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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালয় 

জামাল র সদর, জামাল র। 
 

নং-৫২.০১.৩৯০০.০০০.০৪.০৮৭.১৯- তািরখ : 
    মাঘ, ১৪২৬ ব া । 
    ফ য়ারী, ২০২০ ি া । 

 

“জন মাির ও হগণনা ২০২১” ক  এর তািলকাকারী/গণনাকারী ও পারভাইজার পেদ 
াথিমকভােব িনব ািচত াথ েদর তািলকা 

 

       বাংলােদশ পিরসং ান েরা, পিরসং ান ও ত  ব াপনা িবভাগ, পিরক না ম ণালেয়র অধীন “ জন মাির ও 
হগণনা ২০২১” ক  এর আওতায় গত ০৭ জা য়ারী/২০২০ ি : তািরেখ কািশত ৫২.০১.৩৯০০.০০০.০৪.০৮৭.১৯-২৩ নং 
িনেয়াগ িব ি র আেলােক তািলকাকারী/গণনাকারী ও পারভাইজার পেদ আেবদনকারী াথ েদর ম  থেক মৗিখক পরী ার 
ফলাফেলর িভি েত িনে া  াথ গণেক িনেয়ােগর জ  িনেচর শতা যায়ী াথিমকভােব িনব াচন করা হেলা: 
 
 

 শতাবলী:- 
১। িনব ািচত াথ গণ ক পে র সােথ পরবত েত যাগােযাগ করেবন। 
২। াশনাল সািভস বা এ ধরেণর কে , িক ার গােড ন, ল, কেলেজ িনেয়ািজত থাকেল তার িনেয়াগ বািতল বেল গ  হেব।  
৩। েয়াজেন িনেজর মৗজা/মহ া িতেরেক অ  মৗজা/মহ ায় কাজ করার মানিসকতা থাকেত হেব। 
৪। িনব ািচত াথ  িশ েণ অ পি ত থাকেল িতিন কাজ করেত আ হী নয় বেল গ  হেবন এবং তার িনেয়াগ তাৎ িণকভােব 
বািতল হেয় যােব।  
৫। িশ েণর সময় াথ েদর অব ই াট েফান সােথ আনেত হেব এবং Android Version 6.0 হেত হেব।   
৬। কান রা িবেরাধী কমকাে  িনেয়ািজত থাকেল তার িনেয়াগ বািতল বেল গ  হেব। 
৭। ক প  কান কারণ দশ ােনা িতেরেক মেনানয়ন কায ম িগত, বািতল িকংবা সংেযাজন-িবেয়াজন করার মতা সংর ণ 
কেরন।  
 

ওয়াড নং- ০১ 

িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

01 মা: কাই ম ইসলাম কানন 
িপতা: মা: গালাম র ানী  
মাতা: মাছা: কািহ র বগম  

গণনাকারী 
 

০২ মা: নািহদ হাসান  
িপতা: মা: সা ার  
মাতা: সাহানাজ পারভীন  

গণনাকারী 
 

০৩ িবনা আ ার  
িপতা: আ র রা াক  
মাতা: েলখা বগম  

গণনাকারী 
 

০৪ সা াদ হােসন  
িপতা: মা: জ ল ইসলাম  
মাতা: চ া বগম  

গণনাকারী 
 

০৫ মািরয়া আফিরন 
িপতা: জািমউল মিমন  
মাতা: শািহদা আ ার  

গণনাকারী 
 

০৬ মািজয়া আ ার র া  
িপতা: আ ল হাই  
মাতা: ছিখনা বগম 

গণনাকারী 
 

 

ওয়াড নং- ০২ 

িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ মা: িলয়াকত আলী  
িপতা: মা: ছা াপারী  
মাতা: মেনায়ার বগম  

গণনাকারী 
 

০২ আ াহ আল মা ন  
িপতা: গালাম মাহ দ  
মাতা: মােজদা বগম  

গণনাকারী 
 

০৩ মা: শাহ আমানত উ াহ িশ ল  
িপতা: মা: আ র আিজজ  
মাতা: লতানা রািজয়া  

গণনাকারী 
 

০৪ রািফ ল ইসলাম  
িপতা: মা: আ ব আলী  
মাতা: আশরা ন নাহার  

গণনাকারী 
 

০৫ মাহ জা আ ার  
িপতা: মা: মাখেল র রহমান  
মাতা: রীনা খান  

গণনাকারী 
 

০৬ ামলী আ ার  
িপতা: মা: কাউছার আহেমদ  
মাতা: িশ ী বগম  

গণনাকারী 
 

 
  

া িরত 
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ওয়াড নং- ০৩ 

িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

01 সািদয়া লতানা ি  
িপতা: আ ল খােলক 
মাতা: লািক  

গণনাকারী 
 

০২ শািহ র ইসলাম  
িপতা: ময়না িময়া 
মাতা: হািস বগম  

গণনাকারী 
 

০৩ িশলা  আ ার 
িপতা: মা: লাল ম ল 
মাতা: মাছা: রওশানারা  

গণনাকারী 
 

০৪ আফসানা কােদর 
িপতা: আ ল কােদর  
মাতা: আিছয়া বগম র   

গণনাকারী 
 

০৫ মা: ফাহা র রহমান 
িপতা: মা: মিজ র রহমান   
মাতা: সিলমা রহমান   

গণনাকারী 
 

০৬ মা: নাওয়ািজশ রহমান   
িপতা: মাঃ হািব র রহমান  
মাতা: িরনা বগম 

গণনাকারী 
 

০৭ উম লা রানী গাপ 
িপতা: সীতারাম গাপ 
মাতা: চ া রানী গাপ 

গণনাকারী 
 

 
 

      ওয়াড নং- ০৪ 

িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

01 হািস র রহমান  
িপতাঃ ফরহাদ আলী  
মাতাঃ হাছনা হনা   

গণনাকারী 
 

০২ িমনারা পারভীন িম   
িপতাঃ িজ াত আলী  
মাতাঃ রা  বগম   

গণনাকারী 
 

০৩ মাঃ রােশ ল হক 
িপতাঃ ছািম ল হক 
মাতাঃ মাছাঃ িলিপ বগম 

গণনাকারী 
 

০৪ শায়লা আ ার 
িপতাঃ ামান 
মাতাঃ আেনায়ারা বগম 

গণনাকারী 
 

০৫ নাজ স সািকব 
িপতাঃ ািদর হােসন 
মাতাঃ ইসমত আরা খা ন 

গণনাকারী 
 

০৬ মনীষ মার পি ত 
িপতাঃ ম  চ  পি ত 
মাতাঃ  রানী পি ত 

গণনাকারী 
 

০৭ জালাল উি ন রােসল 
িপতাঃ মাঃ ইউ ফ আলী 
মাতাঃ জিরনা বগম  

গণনাকারী 
 

০৮  মিহউি ন  
িপতাঃ মা নািজম উি ন  
মাতাঃ মেনায়ারা বগম  

গণনাকারী 
 

 

ওয়াড নং- ০৫ 

িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

01 িদি  রািন দাস  
িপতা: িদপক চ  দাস  
মাতা: অচ ণা রািণ দাস  

গণনাকারী 
 

০২ সািদয়া আ ার া  
িপতা: মা: আ ল ফজল চৗ রী  
মাতা: ত: ছােহরা বগম  

গণনাকারী 
 

০৩ মেহদী হাসান  
িপতা: দােনজ আলী  
মাতা: রেহনা বগম  

গণনাকারী 
 

০৪ মাছা: মৗ মী আ ার  
িপতা: মিজ র রহমান  
মাতা: হািমদা বগম  

গণনাকারী 
 

০৫ আফসানা িমিম  
িপতা: শাহজাহান আলী  
মাতা: রােকয়া বগম  

গণনাকারী 
 

০৬ মািহদা মা ািফ  
িপতা: মা ািফ র রহমান  
মাতা: ৎ ন নাহার  

গণনাকারী 
 

০৭ মৗ সী ইরা  
িপতা: জিহর উি ন  
মাতা: আেমনা বগম  

গণনাকারী 
 

 

  

া িরত 
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ওয়াড নং- ০৬ 

িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ মিল আ ার  
িপতা: মা: সিলম উি ন  
মাতা: মাছা: সািহদা বগম  

গণনাকারী 
 

০২ ফািহম মা ািফজ 
িপতা: মা ািফ র রহমান  
মাতা: ফােতমা মা ািফজ  

গণনাকারী 
 

০৩ কাম ল হাসান  
িপতা: ত কারবান আলী  
মাতা: চােমলী বগম  

গণনাকারী 
 

০৪ মমতাজ জাহান মৗ  
িপতা: মা: আ ল মা ান  
মাতা: আসমা বগম 

গণনাকারী 
 

০৫ ফািহ ল হাসান তানিজল  
িপতা: মাহা দ আলী  
মাতা: ফািহমা ইয়াছিমন  

গণনাকারী 
 

০৬ সরাত জাহান  
িপতা: মাহা দ আলী  
মাতা: লতানা নাজনীন  

গণনাকারী 
 

০৭ আয়শা িসি কা  
িপতা: মা: ফিকর আলমগীর  
মাতা: মাছা: লাভলী বগম  

গণনাকারী 
 

০৮ বােয়ত হাসান ( া ) 
িপতা: মা: মা ফা কামাল  
মাতা: মাছা: ফরেদৗসী আ ার (িলিপ)  

গণনাকারী 
 

       

ওয়াড নং- ০৭ 

িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

01 মাঃ শিফ ল ইসলাম  
িপতা: মাঃ তারা িময়া 
মাতা: মাছাঃ মিজনা বগম   

গণনাকারী 
 

০২ আিরফা আ ার   
িপতা: ত এরফান আলী  
মাতা: মাছাঃ আকতারী খা ন  

গণনাকারী 
 

০৩ ফারজানা ইয়াসিমন িশ  
িপতাঃ মাঃ দীন ইসলাম 
মাতাঃ রওশনারা বগম 

গণনাকারী 
 

০৪ আশরা ন নাহার  
িপতাঃ মাঃ আ ল আিজজ 
মাতাঃ সােজদা বগম 

গণনাকারী 
 

০৫ আয়শা লতানা 
িপতাঃ গালাম র ানী  
মাতাঃ রািশদা বগম 

গণনাকারী 
 

০৬ ডািলয়া আ ার 
িপতাঃ ওয়ািহ ামান  
মাতাঃ রােশদা বগম 

গণনাকারী 
 

০৭ মাহা দ রিফ ল ইসলাম 
িপতাঃ আসা ামান  
মাতাঃ সাম ন নাহার 

গণনাকারী 
 

০৮ আইিরন সরাত ি য়া  
িপতা: মা: আলাউি ন  
মাতা: তাপসী রােবয়া  

গণনাকারী 
 

 

ওয়াড নং-০৮ 

িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

01 তাহিমনা ইয়াসিমন   
িপতাঃ মাঃ আ স সা ার 
মাতাঃ জাহানারা বগম    

গণনাকারী 
 

০২ আয়শা আ ার আশা  
িপতাঃ হািব াহ 
মাতাঃ সিলমা খা ন  

গণনাকারী 
 

০৩ আ র রহমান  
 িপতাঃ  বলাল হােসন 
 মাতাঃ  ক না বগম  

গণনাকারী 
 

০৪ আিরফা ইয়াসিমন ম ির 
িপতাঃ আঃ রা াক 
মাতাঃ ফােতমা খা ন 

গণনাকারী 
 

০৫ মাঃ পারেভজ  
িপতাঃ মাঃ আ র রিহম  
মাতাঃ মাছাঃ রােশদা বগম 

গণনাকারী 
 

০৬ মাঃ ইউ ফ উি ন  
িপতাঃ মাঃ আলাল উি ন  
মাতাঃ পারভীন আ ার 

গণনাকারী 
 

০৭ মাঃ তাির ল ইসলাম ষার 
িপতাঃ মাঃ আলাল উি ন  
মাতাঃ তাছিলমা আ ার 

গণনাকারী 
 

০৮ শািকল হােসন  
িপতাঃ মাঃ মাজাে ল হক 
মাতাঃ শাহনাজ পারভীন 

গণনাকারী 
 

 

  

া িরত 



4 
 

ওয়াড নং- ০৯ 

িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

01 সািদয়া আ ার     
িপতাঃ মাঃ িসরাজ িময়া  
মাতাঃ মাহ জা বগম      

গণনাকারী 
 

০২ জা া ল িজহান 
িপতাঃ আলফাজ আ ার  
মাতাঃ মা মা আ ার 

গণনাকারী 
 

০৩ এ, এস, এম সেলহা উি ন ধা 
িপতাঃ মাঃ জাকািরয়া হােসন ধা 
মাতাঃ সিলনা আ ার 

গণনাকারী 
 

০৪ িমতা খা ন 
িপতাঃ মাঃ হা ন অর রিশদ 
মাতাঃ মাছাঃ মােশ দা বগম 

গণনাকারী 
 

০৫ আশা মিন  
িপতাঃ দেলায়ার হােসন  
মাতাঃ মেনাজা বগম 

গণনাকারী 
 

০৬ মাছা: িম খা ন  
িপতা: মা: আ ল জিলল  
মাতা: মাছা: উে  ল ম  

গণনাকারী 
 

০৭ সীমা খা ন  
িপতাঃ মিজবর রহমান 
মাতাঃ রিফজা বগম 

গণনাকারী 
 

০৮ মাছাঃ ই  খা ন  
িপতাঃ আতাউর রহমান  
মাতাঃ রাকসানা বগম 

গণনাকারী 
 

 

