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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 
ইউিনয়ন/ 

ওযাড 
মৗজা/মহ া 

E-০০০১ লিলতা ইয়াসিমন মা: মা ার হােসন ওয়াড_০১ এলিজইিড 
E-০০০২ মা: আশরা ল আিজম ইমন মা: আ র রিহম বাদশা ওয়াড_০১ চওরাটারী 
E-০০০৩ কাম াহার মিনরা আ ল কােদর ওয়াড_০১ ছফরটারী 
E-০০০৪ মা : নাজমা খা ন মা: ল ইসলাম ওয়াড_০১ ছফরটারী 
E-০০০৫ মা: রিফ ল ইসলাম মা: আ র রহমান ওয়াড_০১ ছফরটারী 
E-০০০৬ মা: আ ল বােতন আশরা ল হক ওয়াড_০১ তা ক টামারা 
E-০০০৭ নাঈমা লতানা মাঃ ল দা ওয়াড_০১ তা ক টামারা 
E-০০০৮ েলখা খা ন মাঃ জয়নাল আেবদীন ওয়াড_০১ তা ক টামারা 
E-০০০৯ মাঃ বােতন মািনক মাঃ আ ল স ওয়াড_০১ তা ক টামারা 
E-০০১০ মা: ওমর ফা ক লাল মা: আিজ ল হক ওয়াড_০১ তা ক টামারা 
E-০০১১ শািমমা ইয়াসিমন মা: শাম ল হক ওয়াড_০১ তা ক টামারা 
E-০০১২ মাছা: ন ন আ ার মা: মেনায়ার হােসন ওয়াড_০১ তা ক টামারা 
E-০০১৩ মা: র ইসলাম অ র আলী ওয়াড_০১ তা ক টামারা 
E-০০১৪ খারেশদ আলী মা: হযরত আলী ওয়াড_০১ তা ক টামারা 
E-০০১৫ মা:রিবউল ইসলাম মা: বাব  িময়া ওয়াড_০১ তা ক টামারা 
E-০০১৬ িশলা আ ার মা দ রানা ওয়াড_০১ তা ক টামারা 
E-০০১৭ মা : আিত ামান মা: আিম ল ইসলাম ওয়াড_০১ তা ক টামারা 
E-০০১৮ মা : শিহ ল ইসলাম মা: শিফ ল ইসলাম ওয়াড_০১ তা ক টামারা 
E-০০১৯ খিল র রহমান তাসিলম উ ীন ওয়াড_০১ তা ক টামারা 
E-০০২০ মা: ইমরান বাদশা মা : সােহব আলী ওয়াড_০১ তা ক টামারা 
E-০০২১ রােকয়া খা ন মা : আকবর আলী ওয়াড_০১ তা ক টামারা 
E-০০২২ মা: আ ল মােলক সরকার মা: আসা ল হক ওয়াড_০১ তা ক টামারা 
E-০০২৩ মাছা : শাহনাজ পারভীন জমেসর আলী ওয়াড_০১ তা ক টামারা 

E-০০২৪ মা:ফােতমা জ জাহরা ি  
মা: গালজার হােসন 

পােটায়ারী 
ওয়াড_০১ তা ক টামারা 

E-০০২৫ মা: মাহ ল হাসান িমম মা: মিজবর রহমান ওয়াড_০১ তা ক টামারা 
E-০০২৬ মা: জসীম উ ীন মা: মন র আলী ওয়াড_০১ তা ক টামারা 
E-০০২৭ মা: জািহ ামান মা: জ ল হক ওয়াড_০১ তা ক টামারা 
E-০০২৮ মাছা : রজভী বগম রজাউল কিরম ওয়াড_০১ তা ক টামারা 
E-০০২৯ মাছা : জা াতী আ ার মীম এেকএম সয় ামান ওয়াড_০১ তা ক টামারা 
E-০০৩০ মাছা: তিনমা আ ার ির া মা : তাফা ল হােসন ওয়াড_০১ তা ক টামারা 
E-০০৩১ মা: িফেরাজ হােসন মা: িফেরাজ হােসন ওয়াড_০১ তা ক টামারা 
E-০০৩২ মা : রা  আহেমদ মা : নবীয়ার রহমান ওয়াড_০১ তা ক টামারা 
E-০০৩৩ মা : রজাউল কিরম মা : বােহর আলী ওয়াড_০১ তা ক টামারা 
E-০০৩৪ মা: সাহা র রহমান সাহাগ মা: শিফউর ইসলাম ওয়াড_০১ তা ক টামারা 



রাল নং নাম িপতা/ ামীর নাম 
ইউিনয়ন/ 

ওযাড 
মৗজা/মহ া 

E-০০৩৫ মাছ: মৗ মী আ ার মা: মাশারফ হােসন ওয়াড_০১ তা ক টামারা 
E-০০৩৬ মা:িলটন িময়া মা: আ  তােলব ওয়াড_০১ তা ক টামারা 
E-০০৩৭ মা: আলমগীর ইসলাম মা: আ র রহমান ওয়াড_০১ তা ক টামারা 
E-০০৩৮ মা: রাদ হােসন মা: জয়নাল আেবদীন ওয়াড_০১ তা ক টামারা 
E-০০৩৯ ফা ক হােসন মা: মাহা দ আলী ওয়াড_০১ তা ক টামারা 
E-০০৪০ মা: মাজােহ ল ইসলাম মা: ল ইসলাম ওয়াড_০১ তা ক টামারা 
E-০০৪১ মাছাঃ র া বগম িসি ক ওয়াড_০১ তা ক টামারা 
E-০০৪২ মাছাঃ মি কা আ ার মাশারফ হােসন ওয়াড_০১ তা ক টামারা 
E-০০৪৩ মাছাঃ মাইয়া আ ার সেক ার আলী ওয়াড_০১ তা ক টামারা 
E-০০৪৪ মাছাঃ সািহদা আ ার িম সাই ল ইসলাম ওয়াড_০১ তা ক টামারা 
E-০০৪৫ মাছাঃ আছমা আ ার আশা মাঃ আশা ল হক ওয়াড_০১ তা ক টামারা 

E-০০৪৬ 
মাছাঃ জা া ল ফরেদৗস 

া 
মিজবর রহমান ওয়াড_০১ তা ক টামারা 

E-০০৪৭ ফােতমা আ ার আফজাল হােসন ওয়াড_০১ তা ক টামারা 
E-০০৪৮ নাছিরন কাওছার মৗ কাওছার আলী ওয়াড_০১ তা ক টামারা 
E-০০৪৯ ম াউন জা াতী আিখ আ ল বােতন মািনক ওয়াড_০১ তা ক টামারা 
E-০০৫০ চ ানী ম মদার িচ য় দার ওয়াড_০১ তা ক টামারা 
E-০০৫১ মাঃ আ  বারী স জ মাঃ আিজজার রহমান ওয়াড_০১ পি ম টামারা 
E-০০৫২ মা: রািক ল ইসলাম রািকব মা: র নবী ইসলাম ওয়াড_০১ বানভাসা 
E-০০৫৩ মা: শাহজাহান বাদশা মা: আেবদ আলী ওয়াড_০১ বানভাসা 
E-০০৫৪ মাছাঃ ফরেদৗসী আ ার মাঃ ল ইসলাম ওয়াড_০১ বালাটারী 
E-০০৫৫ িসফাত ফারজানা মা: আেনায়ার হােসন ওয়াড_০১ বালাটারী 
E-০০৫৬ মাছা : িশউলী বগম মা: আ স সালাম ওয়াড_০১ বালাটারী 
E-০০৫৭ মা: রদওয়া ্ল হক আকাশ মা : ফজ ল হক ওয়াড_০১ বালাটারী 
E-০০৫৮ মা: এনা ল হক মা: শাহজাহান আলী ওয়াড_০১ বালাটারী 
E-০০৫৯ মা : মাশাররফ হােসন মা: একরা ল হক ওয়াড_০১ বালাটারী 
E-০০৬০ ফারহানা বগম মা: ফজ ল বারী ওয়াড_০১ বালাটারী 
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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 
ইউিনয়ন/ 

