
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংাদেল সরকার 

বাাংাদেল পররসাংখ্যান ব্যুদরা 

উপদজা পররসাংখ্যান অরিস 

বাহুব, হরবগঞ্জ 

স্মারক নাং: ৫২.০১.৩৬০৫.০০০.৫৬.০০৬.২০                                                                      তাররখ ১১/০২/২০২০ 

জনশুমারর ও গৃহগণনা ২০২১ 

মমৌরখক পরীক্ষায় উত্তীণ ণ ইউরনয়ন রিরত্তক গণনাকারীদের (ররটাং অপাদরলন প্যাদন) তারকা 

ইউরনয়ন: ১   স্দানঘাট 

ক্র.

নাং 

মরা 

নাং 

নাম রপতার নাম শুমাররর 

পেবী 

মমাবাই গ্রাম 

০১ 01 লামসুর রহমান শুি আ: ররহম গণনাকারী ০১৭৮১৮৭৩২২৬ অমৃতা 

০২ 02 মরজুয়ান রময়া সুন্দর আর গণনাকারী ০১৭১৩৮১৪৫৯৪ কাানৄর 

০৩ 03 মমাছা: মুক্তা আক্তার জারহর রময়া গণনাকারী ০১৭২৬১২১৮৬৭ স্বরহহনৄর 

০৪ 04 মমা: মনছুরু হক ম ৌধুরী মমা: মছদ্দর রময়া চ াধূরী গণনাকারী ০১৭২৬৬৬১২৪২ উত্তর স্দানঘাট 

০৫ 06 উত্তম কুমার োল নারায়ন  ন্দ্র োল গণনাকারী ০১৭২২৬৬১৮০০ মহাদসননৄর 

০৬ 08 মমাছা: আরিয়া মবগম আব্দু আউয়া গণনাকারী ০১৭১০৯৩৩৭১৩ সুোহরনৄর 

০৭ 15 প্রান্ত োল অনূকু  ন্দ্র োল গণনাকারী ০১৭৯৪৩৬৬৩৮৯ ানৄর 

০৮ 16 নাজমু হুো নয়ন মমা: আ: হারমে গণনাকারী ০১৯৪০১২১১৬১ আব্দাকামা 

০৯ 23 মমা: আব্দুস সামাে মমা: আব্য তাদহর গণনাকারী ০১৭১৪৯১২৮২৯ স্দানঘাট 

১০ 31 শ্রী মোন সরকার শ্রী ল ীন্দ্র সরকার গণনাকারী ০১৭৮৯৩১১৩৪৪  কহায়োর 

১১ 34 মমাছা: উদে সামা তমা মমা: লাদয়স্থা রময়া গণনাকারী ০১৭০৪৬৯৯১৬২ িদতহনৄর 

১২ 43 মমাজাদে  মহাদসন আব্দু মরহে গণনাকারী ০১৭৭৩১৩৭৯৮০ স্দানঘাট 

১৩ 44 লাহ নুরু ইসাম লাহ আব্দু মাদক গণনাকারী ০১৭৪৭৪৬৫৬৭২ আলাতা 

১৪ 47 আরখ রানী োল নৃদপন্দ্র োল গণনাকারী ০১৭০০৬৮৮২৪৩ মহাদসননৄর 

 

 

 

রাদলে-ই-মাসতাহাব 

উপদজা পররসাংখ্যান কম ণকতণা (অরতররক্ত োরয়ত্ব) 
ও 

সেস্য সর ব 

উপদজা শুমারর করমটি 

বাহুব, হরবগঞ্জ 

রস্দগ্ধা তালুকোর                                          

উপদজা রনব ণাহী অরিসার 

ও 

গণনাকারী ও সুপারিাইজার যা াইবা াই Kরমটি                                                   

সিাপরত 

উপদজা শুমারর করমটি 

বাহুব, হরবগঞ্জ 

 

 

 

 



গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংাদেল সরকার 

বাাংাদেল পররসাংখ্যান ব্যুদরা 

উপদজা পররসাংখ্যান অরিস 

বাহুব, হরবগঞ্জ। 

স্মারক নাং: ৫২.০১.৩৬০৫.০০০.৫৬.০০৬.২০                                                                     তাররখ ১১/০২/২০২০ 

জনশুমারর ও গৃহগণনা ২০২১ 

মমৌরখক পরীক্ষায় উত্তীণ ণ ইউরনয়ন রিরত্তক গণনাকারীদের (মূ শুমাররর) তারকা 

ইউরনয়ন: ১   স্দানঘাট 

ক্র.

