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ছক-০৩ 
িভিজিড কম চীর জ  উপকারেভাগী মিহলা িনরাচেনর তািলকার ড়াম  ছক 

িভিজিড চ  ২০১৩-২০১৪ 
ইউিনয়ন  ◌ঃ ১নং চাতলপাড় ইউিনয়ন পিরষদ 
উপেজলা ◌ঃ নািসরনগর 
জলা  ◌ঃ া ণবািড়য়া। 

িমক 
নং 

িভিজিড মিহলার নাম বয়স িপতা, ামী অথবা 
অিভভাবেকর নাম 

পিরবােরর 
সদ  
সং া 

ওয়া
ড নং 

াম পাড়া/মহল া মম  

১ িবশপা সরকার ০৩/০৫/১৯৭৯ ামী: এমরান সরকার ৫ জন ১ নং চাতলপাড়   
২ পার ল রানী রায় ২৩/০৭/১৯৭৫ ামী: সহেদব রায় ৪ জন ১ নং চাতলপাড়   
৩ িণমা রায় ০৫/০৫/১৯৭৫ ামী: মািনক রায় ৫ জন ১ নং চাতলপাড়   
৪ িমলন বগম ২০/০৯/১৯৮৯ িপতা: শাম  িময়া ৫ জন ১ নং চাতলপাড়   
৫ রীনা বগম ১২/১০/১৯৮৪ ামী: এনাম ইয়া ৫ জন ১ নং চাতলপাড়   
৬ ডশিরনা বগম  ০৬/০৬/১৯৭৯ ামী: মা: রিফক ইয়া ৬ জন ১ নং চাতলপাড়   
৭ খােশদা বগম ০১/০৬/১৯৮৫ ামী: হার ন িময়া ৫ জন ১ নং চাতলপাড়   
৮ সানালী দাস ০৯/১১/১৯৭৭ ামী: কা  দাস ৪ জন ১ নং চাতলপাড়   
৯ মিন রানী রায় ২৭/০৫/১৯৭৮ ামী: অমর রায় ৩ জন ১ নং চাতলপাড়   
১০ িমনা রানী রায় ১২/০৪১৯৭৭ ামী: গেনশ রায় ৬ জন ১ নং চাতলপাড়   
 
ড়াম  তািলকা স ুতকারীঃ                                                                                             াÿরঃ 
াÿর                     ◌ঃ                                                                                              পদবীঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম । 

পদবী                      ◌ঃ সদ  সিচব, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম । 
ওয়াড ন র                ◌ঃ 
 
াÿর                     ◌ঃ  

পদবী                      ◌ঃ উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা। 
                               সদ  সিচব, উপেজলা িভিজিড কিম / 
                               ইউএনও ক ক অিপত দািয় া  কমকতা 
ওয়াড ন র                ◌ঃ 

ড়াম  তািলকা অ েমাদনকারীঃ 
াÿর                          ◌ঃ  

পদবী                           ◌ঃ উপেজলা িনরাহী অিফসার (ইউএনও) 
                                    সভাপিত, উপেজলা িভিজিড কিম  

 

বাঃসঃ ঃ-২০১২/১৩-২৯০৭কম(িব)-২৬০০০কিপ,২০১২। 
ছক-০৩ 
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িভিজিড কম চীর জ  উপকারেভাগী মিহলা িনরাচেনর তািলকার ড়াম  ছক 
িভিজিড চ  ২০১৩-২০১৪ 

ইউিনয়ন  ◌ঃ ১নং চাতলপাড় ইউিনয়ন পিরষদ 
উপেজলা ◌ঃ নািসরনগর 
জলা  ◌ঃ া ণবািড়য়া। 

িমক 
নং 

িভিজিড মিহলার নাম বয়স িপতা, ামী অথবা 
অিভভাবেকর নাম 

পিরবােরর 
সদ  
সং া 

ওয়া
ড নং 

াম পাড়া/মহল া মম  

১১ মিন রানী রায় ১৮/০৮/১৯৭৮ ামী: তপন রায় ৬ জন ১ নং চাতলপাড়   
১২ র িবনা বগম ০৪/০৪/১৯৮৩ ামী: তাবারক িময়া ৬ জন ১ নং চাতলপাড়   
১৩ আেলহা বগম ০৩/০২/১৯৭৭ ামী: মা: অিহদ িময়া ৫ জন ১ নং চাতলপাড়   
১৪ িরনা রায় ০৫/০৪/১৯৭৭ ামী: কমল রায় ৫ জন ১ নং চাতলপাড়   
১৫ র মানা আ ার ০১/১০/১৯৮৮ ামী: মন িময়া ৫ জন ১ নং চাতলপাড়   
১৬ হািলমা বগম ০১/০৫/১৯৭৯ ামী: আ ল গিণ ৫ জন ১ নং িনয়াজ র   
১৭ সািফয়া বগম ০৬/০৯/১৯৮৫ ামী: ফর  িময়া ৫ জন ১ নং চাতলপাড়   
১৮ সি তা দবনাথ ৩০/১২/১৯৮৬ ামী: সেম াষ দবনাথ ৫ জন ১ নং চাতলপাড়   
১৯ মমতা বগম ১২/০৫/১৯৮৩ ামী: মা:  িময়া ৫ জন ২ নং িবেলরপাড়   
২০ র না আ ার ০৬/১১/১৯৮৭ ামী: জয়নাল আেবদীন ৫ জন ২ নং রতন র   
 
ড়াম  তািলকা স ুতকারীঃ                                                                                             াÿরঃ 
াÿর                     ◌ঃ                                                                                              পদবীঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম । 

পদবী                      ◌ঃ সদ  সিচব, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম । 
ওয়াড ন র                ◌ঃ 
 
াÿর                     ◌ঃ  

পদবী                      ◌ঃ উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা। 
                               সদ  সিচব, উপেজলা িভিজিড কিম / 
                               ইউএনও ক ক অিপত দািয় া  কমকতা 
ওয়াড ন র                ◌ঃ 

ড়াম  তািলকা অ েমাদনকারীঃ 
াÿর                          ◌ঃ  

পদবী                           ◌ঃ উপেজলা িনরাহী অিফসার (ইউএনও) 
                                    সভাপিত, উপেজলা িভিজিড কিম  

 

বাঃসঃ ঃ-২০১২/১৩-২৯০৭কম(িব)-২৬০০০কিপ,২০১২। 
ছক-০৩ 
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িভিজিড কম চীর জ  উপকারেভাগী মিহলা িনরাচেনর তািলকার ড়াম  ছক 
িভিজিড চ  ২০১৩-২০১৪ 

