
                                                                       

 

  ভিভিভি কর্মসূচীর িন্য উপকার ভিাগী র্ভিলা ভন্র্মাচনন্র তাভলকার চূড়ান্ত ছকঃ                                                     

                                                                                                                               ভিভিভি চক্রঃ      ২০১৯-২০২০ 

        ইউভন্য়ন্ঃ ১ন্ং দুল্লা,                                                                                               উপনিলাঃ রু্ক্তাগাছা,                                                                              ভিলাঃ র্য়র্ন্ভসংি। 

 

 

 

ক্রভর্ক 

ন্ং 

ভিভিভি র্ভিলার ন্ার্ র্য়স িাতীয় পভরচয় পত্র ন্ম্বর ভপতা, স্বার্ী অথর্া অভিিার্নকর ন্ার্ পভরর্ানরর 

সদসয 

সংখ্যা 

ওয়ািম  

ন্ং 

গ্রার্ পাড়া/র্িল্লা র্ন্তর্য 

1 ‡gvQv:bvRgv LvZzb 31 6116534855199 ‡gv:Av:iwng 3 07© `yMvsMv(PwÛgÛc) `wÿb  

2 ‡gvQv:kvwnbv †eMg 33 6116534855204 AvtMdzi 5 07 `yMvsMv(PwÛgÛc)   

3 ‡gvQv:Lvw`Rv †eMg 25 1993611653400148 ‡gvt‡mwjg wgqv 4 07 `yMvsMv(PwÛgÛc)   

৪ ভর্র্লা ভর্গর্ ৪১ ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৯৯৮ স্বার্ী- িুলিাস ৪ ০৭ ন্াভলখ্ালী   

5 mvjgv `viæ 30 6116534856047 KbK nvDB 6 07 bvwj Lvwj   

6 ‡gvQv:mwLbv LvZzb 46 6116534856326 ‡gvtAvãym Qvjvg 3 07 ‰eivMxi evM   

7 ‡gvQv:wegjv LvZzb 38 6116534855919 ‡gvtwniv wgqv 5 07 bvwj Lvwj   

8 ‡gvQv:gv‡R`v LvZzb 46 61165354844183 ‡gvtwmivR DwÏb  2 07 ivg cyi   

                                      চূড়ান্ত তাভলকা প্রস্তুতকারী 

                               

                                         স্বাক্ষরঃ 

পদর্ীঃ সদসয সভচর্, ইউ,ভপ ভিভিভি র্ভিলা র্াছাই কভর্টি 

                     

                                                                                    স্বাক্ষরঃ    

 

                                                                  পদর্ীঃ সিাপভত ইউ,ভপ ভিভিভি র্ভিলা র্াছাই কভর্টি                                                                                                                                                                             

 

                                        স্বাক্ষরঃ 

 

                      পদর্ীঃ উপনিলা র্ভিলা ভর্ষয়ক কর্মকতম া 

সদসয সভচর্,উপনিলা ভিভিভি কভর্টি/ইউএন্ও কততম ক অভপমত দাভয়ত্বপ্রাপ্ত কর্মকতম া 

                                                                       চূড়ান্ত তাভলকা অনু্নর্াদন্কারীঃ 

 

                                                                                    স্বাক্ষরঃ                                                                পদর্ীঃ 

উপনিলা ভন্র্মািী অভিসার (ইউ এন্ ও) 

                                                                        সিাপভত, উপনিলা ভিভিভি কভর্টি। 

 



ক্রভর্ক  ভিভিভি র্ভিলার ন্ার্ র্য়স িাতীয় পভরচয় পত্র ন্ম্বর ভপতা, স্বার্ী অথর্া অভিিার্নকর ন্ার্ পভরর্ানরর 

সদসয সংখ্যা 
ওঃ গ্রার্ পাড়া/র্িল্লা র্ন্তর্য 

৯ gwR©bv †eMg  49 ৬১১৬৫৩৪৮৫৯১৩৮ আবু্দস সার্াদ ৩ ০৮ িনের র্াইদ   

১০ ivwk`v †eMg  28 1990611654400045 ভখ্াকন্ ভর্য়া ৫ ০৮ িনের র্াইদ    

১১   †gvQvtAvmgv †eMg 27 19916116534000126 ভর্াশাররি ভিানসন্ ৪ ০৮ কার্াভরয়া   

১২ শার্ছুন্নািার 36 ৬১১৬৫৩৪859321 ভখ্ারনশদ আলর্ ৪ ০৮ িনের র্াইদ   

১৩ ভর্াছাtkvnvbvR Av³vi 29 ৬১১৬৫৩৪857932 ভর্ািাজ্জল ভিানসন্ ৫ ০৮ কার্াভরয়া   

১৪  ‡mvnvMx †eMg 30 ৬১১৬৫৩৪859309 িালাল উভিন্ ৫ ০৮ িনের র্াইদ   

১৫  k¨vgjx †eMg  33 ৬১১৬৫৩৪8৫৯৩০৮ ভিয়াউর রির্ান্ ৪ ০৮ িনের র্াইদ   

১৬  †gvQvtwkwibv †eMg 29 ৬১১৬৫৩৪৮৫৮২৫৯ হুর্ায়ুন্ কভর্র ৫ ০৮ িনের র্াইদ   

১৭  ভর্াছাঃ আয়শা আক্তার ৪১ ৬১১৬৫৩৪৮৪৩২১০ ভর্াঃ আবু্দর রভশদ তারা ৪ ০২ িভররার্পুর   

১৮ ভরাভিন্া আক্তার ৪১ ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৩০৫ ভর্াঃ িারুন্ ভর্য়া ৫ ০২ িভররার্পুর   

১৯ ভশভরন্া আক্তার ২৬ ১৯৯২৬১১৬৫৩৪০০০০৩১ সুলতান্ ভর্য়া ৬ ০২ চকচভির্িপ   

২০ আল্পন্া খ্াতুb ৩১ ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৫২০ ভর্াঃ ভর্ষ্টার আলী ২ ০২ চকচভির্িপ   

২১  িাভসন্া ভর্গর্ ৩৩ ৬১১৬৫৩৪৮৪১৩৯৬ আন্াদুল ২ ০২ রার্াকান্া   

২২  ভর্াছাঃ কািলী  ৩৪ ৬১১৬৫৩৪৮৪২৯৩৪ আর্িাদ আলী ৩ ০২ ভগাভর্ন্দর্াড়ী   

২৩ রভির্া  ৩০ ২৬৯৪৮১৩৪৯৩৬৮৯ ভর্াঃ সুর্ার আলী ৪ ০২ ভগাভর্ন্দর্াড়ী   

২৪  র্নন্ায়ারা ভর্গর্ ৪১ ৬১১৬৫৩৪৮৪২০৪৮ ভর্াঃ অভল আিনেদ ৪ ০২ গনয়শপুর   

২৫ ‡gvQvt‡iby LvZzb 50 ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৭৮২ ‡gvtAvãyj Kwig ৪ ০৩ কত ষ্টপুর   

২৬ ‡gvQvtkvcjv †eMg ৩১ ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৬৬৭ ‡gvt †gvdv¾j †nv‡mb ৪ ০৩ কত ষ্টপুর   

২৭ ‡gvQvt iIkvbv ৩৪ ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৩৮৩ Avt Rwjj ৫ ০৩ রঘুন্াথপুর   

২৮  Avw¤^qv LvZzb  ৩২ ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৯৭৫ র্ির আলী ৪ ০৩ রঘুন্াথপুর   

২৯ myiR evby  ৩৫ ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৯৫৬ ‡gvt dRi Avjx ৬ ০৩ রঘুন্াথপুর   

৩০ ‡gvQvt nvwmbv LvZzb ৩২ ৬১১৬৫৩৪৮৫৩৪২ ‡gvt wejøvj †nv‡mb ৪ ০৩ রঘুন্াথপুর   

৩১ ‡gvQvtAvKwjgv LvZzb ২৮ ৬১১৬৫৩৪৮৪৫০০৬ ‡gvt dviæK †nv‡mb ৪ ০৩ ধানু্কা   

৩২ ভর্াছাঃ র্র্তাি ভর্গর্ ৪২ ৬১১৬৫৩৪৮৪৫১৩৫ ভর্াঃ িহুর আলী ৪ ০৩ ধানু্কা 

 

 

  

          



ক্রঃ ভিভিভি র্ভিলার ন্ার্ র্য়স িাতীয় পভরচয় পত্র ন্ম্বর ভপতা, স্বার্ী অথর্া অভিিার্নকর ন্ার্ পভরর্ানরর 

