
চয়ারম ান কাযালয় 

হাইমচর ইউিনয়ন পিরষদ 
মাঃ শাহাদাৎ হােসন সরকার                                           ডাকঘরঃ হাইমচর- উপেজলাঃ হাইমচর 

   চয়ারম ান                www.haimchar_chandpur.gov.bd                    জলাঃ চাঁদপুর,বাংলােদশ । 
                      ঃ হাইম-ইউিপ-                                                                                  তািরখঃ  ২৩  /০৫/২০১৯ইং 

৫ নং হাইমচর ইউিনয়েনর পিব  ঈ ল িফতর উপলে  িভ,িজ,এফ িবধােভাগীেদর নােমর তািলকা। 

িমক নং িবধােভাগীর নাম িপতা/ ামীর নাম ােমর নাম ওয়াড নং ম ব  

০১ খােলদা জালাল হাওলাদার আদশ াম ০৭ নং    
০২ সিখনা বগম মাঃ নজ ল ইসলাম গালঃ ঐ ০৭ নং  
০৩ পারভীন বগম রব ুমাল মােলর কাি  ০৮ নং  
০৪ হাছনা বগম ফা ল নপাল ঐ ০৮ নং  
০৫ িবয়া বগম িলটন সদার মাল া কাি  ০৯ নং  
০৬  আেনায়ারা বগম                                        মা ফা সদার                                  ঐ ০৯ নং  
০৭ মমতাজ বগম মু াহ খাঁ নলচর ০১ নং  
০৮ শাহ নাজ বগম মাঃ লাল িময়া  ঐ ০১ নং  
০৯ শাি য়া বগম  িময়া মাল া সরকার কাি  ০৫ নং  
১০ শামছনুাহার বগম মাঃ সাহাগ পাজাল গালদার কাি  ০৬ নং  
১১ মানছরুা বগম আল আিমন গাজী ঐ ০৬ নং  
১২ লাইলী বগম মাঃ আলী গালদার ঐ ০৪ নং  
১৩ মাসাঃ নাজমা বগম মাঃ ফেয়জরু রহমান গাজী কাি  ০৪ নং  
১৪ পারভীন আবলু হাওলাদার গালদার কাি  ০৬ নং  
১৫ িজনা বগম র হােসন আদশ াম ০৭ নং  
১৬ রজাহান বগম শাহ জালাল হাওঃ সরকার কাি  ০৫ নং  
১৭ মিরয়ম বগম নািছর সদার সােহব গ  ০৫ নং  
১৮ হািলমা বগম শিফউল খাঁ ঐ ০৫ নং  
১৯ জাছনা বগম মাঃ হািবব ছয়াল ঐ ০৫ নং  
২০ িম বগম িমজান ঢালী ঐ ০৫ নং  

২১  আফছানা বগম মন পাজাল ঐ ০৫ নং  
২২ আকিলমা বগম কিবর হােসন িপয়ার আলী সঃ কাঃ ০২ নং  

২৩ ফারজানা বগম নয়ন িময়া ঐ ০২ নং  

২৪ লাইলী বগম িরপন ধান আেনায়ার গাইেনর কাি  ০৯ নং  

২৫ িজনা বগম মাঃ হােসন ঐ ০৯ নং  

২৬ মৗ মী বগম গিন দওয়ান ঐ ০৯ নং  

২৭ লাভলী আেনায়ার হােসন নলচর ০১ নং  

২৮ তারা ভা  কাউছার িমিজ আদশ াম ০৭ নং  

২৯ রািহমা বগম মিজবল শখ িকতাব আলী সঃ কাঃ ০৪ নং  

৩০ নাজমা আ ার মা ফা মাল ঐ ০৪ নং  
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৫ নং হাইমচর ইউিনয়েনর পিব  ঈ ল িফতর উপলে  িভ,িজ,এফ িবধােভাগীেদর নােমর তািলকা। 

