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

ভিভিভি িক্র ২০১৯-২০২০ 

ইউভিয়ি        : ৬ িং র্াধর্পাশা  

 উপভিলা       : র্াবুগঞ্জ 

 জিলা           : র্ভরশাল। 

ক্রভর্ক

িং 

ভিভিভি র্ভিলার িার্ র্য়স  িাতীয় পভরিয়পত্র িম্বর ভপতা, স্বার্ী অথর্া অভিিার্ভকর িার্ পভরর্াভর 

সদস্য সংখ্যা 

ওয়াি ম 

িং 

গ্রার্ পাড়া/ 

র্িল্লা 

র্ন্তব্য 

০১. রাভির্া জর্গর্ রঞ্জু  37 2820738124 আর্দুল রাজ্জাক িাওলাদার 04 01 জগায়ালভদ মুশুভরয়া   

০২ লার্িী জর্গর্  31 6870538011 আছর্ আলী ফভকর  05 01 মুশুভরয়া   

০৩. জর্াসাাঃ ভরিা জর্গর্ 44 5070720734 র্ভছি িাওলাদার 04 01 মুশুভরয়া   

০৪. ভলভপ জর্গর্  30 5520727917 িাভর্দ জর্াল্লা 06 01 মুশুভরয়া   

০৫. মুক্তা  28 8251738426 িাভলর্ িাওলাদার  04 01 মুশুভরয়া   

০৬. শার্সুভেিার জর্গর্ 47 8670759573 জ ারভশদ আলী ভসকদার  04 01 জগায়ালভদ মুশুভরয়া   

০৭. জর্াসাাঃ আলর্তাি জর্গর্  47 5970740352 আর্দুর রির্াি সরদার  03 01 মুশুভরয়া   

০৮. জর্াসাাঃ জরিািা জর্গর্  42 4170739322 জর্াাঃ রুস্তর্ শরীফ 05 01 মুশুভরয়া   

০৯. কাকলী আক্তার লাকী  31 9122351076 আাঃ র্াোি 04 01 জগায়ালভদ মুশুভরয়া   

১০. জর্াসাাঃ িাভসর্া জর্গর্  48 0610367674089 আাঃ রভির্  াি 06 01 মুশুভরয়া   

১১. আিা রািী দাস  45 5970747928 অর্ল্য কর্ মকার  07 01 জগায়ালভদ মুশুভরয়া   

১২. িাির্া জর্গর্ 37 3720744790 জর্াাঃ নুরু মৃধা 05 01 জগায়ালভদ মুশুভরয়া   

১৩. জর্াসাাঃ ভলিা  াির্ 31 1459175202 জর্াাঃ ফভরদ আকি 03 01 মুশুভরয়া   

১৪. জর্াসাাঃ িাভসর্া জর্গর্  42 4170532503 আব্দুল গভি সরদার 05 01 মুশুভরয়া   

১৫. জর্াসাাঃ মুু্ক্তা জর্গর্  32 4620751372 জর্াাঃ আতািার িাং 04 01 মুশুভরয়া   

১৬. জর্াসাাঃ জর া জর্গর্  32 1470718154 জর্াাঃ আিসার িাওলাদার  04 01 মুশুভরয়া   

১৭. জর্াসাাঃ িাভছর্া জর্গর্  49 3720551013 জর্াাঃ আর্ভিদ আালী  াি  06 01 মুশুভরয়া   

১৮. জর্াসাাঃ রাভশদা জর্গর্  39 1470720184 মুিছুর আলী  াি  05 01 মুশুভরয়া   
 

চূড়ান্ত তাভলকা প্রস্তুতকারী:  

স্বাক্ষর                       : 

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

ওয়াি ম িং                   : 

স্বাক্ষর                                : 

পদর্ী                                 : সিাপভত, ইউ. ভপ ভিভিভি র্ভিলা র্াছাই কভর্টি 

 

স্বাক্ষর                        : 

পদর্ী                        : উপভিলা র্ভিলা ভর্ষয়ক কর্ মকতমা 

সদস্য-সভির্, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি/ ইউএিও কর্তমক অভপ মত দাভয়ব প প্রাত ক কর্ মকতমার 

ওয়াি ম িং                   : 

চূড়ান্ত তাভলকা অনুভর্াদিকারী    :  

স্বাক্ষর                                 :  

পদর্ী                                  : উপভিলা ভির্ মািী অভফসার (ইউ এি ও) 

                                           সিাপভত, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি  

‘‘শেখ হাসিনার বারতা 

নারী-পুরুষ িমতা’’ 

ছক-৩ 



 

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

ভিভিভি িক্র ২০১৯-২০২০ 

ইউভিয়ি: ৬ িং র্াধর্পাশা                   উপভিলা: র্াবুগঞ্জ                           জিলা: র্ভরশাল। 

ক্রভর্ক

িং 

ভিভিভি র্ভিলার িার্ র্য়স িাতীয় পভরিয়পত্র িম্বর ভপতা, স্বার্ী অথর্া অভিিার্ভকর িার্ পভরর্াভর 

সদস্য সংখ্যা 

ওয়াি ম 

িং 

গ্রার্ পাড়া/ 

র্িল্লা 

র্ন্তব্য 

19. জর্াসাাঃ ভিরু জর্গর্ 43 4620750861 লভতফ িাওলাদার  04 01 মুশুভরয়া   

20. রাভশদা  43 4170535548 আাঃ গভি ফরািী  06 01 জগায়ালভদ মুশুভরয়া   

21. কািল জর্গর্  40 3720926447 িব্বার িাওলাদার  05 01 মুশুভরয়া   

22. জর্াসাাঃ িািমুি িািার  39 5970745559 আভশ মদ আলী িাওলাদার  04 01 মুশুভরয়া   

23. র্াকসুদা জর্গর্  37 9120530952 রাভি আরী িাং  04 01 মুশুভরয়া   

24. জর্াসাাঃ মুক্তা  30 6887892351 জর্াাঃ এভেন্দার িাওলাদার  05 01 মুশুভরয়া   

25. রুভর্িা জর্গর্  34 5970928205 জর্ািাম্মদ 05 01 জগালভদয়া মুশুভরয়া   

26. জর্াসাাঃ পারিীি জর্গর্  35 3703942817 জর্াাঃ আাঃ  াভলক জর্াল্লা  05 01 মুশুভরয়া   

27. কল্পিা রািী দাস  48 4620558124 অভর্ল িন্দ্র দাস  05 01 মুশুভরয়া   

28. জর্াসাাঃ রুভপয়া জর্গর্  44 1920947783 আশ্রার্ আলী মুন্সী  04 01 মুশুভরয়া   

29. জর্াসাাঃ রভির্া জর্গর্  48 7320743599 নুর র্ির্র্দ সরদার 04 01 মুশুভরয়া   

30. পারুল জর্গর্  35 0610367672790 ফভরদ উভিি িাওলাদার  04 01 মুশুভরয়া   

31. জর্াসাাঃ নুর িািাি জর্গর্ 35 9120918710 জর্াাঃ শাি িািাি র্ভল্লক 04 01 মুশুভরয়া   

32. সুভিতা রািী দাস  50 7770536394 ভর্িয় কৃষ্ণ দাস  05 01 মুশুভরয়া   

33. ভরিা জর্গর্  35 3270910650 জর্ািাভছর্ িাওলাদার 05 01 মুশুভরয়া   

34. জর্াসাাঃ ভলভপ জর্গর্  42 1470724129 আলতাফ দফাদার 04 01 মুশুভরয়া   

35. শাভিনূর  37 2690243794541 কার্াল জিাভসি ভসকদার  04 01 মুশুভরয়া   

36. র্াসুদা  35 4620947871 আাঃ িাভকর্ িাওলাদার 05 02 র্াদলা   

37. তিভর্িা  40 3721088577 আর্ভিদ 05 02 র্াদলা   

38. রর্া আক্তার  32 8670902017 র্াভিক  ভলফা 06 02 র্াদলা   

39. সু ী  38 3270867009 আাঃ র্াভলক গাইি  05 02 র্াদলা   
 

চূড়ান্ত তাভলকা প্রস্তুতকারী:  

স্বাক্ষর                       : 

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

ওয়াি ম িং                   : 

স্বাক্ষর                                : 

পদর্ী                                 : সিাপভত, ইউ. ভপ ভিভিভি র্ভিলা র্াছাই কভর্টি 

 

স্বক্ষর                        : 

পদর্ী                        : উপভিলা র্ভিলা ভর্ষয়ক কর্ মকতমা 

সদস্য-সভির্, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি/ ইউএিও কর্তমক অভপ মত দাভয়ব প প্রাত ক কর্ মকতমার 

ওয়াি ম িং                   : 

চূড়ান্ত তাভলকা অনুভর্াদিকারী    :  

স্বাক্ষর                                 :  

পদর্ী                                  : উপভিলা ভির্ মািী অভফসার (ইউ এি ও) 

                                           সিাপভত, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি  

‘‘শেখ হাসিনার বারতা 

নারী-পুরুষ িমতা’’ 

ছক-৩ 



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

ভিভিভি িক্র ২০১৯-২০২০ 

ইউভিয়ি: ৬ িং র্াধর্পাশা                   উপভিলা: র্াবুগঞ্জ                           জিলা: র্ভরশাল। 

ক্রভর্ক

িং 

ভিভিভি র্ভিলার িার্ র্য়স িাতীয় পভরিয়পত্র িম্বর ভপতা, স্বার্ী অথর্া অভিিার্ভকর িার্ পভরর্াভর 

সদস্য সংখ্যা 

ওয়াি ম 

িং 

গ্রার্ পাড়া/ 

র্িল্লা 

র্ন্তব্য 

40 র্য়িা  47 5520916650 র্াভলক িাং  06 02 র্াদলা    

41 র্াছুর্া আকতার  30 9147101969 জর্াাঃ রির্ালী গাইি  04 02 র্াদলা   

42 র্ািামুদা জর্গর্  35 6870881320 িাভর্বুর রির্াি ব্যাপারী  05 02 র্াদলা   

43 জশফালী  31 2820931737 কার্াল  াি  05 02 র্াদলা   

44 জর্াসাাঃ পারুল  42 9120924635 সভফউিীি ির্ািার  05 02 র্াদলা   

45 আভলা রায়  31 1922884853 অিীল রায়  05 02 িন্দ্রপাড়া   

46 ভর্ভথ রািী রায়  36 1470532324 জদবু িারায়ণ িন্দ্র দাস  05 02 িন্দ্রপাড়া   

47 লাইজু জর্গর্  48 8221078432 জর্াাঃ  াভলক জর্পাভর 07 02 িন্দ্রপাড়া   

48 িয়ন্তী রািী িক্রর্তী  42 2820930630 ভপ্রয়লাল রায়  04 02 িন্দ্রপাড়া   

49 ঝুমুর জর্পারী  39 7230936557 রর্িী জর্পারী  05 02 িন্দ্রপাড়া   

50 রীতা রািী র্ালা  42 0610367674307 শংকর র্ালা  05 02 িন্দ্রপাড়া   

51 সন্ধ্যা রািী িালদার  40 7321088705 কৃষ্ণ কান্ত িালদার  05 02  র্াদলা    

52 ভলভপ  33 9121075510 আইয়ুর্ আলী  05 02 িন্দ্রপাড়া   

53 র্ীিা রািী জদর্িাথ  46 3270196193 শ্যার্ সুন্দর জদর্িাথ  06 02 িন্দ্রপাড়া   

54 জর্াসাাঃ শািিাি  াির্  37 7340155329 জর্াাঃ শািিািাি জর্াল্লা  05 02 িন্দ্রপাড়া   

55 র্াসন্তী রািী জর্পাভর 41 9560231996 িভরপদ িালদার 05 02 িন্দ্রপাড়া   

56 জর্াসাাঃ সারভর্ি আক্তার  26 5547803444 জর্াাঃ আভিি উল্লাি  05 02 র্াদলা    

57 িাভছর্া জর্গর্  40 5970563234  াভলক সরদার  06 02 র্াদলা    

58 লুৎফা  43 3720559867 কাভর্ি সরদার  06 02 র্াদলা   

59 নুপুর  34 6870939599 রির্াি জর্াল্লা  05 02 র্াদলা    

60 ভর্উটি জর্গর্ 40 1920575195 জসরাজুল ইসলার্  06 02 র্াদলা    
 

চূড়ান্ত তাভলকা প্রস্তুতকারী:  

