
জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১
জৎযবো োড ড 

নং-০১

টউটি, জোভনং, নোফোী, বোটো, 

যোীফোী

পোততভো ইোনভন, ইউননন 

ভোজকভী

উতজরো ভোজতফো অনপ, 

োবোয
০১৯৬৩১৯০৫৯০

২ ২
জৎযবো োড ড 

নং-০১

ফোড্ডো উত্তয, জছোট অভযপুয, উত্তয 

ফক্তোযপুয, কোঞ্চনপুয, জোোফোী
জযতনো োযনবন, ভোঠ ংগঠক

উতজরো ভোজতফো অনপ, 

োবোয
০১৯৫৯৯২৭৩৩৯

৩ ৩
জৎযবো োড ড 

নং-০২

আোোো, ফক্তোযপুয দনিণ, কোনজযছন্দো, 

োবোয উত্তয, সুতোয জনোোদ্দো

জভো: জভোোতদ্দক জো: খোন, উচ্চভোন 

কোযী

উতজরো ভোজতফো অনপ, 

োবোয
০১৯১২৩৯৯২৪৬

৪ ৪
জৎযবো োড ড 

নং-০৩
জোতরশ্বয, নফতনোদফোইদ

জগৎযঙ্গ চন্দ্র দো, ইউননন 

ভোজকভী

উতজরো ভোজতফো অনপ, 

োবোয
০১৭১৬৫৪৪১৮০

৫ ৫
জৎযবো োড ড 

নং-০৩
দনিণ ফোড্ডো, যোজোয জনোোদ্দো জতরনো আক্তোয, ভোঠ ংগঠক

উতজরো ল্লী উন্নন অনপ, 

োবোয
০১৯৫৯৯২৭৩৩৭

৬ ৬
জৎযবো োড ড 

নং-০৪

জঘোলোো, কোজী জভোকভোোো, 

কনফযোজোো, োবোয ভধ্যোো, োবোয 

দনিণ োো, োবোয ফোজোয

জভোোঃ আজোয আরী, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

োবোয
০১৮১৯-৮৭১ ৯৪৩

৭ ৭ জৎযবো নং-০৫ ব্োংক কতরোনী, োফ ডতযনগয, তোরফোগ উত্তয জফগভ োভশুন্নোোয, নোফ কোযী
উতজরো ল্লী উন্নন অনপ, 

োবোয
০১৯৫৯৯২৭৩৩৪

৮ ৮
জৎযবো োড ড 

নং-০৬

ফোইগ্রোভ, উরোইন, কণ ডোো, জযপুয, 

কতোরোপুয
জভোোঃ তোইজুর ইোরোভ, জজএএ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

যোনীংককর
০১৭১৮-৮৯৯৫০৬

৯ ৯
জৎযবো োড ড 

নং-০৬

তোযোপুয, বোগরপুয, দনিণ দযনোপুয, 

দনিণ তোরফোগ, যোজোফোী

জফগভ জোোনোযো আক্তোয, জেনডট 

সুোযবোইোয

উতজরো মৄফ উন্নন অনপ, 

োবোয
০১৯১৬৪৩৬৯০৩

১০ ১০
জৎযবো োড ড 

নং-০৭

জযনড কতরোনী, 

ডগোযতভোো,আইচোনোোদ্দো, নদরকুোফোগ
জভোোঃ ভনতোয যভোন, জজএএ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ীযগঞ্জ
১৭১৪৮৬৪১৪১

১১ ১১
জৎযবো োড ড 

নং-০৮
ভনজদপুয, ইভোনন্দপুয

নিনত চন্দ্র যো, উ:: কৃনল 

অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ, োবোয ০১৭১৮৭৩৯৫৩২

১২ ১২
জৎযবো োড ড 

নং-০৮

যোজোন-১, (উত্তযোো, ভধ্যোো, নিভ 

োো

জভো: জভোকতছদুয যভোন,

উ: : কৃনল অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ, োবোয ১৭২১০২৪৩৩০

১৩ ১৩
জৎযবো োড ড 

নং-০৮
যোজোন-২ (পূফ ড যোজোন, ঘোভর) জভো: আবুর জোতন, ভোঠংগঠক

উতজরো ল্লী উন্নন অনপ, 

োবোয
০১৯৫৯৯২৭৩৪০

১৪ ১৪
জৎযবো োড ড 

নং-০৯
জগন্ডো

জভো: নপকুর ইরোভ, নপল্ড 

কোযী

উতজরো ল্লী উন্নন অনপ, 

োবোয
০১৯১৬৫৮১৩৮৯

১. জজরোোঃ ঢোকো

(১) উতজরো : োবোয - (জজোন ংখ্যো- ৬৭)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

গণপ্রজোতন্ত্রী ফোংরোতদ যকোয

ফোংরোতদ নযংখ্যোন বুযতযো

ন্যোনোর োউজতোল্ড ডোটোতফইজ (এনএইচনড) প্রকল্প

নযংখ্যোন বফন (১০ভ তরো, ব্লক-এ)

ই-২৭/এ, আগোযগাঁ, ঢোকো-১২০৭।

নং-৫২.০৩১.০১৪.০০.০১.৩০৮.২০১৭- তোনযখোঃ ২৬/০৭/২০১৭ নরোঃ

অনপ আতদ

ফোংরোতদ নযংখ্যোন বুযতযো'য এনএনএন-কতপোতনন্ট-৩: ন্যোনোর োউজতোল্ড ডোটোতফইজ (এনএইচনড) প্রকতল্পয আতো ঢোকো  চট্টগ্রোভ নফবোতগয

