
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৮-২০১৯

ইউনিয়ন : ০৫ নং কাপাশহাটিয়া
উপজেলা : হরিণাকুণ্ডু
জেলা : ঝিনাইদহ

ক্র: 
নং

ভিজিডি মহিলার নাম বয়স জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর পিতা, স্বামী/ অভিভাবকের নাম
পরিবারের 

সদস্য 
সংখ্যা

ওয়ার্ড গ্রাম পাড়[ মন্তব্য

1. রেশমা ৪১ ৪৪১১৪৬৩৭৪২১৭০ মো: আ: আলীম ৫ ১ কুল্যাগাছা কুল্যাগাছা

2.

মোছা: নারগীস 

খাতুন
৩৮

৪৪১১৪৬৩৭৪২০৭০ মো: ফজলুর রহমান ৪ ১ কুল্যাগাছা কুল্যাগাছা

3. মোছাৰ শারমিন 

সুলতানা

২৫ ৪৪১১৪৬৩৭৪৪০২৯ আশরাফুল ইসলাম ৬ ১ গোপাল নগর গোপাল 

নগর

4. মোছা: কহিনুর 

বেগম

৪৪ ৪৪১১৪৬৩৭৪২০৯০ মতিয়ার রহমান ৪ ১ কুল্যাগাছা মাঝের পাড়া

5. ছালেহা খাতুন ৪৪ ৪৪১১৪৬৩৭৪৩৪৪৫ ছাবুল হোসেন ৭ ১ রায় পাড়া মাঝের পাড়া

6. শিল্পী খাতুন ৩০ ৪৪১১৪৬৩৭৪২২৩৩ টুকুর ৪ ১ কুল্যাগাছা দক্ষিণপাড়া

7. নুরুন্নাহার খাতুন ৪২ ৪৪১১৪৬৩৭৪২০৯৮ আশরাফুল ইসলাম ৫ ১ কুল্যাগাছা মাঝের পাড়া

8. বুলবুলি ৩২ ৪৪১১৪৬৩৭৪২২৩৪ মো: বশির শেখ ৫ ১ কুল্যাগাছা দক্ষিণপাড়া

9. মরিয়ম খাতুন ৪২ ৪৪১১৪৬৩৭৪২০১৫ খবির মন্ডল ৫ ১ কুল্যাগাছা মাঝের পাড়া

10. নাজেরা ৩৭ ৪৪১১৪৬৩৭৪১৯০৩ সাইফুল ইসলাম ৪ ১ কুল্যাগাছা উত্তর পাড়া
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11. জাহেদা ৪৫ ৪৪১১৪৬৩৭৪২৪৩৪ মমিয়ার রহমান ৬ ১ গোপাল রগর দক্ষিণপাড়া

চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুকারী
স্বাক্ষর :

পদবী : সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
ওয়ার্ড নং :

স্বাক্ষর :
পদবী : সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মজহলা বাছাই কমিটি

স্বাক্ষর :

পদবী :উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব,উপজেলা ভিজিডি 
কমিটি/ইউএনও কর্তক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা  
ওয়ার্ড নং :

চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী :
স্বাক্ষর :

পদবী : উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ,এন,ও)
  সভাপতি উপজেলা বাছাই কমিটি।



ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৮-২০১৯

ইউনিয়ন : ০৫ নং কাপাশহাটিয়া
উপজেলা : হরিণাকুণ্ডু
জেলা : ঝিনাইদহ

ক্র: 
নং

ভিজিডি মহিলার নাম বয়স জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর পিতা, স্বামী/ অভিভাবকের নাম
পরিবারের 

সদস্য 
সংখ্যা

ওয়ার্ড গ্রাম পাড়[ মন্তব্য

12.

মোছা: জলি 

খাতুন
৩৭

৪৪১১৪৬৩৭৪৭২১০ হায়দার লস্কর ৪ ৪ শিতলী পশ্চিমপাড়া

13. হালিমা ৩৩ ৪৪১১৪৬৩৭৪২৪০৯ মো: মন্টু আলী ৬ ১ গোপালনগর দক্ষিণপাড়া

14. শাহিনা খাতুন ৩৫ ৪৪১১৪৬৩৭৪২৯৭৫ রিয়াজুল ইসলাম ৫ ১ রায়পাড়া উত্তরপাড়া

15. মোছা: শিল্পী 

খাতুন

৩৭ ৪৪১১৪৬৩৭৪২৮৯৮ আ: আলীম ৪ ১ রায়পাড়া উত্তরপাড়া

16. সিমা খাতুন ২৬ ৬০০২৬১১১০৮ মো: জাফর সর্দার ৬ ১ রায়পাড়া মাঝের পাড়া

17. মোছা: চাইনা 

খাতুন

৩৮ ৪৪১১৪৬৩৭৪৪৪৯৫ কাজী মশিউর ৪ ২ পোলভাতুরিয়া কাজীপাড়া

18. মোছা: ফাহিমা 

খাতুন

২৫ ১৯৯৪৪১৪৬০০০০২২৮ সিল আলী ৬ ২ পোলভাতুরিয়া পোলভাতুড়ি

য়া

19. ফুলজান ৩৭ ৪৪১১৪৬৩৭৪৫০৭৫ আব্দুল মজিদ ৬ ২ পোলভাতুরিয়া মাঝেরপাড়া

20. কুলসুম বেগম ৩০ ৪৪১১৪৬৩৭৪৪৩৫৯ আব্দুল রহিম ৭ ২ কিসমত 

ঘোড়াগাছা

মোড়াপাড়া
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21. পলি ২৩ ২৫৭৭৩ মো: জমির উদ্দিন ৫ ২ পোলভাতুরিয়া মোড়াপাড়া

22. মোছা: রুপা 

খাতুন

২৫ ২৮০৮৮৫৩৩১ আনোয়ার রহমান ৬ ২ পোলভাতুরিয়া মাঝেরপাড়া

23. মোছা: রিজিয়া 

খাতুন

৩৯ ৪৪১১৪৬৩৭৪৫০৪৪ মৃত লি: আইজদ্দিন ৪ ২ পোলভাতুরিয়া পশ্চিমপাড়া

চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুকারী
স্বাক্ষর :

পদবী : সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
ওয়ার্ড নং :

স্বাক্ষর :
পদবী : সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মজহলা বাছাই কমিটি

স্বাক্ষর :

পদবী :উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব,উপজেলা ভিজিডি 
কমিটি/ইউএনও কর্তক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা  
ওয়ার্ড নং :

চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী :
স্বাক্ষর :

পদবী : উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ,এন,ও)
  সভাপতি উপজেলা বাছাই কমিটি।

ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৮-২০১৯

ইউনিয়ন : ০৫ নং কাপাশহাটিয়া
উপজেলা : হরিণাকুণ্ডু
জেলা : ঝিনাইদহ

ক্র: 
নং

ভিজিডি মহিলার নাম বয়স জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর
পিতা, স্বামী/ অভিভাবকের 

নাম

পরিবারের 
সদস্য 
সংখ্যা

ওয়ার্ড গ্রাম পাড়[ মন্তব্য

24. জোরিনা খাতুন ৩৫ ৪৪১১৪৬৩৭৫১৯৯ আজগর আলী ৪ ২ পোলভাতুড়িযা পূর্বপাড়া
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25.

