ আভিয়া জফগভ আফদু রম্ন ভনহিা ,, ৫ ,, ৫৫৭০৪০৮০২০৩২০৯৮০ ০১৭৫৫৬০৮০৭৫ ,, ,,

১১৯ পনরদা ইয়াছনভন জভাাঃ নজয়াউর রহভান ভনহিা ,, ৫ ,, ৩০১২৯২৫৩২৩২৭৭ ০১৭৫৫৬০৮১৯০ ,, ,,

১২০ আছনকভরর জনছা কাভাি উনিন ভনহিা ,, ৫ ,, ৩০১২৯২৫৩২২৬৪৪ ০১৭৩০০৮২৫৫১ ,, ,,

১২১ জরাভকয়া জফগভ মৃত পনকর আহাম্মদ ভনহিা ,, ৫ ,, ৩০১২৯২৫৩২২৯৫৯ ০১৭৫৫৬০৮১৮০ ,, ,,

১২২ জভাাঃ নুর কনরভ মৃত জিদু নভয়া পুরুষ ,, ৫ ,, ৩০১২৯২৫৩২২৮০০ ০১৭২৯৮০৪৩৫৪ ,, ,,

১২৩ জরাকছানা আক্তার জফিাভয়ত জহাভসন ভনহিা ,, ৫ ,, ৫০৯৮১৬৪৭০৯ ০১843977352 ,, ,,

১২৪ জসতারা জচৌধুরী নুরনফী জচৌধুরী ভনহিা ,, ৫ ,, ৯১৫৩৮১৬৪৩৫ ০১859282545 ,, ,,

১২৫ কনফর আহাম্মদ মৃত জভাাঃ ইনিি্স পুরুষ ,, ৬ ,, ৩০১২৯২৫৩২৬৪৩৯ ০১৭৮৭৬৫২৫০০ ,, ,,
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 ১৩নং পরহাদনগর ইউননয়ন নরষদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'র সুনফধাভবাগীর নাভভর তানিকা

জজিাাঃ জপনী উভজিা- জপনী সদর 

ক্র.নং নাভ নতা/স্বাভীর নাভ পুরুষ/ 

ভনহিা

জশা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউননয়ন জাতীয় পরিচয় পত্রত্রি নম্বি ভ াক্তাি ভ াবাইল 

নং

সংযুক্ত নিিাভরর নাভ নিিাভরর জভাফাইি 

নং

১২৬ শাভহনা জফগভ জভাাঃ  ভনপজ উনিন ভনহিা চরিািা ৫ ১৩নং পরহাদনগর ৩০১২৯২৫৩২৪৪৭৬ ১৮১২৭৬২৫৯২ জভাাঃ শাহ আিভ জখান্দকার ০১৮১৯৬১৩৩৩৫

১২৭ জভাাঃ ভনপজ উনিন মৃত দনিলুর রহভান পুরুষ ,, ৫ ,, ৩০১২৯২৫৩২৪৪৭৫ ০১৮১৯৬৭০৩৭৯ ,, ,,

১২৮ নুর নাহার আনরফুি ইসিাভ ভনহিা জগত জীফনপুর ৬ ,, ৩০১২৯২৫৩২৫৯০৪ ০১৭৫০৮২১৭১ ,, ,,

১২৯ কনফর  আহাম্মদ মৃত ননজর আহাং পুরুষ চরিািা ৫ ,, ৩০১২৯২৫৩২৪১৪৯ ০১৯১৫৩৮১১৮৬ ,, ,,

