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ইউরনয়ন / কপৌিসভা কিাি নং মন্তব্য কক্ষ নং
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কক্ষ নং-০৪  

(মদেি 

রিরডং 

রনচতিা)

মরিয়ম িাতুন

উরম ি িাতুন কমাোঃ হারেজুি িহমান

কমাোঃ আরনসুি িহমান কমাোঃ কামাি কহাদসন

কমাোঃ জয়নুি আদিরেন কমাোঃ আ িাে আিী

রেদিাজ আহদমে

কমাছাোঃ মুনজুয়ািা িাতুন কমাোঃ আমজাে কহাদসন

রনপা পািভীন কমাোঃ আরজম উরিন

কমাছাোঃ কিিী িাতুন কমাোঃ কিিাি কহাদসন

নাজমুন্নাহাি আিদুি িাজ্জাক

রিমা আক্তাি সরিতা কমাোঃ আেছাি আিী

েয়সাি আহদমে কমাোঃ হাদিজ আিী

কমাছাোঃ  ারমমা সুিতানা কমাোঃ  াহ জাহান আিী

রমতা পািভীন আোঃ মরজে

কমাোঃ মাসুে িানা কমাোঃ কমাজাদেি হক

কমাোঃ রুদিি িানা আব্দুস সাত্তাি

কমাোঃ ওয়াদজে আিী

কমাছাোঃ সাথী িন্দকাি

পিীক্ষাথীি নাম

৪

রপতা/মাতাি নাম

৫

কমাোঃ রিয়াকত কহাদসন কমাোঃ ফুিচাঁে

কমাোঃ ইউনুচ আিী

কসাহানুি িহমান মরজবুি িহমান

মরেনা পািভীন

কমাোঃ িরিউি করিম কমাোঃ আছান আিী

কমাোঃ ওমি রসরিক কমাোঃ িজি আিী

িািলুি িহমান

িারকবুি ইসিাম

কমাোঃ ছরকি উরিন

কমাছাোঃ িারজয়া সুিতানা আরমি কহদসন

কিনুকা পািভীন

সািমা পািভীন স্বামী: কমাজাদেি হক

রুিাইয়াত  ািরমন িারি আোঃ গফুি প্াং

সম্পা িাতুন সুরুজ আিী

উদে হারিিা আছাি আিী

ইরতয়ািা নওয়াি আিী

িাচ্চু রময়া কমাোঃআব্দুস সািাম

কমাোঃ িাবুি আক্তাি

তামান্না িাতুন সাইদুি িহমান

কমাোঃ িয়তুি ইসিাম

আি মামুন কহাসাইন কমাহােে আিী

আল্পনা িাতুন আউয়াি আিী

কমাছাোঃ রুরম আক্তাি কমাোঃ ইসমাইি কহাদসন

কমাোঃ আমজাে কহাদসন

কমাোঃ িাদ ে আহদমে কমাোঃ আকিি আকন্দ

কমাোঃ ইমিান কহাদসন কমাোঃ কিজাঊি করিম

কমাোঃ হারিবুি িহমান কমাোঃ আোঃ গফুি

কমাোঃ রিপুি কহাদসন আোঃ আরজজ

আমানুল্লাহ সুজন  রহদুি ইসিাম

আ িাফুি িরকবুি ইসিাম

মাসুে িানা কমাোঃ ছরকি উরিন

তারনয়া সুিতানা কমাহােে আিী

কসাদহি িানা ওমি আিী

কমাোঃ  রিফুি ইসিাম কমাোঃ কামাি কহাদসন

স্বণ িা িাতুন আব্দুস সািাম

কমাোঃ নাঈমুি িহমান কমাোঃ আব্দুস সামাে

কমাোঃ সাগি কহাসাইন কমাোঃ িরিলুি িহমান

আকরিমা িাতুন

অষ্টমরনষা

*** প্দি পত্র সংগ্রদহি তারিি : ৫ ও ৬ কেব্রুয়ারি , ২০২০ ( উপদজিা পরিসংখ্যান অরেস, ভাঙ্গুড়া , পািনা )
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কক্ষ নং-০৫ 

(মদেি 

রিরডং 

রনচতিা)

কমাোঃ সাইদুি ইসিাম

কমাছাোঃ সীমা িাতুন কমাোঃ ছইমুরিন মন্ডি

কমাোঃ রনয়ামুি ইসিাম কমাোঃ আোঃ হান্নান

কমাোঃ কতৌরহদুি ইসিাম কমাোঃ  রহদুি ইসিাম

কমাোঃ মারনক কহাদসন কমাোঃ আোঃ কুদ্দুস প্াং

কমাোঃ মারনকুজ্জামান মৃত. আমজাি কহাদসন

কমাোঃ অরিউল্লাহ

সায়িা পািভীন িন্জজু আহদমে

তারমমা িাতুন কমাহােে আিী

কিজয়ানা পািভীন

ককারহনুি িাতুন ইন্তাজ আিী

কমাোঃ আরমরুি ইসিাম কমাোঃ জাহাঙ্গীি আিম

কমাোঃ িরিউি ইসিাম কমাোঃ সাইদুি ইসিাম

কমাছাোঃ সুিতানা ইসিাম আিদুি িাজ্জাক

ঈর তা িাতুন আোঃ আরজজ

কমাোঃ কাওসাি কহাদসন কমাোঃ ইসমাইি কহাদসন

ওয়ারসম েরকি আহসান উল্লাহ

সীমা পািভীন কমাোঃ ওয়াদহে আিী

জারকরুি ইসিাম আছাি আিী

কিামানা িাতুন িমজান আিী

মমতা িাতুন কমাহােে আিী

কমাোঃ কিাকন আিী কমাোঃ আদিে উরিন

তাসরিমা িাতুন কমাোঃ আবু তাদহি

কমাোঃ আর কুজ্জামান কমাোঃ আবুি হাদসম

পরপ িানী োস েীদন  চন্দ্র ো 

কমাোঃ িমজান আিী কিিাি আিী

কমাোঃ কিাস্তম েরকি

ওমি োরুক আবু তারিি

স্বপ্না িাতুন আেজাি সিকাি

কমাোঃ েরিে কহাদসন কমাোঃ আবুি কহাদসন প্াং

কমাছাোঃ আন্জজুয়ািা িাতুন কমাোঃ আয়নুি হক

 ম্পা িাতুন  রহে আিী

 ান্তনা ইসিাম কমাোঃ  রহদুি ইসিাম

কমাোঃ ওয়াদজে আিী

 রিফুি ইসিাম কমাোঃ আব্দুস ছামাে

কমাোঃ মদয়ন উরিন কমাোঃ কমাস্তো কামাি

কমাোঃ হাসান আিী কমাোঃ আরমি আিী

কমাোঃ মাহমুে কহাদসন আব্দুি প্াং

কমাছাোঃ মুসরিমা পািভীন কমাোঃ কতাোজ্জি 

রুপািী িাতুন কমাোঃ িহম আিী

কমাোঃ এি াে আিম রনজাম উরিন

কমাোঃ আিহাজ্জ উরিন কমাোঃ আরজজুি হক

কমাোঃ মাসুে িানা কমাহােে আিী

কমাোঃ আরমি হামজা

কমাছাোঃ তারনয়া পািভীন কমাোঃ কতািাে আিী

ওয়ার ম আকিাম আোঃ কুদ্দুস

িাবুি আক্তাি নুরুি হক

কমাোঃ আোঃ করিম কমাোঃ আদনায়াি কহাদসন

কমাছাোঃ  াপিা িাতুন কমাোঃ মুকবুি কহাদসন

কমাোঃ কিিাি কহাদসন কমাোঃ আিতাে কহাদসন

কমাোঃ আোঃ িাজ্জাক মৃত. আোঃ জব্বাি

অষ্টমরনষা

িানমরিচ

কক্ষ নং-০৫ 

(মদেি 

রিরডং 

রনচতিা)

