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ইউিনয়েনর নামঃ হারা                                                                      পেদর নামঃ তািলকাকারী/গণনাকারী 
 

জন মাির ও হগণনা-২০২১ কে র লালমিনরহাট সদর উপেজলায় আেবদন ত াথ েদর ম  হেত িনে া  াথ গণেক সামিয়ক ভােব বধ াথ  
িহেসেব িবেবচনা করা হেয়েছ। তেব াথ  িনবাচেনর য কান পযােয় অথবা াথ  িনবাচেনর পর কান তর  ধরা পরেল তার াথ তা বািতল বেল 
গ  হেব। (টাইিপং জািনত কান ল-  হেল ইহা পরবত েত সংেশাধন করা হেব)। 

রাল নং নাম িপতার নাম মৗজা/মহ া 
E-৩০০১ িলিপ রানী রায় দঃ মহন রায় আটিবল 
E-৩০০২ িতলক চ  রায় জগিদস চ  রায় আটিবল 
E-৩০০৩ জাহরা ন মাক দা নাসিরন মাঃ মিশউর রহমান আটিবল 
E-৩০০৪ মাছাঃ পসা খা ন মাঃ এচরা ল হক আটিবল 
E-৩০০৫ মাঃ িমজা র রহমান মাঃ মিজ র রহমান আটিবল  
E-৩০০৬ মাছাঃ নাছিরন বগম মাঃ িলয়াকত আলী আটিবল দরপা ল র 
E-৩০০৭ িমজা র রহমান সায়দার রহমান আটিবল দরপা ল র 
E-৩০০৮ মাঃ জািকর হােসন মাঃ মিজবর রহমান আটিবল দরপা ল র 
E-৩০০৯ মাঃ আিত র রহমান মাঃ মিজবর রহমান আটিবল দরপা ল র 
E-৩০১০ মাঃ শাহ আলম মাঃ জেবদ আলী আটিবল দরপা ল র 
E-৩০১১ মাঃ আিজ র রহমান মাঃ মিজবর রহমান আটিবল দরপা ল র 
E-৩০১২ হািবব িময়া র ইসলাম আরািজ চাংগাডারা 
E-৩০১৩ সােহল রানা আ র রিশদ আরািজ চাংগাডারা 
E-৩০১৪ ল আিমন আতাউর রহমান কািজর চওড়া 
E-৩০১৫ মাছাঃ মমতা ইসলাম মায়া আ ল ম াফ আলী কািজর চওড়া 
E-৩০১৬ মাঃ রজাউল হক মাঃ আঃ কালাম কািজর চওড়া 
E-৩০১৭ মাঃ ব ল হােসন মাঃ আঃ সালাম কািজর চওড়া 
E-৩০১৮ মাঃ মন র আলম মাঃ র ইসলাম কািজর চওড়া 
E-৩০১৯ মাঃ মােজ ল ইসলাম মাঃ মনছার আলী কািজর চওড়া 
E-৩০২০ মাঃ বাদশা আলীদ মাঃ শামীম হােসন কািজর চওড়া 
E-৩০২১ হািফ র রহামান মাঃ বাব  িময়া কািজর চওড়া 
E-৩০২২ মাঃ আলমগীর আজাদ মাঃ আকবর আলী কািজর চওড়া 
E-৩০২৩ মাঃ লাভ  সরকার মাঃ শিফ ল ইসলাম কািজর চওড়া 
E-৩০২৪ মাঃ আিবর হােসন মাঃ মনছার আলী কািজর চওড়া 
E-৩০২৫ সািবনা আকদার  সাই ল হক কািজর চওড়া 
E-৩০২৬ নয়ন মিন আিজ ল ইসলাম কািজর চওড়া 
E-৩০২৭ মাঃ রেহনা পাভীন মাঃ এনা র হক কািজর চওড়া 
