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01 19964810259102990 নিত রানী দাস PRANATI RANI DAS   িহরনবালা দাস িনতাই দাস 18/03/1996 - evsjv‡`kx bvix সনাতন চি পরু চি পরু - B+ - weevwnZ - 
02 481048000150 সীমা রানী দাস SIMA RANI DAS পুতুল রানী দাস পিরেতাষ দাস 01/01/1995 - evsjv‡`kx bvix সনাতন সাপা  সাপা   A+    
03 19884810259102987 অিনতা রানী দাস ANITA RANI DAS ডিল রানী দাস িবজয়কৃ  দাস 28/08/1988 - evsjv‡`kx bvix সনাতন চি পরু চি পরু  B+    
04 19954810259102979 াপিত রানী দাস DROPOTI RANI 

DAS 
িমরাবালা দাস পলাশ দাস 08/04/1995 - evsjv‡`kx bvix সনাতন চি পরু চি পরু  AB

+ 
   

05 4810259766113 িশখারানী দাস SIKARANI DAS কািলতারা দাস পিরেতাষ দাস 01/01/1997 - evsjv‡`kx bvix সনাতন চি পরু চি পরু  B+    
06 481048000189 সুই  রানী দাস SWEETY RANI 

DAS 
সুরবালা দাস প ু  দাস 01/01/1996 - evsjv‡`kx bvix সনাতন সাপা  সাপা   O+    

07 1219051716965 ঝরনা রানী দাস JARANA RANI DAS যুিতলাল দাস হরনাথ দাস 09/10/1989 - evsjv‡`kx bvix সনাতন চি পরু চি পরু  B+    
08 19944810259000015 উনরানী দাস UNARANI DAS মহামায়া রানী 

দাস 
রবী  চ  দাস 10/04/1994 - evsjv‡`kx bvix সনাতন শাি পুর শাি পুর  B+    

09 4810211786837 িবউ  রানী দাস BEAUTY RANI DAS পিত দাস সাধন দাস 15/09/1986 - evsjv‡`kx bvix সনাতন কা িরয়া কা িরয়া  AB
+ 

   

10 19904810259000029 জবা রানী দাস JABA RANI DAS িহরন বালা 
দাস 

সােহল দাস 04/10/1990 - evsjv‡`kx bvix সনাতন  শাি পুর শাি পুর  O+    

11 481048000119 সিমলা রানী দাস SHARMILA RANI 
DAS 

স া রানী দাস ভজন দাস 01/01/1994 - evsjv‡`kx bvix সনাতন  কা িরয়া কা িরয়া  A+    

12 19754810259103025 সিবতা রানী দাস SABITA RANI DAS পাবতী রানী 
দাস 

অ লাল দাস 08/05/1975 - evsjv‡`kx bvix সনাতন কা িরয়া কা িরয়া  B+    

13 4810259767986 িশখা রানী দাস SIKHA RANI DAS িকরন বালা 
দাস 

গৗরচাঁদ দাস 19/06/1980 - evsjv‡`kx bvix সনাতন বাজরুী বাজরুী  B+    

14 4810259770791 ঝরনা রানী দাস JHARNA RANI DAS যাগমায়া রানী 
দাস 

রামকৃ  দাস 16/01/1982 - evsjv‡`kx bvix সনাতন কা িরয়া কা িরয়া  B+    

15 19944810259000088 িতভা রানী দাস PRATIVA RANI 
DAS 

সিবতা রানী 
দাস 

রােসল দাস 27/05/1994 - evsjv‡`kx bvix সনাতন সাপা  সাপা   O+    

16 19934810259000097 অ না রানী দাস ANJANA RANI DAS উমতারা দাস জয়ধন দাস 15/03/1993 - evsjv‡`kx bvix সনাতন  শাি পুর শাি পুর  B+    
17 4810259765963 অ লা রানী দাস ANJALA RANI DAS পু  রানী দাস খলুরাম দাস 15/02/1985 - evsjv‡`kx bvix সনাতন  চি পরু চি পরু  B+    



