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মাবাইল 

নং 

মম   

1 মাঃ শিফ উি ন  ফরমান মা া  পু ষ  কৃষক  বুিড়েপাতা  3 বুিড়েপাতা  8232484199         
2 মাঃ জািহ ল ইসলাম  মাঃ আবুল কােশম  পু ষ  কৃষক  বুিড়েপাতা  3 বুিড়েপাতা  5.71874E+12 1640373818       
3 মাঃ ইমদাদলু গিন  আঃ গিন  পু ষ  কৃষক  বুিড়েপাতা  3 বুিড়েপাতা  7782509199 1760890778       
4 মাঃ ই ীস আলী  মাহা দ আলী  পু ষ  কৃষক  বুিড়েপাতা  3 বুিড়েপাতা  6432477757 1810338110       
5 মাঃ মওলা ব   আেপল ব   পু ষ  কৃষক  ফেতপুর  1 বুিড়েপাতা  8232525470         
6 মাঃ ততুল শখ  িপিজর উি ন সখ  পু ষ  কৃষক  ফেতপুর  1 বুিড়েপাতা  4632547909         
7 মাঃ ছা ার আলী  িছপাত আলী  পু ষ  কৃষক  কামেদবপুর  1 বুিড়েপাতা  8682528941         
8 মাঃ ইয়া ব আলী  দ দ আলী  পু ষ  কৃষক  ফেতপুর  1 বুিড়েপাতা  1932573213         
9 মাছাঃ িবজলী খাতুন  আ ুস সামাদ  মিহলা  গৃিহনী  শািলকা  8 বুিড়েপাতা  3314151338 1786242548       
10 মাছাঃ চািমলী খাতুন  মাঃ তাহাজি ন  মিহলা  গৃিহনী  রাজাপুর  6 বুিড়েপাতা  6432574264         
11 মাঃ শাহিরয়ার আলী  মাঃ ছেপত আলী  পু ষ  কৃষক  বারাকপুর  6 বুিড়েপাতা  3763942178 1931671746       
12 মাছাঃ মিজনা খাতুন  মাঃ লুৎফর রহমান  মিহলা  গৃিহনী  বারাকপুর  6 বুিড়েপাতা  7782528918 1822536803       
13 মাছাঃ রেবকা খাতুন  িনহাজ উি ন  মিহলা  গৃিহনী  াম  9 বুিড়েপাতা  2832702357 1737120872       
14 শািকলা পারভীন  মানছা ল ইসলাম  মিহলা  গৃিহনী  বাড়ীবাঁকা  9 বুিড়েপাতা  6001571915 1877892165       
15 মাহাঃ শািহন আলী  মাহাঃ আমানুল হক  পু ষ  কৃষক  বাড়ীবাঁকা  9 বুিড়েপাতা  5532657193 1858704285       
16 মাঃ িলয়াকত আলী  পু জত শখ  পু ষ  কৃষক  বাড়ীবাঁকা  9 বুিড়েপাতা  7332638258 1945229830       
17 মাঃ ইিলয়াস হােসন  আবুল কালাম  পু ষ  কৃষক  গাভীপুর 4 বুিড়েপাতা  5982586785 1810361502       
18 ফােতমা খাতুন  ফাইদলু ইসলাম মিহলা  গৃিহনী  বারাকপুর  6 বুিড়েপাতা  2382048995         
19 মাছাঃ পসানা খাতুন  মাঃ আেলক চাঁদ  মিহলা  গৃিহনী  ঝাঝঁ 2 বুিড়েপাতা  3282447014 1707659477       
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20 মাঃ কামাল হােসন  মাঃ বদর আলী  পু ষ  কৃষক  হিররামপুর  2 বুিড়েপাতা  5.71874E+12 01811544045       
21 মাঃ ইমাদলু হক  আজগর আলী  পু ষ  কৃষক  হিররামপুর  2 বুিড়েপাতা  9132410771 01878826649       
22 মেহজান খাতুন  আজাহার  মিহলা  গৃিহনী  গাভীপুর 4 বুিড়েপাতা    01732992493       
23 মাঃ মুরাদ আলী  সামছি ন  পু ষ  কৃষক  বাড়ীবাঁকা  9 বুিড়েপাতা  4182606360 1757569714       
