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ইউিনয়েনর নামঃ বড়াবাড়ী                                                                    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 িপতা/ ামীর নাম মৗজা 
E-২০০১ মা: আির ল ইসলাম মা: আেলপ উি ন আইর খামার 
E-২০০২ মাছা: শািকলা জাফর  মা: শিফি ল ইসলাম আইর খামার 
E-২০০৩ মাছা: জসিমন আ ার  মা: খিল র রহমান আইর খামার 
E-২০০৪ মা: আলািমন িময়া মা: ফয়জার রহমান আইর খামার 
E-২০০৫ মা: শাহজালাল মা: ইয়া ব আলী আইর খামার 
E-২০০৬ মাছা: আিতকা বগম আেনায়ার হােসন আইর খামার 
E-২০০৭ রািজনা আ ার রমজান আলী আইর খামার 
E-২০০৮ মি কা আ  সা আইর খামার 
E-২০০৯ অেশাক রায়  যােগশ চ  রায় আইর খামার 
E-২০১০ মা: মন িময়া মা: আনসার আলী আইর খামার 
E-২০১১ মাছা: সরাত জাহান মা: র আলম আইর খামার 
E-২০১২ মাহ দা বগম মাজাে ল হক আইর খামার 
E-২০১৩ মাছা: হাসনা ল ফরেদাস মা: মিফ ল হক কলাখাওয়া 
E-২০১৪ মা: শািহন বাদশা মা: আ ল মা ান িকশামত িব াবািগশ 
E-২০১৫ মাছা: নাসিরন বগম মা: আ র কােদর িকশামত িব াবািগশ 
E-২০১৬ মা: িফেরাজ আহেমদ ত  মা: আিম ল ইসলাম িকশামত িব াবািগশ 
E-২০১৭ মাছা: তৗিহদা আ ার  মা: হািব র রহমান িকশামত িব াবািগশ 
E-২০১৮ মা: তৗিহ র হাসান মা; হািব র রহমান িকশামত িব াবািগশ 
E-২০১৯ সিবতা রানী রায় ঘা চ  রায় িকশামত িব াবািগশ 
E-২০২০ মা: নািহদ হাসান মা:আিপয়ার রহমান িকশামত িব াবািগশ 
E-২০২১ মা: মানতািছর রহমান মা: আতাউর রহমান িকশামত িব াবািগশ 
E-২০২২ মাছাঃ িম বগম মাঃ আ  তােলব িকশামত িব াবািগশ 
E-২০২৩ মাছা: ফােতমা জ রা ত জয়নাল খতাবাগ 
E-২০২৪ মাছা: নাসিরন পােটায়ারী র ইসলাম পােটায়ারী খতাবাগ 
E-২০২৫ আ রী খা ন মা: আ র রহমান খতাবাগ 
E-২০২৬ মা: শিফক িময়া সরমত আলী খতাবাগ 
E-২০২৭ মা: সা  িময়া মা: িলয়াকত আলী খতাবাগ 
E-২০২৮ মাছা: মাহ বা আ ার মা: মক র  হােসন খতাবাগ 
E-২০২৯ মা: মিতউর রহমান বিদউ ামান খতাবাগ 
E-২০৩০ মাছা: পারভীন বগম মা: আ স সাবাহান িময়া খতাবাগ 
E-২০৩১ ল ইসলাম মা; মাজাে ল হক খতাবাগ 
E-২০৩২ মা: মা ম পাটওয়ারী মা: আ ব আলী  খতাবাগ 
E-২০৩৩ মা: ইয়া ব আলী মা: সফর উি ন খতাবাগ 
E-২০৩৪ মা: মেহদী হাসান মা: রমজান আলী খতাবাগ 
E-২০৩৫ মাছা: িম আরা বগম মা: মিতয়ার রহমান খতাবাগ 
E-২০৩৬ ষার রায় রামেমাহন রায় খতাবাগ 



