
গন জাত ী বাংলােদশ সরকার 
অিতদির েদর জ  কম সং ান কমসিচ (ইিজিপিপ) 

(ইউিনয়ন কমপিরক নার ফরম সংি  ইউিনয়ন কিম  ত কের উপেজলা কিম র িনকট পাঠােব) 
 

ইউিনয়ন  ◌ঃ ৩নং পতলা                                        উপেজলাঃ গাইবা া সদর                                             েজলাঃ গাইবা া 
 ািবত উপকারেভাগী 

নং নাম,িপতা/ ামীর নাম েভাটার আইিড নং ওয়াড/ াম ষ/
মিহলা 

পিরবাের
র সদ  
সং া 

অ ািধকার 
িমক 

াংক িহসাব নং এর িববরনী 
যিদ থােক 

ম  ( ক  নং) 

       াংেকর নাম িহসাব না ার  
 ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১  েহম   মার বমন 
িপতা রাম ব ব বমন 

৩২১২৪৬৫১৭৯৫৩৫ পতলা 
ওয়াড ০১ 

ষ ০৫ জন ১ রাকাব 
পতলা শাখা 

১  

২ েমাঃ আহাদ িময়া  
িপতা ৎফর রহমান 

৩২১২৪৬৫১৭৯৮৯১ পতলা 
ওয়াড ০১ 

ষ ০৪ জন ৩ রাকাব 
পতলা শাখা 

২  

৩ েমাঃ আই ব আলী  
িপতা  বিছর উি ন 

৩২১২৪৬৫১৭৯৫৭৩ পতলা 
ওয়াড ০১ 

ষ ০৫ জন ৪ রাকাব 
পতলা শাখা 

৩  

৪ েমাছাঃ কিন েবগম  
াঃ সাখাওয়াত 

৩২১২৪৬৫১৭৯৬১৭ পতলা 
ওয়াড ০১ 

মিহলা ৪ জন ৫ রাকাব 
পতলা শাখা 

৪  

৫ েমাছাঃ মােলকা েবগম 
াঃ েমাঃ আঃ জিলল 

৩২১২৪৬৫১৭৯৬৬৮ পতলা 
ওয়াড ০১ 

মিহলা ৪ জন ৬ রাকাব 
পতলা শাখা 

৫  

৬ েমাছাঃ েশফালী  
াঃ েমাঃ নবীর েহােসন 

৩২১২৪৬৫১৭৯৭৬৬ পতলা 
ওয়াড ০১ 

মিহলা ৪ জন ৭ রাকাব 
পতলা শাখা 

৬  

৭ েমাঃ েজলাল েচৗ রী 
িপতা  আঃ জিলল 

১৫৯০৬০২৯৯১৫৬৯ পতলা 
ওয়াড ০১ 

মিহলা ৪ জন ২৫ রাকাব 
পতলা শাখা 

৭  

৮ েমাঃ সা  িময়া  
িপতা েমাঃ ওসমান গিন 

৩২১২৪৬৫১৭৯৭৩৫ পতলা 
ওয়াড ০১ 

ষা ৭ জন ২৬ রাকাব 
পতলা শাখা 

৮  

৯ েমাছাঃ আ য়ারা েবগম 
াঃ শাহদত েহােসন 

৩২১২৪৬৫১৭৯৬৪০ পতলা 
ওয়াড ০১ 

ষা ৫ জন ৪৩ রাকাব 
পতলা শাখা 

৯  

১০ েমাঃ হাই ম ল  
িপতা েমাঃ ন র ম ল 

৩২১২৪৬৫১৭৯৫৮৬ পতলা 
ওয়াড ০১ 

ষা ৬ জন ৪৪ রাকাব 
পতলা শাখা 

১০  

১১  িম  চ  বমন  
িপতা  িচ  র ন বমন 

৩২১২৪৬৫১৭৯৫৮০ পতলা 
ওয়াড ০১ 

ষা ৪ জন ৩৯ রাকাব 
পতলা শাখা 

১২  

১২ েমাছাঃ আয়তারা  
াঃ েমাঃ ম  িময়া 

৩২১২৪৬৫১৭৯২৪৬ পতলা 
ওয়াড ০১ 

ষা ৬ জন ৪০ রাকাব 
পতলা শাখা 

১৩  

 
 
উপ-সহকারী েকৗশলী (ইিজিপিপ)/ াক অিফসার                                                                                           সভাপিত, ইউনয়ন কিম  ( া র ও সীল) 

 



গন জাত ী বাংলােদশ সরকার 
অিতদির েদর জ  কম সং ান কমসিচ (ইিজিপিপ) 

(ইউিনয়ন কমপিরক নার ফরম সংি  ইউিনয়ন কিম  ত কের উপেজলা কিম র িনকট পাঠােব) 
 

ইউিনয়ন  ◌ঃ ৩নং পতলা                                        উপেজলাঃ গাইবা া সদর                                             েজলাঃ গাইবা া 
 ািবত উপকারেভাগী 

নং নাম,িপতা/ ামীর নাম েভাটার আইিড নং ওয়াড/ াম ষ/
মিহলা 

পিরবাের
র সদ  
সং া 

অ ািধকার 
িমক 

াংক িহসাব নং এর িববরনী 
যিদ থােক 

ম  ( ক  নং) 

       াংেকর নাম িহসাব না ার  
 ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১৩ েমাছাঃ জিমনা খা ন  
াঃ  েমেছর আলী 