নাং 

মরা 

নাং 

নাম রপতার নাম শুমাররর 

পেবী 

মমাবাই গ্রাম 

1 01 লামসুর রহমান শুি আ: ররহম গণনাকারী ০১৭৮১৮৭৩২২৬ অমৃতা 

2 02 মরজুয়ান রময়া সুন্দর আর গণনাকারী ০১৭১৩৮১৪৫৯৪ কাানৄর 

3 03 মমাছা: মুক্তা আক্তার জারহর রময়া গণনাকারী ০১৭২৬১২১৮৬৭ স্বরহহনৄর 

4 04 মমা:মনছুরু হক ম ৌধুরী মমা: মছদ্দর রময়া চ াধূরী গণনাকারী ০১৭২৬৬৬১২৪২ উত্তর স্দানঘাট 

5 05 mvBdzi ingvb Av: iwng গণনাকারী 01774465009 Ag„Zv 

6 06 উত্তম কুমার োল নারায়ন  ন্দ্র োল গণনাকারী ০১৭২২৬৬১৮০০ মহাদসননৄর 

7 07 রনী োল ললাঙ্ক োল গণনাকারী ০১৩১৯৪৮৩২৩১  রনেননৄর 

8 08 মমাছা: আরিয়া মবগম আব্দু আউয়া গণনাকারী ০১৭১০৯৩৩৭১৩ সুোহরনৄর 

9 09 রুনা আক্তার তারহর রমযা গণনাকারী 01701824384 D: ¯œvbNvU 

10 11 we ỳi P› ª̀ `vm webq `vm গণনাকারী 01611293637 wb`b cyi 

11 12 Pqb `vk n‡i› ª̀ োল গণনাকারী 01719429233 †MvqvjevQv 

12 13 myRb m~Îai M‡bk m~Îai গণনাকারী 01728762601 k¨gcyi 

13 14 kv‡n` wgqv g„Z beve Avjx গণনাকারী 01743842626 Ag„Zv 

14 15 প্রান্ত োল অনূকু  ন্দ্র োল গণনাকারী ০১৭৯৪৩৬৬৩৮৯ ানৄর 

15 16 নাজমু হুো নয়ন মমা: আ: হারমে গণনাকারী ০১৯৪০১২১১৬১ আব্দাকামা 

16 17 RvbœvZzj Av³vi †gv: Av: nK গণনাকারী 01783016797 ¯œvbNvU 

17 20 ‡bfx †eMg †gv: gvwbK wgqv গণনাকারী 01781743273 ¯ŵ ’̄cyi 

18 21 †gvQv: kwidv Av³vi ‡gv: mvgQz„j nK গণনাকারী 01790254337 d‡Zncyi 

19 22 mygv Av³vi ZvDm wgqv গণনাকারী 01755712003 ¯ŵ ’̄cyi 

20 23 মমা: আব্দুস সামাে মমা: আব্য তাদহর গণনাকারী ০১৭১৪৯১২৮২৯ স্দানঘাট 

21 24 iwb P› ª̀ `vk iwZb ª̀ Pb ª̀ `vk গণনাকারী 01780336635 jvjcyi 

22 25 †`vjbv ivbx m~Îai ÿxi‡gvnb m~Îai গণনাকারী 01778031166 k¨vgcyi 

23 26 kvn LvwR`v Av³vi g„Z kvn ZigyR Avwj গণনাকারী 01786484649 d‡Zncyi 

24 27 iæ‡ej P› ª̀ `vk ivby P› ª̀ `vk গণনাকারী 01726180979 †nv‡mb cyi 

25 28 myRb P› ª̀ `vk mykxj P› ª̀ `vk গণনাকারী 0175808235 †nv‡mb cyi 

26 29 wkejx †eMg †gv: AvKjyQ wgqv 

ZvjyK`vi 

গণনাকারী 01741160602 Ag„Zv 

27 30 gyw³ ivbx `vm kkvsK `vk গণনাকারী 01720374586 ‡nv‡mbcyi 



28 31 শ্রী মোন সরকার শ্রী ল ীন্দ্র সরকার গণনাকারী ০১৭৮৯৩১১৩৪৪  কহায়োর 

29 32 wkwib Av³vi Av: nvwg`M গণনাকারী 01712052907 AvãvKvgvj 

30 33 Rvwe` wgqv AvivdvZ Avjx গণনাকারী 01719301461 AvkvZjv 

31 34 মমাছা: উদে সামা তমা মমা: লাদয়স্থা রময়া গণনাকারী ০১৭০৪৬৯৯১৬২ িদতহনৄর 

32 36 bqb ivq wPË iÄb ivq গণনাকারী 01770133107 Mvsavi 

33 38 mv‡Rbv Av³vi g„Z Rûi wgqv গণনাকারী 01306643127 Ag„Zv 

34 40 bvwejv Av³vi byiyj Avjg গণনাকারী 01734747191 LvMvDiv 

35 41 ‡gvQv: nvdQv †eMg †gv: kvnRvnvb wgqv গণনাকারী 01718219145 d‡Zncyi 

36 43 মমাজাদে  মহাদসন আব্দু মরহে গণনাকারী ০১৭৭৩১৩৭৯৮০ স্দানঘাট 

37 44 লাহ নুরু ইসাম লাহ আব্দু মাদক গণনাকারী ০১৭৪৭৪৬৫৬৭২ আলাতা 

38 45 jvwK ivbx †`ebv_ ¯ĉb †`ebv_ গণনাকারী 01720830999 PK nvq`vi 

39 47 আরখ রানী োল নৃদপন্দ্র োল গণনাকারী ০১৭০০৬৮৮২৪৩ মহাদসননৄর 

40 49 †gv: mygb wgqv †gv: nviæb wgqv গণনাকারী 01747654389 PK nvq`vi 

41 51 ivRy P› ª̀ `vk iwe› ª̀ P› ª̀ `vk গণনাকারী 01763267424 jvjcyi 

42 52 wicb myÎai cªv‡Yk m~Îai গণনাকারী 01754506229 k¨gcyi 

43 54 †gŠmygx ivYx `vk weRq P› ª̀ `vk গণনাকারী 01703989895 †nv‡mbcyi 

 

