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                             nZ`wi ª̀‡`i Rb¨ 40 w`‡bi Kg©m~Px (ইিজিপিপ) DcKvi‡fvMxi ZvwjKv: 
: 

নং 
নাম িপতা/ ামী ামীর নাম ওয়াড পাড়ার নাম মাবাইল 

নং 
জাতীয় পিরচয় প  

নং 
ম  

01 মাছা: রােমনা খা ন রিহজ উি ন ০১ িক: মনানগর  4617673175  

02 মাছা: আেশদা বগম মা: আিনছ িময়া ০১ ব  াপাড়া  5517654488  

03 মা: আিম র রহমান মা: িকনা মা দ ০১ ঈদগা মাঠ  6417653216  

04 মাছা: লালী বগম মা: আ ল মা ান ০১ প ােয়তপাড়া  9558824752  

05 মাছা: বলী ইয়ািছন আলী ০১ িক: মনানগর  5549760279  

06 মাছা: এছেমাতারা বগম নকছার উি ন ০১ িক: মনাগর  7319512583  

07 মা: আিল ি ন এছার উি ন ০১ তলীপাড়া  1918296680  

08 মাছা: রওশনা বগম মা: ওসমান গিন ০১ প ােয়তপাড়া  7767880409  

09 মা: আ ল আজাদ আিমন উি ন ০১ ম লপাড়া  6867878628  

10 মাছা: ফােতমা বগম জিহর উি ন ০১ িক: মনানগর  3267680888  

11 মা: শাহাজাহান িময়া আ ল গ ফার ০১ প ােয়তপাড়া  1918127372  

12 মাছা: র বা  বগম এসেক ার আলী ০১ ীপাড়া  1920654249  

13 মাছা: শাহানাজ পারভীন মাজাে ল ম ল ০১ ব  াপাড়া  7781384794  

14 মাছা: মমতারা বগম মা: মিফজ উি ন ০১ িক: মনানগর  4167894585  

15 মাছা: মেমনা খা ন মা: ছািমউল ০১ খা ভাজ  8524902018657  

16 মাছা: িজনা খা ন আ র রা াক ০১ ীপাড়া  3267883910  

17 মাছা: আিলজা বগম মা: আ ল হািনফ ০১ প ােয়তপাড়া  9117672577  

18 মাছা: ছািমনা খা ন মা: এসমান গিন ০১ ীপাড়া  4167899278  

19 মাছা: লাইলী বগম মা: আ ব আলী ০১ ্ াপাড়া  2368245854  

20 মাছা: ত িমনা বগম মা: তফছার উি ন ০১ ৩নং ীপাড়া  6867648898  

21 মাছা: ময়না বগম মা: আ ল গ র ০১ ীপাড়া  5967678417  

22 মাছা: সািবনা খা ন মা: রহমান ০১ িক: মনানগর  2817889880  

23 মাছা: মেহনা খা ন ছমেসর আলী ০১ ঈদগাহপাড়া  9117571894  

24 লেনহার বগম চেয়ন উি ন ০১ ডা াপাড়া  1467655625  

25 মাছ: রাকেছনা বওয়া মিহর উি ন ০২ ইমামপাড়া  1008957134  

26 অিবনাশ চ  রায় উেপ  নাথ রায় ০২ বা পাড়া  2817757897  

27 আেলামিত রানী রায় ে া রায় ০২ চ রপাড়া  8667785938  

28 স া রানী রায় মিহ  নাথ রায় ০২ িক: মনানগর  6867905967  

29 মাছা: মিমনা বগম মেফল উি ন ০২ ইমামপাড়া  8667926805  

30 র না বালা না  ০২ চ রটারী  5067899475  

31 রােবয়া বগম মিতয়ার রহমান ০২ কারানীপাড়া  4167912288  

32 িস  রানী রায় খাকা রাম রায় ০২ বািনয়াপাড়া  9117776469  

33 ল ী রানী রায় কা রাম বম ন রায় ০২ বা পাড়া  4167676479  

34 ভাতী রানী রায় ফনী রায় ০২ চ রপাড়া  5967909903  

35 মাছা: আিহলা বগম জিহর উি ন ০২ ইমামপাড়া  8668140091  
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36 অিনতা বালা কািতক চ  ০২ চ রপাড়া  5518112056  