ওযাড 
মৗজা/মহ া 

E-০০৬১ বণা চৗ রী সালায়মান চৗ রী ওয়াড_০২ আেলা পা মাড় 
E-০০৬২ ব া চৗ রী সােলমান চৗ রী ওয়াড_০২ আেলা পা মাড় 
E-০০৬৩ তানিজলা আ ার মীম আ ল হািলম ওয়াড_০২ আেলা পা মাড় 
E-০০৬৪ মা: শািহ র আলম শামীম মা: ল িময়া ওয়াড_০২ ড়াটারী 
E-০০৬৫ মা: আিন র রহমান মা: র হক ওয়াড_০২ ড়াটারী 
E-০০৬৬ মনিজলা আ ার আ ল মা ান ওয়াড_০২ খা  সাপটানা 
E-০০৬৭ মাঃ শিহ ল ইসলাম মাঃ জামাল উি ন ওয়াড_০২ খা  সাপটানা 
E-০০৬৮ শারিমন আ ার ত দেলায়ার হােসন ওয়াড_০২ খা  সাপটানা 
E-০০৬৯ মা: শাপলা বগম মা:শিফউল ইসলাম ওয়াড_০২ খা  সাপটানা 
E-০০৭০ ওয়ািহদা খা ন ত ওয়ােহদ হােসন ওয়াড_০২ খা  সাপটানা 
E-০০৭১ মাছা: মিনরা আ ার ী মা: ইউ স আলী ওয়াড_০২ খা  সাপটানা 
E-০০৭২ আয়না আ ার মা: আয়নাল হক ওয়াড_০২ খা  সাপটানা 
E-০০৭৩ মাছা: সানিজদা পারভীন মা : সমীর উ ীন ওয়াড_০২ খা  সাপটানা 
E-০০৭৪ সাবিরনা আ ার সীমা মা: সািফয়ার রহমান ওয়াড_০২ খা  সাপটানা 
E-০০৭৫ মাছা: ইফেতজাহান ইলা মা : ইউ স আলী ওয়াড_০২ খা  সাপটানা 
E-০০৭৬ ইমা ল হাসান মা :আ ল খােলক ওয়াড_০২ খা  সাপটানা 
E-০০৭৭ মা : াদ চ  রায় িজেত  নাথ রায় ওয়াড_০২ খা  সাপটানা 
E-০০৭৮ পাথ দাস িফিলপ দাস ওয়াড_০২ খা  সাপটানা 
E-০০৭৯ মাছ: িন ফার ইয়াছসীন মা: আজাহার আলী ওয়াড_০২ খা  সাপটানা 
E-০০৮০ েয়ল ইসলাম হায়দার আলী ওয়াড_০২ খা  সাপটানা 
E-০০৮১ মাছাঃ কাইয়া আজমী ম আলী ওয়াড_০২ খা  সাপটানা 
E-০০৮২ মাছাঃ জায় ন নাহার িলিপ আিজজার রহমান ওয়াড_০২ খা  সাপটানা 
E-০০৮৩ মাছাঃ শারিমন রহমান আলতা র রহমান ওয়াড_০২ খা  সাপটানা 
E-০০৮৪ মাছা: লাকী বগম আ ল আওয়াল ম ল ওয়াড_০২ খা  সাপটানা 

E-০০৮৫ বতািসন ইশরাক খ কার 
মা: আ ল মা ািলব 

খ কার 
ওয়াড_০২ গাডপাড়া 

E-০০৮৬ আফিরনা আলম আলমগীর রহমান ওয়াড_০২  এ  পাড়া 
E-০০৮৭ মা: ফির র রহমান মা: মা ািফ র রহমান ওয়াড_০২  এ  পাড়া 
E-০০৮৮ মা: জাবাই ল ইসলাম মা: আই ব আলী ম  ওয়াড_০২ তা ক টামারা 
E-০০৮৯ মা : মেহদী হাসান শািকল মা: আ ার হােসন ওয়াড_০২ তা ক টামারা 
E-০০৯০ মা: মাই ল ইসলাম মা: আ ল আিজজ ওয়াড_০২ তা ক টামারা 
E-০০৯১ মাঃ মাশারফ পারেভজ মাঃ মিতয়ার রহমান ওয়াড_০২ দালালটারী 
E-০০৯২ মা : জািহদ হাসান মা: মা ার আলী ওয়াড_০২ দালালটারী 
E-০০৯৩ মা: মেহ ল ইসলাম মা:শাহাজাহান আলী ওয়াড_০২ দালালটারী 
E-০০৯৪ ওয়ািহদা আ ার মা: আ ল ওহাব ওয়াড_০২ নবীনটারী 



রাল নং নাম িপতা/ ামীর নাম 
ইউিনয়ন/ 

ওযাড 
মৗজা/মহ া 

E-০০৯৫ মা: িরয়াদ রািকব মা: আিজজার রহমান ওয়াড_০২ নথ ব ল 
E-০০৯৬ মা: লকার নাইন মা: এ ক ফজ ল হক ওয়াড_০২ নথ ব ল 
E-০০৯৭ আমিরন হােসন আিখ মা : আ ল হােসন ওয়াড_০২ নথ ব ল 
E-০০৯৮ ই াহীম সািকব মা: িরয়াজ উ ীন ওয়াড_০২ নথ ব ল 
E-০০৯৯ আসমাউল সনা আ  ব র িসি ক ওয়াড_০২ ব টামারা 
E-০১০০ মাঃ রিবউল আউয়াল শামীম মাঃ রিহ ল ইসলাম ওয়াড_০২ ব টামারা 
E-০১০১ সা া ন জা াত সাথী মা: আ স সা ার ওয়াড_০২ ব টামারা 
E-০১০২ মা: সােহাল রানা মা: শাহানাত আলী ওয়াড_০২ ব টামারা 
E-০১০৩ মা: আল আিমন িময়া মা: মািমন িময়া ওয়াড_০২ ব ারা 
E-০১০৪ মা : িহন মা : জামাল ওয়াড_০২ ব ারা 
E-০১০৫ শাহানারা খা ন মাঃ লাকমান আলী ওয়াড_০২ িবিডআরহাট 
E-০১০৬ মা: সাঈদ হােসন মা: জিমর আলী ওয়াড_০২ িবিডআরহাট 
E-০১০৭ মা: আল আিমন মা: আলী হােসন ওয়াড_০২ মিদনা পাড়া 
E-০১০৮ ফােতমা আ ার মা: আলী আকবর ওয়াড_০২ মিদনা পাড়া 
E-০১০৯ মা: মাতােলব হােসন মা: হযরত আলী ওয়াড_০২ গীটারী 
E-০১১০ মাছাঃ মিলয়ম খা ন মাঃ মিফ ল ইসলাম ওয়াড_০২ গীটারী 
E-০১১১ আরমান আহেমদ আয়নাল হক ওয়াড_০২ রকীিমল 

 

 

  



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
উপেজলা পিরসং ান অিফসােরর কাযালয় 
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ইউিনয়েনর নামঃ পৗরসভা                                                                  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 
ইউিনয়ন/ 

ওযাড 
মৗজা/মহ া 

E-০১১২ িশফাত আইিরন আেনায়া ল ইসলাম ওয়াড_০৩ ওয়ারেলস কলনী 
E-০১১৩ মা: শিফউল ইসলাম মা: নজ ল ইসলাম ওয়াড_০৩ ওয়ারেলস কলনী 
E-০১১৪ তাহিমনা আ ার িম  মা: মিফজ উ ীন ওয়াড_০৩ ওয়ারেলস কলনী 
E-০১১৫ মাছা : া শখ মা: সাগর আলী ওয়াড_০৩ ওয়ারেলস কলনী 
E-০১১৬ মাছা: আিনকা তামা া মা: সাম ল আলম ওয়াড_০৩ ওয়ারেলস কলনী 
E-০১১৭ মা : শাহজালাল িব ব মা : শাম ল আলম ওয়াড_০৩ ওয়ারেলস কলনী 
E-০১১৮ মাছা: আ মানারা মা: আিজম খান ম ল ওয়াড_০৩ খা  সাপটানা 
E-০১১৯ রনাহার বগম র ইসলাম ওয়াড_০৩ খা  সাপটানা 
E-০১২০ জন চ  বমন রমানাথ চ  বমন ওয়াড_০৩ খা  সাপটানা 
E-০১২১ মা : আ র রিশদ মা : ইয়ািসন আলী ওয়াড_০৩ খা  সাপটানা 
E-০১২২ মা: বদ ল ইসলাম মা:নজ ল ইসলাম ওয়াড_০৩ খা  সাপটানা 
E-০১২৩ াি স দাস িনমল বমণ ওয়াড_০৩ খা  সাপটানা 
E-০১২৪ মা : ৎফর রহমান মা : ইউ ফ আলী ওয়াড_০৩ টিলপাড়া 
E-০১২৫ ফােতমা আ ার িরপন আলী ওয়াড_০৩ টিলপাড়া 