 

 

 

 

রাদলে-ই-মাসতাহাব 

উপদজা পররসাংখ্যান কম ণকতণা (অরতররক্ত োরয়ত্ব) 
ও 

সেস্য সর ব 

উপদজা শুমারর করমটি 

বাহুব, হরবগঞ্জ 

রস্দগ্ধা তালুকোর                                          

উপদজা রনব ণাহী অরিসার 

ও 

গণনাকারী ও সুপারিাইজার যা াইবা াই Kরমটি                                                   

সিাপরত 

উপদজা শুমারর করমটি 

বাহুব, হরবগঞ্জ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংাদেল সরকার 

বাাংাদেল পররসাংখ্যান ব্যুদরা 

উপদজা পররসাংখ্যান অরিস 

বাহুব, হরবগঞ্জ। 

স্মারক নাং: ৫২.০১.৩৬০৫.০০০.৫৬.০০৬.২০                                                               তাররখ ১১/০২/২০২০ 

জনশুমারর ও গৃহগণনা ২০২১ 

মমৌরখক পরীক্ষায় উত্তীণ ণ ইউরনয়ন রিরত্তক গণনাকারীদের (ররটাং অপাদরলন প্যাদন) তারকা 

ইউরনয়ন: ২   cywURyix 

ক্র.

নাং 

মরা 

নাং 

নাম রপতার নাম শুমাররর 

পেবী 

মমাবাই গ্রাম 

০১ 03 অমীয় োল রুনৄ েীপক রঞ্জন োল গণনাকারী ০১৭৩১৩১২৩৯২ মন্ডকাপন 

০২ 14 নুসরাত জাহান মমা: জসীম উরদ্দন গণনাকারী ০১৭৯১৯৭৮১০৩ পাশ্চম রবজী 

০৩ 19 লাহ খাদে আহদমে লাহ আব্দু আহাে গণনাকারী ০১৭৩৭০৫২৭৩৯ কুদমেনৄর 

০৪ 27 রারজো আক্তার মৃত আ: কররম গণনাকারী ০১৭৬৬০১৭১৭৪ রাজসুরত 

০৫ 32 মমাছা:িারহমা আক্তvর মমv: আবাছ উল্লা গণনাকারী ০১৭২৩৫৭৯২৭১ উ: ডুবাঐ 

০৬ 37 মমা: সুমন রময়া অরউর রহমান গণনাকারী ০১৭৫৪৭৬৪৮৭১ মনায়াঐ 

০৭ 39 মমা: মমাস্তিা রময়া আতা রময়া গণনাকারী ০১৭৭৯৮৮০০৪০ মধুনৄর 

08 41 সাদহ আহদমে নাCg মমা: সাব্য রময়া গণনাকারী ০১৭১৫৪৯০৯৭৬ যােবনৄর 

09 44 মমা: লাহনুর রময়া ছাইে উল্লা গণনাকারী ০১৭৯০২০০৮৪৮ সুখ র 

10 46 সুরম ণনা মবগম ছাইে উল্লা গণনাকারী ০১৭৭৫৫৬৪৯৭৮ সুখ র 

11 48 মুরমনা খাতুন আ: কারের গণনাকারী ০১৭২১৪৬৯০৪৫ রহানৄর 

1২ 51 লুৎিা আক্তার জারহে রময়া গণনাকারী ০১৭৯৫৮৩৫৬৭৮ উ:িবারননৄর 

১৩ 52                       ক           ক    ০১৭১৫৮৩১৫৩০           

১৪ 53 মরন মেব বম ণা িদবল মেব বম ণা গণনাকারী ০১৭০১৩৭৬১৪৪ কারগরজয়া 

১৫ 54 মেদায়ার মহাদসন আরি রময়া গণনাকারী ০১৭৩৫৯২৫৮৫৪ মগাগাও 

১৬ 62 তহুরা আক্তার িয়জু হক আখন্জী গণনাকারী ০১৭৫২৬৯৩৫৫৬ আব্দা নারায়ন 

17 63 লামীমা আক্তার আছরকর রময়া গণনাকারী ০১৭২৬৪৮২২৫০ রহানৄর 

 

 

 

 

রাদলে-ই-মাসতাহাব 

উপদজা পররসাংখ্যান কম ণকতণা (অতিতিক্ত দাতিত্ব) 
ও 

সেস্য সর ব 

উপদজা শুমারর করমটি 

বাহুব, হরবগঞ্জ 

রস্দগ্ধা তালুকোর                                          

উপদজা রনব ণাহী অরিসার 

ও 

গণনাকারী ও সুপারিাইজার যা াইবা াই Kরমটি                                                   

সিাপরত 

উপদজা শুমারর করমটি 

বাহুব, হরবগঞ্জ 



গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংাদেল সরকার 

বাাংাদেল পররসাংখ্যান ব্যুদরা 

উপদজা পররসাংখ্যান অরিস 

বাহুব, হরবগঞ্জ। 

স্মারক নাং: ৫২.০১.৩৬০৫.০০০.৫৬.০০৬.২০                                                                   তাররখ ০৯/০২/২০২০ 

জনশুমারর ও গৃহগণনা ২০২১ 

মমৌরখক পরীক্ষায় উত্তীণ ণ ইউরনয়ন রিরত্তক গণনাকারীদের (g~jïgvwi) তারকা 

ইউরনয়ন: ২   cywURyix 

ক্র.

