
 ৭নং ফালরগাঁও ইউলনয়ন লযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'য সুলফধাভবাগীয নাভভয তালরকা

জেরাাঃ জপনী উভেরা- জপনী দয 

১ জযান আযা জফগভ স্বাভী- যাজু জাভন যাভদ ভলরা গৃীলন ধুভাদ্দা ১ ৭নং ফালরগাঁও ৩০১২৯২০২০৫৩৩৫ ১৮২৭৩৮৭১২৭ জাভন আাম্মদ জচৌধুযী ০১৮২৯৫৪৭৭৬৪

২ নুয কলযভ লতা- আব্দুর রলতপ পুরুল কৃলক ,, ১ ,, ৩০১২৯২০২০৬৮৩৩ ১৮৬১০৮৪৭৩৩ ,, ,,

৩ এফাদুর ক লতা-মৃত এরাল ফখ পুরুল চাকলয েীফী ,, ১ ,, ৩০১২৯২০২০৫০৫৪ ১৮১৪০৮৭৪১৪ ,, ,,

৪ লদুর ইরাভ লতা- জভাাম্মদ উল্ল্যা পুরুল ক্ষুদ্র ব্যফায়ী ,, ১ ,, ১৯৭৯৩০১২৯২০০০০০০০ ১৮৪৯৯৪২২২১ ,, ,,

৫ লভরন লভয়া লতা- াভছুয ক পুরুল কৃলক ,, ১ ,, ৩০১২৯২০২০৫৫১১ ১৮২১৫৬৬৭৭২ ,, ,,

৬ জভাাঃ জলরভ লতা- মৃত আরতু লভয়া পুরুল কৃলক ,, ১ ,, ৩০১২৯২০২০৫৪৩৮ ১৮২৬৯৮৯০৩৯ ,, ,,

৭ েলভ উলদ্দন লতা- মৃত আব্দুর জাফান পুরুল কৃলক ,, ১ ,, ৩০১২৯২০২০৫৩০২ ১৮৭৬৪৬৫২৮৭ ,, ,,

৮ া োান লতা- ভলপজুয যভান পুরুল কৃলক ,, ১ ,, ৩০১২৯২০২০৫৩১৮ ১৮১৪৯৭৯৯৭৮ ,, ,,

৯ আবুর কারাভ লতা- মৃত সুরতান আাম্মদ পুরুল কৃলক ,, ১ ,, ৩০১২৯২০২০৫৪৯৭ ১৮২৭৪৪০৮০৫ ,, ,,

১০ জভাাঃ ালপে লভয়া লতা- জভাাঃ ইলদ্র লভয়া পুরুল ক্ষুদ্র ব্যফায়ী ,, ১ ,, ৩০১২৯২০২০৭১৩২ ১৮২৪৯০৮৯৯৯ ,, ,,

১১ দুরার লভয়া লতা- মৃত আলভন লভয়া পুরুল কৃলক ,, ১ ,, ৩০১২৯২০২০৬১০৪ ১৮৩৪৩০১৯৪২ ,, ,,

১২ জরার উলদ্দন লতা- মৃত আফদুর ভলতন পুরুল কৃলক ,, ১ ,, ৩০১২৯২০২০৭২০৫ ১৮৭৬৯৯৩২১১ ,, ,,

১৩ জেভনা খাতুন স্বাভী- মৃত আবু তাভয ভলরা গৃীলন ,, ১ ,, ৩০১২৯২০২০৭১৬৮ ১৮৪৯৯৪৪৬৩৯ ,, ,,

১৪ আভনায়ায জাভন লতা- মৃত ওফায়দুর ক পুরুল কৃলক ,, ১ ,, ৩০১২৯২০২০৬০২৪ ১৮৩৫৬৯৫৪২৩ ,, ,,

১৫ জভাাঃ জলরভ লতা- আরী আশ্বাদ পুরুল চাকযী েীফী ,, ১ ,, ৩০১২৯২০২০৫১৭৮ ১৮১২৩২৮৭৮৩ ,, ,,

১৬ কাভার উলদ্দন লতা- জতাপাজ্জর জাভন পুরুল ক্ষুদ্র ব্যফায়ী ,, ১ ,, ৩০১২৯২০২০৫৩২৮ ১৮২০৮৭৯৭৯১ ,, ,,

১৭ নূয নফী লতা- আনা লভয়া পুরুল কৃলক ,, ১ ,, ৩০১২৯২০২০৬৩৮৪ ১৮৭৪৬৫২৩০৮ ,, ,,

১৮ জভাাঃ যলপক লতা- ননা লভয়া পুরুল কৃলক ,, ১ ,, ৩০১২৯২০২০৬৩৬৫ ১৮২৯৫৯৩৮২৯ ,, ,,

১৯ জভাাঃ জাফান জান লতা- সুরতান আাম্মদ পুরুল কৃলক ,, ১ ,, ৩০১২৯২০২০৬২৩৬ ১৮২৬৩১১০০২ ,, ,,

২০ লযাে লভয়া লতা-জভাাঃ ইলদ্রে লভয়া পুরুল চাকলয েীফী ,, ১ ,, ৩০১২৯২০২০৭২৫২ ১৮২২৪৮৬৩২৮ ,, ,,

২১ আরভগীয লতা- তপের জাভন পুরুল কৃলক ,, ১ ,, ১৯৮০৩০১২৯২০০৪৯৩০০ ১৮৩৬৬৪৫৩১১ ,, ,,

২২ জভাাঃ জাভর লতা- া আরভ পুরুল কৃলক ,, ১ ,, ৩০১২৯২০২০৬৫৮০ ১৮২৩৮৭৭০২৬ ,, ,,

২৩ লগয়া উলদ্দন লতা-মৃত সুরুে লভয়া পুরুল কৃলক ,, ১ ,, ৩০১২৯২০২০৬৯৪৪ ১৮২২৭০৬৯৯৯ ,, ,,

২৪ জভাাঃ লদ আরভ লতা-মৃত ভপেভরয যভান পুরুল ক্ষুদ্র ব্যফায়ী ,, ১ ,, ৩০১২৯২০২০৭০৬৮ ১৮৪০৪৭১৪২৪ ,, ,,

২৫ আফদুর ক লতা-আফদুর আরী পুরুল ক্ষুদ্র ব্যফায়ী ,, ১ ,, ৩০১২৯২০২০৫১৬৪ ১৮১৩৫৪৭৩২৮ ,, ,,

জবাক্তায জভাফাইর 

নং

ংযুক্ত লিরাভযয নাভ লিরাভযয 

জভাফাইর নম্বয

ক্র.নং নাভ লতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভলরা

জা গ্রাভ ওয়াি ম ইউলনয়ন োতীয় লযচয়ত্র নম্বয
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 ৭নং ফালরগাঁও ইউলনয়ন লযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'য সুলফধাভবাগীয নাভভয তালরকা

জেরাাঃ জপনী উভেরা- জপনী দয 

২৬ জভাাঃ পারুক লতা- পলযদ আাভম্মদ পুরুল কৃলক ধুভাদ্দা ১ ৭নং ফালরগাঁও ৩০১২৯২০২০৭০২৪ ১৮৪০২৩৯৯৭০ জাভন আাম্মদ জচৌধুযী ০১৮২৯৫৪৭৭৬৪

২৭ আফদুয যলভ লতা-রুহুর আলভন পুরুল কৃলক ,, ১ ,, ৩০১২৯২০২০৭০২৪ ১৮৩৩৪৯০৯২৬ ,, ,,

২৮ ভভনায়াযা জফগভ স্বাভী- ভাইন উলদ্দন ভলরা গৃকলভ ম ,, ১ ,, ৩০১২৯২০২১৫৮৩৯ ১৮৩০৯০৭১৯৯ ,, ,,

২৯ জেভনা খাতুন স্বাভী- াভসুর আরভ ভলরা গৃীলন ফালরগাঁও ৪ ,, ৩০১২৯২০২১৩২১৩ ১৮২৫২১১২৮৪ ,, ,,

৩০ নুরুর আপোয লতা- মৃত জভাস্তপা পুরুল চাকলয েীফী ,, ৪ ,, ৩০১২৯২০২১৩৭৬৯ ১৮৪৬৯৭৭৯২১ ,, ,,

৩১ জভাাঃ আবু তাভয লতা- জেফর ক পুরুল চাকলয েীফী ,, ৪ ,, ৩০১২৯২০২১৩৬১৫ ১৮২৫৮৪০১২৪ ,, ,,