ওয়াড নং- ১০ 

িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

01 মাইয়া আ ার  
িপতা: কায়সার আহেমদ  
মাতা: িফয়া বগম  

গণনাকারী 
 

০২ তানভীর আহেমদ  
িপতা: মা: ইসমাইল হােসন  
মাতা: তাহিমনা বগম  

গণনাকারী 
 

০৩ ই আ ার  
িপতা: মা: বলােয়ত হােসন  
মাতা: সােলহা বগম  

গণনাকারী 
 

০৪ ক. এম. নাজ ল হােসন  
িপতা: ক. এম. মাহা ব রহমান  
মাতা: নাজমা বগম  

গণনাকারী 
 

০৫ মা: শরাত জাহান  
িপতা: কাজী ফরহাদ  
মাতা: মাছা: সাহনাজ পারভীন  

গণনাকারী 
 

০৬ িরফাত শাহিরয়ার  
িপতা: মা: মিজবর রহমান  
মাতা: ছালমা বগম  

গণনাকারী 
 

০৭ শখর আহে দ  
িপতা: মা: আ র রিহম  
মাতা: শফালী বগম  

গণনাকারী 
 

০৮ সািবনা ইয়াসিমন  
িপতা: মা: আ ল সামাদ  
মাতা: নািসমা বগম  

গণনাকারী 
 

 

ওয়াড নং- ১১ 

িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

01 মাঃ বদ ল আলম িরফাত   
িপতাঃ মাঃ আলমগীর আলম  
মাতাঃ রােশদা আলম     

গণনাকারী 
 

০২ শলী আ ার 
িপতাঃ  সিলম রজা  
মাতাঃ রেহনা আ ার 

গণনাকারী 
 

০৩ লশানআরা আ ার 
িপতাঃ গালাপ আলী 
মাতাঃ নাজমা বগম 

গণনাকারী 
 

০৪ নািদরা তাবাস ম  
িপতাঃ মাঃ হায়দার আলী 
মাতাঃ মাছাঃ মােলকা পারভীন 

গণনাকারী 
 

০৫ জা া ল নাঈম  
িপতাঃ  আ ল কােদর 
মাতাঃ ছািবনা ইয়াসিমন 

গণনাকারী 
 

০৬ সামা খা ন  
িপতাঃ মাঃ ফজ ল হক 
মাতাঃ মাছাঃ ছােহরা খা ন  

গণনাকারী 
 

০৭ নয়ন হাসাইন  
িপতাঃ মাঃ জ ল ইসলাম 
মাতাঃ মাছাঃ রজাহান 

গণনাকারী 
 

০৮ মাঃ মিফ ল ইসলাম 
িপতাঃ মাঃ তারা িময়া 
মাতাঃ মাহ জা বগম 

গণনাকারী 
 

০৯ লায়লা জা় াত নািহন 
িপতাঃ মাঃ হািব র রহমান 
মাতাঃ িশউলী বগম 

গণনাকারী 
 

১০ সাহা র রহমান 
িপতাঃ মাঃ আমজাত হােসন 
মাতাঃ শাহী র বগম 

গণনাকারী 
 

১১ রািজনা পারভীন 
িপতাঃ মাহা দ আলী 
মাতাঃ বােনছা বগম 

গণনাকারী 
 

 

  

া িরত 



5 
 

ওয়াড নং-১২ 

িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

01 মাহ দা আ ার    
িপতাঃ রিফ ল বাির  
মাতাঃ িমনা বগম     

গণনাকারী 
 

০২ কাওছার আক   
িপতাঃ আ  সাঈদ 
মাতাঃ হনা বগম 

গণনাকারী 
 

০৩ সরাত জাহান  
িপতা: মা: দৗলত আলী  
মাতা: মাছা: জসিমনা বগম  

গণনাকারী 
 

০৪ িমনা  
িপতাঃ মাঃ হলাল উি ন  
মাতাঃ মাছাঃ নাজিমন বগম  

গণনাকারী 
 

০৫ শাওন ইসলাম  
িপতাঃ লতান মাহ দ 
মাতাঃ হাসেনয়ারা বগম 

গণনাকারী 
 

০৬ সৗরভ হােসন 
িপতাঃ মাঃ রনবী 
মাতাঃ শাহনাজ পারভীন 

গণনাকারী 
 

০৭ মাইয়া আ ার 
িপতাঃ জ ল হক 
মাতাঃ লতানা বগম 

গণনাকারী 
 

 

 

 

 

পৗরসভার পারভাইজার 

ওয়াড নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ মা: সা াম হাসাইন 
িপতা: ত সাম ল আলম  
মাতা: জসিমন আলম  

পারভাইজার 
 

০২ বনা জাহান  
িপতা: এস. এম. আহেমদ হােসন িসি কী  
মাতা: সিলনা িসি কী  

পারভাইজার 
 

০৩ বীের  সাদ ব   
িপতা: রবী  সাদ ব   
মাতা: রীনা রানী ব   

পারভাইজার 
 

০৪ হািববা ল জা াত  
িপতা: মা: আিজ ল হক  
মাতা: রােকয়া বগম  

পারভাইজার 
 

০৫ মা: সাহাগ পাহেলায়ান  
িপতা: মা: হািব র রহমান পাহেলায়ান  
মাতা: িপয়ারা বগম  

পারভাইজার 
 

০৬ মা: িজব আলম  
িপতা: মা: জাহা ীর আলম  
মাতা: মিজনা বগম  

পারভাইজার 
 

০৭ গাজী িমজা র রহমান  
িপতা: সােহব আলী  
মাতা: খােলদা বগম  

পারভাইজার 
 

০৮ মা: রােশ ল ইসলাম  
িপতা: মা: আ ল জিলল  
মাতা: রােশদা বগম  

পারভাইজার 
 

০৯ িম আ ার  
িপতা: মা: মা ান ম ল  
মাতা: উে  হািন বগম 

পারভাইজার 
 

১০ ফারজানা  
িপতা: এস. এম. বােয়র আল মা ন  
মাতা: রাজী আহােমদ  

পারভাইজার 
 

১১ 
১। শামীম আেহ দ  

িপতা: মা: শখ সাদী  
মাতা: উে  ল ম  

পারভাইজার 
 

২। সালায়মান হােসন  
িপতা: আলতাফ হােসন  
মাতা: সােজদা বগম  

পারভাইজার 
 

১২ সািদয়া আ ার  
িপতা: আ স সামাদ  
মাতা: িণ মা বগম  

পারভাইজার 
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                                                                                ইউিনয়েনর পারভাইজার 

ইউিনয়ন: ক য়া  
িমক নং  নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ মা দ জাবােয়র 
িপতা: মা: শিফ ল ইসলাম 
মাতা: ক না বগম 

পারভাইজার  

০২ আিরফ হাসাইল  
িপতা: আলতা র রহমান  
মাতা: হািলমা বগম  

পারভাইজার  

০৩ শািকল আহে দ  
িপতা: ত: শাহজাহান আলী  
মাতা: িশউলী বগম  

পারভাইজার  

০৪ মায়ীদা জা াত  
িপতা: মিম র রহমান  
মাতা: সােজদা বগম  

পারভাইজার  

০৫ আির ল ইসলাম  
িপতা: মাজাে ল হােসন  
মাতা: আ য়ারা বগম  

পারভাইজার  

 

ইউিনয়ন: শিরফ র  
িমক নং  নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ মা: আ ল কােদর িজলানী  
িপতা: মা: স র  
মাতা: েলখা বগম  

পারভাইজার  

০২ িফ জ মাহ দ  
িপতা: জামাল উি ন  
মাতা: িফেরাজা বগম  

পারভাইজার  

০৩ িম খা ন  
িপতা: ত রজা উল কিরম  
মাতা: লিতফা বগম  

পারভাইজার  

০৪ আজমীর হােসইন  
িপতা: আফজাল হাসাইন  
মাতা: খােলদা বগম  

পারভাইজার  

০৫ রিক ল ইসলাম  
িপতা: মা: লতান আলী  
মাতা: রােকয়া বগম  

পারভাইজার  

 

ইউিনয়ন: লি রচর  
িমক নং  নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ মা: িমনহা ল ইসলাম আিবর  
িপতা: মা: হােতম আলী 
মাতা: মেনায়ারা বগম  

পারভাইজার  

০২ িরতা জাহান  
িপতা: মা: রিফ ল ইসলাম  
মাতা: লাভলী বগম  

পারভাইজার  

০৩ মাছা: তাসিলমা খা ন  
িপতা: মা: তাফা ল হক  
মাতা: মাছা: েরজা বগম  

পারভাইজার  

০৪ মা: আিম ল হক  
িপতা: মা: হািনফ উি ন  
মাতা: মাছা: আ য়ার বগম  

পারভাইজার  

 

ইউিনয়ন: লশীরচর  
িমক নং  নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ শাহী র ইসলাম  
িপতা: মা: আ  বা ার  
মাতা: শফালী বগম  

পারভাইজার  

০২ জা া ল ফরদাউছ  
িপতা: মা: ওয়ােরছ আলী  
মাতা: মাছা: িরনা বগম  

পারভাইজার  

০৩ আসা ামান  
িপতা: আশরা আলী  
মাতা: রী বগম  

পারভাইজার  
 

ইউিনয়ন: ইটাইল  
িমক নং  নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ আকিলমা খা ন  
িপতা: িমজা র রহমান  
মাতা: হালীমা আ ার  

পারভাইজার  

০২ মা: আিন র রহমান  
িপতা: মা: আ ল মা ান  
মাতা: আছমা আি য়া খা ন  

পারভাইজার  

০৩ শািমম আহেমদ  
িপতা: মা: হলাল উি ন  
মাতা: উেমনা খা ন  

পারভাইজার  

 

ইউিনয়ন: ন ি   
িমক নং  নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ আলহাজ আলী  
িপতা: হােবজ উি ন  
মাতা: মাছা: আেলয়া বগম  

পারভাইজার  

০২ মা: আিরফ িব াহ  
িপতা: মা: খিল র রহমান  
মাতা: হেলনা খিলল  

পারভাইজার  

০৩ সেরায়ার জাহান  
িপতা: ইয়া ব আলী  
মাতা: শফালী বগম  

পারভাইজার  

০৪ সিলনা আ ার  
িপতা: মা: খিল র রহমান  
মাতা: হেলনা খিলল  

পারভাইজার  
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ইউিনয়ন: ঘাড়াধাপ  
িমক নং  নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ মা: জািহ ল হক  
িপতা: মা: চ ন িময়া  
মাতা: জাহানারা বগম  

পারভাইজার  

০২ মা: সাহাগ িময়া  
িপতা: মা: নািজমি ন  
মাতা: মিরয়ম বগম  

পারভাইজার  

০৩ মা: শাহজাহান ফা কী  
িপতা: মা: ইমান আলী  
মাতা: শাহনাজ পারভীন  

পারভাইজার  

০৪ উে  ল ম  
িপতা: মাজাহান আলী  
মাতা: য বগম  

পারভাইজার  

 

ইউিনয়ন: ব শচড়া  
িমক নং  নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ মা: আেনায়ার হােসন  
িপতা: মা: বলাল হাসাইন  
মাতা: মাছা: আিজদা বগম  

পারভাইজার  

০২ সাি র হােসন  
িপতা: মাফা ল হােসন  
মাতা: মাখেলসা বগম  

পারভাইজার  

০৩ মা: সিলম িময়া  
িপতা: মা: আ াছ আলী  
মাতা: মাছা: িশিরনা বগম  

পারভাইজার  

০৪ রািজব হােসন  
িপতা: আ  বকর িসি ক  
মাতা: রােশদা বগম  

পারভাইজার  

 

ইউিনয়ন: রানাগাছা  
িমক নং  নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ জা া ল নাঈম  
িপতা: মা: আ ল গ র  
মাতা: াহার  

পারভাইজার  

০২ মা: আজহা ামান  
িপতা: মা: ৎফর রহমান  
মাতা: আকতারা বগম  

পারভাইজার  

০৩ ল আিমন  
িপতা: হায়দর আলী  
মাতা: আেমনা বগম  

পারভাইজার  

০৪ মা: খারেশদ আলম  
িপতা: মা: রইচ উি ন  
মাতা: খােদজা বগম  

পারভাইজার  

০৫ সািদয়া আ ার  
িপতা: আ  সােহল  
মাতা: পারভীন বগম  

পারভাইজার  
 

ইউিনয়ন: র  
িমক নং  নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ মা: ইসলা ল হক  
িপতা: মা: আ র রিহম  
মাতা: িশউলী বগম  