িমক নং িবধােভাগীর নাম িপতা/ ামীর নাম ােমর নাম ওয়াড নং ম ব  

৩১ ইয়াসিমন বগম আেনায়ার হােসন সরকার সরকার কাি  ০৫ নং  
৩২ পিরভা  বগম আ া ামান  সরকার িকতাব আলী সঃ কাঃ ০৪ নং  
৩৩ মােজদা খাতনু রিফক পােটায়ারী শহীদ কাইউম মালত কাি  ০৩ নং  
৩৪ িবলিকস বগম আলাউি ন মাল া শহীদ কাইউম মালত কাি  ০৩ নং  
৩৫ আেমনা আ ার মগুিবল শিন ঐ ০৩ নং  
৩৬  সাি  বগম িরপন খাঁন সরকার কাি  ০৫ নং  
৩৭ িবউিট বগম             সাগর বাঘ মাল া কাি  ০৯ নং  
৩৮ আকিলমা সিলম গাইন আদশ াম ০৭ নং  
৩৯ শফালী বগম                                                                              জাহাংগীর দওয়ান িপয়ার আলী সঃ কাঃ ০২ নং  
৪০  খারেশদা বগম মাঃ শহীদ উল া গাজী গােলাদার কাি  ০৬ নং  
৪১ শািহনা আ ার ফা ল ইসলাম আদশ াম ০৭ নং  
৪২ জেবদা বগম মাঃ ইসাহাক খাঁ ঐ ০৭ নং  
৪৩ তািনয়া আ ার আলমগীর হােসন ঐ ০৭ নং  
৪৪ রাকসানা আ ার আঃ রিশদ বপারী িপয়ার আলী সরকার কাি  ০২ নং  
৪৫ নারিগস বগম ইউ স মািঝ জিহর আলী গাজী কাি  ০২ নং  
৪৬  িনয়া বগম মচ ুসদার আদশ াম ০১ নং  
৪৭ জাছনা বগম িম টু ফিকর শহীদ কাইয়ুম মালেতর কাি  ০৩ নং  
৪৮ জাসনা আ ার ফয়সাল আদশ াম ০৭ নং  
৪৯ ফাত ু বগম িম টু পাজাল গাজী কাি  ০৪ নং  
৫০ আেমনা বগম  মিনর হােসন গাজী গাজী কাি  ০৪ নং  
৫১ িফেরাজা বগম র মাহা দ গাজী কাি  ০৪ নং  
৫২ আলপনা বগম মাঃ সবজু গাজী ঐ ০৪ নং  
৫৩ নাছরীন আ ার মাঃ সাইফুল ইসলাম ঐ ০৪ নং  

৫৪ কািরমন জ িময়া মাল সরকার কাি  ০৫ নং  
৫৫ খায়রন নছা মাঃ মাজাে ল সােহব গ  ০৫ নং  
৫৬ মা বগম সইজিু ন গালদার গালদার কাি  ০৬ নং  
৫৭ হািছনা মিনর হােসন ভইুয়া ঐ ০৬ নং  

৫৮ মাহামদুা বগম মাঃ আলমগীর ঐ ০৬ নং  

৫৯ আিম ন সিফক গালদার ঐ ০৬ নং  

৬০ হাসনা বগম রিফক গালদার ঐ ০৬ নং  
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৫ নং হাইমচর ইউিনয়েনর পিব  ঈ ল িফতর উপলে  িভ,িজ,এফ িবধােভাগীেদর নােমর তািলকা। 

