
               িভিজিড কমসূিচর জন  উপকারেভাগী মিহলা িনবাচেনর তািলকা চূড়া  ছক 
                           িভিজিড চ  ২০১৩-২০১৪ 
     ইউিনয়নঃ িঝকরগাছা,                উপেজলাঃ িঝকরগাছা,                     জলাঃ যেশার।  
িমক নং    িভিজিড মিহলার নাম  বয়স িপতা, ামী অথবা অিভভাবেকর নাম পিরবােরর 

সদস  সংখ া 
ওয়াড নং    াম  পাড়া/মহ া  ম ব  

 ম ুয়ারা বগম ২৫ ামীঃ মাঃ আ ুর রহমান ০৫   ০১ হািড়য়ােদয়াড়া   

 মাছাঃ নাছিরন বগম ২২ িপতাঃ মাঃ মিতয়ার রহমান ০৫ ০১ হািড়য়ােদয়াড়া   

 মাছাঃ জাহানারা বগম ৩৫ ামীঃ মাঃ আঃ খােলক ০৩ ০১ হািড়য়ােদয়াড়া   

 মাছাঃ নাজমা বগম ১৮ িপতাঃ মাঃ আঃজিলল ০৪ ০১ হািড়য়ােদয়াড়া   

 জাহরা বগম ২৮ ামীঃ মাঃ আ ুর রা াক ০৫ ০১ হািড়য়ােদয়াড়া কেলানী পাড়া  

 মাছাঃ সীমা বগম ২৩ ামীঃ মাঃ ইসমাইল হােসন ০৪ ০১ হািড়য়ােদয়াড়া ু লপাড়া  

 মাছাঃ িশউলী বগম ২৬ িপতাঃ মাঃ আশরাফ আলী ০৪ ০১ হািড়য়ােদয়াড়া   

 সুিফয়া খাতুন ৪০ ামীঃ মাঃ শাহাজান ০৩ ০১ হািড়য়ােদয়াড়া পূবপাড়া  

 মাছাঃ রািজনা বগম ২৫ ামীঃ মাঃ জসীম উ ীন ০৫ ০১ হািড়য়ােদয়াড়া েমারপাড়া  

  তািনয়া খাতুন ২৪ ামীঃ আ ুর রিশদ ০৪ ০১ হািড়য়ােদয়াড়া কেলাণীপাড়া  

 
চূড়া  তািলকা তকারীঃ 
সা র            :       
পদবী            :  সদস  সিচব, ইউ িপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম ।  
ওয়াড নং       : 

 
সা রঃ 
পদবীঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম । 

 
সা র     : 
পদবী     :উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা কিম /ইউএনও কতৃক অিপত                               
দািয় া  কমকতা।  
ওয়াড নং : 

চূড়া  তািলকা অনুেমাদনঃ 
সা র            : 
পদবী            : উপেজলা িনবাহী অিফসার(ইউ এন ও)সভাপিত, উপেজলা িভিজিড      
কিম  

 



               িভিজিড কমসূিচর জন  উপকারেভাগী মিহলা িনবাচেনর তািলকা চূড়া  ছক 
                           িভিজিড চ  ২০১৩-২০১৪ 
     ইউিনয়নঃ িঝকরগাছা,                উপেজলাঃ িঝকরগাছা,                     জলাঃ যেশার।  
িমক নং    িভিজিড মিহলার নাম  বয়স িপতা, ামী অথবা অিভভাবেকর নাম পিরবােরর 

সদস  সংখ া 
ওয়াড নং    াম  পাড়া/মহ া  ম ব  

 মাছাঃ িরিজয়া পারভীন ২৮ ামীঃ আবু তােলব ০৩ ০২ সাগরপুর িব াসপাড়া  

 রিম বগম ২১ ামীঃ কিবর হােসন ০৪ ০২ সাগরপুর মধপাড়া  

 নুরজাহান বগম ৪০ ামীঃনুর ইসলাম ০৩ ০২ সাগরপুর িব াসপাড়া  

 সািমরা খাতুন ২৪ ামীঃ সােহল রানা  ০৪ ০২ সাগরপুর িব াসপাড়া  

 িলিপ খাতুন ৩৫ ামীঃ জামাল হােসন ০৪ ০২ সাগরপুর িব াসপাড়া  

     ০২ সাগরপুর   

     ০২ সাগরপুর   

     ০২ সাগরপুর   

     ০২ সাগরপুর   

     ০২ সাগরপুর   

 
চূড়া  তািলকা তকারীঃ 
সা র            :       
পদবী            :  সদস  সিচব, ইউ িপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম ।  
ওয়াড নং       : 