18 481048000153 র না রানী দাস RANJANA RANI 
DAS 

িমনা রানী দাস িনতাই চাঁদ দাস 10/05/1993 - evsjv‡`kx bvix সনাতন সাপা  সাপা   B+    

19 19924810259000024 সফলা রানী দাস SAFALA RANI DAS ভা ারী রাণী 
দাস 

বলরাম দাস 20/06/1992 - evsjv‡`kx bvix সনাতন  কা িরয়া কা িরয়া  O+    

20 481046000107 জনতা রানী দাস JANATA RANI DAS মন বালা 
দাস 

গাপাল দাস 18/03/1992 - evsjv‡`kx bvix সনাতন চ ীপরু চ ীপরু  B+    

21 481048000161 ল ী রানী দাস LOCKEY RANI 
DAS 

মিত রানী 
দাস 

সত েসন দাস 01/01/1996 - evsjv‡`kx bvix সনাতন সাপা  সপা   B+    

22 4810259765313 মহামায়া দাস MOHAMAYA DAS নয়নতারা দাস কেদব দাস 24/03/1980 - evsjv‡`kx bvix সনাতন  কা িরয়া কা িরয়া  O+    
23 4810259766487 কাজল রানী দাস KAJAL RANI DAS মিত রানী 

দাস 
দলুাল দাস 20/07/1978 - evsjv‡`kx bvix সনাতন সাপা  সাপা   B+    

24 19854810259000207 মাছা: আছমা 
আ ার 

MUSA: ASHMA 
AKTUR 

রৗশনারা 
বগম 

বরজ ুিময়া 23/05/1985 - evsjv‡`kx bvix ইসলাম ঢালারকা
ি  

ঢালারকাি   AB
+ 

   

25 4810259765441 সি চতা রানী দাস SANCHITA RANI 
DAS 

আচুনী রানী 
দাস 

িবেনাদ দাস 10/11/1988 - evsjv‡`kx bvix সনাতন  কা িরয়া কা িরয়া  B+    

26 4810259766187 তুলনা রানী দাস THULANA RANI 
DAS 

বাস ী রানী 
দাস 

পিরমল দাস 24/03/1978 - evsjv‡`kx bvix সনাতন  চি পরু চি পরু  B+    

27 4810259765973 সুিনতা দাস SUNITA DAS জয়তারা দাস অ লাল দাস 09/06/1981 - evsjv‡`kx bvix সনাতন  চি পরু চি পরু  A+    
28 19894810259000027 অিনতা রানী দাস ANITA RANI DAS কিবতা রানী 

দাস 
িবমল দাস 15/09/1989 - evsjv‡`kx bvix সনাতন সাপা  সাপা   AB

+ 
   

29 19924810259102983 ভাগ রানী দাস VAGGA RANI DAS সু ভা দাস চ েমাহন দাস 12/11/1992 - evsjv‡`kx bvix সনাতন  শরীফপুর শরীফপুর  B+    
30 4810259766806 নুপরু রানী দাস NUPUR RANI DAS রখা রানী দাস প ু  চ  দাস 04/05/1984 - evsjv‡`kx bvix সনাতন সাপা  সাপা   AB

+ 
   

31 19934810259102986 তাসিলমা বগম TASLIMA BEGUM শােহরা খাতুন িদন ইসলাম 22/05/1993 - evsjv‡`kx bvix ইসলাম ঢালারকা
ি  

ঢালারকাি   O-    

32 19914810259000122 ফাইজনু নছা  FIJON NASA জােমনা খাতুন তােহর িময়া 03/09/1991 - evsjv‡`kx bvix ইসলাম শরীফুপুর শরীফপুর  B+    
33 19904810259000040 বিবতা রানী দাস BOBITA RANI DAS ভািত রানী 

সরকার 
বাদল দাস 05/12/1990 - evsjv‡`kx bvix সনাতন সাপা  সাপা   B+    

34 4810259767314 অিনতা রানী দাস ANITA RANI DAS সু মতলা দাস অিবনাশ দাস 24/05/1988 - evsjv‡`kx bvix সনাতন  সাপা  সাপা   B+    

35 19944810259000094 পািখনরু বগম PAKINUR BAGUM জােহরা বগম আফছর উি ন 03/04/1994 - evsjv‡`kx bvix ইসলাম ঢালারকা
ি  

