
৯নং সোনোরোয় ইউননয়ন পনরদ কোয যোয় 

উপজজোাঃ স োমোর, সজোাঃ নীফোমোরী । 

২০২০-২০২১ইং অথ য বছজরর দনরদ্র মো’র জন্য মোতৃত্বকোীন ভোতোর নোজমর তোনকোাঃ-  

ক্রাঃ 

নং  

উপকোর সভোগীর নোম  ইংজরনজ নোম  স্বোমী  নপতোর নোম  মোতোর নোম  জোতীয় পনরচয় পত্র নং  গ্রোম  ওয়ো য নং  সমোবোই নং  মন্তব্য  

০১ সমোছোাঃ নলনরনো সবগম  Shirina begom  সমোাঃ োোনুর রমোন  সমোাঃ োইদু ইোম  সমোছোাঃ রনমো সবগম  ৫৯৬৭৫৯০৪৫৫ সোনোরোয়  ১ ০১৭৩৩৮২৮৫৪৬  

০২ সুমনো আক্তোর  Sumona akter  সমোাঃ মনলউর রমোন  সমোাঃ আনমনুর রমোন  সমোছোাঃ রনমছো সবগম  ৭৩৪০২০৩৬০৮ সোনোরোয়  ১ ০১৭৯৫০০৮৪৭২  

০৩ সমোছোাঃ সগোোপী সবগম Mst golapi begum সমোাঃ আব্দু আনজজ  সমোাঃ নুরুজ্জোমোন  সমোছোাঃ আয়লো সবগম  ৯৫৭০৯৩২৮৬৪ সোনোরোয় ১  ০১৭৪১২২০৬০৩  

০৪ সমোছোাঃ সুরভী জোোন  Mst surovi jahan  সমোাঃ োইদু ইোম  আব্দু ক  সমোছোাঃ রতনো সবগম  ১৯৯১৭৩১১৫৯৫০০০৪৫১  সোনোরোয় ১ ০১৭৩৭৭৩৯৮৩৫  

০৫ সমোছোাঃ নুরজোোন সবগম  Mst nurjahan begum  সমোাঃ বোবু নময়ো  সমোাঃ বনদউজ্জোমোন  সমোছোাঃ মোজকো বোনু  ২৩২৩৬৫২২৮০ সোনোরোয়  ১ ০১৭৪৬০০৯০৯২  

০৬ রুমোনো আক্তোর  Rumana akter  ওমর ফোরুক  সমোফোজ্জ সোজন  োনছনো সবগম  ১৯৯৮৭৩১১৫৯৫০০০১৮২ সোনোরোয় ১ ০১৭৯২৮৭৪৭৯২  

০৭ সমোছোাঃ মোোফুজো আক্তোর  Mst mahafuja akter  সমোাঃ জহুরু ইোম  সমোাঃ মনতোোরু ক  মুক্তো সবগম  ১৯৬৩৮৬৫৯০০ সোনোরোয় ২ ০১৭৬২৯৪৮৫৮৩  

০৮ সমোছোাঃ আনজদো সবগম  Mst azija begum  সমোাঃ আবু কোোম  সমোাঃ আনজজু ইোম  সমোছোাঃ নননমো সবগম  ৭৮০২৬২৭৩৯৩ সোনোরোয় ২ ০১৭৩৭৮৩৫৭০১  

০৯ সমোছোাঃ লোপো খোতুন  Mst shapla khatun  সমোাঃ আইনু ইোম  সমোাঃ আইনু ইোম  সমোছোাঃ োজজরো খোতুন  ১৯৭২৭৩১১৫৯৫০০০০০২ সোনোরোয় ২ ০১৩০৪৬২২৮৪৩  

১০ মুক্তো আক্তোর  Mukta akter  সমোাঃ নুর আম  মনন আী  সরনজয়ো সবগম  ২৪০৬৫২৭১৪৯ খোটুনরয়ো  ৩ ০১৭২৫৭৪০৬০৯  