ইউিনয়ন  ◌ঃ ১নং চাতলপাড় ইউিনয়ন পিরষদ 
উপেজলা ◌ঃ নািসরনগর 
জলা  ◌ঃ া ণবািড়য়া। 

িমক 
নং 

িভিজিড মিহলার নাম বয়স িপতা, ামী অথবা 
অিভভাবেকর নাম 

পিরবােরর 
সদ  
সং া 

ওয়া
ড নং 

াম পাড়া/মহল া মম  

২১ জিরনা বগম ১২/০৬/১৯৮৮ ামী: মা: ওসমান ৭ জন ২ নং রতন র   
২২ হেলনা বগম ১৭/০৯/১৯৮৩ ামী: আেনায়ার হােসন ৫ জন ২ নং রতন র   
২৩ আছমা বগম ১৫/০৮/১৯৮২ ামী: সাগর আলী ৫ জন ২ নং রতন র   
২৪ ফান  বগম ০৮/০২/১৯৭৭ ামী: মা: ছােয়দ িময়া ৮ জন ২ নং রতন র   
২৫ রৗশন আরা ০১/০৯/১৯৮০ ামী: আ ব আলী ৬ জন ২ নং রতন র   
২৬ হািছনা বগম ২১/০৩/১৯৮৪ ামী: অহাব িময়া ৫ জন ৭ নং ঘিজয়াখাই   
২৭ িশিরনা বগম ২০/০৫/১৯৮৭ ামী: নাগর আলী ৮ জন ২ নং রতন র   
২৮ মাছা: শাহানা বগম ২০/০৮/১৯৮১ ামী: মা: ইসমাইল হােসন ৬ জন ২ নং মনেকাটা   
২৯ শা র বা  ২৫/০৪/১৯৮১ ামী: জািকর হােসন ৬ জন ২ নং রতন র   
৩০ আউিলয়া বগম ০৪/১০/১৯৭৯ ামী: মা: ব িময়া ৭ জন ২ নং রতন র   
 
ড়াম  তািলকা স ুতকারীঃ                                                                                             াÿরঃ 
াÿর                     ◌ঃ                                                                                              পদবীঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম । 

পদবী                      ◌ঃ সদ  সিচব, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম । 
ওয়াড ন র                ◌ঃ 
 
াÿর                     ◌ঃ  

পদবী                      ◌ঃ উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা। 
                               সদ  সিচব, উপেজলা িভিজিড কিম / 
                               ইউএনও ক ক অিপত দািয় া  কমকতা 
ওয়াড ন র                ◌ঃ 

ড়াম  তািলকা অ েমাদনকারীঃ 
াÿর                          ◌ঃ  

পদবী                           ◌ঃ উপেজলা িনরাহী অিফসার (ইউএনও) 
                                    সভাপিত, উপেজলা িভিজিড কিম  

 

বাঃসঃ ঃ-২০১২/১৩-২৯০৭কম(িব)-২৬০০০কিপ,২০১২। 
ছক-০৩ 
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িভিজিড কম চীর জ  উপকারেভাগী মিহলা িনরাচেনর তািলকার ড়াম  ছক 
িভিজিড চ  ২০১৩-২০১৪ 

ইউিনয়ন  ◌ঃ ১নং চাতলপাড় ইউিনয়ন পিরষদ 
উপেজলা ◌ঃ নািসরনগর 
জলা  ◌ঃ া ণবািড়য়া। 

িমক 
নং 

িভিজিড মিহলার নাম বয়স িপতা, ামী অথবা 
অিভভাবেকর নাম 

পিরবােরর 
সদ  
সং া 

ওয়া
ড নং 

াম পাড়া/মহল া মম  

৩১ েহদা বগম ১০/০৪/১৯৮২ ামী: মাবারক হােসন ৬ জন ২ নং রতন র   
৩২ মাছা: রীনা বগম ১৫/০৮/১৯৮১ ামী: মা: িফর জ িময়া ৬ জন ২ নং মন টা   
৩৩ ব ল রানী ধর ০৪/০২/১৯৭৬ ামী: লাল ধর ৫ জন ২ নং িবেলরপাড়   
৩৪ জােয়দা বগম ০২/০৫/১৯৮০ ামী: জর  িময়া ৬ জন ২ নং রতন র   
৩৫ িমশল বগম ২০/০৩/১৯৮৫ ামী: খাকন িময়া ৫ জন ২ নং রতন র   
৩৬ রািজনা বগম ২৫/০৪/১৯৮৩ ামী: মা: মিনর িময়া ৬ জন ২ নং িবেলরপাড়   
৩৭ মাছা: শাওদা বগম ০২/০৫/১৯৮২ ামী: মা: িজ  িময়া ৫ জন ২ নং িবেলরপাড়   
৩৮ মাছা: রােশনা বগম ১৫/০৮/১৯৮৮ ামী: মা: সােয়ম িময়া ৮ জন ৩ নং করল র   
৩৯ হাসমতারা বগম ০৫/০৪/১৯৮২ ামী: মা: তয়ব আলী ৬ জন ৩ নং পতইর   
৪০ িসিরনা বগম ০২/০৩/১৯৮২ ামী: রিফ ল ইসলাম ৭ জন ৩ নং পতইর   
 
ড়াম  তািলকা স ুতকারীঃ                                                                                             াÿরঃ 
াÿর                     ◌ঃ                                                                                              পদবীঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম । 

পদবী                      ◌ঃ সদ  সিচব, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম । 
ওয়াড ন র                ◌ঃ 
 
াÿর                     ◌ঃ  

পদবী                      ◌ঃ উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা। 
                               সদ  সিচব, উপেজলা িভিজিড কিম / 
                               ইউএনও ক ক অিপত দািয় া  কমকতা 
ওয়াড ন র                ◌ঃ 

ড়াম  তািলকা অ েমাদনকারীঃ 
াÿর                          ◌ঃ  

পদবী                           ◌ঃ উপেজলা িনরাহী অিফসার (ইউএনও) 
                                    সভাপিত, উপেজলা িভিজিড কিম  

 

বাঃসঃ ঃ-২০১২/১৩-২৯০৭কম(িব)-২৬০০০কিপ,২০১২। 
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িভিজিড কম চীর জ  উপকারেভাগী মিহলা িনরাচেনর তািলকার ড়াম  ছক 
িভিজিড চ  ২০১৩-২০১৪ 

