
 

                                অতিদতিদ্রদদি জন্য কর্মসতুি/২০২১-২০২২২ইং অর্ম বছদিি (২য় পর্মায়)                           পািা ন্ং-০১ 
উপকািদ াগী গদেি অগ্রাতিকাি ন্াদর্ি িাতিকাাঃ- 

ইউতন্য়ন্াঃ বার্ন্ডাঙ্গা,                                        উপদজিাাঃ ন্াদগশ্বিী,                                         জজিাাঃ কুতিগ্রার্ ।  
 

ক্রাঃন্ং জব কাডম  ন্ং জািীয় 
পতিিয়পত্র ন্ং 

উপকািদ াগীি ন্ার্  তপিা/স্বার্ীি ন্ার্ বয়স পুিুষ 
র্তিিা 

বববাতিক 
অবস্িা 

জপশা জর্াট জতর্ি 
পতির্ান্ 

গ্রার্  ওয়াডম   ইউতন্য়ন্  জর্াবাইি ন্ং র্ন্তবয 

১  ৪৯১৬১১২১২৯৯৭০ িতশদ তর্য়া  রজব আলী ৫৪ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.৮একি ধনিটারী ১ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৬১৬৯৭২৪২  

২  ৪৯১৬১১২১২৪২০৪ আতজজাি িির্ান্ জর্জি উতিন্ ৫৬ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৫একি ,, ১ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৯৮৩২৬৩৫৫০  

৩  ১৫১৪২৪১১০৬ িাতববিু িির্ান্ বাদল ২০ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৩একি ,, ১ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৩০৮৫৫৬৯১  

৪  ৩৭৫৩৫০৫৩৭৩ ইব্রাতির্  রনিদ  ২৮ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৯একি ,, ১ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৯৩৪৯৯১৮৭  

৫  ৪৯১৬১১২১২৯৪৬৬ জর্াজাদেি িক আজগাি  ৫১ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৬একি ,, ১ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৩১৪৩৯০৬৯  

৬  ৩৭৫৩৪৯৫৩০২ জ াকন্ তর্য়া  িবী নিয়া  ২৩ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৪একি ,,  ১ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭২৭৯১৮৯৪০  

৭  ৪৯১৬১১২১১৯৫৯৩ িাতিজিু িির্ান্  িিসের আলী ৩৯ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৭একি ,, ১ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৯৮৭৩৪৬৭৯১  

৮  ৪৯১৬১১২১২৯৮৮২ তর্িা জবগর্ আনির আলী ৩৮ র্তিিা তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৫একি ফনলিারী ১ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭২২০৮৮২২৮  

৯  ১৯৯৩৪৯১৬১১২০০০১১১ র্কবুি জিাদসন্ িহানেি ২৮ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৮একি বড়িািী ১ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৯৬৪৯৫৯৪৪  

১০  ৪৯১৬১১২১১৯৬২০ শািান্ুি তর্য়া িহনেি আলী ৩৪ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৭একি ,, ১ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭১৮৪৫২৬৮৯  

১১  ৪৯১৬১১২১২৯৩৩৭ তসিাজিু ইসিার্ খইরত আলী ৫৬ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৬একি িািাহালযা ১ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭২৭৭১৪৩২৭  

১২  ৪৯১৬১১২১১৯৫৮১ আিিাব জিাদসন্ িাতববুিযা ৫২ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৯একি ধনিটারী ১ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৮৮৬৭৬৮২২  

১৩  ৪৯১৬১১২১২৯৯৩৪ পাি ীন্ জবগর্ খনতবর  ৩৪ র্তিিা তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৪একি ,, ১ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৭০৭১৩৫৭৮  

১৪  ৪৯১৬১১২১২৭২৩৪ িাতিজিু িির্ান্ িাত্তার ৩৩ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৮একি বড়িািী ১ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭০৬৩৪৯৬৬৬  

১৫  ৪৯১৬১১২১২৯৩২০ আশিািুি আির্ িহাম্মদ আলী ৪১ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৯একি িািাহালযা ১ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৩৭৮৩১৫৫১  

১৬  ৪৯১৬১১২১২৯৪৩২ শতিকুি ইসিার্ িািিুল হুদা ৪৩ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৮একি ,, ১ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৬১০২১৬৬৫  

১৭  ৪৯১৬১১২১২৯৫২৯ আব্দুি িাজ্জাক োইতুলযা ৩৬ পুিুষ  তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৮একি   ১ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩১২৫০২৩১৯  

১৮  ১৯৯৪৪৯১৬১১২০০০০৩৮ আসাদজু্জার্ান্ জিবু তবারক আলী ২৭ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৬একি িািাহালযা ১ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৩২১৬৪২৩৫  

১৯  ১৯৯৩৪৯১৬১১২০০০১০২ আিিাি জিাদসন্ আবুি জিাদসন্ ২৮ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৮একি িতন্টািী ১ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৯৬১৩২৯০৩  

২০  ৮৬৭৩৩৬৬৮৯৭ র্তিয়র্ জবগর্ ছতকর্ুতিন্ ৪৮ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৮একি ,, ১ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৮৮৭৩০৮৮৩  

২১  ৪৯১৬১১২১২৯৮৩১ আকতির্া জবগর্ আতজজাি  ৪৯ র্তিিা তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৮একি ,, ১ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩০৬৬৮৬০০৯  

২২  ৪৯১৬১১২১২৯৪১২ িুকু তর্য়া  ন্তছি উতিন্ ৩২ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৮একি ,, ১ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৪৪৮১০৫৪৮  

২৩  ৪৯১৬১১২১২৯৪০৭ বাদশা তর্য়া  ন্তছি উতিন্ ৪১ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৮একি ,, ১ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৬৭৫৬১৭২০  

 
 
 

                               অতিদতিদ্রদদি জন্য কর্মসতুি/২০২১-২০২২ইং অর্ম বছদিি (২য় পর্মায়)                       পািা ন্ং-০২ 
উপকািদ াগী গদেি অগ্রাতিকাি ন্াদর্ি িাতিকাাঃ- 

ইউতন্য়ন্াঃ বার্ন্ডাঙ্গা,                                        উপদজিাাঃ ন্াদগশ্বিী,                                         জজিাাঃ কুতিগ্রার্ ।  
 

ক্রাঃন্ং জব কাডম  ন্ং জািীয় 
পতিিয়পত্র ন্ং 

উপকািদ াগীি ন্ার্  তপিা/স্বার্ীি ন্ার্ বয়স পুিুষ  
র্তিিা 

বববাতিক 
অবস্িা 

জপশা  জর্াট জতর্ি 
পতির্ান্ 

গ্রার্  ওয়াডম   ইউতন্য়ন্  জর্াবাইি ন্ং র্ন্তবয 

২৪  ১৯৯৩৪৯১৬১১২০০০২১৯ র্াইন্িু ইসিার্ র্াদিক তর্য়া  ২৮ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৮একি পাদটশ্বিী ২ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৭৩২২৮৭২২  
২৫  ৪৯১৬১১২১২৬২৮৬ আকবি আিী  াদিক  ৪০ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৫একি জবায়াাঃ ডািা ২ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭০৬৭২৩৭৯৮  
২৬  ৪৯১৬১১২১২৬৫৮৪ র্া ন্ িন্দ্র জসন্ কাতিমক িন্দ্র ৩৫ পুিুষ  তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৭একি জসন্পািা ২ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৬৭২১৯৭৮৫   
২৭  ৩৭৫৩৫৪৩৫২৩ র্াইদিু ইসিার্ আব্দুি িতশদ ২৪ পুিুষ  তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৮একি অন্তাইপাি ২ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৮৩৫৬৪৮৮৫  
২৮  ৪৯১৬১১২১২৬২২৮ আতর্ন্ তর্য়া িাদছন্ আিী ৩৯ পুিুষ  তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৯একি জবায়াাঃ ডািা ২ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৪০৪৮৩৮২৫২  
২৯  ৪৯১৬১১২১২৬১১৯ বাদশা তর্য়া  ওছর্ান্ আিী ৫৫ পুিুষ  তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৬একি  পাদটশ্বিী ২ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৫১০০৭৮৩৫  
৩০  ৪৯১৬১১২১২৬৮৮৩ আব্দুি িাজ্জাক আিােদ আিী ৪৩ পুিুষ  তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৭একি  অন্তাইিপাি  ২ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭২৬৫২৮৫৪৭  