১৩০ অনহদুর রহভান রনফউি হক পুরুষ ,, ৫ ,, ৩০১২৯২৫৩২৪৪২৬ ০১৮৭৬৫২৫৫৯ ,, ,,

১৩১ আভনায়ার জহাভসন আবুি জহাভসন পুরুষ ,, ৫ ,, ৩০১২৯২৫৩২৪৪৩২ ০১৭৫৫৬০৮০৭৪ ,, ,,

১৩২ িায়িা জফগভ আবু তাভহর ভনহিা ,, ৫ ,, ৩০১২৯২৫৩২৪২০৮ ০১৭১২৬০৪১৪৭ ,, ,,

১৩৩ এফাদ উল্যাহ মৃত িনকয়ত উল্যাহ পুরুষ ,, ৫ ,, ৩০১২৯২৫৩২৪৩৩৩ ০১৭৫৫৬০৮১৭৬ ,, ,,

১৩৪ ভাহবুবুি হক মৃত িনকয়ত উল্যাহ পুরুষ ,, ৫ ,, ৩০১২৯২৫৩২৪৩২০ ০১৭৩০০৫২৫৬০ ,, ,,

১৩৫ জরাভকয়া জফগভ ওফায়দুি হক ভনহিা ,, ৫ ,, ৩০১২৯২৫৩২৪০৩৫ ০১৭৫৫৬০৮০৫৯ ,, ,,

১৩৬ আনম্বয়া খাতুন আবুি জহাভসন ভনহিা ,, ৫ ,, ৩০১২৯২৫৩২৪০৫২ ০১৭৮৭৬৫২৫৬৮ ,, ,,

১৩৭ আনম্বয়া খাতুন শনরয়ত উল্যাহ ভনহিা ,, ৫ ,, ৩০১২৯২৫৩২৪৩২৮ ০১৭১৪৯০৮৬৯৩ ,, ,,

১৩৮ ছাভিহা খাতুন হাভরজ আহাম্মদ ভনহিা ,, ৫ ,, ৩০১২৯২৫৩২৪১৩৬ ০১৭৫৫৬০৮১৭৮ ,, ,,

১৩৯ নফনফ পাভতভা ভননর আহাম্মদ ভনহিা ,, ৫ ,, ৩০১২৯২৫৩২৪৪০৪ ০১৭৮৭৬৫২৫৬১ ,, ,,

১৪০ আবু তাভহর মৃত তফজি আহাম্মদ পুরুষ ,, ৫ ,, ৩০১২৯২৫৩২৪৪১৬ ০১৭২৯০৭৮৪৭৪ ,, ,,

১৪১ জাভভসদ আিভ আবুি কািাভ পুরুষ চরকািীদাস ৫ ,, ৩৭১৩৮৯৯৯৭৩ ০১832990771 ,, ,,

১৪২ আভিয়া জফগভ নসরাজুি হক ভনহিা ,, ৫ ,, ৩০১২৯২৫৩২৩১৩৫ ০১৭৮৭৬৫২৬১২ ,, ,,

১৪৩ আভনায়ারা জফগভ আফদুি খাভিক ভনহিা ,, ৫ ,, ৩০১২৯২৫৩২২০৩৮ ০১৭৮৭৬৫২৫৭৮ ,, ,,

১৪৪ সাভহনা আক্তার ভনপজুর রহভান ভনহিা ,, ৫ ,, ৩০১২৯২৫৩২৩১০৮ ০১৭৮৭৬৫২৫১৮ ,, ,,

১৪৫ ছনকনা জফগভ মৃত খুরনশদ আহাং ভনহিা ,, ৫ ,, ৩০১২৯২৫৩২২৩১০ ০১৭১০৮৮৭৯৬১ ,, ,,

১৪৬ জভাাঃ হাননপ ছাভফদ আিী পুরুষ ,, ৫ ,, ৩২৬৩৯০৮৫৯৬ ০১868816544 ,, ,,

১৪৭ জহাসভনয়ারা জফগভ জভাাঃ নুর কনরভ ভনহিা ,, ৫ ,, ৩০১২৯২৫৩২২৫৬৮ ০১৮১৫৭২০৪৮৮ ,, ,,

১৪৮ নফনফ সনকনা আফদুি গনন ভনহিা ,, ৫ ,, ৩০১২৯২৫৩২৩৪৪০ ০১৭২৯০৭৮৪১০ ,, ,,

১৪৯ জভাাঃ ভন্জজুর আিভ মৃত পনকর আহাং পুরুষ ,, ৫ ,, ৩০১২৯২৫৩২৩১৭৯ ০১৭৫৫৬০৮০২২ ,, ,,

১৫০ জদি আপভরাজ রনপক উনিন ভনহিা ,, ৫ ,, ১৯১৩৮২১৫৩২ ০১৮45117784 ,, ,,
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 ১৩নং পরহাদনগর ইউননয়ন নরষদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'র সুনফধাভবাগীর নাভভর তানিকা

