
দল)৭নং বিজ োড়ো ইউবনয়ন পবিষদ, বিিল, বদনো পুি। 

ক্রবিক নং 

  

 নোি বপতো/স্বোিীি নোি গ্রোি ওয়োর্ ড নং আইবর্ নং স্বোক্ষি/ টিপসবি 

 

1.   সোবিউল ইসলোি মিোোঃ আশিোফ আলী ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৮৬৭৯ ০১৭৬১০৮৩৫১৯ 

2.  মিোোঃ আকিোি মৃতোঃ নুিল ইসলোি ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৮৬৭৫ ০১৭৬২৮৯২১৭৯ 

3.   নুজি ো মিগি মিোোঃ নুি ইসলোি ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৮৬৬০ ০১৭৬১২৪৯১০৯ 

4.  ছোবিয়ো খোতুন মিোোঃ আবুল মিোজসন ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৮১৪৬ ০১৭১০৬২৯৬৯২ 

5.  িোবসনুি িিিোন মিোোঃআবনছুি িিিোন ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০০০২০৯ ০১৭৪০০৫৮৫৭৩ 

6.  আিিোন মিোজসন মৃতোঃিোিজুল ইসলোি ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০  

7.  মিোোঃ সজিল মিোোঃ িোবুল মিোজসন ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০০০০৫২ ০১৭৭৪৩৪৩০৪৭ 

8.  মিোছোোঃ সোিসুন মিোোঃ িজকছদ আলী ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৮৪৮৩ ০১৭৫৯১২৯১৬২ 

9.  মিোোঃ আনছোি আলী মিোোঃ উিি আলী ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৫৪৯৬৩ ০১৮৫৬২৭২৫২২ 



10.  মিোোঃ ফিিোদ মিোজসন মিোোঃ িোজেন আলী ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৫৪৯৬৫ ০১৯৩৯৫২৩১৫৭ 

11.  মিোোঃ মিজিনো খোতুন মিোোঃ িকজছদ আলী ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৭৮৭৮ ০১৭৫৫১৭০৩০১ 

12.  গুলশোনো মিগি মিোোঃ নজু ইসলোি ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৫৫৭১১ ০১৯৪৪৩৫২৩২৪ 

13.  মিোছোোঃ সুিভী মিগি মিোোঃ ফ ল আলী ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৮৪৫৯ ০১৭৫১১১০১৮৫৩ 

14.  মিোছোোঃ মকশিী মিোোঃ িোবুল ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৮৫০৫ ০১৭০৩৫৯১১৭২ 

15.  মিোছোোঃ িোিলী মিোোঃ বিলন ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৮৪৯৮ ০১৯৭৩৫৯১১৭২ 

16.  মিোছোোঃ লুৎফো িোবুল ইসলোি ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৪৮৩৬ ০১৮৪২১২১৯২৭ 

17.  িোফরু ো মিগি মিোোঃ মিোকতোি ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৫৫৭০২ ০১৭২২৯৬৪৪১৩ 

18.  সোবফয়ো মিগি মৃতোঃ গফুি আলী ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৮১৬৫ ০১৭৬১১৫২০৪৮ 

19.  আফছোরুন মিগি মৃতোঃ আব্দুল ছোত্তোি ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৮১৭০ ০১৭৭১০৫৮৮৮৩ 

20.  মিোোঃ আবুল মৃতোঃ মন োি উদ্দীন ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৮৪৭৯ ০১৭৯৮৯৩০৯৯৫ 



21.    োবিলো খোতুন মিোোঃ আব্দুস ছোত্তোি ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৮১৭১ ০১৭১৯১৬৪৬০১ 

22.  মিোছোোঃ নোছবিন মৃতোঃ আক্তোি আলী ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৮৬৬৭ ০১৯২৯৮৯৮৩১৩ 

23.  মিোোঃ িবিনুি আলি মিোোঃ সুলতোন আব   ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৮৬২২ ০১৯৮৩২৫৫৯০৯ 

24.   শোবিনুি ইসলোি মিোোঃ সুলতোন আব   ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৮৫৯০ ০১৭৫১৩৫৩৭০৫ 

25.  মিোছোোঃ সোবিনো মিোোঃ িোবলি ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৮৬৮৬ ০১৭৮৪৯৫৮১৯৬ 

26.  শ্রী বর্জ ন েন্দ্র িোয় মৃতোঃ মতোিোল িোয় ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০০০০১৭ ০১৭৮০৮৫০৫৬৮ 

27.  শ্রী ভুট্টু েন্দ্র িোয় বকনু েন্দ্র িোয় ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৮৫৫৯ ০১৭৬১১১৪৪৬৪ 

28.  শ্রী দয়োল েন্দ্র িোয় মশজখরু েন্দ্র িোয় ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৮৫৪৯ ০১৭৭৩৬৬২২৯৩ 

29.  িবলন েন্দ্র িোয় মৃতোঃ পূন ড েন্দ্র িোয় ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৭৮৫৫ ০১৭৭৩৯৪১১৫৪ 

30.  সুক েন্দ্র পোল  িোখোল েন্দ্র িোয় ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৮৫৫২ ০১৭৩৯৪৬১১৭২ 

31.  সনোতন েন্দ্র িোয় মৃতোঃ নজিন েন্দ্র  ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৮৫৫৪ ০১৭৯৮৯৩১১২১ 



32.  মিোোঃ আব্দুল িোন্নোন গফুি আলী ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৫৪৯৭৪ ০১৭২৩৯৯৩১০৬ 

33.  মিোোঃ আব্দুল  বলল মৃতোঃ তবি  উদ্দীন ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৮১৯৮ ০১৭৪৯২৫৩১৯৩ 

34.  বিলবকস মিগি মিোোঃ তিোিক আলী ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৮৪১০ ০১৭২৩৬০৪০৭৬ 

35.  মিোোঃ িোজ্জোক আলী মিোোঃ দবলল মিোজসন ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৮৫৭৫ ০১৭৫৫৪৪০৯৩৫ 

36.  মিোোঃ দুলোল মিোোঃ েোন ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৮৬১৩ ০১৭২৭০২৭৯১৭ 

37.  মিোছোোঃ নোবগ ডস মিগি মিোোঃ িোিোবুি আলি ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৮৬৮৭  

38.  মিোোঃ নুি ইসলোি মিোোঃ িকবুল মিোজসন ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৫৫৬৯৯ ০১৭৭৫৪১৯১৯০ 

39.  মিোোঃ আি োদ আলী মৃতোঃ  বসি উদ্দীন ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৮৩৫২ ০১৭৩৭২৫২১২৪ 

40.  মিোছোোঃ িোজ িো মিগি মিোোঃ ফোরুক মিোজসন ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৮২৮৬ ০১৭১৪৭৭১৯৭ 

41.  মিোোঃ িোসোন আলী মৃতোঃ ইয়োকুি আলী ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৮২০৩ ০১৯৩৮১০৬২৯৪ 

42.  মিোফোজ্জল মিোজসন মিো: আবফরুদ্দীন ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৮৬৯০ ০১৭৯৫১৫৭৮৫৩ 



43.  মিো: আব জুি িিিোন মিো:িবফকুল ইসলোি ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৫৫৭০৩ ০১৭৯৭৬১০০১৬ 

44.  মিো: আি োদ আলী মিো: আব্দুি িিিোন ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৫৪৯৫৯ ০১৯৮৯১৩৯৩০২ 

45.  মিো: িিতো  আলী মৃত িবিি উবদ্দন ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৫৪৯৮০ ০১৭৫০৩৩১৫৭১ 

46.  সজতেন্দ্র নোথ  িসন্ত কুিোিঅবিকোিী ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৮৬৩৩ ০১৭৫০১২৪৩০৯ 

47.  মিোোঃ িোবু মৃতোঃ িব িি ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৮৬৬৬ ০১৭৬২৮৯১২৭৯ 

48.  বিশোখী িোলো িোয় বনজপন েন্দ্র িোয় ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৮৬৪২ ০১৭৯৬০৭৪০৮২ 

49.  মিো: আবুল কোজশি মৃত িবফ  উবদ্দন ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৮৬০৩ ০১৯৮৩২৫৫৯০৯ 

50.  মিোোঃ আলি মৃতোঃ নোব ি উদ্দীন ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৮৪৪৯ ০১৭৯১৮৯৭৬৬৫ 

51.  মিোোঃ িোেোন আলী িবফ উদ্দীন ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০ ০১৭৭৩৯৯৭৮২৯ 

52.  মিোছো: পোরুল আলতোফ  ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৭৮৭২ ১০৭৪০২৯৬৩৬৬ 

53.  মিোছোোঃ িোজেনো  বিিদ্দীন ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৮৫৮০ ০১৭৯৬৭৯২৫৮২ 



54.  বল ো িবন  োিোঞ্গীি  ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০০৬৫৪৩ ০১৭৪৭৮৩৬১৪০ 

55.  মিোছোঃ িওশন আিো মিোোঃ ইসিোইল মিোজসন ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৮২৫০ ০১৭৪৯৪৯৮৯১১ 

56.   োিোনোিো মিগি মিোোঃ িোবুল ইসলোি ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০০০২৫৫ ০১৭৫১২১২০৫৫ 

57.  বিলবকস মিগি মিোোঃ  য়নুল ইসলোি ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৮৪৫৬ ০১৯৫৯১২৯১৬২ 

58.  মিোোঃ শোিো আলি মিোোঃ আব্দুল খোজলক ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০ ০১৭৬৭১৮৭২১৬ 

59.  মিোোঃ শোিীনুি  মিোোঃ িোবিদুি িিিোন ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০ ০১৯২০৩৫৯৪৬৭ 

60.  মিোোঃ মিলোল মিোোঃ েোন ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৮৬১৪ ০১৭২৭০২৭৯১৭ 

61.  মিোছোোঃ আছিো খোতুন মৃতোঃ সোবি  উদ্দীন ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০ ০১৭৭৪৬৫০৪২১ 

62.  বললুফো ইয়োসবিন মিোোঃ িন্ডল ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৮৬২১ ০১৭৬৭৫২৮৭৯৮ 

63.  মিোছোোঃ নুি  োিোন মৃতোঃ আব্দুল কোজদি ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৮৪৩৯ ০১৯৪৪৩৫২৩২৪ 

64.  িজনোয়োিো মিগি মিোোঃ আফছোি আলী ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৮৩১০ ০১৭৪০০০৯৯৩৭ 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

65.  মিোছোোঃ সুবফয়ো মিগি িবিি মুবি ভগিোনপুি ০৪ ৫০৮৫৮২৬২৩৭  

66.  মিোছোোঃ ম সবিন আিো মিোোঃ বুধু ভগিোনপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৮৩৫৮ ০১৮৪০৭০৫৪৩২ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ইউবনয়ন পর্ ডোয় িত দবিদ্র মদি িোজে সিকোি বনি ডোবিত মূজে কোজর্ ডি িোধ্যজি খোদ্য সস্য বিতিজনি তোবলকোোঃ(মেয়োম্যোন এিং দল)৭নং বিজ োড়ো ইউবনয়ন 

পবিষদ, বিিল, বদনো পুি। 

ক্রবিক 

নং 

নোি বপতো/স্বোিীি নোি গ্রোি ওয়োর্ ড নং আইবর্ নং মিোিোইল নং 

67.  আজনোয়োিো িনছুি মুিোদপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৫৭২৩ ০১৭০৭৯৯২৭৩৮ 

68.  মিোোঃ বিিোজুল ইসলোি মিোোঃ আশিোফ আলী ভগিোনপুি ০৪ ৫০৬৯৯৪১১১৯  

69.  মিো: দুলোল মিোজসন আব্দুল সোিোদ মুিোদপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৫৭৪৩ ০১৭০০৫৩৬৯০০ 



70.   য়নোল উবদ্দন মৃত  োফি আলী মুিোদপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৪৯৯০ ০১৭০৬৮০৫৯৮৭ 

71.  শবিফুল ইসলোি মৃত  ব্বোি মুিোদপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৪৮৯৭ ০১৭৫০৯৬০৩০৮ 

72.  মিো: িোকুল উবদ্দন  মিজিিোফ আলী মুিোদপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৫৯৩৩ ০১৭৭৩০১০০২৬ 

73.  আবিফুল ইসলোি মৃত িবফ উবদ্দন মুিোদপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৫৬১৩১ ০১৭৬২৩৩৮১৬৪ 

74.  আয়শো মিগি শবিফুল ইসলোি মুিোদপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৫৮২০ ০১৯৩০৭১০৫৩১ 

75.  মিোস্তোবকি িি োন আলী মুিোদপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৫৫৯৫৯ ০১৯৪০০৭৪৪০৮ 

76.  সোবিউল ইসলোি মৃত সমু্ভ মুিোদপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৪৯৫৬  

77.  আইনুল ইসলোি মিো: িোজেন আলী মুিোদপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৫৮৪৮ ০১৯৪৭৯৭০৬৮৬৪ 

78.  মিো: িবিউল মৃত িিিোন মুিোদপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৪৮৯৩ ০১৯৮৫৭৪৮৬০৩ 

79.  মিোোঃ  বিরুল  ন রুল মুিোদপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৪৮৬২ ০১৭৮৮০৩৮৮৮৯ 

80.  িিবসন আলী িব িি িিিোন মুিোদপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৫৭৬০ ০১৭৭৯৫০২৯৪২ 



81.   োন্নোতুন মিগি মিজিিোি আলী মুিোদপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৫৮০১ ০১৭৭৩০১০০২৬ 

82.  আজনোর্োি মিোজসন মৃতোঃ এনোমুল িক মুিোদপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৮৬২৪ ০১৭৮৬৯৫০৫৯২ 

83.   িওশন আিো  িোিনুি িবশদ মুিোদপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৭৮৮৪ ০১৭২২৩২২৭০৬ 

84.  মিোছোোঃ বিনো মিগি িইনুল ইসলোি মুিোদপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৮৬৮৮ ০১৭৪৪৬৩৪৫৬৮ 

85.  মিোছোোঃ িজিজছনো তবি  উদ্দীন মুিোদপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৪৮৩১ ০১৭২৩০৩২১২ 

86.  মিোোঃ িোবুল মিোজসন আশিোি আলী মুিোদপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৫৮৪৭ ০১৭৬৪৪৫৫৩৫৮ 

87.  আকতোি িোনু কোওছোি আলী মুিোদপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৪৯৯৩ ০১৭৭৪৬২৮৭৫০ 

88.  মিোোঃ আবছি উদ্দীন আবুল িিোম্মদ মুিোদপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৪৯৮৭ ০১৯৬৯০২২৫৬৭ 

89.  নো িো মিগি মৃতোঃ আইনুল িক মুিোদপুি ০৪ ২৩১৩০৩১৮২০৭৮১ ০১৯৪০৯৩৭৪০৯ 

90.  ফবিদো খোতুন খোজদমুল ইসলোি মুিোদপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৫৭৭৮ ০১৭৫০২৩৫৯৮৪ 

91.   িবফকুল ইসলোি ওিোি মিোজসন মুিোদপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৫৮৩৮ ০১৭৫০২৩৫৯৮৪ 



92.  মিোোঃ িইনুল ইসলোি   বসি উদ্দীন মুিোদপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৫৮৬৯ ০১৭৭৩০১০০২৬ 

93.  ওয়োিদো মিগি  িোিোত উদ্দীন মুিোদপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৪৮৮৫ ০১৭৩৭৭৩০৬১৭ 

94.  আ োিোি আলী আবসরুবদ্দন মুিোদপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৮১৭০৭ ০১৯৩০৩২৭৯৩৯ 

95.  মিোছোোঃ বিনোিো পোিভীন মিোোঃ আব্দুল িোন্নোন মুিোদপুি ০৪ ৭৭৫৯৪৫৩৯০০  

96.  িোসুদো পোিভীন আনোরুল ইসলোি মুিোদপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৪৮২৯ ০১৭৪৪৮৪১৮৮৯ 

97.  িবশদো পোিভীন মসোজিল ইসলোি মুিোদপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৪৮৩৮ ০১৭৯২৭৯৩৪৪৯ 

98.  আজনোয়োিো মিগি নোব ি মিোজসন মুিোদপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৫৬৫৭ ০১৭৭০৬৬২৭৬৩ 

99.  িছজলিো মিগি আিম্মদ আলী মুিোদপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৫৬০৩ ০১৭২২০০৭৯০৪ 

100.  িোজ িো খোতুন শোিসুল আলি মুিোদপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৫৭১৭ ০১৯৬৯২০২২৬৫ 

101.  আজনোর্োিো মিগি শোিো োন আলী মুিোদপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৫৮০২ ০১৭৩৭৮১৫৯৬৫ 

102.  মিোছোোঃ সুবি মিগি মিোোঃ বলটন আলী মুিোদপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৫৬১৬ ০১৮২৪৩৫৮৩৮৮ 



 

 

 

ইউবনয়ন পর্ ডোয় িত দবিদ্র মদি িোজে সিকোি বনি ডোবিত মূজে কোজর্ ডি িোধ্যজি খোদ্য সস্য বিতিজনি তোবলকোোঃ(মেয়োম্যোন এিং দল)৭নং বিজ োড়ো ইউবনয়ন 

পবিষদ, বিিল, বদনো পুি। 

103.   সোলিো মিগি শবিফুল ইসলোি মুিোদপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৫৬২৫ ০১৭৮৩১৯০০৪০ 

104.  িনজু আিো িোবিবুি িিিোন মুিোদপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৫৬১৭ ০১৭৭৩৯৮৭০৫১ 

105.  মিোোঃ মতোসোজদ্দক আইয়ুি মুিোদপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৪৯০৪ ০১৭২৩৩৪৫৯৯৪ 