৩১  ৪৯১৬১১২১২৬৫১২ তবঞু্চপদ জসন্ কৃঞ্চ িিন্  ৪৯ পুিুষ  তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৮একি  জসন্পািা ২ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭২৩৬৭৫৭৬৯  
৩২  ৪৯১৬১১২১২৬৫৯৪ িতশদিু ইসিার্ কুিুব উতিন্ ৪৮ পুিুষ  তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৯একি  ,, ২ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭০১২৮০৩৬৭  
৩৩  ১৯৯৪৪৯১৬১১২০০০১৬৪ র্াইদিু ইসিার্ বািাি উতিন্ ২৭ পুিুষ  তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৫একি  পাদটশ্বিী ২ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৭৪২১৯২৩৩  
৩৪  ১৯৯১৪৯১৬১১২০০০০৪৪ বন্যা আক্তাি  আদন্ায়াি ৩০ র্তিিা তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৩একি  ন্ার্ািািযা ২ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩১৩২৮৮০৮০  
৩৫  ৪৯১৬১১২১২৬১০৪ র্াইদিু ইসিার্ িাতন্ি আিী ৪৩ পুিুষ  তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৪একি  পাদটশ্বিী ২ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৩৯১৫০৭৭৮  
৩৬  ১৪৮৫২২৪৬৯৩ র্াইদিু ইসিার্ জাদবদ আিী ২৬ পুিুষ  তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৫একি  ,, ২ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৯১৬২৩৭৪৩  
৩৭  ৪৯১৬১১২১২৬২৮৯ সিুািান্ী জসন্ সতিন্ িন্দ্র ৫৪ র্তিিা তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৮একি    ২ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩১৫২৪০৩৬৮  
৩৮  ২৬২১৪০১৩৬৪৬৫৭ সাদিিা জবগর্ কার্াি ৫৪ র্তিিা তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৯একি  ,, ২ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৯৬৬১৪৬৪৫  
৩৯  ২৬২১৪০১৩৬৫০৬৬ শকুু্কি আিী  িাদিব আিী ৫০ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৮একি  ,, ২ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭১৫১৬৩৪৭১  
৪০  ৪৯১৬১১২১২৬৭০৪ আিিাি আিী  বতছি উতিন্ ৫৪ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৯একি  ,, ২ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৩১৭৪২২৯৭  
৪১  ৪৯১৬১১২১২৬৯৭১ ন্িু জর্ািােদ  আর্ীি আিী  ৪৯ পুিুষ  তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৫একি  ,, ২ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৭৩০৮৪২০৮  
৪২  ৪৯১৬১১২১২৬৩৭৪ আব্দুি জব্বাি ির্িি আিী ৫৯ পুিুষ  তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৮একি  ,, ২ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭২৪৭৭৬৫৯৬  
৪৩  ৪৯১৬১১২১২৬৫০৭ র্কুুি জসন্ বন্র্ািী জসন্ ৫৯ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৭একি  ,, ২ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩০১১৩৮৯৬৭  
৪৪  ৪৯১৬১১২১২৬৪৬১ তবন্য় কুর্াি জসন্ তগতিশ িন্দ্র  ৪০ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৭একি  জসন্পািা ২ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৬৮৮২২৭৩৪  
৪৫  ৪৯১৬১১২১২৬১৭৪ িতির্া জবগর্ আব্দুি র্ান্নান্ ৫৮ র্তিিা  তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৫একি  অন্তাইি পাি  ২ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭০৫০৮৩৭৮২  
৪৬  ২৬২১৪০১৪০২৭২২ সর্ীি আিী িিদর্াজ আিী ৩৮ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৭একি  পাদটশ্বিী ২ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৮১০৯৪৩৭২  
৪৭  ৪৯১৬১১২১২৬৬৭৮ জায়দা জবগর্ আক্তাি জিাদসন্ ৪২ র্তিিা তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৫একি  ,, ২ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩০৬২০৭২৬০  
৪৮  ৯১৬৪২২৭৫২৩ জািাঙ্গীি আির্ জর্ািােদ আিী ২৮ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৭একি  ,, ২ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৭৪৬৯৫৫৬৫  

 
 
 

                                   অতিদতিদ্রদদি জন্য কর্মসতুি/২০২১-২০২২ইং অর্ম বছদিি (২য় পর্মায়)                         পািা ন্ং-০৩ 
উপকািদ াগী গদেি অগ্রাতিকাি ন্াদর্ি িাতিকাাঃ- 

ইউতন্য়ন্াঃ বার্ন্ডাঙ্গা,                                        উপদজিাাঃ ন্াদগশ্বিী,                                         জজিাাঃ কুতিগ্রার্ ।  
 

ক্রাঃন্ং কাডম  ন্ং জািীয় 
পতিিয়পত্র ন্ং 

উপকািদ াগীি ন্ার্  তপিা/স্বার্ীি ন্ার্ বয়স পুিুষ  
র্তিিা 

বববাতিক 
অবস্িা 

জপশা  জর্াট জতর্ি 
পতির্ান্ 

গ্রার্  ওয়াডম   ইউতন্য়ন্  জর্াবাইি ন্ং র্ন্তবয 

৪৯  ৩৩০৩৫১০২৪৬ ন্িু আির্ ইসিার্ আব্দুস শািী ২৫ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৮একি নিয়াপাড়া  ৩ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৮৮৭৭৮৭৯৪  

৫০  ৬৪৩৩৭৩৩৭৮৬ িাজিু ইসিার্ সাতজর্ুতিন্ ২৮ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৫একি ,, ৩ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭১৬২৪৮৩৫১  

৫১  ১৯৯১৪৯১৬১১২০০০০৬১ তিটন্ তর্য়া  আতছি আিী ৩০ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৭একি ,, ৩ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৯৮৯৭৯৮৩৮   

৫২  ৪৯১৬১১২১২৩৩৯৩ র্ন্সিু িির্ান্ আতিপ উতিন্ ৫৭ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৮একি সদম ািটািী ৩ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৭৪০৩২৩৬১  

৫৩  ৪৯১৬১১২১২৮৭৪৭ আতিয়া জবগর্ ইছব আিী ৫৩ র্তিিা তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৯একি তর্য়াপািা ৩ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৮৯৭৮২৮৩৯  

৫৪  ৪৯১৬১১২১২৮৩৩৬ শতিদিু ইসিার্ ছুিি আিী ৪৭ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৬একি  সদম ািটািী ৩ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৭৯৩৮৯৭৯৯  

৫৫  ৪৯১৬১১২১২৮৭৬৪ জছািদাি আিী কতির্ বকস ৫৯ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৭একি  তর্য়াপািা  ৩ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৯৬৫৩৯২৪৮  

৫৬  ৪৯১৬১১২১২৮৮৩৮ র্কবিু জিাদসন্ র্তজবি  ৪৮ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৮একি  ,, ৩ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭২৭৫৮৪৯৩৪  

৫৭  ৪৯১৬১১২১২৮৩৩০ জর্ািাজ্জি জিাদসন্ জদয়ন্ উিযা ৪২ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৯একি  সদম ািটািী  ৩ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৭০৩৯৬৫৩৭  

৫৮  ৪৯১৬১১২১২৮৪২৯ র্াদিকা জবগর্ সতবজি  ৩৮ র্তিিা তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৫একি  ,, ৩ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৬৪২৩৩৫০২  

৫৯  ৪৯১৬১১২১২৮৮৭৭ িতিকুি ইসিার্ র্তজবি  ৫৩ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৩একি  তর্য়াপািা  ৩ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩২৪১২৪৯২৪  

৬০  ১৯৯১৪৯১৬১১২০০০০৬৮ িাদসি তর্য়া  জর্ািাদিব  ৩০ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৪একি  ,, ৩ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৯৬৬৩৬৪৫০  

৬১  ৪৯১৬১১২১২৮২৩৫ ইউসিু আিী িান্ু জস  ৪২ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৫একি  পান্াতিটািী ৩ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৭৩৯৮৬৪২৯  

৬২  ১৯৯৩৪৯১৬১১২০০০১৬১ আিিাি জিাদসন্ জগািাপ উতিন্ ২৮ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৮একি  সদম ািটািী ৩ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৫০৯৪১১৯০  

৬৩  ১৯৮৫৪৯১৬১১২০০০০১৫ আদর্ আিী র্তিি উতিন্ ৩৬ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৯একি  ,, ৩ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৮৩৩২১৪৭০৩  

৬৪  ১৯৯৪৪৯১৬১১২০০০১৬১ আি আতর্ন্  আব্দুি র্াদিক ২৭ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৮একি  ,, ৩ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৭৩৩১২১২৪  

৬৫  ১০০৮৭২৫২৫৯ কার্িিু জার্ান্ জািাি উতিন্ ২৬ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৯একি  পান্াতিটািী ৩ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩১৪১১২৭১৪  

৬৬  ১৯২৮৯৫৭৪৯৫ আদন্ায়াি জিাদসন্ আতজজাি  ৩৩ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৫একি  তর্য়াপািা ৩ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৩৭৩০৫৫৭৫  



৬৭  ৪৯১৬১১২১২৮২৬৬ এন্ার্িু িক িুিুি আতর্ন্ ৪১ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৮একি  পান্াতিটািী ৩ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৪০৩৪৯৮৬৪  

 
 
 

 
 
 
 
 

                                  অতিদতিদ্রদদি জন্য কর্মসতুি/২০২১-২০২২ইং অর্ম বছদিি (২য় পর্মায়)                           পািা ন্ং-০৪ 
উপকািদ াগী গদেি অগ্রাতিকাি ন্াদর্ি িাতিকাাঃ- 