 কর  জজরো এফং ভভননং নফবোতগয জনেতকোনো জজরো জভোট ২৫টি জজরোয কর খোনোয আথ ড-োভোনজক তথ্য ংগ্রতয নননভত্ত প্রস্তুনতমূরক

কোম ডেভ নততফ আগোভী ০৬ - ২০ আগস্ট, ২০১৭ নরোঃ তোনযখ ম ডন্ত ভোঠ ম ডোত জজোনোর অোতযন নযচোনরত তফ। উক্ত জজোনোর অোতযতন জজোন

গঠন, জভৎজো/ভল্লোয ম্যো োম্প্রনতকযণ, সুোযবোইজোয স্ক্যোচ ম্যো প্রস্তুত, গণনো এরোকো নননদ ডষ্টকযণ, গণনোকোযী  সুোযবোইজোতযয ংখ্যো ননধ ডোযণ

মোফতী কোম ডেভ সুষ্ঠুবোতফ পোদতনয রতিয ননম্নফনণ ডত কভ ডকতডো/কভ ডচোযীগণতক তাঁতদয নোতভয োত ফনণ ডত এরোকো জজোনোর অনপোয নততফ দোনত্ব

প্রদোন কযো তরোোঃ

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

১৫ ১৫
জৎযবো োড ড 

নং-০৯
আনন্দপুয, ব্ংক টোউন, োবোয কযোন্টনতভন্ট জফগভ োনফনো ইোনভন

উতজরো ল্লী উন্নন অনপ, 

োবোয
০১৮৫৮৪৩০৫৮৩

১৬ ১৬ জততুঁরতঝোো নফঘোভোটিো, নযণধযো, দনিণ শ্যোভপুয
জফগভ সুরতোনো যোনজো, 

ভোঠংগঠক

উতজরো ল্লী উন্নন অনপ, 

োবোয
০১৯৫৯৯২৭৩৩৫

১৭ ১৭ জততুঁরতঝোো নফরোভোনরো, চোন্দুনরো
জভো: নগো উনদ্দন আকন্দ, 

কোযী ল্লী উন্নন অনপোয

উতজরো ল্লী উন্নন অনপ, 

োবোয
০১৯৫৯৯২৭৩৩০

১৮ ১৮ জততুঁরতঝোো
জোমুয মুনচভোো, কোনন্দ ফোনরোযপুয, 

জততুঁরতঝোো

জভোো: নোজভো জফগভ, উ:

: কৃনল অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ, োবোয ১৭২১২৪৩৩১১

১৯ ১৯ জততুঁরতঝোো
বযোযী, নন্দনখোর, নগযচোয, জোমুয  

জোমুয নিদ্রগনত

আর-ভোবুবু , কোযী ল্লী উন্নন 

অনপোয

উতজরো ল্লী উন্নন অনপ, 

োবোয
০১৯১২২৯৫০৫৪

২০ ২০ জততুঁরতঝোো োনোো, পৄরফোনো, শুবোপুয, স্বল্পবযোযী
 জভোো: োন্তো আক্তোয, উ: : 

কৃনল অনপোয
উ: : কৃনল অনপ, োবোয ০১৯৩৮৮২১৩০৬

২১ ২১ জততুঁরতঝোো
যোজোঘোট, দনিণ, যোভচন্দ্রপুয, নোটযোো, 

দোঃ দত্তোো, পূফ ড জগোোরপুয, কুরোসুয
জফগভ রুনফ, ভোঠংগঠক

উতজরো ল্লী উন্নন অনপ, 

োবোয
০১৯৫৯৯২৭৩৩৬

২২ ২২ বোকুতডো
োরুনরো, চোইযো, মুশুনযতখোরো, চুনোযচয, 

ফযকতর

জভো: কত জোতন, উ:

: কৃনল অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ, োবোয ১৭১৮৮৬৭৭০৮

২৩ ২৩ বোকুতডো বোকুতডো, তযোগ, োচোইর, শ্যোভরোপুয জভো: ভননয জোতন, ভোঠ কোযী
উতজরো ল্লী উন্নন অনপ, 

োবোয
০১৯৭৩৫৬২৭৯৭

২৪ ২৪ আনভন ফোজোয
ফযতদী (পূফ ড ফযতদী+ নিভ ফযতদী), 

োতরপুয, চোনপুয

জভো: নোনয উনদ্দন বইো, উ: 

: কৃনল অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ, োবোয ০১৭১২৯৭৭৬৪৪

২৫ ২৫ আনভন ফোজোয

জফগুনফোন (জফগুনফোন, নফতনোদফোন, চন্দ্র 

নোযোনপুয, জধোফোযই, জদোনফোী, 

জগোোরপুয, নফপুয, নজরো, 

ভোভনধমৃধোযতটক, সুজোনগয, ভোননকনগয, 

ভনযচোযতটক, নযনংপুয, োচগোনছো)

জভোোঃ পজমেয যভোন, নডই
এনএইচনড প্রকল্প দপ্তয, 

নফনফএ
০১৮৬২-৫৫৫০৪৮

২৬ ২৬ কোউনন্দো ফোঘোেো, ইোকোফোদ, উত্তয কোউনন্দো
জভো: নোনয উনদ্দন, উ: : কৃনল 

অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ, োবোয ০১৮১৬৪৬৫১৯৬

২৭ ২৭ ফনগ্রোভ কুন্ডো, কোনন্দ ফনরোযপুয
জভো: আভজোদ জোতন, উ:

: কৃনল অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ, োবোয ১৭১৬৭৫৩৭২৭

২৮ ২৮ ফনগ্রোভ

োদোপুয, নফরফোনঘরো, চোকুনরো, 

ননকযোইর, চোন্দোো, ফনগ্রোভ, গোন্ধোনযো, 

পুযভনরো

জভো: োো আরভ, উ: : কৃনল 

অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ, োবোয ০১৭১১০৩৬১২৪

২৯ ২৯

নজনঞ্জযো, আকযোন, খোগোন, উত্তয দত্তোো, 

জছোট কোনরোযককয, জবোভকো, দোভোো, 

োইোো, জদউর, নযোতজযতটক

জভোো: নূযজোোন জফগভ, উ : 

কৃনল অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ, োবোয ০১৭৩১৮০৬৮০৪

৩০ ৩০ নফরুনরো

ফ কোকয, োভোইয, নফরুনরো, ফোসুটিো, 

ফোনিফোন, োযভনরো, উত্তয উমেতভোো, 

দনিণ উমেতভোো, জছোট োনরো, 

োদুল্যোপুয, জদোনফোন, জভত্নোো, 

কুভোযতখোদো, কভরোপুয, কুভোযন, 

জদোগোনছো, নপুনরো, যোজোযফোগ

জভো: আব্দুর কোতদয, উ: : 

কৃনল অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ, োবোয ০১৭৪৮৯৩৫৮২২

৩১ ৩১ োবোয
করভো, ছোনরো, দনিণ কৃষ্ণপুয, জদগাঁ, 

ধতযন্ডো

জভোো: নোনযন আক্তোয, উ: : 

কৃনল অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ, োবোয ০১১৯১১০৪০৭০

৩২ ৩২ োবোয
আইচোতনোোদ্দো, জগন্ডো, জঘোোনদো, 

খঞ্জনকোঠি, ভনরতকযতটক, ভদনপুয

জভোোঃ আনজজুর ক, নডই, 

এনএইচনড
দুচোনচো, ফগুো

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৩৩ ৩৩ আশুনরো ধরপুয  ধঞ্জপুয জভোোঃ আবুর ফোোয, জজ.এ.এ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জফো, োফনো
০১৭২৮-৩১৪৮৬৮

৩৪ ৩৪ আশুনরো কুটুনযো, জফরোো, আউকোো
জযোতকো আতভদ, ডোটো এনি 

অোতযটয

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

োবোয
০১৯১৩৮৭৫৩৫১

৩৫ ৩৫ আশুনরো
ফ যোঙ্গোভোটিো (দুগ ডোপুয), পূফ ড দযপুয, 

শ্রীখনন্ডো

জভো: নফল্লোর জোতন, উ : কৃনল 

অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ, োবোয ০১৯১৮৯২৪৫০৭

৩৬ ৩৬ আশুনরো জগৎনযপুয, ফোোইদ
জভো: ভোসুদ আরী, উ : কৃনল 

অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ, োবোয ০১৯১২৪৪৮৮৩৭

৩৭ ৩৭ আশুনরো

সুজোফোদ, চোনগাঁ, নভতযয চোনগাঁ-২৫৪, 

োধুোো, ফ োোগাঁ, যস্দপুয, 

আটিচাঁদগো, জছোট কোকয, চক ফোোইদ 

দনিণ

জভোোঃ োননুয যভোন, নডই, 

এনএইচনড
কোোমে, ফগুো

৩৮ ৩৮ আশুনরো
ফ আশুনরো অং-১ (আশুনরো গ্রোতভয 

দনিণ অং)

 জভো: জভোজোতের ক, উ : 

কৃনল অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ, োবোয ০১৭১০৮২৫৬৭৫

৩৯ ৩৯ আশুনরো
ফ আশুনরো অং-১ (আশুনরো গ্রোতভয 

উত্তয অং  টঙ্গোফোন গ্রোভ)

জভোো: জোোনোযো আক্তোয,  উ 

: কৃনল অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ, োবোয ০১৯২২৪৪৭৯৫২

৪০ ৪০ োথোনরো
োটুবোঙ্গো, োথোনরো, করোফোন, 

ফোগধননো, ধননো  োফোযন
জভোোঃ যোতদুর ইরোভ, জজ.এ.এ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জফো, োফনো
০১৭১২-৭৮৭৭১৬

৪১ ৪১ োথোনরো কুযগাঁ জভো: আতোউয যভোন, নযদ ডক
উতজরো ল্লী উন্নন অনপ, 

োবোয
০১৭১৬৫৯৪৫৫৭

৪২ ৪২ োথোনরো

টোকসুয, উত্তয যোভচন্দ্রপুয, টোনট্টফোন, 

আগরো, জনোযনরো, চোনযগাঁ চোকরোগাঁ, 

াঁচ ঘুঘুনদো, ঘুঘুনদো, নফফনযর (ভতনোয)