স্বাক্ষর                       : 

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

ওয়াি ম িং                   : 

স্বাক্ষর                                : 

পদর্ী                                 : সিাপভত, ইউ. ভপ ভিভিভি র্ভিলা র্াছাই কভর্টি 

 

স্বক্ষর                        : 

পদর্ী                        : উপভিলা র্ভিলা ভর্ষয়ক কর্ মকতমা 

সদস্য-সভির্, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি/ ইউএিও কর্তমক অভপ মত দাভয়ব প প্রাত ক কর্ মকতমার 

ওয়াি ম িং                   : 

চূড়ান্ত তাভলকা অনুভর্াদিকারী    :  

স্বাক্ষর                                 :  

পদর্ী                                  : উপভিলা ভির্ মািী অভফসার (ইউ এি ও) 

                                           সিাপভত, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি  

 

‘‘শেখ হাসিনার বারতা 

নারী-পুরুষ িমতা’’ 

ছক-৩ 



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

ভিভিভি িক্র ২০১৯-২০২০ 

ইউভিয়ি: ৬ িং র্াধর্পাশা                   উপভিলা: র্াবুগঞ্জ                           জিলা: র্ভরশাল। 

ক্রভর্ক

িং 

ভিভিভি র্ভিলার িার্ র্য়স িাতীয় পভরিয়পত্র িম্বর ভপতা, স্বার্ী অথর্া অভিিার্ভকর িার্ পভরর্াভর 

সদস্য সংখ্যা 

ওয়াি ম 

িং 

গ্রার্ পাড়া/ 

র্িল্লা 

র্ন্তব্য 

61 আভলা জর্গর্  33 9120883039 জর্াাঃ িয়িাল  04 02 র্াদলা    

62 শািািাি  31 7770936196 শািািাি  04 02 র্াদলা   

63 সারভর্ি আক্তার  34 5520541169 আফছার উিীি িাওলাদার 05 02 র্াদলা   

64 জর্াসাাঃ পারিীি আক্তার 27 3301742585 জর্াাঃ আভিায়ার জিাভসি  04 02 িন্দ্রপাড়া   

65 ভশ া রািী দাস  43 7320938769 প্রর্ািন্দ দাস 03 02 িন্দ্রপাড়া   

66 শাভিনুর জর্গর্ 48 6420880426 িাভতর্ আলী িাওলাদার  04 02 িন্দ্রপাড়া   

67 জর্াসাাঃ র্িজু আরা জর্গর্  48 1909792671 র্তভলর্ আলী  াি 05 02 র্াদলা    

68 জর্াসাাঃ ফাভতর্া জর্গর্  32 3720689730 আব্দুল র্াভলক িাং 05 02 পাঃ পাংশা   

69 মুকুল জর্গর্  45 6870928030 র্ভিদ িাওলাদার  05 02 িন্দ্রপাড়া   

70 শংকরী রািী দাস  40 1010274304 গভিশ িন্দ্র দাস  04 02 িন্দ্রপাড়া   

71  াভদিা 44 0610367675222 র্ভিিউিীি িাওলাদার 04 02 র্াদলা   

72 ঈর্ানুর  40 5520877571 আসাদুল িাওলাদার 06 02 র্াদলা    

73 লার্িী 25 19950610367000024 কাভদর মৃধা  04 02 র্াদলা    

74 শািািাি  33 3270917549 সাভির্ আলী 05 02 র্াদলা    

75 অিাভর্কা আক্তার  24 3751735998 জর্াাঃ র্াচ্চু জর্াল্লা  05 02 র্াদলা   

76 জর্াসাাঃ ভলভপ আক্তার  31 2385573908 জর্াাঃ আাঃ র্ভতি  04 02 র্াদলা   

77 জর্ৌসুর্ী আক্তার  29 4201727015 জদভলায়ার জিাভসি  05 02 িন্দ্রপাড়া   

78 ফাভতর্া আক্তার জরািী 43 1920954953 জর্াসভলর্ আলী িাওলাদার  04 02 িন্দ্রপাড়া   

79 িাভসর্া জর্গর্  42 6870934814 জসকান্দার র্াভি 04 02 িন্দ্রপাড়া   

80 িম্পা রািী  48 1920917786 ভর্ভিাদ রায়  05 02 িন্দ্রপাড়া   

81 কর্লা জর্গর্  47 1470528710 আক্তার জিাভসি িাং 05 02 র্াদলা    

82 ভপভপাভল জর্গর্  50 0610367674678 আতািার িাং  04 02 িন্দ্রপাড়া   

83 র্ািামুদা আক্তার  30 2401756578 আিািার আলী  04 02 র্াদলা   
 

চূড়ান্ত তাভলকা প্রস্তুতকারী:  

স্বাক্ষর                       : 

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

ওয়াি ম িং                   : 

স্বাক্ষর                                : 

পদর্ী                                 : সিাপভত, ইউ. ভপ ভিভিভি র্ভিলা র্াছাই কভর্টি 

 

স্বক্ষর                        : 

পদর্ী                        : উপভিলা র্ভিলা ভর্ষয়ক কর্ মকতমা 

সদস্য-সভির্, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি/ ইউএিও কর্তমক অভপ মত দাভয়ব প প্রাত ক কর্ মকতমার 

ওয়াি ম িং                   : 

চূড়ান্ত তাভলকা অনুভর্াদিকারী    :  

স্বাক্ষর                                 :  

পদর্ী                                  : উপভিলা ভির্ মািী অভফসার (ইউ এি ও) 

                                           সিাপভত, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি  

‘‘শেখ হাসিনার বারতা 

নারী-পুরুষ িমতা’’ 

ছক-৩ 



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

ভিভিভি িক্র ২০১৯-২০২০ 

ইউভিয়ি: ৬ িং র্াধর্পাশা                   উপভিলা: র্াবুগঞ্জ                           জিলা: র্ভরশাল। 

ক্রভর্ক

িং 

ভিভিভি র্ভিলার িার্ র্য়স িাতীয় পভরিয়পত্র িম্বর ভপতা, স্বার্ী অথর্া অভিিার্ভকর িার্ পভরর্াভর 

সদস্য সংখ্যা 

ওয়াি ম 

িং 

গ্রার্ পাড়া/ 

র্িল্লা 

র্ন্তব্য 

84 রুর্া আক্তার 30 4623527126 জর্াাঃ আাঃ িভলল  াি 05 02 িন্দ্রপাড়া   

85 জর্াসাাঃ লাইজু জর্গর্  27 3751730908 জর্াাঃ রির্ জর্াল্লা  04 02 র্াদলা    

86 ফভরদা জর্গর্  44 3720891443 আভশদ িাওলাদার 05 02 র্াদলা   

87 র্ভর্তা রািী দাস  37 1470540525 রিভিৎ সূত্র ধর  04 02 িন্দ্রপাড়া   

88 সভিয়া জর্গর্  35 3720559917 িাভদস িাওলাদার 05 02 িন্দ্রপাড়া   

89 িাির্া জর্গর্  50 7320559011 আলাউভিি জর্াল্লা  05 02 িন্দ্রপাড়া   

90 িাভছর্া 48 6420921899 র্ভর্ি উভিি  04 02 র্াদলা   

91 জর্াসাাঃ ফাভতর্া জর্গর্  30 9151700672 জর্াশাভরফ িাওলাদার  04 02 িন্দ্রপাড়া   

92 জিাসিা রািী িক্রর্তী 37 7770882715 টিভকি কুর্ার ভসং 04 02 র্াদলা   

93 জর া  34 06103676765715 জদভলায়ার জিাভসি জর্াল্লা 04 02 র্াদলা   

94 ইয়াসভর্ি জর্গর্ 42 0610367675305 র্ভিবুর রির্াি িাওলাদার 04 02 র্াদলা   

95 তাভিয়া আক্তার  29 6857805771 জর্াাঃ রির্ালী গাইি  05 02 র্াদলা   

96 ভফভরািা জর্গর্  32 0610367674620 জর্াাঃ ভলটি সদ মার 04 02 িন্দ্রপাড়া   

97 রভির্া আক্তার  30 1494860966 আাঃ গভি সরদার  04 03 রর্ীন্দ্রিগর   

98 জর্াসাাঃ পারুল জর্গর্  40 3709043511 জর্াাঃ কাঞ্চি ফরািী  06 03 রর্ীন্দ্রিগর   

99 জর্াসাাঃ সার্ানুর জর্গর্ 32 9121073853 জর্াাঃ আলী আিাম্মদ িাওলাদার 05 03 রর্ীন্দ্রিগর   

100 শার্ািা আক্তার  32 2820830590 জর্াাঃ ইসর্াইল জর্াল্লা  05 03 পাঃ পাংশা   

101 জর্াসাাঃ তাছভলর্া জর্গর্ 50 6420958982 িাভসর্ িাং  08 03 রর্ীন্দ্রিগর   

102 জর্াসাাঃ  াভদিা জর্গর্ 37 4170829222 জর্াাঃ আরর্ আলী  ভসকদার 05 03 রর্ীন্দ্রিগর   

103 সুভর্ আক্তার  31 7804174006 জর্াাঃ শািিািাি িাং  04 03 রর্ীন্দ্রিগর   

104 জর্াসাাঃ ভর্তু আক্তার  30 5994010832 জর্াাঃ রভফকুল ইসলার্ িাওলাদার 04 03 রর্ীন্দ্রিগর   

105 র্ারুফা  াির্ ঝুমুর 28 2404192722 জর্ায়াভজ্জর্ জর্াল্লা  05 03 রর্ীন্দ্রিগর   

106 জর্াসাাঃ সাভিদা পারিীি  45 0610367676909 ভফভরাি জিাভসি  05 03 পাঃ পাংশা   
 

চূড়ান্ত তাভলকা প্রস্তুতকারী:  

স্বাক্ষর                       : 

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

ওয়াি ম িং                   : 

স্বাক্ষর                                : 

 

পদর্ী                                 : সিাপভত, ইউ. ভপ ভিভিভি র্ভিলা র্াছাই কভর্টি 

 

স্বক্ষর                        : 

পদর্ী                        : উপভিলা র্ভিলা ভর্ষয়ক কর্ মকতমা 

সদস্য-সভির্, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি/ ইউএিও কর্তমক অভপ মত দাভয়ব প প্রাত ক কর্ মকতমার 

ওয়াি ম িং                   : 

চূড়ান্ত তাভলকা অনুভর্াদিকারী    :  

স্বাক্ষর                                 :  

পদর্ী                                  : উপভিলা ভির্ মািী অভফসার (ইউ এি ও) 

                                           সিাপভত, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি  

‘‘শেখ হাসিনার বারতা 

নারী-পুরুষ িমতা’’ 

ছক-৩ 



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

ভিভিভি িক্র ২০১৯-২০২০ 

ইউভিয়ি: ৬ িং র্াধর্পাশা                   উপভিলা: র্াবুগঞ্জ                           জিলা: র্ভরশাল। 

ক্রভর্ক

িং 

ভিভিভি র্ভিলার িার্ র্য়স িাতীয় পভরিয়পত্র িম্বর ভপতা, স্বার্ী অথর্া অভিিার্ভকর িার্ পভরর্াভর 

সদস্য সংখ্যা 

ওয়াি ম 

িং 

গ্রার্ পাড়া/ 

র্িল্লা 

র্ন্তব্য 

107 জর্াসাাঃ তাছভলর্া জর্গর্  42 4170951497 জর্াাঃ মুিািার ঢালী 05 03 রর্ীন্দ্রিগর   

108 অজুফা জর্গর্  48 2370960508 তাভির িাং 05 03 পাঃ পাংশা   

109 জরভর্কা সুলতািা 25 2393786989 ভলয়াকত আলী িাং  07 03 পাঃ পাংশা    

110 িাির্া 42 19782694813888024 কাভদর আলী ভশকদার  04 03 পাঃ পাংশা    

111 জর্াসাাঃ জরনু জর্গর্ 37 5070819668 জিাভসি িাং  09 03 পাঃ পাংশা    

112 শািািাি জর্গর্ 40 1471057669 র্োি িাং  05 03 রর্ীন্দ্রিগর   

113 জর্াসাাঃ নুপুর জর্গর্  34 9120827085 জর্াাঃ আব্দুল  াভলক সরদার 03 03 পাঃ পাংশা   

