
 ২নং াঁচগাছিয়া ইউছনয়ন ছযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'য সুছফধাভবাগীয নাভভয তাছরকা

জেরাাঃ জপনী উভেরা- জপনী দয 

ক্র.নং নাভ ছতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভছরা

জা গ্রাভ ওয়াড ম ইউছনয়ন োতীয় ছযচয়ত্র নম্বয জবাক্তায জভাফাইর 

নং

ংযুক্ত ছডরাভযয 

নাভ

ছডরাভযয জভাফাইর 

নং

১ জভাাঃ আবুর াভভ আফদুয যভান পুরুল কৃলক ডমুরুয়া ১ ২নং াঁচগাছিয়া ৩০১২৯৬৪৩৩৪৭২৪ ০১৮১৩১৮৫১২৬ ােী আফদুর েব্বায ০১৮২৪৬৩৬৩২৯

২ কােী রুনা রায়রা জখ িাভয়ভ উল্যা ফাফয নাযী গৃছনী ,, ১ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৪৫৫৪ ০১৮৭৪৩০৩০৯৩ ,, ,,

৩ জভাাঃ জাভরভান আবুর খাভয়য পুরুল কৃলক ,, ১ ,, ৩০১২৯৬৪৩৩৬১৭১ ’০১৮২৫২১৫৬০৩ ,, ,,

৪ ছদুর ইরাভ বুে আফদুর আউয়ার পুরুল কৃলক ,, ১ ,, ৩০১২৯৬৪৩৩৩৬২২ ‘০১৮১৪৭০১৩৪৩ ,, ,,

৫ রুভা আক্তায আবুর াভভ নাযী গৃছনী ,, ১ ,, ৩০১২৯৬৪০০০২৩৫ ’০১৮৩২৫৫৮৫২৫ ,, ,,

৬ জভাাঃ আনায উছিন ছিছিকুয যভান পুরুল কৃলক ,, ১ ,, ৩০১২৯৬৪৩৩৪৮৫২ ’০১৮৫৭২১৯৫৪৪ ,, ,,

৭ আফদুর াছভদ আফদুর মুনাপ পুরুল কৃলক ,, ১ ,, ৩০১২৯৬৪৩৩৩৬২০ ’০১৮২১৯৬৬৭২০ ,, ,,

৮ ছফছফ াভেযা আভনায়ায জাভন নাযী গৃছনী ,, ১ ,, ৩০১২৯৬৪৩৩৫০২৯ ’০১৭৬৩৩৫২৮৬৯ ,, ,,

৯ ভছনয আাম্মদ সুরতান আম্মদ পুরুল শ্রছভক ,, ১ ,, ৩০১২৯৬৪৩৩৫০৭১ ’০১৮৩১৬১৬১৬০ ,, ,,

১০ জদাভয়ত উল্যা ছভছিয আাম্মদ পুরুল শ্রছভক ,, ১ ,, ৩০১২৯৬৪৩৩৫২৯৩ ’০১৮৭৮৫৩৬৩০৯ ,, ,,

১১ নুযোান জফগভ জখ যছপকুল্লা ভছরা গৃছনী ,, ১ ,, ৩২৬১৭০৫৪৯৯ ’০১৮৭৮৩২০০৭৩ ,, ,,

১২ ছপক উল্যা জদভরায়ায জাভন পুরুল শ্রছভক ,, ১ ,, ৩০১২৯৬৪৩৩৫২৪০ ’০১৮২৯৯৫১০২৪ ,, ,,

১৩ আযজু ভান সুরতানা জভা: জভাস্তপা পুরুল গৃছনী ,, ১ ,, ৩২৬১৪৬৮৬১৯ ’০১৮৮১৭৪৩৩৬৪ ,, ,,

১৪ োভকয জাভন জভাাঃ ইভাইর পুরুল শ্রছভক ,, ১ ,, ৩০১২৯৬৪৩৩৪০৬১ ’০১৮৬০১৪২১১৩ ,, ,,

১৫ জভাাঃ ইভাইর জাভন নুরুর ইরাভ পুরুল কৃলক ,, ১ ,, ৩০১২৯৬৪৩৩৪০৬১ ’০১৮২৭৭৯৬০৭৬ ,, ,,

১৬ ভছনয আভদ নুরুর ক পুরুল কৃলক ,, ১ ,, ৩০১২৯৬৪৩৩৪০১০ ’০১৮১২৩১১৪৮৮ ,, ,,

১৭ াছিনা জফগভ ছিছিকুয যভান নাযী গৃছনী ,, ১ ,, ৩০১২৯৬৪৩৩৪০৪৬ ’০১৮২৪৮৬৪৩৪৮ ,, ,,

১৮ তাভভন্দা খাতুন নুরুর ইরাভ নাযী গৃছনী ,, ১ ,, ৩০১২৯৬৪৩৩৪০৬০ ’০১৮৪৬৯৭৬২৬৭ ,, ,,

১৯ হুভায়ুন কছফয সুরতান আাম্মদ পুরুল কৃলক ,, ১ ,, ৩০১২৯৬৪৩৩৪০৭৩ ’০১৮১২৯৮৯৪৯১ ,, ,,

২০ াছযি ছভয়া আফদুর জভাতাভরফ পুরুল কৃলক ,, ১ ,, ৩০১২৯৬৪৩৩৪০০৮ ’০১৮৪৫৮৭৮৭১০ ,, ,,

২১ ছদুর ইরাভ েছরুর ইরাভ পুরুল কৃলক ,, ১ ,, ৩০১২৯৬৪৩৩৪০৫৭ ’০১৮৭৮৯৯৬৭৯৩ ,, ,,

২২ আভয়া জফগভ নুরুর আছভন পুরুল গৃছনী ,, ১ ,, ৩০১২৯৬৪৩৩৩০১৯ ’০১০৮২১৯২৪৯৮৬ ,, ,,

২৩ নুয জাভন আফদু ারাভ পুরুল কৃলক ,, ১ ,, ৩০১২৯৬৪৩৩৩০২০ ’০১৮২০২৫৫৭১৬ ,, ,,

২৪ জভাাঃ াাদাত জাভন এিাক ছভয়া পুরুল কৃলক রক্ষীয়াযা ২ ,, ১৯৭৭২৬৯৩০৬১৩০৬৮০ ০১৬৮৩৮১৮৩৯৯ ,, ,,

২৫ রছকয়ত উল্যা ভপেভরয যভান পুরুল ছদন ভজুয ,, ২ ,, ৩০১২৯৬৪৩৩৭০৭৭ ’০১৮২৩৩৭৫৬৮১ ,, ,,
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জেরাাঃ জপনী উভেরা- জপনী দয 

ক্র.নং নাভ ছতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভছরা

জা গ্রাভ ওয়াড ম ইউছনয়ন োতীয় ছযচয়ত্র নম্বয জবাক্তায জভাফাইর 

নং

ংযুক্ত ছডরাভযয 

নাভ

ছডরাভযয জভাফাইর 

নং

২৬ া আরভ আফদুর জভাতাভরফ পুরুল ছদনভজুয রক্ষীয়াযা ২ ২নং াঁচগাছিয়া ৩০১২৯৬৪৩৩৮৪২২ ’০১৮২৪৪৩৩৪৯৫ ােী আফদুর েব্বায ০১৮২৪৬৩৬৩২৯

২৭ ছদুর ইরাভ মৃত আফদুর খাভরক পুরুল ছদনভজুয ,, ২ ,, ৩০১২৯৬৪৩৩৮৫৮৬ ’০১৮১৩৩৬৭৭৮৫ ,, ,,

২৮ যাভদা আক্তায জিনু ছভয়া পুরুল ছদনভজুয ,, ২ ,, ৩০১২৯৬৪০০০২১৩ ’০১৮৬৭৭৩৪০১৭ ,, ,,

২৯ জিভনা আক্তায জভাাঃ ছযাে পুরুল ছদনভজুয ,, ২ ,, ৩০১২৯৬৪৩৩৮৬৬১ ’০১৮৬৬৫২৯৬১০ ,, ,,

