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

রফবাগঃ যাংপুয                                            ডজরাঃ নীরপাভাযী                                উদজরাঃ ড াভায                                        ইউরনয়নঃ াাংঙ্গা ভটুকপুয   

 

ক্রঃ

নাং 

ইউরনয়ন/ 

ওয়া য 

ডভৌজা/ভল্লা নাভ  রতা /    র নাভ            

        র  / 

   র     র  

ডভাফাইর নম্বয      

১ াাংঙ্গা ভটুকপুয  াঙ্গা  ডযজাউর করযভ  ারফবুয যভান  তাররকাকাযী ০১৭৩৬৯৬১২৮১ ১        ২০২০  

২ াাংঙ্গা ভটুকপুয  াঙ্গা  আাদুজ্জাভান নুয  আইবুর ইরাভ  তাররকাকাযী ০১৭৬৪৯৬৮১৬৩ ১        ২০২০  
৩ াাংঙ্গা ভটুকপুয  াঙ্গা  ডজযারত  ভরয়ায  তাররকাকাযী ০১৭৮৩১৬১৪১৪ ১        ২০২০  

৪ াাংঙ্গা ভটুকপুয  াঙ্গা  াজ্জাত ডাদন  আনছায আরর  তাররকাকাযী ০১৭২৩২৫৩৯৮৯ ১        ২০২০  
৫ াাংঙ্গা ভটুকপুয  াঙ্গা  সুরভত্রা যানী ডন  চয়ন কুভায রারা  তাররকাকাযী ০১৭৮৮২২০৭১৫  ১        ২০২০  
৬ াাংঙ্গা ভটুকপুয  াঙ্গা  ইরত আক্তায  ভরয়ায যভান  তাররকাকাযী ০১৭৩১৬১৪১৪  ১        ২০২০  
৭ াাংঙ্গা ভটুকপুয       াঙ্গা আব্দুল্লা  আর ভাসুদ এদজ  ওভান গরন তাররকাকাযী ০১৭২৩২৫৩৯৬১ ১        ২০২০  
৮ াাংঙ্গা ভটুকপুয       াঙ্গা নুয আরভ কাদজভ উদ্দীন তাররকাকাযী ০১৫৫৮৯৩৯৯৪৬ ১        ২০২০  
৯ াাংঙ্গা ভটুকপুয       াঙ্গা াওয়া ফানু আরতয়ায যভান তাররকাকাযী ০১৭৯২৮৪৯৬০১ ১        ২০২০  
১০ াাংঙ্গা ভটুকপুয       াঙ্গা নারভা ডফগভ আইয়ুফ ডাদন তাররকাকাযী ০১৩১৫১০৮৫৬৩ ১        ২০২০  
১১ াাংঙ্গা ভটুকপুয  ভটুকপুয আরক এরার এদক আজাদ তাররকাকাযী ০১৭৫১০৩৭৬০৭ ১        ২০২০  
১২ াাংঙ্গা ভটুকপুয  ভটুকপুয যায়ান করফয ভকদরছায যভান তাররকাকাযী ০১৭৯৪৮৮৩৪৩৬ ১        ২০২০  
১৩ াাংঙ্গা ভটুকপুয  ভটুকপুয াইভা আক্তায রভরভ ফাদা আরভগীয  তাররকাকাযী ০১৭৮০৭৫১২৬৪ ১        ২০২০  
১৪ াাংঙ্গা ভটুকপুয  ভটুকপুয রফভর চন্দ্র যায় রফদশ্বয চন্দ্র যায় তাররকাকাযী ০১৭৬১৩৯৫২৭৭ ১        ২০২০  
১৫  াাংঙ্গা ভটুকপুয  ভটুকপুয আঃ যরদ ডভাঃ ারফবুয যভান তাররকাকাযী ০১৭১৭৩৮০৫০৭ ১        ২০২০  
১৬ াাংঙ্গা ভটুকপুয  ভটুকপুয তাররমুর ইরাভ  আঃ ারাভ তাররকাকাযী ০১৭৯৮৯৭০০৫৫ ১        ২০২০  
১৭ াাংঙ্গা ভটুকপুয  ভটুকপুয যাদদুজ্জাভান আঃ আরজজ তাররকাকাযী ০১৭২২৭৭২৯২৭ ১        ২০২০  
১৮ াাংঙ্গা ভটুকপুয  ডভৌজা াঙ্গা  ডভরযনা ইয়ারভন রপদযাজুর ইরাভ সুাযবাইজায ০১৭৯১৮৯৯৭৭৬ ১        ২০২০  
১৯ াাংঙ্গা ভটুকপুয  াঙ্গা  যস্তভ আরী ইছামুরদ্দন সুাযবাইজায ০১৭২৩৩০২৫৯২ ১        ২০২০  
২০  াাংঙ্গা ভটুকপুয  ভটুকপুয আযাফুর আ    আঃ যরদ সুাযবাইজায ০১৭৩৭৫২৯৮৯৬ ১        ২০২০  
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জনশুভারয ও গৃগণনা ২০২১ প্রকদেয ‘তাররকাকাযী/গণনাকাযী ও সুাযবাইজায  যীক্ষায পরাপর । 