*** প্দি পত্র সংগ্রদহি তারিি : ৫ ও ৬ কেব্রুয়ারি , ২০২০ ( উপদজিা পরিসংখ্যান অরেস, ভাঙ্গুড়া , পািনা )
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সাচ্চু আহদমে আব্দুস সািাম

মরনিা পািভীন মৃত. আোঃ মান্নান

কমাোঃ িরিইি ইসিাম কমাোঃ জব্বাি আিী

কমাোঃ মারনক িতন কমাোঃ অরসম উরিন

কমাোঃ সবুজ িা াি কমাোঃ ময়নুি হক

কমাছাোঃ কাজুিী িাতুন কমাোঃ কিজাউি করিম

কমাছাোঃ আদমনা িাতুন কমাোঃ িিাত আিী

 াপিা িাতুন আবু তাদহি

িাদিয়া িাতুন িাবুি রময়া

কমাোঃ আরতকুি ইসিাম মৃত. আোঃ জরিি

টুটুি  াহা কমাোঃ আবুি কহাদসন

 ারকবুি হাসান কমাোঃ আোঃ িাদিক

কমাোঃ আরিফুি ইসিাম কমাোঃ আকিি আিী

 রেকুি ইসিাম কমাোঃ নরজি উরিন

আরতকুি িহমান কমাোঃ ছাইদুি ইসিাম

আোঃ হারকম হযিত আিী

কমাোঃ টিপু সুিতান কমাোঃ লুৎেি িহমান

কমাছাোঃ রিউটি িাতুন কমাোঃ আরজজুি হক

কমাোঃ হারসবুি িহমান কমাোঃ আমজাে কহাদসন

কমাছাোঃ রুপসানা পািভীন কমাহােে আিী

কমাছাোঃ আিরজনা মৃত  রহদুি ইসিাম

কমাৎ হারসবুি িহমান কমাোঃ সাইফুি ইসিাম

কমাছাোঃ  ায়িা িাতুন কমাোঃ কিাোিক্স প্াং

কমাোঃ আরিফুি ইসিাম কমাোঃ তাদহি উরিন

িাদিো িাতুন আবুি কহাদসন

 রহদুি ইসিাম নূি কমাহােে

আিো িাতুন কমাোঃ আরমি কহাদসন

ই িাত জাহান ইসমাইি কহাদসন

কমাোঃ মনছুি হারিি কমাোঃ মুনজু প্াং

কসাদহি িানা আেজাি কহাদসন

 াপিা িাতুন রসিাজুি ইসিাম

কমাোঃ কহিাি উরিন কমাোঃ আকিি আিী

মায়া িাতুন কমাোঃ আদনায়াি কহাদসন

 াওন পািভীন আবু সাইে

তাওহীদুি ইসিাম আবু সাঈে

মুন্না রময়া আোঃকরিম

কমাোঃ আবুি িা াি কমাোঃ আ িাে আিী

আি আরমন  ামসুি হক

রিরপ িাতুন কমাোঃ জরহি উরিন

িরহমা পািভীন কমাোঃ িরেকুি ইসিাম

কমাোঃ জােি ইকিাি কমাোঃ ককািিান আিী

কমাোঃ রুহুি আরমন কমাোঃ কমাতাকাব্বি

আরমনা িাতুন আবুি কাদ ম

কমাোঃ আদনায়াি কহদসন আোঃ জব্বাি

জরি িাতুন আোঃ জব্বাি

রুদিি আহদমে কমাোঃ আয়নুি হক

আব্দুি িউে কমাোঃ কসাহিাি আিী

কমাোঃ হারসনুি িহমান কমাোঃ আদ িে আিী

সারিহা সুিতানা সুরম রসরিকুি িহমান

তানরজিা িাতুন কমাোঃ আবু তাদিি

কক্ষ নং-০৬ 

(েযারসরিটিজ

 রিরডং)

কক্ষ নং-০৭ 

(েযারসরিটিজ 

রিরডং)

িানমরিচ

িানমরিচ

*** প্দি পত্র সংগ্রদহি তারিি : ৫ ও ৬ কেব্রুয়ারি , ২০২০ ( উপদজিা পরিসংখ্যান অরেস, ভাঙ্গুড়া , পািনা )
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প্াথী গণনাকািী পদে আদিেন কিায় 

সুপািভাইজাি পদেি 2024 কিািটি 

িারতিপূি িক 1158 কিািটি ইসুয 

কিা হদিা।
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কমাৎ িারকবুি ইসিাম কমাোঃ আমজাে কহাদসন