পারভাইজার  

০২ ফা ক হােসন  
িপতা:  িময়া  
মাতা: িফয়া বগম  

পারভাইজার  

০৩ শখ মন রহমান  
িপতা: শখ ইলাহী  
মাতা: জ না বগম  

পারভাইজার  

০৪ স জ আহাে দ  
িপতা: তাফা ল হােসন  
মাতা: আেনায়ারা বগম  

পারভাইজার  

 

ইউিনয়ন: শাহবাজ র  
িমক নং  নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ মাহা দ ফা ক আহেমদ  
িপতা: মা: জেবদ আলী  
মাতা: মাছা: ফােতমা বগম  

পারভাইজার  

০২ ল আিমন  
িপতা: মা: ছালায়মান হক  
মাতা: আেনায়ারা বগম  

পারভাইজার  

০৩ মা: আলমগীর হােসন  
িপতা: মা: আকবর আলী  
মাতা: মাছা: আেনায়ারা বগম  

পারভাইজার  

০৪ মাশিফ র রহমান  
িপতা: মাহ র রহমান  
মাতা: মাহ জা আ ার  

পারভাইজার  

০৫ শাপলা খা ন  
িপতা: মাহা দ আলী  
মাতা: মমতাজ বগম  

পারভাইজার   
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ইউিনয়ন: িততপ া  
িমক নং  নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ মাঃ উ ল হাসাইন 
িপতাঃ মাঃ হাসমত আলী 
মাতাঃ রিহমা বগম 

পারভাইজার  

০২ আকিলমা খা ন 
িপতাঃ জােবদ আলী 
মাতাঃ মমতা বগম 

পারভাইজার  

০৩ মাঃ কাউসার আহেমদ 
িপতাঃ মাঃ কােজম উি ন 
মাতাঃ মাছাঃ রহানা ইয়াছিমন 

পারভাইজার  

০৪ মাছাঃ রািজনা আ ার 
িপতাঃ মাঃ বাহা র আলী 
মাতাঃ মাছাঃ আকিলমা বগম 

পারভাইজার  

 
 
 

ইউিনয়ন: ম া   
িমক নং  নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ মাঃ িমরা ল ইসলাম 
িপতাঃ মাঃ িমজা র রহমান 
মাতাঃ মাছাঃ িশউলী বগম 

পারভাইজার  

০২ নঈ ল হাসান  
িপতাঃ মাঃ ফজ ল দা 
মাতাঃ নািহদা আ ার 

পারভাইজার  

০৩ আ ল কালাম আজাদ 
িপতাঃ ামান 
মাতাঃ উি  ল ম 

পারভাইজার  

০৪ আিন র রহমান 
িপতাঃ বাহার উি ন 
মাতাঃ রখা বগম 

পারভাইজার  

 
 
 

ইউিনয়ন: িদগপাইত  
িমক নং  নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ আফিরন নাহার আিখ 
িপতাঃ আ ল আিজজ 
মাতাঃ সােজদা বগম 

পারভাইজার  

০২ মাহা দ ছা ার 
িপতাঃ ত হািমদ আলী 
মাতাঃ ত ছিবরন নাহার 

পারভাইজার  

০৩ মীর মাঃ রিফ ল ইসলাম 
িপতাঃ মীর মাঃ নজ ল ইসলাম 
মাতাঃ মাছাঃ রিহমা বগম  

পারভাইজার  

০৪ মাঃ মন িময়া 
িপতাঃ মাঃ ল  িময়া 
মাতাঃ কাম াহার বগম 

পারভাইজার  
 

 

 

ইউিনয়ন: রিশদ র   
িমক নং  নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ আিত র রহমান 
িপতাঃ জামাল উি ন 
মাতাঃ রােহলা বগম 

পারভাইজার  

০২ হােরজ আলী 
িপতাঃ জিমর উি ন 
মাতাঃ হাওয়া বগম 

পারভাইজার  

০৩ ইয়াসিমন জাহান িরপা 
িপতাঃ ইমান আলী 
মাতাঃ রজাহান 

পারভাইজার  

০৪ জািকর হােসন 
িপতাঃ আ র রা াক 
মাতাঃ নািছমা পারভীন 

পারভাইজার  
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ইউিনয়েনর গণনাকারী   
 

ইউিনয়ন: ক য়া  
িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ মাছাঃ শারিমন আ ার 
িপতাঃ মাঃ শাহামত আলী 
মাতাঃ মাছাঃ এিলজা বগম  

গণনাকারী 
 

০২ ইমন আেরিফন অংকন 
িপতাঃ আ ল ফজল িসি ক  
মাতাঃ আকিলমা বগম   

গণনাকারী 
 

০৩ রানী আ ার 
িপতাঃ আ ছ ছামাদ  
মাতাঃ রজাহান বগম  

গণনাকারী 
 

০৪ হাসান সেরায়ারদী 
িপতাঃ শাহজাহান আলী 
মাতাঃ সনা বগম 

গণনাকারী 
 

০৫ মাঃ শামীম হােসন 
িপতাঃ মাঃ হলাল উি ন 
মাতাঃ শফালী বগম 

গণনাকারী 
 

০৬ জািকয়া লতানা 
িপতাঃ মাঃ জ ল ইসলাম  
মাতাঃ লাইলী বগম  

গণনাকারী 
 

০৭ িশ  আ ার 
িপতাঃ লতান 
মাতাঃ হনা খা ন  

গণনাকারী 
 

০৮ মাহা দ আেয়দ আলী 
িপতাঃ মাঃ বাদশা িময়া  
মাতাঃ ছ রা বগম 

গণনাকারী 
 

০৯ মাহা দ সািকব হােসন 
িপতাঃ মাঃ আ র রিশদ  
মাতাঃ শািহনা আ ার 

গণনাকারী 
 

১০ স া খা ন 
িপতাঃ মাঃ িসরা ল হক সন   
মাতাঃ মাছাঃ রােকয়া বগম 

গণনাকারী 
 

১১ কা ন মার 
িপতাঃ রাজ মার 
মাতাঃ লাকপিত রানী দাস  

গণনাকারী 
 

১২ িনপা মানািলসা 
িপতাঃমেনায়ার রহমান   
মাতাঃ মমতাজ বগম 

গণনাকারী 
 

১৩ ইকবাল হাসাইন 
িপতাঃ মাঃ ইউ ছ আলী 
মাতাঃ মিরয়ম বগম 

গণনাকারী 
 

১৪ মাঃ মিম ামান িমশাত 
িপতাঃেমাঃআ ল মা ান 
মাতাঃ মাছাঃ িমনা বগম 

গণনাকারী 
 

১৫ িদশা মিন 
িপতাঃ মাঃ লাল উি ন 
মাতাঃ কিহ র বগম 

গণনাকারী 
 

১৬ মহিসন আলী 
িপতাঃ আঃ মিজদ 
মাতাঃ আয়শা বগম 

গণনাকারী 
 

১৭ িহদ আক  িজসান 
িপতাঃ ত-জাকািরয়া আক  
মাতাঃ রাকসানা বগম 

গণনাকারী 
 

১৮ মাঃ আলমগীর হােসন 
িপতাঃ মাঃ জালাল উি ন 
মাতাঃ মাছাঃ শাম াহার  

গণনাকারী 
 

১৯ মাঃ মন িময়া 
িপতাঃ মাঃ ইমান আলী 
মাতাঃ মাছাঃ িফ জা বগম 

গণনাকারী 
 

২০ মাঃ িততাস শখ 
িপতাঃ মাঃ আেনায়ার হােসন 
মাতাঃ হাছনা বা  

গণনাকারী 
 

২১ উ ল মার 
িপতাঃ রামচ  
মাতাঃ ল ী রানী 

গণনাকারী 
 

২২ মাঃ খায় ল ইসলাম 
িপতাঃ মাঃ নােয়ব আলী 
মাতাঃ রিহমা বগম 

গণনাকারী 
 

২৩ মিনরা খা ন 
িপতাঃ মনহর আলী 
মাতাঃ ম য়ারা বগম 

গণনাকারী 
 

২৪ মাহা দ মিনর হােসন 
িপতাঃ মাঃ মাফা ল হােসন 
মাতাঃ মাছাঃ খােলদা বগম 

গণনাকারী 
 

২৫ আ  বকর িস ীক 
িপতাঃ বা ল িময়া 
মাতাঃ িশিরন 

গণনাকারী 
 

২৬ মাঃ জািকর হােসন 
িপতাঃ মাঃ বলাল হােসন 
মাতাঃ জ রা বগম 

গণনাকারী 
 

২৭ মাঃ জািহদ হাসান 
িপতাঃ মাঃ লাল উি ন 
মাতাঃ িলিল বগম 

গণনাকারী 
 

২৮ মাহা দ মাক ল ইসলাম িম ন 
িপতাঃ র  িময়া 
মাতাঃ মিল বগম 

গণনাকারী 
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ইউিনয়ন: শিরফ র   
িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ রজনী খা ন  
িপতা: মা: রজব আলী  
মাতা: রািজয়া বগম  

গণনাকারী 
 

০২ শাপলা খা ন  
িপতা: মা: হািব র রহমান  
মাতা: ফােতমা বগম  

গণনাকারী 
 

০৩ তানিজনা আ ার  
িপতা: মা: ল ইসলাম  
মাতা: িফয়া বগম  

গণনাকারী 
 

০৪ মা: শির ল ইসলাম আন   
িপতা: মা: ৎফর রহমান  
মাতা: ছ রা বগম  

গণনাকারী 
 

০৫ মাছা: স া আফিরন  
িপতা: আ ল কােশম  
মাতা: মেহ ন নছা  

গণনাকারী 
 

০৬ জিনফা ইয়াসিমন িথ  
িপতা: মা: জালাল উি ন  
মাতা: রওশন আরা বগম  

গণনাকারী 
 

০৭ মা: আ ল হািলম  
িপতা: মা: এমদা ল হক  
মাতা: হািলমা বগম  

গণনাকারী  
 

০৮ মা: মাহ ল হােছন  
িপতা: মা: ল মাহ দ  
মাতা: মাছা: কা নী বগম  

গণনাকারী 
 

০৯ ফাহিমদা জা াত  
িপতা: মা: আ  বকর িসি ক  
মাতা: িবনা  

গণনাকারী 
 

১০ শািকল শাহািরয়ার  
িপতা: ত: আ া ামান  
মাতা: শফালী  

গণনাকারী 
 

১১ রিহমা খা ন  
িপতা: আ ল বাশার  
মাতা: উে  ল ম  

গণনাকারী 
 

১২ েবল রানা  
িপতা: আ: রিশদ  
মাতা: মাছা: আকিলমা বগম  

গণনাকারী 
 

১৩ মন আলী  
িপতা: আ ল কালাম আজাদ  
মাতা: জনী বগম  

গণনাকারী 
 

১৪ নািছমা খা ন  
িপতা: মা: ফয় র রহমান  
মাতা: ছালমা বগম  

গণনাকারী 
 

১৫ মা: রিবন মাহ দ  
িপতা: মা: মা ফা আলী  
মাতা: মাছা; রিহমা বগম  

গণনাকারী 
 

১৬ মারিজয়া আফিরন  
িপতা: মা: আ ল মাতােলব  
মাতা: শাহীনা বগম  

গণনাকারী 
 

১৭ তায়বা ল জা াত  
িপতা: মা: আকরাম হােসন  
মাতা: শাহীনা বগম  

গণনাকারী 
 

১৮ মা: আ াহ-আল-মা ন  
িপতা: মা: ইউ ফ আলী  
মাতা: মাছা: মােশ দা বগম  

গণনাকারী 
 

১৯ মা: আজাদ হাসাইন  
িপতা: মা: জয়নাল আেবদীন  
মাতা: রােশদা বগম  

গণনাকারী 
 

২০ মাছা: রিহমা আ ার  
িপতা: মা: আ ল হক  
মাতা: মাছা: িফয়া বগম  

গণনাকারী 
 

২১ সািফয়া খা ন  
িপতা: মা: আ ল সালাম  
মাতা: মমতাজ বগম  

গণনাকারী 
 

২২ আল-নািছ র রহমান  
িপতা: মা: আ: মােলক  
মাতা: আকিলমা বগম  

গণনাকারী 
 

২৩ তানিজলা তাসিলন  
িপতা: মা: আ ল খােলক  
মাতা: শাহানাজ পারভীন  

গণনাকারী 
 

২৪ িলজা আফিরন  
িপতা: ত আ ল হােসন  
মাতা: িফয়া বগম  

গণনাকারী 
 

২৫ িমনহাজ আল ইমরান  
িপতা: মা: সকা র আলী  
মাতা: সিলনা ইয়াসিমন  

গণনাকারী 
 

২৬ রমা খা ন  
িপতা: ল আিমন  
মাতা: মা দা বগম  

গণনাকারী 
 

২৭ মা: নাজ ল হক  
িপতা: মা: আ ল ওয়াহাব  
মাতা: নাজমা বগম  

গণনাকারী 
 

২৮ িনপা খা ন  
িপতা: ল ইসলাম  
মাতা: আেনায়ার বগম  

গণনাকারী 
 

২৯ কাম ন নাহার  
িপতা: আ ল কািদর  
মাতা: মমতাজ বগম  

গণনাকারী 
 

৩০ মাইয়া ইয়াসিমন স   
িপতা: মা: শিফ ল ইসলাম  
মাতা: শািহ র  

গণনাকারী 
 

৩১ মা: মািনক খান  
িপতা: আ: ছা ার খান  
মাতা: রবা   

গণনাকারী 
 

 
 
