
 ১নং  শদদ ইউদনয়ন দযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ শসূচী'য সুদফধাভবাগীয নাভভয তাদরকা

জজরাাঃ জপনী উভজরা- জপনী দয 

ক্র.নং নাভ দতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভদরা

জা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউদনয়ন জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বি ভ াক্তাি ভ াবাইল 

নং

ংযুক্ত দিরাভযয 

নাভ

দিরাভযয জভাফাইর 

নং

১ ফদু দভয়া মৃত. আফদুর জব্বায পুরুল আবুপুয ১ ১নং  শদী ৩০১২৯৮৬২৪৩৪৪৮ ০১৮৩৬৭৬৫৮৭০ পারুক জাভন ০১৯১১১৮৭৪১১

২ দপভযাজা জফগভ স্বাভী- জজায আরী ভদরা জদফীয ০৬ ,, ৩০১২৯৮৬২৫৯৩৪৮ ০১৮১৫২৬৮৯৭১ .. ..

৩ দফক্রভ চন্দ্র দা ভুফন চন্দ্র দা পুরুল কুদভযা ০১ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৪৫৮৫ ০১৮৬৬০৮৭৭৭৩ .. ..

৪ ভদন উদিন আবু আম্মদ ,, দাঃ আবুপুয ০১ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৪৮৪৯ ০১৮১৩২২২৮৮৬ .. ..

৫ শুকরা যানী দা স্বাভী-সুভফাধ চন্দ্র দা ভদরা কুদভযা ০১ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৪৫৮৪ ০১৮৮৭৭৪৫৪০০ .. ..

৬ ভদনকা যাণী দা প্রাণ জগাার চন্দ্র দা ভদরা গৃদনী কুদভযা ০১ ,, ৭৭৬২৩২৫১০৩ .. ..

৭ কভরা যানী দা মৃত দফযাভ চন্দ্র দা ভদরা কুদভযা ০১ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৪৩৭৬ ০১৮৩২৯৯১৬৩৪ .. ..

৮ ভীনা যানী দা স্বাভী-দুভম শাধন চন্দ্র দা ,, কুদভযা ০১ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৪৫৫৬ ০১৮৬৯৯৪৩৮৪১ .. ..

৯ দভনতী যকায স্বাভী-মৃত যতী চন্দ্র যকায ,, কুদভযা ০১ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৪৫২৪ ০১৮৬৭৯৭০৯৭০ .. ..

১০ অফরা সুন্দযী দা স্বাভী-জয় কৃষ্ণ দা ,, কুদভযা ০১ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৪৩৬২ ০১৮১১৩২৩০৫৩ .. ..

১১ দুলু যানী যকায স্বাভী-মৃত তী চন্দ্র যকায ,, কুদভযা ০১ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৪৫৬৬ ০১৮৫০৬০৯৬৬৭ .. ..

১২ ফদফতা যানী দা স্বাভী-মুন্টু রার দা ,, কুদভযা ০১ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৪৩৩৪ ০১৮৬৯৭৫২০৮৯ .. ..

১৩ দফতা যানী দা স্বাভী-সুদাভ চন্দ্র দা ,, কুদভযা ০১ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৪৩৪৪ ০১৮৬৩০৩৬২১০ .. ..

১৪ সুকাযী যানী দা স্বাভী-মৃত দন শভর চন্দ্র দা ,, কুদভযা ০১ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৪৩৯০ ০১৮৬৪০২৬২৯১ .. ..

১৫ ফাচ্চু দভয়া দতা-ভভতাজ ভু ুঁঞা পুরুল দাঃ আবুপুয ০১ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৪৯২৮ ০১৬৭৮৪৩১২৯৫ .. ..

১৬ রুন চন্দ্র দা যদিৎ চন্দ্র দা ,, কৃলক কুদভযা ০১ ,, ১৯৯৮৩০১২৯৮৬০০৪০০০ .. ..

১৭ ভাদয়া জফগভ দতা-াভসুর ক ভদরা আবুপুয ০১ ,, 2812378715 .. ..

১৮ আভনায়াযা জফগভ আফদুয যাজ্জাগ ,, দাঃ খাভন ফাদি ০2 ,, ৩২৬২৩৩৩১২৭ ০১640935257 .. ..

১৯ দরলু ফারা দা স্বাভী-শ্রীফা চন্দ্র দা ,, কুদভযা ০১ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৪৫৬০ ০১৮৫৪০৪৭৮৫৭ .. ..

২০ াভরয়া জফগভ স্বাভী-মৃত যদপকুর ইরাভ ,, গৃদনী দাঃ আবুপুয ,, ,, ৩০১২৯৮৬২৪৪৯৩০ .. ..

২১ জগত জভান দা মৃত যজনী জভান দা পুরুল কুদভযা ,, ,, ৩০১২৯৮৬২৪৪৬৪৩ ০১৮৩৮৭৫০৯৭৪ .. ..

২২ আফদুর ভদতন সুরুজ দভয়া ,, উত্তয খাভন ফাদি ০২ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৬৫০৭ ০১৮১২৯৫২৩৪৯ .. ..

২৩ াভনা জফগভ স্বাভী-জভাাঃ সুরুজ দভয়া টিপু ভদরা উত্তয খাভন ফাদি ০২ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৫৯২৫ ০১৮১৩১৬৭৪৪৫ .. ..

২৪ ভভনায়াযা জফগভ ফাদর স্বাভী-আবু তাভয ,, দদিন খাভন ফাদি ০২ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৭৬৩৩ ০১৮82462709 .. ..

২৫ আফদুর গফুয মৃত ভকবুর আম্মদ পুরুল দদিন খাভন ফাদি ০২ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৭৯০২ ০১৮68771362 .. ..
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জজরাাঃ জপনী উভজরা- জপনী দয 

ক্র.নং নাভ দতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভদরা

জা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউদনয়ন জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বি ভ াক্তাি ভ াবাইল 

নং

ংযুক্ত দিরাভযয 

নাভ

দিরাভযয জভাফাইর 

নং

২৬ জাভদা জফগভ স্বাভী: মৃত জভাাঃ এভযান ভদরা উত্তয খাভন ফাদি ০২ ১নং  শদী ৩০১২৯৮৬২৪৫৯৯২ ’01837616129 পারুক জাভন ০১৯১১১৮৭৪১১

২৭ পাভতভা জফগভ স্বাভী-জভাাঃ ওভয পারুক ,, দদিন খাভন ফাদি ০২ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৭৫০০ ০১818746930 .. ..

২৮ দল্পী দা অমৃত দা ” কুদভযা ০1 ,, ৭৩১২৩২৭৬৮২ ’01710800362 .. ..

২৯ াাদাত জাভন ভূঞা মৃত ভগবুর আম্মদ পুরুল  শদদ ০3 ,, ৩০১২৯৮৬২৫০৩৬৫ ’01813201840 .. ..

৩০ আভভনা জফগভ স্বাভী-জভাাযপ জাভন ভদরা উত্তয দদ শ ০২ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৫৮০৫ ০১৮40603954 .. ..

৩১ দুলু ফারা জদফনাথ দং-জিত্র জভান জদফনাথ ,, উত্তয খাভন ফাদি ০২ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৬৫২৩ ০১৮15177113 .. ..

৩২ াদপয়া স্বাভী-জভাজা দভয়া ,, দদিন খাভন ফাদি ০২ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৮০৬৮ ০১৮৫9224025 .. ..

৩৩ আবুর জাভন মৃত পদকয আাম্মদ পুরুল উত্তয খাভন ফাদি ০২ ,, ৩০১২৯৮৬২৪০৪৭৮ ০১৮60530025 .. ..

