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ফা গ্রাভ য়ার্ ম ইউলনয়ন জাতীয় লযচয়ত্র নম্বয ফবাক্তায 

ফভাফাইর নং

ংমৄক্ত লর্রাভযয নাভ লর্রাভযয 

ফভাফাইর নং১ ছলকনা ফফগভ স্বাভী-ফভাোঃ াজাান ভলরা গৃলনী উত্তয ফগালফন্দপুয ১ ৬নং কালরদ ৩০১২৯৪৩১৭২৫৪৮ ০১৮৩৭৬২৯৭৩২ ফভাোঃ যলপকুর ইরাভ ০১৭১১২০৪২২৮

২ নুজুভ লফলফ স্বাভী- ফভাোঃ তাজুর ইরাভ ভলরা গৃলনী উত্তয ফগালফন্দপুয ১ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৪১৪৬ ০১৮১৫৬৪০৭৬৩ ,, ,,

৩ ফভাোঃ ভলপজ লতা- মৃত. এন্তু লভয়া পুরুল কৃলক উত্তয ফগালফন্দপুয ১ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৩৩৪০ ১৮৫০৯২৩৬২১ ,, ,,

৪ ালছনা ফফগভ স্বাভী- মৃত. াভপজ আাম্মদ ভলরা গৃলনী উত্তয ফগালফন্দপুয ১ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৩৩৩৮ ০১৮১১৩২৩৬২৮ ,, ,,

৫ লযপা খাতুন স্বাভী- মৃত. আফদুর াই ভলরা গৃলনী উত্তয ফগালফন্দপুয ১ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৩২৭৮ ০১৩১৭৬৫৫৮৪৫ ,, ,,

৬ ভযভ লফলফ লতা- ছছয়ভদয যভান ভলরা গৃলনী উত্তয ফগালফন্দপুয ১ ,, ১৯৩০৩০১২৯৪৩০৩৪৯৪০ ’০১৮৩২৯৩৪২৮১ ,, ,,

৭ নুযজাান ফফগভ স্বাভী-ফভাোঃ ছাভর আাম্মদ ভলরা গৃলনী উত্তয ফগালফন্দপুয ১ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৩৯৬৯ ১৮৫৫৩০৮৪১২ ,, ,,

৮ াভজযা ফফগভ স্বাভী-অলদুয যভান ভলরা গৃলনী উত্তয ফগালফন্দপুয ১ ,, ৫০৬১১৭৫৯০৬ ০১৬২৮২০১৩৮৬ ,, ,,

৯ লফলফ যলভা স্বাভী-জয়নার আভফদীন ভলরা গৃলনী উত্তয ফগালফন্দপুয ১ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৩৭৪৩ ০১৮২০৮১৯৭৪৪ ,, ,,

১০ ছবুযা খাতুন স্বাভী-আফদুর কাভদয ভলরা গৃলনী উত্তয ফগালফন্দপুয ১ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৩৩১১ ’০১৮৫৯৭৭১০৫৬ ,, ,,

১১ লফলফ ভলযয়ভ স্বাভী-চাঁন লভয়া ভলরা গৃলনী উত্তয ফগালফন্দপুয ১ ,, ৩০১২৯৪৩১৭২৭৬৭ ’০১৮৫৮৬০৪১৬১ ,, ,,

১২ লফলফ ভলযয়ভ স্বাভী- মৃত. আফদুর ভন্নান ভলরা গৃলনী উত্তয ফগালফন্দপুয ১ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৪২০৪ ’০১৮৪৩৩২০২৫৬ ,, ,,

১৩ াযজাান স্বাভী- মৃত পজলুর ক ভলরা গৃলনী উত্তয ফগালফন্দপুয ১ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৪০৪৫ ’০১৮১৮৪৩৩৫৫৬ ,, ,,

১৪ রায়রা আক্তায স্বাভী-পলকয আম্মদ ভলরা গৃলনী উত্তয ফগালফন্দপুয ১ ,, ৩০১২৯৪৩১৭২৯৬৬ ০১৮২২৯৭৬৪৬০ ,, ,,

১৫ ালযচা খাতুন স্বাভী-আফদুয যাজ্জাক ভলরা গৃলনী উত্তয ফগালফন্দপুয ১ ,, ৩০১২৯৪৩১৭২৮৮৫ ০১৮১২৫৬৮৬৪৪ ,, ,,

১৬ ফভাোঃ জলভ উলিন আভনায়ায উলিন পুরুল কৃলক উত্তয ফগালফন্দপুয ১ ,, ২৬১৭২৭২৮০৯৯৮৩ ’০১৮৮৮৭৩৮০৯২ ,, ,,

১৭ লফলফ পাভতভা স্বাভী-এয়ায আম্মদ ভলরা গৃলনী উত্তয ফগালফন্দপুয ১ ,, ৭৩১১৩৪০২৪৯ ০১৮৩৫৬৪০০৪৩ ,, ,,

১৮ প্রলতভা যানী দা স্বাভী-লফপুর চন্দ্র দা ভলরা গৃলনী উত্তয ফগালফন্দপুয ১ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৩৫৬২ ’০১৬২৭১৯৯৯১৪ ,, ,,

১৯ ালপয়া ফফগভ স্বাভী-ভামুদুর ক ভলরা গৃলনী উত্তয ফগালফন্দপুয ১ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৩৬২১ ০১৮১৫৯১৯৪৫৩ ,, ,,

২০ নুয জাান ফফগভ স্বাভী-ফভাোঃ খাভয়জ আাং ভলরা গৃলনী উত্তয ফগালফন্দপুয ১ ,, ৫৯৬১০৬১২৭১ ০১৮১৭৩৫২৭৬৭ ,, ,,

২১ নুয খাতুন স্বাভী-ফভাোঃ ইলরয়াছ ভলরা গৃলনী উত্তয ফগালফন্দপুয ১ ,, ৩০১২৯৪৩১৭২৮৫৩ ০১৮৬২৬৭৭৪৪৪ ,, ,,

২২ কলনুয আক্তায স্বাভী-নুয আম্মদ ভলরা গৃলনী উত্তয ফগালফন্দপুয ১ ,, ৬৭০১৮০৯০১৯ ’০১৮২৮০১০২৯২ ,, ,,

২৩ ছলকনা খাতুন ালখ মৃত আবু তাভয ভলরা গৃলনী উত্তয ফগালফন্দপুয ১ ,, ৫৯১৩২৫৮৩৮৭ ০১৮১৩১৭৭৪৯৬ ,, ,,

২৪ লপভযাজা ফফগভ স্বাভী-নুভযয নফী ভলরা গৃলনী উত্তয ফগালফন্দপুয ১ ,, ৩০১২৯৪৩১৭২৪৬৭ ’০১৭৬৪৭৮২৮১৮ ,, ,,

২৫ আছভা আক্তায লর স্বাভী-ভলরভ াভটায়াযী ভলরা গৃলনী উত্তয ফগালফন্দপুয ১ ,, ১৪৬৭৭৫৯৯৪৭৬ ’০১৮৪২৬৪২২২৩ ,, ,,

ফজরাোঃ ফপনী।
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ংমৄক্ত লর্রাভযয নাভ লর্রাভযয 

ফভাফাইর নং২৬ ছবুযা খাতুন স্বাভী-আবুর কাভভ ভলরা গৃলনী উত্তয ফগালফন্দপুয ১ ৬নং কালরদ ৩০১২৯৪৩১৭২১৮৮ ০১৮৫৪৮৫৮২৯৬ ফভাোঃ যলপকুর ইরাভ ০১৭১১২০৪২২৮

২৭ লফলফ াভজযা স্বাভী-জাভার উলিন ভলরা গৃলনী উত্তয ফগালফন্দপুয ১ ,, ৩০১২৯৪৩১৭২০৯৯ ০১৮৩০৭৪৭১৭৪ ,, ,,

২৮ ালযছা খাতুন স্বাভী-অলজ উল্যা ভলরা গৃলনী উত্তয ফগালফন্দপুয ১ ,, ৩০১২৯৪৩১৭২৬৯৬ ০১৮৯২৯৮১১৬৪ ,, ,,

২৯ আভরয়া ফফগভ লদুয যভান ভলরা গৃলনী উত্তয ফগালফন্দপুয ১ ,, ২৩৬১২৬০৮৮৪ ০১৮৪৯১৫১৩০০ ,, ,,

৩০ াভনা ফফগভ স্বাভী-নুয আম্মদ ভলরা গৃলনী উত্তয ফগালফন্দপুয ১ ,, ৩০১২৯৪৩১৭১৮৭২ ০১৮৭৩৭২৯১৬৯ ,, ,,