জজিাাঃ জপনী উভজিা- জপনী সদর 

ক্র.নং নাভ নতা/স্বাভীর নাভ পুরুষ/ 

ভনহিা

জশা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউননয়ন জাতীয় পরিচয় পত্রত্রি নম্বি ভ াক্তাি ভ াবাইল 

নং

সংযুক্ত নিিাভরর নাভ নিিাভরর জভাফাইি 

নং

১৫১ পাভতভা জফগভ আবুি কাভশভ ভনহিা চরকািীদাস ৫ ১৩নং পরহাদনগর ৩০১২৯২৫৩২৩১৪৬ ০১৬৭৫৭৯৬৫০৮ জভাাঃ শাহ আিভ জখান্দকার ০১৮১৯৬১৩৩৩৫

১৫২ নফনফ রনহভা আবুি কাভসভ ভনহিা ,, ৫ ,, ৩০১২৯২৫৩২৩০২৬ ০১৫৫৬০৮০৮৪ ,, ,,

১৫৩ জনহরুি ইসিাভ পভয়জ আহম্মদ পুরুষ ,, ৫ ,, ৫০৮৭৬৫২২৮৪ ০১817584622 ,, ,,

১৫৪ জভাাঃ ইনিয়াছ মৃত রম্নহুি আনভন পুরুষ ,, ৫ ,, ৩০১২৯২৫৩২২৮৫২ ০১৭৩০০৫২৩৫১ ,, ,,

১৫৫ জদভিায়ারা জফগভ মৃত আফদুি হাভশভ ভনহিা ,, ৫ ,, ৩০১২৯২৫৩২৩১৯০ ০১৭৫৫৬০৮০০৪ ,, ,,

১৫৬ ছাভিহা জফগভ জভাাঃ হাননপ ভনহিা ,, ৫ ,, ৩০১২৯২৫৩২২৪৫৫ ০১৭৩০০৮২৬৮৩ ,, ,,

১৫৭ জনরনা জফগভ জভাহাম্মদ জসনিভ ভনহিা জক.এভ.জঘানা ৪ ,, ৩০১২৯২৫৩২০২১৬ ০১৭২৯০৭৮৪২৫ ,, ,,

১৫৮ আভনায়ারা জফগভ মৃত আফদুর রনশদ ভনহিা পূফ ম সুিতানপুর ৭ ,, ৩০১২৯২৫৩২৬৭২৬ ০১৭৩০০৫২৫৯৭ ,, ,,

১৫৯ জভাাঃ রনপক মৃত সুিতান আহাম্মদ পুরুষ ,, ৭ ,, ৩০১২৯২৫৩২৭১৩৮ ০১৭৮৭৬৫২৫২৭ ,, ,,

১৬০ নফনফ জসভনায়ারা জয়নাি আফদীন ভনহিা ,, ৭ ,, ৩০১২৯২৫৩২৬৭৪৬ ০১৭৩০০৫২৪৭৬ ,, ,,

১৬১ সনহদুি ইসিাভ ভনফউি হক ভূইয়া পুরুষ ,, ৭ ,, ৩০১২৯২৫৩২৭৮২৬ ০১৭২৯০৭৮৪৫৩ ,, ,,

১৬২ জয়নাি আফদীন মৃত জভাাঃ মুছা নভয়া পুরুষ ,, ৭ ,, ৩০১২৯২৫৩২৬৮১২ ০১৭৩০০৫২৪০৫ ,, ,,

১৬৩ ভভনায়ারা জফগভ জভাাঃ আফদুিস্নাহ ভনহিা ,, ৭ ,, ৩০১২৯২৫৩২৮০৪৩ ০১৭৫৫৬০৮০২৬ ,, ,,

