
 

 

Registration/Control Sheet for Enumerators of COVID-2021 Survey (Data Collection : ) 

 

ক্রমিক

নং 

তথ্যসংগ্রহকারীগণের

নাি 

গেনা এলাকা 

(ণেলা) 

গেনা এলাকা 

(উপণেলা/থানা) 
গেনা ইউমনয়ন/ওয়ার্ ড 

তথ্যসংগ্রহকারীর

মিাবাইল নাম্বার 

সহকারী 

মরাগ্রািার/কমিউটার 

অপাণরটর/ ল্যাব 

এযামসসট্যান্ট এর 

মিাবাইল নাম্বার 

েমরপ কাণে 

রদানকৃত 

িালািাল 

তথ্যসংগ্রহকা

রীর স্বাক্ষর 

দাময়ত্বরাপ্ত 

সুপারভাইোর 

(উপণেলা/থানা 

িাধ্যমিক মিক্ষা 

অমিসার) 

1 জনাব অনুপ দাস 

ঢাকা মিাহাম্মদপুর 

ওয়ার্ ড নং. ৪২ 

 

01670072896 

 

তথ্যছক,ম্যানুয়াল,

জরিপ সংক্রান্ত পত্র 

,ব্যাগ, প্যার্ 

,কলম 

 

01924911498 

2 জনাব মমহেরুন রনসা 01533533572  

3 
জনাব মিজওয়ানা 

করিম 
01960363355  

4 
জনাব কিবী োসান 

নাবা 
01790776858  

1 
জনাব এ র্রিউ 

শামছুল আহিফীন 

ওয়ার্ ড নং.. ৪৫ 

 

01720567210  

2 জনাব িাহশদা আক্তাি 01715179496  

3 
জনাব এ.এস.এম 

জওয়াদুল আহিফীন 
01722600637  

4 
জনাব খারদজাতুল 

মকাবিা (শ্যামপুি) 
01316329026  

5 জনাব সারদয়া ইসলাম 01612394501  

          

1 
জনাব সাহবরুন নাোি 

ইপা 

মাদািীপুি কালরকরন 

১. কালরকনী মপৌিসভা 

    ২. িমজানপুি 

 

01762650930 

করিউটাি অপাহিটি 

01913-096908 
ল্যাব এযারসসট্যান্ট 

01737-233752 

তথ্যছক,ম্যানুয়াল,

জরিপ সংক্রান্ত পত্র 

,ব্যাগ, প্যার্ 

,কলম 

 

01712966679 

2 
জনাব মমা: মুরনরুল 

ইসলাম 
01843759532  

3 
জনাব মমাোঃ রিয়াজ 

উরিন 
01741119599  

4 জনাব পাহভল খান 01714472289  

5 
জনাব মমাোঃ ফয়সাল 

রময়া 
01616772770  

      
 

   

1 
জনাব সুমাইয়া আক্তাি 

রমতুল 
গাজীপুি কারলগঞ্জ 

১. বক্তািপুি 

২. জাঙ্গারলয়া 

01903605324 সহকারী মরাগ্রািার 

01912597340 

করিউটাি অপাহিটি 

তথ্যছক,ম্যানুয়াল,

জরিপ সংক্রান্ত পত্র 

,ব্যাগ, প্যার্ 

 
01712111094 

2 জনাব কারুকা ইসলাম 01980807799  



 

 

Registration/Control Sheet for Enumerators of COVID-2021 Survey (Data Collection : ) 

 

ক্রমিক

নং 

তথ্যসংগ্রহকারীগণের

নাি 

গেনা এলাকা 

(ণেলা) 

গেনা এলাকা 

(উপণেলা/থানা) 
গেনা ইউমনয়ন/ওয়ার্ ড 

তথ্যসংগ্রহকারীর

মিাবাইল নাম্বার 

সহকারী 

মরাগ্রািার/কমিউটার 

অপাণরটর/ ল্যাব 

এযামসসট্যান্ট এর 

মিাবাইল নাম্বার 

েমরপ কাণে 

রদানকৃত 

িালািাল 

তথ্যসংগ্রহকা

রীর স্বাক্ষর 

দাময়ত্বরাপ্ত 

সুপারভাইোর 

(উপণেলা/থানা 

িাধ্যমিক মিক্ষা 

অমিসার) 