৩৪ আভরয়া জফগভ স্বাভী-আরা উদিন ভদরা দদিন খাভন ফাদি ০২ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৮০২০ ০১856134558 .. ..

৩৫ ছাভয়যা খাতুন স্বাভী-রাতু দভয়া ,, উত্তয খাভন ফাদি ০২ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৬১১১ ০১881511587 .. ..

৩৬ জছভনা জফগভ স্বাভী-জভাাঃ তাজুর ইরাভ ,, দদিন খাভন ফাদি ০২ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৮০৬৬ ০১৮54739919 .. ..

৩৭ হুযভভতয জনছা স্বাভী-যদপকুর ইরাভ ,, দদিন খাভন ফাদি ০২ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৭৫৯৭ ০১৮১2350107 .. ..

৩৮ দয়ার দযদা মৃত জমাগন্ড কুভায দা পুরুল জদফীপুয ০৬ ,, ৩০১২৯৮৬২৫৯১১২ ০১৭২৭১৯২১২৯ .. ..

৩৯ াদপয়া জফগভ স্বাভী-মৃত জভাাঃ ইউনুছ ভদরা উত্তয খাভন ফাদি ০২ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৬৫১৫ ০১৮13667276 .. ..

৪০ নাদছভা জফগভ আফদুয যউ পুরুল উত্তয খাভন ফাদি ০২ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৫৯৯৬ ’01830395795 .. ..

৪১ জভাাঃ কদফয আম্মদ আফদুর াই ,, দদিন খাভন ফাদি ০২ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৭৭১৮ ০১816517934 .. ..

৪২ নাদছভা জফগভ স্বাভী-জভাাঃ ইভাইর ভদরা দদিন খাভন ফাদি ০২ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৭৭০১ ০১৮31614578 .. ..

৪৩ নুয নাায স্বাভী-মৃত ভাইজ উদিন ,, দদিন খাভন ফাদি ০২ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৮০১৭ ০১৮45794971 .. ..

৪৪ ারুর আক্তায স্বাভী-নুরুর ক ,, দদিন খাভন ফাদি ০২ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৮০২৮ ০১৮40834727 .. ..

৪৫ নুরুন নাায জফগভ স্বাভী-ছছয়দ কাভভ ,, দদিন খাভন ফাদি ০৩ ,, ২২১৬৬১৫৬৯৬২৬১ ০১৮৩৫৪৫১৫৩৮ .. ..

৪৬ আফদুর কাভদয আব্দুয যাজ্জাক পুরুল দদিন খাভন ফাদি ০৩ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৯৯৫৮ ০১৮১৬০৫৯৩৩২ .. ..

৪৭ দদিকুয যভান ভূঞা যব্রত আরী ,, দদিন খাভন ফাদি ০৩ ,, ২৮১২১৬৮৮৩৩ ০১৮50512889 .. ..

৪৮ জভাাঃ আবু তাভয মৃত আব্দুর ভদজদ ,, দদিন খাভন ফাদি ০৩ ,, ১৯৭৮১৫৯২৮২৭৩০৭৩০০ ০১৮২৬৪০৫৮৪৪ .. ..

৪৯ জভাাঃ ইউছু সুরতান আম্মদ ,, দদিন খাভন ফাদি ০৩ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৯৫৬৮ ০১৮১৭৩৫৬৪৫৭ .. ..

৫০ জভাাঃ জযজওয়ান উল্যা মৃত পজলুয যভান ,, দদিন খাভন ফাদি ০৩ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৮৭৬৮ ০১৮২৫৬২৯২৮৩ .. ..
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জজরাাঃ জপনী উভজরা- জপনী দয 

ক্র.নং নাভ দতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভদরা

জা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউদনয়ন জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বি ভ াক্তাি ভ াবাইল 

নং

ংযুক্ত দিরাভযয 

নাভ

দিরাভযয জভাফাইর 

নং

৫১ আবুর ফয মৃত যফত আরী পুরুল দদিণ খাভন ফাদি ০৩ ১নং  শদী ৩০১২৯৮৬২৪৯৮৪৫ ০১৮৫৭৮৯৬১৫ পারুক জাভন ০১৯১১১৮৭৪১১

৫২ আফদুর জদরর মৃত এফাদ আরী ,, দদিণ খাভন ফাদি ০৩ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৯৪৩২ ০১৭৬৪৫৭৮৯৮৩ .. ..

৫৩ জভাাঃ আফদুল্লা মৃত আফদুয যভান ,, দদিণ খাভন ফাদি ০৩ ,, ২৬১৬৮৮২২৯২১২৮ ০১৮১৪৪৭৬৭২১ .. ..

৫৪ আদতকুয যভান মৃত ছাদফদ আরী ,, দদিণ খাভন ফাদি ০৩ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৯৭৯৭ ০১৮৩৫৩০৫৫৭৯ .. ..

৫৫ জদভ উদিন মৃত দপকুয যভান ,, দদিণ খাভন ফাদি ০৩ ,, ৩২৬২১৯৯৭৭৫ .. ..

৫৬ কাজী দযনা স্বাভী-আফদুর আদর ভদরা দদিণ খাভন ফাদি ০৩ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৯৬২১ ০১৮৬৯১৪৮৯৫৭ .. ..

৫৭ নুয জাান জফগভ আবু ফক্কয ” দদ শ ০৩ ,, ৫৯৬২৩৭২১১৫ ০১৮১2974294 .. ..

৫৮ জযাদজনা আক্তায দতা-আফদুয যদদ ভদরা দদিণ খাভন ফাদি ০৩ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৯৫৩৪ ০১৮৫৯০৪২৩৯৯ .. ..

৫৯ জাভদা খাতুন স্বাভী-জভাাঃ ারুন ,, দদিণ খাভন ফাদি ০৩ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৯২৬১ ০১৮৭২২০১২৬০ .. ..

৬০ আবুর কাভভ আব্দুর ভদজদ পুরুল উত্তয খাভন ফাদি ০৩ ,, ৭৭৬২১৬৭৮০২ .. ..

৬১ যভত আরী মৃত ইজ্জত আরী ,, দদিণ খাভন ফাদি ০৩ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৯৬৬২ ০১৮৬৮৮৬৮৬৬৬ .. ..

৬২ যদভা আক্তায রুভা জভাজাভম্মর ক ভদরা দদ শ ০৩ ,, ২৩৫২৩৭৭২৬৫ ০১670353905 .. ..

৬৩ আরী আকফয মৃত আজভ আরী পুরুল দদিণ খাভন ফাদি ০৩ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৯৫১৮ ০১৭৭৯৮৩১৬৭১ .. ..

৬৪ জপারী জফগভ স্বাভী-আরী আকফয ভদরা দদিণ খাভন ফাদি ০৩ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৯৫৯৬ ০১৭৭৯৮৩১৬৭১ .. ..

৬৫ আভয়া আক্তায স্বাভী-জভাাঃ ইদরয়াছ ,, দদিণ খাভন ফাদি ০২ ,, ১৯৮৭৩০১২৯৮৬০০০০০০ ০১838180711 .. ..

৬৬ ইউছু মৃত আরী আজ্জভ পুরুল উত্তয খাভন ফাদি ০২ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৬১৮২ ০১৮75145981 .. ..

৬৭ াাদাত জাভন াভসুর হুদা ” দদ শ ০৩ ,, ৫৯৯০৫৮৮৮৫৭ ০১996948720 .. ..

৬৮ াদনা স্বাভী-ীদ ভদরা দদিণ খাভন ফাদি ০২ ,, ১৫৯৪৩০৯৬৭৪৩১১ ০১৮24549478 .. ..

৬৯ নুয জাান স্বাভী-জভাাঃ রুভফর ,, দদিণ খাভন ফাদি ০৩ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৯৮০৮ ০১৮৩২৯৪৪৫৩৮ .. ..

