
                                                                                                                                                                      
     ছক-৩ 

িভিজিড কম িচর জ  উপকারেভাগী মিহলা িনবাচেনর তািলকা 
িভিজিড চ  ২০১৭-২০১৮ 

ইউিনয়ন  ◌ঃ ২নং গাড়ীদহ মেডল ইউিনয়ন পিরষদ 
উপেজলা  ◌ঃ শর র 
জলা  ◌ঃ ব ড়া।  

০দ;হ 

 

ঃ নং িভিজিড মিহলার নাম বয়স জাতীয় পিরচয় প  ন র িপতা, ামী/অিভভাবেকর
নাম 

পিরবােরর 
সদ  সং া 

ওয়াড 
নং াম পাড়া/মহল া মম  

১ আ য়ারা  বগম ৩৬ ১০১৮৮২৮৭৪১২০৯ মাঃ আ ল লিতফ ৪ ০১ রামনগর রামনগর  
২ খােদজা ৪৩ ২৬৯৪৮১৩৪৯৪৪৭১ মাকেল র রহমান ৩ ০১ কালতাপাড়া কলতাপাড়া  
৩ মাছাঃ িফয়া বগম ৪১ ১০১৮৮২৮৭৪০৯২৬ মাঃ শিহ ল ইসলাম ৫ ০১ রামনগর রামনগর  
৪ মাছাঃ মা দা বগম ৩৪ ১০১৮৮২৮৭৪০৯০১ মাঃ আজাে ল ৩ ০১ রামনগর রামনগর  
৫ মাছা িশ ী খা ন ৩৮ ১০১৮৮২৮৭৪২১৭৮ সাই ল ইসলাম ৪ ০১ হাটগাড়ী হাটগাড়ী  
৬ আ য়ারা বগম ২৬ ১০১৮৮২৮৭৪০৭৩৫ শিফ ল ইসলাম ৩ ০১ গাড়ীদহ গাড়ীদহ  
৭ মাছাঃ েলনা বগম ৩৭ ১০১৮৮২৮৭২৮৫৮৪ খারেশদ আলম ৪ ০১ কলতাপাড়া কলতাপাড়া  
৮ মাছাঃ রােহনা বগম ৩৪ ১০১৮৮২৮১৩৩৩০৫ মাহা াদ আলী ৩ ০১ কলতাপাড়া কলতাপাড়া  
৯ মাছাঃ হাসেন আরা ৩১ ১০১৮৮২৮৭৪১২৫৪ রিফ ল ইসলাম ৫ ০১ রামনগর রামনগর  
১০ তাসিলমা আকতার ২৪ ১৯৯২১০১৮৮২৮০০০৫৯৬ মাঃ রবান আলী ৪ ০১ গাড়ীদহ গাড়ীদহ  
১১ ছালমা খা ন ৩৯ ১০১৮৮২৮৭৪২২৭৭ হায়দার আলী ৩ ০১ হাটগাড়ী হাটগাড়ী  
১২ ছিলনা বগম ৩৪ ১০১৮৮২৮৭৪০৭২৯ বলাল আক  ৫ ০১ গাড়ীদহ গাড়ীদহ  
১৩ সােহরা ৩৯ ১০১৮৮২৮৭৪০৭১৯ মাঃ সােয়দ আলী ৩ ০১ গাড়ীদহ গাড়ীদহ  
১৪ আিছয়া খা ন ৩৫ ১০১৮৮২৮৭৪১৯৪৪ আ র রা াক ৩ ০১ হাটগাড়ী হাটগাড়ী  
১৫ জােহদা বগম ৩৩ ১০১৮৮২৮৭৪১৭৭৭ মা র রিশদ ৪ ০১ মা রগাড়ী মা রগাড়ী ্  

 
 াÿর 

সদ  সিচব 
২নং ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই 

কিম  

াÿর 
সভাপিত 

২নং ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই 
কিম  

াÿর 
উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা  
সদ -সিচব উপেজলা িভিজিড 

কিম  

াÿর 
উপেজলা িনবাহী অিফসার (ইউএনও) 
সভাপিত, উপেজলা িভিজিড কিম  
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িভিজিড কম িচর জ  উপকারেভাগী মিহলা িনবাচেনর তািলকা 
িভিজিড চ  ২০১৭-২০১৮ 

ইউিনয়ন  ◌ঃ ২নং গাড়ীদহ মেডল ইউিনয়ন পিরষদ 
উপেজলা  ◌ঃ শর র 
জলা  ◌ঃ ব ড়া।  

 
 

ঃ নং িভিজিড মিহলার নাম বয়স জাতীয় পিরচয় প  ন র িপতা, ামী/অিভভাবেকর
নাম 

পিরবােরর 
সদ  সং া 

ওয়াড 
নং াম পাড়া/মহল া মম  

১৬ নামজা বওয়া ৩৪ ১০১৮৮২৮৭২৮৭৪৫ ত আেখর আলী ৪ ০১ দিড়পাড়া দিড়পাড়া  
১৭ ছােনায়ারা খা ন ৩০ ১০১৮৮২৮৭২৮৬৫৩ আ ল মিমন ৩ ০১ দিড়পাড়া দিড়পাড়া  
১৮ মােশদা িবিব ২৯ ১০১৮৮২৮৭৪১৩৭৭ আিম র রহমান ৫ ০১ রামনগর রামনগর  
১৯ মহিসনা ৩৮ ১০১৮৮২৮৭৪২০৬৮ ফ ক ৩ ০১ গাটগাড়ী হাটগাড়ী  
২০ শফালী বগম ৩৯ ১০১৮৮২৮৭২৯৭৩৪ নজর ল ইসলাম ৪ ০১ গাড়ীদহ গাড়ীদহ  
২১ বািছর ন নছা ৩২ ১০১৮৮২৮৭৪০৩১৮ আ  কােশম ৩ ০১ গাড়ীদহ গাড়ীদহ  
২২ আন য়ারা খা ন ৩৯ ১০১৮৮২৮৭৩৩৫৬১ রিফ ল ইসলাম ৪ ০১ গাড়ীদহ গাড়ীদহ  
২৩ জসিমন আকতার ৩৯ ১০১৮৮২৮১০৪২৬৯ লাকমান হােসন ৩ ০১ গাড়ীদহ রহমননগর  
২৪ রােবয়া বগম ৩৬ ১০১৮৮২৮৭৩৩৫২৮ বা  ৫ ০১ গাড়ীদহ গাড়ীদহ  
২৫ িশ ী খা ন  ২৬  ইউ ফ আলী  ৪ ০১ চি জান  চি জান   
২৬ িশ ী রানী ৩৬ ১০১৮৮২৮৭২৯০০৬ দীপ চ  দাস ৩ ০১ দিড়পাড়া দিড়পাড়া  
২৭ চা া বগম ৩৭ ১০১৮৮২৮৭২৮৫৪০ র ল ইসলাম ৫ ০১ কলতাপাড়া কলতাপাড়া  
২৮ িবলিকছ বগম ৪১ ১০১৮৮২৮৭৪০৮৫৬ হােমদ আলী ৩ ০১ রামনগর রামনগর  
২৯ রািজয়া বগম ২৮ ১০১৮৮২৮৭৩৭৭৭৬ জয়নাল াং ৩ ০১ গাটগাড়ী হাটগাড়ী  
৩০ র পালী আ ার ৩০ ১০৩৮৮২৮০৩৫৪৫৯ আঃ খােলক ৪ ০১ গাড়ীদহ গাড়ীদহ  

 
 

াÿর 
উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা  
সদ -সিচব উপেজলা িভিজিড 

কিম ্

াÿর 
উপেজলা িনবাহী অিফসার (ইউএনও) 
সভাপিত, উপেজলা িভিজিড কিম  

 

াÿর 
সদ  সিচব 

২নং ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই 
কিম  

াÿর 
সভাপিত 

২নং ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই 
কিম
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িভিজিড কম িচর জ  উপকারেভাগী মিহলা িনবাচেনর তািলকা 
িভিজিড চ  ২০১৭-২০১৮ 

ইউিনয়ন  ◌ঃ ২নং গাড়ীদহ মেডল ইউিনয়ন পিরষদ 
উপেজলা  ◌ঃ শর র 
জলা  ◌ঃ ব ড়া।  

 
 

 