114 জর্াসাাঃ ঝুমুর আক্তার  31 5095083597 জর্াাঃ নুরুল ইসলার্  05 03 রর্ীন্দ্রিগর   

115  আভর্িা  27 2350730780 জর্াাঃ আভিায়ার জিাভসি 04 03 রর্ীন্দ্রিগর   

116 জর্াসাাঃ তাভিয়া  38 5070663579 জর্াাঃ শাি আলর্ জর্াল্লা  05 03 পাঃ পাংশা    

117 জর্াসাাঃ িাভছর্া জর্গর্ 38 6870687495 জর্াাঃ ছাভদর্ আলী  05 03 রর্ীন্দ্রিগর   

118 শাভিনুর জর্গর্  40 5520952341 আাঃ রাজ্জাক িাং 05 03 জদভিরগভত   

119 জর্াসাাঃ নুরিািাি  46 2820831648 িাি ভর্য়া ব্যাপারী  05 03 জদভিরগভত   

120 িাভগ মস জর্গর্  38 3270669181 জর্াাঃ শুকুর ভর্য়া 04 03 পাঃ পাংশা    

121 িাভিিা জর্গর্ 40 6420832096 আাঃ  াভলক  05 03 পাঃ পাংশা    

122 লাভক আকতার 29 5058178327 জর্াাঃ র্ািাবুর্ আলর্  04 03 রর্ীন্দ্রিগর   

123 জর্াসাাঃ রুভশয়া জর্গর্  42 2370832194 জর্াাঃ জগাঞ্জর্ জর্পারী 03 03 রর্ীন্দ্রিগর   

124 সুভর্  31 2610413939745 জর্াাঃ রাজু  04 03 পাঃ পাংশা    

125 জসািাভগ অভধকারী  35 1470802016 িভগি িালদার 05 04 র্াড়ড় ালী   

126 র্াভিনুর জর্গর্  45 8220938099 আিছার র্ভল্লক 06 04 িাভদর্াসকাঠি   

127 র্ীিা জর্গর্ 34 1470575687 জর্াাঃ আলর্গীর তালুকদার 05 04 র্াড়ড় ালী   

128 জর্াসাাঃ  াভদিা জর্গর্ 26 19940610367000271 কািী আবুল জিাভসি  05 04 র্াড়ড় ালী   
 

চূড়ান্ত তাভলকা প্রস্তুতকারী:  

স্বাক্ষর                       : 

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

ওয়াি ম িং                   : 

স্বাক্ষর                                : 

পদর্ী                                 : সিাপভত, ইউ. ভপ ভিভিভি র্ভিলা র্াছাই কভর্টি 

 

স্বক্ষর                        : 

পদর্ী                        : উপভিলা র্ভিলা ভর্ষয়ক কর্ মকতমা 

সদস্য-সভির্, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি/ ইউএিও কর্তমক অভপ মত দাভয়ব প প্রাত ক কর্ মকতমার 

ওয়াি ম িং                   : 

চূড়ান্ত তাভলকা অনুভর্াদিকারী    :  

স্বাক্ষর                                 :  

পদর্ী                                  : উপভিলা ভির্ মািী অভফসার (ইউ এি ও) 

                                           সিাপভত, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি  

 

‘‘শেখ হাসিনার বারতা 

নারী-পুরুষ িমতা’’ 

ছক-৩ 



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

ভিভিভি িক্র ২০১৯-২০২০ 

ইউভিয়ি: ৬ িং র্াধর্পাশা                   উপভিলা: র্াবুগঞ্জ                           জিলা: র্ভরশাল। 

ক্রভর্ক

িং 

ভিভিভি র্ভিলার িার্ র্য়স িাতীয় পভরিয়পত্র িম্বর ভপতা, স্বার্ী অথর্া অভিিার্ভকর িার্ পভরর্াভর 

সদস্য সংখ্যা 

ওয়াি ম 

িং 

গ্রার্ পাড়া/ 

র্িল্লা 

র্ন্তব্য 

129 রাভশদা জর্গর্  48 5070572994 আর্দুল  াভলক িাওলাদার 06 04 িাভদর্াস কাঠি   

130 ভর্িারা জর্গর্  50 0610367678419 িাভলর্ িাওলাদার  04 04 িাভদর্াস কাঠি   

131 জিসভর্ি  30 19900610367000284 জর্ল্লাল জর্াল্লা  07 04 িাভদর্াস কাঠি   

132 রাভশদা জর্গর্ 37 6870944904 জর্াাঃ ইউছুর্ সরদার 05 04 িাভদর্াস কাঠি   

133 পুতুল  াির্  30 2821335466 রউফ  ন্দকার 06 04 র্াড়ই াভল   

134 ঝুর্া রািী র্াইি  27 6004179690 কালািাঁদ র্াইি  05 04 র্াড়ই াভল   

135 লাইজু জর্গর্ 35 2370593366 আসরাফ আলী  04 04 র্াড়ই াভল   

136 ফাভতর্া  াির্  24 5101706371 জর্াাঃ ইসািাক আলী িাওলাদার 05 04 িাভদর্াস কাঠি   

137 লাকী জর্গর্  33 19871592830129108 জর্াাঃ জর্ার্ারক 04 04 র্াড়ই াভল   

138 র্ীিা জর্গর্  32 5970833223 বুরজুক আলী িাওলাদার 04 04 র্াড়ই াভল   

139 জর্াসাাঃ অভর্তমর্াি  47 3720951494 জর্াাঃ র্গরর্ আলী িাং 04 04 িাভদর্াস কাঠি   

140 জর্াসাাঃ কািল জর া 32 7323951143 আাঃ সাত্তার িাওলাদার 04 04 র্াড়ই াভল   

141 পুষ্প রািী ভর্ভি 46 0610367678248 ভদলীপ িন্দ্র ভর্িী 05 04 র্াড়ই াভল   

142 জর্াসাাঃ  াভদিা 30 6400401375 জর্াাঃ শািিািাি  05 04 র্াড়ই াভল   

143 র্াকসুদা জর্গর্  40 0610367678671 ইউনুর্ আভল র্ভল্লক 06 04 র্াড়ই াভল   

144 ফভরদা ইয়াসভর্ি  38 0610367678648 ইয়ানুি িাওলাদার 06 04 র্াড়ই াভল   

145 জর্াসাাঃ পারিীি জর্গর্ 33 2370821858 জর্াাঃ িভলল সরদার  04 04 িাভদর্াসকাঠি   

146 মুভে আক্তার  27 19930610367000498 আর্দুল গভি িাওলাদার  06 04 িাভদর্াসকাঠি   

147  র্ভি 29 1903000451 জর্াাঃ ফিলু িাওলাদার 05 04 র্াড়ই াভল   

148 জর্াসাাঃ পারিীি জর্গর্ 38 4170936514 আাঃ কাভদর িাওলাদার 06 04 িাভদর্াসকাঠি   

149 জর্াসাাঃ কািল জর্গর্  28 0610367678948 জর্াাঃ মুিািার আলী সরদার 05 04 িাভদর্াসকাঠি   

150 িাভছর্া জর্গর্  43 8670842478 আব্দুল িাভর্দ িাওলাদার 07 04 র্াড়ই াভল   
 

চূড়ান্ত তাভলকা প্রস্তুতকারী:  

স্বাক্ষর                       : 

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

ওয়াি ম িং                   : 

স্বাক্ষর                                : 

পদর্ী                                 : সিাপভত, ইউ. ভপ ভিভিভি র্ভিলা র্াছাই কভর্টি 

 

স্বক্ষর                        : 

পদর্ী                        : উপভিলা র্ভিলা ভর্ষয়ক কর্ মকতমা 

সদস্য-সভির্, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি/ ইউএিও কর্তমক অভপ মত দাভয়ব প প্রাত ক কর্ মকতমার 

ওয়াি ম িং                   : 

চূড়ান্ত তাভলকা অনুভর্াদিকারী    :  

স্বাক্ষর                                 :  

পদর্ী                                  : উপভিলা ভির্ মািী অভফসার (ইউ এি ও) 

                                           সিাপভত, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি  

 

‘‘শেখ হাসিনার বারতা 

নারী-পুরুষ িমতা’’ 

ছক-৩ 



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

ভিভিভি িক্র ২০১৯-২০২০ 

ইউভিয়ি: ৬ িং র্াধর্পাশা                   উপভিলা: র্াবুগঞ্জ                           জিলা: র্ভরশাল। 

ক্রভর্ক

িং 

ভিভিভি র্ভিলার িার্ র্য়স িাতীয় পভরিয়পত্র িম্বর ভপতা, স্বার্ী অথর্া অভিিার্ভকর িার্ পভরর্াভর 

সদস্য সংখ্যা 

ওয়াি ম 

িং 

গ্রার্ পাড়া/ 

র্িল্লা 

র্ন্তব্য 

151 ভরিা জর্গর্  39 4620841587 ওিার্ ভসকদার 04 04 র্াড়ই াভল   

152 সুভিত্রা রািী ভসকদার  23 7354207610 প্রফুল্ল িদ্র 04 04 িাভদর্াসকাঠি   

153 জর্াসাাঃ কভিনুর জর্গর্ 34 6870940126 কালু মৃধা  05 04 িাভদর্াসকাঠি   

154 জরভর্কা সুলতািা 34 2370323151 িাঁি ভশকদার 03 04 র্াড়ই াভল   

155 র্র্তা রািী  38 1471064426 িগভদশ কৃত্তিীয়া 04 04 র্াড়ই াভল   

156 জগৌভর রািী িাওলাদার  33 5520577155 দুলাল িাওলাদার  05 04 র্াড়ই াভল   

157 জর্াসাাঃ িািািারা জর্গর্ 50 5520577858 জর্াাঃ জসভফর উভিি িাওলাদার 04 04 র্াড়ই াভল   

158 ইয়াসভর্ি 26 19940610367000527 জর্াাঃ ইউসুফ আলী িাওলাদার  05 04 র্াড়ই াভল   

159 কািল রািী  48 3720597206 িভর জর্ািি র্াড়ড় 04 04 র্াড়ই াভল   

160 ভলভপ রািী ভসংি  37 5520937342 ভির্াই িন্দ্র দাস 05 04 িাভদর্াসকাঠি   

161 আকভলর্া জর্গর্ 31 3292894114 ইসর্াইল ভশকদার 04 04 িাভদর্াসকাঠি   

162 সাভিদা জর্গর্  30 1010470076 জর্াাঃ জর্ার্াভরক আলী িাওলাদার 04 04 র্াড়ই াভল   

163 কািল রািী শীল  38 2820823405 জগৌতর্ িন্দ্র শীল 04 04 িাভদর্াসকাঠি   

164 র্ভিায়ারা জর্গর্ 42 3720598030 আদর্ আলী ভশকদার  04 04 র্াড়ই াভল   

165 র্াসুদা জর্গর্ 44 6420819127 শার্সুল িক 04 04 র্াড়ই াভল   

166 রুর্ািা ইসলার্ এভর্  33 5091885797 ইসর্াইল জিাভসি 04 04 র্াড়ই াভল   

167 ভদপা রািী ভিভত ক 26 5508958708 ভর্র্ল িন্দ্র িাওলাদার 04 04 র্াড়ই াভল   

168 তার্াো তার্াসুর্ 22 6904128664 জর্াাঃ িাভকর্ িাং  03 04 র্াড়ই াভল   

169 জর্াসাাঃ ভিরু জর্গর্ 56 8670575516 জর্াাঃ িভর্দ আলী ভশকদার 05 05 ফুলতলা   

170 কুলসুর্ ভর্ভর্ 45 9120891420 এসর্াইল িাওলাদার  05 05 লাফাভদ   

171 কািল আক্তার  23 5554160886 সসয়দ আর্ী আব্দুল্লাি িাঞ্জি 05 05 লাফাভদ   

172 ভর্িা জর্গর্  38 4600471140 র্ই র্ভিি জর্ারল 05 05 লাফাভদ   

173 িাভিরা জর্গর্ 40 1920880885 আবুল িাভসর্ 05 05 লাফাভদ   
174 

চূড়ান্ত তাভলকা প্রস্তুতকারী:  

স্বাক্ষর                       : 

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

ওয়াি ম িং                   : 

স্বাক্ষর                                : 

পদর্ী                                 : সিাপভত, ইউ. ভপ ভিভিভি র্ভিলা র্াছাই কভর্টি 

 

স্বক্ষর                        : 

পদর্ী                        : উপভিলা র্ভিলা ভর্ষয়ক কর্ মকতমা 

সদস্য-সভির্, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি/ ইউএিও কর্তমক অভপ মত দাভয়ব প প্রাত ক কর্ মকতমার 