ইউিনয়ন  ◌ঃ ১নং চাতলপাড় ইউিনয়ন পিরষদ 
উপেজলা ◌ঃ নািসরনগর 
জলা  ◌ঃ া ণবািড়য়া। 

িমক 
নং 

িভিজিড মিহলার নাম বয়স িপতা, ামী অথবা 
অিভভাবেকর নাম 

পিরবােরর 
সদ  
সং া 

ওয়া
ড নং 

াম পাড়া/মহল া মম  

৪১ মা: আছমা বগম ০১/১০/১৯৭৭ ামী: মা: আ ল হাই ৭ জন ৩ নং পতইর   
৪২ রিজয়া বগম ২৪/০৩/১৯৮৭ ামী: জামাল িময়া ৫ জন ৩ নং পতইর   
৪৩ রৗশনা বগম ২৮/০১/১৯৮০ ামী: মা: সাম ি ন ৫ জন ৩ নং পতইর   
৪৪ িফয়া বগম ০৭/০৫/১৯৭৯ ামী: ত: আনাম আলী ৫ জন ৩ নং পতইর   
৪৫ শভ া রানী িব াস ১১/০৭/১৯৮২ ামী: েপ  িব াস ৫ জন ৩ নং করল র   
৪৬ হেলনা বগম ২২/০৪/১৯৮২ ামী: আ ল হােসন ৪ জন ৩ নং পতইর   
৪৭  মাছা: আিছয়া খা ন ০৪/০১/১৯৭৫ ামী: র ল হক ৫ জন ৩ নং পতইর   
৪৮ নািগছ বগম ১২/০৫/১৯৮৫ ামী: ত: আরজ আলী ৪ জন ৩ নং পতইর   
৪৯ সমিজদা বগম ১৯/০৪/১৯৮০ ামী: মা: ছায়াব আলী ৬ জন ৩ নং পতইর   
৫০ আিফয়া বগম ১১/০৪/১৯৮২ ামী: ইয়া ব আলী ৬ জন ৩ নং পতইর   
 
ড়াম  তািলকা স ুতকারীঃ                                                                                             াÿরঃ 
াÿর                     ◌ঃ                                                                                              পদবীঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম । 

পদবী                      ◌ঃ সদ  সিচব, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম । 
ওয়াড ন র                ◌ঃ 
 
াÿর                     ◌ঃ  

পদবী                      ◌ঃ উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা। 
                               সদ  সিচব, উপেজলা িভিজিড কিম / 
                               ইউএনও ক ক অিপত দািয় া  কমকতা 
ওয়াড ন র                ◌ঃ 

ড়াম  তািলকা অ েমাদনকারীঃ 
াÿর                          ◌ঃ  

পদবী                           ◌ঃ উপেজলা িনরাহী অিফসার (ইউএনও) 
                                    সভাপিত, উপেজলা িভিজিড কিম  

 

বাঃসঃ ঃ-২০১২/১৩-২৯০৭কম(িব)-২৬০০০কিপ,২০১২। 
ছক-০৩ 
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িভিজিড কম চীর জ  উপকারেভাগী মিহলা িনরাচেনর তািলকার ড়াম  ছক 
িভিজিড চ  ২০১৩-২০১৪ 

ইউিনয়ন  ◌ঃ ১নং চাতলপাড় ইউিনয়ন পিরষদ 
উপেজলা ◌ঃ নািসরনগর 
জলা  ◌ঃ া ণবািড়য়া। 

িমক 
নং 

িভিজিড মিহলার নাম বয়স িপতা, ামী অথবা 
অিভভাবেকর নাম 

পিরবােরর 
সদ  
সং া 

ওয়াড 
নং 

াম পাড়া/মহল া মম  

৫১ মাছা: জাহানারা ২৪/১১/১৯৮২ ামী: মা: আউয়াল িমঞা ৬ জন ৩ নং পতইর   
৫২ মাছা: হািববা বগম ১৭/০৬/১৯৮৩ ামী: মা: িশদ িময়া ৫ জন ৩ নং পতইর   
৫৩ মাছা: আকিলমা বগম ০৪/০৩/১৯৮৫ ামী: মা: িজয়াউর ওহমান ৪ জন ৩ নং করল র   
৫৪ কিবতা রানী সরকার ১৩/০৪/১৯৮৭ ামী: ঠা রধন সরকার ৭ জন ৩ নং করল র   
৫৫ শীলা সরকার ১৮/১১/১৯৮৫ ামী: েদশ সরকার ৪ জন ৩ নং করল র   
৫৬ িশ া সরকার ০৫/০৬/১৯৯১ ামী: তর নী সরকার ৫ জন ৩ নং করল র   
৫৭ বিবতা রানী সরকার ০৭/০৩/১৯৯২ ামী: সত েসাহন সরকার ৪ জন ৩ নং করল র   
৫৮ মাছা: হািমদা খা ন ১৭/০৭/১৯৮৯ ামী: মা: আ র রহমান ৫ জন ৪ নং বিকনগর   
৫৯ মাছা: েশদা খা ন ০৮/০৪/১৯৮২ ামী: মা: িফেরাজ িময়া ৬ জন ৩ নং বিকনগর   
৬০ মাছা: সিলমা ০৫/০৩/১৯৮৩ ামী: মা: ছায়াব িমঞা ৬ জন ৩ নং পতইর   
 
ড়াম  তািলকা স ুতকারীঃ                                                                                             াÿরঃ 
াÿর                     ◌ঃ                                                                                              পদবীঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম । 

পদবী                      ◌ঃ সদ  সিচব, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম । 
ওয়াড ন র                ◌ঃ 
 
াÿর                     ◌ঃ  

পদবী                      ◌ঃ উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা। 
                               সদ  সিচব, উপেজলা িভিজিড কিম / 
                               ইউএনও ক ক অিপত দািয় া  কমকতা 
ওয়াড ন র                ◌ঃ 

ড়াম  তািলকা অ েমাদনকারীঃ 
াÿর                          ◌ঃ  

পদবী                           ◌ঃ উপেজলা িনরাহী অিফসার (ইউএনও) 
                                    সভাপিত, উপেজলা িভিজিড কিম  

 

বাঃসঃ ঃ-২০১২/১৩-২৯০৭কম(িব)-২৬০০০কিপ,২০১২। 
ছক-০৩ 
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িভিজিড কম চীর জ  উপকারেভাগী মিহলা িনরাচেনর তািলকার ড়াম  ছক 
িভিজিড চ  ২০১৩-২০১৪ 

ইউিনয়ন  ◌ঃ ১নং চাতলপাড় ইউিনয়ন পিরষদ 
উপেজলা ◌ঃ নািসরনগর 
জলা  ◌ঃ া ণবািড়য়া। 

িমক 
নং 

িভিজিড মিহলার নাম বয়স িপতা, ামী অথবা 
অিভভাবেকর নাম 

পিরবােরর 
সদ  
সং া 

ওয়াড 
নং 

াম পাড়া/মহল া মম  

৬১ মাছা: বা  খা ন ০২/০২/১৯৮৭ ামী: মা: হািসম িময়া ৬ জন ৪ নং বিকনগর   
৬২ রেশদা বগম ০৫/০৫/১৯৭৬ ামী: মা: মান  ইয়া ৭ জন ৪ নং ফিদয়ারকাি    
৬৩ মমতা বগম ১৩/০৫/১৯৮৬ ামী: ার িময়া ২ জন ২ নং রতন র   
৬৪ জাছনা বগম ০৭/০৫/১৯৮৩ ামী: জমেসদ আলী ইয়া ৬ জন ৪ নং ফিদয়ারকাি    
৬৫ মাছা: রািবয়া খা ন ১৮/০৭/১৯৮০ ামী: মা: ম  িময়া ৬ জন ৪ নং বিকনগর   
৬৬ মাছা: হািববা আ ার ১৫/০৫/১৯৮৯ ামী: মা: র আলী ৭ জন ৪ নং বিকনগর   
৬৭ মাছা: রহানা বগম ০৪/০৫/১৯৭৫ ামী: মা: ীন ইসলাম ৫ জন ৪ নং লখারকাি    
৬৮ মাছা: সিরফা বগম ১২/০৫/১৯৮৭ ামী: মা: ছেমদ িময়া ৫ জন ৪ নং লখারকাি    
৬৯ আেয়শা বগম ২২/০৫/১৯৮২ ামী:আ ার িময়া ৬ জন ৪ নং লখারকাি    
৭০ হাছনা বগম ০১/০২/১৯৭৫ ামী: ইয়া ব িময়া ৭ জন ৪ নং লখারকাি    
 