রফবাগঃ যাংপুয                                            ডজরাঃ নীরপাভাযী                                উদজরাঃ ড াভায                                        ইউরনয়নঃ াাংঙ্গা ভটুকপুয   

 

ক্রঃ

নাং 

ইউরনয়ন/ 

ওয়া য 

ডভৌজা/ভল্লা নাভ  রতা /    র নাভ            

        র  / 

   র     র  

ডভাফাইর নম্বয      

১ াাংঙ্গা ভটুকপুয  ডভৌজা াঙ্গা  ডভরযনা ইয়ারভন রপদযাজুর ইরাভ সুাযবাইজায ০১৭৯১৮৯৯৭৭৬ ২        ২০২১  

২ াাংঙ্গা ভটুকপুয  াঙ্গা  যস্তভ আরী ইছামুরদ্দন সুাযবাইজায ০১৭২৩৩০২৫৯২ ২        ২০২১  
৩ াাংঙ্গা ভটুকপুয  ভটুকপুয আযাফুর ইরাভ আঃ যরদ সুাযবাইজায ০১৭৩৭৫২৯৮৯৬ ২        ২০২১  
৪ াাংঙ্গা ভটুকপুয  ভটুকপুয বুরবুর ইরাভ ডভাস্তারপজুয যভান সুাযবাইজায ০১৭৩৮৫০৩৫৮৫ ২        ২০২১  
৫ াাংঙ্গা ভটুকপুয  ভটুকপুয আযাফুর ক ডযজাউর ক সুাযবাইজায ০১৭৯৯০৪৩৭১২ ২        ২০২১  
৬ াাংঙ্গা ভটুকপুয  ভটুকপুয যরফউর ইরাভ আব্দুর ওয়াদদ সুাযবাইজায ০১৭৬৮৭৫৯৮৬২ ২        ২০২১  

৭ াাংঙ্গা ভটুকপুয  ভটুকপুয ডগারাভ রকফরযয়া তরভজায যভান সুাযবাইজায ০১৭৯৭১২৭৮২৪ ২        ২০২১  
৮ াাংঙ্গা ভটুকপুয  ভটুকপুয ফাদা আরভগীয  আঃ ারভদ  সুাযবাইজায - ২        ২০২১  

৯ াাংঙ্গা ভটুকপুয  ভটুকপুয নন্দ কুভায যায় সুবা চন্দ্র যায়  সুাযবাইজায ০১৭১৭৯৬৫০৪৩ ২        ২০২১  

১০ াাংঙ্গা ভটুকপুয  াঙ্গা  ডযজাউর করযভ  ারফবুয যভান  গণনাকাযী ০১৭৩৬৯৬১২৮১ ২        ২০২১  
১১ াাংঙ্গা ভটুকপুয  াঙ্গা  আাদুজ্জাভান নুয  আইবুর ইরাভ  গণনাকাযী ০১৭৬৪৯৬৮১৬৩ ২        ২০২১  
১২ াাংঙ্গা ভটুকপুয  াঙ্গা  ডজযারত  ভরয়ায  গণনাকাযী ০১৭৮৩১৬১৪১৪ ২        ২০২১  

