
৯নং সোনোযোয় ইউননয়ন নযলদ কোম যোরয় 

উজজরোাঃ স োভোয, সজরোাঃ নীরপোভোযী । 

২০১৯-২০২০ইং অর্ য ফছজযয দনযদ্র ভো’য জন্য ভোতৃত্বকোরীন বোতোয নোজভয তোনরকোাঃ- 

ক্রাঃ 

নং  

উকোয সবোগীয নোভ  ইংজযনজ নোভ  স্বোভী  নতোয নোভ  ভোতোয নোভ  জোতীয় নযচয় ত্র নং  গ্রোভ  ওয়ো য অং  সভোফোইর নং  ভন্তব্য  

০১ সভোছোাঃ সপনি সফগভ  MST. FA NSHI BEGOM   ভনপজুর ইরোভ  সভোাঃ পজলু ক  সভোছোাঃ সগোরোন সফগভ  ৩৭০৫০৯৩৩২০ সোনোযোয়  ১ ০১৯৪৫৫৫১১১৩  

০২ সভোছোাঃ োনপজো আকতোয  MOST. HAFIJA AKTER  সভোাঃ আনোরুর ক  সভোাঃ ওফোইদুর ইরোভ  োজরয়ো সফগভ  ৯১৫৬৭২৭৬৮৮ সোনোযোয়  ১ ০১৭২৭২৪৬০৪৬  

০৩ জরুযো খোতুন  ZORURA KHATUN  সভোাঃ ফোফলু ইরোভ  সভোাঃ আনজজুর ইরোভ  আনজভো সফগভ  ৮২০০৫১৫৫৮৬ সোনোযোয় ১  ০১৭৩৭৪০৫০৯৯  

০৪ বুরবুনর আক্তোয  BULBULY AKTER  সভোাঃ আনজোরুর ইরোভ  ইনরয়োছ আরী  োজজযো সফগভ  ১৯৯২৭৩১১৫৯৫০০০২০৩ সোনোযোয় ২ ০১৭৭৩৪৭২৯৬৭  

০৫ সভোছোাঃ রুভো আক্তোয  MST. RUMA AKTER  সভোাঃ আবু োঈদ  সভোাঃ আাঃ যনদ  সভোছোাঃ োনচনো সফগভ  ৭৩৫৬৮২৫২০৩ খোটুনযয়ো  ৩  ০১৭৬১৩৯১১৬৫  

০৬ সপোরী সফগভ  SHEFALI BEGUM  জোনকরুর ইরোভ  আব্দুর রনতপ  োনরভো সফগভ  ১৯৯৩৭৩১১৫৯৫০০০০৬০ সোনোযোয় ১ ০১৭৯৪১৮৯৮২০  

০৭ োযনভন আক্তোয  SARMIN AKTER  সভোাঃ যনপক ইরোভ  কোভরুজ্জোভোন  কননুয সফগভ  ১৫৪০৫১৪০৯৪৫ সোনোযোয় ১ ০১৭২২০৯২২৮৮  

০৮ ভোোফুজো খোতুন  MAHAFUJA AHATUN  আননছুয  নুয ইরোভ  সয়োযো সফগভ  ৫৫৫২৬২৬০৫২ সোনোযোয় ২ ০১৭৩১২৯৯৩৭৩  

০৯ ভোোফুজো আক্তোয  MAHFUJA AKTER  সভোাঃ ভজয়জ উনিন  মৃত ভনপজুর ইরোভ  মৃত আনজুয়োযো সফগভ ১৯৫৬৪৬৫৮৩৩ সোনোযোয় ২ ০১৭৭৬৮০৩৬৮০  

১০ সভোছোাঃ নুফোনু  MISS. NUR BANU  সভোাঃ ভনভনুয যভোন  সভোাঃ আনভনুয যভোন  সভোছোাঃ ছোজরো ফোনু  ৬৪৫৬৪৯৬৮৭৩ সোনোযোয় ২ ০১৭৭১৫৫৯৫২১১   

