
 ৫নং কাজজযফাগ ইউজনয়ন জযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'য সুজফধাভবাগীয নাভভয তাজরকা

জজরাাঃ জপনী উভজরা- জপনী দয 

ক্র.নং নাভ জতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভজরা

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

নং

ংযুক্ত জিরাভযয 

নাভ

জিরাভযয 

জভাফাইর নং

১ নুয াফা স্বাভী- আফদুর আজজজ ভজরা জিভ জানাপুয ০১ ৫নং কাজজযফাগ ৩০১২৯৪৭২৮৪১০৭ ০১৯২৩২৫৬৩২০ জভা. াাজান ০১৮২৪৫৫১০০৮

২ িাজরভা আক্তায স্বাভী- জভা: জফরার জাভন ভজরা ’’ ০১ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৪০৪২ ০১৭৩৬১০৮৭৩৩ ’’ ’’

৩ জফজফ ছজকনা স্বাভী- জভা: জভাস্তপা ভজরা ’’ ০১ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৪১১৭ ০১৮৪৩৪৯০৬৯১ ’’ ’’

৪ ফাায জভয়া জতা: মৃত জভা: াজনপ পুরুল ’’ ০১ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৪৪৯৬ ০১৮৭৪৩৮৫৩৯৪ ’’ ’’

৫ জভা: খুযজদ আরভ জতা- মৃত জভা: আফদুর ক পুরুল ’’ ০১ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৪১০২ ০১৮১৬৬৮২২৭১ ’’ ’’

৬ কাভার উজিন জতা- মৃত আবুর জাভন পুরুল ’’ ০১ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৪১৬১ ০১৭২২১৯৯৩৩৩ ’’ ’’

৭ কাজি রার দা জতা- যাজকুভায দা পুরুল ’’ ০3 ’’ ৪৬১২৮৬১১০৯ ০১৮29239095 ’’ ’’

৮ জভা: াভছুর আরভ জতা- আফদুর আজজজ পুরুল ’’ ০১ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৪২৯২ ০১৮২১৭৫১৩২৩ ’’ ’’

৯ ঞ্জয় কুভায জদ জতা- অনীর চন্দ্রভদ পুরুল কাজীযফাগ ০8 ’’ ৭৭৬৩০৩৩৩৫৯ ০১৮66082755 ’’ ’’

১০ জযজজয়া জফগভ স্বাভী- জভা: নুয নফী ভজরা জিভ জানাপুয ০১ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৪১৭২ ০১৮২১৫৪৮৯০৪ ’’ ’’

১১ জযজজয়া খাতুন স্বাভী- মৃত জভা: জভাত্মপা ভজরা ’’ ০১ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৪২৩০ ০১৮৬৪১৮৭৮২৬ ’’ ’’

১২ াইফুর ইরাভ আফদুর জব্বায পুরুল জগল্লাফাড়ীয় ০9 ’’ ১৯০৪১৯০৮৬৩ ০১৮637620854 ’’ ’’

১৩ ীভা যানী দা সুজনর চন্দ্র দা ভজরা কাজীযফাগ ০8 ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৭১১৬ ০১৮27605005 ’’ ’’

১৪ জদভরায়ায জাভন াভসুর ক পুরুল রুজজতয়া ০4 ’’ ৮৬৬২৯৯৮২০৫ ০১৮14205643 ’’ ’’

১৫ জগারাভ যসুর জতা: মৃত াাফ উজিন পুরুল জিভ জানাপুয ০১ ’’ ৩০১২৯৪৭০০০০০২ ০১৮২০১১৯১০১ ’’ ’’

১৬ জভা: যম্নহুর আজভন জতা: জভা: আভান উল্যা পুরুল ’’ ০১ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৪৩৮১ ০১৮১৭৩২৭০৮৬ ’’ ’’

১৭ আরা উজিন জতা- জগয়া উজিন পুরুল রুজজতয়া ০5 ’’ ৫৫২২৭০৩৩৮৭ ০১৮29565913 ’’ ’’

১৮ জভা: আফদুর ভন্নান াজাযীজতা- মৃত ভজপজুয যভান পুরুল জিভ জানাপুয ০১ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৩৫১৩ ০১৮২৪৫৪৮১০১ ’’ ’’

১৯ াইফুর ইরাভ জতা- মৃত াাফ উজিন পুরুল ’’ ০১ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৪২৮৮ ০১৮৫৯৪৫২০৮৩ ’’ ’’

২০ জারার উজিন জতা- কজফয আম্মদ পুরুল রুজজতয়া ০5 ’’ ৮৪১২৯৭৯৭৪৯ ০১৮75848982 ’’ ’’

২১ জফজফ আভভনা জতা- মৃত জাভরভান ভজরা  জানাপুয ০২ ,, ৩০১২৯৪৭২৮৬০৮৪ ০১৮৪০৫৩৯৯২২ ,, ,,

২২ জজয উজিন জতা- মৃত জাজকয জাভন পুরুল ’’ ০২ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৬১৪৮ ০১৮৩৮৪৮৪৩৩৬ ’’ ’’

২৩ যাভদা আক্তায স্বাভী- জভাাঃ যজভজ উজিন ভজরা ’’ ০২ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৬১০১ ০১৭৮১৩৩১১৬৯ ’’ ’’

২৪ জফরজকছ জফগভ স্বাভী- জভাাঃ জযন ভজরা ’’ ০২ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৫৩৩২ ০১৮২৭৯০০৭৩৩ ’’ ’’

২৫ জভাাঃ ইভাঈর রুহুর আজভন পুরুল ভাজরপুয ০6 ,, ৫৯৫৩৩৯১১০৮ ০১৮46784002 ,, ,,

Page 1 of 8



 ৫নং কাজজযফাগ ইউজনয়ন জযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'য সুজফধাভবাগীয নাভভয তাজরকা