নাং 

মরা 

নাং 

নাম রপতার নাম শুমাররর 

পেবী 

মমাবাই গ্রাম 

01 01 ¯îæc †`e wjsKb c‡ik P› ª̀ †`e গণনাকারী 01730903538 gÛjKvcb 

02 03 অমীয়        েীপক রঞ্জন োল গণনাকারী ০১৭৩১৩১২৩৯২ মন্ডকাপন 

03 04 Kvjvg wgqv gwZb wgqv গণনাকারী 01739808013 hv`ecyi 

04 05 BmivZ Rvnvb wkDwj igRvb wgqv গণনাকারী 01706223725 hv`ecyi 

05 07 cwj Av³vi †gv: Kvjvg wgqv গণনাকারী 01721274346 ivRmyiZ 

06 08 Qvjgv †eMg g„Z Av: ReŸvi গণনাকারী 01791194831 †bvqvH 

07 09 kvwgg wgqv †gv: Dqvwn ỳjøv গণনাকারী 01719021404 nwilP› ª̀cyi 

08 11 †gv: Rwniæj Bmjvg dziyK wgqv গণনাকারী 01730929892 nvmbv ev` 

09 12 mvgxiæb †bQv Av: mvËvi গণনাকারী 01316470852 ‡bvqvH 

10 13 Rwb Av³vi wjRv Av: ReŸvi গণনাকারী 01740318252 wg‡iicvov 

11 14 নুসরাত জাহান মমা: জসীম উরদ্দন গণনাকারী ০১৭৯১৯৭৮১০৩ পাশ্চম রবজী 

12 15 MvRx myjZvb gvngy` MvRx †gv: Av: ingvb গণনাকারী 01722593727 D: fevbxcyi 

13 17 †gv: wgbnvR DÏxb †gv: AvjZv wgqv গণনাকারী 01724758810 AvãvbvivqY 

14 19 লাহ খাদে আহদমে লাহ আব্দু আহাে গণনাকারী ০১৭৩৭০৫২৭৩৯ কুদমেনৄর 

15 21 nv‡Riv Av³vi AvwRR wgqv গণনাকারী 01753568141 ev‡Mi Lvj 

16 22 †gv: Zywnb wgqv †gv: Qv‡jK wgqv গণনাকারী 01749862754 ev‡Mi Lvj 

17 23 kvn Zvwbœ       kvn dzj wgqv গণনাকারী 01743260624 gaycyi 

18 24 wjev Kwig g„Z Av: Kwig গণনাকারী 01310894170 ivRmyiZ 

19 25 †gvQv: wjwc Av³vi †gv: byi Avwj গণনাকারী 01722475458 D: efvbx cyi 

20 26 †kL mywg Av³vi †kL gyevwk¦i Avwj গণনাকারী 01765158795 †bvqvH 

21 27 রারজো আক্তার    আ: কররম গণনাকারী ০১৭৬৬০১৭১৭৪ রাজসুরত 

22 28 kvn Zgv Av³vi kvn e`iæj ingvb গণনাকারী 01727193185 gaycyi 

23 31 gywbœ wek¦vm g„Z m~h©¨ Kzgvi wek¦vm গণনাকারী 01712311171 jvgv cywURyix 

24 32 মমাছা:িারহমা আক্তvর মমv: আবাছ উল্লা গণনাকারী ০১৭২৩৫৭৯২৭১ উ: ডুবাঐ 

25 33 kv‡nbv      †gv: AvwRR Avjx গণনাকারী 0175862031 †bvqvH 



26 34 †gvQv: n¨vwc Av³vi †gv:Av: Kwig গণনাকারী 01748650073 Kj¨vYcyi 

27 35 wicb †`ebv_ wbcb †`ebv_ গণনাকারী 01771847190 c: weRjx 

28 37 মমা: সুমন রময়া AwjDi ingvb  গণনাকারী ০১৭৫৪৭৬৪৮৭১ মনায়াঐ 

29 38 ZvbwRDj Avjg kwdDj Avjg গণনাকারী 01748543287 WzevH evRvi 

30 39 মমা: মমাস্তিা রময়া আতা রময়া গণনাকারী ০১৭৭৯৮৮০০৪০ মধুনৄর 

31 41 সাদহ আহদমে নাইম মমা: সাব্য রময়া গণনাকারী ০১৭১৫৪৯০৯৭৬ যােবনৄর 

32 42 gwbiv Bmjvg gwY Av †gvQvweŸvi গণনাকারী 01771582869 gx‡iicvov 

33 43 Rybv‡q` Avn‡g` Av: Avnv` গণনাকারী 01782258518 mweiZcyi 

34 44 মমা: লাহনুর রময়া ছাইে উল্লা গণনাকারী ০১৭৯০২০০৮৪৮ সুখ র 

35 45 Gbvgyj nK gwY †gv: Av; nK গণনাকারী 01736752856 AvãvbvivY 

36 46 সুরম ণনা মবগম ছাইে উল্লা গণনাকারী ০১৭৭৫৫৬৪৯৭৮ সুখ র 

37 47 AvjgMxi wgqv †gv: Avãvj wgqv গণনাকারী 01726611461 Kz‡g`cyi 

38 48 মুরমনা খাতুন আ: কারের গণনাকারী ০১৭২১৪৬৯০৪৫ রহানৄর 