১১ সভোছোাঃ যোনিনো আক্তোয  MOST RABENA AKTER  নযফুর ইরোভ  আাঃ যনভ  নদো সফগভ  ৮২৩৮৫৬৭১৩৮ সোনোযোয় ২ ০১৭৭৩৩১৭৭৮০   

১২ সভোছোাঃ ভননযো আকতোয  MONIRA AKTER  সভোাঃ সফরোর সোজন  নভজোনুয  নুযফোনু  ৮২৫৬৭৯৬৯৪০ সোনোযোয় ২ ০১৭৬৪৯৮৯৩২৭   

১৩ জোনভরো আক্তোয  JAMILA AKTER  আনকুয যভোন  আাঃ গফুয  আযনজনো  ৭৩৫৬৭৮৯৩২৬ খোটুনযয়ো  ৩ ০১৭৪৮৮৩৭৮৩৬  

১৪ সভোছোাঃ ভয়নো আক্তোয  MST. MOYNA AKTER  সভোাঃ োজ্জোদ আরী  সভোাঃ আব্দুর ভনজদ  সভোছোাঃ যনদো সফগভ  ৩৭৫৮৩১৩৬৯২ খোটুনযয়ো  ৩ ০১৭৩৫৯৭৬৪২০  

১৫ সভোছোাঃ নরন সফগভ  Mst Lipi Begum  সভোাঃ নুযর ক  সভোাঃ আব্দুর ক  সভোছোাঃ যওন আযো  ৭৩১১৫৯৫৮৩৯৭৭৭ খোটুনযয়ো  ৩ ০১৭৭৩২৭৯৪৭১  

১৬ রুনফ আক্তোয  RUBY AKTER  সভোাঃ আননছোয যভোন  সভোাঃ যনপকুর ইরোভ  সভোছোাঃ সজোনো সফগভ  ৪১৫৪৩৮৩১৮৮ খোটুনযয়ো  ৩ ০১৭৪৮৪২১১৭৮  

১৭ সজোনো সফগভ  ZOSNA BEGUM  সভোাঃ আযোফুর  জরভোন আরী  োজজযো সফগভ  ৩৩১৩০৪৭০৭৭৯১৭ খোটুনযয়ো  ৩ ০১৭৫৬০৭৯৭০৬  

১৮ সভোছোাঃ োনপজো সফগভ  Mst Hafija Begum  সভোাঃ ভনজবুর ইরোভ  তপোজ্জর  সভোছোাঃ োনভদো সফগভ  ৭৩১১৫৯৫৮১৭৩৪৬ খোটুনযয়ো  ৩ ০১৭৭০৩৯৬৩৭৮  

১৯ উজে োনন  UMME HANI  আরভ  সগোরোভ নুয  মৃত জজফদো খোতুন  ১৯৯৫৭৩১১৫৯৫০০০৪০০ খোটুনযয়ো  ৪ ০১৩০৫১৮৪০৫৯  

২০ সভোছোাঃ নরভো খোতুন  MOST. LIMA KHATUN  সভোাঃ জোোঙ্গীয আরভ  সভোাঃ যনপকুর ইরোভ  সভোছোাঃ ভনজযনো খোতুন  ১৯৯৫৭৩১১৫৯৫০০০২৭৬ খোটুনযয়ো  ৪ ০১৭৭৩৮৫০৬৫২  

২১ সভোছোাঃ রোকী সফগভ  MOST. LUCKY BEGUM  সভোাঃ যনদুর ইরোভ  সভোাঃ আনভনোয যভোন  সভোাঃ নফউটি সফগভ  ১৯৯২৭৩১১৫৯৫০০০৪০৩ খোটুনযয়ো  ৪ ০১৭২২৬২৪৭৮৯  

২২ সভোছোাঃ ভোোবুফো আক্তোয  MOST. MAHABUBA AKTER  সভোাঃ আরভগীয  সভোাঃ ভবুর ইরোভ  সভোছোাঃ ভোজরকো খোতুন  ১৯৯৪৭৩১১৫৯৫০০০৪২০ খোটুনযয়ো  ৪ ০১৭৭০৮২০৬৫০  

