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জনশুভারয ও গৃগণনা ২০২১ প্রকদেয ‘তাররকাকাযী/গণনাকাযী ও সুাযবাইজায  যীক্ষায পরাপর ।  

 

 রফবাগঃ যাংপুয                                 ডজরাঃ নীরপাভাযী                                          উদজরাঃ ড াভায                                          ইউরনয়নঃ ডফাড়াগাড়ী   

 

ক্রঃ

নাং 

ইউরনয়ন/ 

ওয়া য 

ডভৌজা/ভল্লা নাভ  রতায /     নাভ           

           / 

            

ডভাফাইর নম্বয      

১ ডফাড়াগাড়ী   নয়ানী  ফাগদ াকড়া ারফনা ইয়ারভন   আব্দুর খাদরক  তাররকাকাযী ০১৭৪৭৭৬৫৮৮৬ ১        ২০২০  

২ ডফাড়াগাড়ী   নয়ানী  ফাগদ াকড়া রভথুন অরধকাযী  তুলায অরধকাযী  তাররকাকাযী ০১৭৪৪৩০৪৯১৪  ১        ২০২০  
৩ ডফাড়াগাড়ী   নয়ানী  ফাগদ াকড়া যতন চন্দ্র যায়  ডমাদগ চন্দ্র যায়   তাররকাকাযী ০১৭৩৫৭০০৯১০ ১        ২০২০  
৪ ডফাড়াগাড়ী   নয়ানী  ফাগদ াকড়া উদে ারফফা  ডখ ভাাতাফ উরিন  তাররকাকাযী ০১৭৩৮৪২৬৮২৮  ১        ২০২০  
৫ ডফাড়াগাড়ী   নয়ানী  ফাগদ াকড়া ররটন যায়  ভূদন্দ্রনাথ যায়  তাররকাকাযী ০১৭৩৮২৭৬৪৭৬ ১        ২০২০  
৬ ডফাড়াগাড়ী  রিভ ডফাড়াগাড়ী  অন্তযা যানী যায়  স্যাভর কুভায  তাররকাকাযী ০১৭৯১৮২৯৫১৮ ১        ২০২০  
৭ ডফাড়াগাড়ী  রিভ ডফাড়াগাড়ী নাজমুর ইরাভ  এভদাদুর ক  তাররকাকাযী ০১৭৩৭৪২৭৯৩২  ১        ২০২০  
৮ ডফাড়াগাড়ী  রিভ ডফাড়াগাড়ী আযাফুর ইরাভ  সুরুজ জ্জাভান  তাররকাকাযী ০১৭৯৪৮৪৯৪০০  ১        ২০২০  
৯ ডফাড়াগাড়ী  রিভ ডফাড়াগাড়ী যারদয়া ই জান্নাত  ভাসুদ যানা  তাররকাকাযী ০১৭৩৮৩২৭৯৮০  ১        ২০২০  
১০ ডফাড়াগাড়ী  ফাগদ াকযা  ডগৌযাঙ্গ  সুদয যায়  তাররকাকাযী ০১৭৫২২১০৫৪০ ১        ২০২০  
১১ ডফাড়াগাড়ী  ফাগদ াকযা  রদফগভ  ডযজাউর  ক  তাররকাকাযী ০১৭৪৩৩৯২৫৪৩ ১        ২০২০  
১২ ডফাড়াগাড়ী  ফাগদ াকযা  দরভান যভান  আফজার ক  তাররকাকাযী - ১        ২০২০  
১৩ ডফাড়াগাড়ী  পূফ য ডফাড়াগাড়ী  উদে সুভাইয়া  যরফউর ইরাভ  তাররকাকাযী ০১৩০৬৩৭৬২৮৩ ১        ২০২০  
১৪ ডফাড়াগাড়ী  পূফ য ডফাড়াগাড়ী ভতাাযা  চয়নুর ইরাভ  তাররকাকাযী ০১৭১০৩৬২১২২ ১        ২০২০  
১৫ ডফাড়াগাড়ী  পূফ য ডফাড়াগাড়ী  আরযফুর ইরাভ  ভকবুর ডাদন  তাররকাকাযী ০১৭৪৪৩১৫২৮০ ১        ২০২০  
১৬ ডফাড়াগাড়ী পূফ য ডফাড়াগাড়ী নয়ন চন্দ্র  রযম্ব কুভায  তাররকাকাযী ০১৭৩৮৪৪৯৪১৬ ১        ২০২০  
১৭ ডফাড়াগাড়ী  নওদাফ রফত্র চন্দ্র  ডগারফন্দ যায়  তাররকাকাযী ০১৭৪৭৬১৪৫৫০ ১        ২০২০  
১৮ ডফাড়াগাড়ী নওদাফ  রা চন্দ্র যায়  রযম্ব কুভায যায়  তাররকাকাযী ০১৭২৮২৩৬৭৮২ ১        ২০২০  
১৯ ডফাড়াগাড়ী   নওদাফ ররতকা যায়  নদ চন্দ্র তাররকাকাযী ০১৭৪৪৩৬৪৩৭৯ ১        ২০২০  
২০ ডফাড়াগাড়ী   নয়ানী ফাগদ াকড়া  ীদতন্দ্রনাথ যায়  রযচযণ যায়  সুায বাইজায  ০১৭২৩৯১৫৪৭৭ ১        ২০২০  
২১ ডফাড়াগাড়ী   রিভ ডফাড়াগাড়ী  রাফ াান  যরদুর ইরাভ  সুায বাইজায  ০১৭৫০৭২৭২২৮ ১        ২০২০  
২২ ডফাড়াগাড়ী  পূফ য ডফাড়াগাড়ী  ডযদজায়ান খান  ইকফার ডাদন  সুায বাইজায  ০১৭৩৭৬৪২৩৬৫  ১        ২০২০  
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ক্রঃ