৩২১২৪৬৫১৮০৯৪৬ চাপাদহ 
ওয়াড ২ 

প ষ ০৪ জন ৩২ রাকাব 
পতলা শাখা 

১৬  

১৪ েমাঃ স জ িময়া  
িপতা আঃ জিলল িময়া 

৩২১২৪৬৫১৮১৭০৯ চাপাদহ 
ওয়াড ২ 

মিহলা ০২ জন ৩১ রাকাব 
পতলা শাখা 

১৭  

১৫ েমাঃ সাইদার রহমান  
িপতা  আকবর আলী 

১৯৭৪৩২১২৪৬৫০০০০০ চাপাদহ 
ওয়াড ২ 

ষ ০৫ জন ২৫ রাকাব 
পতলা শাখা 

১৮  

১৬ েমাঃ লা িময়া  
িপতা  দা িময়া 

৩২১২৪৬৫১৮১৬৩১ চাপাদহ 
ওয়াড ২ 

ষা ০৫ জন ২৪ রাকাব 
পতলা শাখা 

১৯  

১৭ েমাঃ আই ব আলী  
িপতা  আিজ ল  

১৯৬৮৩২১২৪৬৫০০০০০৩ চাপাদহ 
ওয়াড ২ 

ষা ০৩ জন ২০ রাকাব 
পতলা শাখা 

২০  

১৮  উ ল চ   
িপতা  জীেতন চ  

৩২১২৪৬৫১৮৮১৯৫৪ চাপাদহ 
ওয়াড ২ 

ষা ০৪ জন ২২ রাকাব 
পতলা শাখা 

২১  

১৯ েমাঃ আকবর আলী  
িপতা  আিজজার 

৩২১২৪৬৫১৮১৭৪৩ চাপাদহ 
ওয়াড ২ 

ষা ০৪ জন ২৯ রাকাব 
পতলা শাখা 

২২  

২০  ধীেরন চ   
িপতা  ভাত চ  

৩২১২৪৬৫১৮১৫৯৫ চাপাদহ 
ওয়াড ২ 

ষা ০৪ জন ২১ রাকাব 
পতলা শাখা 

২৪  

২১  মিত ক না রানী  
াঃ অিজত চ  

৩২১২৪৬৫১৮১৫৯২ চাপাদহ 
ওয়াড ২ 

মিহলা ০৫ জন ১৭ রাকাব 
পতলা শাখা 

২৫  

২২ েমাঃ ইউ ফ আলী 
িপতা ঃ িময়াজান েশখ 

৩২১২৪৬৫১৮০৮৮৪ চাপাদহ 
ওয়াড ২ 

ষ ০৫ জন  রাকাব 
পতলা শাখা 

২৬  

২৩ ঃ পলাল 
িপতা রতন 

৩২১২৪৬৫১৮০২৫৩ চাপাদহ 
ওয়াড ২ 

ষ ০৫ জন  রাকাব 
পতলা শাখা 

২৭  

 
 
 
উপ-সহকারী েকৗশলী (ইিজিপিপ)/ াক অিফসার                                                                                           সভাপিত, ইউনয়ন কিম  ( া র ও সীল) 
 

 



গন জাত ী বাংলােদশ সরকার 
অিতদির েদর জ  কম সং ান কমসিচ (ইিজিপিপ) 

(ইউিনয়ন কমপিরক নার ফরম সংি  ইউিনয়ন কিম  ত কের উপেজলা কিম র িনকট পাঠােব) 
 

ইউিনয়ন   ◌ঃ ৩নং পতলা                                        উপেজলাঃ গাইবা া সদর                                             েজলাঃ গাইবা া 
 ািবত উপকারেভাগী 

নং নাম,িপতা/ ামীর নাম েভাটার আইিড নং ওয়াড/ াম ষ/
মিহলা 

পিরবাের
র সদ  
সং া 

অ ািধকার 
িমক 

াংক িহসাব নং এর িববরনী 
যিদ থােক 

ম  ( ক  নং) 

       াংেকর নাম িহসাব না ার  
 ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

২৪ মিতঃ মী রানী 
াঃ িবশা  চ  

৩২১২৪৬৫১৮০৫৪৮ চাপাদহ 
ওয়াড ২ 

মিহলা  ০২ জন  রাকাব 
পতলা শাখা 

২৮  

২৫ েমাঃ আঃ মােলক  
িপতা  গিন ন ী 

৩২১২৪৬৫১৮১৮৮৬ চাপাদহ 
ওয়াড ২ 

ষ ০৫ জন ৩৮ রাকাব 
পতলা শাখা 

২৯  

২৬ েমাঃ আ  তােহর 
 িপতা ত আ ল কােশম 

৩২১২৪৬৫১৯২২৯৩ চাপাদহ 
ওয়াড ৩ 

ষা ০৪জন  রাকাব 
পতলা শাখা 

৩২  

২৭ েমাঃ েখাকা িময়া  
িপতা আঃ গিন 

৩২১২৪৬৫১৮২৬০৪ চাপাদহ 
ওয়াড ৩ 

ষ ০৩ জন ১১ রাকাব 
পতলা শাখা 

৩৭  

২৮ েমাঃ রিফ ল ইসলাম 
িপতা  আঃ েগা ফার 

৩২১২৪৬৫১৮২৬৫৭ চাপাদহ 
ওয়াড ৩ 

ষ ০৭ জন ১২ রাকাব 
পতলা শাখা 

৩৮  

২৯ েমাঃ সিফউল ইসলাম 
িপতা নয়া িময়া 

৩২১২৪৬৫১৮২৮৩৪ চাপাদহ 
ওয়াড ৩ 

ষ ০৬ জন ২ রাকাব 
পতলা শাখা 

৪০  

৩০ েমাঃ হােসম ামািনক 
িপতা  আঃ রহমান 

৩২১২৪৬৫১৮২২৯৮ চাপাদহ 
ওয়াড ৩ 

ষ ০৬ জন ৩ রাকাব 
পতলা শাখা 

৪১  

৩১ েমাঃ েসালয়মান   
িপতা  মিজবর 

৩২১২৪৬৫১৮৩২৭০ চাপাদহ 
ওয়াড ৩ 

ষ ০৭ জন ৬ রাকাব 
পতলা শাখা 

৪৩  

৩২ েমাছাঃ মােজদা  
াঃ েমা া িময়া 

৩২১২৪৬৫১৯৬২৪৫ চাপাদহ 
ওয়াড ৩ 

মিহলা ০৪ জন ৭ রাকাব 
পতলা শাখা 

৪৪  

৩৩ েমাছাঃ ল িল খা ন 
াঃ েমাঃ ল িময়া 

৩২১২৪৬৫১৮২৮৪৩ চাপাদহ 
ওয়াড ৩ 

মিহলা ০৫ জন ৮ রাকাব 
পতলা শাখা 

৪৫  

৩৪ েমাঃ আঃ হািমদ িময়া 
িপতা  ইসলাম িময়া 

৩২১২৪৬৫১৮৩২৯০ চাপাদহ 
ওয়াড ৩ 

ষ ০৫ জন ১০ রাকাব 
পতলা শাখা 

৩৬  

৩৫  েমাঃ আঃ মিতন িময়া 
িপতা  আঃ রহমান 

৩২১২৪৬৫১৮৪৪১১ পতলা 
ওয়াড ৪ 

ষ ৬ জন ০১ রাকাব 
পতলা শাখা 

১১০  

৩৬ েমাছাঃ মেমনা েবগম 
াঃ েমাঃ আঃ কােশম 

৩২১২৪৬৫১৮৪৮৭৯ পতলা 
ওয়াড ৪ 

মিহলা ৬ জন ০২ রাকাব 
পতলা শাখা 

১১১  

 
উপ-সহকারী েকৗশলী (ইিজিপিপ)/ াক অিফসার                                                                                           সভাপিত, ইউনয়ন কিম  ( া র ও সীল) 



 
গন জাত ী বাংলােদশ সরকার 

অিতদির েদর জ  কম সং ান কমসিচ (ইিজিপিপ) 
(ইউিনয়ন কমপিরক নার ফরম সংি  ইউিনয়ন কিম  ত কের উপেজলা কিম র িনকট পাঠােব) 

 
ইউিনয়ন  ◌ঃ ৩নং পতলা                                        উপেজলাঃ গাইবা া সদর                                             েজলাঃ গাইবা া 
 ািবত উপকারেভাগী 

