
�ঃ নং �ভা�ার নাম িপতা/�ামীর নাম িল� �পশা �াম ওয়াড � ইউিনয়ন জাতীয় পিরচয় পে�র ন�র
�ভা�ার �মাবাইল ন�র 

(যিদ থােক)
জ� তািরখ িহসাব নং ম��

1 �ল�ম �বগম �শখ ফিরদ নারী িদনম�র আক� পাড়া 1 িচলাহা� 7713419470513 01764701591 04-08-1972 3526

2 �মাছাঃ খািদজা �মাঃ আহা�দ আলী নারী িদনম�র িবজয়নগর 1 িচলাহা� 8695926264 01773539561 03-02-1992 3525

3 �মাঃ আকবর আলী জিসম উ�ীন ��ষ িদনম�র �ব � ভাউলাগ� 1 িচলাহা� 7339432622 01926348972 01-08-1972 3553

4 �মাঃ �গালাপ �হােসন তিরম�ীন ��ষ িদনম�র �ব � ভাউলাগ� 1 িচলাহা� 5958698440 01738664435 01-02-1980 3936

5 �মাঃ আলমগীর �হােসন �মাঃ মিফ�ল ��ষ িদনম�র ভাউলাগ� 1 িচলাহা� 7713419470231 02-03-1988 100151607823

6 �মাছাঃ আেমনা �মাঃ আিম�ল ইসলাম নারী িদনম�র নগর ভাউলাগ� 1 িচলাহা� 3286448315 01764887533 13-10-1974 100218489715

7 �মাছাঃ বিছরা খা�ন �মাঃ কােশম �ামািনক নারী িদনম�র �ামািনকপাড়া 1 িচলাহা� 3290142144 01315166343 10-08-1975 3567

8 �মাছাঃ িমনারা শিহদ নারী িদনম�র িবজয়নগর 1 িচলাহা� 73002195768 01951733156 25-10-1979 100218489677

9 �মাঃ আয়নাল হক আ�ল গনী ��ষ িদনম�র �ব � ভাউলাগ� 1 িচলাহা� 8206663877 01717371975 02-01-1975 100218489642

10 �মাছাঃ �জাসনা �বগম সাবান আলী নারী িদনম�র িবজয়নগর 1 িচলাহা� 4638395709 01964897223 11-07-1977 3518

11 �মাঃ রিশ�ল ইসলাম �মাঃ বিসর উি�ন ��ষ িদনম�র শাহাপাড়া 1 িচলাহা� 2817927524 01793997703 20-09-1991 3563

12 �মাঃ �র আলম �মাঃ রিফ�ল ইসলাম ��ষ িদনম�র �ামািনকপাড়া 1 িচলাহা� 4639310657 01722981977 25-07-1990 100218489618

13 �মাছাঃ মায়া বা� �মাঃ ম� িময়া নারী িদনম�র �ব � ভাউলাগ� 1 িচলাহা� 3254486990 01300141722 01-03-1985 3901

14 �মাছাঃ আেহমা �বগম �মাঃ বাদশা নারী িদনম�র �ব � ভাউলাগ� 1 িচলাহা� 1902196177 01750143317 05-07-1980 10015074258

15 �মাছাঃ িরনা �মাঃ বা�া িমঞা নারী িদনম�র উ�র সরকারপাড়া 1 িচলাহা� 5538061267 0172007422 01-01-1991 3581

16 �মাঃ হািম�ল ইসলাম �মাঃ তছিলম উ�ীন ��ষ িদনম�র �ব � ভাউলাগ� 1 িচলাহা� 5500913677 01755760248 01-03-1970 3552

17 �মাছাঃ আেনায়ারা �বগম ফ�লার রহমান নারী িদনম�র �ব � ভাউলাগ� 1 িচলাহা� 5052191268 01968017928 01-01-1988 3943

18 �মাছাঃ আিছয়া খা�ন �মাঃ িবশা� নারী িদনম�র নগর ভাউলাগ� 1 িচলাহা� 2802196382 01723641211 02-01-1989 100218489588

19 �মাছাঃ তহিমনা �বগম ম�ার উ�ীন নারী িদনম�র ভাউলাগ� 1 িচলাহা� 3750165528 1737541756 07-08-1975 8001

20 �মাছাঃ অিফয়া �মাঃ শ�� নারী িদনম�র শাহাপাড়া 1 িচলাহা� 6000915055 01738052990 06-07-1979 3562

21 �মাঃ কাম�ল হাসান জয় �মাঃ হািমজ উ�ীন �� ��ষ িদনম�র িবজয়নগর 1 িচলাহা� 5550352271 01717316734 06-07-1990 3575

22 �মাঃ জয়নাল �মাঃ মিজবর রহমান ��ষ িদনম�র �ব � ভাউলাগ� 1 িচলাহা� 7329633353 01316078881 01-01-1989 100218489481

23 �মাছাঃ �রাইয়া �মাঃ �লতান নারী িদনম�র �ব � ভাউলাগ� 1 িচলাহা� 7347382967 01723512932 01-05-1975 100218489413

24 �মাছাঃ খেতজা �মাঃ চান িময়া নারী িদনম�র �ামািনকপাড়া 1 িচলাহা� 1918666239 01918969432 12-07-1984 3908

25 �মাঃ ছােল নািছরি�ন ��ষ িদনম�র �ামািনকপাড়া 1 িচলাহা� 4647764408 01767393787 02-04-1972 3944

 1নং িচলাহা� ইউিনয়েনর 2020-21 ইং অথ �বছের (1ম পয �ােয়) অিতদাির�েদর কম �সং�ান কম ��চীর �িবধােভাগীর তািলকা ।
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26 শিরফ �হােসন আ� ব�র িসি�ক ��ষ িদনম�র িবজয়নগর 1 িচলাহা� 691117529 01703939448 14-10-1996 100218489367

27 �মাছাঃ নািছমা �বগম �মাঃ মকেছদ আলী নারী িদনম�র �ব � ভাউলাগ� 1 িচলাহা� 6889614498 01729591767 01-01-1975 3973