 
সা রঃ 
পদবীঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম । 

 
সা র     : 
পদবী     :উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা কিম /ইউএনও কতৃক অিপত                         
দািয় া  কমকতা।  
ওয়াড নং : 

চূড়া  তািলকা অনুেমাদনঃ 
সা র            : 
পদবী            : উপেজলা িনবাহী অিফসার(ইউ এন ও)সভাপিত, উপেজলা িভিজিড      
কিম  

 



               িভিজিড কমসূিচর জন  উপকারেভাগী মিহলা িনবাচেনর তািলকা চূড়া  ছক 
                           িভিজিড চ  ২০১৩-২০১৪ 
     ইউিনয়নঃ িঝকরগাছা,                উপেজলাঃ িঝকরগাছা,                     জলাঃ যেশার।  
িমক নং    িভিজিড মিহলার নাম  বয়স িপতা, ামী অথবা অিভভাবেকর নাম পিরবােরর 

সদস  সংখ া 
ওয়াড নং    াম  পাড়া/মহ া  ম ব  

 জাহানারা বগম ৪০ ামীঃ মাঃ আলী আকবার ০৬ ০৩ রামপুর আিজপাড়া  

 উমা রানী ৩৭ ামীঃ সচী নাথ ০৫ ০৩ রামপুর ঘাষপাড়া  

 নািছমা ৩০ ামীঃ শিফ ল ০৫ ০৩ রামপুর ল াপাড়া  

 সয়দা আিকদা পারভীন ৩৪ মাঃ শাহাজান আলী ০৩ ০৩ রামপুর দফাদারপাড়া  

 মাছাঃ িরনা পারভীন ৩৪ ামীঃ রিবউল ইসলাম ০৫ ০৩ রামপুর ল াপাড়া  

 জাহানারা বগম ৩৫ ামীঃ শহর আলী িব াস ০৬ ০৩ রামপুর কেলানীপাড়া  

 শাহানারা বগম ৩১ ামীঃ মাঃমু ল হােসন ০৫ ০৩ রামপুর আিজপাড়া  

 জা ািত খাতুন ২৫ িপতাঃ নুরবকস ঢািল ০৫ ০৩ রামপুর পি মপাড়া  

 জিহ ন নছা ৩৮ ামীঃ আ ুল গ ফার ০৬ ০৩ রামপুর দফাদারপাড়া  

 িরিজয়া বগম ৪০ ামীঃ মা ািফজুর রহমান ০৫ ০৩ রামপুর সরদার পাড়া  

 
চূড়া  তািলকা তকারীঃ 
সা র            :       
পদবী            :  সদস  সিচব, ইউ িপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম ।  
ওয়াড নং       : 

 
সা রঃ 
পদবীঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম । 

 
সা র     : 
পদবী     :উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা কিম /ইউএনও কতৃক অিপত                               
দািয় া  কমকতা।  
ওয়াড নং : 

চূড়া  তািলকা অনুেমাদনঃ 
সা র            : 
পদবী            : উপেজলা িনবাহী অিফসার(ইউ এন ও)সভাপিত, উপেজলা িভিজিড      
কিম  

 



               িভিজিড কমসূিচর জন  উপকারেভাগী মিহলা িনবাচেনর তািলকা চূড়া  ছক 
                           িভিজিড চ  ২০১৩-২০১৪ 
     ইউিনয়নঃ িঝকরগাছা,                উপেজলাঃ িঝকরগাছা,                     জলাঃ যেশার।  
িমক নং    িভিজিড মিহলার নাম  বয়স িপতা, ামী অথবা অিভভাবেকর নাম পিরবােরর 

সদস  সংখ া 
ওয়াড নং    াম  পাড়া/মহ া  ম ব  

 রািশদা বগম ৩৬ ামীঃ িরপন গািজ ০৬   ০৩ রামপুর   

 লাইিল বগম ২০ িপতাঃ মকেছদ আলী ০৭ ০৩ রামপুর দ ীনপাড়া  

 মমতাজ বগম ৩৪ ামীঃেমাঃশিরফুল ইসলাম ০৫ ০৩ রামপুর পি মপাড়া  

 লছুম বগম ৩৭ ামীঃজাহা ীর আলম ০৫ ০৪ রামপুর মাল াপাড়া  

 িবভা রাণী ৪০ তুষার কাি  ঘাষ ০৫ ০৩ রামপুর ঘাষপাড়া  

 িমনা  ৩০ ামীঃ আসাদু ামান ০৬ ০৩ রামপুর দফাদারপাড়া  

     ০৩ রামপুর   

     ০৩ রামপুর   

     ০৩ রামপুর   

         