ড়াম  তািলকা স ুতকারীঃ                                                                                             াÿরঃ 
াÿর                     ◌ঃ                                                                                              পদবীঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম । 

পদবী                      ◌ঃ সদ  সিচব, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম । 
ওয়াড ন র                ◌ঃ 
 
াÿর                     ◌ঃ  

পদবী                      ◌ঃ উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা। 
                               সদ  সিচব, উপেজলা িভিজিড কিম / 
                               ইউএনও ক ক অিপত দািয় া  কমকতা 
ওয়াড ন র                ◌ঃ 

ড়াম  তািলকা অ েমাদনকারীঃ 
াÿর                          ◌ঃ  

পদবী                           ◌ঃ উপেজলা িনরাহী অিফসার (ইউএনও) 
                                    সভাপিত, উপেজলা িভিজিড কিম  

 

বাঃসঃ ঃ-২০১২/১৩-২৯০৭কম(িব)-২৬০০০কিপ,২০১২। 
ছক-০৩ 
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িভিজিড কম চীর জ  উপকারেভাগী মিহলা িনরাচেনর তািলকার ড়াম  ছক 
িভিজিড চ  ২০১৩-২০১৪ 

ইউিনয়ন  ◌ঃ ১নং চাতলপাড় ইউিনয়ন পিরষদ 
উপেজলা ◌ঃ নািসরনগর 
জলা  ◌ঃ া ণবািড়য়া। 

িমক 
নং 

িভিজিড মিহলার নাম বয়স িপতা, ামী অথবা 
অিভভাবেকর নাম 

পিরবােরর 
সদ  
সং া 

ওয়াড 
নং 

াম পাড়া/মহল া মম  

৭১ মাছা: রিহমা বগম ১৬/০৪/১৯৮৫ ামী: তােহর িময়া ৫ জন ৪ নং লখারকাি    
৭২ মাছা: সােজনা বগম ১৫/০৮১৯৮২ ামী: মা: তাবারক ৫ জন ৪ নং লখারকাি    
৭৩ িমতা বগম ১৩/০৬/১৯৭৭ ামী: আ াছ িময়া ৬ জন ৪ নং লখারকাি    
৭৪ ক না বগম ১৬/১০/১৯৮১ ামী: অম র আলী ৫ জন ৪ নং লখারকাি    
৭৫ হাসনা বগম ০২/০৪/১৯৮৮ ামী: মা দ িময়া ৬ জন ৪ নং লখারকাি    
৭৬ মাছা: হেলনা বগম ০৮/১১/১৯৭৫ ামী: মা: মািনক িময়া ৬ জন ৪ নং লখারকাি    
৭৭ তফা বগম ১১/০৪/১৯৮৫ ামী: িনজাম উি ন ৫ জন ৪ নং লখারকাি    
৭৮ মমতা ধর  ামী: ম  ধর ৫ জন ২ নং িবেলরপাড়   
৭৯ মাছ: র াহার ১৫/০৯/১৯৮২ ামী: মা: কাজল ৫ জন ৫ নং ধানতিলয়া   
৮০ রিজয়া বগম ১২/০৯/১৯৭৯ ামী: রিহম ান ৫ জন ৫ নং ধানতিলয়া   
 
ড়াম  তািলকা স ুতকারীঃ                                                                                             াÿরঃ 
াÿর                     ◌ঃ                                                                                              পদবীঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম । 

পদবী                      ◌ঃ সদ  সিচব, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম । 
ওয়াড ন র                ◌ঃ 
 
াÿর                     ◌ঃ  

পদবী                      ◌ঃ উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা। 
                               সদ  সিচব, উপেজলা িভিজিড কিম / 
                               ইউএনও ক ক অিপত দািয় া  কমকতা 
ওয়াড ন র                ◌ঃ 

ড়াম  তািলকা অ েমাদনকারীঃ 
াÿর                          ◌ঃ  

পদবী                           ◌ঃ উপেজলা িনরাহী অিফসার (ইউএনও) 
                                    সভাপিত, উপেজলা িভিজিড কিম  

 

বাঃসঃ ঃ-২০১২/১৩-২৯০৭কম(িব)-২৬০০০কিপ,২০১২। 
ছক-০৩ 
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িভিজিড কম চীর জ  উপকারেভাগী মিহলা িনরাচেনর তািলকার ড়াম  ছক 
িভিজিড চ  ২০১৩-২০১৪ 

ইউিনয়ন  ◌ঃ ১নং চাতলপাড় ইউিনয়ন পিরষদ 
উপেজলা ◌ঃ নািসরনগর 
জলা  ◌ঃ া ণবািড়য়া। 

িমক 
নং 

িভিজিড মিহলার নাম বয়স িপতা, ামী অথবা 
অিভভাবেকর নাম 

পিরবােরর 
সদ  
সং া 

ওয়াড 
নং 

াম পাড়া/মহল া মম  

৮১ মাছা: ফা ১৩/০৫/১৯৮০ ামী: আিবদ খান ৫ জন ৫ নং ধানতিলয়া   
৮২ মাছা: মিজনা খা ন ১২/০৬/১৯৭৭ ামী: মা: জান খা ৬ জন ৫ নং ধানতিলয়া   
৮৩ িনয়া রিব দাস ০৯/০৩/১৯৭৭ ামী: যােগশ রিব দাস ৮ জন ৫ নং ধানতিলয়া   
৮৪ মাছা: রািশদা বগম ১৬/০৬/১৯৭৭ ামী: মা: রািশদ িময়া ৬ জন ৫ নং ধানতিলয়া   
৮৫ মাছা: পারিভনা খা ন ০২/০২/১৯৮২ ামী: মা: জালাল িময়া ৭ জন ৫ নং ধানতিলয়া   
৮৬ মাছা: রিহলা বগম ০৩/০৫/১৯৮২ ামী: ফজ র রহমান ৪ জন ৫ নং ধানতিলয়া   
৮৭ মাছা: মিরয়ম িবিব ১৭/০৫/১৯৮০ ামী: মাকতার হােসন ৬ জন ৪ নং বিকনগর   
৮৮  মাছা: সােহরা বগম ১৭/০৬/১৯৮১ ামী: মা: ইছব িময়া ৬ জন ৫ নং ধানতিলয়া   
৮৯ মাছা: মার ফা খা ন ০৫/০২/১৯৮৪ ামী: রামান খান ৫ জন ৫ নং ধানতিলয়া   
৯০ মাছা: আছিমনা ০৬/০২/১৯৮০ ামী: মা: লাল িময়া ৪ জন ৫ নং ধানতিলয়া   
 