E-৩০২৮ মাঃ জাহা ীর আলম মাঃ আকবর আলী কািজর চওড়া 
E-৩০২৯ মাছাঃ মা ফা খা ন মাঃ দৗলত খান কািজর চওড়া 
E-৩০৩০ আিম ল ইসলাম নজ ল ইসলাম িকসামত চাংগাডারা 
E-৩০৩১ আ ল কালাম আজাদ নজ ল ইসলাম িকসামত চাংগাডারা 
E-৩০৩২ হিরদাস চ  পাল িনেপন চ  পাল িকসামত চাংগাডারা 
E-৩০৩৩ উে  ল ম সাম ল হক িকসামত চাংগাডারা 
E-৩০৩৪ এস এম শিফউ ামান এস এম জ রল ইসলাম িকসামত হারা  
E-৩০৩৫ মাঃ শির ল ইসলাম মাঃ নজ ল ইসলাম িকসামত হারা  
E-৩০৩৬ মাঃ জ ল ইসলাম আ র রহমান িকসামত হারা  
E-৩০৩৭ মাঃ মিজ ল ইসলাম মাঃ শমেসর আলী িকসামত হারা  
E-৩০৩৮ মাঃ শাজাহান িময়া মাঃ হযরত আলী িকসামত হারা  
E-৩০৩৯ মাঃ ল আিমন মাঃ আ  ব র িসি ক িকসামত হারা  



রাল নং নাম িপতার নাম মৗজা/মহ া 
E-৩০৪০ মাঃ ইসরাইল িময়া মাঃ আঃ রিহম িময়া িকসামত হারা  
E-৩০৪১ হাসনা হরা ই আিম র রহমান িকসামত হারা  
E-৩০৪২ মাছাঃ রিশম িবনেত িশরাজ িশথী মাঃ িসরা ল ইসলাম িকসামত হারা  
E-৩০৪৩ মাছাঃ রািজয়া লতানা মাঃ বলাল হােসন িকসামত হারা  
E-৩০৪৪ মাছাঃ কাম াহার খানম মাঃ আ ল কালাম আজাদ িকসামত হারা  
E-৩০৪৫ মাছাঃ জসিমন নাহার কাইয়া মাঃ জালাল উি ন িকসামত হারা  
E-৩০৪৬ মাছাঃ আেলয়া খা ন আসাদ আলী িকসামত হারা  
E-৩০৪৭ মাছাঃ সানিজদা বগম মাঃ আঃ সালাম িকসামত হারা  
E-৩০৪৮ অ ল চ  রায় মেনার ন রায় খামার গািব রাম 
E-৩০৪৯ জন সরকার আলতাব হােসন খামার গািব রাম 
E-৩০৫০ িরপা সরকার আলতার সরকার খামার গািব রাম 
E-৩০৫১ ধন য় মাহ  অ ল মাহ  খামার গািব রাম 
E-৩০৫২ মাঃ িমনহা ল হক মাঃ রিফ ল ইসলাম খামার গািব রাম 
E-৩০৫৩ মাঃ সােহ ল ইসলাম আ. মা ান সরকার খামার গািব রাম 
E-৩০৫৪ বিবতা রায় িজেত নাথ খামার গািব রাম 
E-৩০৫৫ সাগর মাহ   মাহ  খামার গািব রাম 
E-৩০৫৬ মাঃ আিখ ল ইসলাম মাঃ ওবায় ল হক ঢাকনাই 
E-৩০৫৭ মাঃ জন ামািনক  মাঃ শিহ ল ামািনক ঢাকনাই 
E-৩০৫৮ রজাহান সরকার আমজাত হােসন ঢাকনাই 
E-৩০৫৯ মিনর ামান আ র রহমান ঢাকনাই 
E-৩০৬০ আির ল ইসলাম মািম ল হক ঢাকনাই 
E-৩০৬১ ইসমত আরা বগম ইমদা ল হক ঢাকনাই 
E-৩০৬২ রায়হান সরকার রািকন  মাঃ মন র আলী ঢাকনাই 
E-৩০৬৩ মাঃ মা দ রানা মাঃ আিতয়ার রহমান ঢাকনাই 
E-৩০৬৪ েমাঃ িসি র রহমান ছিল ি ন ঢাকনাই 