৩০ নুয োান জফগভ মৃত জভাাঃ আরী নাযী ছদনভজুয ,, ২ ,, ৩০১২৯৬৪৩৩৬৮৯৮ ’০১৮৪৯৪১৮৯৮০ ,, ,,

৩১ যেভফয জনিা ওফায়দুর ক নাযী ছদনভজুয ,, ২ ,, ৩০১২৯৬৪৩৩৭২৮১ ’০১৬৮২১৪৩৯৮৩ ,, ,,

৩২ াদু ছভয়া কারা ছভয়া পুরুল ছদনভজুয ,, ২ ,, ৩০১২৯৬৪৩৩৮০০৭ ’০১৮৮৭০৩১১৭৯ ,, ,,

৩৩ াযবীণ আক্তায ওভয পারুক নাযী ছদনভজুয ,, ২ ,, ৩০১২৯৬৪৩৩৭৯৯৫ ’০১৮২৮৭৩২০০৭ ,, ,,

৩৪ জভাাঃ নুয নফী জভাাঃ ইব্রাীভ পুরুল ছদনভজুয ,, ২ ,, ৩০১২৯৬৪৩৩৮৫৬৯ ’০১৮২৩২৩৮৪৭০ ,, ,,

৩৫ যাভরা আক্তায জভাাঃ ছদুর ইরাভ নাযী ছদনভজুয ,, ২ ,, ৩০১২৯৬৪৩৩৮৫৮৪ ’০১৮২৫৬৮৮৭১৯ ,, ,,

৩৬ ছযাজুর ইরাভ আফদুর গছন পুরুল ছদনভজুয ,, ২ ,, ৩০১২৯৬৪৩৩৭৭২৩ ’০১৮৩৯৩৯৩০৪৯ ,, ,,

৩৭ জভাাঃ জদভরায়ায জাভন ভছনয আম্মদ পুরুল ছদনভজুয ,, ২ ,, ৩০১২৯৬৪৩৩৭২৭৫ ’০১৮২৯১০৪১৬৫ ,, ,,

৩৮ েীফ কুভায দা রুছনী কুভায দা পুরুল ছদনভজুয ,, ২ ,, ৩০১২৯৬৪৩৩৭৮৪৮ ০১৮৬৯৭৫৩৯৩৬ ,, ,,

৩৯ তাজুর ইরাভ জভাাঃ ইব্রাছভ পুরুল ছদনভজুয ,, ২ ,, ৩০১২৯৬৪৩৩৮৫৬৫ ’০১৮৩৬৯৮৫০৩১ ,, ,,

৪০ জভাাঃ এনামুর ক ভপেভরয যভান পুরুল শ্রছভক ,, ২ ,, ৩০১২৯৬৪৩৩৭৭১৫ ০১৮৬০১৪০০৯৩ ,, ,,

৪১ াাদাত জাভন জভাাঃ ওছে উল্যা পুরুল শ্রছভক ,, ২ ,, ৩০১২৯৬৪৩৩৮১৬৬ ০১৬৮৩২১৮৩৯৯ ,, ,,

৪২ আবুর ফায ছভরন আরী আভদ পুরুল শ্রছভক ,, ২ ,, ১৯৮০৩০১২৯৬৪০০৫ ০১৮৩২৬৪২৪৯৯ ,, ,,

৪৩ বুে যানী দা েগদী চন্দ্র দা নাযী শ্রছভক ,, ২ ,, ৩০১২৯৬৪৩৩৫৬৭৬ ’০১৮১৩২২৬৫৮৭ ,, ,,

৪৪ া আরভ ইভাভ ফক্স পুরুল শ্রছভক ,, ২ ,, ৩০১২৯৬৪৩৩৫৮২৮ ’০১৮২১৫৫৬৭৭৩ ,, ,,

৪৫ ভাছনক চন্দ্র দা ছফভযন্দ্র কুভায যায় পুরুল শ্রছভক ,, ২ ,, ৩০১২৯৬৪৩৩৫৭১০ ’০১৮৮১৭৪২৭৬০ ,, ,,

৪৬ নুয আরভ জভাাঃ আরী পুরুল শ্রছভক ,, ২ ,, ৩০১২৯৬৪৩৩৬০৩৩ ’০১৮৮৭৭৪৫৭১১ ,, ,,

৪৭ জভাাঃ এয়াছিন আফদু জিাফান পুরুল শ্রছভক ,, ২ ,, ৩০১২৯৬৪৩৩৬০৯৬ ’০১৮৩৫৫৫১১৩৪ ,, ,,

৪৮ যাভদা আক্তায আাঃ আর ভামুন নাযী শ্রছভক ,, ২ ,, ৩০১২৯৬৪৩৩৬০৪৭ ’০১৮৬৭৭৩৪০১৭ ,, ,,

৪৯ া আরভ আরী আভদ পুরুল শ্রছভক ,, ২ ,, ৩০১২৯৬৪৩৩৫৯৭৫ ’০১৮২২৪৭৫১৮০ ,, ,,

৫০ অরুন চন্দ্র দা যভনী চন্দ্র দা পুরুল শ্রছভক ,, ২ ,, ৩০১২৯৬৪০০০০৪২ ’০১৮২২৫৫০৩০২ ,, ,,
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জেরাাঃ জপনী উভেরা- জপনী দয 

ক্র.নং নাভ ছতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভছরা

জা গ্রাভ ওয়াড ম ইউছনয়ন োতীয় ছযচয়ত্র নম্বয জবাক্তায জভাফাইর 

নং

ংযুক্ত ছডরাভযয 

নাভ

ছডরাভযয জভাফাইর 

নং

৫১ িাভর আভদ আফদুর খাভরক পুরুল শ্রছভক রক্ষীয়াযা ২ ২নং াঁচগাছিয়া ৩০১২৯৬৪৩৩৭৬১৯ ’০১৮৫২৮১৩৮৩২ ােী আফদুর েব্বায ০১৮২৪৬৩৬৩২৯

৫২ নাযছগি আক্তায াভসুর ক নাযী গৃীছন ,, ২ ,, ২৩৭৬৮৬৪৯৯৩ ’০১৮৮০৯৯৫০২১ ,, ,,

৫৩ জভাাঃ জছরভ তপেভরয যভান পুরুল শ্রছভক ,, ২ ,, ৩০১২৯৬৪৩৩৭৮৯০ ’০১৮৮১৩২৫৭৯৫ ,, ,,

৫৪ জভাাঃ া আরভ আফদুর খাভরক পুরুল শ্রছভক ,, ২ ,, ৩০১২৯৬৪৩৩৭৬১৭ ’০১৮১৪৪১৭১০৬ ,, ,,

৫৫ জভাাঃ াাফ উছিন জভাাঃ ইউনুি ছভয়া পুরুল শ্রছভক ,, ২ ,, ৩০১২৯৬৪৩৩৮১০৩ ’০১৮২৩৪৫৯৬৪৯ ,, ,,

৫৬ জভাাঃ াোান আকতারুজ্জাভান পুরুল শ্রছভক ,, ২ ,, ৩০১২৯৬৪৩৩৭৯৫৫ ’০১৮১৪৩৬২৫৯২ ,, ,,

৫৭ জভাাঃ এয়াছিন আফদুর ভাভরক পুরুল শ্রছভক ,, ২ ,, ৩০১২৯৬৪৩৩৬৭৭৬ ০১৮৬০১৪০০৯৩ ,, ,,

৫৮ ভাছপয়া খাতুন পভয়ে আম্মদ নাযী গৃীছন ফগইড় ২ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪১০৩৩ ’০১৬৩৫৪৪৯৭৮৪ ,, ,,

৫৯ যাভয়রা জফগভ আবু তাভয নাযী গৃীছন উোছরয় ২ ,, ৯৫৫৫৮৬৭৬৪৮ ’০১৮৩৬৫৪৮৪০৯ ,, ,,

৬০ তাভযা জফগভ আফদুয যফ নাযী গৃীছন ফগইড় ২ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪০৯৩০ ’০১৯২৩৮৫০৬১১ ,, ,,