E-২০৩৭ মা: রায়হা ল ইসলাম মা: এনতাজ আলী খতাবাগ 
E-২০৩৮ স য় মার রায় হরেগািব  রায় চতন িসতারাম 
E-২০৩৯ মা: সােজ ল ইসলাম মা: মা াক আলী চতন িসতারাম 
E-২০৪০ নয়ন মার রায় িনবাস চ  রায় চতন িসতারাম 
E-২০৪১ মা: তােরক িময়া আ ল আিজজ িময়া চতন িসতারাম 
E-২০৪২ মা: আকরা ামান মা: আকতা ামান চতন িসতারাম 
E-২০৪৩ মা: িনজাম িময়া মা: শিহ ল রহমান চতন িসতারাম 
E-২০৪৪ খ কার িজনা আ ার খ কার আকতা ামান চতন িসতারাম 
E-২০৪৫ মাছা: নাজিমন নাহার  রজামান িময়া চতন িসতারাম 
E-২০৪৬ উ ম চ  রায় ম ল চ  রায় ছাট হরনারায়ণ 
E-২০৪৭ মাছা: শাহনাজ পারভীন মা: শাহজাহান আলী ছাট হরনারায়ণ 
E-২০৪৮ র  রায় বণ সিত  নাথ রয় ছাট হরনারায়ণ 
E-২০৪৯ ভ  রানী রায়  বাস চ  রায় ছাট হরনারায়ণ 
E-২০৫০ ত রায় িনরদ রায় ছাট হরনারায়ণ 
E-২০৫১ র া রানী হর  িরায় ছাট হরনারায়ণ 
E-২০৫২ তমািলকা রায় িতিথ নারায়ন চ  রায় ছাট হরনারায়ণ 
E-২০৫৩ পিব  মার রায় সে াষ মার রায় ছাট হরনারায়ণ 
E-২০৫৪ মা: ফির ল ইসলাম মা: আ ল জিলল ছােদকনগর 
E-২০৫৫ না বগম ল হক ছােদকনগর 
E-২০৫৬ সািদয়া শারিমন চান িময়া ছােদকনগর 
E-২০৫৭ শাহজাদী বগম মা: শিহ ল ইসলাম ছােদকনগর 
E-২০৫৮ মা: ফজ ল হক মা: আ র রিশদ ছােদকনগর 
E-২০৫৯ মা: শিফ ল ইসলাম মা: হািব র রহমান ছােদকনগর 
E-২০৬০ মা: েবল ইসলাম আেবদ আলী জয়হির 
E-২০৬১ মা: মা ফা কামাল মা: কােশম আলী জয়হির 
E-২০৬২ মাছা: মৗ মী আ ার মা: মক র হােসন জয়হির 
E-২০৬৩ মা: আির ল ইসলাম মা: মিতয়ার রহমান জয়হির 
E-২০৬৪ মাছা: রমা খা ন মা: জািকর হােসন জয়হির 
E-২০৬৫ িতকণা রানী সরকার বস  মার রায় জয়হির 
E-২০৬৬ মা: মা ািকম আহমদ মা: কিল ি ন জয়হির 
E-২০৬৭ মা: করম আলী সরকার মা: ছাই াহ িময়া জয়হির 
E-২০৬৮ মা: আ ল আওয়াল মা: ফয়জর আলী জয়হির 
E-২০৬৯ মাছা: মা ফা খা ন মা: হাসাইন আলী জয়হির 
E-২০৭০ মাছা: নরীনা বগম মা: হািব র রহমান জয়হির 
E-২০৭১ মাছা: আরিফন আ ার  মা: আফজাল হােসন জয়হির 
E-২০৭২ মা: য়াদ হাসান মা: আ ল জিলল নওয়াবািড় 
E-২০৭৩ উে  ল ম মা: দেলায়ার হােসন ব আমবািড় 
E-২০৭৪ রজাহান আ ার নাজ ল ইসলাম ব আমবািড় 
E-২০৭৫ মা: বােয়িজদ বা ামী  মা: দেলায়ার হােসন ব আমবািড় 
E-২০৭৬ মা: আ  হািনফা িময়া মা: আিমর হামজা ব আমবািড় 
E-২০৭৭ মা: মাই ল ইসলাম মা: আে ল আলী বড় বা িরয়া 
E-২০৭৮ মা: আির ল ইসলাম মা: আ ল খােলক বড় বা িরয়া 
E-২০৭৯ মা: মন র আল মা: আ ল হােসন বড় বা িরয়া 
E-২০৮০ মা: ফরেদৗস রহমান মা: আ ল জ ার  বড় বা িরয়া 
E-২০৮১ মাছা: মা ফা জা াত মীম মা াক আহেমদ  বড় বা িরয়া 
E-২০৮২ মা: িমনহা ল হক মা: আ াস উি ন বড় বা িরয়া 