 
  

া িরত 
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     ইউিনয়ন: ল ীরচর 
িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ মাঃ তৗরাদ আক    
িপতাঃ আ ল লিতফ আক     
মাতাঃ নাছিরন নাহার া 

গণনাকারী 
  

০২ মাঃ এরশাদ আলী 
িপতাঃ মাঃ ইি স আলী  
মাতাঃ পবান বগম 

গণনাকারী 
 

০৩ মাঃ মা ন হােসন  
িপতাঃ হাইদর আলী 
মাতাঃ মাছাঃ ল িল বগম 

গণনাকারী 
 

০৪ তািবতা আ ার 
িপতাঃ আ ার হােসন 
মাতাঃ মাছাঃ জাহানারা বগম 

গণনাকারী 
 

০৫ জািহদ হাসান 
িপতাঃ মাঃ তাফা ল হােসন 
মাতাঃ ল জা বগম 

গণনাকারী 
 

০৬ মাঃ জািহ ল ইসলাম 
িপতাঃ মাঃ ছাম ল হক 
মাতাঃ মাছাঃ জাহানারা বগম 

গণনাকারী 
 

০৭ মাঃ আেনায়ার হােসন 
িপতাঃ মাঃ ামান 
মাতাঃ মাছাঃ জিরনা বগম 

গণনাকারী 
 

০৮ মাঃ মা ন কিবর 
িপতাঃ মাঃ এখলা র রহমান 
মাতাঃ ননাহার বগম 

            গণনাকারী 
 

০৯ মাঃ রাই ল জাহান 
িপতাঃ মাঃ আ র রহমান 
মাতাঃ মােজদা বগম 

            গণনাকারী 
 

১০ মাঃ আিরফ িময়া 
িপতাঃ মাঃ খােদম আলী 
মাতাঃ মাছাঃ ফােতমা বগম 

            গণনাকারী 
 

১১ মাঃ জািমল হােসন 
িপতাঃ মাঃ সাই র রহমান 
মাতাঃ মাছাঃ জিরনা বগম 

গণনাকারী 
 

১২ রজাহানী 
িপতাঃ র ইসলাম 
মাতাঃ হাওয়া বগম 

গণনাকারী 
 

১৩ মাঃ শিহ ল ইসলাম 
িপতাঃ মাঃ আইন উি ন 
মাআঃ সিখনা বগম 

গণনাকারী 
 

১৪ মাঃ িজয়াউল হক 
িপতাঃ মাঃ আেবদ আলী 
মাতাঃ জেবদা বগম 

গণনাকারী 
 

১৫ সাথী খা ন 
িপতাঃ মাঃ শাম ল হক 
মাতাঃ মেনায়ারা বগম 

গণনাকারী 
 

১৬ বণ া 
িপতাঃ মাঃ রল ইসলাম 
মাতাঃ ল িল বগম 

গণনাকারী 
 

১৭ উে  ল ম  
িপতাঃ আ াছ আলী  
মাতাঃ হাসনা বগম 

গণনাকারী 
 

১৮ আফেরাজা খা ন 
িপতাঃ মারফত আলী 
মাতাঃ মাছাঃ র  

গণনাকারী 
 

১৯ মাঃ কাউছার আহাে দ 
িপতাঃ মাঃ কামাল হােসন 
মাতাঃ কাম ন নাহার 

গণনাকারী 
 

২০ িবথী খা ন 
িপতাঃ মাঃ বলাল উি ন 
মাতাঃ মেনায়ারা বগম 

গণনাকারী 
 

২১ শারিমন খানম 
িপতাঃ মাঃ দেলায়ার হােসন 
মাতাঃ মাছাঃ শাহনাজ পারভীন  

গণনাকারী 
 

 
  

া িরত 
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  ইউিনয়ন: লশীর চর 
িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ তাহিমনা খা ন 
িপতাঃ মাঃ আতহার আলী 
মাতাঃ মাছাঃ হাসনা বগম 

গণনাকারী 
 

০২ ী খা ন 
িপতাঃ মাঃ আ ল মা ান 
মাতাঃ ফয় ন নছা 

গণনাকারী 
 

০৩ মাঃ সাই ল ইসলাম  
িপতাঃ মাঃ জ আলী  
মাতাঃ লমিত বগম 

গণনাকারী 
 

০৪ হািরজ উি ন 
িপতাঃ ময়ছন আলী 
মাতাঃ হােরজা বগম 

গণনাকারী 
 

০৫ মাঃ কাম ল হাসান 
িপতাঃ মাঃ িমজা র রহমান 
মাতাঃ মাছাঃ কিহ র বগম 

গণনাকারী 
 

০৬ মাঃ তােরক রহমান  
িপতাঃ মাঃ িফেরাজ আলী  
মাতাঃ মাছাঃ তারাবা  বগম  

গণনাকারী 
 

০৭ জাহা ীর আলম  
িপতাঃ ইসমাইল হােসন  
মাতাঃ লায়লা বগম   

গণনাকারী 
 

০৮ েয়ল রানা  
িপতাঃ আঃ জিলল  
মাতাঃ হাছনা বগম 

গণনাকারী 
 

০৯ মীর আ  হািফজ  
িপতাঃ ত মীর আ  হােসম  
মাতাঃ মাছাঃ হািফজা বগম 

গণনাকারী 
 

১০ মাহ দা খা ন  
িপতা: মা: হািব র রহমান  
মাতা: হাসনা হনা  

গণনাকারী 
 

11 িবথী  
িপতাঃ মাঃ আ ল বাসার 
মাতাঃ মাছাঃ জািকয়া বগম 

গণনাকারী 
 

১২ মাঃ আসাদ আক  
িপতাঃ মাঃ আলাল আক  
মাতাঃ রােশদা বগম 

গণনাকারী 
 

১৩ িলমা 
িপতাঃ মাঃ গালাম মাে াফা  
মাতাঃ মাছাঃ আ রী বগম 

গণনাকারী 
 

১৪ জািহদ হাসান 
িপতাঃ আ  বা ার িসি ক 
মাতাঃ রশমা বগম  

গণনাকারী 
 

১৫ আছমা উল হাসনা  
িপতাঃ আ ল হােসন আক  
মাতাঃ রাকসানা বগম                                                                                               

গণনাকারী 
 

১৬ সাহানা িসি কা 
িপতাঃ আ র রিহম 
মাতাঃ িলিল বগম  

গণনাকারী 
 

১৭ মাক দা ইয়াসিমন 
িপতাঃ হািব র রহমান 
মাতাঃ হাসনা হনা  

গণনাকারী 
 

১৮ মৗ ষী জা াত মৗমিন 
িপতাঃ মিন ফমান মিনর 
মাতাঃ নাজমা আ ার 

গণনাকারী 
 

 
  

া িরত 
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   ইউিনয়ন: ইটাইল 
িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ সালমা আ ার 
িপতা: দেলায়ার হােসন 
মাতা: উষা বগম 

গণনাকারী 
 

০২ আ  রায়হান 
িপতা: মা: সালাইমান আলী 
মাতা: মাছা: রােকয়া বগম 

গণনাকারী 
 

০৩ লতানা রািজয়া 
িপতা: লতান আহাে দ 
মাতা: শাম ন নাহার 

গণনাকারী 
 

০৪ ফােতমা খা ন 
িপতা: উমর ফা ক 
মাতা: সােজদা বগম 

গণনাকারী 
 

০৫ মেহর আফেরাজ 
িপতা: মিতউর রহমান 
মাতা: সািবনা ইয়াসিমন 

গণনাকারী 
 

০৬ িব ব আহেমদ 
িপতা: মিতউর রহমান 
মাতা: ছািবনা বগম 

গণনাকারী 
 

০৭ ফািহম িময়া 
িপতা: মা: চ ন িময়া 
মাতা: ফােতমা বগম 

গণনাকারী 
 

০৮ মা: জাকািরয়া হাসাইন 
িপতা: মা: আলাল উি ন 
মাতা: মাছা: জাহানারা বগম 

গণনাকারী 
 

০৯ সািবনা ইয়াছিমন 
িপতা: আ স সামাদ 
মাতা: িশদ া বগম 

গণনাকারী 
 

১০ তাহিমনা আ ার 
িপতা: ফা ক হােসন 
মাতা: রােকয়া বগম 

গণনাকারী 
 

১১ কাওসার আহেমদ 
িপতা: মা: আ ল হািলম 
মাতা: কাজল বগম 

গণনাকারী 
 

১২ মা: আেনায়ার পারেভজ 
িপতা: মা: হািব র রহমান 
মাতা: মাছা: রােহলা বগম 

গণনাকারী 
 

১৩ মা: শিফ ল ইসলাম 
িপতা: মা: শাম ল হক 
মাতা: সােহরা খা ন 

গণনাকারী 
 

১৪ আ  তােহর হাসাইন 
িপতা: হযরত আলী 
মাতা: িমনা খা ন 

গণনাকারী 
 

১৫ তাহসীনা জাহান তামা া 
িপতা: এ  এম সালাহ উি ন 
মাতা: র জাহান আ ার 

গণনাকারী 
 

১৬ সােনায়ার হােসন 
িপতা: মা: ল আিমন 
মাতা: সািহদা বগম 

গণনাকারী 
 

১৭ িরয়াজ উি ন 
িপতা: ম ল হক 
মাতা: রােবয়া বগম 

গণনাকারী 
 

১৮ মা: মারাদ হাসাইন 
িপতা: মা: ফজ ল হক 
মাতা: মাছা: িশদ া বগম 

গণনাকারী 
 

 
  

া িরত 
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ইউিনয়ন: ন ি  
িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ মাঃ জািহ ল ইসলাম  
িপতাঃ মাঃ  ইি স আলী   
মাতাঃ মাছাঃ মমতাজ বগম  

গণনাকারী 
  

০২ মাঃ মেহিদ হাসান 
িপতাঃ মাঃ ফেয় র রহমান 
মাতাঃ মাছাঃ িন ফা রহমান 

গণনাকারী 
 

০৩ মাঃ সােনায়ার আক  
িপতাঃ মাঃ কিলল আক  
মাতাঃ মাছাঃ ছােহরা বগম 

গণনাকারী 
 

০৪ মাঃ আিত ল ইসলাম 
িপতাঃ আ ল মা ান 
মাতাঃ িবয়া বগম 

গণনাকারী 
 

০৫ আকিলমা আ ার 
িপতাঃ আসা াহ 
মাতাঃ জাহানারা বগম 

গণনাকারী 
 

০৬ মাঃ মারাদ হােসন 
িপতাঃ মাঃ মাবারক হােসন 
মাতাঃ মাছাঃ হািলমা বগম 

গণনাকারী 
 

০৭ মাছাঃ সািহদা আফিরন  
িপতাঃ ত নািজম উি ন  
মাতাঃ মাছাঃ ল ম নািজম 

গণনাকারী 
 

০৮ চােমলী খা ন  
িপতাঃ চ ন িময়া 
মাতাঃ হাছনা বগম 

গণনাকারী 
 

০৯ মাছাঃ শা া খা ন 
িপতাঃ ত ছাই র রহমান 
মাতাঃ ইসমতারা বগম 

গণনাকারী 
 

১০ মাঃ ফা খ হােসন  
িপতাঃ মাঃ আছমত আলী  
মাতাঃ রািকয়া বগম 

গণনাকারী 
 

১১ মৗ মী খা ন 
িপতাঃ মাঃ মিজবর রহমান 
মাতাঃ রিশদা বগম 

গণনাকারী 
 

১২ মােশ দা আ ার 
িপতাঃ মাঃ মিফ ল হক 
মাতাঃ রজাহান বগম 

গণনাকারী 
 

১৩ নািহদ হাসান 
িপতাঃ র ল আমীন 
মাতাঃ েলখা বগম 

গণনাকারী 
 

১৪ মাছাঃ িম া ন জা াত 
িপতাঃ মাঃ িফেরাজ আলী 
মাতাঃ মাস দা রৗশন 

গণনাকারী 
 

১৫ আয়শা িসি কা  
িপতাঃ আ  বকর িসি ক 
মাতাঃ নািহদা বগম 

গণনাকারী 
 

১৬ আলজা াত 
িপতাঃ মাঃ শিফ ল ইসলাম 
মাতাঃ জািমরন বগম 

গণনাকারী 
 

১৭ মাছাঃ ঋ বণ া  
িপতাঃ মাঃ বা ল িময়া 
মাতাঃ ক না বগম 

গণনাকারী 
 

১৮ আসা ল তা কদার 
িপতাঃ রল আমীন তা কদার আ ার 
মাতাঃ নািগ স বগম 

গণনাকারী 
 

১৯ িরফাত রহমান  
িপতাঃ মাঃ িমজা র রহমান 
মাতাঃ মাছাঃ রওশন আরা 

গণনাকারী 
 

২০ মাঃ পন িময়া 
িপতাঃ মাফা ল হােসন 
মাতাঃ শফালী বগম 

গণনাকারী 
 

২১ িমলন হােসন 
িপতাঃ  িময়া 
মাতাঃ িলিল বগম 

গণনাকারী 
 

 