E-০১২৬ রািধকা রায়  বমন ওয়াড_০৩ 
দি ণেখা  
সাপটানা 

E-০১২৭ মালতী রাণী মায়া গাপাল চ  ওয়াড_০৩ 
দি ণেখা  
সাপটানা 

E-০১২৮ িবনা আ ার ত মহাতাব হােসন ওয়াড_০৩ সােহবপাড়া 
E-০১২৯ মা: ইসমাইল হােসন নািসর উি ন ওয়াড_০৩ সােহবপাড়া 
E-০১৩০ সািদয়া আ ার লাল হােসন ওয়াড_০৩ সােহবপাড়া 
E-০১৩১ িরনা খা ন মা: শািকল হােসন ওয়াড_০৩ সােহবপাড়া 
E-০১৩২ সিন আ ার মা: শািকল খান ওয়াড_০৩ সােহবপাড়া 
E-০১৩৩ ামল চ  দাস কািতক চ  দাস ওয়াড_০৩ সােহবপাড়া 
E-০১৩৪ শা  চ  দাস কািতক চ  দাস ওয়াড_০৩ সােহবপাড়া 
E-০১৩৫ ফােতমা খা ন ি  নজ ল ইসলাম ওয়াড_০৩ সােহবপাড়া 
E-০১৩৬ মািলহা ািফজ মা: মা ািফ র রহমান ওয়াড_০৩ সােহবপাড়া 
E-০১৩৭ মাছা : িবলিকস ফােতমা মা: বা া িময়া ওয়াড_০৩ সােহবপাড়া 
E-০১৩৮ মা: বকিতয়ার রহমান জয়নাল আেবদীন ওয়াড_০৩ সােহবপাড়া 
E-০১৩৯ আহেমদ শাহরিয়ার ঐক  আিশক ইকবাল িমলন ওয়াড_০৩ সােহবপাড়া 
E-০১৪০ মা : তাওহীদ ইসলাম মা : আিমউর ইসলাম ওয়াড_০৩ সােহবপাড়া 
E-০১৪১ িবমেল  রায় মনীশ চ  রায় ওয়াড_০৩ সােহবপাড়া 
E-০১৪২ মা : সােদ র রহমান সৗিমক মা: সাই র রহমান ওয়াড_০৩ সােহবপাড়া 
E-০১৪৩ মা : আল ই াহীম মা : আ স সালাম ওয়াড_০৩ সােহবপাড়া 
E-০১৪৪ মাছাঃ ফারহানা খ কার লা িফেরাজ আলী খ কার ওয়াড_০৩ সােহবপাড়া 
E-০১৪৫ মাছাঃ ইনছানা খা ন র ইসলাম ওয়াড_০৩ সােহবপাড়া 



রাল নং নাম িপতা/ ামীর নাম 
ইউিনয়ন/ 

ওযাড 
মৗজা/মহ া 

E-০১৪৬ মা: খায় ল ইসলাম মা: বা ল হােসন ওয়াড_০৩ সােহবপাড়া 
E-০১৪৭ হাসনাত নাবী মা: জাহা ীর আলম ওয়াড_০৩ রিকিমল 
E-০১৪৮ মা: ইফেতখা ল ইসলাম মাহ বার রহমান ওয়াড_০৩ রিকিমল 
E-০১৪৯ মাঃ সা াদ হােসন মাঃ আিজ ল ইসলাম ওয়াড_০৩ রকীিমল 
E-০১৫০ শখ মা: তৗিফক উ ীন শখ মা: তিমজ উ ীন ওয়াড_০৩ িডয়ামপাড়া 
E-০১৫১ মা : আিত ল ইসলাম মা : আ ল জিলল সরকার ওয়াড_০৩ িডয়ামপাড়া 
E-০১৫২ মাছাঃ মমতাজ বগম মাঃ আঃজিলল সরকার ওয়াড_০৩ িডয়ামপাড়া 
E-০১৫৩ মাছা : সরাত জাহান নদী মা: নািসর উ ীন ওয়াড_০৩ ার পাড়া 
E-০১৫৪ মা: িহন বা  মা: আিত ল ইসলাম ওয়াড_০৩ ার পাড়া 
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ইউিনয়েনর নামঃ পৗরসভা                                                                  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 
ইউিনয়ন/ 

ওযাড 
মৗজা/মহ া 

E-০১৫৫ মাছা: বিবতা লতানা মা: জেয়ব আলী ওয়াড_০৪ খাচাবাড়ী 

E-০১৫৬ 
মাছা: মাহ দা খা ন আক  

িমম 
মাহা দ আলী ওয়াড_০৪ খাচাবাড়ী 

E-০১৫৭ মাছা: তাসিলমা ফরেদৗস মা: মইন ইি ন ওয়াড_০৪ খাচাবাড়ী 
E-০১৫৮ জা াত আরা মা: মইন ইি ন ওয়াড_০৪ খাচাবাড়ী 
E-০১৫৯ মাঃ সা াম হােসন ( মন) মাঃ সিফ ল ইসলাম ওয়াড_০৪ খাচাবাড়ী 
E-০১৬০ মাছাঃ ফােতমা খা ন মাঃ আ ল কালাম ওয়াড_০৪ খাচাবাড়ী 
E-০১৬১ মা: রািকব সরকার মা: মাহ জার রহমান ওয়াড_০৪ খাচাবাড়ী 
E-০১৬২ িরয়া আ ার িরমা িরয়া ল ইসলাম ওয়াড_০৪ খাচাবাড়ী 
E-০১৬৩ কাজলী খা ন মা: আ ল কিরম ওয়াড_০৪ খাচাবাড়ী 
E-০১৬৪ মাছা: রীনা বগম মা: আ ল আলী ওয়াড_০৪ খাচাবাড়ী 
E-০১৬৫ িদলারা বগম মা: দেলায়ার হােসন ওয়াড_০৪ খাচাবাড়ী 
E-০১৬৬ মা: আফউয়ার রহমান মা: হািব র রহমান ওয়াড_০৪ খাচাবাড়ী 
E-০১৬৭ মাছা হািনফা ইসলাম হািস মা: হা ন অর রিশদ ওয়াড_০৪ খাচাবাড়ী 
E-০১৬৮ মাছা রেহনা ইসলাম িশ মা : হা ন অর রশীদ ওয়াড_০৪ খাচাবাড়ী 
E-০১৬৯ সানিজদা আ ার মা: আ  জাফর িস ীক ওয়াড_০৪ খাচাবাড়ী 
E-০১৭০ মাছা : খািদজা খা ন মা: খায় ামান ওয়াড_০৪ খাচাবাড়ী 
E-০১৭১ মাছা নাসিরন জাহান মা:দিবয়ার রহমান ওয়াড_০৪ খাচাবাড়ী 
E-০১৭২ িশ ী রাণী হিরশ চ  ওয়াড_০৪ খাচাবাড়ী 
E-০১৭৩ এিলনা আ ার মানািলসা ের জালার খাকা ওয়াড_০৪ খাচাবাড়ী 
E-০১৭৪ া খা ন মীম মা: আ ল আিলম ওয়াড_০৪ খাচাবাড়ী 
E-০১৭৫ তািহরা আ ার মিণ মা: আ ল বােরক ওয়াড_০৪ খাচাবাড়ী 
E-০১৭৬ তপন দাস রাম সাদ দাস ওয়াড_০৪ খাচাবাড়ী 
E-০১৭৭ মাছা : র নাহার আ ার মা: র মাহা  ওয়াড_০৪ খাচাবাড়ী 
E-০১৭৮ ইয়াসিমন লতানা ইি স আলী ওয়াড_০৪ খাচাবাড়ী 
E-০১৭৯ মাছা : নাসিরন জাহান মা: দািবয়ার রহমান ওয়াড_০৪ খাচাবাড়ী 
E-০১৮০ িমনা খা ন মা: আ স সামাদ ওয়াড_০৪ খাচাবাড়ী 
E-০১৮১ মা: আির র ইসলাম ত. আ  ব র িসি ক ওয়াড_০৪ খাচাবাড়ী 
E-০১৮২ মা: আ  ব র িস ীক মা: হােসন আলী ওয়াড_০৪ খাচাবাড়ী 
E-০১৮৩ জাকািরয়া লতানা জয়নাল আেবদীন ওয়াড_০৪ খাচাবাড়ী 
E-০১৮৪ মাছাঃ শরাত জাহান তািনয়া মাঃ িহ  িময়া ওয়াড_০৪ খাচাবাড়ী 
E-০১৮৫ মাছাঃ ববী নাজনীন বা ল িময়া ওয়াড_০৪ খাচাবাড়ী 
E-০১৮৬ মাছাঃ মায়আরা মেহর জা ািত মাঃ বাব  িময়া ওয়াড_০৪ খাচাবাড়ী 
E-০১৮৭ মাছাঃ িবয়া খা ন আ ল হািকম ওয়াড_০৪ খাচাবাড়ী 
E-০১৮৮ েমাছাঃ মা ফা আ ার সািহদার রহমান ওয়াড_০৪ খাচাবাড়ী 