ড়াম  তািলকা স ুতকারীঃ                                                                                             াÿরঃ 
াÿর                     ◌ঃ                                                                                              পদবীঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম । 

পদবী                      ◌ঃ সদ  সিচব, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম । 
ওয়াড ন র                ◌ঃ 
 
াÿর                     ◌ঃ  

পদবী                      ◌ঃ উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা। 
                               সদ  সিচব, উপেজলা িভিজিড কিম / 
                               ইউএনও ক ক অিপত দািয় া  কমকতা 
ওয়াড ন র                ◌ঃ 

ড়াম  তািলকা অ েমাদনকারীঃ 
াÿর                          ◌ঃ  

পদবী                           ◌ঃ উপেজলা িনরাহী অিফসার (ইউএনও) 
                                    সভাপিত, উপেজলা িভিজিড কিম  

 

বাঃসঃ ঃ-২০১২/১৩-২৯০৭কম(িব)-২৬০০০কিপ,২০১২। 
ছক-০৩ 
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িভিজিড কম চীর জ  উপকারেভাগী মিহলা িনরাচেনর তািলকার ড়াম  ছক 
িভিজিড চ  ২০১৩-২০১৪ 

ইউিনয়ন  ◌ঃ ১নং চাতলপাড় ইউিনয়ন পিরষদ 
উপেজলা ◌ঃ নািসরনগর 
জলা  ◌ঃ া ণবািড়য়া। 

িমক 
নং 

িভিজিড মিহলার নাম বয়স িপতা, ামী অথবা 
অিভভাবেকর নাম 

পিরবােরর 
সদ  
সং া 

ওয়াড 
নং 

াম পাড়া/মহল া মম  

৯১ মাছা: পার ল বগম ১৮/০৬/১৯৮৪ ামী: মা: আ  িময়া ৬ জন ৫ নং ধানতিলয়া   
৯২ মাছা: রেহনা বগম ০৩/০২/১৯৮৭ ামী: মা: আছমত খান ৪ জন ৫ নং ধানতিলয়া   
৯৩ মাছা: লজাহান ০৩/১২/১৯৮৭ ামী: মা: সিলম িময়া ৬ জন ৫ নং ধানতিলয়া   
৯৪ চ া রিব দাস ০৪/০৭/১৯৮০ ামী: জগ জীবন রিব দাস ৫ জন ৫ নং ধানতিলয়া   
৯৫ উ লা রানী দাস ১২/০৭/১৯৮১ ামী: পিরমল চ  দাস ৫ জন ৫ নং ধানতিলয়া   
৯৬ িদিপকা চ বতী ২৭/০৯/১৯৯২ ামী: রতন সরকার ৪ জন ৫ নং ধানতিলয়া   
৯৭ সালমা আ ার ১২/১০/১৯৮৫ ামী: রইছ িময়া ৬ জন ৬ নং বড়নগর   
৯৮ অিনতা দবনাথ ২৫/০৬/১৯৭৬ ামী: রাজ মার দবনাথ ৫ জন ৬ নং বড়নগর   
৯৯ মাছা: রায়হানা বগম ০৫/০৫/১৯৭৫ ামী: মা: আলী বাদশা ৫ জন ৬ নং বড়নগর   
১০০ রািজয়া বগম ১৫/০৪/১৯৭৪ ামী: মা ক িময়া ৪ জন ৬ নং ইছা র   
 
ড়াম  তািলকা স ুতকারীঃ                                                                                             াÿরঃ 
াÿর                     ◌ঃ                                                                                              পদবীঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম । 

পদবী                      ◌ঃ সদ  সিচব, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম । 
ওয়াড ন র                ◌ঃ 
 
াÿর                     ◌ঃ  

পদবী                      ◌ঃ উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা। 
                               সদ  সিচব, উপেজলা িভিজিড কিম / 
                               ইউএনও ক ক অিপত দািয় া  কমকতা 
ওয়াড ন র                ◌ঃ 

ড়াম  তািলকা অ েমাদনকারীঃ 
াÿর                          ◌ঃ  

পদবী                           ◌ঃ উপেজলা িনরাহী অিফসার (ইউএনও) 
                                    সভাপিত, উপেজলা িভিজিড কিম  

 

বাঃসঃ ঃ-২০১২/১৩-২৯০৭কম(িব)-২৬০০০কিপ,২০১২। 
ছক-০৩ 
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িভিজিড কম চীর জ  উপকারেভাগী মিহলা িনরাচেনর তািলকার ড়াম  ছক 
িভিজিড চ  ২০১৩-২০১৪ 

ইউিনয়ন  ◌ঃ ১নং চাতলপাড় ইউিনয়ন পিরষদ 
উপেজলা ◌ঃ নািসরনগর 
জলা  ◌ঃ া ণবািড়য়া। 

িমক 
নং 

িভিজিড মিহলার নাম বয়স িপতা, ামী অথবা 
অিভভাবেকর নাম 

পিরবােরর 
সদ  
সং া 

ওয়াড 
নং 

াম পাড়া/মহল া মম  

১০১ মা বগম ২৭/০৬/১৯৮৫ ামী: জাহার উি ন ৫ জন ৬ নং বড়নগর   
১০২ অ না আ ার ১২/০৪/১৯৮৭ ামী: সা াম হােসন ৫ জন ৬ নং ইছা র   
১০৩ সাথী বগম ০৫/০৮/১৯৭৭ ামী: জিলল িময়া ৫ জন ৬ নং বড়নগর   
১০৪ মামরাজ বগম ০৬/০৭/১৯৮১ ামী: মা: আ ল াহ ৫ জন ৭ নং ংিগয়াখাই   
১০৫ রমিজনা খা ন ০৪/০৮/১৯৮৬ ামী: মা: জালাল িময়া ৫ জন ৬ নং বড়নগর   
১০৬ মিত সিবতা দবী ০৫/০১/১৯৭৯ ামী:  পন দবনাথ ৫ জন ৬ নং বড়নগর   
১০৭ হাসনা আ ার ১৫/০৫/১৯৭৯ ামী: মা: আলী হােসন ৫ জন ৬ নং বড়নগর   
১০৮ র আছমা বগম ২৫/০২/১৯৮২ ামী: ইসরাহীল িময়া ৪ জন ৬ নং ইছা র   
১০৯ রিহমা বগম ১৭/০২/১৯৭৭ ামী: শরীফ িময়া ৬ জন ৬ নং ইছা র   
১১০ সারবা  ১১/১২/১৯৭৫ ামী: িজ াত আলী ৫ জন ৬ নং বড়নগর   
 