ঢালারকাি   B+    

36 19934810259000008 িলিপ বগম LIPI BEGUM মাছা: িশ ী 
বগম 

মাফুজ িময়া 15/03/1993 - evsjv‡`kx bvix ইসলাম শরীফপুর শরীফপুর  B+    

37 19924810259000015 মাচা: খােলদা 
বগম 

MUSA:KALADA 
BAGUM 

মাছা: পা ল 
আ ার 

মা: হলাল 
িময়া 

08/06/1992 - evsjv‡`kx bvix ইসলাম শরীফপুর শরীফপুর  B-    



38 19944810259000055 মাহমুদা বগম MAHMUDA BEGUM মাছা:েগালবাহা
র বগম 

মাফুজ িময়া 19/05/1994 - evsjv‡`kx bvix ইসলাম শরীফপুর শরীফপুর  O-    

39 4810259770195 মাছা: শফািল 
বগম 

MST.SHEFALI 
BEGUM 

মাছা: খােদজা 
বগম 

মা: শওকত 
িময়া 

21/04/1989 - evsjv‡`kx bvix ইসলাম িশবলা িশবলা  A+    

40 4810259770844 মাছা: সািবনা 
বগম 

MST.SHABINA 
BEGUM 

মাছা: দধু 
মেহর 

িমজবাহ উি ন 19/04/1989 - evsjv‡`kx bvix ইসলাম িশবলা িশবলা   O+    

41 19954810259000083 ডািলয়া খাতুন DALIYA KAYON মাছা: আয়তন 
নছা 

রহমত আলী 22/11/1995 - evsjv‡`kx bvix ইসলাম িশবলা  িশবলা  O+    

42 19954810259000032 রেহনা বগম RAHENA BAGUM মাছা: হািসনা 
বগম 

আিশক িময়া 13/02/1995 - evsjv‡`kx bvix ইসলাম িশবলা িশবলা  B+    

43 4810259771352 ব ল বগম BAKUL BAGUM অজফুা বগম নূর মাহা দ 12/12/1987 - evsjv‡`kx bvix ইসলাম শরীফপুর শরীফপুর  O+    
44 4810259770831 মাছা: ঝনা বগম MST.JHARNA 

BEGUM 
মাছা: লতারা 
বগম 

মা: আেলক 
িময়া 

07/01/1989 - evsjv‡`kx bvix ইসলাম িশবলা  িশবলা   O+    

45 19914810259000103 মাছা: হােফজা 
বগম 

MST.HAFAJA 
BEGUM 

সিহদা িময়া সুজন িময়া 13/05/1991 - evsjv‡`kx bvix ইসলাম িশবলা িশবলা  A+    

46 19914810259000101 সালমা বগম SALMA BEGUM মাছা: হািমদা 
খাতুন 

মা: গালাম নূর 10/09/1991 - evsjv‡`kx bvix ইসলাম িশবলা িশবলা   A+    

47 19914810259000057 মােফসানা  MOFASANA  মাছা: আনরুা 
বগম 

সাইফুল িময়া 06/10/1991 - evsjv‡`kx bvix ইসলাম িশবলা  িশবলা  AB
+ 

   

48 4810259771826 মাছা: িদলকত 
নছা 

MST.DILKAT 
NECHA 

মাছা: িপয়া 
বগম 

মা: ইি স িময়া 21/12/1988 - evsjv‡`kx bvix ইসলাম শরীফপুর শরীফপুর  O+    

49 481053000153 মাছা: খাই ন 
নছা  

MST.KHIRUN NESA মাছা: হােলমা ছােলক িময়অ 10/10/1995 - evsjv‡`kx bvix ইসলাম শরীফপুর শরীফপুর  B+    

50 4810259772403 মাছা: খাই ন 
নছা 

MST.KHIRUN NESA মাছা: শরবন 
বগম 

মা: লাকমান 
হােসন 

24/04/1987 - evsjv‡`kx bvix ইসলাম শরীফপরু শরীফপুর  AB
+ 

   

51 19914810259000200 খাই ন নছা KIRUN NASA তয়ব নছা মা: রমজান 
িময়া 

07/10/1991 - evsjv‡`kx bvix ইসলাম শরীফপুর শরীফপুর  B+    

52 19924810259000013 ইয়াছিমন বগম EASMIN BEGUM সােহরা বগম রািহিমন িময়া 01/01/1992 - evsjv‡`kx bvix ইসলাম শরীফপুর শরীফুপুর  AB
+ 

   