ইউতন্য়ন্াঃ বার্ন্ডাঙ্গা,                                        উপদজিাাঃ ন্াদগশ্বিী,                                         জজিাাঃ কুতিগ্রার্ ।  
 

ক্রাঃন্ং জব কাডম  ন্ং জািীয় 
পতিিয়পত্র ন্ং 

উপকািদ াগীি ন্ার্  তপিা/স্বার্ীি ন্ার্ বয়স পুিুষ  
র্তিিা 

বববাতিক 
অবস্িা 

জপশা  জর্াট জতর্ি 
পতির্ান্ 

গ্রার্  ওয়াডম  ইউতন্য়ন্  জর্াবাইি ন্ং র্ন্তবয 

৬৮  ৪৯১৬১১২১২৩৪৬৩ শািাির্ তর্য়া  িতির্িুযা তর্য়া  ৫৬ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৮একি কুটিবার্ন্ডাঙ্গা ৪ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৯৫৪৫৯৬৩৬  

৬৯  ৪৯১৬১১২১২৩৪৯৪ শািাজার্াি িক কাদশর্ আিী  ৪৪ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৫একি ,, ৪ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৮৬৫৬৫২৪৩  

৭০  ৪৯১৬১১২১২৩৪৪৭ আতর্ন্িু িির্ান্  বসয়দ আিী  ৩৭ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৭একি ,, ৪ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৪৬৪৪৬১০৫  

৭১  ১৯৯৪৪৯১৬১১২০০০২২৭ ন্ািতজন্া  ািুন্  আদন্ায়াি  ২৭ র্তিিা তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৮একি ,, ৪ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩১৩৫৭৮২২১  

৭২  ৪৯১৬১১২১২৩৭৬৭ র্ন্তাজ আিী   য়িিুিযাি ৫৪ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৯একি ,, ৪ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৯৬৫৩৬২৩০  

৭৩  ৪৯১৬১১২১২৩২৩৯ জািাঙ্গীি আির্  ন্াদছি আিী  ৫২ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৬একি  ,, ৪ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৫০৯৯৫৮৩৫  

৭৪  ৭৩৬৪২৭৭৩৪৮  ায়িিু ইসিার্  কাদসর্ আিী  ২৯ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৭একি  ,, ৪ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৫২১৫২৫৪৮  

৭৫  ৪৯১৬১১২১২৩৪৮০ জাইদিু ইসিার্  িসুি তর্য়া  ৩৩ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৮একি  ,, ৪ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৪৬৬৬৪৫৬২  

৭৬  ৪৯১৬১১২১১৯৮৩১ র্তিয়াি িির্ান্  শর্দসি আিী  ৪০ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৮একি  ,, ৪ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৬৭৫৫১৯৪৮  

৭৭  ৪৯১৬১১২১২৩৮০৬ শাদিিা জবগর্   তবি উতিন্ ৫২ র্তিিা তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৫একি  ,, ৪ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৯৬৫৫৫৯৮৯  

৭৮  ৪৯১৬১১২১২৩২৭৩ আব্দুি  াদিক  আজান্ আিী ৪৯ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৩একি  ,, ৪ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৭৩৭২৮৭২৬  

৭৯  ৪৯১৬১১২১২৩৫৪৪ আতন্িুি িির্ান্  র্কবুি  ৪৪ পুিুষ  তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৪একি  ,, ৪ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৯৪৩৫৮৪৬৮১  

৮০  ৪৯১৬১১২১২৩২৫০ িাসন্া জবগর্ একাব্বি আিী ৫২ র্তিিা তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৫একি  ,, ৪ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৮৮৬৩৮৬৬১  

৮১  ৪৯১৬১১২১২৩৮০৯ জিাদসন্ আিী  কতির্ুতিন্ ৫৯ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৮একি  ,, ৪ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৮৫৪০৪৮৮৪   

৮২  ৪৯১৬১১২১২৩৫১৪ িাদছন্ আিী  িিজ আিী  ৫৯ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৯একি  ,, ৪ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৬৮৮২০৮৬০  

৮৩  ৪৯১৬১১২১২৩৯৭২ ন্িু ইসিার্  িতিিুিযাি  ৫৬ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৮একি  ,, ৪ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৫৫২৭৫১৪৯  

৮৪  ৪৯১৬১১২১২৩৯৫৩ িাতিজিু িির্ান্  র্তজবি  ৪৪ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৯একি  ,, ৪ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩১৫১২৪৪১৯  

৮৫  ৪৯১৬১১২১২৪৫৪১ িতিক তর্য়া  আর্জাদ  ৩৪ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৫একি  ,, ৪ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭২২৬৫৭৬৩৪  

৮৬  ১৯৯৩৪৯১৬১১২০০০১৪৩ এিশাদ আিী  একাব্বি  ২৮ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৮একি  ,, ৪ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৫৫৪৮৩৭৩৫  

৮৭  ৪৯১৬১১২১২৩৬৫৪ আব্দুস ছার্াদ আন্ছাি  ৪৯ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৮একি ,, ৪ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭২২৮৪৫৬২৮  

৮৮  ৪৯১৬১১২১২৩১৮৫ আব্দুি কাদদি কতবি উতিন্ ৫৯ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৮একি  ,, ৪ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৫৯৭২৯৩৩৪  

৮৯  ৪৯১৬১১২১১৯৮১৮ র্তিবি িির্ান্  শািাজািান্ ৪৪ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৯একি  ,, ৪ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৬২৭৯৯৪০৯  

৯০  ৪৯১৬১১২১১৯৮৪৭ জ াকা তর্য়া  পয়ছাি আিী ৫৬ পুিুষ  তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৮একি  ,, ৪ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৫০৯৯২৮৭১  

 
 

 

                                  অতিদতিদ্রদদি জন্য কর্মসতুি/২০২১-২০২২ইং অর্ম বছদিি (২য় পর্মায়)                           পািা ন্ং-০৫ 
উপকািদ াগী গদেি অগ্রাতিকাি ন্াদর্ি িাতিকাাঃ- 

ইউতন্য়ন্াঃ বার্ন্ডাঙ্গা,                                        উপদজিাাঃ ন্াদগশ্বিী,                                         জজিাাঃ কুতিগ্রার্ ।  
 



ক্রাঃন্ং জব কাডম  ন্ং জািীয় 
পতিিয়পত্র ন্ং 

উপকািদ াগীি ন্ার্  তপিা/স্বার্ীি ন্ার্ বয়স পুিুষ  
র্তিিা 

বববাতিক 
অবস্িা 

জপশা  জর্াট জতর্ি 
পতির্ান্ 

গ্রার্  ওয়াডম  ইউতন্য়ন্  জর্াবাইি ন্ং র্ন্তবয 

৯১  ৪৯১৬১১২১২৩২৯১ আিাদ আিী  জিাদসন্ আিী ৩৭ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৯একি  কুটিবার্ন্ডাঙ্গা ৪ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭২৩৭৮৮০৯৬   

৯২  ৪৯১৬১১২১২৩২৬৫ আউয়াি িক শর্দসি আিী ৪২ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৫একি  ,, ৪ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩১৫২০৪৪৮১  

৯৩  ৪৯১৬১১২১২৩৯৭১ আববুক্কি তসতিক আজগাি  ৪৯ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৮একি  ,, ৪ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩১৩২৮৮৪৩৬  

৯৪  ৪৯১৬১১২১২৪৫৩৯ সতিদিু ইসিার্ আউয়াি  ৩৪ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৮একি ,, ৪ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৭৪৪৮৯৩৭৩  

৯৫  ১৪৭১১৭১২৯৬ সাইদিু িির্ান্  আাঃ কাদদি  ৩১ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৮একি  ,, ৪ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৬৪৪৭৯২৪০  

৯৬  ৪৯১৬১১২১১৯৮৫৪ তসিাজিু ইসিার্  িদয়জ উতিন্ ৪৯ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৯একি  ,, ৪ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩১৩৩২৬৮৯৮  

৯৭  ৪৯১৬১১২১২৩২৬১ ন্জিিু ইসিার্  শর্দসি আিী  ৫৬ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৮একি  ,, ৪ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩১৬৪০৩৪৫৭  

৯৮  ৪৯১৬১১২১১৯৯৭৪ তিয়াজিু ইসিার্ ির্জান্  ৪৯ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৯একি  ,, ৪ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৭৫৭৫৬৬০৪  

৯৯  ৪৯১৬১১২১২৪৫৫৬ িায়দাি আিী ওসর্ান্  ৪৯ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৫একি  ,, ৪ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭১৭৯৪৪৫২৭  

১০০  ৪৯১৬১১২১১৯৮৪৬ িায়দাি আিী আাঃ িাতর্দ  ৩৯ পুিুষ  তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৮একি  ,, ৪ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩২৪১০৯৬৫২  

১০১  ৪৯১৬১১২১২৩৬৮৬ র্কবিু জিাদসন্ কাতছর্ুতিন্ ৪৬ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৮একি ,, ৪ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭২৩৩২৮৭৬৭  