জজরাাঃ জপনী উভজরা- জপনী দয 

ক্র.নং নাভ জতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভজরা

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

নং

ংযুক্ত জিরাভযয 

নাভ

জিরাভযয 

জভাফাইর নং

২৬ াজছনা জফগভ স্বাভী- নুয জভাাম্মদ ভজরা  জানাপুয ০২ ৫নং কাজজযফাগ ৩০১২৯৪৭২৮৫৩৩৮ ০১৮১৮২২৪৭৫৫ জভা. াাজান ০১৮২৪৫৫১০০৮

২৭ জভাভভনা আক্তায স্বাভী- নুভযয জাভান ভজরা ’’ ০২ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৪৭৪৯ ০১৮৪৫৭৫২৮৪১ ’’ ’’

২৮ াভনা আক্তায স্বাভী- মৃত জাাঙ্গীয আরভ ভজরা ’’ ০২ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৫৩৪৯ ০১৮১৪৪১৬৫৩১ ’’ ’’

২৯ ভাভজদা জফগভ স্বাভী- অজদুয যভান ভজরা ’’ ০২ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৬১২৬ ০১৮৭৪৪৩২৫৬৪ ’’ ’’

৩০ আভয়া আক্তায মুক্তা ফজলুর কজযভ ভজরা ’’ ০২ ’’ ৫৯৬৫৫০১৮৫০ ০১৮23582140 ’’ ’’

৩১ জখা যানী দা কাজভনী কুভায দা ভজরা জানাপুয ০2 ’’ ১০০৬৪৫৯৬৫৩ ০১৮56378970 ’’ ’’

৩২ াভদুর ইরাভ জতা- যজপক উজিন পুরুল ’’ ০২ ’’ ১৯৯০৩০২২৯১৬০১০৭৮৬ ০১৮৪০৯৩৮২১৮ ’’ ’’

৩৩ আফদুর াজরভ আফদুর রু পুরুল ’’ ০৩ ’’ ১০০৬৪৮২৭০৫ ০১875482434 ’’ ’’

৩৪ ায়ভা আক্তায জযাজুর ক ভজরা ’’ ০3 ’’ ৮২৫৭২০৫৭৮৪ ’’ ’’

৩৫ আফদুর ান্নান জাভরভান পুরুল ” ২ ’’ ১০০৬৪৬৫৩১২ ০১869016892 ’’ ’’

৩৬ জয়নার আভফদীন ফাদা জভয়া পুরুল জানাপুয ৩ ’’ ৬৮৬২৮৩৮৯২৪ ০১৮15409491 ’’ ’’

৩৭ জয়নার আভফদীন জতা- জুরকু জভয়া পুরুল জফজযজি ০৩ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৭১৪৩ ০১৮৫৫৭৬৪৬১৩ ’’ ’’

৩৮ ভয়ুযা জফগভ স্বাভী: কাজী এযাদুল্লা ভজরা জানাপুয ০1 ’’ ৮৬৬২৯৯৬৯৯৩ ০১৮90152329 ’’ ’’

৩৯ জল্পী জদ স্বাভীাঃ াযাধন চন্দ্র জদ ভজরা কাজজযফাগ ০৮ ’’ ৩০১২৯৪৭২৯৫৭৭২ ০১৮৩২৪০৬৪২৯ ’’ ’’

৪০ যানুফারা দা সুভি কুভায দা ভজরা ’’ ০8 ’’ ৮২১২৯৫০৫৫৭ ০১৮61094271 ’’ ’’

৪১ জফরজকছ যভান স্বাভী: অজদুয যভান ভজরা পূফ ম জানাপুয ০৩ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৬৩৫১ ০১৮২৭৯০০৭৩৩ ’’ ’’

৪২ আভনায়ায জাভন আজভন উল্যা পুরুল ’’ ০2 ’’ ১৯১২৮২১৩৪৩ ০১৮২6652943 ’’ ’’

৪৩ কজফয আাম্মদ জতা- মৃত সুরতান আাম্মদ পুরুল ’’ ০৩ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৬৩১৬ ০১৮১৭৭৪৪৭১৬ ’’ ’’

৪৪ ছাভরা খাতুন স্বাভী: মৃত াজফবুয যভান ভজরা ’’ ০৩ ’’ ১৯৫৭৩০১২৯৪৭০০০০০১ ০১৮৮৫০৪৩৯২০ ’’ ’’

৪৫ জফরজকছ জফগভ স্বাভী: মৃত ফাফলু জভয়া ভজরা ’’ ০৩ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৬৮৫৯ ০১৮২০২৫৫৭৫৬ ’’ ’’

৪৬ ইভত জাান জফরজকছ স্বাভী- জভা: আফদুর কাইয়ুভ ভজরা ’’ ০৩ ,, ১৯৮৪৩০১২৯৪৭০০০২২৪ ০১৮১৯৮৩৮০৪৯ ,, ,,

৪৭ জযজজয়া আক্তায স্বাভী-ভজ উজিন ভজরা ’’ ০৩ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৬৩৪৩ ০১৮৬৪১৮৭৮২৬ ’’ ’’

৪৮ জদুয যভান জনান জতা: াজফবুয যভান পুরুল ’’ ০৩ ’’ ১৯৮৭৩০১২৯৪৭০০০০০০ ০১৮২০২৫৫৭৫৬ ’’ ’’

৪৯ আফদুর কাভদয জতা: মৃত আফদুয যজদ পুরুল ’’ ০৩ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৬৭৪৭ ০১৮৫৫৭৬৩৮৬০ ’’ ’’

৫০ জজযন আক্তায স্বাভী: নাজজযম্নয যভান ভজরা ’’ ০৩ ,, ৩০১২৯৪৭২৮৬৩৩৭ ০১৮৪৫১২০৮২০ ,, ,,
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জজরাাঃ জপনী উভজরা- জপনী দয 

ক্র.নং নাভ জতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভজরা

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

নং

ংযুক্ত জিরাভযয 

নাভ

জিরাভযয 

জভাফাইর নং

৫১ জফরার জতা: আফদুর মুজকত পুরুল পূফ ম জানাপুয ৩ ৫নং কাজজযফাগ ৩০১২৯৪৭২৮০০০০১৯ ০১৮২১১৫০১৩৫ জভা. াাজান ০১৮২৪৫৫১০০৮