28 �মাঃ হািম�ল নজমি�ন ��ষ িদনম�র �ামািনকপাড়া 1 িচলাহা� 3263320529 01737693708 02-05-1963 3955

29 �মাছাঃ �র� �বগম দিবর উ�ীন নারী িদনম�র �ব � ভাউলাগ� 1 িচলাহা� 2397212156 01788134523 01-02-1975 10012047933

30 �মাছাঃ বা� বাবর উ�ীন নারী িদনম�র িবজয়নগর 1 িচলাহা� 6852191425 01738320194 15-09-1979 10012043689

31 �মাছাঃ লাভলী আ�ার �মাঃ মিজদ আলী নারী িদনম�র িত�াপাড়া 2 িচলাহা� 2802194494 01304637434 24-08-1985 3549

32 �িম�া রানী িসেপন নারী িদনম�র �জারীপাড়া 2 িচলাহা� 3742823499 10-04-1976 3946

33 �মাছাঃ হািছনা �বগম �মাঃ আ�ল হািলম নারী িদনম�র সরকারপাড়া 2 িচলাহা� 5968519511 10-03-1985 3905

34 িমনা �বগম কাম�ল হাসান নারী িদনম�র সরকারপাড়া 2 িচলাহা� 7713419473475 01746695925 30-08-1991 100218489342

35 �মাছাঃ �ামলা �মাঃ সাম�ল হক নারী িদনম�র সরকারপাড়া 2 িচলাহা� 2800348142 01780524519 23-09-1975 3599

36 �মাঃ মািহ�ল ইসলাম �মাঃ সােনায়ার �হােসন ��ষ িদনম�র িত�াপাড়া 2 িচলাহা� 1918357748 01730194950 13-03-1991 3885

37 �িমতা রানী িবেরন নারী িদনম�র �জারীপাড়া 2 িচলাহা� 2802843314 08-02-1975 3953

38 �মাছাঃ �রিজয়া �বগম �মাঃ �রফা�ল হক নারী িদনম�র সরকারপাড়া 2 িচলাহা� 5502309874 18-07-1991 3594

39 �মাছাঃ জয়�ল �মাঃ জয়নাল আেবিদন নারী িদনম�র উ�র সরকারপাড়া 2 িচলাহা� 4152185775 07-03-1975 3899

40 �মাছাঃ �গালাপী �বগম মািলমি�ন নারী িদনম�র সরকারপাড়া 2 িচলাহা� 1902192978 11-02-1983 3898

41 �মাঃ রািজব �হােসন সিহ�ল ইসলাম ��ষ িদনম�র �টাকরাভাষা 2 িচলাহা� 3755657990 01773008487 01-01-1998 7846

42 �মাছাঃ িরনা আেমর আিল নারী িদনম�র উ�র সরকারপাড়া 2 িচলাহা� 6852189684 05-07-1977 3896

43 �মাঃ আ�স ছালাম �মাঃ আেরফ আলী ��ষ িদনম�র পি�ম িত�াপাড়া 2 িচলাহা� 2387359561 07-05-1985 3609

44 �মাঃ আিত�র রহমান �ধা� ��ষ িদনম�র সরকারপাড়া 2 িচলাহা� 2385258807 18-08-1977 3592

45 �মাঃ আ�ল �হােসন �মাঃ আ� বাদশা ��ষ িদনম�র িত�াপাড়া 2 িচলাহা� 3716797943 01968713284 25-08-1984 3538

46 �মাঃ রােশদ ইসলাম �মাঃ মিফজ উ�ীন ��ষ িদনম�র সরকারপাড়া 2 িচলাহা� 2404444164 01796022689 01-01-2000 100218489260

47 �মাছাঃ নািছমা খা�ন �ধা� নারী িদনম�র সরকারপাড়া 2 িচলাহা� 8691886744 12-08-1977 3593

48 �মিত রানী কেক� নাথ রায় নারী িদনম�র িত�াপাড়া 2 িচলাহা� 5956506389 21-10-1977 3584

49 �মাঃ জিম�ল ইসলাম জিহর উ�ীন ��ষ িদনম�র �লজারপাড়া 2 িচলাহা� 5089016579 30-04-1966 8257

50 �মাছাঃ আেনায়ারা �বগম মিছর উি�ন নারী িদনম�র �টাকরাভাষা 2 িচলাহা� 1483152037 01735024802 18-07-1982 100218489243
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51 �মাঃ আল আিমন �মাঃ সাম�ল ��ষ িদনম�র সরকারপাড়া 2 িচলাহা� 4150937987 27-08-1990 100218489201

52 �মাঃ জামাল �হােসন �মাঃ আ�ল জিলল ��ষ িদনম�র িত�াপাড়া 2 িচলাহা� 6867235274 01790984216 15-09-1980 3535

53 �মাছাঃ �েল �রহান ইনছার আলী নারী িদনম�র �জারীপাড়া 2 িচলাহা� 2835462900 05-02-1972 3531

54 �মাছাঃ কিরমা �মাঃ কালাম নারী িদনম�র সরকারপাড়া 2 িচলাহা� 1912646872 01914754291 18-01-1990 100218489120

55 �মাছাঃ শিরফা ছিবর উ�ীন নারী িদনম�র সরকারপাড়া 2 িচলাহা� 4150202580 27-09-1977 3881

56 �মাঃ আনা�ল ইসলাম তিছর উ�ীন ��ষ িদনম�র সরকারপাড়া 2 িচলাহা� 91025469051 27-09-1977 3536

57 �মাঃ কামাল �হােসন �মাঃ মনতা�ল হক ��ষ িদনম�র সরকারপাড়া 2 িচলাহা� 4608589323 18-03-1977 3612

58 �মাঃ আেশ�র �মাঃ তফা�ল �হােসন ��ষ িদনম�র �তলীপাড়া 2 িচলাহা� 2835207032 01911135499 10-03-1987 3533

59 �মাঃ �বলাল �হােসন মািলমি�ন ��ষ িদনম�র সরকারপাড়া 2 িচলাহা� 7713419472804 01730071473 15-10-1970 3590