৩১ ফাভনয়াযা আক্তায স্বাভী-ভাইন উলিন ভলরা গৃলনী উত্তয ফগালফন্দপুয ১ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৪৪৮২ ০১৮৮৮০৯৯৪৪১৫ ,, ,,

৩২ কাঞ্চন আক্তায স্বাভী-আবুর কাভভ ভলরা গৃলনী উত্তয ফগালফন্দপুয ১ ,, ৩০১২৯৪৩১৭১৮২২ ০১৮৫২৯৫০৩১২ ,, ,,

৩৩ পাযলবন আক্তায স্বাভী-আফদুর ান্নান ভলরা গৃলনী উত্তয ফগালফন্দপুয ১ ,, ৩০১২৯৪৩১৭১৮১১ ০১৮১৫০৪০৭৭৩ ,, ,,

৩৪ ফয়াযা ফফগভ স্বাভী-নুয কলযভ ভলরা গৃলনী উত্তয ফগালফন্দপুয ১ ,, ৩০১২৯৪৩১৭১৮৭৬ ০১৮২৫৩৬৭১৮২ ,, ,,

৩৫ ভভনায়াযা ফফগভ স্বাভী-ফভাোঃ লদুর ইরাভ ভলরা গৃলনী উত্তয ফগালফন্দপুয ১ ,, ৩০১২৯৪৩১৭২৫৪২ ০১৮২৯৬২৮০১১ ,, ,,

৩৬ লফলফ যলভা স্বাভী-াভছুর ক ভলরা গৃলনী ফগালফন্দপুয ১ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৭৫৯০ ’০১৭৯৫০৪৮৩৭৪ ,, ,,

৩৭ ফকালনুয আক্তায স্বাভী-ফভাোঃ আইয়ুফ াভটায়াযী ভলরা গৃলনী ফগালফন্দপুয ১ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৩৮০২ ০১৮১৬০৩২৫৪৮ ,, ,,

৩৮ ফভাোঃ এফায়দুরস্না লতা-মৃত ফভাোঃ এছাক পুরুল কৃলক ফগালফন্দপুয ১ ,, ৩০১২৯৪৩০১৭৩৭৮২ ০১৮৪০২৯২০০৬ ,, ,,

৩৯ আলজজুর ক লতা-মৃত ফভাোঃ ইউনু পুরুল কৃলক ফগালফন্দপুয ১ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৩৪৬৬ ০১৬২৯৫৫৬৬৪১ ,, ,,

৪০ ফভাোঃ আফদুয যউ লতা-মৃত আফদুর কাভদয পুরুল কৃলক ফগালফন্দপুয ১ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৩৪৬২ ০১৮২৭৮১০৬২৩ ,, ,,

৪১ লফলফ ফখাভদজা স্বাভী-ভাবুবুর ক ভলরা গৃলনী ফগালফন্দপুয ১ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৩৪৬৪ ০১৮২৭৮১০৬২৩ ,, ,,

৪২ াভনা ফফগভ স্বাভী-ফনজাভ উলিন ভলরা গৃলনী ফগালফন্দপুয ১ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৩৩৪৩ ’০১৮৬৪৩৫১১৫৮ ,, ,,

৪৩ জাানাযা ফফগভ স্বাভী-াাজাান ভলরা গৃলনী ফগালফন্দপুয ২ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৪৬৫০ ০১৮৪৫১২৯৯১৩ ,, ,,

৪৪ ফযাভকয়া ফফগভ স্বাভী- যলভ উল্যা ভলরা গৃলনী ফগালফন্দপুয ২ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৫৯৫৩ ০১৬২৬৭৬৮২১৮ ,, ,,

৪৫ ছাভরা খাতুন স্বাভী-আবুর ফাভন ভলরা গৃলনী ফগালফন্দপুয ২ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৪৮৭৬ ০১৮৭২০৯১৭৭১ ,, ,,

৪৬ াভনা ফফগভ স্বাভী-নুয নফী ভলরা গৃলনী ফগালফন্দপুয ২ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৫২৪৬ ০১৮৭৪৯৯৮৮৫৯ ,, ,,

৪৭ ভাবুবুর ক াভপজ আম্মদ পুরুল কৃলক ফগালফন্দপুয ২ ,, ৪১৬১০৩০৮৯৮ ০১৬৪০৬৬২৪৭৩ ,, ,,

৪৮ ছবুযা খাতুন স্বাভী-ফযাজুর ক ভলরা গৃলনী ফগালফন্দপুয ২ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৪৫৩০ ’০১৮১৬০১৮৩৫২ ,, ,,

৪৯ যাভরা আক্তায লতা- লপভকয যভান ভলরা গৃলনী ফগালফন্দপুয ২ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৪৫৩৫ ০১৮৩২৩০৯৮৯৯ ,, ,,

৫০ ফদভযয ফনছা স্বাভী-মৃত. আফদুর কাভদয ভলরা গৃলনী ফগালফন্দপুয ২ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৬৩৮৮ ’০১৮৩৭৮৮৩০৫৭ ,, ,,

ফজরাোঃ ফপনী।
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 ৬নং কালরদ ইউলনয়ন লযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'য সুলফধাভবাগীয নাভভয তালরকা

উভজরা- ফপনী দয 

ক্র.নং নাভ লতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভলরা

ফা গ্রাভ য়ার্ ম ইউলনয়ন জাতীয় লযচয়ত্র নম্বয ফবাক্তায 

ফভাফাইর নং

ংমৄক্ত লর্রাভযয নাভ লর্রাভযয 

ফভাফাইর নং৫১ যাভফয়া খাতুন স্বাভী-আবুর কাভভ ভলরা গৃলনী ফগালফন্দপুয ২ ৬নং কালরদ ৩০১২৯৪৩১৭৫৯৬৪ ০১৮৪৫৫১২৬৮২ ফভাোঃ যলপকুর ইরাভ ০১৭১১২০৪২২৮

৫২ ফাভনয়াযা ফফগভ নুয ফভাাম্মদ ভলরা গৃলনী ফগালফন্দপুয ২ ,, ৯১১১০৩০৭৬৪ ০১৩১৮৮৯৭৫১৯ ,, ,,

৫৩ ফযাকানা আক্তায(

ফপারী)

স্বাভী- আলভয ফাভন ভলরা গৃলনী ফগালফন্দপুয ২ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৫১৭০ ০১৮১১৬৮২৯৩০ ,, ,,

৫৪ ভলযয়ভ ফনছা স্বাভী-মৃত. ছয়দ আরী ভলরা গৃলনী ফগালফন্দপুয ২ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৪৬৬০ ০১৮৪৯৩৩৫৬৪৪ ,, ,,

৫৫ কলফয আাম্মদ লতা-খাভয়জ আাম্মদ পুরুল কৃলক ফগালফন্দপুয ২ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৫৯০৩ ০১৮৬৪০১০৪০৫ ,, ,,

৫৬ ছলকনা ফফগভ স্বাভী- ফভাোঃ ফভাত্মপা ভলরা গৃলনী ফগালফন্দপুয ২ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৫৪৭৬ ০১৮৭০৩৬৬১৪৩ ,, ,,

৫৭ ফদভযয ফনছা স্বাভী-আফদুর ক ভলরা গৃলনী ফগালফন্দপুয ২ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৫৪৭৪ ০১৮২৯৫৬৫৮৫৪ ,, ,,

৫৮ ভালফয়া ফফগভ স্বাভী- মৃত. মুলরভ উলিন ভলরা গৃলনী ফগালফন্দপুয ২ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৫৩৫৩ ০১৮৪৯৭৭২০৭ ,, ,,

৫৯ লফলফ কুরছুভ স্বাভী- ফভাাম্মদ ালনপ ভলরা গৃলনী ফগালফন্দপুয ২ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৫৫০৭ ০১৭৫৩৯০৯৯৬১ ,, ,,

৬০ যলভা আক্তায স্বাভী- ফভাোঃ পাযম্নক ভলরা গৃলনী ফগালফন্দপুয ২ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৬০৯৫ ’০১৮৩৯০১২৪১৪ ,, ,,

৬১ ফভাোঃ আবুর কারাভ লতা- মৃত. ভজর ক পুরুল কৃলক ফগালফন্দপুয ২ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৫৫৫৭ ’০১৮১১৪৮২৯৩০ ,, ,,

৬২ লফলফ পাভতভা স্বাভী- মৃত. আবুর াভভ ভলরা গৃলনী ফগালফন্দপুয ২ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৫৫১০ ’০১৮৪৯৩৩৫৬৪৪ ,, ,,

৬৩ জাানাযা ফফগভ স্বাভী- ফায়দুর ক ভলরা গৃলনী ফগালফন্দপুয ২ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৬০৫৭ ’০১৮৬৪০১০৪০৫ ,, ,,