নং নাম,িপতা/ ামীর নাম েভাটার আইিড নং ওয়াড/ াম ষ/
মিহলা 

পিরবাের
র সদ  
সং া 

অ ািধকার 
িমক 

াংক িহসাব নং এর িববরনী 
যিদ থােক 

ম  ( ক  নং) 

       াংেকর নাম িহসাব না ার  
 ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

৩৭ েমাছাঃ রী েবগম  
াঃ আলমগীর 

৩২১২৪৬৫১৮৪১৩৭ পতলা 
ওয়াড ৪ 

মিহলা ৫ জন ০৪ রাকাব 
পতলা শাখা 

১১২  

৩৮ মিত বাশ ী রানী  
াঃ  রাধা ব ব 

৩২১২৪৬৫১৮৫০২২ পতলা 
ওয়াড ৪ 

মিহলা ৫ জন ০৫ রাকাব 
পতলা শাখা 

১১৩  

৩৯ েমাছাঃ মেমনা েবগম 
াঃ সাইদার 

৩২১২৪৬৫১৮৪১৩৩ পতলা 
ওয়াড ৪ 

মিহলা ৫ জন ০৬ রাকাব 
পতলা শাখা 

১১৪  

৪০ েমাছাঃ েশফালী েবগম 
াঃ  আঃ ছ 

৩২১২৪৬৫১৮৪৪১৬ পতলা 
ওয়াড ৪ 

মিহলা ৬ জন ০৯ রাকাব 
পতলা শাখা 

১১৫  

৪১ েমাঃ জািহ ল ইসলাম 
িপতা  নােয়ব উি ন 

৩২১২৪৬৫১৮৩৭৬৮ পতলা 
ওয়াড ৪ 

ষ ৫ জন ১২ রাকাব 
পতলা শাখা 

১১৮  

৪২ অিনতা রানী  
াঃ রতন বা  

৩২১২৪৫৮৩০১৬১৭ পতলা 
ওয়াড ৪ 

মিহলা ৪ জন ১৫ রাকাব 
পতলা শাখা 

১১৯  

৪৩ েমাঃ রিশদা েবগম  
িপতা েমাঃ মিন ল 

৩২১২৪৬৫১৮৪৫১৯ পতলা 
ওয়াড ৪ 

ষ ৫ জন ০৭ রাকাব 
পতলা শাখা 

১২০  

৪৪ েমাছাঃ লমিত 
াঃ আঃ মিতন 

৩২১২৪৬৫১৮৩৮৮১ পতলা 
ওয়াড ৪ 

 ৫ জন  রাকাব 
পতলা শাখা 

১২১  

৪৫ েমাছাঃ েরািজনা েবগম 
াঃ আশরাফ আলী 

৩২১২৪৬৫১৮৩৮৯৫ পতলা 
ওয়াড ৪ 

 ৫ জন  রাকাব 
পতলা শাখা 

১২২  

৪৬ েমাছাঃ শিরেফান েবগম 
াঃ জািহ ল ইসলাম 

৩২১২৪৬৫১৮৩৫৬৮ পতলা 
ওয়াড ৪ 

 ৫ জন  রাকাব 
পতলা শাখা 

১২৩  

৪৭ মিত েবােশা রানী 
াঃ  েগাপাল চ  

৩২১২৪৬৫১৮৫০১৪ পতলা 
ওয়াড ৪ 

মিহলা ৫ জন  রাকাব 
পতলা শাখা 

১২৪  

৪৮ েমাঃ ওয়ােহদ িময়া  
িপতা েমাঃ েহােছন আলী 

৩২১২৪৬৫১৮৩৫২১ পতলা 
ওয়াড ৪ 

মিহলা ৫ জন  রাকাব 
পতলা শাখা 

১২৬  

 
 
উপ-সহকারী েকৗশলী (ইিজিপিপ)/ াক অিফসার                                                                                           সভাপিত, ইউনয়ন কিম  ( া র ও সীল) 



গন জাত ী বাংলােদশ সরকার 
অিতদির েদর জ  কম সং ান কমসিচ (ইিজিপিপ) 

(ইউিনয়ন কমপিরক নার ফরম সংি  ইউিনয়ন কিম  ত কের উপেজলা কিম র িনকট পাঠােব) 
 

ইউিনয়ন  ◌ঃ ৩নং পতলা                                        উপেজলাঃ গাইবা া সদর                                             েজলাঃ গাইবা া 
 ািবত উপকারেভাগী 

নং নাম,িপতা/ ামীর নাম েভাটার আইিড নং ওয়াড/ াম ষ/
মিহলা 

পিরবাের
র সদ  
সং া 

অ ািধকার 
িমক 

াংক িহসাব নং এর িববরনী 
যিদ থােক 

ম  ( ক  নং) 

       াংেকর নাম িহসাব না ার  
 ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

৪৯ েমাঃ ম  িময়া 
 িপতা  মিজবর 

৩২১২৪৬৫১৮৩৮৫৪ পতলা 
ওয়াড ৪ 

ষ ৫ জন ১৯ রাকাব 
পতলা শাখা 

১২৭  

৫০ েমাছাঃ জবা েবগম  
াঃ জিহর উি ন 

৩২১২৪৬৫১৮৫৭৫৪ পতলা 
ওয়াড ৪ 

মিহলা ৫ জন ৩৩ রাকাব 
পতলা শাখা 

১২৮  

৫১ েমাছাঃ রিহদা েবগম  
াঃ েমাঃ রিহম উি ন 

৩২১২৪৬৫১৮৩৮৯১ পতলা 
ওয়াড ৪ 

মিহলা ৫ জন ৩৪ রাকাব 
পতলা শাখা 

১২৯  

৫২ েমাছাঃ ির া েবগম  
াঃ এনছার আলী 

৩২১২৪৬৫১৮৪১৯৬ পতলা 
ওয়াড ৪ 

মিহলা ৪ জন ৩৫ রাকাব 
পতলা শাখা 

১৩০  

৫৩ েমাঃ েরজাউল কিরম 
িপতা  েমাবারক আলী 

৩২১২৪৬৫১৮৫৮৩৩ পতলা 
ওয়াড ৪ 

ষ ৫ জন ৩৬ রাকাব 
পতলা শাখা 

১৩১ 
 

 