24 মাঃ সু আলী  মাঃ আইয়ুব আলী  পু ষ  কৃষক  বুিড়েপাতা  3 বুিড়েপাতা  3282456056 01810338115       
25 মাঃ িনমন  শিরফুল ইসলাম  পু ষ  কৃষক  হিররামপুর  2 বুিড়েপাতা  4621755489 01684271018       
26 মাছাঃ িফেরাজা খাতুন  মাহাঃ আনছার আলী  মিহলা  গৃিহনী  রাজাপুর  6 বুিড়েপাতা  4182571481 01931255105       
27 মাছাঃ শাহাজাদী বগম  মাঃ শািহদলু ইসলাম    গৃিহনী  যাদবপুর  5 বুিড়েপাতা  3282452402         
28 মাছাঃ মিরয়ম খাতুন  সাবান আলী  মিহলা  গৃিহনী  ফেতপুর  1 বুিড়েপাতা  7782526193 01825484518       
29 মাঃ শিহদলু ইসলাম  আলম সখ  পু ষ  কৃষক  হিররামপুর  2 বুিড়েপাতা  8232438724 01772446194       
30 পারিভনা  িমজানুর মিহলা  গৃিহনী  শািলকা  8 বুিড়েপাতা            
31 কাজল রখা  বাইতু া মিহলা  গৃিহনী  কামেদবপুর  1 বুিড়েপাতা            
32 তুিহন আলী  আলািমন সখ  পু ষ  কৃষক  বুিড়েপাতা  3 বুিড়েপাতা  6409152284 01810338121       
33 মেহদী হাসান  জমুাত আলী  কৃষক  কৃষক  ফেতপুর  1 বুিড়েপাতা  8682557619         
34 জামী ল ইসলাম  তাফাে ল  কৃষক  কৃষক  কামেদবপুর  1 বুিড়েপাতা  9132464703         
35 মাছাঃ ফুলনারা  জসীম উি ন  মিহলা  গৃিহনী  ইছাখালী  1 বুিড়েপাতা  5082419598         
36 রিন ইসলাম  িমনা ল ইসলাম  পু ষ  কৃষক  ফেতপুর  1 বুিড়েপাতা  6451526971 01876781200       
37 মাছাঃ আরিজনা খাতুন  ফিকর মাহা দ  পু ষ  কৃষক  ঝাঝঁ 2 বুিড়েপাতা  2832408823 01777505483       
38 েবল আলী  আিতয়ার রহমান  পু ষ  কৃষক  গাভীপুর 4 বুিড়েপাতা  8232559420         
39 চায়না খাতুন  মু র আলী  পু ষ  কৃষক  গাভীপুর  4 বুিড়েপাতা  1932607433 01701149325       
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40 ইকবাল  রিহম বকস  পু ষ  কৃষক  গাভীপুর  4 বুিড়েপাতা  1932541533 01930459952       
41 জেুয়ল রানা  ইউনুস আলী  পু ষ  কৃষক  গাভীপুর  4 বুিড়েপাতা  1920014147 01834901786       
42 তুফাে ল খান  কিলমুি ন  পু ষ  কৃষক  গাভীপুর 4 বুিড়েপাতা  5982469776 01837507594       
43 মাছাঃ আিছয়া খাতুন  খপু ম ল  মিহলা  গৃিহনী  গাভীপুর  4 বুিড়েপাতা  6882504613         
44 িমজানুর রহমান  তােলপ হালসনা  পু ষ  গৃিহনী  গাভীপুর 4 বুিড়েপাতা  9132514747         
45 চাঁদ আলী  কালা চাদ  পু ষ  কৃষক  গাভীপুর  4 বুিড়েপাতা  9566223575         
46 জেলহার  খাদা বকস  মিহলা  গৃিহনী  গাভীপুর  4 বুিড়েপাতা  1932541814 01323479827       
47 অিনতা খাতুন  আকবার আলী  মিহলা  গিৃহনী  গাভীপুর  4 বুিড়েপাতা  4651577373 01860660678       
48 মািমন নুর মাহা দ  পু ষ  কৃষক  গাভীপুর 4 বুিড়েপাতা  4182482242 01877253158       
49 রািবয়া খাতুন  আনছার আলী  মিহলা  গৃিহনী  যাদবপুর  5 বুিড়েপাতা  1016219584 01828500547       