ঃ নং িভিজিড মিহলার নাম বয়স জাতীয় পিরচয় প  ন র িপতা, ামী/অিভভাবেকর
নাম 

পিরবােরর 
সদ  সং া 

ওয়াড 
নং াম পাড়া/মহল া মম  

৩১ রেহনা বগম ৪২ ১০১৮৮২৮৭২৮৬১৭ আিন র রহমান ৩ ০১ কলতাপাড়া কলতাপাড়া  
৩২ নািছমা বগম ২৭ ১০১৮৮২৮৭৪৫৮৬৬ সিহ ল ইসলাম ৩ ০২ হা িনয়া কেলানী  
৩৩ ত রা খা ন ২৮ ১০১৮৮২৮৭৪৬০৮৭ শাহাজান আলী ৫ ০২ হা িনয়া কেলানী  
৩৪ পারভীন বগম ২৯ ১০১৮৮২৮৭৪৫৩৬২ আ  সাইদ ৩ ০২ হা িনয়া কেলানী  
৩৫ মিরয়ম বগম ৪১ ১০১৮৮২৮৭৩৯০২৯ ইমান ইয়া ৪ ০২ বনমিরচা বনমিরচা  
৩৬ মিজনা বগম ৪৩ ১০১৮৮২৮৬৪৫৮৮১ রাস ম আলী ৩ ০২ হা িনয়া কেলানী  
৩৭ কিহ র বগম ৪৫ ১০১৮৮২৮৭৪৫৩৩৬ চান িময়া ৪ ০২ হা িনয়া কেলানী  
.৩৮ মিরনা খা ন ২৪ ১৯৯২১০৩৮৮২৮০৪৫১৩০ মিজবর রহমান ৩ ০২ হা িনয়া হা িনয়া  
৩৯ র না বগম ৩৪ ১০১৮৮২৮৭৩৩১৩৭ আ ব আলী ৫ ০২ হা িনয়া কেলানী  
৪০ শফালী বগম ৩৯ ১০১৮৮২৮৭৪৫২৮৩ খারেশদ আলী ৪ ০২ হা িনয়া কেলানী  
৪১ আকিলমা  খা ন ২৯ ১০১৮৮৫৭৭২০৬৩৭ মহিসন আলী ৩ ০২ হা িনয়া কেলানী  
৪২ িমনারা খা ন ৩১ ১০১৮৮২৮১৩১৩৫০ র আলী ৫ ০২ বনমিরচা বনমিরচা  
৪৩ আি য়া খা ন ৩৬ ১০১৮৮২৮৭৪৮৫১০ ান িময়া ৩ ০৩ মিহ র কেলানী  
৪৪ রিজয়া বগম ৪০ ১০১৮৮২৮৭৪৯৬৯৮ র হােসন  ৩ ০৩ মিহ র  মিহ র   
৪৫ িলিল খা ন ৩৫ ১০১৮৮২৮৭৭০৫২৪ সাজ উি ন  ৩ ০৩ মিহ র  বাড়ইপাড়া  
৪৬ আকিলমা বগম ৩৪ ১০১৮৮২৮৭৪৯১৪৯ হায়দার আলী  ০৩ মিহ র কেলানী  
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ইউিনয়ন  ◌ঃ ২নং গাড়ীদহ মেডল ইউিনয়ন পিরষদ 
উপেজলা  ◌ঃ শর র 
জলা  ◌ঃ ব ড়া।  

 
 
 

 

ঃ নং িভিজিড মিহলার নাম বয়স জাতীয় পিরচয় প  ন র িপতা, ামী/অিভভাবেকর
নাম 
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সদ  সং া 
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নং াম পাড়া/মহল া মম  

৪৭ রওশন আরা ৪৮ ১০১৮৮২৮৭৪৮৬০৬ মিহর উি ন ৪ ০৩ মিহ র মিহ র  
৪৮ আসমা ৩৩ ১০১৮৮২৮৭৪৮৩১৭ মাহা দ িম ◌ু ৩ ০৩ মিহ র কেলানী  
৪৯ রােবয়া খা ন ৪৬ ১০১৮৮২৮৭৪৭২৯৭ আ স সা ার ৫ ০৩ য়ান র য়ান র  
৫০ রােকয়া বগম ৪১ ১০১৮৮২৮৭৪৩৩৬৯ জিলল ৩ ০৩ মিহ র কেলানী  
৫১ সাহারা বগম ৪৪ ১০১৮৮২৮৭৩৭১২৮ মা া িময়া ৪ ০৩ মিহ র জামতলা  
৫২ শাহার বা  ৪১ ১০১৮৮২৮৭৪৪০৩৭ ফ ক সরকার ৩ ০৩ মিহ র জামতলা  
৫৩ অিনতা ৩৪ ১০১৮৮২৮৭৪৭৩১৫ তপন দাস ৪ ০৩ য়ান র য়ান র  
৫৪ ঝরনা রানী ৪০ ১০১৮৮২৮৭৪৭০৮৪ শাম  চ  দাস ৩ ০৩ য়ান র য়ান র  
৫৫ মিরয়ম বগম ৪৩ ১০১৮৮২৮৭৭০২৩৭ জ র ল ইসলাম ৫ ০৩ মিহ র কেলানী  
৫৬ মমতাজ বগম ৩২ ১০১৮৮২৮৭৪৬৯২৬ আ াছ আলী ৪ ০৩ য়ান র য়ান র  
৫৭ িশ রানী ৩৪ ১০১৮৮২৮৭৪৭০৭৭ অমল চ  ৩ ০৩ য়ান র য়ান র  
৫৮ অচনা রানী দাস ৩৬ ১০১৮৮২৮৭৪৭০৮২ গেনশ চ  দাস ৫ ০৩ য়ান র য়ান র  
৫৯ রিজয়া বগম ৪০ ১০১৮৮২৮৭৪৯৬৯৮ র হােসন  ৩ ০৩ মিহ র  মিহ র   
৬০ ছােলহা খা ন ৪২ ১০১৮৮২৮৭৪৬৭৩২ আফজাল হােসন ৩ ০৩ য়ান র য়ান র  
৬১ মােজনা বগম ৩৪ ১০১৮৮২৮৭৪৬৯৮০ ইয়া ব আলী ৪ ০৩ য়ান র য়ান র  

াÿর 
উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা  
সদ -সিচব উপেজলা িভিজিড 

কিম ্ 

াÿর 
উপেজলা িনবাহী অিফসার (ইউএনও) 
সভাপিত, উপেজলা িভিজিড কিম  

 

াÿর 
সদ  সিচব 

২নং ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই 
কিম  

াÿর 
সভাপিত 

২নং ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই 
কিম  



                                                                                                                                                                      
     ছক-৩ 

িভিজিড কম িচর জ  উপকারেভাগী মিহলা িনবাচেনর তািলকা 
িভিজিড চ  ২০১৭-২০১৮ 

ইউিনয়ন  ◌ঃ ২নং গাড়ীদহ মেডল ইউিনয়ন পিরষদ 
উপেজলা  ◌ঃ শর র 
জলা  ◌ঃ ব ড়া।  

ঃ নং িভিজিড মিহলার নাম বয়স জাতীয় পিরচয় প  ন র িপতা, ামী/অিভভাবেকর
নাম 

পিরবােরর 
সদ  সং া 

ওয়াড 
নং াম পাড়া/মহল া মম  

৬২ িল বগম ২৯ ১০১৮৮২৮৭৭০৮২৯ নজর ল ইসলাম  ০৩ মিহ র বাড়ইপাড়া  
 

 
 
 

 

ঃ নং িভিজিড মিহলার নাম বয়স জাতীয় পিরচয় প  ন র িপতা, ামী/অিভভাবেকর
নাম 

পিরবােরর 
সদ  সং া 

ওয়াড 
নং াম পাড়া/মহল া মম  

৬৩ গালাপী খা ন ২৮ ১০১৮৮২৮৭৪৬৭৮৮ আ  সাইদ ৪ ০৩ য়ান র য়ান র  
৬৪ নারিগস বগম ৩৮ ১০১৮৮২৮৭৪৮৫৫৬ তয়ব আলী াং ৩ ০৩ মিহ র কেলানী  
৬৫ ফারজানা বগম ২৯ ১০১৮৮২৮৭৪৮৪৬৯ িবল াল হােসন ৫ ০৩ মিহ র কেলানী  
৬৬ রােকয়া বওয়া ৩৪ ১০১৮৮২৮৭৪৮৫৪৩ ত িরদ াং ৩ ০৩ মিহ র কেলানী  
৬৭ শাহী র বগম ৩৮ ১০১৮৮২৮৭৪৮৫৩৬ িসরাজ ৪ ০৩ মিহ র কেলানী  
৬৮ ামলী বগম ৩৪ ১০১৮৮২৮৭৪৮৫৩৭ জ র ল ইসলাম ৩ ০৩ মিহ র কেলানী  
৬৯ বিবতা খা ন ৪৩ ১০১৮৮২৮৭৭০৫১৮ সালাম সরদার ৪ ০৩ মিহ র  বাড়ইপাড়া  
৭০ ক না  ৩৫ ১০১৮৮২৮৭৪৯৭৮১ নজর ল ইসলাম  ৩ ০৩ মিহ র  কেলানী  
৭১ ফিরদা  ২৯ ১০১৮৮২৮৭৭১৪৬৩ বল াল হােসন ৫ ০৩ মিহ র  মিহ র  
৭২ মিজনা বগম ৪৩ ১০১৮৮২৮৭৭০৫১৫ মিজদ সরদার  ৪ ০৩ মিহ র  বাড়ইপাড়া  
৭৩ চায়না বগম  ৩৪ ১০১৮৮২৮৭৪৭৮৪১ খিল রর রহমান  ৩ ০৩ মিহ র  কেলানী  

াÿর 
উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা  
সদ -সিচব উপেজলা িভিজিড 

কিম  
 

াÿর 
উপেজলা িনবাহী অিফসার (ইউএনও) 
সভাপিত, উপেজলা িভিজিড কিম  

 

াÿর 
সদ  সিচব 

২নং ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই 
কিম  

াÿর 
সভাপিত 

২নং ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই 
কিম  



                                                                                                                                                                      
     ছক-৩ 

িভিজিড কম িচর জ  উপকারেভাগী মিহলা িনবাচেনর তািলকা 
িভিজিড চ  ২০১৭-২০১৮ 

ইউিনয়ন  ◌ঃ ২নং গাড়ীদহ মেডল ইউিনয়ন পিরষদ 
উপেজলা  ◌ঃ শর র 
জলা  ◌ঃ ব ড়া।  

ঃ নং িভিজিড মিহলার নাম বয়স জাতীয় পিরচয় প  ন র িপতা, ামী/অিভভাবেকর
নাম 

পিরবােরর 
সদ  সং া 

ওয়াড 
নং াম পাড়া/মহল া মম  

৭৪ আসমা বগম ৩০ ১০১৮৮২৮৭৭১০৭০ ইি স আলী ৫ ০৩ মিহ র  মিহ র  
৭৫ ামলী বওয়া ৫৪ ১০১৮৮২৮৭৭০৯৭২ তয় ব আলী ৩ ০৩ মিহ র  িড়তলা  
৭৬ মিজনা ৩৪ ১০১৮৮২৮৭৭১০০৪ আ ল হািমদ ম ল ৩ ০৩ মিহ র  মিহ র  
৭৭ আ রী বগম ৩৯ ১০১৮৮২৮৭৭০৯৫৮ আব স সালাম  ৪ ০৩ মিহ র  িড়তলা   