৭০ আরী আম্মদ ছপয আরী পুরুল দদিণ খাভন ফাদি ০৩ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৯৮৩৪ ০১৮৩২৯৪২৫৬৪ .. ..

৭১ াভজযা জফগভ স্বাভী-দভজান ভদরা দদিণ খাভন ফাদি ০৩ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৯৭৯৩ ০১৮১৪৯৬২৮৪৮ .. ..

৭২ াভছুন্নাায স্বাভী-নুয নফী ভদরা দদিন আবুপুয ০১ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৪৭১৪ ০১৭২৬৫৭৫৪৫৭ .. ..

৭৩ পারুর জফগভ দতা-ভদজবুর ক ,, দদিন আবুপুয ০১ ,, ৯১১২৩১২২৫০০ .. ..

৭৪ জাাঙ্গী ইরাভ মৃত  নুরুর ইরাভ পুরুল দদিন আবুপুয ০১ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৪৯৬৮ ০১৮১১৬০৩২১০ .. ..

৭৫ আফদূর াদকভ ভু ুঁঞা স্বাভী-ভতৃ ইদু দভয়া ভু ুঁঞা ,, জাানপুয ০৪ ,, ৩০১২৯৮৬২৫২৬০২ ০১৬৭৮৬২৯০৩২ .. ..
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 ১নং  শদদ ইউদনয়ন দযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ শসূচী'য সুদফধাভবাগীয নাভভয তাদরকা

জজরাাঃ জপনী উভজরা- জপনী দয 

ক্র.নং নাভ দতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভদরা

জা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউদনয়ন জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বি ভ াক্তাি ভ াবাইল 

নং

ংযুক্ত দিরাভযয 

নাভ

দিরাভযয জভাফাইর 

নং

৭৬ াইদুর ক আরী আকফয পুরুল জাানপুয ০৪ ১নং  শদী ৩০১২৯৮৬২৫২৮২২ ০১৮১৭৪০৮২৮২ পারুক জাভন ০১৯১১১৮৭৪১১

৭৭ জভাাঃ আফদুর রদতপ মৃত আরী কদযভ ,, ,, ০৪ ,, ১৫১৮৬৬৬২৩৪১১৯ ০১৮২২৪৯৩৩৫৪ .. ..

৭৮ দনজাভ উদিন সুরতান আম্মদ ” ,, ০৪ ,, ৩৬১২২৫৫৫৩২ .. ..

৭৯ আফদুর াই আফদুর ফাদযক ” ,, ০৪ ,, ৯১১২২৫৪৩৭১ .. ..

৮০ জাানাযা জফগভ স্বাভী-পভয়জ আভদ ভদরা ,, ০৪ ,, ৩০১২৯৮৬২৫১৮৭৫ ০১৯৩৩৬৪৯৪৯৫ .. ..

৮১ জঞ্জু দভয়া নছু দভয়া পুরুল ,, ০৪ ,, ৩০১২৯৮৬২৫১৫১৭ ০১৯৩১৫৫২০৮৫ .. ..

৮২ ভনসুযা জফগভ স্বাভী-া আরভ ভদরা ,, ০৪ ,, ৩০১২৯৮৬২৫১৫৪২ ০১৮৬৯৫৬৮৭৩১ .. ..

৮৩ অদর আাম্মদ নদজয আাম্মদ পুরুল ,, ০৪ ,, ৩০১২৯৮৬২৫১৫৩৬ ০১৮৬৯১৮৪২৩৩ .. ..

৮৪ ীদুর ইরাভ নুরুর ইরাভ ,, ,, ০৪ ,, ৮৬৬২২৩৬৬৮৯ .. ..

৮৫ খুযদদ আরভ জভাাঃ জভাস্তপা ,, ,, ০৪ ,, ৩০১২৯৮৬২৫২১৫৭ ০১৮১৫৮১২৪৭৯ .. ..

৮৬ াযজা জফগভ ফারী নুরুর আরভ ভদরা, ,, ০৪ ,, ২৮১২১৩৯৭৩৭ .. ..

৮৭ জদরুর ইরাভ মৃত নুরুর ইরাভ ,, ,, ০৪ ,, ১৯৮৪৩০১২৯৮৬০০০৩০ ০১৯৭২৮৬১৮৫৭ .. ..

৮৮ ভদযয়ভভয জনছা স্বাভী-জভাাঃ জভাস্তপা ভদরা ,, ০৪ ,, ৩০১২৯৮৬২৫১৫১৬ ০১৬৭২০৫০৬৬৫ .. ..

৮৯ জাানাযা আক্তায কদফয আম্মদ " ,, ০৪ ,, ৮২৪২১৩৯৭৩৭ .. ..

৯০ ারুর স্বাভী-জভাাঃ জারভান ভদরা ,, ০৪ ,, ৩০১২৯৮৬২৫১৫৪৮ ০১৯২৯১৩১৯২১ .. ..

৯১ াভনা জফগভ স্বাভী-আবুর কাভভ ,, ,, ০৪ ,, ৩০১২৯৮৬২৫১৫৩৪ ০১৮৪৫৯৫৯৩১১ .. ..

৯২ জভাাঃ াাজান ভূঞা মৃত আাভদয যভান ভূঞা পুরুল ,, ০৪ ,, ৩০১২৯৮৬২৫১৫৯৮ .. ..

৯৩ নাদছভা আক্তায মুন্না দতা-আবুর কারাভ ভদরা ,, ০৪ ,, ৩০১২৯৮৬২৫২৬১৩ ০১৯১৯১৫১৭৩৫ .. ..

৯৪ াভরা জফগভ নদজয আাম্মদ ,, ,, ০৪ ,, ৭৩১০৫৮৩৯৬৩ ০১851565698 .. ..

৯৫ আভপাযাজা জফগভ ওফায়দুর ক ,, ,, ০৪ ,, ৪১৬২২৪৫৮১৭ .. ..

৯৬ আফদুর জদরর ভূঞা আবুর জাভন ভূঞা পুরুল ,, ০৪ ,, ৪৮৩২২২৪৭২৩ .. ..

৯৭ জছভনায়াযা আক্তায ছাদফত আরী ভদরা দাঃ খাভন ফাদি ০3 ,, ৯১১২২৪০০৮১ ০১835305579 .. ..

৯৮ ছাভয়দুর ক জভাজাপপয আরী পুরুল জাানপুয ০৪ ,, ৩০১২৯৮৬২৫১৪৬২ ০১৯১০৭৮৮১৯০ .. ..

৯৯  ভভনায়াযা জফগভ স্বাভী-কাভার উদিন ভদরা ,, ০৪ ,, ৩০১২৯৮৬২৫১৭৯৮ ০১৬৮১১০৭৯৪৭ .. ..

১০০ জজাছনা জফগভ স্বাভী-নুয আরভ ,, ,, ০৪ ,, ৩০১২৯৮৬২৫৩৩৮৫ ০১৬৮২৭৪৯১১৬ .. ..
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 ১নং  শদদ ইউদনয়ন দযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ শসূচী'য সুদফধাভবাগীয নাভভয তাদরকা

জজরাাঃ জপনী উভজরা- জপনী দয 

ক্র.নং নাভ দতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভদরা

জা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউদনয়ন জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বি ভ াক্তাি ভ াবাইল 

নং

ংযুক্ত দিরাভযয 

নাভ

দিরাভযয জভাফাইর 

নং

১০১ নুয আরভ মৃত দদিকুয যভান পুরুল জাানপুয ০৪ ১নং  শদী ৩০১২৯৮৬২৫২৩৫৫ ০১৮২৮৫০৩০৬৮ পারুক জাভন ০১৯১১১৮৭৪১১

১০২ দগয়া উদিন মৃত আফদুর ভদজদ ,, ,, ০৪ ,, ৩০১২৯৮৬২৫২৩৯৭ ০১৮২৫৫৮৫৫০৫ .. ..