১০২  ৪৯১৬১১২১২৩৫৫৩ আছর্া জবগর্ বসিুি িির্ান্ ৪৪ র্তিিা তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৮একি  ,, ৪ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৭০৫৪৫৯১৯  

১০৩  ৪৯১৬১১২১২৩৮৪৫ জর্াকির্ আিী  জাদিি আিী ৫৯ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৯একি  ,, ৪ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৮৫৪০৪৯৩৫  

১০৪  ৪৯১৬১১২১২৪৫০৩ শািী র্াতন্ক ৩৯ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৯একি  ,, ৪ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৩২৩৬৫৫১৭  

১০৫  ৪৯১৬১১২১২৩১১৪ ছতকন্া জবগর্ তন্জার্ উতিন্ ৪২ র্তিিা তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৯একি  ,, ৪ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩১২৩৫৭৭০৬  

১০৬  ৪৯১৬১১২১২১০১৯ িতির্া জবগর্ শর্দসি আিী ৫০ র্তিিা তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৯একি  ,, ৪ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৮৩৫২০৯৪০  

১০৭  ১৪৭৩৩৮১১৩৩ র্ন্জ ুজবগর্ আবুি কাদশর্ ৩৫ র্তিিা তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৯একি  ,, ৪ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৮৮৬০২৯৩৭  

১০৮  ৪৯১৬১১২১২৩২১৭ শতিদিু ইসিার্ ির্িি আিী ৪৫ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৯একি  ,, ৪ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩১৬৮৮২৯৮৭  

১০৯  ৯৫৭৮৭৮৭২০৩ জসাদদকুি সািার্ আাঃ র্তজদ  ২১ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৯একি  ,, ৪ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩০২১৩৩৩২৭  

১১০  ৪৯১৬১১২১২৩৩০৯ সাতজর্তুিন্ বতছি উতিন্ ৫২ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৯একি  ,, ৪ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৫৫০১০৩৯৩  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                 অতিদতিদ্রদদি জন্য কর্মসতুি/২০২১-২০২২ইং অর্ম বছদিি (২য় পর্মায়)                           পািা ন্ং-০৬ 
উপকািদ াগী গদেি অগ্রাতিকাি ন্াদর্ি িাতিকাাঃ- 

ইউতন্য়ন্াঃ বার্ন্ডাঙ্গা,                                        উপদজিাাঃ ন্াদগশ্বিী,                                         জজিাাঃ কুতিগ্রার্ ।  
 

ক্রাঃন্ং জব কাডম  ন্ং জািীয় 
পতিিয়পত্র ন্ং 

উপকািদ াগীি ন্ার্  তপিা/স্বার্ীি ন্ার্ বয়স পুিুষ  
র্তিিা 

বববাতিক 
অবস্িা 

জপশা  জর্াট জতর্ি 
পতির্ান্ 

গ্রার্  ওয়াডম   ইউতন্য়ন্  জর্াবাইি ন্ং র্ন্তবয 

১১১  ৪৯১৬১১২১২৭৯৫৩ র্তিজিু ইসিার্  ছদবি আিী ৪৭    পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৮একি িছুন্ী ৫ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩০৪৫৪৮৬৮৭   

১১২  ৪৯১৬১১২১২৩০৬০ আব্দুি িাতকর্ আাঃ িতিি  ৫৬ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৫একি ,, ৫ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৩১৬৪৫৯১৪   

১১৩  ৪৯১৬১১২১২৪৪৪৫ শাি আির্  আাঃ বাদিক  ৫৪ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৭একি ,, ৫ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৬৭২৫৯৭২৭   

১১৪  ৪৯১৬১১২১২০৪১০ সাদিিা জবগর্  সুন্দি আিী ৪১ র্তিিা তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৮একি ,, ৫ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৪০১০৪৪৬৪   

১১৫  ৯১৫৩৫৫৫১৯৯ র্াইদিু ইসিার্ আাঃ িাতর্দ ২৭ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৯একি ,, ৫ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৬৩৭৪০৯০৬   

১১৬  ৪৯১৬১১২১২৮০৩৯ র্তিজিু ইসিার্  আয়ন্াি িক ৩৬ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৬একি  ,, ৫ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৭৬৮১৪৫৫২   

১১৭  ৪৯১৬১১২১২৪৪৯২ সাদয়দ আিী আকবি আিী ৩৬ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৭একি  ,, ৫ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৬৭২৭৫৭০০   

১১৮  ৪৯১৬১১২১২৪৩৩০ িতির্ বকস র্ন্দছি আিী ৫৯ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৮একি  ,, ৫ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৪৬৪৪৬১৩৮   

১১৯  ৪৯১৬১১২১২১০০০ সতিদ আিী শাবি আিী ৫৯ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৯একি  ,, ৫ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৩২৩২৫৬৯৩   



১২০  ৪৯৬১১২১২০৯৯৯ আব্দুস ছািার্  কাদজর্ আিী ৫২ পুিুষ  তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৫একি  ,, ৫ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৭৬৩০৫০৪০   

১২১  ৪৯১৬১১২১২৪৪১৩ শাি আির্  জাদিি আিী ৫৯ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৩একি  ,, ৫ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭২২১১৪৮১০  

১২২  ৪৯১৬১১২১০০০৮ আব্দুি িাই জর্দিি আিী ৩২ পুিুষ  তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৪একি  ,, ৫ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৮২৭৯৬৪৫৮   

১২৩  ৪৯১৬১১২১২৭৮৯১ ওসর্ান্ গতে আতজবি  ৪৪ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৫একি  ,, ৫ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩১৩৫১৪১৮৭  

১২৪  ৬৮৭৩৫৬০৬০৮ জর্দিি আিী  আবু জার্াি ৩৪ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৮একি  ,, ৫ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৩৮১২২৮৪৫  

১২৫  ২৮৫৭৩৫৫৯৮২ আব ুতসতিক  িদয়জ উতিন্ ৩৩ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৯একি  ,, ৫ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩১৪৯৭৫২৫৩  

১২৬  ৪৯১৬১১২১২৮০৬০ ইব্রাতির্  তিিিু জিি আিী ৫৪ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৮একি  ,, ৫ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩০৮২২৩২৬৮  

১২৭  ৪৯১৬১১২১২৮০৮২ আতর্ন্িু িির্ান্ শাি জার্াি ৩২ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৯একি  ,, ৫ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৪০৩২৯৩৫৪  

১২৮  ৪৯১৬১১২১২৭৯৩৫ আব্দুি বাদিক আবুি জশ  ৪৪ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৫একি  ,, ৫ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৫১২৫৫৪৯৩  

১২৯  ৪৯১৬১১২১২০০৮৭ জিাদর্জ আিী  ইউসুি আিী ৪৭ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৮একি  ,, ৫ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭২৩৫৮৫৫৭৪   

১৩০  ৪৯১৬১১২১২৪৮৮১ জয়ন্াি আদবদীন্ িাতিজ উতিন্ ৫২ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৮একি ,, ৫ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৩২৪৬৬২২৪  

১৩১  ১৯৮৮৪৯১৬১১২০০০০৩৭ িতিকুি ইসিার্ আাঃ গিুি ৩৩ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৮একি ,, ৫ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭২৪৫২৫১১৬  

১৩২  ৪৯১৬১১২১২০৮১৪ িায়ন্া জবগর্  ইজ্জি আিী ৩৩ র্তিিা তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৮একি ,, ৫ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৯৩১৭৯১৪৩  

১৩৩  ৪৯১৬১১২১২৪৩৮৩ ন্িু উতিন্ আব্দুস ছাত্তাি ৫৮ পুিুষ  তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৮একি  ,, ৫ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৮৭১৬২৮৮৫  

১৩৪  ৪৯১৬১১২১২৩০৯৭ জসািাইর্ান্ আিী জসান্া উিযা ৪৯ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৮একি  ,, ৫ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৮৬২৮২৫৩৭  

 
 

                                    অতিদতিদ্রদদি জন্য কর্মসতুি/২০২১-২০২২ইং অর্ম বছদিি (২য় পর্মায়)                          পািা ন্ং-০৭ 
উপকািদ াগী গদেি অগ্রাতিকাি ন্াদর্ি িাতিকাাঃ- 

ইউতন্য়ন্াঃ বার্ন্ডাঙ্গা,                                        উপদজিাাঃ ন্াদগশ্বিী,                                         জজিাাঃ কুতিগ্রার্ ।  
 

ক্রাঃন্ং জব কাডম  ন্ং জািীয় 
পতিিয়পত্র ন্ং 

উপকািদ াগীি ন্ার্  তপিা/স্বার্ীি ন্ার্ বয়স পুিুষ  
র্তিিা 

বববাতিক 
অবস্িা 

জপশা  জর্াট জতর্ি 
পতির্ান্ 

গ্রার্  ওয়াডম   ইউতন্য়ন্  জর্াবাইি ন্ং র্ন্তবয 

১৩৫  ৪৯১৬১১২১২০৩৩৭ আব্দুি র্াদিক আজািাি  ৫০ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৮একি িছুন্ী  ৫ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৮০৭৫৯৩৭২  