৬৪ ালখ আক্তায লতা- মৃত. নুযম্নর ইরাভ ভলরা গৃলনী ফগালফন্দপুয ২ ,, ৪৬২৮০০৯৬৬৩০৯৫ ’০১৮৭০৩৬৬১৪৩ ,, ,,

৬৫ ফাভনয়াযা ফফগভ স্বাভী- ফফরার ফাভন ভলরা গৃলনী ফগালফন্দপুয ২ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৬৬০৭ ০১৮২৯৯৩১৯৫৭ ,, ,,

৬৬ ফভাভভনা ফফগভ স্বাভী-মৃত. াভছুর ক ভলরা গৃলনী ফগালফন্দপুয ২ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৩৭৯৩ ০১৮৪৫১২৯৯১৯ ,, ,,

৬৭ ালছনা আক্তায যলফউর ক ভলরা গৃলনী ফগালফন্দপুয ২ ,, ১০১৫১৫৪০৮৯ ০১৭২০৮২৮৫৭৩ ,, ,,

৬৮ জয়নার আভফদীন লতা-মৃত াফীফ উরস্নযা পুরুল কৃলক ফগালফন্দপুয ২ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৫৯২৭ ০১৮১৬২৭৭৭১০ ,, ,,

৬৯ লদুর ইরাভ লতা-আবুর কাভভ পুরুল শ্রলভক ফগালফন্দপুয ২ ,, ১৯৯০৩০১২৯৪৩০৩১০৭৪ ০১৮৪৩৭৪৪৩০৮ ,, ,,

৭০ আভনায়াযা ফফগভ স্বাভী-মৃত. মুরকুভতয যভান ভলরা গৃলনী ফগালফন্দপুয ২ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৫৩৩৫ ০১৮১৬০১৮৩৫২ ,, ,,

৭১ আংকুভযয ফনছা স্বাভী-মৃত খাভয়জ আম্মদ ভলরা গৃলনী ফগালফন্দপুয ২ ,, ৩০১২৯৪৩১৭২৯৬৭ ০১৮৮১৬৬৮৬০০ ,, ,,

৭২ াভজযা ফফগভ স্বাভী-মৃত আবুর কারাভ ভলরা গৃলনী ফগালফন্দপুয ২ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৫৩৪০ ০১৮৩৭৮৮৩০৫৭ ,, ,,

৭৩ কৃঞ্চ কুভায দা লতা-জয রার চন্দ্র দা পুরুল শ্রলভক ফগালফন্দপুয ৩ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৮১৯৮ ০১৮২৫১৫৩০৬২ ,, ,,

৭৪ ছবুযা খাতুন স্বাভী-যসুর আাং ভলরা গৃলনী মাত্রাললি ৩ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৭৮৭২ ০১৬৩৮৬৬৭৯৭৩ ,, ,,

৭৫ রায়রা ফফগভ স্বাভী-ফভাোঃ দুরার ভলরা গৃলনী মাত্রাললি ৩ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৮১৬১ ০১৬৪৭৫৪০৯৯৮ ,, ,,

ফজরাোঃ ফপনী।
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 ৬নং কালরদ ইউলনয়ন লযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'য সুলফধাভবাগীয নাভভয তালরকা

উভজরা- ফপনী দয 

ক্র.নং নাভ লতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভলরা

ফা গ্রাভ য়ার্ ম ইউলনয়ন জাতীয় লযচয়ত্র নম্বয ফবাক্তায 

ফভাফাইর নং

ংমৄক্ত লর্রাভযয নাভ লর্রাভযয 

ফভাফাইর নং৭৬ নুযম্নর আলভন লতা- আফদুর য়াফ পুরুল কৃলক পূফ মভগালফন্দপুয ৩ ৬নং কালরদ ৩০১২৯৪৩১৭৭১৬০ ’০১৮১৫৩৮৩৪৭২ ফভাোঃ যলপকুর ইরাভ ০১৭১১২০৪২২৮

৭৭ লদুয যভান লতা-মৃত. আফদুর কাভদয পুরুল কৃলক পূফ মভগালফন্দপুয ৩ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৬৮২২ ০১৬৩১৭১০০৮৯ ,, ,,

৭৮ জলযনা ফফগভ স্বাভী-নুযম্নর আলভন ভলরা গৃলনী মাত্রাললি ৩ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৭৮৭৩ ০১৮৫৫৮৯৭৬২৩ ,, ,,

৭৯ ফফরার ফাভন লতা- আফদুর াত্তায পুরুল কৃলক মাত্রাললি ৩ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৮১৮৫ ০১৯৬৯৭৯৪৪২৬ ,, ,,

৮০ নুভযয নফী লতা- মৃত. আফদুর ফাভযক পুরুল কৃলক মাত্রাললি ৩ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৮০৭৪ ০১৮২১০৪৫৮৯৬ ,, ,,

৮১ ফাভন আাম্মদ লতা-মৃত. লছলিক আাম্মদ পুরুল কৃলক মাত্রাললি ৩ ,, ১৯৬২৩০১২৯৪৩০০০০০৩ ০১৬৪৭৫৩৭৬৯৯ ,, ,,

৮২ আবুর ফয লতা-আফদুর রলতপ পুরুল কৃলক ফগালফন্দপুয ৩ ,, ১৯৬৭৩০১২৯৪৩০০০০১৮ ০১৮২১৫৯৬৯৭৮ ,, ,,

৮৩ ফভাোঃ ফভাত্মপা লতা-মৃত. ফভাোঃ ইলি পুরুল কৃলক মাত্রাললি ৩ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৭৮৬০ ০১৮২৪৭৭৮৬৮৪ ,, ,,

৮৪ ফভাোঃ নালয উলিন

ভুঞা

লতা-মৃত. আফদুয যলদ ভুঞা পুরুল কৃলক পূফ মভগালফন্দপুয ৩ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৭১৩৬ ০১৮৭১৬৯৮৭৬৮ ,, ,,

৮৫ যম্নহুর আলভন লতা- আফদুর য়াফ পুরুল কৃলক পূফ মভগালফন্দপুয ৩ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৭১৫৬ ০১৮২৫২৯১৯৫০ ,, ,,

৮৬ ফভাাম্মদ াজান

লরটন

লতা- মৃত. নুয ইরাভ পুরুল কৃলক মাত্রাললি ৩ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৭৭৬৮ ০১৮১৩৯৭০৮২৩ ,, ,,

৮৭ ফফরার ফাভন লতা-মৃত. ছাভর আভদ পুরুল কৃলক মাত্রাললি ৩ ,, ১৯৭৭৩০১২৯৪৩০০০০১৭ ০১৭৬২১৩৫০৪১ ,, ,,

৮৮ লদুর ইরাভ লতা-যম্নহুর আলভন পুরুল কৃলক মাত্রাললি ৩ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৭৬০৮ ০১৬৩১৯৪৬১২৪ ,, ,,

৮৯ যলফউর ক লতা-মৃত. ছয়দ আরী পুরুল কৃলক ফগালফন্দপুয ৩ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৭৪৩২ ০১৮৪৫২৪৭৯৯৬ ,, ,,

৯০ ফফরাভয়ত ফাভন লতা-মৃত. খাভয়জ আাম্মদ পুরুল কৃলক ফগালফন্দপুয ৩ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৭৫১২ ০১৮৩৫৪৭৪০০৪ ,, ,,

৯১ নুয নফী লতা- মৃত. জারার আাম্মদ পুরুল কৃলক ফগালফন্দপুয ৩ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৭১৮৪ ০১৮২৪৪১০৩০৩ ,, ,,

৯২ মুরকুভতয যভান লতা-মৃত. আবুর খাভয়য পুরুল কৃলক ফগালফন্দপুয ৩ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৭৩৬৪ ০১৮২৭৪৩১৪৭৮ ,, ,,

৯৩ ালরভা ফফগভ স্বাভী-জাপয আভদ ভলরা গৃলনী ফগালফন্দপুয ৩ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৬৬৮০ ’০১৮৬৬১৪৯৪৩১ ,, ,,

৯৪ ফভাাম্মদ ালনপ লতা- মৃত. আফদুর ভাভরক পুরুল কৃলক ফগালফন্দপুয ৩ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৭২১৩ ০১৬৪৭৫৪৪০২৭ ,, ,,

৯৫ া আরভ লতা-মৃত. লছলিক আাং পুরুল কৃলক মাত্রাললি ৩ ,, ১৯৬২৩০১২৯৪৩০১৭৫৬৪ ’০১৯০৬৭৭৮৪২০ ,, ,,