১০৩ আয়া জফগভ স্বাভী-আবু তাভয ভদরা ,, ০৪ ,, ৩০১২৯৮৬২৫০৭০৫ ০১৭১৮০২১১১৮ .. ..

১০৪ দফদফ ভদযয়ভ স্বাভী-অদভদয যভান ,, ,, ০৪ ,, ৩০১২৯৮৬২৫২০৭৭ ০১৮১৭২৪৮৫৭২ .. ..

১০৫ যাভনা জফগভ স্বাভী-নুয উদিন ,, নতুন খাভন ফাদি ০৪ ,, ৩০১২৯৮৬২৫০৭০৩ ০১৮৫৪৩৮০৭৭২ .. ..

১০৬ জযানা জফগভ স্বাভী-ভদপজ ,, ,, ০৪ ,, ৩০১২৯৮৬২০৫৬৬৬ ০১৮৪৫২১১৪৪২ .. ..

১০৭ জভাাঃ আরী জাভন মৃত নানু দভয়া পুরুল ,, ০৪ ,, ৩০১২৯৮৬২৫০৯৬৫ ০১৮৩২৬৪১৮৩৭ .. ..

১০৮ জফরার জাভন মৃত জভাখভরছুয যভান ,, ,, ০৪ ,, ৩০১২৯৮৬২৫০৫৭৬ ০১৮৭২৬২০৫৩১ .. ..

১০৯ জভাাঃ জয়নার আভফদীন জভাাঃ দয আরী ,, দাঃ খাভন ফাদি ০3 ,, ১৪৬২০০৪৪৪৮৬ ০১৮23012756 .. ..

১১০ আফদুয যাজ্জাক মৃত আফদুয যদদ ,, নতুন খাভন ফাদি ০৪ ,, ৩০১২৯৮৬২৫০৫১৫ ০১৮৫৪২২২৪২৮ .. ..

১১১ জভাাঃ ইদরয়াছ দভয়া মুদরভ দভয়া ” দাঃ খাভন ফাদি ০3 ,, ৪১৬২২৩৯২৫৬ ০১815607558 " ..

১১২ ভায়মুনা জফগভ স্বাভী-চাঁন দভয়া ভদরা নতুন খাভন ফাদি ০৪ ,, ৩০১২৯৮৬২৬৬৭৯৪ ০১৮৫৮১৭০৭৩৯ .. ..

১১৩ জদরর দভয়া মৃত আফদুয যদদ পুরুল ,, ০৪ ,, ৩০২২৯২২১২০৬০২ ০১৮৫৯০৪২৭৩৩ .. ..

১১৪ তাজু দভয়া মৃত ছয়দ আরী ,, ,, ০৪ ,, ৩০১২৯৮৬২৫০৬৩৩ ০১৮৫২০৬৯৮৯০ .. ..

১১৫ আবুর কাভভ ফলু দভয়া ,, ,, ০৪ ,, ৩০১২৯৮৬২৫১৩৪৩ ০১৮২৮১৪৫৩৭৫ .. ..

১১৬ জভাাঃ আইয়ুফ আরী মৃত জকাযফান আরী ,, ,, ০৪ ,, ৩০১২৯৮৬২৫০৯০৪ ০১৮৮৭০৩৭১৭৫ .. ..

১১৭ াদপয়া জফগভ স্বাভী-আবুর ফয ভদরা ,, ০৪ ,, ৩০১২৯৮৬২৫০৯৯৫ ০১৮৫২০৬৯৮৯০ .. ..

১১৮ আবুর কারাভ মৃত আরী ায়দায পুরুল ,, ০৪ ,, ৩০১২৯৮৬২৫১১৯৭ ০১৮৮১৬৭৩৯৩৪ .. ..

১১৯ নুয আভদ মৃত দানু দভয়া ,, ,, ০৪ ,, ৩০১২৯৮৬২৫১৩৫১ ০১৮১৪১৪২৪৫৬ .. ..

১২০ আফদুর খাভরক মৃত কারা দভয়া ,, ,, ০৪ ,, ৩০১২৯৮৬২৫০৮৮৭ ০১৮৩০২৭২৬৫৬ .. ..

১২১ আফদুয কুদ্দু মৃত আফদু ারাভ ,, ,, ০৪ ,, ৩০১২৯৮৬২৫০৯৮৭ ০১৮৬৫১৯৪১১২ .. ..

১২২ পদযদ আাম্মদ সুরতান আম্মদ ,, ,, ০৪ ,, ৩০১২৯৮৬২৫০৫১৭ ০১৮১৩৯০৭৫৭২ .. ..

১২৩ দভয জাভন দছদিকুয যভান ,, ,, ০৪ ,, ৩০১২৯৮৬২৫০৭১০ ০১৮৪৫৭০১১৯০ .. ..

১২৪ জফরার জাভন আবুর জাভন ,, ,, ০৪ ,, ১৯৮৭৩০১২৯৮৬০২৮৫০০ ০১৯৯২৫৮৫০০২ .. ..

১২৫ াাফ উদিন আফদু ারাভ ,, ,, ০৪ ,, ১৯৭১৩০১২৯৮৬০২৮৫০০ ০১৮৫৪৪৭৬৬৫১ .. ..
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 ১নং  শদদ ইউদনয়ন দযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ শসূচী'য সুদফধাভবাগীয নাভভয তাদরকা

জজরাাঃ জপনী উভজরা- জপনী দয 

ক্র.নং নাভ দতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভদরা

জা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউদনয়ন জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বি ভ াক্তাি ভ াবাইল 

নং

ংযুক্ত দিরাভযয 

নাভ

দিরাভযয জভাফাইর 

নং

১২৬ এভ ানা উল্যা নুযী দযাজুর ক পুরুল নতুন খাভন ফাদি ০৪ ১নং  শদী ৮৬৬২২৭৩৭৬৫ পারুক জাভন ০১৯১১১৮৭৪১১

১২৭ অদর আভদ অদদুয যভান ,, ,, ০৪ ,, ৩০১২৯৮৬২৫১৩৭৭ ০১৮৩৪২১৬৬৪৫ .. ..

১২৮ পারুর জফগভ স্বাভী-জরাকভান জাভন ভদরা ,, ০৪ ,, ৩০২২৯০১১১৯০৩৬ ০১৮২২০২৩৬৪৫ .. ..

১২৯ ভাবুবুর ক দং-দজতু দভয়া পুরুল ,, ০৪ ,, ৩০১২৯৮৬২৫০৯৪৩ ০১৮২১৩৬৪২৩৮ .. ..

১৩০ ভঞ্জুযা জফগভ স্বাভী-আফদুর গফুয ভদরা পভতপুয ০৫ ,, ৩০১২৯৮৬২৫৬৪০৭ ০১৮৭২৬১১৫৩৬ .. ..

১৩১ আভয়া আক্তায স্বাভী-আফদুর ভাভরক ,, ,, ০৫ ,, ৩০১২৯৮৬২৫৪৯০৫ ০১৮১৭৫০৩৫৯৭ .. ..

১৩২ দফরদকছ আক্তায স্বাভী-মৃত াাফ উদিন ,, ,, ০৫ ,, ৩০১২৯৮৬২৫৪৫৪০ ০১৮২৫৩০৭০৮০ .. ..