৬১ জভাাঃ আবু তাভয আফদুর কাভদয পুরুল কৃলক ,, ২ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪০০৫৩ ’০১৮৩৫৯১৬১৫৩ ,, ,,

৬২ োভদা খাতুন যফত আরী নাযী গৃীছন রক্ষীয়াযা ২ ,, ৮৬৬২০২৩২১০ ’০১৮৫৩২৯৬৯২১ ,, ,,

৬৩ আান উল্যা আরী জনওয়াে পুরুল ছদনভজুয ফগইড় ২ ,, ৩০১২৯৬৪৩৩৯৪৮২ ’০১৬২১৩৫২৫১৬ ,, ,,

৬৪ জভাাঃ ছরঠন নুয ছভয়া পুরুল ছদনভজুয ,, ২ ,, ৩০১২৯৬৪৩৩৯৫৭৪ ’০১৮৮৯২৪৩৯০৩ ,, ,,

৬৫ জভাাঃ জফরার জাভন কারা ছভয়া পুরুল ছদনভজুয ,, ২ ,, ৩০১২৯৬৪৩৩৮৯২৮ ’০১৮২১৬৫৭৪৪৩ ,, ,,

৬৬ োাঙ্গীয আরভ জভাাঃ আবু তাভয পুরুল ছদনভজুয জিাট ধছরয়া ২ ,, ২৮১৩৬২৮৫৫৫ ১৮৩৪৪০৯৪১১ ,, ,,

৬৭ জভাাঃ ইব্রাীভ আবুর খাভয়য পুরুল ছদনভজুয ফগইড় ২ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪১১১৪ ’০১৮২৪৬২৮১৮০ ,, ,,

৬৮ জভাাঃ জভাস্তপা আাঃ মুনাপ পুরুল ছদনভজুয ,, ২ ,, ৩০১২৯৬৪৩৩৯৯৯২ ’০৬২৫৮৯২৬৩৩ ,, ,,

৬৯ াভেযা জফগভ আফদুয যছদ নাযী গৃীছন জিাট ধছরয়া ২ ,, ১৯৮০৩০১২৯৬৪০০০০০০ ’০১৮৬৯৭৫৩৯৭০ ,, ,,

৭০ ভছপজুয যভান নুয আম্মদ পুরুল ছদনভজুয ফগইড় ২ ,, ৯১১১৭৯৬২৬৫ ’০১৮২৮৭১৭০৬৭ ,, ,,

৭১ আিভা জফগভ জতাপাভয়র আম্মদ নাযী গৃীছন ,, ২ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪১৫৯৩ ’০১৯৭৪৯৭৪৪৮৩ ,, ,,

৭২ আিভা আক্তায ছনোভ উছিন নাযী গৃীছন রক্ষীয়াযা ২ ,, ৬৪১২০১২০১২ ’০১৭৪০৩২২৭৫২ ,, ,,

৭৩ জভাাঃ যছপক জঞ্জু ছভয়া পুরুল ছদনভজুয ফগইড় ২ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪১৭৩৪ ’০১৮৫৪০৪৫৪৪৭ ,, ,,

৭৪ রুহুর আছভন মৃত আরী আম্মদ পুরুল ছদনভজুয াচগাছিয়া ৫ ,, ৩৭১১৭৬৬১৫৮ ’০১৮৮০৯৯৫০২১ ,, ,,

৭৫ জভাাঃ েছভয আরী আফদুর কাভদয পুরুল ছদনভজুয ফগইড় ২ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪১২৫৬ ’০১৩০৬৭২২৫৩৫ ,, ,,
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 ২নং াঁচগাছিয়া ইউছনয়ন ছযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'য সুছফধাভবাগীয নাভভয তাছরকা

জেরাাঃ জপনী উভেরা- জপনী দয 

ক্র.নং নাভ ছতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভছরা

জা গ্রাভ ওয়াড ম ইউছনয়ন োতীয় ছযচয়ত্র নম্বয জবাক্তায জভাফাইর 

নং

ংযুক্ত ছডরাভযয 

নাভ

ছডরাভযয জভাফাইর 

নং

৭৬ যাছেয়া জফগভ ারা উছিন পুরুল ছদনভজুয ফগইড় ৩ ২নং াঁচগাছিয়া ৩০১২৯৬৪৩৪১০১৪ ’০১৮৬৭২৬১৬০৪ ােী আফদুর েব্বায ০১৮২৪৬৩৬৩২৯

৭৭ জভাাঃ ভাবুফ ছভয়া ছপ উল্যা পুরুল ছদনভজুয ,, ৩ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪১১১৭ ’০১৮১৮৬৪৪৯১৭ ,, ,,

৭৮ রুহুর আভীন ভ ূঁঞা আাঃ ওাফ পুরুল কৃলক ,, ৩ ,, ১৯৬০৩০১২৯৬৪০০০০২৮ ০১৮২৯০৫২৫০৯ ,, ,,

৭৯ আরী জাভন আাঃ ক পুরুল কৃলক ,, ৩ ,, ৩০১২৯৬৪৩৩৮৯৭৯ ০১৮৪৩২০৭৬৬৩ ,, ,,

৮০ আফদুয যফ জভাাঃ ইব্রাীভ পুরুল কৃলক ,, ৩ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪১৩৩০ ’০১৮৪৬২১৬৭৯৫ ,, ,,

৮১ জভাাঃ ছিছিকুয যভান জভাাঃ ইছিি পুরুল কৃলক ,, ৩ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪১১৪৪ ’০১৮২৯৩৯১৪২৬ ,, ,,

৮২ জভাাঃ আফদুর াভপে আাঃ ারাভ পুরুল কৃলক ,, ৩ ,, ৩০১২৯৬৪১৯৬৭৩০১ ০১৮১৯৭৮২৩৪৯ ,, ,,

৮৩ কভরুন নাায ছভা জভাাঃ এয়াছিন পুরুল কৃলক উাঃ কাছভপুয ৪ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪০৩২৯ ০১৮২৩৫৯০২৩৪ ,, ,,

৮৪ জভাাঃ ইভাভ জাভন আরী জনওয়াে পুরুল কৃলক ,, ৪ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪২৯১১ ০১৬৩৩৩৮১৩৭৭ ,, ,,

৮৫ জভাাঃ আক্কা আরী জভাাঃ ইব্রাছভ ছভয়া পুরুল কৃলক ,, ৪ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪০৬১৬ ০১৮২৯৬১৭৫৬২ ,, ,,

৮৬ জখাভদো জফগভ আবুর কারাভ নাযী গৃছছন ,, ৪ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪২৯৩৫ ০১৬৩৬৩৭৩৫১৯ ,, ,,

৮৭ তাছরভা আক্তায াভছুর ক নাযী গৃছছন ,, ৪ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪০২৫৪ ০১৮৫৬০৩৭৪৩২ ,, ,,

৮৮ পছকয আম্মদ আবু তাভয পুরুল কৃলক ,, ৪ ,, ১৯৯১৩০১২৯৬৪০০০৩০০ ০১৮৭৫২৬৮০২০ ,, ,,

৮৯ আবুর কাভভ মৃত ফদু ছভয়া পুরুল কৃলক ,, ৪ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪২৯৪৩ ০১৮৬১১২৫৭৬৫ ,, ,,

৯০ পখরুর ইরাভ জভাাঃ দুরার পুরুল কৃলক ,, ৪ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪২৯০৪ ০১৮২০২৬৪৩৩৯ ,, ,,

৯১ কাভরুন নাায নুয নফী নাযী গৃছছন ,, ৪ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪০৫৪৯ ০১৮৫৭০৯৭৫৮৪ ,, ,,

৯২ জযানা জফগভ ফাচ্চু ছভয়া নাযী গৃছছন ,, ৪ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৩৩১৮ ০১৯৮৮৪৩৩৭৩১ ,, ,,

৯৩ আভনায়ায জাভন আছভনুর জাভন পুরুল শ্রছভক উোছরয়া ২ ,, ২৮৫০৩৭৯১০৪ ০১৮৩৫৩৩১৬১৪ ,, ,,

৯৪ জিনযা আক্তায যঙ্গু ছভয়া নাযী গৃছছন উাঃ কাছভপুয ৪ ,, ৩০১২৯৬৪০০০৬৯৪ ০১৮৫৯২৩১৩২৭ ,, ,,