 
 
 

 

ঃ নং িভিজিড মিহলার নাম বয়স জাতীয় পিরচয় প  ন র িপতা, ামী/অিভভাবেকর
নাম 

পিরবােরর 
সদ  সং া 

ওয়াড 
নং াম পাড়া/মহল া মম  

৭৮ গেলজা খা ন ৩২ ১০১৮৮২৮৭৭০৮৬০ শাহা আলম ৪ ০৩ মিহ র বাড়ইপাড়া  
৭৯ খােদজা ৩১ ১০১৮৮২৮৭৪৭৬৭৪ হার ন ৩ ০৩ মিমন র মিমন র  
৮০ বিব খা ন ৩৭ ১০১৮৮২৮৭৪৬৭২৭ বা  িময়া ৫ ০৩ য়ান র য়ান র  
৮১ মাছাঃ মা দা বগম ৩৬ ১০১৮৮২৮৭৭২৪৮৯ মাঃ বাদশা িময়া ৩ ০৪ বাংগা বাংগা  
৮২ মাছাঃ মিরয়ম বগম ২৫ ১৯৯১১০১৮৮২৮০০০৩০৯ মাঃ ওমর ফার ক ৪ ০৪ কা র কা র  
৮৩ মাছাঃ িবউ  ৪৪ ১০১৮৮২৮৭৭২০৬১ মাঃ ৎফর রহমান ৩ ০৪ বাংগা বাংগা  
৮৪ মাছাঃ মােশদা খা ন ৪৪ ১০১৮৮২৮৭৭২৪৯৩ মাঃ মাস ািফজার ৪ ০৪ বাংগা বাংগা  
৮৫ মাছাঃ িপয়ারা খা ন ৩১ ১০১৮৮২৮৭৭২২৪১ মেনায়ার হােসন ৩ ০৪ বাংগা বাংগা  
৮৬ মাছাঃ শাহী র খা ন ৩৩ ১০১৮৮২৮৭৭২৬৮১ মাঃ খাকা িময়া ৫ ০৪ বাংগা বাংগা  

াÿর 
উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা  
সদ -সিচব উপেজলা িভিজিড 

কিম ্ 

াÿর 
উপেজলা িনবাহী অিফসার (ইউএনও) 
সভাপিত, উপেজলা িভিজিড কিম  

 

াÿর 
সদ  সিচব 

২নং ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই 
কিম  

াÿর 
সভাপিত 

২নং ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই 
কিম  



                                                                                                                                                                      
     ছক-৩ 

িভিজিড কম িচর জ  উপকারেভাগী মিহলা িনবাচেনর তািলকা 
িভিজিড চ  ২০১৭-২০১৮ 

ইউিনয়ন  ◌ঃ ২নং গাড়ীদহ মেডল ইউিনয়ন পিরষদ 
উপেজলা  ◌ঃ শর র 
জলা  ◌ঃ ব ড়া।  

ঃ নং িভিজিড মিহলার নাম বয়স জাতীয় পিরচয় প  ন র িপতা, ামী/অিভভাবেকর
নাম 

পিরবােরর 
সদ  সং া 

ওয়াড 
নং াম পাড়া/মহল া মম  

৮৭ মাছাঃ শাহনাজ ৪১ ১০১৮৮২৮৭৭১৫৮৪ মাঃ আলাল উি ন ৪ ০৪ কা র কা র  
৮৮ আকিলমা বগম ৩৯ ১০১৮৮২৮৭৩৭৩৬২ রিফ ল ইসলাম ৩ ০৪ কা র কা র  
৮৯ মাছাঃ ফিরদা বগম ৪৯ ১০১৮৮২৮৭৭১৯২২ মাঃ  িময়া ৫ ০৪ কা র কা র  
৯০ মাছাঃ বিবতা খা ন ২৯ ১০১৮৮২৮৭৭২১০৯ জাহা ীর আলম ৩ ০৪ বাংগা বাংগা  
৯১ চািমিল ৩১ ১০১৮৮২৮৭৭২০৪৬ রতন িময়া ৩ ০৪ বাংগা বাংগা  
৯২ ফােলরা খা ন ২৯ ১০১৮৮২৮৭৩৭৩৯৫ মাঃ িলটন ৪ ০৪ বাংগা বাংগা  

 
 

 
 

ঃ নং িভিজিড মিহলার নাম বয়স জাতীয় পিরচয় প  
ন র 

িপতা, ামী/অিভভাবেকর
নাম 

পিরবােরর 
সদ  সং া 

ওয়াড 
নং াম পাড়া/মহল া মম  

৯৩ ফারজানা খা ন ২২ ১০১৮৮২৮০০০৩৫৬ ইমান আলী ৪ ০৪ বাংগা বাংগা  
৯৪ আেলফা খা ন ৪৫ ১০১৮৮২৮৭৭১৯৫৬ আনছার আলী ৩ ০৪ বাংগা বাংগা  
৯৫ িম  আরা ৩৯ ১০১৮৮২৮৭৭১৯১০ শিহ ল ইসলাম ৫ ০৪ কা র কা র  
৯৬ আন য়ারা ৩৯ ১০১৮৮২৮৭৭২০৪৪ মাজাহার আলী ৩ ০৪ বাংগা বাংগা  
৯৭ বা লী খা ন ৩১ ১০১৮৮২৮৭৭১৯৪৫ ওবায় র রহমান ৪ ০৪ বাংগা বাংগা  
৯৮ র পালী বগম ২২ ১০১৮৮২৮০০০৩৩১ রিফ ল ইসলাম ৩ ০৪ বাংগা বাংগা  
৯৯ ময়না খা ন ৩১ ১০১৮৮২৮৭৭২১১৫ আ ল মিমন ৪ ০৪ বাংগা বাংগা  

াÿর 
উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা  
সদ -সিচব উপেজলা িভিজিড 

কিম  

াÿর 
উপেজলা িনবাহী অিফসার (ইউএনও) 
সভাপিত, উপেজলা িভিজিড কিম ্ 

 

াÿর 
সদ  সিচব 

২নং ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই 
কিম  

াÿর 
সভাপিত 

২নং ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই 
কিম  



                                                                                                                                                                      
     ছক-৩ 

িভিজিড কম িচর জ  উপকারেভাগী মিহলা িনবাচেনর তািলকা 
িভিজিড চ  ২০১৭-২০১৮ 

ইউিনয়ন  ◌ঃ ২নং গাড়ীদহ মেডল ইউিনয়ন পিরষদ 
উপেজলা  ◌ঃ শর র 
জলা  ◌ঃ ব ড়া।  

ঃ নং িভিজিড মিহলার নাম বয়স জাতীয় পিরচয় প  
ন র 

িপতা, ামী/অিভভাবেকর
নাম 

পিরবােরর 
সদ  সং া 

ওয়াড 
নং াম পাড়া/মহল া মম  

১০০ হািলমা খা ন ৪৪ ১০১৮৮২৮৭৭২০৪৮ ল হােসন ৩ ০৪ বাংগা বাংগা  
১০১ মরিজনা বগম ৪২ ১০১৮৮২৮৭৭১৫৯৪ আলতাব আলী ৫ ০৪ কা র কা র  
১০২ তহিমনা বগম ৩৯ ১০১৮৮২৮৭৭১৭২২ হািফজার রহমান ৪ ০৪ কা র কা র  
১০৩ আমমার ল ২৯ ১০১৮৮২৮৭৭২৪৬১ ফার ক িময়া ৩ ০৪ বাংগা বাংগা  
১০৪ র িবয়া খা ন ৪২ ১০১৮৮২৮৭৭২৪৫৫ আ ল বাকী ৫ ০৪ বাংগা বাংগা  
১০৫ লাইিল বগম ৩৩ ১০১৮৮২৮৭৩৭৩৮১ আিম র ৩ ০৪ বাংগা বাংগা  
১০৬ িফয়া খা ন ৩৪ ১০১৮৮২৮৭৭২৬১৫ িলটন িময়া ৩ ০৪ বাংগা বাংগা  
১০৭ রািজনা আকতার ৩২ ১০১৮৮২৮৭৭২৪৬৩ মা দ রানা ৪ ০৪ বাংগা বাংগা  

 
 
 

 

ঃ নং িভিজিড মিহলার নাম বয়স জাতীয় পিরচয় প  ন র িপতা, ামী/অিভভাবেকর
নাম 

পিরবােরর 
সদ  সং া 

ওয়াড 
নং াম পাড়া/মহল া মম  

১০৮ মাখেছদা আকতার ২৮ ১০১৮৮২৮৭৭২৩৯৭ আজা র রহমান ৪ ০৪ বাংগা বাংগা  
১০৯ মিরয়ম বগম ৩৪ ১০১৮৮২৮৭৭২৪৫৯ সাই ল ইসলাম ৩ ০৪ বাংগা বাংগা  
১১০ হাওয়া বগম ৩৩ ১০১৮৮২৮৭৭২৩৭১ ফরেদৗস আলম ৫ ০৪ বাংগা বাংগা  
১১১ িমনারা বগম ৩৭ ১০১৮৮২৮৭৭১৮২৫ বাদশা ৩ ০৪ কা র কা র  
১১২ চা া বগম  ৪৪ ১০১৮৮২৮১৩০১৫৭ বাব  িময়া  ৪ ০৫ কালিশমা  কালিশমা   