ওয়াি ম িং                   : 

চূড়ান্ত তাভলকা অনুভর্াদিকারী    :  

স্বাক্ষর                                 :  

পদর্ী                                  : উপভিলা ভির্ মািী অভফসার (ইউ এি ও) 

                                           সিাপভত, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি  

‘‘শেখ হাসিনার বারতা 

নারী-পুরুষ িমতা’’ 

ছক-৩ 



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

ভিভিভি িক্র ২০১৯-২০২০ 

ইউভিয়ি: ৬ িং র্াধর্পাশা                   উপভিলা: র্াবুগঞ্জ                           জিলা: র্ভরশাল। 

ক্রভর্ক

িং 

ভিভিভি র্ভিলার িার্ র্য়স িাতীয় পভরিয়পত্র িম্বর ভপতা, স্বার্ী অথর্া অভিিার্ভকর িার্ পভরর্াভর 

সদস্য সংখ্যা 

ওয়াি ম 

িং 

গ্রার্ পাড়া/ 

র্িল্লা 

র্ন্তব্য 

174 রুনু জর্গর্ 39 7320863611 র্ন্টু িাওলাদার 04 05 লাফাভদ   

175 ভর্লভকস আক্তার  24 19960610367102738 আভিায়ারা জর্গর্  04 05 লাফাভদ   

176 সুইটি আক্তার  25 6448348448 ফারুক জিাভসি  04 05 লাফাভদ   

177 জর্াসাাঃ জিাসিা আক্তার  32 5070876734 জর্াাঃ আবুল িাভসর্  04 05 লাফাভদ   

178 জর্াসাাঃ ভরিা জর্গর্  36 3270548906 আাঃ র্াভরক িাং  05 05 লাফাভদ   

179 আসর্া আক্তার 27 7331668942 জর্াাঃ জর্াসভলর্ আলী ভশকদার 06 05 ফুলতলা   

180 সাভদয়া আক্তার  25 9575862090 জতারার্ ভর্য়া  05 05 লাফাভদ   

181 জর্াসাাঃ ভর্লভকছ আক্তার  28 1951784253 জর্াাঃ জর্ািাভম্মল িক িাওলাদার 04 05 লাফাভদ   

182 জর্াসাাঃ জিাছিা আক্তার 40 4170849188 জর্াাঃ ওিার্ শভরফ 05 05 লাফাভদ   

183 জরিািা জর্গর্ 42 8670915522 ইসিাক জর্াল্লা 02 05 লাফাভদ   

184 লার্িী জর্গর্ 29 4187485364 জর্াাঃ রর্ ভর্য়া 04 05 ফুলতলা   

185 জর্াসাাঃ জরাকসািা জর্গর্ 48 1010281911 জর্াাঃ িয়িভিি িাওলাদার 05 05 ফুলতলা   

186 িাভছর্া জর্গর্ 50 1470875376  ভর্রভিি জর্াল্লা 05 05 লাফাভদ   

187 কভিনুর জর্গর্ 40 6871101355 জর্াাঃ কাভদর িাওলাদার 07 05 লাফাভদ   

188 পারিীি আক্তার  43 8220848942 জর্াাঃ জর্াসভলর্ ভশকদার 06 05 লাফাভদ   

189 িাভসিা আকতার  32 1596540988362 জির্াভয়ত ভশকদার  04 05 ফুলতলা   

190 িাভসর্া জর্গর্  42 9560438765 আশ্রার্ আলী  05 05 লাফাভদ   

191 জর্াসাাঃ রুর্া জর্গর্  33 7770899297 িাভিফ জিাভসি  াি  05 05 ফুলতলা   

192 জর্াসাাঃ লা ী  াির্  32 5520882076 জগালার্ রসুল 06 05 লাফাভদ   

193 জর্াসাাঃ র্র্তাি 31 5070880132 আবুল কাভশর্ িাওলাদার 05 05 লাফাভদ   

194 পভপ জর্গর্  50 7781717652 সুলতাি আলী িাং  04 05 ফুলতলা   

195 জর্াসাাঃ লাইজু  32 9120557732 এসকান্দার  ভলফা  05 05 লাফাভদ   

196 ফভরদা পারিীি  34 8243571745 জর্াাঃ ফিলুল িক  াি 04 05 লাফাভদ   
 

চূড়ান্ত তাভলকা প্রস্তুতকারী:  

স্বাক্ষর                       : 

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

ওয়াি ম িং                   : 

স্বাক্ষর                                : 

পদর্ী                                 : সিাপভত, ইউ. ভপ ভিভিভি র্ভিলা র্াছাই কভর্টি 

 

স্বক্ষর                        : 

পদর্ী                        : উপভিলা র্ভিলা ভর্ষয়ক কর্ মকতমা 

সদস্য-সভির্, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি/ ইউএিও কর্তমক অভপ মত দাভয়ব প প্রাত ক কর্ মকতমার 

ওয়াি ম িং                   : 

চূড়ান্ত তাভলকা অনুভর্াদিকারী    :  

স্বাক্ষর                                 :  

পদর্ী                                  : উপভিলা ভির্ মািী অভফসার (ইউ এি ও) 

                                           সিাপভত, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি  

‘‘শেখ হাসিনার বারতা 

নারী-পুরুষ িমতা’’ 

ছক-৩ 



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

ভিভিভি িক্র ২০১৯-২০২০ 

ইউভিয়ি: ৬ িং র্াধর্পাশা                   উপভিলা: র্াবুগঞ্জ                           জিলা: র্ভরশাল। 

ক্রভর্ক

িং 

ভিভিভি র্ভিলার িার্ র্য়স িাতীয় পভরিয়পত্র িম্বর ভপতা, স্বার্ী অথর্া অভিিার্ভকর িার্ পভরর্াভর 

সদস্য সংখ্যা 

ওয়াি ম 

িং 

গ্রার্ পাড়া/ 

র্িল্লা 

র্ন্তব্য 

197 জর্াসাাঃ িাভছর্া জর্গর্ 38 6870895296 জর্ল্লাল িাকুয়া 05 05 লাফাভদ   

198 ভিপা  23 7801748802 জর্াকভসদ  05 05 ফুলতলা    

199 িাভছিা  37 1471341451 আশ্রার্ আলী িাওলাদার 04 05 ফুলতলা   

200 ভর্িারা জর্গর্  46 9560656291 রসুল আলী িাওলাদার 04 05 লাফাভদ   

201 মুক্তা জর্গর্ 32 0610367679728 িসীর্ িাওলাদার 04 05 ফুলতলা    

202 জর্াসাাঃ দুলুফা জর্গর্  40 3720859945 জর্াাঃ মুিািার আলী িাং 04 05 লাফাভদ   

203 শাভিনুর জর্গর্ 42 3720572803 র্ভর্ি উভিি িাওলাদার 04 05 লাফাভদ   

204 সাভদয়া পারিীি  28 1454197706 জর্াাঃ জর্াতািার জিাভসি 04 05 ফুলতলা   

205 আভ  আক্তার  28 6889157779 জর্াাঃ আলাউভিি  04 05 লাফভদ   

206 শাভিনুর  38 7770850274 িাভতর্ আভল  াি 04 05 লাফাভদ   

207 জর্াসাাঃ জিসভর্ি জর্গর্ 37 4170561064 জর্াাঃ িাভিফ জর্পারী 05 05 ফুলতলা    

208 িাভলয়া আকতার  31 8670824625 জর্াাঃ জদভলায়ার জিাভসি  াি  04 05 ফুলতলা    

209 শািািাি পারিীি  48 7771221467 আাঃ জছার্িাি  04 05 ফুলতলা    

210 সািভিদা  29 1468674401 আাঃ িভলল তালুকদার  05 05 লাফাভদ   

211 উভম্ম কুলসুর্  28 19920695130000003 িারুি অর রভশদ  04 05 ফুলতলা    

212 জর্াসাাঃ ভশভল্প জর্গর্  42 0610367680589 জর্াাঃ রভফকুল ইসলার্ সরদার  04 05 লাফাভদ   

213 জর্াসাাঃ শার্ািা 31 7320903326 জর্াাঃ ইউসুফ জিার্ািার  05 05 লাফাভদ   

214 জর্াসাাঃ ফাভতর্া জর্গর্  33 5520841767 জর্াাঃ ইব্রািীর্  াি 04 05 ফুলতলা    

215  াভদিা 35 4170851911 আর্দুল  াভলক  04 05 ফুলতলা    

216 জর্াসাাঃ কভিনুর জর্গর্  44 7320566388 আাঃ রির্াি সরদার  05 05 লাফাভদ   

217 শািািাি  31 1920919220 জর্াকভছদ জর্াল্লা 05 05 লাফাভদ   

218 ভরিা আক্তার  41 1909094227 জর্ায়াভজ্জর্ জিাভসি  04 06 গিাভলয়া    

219 জর্াসাাঃ ভিপা  36 9120900114 কািী র্কবুল আিভর্দ  04 06 গিাভলয়া   
 

চূড়ান্ত তাভলকা প্রস্তুতকারী:  

স্বাক্ষর                       : 

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

ওয়াি ম িং                   : 

স্বাক্ষর                                : 

পদর্ী                                 : সিাপভত, ইউ. ভপ ভিভিভি র্ভিলা র্াছাই কভর্টি 

 

স্বক্ষর                        : 

পদর্ী                        : উপভিলা র্ভিলা ভর্ষয়ক কর্ মকতমা 

সদস্য-সভির্, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি/ ইউএিও কর্তমক অভপ মত দাভয়ব প প্রাত ক কর্ মকতমার 

ওয়াি ম িং                   : 

চূড়ান্ত তাভলকা অনুভর্াদিকারী    :  

স্বাক্ষর                                 :  

পদর্ী                                  : উপভিলা ভির্ মািী অভফসার (ইউ এি ও) 

                                           সিাপভত, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি  

‘‘শেখ হাসিনার বারতা 

নারী-পুরুষ িমতা’’ 

ছক-৩ 



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

ভিভিভি িক্র ২০১৯-২০২০ 

ইউভিয়ি: ৬ িং র্াধর্পাশা                   উপভিলা: র্াবুগঞ্জ                           জিলা: র্ভরশাল। 

ক্রভর্ক

িং 

ভিভিভি র্ভিলার িার্ র্য়স িাতীয় পভরিয়পত্র িম্বর ভপতা, স্বার্ী অথর্া অভিিার্ভকর িার্ পভরর্াভর 

সদস্য সংখ্যা 

ওয়াি ম 

িং 

গ্রার্ পাড়া/ 

র্িল্লা 

র্ন্তব্য 

220 রুর্া ইসলার্  33 5071079387 জর্াাঃ রুহুল আভর্ি মৃধা  06 06 র্াধর্পাশা    

221 সাথী রািী ঘরার্ী  35 9120569398 ভর্র্ল িন্দ্র র্াড়ড়  04 06 র্াধর্পাশা   

222 কুলসুর্ জর্গর্  47 8670583205 জর্া ভলছ উিীি িাওলাদার  04 06 র্ীরপাশা    

223 সারভর্ি আক্তার  35 2820988109 জর্াাঃ জর্ািাভম্মল জিাভসি জর্াল্লা  05 06 জগায়ালর্াথাি    

224 ছাভর্িা আক্তার  39 1920593041 র্োি িাওলাদার  05 06 গিাভলয়া    

225 সুভর্ত্রা রািী ভশয়লী  48 9120968533 যতীি িন্দ্র র্ালা  05 06 জগায়ালর্াথাি    

226 জরভিিা জর্গর্  44 8220576774 জর্াাঃ মুিছুর শরীফ  04 06 গিাভলয়া   

227 শান্তিা রািী ভর্িী  29 19910615151000116 র্া ি লাল ভর্িী  05 06 র্ীরপাশা    

228 জিিারা জর্গর্ 40 0610367681696 জরিাউল কভরর্  06 06 র্ীরপাশা    

229 ভর্লভকস জর্গর্  40 8220974508 িাভসর্ জর্পারী  04 06 গিাভলয়া    

230 ভপয়ারা জর্গর্  36 6420573955 আাঃ লভতফ  04 06 র্ীরপাশা    

231 র্র্তাি জর্গর্  50 1920889068 আব্দুল রির্াি িাওলাদার  06 06 গিাভলয়া    

232 জর া রািী  42 7320973436 িভরি র্হুরী  04 06 জগায়ালর্াথাি    

233 ভর্িারা জর্গর্  35 7320880110 সবুর আলী িাওলাদার  06 06 গিাভলয়া    

234 িাছভরি জর্গর্  31 0610367679916 শািািাি িাওলাদার  04 06 গিাভলয়া    

235 জফরভদীসী জর্গর্  40 5970983358 জর্াাঃ আাঃ িাভকর্ 05 06 র্াধর্পাশা    

236 জশফাভল জর্গর্  48 0610367683651 আাঃ র্াভলক মৃধা  05 06 র্াধর্পাশা   

237 জর্াসাাঃ শািািাি পারিীি  41 4170969556 জর্াসভলর্ উভিি  06 06 র্ীরপাশা    

238 অভছয়া জর্গর্ 47 1470556927 আাঃ গফুর িাং  05 06 র্ীরপাশা    

239 জর্াসাাঃ রািী জর্গর্  37 0610367682580 জর্াাঃ িার্াল জিাভসি  াি  04 06 গিাভলয়া    