60 �মাঃ রেহল �মাঃ �হােসন আলী ��ষ িদনম�র স�ারপাড়া 2 িচলাহা� 19927713419000254 25-12-1992 100218489073

61 �মাছাঃ আেবদা খা�ন কির��া নারী িদনম�র সরকারপাড়া 2 িচলাহা� 1948870082 22-04-1979 3589

62 �মাঃ আ� ব�র িছি�ক �মাঃ হজরত আলী ��ষ িদনম�র সরকারপাড়া 2 িচলাহা� 7313627536 15-07-1991 100218489006

63 �মাছাঃ �ব�র আকতার �মাঃ আিজ�ল ইসলাম নারী িদনম�র উ�র সরকারপাড়া 2 িচলাহা� 770726472440 100218488930

64 �মাঃ রা� ইসলাম �মাসেলম উ�ীন কালফা ��ষ িদনম�র সরকারপাড়া 2 িচলাহা� 1961238365 11-03-1997 100218488875

65 �মাঃ এরশাদ আলী �মাঃ সােনায়ার আলী ��ষ িদনম�র িত�াপাড়া 2 িচলাহা� 3738088628 01312839110 10-04-1982 3585

66 �মাছাঃ লিতফা �বগম �মাঃ জামাল উ�ীন নারী িদনম�র দি�ন িত�াপাড়া 2 িচলাহা� 7713419472647 19-10-1977 100218488841

67 �মাঃ আ�ল লিতফ �মাঃ �েসন আলী ��ষ িদনম�র সরকারপাড়া 2 িচলাহা� 7333000177 10-05-1968 3956

68 �মাঃ হািম�ল ইসলাম আ�ল কােসম ��ষ িদনম�র দি�ন িত�াপাড়া 2 িচলাহা� 9563911925 01768828111 18-01-1982 3958

69 �মাঃ ময়�ল ইসলাম �র�ছ আলী ��ষ িদনম�র িত�াপাড়া 2 িচলাহা� 8652202295 01764888939 12-03-1976 3959

70 �মাঃ কাউছার আলম �মাঃ �তারাব আলী ��ষ িদনম�র িত�াপাড়া 3 িচলাহা� 5956415045 01999726182 09-05-1987 100218486511

71 �মাঃ ওমর আলী �মাঃ জাফর আলী ��ষ িদনম�র িত�াপাড়া 3 িচলাহা� 8240720576 01706756336 15-05-1980 100218491116

72 �মাছাঃ জয়নাব �বগম �মাঃ আই�ল ইসলাম নারী িদনম�র িত�াপাড়া 3 িচলাহা� 7311519825106 25-09-1985 100218491060

73 �মাঃ নবীর �হােসন �মাঃ আ� তােহর ��ষ িদনম�র চরিত�াপাড়া 3 িচলাহা� 2379361864 01761208547 01-01-1980 3488

74 �মাছাঃ আিছরন আছর�ীন নারী িদনম�র চরিত�াপাড়া 3 িচলাহা� 6000339595 01910992074 18-05-1976 3873

75 �মাছাঃ তােহরা �বগম �মাঃ সিহজ উ�ীন নারী িদনম�র চরিত�াপাড়া 3 িচলাহা� 77135419474846 04-03-1972 100218513829
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76 �মাছাঃ তারা খা�ন জ��ল ইসলাম নারী িদনম�র িত�াপাড়া 3 িচলাহা� 6864780678 01957765009 22-03-1964 3872

77 �মাঃ ওয়াজ ��িন �মাঃ আ�ল গনী ��ষ িদনম�র মািঝয়ালী ���াম 3 িচলাহা� 4602197958 05-02-1980 100218491001

78 �মাছাঃ ফােতমা খা�ন জেবদ আলী �ামািনক নারী িদনম�র িত�াপাড়া 3 িচলাহা� 7792886306 01306376367 02-02-1974 7358

79 �মাছাঃ রি�না �বগম �মাঃ ছাম�ল আলম নারী িদনম�র িত�াপাড়া 3 িচলাহা� 1936988359 01738646964 25-04-1986 7587

80 �মাছাঃ িলিলমা �বগম �মাঃ িবলা� মাহ�দ নারী িদনম�র চরিত�াপাড়া 3 িচলাহা� 3712575582 26-06-1981 3510

81 �মাছাঃ রািবয়া �মাঃ তারা িময়া নারী িদনম�র মািঝয়ালী ���াম 3 িচলাহা� 7713419474636 01751369501 20-02-1974 3492

82 �মাঃ ইমরান ছািমজল ��ষ িদনম�র িত�াপাড়া 3 িচলাহা� 1511100602 01746792730 06-06-1999 100218490951

83 �মাঃ আলম আিজম�ীন ��ষ িদনম�র মািঝয়ালী ���াম 3 িচলাহা� 7798834540 12-03-1959 3509

84 �মাঃ আজমল �হােসন �মাঃ আঃ আিজজ ��ষ িদনম�র চরিত�াপাড়া 3 িচলাহা� 8202198498 01755460993 01-01-1969 3871

85 �মাছাঃ তারাভান �মাঃ আ� তােহর নারী িদনম�র চরিত�াপাড়া 3 িচলাহা� 5950481381 01767211963 10-09-1973 3493

86 �মাছাঃ মােজদা �মাঃ নজ�ল ইসলাম নারী িদনম�র নগর ভাউলাগ� 3 িচলাহা� 2380394664 01319105054 15-04-1981 3315

87 �মাছাঃ ��রা খা�ন ইউ�স আলী নারী িদনম�র িত�াপাড়া 3 িচলাহা� 5990185109 08-05-1972 3949

88 �মাঃ রােশদ আলী �মাঃ ব� �শখ ��ষ িদনম�র চরিত�াপাড়া 3 িচলাহা� 6425839393 01738702641 24-12-1980 3490

89 �মাঃ রিবউল ইসলাম জিমরি�ন ��ষ িদনম�র মািঝয়ালী 3 িচলাহা� 6869125309 12-09-1975 3960