ড়াম  তািলকা স ুতকারীঃ                                                                                             াÿরঃ 
াÿর                     ◌ঃ                                                                                              পদবীঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম । 

পদবী                      ◌ঃ সদ  সিচব, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম । 
ওয়াড ন র                ◌ঃ 
 
াÿর                     ◌ঃ  

পদবী                      ◌ঃ উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা। 
                               সদ  সিচব, উপেজলা িভিজিড কিম / 
                               ইউএনও ক ক অিপত দািয় া  কমকতা 
ওয়াড ন র                ◌ঃ 

ড়াম  তািলকা অ েমাদনকারীঃ 
াÿর                          ◌ঃ  

পদবী                           ◌ঃ উপেজলা িনরাহী অিফসার (ইউএনও) 
                                    সভাপিত, উপেজলা িভিজিড কিম  

 

বাঃসঃ ঃ-২০১২/১৩-২৯০৭কম(িব)-২৬০০০কিপ,২০১২। 
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িভিজিড কম চীর জ  উপকারেভাগী মিহলা িনরাচেনর তািলকার ড়াম  ছক 
িভিজিড চ  ২০১৩-২০১৪ 

ইউিনয়ন  ◌ঃ ১নং চাতলপাড় ইউিনয়ন পিরষদ 
উপেজলা ◌ঃ নািসরনগর 
জলা  ◌ঃ া ণবািড়য়া। 

িমক 
নং 

িভিজিড মিহলার নাম বয়স িপতা, ামী অথবা 
অিভভাবেকর নাম 

পিরবােরর 
সদ  
সং া 

ওয়াড 
নং 

াম পাড়া/মহল া মম  

১১১ পারিবন আ ার ১২/০৭/১৯৯০ ামী: মহরম আলী ৫ জন ৬ নং ইছা র   
১১২ িরিজয়া বগম ০৪/১২/১৯৭৯ ামী: ত: আলাল িময়া ৫ জন ৬ নং বড়নগর   
১১৩ সেমলা বগম ১৩/০২/১৯৮৫ ামী: আলমগীর হােসন ৫ জন ৬ নং বড়নগর   
১১৪ মাছা: হেলনা বগম ১১/০৯/১৯৮৭ ামী: মা: ফায় ল ৫ জন ৬ নং ইছা র   
১১৫ পারিভন বগম ০৫/০৭/১৯৭৭ ামী: আহা দ আলী ৫ জন ৭ নং ংিগয়াখাই   
১১৬ েছনা বগম ১৫/০২/১৯৮২ ামী: ওসমান গণী ৫ জন ৭ নং ংিগয়াখাই   
১১৭ উমরাজ বগম ২৫/০৭/১৯৮০ ামী: রিশদ িময়া ৫ জন ৭ নং ংিগয়াখাই   
১১৮ কিবতা বগম ০৫/১১/১৯৮১ ামী: কামাল িময়া ৫ জন ৭ নং ংিগয়াখাই   
১১৯ িরনা বগম ১২/০২/১৯৮০ ামী: নােয়ব উল াহ ৫ জন ৭ নং ংিগয়াখাই   
১২০ ল ম বগম ১২/০১/১৯৮৬ ামী: ইছব আলী ৫ জন ৭ নং ংিগয়াখাই   
 
ড়াম  তািলকা স ুতকারীঃ                                                                                             াÿরঃ 
াÿর                     ◌ঃ                                                                                              পদবীঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম । 

পদবী                      ◌ঃ সদ  সিচব, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম । 
ওয়াড ন র                ◌ঃ 
 
াÿর                     ◌ঃ  

পদবী                      ◌ঃ উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা। 
                               সদ  সিচব, উপেজলা িভিজিড কিম / 
                               ইউএনও ক ক অিপত দািয় া  কমকতা 
ওয়াড ন র                ◌ঃ 

ড়াম  তািলকা অ েমাদনকারীঃ 
াÿর                          ◌ঃ  

পদবী                           ◌ঃ উপেজলা িনরাহী অিফসার (ইউএনও) 
                                    সভাপিত, উপেজলা িভিজিড কিম  

 

বাঃসঃ ঃ-২০১২/১৩-২৯০৭কম(িব)-২৬০০০কিপ,২০১২। 
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িভিজিড কম চীর জ  উপকারেভাগী মিহলা িনরাচেনর তািলকার ড়াম  ছক 
িভিজিড চ  ২০১৩-২০১৪ 

ইউিনয়ন  ◌ঃ ১নং চাতলপাড় ইউিনয়ন পিরষদ 
উপেজলা ◌ঃ নািসরনগর 
জলা  ◌ঃ া ণবািড়য়া। 

িমক 
নং 

িভিজিড মিহলার নাম বয়স িপতা, ামী অথবা 
অিভভাবেকর নাম 

পিরবােরর 
সদ  
সং া 

ওয়াড 
নং 

াম পাড়া/মহল া মম  

১২১ র না আ ার ১৪/০২/১৯৭৯ ামী: আ াস িময়া ৫ জন ৭ নং ংিগয়াখাই   
১২২ রেহনা বগম ০৬/০৭/১৯৮১ ামী: আ: সালাম ৫ জন ৭ নং ংিগয়াখাই   
১২৩ অ ফা বগম ০৬/০৫/১৯৭৯ ামী: সিফ ল ইসলাম ৫ জন ৭ নং ংিগয়াখাই   
১২৪ হািবয়া বগম ১১/০৫/১৯৮৭ ামী: আ ল স ৫ জন ৭ নং ংিগয়াখাই   
১২৫ িমশনাহার  ১২/০৯/১৯৮৯ ামী: আ র রিহম ৫ জন ৭ নং ংিগয়াখাই   
১২৬ আলিপনা বগম ০৫/০২/০১৯৮৭ ামী: শাম র রহমান ৫ জন ৭ নং ংিগয়াখাই   
১২৭ েজদা বগম ২০/০৭/১৯৮৫ ামী: রজব আলী ৬ জন ৭ নং ংিগয়াখাই   
১২৮ জাসণা বগম ০৩/০৪/১৯৭৫ ামী: িসরা ল ইসলাম ৪ জন ৭ নং ংিগয়াখাই   
১২৯ রাইয়া বগম ১৮/০৫/১৯৮০ ামী: িম ু িময়া ৫ জন ৭ নং ংিগয়াখাই   
১৩০ শােহনা বগম ০৬/০৫/১৯৮৪ ামী: ইসমাইল িময়া ৫ জন ৭ নং ংিগয়াখাই   
 