১৬৪ আবু আহাম্মদ ভনপজুর রহভান পুরুষ ,, ৭ ,, ৩০১২৯২৫৩২৬৯৪৪ ০১৭১২০২০৩৮৫ ,, ,,

১৬৫ জভাাঃ কাভাি উনিন সনিমুিস্নাহ পুরুষ ,, ৭ ,, ৩০১২৯২৫৩২৭১৭৩ ০১৭৩০০৫২৪২১ ,, ,,

১৬৬ নুর জাহান মৃত ভনহ উনিন ভনহিা ,, ৭ ,, ৩০১২৯২৫৩২৭৭৩২ ০১৭৩০০৫২৪৭৯ ,, ,,

১৬৭ জয়নাি আফদীন মৃত দীন জভাহাম্মদ পুরুষ ,, ৭ ,, ৩০১২৯২৫৩২৭৬৪২ ০১৭৩০০৫২৫৩৪ ,, ,,

১৬৮ জরাভকয়া জফগভ খাভয়জ  আহাম্মদ ভনহিা ,, ৭ ,, ৩০১২৯২৫৩২৭২৮৮ ০১৭৩০০৫২৭৩২ ,, ,,

১৬৯ নুর খাতুন মৃত ভীর জহাভসন ভনহিা ,, ৭ ,, ৩০১২৯২৫৩২৭৭১৮ ০১৭৩০০৫২৫০৭ ,, ,,

১৭০ সাইফুি ইসিাভ জানগর আহাম্মদ পুরুষ ,, ৭ ,, ৩০১২৯২৫৩২৭৩১২ ০১৭৩০০৫২৬৮৪ ,, ,,

১৭১ শাভহনা আক্তার নসরাজ নভনি ভনহিা ,, ৭ ,, ৫৫১৩৭৩৩৩১০ ০১882531151 ,, ,,

১৭২ আবু তাভহর মৃত ছসয়দ আহাম্মদ পুরুষ ,, ৭ ,, ৩০১২৯২৫৩২৭৪২৮ ০১৭৩০০৫২৬৪১ ,, ,,

১৭৩ আনম্বয়া খাতুন ইস্রানপি ভনহিা ,, ৭ ,, ৩০১২৯২৫৩২৭৪২২ ০১৭২৯০৭৮৪০৯ ,, ,,

১৭৪ নগয়াস উনিন মৃত িালু নভয়া পুরুষ ,, ৭ ,, ৩০১২৯২৫৩২৭৪২৬ ০১৭৩০০৫২৭৮১ ,, ,,

১৭৫ স্বপ্না জফগভ নগয়াস উনিন ভনহিা ,, ৭ ,, ৩০১২৯২৫৩২৭৪২৫ ০১৭৩০০৫২৬৪৯ ,, ,,
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 ১৩নং পরহাদনগর ইউননয়ন নরষদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'র সুনফধাভবাগীর নাভভর তানিকা

জজিাাঃ জপনী উভজিা- জপনী সদর 

ক্র.নং নাভ নতা/স্বাভীর নাভ পুরুষ/ 

ভনহিা

জশা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউননয়ন জাতীয় পরিচয় পত্রত্রি নম্বি ভ াক্তাি ভ াবাইল 

নং

সংযুক্ত নিিাভরর নাভ নিিাভরর জভাফাইি 

নং

১৭৬ সাহারা জফগভ আফদুি জফফার ভনহিা পূফ ম সুিতানপুর ৭ ১৩নং পরহাদনগর ৩০১২৯২৫৩২৮০৭০ ০১৮৫৭৪২৫৫১২ জভাাঃ শাহ আিভ জখান্দকার ০১৮১৯৬১৩৩৩৫