90 �মাছাঃ জ�রা খা�ন �মাঃ জমেশর আলী নারী িদনম�র চরিত�াপাড়া 3 িচলাহা� 3265584049 13-02-1972 4081

91 �মাছাঃ রােশদা �বগম �মাঃ আঃ রিশদ নারী িদনম�র চরিত�াপাড়া 3 িচলাহা� 7752825351 28-10-1983 100130484456

92 িবেনাতা বালা ইংিগিরত নারী িদনম�র বি�র কামাত 4 িচলাহা� 5515873908 02-03-1974 3794

93 �মাছাঃ সািহদা �বগম সিফর উ�ীন নারী িদনম�র বি�র কামাত 4 িচলাহা� 6429822304 01961191269 27-01-1975 3575

94 �মাছাঃ আিমরন আনাবহন নারী িদনম�র পা� পা�রী 4 িচলাহা� 3733641389 12-03-1977 3801

95 �মাছাঃ ছিকনা �মাঃ �লতান নারী িদনম�র আদরপাড়া 4 িচলাহা� 3704829062 01319544815 28-07-1980 100218490365

96 �মাছাঃ সােহরা আবছার আলী নারী িদনম�র আদরপাড়া 4 িচলাহা� 7302191270 01740141990 13-09-1975 3780

97 �মাছাঃ নািছমা �মাঃ আিমজ উ�ীন নারী িদনম�র পা� পা�রী 4 িচলাহা� 4646031882 1792969075 15-09-1977 3793

98 �মাছাঃ �র বা� �মাঃ সিপয়ার রহমান নারী িদনম�র �টাকরাভাষা 4 িচলাহা� 5062164818 01798881898 09-11-1983 3878

99 �মাছাঃ �শফালী আিজ�ল নারী িদনম�র �টাকরাভাষা পাচপা�ড়ী 4 িচলাহা� 1016707869 01729759919 08-03-1982 3798

100 �মাঃ সহর উ�ীন �হােসন �মাঃ আ�র রহমান ��ষ িদনম�র বি�র কামাত 4 িচলাহা� 8225018129 01722011669 17-03-1980 100218490306



�ঃ নং �ভা�ার নাম িপতা/�ামীর নাম িল� �পশা �াম ওয়াড � ইউিনয়ন জাতীয় পিরচয় পে�র ন�র
�ভা�ার �মাবাইল ন�র 

(যিদ থােক)
জ� তািরখ িহসাব নং ম��

 1নং িচলাহা� ইউিনয়েনর 2020-21 ইং অথ �বছের (1ম পয �ােয়) অিতদাির�েদর কম �সং�ান কম ��চীর �িবধােভাগীর তািলকা ।

101 �মাঃ রিশ�ল ইসলাম �মাঃ আকবর আলী ��ষ িদনম�র �লজার পাড়া 4 িচলাহা� 3733424216 01991465918 15-04-1984 3734

102 �মাছাঃ জা�া�ন �মাঃ সােহব আলী নারী িদনম�র �টাকরাভাষা 4 িচলাহা� 7713419476036 01733075128 05-02-1977 3795

103 �মাঃ িলমন ইসলাম �মাঃ ছিমর উ�ীন ��ষ িদনম�র �টাকরাভাষা 4 িচলাহা� 1505711844 01-02-1999 100218490233

104 �মাছাঃ িলিপ �বগম দিবর নারী িদনম�র আদরপাড়া 4 িচলাহা� 2352190777 01762817945 18-04-1987 100218490179

105 �মাঃ আিমনার রহমান �মাঃ ই�ািহম িময়া ��ষ িদনম�র �লজার পাড়া 4 িচলাহা� 8659995669 01722492779 15-07-1988 100218490071

106 �মাছাঃ �শফালী �মাঃ �মাবারক আলী নারী িদনম�র �টাকরাভাষা পাচপা�ড়ী 4 িচলাহা� 1905887707 01723510291 17-01-1985 3802

107 �মাঃ শির�ল ইসলাম �মাঃ আ�ল ��ষ িদনম�র �টাকরাভাষা পাচপা�ড়ী 4 িচলাহা� 5087003967 01774351356 01-03-1987 100218490039

108 �মাছাঃ �সাভা আ�ার �মাঃ সিফ�ল ইসলাম নারী িদনম�র �টাকরাভাষা 4 িচলাহা� 2393677527 01788212670 02-06-1993 100218489979

109 �মাঃ মািনক �হােসন �মাঃ আ�ল �হােসন ��ষ িদনম�র বি�র কামাত 4 িচলাহা� 2815458431 01738636232 01-06-1993 100218489901

110 �মাছাঃ �িক বছর নারী িদনম�র �টাকরাভাষা পাচপা�ড়ী 4 িচলাহা� 9114651327 0145786145 01-08-1972 100150737464

111 �ল�লী রানী আেতায়ার রিবদাস নারী িদনম�র �টাকরাভাষা 4 িচলাহা� 2385525304 01405517891 17-10-1981 100218489821

112 �মাছাঃ শােহরা বা� �মাঃ আ�ব আলী নারী িদনম�র �টাকরাভাষা 4 িচলাহা� 1909000661 01737425037 06-04-1984 100218489758

113 �মাছাঃ �রহানা �মাঃ রিশদ নারী িদনম�র আদরপাড়া 4 িচলাহা� 1451710550 01733867756 13-12-1985 3961

114 �মাছাঃ িবলিকছ �বগম �মাঃ খয়�ল ইসলাম নারী িদনম�র �টাকরাভাষা 4 িচলাহা� 7713419475909 01792920528 11-01-1973 3962

115 �মাঃ �র �হােসন �মাঃ অিহ�ল ইসলাম ��ষ িদনম�র বি�র কামাত 4 িচলাহা� 6455667011 01758376121 05-12-1999 100218491183

116 �মাছাঃ �ল�িল �বগম �মাঃ আ�ল মিতন নারী িদনম�র বি�র কামাত 4 িচলাহা� 8202192020 01706347953 02-01-1984 100120485118