মোছা: লাকি 

খাতুন
৩৭

৪৪১১৪৬৩৭৪৫৯১ মো: মোজাম্মেল হক ৫ ২ গুড়পাড়া 

বাতুড়িয়া

স্কুলপাড়া

26. মোছা: শারজিনা 

খাতুন

২৬ ১৯৯৩৪৪১১৪৬০০০০০২ ফারুক হোসেন ৪ ২ কিসমত 

ঘোড়াগাছা

কিসমত 

ঘোড়াগাছা

27. মোছা: রাশিদা 

খাতুন

৩৮ ৪৪১১৪৬৩৭৩৮৬০ আশির উদ্দিন ৬ ২ গুড়পাড়া 

ভাতুড়িযা

সর্দারপাড়া

28. মোছা: পলি 

খাতুন

২৬ ১৯৯৩৪৪১১৪৬০০০১৫১ সাইদুর রহমান ৩ ২ পোলভাতুড়িয়া পোলভাতুড়ি

য়া

29. মোছা: আছিয়া 

বেগম

৩৭ ৪৪১১৪৬৩৭৪৪৫৮ মো: লিটন ৫ ২ গুড়পাড়া 

ভাতুরিয়া

স্কুলপাড়া

30. মোছা: নুরজাহান 

খাতুন

৩৩ ৪৪১১৪৬৩৭৫২২৬ রিপন মন্ডল ৪ ২ পোলভাতুড়িয়া মাঝপাড়া

31. মোছা: মিরা 

খাতুন

৩১ ৪৪১১৪৬৩৭৪৭৭১ মো: বকুল হোসেন ৫ ২ গুড়পাড়া 

ভাতুরিয়া

স্কুলপাড়া

32. মোচা: রিজিয়া 

খাতুন

৩৮ ৪৪১১৪৬৩৭৫২৫৩ কাজী নজরুল ইসলাম ৬ ২ পোলভাতুড়িয়া কাজীপাড়া

33. কাকলী বেগম ৩৪ ৪৪১১৪৬৩৭৩৭৭৪ জামিরুল ইসলাম ৩ ২ কিসমত 

গোড়াগাছা

মধ্যপাড়া

34. কবিতা রানী ২৪ ৯৫৭২৬১৪৯১৬ রবীন দাসু ৪ ২ কিসমত কিসমত 



গোড়াগাছা ঘোড়াগাছা

35. মোছা: লিপি 

খাতুন

৩৭ ৪৪১১৪৬৩৭৭০৬২ আব্দুল মজিদ ৩ ৩ বিনোদপুর পূর্বপাড়া

চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুকারী
স্বাক্ষর :

পদবী : সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
ওয়ার্ড নং :

স্বাক্ষর :
পদবী : সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মজহলা বাছাই কমিটি

স্বাক্ষর :

পদবী :উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব,উপজেলা ভিজিডি 
কমিটি/ইউএনও কর্তক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা  
ওয়ার্ড নং :

চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী :
স্বাক্ষর :

পদবী : উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ,এন,ও)
  সভাপতি উপজেলা বাছাই কমিটি।

ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৮-২০১৯

ইউনিয়ন : ০৫ নং কাপাশহাটিয়া
উপজেলা : হরিণাকুণ্ডু
জেলা : ঝিনাইদহ

ক্র: 
নং

ভিজিডি মহিলার নাম বয়স জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর পিতা, স্বামী/ অভিভাবকের নাম
পরিবারের 

সদস্য 
সংখ্যা

ওয়ার্ড গ্রাম পাড়[ মন্তব্য

36. বিথি খাতুন ২৩ ৪৪০৪০১০০০২৮৩ মিন্টু মিয়া ৫ ৫ ভালকী দক্ষিণ পাড়া

37. রুপালী রানী ৩৬ ৪৪১১৫৬৩৭৪৬২৬০ উত্তম কুমার দত্ত ৪ ৩ ঘোড়াগাছা দক্ষিণ পাড়া

38. মোছা: মিনা ৩৫ ৪৪১১৫৬৩৭৪৭০৬৯ মো: মমিন উদ্দিন ৩ ৩ বিনোদপুর পূর্ব পাড়া
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খাতুন
39. মোছা: রুপালী 

বেগম

৩৭ ৪৪১১৫৬৩৭৪৬৫৬৬ মো: শহর আলী কাজী ৪ ৩ বিনোদপুর উত্তর পাড়া

40. মোছা: রাফেজা 

বেগম

৩৭ ৪৪১১৫৬৩৭৪৬৮১৪ মো: আশরাফুল ইসলাম ৫ ৩ বিনোদপুর পূর্ব পাড়া

41. মোছা: আরিফা 

বেগম

৩১ ৪৪১১৫৬৩৭৪৬৪৯১ মো: মুকুল আলী মীর ৪ ৩ বিনোদপুর পশ্চিমপাড়া

42. মোছা: সুন্দরী 

বেগম

৪২ ৪৪১১৫৬৩৭৪৬৬৭৪ মো: আ: লতিফ ৫ ৩ বিনোদপুর পশ্চিমপাড়া

43. বিনীতা বালা ৪৫ ৪৪১১৫৬৩৭৪৬০৫০ নিশীত কুমার ৩ ৩ ঘোড়াগাছা পূর্ব পাড়া

44. ছকিনা খাতুন ৪৮ ৪৪১১৫৬৩৭৪৫৯৫৮ ইউনুচ আলী ৪ ৩ ঘোড়াগাছা মসজিদ পাড়া

45. রত্না বেগম ৩২ ৪৪১১৫৬৩৭৪৬০৭৬ মিলন মিয়া ৪ ৩ ঘোড়াগাছা পূর্ব পাড়া

46. সন্ধ্যা রানী ৩৯ ৪৪১১৫৬৩৭৪৬২৪৮ বিনয় কুমার ৫ ৩ ঘোড়াগাছা কর্মকার 

পাড়া

47. মোছা: ময়না 

খাতুন

২২ ৯৫৭৬২৮৯৫৫৮ মো: রফিকুল ইসলাম ৪ ৩ ঘোড়াগাছা পশ্চিমপাড়া

চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুকারী
স্বাক্ষর :

পদবী : সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
ওয়ার্ড নং :

স্বাক্ষর :
পদবী : সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মজহলা বাছাই কমিটি



স্বাক্ষর :

পদবী :উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব,উপজেলা ভিজিডি 
কমিটি/ইউএনও কর্তক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা  
ওয়ার্ড নং :

চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী :
স্বাক্ষর :

পদবী : উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ,এন,ও)
  সভাপতি উপজেলা বাছাই কমিটি।

ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৮-২০১৯

ইউনিয়ন : ০৫ নং কাপাশহাটিয়া
উপজেলা : হরিণাকুণ্ডু
জেলা : ঝিনাইদহ

ক্র: 
নং

ভিজিডি মহিলার নাম বয়স জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর পিতা, স্বামী/ অভিভাবকের নাম
পরিবারের 

সদস্য 
সংখ্যা

ওয়ার্ড গ্রাম পাড়[ মন্তব্য

48.

মোছা: সোহাগী 

খাতুন
২৩

৪৬৫৪১০০৮৮৪ নয়ন মিয়া ৪ ৩ ঘোড়দাহ দক্ষিণপাড়া

49.

মোছা: রিমা 

বেগম
৩৮

৪৪১১৪৬৩৭৪৫৬২২ রোকনুজ্জামান ৪ ৩ ঘোড়দাহ দক্ষিনপাড়া

50. মঞ্জু রানী ৩৭ ৪৪১১৪৬৩৭৪৫৭২৩ অমার কুমার ৩ ৩ ঘোড়দাহ মধ্যপাড়া

51. মোছা: নাজমা 

বেগম

৩৭ ৪৪১১৪৬৩৭৪৬৬৭৮ আলমগীর হোসেন ৫ ৩ বিনোদপুর পম্চিমপাড়া

52. মোছা: চায়না ৩২ ৪৪১১৪৬৩৭৪৫৬৬৭ মো: মিঠু ৪ ৩ ঘোড়দাহ দক্ষিণপাড়া

53. মোছা বিলকিস ৪২ ৪৪১১৪৬৩৭৪৮৭০৯ শহিদুল ইসলাম ৫ ৪ শিতলী মালপাড়া

54. সাজেদা ৪৬ ৪৪১১৪৬৩৭৪৮৩৬৮ আলামুদ্দীন ৪ ৪ শিতলী পূর্বপাড়া
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55. আছিয়া খাতুন ৪৬ ৪৪১১৪৬৩৭৪৭৮৯৮ মো: মনিরুল ইসলাম ৩ ৪ শিতলী পশ্চিমপাড়া