E-২০৮৩ মা: িসরা ল ইসলাম মা: হােজর আলী বড় বা িরয়া 
E-২০৮৪ মা: আ ল মােলক মা; বাব  িময়া বড় বা িরয়া 
E-২০৮৫ মাছা: আিফফা খা ন আহা দ আলী বড় বা িরয়া 
E-২০৮৬ শারিমন আ ার আশরাফ হােসন বড় বা িরয়া 
E-২০৮৭ মাছা: িলফা পারভীন মা: নাজ ল ইসলাম বড় বা িরয়া 
E-২০৮৮ সাহাগী আ ার আ ল কােশম বড় বা িরয়া 
E-২০৮৯ মা: র ইসলাম সকা ার আলী বড় বা িরয়া 
E-২০৯০ মা: মিজ ল ইসলাম মা: আিম ল ইসলাম বড় বা িরয়া 
E-২০৯১ আ না আ ার মা: আজাদ আলী বড়বািড় 
E-২০৯২ মা: এমদা ল হক মা: ইসমাইল হােসন বড়বািড় 
E-২০৯৩ মা: আ র রিশদ মা: ামান বড়বািড় 
E-২০৯৪ মাছা: িবলিকস বগম মা: হা ান হাওলাদার বড়বািড় 
E-২০৯৫ ফারিমনা আফেরাজ িরফা মানাই ল ইসলাম বিলরাম 
E-২০৯৬ সরাত জাহান মা: ামান বিলরাম 
E-২০৯৭ মা: মাহ ল হাসান মা: মক র হােসন বিলরাম 
E-২০৯৮ মা: সাহাগ িময়া মা: নজ ল ইসলাম বিলরাম 
E-২০৯৯ ক এম সােজ ামান মা: মিন ামান বিলরাম 
E-২১০০ মা: তিফ ল ইসলাম মা;আ র রহমান বিলরাম 
E-২১০১ মা: সৗরভ খ কার আনয়া ল হক িব াবািগশ 
E-২১০২ মা: আ র রিহম মা: পিনর উি ন িব াবািগশ 
E-২১০৩ ইসরাত জাহান মা: ইউ ফ আলী দা  
E-২১০৪ মা: মিজ ল হক মা: আ র গিণ দা  
E-২১০৫ মা: জািহ ল ইসলাম মা: আ ল কােশম দা  
E-২১০৬ মা: তির ল ইসলাম মা: আ ল বােতন দা  
E-২১০৭ মা: মাহা ল হক মা: আ ল কােদর দা  
E-২১০৮ মা: আশরা ল হক ত মাহালম দা  
E-২১০৯ মা: আিজজার রহমান মা: আ র ছালাম রাম 
E-২১১০ গাপাল চ  রায় ল ীকা  রায় রাম 
E-২১১১ মাছা: আেমনা আ ার মা: আলম িময়া রাম 
E-২১১২ মা: হাসান আলী মা: জামাল উি ন িশবরাম 
E-২১১৩ মা: িরং   শা া  গেনষ চ  রায় িশবরাম 
E-২১১৪ মাছা; পালী আ ার মা: রওশন আলী িশবরাম 
E-২১১৫ মাছা: র জাহান আ ার মা: নাজ ল ইসলাম িশবরাম 
E-২১১৬ আ মান আরা  মা: আিম ল ইসলাম িশবরাম 
E-২১১৭ মা: হািব র রহমান মা: রল হক িশবরাম 
E-২১১৮ মা: মা ািফজার রহমান মা: মেহ াহ  িশবরাম 
E-২১১৯ মা: ৎফর রহমান মা: হায়দার আলী িশবরাম 
E-২১২০ মা: আিত র রহমান িরপন মা: হায়দার আলী িশবরাম 
E-২১২১ মাছা:সীমা বগম  মা: আফজাল িশবরাম 
E-২১২২ মাছা: রিহমা জা ািত মা; ল ইসলাম িশবরাম 
E-২১২৩ মা: হােসন আলী মা: জামাল উি ন িশবরাম 
E-২১২৪ মাহ দা আ ার মা: মিহউল ইসলাম িশবরাম 
E-২১২৫ িবপাশা আ ার  বলাল হােসন িশবরাম 
E-২১২৬ মিনষা    চ    িশবরাম 
E-২১২৭ মাছা: শাম র নাহার শাম ল ইসলাম িশবরাম 
E-২১২৮ মা: শাহআলম ত িরয়া ল ইসলাম  িশবরাম 