 
চূড়া  তািলকা তকারীঃ 
সা র            :       
পদবী            :  সদস  সিচব, ইউ িপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম ।  
ওয়াড নং       : 

 
সা রঃ 
পদবীঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম । 

 
সা র     : 
পদবী     :উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা কিম /ইউএনও কতৃক অিপত                               
দািয় া  কমকতা।  
ওয়াড নং : 

চূড়া  তািলকা অনুেমাদনঃ 
সা র            : 
পদবী            : উপেজলা িনবাহী অিফসার(ইউ এন ও)সভাপিত, উপেজলা িভিজিড      
কিম  

 



               িভিজিড কমসূিচর জন  উপকারেভাগী মিহলা িনবাচেনর তািলকা চূড়া  ছক 
                           িভিজিড চ  ২০১৩-২০১৪ 
     ইউিনয়নঃ িঝকরগাছা,                উপেজলাঃ িঝকরগাছা,                     জলাঃ যেশার।  
িমক নং    িভিজিড মিহলার নাম  বয়স িপতা, ামী অথবা অিভভাবেকর নাম পিরবােরর 

সদস  সংখ া 
ওয়াড নং    াম  পাড়া/মহ া  ম ব  

 আেমনা বগম ৩০ ামীঃ রিবউল ইসলাম ০৬   ০৪   কািশপুর   

 িবলিকছ বগম ৩৫ ামীঃ মিসয়ার  ০৬ ০৪ কািশপুর মাঠপাড়া  

 মাছাঃ ফরেদৗসী ৩০ ামীঃ জািমনুর রহমান ০৫ ০৪ কািশপুর পি মপাড়া  

 মনজুরা বগম ৩৫ ামীঃ মসেলম আলী ০৪ ০৪ কািশপুর সরদার পাড়া  

 রওশনারা বগম ২৪ ামীঃ রিফ ল ইসলাম ০৫ ০৪ কািশপুর সরদারপাড়া  

 রািশদা বগম ২৩ ামীঃ আঃ সালাম ০৪ ০৪ কািশপুর   

 পারভীনা বগম ৩৩ ামীঃ তাহা ত মাড়ল ০৬ ০৪ কািশপুর ু লমাঠপাড়া  

 চায়না বগম ৩৫ ামীঃ মািমনুর ০৪ ০৪ কািশপুর মাঠপাড়া  

 মাছাঃ রােবয়া খাতুন ২৫ ামীঃ মাঃ শিরফল ইসলাম ০৬ ০৪ কািশপুর পি মপাড়া  

     ০৪ কািশপুর   

 
চূড়া  তািলকা তকারীঃ 
সা র            :       
পদবী            :  সদস  সিচব, ইউ িপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম ।  
ওয়াড নং       : 

 
সা রঃ 
পদবীঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম । 

 
সা র     : 
পদবী     :উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা কিম /ইউএনও কতৃক অিপত                               
দািয় া  কমকতা।  
ওয়াড নং : 

চূড়া  তািলকা অনুেমাদনঃ 
সা র            : 
পদবী            : উপেজলা িনবাহী অিফসার(ইউ এন ও)সভাপিত, উপেজলা িভিজিড      
কিম  

 



               িভিজিড কমসূিচর জন  উপকারেভাগী মিহলা িনবাচেনর তািলকা চূড়া  ছক 
                           িভিজিড চ  ২০১৩-২০১৪ 
     ইউিনয়নঃ িঝকরগাছা,                উপেজলাঃ িঝকরগাছা,                     জলাঃ যেশার।  
িমক নং    িভিজিড মিহলার নাম  বয়স িপতা, ামী অথবা অিভভাবেকর নাম পিরবােরর 