৫৪ েমাছাঃ েশফালী েবগম 
াঃ রাজা িময়া  

৩২১২৪৬৫১৮৩৯৬১ পতলা 
ওয়াড ৪ 

মিহলা ৫ জন ৬১ রাকাব 
পতলা শাখা 

১৩২  

৫৫ েমাছাঃ শািহ র েবগম 
াঃ ল িময়া 

৩২১২৪৬৫১৮৩৯৪৭ পতলা 
ওয়াড ৪ 

মিহলা ৫ জন ৬২ রাকাব 
পতলা শাখা 

১৩৩  

৫৬ েমাছাঃ রিহমা েবগম  
াঃ েমাফা ল েহােসন 

৩২১২৪৬৫১৮৩৬৫৮ পতলা 
ওয়াড ৪ 

মিহলা ৫ জন ৬৩ রাকাব 
পতলা শাখা 

১৩৪  

৫৭ েমাঃ লাব  সরকার 
িপতা  মিফ ল হক 

৩২১২৪৬৫১৮৪৩১১ পতলা 
ওয়াড ৪ 

ষ ৫ জন ৬৫ রাকাব 
পতলা শাখা 

১৩৬  

৫৮ েমাছাঃ মিজনা েবগম 
াঃ র  িময়া 

৩২১২৪৬৫১৮৪৪০৮ পতলা 
ওয়াড ৪ 

মিহলা ৫ জন ৬৭ রাকাব 
পতলা শাখা 

১৩৮  

৫৯  েমাঃ হািমদ িময়া  
িপতা েহােসন আলী 

৩২১২৪৬৫১৮৩৫৩১ পতলা 
ওয়াড ৪ 

মিহলা ৫ জন  রাকাব 
পতলা শাখা 

১৩৯  

৬০ েমাছাঃ আিজভান েবগম 
াঃ আ ল খােলক 

৩২১২৪৬৫১৮৩৬৬২ পতলা 
ওয়াড ৪ 

মিহলা ৫ জন  রাকাব 
পতলা শাখা 

১৪০  

 
 
উপ-সহকারী েকৗশলী (ইিজিপিপ)/ াক অিফসার                                                                                           সভাপিত, ইউনয়ন কিম  ( া র ও সগন জাত ী বাংলােদশ সরকার 

 



অিতদির েদর জ  কম সং ান কমসিচ (ইিজিপিপ) 
(ইউিনয়ন কমপিরক নার ফরম সংি  ইউিনয়ন কিম  ত কের উপেজলা কিম র িনকট পাঠােব) 

 
ইউিনয়ন  ◌ঃ ৩নং পতলা                                        উপেজলাঃ গাইবা া সদর                                             েজলাঃ গাইবা া 
 ািবত উপকারেভাগী 

নং নাম,িপতা/ ামীর নাম েভাটার আইিড নং ওয়াড/ াম ষ/
মিহলা 

পিরবাের
র সদ  
সং া 

অ ািধকার 
িমক 

াংক িহসাব নং এর িববরনী 
যিদ থােক 

ম  ( ক  নং) 

       াংেকর নাম িহসাব না ার  
 ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

৬১  েমাছাঃ আেনায়ারা  
 াঃ আঃ মিতন 

৩২১২৪৬৫১৮৬৫৪৯ পতলা 
ওযাড ৫ 

মিহলা ০৫ জন ০১ রাকাব 
পতলা শাখা 

১৪১  

৬২ েমাঃ আশরা ল  
িপতা েরজাউল  

৩২১২৪৬৫১ পতলা 
ওযাড ৫ 

মিহলা ০৬ জন ৯০ রাকাব 
পতলা শাখা 

১৪২  

৬৩ েমাঃ ফজর আলী  
িপতা শা  েশখ 

৩২১২৪৬৫১৮৬০৩৯ পতলা 
ওযাড ৫ 

ষ ০ জন ০৩ রাকাব 
পতলা শাখা 

১৪৩  

৬৪ েমাঃ সাই র রহমান 
িপতা  েসাবাহান 

৩২১২৪৬৫১৮৬৩৯৫ পতলা 
ওযাড ৫ 

ষ ০৫ জন ০৫ রাকাব 
পতলা শাখা 

১৪৪  

৬৫ েমাঃ সা  আলী  
িপতা  েসাবাহান 

৩২১২৪৬৫১৮৬৩৭৮ পতলা 
ওযাড ৫ 

ষ ০৩ জন ০৯ রাকাব 
পতলা শাখা 

১৪৫  

৬৬ েমাছাঃ ধিল েবগম  
াঃ ইজার আলী 

৩২১২৪৬৫১৮৭১০৫ পতলা 
ওযাড ৫ 

মিহলা ০৪ জন ১০ রাকাব 
পতলা শাখা 

১৪৬  

৬৭ েমাঃ বাহাজ উি ন  
িপতা ইউ ব উি ন 

৩২১২৪৬৫১৮৬৩৮৫ পতলা 
ওযাড ৫ 

ষ ০৩ জন ১২ রাকাব 
পতলা শাখা 

১৪৭  

৬৮ েমাছাঃ জয় ন েবগম 
াঃ েজানাব আলী 

৩২১২৪৬৫১৮৭৪০৬ পতলা 
ওযাড ৫ 

মিহলা ০৪ জন ১৫ রাকাব 
পতলা শাখা 

১৪৮  

৬৯ েমাছাঃ আি য়া  
াঃ খায় ল িময়া 

৩২১২৪৬৫১৮৬০৩৬ পতলা 
ওযাড ৫ 

মিহলা ০৫ জন ৬৯ রাকাব 
পতলা শাখা 

১৪৯  

৭০ েমাছাঃ আ য়ারা  
াঃ েরজাউল 

৩২১২৪৬৫১৮৬০২৫ পতলা 
ওযাড ৫ 

মিহলা ০৫ জন ০২ রাকাব 
পতলা শাখা 

১৫০  

৭১ েমাছাঃ সিহদা েবগম 
াঃ তঃ আহাদ আলী 

৩২১২৪৬৫১৮৬০৫০ পতলা 
ওযাড ৫ 

মিহলা ০৫ জন  রাকাব 
পতলা শাখা 

১৫২  

৭২ েমাঃ হা র রিশদ  
িপতা ফজলার রহমান 

৩২১২৪৬৫১৮৬৫৯৫ পতলা 
ওযাড ৫ 

মিহলা ০৫ জন  রাকাব 
পতলা শাখা 

১৫৩  

৭৩ 
 

েমাঃ আফছার আলী 
িপতা েকফায়ত আলী 

৩২১২৪৬৫১৪৬৭৬১ পতলা 
ওযাড ৫ 

ষ ০৫ জন ৭৭ রাকাব 
পতলা শাখা 

১৫৪  

 
 
উপ-সহকারী েকৗশলী (ইিজিপিপ)/ াক অিফসার                                                                                           সভাপিত, ইউনয়ন কিম  ( া র ও সীল) 



অিতদির েদর জ  কম সং ান কমসিচ (ইিজিপিপ) 
(ইউিনয়ন কমপিরক নার ফরম সংি  ইউিনয়ন কিম  ত কের উপেজলা কিম র িনকট পাঠােব) 

ইউিনয়ন  ◌ঃ ৩নং পতলা                                        উপেজলাঃ গাইবা া সদর                                    েজলাঃ গাইবা া 
ািবত উপকারেভাগী 
নং নাম,িপতা/ ামীর নাম েভাটার আইিড নং ওয়াড/ াম ষ/

মিহলা 
পিরবােরর 
সদ  সং া 

অ ািধকার 
িমক 

াংক িহসাব নং এর িববরনী 
যিদ থােক 

ম  ( ক  নং) 