া িরত 
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ইউিনয়ন: ঘাড়াধাপ 
িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ উে  হাফছা আি   
িপতা: হািব র রহমান  
মাতা: হািমদা রহমান  

গণনাকারী 
 

০২ আিরফা জা াত চিত  
িপতা: মা: চ ন িময়া  
মাতা: িবলিকস বগম  

গণনাকারী 
 

০৩ হাসান িময়া  
িপতা: খাকন  
মাতা: হাসনা হনা বগম  

গণনাকারী 
 

০৪ িমস: ি   
িপতা: মা: গালাম মা াফা  
মাতা: আেলয়া বগম  

গণনাকারী 
 

০৫ মা: সা া ল ইসলাম  
িপতা: মা: সায়িহব আলী  
মাতা: শাহনাজ বগম  

গণনাকারী 
 

০৬ মাছা: মনা খা ন  
িপতা: মা: শিফ ল ইসলাম  
মাতা: মাছা: সােজদা বগম  

গণনাকারী 
 

০৭ মা: তাছিলমা খা ন  
িপতা: আ র রউফ  
মাতা: আিজজা বগম  

গণনাকারী 
 

০৮ সরাত জাহান াবনী  
িপতা: ন র আহেমদ  
মাতা: জিমন আ ার  

গণনাকারী 
 

০৯ মেহদী হাসান  
িপতা: চ ন িময়া  
মাতা: মমতাজ বগম  

গণনাকারী 
 

১০ মাহ ল হাসান জয়  
িপতা: আ ল বােরক  
মাতা: জসিমন আ ার  

গণনাকারী 
 

১১ শামীমা লতানা  
িপতা: মা: সাহাব উি ন  
মাতা: ত. হাসেন আরা বগম  

গণনাকারী 
 

১২ ইসমাইল হােসন  
িপতা: আ  তােহর  
মাতা: উে  ল ম  

গণনাকারী 
 

১৩ মা: তানভীর আহেমদ  
িপতা: মা: তারা ল আল আিমন  
মাতা: মাছা: রজাহান বগম িলিপ  

গণনাকারী 
 

১৪ সজীব হােসন  
িপতা: শাম ল হক  
মাতা: ছােহরা বগম  

গণনাকারী 
 

১৫ আিলফা জা াত  
িপতা: আেহদ আলী  
মাতা: রিহমা বগম  

গণনাকারী 
 

১৬ কাম ামান  
িপতা: আ ল খােলক  
মাতা: ল ম খা ন  

গণনাকারী 
 

১৭ আল আিমন  
িপতা: হািব র রহমান  
মাতা: জােবদা বগম  

গণনাকারী 
 

১৮ নতাহা সাদী  
িপতা: মাজহা ল ইসলাম  
মাতা: লশানারা বগম  

গণনাকারী 
 

১৯ ইয়াছিমন আ ার  
িপতা: মা: জামাল উি ন  
মাতা: মিরয়ম বগম  

গণনাকারী 
 

২০ এহসা ল হাসান  
িপতা: মক ল হােসন  
মাতা: িফয়া খা ন  

গণনাকারী 
 

 
  

া িরত 
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ইউিনয়ন:ব শচড়া  

িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ মাঃ আসাদ আক  
িপতাঃ মাঃ আলাল আক  
মাতাঃ রােশদা বগম 

গণনাকারী 
  

০২ িলমা 
িপতাঃ মাঃ গালাম মাে াফা  
মাতাঃ মাছাঃ আ রী বগম 

গণনাকারী 
 

০৩ জািহদ হাসান 
িপতাঃ আ  বা ার িসি ক 
মাতাঃ রশমা বগম  

গণনাকারী 
 

০৪ আছমা উল হাসনা  
িপতাঃ আ ল হােসন আক  
মাতাঃ রাকসানা বগম                                                                                               

গণনাকারী 
 

০৫ সাহানা িসি কা 
িপতাঃ আ র রিহম 
মাতাঃ িলিল বগম  

গণনাকারী 
 

০৬ মাক দা ইয়াসিমন 
িপতাঃ হািব র রহমান 
মাতাঃ হাসনা হনা  

গণনাকারী 
 

০৭ মৗ ষী জা াত মৗমিন 
িপতাঃ মিন ফমান মিনর 
মাতাঃ নাজমা আ ার 

গণনাকারী 
 

০৮ আকরাম হােসন 
 িপতাঃ আশরাফ হােসন 
মাতাঃ আকতারা বগম 

গণনাকারী 
 

০৯ মাঃ আসলাম হাসাইন 
িপতাঃ মাঃ িময়া  
মাতাঃ ল ম বগম 

গণনাকারী 
 

১০ মাঃ জাহা ীর আলম 
িপতাঃ মাঃ আঃ হাই 
মাতাঃ জাহানারা বগম 

গণনাকারী 
 

১১ জাহা ীর আলম 
িপতাঃ খিল র রহমান 
মাতাঃ খািদজা বগম 

গণনাকারী 
 

১২ মাঃ িদদা ল ইসলাম িদদার 
িপতাঃ মাঃ আ ল হােসন 
মাতাঃ দেলায়ারা বগম 

গণনাকারী 
 

১৩ কাকিল খা ন  
িপতা: ওয়ােহদ িময়া  
মাতা: ছােলহা বগম  

গণনাকারী 
 

১৪ মা ািকমা 
িপতাঃ মাবারক আলী 
মাতাঃ কাম াহার 

গণনাকারী 
 

১৫ সানিজদা পারভীন ( স ) 
িপতাঃ মাঃ শিহ ল ইসলাম 
মাতাঃ সিলনা বগম 

গণনাকারী 
 

১৬ ইয়াসিমন আ ার ইিত 
িপতাঃ মাঃ ই ািহম হােসন 
মাতাঃ মাছাঃ িশ ী বগম 

গণনাকারী 
 

১৭ িলমা আ ার 
িপতাঃ ব ল আলী 
মাতাঃ হািফজা বগম 

গণনাকারী 
 

১৮ মাঃ মাহ ল হাসান 
িপতাঃ মাঃ মিতয়র রহমান 
মাতাঃ মােশ দা বগম 

গণনাকারী 
 

১৯ না সাবিরন লতানা 
িপতাঃ মাজাে ল হক 
মাতাঃ আিক াহার িসমা 

গণনাকারী 
 

২০ ইউ স ইসলাম সজীব 
িপতাঃ আেহদ আলী আক  
মাতাঃ রিহমা 

গণনাকারী 
 

২১ ছামাইয়া ইয়াসিমন িতথী  
িপতা: শিফ ল ইসলাম  
মাতা: িলিপ ইয়াসিমন  

গণনাকারী 
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  ইউিনয়ন: রানাগাছা 
িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ স ম রানী বম ন  
িপতা: রি জত চ  বম ন  
মাতা: রানী বালা বম ন  

গণনাকারী 
  

০২ মাহ দা আ ার  
িপতা: মা ািফ র রহমান  
মাতা: আেনায়ারা বগম  

গণনাকারী 
 

০৩ জা া ল ফরেদৗসী  
িপতা: জািহ ল ইসলাম  
মাতা: সািফয়া  

গণনাকারী 
 

০৪ আফিরন খান  
িপতা: সিলম খান  
মাতা: হাসনা খান  

গণনাকারী 
 

০৫ মাছা: ইসরাত জাহান (ইিত)  
িপতা: মা: ইসকা র িমজা খান  
মাতা: মাছা: রহানা পারভীন  

গণনাকারী 
 

০৬ মা: শামীম হােসন  
িপতা: মা: মা ার হােসন  
মাতা: সািবনা ইয়াসিমন  

গণনাকারী 
 

০৭ ইিতয়ারা খা ন  
িপতা: আ াছ আলী  
মাতা: িশলা বগম  

গণনাকারী 
 

০৮ সৗরভী আ ার  
িপতা: আলাল উি ন  
মাতা: মা জা বগম  

গণনাকারী 
 

০৯ আেনায়ার হােসন  
িপতা: শাহা আলী  
মাতা: আেনায়ারা বগম  

গণনাকারী 
 

১০ মা: সিজব িময়া  
িপতা: মা: আ: ছালাম  
মাতা: রােশদা বগম  

গণনাকারী 
 

১১ আলপনা আ ার আিখ  
িপতা: মা: মােজ ল ইসলাম  
মাতা: শফালী বগম  

গণনাকারী 
 

১২ মাছা: িরমা আ ার  
িপতা: মা: আ র রিহম  
মাতা: শাহনাজ বগম  

গণনাকারী 
 

১৩ সাবিলল জা াত  
িপতা: মা: ফজ র রহমান  
মাতা: নাছিলন আ ার  

গণনাকারী 
 

১৪ মা: সা াদ হােসন  
িপতা: মা: আশরাফ আলী  
মাতা: সিলনা বগম  

গণনাকারী 
 

১৫ নািহদা লতানা  
িপতা: নািদ ামান  
মাতা: রােকয়া বগম  

গণনাকারী 
 

১৬ নাজ ্ াহার হক  
িপতা: মা: শহী ল ইসলাম  
মাতা: মমতাজ বগম  

গণনাকারী 
 

১৭ আ া খা ন  
িপতা: মা: হািরজ িময়া  
মাতা: নাজমা বগম  

গণনাকারী 
 

১৮ চ া খা ন  
িপতা: মা: চ ন িময়া  
মাতা: আছমা বগম  

গণনাকারী 
 

১৯ শারমীন জা াত  
িপতা: সাই ল ইসলাম  
মাতা: মমতাজ বগম  

গণনাকারী 
 

২০ মারজানা আফরীন  
িপতা: ম র মােশ দ  
মাতা: ি আরা জসিমন  

গণনাকারী 
 

২১ রিফ ল ইসলাম  
িপতা: আলম  
মাতা: রােকয়া বগম  

গণনাকারী 
 

২২ াবনী ইসলাম  
িপতা: কাজী দীন মাহা দ মা দ  
মাতা: আফেরাজা বগম  

গণনাকারী 
 

২৩ রাক ামান  
িপতা: হািফ র রহমান  
মাতা: রােকয়া বগম  

গণনাকারী 
 

২৪ শারিমন আ ার  
িপতা: আ  সােহল  
মাতা: পারভীন বগম  

গণনাকারী 
 

২৫ িলজা খা ন  
িপতা: ঠা া িময়া  
মাতা: রােশদা বগম  

গণনাকারী 
 

২৬ মাছা ন ালী  
িপতা: মা: শাহজাহান  
মাতা: মাছা: রােকয়া বগম  

গণনাকারী 
 

২৭ মা: হীউি ন বা র  
িপতা: মাক ল আলম  
মাতা: মাছা: িবিলকস বগম  

গণনাকারী 
 

২৮ আজিমনা আ ার  
িপতা: শাহজাহান আলী  
মাতা: আিলমা বগম  

গণনাকারী 
 

২৯ মা: আরাফাত হােসন  
িপতা: মা: আেনায়ার হােসন 
মাতা: আয়শা িসি কা  

গণনাকারী 
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  ইউিনয়ন: র 
িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ হািফ র রহমান 
িপতাঃ আ ল কােদর 
মাতাঃ হািস বগম  

            গণনাকারী  

০২ মাঃ আিত ল ইসলাম 
িপতাঃ মাঃ ামান 
মাতাঃ তােহরা বগম 

            গণনাকারী  

০৩ ইয়া ব আলী 
িপতাঃ ময়নাল হক  
মাতাঃ অ ফা বগম 

            গণনাকারী  

০৪ রাইয়া পারভীন  
িপতাঃ ত ছাহরাব আলী 
মাতাঃ মিজনা বগম 

            গণনাকারী  

০৫ িলজা আ ার  
িপতাঃ জািকর হাসাইন 
মাতাঃ িনরালা বগম 

            গণনাকারী  

০৬ রাকসানা 
িপতাঃ মক ল হােসন 
মাতাঃ রািহমা বগম  

            গণনাকারী  

০৭  শারিমন খা ন 
িপতাঃ দৗল ামান  
মাতাঃ আ য়ারা বগম 

            গণনাকারী  

০৮  জািমউল হাসান 
িপতাঃ দেলায়ার হােসন 
মাতাঃ আলফা ন 

            গণনাকারী  

০৯ বারহান উি ন  
িপতাঃ আ ল কালাম 
মাতাঃ উে  হািন  

            গণনাকারী  

১০ সজীব চ  
িপতাঃ রি ত চ  
মাতাঃ মমতা রানী 

            গণনাকারী  

১১ ফারহানা আিমন 
িপতাঃ আল-আিমন িময়া 
মাতাঃ সািবনা ইয়াসিমন 

            গণনাকারী  

১২ নাঈ র রহমান  
িপতাঃখিল র রহমান 
মাতাঃ মহািফলারা বগম  

            গণনাকারী  

১৩ শাহিরয়া মিন 
িপতাঃ মেনাহর আলী 
মাতাঃ লতানা বগম   

            গণনাকারী  

১৪ হািফ র রহমান 
িপতাঃ আ ল জ ার  
মাতাঃ হােজরা বগম 

            গণনাকারী  

১৫ মাঃ জাহা ীর আলম  
িপতাঃ নজ ল ইসলাম  
মাতাঃ সােজদা বগম   

            গণনাকারী  

১৬ আ  সাঈদ  
িপতাঃ মা আ র রঊফ 
মাতাঃ লাভলী বগম 

            গণনাকারী 
 

১৭ সািদ র রহমান  
িপতাঃ আ ল কিরম   
মাতাঃ শফালী বগম 

            গণনাকারী  

১৮ মাঃ আিত ল ইসলাম 
িপতাঃ মাঃ ামান 
মাতাঃ তােহরা বগম 

            গণনাকারী  

১৯ শািকল হাসাইন 
িপতাঃ আ ল কিরম 
মাতাঃ শফালী বগম  

            গণনাকারী 
 

২০ মাঃ মেহদী হাসান 
িপতাঃ মাঃ শহী াহ 
মাতাঃ জা া ল ফরেদৗসী 

            গণনাকারী  

২১ সােজ ল হক  
িপতা: আ ল হাই  
মাতা: জাহানারা বগম  

গণনাকারী  
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  ইউিনয়ন: শাহবাজ র 
িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ রিবউল ইসলাম    
িপতাঃ মাঃ ামান  
মাতাঃ রিহমা বগম  