সদস  সংখ া 
ওয়াড নং    াম  পাড়া/মহ া  ম ব  

 জসিমন ২৬ ামীঃ ইমন ৫ ০৪ প পু র ু লপাড়া  

 মমতাজ ৩৭ ামীঃ মাঃ তাইজুল ইসলাম ৪ ০৪ প পু র ু লপাড়া  

 মাছাঃ চ া খাতুন ৩৪ ামীঃ িরজাউল ৪ ০৪ প পু র দি নপাড়া  

 রােকয়া বগম ২৬ ামীঃ আসাদগাজী ৬ ০৪ িমজাপুর পি চমপাড়া  

 মাছাঃ লছুম বগম ২০ িপতঃইনােয়ত আলী ৪ ০৪ প পু র   

 আয়না বগম ৩০ ামীঃতকেলক আলী ৪ ০৪ চাঁপাতলা উঃ পাড়া  

 ফেতমা ৪০ ামীঃেমািমন ৬ ০৪ প পু র দি নপাড়া  

 তিনয়া খাতুন  ামীঃ রিন  ০৪ চাঁপাতলা   

     ০৪    

     ০৪    

 
চূড়া  তািলকা তকারীঃ 
সা র            :       
পদবী            :  সদস  সিচব, ইউ িপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম ।  
ওয়াড নং       : 

 
সা রঃ 
পদবীঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম । 

 
সা র     : 
পদবী     :উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা কিম /ইউএনও কতৃক অিপত                               
দািয় া  কমকতা।  
ওয়াড নং : 

চূড়া  তািলকা অনুেমাদনঃ 
সা র            : 
পদবী            : উপেজলা িনবাহী অিফসার(ইউ এন ও)সভাপিত, উপেজলা িভিজিড      
কিম  

 



               িভিজিড কমসূিচর জন  উপকারেভাগী মিহলা িনবাচেনর তািলকা চূড়া  ছক 
                           িভিজিড চ  ২০১৩-২০১৪ 
     ইউিনয়নঃ িঝকরগাছা,                উপেজলাঃ িঝকরগাছা,                     জলাঃ যেশার।  
িমক নং    িভিজিড মিহলার নাম  বয়স িপতা, ামী অথবা অিভভাবেকর নাম পিরবােরর 

সদস  সংখ া 
ওয়াড নং    াম  পাড়া/মহ া  ম ব  

       ০৫    

     ০৫    

     ০৫    

     ০৫    

     ০৫    

     ০৫    

     ০৫    

     ০৫    

     ০৫    

     ০৫    

 
চূড়া  তািলকা তকারীঃ 
সা র            :       
পদবী            :  সদস  সিচব, ইউ িপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম ।  
ওয়াড নং       : 

 
সা রঃ 
পদবীঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম । 

 
সা র     : 
পদবী     :উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা কিম /ইউএনও কতৃক অিপত                               
দািয় া  কমকতা।  
ওয়াড নং : 

চূড়া  তািলকা অনুেমাদনঃ 
সা র            : 
পদবী            : উপেজলা িনবাহী অিফসার(ইউ এন ও)সভাপিত, উপেজলা িভিজিড      
কিম  

 



               িভিজিড কমসূিচর জন  উপকারেভাগী মিহলা িনবাচেনর তািলকা চূড়া  ছক 
                           িভিজিড চ  ২০১৩-২০১৪ 
     ইউিনয়নঃ িঝকরগাছা,                উপেজলাঃ িঝকরগাছা,                     জলাঃ যেশার।  
িমক নং    িভিজিড মিহলার নাম  বয়স িপতা, ামী অথবা অিভভাবেকর নাম পিরবােরর 

সদস  সংখ া 
ওয়াড নং    াম  পাড়া/মহ া  ম ব  

     ০৫    

     ০৫    

     ০৫    

     ০৫    

     ০৫    

     ০৫    

     ০৫    

     ০৫    

     ০৫    

     ০৫    

 
চূড়া  তািলকা তকারীঃ 
সা র            :       
পদবী            :  সদস  সিচব, ইউ িপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম ।  
ওয়াড নং       : 

 
সা রঃ 
পদবীঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম । 

 
সা র     : 
পদবী     :উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা কিম /ইউএনও কতৃক অিপত                               
দািয় া  কমকতা।  
ওয়াড নং : 

চূড়া  তািলকা অনুেমাদনঃ 
সা র            : 
পদবী            : উপেজলা িনবাহী অিফসার(ইউ এন ও)সভাপিত, উপেজলা িভিজিড      
কিম  

 