কমাোঃ জয়াি আিম কমাৎোঃ কামরুজ্জামান

িত্না পািভীন আব্দুস সামাে

কমাোঃ মরনরুি ইসিাম কমাোঃ আ িাে আিী

কমাছাোঃ জারকয়া সুিতানা কমাোঃ জাদে ি  আিী

কমাোঃ আিারমন কহাদসন কমাোঃ আনছাি আিী

ইয়ারহয়া নজরুি ইসিাম

মরনিা সুিতানা কসািায়মান

রুদিি আহদমে আোঃ মাদিক

কমাোঃ আদনায়াি কহদসন আবু িক্কি

কমাোঃ িরিলুি িহমান কমাোঃ আ িাে আিী

কমাোঃ িহমাতুল্লাহ কমাোঃ িারজম উরিন

কমাোঃ নারছি উরিন আোঃ জব্বাি

দুিাি কুমাি কগৌড় চন্দ্র

কমাোঃ আরিফুি ইসিাম কমাোঃ আবুি কাদসম

কমাছাোঃ খুির ো িাতুন কমাোঃ আোঃ হারমে

কমাোঃ আরিফুি ইসিাম কমাোঃ তায়জাি সে িাি

ইসিাত জাহান কোিন এি াদুি হক দুিাি

নূিজাহান িাতুন নূি নিী সিকাি

সুইটি আক্তাি কমাোঃ আোঃ িহমান

জান্নাতুি ফেিদেৌসী কমাোঃ ওয়াদজে আিী

আরি তািা কমাোঃ মুন্নাে িান

তামান্না আজরম কমাোঃ আিজু িান

কমাোঃ রিপন আিী কমাোঃ আজমত আিী

আরসকুি িহমান কমাোঃ সাইদুি িহমান

কমাোঃ মদনায়ারুি ইসিাম কমাোঃ আব্দুস ছামাে

কমাোঃ িরকবুি ইসিাম কমাোঃ জয়নুি

 ািরমন নাহাি সািাম প্াং

কমাোঃ ফসকত আিী কমাোঃ আক্কাস আিী

আকরিমা মৃত. জাদকি আিী

কমাোঃ কাওছাি আহদমে কমাোঃ কমাতাদিি কহাদসন

নুসিাত জাহান কমাোঃ আদিে আিী

তারনয়া আক্তাি কমাস্তো আহদমে

কমাোঃ আব্দুস সািাম মৃত. আবু িক্কাি

আয় া মরন কমাোঃ আোঃ আরিম িাঁন

আিারমন কহাদসন কমাোঃ আব্দুি িউে

জরন সুিতানা কমাোঃ আোঃ জব্বাি

কমাোঃ হারুন অি ির ে কমাোঃ আয়নুি হক

িাসনা িাতুন িািলু রময়া

কমদহজারিন আভা আোঃ হাই

 াহরিয়াি রমিন কমাোঃ সাইদুি িহমান

কমাছাোঃ মাহমুো আক্তাি কমাোঃ  াহােৎ আিী

কমাোঃ আরিফুি ইসিাম কমাোঃ মনজু সিকাি

 ম্পা িাতুন কমা: হিে আিী

হারেজুি ইসিাম আদিে সিোি

কমাোঃ তুষাি িানা কমাোঃ আকিাি আিী

সাথী িাতুন ওয়াজ ককািনী

িরিউি করিম মৃত. কসানাউল্লাহ

কক্ষ নং-০৭ 

(েযারসরিটিজ 

রিরডং)

কক্ষ নং-০৭ 

(েযারসরিটিজ 

রিরডং)

কক্ষ নং-০৮ 

(েযারসরিটিজ 

রিরডং)

িানমরিচ

রেিপা াি

রেিপা াি

*** প্দি পত্র সংগ্রদহি তারিি : ৫ ও ৬ কেব্রুয়ারি , ২০২০ ( উপদজিা পরিসংখ্যান অরেস, ভাঙ্গুড়া , পািনা )
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রিমা িাতুন কমাোঃ নুরুি ইসিাম

িতা সিকাি মনজু সিকাি

কমাোঃ কসাদহি িানা কমাোঃ আোঃ িাজ্জাক

কমাোঃ জারহদুি ইসিাম কমাোঃ িাচ্চু কমাল্লা

কমাোঃ আজমত আিী আোঃ কুদ্দুস

কমা: আরতকুি ইসিাম মৃত আিাে আিী

মারুো রগয়াস উরিন

 রেকুি ইসিাম কমাকদছে আিী

কমা: আব্দুি কাদেি কমা: আব্দুি মরজে

কমা: আিারমন কহাদসন কমা: সুিতান মাহমুে

কমাোঃ আরিফুি ইসিাম আোঃ করিম

আদমনা িাতুন কমাকদছে আিী

নাইম উরিন নও াে আিী

নাইম ইসিাম আিমগীি কহাদসন

সায়োি কহাসাইন আব্দুস সািাম

খুর  িাতুন আব্দুি মরজে প্াং

কমা:  াওন কহাসাইন কমা: মরজে আিী

ইরতয়ািা িাতুন আজগি কমাল্লা

তাদিক িহমান আইনুি সিোি

কমা: আ িাফুি ইসিাম কমা: ওহাি আিী

কমা: িরেকুি ইসিাম কমা: চাে মন্ডি

কমাছা: কহনা িাতুন কমা: আব্দুি আরজজ

কমা: নারছম উরিন কমা: হারিবুি িহমান

সুরুজ রময়া িহমত আিী

লুৎো িাতুন আব্দুি িরতে কমাল্লা

রনপা িাতুন নজরুি ইসিাম

ইরতয়ািা িাতুন কমা: মরজিি িহমান

িারজবুি ইসিাম কমা: আব্দুস সামাে

েরিদুি ইসিাম কগািাম কমাস্তো

কমা: কাওছাি আিী কমা: েদজি আিী

কমাতাদিি কহাদসন আবু িক্কাি প্াং

কমাছা: সািমা িাতুন কমা: আব্দুস সাত্তাি

স্বপন আহদমে হাদ ম আিী

আিাউরিন  কগািিাি কহাদসন

কমা: নুি কমাহােে মকবুি কহাদসন

কমা: সারব্বি আহদমে কমা: আনসাি আিী

কি মা িাতুন িারকবুি ইসিাম

কমা: জান্নাত কহাদসন কমা: আব্দুি িরহম

কমাছা: আরিয়ািা িাতুন কমা: রগয়াস উরিন

প্েীপ কুমাি নািায়ন চন্দ্র

কমা: কাওছাি আিী কিিাি কহাদসন

িরিতা িাতুন কমা: আবু িক্কাি

নয়ন কহাদসন রজন্নাহ

নাছরিন আক্তাি নজরুি ইসিাম

জারহে হাসান ওয়াদজে আিী

নীিা পািভীন আব্দুি হারমে

কমা: হাসান আিী কমা: নারজম উরিন

কিদহনা পািভীন কমা: ওয়াদজে আিী সি:

মামুন সিকাি কমা: মরতয়াি িহমান

কক্ষ নং-০৮ 

(েযারসরিটিজ 

রিরডং)

কক্ষ নং-০৮ 

(েযারসরিটিজ 

রিরডং)

কক্ষ নং-০৯ 

(েযারসরিটিজ 

রিরডং)

রেিপা াি

রেিপা াি

রেিপা াি

*** প্দি পত্র সংগ্রদহি তারিি : ৫ ও ৬ কেব্রুয়ারি , ২০২০ ( উপদজিা পরিসংখ্যান অরেস, ভাঙ্গুড়া , পািনা )



জনশুমারি ও গৃহগণনা -২০২১

গণনাকািী পদে রিরিত পিীক্ষাি সংদ ারিত আসনরিন্যাস

ককন্দ্র: সিকারি ভাঙ্গুড়া ইউরনয়ন উচ্চ রিদ্যা: ও কদিজ ,তারিি : ৭ কেব্রুয়ারি ,২০২০,সময়:সকাি ১১.০০ টা