৫২ আকফয জাভন জতা- নুযম্নজ্জাভান াভ ায়াযী পুরুল ’’ ’’ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৬৮৪৯ ০১৮৫৭৮৩৮৩৬৬ ’’ ’’

৫৩ আভরয়া জফগভ স্বাভী- জভাাঃ াাজাান ভজরা রুজতীয়া ৪ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৯১৩৫ ০১৮৪৫৭৫২৮৪১ ’’ ’’

৫৪ জয়াযা জফগভ সুরতান আম্মদ ভজরা ’’ ৪ ’’ ৯১১২৯২৭৮২৮ ০১৮89515300 ’’ ’’

৫৫ জগদী চন্দ্র ফভ মন জং-মৃত অমুল্য কুভায দা পুরুল ’’ ৪ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৯০৫২ ০১৮২১৩২৬৫৫৭ ’’ ’’

৫৬ যাখার চন্দ্র ফভ মন জং-উভন্দ্র কুভায ফভ মন পুরুল ’’ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৮৭২২ ০১৮৫৮১১৭৬১২ ’’ ’’

৫৭ ফন্দনা চক্রফতী স্বাভী-অজজত চক্রফতী পুরুল ’’ ৪ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৮৬৩২ ০১৮৪৩০৪৮৯৫৬ ’’ ’’

৫৮ জজযনা আক্তায স্বাভী- জভাাঃ আবু ইউসুপ জখাকন ভজরা ’’ ৪ ’’ ৩০১২৯৪৭২৯২২৫৫ ০১৮১৪৪১৬৫৩১ ’’ ’’

৫৯ জফজফ াজরভা স্বাভী- এয়াজছন ভজরা ’’ ৪ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৭৭৭ ০১৮১৫৭১৭৯৮০ ’’ ’’

৬০ আবু যানী দা জং-ফড়দা কুভায দা ভজরা ’’ ৪ ’’ ৩০১২৯৪৭২৯২০৫৬ ০১৮২৫৪৯০৪০৯ ’’ ’’

৬১ জভাাঃ জদভরায়ায জাভন জং-মৃত জছযম্ন জভয়া পুরুল ’’ ৪ ’’ ৩০১২৯৪৭২৯১৮৯১ ০১৮৬২৯১২০৪৪ ’’ ’’

৬২ জভাাঃ জদুর  ইরাভ জং-মৃত জভাাঃ আফদুর ফাজযক পুরুল ’’ ৪ ’’ ৩০১২৯৪৭২৯১৪৪৯ ০১৮১৭৭৮৪৫৩৪ ’’ ’’

৬৩ ীভা যানী জদ ভযণ কুভায ভূজভক ভজরা কাজীযফাগ ৮ ’’ ৪৬১২৯৩৮৭৮৯ ০১৮78315332 ’’ ’’

৬৪ ছাভরয়া জফগভ ’’ আবুর ফয ভজরা রুজতীয়া ৪ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৮৩৯১ ০১৮৫৬৫০৯৩৪৮ ’’ ’’

৬৫ জভাাঃ জাভর জং-আরী আাম্মদ পুরুল ’’ ৪ ’’ ৩০১২৯৪৭২৭০০০০৩৬ ০১৮১২৬১৮৪০৯ ’’ ’’

৬৬ জফজফ পাভতভা নুরুর ক ভজরা রুজতীয়া ৪ ’’ ৮২১২৯২৮৯২৬ ০১৮69947753 ’’ ’’

৬৭ জাভন আযা জফগভ আফদুয যজদ ভজরা ” ৪ ’’ ৩৭১২৯৩৬৯৬৬ ০১৮20843024 ’’ ’’

৬৮ নুয জাভান ’’ জভাাঃ ভজজবুর ক পুরুল রুজতীয়া ৪ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৮৯৬১ ০১৮১৮০৮০৯০০ ’’ ’’

৬৯ জচভনাযানী ার ভন্টু চন্দ্র ার ভজরা কাজীযফাগ ৮ ’’ ১০০৬৪২৫২৬৬ ০1874781515 ’’ ’’

৭০ ব্রজরার ফজনক ’’ মৃত জফষ্ণু চযন ফজনক পুরুল রুজতীয়া ৪ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৮০৩৫ ০১৮৭৯৭১৭৬২৯ ’’ ’’

৭১ আবুর কারাভ ’’ াভদ উল্যা পুরুল ’’ ৪ ,, ৩০১২৯৪৭২৮৯১৩৩ ০১৮৩৮৮৯৯৭৩২ ,, ,,

৭২ তজনভা যানী ফজনক ভজনন্দ্র চন্দ্র ফজনক  ভজরা কাজীযফাগ ৮ ’’ ৬৮৬৩০০৮০৪৮ ০১৮50859263 ’’ ’’

৭৩ আজভীয জাভন জং- পুরুল রুজতীয়া ৫ ’’ ৮৬৬৩০০১৭০২ ০১866643706 ’’ ’’

৭৪ জররা প্রজত যানী জদ জনভন্দ্র কুভায জদ ভজরা কাজীযফাগ 8 ’’ ৯১১২৯৩৫৬৬৪ ০১৮78468330 ’’ ’’

৭৫ জভা: াজনপ ’’ মৃত আফদুযম্ন পুরুল রুজতীয়া ’5 ,, ৩০১২৯৪৭২৮৯৪৩৪ ০১৮৬৬৫৮৬৪০০ ,, ,,
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 ৫নং কাজজযফাগ ইউজনয়ন জযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'য সুজফধাভবাগীয নাভভয তাজরকা

জজরাাঃ জপনী উভজরা- জপনী দয 

ক্র.নং নাভ জতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভজরা

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

নং

ংযুক্ত জিরাভযয 

নাভ

জিরাভযয 

জভাফাইর নং

৭৬ সুইজত যানী ার জনযভর ভজুভদায ভজরা কাজীযফাগ ৮ ৫নং কাজজযফাগ ৫০৬২৯৩৭৫৯৩ ০১৮32593078 জভা. াাজান ০১৮২৪৫৫১০০৮