3 জনাব আশ্রাফুল োসান 
 

01718583985 01929497637 
ল্যাব এযারসসট্যান্ট 

01797869497 

,কলম  

4 জনাব নারদয়া রসরম 01954688829  

5 
জনাব ফািজানা 

01515299946  

6 
জনাব মাইমুন্না োন্না 

 
01985448454  

          

1 
জনাব মমাোঃ িায়োন 

মোহসন 

চট্রগ্রাম আহনায়ািা 
১. ১১নং জুইদন্ডী 

২. ২নং বািশত 

01515623986 

 

তথ্যছক,ম্যানুয়াল,

জরিপ সংক্রান্ত পত্র 

,ব্যাগ, প্যার্ 

,কলম 

 

01717262977 

2 জনাব বাহয়রজদ খান 01712610293  

3 
জনাব আরজজুি 

িেমান 
01303986193    

          

1 
জনাব মমাোঃ তফাজ্জল 

েক 

কুরমল্লা 
দাউদকারি 

 ১. দাউদকামি মপৌরসভা 

২. সুিালপুর ইউমনয়ন 
 

 

01685979424 
করিউটাি অপাহিটি 

01928637914 
ল্যাব এযারসসট্যান্ট 

01716104424 

তথ্যছক,ম্যানুয়াল,

জরিপ সংক্রান্ত পত্র 

,ব্যাগ, প্যার্ 

,কলম 

 

01711036775 2 
জনাব বাপ্পু মলাকমান 

তারেদ 
01714908673  

3 
জনাব নাজমুস সারকব 

শান্ত 
01788547069  

          

1 জনাব সাইফুল  ইসলাম 

িাঙ্গামাটি কাউখালী 
১. ফটিকছরি 

২. কলমপরত 
 

01716352356 

 

তথ্যছক,ম্যানুয়াল,

জরিপ সংক্রান্ত পত্র 

,ব্যাগ, প্যার্ 

,কলম 

 

01711469124 
2 মমা: শােদাত মোহসন 01770483322  

          

1 
জনাব মমাোঃ রেহমল 

সিকাি 
খাগিাছরি খাগিাছরি সদি 

১. মগালাবািী 
01617241820 

ল্যাব এযারসসট্যান্ট 

01557-199445 

তথ্যছক,ম্যানুয়াল,

জরিপ সংক্রান্ত পত্র 
 01712198696 



 

 

Registration/Control Sheet for Enumerators of COVID-2021 Survey (Data Collection : ) 

 

ক্রমিক

নং 

তথ্যসংগ্রহকারীগণের

নাি 

গেনা এলাকা 

(ণেলা) 

গেনা এলাকা 

(উপণেলা/থানা) 
গেনা ইউমনয়ন/ওয়ার্ ড 

তথ্যসংগ্রহকারীর

মিাবাইল নাম্বার 

সহকারী 

মরাগ্রািার/কমিউটার 

অপাণরটর/ ল্যাব 

এযামসসট্যান্ট এর 

মিাবাইল নাম্বার 

েমরপ কাণে 

রদানকৃত 

িালািাল 

তথ্যসংগ্রহকা

রীর স্বাক্ষর 

দাময়ত্বরাপ্ত 

সুপারভাইোর 

(উপণেলা/থানা 

িাধ্যমিক মিক্ষা 

অমিসার) 

2 জনাব তাপস ঢালী 

২. খাগিাছরি সদি 

ইউরনয়ন 01725174898 

,ব্যাগ, প্যার্ 

,কলম  

1 
জনাব রমনোজুল 

ইসলাম 

খুলনা মকাহতায়ালী 

১. ওয়ার্ ড নং ২৩ 

২. ওয়ার্ ড নং ২৭ 

 

  

01726990279 

 

তথ্যছক,ম্যানুয়াল,

জরিপ সংক্রান্ত পত্র 

,ব্যাগ, প্যার্ 

,কলম 

 

 

2 
জনাব সাগি কুমাি 

রবশ্বাস 
01724792223  

          

1 জনাব মমাোঃ ইসমাইল 

সাতক্ষীিা 

 শ্যামনগি 

১. ৩নং শ্যামনগি 

সদি ইউরনয়ন 

 

২. ২নং কারশমািী 

ইউরনয়ন 

 

 

01874032995 

 