117 �মাঃ উ�ল �হােসন �মাঃ বা�া িময়া ��ষ িদনম�র বি�র কামাত 4 িচলাহা� 7355735940 01-06-1996 100218478829

118 �মাসাঃ �বলী আ�ার �মাঃ আ�ল কালাম িময়া ��ষ িদনম�র �টাকরাভাষা 5 িচলাহা� 2690243799176 01743986255 16-10-1974 100218478713

119 �মাছাঃ �তয়াবা ইসমাঈল নারী িদনম�র মিতয়ারপাড়া 5 িচলাহা� 4202348241 01767295016 30-12-1994 100218478560

120 �মাঃ �েভল ইসলাম �মাঃ জামাল উ�ীন ��ষ িদনম�র মিতয়ারপাড়া 5 িচলাহা� 2855671026 01968715299 01-01-1999 100218478438

121 �মাঃ শাহাজাহান �মাঃ �েসন আলী ��ষ িদনম�র সদ �ারপাড়া 5 িচলাহা� 7790617877 01774287687 10-05-1980 3630

122 �েধ বালা হিরপদ রায় নারী িদনম�র বলরাম�র নলপখরী 5 িচলাহা� 3254798428 01755413624 10-08-1972 100218478349

123 �মাঃ আিম�ল ইসলাম শাম�ল হক ��ষ িদনম�র �টাকরাভাষা �ধানপাড়া 5 িচলাহা� 7306589511 1789733100 18-08-1975 3623

124 �মাছাঃ ফােতমা �মাঃ হািম�ল ইসলাম নারী িদনম�র �টাকরাভাষা �ধানপাড়া 5 িচলাহা� 1009738913 01732416260 16-07-1979 3863

125 �মাঃ �মা�ািকন আ�ল হক ��ষ িদনম�র সরকারপাড়া 5 িচলাহা� 5099001959 01793562682 12-03-1972 3622
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126 জগদীশ চ� রায় জেগ� নাথ রায় ��ষ িদনম�র বলরাম�র পা�কাপাড় 5 িচলাহা� 3264873781 01737801872 15-06-1979 3614

127 �মাঃ �মা�ফা কামাল �মাঃ আ�ল গ�র ��ষ িদনম�র �টাকরাভাষা �ধানপাড়া 5 িচলাহা� 8702391296 01717172763 15-11-1997 100218478250

128 �মাঃ �েভল �হােসন �মাঃ ছােবদ আলী ��ষ িদনম�র সদ �ারপাড়া 5 িচলাহা� 5105663040 01-01-1999 100218478179

129 �বাশ চ� যতী� নাথ ��ষ িদনম�র বলরাম�র নলপখরী 5 িচলাহা� 5523297538 01773073559 21-09-1980 100218478021

130 �মাছাঃ ময়না �রল হক নারী িদনম�র সদ �ারপাড়া 5 িচলাহা� 1496385517 01309507251 20-07-1975 100218477971

131 �মাছাঃ আছমা খা�ন জিমর উ�ীন নারী িদনম�র �টাকরাভাষা মীরপাড়া 5 িচলাহা� 8238378486 01774009993 15-07-1971 3902

132 �মাছাঃ ফািহমা �বগম �মাঃ �র ইসলাম নারী িদনম�র মিতয়ারপাড়া 5 িচলাহা� 6866856393 01783176617 18-10-1974 3624

133 �মাঃ শির�ল ইসলাম ইয়া�ব আলী ��ষ িদনম�র �টাকরাভাষা মীরপাড়া 5 িচলাহা� 3715294595 01768711106 15-04-1980 3937

134 �মাঃ আসা��ামান �মাঃ মিতয়ার রহমান ��ষ িদনম�র সদ �ারপাড়া 5 িচলাহা� 6904379028 01746683013 01-12-1999 100218477903

135 �মাছাঃ মেনায়ারা �বগম �মাঃ আ�ল আিজজ নারী িদনম�র �টাকরাভাষা 5 িচলাহা� 5505626878 01405786138 20-07-1969 3931

136 �মাঃ ছািমউল �মাঃ কিফল ইসলাম ��ষ িদনম�র সদ �ারপাড়া 5 িচলাহা� 3280252093 01780680374 25-07-1982 3631

137 �মাছাঃ চােমিল �বগম �মাঃ নজ�ল ইসলাম নারী িদনম�র �টাকরাভাষা �ধানপাড়া 5 িচলাহা� 1902190162 01787833731 25-09-1975 3963

138 �মাঃ আ�ল আিজজ অিফজ উ�ীন ��ষ িদনম�র মিতয়ারপাড়া 5 িচলাহা� 4621067109 01776939411 14-08-1964 3964

139 �মাঃ সমা� মন�র আলী ��ষ িদনম�র সদ �ারপাড়া 5 িচলাহা� 8221632428 01751493361 10-07-1979 3645

140 �মাছাঃ �িফয়া �বগম �মাঃ ছিব নারী িদনম�র সদ �ারপাড়া 5 িচলাহা� 7713419477404 01402326586 15-05-1982 100218477831

141 �েধা বালা ল�ী চ� রায় নারী িদনম�র �দ�াপাড়া 6 িচলাহা� 3736198486 01773701302 18-06-1975 100218477725

142 �মাছাঃ মেনায়ারা �বগম �মাঃ শাম�ল হক নারী িদনম�র বলরাম�র 6 িচলাহা� 7327594771 01949163723 30-10-1977 3867

143 �িছলা রানী কািশ�র নারী িদনম�র মািলপাড়া 6 িচলাহা� 9144066298 01785419185 05-02-1977 100218477024

144 �মাঃ ইয়া�ল �মাঃ আ�ল হক ��ষ িদনম�র সরকারপাড়া 6 িচলাহা� 7713419479725 01761256921 05-10-1977 100218476940

145 মালিত রানী রায় শষধর ব��ন নারী িদনম�র বলরাম�র �ধানপাড়া 6 িচলাহা� 2802221867 01315235846 14-02-1973 100218476834

146 অমল চ� িম�ং চ� ��ষ িদনম�র কামাত পাড়া 6 িচলাহা� 5081459835 1737338173 18-10-1989 3767