240 র্য়িা জর্গর্  41 8670586703 আব্দুল আভিি র্াভি  04 06 র্াধর্পাশা    

241 আভর্িা জর্গর্ 36 2370876951 জর্াাঃ জতাতাভর্য়া 04 06 গিাভলয়া    
 

চূড়ান্ত তাভলকা প্রস্তুতকারী:  

স্বাক্ষর                       : 

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

ওয়াি ম িং                   : 

স্বাক্ষর                                : 

পদর্ী                                 : সিাপভত, ইউ. ভপ ভিভিভি র্ভিলা র্াছাই কভর্টি 

 

স্বক্ষর                        : 

পদর্ী                        : উপভিলা র্ভিলা ভর্ষয়ক কর্ মকতমা 

সদস্য-সভির্, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি/ ইউএিও কর্তমক অভপ মত দাভয়ব প প্রাত ক কর্ মকতমার 

ওয়াি ম িং                   : 

চূড়ান্ত তাভলকা অনুভর্াদিকারী    :  

স্বাক্ষর                                 :  

পদর্ী                                  : উপভিলা ভির্ মািী অভফসার (ইউ এি ও) 

                                           সিাপভত, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি  

 

‘‘শেখ হাসিনার বারতা 

নারী-পুরুষ িমতা’’ 

ছক-৩ 



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

ভিভিভি িক্র ২০১৯-২০২০ 

ইউভিয়ি: ৬ িং র্াধর্পাশা                   উপভিলা: র্াবুগঞ্জ                           জিলা: র্ভরশাল। 

ক্রভর্ক

িং 

ভিভিভি র্ভিলার িার্ র্য়স িাতীয় পভরিয়পত্র িম্বর ভপতা, স্বার্ী অথর্া অভিিার্ভকর িার্ পভরর্াভর 

সদস্য সংখ্যা 

ওয়াি ম 

িং 

গ্রার্ পাড়া/ 

র্িল্লা 

র্ন্তব্য 

242 কভর্তা অভধকারী  40 7770859762 ভর্ভরন্দ্রিাথ  04 06 র্াধর্পাশা    

243 িাভসিা আক্তার  34 3701893939 মুিািার আলী  াি  06 06 র্ীরপাশা    

244 জিিার জর্গর্  47 7320872950 িাভসর্ র্ীরা  05 06 গিাভলয়া    

245 জসভলর্া জর্গর্ 35 8220875713 আলী জিাভসি তালুকদার  07 06 র্াধর্পাশা    

246 জর্াসাাঃ ভরর্া আক্তার  26 4175510272 িাভর্বুর রির্াি  05 06 র্াধর্পাশা    

247 ভসর্া রািী  32 7770565351 সুয় কান্ত শীল  06 06 র্াধর্পাশা    

248 ঝুমুর রািী র্ালা  22 19980610367000499 পভরর্ল িন্দ্র র্ালা  07 06 র্ীরপাশা    

249 জর্াসাাঃ িাভসিা জর্গর্  43 5520562231 জর্াাঃ িাভশর্ ভু্ ু্ঁইয়া  06 06 র্াধর্পাশা   

250 কািল ভর্শ্বাস  48 6420858828 র্ভিন্দ্র িালদার  04 06 র্াধর্পাশা   

251 পারিীি জর্গর্  35 1010288304 জসভকন্দার আলী  াি  05 06 র্াধর্পাশা   

252 ভিপা জর্গর্  33 3720871064 নুরুল িক মৃধা  07 06 র্াধর্পাশা   

253 র্ারুফা জর্গর্  36 1470950377 রুস্তর্ িাওলাদার  04 06 র্ীরপাশা    

254 কল্পিা র্ন্ডল  36 0610367683395 সতীশ র্ন্ডল  05 06 র্াধর্পাশা   

255 নুরুি িািার  42 2370566784 আবু তাভির  06 06 র্াধর্পাশা   

256 র্াথ মা ভর্শ্বাস  40 7770859747 শান্ত িালদার  04 06 র্াধর্পাশা   

257 জর্াসাাঃ িািািারা জর্গর্  50 4170871786 জসরাজুল িক  04 06 র্াধর্পাশা   

258 র্াকসুদা জর্গর্  45 4170866422 আবুল জিাভসি  াি  04 06 গিাভলয়া    

259 ভলিা সর্ািার  31 19890610367000058 ভর্শ্বভিৎ সর্ািার  05 06 র্াধর্পাশা   

260 জর্াসাাঃ তাসভলর্া জর্গর্   40 5970582184 আতািার আলী িাওলাদার  04 06 র্াধর্পাশা   

261 জর্াসাাঃ আভরফা জর্গর্  33 0610367682128 জর্ল্লাল জিাভসি  04 06 র্াধর্পাশা   

262 জর্াসাাঃ তািিীলা আক্তার  39 2820972830 আব্দুল র্ভতি সরদার  05 06 র্াধর্পাশা   

263 জর্াসাাঃ র্াছুর্া আিভম্মদ  47 5070945984 আভেল আলী িাওলাদার  05 06 র্াধর্পাশা   

264 জরাভিিা জর্গর্  31 6870978225 র্াবুল িাওলাদার  04 06 র্াধর্পাশা   
274 

চূড়ান্ত তাভলকা প্রস্তুতকারী:  

স্বাক্ষর                       : 

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

ওয়াি ম িং                   : 

স্বাক্ষর                                : 

পদর্ী                                 : সিাপভত, ইউ. ভপ ভিভিভি র্ভিলা র্াছাই কভর্টি 

 

স্বক্ষর                        : 

পদর্ী                        : উপভিলা র্ভিলা ভর্ষয়ক কর্ মকতমা 

সদস্য-সভির্, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি/ ইউএিও কর্তমক অভপ মত দাভয়ব প প্রাত ক কর্ মকতমার 

ওয়াি ম িং                   : 

চূড়ান্ত তাভলকা অনুভর্াদিকারী    :  

স্বাক্ষর                                 :  

পদর্ী                                  : উপভিলা ভির্ মািী অভফসার (ইউ এি ও) 

                                           সিাপভত, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি  

‘‘শেখ হাসিনার বারতা 

নারী-পুরুষ িমতা’’ 

ছক-৩ 



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

ভিভিভি িক্র ২০১৯-২০২০ 

ইউভিয়ি: ৬ িং র্াধর্পাশা                   উপভিলা: র্াবুগঞ্জ                           জিলা: র্ভরশাল। 

ক্রভর্ক

িং 

ভিভিভি র্ভিলার িার্ র্য়স িাতীয় পভরিয়পত্র িম্বর ভপতা, স্বার্ী অথর্া অভিিার্ভকর িার্ পভরর্াভর 

সদস্য সংখ্যা 

ওয়াি ম 

িং 

গ্রার্ পাড়া/ 

র্িল্লা 

র্ন্তব্য 

265 জর্াসাাঃ ফাভতর্া জর্গর্ (রুর্া)  40 8221091039 জর্াাঃ আাঃ রভশদ তালুকদার  04 06 র্াধর্পাশা   

266 স্বি মা রািী  26 3719622239 সুিাষ িন্দ্র শীল  05 06 র্াধর্পাশা   

267 লক্ষ্মী রািী িদ্র   31 19890610367676975 কালািাি দাস 05 06 র্াধর্পাশা   

268 জর্াসাাঃ ভসমু জর্গর্  37 2820578397 জর্াাঃ সার্সুল িক  05 06 জগায়ালর্াথাি   

269 সুর্ মিা  24 1008111492 জর্াাঃ জর্ার্ারক জিাভসি  04 06 র্াধর্পাশা   

270 জিাসভি আরা জর্গর্  39 7321105483 আাঃ কাভদর িাওলাদার  04 06 র্ীরপাশা    

271 রীতা রািী দাস  34 8220976768 ভিতযািন্দ দাস  04 06 র্াধর্পাশা   

272 সু ী  াির্  30 3298525712 রির্ালী ভর্শ্বাস  04 06 গিাভলয়া    

273 ইয়াসভর্ি  াির্  39 2370568665 আাঃ িভলল সরির্ত  05 06 জগায়ালর্াথাি    

274 ফারিািা জর্গর্  29 3701831582 লালভর্য়া র্য়াভত  04 06 র্াধর্পাশা   

275 জর্াসাাঃ রাভশদা জর্গর্  33 1470553114 আভল আকাকর্ার ভর্রা  06 06 গিাভলয়া    

276 জর্াসাাঃ ভশমু জর্গর্  44 5520564468 জর্াাঃ সুলতাি তালুকদার  04 06 গিাভলয়া    

277 কািল জর্গর্  32 6870965933 মুিািার র্ভল্লক  04 06 গিাভলয়া    

278 সীর্া রািী র্ন্ডল  44 8670894891 র্ি জর্ািি সরকার  05 06 র্ীরপাশা    

279 সাভিদা জর্গর্  32 8220875028 আাঃ ছত্তার িাওলাদার  04 06 জগায়ালর্াথাি    

280 িাভছিা জর্গর্  38 2820571210 র্াভরক র্ন্ডল  05 06 র্ীরপাশা    

281 জরকভছািা জর্গর্ 39 6420867217 আব্দুল রভশদ তালুকদার 04 06 গিাভলয়া    

282 জুু্ঁই র্াড়ড়  32 4170872628 অমূল্য সর্ািার  04 06 র্াধর্পাশা   

283 পুতুল রািী  43 6870572853  ভগন্দ্রিাথ র্ড়াল  05 06 র্াধর্পাশা   

284 ভশ া অভধকারী  37 4620873945 প্রভদাি র্াড়ড়  05 06 র্াধর্পাশা   

285 জর্াসাাঃ ফভরদা জর্গর্  37 4170858874 জকরার্ত আলী িাওলাদার  05 06 র্াধর্পাশা   

286 উত্তরা  50 19680412876303371 ভিভতি  06 06 র্াধর্পাশা   

287 ভদপালী রািী সািা  41 0610367683963 শ্যার্ল কুর্ার সািা  06 06 র্াধর্পাশা   
288  

চূড়ান্ত তাভলকা প্রস্তুতকারী:  

স্বাক্ষর                       : 

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

ওয়াি ম িং                   : 

স্বাক্ষর                                : 

পদর্ী                                 : সিাপভত, ইউ. ভপ ভিভিভি র্ভিলা র্াছাই কভর্টি 

 

স্বক্ষর                        : 

পদর্ী                        : উপভিলা র্ভিলা ভর্ষয়ক কর্ মকতমা 

সদস্য-সভির্, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি/ ইউএিও কর্তমক অভপ মত দাভয়ব প প্রাত ক কর্ মকতমার 

ওয়াি ম িং                   : 

চূড়ান্ত তাভলকা অনুভর্াদিকারী    :  

স্বাক্ষর                                 :  

পদর্ী                                  : উপভিলা ভির্ মািী অভফসার (ইউ এি ও) 

                                           সিাপভত, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি  

‘‘শেখ হাসিনার বারতা 

নারী-পুরুষ িমতা’’ 

ছক-৩ 



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

ভিভিভি িক্র ২০১৯-২০২০ 

ইউভিয়ি: ৬ িং র্াধর্পাশা                   উপভিলা: র্াবুগঞ্জ                           জিলা: র্ভরশাল। 

ক্রভর্ক

িং 

ভিভিভি র্ভিলার িার্ র্য়স িাতীয় পভরিয়পত্র িম্বর ভপতা, স্বার্ী অথর্া অভিিার্ভকর িার্ পভরর্াভর 