৭৭ আবুর াভভ ’’ আফদুর জজরর পুরুল রুজতীয়া ’5 ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৯৪৮৫ ০১৮৭৫১৭৮২৫৩ ’’ ’’

৭৮ জভা: া আরভ ’’ সুজা জভয়া পুরুল ’’ ’’ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৮০২৩ ০১৮১২৬১৮৪০৯ ’’ ’’

৭৯ অঞ্জনা যানী জদ জযারার জদ ভজরা কাজীযফাগ ’8 ’’ ৫০৬২৯৩৭৯৮১ ০১৮46897633 ’’ ’’

৮০ সুজাতা যানী জদ অমৃত কুভায বফদ্য ভজরা ” ’8 ’’ ৭৩১২৯৪২৫৩০ ০১৮89516285 ’’ ’’

৮১ নুযম্নর আপছায জং-আবুর কাভভ পুরুল কাজীযফাগ ’8 ’’ ৩০১২৯৪৭২৯৭৯৪৬ ০১৭৯১১৯৮১১৭ ’’ ’’

৮২ জছজরনা আক্তায ভগগুর ভজরা রুজতীয়া ’5 ’’ ১৪৬২৮৪৭৫৭৩ ’’ ’’

৮৩ আবু সুজপয়ান ’’ মৃত আছরাভ পুরুল ’’ ’’ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৯৪১৫ ০১৮২০০৬৮৮৭৮ ’’ ’’

৮৪ রক্ষী যানী দা ভযণ চন্দ্র দা ভজরা কাজীযফাগ 8 ’’ ৯১২০১৮৮৩২২ ০১৮29711143 ’’ ’’

৮৫ যতী ভজুভদায ভযঞ্জন ভজুভদায ভজরা কাজীযফাগ ৮ ’’ ৮২১২৯৪১৬৬৩ ০১৮65945289 ’’ ’’

৮৬ ভজনয আম্মদ জভন্টু জং-কারা জভয়া পুরুল ভারীপুয ৬ ’’ ৩০১২৯৪৭২৯০৭৭১ ০১৮১৮৬৭৬৬০২ ’’ ’’

৮৭ জযাজ ’’ মৃত জছজিকুয যভান পুরুল ’’ ৬ ’’ ৩০১২৯৪৭২৯১৬৩৯ ০১৮৩৭৭৬৯৫৮৩ ’’ ’’

৮৮ আফদুর জাফান ’’ মৃত মুজরভ জভয়া পুরুল ’’ ৬ ’’ ৩০১২৯৪৭২৯১৬০৫ ০১৮৬৩৪২৮৬৫২ ’’ ’’

৮৯ ীরা যানী ার জকভায ফজনক ার ভজরা কাজীযফাগ ৮ ’’ ১৯১২৯৪১৩২৩ ০১৮32534497 ’’ ’’

৯০ জয়াযা জফগভ জফরার জাভন ভজরা কাজীযফাগ ৮ ’’ ৩০১১৪৭৬৯২৯৬০৮ ০১৮92942343 ’’ ’’

৯১ াভছুন জনায জং- মৃত ভজপজুয যভান ভজরা ভারীপুয ৬ ’’ ৩০১২৯৪৭২৯১৫৯০ ০১৮৩২৯৪৪৮৪২ ’’ ’’

৯২ জভাাঃ আপচায জাভন ’’ জভাাঃ জতাপাজ্জর জাভন পুরুল ’’ ৬ ’’ ৩০১২৯৪৭২৯১৬৮৯ ০১৮২৭২২৭৯৬৩ ’’ ’’

৯৩ আফদুর ফাজযক মৃত এাক পুরুল ’’ ৬ ’’ ৩০১২৯৪৭২৯১৫৮৫ ০১৮১৪১০৯৫৪০ ’’ ’’

৯৪ কুরছুভা আক্তায আফদুয যভান ভজরা রুজতীয়া ৫ ’’ ৩৭১২৮৭০২৯৮ ০১৮২2921352 ’’ ’’

৯৫ াজরভা খাতুন ফাদা জভয়া ভজরা রুজতীয়া ৪ ’’ ৭৩১২৭৮৭৩০৭ ০১৮24481008 ’’ ’’

৯৬ নুয ইরাভ জং-জভাাঃ তাজুর ইরাভ পুরুল ভারীপুয ৭ ,, ৩০১২৯৪৭২৯২৯২৬ ০১৮৩৫৯১৪১৫২ ,, ,,

৯৭ াাদত জাভন জং-আবু সুজপয়ান পুরুল রুজতীয়া ৫ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৯৪৬৫ ০১৮২০০৬৩৮৮৭৮ ’’ ’’

৯৮ াজপয়া খাতুন স্বাভীাঃ আফদুর জজরর ভজরা ’’ ’’ ৩০১২৯৪৭২৯১১৯৩ ০১৮১৮৩২২০৫০ ’’ ’’

৯৯ আফদুর কজযভ জং-মৃত আফদুর ক পুরুল ভারীপুয ৬ ’’ ১৯৬৮৩০১২৯৪৭০০০০৭ ০১৮২৬৬৬৭৭৯৩ ’’ ’’

১০০ জভাাঃ নুযম্নর ইরাভ ’’ মৃত আফদুর ফাজযক পুরুল ’’ ৬ ,, ৩০১২৯৪৭২৯১২১১ ০১৮৩৫৯১৪১৫২ ,, ,,
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 ৫নং কাজজযফাগ ইউজনয়ন জযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'য সুজফধাভবাগীয নাভভয তাজরকা

জজরাাঃ জপনী উভজরা- জপনী দয 

ক্র.নং নাভ জতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভজরা

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

নং

ংযুক্ত জিরাভযয 

নাভ

জিরাভযয 

জভাফাইর নং

১০১ কজফয আাম্মদ ’’ নজজয আাম্মদ পুরুল ভারীপুয ৬ ৫নং কাজজযফাগ ৩০১২৯৪৭২৯১১৯৫ ০১৮৪৫৫১২১৬৩ জভা. াাজান ০১৮২৪৫৫১০০৮