147 �মাঃ মািনক �হােসন আিখম�ীন ��ষ িদনম�র বলরাম�র 6 িচলাহা� 8652216261 01933885147 01-02-1980 3753

148 �মাছাঃ মিজ�না �বগম �মাঃ �মািহর উ�ীন নারী িদনম�র বলরাম�র 6 িচলাহা� 9551698625 01777547063 24-04-1980 100218476656

149 �মাঃ ফা�ক �হােসন আ�র রা�াক ��ষ িদনম�র বলরাম�র 6 িচলাহা� 1022885519 01959848238 16-03-1986 100218476583

150 িদন ব� িবনয় চ� ��ষ িদনম�র �দ�াপাড়া 6 িচলাহা� 3749202689 01799151180 25-12-1985 100218476508
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151 দের� নাথ রায় প�কা� রায় ��ষ িদনম�র মািলপাড়া 6 িচলাহা� 5978431483 01770719798 02-06-1979 100218476419

152 মেহন চ� সরবারন চ� ��ষ িদনম�র মািলপাড়া 6 িচলাহা� 6435467540 01723512016 25-12-1977 3742

153 �সভ�নাথ রায় ভেব� নাথ রায় ��ষ িদনম�র বলরাম�র 6 িচলাহা� 6850156479 01739398835 30-05-1973 3745

154 �মাঃ রিবউল ইসলাম �মাঃ আিখমি�ন ��ষ িদনম�র বলরাম�র 6 িচলাহা� 5512814194 01763443698 10-05-1979 3858

155 �মাছাঃ িমনা �বগম �মাঃ চান িময়া নারী িদনম�র বলরাম�র 6 িচলাহা� 2402376251 01964750158 20-03-1996 100218476320

156 �মাছাঃ শাম�ন নাহার জালাল উ�ীন নারী িদনম�র বলরাম�র 6 িচলাহা� 1499678603 16-10-1977 100218467461

157 সমা� রাম রায় �ভাকনা� রাম ��ষ িদনম�র সরকারপাড়া 6 িচলাহা� 6860523213 01785657489 11-07-1971 3744

158 অ�ল চ� রায় িসেত� নাথ রায় ��ষ িদনম�র বলরাম�র 6 িচলাহা� 2388543734 01767566300 10-08-1979 3748

159 �মাঃ শির�ল ইসলাম আিম�র রহমান ��ষ িদনম�র বলরাম�র 6 িচলাহা� 7713419478670 01991465855 03-10-1982 3741

160 রতন ভগত অমল ভগত ��ষ িদনম�র বলরাম�র 6 িচলাহা� 7302217901 01717147689 23-11-1988 3965

161 �সিলম ইসলাম �মাজাে�ল হক ��ষ িদনম�র ডােহনাপাড়া 6 িচলাহা� 5065495771 01761027324 04-06-1984 3966

162 ধনপিত রায় খ� রাম রায় ��ষ িদনম�র গিতপাড়া 6 িচলাহা� 9149813736 01794845332 28-08-1994 100218465671

163 �শফালী বম �ন �িখল চ� রায় নারী িদনম�র কাঠামপাড়া 6 িচলাহা� 9131759533 06-06-1994 10012486297

164 �মাঃ ফির�ল ইসলাম �মাঃ জিম�ল ইসলা ��ষ িদনম�র বািনয়াপাড়া 7 িচলাহা� 3755657883 25-03-1997 100218465310

165 �মাছাঃ আজিমরা �বগম �মাঃ আনছার আলী নারী িদনম�র বািনয়াপাড়া 7 িচলাহা� 2398217360 01946818354 12-01-1988 100218465166

166 �মাছাঃ িবলিকছ �বগম �মাঃ খািদজল নারী িদনম�র বািনয়াপাড়া 7 িচলাহা� 4645410103 01783877907 21-07-1987 3669

167 �মাঃ আ�ল মােজদ �মাঃ মক�ল �হােসন ��ষ িদনম�র �ভলােকাবা 7 িচলাহা� 8684787321 01763083965 06-02-1980 100218465077

168 �মাঃ ���ামাল �হােসন আলী ��ষ িদনম�র �ভলােকাবা 7 িচলাহা� 7713419480283 01939178846 03-01-1976 3654

169 �মাঃ �� জয়নাল ��ষ িদনম�র �ভলােকাবা 7 িচলাহা� 1902213634 1788115045 10-01-1976 3651

170 �মাঃ আ�ল আজাদ �মাঃ আ�ল জ�ার ��ষ িদনম�র �ভলােকাবা 7 িচলাহা� 5068766673 01785418140 05-01-1982 3667

171 �মাঃ িমজা�র রহমান �মাঃ সিফজ উ�ীন ��ষ িদনম�র বািনয়াপাড়া 7 িচলাহা� 1941829317 01761659461 21-05-1975 3655

172 �মাঃ আ�ল মিতন �মাঃ ই�ািহম ��ষ িদনম�র �ভলােকাবা 7 িচলাহা� 9117252529 01929203528 08-01-1974 3941

173 �মাঃ জামাল �হােসন �মাঃ আকবর আলী ��ষ িদনম�র �লজারপাড়া 7 িচলাহা� 8200468828 01753158998 31-12-1972 3664

174 িসেতন রায় পরা� চ� রায় ��ষ িদনম�র �ভলােকাবা 7 িচলাহা� 8686775332 01780975679 05-04-1981 3942

175 �মাছাঃ �জাসনা �মাঃ সেমর আলী নারী িদনম�র �ভলােকাবা 7 িচলাহা� 8206903844 01315999586 02-02-1980 3646
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176 �মাঃ আ�র রিশদ �মাঃ আ� তােহর ��ষ িদনম�র বািনয়াপাড়া 7 িচলাহা� 4602657506 01955023992 19-09-1986 100218464941

177 �মাছাঃ মিজ�না �মাঃ রিহমি�ন নারী িদনম�র �ভলােকাবা 7 িচলাহা� 7713419480522 01787979329 07-02-1981 3659