সদসয 

সংখ্যা 

ওয়ািম  

ন্ং 

গ্রার্ পাড়া/র্িল্লা র্ন্তর্য 

৩৩ nvwdRv 31 ৬১১৬৫৩৪৮৩৯৯৬২ wcZvt g„Ztm`i Avjx ৪ ০১ ছালড়া   

৩৪ wKib Av³vi 44 ৬১১৬৫৩৪৮৩৯৬০৭ স্বার্ী-ভর্াঃ িয়ন্াল িক ৪ ০১ ছালড়া   

৩৫ wgbviv †eMg 37 ৬১১৬৫১৬৮৬৫৭১৭ স্বার্ী-শািিািান্ আলী ৫ ০১ ছালড়া   

৩৬ ‡gvQvtmy›`ix ৩১ ৬১১৬৫৩৪৮৩৪৮৮৭০ ভর্াঃ আরু্ল ভিানসন্ ৪ ০১ রঘুন্াথপুর ভছাট   

৩৭ Ry‡jLv LvZzb ৩৮ ৬১১৬৫৩৪৮৩৯৬২৩ স্বার্ী-ভর্াঃ িারুন্ অর রভশদ ৪ ০১ ছালড়া   

৩৮ myRb wewe ৪৭ ৬১১৬৫৩৪৮৩৯০৫৫ চান্ ভর্য়া ৫ ০১ িভররার্পুর   

৩৯ nvwjgv LvZzb ৪৯ ৬১১৬৫৩৪৮৩৯০৫১ ভর্াঃ আন্সার আলী ৪ ০১ িভররার্পুর   

৪০ ‡kdvjx ivbx iwe`vm ৪৭ ৬১১৬৫৩৪৮৩৯২৫৩ র্কুল রভর্দাস ৫ ০১ িভররার্পুর   

৪১ ভর্দন্া খ্াতুন্ ৪৬ ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৬৩৬ র্ির উভিন্ ৫ ৩ রঘুন্াথপুর  পূর্ম পাড়া  

৪২ ভর্াছাঃ সুর্ম র্ানু্ ৪১ ৬১১৬৫৩৪৮৪৫২৫৭ ভর্াঃ র্াইনু্ল ইসলার্ ৪ ৩ রঘুন্াথপুর   

৪৩ কািলী  ৩৫ ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৯৬২ লাল চান্ ভর্য়া ৪ ১ িভররার্পুর   

৪৪ ভর্াছাঃ িানতর্া খ্াতুন্ ৩৩ ৬১১৬৫৩৪৮৪২৮৩৩ ভসার্ার আলী ৫ ২ ভগাভর্ন্দর্াড়ী   

৪৫ আকভলর্া ৪৬ ৬১১৬৫৩৪৮৪১০৫৯ ভর্াঃ আঃ কিুছ  ৪ ১ চান্পুর   

৪৬ ভর্ানিদা খ্াতুন্ ৪১ ১৯৭৭৬১১৬৫৩৪০০০০১১ আবু্দর রভির্ ৪ ১ িভররার্পুর   

৪৭ ন্াভছর্া খ্াতুন্ ৩৬ ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৮৮৬ ভর্াঃ আলর্াছ  ৫ ৩ রঘুন্াথপুর   

৪৮ ভর্াছাঃ র্ানিদা খ্াতুন্ ৪৫ ৬১১৬৫৩৪৮৪২১৫৪ ভর্াঃ র্ান্নান্ ভর্য়া ৬ ২ গনয়শপুর   

৪৯ সূচন্া চামু্ব গং ৪৯ ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৭০৮ স্বার্ী-তভিন্ ভচরান্ ৫ ৭ লাংগলিাংগা   

৫০ সালর্া ভর্গর্ ২৯ ১৯৯০৯৩১২৮৩৪০০০৫৯৪ স্বার্ী-এভিসন্ চামু্ব গং ৫ ৭ র্লািান্ী   

৫১ ভলান্া স্নাল ৩৬ ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৯৮৯ স্বার্ী-ভলপন্ ভচভসর্ ৭ ৭ ন্াভলখ্ালী   

৫২ নূ্রূনন্নিার ২৪ ১৯৯৪৬১১৬৫৩৪০০০২৬১ ভপং-রাজ্জাক ৫ ৭ র্লািান্ী   

৫৩ রূন্া ম্রং ৩১ ১৯৮৭৬১১৬৫৩৪০০০০২৫ স্বার্ী-গ্রীন্ ভচচার্ ৬ ৭ ন্াভলখ্ালী   

৫৪ র্ানিদা ৩৯ ৬১১৬৫৩৪৮৬১৪২৭ স্বার্ী- চান্ ভর্য়া ৪ ৯ ভর্ন্নাকুভড়   

৫৫ ভর্ানিদা ভর্গর্ ৪০ ৬১১৬৫৩৪৮৫৯৬৩৫ স্বার্ী-আয়ন্াল িক ৪ ০৯ ভর্ন্নাকুভড়   

৫৬ ভরাকসান্া ২৭ ১৯৯১৬১১৬৫৩৪০০০১৩২ স্বার্ী-ভিয়াউল িক ৫ ০৯ ন্টাকুভড় 

 

  

          



ক্রঃ ভিভিভি র্ভিলার ন্ার্ র্য়স িাতীয় পভরচয় পত্র ন্ম্বর ভপতা, স্বার্ী অথর্া অভিিার্নকর ন্ার্ পভরর্ানরর 

সদসয  

ওয়ািম  

ন্ং 

গ্রার্ পাড়া/র্িল্লা র্ন্তর্য 

৫৭ ভশিালী ভর্গর্ ৩৮ ৬১১৬৫৩৪৮৫৯৮৫৯ স্বার্ী- চান্ ভর্য়া ৫ ০৯ ভর্ন্নাকুভড়   

৫৮ শািান্াি পারিীন্ ২৯ ৬১১৬৫৩৪৮৫৯৮৯৭ স্বার্ী- িারূক ভিানসন্ ৪ ০৯ ভর্ন্নাকুভড়   

৫৯ র্ানিদা ভর্গর্  ৪৪ ৬১১৬৫৩৪৮৫৯৯৩৫ স্বার্ী- অভছর্ভিন্ ৫ ০৯ ভগালার্াড়ী   

৬০ র্ানিদা ৪৩ ৯৩১৫৭৯২৭৪৩৭৫২ স্বার্ী- সাইদুর ৪ ০৯ র্ড়ইকুভড়   

৬১ িাভসন্া ভর্গর্ ৪১ ৬১১৬৫৩৪৮৬০৬৮১ স্বার্ী- রাি র্ারু্দ ৪ ০৯ ভগালার্াড়ী   

৬২ চায়ন্া ভর্গর্ ৩০ ৬১১৬৫৩৪৮৬০০৬৯ স্বার্ী- রুনর্ল ভর্য়অ ৩ ০৯ ভগালার্াড়ী   

৬৩ ভিরাতন্ ভন্ছা ৪২ ৬১১৬৫৩৪৮৬১২০১ স্বার্ী- আৰ র্ানলক ৪ ০৯ র্ড়ই কুড়ী   

৬৪ ভর্াছাঃ কুলসুর্ ভর্ভর্ ৩২ ৬১১৬৫৩৪৮৬০৯৬২ স্বার্ী- শভিদুল্লাি ৪ ০৯ ন্টাকুড়ী   

৬৫ খু্রভশদা খ্াতুন্ ৩০ ৬১১৬৫৩৪৮৫৪১৮২ আঃ িাভলর্ ৪ ০৬ িালুক চাপড়   

৬৬ সালর্া খ্াতুন্ ৩১ ৬১১৬৫৩৪৮৫৪১৯৯ কালূ ৫ ০৬ িালুক চাপড়   

৬৭ করিুলী খ্াতুন্ ৩৬ ৬১১৬৫৩৪৮৫৪০৯৮ সালার্ ৫ ০৬ িালুক চাপড়   

৬৮ আভম্বয়া খ্াতুন্  ৬১১৬৫৩৪৮৫৪১৬৩ ছনল ৪ ০৬ িালুক চাপড়   

৬৯ সানিদা খ্াতুন্ ৩৮ ৬১১৬৫৩৪৮৫৪১৯৭ িালাল উভিন্ ৪ ০৬ িালুক চাপড়   

৭০ িুনলখ্া খ্াতুন্ ৩১ ৬১১৬৫৩৪৮৫৪০৮২ আরু্ তানির ৫ ০৬ িালুক চাপড়   

৭১ রভির্া খ্াতুন্ ৩১ ৬১১৬৫৩৪৮৫৪১০০ স্বার্ী িুলিাস উভিন্ ৫ ০৬ িালুক চাপড়   

৭২ িাভসন্া ভর্গর্ ৪১ ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৮৭৫ স্বার্ী-িায়দর আলী ৪ ০৪ শ্রীরার্র্াড়ী   

৭৩ খ্ানলদা ৪৬ ৬১১৬৫৩৪৮৫০৬৬৮ স্বার্ী-িাভলর্ ৫ ০৫ কুভড়পাড়া   

৭৪ ভরাভর্য়া  ৪১ ৬১১৬৫৩৪৮৫০৬৬৭ স্বার্ী- সুলতান্ ৪ ০৫ কুভড়পাড়া   

৭৫ ভকাভিনু্র ৩৬ ৬১১৬৫৩৪৮৫০০২২ স্বার্ী- র্ানলক ৪ ০৫ কুভড়পাড়া   

৭৬ র্ভন্িা ৩২ ১৯৮৫৬১১৬৫৩৪০০০০৩৯ িায়দার ভরিা ৪ ০৫ কুভড়পাড়া   

৭৭ ভরনু্য়ারা ৪৬ ৬১১৬৫৩৪৮৫০০৯৭ স্বার্ী- চান্ ভর্য়া ৭ ০৫ কুভড়পাড়া   

৭৮ র্ানন্ছা খ্াতুন্ ৪৬ ৬১১৬৫৩৪৮৪৮৪৯১ স্বার্ী- শািার্ উভিন্ ৫ ০৫ কুভড়পাড়া   

৭৯ িুলর্ভত রান্ী দাস ৪৩ ৬১১৬৫৩৪৮৫০২৩৩ স্বার্ী- র্াখ্ন্ রভর্দাস ৪ ০৫ কুভড়পাড়া   

৮০ ভশরু্লী আক্তার ৩০ ৬১১৬৫৩৪৮৫৪২৬১ স্বার্ী- ভিনরাি আিনেদ ৪ ০৫ কুভড়পাড়া 

 