E-৩০৬৫ মাঃ শাহাজাহান আলী মাঃ মা ার আলী ঢাকনাই 
E-৩০৬৬ মাঃ রািকব সরকার মাঃ আই ব আলী ঢাকনাই 
E-৩০৬৭ মাঃ আ ল আউয়াল আফছার আলী সরকার ঢাকনাই 
E-৩০৬৮ মাঃ সা  সরকার আ স সামাদ ঢাকনাই 
E-৩০৬৯ অ ন চ  রায় উিকল চ  রায় ঢাকনাই 
E-৩০৭০ মাঃ মােজ ল ইসলাম মাফাজল হােসন ঢাকনাই 
E-৩০৭১ মাঃ সািমউল ইসলাম সাই ল ইসলাম সরকার ঢাকনাই 
E-৩০৭২ মাঃমাহা ল ইসলাম মাফাজল হােসন ঢাকনাই 
E-৩০৭৩ মাছাঃ সরাত জাহান মাঃ ন ল হক ঢাকনাই 
E-৩০৭৪ জাহানারা বগম ইয়ািছন আলী ঢাকনাই 
E-৩০৭৫ িশউিল খা ন শােহ ল ইসলাম ঢাকনাই 
E-৩০৭৬ মাছাঃ মৗ মী বগম মাঃ মিনর উি ন তা ক হারা  
E-৩০৭৭ মাছাঃ জা া ল ফরেদৗসী মাঃ মিনর উি ন তা ক হারা  
E-৩০৭৮ মাঃ আলািমন মাঃ নজ ল ইসলাম তা ক হারা  
E-৩০৭৯ রবী  নাথ রায় িবেনাদ চ  রায় তা ক হারা  
E-৩০৮০ মাছাঃ মনিজলা খা ন মাঃ মিন ান তা ক হারা  
E-৩০৮১ মাঃ মিন ামান িম  রাজা িময়া তা ক হারা  
E-৩০৮২ মাছাঃ ির া খা ন মক ল হােসন তা ক হারা  
E-৩০৮৩ মাঃ আিম র রহমান মাঃ তাসিলম িময়া তা ক হারা  
E-৩০৮৪ মাঃ মাকেছ ল ইসলাম আ ার হােসন তা ক হারা  
E-৩০৮৫ লতানা খা ন মিজবর রহমান তা ক হারা  
E-৩০৮৬ মাহ দা খা ন আ র রিহম মািনক তা ক হারা  
E-৩০৮৭ মা ন িময়া মেয়ন উি ন তা ক হারা  
E-৩০৮৮ মেহদী হাসান আলম বাদশা তা ক হারা  



রাল নং নাম িপতার নাম মৗজা/মহ া 
E-৩০৮৯ ফা ক িময়া আমজাম হােসন তা ক হারা  
E-৩০৯০ িমজা র রহমান ওয়ােহদ আলী তা ক হারা  
E-৩০৯১ ফা ক হােসন ল আিমন তা ক হারা  
E-৩০৯২ আনা ল ইসলাম ফজ ল হক তা ক হারা  
E-৩০৯৩ আ ল মা ািলব শিফ ল ইসলাম তা ক হারা  
E-৩০৯৪ র নবী সরকার ল দা তা ক হারা  
E-৩০৯৫ রােস ামান মনতাজ আলী তা ক হারা  
E-৩০৯৬ শাজাহান িময়া আ ল আওয়াল তা ক হারা  
E-৩০৯৭ তানিজ ল ইসলাম আ স সাবহান তা ক হারা  
E-৩০৯৮ মন ইসলাম আজহার আলী তা ক হারা  
E-৩০৯৯ রােশদা আ ার আ স সা ার তা ক হারা  
E-৩১০০ নাজনীন নাহার নজ ল ইসলাম তা ক হারা  
E-৩১০১ সরাত জাহান আশরা ল হক তা ক হারা  
E-৩১০২ ইয়াছিমন আ ার ইউ ফ আলী তা ক হারা  
E-৩১০৩ আেমনা খা ন রিফ ল ইসলাম তা ক হারা  
E-৩১০৪ হািলমা থা ন রিফ ল ইসলাম তা ক হারা  
E-৩১০৫ মাইয়া রহমান তিমজার রহমান তা ক হারা  