জভো: আক্তোয জোতন, নপল্ড 

কোযী

উতজরো ল্লী উন্নন অনপ, 

োবোয
০১৮২৯১৫৫৭৭৩

৪৩ ৪৩ োথোনরো

ফ োনরো, নছটো, দনিণ জেোক, দনিণ 

নন্দুনযো, নডনেযতটক, নদোফোন, 

জগযভো, কীনতড জনোোদ্দো, নভতযতটক, 

জভোনপুয, াঁচুটিো, নিভ দযপুয, 

ন্দ্রী, উত্তয জেোক, উত্তয নন্দুনযো

জভোোঃ নুয আরভ, নডই, এনএইচনড নফগঞ্জ, ফগুো

৪৪ ৪৪ ধোভতোনো

জছোট োইচোইর, ভোইঝোইর, উনোইর, 

ধোভতনো, জদফদোো, সুফন্দী, জদতযো, 

কভরোন

মুোনদ্দক যকোয, জেনডট অনপোয
উতজরো মৄফ উন্নন অনপ, 

োবোয
০১৭৮১৪৮৬৪৪২

৪৫ ৪৫ ধোভতোনো
নরোভ, নরোভ ফোগফোন, ফাঁফোন, 

এনোততপুয

জভোো: নোজভো আক্তোয, উ: : 

কৃনল অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ, োবোয ০১৭১৫১০৯২২৯

৪৬ ৪৬ ধোভতোনো রো ফোন অং-১ (রোফোন গ্রোভ)
জভোোঃ ভোসুভ জোতন, নডই, 

এনএইচনড
োজোোনপুয, ফগুো

৪৭ ৪৭ ধোভতোনো
রো ফোন অং-২ (জডন্ডোফয গ্রোতভয 

অং)
জভো: ভনউয যভোন, প্রধোন নিক নযনধযো যকোনয প্রো: নফদ্যো: ০১৭১২০০০৮১১

৪৮ ৪৮ ধোভতোনো
রো ফোন অং-৩ (জডন্ডোফয গ্রোতভয 

অং)

আব্দু োভোদ, জেনডট 

সুোযবোইোয

উতজরো মৄফ উন্নন অনপ, 

োবোয
০১৭১১১৫৫০৫৮

৪৯ ৪৯ ধোভতোনো ফোইরোইর অং-১ (ফোইরোইর গ্রোভ)
জভোো: নুযজোোন খোতন, উ: : 

কৃনল অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ, োবোয ০১৮১২১৩০৬৬৩

৫০ ৫০ ধোভতোনো ফোইরোইর অং-২, (দনিণ গোজীযচট গ্রোভ
োতজদ আরী ভন্ডর, প্রধোন 

নিক
করভো যকোনয প্রো: নফদ্যো: ০১৭১৯৯৭৮১২১

৫১ ৫১
ধোভতোনো 

ইউননন

ফোইরোইর অং-৩, (দনিণ গোজীযচট 

গ্রোভ)

জভোো: আতভনো আক্তোয, উ: : 

কৃনল অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ, োবোয ০১৭২৫১০৩৫০৩

৫২ ৫২ ধোভতোনো ফোইরোইর অং-৪, (উত্তয গোজীযচট গ্রোভ)
জভো: নজরুর ইরোভ, উ: : 

কৃনল অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ, োবোয ০১৯৩৮৮২১২৬২

৫৩ ৫৩ ধোভতোনো ফোইরোইর অং-৫, (উত্তয গোজীযচট গ্রোভ)
জভোোঃ োোন নপউর কনফয, 

নডই, এনএইচনড
জোনোতরো, ফগুো

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৫৪ ৫৪ ধোভতোনো
গণক ফোন অং-১ (ভধুপুয, পোযম্ননগয, 

নতন নগয, গণকফোন)

জভো: ভনদুয যভোন, উ: : 

কৃনল অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ, োবোয ০১৮১৮৭৫২৬৯৯

৫৫ ৫৫ ধোভতোনো গণক ফোন অং-২ (বোদোইর গ্রোতভয অং)
জভোোঃ আব্দু োরোভ, জেনডট 

সুোযবোইোয

উতজরো মৄফ উন্নন অনপ, 

োবোয
০১৭১২৪৫৮৮৯৬

৫৬ ৫৬ ধোভতোনো গণক ফোন অং-৩ (বোদোইর গ্রোতভয অং)
জভোো: োযনভন আক্তোয, 

উ::কৃনল অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ, োবোয ০১৭৪৪৮৬৯২৪২

৫৭ ৫৭ ধোভতোনো গণক ফোন অং-৪ (শ্রীপুয গ্রোতভয অং)
জভো: আব্দুর কোতদয, উ: : 

কৃনল অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ, োবোয ০১৭১৮৩৮৩৪৩০

৫৮ ৫৮ ধোভতোনো
গণক ফোন অং-৫ (শ্রীপুয গ্রোতভয অং+ 

োফনোযতটক)

জভো: নজরুর ইরোভ, ইউননন 

ভোজকভী

উতজরো ভোজতফো অনপ. 