       াংেকর নাম িহসাব না ার  
 ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

৭৪ েমাছাঃ মিছরন েনছা 
াঃ আ  েহােসন 

৩২১২৪৬৫১৮৮১৯৭ পতলা 
ওযাড ৫ 

মিহলা ০৫ জন ৮০ রাকাব 
পতলা শাখা 

১৫৫  

৭৫ েমাছাঃ েরখা েবগম  
াঃ  ছেফর উি ন 

৩২১২৪৬৫১৮৭১০৬ পতলা 
ওযাড ৫ 

মিহলা ০৭ জন ৮১ রাকাব 
পতলা শাখা 

১৫৬  

৭৬ েমাছাঃ িজনা েবগম 
াঃ হািব র রহমান 

৩২১২৪৬৫১৮৭২২৫ পতলা 
ওযাড ৫ 

মিহলা ০৫ জন ৮২ রাকাব 
পতলা শাখা 

১৫৭  

৭৭ েমাঃ জ ল হক  
িপতা  ইছাহাক আলী 

৩২১২৪৬৫১৮৬৫৯৩ পতলা 
ওযাড ৫ 

ষ ০৫ জন ৮৩ রাকাব 
পতলা শাখা 

১৫৮  

৭৮ েমাঃ েসােলমান 
 িপতা আঃ গ র 

৩২১২৪৬৫১৮৬৬৩৮ পতলা 
ওযাড ৫ 

ষ ০৪ জন ৮৬ রাকাব 
পতলা শাখা 

১৬১  

৭৯ েমাঃ মিহর উি ন িপতা 
ছােবদ আলী 

৩২১২৪৬৫১৮৬৮১৬ পতলা 
ওযাড ৫ 

ষ ০৫ জন ৮৭ রাকাব 
পতলা শাখা 

১৬২  

৮০ েমাঃ েমাহসীন আলী 
িপতা আিফল উি ন 

৩২১২৪৬৫১৮৬৫২৫ পতলা 
ওযাড ৫ 

ষ ০৬ জন ৮৯ রাকাব 
পতলা শাখা 

১৬৩  

৮১ েমাছাঃ লালী েবগম 
ামী েমাঃ ের  িময়া  

৩২১২৪৬৫১৮৬৭৬৭ পতলা 
ওয়াড ৫ 

মিহলা ০৫ জন ১৯৪ রাকাব 
পতলা শাখা 

  

৮২ েমাঃ ম  িময়া  
িপতা েগালাব উি ন 

৩২১২৪৬৫০০০০০৬ রাম সাদ 
ওযাড ৬ 

ষ ০৫ জন ০৮ রাকাব 
পতলা শাখা 

১৬৬  

৮৩ েমাঃ িম  িময়া 
 িপতা  হিরপ উি ন 

৩২১২৪৬৫১৮৮২৮৭ রাম সাদ 
ওযাড ৬ 

ষ ০৬ জন ১১ রাকাব 
পতলা শাখা 

১৬৭  

৮৪ েমাছাঃ িমনারা েবগম 
াঃ বা া েশখ 

৩২১২৪৬৫১৮৮৩৮০ রাম সাদ 
ওযাড ৬ 

মিহলা ০৫ জন ১৩ রাকাব 
পতলা শাখা 

১৬৮  

৮৫ েমাছাঃ রােবয়া েবগম 
াঃ েরা ম আলী 

৩২১২৪৬৫১৮৮২২৩ রাম সাদ 
ওযাড ৬ 

মিহলা ০৬ জন ১৫ রাকাব 
পতলা শাখা 

১৬৯  

৮৬ েমাছাঃ শহর বা   
াঃ ফজর েশখ 

৩২১২৪৬৫১৮৮৩৫৫ রাম সাদ 
ওযাড ৬ 

মিহলা ০৪ জন ১৭ রাকাব 
পতলা শাখা 

১৭০  

৮৭ েমাঃ বিদয়া েশখ িপতা 
আঃ সামাদ 

৩২১২৪৬৫১৮৮৪২৪ রাম সাদ 
ওযাড ৬ 

ষ ০৬ জন ১৯ রাকাব 
পতলা শাখা 

১৭১  

৮৮ েমাঃ সা  িময়া  
িপতা ান িময়া 

৩২১২৪৬৫১৮০৩৫৪ রাম সাদ 
ওযাড ৬ 

ষ ০৪ জন ২৩ রাকাব 
পতলা শাখা 

১৭৩  

উপ-সহকারী েকৗশলী (ইিজিপিপ)/ াক অিফসার                                                                                           সভাপিত, ইউনয়ন কিম  ( া র ও সীল) 



গন জাত ী বাংলােদশ সরকার 
অিতদির েদর জ  কম সং ান কমসিচ (ইিজিপিপ) 

(ইউিনয়ন কমপিরক নার ফরম সংি  ইউিনয়ন কিম  ত কের উপেজলা কিম র িনকট পাঠােব) 
 

ইউিনয়ন  ◌ঃ ৩নং পতলা                                        উপেজলাঃ গাইবা া সদর                                             েজলাঃ গাইবা া 
 ািবত উপকারেভাগী 

নং নাম,িপতা/ ামীর নাম েভাটার আইিড নং ওয়াড/ াম ষ/
মিহলা 

পিরবাের
র সদ  
সং া 

অ ািধকার 
িমক 

াংক িহসাব নং এর িববরনী 
যিদ থােক 

ম  ( ক  নং) 