53 4810259771818 মাছা: রািজয়া 
খাতুন 

MST.RAJIA 
KHATUN 

মাছা:  লুিফয়া 
বগম 

মা: শিফ ল 
ইসলাম 

13/08/1987 - evsjv‡`kx bvix ইসলাম শরীফপুর শরীফপুর  B+    

54 19944810259000089 মাছা: নািছমা  MST.NASEMA কিহনূর বগম জিহর 01/03/1994 - evsjv‡`kx bvix ইসলাম ঢালারকা
ি  

ঢালারকাি   B+    

55 19954810259000116 নাজমা আ ার NAJMA AKTAR িপয়ারা বগম শাহনূর 05/03/1995 - evsjv‡`kx bvix ইসলাম িশবলা  িশবলা   0+    

56 481053000148 কৃ তারা বগম KISNA TARA 
BEGUM 

মাছা:পারভীন 
বগম 

এমরাদলু হক 01/05/1987 - evsjv‡`kx bvix ইসলাম শরীফপুর শরীফপুর  A+    



57 19954810259100893 সািব ল নাহার SABIKUL NAHAR  মাচা: 
রাশনারা 
বগম 

সা াম িময়া 07/05/1995 - evsjv‡`kx bvix ইসলাম শরীফপুর শরীফপুর  AB
+ 

   

58 481029770039 জাসিমনা খাতুন JASMINA KHATUN খুেশদা থাতুন সালাহউি ন 10/03/1989 - evsjv‡`kx bvix ইসলাম ঢালারকা
ি  

ঢালারকাি   A+    

59 4810259768587 শবা রানী দাস SAIBYA RANI DAS সুভাসী রানী 
দাস 

যা াবর দাস 12/05/1977 - evsjv‡`kx bvix সনাতন হালালপরু হালালপরু  AB
+ 

   

60 4810259768397 শলী রানী দাস SHELY RANI DAS পু রানী দাস দেুয ধন দাস 01/05/1985 - evsjv‡`kx bvix সনাতন  হালালপরু হালালপরু  AB
+ 

   

61 4810259768711 ল ী রানী দাস LUXMI RANI DAS িচ বালা দাস জয়বািস দাস 20/05/1986 - evsjv‡`kx bvix সনাতন হালালপরু হালালপরু  B+    
62 19904810259000055 লালমিত দাস LALMOTI DAS স া রানী দাস রােকশ দাস 16/03/1990 - evsjv‡`kx bvix সনাতন হালালপরু হালালপরু  B+    
63 481049000199 িবনতা রানী দাস BINATA RANI DAS সানামিত দাস ি েরাদলাল দাস 01/01/1990 - evsjv‡`kx bvix সনাতন হালালপরু হালালপরু  O+    
64 481049000139 িশবানী রানী দাস SHIBANI RANI DAS রাজবালা রানী 

দাস 
জয় মার দাস 01/01/1995 - evsjv‡`kx bvix সনাতন  হালালপরু হালালপরু  B+    

65 19904810259000018 রখা রানী দাস REKHA RANI DAS শফালী রানী 
দাস 

শ ামল দাস 05/08/1990 - evsjv‡`kx bvix সনাতন হালালপরু হালালপরু  AB
+ 

   

66 19934810259000077 কমলা রানী দাস KAMALA RANI 
DAS 

আরতী রানী 
দাস 

রায়ধর দাস 15/06/1993 - evsjv‡`kx bvix সনাতন হালালপরু হালালপরু  A+    

67 4810259768361 সাধনা রানী দাস SADHONA RANI 
DAS 

আরতী বালা 
দাস 

শ ামলাল দাস 14/04/1975 - evsjv‡`kx bvix সনাতন হালালপরু হালালপরু  A+    

68 4810211787643 রাজবালা রানী দাস RAJA BALA RAN 
DASI  

লিলতা দাস শেল  দাস 21/06/1979 - evsjv‡`kx bvix সনাতন কলমা কলমা  O+    

69 4810259769856 নয়ন তারা  NAYAN TARA শারবান ু সিলম িময়া 15/03/1988 - evsjv‡`kx bvix ইসলাম ঢালারকা
ি  