৯৬ ঝন ম যানী দা স্বাভী- ভলনন্দ্র কুভায দা ভলরা গৃলনী বালুলকয়া ৪ ,, ৩০২২৯০২১২৩৯৯৫ ’০১৮৬২৮৯১৯০৬ ,, ,,

৯৭ খাভয়যভন্নছা ফফগভ লতা-নুয নফী ভলরা গৃলনী বালুলকয়া ৪ ,, ৩০১২৯৪৩১৮০৩৪৩ ০১৮৬৪০১২৯৩৮ ,, ,,

৯৮ ফভাোঃ ইলরয়াছ লতা-মৃত. লপকুর ক পুরুল কৃলক বালুলকয়া ৪ ,, ১৯৬৭৩০১২৯৪৩০০০০১৯ ০১৮২৪৫৪৯৪৮৪ ,, ,,

৯৯ কাজর যানী দা স্বাভী-যভভ ভলরা গৃলনী বালুলকয়া ৪ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৯২৩২ ০১৮২৯৯৯৯৩৫৯ ,, ,,

১০০ ভযন চন্দ্র নভ লতা-অনভত্ম কুভায নভ পুরুল কৃলক ফগাাডুয়া ৪ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৮৬৩৯ ০১৮২৪৬৩৩৭৯৯ ,, ,,

ফজরাোঃ ফপনী।
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 ৬নং কালরদ ইউলনয়ন লযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'য সুলফধাভবাগীয নাভভয তালরকা

উভজরা- ফপনী দয 

ক্র.নং নাভ লতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভলরা

ফা গ্রাভ য়ার্ ম ইউলনয়ন জাতীয় লযচয়ত্র নম্বয ফবাক্তায 

ফভাফাইর নং

ংমৄক্ত লর্রাভযয নাভ লর্রাভযয 

ফভাফাইর নং১০১ কানন ফারা দা স্বাভী- ফনার চন্দ্র দা ভলরা গৃলনী বালুলকয়া ৪ ৬নং কালরদ ৩০১২৯৪৩১৭৯২৩৩ ০১৮৯৩৪১৮৪২৩ ফভাোঃ যলপকুর ইরাভ ০১৭১১২০৪২২৮

১০২ আযতী যানী দা স্বাভী-ফাবুর চন্দ্র দা ভলরা গৃলনী বালুলকয়া ৪ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৯২৪০ ০১৮৪৫১২৫০২৩ ,, ,,

১০৩ লচত্র যঞ্জন নভ লতা- মৃত. যাভ চন্দ্র নভ পুরুল কৃলক বালুলকয়া ৪ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৮৯৫৬ ০১৮৭৯৭৬৩০৯১ ,, ,,

১০৪ ফভাোঃ ইভাইর লতা- যলফউর ক পুরুল কৃলক বালুলকয়া ৪ ,, ৩০১২৯৪৩১৮০০৬৮ ০১৮৫৮১৭০৬১২ ,, ,,

১০৫ ফযাভকয়া খাতুন স্বাভী- জয়নার আফদীন ভলরা গৃলনী বালুলকয়া ৪ ,, ৩০১২৯৪৩১৮০০৫৮ ০১৮২৪১২১২৩৬ ,, ,,

১০৬ ফভাোঃ ইলি লতা-যলফউর ক পুরুল কৃলক বালুলকয়া ৪ ,, ৩০১২৯৪৩১৮০০৫৪ ০১৮৬৯৯৮০৯১১ ,, ,,

১০৭ লযনা যানী দা স্বাভী-ভভত্মাল কুভায দা ভলরা গৃলনী বালুলকয়া ৪ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৯২৩০ ০১৮৩৮০৩৭৪৯৩ ,, ,,

১০৮ ছলকনা খাতুন স্বাভী-মৃত. নুয আাম্মদ ভলরা গৃলনী বালুলকয়া ৪ ,, ৩০১২৯৪৩১৮০২৭৩ ০১৮১৫৯৩৩০৯৭ ,, ,,

১০৯ নুয নফী লতা-মৃত. ফছযাজুর ক পুরুল কৃলক বালুলকয়া ৪ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৯১৭৬ ০১৮৭৬০৯২৭১৬ ,, ,,

১১০ কল্পনা যানী দা স্বাভী-মৃত. সুফাল চন্দ্র দা ভলরা গৃলনী বালুলকয়া ৪ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৯২৭১ ০১৮৪০৮৪১৯০২ ,, ,,

১১১ নুভযয ফনায স্বাভী- মৃত. াভছুর ক ভলরা গৃলনী বালুলকয়া ৪ ,, ৩০১২৯৪৩১৮০২৯২ ০১৮৬১৮৯৮২৩৪ ,, ,,

১১২ ঈভান আরী লতা- আবুর কারাভ পুরুল কৃলক বালুলকয়া ৪ ,, ১৯৯১৩০১২৯৪৩০০০১০০ ০১৮৬০২৮১৬৬০ ,, ,,

১১৩ তাযাধন ফফগভ স্বাভী- আবুর কাভভ ভলরা গৃলনী বালুলকয়া ৪ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৯৬০০ '০১৮২৩২৮৭২১৬ ,, ,,

১১৪ আপভযাজা ফফগভ স্বাভী-আফদুর ফভাতাভরফ ভলরা গৃলনী বালুলকয়া ৪ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৯৯৫৯ ০১৮৮২২৫৫৬৭৪ ,, ,,

১১৫ নাজভা আক্তায স্বাভী-আভনায়ায ফাভন ভলরা গৃলনী বালুলকয়া ৪ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৯৭৪০ ০১৮৫০৮৪৬৮০২ ,, ,,

১১৬ ফভাোঃ াজাান লতা- ফভাোঃ সুরতান পুরুল কৃলক বালুলকয়া ৪ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৯৫৬৫ ’০১৯৪৪৯১০৩৮০ ,, ,,

১১৭ তাভয আাম্মদ লতা-তাজুর আাম্মদ পুরুল কৃলক বালুলকয়া ৪ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৯৮৯২ ০১৮৬৬৭৭১২৪৪ ,, ,,

১১৮ ফভাোঃ নুয উলিন লতা- ফভাোঃ ইাক পুরুল কৃলক ফগাাডুয়া ৪ ,, ৪২০১৮৪৮৯৮৫ ০১৮১৫৪৭৮২১৩ ,, ,,

১১৯ আযাপা আক্তায লরল স্বাভী- ফভাোঃ আফদুর আরীভ ভলরা গৃলনী বালুলকয়া ৪ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৯৬৩২ ০১৮১৬৩৫৭৫৯২ ,, ,,

১২০ জাভদা আক্তায স্বাভী- ফভাোঃ জাপয ভলরা গৃলনী বালুলকয়া ৪ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৯৬৩০ ০১৮২৬৯৬৪১৬৭ ,, ,,

১২১ যত্না আক্তায স্বাভী-ফভাোঃ আইয়ুফ আরী ভলরা গৃলনী বালুলকয়া ৪ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৯৫৩৮ ০১৮৪৫১১৮০৪৫ ,, ,,

১২২ ফপযভদৌ আক্তায স্বাভী-ফভাোঃ লযন ভলরা গৃলনী বালুলকয়া ৪ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৯৫৪৪ ০১৮১৬১৬৯৯০৮ ,, ,,

১২৩ পলযদা ইয়াছলভন স্বাভী-নূয আাম্মদ াভটায়াযী ভলরা গৃলনী ফগাাডুয়া ৪ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৮৮৪০ ০১৮১৬০৩৭১৭৬ ,, ,,

১২৪ ফভাোঃ আবুর খাভয়য লতা- ফভাোঃ আবু তাভয পুরুল কৃলক বালুলকয়া ৪ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৯৬০৪ ০১৮৬৪৩৯০৪৪০ ,, ,,

১২৫ লভন্টু চন্দ্র নভ লতা-মৃত. চীন্দ্র চন্দ্র নভ পুরুল কৃলক ফগাাডুয়া ৪ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৮৯২৬ ০১৮৫৫২৮৮৫৭৩ ,, ,,

ফজরাোঃ ফপনী।
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 ৬নং কালরদ ইউলনয়ন লযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'য সুলফধাভবাগীয নাভভয তালরকা

উভজরা- ফপনী দয 

ক্র.নং নাভ লতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভলরা

ফা গ্রাভ য়ার্ ম ইউলনয়ন জাতীয় লযচয়ত্র নম্বয ফবাক্তায 

ফভাফাইর নং

ংমৄক্ত লর্রাভযয নাভ লর্রাভযয 

ফভাফাইর নং১২৬ ফপযভদৌ আযা ফফগভ স্বাভী- ফভাোঃ া আরভ ভলরা গৃলনী ফগাাডুয়া ৪ ৬নং কালরদ ৩০১২৯৪৩১৭৮৮১৮ ০১৮৬০১৩৮৮৮৪ ফভাোঃ যলপকুর ইরাভ ০১৭১১২০৪২২৮