৩২ লফলফ জভাভেনা স্বাভী- োরার আম্মদ ভলরা গৃকলভ ম ,, ৪ ,, ৩০১২৯২০২১৩৬৭৭ ১৮৩৩৫৯০৬৮৪ ,, ,,

৩৩ োপয আম্মদ লতা- মৃত জভাাঃ জভাস্তপা পুরুল কৃলক ,, ৪ ,, ৩০১২৯২০২১৩৮৩০ ১৮৮১৬৯৮৭৭২ ,, ,,

৩৪ জভাাঃ ালনপ লতা- লেলদ্দকুয যভান পুরুল কৃলক ,, ৪ ,, ৩০১২৯২০২১৩৮১২ ১৮১২২০৭০৭৮৬ ,, ,,

৩৫ তাজুর ইরাভ লতা- মৃত আরী আকাব্বয পুরুল কৃলক ,, ৪ ,, ৩০১২৯২০২১৩০২২ ০১৮৬৪৩৫৮২১৮ ,, ,,

৩৬ োভর আাম্মদ লতা- মৃত আফদুয যাজ্জাক পুরুল কৃলক ,, ৪ ,, ৩০১২৯২০২১৩১৮৬ ১৮২৮০২০৪৮৭ ,, ,,

৩৭ াভনা জফগভ স্বাভী- আবু তাভরফ ভলরা গৃীলন ,, ৪ ,, ৩০১২৯২০২১৩১৫২ ১৮৩৪৪৮৩৬৮০ ,, ,,

৩৮ আফদুর কাইয়ুভ লতা- মৃত আবুর জাভন পুরুল কৃলক ,, ৪ ,, ৩০১২৯২০২১৩১৫৩ ১৮৪৯২২৫৯৭১ ,, ,,

৩৯ আফদুর ভাভরক (লভয়াদন) লতা- মৃত আফদুয যলদ পুরুল কৃলক ,, ৪ ,, ৩০১২৯২০২১৩২৮৫ ১৮৫৭৬৬৭১০৬ ,, ,,

৪০ োভার জাভন লতা- আফদুর োত্তায পুরুল শ্রলভক ,, ৪ ,, ৩০১২৯২০২১৩২০৩ ১৮৪৩৩৪৩০১৩ ,, ,,

৪১ নূয কলযভ লতা- আোন উল্যা পুরুল ক্ষুদ্র ব্যফায়ী ,, ৪ ,, ৩০১২৯২০২১৩১৯৬ ১৮৫৭৬৬৭১০৬ ,, ,,

৪২ যাভনা আক্তায স্বাভী- কারা লভয়া ভলরা শ্রলভক ,, ৪ ,, ৩০১২৯২০১০১৬৫৫ ১০৮৫০৩৮৯৪৭৮ ,, ,,

৪৩ পাভতভা আক্তায স্বাভী- েলভ উলদ্দন লকদায ভলরা গৃীলন ,, ৪ ,, ১৯৯৩৩০১২৯২০০০০২০০ ১৮৩০২৭২৬৯৬ ,, ,,

৪৪ ভভনাো লফলফ স্বাভী- োয লভয়া ভলরা গৃীলন কুরুলচয়া ৪ ,, ৩০১২৯২০২১২৫২১ ১৮৭৭১০৬০৪৫ ,, ,,

৪৫ যাভরা খাতুন স্বাভী- ইউচু ভলরা গৃীলন ,, ৪ ,, ৩০১২৯২০২১২৬৯৫ ১৮৮৪১৬২৫৮০ ,, ,,

৪৬ আবুর খাভয়য লতা- মৃত ফেলুয যভান পুরুল কৃলক ,, ৪ ,, ১৯৬০৩০১২৯২০০১৫৬০৬ ১৮২৯৩১৪৮২৮ ,, ,,

৪৭  জযলেয়া আক্তায স্বাভী- জভাাঃ লনোভ উলদ্দন ভলরা গৃকলভ ম ,, ৪ ,, ৩০১২৯২০২১২২১০ ১৮৬১৯৬৫৩৭৬ ,, ,,

৪৮ আভয়া  আক্তায স্বাভী- জদভরায়ায জাভন ভলরা গৃীলন ,, ৪ ,, ৩০১২৯২০২১২২১৫ ১৮৩৫৬৬২৯০৩ ,, ,,

৪৯ আফদুর খাভরক লতা-ঈভান আরী পুরুল ক্ষুদ্র ব্যফায়ী ,, ৪ ,, ৩০১২৯২০২১২৬২২ ১৮২৩৭৮৭৭৩৩ ,, ,,

৫০ নুয োান স্বাভী- সুরুে লভয়া ভলরা গৃীলন ,, ৪ ,, ৩০১২৯২০২১২৫১৯ ১৯৬০১৯৬০৮৪ ,, ,,

ংযুক্ত লিরাভযয নাভ লিরাভযয 

জভাফাইর নম্বয

গ্রাভ ওয়াি ম ইউলনয়ন োতীয় লযচয়ত্র নম্বয জবাক্তায জভাফাইর 

নং

ক্র.নং নাভ লতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভলরা
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 ৭নং ফালরগাঁও ইউলনয়ন লযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'য সুলফধাভবাগীয নাভভয তালরকা

জেরাাঃ জপনী উভেরা- জপনী দয 

৫১ নােভা আক্তায লতা- রুহুর আলভন ভলরা গৃীলন কুরুলচয়া ৪ ৭নং ফালরগাঁও ১৯৭৭৩০১২৯২০০৫০৩০০ ১৮২৯১৪৫৭৯০ জাভন আাম্মদ জচৌধুযী ০১৮২৯৫৪৭৭৬৪

৫২ আবু তাভয লতা-মৃত আব্বদুর ভাভরক পুরুল চাকলয েীলফ আক্রাভপুয ৪ ,, ৩০১২৯২০২১১৮২৫ ১৮৪৫১২৯৪১৭ ,, ,,

৫৩ াাফ উলদ্দন লতা- মৃত আফদুয যাজ্জাক পুরুল চাকলয েীলফ ,, ৪ ,, ১৯৬৭৩০১২৯২০০০০০০০ ১৮৩০৯১০৯১৮ ,, ,,

৫৪ কলফয আম্মদ লতা- মৃত নূয আভদ পুরুল কৃলক ,, ৪ ,, ৩০১২৯২০২১১৯৪৬ ১৮৫৫২০৯৪২৭ ,, ,,

৫৫ লফলফ জোযা স্বাভী- আবুর কাভভ ভলরা গৃীলন ,, ৪ ,, ৩০১২৯২০২১২০৯৩ ১৮৬২২৯৮৬৮৩ ,, ,,

৫৬ কাভয়যয জনো স্বাভী- ােী সুরতান আম্মদ পুরুল কৃলক ,, ৪ ,, ৩০১২৯২০২১১৯৯৯ ১৮৩৩৮২৪১৯৭ ,, ,,

৫৭ আবুর াভভ লতা- মৃত আফদুয যউপ পুরুল কৃলক ,, ৪ ,, ৩০১২৯২০২১১৮১৮ ১৮৬৪১৪৩৫১৬ ,, ,,

৫৮ েলকনা জফগভ লতা- ভকবুর আম্মদ ভলরা গৃীলন ,, ৪ ,, ৩০১২৯২০২১১৯৭২ ১৮৮৩৩৩১৩ ,, ,,

৫৯ ভাসুদা জফগভ স্বাভী - রুহুর আলভন ভলরা গৃীলন ,, ৪ ,, ৩০১২৯২০২১১৮৭৮ ১৮৫২০৬৮৮৫ ,, ,,

৬০ ওফায়দুর ক লতা- মৃত আফদুয যলদ পুরুল চাকলয েীলফ ,, ৪ ,, ৩০১২৯২০২১১৮২০ ১৮৩৯৪৬৬৯৮৩ ,, ,,

৬১ লযপা খাতুন স্বাভী- লভন্টু লভঞা ভলরা গৃকলভ ম ,, ৪ ,, ৩০১২৯২০২১৩০৬৯ ১৮৩০৮৭১১১৭ ,, ,,

৬২ জভাাম্মদ লনোভ উলদ্দন লতা- মৃত আফদুর গফুয পুরুল চাকলয েীলফ ,, ৪ ,, ১৯৭৬৩০১২৯২০০০০০০০ ১৮৪৫৯৫৮৪৪৫ ,, ,,