োবোয
০১৬৮০৯৯৩৯৬৭

৫৯ ৫৯ ইোযপুয পূফ ড নযনংপুয, নজযোফ
জভোল্লো এতছভ আরী, কোযী 

নযদ ডক

উতজরো ভফো অনপ, 

োবোয
০১৭১৬২১৩৮৯১

৬০ ৬০ ইোযপুয ধনোইদ, তোজপুয, ভতনোতভত্নো
ভনরন চন্দ্র যকোয, কোযী 

নযদ ডক

উতজরো ভফো অনপ, 

োবোয
০১৭১২৫৬৩৫৮৯

৬১ ৬১ ইোযপুয
ততফপুয, োতোইকোনন্দ, ইচযোকোনন্দ, 

যম্নপুয,নফঘৎনট্ট

জভোোঃ যোনপউর োোন, নডই, 

এনএইচনড
নন্দীগ্রোভ, গোজীপুয

৬২ ৬২ ইোযপুয
নদোখোনর অং-১ (নচেোইর গ্রোভ, 

জোভগো গ্রোভ

জভো: নপ আকফয, কোযী 

নযদ ডক

উতজরো ভফো অনপ, 

োবোয
০১৭৮৬০৯২৯১৯

৬৩ ৬৩ ইোযপুয
নদোখোনর অং-২ (নদোখোনর, জগোযোট, 

জগোভোইর, বুনোো, জফযন)

জভো: ফোদুয যভোন, কোযী 

নযদ ডক

উতজরো ভফো অনপ, 

োবোয
০১৯২৪৯৭৫৪২০

৬৪ ৬৪ নমুনরো

তনোটি, জছোটোোগাঁ, ফোউননো, 

বোটিোকোনন্দ, নোরস্দোতোরস্দো, গোজীফোন, 

নননিভত্নপুয, খোযকতযশ্বযী, ব্রোহ্মকতযশ্বযী, 

গণকোো, দনিণ নমুনরো, োভস্দোো, 

মোেোফোী

জভো: আব্দুর োনভদ জদোন, 

ইউননন ভোজকভী

উতজরো ভোজতফো অনপ, 

োবোয
০১৭১২৫১৮৩২৭

৬৫ ৬৫ নমুনরো ফোযইোো, কনফযপুয, ফোইদগাঁ
এএভ পজমের ক, উ: : 

কৃনল অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ, োবোয ০১৭১৪৫৬১৭৯০

৬৬ ৬৬ নমুনরো
দনিণ যোঙ্গোভোটিো, জগোোইরফোন, যনস্থর, 

কোকচয, চোনঙ্গযনদো

জভো: আযপোন আরী খোন, 

উ: : কৃনল অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ, োবোয ১৭১৫৭৪৩৫০৯

৬৭ ৬৭ নমুনরো তটঙ্গযী, জছোট কোউন্দনো, ফোযর
জভোো: জনরভো জফগভ, উ: : 

কৃনল অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ, োবোয ০১৫৫২৩৭৭০৩৭

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১

ধোভযোই 

জৎযবো-োড ড 

১,২,৩

ধোভযোইতৎযবো-োড ড ১,২,৩
জভোোঃ আবুর কোরোভ আজোদ, উ-

োঃ কৃনল কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ, ধোভযোই ০১৭১০ ৬৮৬৩৪০

২ ২

ধোভযোই 

জৎযবো-োড-

৪-৬

ধোভযোই জৎযবো-োড-৪-৬ জভোোঃ োরুন-অয যনদ, জজ এ এ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ধোভযোই।
০১৭৬৩-৭৫৩৮৮৮

৩ ৩

ধোভযোই 

জৎযবো-োড-

৭-৯

ধোভযোই জৎযবো-োড-৭-৯
জভোোঃ আজভর জোতন, উ 

.কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

ধোভযোই।
০১৯৩৮-৮২৩৫১

৪ ৪ আভতো ইউননন আভতো ইউননন
জভোোঃ নদুল্লো, উ-োঃ কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

ধোভযোই।
০১৯৩৮-৮২১৩৬৩

(২) উতজরো : ধোভযোই - (জজোন ংখ্যো-২১)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৫ ৫ ফোইোকোন্দো ফোইোকোন্দো ইউননন
জভোোঃ জভপতো উদ্দীন, উ-োঃ 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

ধোভযোই।
০১৭১৭-২২২৬৬৭

৬ ৬ ফোনরো ফোনরো ইউননন
 জভোোঃ আব্বো উদ্দীন, উ-োঃ 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

ধোভযোই।
০১৯২৭-৭৫৩৩৫৮

৭ ৭ বোোনযো বোোনযো ইউননন
 আভজোদ জোতন, উ-োঃ কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

ধোভযোই।
০১৭০৩-৩৪২৭৬৩

৮ ৮ জচৎোট জচৎোটি ইউননন
জভোোঃ নদুল্লো কোোয, উ োঃ 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

ধোভযোই।
01716-592391

৯ ৯ ধোভযোই ধোভযোই ইউননন
জভোোঃ আব্দুয যভোন, উ-োঃ 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

ধোভযোই।
০১৭১৬-৯৪৭২২৬

১০ ১০ গোংতগোটিো গোংগুটিো ইউননন
জভোোঃ নযোজুর ইরোভ, উ-োঃ 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

ধোভযোই।
০১৮১৭-৫৩২৪৮৭

১১ ১১ মোদফপুয মোদফপুয ইউননন
জভোোঃ নভজোনুয যভোন, উ-োঃ 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