সদস্য সংখ্যা 

ওয়াি ম 

িং 

গ্রার্ পাড়া/ 

র্িল্লা 

র্ন্তব্য 

288 শ্যার্লী রািী  40 6870876759 র্ভির্ িন্দ্র কভর্রাি  05 06 র্ীরপাশা   

289 র্াধুর্ী রািী  50 2370864148 র্ভিন্দ্র িন্দ্র শীল  06 06 র্াধর্পাশা   

290 অভিতা রািী দাস 45 5070846158 িারায়ি িন্দ্র সািা  04 06 র্াধর্পাশা   

291 র্ীভথ আক্তার উভর্ ম 23 7801749974 আাঃ সালার্ তালুকদার  05 06 র্াধর্পাশা   

292 রীিা ঘরার্ী 33 5520563577 দুলাল িন্দ্র র্ালাকার 06 06 র্াধর্পাশা   

293 িভর্তা রািী সরদার  35 3721105561 ির্কুর্ার িালদার  05 06 জগায়ালর্াথাি    

294 ভশউভল জর্গর্ 31 6420975051 আব্দুল র্াভরক  াি  06 06 গিাভলয়া    

295 জর্াসাাঃ সাভিদা জর্গর্  49 1470787258 জর্াাঃ আর্ভিদ আলী  াি  04 07 পাংশা    

296 রািী জর্গর্  45 9560251135 জর্াাঃ কাঞ্চি িাওলাদার  04 07 পাংশা   

297 জফরভদৌসী জর্গর্  48 1921114631 সসয়দ আদর্ আলী র্ীর  05 07 পাংশা   

298 জর্াসাাঃ  াভদিা আক্তার  31 5520806208 জর্াাঃ িরুল ইসলার্  05 07 পাংশা   

299 তাসভলর্া জর্গর্  43 7320528560 জর্াাঃ আলী আকর্র িাওলাদার 06 07 পাংশা   

300 রাভশদা জর্গর্  50 2820525364 লভতফ িাওলাদার  05 07 পাংশা   

301 িাভছিা জর্গর্  49 2370820041 আাঃ গভি মৃধা  07 07 পাংশা   

302 ভরিা  40 2370529154 জির্াভয়ত উভিি িাওলাদার  04 07 পাংশা   

303 মুভে আক্তার  35 6420517036 জর্াাঃ জর্াসভলর্ আলী  াি  04 07 পাংশা   

304 জর্াসাাঃ জর্াকতারা  াতুি ভর্ভশ  31 6446803980 জর্াাঃ িিরুল ইসলার্  04 07 পাংশা   

305 জর্াসাাঃ ছালর্া আকতার  33 0610367684931 জর্াাঃ ওয়াভিদ আলী শরীফ  05 07 পাংশা   

306 িভল জর্গর্  35 3273364830 জর্াাঃ র্াভিদ জর্াল্লা  04 07 পাংশা   

307 ইয়াছভর্ি আক্তার  32 8205937843 জর্াাঃ ইউনুি িাওলাদার 04 07 পাংশা   

308 জরাকসািা জর্গর্ 35 1920831680 সরুপ আলী িাওলাদার  04 07 পাংশা   

309 সাভিনুর জর্গর্  50 5070516876 জর্াাঃ রির্ আলী মৃধা  05 07 পাংশা   

310 জফরভদৌসী  39 19810610367680363 জর্াাঃ জসকান্দার আলী তালুকদার  04 07 পাংশা   

311 জর্াসাাঃ র্ভছরুি পারিীি  26 8701780598 জর্াাঃ কাঞ্চি সরদার  04 07 পাংশা   
 

চূড়ান্ত তাভলকা প্রস্তুতকারী:  

স্বাক্ষর                       : 

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

ওয়াি ম িং                   : 

স্বাক্ষর                                : 

পদর্ী                                 : সিাপভত, ইউ. ভপ ভিভিভি র্ভিলা র্াছাই কভর্টি 

 

স্বক্ষর                        : 

পদর্ী                        : উপভিলা র্ভিলা ভর্ষয়ক কর্ মকতমা 

সদস্য-সভির্, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি/ ইউএিও কর্তমক অভপ মত দাভয়ব প প্রাত ক কর্ মকতমার 

ওয়াি ম িং                   : 

চূড়ান্ত তাভলকা অনুভর্াদিকারী    :  

স্বাক্ষর                                 :  

পদর্ী                                  : উপভিলা ভির্ মািী অভফসার (ইউ এি ও) 

                                           সিাপভত, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি  

‘‘শেখ হাসিনার বারতা 

নারী-পুরুষ িমতা’’ 

ছক-৩ 



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

ভিভিভি িক্র ২০১৯-২০২০ 

ইউভিয়ি: ৬ িং র্াধর্পাশা                   উপভিলা: র্াবুগঞ্জ                           জিলা: র্ভরশাল। 

ক্রভর্ক

িং 

ভিভিভি র্ভিলার িার্ র্য়স িাতীয় পভরিয়পত্র িম্বর ভপতা, স্বার্ী অথর্া অভিিার্ভকর িার্ পভরর্াভর 

সদস্য সংখ্যা 

ওয়াি ম 

িং 

গ্রার্ পাড়া/ 

র্িল্লা 

র্ন্তব্য 

312 তাভিয়া জর্গর্  34 4620890147 জর্াাঃ ইউনুি  াি  05 07 জগায়ালর্াথাি   

313 জর্াসাাঃ জশফালী জর্গর্  45 1010544250 জর্াাঃ রাভি আলী  াি  06 07 পাংশা   

314 র্িজুআরা জর্গর্ 35 5970814421 ফিলু িাওলাদার 05 07 পাংশা   

315 রাভিয়া জর্গর্  30 19900610367000491 জর্াকভলছুর রির্াি জিৌভকদার  04 07 পাংশা   

316 জর্াসাাঃ লাভক জর্গর্ 29 4198864763 জর্াাঃ িাভর্র জর্াল্লা  05 07 পাংশা   

317 জর্াসাাঃ কর্লা জর্গর্  38 5970908694 জর্াাঃ আফছার িাওলাদার  05 07 পাংশা   

318 জর্াসাাঃ লাইজু জর্গর্  30 5521079854 জর্াাঃ জলিাি উভিি িাওলাদার 04 07 পাংশা   

319 নুসরাত িািাি  36 9560397409 কাঞ্চি আলী িাওলাদার 03 07 পূর্ ম পাংশা   

320 জরশর্া আক্তার  25 19950610367000288 আাঃ জর্াতাভলর্ তালুকদার  05 07 পাংশা   

321 ভদপালী রািী দাশ  43 8670823593 িরলাল দাশ  05 07 পাংশা   

322 ভলভপ জর্গর্ 37 5970908777 জসার্ািাি িাওলাদার  05 07 পাংশা   

323 জর্াসাাঃ ভলিা আক্তার  29 19910610361035210 জর্াাঃ িার্াল িাওলাদার  05 07 পাংশা   

324 জর্াসাাঃ ভিলুফা জর্গর্ 30 1022733446 আাঃ রর্ ফভকর  05 07 পাংশা   

325 জর্াসাাঃ পারিীি আক্তার 37 8663755588 জর্াাঃ ইসর্াইল িাওলাদার 05 07 পাংশা   

326 ভরিা জর্গর্ 38 5070518682 ইয়াভসি িাওলাদার 05 07 পাংশা   

327 ছাভলিা জর্গর্ 47 5520891747 জর্াাঃ আিািার আলী র্ভল্লক 05 07 পাংশা   

328 র্কুল পারিীি  47 1920935200 ইয়াকুর্ আলী িাওলাদার  04 07 পাংশা   

329 জরিািা জর্গর্  34 0610367685081 আভর্র জিাভসি িাওলাদার  05 07 পাংশা   

330 সুভফয়া জর্গর্  42 4651775142 কািী হুসাি আলী  06 07 পাংশা   

331 জর্াসাাঃ ভদিা আক্তার  35 82208108721 জর্াাঃ িাভদর িাওলাদার  05 07 পাংশা   

332 ভর্লভকছ জর্গর্  40 7320926368 ইসর্াইল ঢালী  06 07 পাংশা   

333 সারভর্ি  22 8254156055 আাঃ র্াভলক তালুকদার  05 07 পাংশা   

334 ভর্উটি জর্গর্  46 8220806205 জর্লাভয়ত জিাভসি িাওলাদার  04 07 পাংশা   
ক 

চূড়ান্ত তাভলকা প্রস্তুতকারী:  

স্বাক্ষর                       : 

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

ওয়াি ম িং                   : 

স্বাক্ষর                                : 

পদর্ী                                 : সিাপভত, ইউ. ভপ ভিভিভি র্ভিলা র্াছাই কভর্টি 

 

স্বক্ষর                        : 

পদর্ী                        : উপভিলা র্ভিলা ভর্ষয়ক কর্ মকতমা 

সদস্য-সভির্, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি/ ইউএিও কর্তমক অভপ মত দাভয়ব প প্রাত ক কর্ মকতমার 

ওয়াি ম িং                   : 

চূড়ান্ত তাভলকা অনুভর্াদিকারী    :  

স্বাক্ষর                                 :  

পদর্ী                                  : উপভিলা ভির্ মািী অভফসার (ইউ এি ও) 

                                           সিাপভত, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি  

‘‘শেখ হাসিনার বারতা 

নারী-পুরুষ িমতা’’ 

ছক-৩ 



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

ভিভিভি িক্র ২০১৯-২০২০ 

ইউভিয়ি: ৬ িং র্াধর্পাশা                   উপভিলা: র্াবুগঞ্জ                           জিলা: র্ভরশাল। 

ক্রভর্ক

িং 

ভিভিভি র্ভিলার িার্ র্য়স িাতীয় পভরিয়পত্র িম্বর ভপতা, স্বার্ী অথর্া অভিিার্ভকর িার্ পভরর্াভর 

সদস্য সংখ্যা 

ওয়াি ম 

িং 

গ্রার্ পাড়া/ 

র্িল্লা 

র্ন্তব্য 

335 ফাভতর্া জর্গর্  46 5970533237 আতািার আলী িাওলাদার  06 07 পাংশা   

336 জর্াসাাঃ ভলভপ জর্গর্  42 6871095037 আব্দুল আভিি জসকান্দার  05 07 পূর্ ম পাংশা   

337 িাভছর্া জর্গর্  48 6870818660 তাজুল সরদার  05 07 পাংশা   

338 জিাছিা জর্গর্  36 7770523343 আভর্র জিাভসি র্াভি 07 07 পাংশা   

339 জর্াসাাঃ ভশল্পী  22 1505494110 জর্াাঃ র্াভরক  াি  06 07 পাংশা   

340 র্ভলিা জর্গর্  31 5970530191 জলাকর্াি  াি  04 07 পাংশা   

341 রািী জর্গর্  48 8220903291 জকরার্ত আলী িাং  05 07 পাংশা   

342 জর্াসাাঃ ভলভপ  29 2401760299 জর্াাঃ জসকান্দার আলী  05 07 পাংশা   

343 জর্াসাাঃ ফভরদা জর্গর্  50 7770801657 িাভির্ আলী িাওলাদার  06 07 পাংশা   

344 র্ািামুদা জর্গর্ 47 4620547093 ফকর আলী  05 07 পাংশা   

345 আফভরািা আক্তার পভপ  35 8220806841 নুর জর্ািাম্মদ  াি  06 07 পাংশা   

346 িাভছর্া জর্গর্ 38 7336101667 িাভসর্ আলী  াি  06 07 পাংশা   

347 জর্াসাাঃ জফরভদৌভস আক্তার  50 4170802013 জর্াাঃ মুক্তাল জিাভসি  05 07 পাংশা   

348 কুলসুর্ জর্গর্  32 1921116073 জর্াাঃ আলর্ঙ্গীর জিাভসি  06 07 পাংশা   

349  াদািা জর্গর্ 38 3270522679  াভলক িাওলাদার  04 07 পাংশা   

350 রভি জর্গর্  47 9120898508 িাভির্ আলী  াি 05 07 পূর্ ম পাংশা   

351 জর্াসাাঃ ফাভতর্া জর্গর্ 48 3720540388 আাঃ রভশদ িাওলাদার  04 07 পাংশা   

352 তাছভলর্া জর্গর্ 42 7770805054 র্াতািার র্াভি 05 07 পাংশা   

353 আকতারা জর্গর্  40 4621101585 আর্দুল িাই লের  05 07 পাংশা   

354 সার্সুোিার  50 8220909678 জিরাগ আলী তালুকদার  04 07 পাংশা   

355 জর্াসাাঃ সাভিদা আক্তার  30 1004122030 জর্াাঃ র্ভিরুজ্জার্াি িাং  06 07 পাংশা   

356 র্াসুদা জর্গর্  48 5070886436 িাভর্বুর রির্াি  04 07 পাংশা   

357 র্ায়া জর্গর্ 40 2820535504 আলী আকর্র  04 07 পূর্ ম পাংশা   
357  

চূড়ান্ত তাভলকা প্রস্তুতকারী:  