১০২ ছবুযা খাতুন স্বাভী: আফদুর ওাফ ভজরা ’’ ৬ ’’ ৩০১২৯৪৭২৯১৬২৬ ০১৮২০২৫৫৮১৪ ’’ ’’

১০৩ আজাদ আরী জং-মৃত আফদুর ওাফ পুরুল ’’ ৬ ’’ ৩০১২৯৪৭২৯১৫৪৬ ০১৮৩০৪৫৬১৬২ ’’ ’’

১০৪ আফদুর কাভদয মৃত জজভদায জভয়া পুরুল ’’ ৬ ’’ ৩০১২৯৪৭২৯১৭৭৬ ০১৮৫৫৭৬৩৮৬০ ’’ ’’

১০৫ জফজফ জফগভ নজজয আম্মদ ভজরা রুজজতয়া ৫ ’’ ৫৯৬২৭৭৭৫৭৮ ০১৮59576850 ’’ ’’

১০৬ জভা: অজভদয যভান ভূঞাজতা:মৃত রার জভয়া ভূঞা পুরুল কাজজযফাগ ৮ ’’ ৩০১২৯৪৭২৯৬৯৬৪ ০১৬৭৭৯৮০২৩৭ ’’ ’’

১০৭ তফজভরয যভান জতা- ভভতাজ উজিন পুরুল রুজজতয়া ০৫ ,, ৩০১২৯৪৭২৮৯৫২০ ০১৮৩৮৫৯৬৯৩৫ ’’ ’’

১০৮ জভাভভনা খাতুন স্বাভী: জভা: যজপক উরস্না ভজরা ’’ ৮ ’’ ৩০১২৯৪৭২৯৩৫২৪ ০১৯১৬২৮৩৭০৪ ’’ ’’

১০৯ রায়রা জফগভ স্বাভী: মৃত ীদুরস্না ভজরা ’’ ’’ ৩০১২৯৪৭২৯৩৫২৯ ০১৭৯১১৯৮১১৭ ’’ ’’

১১০ জযাকছান আক্তায জং-মৃত জকাযাফন আরী ভজরা জগল্লাফাজড়য়া ৯ ’’ ১৯৮৫৩০১২৯৪৭০০২০৩০ ০১৩৩৬০২৬৫২৮ ’’ ’’

১১১ ভজনকা ফজনক ’’ জমাভগন্দ্র ফজনক ভজরা কাজজযফাগ ’’ ১৯৯৪৩০১২৯৪৭০০৫০৪৮ ০১৮৮৩১৯৯০৫২ ’’ ’’

১১২ জভনু যানী ার স্বাভীাঃ মৃত জযদ ার ভজরা ’’ ’’ ৩০১২৯৪৭২৯৫৩৪৮ ০১৮২০২৮৫৩৫৫ ’’ ’’

১১৩ জভা: কাউছায আরভ জতা: নুয জভয়া পুরুল জানাপুয ২ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৫৭৪৮ ০১৮১২৬৩৪৫৪৩ ’’ ’’

১১৪ যানী জফগভ জতা: মৃত নজজয আাম্মদ ভজরা ’’ ’’ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৫৫৩২ ০১৮৭২৪৮২৬২৮ ’’ ’’

১১৫ আফদুর ভন্নান ’’ মৃত জভাাম্মদ আরী পুরুল ’’ ’’ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৫৬৫৭ ০১৮৩০৪৫৬১৬২ ’’ ’’

১১৬ জপভযাজ জভয়া আবু জভয়া পুরুল ভারীপুয ০৬ ,, ৩০১২৯৪৭২৯২৭৮০ ০১৭৬৫৮০৬৭৩০ ’’ ’’

১১৭ জভা: জজরভ ওফায়দুর ক পুরুল ’’ ’’ ’’ ৩২৬২৮৯৪৪৯০ ০১813353354 ’’ ’’

১১৮ সুজনর চন্দ্র দা ’’ মৃত কাজভনী কুভায দা পুরুল ’’ ’’ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৭১২০ ০১৮১৭২৬৮৮০৮ ’’ ’’

১১৯ জীফন চন্দ্র ীর অনীর চন্দ্র ীর পুরুল রুজজতয়া 5 ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৮২৪২ ০১৮64141549 ’’ ’’

১২০ জফকা চন্দ্র দা ’’ মৃত উভন্দ্র কুভায দা পুরুল ভারীপুয 6 ,, ১৯৭৮৩০১২৯৪৭২০০০০২৭ ০১৮২৭৮১০৩৫৩ ’’ ’’

১২১ ধজন ফারা দা স্বাভী: রজরত জভান দা ভজরা ’’ ’’ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৭৪৭০ ০১৮৫৯০৪১৪৬৪ ,, ,,

১২২ জদজর চন্দ্র দা জতা: মৃত নভগন্দ্র কুভায দা পুরুল ’’ ’’ ’’ ১৯৬৮৩০১২৯৪৭২৮০০০০১২ ০১৮৫২৯৬৫৮৭৯ ’’ ’’

১২৩ জাভন আযা স্বাভী- জভাাঃ আজযপ ভজরা রুজজতয়া ০৫ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৮৭৯ ০১৮১৮৯২২০৫০ ’’ ’’

১২৪ জজরনা আক্তায স্বাভী: জভা: জভাত্মপা ভজরা ’’ ’’ ,, ৩০১২৯৪৭২৮৮৮৭২ ০১৮৩৫৩৪৪১০৫ ’’ ’’

১২৫ অভর চন্দ্র দা জগাার চন্দ্র দা পুরুল ’’ ’’ ৩২৬২৮৭৯১৪৫ ০১635449517 ,, ,,
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 ৫নং কাজজযফাগ ইউজনয়ন জযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'য সুজফধাভবাগীয নাভভয তাজরকা