ধোভযোই।
০১৭২৪-২১১৫২৭

১২ ১২ কুল্যো -১

জকনরো, রোসোকুন্ড, ফচন্দ্রোইর, কুল্লযো, 

ফোোইর, ইভোভগোঙ্গুনর,

জদনরগনঙ্গইর, খোতযো, কুন্ডতখোরো, 

নগযকোত, ফোঘোযন, কোতযফোনরো

জভোোঃ নভনোজ উনদ্দন, উ 

.কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

ধোভযোই।
০১৭২৬-১৫৭৭৫৫

১৩ ১৩ কুল্যো-২

জপোড ডনগয ২ খন্ড, ফযদোইর, জচৎটোইর, 

ফকুনোযো, ফযোককয, ননত,

োল্লী, ফোযোইল্লো, কোকনোইর, ফোীগাঁ, 

নিভ, োচনো, ফোীগাঁ পূফ ড, স্তোপুয, 

ভোমুযো, ভোখুনরো

রো চন্দ্র যকোয, নড ই 
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ধোভযোই।
০১৭২৩-৯৯০৩৬৩

১৪ ১৪ কুশুযো কুশুযো ইউননন
জগোনফন্দ চন্দ্র নকদোয, উ-োঃ 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

ধোভযোই।
০১৭৩৩-১৪৯৯২৬

১৫ ১৫ নোন্নোয নোন্নোয ইউননন
সুফর চন্দ্র তযপদোয, উ..কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

ধোভযোই।
০১৭১৩-৫৪৫৩৮০

১৬ ১৬ জযোোইর জযোোইর ইউননন
জভোোঃ জভোকতরসুয যভোন, উ-

োঃ কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

ধোভযোই।
০১৮১৭-০৬৫২৩১

১৭ ১৭ োতনোো োতনোো ইউননন
জভোোঃ আবুর কোতভ, উ .কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

ধোভযোই।
০১৭১৬-৮১৬৭৭৩

১৮ ১৮ জোভবোগ জোভবোগ ইউননন
জভোোঃ োইদুয যভোন, উ .কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

ধোভযোই।
০১৯৩৮-৮২১৩৮০

১৯ ১৯ সুোপুয সুোপুয ইউননন
জভোোঃ নুরুজ্জোভোন খোন, উ 

.কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

ধোভযোই।
০১৭১৬-৩৭৮২১০

২০ ২০ সুনতোো-১

নন্দুনরো, ফযটিো,জছোটকোরোভপুয, 

ফতডোনফর, জচৎনযতভোযো, যোতখোরো, নগাঁ 

োটি, গনরবোঙ্গো, দনিন নফপুয, কল্যোনপুয

নযততোল নফশ্বো, উ .কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

ধোভযোই।
০১৭১২-৯৯৯৬২০

২১ ২১ সুনতোো-২

জফনরশ্বয, দনয জফনরশ্বয, নফর জকনষ্ট, দনিন 

নগাঁ, ফোথরী, সুনতোো, ফোনরথো, 

শ্রীযোভোপুয

এ.জক.এভ োইপৄর ইরোভ, উ-

োঃ কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

ধোভযোই।
০১৯৩৮-৮২১৩৫৮

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ মযতপুয
আরগী, চযনোযোনপুয, 

জোগরোগনত,জগন্নোতপুয, ভোননকনগয

নতযো অয যভোন, নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

নঝকযগোছো, মতোয

(৩) উতজরো : জকযোনীগঞ্জ - (জজোন ংখ্যো-৪০ )

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

২ ২ মযতপুয মযতপুয
ভনপজুর ইরোভ, উকোযী 

কৃনল কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ ০১৮৩২৩০০১১৯

৩ ৩ করোনতো
আনদপুয,আকছোইর, আরীনগয, 

ফোইরো,ফোনযরগণোোট ড, জফরনো,বোন্ডোযতখোরো
জনরুর ইরোভ, কোযী নিক তোতরপুয আদ ড উচ্চ নফদ্যোর ০১৮১১১৩২৬৪৯

৪ ৪ করোনতো

চযচোভোযদো, পততনগয, তজকনপুয, 

করোনতো, খোোকোনন্দ, মুন্পীতনোোদ্দো, 

নোগো, নোনজযপুয, নহুনচয, যপুয, 

জরনো, সুফন ডসুয

জভোস্তোনপজুয যভোন , উ োঃ 

কৃনল কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ ০১৭৩১৯৫৯৭৬৬

৫ ৫ তোযোনগয

ফজনগয, ফভতনোনযো, ফককোনন্দ, 

ফোনরগো, জফউতো, চনন্ডপুয, 

নযোজনগয, জদউনর, জছোটভতনোনযো, 

দ.ফোতযচয

আভোন উল্লো, নএ (জগোনীতো 

কোযী)
উতজরো ননফ ডোী অনপ ০১৯১৮৯৬৮৩১৯

৬ ৬ তোযোনগয
ঘোটোযচয, কোনযো, নটোচোকো, যোোতো, 

নোনর, তোযোনগয, উরটো, ফোতযচয
নফউটি আক্তয, এআই

উতজরো নযংখ্যোন অনপ 

কোম ডোর,
০১৯১১২০৯৫৯৪

৭ ৭ োক্তো
ফরতো, ফনকোনযতটোরো, বোযোনরো, 

নফযকতর, কোকোনরো, নোগদো, ভোরঞ্চ

জভো: আবু োননপ , রোইতব্রযী 

অনপোয
নযকল্পনো ভন্ত্রণোর ০১৮১৮৪৮০১৯৭৭

৮ ৮ োক্তো ভতধ্যযচয, নোনোনদ, োক্তো জোোনোযো জফগভ, কোযী নিক াঁচতদোনো উচ্চ নফদ্যোর ০১৮১৭৫২০৯৮৮