1244

1245

1246

1247

1248

1249

1250

1251

1252

1253

1254

1255

1256

1257

1258

1259

1260

1261

1262

1263

1264

1265

1266

1267

1268

1269

1270

1271

1272

1273

1274

1275

1276

1277

1278

1279

1280

1281

1282

1283

1284

1285

1286

1287

1288

1289

1290

1291

1292

1293

কমাছাোঃ নুিনাহাি িাতুন কমাোঃ নজরুি ইসিাম

 ারহন আিম আোঃ মাদজে

নূপুি সিকাি কািাচাঁে

আেসানা রমরম মরতউি িহমান

কমাোঃ জুদয়ি িানা কমাোঃ আোঃ আরজজ

কমাছাোঃ মুরন্ন িাতুন কমাোঃ নজরুি ইসিাম

কসরিনা কসরিম

মুসরিমা কমাতারিি কহাদসন

িও ন আিা কমাোঃ আোঃ িাজ্জাক

কমাোঃ ইমাম কমদহেী কমাোঃ জহুরুি ইসিাম

সুরম িাতুন কমাোঃ আোঃ আরজজ

সায়মাম িরিন রিয়াে কমাোঃ িমজান আিী

সারেয়া ইসিাম  ান্তা  ামসুি আিম

সুমাইয়া িাতুন িও ন আিা

কমাোঃ কসরিম কিজা কমাোঃ জামাি উরিন

কমাছাোঃ ইয়াসরমন আিা কমাোঃ আিমগীি কহাদসন

মুসরিমা িাতুন মৃত. আক্কাস আিী

কমাছাোঃ মাহদজরিন ইসিাম কমাোঃ মুনসুি আিী

কমাোঃ মুন্নাে আহদমে কমাোঃ আ িাে আিী

কমাছাোঃ ইরতয়ািা িাতুন কমাোঃ ই ািত সিকাি

িাদসি িানা আোস প্াং

রুমা িাতুন আব্দুি কুদ্দুস

কমাোঃ পিা  কহাদসন েরিি উরিন

কমাোঃ আব্দুি িাদিক কমাোঃ চাঁে আিী

তমা িানী রনমাই চন্দ্র

আিদুল্লাহ আোঃ আরজজ

আরজম উরিন আোঃ আরজজ

কমাোঃ হারসনুি িহমান কমাোঃ আমজাে কহাদসন

কমাছাোঃ  াপিা পারিন কমাোঃ আোঃ হারমে

র মুি সুিতানা কমা: আব্দুি িারিক

আরতো আদিপ উরিন

িাভিী িাতুন ইরিস আিী

কমাোঃ কমাস্তারেজুি িহমান কমাোঃ জহুরুি ইসিাম

তানরজয়া িাতুন কমাোঃ জহুরুি ইসিাম

করি িানী শ্যামি সূত্রিি

ইনজামামুি হক কমাোঃ রমজানুি িহমান

িাভিী আক্তাি (সুরম) কমাোঃ মরজিি িহমান িাঁ

ছারিনা ইয়াসরমন কমাোঃ ইউনুচ আিী

র রিন কমাোঃ জহুরুি ইসিাম

িীনা িাতুন কমাোঃ আোঃ আরজজ

আনজুয়ািা আবু তাদহি

কমাোঃ আর কুি িহমান কমাোঃ আবুি কাদ ম

জান্নাতুি কেিদেৌস আোঃ মান্নান

রিতা পািভীন আবু হারনে

কমাোঃ সাইদুি ইসিাম মৃত. কহাদসন আিী

আরিয়া পািভীন কমাোঃ আউয়াি আিী

 ারকিা িাতুন কমাোঃ আমজাে কহাদসন

কমাছাোঃ মরনিা িাতুন কমাজাহাি আিী

কমাছাোঃ মরনিা জাহান কমাোঃ মামুনুি ির ে

কমাছাোঃ  ািরমন সুিতানা কমাোঃ ইউসুি আিী

কক্ষ নং-০৯ 

(েযারসরিটিজ 

রিরডং)

কক্ষ নং-১০ 

(েযারসরিটিজ 

রিরডং)

রেিপা াি

পাি-ভাঙ্গুড়া

পাি-ভাঙ্গুড়া

*** প্দি পত্র সংগ্রদহি তারিি : ৫ ও ৬ কেব্রুয়ারি , ২০২০ ( উপদজিা পরিসংখ্যান অরেস, ভাঙ্গুড়া , পািনা )
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জারকরুি ইসিাম আোঃ জব্বাি

 ারহো ইয়াসরমন কমাোঃ কতািাি আিী

রুমী পািভীন কাজী কমাোঃ মামুন

কমাোঃ রুদিি আিী মিহুম আবু িক্কি

কমাোঃ আোঃ জব্বাি কমাোঃ আিদ ে আিী

কসাদহিী পািভীন েজলুি িহমান

ময়না িাতুন কমাোঃ ইয়াকুি আিী

কমাোঃ পিা  কহাদসন কমাোঃ িন্জজু প্াং

সািমা সুিতানা কমাোঃ  রিফুি ইসিাম

কমাোঃ হুমায়ুন করিি কমাোঃ নারজমুরিন

কমাোঃ আিতারুজ্জামান  ওকত আিী

আকিাম কহাদসন কমাোঃ আজাহাি আিী

চন্দ্র সুরি কমাোঃ কহাদসন আিী

কমাোঃ সরজবুি ইসিাম কমাোঃ িহমত আিী

কমাোঃ  ারহনুি িহমান কমাোঃ কগািাম িহমান

রিমা িাতুন কমাোঃ আিতাে কহাদসন

হাসান আিী ছরকি উরিন

কমাোঃ রুদিি িানা কমাোঃ কারিি

আসিাম আিী কমাোঃ চাঁে আিী মন্ডি

কহাসদনয়ািা িাতুন কমাোঃ হারেজুি িহমান

িাদ দুি ইসিাম িরিন কমাোঃ মাসুে িানা

ফসকত কহাদসন মাহমুে আিী

নাঈম ইসিাম আব্দুস কছািাহান

ওিাইদুি িহমান আোঃ ির ে

কমদহেী হাসান রমল্টন আবু সাইে

কারিি কহাদসন সাদহি আিী

কমাোঃ আিারমন কমাোঃ আোঃ হারমে

কমাোঃ আি জুিাদয়ি কমাোঃ আব্দুস সািাম

কারনজ োদতমা আোঃ কুদ্দুস

অপণ িা আেরিন উরম ি ইরিস আিী

 াহনাজ পািভীন কমাোঃ আিদ ে আিী

কমাোঃ রিপ্লি কহাদসন কমাোঃ আরমি কহাদসন

ইমিান হাসান অরনক কমাোঃ আ িাে আিী

কমাোঃ িারজবুি ইসিাম কমাোঃ কহিাি উরিন

কমাোঃ আ িাফুি আিম কমাোঃ আোজ উরিন

রমিা িাতুন আব্দুস সািাম

মারিয়া িাতুন কমাোঃ আসাদুি ইসিাম

কমাোঃ আিারমন কমাোঃ আেছাি

সুরম পািভীন কমাোঃ আোঃ মাদিক

জাহাঙ্গীি আিম নুরুি ইসিাম

পরি িানী আব্দুস সাত্তাি

কহিাি উরিন িনী আিী

নারসমা িাতুন কমাোঃ িজলুি িহমান

িরেকুি ইসিাম আোঃ ির ে

কমদহেী হাসান িরেকুি ইসিাম

মরিয়ম িাতুন কমাোঃ চাঁে আিী

আিদুি িরহম িাকী রিল্লাহ

রুদিি িানা মৃত. আবু িক্কাি প্াং

রুমা আক্তাি কগািজাি কহাদসন

কক্ষ নং-১০ 

(েযারসরিটিজ 

রিরডং)