িমক নং িবধােভাগীর নাম িপতা/ ামীর নাম ােমর নাম ওয়াড নং ম ব  

৬১ আেমনা বগম খিলল খাঁ িপয়ার আলী সঃকাঃ ০২  
৬২ লছমুা বগম াঃ-ই াহীম খিলল ঐ ০২  
৬৩ মিরয়ম বগম িপঃ-িসরাজ বয়াতী গাজী কাি  ০৪  
৬৪ খােলদা আ ার িপ- মাঃ খিলল পাঃ গালদার কাি  ০৬  
৬৫ রািবয়া বগম াঃ-জিসম বা  মাল া কাি  ০৯  
৬৬ জাহানারা াঃ-শিফক পাটঃ গালদার কাি  ০৬  
৬৭ লছমুা া মাকেশদ ছয়াল চর হাইম ০১  
৬৮ ফােতমা বগম দাদন গাজী জিহর আলী গাঃ কাঃ ০২  
৬৯ হািছনা বগম মাঃ আলী পদা শহীদ কাইউম মাঃকাঃ ০৩  
৭০ কামা ে সা মাতােলব বকাউল গাজী কাি  ০৪  
৭১ হািলমা বগম বাদশা িময়া বপারী সােহব গ  ০৫  
৭২ ছােলহা বগম রহান উিদন গাঃ গালদয়ার কাি  ০৬  
৭৩ রয়ফল আলাউি ন আদশ াম ০৭  
৭৪ সািহনা বগম শিহ াহ মােলর কাি  ০৮  
৭৫ হািসনা আ ার ইউ ছ খান মাল া কাি  ০৯  
৭৬ সিলনা বগম লাল িময়া ঐ ০৯  
৭৭ মিু  বগম নাজমলু খাঁ গাজী কাি  ০৪  
৭৮ পির বা  হযরত আলী িসং নলচর ০১  
৭৯ ববী রানী শীল িনমাই চ  শীল শহীদ কাইউম মাঃকাঃ ০৩  
৮০ সফালী বগম  দেলায়ার হােসন  মােলর কাি  ০৮  

৮১ জছিমন বগম সিফক মান নলচর ০১  
৮২ রশমা আ ার খিললুর রহমান শহীদ কাইউম মাঃকাঃ ০৩  

৮৩ িবউিট বগম বাদশা িময়া শখ ঐ ০৩  

৮৪ লাইলী বগম িরপন ধান আেনায়ার গাইেনর াম ০৯  

৮৫ মু া বগম মািনক িময়া ধান িপয়ার আলী সঃ কাঃ ০২  

৮৬ রািশদা বগম তয়ব আলী আেনায়ার গাইেনর কাি  ০৯ নং  

৮৭ িজনা বগম কালু কাজী আেনায়ার গাইেনর কাি  ০৯ নং  

৮৮ িরনা বগম লাল িময়া দওয়ান আেনায়ার গাইেনর কাি  ০৯ নং  

৮৯ মেনায়ারা বগম মিহউি ন আেনায়ার গাইেনর কাি  ০৯ নং  

৯০ হােহরা বগম মিফজ ফিকর আেনায়ার গাইেনর কাি  ০৯ নং  
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িমক নং িবধােভাগীর নাম িপতা/ ামীর নাম ােমর নাম ওয়াড নং ম ব  

৯১ শািহনা আ ার ফা ল ইসলাম আদশ াম ০৭ নং  
৯২ জেবদা বগম মাঃ ইসাহাক খাঁ ঐ ০৭ নং  
৯৩ তািনয়া আ ার আলমগীর হােসন ঐ ০৭ নং  
৯৪ রাকসানা আ ার আঃ রিশদ বপারী িপয়ার আলী সরকার কাি  ০২ নং  
৯৫ নারিগস বগম ইউ স মািঝ জিহর আলী গাজী কাি  ০২ নং  
৯৬ মেনায়ারা বগম মাঃ ফা ল ইসলাম িপয়ার আলী সরকার কাি  ০২ নং  
৯৭ জাছনা বগম িম টু ফিকর শহীদ কাইয়ুম মালেতর কাি  ০৩ নং  
৯৮ িবউিট বগম ওছমান খাঁ ঐ ০৩ নং  
৯৯ সােজদা বগম রহমান খাঁ ঐ ০৩ নং  
১০০ আেমনা বগম  মিনর হােসন গাজী ঐ ০৩ নং  
১০১ িফেরাজা বগম র মাহা দ গাজী কাি  ০৪ নং  
১০২ আলপনা বগম মাঃ সবজু গাজী ঐ ০৪ নং  
১০৩ নাছরীন আ ার মাঃ সাইফুল ইসলাম ঐ ০৪ নং  
১০৪ কািরমন জ িময়া মাল সরকার কাি  ০৫ নং  
১০৫ খায়রন নছা মাঃ মাজাে ল সােহব গ  ০৫ নং  
১০৬ মা বগম সইজিু ন গালদার গালদার কাি  ০৬ নং  
১০৭ হািছনা মিনর হােসন ভইুয়া ঐ ০৬ নং  
১০৮ মাহামদুা বগম মাঃ আলমগীর ঐ ০৬ নং  
১০৯ আিম ন সিফক গালদার আদশ াম ০৭ নং  
২১০ হাসনা বগম রিফক গালদার ঐ ০৭ নং  