50 হািফজলু ইসলাম  দায়াত আলী  পু ষ  কৃষক  যাদবপুর  5 বুিড়েপাতা  6432437033 01814366193       
51 মাছাঃ ভজালী খাতুন  আিমর উি ন  পু ষ  কৃষক  বারাকপুর  6 বুিড়েপাতা  5082514125 01925379730       
52 মাঃ উচমান আলী  আনছার আলী  পু ষ  কৃষক  বারাকপুর  6 বুিড়েপাতা  1482585674 01824685006       
53 রানা হািমদ  ফুলবাস  পু ষ  কৃষক  রাজাপুর  6 বুিড়েপাতা  5104277602 01642900987       
54 আসমা খাতুন  বাবুর আলী  পু ষ  কৃষক  রাধাকা পরু  7 বুিড়েপাতা  8682685998 01987499748       
55 রেহনা খাতুন  কােদর আলী  মিহলা  গৃিহনী  রাধাকা পরু  7 বিুড়েপাতা  4182593881 01902778273       
56 সােলহার খাতুন  মকেছদ আলী  মিহলা  গৃিহনী  শািলকা  8 বুিড়েপাতা  5082622530 01789967417       
57 িমঠন িময়া  মােলক  পু ষ  কৃষক  শািলকা  8 বুিড়েপাতা  4168469437 01580349400       
58 সুরাইয়া খাতুন  নঈম ীন  মিহলা  গৃিহনী  শািলকা  8 বুিড়েপাতা  6432629373         
59 আ ুল সু  রহমান সখ  পু ষ  কৃষক  গাভীপুর  5 বুিড়েপাতা  1482480876         
60 মাজাে ল  ইউনুচ আলী  পু ষ  কৃষক  গাভীপুর  4 বুিড়েপাতা  1932478884 019321237697       
61 নািগচ  সিহদলু  মিহলা  গৃিহনী  গাভীপুর  4 বুিড়েপাতা  5101521168 01860660678       
62 ছানুয়ারা খাতুন  ইউনুচ আলী  মিহলা  গৃিহনী  শািলকা  8 বুিড়েপাতা  2382601991 01776162218       
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63 নােজরা খাতুন  তােজর আলী  মিহলা  গৃিহনী  শািলকা  8 বুিড়েপাতা  4632613396 01304581729       
64 কাজল রখা  তােহর আলী  মিহলা  গৃিহনী  শািলকা  8 বুিড়েপাতা  1482687009 01764335170       
65 রািজয়া সুলতানা  আিজজলু হক  মিহলা  গৃিহনী  যাদবপুর  5 বুিড়েপাতা  1965244237         
66 হািলম  হািববরু  পু ষ  গৃিহনী  গাভীপুর  4 বুিড়েপাতা  1858885794         
67 কিলমউি ন  আয়ুব উি ন  পু ষ  কৃষক  গাভীপুর  4 বুিড়েপাতা  1812737766         
68 মকবুল হােসন  িনয়ামত আলী  পু ষ  কৃষক  গাভীপুর  4 বুিড়েপাতা  1812737766         
69 নািগস খাতুন  হযরত আলী  মিহলা  গৃিহনী  রাধাকা পরু  7 বুিড়েপাতা  1954866053         
70 আিজজলু ইসলাম  সােকর আলী  পু ষ  কৃষক  রাধাকা পরু  7 বুিড়েপাতা  1927880245         
71 সের আলী  ইসমাইল হােসন  মিহলা  গৃিহনী  রাধাকা পরু  7 বুিড়েপাতা  1983171375         
72 রজিবনা  মািনক শখ  মিহলা  গৃিহনী  শািলকা  8 বুিড়েপাতা  1595619000         
73 িবলিকস খাতুন  হােমদ আলী  মিহলা  গৃিহনী  রাধাকা পরু  7 বুিড়েপাতা  1917106758         

 
 
 
 

( মাঃ শা জামান) 
চয়ারম ান 

১নং বুিড়েপাতা ইউিনয়ন পিরষদ 
মেহরপুর সদ  

 

উ ণয়েনর গণত  
শখ হািসনার লম  


