
িভিজিড কম ��িচর জ� উপকারেভাগী মিহলা িনব �াচেনর তািলকার �ড়া� ‘ছক’ 

িভিজিড চ� 2019-2020 

ইউিনয়ন: 13 ইসলামাবাদ 

উপেজলা: মতলব উ�র 

�জলা: চ�দ�র 

�িমক নং িভিজিড  মিহলার নাম বয়স জাতীয় পিরচয় প� ন�র িপতা, �ামী অথবা 
অিভভাবেকর নাম 

পিরবাের 
সদ� 
সং�া 

ওয়াড � 
নং 

�াম পাড়া/ 
মহ�া 

ম�� 

১ �খন রানী সরকার 38 1317925333753 শংকর চ� সরকার 5 জন 01 িততারকাি�   
২ নিমতা রানী 36 19821317925334004 ���  3জন 01 িততারকাি�   
৩ অিনতা রানী ম�ল 48 19701317925334072 িনর�ন চ� ম�ল 5জন 01 িততারকাি�   
৪ িন�ফা আ�ার ২৮ 19901317925000101 নজ�ল সরকার 5জন 02 চরিশব�র   
৫ জয়ি� রানী সরকার ৩৫  1317925335033 �নপাল সরকার ৪জন ০২  িততারকাি�   
৬ �� রানী ২৭  ৪৬৫1722060 ন�লাল ম�ল ৫ জন 02 িততারকাি�   
৭ িবউ� রানী ৩১  1317925334678 বা�েদব ৪ জন 02 চরিশব�র   
৮ �� মালা ৪৫  1317925334754 �দন চ� ৫ জন 02 িশব�র   
৯ �রাকসানা আ�ার �খী ২৩ 2851637013 �মাঃ আঃ মা�ান �ধান ৪ জন 02 চর িশব�র   
১০ রিহমা আ�ার ৩৪  19841317925335088 �ত ওয়া�দ �বপারী ৪ জন 02 চর িশব�র   

�ড়া� তািলকা ��তকারীঃ 
�া�র      : 
 
পদবী       : সদ� সিচব, ইউ.িপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম� 
ওয়�াড      : 

 
�া�র      : 
 
পদবী       : সভাপিত, ইউ. িপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম�। 
ওয়�াড      : 

 

 
�া�র      : 
 
পদবী       : উপেজলা মিহলা িবষয়ক Kg©KZ©v 
               সদ�-সিচব, উপেজলা িভিজিড কিম�/ 
                ইউএনও ক��ক অিপ �ত দািয়� �া� Kg©KZ©v 

�ড়া� তািলকা অ�েমাদনকারী 
 
�া�র      : 
 
পদবী       : উপেজলা িনব �াহী অিফসার (ইউ এন ও) 
                সভাপিত, উপেজলা িভিজিড কিম�  



িভিজিড কম ��িচর জ� উপকারেভাগী মিহলা িনব �াচেনর তািলকার �ড়া� ‘ছক’ 

িভিজিড চ� 2019-2020 

ইউিনয়ন: 13 ইসলামাবাদ 

উপেজলা: মতলব উ�র 

�জলা: চ�দ�র 

�িমক নং িভিজিড  মিহলার নাম বয়স জাতীয় পিরচয় প� ন�র িপতা, �ামী অথবা 
অিভভাবেকর নাম 

পিরবাের 
সদ� 
সং�া 

ওয়াড � 
নং 

�াম পাড়া/ 
মহ�া 

ম�� 

১১ �রেহনা �বগম ৩৬ 19821317925344361 �সানা িময়া গাজী ৩ জন 03  ন�লাল�র   
১২ িরনা রানী ৪১ 19771317925334756 রসরাজ হালদার ৪ জন 03 িশব�র   
১৩ রািশদা �বগম ৩২ 19761317925334503 খিলল পােটায়ারী ৪ জন 03  ন�লাল�র   
১৪ নািছমা আ�ার ৪৫ ১৩১৭৯২৫336668 চ�ন িময়া ৪ জন 03 ন�লাল�র   
১৫ রািশদা �বগম ৪৩  19751317925335923 কােশম ডালী ৩ জন 03 িশব�র   
১৬ িমেসস আকিলমা আ�ার ৩১ 19871913685816505 িসি�ক সরকার ৪ জন ০৩ ন�লাল�র   
১৭ িমেসস নাজমা �বগম ৪৮  19701317925335393 খােলক পােটায়ারী ৩ জন 03 সাতবািড়য়া   
১৮ িরনা �বগম ৩৬ 19821317925336294 লিতফ ৪ জন 03 ন�লাল�র   
১৯ নাসিরন আ�ার ২৬  7332098271 আঃ মিতন ৩ জন 03 ন�লাল�র   
২০ আছমা আ�ার 27 19911317925000059 ফজ�ল ম�মদার 6 জন 04 �জাত�র   