৯৫ নুভযয নাায জাভরভান ছভয়া নাযী গৃছছন ,, ৪ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪০৬০৬ ০১৮৮১৭৫৭৯৬৮ ,, ,,

৯৬ জভাাঃ জাাগ জভাাঃ আভান উল্যা পুরুল শ্রছভক ,, ৪ ,, ৩০১২৯৬৪৯৯৯৪০৪ ০১৮২৮০৭০৮৫৮ ,, ,,

৯৭ আাঃ যাজ্জাক আাঃ গছন পুরুল শ্রছভক ,, ৪ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪২৮৩৭ ০১৮১১৬০৭৪০২ ,, ,,

৯৮ পাভতভা জফগভ ভায়া কাভার উছিন নাযী গৃছছন ,, ৪ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪২৭৮৭ ০১৮২২৯১৫৩৬০ ,, ,,

৯৯ জভাাঃ নেরুর ইরাভ জভাাঃ জফচু ছভয়া পুরুল শ্রছভক ,, ৪ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪০৬৯৭ ০১৮৫০৯২৩৯০৮ ,, ,,

১০০ জযানাযা জফগভ আাঃ ক নাযী গৃছছন ,, ৪ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪২৯৮৪ ০১৮৫৫৬২৮৭৯৪ ,, ,,
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জেরাাঃ জপনী উভেরা- জপনী দয 

ক্র.নং নাভ ছতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভছরা

জা গ্রাভ ওয়াড ম ইউছনয়ন োতীয় ছযচয়ত্র নম্বয জবাক্তায জভাফাইর 

নং

ংযুক্ত ছডরাভযয 

নাভ

ছডরাভযয জভাফাইর 

নং

১০১ আফদুর ক জভাাঃ দাভযাগ আরী পুরুল শ্রছভক উাঃ কাছভপুয ৪ ২নং াঁচগাছিয়া ৩০১২৯৬৪৩৪০৩৪৮ ০১৮৫৯৫৬০৮৩৪ ােী আফদুর েব্বায ০১৮২৪৬৩৬৩২৯

১০২ আফদুর েছরর জভাাঃ ইব্রাছভ পুরুল শ্রছভক ,, ৪ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪০৬০৮ ০১৮১২৭২৬৬৯৪ ,, ,,

১০৩ জভাাঃ াীন জভাাঃ আরভ ছভয়া পুরুল শ্রছভক ,, ৪ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪০৭৩১ ০১৮৩৭৬১৫৮৪২ ,, ,,

১০৪ ননা ছভয়া জভাাঃ আনা ছভয়া পুরুল শ্রছভক ,, ৪ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪০৬৫৩ ০১৮৬৯১৬০৮০৫ ,, ,,

১০৫ জভাাঃ জাাগ ফাচ্চু ছভয়া পুরুল শ্রছভক ,, ৪ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪০৩৫৫ ০১৮২০৯২৫৯৬৯ ,, ,,

১০৬ যাছেফ ভজুভদায নভযন্দ ভজুভদায পুরুল শ্রছভক ,, ৪ ” ৩০১২৯৬৪৩৪২২২৯ ,, ,,

১০৭ তযযন চন্দ্র দা যাখার দা পুরুল শ্রছভক ,, ৪ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪২৪৯৯ ০১৬১৩০৩৬২৫২ ,, ,,

১০৮ পারুক আভদ পভয়ে আভদ পুরুল শ্রছভক ,, ৪ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪২২২৯ ০১৭১১১১১৪৫৬ ,, ,,

১০৯ গীতা যানী দা মাত্রা জভান দা নাযী গৃীছন ,, ৪ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪২১৯৮ ০১৮৮৩১৪০২৮২ ,, ,,

১১০ ছপয়া খাতুন আরী আজ্জভ নাযী গৃছছন ,, ৪ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৩১৮০ ০১৮৬১৯৬৭৬৬২ ,, ,,

১১১ জরার উছিন েয়নার আফদীন পুরুল শ্রছভক ফাথাছনয়া ৫ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৪০৬৯ ০১৭১৭৮৪৪৯৫৬ ,, ,,

১১২ াইফুর ইরাভ জভাাঃ ইছিি পুরুল শ্রছভক ,, ৫ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৪৪০২ ০১৮১৫৫২২৬৫৪ ,, ,,

১১৩ জগারাভ জখ জভাাঃ ওভয পারুকজভাাঃ আবুর জাভন ছচছি পুরুল শ্রছভক ,, ৫ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৪৮০৫ ০১৮৬৭১৭৬৪৮৮ ,, ,,

১১৪ া যান মৃত াভছুর ক পুরুল শ্রছভক ,, ৫ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৪০৫০ ০১৮২৫৮৫২১৫৯ ,, ,,

১১৫ োভার উছিন আরী আাম্মদ পুরুল শ্রছভক ,, ৫ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৪০৮৩ ০১৮২৮৪৫৮৪২৭ ,, ,,

১১৬ জভাাঃ আবুর জাভন আাঃ যছদ পুরুল শ্রছভক ,, ৫ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৪০৪০ ০১৮১৪৯৪৪৭৫৫ ,, ,,

১১৭ জভাাঃ স্বন আাঃ রছতপ পুরুল শ্রছভক ,, ৫ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৬০৫৫ ০১৮৩৯৭০৬৯১৪ ,, ,,

১১৮ া আরভ আবু তাভয পুরুল শ্রছভক ,, ৫ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৬২৫৫ ০১৮৮১১৫৭৩১৪ ,, ,,

১১৯ ভছ উছিন ফাফলূ েয়নার আফদীন পুরুল শ্রছভক ,, ৫ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৪০৭১ ০১৯১৬৮৫৪৩৬৮ ,, ,,

১২০ এনামুর ক ভছনয জিযাজুর ক পুরুল শ্রছভক ,, ৫ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫৭৫৭২ ০১৮৬০৮৭৪১২৩ ,, ,,

১২১ জভাাঃ আরা উছিন জভাাঃ াোন পুরুল শ্রছভক ,, ৫ ,, ৩০১২৯৬৪০০০১৬৯ ০১৮৩৫৯১৪৬৪০ ,, ,,

১২২ জভাাঃ ছিছিকুয যভান ফেভরয যভান পুরুল শ্রছভক ,, ৫ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৪৭০৩ ০১৮৫৯২৫৮৯১৮ ,, ,,

১২৩ রুভফর েয়নার আফদীন পুরুল শ্রছভক ,, ৫ ,, ৩০১২৯৬৪৪০১৫১৫ ০১৮৮০৯৯৪৮৬৮ ,, ,,

১২৪ তাজুর ইরাভ আাঃ কুদ্দুি পুরুল শ্রছভক ,, ৫ ,, ৩০১২৯৬৪৯৯৯৮৩৫ ০১৮৬১৯৭০৮২১ ,, ,,

১২৫ ছপভযাো জফগভ আরী আম্মদ ভছরা গৃছনী াচগাছিয়া ৫ ,, ১৪৬১৭৬৫৮৭৫ ০১৮৩৪৮৫৬০২৩ ,, ,,
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 ২নং াঁচগাছিয়া ইউছনয়ন ছযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'য সুছফধাভবাগীয নাভভয তাছরকা

জেরাাঃ জপনী উভেরা- জপনী দয 

ক্র.নং নাভ ছতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভছরা

জা গ্রাভ ওয়াড ম ইউছনয়ন োতীয় ছযচয়ত্র নম্বয জবাক্তায জভাফাইর 

নং

ংযুক্ত ছডরাভযয 

নাভ

ছডরাভযয জভাফাইর 

নং

১২৬ আাঃ ভছতন আাঃ কাভদয পুরুল শ্রছভক ফাথাছনয়া ৫ ২নং াঁচগাছিয়া ৩০১২৯৬৪৩৪৪৩৬৮ ০১৮৩০৩৪৪৯৫২ ােী আফদুর েব্বায ০১৮২৪৬৩৬৩২৯