১৩ াাংঙ্গা ভটুকপুয  াঙ্গা  াজ্জাত ডাদন  আনছায আরর  গণনাকাযী ০১৭২৩২৫৩৯৮৯ ২        ২০২১  
১৪ াাংঙ্গা ভটুকপুয  াঙ্গা  সুরভত্রা যানী ডন  চয়ন কুভায রারা  গণনাকাযী ০১৭৮৮২২০৭১৫  ২        ২০২১  
১৫ াাংঙ্গা ভটুকপুয  াঙ্গা  ইরত আক্তায  ভরয়ায যভান  গণনাকাযী ০১৭৩১৬১৪১৪  ২        ২০২১  
১৬ াাংঙ্গা ভটুকপুয  াঙ্গা  প্রবাতী যানী নন্দ কুভায যায় গণনাকাযী ০১৭৯৯১৯৫৫৭২ ২        ২০২১  
১৭ াাংঙ্গা ভটুকপুয  াঙ্গা  আক্তাযা ফানু আরজজুর ইরাভ গণনাকাযী ০১৭২৭০৩৬২৭৭ ২        ২০২১  
১৮ াাংঙ্গা ভটুকপুয  াঙ্গা  জয়ন্ত চন্দ্র যায় সুবা চন্দ্র যায়  গণনাকাযী ০১৭৯০৪৯৭৩৭৮ ২        ২০২১  
১৯ াাংঙ্গা ভটুকপুয  াঙ্গা  আজরভনাযা আক্তায আইনুর ক গণনাকাযী ০১৭৫৯০৪৫১১৫ ২        ২০২১  
২০ াাংঙ্গা ভটুকপুয  াঙ্গা  আন্না ফানু নারজয উদ্দীন  গণনাকাযী ০১৭৭৬০২৭৩৬৪ ২        ২০২১  
২১ াাংঙ্গা ভটুকপুয  াঙ্গা  ডজরভন ডফগভ ডাদন আরী গণনাকাযী ০১৫৩৩৯৭৯০৯৮ ২        ২০২১  
২২ াাংঙ্গা ভটুকপুয  াঙ্গা  রজন্নুয নাায া আরভ গণনাকাযী ০১৭৮৭৯২৫৮৭৭ ২        ২০২১  
২৩ াাংঙ্গা ভটুকপুয  াঙ্গা  রাফ ইরাভ নুয ইরাভ গণনাকাযী ০১৭৫১৫৬০০৯৮ ২        ২০২১  
২৪ াাংঙ্গা ভটুকপুয  াঙ্গা  আযাফুর আরভ নজরুর ইরাভ গণনাকাযী ০১৭২৩১১৫৬৩২ ২        ২০২১  
২৫ াাংঙ্গা ভটুকপুয  াঙ্গা  জাাঙ্গীয আরভ ইয়াকুফ আরী  গণনাকাযী ০১৭৬৫৬৯৯৭৪৬ ২        ২০২১  
২৬ াাংঙ্গা ভটুকপুয  াঙ্গা  রপকুর ইরাভ ওভান গরণ গণনাকাযী ০১৭১৭২৯৪৯২১ ২        ২০২১  
২৭ াাংঙ্গা ভটুকপুয  াঙ্গা  আভা আক্তায  জয়নার আদফদীন গণনাকাযী ০১৭৩৭৪৯৪৪১০ ২        ২০২১  
২৮ াাংঙ্গা ভটুকপুয  াঙ্গা  রভনতী যানী যায় প্রান্ত রারা  গণনাকাযী ০১৭৫৪০৫৬২৭২ ২        ২০২১  