৯ ৯ োক্তো আটি
আনজজুর ক,  কোতরোগ্রোপোয 

(অফয)
নফনফএ ০১৮১৬৩৪৬১৩২

১০ ১০ জযোনতপুয ধভ ডপুয, জভোগোযচয ভোজোহুরুর ক, কোযী নিক চনন্ডপুয : প্রো: নফ: ০১৭১১১২৪৮১৬

১১ ১১ জযোনতপুয জোনোকোন্দো, জযোনতপুয
ইউসুপ আরী ,জফতটতযনোনয নপন্ড 

কোযী
উতজরো প্রোণী পদ দপ্তয ০১৭৩৯১৭৭৮১১

১২ ১২ ফোস্তো
ফোঘোশুয, ফোস্তো, জফোোনর, চযকুতন্ডনরো, 

ধননোসুয, ধীতপুয, কোনজযগোওঁ
জভো: ডোনরভ নভো উতজরো ননফ ডোচন অনপ

১৩ ১৩ ফোস্তো চযগরগনরো জভো:ীদুর ইরোভ,োট ড মুদ্রোিনযক উতজরো নযলদ ০১৮১৭১১৩০৯১

১৪ ১৪ কোনরন্দী আতোসুয, ফনযসুয, ব্রোহ্মোননকত্তো
জভো: ইউসুপ, নোনজয কোভ 

কযোনোয
উতজরো ননফ ডোী অনপ ০১৭১৭১৯৯১৭৬৪

১৫ ১৫ কোনরন্দী গদোযফোগ, জগোকোয, কোনরনন্দ ননমেপো ইোনভন মুনক্ত, এপ নফআযনডনফ ০১৭১৬৭৫৮৬২৪

১৬ ১৬ নজননজযো ডোকোযো ভোসুভ আরভ, ভোঠ ংগঠক নফআযনডনফ ০১৯১৩০৫২৬৮০

১৭ ১৭ নজননজযো যসুরপুয, ভোন্দোইর অং নযোজুর ক, ভোঠ ংগঠক নফআযনডনফ ০১৭১১২৪৪৪৩৫

১৮ ১৮ নজননজযো ভোন্দোইর অং  জভো: পখরুর আযোপ, ইউনডএ উতজরো নিো অনপ

১৯ ১৯ নজননজযো ভোন্দোইর অং জভো: োীন নভো, অনপ কোযী
উতজরো জনস্বোস্থয প্রতকৎরী 

অনপ
০১৯১৭৫২১১২৭

২০ ২০ নজননজযো নজনঞ্জযো ননযঞ্জন জঘোল , নোফ যিক উতজরো প্রতকৎরী অনপ

২১ ২১ নজননজযো নজনঞ্জযো
আবূর কোতভ খন্দকোয, ভোঠ 

ংগঠক
নফআযনডনফ ০১৫৫২৩৬৫৫১০

২২ ২২ আগোনগয চুনকুটিো
সুীর চন্দ্র যকোয, জজএএ, 

জকযোণীগঞ্জ, ঢোকো
নযংখ্যোন বফন ০১৮১৮-৭৯৪ ১৫১

২৩ ২৩ আগোনগয নজনঞ্জযো অং
জভোোঃ নফল্লোর জোতন, নডই, 

জকযোণীগঞ্জ, ঢোকো
উতজরো নযংখ্যোন কোম ডোর ০১৯৫৩-০৪০ ৭৭৭

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

২৪ ২৪ আগোনগয কোঠনযো পূফ ড, পূফ ড আগোনগয
তোনযকুর ইরোভ, উকোযী 

কৃনল কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ ০১৭১৬০৭৬৪২৪

২৫ ২৫ সুবোঢযো চুনকুটিো আ: যভোন, গোড ড
উতজরো ভোধ্যনভক নিো 

অনপ
০১৭৩২১৩৯৫৯২

২৬ ২৬ সুবোঢযো চুনকুটিো
জখ জগোরোভ আজভ, নোফ 

কোযী
নফআযনডনফ ০১৭১১৬৬৬০৬০

২৭ ২৭ সুবোঢযো ইকুনযো নভজডো জভোকতছদুর আরভ, অ: : নফআযনডনফ ০১৭১০২৪১৯৩২

২৮ ২৮ সুবোঢযো কোনরগঞ্জ নুয জভোোেদ, ন: নিক আব্দুর কোউয়ুভ দোনখর ভোদ্রোো ০১৮২১৬৭০৪০