১৭৭ নফনফ ছনকনা হারম্নন উর রনশদ ভনহিা ,, ৭ ,, ৩০১২৯২৫৩২৬৭৮১ ০১৭৩০০৫২৬১১ ,, ,,

১৭৮ নানছভা আক্তার জভাাঃ ইউনুছ ভনহিা ,, ৭ ,, ৩০১২৯২৫৩২৭০৪০ ০১৭৩০০৫২৭৩৬ ,, ,,

১৭৯ নফনফ সাভহদা মৃত জগািাভ রনহভ ভনহিা ,, ৭ ,, ৩০১২৯২৫৩২৭০১৬ ০১৭৩০০৫২৪২৯ ,, ,,

১৮০ জপরভদৌস আরা আফদুি ভন্নান ভনহিা ,, ৭ ,, ৩০১২৯২৫৩২৭১১৫ ০১৭৩০০৫২৫১৬ ,, ,,

১৮১ রাভহনা আক্তার জভাাঃ রনপক ভনহিা ,, ৭ ,, ৩০১২৯২৫৩২৭১৩৫ ০১৭৩০০৫২৬৬৯ ,, ,,

১৮২ ভনজুরা জফগভ আফদুি ভন্নান ভনহিা ,, ৭ ,, ১৯৯০৩০১২৯৩০০০০১০০ ০১৭৩০০৫২৬০২ ,, ,,

১৮৩ পাভতভা আক্তার জজফি হক ভনহিা ,, ৭ ,, ৩০১২৯২৫৩২৭৪৮৯ ০১৭৩০০৫২৪৮১ ,, ,,

১৮৪ নফনফ পাভতভা জয়নাি আফদীন ভনহিা ,, ৭ ,, ৩০১২৯২৫৩২৮১২৫ ০১৭৩০০৫২৬৫৪ ,, ,,

১৮৫ নফনফ জজাভিখা আবুি কাভশভ ভনহিা ,, ৭ ,, ৩০১২৯২৫৩২৬৯৪৮ ০১৭৭৯৯৭৫২৫৪ ,, ,,

১৮৬ নফনফ ভনরয়ভ জভাখভিছুর রহভান ভনহিা ,, ৭ ,, ৩০১২৯২৫৩২৭৬৯৯ ০১৭৩০০৫২৬১২ ,, ,,

১৮৭ ছাভিহা জফগভ জহাভসন আহাম্মদ ভনহিা ,, ৭ ,, ৩০১২৯২৫৩২৬৮৪৩ ০১৭৩০০৫২৫৪২ ,, ,,

১৮৮ কনহনুর আক্তার জভাাঃ রনপক ভনহিা ছনরাজপুর ৮ ,, ১৪৬৩৮৯৯৫৪২ ০১813706596 ,, ,,

১৮৯ ভননর আহভদ মৃত ওফায়দুি হক পুরুষ ,, ৮ ,, ৩০১২৯২৫৩৩০৩৯৪ ০১৭২৯০৭৮৪৭২ ,, ,,

১৯০ জসনিনা আক্তার ফাহার উল্যাহ ভনহিা ,, ৮ ,, ৩০১২৯২৫৩৩০৩৬৪ ০১৭৩০০৫২৬৪৩ ,, ,,

১৯১ ভায়া খাতুন গনী আহম্মদ ভনহিা ,, ৮ ,, ২৩৬৩৯৪৬৪৫৬ ০১851556508 ,, ,,

১৯২ জকানহনুর আক্তার ভনহ উনিন ভনহিা ,, ৮ ,, ৩০১২৯২৫৩২৮৮৪০ ০১৭৩০০৫২৪০৩ ,, ,,

১৯৩ জভাাঃ জফিাি শাভসুি হক পুরুষ ,, ৮ ,, ৩০১২৯২৫৯৯৯৬৫০ ,, ,,

১৯৪ জভাাঃ ইউসুপ জভাাঃ ইনিয়াছ পুরুষ ,, ৮ ,, ৩২৬৩৯২৩৯৩৩ ০১826310376 ,, ,,

১৯৫ শাভছুর নাহার মৃত আবুি কাভশভ ভনহিা ,, ৮ ,, ৩০১২৯২৫৩২৯১৭২ ০১৭৩০০৫২৫৬৪ ,, ,,

১৯৬ আইয়ুফ খান মৃত সুিতান আহম্মদ পুরুষ ,, ৮ ,, ৩০১২৯২৫৩২৮৯০৩ ০১৭৩০০৫২৬২৬ ,, ,,

১৯৭ জভাাঃ ইয়ানছন কনফর আহভদ পুরুষ ,, ৮ ,, ৩০১২৯২৫৩২৯১০০ ০১৭২৯০৭৮৪৮৯ ,, ,,

১৯৮ জফিাভয়ত জহাভসন ভতুজা পুরুষ ,, ৮ ,, ৪৬১৪০২৯৬২৯ ০১886254848 ,, ,,

১৯৯ নফনফ জজাভহারা হাভপজ আহম্মদ ভনহিা ,, ৮ ,, ৫০৬৩৯৩৬৯৫৮ ০১873726066 ,, ,,

২০০ আবুি কািাভ আফদুস সুফহান পুরুষ ,, ৮ ,, ৬৪১৩৮৩৭২৪ ০১811666655 ,, ,,
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 ১৩নং পরহাদনগর ইউননয়ন নরষদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'র সুনফধাভবাগীর নাভভর তানিকা