৬৩ আকলরভা আক্তায লতা- নুরুর আলভন ভলরা গৃকলভ ম ,, ৪ ,, ১৯৮৯৩০১২৫৫৬০১৫৩৭১ ১৯২২৪৯৯৩৬১ ,, ,,

৬৪ নূয কলযভ লতা- মৃত কলফয আাম্মদ পুরুল ক্ষুদ্র ব্যফায়ী চয কলদ ৫ ,, ১৯৮৮৩০১২৯২০২১৩৯১৩ ১৮৩৫২৮৩৬৯২ ,, ,,

৬৫ ালদা আক্তায স্বাভী আকফয জাভন ভলরা গৃীলন ,, ৫ ,, ৩০১২৯২০২১৪৩৯১ ১৮৫৫৫৫৮৭৯৯ ,, ,,

৬৬ রুলফনা আক্তায স্বাভী- ইউসুপ লভয়া ভলরা গৃীলন ,, ৫ ,, ৩০১২৯২০২১৪৪০৯ ১৮৪৫৭১৪৫১০ ,, ,,

৬৭ নুয ইরাভ লতা- লপভকয যভান পুরুল কৃলক ,, ৫ ,, ৩০১২৯২০২১৫০৯৯ ১৮৩০১০৩৯৭০ ,, ,,

৬৮ প্রাণ জগাার লতা- অভয কৃষ্ণ দা পুরুল কৃলক ,, ৫ ,, ৩০১২৯২০২১৫১৯১ ১৮১২৩৫৬৬৫১ ,, ,,

৬৯ ফাসু জদফ দা লতা- ভথযা দা পুরুল কৃলক ,, ৫ ,, ৩০১২৯২০২১৫১৮৬ ১৮৪৫৭১৪৫১০ ,, ,,

৭০ জভাাঃ ালনপ লতা- মৃত াাফ উলদ্দন পুরুল কৃলক ,, ৫ ,, ৩০১২৯২০০০০৬১১ ১৮৬৪১৪০৯৫৯ ,, ,,

৭১ আভনায়ায উল্ল্যা লতা- োভার উল্যা ভলরা গৃীলন ,, ৫ ,, ৩০১২৯২০২১৩৯৭৪ ১৮২৫৭৪৬৮০৮ ,, ,,

৭২ জোেনা আক্তায স্বাভী- জভাাঃ আবুর াভভ ভলরা গৃীলন ,, ৫ ,, ৩০১২৯২০২১৩৮৮৮ ১৮১৩২৬৯৭২০ ,, ,,

৭৩  ঝণ মা আক্তায স্বাভী- জাাগ ভলরা গৃীলন ,, ৫ ,, ৩০১২৯২০২১৪৩৮৭ ১৮১৭২৮২৬৯৩ ,, ,,

৭৪ সুলপয়া আক্তায স্বাভী- াইফুর ইরাভ ভলরা গৃীলন ,, ৫ ,, ৩০১২৯২০২২১৪৩৯৫ ১৮৭৫২৪৪৭০৫ ,, ,,

৭৫ কয়াভযয জনো স্বাভী- োদু লভয়া ভলরা গৃীলন " ৫ ৭নং ফালরগাঁও ৪৬১১৬৪২৮৩৮ "০১৮২৩৬১৩৫৯৭ ,, ,,

ক্র.নং নাভ লতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভলরা

জা গ্রাভ ওয়াি ম ইউলনয়ন োতীয় লযচয়ত্র নম্বয জবাক্তায জভাফাইর 

নং

ংযুক্ত লিরাভযয নাভ লিরাভযয 

জভাফাইর নম্বয
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 ৭নং ফালরগাঁও ইউলনয়ন লযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'য সুলফধাভবাগীয নাভভয তালরকা

জেরাাঃ জপনী উভেরা- জপনী দয 

৭৬ পযাদ জাভন লতা- আফদুর খাভরক পুরুল লদনভজুয চয কলদ ৫ ৭নং ফালরগাঁও ৮২১১৪৬৮০০৭ ০১৯১৭৫৮৮২৭২ জাভন আাম্মদ জচৌধুযী ০১৮২৯৫৪৭৭৬৪

৭৭ আলম্বয়া খাতুন লতা- জভাাঃ আরা উলদ্দন ভলরা গৃীলন ,, ৫ ,, ৩০১২৯২০২১৪০৮৩ ১৮৪০৩২৯৩৯২ ,, ,,

৭৮ জভভনাকা যাণী দা স্বাভী- জগৌযভদ দা ভলরা গৃীলন ,, ৫ ,, ৩০১২৯২০২১৫২১০ ১৮২৯২৪০৩৯৩ ,, ,,

৭৯ জফরাভয়ত জাভন লতা-আবু আম্মদ পুরুল চাকলয েীলফ ,, ৫ ,, ৩০১২৯২০২১৪৯৮৩ ১৮৫৫৩৬৮১২৫ ,, ,,

৮০ রুহুর আলভন লতা-মৃত আব্দুর খাভরক পুরুল ক্ষুদ্র ব্যফায়ী ,, ৫ ,, ৩০১২৯২০২১৪৫০২ ১৮৬৪১৪০১৭৬ ,, ,,

৮১ কলযমুর ক লতা- জভা: এফাদুর ক পুরুল চাকলয েীলফ ,, ৫ ,, ৩০১২৯২০২১৪১৬৩ ১৮৩৪২২৪১৯৬ ,, ,,

৮২ ালেনা আক্তায স্বাভী- সুরুে আাং ভলরা গৃীলন ,, ৫ ,, ৬৪১১৪৭২৫০৬ "০১৮৩৬০৫৮৯৫০ ,, ,,

৮৩ পলকয আম্মদ লতা- আফদুর খাভরক পুরুল লদনভজুয ,, ৫ ,, ৪৬২৮০০৭৬৬৯৪৯৯ "০১৮২২৪৮০০৮৩ ,, ,,

৮৪ নুরুন্নফী লতা- ােী ললদ্দকুয যভান পুরুল কৃলক ,, ৫ ,, ৩০১২৯২০২১৬৮৩৮ ১৮৩৫০১৯৪৯৬ ,, ,,

৮৫ ভলনয জাভন লতা- রুহুর আলভন পুরুল কৃলক ,, ৫ ,, ৩০১২৯২০২১৫৯৮৫ ১৮২১৬৬৯৭৫২ ,, ,,

৮৬ আব্দর কলযভ লতা- মৃত নূয ইরাভ পুরুল কৃলক ,, ৫ ,, ৩০১২৯২০২১৪০৬৭ ১৮১৫৪২৩৯৮৪ ,, ,,

৮৭ অলন যানী দা স্বাভী- লিয জভান দা ভলরা গৃীলন ,, ৫ ,, ৩০১২৯২০২১৫২০০ ১৮২৬৩২৩৭৬৪ ,, ,,

৮৮ েলভ উলদ্দন লতা- াভছুর ক পুরুল কৃলক ,, ৫ ,, ৩০১২৯২০২১৪৪৪৬ ১৮২২৫১৭৭১৮ ,, ,,

৮৯ নুরুর আলভন লতা- মৃত আব্দুর খাভরক পুরুল কৃলক ,, ৫ ,, ৩০১২৯২০২১৪৫০০ ১৮৩৯৭০৫৯১১ ,, ,,

৯০ াাফ উলদ্দন লতা- মৃত োলফদ আরী পুরুল কৃলক ,, ৫ ,, ৩০১২৯২০২১৪১৬১ ১৮৩৪১৫৩০০১ ,, ,,

৯১ লক্ত যানী দা স্বাভী- যতন কুভায দা ভলরা গৃীলন ,, ৫ ,, ৩০১২৯২০২১৫১৫৭ ১৮৫৭৮৮৩২৩৯ ,, ,,

৯২ বৃথী যানী দা স্বাভী-অযাে দা ভলরা গৃীলন ,, ৫ ,, ৩০১২৯২০২১৫১৫৮ ১৮৫৯০৪৩১২৯ ,, ,,

৯৩ আব্দুর ভান্নান লতা- মৃত েয়নার আভফদীন পুরুল কৃলক ,, ৫ ,, ১৯৯২৩০১২৯২০০০০০০০ ১৮৩০৮৫৬৩৮১ ,, ,,

