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ইউিনয়েনর নামঃ লাঘাট                                                                         পেদর নামঃ তািলকাকারী/গণনাকারী 
 

জন মাির ও হগণনা-২০২১ কে র লালমিনরহাট সদর উপেজলায় আেবদন ত াথ েদর ম  হেত িনে া  াথ গণেক সামিয়ক ভােব বধ াথ  
িহেসেব িবেবচনা করা হেয়েছ। তেব াথ  িনবাচেনর য কান পযােয় অথবা াথ  িনবাচেনর পর কান তর  ধরা পরেল তার াথ তা বািতল বেল 
গ  হেব। (টাইিপং জািনত কান ল-  হেল ইহা পরবত েত সংেশাধন করা হেব)। 

রাল নং নাম িপতা/ ামীর  নাম মৗজা/মহ া 
E-১৫০১ মাঃ মাই ল ইসলাম িনজাম উি ন  
E-১৫০২ মাঃ িজয়াউর রহামন মাঃ িনজাম মা া  
E-১৫০৩ ফািতমা ফরহানা মা া মাঃ মক ল হােসন  
E-১৫০৪ মাছাঃেসিলনা খা ন সাই ল ইসলাম লাঘাট 
E-১৫০৫ মাঃ রিহম উি ন বলাই হাসাইন লাঘাট 
E-১৫০৬ মাছাঃসাথী আ ার    সাই ল ইসলাম লাঘাট 
E-১৫০৭ িবজয় চ  িব াস লাল চ  িব াস লাঘাট 
E-১৫০৮ বলরাম বাস িব াস লাঘাট 
E-১৫০৯ গাপাল িব াস বাস িব াস লাঘাট 
E-১৫১০ র া রানী চ ব  কমল চ   লাঘাট 
E-১৫১১ মাঃ রিফ ল ইসলাম মাঃ গ র আলী লাঘাট 
E-১৫১২ ক না কা  রায় মদন মার রায় লাঘাট 
E-১৫১৩ চ ন মার রায় িনত  রায় লাঘাট 
E-১৫১৪ মাঃ আলম বাদশা মাঃ হািমদ আলী লাঘাট 
E-১৫১৫ মাঃ মাই ল ইসলাম মাঃ পিনর উি ন লাঘাট 
E-১৫১৬ মাঃ  িময়া মাঃ আ স সামাদ লাঘাট 
E-১৫১৭ র মাহা দ মাঃ আ ল বািরক লাঘাট 
E-১৫১৮ িতমা রানী রায় ন চ  রায় লাঘাট 
E-১৫১৯ মাঃ রজাউল ইসলাম মাঃ জল হক লাঘাট 
E-১৫২০ িপ স কাি  রায় শংকর চ  রায় লাঘাট 
E-১৫২১ জয় িব াস বান ভা  িব াস লাঘাট 
E-১৫২২ মাঃ সালায়মান আলী(স জ) মাঃ শিফ ল ইসলাম লাঘাট 
E-১৫২৩ মাঃ লাল হােসন মাঃ কােশম আলী লাঘাট 
E-১৫২৪ লতা সরকার রতন মার সরকার লাঘাট 
E-১৫২৫ উ ম মার রায় গেজ নাথ রায় লাঘাট 
E-১৫২৬ মাঃ জাহা ীর আলম মাঃ শওকত আলী লাঘাট 
E-১৫২৭ র ইসলাম শাহজামাল লাঘাট 
E-১৫২৮ মাঃ জাহা ীর আলম সােহব আলী লাঘাট 
E-১৫২৯ সাগর মার  িহরালাল রায় লাঘাট 
E-১৫৩০ মাঃ ওমর ফা ক মাঃ শাহজাহান আলী লাঘাট 
E-১৫৩১ মাঃ আ র রব মাহর আলী লাঘাট 
E-১৫৩২ মাছাঃ লািক খা ন মাঃ আিছর উি ন লাঘাট 