১৩৬  ৪৯১৬১১২১২০৭২১ িাতন্ি আিী  এবািি আিী  ৫৪ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৫একি ,, ৫ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩১৬২৯৭৩৯১  

১৩৭  ৪৯১৬১১২১২৭৯৭৯ আদন্ায়াি জিাদসন্  শাি জার্াি  ৩৯ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৭একি ,, ৫ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭০১৯৭০৫৩৪  

১৩৮  ৪৯১৬১১২১২০১৭৯ এিশাদ আিী  িুি র্ার্ুদ  ৩৯ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৮একি ,, ৫ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৩৮১৫৮৭৫০  

১৩৯  ৪৯১৬১১২১২০১৬৭ িজি িক জছািব আিী  ৪৯ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৯একি ,, ৫ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৯০৩০৬৫৪৮  

১৪০  ৮২০৯২৬১০৪২ আির্গীি জিাদসন্ জজিাি উতিন্ ৩৬ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৬একি  ,, ৫ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৯৯১৭৫৩৮২  

১৪১  ৪৯১৬১১২১২৪৩৬২ তসিাজিু ইসিার্ বদয় র্ার্ুদ ৪০ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৭একি  ,, ৫ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৬৪৯৭১৬৬৮  

১৪২  ৪৯১৬১১২১২০৭৪৭ আতছি উতিন্ ওদর্দ আিী ৩৯ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৮একি  ,, ৫ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩০৪৫৫৬২১৬  

১৪৩  ৬৪৫৩৪৯৫৫৮৯ আির্গীি জিাদসন্ আবু িাদিব ৩১ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৯একি  ,, ৫ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৭৪২২০৪৮১  

১৪৪  ৪৯১৬১১২১২৪৪০১ আিিাি আিী  আবুি জিাদসন্ ৪৭ পুিুষ  তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৫একি  ,, ৫ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৮২২২১০০৭  

১৪৫  ৪৯১৬১১২১২০৫৬৩ সাইদিু ইসিার্ র্কবুি জিাদসন্ ৪৪ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৩একি  ,, ৫ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭২৭৭৩০৪৬৮  

১৪৬  ১৯৯০৪৯১৬১১২০০০১৯০ জিব ুতর্য়া  িায়দাি আিী ৩১ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৪একি  ,, ৫ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৭০৬১১২৮৭  

১৪৭  ৪৯১৬১১২১২৭৯৬৬ আব্দুি র্াদিক বীিবি ৪৪ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৫একি  ,, ৫ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩২৩৭৩৫৪২৮  

১৪৮  ৪৯১৬১১২১২০১৮৩ জতর্ি উতিন্ জকািবান্ আিী ৩৯ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৮একি  ,, ৫ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৮৬৩৫৬৭৯২  

১৪৯  ৪৯১৬১১২১২০৬২৮ ইসর্াইি ইউসুব আিী ৩৬ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৯একি  ,, ৫ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩০৮৭৫০৫৮২  

১৫০  ৪৯১৬১১২১১৯৭৩৯ িতকি আিী আবুি জর্াল্লা ৪৯ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৮একি  ,, ৫ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩১৩৭৪১৬১৩  

১৫১  ৪৯১৬১১২১২৭৮০৭ সাদিদিু ইসিার্  আব্দুস ছার্াদ ৩৭ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৯একি  ,, ৫ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৩৮০০৭৮৯০  

১৫২  ৪৯১৬১১২১২৪৪৭৮ আব ুসাদয়দ আছান্ আিী ৪৭ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৫একি  ,, ৫ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৫৩৪৫৯১১৯  

১৫৩  ৩৩০৪৯৫৬২৪০ িতিকুি ইসিার্ আব্দুি র্ান্নান্ ২২ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৮একি  ,, ৫ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩১৫২৮৬৪৩০  

১৫৪  ৫৫৫৭৪৯১৬০১ আিছান্া আক্তাি শার্ছুি আির্ ২৬ র্তিিা তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৯একি  ,, ৫ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩১৪২৬৮৭০৫  

১৫৫  ৪৯১৬১১২১২৮০৬৭ সতুকিন্ জবগর্  আবুি জিাদসন্ ৫১ র্তিিা  তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৯একি  ,, ৫ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৩৮৫৯০৫৬৮  



১৫৬  ৪৯১৬১১২১২০৮৬৭ আব্দুি িতশদ িন্ী জশ  ৫৯ পুিুষ  তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৯একি  ,, ৫ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৭৪১৭৪৯৩৭  

১৫৭  ৪৯১৬১১২১১৯৭১৪ িজি িক িদয়জ উতিন্ ৫২ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৯একি  ,, ৫ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৩৭৭৬৮৫৩৩  

১৫৮  ৪৯১৬১১২১২০৫৯১ র্িজ আিী  বকস ৪১ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৯একি  ,, ৫ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩১৫৪৬৯২৩৬  

১৫৯  ৮২৫৩৫৪৫১৩৪ র্াইদিু ইসিার্  র্ুজাব আিী  ২৯ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৯একি  ,, ৫ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৬৫৮১৩৮০৪  

 
 

                                 অতিদতিদ্রদদি জন্য কর্মসতুি/২০২১-২০২২ইং অর্ম বছদিি (২য় পর্মায়)                            পািা ন্ং-০৮ 
উপকািদ াগী গদেি অগ্রাতিকাি ন্াদর্ি িাতিকাাঃ- 

ইউতন্য়ন্াঃ বার্ন্ডাঙ্গা,                                        উপদজিাাঃ ন্াদগশ্বিী,                                         জজিাাঃ কুতিগ্রার্ ।  
 

ক্রাঃন্ং জব কাডম  ন্ং জািীয় 
পতিিয়পত্র ন্ং 

উপকািদ াগীি ন্ার্  তপিা/স্বার্ীি ন্ার্ বয়স পুিুষ  
র্তিিা 

বববাতিক 
অবস্িা 

জপশা  জর্াট জতর্ি 
পতির্ান্ 

গ্রার্  ওয়াডম   ইউতন্য়ন্  জর্াবাইি ন্ং র্ন্তবয 

১৬০  ১৯৯৩৪৯১৬১১২০০০০৩৫ আিজাি জিাদসন্ ির্জান্  ২৮ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৮একি িিিুছন্ী ৬ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩১৯১০০২৫৯  

১৬১  ২৩৬০১৫৩১১৪ র্ইন্িু ইসিার্  ন্ওদসি আিী ২৮ পুিুষ  তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৫একি ,, ৬ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩১৬২১৩৮৪৮   

১৬২  ৩৭৫৩৫০৫৯৮৫ সতিকুি ইসিার্ জিাদসন্ আিী ২৭ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৭একি .. ৬ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৬২৮৩৫৬৮৭  

১৬৩  ৪৯১৬১১২১২২৪২৬ শার্ছুি িক ভ্রর্ি আিী ৪৯ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৮একি ,, ৬ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩১৩৩১০৬৫২   

১৬৪  ৪৯১৬১১২১২২৮৪৫ আব্দুি িতশদ কর্ি উতিন্ ৩৩ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৯একি .. ৬ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩০১১২১০৫৩  

১৬৫  ৪৯১৬১১২১২২১৫৯ ছািার্ তর্য়া  আিােদ আিী ৪০ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৬একি  ,, ৬ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩০২৭৩৭৭৪৯  

১৬৬  ৪৯১৬১১২১২২২৬৮ আতজজি িক  ন্ছি উতিন্ ৫২ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৭একি  .. ৬ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৩৮৫৭৮৪৩১  

১৬৭  ৪৯১৬১১২১২২১৬৪ আতর্ন্িু ইসিার্  আব্দুি িাই ৩৬ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৮একি  ,, ৬ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭২২৬৯৯৩৬১  

১৬৮  ৪৯১৬১১২১২২৩১১ র্ঞ্জ ুতর্য়া  সািাউতিন্ ৪২ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৯একি  .. ৬ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৮৭১৬৪৩১০  

১৬৯  ১৪৯৫০৮০৪১৬ শতিকুি ইসিার্  আউয়াি  ২৮ পুিুষ  তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৩একি  .. ৬ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭২৩৩৬৪৭৫১  

১৭০  ৪৯১৬১১২১২২৬৫২ আইয়ুব আিী  জর্াক্তাি আিী ৪৬ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৪একি  ,, ৬ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩০১১৫৪১৮৭  

১৭১  ৪৯১৬১১২১২২৭১৯ িাদির্া জবগর্ র্ািিাব আিী ৫৪ র্তিিা তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৪একি  .. ৬ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭০১৯৭০৫৬৪  

১৭২  ৪৯১৬১১২১২২৮২৭ টগিা জশ  বতদয়ি উিযা ৩৩ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৫একি  ,, ৬ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩০০১৭৬৪০৬  

১৭৩  ১৯৯০৪৯১৬১৮২০০০০৮২ জাকাতিয়া  ন্দকাি শার্ছুি িক ৩১ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৮একি  .. ৬ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৪৭৭১৮১৮৬  