২৩ আো ভনন  ASA MONY  সভোাঃ ভোবুফ আরভ  আতোউয যভোন  ভোজজদো খোতুন  ১৯৯৮৭৩১১৫৯৫০০০১২৪  খোটুনযয়ো  ৪ ০১৭৭৩৭৮৩৮৮৬  

২৪ নফউটি আক্তোয   Beuti  Akter  জোনকরুর ইরোভ  োজচন আরী  তভনজরো  ৭৩১১৫৯৫৮১২৬৪৬ খোটুনযয়ো  ৪ ০১৭৩৮৫৫৪৫১৮   

২৫ সভোছোাঃ সভোযছোনরনো সফগভ  MST. MORSHALINA BEGUM  সভোাঃ ভোযোর যভোন  সভোাঃ জনোফ আরী  সভোছোাঃ সভোস্তোনকভো  ১৯৯৫৭৩১১৫৯৫০০০৩৯৯ খোটুনযয়ো  ৪ ০১৭৬৬৬৩৩৫২১  

২৬ ফকুর যোনী যোয়  Bakul Rani Roy  প্রকো চন্দ্র যোয়  ধযনী কোন্ত যোয়  প্রজভোনদনী যোয়  ১৫০৪২৫০৬১২ ককনগরো  ৫ ০১৭৮০৬২০১৮৫   

২৭  যস্বনত ফোরো  SORASOTI BALA  তন চন্দ্র  জজগ যোয়  োনন্ত যোনী  ১৯৯২৭৩১১৫৯৫০০০১৬১ ককনগরো ৫ ০১৭৩৮৬৪৮৬০৭  

২৮ সভোছোাঃ পনযদো ফোনু  Mst Farida Banu  সভোাঃ নযজুর ইরোভ  ছোজযোয়োয  সভোছোাঃ নপজযোজো  ৭৩১১৫৯৫৮৪২০৬৩ ককনগরো ৫ ০১৭৫৯৩৮৬৪৯১  

২৯ সভোছোাঃ নুয ফোনু  Mst Nur Banu  সভোাঃ যনদুর ইরোভ  একযোমুর ক  সভোছোাঃ যোনদো  ৭৩১১৫৯৫৮১২৭৪৫ দলুয়ো  ৫ ০১৭৮৮১০৯৪৭২  

৩০ ননভতো যোনী  NOMITA RANI  ভোনু যোভ  োরোনু  ভোরনত যোনী  ১৯৯৪৭৩১১৫৯৫০০০১১৩ দলুয়ো  ৫ ০১৭৪৩৩৯২৫৭৮  

৩১ রুোরী আক্তোয  RUPALY AKTER  ভোবুয যভোন  জয়নোর আজফদীন  পোজতভো সফগভ  ১৯৯৩৭৩১১৫৯৫০০০২৪৩ দলুয়ো  ৫ ০১৭১০৩২২৪৫৭  

৩২ সভোছোাঃ নোনগ য আক্তোয  Mst Nargis Akter  সভোাঃ আইনুর ক  ননফয আরী  সভোছোাঃ জোোনোযো  ৭৩১১৫৯৫৭৭৩৩৫৫ জোনভয ফোড়ী  ৬ ০১৭১০২৮৩৯১৪  

৩৩ সভোছোাঃ ভোমুদো সফগভ  Mst. Mahmuda Begum  সভোাঃ নভরন নভয়ো  ছুফোোন  সভোছোাঃ আনজনো  ৭৩১১৫৯৫৭৭৩৪৯৪ জোনভয ফোড়ী  ৬ ০১৭৫১১৭৭৩২৬   

তারিখঃ-  



৩৪ মুক্তো সফগভ  Mukta Begum  সভোাঃ সভোনতোোরুর  যভোন  সভোছোাঃ জোোনোযো  ৭৩১১৫৯৫৮০০৮২৩ জোনভয ফোড়ী  ৬ ০১৭৫৫১৪৬৩৮৪  