রাল নং নাম িপতা/ ামীর  নাম মৗজা/মহ া 
E-১৫৩৩ মাছাঃ িরনা আ ার মাঃ জল হক লাঘাট 
E-১৫৩৪ শা  িব াস যােগস িব াস লাঘাট 
E-১৫৩৫ মাঃ িলটন িময়া মাঃ আ ল মা ান লাঘাট 
E-১৫৩৬ মাছাঃ আয়শা খা ন মাঃ শাহাজামল লাঘাট 
E-১৫৩৭ মাঃ রািক ল ইসলাম আ র রিশদ লাঘাট 
E-১৫৩৮ মাঃ আসা ল হক মাঃ ব ার আলী খাটামারী 
E-১৫৩৯ মাঃ র নবী হােসন গাজী ষখ খাটামারী 
E-১৫৪০ শা  গা মী লাল গা ামী খাটামারী 
E-১৫৪১ কে াল মার রায় পেরশ চ  রায় খাটামারী 
E-১৫৪২  দীপক চ  রায় আ দা মাহন রায় খাটামারী 
E-১৫৪৩ মাঃ আ র মােলক িময়া র মাহা দ খাটামারী 
E-১৫৪৪ উমর ফা ক আমজাদ হােসন খাটামারী 
E-১৫৪৫ মাঃ মিম ল ইসলাম মাঃ আঃ সালাম খাটামারী 
E-১৫৪৬ মাঃ মা াফ আলী মাঃ খাসবার আলী খাটামারী 
E-১৫৪৭ মাঃ রিশ ল ইসলাম মাঃ রিফ ল ইসলাম খাটামারী 
E-১৫৪৮ িনর ন চ  রায় িনিপন চ  রায় খাটামারী 
E-১৫৪৯ মাঃ ব ল হােসন মাঃ মাজাে ল হক ধাইরখাতা 
E-১৫৫০ মাঃ আিশ র রহমান  আলী ধাইরখাতা 
E-১৫৫১ মাঃ আিম ল ইসলাম আিমর উি ন ধাইরখাতা 
E-১৫৫২ মাঃ আ র রা াক মাঃ আঃ ছালাম ধাইরখাতা 
E-১৫৫৩ মাঃ উে  ল ম মাঃ আ ল হািমদ ধাইরখাতা 
E-১৫৫৪ পিরমল চ   রায় মািনক চ  রায় ধাইরখাতা 
E-১৫৫৫ আিত র রহমান আ ল আউয়াল ধাইরখাতা 
E-১৫৫৬ মাঃ মা র রহামন মাঃ িমজা র রহামস ধাইরখাতা 
E-১৫৫৭ মাছাঃ তওফা আ ার িনসা মাঃ হািব র রহমান ধাইরখাতা 
E-১৫৫৮ মাঃ মায়ন কিবর মেছর আলী ধাইরখাতা 
E-১৫৫৯ মাঃ সিলম বী মাঃ মিফ ল হক ধাইরখাতা 
E-১৫৬০ মাঃ আ ল মিতন মাঃ সেয়দ আলী ধাইরখাতা 
E-১৫৬১ মাঃ আসা ল হািবব মাঃ আ স সামাদ ধাইরখাতা 
E-১৫৬২ মাছাঃ িরনা খা ন মাঃ নজ ল ইসলাম ধাইরখাতা 
E-১৫৬৩ মাঃ মাই ল ইসলাম মাঃ মাকেল ল রহমান ধাইরখাতা 
E-১৫৬৪ র উ াহ আউয়াল িময়া ধাইরখাতা 
E-১৫৬৫ মাছাঃ িলমা আ ার  মাঃ মাহা বার রহমান ধাইরখাতা 
E-১৫৬৬ মাঃ শাহজামাল হােসন মাঃ হািনফ হােসন ধাইরখাতা 
E-১৫৬৭ মাঃ সা কিরম মাঃ মন র আলী ধাইরখাতা 
E-১৫৬৮ উে  ইমামা রওিনজ মাঃ ইউ স আলী ধাইরখাতা 
E-১৫৬৯ মাঃ শামীম হােসন মাঃ আ ল জিলল  ধাইরখাতা 
E-১৫৭০ মাঃ জাহা ীর আলম মাঃ জামাল হােসন ধাইরখাতা 
E-১৫৭১ মাছাঃ আফেরাজা খা ন মাঃ আেবদ আলী ধাইরখাতা 
E-১৫৭২ মাঃ ফা ক িময়া মাঃ আ ল ওহাব বড়ীবনমালী 