১২৭ জভাাঃ জফরার জাভন আাঃ ারাভ পুরুল শ্রছভক ,, ৫ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৩৯৫০ ০১৮২৩২৩৮৫১৮ ,, ,,

১২৮ াভছুর ক ইব্রাছভ পুরুল শ্রছভক ,, ৫ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৪০২২ ০১৮৬৪৫৩১৩৫১ ,, ,,

১২৯ ছফছফ পাভতভা আাঃ জভাতাভরফ নাযী শ্রছভক ,, ৫ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫৭৬০৫ ০১৮১৬৪৪৬৩৪০ ,, ,,

১৩০ ভাইন উছিন আাঃ কাভদয পুরুল শ্রছভক ,, ৫ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৪০১২ ০১৭৮০৩২২৭৫১ ,, ,,

১৩১ নেরুর ইরাভ খাভয়ে আাম্মদ পুরুল শ্রছভক ,, ৫ ,, ১৯৮৩৩০১২৯৬৪০০০০০০ ০১৮৫৫৯০৬৫৪১ ,, ,,

১৩২ আকছরভা জফগভ আাঃ কুদ্দুি নাযী গৃছছন ,, ৫ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৫১১৬ ০১৭১১০৭৮৭২৪ ,, ,,

১৩৩ জভাাঃ এিাক জভাাঃ ইভাইর পুরুল শ্রছভক ,, ৫ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৪০৬৫ ০১৮৩৪১৪৮৩১১ ,, ,,

১৩৪ কাভার উছিন নুয আাম্মদ পুরুল শ্রছভক ,, ৫ ,, ৩০১২৯৬৩৪৪৪৭০০ ০১৮৪৫১২৬৮৪৬ ,, ,,

১৩৫ জভাাঃ নুরুর আফায আাঃ কাভদয পুরুল শ্রছভক ,, ৫ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৪৮১৭ ০১৮১৩৩৭১৫৭৪ ,, ,,

১৩৬ নজুভফভেিা জানা ছভয়া পুরুল শ্রছভক ,, ৫ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৪৬৯৭ ০১৮৩০১৬৩৪৭২ ,, ,,

১৩৭ আভরয়া জফগভ কাভার উছিন পুরুল শ্রছভক ,, ৫ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৬০৭৮ ০১৮৮৭০৩৮৯৭২ ,, ,,

১৩৮ োরার আাম্মদ আরী আাম্মদ পুরুল শ্রছভক ,, ৫ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৬২২৩ ০১৮৫০১৭৪২১৯ ,, ,,

১৩৯ টিপু সুরতান ভঞ্জু আবুর কারাভ ভজুভদায পুরুল শ্রছভক ,, ৫ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৬৭৯০ ০১৭৮৩৭০০৬০৩ ,, ,,

১৪০ ছদুর ইরাভ ভপেভরয যভান পুরুল শ্রছভক ,, ৫ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৫৯৩২ ০১৮১৫১৩৮৩৭৩ ,, ,,

১৪১ াভদক আরী আাঃ খাভরক পুরুল শ্রছভক ,, ৫ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৬৪৬৯ ০১৮৪৩৪৯১৪১২ ,, ,,

১৪২ োভার উছিন রুস্তভ ছভয়া পুরুল শ্রছভক ,, ৫ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৬৩৮১ ০১৮১৭০৮০৩৬৮ ,, ,,

১৪৩ রুছচয়া খাতুন জভাখরভিয যভান নাযী গৃীছন ,, ৫ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৫৯২৯ ০১৮৪৩২০৩০৪৪ ,, ,,

১৪৪ জভাাঃ দুরার ভের ক শ্রছভক ,, ৫ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৬৭৭৫ ০১৮৭৭৬৩২৬৯৬ ,, ,,

১৪৫ যানু আক্তায ওফায়দুর ক নাযী গ্রছনী ,, ৫ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৬২৮৭ ০১৮২৪৮৮৩৩৮৭ ,, ,,

১৪৬ নােভা জফগভ াাফ উছিন নাযী শ্রছভক ,, ৫ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৬৬৫৩ ০১৮৩০৯৪২৭৬২ ,, ,,

১৪৭ ভাইন উছিন খুযছদ আরভ পুরুল শ্রছভক ,, ৫ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৬৫৮৮ ০১৮১১৩৯১৬০৩ ,, ,,

১৪৮ জভাাঃ খুযছদ আরভ আাঃ মুনাপ পুরুল শ্রছভক ,, ৫ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৬৫৯৬ ০১৯৪৫৯০১৫০৭ ,, ,,

১৪৯ জফরার জাভন ভের ক পুরুল শ্রছভক ,, ৫ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৬৭৯২ ০১৮২২৩৬৮৭৮১ ,, ,,

১৫০ াভয়দুর ক জভাাঃ ইব্রাছভ পুরুল শ্রছভক ,, ৫ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৫৯৮৬ ০১৬৭০৩৩২৬০ ,, ,,
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 ২নং াঁচগাছিয়া ইউছনয়ন ছযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'য সুছফধাভবাগীয নাভভয তাছরকা

জেরাাঃ জপনী উভেরা- জপনী দয 

ক্র.নং নাভ ছতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভছরা

জা গ্রাভ ওয়াড ম ইউছনয়ন োতীয় ছযচয়ত্র নম্বয জবাক্তায জভাফাইর 

নং

ংযুক্ত ছডরাভযয 

নাভ

ছডরাভযয জভাফাইর 

নং

১৫১ জভাাঃ জছরভ আবু ছভয়া পুরুল শ্রছভক ফাথাছনয়া ৫ ২নং াঁচগাছিয়া ৩০১২৯৬৪৩৪৬১৭৪ ০১৮৫৯২৩১৩২৭ ােী আফদুর েব্বায ০১৮২৪৬৩৬৩২৯

১৫২ াভনা জাভন জফরার জাভন নাযী গৃীছন ,, ৫ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৫৯৩৯ ০১৮৫৭৫৭২৩৬৭ ,, ,,

১৫৩ লুৎফুয নাায আফদুর ফাচ্চু নাযী গৃীছন ,, ৫ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৬২৬২ ০১৮৮১০৬৫১২৭ ,, ,,

১৫৪ আছভয জাভন আাঃ যাজ্জাক পুরুল ,, ৫ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৬১২৯ ০১৮৩২৯৪৪৪৯৮ ,, ,,

১৫৫ আভয়া জফগভ কাভার উছিন নাযী গৃীছন ,, ৫ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৬১২৭ ০১৮২০২০৩৬৯২ ,, ,,

১৫৬ আবুর জাভন আাঃ ক পুরুল ছদনভজুয নগযকাছন্দ ৫ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৮৫৮৯ ০১৮৫১০৭৭১৯৬ ,, ,,

১৫৭ জভাাঃ াইফুর ইরাভ জভাাঃ রুস্তভ আরী পুরুল ছদনভজুয ,, ৫ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৭০৭২ ০১৮৬৪১৪৪১৮৯ ,, ,,

১৫৮ ছছযনা আক্তায নুয আরভ পুরুল ছদনভজুয ,, ৫ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৭০৬০ ০১৮২১০৪০৮৯৭ ,, ,,

১৫৯ পছযদ আাম্মদ নছেয আাম্মদ পুরুল ছদনভজুয ,, ৫ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৭০১৯ ০১৮৬১৯৭২৬২২ ,, ,,

১৬০ ছদুর ইরাভ আাঃ কছযভ পুরুল ছদনভজুয ,, ৫ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৭৯৯৮ ০১৮৩১৮১২৫৩৮ ,, ,,

১৬১ নুয নফী এিাক ছভয়া পুরুল ছদনভজুয ,, ৫ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৭২৬৩ ০১৮৪৬০৮০৩৩২ ,, ,,

১৬২ ভাসুদা জফগভ াছখ আভান  উল্যা পুরুল ছদনভজুয ,, ৫ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৭১৭১ ০১৬৪৫১৫৬৩৪৭ ,, ,,

১৬৩ জভাাঃ ছপকুয যভান ছছিকুয যভান পুরুল ছদনভজুয ,, ৫ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৭৮২৮ ০১৮২১০৪৫৮৯৪ ,, ,,