               িভিজিড কমসূিচর জন  উপকারেভাগী মিহলা িনবাচেনর তািলকা চূড়া  ছক 
                           িভিজিড চ  ২০১৩-২০১৪ 
     ইউিনয়নঃ িঝকরগাছা,                উপেজলাঃ িঝকরগাছা,                     জলাঃ যেশার।  
িমক নং    িভিজিড মিহলার নাম  বয়স িপতা, ামী অথবা অিভভাবেকর নাম পিরবােরর 

সদস  সংখ া 
ওয়াড নং    াম  পাড়া/মহ া  ম ব  

 নুর নাহার বগম ৩৫ ামীঃ আ ুল জিলল ০৬   ০৬ চ পুর প মপাড়া  

 মাছাঃ িশউল বগম ২৭ ামীঃ মাঃ িম ন হােসন ০৫ ০৬ দা পুর  উ রপাড়া  

 মাছাঃ িশউল বগম ৩১ ামীঃ মাঃ িরজাউল কিরম ০৫ ০৬ দা পুর পি মপাড়া  

 কাজল রখা ৩৩ ামীঃ মাসুদ রানা  ০৫ ০৬ বেড়লা   

 পা ল বগম ৩২ ামীঃ আবু কালাম ০৫ ০৬ বেড়লা   

 রকছনা বগম ৩৩ ামীঃ মাঃ হািফজুর রহমান ০৪ ০৬ ফারাসাতপুর   

 মাছাঃ লছুমা বগম ২৬ ামীঃেমা জা মইনউ ীন ০৫ ০৬ ফারাসাতপুর   

 মিহমা বগম ৩৮ ামীঃ ইি স আলী ০৪ ০৬ পায়রাডা া   

 মাছাঃ িরনা খাতুন ৩০ ামীঃ খাকন ০৬ ০৬ পায়রাডা া   

 মেনায়ারা বগম ৩৮ ামীঃরা াক আলী িব াস ০৫ ০৬ পায়রাডা া   

 
চূড়া  তািলকা তকারীঃ 
সা র            :       
পদবী            :  সদস  সিচব, ইউ িপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম ।  
ওয়াড নং       : 

 
সা রঃ 
পদবীঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম । 

 
সা র     : 
পদবী     :উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা কিম /ইউএনও কতৃক অিপত        
দািয় া  কমকতা।  
ওয়াড নং : 

চূড়া  তািলকা অনুেমাদনঃ 
সা র            : 
পদবী            : উপেজলা িনবাহী অিফসার(ইউ এন ও)সভাপিত, উপেজলা িভিজিড      
কিম  

 



               িভিজিড কমসূিচর জন  উপকারেভাগী মিহলা িনবাচেনর তািলকা চূড়া  ছক 
                           িভিজিড চ  ২০১৩-২০১৪ 
     ইউিনয়নঃ িঝকরগাছা,                উপেজলাঃ িঝকরগাছা,                     জলাঃ যেশার।  
িমক নং    িভিজিড মিহলার নাম  বয়স িপতা, ামী অথবা অিভভাবেকর নাম পিরবােরর 

সদস  সংখ া 
ওয়াড নং    াম  পাড়া/মহ া  ম ব  

 িশলা ২৭ আেমনা বগম ০৬ ০৬ পায়রাডা া   

 আিছয়া বগম ৩৬ ামীঃ জয়নাল মাড়ল ০৫ ০৬ চ পুর   

     ০৬    

     ০৬    

     ০৬    

     ০৬    

     ০৬    

     ০৬    

     ০৬    

     ০৬    

 
চূড়া  তািলকা তকারীঃ 
সা র            :       
পদবী            :  সদস  সিচব, ইউ িপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম ।  
ওয়াড নং       : 

 
সা রঃ 
পদবীঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম । 

 
সা র     : 
পদবী     :উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা কিম /ইউএনও কতৃক অিপত                          
দািয় া  কমকতা।  
ওয়াড নং : 

চূড়া  তািলকা অনুেমাদনঃ 
সা র            : 
পদবী            : উপেজলা িনবাহী অিফসার(ইউ এন ও)সভাপিত, উপেজলা িভিজিড      
কিম  

 



               িভিজিড কমসূিচর জন  উপকারেভাগী মিহলা িনবাচেনর তািলকা চূড়া  ছক 
                           িভিজিড চ  ২০১৩-২০১৪ 
     ইউিনয়নঃ িঝকরগাছা,                উপেজলাঃ িঝকরগাছা,                     জলাঃ যেশার।  
িমক নং    িভিজিড মিহলার নাম  বয়স িপতা, ামী অথবা অিভভাবেকর নাম পিরবােরর 

