
ভিভিভি কর্ মসূভির িন্য উপকারভিাগী র্ভিলা ভির্ মািভির তাভলকার চূড়ান্ত ‘ছক’ 

ভিভিভি িক্র ২০১৯-২০২০ 

ইউভিয়ি : পাঁিগাছী 

উপভিলা : কুভড়গ্রার্ সদর 

জিলা : কুভড়গ্রার্ 

চূড়ান্ত তাভলকা প্রস্তুতকারীীঃ 

স্বাক্ষর           : 

পদর্ী            : সদস্য সভির্, ইউ.ভপ ভিভিভি র্ভিলা র্াছাই কভর্টি  

ওয়াি ম িং       : 

 

স্বাক্ষর            : 

পদর্ী             : সিাপভত, ইউ.ভপ ভিভিিী র্ভিলা র্াছাই কভর্টি 

 

 

স্বাক্ষর           : 

 

পদর্ী            : উপভিলা র্ভিলা ভর্ষয়ক কর্ মকতমা 

                     সদস্য-সভির্, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি/ 

                     ইউএিও কর্তমক অভপ মত দাভয়ত্ব প্রাপ্ত কতমকতমার 

ওয়াি ম িং       :  

চূড়ান্ত তাভলকা অনুভর্াদিকারীীঃ  

 

স্বাক্ষর            :  

 

পদর্ী             : উপভিলা ভির্ মািী অভিসার (ইউ এি ও) 

                      সিাপভত, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি 

 

“জেখ িাভসিার র্ারতা  

িারী-পুরুষ সর্তা”  

 

ছক-২ 

 

ক্রভর্ক 

িং 
ভিভিভি র্ভিলার িার্ র্য়স 

িাতীয় পভরিয় পত্র 

িম্বর 

ভপতা, স্বার্ী অথর্া 

অভিিার্ভকর িার্ 

পভরর্াভরর 

সদস্য সংখ্যা 

ওয়াি ম 

িং 
গ্রার্ পাড়া/র্িল্লা র্ন্তব্য 

1.  তছভলর্া জর্গর্ ৩৯ ৪৯১৫২৮৫২৬০০৫২ সািাদ আলী ৫ ১ উত্তর িওয়ার্ে উত্তর িওয়ার্ে  

2.  জেিালী জর্গর্ ৩৩ ৩৭৫১৪৩২৮৫১ িায়দার আলী ৫ ১ উত্তর িওয়ার্ে উত্তর িওয়ার্ে  

3.  সুভিয়া জর্গর্ ৩৪ ৫০৫৬২৬৬১৯৯ র্ািাবুর রির্াি ৬ ১ উত্তর িওয়ার্ে উত্তর িওয়ার্ে  

4.  র্ভিায়ারা জর্গর্ ৩৭ ৭৩০৬২২৭৮৫৬ খয়রুল্লা ভর্য়া ৫ ১ উত্তর িওয়ার্ে উত্তর িওয়ার্ে  

5.  র্ভর্িা জর্গর্ ৩৩ ১৫০১৪৪১০৩২ কুদ্দুছ আলী ৪ ১ উত্তর িওয়ার্ে উত্তর িওয়ার্ে  

6.  আলপিা জর্গর্ ২৪ ৪৯১৫২৮৫০০০২৬২ আভর্নুল ইসলার্ ৫ ১ উত্তর িওয়ার্ে উত্তর িওয়ার্ে  

7.  র্ভিমিা জর্গর্ ৪৬ ৭৭৫৬২৬৯৬৩০ র্িসীি আলর্ ৫ ১ উত্তর িওয়ার্ে উত্তর িওয়ার্ে  

8.  দুলালী জর্গর্ ৩২ ৯১০৬১০৬২৬৪ ভুভরা ভর্য়া ৪ ১ উত্তর িওয়ার্ে উত্তর িওয়ার্ে  

9.  র্ভর্িা ভর্ভর্ ৪৩ ৩৭০৬২০৬৯৮০ নুরল িক ৪ ১ উত্তর িওয়ার্ে উত্তর িওয়ার্ে  

10.  সাভিিা জর্গর্ ২৭ ৬৪০২২৫৪৩৪৩ েভিকুল িক ৬ ১ উত্তর িওয়ার্ে উত্তর িওয়ার্ে  

11.  সাভিিা আক্তার ২৪ ৯১২৩৭১৭৭৩২ ছাত্তার আলী ৫ ১ উত্তর িওয়ার্ে উত্তর িওয়ার্ে  

12.  আছর্া জর্গর্ ৪১ ৪৯১৫২৮৫২৬৬৪৪৪ ছকর্াল আলী ৬ ১ উত্তর িওয়ার্ে উত্তর িওয়ার্ে  

13.  আয়ো জর্গর্ ২৪ ৭৭৬১৫২০৩৮৫ আইয়র্ আলী ৭ ১ উত্তর িওয়ার্ে উত্তর িওয়ার্ে  

14.  সাভিিা খাতুি ৩১ ৬৪০৬২৪৬৩০৩ িওভের আলী ৪ ১ উত্তর িওয়ার্ে উত্তর িওয়ার্ে  

15.  রিভিিা জর্গর্ ৩৩ ৪৯১৫২৮৫২৬৩৮৪৭ মুকুল ভর্য়া ৫ ১ উত্তর িওয়ার্ে উত্তর িওয়ার্ে  

16.  আয়ো জর্গর্  ৩২ ৪৯১৫২৮৫২৫৯৪৭৫ আব্দুর রির্াি  ৫ ১ উত্তর িওয়ার্ে উত্তর িওয়ার্ে  

17.  র্ভর্তা জর্গর্ ৩১ ৭৭৫৬১০৯৬৮৭ র্ন্ডল জেখ  ৫ ১ উত্তর িওয়ার্ে উত্তর িওয়ার্ে  

18.  তাছভলর্া জর্গর্ ৪৯ ৫৯৫৬১০৯২৭৫ জসভকন্দার আলী ৪ ১ উত্তর িওয়ার্ে উত্তর িওয়ার্ে  

19.  র্াচ্চািী র্ালা ৩০ ৪৬০৬২৫৩৭২৪ কৃঞ্চ িন্দ্র  ৫ ১ উত্তর িওয়ার্ে উত্তর িওয়ার্ে  

20.  র্ভিিা জর্গর্ ২৭ ৪৯১৫২৮৫০০০০২১ নুর জিাভস খাি ৪ ১ উত্তর িওয়ার্ে উত্তর িওয়ার্ে  

21.  লুতিা জর্গর্ ২৩ ২৮১৭৯৩৭২২৬ েভিদ আলী ৬ ১ উত্তর িওয়ার্ে উত্তর িওয়ার্ে  

22.  িভরদা জর্গর্ ৪১ ১৪৫৬২১১৮০২ িিলার রির্াি ৫ ১ উত্তর িওয়ার্ে উত্তর িওয়ার্ে  

23.  সুর্ী রািী ২১ ৫১০৩৪৩০৩২৭ সুভিল িন্দ্র ৬ ১ উত্তর িওয়ার্ে উত্তর িওয়ার্ে  

24.  আকভলর্া জর্গর্ ২৯ ৭৭৫৬২৫১৪৩০ রির্াি িক ৭ ১ উত্তর িওয়ার্ে উত্তর িওয়ার্ে  

25.  িভিলা জর্গর্ ৪৬ ৩২৫৬১০৮০৯৭ ইসর্াইল জিাভসি ৪ ১ উত্তর িওয়ার্ে উত্তর িওয়ার্ে  

26.  জর্াভে মদা জর্গর্ ৪২ ৪১৫৬১০১৮৯৩ নুর জর্ািাম্মদ ৫ ১ উত্তর িওয়ার্ে উত্তর িওয়ার্ে  

27.  ছাভলর্া ভর্ভর্ ৩৬ ৪৯১৫২৮৫২৬০৪১৮ জর্াোরি জিাভসি ৫ ১ উত্তর িওয়ার্ে উত্তর িওয়ার্ে  

28.  খাভদিা জর্গর্ ৩০ ৪৯১৫২৮৫২৫৯১৯৮ এিতাি আলী ৫ ১ উত্তর িওয়ার্ে উত্তর িওয়ার্ে  

29.  জর্াছাীঃ কভর্লা ভর্ভর্ ৩৬ ১৯০৫৮৪৮৬৭৫ ছাভর্দ আলী ৫ ১ উত্তর িওয়ার্ে উত্তর িওয়ার্ে  

30.  রভির্া জর্গর্  ৩২ ২৩৫৬১১৪৩০২ ইউছুি আলী ৫ ১ উত্তর িওয়ার্ে উত্তর িওয়ার্ে  

31.  কল্পিা জর্গর্ ২৭ ১৯৯১৪৯১৫২৮৫০০০০১০ আব্দুস ছালার্ ৪ ১ উত্তর িওয়ার্ে উত্তর িওয়ার্ে  

32.  িাভছর্া জর্গর্ ৩১ ৪৬২০২৮৫২৯৮ সদর আলী ৪ ১ উত্তর িওয়ার্ে উত্তর িওয়ার্ে  

33.  কল্পিা জর্গর্ ২১ ৫৯৬২৬৪৪২৩২ আব্দুল কভরর্ ৫ ১ উত্তর িওয়ার্ে উত্তর িওয়ার্ে  

34.  ভসর্া রািী ২৩ ৭৩০০৩৭৩৫০৮ র্াভিক িন্দ্র ৫ ১ উত্তর িওয়ার্ে উত্তর িওয়ার্ে  

35.  সুর্ী রাণী ৪০ ১৪৫৬২১৬৪৫৪ র্ভতি িন্দ্র ৫ ১ উত্তর িওয়ার্ে উত্তর িওয়ার্ে  

36.  র্াধর্ী রািী ৩০ ৯৫৫১৭৯১০৭৩ িভরি িন্দ্র ৫ ১ উত্তর িওয়ার্ে উত্তর িওয়ার্ে  

37.  গয়িা জর্গর্ ৩৮ ৮২০৬২১৯৫৫৫ লভতি ভর্য়া ৪ ১ উত্তর িওয়ার্ে উত্তর িওয়ার্ে  

38.  জর্াছাীঃ ওভর্লা জর্গর্ ৩২ ৯৫৫৩০৫২৬০৭ আব্দুর রভির্ ৪ ১ উত্তর িওয়ার্ে উত্তর িওয়ার্ে  

39.  শ্রীর্ভত জিাভর্তা রািী ৩০ ৯১০৬২১২৬১৭ পশুরার্ দাস ৪ ১ উত্তর িওয়ার্ে উত্তর িওয়ার্ে  

40.  জর্াছাীঃ োভিদা জর্গর্ ২৪ ১৯৯৪৪৯১৫২৮৫০০০২০৯ আব্বাস আলী  ৫ ১ উত্তর িওয়ার্ে উত্তর িওয়ার্ে  

41.  জর্াছাীঃ আভর্িা জর্গর্  ৩৩ ৪৯১৫২৮৫২৫৯৬৫৪ সভিদুল ইসলার্ ৫ ১ উত্তর িওয়ার্ে উত্তর িওয়ার্ে  

42.  জর্াছাীঃ লািলী জর্গর্ ৩২ ৪৯১৫২৮৫২৫৯২৮৩ আবুল জিাভসি ৪ ১ উত্তর িওয়ার্ে উত্তর িওয়ার্ে  

43.  জর্াছাীঃ রভির্া জর্গর্ ৪১ ৬৪১৪৯০১৫৩৫ আব্দুল িব্বার ৫ ১ উত্তর িওয়ার্ে উত্তর িওয়ার্ে  

44.  জর্াছাীঃ আয়ো জর্গর্ ৩৬ ৪১৫৬১০১২৮১ কাভের্ ৪ ১ উত্তর িওয়ার্ে উত্তর িওয়ার্ে  

45.  জর্াছাীঃ িাভতর্া জর্গর্ ৪১ ২৮০৬০৭৮৯৩৩ সসয়দ আলী ৫ ১ উত্তর িওয়ার্ে উত্তর িওয়ার্ে  

 



ভিভিভি কর্ মসূভির িন্য উপকারভিাগী র্ভিলা ভির্ মািভির তাভলকার চূড়ান্ত ‘ছক’ 

ভিভিভি িক্র ২০১৯-২০২০ 

ইউভিয়ি : পাঁিগাছী 

উপভিলা : কুভড়গ্রার্ সদর 

জিলা : কুভড়গ্রার্ 

চূড়ান্ত তাভলকা প্রস্তুতকারীীঃ 

স্বাক্ষর           : 