 

  

          



ক্রঃ ভিভিভি র্ভিলার ন্ার্ র্য়স িাতীয় পভরচয় পত্র ন্ম্বর ভপতা, স্বার্ী অথর্া অভিিার্নকর ন্ার্ পভরর্ানরর ওঃ গ্রার্ পাড়া/র্িল্লা র্ন্তর্য 

৮১ ভকাভিনু্র খ্াতুন্ ৩১ ৬১১৬৫৩৪৮৫১৭৩০ স্বার্ী-ভর্াশারি ভিানসন্ ৪ ০৬ চভির্িপ   

৮২ শাভিন্ ২৮ ৬১১৬৫৩৪৮৫৩৬২০ স্বার্ী-খ্ভলল ৪ ০৬ িালুক চাপড়   

৮৩ খ্ানলদা খ্াতুন্ ২৮ ১৯৯০৬১১৬৫৩৪০০০০১৭ স্বার্ী-আসাদুজ্জার্ান্ ৪ ০৬ চক চভির্িপ   

৮৪ সুন্দরী ভর্গর্ ৪১ ৬১১৬৫৩৪৮৫২৪৯৩ স্বার্ী- র্ির আলী ৪ ০৬ পূর্ম   চভির্িপ   

৮৫ র্য়ন্া ৩৩ ৬১১৬৫৩৪৮৫২৭০৩ স্বার্ী- ভলয়াকত আলী ৪ ০৬ চভির্িপ   

৮৬ ন্াভছর্া খ্াতুন্ ৩৯ ৬১১৬৫৩৪৮৫২৭৯১ স্বার্ী- র্াি র্ািরু্দ ৪ ০৬ চভির্িপ   

৮৭ আনন্ায়ারা ভর্গর্ ৪৯ ৬১১৬৫৩৪৮৫৩৩৩৩ স্বার্ী- িাভর্রু্র  ৫ ০৬ চভির্িপ   

৮৮ সানিদা ভর্গর্ ৩৬ ৬১১৬৫৩৪৮৫১৫০৭ স্বার্ী- চান্ ভর্য়া ৩ ০৬ চভির্িপ   

৮৯ সানিদা ভর্গর্ ২৮ ৯১২১৬৫৪৯৬৭ ভপতা- সািািান্ ৪ ০৪ রাঘর্র্াড়ী   

৯০ রু্ক্তা আচার্ময ২৩ ৭৮০৭৩২৬৪৯৬ ভপতা- ভর্নরন্ আচার্ময ৪ ০৪ ভকশর্পুর   

৯১ লািলী আক্তার ৩৬ ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৪৪২ স্বার্ী- শার্সুল িক ২ ০৪ ভকশর্পুর   

৯২ ভর্াসােৎ আয়শা খ্াতুন্ ৪২ ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৫৬৫ স্বার্ী- ভর্াঃ নু্রুল ইসলার্ ৩ ০৪ কংশর্াড়ী   

৯৩ ভর্াসােৎ লাইলী খ্াতুন্ ৩৭ ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৪৯৮ স্বার্ী-ভর্াঃ ইসর্াইল ভিনসন্ ২ ০৪ ভকশর্পুর   

৯৪ ভর্াছাঃ ঝন্মা খ্াতুন্ ৩২ ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৭৬৩ ভর্া ঃ িারুক ভিানসন্ ৪ ০৪ রাঘর্র্াড়ী   

৯৫ ভর্াছাঃ িানতর্া খ্াতুন্ ৩৪ ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৩০৩ স্বার্ী- ভর্াঃ রািরু্ল ৩ ০৪ ভকশর্পুর   

৯৬ ভর্াছাঃ স্বন্নম (িানিরা) ৪৮ ৬১১৬৫৩৪৮৪৯০৮৮ স্বার্ী- ভর্াঃ র্নন্নছ আলী ৪ ০৫ কুভড়পাড়া   

৯৭ ভর্াসােৎ আনর্ন্া খ্াতুন্ ৫০ ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৫৪৭ স্বার্ী- ভর্াঃ আনন্নছ আলী ০৪ ০৪ সভন্তাষপুর   

৯৮ রান্ী ভর্গর্ ৩২ ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৭৯৫ স্বার্ী- িারুখ্ ভিানসন্ ০৩ ০৪ ভকশর্পুর   

৯৯ র্ভল্লকা ভর্গর্ ৫০ ৬১১৬৫৩৪৮৪৮০৯৯ স্বার্ী- রভিকুল ইসলার্ ০৪ ০৪ ভকশর্পুর   

১০০ র্ভন্িা  ৪২ ৬১১৬৫৩৪৮৫০৫২৯ স্বার্ী- রভিক ০৩ ০৫ কুভড়পাড়া   

১০১ ভর্াছাঃ ভশভরন্া আক্তার  ৪২ ৬১১৬৫৩৪৮৫২০৯৭ স্বার্ী- আভিিুল িক ০৪ ০৬ চভির্িপ   

১০২ ভর্াছােদ ভরন্া ৩২ ৬১১৬৫৩৪৮৪২১৪৫ স্বার্ী- ভর্াঃ আলর্ ভর্য়া ০৩ ০২ গনয়শপুর   

১০৩ ভর্াছাঃ র্ানিদা ভর্গর্ ৩২ ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৩৩২ স্বার্ী- কানশর্ আলী ০৪ ০৩ রঘুন্াথপুর   

১০৪ ভর্াছাঃ িাভর্রন্  ৫০ ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৩৫৪ স্বার্ী- র্তত ইভেস আলী ০৩ ০৩ রঘুন্াথপুর   

১০৫ ভিাসন্া ভর্গর্ ৩৮ ৬১১৬৫৩৪৮৫২৩১৭ স্বার্ী- আঃ র্ান্নান্ ০৪ ০৬ চভির্িপ পূর্ম   

১০৬ রভির্া খ্াতুন্ ৩৬ ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৯৯৪ স্বার্ী- আঃ িভলল ০৪ ০৪ ভকশর্পুর   

১০৭ কল্পন্া ভর্গর্ ৪৫ ৬১১৬৫৩৪৮৪৮০১১ স্বার্ী- চাাঁ ন্ ভর্য়া ০৪ ০৪ ভকশর্পুর   

১০৮ ভর্াসােৎ আয়শা খ্াতুন্ ৩২ ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৫৩৫ স্বার্ী- ভর্াঃ ভসানিল ভর্য়া ০৩ ০৪ ভকশর্পুর   



ক্র ভিভিভি র্ভিলার ন্ার্ র্য়স িাতীয় পভরচয় পত্র ন্ম্বর ভপতা, স্বার্ী অথর্া অভিিার্নকর ন্ার্ পভরর্ানরর 

সদসয  

ওয়ািম  

ন্ং 

গ্রার্ পাড়া/র্িল্লা র্ন্তর্য 

১০৯ ভর্াছাঃ িািান্ারা ভর্গর্ ৪৭ ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৭৬৫ স্বার্ী- ভর্াঃ তারা ভর্য়া ০৪ ০৪ রাঘর্র্াড়ী   

১১০ ভর্াসােৎ ভিাসন্া ভর্গর্ ২৯ ৬১১৬৫৩৪৮৬১৫৯৭ স্বার্ী- ভর্াঃ িানর্দ আলী ০৩ ০৯ ভর্ন্নাকুড়ী   

১১১ ভর্াছাঃ আনলছা ভর্গর্ ৩৭ ৬১১৬৫৩৪৮৫৫২৪৪ স্বার্ী- ভর্াঃ ন্ভছ উভিন্ ০৪ ০৬ চভির্িপ,দুগাংগা   

১১২ র্ভিম ন্া খ্াতুন্  ৩০ ১৯৮৯৬১১৬৫৩৪০০০০২১ স্বার্ী- ভসািাগ ভর্য়া ০৩ ০৪ ভকশর্পুর   

১১৩ ভর্াছাঃ ছানলিা খ্াতুন্ ৫০ ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৭৪৩ স্বার্ী- ভর্াঃ শািিািান্ আলী ০৪ ০৪ রাঘর্ র্াড়ী   

১১৪ ভর্াছাঃ ন্াির্া খ্াতুন্ ৩৮ ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৫০৪ স্বার্ী- ভর্াঃ ছাইিুল ইসলার্ ০৩ ০৩ রঘুন্াথপুর   