৯৪ েলভ উলদ্দন লতা- মৃত আব্দুর যউ পুরুল কৃলক ,, ৫ ,, ৩০১২৯২০২১৫৪৯৮ ১৮১১৯৭২৮৭৫ ,, ,,

৯৫ দুরার জাভন লতা- মৃত জদভরায়ায জাভন পুরুল কৃলক ,, ৫ ,, ৩০১২৯২০২১৪৪৮১ ১৮৬১৯৬৫৩৭১ ,, ,,

৯৬ আলেয়া খাতুন স্বাভী- ফদু লভয়া ভলরা গৃলনী ,, ৫ ,, ৪৬২৮০০৭৬৬৯৪৯৯ "০১৮২২২৪৮০০৮০ ,, ,,

৯৭ কভরা জফগভ স্বাভী-এনাভয়ত উল্ল্যা ভলরা গৃীলন ,, ৫ ,, ৩০১২৯২০২১৫৫৩২ ১৮৩০৪৭১১২৩ ,, ,,

৯৮ োানাযা জফগভ স্বাভী- াইফুর ইরাভ ভলরা গৃীলন ,, ৫ ,, ৩০১২৯২০২০৬৪৪৯ ১৮৪৭৭৬০১৩২ ,, ,,

৯৯ াভফযা জফগভ স্বাভী- নুয আরভ ভলরা গৃীলন ,, ৫ ,, ৩০১২৯২০২১৬২৩৬ ১৮৩৯৭২০১৬৯ ,, ,,

১০০ ভায়া যাণী দা স্বাভী-লভন্টু দা ভলরা গৃীলন কলদ ৫ ৭নং ফালরগাঁও ৩০১২৯২০২১৫২৮০ ১৮৫৯৭০৮৮০৭ ,, ,,

ংযুক্ত লিরাভযয নাভ লিরাভযয 

জভাফাইর নম্বয

গ্রাভ ওয়াি ম ইউলনয়ন োতীয় লযচয়ত্র নম্বয জবাক্তায জভাফাইর 

নং

ক্র.নং নাভ লতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভলরা

জা
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 ৭নং ফালরগাঁও ইউলনয়ন লযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'য সুলফধাভবাগীয নাভভয তালরকা

জেরাাঃ জপনী উভেরা- জপনী দয 

১০১ লপভযাে খাতুন স্বাভী নুরুর আলভন ভলরা গৃকলভ ম ,, ৫ ,, ৩০১২৯২০২১৫৯২৭ ১৮৩৬৭৫৭৭৫৩ জাভন আাম্মদ জচৌধুযী ০১৮২৯৫৪৭৭৬৪

১০২ জভা: াভযে লতা- মৃত এফাভদয যভান পুরুল কৃলক ,, ৫ ,, ৩০১২৯২০২১৪০৯৮ ১৮১৫৬১৯২৪৬ ,, ,,

১০৩ াাফ উলদ্দন লতা- মৃত জভা: ইব্রাীভ পুরুল চাকলয েীলফ ,, ৫ ,, ৩০১২৯২০২১৫৮২৩ ১৮২৪১০৪৩০১ ,, ,,

১০৪ নেরুর াা লতা- মৃত নূরুর কলযভ পুরুল কৃলক ,, ৫ ,, ৩০১২৯২০২২১৫৮৪৯ ১৭১৩৮৬৯৯১১ ,, ,,

১০৫ জভা: আরা উলদ্দন লতা- াভছুর ক পুরুল কৃলক ,, ৫ ,, ৩০১২৯২০২১৫২৮৪ ১৮১৮৫৬৬১১৩ ,, ,,

১০৬ োভরা জফগভ স্বাভী- লপ উল্যা ভলরা গৃকলভ ম ,, ৫ ,, ৩০১২৯২০২১৫৫৭৫ ১৮৬৯১৮৩৬৯৬ ,, ,,

১০৭ কুরছুভ আক্তায স্বাভী- জভাাঃ জরাকভান জাভন ভলরা গৃীলন ,, ৫ ,, ৩০১২৯২০২১৫৪৫৮ ১৮৫২৩৪১৮২২ ,, ,,

১০৮ নূয নফী লতা- মৃত নলেফ আাম্মদ পুরুল চাকলয েীলফ ,, ৫ ,, ৩০১২৯২০২১৫৫৪৫ ১৮৬৪৩৫৭৩৪৫ ,, ,,

১০৯ সুেনীয জনো স্বাভী- জকাযফান আরী ভলরা গৃীলন ,, ৫ ,, ৮২১১৬৩৭৮৪১ "০১৮৬৯৫৬৯৪২০ ,, ,,

১১০ াাফ উলদ্দন লতা- মৃত ভখরভেয যভান পুরুল কৃলক ,, ৫ ,, ৩০১২৯২০২১৫৯০০ ১৮৩৬৮৫৫৫৮৯ ,, ,,

১১১ ভাভনা জফগভ স্বাভী- মৃত আফদুর ক ভলরা গৃীলন ,, ৫ ,, ৩০১২৯২০২১৫৯১৭ ১৮৬৫৩৪৫০৬১ ,, ,,

১১২ আরী আাম্মদ লতা- মৃত সুরতান আাম্মদ পুরুল কৃলক ,, ৫ ,, ৩০১২৯২০২১৫৫৭১ ১৮৮১১৫০৩৬৮ ,, ,,

১১৩ জকাযফান আরী লতা জনায়াফ আরী পুরুয় লদন ভজুয ,, ৫ ,, ১৯১১৫৩৫৮৫২ "০১৮৬৯৫৬৯৪২০ ,, ,,

১১৪ যালেয়া খাতুন লতা- াইফুর ইরাভ ভলরা গৃীলন ,, ৫ ,, ৩০১২৯২০২১৫৮৪২ ১৮২৫২৬৮৫৯৯ ,, ,,

১১৫ জভাাঃ আব্দুর ক লতা- মৃত আব্দুর খাভরক পুরুল কৃলক ,, ৫ ,, ৩০১২৯২০৪২৯০১৫ ১৮৬৬০৮৬০১৯ ,, ,,

১১৬ পারুর আক্তায স্বাভী- আফদুে োত্তায ভলরা গৃীলন ,, ৫ ,, ৩০১২৯২০২১৫৯২১ ১৮৬৫৯৪৫০৬১ ,, ,,

১১৭ াাফ উলদ্দন লতা- মৃত জভাাঃ নূরুর কলযভ পুরুল ক্ষুদ্র ব্যফায়ী ,, ৫ ,, ৩০১২৯২০২১৫২৯১ ১৮৫৮৯৬৯৪৭৩ ,, ,,

১১৮ াভদা জফগভ স্বাভী- মৃত এয়াকুফ আরী ভলরা গৃীলন ,, ৫ ,, ৩০১২৯২০২১৫৮৩২ ১৮৬৬২৭৬৯৬৭ ,, ,,

১১৯ াভেদা  খাতুন স্বাভী-  জভাাম্মদ আরী ভলরা গৃীলন ,, ৫ ,, ৩০১২৯২০২১৩৮৮২ ১৮৫৫৫৫৯৬৯১ ,, ,,

১২০ ভাসুদা জফগভ লতা- আব্দু ারাভ ভলরা গৃীলন ,, ৫ ,, ১৯৭০৩০১২৯২০০২৯৪০০ ১৮৫২৫৭০০৪৫ ,, ,,

১২১ তাে জনায স্বাভী - া োান ভলরা গৃীলন ,, ৫ ,, ৩০১২৯২০২১৩৬২১ ১৮১৫৬১৯২৪৬ ,, ,,

১২২ ভামুদুর ক লতা- োলফদ আরী পুরুল লদন ভজুয ,, ৫ ,, ৫৯৬১৪২৩৯৯২ "০১৮৬৯১০৮৭৫৮ ,, ,,

১২৩ আবুর জাভন লতা- মৃত জভখ জভাাম্মদ পুরুল কৃলক ,, ৫ ,, ৩০১২৯২০২১৪১২৩ ১৮৩৩০০৭৯২০ ,, ,,

১২৪ েয়নার আফদীন লতা- াভছুয ক পুরুল কৃলক ,, ৫ ,, ৩০১২৯২০২১৪১৬৪ ১৮২৯৪১৮৪৩২ ,, ,,

১২৫ াভসুন নাায স্বাভী- ভামুদুর ক ভলরা গৃলনী কলদ ৫ ৭নং ফালরগাঁও ২৩৬১৬৪১১৮২ "০১৮৭০৩৪৮৬০৪ ,, ,,