১৭৪  ১৯৮৬৪৯১৬১১২০০০০০২  ায়িজ্জার্ান্  র্কবুি জিাদসন্ ৩৫ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৯একি  ,, ৬ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৯৬১৬৬৮৩০  

১৭৫  ১৯৯০৪৯১৬১১২০০০১৩৬ আয়শা জবগর্  জাকাতিয়া  ৩১ র্তিিা তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৮একি  .. ৬ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৩৮৫৭৬১৮৭  

১৭৬  ৪৯১৬১১২১২২২০৬ জতিন্া জবগর্  বছতি তর্য়া  ৪৪ র্তিিা  তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৯একি  ,, ৬ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩১৩২৮৮৫৫৭  

১৭৭  ৪৯১৬১১২১২২০৯১ শতিদিু ইসিার্  জিি আিী  ৩৭ পুিুষ  তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৫একি  .. ৬ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭০৬১১৬০৯২  

১৭৮  ৪৯১৬১১২১২২১০৫ িাতছন্া জবগর্ জতসর্তুিন্ ৪৯ র্তিিা  তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৮একি  ,, ৬ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৬৭৩২৩৮৬৪   

১৭৯  ৪৯১৬১১২১২২৬৭৫ জর্াজাফ্িি জিাদসন্ আাঃ সার্াদ ৩৬ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৮একি .. ৬ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭২৯১০৮০৪৭  

১৮০  ৪৯১৬১১২১২২১০৬ আন্জ ুজবগর্  র্তিি আিী  ৪৭ র্তিিা  তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৮একি ,, ৬ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৮৯৭৩২০৪৮  

১৮১  ৪৯১৬১১২১২২১৮৭ িাতশদিু ইসিার্  তিয়াজিু  ৩৩ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৮একি .. ৬ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩১০১৮৫৬০৬  

১৮২  ৪৯১৬১১২১২২৫৮৭ র্ন্ছুি আিী  র্িি আিী  ৫৪ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৮একি ,, ৬ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৮৭১৭০৫৫৬  

 
 
 

                                     অতিদতিদ্রদদি জন্য কর্মসতুি/২০২১-২০২২ইং অর্ম বছদিি (২য় পর্মায়)                           পািা ন্ং-০৯ 
উপকািদ াগী গদেি অগ্রাতিকাি ন্াদর্ি িাতিকাাঃ- 

ইউতন্য়ন্াঃ বার্ন্ডাঙ্গা,                                        উপদজিাাঃ ন্াদগশ্বিী,                                         জজিাাঃ কুতিগ্রার্ ।  
 

ক্রাঃন্ং জব কাডম  ন্ং জািীয় 
পতিিয়পত্র ন্ং 

উপকািদ াগীি ন্ার্  তপিা/স্বার্ীি ন্ার্ বয়স পুিুষ  
র্তিিা 

বববাতিক 
অবস্িা 

জপশা  জর্াট জতর্ি 
পতির্ান্ 

গ্রার্  ওয়াডম   ইউতন্য়ন্  জর্াবাইি ন্ং র্ন্তবয 

১৮৩  ৪৯১৬১১২১২২১২৯  তিিিু িির্ান্  আাঃ িাতকর্  ৪২ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৫একি  িিিুছন্ী ৬ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭০৬১১৯৪৬০  

১৮৪  ৪৯১১৮১৩৯৯৪৮৭৯ র্তিজ উতিন্ উর্তিি আিী ৫১ র্তিিা  তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৮একি  .. ৬ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৫০৪৬৮২৩৭  



১৮৫  ৪৯১৬১১২১২২৫৯১ সাইিুি িির্ান্  িতবউল্লযা  ৩৭ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৯একি  ,, ৬ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩১৩৩০১৬৩১  

১৮৬  ৪৯১৬১১২১২২১৫০ জািাঙ্গীি আির্  আকবি  ৫৪ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৮একি  .. ৬ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩০১৬৯৮৫৭৩   

১৮৭  ১৯৯১৪৯১৬১১২০০০০৩৩ িতিদিু ইসিার্  র্িি আিী  ৩০ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৯একি  ,, ৬ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩২৪১০০৫৮০  

১৮৮  ৪৯১৬১১২১২২৮৬১ আিিাি জিাদসন্  গন্ি উতিন্ ৪২ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৮একি  .. ৬ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৩৮৫৮৫১৩৮  

১৮৯  ১৯৯৩৪৯১৬১১২০০০০৩৭ তসিাজিু ইসিার্  শািা আির্  ২৮ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৯একি  ,, ৬ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৮৫২৯২৪৫৮  

১৯০  ৫৯৯৯২১৮১১৭ জর্াজাফ্িি আিী  কাতজ িির্ান্  ২৮ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৮একি  .. ৬ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৫৬৩৯৭৫২১  

১৯১  ৪৯১৬১১২১২২১৮০ আতর্ি জিাদসন্ শার্ছুি  ৪০ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৯একি  ,, ৬ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৪৭৮০২০৩১  

১৯২  ৪৯১৬১১২১২২৮৩১ শ্রী িািিান্  কৃঞ্চ িাি  ৩৪ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৮একি  .. ৬ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭২০৬৬০২০৬  

১৯৩  ৪৯১৬১১২১২২৮৪০ ছাইদিু িির্ান্  জগািাপ উতিন্ ৪৯ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৯একি  ,, ৬ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৩৮১৫৭৬৮৯  

১৯৪  ৪৯১৬১১২১২২১৩৩ ইর্ান্ আিী  সাদবদ আিী  ৫৩ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৮একি  .. ৬ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৮৭১৬৭২৪২  

১৯৫  ৭৭৭৩৩৯৭৮৬৯ সাদিায়াি আদিার্  কসর্িুিযা  ৩৬ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৯একি  ,, ৬ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৫৯৮৩৬৪০৪  

১৯৬  ৪৯১৬১১২১২২৩৮৪ আব্দুস সবিু তর্য়া সাদদি আিী  ৩৩ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৮একি  .. ৬ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৪৪৮০১২২৮  

১৯৭  ৪৯১৬১১২১২২৫৫৫ আিিী িােী  সরৃ্ম িাি  ৩৪ র্তিিা তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৯একি  ,, ৬ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩১৩৩২৬৯৫৭  

১৯৮  ৪৯১৬১১২১২২৫০৯ তিদিাজা জবগর্ আদবদ আিী  ৫৪ র্তিিা তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৮একি  .. ৬ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭১৭৫০৫৬১১  

১৯৯  ৪৯১৬১১২১২২৬২৩ ন্িু ইসিার্  আকবি ৪৭ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৯একি  ,, ৬ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭১৯১৭২৮৬১  

২০০  ৪৯১৬১১২১২২২১৮ আব্দুি র্াদিক  র্ন্ছাি আিী ৫৩ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৮একি  .. ৬ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৯৩১৭৮৭৭৫  

২০১  ৪৯১৬১১২১২২৫৮৯ আব ুিাদিব আতজজাি ৩৮ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৮একি  .. ৬ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৫২১৮৪৩৪৮  

২০২  ৪৯১৬১১২১২২৮৩২ তিয়াজিু ইসিার্ আব্দুি  ৩৩ পুিুষ তববাতিি তদন্ র্জিু ০.০৮একি  .. ৬ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৮৫২২৫১২২০  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                   অতিদতিদ্রদদি জন্য কর্মসতুি/২০২১-২০২২ইং অর্ম বছদিি (২য় পর্মায়)                           পািা ন্ং-১০ 
উপকািদ াগী গদেি অগ্রাতিকাি ন্াদর্ি িাতিকাাঃ- 

ইউতন্য়ন্াঃ বার্ন্ডাঙ্গা,                                        উপদজিাাঃ ন্াদগশ্বিী,                                         জজিাাঃ কুতিগ্রার্ ।  
 

ক্রাঃন্ং জব কাডম  ন্ং জািীয় 
পতিিয়পত্র ন্ং 

উপকািদ াগীি ন্ার্  তপিা/স্বার্ীি ন্ার্ বয়স পুিুষ  
র্তিিা 

বববাতিক 
অবস্িা 

জপশা  জর্াট জতর্ি 
পতির্ান্ 

গ্রার্  ওয়াডম   ইউতন্য়ন্  জর্াবাইি ন্ং র্ন্তবয 

২০৩  ৪৯১৬১১২১২৫৯২৬ শাতিন্িু জবগর্  ওর্ি জিাদসন্ ৫২ র্তিিা  তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৮একি কুটিিিি  ৭ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩০২১৬৯৬৮৪  

২০৪  ৪৯১৬১১২১২৭৫৯০ শতিদিু ইসিার্  বসিুি  ৩৯ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৫একি র্াতিয়ান্ী ৭ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭২২৯৭৭৯৮৪  

২০৫  ১৯৯৩৪৯১৬১১২০০০২১১ িাদিন্া জবগর্  িাতিজিু  ২৮ র্তিিা তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৭একি কুটিিিি  ৭ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৭২১০৭৮৩৭  