২১১ নাজমা মাঃ শািকল  আদশ াম ০৭ নং  
২১২ পারভীন বগম রব ুমাল মােলর কাি  ০৮ নং  

২১৩ জাহানারা বগম িমজান মাল ঐ ০৮ নং  

২১৪ জছিমন বগম ফা ক নপাল ঐ ০৮ নং  

২১৫ িবয়া বগম িলটন সদার মাল া কাি  ০৯ নং  

২১৬ ববী আ ার লতান মাঝী ঐ ০৯ নং  

২১৭ লাইলী বগম িলটন মাল া ঐ ০৯ নং  

২১৮ শাহাজািদ বগম ফা ক িময়া সদার িপয়ার আিল সরকার কাি  ০২ নং  

২১৯ শাওিলম আ ার মাক ল আলম ঐ ০২ নং  

১২০ শারিমন আ ার আবলু বাসার গাজী ঐ ০২ নং  
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৫ নং হাইমচর ইউিনয়েনর পিব  ঈ ল িফতর উপলে  িভ,িজ,এফ িবধােভাগীেদর নােমর তািলকা। 

িমক নং িবধােভাগীর নাম িপতা/ ামীর নাম ােমর নাম ওয়াড নং ম ব  

১২১ মু া আ ার মাঃ খিললরু রহমান পাজাল গালদার কাি  ০৬ নং  
১২২ আেমনা বগম মাঃ নািছর পাজাল ঐ ০৬ নং  
১২৩ িপয়ারা বগম জািকর হােসন সরকার কাি  ০৫ নং  
১২৪ পারভীন বগম আবলু হােসন হালদার গালদার কাি  ০৬ নং  
১২৫ সােলহা খাতনু িদদার আদশ াম ০৭ নং  
১২৬ িরনা বগম রজাউল দওয়ান মাল া কাি  ০৯ নং  
১২৭ নাজমা বগম মাঃ সবজু িময়া গািজ কাি  ০৪ নং  
১২৮ শাহানারা বগম ল আিমন সরকার কাি  ০৫ নং  
১২৯ খািদজা বগম িসরাজ বপারী শহীদ কাইয়মু মালেতর 

কাি  
০৩ নং  

১৩০ রাজ ু বগম িলটন বয়ািত সরকার কাি  ০৫ নং  
১৩১ লাকী বগম খাকন সরকার কাি  ০৫ নং  
১৩২ রভী বগম ফা ক সরকার ঐ ০৫ নং  
১৩৩ পিরভা  বগম বাদল গাইন িকতাব আলী সরকার কাি  ০৪ নং  
১৩৪ র্ জাহান রােসল খাঁন গাজী কাি  ০৪ নং  
১৩৫ লছমুা বগম মাঃ মােলক মতুাইত ঐ ০৪ নং  
১৩৬ সােজদা বগম মাঃ সয়দ আহা দ আদশ াম ০৭ নং  
১৩৭ নাজমা বগম মাঃ মিনর হােসন মাল া সরকার কাি  ০৫ নং  
১৩৮ মােজদা বগম রিফক পােটায়ারী শহীদ কাইয়মু মালেতর 

কাি  
০৩ নং  

১৩৯ িম বগম লহাস িময়া ঐ ০৩ নং  
১৪০ জছিমন বগম সিফক মান নলচর ০১ নং  

১৪১ িশলা বগম শাহীন সদার নলচর ০১ নং  
১৪২ সাহানা আ ার িনপা মাঃ সিলম বগম ঐ ০১ নং  

১৪৩ আকিলমা বগম রিফ ল ইসলাম ঐ ০১ নং  

১৪৪ মমতাজ বগম কাম ল হাসান িপয়ার আলী সরকার ০২ নং  

১৪৫ মা বগম মাঃ বিশর িময়া সরকার কাি  ০৫ নং  

১৪৬ জসিমন আ ার মাহা দ আলাউি ন সরদার  ঐ ০৫ নং  

১৪৭ আকিলমা   বহান উি ন ‘ ঐ ০৫ নং  

১৪৮ মালিত বগম আলমাছ মা া ঐ ০৫ নং  

১৪৯ ছালমা আ ার  সাহাদাৎ  িকতাব আলী কাি , ০৪ নং  

১৫০ ডিল বগম শাহ জাহান বপারী মাল া কাি  ০৯ নং  



চয়ারম ান কাযালয় 

হাইমচর ইউিনয়ন পিরষদ 
মাঃ শাহাদাৎ হােসন সরকার                                           ডাকঘরঃ হাইমচর- উপেজলাঃ হাইমচর 