১১৫ ভিাসন্া রান্ী রভর্দাস ৪৪ ৬১১৬৫৩৪৮৩৯২৬৪ স্বার্ী- পনরশ রভর্দাস ০৪ ০১ িভররার্পুর   

১১৬ ভর্াছাঃ িানিরা খ্াতুন্ ৪০ ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৭৭৫ স্বার্ী- ভর্াঃ শািা আলী ০৫ ০৪ রাঘর্ র্াড়ী   

১১৭ ভর্াছাঃ রুনর্লা খ্াতুন্ ৩৪ ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৮৪৮ স্বার্ী- ভর্াঃ কার্াল ভর্য়া ০৪ ০১ রঘুন্াথপুর ভছাট   

১১৮ ভর্াছাঃ রত্না ৩৬ ৬১১৬৫৩৪ ভপং- র্তত িানর্দ  ০৫ ০৭ র্লািান্ী   

১১৯ ভশভরন্া আক্তার ২৯ ১৯৯০১৬১১৬৫৩৪০০০১৬৩ স্বার্ী- ভন্িার্ উভিন্ ০৩ ০৩ রঘন্াথপুর   

১২০ তািভর্ন্া খ্াতুন্ ৩৩ ৬১১৬৫৩৪৮৫০২৭৮ স্বার্ী- রহুল আভর্ন্ ০৩ ০৫ কুভড়পাড়া   

১২১ ভর্াছাঃ ঝরন্া ভর্গর্ ৩৯ ৬১১৬৫৩৪৮৪৭২৯৮ স্বার্ী- ভর্াঃ িারুক ভিানসন্ ০৪ ০৪ ভকশর্পুর   

১২২ ভর্াছাঃ ছাভর্ন্া  ৩২ ৬১১৬৫৩৪৮৪৫২৩৮ স্বার্ী- ভর্াঃ িভিরুল  ০৩ ০৩ রঘুন্াথপুর   

১২৩ ভিাসন্া ভর্গর্ ৩৭ ৬১১৬৫৩৪৮৩৯০৭৩ স্বার্ী- র্রকত আলী ০৪ ০২ িভররার্পুর   

১২৪ ভর্াছাঃ আসর্া খ্াতুন্ ৩৭ ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৫৩৯ স্বার্ী- ভর্াঃ আবু্দল রভশদ ০৪ ০৪ সনন্তাষপুর   

১২৫ ভিাসন্া ভর্গর্ ৩৯ ৬১১৬৫৩৪৮৪৭০৩৯ স্বার্ী- আঃ সালার্ ০৫ ০৪ ভচচুয়া শ্রীরার্র্াড়ী   

১২৬ ন্াসভরন্ ভর্গর্ ৪০ ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৮৭৬ স্বার্ী- িালুভর্য়া ০৪ ০৪ ভকশর্পুর   

১২৭ পারিীন্ ভর্গর্ ২৫  স্বার্ী ভিলাল উভিন্ ০৪ ০২ গভিয়া   

১২৮ অরু্িা আক্তার টুলু ৪৬ ৬১১৬৫৩৪৮৪২০৬৪ স্বার্ী- রু্সনলর্ উভিন্ ০৪ ০২ গনয়শপুর   

১২৯ ভর্াছাঃ িভর্লা ভর্গর্ ২৭ ১৯৯২৬১১৬৫৩৪০০০১১৫ স্বার্ী- ভর্াঃ আঃ িাভলর্ ০৪ ০৯ ন্টাকুড়ী   

১৩০ ভর্াছাঃ ভরাসভর্দা খ্াতুন্ ৩২ ৬১১৬৫৩৪৮৫৬১২০ স্বার্ী- ইব্রাভির্ খ্ভললুল্লাি ০৩ ০৭ ভগায়ারঘাটপাড়   

১৩১ ভর্াছাঃ রুনসন্া খ্াতুন্ ৩৭ ৬১১৬৫৩৪৮৫৬০৭২ স্বার্ী- িানিদ আলী ০৪ ০৭ ভগায়ার ঘাটপাড়   

১৩২ ভর্াছাঃ র্ানিদা খ্াতুন্ ৩৭ ৬১১৬৫৩৪৮৫৬১৪৯ স্বার্ী- আঃ র্ানলক ০৪ ০৭ ন্াভলখ্ালী   

১৩৩ রুপালী ২৮ ১৯৯১৬১১৬৫৩৪০০০০৮৬ স্বার্ী- ভর্াঃ আরু্তানির (উভকল) ০৪ ০৯ ন্টাকুড়ী   

১৩৪ ভর্াছাঃ িানছন্া ভর্গর্ ৩৭ ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৮৬২ স্বার্ী- ভর্াঃ কানন্দা ভর্য়া ০৫ ০৭ র্টগাভছয়া   

১৩৫ িাভসন্া ভর্গর্ ৪৭ ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৭৩০ স্বার্ী- র্ভিরু্র  ০৪ ০৪ ভকশর্পুর   



ক্র ভিভিভি র্ভিলার ন্ার্ র্য়স িাতীয় পভরচয় পত্র ন্ম্বর ভপতা, স্বার্ী অথর্া অভিিার্নকর ন্ার্ পভরর্ানরর 

সদসয  

ওয়ািম  

ন্ং 

গ্রার্ পাড়া/র্িল্লা র্ন্তর্য 

১৩৬ কর্লা খ্াতুন্ ৫০ ৬১১৬৫৩৪৮৫০৩৭৮ স্বার্ী- গাভি ভর্ঞা ০৪ ০৫ কুভড়পাড়া   

১৩৭ িাভছন্া ভর্গর্ ৪২ ৬১১৬৫৩৪৮৪১৯২৮ স্বার্ী- ভর্াঃ ভলাকর্ান্ ভিানসন্ ০৪ ০২ গনয়শপুর   

১৩৮ ভর্াসাঃ উনর্দা ভর্গর্ ৫০ ৬১১৬৫৩৪৮৫৯৬৯৪ স্বার্ী- ভর্াঃ সসয়দ আলী ০৫ ০৯ ভর্ন্নাকুড়ী   

১৩৯ ভর্াছাঃ িভরন্া খ্াতুন্ ৩৪ ৬১১৬৫৩৪৮৫৯৭২১ স্বার্ী- ভর্াঃ ইয়াকুর্ আলী ০৬ ০৯ ভর্ন্নাকুড়ী   

১৪০ ভিনু্দরী ভর্গর্ ৪২ ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৯৫২ স্বার্ী- ভর্াঃ আবু্দল কুিছ ০৪ ০৩ রঘুন্াথপুর   

১৪১ ভর্াছাঃ আছর্া খ্াতুন্ ২৯ ৬১১৬৫৩৪৮৪৫০২৪ স্বার্ী- ভর্াঃ আর্ির্ত আলী ০৪ ০৩ ধানু্কা   

১৪২ ভর্াছাঃ রুর্া খ্াতুন্ ৩৭ ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৭৪৭ স্বার্ী- ভর্াঃ ভিয়াউর রির্ান্ ০৫ ০৩ কত ষ্টপুর   

১৪৩ ভর্াছাঃ িুনলখ্া ৪৯ ৬১১৬৫৩৪৮৫৮৮৯০ স্বার্ী- ভর্াঃ ভর্াতানলর্  ০৪ ০৮ ভপঠািাভত   

১৪৪ ভর্াসােৎ আছর্া ৩৭ ৬১১৬৫৩৪৮৫৮৮৯৬ স্বার্ী- ভর্াঃ আভর্র িক ০৪ ০৮ ভপঠািাভত   

১৪৫ চায়ন্া ভর্গর্ ৩৬ ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৪৩৮ স্বার্ী- এর্রান্ আলী ০৪ ০৭ কালুরঘাট   

১৪৬ র্ানিদা খ্াতুন্ ৩২ ৬১১৬৫৩৪৮৫৫৫৮৯ স্বার্ী- ভিয়ারত আলী ০৪ ০৭ কালুর ঘাট   

১৪৭ ভরন্া আক্তার ৩৭ ৬১১৬৫৩৪৮৫২৩৬৮ স্বার্ী- র্ভির্র রির্ান্ ০৪ ০৬ চভির্িপ   

১৪৮ ভি র্ভত ভসর্ান্ী রান্ী ৩৩ ৬১১৬৫৩৪৮৪০২৯০ স্বার্ী- শ্রী ভন্র্াই চন্দ্র ভগাপ ০৪ ০১ ছালড়া   

১৪৯ লাভখ্াঁ  ২৯ ১৯৯০৬১১৬৫৩৪০০০২১৯ স্বার্ী- ভর্াঃ আসাদুজ্জার্ান্ ০৪ ০৬ চভির্িপ   

১৫০ ভর্াসােৎ ভর্উটি আক্তার ৩৯ ৬১১৬৫৩৪৮৫২১৭০ স্বার্ী- ভর্াঃ আবু্দল রাজ্জাক ০৪ ০৬ পূর্ম চভির্িপ   

১৫১ রাভশদা ভর্গর্ ৪৪ ৬১১৬৫৩৪৮৫৯০৯০ স্বার্ী- ভর্াঃ িুলিাস উভিন্ ০৪ ০৮ িনের র্াইদ   

১৫২ ভকাভিনু্র ভর্গর্ ৪০ ৬১১৬৫৩৪৮৫৯১৬৫ স্বার্ী- ভর্াঃ ভিলাল উভিন্ ০৪ ০৮ িনের র্াইদ   