২৯ াাংঙ্গা ভটুকপুয       াঙ্গা আব্দুল্লা  আর ভাসুদ এদজ  ওভান গরন গণনাকাযী ০১৭২৩২৫৩৯৬১ ২        ২০২১  
৩০ াাংঙ্গা ভটুকপুয       াঙ্গা নুয আরভ কাদজভ উদ্দীন গণনাকাযী ০১৫৫৮৯৩৯৯৪৬ ২        ২০২১  
৩১ াাংঙ্গা ভটুকপুয       াঙ্গা াওয়া ফানু আরতয়ায যভান গণনাকাযী ০১৭৯২৮৪৯৬০১ ২        ২০২১  
৩২ াাংঙ্গা ভটুকপুয       াঙ্গা নারভা ডফগভ আইয়ুফ ডাদন গণনাকাযী ০১৩১৫১০৮৫৬৩ ২        ২০২১  
৩৩ াঙ্গা ভটুকপুয       াঙ্গা যায়ান করফয  তরভজুয যভান গণনাকাযী ০১৭৪১৫৩৩০৫৩ ২        ২০২১  
৩৪ াঙ্গা ভটুকপুয       াঙ্গা আভাউর ডানা আজাারুর ইরাভ গণনাকাযী ০১৭৩৭২৭৫২৪৭ ২        ২০২১  
৩৫ াঙ্গা ভটুকপুয       াঙ্গা রুম্পা  বুলু রভয়া  গণনাকাযী ০১৭২৩২০৩৭৮১ ২        ২০২১  
৩৬ াঙ্গা ভটুকপুয       াঙ্গা সুভানা নাজরযন ভরতয়ায যভান গণনাকাযী ০১৭৫১১৮২০৯৫ ২        ২০২১  
৩৭ াঙ্গা ভটুকপুয       াঙ্গা ারভউর ইরাভ খায়রুর ইরাভ  গণনাকাযী - ২        ২০২১  
৩৮ াঙ্গা ভটুকপুয       াঙ্গা ওয়ারর উল্লা ওয়াররউয যভান গণনাকাযী ০১৭৫১৩৩০১৩৩ ২        ২০২১  
৩৯ াঙ্গা ভটুকপুয       াঙ্গা জারনুয যভান    র       গণনাকাযী ০১৭৮৩১৫৬০৬১ ২        ২০২১  
৪০ াঙ্গা ভটুকপুয       াঙ্গা াানা আক্তায  ভরতয়ায যভান  গণনাকাযী ০১৭৭৩৭০০১২১ ২        ২০২১  
৪১ াাংঙ্গা ভটুকপুয  ভটুকপুয আরক এরার এদক আজাদ গণনাকাযী ০১৭৫১০৩৭৬০৭ ২        ২০২১  
৪২ াাংঙ্গা ভটুকপুয  ভটুকপুয যায়ান করফয ভকদরছায যভান গণনাকাযী ০১৭৯৪৮৮৩৪৩৬ ২        ২০২১  
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৪৩ াাংঙ্গা ভটুকপুয  ভটুকপুয াইভা আক্তায রভরভ ফাদা আরভগীয  গণনাকাযী ০১৭৮০৭৫১২৬৪ ২        ২০২১  