নাং 

ইউরনয়ন/ 

ওয়া য 

ডভৌজা/ভল্লা নাভ ভাতা ও রতায নাভ          

           / 

           

ডভাফাইর নম্বয      

১ ডফাড়াগাড়ী  নয়ানী  ফাগদ াকড়া ছত্র ধয যায়  ভরন চন্দ্র যায়  গণনাকাযী  ০১৭৯৬৯৭২৫৫২ ২         ২০২১  
২ ডফাড়াগাড়ী  নয়ানী  ফাগদ াকড়া ডগাার যায়  রখদযন চন্দ্র যায়  গণনাকাযী  ০১৭৮৪০৯০২৬০  ২         ২০২১  
৩ ডফাড়াগাড়ী  নয়ানী  ফাগদ াকড়া সুরনতা যানী ভন্ত  মরতন্দ্রনাথ অরধকাযী  গণনাকাযী  ০১৭১৫২৫৯৭১৫ ২         ২০২১  
৪ ডফাড়াগাড়ী  নয়ানী  ফাগদ াকড়া যদভশ্বয অরধকাযী  ভরনী ডভান  গণনাকাযী  ০১৭১৪৬২৫৯০১ ২         ২০২১  
৫ ডফাড়াগাড়ী  নয়ানী  ফাগদ াকড়া ভূদ যায়  ফুদরন যায়  গণনাকাযী  ০১৭৩৭৪৯৬২৩০  ২         ২০২১  
৬ ডফাড়াগাড়ী  নয়ানী  ফাগদ াকড়া দযত চন্দ্র যায়  রফদনাত চন্দ্র যায়  গণনাকাযী  ০১৩৭১৪৪২০ ২         ২০২১  
৭ ডফাড়াগাড়ী  নয়ানী  ফাগদ াকড়া প্রনাভী যানী  ভাংলু যাভ  গণনাকাযী  ০১৩০৭৩৯০১২০ ২         ২০২১  
৮ ডফাড়াগাড়ী  নয়ানী  ফাগদ াকড়া যতন যায়  ভাংলু যায়  গণনাকাযী  ০১৭২৩৯৬৭৪৮৭  ২         ২০২১  
৯ ডফাড়াগাড়ী  নয়ানী  ফাগদ াকড়া নাভাই যায়  অদদত যায়  গণনাকাযী  ০১৭৪৬৯৬২১৪০  ২         ২০২১  
১০ ডফাড়াগাড়ী  নয়ানী  ফাগদ াকড়া ভরন ভূলন যায়  ডদদফন্দ্রনাথ যায়  গণনাকাযী  ০১৭১০০৪৭৫৬৯ ২         ২০২১  
১১ ডফাড়াগাড়ী  নয়ানী  ফাগদ াকড়া খনা যানী যায়  নাদ চন্দ্র যায়  গণনাকাযী  ০১৭৪০৯৪৭৭৬৭  ২         ২০২১  
১২ ডফাড়াগাড়ী  নয়ানী  ফাগদ াকড়া ারকরা আক্তায  রদুর ইরাভ  গণনাকাযী  ০১৭২৮৫৯৭৭৩  ২         ২০২১  
১৩ ডফাড়াগাড়ী  রিভ ডফাড়াগাড়ী  ডভাছাঃ াথী ডফগভ  াভসুর ক  গণনাকাযী  ০১৭৫০৮৩১০৫৯  ২         ২০২১  
১৪ ডফাড়াগাড়ী   রিভ ডফাড়াগাড়ী  ভররভা আক্তায  রদুর ইরাভ   গণনাকাযী  ০১৭৭৪৩১৪৮০০  ২         ২০২১  
১৫ ডফাড়াগাড়ী  রিভ ডফাড়াগাড়ী  আব্দুর আরজজ  সয়দ গণনাকাযী  - ২         ২০২১  
১৬ ডফাড়াগাড়ী  রিভ ডফাড়াগাড়ী  জহুযা আপদযাজ  াইফুর ইরাভ  গণনাকাযী  ০১৭৮৬৮৬৭১৯৪ ২         ২০২১  
১৭ ডফাড়াগাড়ী  রিভ ডফাড়াগাড়ী  রুরভ আক্তায  ইব্রারভ আরী  গণনাকাযী  ০১৭৫৩৮১৮৮৬২ ২         ২০২১  