106.  মিজিনো পোিভীন মিোোঃ ইসিোইল মুিোদপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৪৮৮১ ০১৭০৫২৩৫৯৮৪ 

107.  আজনোয়োিো মিগি আিোতুল্লো আিোন মুিোদপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৫৭৭৫ ০১৭৭১০৫৮৮৮৩ 

108.  মিোছোোঃ ম োসনো মিোতোিোি আলী মুিোদপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৫৮৭৩ ০১৭৭৪৬৮২৭৫০ 

109.  মিোছোোঃ পোরুল আলি মিোজসন মুিোদপুি ০৪ ২৭১১৭৩৮০৩৫৭৯৪ ০১৭৬১২৬৪৫০৪ 

ক্রবিকনং 

  

 নোি বপতো/স্বোিীি নোি গ্রোি পবিিোন মিোিোইল নং স্বোক্ষি/ টিপসবি 

 



110.  মিোছোোঃ আফরু ো মিগি মিোোঃ আইন উদ্দীন িসুলশোিোপুি ৩০মকব    

111.  মিোোঃ আব্দুল িোবকি মন োি উদ্দীন িসুলশোিোপুি ৩০মকব    

112.  মিোোঃ তইয়ি আলী িোিোি মিোিোম্মদ িসুলশোিোপুি ৩০মকব    

113.  মিোোঃ িোবিবুি িিিোন মৃতোঃ  বিি উদ্দীন িসুলশোিোপুি ৩০মকব    

114.  মিোোঃ  োলোল উদ্দীন মিোোঃ দুলোল বিঞো িসুলশোিোপুি ৩০মকব    

115.  মিোোঃ আকিোি আলী আবছি মিোিোম্মদ িসুলশোিোপুি ৩০মকব    

116.  মিোোঃ িোবিদুি িিিোন সফুি মিোিোম্মদ িসুলশোিোপুি ৩০মকব    

117.  মিোোঃ আবু কোলোি মৃতোঃ িবিি উদ্দীন িসুলশোিোপুি ৩০মকব  মিোিোইল নং স্বোক্ষি/ টিপসবি 

 

118.  মিোোঃ আব্দুল িোবকি মিোোঃ কোজশি আলী িসুলশোিোপুি ৩০মকব    

119.  মিোোঃ মলয়োকত আলী বকনো মিোিোম্মদ িসুলশোিোপুি ৩০মকব    



120.  মিোোঃ ছইদুি িিিোন নবিি মিোিোম্মদ িসুলশোিোপুি ৩০মকব    

121.  মিোছোোঃ আজলিো মিোোঃ দুখু িসুলশোিোপুি ৩০মকব    

122.  মিোোঃ িিসীন আলী মৃতোঃ িবিি উদ্দীন িসুলশোিোপুি ৩০মকব    

123.  মিোোঃ ি োিোি আলী  িকবুল মিোজসন িসুলশোিোপুি ৩০মকব    

124.  মিোোঃ আব্দুল কোজদি আবিি মিোিোম্মদ িসুলশোিোপুি ৩০মকব    

125.   জিদো খোতুন মৃতোঃ ন রুল  িসুলশোিোপুি ৩০মকব    

126.  কবিনুি মিগি এিো  উদ্দীন িসুলশোিোপুি ৩০মকব  মিোিোইল নং স্বোক্ষি/ টিপসবি 

 

127.  মিোছোোঃ আজলিো মৃতোঃ দুখু িসুলশোিোপুি ৩০মকব    

128.  মিোোঃ িোজ উল ইসলোি মিোতোিোি আলী িসুলশোিোপুি ৩০মকব    

129.  মিোছোোঃ অজলছো ওয়ো  উদ্দীন িসুলশোিোপুি ৩০মকব    



130.  মিো: রুপ োল মিো: মিোস্তফো িসুলশোিোপুি ৩০মকব    

131.  মিো: িবফকুল ইসলোি আব্বোস আলী িসুলশোিোপুি ৩০মকব    

132.  মিো: িইছ উবদ্দন মৃত িবফ  উবদ্দন িসুলশোিোপুি ৩০মকব    

133.  মিোছোোঃ িব ডনো মিোোঃ ব য়ো িসুলশোিোপুি ৩০মকব    

134.  মিো: মু োি আলী আব ি মিোিোম্মদ িসুলশোিোপুি ৩০মকব    

135.  মিো: আবিফুল ইসলোি মিো: এ োি উবদ্দন িসুলশোিোপুি ৩০মকব  মিোিোইল নং স্বোক্ষি/ টিপসবি 

 

136.  মিোোঃ আয়নোল মিোজসন  এনতো  আলী িসুলশোিোপুি ৩০মকব    

137.  মিোোঃ আতোবুি িিিোন   োিোল উদ্দীন িসুলশোিোপুি ৩০মকব    

138.  মিো: আ োিোি আলী িবফ  উবদ্দন িসুলশোিোপুি ৩০মকব    

139.  মিোছোোঃ িোজফ ো মিগি  োিোল উদ্দীন িসুলশোিোপুি ৩০মকব    



140.  মিোোঃ আি োদ মৃতোঃ ইব্রোিীি িসুলশোিোপুি ৩০মকব    

141.  মিোোঃ আজিদ আলী মফলু মিোিোম্মদ িসুলশোিোপুি ৩০মকব    

142.  মিোোঃ মিোকজছদুি িিিোন মিোোঃ সোলো উদ্দীন িসুলশোিোপুি ৩০মকব    

143.  মিোোঃ িওশন  োলোল এয়োকুি আলী িসুলশোিোপুি ৩০মকব    

144.  মিোছোোঃ ছোজকনো মিগি আবফ  উদ্দীন িসুলশোিোপুি ৩০মকব  মিোিোইল নং স্বোক্ষি/ টিপসবি 

 

145.  মিোোঃ শোিো োন  বিয়োজুল ইসলোি িসুলশোিোপুি ৩০মকব    

146.  মিোছোোঃ  োজিদো খোতুন মিোোঃ  বিল িসুলশোিোপুি ৩০মকব    

147.  মিোোঃ শবিফ আিোজম্মদ ছবলি উদ্দীন িসুলশোিোপুি ৩০মকব    

148.  মিোোঃ আব্দুল িোজ্জোক মিোোঃ আবছি িসুলশোিোপুি ৩০মকব    

149.  মিোছোোঃ িোিোফু ো মিোকজছদুি িিিোন িসুলশোিোপুি ৩০মকব    



 

ইউবনয়ন পর্ ডোয় িত দবিদ্র মদি িোজে সিকোি বনি ডোবিত মূজে কোজর্ ডি িোধ্যজি খোদ্য সস্য বিতিজনি তোবলকোোঃ(মেয়োম্যোন এিং দল)৭নং বিজ োড়ো ইউবনয়ন পবিষদ, বিিল, 

বদনো পুি। 

150.  মিোোঃ সবিদুল ইসলোি আিোন উল্লেোি িসুলশোিোপুি ৩০মকব    

151.  মিোোঃ িবিিি িিিোন মিোোঃ ওর্ো  উদ্দীন িসুলশোিোপুি ৩০মকব    

152.  মিোোঃ খবতি উদ্দীন িবসি মিোিোম্মদ িসুলশোিোপুি ৩০মকব    

ক্রবিকনং 

  

 নোি  বপতো/স্বোিীি নোি গ্রোি ৩০মকব  মিোিোইল নং স্বোক্ষি/ টিপসবি 

 

153.  মিো: আ োিোি আলী মিো: ফইমুবদ্দন িোনপুি ৩০মকব    

154.  মিো: মসোজিল িোনো মিো: ইয়োবসন আলী িোনপুি ৩০মকব    

155.  শ্রী বপন্টু কুিোি সোিো  নজিন্দ্র নোথ দোস িোনপুি ৩০মকব    

156.  মিো: িোবিদুি িিিোন মৃতোঃ খোজতি িোনপুি ৩০মকব    

157.  মিোছোোঃ রুনো মিোোঃ নুি ইসলোি িোনপুি ৩০মকব    



158.  মিো: আব্দুি িোজ্জোক মৃত িবফ  উবদ্দন িোনপুি ৩০মকব    

159.  িোখোল েন্দ্র িি ডন মৃত মকন্দ্রল িোনপুি ৩০মকব  মিোিোইল নং স্বোক্ষি/ টিপসবি 

 

160.  মিো: আলি মৃত মখড়ু মিোিোম্মদ িোনপুি ৩০মকব    

161.  মিো: শুকোলু মৃত শোিসদ্দীন িোনপুি ৩০মকব    

162.  মিো: আি োদ আলী মৃত ইউনুছ আলী িোনপুি ৩০মকব    

163.  মিো: সোগি আলী মিো: িোিি আলী িোনপুি ৩০মকব    

164.  মিো: সিিোি আলী মৃত আফো উবদ্দন িোনপুি ৩০মকব    

165.  দীবলপ িি ডন মগোপোল িি ডন িোনপুি ৩০মকব    

166.  শ্রী ভোিতী িোনী িি ডন  িীজিন্দ্র নোথ িোনপুি ৩০মকব    

167.  মিোোঃ মিজিিোি আলী মৃতোঃ শোিসুদ্দীন িোনপুি ৩০মকব    

168.  মিোোঃ লবতফুি িিিোন মৃতোঃ কবছি উদ্দীন িোনপুি ৩০মকব  মিোিোইল নং স্বোক্ষি/ টিপসবি 

 



169.  ভোদু বশং মৃতোঃ িকলো িোনপুি ৩০মকব    

170.  মিোোঃ িবিউল ইসলোি মৃতোঃ আজিদ আলী িোনপুি ৩০মকব    

171.  মিোোঃ িোবু মিোোঃ মিোিোিক আলী িোনপুি ৩০মকব    

172.  মিোোঃ িজনোয়োি মিোজসন মিোোঃিব িি িিিোন িোনপুি ৩০মকব    

173.  মিোছোোঃ লোইলী মিোিোম্মদ আলী িসুলশোিোপুি ৩০মকব    

174.  মিোছোোঃ সুবি মিোোঃ তব ি উদ্দীন িোনপুি ৩০মকব    

175.  বসজতষ মৃতোঃ সুজিশ িোনপুি ৩০মকব    

176.  লতো িোনী সিকোি দুলোল েন্দ্র সিকোি িোনপুি ৩০মকব    

177.  মিোছোোঃ আনজু আিো িবিিি িিিোন িোনপুি ৩০মকব  মিোিোইল নং স্বোক্ষি/ টিপসবি 

 

178.  মিোিোম্মদ মিোজসন মিোোঃ িনছুি আলী িোনপুি ৩০মকব    

179.  মিোছোোঃ তিবিনো খোতুন িবফ  উদ্দীন িসুলশোিোপুি ৩০মকব    



180.  মিোছোোঃ িব নো   হুরুল ইসলোি িোনপুি ৩০মকব    

181.  শুফোলী িোনী ভোল েন্দ্র িি ডন িোনপুি ৩০মকব    

182.  শ্রী মিিো িোনী দোস সুনল েন্দ্র দোস িোনপুি ৩০মকব    

183.  কো ল কুিোি দোস নন্দু কুিোি দোস িোনপুি ৩০মকব    

184.  মিোছোোঃ আিফোতুন মিোোঃ আফছোরুল িোনপুি ৩০মকব    

185.  মিোছোোঃ আসিো মিগি মিোোঃ িনছুি আলী িোনপুি ৩০মকব    

186.  মিোোঃ ইউনুস আলী মৃতোঃকসি মিোিোম্মদ িোনপুি ৩০মকব  মিোিোইল নং স্বোক্ষি/ টিপসবি 

 

187.  মিোছোোঃ নুি মনিোি মিোোঃ আবকমুদ্দীন িোনপুি ৩০মকব    

188.  উজ্জল েন্দ্র িোয় তিনী িোনপুি ৩০মকব    

189.  প্রিত িি ডন মৃতোঃ র্বতন্দ্র িি ডন িোনপুি ৩০মকব    

190.  বি লী মতোজপন িি ডন িোনপুি ৩০মকব    



191.  িবনতষ কুিোি দোস িোিেিন েন্দ্র দোস িোনপুি ৩০মকব    

192.  মিোছোোঃ নুি ছোপো খোতুন মিোোঃ মিোিোিক আলী িোনপুি ৩০মকব    

193.  শ্রী িতী ভিোনী িোনী িবতন িোনপুি ৩০মকব    

194.  মিোোঃ আবফকুল ইসলোি মিোোঃ  োলোল উদ্দীন িোনপুি ৩০মকব    

195.  মিোছোোঃ মিজিনো  মিোোঃিবতয়োি িিিোন িোনপুি ৩০মকব  মিোিোইল নং স্বোক্ষি/ টিপসবি 

 

196.  মিোছোোঃ মিোকজসন নোিোি মিোোঃ নো মুল িক িোনপুি ৩০মকব    

197.  শ্রী মশিল কুিোি দোস শুজিশ েন্দ্র দোস িোনপুি ৩০মকব    

198.  মিোোঃ সোিোদ মিোোঃ খোজতি িোনপুি ৩০মকব    

199.  মিোোঃ আফ োল মিোজসন মিোোঃ  োিোল উদ্দীন িোনপুি ৩০মকব    

200.  মিোোঃ এয়োছত আলী মৃতোঃ মিজদলোজিোিোম্মদ িসুলশোিোপুি ৩০মকব    



 

             

 

 

ইউবনয়ন পর্ ডোয় িত দবিদ্র মদি িোজে সিকোি বনি ডোবিত মূজে কোজর্ ডি িোধ্যজি খোদ্য সস্য বিতিজনি তোবলকোোঃ(মেয়োম্যোন এিং দল)৭নং বিজ োড়ো ইউবনয়ন পবিষদ, বিিল, 

বদনো পুি। 

201.  মিোোঃ মিোকজছদ আলী মৃতোঃ খবলল উদ্দীন িোনপুি ৩০মকব    

202.  মিোোঃ িবিবুি মৃতোঃ আবিি উদ্দীন িসুলশোিোপুি ৩০মকব    

203.  মিোোঃ আব্দুল সোত্তোি মিোোঃ আবলি উদ্দীন িোনপুি ৩০মকব    

কোর্ ড নং   নোি বপতো/স্বোিীি নোি গ্রোি পবিিোন মিোিোইল নং স্বোক্ষি/ টিপসবি 

 

204.  ষবি িোলো িোয় মৃতোঃ ভূজপন নোথ দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

205.  শ্রী অজুডন েন্দ্র  ভূজপন েন্দ্র দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

206.  দুলোল েন্দ্র িোয় মৃতোঃ আইতু িোয় দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

207.  সুিল েন্দ্র িোয় সোধু েন্দ্র িোয় দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

208.  িন্টু েন্দ্র িোয় মকশিী মিোিন িোয় দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    



209.  ব জতন েন্দ্র িোয়  তীি েন্দ্র িোয় দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

210.  কন ড েন্দ্র িোয় অবশবন েন্দ্র িোয় দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

211.  িনপবত েন্দ্র িোয় অশনী িোয় দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

212.  উত্তি কুিোি িোয় অবনল িোয় দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

213.  িোসুদো মিগি মিোোঃ ওয়ো  উদ্দীন দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

214.  গজপন েন্দ্র িোয় ভটো িোয় দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

215.  িোিো কোন্ত িোয় ফটিক েন্দ্র দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

216.  বনজিন্দ্র নোথ িোয় িবিন্দ্র নোথ িোয় দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

217.  ভোিতী িোনী িোয় সুসোন্ত িোয় দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

218.  নিিিী কুিোি িোয় সুিোংশু িোয় দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

219.  মিোছোোঃ ইসজিোতোিো ইউসুফ আলী দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    



220.  দুলোল েন্দ্র িোয় মগোষ্ঠ লোল িোয় দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

221.  মিোোঃ সুিন আলী ছোজদকুল ইসলোি দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

222.  দুলোলী িোনী িোয় ব তু েন্দ্র িোয়  দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

223.  আবিফুল ইসলোি মৃতোঃ আব্দুল িব দ দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

224.  মগোপোল েন্দ্র িোয় মৃতোঃ বশত েন্দ্র দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

225.  মিোোঃ ইিোল িক মৃতোঃ ইবদ্রস আলী দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

226.  অতুল েন্দ্র িোয় কোন্দুিো েন্দ্র িোয় দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

227.  পজিশ েন্দ্র িোয় লবক্ষকোন্ত িোয় দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

228.   ইশোদুল ইসলোি মিোোঃ তবি  উদ্দীন দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

229.  খোবদ ো আক্তোি  মিোোঃ আলি দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

230.  আলতোি উদ্দীন তবি  উদ্দীন দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    



231.  দুখু মিোিোম্মদ িবফ  উদ্দীন দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

232.  মিোোঃ িিবসন আলী মিোোঃ তবি  উদ্দীন দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

233.  মিোোঃ বফজিো  আলী মিোোঃ  োফি আলী দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

234.  িনতো  আলী দোজনশ মিোিোম্মদ দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

235.   োবিদো খোতুন মিোোঃ  বিি উদ্দীন দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

236.  মিোোঃ বিলন িোবু মিো োফ্ফি মিোজসন দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

237.  শবফকুল ইসলোি আবুল কোজশি দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

238.  সুর্ ড সজিন মৃতোঃ সোগ্রোি সজিন দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

239.  সিকোি িবর্ ড মৃতোঃ সুপন িোবর্ ড দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

240.  িজিশ িোসদো  সোগিোি িোসদো দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

241.  িবিন টুডু মৃতোঃ ভীি টুডু দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    



242.  িোবলয়ো   ড মুিমু িিকো মিিিি দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