াÿর 
উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা  
সদ -সিচব উপেজলা িভিজিড 

কিম ্ 

াÿর 
উপেজলা িনবাহী অিফসার (ইউএনও) 
সভাপিত, উপেজলা িভিজিড কিম  

 

াÿর 
সদ  সিচব 

২নং ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই 
কিম  

াÿর 
সভাপিত 

২নং ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই 
কিম  



                                                                                                                                                                      
     ছক-৩ 

িভিজিড কম িচর জ  উপকারেভাগী মিহলা িনবাচেনর তািলকা 
িভিজিড চ  ২০১৭-২০১৮ 

ইউিনয়ন  ◌ঃ ২নং গাড়ীদহ মেডল ইউিনয়ন পিরষদ 
উপেজলা  ◌ঃ শর র 
জলা  ◌ঃ ব ড়া।  

ঃ নং িভিজিড মিহলার নাম বয়স জাতীয় পিরচয় প  ন র িপতা, ামী/অিভভাবেকর
নাম 

পিরবােরর 
সদ  সং া 

ওয়াড 
নং াম পাড়া/মহল া মম  

১১৩ মাছাঃ মিজনা খা ন ৪৫ ১০১৮৮২৮৭৭২৯২০ মাঃ  িময়া ৩ ০৫ কালিশমা  কালিশমা   
১১৪ মাছাঃ আকিলমা ৩৯ ১০১৮৮২৮১৩০৩১১ মাঃ বা  িময়া ৪ ০৫ কালিশমা  কালিশমা   
১১৫ মাছাঃ শির ন নছা ৪৫ ১০১৮৮২৮১৩০১৫৮ মাঃ আ ল বারী ৩ ০৫ কালিশমা  কালিশমা   
১১৬ মাছাঃ জািকয়া ২৯ ১০১৮৮২৮১৩০২২৭ িপতাঃ ত জয়নাল ৫ ০৫ কালিশমা  কালিশমা   

১১৭ মাছাঃ মাহ জা 
বগম ৪৪ ১০১৮৮২৮১৩০১৭৪ মাঃ  িময়া ৪ ০৫ কালিশমা  কালিশমা   

১১৮ মাছাঃ লাভলী খা ন ৩৪ ১০১৮৮২৮৭৭২৯৩১ মাঃ শিরফ উি ন ৩ ০৫ কালিশমা  কালিশমা   
     ১১৯ মাছাঃ খােলদা বগম ৫০ ১০১৮৮২৮১৩০৪০৩ আেহে দ আলী াং ৫ ০৫ দিড়বাংড়া দিড়বাংড়া  

১২০ মাছাঃ পার ল বগম ২৫ ১৯৯১১০১৮৮২৮০০০৫১৭ মাঃ র েবল ৩ ০৫ বা রা বা রা  
১২১ মাছাঃ মিরনা খা ন ৩২ ১০১৮৮২৮৭৭২৮৩২ মাঃ জাহা ীর আলম ৩ ০৫ কালিশমা  কালিশমা   
১২২ য়ারা বগম ৩৪ ১০১৮৮২৮১৩০৪১৯ মানেসর আলী ৪ ০৫ দিড়বাংড়া দিড়বাংড়া  

 
 
 
 

 

ঃ নং িভিজিড মিহলার নাম বয়স জাতীয় পিরচয় প  ন র িপতা, ামী/অিভভাবেকর
নাম 

পিরবােরর 
সদ  সং া 

ওয়াড 
নং াম পাড়া/মহল া মম  

১২৩ হািলমা খা ন ২৮ ১০১৮৮২৮৭৭২৯২৬ রিফ ল ইসলাম ৪ ০৫ কালিশমা  কালিশমা   
১২৪ ইট বগম ২৯ ১০১৮৮২৮৭৩৫১৯৬ মাঃ নিজ ল ৩ ০৫ বাংড়া বাংড়া  

াÿর 
উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা  
সদ -সিচব উপেজলা িভিজিড 

কিম ্ 

াÿর 
উপেজলা িনবাহী অিফসার (ইউএনও) 
সভাপিত, উপেজলা িভিজিড কিম  

 

াÿর 
সদ  সিচব 

২নং ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই 
কিম  

াÿর 
সভাপিত 

২নং ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই 
কিম  



                                                                                                                                                                      
     ছক-৩ 

িভিজিড কম িচর জ  উপকারেভাগী মিহলা িনবাচেনর তািলকা 
িভিজিড চ  ২০১৭-২০১৮ 

ইউিনয়ন  ◌ঃ ২নং গাড়ীদহ মেডল ইউিনয়ন পিরষদ 
উপেজলা  ◌ঃ শর র 
জলা  ◌ঃ ব ড়া।  

ঃ নং িভিজিড মিহলার নাম বয়স জাতীয় পিরচয় প  ন র িপতা, ামী/অিভভাবেকর
নাম 

পিরবােরর 
সদ  সং া 

ওয়াড 
নং াম পাড়া/মহল া মম  

১২৫ পারভীন আকতার ৩৩ ১০১৮৮২৮৭৭৩১৭৯ আ  ব র িসি ক ৫ ০৫ কালিশমা  কালিশমা   
১২৬ জাহানারা ৪৪ ১০১৮৮২৮১৩০০১৯ আ ল হািকম ৩ ০৫ কালিশমা  কালিশমা   
১২৭ শাহানাজ ২৪ ১৯৯২১০৩৮৮২৮০৪৫৩৭৪ মানেছর আলী ৪ ০৫ কালিশমা  কালিশমা   
১২৮ জাহানারা বগম ৪৯ ১০১৮৮২৮১৩০৬৮৩ চান িময়া ৩ ০৫ বাংড়া বাংড়া  
১২৯ নািছমা খা ন ৩৭ ১০১৮৮২৮১৩০২৯১ আ র রহমান ৪ ০৫ কালিশমা ট কালিশমা   
১৩০ শফালী বগম ৪৮ ১০১৮৮২৮৭৭৩০১১ হািব র রহমান ৩ ০৫ কালিশমা  কালিশমা   
১৩১ ছাম া◌্হার ৩৯ ১০১৮৮২৮৭৩৩৪৩৯ আেনায়ার হােসন ৫ ০৫ কালিশমা  কালিশমা   
১৩২ র পালী বগম ৩২ ১০১৮৮২৮১৩১২১৮ সাই ল ইসলাম ৪ ০৫ বাংড়া বাংড়া  
১৩৩ আেনায়ারা খা ন ৪১ ১০১৮৮২৮৭৭২৯১৬ লাল িময়া ৩ ০৫ কালিশমা  কালিশমা   
১৩৪ ফারজানা আকতার ৩৩ ১০১৮৮২৮৭৭৩১৯৩ আ স সালাম ৫ ০৫ কালিশমা  কালিশমা   
১৩৫ ববী বগম ৪২ ১০১৮৮২৮৭৭২৭২৩ নজর ল ইসলাম ৩ ০৫ কালিশমা  কালিশমা   
১৩৬ সােদকা িবিব ৪৯ ১০১৮৮২৮৭৭০২৮ আ ল হািকম ৩ ০৫ কালিশমা  কালিশমা   
১৩৭ নাজমা খা ◌ুন ৪২ ১০১৮৮২৮৭৭২৯০৯ মাজা ফর আলী ৪ ০৫ কালিশমা  কালিশমা   

 
 
 

 

ঃ নং িভিজিড মিহলার নাম বয়স জাতীয় পিরচয় প  ন র িপতা, ামী/অিভভাবেকর
নাম 

পিরবােরর 
সদ  সং া 

ওয়াড 
নং াম পাড়া/মহল া মম  

াÿর 
উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা  
সদ -সিচব উপেজলা িভিজিড 

কিম ্ 

াÿর 
উপেজলা িনবাহী অিফসার (ইউএনও) 
সভাপিত, উপেজলা িভিজিড কিম  

 