২০৬  ২৩৯৬২২০২২৬ স্বপন্ আিী  জর্ািােদ  ২৬ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৮একি র্াতিয়ান্ী ৭ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৫১১৭৫৯৯৭  

২০৭  ৪৯১৬১১২১২৫৫৬৮ র্তজম ন্া জবগর্  শর্দসি আিী ৫৩ র্তিিা তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৯একি ,, ৭ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৭৮৫৫৩৭৮৮  

২০৮  ৪৯১৬১১২১২৭৫৭৮ িাকতর্ন্ জবগর্  তিপন্ তর্য়া  ৩১ র্তিিা  তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৬একি  ,, ৭ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩১৬৯৭৩৩১০  

২০৯  ৪৯১৬১১২১৩০৮৭৯ কুিছু আিী  আবুি  ৪০ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৭একি  জিতিয়ান্ীকুটি ৭ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩০৬৮৫২৪৮১  

২১০  ৪৯১৬১১২১২৭৫১৮ তিতি জবগর্ জর্ািােদ আিী ৪৭ র্তিিা  তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৮একি  তসটর্াতিয়ান্ী ৭ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৯৩১৮৭৩২৬  

২১১  ৪৬০০০৫১২৪৯ জাইদিু ইসিার্  কাতবি  ৩১ পুিুষ  তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৯একি  জিতিয়ান্ী ৭ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩২৪২২৯৪৫৭  

২১২  ৪৯১৬১১২১৩০৮৭৩ িজদি িির্ান্  আন্ছাি  ৪৯ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৫একি  জিতিয়ান্ীকুটি ৭ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৮৮৬৫০৬৩৭  

২১৩  ৪৯১৬১১২১২৫০৫২ জসান্া তর্য়া  িাতন্ি আিী ৫৯ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৩একি  কুটিিিি ৭ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৬১৫৫১৭৯৪  

২১৪  ৪৯১৬১১২১২৫২৩৯ র্ইন্িু ইসিার্  আবুি তর্য়া  ৪৮ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৪একি  ,, ৭ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৬৪৭১১২৭৩  



২১৫  ৪৯১৬১১২১২৫৬৮২ আক্কাছ আিী  িাতকর্ আিী ৪৩ পুিুষ  তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৫একি  ,, ৭ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৯৪৮২৭৭০৯  

২১৬  ৪৯১৬১১২১২৫০৮৪ সাদিিা জবগর্ আাঃ ছার্াদ ৫৯ র্তিিা  তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৪একি  ,, ৭ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭২২০১১৮৭৪  

২১৭  ১৯৮১৪৯১৬১১২০০০০০৩  াদিক তর্য়া  আকিাি ৪০ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৯একি  ,, ৭ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৪৫৭৫৬১১২  

২১৮  ৬৮৬৬১৩৯৮৫৭ কতপি উতিন্ ন্ুিু জশ  ২৭ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৮একি  ,, ৭ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩১৮১০৯৭৬৩  

২১৯  ৪৯১৬১১২১২৭৭১৬ র্তর্ন্া জবগর্ আউয়াি  ৩৯ র্তিিা তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৯একি  ,, ৭ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩১৫৭০৩৬৮০  

২২০  ৪৯১৬১১২১২৭৭৩৫ শতিদিু ইসিার্  জগািার্ আজর্ ৪০ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৫একি  ,, ৭ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৩৩৪১৫৯৪৭  

২২১  ৪৯১৬১১২১২৫১৮৮ জর্াজাদেি িক  িতির্ুতিন্ ৫৯ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৮একি  তসটর্াতিয়ান্ী ৭ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৬৮২৯০৭৬৮  

২২২  ৪৯১৬১১২১২৫০৪৩ সাইিুি িির্ান্  জতর্ি উতিন্ ৫১ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৮একি কুটিিিি ৭ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭২২৫০৫৮৩০  

২২৩  ৪৯১৬১১২১২৫২১০ শতিদিু ইসিার্ কিি উতিন্ ৩৫ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৮একি তসটর্াতিয়ান্ী ৭ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৬৭২১৯৭৯৪  

২২৪  ৪৯১৬১১২১২৫৬৯০ সাইদিু িির্ান্  আতছর্ুতি ৪৯ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৮একি কুটিিিি ৭ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭০৬৬৭০৯৫২  

 
 

 
                                 অতিদতিদ্রদদি জন্য কর্মসতুি/২০২১-২০২২ইং অর্ম বছদিি (২য় পর্মায়)                           পািা ন্ং-১১ 

উপকািদ াগী গদেি অগ্রাতিকাি ন্াদর্ি িাতিকাাঃ- 
ইউতন্য়ন্াঃ বার্ন্ডাঙ্গা,                                        উপদজিাাঃ ন্াদগশ্বিী,                                         জজিাাঃ কুতিগ্রার্ ।  

 
ক্রাঃন্ং জব কাডম  ন্ং জািীয় 

পতিিয়পত্র ন্ং 
উপকািদ াগীি ন্ার্  তপিা/স্বার্ীি ন্ার্ বয়স পুিুষ  

র্তিিা 
বববাতিক 
অবস্িা 

জপশা  জর্াট জতর্ি 
পতির্ান্ 

গ্রার্  ওয়াডম   ইউতন্য়ন্  জর্াবাইি ন্ং র্ন্তবয 

২২৫  ৪৯১৬১১২১২৫৬৬৮ িাতন্ি আিী  জবিাি ৪০ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৮একি কুটিিিি  ৭ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭১৬৯৮৩৬৩৬  

২২৬  ১৯৯২৪৯১৬১১২০০০১০৮ িািকু জিাদসন্ িির্িুিযাি ২৯ পুিুষ  তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৫একি ,, ৭ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭০৫৯১৬৯০৮  

২২৭  ১০১১৭৫৪৫১৪  াইিিু ইসিার্  বতদয়ি  ৪৯ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৭একি ,, ৭ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৯৩১৭৮২৫৬  

২২৮  ১৯৯০৪৯১৬১১২০০০১৬৪ র্াসদু িান্া  িাদ আিী ৩১ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৮একি র্াতিয়ান্ী ৭ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭১০৫৩২২৬৭  

২২৯  ৪৯১৬১১২১২৭৭৮৪ আইয়ুব আিী  িাতন্ি আিী ৪৬ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৯একি কুটিিিি ৭ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭০৬৯৪৪৯৩৭  

২৩০  ৪৯১৬১১২১২৭৭৬৭ িজব আিী  তর্য়া উতিন্ ৪৪ পুিুষ  তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৬একি  ,, ৭ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩০৭৬৬৯৮৮৫  

২৩১  ৪৯১৬১১২১২৫০৭৮ র্ািাির্ তর্য়া  সর্দসি আিী  ৪৯ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৭একি  ,, ৭ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৪৭৮০০৪৬৭  

২৩২  ৭৮১৪২২৬৩৮২ সাইজিু িক আব্দুি িক ২১ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৮একি  ,, ৭ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৬৮৬৯৭২৪৮  

২৩৩  ৪৯১৬১১২১২৫৬৯৬ জকিার্ি আিী আবুবক্কি ৫৯ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৯একি  ,, ৭ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৬৫৫৯৬১৪৪  

২৩৪  ৪৯১৬১১২১২৫৬১০ িতিকুি ইসিার্ আজািাি  ৩৫ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৫একি  র্াতিয়ান্ী ৭ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭২৮৬৮৪৭২৯  

২৩৫  ৪৯১৬১১২১২৭৬২৫ আদর্ আিী  িাতন্ি আিী ৫০ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৩একি  কুটিিিি ৭ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৪৭৭০৯৬৬৩  

২৩৬  ৪৯১৬১১২১২৭৭৪০ আতজমন্া জবগর্  বাবিু  ৪০ র্তিিা তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৪একি  ,, ৭ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭১০৩১৩৮৫২  

২৩৭  ৮২৬৪২৩৪২৮০ সিুিান্া  ািুন্ বাবিু তর্য়া ২৩ র্তিিা তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৫একি  ,, ৭ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩২৪১৪৬২৯১  

২৩৮  ৮৯১৪৩৩০৯২০ সাতদয়া আক্তাি বাবুি তর্য়া ২০ র্তিিা তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৮একি  ,, ৭ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৭৩২৭২২৫৮  

২৩৯  ৪৯১৬১১২১২৭৭৯৮ তিপন্ তর্য়া  ন্জিুি  ৩২ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৯একি  ,, ৭ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৬১২৬৬৮৬৫  

২৪০  ৪৯১৬১১২১২৭৫২৮ সতুর্ জবগর্  সাজতুিন্ ৩৭ র্তিিা তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৮একি  ,, ৭ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৬৪৯৭৮৩৬৮  

২৪১  ৪৯১৬১১২১২৫৩২৫ আতজর্ন্ জবগর্ জিি আিী ৫৭ র্তিিা তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৯একি  ,, ৭ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৯৮৭৩৮২৫৪  

২৪২  ৪৯১৬১১২১২৫০৫৩ জর্দিিন্ জবগর্ র্তিয়াি ৫৭ র্তিিা তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৫একি  ,, ৭ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৭২৫৭২৬৬০   