পদর্ী            : সদস্য সভির্, ইউ.ভপ ভিভিভি র্ভিলা র্াছাই কভর্টি  

ওয়াি ম িং       : 

 

স্বাক্ষর            : 

পদর্ী             : সিাপভত, ইউ.ভপ ভিভিিী র্ভিলা র্াছাই কভর্টি 

 

 

স্বাক্ষর           : 

 

পদর্ী            : উপভিলা র্ভিলা ভর্ষয়ক কর্ মকতমা 

                     সদস্য-সভির্, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি/ 

                     ইউএিও কর্তমক অভপ মত দাভয়ত্ব প্রাপ্ত কতমকতমার 

ওয়াি ম িং       :  

চূড়ান্ত তাভলকা অনুভর্াদিকারীীঃ  

 

স্বাক্ষর            :  

 

পদর্ী             : উপভিলা ভির্ মািী অভিসার (ইউ এি ও) 

                      সিাপভত, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি 

 

“জেখ িাভসিার র্ারতা  

িারী-পুরুষ সর্তা”  

 

ছক-২ 

 

ক্রভর্ক 

িং 
ভিভিভি র্ভিলার িার্ র্য়স 

িাতীয় পভরিয় পত্র 

িম্বর 

ভপতা, স্বার্ী অথর্া 

অভিিার্ভকর িার্ 

পভরর্াভরর 

সদস্য সংখ্যা 

ওয়াি ম 

িং 
গ্রার্ পাড়া/র্িল্লা র্ন্তব্য 

46.  জরভিয়া জর্গর্ ৪০ ৪৯১৫২৮৫২৭২৪৩৫ গিিার আলী ৫ ১ উত্তর িওয়ার্ে উত্তর িওয়ার্ে  

47.  জর্াছাীঃ স্বপ্না জর্গর্ ৩৮ ১৯০৬২৪৩৯৮৩ সসয়দ আলী ৫ ১ উত্তর িওয়ার্ে উত্তর িওয়ার্ে  

48.  জর্াছাীঃ আঞ্জু জর্গর্ ৩৭ ১৪৫৬১০৫৮৯৭ োহ্ আলর্ ৫ ১ উত্তর িওয়ার্ে উত্তর িওয়ার্ে  

49.  জর্াছাীঃ িাভর্িা জর্গর্ ৩৭ ৪৯১৫২৮৫২৬২২৪৭ োিািার্াল  ৫ ২ িওয়ার্ে িওয়ার্ে  

50.  জর্াছাীঃ জগাভলনুর জর্গর্ ৪১ ৪৯১৫২৮৫২৬২২৭১ আব্দুস ছাত্তার ৪ ২ িওয়ার্ে িওয়ার্ে  

51.  জর্াছাীঃ দুলালী জর্গর্ ৩১ ৪৯১৫২৮৫২৬২৬৫১ আভিজুল িক ৫ ২ িওয়ার্ে িওয়ার্ে  

52.  র্ভিমিা জর্গর্ ৩৪ ৪৯১৫২৮৫২৬১২৪১ সভিকুল ইসলার্ ৪ ২ িওয়ার্ে িওয়ার্ে  

53.  জর্াছাীঃ সাভিরি জর্গর্ ৪১ ৪৯১৫২৮৫২৬১৩১৫ র্ন্টু জেখ ৫ ২ িওয়ার্ে িওয়ার্ে  

54.  জর্াছাীঃ আভর্িা জর্গর্ ৩৩ ১৪৫৬১৫৮৭৫৫ সভিকুল ৪ ২ িওয়ার্ে িওয়ার্ে  

55.  জর্াছাীঃ জিাসিা জর্গর্ ৩২ ৫৫০৬২৩০২৬৬ িাির উভিি ৬ ২ িওয়ার্ে িওয়ার্ে  

56.  জর্াছাীঃ ছাভলিা জর্গর্ ৪১ ৬৮৫৬১৫৭৯০১ কভপল উভিি ৫ ২ িওয়ার্ে িওয়ার্ে  

57.  জর্াছাীঃ কুভিলা জর্গর্ ৩৫ ৪৯১৫২৮৫২৬১৪৯২ খাভলক আলী ৪ ২ িওয়ার্ে িওয়ার্ে  

58.  জর্াছাীঃ পারিীি জর্গর্ ২৭ ৫০৬৫৩০৯১২১ সাগর আলী ৫ ২ িওয়ার্ে িওয়ার্ে  

59.  জর্াছাীঃ োভিরা জর্গর্ ৩৯ ৫৫০৬১৫৫৬৫০৩ ভলটি ভর্য়া ৪ ২ িওয়ার্ে িওয়ার্ে  

60.  জর্াছাীঃ জসািািাি জর্গর্ ৩২ ১০০৩০৮৫৫৭৬ িবু জেখ ৫ ২ িওয়ার্ে িওয়ার্ে  

61.  জর্াছাীঃ লুৎিা আক্তার ভিভক্ত ২৪ ৩৭৫৩৪৪৮৬৭৩ িিরুল ইসলার্ ৪ ২ িওয়ার্ে িওয়ার্ে  

62.  জর্াছাীঃ কািলী জর্গর্ ২৫ ৩৭১৩৮৪২৪৭৮ েভিকুল ৫ ২ িওয়ার্ে িওয়ার্ে  

63.  জর্াছাীঃ মুভে মদা আক্তার ২৩ ৬০০৭৩৮০৪৮৫ জরাস্তর্ আলী ৫ ২ িওয়ার্ে িওয়ার্ে  

64.  জর্াছাীঃ জিাভর্দা জর্গর্ ৪১ ৭৩০৬০৫৯৫০৭ আব্বাছ  ৪ ২ িওয়ার্ে িওয়ার্ে  

65.  জর্াছাীঃ জিরভদৌস খাতুি ২৮ ১৯৯০৪৯১৫২৮৫০০০১৬৯ িাভর্দ আলী ৪ ২ িওয়ার্ে িওয়ার্ে  

66.  জর্াছাীঃ মুভে মদা জর্গর্ ৩২ ৪৯১৫২৮৫২৬২২৮৪ োর্সুল িক ৬ ২ িওয়ার্ে িওয়ার্ে  

67.  োভিিা খাতুি ২২ ৩৩০৩৪৬৪৪৮৫ আীঃ ছার্াদ ৫ ২ িওয়ার্ে িওয়ার্ে  

68.  সুভিয়া জর্ওয়া ৪৬ ৯১০৬০৪৭৫০০ সুকারু ৬ ২ িওয়ার্ে িওয়ার্ে  

69.  োভিদা জর্গর্ ৩৩ ৪৬০৬১৫৮৩৬০ সসয়দ আলী ৪ ২ িওয়ার্ে িওয়ার্ে  

70.  র্ভিমিা জর্গর্ ৩১ ৪৬০৬২৩৩৫৩৬ ইভিস আলী ৫ ২ িওয়ার্ে িওয়ার্ে  

71.  িাভছিা জর্গর্ ৩৬ ৪১৫৬২৩৬৪১৮ িাভছি আলী ৬ ২ িওয়ার্ে িওয়ার্ে  

72.  জর্াছাীঃ কলপিা খাতুি ২৪ ৪২০৭৩৫৮৫১৮ িাভর্দ আলী ৫ ২ িওয়ার্ে িওয়ার্ে  

73.  জরাভকয়া জর্গর্ ৪৬ ৬৮৫৬১৫৯৬১৮ জতারার্ আলী ৫ ২ িওয়ার্ে িওয়ার্ে  

74.  জর্াছাীঃ ছভকিা জর্গর্ ২৫ ৩৭৩৩০৭২৯৮১ ইয়াভিি আলী  ৫ ৩ কদর্তলা কদর্তলা  

75.  জর্াছাীঃ রভির্া খাতুি ৩২ ২৮০৬০৮৩০২৪ র্ািিাসা ৪ ৩ কদর্তলা কদর্তলা  

76.  জর্াছাীঃ কভর্িা জর্গর্  ৩১ ৪৯১৫২৮৫২৬৪০১৫ আভিসুর রির্াি ৫ ৩ কদর্তলা কদর্তলা  

77.  জর্াছাীঃ আিভরািা  ২২ ৬৪৩০১৯১৫৪১ রভিকুল ইসলার্  ৬ ৩ কদর্তলা কদর্তলা  

78.  জর্াছাীঃ র্াভিছা জর্গর্ ৩৬ ৭৭৫৫৩৬৪৩৯০ জিাভর্দ আলী ৫ ৩ কদর্তলা কদর্তলা  

79.  জর্াছাীঃ র্র্তা জর্গর্ ৩০ ৪৯১৫২৮৫২৬২৯১৬ জিাভসি আলী ৪ ৩ কদর্তলা কদর্তলা  

80.  জর্াছাীঃ ভর্িা জর্গর্ ৩৪ ৪৯১৫২৮৫২৬২৯৪০ ছবুর ভর্য়া ৫ ৩ কদর্তলা কদর্তলা  

81.  জর্াছাীঃ োিািাদী জর্গর্ ৩৩ ৪৯১৫২৮৫২৬২৯৪২ আীঃ ছালার্  ৫ ৩ কদর্তলা কদর্তলা  

82.  জর্াছাীঃ ছাভলর্া জর্গর্ ৩১ ৪৯১৫২৮৫২৬৩৮৩২ িাির উভিি ৫ ৩ কদর্তলা কদর্তলা  

83.  জর্াছাীঃ দুলালী খাতুি ২৯ ২৩৫৬১৯১৮৫৪ কয়ছার আলী  ৬ ৩ কদর্তলা কদর্তলা  

84.  জর্াছাীঃ িভর্লা জর্গর্ ৪৫ ৪৯১৫২৮৫২৬৩৪৫১ আীঃ র্ভিদ ৪ ৩ কদর্তলা কদর্তলা  

85.  জর্াছাীঃ র্ভর্িা খাতুি ২৬ ১৯৯২৪৯১৫২৮৫০০০০০৪ র্ার্লু ভর্য়া  ৫ ৩ কদর্তলা কদর্তলা  

86.  জর্াছাীঃ জিাসিা জর্গর্ ২৩ ১৯৯৫৪৯১৫২৮৫০০০১২৩ িভয়ি উভিি  ৪ ৩ কদর্তলা কদর্তলা  

87.  জর্াছাীঃ োভিিা জর্গর্  ৩৫ ৯১০৬০৭২৮৫৪ আিিাল জিাভসি ৫ ৩ কদর্তলা কদর্তলা  

88.  জর্াছাীঃ ছাভর্িা জর্গর্ ৩৫ ১৪৫৬২৪২৬১৭ র্ার্লু ভর্য়া ৫ ৩ কদর্তলা কদর্তলা  

89.  জর্াছাীঃ র্াচ্চািী জর্গর্ ৩৬ ৪৯১৫২৮৫২৬৩৭৭৮ িিলুল িক ৬ ৩ কদর্তলা কদর্তলা  

90.  রাভেদা জর্গর্ ৩৩ ৪৯১৫২৮৫২৮৬৩৫৬৩ মুকুল জিাভসি ৪ ৩ কদর্তলা কদর্তলা  

 



ভিভিভি কর্ মসূভির িন্য উপকারভিাগী র্ভিলা ভির্ মািভির তাভলকার চূড়ান্ত ‘ছক’ 

ভিভিভি িক্র ২০১৯-২০২০ 

ইউভিয়ি : পাঁিগাছী 

উপভিলা : কুভড়গ্রার্ সদর 

জিলা : কুভড়গ্রার্ 

চূড়ান্ত তাভলকা প্রস্তুতকারীীঃ 

স্বাক্ষর           : 

পদর্ী            : সদস্য সভির্, ইউ.ভপ ভিভিভি র্ভিলা র্াছাই কভর্টি  

ওয়াি ম িং       : 

 

স্বাক্ষর            : 

পদর্ী             : সিাপভত, ইউ.ভপ ভিভিিী র্ভিলা র্াছাই কভর্টি 

 

 

স্বাক্ষর           : 

 

পদর্ী            : উপভিলা র্ভিলা ভর্ষয়ক কর্ মকতমা 

                     সদস্য-সভির্, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি/ 

                     ইউএিও কর্তমক অভপ মত দাভয়ত্ব প্রাপ্ত কতমকতমার 

ওয়াি ম িং       :  

চূড়ান্ত তাভলকা অনুভর্াদিকারীীঃ  

 

স্বাক্ষর            :  

 

পদর্ী             : উপভিলা ভির্ মািী অভিসার (ইউ এি ও) 

                      সিাপভত, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি 

 

“জেখ িাভসিার র্ারতা  

িারী-পুরুষ সর্তা”  

 

ছক-২ 

 