রাল নং নাম িপতা/ ামীর নাম 
ইউিনয়ন/ 

ওযাড 
মৗজা/মহ া 

E-০১৮৯ মাছাঃ আফসানা িমিম মাঃ আনছার আলী ওয়াড_০৪ খাচাবাড়ী 
E-০১৯০ আসমা মাঃ আনছার আলী ওয়াড_০৪ খাচাবাড়ী 
E-০১৯১ রনাহার খা ন ের জামাল ওয়াড_০৪ খাচাবাড়ী 
E-০১৯২ এস এম সজল হক মা: রিফ ল ইসলাম ওয়াড_০৪ খাচাবাড়ী 
E-০১৯৩ মাঃ ইিলয়াছ কাওছার মাঃ শহর আলী ওয়াড_০৪ বা  পি  
E-০১৯৪ শাপলা রানী দাস িব নাথ দাস ওয়াড_০৪ বা  পি  
E-০১৯৫ মাছা:রনিজনা পারভীন ত আ র রা াক ওয়াড_০৪ িবিডআর হাট 
E-০১৯৬ সমিনকা খা ন কাম ামান ওয়াড_০৪ িবিডআর হাট 
E-০১৯৭ র ই সামাইয়া র ই রজব ওয়াড_০৪ িবিডআর হাট 
E-০১৯৮ িলিলফা ইয়াসিমন মাঃ কমান আল ওয়াড_০৪ িবিডআর হাট 
E-০১৯৯ মাছা: িনপা পারভীন মা: আ ল বােরক ওয়াড_০৪ িবিডআর হাট 
E-০২০০ মাছা: মৗ মী আ ার মা: মা ফা ওয়াড_০৪ িবিডআর হাট 
E-০২০১ মা: হািম ল ইসলাম মা: বাব  িময়া ওয়াড_০৪ িবিডআর হাট 
E-০২০২ আয়শা আ ার মা: আশরাফ হােসন ওয়াড_০৪ িবিডআর হাট 
E-০২০৩ দী  মার  জগদীস সাদ  ওয়াড_০৪ িবিডআর হাট 
E-০২০৪ িস  মার রায় উিকল চ  রায় ওয়াড_০৪ রায় পাড়া 
E-০২০৫ মাছা: লাভলী মা: বা ল ওয়াড_০৪ শাহজাহান কলনী 
E-০২০৬ মা: মােজ ল ইসলাম মা: আিতয়ার রহমান ওয়াড_০৪ শাহজাহান কলনী 
E-০২০৭ মাছা : ফিরদা বগম িরংিক মা: রতন আলী ওয়াড_০৪ শাহজাহান কলনী 
E-০২০৮ মাছা: মায়া আ ার আ ল হাই ওয়াড_০৪ শাহজাহান কলনী 
E-০২০৯ ফােতমা জা া ল মা: শাম ামান ওয়াড_০৪ শাহজাহান কলনী 
E-০২১০ সিলনা আ ার আ স সাবাহান ওয়াড_০৪ শাহজাহান কলনী 
E-০২১১ মা: হািফ র রহমান মা: আিশ র রহমান ওয়াড_০৪ হাটেখালা 
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ইউিনয়েনর নামঃ পৗরসভা                                                                  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 
ইউিনয়ন/ 

ওযাড 
মৗজা/মহ া 

E-০২১২ িব িজত মার  রাজ মার মহ  ওয়াড_০৫ আদশপাড়া 
E-০২১৩ শািহ ল হক মন ল হক ওয়াড_০৫ আদশপাড়া 
E-০২১৪ জীবন  রায় পেরশ চ  রায় ওয়াড_০৫ আদশপাড়া 
E-০২১৫ হািফ ল ইসলাম মাঃ আলতাব আলী ওয়াড_০৫ আদশপাড়া 
E-০২১৬ সিলনা আ ার মা: সকা ার আলী ওয়াড_০৫ আদশপাড়া 
E-০২১৭ মা: আমানত হােসন ত আকতার হােসন ওয়াড_০৫ আদশপাড়া 
E-০২১৮ রতন চ  রায় মিন  চ  রায় ওয়াড_০৫ আদশপাড়া 
E-০২১৯ আ  জােয়দ মা: আ ল মােলক িময়া ওয়াড_০৫ আদশপাড়া 
E-০২২০ মা: নবী খান মা: আ ল মা ান খান ওয়াড_০৫ আদশপাড়া 
E-০২২১ মা: গালাম র ানী িময়া মা: আ ল খােলক াপারী ওয়াড_০৫ আদশপাড়া 
E-০২২২ ম  চ ব   চ ব  ওয়াড_০৫ আদশপাড়া 
E-০২২৩ যাদব চ  বমন বাদল চ  বমন ওয়াড_০৫ আদশপাড়া 
E-০২২৪ সাথী রানী মাহ  িনহার র ণ মাহ  ওয়াড_০৫ আদশপাড়া 
E-০২২৫ মা: শিফ ল ইসলাম মা: বােছর উ ীন ওয়াড_০৫ আদশপাড়া 
E-০২২৬ ল রায় রমানাথ চ  ওয়াড_০৫ আদশপাড়া 
E-০২২৭ খ কার মা: তানভীর হােসন মা: জািকর হােসন ওয়াড_০৫ আদশপাড়া 
E-০২২৮ মা: হািব র রহমান মা: িমজা র রহমান ওয়াড_০৫ আদশপাড়া 
E-০২২৯ জয়  রাণী যা া চ  বমন ওয়াড_০৫ আদশপাড়া 
E-০২৩০ রবা  খা ন নজ ল ইসলাম ওয়াড_০৫ আদশপাড়া 
E-০২৩১ মা: কাম ল হাসান মা: ল আিমন ওয়াড_০৫ আদশপাড়া 
E-০২৩২ মাছা : রনাহার খা ন মা : র জামাল হােসন ওয়াড_০৫ আদশপাড়া 
E-০২৩৩ মা : মেহদী হাসান া মা : মাফা ল হােসন ওয়াড_০৫ আদশপাড়া 
E-০২৩৪ এস এম সা াম হােসন মা : জাহা ীর আলম ওয়াড_০৫ আদশপাড়া 
E-০২৩৫ িম ন মার শমা িদেজন মার শমা ওয়াড_০৫ আদশপাড়া 
E-০২৩৬ মা: রায়হা ল ইসলাম মা: তা ল ইসলাম ওয়াড_০৫ আদশপাড়া 
E-০২৩৭ নািছমা খা ন ইউ চ আলী ওয়াড_০৫ আদশপাড়া 
E-০২৩৮ শাহানা আ ার ইউ চ আলী ওয়াড_০৫ আদশপাড়া 
E-০২৩৯ মাছাঃ মা দা জাহান মৗ মক ল হােসন ওয়াড_০৫ আদশপাড়া 
E-০২৪০ ইিত রানী শীল অন  মার িশল ওয়াড_০৫ আদশপাড়া 
E-০২৪১ আফসানা আ ার কিল মা: আ  হাসাইন ওয়াড_০৫ উ র সাপটানা সঃ 
E-০২৪২ তানিজলা খা ন মা: আ ল আিজজ ওয়াড_০৫ উ র সাপটানা সঃ 
E-০২৪৩ মাঃ মেহদী হাসান সানী মাঃ লাল হাসাইন ওয়াড_০৫ উ র সাপটানা সঃ 
E-০২৪৪ সািনয়া রহমান মাঃ শিহ র রহমান ওয়াড_০৫ উ র সাপটানা সঃ 
E-০২৪৫ মাছাঃ খািদজা বগম মাঃ মিতয়ার রহমান ওয়াড_০৫ উ র সাপটানা সঃ 
E-০২৪৬ মাছাঃ ফরেদৗসী আরা মাঃ মিতয়ার রহমান ওয়াড_০৫ উ র সাপটানা সঃ 