       াংেকর নাম িহসাব না ার  
 ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

৮৯ েমাঃ জ ল হক িপতা 
আঃ জববার 

৩২১২৪৬৫১৮৭৫৬৫ রাম সাদ 
ওযাড ৬ 

ষ ০৪ জন ২৬ রাকাব 
পতলা শাখা 

১৭৪  

৯০ েমাঃ মা ন িময়া  
িপতা তিমজ উি ন 

৩২১২৪৬৫১৮৭৮৬১ রাম সাদ 
ওযাড ৬ 

ষ ০৫ জন ৬৩ রাকাব 
পতলা শাখা 

১৭৮  

৯১ েমাছাঃ কিহ র েবগম 
াঃ আলতাব েহােসন 

৩২১২৪৬৫০০০০৭২ েবড়াডা া 
ওযাড ৬ 

ষ ০৬ জন ৬৪ রাকাব 
পতলা শাখা 

১৭৯  

৯২ েমাঃ ইসলাম িময়া িপতা 
না  েশখ 

৩২১২৪৬৫১৮৮৭৫৩ েবড়াডা া 
ওযাড ৬ 

ষ ০৮ জন ৬৬ রাকাব 
পতলা শাখা 

১৮০  

৯৩ েমাছাঃ জ রা েবগম 
াঃ আঃ সামাদ 

৩২১২৪৬৫১৮৮১১৯ রাম সাদ 
ওযাড ৬ 

মিহলা ০৪ জন ৬৮ রাকাব 
পতলা শাখা 

১৮২  

৯৪ েমাঃ েহােসন আলী  
িপতা আিজ র  

১৫৯৮৩০৫৪৫২১৪৩ রাম সাদ 
ওযাড ৬ 

ষ ০৫ জন ৭১ রাকাব 
পতলা শাখা 

১৮৫  

৯৫ েমাঃ লাল িময়া  
িপতা েগ লা েশখ 

৩২১২৪৬৫১৮৭৭৮২ রাম সাদ 
ওযাড ৬ 

ষ ০৫ জন ৬৫ রাকাব 
পতলা শাখা 

১৮৬  

৯৬ েমাঃ আঃ মা ান িময়া 
িপতা আঃসামাদ 

৩২১২৪৬৫১৮৭৪৯৩ রাম সাদ 
ওযাড ৬ 

ষ ০৬ জন ৭২ রাকাব 
পতলা শাখা 

১৮৭  

৯৭ েমাঃ জােকর আলী 
িপতা ফকর উি ন 

৩২১২৪৬৫১৮৮৮১৫ রাম সাদ 
ওযাড ৬ 

ষ ০৫ জন  রাকাব 
পতলা শাখা 

১৮৮  

৯৮ েমাছাঃ নািছমা েবগম 
াঃ েরজাউল  

৩২১২৪৬৫১৮৮৮৩৭ রাম সাদ 
ওযাড ৬ 

ষ ০৫ জন  রাকাব 
পতলা শাখা 

১৮৯  

৯৯ েমাছাঃ মিজরন েবগম 
াঃ আঃ মােলক 

৩২১২৪৬৫১৮৩৩৪৮ রাম সাদ 
ওযাড ৬ 

ষ ০৭ জন  রাকাব 
পতলা শাখা 

১৯১  

১০০ েমাঃ নয়ন িময়া  
িপতা নবীবর রহমান 

৩২১২৪৬৫১৮৮৮৯৮ েবড়াডা া 
ওযাড ৬ 

ষ ০৬ জন ৬৯ রাকাব 
পতলা শাখা 

১৮৩  

১০১ েমাছাঃ হািমদা  
াঃ সােহব উি ন 

৩২১২৪৬৫১৯০৫৬৪ পতলা 
ওয়াড ৭ 

মিহলা ০৬ জন ১১০ রাকাব 
পতলা শাখা 

৪৭  

 
উপ-সহকারী েকৗশলী (ইিজিপিপ)/ াক অিফসার                                                                                           সভাপিত, ইউনয়ন কিম  ( া র ও সীল) 



গন জাত ী বাংলােদশ সরকার 
অিতদির েদর জ  কম সং ান কমসিচ (ইিজিপিপ) 

(ইউিনয়ন কমপিরক নার ফরম সংি  ইউিনয়ন কিম  ত কের উপেজলা কিম র িনকট পাঠােব) 
 

ইউিনয়ন  ◌ঃ ৩নং পতলা                                        উপেজলাঃ গাইবা া সদর                                             েজলাঃ গাইবা া 
 ািবত উপকারেভাগী 

নং নাম,িপতা/ ামীর নাম েভাটার আইিড নং ওয়াড/ াম ষ/
মিহলা 

পিরবাের
র সদ  
সং া 

অ ািধকার 
িমক 

াংক িহসাব নং এর িববরনী 
যিদ থােক 

ম  ( ক  নং) 

       াংেকর নাম িহসাব না ার  
 ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১০২ েমাঃ জ ল হক 
িপতা সরাফত 

৩২১২৪৬৫১৯০৩৯২ পতলা 
ওয়াড ৭ 

ষ ০৫ জন ১১২ রাকাব 
পতলা শাখা 

৪৯  

১০৩ েমাছাঃ েহাসেন আরা 
াঃ জয়নাল আেবদীন 

৩২১২৪৬৫১৯২২০৫ পতলা 
ওয়াড ৭ 

মিহলা ০৬ জন ১১৩ রাকাব 
পতলা শাখা 

৫০  

১০৪ েমাছাঃ কিছরন েনছা  
াঃ েমাঃেকারবান 

৩২১২৪৬৫১৯০৯২৫ পতলা 
ওয়াড ৭ 

মিহলা ০৬ জন ১ রাকাব 
পতলা শাখা 

৫১  

১০৫ েমাঃ এজা বী  
িপতা  নয়া িময়া 

৩২১২৪৬৫১৯০৩৩০ পতলা 
ওয়াড ৭ 

ষ ০৫ জন ২ রাকাব 
পতলা শাখা 

৫২  

১০৬ েমাঃ ল ইসলাম 
িপতা  বেয়জ উি ন 

৩২১২৪৬৫১৯০২৯৬ পতলা 
ওয়াড ৭ 

ষা ০৫ জন ৫ রাকাব 
পতলা শাখা 

৫৫  

১০৭ েমাঃ নেবজ উি ন  
িপতা বা জান 

৩২১২৪৬৫১৯০৪৭৫ পতলা 
ওয়াড ৭ 

ষা ০৬ জন ৬ রাকাব 
পতলা শাখা 

৫৬  

১০৮ েমাছাঃ ছােলহা েবগম 
াঃ নবজাল হক 

৩২১২৪৬৫১৯২২৭৩ পতলা 
ওয়াড ৭ 

মিহলা ০৫ জন ৭ রাকাব 
পতলা শাখা 

৫৭  

১০৯ েমাছাঃ েগােল র  
াঃ ওয়ােজদ আলী 

৩২১২৪৬৫১৮৯৮৩৯ পতলা 
ওয়াড ৭ 

ষা ০৪ জন ৮ রাকাব 
পতলা শাখা 

৫৮  

১১০ েমাঃ ছালাম েশখ  
িপতা কিলম উি ন 

৩২১২৪৬৫১৯১৬৮০ পতলা 
ওয়াড ৭ 

ষ ০৫ জন ৯ রাকাব 
পতলা শাখা 

৫৯  

১১১ েমাছাঃ মিফজান 
েবওয়া াঃ ম  িময়া 

৩২১২৪৬৫১৮৯৭৬৩ পতলা 
ওয়াড ৭ 

মিহলা ০৫ জন ১০ রাকাব 
পতলা শাখা 

৬০  

১১২ েমাছাঃ তন েবগম 
াঃ ইসমাইল িময়া 

৩২১২৪৬৫১৯০২২৭ পতলা 
ওয়াড ৭ 

মিহলা ০৫ জন ১১ রাকাব 
পতলা শাখা 

৬১  

১১৩ েমাছাঃ আেমনা েবগম 
াঃ সায়দার রহমান 

৩২১২৪৬৫১৯০৩১৭ পতলা 
ওয়াড ৭ 

মিহলা ০৫ জন ১২ রাকাব 
পতলা শাখা 

৬২  

 
 
উপ-সহকারী েকৗশলী (ইিজিপিপ)/ াক অিফসার                                                                                           সভাপিত, ইউনয়ন কিম  ( া র ও সীল) 

 



গন জাত ী বাংলােদশ সরকার 
অিতদির েদর জ  কম সং ান কমসিচ (ইিজিপিপ) 