১৮ ডফাড়াগাড়ী  রিভ ডফাড়াগাড়ী  জুল্লুয যভান  আরজজুর ইরাভ  গণনাকাযী  ০১৭০১৯৩৩১৮২ ২         ২০২১  
১৯ ডফাড়াগাড়ী  রিভ ডফাড়াগাড়ী  যরন ডাদন  রদুর ইরাভ  গণনাকাযী  ০১৭৪৪৩৭৮৫০৯ ২         ২০২১  
২০ ডফাড়াগাড়ী  রিভ ডফাড়াগাড়ী  াাদত ডাদন ান্ত  আরতাপ ডাদন  গণনাকাযী ০১৭৬৪১৬৮৪৯৫৮ ২         ২০২১  
২১ ডফাড়াগাড়ী  রিভ ডফাড়াগাড়ী  ভনছুযা ডফগভ  এরফ ররিক  গণনাকাযী  ০১৭৩২৫৪৯৭৪৭ ২         ২০২১  
২২ ডফাড়াগাড়ী  রিভ ডফাড়াগাড়ী  ারযতা আক্তায  আবু কারাভ  গণনাকাযী  ০১৭৩৭৩৩৮১৯০  ২         ২০২১  
২৩ ডফাড়াগাড়ী  ফাগদ াকড়া  রজদতন্দ্র নাথ  উভাকান্ত যায়  গণনাকাযী  ০১৩০৪৬৫৯০২৯ ২         ২০২১  
২৪ ডফাড়াগাড়ী  ফাগদ াকড়া  যরদ ারযয়ায  রপয়ায যভান  গণনাকাযী  ০১৭২২৬৬৬৭৮৭ ২         ২০২১  
২৫ ডফাড়াগাড়ী  ফাগদ াকড়া  আরতকুয যভান  নজরুর ইরাভ  গণনাকাযী  ০১৭৯৭৯৯৪৩৭২ ২         ২০২১  
২৬ ডফাড়াগাড়ী  ফাগদ াকড়া  ফাফরী আক্তায  ফাবুর ডাদন  গণনাকাযী  ০১৭০৫৯২৫৭৫৪ ২         ২০২১  
২৭ ডফাড়াগাড়ী  ফাগদ াকড়া  াযদবজ ইরাভ  আফজার ডাদন  গণনাকাযী  ০১৭২৯৯৮৮২৩৩ ২         ২০২১  
২৮ ডফাড়াগাড়ী  ফাগদ াকড়া  রা যায়  যাভ ডগাার যায়  গণনাকাযী  ০১৭৬১৪৫১৬৪৭ ২         ২০২১  
২৯ ডফাড়াগাড়ী  ফাগদ াকড়া  সুব চন্দ্র যায়  দতেন্দ্রনাথ গণনাকাযী  ০১৩০৭৩৯৫০১০ ২         ২০২১  
৩০ ডফাড়াগাড়ী  পূফ য ডফাড়াগাড়ী  যাধা যানী যায়  রযদা চন্দ্র যায়  গণনাকাযী  ০১৭৮৫৪১৬৬৮৫ ২         ২০২১  
৩১ ডফাড়াগাড়ী  পূফ য ডফাড়াগাড়ী  ারজয়া আপরযন রুরভ  ারফবুয যভান  গণনাকাযী  ০১৭২২৯৬৭৮১১ ২         ২০২১  
৩২ ডফাড়াগাড়ী  পূফ য ডফাড়াগাড়ী  আবু ফক্কয ররিক  ডভাজাদেরক  গণনাকাযী  ০১৭৭৩১২৭৪৯২ ২         ২০২১  
৩৩ ডফাড়াগাড়ী  পূফ য ডফাড়াগাড়ী  কৃষ্ণ যায়  প্রন্ন যায়  গণনাকাযী  ০১৭৬৬৮৮৮৫৪১ ২         ২০২১  
৩৪ ডফাড়াগাড়ী  পূফ য ডফাড়াগাড়ী  নারদ ইরাভ  রদুর ইরাভ  গণনাকাযী  ০১৭৩৭৬৪৩৯৪১ ২         ২০২১  
৩৫ ডফাড়াগাড়ী  পূফ য ডফাড়াগাড়ী নুয আরভন াান  যভজান আরী  গণনাকাযী  ০১৭৮১০৭৪৯০২ ২         ২০২১  