১৩৩ জাভার উদিন আফদুর ভাভরক পুরুল যাভপুয ০৫ ,, ২৮১২২৮৭০৩১ ০১৮24668524 .. ..

১৩৪ কুসুভ জফগভ স্বাভী-দপভকয যভান ভদরা পভতপুয ০৫ ,, ৩০১২৯৮৬২৬৬৩৪৫ ০১৮১৬১৮২২৮৮ .. ..

১৩৫ দুরার আফদুর ক পুরুল ,, ০৫ ,, ৩০১২৯৮৬২৫৪৯০৬ ০১৯২৬৬৯৪৯১০ .. ..

১৩৬ জয়নার আভফদীন ভাইজ উদিন পুরুল ,, ০৫ ,, ১৯১২১২৪৬৭২ ০১৮১1807973 .. ..

১৩৭ যাভনা আক্তায স্বাভী-জখাকন ভদরা ,, ০৫ ,, ৩০১২৯৮৬২৬৬৫৭৬ ০১৮১৪৮৭৭৬৮২ .. ..

১৩৮ জখ আম্মদ জভদন্দ দভয়া পুরুল ,, ০৫ ,, ৩২৬২১২৭৮৮৩ ০১৯24738323 .. ..

১৩৯ জযদজয়া জফগভ স্বাভী-আবুর কারাভ ভদরা ,, ০৫ ,, ৩০১২৯৮৬২৫৪০৩৬ ০১৮৬৭৪৪০০৬০ .. ..

১৪০ আফদুর খাভরক মৃত াদযছ দভয়া পুরুল ,, ০৫ ,, ৩০১২৯৮৬২৫৬৫৬৪ ০১৮৫৬৯২১৮২৯ .. ..

১৪১ জাদকয জাভন জভদন্দ দভয়া ” ,, ০৫ ,, ২৩৬২২৯৬০৫১ ০১৮30855540 .. ..

১৪২ আফদুর জভাতাভরফ ফজভরয যভান পুরুল ,, ০৫ ,, ৩০১২৯৮৬২৫৪৫৪৮ ০১৮২৫৯৯০০৩৯ .. ..

১৪৩ জভাাঃ পারুক জফচু দভয়া ,, ,, ০৫ ,, ৩০১২৯৮৬২৫৬১৪৬ ০১812863469 .. ..

১৪৪ জভাাঃ দভজানুয যভান জভাাঃ আফদুর জদরর ,, ,, ০৫ ,, ৩০১২৯৮৬২৫৬১৩৪ ০১৮৫৬৭৬৬৫২৬ .. ..

১৪৫ নাজভা আক্তায স্বাভী-জভাাঃ নুরুর ক ভদরা ,, ০৫ ,, ৩০১২৯৮৬২৫৯৯০৭ ০১৮১৭৬২৪০৫৪ .. ..

১৪৬ াদপয়া আক্তায ভজ্জর ক ,, ,, ০৫ ,, ২৮২৭১৮২৯৫৩ ০১890154633 .. ..

১৪৭ জভাাঃ াইফুর ইরাভ জভাাঃ দযাজুর ইরাভ পুরুল ” ০৫ ,, ৫০৬২২০৫০১৭ ০১816031891 .. ..

১৪৮ আঞ্জুভান আযা স্বাভী-আরাউদিন ভদরা ” ০৫ ,, ৩০১২৯৮২২৪০৮৪৯ ০১890900776 .. ..

১৪৯ াভয়যা খাতুন সুরতান আাম্মদ ,, ” ০৫ ,, ৭৩১২৩১০৬৯৬ ০১873743480 .. ..

১৫০ দুরার আভম্মদ জদভরায়ায জাভন পুরুল জদফীপুয ০৬ ,, ৭৭৬২৩৪৯০৯৫ ০১716429227 .. ..
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 ১নং  শদদ ইউদনয়ন দযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ শসূচী'য সুদফধাভবাগীয নাভভয তাদরকা

জজরাাঃ জপনী উভজরা- জপনী দয 

ক্র.নং নাভ দতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভদরা

জা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউদনয়ন জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বি ভ াক্তাি ভ াবাইল 

নং

ংযুক্ত দিরাভযয 

নাভ

দিরাভযয জভাফাইর 

নং

১৫১ জভাাঃ দদরদায জাভন জভাখভরছুয যভান জদফীপুয ০৬ ১নং  শদী ৩০১২৯৮৬২৬১০৬৯ ০১৮৭১৮৬০৫৫৫ পারুক জাভন ০১৯১১১৮৭৪১১

১৫২ সুদভ স্বাভী-ভদনয আম্মদ ভদরা ,, ০৬ ,, ৩০১২৯৮৬২৬০৭৮৮ ০১৮৪৯৪৪৭৫৩৮ .. ..

১৫৩ জভাাঃ যদপকুর ইরাভ মৃত আফদুর ারাভ পুরুল ,, ০৬ ,, ৩০১২৯৮৬২৬০৮০৮ ০১৮১২৬৪৬৯৩০ .. ..

১৫৪ পভয়জ আাম্মদ মৃত জভাফাযক আরী ,, জাানপুয ০৪ ,, ৩০১২৯৮৬২৫২৮৫০ ০১৮২৫৩৩৭২৯৪ .. ..

১৫৫ জভাাম্মদ দযপ আদর জাভন ,, ,, ০৪ ,, ৩০১২৯৮৬২৫২৯৮২ ০১৮৫৬২২২০০০ .. ..

১৫৬ জভাাঃ খুযদদ আরভ জন্তয আরী ,, ,, ০৪ ,, ৩০১২৯৮৬২৫৩৬৭৬ ০১৮১৮৯১১৭৫৬ .. ..

১৫৭ জাভয আাম্মদ মৃত জাভন আরী ,, পভতপুয ০৫ ,, ৩০১২৯৮৬২৫৩৯০১ ০১৮৩৪৭৮০৪১১ .. ..

১৫৮ নদজয আম্মদ মৃত জাভন আরী ,, ,, ০৫ ,, ৩০১২৯৮৬২৫৩৮৯২ ০১৯২২৬০৬৯৪৯ .. ..

১৫৯ দপকুয যভান ভু ুঁঞা আফদুর কুদ্দু ,, ,, ০৫ ,, ১৯৮৩৩০১২৯৮৬০০০০০০ ০১৭২৮২৬৯৮১১ .. ..

১৬০ জাদকয জাভন রুতুভ আরী পুরুল জদফীপুয ০৬ ,, ৫৫৩৮৬৯১১১৩ ০১৮11550510 .. ..

১৬১ ফাায দভয়া মৃত ফজভরয যভান পুরুল ,, ০৬ ,, ৩০১২৯৮৬২৫৮৪৯২ ০১৮৭৪৯৯৭৩৪৬ .. ..

১৬২ ভদন আক্তায স্বাভী-জভাাঃ দভয়া ভদরা ,, ০৬ ,, ৩০১২৯৮৬২৫৮৪৯৯ ০১৮৫৭৯১৮৬১৫ .. ..

১৬৩ কাজর আক্তায দতা-আফদুর ভাভরক ,, ,, ০৬ ,, ৩০১২৯৮৬২৬০৫৬৪ ০১৯৩৪৫০৩৯২৮ .. ..

১৬৪ আভনায়াযা জফগভ স্বাভী-মৃত আফদুর ক ,, ,, ০৬ ,, ৩০১২৯৮৬২৬০৩৯৭ ০১৮৩৩৪২১০২২ .. ..

১৬৫ জভাাঃ আরভ আবুর াভভ পুরুল ,, ০৬ ,, ৬৮৯৩৩৬১৯০৪ ’01822803813 .. ..