�ড়া� তািলকা ��তকারীঃ 
�া�র      : 
 
পদবী       : সদ� সিচব, ইউ.িপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম� 
ওয়�াড      : 

 
�া�র      : 
 
পদবী       : সভাপিত, ইউ. িপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম�। 
ওয়�াড      : 

 

 
�া�র      : 
 
পদবী       : উপেজলা মিহলা িবষয়ক Kg©KZ©v 
               সদ�-সিচব, উপেজলা িভিজিড কিম�/ 
                ইউএনও ক��ক অিপ �ত দািয়� �া� Kg©KZ©v 

�ড়া� তািলকা অ�েমাদনকারী 
 
�া�র      : 
 
পদবী       : উপেজলা িনব �াহী অিফসার (ইউ এন ও) 
                সভাপিত, উপেজলা িভিজিড কিম�  



িভিজিড কম ��িচর জ� উপকারেভাগী মিহলা িনব �াচেনর তািলকার �ড়া� ‘ছক’ 

িভিজিড চ� 2019-2020 

ইউিনয়ন: 13 ইসলামাবাদ 

উপেজলা: মতলব উ�র 

�জলা: চ�দ�র 

�িমক নং িভিজিড  মিহলার নাম বয়স জাতীয় পিরচয় প� ন�র িপতা, �ামী অথবা 
অিভভাবেকর নাম 

পিরবাের 
সদ� 
সং�া 

ওয়াড � 
নং 

�াম পাড়া/ 
মহ�া 

ম�� 

২১ �রাকছানা  �বগম ৩৮  1317917269926 �ত লে� আলী পােটায়ারী ৪ জন 04 �জাত�র   
২২ পিল আ�ার ২৪  19941317925338186 ওসমান ফরাজী 3জন 04 �জাত�র   
২৩ �ফরেদৗিছ �বগম ৩১  ১৯৮৭1317925337815 �মাঃ িজ� ৩ জন 04 �জাত�র   
২৪ ডিল আ�ার ২৯ 19891317925337280 ছা�ার িময়া ৪ জন 04 �জাত�র   
২৫ িশলা �বগম ২৭  19911317925000046 িসরাজ িময়া ৩ জন 04 �জাত�র   
২৬ আেয়শা খা�ন ৩৬  19821317925338298 ফিরদ ৪ জন 04 �জাত�র   
২৭ িমস আয়শা আ�ার ২৯  19891317925000090 �মাঃ আেনায়ার �হােসন অিধকারী ৩ জন 04  �জাত�র   
২৮ �রেহনা  ৩২  19866725819317626 �জাে�ল হক ৫ জন 04 �জাত�র   
২৯ �ল�ম �বগম ২৯ 19891317925336694 রিফ�ল ইসলাম ৪ জন 04 �জাত�র   
৩০ �মাছাঃ খািদজা �বগম ২৯  19892611038753630 আ�ল �হােসন ৫ জন 04  �জাত�র   

�ড়া� তািলকা ��তকারীঃ 
�া�র      : 
 
পদবী       : সদ� সিচব, ইউ.িপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম� 
ওয়�াড      : 

 
�া�র      : 
 
পদবী       : সভাপিত, ইউ. িপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম�। 
ওয়�াড      : 

 

 
�া�র      : 
 
পদবী       : উপেজলা মিহলা িবষয়ক Kg©KZ©v 
               সদ�-সিচব, উপেজলা িভিজিড কিম�/ 
                ইউএনও ক��ক অিপ �ত দািয়� �া� Kg©KZ©v 

�ড়া� তািলকা অ�েমাদনকারী 
 
�া�র      : 
 
পদবী       : উপেজলা িনব �াহী অিফসার (ইউ এন ও) 
                সভাপিত, উপেজলা িভিজিড কিম�  



িভিজিড কম ��িচর জ� উপকারেভাগী মিহলা িনব �াচেনর তািলকার �ড়া� ‘ছক’ 