39 51 লুৎিা আক্তার জারহে রময়া গণনাকারী ০১৭৯৫৮৩৫৬৭৮ উ:িবারননৄর 

40 52                        ক            ক    ০১৭১৫৮৩২৫৩০           

41 53 মরন মেব বম ণা িদবল মেব বম ণা গণনাকারী ০১৭০১৩৭৬১৪৪ কারগরজয়া 

42 54 মেদায়ার মহাদসন আরি রময়া গণনাকারী ০১৭৩৫৯২৫৮৫৪ মগাগাও 

43 55 wjev Av³vi kwdK wgqv গণনাকারী 01798038320 gaycyi 

44 56 iæbv Av³vi kwdK wgqv গণনাকারী 01764367314 gaycyi 

45 57 w`jviv †eMg †gv: byi wgqv গণনাকারী 01703873354 myLPi 

46 58 †gv: bvwRg DwÏb ‡gv: wRM&Mi wgqv গণনাকারী 01700513286 ‡bvqvH 

47 61 Ggivb wgqv ỳav wgqv গণনাকারী 01777233340 gx‡iicvov 

48 62 তহুরা আক্তার িয়জু হক আখন্জী গণনাকারী ০১৭৫২৬৯৩৫৫৬ আব্দা নারায়ন 

49 63 লামীমা আক্তার আছরকর রময়া গণনাকারী ০১৭২৬৪৮২২৫০ রহানৄর 

50 65 †`‡jvqvi †nv‡mb BDb~m wgqv গণনাকারী 01708015468 ‡bvqvH 

51 67 Avkivdyj ingvb kvn †Mvjvg &IqvwR` গণনাকারী 01747067758 Kz‡g`cyi 

 

 

 

 

 

রাদলে-ই-মাসতাহাব 

উপদজা পররসাংখ্যান কম ণকতণা (অরতররক্ত োরয়ত্ব) 
ও 

সেস্য সর ব 

উপদজা শুমারর করমটি 

বাহুব, হরবগঞ্জ 

রস্দগ্ধা তালুকোর                                          

উপদজা রনব ণাহী অরিসার 

ও 

গণনাকারী ও সুপারিাইজার যা াইবা াই Kরমটি                                                   

সিাপরত 

উপদজা শুমারর করমটি 

বাহুব, হরবগঞ্জ 

 

 



গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংাদেল সরকার 

বাাংাদেল পররসাংখ্যান ব্যুদরা 

উপদজা পররসাংখ্যান অরিস 

বাহুব, হরবগঞ্জ। 

স্মারক নাং: ৫২.০১.৩৬০৫.০০০.৫৬.০০৬.২০                                                               তাররখ ১১/০২/২০২০ 

জনশুমারর ও গৃহগণনা ২০২১ 

মমৌরখক পরীক্ষায় উত্তীণ ণ ইউরনয়ন রিরত্তক গণনাকারীদের (ররটাং অপাদরলন প্যাদন) তারকা 

ইউরনয়ন: ৫   jvgvZvmx 

ক্র.

নাং 

মরা 

নাং 

নাম রপতার নাম শুমাররর 

পেবী 

মমাবাই গ্রাম 

০১ 09 gwneyi ingvb †gv: Av: gvbœvb গণনাকারী 01719096247 ZMjx 

০২ 12 †gv: mvBdyj Avjg †gv: Avãyj gwZb গণনাকারী 01710209550 wØgyov c~e©cvov 

০৩ 15 Zv‡niv †eMg Bw &̀ªm Avjx গণনাকারী 01715095912 wkecvkv 

০৪ 18 wbcv cvj wbg©j P› ª̀ cvj গণনাকারী 01786138147 evoxMÖvg 

০৫ 19 †gv: Rwgi Avjx †gv: w``vi Avjx গণনাকারী 01724928724 KvRxnvUv 

০৬ 20 †gvQv: wjwc Av³vi gybme Djøv গণনাকারী 01755317991 KvwR nvUv 

০৭ 21 bymivZ Rvnvb Av: byi গণনাকারী 01775957776 nvwRcyi 

08 22 wibv Av³vi Avãyj Rwjj গণনাকারী 01791174484 awbqvKvjx 

09 26 †mRy wgqv kvn Rvnvb গণনাকারী 01766860919 b›`bcyi 

10 32 Amxg †`e w`‡M› ª̀ †`e গণনাকারী 01747067980 PK gZzqviv 

11 34 AvwRRyi invgvb Avãyj Lv‡jK গণনাকারী 01724879164 ‡mwjg bMi 

12 35 Av‡qkv Av³vi †gv: Av: mvgv` গণনাকারী 01780690994 nvRxcyi 

13 36 ‡gvQvt AwbKv Av³vi mybœvZ Avjx গণনাকারী 01730401880 nvRxcyi 

14 37 Avãyj Avj gvgyb ‡gv: Av: gbœvd গণনাকারী 01739152735 nvRxcyi 

 