ক্রভর্ক 

িং 
ভিভিভি র্ভিলার িার্ র্য়স 

িাতীয় পভরিয় পত্র 

িম্বর 

ভপতা, স্বার্ী অথর্া 

অভিিার্ভকর িার্ 

পভরর্াভরর 

সদস্য সংখ্যা 

ওয়াি ম 

িং 
গ্রার্ পাড়া/র্িল্লা র্ন্তব্য 

91.  িাভর্দা জর্গর্ ২৯ ৭৭৫৬০৭৭২৬৪ রাজ্জাক আলী ৫ ৩ কদর্তলা কদর্তলা  

92.  র্ভর্তা জর্গর্ ৩৪ ৪৯১৫২৮৫২৬২৯৪৪ নুর ইসলার্ ৪ ৩ কদর্তলা কদর্তলা  

93.  রাভেদা জর্গর্ ২৪ ১৯৯৪৪৯১৫২৮৫০০০২৩৭ রব্বািী ভর্য়া ৬ ৩ কদর্তলা কদর্তলা  

94.  োিানুর আক্তার ২৪ ৬৯০৭৪২৮৭৫৬ রাভেদুল ইসলার্ ৫ ৩ কদর্তলা কদর্তলা  

95.  জিভলখা জর্গর্ ৪১ ৪৯১৫২৮৫২৬৩৮১৮ আয়িাল িক ৪ ৩ কদর্তলা কদর্তলা  

96.  জরােিা জর্গর্ ৪১ ৪৯১৫২৮৫২৬৩৬২৫ িাভছি আলী ৫ ৩ কদর্তলা কদর্তলা  

97.  জর্াছাীঃ িাভর্দা জর্গর্ ৩৩ ৮২০৬১৮৫৬৮১ িাভিি উভিি ৫ ৩ কদর্তলা কদর্তলা  

98.  জর্াছাীঃ পারুল খাতুি ২৪ ১৯৯৪৪৯১৫২৮৫০০০২৫৪ সার্ছুল িক ৪ ৩ কদর্তলা কদর্তলা  

99.  জর্াছাীঃ ভর্িা জর্গর্ ৩৩ ৪১৫৬০৬৯৫৯৫ র্ভির উভিি ৫ ৩ কদর্তলা কদর্তলা  

100.  িাির্া জর্গর্ ৩৬ ৫৯৫৬১৫৬২৭৬ খয়র্র আলী ৪ ৩ কদর্তলা কদর্তলা  

101.  জর্াছাীঃ অভিিা জর্গর্  ৩৫ ৫০৫৬০৬৮৭৬৯ ছভকয়ত আলী ৬ ৩ কদর্তলা কদর্তলা  

102.  িাভতর্া জর্গর্ ৩৩ ৪৯১৫২৮৫২৬৫৪৮৬ এরোদ আলী ৫ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

103.  জরাকসািা জর্গর্ ২৪ ৫০৫০৬১৩৩৭০ ইয়াকুর্ আলী ৪ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

104.  িাভছিা জর্গর্ ৩১ ১৪৫৬০৮৫৪২০ িাভিি আলী ৫ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

105.  র্ভর্তা জর্গর্ ৪১ ৫০৫৬২৪০৯২১ িভরপ উভিি ৪ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

106.  র্ীিা রািী ৩১ ৪৯১৫২৮৫২৬৫৮৩৩ িভর কান্ত িন্দ্র ৫ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

107.  আভিা জর্গর্ ৪৬ ৪৯১৫২৮৫২২৬৫৯৮৪ িির উভিি ৪ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

108.  আকভলর্া জর্গর্ ৩৯ ৫৫০৬০৮৪৪২৪ র্ওলা সদ মার  ৬ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

109.  কুসুর্ র্ালা ৪৬ ৪১৫৫৬২৭৫৪২ উভকল িন্দ্র ৫ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

110.  লাইলী জর্গর্ ৪৩ ৫৯৫৬০৮৩৩২২ র্ভির্র রির্াি ৪ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

111.  সুখ র্ালা ৩০ ৭৩০৬০৮৯৭১০ র্াচ্চু ভর্য়া ৫ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

112.  আিরুিা জর্গর্ ৩৫ ৮৬৫৬১০২০৩৮ জর্ভির িার্াল  ৪ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

113.  জকভলকিাি খাতুি ৪৪ ৪৬০৬০৮৬০৮২ কিছুর আলী ৫ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

114.  জরাভিিা জর্গর্ ৩৩ ৪৯১৫২৮৫২৬৪৯৪৮ ভরঞ্জু আলী সরদার ৪ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

115.  র্ভিমিা জর্গর্  ৩৫ ৫০৫৬১২০৬৫১ আীঃ ছার্াদ ৫ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

116.  ছাভর্িা জর্গর্ ৩৩ ৪১৫৬২১২২০৩ আইি উভিি ব্যাপারী  ৫ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

117.  সাভিদা জর্গর্ ৪৩ ১৪৫৬০৫৮১৫৩ োভির আলী ৪ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

118.  আভিলা জর্গর্ ৪৬ ৪৯১৫২৮৫২৬৫৬৭৪ আর্িাদ জিাভসি ৪ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

119.  ছভকিা জর্গর্ ৩৭ ৫৯৫৬০৫৮৭২০ িহুর আলী  ৬ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

120.  জিাসিা জর্গর্ ৩৯ ৪৯১৫২৮৫২৬৫১৪২ র্ীর কাভসর্ ৫ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

121.  িভর্লা জর্গর্ ৪৬ ৪৯১৫২৮৫২৬৫৪৫২ ভিিার্ আলী ৪ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

122.  রাভসদা জর্গর্ ২১ ২৪০৩৪৮২৪৪৭ সর্ভসর আলী ৫ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

123.  মুভে মদা জর্গর্ ২৩ ১৫০৩৪৬২৫২৪ আভর্িা জর্গর্ ৪ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

124.  আভিমিা জর্গর্  ২৩ ৪১৫৬৬১৪৪৭৩ জিলাল জিাভসি ৬ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

125.  সাভিরা জর্গর্  ৩৪ ৩২৫৬০৬৪৪৭২ িার্াল ৫ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

126.  আিভরািা জর্গর্ ৩৬ ৪১৫৬০৫৬৮৬৫ িব্বার আলী ৪ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

127.  জরাসিা জর্গর্ ৩৬ ১৪৫৬০৬৪৩৬৭ কাভসর্ আলী  ৫ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

128.  সাভিনুর জর্গর্ ২০ ২৮৫৭৩৫৭৬৮১ িাভিদুল ইসলার্ ৪ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

129.  র্ভিমিা জর্গর্ ৪১ ৫৮৫৬১৩২৪৫৯ ছভকমুভিি ৫ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

130.  আকভলর্া জর্গর্ ৩৪ ১৯০৬০৫৬৪৪৩ ছার্ছুল ৪ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

131.  এভলকিি ভর্ভর্ ৪৩ ৩২৫৬০৬৪৫৭১ ের্ভের আলী ৫ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

132.  োিািাদী জর্গর্ ৩৬ ৪৯১৫২৮৫২৬৫৯৭৪ সািভি ভর্য়া ৫ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

133.  জিাসিা জর্গর্ ৩৫ ৭৩০৬১৪৬৪৪৫ আক্কাস আলী ৪ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

134.  িাির্া জর্গর্ ৩৪ ৪৯১৫২৮৫২৬৫৬১৭ আিাদ আলী ৫ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

135.  িাির্া জর্গর্ ২৮ ৪৬৪১২২০৭৮৭ ইব্রািীর্ আলী ৫ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

 



ভিভিভি কর্ মসূভির িন্য উপকারভিাগী র্ভিলা ভির্ মািভির তাভলকার চূড়ান্ত ‘ছক’ 

ভিভিভি িক্র ২০১৯-২০২০ 

ইউভিয়ি : পাঁিগাছী 

উপভিলা : কুভড়গ্রার্ সদর 

জিলা : কুভড়গ্রার্ 

চূড়ান্ত তাভলকা প্রস্তুতকারীীঃ 

স্বাক্ষর           : 

পদর্ী            : সদস্য সভির্, ইউ.ভপ ভিভিভি র্ভিলা র্াছাই কভর্টি  

ওয়াি ম িং       : 

 

স্বাক্ষর            : 

পদর্ী             : সিাপভত, ইউ.ভপ ভিভিিী র্ভিলা র্াছাই কভর্টি 

 

 

স্বাক্ষর           : 

 

পদর্ী            : উপভিলা র্ভিলা ভর্ষয়ক কর্ মকতমা 

                     সদস্য-সভির্, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি/ 

                     ইউএিও কর্তমক অভপ মত দাভয়ত্ব প্রাপ্ত কতমকতমার 

ওয়াি ম িং       :  

চূড়ান্ত তাভলকা অনুভর্াদিকারীীঃ  

 

স্বাক্ষর            :  

 

পদর্ী             : উপভিলা ভির্ মািী অভিসার (ইউ এি ও) 

                      সিাপভত, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি 

 

“জেখ িাভসিার র্ারতা  

িারী-পুরুষ সর্তা”  

 

ছক-২ 

 

ক্রভর্ক 

িং 
ভিভিভি র্ভিলার িার্ র্য়স 

িাতীয় পভরিয় পত্র 

িম্বর 

ভপতা, স্বার্ী অথর্া 

অভিিার্ভকর িার্ 

পভরর্াভরর 

সদস্য সংখ্যা 

ওয়াি ম 

িং 
গ্রার্ পাড়া/র্িল্লা র্ন্তব্য 

136.  িাভসিা জর্গর্ ৩৪ ৪৯১৫২৮৫২৬৬৫৩৫ আেরাফুল  ৫ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

137.  লাইলী জর্গর্ ৩৩ ৬৪০৬১২৩৬০১ সুরত িার্াল ৬ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

138.  মুভে মদা জর্গর্ ৩৫ ৬৮৫৬১৩৯৪৩৮ সসয়দ আলী ৫ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

139.  গয়িা জর্গর্ ৩৬ ৬৪০৬১২৩৬৩৫ জগন্দাল জিাভসি ৪ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

140.  জিাসিা জর্গর্ ৪৯ ১৯০৬১২৮২৪২ িিল্যা ভর্য়া ৫ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

141.  জিসভর্ি জর্গর্  ৩০ ৪৬০৬০৬৭১৩২ জর্াছভকদ আলী ৫ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

142.  আিভরািা খাতুি ২৭ ৫৯৮৮৮৯৫৮৮৩ আপ্তার আলী ৪ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

143.  নুর র্ানু ৩০ ৯১০৬০৭৯৭২৭ র্কতার ৪ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

144.  র্ভর্তা জর্গর্ ৩১ ৯১০৬২১৯১০৯ র্কলুভি জেখ  ৬ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

145.  ছাভর্িা জর্গর্ ৩৩ ৭৩০৬২৩৩৬৪৯ ছভর্র উভিি ৫ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

146.  জরােিা খাতুি ২২ ৮২৩৩৭৪৮৯৬৪ োিাবুভিি ভর্য়া ৬ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

147.  জর্াছাীঃ আিলাতুি জর্গর্ ৩৭ ৩২৫৬১৩০৯৩৫ আইয়ুর্ আলী  ৬ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

148.  জর্াছাীঃ র্র্তা জর্গর্ ৩১ ৪৯১৫২৮৫২৬৬৩৯১ িিরুল ইসলার্ ৫ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

149.  জর্াছাীঃ আিভরািা খাতুি ২৫ ৮৬৭৯৬৬৭৭৫১ আিগার আলী ৪ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

150.  জর্াছাীঃ েভরিা জর্গর্ ৩১ ৪৯১৫২৮৫২৬৬৪০১ ভসরাজুল ইসলার্ ৫ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

151.  জর্াছাীঃ ছভলর্া জর্গর্ ৪১ ৪৬০৬০৮৩৪৬৯ ছভকর্ উভিি ৫ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

152.  জর্াছাীঃ জর্ৌসুর্ী জর্গর্ ৩৩ ৪৯১৫২৮৫২৬৪৫৩৪ ভসরাজুল ইসলার্ ৪ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

153.  জর্াছাীঃ তাছকীিা জর্গর্ ৩৮ ৪৬০৬০৮৪৭০৭ তছভলর্ উভিি ৫ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

154.  সাভকিা জর্গর্ ৩৪ ২৯০৬০৯৪৩৩৬ জসভকন্দার আলী ৫ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

155.  জর্াছাীঃ আভপয়া  ৩৮ ১৯৮০৪৯১৫২৮৫০০০০০৯ সর্ভসর আলী ৫ ৪ ভসতাইঝড় ভসতাইঝাড়  

156.  রাভেদা জর্গর্  ৪১ ৪৯১৫২৮৫২৬৬০২৫ জসভকন্দার আলী ৫ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