িভিজিড চ� 2019-2020 

ইউিনয়ন: 13 ইসলামাবাদ 

উপেজলা: মতলব উ�র 

�জলা: চ�দ�র 

�িমক নং িভিজিড  মিহলার নাম বয়স জাতীয় পিরচয় প� ন�র িপতা, �ামী অথবা 
অিভভাবেকর নাম 

পিরবাের 
সদ� 
সং�া 

ওয়াড � 
নং 

�াম পাড়া/ 
মহ�া 

ম�� 

৩১ ব�ল �বগম ৩১ 19771317925337658 লাল িময়া �ধান ৪ জন 04 �জাত�র   
৩২ তাছিলমা �বগম ৪০  19781317925337060 �মাঃ আিফ উি�ন �বপারী ৪ জন 04 �জাত�র   
৩৩ ছালমা আ�ার ৪১ 19771317925336938 আফা�ি�ন �বপারী ৪ জন 04  �জাত�র   
৩৪ �রািজনা আ�ার ২৮ 19901317911000087 �মাঃ চ�ন িময়া 4 জন 04 �জাত�র   
৩৫ মমতাজ �বগম ৪০  19781317925337034 লাল িময়া ৩ জন 04 �জাত�র   
৩৬ আকিলমা ৪২ 19761317925337742 িসি�ক �ধা 5 জন 04 �জাত�র   
৩৭ লাভলী �বগম ৪০  19781317925337171 আলী িময়া ৩ জন 04 �জাত�র   
৩৮ �ল�মা �বগম ৩০  19881317925337177 �লাল িমিজ 4 জন 04 �জাত�র   
৩৯ শািহন �বগম ৪৬  19721317925337168 আ�ল হােশম খ�কার ৪ জন ০৪ �জাত�র   
৪০ িশি� রানী দাস ৩০  19881317925337166 � �িনল চ� দাস ৪ জন 04 �জাত�র   

�ড়া� তািলকা ��তকারীঃ 
�া�র      : 
 
পদবী       : সদ� সিচব, ইউ.িপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম� 
ওয়�াড      : 

 
�া�র      : 
 
পদবী       : সভাপিত, ইউ. িপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম�। 
ওয়�াড      : 

 

 
�া�র      : 
 
পদবী       : উপেজলা মিহলা িবষয়ক Kg©KZ©v 
               সদ�-সিচব, উপেজলা িভিজিড কিম�/ 
                ইউএনও ক��ক অিপ �ত দািয়� �া� Kg©KZ©v 

�ড়া� তািলকা অ�েমাদনকারী 
 
�া�র      : 
 
পদবী       : উপেজলা িনব �াহী অিফসার (ইউ এন ও) 
                সভাপিত, উপেজলা িভিজিড কিম�  



িভিজিড কম ��িচর জ� উপকারেভাগী মিহলা িনব �াচেনর তািলকার �ড়া� ‘ছক’ 

িভিজিড চ� 2019-2020 

ইউিনয়ন: 13 ইসলামাবাদ 

উপেজলা: মতলব উ�র 

�জলা: চ�দ�র 

�িমক নং িভিজিড  মিহলার নাম বয়স জাতীয় পিরচয় প� ন�র িপতা, �ামী অথবা 
অিভভাবেকর নাম 

পিরবাের 
সদ� 
সং�া 

ওয়াড � 
নং 

�াম পাড়া/ 
মহ�া 

ম�� 

৪১ িমেসস আকিলমা �বগম ৩০  19881317925000059 আহ�দ উ�া ৭ জন ০৪ �জাত�র   
৪২ �ফরেদৗিস �বগম ৩৫ 19831317925000001 রা�াক িময়া ৩ জন ০৪ �জাত�র   
৪৩ িশিরন আ�ার ৩৫ 19831317925337416 সাহাজালাল িময়া ৩ জন 04 �জাত�র   
৪৪ মায়া�র �বগম ৩৩  131792538489 �মাঃ মিনর �হােসন িময়াজী 6 জন 05 �জাত�র   
৪৫ রীনা �বগম ৩৮ 19801317925337178 আসসাদ �ধান 3 জন 05 �জাত�র   
৪৬ �িবনা আ�ার ২৬  19921317925000061 িসরা�ল ইসলাম 5 জন 05 �জাত�র   
৪৭ আেরাজা �বগম ৪০  19781317925336781 �ত হযরত আলী �ধান ৫ জন 05 �জাত�র   
৪৮ শাহানাজ �বগম ২৮ 19901317925000184 আ�ল রব ৩ জন 05  �জাত�র   
৪৯ সারিমন আ�ার ২৩ 4201650084 �মাঃ শাহ আলম ৪ জন 06 জ�ল ইসলামাবাদ   
৫০ আেনায়ারা �বগম ৪০ 1317925339511 িছি��র রহমান ৫ জন 06 জ�ল ইসলামাবাদ   