জজরাাঃ জপনী উভজরা- জপনী দয 

ক্র.নং নাভ জতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভজরা

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

নং

ংযুক্ত জিরাভযয 

নাভ

জিরাভযয 

জভাফাইর নং

১২৬ আফদুর ভান্নান আফদুর আজজজ পুরুল ভাজরপুয ৬ ৫নং কাজজযফাগ ৫০৬২৭৬৭৩০৫ ০১827493652 জভা. াাজান ০১৮২৪৫৫১০০৮

১২৭ ভযম্নফারা দা স্বাভী: াযাধন চন্দ্র দা ভজরা রুজতীয়া ৪ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৯১৬০ ০১৮৬৪৯৪২৬৫৮ ’’ ’’

১২৮ নাজভা আক্তায জভাাঃ ইব্রাজভ ভজরা কাজজযফাগ ০৮ ৫নং কাজজযফাগ ৩০১২৯৪৭২৯০১১২ ০১৮৮৭৫০১২৯১ ’’ ’’

১২৯ জভা: পাযম্নক ’’ আজভনুর ইরাভ পুরুল ’’ ০৮ ,, ৩০১২৯৪৭২৮২২৮০ ০১৬৫০৮৪৫৭৬৬ ’’ ’’

১৩০ ফয আাম্মদ ’’ মৃত ভজর জভয়া পুরুল ’’ ০৮ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৯১৩২ ০১৮২৩৫৪৫৬৩৯ ’’ ’’

১৩১ জভাাম্মদ াাজাান ’’ জভা: জছজিক পুরুল ’’ ০৮ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৯১৪৬ ০১৮২৪১৫৫১০০৮ ’’ ’’

১৩২ জভরন যানী জাজধ চন্দ্র ফযভন ভজরা ’’ ০৮ ’’ ৯১১২৮৫৯৮৪৯ ০১৮61606226 ’’ ’’

১৩৩ জভা: ইভানুয যভান ’’ আজভয আরী পুরুল ’’ ০৮ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৯১৮৩ ০১৮৩৫০০৭৫৩৯ ’’ ’’

১৩৪ জপ্রয়ধন দা ’’ মৃত াযদা দা পুরুল ’’ ০৮ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৮৯৪৮ ০১৮২২৩০৩৫৫৭ ’’ ’’

১৩৫ জভীয উজিন জছরাভত উল্যা পুরুল ভাজরপুয ০6 ’’ ৬৮৫২৮৯৫১৭১ ০১৮14996767 ’’ ’’

১৩৬ দুরার চন্দ্র দা ’’ জমৌজতন্দ্র কুভায দা পুরুল কাজজযফাগ ০৮ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৯০৩২ ০১৮৩৯৭৬১০২৪ ’’ ’’

১৩৭ পূণ মভা যানী জদ ধীভযন্দ্র কুভায জদ ভজরা জগল্লাফাড়ীয়া ০9 ’’ ৭৭৬২৮৪৮২৯৪ ০১877632255 ’’ ’’

১৩৮ অজনর চন্দ্র সূত্রধয ’’ জদভফন্দ্র কুভায সূত্রধয পুরুল কাজজযফাগ ০৮ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৮৯৮২ ০১৮২১৭৬০০১০ ’’ ’’

১৩৯ তপুযা জফগভ স্বাভী: আবুর ফয ভজরা রুজতীয়া ০5 ’’ ৫০৬২৮৫৮৬৬৬ ০১৮74770850 ’’ ’’

১৪০ জপকুয যভান জং-মৃত পজভরয যভান পুরুল কাজজযফাগ ০৮ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৭৭২৯ ০১৮১৬৫৭৪০৩৬ ’’ ’’

১৪১ কাভার উজিন ’’ মৃত ভন্তু জভয়া পুরুল কাজজযফাগ ৯ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৪৮৮২ ০১৮৩৮৪৮৩৩৬ ’’ ’’

১৪২ াাফ উজিন ’’ মৃত আফদুর কজযভ পুরুল ’’ ৭ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৬৪০৪ ০১৮৩৮৪৮৩৩৬ ’’ ’’

১৪৩ যাভজেস্বয দা ’’ মৃত প্রকা চন্দ্র দা পুরুল রুজতীয়া ৫ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৭৯০৬ ০১৮৭২৬১০৮২৬ ’’ ’’

১৪৪ যজফউর ক ’’ মৃত আফদুর কাভদয পুরুল :কাজজযফাগ ৯ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৬৪০২ ০১৮২২৫৪২১৪৯ ’’ ’’

১৪৫ জয়ায আাম্মদ ’’ মৃত আফদুর ক পুরুল : জানাপুয ১ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৪১০১ ০১৮৭২৬১০৮২৭ ’’ ’’

১৪৬ জভা: জজভ উজিন ’’ আফদুর ওাফ পুরুল জানাপুয ২ ,, ৩০১২৯৪৭২৮৩৬৭৭ ০১৭৫৮৯৭৮৫১০ ,, ,,

১৪৭ জি যানী দা ’’ মৃত জখাকন চন্দ্র দা ভজরা রুজতীয়া ৩ ’’ ১৯৯১৩০১২৯৪৭০০০৬৫৯ ০১৮৪০৪১৩৩৭৩ ’’ ’’

১৪৮ সুজভত্রা যানী দা স্বাভী: স্বভদ চন্দ্র দা ভজরা ’’ ৪ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৯০৪৯ ০১৮২৮০৭১৬৭৬ ’’ ’’

১৪৯ জচনু জদ ’’ ননী জগাার ার পুরুল কাজজযফাগ ৮ ’’ ৩০১২৯৪৭০০০৯৮৪ ০১৮২৪৮৯৬৮৮৯ ’’ ’’

১৫০ জপভযাজা আক্তায ওয়াফ আরী ভজরা রুজতীয়া ৫ ,, ৪৬১২৮৬৯৪১৪ ০১৮১2955612 ,, ,,
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 ৫নং কাজজযফাগ ইউজনয়ন জযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'য সুজফধাভবাগীয নাভভয তাজরকা