পাি-ভাঙ্গুড়া

*** প্দি পত্র সংগ্রদহি তারিি : ৫ ও ৬ কেব্রুয়ারি , ২০২০ ( উপদজিা পরিসংখ্যান অরেস, ভাঙ্গুড়া , পািনা )
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আেদিাজা িাতুন আদনায়াি কহদসন

কমাছাোঃ কজসরমন আক্তাি কমাোঃ আোঃ জরিি

তামান্না হক কমাজাদেি হক

র িা িাতুন কমাোঃ িও ন আিী

মমতা পািভীন কমাোঃ আকিাি আিী

কমাতাহাি কহাদসন ইব্রাহীম প্াং

 ািরমন আক্তাি  ামসুি হক

তাসরিমা িাতুন আবু িক্কাি

আবু সাোত আি কমদহেী আব্দুস ছামাে

কিিী িাতুন আিাউরিন িান

 ািরমন যুথী কমাোঃ আ িাে আিী

সারেয়া সুিতানা রমম মকবুি কহাদসন

কিজওয়ানা ইসিাম  ারেউি ইসিাম

 ারহনুি িহমান আবু িক্কাি

র হাি উরিন মৃত. জাহাঙ্গীি আিম

ছািমা পািভীন আোঃ িািী

িণ িা িাতুন আিদুি ির ে

সীমা িাতুন িকুি আিী

সুরম পািভীন কমাোঃ  াহা আিম

কমাছাোঃ কহাসদনয়ািা পািভীন কমাোঃ আবুি কহাদসন

কজিা  রম িিা কজািাদয়ি আিম

োরতমা রিনদত কজািাদয়ি কজািাদয়ি আিম

সুইটি িাতুন আছাি আিী

রমজানুি িহমান আক্কাস আিী

োদতমা িাতুন কমাোঃ আোঃ হারমে

তানজু ইসিাম মৃত. হাসান আিী

ইিা মরনিা নাছিীন আরনসুি িহমান

রিোত আিা জান্নাত িাজু আহদেে

কমাোঃ সবুজ কহাদসন কমাোঃ িাবুলুি প্াোঃ

কমাোঃ িকুি কহাদসন কমাোঃ কমািািক কহাদসন

জারকয়া সুিতানা জামাি উরিন

িাদিয়া িাতুন কমাোঃ ওয়াদজে আিী

সুিাইয়া জারিন ছন্দা িহমাতুল্লাহ

 ািরমন সুিতানা িণ িা কমাোঃ িিাত আিী

রিনা িাতুন তুজাম ক ি

কমাোঃ আিদুল্লাহ আি মামুন মৃত. আব্দুস সবুি

রমিা কহাদসন মৃত. কমাক্তাি কহাদসন

কজািাদয়ি ইসিাম আব্দুি মান্নান

রিমা িাতুন কমাোঃ আতাউি িহমান

কমাছাোঃ তারনয়া কমাোঃ আবু তাদিি

নাজনীন আক্তাি রিপা া নজরুি ইসিাম

কমাহন িরি োস সািন িরি োস

সাগি আহদেে কমাক্তাি কহাদসন

নারগ িস সুিতানা আব্দুি ির ে

কাকরি িাতুন ওয়াদজে আিী

কমাোঃ সারব্বি কহাদসন সাগি কমাোঃ আোঃ কুদ্দুস

কজে.এম গাজ্জািী মৃত. নজরুি ইসিাম

রপ্য়া িাতুন কমাোঃ করেি উরিন

কমাোঃ রুহুি আরমন কমাোঃ আেসাি আিী

কমাোঃ সািমান করিি সাইদুি িহমান

জুরিয়া িাতুন জািাি

কক্ষ নং-১০ 

(েযারসরিটিজ 

রিরডং)

কক্ষ নং-১০ 

(েযারসরিটিজ 

রিরডং)

কক্ষ নং-১১ 

(েরক্ষণ রিরডং 

২য় তিা)

কক্ষ নং-১১ 

(েরক্ষণ রিরডং 

২য় তিা)

পাি-ভাঙ্গুড়া

পাি-ভাঙ্গুড়া

পাি-ভাঙ্গুড়া

কপৌিসভা

*** প্দি পত্র সংগ্রদহি তারিি : ৫ ও ৬ কেব্রুয়ারি , ২০২০ ( উপদজিা পরিসংখ্যান অরেস, ভাঙ্গুড়া , পািনা )



জনশুমারি ও গৃহগণনা -২০২১

গণনাকািী পদে রিরিত পিীক্ষাি সংদ ারিত আসনরিন্যাস

ককন্দ্র: সিকারি ভাঙ্গুড়া ইউরনয়ন উচ্চ রিদ্যা: ও কদিজ ,তারিি : ৭ কেব্রুয়ারি ,২০২০,সময়:সকাি ১১.০০ টা