৩৬ ডফাড়াগাড়ী  পূফ য ডফাড়াগাড়ী ভারজদুর ইরাভ  রপকুর ইরাভ  গণনাকাযী  ০১৭৮১৬৩০৩৪৯ ২         ২০২১  
৩৭ ডফাড়াগাড়ী  পূফ য ডফাড়াগাড়ী রভা আক্তায  াভীভ ইরাভ  গণনাকাযী  ০১৭৭৩৭৫৩২৯৪  ২         ২০২১  
৩৮ ডফাড়াগাড়ী  নওদাফ ভারনক চন্দ্র ফভ যন  ডগারফন্দ ফ যন  গণনাকাযী  ০১৭৩৮০৩৮২৪৭ ২         ২০২১  
৩৯ ডফাড়াগাড়ী  নওদাফ ডদফদত্ত যায়  রনকঞ্জ যায়  গণনাকাযী  ০১৭৪৬৯৬৪৮৯০ ২         ২০২১  
৪০ ডফাড়াগাড়ী  নওদাফ রফশ্বরজত যায়  জয়ন্ত যায়  গণনাকাযী  ০১৭০৬৭২৮৭১৪ ২         ২০২১  
৪১ ডফাড়াগাড়ী  নওদাফ করনকা যায়  প্রদফ চন্দ্র  গণনাকাযী  ০১৭০৯৪৫৫৪৯৪ ২         ২০২১  
৪২ ডফাড়াগাড়ী  নওদাফ ডগৌযাঙ্গ চন্দ্র  রররত চন্দ্র  গণনাকাযী  ০১৭৯৬৭৫৫৬০৮ ২         ২০২১  
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৪৩ ডফাড়াগাড়ী  নওদাফ ভাাবুফ আরভজায  গণনাকাযী  ০১৭২২৬৬৮০৬৬ ২         ২০২১  
৪৪ ডফাড়াগাড়ী   নয়ানী  ফাগদ াকড়া ারফনা ইয়ারভন  আব্দুর খাদরক  গণনাকাযী  ০১৭৪৭৭৬৫৮৮৬ ২         ২০২১  
৪৫ ডফাড়াগাড়ী   নয়ানী  ফাগদ াকড়া রভথুন অরধকাযী  তুলায অরধকাযী  গণনাকাযী  ০১৭৪৪৩০৪৯১৪  ২         ২০২১  
৪৬ ডফাড়াগাড়ী   নয়ানী  ফাগদ াকড়া যতন চন্দ্র যায়  ডমাদগ চন্দ্র যায়   গণনাকাযী  ০১৭৩৫৭০০৯১০ ২         ২০২১  
৪৭ ডফাড়াগাড়ী   নয়ানী  ফাগদ াকড়া উদে ারফফা  ডখ ভাাতাফ উরিন  গণনাকাযী  ০১৭৩৮৪২৬৮২৮  ২         ২০২১  
৪৮ ডফাড়াগাড়ী   নয়ানী  ফাগদ াকড়া ররটন যায়  ভূদন্দ্রনাথ যায়  গণনাকাযী  ০১৭৩৮২৭৬৪৭৬ ২         ২০২১  
৪৯ ডফাড়াগাড়ী  রিভ ডফাড়াগাড়ী  অন্তযা যানী যায়  স্যাভর কুভায  গণনাকাযী  ০১৭৯১৮২৯৫১৮ ২         ২০২১  
৫০ ডফাড়াগাড়ী  রিভ ডফাড়াগাড়ী নাজমুর ইরাভ  এভদাদুর ক  গণনাকাযী  ০১৭৩৭৪২৭৯৩২  ২         ২০২১  
৫১ ডফাড়াগাড়ী  রিভ ডফাড়াগাড়ী আযাফুর ইরাভ  সুরুজ জ্জাভান  গণনাকাযী  ০১৭৯৪৮৪৯৪০০  ২         ২০২১  
৫২ ডফাড়াগাড়ী  রিভ ডফাড়াগাড়ী যারদয়া ই জান্নাত  ভাসুদ যানা  গণনাকাযী  ০১৭৩৮৩২৭৯৮০  ২         ২০২১  
৫৩ ডফাড়াগাড়ী  ফাগদ াকযা  ডগৌযাঙ্গ  সুদয যায়  গণনাকাযী  ০১৭৫২২১০৫৪০ ২         ২০২১  