ক্র.নং নাভ লতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভলরা

জা গ্রাভ ওয়াি ম ইউলনয়ন োতীয় লযচয়ত্র নম্বয জবাক্তায জভাফাইর 

নং

ংযুক্ত লিরাভযয নাভ লিরাভযয 

জভাফাইর নম্বয
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 ৭নং ফালরগাঁও ইউলনয়ন লযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'য সুলফধাভবাগীয নাভভয তালরকা

জেরাাঃ জপনী উভেরা- জপনী দয 

১২৬ ারুনুয যলদ লতা- আরী আম্মদ পুরুল লদন ভজুয কাতালরয়া ৯ ৭নং ফালরগাঁও ৭৩১১৪৫১২০২ "০১৮৪২৫৭০৩৫৭ জাভন আাম্মদ জচৌধুযী ০১৮২৯৫৪৭৭৬৪

১২৭ পভয়ে উল্ল্যা লতা- মৃত লযয়ত উল্যা পুরুল কৃলক কলদ ৫ ,, ৩০১২৯২০২১৪৭৯৬ ১৮৪০৬৩১৩৬৩ ,, ,,

১২৮ যভোন াা লতা- মৃত জভাাঃনুরুর কলযভ পুরুল চাকলয েীফী ,, ৫ ,, ৩০১২৯২০২১৫৭৫১ ১৮২৩২৮৭২৭০ ,, ,,

১২৯ াোান াজু লতা- সুোত আরী পুরুল শ্রলভক ,, ৫ ,, ১২৩৫৩০১২৯২১০২৩ ১৮১১৬৭৬০৭৫ ,, ,,

১৩০ আবু তাভয লতা- আফদুর খাভরক পুরুল শ্রলভক ,, ৫ ,, ৩০১২৯২০২১৫১০৪ ১৮৫২১৫০৬৩১ ,, ,,

১৩১ আরা উলদ্দন লতা-নুরুর কলযভ পুরুল ক্ষুদ্র ব্যফায়ী ,, ৫ ,, ৩০১২৯২০২১৫৯৯৬ ১৮১৮৫৬৬১১৩ ,, ,,

১৩২ নালেভা আক্তায লতা- াভসুর ক ভলরা গৃীলন ,, ৫ ,, ১৯৮৮৩০১২৯২০০৪৯৭০০ ১৮৪৬০১৫৪৪১০ ,, ,,

১৩৩ েলভ উলদ্দন লতা- মৃত নুয আরভ পুরুল চাকলয েীফী ,, ৬ ,, ৩০১২৯২০২১৮০২৬ ১৮২৯১৪৫৭৯৯ ,, ,,

১৩৪ আফদুয যভান লতা- াভছুর ক পুরুল ক্ষুদ্র ব্যফায়ী ,, ৬ ,, ১৯৭৬৩০১২৯২০০০০০০০ ১৮১২৯১৮৪৬২ ,, ,,

১৩৫ লগয়া উলদ্দন লতা- আফদুর ভাভরক পুরুল কৃলক ,, ৬ ,, ১৯৯৪৩০১২৯২০০০০১০০ ১৮৩৮২২০৯৩২ ,, ,,

১৩৬ নুয কলযভ লতা- জভাাঃ াভছুর ক পুরুল কৃলক ,, ৬ ,, ৩০১২৯২০২১৮৬৪৮ ১৮৩৫২৮৩৬৯২ ,, ,,

১৩৭ োভার উলদ্দন লতা- সুরতান আাম্মদ পুরুল কৃলক ,, ৬ ,, ৩০১২৯২০২১৮১২৪ ১৮৬০৪৬২৫৫৩ ,, ,,

১৩৮ োপয আভদ লতা- ওলদুয যভান পুরুল কৃলক ,, ৬ ,, ৩০১২৯২০২১৭৯৬২ ১৮৭৯৩৬৭২৩২ ,, ,,

১৩৯ আোন উল্যাহ লতািৃত আফদুর গফুয পুরুল কৃলক ,, ৬ ,, ৩০১২৯২০২১৮৪৫২ ১৮৭২২০১২৭৯ ,, ,,

১৪০ েলভ উলদ্দন লতা- যলভ উল্যা পুরুল কৃলক ,, ৬ ,, ৩০১২৯২০২১৮৭৭৬ ১৮৫৭৬৪৮০৬০ ,, ,,

১৪১ ালেনা জফগভ স্বাভী- আবুর কারাভ ভলরা গৃীলন ,, ৬ ,, ৩০১২৯২০২১৮২৭০ ১৮২৪৪৭০৭৯১ ,, ,,

১৪২ লুৎফুয নাায স্বাভী- পেলুর কলযভ ভলরা গৃীলন ,, ৬ ,, ৩০১২৯২০২১৭৭৮৫ ১৮২০০৬৮৮৫৯ ,, ,,

১৪৩ াানা আক্তায স্বাভী- েলভ উলদ্দন ভলরা গৃীলন ,, ৬ ,, ৩০১২৯২০২১৮০২৩ ১৯৩০৭৩৯৯১৭ ,, ,,

১৪৪ যলভা জফগভ স্বাভী- আবুর কাভভ ভলরা গৃীলন ,, ৬ ,, ৩০১২৯২০২১৮০৫০ ১৮২২৭৮৪৬০৮ ,, ,,

১৪৫ লযনা আক্তায স্বাভী- ইশ্রালপর ভলরা গৃীলন ,, ৬ ,, ৩০১২৯২০২১৭৮১২ ১৮২১১৫২৩৪৬ ,, ,,

১৪৬ জাভন আযা জফগভ স্বাভী- মৃত আবুর কাভভ ভলরা গৃকলভ ম ,, ৬ ,, ৩০১২৯২০২১৮০৬০ ১৮৩২৫৭৩৯৬০ ,, ,,

১৪৭ নােভা আক্তায স্বাভী- লগয়া উলদ্দন ভলরা গৃীলন ,, ৬ ,, ৩০১২৯২০২১৬৬৪৯ ১৮৩৬২৭২২৩৫ ,, ,,

১৪৮ জযাভকয়া জফগভ স্বাভী- মৃত লযয়ত উল্যা ভলরা গৃীলন ,, ৬ ,, ৩০১২৯২০২১৭৯৭০ ১৮৩০১২৫৫০১ ,, ,,

১৪৯ আভনায়াযা জফগভ স্বাভী- ইয়াকুয আরী ভলরা গৃীলন ,, ৬ ,, ৩০১২৯২০২১৭৪১৮ ১৮৭৫৯৮৮০৮৭ ,, ,,

১৫০ জভভনায়াযা জফগভ স্বাভী- জভাাঃ যাজু ভলরা গৃীলন কলদ ৬ ৭নং ফালরগাঁও ৩০১২৯২০২১৮০৬৬ ১৮৭০২৬৭০০৪ ,, ,, 

ংযুক্ত লিরাভযয নাভ লিরাভযয 

জভাফাইর নম্বয

গ্রাভ ওয়াি ম ইউলনয়ন োতীয় লযচয়ত্র নম্বয জবাক্তায জভাফাইর 

নং

ক্র.নং নাভ লতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভলরা

জা
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 ৭নং ফালরগাঁও ইউলনয়ন লযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'য সুলফধাভবাগীয নাভভয তালরকা

জেরাাঃ জপনী উভেরা- জপনী দয 

১৫১ জোেনা আক্তায স্বাভী- জভাাঃ লগয়াে উলদ্দন ভলরা গৃীলন কলদ ৬ ,, ৩০১২৯২০২১৮৫৫০ ১৮৭৫২১৭০০৪ জাভন আাম্মদ জচৌধুযী ০১৮২৯৫৪৭৭৬৪

১৫২ োভদা জফগভ স্বাভী- ভাবুবুর ক ভলরা গৃীলন ,, ৬ ,, ৩০১২৯২০২১৮০৪৩ ১৮২৫০২৪১৭৪ ,, ,,

১৫৩ লফলফ পাভতভা স্বাভী- জভাাঃ ফাায ভলরা গৃীলন ,, ৬ ,, ৩০১২৯২০২১৮১৬৮ ১৮১২৬৩৯১৬৮ ,, ,,