157.  শুিা রাণী ২৫ ১৯৯৩৪৯১৫২৮৫০০০০২৪ ভদভলপ কুর্ার ৪ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

158.  ভসন্দু র্ালা ২৮ ৯১৪০৩২৬২৪১ জগাপাল িন্দ্র ৬ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

159.  জর্াছাীঃ মুভি জর্গর্ ৩৪ ৫৫০৬১২৮৯৩২ জর্ািাি  ৫ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

160.  জর্াছাীঃ ছাভিায়ারা জর্গর্ ৩৬ ৯৫৫৩০৩০০৮২ র্িছুর আলী ৪ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

161.  জর্াছাীঃ রিভত জর্গর্ ৩৬ ৪৯১৫২৮৫২৬৬৬৫৫ আীঃ আভিত ভর্য়া ৫ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

162.  আিভিিা জর্গর্ ৩২ ৮৬৫৬১৩৭৫২১ সভিকুল ইসলার্ ৫ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

163.  আয়ো খাতুি ৩৭ ৪৯১৫২৮৫২৬৪২১৫ ইয়াকুর্ আলী ৪ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

164.  আয়ো জর্গর্ ২৯ ৬৪০৬২৫০৮০০ র্ঙ্গা জেখ  ৪ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

165.  জর্াভিা ভর্ভর্ ৩৯ ৪৯১৫২৮৫২৬৬৮০৬ কাচু জেখ ৪ ৪ ভসতাইঝাড় ভসতাইঝাড়  

166.  জর্াছাীঃ আকভলর্া জর্গর্  ৩৩ ২৮০৬০৯৭১৩১ আবুল জিাভসি ৫ ৫ গারুিাড়া গারুিাড়া  

167.  জর্াছাীঃ দুলালী জর্গর্ ৪২ ৪১৫৬০৮৪২০৬ দুলাল  ৪ ৫ গারুিাড়া গারুিাড়া  

168.  জর্াছাীঃ আিভরািা জর্গর্ ৩৯ ২৮০৬২৫৯৭৫৬ আভর্দ আলী  ৫ ৫ গারুিাড়া গারুিাড়া  

169.  জর্াছাীঃ র্ভর্িা জর্গর্ ৩১ ৯১০৬২৫১৬৭২ র্কবুল জিাভসি ৪ ৫ গারুিাড়া গারুিাড়া  

170.  জর্াছাীঃ রভেদা জর্গর্  ৪৩ ২৩৫৬১৫৩৭৪৮ জিাভসি আলী  ৫ ৫ গারুিাড়া গারুিাড়া  

171.  জর্াছাীঃ িাভতর্া জর্গর্ ৩৬ ৪৯১৫২৮৫২৬৮৩২২ গাভিউর রির্াি  ৪ ৫ গারুিাড়া গারুিাড়া  

172.  জর্াছাীঃ আভিমিা জর্গর্ ৪১ ৮৬৫৬১৬১৫৫৪ র্ভির আলী  ৫ ৫ গারুিাড়া গারুিাড়া  

173.  জর্াছাীঃ জখাভতিা জর্গর্ ২৫ ৩৭৫০৯০৬৪৪২ িাছু র্ামুদ  ৪ ৫ গারুিাড়া গারুিাড়া  

174.  জর্াছাীঃ জরাভকয়া জর্গর্ ৩৮ ৩২৫৬১৫৫৫৪৪ র্ভদউজ্জার্াি ৫ ৫ গারুিাড়া গারুিাড়া  

175.  জর্াছাীঃ সাভিদা জর্গর্ ৪১ ৫৯৫৬০৯৪১১৩ পাো র্ামুদ  ৬ ৫ গারুিাড়া গারুিাড়া  

176.  জর্াছাীঃ জতসিা জর্গর্ ৩৪ ৬৪০৬২৩৮৭১৪ আীঃ িব্বার  ৬ ৫ গারুিাড়া গারুিাড়া  

177.  জর্াছাীঃ িািাতুি জর্গর্ ৩৩ ৬৪০৬২৫৩১১৯ র্াদো ভর্য়া  ৪ ৫ গারুিাড়া গারুিাড়া  

178.  জর্াছাীঃ স্বপ্না জর্গর্  ৩৪ ৪৯১৫২৮৫২৬৭৯২৫ িওয়ার্ আলী  ৪ ৫ গারুিাড়া গারুিাড়া  

179.  জর্াছাীঃ িবুরি জর্গর্ ৩৯ ১০০৩০৭৭৯৪৬ িির উভিি  ৫ ৫ গারুিাড়া গারুিাড়া  

180.  জর্াছাীঃ রভেদা জর্গর্ ৩৫ ৬৮৫৬১৫০৯৭১ অভিদ আলী  ৬ ৫ গারুিাড়া গারুিাড়া  

 



ভিভিভি কর্ মসূভির িন্য উপকারভিাগী র্ভিলা ভির্ মািভির তাভলকার চূড়ান্ত ‘ছক’ 

ভিভিভি িক্র ২০১৯-২০২০ 

ইউভিয়ি : পাঁিগাছী 

উপভিলা : কুভড়গ্রার্ সদর 

জিলা : কুভড়গ্রার্ 

চূড়ান্ত তাভলকা প্রস্তুতকারীীঃ 

স্বাক্ষর           : 

পদর্ী            : সদস্য সভির্, ইউ.ভপ ভিভিভি র্ভিলা র্াছাই কভর্টি  

ওয়াি ম িং       : 

 

স্বাক্ষর            : 

পদর্ী             : সিাপভত, ইউ.ভপ ভিভিিী র্ভিলা র্াছাই কভর্টি 

 

 

স্বাক্ষর           : 

 

পদর্ী            : উপভিলা র্ভিলা ভর্ষয়ক কর্ মকতমা 

                     সদস্য-সভির্, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি/ 

                     ইউএিও কর্তমক অভপ মত দাভয়ত্ব প্রাপ্ত কতমকতমার 

ওয়াি ম িং       :  

চূড়ান্ত তাভলকা অনুভর্াদিকারীীঃ  

 

স্বাক্ষর            :  

 

পদর্ী             : উপভিলা ভির্ মািী অভিসার (ইউ এি ও) 

                      সিাপভত, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি 

 

“জেখ িাভসিার র্ারতা  

িারী-পুরুষ সর্তা”  

 

ছক-২ 

 

ক্রভর্ক 

িং 
ভিভিভি র্ভিলার িার্ র্য়স 

িাতীয় পভরিয় পত্র 

িম্বর 

ভপতা, স্বার্ী অথর্া 

অভিিার্ভকর িার্ 

পভরর্াভরর 

সদস্য সংখ্যা 

ওয়াি ম 

িং 
গ্রার্ পাড়া/র্িল্লা র্ন্তব্য 

181.  জর্াছাীঃ খাভদিা জর্গর্ ৩১ ৪৯১৫২৮৫২৯০৮৫২ আলর্ঙ্গীর  ৫ ৫ গারুিাড়া গারুিাড়া  

182.  জর্াছাীঃ রভেদা জর্গর্ ৩৬ ১০০৩০৫১৪৩৮ রভেদ র্ামুদ  ৪ ৫ গারুিাড়া গারুিাড়া  

183.  জর্াছাীঃ আভিায়ারা জর্গর্  ৩৪ ৬৪০৬২৫৩৯৯৪ আীঃ র্াভতি  ৫ ৫ গারুিাড়া গারুিাড়া  

184.  জর্াছাীঃ জরাসিা জর্গর্ ২২ ৫৫২১৯৩৮২০৮ অংভেদ আলী  ৪ ৫ গারুিাড়া গারুিাড়া  

185.  জর্াছাীঃ োভিিা জর্গর্ ৩৩ ৪১৫৬১৪২৬০৮ আব্দুল কাভদর  ৫ ৫ গারুিাড়া গারুিাড়া  

186.  জর্াছাীঃ সার্ছুিািার জর্গর্  ৩৪ ২৮০৬১০১৫৪৫ আীঃ ছালার্  ৬ ৫ গারুিাড়া গারুিাড়া  

187.  জর্াছাীঃ আকভলর্া জর্গর্ ৩৬ ৮৬৫৬১০৪০৬৭ ভপরর্কস  ৬ ৫ গারুিাড়া গারুিাড়া  

188.  জর্ৌসুর্ী জর্গর্ ২৭ ১৯৯১৪৯১৫২৮৫০০০২১১ র্ন্টু ভর্য়া ৭ ৫ গারুিাড়া গারুিাড়া  

189.  সাভিদা জর্গর্ ৩৫ ৪৯১৫২৮৫২৬৭৫৭১ আিিাল জিাভসি ৪ ৫ গারুিাড়া গারুিাড়া  

190.  কভিনুর জর্গর্  ৩৬ ৪৯১৫২৮৫২৬৭৪২৯ িিরুল  ইসলার্ ৫ ৫ গারুিাড়া গারুিাড়া  

191.  আকভলর্া জর্গর্ ২৪ ৪৬২৭৮৫৭৯৮২ আিাদ আলী ৫ ৫ গারুিাড়া গারুিাড়া  

192.  খাতুভি িািাত  ৩৩ ৪৯১৫২৮৫২৬৭৯৮৭ র্ভিজুল ইসলার্ ৫ ৫ গারুিাড়া গারুিাড়া  

193.  জরভিয়া জর্গর্ ৪১ ৮২০৬০৯৬৩২৬ দাভরাগ আলী ৪ ৫ গারুিাড়া গারুিাড়া  

194.  িািভিি িািার ৩৯ ৪৯১৫২৮৫২৬৭৮৪৯ আইয়ুর্ আলী  ৪ ৫ গারুিাড়া গারুিাড়া  

195.  রাভিলা জর্গর্ ৩৩ ৪১৫৬৬৬৩৬১১ আব্দুর রির্াি ৪ ৫ গারুিাড়া গারুিাড়া  

196.  জর্াছাীঃ জিাভর্িা জর্গর্ ৩০ ৪১৫৬০৫৯৫৩৯ জিিারাত আলী ৫ ৫ গারুিাড়া গারুিাড়া  

197.  জর্াছাীঃ কভিনুর জর্গর্ ৩৬ ৪৯১৫২৮৫২৬৭৭৮৯ আর্িাদ আলী ৫ ৫ গারুিাড়া গারুিাড়া  

198.  িাির্া ৩৮ ২৩৫৬০৯৯৭০১ নুরিার্াল ৪ ৫ গারুিারা গারুিারা  

199.  লািলী জর্গর্ ৩৮ ৭৩০৬১৫৯৪১৪ আিতার আলী ৫ ৫ গারুিারা গারুিারা  

200.  লাইলী খাতুি ২৮ ৩৭৫৩৪৪২১৯৭ আব্দুল িাভলর্ ৫ ৫ গারুিারা গারুিারা  

201.  সুিীভত র্ালা ২৭ ১৯৯১৪৯১৫২৮৫০০০২৩৪ বুদারু জেখ ৫ ৬ জগাভর্ন্দপুর জগাভর্ন্দপুর  

202.  জর্াছাীঃ কভিনুর জর্গর্ ৩০ ৪৯১৫২৮৫২৭১২১০ আব্দুস ছালার্ ৪ ৬ জগাভর্ন্দপুর জগাভর্ন্দপুর  

203.  জর্াছাীঃ ছভলর্া জর্গর্ ৩৪ ৪৯১৫২৮৫২৬৯২৪১ আবু সাইয়ার্ জিৌধুরী  ৪ ৬ জগাভর্ন্দপুর জগাভর্ন্দপুর  

204.  জর্াছাীঃ র্র্তাি জর্গর্ ৩১ ৪৯১৫২৮৫২৬৯১৬৫ ভলয়াকত আলী ৫ ৬ জগাভর্ন্দপুর জগাভর্ন্দপুর  

205.  জর্াছাীঃ িভরিা জর্গর্ ২০ ৭৮০৩৪৭৬৫০১ জুরাি আলী ৫ ৬ জগাভর্ন্দপুর জগাভর্ন্দপুর  

206.  জর্াছাীঃ নুরিািাি জর্গর্ ৪২ ৪৯১৫২৮৫২৬৯৬৯৩ র্য়াি জিাভসি ৫ ৬ জগাভর্ন্দপুর জগাভর্ন্দপুর  

207.  জর্াছাীঃ কভিনুর জর্গর্ ২৩ ৬৪৪৬৩৬৯৫৯৪ কয়ছার আলী ৫ ৬ জগাভর্ন্দপুর জগাভর্ন্দপুর  

208.  জর্াছাীঃ বুলবুভল জর্গর্ ৩১ ৪৯১৫২৮৫২৭০০৮৮ েভিদুল ইসলার্ ৪ ৬ জগাভর্ন্দপুর জগাভর্ন্দপুর  