56. আসুরা আক্তার ৩৮ ৪৪১১৪৬৩৭৪৭৯৬৪ আবুবকর সিদ্দিকি ৪ ৪ শিতলী মাঝের পাড়া

57. রহিমা খাতুন ৪৯ ৪৪১১৪৬৩৭৪৮৯১৪ তোয়াউদ্দিন মন্ডল ৪ ৪ শিতলী পূর্বপাড়া

58. শিউলী খাতুন ৪৯ ৪৪১১৪৬৩৭৪৮৮৩৯ মো: শুকুর আলী ৪ ৪ শিতলী জোয়ার্দ্দার

পাড়া

59. মোছা: ফিরোজা 

খাতুন

৩৭ ৪৪১১৪৬৩৭৪৮৮৮৭ মো: বুরহান আলী ৫ ৪ শিতলী মাষ্টারপাড়া

৮৮৮৭

চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুকারী
স্বাক্ষর :

পদবী : সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
ওয়ার্ড নং :

স্বাক্ষর :
পদবী : সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মজহলা বাছাই কমিটি

স্বাক্ষর :

পদবী :উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব,উপজেলা ভিজিডি 
কমিটি/ইউএনও কর্তক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা  
ওয়ার্ড নং :

চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী :
স্বাক্ষর :

পদবী : উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ,এন,ও)
  সভাপতি উপজেলা বাছাই কমিটি।

ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৮-২০১৯

ইউনিয়ন : ০৫ নং কাপাশহাটিয়া
উপজেলা : হরিণাকুণ্ডু
জেলা : ঝিনাইদহ
ক্র: 
নং

ভিজিডি মহিলার নাম বয়স জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর
পিতা, স্বামী/ অভিভাবকের 

নাম
পরিবারের 

সদস্য 
ওয়ার্ড গ্রাম পাড়[ মন্তব্য
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সংখ্যা

60.

মোছা: ময়না 

খাতুন
৪২

১৮২২৩০৫১৪৭১১৪ মো: তাইজাল হোসেন ৫ ৪ শিতলী মন্ডলপাড়া

61. মালা খাতুন ২৪ ৭৩৩৭২৯৪৯৬৬ মো: োহিদুল ইসলাম ৪ ৪ শিতলী সরদার পাড়া

62. মাজেদা বেগম ৩৯ ৪৪১১৪৬৩৭৪৮২১৩ আনিচুর রহমান ৫ ৪ শিতলী মন্ডলপাড়া

63. আনজুমান আরা ৪৯ ৪৪১১৪৬৩৭৪৭২৬৫ আলি হোসেন ৪ ৪ শিতলী পশ্চিমপাড়া

64. মোছা: তহমিনা 

খাতুন

৩৫ ৪৪১১৪৬৩৭৪৮১০০ কামরুল ইসলাম 

জোয়ার্দার

৬ ৪ শিতলী জোয়ার্দ্দার

পাড়া

65. মোছা: জহুরা 

খাতুন

৩১ ৪৪১১৪৬৩৭৪৮২২১ নাসির উদ্দিন ৪ ৪ শিতলী মন্ডলপাড়া

66. মোছা: স্বপ্না 

খাতুন

৩৭ ৪৪১১৪৬৩৭৪৮৮৪৩ রিপোন হোসেন ৫ ৪ শিতলী জোয়ার্দ্দার

পাড়া

67. আছমা ৩২ ৪৪১১৪৬৩৭৪৭২৪৫ সাইফুল ইসলাম ৫ ৪ শিতলী পম্চিমপাড়া

68. শাবনা খাতুন ৩৭ ৪৪১১৪৬৩৭৪৮৩৯৩ পিন্টু মোল্ল্যা ৫ ৪ শিতলী পূর্বপাড়া

69. রোকছানা খাতুন ৩০ ৪৪১১৪৬৩৭৪৮০৩২ জাকির হোসেন 

জোয়ার্দ্দার

৬ ৪ শিতলী জোয়ার্দ্দার

পাড়া

70. কুমারী শুশিলা ২৯ ১৯৯৩৪৪১১৪৬৩০০০২৫২ দিলীপ দাস ৪ ৪ শিতলী শিতলী

71. রিজিয়া বেগম ৪৭ ৪৪১১৪৬৩৭৪৮২৭৯ মন্যু জোয়ার্দ্দার ৫ ৪ শিতলী জোয়ার্দ্দার

পাড়া



চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুকারী
স্বাক্ষর :

পদবী : সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
ওয়ার্ড নং :

স্বাক্ষর :
পদবী : সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মজহলা বাছাই কমিটি

স্বাক্ষর :

পদবী :উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব,উপজেলা ভিজিডি 
কমিটি/ইউএনও কর্তক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা  
ওয়ার্ড নং :

চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী :
স্বাক্ষর :

পদবী : উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ,এন,ও)
  সভাপতি উপজেলা বাছাই কমিটি।

ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৮-২০১৯

ইউনিয়ন : ০৫ নং কাপাশহাটিয়া
উপজেলা : হরিণাকুণ্ডু
জেলা : ঝিনাইদহ

ক্র: 
নং

ভিজিডি মহিলার নাম বয়স জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর
পিতা, স্বামী/ অভিভাবকের 

নাম

পরিবারের 
সদস্য 
সংখ্যা

ওয়ার্ড গ্রাম পাড়[ মন্তব্য

72.

শ্রীমতি অঞ্জনা 

বালা
৩২

৪৪১১৪৬৩৭৪৭১২৯ সাগর কুমার দাস ৬ ৪ শিতলী দাসপাড়া

73.

মোছা: রেবেকা 

খাতুন
২৭

১৯৯২৪৪১১৪৬৩০০০২০২ আলিফ ৫ ৪ শিতলী শিতলী

74. নাসরিন সুলতানা ৩০ ৪৪১১৪৬৩৭৪৮২৯১ জাহিদুল ইসলাম ৬ ৪ শিতলী মন্ডলপাড়া

75. জাহেদা খাতুন ৪২ ৪৪১১৪৬৩৭৪৮৪৮২ মনির উদ্দিন ৫ ৪ শিতলী পূর্বপাড়া

76. বেদানা খাতুন ৩৪ ৪৪১১৪৬৩৭৪৮৫৫৮ হাসেম আলী ৪ ৪ শিতলী পূর্বপাড়া
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77. মোছা: নিলা খাতুন ৪২ ৪৪১১৪৬৩৭৪৮১৩১ ইউনুচ আলী মন্ডল ৩ ৪ শিতলী মন্ডলপাড়া

78. মুক্তা বেগম ২৬ ১৯৯৩৪৪১১৪৬৩০০০১৪৭ মামুনুর রশিদ ৪ ৪ শিতলী শিতলী

79. মোছা: সেলিনা 

খাতুন

৩০ ৪৪১১৪৬৩৭৪৭৬২৭ লাল্টু সর্দ্দার ৫ ৪ শিতলী পূর্বপাড়া

80. রাশিয়া ৪৪ ৪৪১১৪৬৩৭৪৮২১৭ বাবর আলী সর্দ্দার ৬ ৪ শিতলী সর্দ্দারপাড়া

81. চায়না খাতুন ৩৪ ৪৪১১৪৬৩৭৪৮১৫১ মো: কমল আলী ৫ ৪ শিতলী মন্ডলপাড়া

82. হাজেরা খাতুন ৩৭ ৪৪১১৪৬৩৭৪৭২৯২ মো: দিদার বিশ্বাস ৪ ৪ শিতলী পশ্চিমপাড়া

83. জরিনা খাতুন ৩২ ৪৪১১৪৬৩৭৪৮৩৫৪ মহন আলী ৫ ৪ শিতলী পূর্বপাড়া

চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুকারী
স্বাক্ষর :

পদবী : সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
ওয়ার্ড নং :

স্বাক্ষর :
পদবী : সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মজহলা বাছাই কমিটি

স্বাক্ষর :

পদবী :উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব,উপজেলা ভিজিডি 
কমিটি/ইউএনও কর্তক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা  
ওয়ার্ড নং :

চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী :
স্বাক্ষর :

পদবী : উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ,এন,ও)
  সভাপতি উপজেলা বাছাই কমিটি।

ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৮-২০১৯

ইউনিয়ন : ০৫ নং কাপাশহাটিয়া
উপজেলা : হরিণাকুণ্ডু
জেলা : ঝিনাইদহ
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ক্র: 
নং

ভিজিডি মহিলার নাম বয়স জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর পিতা, স্বামী/ অভিভাবকের নাম
পরিবারের 

সদস্য 
সংখ্যা

ওয়ার্ড গ্রাম পাড়[ মন্তব্য

84.