 

 

 

রাদলে-ই-মাসতাহাব 

উপদজা পররসাংখ্যান কম ণকতণা (অরতররক্ত োরয়ত্ব) 
ও 

সেস্য সর ব 

উপদজা শুমারর করমটি 

বাহুব, হরবগঞ্জ 

রস্দগ্ধা তালুকোর                                          

উপদজা রনব ণাহী অরিসার 

ও 

গণনাকারী ও সুপারিাইজার যা াইবা াই Kরমটি                                                   

সিাপরত 

উপদজা শুমারর করমটি 

বাহুব, হরবগঞ্জ 

 

 



গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংাদেল সরকার 

বাাংাদেল পররসাংখ্যান ব্যুদরা 

উপদজা পররসাংখ্যান অরিস 

বাহুব, হরবগঞ্জ। 

স্মারক নাং: ৫২.০১.৩৬০৫.০০০.৫৬.০০৬.২০                                                               তাররখ ১১/০২/২০২০ 

জনশুমারর ও গৃহগণনা ২০২১ 

মমৌরখক পরীক্ষায় উত্তীণ ণ ইউরনয়ন রিরত্তক গণনাকারীদের (g~jïgvwi) তারকা 

ইউরনয়ন: ৫   jvgvZvmx 

ক্র.