243.  যুগল িোসদো মৃতোঃ সংকি িোসদো দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

244.  কবিিোি টুডু মৃতোঃ বভি টুডু দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

245.  মিোকবুল মিোজসন আবুল কোজশি দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

246.  ছোিসুদ্দীন আবিনুল ইসলোি দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

247.  মিোছোোঃ মিনো মিগি মিোোঃ আব্বোস আলী দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

248.  মিো:  োলল উবদ্দন মৃত নিী মিোিোম্মদ দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

249.  মিো: আবিি আলী মিো: িবছি আলী দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

250.  মিো: ছোজলিদ্দীন  োজিি মিোিোম্মদ দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

251.  থিোস টুডু েিন টুডু দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

252.  তো মুল িক ছজলিোন আলী দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    



253.  মিো োফ্ফি মেনজদরু দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

254.  সুশীল েন্দ্র মগোষ্ঠ লোল িি ডন দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

255.  মিোোঃ ইবদ্রস িোবসি মিোিোম্মদ দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

256.  মিোোঃ শবিফুল মৃত  জিদ আলী দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

257.  উওি কুিোি িবি েন্দ্র দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

258.  মিোোঃ মিোন্তো  আলী মৃতোঃ িোবি  উদ্দীন দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

259.  মিোোঃ সোলো উদ্দীন মিোোঃ কবছি উদ্দীন দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

260.  মিোোঃ মিলোল মিোোঃ  জিদ আলী দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

261.  মিোোঃ আব্দুল িবতন খোজলক মিোজসন দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

262.  মসোনো িবন িোয় কোবল েিন িোয় দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

263.  ছোলিো িোসদো মৃত সমু্ব মুিমু দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    



264.  সুনীল টুডু সীতোিোি টুডু দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

265.  লুকোস সজিন িমু ড সজিন দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

266.  সুকু মুমু ড মসোি মুমু ড দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

267.  নুরুল িনতো  দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

268.  িমু ড সজিন ম োপোল সজিন দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

269.  মখোকন েন্দ্র িোয় পদ্ম লোল িোয় দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

270.  সুবিি িোয় মিিন্ত িোয় দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

271.   োিোঙ্গীি আলি মিোোঃ সবুি আলী দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

272.  লুতফি িিিোন সবফউদ্দীন দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

273.  িোিবুি আলি মিোোঃ সিিোি আলী দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

274.  িঙ্গলু েন্দ্র িোয়  েবতষ েন্দ্র িোয় দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    



275.  গুল োি মিোজসন মৃতোঃ সোিসুদ্দীন     দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

276.  আফো  উদ্দীন িবছি উদ্দীন দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

277.  সোফোজয়ত আলী মৃতোঃ ইউনুস আলী দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

278.  শোিোদোত মিোজসন মৃতোঃ ইউসুফ আলী দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

279.  আলতোফুন মনছো লুতফি িিিোন দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

280.  মিোোঃ ইসলোি মিোোঃ  বিি উদ্দীন দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

281.  মিোোঃ ছোত্তোি  মৃতোঃ িোবকি উদ্দীন দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

282.  মিোোঃ িোবনক আলি িোজলক মিোজসন দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

283.  মিোোঃ আজিদ আলী আব্দুল গফ্ফোি দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

284.  মিোোঃ িোমুন মিোজসন মিোিোম্মদ মিোজসন দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

285.  মিোোঃ ফোরুক মিোোঃ আব্দুল িোজলক িল্লভপুি ৩০ মকব    



286.  মিোোঃ খতুবুি মিোোঃ িবিি উদ্দীন দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

287.  মিোোঃ আব্দুি িবিি কোওছোি আলী দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

288.  মিোোঃ  জিদ মিোোঃ  বিি উদ্দীন দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

289.  মিোছোোঃ তিবিনো খোতুন মিোোঃ মিো োফ্ফি মিোসোঃ দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

290.  মিোোঃ শবিফ মৃতোঃ বুধু দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

291.  খবতবুি িিিোন মিোোঃ বগয়োস উদ্দীন দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

292.  মিোোঃ আলি মিোোঃ সোিসুদ্দীন দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

293.  মিোোঃ আব্দুস ছোত্তোি মৃতোঃ িব তুল্লেোি দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

294.  মিোোঃ িিবুল্লো মৃতোঃ িবপ  উদ্দীন দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

295.  মিোোঃ বগয়োস উদ্দীন মৃতোঃ আব্দুল গফুি দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

296.  শোখয়োদ মিোজসন মৃতোঃ ছোজদক আলী দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    



297.  মিোোঃ শুকুি উদ্দীন মিোসজলি উদ্দীন দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

298.  মিোোঃ ি নু মিোোঃ িবিি উদ্দীন দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

299.  মিিোজয়দ আলী মিোোঃ িবি  উদ্দীন দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

300.  সুকুিোি িোয় িোজ ন্দ্র নোথ দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

301.  মিোছোোঃ মিোবকিো খোতুন মিোোঃ ওয়োজিদ আলী িোনপুি ৩০ মকব    

302.  পুবলন েন্দ্র িোয় কোদুরু েন্দ্র িোয় দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

303.  মিোছোোঃ বশবিন আক্তোি মিোোঃ িোবফ  উদ্দীন িোনপুি ৩০ মকব    

304.  িবজ তো িোণী সুশীল েন্দ্র দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

305.  মিোোঃ সোিসুল িক মৃতোঃ িোবকি উদ্দীন দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

306.   িি োিোন আলী লুতফি িিিোন দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

307.   সবিদুল িক  ম ড়ু মিোিোম্মদ দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    



308.   আবুল মিোজসন মৃতোঃ নুরুল িক দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

309.  মিোোঃ সোজু মিোোঃ ওয়ো  উদ্দীন দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

310.  ছোজলিো মিগি মিোোঃ নুি আলি দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

311.  মিোোঃ আল িোমুন মিোোঃ তবি  উদ্দীন দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

312.  মিোোঃ সোগি আলী ছোজদকুল ইসলোি দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

313.   িবিউল ইসলোি মিোোঃ ওয়ো  উদ্দীন দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

314.  খোজলদো পোিভীন  িবদরুল ইসলোি দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

315.  মিোোঃ আব্দুল  বলল মৃতোঃ িবি তুল্লেো দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

316.  শ্রী দীজনশ খজগন েন্দ্র িোয় দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

317.  িজস টুডু ভগন টুডু দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

318.  লুপবস মুমু ড িজিন সজিন দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    

319.  িোসবন্ত বকসকু মদওয়োনো টুডু দবক্ষন িিলো ৩০ মকব    



 

 

 

 

 

 

 

 

ইউবনয়ন পর্ ডোয় িত দবিদ্র মদি িোজে সিকোি বনি ডোবিত মূজে কোজর্ ডি িোধ্যজি খোদ্য সস্য বিতিজনি তোবলকোোঃ(মেয়োম্যোন এিং দল)৭নং বিজ োড়ো ইউবনয়ন 

পবিষদ, বিিল, বদনো পুি। 



ক্রবিক নং নোি বপতো/স্বোিীি নোি গ্রোি ওয়োর্ ড নং আইবর্ নং মিোিোইল নং 

320.  মিোোঃ  োবিি উদ্দীন মৃতোঃ অবফ  উদ্দীন শ্রী কৃষ্নপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০৪১৪২১  

321.  লতো িোনী পোল দীবলপ েন্দ্র পোল শ্রী কৃষ্নপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০৪১২০৫   

322.  ষবি িোনী পোল অবম্ব েন্দ্র পোল শ্রী কৃষ্নপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০৪১২৩৪  

323.  শ্রী দয়োল েন্দ্র পোল শ্রীপদ্মলোল েন্দ্র পোল  শ্রী কৃষ্নপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০৪১১৮৮  

324.  শোিসুন মনিোি মৃতোঃ আব্দুল িবিন শ্রী কৃষ্নপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০৪১৪৩৯  

325.  বুলবুবল িোনী পোল হৃদয় েন্দ্র পোল শ্রী কৃষ্নপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০৪১১২৬  

326.  সুবদি েন্দ্র পোল মপোসন েন্দ্র পোল শ্রী কৃষ্নপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০৪১২০০  

327.  মিোছোোঃবিিো খোতুন মিোোঃজসিোজুল ইসলোি শ্রী কৃষ্নপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০৪০৬৩৭  

328.  শুকু েন্দ্র মৃত  গবিস শ্রী কৃষ্নপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০৪১১২২  

329.  অরুন েন্দ্র পোল সুবশল েন্দ্র পোল শ্রী কৃষ্নপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০৪১১৯০  



330.   য়নোল মৃত নিীিউবদ্দন শ্রী কৃষ্নপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০৪১৩৭৮  

331.  িিোজদি েন্দ্র নজিশ েন্দ্র শ্রী কৃষ্নপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০৪১১৬৬  

332.  মিোজকয়ো িব িি শ্রী কৃষ্নপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০৪১৪৪২  

333.  মিোোঃ সবফকুল মিোোঃ আবিি শ্রী কৃষ্নপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০  

334.  মিোছোোঃ আফছোরুন মিোোঃ ইব্রিীি শ্রী কৃষ্নপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০৫৪০৪৮  

335.  িজনশ েন্দ্র িিন েন্দ্র শ্রী কৃষ্নপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০৪১১৭৬  

336.  সোিো োন সবফউবদ্দন শ্রী কৃষ্নপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০৪০৬৩৮  

337.  ফবিদো বলয়োকত শ্রী কৃষ্নপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০৪১৪৪০  

338.  মিোছোোঃআফছুিো খোতুন মিোোঃ িোবফ  উদ্দন দক্ষীন িিলো ০৬ ৫৫৩৬২২৪২৩০  

339.  ফোরুক ন রুল শ্রী কৃষ্নপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০৫৫৩১৪  

340.  উম্মি আবকি শ্রী কৃষ্নপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০৪১৪১১  



341.  মিোস্তফো মৃত আব্দুল মসবলি শ্রী কৃষ্নপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০৪১৪৮২  

342.  মিোজিনো িবিি উবদ্দন শ্রী কৃষ্নপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০৪১২৯৬  

343.  মিোোঃ িোেোন আলী মৃতোঃ িবফ  উদ্দীন শ্রী কৃষ্নপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০  

344.  নোবছিো কুদিজত খুদো বিপন শ্রী কৃষ্নপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০৪১৩৩১  

345.  ছোজলিো খোতুন আবুল কোলোি শ্রী কৃষ্নপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০৪১২৮৯  

346.  সুিো িোণী বিশ্বনোথ শ্রী কৃষ্নপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০৪১০৩৭  

347.  িকুল েন্দ্র পোল মদজিন্দ্র নোথ পোল শ্রী কৃষ্নপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০৪০৬৪০  

348.  কোবশিোি েন্দ্র পোল মৃত নিীন েন্দ্র পোল শ্রী কৃষ্নপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০৪১১৪০  

349.  িবিশ েন্দ্র পোল কোবল প্রসোদ পোল শ্রী কৃষ্নপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০৪১০৬৭  

350.  মিো:আফছোি আলী মৃত আকিি আলী শ্রী কৃষ্নপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০৪১৩০৬  

351.  লক্ষী কোন্ত পোল পদ্ন নোথ পোল শ্রী কৃষ্নপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০৪১১৭২  



352.  উওি েন্দ্র পোল মৃত প্রশোন েন্দ্র পোল শ্রী কৃষ্নপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০৪১১৪৩  

353.  আলিগীি মিোজসন        মিো:আব ি উবদ্দন শ্রী কৃষ্নপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০০০০৫২  

354.  মিোছো: বিনুয়োিো মিো: সু োত আলী শ্রী কৃষ্নপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০৪১৩৪৪  

355.  তসবলিো মিগি মিো:মিোসজলি উবদ্দন শ্রী কৃষ্নপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০৪১৩৩০  

356.  বনতী িোনী িোয় মৃতোঃ  জগন িোয় শ্রীকৃষ্ণপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০৪১১০৭  

357.  গজনশ েন্দ্র পোল বিজলো িোনী পোল শ্রী কৃষ্নপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০৪১০২০  

358.  বশিো েন্দ্র পোল মৃতোঃ মিৌদ্যনোথ পোল শ্রী কৃষ্নপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০৪১১৯৬  

359.  িোিো িোনী পোল মুকুন্দ পোল শ্রী কৃষ্নপুি ০৬ ২৭১৬৪৬০৩৭৩২৭৬  

360.  পবপ িোনী পোল পবিিল েন্দ্র পোল শ্রী কৃষ্নপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০৪১০৩৩  

361.  শ্রীেন্দ্র মিোিন িোয় অবত মিোিন িোয় শ্রী কৃষ্নপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০৪১২১০  

362.  মিোোঃ মিলোল মখোকো মিোিোম্মদ শ্রী কৃষ্নপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০৪০৯৯৪  



363.  র্মুনো িোনী িোয় স্বপন েন্দ্র িোয় শ্রী কৃষ্নপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০৪০৯৭৫  

364.  মিোোঃ িইনুল  মিোোঃ সবফ উদ্দীন শ্রী কৃষ্নপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০৪০৯৯৩  

365.  আিতী িোনী বিজিন েন্দ্র িোয় শ্রী কৃষ্নপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০৪০৯৬৯  

366.  মিোোঃ ব য়ো মিোোঃিোজ দুি িিিোন শ্রী কৃষ্নপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০৫৫৩৫৮  

367.  আবিনুল ইসলোি মৃতোঃ আব্দুল িব দ শ্রী কৃষ্নপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০৪০৬৩১  

368.  মিোোঃএনোজয়ত আলী মৃতোঃ .   আলী শ্রী কৃষ্নপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০৪০৬৪৯  

369.  মিোছোোঃজ বুন মনিোি মিোিোিক আলী শ্রী কৃষ্নপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০৫৫৩৩৯  

370.  মিোোঃ জুজয়ল মিোজসন মিোোঃ আক্তোি আলী শ্রী কৃষ্নপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০০০৩২৭  

371.  মিোোঃ আলি বিয়ো মৃতোঃন রুল ইসলোি শ্রী কৃষ্নপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০৫৫৪১৮  

372.  তবফজুল ইসলোি মিোোঃ তবি  উদ্দীন শ্রী কৃষ্নপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০৫৫৩১৯  

373.  শবিফুল ইসলোি িকবুল মিোজসন শ্রী কৃষ্নপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০৪০৯৭৮  



374.  মিোোঃ িোবনক মৃতোঃ আব্দুি িিিোন শ্রী কৃষ্নপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০৫৫৩৫৬  

375.  তপন েন্দ্র িোয় গি েন্দ্র িোয় শ্রী কৃষ্নপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০৪১১৯৩  

376.  িব িি িিিোন মৃতোঃ কোবিল শ্রী কৃষ্নপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০  

377.  িজজুরুল ইসলোি মৃতোঃ তবি  উদ্দীন শ্রী কৃষ্নপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০  

378.  মিোছোোঃ মুক্তো আিো মিোোঃ ছোইদুি িিিোন শ্রী কৃষ্নপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০  

379.  মিোোঃ শিিোি আলী মৃতোঃ িোবিল শ্রী কৃষ্নপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০  

380.  মিোছোোঃ জুজলখো  মিোোঃ িোবিদুি শ্রী কৃষ্নপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০  

381.  মিোোঃ মিোকজসদুল  মৃতোঃ িবিি উদ্দীন শ্রী কৃষ্ণপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০  

382.  িোবিলো খোতুন মিোোঃ দুলোল আলী শ্রী কৃষ্ণপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০৪১২৭২  

383.   োজিদো খোতুন মিোোঃ িইনুল িক শ্রী কৃষ্ণপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০৪১২৭৯  

384.  মিোোঃ িোজসি আলী মিোোঃ িোবলি বিয়ো শ্রী কৃষ্ণপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০৪০৩৫৫  



 

 

 

 

 

 

 

385.  মিোছোোঃ নোবছিো  মিোোঃ কিরুল শ্রী কৃষ্ণপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০  

386.  রুখছোনো খোতুন মিোোঃ জুজয়ল মিোজসন শ্রী কৃষ্ণপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০৪১২৫১  

387.  মিোোঃ িোজসল মিোোঃ আব্দুল সোত্তোি শ্রী কৃষ্ণপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০০০৩২৬  

388.  মিোছোোঃ িোজ িো মিোোঃ আব্দুল  ব্বোি শ্রী কৃষ্ণপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০৫৫৩৬৪  

389.  মিোছোোঃ িোজ িো মিোকজলছুি িিিোন শ্রী কৃষ্ণপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০৪০৯৯০  



 

ইউবনয়ন পর্ ডোয় িত দবিদ্র মদি িোজে সিকোি বনি ডোবিত মূজে কোজর্ ডি িোধ্যজি খোদ্য সস্য বিতিজনি তোবলকোোঃ(মেয়োম্যোন এিং দল)৭নং বিজ োড়ো ইউবনয়ন 

পবিষদ, বিিল, বদনো পুি। 

কোর্ ড নং   নোি বপতো/স্বোিীি নোি গ্রোি পবিিোন আইবর্ নং স্বোক্ষি/ টিপসবি 

 