৩৫ কজভোনরনী  Kamolini  ফনিভ যোয়  ভজনোযঞ্জন যোয়  জয়নন্ত যোনী  ৭৩১১৫৯৫৭৫৮৫৮৫ জোনভয ফোড়ী  ৬ ০১৭৫৫১৬৩৪৯৯  

৩৬ শ্রীভনত পুষ্প যোনী  SRIMOTI PUSPO RANI  কভর চন্দ্র যোয়  অযনফন্দু যোয়  জয়নন্ত যোনী  ১৯৯৫৭৩১১৫৯৫০০০০২২ জোনভয ফোড়ী  ৬ ০১৭৪১৫১৭৬০৩  

৩৭ সভোছোাঃ ভভতো আক্তোয  MOSA. MOMOTA AKTER  আব্দুয যনভ  সভোনতোচ আরী  সভোছোাঃ ভজভনো খোতুন  ১৯৯২৭৩১১৫৯৫০০০৩১৩ জোনভয ফোড়ী  ৬ ০১৭৭৩০১৯৬৪৫  

৩৮ সভোছোাঃ মুক্তো সফগভ  MOSA. MUKTA BEGUM  আনভনুয যোভন  এহুদোয  সভোছোাঃ পোজতভো সফগভ  ১৯৯০৭৩১১৫৯৫০০০২১১ জোনভয ফোড়ী  ৬ ০১৭৩২৮৪৪৪৩৫  

৩৯ তোজনভন আক্তোয   TAJMIN AKTER  সভোাঃ ভননরুর ইরোভ ফোবু  তনদুর ইরোভ  রোইরী সফগভ  ৬০০৪৪২৭৭৭৬ জোনভয ফোড়ী  ৬ ০১৭৩৫৬৬৬৬৪৬   

৪০ সনোরী যোয়  NEPALY ROY  শ্রীফো চন্দ্র যোয়  নজযন্দ্র নোর্  আযনত যোয়  ১৯৯৮৭৩১১৫৯৫০০০১০৯ জোনভয ফোড়ী  ৬ ০১৭৪৪৩২৬৭০৫  

৪১ সভোছোাঃ ছোরভো সফগভ  MST SALMA BEGUM  জোনভয়োয যভোন  সভোাঃ ভজয আরী  সভোছোাঃ পোযজোনো খোতুন  ৭৭৭৭০৪১৮৬৯ জোনভয ফোড়ী  ৬ ০১৭৬২১৩১৩৩০  

৪২ সভোছোাঃ আজনোয়োযো সফগভ  Mst Anoyara Begum  সভোাঃ জোোঙ্গীয আরভ  সভোাঃ ইদু ভোমুদ  সভোছোাঃ পযজোনো সফগভ  ১৯৮৬৭৩১১৫৯৫৮৪৪৫০০ জোনভয ফোড়ী  ৭ ০১৭০৫৮১৩৮৫১  

৪৩ ছনফতো যোনী  Sobita Rani  তুলোয চন্দ্র  সকফ চন্দ্র যোয়  সজোনো যোনী  ৭৩১১৫৯৫৮৪৪৯৬৩ জোনভয ফোড়ী  ৭ ০১৭৩৭৮৯৩৮৩৮  

৪৪ সভোছোাঃ ভকজছদো সফগভ  Mst Maksheda Begum  সভোাঃ আবু োইজয়দ  ভকজছদ আরী  সভোছোাঃ যোজফয়ো সফগভ  ৭৩১১৫৯৫৮৪৪২৯৮ ফড়গোছো  ৭ ০১৭৯৬১৭৬৪৫১  

৪৫ শ্রীভনত নযনো যোনী যোয়  SREEMOTI RINA RANI ROY  শ্রী যঞ্জন যোয়  ভঙ্গলু  শ্রীভনত সগোল্লোী যোনী  ১৯৯২৭৩১১৫৯৫০০০২৯৩ ফড়গোছো  ৭ ০১৯০৮১৭৯০৭৯  

৪৬ শ্রী দুরন যোনী  Sree Dulpy Rani  শ্রী ভূজন চন্দ্র   শ্রী সপরোনী  ৭৩১১৫৯৫৮৪২১৭০ ফড়গোছো  ৭   