   চয়ারম ান                www.haimchar_chandpur.gov.bd                    জলাঃ চাঁদপুর,বাংলােদশ । 
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৫ নং হাইমচর ইউিনয়েনর পিব  ঈ ল িফতর উপলে  িভ,িজ,এফ িবধােভাগীেদর নােমর তািলকা। 

িমক নং িবধােভাগীর নাম িপতা/ ামীর নাম ােমর নাম ওয়াড নং ম ব  

১৫১ হািলমা বগম শাহাজালাল সদার আদশ াম ০৭ নং  
১৫২ রিছয়া বগম হযরত আলী হাওলাদার মােলর কাি  ০৮ নং  
১৫৩ মমতাজ নায়া মাল া আদশ াম ০৭ নং  
১৫৪ খািদজা বগম ল আিমন পাজাল গালদার কাি  ০৬ নং  
১৫৫ নািছমা আঃ রিশদ গাওদার হালদার কাি  ০৬ নং  
১৫৬ পারভীন আ ার রজাউল কিরম গাজী কাি  ০৪ নং  
১৫৭ রােকয়া বগম আলী আহা দ ফিকর মাল া কাি  ০৯ নং  
১৫৮ সালমা বগম রজামাল মাল া মাল া কাি  ০৯ নং  
১৫৯ নাজমা বগম শাহ র পাজাল গালদার কাি  ০৬ নং  
১৬০ িজনা বগম খারেশদ বাঘ মাল া কাি  ০৬ নং  
১৬১ তাছিলমা বগম মাঃ  চিকদার আদশ াম ০৭ নং  
১৬২ মিরয়ম বগম জিসম উি ন ঐ ০৭ নং  
১৬৩ র া বগম সাহাদাত বপারী ঐ ০৭ নং  
১৬৪ িজনা বগম  সদার িপয়ার আলী সরকার কাি  ০২ নং  
১৬৫ পয়ারা বগম আ লু লতীফ ঐ ০২ নং  
১৬৬ লাভলী আ ার লতান আহা দ িপয়ার আলী সরকার কাি  ০২ নং  
১৬৭ মাসা ত িবউিট সা ার মাল া শহীদ কাইউম মালত কাি  ০৩ নং  
১৬৮ রািজয়া বগম  িময়া চৗিকদার ঐ ০৩ নং  
১৬৯ সােজদা বগম জািকর হােসন ঐ ০৩ নং  
১৭০ মনুিসদা বগম আলমগীর হাওলাদার ঐ ০৩ নং  

১৭১ পারভীন বগম পলাশ িময়া িপয়ার আলী সরকার কাি  ০২ নং  
১৭২ শা না বগম মাঃ হা ন মািঝ গাজী কাি  ০৪ নং  

১৭৩ জাছনা বগম মিত িময়া সদার ঐ ০৪ নং  

১৭৪ মিরয়ম বগম নািছর সদার ঐ ০৪ নং  

১৭৫ সিলনা মাঃ হািদছ আলী মাল ঐ ০৪ নং  

১৭৬ রািহমা বগম রিফক গাজী গালদার কাি  ০৬ নং  

১৭৭ ছােলহা বগম রহান উি ন ঐ ০৬ নং  

১৭৮ মেহ ন নছা িব াল গালদার ঐ ০৬ নং  

১৭৯ রজাহান বগম রজাউল হাওলদার  আদশ াম ০৭ নং  

১৮০ পারভীন  হাছান আিল গাজী ঐ ০৭ নং  
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৫ নং হাইমচর ইউিনয়েনর পিব  ঈ ল িফতর উপলে  িভ,িজ,এফ িবধােভাগীেদর নােমর তািলকা। 

