
৭ নং মঘী ইউিনয়ন পিরষদ 
উপেজলা: মাগুরা সদর, জলা:মাগুরা 

ভিজিড চাউল/গম িবতরেনর মা ার রাল। 
িবতরেনর মাস:                                             িবতরেনর তািরখ : 

নং দ: মিহলার নাম িপতা/ ামীর নাম াম পিরমান াপেকর া র সনা কারীর 
া র 

িবতারনকারীর 
া র 

ম ব  

১ আেমনা খাতুন  ামী মৃত ছারমান শাবাড়ীয়া ৩০কিজ     
২ অজুফা বগম  ামী শিহদ িব: মিহষাডা া ৩০কিজ     
৩ পািপয়া পারভীন ামী নােয়ব আলী শাবাড়ীয়া ৩০কিজ     
৪ িপি রা খাতুন  ামী শাহারুল ইস: মিহষাডা া ৩০কিজ     
৫ মাঝু িবিব  িপংমৃত কিফল িব: মিহষাডা া ৩০কিজ     
৬ ছােয়রা বগম  ামী লুতফার িব: মিহষাডা া ৩০কিজ     
৭ রেহনা পারভীন ামী বজলু ম ল শাবাড়ীয়া ৩০কিজ     
৮ রুপালী বগম ামী  পু িময়া শাবাড়ীয়া ৩০কিজ     
৯ সিলনা বগম  ামী ফা াহ  শাবাড়ীয়া ৩০কিজ     
১০ ময়না বগম  ামী তাির ল ইস: শাবািড়য়া  ৩০কিজ     

                          



                               ৭ নং মঘী ইউিনয়ন পিরষদ 
উপেজলা: মাগুরা সদর, জলা:মাগুরা 

ভিজিড চাউল/গম িবতরেনর মা ার রাল। 
িবতরেনর মাস:                                             িবতরেনর তািরখ : 

নং দ: মিহলার নাম িপতা/ ামীর নাম াম পিরমান াপেকর া র সনা কারীর 
া র 

িবতারনকারীর 
া র 

ম ব  

১১ রিহমা খাতুন  ামী রা ম মাল া শাবাড়ীয়া ৩০কিজ     
১২ জাৎ া খাতুন  ামী নজরুল মাল া বড়খড়ী ৩০কিজ     
১৩ া খাতুন  িপং জিলল িব:  বড়খড়ী ৩০কিজ     
১৪ মেনায়ারা খাতুন  ামী সাগর িময়া  বড়খড়ী ৩০কিজ     
১৫ শািহনা খাতুন  ামী সিরম  ফিকর  সত পুর ৩০কিজ     
১৬ শািহনারা খাতুন  ামী খিলল িব:  সত পুর ৩০কিজ     
১৭ িলিপ বগম  ামী নুরইসলঅম  সত পুর ৩০কিজ     
১৮ পূিনমা িব:  ামী পন মার িব:  বড়খড়ী ৩০কিজ     
১৯ ফােতমা খাতুন  ামী আদম মাল া ছয়চার ৩০কিজ     
২০ 
 

মিজনা খঅতুন  ামী  আ: ুস  ছয়চার ৩০কিজ     

                                                                                                      



 

                                                     ৭ নং মঘী ইউিনয়ন পিরষদ 
উপেজলা: মাগুরা সদর, জলা:মাগুরা 

ভিজিড চাউল/গম িবতরেনর মা ার রাল। 
িবতরেনর মাস:                                             িবতরেনর তািরখ : 

নং দ: মিহলার নাম িপতা/ ামীর নাম াম পিরমান াপেকর া র সনা কারীর 
া র 

িবতারনকারীর 
া র 

ম ব  

২১ সািবনা খাতুন  ামী এেকাত িব:  ছয়চার ৩০কিজ     
২২ আেনায়ারা খাতুন  ামী নবাব আলী শখপাড়া ৩০কিজ     
২৩ আৈলয়া খাতুন  ামী নুরইসলাম  শখপাড়া ৩০কিজ     
২৪ সালমা খাতুন  ামী িজয়াউর রহমান  ছয়চার ৩০কিজ     
২৫ চ া খাতুন  ামী চৗধর  ছয়চার ৩০কিজ     
২৬ রেবকা খাতুন  ামী আবুব ার িছি ক মঘী ৩০কিজ     
২৭ রেহনা বগম  ামী বাকী মাল া মঘী ৩০কিজ     
২৮ রােকয়া বগম  ামী সিলম শখ  মঘী ৩০কিজ     
২৯ ঠা া িবিব  ামী ছরমত মাল া মঘী ৩০কিজ     
৩০ রুিমচা বগম  ামী হািলম ম ল আিড়য়াকাি  ৩০কিজ     