গণনাকারী  

০২ ই াহীম 
িপতাঃ িব াল হােসন 
মাতাঃ জিরনা বগম 

গণনাকারী  

০৩ সায়মা আবীর িসি কা 
িপতাঃ আিজ ল হক 
মাতাঃ িশউলী নাসিরন িসি কা 

গণনাকারী  

০৪ ফারজানা ইয়াসিমন 
িপতাঃ মিজবর রহমান 
মাতাঃ সােহতন নছা 

গণনাকারী  

০৫ সাঈদ বা ী 
িপতাঃ মাঃ আ ল কারী 
মাতাঃ মাছাঃ স জা বগম 

গণনাকারী  

০৬ ফরহাদ হােসন 
িপতাঃ লাল মাহ দ 
মাতাঃ শফালী বগম 

গণনাকারী  

০৭  সািবনা ইয়াসিমন 
িপতাঃ হােছন আলী 
মাতাঃ মিরয়ম 

গণনাকারী  

০৮  মাঃ শাহ আলম 
িপতাঃ ত রিহম উি ন 
মাতাঃ মাছাঃ সােজদা বওয়া 

গণনাকারী  

০৯ আির ল ইসলাম 
িপতাঃ গালাম মা ফা 
মাতাঃ া বগম 

গণনাকারী  

১০ থী খা ন 
িপতাঃ মাঃ জাহা ীর আলম 
মাতাঃ িবলিকস বগম 

গণনাকারী  

১১ মহিসনা খা ন 
িপতাঃ মাঃ আঃ সামাদ 
মাতাঃ িশউলী বগম 

গণনাকারী 
 

১২ কািনছ ফােতমা কয়া 
িপতাঃ মাঃ আ ল হােসন 
মাতাঃ নাসিরন বগম 

গণনাকারী  

১৩ মাঃ অ র িময়া 
িপতাঃ মাঃ শিফ ল ইসলাম 
মাতাঃ মাছাঃ চা া বগম 

গণনাকারী  

১৪ ব ধন মার 
িপতাঃ ঃখী রাম 
মাতাঃ র তী রানী 

গণনাকারী 
 

১৫ নািজম উি ন  
িপতা: মা: আলাউি ন  
মাতা: মাছা: লাভলী বগম  

গণনাকারী 
 

১৬ জা া ল ফরেদৗসী 
িপতাঃ মাঃ শখ ফিরদ 
মাতাঃ মমতাজ বগম 

গণনাকারী  

১৭ মাঃ মিহ ল ইসলাম 
িপতাঃ মাকেছদ আলী 
মাতাঃ মা জা বগম 

গণনাকারী  

১৮ মাঃ সাই র রহমান 
িপতাঃ মাঃ জালাল উি ন 
মাতাঃ আেজদা বগম 

গণনাকারী 
 

১৯ মাঃ শরীফ উ াহ 
িপতাঃ মাঃ মক ল হােসন 
মাতাঃ িশউলী বগম 

গণনাকারী  

২০ িশপন খান 
িপতাঃ মাঃ  খান 
মাতাঃ ছ রা বগম 

গণনাকারী  

২১ মাঃ জা া ল নাইম িদদার 
িপতাঃ ওয়ােজদ আলী খান 
মাতাঃ মাছাঃ জাহানারা বগম 

গণনাকারী  

২২ জানাকী পারভীন 
িপতাঃ আশরাফ আলী 
মাতাঃ জাসনা বগম 

গণনাকারী  

২৩ মা ািফ র রহমান 
িপতাঃ মাঃ আতাউর রহমান 
মাতাঃ মােশ দা বগম 

গণনাকারী  

২৪ তাহিমনা খা ন  
িপতা: তাফা ল হােসন  
মাতা: রােকয়া বগম  

গণনাকারী  

২৫ রনবী 
িপতাঃ আ াস আলী 
মাতাঃ র জাহান বগম 

গণনাকারী  

২৬ মিন ামান 
িপতাঃ আ ল মা ান 
মাতাঃ নাজমা বগম 

গণনাকারী  

২৭ িরপন িময়া  
িপতাঃ আলাল উি ন 
মাতাঃ শাহনাজ বগম 

গণনাকারী  

২৮ মিরয়ম খা ন  
িপতা: আশরাফ আলী  
মাত: র য়ারা বগম  

গণনাকারী  
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   ইউিনয়ন: িততপ া   
িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ সালায়মান  
িপতা: মাতােলব  
মাতা: িফয়া বগম  

গণনাকারী  

০২ রিমজা খা ন  
িপতা: আ র রিহম  
মাতা: আফেরাজা বগম  

গণনাকারী  

০৩ মাছা: খািদজা খা ন  
িপতা: মা: লালিময়া  
মাতা: মাছা: কাম াহার  

গণনাকারী  

০৪ িনগার লতানা র  
িপতা: নজ ল ইসলাম  
মাতা: রেবকা লতানা  

গণনাকারী  

০৫ মা: আল-আিমন  
িপতা: মা: আ: কােদর  
মাতা: কিহ র বগম  

গণনাকারী  

০৬ আিনকা তাবা ম  
িপতা: মা: মিনর উি ন  
মাতা: শফালী বগম  

গণনাকারী  

০৭  আলপনা আ ার  
িপতা: মা: শাহা আলম  
মাতা: জাহানারা বগম  

গণনাকারী  

০৮  মা: নাজ ল হাসাইন  
িপতা: এম. এল ফা খ  
মাতা: মা াবান খানম লাভলী  

গণনাকারী  

০৯ রািক ল ইসলাম  
িপতা: আ াহ আলম  
মাতা: াহার  

গণনাকারী  

১০ আফিরন জাহান  
িপতা: আখতার হােসন  
মাতা: মিম ল নছা  

গণনাকারী  

১১ শারমীন আ ার  
িপতা: মা: আিজ ল হক  
মাতা: লাভলী বগম  

গণনাকারী  

১২ ািকনা খা ন  
িপতা: মা: শাহজাহান  
মাতা: চায়না বগম  

গণনাকারী 
 

১৩ িরনা খা ন  
িপতা: ইমান আলী  
মাতা: েলদা বগম  

গণনাকারী  

১৪ মা: ওবাই াহ  
িপতা: মা: িগয়াস উি ন  
মাতা: র য়ারা বগম  

গণনাকারী  

১৫ মা: েবল হাসাইন  
িপতা: আ ল হািকম  
মাতা: বেদনা বগম  

গণনাকারী  

১৬ মা: িফেরাজ িময়া  
িপতা: ম ল ইসলাম  
মাতা: ফিরদা বগম  

গণনাকারী 
 

১৭ মা: মা ািফ র রহমান  
িপতা: মা: আ: মা ান ফিকর  
মাতা: মাছা: হািলমা বগম  

গণনাকারী  

১৮ অন  চ  পি ত  
িপতা: পেরশ চ  পি ত  
মাতা: িন া রানী  

গণনাকারী  

১৯ মা: সািদক হাসান  
িপতা: মা: রিফ ল ইসলাম  
মাতা: মাছা: শাম ন নাহার  

গণনাকারী 
 

২০ মা: সজল িময়া  
িপতা: আিন র রহমান  
মাতা: ত জা বগম  

গণনাকারী  

২১ শিফ ল ইসলাম  
িপতা: আেয়জ উি ন  
মাতা: ত: রওশানারা বগম  

গণনাকারী  

২২ মা: আ  তািলব  
িপতা: মা: হাসমত আলী  
মাতা: সিকনা বগম  

গণনাকারী  

২৩ সািদয়া জা াত  
িপতা: ত: াজ আলী  
মাতা: সােলহা  

গণনাকারী  

২৪ মা: রামান  
িপতা: সকা র আলী  
মাতা: নািগ স পারভীন  

গণনাকারী  
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ইউিনয়ন: ম া   
িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ আরিজনা আ ার  
িপতা: আিজ ল হক  
মাত: হাসেন আরা বগম  

গণনাকারী  

০২ সাহা র রহমান  
িপতা: বলাল উি ন  
মাতা: িশউলী বগম  

গণনাকারী  

০৩ নাসিরন জাহান নীলা  
িপতা: মা: আেয়জ উি ন  
মাতা: জিমলা বগম  

গণনাকারী  

০৪ িম আ ার  
িপতা: মা: আ ল ছামাদ  
মাতা: িরকন বগম  

গণনাকারী  

০৫ এনা ল হক  
িপতা: আ ল হািমদ  
মাতা: শামছ াহার  

গণনাকারী  

০৬ িব াল হােসন  
িপতা: জাহা ীর আলম  
মাতা: সাথী বগম  

গণনাকারী  

০৭  শািহদা আ ার  
িপতা: সয়দ রােশ ল ইসলাম  
মাতা: মাছা: জিরনা বগম  

গণনাকারী  

০৮  মা খা ন  
িপতা: মা: নজ ল ইসলাম  
মাতা: মাছা: পা ল আ ার  

গণনাকারী  

০৯ আ: রহমান  
িপতা: মা: ছািমউল হক  
মাতা: রােকয়া  

গণনাকারী  

১০ মা: কামাল হাসান  
িপতা: মা: ম  িময়া  
মাতা: ক না বগম  

গণনাকারী  

১১ মা: সালায়মান ইসলাম ভ  
িপতা: ল ইসলাম  
মাতা: ছালমা বগম  

গণনাকারী  

১২ রশিম আ ার স া  
িপতা: রজাউল কিরম  
মাতা: ক না বগম  

গণনাকারী 
 

১৩ রিবন িময়া  
িপতা: মা: রিফ ল ইসলাম  
মাতা: ির া বগম  

গণনাকারী  

১৪ মা: রানা হাসান  
িপতা: মা: বা ল িময়া  
মাতা: ির া বগম  

গণনাকারী  

১৫ মা াক আহেমদ  
িপতা: িজয়াউল হক  
মাতা: মেনায়ারা বগম  

গণনাকারী  

১৬ রজওয়ানা ইসলাম  
িপতা: রজাউল ইসলাম  
মাতা: মাহ বা বগম  

গণনাকারী 
 

১৭ সািবনা খা ন  
িপতা: মা: আ স সামাদ  
মাতা: রজাহান বগম  

গণনাকারী  

১৮ কাকলী ইয়াসিমন ির া  
িপতা: মা: আ ল কােশম  
মাতা: আিছয়া বগম  

গণনাকারী  

১৯ দীনা খা ন  
িপতা: মা: ফিরদ িময়া  
মাতা: চােমলী বগম  

গণনাকারী 
 

২০ পারভীন খা ন  
িপতা: মা: হাসমত িময়া  
মাতা: হািলমা বগম  

গণনাকারী  

২১ রাজন খান  
িপতা: মা: আছাদ আলী খান  
মাতা: িফেরাজা খানম  

গণনাকারী  

২২ রনবী িময়া  
িপতা: মা: হােছন আলী  
মাতা: রওশনারা বগম  

গণনাকারী  

২৩ িফয়া খা ন  
িপতা: মা: নেছর আলী  
মাতা: আিজরন বগম  

গণনাকারী  

২৪ মিনরা পারভীন  
িপতা: মা: মেয়ন উি ন তা কদার  
মাতা: মাছা: েশ দা বগম  

গণনাকারী  
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    ইউিনয়ন: িদগপাইত 
িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ মাঃ মা দ রানা  
িপতাঃ মাঃ  সকা ার আলী  
মাতাঃ চ া বগম 