E-৩১০৬ শারিমন আ ার ির  িসরা ল হক খ কার তা ক হারা  
E-৩১০৭ মাঃ লাকমান হােসন মাঃ আকরা ল হক না িড়হারা  
E-৩১০৮ মাঃ র আলম বাদশা মাঃ মনছার আলী না িড়হারা  
E-৩১০৯ সািহন িময়া তয়ব আলী না িড়হারা  
E-৩১১০ সােহ ল ইসলাম তয়ব আলী না িড়হারা  
E-৩১১১ মিরয়ম খা ন জামাল উি ন না িড়হারা  
E-৩১১২ মাঃ আ ল স আিমর উ ীন বাদশা না িড়হারা  
E-৩১১৩ মাঃ শির ল ইসলাম মাঃ ইউ ফ আলী না িড়হারা  
E-৩১১৪ মাঃ আলা উি ন িময়া মাঃ আ ল মা া না িড়হারা  
E-৩১১৫ মাঃ রােসল সরকার মাঃ সিফ ল ইসলাম না িড়হারা  
E-৩১১৬ মাছাঃ জসিমন আ ার মাঃ িগয়াস উ ীন না িড়হারা  
E-৩১১৭ মাছাঃ এনছানা পারভীন মাঃ একরা ল হক না িড়হারা  
E-৩১১৮ জােহদা খা ন মিজবর রহমান নােযকগড় 
E-৩১১৯ মাছাঃ রওশানারা বগম মাঃ আসা দেদৗলা নােযকগড় 
E-৩১২০ মাছাঃ শারিমন আ ার শির ল ইসলাম নােযকগড় 
E-৩১২১ মাই ল ইসলাম জয়নাল আেবদীন নােযকগড় 
E-৩১২২ মাঃ ামান মাঃ আই ব আলী নােযকগড় 
E-৩১২৩ মাঃ মিজ ল ইসলাম মাঃ র ইসলাম নােযকগড় 
E-৩১২৪ মাঃ রােহল ল ইসলাম মাঃ আ র রহমান নােযকগড় 
E-৩১২৫ মাঃ আিজনা বগম মাঃ নওয়াব আলী নােযকগড় 
E-৩১২৬ মাছাঃ মেনায়ারা খা ন মাঃ মািনক খান পি ম আমবািড় 
E-৩১২৭  িময়া  দলদার হােসন পি ম আমবািড় 
E-৩১২৮ মা দ খ কার িফেরাজ আলী খ কার পি ম আমবািড় 
E-৩১২৯ মিজ ল হক ল িময়া পি ম আমবািড় 
E-৩১৩০ ফািহমা খা ন আনারল হক পি ম আমবািড় 
E-৩১৩১ ফােতমা খ কার া ী িফেরাজ আলী খ কার পি ম আমবািড় 
E-৩১৩২ মাছঃ ইসরাত জাহান মাঃ আলতাব হােসন ফিকরটারী 
E-৩১৩৩ আিপনা খা ন মাঃ বিবউল ইসলাম ফিকরটারী 
E-৩১৩৪ মাছাঃ উে  হািববা মাঃ হািম র রহমান ফিকরটারী 
E-৩১৩৫ মাঃ কাম ামান সরকার মাঃ রিফ ল ইসলাম ফিকরটারী 
E-৩১৩৬ মাছাঃ ফােতমা আ ার মাঃ িনজা ি ন ফিকরটারী 
E-৩১৩৭ মাঃ শািহন খ কার মাঃ আ  বকর খ কার ফিকরটারী 



রাল নং নাম িপতার নাম মৗজা/মহ া 
E-৩১৩৮ মাঃ শাম ল হক সরকার মাঃ জানাহার আলী ফিকরটারী 
E-৩১৩৯ মাঃ রমজান আলী মাঃ রিফ ল ইসলাম ফিকরটারী 
E-৩১৪০ মাঃ রিক ল ইসলাম মাঃ আলমগীর সরকার ফিকরটারী 
E-৩১৪১ মাঃ তাির ল ইসলাম মাঃ ৎফর রহমান খ কার ফিকরটারী 
E-৩১৪২ মাঃ সােহল রানা মাঃ আলতাব হােসন ফিকরটারী 