390.  মিোোঃ  বসি উদ্দীন  মৃতোঃ মিোজসন আলী আমুবলয়ো ৩০মকব    

391.  মিোোঃ মসিোজুল ইসলোি মৃতোঃ এ ো মিোজসন আমুবলয়ো ৩০মকব    

392.  মিোোঃ মিোকজছদ আলী  মৃতোঃ তোজ ি মিোিোম্মদ আমুবলয়ো ৩০মকব    

393.  মিোোঃ ফয় োি িিিোন মৃতোঃ নুিল িক আমুবলয়ো ৩০মকব    

394.  মিোোঃ ব য়োউি িিিোন মসিোজুল ইসলোি আমুবলয়ো ৩০মকব    

395.  মিোছোোঃ আকতোি িোনু মিোোঃ আইয়ুি আলী আমুবলয়ো ৩০মকব    

396.  মিোোঃ আফছোি আলী মিোোঃ িকবুল মিোজসন লক্ষী ল ৩০মকব    

397.  মিোছোোঃ  োজিদো খোতুন দয়ি উদ্দীন আমুবলয়ো ৩০মকব    



 

 

 

ইউবনয়ন পর্ ডোয় িত দবিদ্র মদি িোজে সিকোি বনি ডোবিত মূজে কোজর্ ডি িোধ্যজি খোদ্য সস্য বিতিজনি তোবলকোোঃ(মেয়োম্যোন এিং দল)৭নং বিজ োড়ো ইউবনয়ন 

পবিষদ, বিিল, বদনো পুি। 

398.  মিোছোোঃ নুি মনিোি মিোোঃ সুলতোন আলী আমুবলয়ো ৩০মকব    

399.  মিোছোোঃ পোরুল মিগি মিোোঃ আজিদ আলী আমুবলয়ো ৩০মকব    

400.   োিোননিো মিগি িবফকুল ইসলোি আমুবলয়ো ৩০মকব    

401.  মিোছোোঃজিোসজলিো মিগি মিোোঃ লোল বিয়ো আমুবলয়ো ৩০মকব    

402.  মিোোঃ িোবুল মিোজসন মৃতোঃ নুরুল িক আমুবলয়ো ৩০মকব    

403.  মিোছোোঃ নোবছিো মিগি মিোোঃ আিিোন আলী আমুবলয়ো ৩০মকব    

404.  মিোোঃ আবশদুি িিিোন  মিোস্তফো আমুবলয়ো ৩০মকব    

405.  সোবিনো ইয়োসবিন মিোশোিফ মিোজসন আমুবলয়ো ৩০মকব    

কোর্ ড নং   নোি বপতো/স্বোিীি নোি গ্রোি ৩০মকব  আইবর্ নং স্বোক্ষি/ টিপসবি 

 



406.  মিোোঃ  বিি উদ্দীন মৃতোঃ িবিি উদ্দীন িোিোিোি ৩০মকব    

407.  মিোোঃ ফইজুল ইসলোি মৃতোঃ সোবিি উদ্দীন িোিোিোি ৩০মকব    

408.  মিোোঃ আবু িক্কি মিোোঃ কিোদ আলী িোিোিোি ৩০মকব    

409.  মিোছোোঃ সুিোতন মৃতোঃ ওয়ো  উদ্দীন িোিোিোি ৩০মকব    

410.  মিোছোোঃ  বিলো খোতুন মিোোঃ আব্দুল  বলল িোিোিোি ৩০মকব    

411.  মিোোঃ শোিীন আলি মিোোঃআবনছুি িিিোন িোিোিোি ৩০মকব    

412.  মিোছোোঃ অবজ নো মিোোঃ আফ োল িোিোিোি ৩০মকব    

413.  মিোোঃ িব দুল িক মৃতোঃ বিয়ো  উদ্দীন িোিোিোি ৩০মকব  মিোিোইল নং স্বোক্ষি/ টিপসবি 

 

414.  মিোোঃ িোদশো মিোোঃ  বলল উদ্দীন িোিোিোি ৩০মকব    

415.  মিোোঃ ফোরুক মিোোঃ িোবিবুি িিিোন িোিোিোি ৩০মকব    

416.  মিোোঃ আি োদ আলী মিোোঃ িবিিি িিিোন িোিোিোি ৩০মকব    



417.  মিোোঃ িবিদুল ইসলোি মিোোঃ খবতি উদ্দীন িোিোিোি ৩০মকব    

418.  মিোোঃ আকিোি আলী মৃতোঃ আবুল মিোজসন িোিোিোি ৩০মকব    

419.  মিোছোোঃ সোবিনো ইয়োসবিন মিোোঃ ইিফোন আলী িোিোিোি ৩০মকব    

420.  মিোছোোঃ মিনুকো মিগি মিোোঃবফজিজুল ইসলোি িোিোিোি ৩০মকব    

421.  মিোোঃ বিলন আলী মিোোঃ ছোইফুল ইসলোি িোিোিোি ৩০মকব    

422.  মিোোঃ িনতো  আলী মিোোঃ খোব ি উদ্দীন িোিোিোি ৩০মকব  মিোিোইল নং স্বোক্ষি/ টিপসবি 

 

423.  মিোোঃ িোদশো আলি মৃতোঃআবিনুল ইসলোি িোিোিোি ৩০মকব    

424.  মিোোঃ আজনোর্োি মিোজসন মিোোঃ তবি  উদ্দীন িোিোিোি ৩০মকব    

425.  মিোোঃ িোনো ইসলোি মদজলোয়োি মিোজসন িোিোিোি ৩০মকব    

426.  মিোোঃ ফিিোদ আলী মৃতোঃ এিতো  আলী িোিোিোি ৩০মকব    

427.  মিোছোোঃ মছবলনো খোতুন িবিদুল ইসলোি িোিোিোি ৩০মকব    



428.  মিোোঃ আজশকুল ইসলোি মিোোঃ িনছুি আলী িোিোিোি ৩০মকব    

429.  মিোোঃ মগোলোি মিোস্তফো মিোোঃ আবুল কোজশি িোিোিোি ৩০মকব    

430.  মিোছোোঃ বুলবুবল  মিোোঃ আবিফ আলী িোিোিোি ৩০মকব    

431.  মিোোঃ িোজিন মিোবিিনুল ইসলোি িোিোিোি ৩০মকব  মিোিোইল নং স্বোক্ষি/ টিপসবি 

 

432.  মিোছোোঃ তো বিিো মিগি মিোোঃ আলিঙ্গীি িোিোিোি ৩০মকব    

433.  মিোোঃ আতোবুি িিিোন মৃতোঃ ইউসুফ আলী িোিোিোি ৩০মকব    

434.  মিোছোোঃ িনছুিো মিগি মিোোঃ শবিদুল ইসলোি িোিোিোি ৩০মকব    

435.  মিোোঃ আবনছুি িিিোন মৃতোঃ কবছিদ্দীন িোিোিোি ৩০মকব    

436.  মিোোঃ মিোস্তি আলী মৃতোঃ মপশোি িোিোিোি ৩০মকব    

437.  মিোোঃ  োিোল মসজকন্দোি  আলী িোিোিোি ৩০মকব    

438.  মিোছোোঃ মিোব নো খোতুন মিোোঃ মতো োজম্মল িক িোিোিোি ৩০মকব    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ইউবনয়ন পর্ ডোয় িত দবিদ্র মদি িোজে সিকোি বনি ডোবিত মূজে কোজর্ ডি িোধ্যজি খোদ্য সস্য বিতিজনি তোবলকোোঃ(মেয়োম্যোন এিং দল)৭নং বিজ োড়ো ইউবনয়ন 

পবিষদ, বিিল, বদনো পুি। 

 

439.  মিোছোোঃ লোকী আক্তোি মিোতোিোি আলী িোিোিোি ৩০মকব    

440.  মিোছোোঃ আজজু আিো িব িি িিিোন িোিোিোি ৩০মকব  মিোিোইল নং স্বোক্ষি/ টিপসবি 

 

441.  মিোোঃ বি োনুি িিিোন মিোোঃ আব্দুি সোত্তোি িোিোিোি ৩০মকব    

442.  মিোোঃ ি োিোরুল  আব্দুস মসোিোিোন িোিোিোি ৩০মকব    

443.  মিোোঃ জুজয়ল িোিোমুদ মিোোঃ শবিদুল িক িোিোিোি ৩০মকব    

444.  মিোোঃ  োবিদুল ইসলোি মদলয়োি মিোজসন িোিোিোি ৩০মকব    



 

কোর্ ড নং নোি বপতো/স্বোিীি নোি গ্রোি ৩০মকব  মিোিোইল নং স্বোক্ষি/ টিপসবি 

 

445.  মিোোঃ শবিফুল ইসলোি মিোোঃ সিিোি আলী লক্ষী ল ৩০মকব    

446.  মিোছোোঃ শবিফো মিোোঃ মিোক্তোি লক্ষী ল ৩০মকব    

447.  মিোোঃ সোলোউবদ্দন সোিোিবদ্দন লক্ষী ল ৩০মকব    

448.  মিোোঃ আক্তোরুল মিোোঃ িোবি  উদ্দীন লক্ষী ল ৩০মকব    

449.  মিোছোোঃ সবখনো মিগি মিোোঃ িকবুল মিোজনি লক্ষী ল ৩০মকব    

450.  মিোছোোঃ মুিবশতো খোতুন মিোোঃ িবিি উদ্দীন লক্ষী ল ৩০মকব    

451.  মিোোঃ ই োবুি িিিোন মৃতোঃ আবিি উদ্দীন লক্ষী ল ৩০মকব    

452.  মিোোঃ আশিোফ আলী মৃতোঃ কবফল উদ্দীন লক্ষী ল ৩০মকব  মিোিোইল নং স্বোক্ষি/ টিপসবি 

 

453.  মিোছোোঃ বিনুয়োিো মিোোঃ আবুল মিোজসন লক্ষী ল ৩০মকব    



 

 

ইউবনয়ন পর্ ডোয় িত দবিদ্র মদি িোজে সিকোি বনি ডোবিত মূজে কোজর্ ডি িোধ্যজি খোদ্য সস্য বিতিজনি তোবলকোোঃ(মেয়োম্যোন এিং দল)৭নং বিজ োড়ো ইউবনয়ন 

পবিষদ, বিিল, বদনো পুি। 

454.  মিোছোোঃ মিয়ো ন মনছো মিোোঃ নুি ইসলোি লক্ষী ল ৩০মকব    

455.  মিোোঃ িবফকুল ইসলোি  মিোোঃ সজলিোন আলী লক্ষী ল ৩০মকব    

456.  মিোোঃ িোবিজুল ইসলোি মৃতোঃ মসিো  উদ্দীন লক্ষী ল ৩০মকব    

457.  মিোছোোঃ আজলয়ো মিগি  মিোোঃ িব বুি িিিোন িোিোিোি ৩০মকব    

458.  মিোোঃ ফোয়সোল আিজম্মদ িোবু মৃতোঃ এনতো  আলী লক্ষী ল ৩০মকব    

459.  মিোোঃ নুরু  মৃতোঃ িবিি উদ্দীন িোিোিোি ৩০মকব    

460.  মিোোঃ িনছুি আলী মিোোঃ েয়োন তুল্লো লক্ষী ল ৩০মকব    

ক্রবিক নং নোি বপতো/স্বোিীি নোি গ্রোি ওয়োর্ ড নং আইবর্ নং  

461.  মিোছোোঃ িোরুফো  ফজু মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮০৩৭৯৭০  

462.  মিোোঃ  বিল উদ্দীন এফোি মিোিোম্মদ মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮০৩৬৭২০  



463.  মিোোঃ তছবলি ফ ি আলী মদোগোছী ০২ ৬৪৩৬০১৩৯৩৯  

464.  মিোোঃ িোবিবুল্ল মৃতোঃ এয়োকুি মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮০৩৮০৫৫  

465.  অ িোলো বিজিন মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮০৩৭৯০৪  

466.  মিোোঃ িোবিদুি িিিোন মৃতআবখি উদ্দীন মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮০৩৮০৮৮  

467.  রুিোনো আক্তোি ইসতোি আলী মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮০৫৪৬৯৬  

468.  মিোছোোঃ িয়নো খোতুন মিোোঃ  বিল মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮০৩৭৯৯০  

469.  মিোোঃ মলোকিোন আলী মৃতোঃ নব ি উদ্দীন মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮০৩৭৫৪৩  

470.  মিোোঃ সবিদুল িক ছোয়ফুল িক মদোগোছী ০২ ৬৪৩৬২০০৭৭৫  

471.  মিোছোোঃ মিবিনো লুৎফি িিিোন মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮০৩৮১০০  

472.  শ্রী সিঞ্জন েন্দ্র িোয় বগজিন েন্দ্র িোয়  মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮০৩৭৯২৯  

473.  মিোোঃব য়োউি িিিোন মৃতোঃিিতো  আলী মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮০৩৭৩৪৯  



474.  মিোোঃ নুি আলি মিোোঃ আজসি আলী মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮০৩৮০১৫  

475.  মিোোঃসোবিউল ইসলোি মিোোঃ ইবদ্রস আলী মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮০৩৮০১২  

476.  মিোোঃ বলয়োকত আলী  য়নোল আজিদীন মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮০৩৬৭৯২  

477.  মিোোঃ  োবকি মিোজসন মিোোঃআিদুল খোজলক মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮০০০৩৩০  

478.  মিোছোোঃআজলিো খোতুন মিোোঃআব্দুল খোজলক মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮০৩৭৩৮২  

479.  নুি  োিোন খোতুন মিোোঃজলয়োকত আলী মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮০৩৭৪২২  

480.  মিোছোোঃিোজ দো খোতুন মিোিোম্মদ আলী মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮০৩৬৯৬৪  

481.  িব ডনো আকতোি িবিউল ইসলোি মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮০০০৩৪৭  

482.  মিোছোোঃিোজফ ো খোতুন মিোোঃ সোিো  উদ্দীন মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮০৩৬৯৬৬  

483.  মিোোঃজিোিোিক মিোজসন নোজসি আিজিদ মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮০৩৬৬৪৭  

484.  মিোছোোঃিোফু ো খোতুন মিোোঃ আব্দুল সোলোি মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮০৪১৬৯৬  



485.  মিোছোোঃখোয়রুন মনছো মিোোঃ ইউনুস আলী মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮০৫৪৬৫৪  

486.  মিোছোোঃ েিনো আব্দুি িোজ্জোক মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮০৩৭৫৩২  

487.  মিোোঃ িোজছদ মৃতোঃ মিছোল মিোিোম্মদ মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮০৫৪৮৬৩  

488.  মিোছোোঃ িোিোমুদো মিোোঃ সোগি মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮০৩৭৮৬১  

489.  মিোছোোঃ ফোজতিো মিোোঃ নুিল মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮০৩৭৯০৯  

490.  মিোছোোঃ রুনো আিো মিোোঃ উসিোন গবন মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮০৩৭৬২৫  

491.  বুলবুল আক্তোি মতোফোজ্জল মিোজসন মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮০৩৬৮১৮  

492.  মিোোঃ িতোিোি  য়নোল আজিদীন মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮০৩৬৭৮৭  

493.  বিতো িবন আবিফুল ইসলোি মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮০৩৬৮৩৫  

494.  মিোোঃআবিনুল ইসলোি মৃতোঃ গবিি উদ্দীন মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮০৫৪৬৭২  

495.  মিোোঃ সোলো উদ্দীন িিতো  আলী মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮৫৮৬৭৪৬  



496.  মিোোঃ মুছো মৃতোঃআব্দুি কোজদি মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮০৩৬৭৬৩  

497.  মিোোঃ ন রুল ইসলোি মৃতোঃ গবিি উদ্দীন মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮০৫৪৬৮৮  

498.  মিোছোোঃ িিেনো খোতুন মিোোঃ ইসিোইল মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮০৫৪৮৬৩  

499.  মিোছোোঃ ছোবিনো মিোোঃ খোজদমুল িক মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮০৩৭৯৩৬  

500.  মিোোঃ লবতফ মিোোঃ  য়নোল মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮০৩৭৭৩২  

501.  মিোোঃ িোবিদুি মিোোঃ  োিোল মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮০৩৬৮৫৮  

502.   আজনোয়োি মিোজসন মিোোঃ ওসিোন গবন মদোগোছী ০২ ৯৪২৯৪১০২৪১১৯৪  

503.  মিোোঃ মিজিিোি আলী মৃতোঃ এবকন উদ্দীন মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮০৫৪৬৬০  

504.  আফতোি উদ্দীন অবশি মিোিোম্মদ মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮০৩৭৪২৩  

505.  মিোোঃ গুল োি আলী মৃতোঃ ইসিোইল মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮০৩৮০৭৫  

506.   িোিি শজিন েন্দ্র িোয় মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮০৩৮০৮৫  



507.  মিোছোোঃ িবিিো খোতুন মিোোঃ িোবুল মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮০৩৮০১৪  

508.  মিোোঃ  োবকি মিোজসন মিোোঃ বসবদ্দক আলী মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮০৩৭৬৯৫  

509.  মিোোঃ সোবদন মৃতোঃ ফুল সোবিি মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮০৪১৫২৭  

510.  মিোোঃ মিো োিোি আলী মৃতোঃ মিশোি মিোিোম্মদ মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮০৩৭৫৩৬  

511.  মিোছোোঃ বশিো িবফকুল ইসলোি মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮০৩৭৯৫২  

512.  মিোোঃ মিলোল মৃতোঃ ইউনুস আলী মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮০৩৭৯২১  

513.  মিোছোোঃ বিনো মিোোঃ নুি ইসলোি মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮০৩৭৯৯১  

514.  মিোছোোঃ আজনোয়োিো  মৃতোঃ অবছি উদ্দীন মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮০৩৮০১৪  

515.  মিোছোোঃ মিোসজলিো  মিোোঃ িোবেন আলী মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮০৩৬৮৪৮  