াÿর 
সদ  সিচব 

২নং ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই 
কিম  

াÿর 
সভাপিত 

২নং ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই 
কিম  



                                                                                                                                                                      
     ছক-৩ 

িভিজিড কম িচর জ  উপকারেভাগী মিহলা িনবাচেনর তািলকা 
িভিজিড চ  ২০১৭-২০১৮ 

ইউিনয়ন  ◌ঃ ২নং গাড়ীদহ মেডল ইউিনয়ন পিরষদ 
উপেজলা  ◌ঃ শর র 
জলা  ◌ঃ ব ড়া।  

ঃ নং িভিজিড মিহলার নাম বয়স জাতীয় পিরচয় প  ন র িপতা, ামী/অিভভাবেকর
নাম 

পিরবােরর 
সদ  সং া 

ওয়াড 
নং াম পাড়া/মহল া মম  

১৩৮ আন য়ারা বগম ২৯ ১০১৮৮২৮৭৭৩১৬৩ আ ল মা ান ৪ ০৫ কালিশমা  কালিশমা   
১৩৯ রােশদা খা ন ৪৪ ১০১৮৮২৮৭৭২৯৩২ আববাস আলী ৩ ০৫ কালিশমা  কালিশমা   
১৪০ মাছাঃ সিবতা বগম ২৮ ১০১৮৮২৮১৩২৪৪৩ আসা ল ইসলাম ৫ ০৬ িশব র িশব র  
১৪১ মাছাঃ নাজমা বগম ২৬ ১৯৯০১০১৮৮২৮০০০১৭৪ মাঃ জাহা ীর আলম ৩ ০৬ রােম র র রােম র র  
১৪২ মাছাঃ মিজদা বগম ৩৫ ১০১৮৮২৮১৩১৩৪১ মাঃ শিহ র রহমান ৪ ০৬ রােম র র রােম র র  
১৪৩ য়ারা বগম ৩৭ ১০১৮৮২৮১৩১৯০২ মা দ রানা ৩ ০৬ রােম র র রােম র র  
১৪৪ রািজয়া রতানা ২৯ ১০১৮৮২৮১৩২৩৮৭ আ ল মিমন ৪ ০৬ িশব র িশব র  
১৪৫ নারিগস বগম ৪১ ১০১৮৮২৮১৩৩১০৬ বল াল হােসন ৩ ০৬ িশব র িশব র  
১৪৬ ছালমা খা ন ৩৯ ১০১৮৮২৮১৩৩০৫৯ না  িময়া ৫ ০৬ িশব র িশব র  
১৪৭ শারিমন আকতার ২৭ ১০১৮৮২৮৭৩৯৪৮৫ নাজমল হােসন ৪ ০৬ িশব র িশব র  
১৪৮ ফািহমা খা ◌ুন ৩৯ ১০১৮৮২৮১৩২৩২৮ মা র রিশদ ◌ু  ৩ ০৬ িশব র িশব র  
১৪৯ আসমা খা ন ৪৭ ১০১৮৮২৮১৩২৮৬৯ আিজ ল ৫ ০৬ িশব র িশব র  
১৫০ মিজদা খা ন ৩৪ ১০১৮৮২৮১৩২২৬৩ আ ল হািলম ৩ ০৬ িশব র িশব র  
১৫১ েলরা বগম ৩৯ ১০১৮৮২৮১৩২৪২৪ সিহ ল ইসলাম ৩ ০৬ িশব র িশব র  
১৫২ ছােনায়ারা বগম ৩৯ ১০১৮৮২৮১৩২০৪২ আ স সামাদ ৪ ০৬ িশব র িশব র  

 
 
 াÿর 

উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা  
সদ -সিচব উপেজলা িভিজিড 

কিম ্ 

াÿর 
উপেজলা িনবাহী অিফসার (ইউএনও) 
সভাপিত, উপেজলা িভিজিড কিম  

 

াÿর 
সদ  সিচব 

২নং ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই 
কিম  

াÿর 
সভাপিত 

২নং ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই 
কিম  



                                                                                                                                                                      
     ছক-৩ 

িভিজিড কম িচর জ  উপকারেভাগী মিহলা িনবাচেনর তািলকা 
িভিজিড চ  ২০১৭-২০১৮ 

ইউিনয়ন  ◌ঃ ২নং গাড়ীদহ মেডল ইউিনয়ন পিরষদ 
উপেজলা  ◌ঃ শর র 
জলা  ◌ঃ ব ড়া।  

 
 

ঃ নং িভিজিড মিহলার নাম বয়স জাতীয় পিরচয় প  
ন র 

িপতা, ামী/অিভভাবেকর
নাম 

পিরবােরর 
সদ  সং া 

ওয়াড 
নং াম পাড়া/মহল া মম  

১৫৩ রেবকা বগম ৪৪ ১০১৮৮২৮১৩১৯১৫ শিহ ল ইসলাম ৫ ০৬ রােম র র রােম র র  
১৫৪ জয়নব বগম ৩১ ২৬৯৬৪০২৫৫২৩১৪ আ  বকর িসি ক ৩  িমর র িমর র  
১৫৫ বিলছা বগম ৪৪ ১০১৮৮২৮১৩১৭০৬ আবকর আলী ৫ ০৬ রােম র র রােম র র  
১৫৬ ফািহমা বগম ২৯ ১০১৮৮২৮১৩১৪৭৯ িলটন ামািনক ৩ ০৬ রােম র র রােম র র  
১৫৭ মারেশদা বগম ৩৪ ১০১৮৮২৮১৩১৩৬৬ িমজা র রহমান ৪ ০৬ রােম র র রােম র র  
১৫৮ ৃিত বগম ২১ ১০১১৫৪০০০১১১ সিলম রজা ৩ ০৬ রােম র র রােম র র  
১৫৯ খােলদা ৩৬ ১০১৮৮২৮১৩১৫৬১ মািমন ামািনক ৪ ০৬ রােম র র রােম র র  
১৬০ আছমা বগম ৪৪ ১০১৮৮২৮১৩২২২৩ আ স সামাদ ৩ ০৬ িশব র িশব র  
১৬১ রেবকা বগম ৪৪ ১০১৮৮২৮১৩২২১৪ খিল র রহমান ৫ ০৬ িশব র িশব র  
১৬২ িশউলী খা ন ৩৪ ১০১৮৮২৮১৩২৯৪৫ এ িসি ক াং ৪ ০৬ িশব র িশব র  
১৬৩ পা া বগম ৩১ ১০১৮৮২৮১৩২১৯০ িরপন াং ৩ ০৬ িশব র িশব র  
১৬৪ ল িল বগম ৩৯ ১০১৮৮২৮১৩২২২৮ বাব  হােসন ৫ ০৬ িশব র িশব র  
১৬৫ শািহ র খা ন ৩৯ ১০১৮৮২৮১৩২৯৩৮ ইয়ািছন আলী ৩ ০৬ িশব র িশব র  
১৬৬ সালমা বগম ২৯ ১০১৮৮২৮০০০০৪১ আ স সামাদ ৩ ০৬ িশব র িশব র  
১৬৭ আেলয়া বগম ৪৯ ১০১৮৮২৮১৩২২৭১ আকবর আলী ৩ ০৬ িশব র িশব র  

 
 

াÿর 
উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা  
সদ -সিচব উপেজলা িভিজিড 

কিম ্

াÿর 
উপেজলা িনবাহী অিফসার (ইউএনও) 
সভাপিত, উপেজলা িভিজিড কিম  

 

াÿর 
সদ  সিচব 

২নং ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই 
কিম  

াÿর 
সভাপিত 

২নং ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই 
কিম



                                                                                                                                                                      
     ছক-৩ 

িভিজিড কম িচর জ  উপকারেভাগী মিহলা িনবাচেনর তািলকা 
িভিজিড চ  ২০১৭-২০১৮ 

ইউিনয়ন  ◌ঃ ২নং গাড়ীদহ মেডল ইউিনয়ন পিরষদ 
উপেজলা  ◌ঃ শর র 
জলা  ◌ঃ ব ড়া।  

 
 

ঃ নং িভিজিড মিহলার নাম বয়স জাতীয় পিরচয় প  
ন র 

িপতা, ামী/অিভভাবেকর
নাম 

পিরবােরর 
সদ  সং া 

ওয়াড 
নং াম পাড়া/মহল া মম  

১৬৮ িশ ী বগম ২৯ ১০১৮৮২৮১৩১৭৪৬ আিজ ল হক ৪ ০৬ রােম র র রােম র র  
১৬৯ পার ল খা ন ২৯ ১০১৮৮২৮১৩২৩১৮ নজর ল ইসলাম ৩ ০৬ িশব র িশব র  
১৭০ জেবদা বগম ৩৯ ১০১৮৮২৮১৩২২৭৬ আ ল বােছদ ৫ ০৬ িশব র িশব র  
১৭১ মা জা খা ন ৩৪ ১০১৮৮২৮১৩২৪৬৯ বা  শখ ৩ ০৬ িশব র িশব র  
১৭২ নািছমা বগম ৩৯ ১০১৮৮২৮১৩১৮৫০ আ র রিহম ৪ ০৬ রােম র র রােম র র  
১৭৩ আেশদা খা ন ৩৬ ১০১৮৮২৮১৩২৬২৯ আ ল বােছদ ৩ ০৬ িশব র িশব র  
১৭৪ মিরয়ম বগম ৪২ ১০১৮৮২৮১৩৩১৮৮ িদলবর রহমান ৪ ০৬ িশব র িশব র  
১৭৫ ঝরনা খা ন ৩৬ ১০১৮৮২৮১৩৩১৮৫ ছাই ল ইসলাম ৩ ০৬ িশব র িশব র  
১৭৬ জিরনা বগম ৪৪ ১০১৮৮২৮১৩১৭৮০  িময়া  ৫ ০৬ রােম র র রােম র র  
১৭৭ র াহার বগম ৪৫ ১০১৮৮২৮১৩১২৫৯ বাব  িময়া ৪ ০৬ রােম র র রােম র র  
১৭৮ িফয়ারা খা নন ৩৯ ১০১৮৮২৮১৩১৬১১ র ল ইসলাম ৩ ০৬ রােম র র রােম র র  
১৭৯ আেবদা খা ন ৩১ ১০১৮৮২৮৭৪৪২০৯ শািহ ল ইসলাম ৫ ০৬ িশব র িশব র  
১৮০ জেলকা খা ন ৩৯ ১০১৮৮২৮১৩২৪৯১ আ র রিহম ৩ ০৬ িশব র িশব র  
১৮১ জয়নাব খা ন ৩২ ১০১৮৮২৮১৩১৬৬৯ চানিময়া াং ৩ ০৬ রােম র র রােম র র  
১৮২ রেহনা বগম ৩১ ১০১৮৮২৮১৩১৩৭৫ আ ল আলীম ৪ ০৬ রােম র র রােম র র  