�ড়া� তািলকা ��তকারীঃ 
�া�র      : 
 
পদবী       : সদ� সিচব, ইউ.িপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম� 
ওয়�াড      : 

 
�া�র      : 
 
পদবী       : সভাপিত, ইউ. িপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম�। 
ওয়�াড      : 

 

 
�া�র      : 
 
পদবী       : উপেজলা মিহলা িবষয়ক Kg©KZ©v 
               সদ�-সিচব, উপেজলা িভিজিড কিম�/ 
                ইউএনও ক��ক অিপ �ত দািয়� �া� Kg©KZ©v 

�ড়া� তািলকা অ�েমাদনকারী 
 
�া�র      : 
 
পদবী       : উপেজলা িনব �াহী অিফসার (ইউ এন ও) 
                সভাপিত, উপেজলা িভিজিড কিম�  



িভিজিড কম ��িচর জ� উপকারেভাগী মিহলা িনব �াচেনর তািলকার �ড়া� ‘ছক’ 

িভিজিড চ� 2019-2020 

ইউিনয়ন: 13 ইসলামাবাদ 

উপেজলা: মতলব উ�র 

�জলা: চ�দ�র 

�িমক নং িভিজিড  মিহলার নাম বয়স জাতীয় পিরচয় প� ন�র িপতা, �ামী অথবা 
অিভভাবেকর নাম 

পিরবাের 
সদ� 
সং�া 

ওয়াড � 
নং 

�াম পাড়া/ 
মহ�া 

ম�� 

৫১ িশপরা রানী �ঘাষ ৩৮ 1317925338927 �েরশ �ঘাষ ৪ জন 06 পি�ম �জাত�র   
৫২ হািলমা আ�ার ২৬ 19921317925000023 আলমগীর �হােসন ৪ জন 06 জ�ল ইসলামাবাদ   
৫৩ �রােকয়া �বগম ৩১ 1317925340711 খিল�র রহমান ৩ জন 07 রায়�র ইসলামাবাদ   
৫৪ তাছিলমা �বগম ৪০ 1317925340910 মিতন ফরাজী 5 জন 07 রায়�র ইসলামাবাদ   
৫৫ �মী আ�ার ২৯ 19891317925000063 ��াফর 4 জন 07 রায়�র ইসলামাবাদ   
৫৬ �মা আ�ার ৩৩ 1317925340381 ইি�স িময়াজী 5 জন 07 পি�ম ইসলামাবাদ   
৫৭ হািলমা �বগম ৩৭ 1317925341149 শিরফ উ�াহ �মা�া ৩ জন 07 রায়�র ইসলামাবাদ   
৫৮ আেমনা আ�ার ২৪ 19941317925000086 �মাঃ �খাকন পােটায়ারী 4 জন 07 রায়�র ইসলামাবাদ   
৫৯ খােলদা �বগম ২৭ 9142053108 �মাঃ জালাল উি�ন 4 জন 07 রায়�র ইসলামাবাদ   
৬০ হািলমা �বগম ২৯  1317925341832 বা�র আলী �ধান 5 জন 07 রায়�র ইসলামাবাদ   

�ড়া� তািলকা ��তকারীঃ 
�া�র      : 
 
পদবী       : সদ� সিচব, ইউ.িপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম� 
ওয়�াড      : 

 
�া�র      : 
 
পদবী       : সভাপিত, ইউ. িপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম�। 
ওয়�াড      : 

 

 
�া�র      : 
 
পদবী       : উপেজলা মিহলা িবষয়ক Kg©KZ©v 
               সদ�-সিচব, উপেজলা িভিজিড কিম�/ 
                ইউএনও ক��ক অিপ �ত দািয়� �া� Kg©KZ©v 

�ড়া� তািলকা অ�েমাদনকারী 
 
�া�র      : 
 
পদবী       : উপেজলা িনব �াহী অিফসার (ইউ এন ও) 
                সভাপিত, উপেজলা িভিজিড কিম�  



িভিজিড কম ��িচর জ� উপকারেভাগী মিহলা িনব �াচেনর তািলকার �ড়া� ‘ছক’ 