জজরাাঃ জপনী উভজরা- জপনী দয 

ক্র.নং নাভ জতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভজরা

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

নং

ংযুক্ত জিরাভযয 

নাভ

জিরাভযয 

জভাফাইর নং

১৫১ নজজয আাম্মদ জং-নুয জভয়া পুরুল রুজতীয়া ৫ ৫নং কাজজযফাগ ৩০১২৯৪৭২৮৯৪৬২ ০১৮৬৪৯৪২৮৩৬ জভা. াাজান ০১৮২৪৫৫১০০৮

১৫২ ইয়াছজভন আক্তায জভাাঃ জজরভ ভজরা ’’ ৫ ’’ ৭৭৮৬১২৬২১৪ ০১632423996 ’’ ’’

১৫৩ জযানা আযা আফদুয যজদ ভজরা রুজতীয়া -5 ’’ ৮৬৬২৮৬৫০৭৩ ০১৮72140914 ’’ ’’

১৫৪ আভনায়াযা জফগভ গনু জভয়া ভজরা রুজতীয়া ৫ ’’ ৮৬৬২৯৯৮২৯৬ ০১৮63658774 ’’ ’’

১৫৫ ভজপজুয যভান ভজুভদায জং-আফদুর ভাভরক ভজুভদায পুরুল ভারীপুয ৪ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৭৭৫৮ ০১৮৪৫৭০৯৭০৬ ’’ ’’

১৫৬ জফজফ নুপা স্বাভী: আবু ফক্কয জছজিক ভজরা কাজজযফাগ ’’ ৩০১২৯৪৭২৯৭০৬৬ ০১৮৮২৬৭৫৯৫৩ ’’ ’’

১৫৭ আভরয়া আক্তায স্বাভী- াজকর আাম্মদ ভজরা ভারীপুয - ’’ ৩০১২৯৪৭২৯৩০৮২ ০১৮৮২৯২৫৫৯৫ ’’ ’’

১৫৮ আভয়া আক্তায ’’ আবুর াভভ ভজরা ’’ ’’ ৩০১২৯৪৭২৯৭১৫৭ ০১৬৩৮০৬৫৫২৩ ’’ ’’

১৫৯ রক্ষণ চন্দ্র ীর যরার চন্দ্র ীর পুরুল কাজজযফাগ 8 ’’ ৪১৬২৯৮৭৬০৮ ০১৮30006729 ’’ ’’

১৬০ জভাফাযক জাভন জভাাঃ ভজপজুয যভান পুরুল রুজতীয়া 5 ’’ ২৮৫৪৬৩৯৭৯২ ০১৮33214305 ’’ ’’

১৬১ দুরার চন্দ্র ফজনক জফনচু চযণ ফজনক পুরুল কাজজযফাগ ৮ ’’ ৪৬১২৯৭২৫০৭ ০1639641377 ’’ ’’

১৬২ ভযন কুভায দা ’’ অন্নদা কুভায দা পুরুল ভারীপুয ৬ ’’ ৩০১২৯৪৭২৯২০৫২ ০১৭২৯৮৫৫৭৯০ ’’ ’’

১৬৩ জগয়া উজিন ’’ ফজভরয যভান পুরুল রুজতীয়া ৫ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৮৭৭৫ ০১৮১৮৯২২০৫০ ’’ ’’

১৬৪ জভাাম্মদ ইজরয়াছ ’’ জভা: ভকবুর পুরুল ’’ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৮৩৩৭ ০১৮১৪৩৩৯০৭২ ’’ ’’

১৬৫ জভা: জজভ উজিন ’’ মৃত জয়নার আভফদীন পুরুল জানাপুয ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৫৯০৯ ০১৭৫৮৯৭৮৫১০ ’’ ’’

১৬৬ াযবীন আক্তায স্বাভী-যজপক আম্মদ ভজরা ’’ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৫৯১০ ০১৮১৫১৮৭৩৮৬ ’’ ’’

১৬৭ অজভদয জনছা জং-জয়নার আভফদীন ভজরা ’’ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৫৯১২ ০১৮৫৫৭৬৪৬১৩ ’’ ’’

১৬৮ জভাাম্মদ আবু নয ’’ জাপয আাম্মদ পুরুল রুজতীয়া ৫ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৮৩৩৬ ০১৮১৮৯২২০৫০ ’’ ’’

১৬৯ জকফ রার ফজনক ’’ জযয ফজনক পুরুল ’’ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৮৬৩৪ ০১৮৬৪৩৫৩৭৯৭ ’’ ’’

১৭০ জবু ফজনক ’’ জগৌযাঙ্গ ফজনক পুরুল ’’ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৮৬৪১ ০১৮৮১৮৪৫২৭৯ ’’ ’’

১৭১ াভজদা জফগভ স্বাভী: মৃত আফদু াত্তায ভজরা কাজজযফাগ ৮ ,, ৩০১২৯৪৭২৯৫৮৩৬ ০১৮৭৪৪৩২৫৬৪ ,, ,,

১৭২ প্রনফ চন্দ্র নাথ জং-মদুরার নাথ পুরুল পূফ ম কাজজযফাগ ৭ ’’ ৩০১২৯৪৭২৯৩৯৭০ ০১৮১১৫৮২৯৬৯ ’’ ’’

১৭৩ আবু তাভয ’’ মৃত সুরতান আম্মদ পুরুল ’’ ’’ ’’ ৩০১২৯৪৭২৯৩০৮৬ ০১৮১১৮১৪৮৫৯ ’’ ’’

১৭৪ জভা: ইাক  ,, ভজভন উজিন াওরাদায পুরুল ’’ ’’ ’’ ৩০১২৯৪৭২৯৩৪০০ ০১৮৬৮৮১৭৭০৯ ’’ ’’

১৭৫ জজভ উজিন জভাাঃ জপকুয যভান পুরুল রুজতীয়া 5 ,, ৫৯৬২৮৬৩৯৬৪ ০১৮45545690 ,, ,,

Page 7 of 8



 ৫নং কাজজযফাগ ইউজনয়ন জযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'য সুজফধাভবাগীয নাভভয তাজরকা