জজিাাঃ জপনী উভজিা- জপনী সদর 

ক্র.নং নাভ নতা/স্বাভীর নাভ পুরুষ/ 

ভনহিা

জশা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউননয়ন জাতীয় পরিচয় পত্রত্রি নম্বি ভ াক্তাি ভ াবাইল 

নং

সংযুক্ত নিিাভরর নাভ নিিাভরর জভাফাইি 

নং

২০১ জহিাি উনিন জািাি আহম্মদ পুরুষ ছনরাজপুর ৮ ১৩নং পরহাদনগর ৩০১২৯২৫৩২৮৭৮৯ ০১৬২০৮৭৬৭৩০ জভাাঃ শাহ আিভ জখান্দকার ০১৮১৯৬১৩৩৩৫

২০২ আবু তাভহর মৃত ননজর আহভদ পুরুষ ,, ৮ ,, ৩০১২৯২৫৩২৯৭০৫ ০১৭৫৫৬০৮০৩৬ ,, ,,

২০৩ আবুি কাভশভ নসনিক আহম্মদ পুরুষ ,, ৮ ,, ৭৭৬৩৯৩৪৬২২ ০১865745598 ,, ,,

২০৪ আবুি খাভয়র মৃত ননজর আহম্মদ পুরুষ ,, ৮ ,, ৩০১২৯২৫৩২৮৮২৬ ০১৭৫৫৬০৮০৩৬ ,, ,,

২০৫ নুর জাভান মৃত খুরনশদ আহভদ পুরুষ ,, ৮ ,, ৩০১২৯২৫৩২৯৩৮৫ ০১৭৮৭৬৫২৫৩৬ ,, ,,

২০৬ জনসভ উনিন মৃত জভাাঃ ইনিছ পুরুষ ,, ৮ ,, ৩০১২৯২৫৩২৮৩০৬ ০১৭৩০০৫২৪২৩ ,, ,,

২০৭ আিভ কাভাি উনিন পুরুষ ,, ৮ ,, ৩০১২৯২৫৩২৯৭৪৭ ০১৭৩০০৫২৪৯৭ ,, ,,

২০৮ জাহানারা জফগভ জদভিায়ার জহাভসন ভনহিা ,, ৮ ,, ৭৩১৩৮২২০৫২৯ ০১819544639 ,, ,,

২০৯ নুরম্নি আফছার মৃত নছনিক আহভদ পুরুষ ,, ৮ ,, ১৯৭০৩০১২৯২৫০০০০০০ ০১৮১৬৮২৬০১৬ ,, ,,

২১০ ভভনায়ারা জফগভ খনরলুর রহভান ভনহিা ,, ৮ ,, ৩৭১৩৯৩৮৮৮১ ০১856698892 ,, ,,

২১১ জভাশারপ জহাভসন খাভয়জ আহাম্মদ পুরুষ ,, ৮ ,, ৩০১২৯২৫৩৩০৩০৪ ০১৭২৯০৭৮৪৮৩ ,, ,,

২১২ জনসভ উনিন আফি খাভয়র পুরুষ ,, ৮ ,, ৯১১৩৮০২৭১৫ ০১615819341 ,, ,,

২১৩ নুরুি আপসার নসনিক আহম্মদ পুরুষ ,, ৮ ,, ৩০১২৯২৫৩২৮৮০৪ ,, ,,

২১৪ মুজানহদ ভভতাজ মৃত জভাখভিছুর রহভান ভনহিা ,, ৮ ,, ৩০১২৯২৫৩২৮৮২০ ০১৭৩০০৫২৭৬৪ ,, ,,