 
৭ নং মঘী ইউিনয়ন পিরষদ 

উপেজলা: মাগুরা সদর, জলা:মাগুরা 
ভিজিড চাউল/গম িবতরেনর মা ার রাল। 

িবতরেনর মাস:                                             িবতরেনর তািরখ : 
নং দ: মিহলার নাম িপতা/ ামীর নাম াম পিরমান াপেকর া র সনা কারীর 

া র 
িবতারনকারীর 

া র 
ম ব  

৩১ িমনা খাতুন  ামী আকবার মাল া শাবাড়ীয়া ৩০কিজ     
৩২ অিনতা রানী ম ল  ামী রনজীত ম ল মঘী ৩০কিজ     
৩৩ র ভানু  ামী সালাম িব:  িততারখঁাপাড়া ৩০কিজ     
৩৪ মিজনা খাতুন  ামী জািহদুল ইসলাম  বুধইরপাড়া ৩০কিজ     
৩৫ তাসিলমা খাতুন  ামী মেনািময়া  বুধইরপাড়া ৩০কিজ     
৩৬ রুপা খাতুন  ামী নাজমুল হাসান  বধুইরপাড়া ৩০কিজ     
৩৭ আরিজনা খাতুন  ামী ইনজাল শরীফ  বুধইরপাড়া ৩০কিজ     
৩৮ মুি  খাতুন  ামী আিজজার  বুধইরপাড়া ৩০কিজ     
৩৯ সাজু িবিব  ামী হােমদ মাল া  মাঝ াম ৩০কিজ     
৪০ আেমনা খাতুন  সআমী ফিছয়ার িব:  বুধইরপাড়া ৩০কিজ     



                                                                                                  
                                                            ৭ নং মঘী ইউিনয়ন পিরষদ 

উপেজলা: মাগুরা সদর, জলা:মাগুরা 
ভিজিড চাউল/গম িবতরেনর মা ার রাল। 

িবতরেনর মাস:                                             িবতরেনর তািরখ : 
নং দ: মিহলার নাম িপতা/ ামীর নাম াম পিরমান াপেকর া র সনা কারীর 

া র 
িবতারনকারীর 

া র 
ম ব  

৪১ িচকনা খাতুন  ামী িলয়াকত শরীফ  বুধইরপাড়া ৩০কিজ     
৪২ সািময়া খাতুন  ামী জামাল খা  বুধইরপাড়া ৩০কিজ     
৪৩ শাবানা খাতুন  ামী িমলন মি ক  মাঝ াম ৩০কিজ     
৪৪ ভানু িবিব  ামী লুতফার িব:  মাঝগাম ৩০কিজ     
৪৫ ফুলজাহান বগম  ামী আবু তােলব শখ িততারখঁাপাড়া ৩০কিজ     
৪৬ আেনা খাতুন  ামী আহা দ আলী বুধইরপাড়া ৩০কিজ     
৪৭ মরী খাতুন  ামী হিববর বুধইরপাড়া ৩০কিজ     
৪৮ জসিমন  ামী নািজর মাল া ল ারপুর ৩০কিজ     
৪৯ রুপালী খাতুন  ামী ওসমান  দ:নওয়াপাড়া ৩০কিজ     
৫০ বড়ু িবিব  ামী ইউছুপ কাজী  আ ুলবািড়য়া ৩০কিজ     



৭ নং মঘী ইউিনয়ন পিরষদ 
উপেজলা: মাগুরা সদর, জলা:মাগুরা 

ভিজিড চাউল/গম িবতরেনর মা ার রাল। 
িবতরেনর মাস:                                             িবতরেনর তািরখ : 