1394

1395

1396

1397

1398

1399

1400

1401

1402

1403

1404

1405

1406

1407

1408

1409

1410

1411

1412

1413

1414

1415

1416

1417

1418

1419

1420

1421

1422

1423

1424

1425

1426

1427

1428

1429

1430

1431

1432

1433

1434

1435

1436

1437

1438

1439

1440

1441

1442

1443

কামরুন্নাহাি আোঃ কুদ্দুস

 ামসুন্নাহাি সাইদুি িহমান

জান্নাতুি কেিদেৌস কমাোঃ জাহাঙ্গীি আিম

কমাোঃ আ িাফুি ইসিাম আোঃ িরতে

কমাোঃ কেিদেৌস আিম কমাোঃ হাসান আিী

কমাছাোঃ সারেয়া আক্তাি কমাোঃ সাদেক আিী

 ািরমন আক্তাি িানী কমাোঃ  াহজাহান আিী

কমাোঃ সরজবুি ইসিাম কমাোঃ নারসি উরিন

 রিফুি ইসিাম কসািাহান আিী

রুরিয়া পািভীন কমাোঃ মাদছি আিী

কমাস্তারেজুি িহমান কমাোঃ িরিউি করিম

নাজমুন নাহাি কমাোঃ আোঃ আওয়াি

সুমাইয়া ইসিাম  ােী  রহদুি ইসিাম

কমাছাোঃ পারপয়া সুিতানা কমাোঃ আোঃ কুদ্দুস

রিতু িন িা িতন আিী

কমাছাোঃ খুর য়ািা িাতুন কমাোঃ  াহােত কহাসাইন

কমাোঃ সাঈে

কমাোঃ হারুন অি ির ে কমাোঃ আব্দুস সামাে

আরিফুি ইসিাম আোঃ কুদ্দুস

কমাহােে আিী হারিবুি িহমান

কিাদকয়া িাতুন কমাোঃ আোঃ িহমান

কমাোঃ কসাদহি িানা কমাোঃ কমািািক আিী

 ািরমন  ামীম

কমাছাোঃ রিনায়ািা িাতুন কমাোঃ নারজম উরিন

কমাোঃ রিয়াে িাবু কমাোঃ আি-আরমন

কমাোঃ সরজি আিী কমাোঃ কিজাউি করিম

কমাোঃ তুরহন হাসান কমাোঃ  াহ আিম

কতৌর কা কহাসাইন িাঁিন কতািাপ আিী

কমাোঃ নারজম সম্রাট কমাোঃ িরিউি ইসিাম

পারি িাতুন হারিবুি িহমান

রেপ্তী িানী রেিীপ চন্দ্র

রিো সুিতানা মীম কমাোঃ আোঃ মরজে

কমাোঃ নারজরুি ইসিাম কমাোঃ আবু তাদহি

িাদিয়া জান্নাতুি  ামসুি হক

কমাছাোঃ সাদনায়ািা িাতুন কমাজাদেি হক

আেদিাজা আক্তাি সাইদুি আিীম

আেসানা মীম সিকাি কমাোঃ আেছাি আিী

কমাোঃ রেদিাজ কহাদসন কমাোঃ িািলু রময়া

মুির ে জাহান কিনী মরনউল্লাহ হাসান

কমাোঃ িারজবুি ইসিাম কমাোঃ নুহু আিম

আবু সুরেয়ান কমাোঃ আোঃ িউে

 ীিা পািভীন কমাোঃ দুিাি কহাদসন

কমাছাোঃ সুইটি আক্তাি কমাোঃ সাইদুি িহমান

কক্ষ নং-১২ 

(েরক্ষণ রিরডং 

২য় তিা)

রজরনয়া ইয়াসরমন কমাোঃ েয়সাি কহাদসন

কমাোঃ  াহােত কহাদসন কমাৎ সুরুজ আিী

আ া িানী সািন িরি ো 

পিা  কুমাি প্ফুল্ল চন্দ্র িায়

মরনিা িাতুন কমাোঃ ময়নুি হক

কমাোঃ ইউসুে আিী কমাোঃ আেজাি কহাসাইন

কমাছাোঃ হাদজিা িাতুন কমাোঃ হাদসম আিী

মায়া পািভীন

কক্ষ নং-১৩  

(মদেি 

রিরডং ২য় 

তিা)

কপৌিসভা

কপৌিসভা

*** প্দি পত্র সংগ্রদহি তারিি : ৫ ও ৬ কেব্রুয়ারি , ২০২০ ( উপদজিা পরিসংখ্যান অরেস, ভাঙ্গুড়া , পািনা )
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র উিী পািভীন আব্দুি ওয়াদহে সিকাি

কমাছা: হারিিা িাতুন কমা: হারিবুি িহমান

কমাছা: র িা িাতুন কমা: আব্দুি িরহম

কমাোঃ িরকি উরিন কমাোঃ আোঃ করিম

কমা: জারকরুি ইসিাম মৃত মাসুে িানা

স্বণ িা পািভীন  ামসুি আিম

রুকাইয়া িহমান

কমৌসুমী মরেজ উরিন

কমা: জুিাদয়ি আহদমে মমতাজুি িহমান

আব্দুি আি মামুন কমা: আব্দুস ছবুি

রমতা িাতুন আব্দুি মান্নান

 ারেউল্লাহ কাওছাি আব্দুস ছামাে

রনলুো ইয়াসরমন কমািািক কহাদসন

রুিাইয়া তামান্না িরিউি করিম

রমতা িাতুন আছাদুজ্জামান

সরজি চন্দ্র সুত্রিি রিমি চন্দ্র সুত্রিি

কমাছা: মাসুো সুিতানা কমা: লুৎেি িহমান 

কসাহানা আক্তাি সুরুজ্জামান

নাসরিন আক্তাি নুি কমাহােে

পিা  কুমাি োস ঝন্টু িরি োস

কমাছা: নয়ন তািা কমা: এসদকন্দাি আিী

জান্নাতুি মাওয়া আব্দুি মান্নান িান

িার ো পািভীন আব্দুি ির ে

কমাছা: কমরন্দনা আক্তাি কমা: ইব্রাহীম কহাদসন

ইমরতয়াজ আক্তাি রুরম কমা: ইব্রাহীম কহাদসন

কমাছা: মুরক্ত িাতুন রমজানুি িহমান

কমা: কাওছাি আিী কমা: সাদহি আিী

আরি পািভীন আনসাি আিী

র মা িাতুন মুন্জছুি আিী

কারনজ োদতমা কান্তা কমা: ককিামত আিী

কিদিকা িাতুন কমা: আব্দুি গফুি

কমা: সরজি আহদমে মৃত কমাহােে আিী

কমা: মামুন-উি হক কমা: এনামুি হক

কেদিায়ািা পািভীন কমা: আক্তাি কহাদসন

আরিো সুিতানা আব্দুি আরজজ

কমা: আরতক হাসান কমা: নান্নু রময়া

মুর িো পািভীন মায়া মৃত মাসুে িানা

কিজাউি করিম মৃত কমা ািে কহাদসন

কমান্নাে আিী কমা: কিজাউি হক

মুর িো িাতুন কমা: নরিি সিকাি

িারকবুি ইসিাম সুরুজ আিী

মুরন্ন আক্তাি কমাহােে আিী

কপৌিসভা

কক্ষ নং-১৩ 

(মদেি 

রিরডং ২য় 

তিা)

*** প্দি পত্র সংগ্রদহি তারিি : ৫ ও ৬ কেব্রুয়ারি , ২০২০ ( উপদজিা পরিসংখ্যান অরেস, ভাঙ্গুড়া , পািনা )
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রিনা িাতুন কসািাইমান কহাসাইন