209.  জর্াছাীঃ ভর্লভকছ জর্গর্ ৩৪ ৪৯১৫২৮৫২৭০১৩৪ ির্ভসর জর্াল্লা  ৫ ৬ জগাভর্ন্দপুর জগাভর্ন্দপুর  

210.  জর্াছাীঃ ছভকিা জর্গর্ ৪৯ ৪৯১৫২৮৫২৬৯৫৭২ আীঃ র্ভিত  ৬ ৬ জগাভর্ন্দপুর জগাভর্ন্দপুর  

211.  জর্াছাীঃ মুকভল জর্গর্ ৩৬ ৪৯১৫২৮৫২৬৯৫২২ আক্কাছ আলী ৪ ৬ জগাভর্ন্দপুর জগাভর্ন্দপুর  

212.  জর্াছাীঃ জরাসিা জর্গর্  ৩৯ ৪১৫৬১৬১৫০৯ র্ভিি আলী ৫ ৬ জগাভর্ন্দপুর জগাভর্ন্দপুর  

213.  জর্াছাীঃ সুভিয়া জর্গর্ ৩৯ ৪৯১৫২৮৫২৬৮৯৪৮ িাভসর্ আলী ৬ ৬ জগাভর্ন্দপুর জগাভর্ন্দপুর  

214.  জর্াছাীঃ জিাভসভি আরা পারভিি ৩০ ৬৮৫৬১৮১১০৯ িযরত আলী ৪ ৬ জগাভর্ন্দপুর জগাভর্ন্দপুর  

215.  জর্াছাীঃ রুপর্াি জর্গর্ ৩৪ ৪৯১৫২৮৫২৭০২৮১ আভিায়ার ৫ ৬ জগাভর্ন্দপুর জগাভর্ন্দপুর  

216.  জর্াছাীঃ িাভসর্া জর্গর্  ৩১ ৪৯১৫২৮৫২৭০১৬৩ র্াদো ভর্য়া ৪ ৬ জগাভর্ন্দপুর জগাভর্ন্দপুর  

217.  জর্াছাীঃ নুরিািার জর্গর্ ৩০ ৪৯১৫২৮৫২৬৮৯০১ র্ামুি জরিা  ৬ ৬ জগাভর্ন্দপুর জগাভর্ন্দপুর  

218.  জর্াছাীঃ িভর্িা জর্গর্  ৩১ ৪৯১৫২৮৫২৬৯৭২০ োখাওয়াত জিাভসি ৫ ৬ জগাভর্ন্দপুর জগাভর্ন্দপুর  

219.  শ্রীর্ভত কািলী রািী ৩১ ৪৯১৫২৮৫২৭০৬৩৬ কাভতমক িন্দ্র দাস ৪ ৬ জগাভর্ন্দপুর জগাভর্ন্দপুর  

220.  শ্রীর্ভত ভর্ভি র্ালা ৩০ ৪৯১৫২৮৫২৭০৬৭১ ভদর্ক িন্দ্র দাস  ৫ ৬ জগাভর্ন্দপুর জগাভর্ন্দপুর  

221.  শ্রীর্ভত সাগরী রািী ২৯ ৪৯১৫২৮৫২৭১০০০ িগিাথ িন্দ্র দাস  ৫ ৬ জগাভর্ন্দপুর জগাভর্ন্দপুর  

222.  শ্রীর্ভত লাল র্ালা ৪১ ৪৯১৫২৮৫২৭০৯৫৬ ভিপুল  ৬ ৬ জগাভর্ন্দপুর জগাভর্ন্দপুর  

223.  জর্াছাীঃ র্ভর্তা জর্গর্ ৩৩ ৪৯১৫২৮৫২৭০৮৮৭ অপু ভর্য়া  ৫ ৬ জগাভর্ন্দপুর জগাভর্ন্দপুর  

224.  সূয ম জর্গর্  ২৯ ৪৯১৫২৮৫২৬৮৯৪৯ জর্লাল জিাভসি ৪ ৬ জগাভর্ন্দপুর জগাভর্ন্দপুর  

225.  জর্াছাীঃ সাভর্িা ইয়াছভর্ি ২২ ৩৩০৩৪৬৩০৫৭ ছার্সুল আলর্ ৭ ৬ জগাভর্ন্দপুর জগাভর্ন্দপুর  

 



ভিভিভি কর্ মসূভির িন্য উপকারভিাগী র্ভিলা ভির্ মািভির তাভলকার চূড়ান্ত ‘ছক’ 

ভিভিভি িক্র ২০১৯-২০২০ 

ইউভিয়ি : পাঁিগাছী 

উপভিলা : কুভড়গ্রার্ সদর 

জিলা : কুভড়গ্রার্ 

চূড়ান্ত তাভলকা প্রস্তুতকারীীঃ 

স্বাক্ষর           : 

পদর্ী            : সদস্য সভির্, ইউ.ভপ ভিভিভি র্ভিলা র্াছাই কভর্টি  

ওয়াি ম িং       : 

 

স্বাক্ষর            : 

পদর্ী             : সিাপভত, ইউ.ভপ ভিভিিী র্ভিলা র্াছাই কভর্টি 

 

 

স্বাক্ষর           : 

 

পদর্ী            : উপভিলা র্ভিলা ভর্ষয়ক কর্ মকতমা 

                     সদস্য-সভির্, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি/ 

                     ইউএিও কর্তমক অভপ মত দাভয়ত্ব প্রাপ্ত কতমকতমার 

ওয়াি ম িং       :  

চূড়ান্ত তাভলকা অনুভর্াদিকারীীঃ  

 

স্বাক্ষর            :  

 

পদর্ী             : উপভিলা ভির্ মািী অভিসার (ইউ এি ও) 

                      সিাপভত, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি 

 

“জেখ িাভসিার র্ারতা  

িারী-পুরুষ সর্তা”  

 

ছক-২ 

 

ক্রভর্ক 

িং 
ভিভিভি র্ভিলার িার্ র্য়স 

িাতীয় পভরিয় পত্র 

িম্বর 

ভপতা, স্বার্ী অথর্া 

অভিিার্ভকর িার্ 

পভরর্াভরর 

সদস্য সংখ্যা 

ওয়াি ম 

িং 
গ্রার্ পাড়া/র্িল্লা র্ন্তব্য 

226.  জর্াছাীঃ খাভদিা জর্গর্ ২১ ৪৬২০২৩২৫৫৫ িাগর আলী  ৫ ৬ জগাভর্ন্দপুর জগাভর্ন্দপুর  

227.  আভর্য়া জর্গর্ ৩৫ ৪৯১৫২৮৫২৭০৪৪৯ আীঃ ছালার্ ৪ ৬ জগাভর্ন্দপুর জগাভর্ন্দপুর  

228.  স্বপ্না জর্গর্ ২১ ৩২৯১৬২৮৩১৫ র্কতার আলী ৬ ৬ জগাভর্ন্দপুর জগাভর্ন্দপুর  

229.  সাভিদা জর্গর্ ৩০ ৪১৫৬১৬৭৮৬০ িটকু ভর্য়া ৫ ৬ জগাভর্ন্দপুর জগাভর্ন্দপুর  

230.  কর্লা জর্গর্ ৩১ ৪৯১৫২৮৫২৬৯০৩৩ নুর জর্ািাম্মদ ৬ ৬ জগাভর্ন্দপুর জগাভর্ন্দপুর  

231.  ছাভলিা জর্গর্ ৪০ ৮২০৬৬৮১৩৬৬ অভপয়াল িক ৭ ৬ জগাভর্ন্দপুর জগাভর্ন্দপুর  

232.  জর্াখভলছা জর্গর্ ৩০ ৪৯১৫২৮৫২৬৮৯০৬ আব্দুল র্ভিদ ৪ ৬ জগাভর্ন্দপুর জগাভর্ন্দপুর  

233.  িািািারা জর্গর্ ২৪ ৯১২৭৪৯৩৩০৩ র্ভির উভিি ৫ ৬ জগাভর্ন্দপুর জগাভর্ন্দপুর  

234.  স্বপ্না জর্গর্ ৩০ ৪৯১৫২৮৫২৭০১৪০ আভতয়ার রির্াি ৫ ৬ জগাভর্ন্দপুর জগাভর্ন্দপুর  

235.  জসভলিা জর্গর্ ৩৩ ৪১৫৪৪৩১৬৮০ কভপয়ল িক ৫ ৬ জগাভর্ন্দপুর জগাভর্ন্দপুর  

236.  ভেউলী খাতুি ৩০ ৭৮০৭৪০২৪৬১ আভিিার রির্াি ৪ ৬ জগাভর্ন্দপুর জগাভর্ন্দপুর  

237.  শ্রীর্ভত োভন্ত র্ালা ৩৮ ৩৭০৬১৬৫৭৬২ র্ািী রার্  ৬ ৬ জগাভর্ন্দপুর জগাভর্ন্দপুর  

238.  জর্াছাীঃ জর্ৌসুর্ী খাতুি ২৪ ১৯৯৪৪৯১৫২৮৫০০০০২০ িািাঙ্গীর আলর্ ৪ ৬ জগাভর্ন্দপুর জগাভর্ন্দপুর  

239.  জর্াছাীঃ জরাভিিা জর্গর্ ৩২ ৪৯১৫২৮৫২৬৯০৫৬ োিািার্াল আলী ৫ ৬ জগাভর্ন্দপুর জগাভর্ন্দপুর  

240.  জর্াছাীঃ োভিরা জর্গর্ ৩৭ ৪৯১৫২৮৫২৭১১৩৩ আভর্নুল ইসলার্  ৫ ৬ জগাভর্ন্দপুর জগাভর্ন্দপুর  

241.  িয়ি জর্গর্  ৩৪ ৪৯১৫২৮৫২৭১০৭৮ আলর্ ভর্য়া ৬ ৬ জগাভর্ন্দপুর জগাভর্ন্দপুর  

242.  জর্াছাীঃ িভরিা জর্গর্ ৩৫ ৩২৬৬১৪৪৬২১ আীঃ রির্াি ৪ ৭ ছত্রপুর ছত্রপুর  

243.  জর্াছাীঃ র্ভর্িা জর্গর্ ৩৩ ৭৭৫৬১৪৮৬৫১ র্িজু ভর্য়া ৪ ৭ ছত্রপুর ছত্রপুর  

244.  জর্াছাীঃ লাইলী জর্গর্  ৩৬ ৪৯১৫২৮৫২৭৩০২২ ফুলর্র আলী ৫ ৭ ছত্রপুর ছত্রপুর  

245.  জর্াছাীঃ নুরিািাি খাতুি ২৫ ৮২২৫২৩৯৯৪৯ রাভসল ভর্য়া ৫ ৭ ছত্রপুর ছত্রপুর  

246.  জর্াছাীঃ আিভরািা জর্গর্ ৩১ ৪৯১৫২৮৫২৭৩২৫৯ র্াচ্চু ভর্য়া ৬ ৭ ছত্রপুর ছত্রপুর  

247.  জর্াছাীঃ িাভতর্া জর্গর্ ২৯ ৪৯১৫২৮৫২৭২৭৩৮ জখাকি ভর্য়া ৪ ৭ ছত্রপুর ছত্রপুর  

248.  জর্াছাীঃ নুর িািাি ৩৫ ৪৯১৫২৮৫০০০০০১ নুরিার্াল ৫ ৭ ছত্রপুর ছত্রপুর  

249.  জর্াছাীঃ রাভেদা জর্গর্ ৩২ ৪৯১৫২৮৫২৭২৬২০ েভিকুল ইসলার্ ৬ ৭ ছত্রপুর ছত্রপুর  

250.  জর্াছাীঃ র্ভর্তা জর্গর্ ৩২ ৪৯১৫২৮৫২৭২৩৪৬ িাভিজুর রির্াি ৪ ৭ ছত্রপুর ছত্রপুর  