সদস  সংখ া 
ওয়াড নং    াম  পাড়া/মহ া  ম ব  

 শািহদা খাতুন ৪০ ামীঃ আলী আ ীন ০৫   ০৭   মি কপুর   

 জাসনা ৩০ ামীঃআবুল হােসম ০৬ ০৭ মি কপুর পি মপাড়া  

 মাছাঃ হািলমা খাতুন ২০ িপতাঃ মাঃ সি ক হােসন ০৬ ০৭ মি কপুর পি মপাড়া  

 মেনায়ারা বগম ৪০ িপতাঃ মাঃ আিতয়ার রহমান ০৭ ০৭ মি কপুর   

 রিহমা বগম ৩৪ ামীঃ জালাল উ ীন ০৫ ০৭ মি কপুর উ রপাড়া  

 নুরজাহান বগম ৪০ ামীঃ মৃতঃ খারেশদ আলম ০৬ ০৭ মি কপুর পূবপাড়া  

 হাসেন আরা পারভীন ৪০ িপতাঃ তু াে ল হােসন ০৫ ০৭ মি কপুর   

 িমতা িব াস ২৭ ামীঃ গেনষ ০৭ ০৭ মি কপুর ঋিষপাড়া  

 সােলহা বগম ৪০ ামীঃ মৃত আফজাল হােসন ০৬ ০৭ মি কপুর উ রপাড়া  

 রািবয়া বগম ২৫ ামীঃ রিবউল ০৫ ০৭ মি কপুর াম  

 
চূড়া  তািলকা তকারীঃ 
সা র            :       
পদবী            :  সদস  সিচব, ইউ িপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম ।  
ওয়াড নং       : 

 
সা রঃ 
পদবীঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম । 

 
সা র     : 
পদবী     :উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা কিম /ইউএনও কতৃক অিপত                               
দািয় া  কমকতা।  
ওয়াড নং : 

চূড়া  তািলকা অনুেমাদনঃ 
সা র            : 
পদবী            : উপেজলা িনবাহী অিফসার(ইউ এন ও)সভাপিত, উপেজলা িভিজিড      
কিম  

 



               িভিজিড কমসূিচর জন  উপকারেভাগী মিহলা িনবাচেনর তািলকা চূড়া  ছক 
                           িভিজিড চ  ২০১৩-২০১৪ 
     ইউিনয়নঃ িঝকরগাছা,                উপেজলাঃ িঝকরগাছা,                     জলাঃ যেশার।  
িমক নং    িভিজিড মিহলার নাম  বয়স িপতা, ামী অথবা অিভভাবেকর নাম পিরবােরর 

সদস  সংখ া 
ওয়াড নং    াম  পাড়া/মহ া  ম ব  

 ময়না খাতুন ৩৩ ামীঃ বাবলু রহমান ০৫ ০৭   মি কপুর মহ াদারপাড়া  

 লাইিল বগম ৪০ ামীঃ এিতম আলী ০৪ ০৭ মি কপুর পি মপাড়া  

 ফােতমা খাতুন ৩১ ামীঃ ল আিমন ০৫ ০৭ ঝাউিদয়া ঝাউিদয়া  

 নু াহার বগম ৩১ ামীঃ আসানুর রহমান ০৭ ০৭ মি কপুর াম  

 িকিন রানী ৩২ ামীঃ রিবন ০৫ ০৭ মি মপুর   

         

         

         

         

         

 
চূড়া  তািলকা তকারীঃ 
সা র            :       
পদবী            :  সদস  সিচব, ইউ িপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম ।  
ওয়াড নং       : 

 
সা রঃ 
পদবীঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম । 

 
সা র     : 
পদবী     :উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা কিম /ইউএনও কতৃক অিপত                               
দািয় া  কমকতা।  
ওয়াড নং : 

চূড়া  তািলকা অনুেমাদনঃ 
সা র            : 
পদবী            : উপেজলা িনবাহী অিফসার(ইউ এন ও)সভাপিত, উপেজলা িভিজিড      
কিম  

 



