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ইউিনয়েনর নামঃ িনয়াগাছ                                                                  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-৩৫০১ মাছ: মােশদা বগম মা: মাশারফ আলী ম ল কালমা  
E-৩৫০২ মা; মেহিদ হাসান মা: আলতাব হােসন কালমা  
E-৩৫০৩ মা: নাজ ল দা মা: কতার আলী কালমা  
E-৩৫০৪ মাছা: রািজয়া খা ন মা: আ  ব র িসি ক কালমা  
E-৩৫০৫ মাছা: রখা খা ন আকরা ল হাসান কালমা  
E-৩৫০৬ শারিমন আ ার মহর আলী কালমা  
E-৩৫০৭ মাঃ ফির ামান সােদকী মাঃ আজহা ল ইসলাম কালমা  
E-৩৫০৮ জা া ল ফরেদৗস স  ফির ামান সােদকী কালমা  
E-৩৫০৯ মাছঃ আসমানী আ ার মাঃ আিজজার রহমান কালমা  
E-৩৫১০ মাছঃ আলপনা আ ার মাঃ খািজর উি ন কালমা  
E-৩৫১১ মাছঃ শারমীন নাহার মাঃ আ স ছাবাহান কালমা  
E-৩৫১২ মাঃ শির ল ইসলাম আই ব আলী কালমা  
E-৩৫১৩ আ ল কাহার আিজজার কালমা  
E-৩৫১৪ মাঃ সািজ ল ইসলাম মাঃ মন  িময়া কালমা  
E-৩৫১৫ মাঃ আেনায়া ল ইসলাম আরফাত মাঃ  িময়া কালমা  
E-৩৫১৬ উ ম মার িব নাথ রায় কালমা  
E-৩৫১৭ ব া রানী িজেত নাথ রায় কালমা  
E-৩৫১৮ মাছঃ আশিরফ আ ার মিনরা মাঃ আব ল মিতন কালমা  
E-৩৫১৯ হােরছ িময়া জানাব আলী কালমা  
E-৩৫২০ মাছাঃ সয়দা আজিমনা ইয়াছিমন মাঃ আজগর আলী কালমা  
E-৩৫২১ মাঃ জাহা ীর আলম মাঃ বাদশা িময়া কালমা  
E-৩৫২২ মাঃ খেয়র জামাল মাঃ আ ল বাকী কালমা  
E-৩৫২৩ মাছঃ আিজনা বগম মাঃ আই ব আলী কালমা  
E-৩৫২৪ চ  শখর রায় নের নাথ রায় কালমা  
E-৩৫২৫ মাঃ আ ল আিলম মাঃ রইচ উি ন িময়া কালমা  
E-৩৫২৬ মাঃ উিজর মা দ জমেশর আলী কালমা  
E-৩৫২৭ মাঃ আ ল হাকম মাঃ র ইসলাম কালমা  
E-৩৫২৮ মাঃ আ ল হািদ িময়া মাঃ নওয়াব আলী কালমা  
E-৩৫২৯ মাঃ শির ল ইসলাম মাঃ আ ার রহমান কালমা  
E-৩৫৩০ ওমর ফা ক মাজা ফর কালমা  
E-৩৫৩১ মিনরা বগম মিন মাঃ মিতয়ার রহমান কালমা  
E-৩৫৩২ মাঃ আ  তােলব আ ল আিজত কালমা  
E-৩৫৩৩ মাঃ নািসর উি ন মাঃ সাই ল ইসলাম কালমা  
E-৩৫৩৪ মাঃ মাকেছ ল হক মাঃ মাজাফফর রহামান কালমা  
E-৩৫৩৫ মাঃ শির ল ইসলাম মাঃ রিফ ল ইসলাম কালমা  
E-৩৫৩৬  িমলন মার রায় আি নী মার রায় কালমা  