 
 

াÿর 
উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা  
সদ -সিচব উপেজলা িভিজিড 

কিম ্

াÿর 
উপেজলা িনবাহী অিফসার (ইউএনও) 
সভাপিত, উপেজলা িভিজিড কিম  

 

াÿর 
সদ  সিচব 

২নং ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই 
কিম  

াÿর 
সভাপিত 

২নং ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই 
কিম



                                                                                                                                                                      
     ছক-৩ 

িভিজিড কম িচর জ  উপকারেভাগী মিহলা িনবাচেনর তািলকা 
িভিজিড চ  ২০১৭-২০১৮ 

ইউিনয়ন  ◌ঃ ২নং গাড়ীদহ মেডল ইউিনয়ন পিরষদ 
উপেজলা  ◌ঃ শর র 
জলা  ◌ঃ ব ড়া।  

 
 

 

ঃ নং িভিজিড মিহলার নাম বয়স জাতীয় পিরচয় প  ন র িপতা, ামী/অিভভাবেকর
নাম 

পিরবােরর 
সদ  সং া 

ওয়াড 
নং াম পাড়া/মহল া মম  

১৮৩ আরিজনা ৩৭ ১০১৮৮২৮১৩৪৯১১ শাজাহান আলী ৪ ০৭ দা য়া দা য়া  
১৮৪ সারতী রানী দাস ৩৭ ১০১৮৮২৮১৩৪৪৬২ অমল চ  দাস ৩ ০৭ চি জান চি জান  
১৮৫ দেলায়ারা বগম ৪৮ ১০১৮৮২৮১৩৩৬০৭ মাসেলম খ কার ৫ ০৭ চকপাথািলয়া চকপাথািলয়া  
১৮৬ নািজরা িবিব ৩৯ ১০১৮৮২৮১৩৪৯২৫ হািবল উি ন ৩ ০৭ দা য়া দা য়া  
১৮৭ িশউলী খা ন ৩৯ ১০১৮৮২৮১৩৪৯৩৯ িম  িময়া ৪ ০৭ দা য়া দা য়া  
১৮৮ লÿ◌ী রানী সরকার ২৯ ১০১৮৮২৮১৩৩৫৩৯ গিব  সরকার ৩ ০৭ চকপাথািলয়া চকপাথািলয়া  
১৮৯ িসমা খা ন ২৪ ১৯৯২১০৩৮৮২৮০৪৫৭২৭ ধ  াং ৪ ০৭ চি জান চি জান  
১৯০ এলজা বগম ৪৬ ১০১৮৮২৮১৩৪১৩৩ হিববর রহমান ৩ ০৭ রানীনগর রানীনগর  
১৯১ জােবদা বগম ৪৮ ১০১৮৮২৮১৩৬০৩০ আশরাফ াং ৫ ০৭ চকপাথািলয়া চকপাথািলয়া  
১৯২ রীনা বগম ২৭ ১০১৮৮২৮১৩৪৬৮১ আ ল মিজদ ৪ ০৭ চি জান চি জান  
১৯৩ রােকয়া বগম ৪৪ ১০১৮৮২৮৭৩৭২১৫ আ  সাইদ ৩ ০৭ াবনপাড়া াবনপাড়া  
১৯৪ নািগস বগম  ৪৩ ১০১৮৮২৮১৩৪৫৩২ আই ব আলী ৫ ০৭ চি জান  চি জান   
১৯৫ বিল রানী  ২৯ ১০১৮৮২৮৭৩৯৮২৬ গা হাওলাদার  ৩ ০৭ াবনপাড়া াবনপড়া  
১৯৬ মেনায়ারা খা ন ৩৮ ১০১৮৮২৮১৩৪৮০৯ আ ল হািকম ৩ ০৭ চি জান চি জান  
১৯৭ পারবতী রানী ৪৬ ১০১৮৮২৮১৩৪৪০৮ মিন  নাথ মালী ৪ ০৭ চি জান চি জান  

 



                                                                                                                                                                      
     ছক-৩ 

িভিজিড কম িচর জ  উপকারেভাগী মিহলা িনবাচেনর তািলকা 
িভিজিড চ  ২০১৭-২০১৮ 

ইউিনয়ন  ◌ঃ ২নং গাড়ীদহ মেডল ইউিনয়ন পিরষদ 
উপেজলা  ◌ঃ শর র 
জলা  ◌ঃ ব ড়া।  

 
 

 

ঃ নং িভিজিড মিহলার নাম বয়স জাতীয় পিরচয় প  ন র িপতা, ামী/অিভভাবেকর
নাম 

পিরবােরর 
সদ  সং া 

ওয়াড 
নং াম পাড়া/মহল া মম  

১৯৮ িফয়া বগম ৪৭ ১০১৮৮২৮৭৩৭৬৭১ বাদশা িময়া ৫ ০৭ চকপাথািলয়া চকপাথািলয়া  
১৯৯ মােলকা বগম ৪৪ ১০১৮৮২৮১৩৪৭৪৬ িজল র রহমান ৩ ০৭ চি জান চি জান  
২০০ চায়না রানী দাস ৩৩ ১০১৮৮২৮১৩৪৪৭১ মেনাহর চ  দাস ৫ ০৭ চি জান চি জান  
২০১ মেহরজান বগম  ৪৯ ১০১৮৮২৮১৩৪৭০৭ হায়দার আলী ৩ ০৭ চি জান চি জান   
২০২ ছ রা বগম ৪১ ১০১৮৮২৮১৩৫৬০১ হােতম আলী ৪ ০৭ চি জান চি জান  
২০৩ ব না রানী পাল ৩৩ ১০১৮৮২৮১৩৪৫৪২ পিব  চ  পাল ৩ ০৭ চি জান চি জান  
২০৪ বিব বগম ৪৯ ১০১৮৮২৮১৩৪৯৭৮ আমজাদ হােসন ৪ ০৭ দা য়া দা য়া  
২০৫ পারভীন খা ন ৩৪ ১০১৮৮২৮১৩৩৪১৬ আিজবর মাল া ৩ ০৭ চকপাথািলয়া চকপাথািলয়া  
২০৬ পার ল বগম ৪৪ ১০১৮৮২৮১৩৩৬৪২ নেসর আলী ৫ ০৭ চকপাথািলয়া রানীনগর  
২০৭ র া রানী সরকার ৩৪ ১০১৮৮২৮৭৩৯৮২১ ÿ◌ুিদরাম সরকার ৪ ০৭ চকপাথািলয়া াবনপাড়া  
২০৮ আন য়ারা বগম ৪৪ ১০১৮৮২৮১৩৩৬৯৭ আজাহার আলী ৩ ০৭ রানীনগর রানীনগর  
২০৯ িবজলী রানী পাল ২৮ ১০১৮৮২৮১৩৪৩৯০ িদলীপ মার পাল ৫ ০৭ চি জান চি জান  
২১০ আেমনা খা ন ৩৪ ১০১৮৮২৮৭৩৭৬৪৭ মাহা দ আলী ৩ ০৭ চকপাথািলয়া চকপাথািলয়া  
২১১ ফািহমা বগম ৩৭ ১০১৮৮২৮১৩৪১১৩ এরনা ল হক ৩ ০৭ রানীনগর রানীনগর   
২১২ হনা খা ন ৩৯ ১০১৮৮২৮১৩৩৬৩৯ বাদশা িময়া ৩ ০৭ চকপাথািলয়া চকপাথািলয়া  

 

াÿর 
উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা  
সদ -সিচব উপেজলা িভিজিড 

কিম ্ 

াÿর 
উপেজলা িনবাহী অিফসার (ইউএনও) 
সভাপিত, উপেজলা িভিজিড কিম  

 

াÿর 
সদ  সিচব 

২নং ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই 
কিম  

াÿর 
সভাপিত 

২নং ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই 
কিম  
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িভিজিড কম িচর জ  উপকারেভাগী মিহলা িনবাচেনর তািলকা 
িভিজিড চ  ২০১৭-২০১৮ 

ইউিনয়ন  ◌ঃ ২নং গাড়ীদহ মেডল ইউিনয়ন পিরষদ 
উপেজলা  ◌ঃ শর র 
জলা  ◌ঃ ব ড়া।  

 
 
 

 