১১ সমোছোাঃ োকী আক্তোর  Mst laki akter  সমোাঃ জোননুর ইোম  সমোাঃ সমোজোজে ক  সমোছোাঃ তুনো সবগম  ১৯৯৩৭৩১১৫৯৫০০০৪৭৪ খোটুনরয়ো  ৩ ০১৭৪৪৮৩৭৬৫৯  

১২ নরক্তো  Rikta  সমোাঃ োইদোর রমোন  সমোাঃ সমোস্তোনফজুর  সমোছোাঃ মনজযনো সবগম  ২৪১৩৮০৮৩৫৯ খোটুনরয়ো  ৩ ০১৭২৪৫২৩৭৬২  

১৩ আছমো আক্তোর  Ashma akter  সমোাঃ ইউনুছ আী  সমোাঃ আমজোদ সোজন  সমোছোাঃ পোরু সবগম  ১৯৯৬৭৩১১৫৯৫০০০৪৮৬ খোটুনরয়ো  ৩ ০১৭২৩৬৬৩৮৬৬  

১৪ নলনরন আক্তোর  Shirin akter  এ,টি,এম,জুজয় আক্তোর  নরোজু ইোম  সরনজনো সবগম  ৩৭৫২৬১৭১৮৭ খোটুনরয়ো  ৩ ০১৭৯২৮৪৯৭৭৭  

১৫ োরনমন সুতোনো  Sarmin sultana  রনফকু ইোম  সমোাঃ োোতোব  সমোছোাঃ রনমো  ৮৭০৫৮৭৮৩৭২ খোটুনরয়ো  ৩ ০১৭৯৭৬২৫১১৫  

১৬ সমোছোাঃ সরখো আক্তোর  Mst rekha akter  আমগীর ইোম  সমোাঃ কমজপ োঈ  সমোছোাঃ সমোজল যদো সবগম  ৭৩৬৩৬২০৫৪৮ খোটুনরয়ো  ৪ ০১৭৭৯০৫৮১৪৯  

১৭ োনবনো সবগম  Sabina begum  লমজর আী  োইদুর রমোন  আজমো খোতুন  ১৯৯২৭৩১১৫৯৫০০০৩৫০ খোটুনরয়ো  ৪  ০১৭৩৮৫০৩৩২৭  

১৮ আয়লো নছনিকো  Ayash siddika  নুর আম  তোনমো সবগম  নুর আম  ২০০২৭৩১১৫৯৫০০০১০৭ ককনগো   ৫ ০১৩১১৯৫০৩৩৭  

১৯ ইয়োছনমন আক্তোর  Eyashmin akter  জুজয় ইোম  সমোাঃ সরজোউ ইোম  সমোছোাঃ োনদ সবগম  ৩২৯৫১৫৮২৫১ ককনগো   ৫ ০১৭৮৫৩১৩২২৮  

২০ সুব যনো আক্তোর  Suborrna akter  সমোাঃ রনফকু ইোম  সমোাঃ বুবু ইোম  সমোছোাঃ গুজোরো সবগম  ১৯৯৫৭৭১৩৪৪৭০০০২৪৮ জোনমর বোড়ী  ৬ ০১৭৫০৭৫১৭৯৯  

২১ লোোনোজ আক্তোর রুমো  Sahanaj akter ruma  আব্দু আনম  আব্দু বোনক  সমোছোাঃ আনলদো সবগম  ১৯৯৪৭৩১১৫৯৫০০০৫৭৮ জোনমর বোড়ী  ৬ ০১৯৫৬০৯০০৪২  

২২ সমোছোাঃ সরলমো আক্তোর  Mst reshma akter  সমোাঃ োইফু ইোম  মৃত রব্বোনন  সমোছোাঃ মজজছনো খোতুন  ২৮৬৩৬৭৭৫৯৩ জোনমর বোরী  ৬ ০১৭২৪৮০৬০৩৩   