মোছা: খালেদা 

খানম
৩১

৪৪১১৪৬৩৭৪৭১৭২ ইদ্রিস মন্ডল ৪ ৪ শিতলী পশ্চিমপাড়া

85.

মোচা: শাহারবানু 

খাতুন
৪২

৪৪১১৪৬৩৭৪৭৭৭০ শফিয়ার রহমান ৪ ৪ শিতলী বিশ্বাসপাড়া

86. পারভীন খাতুন ৩৭ ৪৪১১৪৬৩৭৪৮৩৪৪ আজিজুর ৫ ৪ শিতলী পশ্চিমপাড়া

87. সাহেলা বেগম ৪০ ৪৪১১৪৬৩৭৪৪৭৪৩ শরিফুল ইসলাম ৬ ৪ শিতলী পশ্চিমপাড়া

88. মনজুরা খাতুন ৪৭ ৪৪১১৪৬৩৭৪৯৫৯৯৬ বাকের আলী মন্ডল ৫ ৫ পায়রাডাঙ্গা পূর্বপাড়া

89. মহুরা খাতুন ৪২ ৪৪১১৪৬৩৭৪৯৭৫০ ইদ্রিস আলী ৬ ৫ পায়রাডাঙ্গা পূর্বপাড়া

90. শম্পা খাতুন ৩৯ ৪৪১১৪৬৩৭৪৯৪০৩ মুক্তার হোসেন ৪ ৫ পায়রাডাঙ্গা মন্ডলপাড়া

91. নিলা খাতুন ৩১ ৪৪১১৪৬৩৭৪৯৫৭২ মাসুদ রানা ৫ ৫ পায়রাডাঙ্গা পূর্বপাড়া

92. জলেহার খাতুন ৩৪ ৪৪১১৪৬৩৭৪৯৩১২ বিল্লাল হোসেন ৫ ৫ পায়রাডাঙ্গা শাহাপাড়া

93. রিজিয়া খাতুন ৪৪ ৪৪১১৪৬৩৭৪৯৭৩৪ আলিম উদ্দিন ৫ ৫ পায়রাডাঙ্গা পূর্বপাড়া

94. শরিফা খাতুন ৩৪ ৪৪১১৪৬৩৭৪৮৯৯০ মোক্তার হোসেন ৫ ৫ পায়রাডাঙ্গা উত্তরপাড়া

95. সেলিনা খাতুন ৪০ ৪৪১১৪৬৩৭৫০৩৯৪ দলু ৫ ৫ ভালকী উত্তরপাড়া

চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুকারী
স্বাক্ষর :

পদবী : সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
ওয়ার্ড নং :

স্বাক্ষর :
পদবী : সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মজহলা বাছাই কমিটি



স্বাক্ষর :

পদবী :উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব,উপজেলা ভিজিডি 
কমিটি/ইউএনও কর্তক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা  
ওয়ার্ড নং :

চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী :
স্বাক্ষর :

পদবী : উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ,এন,ও)
  সভাপতি উপজেলা বাছাই কমিটি।

ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৮-২০১৯

ইউনিয়ন : ০৫ নং কাপাশহাটিয়া
উপজেলা : হরিণাকুণ্ডু
জেলা : ঝিনাইদহ

ক্র: 
নং

ভিজিডি মহিলার নাম বয়স জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর পিতা, স্বামী/ অভিভাবকের নাম
পরিবারের 

সদস্য 
সংখ্যা

ওয়ার্ড গ্রাম পাড়[ মন্তব্য

96. শাহার বানু ৪২ ৪৪১১৪৬৩৭৫০০৪ আব্দুল মৃধা ৫ ৫ ভালকী পুকুরপাড়া

97. জহিরন খাতুন ৪৪ ৪৪১১৪৬৩৭৫০১২৫ নাসির উদ্দিন ৫ ৫ ভালকী পুকুরপাড়া

98. মমতাজ ৪৪ ৪৪০৪১০০০২৯৭ ফজলুর রহমান ৬ ৫ ভালকী পুকুরপাড়া

99. শেফালী ৪৪ ৪৪১১৪৬৩৭৪৯৯৫৩ আশরাফুল ৬ ৫ ভালকী মাঝেরপাড়া

100. শিরিনা আক্তার ২৪ ৪২৫৬৬১১১৯৮ নাসের আলী ৪ ৫ ভালকী দক্ষিণপাড়া

101. মাছুমা খাতুন ৩৪ ৪৪১১৪৬৩৭৫০৭২৪ আতর আলী ৬ ৫ ভালকী দক্ষিণপাড়া

102. মোছা: জেসমিন ২৭ ৪৪১১৪৬৩৭৫২১৭৪ মো: আ: আলিম ৫ ৫ ভালকী ভালকীবাজার

103. পাপিয়া খাতুন ৩১ ৪৪১১৪৬৩৭৫০০৩৫ খাইরুল ইসলাম ৪ ৫ ভালকী মাঝেরপাড়া

104. মাছরা খাতুন ৩৪ ৪৪১১৪৬৩৭৪৯৭৭৪ মিকাইল হোসেন ৫ ৫ পায়রাডাঙ্গা মন্ডলপাড়া
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105. মিনা রানী ২৪ ৪৪০৪০১০০০১৩২ বিনয় কুমার ৪ ৫ ভালকী ভালকীপাড়া

106. আছিরন নেছা ৪২ ৪৪১১৪৬৩৭৪৯৭৯০ ফরিদ আলী ৫ ৫ পায়রাডাঙ্গা মন্ডরপাড়া

107. দিলরুবা খাতুন ৩৪ ৪৪১১৪৬৩৭৪৯৯৫১ ডালিম উদ্দিন ৪ ৫ পায়রাডাঙ্গা পূর্বপাড়া

চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুকারী
স্বাক্ষর :

পদবী : সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
ওয়ার্ড নং :

স্বাক্ষর :
পদবী : সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মজহলা বাছাই কমিটি

স্বাক্ষর :

পদবী :উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব,উপজেলা ভিজিডি 
কমিটি/ইউএনও কর্তক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা  
ওয়ার্ড নং :

চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী :
স্বাক্ষর :

পদবী : উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ,এন,ও)
  সভাপতি উপজেলা বাছাই কমিটি।

ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৮-২০১৯

ইউনিয়ন : ০৫ নং কাপাশহাটিয়া
উপজেলা : হরিণাকুণ্ডু
জেলা : ঝিনাইদহ

ক্র: 
নং

ভিজিডি মহিলার নাম বয়স জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর
পিতা, স্বামী/ অভিভাবকের 

নাম

পরিবারের 
সদস্য 
সংখ্যা

ওয়ার্ড গ্রাম পাড়[ মন্তব্য

108. রাজিয়া খাতুন ৩৪ ৪৪১১৪৬৩৭৪৯০১২ আইনদ্দিন ৫ ৫ পায়রাডাঙ্গা উত্তরপাড়া

109. কবিতা খাতুন ৩১ ৪৪১১৪৬৩৭৫০৮০৯ মিল্টন হোসেন মন্ডল ৫ ৫ ভালকী দক্ষিণপাড়া

110. শিলা খাতুন ৩১ ৪৪১১৪৬৩৭৪৯৫৪৪ রশীদ আলী ৬ ৫ পায়রাডাঙ্গা পূর্বপাড়া
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111. ছুটু খাতুন ৩৫ ৪৪১১৪৬৩৭৫০২২৩ ফরমান ৫ ৫ ভালকী পুকুরপাড়া