ঃ নং িভিজিড মিহলার নাম বয়স জাতীয় পিরচয় প  
ন র 

িপতা, ামী/অিভভাবেকর
নাম 

পিরবােরর 
সদ  সং া 

ওয়াড 
নং াম পাড়া/মহল া মম  

২১৩ রািজয়া খা ন ৪১ ১০১৮৮২৮১৩৩৮৮৩ শাহজাহান আলী ৪ ০৭ রানীনগর রানীনগর  
২১৪ নারিজনা খা ন ২৯ ১০১৮৮২৮৭৩৯৫২৪ শহী ল ইসলাম ৩ ০৭ চি জান চি জান  
২১৫ নারিগস বগম ২৫ ১০১৮৮২৮০০০৩৩৬ র েবল ৫ ০৭ চকপাথািলয়া চকপাথািলয়া  
২১৬ র িবয়া ২৮ ১০১৮৮২৮১৩৩৬৩৩ লাল িময়া ৩ ০৭ চকপাথািলয়া চকপাথািলয়া  
২১৭ আিছয়া খা ন ২৮ ১০১৮৮২৮১৩৩৪১৩ আছা ল হক ৪ ০৭ চকপাথািলয়া চকপাথািলয়া  
২১৮ সােহদা খা ন ৩৬ ১০১৮৮২৮১০৪২৭৭ ছােদক ম ল ৩ ০৭ দা য়া দা য়া  
২১৯ িজ ারা বগম ৩৯ ১০১৮৮২৮১৩৪৯১৩ মাহা াদ আলী ৪ ০৭ দা য়া দা য়া  
২২০ জাসনা  ৩৫ ১০১৮৮৩৮৭৭৫১৫৪ আ ল জিলল  ৩ ০৭ চি জান চি জান   
২২১ ছ রা বগম ৪৯ ১০১৮৮২৮১৩৪২২০ আনছার আলী ৫ ০৭ রানীনগর রানীনগর  
২২২ ডিল খা নন ২৫ ১০১৮৮২৮০০০৩৭৩ আলমগীর হােসন ৪ ০৭ চি জান চি জান  
২২৩ নারগীস খা ন ৪২ ১০১৮৮২৮১০৪১০৫ মক ল হাসেন ৩ ০৭ চি জান চি জান  
২২৪ আং রী ৪৭ ১০১৮৮২৮১৩৬৬১৬ খাজা িময়া ৫ ০৮ জয়নগর জয়নগর  
২২৫ শফালী বগম ৪২ ১০১৮৮২৮১৩৭৬০৩ আঃ সালাম ৩ ০৮ জয়নগর জয়নগর  
২২৬ আেমনা ৪১ ১০১৮৮২৮১৩৫৭৭৮ নােয়ব আলী ৩ ০৮ লবাড়ী লবাড়ী  
২২৭ শািহ র খা ন ৩১ ৩৩১৩০৬০০১৬৪২১ লাল িময়া ৪ ০৮ লবাড়ী লবাড়ী  

াÿর 
উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা  
সদ -সিচব উপেজলা িভিজিড 

কিম ্ 

াÿর 
উপেজলা িনবাহী অিফসার (ইউএনও) 
সভাপিত, উপেজলা িভিজিড কিম  

 

াÿর 
সদ  সিচব 

২নং ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই 
কিম  

াÿর 
সভাপিত 

২নং ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই 
কিম  



                                                                                                                                                                      
     ছক-৩ 

িভিজিড কম িচর জ  উপকারেভাগী মিহলা িনবাচেনর তািলকা 
িভিজিড চ  ২০১৭-২০১৮ 

ইউিনয়ন  ◌ঃ ২নং গাড়ীদহ মেডল ইউিনয়ন পিরষদ 
উপেজলা  ◌ঃ শর র 
জলা  ◌ঃ ব ড়া।  

 
 

 
 

ঃ নং িভিজিড মিহলার নাম বয়স জাতীয় পিরচয় প  
ন র 

িপতা, ামী/অিভভাবেকর
নাম 

পিরবােরর 
সদ  সং া 

ওয়াড 
নং াম পাড়া/মহল া মম  

২২৮ িশ ী রানী ৩১ ১০১৮৮২৮১৩৬৪৯৩ িম  চ  ৪ ০৮ জয়নগর জয়নগর  
২২৯ গােলজা ৩৯ ১০১৮৮২৮৭৩৩৮৮৯ শাহ জামাল ৩ ০৮ লবাড়ী লবাড়ী  
২৩০ ছিহর ন খা ন ৪৯ ১০১৮৮২৮১৩৫৬৮৭ নেসর আলী ৫ ০৮ লবাড়ী লবাড়ী  
২৩১ ভান ২৯ ১০১৮৮২৮১৩৫৮৮৮ মা  হােসন ৩ ০৮ লবাড়ী লবাড়ী  
২৩২ জাসনা বগম ৩৪ ১০১৮৮২৮১৩৫৯৫১ শাজাহান আলী ৪ ০৮ লবাড়ী লবাড়ী  
২৩৩ ক না খা ন ২৯ ১০১৮৮২৮১৩৫৪৫০ মায়ন ৩ ০৮ লবাড়ী লবাড়ী  
২৩৪ শাহানাজ বগম ৩১ ১০১৮৮২৮১৩৫৯৬৭ সিলম হােসন ৪ ০৮ লবাড়ী লবাড়ী  
২৩৫ র মা খা ন ৩৪ ১০১৮৮২৮১৩৬৪৬১ সাইন আলম ৩ ০৮ জয়নগর জয়নগর  
১৩৬ বিব খা ন ৪৩ ১০১৮৮২৮১৩৬৭৮১ মাহাতাবর রহমান ৫ ০৮ জয়নগর জয়নগর  
২৩৭ আছমা িবিব ৩৪ ১০১৮৮২৮১৩৭০৬৯ জয়নাল আেবদীন ৪ ০৮ জয়নগর জয়নগর  
২৩৮ সােহরা খা ন ৩৯ ১০১৮৮২৮১৩৫৪২০ হািবব উি ন  ৩ ০৮ লবাড়ী লবাড়ী  
২৩৯ সয়দা খা ন ৪৭ ১০১৮৮২৮১৩৫৫৩৯ সামাদ আলী ৫ ০৮ লবাড়ী লবাড়ী  
২৪০ িক বগম  ৩৪ ১০১৮৮২৮১৩৭৬২৩ মক ল হােসন  ৩ ০৮ জয়নগর  জয়নগর   
২৪১ মিরনা িবিব  ৪৩ ১০১৮৮২৮১৩৬৯৬৫ জােবদ আলী ৩ ০৮ জয়নগর  জয়নগর  

াÿর 
উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা  
সদ -সিচব উপেজলা িভিজিড 

কিম ্ 

াÿর 
উপেজলা িনবাহী অিফসার (ইউএনও) 
সভাপিত, উপেজলা িভিজিড কিম  

 

াÿর 
সদ  সিচব 

২নং ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই 
কিম  

াÿর 
সভাপিত 

২নং ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই 
কিম  



                                                                                                                                                                      
     ছক-৩ 

িভিজিড কম িচর জ  উপকারেভাগী মিহলা িনবাচেনর তািলকা 
িভিজিড চ  ২০১৭-২০১৮ 

ইউিনয়ন  ◌ঃ ২নং গাড়ীদহ মেডল ইউিনয়ন পিরষদ 
উপেজলা  ◌ঃ শর র 
জলা  ◌ঃ ব ড়া।  

ঃ নং িভিজিড মিহলার নাম বয়স জাতীয় পিরচয় প  
ন র 

িপতা, ামী/অিভভাবেকর
নাম 

পিরবােরর 
সদ  সং া 

ওয়াড 
নং াম পাড়া/মহল া মম  

২৪২ শফালী  ৪৩ ১০১৮৮২৮১৩৫৫৩৫ র ল আিমন  ৪ ০৮ লবাড়ী লবাড়ী  
 
 
 

ঃ নং িভিজিড মিহলার নাম বয়স জাতীয় পিরচয় প  ন র িপতা, ামী/ভাবেকর  
নাম 

পিরবােরর 
সদ  সং া 

ওয়াড 
নং াম পাড়া/মহল া মম  

২৪৩ চায়না বগম ৪৪ ১০১৮৮২৮১৩৫৮০০ শাহ আলী ৪ ০৮ লবাড়ী  লবাড়ী  
২৪৪ চায়না খা ন ৩৪ ১০১৮৮২৮১৩৫৮২৭ জেহর আলী ৩ ০৮ লবাড়ী লবাড়ী  
২৪৫ রিমছা বগম ৩৭ ১০১৮৮২৮১৩৭৫০৯ আঃ সামাদ ৫ ০৮ জয়নগর জয়নগর  
২৪৬ আেমদা িবিব ৩১ ১০১৮৮২৮১৩৭০৯৬ নােয়ব আলী ৩ ০৮ জয়নগর বপাড়া  
২৪৭ দােলনা খা ন ৪৭ ১০১৮৮২৮১৩৬২৫৯ সাই ল ইসলাম ৪ ০৮ লবাড়ী লবাড়ী  
২৪৮ ছিকনা খা ন ৩১ ১০১৮৮২৮১৩৬৭৪৫ মািনক উি ন ৩ ০৮ জয়নগর জয়নগর  
২৪৯ বিল িবিব ৩৯ ১০১৮৮২৮১৩৭২২৩ মজ  িময়া ৪ ০৮ জয়নগর জয়নগর  
২৫০ মিজনা খা ন ৪৫ ১০১৮৮২৮১৩৬৬৭৪ শাম ল হক ৩ ০৮ জয়নগর জয়নগর  
২৫১ শাহার বা   ২৬ ১০১৮১৩১০১৫৪০১ শাহার আলী ৫ ০৮ হিরনা  হিরনা   
২৫২ আেয়শা খা ন ২৯ ১০২৮৮০৯৭০৬৫৬৪ জািহ ল ইসলাম ৪ ০৮ খ কার পাড়া খ কার পাড়া  
২৫৩ আিছয়া খা ন ২৯ ১০১৮৮২৮০৬৭৩৪ সাই ল ইসলাম  ৩ ০৮ লবাড়ী লবাড়ী  
২৫৪ মাছাঃ ফােতমা ৩৯ ১০১৮৮২৮১৩৭৮৬৯ ত ছারহাব ৫ ০৯ কা ড়া কা ড়া  
২৫৫ মাছাঃ ক না বগম ৩৯ ১০১৮৮২৮১৩৯৪২১ মাঃ র ল ৩ ০৯ রনবীরবালা রনবীলবালা  

াÿর 
উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা  
সদ -সিচব উপেজলা িভিজিড 