রাল নং নাম িপতার নাম মৗজা/মহ া 
E-৩৫৩৭ মাঃ মজ ল ইসলাম মাঃ এনা ল হক কালমা  
E-৩৫৩৮ মাঃ নাজ ল হক মাঃ এনা ল হক কালমা  
E-৩৫৩৯ মাছাঃ আশরাত জাহান মাঃ রজাউল ইসলাম কালমা  
E-৩৫৪০ মাছাঃ আফেরাজা খা ন মাঃ মিজবর রহমান কালমা  
E-৩৫৪১ মাঃ আ র রিশদ মাঃ মজ ল হক কালমা  
E-৩৫৪২ মাঃ ল িময়া মাঃ এনা ল হক কালমা  
E-৩৫৪৩ িমনাল চ  রায় িহনী কা  রায় কালমা  
E-৩৫৪৪ দীি  রানী রায় িহনী কা  কালমা  
E-৩৫৪৫ মাঃ জাহা ীর আলম মাঃ আলতাব হােসন কালমা  
E-৩৫৪৬ মাঃ গালাম রহমান মাঃ সিফয়ার রহমান কালমা  
E-৩৫৪৭ মা: আিন র রহমান মা: মাহ জার রহমান কালমা  
E-৩৫৪৮ মা: আ ল মিজদ মা: আ স ছালাম কালমা  
E-৩৫৪৯ মা: মিন ামান মা; মাহ র রহমান কালমা  
E-৩৫৫০ মাছা: ফারজানা লশান মা: আজগর আলী কালমা  
E-৩৫৫১ মা: জাহা ীর আলম মা: আকবর আলী কালমা  
E-৩৫৫২ মা: নারগীস বগম মা: শিফয়ার রহমান কালমা  
E-৩৫৫৩ মা: মিম ল ইসলাম মা: আলম িময়া কালমা  
E-৩৫৫৪ মা: িমি  আ ার মা: আ র কােদর কালমা  
E-৩৫৫৫ মা: স জ িময়া মা: তােলফ িময়া কালমা  
E-৩৫৫৬ মা: আিশ র রহমান মা: আ ল কালাম কালমা  
E-৩৫৫৭ তয়ব আলী শিহ র রহমান কালমা  
E-৩৫৫৮ মা: আিত র রহমান মা: আ র রিহম ম ল কালমা  
E-৩৫৫৯ মাছা: উে  ল ম মা: এমদা ল হক কালমা  
E-৩৫৬০ মা: আিত র রহমান এমদা ল হক কালমা  
E-৩৫৬১ মা: আ ল মােলক মা: আ  সালাম কালমা  
E-৩৫৬২ জগদীশ চ  রায় হম  মার রায় কালমা  
E-৩৫৬৩ মা: সাই ল ইসলাম মসেলম উি ন কালমা  
E-৩৫৬৪ লামইয়া মা: কিবর হােসন কালমা  
E-৩৫৬৫ মা: েয়ল িময়া মা: জ ার আলী কালমা  
E-৩৫৬৬ মাছাঃ মানা আ র রিশদ িনয়াগাছ 
E-৩৫৬৭ আয়শা খা ন মাঃ মাখেল র রহমান িনয়াগাছ 
E-৩৫৬৮ মাছাঃ িম বগম মাঃ মাহ র রহামন িনয়াগাছ 
E-৩৫৬৯ মাছঃ লাভলী বগম মাঃ বাব  িময়া িনয়াগাছ 
E-৩৫৭০ গালক চ  রায় রােজ নাথ রায় িনয়াগাছ 
E-৩৫৭১ িবউ  রানী রায় িনহা র ন রায় িনয়াগাছ 
E-৩৫৭২ া খা ন মাঃ শওকত আলী িনয়াগাছ 
E-৩৫৭৩ শারিমন আ ার আশরাফ হােসন িনয়াগাছ 
E-৩৫৭৪ মাছাঃ ছােলহা খা ন মাঃ শােহদ আলী িনয়াগাছ 
E-৩৫৭৫ মাঃ জসীম উি ন মাঃ তাির ল ইসলাম িনয়াগাছ 
E-৩৫৭৬ মাঃ আ  কালাম মাঃ তাির ল ইসলাম িনয়াগাছ 
E-৩৫৭৭ প বী রানী রায় ি য় র ন রায় িনয়াগাছ 
E-৩৫৭৮ মাছাঃ আইিরন বগম মাঃ রিফ ল ইসলাম িনয়াগাছ 
E-৩৫৭৯ মাঃ আলমগীর হােসন মাঃ এেমল িময়া িনয়াগাছ 
E-৩৫৮০ প ব মার রায় পেরশ চ  রায় িনয়াগাছ 
E-৩৫৮১ মাঃ শিহ ল ইসলাম মাঃ আিবউ ল িময়া িনয়াগাছ 