১৫৩ কার্রুন্ ন্ািার  ৩১ ৬১১৬৫৩৪৮৪৮৮৪৯ স্বার্ী- ভর্াঃ আর্ীর ভিানসন্ ০৩ ০৫ কুভড়পাড়া   

১৫৪ ন্াভছর্া খ্াতুন্ ৩৬ ৬১১৬৫৩৪৮৪৪২০৩ স্বার্ী- আলাল উভিন্ ০৩ ০২ শ্রীন্াথর্াড়ী   

১৫৫ রুভর্য়া খ্াতুন্ ৪৩ ৬১১৬৫৩৪৮৪৩১৪৯ স্বার্ী- ভখ্াকা ভর্য়া ০৩ ০২  শ্রীন্াথর্াড়ী   

১৫৬ সানিদা খ্াতুন্ ৩৪ ১৯৮৫৬১১৬৫৩৪০০০০১০ স্বার্ী- ভর্াঃ িরিাদ আলী ০৫ ০৮  ভগায়াভলয়া র্াড়ী   

১৫৭ ভর্াসােৎ সুরিান্ ভর্গর্ ৩৫ ৬১১৬৫৩৪৮৫০৮০৩ স্বার্ী- ভর্াঃ ভর্ািাজ্জল ভিানসন্ ০৪ ০৫ কুভড়পাড়া   

১৫৮ ভর্াসাঃ আিনরািা ৩৪ ৬১১৬৫৩৪৮৫২৭১৩ স্বার্ী- ভর্াঃ ভর্নির আলী ০৪ ০৬ চভির্িপ   

১৫৯ ভর্াছাঃ র্ভিম ন্া খ্াতুন্ ৩৬ ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৫২৫ স্বার্ী- ভর্াঃ রির্ত আলী ০৪ ০২ চর্ চভির্িপ   

১৬০ কর্লা  ভর্গর্ ৩২ ৬১১৬৫৩৬৪৮৫২৩৮৭ স্বার্ী- আভর্নু্ল ইসলার্ ০৪ ০৬ পূর্ম চভির্িপ   

১৬১ ভর্াছাঃ র্ভিম ন্া খ্াতুন্ ৩০ ৬১১৬৫৩৪৮৪৮৮১৩ স্বার্ী- ভর্াঃ র্ািািারুল ইসলার্ ০৫ ০৫ কুভড়পাড়া   

১৬২ শভরিা খ্াতুন্ ৩২ ৬১১৬৫৩৪৮৪৮৭১৪ স্বার্ী- ভর্াঃ ভসানিল ০৪ ০৫ কুভড়পাড়া   



ক্র ভিভিভি র্ভিলার ন্ার্ র্য়স িাতীয় পভরচয় পত্র ন্ম্বর ভপতা, স্বার্ী অথর্া অভিিার্নকর ন্ার্ পভরর্ানরর 

সদসয  

ওয়ািম  

ন্ং 

গ্রার্ পাড়া/র্িল্লা র্ন্তর্য 

১৬৩ ভর্াছাঃ র্ভন্িা খ্াতুন্ ২৭ ১৯৯২৬১১৬৫৩৪০০০০৫২ স্বার্ী- ভর্াঃ আঃ র্ান্নান্ ০৪ ০২ শ্রীন্াথর্াড়ী   

১৬৪ র্নন্ায়ারা খ্াতুন্ ৪০ ৬১১৬৫৩৪৮৪৩১৪৭ স্বার্ী- িয়ন্াল ভর্য়া ০৪ ০২ শ্রীন্াথর্াড়ী   

১৬৫ সুভিয়া খ্াতুন্  ৪৪ ৬১১৬৫৩৪৮৫৯০৫৪ স্বার্ী- ভর্াঃ ির্নশদ আলী ০৪ ০৮ িনের র্াইদ   

১৬৬ ভর্াসােৎ র্ভিম ন্া খ্াতুন্ ৩৮ ৬১১৬৫৩৪৮৬১৫১১ স্বার্ী- ভর্াঃ িাভিিুর রির্ান্ ০৪ ০৯ ভর্ন্নাকুড়ী   

১৬৭ সানিদা খ্াতুন্ ৩৭ ৬১১৬৫৩৪৮৪৮৭৪৫ স্বার্ী- ভর্াঃ সাইদুল ভর্য়া ০৫ ০৫ কুভড়পাড়া   

১৬৮ রুভকয়া আক্তার ৩৭ ৬১১৬৫৩৪৮৪৮৭৪০ স্বার্ী- ভর্াঃ ভতাতা ভর্য়া ০৪ ০৫ কুভড়পাড়া   

১৬৯ শভরিা খ্াতুন্ ৩২ ৬১১৬৫৩৪৮৪৭০৫৪ স্বার্ী- শার্ছুল িক ০৫ ০৪ ভচচুয়া শ্রীরার্র্াড়ী   

১৭০ শাপলা আক্তার ৩২ ৬১১৬৫১৬৮৬৫৭১৭ স্বার্ী- িনের র্াইদ ০৫ ০৮ িনের র্াইদ   

১৭১ ভর্াছাঃ ভর্ানিদা খ্াতুন্ ৫০ ৬১১৬৫৩৪৮৫২০৩২ স্বার্ী- র্তত ভকতার্ আলী ০৪ ০৬ চভির্িপ   

১৭২ ভর্াছাঃ ভশউলী আক্তার ৪২ ৬১১৬৫৩৪৮৫২১৭৮ স্বার্ী- ভর্াঃ ভর্াস্তিা ০৪ ০৬ চভির্িপ   

১৭৩ ভর্াছাঃ আকভলর্া খ্াতুন্ ৩৭ ৬১১৬৫৩৪৮৪৫০০২ স্বার্ী- ভর্াঃ তারা ভর্য়া ০৪ ০৩ ধানু্কা   

১৭৪ ভর্াছাঃ র্নন্ায়ারা ভর্গর্ ৩২ ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৩৫৩ স্বার্ী- ভর্াঃ কার্াল ভিানসন্ ০৫ ০৩ রঘুন্াথপুর   

১৭৫ ভর্াছাঃ ভশিালী ভর্গর্ ২৯ ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৫২১ স্বার্ী- ভর্াঃ িিলুল িক ০৪ ০৭ সর্রাগীর র্াগ   

১৭৬ ভর্াছাঃ সভখ্ন্া ভর্গর্ ৩৯ ৬১১৬৫৩৪৮৫৮৪৫০১ স্বার্ী- ভর্াঃ র্ভিরু্র রির্ান্ ০৫ ০৭ সর্রাগীর র্াগ   

১৭৭ শাভিদা খ্াতুন্ ৪২ ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৩৯৭ স্বার্ী- ভর্াঃ ছভর্র উভিন্ ০৬ ০৪ ভচচুয়া শ্রীরার্র্াড়ী   

১৭৮ আনন্ায়ারা ভর্গর্ ৩৬ ৬১১৬৫৩৪৮৪৭০৫৬ স্বার্ী আবু্দল লভতি ০৪০ ০৪ রঘুন্াথপুর   

১৭৯ ভর্াছাঃ নু্র িািান্ ভর্গর্ ৪৭ ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৪৩৭ স্বার্ী- ভর্াছাঃ নু্রুল ইসলার্ ০৫ ০৭ সর্রাগীর র্াগ   

১৮০ ভর্াছাঃ ভর্ানর্ন্া খ্াতুন্ ৩২ ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৩৯০ স্বার্ী- ভর্াঃ ভর্ািাজ্জল ভিানসন্ ০২ ০৭ সর্রাগী র্াগ   

১৮১ ভর্াছাঃ র্ভিম ন্া খ্াতুন্ ৩২ ৬১১৬৫৩৪৮৬০২৩০ স্বার্ী- ভর্াঃ ন্াভির্ উভিন্ ০৫ ০৯ ভর্ন্নাকুড়ী   

১৮২ ভর্াছাঃ নু্রুন্নািার ৩৬ ৬১১৬৫৩৪৮৪৫০৪৮ স্বার্ী- ভর্াঃ চান্ ভর্য়া ০৪ ০৩ ধানু্কা   

১৮৩ খ্ানলদা খ্াতুন্ ৩২ ৬১১৬৫৩৪৫৮৪৭০৩১ স্বার্ী- সাইিুল ইসলার্ ০৪ ০৪ ভচচুয়া শ্রীরার্র্াড়ী   

১৮৪ সম্পা আক্তার ৩৬ ৬১১৬৫৩৪৮৪৭০৩২২ স্বার্ী- আবু্দস সার্াদ ০৪ ০৪ ভচচুয়া শ্রীরার্র্াড়ী   