112. সোহাগী খাতুন ২৬ ১৯৯৩৪৪১১৪৬৩০০০০৯২ ইমাদল ইসলাম ৬ ৫ ভালকী ভালকী 

বাজার

113. পারুলা খাতুন ৩১ ৪৪১১৪৬৩৭৫০৩৬৮ জাহাঙ্গীর আলম ৪ ৫ ভালকী উত্তরপাড়া

114. আরতি ৩৬ ৪৪১১৪৬৩৭৫১৪২৭ সুবোল ৪ ৬ কাপাশহাটিয়া মধ্যপাড়া

115. রেকছানা ৩৭ ৪৪১১৪৬৩৭৬২১১৮ বকুল হোসেন ৫ ৬ কাপাশহাটিয়া মধ্যপাড়া

116. রিপা খাতুন ৩৪ ৪৪১১৪৬৩৭৫০৯৮৩ মো: আনোয়ার 

হোসেন

৪ ৬ কাপাশহাটিয়া পূর্বপাড়া

117. নাছরিন নেছা ৩৭ ৪৪১১৪৬৩৭৫১০০৪ পান্নু ৫ ৬ কাপাশহাটিয়া র্পর্বপাড়া

118. রাশেদা খাতুন ৪৭ ৪৪১১৪৬৩৭৫১০৩২ ইউছুপ আলী ৬ ৬ কাপাশহাটিয়া র্পর্বপাড়া

119. ইসমোতারা ৪২ ৪৪১১৪৬৩৭৫৩০৮৫ নেহুর বিশ্বাস ৫ ৬ রথখোলা দক্ষিণপাড়া

চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুকারী
স্বাক্ষর :

পদবী : সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
ওয়ার্ড নং :

স্বাক্ষর :
পদবী : সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মজহলা বাছাই কমিটি

স্বাক্ষর :

পদবী :উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব,উপজেলা ভিজিডি 
কমিটি/ইউএনও কর্তক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা  
ওয়ার্ড নং :

চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী :
স্বাক্ষর :

পদবী : উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ,এন,ও)
  সভাপতি উপজেলা বাছাই কমিটি।

ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক



ভিজিডি চক্র ২০১৮-২০১৯
ইউনিয়ন : ০৫ নং কাপাশহাটিয়া
উপজেলা : হরিণাকুণ্ডু
জেলা : ঝিনাইদহ

ক্র: 
নং

ভিজিডি মহিলার নাম বয়স জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর
পিতা, স্বামী/ অভিভাবকের 

নাম

পরিবারের 
সদস্য 
সংখ্যা

ওয়ার্ড গ্রাম পাড়[ মন্তব্য

120. রোকেয়া খাতুন ৩৪ ১৯৮৫৪৪১১৪৬৩৭৫২৭৪৪ বিপুল হোসেন ৪ ৬ রথখোলা দক্ষিণপাড়া

121. রুমি খাতুন ৩১ ৪৪১১৪৬৩৭৪৭৮০৯ আশরাফুল ৫ ৬ শিতলী পশ্চিমপাড়া

122. ডলি ৩১ ৪৪১১৪৬৩৭৫২৫২২ জাফর ইকবাল ৪ ৬ কাপাশহাটিয়া মাঝেরপাড়া

123. সোহাগী ৩০ ৪৪১১৪৬৩৭৫২১০৮ জাপিরুল ৫ ৬ কাপাশহাটিয়া মধ্যপাড়া

124. তোতা বেগম ৪১ ৪৪১১৪৬৩৭৫১৭৫৩ ওমর আলী ৬ ৬ কাপাশহাটিয়া পশ্চিমপাড়া

125. শাহিদা ৪৭ ৪৪১১৪৬৩৭৫২১০৪ মারজেম ৫ ৬ কাপাশহাটিয়া ম্যধপাড়া

126. গীতা ৩৪ ৪৪১১৪৬৩৭৫১৩৪৪ নির্মল হালদার ৪ ৬ কাপাশহাটিয়া মধ্যপাড়া

127. হালিমা ৩১ ৪৪১১৪৬৩৭৫১২৮৯ ইব্রাহিম ৫ ৬ কাপাশহাটিয়া জোতপাড়া

128. মোছা: এ্যামিলি 

খাতুন

৩২ ৪৪১১৪৬৩৭৫১২৮৬ উজ্জল হোসেন ৬ ৬ কাপাশহাটিয়া মাঝেরপাড়া

129. রতনা ২৮ ১৯৯১৪৪১১৪৬৩০০০২৮৯ রিপন ৫ ৬ কাপাশহাটিয়া কাপাশহাটিয়া

130. ফিরুজা ৩৬ ৪৪১১৪৬৩৭৫২৫৩৭ আফিল হোসেন ৬ ৬ কাপাশহাটিয়া মাঝেরপাড়া

131. সেলিনা ৩৭ ৪৪১১৪৬৩৭৫১০২৫ মাছুদ রহমান ৫ ৬ কাপাশহাটিয়া পূর্বপাড়া

চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুকারী
স্বাক্ষর :
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পদবী : সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
ওয়ার্ড নং :

স্বাক্ষর :
পদবী : সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মজহলা বাছাই কমিটি

স্বাক্ষর :

পদবী :উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব,উপজেলা ভিজিডি 
কমিটি/ইউএনও কর্তক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা  
ওয়ার্ড নং :

চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী :
স্বাক্ষর :

পদবী : উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ,এন,ও)
  সভাপতি উপজেলা বাছাই কমিটি।

ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৮-২০১৯

ইউনিয়ন : ০৫ নং কাপাশহাটিয়া
উপজেলা : হরিণাকুণ্ডু
জেলা : ঝিনাইদহ

ক্র: 
নং

ভিজিডি মহিলার নাম বয়স জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর
পিতা, স্বামী/ অভিভাবকের 

নাম

পরিবারের 
সদস্য 
সংখ্যা

ওয়ার্ড গ্রাম পাড়[ মন্তব্য

132. শলিপা খাতুর লিপি ২৪ ৫১০৬৬০১৪৫২ আজিজুল রহমান লিটন ৪ ৬ রথখোলা রথখোলা

133. স্বপ্না ২৭
১৯৯২৪৪১১৪৬৬৩০০০১৬৬ কমল হালদার ৫ ৬ কাপাশহাটিয়া কাপাশহাটিয়

া
134. শিল্পি ৩২ ৪৪০৪০২০০০২৬৯ মো: স্বপন ৫ ৬ কাপাশহাটিয়া কাপাশহাটিয়

া
135. মোছা: আলেয়া 

খাতুন

৩৬ ৪৪১১৪৬৩৭৫১৬৪১ মো: আ: লতিফ ৪ ৬ কাপাশহাটিয়া পশ্চিমপাড়া

136. জরিনা খাতুন ৩৬ ৪৪১১৪৬৩৭৫২৭২৭ আনোয়ার হোসেন ৫ ৬ রথখোলা উত্তরপাড়া
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137. দিলরুবা ৩২ ৪৪১১৪৬৩৭৫১২৩৬ আলমগীর ৬ ৬ কাপাশহাটিয়া পূর্বপাড়া
138. অর্চনা ৩২ ৪৪১১৪৬৩৭৫১৪০৭ সুবাস ৪ ৬ কাপাশহাটিয়া মধ্যপাড়া
139. মোছা: রুকিয়া 

খাতুন

৪২ ৪৪১১৪৬৩৭৫১১৬৪ আলী হোসেন ৫ ৬ কাপাশহাটিয়া পূর্বপাড়া

140. ফাতেমা খাতুন ৩৪ ৪৪১১৪৬৩৭৫২৭০৭ হাবিবুর ৬ ৬ কাপাশহাটিয়া রথখোলা
141. সুচিত্রা ৩৬ ৪৪১১৪৬৩৭৫১৩৭৪ কৃষ্ণ বিশ্বাস ৫ ৬ কাপাশহাটিয়া মধ্যপাড়া
142. মোছা: নার্গিছ ৩১ ৪৪১১৪৬৩৭৫০৯৩৮ মো: নাজমুল হোসেন ৪ ৬ কাপাশহাটিয়া পূর্বপাড়া
143. সোনিয়া খাতুন ২৭ ১৯৯২৪৪১১৪৬৩০০০১১৫ শরিফুল ইসলাম ৩ ৬ রথখোলা রথখোলা

চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুকারী
স্বাক্ষর :

পদবী : সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
ওয়ার্ড নং :

স্বাক্ষর :
পদবী : সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মজহলা বাছাই কমিটি

স্বাক্ষর :

পদবী :উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব,উপজেলা ভিজিডি 
কমিটি/ইউএনও কর্তক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা  
ওয়ার্ড নং :

চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী :
স্বাক্ষর :

পদবী : উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ,এন,ও)
  সভাপতি উপজেলা বাছাই কমিটি।

ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৮-২০১৯

ইউনিয়ন : ০৫ নং কাপাশহাটিয়া
উপজেলা : হরিণাকুণ্ডু
জেলা : ঝিনাইদহ
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ক্র: 
নং

ভিজিডি মহিলার নাম বয়স জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর
পিতা, স্বামী/ অভিভাবকের 

নাম

পরিবারের 
সদস্য 
সংখ্যা

ওয়ার্ড গ্রাম পাড়[ মন্তব্য

144. শাহিদা খাতুন ৩০ ৪৪১১৪৬৩৭৫১৯২৩ শাহিনুর রহমান ৫ ৬ কাপাশহাটিয়া পশ্চিমপাড়া

145.

মোছা; বুলবুলি 

খাতুন
২৬

১৯৯৩৪৪১১৪৬৩০০০১০৪ মনিরুল ইসলাম ৬ ৬ কাপাশহাটিয়া পশ্চিমপাড়া

146. বাসনা ৪২ ৪৪১১৪৬৩৭৫১৩৪৫ গোপাল বিশ্বাস ৫ ৬ কাপাশহাটিয়া মধ্যপাড়া

147. শামিমা আক্তার 

সুমি

৪০ ৪৪১১৪৬৩৭৫২৪৫৫ মো: আনোয়ার ৪ ৬ কাপাশহাটিয়া মাঝেরপাড়া

148. শিউলি খাতুন ৩৫ ৪৪১১৪৬৩৭৫১৫২৪ আফাঙ্গীর ৫ ৬ কাপাশহাটিয়া মধ্যপাড়া

149. জাহেদা খাতুন ৪৮ ৪৪১১৪৬৩৭৫৪৬০১  মোকত শওকত আলী ৪ ৭ শাখারীদহ পূর্বপাড়া

150. কহিনুর ৩০ ৪৪১১৪৬৩৭৫৪৩৫৫ বেল্টু ৫ ৭ শাখারীদহ মধ্যপাড়া

151. মোছা: শাহনাজ 

পরভীন

২৬ ১৯৯৩৪৪১১৪৬৩০০০১২৬ মো: আশরাফুল ইসলাম ৪ ৭ শাখারীদহ বাজারপাড়া

152. মোছা: হাজেরা ৩৪ ৪৪১১৪৬৩৭৫৩৯৭৫ লাল্টু ৫ ৭ শাখারীদহ মধ্যপাড়া

153. হাফিজা ৩৭ ৪৪১১৪৬৩৭৫৪৪১৯৫ নুর ইসলাম ৬ ৭ শাখারীদহ মধ্যপাড়া

154. মোছা: মর্জিনা ৩৪ ৪৪১১৪৬৩৭৫৪৫০৮ আকাল হোসেন ৫ ৭ শাখারীদহ মধ্যপাড়া

155. নাসরিন ৩৪ ১৯৮৫৪৪১১৪৬৩০০০০০৯ মো: আকরাম ৫ ৭ দারিয়াপুর পূর্বপাড়া

চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুকারী
স্বাক্ষর :

স্বাক্ষর :



পদবী : সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
ওয়ার্ড নং :

পদবী : সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মজহলা বাছাই কমিটি

স্বাক্ষর :

পদবী :উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব,উপজেলা ভিজিডি 
কমিটি/ইউএনও কর্তক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা  
ওয়ার্ড নং :

চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী :
স্বাক্ষর :

পদবী : উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ,এন,ও)
  সভাপতি উপজেলা বাছাই কমিটি।

ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৮-২০১৯

ইউনিয়ন : ০৫ নং কাপাশহাটিয়া
উপজেলা : হরিণাকুণ্ডু
জেলা : ঝিনাইদহ

ক্র: 
নং

ভিজিডি মহিলার নাম বয়স জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর
পিতা, স্বামী/ অভিভাবকের 

নাম

পরিবারের 
সদস্য 
সংখ্যা

ওয়ার্ড গ্রাম পাড়[ মন্তব্য

156. পরিছন খাতুন ৪২ ১৯৭৭৪৪১১৪৬৩০০০০০১ মো: সদর উদ্দিন ৫ ৭ শাখারীদহ মধ্যপাড়া

157. বিউটি খাতুন ৩৩ ৪৪১১৪৬৩৭৫৩৪৭৭ ঠান্ডু মিযা ৬ ৭ শাখারীদহ উত্তরপাড়া

158. জলি ৩০ ৪৪১১৪৬৩৭৫৪১৩০ মজনু ৫ ৭ শাখারীদহ উত্তরপাড়া

159. রেশমা খাতুন ৩৪ ৪৪১১৪৬৩৭৫৪৬৫১ লিয়াকত আলী ৪ ৭ শাখারীদহ পূর্ব পাড়া

160. দিপাসী রানী ৩৬ ৪৪১১৪৬৩৭৫৩৫৯২ রাজকুমার কর্মকার ৫ ৭ শাখারীদহ কর্মকার 

পাড়া
161. মিনু ৩৬ ৪৪১১৪৬৩৭৫৪১৬৭ আতাহার ৬ ৭ শাখারীদহ দক্ষিণপাড়া

162. স্বপ্না ৩৪ ৪৪১১৪৬৩৭৫৩৯৬০ শামীম ৬ ৭ শাখারীদহ উত্তরপাড়া
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163. মুসলিমা ৩২ ৪৪১১৪৬৩৭৫৩২৫০ বিল্লাল হোসেন ৪ ৭ শাখারীদহ উত্তরপাড়া

164. কুটিলা খাতুন ৩৬ ৪৪১১৪৬৩৭৫৪১৫১ মৃত রুজদার ৫ ৭ শাখারীদহ মধ্যপাড়া

165. সুন্দরী ৩৭ ৪৪১১৪৬৩৭৫৪৩২৬ আলতাফ হোসেন ৬ ৭ শাখারীদহ মধ্যপাড়া

166. আসানুল খাতুন ২৮ ১৯৯১৪৪১১৪৬৩০০০১৬৮ বরকত আলী ৪ ৭ শাখারীদহ মধ্যপাড়া

167. সবিতা রানী পাল ৩২ ৪৪১১৪৬৩৭৫৩৬৭১ বিপুল পাল ৫ ৭ শাখারীদহ পালপাড়া

চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুকারী
স্বাক্ষর :

পদবী : সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
ওয়ার্ড নং :

স্বাক্ষর :
পদবী : সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মজহলা বাছাই কমিটি

স্বাক্ষর :

পদবী :উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব,উপজেলা ভিজিডি 
কমিটি/ইউএনও কর্তক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা  
ওয়ার্ড নং :

চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী :
স্বাক্ষর :

পদবী : উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ,এন,ও)
  সভাপতি উপজেলা বাছাই কমিটি।

ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৮-২০১৯

ইউনিয়ন : ০৫ নং কাপাশহাটিয়া
উপজেলা : হরিণাকুণ্ডু
জেলা : ঝিনাইদহ

ক্র: 
নং

ভিজিডি মহিলার নাম বয়স জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর
পিতা, স্বামী/ অভিভাবকের 