১৬৪ জছরভ ছভয়া আাঃ যউ পুরুল ছদনভজুয ,, ৫ ,, ১৯৭৬৩০১২৯৬৪১০০৭০০ ০১৮৪৬০৮৫১৪৫ ,, ,,

১৬৫ কাভার উছিন আাঃ েছরর পুরুল ছদনভজুয ,, ৫ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৭৮৭৮ ০১৮১৮০৯৯১৮৮ ,, ,,

১৬৬ জভাাঃ জছরভ াভছুর ক পুরুল ছদনভজুয ,, ৫ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৮০৮৮ ০১৮৫৭১২৪৪৮৯ ,, ,,

১৬৭ আবুর াভভ আাঃ ািায পুরুল ছদনভজুয ,, ৫ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৭৬২৮ ০১৮৪৩৪৯২৭৩২ ,, ,,

১৬৮ জভাাঃ ইউছু আাঃ ভছেদ পুরুল ছদনভজুয ,, ৫ ,, ৩০১২৯৬৪০৪৮৩৬১ ০১৮২৬৩২১৬১৭ ,, ,,

১৬৯ জনোভ উছিন কারা ছভয়া পুরুল ছদনভজুয ,, ৫ ,, ৩০১২৯৬৪০০০০১৩ ০১৮২০০৭৪৪১২ ,, ,,

১৭০ জভাাঃ ইভাইর জাভন আাঃ ভছেদ পুরুল ছদনভজুয ,, ৫ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৭৬২২ ০১৮১৪৪৮২৭৪৭ ,, ,,

১৭১ আোদ জাভন আফদুর কাভদয পুরুল ছদনভজুয ,, ৫ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৮০৫৩ ০১৮২১৪৪৩৮৬১ ,, ,,

১৭২ জভাাঃ আরী আযাদ আছেজুয যভান পুরুল ছদনভজুয ,, ৫ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৭১০৮ ০১৮৮১৫১১৮২২ ,, ,,

১৭৩ জভাাঃ ছযাজুর ইরাভ আফদুয যউ পুরুল ছদনভজুয ,, ৫ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৭৯২০ ০১৭২৫৩২২৬১৯ ,, ,,

১৭৪ রুভা আক্তায োছকয জাভন পুরুল ছদনভজুয ,, ৫ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৭৭২০ ০১৮৫৯৪২৪৯৬৬ ,, ,,

১৭৫ নুয োান জফগভ জগয়া উছিন নাযী ছদনভজুয ,, ৫ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৮৪৪৪ ০১৬৩২৪২২৫১৫ ,, ,,
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 ২নং াঁচগাছিয়া ইউছনয়ন ছযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'য সুছফধাভবাগীয নাভভয তাছরকা

জেরাাঃ জপনী উভেরা- জপনী দয 

ক্র.নং নাভ ছতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভছরা

জা গ্রাভ ওয়াড ম ইউছনয়ন োতীয় ছযচয়ত্র নম্বয জবাক্তায জভাফাইর 

নং

ংযুক্ত ছডরাভযয 

নাভ

ছডরাভযয জভাফাইর 

নং

১৭৬ নােভা আক্তায কাভার উছদদ্ন পুরুল ছদনভজুয নগযকাছন্দ ৬ ২নং াঁচগাছিয়া ৩০১২৯৬৪৩৪৭২০২ ০১৮৩৫৯৪১৯৬২ ােী আফদুর েব্বায ০১৮২৪৬৩৬৩২৯

১৭৭ ডাাঃ আবুর াভভ সয়দ আাম্মদ পুরুল ছদনভজুয ,, ৬ ,, ৩০২২৯১৩১৫৫৭০৫ ০১৮৫১১৩৫৭২৭ ,, ,,

১৭৮ জভাাঃ ছযাে ছভয়া সুরতান আাম্মদ পুরুল ছদনভজুয ,, ৬ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৫৪৩৩ ০১৮২১১৫১৯৮২ ,, ,,

১৭৯ জভাাঃ দুরার ছভয়া অছদুয যভান পুরুল ছদনভজুয ,, ৬ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৫৪০২ ০১৮৫৮১৭০৭৮৩ ,, ,,

১৮০ ভনু ছভয়া আাঃ যাজ্জাক পুরুল ছদনভজুয ,, ৬ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৫৭৯৬ ০১৮৫১৩১৬৬০০ ,, ,,

১৮১ আভরয়া জফগভ আবুর কাভভ পুরুল ছদনভজুয ,, ৬ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৫৪১৮ ০১৮৬৬৮৭৬১৭৯ ,, ,,

১৮২ জদভরায়ায জাভন আাঃ ািায পুরুল ছদনভজুয ,, ৬ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৫৪৯৮ ০১৮৭০৩২০৮৩৩ ,, ,,

১৮৩ জভা” া আরভ আফদুর ফাভযক পুরুল ছদনভজুয ,, ৬ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৫৩৭৫ ০১৮৭৭১০৬০৭২ ,, ,,

১৮৪ জভাাঃ এয়াছিন আাঃ যাজ্জাক পুরুল ছদনভজুয ভাছথয়াযা ৭ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫১৮০২ ০১৮৩৫৬৪০২৯৯ ,, ,,

১৮৫ জভাাঃ োরার আাম্মদ আাঃ ভাোন পুরুল ছদনভজুয ,, ৭ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৮৯৭৯ ০১৮৩০৮৯৯০২৫ ,, ,,

১৮৬ জভাাঃ পারুক আবু আভদ পুরুল ছদনভজুয ,, ৭ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫১৭৪৯ ০১৮১৩৮৮১২৫৬ ,, ,,

১৮৭ জছরনা আক্তায আযজু োপয আাম্মদ নাযী গৃীছন ,, ৭ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫১০১৯ ০১৮৬৭১৭৮১৬৯ ,, ,,

১৮৮ ছফছফ আভয়া ভাইন উছিন নাযী গৃীছন ,, ৭ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫০৮৭০ ০১৮১৪৪২৪৩১৪ ,, ,,

১৮৯ জনোভ উছিন ভছেবুর ক পুরুল ছদনভজুয ,, ৭ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫১০৩৫ ০১৮১১৫২০৮৫১ ,, ,,

১৯০ জছরভ মৃত ফেভরয যভান পুরুল ছদনভজুয ,, ৭ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫০৫১৬ ০১৮১১৭৩১৬২৪ ,, ,,

১৯১ ভছভনুর ক পেভরয যভান পুরুল ছদনভজুয ,, ৭ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫০৫০৯ ০১৮১৪১৩৮৯৮১ ,, ,,

১৯২ ছফছফ জোযা ভছপজুয যভান নাযী গৃীছন ,, ৭ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫০১০৪ ০১৮৩৮৬২৭৩৮৬ ,, ,,

১৯৩ আফদুর আউয়ার আফদুর ভোন পুরুল কৃলক ,, ৭ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫০০৭১ ০১৮২৭৮৪৪২৪১ ,, ,,

১৯৪ োভফদ জাভন আরী জাভন পুরুল কৃলক ,, ৭ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫০০৯৮ ০১৮১৪৭৬৬২৭৩ ,, ,,

১৯৫ াভেযা খাতুন জক আম্মদ পুরুল কৃলক ,, ৭ ,, ৭৭৬১৭৮৯২৮৩ ০১৮৭২৬১০৭৬৮ ,, ,,

১৯৬ জভাাঃ েছভ উছিন আাঃ যাজ্জাক পুরুল কৃলক ,, ৭ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫১৭৯৩ ০১৮৬২৫১৪৯৬১ ,, ,,

১৯৭ আবুর াভভ আরী জনওয়াে পুরুল কৃলক ,, ৭ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৯৯৮৪ ০১৮৭১৬৭৭৮০৩ ,, ,,

১৯৮ জেছভন আক্তায কাের জভাাঃ ইভাইর জাভন নাযী গৃীছন ,, ৭ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫০১৫২ ০১৮৬৬৪৮৯৪৯০ ,, ,,

১৯৯ েয়নার আফদীন আরী জনওয়াে পুরুল ছদনভজুয ,, ৭ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫০৪০২ ০১৮১২৭২৮১২১ ,, ,,