রাল নং নাম িপতা/ ামীর নাম 
ইউিনয়ন/ 

ওযাড 
মৗজা/মহ া 

E-০২৪৭ সানিজদা ইয়াসিমন মা: সিহ ল ইসলাম ওয়াড_০৫ উ র সাপটানা সঃ 
E-০২৪৮ িরনা খা ন মা: আ র রিহম ওয়াড_০৫ উ র সাপটানা সঃ 
E-০২৪৯ মা: ফা ক ইসলাম মা: ল আিমন ওয়াড_০৫ উ র সাপটানা সঃ 
E-০২৫০ আল কতািদর হা ন অর রিশদ ওয়াড_০৫ উ র সাপটানা সঃ 
E-০২৫১ মা: রািক ামান মা: আ ল ওয়া দ ওয়াড_০৫ উ র সাপটানা সঃ 
E-০২৫২ মাছা: শামীমা নাসিরন মা: নজ ল ইসলাম ওয়াড_০৫ উ র সাপটানা সঃ 
E-০২৫৩ রাইয়া ইয়াসিমন সাহাগী শিহ ল ইসলাম ওয়াড_০৫ উ র সাপটানা সঃ 
E-০২৫৪ মাছা: জা া ল ফরেদৗস িশ খারেশদ আলম বাব  ওয়াড_০৫ উ র সাপটানা সঃ 
E-০২৫৫ িনমা রানী িবিপনচ  ওয়াড_০৫ উ র সাপটানা সঃ 
E-০২৫৬ মাছা: িবনা খা ন মা : হা ন অর রশীদ ওয়াড_০৫ কালীবািড় 
E-০২৫৭ মা: জািহদ আল মা ফ মা: মারেশ ল লক ওয়াড_০৫ কারবানটারী 
E-০২৫৮ সরাত জাহান বা  খান ওয়াড_০৫ াপাড়া 
E-০২৫৯ মাছা: িন ম ইসলাম মা: নজ ল ইসলাম ওয়াড_০৫ াপাড়া 
E-০২৬০ মা ফা আ ার স া মা: রমজান আলী ওয়াড_০৫ াপাড়া 
E-০২৬১ মাসউদা জা ািত সায়ারা মা: জন ইসলাম ওয়াড_০৫ াপাড়া 
E-০২৬২ মা: িম ল িময়া মা: ামান িময়া ওয়াড_০৫ াপাড়া 
E-০২৬৩ লতান রাজনীন থী মা : আ স সালাম ওয়াড_০৫ াপাড়া 
E-০২৬৪ িনশাত ইসলাম মা: নজ ল ইসলাম ওয়াড_০৫ াপাড়া 
E-০২৬৫ মাঃ মা রা লতানা মাফা ল ম ল ওয়াড_০৫ াপাড়া 
E-০২৬৬ ফােতমা জ জাহরা মাসেলম উি ন ওয়াড_০৫ াপাড়া 
E-০২৬৭ অনািমকা  আ ার মাঃ সিলম সখ ওয়াড_০৫ াপাড়া 
E-০২৬৮ মাছাঃ শাহনাজ পারভীন ম র হােসন ওয়াড_০৫ াপাড়া 
E-০২৬৯ মিরয়ম আ ার মাজাহার আলী ওয়াড_০৫ াপাড়া 
E-০২৭০ আেলা আ ার আল আিমন ওয়াড_০৫ ডালপি  
E-০২৭১ খািদজা খা ন মা : লাল িময়া ওয়াড_০৫ ডালপি  
E-০২৭২ ঐ য বমন মদন মাহন ওয়াড_০৫ ডালপি  
E-০২৭৩ রমজান আলী ফা ক িময়া ওয়াড_০৫ ডালপি  
E-০২৭৪ মা: রােশ ামান মা: আিজজার রহমান ওয়াড_০৫ বা াটারী 
E-০২৭৫ মিজনা বগম মা: মিজবর রহমান ওয়াড_০৫ বা াটারী 
E-০২৭৬ মা : িমজা র রহমান মা: মিজ র রহমান ওয়াড_০৫ বা াটারী 
E-০২৭৭ মা: নাজ ল আলম মা: মাজা ফর আলী ওয়াড_০৫ বা াটারী 
E-০২৭৮ মা: হাসান আলী মা: আ ল  মিজদ ওয়াড_০৫ শাহীটারী 
E-০২৭৯ আল ইমিতয়াজ আহেমদ মাসা র হােসন ওয়াড_০৫ শাহীটারী 
E-০২৮০ মা: মিহউ ীন রাি  মা: বাদশা িময়া ওয়াড_০৫ শাহীটারী 
E-০২৮১ মাছাঃ নাজ াহার একরা ল হক বকসী ওয়াড_০৫ শাহীটারী 
E-০২৮২ রািজয়া লতানা ল আিমন ওয়াড_০৫ শাহীটারী 
E-০২৮৩ জ ািতমা রানী অমল চ  দাস ওয়াড_০৫ স জপাড়া 
E-০২৮৪ মা: জাউে ৗলা মা সােহব আলী ওয়াড_০৫ স জপাড়া 
E-০২৮৫ হািলমা খা ন মা: আলতাফ হােসন ওয়াড_০৫ সা টারী 
E-০২৮৬ মাছা শফালী আ ার মা: ঈমান আলী ওয়াড_০৫ সা টারী 
E-০২৮৭ মাধবী রাণী মাধব চ  ওয়াড_০৫ সা টারী 
E-০২৮৮ মা: শামীম আহেমদ মন মা: ঈমান আলী ওয়াড_০৫ সা টারী 
E-০২৮৯  ণাল চ  রায়  িদন চ  রায় ওয়াড_০৫ সা টারী 
E-০২৯০ দয় চ  বমন গািব  চ  বমন ওয়াড_০৫ সাপটানা 



রাল নং নাম িপতা/ ামীর নাম 
ইউিনয়ন/ 

ওযাড 
মৗজা/মহ া 

E-০২৯১ সয়দ মেহদী হাসান সয়দ মেহদী হাসান ওয়াড_০৫ সাপটানা বাজার 
E-০২৯২ নািদয়া ইয়াজদানী অন া মা: আ ল ওয়ােজদ  ওয়াড_০৫ সাপটানা বাজার 
E-০২৯৩ তাসিলমা খা ন আ স সামাদ ওয়াড_০৫ সাপটানা বাজার 

 
  



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
উপেজলা পিরসং ান অিফসােরর কাযালয় 

লালমিনরহাট সদর, লালমিনরহাট। 
www.bbs.sadar.lalmonirhat.gov.bd 

 

ইউিনয়েনর নামঃ পৗরসভা                                                                  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 
ইউিনয়ন/ 

ওযাড 
মৗজা/মহ া 

E-০২৯৪ িত আ ার মা: জােবদ আলী ওয়াড_০৬ আদশপাড়া 
E-০২৯৫ তমািলকা আ ার জােবদ আলী ওয়াড_০৬ আদশপাড়া 
E-০২৯৬ ইমরান আহেমদ নসার উ ীন ওয়াড_০৬ আপনপাড়া 
E-০২৯৭ সাম াহার িত মাই ল ইসলাম ওয়াড_০৬ আপনপাড়া 

E-০২৯৮ 
মাছা: মাহ দা খা ন আক  

িমম 
মা: মিহউি ন আক  ওয়াড_০৬ উচাটারী 

E-০২৯৯ মা: মা ািফ র রহমান আনসার আলী ওয়াড_০৬ উচাটারী 
E-০৩০০ সািবনা ইয়াসিমন মা: সািফয়ার রহমান ওয়াড_০৬ উচাটারী 
E-০৩০১ মাছা: তামা া আ ার ী মা: আ ল মিতন ওয়াড_০৬ উচাটারী 
E-০৩০২ জা া ল ফরদৗস িজিনয়া জ ল হক ওয়াড_০৬ উচাটারী 
E-০৩০৩ খা েন জা াত জিনন মা: জ ল হক ওয়াড_০৬ উচাটারী 
E-০৩০৪ মা : সাইফউজজামান মা : আ স সামাদ ওয়াড_০৬ উচাটারী 
E-০৩০৫ মা: আিত ল ইসলাম নজ ল ইসলাম ওয়াড_০৬ উচাটারী 
E-০৩০৬ রা  আহেমদ মা: ছােয়দ আলী ওয়াড_০৬ উচাটারী 
E-০৩০৭ মেহ াহার আ স সামাদ ওয়াড_০৬ উচাটারী 
E-০৩০৮ মা: র আিমন মা: দেলায়ার ওয়াড_০৬ উ র সাপটানা 
E-০৩০৯ মা : মাজহা ল ইসলাম মা : মজ  িময়া ওয়াড_০৬ উ র সাপটানা 
E-০৩১০ মা : হােসন আলী মা : আ ল হােসন ওয়াড_০৬ উ র সাপটানা 
E-০৩১১ জাবাইদ ইসলাম সাহা ীন ওয়াড_০৬ উ র সাপটানা 
E-০৩১২ িত খা ন মিজবর রহমান ওয়াড_০৬ উ র সাপটানা 
E-০৩১৩ মাছাঃ আফসানা খা ন আ াস আলী ওয়াড_০৬ তা ক টামারা 
E-০৩১৪ মাছা: িম  খা ন মা: মিনর হােসন ওয়াড_০৬ প ােয়তটারী 
E-০৩১৫ সালাইমান ইসলাম আব স সামাদ ওয়াড_০৬ বািনয়ারিদঘী 
E-০৩১৬ রািশদা আ ার সােবদ আলী ওয়াড_০৬ বািনয়ারিদঘী 
E-০৩১৭ মাছা: ফােতমা পারভীন মা: ইমন আলী ওয়াড_০৬ বােরকটারী 
E-০৩১৮ মাঃ আলাউি ন মাহা দ আলী ওয়াড_০৬ ভাতরী 
E-০৩১৯ উে  ল ম রহমত উ াহ ওয়াড_০৬ ভাতরী 
E-০৩২০ মা: িমজা র রহমান মা: র ইসলাম ওয়াড_০৬ ভাতরী 
E-০৩২১ মা: তয়ব আলী মা: আ ল গিণ ওয়াড_০৬ ভাতরী 
E-০৩২২ মিজদা খা ন মােজ ল ইসলাম ওয়াড_০৬ ভাতরী 
E-০৩২৩ মিনরা খা ন ম  আলম ওয়াড_০৬ ভাতরী 
E-০৩২৪ মা: রািশ ল ইসরাম মা: মিহবর রহমান ওয়াড_০৬ ভাতরী 
E-০৩২৫ রা  ইসলাম আজম আলী ওয়াড_০৬ ভাতরী 
E-০৩২৬ মা : র আলম মা : মাজাে ল হক ওয়াড_০৬ ভাতরী 
E-০৩২৭ কাজলী আ ার ইউ ব আলী ওয়াড_০৬ ভাতরী 