কিম ্ 

াÿর 
উপেজলা িনবাহী অিফসার (ইউএনও) 
সভাপিত, উপেজলা িভিজিড কিম  

 

াÿর 
সদ  সিচব 

২নং ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই 
কিম  

াÿর 
সভাপিত 

২নং ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই 
কিম  



                                                                                                                                                                      
     ছক-৩ 

িভিজিড কম িচর জ  উপকারেভাগী মিহলা িনবাচেনর তািলকা 
িভিজিড চ  ২০১৭-২০১৮ 

ইউিনয়ন  ◌ঃ ২নং গাড়ীদহ মেডল ইউিনয়ন পিরষদ 
উপেজলা  ◌ঃ শর র 
জলা  ◌ঃ ব ড়া।  

ঃ নং িভিজিড মিহলার নাম বয়স জাতীয় পিরচয় প  ন র িপতা, ামী/ভাবেকর  
নাম 

পিরবােরর 
সদ  সং া 

ওয়াড 
নং াম পাড়া/মহল া মম  

২৫৬ সারিমন আ ার ২৬ ১৯৯০১০১৮৮২৮০০০৫২০ তাহা ত হােসন ৩ ০৯ রনবীরবালা রনবীরবালা  
২৫৭ মাছাঃ জিল খা ন ৩১ ১০১৮৮২৮১৩৮৩৩১ মাঃ মজ  াং ৪ ০৯ কা ড়া কা ড়া  

 
 

 
 

ঃ নং িভিজিড মিহলার নাম বয়স জাতীয় পিরচয় প  ন র িপতা, ামী/অিভভাবেকর
নাম 

পিরবােরর 
সদ  সং া 

ওয়াড 
নং াম পাড়া/মহল া মম  

২৫৮ মাছাঃ র বী ৪১ ১০১৮৮২৮১৩৮৩৫১ মাঃ আনছার আলী ৪ ০৯ কা ড়া কা ড়া  
২৫৯ লালী বগম ৩৯ ১০১৮৮২৮১৩৯৬৪৬ মাঃ লতান ৩ ০৯ রনবীরবালা রনবীলবালা  
২৬০ মাছাঃ িরনা বগম ৩৬ ১০১৮৮২৮১৩৯৬২১ সাই ল ইসলাম ৫ ০৯ রনবীরবালা রনবীরবালা  
২৬১ র জাহান ৪৪ ১০১৮৮২৮১৩৮৩১৩ মাঃ লাকমান ৩ ০৯ কা ড়া কা ড়া  
২৬২ পারভীন খা ন ৩৩ ১০১৮৮২৮১৩৮২৮২ ছালাম উি ন ৪ ০৯ কা ড়া বপাড়া  
২৬৩ েলনা বগম ৪৪ ১০১৮৮২৮১৩৯৩১৫ আকবর আলী ৩ ০৯ রনবীরবালা রনবীলবালা  
২৬৪ হেলনা বগম ৩১ ১০১৮৮২৮১৩৯৩৯৭ রানা িময়া ৪ ০৯ রনবীরবালা রনবীরবালা  
২৬৫ িবলিকছ বগম ৩২ ১০১৪০৫৪০০০০০৮ মা দ াং ৩ ০৯ রনবীরবালা রনবীরবালা  
২৬৬ আেলয়া বগম ৪৪ ১০১৮৮২৮১৩৯৩৪৪ মাহা দ আলী ৫ ০৯ রনবীরবালা রনবীরবালা  
২৬৭ িনপা আ ার ১৯ ১০১৮৮৭৭১০৭৯৫৫ আ ল হািকম ৪ ০৯ রনবীরবালা রনবীরবালা  
২৬৮ আরতী রানী ৪৫ ১০১৮৮২৮১৩৯৮১৫ শীেবন চ  দাস ৩ ০৯ রনবীরবালা রনবীরবালা  

াÿর 
উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা  
সদ -সিচব উপেজলা িভিজিড 

কিম ্ 

াÿর 
উপেজলা িনবাহী অিফসার (ইউএনও) 
সভাপিত, উপেজলা িভিজিড কিম  

 

াÿর 
সদ  সিচব 

২নং ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই 
কিম  

াÿর 
সভাপিত 

২নং ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই 
কিম  



                                                                                                                                                                      
     ছক-৩ 

িভিজিড কম িচর জ  উপকারেভাগী মিহলা িনবাচেনর তািলকা 
িভিজিড চ  ২০১৭-২০১৮ 

ইউিনয়ন  ◌ঃ ২নং গাড়ীদহ মেডল ইউিনয়ন পিরষদ 
উপেজলা  ◌ঃ শর র 
জলা  ◌ঃ ব ড়া।  

ঃ নং িভিজিড মিহলার নাম বয়স জাতীয় পিরচয় প  ন র িপতা, ামী/অিভভাবেকর
নাম 

পিরবােরর 
সদ  সং া 

ওয়াড 
নং াম পাড়া/মহল া মম  

২৬৯ হাউসী খা ন ২৯ ১০১৮৮২৮১৩৮০৬২ খাকন আলী ৫ ০৯ কা ড়া কা ড়া  
২৭০ নারিগস বগম ৩৯ ১০১৮৮২৮১৩৯৬২৫ ব ল হােসন ৩ ০৯ রনবীরবালা রনবীরবালা  
২৭১ হাসনা হনা ৩৭ ১০১৮৮২৮১৩৭৭২৬ গালাম হােসন ৩ ০৯ কা ড়া কা ড়া  
২৭২ আফরা ন ৪৯ ১০১৮৮২৮১৩৭৮৭৩ আ ল খােলক ৪ ০৯ কা ড়া কা ড়া  

 
 
 

 

ঃ নং িভিজিড মিহলার নাম বয়স জাতীয় পিরচয় প  ন র িপতা, ামী/অিভভাবেকর
নাম 

পিরবােরর 
সদ  সং া 

ওয়াড 
নং াম পাড়া/মহল া মম  

২৭৩ লাইলী বগম ৩১ ১০১৮৮২৮৭৪৪৩০০ মাকেছদ আলী ৫ ০৯ রনবীরবালা রনবীরবালা  
২৭৪ র িব বগম ৩৩ ১০১৮৮২৮১৩৯৪৪৮ আ  ব ার ৩ ০৯ রনবীরবালা রনবীরবালা  
২৭৫ জিরনা বগম ৪৯ ১০১৮৮২৮১৩৮০৯৬ রইচ উি ন ৫ ০৯ কা ড়া কা ড়া  
২৭৬ আেনায়ারা খা ন ৪৯ ১০১৮৮২৮১৩৮৩৪৪ মাজাহার আলী ৩ ০৯ কা ড়া কা ড়া  
২৭৭ রেবকা বগম ৩৪ ১০১৮৮২৮১৩৮৭২৬ কমল মাস ফা ৪ ০৯ কা ড়া কা ড়া  
২৭৮ শাহনাজ খা ন ৩৯ ১০১৮৮২৮১৩৮৮১১ আ ল হািকম ৩ ০৯ কা ড়া কা ড়া  
২৭৯ আছমা খা ন ৩৭ ১০১৮৮২৮১৩৮৯৪৮ ইসলাম ৪ ০৯ কা ড়া বপাড়া  
২৮০ া খা ন ২৬ ১০১৮৮২৮০০০০৬৩ আ ল জিলল ৩ ০৯ কা ড়া কা ড়া  
২৮১ রােহলা বগম ৩৫ ১০১৮৮২৮১৩৮২৪৩ রমজান আলী ৫ ০৯ কা ড়া বপাড়া  

াÿর 
উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা  
সদ -সিচব উপেজলা িভিজিড 

কিম ্ 

াÿর 
উপেজলা িনবাহী অিফসার (ইউএনও) 
সভাপিত, উপেজলা িভিজিড কিম  

 

াÿর 
সদ  সিচব 

২নং ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই 
কিম  

াÿর 
সভাপিত 

২নং ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই 
কিম  



                                                                                                                                                                      
     ছক-৩ 

িভিজিড কম িচর জ  উপকারেভাগী মিহলা িনবাচেনর তািলকা 
িভিজিড চ  ২০১৭-২০১৮ 

ইউিনয়ন  ◌ঃ ২নং গাড়ীদহ মেডল ইউিনয়ন পিরষদ 
উপেজলা  ◌ঃ শর র 
জলা  ◌ঃ ব ড়া।  

ঃ নং িভিজিড মিহলার নাম বয়স জাতীয় পিরচয় প  ন র িপতা, ামী/অিভভাবেকর
নাম 

পিরবােরর 
সদ  সং া 

ওয়াড 
নং াম পাড়া/মহল া মম  

২৮২ ছিকনা িবিব ২৯ ১০১৮৮২৮১৩৮৬৪৩ ফার ক হােসন ৪ ০৯ কা ড়া পি মপাড়া  
২৮৩ র কা খা ন ৩৫ ১০১৮৮২৮১৩৮১২৪ আ  বকর ৩ ০৯ কা ড়া কা ড়া  
২৮৪ টিপ আকতার  ২২ ১০১৮৮২৮১০০৩৮১ মাজাে ল সরকার  ৫ ০৯ কা ড়া  কা ড়া   

 

াÿর 
উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা  
সদ -সিচব উপেজলা িভিজিড 

কিম ্ 

াÿর 
উপেজলা িনবাহী অিফসার (ইউএনও) 
সভাপিত, উপেজলা িভিজিড কিম  

 

াÿর 
সভাপিত 

২নং ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই 
কিম  

াÿর 
সদ  সিচব 

২নং ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই 
কিম  