২০০ জযছেয়া আক্তায আইয়ুফ আরী পুরুল গৃছনী ,, ৭ ,, ৩০১২৫৯০৫১৩২১০ ০১৮৩৭৬৮৯৬২৪ ,, ,,
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 ২নং াঁচগাছিয়া ইউছনয়ন ছযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'য সুছফধাভবাগীয নাভভয তাছরকা

জেরাাঃ জপনী উভেরা- জপনী দয 

ক্র.নং নাভ ছতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভছরা

জা গ্রাভ ওয়াড ম ইউছনয়ন োতীয় ছযচয়ত্র নম্বয জবাক্তায জভাফাইর 

নং

ংযুক্ত ছডরাভযয 

নাভ

ছডরাভযয জভাফাইর 

নং

২০১ জফরার জাভন ইউনু ছভয়া পুরুল ছদনভজুয ভাছথয়াযা ৭ ২নং াঁচগাছিয়া ৩০১২৯৬৪৩৫১০৮০ ০১৮৩০২৮০৯১২ ােী আফদুর েব্বায ০১৮২৪৬৩৬৩২৯

২০২ ভাছন উছিন ভছভনুর ক পুরুল ছদনভজুয ,, ৭ ,, ৫১০৩৭৪২৩৬৬ ০১৭৯৭৪০৮৮২০ ,, ,,

২০৩ আবুর ফয আরী আকফয পুরুল ছদনভজুয ,, ৭ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫০৩৬২ ০১৮১২৫১৭৭২৫ ,, ,,

২০৪ আভরয়া জফগভ কাভার জাভন পুরুল গৃছনী ,, ৭ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৯৭৯৪ ০১৮৩৬৮৭৪৭৩০ ,, ,,

২০৫ জভাাঃ মুা ছভয়া িাদু ছভয়া পুরুল ছদনভজুয ,, ৭ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫১৪৫৭ ০১৮৪৩৭৩১৩০৪ ,, ,,

২০৬ পেলুর ক জভাাঃ কালু ছভয়া পুরুল ছদনভজুয ,, ৭ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৮৭২২ ০১৮২৯৪০৮০৭২ ,, ,,

২০৭ ভছেবুর ক াছফবুয যভান পুরুল ছদনভজুয ,, ৭ ,, ৩০১২৯৬৪৩৪৯২১০ ০১৮৬৮৯২৯২৭৭ ,, ,,

২০৮ জভাাঃ আরী ছভয়া আবুর াভভ পুরুল ছদনভজুয ,, ৭ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫৭৫৮৭ ০১৮১১৯৫৪৯৬৭ ,, ,,

২০৯ নেরুর ইরাভ জভাাঃ া আরভ পুরুল ছদনভজুয কাছভপুয ৮ ,, ৩০১২৯৬৪৬৩৮২৫১ ০১৮৩৮১৭৮২৯৯ ,, ,,

২১০ আাঃ আরীভ আাঃ যছদ পুরুল ছদনভজুয ,, ৮ ,, ১৯৮৮৩০১২৯৬৪০০০১০০ ০১৮২২১৮৫৭১২ ,, ,,

২১১ োছকয়া খাতুন আবুর জাভন নাযী গৃীছন ,, ৮ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫৩৮৫৯ ০১৮৭১৩৫৭৯৫৪ ,, ,,

২১২ িাভয়দুর ক আরী আেভ পুরুল শ্রছভক ,, ৮ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫৩৪৯৮ ০১৮৬৩১৪৩৭৩৭ ,, ,,

২১৩ াভনা আক্তায নুরুর আছভন পুরুল শ্রছভক ,, ৮ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫৩৪৭৫ ০১৮৬২৭৪৪৫০২ ,, ,,

২১৪ জভাাঃ ছযাজুর ইরাভ জভাাঃ জভাফাযক আরী পুরুল শ্রছভক ,, ৮ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫৩২৪৪ ০১৮০২৬১৫০১৯ ,, ,,

২১৫ জখাভদো জফগভ আফদুর শুক্কুয নাযী গৃীছন ,, ৮ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫৩৪৬৩ ০১৮৬৪৩৫৭৩১৬ ,, ,,

২১৬ আফদুর যীদ আাঃ ভছেদ পুরুল শ্রছভক ,, ৮ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫৪০৫১ ০১৭১৬৪৭০০৯৭ ,, ,,

২১৭ নুয জভাাম্মদ ভকবুর আাম্মদ পুরুল শ্রছভক ,, ৮ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫৩৪৬৮ ০১৮৬৯১৮৪৫৩৪ ,, ,,

২১৮ পাভতভা জফগভ আাঃ ািায পুরুল শ্রছভক ,, ৮ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫৩৬২৭ ০১৮৭২৪৭৮৪৩৮ ,, ,,

২১৯ েছযপা খাতুন আরী জনয়াে নাযী গৃীছন ,, ৮ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫৩৪৬৪ ০১৮৬৯১৪৮৭৫৮ ,, ,,

২২০ ভাযোান জফগভ যছপকুর ইরাভ নাযী ,, ৮ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫১৯৯১ ০১৮৩৯৭০৫৯৫৪ ,, ,,

২২১ জভাাঃ আরী জনওয়াে আপাক ছভয়া পুরুল শ্রছভক ,, ৮ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫৩০০৭ ০১৮৪৫১২৮৩৮৭ ,, ,,

২২২ রুছচয়া জফগভ নুয নফী নাযী গৃীছন ,, ৮ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫৩৮৮১ ০১৮২৩১৯৪৪৯৮ ,, ,,

২২৩ যাভদা আক্তায পেলুর কযীভ নাযী গৃীছন ,, ৮ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫৩৪৮৫ ০১৮২৭৮৬১১১৭ ,, ,,

২২৪ জভাাঃ জভাস্তপা সুরতান আাম্মদ পুরুল শ্রছভক ,, ৮ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫৩৮৯৭ ০১৮৭৯৬৫৭২৪৫ ,, ,,

২২৫ ারভা আক্তায জভাাঃ নুরুর ইরাভ নাযী গৃীছন ,, ৮ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫৩৩৯৫ ০১৮৬৬৯২০৭৩৮ ,, ,,
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 ২নং াঁচগাছিয়া ইউছনয়ন ছযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'য সুছফধাভবাগীয নাভভয তাছরকা

জেরাাঃ জপনী উভেরা- জপনী দয 

ক্র.নং নাভ ছতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভছরা

জা গ্রাভ ওয়াড ম ইউছনয়ন োতীয় ছযচয়ত্র নম্বয জবাক্তায জভাফাইর 

নং

ংযুক্ত ছডরাভযয 

নাভ

ছডরাভযয জভাফাইর 

নং

২২৬ জভাাঃ ারা উছিন জভাাম্মদ জাভন পুরুল শ্রছভক কাছভপুয ৮ ২নং াঁচগাছিয়া ৩০১২৯৬৪৩৫৩১৪৫ ০১৮৫৬০২৭৬৫০ ােী আফদুর েব্বায ০১৮২৪৬৩৬৩২৯

২২৭ জভাাাঃ নুয ফানু জভাাঃ ইউসু নাযী শ্রছভক ,, ৮ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫৩৪১৬ ০১৮৩৪৩৭৩৫৬৬ ,, ,,

২২৮ জভাাঃ ইভাইর জদভরায়ায জাভন পুরুল শ্রছভক ,, ৮ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫২২৮৪ ০১৮৫৬৩৪০৬৯৯ ,, ,,

২২৯ ারা উছিন আাঃ কাভদয পুরুল শ্রছভক ,, ৮ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫৭৮০২ ০১৮৪৯১৯৪৮৭৯ ,, ,,

২৩০ জভাাঃ ইভাইর আরী আেভ পুরুল শ্রছভক ,, ৮ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫১৯৯৯ ০১৮৬১৯৭২৫৯৫ ,, ,,

২৩১ জভাাঃ ফছদউজ্জাভান জভাাঃ আরী আম্মদ পুরুল শ্রছভক ,, ৮ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫৩৪১৩ ০১৮৭৬১১৭২২০ ,, ,,

২৩২ সুনীর কভকমায ছনছ কুভায কভকমায পুরুল শ্রছভক ,, ৮ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫২১২০ ০১৮২৯৮৩৬৬৯৬ ,, ,,