516.  মিোছোোঃ আজিদো মৃতোঃ নুিল মদোগোছী ০২   

517.  মিোোঃসোজ দুি িিিোন মৃতোঃআশিোফ আলী মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮০০০২২৬  



 

 

 

 

 

 

 

 

518.  মিোছোোঃআিছোি আলী মিোোঃজিোসজলি আলী মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮০৫৪৮৮৭  

519.  আকতোিো পোিভীন মিোোঃ আব্বোস আলী মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮০৩৭৩৩১  

520.  মিোছোোঃআবিফো খোতুন মিোোঃ আবিে উদ্দীন মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮০৩৮০৫৩  

521.  শোিোনো  পোিভীন মিোোঃ মিো োজম্মল মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮০৩৭৭৫৩  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ইউবনয়ন পর্ ডোয় িত দবিদ্র মদি িোজে সিকোি বনি ডোবিত মূজে কোজর্ ডি িোধ্যজি খোদ্য সস্য বিতিজনি তোবলকোোঃ(মেয়োম্যোন এিং দল)৭নং বিজ োড়ো ইউবনয়ন 

পবিষদ, বিিল, বদনো পুি 

ক্রবিক নং নোি বপতো/স্বোিীি নোি গ্রোি ওয়োর্ ড নং আইবর্ নং  

522.  মিোছোোঃ আজলিো খোতুন মিোোঃ কবেি উদ্দীন ভিোনীপুি ০৩ ৫৯৮৫৬৬২০১৩  

523.  মিোোঃ শবফকুল ইসলোি মৃতোঃ শবিদুল ইসলোি ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০৩৬০২৯  

524.  মিোোঃ জুজয়ল িোনো মিোোঃ িোজলক ইসলোি ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০০০২৮০  

525.  শ্রী িীলোিী নজিশ েন্দ্র িোয় ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০৩৫২০৭  

526.  মিোোঃ নো মুল িক  িব িি িিিোন ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮১০৬৩৯১  

527.  মিোোঃ ফুলু মিোোঃ আ গোি আলী ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০৩৫৯৪৬  

528.  শ্রী অনীল েন্দ্র িোয় মৃতোঃ  বতন্দ্র নোথ ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০৩৫৩১২  

529.  মিোখজলছোি িিিোন মিোোঃজিোতোিোি আলী ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০৩৬২৬৯  



530.  মিোোঃ সসুিন মিোজসন মৃতোঃ  হুরুল িক ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০৩৫৯০৩  

531.  মিোোঃ  িজসি আলী নবসি মিোিোম্মদ ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০৩৫০৪৩  

532.  শ্রী তপন েন্দ্র শীল বিজিন েন্দ্র শীল ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০৩৫১৩০  

533.  মিোছোোঃ  োজিদো মিোোঃ কোল্ঠু ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০৩৫৪৬৮  

534.  পোরুল িোনী মপ্রি েন্দ্র িোয় ভিোনীপুি ০৩ ২৭১৬৪২৫০৪৫৯৮২  

535.  মিোছোোঃ আলফোতুন মিোোঃন রুল ইসলোি ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০৩৬২৮৫  

536.  সোগবিকো মিগি শোি আলি ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০০০০৬৪  

537.  মিোছোোঃ ছোজলিো িোনু মিোোঃ িইনুল ইসলোি ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০৩৫০০১  

538.  মিোছোোঃ ম সবিন আিো মিোোঃ খবলল ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০৩৫০৬০  

539.  মিোছোোঃ িব ডনো খোতুন মৃতোঃ িনছুি আলী ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০৩৫০৬২  

540.  মিোছোোঃ গুলশোনো মিোোঃ আ গোি আলী ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০৩৫৫৬৮  



541.   য়শ্রী িোনী িোয় বশবু েন্দ্র িোয় ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০১৮১৩৫  

542.  আল্পনো িোণী কোলী পদ িোয় ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০৩৫৯১০  

543.  মিোছোোঃ িোবলিো খোতুন মিোোঃ নবুল ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০৩৫০৮৪  

544.  মিোোঃ সোবব্বি মিোজসন মিোোঃলবতফুি িিিোন ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০২৬০৫৮  

545.  মিোছোোঃ সুবফয়ো  মৃতোঃ সুকু মিোিোম্মদ ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০৩৫৫৮৫  

546.  মিোছোোঃ বিন্নোতুন মিগি মিোোঃন রুল ইসলোি ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০৩৬০৮০  

547.  শ্রী সুিল েন্দ্র িোয় মৃতোঃ নকুল েন্দ্র িোয় ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০৩৫৩৪৯  

548.  শ্রী িবত পুতুল িোনী শ্রী ফবনন্দ্র ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০৩৫৪০৩  

549.  মিোছোোঃ সুলতোনো মিোোঃ আব্দুল িোজয়  ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০৩৫৫০৯  

550.  মিোছোোঃ নুজি ো মিোোঃ আ গোি ভিোনীপুি ০৩ ২৭১৭৩৮০৫৫০৩৩  

551.  মিোছোোঃ মুজনিোি মিোোঃ লবতফ উদ্দীন ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০৫৫০৩১  



552.  শ্রী িত পুষ্প িোনী  নজিন েন্দ্র িোয় ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০৩৫১৮৭  

553.  মিোোঃ িোয়িোন ইসলোি মৃতোঃ ওয়োজ দ আলী ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০৩৬০১৬  

554.  মিোোঃ ছোত্তোি মৃতোঃ িোবফ  উদ্দীন ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০৩৫৫৮৬  

555.  মিোছোোঃ বুলবুবল আিো মিোোঃ আবিনুল ইসলোি ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮১০৭৬৩৬  

556.  শ্রী দীবলপ েন্দ্র  শ্রীরুঘু নোথ ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০৩৫৪৩৫  

557.  শ্রী কিু িি ডন শ্রী মভোলো ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০৩৫৩৯৯  

558.  মিোোঃ িোবুল মৃতোঃ মনশোি ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০৩৫৪৮৭  

559.  মিোোঃ কোিোল মিোজসন মিোোঃ আবুল মিোজসন ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০৩৬২৯৪  

560.  মিোোঃ আজনোয়ো  মৃতোঃ সবিদুল  ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০৩৫৪৭৭  

561.  মিোছোোঃ ফোজতিো খোতুন আজনোয়োি মিোজসন ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০৩৭২৬৭  

562.  মিোোঃ  বিি উদ্দীন মৃতোঃ নবিি উদ্দীন ভিোণীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০৩৫০৩৩  



563.  মিোোঃ  োিোঙ্গীি আলি মিোোঃ আবুল মিোজসন ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০৩৬১০৩  

564.  শ্রী বিনতী িোলো মৃতোঃ দীন িন্ধু ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০  

565.  মিোছোোঃ লতো িোনু মিোোঃ িব িি ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০  

566.  মিোছোোঃ কুলছুিো মিগি মৃতোঃ আব্বোস আলী ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০  

567.  মিোোঃ আফছোি আলী মৃতোঃ আব্দুি িোজ্জোক ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০  

568.  মিোোঃ মসিোজুল ইসলোি মিোোঃ ইসিোইল মিোজসন ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০  

569.  মিোোঃ সবফকুল ইসলোি মৃতোঃ কবছি উদ্দীন ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০  

570.  মিোছোোঃ বশলো মিগি মিোোঃ মসবলি ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০  

571.  মিোছোোঃ িবত ো খোতুন মিোোঃ আি োদ ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০  

572.  মিোোঃ িোবিদুি িিিোন মৃতোঃ আবকমুদ্দীন ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০  

573.  শ্রী তিনী কোন্ত িোয় নজগন েন্দ্র িোয় ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০  



574.  শ্রী িঙ্গলু েন্দ্র িোয় মৃতোঃ র্োলু িি ডন ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০  

575.  শ্রী ভোিেোন িি ডন মৃতোঃ ির্ ড িি ডন ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০  

576.  মসোিিোরু িি ডন মৃতোঃ বিসু িি ডন ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০  

577.  মিোোঃ একতরুল মৃতোঃ িোবকি উদ্দীন ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০  

578.  মিোোঃ আবনছুি  মৃতোঃ িোিোি উদ্দীন ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০  

579.  মিোোঃ মিো োফ্ফি মৃতোঃ সোিসুদ্দীন ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০  

580.  মিোোঃ আক্কোশ আলী মৃতোঃ আবিি মিোজসন ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০  

581.  শ্রী পজতঙ্গো মৃতোঃ িোি সিত ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০  

582.  শ্রী কোলু িোয় মৃতোঃ িিনী িি ডন ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০  

583.  মিোোঃ িনসুি আলী মৃতোঃ িোবফ  উদ্দীন ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০  



 

 

 

584.  মিোছোোঃ  বিনো মৃতোঃ ওয়োজ দ আলী ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০  

585.  শ্রী বিুন েন্দ্র মৃতোঃ নোিোয়ন ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০  

586.  মিোোঃ  োলোল মৃতোঃ তব ি মিোিোম্মদ ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০  

587.  মিোছোোঃ মিোবল্লকো খোতুন মিোোঃ মতো োজম্মল ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০  

588.  মিোছোোঃ িব নো মিগি মিোোঃ িনতো  আলী ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০  

589.  শ্রী দয়োল িোয় িজনোিি েন্দ্র িোয় ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০  

590.  শ্রী িোিোই িোয় মৃতোঃ ফবনন্দ্র িোয় ভিোণীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০  

591.  শ্রী বশি নোিোয়ন মৃতোঃ কোন্দুিী ভিোণীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০৩৫৪১০  

592.  মিোোঃ শোিীন মিোোঃ বশিোজুল ইসলোি ভিোণীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০০০২১৮  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ক্রবিক নং নোি বপতো/স্বোিীি নোি গ্রোি ওয়োর্ ড নং আইবর্ নং  

593.  মিোছোোঃ িবজ লো মিগি মিোোঃ দুলোল যুবগিোিী ০৩ ২৭১১৭৩৮০৩৭২৪৮  

594.  মিোোঃ িোবু মিোোঃ আবুল মিোজসন যুবগিোিী ০৩ ২৭১১৭৩৮০৩৭২৫৯  

595.  মিোোঃ মসবলি িোবু মৃতোঃ শোিসুল িক যুবগিোিী ০৩ ২৭১১৭৩৮০৩৭১৫৭  

596.  মিোোঃ িয়নুল ইসলোি মিোোঃ শিজসি আলী যুবগিোিী ০৩ ২৭১১৭৩৮০৩৭২২৩  

597.  মিোছোোঃ বিনো আক্তোি মিোোঃ রুজিল মিোজসন যুবগিোিী ০৩ ২৭১১৭৩৮০৩৭১১০  

598.  মিোোঃ িোিোবুি মিোোঃ ইসিোইল যুবগিোিী ০৩ ২৬৯০২৪৩৮১৪২১১  



599.  মিোোঃ িোয়দোি আলী মিোোঃ কোবফল উদ্দীণ যুবগিোিী ০৩ ২৭১১৭৩৮০৫৫২৫৩  

600.  মিোোঃ িোসোন আলী ঈিোন উদ্দীন যুবগিোিী ০৩ ২৭১১৭৩৮০৫৫৭৭৬  

601.  মিোোঃ কিলো মিোজসন মিোোঃ মিজিিোি আলী যুবগিোিী ০৩ ২৭১১৭৩৮০৫৫২৮৯  

602.  মিোোঃ মিোছোজদ্দক মিোজসন মৃতোঃ আব্দুল আব   যুবগিোিী ০৩ ২৭১১৭৩৮০৩৭০৫৬  

603.  মিোোঃ তিসীন আলী মৃতোঃ আব্দুল আব   যুবগিোিী ০৩ ২৭১১৭৩৮০৫৫২৩৯  

604.  মিোছোোঃ  য়নোি মিগি মৃতোঃ আবুল কোজশি যুবগিোিী ০৩ ২৭১১৭৩৮০৫৫৮০৬  

605.  মিোছোোঃসোবিনো ইয়োসবিন মিোোঃ আব্দুি িউফ যুবগিোিী ০৩ ২৭১১৭৩৮০৩৭১০৮  

606.  মিোছোোঃ আিব নো মিগি মিোোঃ মিোসজলি আলী যুবগিোিী ০৩ ২৭১১৭৩৮০৩৭০৬৮  

607.  মিোোঃ িব বুি িিিোন মৃতোঃ িনছুি আলী যুবগিোিী ০৩ ২৭১১৭৩৮০৩৭১৫৩  

608.  মিোোঃ তোিবিদুি িিিোন মিোোঃ আব্দুল  িোবক যুবগিোিী ০৩ ২৭১১৭৩৮০৩৭০২১  

609.  মিোোঃ খোজদমুল ইসলোি মিোোঃিবিনুি ইসলোি যুবগিোিী ০৩ ২৭১১৭৩৮০৩৭১২১  



610.  মিোোঃ মি োউল ইসলোি মিোিোিক আলী যুবগিোিী ০৩ ২৭১১৭৩৮০৩৬৩৭৭  

611.  মিোছোোঃ সজিদো খোতুন মৃতোঃ আব্দুল িোজছদ যুবগিোিী ০৩ ২৭১১৭৩৮০৩৭০১৯  

612.  মিোোঃ সবিফুল ইসলোি মৃতোঃসবিদুল ইসলোি যুবগিোিী ০৩ ২৭১১৭৩৮০৩৭০৪৮  

613.  মিোোঃ আি োদ আলী মৃতোঃ ইয়োকুি আলী যুবগিোিী ০৩ ২৭১১৭৩৮০৫৫২৩৭  

614.  মিোোঃ আবুল মিোজসন মৃতোঃ কবফল উদ্দীন যুবগিোিী ০৩ ২৭১১৭৩৮০  

615.  মিোছোোঃ শোিোনো  মিগি মিোোঃ অজিদ আলী যুবগিোিী ০৩ ২৭১১৭৩৮০  

616.  মিোোঃ শোবকি আলী কবফল উদ্দীন যুবগিোিী ০৩ ২৭১১৭৩৮০  

617.  মিোোঃ ইয়োকুি আলী মৃতোঃ িবফ  উদ্দীন যুবগিোিী ০৩ ২৭১১৭৩৮০  

618.  আবুল কোলোি মৃতোঃ মিজিিোি আলী যুবগিোিী ০৩ ২৭১১৭৩৮০  

619.  মিোোঃ সবিদুল ইসলোি মৃতোঃ অবি  উদ্দীন যুবগিোিী ০৩ ২৭১১৭৩৮০  



 ইউবনয়ন পর্ ডোয় িত দবিদ্র মদি িোজে সিকোি বনি ডোবিত মূজে কোজর্ ডি িোধ্যজি খোদ্য সস্য বিতিজনি তোবলকোোঃ(মেয়োম্যোন এিং দল)৭নং বিজ োড়ো ইউবনয়ন 

পবিষদ, বিিল, বদনো পুি। 

ইউবনয়ন পর্ ডোয় িত দবিদ্র মদি িোজে সিকোি বনি ডোবিত মূজে কোজর্ ডি িোধ্যজি খোদ্য সস্য বিতিজনি তোবলকোোঃ(মেয়োম্যোন এিং দল)৭নং বিজ োড়ো ইউবনয়ন 

পবিষদ, বিিল, বদনো পুি। 

ক্রবিক নং নোি বপতো/স্বোিীি নোি গ্রোি ওয়োর্ ড নং আইবর্ নং মিোিোইল নং 

620.  মিোোঃ আবুল কোজশি খবতি উদ্দীন উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০  

621.  মিোছোোঃ বিলবকস মিোোঃ িনতো  উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০  

622.  মিোোঃ িকবুল মিোজসন মৃতোঃ  বিি উদ্দীন উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৩৯৯০২  

623.  মিোোঃ আফ োল মিোজসন মিজদলো মিোিোম্মদ উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৩৯৮৭১  

624.  মিোছোোঃ গুলজনিোি মিোোঃ িব িি উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০  



625.  মিোক্তোরুল ইসলোি মৃতোঃ নুরু মিোিোম্মদ উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৩৯৯৬০  

626.  মিোোঃ িকবুল মিোজসন মৃতোঃ  বিি উদ্দীন উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৩৯৯০২  

627.  মিোোঃ বলয়ন আলী িকজলছুি িিিোন উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০০০০৪০  

628.  মিোোঃ মগোলোি িসুল মিোোঃ খবিি উদ্দীন উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৩৯১২৩  

629.  মিোোঃ িকজসদ আলী মৃতোঃ আবকিদ্দীন উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৩৯৯৭৩  

630.  মিোোঃ সজিল িোনো মিোোঃ আব্দুল কোজদি উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০০০৬১০  

631.  আফরু ো মিগি মিোোঃ নুরুল ইসলোি উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৩৮৮৬০  

632.  মিোছোোঃ িব নো আক্তোি  আফ োল মিোজসন উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৩৯০৫৫  

633.  মিোছোোঃ  োিোনোিো  মৃতোঃ িব িি িিিোন উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৩৯৯২৮  

634.  মিোছোোঃ ম োসনো মিোোঃ  য়নোল  উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৩৯৮০৫  

635.  মিোছোোঃ আিফোতুন  মিোোঃ আব্দুল িোবিদ উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৩৯৩২৪  



636.  মিোছোোঃ নোবছিো খোতুন িোবিদুি িিিোন উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৩৯৩২২  

637.  মিোোঃ কোজশি মিোোঃ আব্দুল  ব্বোি উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৩৯৮১৫  

638.  মিোোঃ িোদশো মিোোঃ মসোজলিোন উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৩৯৬৭৭  

639.  মিোোঃ মতোিোিক আলী মৃতোঃ নোব ি মিোজসন উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৩৯৬৬১  

640.  মিোোঃ আবশদুি মিোোঃ সোইফুল উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৩৯৬৩৬  