E-২১২৯ মা: মা ফা আ ার মাহা দ আলী িশবরাম 
E-২১৩০ মাছা: রী জা াত মা: নজ ল ইসলাম িশবরাম 
E-২১৩১ পলাশ চ  রায়  রায় িশবরাম 
E-২১৩২ মাছা:শাম াহার বগম মা: জ ল ইসলাম িশবরাম 
E-২১৩৩ মা: সা  িময়া মা: আজাদ আলী িশবরাম 
E-২১৩৪ মা: মা ািফজার রহমান হািব র রহমান িশবরাম 
E -2135 মাঃ আইিরন বগম মাঃ আজাহার আলী ািজ 
E-২১৩৬ া রানী রায় ভা ন রায় ছাটহর নারায়ণ 
E-২১৩7 মাঃ ইসমাইল  িদলেখাস কলাখাওয়া 

 

 

 

 

 

  



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
উপেজলা পিরসং ান অিফসােরর কাযালয় 

লালমিনরহাট সদর, লালমিনরহাট। 
www.bbs.sadar.lalmonirhat.gov.bd 

 

ইউিনয়েনর নামঃ বড়বাড়ী                                                              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 িপতা/ ামীর নাম মৗজা 
S-২১৩৫ মা: মাজািহ ল ইসলাম মা: জািল র রহমান আইর খামার 
S-২১৩৬ মাছা: েরােমছা আ ার মা: জিল র রহমান আইর খামার 
S-২১৩৭ মা: মা ফা কামাল ত আ ল ওয়াহাব আলী িকশামত িব াবািগশ 
S-২১৩৮ মাছা: রহানা খা ন মা: ওমর আলী িকশামত িব াবািগশ 
S-২১৩৯ মাছা: ামান িময়া মা: আ ল কােশম খতাবাগ 
S-২১৪০ মা: শািহন পাটওয়ারী মা: মক র হােসন খতাবাগ 
S-২১৪১ মা: রাও ন িজহাদ মা: িজয়াউল হক খতাবাগ 
S-২১৪২ মা: খারেশদ আলম মা: আতাউর রহমান খতাবাগ 
S-২১৪৩ মা: ফরহাদ িময়া মা: মিজবর রহমান চতন িসতারাম 
S-২১৪৪ মা: র ইসলাম মা: আনা াহ ছাট হরনারায়ণ 
S-২১৪৫ মা: ওবায় ল হক মা:  ল হক ছােদকনগর 
S-২১৪৬ মা: রায়হান কিবর  মা: আ র রহমান ছােদকনগর 
S-২১৪৭ মা: ল িময়া মা: আ ল লিতফ ছােদকনগর 
S-২১৪৮ মা: শািহন আ ার খ কার মা: আ ল মিতন জয়হির 
S-২১৪৯ মা: রিফ ল ইসলাম মা: ল হােসন নওয়াবািড় 
S-২১৫০ মাছা: হািসনা বগম মা: এমদা ল হক বড় বা িরয়া 
S-২১৫১   মাছা: মােশদা বগম মা: মিহর উি ন বড় বা িরয়া 
S-২১৫২ মা: িমজা র রহমান মা: আ র রহমান বড় বা িরয়া 
S-২১৫৩ মা: সাহা ল ইসলাম মা: হাজর আলী বড় বা িরয়া 
S-২১৫৪ মা: আিত র রহমান শািকল মা: গালাম মাওলা  বড়বািড় 
S-২১৫৫ মা: জািকর হােসন মা: মাখেল র রহমান বিলরাম 
S-২১৫৬ মা: মাহ ল হাসান মা: আিজ র রহমান বিলরাম 
S-২১৫৭ মা: দেলায়ার হােসন মা: আ র রিহম দা  
S-২১৫৮ মাছা: িশখা পারভীন মা: আ ল সা ার িশবরাম 
S-২১৫৯ মা: রােশ ামান ত শাম ল হক িশবরাম 
S-২১৬০ মা: আখতা ামান মা: আ ল হািমদ িশবরাম 

 