িভিজিড চ� 2019-2020 

ইউিনয়ন: 13 ইসলামাবাদ 

উপেজলা: মতলব উ�র 

�জলা: চ�দ�র 

�িমক নং িভিজিড  মিহলার নাম বয়স জাতীয় পিরচয় প� ন�র িপতা, �ামী অথবা 
অিভভাবেকর নাম 

পিরবাের 
সদ� 
সং�া 

ওয়াড � 
নং 

�াম পাড়া/ 
মহ�া 

ম�� 

৬১ �মাসাঃ হাওয়া �বগম ২৬ 19901317925000116 জা� িময়া ৫ জন 04 রায়�র ইসলামাবাদ   
৬২ �মা �বগম ৩২ 19861317925341333 লাল িময়া দিজ� 4 জন 07 রায়�র ইসলামাবাদ   
৬৩ ক�না  ৩৭ 1317925342675 সিহদ উ�াহ �দওয়ান 5 জন 08 ম� ইসলামাবাদ   
৬৪ িশিরনা আ�ার 31 1317925335400 ছা�ার অিজ 4 জন 08 ম� ইসলামাবাদ   
৬৫ মিন 31 1317925342737 �মাফা�ল িময়াজী ৫ জন ০৮   ম� ইসলামাবাদ   
৬৬ লািক আ�ার ২৯ 19891317925000008 ইসহাক অিজ 8 জন ০৮  ম� ইসলামাবাদ   
৬৭ রীনা �বগম ৪১ 1317925343624 চ�ন িময়া ৫ জন 09 ��� ইসলামাবাদ   
৬৮ িদল�বা ২৯ 19891317925000075 �ত �দেলায়ার �হােসন ৫ জন 09 ��� ইসলামাবাদ   
৬৯ হা� আকতার ৪১ 1327905160382 িসি��র রহমান 4 জন 09 ��� ইসলামাবাদ   
৭০ �মাসাঃ �লতানা আ�ার ৩৪ 2692858550914 ��র আলী ৪ জন 09  ��� ইসলামাবাদ   

�ড়া� তািলকা ��তকারীঃ 
�া�র      : 
 
পদবী       : সদ� সিচব, ইউ.িপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম� 
ওয়�াড      : 

 
�া�র      : 
 
পদবী       : সভাপিত, ইউ. িপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম�। 
ওয়�াড      : 

 

 
�া�র      : 
 
পদবী       : উপেজলা মিহলা িবষয়ক Kg©KZ©v 
               সদ�-সিচব, উপেজলা িভিজিড কিম�/ 
                ইউএনও ক��ক অিপ �ত দািয়� �া� Kg©KZ©v 

�ড়া� তািলকা অ�েমাদনকারী 
 
�া�র      : 
 
পদবী       : উপেজলা িনব �াহী অিফসার (ইউ এন ও) 
                সভাপিত, উপেজলা িভিজিড কিম�  



িভিজিড কম ��িচর জ� উপকারেভাগী মিহলা িনব �াচেনর তািলকার �ড়া� ‘ছক’ 

িভিজিড চ� 2019-2020 

ইউিনয়ন: 13 ইসলামাবাদ 

উপেজলা: মতলব উ�র 

�জলা: চ�দ�র 

�িমক নং িভিজিড  মিহলার নাম বয়স জাতীয় পিরচয় প� ন�র িপতা, �ামী অথবা 
অিভভাবেকর নাম 

পিরবাের 
সদ� 
সং�া 

ওয়াড � 
নং 

�াম পাড়া/ 
মহ�া 

ম�� 

৭১ �শফালী �বগম ৪৮ 1317925349651 জিমর �হােসন ৪ জন 09 ��� ইসলামাবাদ   
৭২ �ল�ম খা�ন ২৬ 5552773060 লে� আলী 4 জন 09 ��� ইসলামাবাদ   
৭৩ তাছিলমা ৪১  1317925344277 অিলউ�াহ 5 জন 09 ��� ইসলামাবাদ   
৭৪ সািবনা আ�ার ২৪ 7316352835 সাম�ল হক ৩ জন 09 ��� ইসলামাবাদ   
৭৫ রািবয়া আ�ার 29 19891317660000019 �ত আিজম উি�ন ২ জন 09 ��� ইসলামাবাদ   
৭৬ �খােদজা আ�ার 30 1317925335860 আঃ খােলক 4 জন 03 সাতবািড়য়া   
৭৭ ফােতমা আ�ার 32 13178925343417 আ�ল হােশম 5 জন 09 �ব � ইসলমাবাদ   
78 �শফাখলী রানী ম�ল 42 1317925333897 রেমল চ� িব�াস 4 জন 01 িততারকাি�   
79 মিহমা রানী হালদার 30 1317925334243 ��� 5 জন 01 িততারকাি�   
80 রীতা রানী িব�াস 28 7320283521 �বল িব�াস 5 জন 01 িততারকাি�   
81 তাপসী রানী ম�ল 42 1317925334164 কা� ক�তনীয়া 5 জন 01 িততারকাি�   