641.  মিোছোোঃ শোিোনো মিোোঃ রুস্তি আলী উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৩৯৬২৭  

642.  মিোোঃ মুকতোি আলী মৃতোঃ িইছ উদ্দীন উত্তি িিলো ০৫ ২৭২৬৪০১১০৫৩৩০  

643.  মিোোঃ রুহুল আবিন মিোোঃ একু মিোিোম্মদ উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৩৯৫৬৪  

644.  মিোোঃ িনতো  আলী মিোোঃ ইয়োবছন আলী উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৩৯৬৩২  

645.  মিোোঃ আনছোি আলী মৃতোঃ কবফল উদ্দীন উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৩৯৫৬৫  

646.  মিোোঃ িবফ  মিোোঃ তবফল উদ্দীন উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০  



647.  মিোছোোঃ ম োসনো মিোোঃ আ গোি উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৪০০১৯  

648.  মিোছোোঃ আজসদো মিোোঃ িোজেন আলী উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৩৯৭৩৩   

649.  মিোোঃ সবফকুল ইসলোি মিোোঃ শোিসদ্দীন উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৩৯৪৫৯  

650.  মিোোঃ আব্দুল িোন্নোন মিোোঃ নুি োিোন উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৩৯৪০১  

651.  মিোোঃ িব দুি িিিোন মিোোঃ আব জুি িিিোন উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৩৯০৫২  

652.  মিোোঃ মিোিোিক আলী মৃতোঃ  বসি উদ্দীন উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৩৯১৩৩  

653.  মিোোঃ িবিদুল ইসলোি মৃতোঃিোিোতোি উদ্দীন উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৩৯০৭৫  

654.  মিোোঃ িিসীন আলী মৃতোঃ তবি  উদ্দীন উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৩৯১০৫  

655.  মিোোঃ মিো োজম্মল মৃতোঃ আব্দুল  বলল উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৩৯৪২৮  

656.  মিোোঃ আবনছুি িিিোন মিোোঃ খবললুি িিিোন উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৩৯৯২২  

657.  মিোোঃ িিজেন আলী মৃতোঃ  য়নদ্দীন উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৩৯৩১৯  



658.  মিোোঃ মিোস্তফো মিোোঃফিিোদ আিজম্মদ উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৩৯৯৯৩  

659.  মিোোঃ িবফকুল ইসলোি মিোোঃ সোিসদ্দীন উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৩৯১৫৭  

660.  মিোোঃ আি োদ আলী মিোোঃ সজলিোন বিয়ো উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০  

661.  মিোোঃ িোবকবুল আলি মিো: ইবদ্রস আলী উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০০০০১৯  

662.  মিোোঃ ওয়োজছক আলী মিো: িোসোন আলী উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৩৯২০৭  

663.  মিো: আতোউি িিিোন মৃত  জিদ আলী উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৩৯৩৬৯  

664.  মিো: বতবুি তিবফজুল ইসলোি উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৩৯৯৬৯  

665.  মিোছো: িোনু মৃত িসজলদ্দীন উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৩৯৩৭৩  

666.  মিোছো: সবখনো খোতুন মিো: আবুল মিোজসন উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৩৯৪০৩  

667.  মিোছো: িবিিো খোতুন মিো: মিোসজলউবদ্দন উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৩৯৩০৪  

668.  মিো: আসোদ আলী মৃত িবসি উবদ্দন উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৩৯৩২৭  



669.  মিো: িবিউল ইসলোি মিো: িবিি উবদ্দন উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৩৯০৮৪  

670.  িোশিত আিো মিগি মিো: লুতফি িিিোন উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৩৯২৮২  

671.  মিো: আজনোয়োি মিোজসন মৃত িোিোদুল্লো মশখ উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৩৯৩১৬  

672.  মিো: আজনোয়োরুল িক মিো: আব্দুল  ব্বোি উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৩৯১১০  

673.  মিো: লুতফি িিিোন মৃত তবি উবদ্দন উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৩৯৫২৪  

674.  মিো: আব জুি িিিোন মিো: সবফউবদ্দন উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৩৯৭৬৫  

675.  মিো: আফ োল মিোজসন মৃত নবফ প্রোিোবনক উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৩৯২৬০  

676.  মিো: জুজয়ল মিোজসন মিো:বি োনুি িিিোন উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৩৯৩৬৭  

677.  মিো: আব্দুল িবশদ মিো: িকবুল মিোজসন উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৩৯২৪১  

678.  মিোোঃ আবিন মিোোঃ মসিো  উদ্দীন উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০  

679.  মিোোঃ আজনোয়োি মিোজসন মৃতোঃ িসজল উদ্দীন উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৩৯৪৬৮  



680.  মিোোঃ িবফজুল মৃতোঃ কোলু মিোিোম্মদ উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৩৮৮৫৭  

681.  িনজুআিো মৃত আইনুল উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৩৯৮৮২  

682.  সজিদো খোতুন আবুল মিোজসন উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৪০০৪৩  

683.  মিোোঃ আব্দুি িবশদ মৃতোঃ ইসিোইল উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৩৯৭৬৩  

684.  মিোোঃ িবিিি িিিোন মৃতোঃ ইিোন আলী উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৪০০৩১  

685.  মিোোঃ আবুল কোলোি মিোোঃ আব্দুস সোিোদ উত্তি িিলো ০৫ ৫০৮৯৬১৬৫৯২  

686.  িোমুন আল িবশদ মৃতোঃ বতমুি আলী উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৩৯৪৪১  

687.  মিোছোোঃ রুবি মৃতোঃ মিোস্তফো উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৩৯৫৭৪  

688.  মিোছোোঃ ম সবিন িজনোয়োি মিোজসন উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৩৯৪০৫  

  ৬৮৫. মিোছোোঃ নোছবিন আক্তোি ন রুল ইসলোি মুিোদপুি ০৪ ১৫৯১৯০৫৭৭৮৯৫২  

689.  মিোোঃ শবিদুল ইসলোি মৃতোঃ  োজিি আলী উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০  



  

 

 

690.  মিোোঃ  য়নুল ইসলোি মৃতোঃ কোলু উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০  

691.  মিোোঃ দুখু মিোোঃ নোজুল উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০  

692.  মিোোঃ িোবুল মিোজসন িবিি উদ্দীন আিজম্মদ উত্তি িিলো ০৫ ৫৯৮৬৫৯৬৮৪৮  

693.  মিোোঃ  োনোিোিো  োজিি মিোিোম্মদ উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০  

694.  মিোছোোঃ মসবলনো মিগি মৃতোঃ আশিোফ আলী উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮১০০৮০৪  

695.  মিোোঃ িোসুদ িোনো মিোোঃ আবুল কোলোি বিস্তইড় ০১ ৫০৮৬৩৮৯৭৭১  

696.  উজম্ম িোনী িোনী মিোোঃ আব্দুল  ব্বোি উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৩৯১৩০  

697.  মিোোঃ িোবলিো মিোোঃ শোিো োিোন উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৩৯৭৮৭  

698.  মিোছোোঃ ইয়োসবিন িোজ দুি িিিোন উত্তি িিলো ০৫ ২৭১১৭৩৮০৩৯৪৯৪  



 

 

 

 

 

 

 

 

ইউবনয়ন পর্ ডোয় িত দবিদ্র মদি িোজে সিকোি বনি ডোবিত মূজে কোজর্ ডি িোধ্যজি খোদ্য সস্য বিতিজনি তোবলকোোঃ(মেয়োম্যোন এিং দল)৭নং বিজ োড়ো ইউবনয়ন 

পবিষদ, বিিল, বদনো পুি। 

কোর্ ড নং নোি বপতো/স্বোিীি নোি গ্রোি পবিিোন মিোিোইল নং স্বোক্ষি/ টিপসবি 

 



699.  িোসজিো তোিো শবিফ িল্লভপুি ৩০মকব    

700.  িোবসনুি আতোউি িল্লভপুি ৩০মকব    

701.  ফোজ ল মৃত খোব ি উবদ্দন িল্লভপুি ৩০মকব    

702.  উজম্ম িবিিো মৃত আব্দুি িিিোন িল্লভপুি ৩০মকব    

703.  সবফউবদ্দন মৃত িবসবদ্দন িল্লভপুি ৩০মকব    

704.  মিোছোোঃ আবছয়ো খোতুন মৃতোঃ িোইনদ্দীন িল্লভপুি ৩০মকব    

705.  ছুইদুল মৃত ওিি িল্লভপুি ৩০মকব    

706.  আতোউি মৃত আব ি িল্লভপুি ৩০মকব  মিোিোইল নং স্বোক্ষি/ টিপসবি 

 

707.  আব্দুি ছোত্তোি মৃত িোবফ  িল্লভপুি ৩০মকব    

708.  মিোছোোঃ নোছবিন  আবু িক্কি িল্লভপুি ৩০মকব    

709.  মতোফোজ্জল আব্দুি  ব্বোি িল্লভপুি ৩০মকব    



710.  আিজম্মদ মিয়ো উবদ্দন িল্লভপুি ৩০মকব    

711.  মিোছোোঃ মুক্তো িোনু  আব্দুল ছোত্তোি িল্লভপুি ৩০মকব    

712.  মিজিিোি ওিি আলী িল্লভপুি ৩০মকব    

713.  িবিউল আতোউি িল্লভপুি ৩০মকব    

714.  িোবু  োজিদ িল্লভপুি ৩০মকব    

715.  িোরুফো আফো  িল্লভপুি ৩০মকব  মিোিোইল নং স্বোক্ষি/ টিপসবি 

 

716.  মিোোঃ আিোেোন আলী মিোোঃ িোজেন আলী িল্লভপুি ৩০মকব    

717.  িবতউি িোবফ  িল্লভপুি ৩০মকব    

718.  মিোছোোঃ রুিো পোিভীন মিোোঃ মিলোল িল্লভপুি ৩০মকব    

719.   োিোঙ্গীি শোবিি মিোিোম্মদ িল্লভপুি ৩০মকব    

720.  মিোোঃ সবু  বিঞো আব্দুল িব দ িোিোিোি ৩০মকব    



721.  মিোোঃ নুরু মিোোঃ সদি িল্লভপুি ৩০মকব    

722.  মিোছোোঃ শোজিিো মিগি মৃতোঃ খবিি উদ্দীন িসুলশিোপুি ৩০মকব    

723.  শবফকুল মৃত উিি আলী িল্লভপুি ৩০মকব    

724.  মিোোঃ আশিোফ আলী মৃতোঃ িোইন উদ্দীন িল্লভপুি ৩০মকব  মিোিোইল নং স্বোক্ষি/ টিপসবি 

 

725.  মিোোঃ আলিগীি মিোজসন মিোোঃ িোবিবুি িিিোন িল্লভপুি ৩০মকব    

726.  িোজলকো িোনু িইছ উবদ্দন িল্লভপুি ৩০মকব    

727.  ফোরুক সোবিি মিোিোম্মদ িল্লভপুি ৩০মকব    

728.  আব্দুল  কোইয়ুি মৃত আফো  উবদ্দন িল্লভপুি ৩০মকব    

729.  ইসিোইল িবফউবদ্দন িল্লভপুি ৩০মকব    

730.  আ োিোি মৃত সইিবদ্দন িল্লভপুি ৩০মকব    

731.   হুরুল মৃত আব্দুল  বলল িল্লভপুি ৩০মকব    



732.  িোবুল মৃত মিোিোম্মদ আলী িল্লভপুি ৩০মকব    

733.  আব্দুল কুদ্দুস মৃত আফো  িল্লভপুি ৩০মকব  মিোিোইল নং স্বোক্ষি/ টিপসবি 

 

734.  তবিফ উদ্দীন আবপল িল্লভপুি ৩০মকব    

735.   োবিদুি আকিি িল্লভপুি ৩০মকব    

736.  মিোছোোঃ আনছুিো খোতুন িবছি উদ্দীন িল্লভপুি ৩০মকব    

737.  মিোছোোঃ আব য়োিো মৃতোঃ আিোেোন আলী িল্লভপুি ৩০মকব    

738.  আি োদ আলী মিয়ো  উবদ্দন িল্লভপুি ৩০মকব    

739.  মিোছোোঃ বশবিন নোিোি মিোোঃ ওিোয়দুি িিিোন ভিোনীপুি ৩০মকব    

740.  মসবলি িোিোতোউবদ্দন িল্লভপুি ৩০মকব    

741.  মিোছোোঃ মদৌলতুন মনছো মিোোঃ মিোস্তফো মিোজসন িল্লভপুি ৩০মকব    

742.  মিবি মিো োজম্মল িল্লভপুি ৩০মকব  মিোিোইল নং স্বোক্ষি/ টিপসবি 

 



743.  িব িি িিিোন মৃত গফ্ফোি িল্লভপুি ৩০মকব    

744.  ফিোদুল মৃত মিোিোিক িল্লভপুি ৩০মকব    

745.  নুজিছো খোতুন ছোইফুল িল্লভপুি ৩০মকব    

746.  িবিউল কুিোদ আলী িল্লভপুি ৩০মকব    

747.  খবতিবদ্দন মৃত আব্বোস আলী িল্লভপুি ৩০মকব    

748.  কুলছুিো খোতুন আতোউি িল্লভপুি ৩০মকব    

749.  মছবলনো মিো োজম্মল িল্লভপুি ৩০মকব    

750.  মিোছোোঃ ছবিনো খোতুন মিোোঃ সবফ উদ্দীন  িল্লভপুি ৩০মকব    

751.  িবফকুল বপয়োি িল্লভপুি ৩০মকব  মিোিোইল নং স্বোক্ষি/ টিপসবি 

 

752.  মিোছোোঃ পোরুল মিোোঃ আবুি িবিি িল্লভপুি ৩০মকব    

753.  িোজিনো মিগি মিোোঃ ছজলিোন আলী িল্লভপুি ৩০মকব    



754.  মিোছোোঃ সোলিো আবুল কোজশি ভগিোনপুি ৩০মকব    

755.  মিোছোোঃ মিজিি মনগোি মিোোঃ আফছোি আলী িল্লভপুি ৩০মকব    

756.  মিোোঃ িোমুন িবশদ মিোোঃিব িি িিিোন িল্লভপুি ৩০মকব    

757.  মিোছোোঃ ছোবিনো মিোোঃ সোইফুল িল্লভপুি ৩০মকব    

758.  মিোছোোঃ আবিফো মিোোঃ আবতকুি  িল্লভপুি ৩০মকব    

759.  মিোছোোঃ আবিফো খোতুন মিোোঃ আবনছুি আলী িল্লভপুি ৩০মকব    

760.  মিোোঃ মিলোল মৃতোঃ অবছি উদ্দীন িল্লভপুি ৩০মকব  মিোিোইল নং স্বোক্ষি/ টিপসবি 

 

761.  মিোোঃ  োজিদ মৃতোঃ িবফ  উদ্দীন িল্লভপুি ৩০মকব    

762.  মিোোঃ  োজিদ আলী ফব ত মিোিোম্মদ িল্লভপুি ৩০মকব    

763.  মিোোঃ আব্দুি িোজ্জোক মিোোঃ ইছোফি িিিোন িল্লভপুি ৩০মকব    

764.  িোবিবুি িিিোন মিলোল মৃতোঃ  জিদ আলী িল্লভপুি ৩০মকব    



765.  মিোোঃ আজনোয়ি মিোজসন কুদ্দুস িোিোিোি ৩০মকব    

766.  মিোোঃ আব্দুি িবশদ মিোোঃ কিোদ আলী িল্লভপুি ৩০মকব    

767.  মিোোঃ িোবফজুি িিিোন মৃতোঃ  বিদ আলী িল্লভপুি ৩০মকব    

768.  মিোোঃ লোবু মৃতোঃ  বিদ আলী িল্লভপুি ৩০মকব    

769.  িজিোোঃ িোবসনুি িিিোন মিোোঃ আশিোফ আলী িল্লভপুি ৩০মকব  মিোিোইল নং স্বোক্ষি/ টিপসবি 

 

770.  মিোোঃ িবশদুল ইসলোি মৃতোঃ ওিি আলী িল্লভপুি ৩০মকব    

771.  মিোোঃ িিতো  আলী মৃতোঃ শজপি িল্লভপুি ৩০মকব    

772.  মিোছোোঃ জুজলখো মিগি মিোোঃ আকিি আলী িল্লভপুি ৩০মকব    

773.  মিোছোোঃ িবিয়ি মনছো মিোোঃ তবি  উদ্দীন িল্লভপুি ৩০মকব    

774.  মিোছোোঃ শবিফো খোতুন মিোোঃলুৎফি িিিোনো িল্লভপুি ৩০মকব    

775.  মিোছোোঃ ব ন্নোতুন আিো মিোোঃ মিবিজুল  িল্লভপুি ৩০মকব    



776.  মিোোঃ িকজলছুি িিিোন মগজন্দড়ু মিোিোম্মদ যুবগিোিী ৩০মকব    

777.  মিোোঃ আব্দুল িোন্নোন মৃতোঃ আফো  উদ্দীন িল্লভপুি ৩০মকব    

778.  মিোোঃ মিোনয়োি মিোজসন মিোোঃ উিি আলী বিজ োড়ো ৩০মকব  মিোিোইল নং স্বোক্ষি/ টিপসবি 

 