২৩ সমোছোাঃ আনখমনন আক্তোর  Mst akhimoni akter  সমোাঃ রজবোী  আনরফু ইোম  সপয়োরো সবগম  ১৯৯৭৭৩১১৫৯৫০০০০৭১ জোনমর বোড়ী  ৬ ০১৭৪৪৪৫৪১৩২  

২৪ নবথী রোনী রোয়  Bithi rani ray  সুকুমোর রোয়  ননরঞ্জন রোয়  জয়ন্তী রোণী  ৪৬৫২৬৪৭৩৮১ জোনমর বোড়ী  ৬ ০১৭৩৩০২৯৯৩৩  

২৫ শ্যোমী রোনী রোয়  Shamoli rani ray  সখোকন চন্দ্র রোয়  অভয় চন্দ্র রোয়  পুষ্প রোনী রোয়  ১৯৯১৭৩১১৫৯৫০০০২৮৬ জোনমর বোড়ী  ৬ ০১৭৩৭২৭৪৫৭২   

২৬ নদপো মনন রোনী  Dipa moni rani  অন্তর রোয়  মৃত নজগন্দ্র রোয়  শ্রীমনত দীজনো বোো  ৭৮১৩৬৭৬৫১২ বড়গোছো  ৭ ০১৩১৮০৭৭৬৭৪  

২৭  শ্যোমী রোনী  Shamoli rani  শ্রী অম কুমোর রোয়  ফটিক রোয়  োনবত্রী রোনী  ৩৭২০৭৫৪৭০৮ বড়গোছো  ৭ ০১৭৩৮১৫৭৯৩৮   

২৮ নতো রোনী  Lolita rani  নদপু রোয়  সুজলন চন্দ্র রোয়  প্রনতমো রোমী  ৮৭০২৬৬৩৮৪৩ বড়গোছো  ৮ ০১৭৭৪৬৩৮১২৩  

২৯ ফুতী রোনী  Fulti rani  ফুজশ্বর রোয়  সপ্রমরী চন্দ্র  কুনতী বোো  ৭৩৫৬৭৪৩৭৫২ বড়গোছো  ৮ ০১৭৯৬৯৩৮৩০০  

৩০ দীপো রোী রোয়  Dipa rahi ray  কনক রোয়  ব্রজজন্দ্র নোথ রোয়  সদবী রোনী রোয়  ৭৩০৭৭৮৯৫১৬ বড়গোছো  ৯ ০১৭৪৩৩৪৮৫৩৪  

৩১ গীতো রোনী রোয়  Gita rani ray  নরপন রোয়  জরন্দ্র নোথ রোয়  পুষ্প রোনী দো  ১৯৯০৭৩১৬৪৮২০০০২৩৯ বড়গোছো  ৯  ০১৭৫১৩০০৪৩৮  

৩২ সুমনো পোরভীন  Sumona parvin  সমোাঃ সমোতোজব সোজন সমোাঃ তোজরু ক  সমোছোাঃ সমজনো খোতুন  ১৯৯৮৭৩১১৫৯৫০০০২০৬ খোটুনরয়ো  ৪ ০১৭০৬৮৬৪৮৫৮  

৩৩ উজে োনববো  Umme habiba  সবো  সমোাঃ োইদু ইোম সমোছোাঃ জোোনোরো সবগম  ১৯৬৩৮০২৩৪১ জোনমর বোড়ী  ৬  ০১৭৭৪৬৫৭৪৩৩  

তারিখঃ-  



৩৪ ফনজো সবগম  Fojila begum  সমোাঃ মনমনুর রমোন  ফজলু নময়ো  আরনজনো খোতুন  ৮১৭৩৮১০৭৮৯ জোনমর বোড়ী  ৬ ০১৭৯৯১৬২৩৫৮  