E-৩১৪৩ মাঃ পারেভজ মাশারফ মাঃ নিবয়ার রহমান ফিকরটারী 
E-৩১৪৪ মাঃ আশরা ামান আিরফ মাঃ আ. আিজজ সরকার ফিকরটারী 
E-৩১৪৫ মাঃ েবল সরকার মাঃ হােসন আলী ফিকরটারী 
E-৩১৪৬ মাঃ আল আিমন মাঃ সােহ ল ইসলাম ফিকরটারী 
E-৩১৪৭ মাঃ সােহল রানা মাঃ হািব র রহমান ফিকরটারী 
E-৩১৪৮ মাঃ জ ল ইসলাম মাঃ ইমদা ল হক ফিকরটারী 
E-৩১৪৯ মাছাঃ এজা ল জা া  ফরেদৗস মাঃ এসরা ল হক সরকার ফিকরটারী 
E-৩১৫০ মাহ জা খ কার আ. মিতন খ কার ফিকরটারী 
E-৩১৫১ মাছাঃ িজনা খা ন মাঃ ল আিমন ফিকরটারী 
E-৩১৫২ মাছাঃ বলচান আ ার মাঃ বাদশা আলম ফিকরটারী 
E-৩১৫৩ মাঃ উমর ফা ক একরা ল হক ফিকরটারী 
E-৩১৫৪ িনমাই চ  রায় দেব নাথ বমন িহরামািনক 
E-৩১৫৫ মাঃ িমলন সরকার মাঃ র ইসলাম িহরামািনক 
E-৩১৫৬ মাঃ িলটন িময়া মাঃ র ইসলাম িহরামািনক 
E-৩১৫৭ মাঃ মনা ল ইসলাম মাঃ মিজবর রহমান িহরামািনক 
E-৩১৫৮ গাপাল চ  রায় নলীন চ  রায় িহরামািনক 
E-৩১৫৯ শারিমন আ ার মা ার হােসন িহরামািনক 
E-৩১৬০ মাছাঃ সানিজদা আ ার  মাঃ ছালাইমান আলী িহরামািনক 
E-৩১৬১ নাজমা খা ন বেয়জ উি স িহরামািনক 
E-৩১৬২ মমতা রানী িজত চ  রায় িহরামািনক 
E-৩১৬৩ মাছাঃ আিলকা বগম মাঃ হােরজ আলী িহরামািনক 
E-৩১৬৪ মাঃ মৗ মী খা ন মাঃ কারবান আলী িহরামািনক 
E-৩১৬৫ জীবন মার রায় ফিন ষন বমন িহরামািনক 
E-৩১৬৬ মাঃ বাব  হক ওয়ােহদ আলী িহরামািনক 
E-৩১৬৭ মাঃরানা িময়া আই ব আলী িহরামািনক 
E-৩১৬৮ মাঃ রােসল আহেমদ মাঃ নজ ল ইসলাম িহরামািনক 
E-৩১৬৯ অিবনাশ চ  রায় নের  নাথ রায় িহরামািনক 
E-৩১৭০ ন ন আরা আি  মত র রহমান িহরামািনক 
E-৩১৭১ মাঃ এমদা ল হক মাঃ আ ল হােসন িহরামািনক 
E-৩১৭২ পাপড়ী বগম মিতয়ার রহমান তা ক হারা  
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ইউিনয়েনর নামঃ হারা                                                                       পেদর নামঃ পারভাইজার 
 

জন মাির ও হগণনা-২০২১ কে র লালমিনরহাট সদর উপেজলায় আেবদন ত াথ েদর ম  হেত িনে া  াথ গণেক সামিয়ক ভােব বধ াথ  
িহেসেব িবেবচনা করা হেয়েছ। তেব াথ  িনবাচেনর য কান পযােয় অথবা াথ  িনবাচেনর পর কান তর  ধরা পরেল তার াথ তা বািতল বেল 