রাল নং নাম িপতা/ ামীর নাম 
ইউিনয়ন/ 

ওযাড 
মৗজা/মহ া 

E-০৩২৮ রািজনা খা ন ইউ চ আলী ওয়াড_০৬ ভাতরী 
E-০৩২৯ ফ ক হােসন আহাদ আলী ওয়াড_০৬ মদেনরচক 
E-০৩৩০ মা : জাহা ীর আলম মা: নািমর উ ীন ওয়াড_০৬ মদেনরচক 
E-০৩৩১ মাছাঃ আ রী খা ন মাঃ আহাদ আলী ওয়াড_০৬ মদেনরচক 
E-০৩৩২ আ ল মা ািলব মা: মা ার হােসন ওয়াড_০৬ মা য়া মসিজদ 
E-০৩৩৩ মাসেলমা খা ন লতান মাহ দ ওয়াড_০৬ মা য়া মসিজদ 
E-০৩৩৪ মা: মাহ ল হাসান মাহ দ মা : গালাম মা ফা ওয়াড_০৬ মা য়া মসিজদ 

 

  



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
উপেজলা পিরসং ান অিফসােরর কাযালয় 

লালমিনরহাট সদর, লালমিনরহাট। 
www.bbs.sadar.lalmonirhat.gov.bd 

 

ইউিনয়েনর নামঃ পৗরসভা                                                                  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 
ইউিনয়ন/ 

ওযাড 
মৗজা/মহ া 

E-০৩৩৫ মাছা: সােহলী আ ার মা: ল হক সরকার ওয়াড_০৭ ক াণপাড়া 
E-০৩৩৬ িরটা আ ার মা: মায়াে ম হােসন ওয়াড_০৭ ক াণপাড়া 
E-০৩৩৭ মা: মা মা আ ার মাহা দ আলী ওয়াড_০৭ গাসালা বাজার 
E-০৩৩৮ িফেরাজা আ ার ফিরদ হােসন ওয়াড_০৭ গাসালা বাজার 
E-০৩৩৯  লতান মা: ফিরদ হােসন ওয়াড_০৭ গাসালা বাজার 
E-০৩৪০ সয়দ হাসান িসফাত এম.এম. মাতাহা র হাসান ওয়াড_০৭ উমলপাড়া 
E-০৩৪১ মা: হািব াহ বাহার খােল ামান কমল ওয়াড_০৭ উমলপাড়া 
E-০৩৪২ সােহব জামান িসজান মা: জাহা ীর আলম ওয়াড_০৭ উমলপাড়া 
E-০৩৪৩ মাছাঃ রািজনা বগম আ র রা াক ওয়াড_০৭ উমলপাড়া 
E-০৩৪৪ শাহনাজ পারভীন মা: লাল হােসন ওয়াড_০৭ াইভারভাড়া 
E-০৩৪৫ মা: িমলন িমঞা মা: আ ার িমঞা ওয়াড_০৭ াইভারভাড়া 
E-০৩৪৬ মাইয়া জাহান ত শাকওয়াত  আলী ওয়াড_০৭ উমলপাড়া 

E-০৩৪৭ মা: ল িল বগম মা:ব র উি ন ওয়াড_০৭ ফায়ারসািভস 
E-০৩৪৮ বৄি  সাহা পন মার সাহা ওয়াড_০৭ ফায়ারসািভস 
E-০৩৪৯ মা: আিশক রহমান মা: মেনায়ার হােসন ওয়াড_০৭ ফায়ারসািভস 
E-০৩৫০ ই ানী ভ াচা  নাল কাি  ভ া  ওয়াড_০৭ ফায়ারসািভস 
E-০৩৫১ মা: আখতার খািলদ হাসান আ ল হাদী মা া ওয়াড_০৭ বা পাড়া 
E-০৩৫২ মা: সা াত হােসর বকিতয়ার উি ন আহেমদ ওয়াড_০৭ বা পাড়া 
E-০৩৫৩ পা আ ার মা: ল আিমন ওয়াড_০৭ বা পাড়া 
E-০৩৫৪ মাছা: ফােতমা আ ার মা: নিজর হােসন ওয়াড_০৭ বা পাড়া 
E-০৩৫৫ িমিথলা ফারজানা মা: নািজর হােসন ওয়াড_০৭ বা পাড়া 
E-০৩৫৬ মাছা: ফারজানা বগম মা: আলাউ ীন ওয়াড_০৭ বা পাড়া 
E-০৩৫৭ মাছা : কণা খা ন মা : আ ল কােদর ওয়াড_০৭ বা পাড়া 
E-০৩৫৮ জা া ল ফরদৗস ঋ  মা: ল ইসলাম ওয়াড_০৭ বা পাড়া 
E-০৩৫৯ মাছা: আি  আ ার মা: আফসার আলী ওয়াড_০৭ বা পাড়া 
E-০৩৬০ মা: নাঈম হােসন ভ মা: নািবর হােসন ওয়াড_০৭ রাম  িমঃ 
E-০৩৬১ উিম মা: উিজর হােসন ওয়াড_০৭ রাম  িমঃ 
E-০৩৬২ ইসরাত জাহান ইউ ফ মা ন ওয়াড_০৭ রাম  িমঃ 
E-০৩৬৩ মা : মিম ল ইসলাম মা : আই ল হক ওয়াড_০৭ রাম  িমঃ 
E-০৩৬৪ প বী রায় জনাথ রায় ওয়াড_০৭ রাম  িমঃ 
E-০৩৬৫ মা: এনা ল শখ মা: আ ল রা াক ওয়াড_০৭ ির জী কেলানী 
E-০৩৬৬ মাছাঃ নািজয়া ইসলাম নজ ল ইসলাম ওয়াড_০৭ ির জী কেলানী 
E-০৩৬৭ তাবা ম চৗ রী এম এ চৗ রী তা ল ওয়াড_০৭ সাপটানা 
E-৪৫৬ ইিত আ ার চাদিময়া ওয়াড_০৭ ফায়ারসািভস 
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ইউিনয়েনর নামঃ পৗরসভা                                                                  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 
ইউিনয়ন/ 
ওযা ড 

মৗজা/মহ া 

E-০৩৬৮ মা: িমজা র রহমান িমজান আমান ওয়াড_০৮ কাজীকলনী 
E-০৩৬৯ িম  খা ন মা: আিজ ল হক ওয়াড_০৮ কাজীকলনী 
E-০৩৭০ ল ী রাণী নারায়ণ চ  ওয়াড_০৮ কাজীকলনী 
E-০৩৭১ হাসেন আরা খা ন র মাহা দ ওয়াড_০৮ কাজীকলনী 
E-০৩৭২ উে  হািন িনসা ইউ চ আলী ওয়াড_০৮ কাজীকলনী 
E-০৩৭৩ মা : ইমিতয়াজ হােসন মা : আ ল লিতফ ওয়াড_০৮ কালীবািড় দি ণ 
E-০৩৭৪ মা: ইমরান হােসন মা: আ ল লিতফ ওয়াড_০৮ কালীবািড় দি ণ 
E-০৩৭৫ মাছা: শামীমা জা াত মা : ইউ স আলী ওয়াড_০৮ কালীবািড় দি ণ 
E-০৩৭৬ নিমতা সন কালীমহন সন ওয়াড_০৮ খাচাবাড়ী 
E-০৩৭৭ শািহদা আেরাবী কাজী মা: মিতয়ার রহমান ওয়াড_০৮ গাডপাড়া 
E-০৩৭৮ মা: মেহিদ হাসান কাজী মিতয়ার রহমান ওয়াড_০৮ গাডপাড়া 
E-০৩৭৯ ি তা চ ব  রতন চ ব  ওয়াড_০৮ থানাপাড়া 
E-০৩৮০ র ণ মার পাল িনমল চ  পাল ওয়াড_০৮ থানাপাড়া 
E-০৩৮১ মাছা : খািদজা বা  মা: খিল র রহমান ওয়াড_০৮ থানাপাড়া 
E-০৩৮২ জািরন তাসিনম আ ল হাই ওয়াড_০৮ থানাপাড়া 
E-০৩৮৩ সািবনা ইয়াসিমন গািজ র রহমান ওয়াড_০৮ থানাপাড়া 
E-০৩৮৪ মা: শরীফা খা ন মা: ফিরদ উ ীন ওয়াড_০৮ থানাপাড়া 
E-০৩৮৫ মাছা : সায়মা খা ন মা: মাজা ফর হক ওয়াড_০৮ থানাপাড়া 
E-০৩৮৬ মাছা আেলা বগম মা: আ  আলম ওয়াড_০৮ থানাপাড়া 
E-০৩৮৭ হতাদী ওয়ািল উল হক ি য়ন মা : এরশা ল হক িরপন ওয়াড_০৮ থানাপাড়া 
E-০৩৮৮ মা : জ  ইসলাম পলাশ মা : হািফজ শখ ওয়াড_০৮ থানাপাড়া 
E-০৩৮৯ িনতাই চ  মাদক িবনয় মার মাদক ওয়াড_০৮ থানাপাড়া 
E-০৩৯০ রিন চ   রাম চ   ওয়াড_০৮ থানাপাড়া 
E-০৩৯১ সয়দ আিম র রহমান আ ল কােশম ওয়াড_০৮ থানাপাড়া 
E-০৩৯২ মাছাঃ িলমা আ ার রিফক খান ওয়াড_০৮ থানাপাড়া 
E-০৩৯৩ মা: ইয়ািমন হাসান মা: মা ািফ র রহমান ওয়াড_০৮ িনউ কেলানী 
E-০৩৯৪ মাছাঃ মি লা আ ার া মিতন রহমান ওয়াড_০৮ িনউ কেলানী 
E-০৩৯৫ মাঃ  িসয়াম মাহা দ মাঃ জাহা ীর আলম ওয়াড_০৮ পি মথানাপাড়া 
E-০৩৯৬ আশা মিন  ত আ ল রিশদ ওয়াড_০৮ ব থানা পাড়া 
E-০৩৯৭ ত মার  নব মার  ওয়াড_০৮ ব থানা পাড়া 
E-০৩৯৮ শািহদা খা ন লাল হােসন ওয়াড_০৮ ব থানা পাড়া 
E-০৩৯৯  েমাছা: হােজরা খা ন মিনষা মা: হািফ র রহমান ওয়াড_০৮ ব থানা পাড়া 
E-০৪০০  শাভন রায় িনিশ কা  রায় ওয়াড_০৮ ব থানা পাড়া 
E-০৪০১ মা: িফেরাজা খা ন মা: ওমর ফা ক ওয়াড_০৮ ব থানা পাড়া 
E-০৪০২ আ র রিশদ রিফ ল ইসলাম ওয়াড_০৮ ব থানা পাড়া 