নাং 

মরা 

নাং 

নাম রপতার নাম শুমাররর 

পেবী 

মমাবাই গ্রাম 

01 01 †gvQv: Zvmwjgv LvZzb †gv: Av: mvËvi গণনাকারী 01721220376 nvRxcyi 

02 03 m¤úv ivbx †`e †Mv‡c› ª̀ †`e গণনাকারী 01747885601 jvgvZvmx 

03 04 †jvcv iwÿZ cÖ`xc iwÿZ গণনাকারী 01755043423 jvgvZvmx 

04 05 ‡gvQvt AvQgv BqvQwgb ‡gvt Avt gbœvb MYbvKvix 01714-727191 nvRxcyi 

05 06 ‡gv: Avjvwgb wgqv †gv: Av: Lv‡jK গণনাকারী 01749988792 L‡iiMvI 

06 07 ‡gvQv: wjwc Av³vi ‡gv: Av:QvËvi গণনাকারী 01759936071 GwKqvi †Kvb 

07 08 †gv: wgjb wgqv †gv: giZzR Avjx গণনাকারী 01306847038 KvRx nvUv 

08 09 gwneyi ingvb †gv: Av: gvbœvb গণনাকারী 01719096247 ZMjx 

09 10 ¯ĉb `Ë gwb &̀ª P›`ª †`e গণনাকারী 01757197981 AvãvgvwbK¨ 

10 11 †gv: Avkivdzj Avjg g„Z †gv: Avãyj gvwjK গণনাকারী 01796602140 wØgyov 

11 12 †gv: mvBdyj Avjg †gv: Avãyj gwZb গণনাকারী 01710209550 wØgyov c~e©cvov 

12 14 bvRwgb myjZvbv Av: gvbœvb গণনাকারী 01717971681 ZMjx 

13 15 Zv‡niv †eMg Bw &̀ªm Avjx গণনাকারী 01715095912 wkecvkv 

14 16 Avwe ỳi ingvb BQvK Avjx গণনাকারী 01748282508 nvRxcyi 

15 17 Qvwebv LvZzb byiæj Bmjvg গণনাকারী 01777930861 wkecvkv 

16 18 wbcv cvj wbg©j P› ª̀ cvj গণনাকারী 01786138147 evoxMÖvg 

17 19 †gv: Rwgi Avjx †gv: w``vi Avjx গণনাকারী 01724928724 KvRxnvUv 

18 20 †gvQv: wjwc Av³vi gybme Djøv গণনাকারী 01755317991 KvwR nvUv 

19 21 bymivZ Rvnvb Av: byi গণনাকারী 01775957776 nvwRcyi 

20 22 wibv Av³vi Avãyj Rwjj গণনাকারী 01791174484 awbqvKvjx 

21 23 mv‡n`v myjZvbv gÄe Avjx গণনাকারী 01778440029 nvRxcyi 

22 24 AwbK †`e Awgq †`e গণনাকারী 01703015304 jvgvZvmx 

23 25 Zvgvbœv Av³vi wd‡ivR Avjx গণনাকারী 01748564144 nvexRcyi 

24 26 †mRy wgqv kvn Rvnvb গণনাকারী 01766860919 b›`bcyi 

25 27 mvby wgqv Avjdz wgqv গণনাকারী 01750385747 nvRxcyi 

26 28 ‡gvt mvBdzi ingvb Avt nvwdR গণনাকারী 01776252950 fyj‡KvU 

27 29 wgiv ivbx `vm Pxb¥q `vm গণনাকারী 01794749675 PKgy_ov 

28 30 byiæbœvnvi Av³vi kvnRvnvb wgqv গণনাকারী 01790999393 PKg_ov 



29 32 Amxg †`e w`‡M› ª̀ †`e গণনাকারী 01747067980 PK gZzqviv 

30 33 Avkivdzj Avjg ‡gvt jvj wgqv MYbvKvix 01737922307 K‡iiMvuI 

31 34 AvwRRyi invgvb Avãyj Lv‡jK গণনাকারী 01724879164 ‡mwjg bMi 

32 35 Av‡qkv Av³vi †gv: Av: mvgv` গণনাকারী 01780690994 nvRxcyi 

33 36 ‡gvQvt AwbKv Av³vi mybœZ Avjx গণনাকারী 01730401880 nvRxcyi 

34 37 Avãyj Avj gvgyb ‡gv: Av: gbœvd গণনাকারী 01739152735 nvRxcyi 
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংাদেল সরকার 

বাাংাদেল পররসাংখ্যান ব্যুদরা 

উপদজা পররসাংখ্যান অরিস 

বাহুব, হরবগঞ্জ। 

স্মারক নাং: ৫২.০১.৩৬০৫.০০০.৫৬.০০৬.২০                                                               তাররখ ১১/০২/২০২০ 

জনশুমারর ও গৃহগণনা ২০২১ 

মমৌরখক পরীক্ষায় উত্তীণ ণ ইউরনয়ন রিরত্তক গণনাকারীদের (ররটাং অপাদরলন প্যাদন) তারকা 

ইউরনয়ন:     wgicyi 

ক্র.

নাং 

মরা 

নাং 

নাম রপতার নাম শুমাররর পেবী মমাবাই গ্রাম 

০১ 03 †di‡`Šwm Av³vi †gv: gZ©yR Avjx গণনাকারী 01759574724 emxbv 

০২ 04 †gvQv: †i‡nbv Av³vi †gv: gZz©R Avjx গণনাকারী 01765123805 c: Rqcyi 

০৩ 10 Zvwbqv Av³vi eveiæ wgqv গণনাকারী 01774496527 emxbv 

০৪ 16 RyB Av³vi ‡gv: gy³vi †nv‡mb গণনাকারী 01776387580 †evMwj 

০৫ 24 Zvnwgbv Av³vi †gv: mvËvi wgqv গণনাকারী 01791549589 P› ª̀Pzwo 

০৬ 25 Bgivbv Av³vi Avjx †bIqvR গণনাকারী 01776152696 emxbv 

০৭ 32 †gv: †njvj wgqv Avãyj gbœvb গণনাকারী 01765153392 evi AvDwjqv 

08 40 ‡gv: wkcb wgqv †gv: Avãyj nK গণনাকারী 01783631520 †fvMwj 

09 43 Avwidyj nK g„Z bRiæj nK গণনাকারী 01796932120 d ª̀Kjv 

10 44 †gv: iægv Av³vi †gv: Av; KÏym গণনাকারী 01795006017 Av: cyi 

11 47 Avkivd Djøv ‡gv: Av: gwR` গণনাকারী 01722506109 wZZvi †Kvbv 

12 48 Av‡jqv LvZzb g„Z gvidZ Djøv গণনাকারী 01751807113 c: Rqcyi 

13 49 bvQwib Av³vi Av: mvjvg গণনাকারী 01723080328 †bvqvMvI 

14 55 jvfjx Av³vi Avãyj nvwg` গণনাকারী 01710061731 emxbv 
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রস্দগ্ধা তালুকোর                                          

উপদজা রনব ণাহী অরিসার 

ও 

গণনাকারী ও সুপারিাইজার যা াইবা াই Kরমটি                                                   

সিাপরত 

উপদজা শুমারর করমটি 

বাহুব, হরবগঞ্জ 

 

 



গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংাদেল সরকার 

বাাংাদেল পররসাংখ্যান ব্যুদরা 

উপদজা পররসাংখ্যান অরিস 

বাহুব, হরবগঞ্জ। 

স্মারক নাং: ৫২.০১.৩৬০৫.০০০.৫৬.০০৬.২০                                                               তাররখ ১১/০২/২০২০ 

জনশুমারর ও গৃহগণনা ২০২১ 

মমৌরখক পরীক্ষায় উত্তীণ ণ ইউরনয়ন রিরত্তক গণনাকারীদের (g~jïgvwi ) তারকা 

ইউরনয়ন:     wgicyi 

ক্র.