37 িলিপ রানী রায় িধর চ  রায় ০২ িক: মনানগর  5517664560  

38 মা: জািম ল ইসলাম মা: এজা ি ন ০২ ছালাবানাপাড়া  2368017378  

39 য  রানী রায় ধরনী কা  রায় ০২ িক: মনানগর  2817667336  

40 আরতী রানী রায় পদার চ  রায় ০২ বা  পাড়া  5967921684  

41 মাছা: রিহমা খা ন আজা ি ন ০২ ছালাবানাপাড়া  3268239690  

42 মা: এনা ল হক মা: আিজজার রহমান ০২ ইমামপাড়া  8218206434  

43 মাছা: অিপতন বগম  ওসমান আলী ০২ ছালাবানাপাড়া  3717914901  

44 মাছা: রিশদা বগম ই ব উি ন ০২ সরকারপাড়া  9117684333  

45 মা: আ র রিশদ মা:ম বার রহমানর ০৩ িক: মনানগর  5968013416  

46 মাছা: জেলখা বগম রিক িদ  ০৩ পােটায়ারীপাড়া  7767664621  

47 মাছা: জাসনা বগম দলবার হােসন ০৩ ছালাবানাপাড়া  7318253072  

48 মা: সালতান িময়া দলবার হােসন ০৩ আদািহ াপাড়া  2817995893  

49 মা: ইসেমাতারা বগম মা: আ স সালাম ০৩ কাচারীপাড়া  4167767005  

50 মাছা: রেজনা বগম ওছমান উি ন ০৩ পােটায়ারীপাড়া  2367678782  

51 মাহা দ আলী মা: তয়ব আলী ০৩ মা ারপাড়া  1917786251  

52 মাছা: মনিজলা বগম মা: মছেলম উি ন ০৩ পােটায়ারীপাড়া  5967919092  

53 মা: শিহ ল ইসলাম মিমন উি ন ০৩ তলীপাড়া  1009100502  

54 মা: সেক ার হােসন মিফল উি ন ০৩ সরকারপাড়া  9117769019  

55 মাছা: জাহা র বগম মা: নওেশদ আলী ০৩ ২নং াপাড়া  8667695160  

56 মাছা: মা নেজরা খা ন মেফল উি ন ০৩ আদািহ াপাড়া  9558950565  

57 মা: নয়া িময়া মিমন উি ন ০৩ তলীপাড়া  9118203000  

58 মাছা: জেজমা খা ন মা: জামা াহ ০৩ পােটায়ারীপাড়া  1917695577  

59 মাছা: সােহদা বগম দারাজ উি ন ০৩ ২নং াপাড়া  3717678258  

60 মাছা: িবলিকস বগম আেবদ আলী ০৩ মা ারপাড়া  6867672062  

61 মাছা: ছািমনা খা ন মা: আিছ ি ন ০৪ উ:নারায়নজন  7317938921  

62 মাছা: সিখনা বগম শাহা ি ন ০৪ নারায়নজন  1467912034  

63 মা: ছয় ল ইসলাম আ ল শখ ০৪ নারায়নজন  1011320288  

64 মাছা: মাহেছনা বগম আিছমা আলী ০৪ নারায়নজন  7767675783  

65 মাছা: শাপলা বগম মা: ল হক ০৪ মাঝাপাড়া  3267692923  

66 মাছা: গােলজা খা ন এমাজ উি ন ০৪ নারায়নজন  8667710886  

67 জয় ী বালা জিগন দাস ০৪ জেলপাড়া  3715800029  

68 মাছা: ছােবয় খা ন বািনজ উি ন ০৪ য়ালপাড়া  1917722231  

69 মাছা: মিজনা বগম মাজাে ল হক ০৪ নারায়নজন  2368143364  

70 মাছা: হািফজা বগম সা: ফেয়জ উি ন ০৪ কয়লাপাড়া  3717930303  

71 মা: আিম র রহমান ফিকর মা দ ০৪ কয়লাপাড়া  5068123982  

72 মাছা: লালী বগম মিনর উি ন ০৪ নারায়নজন  5067689496  
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73 মাছা: আরিজনা বগম মা: আিজজার রহমান ০৪ উ:নারায়নজন  7317938202  

