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আধারা ইউিনয়েনর িভ,িজ,িড তািলকাঃ  
মক নং নাম িপতার/ ামীর নাম কানা ওয়াড  নং 

০১ নাজমা বগম মন র দওয়ান আধারা ০১ 

০২ আেমনা বগম খাজা মি ন আধারা ০১ 

০৩ মাহ দা বগম বউি ন আধারা ০১ 

০৪ হাসেনয়ারা বগম হা ন দওয়ান আধারা ০১ 

০৫ আলা র বগম আওলাদ িমিজ আধারা ০১ 

০৬ িকরন নছা বােছদ বপারী আধারা ০১ 

০৭ হািলমা বগম ন  শখ আধারা ০১ 

০৮ রী বগম মাছেলম বপারী আধারা ০১ 

০৯ ফােতমা বগম আলম খালাসী আধারা ০১ 

১০ নািছমা বগম র ইসলাম সরা  ০১ 

১১ স ফন বগম আ  বপারী সালারচর ০২ 

১২  বগম কালাই দওয়ান সালারচর ০২ 

১৩ সািফয়া খা ন কিরম ধান সালারচর ০২ 

১৪ অ ফা বগম সাইজি ন বপারী সালারচর ০২ 

১৫ মিজনা বগম আসলাম কািজ সালারচর ০২ 

১৬ রেহনা বগম খারেশদ দওয়ান ব লতলা ০২ 

১৭ ছ রন নছা ইয়াদ আলী সরদার ব লতলা ০২ 

আইিডনং : ৩৯৪ 
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১৮ সালমা বগম পন বপারী ছয়ঘিরয়া কাি  ০২ 

১৯ ছিমনা বগম ওহাব দওয়ান রািড় পাড়া ০৩ 

২০ আকিলমা বগম জামাল চৗ রী রািড় পাড়া ০৩ 

২১ মেহিনকা বগম আঃ হাই রািড় পাড়া ০৩ 

২২ রজাহান বগম রিফক দওয়ান রািড় পাড়া ০৩ 

২৩ অ ফা বগম নািছর উি ন রািড় পাড়া ০৩ 

২৪ পারভীন বগম জয়নাল ঢালী রািড় পাড়া ০৩ 

২৫ রািবয়া বগম িবশাই দওয়ান রািড় পাড়া ০৩ 

২৬ সা  বগম আমান উ াহ নগর পসা ০৩ 

২৭ জয়নব িবিব মিহউি ন তাতী কা ী ০৪ 

২৮ রজাহান বগম তিমজউি ন  তাতী কা ী ০৪ 

২৯ আেমনা বগম সয়দ পােটায়ারী তাতী কা ী ০৪ 

৩০ িরনা বগম আল আিমন তাতী কা ী ০৪ 

৩১ জােয়দা বগম মরন বপারী তাতী কা ী ০৪ 

৩২ ববী বগম আনছার তাতী কা ী ০৪ 

৩৩ মেনায়ারা বগম িগয়াসউি ন মা া তাতী কা ী ০৪ 

৩৪ ফিরদা বগম রা বপারী দ ীন টরকী ০৪ 

৩৫ কর ন নছা আলী আকবর সালানী কা ী ০৪ 

৩৬ িপয়ারা বগম আিনছ ছয়াল মািজ কাি  ০৪ 

৩৭ আেমনা বগম আিমর বপারী মািজ কাি  ০৪ 

৩৮ িরনা বগম আঃ হক ঢালী িমিজ কাি  ০৫ 
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৩৯ জিরনা বগম বাহাউি ন সরকার িমিজ কাি  ০৫ 

৪০ সািহদা বগম মা  ধান িমিজ কাি  ০৫ 

৪১ রািবয়া বগম র মাহা দ িমিজ কাি  ০৫ 

৪২ রজাহান মােলক পীর িমিজ কাি  ০৫ 

৪৩ িশ ী বগম জিহর দওয়ান কাি  ০৫ 

৪৪ রজাহান বগম জিলল দওয়ান দওয়ান কাি  ০৫ 

৪৫ বিবতা আ ার ত িনজাম বপারী দওয়ান কাি  ০৫ 

৪৬ মাক দা বগম সরবত হালদার কািলরচর ০৬ 

৪৭ মিরয়ম বগম হােরছ হালদার কািলরচর ০৬ 

৪৮ িশউলী বগম িগয়াসউি ন মাদবর কািলরচর ০৬ 

৪৯ তিমনা খা ন বােরক মা া কািলরচর ০৬ 

৫০ রিজয়া বগম মক ল হােসন কািলরচর ০৬ 

৫১ মন শী শাহ আলী চর আ াহ ০৬ 

৫২ মমতাজ বগম তাফা ল ফিকর চর আ াহ ০৬ 

৫৩ নাজমা বগম দীন ইসলাম চর আ াহ ০৬ 

৫৪ সািফয়া খা ন জ ল হক সরকার চর আ াহ ০৬ 

৫৫ িশ ী বগম িনজাম িশকদার জািজরা বকচর ০৭ 

৫৬ মিজ বগম িশিরনা বগম জািজরা বকচর ০৭ 

৫৭ িশিরনা বগম শাহ আলম জািজরা বকচর ০৭ 

৫৮ িফরজা বগম র হােসন ঢালী সয়দ র ০৭ 

৫৯ র  বগম ওসমান শখ সয়দ র ০৭ 
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৬০ সাম ন নাহার ল আিমন সয়দ র ০৭ 

৬১ আয়শা বগম আ ল ছয়াল সয়দ র ০৭ 

৬২ ছােলহা বগম আঃ রহমান ইয়া সয়দ র ০৭ 

৬৩ নািছমা বগম জন িময়া সয়দ র ০৮ 

৬৪ িলয়া বগম আিজজল বকাউল সয়দ র ০৮ 

৬৫ িব নী বগম শাহ জাহান সয়দ র ০৮ 

৬৬ রাকসানা বগম আরছব আলী সয়দ র ০৮ 

৬৭ ফািহমা বগম আনছল হক খান সয়দ র ০৮ 

৬৮ রােহলা  বগম আ ল কােশম সয়দ র ০৮ 

৬৯ রািহমন বগম লহাস ঢালী সয়দ র ০৮ 

৭০ খায়রন বগম তােহর আলী সয়দ র ০৮ 

৭১ তাছিলমা বগম মিজবর মার ঢালী কাি  ০৮ 

৭২ হ াপী আ ার আলী আজগর জািজরা ০৯ 

৭৩ মাক দা বগম মািনক মা া জািজরা ০৯ 

৭৪ র  বগম আঃ মাদবর জািজরা ০৯ 

৭৫ গালাপী বগম সানালী বপারী জািজরা ০৯ 

৭৬ হেলতন নছা ন  ছয়াল জািজরা ০৯ 

৭৭ না বগম আঃ বােতন জািজরা ০৯ 

৭৮ িফয়া বগম মাকেলছ মা া জািজরা ০৯ 

৭৯ ত রন বগম সাহরাব খান জািজরা ০৯ 

৮০ ভা  িবিব ছা ার বপারী জািজরা ০৯ 

 