�ড়া� তািলকা ��তকারীঃ 
�া�র      : 
 
পদবী       : সদ� সিচব, ইউ.িপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম� 
ওয়�াড      : 

 
�া�র      : 
 
পদবী       : সভাপিত, ইউ. িপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম�। 
ওয়�াড      : 

 
�া�র      : 
 
পদবী       : উপেজলা মিহলা িবষয়ক Kg©KZ©v 
               সদ�-সিচব, উপেজলা িভিজিড কিম�/ 
                ইউএনও ক��ক অিপ �ত দািয়� �া� Kg©KZ©v 

�ড়া� তািলকা অ�েমাদনকারী 
 
�া�র      : 
 
পদবী       : উপেজলা িনব �াহী অিফসার (ইউ এন ও) 
                সভাপিত, উপেজলা িভিজিড কিম�  



িভিজিড কম ��িচর জ� উপকারেভাগী মিহলা িনব �াচেনর তািলকার �ড়া� ‘ছক’ 

িভিজিড চ� 2019-2020 

ইউিনয়ন: 13 ইসলামাবাদ 

উপেজলা: মতলব উ�র 

�জলা: চ�দ�র 

�িমক নং িভিজিড  মিহলার নাম বয়স জাতীয় পিরচয় প� ন�র িপতা, �ামী অথবা 
অিভভাবেকর নাম 

পিরবাের 
সদ� 
সং�া 

ওয়াড � 
নং 

�াম পাড়া/ 
মহ�া 

ম�� 

82 শীলা রানী দাস 35 1317925333757 হারাধন রায় 5 জন 01 িততারকাি্�   
83 িজলহজ �বগম 45 19741317925343727 আই�ব আলী 5 জন 09 � �ব ইসলামাবাদ   
84 নারিকছ �বগম 34 19851317925336953 �মাঃ হািবব 4 জন 04 �জাত�র   
85 �নিয়া �বগম 45 19721317925338647 না� �ধান 4 জন 06 লামচরী   
86 �খারেশদা �বগম 37 19821317925341268 নজ�ল ইসলাম 5 জন 07 রায়�র ইসলামাবাদ   
87 িশউলী �বগম 32 19871317925000032 �মাঃ ইউ�ফ পােটায়ারী 5 জন 07 রায়�র ইসলামাবাদ   
88 �ল�মা �বগম 37 19821317925339922 মিফ�ল ইসলাম 4 জন 06 জ�ল ইসলামাবাদ   
89 নাজমা খা�ন 44 19751317925000013 জসীম পাটওয়ারী 5 জন 07 রায়�র ইসলামাবাদ   
90 সােজদা �বগম 50 19641317925336235 �মাঃ আিমর �হােসন 4 জন 03 ন�লাল�র   
91 সােলহা �বগম 33 19861317925341121 আ�ল কােসম 4 জন 07 রায়�র ইসলামাবাদ   
92 লাভলী 38 19811317925336959 ওিন 4 জন 04 �জাত�র   

�ড়া� তািলকা ��তকারীঃ 
�া�র      : 
 
পদবী       : সদ� সিচব, ইউ.িপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম� 
ওয়�াড      : 

 
�া�র      : 
 
পদবী       : সভাপিত, ইউ. িপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম�। 
ওয়�াড      : 

 
�া�র      : 
 
পদবী       : উপেজলা মিহলা িবষয়ক Kg©KZ©v 
               সদ�-সিচব, উপেজলা িভিজিড কিম�/ 
                ইউএনও ক��ক অিপ �ত দািয়� �া� Kg©KZ©v 

�ড়া� তািলকা অ�েমাদনকারী 
 
�া�র      : 
 
পদবী       : উপেজলা িনব �াহী অিফসার (ইউ এন ও) 
                সভাপিত, উপেজলা িভিজিড কিম�  



 