178 �মাঃ জািকর �হােসন �মাশােরফ �হােসন ��ষ িদনম�র বািনয়াপাড়া 7 িচলাহা� 1008009639 01737641678 07-12-1979 3829

179 �মাঃ ইসমাইল হক ছািমঊল �মা�া ��ষ িদনম�র বািনয়াপাড়া 7 িচলাহা� 6439819407 01952678520 27-02-1977 3656

180 �মাঃ আশরা�ল ইসলাম �মাঃ �মাশােরফ �হােসন ��ষ িদনম�র বািনয়াপাড়া 7 িচলাহা� 6452340109 01981149155 19-07-1990 100218464861

181 �মাছাঃ ফােতমা �মাঃ জিহর উ�ীন নারী িদনম�র �ভলােকাবা 7 িচলাহা� 2352217596 01793845733 04-02-1988 3849

182 ��� রায় তরনী কা� ��ষ িদনম�র বািনয়াপাড়া 7 িচলাহা� 6852211132 01770738404 09-03-1966 3967

183 �মাছাঃ মিজ�না খা�ন �মাঃ জিসয়ার রহমান নারী িদনম�র বািনয়াপাড়া 7 িচলাহা� 7350600628 01722641742 15-11-1982 3968

184 �মাছাঃ �িম আ�ার �মাঃ মনতা নারী িদনম�র �ভলােকাবা 7 িচলাহা� 6887972799 01819685917 06-02-1982 100120486548

185 �মাছাঃ �িফয়া খা�ন তিছর উি�ন নারী িদনম�র �শখব�ধা 8 িচলাহা� 8209657660 01935651850 24-06-1979 3707

186 �মাছাঃ ছিকনা �বগম �মাঃ ��জ আলী নারী িদনম�র মহৎপাড়া 8 িচলাহা� 9138574000 01405435821 25-08-1979 100218464721

187 �মাছাঃ মিজ�না �বগম �মাঃ মিজবর রহমান নারী িদনম�র �লবাড়ী 8 িচলাহা� 4185342799 01-01-1984 100218464593

188 �মাঃ আিমর হামজা �মাঃ আছমত আলী ��ষ িদনম�র মহৎপাড়া 8 িচলাহা� 6852214078 1914585530 15-05-1982 3703

189 �মাঃ আলী আকবর �মাঃ �র ইসলাম ��ষ িদনম�র মহৎপাড়া 8 িচলাহা� 1488049261 01920633558 16-05-1988 100218464399

190 �মাছাঃ মেহােসনা �বগম �মাঃ �মাশারফ �হােসন নারী িদনম�র মহৎপাড়া 8 িচলাহা� 7337150119 01318718033 26-07-1983 3679

191 দমা� রায় �পাটল বম �ন ��ষ িদনম�র বা�পাড়া 8 িচলাহা� 7752209416 03-02-1975 3699

192 � �দীপ রায় � নীেপ�নাথ রায় ��ষ িদনম�র �ধানপাড়া 8 িচলাহা� 7802376926 01706768440 10-06-1994 100218464216

193 �মাছাঃ পারিভন আ�ার �মাঃ িসরা�ল হক নারী িদনম�র �শখব�ধা 8 িচলাহা� 6409268189 01737794716 21-02-1979 3951

194 �মাসাঃ জিম�ন �নছা ��ম আলী নারী িদনম�র �শখব�ধা 8 িচলাহা� 2611038799212 01984296200 19-02-1972 100218464020

195 লিতফা বা� খিতবর নারী িদনম�র �শখব�ধা �লবাড়ী 8 িচলাহা� 1900932771 01999192159 05-02-1970 3918

196 ব�েক�র রায় অিজ� নাথ রায় ��ষ িদনম�র মহৎপাড়া 8 িচলাহা� 7713419480964 01776856769 18-05-1977 3681

197 �মাঃ রিবউল ইসলাম �গালাম রহমান ��ষ িদনম�র �শখব�ধা 8 িচলাহা� 7772989997 17-09-1976 3928

198 হিরদাস চ� রায় �িশল চ� রায় ��ষ িদনম�র �ামািনকপাড়া 8 িচলাহা� 7752905765 01763444560 16-04-1991 3697

199 �মাঃ �গালাম িকবিরয়া �মাঃ হািস�ল আলম ��ষ িদনম�র �শখব�ধা 8 িচলাহা� 4205665476 27-11-1999 100218463813

200 �মাঃ অিলয়ার রহমান ফজলার রহমান ��ষ িদনম�র আতাউ�াপাড়া 8 িচলাহা� 3276194069 01797651435 03-05-1982 3696
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201 �মাছাঃ সািবনা �বগম তরাব আলী নারী িদনম�র �শখব�ধা 8 িচলাহা� 5998010424 01767566292 07-04-1982 3920

202 �সম বালা রায় �চতন বম �ন নারী িদনম�র �ামািনকপাড়া 8 িচলাহা� 2356195285 01786704601 20-06-1971 3850

203 �মাছাঃ আেনায়ারা �বগম �মাঃ আ�র রা�াক নারী িদনম�র মহৎপাড়া 8 িচলাহা� 7713419480817 01945712169 15-05-1971 3919

204 অ�ল চ� রায় গিজ� নাথ রায় ��ষ িদনম�র মহৎপাড়া 8 িচলাহা� 3743224457 01733148389 25-11-1974 3921

205 �মাঃ আকতা�ল শওকত আলী ��ষ িদনম�র মহৎপাড়া 8 িচলাহা� 5083488840 01740078183 05-04-1979 3704

206 �মাছাঃ মেনায়ারা �বগম আঃ ম�াফ নারী িদনম�র মহৎপাড়া 8 িচলাহা� 9551100564 01313501328 26-10-1977 3620

207 �মাঃ শাহাদাত �হােসন �মাঃ রিফ�ল ইসলাম ��ষ িদনম�র �লবাড়ী 8 িচলাহা� 6904379796 1775330556 25-02-1998 100218463741

208 �মাছাঃ ��রা �বগম �মাঃ হজরত আলী নারী িদনম�র মহৎপাড়া 8 িচলাহা� 6402225418 01717618153 03-11-1970 3970