১২৭ উজ্জর যানী নভ স্বাভী-সুফা চন্দ্র নভ ভলরা গৃলনী ফগাাডুয়া ৪ ,, ৩০১২৯৪৩১৭৮৯৫১ ০১৭৫১৫৯৩০৮২ ,, ,,

১২৮ আবুর কাভভ লতা-মৃত. নলজয আাম্মদ পুরুল কৃলক ভাইজফাড়ীয়া ৫ ,, ৩০১২৯৪৩১৮০৭০১ ০১৯৬০৩৯৩৩৮৫ ,, ,,

১২৯ াভজযা ফফগভ স্বাভী-ফভাোঃ যলপক ভলরা গৃলনী ভাইজফাড়ীয়া ৫ ,, ৩০১২৯৪৩১৮০৮৪৪ '০১৮৫৩২৫৫৪০৬ ,, ,,

১৩০ আবুর কারাভ লতা- লভজানুয যভান পুরুল কৃলক কালরদ ৫ ,, ৩০১২৯৪৩১৮১৫২৬ ০১৮১১৬৩৬৬৩৩ ,, ,,

১৩১ লখা যানী ফদ স্বাভী-প্রফীয রার ফদ ভলরা গৃলনী কালরদ ৫ ,, ৩০১২৯৪৩১৮১০২৩ ০১৮৩১৪২৯৬১৯ ,, ,,

১৩২ ারভা আক্তায ালফফ উল্যা ভলরা গৃলনী কালরদ ৫ ,, ৪৬১১০৬১২০৩ ০১৮৮১৩২৩৯০০ ,, ,,

১৩৩ পটিক রার ফদ লতা- ফভালনী ফভান ফদ পুরুল কৃলক কালরদ ৫ ,, ৩০১২৯৪৩১৮১৫৬৭ ০১৮৩৯৭১৭৪৪২ ,, ,,

১৩৪ ারভা আক্তায স্বাভী- আবুর ফাভন ভলরা গৃলনী কালরদ ৫ ,, ১৯৮১৩০১২৯৪৩০৩১৯০৯ ০১৮২৩২৪৭৪৭১ ,, ,,

১৩৫ খুকু যানী দা স্বাভী- নাযায়ন চন্দ্র দা ভলরা গৃলনী কালরদ ৫ ,, ৩০১২৯৪৩১৮১৩৩৫ ০১৭১২৪১৮৮৮২ ,, ,,

১৩৬ লফকা চন্দ্র দা স্বাভী- ফমালদষ্ঠী চন্দ্র দা ভলরা কৃলক কালরদ ৫ ,, ১৯৯০৩০১২৯৪৩০০০০৮৬ ০১৮৩০৮৭১২০৩ ,, ,,

১৩৭ রা চন্দ্র দা লতা- মৃত. লকযন চন্দ্র দা পুরুল কৃলক কালরদ ৫ ,, ৩০১২৯৪৩১৮১৩৩৯ ০১৮৩৭৪৬৬৭৪০ ,, ,,

১৩৮ জান্টু রার দা লতা-ভভন্দ্র কুভায দা পুরুল কৃলক কালরদ ৫ ,, ৩০১২৯৪৩১৮১১০৬ ০১৮৩১১৬৮১০৭ ,, ,,

১৩৯ ীভা যানী দা স্বাভী- ভীয দা ভলরা গৃলনী কালরদ ৫ ,, ১৯৮১৩০১২৯৪৩০০০০০১ ০১৮৬২৪৫০৭৭৪ ,, ,,

১৪০ ভাসুদা আক্তায স্বাভী- ভলনয আাম্মদ ভলরা গৃলনী ভাইজফাড়ীয়া ৫ ,, ৩০১২৯৪৩১৮১৮২৮ ০১৮৩৮৮৩১৩৮০ ,, ,,

১৪১ ফছভনা আক্তায স্বাভী- ফখ পলযদ ভলরা গৃলনী ভাইজফাড়ীয়া ৫ ,, ৩০১২৯৪৩১৮১৯৪০ ০১৮৩৪৯১৫৩৭৭ ,, ,,

১৪২ ফভাাং ইলরয়াছ ফভাোঃ ইলি পুরুল কৃলক ভাইজফাড়ীয়া ৫ ,, ১৪৯২৯৫১৯৬৫ ০১৮৭১৩৫৭৫২৯ ,, ,,

১৪৩ আভরয়া ফফগভ স্বাভী- ভাবুবুর ক ভলরা গৃলনী ভাইজফাড়ীয়া ৫ ,, ৩০১২৯৪৩১৮২০২৪ ০১৮২৯৯৪৭২০২ ,, ,,

১৪৪ জাভার উলিন লতা- মৃত. আতয আরী পুরুল কৃলক কালরদ ৫ ,, ৩০১২৯৪৩১৮১৪০৪ ০১৮৮৭৪৯৬৬৬৮ ,, ,,

১৪৫ ফদভরায়াযা ফফগভ স্বাভী- নুযম্নর আলভন ভলরা গৃলনী ভাইজফাড়ীয়া ৫ ,, ৩০১২৯৪৩১৮০৯৯২ ০১৮৩৮৪৩৫২৫৪ ,, ,,

১৪৬ ভযলজনা আক্তায যলফউর ক ভলরা গৃলনী ভাইজফাড়ীয়া ৫ ,, ৫৫১১২১২২২৬ ০১৮২৬৬৮৪২৫০ ,, ,,

১৪৭ লর যানী ভ মা স্বাভী- াযাধন চন্দ্র ীর ভলরা গৃলনী ভাইজফাড়ীয়া ৫ ,, ১৯৯২৩০১২৯৪৩০০০১৪৩ ০১৮৩৫০০৭৫৮৮ ,, ,,

১৪৮ স্বপ্না যানী নাথ স্বাভী- ভভনাযঞ্জন চন্দ্র নাথ ভলরা গৃলনী কালরদ ৫ ,, ৩০১২৯৪৩১৮১২৯৫ ০১৮৫২১৪৯৫৬৪ ,, ,,

১৪৯ কাঞ্চন প্রবা নাথ স্বাভী- ভভনাযঞ্জন ফদফনাথ ভলরা গৃলনী কালরদ ৫ ,, ৩০১২৯৪৩১৮১৫১১ ০১৮৬৬৮৬৯২৬৭ ,, ,,

১৫০ লফলফ াভজযা স্বাভী-নুযম্নর ইরাভ ভলরা গৃলনী ভাইজফাড়ীয়া ৫ ,, ৩০১২৯৪৩১৮১৯০৬ ’০১৬৭৩৪৩৩৫৯৯ ,, ,,

ফজরাোঃ ফপনী।
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 ৬নং কালরদ ইউলনয়ন লযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'য সুলফধাভবাগীয নাভভয তালরকা

উভজরা- ফপনী দয 

ক্র.নং নাভ লতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভলরা

ফা গ্রাভ য়ার্ ম ইউলনয়ন জাতীয় লযচয়ত্র নম্বয ফবাক্তায 

ফভাফাইর নং

ংমৄক্ত লর্রাভযয নাভ লর্রাভযয 

ফভাফাইর নং১৫১ ালনা ফফগভ স্বাভী- আফদুর মুনাপ ভলরা গৃলনী ভাইজফাড়ীয়া ৫ ৬নং কালরদ ৩০১২৯৪৩১৮০৯৩২ ০১৭১১২০৪২২৮ ফভাোঃ যলপকুর ইরাভ ০১৭১১২০৪২২৮

১৫২ লফলফ আভয়া স্বাভী-জাপয আাম্মদ ভলরা গৃলনী ভাইজফাড়ীয়া ৬ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৩৫০৬ ০১৮৬৮৬৬১০৫৮ ,, ,,

১৫৩ আপাজ উলিন লতা-আছান উল্যা পুরুল কৃলক ভাইজফাড়ীয়া ৬ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৩৪৭৭ ০১৮৬৫৯৪৫২৩২ ,, ,,

১৫৪ নুয জাান স্বাভী-ফয়ায আম্মদ ভলরা গৃলনী ভাইজফাড়ীয়া ৬ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৩২৮০ ০১৬৩২৪২৩৪৩৩ ,, ,,

১৫৫ ফভাোঃ আরভগীয লতা-যম্নহুর আলভন পুরুল কৃলক ভাইজফাড়ীয়া ৬ ,, ৩০১২৯৪৩১৮২৪৫৬ ০১৬২৭৭০২৪১৬ ,, ,,