74 গীতা রানী দাস কা  রাম দাস ০৪ জেলপাড়া  1468129240  

75 মা: এজা ল ইসলাম মা: তছিলম উি ন ০৪ নারায়নজন  1927602449  

76 মা: হািববা আ ার আ ল হািমদ ০৪ নারায়নজন  3267919359  

77 মাছা: আরিজনা বগম ওসমান আলী ০৪ নারায়নজন  4617712288  

78 মাছা: সােহনা বগম মা: আ াস আলী ০৪ উ:নারায়নজন  1918159441  

79 মাছা: খািদজা বগম মা: মিফল উি ন ০৪ উ:নারায়নজন  7317925241  

80 মাছ: কমলা খা ন মা: কেপল উি ন ০৪ উ:নারায়নজন  5068115483  

81 তাই রানী দাস ভবানী দাস ০৪ জেলপাড়া  7767690576  

82 মাসেলমা বগম মিত িময়া ০৫ কয়লাপাড়া  9558458056  

83 রা  রানী মহ  ম  রাম মহ  ০৫ পাল পাড়া  6867923770  

84 আি য়া খা ন আ  ব র িসি ক ০৫ ামািনকপাড়া  7767556801  

85 ধা রানী মহ  রেমশ চ  মহ  ০৫ খেলয়ান রাম  6867910421  

86 শ া রানী রায় নেরস চ  রায় ০৫ খেলয়ান রাম  8667707379  

87 জাৎনা রানী যেগ  ০৫ পালপাড়া  6867941391  

88 শাই ল  আ ল গফফার ০৫ ম লপাড়া  5968148733  

89 মাহ জা জয় ি ন ০৫ খেলয়ান রাম  8217697708  

90 নািসমা ওছমান গিণ ০৫ খেলয়ান রাম  1917941633  

91 মাছা: মি কা খা ন মা: মিতয়ার রহমান ০৫ খেলয়ান রাম  5054123657  

92 জেলখা খা ন কিরম উি ন ০৬ িখয়ার পাড়া  6861396704  

93 রিহমা খা ন আ র রহমান ০৬ িমেলরপাড়  9117758913  

94 কপাতন আ ল মিজদ ০৬ কািশয়াবািড়  4617768298  

95 আসা ল হক আ ল মিজদ ০৬ াপাড়া  6859057686  

96 ছাম ল হক মােয়জ উি ন ০৬ িখয়ার পাড়া  8667956141  

97 লাল িময়া মাহা দ ০৬ ামািনক পাড়া  6867937051  

98 ভা রানী র নাথ  ০৬ উিজয়াল  3268186834  

99 শশী রায় যতী  ০৬ ম পাড়া  4618205506  

100 ছিকনা মিফজ উি ন ০৬ িখয়ারপাড়া  1467927248  

101 রওশনারা বগম বাছারউি ন ০৬ ম লপাড়া  6417931984  

102 মীর কািশম ভলশা মা দ ০৬ ম ল পাড়া  8867956695  

103 মাকেলিছণা বগম আ: মিজত ০৬ উিজয়াল  9558852704  

104 িমজা র আিজয়ার ০৬ খানকীপাড়া  5518141774  

105 আ র রা াক টগরা মা দ ০৬ িমেরর পাড়  2367714777  

106 র বী নজা ীন ০৬ িমেলর পাড়  5967715656  

107 আ র কিরম আ র রিশদ ০৬ বালাপাড়া  1467754683  

108 লাইবার হােসন ঘফফার ০৬ পাইক পাড়া  8667726023  

109 নারিগস আিছর ০৬ িখয়ার পাড়া  1917957555  
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110 শাহানাজ আ া ০৬ িখয়ারপাড়া  3267996258  