আিাোত জামান ইব্রাহীম কহাদসন

কসাদহি িানা হারিবুি িহমান

মরিয়ম আক্তাি আোঃ িরতে হাওিাোি

স্বণ িা িাতুন আব্দুি মান্নান

উরম ি সিকাি আরমরুি সিকাি

িাদিয়া িাতুন আোঃ ির ে মন্ডি

 ারমমা নাসরিন কমাোঃ মাসুম ইকিাি

আইরিন আক্তাি আরমি কহাদসন

সািমা িাতুন আব্দুস সাত্তাি

কমাছা: তারনয়া িাতুন িািলু কমাল্লা

কমা: আর কুি ইসিাম কমা: আরমরুি ইসিাম

িামপ্সাে জগেী  চন্দ্র

কমাোঃ  ারমমা িাতুন কমাোঃ  ামসুি হক

কমাোঃ সাগি কহাদসন ইউনুচ িান

কমাোঃ মুিাে কহাদসন কমাোঃ িইচ উরিন

নারগ িস সুিতানা আব্দুি মাদিক

রনলুো জান্নারত কগািিাি কহাদসন

 ান্তা ইসিাম  রেকুি ইসিাম

কমাোঃ কসাহাগ আিী কমাোঃ সাইফুি ইসিাম

কমাোঃআিদুল্লাহ আি মামুন কমাোঃ আবুি কহাদসন

রন াত পািভীন কমাোঃ নুরুি ইসিাম

আরমনা িাতুন কগািাম কহাদসন

আেসানা ইসিাম আরমরুি ইসিাম

কমাোঃ আিাউরিন কমাোঃ জরিমুরিন

সাথী সিকাি মৃত. কগািাপ সিকাি

কমাোঃ নারজম উরিন সিকাি মাদিক সিকাি

মাসুে িানা ইসিাম িািী

তাজনীন নাহাি কমাোঃ সািাওয়াত কহাদসন

কমাছাোঃ িত্না িাতুন োদিাগ আিী

কমাোঃ জারকয়া সুিতানা কমাোঃ গফুি িাঁন

সারজয়া িাতুন মরজবুি িহমান

সজি আহাদেে ইউসুে আিী

 ারহনুি িহমান আবু হারনে

 ােিা িাতুন কমাোঃ কগািজাি

কমাোঃ রুদিি ইসিাম কমাোঃ  রেকুি ইসিাম

কমাোঃ কসাদহি িানা কমাোঃ মন্টু িাঁ

কেদিায়ািা পািভীন কমাোঃ আব্দুল্লাহ

তুরহন আজাে নূি কমাহােে আজােী

কমাোঃ জীিন আিী কমাোঃ আোঃ আিীম

আোঃ মাদিক  রহদুি ইসিাম

কমাোঃ ইউসুি আিী কমাোঃ িও ন আিী

কমাোঃ কগািাম সাদনায়াি কমাোঃ কছািাে আিী

ফসকত িানা কমাোঃ আবু িক্কি মন্ডি

কমাছাোঃ সুরম িাতুন কমাোঃ আব্দুস সািাম

কমাোঃ চায়না িাতুন কমাোঃ কসানাউল্লাহ

কমাোঃ েিহাে কহাদসন কমাোঃ আোঃ হাই

কপৌিসভা

ভাঙ্গুড়া

পল্লি কুমাি পরিমি সিকাি

কক্ষ নং-১৪ 

(মদেি 

রিরডং ২য় 

তিা)

কক্ষ নং-১৪ 

(মদেি 

রিরডং ২য় 

তিা)

*** প্দি পত্র সংগ্রদহি তারিি : ৫ ও ৬ কেব্রুয়ারি , ২০২০ ( উপদজিা পরিসংখ্যান অরেস, ভাঙ্গুড়া , পািনা )



জনশুমারি ও গৃহগণনা -২০২১

গণনাকািী পদে রিরিত পিীক্ষাি সংদ ারিত আসনরিন্যাস

ককন্দ্র: সিকারি ভাঙ্গুড়া ইউরনয়ন উচ্চ রিদ্যা: ও কদিজ ,তারিি : ৭ কেব্রুয়ারি ,২০২০,সময়:সকাি ১১.০০ টা

1534

1535

1536

1537

1538

1539

1540

1541

1542

1543

1544

1545

1546

1547

1548

1549

1550

1551

1552

1553

1554

1555

1556

1557

1558

1559

1560

1561

1562

1563

1564

1565

1566

1567

1568

1569

1570

1571

1572

1573

1574

1575

1576

1577

1578

1579

1580

1581

রিমা িাতুন সাইফুি ইসিাম

কমাোঃ সািাওয়াত কহাদসন মৃত. ছাইদুি ইসিাম

মরতয়া আকন্দ ইয়ারছন আিী

তরিকুি ইসিাম আোঃ কাদেি

কমাোঃ  ারকি আহদমে কমাোঃ মহরসন আিী 

সরজি আহদমে কমাোঃ নজরুি ইসিাম

কমাছাোঃ চায়না িাতুন কমাোঃ কসানাউল্লাহ

কমাছাোঃতাসরিমা িাতুন আি-আরমন কহাদসন

সুমাইয়া আক্তাি আোঃ মরতন

কহাসদনয়ািা পািভীন আদনায়ারুি ইসিাম

কসাদহি হাসান ফসকত  ারহনুি িহমান

কমাোঃ আকিাম কহাদসন কমাোঃ ঠান্টু

কমাোঃ  ামীম কহাদসন কমাোঃ িতন সিকাি

 ািরমন নাহাি কগািিাি কহাদসন

উরম ি িাতুন জাহাঙ্গীি আিম

যুথী পািভীন জাহাঙ্গীি আিম

রিকা  কুমাি রুরহ োস

িতন আিী আোঃ ির ে মন্ডি

কমাোঃ রুদিি আিী মৃত. জরমন উরিন

নাজমুন্নাহাি সাথী আোঃ মান্নান

িারজয়া সুিতানা আোঃ গফুি িান

তৃষ্ণা পািভীন আোঃ মরজে সিোি

িরহম আবুি কহাদসন

জারকয়া সুিতানা আোঃ জব্বাি

 ািরমন আক্তাি কমাোঃ হারিবুি িহমান

সারকবুন্নাহাি সাদিদুি ইসিাম

আোঃ িাদিক আব্দুি প্াং

কমাোঃ মামুন কহাদসন কমাোঃ আবুি কাদসম

িারজয়া িাতুন জামাি উরিন

কমাছাোঃ হযাপী িাতুন কমাোঃ হারসবুি িহমান

রমজানুি িহমান আোঃ সাত্তাি

আিদুল্লাহ আি কনামান কমািািক কহাদসন

কমাছাোঃ হারিমা িাতুন কমাোঃ আোঃ জরিি

কমাোঃ আোঃজরিি জারহদুি ইসিাম

িাকী িাতুন কমাোঃ ইরিস আিী

কমাোঃ আোঃ িািী আকা কমাোঃ আিাউরিন

কমাছাোঃ ইরথ িাতুন ইরিস আিী

হারিিা জান্নাত হােসা কমাোঃ হারিবুি িহমান

সুরম পািভীন কমাোঃ আবু ব্ক্ক্কি

কমাোঃ পািদভজ আিী আবুি কািাম

রুিসানা পািভীন রমরষ্ট ছাদিি আিী

মাহমুদুি হাসান মৃত. েীন কমাহােে

কমাছাোঃ নারগ িস িাতুন মজনু আিী

র উিী  াহজাহান

িাদিয়া িসিী িাবু কমাোঃ আরমরুি ইসিাম

কমা: আরিফুি ইসিাম কমা: আইয়ুি আিী

 ারহনুি িহমান কসরিম িান

তামান্না হক মরন মৃত. কমাজাদেি হক

ভাঙ্গুড়া

কক্ষ নং-১৫ 

(মদেি 

রিরডং ২য় 

তিা)