তথ্যছক,ম্যানুয়াল,

জরিপ সংক্রান্ত পত্র 

,ব্যাগ, প্যার্ 

,কলম 

 

01910883232 

2 
জনাব মমাোঃ নারজম 

উরিন 
01303673218  

3 জনাব ফহয়জ খান 01782370881  

4 জনাব আরমি োমজা 01744935219  

5 জনাব আরবি মোহসন 01969747479  

 

 

 

 

 

 



 

 

Registration/Control Sheet for Enumerators of COVID-2021 Survey (Data Collection : ) 

 

ক্রমিক

নং 

তথ্যসংগ্রহকারীগণের

নাি 

গেনা এলাকা 

(ণেলা) 

গেনা এলাকা 

(উপণেলা/থানা

) 

গেনা ইউমনয়ন/ওয়ার্ ড 
তথ্যসংগ্রহকারীর

মিাবাইল নাম্বার 

সহকারী 

মরাগ্রািার/কমিউ

টার অপাণরটর/ 

ল্যাব এযামসসট্যান্ট 

এর মিাবাইল 

নাম্বার 

েমরপ কাণে 

রদানকৃত 

িালািাল 

তথ্যসংগ্রহকা

রীর স্বাক্ষর 

দাময়ত্বরাপ্ত 

সুপারভাইোর 

(উপণেলা/থানা 

িাধ্যমিক মিক্ষা 

অমিসার) 

1 
জনাব খারদজাতুল 

মকাবিা (কল্যাণপুি) 
িাজশােী 

 

শােমখদুম 

 

১. ওয়ার্ ড নং ১৭ 

২. ওয়ার্ ড নং ১৮ 

  

01755802496 

 

তথ্যছক,ম্যানুয়াল

,জরিপ সংক্রান্ত 

পত্র ,ব্যাগ, প্যার্ 

,কলম 

 

 

2 
জনাব মহনায়াি 

মোহসন মুন্না 
01718514495  

          

1 
জনাব সারকরুল 

ইসলাম 
পাবনা 

 

মবিা 

 
১. জাতসারখনী 

২. মবিা মপৌিসভা 

01862042583 

 

তথ্যছক,ম্যানুয়াল

,জরিপ সংক্রান্ত 

পত্র ,ব্যাগ, প্যার্ 

,কলম 

 

01714201501 2 
জনাব সুমাইয়া পািভীন 

01717526877  

3 
জনাব মমাোঃ আরিফ 

িব্বানী 
01728279169  

          

1 মশখ মমা: আলী আজাদ 

লালমরনিোট কারলগঞ্জ 

১. দলগ্রাম 

২. মদারত 
 

01774789685 

করি. অপাহিটি 

01719244857 
ল্যাব এযারসসট্যান্ট 

01719462134 

তথ্যছক,ম্যানুয়াল

,জরিপ সংক্রান্ত 

পত্র ,ব্যাগ, প্যার্ 

,কলম 

 

01715118099 

2 
জনাব মমাোঃ আিশাদুল 

েক 
01742005350  

3 
জনাব মমাোঃ মােমুদুল 

োসান 
01789135515  

4 জনাব আয়শা রসরিকা 01758159649  

 

 

 

 

 



 

 

Registration/Control Sheet for Enumerators of COVID-2021 Survey (Data Collection : ) 

 

ক্রমিক

নং 
তথ্যসংগ্রহকারীগণেরনাি 

গেনা এলাকা 

(ণেলা) 

গেনা এলাকা 

(উপণেলা/থানা

) 

গেনা ইউমনয়ন/ওয়ার্ ড 
তথ্যসংগ্রহকারীরণিা

বাইল নাম্বার 

সহকারী 

মরাগ্রািার/কমিউটার 

অপাণরটর/ ল্যাব 

এযামসসট্যান্ট এর 

মিাবাইল নাম্বার 

েমরপ কাণে 

রদানকৃত 

িালািাল 

তথ্যসংগ্রহকারীর 

স্বাক্ষর 

দাময়ত্বরাপ্ত 

সুপারভাইোর 

(উপণেলা/থানা 

িাধ্যমিক মিক্ষা 

অমিসার) 