111 ছােদকা বগম বােতন আলী ০৬ পাইকপাড়া  1506517820  

112 আেনায়ারা খা ন নহর উি ন ০৬ ডা ার পাড়া  2367953749  

113 ফরিজনা কা রা মা দ ০৬ পাইকপাড়া  551750351  

114 রওশনারা ফজল উি ন ০৬ পাইকপাড়া  1467986830  

115 আ র রিশদ খেয়র ০৬ পাইকপাড়া  8667956000  

116 শিহদা সিহর ০৬ ামািনকপাড়া  8218005901  

117 আ  কালাম তিফজ ০৬ উিজয়াল  8218003583  

118 আেমনা আসকার ০৬ িখয়ারপাড়া  4167935735  

119 িমজা র রহমান মাশারফ হােসন ০৬ ামািনকপাড়া  7304709574  

120 অেলদা বগম আ ল অেহদ ০৬ তলীপাড়া  5968118462  

121 ত িমনা মাফা ল হােসন ০৬ িখয়ারপাড়া  6417993984  

122 ফরেদৗিস কিছম ০৭ উিজয়াল  5517956156  

123 আিমনা আ ল হািকম ০৭ চাপড়াপাড়া  7767943546  

124 ন ল আিছ ি ন ০৭ ি পাড়া  4167955568  

125 স া রানী উিপন ০৭ বারঘিড়য়া  7317730377  

126 িবিনকা রানী িধের নাথ ০৭ বারঘিড়য়া  3718256179  

127 মাহা ত মাহাতাব ০৭ বড় দওরা  2373166962  

128 অলকা রানী উিপন  ০৭ বারঘিড়য়া  5517954599  

129 জয়নাল আেবদীন আেলফ ০৭ বারঘিড়য়া  4168155762  

130 রনজীনা িকনামা দ ০৭ খা ভাজ  5068141547  

131 আ র রহমান িমনা মা দ ০৭ স. ি পাড়া  2367971823  

132 মন রী রানী বরকা  ০৭ বারঘিড়য়া  1917746917  

133 পয়ারা  জলা মা দ ০৭ খা ভাজ  4617734621  

134 া রানী নেরন চ  ০৭ বারঘিড়য়া  1467948533  

135 সইদার রহমান ৎফর  ০৭ খা ভাজ  1918273960  

136 ছিহমা নিছ ি ন ০৭ জান র  7767708089  

137 ল  আিমন তাহাজ ০৭ দাড়গাপাড়া  6443393514  

138 নারগীর বগম লালিময়া ০৭ খা ভাজ  1917742106  

139 ময়না রানী নেরশ চ  ০৭ বারঘিড়য়া  7317737125  

140 মাছা: ছ রা ছােলক ০৭ ীপাড়া  9558971025  

141 মাছা: আেনায়ারা মা: আমজাদ ০৮ হািড়য়ার   2367751795  

142 মা: আিম ল জ ি  ০৮ হািড়য়ার   3718185444  

143 মাছা: লালী বগম মা: লাল ০৮ হািড়য়ার   8218263799  

144 মাছা: আরিজনা বগম এ ািহম ০৮ মা াসাপাড়া  8667999745  

145 মাছা: ছােহনা বগম টগরা ০৮ হাজীপাড়া  3717987527  
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146 মাছা: শাহানাজ আ র জ ার ০৮ হািড়য়ার   1467969802  