251.  জর্াছাীঃ জিসভর্ি আক্তার ২৪ ৯১৩৪৮৪০৭১০ িারুি ভর্য়া ৫ ৭ ছত্রপুর ছত্রপুর  

252.  জর্াছাীঃ িায়িা জর্গর্ ২৩ ৪৯১৫২৮৫০০০০২৯ েভিকুল ইসলার্ ৪ ৭ ছত্রপুর ছত্রপুর  

253.  জর্াছাীঃ রভির্া জর্গর্ ৪৬ ৫০৫৬০৯৭৫৭৮ ভগয়াস উভিি ৫ ৭ ছত্রপুর ছত্রপুর  

254.  জর্াছাীঃ কভপলা জর্গর্ ৩৫ ৪৯১৫২৮৫২৭৩০৯৮ আীঃ কভরর্ ৪ ৭ ছত্রপুর ছত্রপুর  

255.  জর্াছাীঃ র্য়িা জর্গর্ ৪৭ ৩৭০৬০৯২৪৩৮ আক্কাছ আলী ৬ ৭ ছত্রপুর ছত্রপুর  

256.  জর্াছাীঃ আভছয়া জর্গর্ ৩৬ ৪৯১৫২৮৫২৭১৯৯৫ িাভর্দ আলী ৫ ৭ ছত্রপুর ছত্রপুর  

257.  জর্াছাীঃ ভর্লভকছ জর্গর্ ৩৯ ৭২৫৬১৪২৬৬৩ তাইজুল িক ৫ ৭ ছত্রপুর ছত্রপুর  

258.  জর্াছাীঃ জরােিা জর্গর্ ৩৫ ৬৮৫৬১৪৬৬৬৪ িাসর্ত ভর্য়া ৬ ৭ ছত্রপুর ছত্রপুর  

259.  জর্াছাীঃ স্বপ্না জর্গর্ ২৫ ১০০৬৫৬৭৪০৬ র্ভর্নুল িক ৪ ৭ ছত্রপুর ছত্রপুর  

260.  জর্াছাীঃ জরাসিা জর্গর্  ৪৪ ৭৩০৬২৪৮০৭৬ জর্ািাম্মদ আলী ৪ ৭ ছত্রপুর ছত্রপুর  

261.  জর্াছাীঃ িাঁদিী জর্গর্ ২৩ ৪৯১৫২৮৫০০০১০১ োিালর্ ভর্য়া  ৫ ৭ ছত্রপুর ছত্রপুর  

262.  জর্াছাীঃ আভছয়া জর্গর্ ২৯ ৩৭০৬০৯২৪৯৫ রভিকুল ইসলার্ ৫ ৭ ছত্রপুর ছত্রপুর  

263.  জর্াছাীঃ সুর্ী খাতুি ২৩ ৭৩৩২৩২৬৫৬৫ িতুর আলী ৫ ৭ ছত্রপুর ছত্রপুর  

264.  জর্াছাীঃ আলপিা জর্গর্ ৩৩ ৪৯১৫২৮৫২৭২৭১৪ আকর্র আলী  ৪ ৭ ছত্রপুর ছত্রপুর  

265.  জর্াছাীঃ আঞ্জু জর্গর্  ২৬ ১৯৯২৪৯১৫২৮৫০০০০৩০ আলর্ ভর্য়া  ৪ ৭ ছত্রপুর ছত্রপুর  

266.  জর্াছাীঃ লািলী জর্গর্  ৪১ ৪৬০৬১৪২২৭৩ জিাভর্দ ৫ ৭ ছত্রপুর ছত্রপুর  

267.  জর্াছাীঃ র্ভিমিা জর্গর্ ৪৩ ৪৯১৫২৮৫২৭৩১১২ িাভর্দ আলী  ৬ ৭ ছত্রপুর ছত্রপুর  

268.  জর্াছাীঃ র্ভিমিা জর্গর্ ৩৯ ৩২৫৬১০৪৯০৬ আভর্দ আলী ৫ ৭ ছত্রপুর ছত্রপুর  

269.  জর্াছাীঃ রভির্া জর্গর্ ৩৪ ৫৯৫৬১০২৫৪৪ রির্ত আলী ৫ ৭ ছত্রপুর ছত্রপুর  

270.  জর্াছাীঃ আছর্া জর্গর্ ৪৬ ৪৯১৫২৮৫২৭৩০৩৪ আবুল কাভের্ ৬ ৭ ছত্রপুর ছত্রপুর  

 



ভিভিভি কর্ মসূভির িন্য উপকারভিাগী র্ভিলা ভির্ মািভির তাভলকার চূড়ান্ত ‘ছক’ 

ভিভিভি িক্র ২০১৯-২০২০ 

ইউভিয়ি : পাঁিগাছী 

উপভিলা : কুভড়গ্রার্ সদর 

জিলা : কুভড়গ্রার্ 

চূড়ান্ত তাভলকা প্রস্তুতকারীীঃ 

স্বাক্ষর           : 

পদর্ী            : সদস্য সভির্, ইউ.ভপ ভিভিভি র্ভিলা র্াছাই কভর্টি  

ওয়াি ম িং       : 

 

স্বাক্ষর            : 

পদর্ী             : সিাপভত, ইউ.ভপ ভিভিিী র্ভিলা র্াছাই কভর্টি 

 

 

স্বাক্ষর           : 

 

পদর্ী            : উপভিলা র্ভিলা ভর্ষয়ক কর্ মকতমা 

                     সদস্য-সভির্, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি/ 

                     ইউএিও কর্তমক অভপ মত দাভয়ত্ব প্রাপ্ত কতমকতমার 

ওয়াি ম িং       :  

চূড়ান্ত তাভলকা অনুভর্াদিকারীীঃ  

 

স্বাক্ষর            :  

 

পদর্ী             : উপভিলা ভির্ মািী অভিসার (ইউ এি ও) 

                      সিাপভত, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি 

 

“জেখ িাভসিার র্ারতা  

িারী-পুরুষ সর্তা”  

 

ছক-২ 

 