রাল নং নাম িপতা/ ামীর  নাম মৗজা/মহ া 
E-১৫৭৩ মাঃ ই ািহম আলী মাঃ আ ার আলী বড়ীবনমালী 
E-১৫৭৪ িলিল রায় ল পােটায়ারী ব য়া 
E-১৫৭৫ মাঃ রিফ ল ইসলাম মাঃ আিম ল ইসলাম ব য়া 
E-১৫৭৬ মাঃ রিবউল ইসলাম মাঃআ ল হািমদ ব য়া 
E-১৫৭৭ মাঃ নাজ ল হক মিতয়ার রহমান ব য়া 
E-১৫৭৮ মাঃ ইয়ািসন আলী মাঃ সয়দ আলী ব য়া 
E-১৫৭৯ মাঃ পয়া ল ইসলাম মাঃ শাহাদাৎ হােসন ব য়া 
E-১৫৮০ িদেনাব  রায় িজিতন চ  রায় ব য়া 
E-১৫৮১ মাছাঃ র খা ন মাঃ নজ ল ইসলাম ব য়া 
E-১৫৮২ মাঃ মিম ল ইসলাম মাহা দ আলী ব য়া 
E-১৫৮৩ মাঃ জাহা ীর আলম মাঃ আ ব র িসি ক ব য়া 
E-১৫৮৪ জন চ  সন িনল চ  সন ব য়া 
E-১৫৮৫ দীেনশ চ  রায় দীেমানাথ চ  রায় ব য়া 
E-১৫৮৬ িলিপ রানী নেরশ চ  বমন ব য়া 
E-১৫৮৭ মাঃ মাহাইিম ল ইসলাম মাঃ লতান আলী ব য়া 
E-১৫৮৮ মাছাঃ সিলনা বগম মাঃ িসি ক আলী ব য়া 
E-১৫৮৯ মাঃ হািব র রহামন মাঃ আই ব আলী ব য়া 
E-১৫৯০ মনা রানী ভাষ চ  বমন ব য়া 
E-১৫৯১ মাঃ  রফা ল ইসলাম মিনর উি ন বন াম 
E-১৫৯২ মাঃ জাহাগীর আলম ছয়াম উি ন বন াম 
E-১৫৯৩ মাঃ মিতউর রহমান আতাউর রহমান বন াম 
E-১৫৯৪ মাঃ আিজ ল হক র ইসলাম বন াম 
E-১৫৯৫ দীপ রায় মনী  নায়ায়ন রায় বন াম 
E-১৫৯৬ মাঃ শােহদ বাদশা র জামাল বন াম 
E-১৫৯৭ উে  ল ম মাঃ মিম ল ইসলাম বন াম 
E-১৫৯৮ মাঃ আ র রা াক মাঃ রিফ ল আসলাম বন াম 
E-১৫৯৯ মাঃ রােশ ল ইসলাম মাঃ খাসবার আলী বন াম 
E-১৬০০ মাছাঃ মমতাজ পারভীন মাঃ রাশ ল ইসলাম বন াম 
E-১৬০১ মাঃ বাদশা আলগীর মাঃ আ র রা াক বন াম 
E-১৬০২ আিসক সকত তােহর উি ন বন াম 
E-১৬০৩ লমিত রানী ম দন রায় বন াম 
E-১৬০৪ নাজাম  আ ার  মাঃ ইছহাক আলী বন াম 
E-১৬০৫ আদরী রানী তরনী কা  বন াম 
E-১৬০৬  মেনার ন রায় তািরকা  রায় বন াম 
E-১৬০৭ সি তা রানী কনক চ  বন াম 
E-১৬০৮ মাঃ িলয়াকত আলী মাঃ আঃ সা ার  বন াম 
E-১৬০৯ রেহনা খা ন মাঃ জমাল হােসন বন াম 
E-১৬১০ িসফা ামান মাঃ আ  ইউ ফ  বন াম 
E-১৬১১ মাঃ আলমগীর হােসন মাঃ লাল িময়া বন াম 
E-১৬১২ মাছাঃ তাবা ম খা ন মাঃ আ র রিশদ বন াম 