৩৫ সমোছোাঃ মনজযনো সবগম Mst morjina begum  সমোাঃ নুরুজ্জোমোন  সমোাঃ নুরুজ্জোমোন মনু  সমোছোাঃ ফুজোন ৭৩১১৫৯৫৭৭৩৩১২ জোনমর বোড়ী  ৬  ০১৭৭২১২৬৩৯০  

৩৬ শ্রীমনত ননরতী রোনী  Sremoti niroti rani  নচত্র চন্দ্র  শ্রী নচত্র চন্দ্র রোয়  শ্রীমনত জয় রোনী রোয়  ১৯৯৪৭৩১১৫৯৫০০০২৫১ দলুয়ো  ৫ ০১৭৯৩৬২২০৩৯  

৩৭ সুনম  Sumi  সমোাঃ আোনমন ইোম  মৃত োনকম  কমো  ৭৮০৬৮০৮৮৯০ দলুয়ো  ৫ ০১৭৭৮১৮৯১২৩  

৩৮ শ্রীমনত মনমতো রোনী  Sremoti momita rani  শ্রী রোমপদ রোয়  শ্রী জয়চরন রোয়  শ্রীমনত সুনমত্রো রোনী  ১৯৯৬৭৩১১৫৯৫০০০০৩৫ দলুয়ো  ৫ ০১৭৭৩০১৫১১৫  

৩৯ মননকো রোয়  Monika ray ননয় রোয়  অনন্ত রোয়  চোম্পো রোয়  ৬৯১৩৭৫৪৪৮৪ দলুয়ো  ৫ ০১৭০৬৩৭৬৩৬৪  

৪০ সমোছোাঃ রুমো আক্তোর  Mst ruma akter  োগর নময়ো  সমোাঃ সুতোন আী  সমোছোাঃ সুন্দরী সবগম  ৬৯০৬৮০৭৭২৯ দলুয়ো  ৫ ০১৭৩৮৫৮৬৬৬২  

৪১ লোোনোজ পোরনভন  Sahanaj parvin  আনলকুর রমোন  বনছর আী  ওজমো খোতুন  ১৯৯০৭৩১১৫৯৫০০০৩৭৬ দলুয়ো  ৫ ০১৭৭৬৮০৭৪৬১  

৪২ সমোছোাঃ োনবনো ইয়োছনমন  Mst Sabina yasmin  বোবলুর রমোন  বোবলুর রমোন   সুনফয়ো সবগম  ৭৩১১৫৯৫৮১৯১২৩ দলুয়ো  ৫ ০১৭৩৮৭৭০৯০৬  

৪৩ সননো আক্তোর  Selina akter  নদকু ইোম  োনদকু ইোম  আজনোয়োরো  ৭৩১১৫৯৫৭৭৩০৯৮ দলুয়ো  ৫  ০১৭৭৩৪৩০০৫৩  

৪৪ কৃষ্ণো রোনী রোয়  Krishna rani ray শ্রী কম চন্দ্র রোয়  শ্রী ঠোকুর দো  শ্রী নমনতী বোো  ১৫০৬৬৪২০০৮ বড়গোছো  ৭ ০১৭৪৫৮৬৪৭৯৯  

৪৫ সজনমন আক্তোর  Jasmine akter  সমোাঃ আনছোরু ক  জনয়োর রমোন  নবনক সবগম  ৭৭৫১১২৪৭০৭ বড়গোছো  ৭ ০১৭৩৯১৪৮৩৫৪  

৪৬ তৃনি রোনী  Tripte rani  তুোর চন্দ্র রোয়  তুোর চন্দ্র রোয়   ননন বোো  ১৯৯৪৭৩১১৫৯৫০০০১২৬ বড়গোছো  ৭ ০১৭৮৬৯৮৩০৫০  

৪৭ ননরুপমো রোনী রোয়  Nirupama rani roy  ব্রজজো সগোপো রোয়  রবীন্দ্র নোথ রোয়  সরনু বোো রোয়  ২৭১২১৫৪৮৫৮৪৯৯ বড়গোছো  ৮  ০১৭৭৩৩০৪৮৩৩  