 

ক্রঃ

নাং 

ইউরনয়ন/ 

ওয়া য 

ডভৌজা/ভল্লা নাভ  রতা /    র নাভ            

        র  / 

   র     র  

ডভাফাইর নম্বয      

 ৪৪ াাংঙ্গা ভটুকপুয  ভটুকপুয রফভর চন্দ্র যায় রফদশ্বয চন্দ্র যায় গণনাকাযী ০১৭৬১৩৯৫২৭৭ ২        ২০২১  
৪৫ াাংঙ্গা ভটুকপুয  ভটুকপুয আঃ যরদ ডভাঃ ারফবুয যভান  গণনাকাযী ০১৭১৭৩৮০৫০৭ ২        ২০২১  
৪৬ াাংঙ্গা ভটুকপুয  ভটুকপুয তাররমুর ইরাভ রনযফ আঃ ারাভ গণনাকাযী ০১৭৯৮৯৭০০৫৫ ২        ২০২১  
৪৭ াাংঙ্গা ভটুকপুয  ভটুকপুয যাদদুজ্জাভান আঃ আরজজ গণনাকাযী ০১৭২২৭৭২৯২৭ ২        ২০২১  
৪৮ াাংঙ্গা ভটুকপুয  ভটুকপুয আযাফুর  াইদুর  গণনাকাযী ০১৭৯২৮০০৮১৪ ২        ২০২১  
৪৯ াাংঙ্গা ভটুকপুয  ভটুকপুয রনতাই চন্দ্র ডদ সুধান্য চন্দ্র ডদ  গণনাকাযী ০১৭৫১১১৭৭৪১ ২        ২০২১  
৫০ াাংঙ্গা ভটুকপুয  ভটুকপুয  র   আ  র  ডফরার ডাদন  গণনাকাযী ০১৭৬১৬৬০৯৬৭ ২        ২০২১  
৫১ াাংঙ্গা ভটুকপুয  ভটুকপুয ভাদদফ যায় রদননাথ যায় গণনাকাযী ০১৭৭৬৯৭৪৩৭৭ ২        ২০২১  
৫২ াাংঙ্গা ভটুকপুয  ভটুকপুয তানরবয াান যরপকুর ইরাভ  গণনাকাযী ০১৭৬৪৪৫৪৭২০ ২        ২০২১  
৫৩ াাংঙ্গা ভটুকপুয  ভটুকপুয ভাদদফ চন্দ্র যায় রদফন চন্দ্র  গণনাকাযী ০১৭২২০৫৭৫৫০ ২        ২০২১  
৫৪ াাংঙ্গা ভটুকপুয  ভটুকপুয আরযফুজ্জাভান রভরন জারভউর করযভ গণনাকাযী - ২        ২০২১  
৫৫ াাংঙ্গা ভটুকপুয  ভটুকপুয নুয জাান যরফউর গণনাকাযী ০১৭৩৮০০১১১৬ ২        ২০২১  
৫৬ াাংঙ্গা ভটুকপুয  ভটুকপুয আপানা রভরভ আবু াান গণনাকাযী - ২        ২০২১  
৫৭ াাংঙ্গা ভটুকপুয  ভটুকপুয উদে কাওছায রাফন্য কাভরুজ্জাভান গণনাকাযী ০১৭৬৭২৬১৭৫৪ ২        ২০২১  
৫৮ াাংঙ্গা ভটুকপুয  ভটুকপুয রফপুর ইরাভ আবুর কাদভ গণনাকাযী ০১৭২২৮৮২৫৮৯ ২        ২০২১  
৫৯ াাংঙ্গা ভটুকপুয  ভটুকপুয রদপ্তী যানী ভদনাযঞ্জন যায় গণনাকাযী ০১৭২২৯১৫৮৫৭ ২        ২০২১  
৬০ াাংঙ্গা ভটুকপুয  ভটুকপুয রপ্রয় রতা যানী রযদতাল যায় গণনাকাযী ০১৭৬০৪৮৯৭৭৪ ২        ২০২১  
৬১ াাংঙ্গা ভটুকপুয  ভটুকপুয রভ ডযাদকয়া আক্তায  ডভাস্তপা কাভার গণনাকাযী - ২        ২০২১  
৬২ াাংঙ্গা ভটুকপুয  ভটুকপুয রিতা যায় ধভ য চন্দ্র যায়  গণনাকাযী ০১৭৭৩৭৩৩২৪১ ২        ২০২১  
৬৩ াাংঙ্গা ভটুকপুয  ভটুকপুয ডপযদদৌ আরভ াদভ আরী গণনাকাযী ০১৭১৭৭৩৫১৬৬ ২        ২০২১  
৬৪ াাংঙ্গা ভটুকপুয  ভটুকপুয ডভানাদফরুর ইরাভ ভরজবুয যভান গণনাকাযী ০১৭২৭৯৬৭৫০৪ ২        ২০২১  
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উদজরা রযাংখ্যান অরপায (বাযপ্রাপ্ত) 

         

      র ও         র  ২০২১        র /      র /   র     র 

     -                       

     র,        র । 

    র   

(            ) 

                    র 

ও 

       

      র ও         র  ২০২১        র /      র /   র     র 

     -                        

     র,        র । 

 