১৮৫ ভিনরািা ভর্গর্ ৪২ ৬১১৬৫৩৪৮৫২৩৬৩ স্বার্ী- আঃ র্ানরক ০৪ ০৬ চভির্িপ   

১৮৬ ভশল্পী  খ্াতুন্ ৩৩ ৬১১৬৫৩৪৮৫০৮১৬ স্বার্ী- চান্ ভর্য়া ০৪ ০৬ চভির্িপ   

১৮৭ ভর্াছাঃ রাভশদা খ্াতুন্ ৩১ ৬১১৬৫৩৪৮৫১৩৯৬ স্বার্ী- ভর্াঃ র্ভন্রুজ্জার্ান্ ০৪ ০৬ চভির্িপ   

১৮৮ ভর্াছােৎ রওশন্ আরা খ্াতুন্ ৪৪ ৬১১৬৫৩৪৮৬০৩৫০ স্বার্ী- ভর্াঃ িিলুল িক ০৪ ০৯ ভগালার্াড়ী   

১৮৯ ভর্াছাঃ ন্াভগমস আকতার ৩২ ৬১১৬৫৩৪৮৬০৭৯৩ স্বার্ী- ভর্াঃ আঃ রভির্ ০৪ ০৯ ভগালার্াড়ী   



ক্রঃ ভিভিভি র্ভিলার ন্ার্ র্য়স িাতীয় পভরচয় পত্র ন্ম্বর ভপতা, স্বার্ী অথর্া অভিিার্নকর ন্ার্ পভরর্ানরর 

সদসয  

ওয়ািম  

ন্ং 

গ্রার্ পাড়া/র্িল্লা র্ন্তর্য 

১৯০ ভর্াছাঃ র্ভন্ আক্তার ৩৯ ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৭০৮ স্বার্ী- ভর্াঃ শভিক ০৫ ০৩ রঘুন্াথপুর   

১৯১ শভরিা ভর্গর্ ৩৩ ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৭১৬ স্বার্ী- এরশাদ আলী ০৪ ০৩ রঘুন্াথপুর   

১৯২ ভর্াছাঃ ভশিালী ভর্গর্ ৪৪ ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৭২১ স্বার্ী- ভর্াঃ কালু ০৪ ০৩ রঘুন্াথপুরু   

১৯৩ চায়ন্া ভর্গর্ ৩৩ ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৭৫৭ স্বার্ী- ভর্াশারি ভিানসন্ ০৪ ০৪ ভকশর্পুর   

১৯৪ ভর্াছাঃ িাভস আক্তার ২৮ ১৯৯১৬১১৬৫৩৪০০০৩৯৩ স্বার্ী- আন্ারুল ইসলার্ ০৫ ০৫ কুভড়পাড়া   

১৯৫ ভর্াছাঃ পারিীন্ আক্তার ৩৪ ৬১১৬৫৩৪৮৪৯৬৩৩ স্বার্ী- ভর্াঃ িারুক ০৬ ০৫ কুভড়পাড়া   

১৯৬ ভর্াসাঃ ভিাসন্া ভর্গর্ ৪০ ৬১১৬৫৩৪৮৫৮৫৩০ স্বার্ী- ভিকর্ত আলী ০৪ ০৮  িনের র্াইদ   

১৯৭ ভর্াছাঃ লািলী আক্তার ৪২ ৩৭৫১৬৬১৭৬৪ ভপং- আঃ গিুর ০৫ ০১ িভররার্পুর   

১৯৮ ভর্াসােৎ ভিাসন্া ভর্গর্ ৪৪ ৬১১৬৫৩৪৮৬১৫৭৬ স্বার্ী- ভর্াঃ আকরার্ ভিানসন্ ০৪ ০৯ ভর্ন্নাকুড়ী   

১৯৯ সুর্ন্মা খ্াতুন্ ২৬ ১৯৯৩৬১১৬৫৩৪০০০০৪৭ স্বার্ী- নু্রুল ইসলার্ ০৪ ০৯ ভর্ন্নাকুড়ী   

২০০ ভিাছন্া ভর্গর্ ৩৮ ৬১১৬৫৩৪৮৫০১০৭ স্বার্ী- ভর্াঃ আয়নু্ল িক ০৫ ০৫ কুভড়পাড়া   

২০১ ভর্াছাঃ ভর্ানশমদা ভর্গর্ ৩৭ ৬১১৬৫৩৪৮৫৭৭৮৬ স্বার্ী- ভর্াঃ আঃ িভলল ০৪ ০৮ কার্াভরয়া   

২০২ ভর্াসােৎ কািলী ভর্গর্ ২৯ ৬১১৬৫৩৪৮৫৬৫৯০ স্বার্ী- ভর্াঃ আরু্ল কালার্ ০৩ ০৮ কার্াভরয়া   

২০৩ র্নন্ায়ারা ভর্গর্ ৪২ ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৮৬৭ স্বার্ী- আক্কাছ আলী ০৩ ০৮ ভকশর্পুর   

২০৪ ভরাভর্ন্া আক্তার ৩০ ১৯৮৯৬১১৬৫৩৪০০০০৪২ স্বার্ী- আঃ িাভলর্ ০৪ ০৩ ধানু্কা   

২০৫ ভর্াছাঃ িাভিিা খ্াতুন্ ২৯ ৬১১৬৫৩৪৮৬০৪৩০ স্বার্ী- ভর্াঃ আরর্ান্ আলী ০৪ ০৯ ভর্ন্নাকুড়ী   

২০৬ ভর্াসাঃ র্ভরয়র্ ভর্গর্ ৩৭ ৬১১৬৫৩৪৮৫৩১১৩ স্বার্ী- ভর্াঃ সাইদুল ইসলার্ ০৪ ০৬ চভির্িপ   

২০৭ ভর্াছাঃ ভরাভিন্া আক্তার  ৩০ ১৯৮৯৬১১৬৫৩৪০০০১১৫ স্বার্ী- ভর্াঃ র্ানছদ আলী ০৪ ০৬ চভির্িপ   

২০৮ ভর্াছাঃ ভর্ানর্ন্া খ্াতুন্ ৩৪ ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৬০৩ স্বার্ী- আন্ার্ ভিানসন্ ০৫ ০৭ র্লািান্ী   

২০৯ ভর্াছাঃ ভর্র্লা  খ্াতুন্ ৩৪ ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৬২৪ স্বার্ী- ভর্াঃ আশরািুল িক ০৫ ০৭ র্লািান্ী   

২১০ সানিদা ৪২ ৬১১৬৫৩৪৮৫০৬৫৮ স্বার্ী- িার্াল উভিন্ ০৪ ০৫ কুভড়পাড়া   

২১১ িুনর্দা খ্াতুন্ ৪২ ৬১১৬৫৩৪৮৪৮৮৭৭ স্বার্ী- ভর্াঃ িানর্দ আলী ০৫ ০৫ কুভড়পাড়া   

২১২ র্ভিম ন্া ভর্গর্        ৪৭ ৬১১৬৫৩৪৮৪১০৪৯ স্বার্ী- ভর্াঃ রর্িান্ আলী ০৪ ০১ চাাঁ ন্পুর   

২১৩ ভর্াছাঃ ভন্িার খ্াতুন্ ৩৪ ৬১১৬৫৩৪৮৫৬২১৫ স্বার্ীঃ আনন্ায়ার ভিানসন্ ০৩ ০৭ র্টগাভছয়া   

২১৪ ভর্াছাঃ সালর্া আক্তার ২৯ ৬১১৬৫৩৪০০০১৬৫ স্বার্ী- তুতা ভর্য়া ০৩ ০৩ রঘুন্াথপুর   

২১৫ কভরর্ন্ ভন্ছা ৫০ ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৮৮৮ স্বার্ী- ভর্াঃ র্করু্ল ভিানসন্ ০৪ ০৩ রঘুন্াথপুর   

২১৬ ভর্াছাঃ রাভশদা ভর্গর্ ৩৪ ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৪৬৯ স্বার্ী- ভর্াঃ ভিলাল উভিন্ ০৬ ০৩ রঘুন্াথপুর   



ক্রভর্ক 

ন্ং 

ভিভিভি র্ভিলার ন্ার্ র্য়স িাতীয় পভরচয় পত্র ন্ম্বর ভপতা, স্বার্ী অথর্া অভিিার্নকর ন্ার্ পভরর্ানরর 

সদসয  

ওয়ািম  

ন্ং 

গ্রার্ পাড়া/র্িল্লা র্ন্তর্য 

২১৭ ভর্াছাঃ চায়ন্া ভর্গর্ ৩৬ ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৬২৭ স্বার্ী- আকরার্ আলী ০৫ ০৩ রঘুন্াথপুর   

২১৮ র্ানন্ছা ভর্গর্ ৩৫ ৪২০৭৭৯৪৮৭৮ স্বার্ী- আঃ িব্বার ০৩ ০৩ রঘুন্াথপুর   

২১৯ ভর্াছাঃ নু্রিািান্  ৪৫ ৬১১৬৫৩৪৮৫৯৩৯৩ স্বার্ী- ভর্াঃ আবু্দল িাই ০২ ০৮ ভপঠাািাভত   

২২০ ভর্াসাঃ লািলী ৪০ ৬১১৬৫৩৪৮৫৯৩৯১ স্বার্ী- ভর্াঃ রভিকুল ০৪ ০৮ ভপঠািাভত   

২২১ ভর্াছাঃ সুভশলা খ্াতুন্ ৩১ ৬১১৬৫৩৪৮৪৩৭৪৬ স্বার্ী- শাভর্র্ ভিানসন্ ০৬ ০২ চক চভির্িপ   