স্বাক্ষর                       : 

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

ওয়াি ম িং                   : 

স্বাক্ষর                                : 

পদর্ী                                 : সিাপভত, ইউ. ভপ ভিভিভি র্ভিলা র্াছাই কভর্টি 

 

স্বক্ষর                        : 

পদর্ী                        : উপভিলা র্ভিলা ভর্ষয়ক কর্ মকতমা 

সদস্য-সভির্, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি/ ইউএিও কর্তমক অভপ মত দাভয়ব প প্রাত ক কর্ মকতমার 

ওয়াি ম িং                   : 

চূড়ান্ত তাভলকা অনুভর্াদিকারী    :  

স্বাক্ষর                                 :  

পদর্ী                                  : উপভিলা ভির্ মািী অভফসার (ইউ এি ও) 

                                           সিাপভত, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি  

‘‘শেখ হাসিনার বারতা 

নারী-পুরুষ িমতা’’ 

ছক-৩ 



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

ভিভিভি িক্র ২০১৯-২০২০ 

ইউভিয়ি: ৬ িং র্াধর্পাশা                   উপভিলা: র্াবুগঞ্জ                           জিলা: র্ভরশাল। 

ক্রভর্ক

িং 

ভিভিভি র্ভিলার িার্ র্য়স িাতীয় পভরিয়পত্র িম্বর ভপতা, স্বার্ী অথর্া অভিিার্ভকর িার্ পভরর্াভর 

সদস্য সংখ্যা 

ওয়াি ম 

িং 

গ্রার্ পাড়া/ 

র্িল্লা 

র্ন্তব্য 

358 পারুল জর্গর্  42 3720913601 নুর মুিাম্মদ রাঢ়ী 04 07 পাংশা   

359 জর্াসাাঃ জসতারা জর্গর্ 50 1920836242 আাঃ িাভর্দ শরীফ 06 07 পাংশা   

360 র্রভিিা জর্গর্  47 7320815850 ফিল জিৌধুরী  04 07 পাংশা   

361  াভদিা 50 0610367685603 র্াবুল িাওলাদার 04 07 পাংশা   

362 র্ালা পারিীি  40 8221086666 আভির্ শরীফ 04 07 পাংশা   

363 জর্াসাাঃ িািিীি আক্তার  31 5056464331 জর্াাঃ তািউিীি িাওলাদার 04 07 পাংশা   

364 জর্াসাাঃ জিাসভিআরা জর্গর্ 45 2370818060 জর্াাঃ গহুর জিগার্াি 04 07 পাংশা   

365 জর্াসাাঃ িাভলয়া আক্তার 38 8220817210 জর্াাঃ িাভর্বুর রির্াি  াি 04 07 পাংশা   

366 পারিীি জর্গর্ 47 2820533541 আিািার জর্াল্লা 05 07 পাংশা   

367 র্াসুদা জর্গর্  44 0610367684490 আাঃ িভলল 05 07 পাংশা   

368 জপয়ারা  50 4170899514 র্োি িাওলাদার  04 07 পাংশা   

369 নুরিািার জর্গর্ 48 0610367684903 কদর্ আলী  াি  04 07 পাংশা   

370 জর্াসাাঃ র্াভিনুর জর্গর্  32 9555639997 জর্াাঃ আতািার আলী শরীফ 04 07 ছাভতয়া    

371 লুতফা জিছা 44 0610367684901 জর্াাঃ সুলতাি উভকল  05 07 পাংশা   

372 জসতারা জর্গর্ 50 2820901029 আদর্ আলী িাওলাদার 05 07 পাংশা   

373 জর্াসাাঃ ভর্লভকছ 38 1480193356 আাঃ র্াোি জর্াল্লা 04 07 পাংশা   

374 জর্াসাাঃ শািািাি  37 1920830211 আব্দুল জর্াতাভলর্ সদ মার 05 07 পাংশা   

375 জসভর্কা রািী িালদার 35 1470511344 ভর্র্ল িন্দ্র িালদার  05 07 পাংশা   

376 জর্াসাাঃ র্র্তাি জর্গর্ 50 1470517937 আাঃ র্াভিদ  াি 05 07 পাংশা   

377 জর্াসাাঃ শাভিনুর জর্গর্ 45 0615169893387 জর্াাঃ  ভললুর রির্াি জর্পাভর 06 08 জর্ভঘয়া    

378 ফাভতর্া 43 1592038952929 রভশদ র্ভল্লক  04 08 জর্ভঘয়া    

379 জর্াসাাঃ রুভর্ আক্তার  49 0615169893380 জর্াাঃ সুলতাি আিভর্দ  06 08 ভিিলা    

380 জর্াসাাঃ ইয়াসভর্ি  29 5950273382 জর্াাঃ আবুল জিাভসি িাওলাদার 04 08 জর্ভঘয়া   
 

চূড়ান্ত তাভলকা প্রস্তুতকারী:  

স্বাক্ষর                       : 

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

ওয়াি ম িং                   : 

স্বাক্ষর                                : 

পদর্ী                                 : সিাপভত, ইউ. ভপ ভিভিভি র্ভিলা র্াছাই কভর্টি 

 

স্বক্ষর                        : 

পদর্ী                        : উপভিলা র্ভিলা ভর্ষয়ক কর্ মকতমা 

সদস্য-সভির্, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি/ ইউএিও কর্তমক অভপ মত দাভয়ব প প্রাত ক কর্ মকতমার 

ওয়াি ম িং                   : 

চূড়ান্ত তাভলকা অনুভর্াদিকারী    :  

স্বাক্ষর                                 :  

পদর্ী                                  : উপভিলা ভির্ মািী অভফসার (ইউ এি ও) 

                                           সিাপভত, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি  

‘‘শেখ হাসিনার বারতা 

নারী-পুরুষ িমতা’’ 

ছক-৩ 



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

ভিভিভি িক্র ২০১৯-২০২০ 

ইউভিয়ি: ৬ িং র্াধর্পাশা                   উপভিলা: র্াবুগঞ্জ                           জিলা: র্ভরশাল। 

ক্রভর্ক

িং 

ভিভিভি র্ভিলার িার্ র্য়স িাতীয় পভরিয়পত্র িম্বর ভপতা, স্বার্ী অথর্া অভিিার্ভকর িার্ পভরর্াভর 

সদস্য সংখ্যা 

ওয়াি ম 

িং 

গ্রার্ পাড়া/ 

র্িল্লা 

র্ন্তব্য 

381 জকয়া জর্গর্ 50 1921016406 আবুল কাভশর্ িাওলাদার  04 08 পূর্ ম পাংশা    

382 জর্ভর্ িাির্ীি  37 2370709467 সতয়র্ আলী িাওলাদার 05 08 জর্ভঘয়া   

383 জর্াসাাঃ মুভে 28 19920610367000210 জর্াাঃ কাওছার জিাভসি  04 08 জর্ভঘয়া   

384 ঝুমুর জর্গর্ 28 7798468224 আভিজুল ভসকদার  05 08 জর্ভঘয়া   

385 জর্াসাাঃ সাভকলা  38 5970594452 জর্াাঃ আলর্গীর জিাভসি  04 08 ভিিলা    

386 জসফালী জর্গর্ 42 1470794544 আলী ির্ািার 05 08 পাংশা    

387 তাছভলর্া  47 6420703941 আাঃ রর্ ভসকদার  06 08 জর্ভঘয়া   

388 র্াভিনুর  45 5520702407 আরর্াল িাওলাদার 06 08 জর্ভঘয়া   

389 জর্াসাাঃ শাভিনুর জর্গর্  35 5970994033 জর্াাঃ মুিসুর আলী িাওলাদার 05 08 প্রতাপপুর    

390 শাভিনুর  50 5971110332 আভফিউিীি  07 08 জর্ভঘয়া   

391 জর্াসাাঃ জর া আক্তার  30 2825514686 জর্াাঃ আর্দুল  াভলক জশ   08 08 ভিিলা    

392 জর্াসাাঃ পারিীি 34 5070693840 র্াসাই মৃধা  08 08 ভিিলা    

393 আসর্া  22 6451722869 জর্াাঃ আবুল জিাভসি ির্ািার  04 08 ভিিলা    

394 িাভলয়া  37 8671014457 আদর্ আলী সরদার 04 08 পূর্ ম পাংশা    

395 জর্াসাাঃ ভফভরািা জর্গর্  33 2820708465 আাঃ র্াভলক িাওলাদার  04 08 ভিিলা    

396  াভদিা  াির্  33 2370993012 আবুল জিাভসি পাটয়রী  05 08 জর্ভঘয়া   

397 তাছভলর্া  49 7320994440 জর্াসভলর্ আলী  া  04 08 জর্ভঘয়া   

398 তাছভলর্া জর্গর্  43 9121098975 জর্াাঃ জিলাল 04 08 ছাভতয়া    

399 জর্াসাাঃ সুভ  আক্তার  28 4188805933 আাঃ আভিি ভসকদার  04 08 জর্ভঘয়া   

400 জর্াসাাঃ ভশল্পী আক্তার  35 2805126311 আদর্ আলী জর্াল্লা  05 08 জর্ভঘয়া   

401 জর্াসাাঃ জসভলিা জর্গর্ 47 1920725908 আব্দুল কাভদর িাওলাদার 05 08 ছাভতয়া    

402 ভর্িারা জর্গর্ 45 3720718604 আর্ভসর িাং  05 08 ভিিলা    

403 জর্াসাাঃ পভপ আক্তার  23 19970610367000306 জদভলায়ার জিাভসি  05 08 জর্ভঘয়া   
41240 3 

চূড়ান্ত তাভলকা প্রস্তুতকারী:  

স্বাক্ষর                       : 

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

ওয়াি ম িং                   : 

স্বাক্ষর                                : 

পদর্ী                                 : সিাপভত, ইউ. ভপ ভিভিভি র্ভিলা র্াছাই কভর্টি 

 

স্বক্ষর                        : 

পদর্ী                        : উপভিলা র্ভিলা ভর্ষয়ক কর্ মকতমা 

সদস্য-সভির্, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি/ ইউএিও কর্তমক অভপ মত দাভয়ব প প্রাত ক কর্ মকতমার 

ওয়াি ম িং                   : 

চূড়ান্ত তাভলকা অনুভর্াদিকারী    :  

স্বাক্ষর                                 :  

পদর্ী                                  : উপভিলা ভির্ মািী অভফসার (ইউ এি ও) 

                                           সিাপভত, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি  

‘‘শেখ হাসিনার বারতা 

নারী-পুরুষ িমতা’’ 

ছক-৩ 



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

ভিভিভি িক্র ২০১৯-২০২০ 

ইউভিয়ি: ৬ িং র্াধর্পাশা                   উপভিলা: র্াবুগঞ্জ                           জিলা: র্ভরশাল। 

ক্রভর্ক

িং 

ভিভিভি র্ভিলার িার্ র্য়স িাতীয় পভরিয়পত্র িম্বর ভপতা, স্বার্ী অথর্া অভিিার্ভকর িার্ পভরর্াভর 