১৫৬ যম্নহুর আলভন লতা-মৃত.ছয়ভদয যভান পুরুল কৃলক ভাইজফাড়ীয়া ৬ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৩০১৭ ০১৮১১১৪৩৬০৫ ,, ,,

১৫৭ আবুর কাভভ লতা-মৃত নূভযয জাভান পুরুল কৃলক ভাইজফাড়ীয়া ৬ ,, ৩০১২৯৫১১৯৮২৪২ ০১৮২২৭৮৮৫১৩ ,, ,,

১৫৮ যলফউর ক লতা-ফভাোঃ মুচা লভয়া পুরুল কৃলক ভাইজফাড়ীয়া ৬ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৩০২০ ০১৮৬২৩৪০৮৮৩ ,, ,,

১৫৯ াইফুর ইরাভ লতা-ফদভরয যভান পুরুল কৃলক ভাইজফাড়ীয়া ৬ ,, ৩০১২৯৪৩১৮২৩৮১ ০১৮৫৬৮৮৪১৬২ ,, ,,

১৬০ কলফয আম্মদ লতা-ভনু লভয়া পুরুল কৃলক ভাইজফাড়ীয়া ৬ ,, ৩০১২৯৪৩১৮২৪৭৬ ০১৮৭১১৮২৭০৪ ,, ,,

১৬১ াভসুয নাায ফচৌধুযী লভয়া ভলরা গৃলনী ভাইজফাড়ীয়া ৬ ,, ২৩৬১০৯৯২২৫ ০১৬২৪৯১০৪৬৬ ,, ,,

১৬২ যাভনা আখতায স্বাভী-ফখ পলযদ পুরুল গৃলনী ভাইজফাড়ীয়া ৬ ,, ৩০১২৯২২৩৬২৪৩৯ ০১৮৩৯৭১৪৮৬৮ ,, ,,

১৬৩ নালছভা আক্তায স্বাভী-ফদভরায়ায ফাভন ভলরা গৃলনী ভাইজফাড়ীয়া ৬ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৩২২৮ ০১৮৩০৯৫০৮৬৩ ,, ,,

১৬৪ জাভন আরভ ভজর ক পুরুল কৃলক ভাইজফাড়ীয়া ৬ ,, ১৯১১০৯১৭৫৭ ০১৮১৬৪৮৯৯৬৯ ,, ,,

১৬৫ ভলনযম্নর ইরাভ লতা-নুযম্নর ইরাভ পুরুল কৃলক ভাইজফাড়ীয়া ৬ ,, ১৯৮১৩০১২৯৪৩০৩০৫৮৮ ০১৮১৮৭৪০২৯৪ ,, ,,

১৬৬ আভরয়া ফফগভ স্বাভী-মৃত ফকাভত্ময লভয়া ভলরা গৃলনী ভাইজফাড়ীয়া ৬ ,, ৩০১২৯৪৩১৮২২৮৭ ০১৬৭৫৭৬৯০৭১ ,, ,,

১৬৭ নুয আরভ লতা-আবুর কারাভ পুরুল কৃলক ভাইজফাড়ীয়া ৬ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৬৪৬৪ ০১৬২২৯৫০৪৬৫ ,, ,,

১৬৮ এনামুর ক লতা-মৃত লযাজুর ইরাভ পুরুল শ্রলভক ভাইজফাড়ীয়া ৬ ,, ১৯৮৮৩০১২৯৪৩০০৯৯৯৪ ০১৮৩৭১৮৩৭১৭ ,, ,,

১৬৯ টুকু যানী দা স্বাভী- রালু চন্দ্র দা ভলরা গৃলনী ভাইজফাড়ীয়া ৬ ,, ৩০১২৯৪৩১৮২৭২২ ০১৮৬১৯৬৬৭৯৪ ,, ,,

১৭০ ালছনা আক্তায স্বাভী-আলভয ফাভন ভলরা গৃলনী ভাইজফাড়ীয়া ৬ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৩২৮৩ ০১৮৬৯১৮৩২৩৮ ,, ,,

১৭১ নুযজাান ফফগভ স্বাভী- আবুর ফাভন ভলরা গৃলনী ভাইজফাড়ীয়া ৬ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৩২৮৯ ০১৮১১৬৪০৮৫২ ,, ,,

১৭২ াভদা আক্তায স্বাভী-মৃত. নুয কলযভ ভলরা গৃলনী ভাইজফাড়ীয়া ৬ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৩২৮৬ ০১৮৬৪৪৮৫১৮৭ ,, ,,

১৭৩ ছলকনা খাতুন স্বাভী- আফদুর কুদ্দুছ ভলরা গৃলনী ভাইজফাড়ীয়া ৬ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৩৭৫৪ ০১৮৩৮০৫৯৪৩০ ,, ,,

১৭৪ ফভাোঃ পলযদ আম্মদ লতা- আলজজুর ক পুরুল শ্রলভক োঃ লছভরানীয়া ৭ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৩৯৮০ ০১৮৩৮০৫৯৪৩০ ,, ,,

১৭৫ ফভাোঃ আইয়ুফ নফী লতা-লপভকয যভান পুরুল কৃলক োঃ লছভরানীয়া ৭ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৩৯৮৪ ০১৮৩৮০৫৯৪৩০ ,, ,,

ফজরাোঃ ফপনী।
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 ৬নং কালরদ ইউলনয়ন লযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'য সুলফধাভবাগীয নাভভয তালরকা

উভজরা- ফপনী দয 

ক্র.নং নাভ লতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভলরা

ফা গ্রাভ য়ার্ ম ইউলনয়ন জাতীয় লযচয়ত্র নম্বয ফবাক্তায 

ফভাফাইর নং

ংমৄক্ত লর্রাভযয নাভ লর্রাভযয 

ফভাফাইর নং১৭৬ লভজানুর ক লতা- ফায়দুর ক পুরুল গৃলনী োঃ লছভরানীয়া ৭ ৬নং কালরদ ৩০১২৯৪৩১৮৩৮৮৪ ০১৯৮৬১৮৩৭৭৫ ফভাোঃ যলপকুর ইরাভ ০১৭১১২০৪২২৮

১৭৭ নুযজাান ফফগভ স্বাভী-মৃত. আবুর কারাভ ভলরা গৃলনী োঃ লছভরানীয়া ৭ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৫৮০৭ ০১৮৪৬৮৯৮৩৮০ ,, ,,

১৭৮ ফভাোঃ একযাভ লতা-মৃত. আফদুর মুনাপ পুরুল শ্রলভক োঃ লছভরানীয়া ৭ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৪৫৫৪ ০১৮১৮৭৬৫১৭৭ ,, ,,

১৭৯ ছাভয়দুর ক লতা- পজলুর ক পুরুল শ্রলভক োঃ লছভরানীয়া ৭ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৪৯৫৫ ০১৮২৬১০৫১১৫ ,, ,,

১৮০ আবুর কারাভ লতা- ঐলদুয যভান পুরুল কৃলক োঃ লছভরানীয়া ৭ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৫০২৬ ০১৮৫৭৪৪৫১৭৪ ,, ,,

১৮১ ফাভনয়াযা ফফগভ স্বাভী-হুভায়ুন কলফয ভলরা গৃলনী োঃ লছভরানীয়া ৭ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৪৫১৪ ০১৯৭৬৬২৩২৭৪ ,, ,,

১৮২ ফফরার ফাভন লতা- আফদুছ াত্তায পুরুল শ্রলভক োঃ লছভরানীয়া ৭ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৪৬৯৯ ০১৯২৮৩১৯৬৭১ ,, ,,

১৮৩ নুযম্নর আলভন লতা-আরী আাং পুরুল কৃলক োঃ লছভরানীয়া ৭ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৪৬০৯ ০১৮৬৮৩৭৬০০৫ ,, ,,

১৮৪ আরা উলিন টিপু লতা- াভছুর রাতু পুরুল শ্রলভক োঃ লছভরানীয়া ৭ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৪৫৩৫ ০১৮২০০৪৬৬৯৭ ,, ,,

১৮৫ ভয পাযম্নক লতা- ালফফ উল্যা পুরুল কৃলক োঃ লছভরানীয়া ৭ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৪৫৭২ ০১৮১১৭০৫৯৭০ ,, ,,

১৮৬ নুরুর ইরাভ লতা- আফদুর খাভরক পুরুল কৃলক োঃ লছভরানীয়া ৭ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৩৮১৪ ০১৮৩৬৪২৫৮২৭ ,, ,,

১৮৭ ালছনা ফফগভ স্বাভী-ইব্রাীভ কুনু লভয়া ভলরা গৃলনী োঃ লছভরানীয়া ৭ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৪৪৩৩৪ ০১৮৪০০৬০১৬৩ ,, ,,