গণনাকারী 
  

০২ শাভা খা ন 
িপতাঃ ত বলােয়ত হাসাইন 
মাতাঃ আেনায়ারা বগম 

গণনাকারী 
 

০৩ মাঃ িশপন িময়া 
িপতাঃ মাঃ ফিরদ উি ন 
মাতাঃ মাছাঃ িশ ী বগম 

গণনাকারী 
 

০৪ শারিমন আ ার  
িপতাঃ সা ার 
মাতাঃ হািলমা বগম 

গণনাকারী 
 

০৫ মিরয়ম খা ন 
িপতাঃ কািবল উি ন  
মাতাঃ াহার খা ন 

গণনাকারী 
 

০৬ ফােতমা ইয়াসিমন  
িপতা: মা: দেলায়ার হােসন  
মাতা: মাছা: খািদজা পারভীন  

গণনাকারী 
 

০৭ আিজ ল হািকম  
িপতাঃ আিমর হােসন  
মাতাঃ মমতাজ বগম  

গণনাকারী 
 

০৮ শািকলা পারভীন 
িপতাঃ আ ল হািমদ 
মাতাঃ া বগম 

গণনাকারী 
 

০৯ মা: আল-আিমন  
িপতা: লাল িময়া  
মাতা: আেনায়ারা বগম  

গণনাকারী 
 

১০ জাবােয়র আহেমদ  
িপতা: সামাদ িময়া  
মাতা: সািহদা আ ার  

গণনাকারী 
 

১১ মাঃ সাহাগ িময়া 
িপতাঃ মাঃ হলাল উি ন 
মাতাঃ সােজদা বগম 

গণনাকারী 
 

১২ মা: মেহদী হাসান  
িপতা: মা:  িময়া  
মাতা: মাছা: কিহ র বগম  

গণনাকারী 
 

১৩ মাঃ শাম ে াহা 
িপতাঃ মাঃ বী 
মাতাঃ িবঊ  চৗ রী 

গণনাকারী 
 

১৪ জা া ল মাওয়া জ ািত 
িপতাঃ মাঃ জালাল উি ন  
মাতাঃ মাছাঃ মিলদা বগম 

গণনাকারী 
 

১৫ মাঃ সা াম হােসন 
িপতাঃ আ ল হািকম 
মাতাঃ সােহরা 

গণনাকারী 
 

১৬ রিন আহেমদ 
িপতাঃ মাঃ রিহছ আলী 
মাতাঃ অ ফা বগম 

গণনাকারী 
 

১৭ জহ ল ইসলাম  
িপতাঃ জ আলী  
মাতাঃ জিরনা বগম 

গণনাকারী 
 

১৮ মাঃ শাহীন আলম 
িপতাঃ মাঃ ই াহীম আলী 
মাতাঃ শাি  বগম 

গণনাকারী 
 

১৯ আ য়ারা 
িপতাঃ আমজাত হােসন 
মাতাঃ শফালী বগম 

গণনাকারী 
 

২০ মাছাঃ হািলমা  
িপতাঃ মাঃ হলাল উি ন 
মাতাঃ মাছাঃ িশউলী  

গণনাকারী 
 

২১ সািহদা লতানা 
িপতাঃ মাঃ রজাউল 
মাতাঃ সাম াহার 

গণনাকারী 
 

২২ আিম র ইসলাম 
িপতাঃ আমজাত হােসন 
মাতাঃ আেমনা বগম 

গণনাকারী 
 

২৩ মাছাঃ ইিত পারভীন 
িপতাঃ মাঃ আঃ রিশদ 
মাতাঃ মাছাঃ জ না খা ন 

গণনাকারী 
 

২৪ দালন দাস 
িপতাঃ মিন লাল করী 
মাতাঃ জয় ী করী 

গণনাকারী 
 

২৫ লাভলী  
িপতাঃ মাঃ হা ন অর রশীদ 
মাতাঃ েলখা বগম 

গণনাকারী 
 

 
  

া িরত 
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    ইউিনয়ন: রিশদ র 
িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ সািকব আহে দ ভ 
িপতাঃ মাঃ ম ল আলম 
মাতাঃ ফােতমা বগম 

গণনাকারী 
 

০২ িশপা আ ার 
িপতাঃ আ ল কােদর 
মাতাঃ মেনারা বগম 

গণনাকারী 
 

০৩ সাখাওয়াত হােসন 
িপতাঃ ছােনায়ার হােসন 
মাতাঃ শািহদা বগম 

গণনাকারী 
 

০৪ রািজনা পারভীন 
িপতাঃ র ল িময়া 
মাতাঃ আিসয়া বগম 

গণনাকারী 
 

০৫ া 
িপতাঃ ছিলম উি ন 
মাতাঃ আছমা 

গণনাকারী 
 

০৬ ফােতমা াহার 
িপতাঃ মাঃ মিহ ামান 
মাতাঃ জাহানারা বগম 

গণনাকারী 
 

০৭ মাঃ িসরা ল ইসলাম 
িপতাঃ মাঃ নািছর উি ন 
মাতাঃ িশ ী খা ন 

গণনাকারী 
 

০৮ পালী খা ন 
িপতাঃ ওকাল িময়া 
মাতাঃ িশউলী 

গণনাকারী 
 

০৯ মােশ দা 
িপতাঃ গালাম মাে াফা 
মাতাঃ অিবরন বগম 

গণনাকারী 
 

১০ রািজয়া পারভীন  
িপতাঃ আঃ রিহম 
মাতাঃ রােজদা বগম  

গণনাকারী 
 

১১ সানিজদা আ ার 
িপতাঃ ামান 
মাতাঃ আ ুমানারা 

গণনাকারী 
 

১২ সােনায়ার হােসন 
িপতাঃ মাঃ সাম ল হক 
মাতাঃ মাঃ সাম ন নাহার 

গণনাকারী 
 

১৩ িমজা র রহমান  
িপতাঃ মাঃ আ ল কােসম  
মাতাঃ জেবদা বগম  

গণনাকারী 
 

১৪ আ ল কােদর 
িপতাঃ মিজবর রহমান 
মাতাঃ রিহমা বগম 

গণনাকারী 
 

১৫ রিন িময়া  
িপতাঃ মাঃ িমনহাজ উি ন 
মাতাঃ আফেরাজা বগম 

গণনাকারী 
 

১৬ মাঃ আ  ফা ক 
িপতাঃ মাঃ হযরত আলী 
মাতাঃ ফােতমা বগম 

গণনাকারী 
 

১৭ আশরা াহার 
িপতাঃ আিম ল ইসলাম 
মাতাঃ িবনা তাসিলমা 

গণনাকারী 
 

১৮ ইয়াসিমন জা াত 
িপতাঃ ই ািহম খিলল 
মাতাঃ দেলায়ারা বগম 

গণনাকারী 
 

১৯ মিনরা খা ন 
িপতা: মা: মাজাে ল হক  
মাতা: আছমা হক  

গণনাকারী 
 

২০ শাহী ল ইসলাম 
িপতাঃ মাঃ বলােয়ত হােসন 
মাতাঃ সাহাদা বগম 

গণনাকারী 
 

২১ ফা ক হােসন  
িপতাঃ আ ল কালাম 
মাতাঃ ফা বগম 

গণনাকারী 
 

২২ সা া ল ইসলাম  
িপতাঃ শাহজাহান আলী 
মাতাঃ সােজদা বগম 

গণনাকারী 
 

 

  
া িরত 
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A‡cÿgvb ZvwjKv 
ওয়াড নং- ০১ 

িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ জািহদ হাসান জিন  
িপতা: মা: নজ ল ইসলাম  
মাতা: জািহদা বগম  

গণনাকারী 
 

০২ মা: িজ র রহমান  
িপতা: মা: হািব র রহমান  
মাতা: মাছা: জীবন নাহার  

গণনাকারী 
 

০৩ উে  হািববা  
িপতা: আ ল কােদর  
মাতা: মিরয়ম বগম  

গণনাকারী  
 

 

ওয়াড নং- ০১ 
িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ শািহনা আ ার  
িপতা: আলাউি ন  
মাতা: অমলা বগম  

পারভাইজার  
 

 
 

ওয়াড নং- ০২ 
িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ আিরফা আ ার  
িপতা: মা: হািফ র রহমান  
মাতা: মাছা: রােকয়া বগম  

গণনাকারী 
 

০২ আ  উবায়দা ফািহম  
িপতা: আ  বকর িসি ক  
মাতা: পা ল বগম  

গণনাকারী 
 

 

ওয়াড নং- ০২ 
িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ সািবনা ইয়াসিমন  
িপতা: ত মা: নওয়াব আলী  
মাতা: সােজদা বগম  

পারভাইজার  
 

 
 

ওয়াড নং- ০৩ 
িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ মা: আ ল আিজজ  
িপতা: মা: নািজম উি ন  
মাতা: বেদনা বগম  

গণনাকারী 
 

০২ অিদত আদনান (র ন)  
িপতা: ফরহাদ হােসন  
মাত: মা দা বগম  

গণনাকারী  
 

 

ওয়াড নং- ০৩ 
িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ সািবনা ইয়াসিমন  
িপতা: মিজ র রহমান  
মাতা: হািমদা বগম  

পারভাইজার  
 

 
 

ওয়াড নং- ০৪ 
িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ হািফজা বগম  
িপতা: আ ল হাই  
মাতা: িপয়ারা বগম  

গণনাকারী 
 

০২ আশরা ল ইসলাম  
িপতা: মা: আ র রিশদ হীরা  
মাতা: িলজা  

গণনাকারী 
 

০৩ সািক ল হক  
িপতা: মাজাে ল হক  
মাতা: ছ রা বগম  

গণনাকারী 
 

০৪ রািমসা খানম  
িপতা: মা: আ র রিহম খান  
মাতা: সােহরা খা ন  

গণনাকারী 
 

 

ওয়াড নং- ০৪ 
িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ তািনয়া আ ার  
িপতা: মিজবর রহমান  
মাতা: ফােলাআরা  

পারভাইজার  
 

০২ মা: র এ নািয়ম  
িপতা: মা: হা ন অর রিশদ  
মাতা: াহার  

পারভাইজার 
 

 
  া িরত 
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A‡cÿgvb ZvwjKv 
ওয়াড নং- ০৫ 

িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ ত য় মার সাম  
িপতা: দীপ মার সাম  
মাতা: রীনা সাম  

গণনাকারী 
 

০২ তামা া আ ার  
িপতা: দােনছ আলী  
মাতা: রেহনা বগম  

গণনাকারী 
 

০৩ জিনয়া আ ার িরংিক  
িপতা: আ র রিশদ জামালী  
মাতা: উে  ল ম  

গণনাকারী 
 

 
ওয়াড নং- ০৫ 

িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ মিনকা আকতার  
িপতা: শিফউল আলম  
মাতা: সিলনা বগম  

পারভাইজার  
 

 
 

ওয়াড নং- ০৬ 
িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ মাহ দা আ ার  
িপতা: মাহ ল হক  
মাতা: আ মান আরা বগম  

গণনাকারী 
 

০২ আিমনা খা ন  
িপতা: জায়ােহর আলী  
মাতা: খােদজা বগম  

গণনাকারী 
 

 
ওয়াড নং- ০৬ 

িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ তািনয়া আ ার  
িপতা: মিজবর রহমান  
মাতা: ফােলাআরা  

পারভাইজার  
 

 
 

ওয়াড নং- ০৭ 
িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ শাহিরয়ার সাদাত  
িপতা: ত আ ল গ র  
মাতা: মরী  

গণনাকারী 
 

 
ওয়াড নং- ০৭ 

িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ মা: িসনিজদ সরকার  
িপতা: মা: শহী াহ  
মাতা: িদলারা বগম  

পারভাইজার  
 

 

 

ওয়াড নং- ০৮ 
িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ রােকয়া খা ন  
িপতা: আ র রিহম সরকার  
মাতা: খােলদা বগম  

গণনাকারী 
 

০২ পা  িময়া  
িপতা: মা: আকতার আলী  
মাতা; পা ল বগম  

গণনাকারী 
 

০৩ তাসিমনা জা াত  
িপতা: মা: মিজবর রহমান  
মাতা: সিলনা রহমান  

গণনাকারী 
 

 

ওয়াড নং- ০৮ 
িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ মা: রািকব হাসান  
িপতা: মাহা দ আলী  
মাতা: জিরনা বগম  

পারভাইজার  
 

 
  া িরত 
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A‡cÿgvb ZvwjKv 
ওয়াড নং- ০৯ 

িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ জা া ল ফরেদৗসী 
িপতাঃ রল ইসলাম 
মাতাঃ ঝন া বগম 

গণনাকারী 
 

০২ কাম ন নাহার জিরন  
িপতা: মা: জািকউল হক  
মাতা: হেলনা াহার  

গণনাকারী 
 

০৩ আফিরন তাসিলমা  
িপতা: আিজ র রহমান  
মাতা: আফেরাজা ইয়াসিমন  

গণনাকারী 
 

 

ওয়াড নং- ০৯ 
িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ সাইেয়দা বা   
িপতা: মা: আ ল বািরক  
মাতা: ল িল আ ার  

পারভাইজার 
 

 
 

ওয়াড নং- ১০ 
িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ মা: দয় রহমান িশব   
িপতা: মা: ই াজ আলী  
মাতা: মাছা: সিখনা বগম  

গণনাকারী 
 

০২ আর  আহেমদ  
িপতা: িম  িময়া  
মাতা: আন  বগম  

গণনাকারী 
 

 