রাল নং নাম িপতার নাম মৗজা/মহ া 
E-৩৫৮২ মাঃ ম ল ইসলাম মাঃ খয়বার আলী িনয়াগাছ 
E-৩৫৮৩ মাছাঃ ঈশরাত ই িসি কী মাঃ আ স সাবাহান িনয়াগাছ 
E-৩৫৮৪ মাছাঃ খািতজা বগম মাঃ মিতয়ার রহমান িনয়াগাছ 
E-৩৫৮৫ মাঃ আদম িময়া মাঃ মিহর উি ন িনয়াগাছ 
E-৩৫৮৬ িলটন চ  রায় ভেব নাথ রায় িনয়াগাছ 
E-৩৫৮৭ মা: র ইসলাম মা: আিম র ইসলাম িনয়াগাছ 
E-৩৫৮৮ মা: িমলন িময়া মা: ইবরািহম িময়া িনয়াগাছ 
E-৩৫৮৯ মন চ  শমা অ ল চ  শমা িনয়াগাছ 
E-৩৫৯০ অিনতা রানী রায় হের  রায় িনয়াগাছ 
E-৩৫৯১ মা: িম  িময়া মা: িজ র রহমান িনয়াগাছ 
E-৩৫৯২ মা: আ  ইউ ফ সরকার মা: সাই ল ইসলাম সরকার িনয়াগাছ 
E-৩৫৯৩ মা: আ ল রিশদ িময়া মা: নাজ ল ইসলাম িনয়াগাছ 
E-৩৫৯৪ আ  হনা মা: মাকেল র সরকার কিবর উি ন িনয়াগাছ 
E-৩৫৯৫ মাছা: আফেরাজা বগম মা: আপসার উি ন িনয়াগাছ 
E-৩৫৯৬ মৗ মী বগম আ ল মিজদ িনয়াগাছ 
E-৩৫৯৭ মা: আলািমন িময়া মজ ল িময়া িনয়াগাছ 
E-৩৫৯৮ মা: মােম র রহমান মিতয়ার রহমান ামািনক িনয়াগাছ 
E-৩৫৯৯ মা: মা ািহ ল আজম মন দার আলম িনয়াগাছ 
E-৩৬০০ মা: আওলা ল ইসলাম মা: আিম র ইসলাম িনয়াগাছ 
E-৩৬০১ মাছা: শািকলা বগম মা: শিফ ল ইসলাম িনয়াগাছ 
E-৩৬০২ মা: জিসম উি ন মা: তির ল ইসলাম িনয়াগাছ 
E-৩৬০৩ শখ শিফ ল হাসান শখ ফরহা ল ইসলাম িনয়াগাছ 
E-৩৬০৪ মা: জ ল মা: আ র রিহম ম ল িনয়াগাছ 
E-৩৬০৫ পিরেতাষ মার রায় ভবানী সরকার িনয়াগাছ 
E-৩৬০৬ মা: রিফ ল ইসলাম মা: জামাল  উি ন িনয়াগাছ 
E-৩৬০৭ মাছা: িবিথ বগম মা: আ ল জিলল িনয়াগাছ 
E-৩৬০৮ মাঝা: আিমনা ামািনক মা: জিলল ামািনক িনয়াগাছ 
E-৩৬০৯ মাছা: িফেরাজা আ ার মা: ফজ ল হক িনয়াগাছ 
E-৩৬১০ িলিপ রানী শমা ভানানাথ শমা িনয়াগাছ 
E-৩৬১১ মাঃ আ র রউফ মাসেলম উি ন ব শদহ 
E-৩৬১২ মাঃ ল ম বগম মাঃ ছরত আলী ব শদহ 
E-৩৬১৩ মাঃ শির ল ইসলাম নিমর উি ন ব শদহ 
E-৩৬১৪ মাহ জা আ ার মৗ িম আ র মােলক সরকার ব শদহ 
E-৩৬১৫ মাঃ সােহল রানা মাঃ আিল ল ইসলাম হিরণচড়া 
E-৩৬১৬ মাঃ ামান িময়া মাঃ ইউ ফ আলী হিরণচড়া 
E-৩৬১৭ মাঃ মিম র রহমান মাঃ আজাহার আলী হিরণচড়া 
E-৩৬১৮ মাঃ মিফ ল হক মাঃ মিফ ল ইসলাম হিরণচড়া 
E-৩৬১৯ মাঃ িমহা ল ইসলাম মাঃ মতেলব িময়া হিরণচড়া 
E-৩৬২০ মাঃ সাই র ইসলাম মাজা ফর রহমান হিরণচড়া 
E-৩৬২১ মাঃ আ মান আরা আ ল হােসন হিরণচড়া 
E-৩৬২২ মাঃ বী িময়া মাঃ শামচ উি ন হিরণচড়া 
E-৩৬২৩ মাঃ বিদউ ামান মাঃ িগয়াস উি ন হিরণচড়া 
E-৩৬২৪ মাঃ আ ল আউয়াল মাঃ মাহাতাব আলী হিরণচড়া 
E-৩৬২৫ মাঃ সাই ল ইসলাম মাঃ আ স ছালাম হিরণচড়া 
E-৩৬২৬ মা: আ ল ওয়াহাব মা: হািব র রহমান হিরণচড়া 