1 

জনাব শামীমা ইসলাম 

মজবা 

রদনাজপুি 

 বীিগঞ্জ 

১. ৮নং মভাগনগি 

ইউরনয়ন 

২. ১১নংমরিচা ইউরনয়ন 

01715049550 

করিউটাি অপাহিটি 

01737-881117 
ল্যাব এযারসসট্যান্ট 

01914429703 

তথ্যছক,ম্যানুয়াল,

জরিপ সংক্রান্ত পত্র 

,ব্যাগ, প্যার্ ,কলম 

 

01712507019 

2 
জনাব জুলরফকাি 

িেমান 
01717506600  

3 
জনাব শামছুন্নাোি 

0137369479  

4 
জনাব উহে োরববা 

01709903711  

5 
জনাব লায়লা 

আনজুমান বানু 
01517085155  

       
   

1 
জনাব মমা: খরললুি 

িেমান 

কুরমল্লা চারিনা 
১.গল্লাই 

    ২.মরেচাইল 

01778397076 
সেকািী মরাগ্রামাি 

01557685179 
ল্যাব এযারসসট্যান্ট 

01921069133 

  

01711904410 2 
জনাব ইমরতয়াজ 

মুশরফক 
01521560106   

3 
জনাব তানরভি 

োসনাত 
01775519377   

4 
জনাব শামীম মিজা 

তুষাি 
01551818523 

 
   

      
 

   

1 জনাব মনজুরুল ইসলাম 

বরিশাল 

 সদি 

১. চিহমানাই 

২. কাশীপুি 

 

01521545813 

 

তথ্যছক,ম্যানুয়াল,

জরিপ সংক্রান্ত পত্র 

,ব্যাগ, প্যার্ ,কলম 

 

01716569113 

2 
জনাব মুশরফকুি 

িেমান সারকব 
01903605325  

3 
জনাব মমাোঃ সারব্বি 

মোহসন 
01799670375  

4 
জনাব মমাোঃ কামরুল 

মোহসন 
01683513234  

5 জনাব মরনি মোহসন 01956700493  
   

          



 

 

Registration/Control Sheet for Enumerators of COVID-2021 Survey (Data Collection : ) 

 

1 
জনাব মমাোঃ আরিফ 

মোহসন 

পটুয়াখালী 

গলারচপা 

 

১. কলাগারছয়া 

২. চি কাজল 

 

01742405375 

করিউটাি অপাহিটি 

01741-493850 
ল্যাব এযারসসট্যান্ট 

01727170932 

তথ্যছক,ম্যানুয়াল,

জরিপ সংক্রান্ত পত্র 

,ব্যাগ, প্যার্ ,কলম 

 

01718041452 

2 
জনাব মমাোঃ আব্দুল 

কারদি রজলানী 
01714483549  

3 
জনাব সারজদ মোহসন 

খান 
01989730866  

4 
জনাব আব্দুস সাত্তাি 

শাওন 
01683393866  

      
 

   

1 জনাব িাহসল রময়া 

রসহলট রবয়ানীবাজাি 
১. আলীনগি 

২. মমাল্লাপুি 

01720225243 করিউটাি অপাহিটি 

01742-031839 

 

তথ্যছক,ম্যানুয়াল,

জরিপ সংক্রান্ত পত্র 

,ব্যাগ, প্যার্ ,কলম 

 
01718622163 

2 জনাব ইউসুফ রময়া 01747150203  

      
 

   

1 
জনাব আব্দুল্লাে আল 

মামুন 
সুনামগঞ্জ জামালগঞ্জ 

   ১. ভীমখালী 

২. জামালগঞ্জ সদি 
01715518289 করিউটাি অপাহিটি 

01737-308950 

তথ্যছক,ম্যানুয়াল,

জরিপ সংক্রান্ত পত্র 

,ব্যাগ, প্যার্ ,কলম 

 
01716033891 

2 জনাব মসাোগ রময়া 01305891189  

 
 

    
 

   

1 
জনাব রসিাজুল ইসলাম 

ময়মনরসংে োলুয়াঘাট 
১. ১১ নং আমততল 

     ২. ৯নংধািা 

01719112900 
করিউটাি অপাহিটি 

01739-294903 
ল্যাব এযারসসট্যান্ট 

01922-018514 

 

তথ্যছক,ম্যানুয়াল,

জরিপ সংক্রান্ত পত্র 

,ব্যাগ, প্যার্ ,কলম 

 

01712514803 

2 
জনাব মিদওয়ান 

মোহসন 
01813650820  

 

 