১৬৬ াভনা খাতুন স্বাভী-জয়নার আফদীন ভদরা ,, ০৬ ,, ৩০১২৯৮৬২৬০৯১৯ ০১৯৪৭১১৮৯৭৯ .. ..

১৬৭ এযায উদিন খান মুজাপয আরী খান পুরুল ,, ০৬ ,, ৩০১২৯৮৬২৬১০৮৩ ০১৮১৫৯৫০৩৭৮ .. ..

১৬৮ জাানাযা স্বাভী-মৃত নুরুর আদভন ভদরা ,, ০৬ ,, ৩০১২৯৮৬২৬০৮১১ ০১৯২১৮২৮৫৪৪ .. ..

১৬৯ জভাাঃ আফদুয যাজ্জাক মৃত আফদুর মুনাপ পুরুল ,, ০৬ ,, ৩০১২৯৮৬২৫৯৭৩৩ ০১৮২৫২৫২০১৮ .. ..

১৭০ াভদা আক্তায জরী আফদুর ভদতন ভদরা ,, ০৬ ,, ২৮১২০৮৫৬৫৮ ০১৮৫8174030 .. ..

১৭১ দফদফ জযাভকয়া স্বাভী-তাজুর ইরাভ ,, ,, ০৬ ,, ৩০১২৯৮৬২৬০৯১৭ ০১৮৫৩২৪৭২২২ .. ..

১৭২ দফদফ আভয়া স্বাভী-জভাাঃ পারুক ,, ,, ০৬ ,, ১৩০২০৭৭২৩০ ০১৮57375492 .. ..

১৭৩ াযদফন আক্তায আবুর জাভন ,, ,, ০৬ ,, ২৩৬২০৯৯৫৭০ ০১৮56060180 .. ..

১৭৪ দফদফ জাভদা স্বাভী-দনজাভ উদিন ,, ,, ০৬ ,, ৩০১২৯৮৬২৬০৯১৬ ০১৮৬৭৮১২৬৫৬ .. ..

১৭৫ রুহুর আদভন দপকুয যভান পুরুল ,, ০৬ ,, ১৯১২২৮৩২৮৮ ০১৮60670441 .. ..
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 ১নং  শদদ ইউদনয়ন দযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ শসূচী'য সুদফধাভবাগীয নাভভয তাদরকা

জজরাাঃ জপনী উভজরা- জপনী দয 

ক্র.নং নাভ দতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভদরা

জা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউদনয়ন জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বি ভ াক্তাি ভ াবাইল 

নং

ংযুক্ত দিরাভযয 

নাভ

দিরাভযয জভাফাইর 

নং

১৭৬ জদভ উদিন মৃত ভদজবুয যভান জদফীপুয ০৬ ১নং  শদী ৩০১২৯৮৬২৬০৯৮৪ ০১৮১৮৯২৮৫১১ পারুক জাভন ০১৯১১১৮৭৪১১

১৭৭ াদপয়া জফগভ স্বাভী-ীদুল্লা ভদরা ,, ০৬ ,, ৩০১২৯৮৬২৫৯৪১৪ ০১৮২৫৮০৭০৩০ .. ..

১৭৮ জদরনা জফগভ স্বাভী-খাভয়য আম্মদ ,, ,, ০৬ ,, ৩০১২৯৮৬২৬০৭৩২ ০১৮৫৪২৪৬২১৯ .. ..

১৭৯ াভয়না জফগভ মুরকভছয যভান ” দাঃ খাভন ফাদি ০2 ,, ৪৬১২৩৩৮৫৭৬ ০১839330939 .. ..

১৮০ জভাাঃ ইকফার জাভন মৃত আব্দুর গফুয ,, ঘাগযা ০৭ ,, ২৬১০৪১৩৯৩১৩৭৬ .. ..

১৮১ আরী আকফয আভত আরী ,, জাান পুয ০৭ ,, ৩৭১২২৫৬৬৫৪ .. ..

১৮২ জভাাঃ ইভাইর তাজুর ইরাভ ,, দাঃ আবুপুয ০৭ ,, ২৬৯৫০৪৬৯৪৪৬৬০ .. ..

১৮৩ আফদুয যউ মৃত আফদুর ভাভরক ,, ঘাগযা ০৭ ,, ৯১৫৯৯৯৯৮১১ .. ..

১৮৪ জভাাঃ আইয়ুফ আরী ভজু দভয়া ,, জনায়াফাদ ০৭ ,, ৫৯৭৬০২৩১৩৪ .. ..

১৮৫ জনজাভ উদিন মৃত নুরুর আদভন ,, জনায়াফাদ ০৭ ,, ৩০১২৯৮৬২৬৬২০৩ ০১৮৫৪১৯৬০৯১ .. ..

১৮৬ াযবীন আক্তায স্বাভী-দনজাভ উদিন ভদরা ,, ০৭ ,, ৩০১২৯৮৬২৫৭৬৩৮ ০১৭১৮৯৭৩৩২৫ .. ..

১৮৭ া আরভ জচৌধুযী াভপজ রদকয়ত উল্যা পুরুল জজযকাছাি ০৯ ,, ৩০১২৯৮৬২৬৫২৩৩ ০১৭২৭৮৯৫৩২২ .. ..

১৮৮ ফাচ্চু দভয়া কারা দভয়া ,, জনায়াফাদ ০৭ ,, ৩০১২৯৮৬২৫৭৫২৩ ০১৯৬৮৯৯২৭২৫ .. ..

১৮৯ জভাাঃ রুহুর আদভন মৃত াজী নুরুর ইরাভ , ,, ০৭ ,, ৩০১২৯৮৬২৫৮০৭০ ০১৮২৫১০৮৩২৬ .. ..

১৯০ দপ উল্যা তাজভরয যভান ,, ,, ০৭ ,, ৩০১২৯৮৬২৫৭৫৮৫ ০১৯১৯১১৭৬৩৯ .. ..

১৯১ যদপকুর ইরাভ মৃত আফদুয জযৌ ,, ,, ০৭ ,, ৩০১২৯৮৬২৫৮১০৯ ০১৮১৭২৬৬২১১ .. ..

১৯২ জভাাঃ আরভগীয আফদুর ভদজদ ,, ,, ০৭ ,, ৩০১২৯৮৬২৬৬১৩৫ ০১৮২৫৩৭৫৭৮০ .. ..

১৯৩ জভাাঃ াছান দতা-াদপজ উল্যা ,, কুদভযা ০১ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৪৬১৯ ০১৮৬৭৪৪০০৫০ .. ..

১৯৪ খুদক জফগভ ফদদউয যভান ভদরা উাঃ খাভন ফাদি ০2 ,, ৩৭১২৩২৪৪৮৬ ’01837035565 .. ..

১৯৫ জভাাঃ ইয়াদছন মৃত জভাাঃ চন্দু দভয়া পুরুল জনায়াফাদ ০৭ ,, ৩০১২৯৮৬২৫৭৯৫২ ০১৮৫৪১০০১০৬ .. ..

১৯৬ রুহুর আদভন মৃত যঙ্গু দভয়া ,, ,, ০৭ ,, ৩০১২৯৮৬২৫৮০০৮ ০১৮৪৫৪৯১৪৬৮ .. ..

১৯৭ আবুর াভভ আফদুয াভাদ ,, দদিণ আবুপুয ০৭ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৪৯৭৫ .. ..

১৯৮ া আরভ আদুর জগাপযান পুরুল জজযকাছাি ০9 ,, ৭৭৩২৩৩৯৪৩৫ ০১703002426 .. ..

১৯৯ ন দত্ত প্রকা দত্ত ভদরা যাস্তাযদখর ০৭ ,, ৩০১২৯৮৬২৬১২২৬ ০১৬২৫৭৫২৩৫২ .. ..