209 �মাঃ একরা�ল �মাঃ নজ�ল ইসলাম ��ষ িদনম�র �দলমাপাড়া 8 িচলাহা� 5085267226 01-01-1980 100218463635

210 �মিত আরিত রানী � হিরদাস রায় নারী িদনম�র �ামািনকপাড়া 8 িচলাহা� 7311566823300 01776853872 13-02-1979 100120486807

211 �মাঃ �মনাজ উ�ীন �মাঃ আ�ল কােদর ��ষ িদনম�র চর িত�াপাড়া 9 িচলাহা� 4171784046 01935651850 21-07-1985 3729

212 �মাছাঃ হািপজা খা�ন �মাঃ হািপ�ল নারী িদনম�র চর িত�াপাড়া 9 িচলাহা� 1909568923 03-02-1988 3840

213 �মাঃ কাজল হক �মাঃ জািহদ �হােসন ��ষ িদনম�র �াধীনপাড়া 9 িচলাহা� 7805332561 01719371974 11-07-1994 100120488826

214 �মাছাঃ জিমলা খা�ন জয়নাল আেবদীন নারী িদনম�র চর িত�াপাড়া 9 িচলাহা� 7342456568 25-07-1972 3940

215 �মাছাঃ আিজদা �মাঃ আিজ�ল নারী িদনম�র চর িত�াপাড়া 9 িচলাহা� 7779814685 01304655269 05-08-1980 100218463562

216 �মাছাঃ মায়া �বগম মিশয়ার রহমান নারী িদনম�র চর িত�াপাড়া 9 িচলাহা� 7302215582 11-10-1973 3914

217 �মাছাঃ মিজ�না �বগম �মাঃ আ�ল লিতফ নারী িদনম�র চর িত�াপাড়া 9 িচলাহা� 1488258078 01706729047 25-07-1977 3713

218 �মাছাঃ প�মা খা�ন নাল� �শখ নারী িদনম�র চর িত�াপাড়া 9 িচলাহা� 9569477228 12-03-1975 3718

219 �মাছাঃ �িলজা খা�ন উ�র আলী নারী িদনম�র �তলীপাড়া 9 িচলাহা� 9555515429 12-11-1969 3724

220 �মাঃ �বলাল �হােসন �মাঃ মিহর উ�ীন ��ষ িদনম�র চর িত�াপাড়া 9 িচলাহা� 3700476736 01997581533 04-04-1982 3733

221 শিরফা জ��ল নারী িদনম�র চর িত�াপাড়া 9 িচলাহা� 3735214953 01770817574 11-03-1977 3916

222 �মাছাঃ ছ�রা �বগম হাচান আলী নারী িদনম�র �বাদাপাড়া 9 িচলাহা� 4152211795 01305191769 03-03-1979 100218463473

223 �মাঃ রািক�ল ইসলাম �মাঃ আ� আলম ��ষ িদনম�র ��াপাড়া 9 িচলাহা� 5561434696 01988625538 25-02-2000 100218463325

224 �মাছাঃ �ল�িল �বগম �মাঃ মন�র আলী নারী িদনম�র �বাদাপাড়া 9 িচলাহা� 5052215844 01717492686 23-06-1980 100218463163

225 �মাঃ জ�ার আলী মািনক িময়া ��ষ িদনম�র চর িত�াপাড়া 9 িচলাহা� 6868979102 15-05-1979 3912
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 1নং িচলাহা� ইউিনয়েনর 2020-21 ইং অথ �বছের (1ম পয �ােয়) অিতদাির�েদর কম �সং�ান কম ��চীর �িবধােভাগীর তািলকা ।

226 �মাছাঃ মিজ�না �মাঃ রহমত আলী নারী িদনম�র চর িত�াপাড়া 9 িচলাহা� 1925825364 06-04-1982 3915

227 �মাছাঃ �সপািল �বগম মিফজার রহমান নারী িদনম�র চর িত�াপাড়া 9 িচলাহা� 2373542600 01780842492 08-06-1978 100218462507

228 �মাঃ শামীম �মাঃ মাহা�ব আলম ��ষ িদনম�র চর িত�াপাড়া 9 িচলাহা� 4151605823 01-06-1994 3731

229 �মাছাঃ লায়লা �বগম �মাঃ সাবদার আলী নারী িদনম�র চর িত�াপাড়া 9 িচলাহা� 4198114037 28-09-1977 3714

230 �মাঃ �মাকেছদ আলী �মাঃ মে�ল আলী ��ষ িদনম�র চর িত�াপাড়া 9 িচলাহা� 5521339258 10-10-1984 3911

231 �মাছাঃ �বলী�ল �বগম �মাঃ জবর আলী নারী িদনম�র চর িত�াপাড়া 9 িচলাহা� 7307031927 01750653208 11-11-1985 3844

232 �বাস চ� রায় ল�ী চরন রায় ��ষ িদনম�র হজরতপাড়া 9 িচলাহা� 4625239738 01-01-1994 3726

233 �মাছাঃ ঝরনা �বগম �মাঃ আ�স সামাদ নারী িদনম�র চর িত�াপাড়া 9 িচলাহা� 3741064558 1931835023 21-07-1985 3855

234 �মাছাঃ জিরনা �বগম �মাঃ কােশম আলী নারী িদনম�র চর িত�াপাড়া 9 িচলাহা� 4620379547 01943208297 25-08-1972 3913

235 �মাঃ �বলাল �হােসন �মাঃ আ� ব�র িছি�ক ��ষ িদনম�র �বাদাপাড়া 9 িচলাহা� 1485660540 01780681718 01-01-1982 3971

236 �মাছাঃ ফারজানা �বগম �মাঃ হিববর রহমান নারী িদনম�র ��াপাড়া 9 িচলাহা� 3725059269 06-12-1977 3972

237 �মাছাঃ পারভীন আকতার �মাঃ িম� ইসলাম নারী িদনম�র চর িত�াপাড়া 9 িচলাহা� 7795118129 20-06-1986 100120487170