ঢালারকাি   O+    

70 4810259768648 আ না রানী দাস ALPONA RANI 
DAS 

রসতী দাস িলটন দাস 15/06/1989 - evsjv‡`kx bvix সনাতন হালালপরু হালালপরু  A+    

71 4810500000046 সুিচ া রানী দাস SUCHITRA RANI 
DAS 

সুভা রানী দাস সুভাষ দাস  - evsjv‡`kx bvix সনাতন কলমা কলমা  O+    

72 481050000026 শফালী রানী দাস SHAFALI RANI 
DAS 

উষা রানী দাস জীবন দাস 01/03/1995 - evsjv‡`kx bvix সনাতন হালালপরু হালালপরু  B+    

73 481049000139 িশ ী রানী দাস SHILPI RANI DAS রাজবালা রানী 
দাস 

িব নাথ দাস 01/01/1995 - evsjv‡`kx bvix সনাতন হালালপরু হালালপরু  B+    

74 4810259765463 িন লা রানী দাস NIZZOLA RANI 
DAS 

িনি া রানী 
দাস 

িপযুষ দাস 20/07/1988 - evsjv‡`kx bvix সনাতন কা িরয়া কা িরয়া  O+    

75 481051000166 মাছা:ডািল আ ার MST.DALI AKTAR মাছা: 
জাহানারা বগম 

মা:মইনুল হাসান 01/01/1998 - evsjv‡`kx bvix ইসলাম XvjvKvw›` ঢালারকাি   B+    



76 481059769184 ফুলমিত দাস FULMATI DAS সুরবালা দাস রমন চ  দাস 24/06/197 - evsjv‡`kx bvix সনাতন হালালপরু হালালপরু  O-    
77 19964810291106461 সারথী রানী দাস SARATI RANI DAS সািব ী রানী 

দাস 
েদাশ চ  দাস 25/08/1996 - evsjv‡`kx bvix সনাতন হালালপরু হালালপরু  A+    

78 19944810259101586 মাছা: হািলমা 
খাতুন 

MST.HALIMA 
KATUN 

মাছা: লেহনা 
খাতুন 

আসাদু াহ 01/01/1994 - evsjv‡`kx bvix ইসলাম ঢালারকা
ি  

ঢালারকাি   O+    

79 4810259769619 মিরয়ম নছা MST.MORIUM 
NESA 

রািশদা বগম লালিময়া 11/11/1989 - evsjv‡`kx bvix ইসলাম ঢালারকা
ি  

ঢালারকাি   A+    

80  জেলখা বগম JOLAKA BEGUM জ া া বগম ফা ক িময়া 10/10/1989 - evsjv‡`kx bvix ইসলাম ঢালারকা
ি  

ঢালারকাি   O+    

 
 
 
 

                                                                                                                                            

       (রাধাকৃ  দাস) 

                                                                                                                                               চয়ারম ান 

                                                                                                                                          ৫ নং কলমা ইউিনয়ন পিরষদ` 

                                                                                                                                              অ াম,িকেশারগ  । 

 



 
cÖvcK, 
 Dc‡Rjv gwnjv welqK Kg©KZv©, 
 AóMÖvg,wK‡kviMÄ| 
 
welqt 2016-2017 A_© eQ‡ii cieZx© 02 (`yB) eQ‡ii Rb¨ gvZ„Z¡Kvj fvZvi Rb¨ Mf©eZx 80(Avwk) Rb DcKvi‡fvMx bv‡gi 
ZvwjKv `vwLj cÖm‡½| 
 
 Dchy©³ wel‡qi †cÖwÿ‡Z Avcbv‡K Rvbv‡bv hvB‡Z‡Q †h, 2016-2017 A_© eQ‡ii cieZx© 02(`yB) eQ‡ii Rb¨ gvZ…Z¡Kvj 
fvZvi Rb¨ Mf©eZx 80 (Avwk) Rb DcKvi‡fvMxi bvg wbev©Pb c~e©K cÖ‡qvRbxq e¨e ’̄v MÖn‡bi Avcbvi eive‡i †cÖib Kiv n‡jv| 
 
 
mshyw³t 
 1| DcKvi‡fvMx‡`i bv‡gi ZvwjKv 04( ỳB) d`©| 
 2| mfvi Kvh© weeiYx 04( ỳB) d`©| 
 3| †bvwU©k †evW©/ Awdm Kwc| 
 
 
 

রাধাকৃ  দাস 
‡Pqvig¨vb 

৫ নংকলমা BDwbqb cwil` 
AóMÖvg,wK‡kviMÄ| 