১৫৪ আভভনা জফগভ স্বাভী লযাজুর ইরাভ ভলরা গৃীলন ,, ৬ ,, ৩০১২৯২০২১৮১৫৯ ১৮১৪৪৮৫৪৮২ ,, ,,

১৫৫ আফদুযর াই লতা- মৃত আফদুর ভাভরক পুরুম ক্ষুদ্র ব্যফায়ী ,, ৬ ,, ৩০১২৯২০২১৭৮৫৯ ১৮৪৬৮৩২৩৩৯ ,, ,,

১৫৬ জভাাঃ জাভরভান লতা- মৃত জভাাঃ এোক ভলরা গৃকলভ ম ,, ৬ ,, ৩০১২৯২০২১৬৭৯৫ ১৮৩৮১৭৭২৫৫ ,, ,,

১৫৭ আয়া খাতুন স্বাভী- জভাাঃ হুভায়ুন ভলরা গৃীলন ,, ৬ ,, ৩০১২৯২০২১৭৭৭৩ ১৮১৬৮০০৭৬৫ ,, ,,

১৫৮ তাভযা জফগভ স্বাভী- জেযাের ক ভলরা গৃীলন ,, ৬ ,, ৩০১২৯২০২১৭৭৬০ ১৮১৬৮০০৭৬৫ ,, ,,

১৫৯ নুয আরভ লতা- মৃত দুদু লভয়া পুরুল কৃলক ,, ৬ ,, ৩০১২৯২০২১৭৮১৭ ১৮৫৫৫৩৬৪৭৬ ,, ,,

১৬০ আবুর কাভভ লতা- মৃত লপউল্যা পুরুল কৃলক ,, ৬ ,, ৩০১২৯২০২১৬৫৮৮ ১৮৮২৯২০৬৯৪ ,, ,,

১৬১ জভাাঃ জফরার জাভন লতা- জভাাঃ জভাস্তপা পুরুল কৃলক ,, ৬ ,, ৩০১২৯২০২১৮৩১৬ ১৮২৪০৩৭২৮৪ ,, ,,

১৬২ যলভ উল্যা লতা- আজু লভঞা পুরুল কৃলক চয হুজুযী ৬ ,, ৩০১২৯২০২১৬৫৬৯ ১৮৬৬৯২২৯৪৬ ,, ,,

১৬৩ জভাাঃ লন লতা- লেলদ্দকুয যভান পুরুল কৃলক ,, ৬ ,, ৩০১২৯২০২১৬৫৫১ ১৮৫৩৪৩২৪৭৮ ,, ,,

১৬৪ যালেয়া জফগভ স্বাভী- আব্দুয যাজ্জাক ভলরা গৃীলন ফালরগাঁও ৪ ,, ৩০১২৯২০২১৩০৭১ ১৮৮৪২৩২৪৭৭ ,, ,,

১৬৫ জভাাঃ ইউসুপ আরী লতা- মৃত জখ আাম্মদ পুরুল ক্ষুদ্র ব্যফায়ী চয হুজুযী ৬ ,, ৩০১২৯২০২১৭০৯০ ১৮৬৩৩২১২০৫ ,, ,,

১৬৬ জযলেয়া জফগভ স্বাভী- মৃত ওফায়দুর ক ভলরা গৃীলন ,, ৬ ,, ৩০১২৯২০২১৬৬১৪ ১৮৮২৯০৪০৫০০ ,, ,,

১৬৭ যালেয়া খাতুন স্বাভী- নুরুর ইরাভ ভলরা গৃীলন ,, ৬ ,, ৩০১২৯২০২১৭৪২৮ ১৮৩৮৫২৮২৪৮ ,, ,,

১৬৮ জযান আযা লতা- জভাাঃ আপের ভলরা গৃীলন ,, ৬ ,, ১৯৬০৩০১২৯২০০২৬৮১২ ১৮২২৭৮৯৬৮০ ,, ,,

১৬৯ ভীয জাভন লতা- মৃত আবুর কাভভ পুরুল ক্ষুদ্র ব্যফায়ী ,, ৬ ,, ৩০১২৯২০২১৬৯৪৩ ১৮২৪৭১৪১২০ ,, ,,

১৭০ জভাাঃ ালনপ লতা- মৃত কলফয আাম্মদ পুরুল চাকলয েীফী ,, ৬ ,, ৩০১২৯২০২১৬৪৬৮ ১৮৫৮৩৫৮৩২ ,, ,,

১৭১ নুরুর ক লতা- মৃত জভাাঃ ইব্রালভ পুরুল কৃলক ,, ৬ ,, ৩০১২৯২০২১৬৫৩৯ ১৮৪৬০৭৮৫৯১ ,, ,,

১৭২ াইদুর ক লতা- মৃত েনাফ আরী পুরুল কৃলক সুন্দযপুয ৭ ,, ৩০১২৯২০২২২৩৫৩ ১৮৩৩০০৬৩৮৫ ,, ,,

১৭৩ জভাাম্মদ ালনপ লতা- মৃত আরতু লভয়া পুরুল কৃলক ভরুয়াযচয ৭ ,, ৩০১২৯২০২২১৪৫৯ ১৭৮৩৭৫১২৩০ ,, ,,

১৭৪ জভাাঃ কাভরুর ক লতা- জভাাঃ নূয কলযভ পুরুল কৃলক ,, ৭ ,, ৩০১২৯২০২২১৮৪৭ ১৭১৩৬১০৭৮৮ ,, ,,

১৭৫ জভাাঃ পলযদ লতা- মৃত আবুর াভভ পুরুল কৃলক সুন্দযপুয ৭ ৭নং ফালরগাঁও ৩০১২৯২০২১৯৯৩৮ ১৮৪০৫৩৩৩৫১ ,, ,,

ক্র.নং নাভ লতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভলরা

জা গ্রাভ ওয়াি ম ইউলনয়ন োতীয় লযচয়ত্র নম্বয জবাক্তায জভাফাইর 

নং

ংযুক্ত লিরাভযয নাভ লিরাভযয 

জভাফাইর নম্বয
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 ৭নং ফালরগাঁও ইউলনয়ন লযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'য সুলফধাভবাগীয নাভভয তালরকা

জেরাাঃ জপনী উভেরা- জপনী দয 

১৭৬ জভাাঃ াভীভ (লেয়া উলদ্দন) লতা- আবুর খাভয়য পুরুল কৃলক ভরুয়াযচয ৭ ,, ৩০১২৯২০২২১৪৯০ ১৮১১৮৭৪৩৮৯ জাভন আাম্মদ জচৌধুযী ০১৮২৯৫৪৭৭৬৪

১৭৭ আব্দুয রু লতা- মৃত আরী আকাব্বয পুরুল কৃলক সুন্দযপুয ৭ ,, ৩০১২৯২০২২১৭২৮ ১৮১১৩৩৩২১৪ ,, ,,

১৭৮ যাভরা জফগভ লতা- আবু আাম্মদ পুরুল কৃলক ভরুয়াযচয ৭ ,, ৩০১২৯২০২২১৩২০ ১৮১১৫৫৭৯৯০ ,, ,,

১৭৯ জভাাম্মদ আরভ লতা- জভাাঃ লপকুয যভান পুরুল কৃলক ,, ৭ ,, ৩০১২৯২০২২৬৮১৫ ১৮৬৫৯১২৩৫৭ ,, ,,

১৮০ জভাাঃ আরা উলদ্দন লতা- মৃত আবু তাভয পুরুল কৃলক সুন্দযপুয ৭ ,, ৩০১২৯২০২১৯৬৯৩ ১৮২৩১৫৪০৮৬ ,, ,,

১৮১ জভাাঃ বাানী লতা- আবুর াভভ পুরুল কৃলক ,, ৭ ,, ৩০১২৯২০২২৯২১১ ১৮৪৫৫১৮৩৪২ ,, ,,

১৮২ মুযাদ জাভন লতা- আবু তাভয পুরুল কৃলক ভরুয়াযচয ৭ ,, ১৯৯০৩০১২৯২০০০০৩০০ ১৮২৫৭৪৬৮০৮ ,, ,,

১৮৩ জভাাযপ জাভন লতা- জভাাঃ নূয কলযভ পুরুল কৃলক ,, ৭ ,, ৩০১২৯২০২২১৮৪৬ ১৭১১৭১১৪৮২ ,, ,,