রাল নং নাম িপতা/ ামীর নাম 
ইউিনয়ন/ 
ওযা ড 

মৗজা/মহ া 

E-০৪০৩ রাকসানা আ ার আফতাব আলী ওয়াড_০৮ ব থানা পাড়া 
E-০৪০৪ মাছা: জসিমন নাহার মা: জা া ল ফরেদৗস ওয়াড_০৮ ব থানা পাড়া 
E-০৪০৫ মাছা: রিজয়া খা ন মা: রজাউল হক ওয়াড_০৮ ব থানা পাড়া 
E-০৪০৬ মাছা : আয়শা আ ার মা : আনসার আলী ওয়াড_০৮ ব থানা পাড়া 
E-০৪০৭ মা : খ কার আসা ামান খ কার বিদউ ামান ওয়াড_০৮ ব থানা পাড়া 
E-০৪০৮ র মাহা দ নবাব আলী ওয়াড_০৮ ব থানা পাড়া 
E-০৪০৯ মাছা: আ মান আরা মা : আিম ল ইসলাম ওয়াড_০৮ ব থানা পাড়া 
E-০৪১০ মাছাঃ আিরফা খা ন আলী হানসন ওয়াড_০৮ ব থানা পাড়া 
E-০৪১১ মা: আ ল আিজজ আিবর মা : আ ল খােলক ওয়াড_০৮ মা ার পাড়া 
E-০৪১২ িরফাত তাছিনয়া অন া মা: মা ািফ র রহমান ওয়াড_০৮ মা ার পাড়া 
E-০৪১৩ মা: েবল ইসলাম মা:আিতউর রহমান ওয়াড_০৮ মা ার পাড়া 
E-০৪১৪ সরান জাহান িমিল ন ামান িময়া ওয়াড_০৮ মা ার পাড়া 
E-০৪১৫ মা: জািহদ হাসান মা: জয়নাল আেবদীন ওয়াড_০৮ সাপটানা 
E-০৪১৬ িহয়ামিন খা ন হািব র রহমান ওয়াড_০৮ সাপটানা 
E-০৪৫৭ মাঃ বী ইসলাম িলমন মাঃ সাই ল ইসলমা ওয়াড_০৮ ব থানা পাড়া 
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ইউিনয়েনর নামঃ পৗরসভা                                                                  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 
ইউিনয়ন/ 

ওযাড 
মৗজা/মহ া 

E-০৪১৭ ফা ক আহেমদ ল ইসলাম ওয়াড_০৯ কািজটারী 
E-০৪১৮ জন চ  বমন মেনার ন চ  রায় ওয়াড_০৯ কািজটারী 
E-০৪১৯ নিলনী কা  বমন িনমল চ  পাল ওয়াড_০৯ কািজটারী 
E-০৪২০ মাছা: িলমা পারভীন মা: িলয়াকত আলী ওয়াড_০৯ গাড পাড়া 
E-০৪২১ কৗশ  রানী ধীেরন চ  ওয়াড_০৯ লাটারী 
E-০৪২২ িদিত রাণী দীন ব  রায় ওয়াড_০৯ লাটারী 
E-০৪২৩ স জ চ  রায় পল চ  রায় ওয়াড_০৯ নবীনটারী 
E-০৪২৪ আন  চ  িলন চ  ওয়াড_০৯ নবীনটারী 
E-০৪২৫ নয়ন চ  িরপন চ  ওয়াড_০৯ নবীনটারী 
E-০৪২৬ মাছা: জা া ল ফরেদৗিস মা: ইউ ফ আলী ওয়াড_০৯ নামাটারী 
E-০৪২৭ রিক ল ইসলাম ইউ ফ আলী ওয়াড_০৯ নামাটারী 
E-০৪২৮ মা: সাই ল ইসলাম র ইসলাম ওয়াড_০৯ নামাটারী 
E-০৪২৯ মা: তােরক রহমান মা: িসরা ল ইসলাম ওয়াড_০৯ নামাটারী 
E-০৪৩০ নাসিরন আ ার মা: জািকর হােসন ওয়াড_০৯ নামাটারী 
E-০৪৩১ তানিজলা জা াত ফািরয়া রা  আহেমদ ওয়াড_০৯ নামাটারী 
E-০৪৩২ মা : হাসা ামান মা : আ  সাঈদ ওয়াড_০৯ নামাটারী 
E-০৪৩৩ শারিমন আ ার সেক ার আলী ওয়াড_০৯ নামাটারী 
E-০৪৩৪ মাছা: আেমনা আ ার না মা: ল ইসলাম ওয়াড_০৯ নামাটারী 
E-০৪৩৫ মাছাঃ লায়লা আর মান মাঃ কােশম আলী ওয়াড_০৯ নামাটারী 
E-০৪৩৬ মাছাঃ জা া ল ফরেদৗসী আ ল কালাম খ কার ওয়াড_০৯ নামাটারী 
E-০৪৩৭ মা: লাসমী আ ার মা: লাল িমঞা ওয়াড_০৯ িনউকলনী 
E-০৪৩৮ আয়শা িসি কা মাঃ আববর আলী ওয়াড_০৯ িনউকলনী 
E-০৪৩৯ তহিমনা খা ন মা: তসেলম উি ন ওয়াড_০৯ িনউকলনী 
E-০৪৪০ মাছা: েলখা আ ার মা: আিজ ল হক ওয়াড_০৯ িনউকলনী 
E-০৪৪১ মা:  উে  ল ম মা: ওমর িস ীক ওয়াড_০৯ িনউকলনী 
E-০৪৪২ মা: ফরহাদ হােসন মা: আ  সাঈদ ওয়াড_০৯ িনউকলনী 
E-০৪৪৩ মা: জািহদ হাসান মা: আ র রিহম াপারী ওয়াড_০৯ িনউকলনী 
E-০৪৪৪ মা: িলমন রহমান মা: আ ল খােয়র ওয়াড_০৯ িনউকলনী 
E-০৪৪৫ মা: আ  রায়হান মা: আওলাদ হােসন ওয়াড_০৯ িনউকলনী 
E-০৪৪৬ মিনকা আ ার ইিত মা : আ ল গ র িময়া ওয়াড_০৯ িনউকলনী 
E-০৪৪৭ ফারজানা হাসান ফিরদ হাসান ওয়াড_০৯ িনউকলনী 
E-০৪৪৮ মাছাঃ জা া ল ফরেদৗসী মাঃ আওলাদ হােসন ওয়াড_০৯ িনউকলনী 
E-০৪৪৯ মিনকা আ ার মিনর হােসন ওয়াড_০৯ িনউকলনী 
E-০৪৫০ মা: রািকব উি ন আ ল আিজজ ওয়াড_০৯ পব সাপটানা 
E-০৪৫১ তপতী রানী রায় হের নাথ রায় ওয়াড_০৯ মাঝাপাড়া 



রাল নং নাম িপতা/ ামীর নাম 
ইউিনয়ন/ 

ওযাড 
মৗজা/মহ া 

E-০৪৫২ ফােতমা আ ার মা : মিফ র রহমান ওয়াড_০৯ মাঝাপাড়া 
E-০৪৫৩ মাছা : মা মা খা ন মা: মিশয়ার রহমান ওয়াড_০৯ মাঝাপাড়া 
E-০৪৫৪ মাঃ র ইয়ািছন জািহদ র ইসলাম ওয়াড_০৯ মাঝাপাড়া 
E-০৪৫৫ িরতা রায় রিতকা  রায় ওয়াড_০৯ মাঝাপাড়া 

 

 

  



 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
উপেজলা পিরসং ান অিফসােরর কাযালয় 

লালমিনরহাট সদর, লালমিনরহাট। 
www.bbs.sadar.lalmonirhat.gov.bd 

 