(ইউিনয়ন কমপিরক নার ফরম সংি  ইউিনয়ন কিম  ত কের উপেজলা কিম র িনকট পাঠােব) 
 

ইউিনয়ন  ◌ঃ ৩নং পতলা                                        উপেজলাঃ গাইবা া সদর                                             েজলাঃ গাইবা া 
 ািবত উপকারেভাগী 

নং নাম,িপতা/ ামীর নাম েভাটার আইিড নং ওয়াড/ াম ষ/
মিহলা 

পিরবাের
র সদ  
সং া 

অ ািধকার 
িমক 

াংক িহসাব নং এর িববরনী 
যিদ থােক 

ম  ( ক  নং) 

       াংেকর নাম িহসাব না ার  
 ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১১৪ েমাঃ আশা ামান 
িপতা েমাঃ আঃ 
ছা ার 

৩২১২৪৬৫১৯০৯৭৭ পতলা 
ওয়াড ৭ 

ষ ০৫ জন ১০৪ রাকাব 
পতলা শাখা 

৬৪  

১১৫ েমাঃ ফজল আলী  
িপতা  িরয়াজ উি ন 

৩২১২৪৬৫১৯০৮৬১ পতলা 
ওয়াড ৭ 

রষ ০৫ জন ১০৫ রাকাব 
পতলা শাখা 

৬৫  

১১৬ েমাছাঃ কিহ র েবগম 
াঃ ল আিমন 

৩২১২৪৬৫১৯১৩৯৭ পতলা 
ওয়াড ৭ 

মিহলা ০৬ জন ১০৬ রাকাব 
পতলা শাখা 

৬৬  

১১৭ েমাছাঃ িরনা েবগম  
াঃ তছিলম উি ন 

৩২১২৪৬৫১৯১১৬৬ পতলা 
ওয়াড ৭ 

মিহলা ০৫ জন ১০৭ রাকাব 
পতলা শাখা 

৬৭  

১১৮ েমাঃ েখাদা বকস  
িপতা ছেফর উি ন 

৩২১২৪৬৫১৯০২২১ পতলা 
ওয়াড ৭ 

ষা ০৪ জন ১১৭ রাকাব 
পতলা শাখা 

৬৯  

১১৯ েমাঃ আহসান িময়া  
িপতা হিববর রহমান 

৩২১২৪৬৫১৮৯৯২০ পতলা 
ওয়াড ৭ 

ষ ০৫ জন ১১৮ রাকাব 
পতলা শাখা 

৭০  

১২০ েমাঃ িজয়াউর রহমান 
িপতা বা  

৩২১২৪৬৫১৮৯৯৯৪ পতলা 
ওয়াড ৭ 

ষ ০৫ জন ১১৯ রাকাব 
পতলা শাখা 

৭১  

১২১ েমাছাঃ আ রা েবগম 
াঃ রিফ ল ইসলাম 

৩২১২৪৬৫১৮৯৮৪৫ পতলা 
ওয়াড ৭ 

মিহলা ০৬ জন ১২০ রাকাব 
পতলা শাখা 

৭২  

১২২ েমাঃ নজ ল ইসলাম 
িপতা কিলম উি ন 

৩২১২৪৬৫১৯২১৯৩ পতলা 
ওয়াড ৭ 

ষ ০৫ জন ১২১ রাকাব 
পতলা শাখা 

৭৩  

১২৩  েমাঃ আলতাফ িময়া 
িপতা ামান 

৩২১২৪৬৫১৮৯৮০৯ পতলা 
ওয়াড ৭ 

ষ ০৫ জন ১২২ রাকাব 
পতলা শাখা 

৭৪  

১২৪ েমাছাঃ  রি  েবগম  
িপতা ক ম আলী 

৩২১২৪৬৫১৯২০৭৪ পতলা 
ওয়াড ৭ 

মিহলা ০৫ জন ১২৩ রাকাব 
পতলা শাখা 

৭৫  

১২৫ েমাছাঃ আেজদা 
খা ন  

াঃ ছাম ল হক 

৩২১২৪৬৫১৯০৩৩৩ পতলা 
ওয়াড ৭ 

মিহলা ০৫ জন  রাকাব 
পতলা শাখা 

৭৭  

 
 



উপ-সহকারী েকৗশলী (ইিজিপিপ)/ াক অিফসার                                                                                           সভাপিত, ইউনয়ন কিম  ( া র ও সীল) 
গন জাত ী বাংলােদশ সরকার 

অিতদির েদর জ  কম সং ান কমসিচ (ইিজিপিপ) 
(ইউিনয়ন কমপিরক নার ফরম সংি  ইউিনয়ন কিম  ত কের উপেজলা কিম র িনকট পাঠােব) 

 
ইউিনয়ন  ◌ঃ ৩নং পতলা                                        উপেজলাঃ গাইবা া সদর                                             েজলাঃ গাইবা া 
 ািবত উপকারেভাগী 

নং নাম,িপতা/ ামীর নাম েভাটার আইিড নং ওয়াড/ াম ষ/
মিহলা 

পিরবাের
র সদ  
সং া 

অ ািধকার 
িমক 

াংক িহসাব নং এর িববরনী 
যিদ থােক 

ম  ( ক  নং) 

        াংেকর নাম িহসাব না ার  
 ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
১২৬ েমাঃ ছাম ল হক  