১৮৪ আরী আোদ লতা- মৃত মুলনরুয োভান পুরুল কৃলক সুন্দযপুয ৭ ,, ১৯৬৮৩০১২৯২০০০০০২৩ ১৮৪৩৩২২৭৩৯ ,, ,,

১৮৫ াানা আক্তায স্বাভী- তাজুর উলদ্দন ভলরা গৃীলন ,, ৭ ,, ১৯৯১৩০১২৯২০০০০১০০ ১৮২২৪৮০৬২৩ ,, ,,

১৮৬ জভাাঃ লযাে লতা- আরী আম্মদ পুরুল চাকলয েীফী ,, ৭ ,, ৩০১২৯২০২২২১৫১ ১৮৬২৩২৫৩৪৩ ,, ,,

১৮৭ াভরা খাতুন স্বাভী-আরী আকফয ভলরা গৃীলন ,, ৭ ,, ৩০১২৯২০২১৯৫৭৮ ১৮২০৯৫০৫৮৭ ,, ,,

১৮৮ আাভম্মদ োলভর পারুক লতা- ােী াভছুর ক পুরুল কৃলক ,, ৭ ,, ৩০১২৯২০২১৯৬০৪ ১৮১২২৫৭৫৯১ ,, ,,

১৮৯ নুয জাভন লতা- জদভরায়ায জাভন পুরুল কৃলক ,, ৭ ,, ৩০১২৯২০২২২৪৭৮ ১৮৪৫৭০৪৬১৬ ,, ,,

১৯০ লফলফ আভয়া স্বাভী- জখ পলযদ ভলরা গৃীলন ,, ৭ ,, ৩০১২৯২০২২১৮৮২ ১৬১২৭১৯৯১৮ ,, ,,

১৯১ জয়াযা জফগভ স্বাভী- োভার উলদ্দন ভলরা গৃীলন ,, ৭ ,, ৩০১২৯২০২২১৭৫৩ ১৮৫৮০৩৬৯৩৩ ,, ,,

১৯২ জভাাঃ আফদুর ক লতা- মৃত আবুর াভভ পুরুল চাকলয েীফী ,, ৭ ,, ৩০১২৯২০২১৯৯৫০ ১৮১২৯৮৬৬৯৪ ,, ,,

১৯৩ জভাাঃ এয়ায আম্মদ লতা- জভাাঃ জেযাে আরী পুরুল চাকলয েীফী ,, ৭ ,, ৩০১২৯২০২২২১৫৬ ১৭০৩৮৭০৪২৮ ,, ,,

১৯৪ তােলরভা আক্তায (মুক্তা) স্বাভী- জদভরায়ায জাভন পুরুল ক্ষুদ্র ব্যফায়ী ,, ৭ ,, ৩০১২৯২০২২০৯৯২ ১৮২৯৫৯৩৭৩১ ,, ,,

১৯৫ ওফায়দুর ক লতা- নুরুর হুদা পুরুল ক্ষুদ্র ব্যফায়ী ,, ৭ ,, ৩০১২৯২০২২১৮৭৭ ১৮১৮৮৫৯২০৭ ,, ,,

১৯৬ ওফাইদুর ক লতা- জখ আম্মদ পুরুল কৃলক ,, ৭ ,, ৩০১২৯২০২১৯৮৬৭ ১৮১৪১৪২৪৫৬ ,, ,,

১৯৭ ওফাদুর ক লতা- আভান উল্যা পুরুল কৃলক ,, ৭ ,, ৩০১২৯২০২১৯৮৯৯ ১৮৫৮০৩৬৪৪ ,, ,,

১৯৮ জভাাঃ াোন যীপ লতা- এয়ায আম্মদ পুরুল কৃলক ,, ৭ ,, ৩০১২৯২০২২১৬৭৪ ১৮২০২৬১৬৯৮ ,, ,,

১৯৯ েয়নার আফলদন লতা- মৃত আনায ফক্স পুরুল কৃলক ,, ৭ ,, ৩০১২৯২০২২০৯৯০ ১৮৬৯৪৬৬৬৫৩ ,, ,,

২০০ আবুর কাভভ লতা- ালফয উল্ল্া পুরুল কৃলক সুন্দযপুয ৭ ৭নং ফালরগাঁও ৩০১২৯২০২২১৬৫৫ ১৮৬৭৫৬২৬১৭ ,, ,,

ংযুক্ত লিরাভযয নাভ লিরাভযয 

জভাফাইর নম্বয

গ্রাভ ওয়াি ম ইউলনয়ন োতীয় লযচয়ত্র নম্বয জবাক্তায জভাফাইর 

নং

ক্র.নং নাভ লতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভলরা

জা
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 ৭নং ফালরগাঁও ইউলনয়ন লযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'য সুলফধাভবাগীয নাভভয তালরকা

জেরাাঃ জপনী উভেরা- জপনী দয 

২০১ জভাাঃ াোান লতা- জদাভয়ত আরী পুরুল কৃলক সুন্দযপুয ৭ ,, ৩০১২৯২০২১২৭০৬ ৮৩৯৫২২৯৭৪ জাভন আাম্মদ জচৌধুযী ০১৮২৯৫৪৭৭৬৪

২০২ আবু ইউসুপ লতা- আাঃ ভাভরক পুরুল কৃলক কাতালরয়া ৯ ,, ৩০১২৯২০২২৫৩৪৫ ১৯২৫১৪৭১৭৪ ,, ,,

২০৩ ারুন-অয যলদ লতা- মৃত াভছুর ক পুরুল কৃলক ,, ৯ ,, ৩০১২৯২০২২৪৭৬৮ ১৮১১৯৯৪৬৬৪ ,, ,,

২০৪ যলফউর ক লতা- মৃত আফদুয যীদ পুরুল চাকলয েীফী ,, ৯ ,, ৩০১২৯২০২২৪৪৭৯ ১৮১২৫৫৩৩৪৬ ,, ,,

২০৫ জভাাঃ েীভ উলদ্দন লতা- মৃত ওফায়দুর ক পুরুল চাকলয েীফী ,, ৯ ,, ৩০১২৯২০২২৫০৭৮ ১৮২২৯৬২৮৪৩ ,, ,,

২০৬ োভরা জফগভ লতা- মৃত যলফউর ক ভলরা গৃীলন ,, ৯ ,, ৩০১২৯২০২২৪৩৭৬ ১৮৫৫৫৮৫৫৪০ ,, ,,

২০৭ ভভনায়াযা জফগভ স্বাভী- আফদুর আওয়ার ভলরা গৃীলন ,, ৯ ,, ৩০১২৯২০২২৫৪৪৭ ১৮২১০৪১০৯৯ ,, ,,

২০৮ আফদুর ওয়াফ লতা- তাের ইরাভ পুরুল শ্রলভক ,, ৯ ,, ৩২৬১৪৪৭১৪২ "০১৮২৪৫৪৮৮৪৭ ,, ,,

২০৯ জভাাঃ ালনপ লতা- আবুর জাভন পুরুল কৃলক ,, ৯ ,, ৩০১২৯২০২২৬৫৮৭ ১৮১২১১৪২৭২ ,, ,,

২১০ লনোভ উলদ্দন লতা- আবুর জাভভ পুরুল ক্ষুদ্র ব্যফায়ী ,, ৯ ,, ৩০১২৯২০২২৫৬১২ ১৮১১৫১২৭১৫ ,, ,,

২১১ জভাাঃ নুরুর কলযভ লতা- মৃত জেয়ভদয যভান পুরুল চাকলয েীফী ,, ৯ ,, ৩০১২৯২০২২৫৫৯৫ ১৮৬৬৫২৭৭০৬ ,, ,,

২১২ আফদুয যাজ্জাক লতা- মৃত সুরতান আাম্মদ পুরুল কৃলক ,, ৯ ,, ১৯৫১৩০১২৯২০০০০০০০ ১৮৩৬৩২৪৮৮৪ ,, ,,

২১৩ আফদুয যলভ লতা- আবু আম্মদ পুরুল কৃলক ,, ৯ ,, ৩০১২৯২০২২৫১০০ ১৮৩২৫৫৩২২৮ ,, ,,

২১৪ জভাাঃ লদদারুর আরভ লতা- মৃত ভলভনুর ক পুরুল কৃলক ,, ৯ ,, ৩০১২৯২০২২৪৪৬৩ ১৮১৫৭৬২০৩২ ,, ,,