৪৭ আপছোনো আক্তোয  Afsana Akter  পনযদুর ইরোভ  সভোাঃ আকফয আরী  আয়ো সফগভ  ১৯৯৯৭৩১১৫৯৫৮৪৪৭৫৫ ফড়গোছো  ৭ ০১৭৩৮৩৪৩৬৬২  

৪৮ কৃষ্ণো যোনী যোয়  KRISNA RANI RAY  নফস্নু যোয়  প্রদী কুভোয যোয়  অজজো ফোরো  ২৪০৬৮৩৩৯৬৮ ফড়গোছো  ৮ ০১৭৩৭১৬৭৭২৮  

৪৯ সভোছোাঃ ছনকনো  MOSS. SOKENA  সভোাঃ আজোোরুর ইরোভ  আরী সোজন  ছোজরো  ৫৫৫৬৮১১৬৫০ ফড়গোছো  ৮ ০১৭৪৩২৩৫৩৪৬  

৫০ ছনফ যোনী  Chabi Rani  যফীন্দ্রনোর্ যোয়  গজজন যোয়  বোযতী ফোরো  ৭৩১১৫৯৫৮১৬৮০৮ ফড়গোছো  ৮ ০১৭৩৮০৮৭০৪৯  

৫১ অননতো যোনী   ANITA RANI  নফপ্লফ চন্দ্র যোয়  অতুর চন্দ্র যোয়  রতো যোনী  ৫৫১৮২৭৪৫৪২ ফড়গোছো  ৮ ০১৭২৩৪৩৯৩৮০  

৫২ সভোছোাঃ ছনকনো খোতুন  MOST. SOKINA KHATUN  সভোাঃ ননফয  নুরু  যজকয়ো সফগভ  ১৯৯৪৭৩১১৫৯৫০০০২২৫ ফড়গোছো  ৮ ০১৭৭৩১০৫৬০০  

৫৩ সভোছোাঃ নরো আক্তোয  Mst Shela Aktar  সভোাঃ নুয নফী  পোরুক োওরোদোয  সভোছোাঃ নোনগ য সফগভ  ৭৩১১৫৯৫৮১৬০৬৪ ফড়গোছো  ৮ ০১৭২৫৪৯৮৪৪০  

৫৪ শ্রীভনত সূজোতো যোনী  SREEMOTI SUJATA RANI  প্রবোত চন্দ্র যোয়  যৎ চন্দ্র যোয়  প্রনতভো যোনী  ১৯৯৩৭৩১১৫৯৫০০০২৬৭ ফড়গোছো  ৮ ০১৭৬১১৪২০৬  

৫৫ শ্যোভরী যোনী যোয়  SHYMLY RANI ROY  সুনীর চন্দ্র  নজযন চন্দ্র যোয়  নফজনোদীনন যোনী  ১৯৯৩৭৩১১৫৯৫০০০২৭৯ ফড়গোছো  ৮ ০১৭২২৭২১৪৯৯  

৫৬ শ্রীভনত ন্ধ্যো যোনী যোয়  Sreemoti Sandha Rani Roy  শ্রী নভন্টু যোয়  ধওরো ফভ যন  শ্রীভনত কোছু ফোরো  ৭৩১১৫৯৫৮১৬৬৫৫ ফড়গোছো  ৮ ০১৭৭০৯০২৫৮৮  

৫৭ শ্রীভনত সোনোরী যোনী  Sreemoti Sanali Rani  শ্রী জনরভ কুভোয  উজন যোয়  নফজধো ফোরো  ৭৩১১৫৯৫৮১৬৬৪৮ ফড়গোছো  ৮ ০১৭২০৫৮৫০৫৫  

৫৮ সভোছোাঃ ভননযো সফগভ  MOST. MONERA BOGUM  আইয়ুভ আরী  সভোাঃ সুরতোন আরী  সভোাঃ সভোনভনো সফগভ  ৭৩৫৫৫৩৪৪০০ ফড়গোছো  ৮ ০১৭৬৮৬২৫৫০৪  