সদস্য সংখ্যা 

ওয়াি ম 

িং 

গ্রার্ পাড়া/ 

র্িল্লা 

র্ন্তব্য 

404 সুর্া  22 9154207725 র্ন্তাি জদওয়াি  05 08 জর্ভঘয়া   

405 আভিায়ারা  47 9560543309 র্ভর্ি উভিি ভসকদার 05 08 জর্ভঘয়া   

406 লাইজু জর্গর্  33 5070979264 জর্াাঃ ফভরদ আকি 03 08 জর্ভঘয়া   

407 পারিীি  42 4170583126 আাঃ রাজ্জাক ভশকদার  05 08 জর্ভঘয়া   

408 জর্াসাাঃ তািভিলা জর্গর্  29 19910610367000080 জর্াাঃ কার্রুল  05 08 ভিিলা   

409 র্াভিনুর জর্গর্  45 5971114474 জকাব্বাত আলী ব্যাপারী 04 09 ছাভতয়া   

410 তারা জর্গর্ 33 6240703974 আব্দুল র্াভলক িাওলাদার 04 09 ছাভতয়া   

411 র্ভি জর্গর্  32 0610367689877 জর্াাঃ  ভলল িাওলাদার 05 09 প্রতাপপুর   

412 পুতুল জর্গর্ 42 6870713176 জর্াাঃ আশরাফ আলী জিৌভকদার  05 09 পূর্ ম রির্তপুর    

413 শািািাি পারিীি  49 7320698405 কাভসর্ িাওলাদার 06 09 পূর্ ম রির্তপুর   

414 িাভছর্া জর্গর্ 47 1920720701 আর্দুল আলী িাওলাদার 05 09 পূর্ ম রির্তপুর   

415 ঝুমুর জর্গর্ 38 9120985289 অভিদ শরীফ  04 09 পূর্ ম রির্তপুর   

416 িাভসিা জর্গর্ 41 5970987540 আলী আকর্র  04 09 পূর্ ম রির্তপুর   

417 জর্াসাাঃ ফাভতর্া জর্গর্ 38 8671002171 জর্াাঃ জসকান্দার আলী  ন্দকার 07 09 প্রতাপপুর   

418 রাভির্া জর্গর্  47 2820721062 জর্ৌভি আলী িাওলাদার 06 09 পূর্ ম রির্তপুর   

419 জর্াসাাঃ রানু জর্গর্ 47 7320991834 জর্াসভলর্ উভিি জর্পারী  05 09 পূর্ ম রির্তপুর   

420 জর্াসাাঃ তাভিয়া আক্তার  24 5104130850 জর্াাঃ আভিায়ার জিাভসি  03 09 প্রতাপপুর   

421 জরাভকয়া জর্গর্  42 5070699920 লভতফ সরদার  04 09 পূর্ ম রির্তপুর   

422 জর্াসাাঃ জিসভর্ি জর্গর্ 46 2821103476 িাভতর্ আলী িাওলাদার 07 09 প্রতাপপুর   

423 ভশ া রািী র্ালী 43 8662357709 কৃষ্ণ কান্ত র্ালী  05 09 পূর্ ম রির্তপুর   

424 ভর্থী রািী শীল  33 8221102752 সভন্তাষ কুর্ার শীল 04 09 পূর্ ম রির্তপুর   

425 জসািালী রািী দাস  43 5070705917 লাল জর্ািি দাস  05 09 পূর্ ম রির্তপুর   

426 মুক্তা র্ন্ডল 27 6001763611 সুিীল িন্দ্র র্ন্ডল  05 09 পূর্ ম রির্তপুর   
 

চূড়ান্ত তাভলকা প্রস্তুতকারী:  

স্বাক্ষর                       : 

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

ওয়াি ম িং                   : 

স্বাক্ষর                                : 

পদর্ী                                 : সিাপভত, ইউ. ভপ ভিভিভি র্ভিলা র্াছাই কভর্টি 

 

স্বক্ষর                        : 

পদর্ী                        : উপভিলা র্ভিলা ভর্ষয়ক কর্ মকতমা 

সদস্য-সভির্, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি/ ইউএিও কর্তমক অভপ মত দাভয়ব প প্রাত ক কর্ মকতমার 

ওয়াি ম িং                   : 

চূড়ান্ত তাভলকা অনুভর্াদিকারী    :  

স্বাক্ষর                                 :  

পদর্ী                                  : উপভিলা ভির্ মািী অভফসার (ইউ এি ও) 

                                           সিাপভত, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি  

‘‘শেখ হাসিনার বারতা 

নারী-পুরুষ িমতা’’ 

ছক-৩ 



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

ভিভিভি িক্র ২০১৯-২০২০ 

ইউভিয়ি: ৬ িং র্াধর্পাশা                   উপভিলা: র্াবুগঞ্জ                           জিলা: র্ভরশাল। 

ক্রভর্ক

িং 

ভিভিভি র্ভিলার িার্ র্য়স িাতীয় পভরিয়পত্র িম্বর ভপতা, স্বার্ী অথর্া অভিিার্ভকর িার্ পভরর্াভর 

সদস্য সংখ্যা 

ওয়াি ম 

িং 

গ্রার্ পাড়া/ 

র্িল্লা 

র্ন্তব্য 

427 জরকসিা জর্গর্ 45 0610367678500 জর্াাঃ ইভলয়াস িাওলাদার 03 09 প্রতাপপুর   

428 জর্াসাাঃ জিাসভিয়ারা জর্গর্ 40 6420714294 ফয়ির আলী িাওলাদার 06 09 প্রতাপপুর   

429 অভিতা রািী ভর্শ্বাস 36 3270713344 অভিল িন্দ্র দাস  04 09 পূর্ ম রির্তপুর    

430 িাভছর্া জর্গর্  42 5970726641 জর্াাঃ আর্িাদ জিাভসি  03 09 পূর্ ম রির্তপুর   

431 নুরুোিার জর্গর্  34 2392152316 জর্ার্ারক আলী িাওলাদার 05 09 প্রতাপপুর    

432 কািল জর্গর্ 43 4170980744 মুিসুু্র আলী িাওলাদার  04 09 প্রতাপপুর    

433 কভিনুর জর্গর্  50 9560340839 সভফউভিি ভসকদার  07 09 প্রতাপপুর    

434 রুভিিা  40 5520686915 আভিজুল আকি  04 09 প্রতাপপুর   

435 জর্াসাাঃ িয়ির্ ভর্ভর্ 47 9560545866 ওয়াভরশ িাওলাদার  06 09 প্রতাপপুর    

436 দীভত ক িন্দ্র  39 0610367690721 সুিীল কুর্ার িন্দ্র  06 09 পূর্ ম রির্তপুর   

437 নুসরাত িািাি  46 2370695781 আশ্রাফ আলী  াি  04 09 প্রতাপপুর    

438 ভশউলী আক্তার  37 4187487493 জর্াাঃ আব্দুর রর্ িাওলাদার 05 09 ছাভতয়া    

439 জর্াসাাঃ শারভর্ি আক্তার  23 4654194283 র্াবুল ব্যাপারী  04 09 ছাভতয়া    

440 জর্াসাাঃ মুভে আক্তার  33 3296257185 আাঃ র্াভিদ জর্পারী 05 09 ছাভতয়া   

441 লুৎফুি জিছা  39 4170716031 আর্দুল রভশদ  07 09 প্রতাপপুর    

442 জসতারা জর্গর্  49 0610367690189 জর্াাঃ সুলতাি আিভর্দ 06 09 প্রতাপপুর    

443 জর্াসাাঃ িাভছর্া জর্গর্  37 9120693685 আছর্ত আলী  াি  05 09 ছাভতয়া    

444 জিাভসিয়ারা  32 2820986863 কাভর্ি উভিি িাওলাদার  05 09 পূর্ ম রির্তপুর   

445 র্াভিনুর জর্গর্  45 5971114474 জকাব্বাত আলী ব্যাপারী  05 09 ছাভতয়া    

446 ভশ া রািী দাস  35 0610367690398 শংকর িন্দ্র দাস 04 09 পূর্ ম রির্তপুর   

447 ভরতা রািী দাস  30 19900610367000277 অভিল িন্দ্র দাস  05 09 পূর্ ম রির্তপুর   

448 ভরিা রািী দাস  43 6870692867 জগাপাল িন্দ্র দাস  04 09 পূর্ ম রির্তপুর   

449 সন্ধ্া রািী  43 6420692797 ভর্শ্বসর  04 09 পূর্ ম রির্তপুর   
458449 

চূড়ান্ত তাভলকা প্রস্তুতকারী:  

স্বাক্ষর                       : 

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

ওয়াি ম িং                   : 

স্বাক্ষর                                : 

পদর্ী                                 : সিাপভত, ইউ. ভপ ভিভিভি র্ভিলা র্াছাই কভর্টি 

 

স্বক্ষর                        : 

পদর্ী                        : উপভিলা র্ভিলা ভর্ষয়ক কর্ মকতমা 

সদস্য-সভির্, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি/ ইউএিও কর্তমক অভপ মত দাভয়ব প প্রাত ক কর্ মকতমার 

ওয়াি ম িং                   : 

চূড়ান্ত তাভলকা অনুভর্াদিকারী    :  

স্বাক্ষর                                 :  

পদর্ী                                  : উপভিলা ভির্ মািী অভফসার (ইউ এি ও) 

                                           সিাপভত, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি  

‘‘শেখ হাসিনার বারতা 

নারী-পুরুষ িমতা’’ 

ছক-৩ 



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

ভিভিভি িক্র ২০১৯-২০২০ 

ইউভিয়ি: ৬ িং র্াধর্পাশা                   উপভিলা: র্াবুগঞ্জ                           জিলা: র্ভরশাল। 

ক্রভর্ক

িং 

ভিভিভি র্ভিলার িার্ র্য়স িাতীয় পভরিয়পত্র িম্বর ভপতা, স্বার্ী অথর্া অভিিার্ভকর িার্ পভরর্াভর 

সদস্য সংখ্যা 

ওয়াি ম 

িং 

গ্রার্ পাড়া/ 

র্িল্লা 

র্ন্তব্য 

450 জর্াসাাঃ শাভিনুর জর্গর্  40 6870984900 আাঃ িব্বার িাওলাদার 04 09 ছাভতয়া    

451 ভর্উটি জর্গর্  47 1470963529 িাফর আলী  05 09 ছাভতয়া    

452 রাভর্য়া জর্গর্  34 9120981775 আাঃ র্োি িাওলাদার  04 09 ছাভতয়া    

453 জর্াসাাঃ িাভছর্া জর্গর্  46 8671006859 জর্াাঃ জর্ৌিভিি িাওলাদার  05 09 ছাভতয়া    

454 জশািা রািী দাস 35 0610367690402 সুকুর্ার দাস  06 09 রির্তপুর    

455 জর্াসাাঃ র্ািাবুর্া আক্তার  43 1920720040 আর্দুল র্ভিদ িাওলাদার  04 09 পূর্ ম রির্তপুর   

456 অঞ্জু রািী দাস  46 7770719511 সুকুর্ার দাস  05 09 পূর্ ম রির্তপুর   

457 জিসভর্ি জর্গর্  34 19861592039364992 জর্াাঃ র্তভলর্ ব্যাপারী  05 09 ছাভতয়া    

458 সুর্িা পারিীি  23 1501736431 জর্াাঃ িয়িাল িাং  04 09 পূর্ ম রির্তপুর   

459 পারুল জর্গর্ 42 5970703889 জর্াাঃ িািাি আলী ির্ািার  05 09 পূর্ ম রির্তপুর   

460 জর্াসাাঃ র্ভরয়র্  াি  39 5070672455 িয়িাল আভর্ভদি  05 09 পূর্ ম রির্তপুর   

461 র্াভিনুর জর্গর্ 42 3270679446 আিািার ভশকদার  05 09 পূর্ ম রির্তপুর   

462 জর্র্ী রািী দাস  45 1470702323 র্া ি লাল দাস  04 09 পূর্ ম রির্তপুর   

463 সুর্া রািী দাস  38 6420714336 ভিতাই িন্দ্র সুর  05 09 পূর্ ম রির্তপুর   

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 

চূড়ান্ত তাভলকা প্রস্তুতকারী:  

স্বাক্ষর                       : 

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

ওয়াি ম িং                   : 

স্বাক্ষর                                : 

পদর্ী                                 : সিাপভত, ইউ. ভপ ভিভিভি র্ভিলা র্াছাই কভর্টি 

 

স্বক্ষর                        : 

পদর্ী                        : উপভিলা র্ভিলা ভর্ষয়ক কর্ মকতমা 

সদস্য-সভির্, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি/ ইউএিও কর্তমক অভপ মত দাভয়ব প প্রাত ক কর্ মকতমার 

ওয়াি ম িং                   : 

চূড়ান্ত তাভলকা অনুভর্াদিকারী    :  

স্বাক্ষর                                 :  

পদর্ী                                  : উপভিলা ভির্ মািী অভফসার (ইউ এি ও) 

                                           সিাপভত, উপভিলা ভিভিভি কভর্টি  

‘‘শেখ হাসিনার বারতা 

নারী-পুরুষ িমতা’’ 

ছক-৩ 



 