২১৫ জভাাযপ জাভন লতা- নুরুর ইরাভ ভূঞা পুরুল কৃলক ,, ৯ ,, ৩০১২৯২০২২৫৬০৮ ১৮৫১৯০৪৯২১ ,, ,,

২১৬ পলকয আাম্মদ লতা- মৃত নলেফ আাম্মদ পুরুল কৃলক ,, ৯ ,, ৩০১২৯২০২২৭৪১৬ ১৮৫৯৬৪৩৩৬২ ,, ,,

২১৭ দুরার চন্দ্র ীর লতা- ভয কৃষ্ণ ীর পুরুল কৃলক ,, ৯ ,, ৩০১২৯২০২২৪৯২৮ ১৮৩০১৮৭৭৫৯ ,, ,,

২১৮ নালেয উলদ্দন লতা- মৃত াভছুর ক পুরুল কৃলক ,, ৯ ,, ৩০১২৯২০২২৪৪৬০ ১৮১১১৯১৭৫৯ ,, ,,

২১৯ নুরুর আপোয লতা- জভাাঃ ফলন আলভন পুরুল কৃলক ,, ৯ ,, ৩০১২৯২০২২৪৭০৯ ১৮৬৪০৯১৪৮৯ ,, ,,

২২০ জভাাঃ জভাস্তাপা লতা-আবুর খাভয়য পুরুল কৃলক ,, ৯ ,, ৩০১২৯২০২২৬৫৭৪ ১৮৫৪৭১১৫৩৯ ,, ,,

২২১ েলরুর ক ভন লতা- আইউফ আরী পুরুল কৃলক ,, ৯ ,, ১৯৯২৩০১২৯২০০০০০০০ ১৮৩২৯৯১৭৫১ ,, ,,

২২২ আলেজুর ইরাভ লতা- আইয়ুফ আরী পুরুল কৃলক ,, ৯ ,, ৮২১১৪০৭৭৮০ "০১৭৭২৪৯২৮৩১ ,, ,,

২২৩ জভাাঃ কাইয়ুভ লতা-মৃত নলেমুর ক পুরুল কৃলক ,, ৯ ,, ৩০১২৯২০২২৪৩৬৮ ১৮৫৬৫০৯৬৯৪ ,, ,,

২২৪ ভীয জাভন ভূঞা লতা- নুরুর ইরাভ ভূঞা পুরুল চাকলয েীফী ,, ৯ ,, ১৯৮২৩০১২৯২০০৪২৯০০ ১৮৮১১৫০৩৯৯ ,, ,,

২২৫ কাভরুন নাায লভা স্বাভী জভাাঃ নালেয উলদ্দন ভলরা গৃীলন কাতালরয়া ৯ ৭নং ফালরগাঁও ১৯৯৩৩০১২৯২০০০০০০০ ১৮১৫১৩৯৭৯৫ ,, ,,

ক্র.নং নাভ লতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভলরা

জা গ্রাভ ওয়াি ম ইউলনয়ন োতীয় লযচয়ত্র নম্বয জবাক্তায জভাফাইর 

নং

ংযুক্ত লিরাভযয নাভ লিরাভযয 

জভাফাইর নম্বয
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 ৭নং ফালরগাঁও ইউলনয়ন লযলদ খাদ্যফান্ধফ কভ মসূচী'য সুলফধাভবাগীয নাভভয তালরকা

জেরাাঃ জপনী উভেরা- জপনী দয 

২২৬ েয়নার আভফদীন লতা- আের ক পুরুল লদন ভজুয ফালযগাও ৪ ,, ৩৭১১৪৪৫৩৬৫ "০১৮৭৬৭৭৩০৮৩ জাভন আাম্মদ জচৌধুযী ০১৮২৯৫৪৭৭৬৪

২২৭ জভাভ মদা আক্তায লতা- মৃত লপ উল্যা ভলরা গৃীলন কাতালরয়া ৯ ,, ৩০১২৯২০২২৪৩৭৫ ১৮২৪৫২১৭৯৩ ,, ,,

২২৮ যলভা জফগভ স্বাভী- নূয আম্মদ ভলরা শ্রলভক জফতাগাঁও ৯ ,, ৩০১২৯২০২২৩৪১৩ ১৮১৩২৫৩৩৫৭ ,, ,,

২২৯ জভাাঃ নূয আরভ লতা- মৃত ওফায়দুর ক পুরুল কৃলক ভধুয়াই ২ ,, ৩০১২৯২০২০৯৬১২ ১৮৬৪৩২৯১০২ ,, ,,

২৩০ নােভা আক্তায স্বাভী- জভাাঃ এনাভয়ত জাভন ভলরা গৃীলন ,, ২ ,, ৩০১২৯২০২০৯৫৮৯ ১৯৩৮৫২৫৪৯৪ ,, ,,

২৩১ আবুর কারাভ আোদ লতা- মৃত ওফায়দুর ক পুরুল কৃলক ,, ২ ,, ৩০১২৯২০২০৮৩৯৯ ১৬৭১৬৮৫৫৪৪ ,, ,,

২৩২ ভলনয আাম্মদ লতা- াভছুর ক পুরুল ক্ষুদ্র ব্যফায়ী ,, ২ ,, ৩০১২৯২০০০০০১০ ১৮২৭৯১১৮৯০ ,, ,,

২৩৩ নােভা আক্তায স্বাভী- জভাাঃ নূয আলভন ভলরা গৃীলন ,, ২ ,, ৩০১২৯২০২১০০২৩ ১৮৪৩৭১২৩৬৮ ,, ,,

২৩৪ নূয জভাাম্মদ লতা- দারলুয যভান পুরুল কৃলক ,, ২ ,, ৩০১২৯২০২০৯৪৮৭ ১৮৪৬৭৮৩৯২৩ ,, ,,

২৩৫ আভনায়াযা জফগভ স্বাভী- মৃত আফদুর ভলতন ভলরা গৃীলন ,, ২ ,, ৩০১২৯২০২০৮৮৩৬ ১৮৭৫৯৮৮০৮৭ ,, ,,

২৩৬ জভাাঃ োভার উলদ্দন লতা- ােী নলেয আাম্মদ পুরুল কৃলক ,, ২ ,, ৩০১২৯২০২১৮৩৩৪ ১৮২৬৭২৮১৮১ ,, ,,

২৩৭ জফরার জাভন লতা- ালফফ উল্যা পুরুল কৃলক ,, ২ ,, ৩০২২৯১৩১৫৩৮১৪ ১৮২৩১৫৩৫৮৪ ,, ,,

২৩৮ যলভ উল্যা লতা- ভকবুর আম্মদ পুরুল চাকলয েীফী ,, ২ ,, ৩০১২৯২০২১১৫৬৫ ১৯২৩২৫৭৩২৮ ,, ,,

২৩৯ জফরার জাভন লতা- ভধু লভয়া পুরুল কৃলক ,, ২ ,, ৩০১২৯২০২০৮০২৯ ১৮৭১৩২৩৩৮২ ,, ,,

২৪০ আবুর ফয (ফাদা) আবুর খাভয়য পুরুল শ্রলভক ,, ২ ,, ৩০১২৯২০১৪১০৬৭০ ১৮৮৪২৩২৪৮৭ ,, ,,

২৪১ লেলদ্দকুয যভান লতা আফদুর ক পুরুল শ্রলভক ,, ২ ,, ৩০১২৯২২০১০১৭৭ ১৮০২১৮৫০৬৫ ,, ,,

২৪২ আবুর কাভভ লতা-আলর আকাব্বয পুরুল চাকলয েীফী চয ভধুয়াই ২ ,, ৩০১২৯২০২০৭৭৪৬ ১৮৮৪২৩২৪৮৭ ,, ,,

২৪৩ জভভরুভন্নো স্বাভী- জফরার জাভন ভলরা গৃীলন কলদ ৬ ,, ৩০১২৯২০২১৬৭৫৮ ১৮৭৯৭৬৩৩৮০ ,, ,,

ংযুক্ত লিরাভযয নাভ লিরাভযয 

জভাফাইর নম্বয

গ্রাভ ওয়াি ম ইউলনয়ন োতীয় লযচয়ত্র নম্বয জবাক্তায জভাফাইর 

নং

ক্র.নং নাভ লতা/স্বাভীয নাভ পুরুল/ 

ভলরা

জা
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