১৮৮ ফফফী ফফগভ স্বাভী-জলভ উলিন ভলরা গৃলনী োঃ লছভরানীয়া ৭ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৫০৯০ ০১৮৭৮৫৬৯৬৪০ ,, ,,

১৮৯ ফভাোঃ ালনপ লতা-ফভাোঃ এছাক পুরুল কৃলক োঃ লছভরানীয়া ৭ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৬০৯০ ০১৮২০১৩৫৯৫০ ,, ,,

১৯০ ফভাোঃ পারুক লতা-আফদুর খাভরক পুরুল কৃলক োঃ লছভরানীয়া ৭ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৫০৭৪ ০১৭২২৫৫০৯৫১ ,, ,,

১৯১ ফভাোঃ াাফ উলিন লতা- লছলিকুয যভান পুরুল কৃলক োঃ লছভরানীয়া ৭ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৫০৪৫ ০১৭২১২৭২৩৬১ ,, ,,

১৯২ ফভাখভরছুয যভান লতা-ঐলদুয যভান পুরুল শ্রলভক োঃ লছভরানীয়া ৭ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৮৮৮৮ ০১৮৩২৪২৬৮৪৩ ,, ,,

১৯৩ আফদুর খাভরক লতা- আফদুর আলজজ পুরুল কৃলক োঃ লছভরানীয়া ৭ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৩৯৪৪ ০১৮১১৩৫৭৭৭৩ ,, ,,

১৯৪ ফভাোঃ যলভ উল্যা লতা- মৃত. ালফফ উল্যা পুরুল কৃলক োঃ লছভরানীয়া ৭ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৩৯৭৩ ০১৮৬৯৯৪৭৬০৮ ,, ,,

১৯৫ কুরছুভ আক্তায আইয়ুফ আরী ভলরা গৃলনী োঃ লছভরানীয়া ৭ ,, ৬০০৭২৪৫৭৩৮ ’০১৮৭৩৭২২৫৩৫ ,, ,,

১৯৬ লনলুায ইয়াছলভন

াযম্নর

স্বাভী- ফভাোঃ পাযম্নক ভলরা গৃলনী োঃ লছভরানীয়া ৭ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৫৭১৯ ০১৯৮৬৬২৮৯৯৫ ,, ,,

১৯৭ লফত্র ফারা দা স্বাভী- ীযা রার দা ভলরা গৃলনী োঃ লছভরানীয়া ৭ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৪৩২০ ০১৮২৭৯৭৭২০৬ ,, ,,

১৯৮ জাভদা আক্তায স্বাভী- একযামুর ক ভলরা গৃলনী োঃ লছভরানীয়া ৭ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৫০৪০ ০১৮১৪৭০৪৩২০ ,, ,,

১৯৯ ফলরনা আক্তায স্বাভী- ফভাোঃ ফভাত্মপা ভলরা গৃলনী োঃ লছভরানীয়া ৭ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৫৭৮৭ ০১৮১২৮৭০৫৫১ ,, ,,

২০০ ফভাোঃ াজাান লতা- মৃত. খাভয়জ আাং পুরুল ড্রাইবায োঃ লছভরানীয়া ৭ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৪৮৩১ ০১৮৫৭৮৮৬১৮৫ ,, ,,

ফজরাোঃ ফপনী।
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উভজরা- ফপনী দয 

ক্র.নং নাভ লতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভলরা

ফা গ্রাভ য়ার্ ম ইউলনয়ন জাতীয় লযচয়ত্র নম্বয ফবাক্তায 

ফভাফাইর নং

ংমৄক্ত লর্রাভযয নাভ লর্রাভযয 

ফভাফাইর নং২০১ লফটু যানী দা স্বাভী- লদক দা পুরুল গৃলনী োঃ লছভরানীয়া ৭ ৬নং কালরদ ৩০১২৯৪৩১৮৪৩০৫ ০১৮৩১৪২৮৫৩০ ফভাোঃ যলপকুর ইরাভ ০১৭১১২০৪২২৮

২০২ ফকালনুয আক্তায লতা-যম্নহুর আলভন ভলরা গৃলনী োঃ লছভরানীয়া ৭ ,, ০১৮৩১৪২৮৫৩০ ,, ,,

২০৩ ফপযভদা আক্তায ফভাোঃ ইলি ভলরা গৃলনী োঃ লছভরানীয়া ৭ ,, ১০০৫৫৫১৫৯১ ০১৮১১১৪৩৩৭২ ,, ,,

২০৪ লফলফ াভজযা স্বাভী- মৃত. জাাঙ্গীয ফাভন ভলরা গৃলনী োঃ লছভরানীয়া ৭ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৪৫৪৪ ’০১৮২২৭৮৮১২৮ ,, ,,

২০৫ ছলকনা ফফগভ স্বাভী- ফভাোঃ ফভাত্মপা ভলরা গৃলনী োঃ লছভরানীয়া ৭ ,, ################# ০১৮৭৬১৪৬১৪৩ ,, ,,

২০৬ লভনলত যানী দা স্বাভী-নীর চন্দ্র ভা ভলরা গৃলনী তুরাফাড়ীয়া ৮ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৭৩৬০ ০১৮২৩৭৭৪৭৯৬ ,, ,,

২০৭ আখী যানী দা ভযণ চন্দ্র দা ভলরা গৃলনী তুরাফাড়ীয়া ৮ ,, ৫০৬১২২৫৯৬৬ ০১৮২৮৭৬৪৮৬৬ ,, ,,

২০৮ আভরা যানী দা স্বাভী-নাযায়ন চন্দ্র দা ভলরা গৃলনী তুরাফাড়ীয়া ৮ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৭৬৬৮ ০১৮২৯৬১৮২৭৭ ,, ,,

২০৯ লফধান চন্দ্র দা লতা-মুকুন্দ চন্দ্র দা পুরুল তুরাফাড়ীয়া ৮ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৮১১৭ ০১৮৩৩০৩৪৫৬৫ ,, ,,

২১০ বানু রার দা লতা-মুকুন্দ চন্দ্র দা পুরুল কৃলক তুরাফাড়ীয়া ৮ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৮১১৬ ০১৬৪৭৫৪০০৬০ ,, ,,

২১১ কাঞ্চন যানী দা স্বাভী-যতন চন্দ্র দা ভলরা গৃলনী তুরাফাড়ীয়া ৮ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৮৩১৩ ০১৮৬৪০১২৪৮৩ ,, ,,

২১২ পুষ্প যানী দা স্বাভী-তন চন্দ্র দা ভলরা গৃলনী তুরাফাড়ীয়া ৮ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৮৩১৫ ০১৮৬৯৫১৯৯৭ ,, ,,

২১৩ ফলবতা দা যজরার দা ভলরা গৃলনী তুরাফাড়ীয়া ৮ ,, ৬৪১১২৭০০০৯ ০১৮৩৭২৯২৫১৮ ,, ,,

২১৪ চন্দনা যানী দা স্বাভী-জীফন কৃষ্ণ দা ভলরা গৃলনী ফচলযয়া ৮ ,, ১৯৯০৩০১২৯৪৩০০০২৩৬ ০১৮৮১১৫৭২৫৭ ,, ,,

২১৫ যতনা যানী দা যাভজস্বয দা পুরুল কৃলক ফচলযয়া ৮ ,, ৫০৬১১৮৩৭৫১ ০১৮৮২৪৬২৭৫৫ ,, ,,

২১৬ ভনযঞ্জন ফদফ নাথ লতা- ভলন্দ্র কুভায নাথ পুরুল কৃলক ফচলযয়া ৮ ,, ৯৫৫৫৫০৯৭৫২ ০১৮৬১৯৬৪৭৪৬ ,, ,,

২১৭ আভয়া আক্তায স্বাভী- ালফবুরস্না ভলরা গৃলনী ফচলযয়া ৮ ,, ৩০১২৯৪৩১৯০০৬০ ”০১৮৩০১২৩১৯৮ ,, ,,

২১৮ পুষ্প যানী দা স্বাভী- কানু রার দা ভলরা গৃলনী ফচলযয়া ৮ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৬৯৫৪ ০১৯২৬৫৬০৪৬৬ ,, ,,

২১৯ ঝন মা যানী ফবৌলভক স্বাভী- ভলত ফবৌলভক ভলরা গৃলনী ফচলযয়া ৮ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৬৯৫৬ ’০১৭৪১৭০২১০৮ ,, ,,

২২০ ন্ধযা যানী ফঘাল স্বাভী- অলনর ফঘাল ভলরা গৃলনী ফচলযয়া ৮ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৬৮১০ ০১৩০৫৫৮৩৩৮৬ ,, ,,