রাল নং নাম িপতার নাম মৗজা/মহ া 
E-৩৬২৭ মা: আ র রহমান মা: তয়ব আলী হিরণচড়া 
E-৩৬২৮ মা: আকমল হাসাইন ত লাল িময়া হিরণচড়া 
E-৩৬২৯ মা: আলমগীর হােসন মা: সােয়দ আলী হিরণচড়া 
E-৩৬৩০ মা: হািলম িময়া মা: আ ল হািমদ হিরণচড়া 
E-৩৬৩১ মা: িফয়ান রহমান মা: শাম ল হক হিরণচড়া 
E-৩৬৩২ মাছা: মাহ দা বগম মা: হািরস  আলী হিরণচড়া 
E-৩৬৩৩ মা: মাতাহা ল ইসলাম মা: ছই ি ন হিরণচড়া 

 

 

 

 

 

 

  



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
উপেজলা পিরসং ান অিফসােরর কাযালয় 

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

 

ইউিনয়েনর নামঃ িনয়াগাছ                                                                   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-৩৬৩৪ মা: ামান মা: জয়নাল আহেমদ কালমা  
s-৩৬৩৫ মা: আিন র রহমান মা: আ র কােদর কালমা  
s-৩৬৩৬ মাঃ আ ল মা ান সরকার তফার রহমান কালমা  
s-৩৬৩৭ মাঃ আগমগীর িময়া মাঃ আলতাব হােসন কালমা  
s-৩৬৩৮ মা: আিত র রহমান মা: আ র রিহম ম ল কালমা  
s-৩৬৩৯ মা: সিহদার রহমান মা: কিবর হােসন কালমা  
s-৩৬৪০ মা: সালাইমান আলী মা: কিবন হােসন কালমা  
s-৩৬৪১ হািফ র রহমান মাঃ মেছর আলী িনয়াগাছ 
s-৩৬৪২ চ  মার রায় মািহনী মার রায় িনয়াগাছ 
s-৩৬৪৩ অ ল চ  রায় ের  নাথ রায় িনয়াগাছ 
s-৩৬৪৪ মা: জিসম উি ন মা: মাহ বর রহমান িনয়াগাছ 
s-৩৬৪৫ মা: আতাউর রহমান মা: ছই ি ন হিরণচড়া 
s-৩৬৪৬ মাঃ িসরা ল ইসলাম মাঃ আনসার আলী হিরণচড়া 
s-৩৬৪৭ মা: আ স ছা ার হােসন আলী হিরণচড়া 
s-৩৬৪৮ মা: হানাইন আলী মা: নিমন হােসন হিরণচড়া 
s-৩৬৪৯ মা: রিশদ আলম সরকার মা: সাই ি ন সরকার হিরণচড়া 

 