ইউিনয়েনর নামঃ পৗরসভা                                                        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 
ইউিনয়ন/ 

ওযাড 
মৗজা/মহ া 

S-০৪৫৬ মা: নািগস জাহান মনা মা:আেবদ আলী ওয়াড_০১ বানভাসা 
S-০৪৫৭ সািবনা ইয়াসিমন মা: আেনায়ার হােসন ওয়াড_০১ বালাটারী 
S-০৪৫৮ মা: শািফউল আলম মা: সেক ার আলী ওয়াড_০১ পি ম টামারা 
S-০৪৫৯ মা : আিম ল হক রতন মা: ফজ ল হক ওয়াড_০১ বালাটারী 
S-০৪৬০ মা: ামান সরকার মা: মন র আলী ওয়াড_০১ তা ক টামারা 
S-০৪৬১ মা: আখতা ামান মা: আিম ল ইসলাম ওয়াড_০১ তা ক টামারা 
S-০৪৬২ আেমনা খা ন মাঃ আফজাল হােসন ওয়াড_০১ বানভাসা 
S-০৪৬৩ মাঃ আ স স র মাঃ মিতয়ার রহমান ওয়াড_০২ দালালটারী 
S-০৪৬৪ মাছা: নাইদা আকতার আলী আহেমদ ওয়াড_০২ ড়াটারী 
S-০৪৬৫ মা: আির ল আল আমীন মা: আিজ র রহমান ওয়াড_০২ ড়াটারী 
S-০৪৬৬ মা: শাহদাত হােসন শিহ ল ইসলাম ওয়াড_০২ বিছরটারী 
S-০৪৬৭ মা: মাহ দ আলী মা: জাত আলী ওয়াড_০২ বিছরটারী 
S-০৪৬৮ বােয়িজদ ইসলাম জােহ ল ইসলাম ওয়াড_০২ বিছরটারী 
S-০৪৬৯ িসহান ই ইসলাম মা: সাই ল ইসলাম ওয়াড_০২ ব রা 
S-০৪৭০ মা: মাহ ল হাসান কাজী লতান আহেমদ ওয়াড_০২ ব ারা 
S-০৪৭১ আিতয়ার রহমান মা: আলী হােসন ওয়াড_০২ মিদনা পাড়া 
S-০৪৭২ আিম ল ইসলাম আশরা ল ইসলাম ওয়াড_০৩ টামারা 
S-০৪৭৩ মািনক সন ম  রাম সন ওয়াড_০৩ িডয়ামপাড়া 
S-০৪৭৪ রাকসানা ইয়াসিমন ইয়ািছন আলী ওয়াড_০৩ খা  সাপটানা 
S-০৪৭৫ মা: মিন ল ইসলাম মা: আ ল স ওয়াড_০৩ সােহবপাড়া 
S-০৪৭৬ মাছা: রািজয়া লতানা মা: রােজ ল ইসলাম ওয়াড_০৩ িডয়ামপাড়া 
S-০৪৭৭ মা: শিফ ল ইসলাম ইয়া ব আলী ওয়াড_০৪ িবিডআর হাট 
S-০৪৭৮ মাছা: িশ ী খা ন মা: জামাল উি ন ওয়াড_০৪ খাচাবাড়ী 
S-০৪৭৯ মাছা: রািজয়া লতানা মা: ইউ ফ আলী ওয়াড_০৪ খাচাবাড়ী 
S-০৪৮০ শারিমন রহমান মা: শিহ র রহমান ওয়াড_০৫ উ র সাপটানা 
S-০৪৮১ মাছা: আফলা ন নাহার মা: আলী আশরাফ ওয়াড_০৫ উ র সাপটানা সঃ 
S-০৪৮২ মাছা জবা সাইদা মা: আ ল ওয়া দ ওয়াড_০৫ উ র সাপটানা সঃ 
S-০৪৮৩ হািম ল ইসলাম মা: গালাম মা ফা ওয়াড_০৫ আদশপাড়া 
S-০৪৮৪ িলিপ রানী অন  চ  সন ওয়াড_০৫ আদশপাড়া 
S-০৪৮৫ অপনা রায় কািকেল র রায় ওয়াড_০৫ আদশপাড়া 
S-০৪৮৬ রিহমা খা ন শাম ল হক ওয়াড_০৫ উ র সাপটানা সঃ 
S-০৪৮৭ শরীফ িমজা র রহমান এনতা র রহমান ওয়াড_০৫ উ র সাপটানা সঃ 
S-০৪৮৮ মা: রজওয়া ল ইসলাম মা : রজাউল ইসলাম ওয়াড_০৫ উ র সাপটানা সঃ 
S-০৪৮৯ মা:নাজ ল হােসন মা: ইয়ািসন আলী ওয়াড_০৫ াপাড়া 



রাল নং নাম িপতা/ ামীর নাম 
ইউিনয়ন/ 

ওযাড 
মৗজা/মহ া 

S-০৪৯০ মা: আিজ র রহমান আমান মা : বলাল হােসন ওয়াড_০৫ ডালপি  
S-০৪৯১ ি  আ ার মা: হযরত আলী ওয়াড_০৫ ডালপি  
S-০৪৯২ মাছা: সাইেয়দা আ ার মা: সাফােয়ত হাসেন ওয়াড_০৫ সাপটানা 
S-০৪৯৩ একাদশী রাণী অ ন চ  সন ওয়াড_০৬ বািনয়ারিদঘী 
S-০৪৯৪ আল আিমন ছরওয়ার ী আলী ওয়াড_০৬ ভাতরী 
S-০৪৯৫ মা: সাই ল আলম মা: আ ল কিরম ওয়াড_০৬ মদেনরচক 
S-০৪৯৬ মাছাঃমাহ জা খা ন মিশউর রহমান ওয়াড_০৬ আপনপাড়া 
S-০৪৯৭ সয়দ আ াহ আল এেলম সয়দ রািশ ল ইসলাম ওয়াড_০৬ উচাটারী 
S-০৪৯৮ মা: মন রায় ত িদেনশ রায় ওয়াড_০৬ ভাতরী 
S-০৪৯৯ মা : হািব র রহমান মা: আ র রহমান ওয়াড_০৬ ভাতরী 
S-০৫০০ মা: মাহ ল হাসান মা: আ  ইউ ফ ওয়াড_০৬ মা য়া মসিজদ 
S-০৫০১ মাছা: শামীমা আখতার ত ফেয়জ আহেমদ ওয়াড_০৭ উমলপাড়া 
S-০৫০২ মাঃ আ ল মিতন মাঃ আনাসার আলী ওয়াড_০৮ থানাপাড়া 
S-০৫০৩ রাফ রাফ আরা বগম র ম আলী ওয়াড_০৭ উমলপাড়া 
S-০৫০৪ মা : রা নবী মা র আল ইসলাম ওয়াড_০৭ াইভারভাড়া 
S-০৫০৫ মা: ম ল ইসলাম মা: শাম ল আলম ওয়াড_০৭ ফায়ারসািভস 
S-০৫০৬ আফেরাজা আ ার মা: আজাহার আলী ওয়াড_০৭ ফায়ারসািভস 
S-০৫০৭ মাছা: আ না পারভীন মা: আহেমদ আলী ওয়াড_০৭ বা পাড়া 
S-০৫০৮ মা : ফির ল ইসলাম মা: সিলম উ ীন ওয়াড_০৭ বা পাড়া 
S-০৫০৯ মাছাঃ মাহ দা খা ন মাঃ আঃ মা ান ওয়াড_০৭ বা পাড়া 
S-০৫১০ আন  মার রায় ত.রাধা চ  রায় ওয়াড_০৭ রাম  িমঃ 
S-০৫১১ মা: মাহ জার রহমান খ কার মা: মাতাহার হােসন খ কার ওয়াড_০৭ রাম  িমঃ 
S-০৫১২ া রানী রায় জনাথ রায় ওয়াড_০৭ রাম  িমঃ 
S-০৫১৩ মাছা: জাহানারা বগম মা: মিনর উি ন ওয়াড_০৭ রাম  িমঃ 
S-০৫১৪ মাছা: ফরেদৗসী সরকার মন র আলী সরকার ওয়াড_০৮ গাডপাড়া 
S-০৫১৫ হাজী মা : আওলাদ বীন পাশা মা : জিমর উ ীন পাশা ওয়াড_০৮ থানাপাড়া 
S-০৫১৬ উে   আরা আ ার ছােব র রহমান ওয়াড_০৮ থানাপাড়া 
S-০৫১৭ মা: মাহিসন হাসান উ াস মা: আ র রিহম ওয়াড_০৮ ব থানা পাড়া 
S-০৫১৮ মা: আ র রিহম িসি কী মা: আ র আিজজ ওয়াড_০৯ কািজটারী 
S-০৫১৯ মাছা: মাহিসনা আ ার তাি  মাহ ব আলম ওয়াড_০৯ িনউকলনী 
S-০৫২০ মা: শাম ল ইসলাম মা: ওবায় র রহমান ওয়াড_০৯ নামাটারী 

      