২০০ জভাাঃ ইউসুপ জাপয আম্মদ পুরুল সুদয়াফাদ ০8 ,, ৬৮৬২৩৮৮৬৭২ ০১৮31428037 .. ..
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 ১নং  শদদ ইউদনয়ন দযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ শসূচী'য সুদফধাভবাগীয নাভভয তাদরকা

জজরাাঃ জপনী উভজরা- জপনী দয 

ক্র.নং নাভ দতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভদরা

জা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউদনয়ন জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বি ভ াক্তাি ভ াবাইল 

নং

ংযুক্ত দিরাভযয 

নাভ

দিরাভযয জভাফাইর 

নং

২০১ মু: আফদুয যভান আফদুর জগাপযান পুরুল যাস্তাযদখর ০৫ ১নং  শদী ৩০১২৯৮৬২৫৭২১৬ ০১৮২৬৬৬১৩২৫ পারুক জাভন ০১৯১১১৮৭৪১১

২০২ জয়াযা জফগভ স্বাভী-জভাাঃ এনাভ ভদরা ,, ০৫ ,, ৩০১২৯৮৬২৫৫৬০৮ ০১৮১৮১৭২২৩০ .. ..

২০৩ াভছুন নাায স্বাভী-মৃত আফদুর কাভদয ,, দপয়াফাদ ০৮ ,, ৩০১২৯৮৬২৬১৭৪৬ ০১৮59421504 .. ..

২০৪ াভছুন নাায স্বাভী-জয়ায আম্মদ ,, ,, ০৮ ,, ৩০১২৯৮৬২৬১৪৪১ ০১৮46491064 .. ..

২০৫ আবু ফক্কয ছভফদ আরী পুরুল গজাদযয়াকাদন্দ ০৮ ,, ৮২১২১৫১৪২০ ০১823860597 .. ..

২০৬ পাভতভা আক্তায স্বাভী-জভাাঃ আরী ন ভদরা দপয়াফাদ ০৮ ,, ৩০১২৯৮৬২৬১৬০৫ ০১837232608 .. ..

২০৭ রাকী স্বাভী-নাভদভযয জাভান ,, ,, ০৮ ,, ৩০১২৯৮৬২৬১৪৬০ ০১828070981 .. ..

২০৮ ভঞ্জুযা জফগভ স্বাভী-অদর আভদ ,, ,, ০৮ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৭২০০ ০১634897356 .. ..

২০৯ জযাকানা স্বাভী-নাদছয উদিন ,, ,, ০৮ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৭২১০ ০১৮63381836 .. ..

২১০ জফরার জাভন ননা দভয়া পুরুল ,, ০৮ ,, ৩০১২৯৮৬২৬১৮১৩ ০১৮64472553 .. ..

২১১ যদভা জাভন জভদয স্বাভী-জভাাম্মদ াীন ভদরা ,, ০৮ ,, ৩০১২৯৮৬২৬১৬২২ ০১৮77632676 .. ..

২১২ াদছনা আক্তায স্বাভী-জফরার জাভন ,, গজাদযয়াকাদন্দ ০৮ ,, ৩০১২৯৮৬২৬২৫৮১ ০১850910338 .. ..

২১৩ আদপয়া আক্তায স্বাভী-আবুর াান ,, ,, ০৮ ,, ১৯২৬৭০১০০১০১৮ ০১835007733 .. ..

২১৪ জজানা জফগভ স্বাভী-আভীয জাভন ,, ,, ০৮ ,, ৩০১২৯৮৬২৬২৭৭৮৫ ০১৮69567533 .. ..

২১৫ াভযা খাতুন স্বাভী-জুন্তয আরী াভটায়াযী ,, ,, ০৮ ,, ৩০১২৯৮৬২৬২৩৭১ ০১৮14949675 .. ..

২১৬ তাদরভা আক্তায জভাাঃ জাাঙ্গীয ,, ,, ০৮ ,, ১৯৯৩৩০১২৯৮৬০০০২০০ ০১৮73726623 .. ..

২১৭ নুরুর আদভন জখাকন মৃত আভীয আরী পুরুল ,, ০৮ ,, ৮৬৬২০৭৩৫৪৬ ০১৮15660142 .. ..

২১৮ আদযপা জফগভ স্বাভী-জভাাঃ ভতুশজা আরী 

জাভন

ভদরা ,, ০৮ ,, ৩০১২৯৮৬২৬২৮২০ ০১৮75145983 .. ..

২১৯ আফদুর ক পদযদ ফক্স পুরুল ,, ০৮ ,, ৩০১২৯৮৬২৬২৬৪৮ ০১845117241 .. ..

২২০ াদপয়া জফগভ স্বাভী-নুরুন্নফী ভদরা ,, ০৮ ,, ৩০১২৯৮৬২৬১৯৫৫ ০১829289656 .. ..

২২১ আভনায়াযা জফগভ স্বাভী-মৃত আব্দুর ক ,, ,, ০৮ ,, ৩০১২৯৮৬২৬২৭৮২ ০১827074660 .. ..

২২২ কুভদ চন্দ্র দা দখভযাদ চন্দ্র দা পুরুল আবুপুয ০৮ ,, ২৮১২৩১২৪১৭ ’01821760001 .. ..

২২৩ আছভা আক্তায স্বাভী-জভভয আরী ভদরা গজাদযয়াকাদন্দ ০৮ ,, ৩০১২৯৮৬২৬২৬০৩ ০১740401807 .. ..

২২৪ াযদবন আক্তায স্বাভী-আরী ায়দায ,, ,, ০৮ ,, ৩০১২৯৮৬২৬২৫৮৩ ০১839786560 .. ..

২২৫ খদরলুয যভান দতা-যজফ আরী পুরুল ,, ০৮ ,, ৩০১২৯৮৬২৬২২৬৬ ০১৮11252487 .. ..
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 ১নং  শদদ ইউদনয়ন দযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ শসূচী'য সুদফধাভবাগীয নাভভয তাদরকা

জজরাাঃ জপনী উভজরা- জপনী দয 

ক্র.নং নাভ দতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভদরা

জা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউদনয়ন জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বি ভ াক্তাি ভ াবাইল 

নং

ংযুক্ত দিরাভযয 

নাভ

দিরাভযয জভাফাইর 

নং

২২৬ াদছনা কাভার স্বাভী-জভাস্তপা কাভার ভদরা জচাছনা ০৯ ১নং  শদী ৩০১২৯৮৬২৬৪০১০ ০১৮৩৫৬৬৭০৭৬ পারুক জাভন ০১৯১১১৮৭৪১১

২২৭ ছদকনা খাতুন স্বাভী-মৃত জরাকভান জাভন ,, ,, ০৯ ,, ৩০১২৯৮৬২৬৪৪৭৮ ০১৮১৫২৫৯৯৭৮ .. ..

২২৮ জজাহুযা খাতুন দতা-মৃত আফদু াত্তায ,, জজযকাছাি ০৯ ,, ৩০১২৯৮৬২৬৩৪০২ ০১৮২৬০৮৭৭৭৩ .. ..

২২৯ মুদ শদা জফগভ স্বাভী-দযাজুর ইরাভ ,, জচাছনা ০৯ ,, ৩০১২৯৮৬২৬৩৪১৯ ০১৮১৩২৮২২৮৬ .. ..

২৩০ জজাযা খাতুন াভপজ আম্মদ ,, ,, ০৯ ,, ২৮১২০৬৭০৮৬ .. ..

২৩১ াদরভা খাতুন স্বাভী-মৃত নুরুর ইরাভ ,, ,, ০৯ ,, ৩০১২৯৮৬২৬৪২০২ ০১৮৮৭৪৫৮৩৪১ .. ..