ওয়াড নং- ১০ 
িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ জাফর ইকবাল  
িপতা: মা: কিফল উি ন  
মাতা: জাহানারা বগম   

পারভাইজার  
 

 
 

ওয়াড নং- ১১ 
িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ তাছিলমা আ ার কানন  
িপতা: মা: আ াছ আলী  
মাতা: া বগম  

গণনাকারী 
 

 

ওয়াড নং- ১১ 
িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ পেপল িময়া  
িপতা: শাহজাহান িময়া  
মাতা: পা ল বগম  

পারভাইজার  
 

০২ রিবন িময়া  
িপতা: সাই ল ইসলাম  
মাতা: শবনম বগম  

পারভাইজার 
 

০৩ খােল ামান  
িপতা: মা: দেলায়ার হােসন  
মাতা: খািদজা বগম  

পারভাইজার 
 

 
 

ওয়াড নং- ১২ 
িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ রায়হান আক  
িপতা: জয়নাল আেবদীন  
মাতা: রেহনা পারভীন  

গণনাকারী 
 

০২ আফিরন জা াত র  
িপতা: ত আ: আিজজ  
মাতা: মাছা: িবউ  খা ন  

গণনাকারী 
 

০৩ মা: আ  সাইদ  
িপতা: মা: জােবদ আলী  
মাতা: মাছা: অ ফা বগম  

গণনাকারী 
 

০৪ ল জা খা ন  
িপতা: আকবর আলী  
মাতা: িফয়া খা ন  

গণনাকারী 
 

 

ওয়াড নং- ১২ 
িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ আেশক মা দ  
িপতা: আ স সালাম  
মাতা: সিলনা বগম  

পারভাইজার  
 

 

  
া িরত 
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A‡cÿgvb ZvwjKv 
ইউিনয়ন: ক য়া  

িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ মাহা দ আ  হাসান িসি ক  
িপতা: মা: আ  তােহর কামাল  
মাতা: ফােতমা বগম  

গণনাকারী 
 

০২ মা: আ ল আিলম  
িপতা: মা: শিফ ল ইসলাম  
মাতা: আিরফা ইয়াছিমন  

গণনাকারী 
 

০৩ নাসিরন জাহান  
িপতা: মা: মিজবর রহমান  
মাতা: নাজমা রহমান  

গণনাকারী 
 

 

ইউিনয়ন: ক য়া  
িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ মা ন আহেমদ  
িপতা: রিফ ল ইসলাম  
মাতা: হ ফা বগম  

পারভাইজার  
 

 

ইউিনয়ন: শিরফ র 
িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ মা: আ ল হািলম  
িপতা: আ া আল আিমন  
মাতা: তৗয়ািহদা জসিমন  

গণনাকারী 
 

০২ েয়ল হসাইন  
িপতা: মা: জয়নাল হক  
মাতা: জীবন নছা  

গণনাকারী 
 

০৩ আ  সাঈম   
িপতা: ফরহাদ আলী  
মাতা: উে  ছালমা  

গণনাকারী 
 

 

ইউিনয়ন: শিরফ র 
িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ জাহা ীর আলম  
িপতা: মা: জািকর হােসন  
মাতা: রােবয়া বগম  

পারভাইজার  
 

 

ইউিনয়ন: লি রচর  
িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ মা: পারেভজ মাশারফ  
িপতা: মা: বা র িময়া  
মাতা: পা ল বগম  

গণনাকারী 
 

 

ইউিনয়ন: লি রচর  
িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ মা: মন িময়া  
িপতা: মা: আ: কিরম  
মাতা: লতানা বগম  

পারভাইজার  
 

 

ইউিনয়ন: লশীরচর  
িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ আল-আিমন  
িপতা: মা: আ াছ আলী 
মাতা: মাছা: জ রা বগম  

গণনাকারী 
 

০২ মা: সা াদ হােসন  
িপতা: মা: আ  বাকার িসি ক  
মাতা: মাছা: শফালী বগম  

গণনাকারী 
 

০৩ মা: সাই ল মােলক  
িপতা: মা: হািফ র রহমান  
মাতা: শফালী খা ন  

গণনাকারী 
 

০৪ মা: শা  িময়া  
িপতা: মা: লতান িময়া  
মাতা: মাছা: জানিস বগম  

গণনাকারী 
 

 

ইউিনয়ন: লশীরচর  
িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ মা: ওমর ফা ক  
িপতা: মা: তােলব আলী  
মাতা: ফােতমা বগম  

পারভাইজার  
 

 

ইউিনয়ন: ইটাইল  
িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ িবলিকছ আ ার িমম  
িপতা: মা: আ: বােরক  
মাতা: ফিরদা বগম  

গণনাকারী  
 

 

ইউিনয়ন: ইটাইল  
িমক নং নাম িপতা ও মাতা পদবী  ম  

০১ মা: মাহ ল হাসান  
িপতা: ত বদ ে াজা  
মাতা: িফয়া বগম  

পারভাইজার  
 

 
  া িরত 
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A‡cÿgvb ZvwjKv 
ইউিনয়ন: ন ি   

িমক নং নাম িপতা ও মাতা                                                                                                                             পদবী  ম  

০১ ওমর ফা ক                                      
িপতা: রমজান আলী  
মাতা: ফােতমা বগম  

গণনাকারী 
 

০২ খািদজা ল কাবরা  
িপতা: হলাল উি ন  
মাতা: সােজদা আ ার  

গণনাকারী 
 

০৩ ইসমতারা জা াত                                                                                                                              
িপতা: মা: হলাল উি ন  
মাতা: হাসেন আরা বগম  

গণনাকারী 
 

০৪ অঘ  তীম দাস  
িপতা: অলক মার দাস  
মাতা: ির া দাস  

গণনাকারী 
 

 

ইউিনয়ন: ন ি   
িমক নং নাম িপতা ও মাতা                                                                                                                             পদবী  ম  

০১ মা: রািশ ল ইসলাম  
িপতা: মা: মিহর উি ন  
মাতা: মাছা: রািবয়া বগম  

পারভাইজার  
 

 

ইউিনয়ন: ঘাড়াধাপ  
িমক নং নাম িপতা ও মাতা                                                                                                                             পদবী  ম  

০১ সানিজদা আফিরন  
িপতা: নািজম উি ন  
মাতা: মিরয়ম বগম  

গণনাকারী 
 

০২ মা: মন িময়া  
িপতা: মা: ম আলী  
মাতা: লাইলী বগম  

গণনাকারী 
 

০৩ হেলনা আ ার  
িপতা: মা: হােসন আলী  
মাতা: নািগ স আ ার  

গণনাকারী 
 

 

ইউিনয়ন: ঘাড়াধাপ  
িমক নং নাম িপতা ও মাতা                                                                                                                             পদবী  ম  

০১ রায়হানা আ ার  
িপতা: রিফজ উি ন  
মাতা: পারভীন আ ার  

পারভাইজার  
 

 

ইউিনয়ন: বা চড়া  
িমক নং নাম িপতা ও মাতা                                                                                                                             পদবী  ম  

০১ মা: রােসল মাহ দ  
িপতা: মা: খাই ল ইসলাম  
মাতা: নাজমা বগম  

গণনাকারী 
 

 

ইউিনয়ন: বা চড়া  
িমক নং নাম িপতা ও মাতা                                                                                                                             পদবী  ম  

০১ মা: এহসা ল হক সা াম  
িপতা: মা: গািজউর রহমান  
মাতা: িফয়া খা ন 

পারভাইজার  
 

 

ইউিনয়ন: রানাগাছা   
িমক নং নাম িপতা ও মাতা                                                                                                                             পদবী  ম  

০১ জা া ল ফরেদৗস  
িপতা: রল ইসলাম  
মাতা: জাহানারা বগম  

গণনাকারী 
 

০২ আফেরাজা খা ন  
িপতা: মা: আ ল হক  
মাতা: মােজদা বগম  

গণনাকারী 
 

০৩ ইশরাত জাহান  
িপতা: মা: র দা  
মাতা: মাছা: রােকয়া খানম  

গণনাকারী 
 

০৪ তাসিলমা খা ন  
িপতা: তপেহর আলী খান  
মাতা: াহার  

গণনাকারী 
 

 

ইউিনয়ন: রানাগাছা   
িমক নং নাম িপতা ও মাতা                                                                                                                             পদবী  ম  

০১ জা া ল নাঈম  
িপতা: মা: আ র গ র  
মাতা: াহার  

পারভাইজার  
 

 
  া িরত 
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A‡cÿgvb ZvwjKv 
ইউিনয়ন: র   

িমক নং নাম িপতা ও মাতা                                                                                                                             পদবী  ম  

০১ জসিমন আ ার  
িপতা: লহাস উি ন  
মাতা: রিহমা  

গণনাকারী 
 

০২ আ ল আলীম  
িপতা: আ ল গিণ  
মাতা: রওশনারা বগম  

গণনাকারী 
 

 

ইউিনয়ন: র   
িমক নং নাম িপতা ও মাতা                                                                                                                             পদবী  ম  

০১ িমলন িময়া  
িপতা: জ আলী  
মাতা: ফােতমা বগম  

পারভাইজার  
 

 
 
 

ইউিনয়ন: শাহবাজ র  
িমক নং নাম িপতা ও মাতা                                                                                                                             পদবী  ম  

০১ আরিজনা খা ন  
িপতা: মা: আ ল আিজজ  
মাতা: রািকয়া বগম  

গণনাকারী 
 

 
ইউিনয়ন: শাহবাজ র  

িমক নং নাম িপতা ও মাতা                                                                                                                             পদবী  ম  

০১ মাসেলমা খা ন  
িপতা: এ ক এম ফাজ ল হাক 
মাতা: েলখা বগম 

পারভাইজার  
 

০২ কাম ল হাসান  
িপতা: আ ার হাসাইন  
মাতা: খািদজা বগম  

পারভাইজার 
 

 
 
 

ইউিনয়ন: িততপ া  
িমক নং নাম িপতা ও মাতা                                                                                                                             পদবী  ম  

০১ মাহ জা আ ার  
িপতা: মােজদ আলী  
মাতা: সালমা বগম  

গণনাকারী 
 

০২ পারভীন আ ার  
িপতা: মহসীন রজা  
মাতা: রােজদা বগম  

গণনাকারী 
 

 

ইউিনয়ন: িততপ া  
িমক নং নাম িপতা ও মাতা                                                                                                                             পদবী  ম  

০১ মাহা দ সিফ র রহমান  
িপতা: মা: ছােনায়ার হােসন  
মাতা: েলখা বগম  

পারভাইজার  
 

 
 
 

ইউিনয়ন: ম া  
িমক নং নাম িপতা ও মাতা                                                                                                                             পদবী  ম  

০১ মা: আল-আিমন হােসন  
িপতা: মা: মাকেছদ আলী  
মাতা: রজাহান বগম  

গণনাকারী 
 

০২ আ ল লিতফ  
িপতা: আ ল খােলক  
মাতা: লিতফা বগম  

গণনাকারী 
 

 

ইউিনয়ন: ম া  
িমক নং নাম িপতা ও মাতা                                                                                                                             পদবী  ম  

০১ মােশ দা খা ন  
িপতা: মা: মাজাে ল হক  
মাতা: হাওয়া বগম  

পারভাইজার  
 

 
  া িরত 
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A‡cÿgvb ZvwjKv 
ইউিনয়ন: িদগপাইত  

িমক নং নাম িপতা ও মাতা                                                                                                                             পদবী  ম  

০১ সািবনা ইয়াসিমন  
িপতাঃ মাঃ আঃ ছালাম 
মাতাঃ মাছাঃ ফােতমা বগম 

গণনাকারী 
 

০২ িম  খা ন  
িপতা: িসরাজ আলী  
মাতা: রখা বগম 

গণনাকারী 
 

০৩ মা: আল-আিমন  
িপতা: মা: আ: জিলল  
মাতা: রিবলা বগম  

গণনাকারী 
 

 

ইউিনয়ন: িদগপাইত  
িমক নং নাম িপতা ও মাতা                                                                                                                             পদবী  ম  

০১ সাহান িময়া  
িপতা: আ র রিশদ  
মাতা: মেনায়ারা বগম  

পারভাইজার  
 

 
 
 
 

ইউিনয়ন: রিশদ র  
িমক নং নাম িপতা ও মাতা                                                                                                                             পদবী  ম  

০১ হািব র রহমান  
িপতা: জিমর উি ন  
মাতা: হাওয়া বগম  

গণনাকারী 
 

০২ আল-আিমন  
িপতা: রজাউল হক  
মাতা: মােলকা বগম  

গণনাকারী 
 

০৩ আশরাফ আহে দ  
িপতা: গালাম মে াফা  
মাতা: আেয়শা িসি কা  

গণনাকারী 
 

 
 

ইউিনয়ন: রিশদ র  
িমক নং নাম িপতা ও মাতা                                                                                                                             পদবী  ম  

০১ আকিলমা খা ন  
িপতা: মা: ওমর আলী  
মাতা: কমলা বগম  

পারভাইজার  
 

 

া িরত 