২২২ ভর্াছাঃ ভর্ানিদা ভর্গর্ ৩১ ৬১১৬৫৩৪৮৫৬০৭৫ স্বার্ী- লাল র্ারু্দ ০৪ ০৭ ভগায়ার ঘাটপাড়   

২২৩ সুরর্া খ্াতুন্ ৩১ ৬১১৬৫৩৪৮৩৯৭৪১ স্বার্ী- শিীদ ০৫ ০১ ছালড়া   

২২৪ ভর্াছাঃ নু্র র্ানু্ ৩১ ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৭৩০ স্বার্ী- র্ভির্র রির্ান্ ০৪ ০৭ র্লািান্ী   

২২৫ ভর্াছাঃ তাছভলর্া খ্াতুন্(ভরন্া) ৩১ ৬১১৬৫৩৪৮৪২৯৫৬ স্বার্ী- ভর্ািােদ আলী ০৪ ০২ ভগাভর্ন্দর্াড়ী   

২২৬ আভছয়া  ৪২ ৬১১৬৫৩৪৮৬১৫১৬ স্বার্ী-লুৱির রির্ান্ ০৩ ০৯ ভর্ন্নাকুভড়   

২২৭  িয়ন্র্ ভর্গর্ ৪৭ ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৮৪৯ স্বার্ী- ভসরাি আলী ০৪ ০৪ ভকশর্পুর   

২২৮ ভর্াছাঃ ভরাভিন্া খ্াতুন্ ৪৪ ৬১১৬৫৩৪৮৬০৩৫৭ স্বার্ী- ভর্াঃ আয়ন্াল িক ০৫ ০৯ ভর্ন্নাকুড়ী   

২২৯ ভর্াছাঃ খু্কী ৪৭ ৬১১৬৫৩৪৮৬১২৪১ স্বার্ী-  ভর্াঃ ির্রত আলী ০৪ ০৯ ভর্ন্নাকুড়ী   

২৩০ আসর্া খ্াতুন্ ৩৪ ৬১১৬৫৩৪৮৪৪৮৯৬ স্বার্ী- রভিি উভিন্ ০৪ ০৩ র্ানন্শ্বর র্াড়ী   

২৩১ ভসিালী ভর্গর্ ৪৭ ৬১১৬৫৩৪৮৫১৫৯৬ স্বার্ী- আবু্দল িভলল ০৪ ০৬ চভির্িপ গভিয়া   

২৩২ ভর্াছাঃ আভছয়া ভর্গর্ ৪৭ ৬১১৬৫৩৪৮৫৪৫৯৫ স্বার্ী- আবু্দল র্ান্নান্ ০৫ ০৭ ন্াভলখ্ালী   

২৩৩  ভর্াছাঃ ভরাভিন্া আক্তার ২৪ ৫৫৫১৬৮২৭০০ স্বার্ী- অনিদ আলী ০৪ ০৭ গভিয়া   

২৩৪ ভর্াছাঃ শাপলা ভর্গর্ ৪২ ৬১১৬৫৩৪৮৫৮৬৬৪ স্বার্ী- ভর্াঃ ভিানসন্ আলী ০৫ ০৮ িনের র্াইদ   

২৩৫ ভর্াছাঃ ভশল্পী খ্াতুন্ ৩৭ ৬১১৬৫৩৪৮৫৮৫০৬ স্বার্ী- ভর্াঃ আয়ন্া ন্াদুক ০৪ ০৮ িনের র্াইদ   

২৩৬ ভর্াসােৎ সীর্া খ্াতুন্ ২৯ ৬১১৬৫৩৪৮৫৯৩০৭ স্বার্ী- ভর্াঃ আসাদুল িক ০৪ ০৮ িনের র্াইদ   

২৩৭ কািলী ভর্গর্ ২৫  স্বার্ী সাইিুল ইসলার্ ০৪ ০৯ িনেরর্াইদ   

২৩৮ ভর্াছাঃ িাভলর্া খ্াতুন্ ৩৮ ৬১১৬৫৩৪৮৪১৫৬৮ স্বার্ী- ভর্াঃ িাভিিুল ইসলার্ ০৪ ০২ রার্াকান্া   

২৩৯ সুর্ী আক্তার ২৮ ১৯৯১৬১১৬৫৩৪০০০১৫৬ স্বার্ী- র্াভন্ক ভর্য়া ০৪ ০২ গনয়শপুর   

২৪০ খ্াভদিা খ্াতুন্ ২৯ ১৯৯০৬১১৬৫৩৪০০০০৬২ স্বার্ী- ভখ্ারনশদ আলর্ ০৪ ০১ িভররার্পুর   

২৪১ ভর্াছাঃ রাভির্া ভর্গর্ ৩৬ ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৩৮৩ স্বার্ী- ভর্াঃ িারুক ভর্য়া ০৪ ০৩ রঘুন্াথপুর   

২৪২ ভর্াছাঃ সাভর্ন্া খ্াতুন্ ৩৩ ৬১১৬৫৩৪৮৪৫৫০৮ স্বার্ী- ভর্াঃ ভসকান্দর আলী ০৪ ০৩ রঘুন্াথপুর   

২৪৩ ভর্াছাঃ খ্ানলদা আক্তার ২১ ৫১০৪৫৫৮২৫৮ স্বার্ী- ভর্াঃ রু্ন্তাি আলী ০৪ ০৪ ভকশর্পুর   



 

 

ভিভিভি র্ভিলার ন্ার্ র্য়স িাতীয় পভরচয় পত্র ন্ম্বর ভপতা, স্বার্ী অথর্া অভিিার্নকর ন্ার্ পভরর্ানরর 

সদসয  

ওয়ািম  

ন্ং 

গ্রার্ পাড়া/র্িল্লা র্ন্তর্য 

২৪৪ র্নন্ায়ারা  ৩৮ ৬১১৬৫৩৪৮৫০৭২০ স্বার্ী- দুলাল উভিন্ ০৪ ০৫ কুভড়পাড়া   

২৪৫ ভরৌশন্ারা ভর্গর্ ৪৭ ৬১১৬৫৩৪৮৫০০১৬ স্বার্ী-ভর্িান্ ভর্য়া ০৪ ০৫ কুভড়পাড়া   

২৪৬  র্ভিম ন্া খ্াতুন্ ৪৭ ৬১১৬৫৩৪৮৪৭০৩৩ স্বার্ী- ভর্াঃ িানছন্ ০৪ ০৪ ভচচুয়া শ্রীরার্র্াড়ী   

২৪৭ ভর্াছাঃ শাভিদা খ্াতুন্ ২৫ ১৯৯৪৬১১৬৫৩৪০০০৪৫৩ স্বার্ী- শভিদুল ইসলার্ ০৫ ০৪ ভচচুয়া শ্রীরার্র্াড়ী   

২৪৮ িানতর্া খ্াতুন্ ৪২ ৬১১৬৫৩৪৮৫০৬৬৯ স্বার্ী- ভর্লাল ০৪ ০৫ কুভড়পাড়া   

২৪৯ ভদালন্া আক্তার ২৪ ৮৭০১৭১১৬৬৮ ভপতা- শার্ছুল ইসলার্ ০৫ ০৫ কুভড়পাড়া   

২৫০ র্য়িান্ ভর্গর্ ৪৭ ৬১১৬৫৩৪৮৪৯৮৮২ স্বার্ী- ভর্াঃ হুররু্ি  ০৪ ০৫  কুভড়পাড়া   

২৫১ কাঞ্চভন্ ভর্গর্ ৪১ ১৯৭৮৬১১৬৫৩৪০০০০০৭ স্বার্ী- ভর্ািািুল ভিানসন্ ০৪ ০৫ কুভড়পাড়া   

২৫২ রাভশদা খ্াতুন্  ৩৩ ৬১১৬৫৩৪৮৪১৭৩৮২ স্বার্ী- কানশর্ আলী ০৪ ০৪ ভচচুয়া শ্রীরার্র্াড়ী   

২৫৩ িাভছন্া  ৩৩ ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৩৯২ স্বার্ী- িািাদ আলী ০৪ ০৪ ভচচুয়া শ্রীরার্র্াড়ী   

২৫৪ ভর্াছাঃ শাভিনু্র  ২৬ ১৯৯২৬১১৬৫৩৪০০০১৮৬ স্বার্ী- র্াভন্ক ভর্য়া ০৪ ০৬ পূর্ম চভির্িপ   

২৫৫ ন্াির্া খ্াতুন্ ২২ ১৫০১৬৬১৬৯৬ ভপতা- র্ারু্ল ভিানসন্ ০৪ ০২ শ্রীন্াথর্াড়ী   

২৫৬ ভিানর্দা খ্াতুন্ ৩৩  স্বার্ী শািিািান্ ০৩ ০৪ ভচচুয়া শ্রীরার্র্াড়ী   

২৫৭ র্নন্ায়ারা ভর্গর্ ৩২ ১৯৮৭৬১১৬৫৩৪০০০০০২ স্বার্ী-দুলাল উভিন্ ০৪ ০২ গনয়শপুর   

২৫৮ ভর্াছাঃ ন্াভছর্া  খ্াতুন্  ৩৩ ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৭৮৮ স্বার্ী- ভর্াঃ উর্র আলী ০৩ ০১ রঘুন্াথপুর ভছাট   