২৩২ ঝন শা জফগভ স্বাভী-আবুর ফয ,, ,, ০৯ ,, ৩০১২৯৮৬২৬৪৪৯১ ০১৮৩২১৫৯৯২৪ .. ..

২৩৩ জাভনয়াযা জফগভ স্বাভী-মুদজবুয যভান ,, ,, ০৯ ,, ৩০১২৯৮৬২৬৩৭৬৫ ০১৮৪৯৪৩৯৪৩৮ .. ..

২৩৪ জভাাম্মৎ াভছুন নাায 

জফগভ

স্বাভী-জভাাম্মদ আদর দজন্না ,, ,, ০৯ ,, ৩০১২৯৮৬২৬৪৩৫৯ ০১৮৬৭৭৭০৭৯০ .. ..

২৩৫ নাজভা জফগভ স্বাভী-ভাবুবুর ক ,, ,, ০৯ ,, ৩০১২৯৮৬২৬৪১০৭ ০১৮১১৩২৯৪৩৫ .. ..

২৩৬ আভনায়ায জাভন দতা- জভাাঃ জভাস্তপা ,, ” ০৯ ,, ৩০১২৯৮৬২৬৩৫২৬ .. ..

২৩৭ জাভদা জফগভ স্বাভী-আবুর কারাভ ,, ,, ০৯ ,, ৩০১২৯৮৬২৬৫১৪৬ ০১৮৬৯২০৭৫৮৯ .. ..

২৩৮ যত্না জফগভ যহুর আভীন ,, দদিণ আবুপুয ০৯ ,, ৩০১২৯৮৬২৬৪৮৬৮ ০১৮৬৩২২৬২১০ .. ..

২৩৯ জযাভকয়া জফগভ স্বাভী-আবু মুছা ,, জচাছনা ০৯ ,, ২৩৬২৩২৪৮২২ .. ..

২৪০ আভভনা জফগভ স্বাভী-জভাাম্মদ দভয়া ,, ,, ০৯ ,, ৩০১২৯৮৬২৬৪৯৩০ ০১৮৪৫৪৩১২৯২ .. ..

২৪১ াভনা জফগভ স্বাভী-মুাম্মদ জদরভ ,, ,, ০৯ ,, ৩০১২৯৮৬২৬৪৯০২ ০১৮১৭৬৭০৫৯০ .. ..

২৪২ আভয়া সুরতানা দতা-নদজয আাম্মদ ,, সুন্দযপুয ০৯ ,, ৩০১২৯৮৬২৬৫৭৯৬ ০১৮৩২৭৮৫৩৬০ .. ..

২৪৩ নুয জাান জফগভ স্বাভী-জভাাঃ ইউছু আরী ,, ,, ০৯ ,, ৩০১২৯৮৬২৬৫৮৪৪ ০১৮৫৪০৭৩৮৭৫ .. ..

২৪৪ াভভরা জফগভ স্বাভী-জভাাঃ আফদুয যদদ ,, ,, ০৯ ,, ৩০১২৯৮৬২৬৫৬৪৩ ০১৮৩৩৮৮৬৩৯০ .. ..

২৪৫ জভাাঃ আদভরুর ইরাভ দতা-আাঃ আরী ভূঞা পুরুল জাানপুয ০4 ,, ৫৫০৮২৪৮৩৬৫ .. ..

২৪৬ যাভরা জফগভ স্বাভী-জভাাঃ াাফ উদিন ভদরা সুন্দযপুয ০৯ ,, ৩০১২৯৮৬২৬৫৬১৪ ০১৮১৬৫৯২৬৯৯ .. ..

২৪৭ াাফ উদিন  নুরুর ক ,, জজযকাছাি ০৯ ,, ৩০১২৯৮৬২৬৫০৫৮ ০১৮১৭৫৫২৫৪৭ .. ..

২৪৮ নুভযয নাায দতা-ছয়ভদয যভান ,, জছাচন্না ০৯ ,, ২৮১২১৭৬৯২৯ ’01863142119 .. ..

২৪৯ জভাাঃ দপউল্লা আবু আম্মদ পুরুল জজযকাছাি ০৯ ,, ৭৭৬২৩৪০৭৮৯ ০১৮39461345 .. ..

২৫০ আফদুর আরীভ মৃত আবুর জাভন ,, উত্তয খাভন ফাদি ০২ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৬৪৫৩ ০১৮৫৪৩১৯৩৫৮ .. ..
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 ১নং  শদদ ইউদনয়ন দযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ শসূচী'য সুদফধাভবাগীয নাভভয তাদরকা

জজরাাঃ জপনী উভজরা- জপনী দয 

ক্র.নং নাভ দতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভদরা

জা গ্রাভ ওয়ার্ ড ইউদনয়ন জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বি ভ াক্তাি ভ াবাইল 

নং

ংযুক্ত দিরাভযয 

নাভ

দিরাভযয জভাফাইর 

নং

২৫১ জভাাঃ আফদুর কুদ্দুছ মৃত দদিকুয যভান পুরুল উত্তয খাভন ফাদি ০২ ১নং  শদী ৩০১২৯৮৬২৪৬৪৯৬ ০১৮২৫632354 পারুক জাভন ০১৯১১১৮৭৪১১

২৫২ আফদুর মুনাপ মৃত যভত আরী ,, ,, ০২ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৬১৭০ ০১৮32427984 .. ..

২৫৩ আফদুর ভাভরক আদভয াভজা ,, দদিন খাভন 

ফাদি(ভাস্টায ািা)

০২ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৭৫৪৪ ০১৮69947321 .. ..

২৫৪ আছান উল্যা মৃত ছাভর আম্মদ ,, উত্তয খাভন ফাদি ০২ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৬৫৬৬ ০১৮২3980865 .. ..

২৫৫ আফদুর ভান্নান মৃত যভত আরী ,, ,, ০২ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৫৯৬৪ ০১837037096 .. ..

২৫৬ জভাাঃ মুা ভীয জাভন ,, জজযকাছা ০9 ,, ৮৭০৩৯৪৭৪০১ ০১871804769 .. ..

২৫৭ মুকবুর আম্মদ মৃত সুরতান আম্মদ ,, উত্তয খাভন ফাদি ০২ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৬৬০৮ ০১634148611 .. ..

২৫৮ জুদনয়া জফগভ জভাাঃ আবু তাভরফ ভদরা সুন্দযপুয ০9 ,, ১৯৭৯৩০১২৯৮৬২৫৫৬০০ ০১878569067 .. ..

২৫৯ তাভয আাম্মদ আভক আরী পুরুল দদিন খাভন ০২ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৭৯৮৬ ০১৮18569067 .. ..

২৬০ আফদুর গফুয মৃত পদকয আম্মদ ,, উত্তয খাভন ফাদি ০২ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৬৫৯৬ ০১৮71992414 .. ..

২৬১ জনজাভ উদিন মৃত জভাাম্মদ আরী পুরুল পভতপুয ০5 ,, ৭৭৬২১৩৩০১০ ’01872610534 .. ..

২৬২ আফদুয যফ নুরুর ইরাভ পুরুল দদিন খাভন ফাদি ০২ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৭৭৪৩ ’01721324828 .. ..

২৬৩ জভাাঃ আরভগীয আবুর াভভ ,, ,, ০২ ,, ১৯৯০৩০১২৯৮৬০০০০০০ ০১856630720 .. ..

২৬৪ আফদুর ভন্নান (মুনাপ) মৃত জাদকয জাভন ,, ,, ০৩ ,, ৩০১২৯৮৬২৪৮৫৯৬ ০১814873898 .. ..
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