িভিজিড কমসূিচর জন  উপকারেভাগী মিহলা িনবাচেনর তািলকা চূড়া  ছক 
                           িভিজিড চ  ২০১৩-২০১৪ 
     ইউিনয়নঃ িঝকরগাছা,                উপেজলাঃ িঝকরগাছা,                     জলাঃ যেশার।  
িমক নং    িভিজিড মিহলার নাম  বয়স িপতা, ামী অথবা অিভভাবেকর নাম পিরবােরর 

সদস  সংখ া 
ওয়াড নং    াম  পাড়া/মহ া  ম ব  

 মা খাতুন ৩৬ ামীঃ খিললুর রহমান ০৬ ০৮ নওদাপাড়া নওদাপাড়া  

 মাছাঃ মিজনা খাতুন ২৯          ামীঃ জাহান আলী ০৪ ০৮ জয়কৃ পুর   

 মাছাঃ রািজনা খাতুন ২৮ ামীঃ জসীম মাড়ল ০৫ ০৮ নায়াপাড়া   

 পারভীনা বগম ২৭ ামীঃ িমঠু ০৪ ০৮ জয়কৃ পুর   

 আেয়শা বগম ৩৯ িপতাঃ মৃতঃ সেক ার আলী ০৪ ০৮ নায়াপাড়া   

 মাছাঃ চাঁদনী খাতুন ২২ ামীঃ রিন ০৪ ০৮ নায়াপড়া   

 পা া খাতুন ২৯ িপতাঃ মৃতঃ শিহদুল ইসলাম ০৩ ০৮ নাওদাপাড়া   

 িশি  ২২ িপতাঃ রজানআলী ০৪ ০৮ জয়কৃ পুর   

 আেমনা বগম ৩৭ িপতাঃ জয়নাল হােসন ০৪ ০৮ জয়কৃ পুর   

 মাছাঃ মায়া বগম ৩২ িপতাঃ মাঃ টু  ০৫ ০৮ জয়কৃ পুর   

 
চূড়া  তািলকা তকারীঃ 
সা র            :       
পদবী            :  সদস  সিচব, ইউ িপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম ।  
ওয়াড নং       : 

 
সা রঃ 
পদবীঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম । 

 
সা র     : 
পদবী     :উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা কিম /ইউএনও কতৃক অিপত                               
দািয় া  কমকতা।  
ওয়াড নং : 

চূড়া  তািলকা অনুেমাদনঃ 
সা র            : 
পদবী            : উপেজলা িনবাহী অিফসার(ইউ এন ও)সভাপিত, উপেজলা িভিজিড      
কিম  

 



িভিজিড কমসূিচর জন  উপকারেভাগী মিহলা িনবাচেনর তািলকা চূড়া  ছক 
                           িভিজিড চ  ২০১৩-২০১৪ 
     ইউিনয়নঃ িঝকরগাছা,                উপেজলাঃ িঝকরগাছা,                     জলাঃ যেশার।  
িমক নং    িভিজিড মিহলার নাম  বয়স িপতা, ামী অথবা অিভভাবেকর নাম পিরবােরর 

সদস  সংখ া 
ওয়াড নং    াম  পাড়া/মহ া  ম ব  

 হািচনা  ৩০ ামীঃ আলমগীর ০৪ ০৮ নওদা পাড়া   

 আেমনা বগম ২৬ ামীঃ তির ল ইসলাম ০৫ ০৮ জয়কৃ পুর  মিন ল 

         

         

         

         

         

         

         

         

 
চূড়া  তািলকা তকারীঃ 
সা র            :       
পদবী            :  সদস  সিচব, ইউ িপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম ।  
ওয়াড নং       : 

 
সা রঃ 
পদবীঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম । 

 
সা র     : 
পদবী     :উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা কিম /ইউএনও কতৃক অিপত                               
দািয় া  কমকতা।  
ওয়াড নং : 

চূড়া  তািলকা অনুেমাদনঃ 
সা র            : 
পদবী            : উপেজলা িনবাহী অিফসার(ইউ এন ও)সভাপিত, উপেজলা িভিজিড      
কিম  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



িভিজিড কমসূিচর জন  উপকারেভাগী মিহলা িনবাচেনর তািলকা চূড়া  ছক 
                             িভিজিড চ  ২০১৩-২০১৪ 
     ইউিনয়নঃ িঝকরগাছা,                উপেজলাঃ িঝকরগাছা,                     জলাঃ যেশার।  
িমক নং    িভিজিড মিহলার নাম  বয়স িপতা, ামী অথবা অিভভাবেকর নাম পিরবােরর 