779.  মিোছোোঃ নোবছিো মিোোঃ িবিউদ্দীন িল্লভপুি ৩০মকব    

780.  মিোছোোঃ আয়শো খোতুন মিোোঃ আশিোফ আলী ভগিোনপুি ৩০মকব    

781.  মিোছোোঃ ছবিনো খোতুন মিোোঃ আফছোি আলী িল্লভপুি ৩০মকব    

782.  মিোছোোঃ মতোিবিনো খোতুন মিোোঃ িবফক ইসলোি িল্লভপুি ৩০মকব    

783.  মিোছোোঃ আলফোতুন দুক্ষু িল্লভপুি ৩০মকব    

784.  মিোোঃ আনোরুল ইসলোি মিোোঃ ওয়োিোি আলী িল্লভপুি ৩০মকব    

785.  মিোছোোঃ ইসজিোতোিো মিোোঃ সবফকুল ইসলোি িল্লভপুি ৩০মকব    

786.  মিোোঃ দুলোল বিয়ো মৃতোঃ আবিি উদ্দীন িল্লভপুি ৩০মকব    



 

 

 

ইউবনয়ন পর্ ডোয় িত দবিদ্র মদি িোজে সিকোি বনি ডোবিত মূজে কোজর্ ডি িোধ্যজি খোদ্য সস্য বিতিজনি তোবলকোোঃ(মেয়োম্যোন এিং দল)৭নং বিজ োড়ো ইউবনয়ন 

পবিষদ, বিিল, বদনো পুি। 

787.  মিোছোোঃ রুবিনো মিোোঃ সুলতোন িল্লভপুি ৩০মকব  মিোিোইল নং স্বোক্ষি/ টিপসবি 

 

788.  মিোছোোঃ মসবলনো মিগি মিোশোিফ মিোজসন িল্লভপুি ৩০মকব    

789.  মিোোঃ শবিফ উদ্দীন মৃতোঃ সদি মিোিোম্মদ িল্লভপুি ৩০মকব    

790.  মিোোঃ িোবসনুি িিিোন মিোোঃ আল উদ্দীন িল্লভপুি ৩০মকব    

791.  মিোছোোঃ আক্তোি িোনু মিোোঃ নো মুল িক িল্লভপুি ৩০মকব    

792.  মিোছোোঃ িোবিদো খোতুন মৃতোঃ আবকি উদ্দীন িল্লভপুি ৩০মকব    

793.  মিোোঃ আজনোয়োি মিোজসন মিোোঃ নুিল িল্লভপুি ৩০মকব    

কোর্ ড নং  নোি  বপতো/স্বোিীি নোি গ্রোি ৩০মকব  মিোিোইল নং স্বোক্ষি/ টিপসবি 

 



794.  আকতোি আব্দুি িিিোন ভগিতীপুি ৩০মকব    

795.  হুসজন আিো আসোদুল ভগিতীপুি ৩০মকব    

796.  আব্দুস সোত্তোি মৃত িি োন ভগিতীপুি ৩০মকব    

797.  আজনোয়োি মৃতোঃ আব্দুল িোবিদ ভগিতীপুি ৩০মকব    

798.  দুলোলী মিগি িিবুি আলি ভগিতীপুি ৩০মকব    

799.  মিোোঃ মসোিিোি আলী মৃতোঃ তব ি উদ্দীন ভগিতীপুি ৩০মকব   স্বোক্ষি/ টিপসবি 

 

800.  মিোছোোঃ সফুিো মিগি সবিফুল ইসলোি ভগিতীপুি ৩০মকব  মিোিোইল নং স্বোক্ষি/ টিপসবি 

 

801.  মিোোঃ ব য়োউি িিিোন আব্দুস মসোিোিোন ভগিতীপুি ৩০মকব    

802.  মিোোঃ বি োনুি িিিোন মিোোঃ আব্দুল িোজি  ভগিতীপুি ৩০মকব    

803.  মিোছোোঃ িোসজিোতোিো মিোোঃ দবছি ভগিতীপুি ৩০মকব    

804.  মিোোঃ আবু সোঈদ দোজনস িিোম্মদ ভগিতীপুি ৩০মকব    



805.  মিোছোোঃ িবশদো খোতুন মিোোঃ ছুিত আলী ভগিতীপুি ৩০মকব    

806.  মিোছোোঃ আয়শো বসবদ্দকো মিোোঃ িোজসল িোবু ভগিতীপুি ৩০মকব    

807.  মিোোঃ আইয়ুি আলী মৃতোঃ িি োন আলী ভগিতীপুি ৩০মকব    

808.  মিোোঃ শিিোি আলী অবফ উদ্দীন ভগিতীপুি ৩০মকব    

809.  মিোোঃ বিয়োজুল  মৃতোঃ আব্দুল িোজি  ভগিতীপুি ৩০মকব  মিোিোইল নং স্বোক্ষি/ টিপসবি 

 

810.  মিোছোোঃ িজনোয়োিো মিগি মিোোঃ আফছোি আলী ভগিতীপুি ৩০মকব    

811.  মিোছোোঃ মিব য়ো খোতুন মিোোঃ ছোজদক আলী ভগিতীপুি ৩০মকব    

812.  মিোোঃ ি োফ্ফি  মৃতোঃ ইউসুফ আলী ভগিতীপুি ৩০মকব    

813.  মিোছোোঃ আফরু ো মিগি মিোোঃ ছোইদুি িিিোন ভগিতীপুি ৩০মকব    

814.  মিোোঃ ছোজলবুি দোজনশ মিোিোম্মদ ভগিতীপুি ৩০মকব    

815.  মিোোঃ এিশোদ (কোবলয়ো) মৃতোঃ িজছুি আলী ভগিতীপুি ৩০মকব    



816.  মিোোঃ িবফকুল  মিোোঃ আবুল কোজশি ভগিতীপুি ৩০মকব    

817.  মিোোঃ আব্দুি িোজ্জোক মৃতোঃ িব ি উদ্দীন ভগিতীপুি ৩০মকব    

818.  মিোছোোঃ িোসুিো মিগি মিোোঃ নুি  োিোন ভগিতীপুি ৩০মকব    

819.  মিোছোোঃ ব ন্নোতোিো মিোোঃ মসবলি ভগিতীপুি ৩০মকব    

820.  মিোছোোঃ বুলবুবল িব িি িিিোন ভগিতীপুি ৩০মকব    

821.  মিোছোোঃ মিোিজশদো মিগি মিোোঃ আিদুল িোবলি ভগিতীপুি ৩০মকব    

822.  মিোছোোঃ ছোজকদো আবতকুি িিিোন ভগিতীপুি ৩০মকব    

823.  মিোছোোঃ সোব ডনো আিো  আবকবুি িিিোন ভগিতীপুি ৩০মকব    

824.  মিোছোোঃ বলিো আক্তোি মিোোঃ  োজকি মিোজসন ভগিতীপুি ৩০মকব    

825.  মিোছোোঃ ম সবিন মিোোঃ িকোিি ভগিতীপুি ৩০মকব    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

826.  মিোছোোঃ তছবলিো মিগি মিোোঃ িকবুল মিোজসন ভগিতীপুি ৩০মকব    

827.  মিোোঃ মিজিিোি মৃতোঃ এিো  উদ্দীন ভগিতীপুি ৩০মকব    



 

 

 

 

ইউবনয়ন পর্ ডোয় িত দবিদ্র মদি িোজে সিকোি বনি ডোবিত মূজে কোজর্ ডি িোধ্যজি খোদ্য সস্য বিতিজনি তোবলকোোঃ(মেয়োম্যোন এিং দল)৭নং বিজ োড়ো ইউবনয়ন পবিষদ, 

বিিল, বদনো পুি। 

আই নং নোি বপতো/স্বোিীি নোি গ্রোি ৩০মকব  মিোিোইল নং স্বোক্ষি/ টিপসবি 

 

828.  মিোোঃ মিোর্োজজ্জি মিোজসন মিোিোম্মদ মিোজসন বিজ োড়ো ৩০মকব    

829.  মিোোঃ সবফকুল ইসলোি মিোোঃ তবিফ উদ্দীন বিজ োড়ো ৩০মকব    

830.  শ্রী প্রদীপ কুিোি মভৌবিক মৃত বনবখল মভৌবিক বিজ োড়ো ৩০মকব    

831.  মিো: মি োউল কবিি মিো:িব িি িিিোন বিজ োড়ো ৩০মকব    

832.  মিোছো: িোজ দো খোতুন আশিোফ আলী বিজ োড়ো ৩০মকব    

833.  মিো: িবশদুল িক মৃত ইয়োকুি আলী বিজ োড়ো ৩০মকব    

834.  বলটন সিকোি শুকুিোি সিকোি বিজ োড়ো ৩০মকব    



835.  মিোোঃ  োিোঙ্গীি আলি গবন মিোিোম্মদ বিজ োড়ো ৩০মকব    

836.  মিোোঃ িিোিক আলী মৃতোঃ সবফউদ্দীন বিজ োড়ো ৩০মকব    

837.  বলবপ িোনী বেত্তঞ্জন সিকোি বিজ োড়ো ৩০মকব    

838.  মিখো িোনী শংকি মভৌবিক বিজ োড়ো ৩০মকব    

839.  মিোোঃ িোরুনুি িবশদ আব জুি িিিোন বিজ োড়ো ৩০মকব    

840.  নবিতো িোণী অিি কৃষ্ণ বিজ োড়ো ৩০মকব    

841.  মিোোঃ িোবুল   বিি িিোম্মদ বিজ োড়ো ৩০মকব    

842.  শ্রী বিষ্ণু পদ সিকোি িিীন্দ্র নোথ সিকোি বিজ োড়ো ৩০মকব  মিোিোইল নং স্বোক্ষি/ টিপসবি 

 

843.  মিোোঃ িোবকিো খোতুন মিো িবনরুজ্জোিোন বিজ োড়ো ৩০মকব    

844.  মিোছোোঃ লোকী আিো মতৌবফক আলি বিজ োড়ো ৩০মকব    

845.  মিোোঃ মিোস্তোবফজুি িিিোন মৃতোঃ িনছুি আলী বিজ োড়ো ৩০মকব    



846.  মিোছোোঃ িজনোর্োিো মিগি বপয়োি মিোিোম্মদ বিজ োড়ো ৩০মকব    

847.  মিোোঃ শবিফুল ইসলোি লোল বিঞো বিজ োড়ো ৩০মকব    

848.  মিোোঃ অয়োবছি আলী মৃতোঃ খোব িদ্দীন বিজ োড়ো ৩০মকব    

849.  মিোোঃ িব িি িিিোন মিোোঃ  জিদ আলী বিজ োড়ো ৩০মকব    

850.  মিোছোোঃ অবফ ো খোতুন মিোোঃিোজ দুি িিিোন বিজ োড়ো ৩০মকব    

851.  মিোছোোঃ মসবলনো পোিভীন িবিনুল ইসলোি বিজ োড়ো ৩০মকব    

852.  মিোোঃ মসবলি মিয়ো মিোোঃ  বিল বিয়ো বিজ োড়ো ৩০মকব    

853.  মিোোঃ দুলোল বিয়ো মিোোঃ অবছি উদ্দীন বিজ োড়ো ৩০মকব    

854.  মিোোঃ মিোস্তি আলী মিোোঃ বিয়োজুল ইসলোি বিজ োড়ো ৩০মকব    

855.  মিো: মু োি আলী মিো: আবকি উবদ্দন বিজ োড়ো ৩০মকব    

856.  মিো: মিয়ো  উবদ্দন আি: সবিি উবদ্দন আি: বিজ োড়ো ৩০মকব    



857.  মিো: আব্দুি িিিোন মৃত আবছিবদ্দন বিজ োড়ো ৩০মকব    

858.  মিোোঃ মিোস্তফো আলী মিোোঃ আবিি উদ্দীন বিজ োড়ো ৩০মকব    

859.  মিোছো: সোজলিো খোতুন মিো:আবিনুল ইসলোি বিজ োড়ো ৩০মকব    

860.  মিো: নুি ইসলোি মৃত ইনছোন আলী বিজ োড়ো ৩০মকব  মিোিোইল নং স্বোক্ষি/ টিপসবি 

 

861.  মিো: মিোকজছদ আলী মৃত ইদু মিোিোম্মদ বিজ োড়ো ৩০মকব    

862.  মিো: মছোজলিোন আলী মিো: নুিল িক বিজ োড়ো ৩০মকব    

863.  মিো: িোবফজুল িক মৃত িস্তি আলী বিজ োড়ো ৩০মকব    

864.  মিোোঃ িবিিি িিিোন কোন্দুড়ো মিোিোম্মদ বিজ োড়ো ৩০মকব    

865.  মিোোঃ তোব মুল িক মৃতোঃ তবছি মিোিোম্মদ বিজ োড়ো ৩০মকব    

866.  মিোোঃ আব্দুল িোকী মিোোঃ উিি আলী বিজ োড়ো ৩০মকব    

867.  মিোোঃ আব্দুস সোলোি মৃতোঃ আবিনুল বিজ োড়ো ৩০মকব    



 

 

 

 

868.  মিোোঃ  য়নোল  নব িবদ্দন আজিোজিদ বিজ োড়ো ৩০মকব    

869.  মিোোঃ আব্দুল আব   মৃতোঃ য়নোল আজিদীন বিজ োড়ো ৩০মকব    

870.  মিোোঃ সোইদুি িিিোন বসদ্দীক মৃতোঃ তবিফ উদ্দীন বিজ োড়ো ৩০মকব    

871.  মিোছোোঃ বুলবুবল মিোোঃ আব্দুল িবিন বিজ োড়ো ৩০মকব    

872.  মিোছোোঃ িব ডনো  মিোোঃ িিসীন আলী বিজ োড়ো ৩০মকব    

873.  মিোোঃ মিোক্তোি আলী মিোোঃ  জিদ আলী বিজ োড়ো ৩০মকব    

874.  মিোোঃ তোজলি আলী মৃতোঃ িনী মিোিোম্মদ বিজ োড়ো ৩০মকব    

875.  মিোোঃ আবিনুল িক মিোোঃ তবি  উদ্দীন বিজ োড়ো ৩০মকব    



 

 

 

 

 

 

 

 

ইউবনয়ন পর্ ডোয় িত দবিদ্র মদি িোজে সিকোি বনি ডোবিত মূজে কোজর্ ডি িোধ্যজি খোদ্য সস্য বিতিজনি        তোবলকোোঃ(মেয়োম্যোন এিং দল)৭নং 