নং দ: মিহলার নাম িপতা/ ামীর নাম াম পিরমান াপেকর া র সনা কারীর 
া র 

িবতারনকারীর 
া র 

ম ব  

৫১ সািহদা খাতুন  ামী ফিছয়ার  রািজেবরপাড়া ৩০কিজ     
৫২ হািসয়ারা বগম  ামী সােহব িব:  ল ারপুর ৩০কিজ     
৫৩ নািছমা খাতুন  ামী সেরায়ার মাল া ল ারপুর ৩০কিজ     
৫৪ রেহনা খাতুন  ামী ওিলয়ার  দ: নওয়াপাড়া ৩০কিজ     
৫৫ রািজনা খাতুন ামী তাতা িময়া  কাপাসহা  ৩০কিজ     
৫৬ জাহরা খাতুন  ামী মাকাে স  কাপাসহা  ৩০কিজ     
৫৭ সিখনা বগম  ামী আবু তােলব  ভাবনহা  ৩০কিজ     
৫৮ ছােলহা খাতুন  ামী রুেবল িশকদার  ভাবনহা  ৩০কিজ     
৫৯ জেবদা খাতুন  ামী সামাদ মাল া ভাবনহা  ৩০কিজ     
৬০ জিরনা বগম  ামী আশরাফ মাল া কাপাসহা  ৩০কিজ     

  



 ৭ নং মঘী ইউিনয়ন পিরষদ 
উপেজলা: মাগুরা সদর, জলা:মাগুরা 

ভিজিড চাউল/গম িবতরেনর মা ার রাল। 
িবতরেনর মাস:                                             িবতরেনর তািরখ : 

নং দ: মিহলার নাম িপতা/ ামীর নাম াম পিরমান াপেকর া র সনা কারীর 
া র 

িবতারনকারীর 
া র 

ম ব  

৬১ তারা খাতুন  ামী আমজাদ ল ার  কাপাসহা  ৩০কিজ     
৬২ রীনা খাতুন  ামী আছালত কাজী  লা ৩০কিজ     
৬৩ নুরজাহান বগম  ামী হােতম মাল া লা ৩০কিজ     
৬৪ পারভীনা বগম  ামী আ ার শখ  লা ৩০কিজ     
৬৫ ম ুরা খাতুন  ামী ইমারত  লা ৩০কিজ     
৬৬ আখিলমা খাতুন ামী বজলুর রহমান লা ৩০কিজ     
৬৭ অিনমা সরকার  ামী াপন সরকার  কচুয়াডুিব ৩০কিজ     
৬৮ রখা থাতুন  ামী শাহাদত  দ: বীরপুর ৩০কিজ     
৬৯ আ ুরা বগম  ামী ছেলমান িব:  আ ারদাহ ৩০কিজ     
৭০ পিব া রানী িব:  ামী কানাই িব:  িনিধপুর ৩০কিজ     

 



৭ নং মঘী ইউিনয়ন পিরষদ 
উপেজলা: মাগুরা সদর, জলা:মাগুরা 

ভিজিড চাউল/গম িবতরেনর মা ার রাল। 
িবতরেনর মাস:                                             িবতরেনর তািরখ : 

নং দ: মিহলার নাম িপতা/ ামীর নাম াম পিরমান াপেকর া র সনা কারীর 
া র 

িবতারনকারীর 
া র 

ম ব  

৭১ ঝণা বগম  াশী শিরফুল ইসলাম  খানাবাড়ীয়া ৩০কিজ     
৭২ সূয বান িবিব  ামী আছাদ মাল া দাসনা ৩০কিজ     
৭৩ সােমলা বগম  ামী বািরক মাল া দাসনা ৩০কিজ     
৭৪ শাি  রানী ামী সনাতন িব:  িব ু পুর ৩০কিজ     
৭৫ সানাবান  ামী ফুলিময়া  আ ারদাহ ৩০কিজ     
৭৬ িরনা খাতুন  ামী িরজাউল  খানাবাড়ীয়া ৩০কিজ     

উপি ত সদস  বৃে র া র  
১.                                                  ৭.                              
২.                                                  ৮. 
৩.                                                  ৯. 
৪.                                                  ১০. 
৫.                                                  ১১. 
৬.                                                  ১২. 