ড়াম  তািলকা স ুতকারীঃ                                                                                             াÿরঃ 
াÿর                     ◌ঃ                                                                                              পদবীঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম । 

পদবী                      ◌ঃ সদ  সিচব, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম । 
ওয়াড ন র                ◌ঃ 
 
াÿর                     ◌ঃ  

পদবী                      ◌ঃ উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা। 
                               সদ  সিচব, উপেজলা িভিজিড কিম / 
                               ইউএনও ক ক অিপত দািয় া  কমকতা 
ওয়াড ন র                ◌ঃ 

ড়াম  তািলকা অ েমাদনকারীঃ 
াÿর                          ◌ঃ  

পদবী                           ◌ঃ উপেজলা িনরাহী অিফসার (ইউএনও) 
                                    সভাপিত, উপেজলা িভিজিড কিম  

 

বাঃসঃ ঃ-২০১২/১৩-২৯০৭কম(িব)-২৬০০০কিপ,২০১২। 
ছক-০৩ 
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িভিজিড কম চীর জ  উপকারেভাগী মিহলা িনরাচেনর তািলকার ড়াম  ছক 
িভিজিড চ  ২০১৩-২০১৪ 

ইউিনয়ন  ◌ঃ ১নং চাতলপাড় ইউিনয়ন পিরষদ 
উপেজলা ◌ঃ নািসরনগর 
জলা  ◌ঃ া ণবািড়য়া। 

িমক 
নং 

িভিজিড মিহলার নাম বয়স িপতা, ামী অথবা 
অিভভাবেকর নাম 

পিরবােরর 
সদ  
সং া 

ওয়াড 
নং 

াম পাড়া/মহল া মম  

১৩১ র া আ ার ০২/০৯/১৯৮৮ ামী: মা: ছােদক পাঠান ৫ জন ৭ নং ংিগয়াখাই   
১৩২ মাহ জা ১৫/০৩/১৯৯২ িপতা: আ ল াহ ৫ জন ৭ নং ংিগয়াখাই   
১৩৩ জিরনা বগম ১৭/০৮/১৯৭৯ ামী: জােহর আলী ৬ জন ৮ নং ফিকরিদয়া   
১৩৪  শখ নাজমা জাহান ১২/০৪/১৯৮০ ামী: শখ কিবর আনসারী ৫ জন ৮ নং ক য়া   
১৩৫ ফরেদৗসা বগম ০৯/০১/১৯৮৫ ামী: আ ল খােয়র িময়া ৪ জন ৮ নং ফিকরিদয়া   
১৩৬ ফােতমা বগম ২০/০৭/১৯৮২ ামী: র িময়া ৫ জন ৮ নং ফিকরিদয়া   
১৩৭ আকিলমা বগম ০৮/০৩/১৯৮০ ামী: শওকত আলী ৬ জন ৮ নং ফিকরিদয়া   
১৩৮ মাছা: বেদনা আ ার ২১/১০/১৯৭৯ ামী: মা: িফেরাজ িময়া ৬ জন ৮ নং ফিকরিদয়া   
১৩৯ িপয়ারা বগম ০৫/০৭/১৯৭৯ ামী: হািমদ িময়া ৮ জন ৮ নং ফিকরিদয়া   
১৪০ রজাহান বগম ১৪/০৭/১৯৭৯ ামী: মা: মাহ জ িময়া ৬ জন ৮ নং ফিকরিদয়া   
 
ড়াম  তািলকা স ুতকারীঃ                                                                                             াÿরঃ 
াÿর                     ◌ঃ                                                                                              পদবীঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম । 

পদবী                      ◌ঃ সদ  সিচব, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম । 
ওয়াড ন র                ◌ঃ 
 
াÿর                     ◌ঃ  

পদবী                      ◌ঃ উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা। 
                               সদ  সিচব, উপেজলা িভিজিড কিম / 
                               ইউএনও ক ক অিপত দািয় া  কমকতা 
ওয়াড ন র                ◌ঃ 

ড়াম  তািলকা অ েমাদনকারীঃ 
াÿর                          ◌ঃ  

পদবী                           ◌ঃ উপেজলা িনরাহী অিফসার (ইউএনও) 
                                    সভাপিত, উপেজলা িভিজিড কিম  

 

বাঃসঃ ঃ-২০১২/১৩-২৯০৭কম(িব)-২৬০০০কিপ,২০১২। 
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িভিজিড কম চীর জ  উপকারেভাগী মিহলা িনরাচেনর তািলকার ড়াম  ছক 
িভিজিড চ  ২০১৩-২০১৪ 

ইউিনয়ন  ◌ঃ ১নং চাতলপাড় ইউিনয়ন পিরষদ 
উপেজলা ◌ঃ নািসরনগর 
জলা  ◌ঃ া ণবািড়য়া। 

িমক 
নং 

িভিজিড মিহলার নাম বয়স িপতা, ামী অথবা 
অিভভাবেকর নাম 

পিরবােরর 
সদ  
সং া 

ওয়াড 
নং 

াম পাড়া/মহল া মম  

১৪১ নেহরা বগম ১২/০৫/১৯৮১ ামী: সাই ল ইসলাম ৬ জন ৮ নং ফিকরিদয়া   
১৪২ রভীন বগম ১৩/১১/১৯৮৪ ামী: শা  আলম ৫ জন ৮ নং ক য়া   
১৪৩ মাহ জা বগম ০৪/০৪/১৯৮৩ ামী: আলী হাসন ৬ জন ২ নং রতন র   
১৪৪ মাছ: ল বগম ০৯/০১/১৯৭৭ ামী: মা: কামাল িময়া ৮ জন ৮ নং ফিকরিদয়া   
১৪৫ মিরয়ম বগম ০৪/০৩/১৯৮৫ ামী: তাবারক িময়া ৬ জন ৮ নং ফিকরিদয়া   
১৪৬ মাছা: সােলহা বগম ১০/০৩/১৯৭৯ ামী: িমর  হােসন ৫ জন ৮ নং ক য়া   
১৪৭ কাল ম বগম ০২/০২/১৯৮০ ামী: মা: আ াছ িময়া ৫ জন ৮ নং ক য়া   
১৪৮ মমতা বগম ০৪/০৩/১৯৮২ ামী: আকবর িময়া ৪ জন ৮ নং ক য়া   
১৪৯ মাছা: আেয়শা বগম ০১/০১/১৯৮৩ ামী: আমজাদ হােসন ৬ জন ৮ নং ক য়া   
১৫০ মাছা: হািববা খা ন ০৭/০৮/১৯৮৭ ামী: শিহদ িময়া ৮ জন ৪ নং বিকনগর   
 
ড়াম  তািলকা স ুতকারীঃ                                                                                             াÿরঃ 
াÿর                     ◌ঃ                                                                                              পদবীঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম । 

পদবী                      ◌ঃ সদ  সিচব, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম । 
ওয়াড ন র                ◌ঃ 
 