গ  হেব। (টাইিপং জািনত কান ল-  হেল ইহা পরবত েত সংেশাধন করা হেব।) 
 

রাল নং নাম িপতার নাম মৗজা/মহ া 
S-৩১৭২ দয় আধীকারী জািমিন কা  রায় আটিবল 
S-৩১৭৩ মা দা খা ন ম াফ আলী কািজর চওড়া 
S-৩১৭৪ মাঃ আল-আিমন সরকার মাঃ মেহর আিল কািজর চওড়া 
S-৩১৭৫ আ র রা াক ফজ ল হক িকসামত চাংগাডারা 
S-৩১৭৬ মাঃ আ  ব র িসি ক মাঃ আ র র িকসামত হারা  
S-৩১৭৭ মাঃ মিসয়ার রহমান মাঃ শমেসর আলী িকসামত হারা  
S-৩১৭৮ মাঃ মাহ জার রহামান মাঃ এমারত আলী িকসামত হারা  
S-৩১৭৯ মাছাঃ ফ ী খা ন মাঃ আ ল হািমদ িকসামত হারা  
S-৩১৮০ রে র রায় সতীশ চ  রায় খামার গািব রাম 
S-৩১৮১ মাঃ শাহাজাদা সািখ ল ইসলাম মন র আলী ঢাকনাই 
S-৩১৮২ মা ফা জামাল খ কার আ র রহমান খ কার ঢাকনাই 
S-৩১৮৩ খায় ল ইসলাম এমদা ল হক ঢাকনাই 
S-৩১৮৪ মাঃ আসা ল হক মাসেলম উি ন ঢাকনাই 
S-৩১৮৫ এসএম শাহ আলম সরকার নওশাদ আলী ঢাকনাই 
S-৩১৮৬ মাঃ মিন ামান মাঃ আবজাল হক তা ক হারা  
S-৩১৮৭ রমজান আলী মাজাে ল হক তা ক হারা  
S-৩১৮৮ রােবয়া আ ার রিফ ল ইসলাম তা ক হারা  
S-৩১৮৯ আসা ল ইসলাম হােফজ আলী তা ক হারা  
S-৩১৯০ ইয়ািসন আলী আসকর আলী তা ক হারা  
S-৩১৯১ মাঃ আ ল কােদর খ কার মাঃ আমজাদ হােসন খ কার না িড়হারা  
S-৩১৯২ ব ল চ  রায় িশল চ  রায় না িড়হারা  
S-৩১৯৩ দীপ চ  নায় পেরশ চ  রায় না িড়হারা  
S-৩১৯৪ মাঃ আ  ব র িসি ক মাঃ বাবর আলী না িড়হারা  
S-৩১৯৫ এেক এম  ওয়ােজ কবীর মাঃ জােবদ আলী না িড়হারা  
S-৩১৯৬ মাছাঃ েলখা বগম মাঃ জিহর উ ীন  না িড়হারা  
S-৩১৯৭ মাঃ রমজান আলী মাঃ লা  িময়া নােযকগড় 
S-৩১৯৮ মাঃ হযরত আলী সােহল  মাঃ র ইসলাম নােযকগড় 
S-৩১৯৯ মাঃ বী মাঃ শিহ ল ইসলাম নােযকগড় 
S-৩২০০ নাজ ল হক ম ল সাম ল হক ম ল পি ম আমবািড় 
S-৩২০১ মাছাঃ চনা খ কার মাঃ আ ল কােসম খ কার ফিকরটারী 
S-৩২০২ মাঃ মায়ন আহেমদ মাঃ এসরা ল হক সরকার ফিকরটারী 
S-৩২০৩ মাঃ লাভ  সরকার মাঃ আ ল হােসন িহরামািনক 
S-৩২০৪ মাছাঃ ৎফা ইয়াসিমন মাঃেসালাইমান আলী িহরামািনক 
S-৩২০৫ মাঃ মহা র রহমান মাঃিসরাজ উি ন িহরামািনক 
S-৩২০৬  নারায়ন চ  বমন  নেরশ চ  বমন িহরামািনক 
S-৩২০৭ মাঃ আলমগীর হােসন ওয়ােহদ আলী িহরামািনক 
S-৩২০৮ রাখাল ব  রায় সে াস মার রায় িহরামািনক 

 