৫৯ সযনজনো  RAJINA  সভোাঃ তনদুর ইরোভ  এজোজুর  ভোযনজনো  ৯১১৬৬৩৮৮৫০ ফড়গোছো  ৯ ০১৭৩৮৭৩২০৫৭  

৬০ োন্তনো যোনী  SANTONA RANI  সুজন চন্দ্র যোয়  সুনীর চন্দ্র  সজোৎস্নো যোনী  ১৯৯৬৭৩১১৫৯৫০০০০১৬ ফড়গোছো  ৯ ০১৭৪৭৬৭৫৩৯৫  

৬১ সভোছোাঃ আছভো খোতুন  Mst Asma Khatun  সভোাঃ আনন আরী  আব্দুর রনতপ  সভোছোাঃ আজনোযো সফগভ  ৭৩১১৫৯৫৮১৪৫৮২ ফড়গোছো  ৯ ০১৭৭৩৮২১৭১৫  

৬২ নীতো যোনী  NITA RANI  যোখর যোয়  যোখোর চন্দ্র  নগনযফোরো  ৬৯০২৫৯৪৯৪১ ফড়গোছো  ৯ ০১৭২৭০৬৮০৮৩  

৬৩ গীতো যোনী  GITA RANI  উচ্চজদফ যোয়  হুনযদো  দীজনো ফোরো  ১৯৯৩৭৩১১৫৯৫০০০০৫৬ ফড়গোছো  ৯ ০১৪০০৩৬৯৯৯১  

৬৪ ফনফতো যোনী  BOBOTA RANI  শ্রী কৃষ্ণ যোয়  নয দ  শ্রীভনত োধনো যোনী  ১৯৯৪৭৩১১৫৯৫০০০০০৭ ফড়গোছো  ৯ ০১৭৩৭৭৬৪৪২৭  

৬৫ কব্যতো যোয়  Saibbata Roy  প্রদী চন্দ্র যোয়  ভোননক  ফোনন্ত যোয়  ১৯৯১৭৩১১৫৯৫০০০১৮১ ফড়গোছো  ৯ ০১৭৯৬৯৭২৭১৮  

৬৬ সভোছোাঃ নোজনভনো আক্তোয  MST. NAZMINA AKTAR  সভোাঃ চযন ইরোভ   সভোাঃ অনভজ উনিন  সভোছোাঃ োজজযো খোতুন  ১৯৯৯৭৩১৬৪১৮০০০২৩৭ ফড়গোছো  ৯ ০১৭২১৪০০৭১৩  

৬৭ রোকী আক্তোয  LAKI AKTER  আবু োঈদ  কোওছোয আরী  যনদো আক্তোয  ৫১০৬৬৩৭৩৩২ ফড়গোছো  ৯ ০১৭৫৩১৫৯১০৪  

৬৮ সভোছোাঃ মুক্তো সফগভ  Mst Mukta Begum  সভোাঃ নজরুর আরী  আনজোরুর  সভোছোাঃ অনভছো সফগভ  ৭৩১১৫৯৫৮১৩৪২০ ফড়গোছো  ৯ ০১৭৩১৬৫০১০৮  

৬৯ তোী যোনী  TAPSI RANI  শ্রী প্রবোত চন্দ্র যোয়  জন্তোল যোয়  নভননত যোনী  ১০২৬৩২৩৬৬৫ ফড়গোছো  ৯ ০১৭৮৮১৬০৩৫২  

৭০ যত্নো যোয়  RATNA ROY  অনভ যোয়  নফশ্বনজৎ যোয়  বুজরো যোয় ৩৭৫৫১২০৪৫২ ফড়গোছো  ৯ ০১৭৯২৯৪৬৩০৩  

৭১ শ্রীভনত সদফী যোনী  SREE MOTI. DEBI RANI  কৃষ্ণোদ যোয়  শ্রী জগনি যোয়  শ্রীভনত স্বযনদনী যোনী  ৬৯০৬৫৫১৩৮৪ ফড়গোছো  ৯ ০১৭৬৬৫৮৩২৮৫  