নাম

পরিবারের 
সদস্য 
সংখ্যা

ওয়ার্ড গ্রাম পাড়[ মন্তব্য

168. রোজিনা খাতুন ৪২ ৪৪১১৪৬৩৭৫৪৪৪৯৮ শরিফুল ইসলাম ৫ ৭ শাখারীদহ মধ্যপাড়া
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169. শাহিনা খাতুন ২৬ ১৯৯৩৪৪১১৪৬৩০০০০৬৬ খাইরুল ইসলাম ৪ ৭ শাখারীদহ বাজারপাড়া

170. চম্পা খাতুন ৩১ ৪৪১১৪৬৩৭৫৪৪০০ মিন্টু ৫ ৭ শাখারীদহ মধ্যপাড়া

171. মোছা: মরিয়ম 

খাতুন

২৯ ১৯৯০৪৪১১৯২৬০০০০৩৫ আব্দুল গাফফার 

সরকার

৬ ৭ শাখারীদহ পূর্বপাড়া

172. চম্পা রানী দাস ২৬ ১০১৪৮৫৪০৫১ অনিল কুমার দাস ৪ ৭ শাখারীদহ দক্ষিণপাড়া

173. শেফালী খাতুন ২৬ ১৯৯৩৪৪১১৪৬৩৪০০০৭৮ বকুল হোসেন ৫ ৭ শাখারীদহ উত্তরপাড়া

174. আকলিমা ৩৫ ৪৪১১৪৬৩৭৫৪০০৮ মোশারেফ ৬ ৭ শাখারীদহ উত্তরপাড়া

175. রেহেনা বেগম ৩৭ ৪৪১১৪৬৩৭৫৪২০১ নাসির উদ্দিন ৫ ৭ শাখারীদহ মধ্যপাড়া

176. হালিমা বেগম ৩৯ ৪৪১১৪৬৩৭৫৩৮৫২ ফেজদ্দিন বিশ্বাস ৬ ৭ শাখারীদহ দক্ষিণপাড়া

177. মোছা: 

নাজমুন্নাহার

৩৩ ৪৪১১৪৬৩৭৫৫৯৫৬ মোৰ আবুল কামেম ৫ ৮ হিজলী পূর্বপাড়া

178. আসিমা বালা ২১ ৮৭০৪১১৮৮৫৩ আনন্ত কুমার ৪ ৮ হিজলী হিন্দুপাড়া

179. মোছা: রোজিনা 

খাতুন

৩৭ ৪৪১১৪৬৩৭৫৫৫৭১ মো: রবজেল আলী ৫ ৮ পৈলানপুর মাঝপাড়া

চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুকারী
স্বাক্ষর :

পদবী : সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
ওয়ার্ড নং :

স্বাক্ষর :
পদবী : সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মজহলা বাছাই কমিটি

স্বাক্ষর : চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী :
স্বাক্ষর :



পদবী :উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব,উপজেলা ভিজিডি 
কমিটি/ইউএনও কর্তক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা  
ওয়ার্ড নং :

পদবী : উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ,এন,ও)
  সভাপতি উপজেলা বাছাই কমিটি।

ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৮-২০১৯

ইউনিয়ন : ০৫ নং কাপাশহাটিয়া
উপজেলা : হরিণাকুণ্ডু
জেলা : ঝিনাইদহ

ক্র: 
নং

ভিজিডি মহিলার নাম বয়স জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর
পিতা, স্বামী/ অভিভাবকের 

নাম

পরিবারের 
সদস্য 
সংখ্যা

ওয়ার্ড গ্রাম পাড়[ মন্তব্য

180. রেশমা খাতুন ৩০ ৪৪১১৪৬৩৭৫৫১১৫ মিলন হোনের ৪ ৮ পৈলানপুর মাঝপাড়া

181.

বিজলী বালা 

হালদার
২৬

১৯৫৬২৭৯৬৭১ পঞ্চানন হালদার ৫ ৮ হিজলী হিন্দুপাড়া

182. তৃপ্তি রানী ৩৫ ৪৪১১৪৬৩৭৫৬১৬৬ শ্রী সুবাস কুমার ৬ ৮ হিজলী হিন্দুপাড়া

183. পিপাসা রানী ২৪ ১৯৯৫৪৪১১৪৬৩০০০৩১১ রাধাকান্ত দাস ৫ ৮ পৈলানপুর দাসপাড়া

184. মোছা: বানু 

খাতুন

৪২ ৪৪১১৪৬৩৭৫৬২৫৭ মো: আশরাফুল 

জর্দ্দার

৬ ৮ হিজলী মাঝপাড়া

185. মোছা: রিনা 

খাতুন

৪৪ ৪৪১১৪৬৩৭৫৬২৪৮ মো: রেজাউল করিম ৫ ৮ হিজলী পশ্চিমপাড়া

186. মোছা: নাসিমা 

খাতুন

৪৪ ৪৪১১৪৬৩৭৫৮৫৩৩ আব্দুর রশিদ মুন্সী ৬ ৮ হিজলী পশ্চিমপাড়া
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187. ছবেদা থাতুন ৩৩ ৪৪১১৪৬৩৭৫৫৭২৮ জাহিদুল ইসলাম ৫ ৮ জিহলী মাঝগাড়া

188. মেনুকা রানী ৩৭ ৪৪১১৪৬৩৭৫৬১৪৪ শ্র: বিষ্ণু কুমার 

হালদার

৬ ৮ হিজলী হিন্দুপাড়া

189. শিউলি খাতুন ৪১ ৪৪১১৪৬৩৭৫৫৭৪৪ মিঠু আলী বিশ্বাস ৪ ৮ হিজলী পশ্চিমপাড়া

190. রোশনারা ৩২ ৪৪১১৪৬৩৭৫৫৬৭৫ লিটন আলী ৫ ৮ হিজলী পশ্চিমপাড়া

191. হাজেরা খাতুন ৪৮ ৪৪১১৪৬৩৭৫৫৬৯৯ বল্টু জর্দ্দার ৬ ৮ হিজলী পম্চিমপাড়া

চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুকারী
স্বাক্ষর :

পদবী : সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
ওয়ার্ড নং :

স্বাক্ষর :
পদবী : সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মজহলা বাছাই কমিটি

স্বাক্ষর :

পদবী :উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব,উপজেলা ভিজিডি 
কমিটি/ইউএনও কর্তক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা  
ওয়ার্ড নং :

চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী :
স্বাক্ষর :

পদবী : উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ,এন,ও)
  সভাপতি উপজেলা বাছাই কমিটি।

ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৮-২০১৯

ইউনিয়ন : ০৫ নং কাপাশহাটিয়া
উপজেলা : হরিণাকুণ্ডু
জেলা : ঝিনাইদহ

ক্র: 
নং

ভিজিডি মহিলার নাম বয়স জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর পিতা, স্বামী/ অভিভাবকের নাম
পরিবারের 

সদস্য 
সংখ্যা

ওয়ার্ড গ্রাম পাড়[ মন্তব্য
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192.