৫৪ ডফাড়াগাড়ী  ফাগদ াকযা  রদফগভ  ডযজাউর  ক  গণনাকাযী  ০১৭৪৩৩৯২৫৪৩ ২         ২০২১  
৫৫ ডফাড়াগাড়ী  ফাগদ াকযা  দরভান যভান  আফজার ক  গণনাকাযী  - ২         ২০২১  
৫৬ ডফাড়াগাড়ী  পূফ য ডফাড়াগাড়ী  উদে সুভাইয়া  যরফউর ইরাভ  গণনাকাযী  ০১৩০৬৩৭৬২৮৩ ২         ২০২১  
৫৭ ডফাড়াগাড়ী  পূফ য ডফাড়াগাড়ী ভতাাযা  চয়নুর ইরাভ  গণনাকাযী  ০১৭১০৩৬২১২২ ২         ২০২১  
৫৮ ডফাড়াগাড়ী  পূফ য ডফাড়াগাড়ী  আরযফুর ইরাভ  ভকবুর ডাদন  গণনাকাযী  ০১৭৪৪৩১৫২৮০ ২         ২০২১  
৫৯ ডফাড়াগাড়ী পূফ য ডফাড়াগাড়ী নয়ন চন্দ্র  রযম্ব কুভায  গণনাকাযী  ০১৭৩৮৪৪৯৪১৬ ২         ২০২১  
৬০ ডফাড়াগাড়ী  নওদাফ রফত্র চন্দ্র  ডগারফন্দ যায়  গণনাকাযী  ০১৭৪৭৬১৪৫৫০ ২         ২০২১  
৬১ ডফাড়াগাড়ী নওদাফ  রা চন্দ্র যায়  রযম্ব কুভায যায়  গণনাকাযী  ০১৭২৮২৩৬৭৮২ ২         ২০২১  
৬২ ডফাড়াগাড়ী   নওদাফ ররতকা যায়  নদ চন্দ্র গণনাকাযী  ০১৭৪৪৩৬৪৩৭৯ ২         ২০২১  
৬৩ ডফাড়াগাড়ী   নয়ানী ফাগদ াকড়া  ীদতন্দ্রনাথ যায়  রযচযণ যায়  সুায বাইজায  ০১৭২৩৯১৫৪৭৭ ২         ২০২১  
৬৪ ডফাড়াগাড়ী   রিভ ডফাড়াগাড়ী  রাফ াান  যরদুর ইরাভ  সুায বাইজায  ০১৭৫০৭২৭২২৮ ২         ২০২১  
৬৫ ডফাড়াগাড়ী  পূফ য ডফাড়াগাড়ী  ডযদজায়ান খান  ইকফার ডাদন  সুায বাইজায  ০১৭৩৭৬৪২৩৬৫ ২         ২০২১  
৬৬ ডফাড়াগাড়ী  ফাগদ াকড়া  রনা যানী  রযন্ন করপু  সুায বাইজায  ০১৭৪৬৫০৫৪৯৭ ২         ২০২১  
৬৭ ডফাড়াগাড়ী  রিভ ডফাড়াগাড়ী  জারভয়ায যভান  যরদুর ইরাভ  সুায বাইজায  ০১৭৮০৫১১০৯৬ ২         ২০২১  
৬৮ ডফাড়াগাড়ী  রিভ ডফাড়াগাড়ী তনরজনা আক্তায  আরভয আরী  সুায বাইজায  ০১৭৩৮৩৪০২০৯ ২         ২০২১  
৬৯ ডফাড়াগাড়ী  ফাগদ াকড়া জুদয়র ক  আঃ ক  সুায বাইজায  ০১৭৯৬৯৪৪৪৪৮ ২         ২০২১  
৭০ ডফাড়াগাড়ী  নয়ানী ফাগদ াকড়া  ডমারতন্দ্রনাথ  ভরনী ডভান সুায বাইজায  ০১৭১৪৭১৮৭২ ২         ২০২১  
৭১ ডফাড়াগাড়ী  নওদাফ ঈশ্বয চন্দ্র  যরফন্দ্র নাথ  সুায বাইজায  ০১৭২২৮৪৭৫৬৮ ২         ২০২১  
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