নাং 

মরা 

নাং 

নাম রপতার নাম শুমাররর 

পেবী 

মমাবাই গ্রাম 

01 01 bqb K…ò †`e †RvwZl P› ª̀ †`e গণনাকারী 01747469267 c~e© Rqcyi 

02 03 †di‡`Šwm Av³vi †gv: gZ©yR Avjx গণনাকারী 01759574724 emxbv 

03 04 †gvQv: †i‡nbv Av³vi †gv: gZz©R Avjx গণনাকারী 01765123805 c: Rqcyi 

04 06 †mvnvbv Av³vi AvRMi Avjx গণনাকারী 01709219936 iv‡R› ª̀cyi 

05 07 †gv:AvZvDi ingvb †gv: Avãyj gv‡jK গণনাকারী 01773242710 wZZvi‡Kvbv 

06 08 mn‡`e& PµewZ© wbnvi iÄb PµewZ© গণনাকারী 01788938838 `Ë&cvov 

07 09 †Rmwgb Av³vi Av: AvDqvj গণনাকারী 01725841753 AvãvivMe 

08 10 Zvwbqv Av³vi eveiæ wgqv গণনাকারী 01774496527 emxbv 

09 11 kvwggv Av³vi †QivM Avjx গণনাকারী 01726180811 c~e© iæcksKi 

10 12 †ivKmvbv Av³vi †gv: Avãyi iwk` গণনাকারী 01757282553 emxbv 

11 13 †gv: gvmyK wgqv Ave`yj nvbœvb গণনাকারী 01741417576 gxRv©Uzjv 

12 14 †gv: kvwn` wgqv †gv: Av: nvbœvb গণনাকারী 01787370648 †fvMwj 

13 15 Rmxg DÏxb †gv: Lyi‡k` Avjx গণনাকারী 01705636332 gxRv©Uzjv 

14 16 RyB Av³vi ‡gv: gy³vi †nv‡mb গণনাকারী 01776387580 †evMwj 

15 17 †gvQv: iæwebv Av³vi gKQz` Avjx গণনাকারী 01742762471 c~e© iæcksKi 

16 18 †gvQv: BqvQwgb Av³vi ‡gv: Avãyi iwng গণনাকারী 01705717822 †fvMwj 

17 19 †gvQv: Wwj Av³vi ‡gv: Avãyi iv¾vK গণনাকারী 01763527952 †fvMwj 

18 22 we ỳ¨r P› ª̀ †`e wefvl P› ª̀ †`e গণনাকারী 01748308256 c~e© Rqcyi 

19 24 Zvnwgbv Av³vi †gv: mvËvi wgqv গণনাকারী 01791549589 P› ª̀Pzwo 

20 25 Bgivbv Av³vi Avjx †bIqvR গণনাকারী 01776152696 emxbv 

21 26 BKevj wgqv †gv: Avãyj nK গণনাকারী 01795829406 gxRv©Uyjv 

22 27 mywg Av³vi w``vi †nv‡mb গণনাকারী 01781837864 †bvqvMvI 

23 28 mywdqv Av³vi w``vi †nv‡mb গণনাকারী 01725271689 †bvqvMvI 

24 29 ‡gv: AvjgMxi wgqv ‡gv: Rvdi Avjx গণনাকারী 01766061686 jvLwocvov 

25 31 †gv: Rmxg DÏxb Bw ª̀Q Avjx গণনাকারী 01749223243 nwicvkv 

26 32 †gv: †njvj wgqv Avãyj gbœvb গণনাকারী 01765153392 evi AvDwjqv 



27 33 G Gm Gg †i ỳqvb †gv: KzZze Avjx গণনাকারী 01746607414 KPzqvw` 

28 34 †gvQv:nvwjgv Av³vi g„Z nvweR Lvu গণনাকারী 01737384104 jvgvZvwm 

29 35 IwjDjøv Avãyjøvn গণনাকারী 01715965130 ‡Mvwe› ª̀cyi 

30 36 †gv: dRjyi ingvb ‡gv: Av: nvbœvb গণনাকারী 01753511479 wgR©Uzjv 

31 40 ‡gv: wkdb wgqv †gv: Avãyj nK গণনাকারী 01783631520 †fvMwj 

32 41 Avãyj †gv³vw`i Av: gwZb গণনাকারী 01705637520 ewmbv 

33 42 †gv: Lv‡j ỳ¾vgvb ‡gv: Av: Rwjj গণনাকারী 01723692678 d ª̀Ljv 

34 43 Avwidyj nK g„Z bRiæj nK গণনাকারী 01796932120 d ª̀Kjv 

35 44 †gv: iægv Av³vi †gv: Av; KÏym গণনাকারী 01795006017 Av: cyi 

36 45 †gv: †gvmvwn` Bmjvg ‡gv: Kvmg Avjx গণনাকারী 01782327463 wZZvi †Kvbv 

37 46 ‡gv: kvwgg      g„Z my›`i Avjx গণনাকারী 01709033831 wgR©Uzjv 

38 47 Avkivd Djøv ‡gv: Av: gwR` গণনাকারী 01722506109 wZZvi †Kvbv 

39 48 Av‡jqv LvZzb g„Z gvidZ Djøv গণনাকারী 01751807113 c: Rqcyi 

40 49 bvQwib Av³vi Av: mvjvg গণনাকারী 01723080328 †bvqvMvI 

41 51 Rvnvw½i †nv‡mb †gv: †Uby wgqv গণনাকারী 01771080781 c~e© Rqcyi 

42 52 †gv: byby wgqv ‡gv: eveyi †nv‡mb গণনাকারী 01728442684 c:iæcksKi 

43 55 jvfjx Av³vi Avãyj nvwg` গণনাকারী 01710061731 emxbv 
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রস্দগ্ধা তালুকোর                                          

উপদজা রনব ণাহী অরিসার 

ও 

গণনাকারী ও সুপারিাইজার যা াইবা াই Kরমটি                                                   

সিাপরত 

উপদজা শুমারর করমটি 

বাহুব, হরবগঞ্জ 

 

 