৭২ সভোছোাঃ অনরভো আকতোয  Mst Alima Akter  সভোাঃ আোদুর ইরোভ  সভোাঃ অনরয়োয যভোন  সভোছোাঃ ছনয়ো সফগভ  ১৯৯১৭৩১১৫৩৮০০০২০০ ফড়গোছো  ৯ ০১৭৩৮৩৪৫৭৭২   



৭৩ সভোছোাঃ ভোমুদো সফগভ  Mst Mahamuda Begum  সভোাঃ যোনি সোজন  আাঃ জনয  সভোছোাঃ সনরনো  ৭৩১১৫৯৫৮১৭৪১১ ফড়গোছো  ৯ ০১৭৮০১০৩৭১৫  

৭৪ সভোছোাঃ নযমু আক্তোয  MST. RIMUAKTER  আনদুর ইরোভ  সভোাঃ রুহুর আভীন  সভোছোাঃ পোজতভো সফগভ  ১৯৯৩৭৩১১৫৯৫০০০৩৩৯ ফড়গোছো  ৯ ০১৭২৩৬৪৮৩০০   

৭৫ সভোছোাঃ োযবীন  আক্তোয  Mst. Parvin Akter  সভোাঃ আপজোর সোজন   রুনফনো খোতুন  ৫১০৬৬৯১৮৪২ ফড়গোছো  ৯   

৭৬ সভোছোাঃ োজপজো খোতুন আনখ  Mst. Hafeja Khatun  সভোাঃ আনকনুয যভোন  সভোাঃ োনপজুর ক  সভোছোাঃ তনভনো সফগভ   খোটুনযয়ো  ৪   

৭৭ সভোছোাঃ নযপো আক্তোয  Mst. Shorifa Akter  সভোাঃ ভননয সোজন   সভোছোাঃ সযনজয়ো   সোনোযোয়  ১   

৭৮ সভোছোাঃ রুনজনো সফগভ  Mst. Rujina Begum  সভোাঃ সদজরোয়োয সোজন  সভোাঃ নরয়োকত  সভোছোাঃ ভোোবুফো সফগভ   জোনভয ফোড়ী  ৬ ০১৭৫০২৮৬২৮৫  

৭৯ সভোছোাঃ নরো আক্তোয  Mst. Lipa Akter  সভোাঃ অনদুর ইরোভ   সভোছোাঃ োনদো সফগভ   খোটুনযয়ো  ৩   

৮০  নুয জোোন সফগভ   NUR JAHAN BEGUM  সভোাঃ আরোনভন  লুৎপয যভোন  আনজুআযো সফগভ  ১৯৯৪৭৩১১৫৩৮০০০২৭২ সোনোযোয়  ২ ০১৭৮৮২৬১৯৫৮  

৮১ ভোসুভো খোতুন  MASUMA KHATUN  আব্দুর আরী  অনরয়োয  পনজরো খোতুন  ১৯৮৬৭৩১১৫৯৫০০০০১৪ খোটুনযয়ো  ৪ ০১৭৩৭৬৪২৩৪৪  

৮২ সভোছোাঃ রুনফনো আক্তোয  MST. RUBINA AKTER  সভোাঃ যভজোন আরী  সভোাঃ আয়ুফ আরী  সভোছোাঃ তোননজরো খোতুন  ৩৭০৬০৭৯১৯৫ ফড়গোছো  ৯ ০১৭৫৬৭৩১২৯৫  

৮৩  সভোছোাঃ রুনফ আক্তোয  MST. RUBI AKTER  আনজজুর ইরোভ  নদুর  সভোছোাঃ যোজনো খোতুন  ১৯৯৯৭৩১১৫৯৫০০০৩৪৬ ফড়গোছো  ৯ ০১৭৫৬৭৩১২৯৫   

৮৪  আপোনো আক্তোয নভনন  AFSANA AKTER MINI  নুয আরভ  

 

আনভনোয যভোন  সভোছোাঃ সফফী সফগভ  ১৯৯৫৭৩১১৫৯৫০০০৩০০ জোনভয ফোড়ী  ৬ ০১৭৮৫৩৩৯২৮৭   

     

  