২১৫ আফদুি হানদ জভাাঃ ইয়ানছন পুরুষ ,, ৮ ,, ৬০০৩৯২৬৭৮৬ ০১827233223 ,, ,,

২১৬ নফনফ রনহভা জাপর আহম্মদ ভনহিা ,, ৮ ,, ৩০১২৯২৫৩৩০৩০২ ০১৭৩০০৫২৩২০ ,, ,,

২১৭ ভাহফুজা খাতুন আবুি কাভশভ ভনহিা ,, ৮ ,, ৩০১২৯২৫৩৩০৩১২ ০১৭৮৭৬৫২৬২৯ ,, ,,

২১৮ কাভাি উনিন আবুি খাভয়র পুরুষ ,, ৮ ,, ৫৫১৩৭৯১৫৮১ ০১827265765 ,, ,,

২১৯ জভাাঃ নুর নফী এফাদ উল্যাহ পুরুষ ,, ৮ ,, ১৯৭৭৩০১২৯২৫০০০০০০ ০১৭২৯৬৭৮৪৮৫ ,, ,,

২২০ জভাাঃ ভনহ উনিন জছরাজুি হক পুরুষ ,, ৮ ,, ৩০১২৯২৫৩৩০২৯২ ০১৭৩০০৫২৫০১ ,, ,,

২২১ জছভনা খাতুন জািাি আহম্মদ ভনহিা ,, ৮ ,, ৩২৬৩৭৯৯৬১৫ ০১830282052 ,, ,,

২২২ খনতজা জফগভ ফাহার উল্যাহ ভনহিা সুফিপুর ০৯ ,, ৩০১২৯২৫৩৩১০৩১ ০১৭২৯০৭৮৪৪৯ ,, ,,

২২৩ রাভফয়া রনফউি হক ভনহিা ,, ৯ ,, ৩০১২৯২৫৩৩০৮৮৫ ,, ,,

২২৪ নফনফ কুিছুভা জভাাঃ জাভাি উনিন ভনহিা ,, ৯ ,, ৩০১২৯২৫৩৩১২৯৮ ০১৭৫৫৬০৮০৩১ ,, ,,

২২৫ জাহানারা জফগভ নানজভ উনিন ভনহিা ,, ৯ ,, ৩০১২৯২৫৩৩১২৮৭ ০১৮৮২২৫৮৫৪ ,, ,,
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 ১৩নং পরহাদনগর ইউননয়ন নরষদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'র সুনফধাভবাগীর নাভভর তানিকা

জজিাাঃ জপনী উভজিা- জপনী সদর 

ক্র.নং নাভ নতা/স্বাভীর নাভ পুরুষ/ 

ভনহিা

জশা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউননয়ন জাতীয় পরিচয় পত্রত্রি নম্বি ভ াক্তাি ভ াবাইল 

নং

সংযুক্ত নিিাভরর নাভ নিিাভরর জভাফাইি 

নং

২২৬ জজাসনা জফগভ মৃত. নুর আহাম্মদ ভনহিা সুফিপুর ০৯ ১৩নং পরহাদনগর ৩০১২৯২৫৩৩১২৮০ ০১৮১২৮১১৭৩৯ জভাাঃ শাহ আিভ জখান্দকার ০১৮১৯৬১৩৩৩৫