ক্রভর্ক 

িং 
ভিভিভি র্ভিলার িার্ র্য়স 

িাতীয় পভরিয় পত্র 

িম্বর 

ভপতা, স্বার্ী অথর্া 

অভিিার্ভকর িার্ 

পভরর্াভরর 

সদস্য সংখ্যা 

ওয়াি ম 

িং 
গ্রার্ পাড়া/র্িল্লা র্ন্তব্য 

271.  জর্াছাীঃ জেিালী খাতুি ২৯ ৪১৫৬১৩১৯৮১ জিালা ভর্য়া ৫ ৭ ছত্রপুর ছত্রপুর  

272.  জর্াছাীঃ মুভে মদা জর্গর্ ২৪ ১০০১৮০৪৭৯৬ আলর্ ভর্য়া ৫ ৭ ছত্রপুর ছত্রপুর  

273.  জর্াছাীঃ রাভিিা জর্গর্ ৩৭ ৪৯১৫২৮৫২৭২০০৫ র্ভির্র রির্াি ৪ ৭ ছত্রপুর ছত্রপুর  

274.  জর্াছাীঃ িাসিা জর্গর্ ৩৬ ৮২০৬১০৬৪৯৭ িািলা র্ামুদ ৫ ৭ ছত্রপুর ছত্রপুর  

275.  জর্াছাীঃ িাির্া জর্গর্ ৩১ ৪৯১৫২৮৫২৭৩০২৫ র্াছর উভিি ৪ ৭ ছত্রপুর ছত্রপুর  

276.  জর্াছাীঃ র্ভিমিা জর্গর্ ৪১ ৪৯১৫২৮৫২৭৩০২৪ জসভকন্দার আলী ৫ ৭ ছত্রপুর ছত্রপুর  

277.  জর্াছাীঃ রাভেদা জর্গর্ ৩৩ ২৩৫৬১৫২৫৪২ কাচু ভর্য়া ৫ ৭ ছত্রপুর ছত্রপুর  

278.  জর্াছাীঃ আভম্বয়া জর্গর্ ২৫ ৮৬৫৪৫৫৩২২৪ আয়িাল িক ৪ ৭ ছত্রপুর ছত্রপুর  

279.  জর্াছাীঃ আয়ো জর্গর্ ৩৮ ৪৯১৫২৮৫২৭২২৯৬ আকর্র আলী ৫ ৭ ছত্রপুর ছত্রপুর  

280.  জর্াছাীঃ র্ভরয়র্ জর্গর্  ৪৮ ৪৯১৫২৮৫২৭২৫৩৭ কভছমুভি ৭ ৭ ছত্রপুর ছত্রপুর  

281.  স্বপ্না জর্গর্ ২২ ৫৬৪৮৮০১০৮৪ কাভের্ আলী ৫ ৭ ছত্রপুর ছত্রপুর  

282.  িাির্া জর্গর্ ৩১ ৪৬০৬৬৪৮৬০০ জদভলায়ার জিাভসি ৬ ৭ ছত্রপুর ছত্রপুর  

283.  জরাসিা জর্গর্ ২৭ ১৯৯১৪৯১৫২৮৫০০০১৪৫ আভর্নুল ইসলার্ ৪ ৭ ছত্রপুর ছত্রপুর  

284.  জর্াছাীঃ জরাসিা জর্গর্ ৩১ ৪৯১৫২৮৫২৭৩০৩৬ আবুল জিাভসি ৫ ৭ ছত্রপুর ছত্রপুর  

285.  জর্াছাীঃ আয়ো জর্গর্ ৩২ ৪৯১৫২৮৫২৭২৬০৭ কাচুভি ৪ ৭ ছত্রপুর ছত্রপুর  

286.  জর্াছাীঃ আকভলর্া জর্গর্ ২৮ ৮৬৮৭৩৪০৭০৬ আরকাি আলী ৪ ৭ ছত্রপুর ছত্রপুর  

287.  জর্াছাীঃ রাভেদা জর্গর্ ৩০ ৮৬৫৬২৪৯২৭৬ আর্দুর রির্াি ৬ ৭ ছত্রপুর ছত্রপুর  

288.  জর্াছাীঃ কভিনুর জর্গর্ ৪৩ ৮২০৬১০৩৪৩৭ আভিজুল ইসলার্ ৫ ৭ ছত্রপুর ছত্রপুর  

289.  আিভরািা জর্গর্ ৩১ ১৯০৬০৯৮৬১৯ িয়িাল আভর্দীি ৫ ৭ ছত্রপুর ছত্রপুর  

290.  স্বপিা জর্গর্ ৩৬ ৫৫০৬১৯৭৬০৬ িাভিি উভিি ৫ ৮ ছত্রপুর ছত্রপুর  

291.  র্াভিিা জর্গর্ ৩৫ ৪১৫৬২১৭৭৬৪ রভিক ভর্য়া ৪ ৮ ছত্রপুর ছত্রপুর  

292.  জছভলর্া জর্গর্ ৩২ ৩২৫৬২৩১৬৪২ যাদু ভর্য়া ৫ ৮ ছত্রপুর ছত্রপুর  

293.  জিসভর্ি জর্গর্ ২২ ৫০৭৮৬৪৪৩২০ োিিািাি ভর্য়া ৪ ৮ ছত্রপুর ছত্রপুর  

294.  আিভরািা জর্গর্ ৩৩ ১০০৩০২৫১৮৪ আিছার আলী ৫ ৮ ছত্রপুর ছত্রপুর  

295.  আিজু জর্গর্ ৩২ ৪৯১৫২৮৫২৭৩৫০৫ র্ভিজুল ইসলার্ ৪ ৮ ছত্রপুর ছত্রপুর  

296.  েভরিা জর্গর্ ৩১ ২৮০৬২০০৫৬০ র্ংগা জেখ ৬ ৮ ছত্রপুর ছত্রপুর  

297.  রাভর্য়া জর্গর্ ৪৮ ৫৯৫৬০৪৩০২৯ আেরাি আলী ৫ ৮ ছত্রপুর ছত্রপুর  

298.  র্ভল্লকা জর্গর্ ৩৫ ৪৯১৫২৮৫২৭৩৭২৩ িাভিদুল ইসলার্ ৪ ৮ ছত্রপুর ছত্রপুর  

299.  ছাভর্িা ইয়াছভর্ি ২২ ৯৫৬২৪০০১৭৭ ভরয়াজুল িক ৫ ৮ ছত্রপুর ছত্রপুর  

300.  রাভিিা জর্গর্ ৩১ ৪৯১৫২৮৫২৭৩৬৭২ িারুনুর রভেদ ৪ ৮ ছত্রপুর ছত্রপুর  

301.  িভরিা জর্গর্ ৩৩ ৫০৫৬০৩৭৫৯০ িয়িাল আভর্দীি ৫ ৮ ছত্রপুর ছত্রপুর  

302.  র্ভিদা জর্গর্ ৩৭ ৩২৫৬২৩২৬৯৯ িভয়ি জর্াক্তার ৪ ৮ ছত্রপুর ছত্রপুর  

303.  আরতী রাণী রায় ৩৬ ৪৯১৫২৮৫২৭৪৪২০ স্বপি িন্দ্র রায় ৫ ৮ ছত্রপুর ছত্রপুর  

304.  পভরিি জর্গর্ ৩৮ ৩২৫৬৬৫২৫৩২ কভিল উভিি ৫ ৮ ছত্রপুর ছত্রপুর  

305.  সুর্ী জর্গর্ ৩৪ ৪৯১৫২৮৫২৭৩৫১১ িার্াল জিাভসি ৪ ৮ ছত্রপুর ছত্রপুর  

306.  ভেউভল খাতুি ৩০ ৪৯১৫২৮৫২৬৭৬৪৩ নুরিার্াল িক ৪ ৮ ছত্রপুর ছত্রপুর  

307.  িাভলর্া জর্গর্ ২৯ ৬৮৫৬২০২৩২৭ কভছর্ উভিি ৬ ৮ ছত্রপুর ছত্রপুর  

308.  ছালর্া জর্গর্ ৩১ ৪৯১৫২৮৫২৭৪২৩৪ র্ার্লু ভর্য়া ৫ ৮ ছত্রপুর ছত্রপুর  

309.  রুভিিা জর্গর্ ৩৩ ৪৯১৫২৮৫২৭৩৫৮৬ র্ভর্নুল িক ৪ ৮ ছত্রপুর ছত্রপুর  

310.  রাভিিা জর্গর্ ৩৫ ৪৯১৫২৮৫২৭৫৩১৩ নুরির্ী ৫ ৮ ছত্রপুর ছত্রপুর  

311.  ভলভল জর্গর্ ২২ ৫৫০২৫৬৬০৬৯ জর্ভির িার্াল ৪ ৮ ছত্রপুর ছত্রপুর  

312.  স্বরসতী ২২ ৯৫৭৮৭৯২১১২ সতয র্াবু  ৬ ৮ ছত্রপুর ছত্রপুর  

313.  তছভলর্া জর্গর্ ৩৮ ৪৯১৫২৮৫২৭৩৭৫৮ র্ভির্র রির্াি ৫ ৮ ছত্রপুর ছত্রপুর  

314.  র্তষ্ণা জর্গর্ ২৩ ৬৪৫১১০৮০৬৯ িহুরুল ইসলার্ ৪ ৮ ছত্রপুর ছত্রপুর  

315.  ভর্উটি জর্গর্ ২৯ ১৯৮৯৪৯১৫২৮৫০০০০৩২ আীঃ রির্াি ৫ ৮ ছত্রপুর ছত্রপুর  

 



ভিভিভি কর্ মসূভির িন্য উপকারভিাগী র্ভিলা ভির্ মািভির তাভলকার চূড়ান্ত ‘ছক’ 

ভিভিভি িক্র ২০১৯-২০২০ 

ইউভিয়ি : পাঁিগাছী 

উপভিলা : কুভড়গ্রার্ সদর 

জিলা : কুভড়গ্রার্ 

চূড়ান্ত তাভলকা প্রস্তুতকারীীঃ 

স্বাক্ষর           : 

পদর্ী            : সদস্য সভির্, ইউ.ভপ ভিভিভি র্ভিলা র্াছাই কভর্টি  

ওয়াি ম িং       : 

 

স্বাক্ষর            : 

পদর্ী             : সিাপভত, ইউ.ভপ ভিভিিী র্ভিলা র্াছাই কভর্টি 

 

 

স্বাক্ষর           : 

 

পদর্ী            : উপভিলা র্ভিলা ভর্ষয়ক কর্ মকতমা 

                     সদস্য-সভির্, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি/ 

                     ইউএিও কর্তমক অভপ মত দাভয়ত্ব প্রাপ্ত কতমকতমার 

ওয়াি ম িং       :  

চূড়ান্ত তাভলকা অনুভর্াদিকারীীঃ  

 

স্বাক্ষর            :  

 

পদর্ী             : উপভিলা ভির্ মািী অভিসার (ইউ এি ও) 

                      সিাপভত, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি 

 

“জেখ িাভসিার র্ারতা  

িারী-পুরুষ সর্তা”  

 

ছক-২ 

 

ক্রভর্ক 

িং 
ভিভিভি র্ভিলার িার্ র্য়স 

িাতীয় পভরিয় পত্র 

িম্বর 

ভপতা, স্বার্ী অথর্া 

অভিিার্ভকর িার্ 

পভরর্াভরর 

সদস্য সংখ্যা 

ওয়াি ম 

িং 
গ্রার্ পাড়া/র্িল্লা র্ন্তব্য 

316.  জর্াছাীঃ রুভিিা জর্গর্  ৩১ ৪৯১৫২৮৫২৭৪৭২৭ এিামুল িক  ৫ ৮ ছত্রপুর ছত্রপুর  

317.  জর্াছাীঃ লাভক জর্গর্ ৩০ ৪৯১৫২৮৫২৭৪৫৫২ ইউনুছ আলী ৪ ৮ ছত্রপুর ছত্রপুর  

318.  জর্াছাীঃ মুভে মদা জর্গর্ ৩৭ ৪৯১৫২৮৫২৭৩৪৮৭ ইব্রািীর্ ৫ ৮ ছত্রপুর ছত্রপুর  

319.  শ্রীর্ভত িয়ন্তী রািী ২৫ ৫৯৫৫৬৪৬১৫২ যভতে িন্দ্র ৪ ৮ ছত্রপুর ছত্রপুর  

320.  জর্াছাীঃ রাভর্য়া জর্গর্ ৪৬ ১৯০৬০৪০১৬৫ িাভর্দ আলী ৫ ৮ ছত্রপুর ছত্রপুর  

321.  জর্াছাীঃ ভর্িলী জর্গর্ ৩৩ ৪৯১৫২৮৫২৭৪৬৬৩ আীঃ গফুর  ৬ ৮ ছত্রপুর ছত্রপুর  

322.  জর্াছাীঃ র্ভিতা জর্গর্ ২৯ ৪৯১৫২৮৫২৫৯২২৯ র্ভির্র রির্াি ৪ ৮ ছত্রপুর ছত্রপুর  

323.  জর্াছাীঃ দুলালী জর্গর্  ৪১ ৪৯১৫২৮৫২৭৩৬৭৬ জিাভসি আলী ৫ ৮ ছত্রপুর ছত্রপুর  

324.  জর্াছাীঃ িাির্া জর্গর্ ২৯ ৩৭০৬১৮২৬৪৩ িসকর আলী ৪ ৮ ছত্রপুর ছত্রপুর  

325.  জর্াছাীঃ িভরদা জর্গর্ ২৬ ১৯৯২৪৯১৫২৮৫০০০২৪৫ র্ভিদুল ইসলার্ ৫ ৮ ছত্রপুর ছত্রপুর  

326.  জর্াছাীঃ রাভেদা জর্গর্ ২৯ ১৪৫৬১৯৩৪৭১ র্ভিি উভিি ৫ ৮ ছত্রপুর ছত্রপুর  

327.  জর্াছাীঃ িভিলা জর্গর্ ৩৬ ৪৯১৫২৮৫২৭৩৪৩২ আবুল জিাভসি ৪ ৮ ছত্রপুর ছত্রপুর  

328.  জর্াছাীঃ জরাভিিা জর্গর্ ৩২ ৭৩০৬২০৪৬২৪ আভছমুভিি ৫ ৮ ছত্রপুর ছত্রপুর  

329.  জর্াছাীঃ ফুলর্ালা  ৩৯ ৪৯১৫২৮৫২৭৪২৭৬ র্ভির্র রির্াি ৫ ৮ ছত্রপুর ছত্রপুর  

330.  জর্াছাীঃ র্ভর্তা জর্গর্ ২১ ৬৪৫৩৪২২৭৭৩ র্াবুল জিাভসি ৪ ৮ ছত্রপুর ছত্রপুর  

331.  জর্াছাীঃ িািািারা জর্গর্ ৩৮ ৪৯১৫২৮৫২৭৪৬৫২ িযরত আলী  ৫ ৮ ছত্রপুর ছত্রপুর  

332.  জর্াছাীঃ িািািারা জর্গর্ ৩৩ ৪৯১৫২৮৫২৭৩৩৬৯ আভিত ভর্য়া ৫ ৮ ছত্রপুর ছত্রপুর  

333.  জর্াছাীঃ আভর্িা জর্গর্ ৩৯ ৪৯১৫২৮৫২৭৩৮০৮ োিানুর আলর্ ৪ ৮ ছত্রপুর ছত্রপুর  

334.  সুভর্ত্রা রািী ২৪ ৯৫৭৫২৩২৭১৬ সুভরন্দ্র িাথ ৪ ৮ ছত্রপুর ছত্রপুর  

335.  জর্াছাীঃ িাভর্দা জর্গর্ ৩১ ৪৯১৫২৮৫২৭৪২০০ রভিওল িক ৪ ৮ ছত্রপুর ছত্রপুর  

336.  ভর্ল জিাসিা ২২ ৭৩৫৩৪৯২২২১ জিাভসি আলী ৪ ৮ ছত্রপুর ছত্রপুর  

337.  জর্াছাীঃ ফুলভত জর্গর্  ৩৬ ২৩৫৬০৪৬৮৯২ গফুর আলী ৪ ৮ ছত্রপুর ছত্রপুর  

338.  িভরদা জর্গর্ ৪১ ৪৯১৫২৮৫২৭৪৭২৫ জর্ভির িার্াল ৪ ৮ ছত্রপুর ছত্রপুর  

339.  আছর্া জর্গর্ ২৮ ১৯৯০৪৯১৫২৮৫০০০৮৪ ইসর্াইল জিাভসি ৫ ৮ ছত্রপুর ছত্রপুর  

340.  িািানুর জর্গর্ ৩৯ ৫০৫৬০৩৯২৪০ দাভরাগ আলী ৪ ৮ ছত্রপুর ছত্রপুর  

341.  কুলছুর্ জর্গর্ ৩৩ ৪৬০৬০৪১৮৬৩ জকচুয়া  ৫ ৮ ছত্রপুর ছত্রপুর  

342.  জর্াছাীঃ িভর্লা জর্গর্ ৩২ ৪৯১৫২৮৫২৭৪৫৬৯ দভছ ভর্য়া ৬ ৮ ছত্রপুর ছত্রপুর  

343.  জর্াছাীঃ র্ভির্া জর্গর্ ৩৬ ১৪৫৬০৪১২২৫ র্িভছর আলী ৭ ৮ ছত্রপুর ছত্রপুর  

344.  জর্াছাীঃ োভিদা জর্গর্ ৩১ ৪৯১৫২৮৫২৯০৮৭৭ জছারার্ আলী ৪ ৮ ছত্রপুর ছত্রপুর  

345.  এসর্া খাতুি ২৪ ১৯৯৪৪৯১৫২৮৫০০০৩১৪ েভিদুল ৫ ৮ ছত্রপুর ছত্রপুর  

346.  জর্াছাীঃ আকভলর্া জর্গর্ ৩৫ ৪৯১৫২৮৫২৭৫৪৩২ আভর্নুল  ইসলার্ ৫ ৮ ছত্রপুর ছত্রপুর  

347.  জিাসিা জর্গর্ ২৬ ১৯৯২৪৯১৫২৮৫০০০২৩২ র্ঞ্জুরুল ইসলার্ ৪ ৮ ছত্রপুর ছত্রপুর  

348.  জর্াছাীঃ স্বপ্না জর্গর্ ২৩ ৬৪৫৭৩৫৭৩০৬ োর্ছুল িক  ৫ ৯ ছত্রপুর ছত্রপুর  

349.  জর্াছাীঃ জিাসভি আরা  ৩৩ ৪৯১৫২৮৫২৭৫৯০০ সভিদুল ইসলার্ ৪ ৯ ছত্রপুর ছত্রপুর  

350.  জর্াছাীঃ েভরিা জর্গর্  ২৯ ৩২৫৬২৫৬৮১৩ সুরুজ্জার্াি ভর্য়া ৫ ৯ ছত্রপুর ছত্রপুর  