িমক নং িবধােভাগীর নাম িপতা/ ামীর নাম ােমর নাম ওয়াড নং ম ব  

১৮১ তয়ব আলী র াক সরদার ,, 01  
১৮২ আিমর গিন চিকদার ,, 01  
১৮৩ জািকর সরদার ঈমান সরদার ,, 01  
১৮৪ মহন পাইক আঃ হক পাইক ,, 01  
১৮৫ মাকেলছ শাহাবিু ন চর হাইম ০১  
১৮৬ মা ফা মাকেলছ ,, 01  
১৮৭ দাদন িশকদার মচ ুিশকদার ,, 01  
১৮৮ আলমগীর আিজম আলী ,, 01  
১৮৯ বারহান পাইক িছডু পাইক ,, 01  
১৯০ হাচন খাঁ মনাই খাঁ ,, 01  
১৯১ রােছল িসপাই জিমর িসপাই ,, 01  
১৯২ জিসম মাতা র ছােল আহা দ ,, 01  
১৯৩ আেনায়ার জ ার হালদার ,, 01  
১৯৪ ইছাক খাঁ হাচন খাঁ ,, 01  
১৯৫ রিহমা বগম বাবলু সদার ঐ ০৬ নং  
১৯৬ লাইলী বগম মােলক দওয়ান মাল া কাি  ০৯ নং  
১৯৭ জা াত মাঃ হািনফ মাল া সরকার কাি  ০৫ নং  
১৯৮ িফয়া বগম িগয়াস উি ন িসপাই ঐ ০৫ নং  
১৯৯ সােজদা বগম রিসদ গাজী ঐ ০৫ নং  
২০০ নািছমা বগম জাহাি র বয়াতী  শহীদ কাইয়মু মালত কাি  ০৩ নং  

২০১ আেনায়ারা বগম আিমর হােসন নলচর ০১ নং  
২০২ ছিমরন রিফক িময়া ঐ ০১ নং  

২০৩ ডিল বগম বা  ুিময়া ঐ ০১ নং  

২০৪ জাহানারা বগম শাহ জাহান সদার আদশ াম ০১ নং  

২০৫ শাহ নাজ বগম লাল িময়া আদশ াম ০১ নং  

২০৬ আেমনা  িসি ক িময়া আদশ াম ০১ নং  

২০৭ নাজমা দাদন িময়া আদশ াম ০১ নং  

২০৮ আেনায়ারা বগম আব ুতােহর আদশ াম ০১ নং  

২০৯ মাক দা বগম বাবলু দওয়ান আদশ াম ০১ নং  

২১০ সালমা বগম সকা র ওজা আদশ াম ০১ নং  
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৫ নং হাইমচর ইউিনয়েনর পিব  ঈ ল িফতর উপলে  িভ,িজ,এফ িবধােভাগীেদর নােমর তািলকা। 

িমক নং িবধােভাগীর নাম িপতা/ ামীর নাম ােমর নাম ওয়াড নং ম ব  

২১১ িটপ ুসরদার ম  সরদার চর হাইম ০১  
২১২ রিশদ সরদার চা  সরদার ,, 01  
২১৩ বােরক সকা র ,, 01  
২১৪ িমজান খা হািনফ খাঁ ,, 01  
২১৫ িব াল মাসেলম ,, 01  
২১৬ সকা র মা  ওজা ,, 01  
২১৭ হা ন খাঁ জিলল খাঁ ,, 01  
২১৮ নজ ুমাঝী জয়দল মাঝী ,, 01  
২১৯ শামছল আলী সরদার ,, 01  
২২০ মচ ুসরদার আলী সরদার ,, 01  
২২১ লতান জিলল খাঁ চর হাইম ০১  
২২২ শিফ মা  মা  মা  ,, 01  
২২৩ মামনু সরদার র াক সরদার ,, 01  
২২৪ জিলল খাঁ মা ান খাঁ ,, 01  
২২৫ মু াহ খাঁ জিলল খাঁ ,, 01  
২২৬ দাদন হালদার রিশদ হালদার ,, 01  

   
 