২৪৩  ৪৯১৬১১২১২৫৯১৮ িাসান্ আিী  আবিািী ৪২ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৮একি  ,, ৭ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৮৮৬৭৭২২৩  

২৪৪  ৪৯১৬১১২১২৭৬০৬ আিজাি জিাদসন্  য়বি  ৩৪ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৮একি ,, ৭ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩১৫২৪০১৯৭  

২৪৫  ৪৯১৬১১২১২৫৬৭৫ আব্দুি জর্ান্নাি আতছর্তুি ৫৪ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৮একি ,, ৭ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩১৮৯০৪৩৮৪   

২৪৬  ৬৪৫০০৫৯০০৮ িাদশদা জবগর্ সিুিান্  ২৬ র্তিিা তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৫একি  ,, ৭ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭০৭০৯৯৩১৭  

২৪৭  ৪৯১৬১১২১২৭৬১৬ শার্ছুি িক বদন্দ আিী  ৫৪ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৮একি ,, ৭ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭১৯৪০০২১৫  

২৪৮  ৪৯১৬১১২১২৭৫৩০ ন্য়ন্ বািা টিতপন্ িন্দ্র ৩৮ র্তিিা তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৫একি  র্াতিয়ান্ী ৭ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৪৭৮৬৩৮৭০  

 



 
 

                                  অতিদতিদ্রদদি জন্য কর্মসতুি/২০২১-২০২২ইং অর্ম বছদিি (২য় পর্মায়)                           পািা ন্ং-১২ 
উপকািদ াগী গদেি অগ্রাতিকাি ন্াদর্ি িাতিকাাঃ- 

ইউতন্য়ন্াঃ বার্ন্ডাঙ্গা,                                        উপদজিাাঃ ন্াদগশ্বিী,                                         জজিাাঃ কুতিগ্রার্ ।  
 

ক্রাঃন্ং জব কাডম  ন্ং জািীয় 
পতিিয়পত্র ন্ং 

উপকািদ াগীি ন্ার্  তপিা/স্বার্ীি ন্ার্ বয়স পুিুষ  
র্তিিা 

বববাতিক 
অবস্িা 

জপশা  জর্াট জতর্ি 
পতির্ান্ 

গ্রার্  ওয়াডম   ইউতন্য়ন্  জর্াবাইি ন্ং র্ন্তবয 

২৪৯  ১৯৯৪৪৯১৬১১২০০০০২৩১ িািকু িক  ইর্ান্ আিী  ২৭ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৮একি জিতিয়ান্ী ৮ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৯৬৫৮১৪৪৬  

২৫০  ৪৯১৬১১২১৩০৬১৩ ছাদিিা তবতব জাদবদ আিী  ৫৬ র্তিিা তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৫একি জিতিয়ান্ীকুটি ৮ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৯৬৪৪৯৭৯১  

২৫১  ৪৯১৬১১২১৩০১২৭ জিতজয়া জবগর্ আব্দুল্লা ২৫ র্তিিা তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৭একি ,, ৮ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৩৭২৭৩৯০৬  

২৫২  ১৯৯০৪৯১৬১১২০০০০৬৮ সতিদিু ইসিার্ িুি িির্ান্ ৪২ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৮একি জিতিয়ান্ী ৮ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩১৫১৩২৭২৭  

২৫৩  ৪৯১৬১১২১৩০৯৪৪ আব্দুস ছাত্তাি ইছািক ৫৪ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৯একি ,, ৮ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৯৬৪৮৯৮২১  

২৫৪  ৪৯১৬১১২১৩০১১৪ িাইিী জবগর্ আব্দুস ছার্াদ ৪০ র্তিিা তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৬একি  ,, ৮ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৯৫০৮৭১০৯  

২৫৫  ৪৯১৬১১২১৩০২৭৪ আব্দুি িতশদ  কছি উতিন্ ৫৪ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৭একি  ,, ৮ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩১৩৬৮২১৩৩  

২৫৬  ৪৯১৬১১২১২১০২৬ আব্দুস সািী আন্ছাি  ৫৪ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৮একি  ,, ৮ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩১৩২৪২১৬১  

২৫৭  ৪৯১৬১১২১৩০৬৫৯ জর্ািাজ্জি িক ছতকয়াি ৪০ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৯একি  ,, ৮ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭০৭৪৩৬৭৬৩  

২৫৮  ৪৯১৬১১২১৩০৬৭৫ র্তজম ন্া জবগর্ আব্বাছ  ৫৯ র্তিিা তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৫একি  ,, ৮ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩২৪০০৬৫৪৬  

২৫৯  ৩৭৬৪১৮৩০৬১ শাতকি তর্য়া র্জািাি ১৯ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৩একি  জিতিয়ান্ীকুটি ৮ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৮৮৬৭১৪৪৭   

২৬০  ৪৯১৬১১২১৩০১২৪ জতর্িা জবগর্ িতববি  ৪৬ র্তিিা তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৫একি  ,, ৮ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭১৭৭৭৯০৭২  

২৬১  ৪৯১৬১১২১২১০২১ শতিদিু ইসিার্ শার্ছুি িক ৩৯ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৮একি  কুিািপাি ৮ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৮৮৭৭০৮২৯  

২৬২  ১৯৮০৪৯১৬১১২০০০০০৪ আতজজিু িক ছাদয়দ আিী ৩৯ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৯একি  ,, ৮ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩১৫১২৩৭৯৮  

২৬৩  ৪৯১৬১১২১৩০৯১৯ ন্িু ইসিার্   জুাি ু ৫০ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৮একি  ,, ৮ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৮৩৫৬৬৭৩৪  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                   অতিদতিদ্রদদি জন্য কর্মসতুি/২০২১-২০২২ইং অর্ম বছদিি (২য় পর্মায়)                         পািা ন্ং-১৩ 
উপকািদ াগী গদেি অগ্রাতিকাি ন্াদর্ি িাতিকাাঃ- 

ইউতন্য়ন্াঃ বার্ন্ডাঙ্গা,                                        উপদজিাাঃ ন্াদগশ্বিী,                                         জজিাাঃ কুতিগ্রার্ ।  
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গ্রার্  ওয়াডম   ইউতন্য়ন্  জর্াবাইি ন্ং র্ন্তবয 

২৬৪  ৪৯১৬১১২১২১৪৬২ দিুু তর্য়া ছািার্ ৪০ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৮একি জিতিয়ান্ী  ৯ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩১১৮৭৯৭৫৭  

২৬৫  ৪৯১৬১১২১২১১০৩ জব্বাি তর্য়া জতিি তর্য়া  ৫৭ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৫একি ,, ৯ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৭৩১৩১৩৬৭  

২৬৬  ৪৯১৬১১২১২১৪৫৭ আবুবক্কি তসতিক সি উিযা ৫৪ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৭একি ,, ৯ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭০৫৮৮৮৩৪৩  

২৬৭  ৪৯১৬১১২১২১৪২৫ জর্াক্তাি আিী শািাজািান্  ৪১ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৮একি ,, ৯ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭১৭৬২৮৪৭৬  

২৬৮  ৪৯১৬১১২১২১৪৭৩ আবুি জিাদসন্ িতিকুি  ৪৫ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৯একি ,, ৯ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭২২৭২০২২৯  



২৬৯  ৪৯১৬১১২১২১৪৮৮ আব্দুি বাদিক জািাি উতিন্ ৫২ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৬একি  ,, ৯ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৩৩৩৫৯৬৯৫  

২৭০  ৭৩৬৪২৭৭৭৩৬ সবুজ র্ন্ডি বসয়দ আিী ২৪ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৭একি  ,, ৯ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭২৪০২২৯২০  

২৭১  ১৯৮৯৪৯১৬১১২০০০০০৪ িাজিু ইসিার্ র্ন্ছুি আিী ৩২ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৮একি  ,, ৯ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৬১২২৭৩৭৯  

২৭২  ১৯৯২৪৯১৬১১২০০০০৮৯ আব্দুি িতির্ আতজজাি ২৯ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৭একি  ,, ৯ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৩২৩৪৪১৬২  

২৭৩  ৭৩৫৫০০২১৫০ আিাউি িির্ান্ জসদকন্দাি আিী ২৩ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৫একি  ,, ৯ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭০৪২৩৫৫৪০৬  

২৭৪  ৪৯১৬১১২১২১৫৬৬ এন্ার্িু িক আব্দুি িির্ান্ ৩৭ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৩একি  ,, ৯ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৬৭০৮১০৫২  

২৭৫  ৪৯১৬১১২১২১৫৮৩ কয়ছাি আিী বাবি আিী ৫৯ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৪একি  ,, ৯ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৩০৪৬১৪৩৬২   

২৭৬  ৪৬৪২৫০৮৮১৮ একিার্ুি িক র্তজবি  ২৬ পুিুষ তববাতিি তদন্র্জিু ০.০৫একি  ,, ৯ বার্ন্ডাঙ্গা ০১৭৪৪২৯১২২৪   

 
 

 

 