িপতা আঃ গ র 
৩২১২৪৬৫১৯১২৮৮ পতলা 

ওয়াড ৭ 
ষ ০৫ জন  রাকাব 

পতলা শাখা 
৭৮  

১২৭ েমাঃ মিতয়ার রহমান 
 িপতা আ  েহােসন 

৩২১২৪৬৫১৯১৩০৭ পতলা 
ওয়াড ৭ 

ষ ০৫ জন  রাকাব 
পতলা শাখা 

৮০  

১২৮ েমাছাঃ জিরনিখ◌া ন  
াঃ জিহর উি ন 

৩২১২৪৬৫১৯০৮৫১ পতলা 
ওয়াড ৭ 

মিহলা ০৫ জন  রাকাব 
পতলা শাখা 

৮১  

১২৯ েমাঃ র  িময়া 
 িপতা আঃ জিলল 

৩২১২৪৬৫১৯২০২৮ পতলা 
ওয়াড ৭ 

ষ ০৫ জন  রাকাব 
পতলা শাখা 

৮২  

১৩০ েমাছাঃ িফয়া খা ন 
াঃ েমাজাহার আলী 

৩২১২৪৬৫১৯০৩২০ পতলা 
ওয়াড ৭ 

মিহলা ০৭ জন  রাকাব 
পতলা শাখা 

৮৪  

১৩১ েমাছাঃ কাজল েরখা  
াঃ েসেক ার 

৩২১২৪৬৫১৯৩৭৭২ পঃ গা র 
ওয়াড ৮ 

মিহলা ০৩ জন ০৪ রাকাব 
পতলা শাখা 

৮৭  

১৩২ েমাঃ শাহদাত েহােসন 
িপতা মিহর উি ন 

৩২১২৪৬৫১৯৩৮৯১ পঃ গা র 
ওয়াড ৮ 

ষ ০৪ জন ০৫ রাকাব 
পতলা শাখা 

৮৮  

১৩৩ েমাছাঃ জহরা েবগম  
াঃ নবাব আলী 

১৯৭৫৩২১২৪৬৫০০০০০২ পঃ গা র 
ওয়াড ৮ 

মিহলা ০৩ জন ০৭ রাকাব 
পতলা শাখা 

৯০  

১৩৪ েমাঃ িশ িময়া  
িপতা ছিকর উি ন 

৩২১২৪৬৫১৯৩৭৯১ পঃ গা র 
ওয়াড ৮ 

ষ ০৪ জন ০৯ রাকাব 
পতলা শাখা 

৯২  

১৩৫ েমাঃ রিফ ল ইসলাম 
িপতা েতাফা ল  

৩২১২৪৬৫১৯৬০৫৮ পঃ গা র 
ওয়াড ৮ 

ষা ০৫ জন ১১ রাকাব 
পতলা শাখা 

৯৩  

১৩৬ েমাঃ হিববর রহমান 
িপতা  েখাদা বকস 

৩৯৬৩২১২৪৬৫০০০০০৩ পঃ গা র 
ওয়াড ৯ 

ষ ০৫ জন ০২ রাকাব 
পতলা শাখা 

৯৫  

১৩৭ েমাছাঃ মিমনা খা ন  
াঃ েমাঃআঃ হািকম 

৩২১২৪৬৫১৯৫৮৫৯ পঃ গা র 
ওয়াড ৯ 

মিহলা ০৭ জন ০৭ রাকাব 
পতলা শাখা 

৯৬  

 
 
উপ-সহকারী েকৗশলী (ইিজিপিপ)/ াক অিফসার                                                                                           সভাপিত, ইউনয়ন কিম  ( া র ও সীল) 



 
গন জাত ী বাংলােদশ সরকার 

অিতদির েদর জ  কম সং ান কমসিচ (ইিজিপিপ) 
(ইউিনয়ন কমপিরক নার ফরম সংি  ইউিনয়ন কিম  ত কের উপেজলা কিম র িনকট পাঠােব) 

 
ইউিনয়ন  ◌ঃ ৩নং পতলা                                        উপেজলাঃ গাইবা া সদর                                             েজলাঃ গাইবা া 
 ািবত উপকারেভাগী 

নং নাম,িপতা/ ামীর নাম েভাটার আইিড নং ওয়াড/ াম ষ/
মিহলা 

পিরবাের
র সদ  
সং া 

অ ািধকার 
িমক 

াংক িহসাব নং এর িববরনী 
যিদ থােক 

ম  ( ক  নং) 

       াংেকর নাম িহসাব না ার  
 ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১৩৮ েমাঃ ামান  
িপতা  লিত া 

৩২১২৪৬৫১৯৪৪৯৭ পঃ গা র 
ওয়াড ৯ 

ষ ০৮ জন ০৯ রাকাব 
পতলা শাখা 

৯৭  

১৩৯ েমাছাঃ েরিজয়া েবগম 
াঃ মেহাসীন আলী 

৩২১২৪৬৫১৯৪৩২৮ পঃ গা র 
ওয়াড ৯ 

মিহলা ০৭ জন ১২ রাকাব 
পতলা শাখা 

৯৮  

১৪০ েমাছাঃ ফিজরন েনছা 
াঃ  বাদশা িময়া 

৩২১২৪৬৫১৯৪৭৩২ পঃ গা র 
ওয়াড ৯ 

মিহলা ০৬ জন ১৬ রাকাব 
পতলা শাখা 

৯৯  

১৪১ েমাঃ েবরাজ উি ন  
িপতা  অিতমা দ 

৩২১২৪৬৫১৯৪২৮৮ পঃ গা র 
ওয়াড ৯ 

ষ ০৮ জন ২২ রাকাব 
পতলা শাখা 

১০১  

১৪২ েমাছাঃ া েবগম  
াঃ জািহ ল 

৩২১২৪৬৫১৯৫৮৮১ পঃ গা র 
ওয়াড ৯ 

মিহলা ০৬ জন ২৯ রাকাব 
পতলা শাখা 

১০৩  

১৪৩ েমাছাঃ েজা া েবগম 
াঃ আঃ রশীদ িময়া 

৩২১২৪৬৫১৯৫৩৩৪ পঃ গা র 
ওয়াড ৯ 

মিহলা ০৫ জন  রাকাব 
পতলা শাখা 

১০৪  

১৪৪ েমাছাঃ আয়শা েবগম 
াঃ সিহ ামান 

৩২১২৪৬৫১৯৫৫৬৬ পঃ গা র 
ওয়াড ৯ 

মিহলা ০৫ জন ৩৪ রাকাব 
পতলা শাখা 

১০৫  

১৪৫ েমাছাঃ আেনায়ারা 
েবগম াঃ ান িময়া 

৩২১২৪৬৫১৯৫৩৫৪ পঃ গা র 
ওয়াড ৯ 

মিহলা ০৬ জন ৩৫ রাকাব 
পতলা শাখা 

১০৬  

১৪৬ েমাঃ  িময়া  
িপতা তসােহব উি ন 

৩২১২৪৬৫১৯৪৪৩৫ পঃ গা র 
ওয়াড ৯ 

রষ ০৬ ৪০ রাকাব 
পতলা শাখা 

১০৭  

১৪৭ েমাছাঃ েশফালী েবগম 
াঃ  আফছার আলী 

৩২১২৪৬৫১৯৫৭৯২ পঃ গা র 
ওয়াড ৯ 

মিহলা ০৫ জন ৪১ রাকাব 
পতলা শাখা 

১০৮  

১৪৮ েমাছাঃ মিজনা েবগম 
াঃ হায়দার আলী 

৩২১২৪৬৫১৯৫২২৪ পঃ গা র 
ওয়াড ৯ 

মিহলা ০৫ জন ৪২ রাকাব 
পতলা শাখা 

১০৯  

১৪৯ েমাছাঃ জাহানারা েবগম 
ামী েমাঃ রিশদ িময়া  

৩২১২৪৬৫১৮৭১৩২ পতলা 
ওয়াড ৫ 

মিহলা ০৫ জন ১৯৩ রাকাব 
পতলা শাখা 

  

১৫০ েমাঃ  িময়া  
িপতা আঃ বারী সরকার 

৩২১২৪৬৫১৮০৩৩৩ চাপাদহ 
ওয়াড ২ 

ষ ০৪ জন ৩৯ রাকাব 
পতলা শাখা 

৩০  

 



উপ-সহকারী েকৗশলী (ইিজিপিপ)/ াক অিফসার                                                                                           সভাপিত, ইউনয়ন কিম  ( া র ও সীল) 