২৩৩ জভাাঃ জভাতাভরফ আাঃ ভাোন পুরুল শ্রছভক ,, ৮ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫৩৯০৫ ০১৮৮৭২৩৮২৬৬ ,, ,,

২৩৪ জভাাঃ যভোন আরী জভাাঃ িছফয আম্মদ পুরুল শ্রছভক ,, ৮ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫৩৪০৭ ০১৮৩৩০৩১৮৪৮ ,, ,,

২৩৫ জভাাঃ যছপকুর ইরাভ জভাাঃ োভার উছিন পুরুল শ্রছভক ,, ৮ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫৩৪০০ ০১৮১৬২২৮৪৯৯ ,, ,,

২৩৬ েয়নার আফদীন আাঃ ভাভরক পুরুল শ্রছভক ,, ৮ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫২৯০৬ ০১৮১৮৭০২৬৮১ ,, ,,

২৩৭ ভাইন উছিন রুস্তভ আরী পুরুল শ্রছভক ,, ৮ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫৩০৫৩ ০১৮১৯১০২৯৮০ ,, ,,

২৩৮ জভাাঃ যীপ জাভন জভাাম্মদ ছভয়া পুরুল শ্রছভক ,, ৮ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫৩৩৩৫ ০১৮৭৫৯১৭৬৮০ ,, ,,

২৩৯ জভাাঃ আাঃ াভযি আাং জভাাঃ ছফয আাম্মদ পুরুল শ্রছভক ,, ৮ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫৩৩২৯ ০১৮৭৬৯৯১৬৮১ ,, ,,

২৪০ যেভফয জনিা আছেজুয যভান পুরুল শ্রছভক ,, ৮ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫২৮১২ ০১৬২৫২১৮১১০ ,, ,,

২৪১ জভাাঃ আইয়ুফ আরী ছভরন জভাাঃ আাঃ গফুয পুরুল শ্রছভক ,, ৮ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫৩১৭৭ ০১৮৪১৯৭৬৮২৫ ,, ,,

২৪২ সুন্দয আরী খুযছদ আরী পুরুল শ্রছভক ,, ৮ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫২২০০ ০১৭৬২৯৩২৬৬৯ ,, ,,

২৪৩ নুরুর আফায জভাাঃ আছভন উল্যা পুরুল শ্রছভক ,, ৮ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫৩৪৩৬ ০১৮৩০১৫৫৩২৮ ,, ,,

২৪৪ নুরু ছভয়া যছদ ছভয়া পুরুল শ্রছভক ছফযরী ৯ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫৪৭৫২ ০১৩১৮৮৯৭৩৩৭ ,, ,,

২৪৫ জভাভভনা আক্তায োাঙ্গীয আক্তায নাযী শ্রছভক ,, ৯ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫৫৪০৬ ০১৮১১২০১০৬২ ,, ,,

২৪৬ েীভ উছিন আনা ছভয়া পুরুল শ্রছভক ,, ৯ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫৪২৯৮ ০১৮৬০০২১৪৬৬ ,, ,,

২৪৭ াছপয়া খাতুন আাঃ িািায পুরুল শ্রছভক ,, ৯ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫৪৫৯৮ ০১৮৬৪৮২৮৬৬৩ ,, ,,

২৪৮ াভসুন নাায জভাাঃ ইব্রাছভ নাযী শ্রছভক ,, ৯ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫৪৫৬৩ ০১৮৭৮৫৬৯৩৫৮ ,, ,,

২৪৯ আবুর ফাায ছযাে উল্যা পুরুল শ্রছভক ,, ৯ ,, ১৯৭১৩০১২৯৬৪০০০০০০ ০১৮২৫৭৪৮৯৮৩ ,, ,,

২৫০ আফদুর জভাতাভরফ এিাক ছভয়া পুরুল শ্রছভক ,, ৯ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫৫৪৪৬ ০১৮৩৮৩৮১৪৫২ ,, ,,
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 ২নং াঁচগাছিয়া ইউছনয়ন ছযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'য সুছফধাভবাগীয নাভভয তাছরকা

জেরাাঃ জপনী উভেরা- জপনী দয 

ক্র.নং নাভ ছতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভছরা

জা গ্রাভ ওয়াড ম ইউছনয়ন োতীয় ছযচয়ত্র নম্বয জবাক্তায জভাফাইর 

নং

ংযুক্ত ছডরাভযয 

নাভ

ছডরাভযয জভাফাইর 

নং

২৫১ েইদন ছফয়া ভছেবুর ক নাযী শ্রছভক ছফযরী ৯ ২নং াঁচগাছিয়া ৩০১২৯৬৪৩৫৫৩৫১ ০১৮৮৩১৯৯২৫০ ােী আফদুর েব্বায ০১৮২৪৬৩৬৩২৯

২৫২ ছপকুয যভান রছকয়ত উল্যা পুরুল শ্রছভক ,, ৯ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫৫৮২৭ ০১৮২৮৫২১৫৬৩ ,, ,,

২৫৩ সুযভা জফগভ আাঃ খাভরক নাযী শ্রছভক ,, ৯ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫৬২৪৬ ০১৮২২৪৭৯৮২৭ ,, ,,

২৫৪ জভাাঃ আফদুল্লা আাঃ ভাভরক পুরুল শ্রছভক ,, ৯ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫৭৩৫০ ০১৯১৭৫৮২২২৯ ,, ,,

২৫৫ জভাাঃ জাভন আাঃ কছযভ পুরুল শ্রছভক ,, ৯ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫৪২২৬ ০১৮৭৪৬৫২৬৯২ ,, ,,

২৫৬ আিভা আক্তায জভাাঃ পারুক নাযী শ্রছভক ,, ৯ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫৪৫৬১ ০১৬১৬৯০০৯৯৩ ,, ,,

২৫৭ জভাাঃ াছনপ াছকভ আরী পুরুল শ্রছভক ,, ৯ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫৪৫৭৪ ০১৮৫৭৪৪৭৪১৫ ,, ,,

২৫৮ ইভাভ জাভন আাঃ ভাভরক পুরুল শ্রছভক ,, ৯ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫৬৭৫৯ ০১৮১৪৩০২০৬৪ ,, ,,

২৫৯ জভাাঃ এয়াকুফ নফী েয়নার আফদীন পুরুল শ্রছভক ,, ৯ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫৬৫৩০ ০১৮১৬২৩৪১১৪ ,, ,,

২৬০ আবুর কাভভ জভাাঃ ছভয়া পুরুল শ্রছভক ,, ৯ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫৬৮৫১ ০১৮৫২১৫৩৮০৬ ,, ,,

২৬১ াভেদা আক্তায আকাইদ জাভন নাযী শ্রছভক ,, ৯ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫৬৮৫১ ০১৮১৪৩০২০৬৪ ,, ,,

২৬২ পছযদ আম্মদ ভপেভরয যভান পুরুল শ্রছভক ,, ৯ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫৭৩৬২ ০১৮৩৭৮৭৯৭২৫ ,, ,,

২৬৩ আছভনুর ক াজু ছভয়া পুরুল শ্রছভক ,, ৯ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫৬৩৭৯ ০১৮২৪২৫৪৮৩৫ ,, ,,

২৬৪ াভসুন নাায জভাাঃ যভত আরী নাযী গৃছনী ,, ৯ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫৫৯৫৫ ০১৮২৪২৫৪৮৩৫ ,, ,,

২৬৫ যভোন আরী ইব্রাছভ জভাল্লা পুরুল শ্রছভক ,, ৯ ,, ১৯৩৭৩০১২৯৬৪০০০০০০ ০১৮৩৮১৮০২৪৬ ,, ,,

২৬৬ জভাাঃ েছভ জভাাঃ ইব্রাছভ পুরুল শ্রছভক ,, ৯ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫৬৭৯৮ ০১৮৬৯০১৯৬৪৯ ,, ,,

২৬৭ জভাাঃ নুরুয োভান রুস্তভ আরী পুরুল শ্রছভক ,, ৯ ,, ৩০১২৯৬৪৩৫৬৬৫৯ ০১৮৩১১৪৭৫৮০ ,, ,,
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