জজরাাঃ জপনী উভজরা- জপনী দয 

ক্র.নং নাভ জতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভজরা

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

নং

ংযুক্ত জিরাভযয 

নাভ

জিরাভযয 

জভাফাইর নং

১৭৬ আভনায়াযা জফগভ স্বা: জভাফাযক জাভন ভজরা পূফ ম কাজজযফাগ ৭ ৫নং কাজজযফাগ ৩০১২৯৪৭২৯৩০৪৫ ০১৮৪০৫৩৯৯২২ জভা. াাজান ০১৮২৪৫৫১০০৮

১৭৭ াজপয়া খাতুন ’’ জভা: জজরভ ভজরা ’’ ’’ ’’ ৩০১২৯৪৭২৯৩০৬৫ ০১৮৫৭১৪৯১৫৮ ’’ ’’

১৭৮ জযাভকয়া জফগভ জভাাম্মদ উল্যা ভজরা রুজজতয়া 5 ’’ ৩০১২৯৫৭২৮৮৮০১ ০১632046432 ’’ ’’

১৭৯ স্বপ্না আক্তায জাপয পুরুল রুজজতয়া -5 ’’ ৩২৬২৮৬৭৬৭৮ ০১৮46784879 ’’ ’’

১৮০ নুয নাায াযম্নর ’’ ভজনয জাভন জভরন ভজরা কাজজযফাগ ৭ ’’ ৩০১২৯৪৭২৯৩০৫৮ ০১৮৫৪১০৬৪৪০ ’’ ’’

১৮১ জভাাঃ জফরার জাভন জতা- আফদুর যজদ পুরুল ভারীপুয ০৬ ’’ ১৯৭২৩০১২৯৪৭০০০০০৯ ০১৮২৪৭৭৭১৬২ ’’ ’’

১৮২ জভাাঃ জভাজাভম্মর জাভন জভাস্তপা পুরুল রুজজতয়া ৫ ’’ ৩০১২৯৪৭২৯৫৯৪৩ ০১৮৪০৪১৩৩৭৩ ’’ ’’

১৮৩ াভজযা ফজদউর আরভ ভজরা রুজজতয়া 5 ’’ ৬৮৬২৯৭৪৩৩৫ ০১৮34960316 ’’ ’’

১৮৪ ফাজি যানী দা জযভর কাজি দা ভজরা ভাজরপুয ’5 ’’ ০১839706250 ’’ ’’

১৮৫ ভজরস্নকা যানী ফজনক স্বাভী: তা কাজভত্ম ফজনক ভজরা কাজজযফাগ 8 ’’ ৩০১২৯৪৭২৯৫১৯৩ ০১৮২৩১৯৩০৫২ ’’ ’’

১৮৬ জযদা আক্তায জয়নার আভফদীয ভজরা জানাপুয ’3 ’’ ৩৭১২৯৫০৪৩৮ ০১৮87237502 ’’ ’’

১৮৭ জদর আযা জফগভ জযাজুর জ ইরাভ ভজরা জানাপুয 2 ’’ ৭৩১২৯৯২৯৪৯ ’’ ’’

১৮৮ জাভদা আক্তায ভজপজুয যভান পুরুল জানাপুয -3 ’’ ৬৪১২৯৭৭৪৯৮৯ ০১889278586 ’’ ’’

১৮৯ সুজন চন্দ্র জদ জং-রা চন্দ্র জদ পুরুল ভাজরপুয ’5 ’’ ৩০১২৯৪৭২৯৫৬৮৬ ০১৫৯৫৪২৬৬৮২ ’’ ’’

১৯০ ভজনকা যানী চক্রফতী স্বা:কুজকর চক্রফতী ভজরা ’’ ’’ ’’ ৩০১২৯৪৭২৯৪২৫২ ০১৮১৫১৮৭৯৮৬ ’’ ’’

১৯১ জভনকা যানী জদ ’’ দুরার চক্রফতী ভজরা ’’ ’’ ’’ ৩০১২৯৪৭২৯৫৭৫৫ ০১৮২৪৭৭৪৭১৮ ’’ ’’

১৯২ রায়রা জফগভ স্ব জভা: যজপক ” কাজজযফাগ ৯ ’’ ৩০১২৯৪৭২৯৭১২০ ’’ ’’

১৯৩ শ্যাভর কুভায নাথ অনীর চন্দ্র নাথ পুরুল রুজজতয়া ০৬ ’’ ৩০১২৯৪৭২৮৭৮১৫ ০১৮২৪৯৩৫২০৩ ’’ ’’

১৯৪ জযাকছানা জফগভ অজদুয যভান ভজরা ভাজরপুয ’’ ’’ ৫৯৬২৮৬০৫৭২ ০১725681507 ’’ ’’

১৯৫ আবুর াভভ ’’ আরী আাম্মদ পুরুল রুজজতয়া ’’ ’’ ৩০১২৯৪৭২৯১৪১৩ ০১৮৩০২৮২২৫৭ ’’ ’’

১৯৬ াজদা আক্তায াভসুর আরভ ভজরা ’’ 5 ,, ৫৫১২৯৭৪৩৪৫ ,, ,,

১৯৭ পাভতভা জফগভ স্বাভী: জভজানুয যভান ভজরা ’’ ’’ ’’ ৩০১২৯৪৭২৯৭৭৪৫ ০১৮৭২৩৬৪১৫৭ ’’ ’’

১৯৮ পজযদ আাম্মদ াযম্নন জং-তাজুর ইরাভ পুরুল ’’ ’’ ’’ ৩০১২৯৪৭২৯৮১৩৭ ০১৮৪০৬৫৯৯৮০ ’’ ’’

১৯৯ াাযা খাতুন নাজছভা স্বাভী: আবু তাভয ভজরা ’’ ’’ ’’ ৩০১২৯৪৭২৯৭৭৪৬ ০১৮১৮৯২২০৫০ ’’ ’’

২০০ আফদুর াই অজভদয যভান পুরুল ’’ ’’ ,, ৩২৬৩০৫১২৫৬ ,, ,,
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