সদস  সংখ া 
ওয়াড নং    াম  পাড়া/মহ া  ম ব  

 রােকয়া বগম ৪০ ামীঃ আ ুস সালাম ০৫ ০৯   লাউজানী নায়াখালীপাড়া  

 মাছাঃ মিনরা খাতুন ৪০ ামীঃশ র আলী ০৫ ০৯ লাউজানী মি পাড়া  

 মােলকা খাতুন ৩২ ামীঃেগালাম হােসন ০৪ ০৯ লাউজানী পি মপাড়া  

 কয়া খাতুন ২৫ ামীঃজাহা ীর আলম ০৪ ০৯ লাউজানী নায়াখালীপাড়া  

 মাছাঃ আ রা খাতুন ৩০ ামীঃ মাঃ িসরাজুল ইসলাম ০৫ ০৯ ল ীপুর দ ীনপাড়া  

 নাজমা খাতুন ৩০ ামীঃআ ুল মিজদ ০৪ ০৯ ল ীপুর পি মপাড়া  

 নয়ন ৩৪ ামীঃমৃতঃ আরাম হােসন ০৫ ০৯ ল ীপুর মাঝপাড়া  

 মন ুয়ারা বগম ৩০ ামীঃ ম ু  ০৩ ০৯ ল ীপুর  মাঝপাড়া  

 মাছাঃ জাহানারা বগম ২৫ ামীঃেমাঃ আব ুব র ০৬ ০৯ ল ীপুর পূবপাড়া  

 সিনয়া খাতুন ১৯ িপতাঃ মাঃ সিহদুল ইসলাম ০৫ ০৯ লাউজানী বাজারপাড়া  

 
চূড়া  তািলকা তকারীঃ 
সা র            :       
পদবী            :  সদস  সিচব, ইউ িপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম ।  
ওয়াড নং       : 

 
সা রঃ 
পদবীঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম । 

 
সা র     : 
পদবী     :উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা কিম /ইউএনও কতৃক অিপত                               
দািয় া  কমকতা।  
ওয়াড নং : 

চূড়া  তািলকা অনুেমাদনঃ 
সা র            : 
পদবী            : উপেজলা িনবাহী অিফসার(ইউ এন ও)সভাপিত, উপেজলা িভিজিড      
কিম  

 



িভিজিড কমসূিচর জন  উপকারেভাগী মিহলা িনবাচেনর তািলকা চূড়া  ছক 
                           িভিজিড চ  ২০১৩-২০১৪ 
     ইউিনয়নঃ িঝকরগাছা,                উপেজলাঃ িঝকরগাছা,                     জলাঃ যেশার।  
িমক নং    িভিজিড মিহলার নাম  বয়স িপতা, ামী অথবা অিভভাবেকর নাম পিরবােরর 

সদ য সংখ া 
ওয়াড নং    াম  পাড়া/মহ া  ম ব  

 িশউলী  ২৫ ামীঃ আিমনুর  রহমান ০৩ ০৯ লাউজানী পি মপাড়া  

 শাহানারা বগম ৩৩ ামীঃ শিহদুল ইসলাম ০৬ ০৯ ল ীপুর  মােঝরপাড়া  

 সাহানা পারেভজ ২৯ িপতাঃ আবু তােহর ০৭ ০৯ লাউজানী পি মপাড়া  

 ফােতমা বগম ৪০ ামীঃ ইউসুফ আলী ০৫ ০৯ লাউজণী নায়াখালীপাড়া  

     ০৯    

     ০৯    

     ০৯    

     ০৯    

     ০৯    

     ০৯    

 
চূড়া  তািলকা তকারীঃ 
সা র            :       
পদবী            :  সদস  সিচব, ইউ িপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম ।  
ওয়াড নং       : 

 
সা রঃ 
পদবীঃ সভাপিত, ইউিপ িভিজিড মিহলা বাছাই কিম । 

 
সা র     : 
পদবী     :উপেজলা মিহলা িবষয়ক কমকতা কিম /ইউএনও কতৃক অিপত                               
দািয় া  কমকতা।  
ওয়াড নং : 

চূড়া  তািলকা অনুেমাদনঃ 
সা র            : 
পদবী            : উপেজলা িনবাহী অিফসার(ইউ এন ও)সভাপিত, উপেজলা িভিজিড      
কিম  

 



 