351.  জর্াছাীঃ আভলয়া জর্গর্  ৪৪ ৯১০৬১৯৮৬৭৫ আব্দুল গফুর ৫ ৯ ছত্রপুর ছত্রপুর  

352.  জর্াছাীঃ মুভি আক্তার  ২৪ ৫৯৭২৩৭৭৬২৫ িিরুল ইসলার্ ৪ ৯ ছত্রপুর ছত্রপুর  

353.  জর্াছাীঃ আভর্িা জর্গর্ ৩৫ ১৪৫৬২০১২৫৮ কাভের্ আলী ৪ ৯ ছত্রপুর ছত্রপুর  

354.  জর্াছাীঃ আভর্িা জর্গর্  ৩৬ ৪৯১৫২৮৫২৭৬৯৬২ র্ভির উভিি  ৪ ৯ ছত্রপুর ছত্রপুর  

355.  র্তষ্ণা রািী ৩০ ৪৬০৬১২৩০৯১ পিচু দাস ৪ ৯ ছত্রপুর ছত্রপুর  

356.  জর্াছাীঃ আয়ো জর্গর্ ৪০ ৫৯৫৬২০৫২০৬ সুলতাি আলী ৫ ৯ ছত্রপুর ছত্রপুর  

357.  জর্াছাীঃ আয়ো জর্গর্ ৩৫ ৪৬০৬২০৮৮৬৮ কভরর্ উল্যা জেখ ৬ ৯ ছত্রপুর ছত্রপুর  

358.  জর্াছাীঃ সুভর্ ৩০ ২৩৫৬২৫৮৪৫৫ দাভরাগ আলী  ৫ ৯ ছত্রপুর ছত্রপুর  

359.  জর্াছাীঃ আকভলর্া জর্গর্ ৪৩ ৪৯১৫২৮৫২৭৫৫৯১ আভিায়ার জিাভসি ৪ ৯ ছত্রপুর ছত্রপুর  

360.  জর্াছাীঃ আভর্িা জর্গর্ ৩৮ ১৪৫৬৫৫৮৫৩১ রািা র্ামুদ ৫ ৯ ছত্রপুর ছত্রপুর  

 



ভিভিভি কর্ মসূভির িন্য উপকারভিাগী র্ভিলা ভির্ মািভির তাভলকার চূড়ান্ত ‘ছক’ 

ভিভিভি িক্র ২০১৯-২০২০ 

ইউভিয়ি : পাঁিগাছী 

উপভিলা : কুভড়গ্রার্ সদর 

জিলা : কুভড়গ্রার্ 

চূড়ান্ত তাভলকা প্রস্তুতকারীীঃ 

স্বাক্ষর           : 

পদর্ী            : সদস্য সভির্, ইউ.ভপ ভিভিভি র্ভিলা র্াছাই কভর্টি  

ওয়াি ম িং       : 

 

স্বাক্ষর            : 

পদর্ী             : সিাপভত, ইউ.ভপ ভিভিিী র্ভিলা র্াছাই কভর্টি 

 

 

স্বাক্ষর           : 

 

পদর্ী            : উপভিলা র্ভিলা ভর্ষয়ক কর্ মকতমা 

                     সদস্য-সভির্, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি/ 

                     ইউএিও কর্তমক অভপ মত দাভয়ত্ব প্রাপ্ত কতমকতমার 

ওয়াি ম িং       :  

চূড়ান্ত তাভলকা অনুভর্াদিকারীীঃ  

 

স্বাক্ষর            :  

 

পদর্ী             : উপভিলা ভির্ মািী অভিসার (ইউ এি ও) 

                      সিাপভত, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি 

 

“জেখ িাভসিার র্ারতা  

িারী-পুরুষ সর্তা”  

 

ছক-২ 

 

ক্রভর্ক 

িং 
ভিভিভি র্ভিলার িার্ র্য়স িাতীয় পভরিয় পত্র িম্বর 

ভপতা, স্বার্ী অথর্া 

অভিিার্ভকর িার্ 

পভরর্াভরর 

সদস্য সংখ্যা 

ওয়াি ম 

িং 
গ্রার্ পাড়া/র্িল্লা র্ন্তব্য 

361.  জর্াছাীঃ র্ভরয়র্ জর্গর্ ৪৩ ৩৭০৬১০৮৯১১ িইমুভিি ৪ ৯ ছত্রপুর ছত্রপুর  

362.  জর্াছাীঃ ছাভলিা জর্গর্ ৩৬ ৪৯১৫২৮৫২৭৫৯৬৬ জর্ািাভম্মল িক  ৫ ৯ ছত্রপুর ছত্রপুর  

363.  সাভর্ত্রী র্ালা ২৩ ৪৬০৮৯০১৮১৭ র্িন্ত দাস ৬ ৯ ছত্রপুর ছত্রপুর  

364.  জর্াছাীঃ র্ভিলা জর্গর্ ৪২ ৪৬০৬১১১৯৭৬ র্ভির উভিি ৫ ৯ ছত্রপুর ছত্রপুর  

365.  জর্াছাীঃ আছর্া জর্গর্ ৩৯ ৯১০৬২০০০৫৯ আপ্তার আলী  ৫ ৯ ছত্রপুর ছত্রপুর  

366.  জিাসিা জর্গর্ ৪২ ৪৯১৫২৮৫২৭৬৮৪১ আলতার্ ৫ ৯ ছত্রপুর ছত্রপুর  

367.  জর্াছাীঃ আকতারা জর্গর্ ৩২ ৫৫০৬১১৪৫৮৫ জিল্লা জেখ ৬ ৯ ছত্রপুর ছত্রপুর  

368.  জর্াছাীঃ রভেদা জর্গর্ ৪৩ ৫০৫৬১১০০৬৬ আবুল জিাভসি ৫ ৯ ছত্রপুর ছত্রপুর  

369.  শ্রীর্ভত র্াসিা রািী ২০ ৪৬৫৭৪০৬৩৭৯ সুিাষ িন্দ্র ৪ ৯ ছত্রপুর ছত্রপুর  

370.  জর্াছাীঃ র্াভিছা ভর্ভর্  ৩১ ৪৯১৫২৮৫২৭৬০৬৯ েভিদুল ইসলার্ ৪ ৯ ছত্রপুর ছত্রপুর  

371.  জর্াছাীঃ জরাভকয়া জর্গর্ ৩৮ ৪৯১৫২৮৫২৭৭০৪২ জর্াীঃ িিরুল ইসলার্ ৫ ৯ ছত্রপুর ছত্রপুর  

372.  স্বপ্না রািী ৩৪ ৪৯১৫২৮৫২৭৭২৯৪ সুিাষ িন্দ্র ৪ ৯ ছত্রপুর ছত্রপুর  

373.  জর্াছাীঃ আছর্া জর্গর্  ৩৭ ৪৯১৫২৮৫২৭৫৮১৩ আব্দুর রির্াি ৫ ৯ ছত্রপুর ছত্রপুর  

374.  আিভরািা জর্গর্ ৩৩ ৯৫৫৩১০২৬২৬ আবুল জিাভসি ৫ ৯ ছত্রপুর ছত্রপুর  

375.  সাভিদা জর্গর্ ৩০ ৯১০৬১৯৮১৫৪ ছার্াি আলী  ৪ ৯ ছত্রপুর ছত্রপুর  

376.  জর্াছাীঃ মুক্তা জর্গর্ ৪৬ ৩২৫৬২৫৬২৪৩ র্কবুল জিাভসি ৬ ৯ ছত্রপুর ছত্রপুর  

377.  সুভর্ খাতুি ২২ ৫০৮৪৭১১২৯৯ আভর্র জিাভসি ৪ ৯ ছত্রপুর ছত্রপুর  

378.  জর্াছাীঃ আভর্িা জর্গর্ ৪৪ ৪৯১৫২৮৫২৭৭৪৩২ আভিিল িক ৪ ৯ ছত্রপুর ছত্রপুর  

379.  পারুল রািী ৪৮ ৪৯১৫২৮৫২৭৭০৮২ িটকু িন্দ্র  ৫ ৯ ছত্রপুর ছত্রপুর  

380.  শ্রীর্ভত রিিা রািী ২১ ৯৫৭৬৭২১৩৮৬ ির্ কুর্ার ৬ ৯ ছত্রপুর ছত্রপুর  

381.  জর্াছাীঃ লািলী খাতুি ২৫ ১৯৯৩৪৯১৫২৮৫২০০০২৫৫ সািার্ জিাভসি ৫ ৯ ছত্রপুর ছত্রপুর  

382.  জর্াছাীঃ জিিা জর্গর্ ৪৮ ৫৫০৬১১৮৩৭০ আংগুর জেখ ৪ ৯ ছত্রপুর ছত্রপুর  

383.  জর্াছাীঃ জিাসিা জর্গর্ ৪১ ৪৯১৫২৮৫২৭৬৯৮৩ র্ভির উভিি ৫ ৯ ছত্রপুর ছত্রপুর  

384.  জর্াছাীঃ িাভলর্া জর্গর্ ৪৩ ৮৬৫৬১২৯১১৪ কভয়ি আলী ৫ ৯ ছত্রপুর ছত্রপুর  

385.  জর্াছাীঃ আরভিিা জর্গর্ ২৯ ৪৯১৫২৮৫২৭৭০৩২ র্কবুল জিাভসি ৫ ৯ ছত্রপুর ছত্রপুর  

386.  জর্াছাীঃ সুভিয়া জর্গর্ ৩৮ ৪৯১৫২৮৫২৭৭৫১০ ভসভিকুর রির্াি ৪ ৯ ছত্রপুর ছত্রপুর  

387.  দুলালী র্ালা ৩৩ ৬৪০৬৬৪৪৩২৫ ধিপতু ৫ ৯ ছত্রপুর ছত্রপুর  

388.  জর্াছাীঃ জর্ািভছিা জর্গর্ ৩৪ ১৯৮৪৪৯১৫২৮৫০০০০১২ মৃত জর্ািাম্মদ আলী ৫ ৯ ছত্রপুর ছত্রপুর  

389.  ফুলর্ভি  ৩৬ ৪৯১৫২৮৫২৭৭০৬৩ র্াধর্ িন্দ্র ৫ ৯ ছত্রপুর ছত্রপুর  

390.  প্রভর্লা রায়  ২১ ৬৯০৩৪২৮১৫৬ ভর্োধু িন্দ্র ৪ ৯ ছত্রপুর ছত্রপুর  

391.  জর্াছাীঃ র্ভিায়ারা জর্গর্ ৩৬ ৪৯১৫২৮৫২৭৭৪৩৯ পাগলা জেখ ৪ ৯ ছত্রপুর ছত্রপুর  

392.  জর্াছাীঃ আভলয়া খাতুি ২৩ ১৫০৩৪৪০০৪০ সার্ছুল আলী ৫ ৯ ছত্রপুর ছত্রপুর  

393.  ভর্উটি জর্গর্ ৩৮ ৪৯১৫২৮৫২৭৬৮৬৩ আভর্নুল ৫ ৯ ছত্রপুর ছত্রপুর  

394.  কভিকা র্ালা  ৪২ ৪৯১৫২৮৫২৭৭১০৬ িারায়ি িন্দ্র ৩ ৯ ছত্রপুর ছত্রপুর  

395.  কর্লা রািী ৩৩ ৪৯১৫২৮৫২৭৭০৯৩ কাভন্তর স্বর ৪ ৯ ছত্রপুর ছত্রপুর  

396.  জর্াছাীঃ ভর্উটি জর্গর্ ৩৬ ৪৯১৫২৮৫২৭৬৯৭৯ রভেদুল ইসলার্ ৪ ৯ ছত্রপুর ছত্রপুর  

397.  জিাসিা র্ালা ৩৪ ৫৯৫৬২০৮৮২০ সভিি িন্দ্র ৩ ৯ ছত্রপুর ছত্রপুর  

398.  জর্াছাীঃ িাভছিা খাতুি ৩৩ ৪৯১৫২৮৫২৭৬৫১২ লািলু ভর্য়া ৪ ৯ ছত্রপুর ছত্রপুর  

399.  জর্াছাীঃ আভিমিা জর্গর্  ৪২ ৪৯১৫২৮৫২৭৭৪৪২ িঞ্চল ভর্য়া ৫ ৯ ছত্রপুর ছত্রপুর  

400.  মুিী জর্গর্ ২৫ ৭৩৩২৮৩৬৭৬১ জর্াপা ৪ ৯ ছত্রপুর ছত্রপুর  

401.  আছর্া জর্গর্ ৩৪ ৪৯১৫২৮৫২৭৭২১৯ র্ভর্নুল ইসলার্ ৪ ৯ ছত্রপুর ছত্রপুর  

402.  আভিায়ারা জর্গর্ ৩৫ ১৯৮৩৪৯১৫২৮৫০০০০১২ িারুক জিাভসি ৫ ৯ ছত্রপুর ছত্রপুর  

403.  জর্াছাীঃ জর্লী জর্গর্ ৩২ ৪৯১৫২৮৫২৭৭৫১৯ আীঃ খাভলক ৫ ৯ ছত্রপুর ছত্রপুর  

404.  জর্াছাীঃ ছাভর্িা আক্তার  ৩০ ৬৪০৬২০৪৭৭৩ জর্ািাভেল িক  ৪ ৯ ছত্রপুর ছত্রপুর  

405.  লাইলী জর্গর্ ৩১ ১৪৫৬২৪৯৩০৭ িাভিদুল ইসলার্ ৫ ৯ ছত্রপুর ছত্রপুর  

 