147 মা: হািফজার তবারক ০৮ হাজীপাড়া  7317978869  

148 মাছা: মােলকা সাবাহান ০৮ ঝা য়াপাড়া  8668001814  

149 মাছা: র নাহার বাছান ০৮ হািড়য়ার   4167987025  

150 মা: সেক ার আলী গজা মা দ ০৮ মা াসাপাড়া  7318270449  

151 মাছা: পয়ারা অেহদ আলী ০৮ হাজীপাড়া  8519263044433  

152 মাছা: ছােহনা খা ন ছ র উি ন ০৮ হািড়য়ার   4618000766  

153 মাছা: রােকয়া খা ন হছাব উি ন ০৮ হািড়য়ার   6417971055  

154 মা: আিতয়ার রহমান মা: তিহর উি ন ০৮ মা াসাপাড়া  2817727056  

155 মাছা: মােলকা গ র উি ন ০৮ মা াসাপাড়া  7767733699  

156 মাছা: কা রী আকতার হিববর রহমান ০৮ মা াসাপাড়া  5527801533  

157 মা: আ ল হািলম আ ল খােলক ০৮ হািড়য়ার   1917756189  

158 রািজনা বগম ইয়া ব আল ০৮ হাজীপাড়া  8673491984  

159 মা: খাকছার আলী মেছর উি ন ০৯ নদীরপাড়  1008870758  

160 মা: আ ল মা ান মা: আ ল জ ার ০৯ নদীরপাড়  8418166523  

161 মা: মখেলস িম া তাজাে ল ০৯ নদীরপাড়  3267733024  

162 মা: ওমর ওসমান মা: র মাহা দ ০৯ নদীরপাড়  6867727106  

163 মাছা: সারবা  মা: শমেসর আলী ০৯ দ:হািড়য়ার   1483235519  

164 মা: আিল ি ন মা: মাবারক হােসন ০৯ পাতাইপাড়া  1468172943  

165 মা: আ র রিহম মা: সাহাজাহান ০৯ ম লপাড়া  6418178494  

166 মা: সাম ল ইসলাম মা: আেবদ আলী ০৯ পাতাইপাড়া  4167743758  

167 মাছা: আেজদা বগম মা: আ ল গ র ০৯ ফিকরপাড়া  4167982919  

168 মা: িসরা ল আফছার ০৯ ফিকরপাড়া  7318269607  

169 হািসনা বা  খাকছার আলী ০৯ নদীরপাড়  6424598602  

170 মাছা: মিফজন মেফল উি ন ০৯ নদীরপাড়  1467741623  

171 মাছা: চনবা  হািকম ম ল ০৯ ডা াপাড়া  1467736284  

172 মা: আিজজার রহমান মা: আ ল হক ০৯ পাতাইপাড়া  8667753365  

173 রিশদা খা ন আজা ি ন ০৯ নদীরপাড়  73177588956  

174 মাছা: মাখেলেছান মাখেলছার রহমান ০৯ ম য়াপাড়া  2368267858  

175 মাছা: সােহদা বগম মাহাতাব আলী ০১ বড়বাড়ী  1467893995  

176 মা: মেহ ল হােসন মা: জিমর আলী ০১ য়াপাড়া  8217662587  

177 মাছা: ফেরজা বগম এবাদার হােসন ০১ ব াপাড়া  7318120503  

178 মা: বী সরকার মা: র আলম ০১ প ােয়তপাড়া  1947116198  

179 মাছা: হােফজা বগম মা: দা  িময়া ০১ ব াপাড়া  1008835199  

180 মাছা: তা রা বগম মা: তােলব আলী ০২ ছালাবানাপাড়া  1009101377  

181 অেলাকা রানী রায় নের  রায় ০২ বা পাড়া  6867907807  

182 মাছা: মাহা দা বগম মা: মেফল উি ন ০২ কারানীপাড়া  6417911234  
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183 মাছা: আনিজরা বগম মা: আনসার আলী ০২ ছালাবানাপাড়া  8218123159  

184 মা: লতানা আখতার মা: ফজ ল হক ০৫ ামািনকপাড়া  9118133280  

185 পাশেশা চ  কনক মহ  ০৫ পালপাড়া  2817912054  

186 মাছা: মািনকা বগম মা: আহেমদ আলী ০৫ ামািনকপাড়া  1917719799  

187 িব ল মহ  শ  মহ  ০৫ পালপাড়া  1502892449  

188 মা: শিফ ল ইসলাম সামাদ ম ল ০৫ কওলাপাড়া  7768118403  

189 এছমা ইয়ািছন ০৬ িখয়ারপাড়া  7767982783  

190 হিব শখ তাফা ল ০৬ শখপাড়া  3268246208  

191 মা: লাল িময়া আ ল হািলম ০৬ খানকীপাড়া  7318161598  

192 রাকেছনা মক দার রহমান ০৬ মা য়ালপাড়া  9118145821  

193 আেনায়ারা ট া মা দ ০৬ শখপাড়া  2818186484  

194 ননী গাপাল রায় ি েরাধর রায় ০৬ ম পাড়া  6417707491  

195 মা: আশরা ল ইসলাম ামান ০৭ নকীরহাট  1917972703  

196 মা: ফির ল ইসলাম মা: ওহাব আলী ০৭ িশ পাড়া  1928294121  

197 মাছা: হােমদা বগম জনা ি ন ০৭ খা ভাজ  3717726867  

198  মিত র া রানী  ধীর চ  ০৭ বারঘিড়য়া  6417949564  

199 মা: মমতাজ আলী আফসার আলী ০৭ খা ভাজ  4168155739  

200 মা: আ ল রা াক মা: আিতয়ার রহমান ০৯ সদ ারপাড়া  9563598664  

201 মাছা: এবােতান এবরা মা দ ০৯ পাতাইপাড়া  1917763987  

202 মা: আ ল ছােলক ত: মাজাে ল হা: ০৯ সদ ারপাড়া  8519263055940  

203 মা: আয়নাল হােসন বজা মা দ ০৯ দ:হািড়য়ার   8218168279  

204 মাছা: া মা: র ইসলাম ০৯ পাতাইপাড়া  5068172476  

205 মা: লাল হােসন মক ল হােসন ০৩ সরকারপাড়া  9118198911  

206 মা: আিন ল হক আ ল মিজত ০৩ পােটায়ারীপাড়া  9558883949  

207 রসতী রানী রায় সপ া ন  রায় ০৩ বা পাড়া  9558835923  

208 মা: রয়া ল ইসলাম আ র রউফ ০৩ ২নং ীপাড়া  6418009954  

209 কিহ র বগম মক ল হােসন ০৩ সরকারপাড়া  8667692019  

210 মা: ল মা: ইিলয়াছ ০৮ ঠা রপাড়া  8519263000054  

211 মা: আজাহা ল আছা ি ন ০৮ মসিজদপাড়া  3267729188  

 
 
 

উপেজলা িনবাহী অিফসার 
      তারাগ , রংপুর। 

Kzgv‡ik ivq 
‡Pqvig¨vb 

4bs nvwoqviKzwV BDwc 
ZvivMÄ, iscyi| 

 