২৫৯ ভর্াছাঃ সর্লা খ্াতুন্ ৩৩ ৬১১৬৫৩৪৮৩৯৫৩৬ স্বার্ী- ভর্াসনলর্ উভিন্ ০৪ ০১ রঘুন্াথপুর ভছাট   

২৬০ ভর্াছাঃ রু্নশমদা ভর্গর্ ৪২ ৬১১৬৫৩৪৮৬০০৩৮ স্বার্ী- ভর্াঃ িালাল উভিন্ ০৪ ০৯ ভগালার্াড়ী   

২৬১ ভরানশন্া খ্াতুন্ ৩৪ ৬১১৬৫৩৪৮৪৭১৭০ স্বার্ী-ভর্াত্তানলর্ ০৫ ০৪ ভকশর্পুর   

২৬২ ভর্াছাঃ িভর্লা খ্াতুন্ ৫০ ৬১১৬৫৩৪৮৫০৩৫৭ স্বার্ী- ভর্াঃ ভর্াসনলর্ উভিন্ ০৫ ০৫ কুভড়পাড়া   

২৬৩ রানিলা খ্াতুন্ ৪২ ৬১১৬৫৩৪৮৩৯৭৩০ স্বার্ী- নু্রইসলার্ ০৪ ০১ দুল্লা   

২৬৪ ভর্াছাঃ সাভর্য়াআক্তার িাওয়া ২৩ ১৪৭৭৯৯৯৩০২ ভপতা- ভর্াঃ আর্িাদ আলী ০৪ ০৪ রাঘর্র্াড়ী   

২৬৫ লাকী আক্তার  ২৮ ১৯৯০৬১৬৫৩৪০০০১৯৫ স্বার্ী- শভিদুল ইসলার্ িুনয়ল ০৪ ০৬ চভির্িপ   

২৬৬ ভর্াছাঃ র্ভন্িা খ্াতুন্ ৩১ ৬১১৬৫৩৪৮৫২৬১৪ স্বার্ী- ভর্াঃ ভর্লন্  ০৪ ০৬ পূর্ম চভির্িপ   

২৬৭ ভর্াছাঃ ভসানিন্া খ্াতুন্ ৩১ ৬১১৬৫৩৪৮৪৬৫৮৬ স্বার্ী- ভর্াঃ িভিরুল ইসলার্ ০৪ ০৪ কংশর্াড়ী   

২৬৮ আিনরািা খ্াতুন্ ৪১ ৬১১৬৫৩৪৮৫০০২৫ স্বার্ী- আর্িাদ ভিানসন্ ০৫ ০৫ কুভড়পাড়া   

২৬৯ ভর্াছাঃ ভরাভিন্া আক্তার ২৪ ৪৬৫১৬৯৬৩৩০ ভপতা- ভর্াঃ আন্ছর আলী ০৪ ০৫ কুভড়পাড়া   

২৭০ রুভর্ আক্তার ৩১  ভপতা হুররু্ছ আলী ০৪ ০২ শ্রীরার্র্াড়ী   



ক্রভর্ক 

ন্ং 

ভিভিভি র্ভিলার ন্ার্ র্য়স িাতীয় পভরচয় পত্র ন্ম্বর ভপতা, স্বার্ী অথর্া অভিিার্নকর ন্ার্ পভরর্ানরর 

সদসয  

ওয়ািম  

ন্ং 

গ্রার্ পাড়া/র্িল্লা র্ন্তর্য 

২৭১ ভর্াছাঃ র্ভিদা খ্াতুন্ ৫০ ৬১১৬৫৩৪৮৪৫১৫৬ স্বার্ী- সতরু্ি আলী ০৪ ০৩ ধানু্কা   

২৭২ লািলী আক্তার ৩৭ ৬১১৬৫৩৪৮৫০২৯৯ স্বার্ী- ভর্াঃ শািিািান্ আলী ০৫ ০৫ কুভড়পাড়া   

২৭৩ ভর্ানশমদা ভর্গর্ ৩৪ ৬১১৬৫৩৪৮৫৮৫১৭ স্বার্ী- িাভন্ি ০৪ ০৮ িনদযর র্াইদ   

২৭৪ িাসন্াতুল ভন্ছা ২০ ৫১০৭৭৯২৬৯৮ ভপতা- র্তত রু্খ্নলছুর রির্ান্ ০৪ ০৪ ভকশর্পুর   

২৭৫ ভর্াছাঃ কুলছুর্  ৩৪ ৬১১৬৫৩৪৮৫৮৮৬০ স্বার্ী- ভর্াঃ সুরুি আলী ০৪ ০৮ ভপঠািাভত   

২৭৬ সানিদা খ্াতুন্ ২৩ ১০২৫৮৪৩০৩৬ ভপতা- শািিািান্ আলী ০৪ ০৫ কুভড়পাড়া   

২৭৭ ভর্াছাঃ সুভিয়া খ্াতুন্ ৪২ ৬১১৬৫৩৪৮৪৯৮৪৩ স্বার্ী- ভর্াঃ আয়ন্াল িক ০৪ ০৫ কুভড়পাড়া   

২৭৮ িাভসন্া  ৩৩ ৬১১৬৫৩৪৮৪৭৩৭৭ স্বার্ী- আঃ র্ভিদ ০৪ ০৪ ভচচুয়া শ্রীরার্র্াড়ী   

২৭৯ ভর্াছাঃ দুলালী ২৪  ভপতা ভর্াঃ দানন্ি আলী ০৪ ০৪ শ্রীন্াথর্াড়ী   

২৮০ সভকন্া খ্াতুন্ ৩৪ ৬১১৬৫৩৪৮৪৭০৬০ স্বার্ী- শভিদুল্লাি ০৪ ০৪ ভচচুয়া শ্রীরার্র্াড়ী   

২৮১ ভর্াছাঃ সাভর্ন্া খ্াতুন্ ৫০ ৬১১৬৫৩৪৮৪১৮৪০ স্বার্ী- ভর্াঃ ইসর্াইল ভিানসন্ ০৪ ০২ গনয়শপুর   

২৮২ রত্নাআক্তার ৪৫ ৬১১৬৫৩৪৮৩৮৯৯২ স্বার্ী- ভিলাল উভিন্ ০৪ ০২ িভররার্পুর   

২৮৩ িহুরা ভর্গর্ ৪৭ ৬১১৬৫৩৬৪৮৪১১২৩ স্বার্ী- ভর্াঃ দুলাল উভিন্ ০৪ ০১ চাাঁ ন্পুর   

২৮৪ রূর্া আক্তার ৩৩ ১৯৮৬১২২৮৫০৫০০০০০৩ স্বার্ী- আরু্ তানির ০৫ ০৪ ভকশর্পুর   

২৮৫ িহুরা ভর্গর্ ৪১ ৬১১৬৫৩৪৮৫১২৬২ স্বার্ী- ভর্াঃ র্ভির্র রির্ান্ ০৪ ০৬ চভির্িপ ভর্াল্লা   

২৮৬ আনন্ায়ারা ভর্গর্ ৪২ ৬১১৬৫৩৪৮৫০৬৩০ স্বার্ী- আঃ গভন্ ০৫ ০৫ কুভড়পাড়া   

২৮৭ আসর্া খ্াতুন্ ৩৭ ৬১১৬৫৩৪৮৪০৩৩৬ স্বার্ী- ভর্াঃ শািিািান্ আলী ০৪ ০৫ কুভড়পাড়া   

২৮৮ কল্পন্া খ্াতুন্ ৩৮ ৬১১৬৫৩৪৮৫৯১৩১ স্বার্ী- ভর্াঃ িভসর্ উভিন্ ০৪ ০৮ িনের র্াইদ   

                                      চূড়ান্ত তাভলকা প্রস্তুতকারী 

                               

                                         স্বাক্ষরঃ 

পদর্ীঃ সদসয সভচর্, ইউ,ভপ ভিভিভি র্ভিলা র্াছাই কভর্টি 

                     

                                                                 স্বাক্ষরঃ    

 

                                  পদর্ীঃ সিাপভত ইউ,ভপ ভিভিভি র্ভিলা র্াছাই কভর্টি                                                                                                                                                                             

 

                                        স্বাক্ষরঃ 

 

                      পদর্ীঃ উপনিলা র্ভিলা ভর্ষয়ক কর্মকতম া 

সদসয সভচর্,উপনিলা ভিভিভি কভর্টি/ইউএন্ও কততম ক অভপমত দাভয়ত্বপ্রাপ্ত কর্মকতম া 

                                             চূড়ান্ততাভলকা অনু্নর্াদন্কারীঃ 

 

                                                       স্বাক্ষরঃ                                                                           

পদর্ীঃ উপনিলা ভন্র্মািী অভিসার (ইউ এন্ ও) 

                                   সিাপভত, উপনিলা ভিভিভি কভর্টি। 

 