বিজ োড়ো ইউবনয়ন পবিষদ, বিিল, বদনো পুি। 



ক্রবিক 

নং 

নোি বপতো/স্বোিীি নোি গ্রোি ওয়োর্ ড নং আইবর্ নং মভোক্তোি মিোিোইল নং 

876.  বিকোশ েন্দ্র বিিল িি ডন বিস্তইড় ০১ ২৭১১৭৩৮০৪৩৫৪৭  

877.  নীজিন েন্দ্র িোয় কোবজ য়ো িি ডন বিস্তইড় ০১ ২৭১১৭৩৮০৪৩৫৪৫  

878.  ব্রজ ন্দ্র নোথ িোয় িবিন্দ্র নোথ িোয়ি বিস্তইড় ০১ ২৭১১৭৩৮০৪৩৫৩৩  

879.  সবু  েন্দ্র িোয় ব্রজ ন্দ্রনোথ িোয় বিস্তইড় ০১ ২৭১১৭৩৮০০০২৬৭  

880.  মিো: িোবু মসতোি মিোিোম্মদ বিস্তইড় ০১ ২৭১১৭৩৮০৪৩৫৭৬  

881.  মিো:  োবকি মিোজসন মিো োজম্মল িক বিস্তইড় ০১ ২৭১১৭৩৮০০০১৪৭  

882.  মিোছোোঃ মিজিনো মিোকজলছুি িিিোন বিস্তইড় ০১ ২৭১১৭৩৮০৩৫৪৯০  

883.  মিোোঃ িবিনুল ইসলোি মৃতোঃ তবফল উদ্দীন বিস্তইড় ০১ ২৭১১৭৩৮০৪৩৯০৬  

884.  মিোোঃ িোবুল মিোোঃআব ি মিোজসন বিস্তইড় ০১ ২৭১১৭৩৮০৫৫৫৬০  



885.  মিোছোোঃ ম সবিন আিো মিোোঃিবশদুল ইসলোি বিস্তইড় ০১ ২৭১১৭৩৮০৪৩৮৬০  

886.  বিিল েন্দ্র িোয় মৃতোঃ খুপুড়ু েন্দ্র বিস্তইড় ০১ ২৭১১৭৩৮০৪৩৫৬১  

887.  মিোোঃ ি নু মৃতোঃ কবফল উদ্দীন বিস্তইড় ০১ ২৭১১৭৩৮০৪৩৬০৬  

888.  িোবুল েন্দ্র  সুিোিীজিোিন িোয় বিস্তইড় ০১ ২৭১১৭৩৮০৪৩৫৩৭  

889.  ব জতন িোয় খুপুড়ু নোথ িোয় বিস্তইড় ০১ ২৭১১৭৩৮০৪৩৫৯৩  

890.   ব র্োবুি িিিোন মিজিরুল ইসলোি বিস্তইড় ০১ ২৭১১৭৩৮০৪৩৯১৬  

891.  িঙ্গলী িোনী র্বতন েন্দ্র িোয় বিস্তইড় ০১ ২৭১১৭৩৮০৪৩৫৬০  

892.  উজ্জল কুিোি সিকোি িলো েন্দ্র িোয় বিস্তইড় ০১ ২৭১১৭৩৮০৪৩৫৫৭  

893.  মিোোঃ িবফ  উদ্দীন বিয়ো  উদ্দীন বিস্তইড় ০১ ২৭১১৭৩৮০৪৩৫০৮  

894.  মিোছোোঃ বিলনী মিোোঃ িোিোতোি বিস্তইড় ০১ ২৭১১৭৩৮০৪৩৭৩৫  

895.  মিোোঃ  োিোঙ্গীি আলি মৃতোঃ খোব ি উদ্দীন বিস্তইড় ০১ ২৭১১৭৩৮০৪৩৮২৭  



896.  মিোোঃ আব্দুস সোলোি সোপোতুল্লো বিস্তইড় ০১ ২৭১১৭৩৮০৪৩৪৫৮  

897.  মিোোঃ আদুল মিোজসন মৃতোঃ কোজশি আলী বিস্তইড় ০১ ২৭১১৭৩৮০৪৩৬১৭  

898.  মিোোঃ মিো োজম্মল িক মৃতোঃ িোজেন আলী বিস্তইড় ০১ ২৭১১৭৩৮০৪৩৯৪৯  

899.  মিোোঃ আবিনুল  মিোোঃ  বিি উদ্দীন বিস্তইড় ০১ ২৭১১৭৩৮০৪৩৭৫৬  

900.  সোইয়োদুল ইসলোি মলোকিোন আলী বিস্তইড় ০১ ২৭১১৭৩৮০৪৩৫২১  

901.  আলতোি মিোজসন মৃতোঃ িোসোন আলী বিস্তইড় ০১ ২৭১১৭৩৮০৪৩৭৫০  

902.  মিোছোোঃ আজলপ  োন   োজিদো খোতুন বিস্তইড় ০১ ২৭১১৭৩৮০৪৩৯০১  

903.  মিোোঃ  োবিদুল ইসলোি মিোোঃ িিজসন আলী বিস্তইড় ০১ ২৭১১৭৩৮০৪৩৫৮৩  

904.  মিোোঃ আব্দুল  বলল মসতোি মিোিোম্মদ বিস্তইড় ০১ ২৭১১৭৩৮০৪৩৫৬৭  

905.  মিোোঃ িইনুল ইসলোি মিোোঃ িনছুি আলী বিস্তইড় ০১ ২৭১১৭৩৮০৪৩৫২৩  

906.   োিোরুল ইসলোি মৃতোঃ িোজসন আলী বিস্তইড় ০১ ২৭১১৭৩৮০৪৩৯৮০  



907.  মিোোঃ আব্দুি িোজ্জোক মিোোঃ  বিি উদ্দীন বিস্তইড় ০১ ২৭১১৭৩৮০৪৩৭৫৪  

908.  বিুন েন্দ্র দোস পুবলন েন্দ্র দোস বিস্তইড় ০১ ২৭১১৭৩৮০৪৩৪৭৪  

909.  ছোিসুল আলি মলোকিোন আলী বিস্তইড় ০১ ২৭১১৭৩৮০৪৩৭৫৮  

910.  আবশস সিকোি িীজিন্দ্রনোথ সিকোি বিস্তইড় ০১ ২৭১১৭৩৮০৪৩৪৩১  

911.  বনিোই সিকোি িীজিন্দ্রনোথ সিকোি বিস্তইড় ০১ ২৭১১৭৩৮০৪৩৪৩৫  

912.  আনোরুল ইসলোি মিোোঃ  বিি উদ্দীন বিস্তইড় ০১ ২৭১১৭৩৮০৪৩৭৬০  

913.  মিোছোোঃ েোয়নো মিোশোিফ আলী বিস্তইড় ০১ ২৭১১৭৩৮০৪৩৮৫৪  

914.  মিোছোোঃ মিোজত ো আককোশ আলী বিস্তইড় ০১ ২৭১১৭৩৮০৪৩৮৪৩  

915.  িজনোয়োিো মিগি মিজিিোি আলী বিস্তইড় ০১ ২৭১১৭৩৮০৪৩৮৫৬  

916.  মিোছোোঃ কুলছুিো মিগি মৃতোঃ মিো োফ্ফি মিোজসন বিস্তইড় ০১ ৫০৮৫৩৮৭১৫৫  

917.  মিোোঃ মসোজিল িোনো মৃতোঃ সোিোদ উদ্দীন বিস্তইড় ০১ ২৭১১৭৩৮০০০২৬৯  



918.  মিোোঃ বিপ্লি আলী মিোোঃ িনছুি আলী বিস্তইড় ০১ ২৭১১৭৩৮০৪৩৯২৬  

919.  মিোোঃ মিোস্তফো কোিোল মিোোঃ িনছুি আলী বিস্তইড় ০১ ২৭১১৭৩৮০৪৩৭০১  

920.  আবিনুল ইসলোি মৃতোঃ তবফল উদ্দীন বিস্তইড় ০১ ২৭১১৭৩৮০৪৩৯০৮  

921.   মশফোলী মিগি মিোোঃ আব্দুল িোন্নোন বিস্তইড় ০১ ২৭১১৭৩৮০৪৩৮৭১  

922.  গজনশ েন্দ্র  উত্তি েন্দ্র িোয় বিস্তইড় ০১ ২৭১১৭৩৮০০০১৫১  

923.  আবনছুি িিিোন মৃতোঃ আব্দুল  বলল বিস্তইড় ০১ ২৭১১৭৩৮০৪৩৮২৯  

924.  মিোছোোঃ  বিনো খোতুন মিোোঃ আব ি আলী বিস্তইড় ০১ ২৭১১৭৩৮০৪৩৯৫৬  

925.  শ্রী বিনয় েন্দ্র িোয় শ্রী িিীন্দ্র নোথ বিস্তইড় ০১ ২৭১১৭৩৮০৪৩৯৯৭  

926.  মিোোঃ অফোত আলী মৃতোঃ আবিি উদ্দীন বিস্তইড় ০১ ২৭১১৭৩৮০৪৩৯৭২  

927.  শ্যোিল েন্দ্র িোয় পজিশ েন্দ্র িোয় বিস্তইড় ০১ ২৭১১৭৩৮০৪৩৬১১  

928.  প্রদীপ কুিোি সিকোি িিোজদি কুিোি  বিস্তইড় ০১ ২৭১১৭৩৮০৪৩৪৮৩  



 

 

 

 

 

ইউবনয়ন পর্ ডোয় িত দবিদ্র মদি িোজে সিকোি বনি ডোবিত মূজে কোজর্ ডি িোধ্যজি খোদ্য সস্য বিতিজনি তোবলকোোঃ(মেয়োম্যোন এিং দল)৭নং বিজ োড়ো ইউবনয়ন পবিষদ, বিিল, 

বদনো পুি। 

ক নং নোি বপতো/স্বোিীি নোি গ্রোি পবিিোন মিোিোইল নং স্বোক্ষি/ টিপসবি 

৯২৯ মিোোঃ আব্বোস আলী মগোবলি মিোিোম্মদ িিজগোবিন্দপুি ৩০মকব    

৯৩০ মিোোঃ মিোকতোরুল মিোোঃ িোবফ  উদ্দীন িিজগোবিন্দপুি ৩০মকব    

৯৩১ মিোোঃ বতমুি আলী মৃতোঃ কবছি উদ্দীন িিজগোবিন্দপুি ৩০মকব    

৯৩২ আফ োল মিোজসন মৃতোঃ তবিফ উদ্দীন িিজগোবিন্দপুি ৩০মকব    

৯৩৩ আবিনুল ইসলোি মিোোঃ মসোজলিোন িিজগোবিন্দপুি ৩০মকব    

৯৩৪ মিোছোোঃ বিনো খোতুন মিোোঃ ফবিদ আলি িিজগোবিন্দপুি ৩০মকব    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৯৩৫ বফজিো ো খোতুন মিোোঃ িোেোন আলী িিজগোবিন্দপুি ৩০মকব    

৯৩৬ মিোোঃ িবিিি িিিোন মৃতোঃ িবিি উদ্দীন িিজগোবিন্দপুি ৩০মকব    

৯৩৭ মিোোঃ সুিত আলী মিোোঃ খবলল িিজগোবিন্দপুি ৩০মকব    

৯৩৮ মছজকন্দোি আলী মিোোঃ খবতি উদ্দীন িিজগোবিন্দপুি ৩০মকব    



 

 

ইউবনয়ন পর্ ডোয় িত দবিদ্র মদি িোজে সিকোি বনি ডোবিত মূজে কোজর্ ডি িোধ্যজি খোদ্য সস্য বিতিজনি সংজশোবিত তোবলকোোঃ  

৭নং বিজ োড়ো ইউবনয়ন পবিষদ, বিিল, বদনো পুি। 

ক্রবিক নং  নোি বপতো/স্বোিীি নোি গ্রোি ওয়োর্ ড নং আইবর্ নং মিোিোইল নং 

1.  মিোছোোঃ কুলছুিো মিগি মৃতোঃ মিো োফ্ফি মিোজসন বিস্তইড় ০১ ৫০৮৫৩৮৭১৫৫  

2.  মিোোঃ সবিদুল িক  ছোয়ফুল িক মদোগোছী ০২ ৬৪৩৬২০০৭৭৫  

3.  মিোোঃ িোজছদ মৃতোঃ মিছোল মিোিোম্মদ মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮০৩৭৬৯৮  

4.  মিোছোোঃ িিেনো খোতুন মিোোঃ ইসিোইল মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮০৫৪৮৬৩  

5.  মিোোঃ মিো োিোি আলী মৃতোঃ মিশোি মিোিোম্মদ মদোগোছী ০২ ২৭১১৭৩৮০৩৭৫৩৬  

6.  মিোোঃ তছবলি ফ ি আলী মদোগোছী ০২ ৬৪৩৬০১৩৯৩৯  

7.  মিোছোোঃ আজিদো মৃতোঃ নুিল ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০৩৫৪৮৬  

8.  মিোছোোঃ আজলিো খোতুন মিোোঃ কবছি উদ্দীন ভিোনীপুি ০৩ ৫৯৮৫৬৬২০১৩ ০১৭৫৮-৩৭৫৩৭২ 

9.  মিোোঃ  বিি উদ্দীন মৃতোঃ নবিি উদ্দীন ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০৩৫০৩৩  

10.  মিোোঃ বিিোজুল ইসলোি মিোোঃ আশিোফ আলী ভগিোনপুি ০৪ ৫০৬৯৯৪১১১৯  

11.  মিোছোোঃ বিনোিো পোিভীন মিোোঃ আব্দুল িোন্নোন মুিোদপুি ০৪ ৭৭৫৯৪৫৩৯০০  

12.  মিোোঃ আবুল কোলোি মিোোঃ আব্দুস সোিোদ উত্তি িিলো ০৫ ৫০৮৯৬১৬৫৯২  

13.  মিোোঃ িোবুল মিোজসন িবিি উদ্দীন আিোজম্মদ উত্তি িিলো ০৫ ৫৯৮৬৫৯৬৮৪৮  

14.  মিোছোোঃ ইসজিো তোিো ইউসুফ আলী দক্ষীন িিলো ০৬ ৪১৮৬২২৬৪১৩  

15.  মিোোঃ আজিদ আলী আব্দুল গফ্ফোি দক্ষীন িিলো ০৬ ৯৫৬৮১৯৫২৯২  

16.  মিোছোোঃ আফছুিো খোতুন মিোোঃ িোবফ  উদ্দীন দক্ষীন িিলো ০৬ ৫৫৩৬২২৪২৩০  

17.  বনতী িোনী িোয় মৃতোঃ  জগন েন্দ্র িোয় শ্রীকৃষ্ণপুি ০৬ ২৭১১৭৩৮০৪১১০৭  

18.  মিোোঃ মিোকজছদ আলী মৃতোঃ তোব ি মিোিোম্মদ আমুবলয়ো ০৭ ২৭১১৭৩৮০৩৬৯৩৯  

19.  মিোোঃ আফছোি আলী মিোোঃ মিোকবুল মিোজসন লক্ষী ল ০৭ ২৭১১৭৩৮০৪১৫৭৮  

20.  মিোোঃ আবশদুি িিিোন মিোস্তফো আমুবলয়ো ০৭ ৪১৮৫৬৩৯২৪৪  

21.  মিোোঃ ফোরুক মিোোঃ িোবিবুি িিিোন িোিোিোি ০৭ ২৭১১৭৩৮০৪৪৩৩৭  

22.  মিোোঃ িবিদুল ইসলোি মিোোঃ খবতি উদ্দীণ িোিোিোি ০৭ ৩২৮৫৮৮৯৩৫২  

23.  মিোোঃ িবফকুল ইসলি মিোোঃ সজলিোন আলী লক্ষী ল ০৭ ২৭১১৭৩৮০৪০১১৮  

24.  মিোছোোঃ আজলয়ো মিগি মিোোঃ িব িি িিিোন িোিোিোি ০৭ ৬৮৮৫৮৫৮৭৮৪  

25.  মিোোঃ নুরু িবিি উদ্দীন িোিোিোি ০৭ ১৪৮৬০৫৮২৬  

26.  মিোোঃ আজনোয়োি মিোজসন কুদ্দুস িোিোিোি ০৭ ৬৪৩৬২৪২০৪১  

27.  মিোসোোঃ আয়শো খোতুন মিোোঃ আশিোফ আলী ভগিোনপুি ০৪ ৯১৩৫৬৬০৯৮৪  

28.  মিোোঃ িকজলছুি িিিোন মগজন্দড়ু মিোিোম্মদ যুবগিোিী ০৩ ২৮৩৬১৯৯১৮৮  



ইউবনয়ন পর্ ডোয় িত দবিদ্র মদি িোজে সিকোি বনি ডোবিত মূজে কোজর্ ডি িোধ্যজি খোদ্য সস্য বিতিজনি সংজশোবিত তোবলকোোঃ 

৭নং বিজ োড়ো ইউবনয়ন পবিষদ, বিিল, বদনো পুি। 

 

 

 

 

 

 

29.  মিোোঃ িজনোয়োি মিোজসন মিোোঃ উিি আলী বিজ োড়ো ০১ ৮৬৮৬০৯০৩১০  

ক্রবিক নং  নোি বপতো/স্বোিীি নোি গ্রোি ওয়োর্ ড নং আইবর্ নং মিোিোইল নং 

30.  মিোছোোঃ সোলিো আবুল কোজশি ভগিোনপুি ০৪ ৯৫৬৭৯২০৬৫৮  

31.  মিোোঃ আিোেোন আলী মিোোঃ িোজেন আলী িল্লভপুি ০৮ ২৭১১৭৩৮০৪৪২২২  

32.  মিোছোোঃ সোজিিো মিগি মৃতোঃ খবিি উদ্দীন িসুলশোিোপুি ০৯ ৫৫৩৫৭০১৩৫২  

33.  মিোছোোঃ লোইলী মিোিোম্মদ আলী িসুলশোিোপুি ০৯ ৯৫৬৭৯৩৮৭৬৭  

34.  শুফোলী িোনী ভোল েোন িি ডন িোনপুি ০৯ ১৯৩৬১৪১১৫৭  

35.  মিোছোোঃ তিবিনো খোতুন িবফ  উদ্দীন িসুলশোিোপুি ০৯ ৯১৩৫৬৯৪৬৬০  

36.  মিোোঃ আ োিোি আলী মসিো  উদ্দীন শ্রীকৃষ্ণপুি ০৬ ৮৬৮৭৭২৯৯৮১  

37.  মিোোঃ সবু  বিঞো আব্দুল িব দ িোিোিোি ০৭ ৯৫৬২৩৪৮৩১৯  

38.  মিোছোোঃ আলফোতুন দুক্ষু িল্লভপুি ০৮ ৮৬৮৬০৯৭৮৬৯  

39.  মিোছোোঃ আনছুিো খোতুন িবছি উদ্দীন িল্লভপুি ০৮ ৬৮৮৬২৪৭৭০৬  

40.  মিোছোোঃ মুক্তো িোনু আব্দুল ছোত্তোি িল্লভপুি ০৮ ১৪৮৬০৫৫০৮৮  

41.  মিোোঃ আলিগীি মিোজসন মিোোঃ িোবিবুি িিিোন িল্লভপুি ০৮ ৯৫৭৭১৫৯১০৭  

42.  মিোোঃ ফোরুক মিোজসন মিোোঃ আব্দুল িোজলক িল্লভপুি ০৮ ৮২২৭০২৫০৬৪  

43.  মিোছোোঃ ছবিনো খোতুন মিোোঃ সবফউদ্দীন আিজম্মদ িল্লভপুি ০৮ ৯১৩৬২৫৮৩০৯  

44.  মিোছোোঃ বশবিন নোিোি মিোোঃ ওিোয়দুি িিিোন ভিোনীপুি ০৩ ২৭১১৭৩৮০৩৬০০৪  

45.  মিোছোোঃ নোবছিো খোতুন মিোোঃ িইনদ্দীন িল্লভপুি ০৮ ৬৮৮৬২৪৫০৬৪  

46.  মিোবকিো খোতুন মিোোঃ ওয়োজিদ আলী িোনপুি ০৯ ৫৯৮৬১০৪০৫৬  

47.  মিোছোোঃ বশবিন আক্তোি মিোোঃ িোবফ  উদ্দীন িোনপুি ০৯ ৭৩৩৬১১৯২৭১  

48.  মিোছোোঃ সুবফয়ো মিগি িবিি মুবি ভগিোনপুি ০৪ ৫০৮৫৮২৬২৩৭  

49.  নোছবিন আক্তোি খোইরুল ইসলোি মুিোদপুি ০৪ ১৯৮৫১৫৯১৯০৫৭৭৮৯৫২  

50.  মিোছোোঃ তিবিনো খোতুন মিোোঃ মিো োফ্ফি মিোজসন দক্ষীন িিলো ০৬ ২৭১১৭৩৮০৪০৯০৫  

51.  মিোছোোঃ রুিো পোিভীন মিোোঃ মিলোল িল্লভপুি ০৮   ২৭১১৭৩৮০০০০১৬৮  

52.  মিোোঃ িোসুদ িোনো মিোোঃ আবুল কোজশি বিস্তইড় ০১ ৫০৮৬৩৮৯৭৭১  



 

 

 

 

 

 