২২৭ জনরনা জফগভ জভাাঃ হাননপ ভনহিা ,, ৯ ,, ৩০১২৯২৫৩৩০৯৬৬ ০১৭৩০০৫২৬৯৭ ,, ,,

২২৮ আছনকভরর জনছা মৃত শনপ উল্যাহ ভনহিা ,, ৯ ,, ৩০১২৯২৫৩৩১২৮৯ ০১৭৩০০৫২৭১৩ ,, ,,

২২৯ সাভজদা জফগভ নুভরর জাভান ভনহিা ,, ৯ ,, ৩০১২৯২৫৩৩১৩৫০ ০১৭৩০০৫২৭৭৫ ,, ,,

২৩০ ঝন মা জফগভ জনসভ উনিন ভনহিা ,, ৯ ,, ৩০১২৯২৫৩৩১২৮৬ ০১৭৩০০৫২৩১৪ ,, ,,

২৩১ নফনফ ছনকনা জভাাঃ সাভছুি হক ভনহিা ,, ৯ ,, ৩০১২৯২৫৩৩০৫৩৭ ০১৭৩০০৫২৬৯৩ ,, ,,

২৩২ নাজভা আক্তার নভজানুর রহভান ভনহিা ,, ৯ ,, ৩০১২৯২৫৩৩১৩৮৭ ০১৭২০০৫২৫৪৯ ,, ,,

২৩৩ জসািতান আহাম্মদ ননছর আহাম্মদ ভনহিা ,, ৯ ,, ৩০১২৯২৫৩৩১১০৬ ০১৭৫৫৬০৮১৫০ ,, ,,

২৩৪ খাভয়জ আহম্মদ আফদুি কনরভ ভনহিা ,, ৯ ,, ১০২৫১৪৩০০৭ ০১815797819 ,, ,,

২৩৫ জাভহদা জফগভ জিাি আহম্মদ ভনহিা ,, ৯ ,, ৩২৬৩৯৪৯৪০০ ০১869116350 ,, ,,

২৩৬ জাভাি উনিন জািাি আহম্মদ পুরুষ ,, ৯ ,, ৫৯৮৩০৬৫৬১৫ ০১827755261 ,, ,,

২৩৭ নভভিায়ারা জফগভ জভাাঃ ইনিয়াছ ভনহিা ,, ৯ ,, ৩০১২৯২৫৩৩১০২০ ০১৭৩৬৬০৯১৮৯ ,, ,,

২৩৮ খনতজা জফগভ ফাহার উল্যাহ ভনহিা ,, ৯ ,, ৩০১২৯২৫৩৩১০৩১ ০১৭৮৭৬৫২৫৬০ ,, ,,

২৩৯ ভভনায়ারা জফগভ আবু তাভহর ভনহিা ,, ৯ ,, ৩০১২৯২৫৩৩১১৩৬ ০১৭৩০০৫২৬৪৪ ,, ,,

২৪০ জছভভানা আক্তার আফদুর রফ ভনহিা ,, ৯ ,, ৪৬১৩৯৫৯২৪৮ ০১856062020 ,, ,,

২৪১ ভভনায়ারা জফগভ আিী আহম্মদ ভনহিা ,, ৯ ,, ৩৭১৩৯৩৬০১৫ ০১814366654 ,, ,,

২৪২ ছবুরা খাতুন জগািাভ সভাস্তপা ভনহিা ,, ৯ ,, ৪৬১৪১৪৩৬৮৫ ০১825129363 ,, ,,

২৪৩ জভাাঃ সুজি হক মৃত নছনিক আহাম্মদ পুরুষ ,, ৯ ,, ৩০১২৯২৫৩৩০৯৪৬ ০১৭৩০০৫২৪৮৯ ,, ,,

২৪৪ রানী জফগভ জািাি আহম্মদ ভনহিা ,, ৯ ,, ৬৮৬৩৭৩৫১৩৭ ০১843127406 ,, ,,

২৪৫ জাভহদা জফগভ জভাাঃ ভনজবুি হক ভনহিা ,, ৯ ,, ৩০১৯৪৭৬৪৩৫৮৫১ ০১৭৫৫৬০৮১৪২ ,, ,,

২৪৬ নফনফ পাভতভা নুর আহম্মদ ভনহিা ,, ৯ ,, ৮৬৬৩৯৩৮৬৯৭ ০১812975757 ,, ,,

২৪৭ সুজন নফনফ মৃত নুরুচ্ছুফান পুরুষ ,, ৯ ,, ৩০১২৯২৫৩৩১২৩৪ ০১৭৩০০৫২৭৮৯ ,, ,,

২৪৮ জহাসভনয়ারা জফগভ জভাাঃ জয়নাি আফনদন ভনহিা ,, ৯ ,, ৩০১২৯২৫৩৩০৫৯৬ ০১৮১৯৮৩৬২২ ,, ,,

২৪৯ রাভশদা আফদুি িনতপ ভনহিা ,, ৯ ,, ১৯১৩৯৫৫১৯৯ ০১815869610 ,, ,,

২৫০ খাভিদা খাভয়জ আহম্মদ ভনহিা ,, ৯ ,, ৫০৬৮৯৪০০৩৪ ০১854941213 ,, ,,

Page 10 of 10


	Sheet1