াÿর                     ◌ঃ  

পদবী                      ◌ঃ উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা। 
                               সদ  সিচব, উপেজলা িভিজিড কিম / 
                               ইউএনও ক ক অিপত দািয় া  কমকতা 
ওয়াড ন র                ◌ঃ 

ড়াম  তািলকা অ েমাদনকারীঃ 
াÿর                          ◌ঃ  

পদবী                           ◌ঃ উপেজলা িনরাহী অিফসার (ইউএনও) 
                                    সভাপিত, উপেজলা িভিজিড কিম  

 

বাঃসঃ ঃ-২০১২/১৩-২৯০৭কম(িব)-২৬০০০কিপ,২০১২। 
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িভিজিড কম চীর জ  উপকারেভাগী মিহলা িনরাচেনর তািলকার ড়াম  ছক 
িভিজিড চ  ২০১৩-২০১৪ 

ইউিনয়ন  ◌ঃ ১নং চাতলপাড় ইউিনয়ন পিরষদ 
উপেজলা ◌ঃ নািসরনগর 
জলা  ◌ঃ া ণবািড়য়া। 

িমক 
নং 

িভিজিড মিহলার নাম বয়স িপতা, ামী অথবা 
অিভভাবেকর নাম 

পিরবােরর 
সদ  
সং া 

ওয়াড 
নং 

াম পাড়া/মহল া মম  

১৫১ শিরফা বগম ০৪/০৫/১৯৭৯ ামী: মা: নাঘল িময়া ৮ জন ৯ নং াঠালকাি    
১৫২  রােকয়া বগম ১০/০৫/১৯৭৭ ামী: জাহা ীর িময়া ৬ জন ৯ নং াঠালকাি    
১৫৩ হাসনা বগম ১০/০৫/১৯৮৭ ামী: মম াজ িময়া ৮ জন ৯ নং াঠালকাি    
১৫৪ জসিমন বগম ০৯/০২/১৯৮৫ ামী: মা: মাবারক িময়া ৬ জন ৯ নং াঠালকাি    
১৫৫ িদলারা বগম ০৪/০৫/১৯৭৩ ামী: মা: রজব আলী ৬ জন ৯ নং াঠালকাি    
১৫৬ ইয়াছিমন বগম ২৪/০৭/১৯৮২ ামী: আজগর িময়া ৫ জন ৯ নং াঠালকাি    
১৫৭ আিছয়া বগম ২২/০৪/১৯৮৬ ামী: সারাজ িময়া ৬ জন ৯ নং াঠালকাি    
১৫৮ আ না আ ার ২৬/০৮/১৯৮৬ ামী: মা: হািরছ িময়া ৮ জন ৯ নং াঠালকাি    
১৫৯ মিরয়ম বগম ০৪/০২/১৯৮৫ ামী: মন র িময়া ৫ জন ৯ নং াঠালকাি    
১৬০ জািকয়া বগম ২০/০২/১৯৮২ ামী: ফার ক িময়া ৮ জন ৯ নং াঠালকাি    
 
ড়াম  তািলকা স ুতকারীঃ                                                                                             াÿরঃ 
াÿর                     ◌ঃ                                                                                              পদবীঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম । 

পদবী                      ◌ঃ সদ  সিচব, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম । 
ওয়াড ন র                ◌ঃ 
 
াÿর                     ◌ঃ  

পদবী                      ◌ঃ উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা। 
                               সদ  সিচব, উপেজলা িভিজিড কিম / 
                               ইউএনও ক ক অিপত দািয় া  কমকতা 
ওয়াড ন র                ◌ঃ 

ড়াম  তািলকা অ েমাদনকারীঃ 
াÿর                          ◌ঃ  

পদবী                           ◌ঃ উপেজলা িনরাহী অিফসার (ইউএনও) 
                                    সভাপিত, উপেজলা িভিজিড কিম  

 

বাঃসঃ ঃ-২০১২/১৩-২৯০৭কম(িব)-২৬০০০কিপ,২০১২। 
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িভিজিড কম চীর জ  উপকারেভাগী মিহলা িনরাচেনর তািলকার ড়াম  ছক 
িভিজিড চ  ২০১৩-২০১৪ 

ইউিনয়ন  ◌ঃ ১নং চাতলপাড় ইউিনয়ন পিরষদ 
উপেজলা ◌ঃ নািসরনগর 
জলা  ◌ঃ া ণবািড়য়া। 

িমক 
নং 

িভিজিড মিহলার নাম বয়স িপতা, ামী অথবা 
অিভভাবেকর নাম 

পিরবােরর 
সদ  
সং া 

ওয়াড 
নং 

াম পাড়া/মহল া মম  

১৬১ অ ফা বগম ১৭/০৬/১৯৮০ ামী: আয়ফত আলী ৮ জন ৯ নং াঠালকাি    
১৬২ রেহনা বগম ২৬/০২/১৯৮১ ামী: সিহদ িময়া ৬ জন ৯ নং াঠালকাি    
১৬৩ নািগছা বগম ১৯/০৯/১৯৭৪ ামী: কাছম আলী ৮ জন ৯ নং াঠালকাি    
১৬৪ ত রা বগম ১৫/১১/১৯৭৯ ামী: ত: ধ িময়া ৬ জন ৯ নং াঠালকাি    
১৬৫ রিজয়া বগম ০৮/০৪/১৯৭৭ ামী: ত: জালাল উি ন ৫ জন ৯ নং াঠালকাি    
১৬৬ হেলনা বগম ০৯/০২/১৯৮২ ামী: এমদা ল হক ৫ জন ৯ নং াঠালকাি    
১৬৭ জসিমন বগম ১৭/০৩/১৯৮৫ ামী: মাস ফা কামাল ৬ জন ৯ নং াঠালকাি    
১৬৮ ঝরনা দাস  ামী: িনতাই দাস ৪ জন ১ নং চাতলপাড়   
         
         
 
ড়াম  তািলকা স ুতকারীঃ                                                                                             াÿরঃ 
াÿর                     ◌ঃ                                                                                              পদবীঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম । 

পদবী                      ◌ঃ সদ  সিচব, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম । 
ওয়াড ন র                ◌ঃ 
 
াÿর                     ◌ঃ  

পদবী                      ◌ঃ উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা। 
                               সদ  সিচব, উপেজলা িভিজিড কিম / 
                               ইউএনও ক ক অিপত দািয় া  কমকতা 
ওয়াড ন র                ◌ঃ 

ড়াম  তািলকা অ েমাদনকারীঃ 
াÿর                          ◌ঃ  

পদবী                           ◌ঃ উপেজলা িনরাহী অিফসার (ইউএনও) 
                                    সভাপিত, উপেজলা িভিজিড কিম  

 

বাঃসঃ ঃ-২০১২/১৩-২৯০৭কম(িব)-২৬০০০কিপ,২০১২। 