মোছা: রহিমা 

খাতুন
৪০

৪৪১১৪৬৩৭৫৬০৫৩ মো: আক্কাচ আলী ৭ ৮ হিজলী পশ্চিমপাড়া

193. জবা রানী ৩৯ ৪৪১১৪৬৩৭৫৪৮২৪ শ্রী সুশিল কুমার দাস ৬ ৮ পৈলানপুর দাসপাড়া

194. শিউলী খাতুন ৩২ ৪৪১১৪৬৩৭৫৫২৮৩ ইখতিয়ার আলী ৫ ৮ পৈলানপুর মসজিদ পাড়া

195. রিজিয়া খাতুন ৪৭ ৪৪১১৪৬৩৭৫৪৮৫৫ মুকুল হোসেন ৬ ৮ পৈলানপুর পূর্বপাড়া

196. মোছা: হালিমা 

খাতুন

৩২ ৪৪১১৪৬৩৭৫৫৪৫৮ মো: মনোয়ার হোসেন ৫ ৮ পৈলানপুর মধ্যপাড়া

197. সপ্না খাতুন ৩২ ৪৪১১৪৬৩৭৫৪৯৫৭ আশাদুল ইসলাম ৪ ৮ পৈলানপুর পূর্বপাড়া

198. মোছা: আম্বিয়অ 

খাতুন

৩২ ৪৪১১৪৬৩৭৫৫২০৩ আলমগীর হোসেন ৫ ৮ পৈলানপুর পশ্চিমপাড়া

199. মোছা: আনারতি 

খাতুন

৩২ ৪৪১১৪৬৩৭৫৫৫৭২ মো: সবজেল আলী ৪ ৮ পৈলানপুর মাঝপাড়া

200. ছনিযা খাতুন ৩১ ৪৪১১৪৬৩৭৫৪৯৬৮ আলমগীর হোসেন ৪ ৮ পৈলানপুর পূর্বপাড়া

201. রোকেয়া বেগম ৪৩ ৪৪১১৪৬৩৭৫৫২৬৯ আ: আলীম ৭ ৮ পৈলানপুর মসজিদপাড়া

202. ভক্তি রানী ৪৭ ৪৪১১৪৬৩৭৫৪৭৯৪ রনজিৱ দাস ৬ ৮ পৈলানপুর দাসপাড়া

203. আদরী খাতুন ২২ ৮৭০২৬৫৫৫১৮ রবিউল ইসলাম ৪ ৯ দারিয়াপুর পশ্চিমপাড়া

চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুকারী
স্বাক্ষর :

পদবী : সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
ওয়ার্ড নং :

স্বাক্ষর :
পদবী : সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মজহলা বাছাই কমিটি



স্বাক্ষর :

পদবী :উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব,উপজেলা ভিজিডি 
কমিটি/ইউএনও কর্তক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা  
ওয়ার্ড নং :

চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী :
স্বাক্ষর :

পদবী : উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ,এন,ও)
  সভাপতি উপজেলা বাছাই কমিটি।

ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৮-২০১৯

ইউনিয়ন : ০৫ নং কাপাশহাটিয়া
উপজেলা : হরিণাকুণ্ডু
জেলা : ঝিনাইদহ

ক্র: 
নং

ভিজিডি মহিলার নাম বয়স জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর
পিতা, স্বামী/ অভিভাবকের 

নাম

পরিবারের 
সদস্য 
সংখ্যা

ওয়ার্ড গ্রাম পাড়[ মন্তব্য

204. চামেলী খাতুন ৩৫ ৪৪১১৪৬৩৭৫৬৮১৪ রফিকুল ইসলাম ৫ ৯ দৌলতপুর মাঝপাড়া

205. বেগম নেছা ৩৭ ৪৪১১১৪৬৩৭৫৬৬২৯ পিন্টু জোয়ার্দ্দার ৬ ৯ দৌলতপুর খালধারপাড়া

206. জুলেখা খাতুন ২৭ ১৯৯২৪৪১১৪৬৩০০০০২৬ মতিযার রহমান ৪ ৯ দৌলতপুর দক্ষিণপাড়া

207. নাজমা খাতুন ৩৭ ৪৪১১৪৬৩৭৫৭৯২৪ তোফাজ্জেল হোসেন ৫ ৯ মান্দারতলা মাঝপাড়া

208. রেশমা খাতুন ৩৫ ৪৪১১৪৬৩৭৫৮৩০৩ মুকুল হোসেন ৪ ৯ রূপদাহ মসজিদ পাড়া

209. মায়া রানী ৩৭ ৪৪১১৪৬৩৭৫৭২১০ দীনবন্ধু ৫ ৯ দ্বারিয়াপুর দ্বারীয়াপুর

210. বিউটি খাতুন ৩৭ ৪৪১১৪৬৩৭৫১০০২ মিঠু মিয়া ৫ ৯ দ্বারিয়াপুর পশ্চিমপাড়া

211. ছবেদা খাতুন ৪৭ ৪৪১১৪৬৩৭৫৭৯১৭ আ: রহিম ৪ ৯ মান্দারতলা মাঝপাড়া

212. আলোমতি ৪৯ ৪৪১১৪৬৩৭৪৩৮৬৫ রিজাউল ৪ ৯ দ্বারিয়াপুর পশ্চিমপাড়া
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213. রুমি খাতুন ৩১ ৪৪১১৪৬৩৭৫৭২৯৯ ছাদিয়ার ৫ ৯ দ্বারিয়াপুর পশ্চিমপাড়া

214. জোসনা ৩৭ ৪৪১১৪৬৩৭৫৭৭১৭ আরোফ ৬ ৯ দ্বারিয়াপুর পশ্চিমপাড়া

215. হাসিনা ৪২ ৪৪১১৪৬৩৭৫৬৯৪৮ মুন্তাজ আলী ৫ ৯ দ্বারিয়াপুর পূর্বপাড়া

চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুকারী
স্বাক্ষর :

পদবী : সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
ওয়ার্ড নং :

স্বাক্ষর :
পদবী : সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মজহলা বাছাই কমিটি

স্বাক্ষর :

পদবী :উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব,উপজেলা ভিজিডি 
কমিটি/ইউএনও কর্তক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা  
ওয়ার্ড নং :

চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী :
স্বাক্ষর :

পদবী : উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ,এন,ও)
  সভাপতি উপজেলা বাছাই কমিটি।

ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৮-২০১৯

ইউনিয়ন : ০৫ নং কাপাশহাটিয়া
উপজেলা : হরিণাকুণ্ডু
জেলা : ঝিনাইদহ

ক্র: 
নং

ভিজিডি মহিলার নাম বয়স জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর
পিতা, স্বামী/ অভিভাবকের 

নাম

পরিবারের 
সদস্য 
সংখ্যা

ওয়ার্ড গ্রাম পাড়[ মন্তব্য

216. রিক্তা খাতুন ৩২ ৪৪১১৪৬৩৭৫৮১৫৭ আতিয়ার খন্দকার ৪ ৯ রূপদহ মসজিদপাড়া

217. মমতাজ বেগম ৩৭ ৪৪১১৪৬৩৭৫৮২২৯ রমজান ৫ ৯ রূপদহ বিশ্বাসপাড়া

218. শঙকরী রানী ৩৮ ৪৪১১৪৬৩৭৫৮৩৮৮ জয়গোপাল অধিকারী ৫ ৯ রূপদহ পূর্বপাড়া

QK-3



219. নাজেরা ৩৬ ৪৪১১৪৬৩৭৫৭৩০৫ মতিয়ার ৬ ৯ দ্বারিয়াপুর পশ্চিমপাড়া

220. সিপরা রানী ২৯ ১৯৯০৪৪১১৪৬৩০০০১৫৫ অমল কুমার ৪ ৯ দ্বারিয়াপুর পূর্বপাড়া

221. আল্লাদী ৪২ ৪৪১১৪৬৩৭৫৭৭৬২ সবেদ আলী ৩ ৯ দ্বারিয়াপুর পশ্চিমপাড়া

222. অঞ্জলী রানী ৩৪ ৪৪১১৪৬৩৭৫৬৮৯৩ সন্নাসী ৪ ৯ দ্বারিয়াপুর পূর্বপাড়া

223. পারভীনা ৩৭ ৪৪১১৪৬৩৭৫২৩৮৯ গনজের আলী ৪ ৬ কাপাশহাটিয়া কাপাশহাটিয়া

224. সাধনা রানী ৩৩ ৪৪১১৪৬৩৭৪৪৬৩২ অরুন কুমার ৫ ২ গুড়পাড়া 

ভাতুরিয়া

গুড়পাড়া 

ভাতুরিয়া

225. ময়ুরী ২৩ ৫৫৫৪৮৭৭৩৩ আসানুর খাতুন ৪ ৮ হিজলী জহজলী

226.

227.

চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুকারী
স্বাক্ষর :

পদবী : সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
ওয়ার্ড নং :

স্বাক্ষর :
পদবী : সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মজহলা বাছাই কমিটি

স্বাক্ষর :

পদবী :উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব,উপজেলা ভিজিডি 
কমিটি/ইউএনও কর্তক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা  
ওয়ার্ড নং :

চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী :
স্বাক্ষর :

পদবী : উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ,এন,ও)
  সভাপতি উপজেলা বাছাই কমিটি।