রাল নং নাম িপতা/ ামীর  নাম মৗজা/মহ া 
E-১৬১৩ মাঃ সা  খা ন মাঃ খাকা িময়া বন াম 
E-১৬১৪ মাছাঃ িশদা আ ার  মাঃ সামাদ আলী রিতন  
E-১৬১৫ ভ  রায় নের  রায় সােকায়া 
E-১৬১৬ মাঃ মাই ল ইসলাম র জামাল িময়া সােকায়া 
E-১৬১৭ মাঃ নািহদ িনয়াজ র জামাল িময়া সােকায়া 
E-১৬১৮ িত রানী বলাইচ  রায় সােকায়া 
E-১৬১৯ মাঃ রােসল িময়া মাঃ িসি ক আলী সােকায়া 
E-১৬২০ মাঃ শিফ ল ইসলমা মাঃ আ ল হােসন সােকায়া 
E-১৬২১ সমাি  রানী বলাইচ  রায় সােকায়া 
E-১৬২২ মাঃ র আলম মাঃ ল ইসলাম সােকায়া 
E-১৬২৩ মাঃ মা দ িময়া মাঃ আজ ল হক সােকায়া 
E-১৬২৪ মাঃ িরয়া ল ইসলাম বা  িময়া হা ড়া 
E-১৬২৫ মী খা ন ওেহদ আলী হা ড়া 
E-১৬২৬ লাই  খা ন মাঃ শাম ল হক হা ড়া 
E-১৬২৭ মাঃ স জ িময়া মাঃ আ ল মাতােলব হা ড়া 
E-১৬২৮ মাঃ সাগর িময়া মাঃ আ স সালাম হা ড়া 
E-১৬২৯ জা ািত আ ার আ  ব র িস ীক হা ড়া 
E-১৬৩০ খািতজা  খা ন আ  ব র িস ীক হা ড়া 
E-১৬৩1 উে  ল ম আ  তােহর লাঘাট 

 

 

 

  



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
উপেজলা পিরসং ান অিফসােরর কাযালয় 

লালমিনরহাট সদর, লালমিনরহাট। 
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ইউিনয়েনর নামঃ লাঘাট                                                                             পেদর নামঃ পারভাইজার 
 

জন মাির ও হগণনা-২০২১ কে র লালমিনরহাট সদর উপেজলায় আেবদন ত াথ েদর ম  হেত িনে া  াথ গণেক সামিয়ক ভােব বধ াথ  
িহেসেব িবেবচনা করা হেয়েছ। তেব াথ  িনবাচেনর য কান পযােয় অথবা াথ  িনবাচেনর পর কান তর  ধরা পরেল তার াথ তা বািতল বেল 
গ  হেব। (টাইিপং জািনত কান ল-  হেল ইহা পরবত েত সংেশাধন করা হেব।) 

রাল নং নাম িপতা/ ামীর  নাম মৗজা/মহ া 
S-১৬৩১ সি ত মার রায় বল চ  রায় খাটামারী 
S-১৬৩২ মাঃ তাশহা ল ইসলাম তােরক মাঃ সাহরাওয়া ী  
S-১৬৩৩ মাঃ ই ািহম আলী মাঃ িনজাম উি ন লাঘাট 
S-১৬৩৪ কিনকা রানী উেপ  নাথ বমন খাটামারী 
S-১৬৩৫ িব  মার রায় ধীর চ  রায় খাটামারী 
S-১৬৩৬ মাঃ তাির ল ইসলাম মাঃ শিহদ আলী ধাইরখাতা 
S-১৬৩৭ িমজা র রহমান  মাঃ ম র আলী ধাইরখাতা 
S-১৬৩৮ মাছাঃ ছািবনা ইয়াসিমন মাঃ আঃ সামদ ধাইরখাতা 
S-১৬৩৯ মাঃ মা র রহামন মাঃ িমজা র রহামস ধাইরখাতা 
S-১৬৪০ মাঃ ব ল ইসলাম ছােবদ আলী ধাইরখাতা 
S-১৬৪১ মাঃ রােশ ল হক মাঃ ই ািহম িময়া ব য়া 
S-১৬৪২ িমলন িব াস দবী চরণ িব াস ব য়া 
S-১৬৪৩ মাঃ সায়হান সকত মাঃ শিফ ল ইসালাম ব য়া 
S-১৬৪৪  িবজয় চ  রায় ম চ  রায় বন াম 
S-১৬৪৫  কা  বমন তরনী কা  বন াম 
S-১৬৪৬  ল আিমন মিনর উি ন বন াম 
S-১৬৪৭ মাঃ হাসান আলী আ র রিশদ বন াম 
S-১৬৪৮ মাঃ রজাউল কিরম মাঃ রমজান আলী বন াম 
S-১৬৪৯ আ াহ আল িলমন মাঃ  িময়া সােকায়া 
S-১৬৫০ মাঃ বাহারাম বাদশা মাঃ ফিকর বগম সােকায়া 
S-১৬৫১ মাঃ আ ল কালাম আজাদ মাঃ র ইসালাম সােকায়া 
S-১৬৫২ মৗ মী খা ন আ  ব র িস ীক হা ড়া 

 