৪৮ ফুনত রোনী  Fulti rani  উজপন চন্দ্র রোয়  উজপন চন্দ্র রোয়  নগতো রোনী  ১৯৯৪৭৩১১৫৯৫০০০০৯৬ বড়গোছো  ৮ ০১৭০৬৭২৪৪৬১  

৪৯ তোপী রোয়  Taposhi roy  প্রমদ চন্দ্র রোয়  জয়ন্ত কুমোর  জয়ন্তী রোনী  ৫৫৫৫১৩৫৪৫৭ বড়গোছো  ৮   

৫০  ন রোনী  Doli rani  সগোপো চন্দ্র রোয়  শ্রী রোমোনন্দ রোয়  রস্বনত রোনী  ২০০৩৭৩১১৫৯৫০০০১৩২ বড়গোছো  ৮ ০১৩০৩৪৫৯৫৬৭  

৫১ ইনত রোনী  Eti rani  সুজন চন্দ্র রোয়  নত চন্দ্র রোয়  নমননত রোনী রোয়  ১৯৫২৭৩১৫৬৮ বড়গোছো  ৭  ০১৭৪৫৬৩৫১১৭  

৫২ সমোছোাঃ সমৌসুমী আক্তোর  Mst mousumi akter  সমোাঃ লোজোোন  সমোাঃ মকজছছোর রমোন  সমোছোাঃ রুবী সবগম  ৩২৯১২৪৪১১৩ বড়গোছো  ৭ ০১৭৯৭৬৯৯২৫৮  

৫৩ শ্রীমনত নদিী রোনী  Sreemoti dupti rani  শ্রী মজনোরঞ্জন রোয়  নজজতন রোয়  প্রনমো রোনী  ১৫১৩৬৯০৫৬৮ বড়গোছো  ৭  ০১৭০০৬৭১১৯৮  

৫৪ প্রনতমো রোনী  Protima rani  সকলব রোয়  সখোকো রোম  অন্য বোো  ১০২৮৫১৫৪০৯ বড়গোছো  ৮  ০১৭৮৮২৮৪১০১   

৫৫ সমোছোাঃ তোজনমন আক্তোর  Mst tazmin akter  সমোাঃ ফনরদু ইোম  নজয়োরু ক  মজনোয়োরো সবগম  ১৫১৩৬৬৩৫১৬ বড়গোছো  ৮ ০১৭৭০৫২৮১৮৪  

৫৬ সমোছোাঃ ফোজতমো সবগম  Mst fatema begum  সমোাঃ সোবোন আী  সমোাঃ আইনু ইোম  সমোছোাঃ অনজফো খোতুন  ২৮৬৩৬৭৮৫৬৭ বড়গোছো  ৮  ০১৭৫১৩৮৯৭৯৪  

৫৭ সমোতমোইন্নো আক্তোর  Motmainna akter  সমোাঃ জোনকর আজোদ নমন  সমোাঃ আাঃ গনী  রওলনোয়োরো সবগম  ৬৯০৪৪৫১৮৮৪ বড়গোছো   ০১৭৭৩৩১৭১৭০  

৫৮ কোবতী রোনী  Kolaboti rani  পনরজতোল রোয়  নবম রোয়  প্রনতো রোনী  ৭৩৬৩৬১০০৯৩ বড়গোছো   ০১৭৫০৩০১১৫০  

৫৯ ননপ রোনী  Lipi rani  প্রতোপ চন্দ্র রোয়  রমনী কোন্ত  োমনন রোনী  ৩৭৫৫১২০৩৯৫ বড়গোছো   ০১৭৮২০৩৮২৭৫  

৬০ সমোছোাঃ সজনমন আক্তোর  Mst jesmin akter  সমোাঃ জোোঙ্গীর আম  সমোাঃ জনর উনিন  সমোছোাঃ সুতোনো সবগম  ৪১৫২৫০০৪৭৮ বড়গোছো     

     

  

 

 

  