*** প্দি পত্র সংগ্রদহি তারিি : ৫ ও ৬ কেব্রুয়ারি , ২০২০ ( উপদজিা পরিসংখ্যান অরেস, ভাঙ্গুড়া , পািনা )
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প্াথী সুপািভাইজাি পদে আদিেন 

কিায় গণনাকািী পদেি 1594 
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আ িাফুি আিম সাদজে আিী

কমাোঃ সািাওয়াত কহাদসন নূি কমাহােে

সাথী পািভীন আোঃ হারমে

িাদিয়া সুিতানা িাচ্চু কমাল্লা

আরিো িাতুন আোঃ আরজজ

জারহদুি ইসিাম আোঃ কাদেি

সািমা িাতুন কমাোঃ আবুি কাদসম

 ারমম কহাদসন আোঃ সািাম

আছাদুি ইসিাম কমাোঃ আিদুি িহমান

 ারহনুি িহমান আোঃ জরিি

কমাোঃ িাহাত নয়ন রুহুি আরমন

নারহে সিকাি রসরিকুি িহমান

 াহােৎ কহাদসন কগািাম কমাস্তো

মামুন অি ির ে আোঃ আরজজ

কেদিায়াি কহাসাইন সাইেী  াহ আিম

নারহে িন্দকাি িকুি কহাদসন

কমাোঃ িারজি কহাদসন কমাোঃ কাদসম িান

নারহে ইিদন আি হাসান আোঃ িাদিক

জারহদুি ইসিাম জয়নুি আদিেীন

স্বণ িা িাতুন  রেকুি ইসিাম

আিজাি িরিউস সানী আছাহাি আিী

আরিফুি ইসিাম আব্দুস সাত্তাি

আইরিন আক্কাস

োদতমা জান্নাত ওমি আিী

আ া পািভীন েিহাে আিী

িাইরজে কহাদসন আইনুি হক

মরনিা িাতুন োদিাগ আিী

আহেে  ারমম মৃত. আহদমে িউে

কামরুন নাহাি িারজি কহাদসন

কমাোঃ কসাহানুি িহমান কমাোঃ কহিালুি িহমান

কমাোঃ আোঃ মাদিক কমাোঃ আোঃ ির ে

কমাোঃ কমঘিা িাতুন কমাোঃ আোঃ মাদিক

তাসরিমা িাতুন কমাোঃ কতারেজ উরিন

কমাোঃ ময়নুি কহাদসন কমাোঃ ওমি আিী

কমাছাোঃ আেসানা আক্তাি কমাোঃ আোজ উরিন

তুরি কতাোজ্জি

তারনয়া সুিতানা কমাোঃ কতাজাদেি হক

 াহ আর ক ফসকত কমাোঃ আব্দুস সাত্তাি কমাল্লা

মাহফুজুি িহমান কমাোঃ আোঃ ির ে

কমরিনা িাতুন কমাোঃ কগািাম কমাস্তো

 াওন আহদেে সাইদুি িহমান

মাসুম কহাসাইন কমাোঃ আোঃ িাদিক

ভাঙ্গুড়া

মন্ডদতাষ

     কক্ষ নং-

১৬      (২য় 

তিা)

   কক্ষ নং-

১৬   (২য় 

তিা)

*** প্দি পত্র সংগ্রদহি তারিি : ৫ ও ৬ কেব্রুয়ারি , ২০২০ ( উপদজিা পরিসংখ্যান অরেস, ভাঙ্গুড়া , পািনা )
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কিায় গণনাকািী পদেি 1647 
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আসাদুজ্জামান আর ক আোঃ গােোি

কমাোঃ আর কুি িহমান কমাোঃ আব্দুি আরজজ

িারজয়া িাতুন িাজু আহদমে

 ামীম আহদেে আোঃ মান্নান

িাদ দুি ইসিাম কমাোঃ  রহদুি ইসিাম

কমাোঃ মন্জজুি হাসান

কমা: তাদিক হাসান  কমা:  রহদুি ইসিাম

সবুজ কহাদসন কমাোঃ আব্দুস ছািাম

কমাছাোঃ কহাসদনয়ািা িাতুন কমাোঃ হযিত আিী

কমাোঃ নারেম মাহমুে কমাোঃ হারসবুি সিকাি

কমাোঃ আদনায়াি ইসিাম কমাোঃ আমজাে কহাদসন

কমাোঃ রিপন কহাদসন কমাোঃ আোঃ আরজজ

কমাোঃ তুষাি ইমিান কমাোঃ কতাোজ্জি কহাদসন

 ািরমন  রহদুি

আিী আজগি আোঃ কাইয়ুম

কমঘনা িাতুন কমাোঃ আোঃ মাদিক

কমাোঃ  রেকুি িহমান

তসরিম কহাদসন কমাোঃ আব্দুি সামাে

সায়মা িাতুন কমাোঃ  মদসি

আোঃ মাদজে কমাোঃ হাসান আিী

জান্নাতুি কেিদেৌস কমাোঃ কিািদ ি আিী

কসতু িাতুন কগািাম কমাস্তো

কমাোঃ হারিবুি িহমান কমাোঃ আোঃ িরহম

সাহািউরিন কমাোঃ আরনসুি িহমান

নারগ িস আিা নারজম উরিন

কমাোঃ হারেজুি িহমান কমাোঃ হযিত আিী

কমাোঃ  াহরিয়াি আহদমে কমাোঃ কামাি কহাদসন

ফুরতি পািভীন কমাোঃ মারনক কহাদসন

কমাোঃ রিপুি কহাসাইন কমাোঃ ইসমাইি কহাসাইন

কমাছাোঃ সুমাইয়া ইসিাম

মন্ডদতাষ

কমাছাোঃ জুদিিা িাতুন কমাোঃ জুিরেকাি আিী

জারকয়া সুিতানা কমাোঃ জােি

কমাোঃ মুকুি কহাদসন

কমাোঃ আিদ ে আিী

মারহনুি িাব্বী  ারহন আিী আকিি

ওমি োরুক কতািাে আিী

হারিমা িাতুন মৃত. কমাজাফ্েি

কসরিম কিজা মরহি উরিন

কমাোঃ আিদুি িাজ্জাক

ওমি োরুক কতািাে আিী

কমাছাোঃ সুিভী আক্তাি কমাোঃ কমান্তাজ আিী

 াপিা িাতুন কমাোঃ আিদুি িাজ্জাক

কমাোঃ নারছি উরিন কমাোঃ ইউসুি আিী

িাদ ো িাতুন কমাোঃ আিদুি িাজ্জাক

আসমাউি হুসনা আউয়াি আিী

      কক্ষ 

নং-১৭       

(২য় তিা)

*** প্দি পত্র সংগ্রদহি তারিি : ৫ ও ৬ কেব্রুয়ারি , ২০২০ ( উপদজিা পরিসংখ্যান অরেস, ভাঙ্গুড়া , পািনা )