২২১ যাভরা আক্তায স্বাভী-জলভ উলিন ভলরা গৃলনী ফচলযয়া ৮ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৬৭৯০ ০১৮৪৪৪৫৯৮৭৬ ,, ,,

২২২ ফভাোঃ আোঃ কাইভয়াভ আোঃ াফ পুরুল কৃলক ফচলযয়া ৮ ,, ৩২৮২৬৫৪৭১৮ ’০১৮৩৭২০৬০১৬ ,, ,,

২২৩ ইকযামুর ক লতা-মৃত. কলফয আাং পুরুল শ্রলভক আভরাকলদয়া ৯ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৮৯৫৫ ১৭১৩৬২১৬১১ ,, ,,

২২৪ নুরুর ক লতা- ফজভরয যভান পুরুল কৃলক আভরাকলদয়া ৯ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৮৮৮৯ ০১৯৯৬৪৪৩৬১২ ,, ,,

২২৫ ফভাোঃ রুভফর লতা-আইউফ আরী পুরুল শ্রলভক আভরাকলদয়া ৯ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৯২৪৩ ০১৭০৪৪৮১৭১১০ ,, ,,

২২৬ জয়নার আফলদন লতা-মৃত.লদুয যভান পুরুল কৃলক আভরাকলদয়া ৯ ৩০১২৯৪৩১৮৮৮৪১ ০১৮৫৪৪২৯২৫১

২২৭ আবুর কারাভ লতা-মৃত. আফদুর ফছাফান পুরুল কৃলক আভরাকলদয়া ৯ ৩০১২৯৪৩১৮৮৮২৫ ০১৮১৪৯৯৬৪১২

২২৮ ফভাোঃ দুরার লতা-মৃত. ফভাাম্মদ লভয়া পুরুল কৃলক আভরাকলদয়া ৯ ৩০১২৯৪৩১৮৯২৫৮ ০১৮৬২৬৭৪৬৫৫

ফজরাোঃ ফপনী।
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 ৬নং কালরদ ইউলনয়ন লযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'য সুলফধাভবাগীয নাভভয তালরকা

উভজরা- ফপনী দয 

ক্র.নং নাভ লতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভলরা

ফা গ্রাভ য়ার্ ম ইউলনয়ন জাতীয় লযচয়ত্র নম্বয ফবাক্তায 

ফভাফাইর নং

ংমৄক্ত লর্রাভযয নাভ লর্রাভযয 

ফভাফাইর নং২২৯ জালকয ফাভন লতা- মৃত. লদুয যভান পুরুল কৃলক আভরাকলদয়া ৯ ৬নং কালরদ ৩০১২৯৪৩১৮৮৮৩৮ ’০১৮১৯৩২৩৩২৪ ফভাোঃ যলপকুর ইরাভ ০১৭১১২০৪২২৮

২৩০ ফানী ফারা দা স্বাভী- লভরন চন্দ্র দা ভলরা গৃলনী আভরাকলদয়া ৯ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৯১৭৮ ০১৮২২০১০৬৭ ,, ,,

২৩১ ফভাোঃ কাভযম্নর ইরাভ লতা-মৃত. নলজয আাং পুরুল শ্রলভক আভরাকলদয়া ৯ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৮৮৩৬ ০১৮৫৩০২৫২৮৬ ,, ,,

২৩২ কারা লভয়া লতা-মৃত. ালফবুয যভান পুরুল কৃলক আভরাকলদয়া ৯ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৯২৭৬ ০১৮৬১০৯১৪১৯ ,, ,,

২৩৩ কাজী ফভাোঃ ছাভদক লতা-মৃত. কাজী আফদুর ক পুরুল কৃলক আভরাকলদয়া ৯ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৯০৯৪ ০১৮২৯০১৭৭৪৫ ,, ,,

২৩৪ ফভাোঃ আরভগীয ফাভন লতা-মৃত. আফদুর লভয়া পুরুল কৃলক আভরাকলদয়া ৯ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৯২১৯ ০১৮১৫৫৬৮১৭৭ ,, ,,

২৩৫ যম্নহুর আলভন লতা- মৃত. লজয়াউর ক পুরুল কৃলক আভরাকলদয়া ৯ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৯২৭৮ ০১৮৬১৯৬৯৯১৬ ,, ,,

২৩৬ কাজী আবু ছতয়ফ লতা-কাজী ফদরয়ায ফাভন পুরুল শ্রলভক আভরাকলদয়া ৯ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৯০৮২ ০১৮১৫৪৫৮৫৬৭ ,, ,,

২৩৭ লগয়া উলিন লতা- আরী আাম্মদ পুরুল কৃলক আভরাকলদয়া ৯ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৯২৪৬ ০১৮৭১১৬২১১১৯ ,, ,,

২৩৮ রায়রা ফফগভ স্বাভী- ফভাোঃ ইউছুপ লভয়া ভলরা গৃলনী আভরাকলদয়া ৯ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৮৯৬০ ০১৬৮৫৫১৫৭৫৭ ,, ,,

২৩৯ ফফরাভয়ত ফাভন লতা- ফদভরায়ায ফাভন পুরুল কৃলক আভরাকলদয়া ৯ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৮৭৮৫ ০১৮১৩২২৯০৮০ ,, ,,

২৪০ জাপয আাম্মদ লতা- মৃত. নলজয আাম্মদ পুরুল কৃলক আভরাকলদয়া ৯ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৮৮৩৪ ’০১৮৬৯৫৬৯৪১৩ ,, ,,

২৪১ াাফ উলিন লতা-মৃত. লজয়াউর ক পুরুল শ্রলভক আভরাকলদয়া ৯ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৯২৩৪ ’০১৯৮৫৭৮৩৮০৪৫ ,, ,,

২৪২ সুরতানা আক্তায স্বাভী- ভালনক লভয়া ভলরা গৃলনী োঃ লছভরানীয়া ৭ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৬৩৮৪ ’০১৬৮৪১৯৩৫৮৩ ,, ,,

২৪৩ নুরুন নাায আবু আম্মদ ভলরা গৃলনী োঃ লছভরানীয়া ৭ ,, ৮৬৬১৩২২৬৭০ ’০১৬৪৪৮২০৯৯৩ ,, ,,

২৪৪ লখা যানী দা স্বাভী- যম্নচাঁন চন্দ্র দা ভলরা গৃলনী োঃ লছভরানীয়া ৭ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৫৫৭৪ ’০১৯৩৯৬২৩৪৬৩ ,, ,,

২৪৫ ফভাোঃ জায লতা-আলজজুর ক পুরুল কৃলক োঃ লছভরানীয়া ৭ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৩৯৭১ ০১৮১১১৬১২৮৩ ,, ,,

২৪৬ আবু তাভয লতা- আফদুর জলরর পুরুল কৃলক োঃ লছভরানীয়া ৭ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৫৭১৪ ০১৮৩৫৮৮৫৭৮৩ ,, ,,

২৪৭ লফপুর লভত্র লতা-সুকুভায লভত্র পুরুল শ্রলভক ভভপুয ৭ ,, ৫৫১১২০০৪৮৬ ’০১৮১৯৮৭৮৪৩০ ,, ,,

২৪৮ লপভযাজা ফফগভ ফখ আম্মদ ভলরা গৃলনী ফচলযয়া ৮ ,, ৬৮৬১০২৯৫২৫ ০১৮৪৯৮৬২৮৬২ ,, ,,

২৪৯ লফতা যানী দা স্বাভী-লফকা চন্দ্র দা ভলরা গহৃিনী তুরাফাড়ীয়া ৮ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৭৩৮৬ ০১৯৯৬৪৪৩৬১২ ,, ,,

২৫০ ভায়া যানী দা স্বাভী- কালি রার দা ভলরা গৃলনী তুরাফাড়ীয়া ৮ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৭৬৮৬ ১৭১০২৬৭৭৩০ ,, ,,

২৫১ ফখাকন ভজুভদায লতা-অল^নী কুভায ীর পুরুল কৃলক ফচলযয়া ৮ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৬৭৪৬ ০১৮৫৯২৭৭৫৪৯ ,, ,,

২৫২ তুরী যানী দা স্বাভী-অমূল্য চযন দা ভলরা গৃলনী ফচলযয়া ৮ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৭১০৩ ০১৮৭৮৫৬৮৫২৯ ,, ,,

২৫৩ লফলফ াভজযা স্বাভী- ইকফার ফাভন ভলরা গৃলনী ভাইজফাড়ীয়া ৬ ,, ৩০১২৯৪৩১৮৩৪৯৯ ’০১৮৬৩৪২৬২৭৫ ,, ,,

ফজরাোঃ ফপনী।
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