২৯ সুবোঢযো কোনরগঞ্জ জভো: ীদুর ইরোভ ,খরীপো নফআযনডনফ ০১৭২৭২৬২৮৭৩

৩০ ৩০ সুবোঢযো নভতযযফোগ
জভোোঃ জভোখতরছুয যভোন, নডই, 

এনএইচনড

জজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ফগুো

৩১ ৩১ সুবোঢযো নভতযযফোগ জরোর উনদ্দন ন:য: নফআযনডনফ ০১৭১২২০৫৫৩৮৭

৩২ ৩২ সুবোঢযো নভতযযফোগ এভদোদুর জোতন ভোঠ ংগঠক নফআযনডনফ ০১৯১৫৮২৩৮৫১

৩৩ ৩৩ সুবোঢযো োনোফোদ ভোসুদ আরভ, ভোঠ ংগঠক নফআযনডনফ ০১৯১৩০৫২৬৮০

৩৪ ৩৪ শুবোঢযো শুবোঢযো আবুর ফোোয , অনপ কোনয উতজরো প্রোণী পদ দপ্তয ০১৭৪২০৭৭৬২৬

৩৫ ৩৫ শুবোঢযো শুবোঢযো নোতনরুর ইরোভ, এআযনড  নফআযনডনফ ০১৫৫২৪৪৬৮৩

৩৬ ৩৬ জতঘনযো আব্দুল্লোপুয, ফোকঘয
জীফন নফশ্বো, আইনটি 

জটকনননোন
উতজরো ননফ ডোী অনপ ০১৭২৮৭৯৯৬৬২

৩৭ ৩৭ জতঘনযো
জফোযো, ভনজদ জফোযো, জনোোযদ্দো, 

নিভনদ, পূফ ডনদ, জতঘনযো
নদরী যোকয , ন:কোযী উতজরো নিো অনপ ০১৮৭৪০৭১৪৭৫

৩৮ ৩৮ জকোন্ডো
আইন্তো, আযোকুর, অষ্টতকোনো, ফোনজকুন্ডো, 

ফোক্তো, বফোননগঞ্জ

কোউোয জোতন, উকোযী কৃনল 

কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ ০১৭১১২৬৬২১৮

৩৯ ৩৯ জকোন্ডো

ফীযফোকঘয, ব্রোহ্মনগোওঁ, চন্দ্রভোধফ, চযফোক্তো, 

চয আরীনগয, চয ংোযনদ, চয শ্রীযনদ, 

দোনোনগয, দরপুয, জদোতরশ্বয, জগোনোকোন্ডো, 

োজোনযফোগ, জোনজযো

আ: যভোন, উকোযী কৃনল 

কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ ০১৭২৬৩৪০৭৪৫

৪০ ৪০ জকোন্ডো
কোটুোইর, জকোন্ডো, ভটফোন, োনগোওঁ, পূফ ড 

ফোকঘয, উতযোইর, োযোইর

এভদোদুর ক যকোয, ভোঠ 

ংগঠক
নফআযনডনফ ০১৯১৫৮২৩৮৫১

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ করোতকোো কতরোতকোো ইউননন জভোো: পজতর এোয আরী, অ:  উতজরো ননফ ডোী অনপ ০১৯২২৩৪০৪৩০

২ ২ জকৃষ্ণপুয জকৃষ্ণপুয ইউননন জভো: আনক তোমেকদোয, নএ উজরো নযলদ ০১৮১৩৬০১৭৪৮

৩ ৩ নকোীোো নকোীোো ইউননন
জভো:নরোকত আরী, উ: জজ: : 

নিো অনপোয
উজরো নিো অনপ ০১৭১০০০১৫৯৮

৪ ৪ ফোরুোখোরী ফোরুোখোরী ইউননন জভো: জোনকয জোতন, নযদ ডক
একটি ফোন একটি খোভোয 

প্রকল্প
০১৭২৩৮৬৩৭৯১

৫ ৫ ননশ্রী ননশ্রী ইউননন জভো: আব্দু োরোভ, োটি ড: : উতজরো ননফ ডোী অনপ ০১৯১৬০৪৬৬১৬

৬ ৬ ফোন্দুযো ফোন্দুযো ইউননন জভো: অনরউয যভোন, অ: : নফআযনডনফ ০১৯১৮৭১৭৪২৬

৭ ৭ মন্ত্রোইর মন্ত্রোইর ইউননন জভো: নযোজুর ক, উ: : উতজরো কৃনল অনপ ০১৯২১১৪৭২০৯

(৪) উতজরো : নফোফগঞ্জ - (জজোন ংখ্যো- ১৪)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৮ ৮ তকরোইর তকরোইর ইউননন নপকুর ইরোভ, োটি: : উতজরো ননফ ডোী অনপ ০১৯২১০৪৯২৪৬

৯ ৯ জোল্লো-১
আজগযো, আনো, ফোরুকোন্দো, দত্তকোন্দো, 

জকোন্ডো, খোটিো
জভো: ইউছুপ আরী ভীয, ভন্বকোযী

একটি ফোন একটি খোভোয 

প্রকল্প
০১৭১২১৬৫৮৭৪

১০ ১০ জোল্লো-২

কুভোনর, ভনলনদো, 

োনতরঝঁ,নংো,নংতজোয,জোল্লো, 

উরোইর

জভো: ভোসুদ আরভ, নযদ ডক
একটি ফোন একটি খোভোয 

প্রকল্প
০১৯১৯৫৩৫৮২৩

১১ ১১ ফোহ্রো ফোহ্রো ইউননন
জভো: আনভরুর ইরোভ, উ: : 

কৃনল অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ

১২ ১২ ফক্সনগয ফক্সনগয ইউননন
জভো: জভোোযযপ জোতন, উ: : 

কৃনল অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ ০১৮২২১৪৪০৪৫

১৩ ১৩
গোনরভপুয  

আগরো
গোনরভপুয  আগরো ইউননন

জভো: ফজমেয যনদ, উ: : কৃনল 

অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ ০১৯১২৬২৩১৬৮

১৪ ১৪ চূোইন চুোইন ইউননন এ এভ নগো উনদ্দন, জএএ নযংখ্যোন অনপ ০১৮১৯১৬৫৪০৭

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ জৎযবো ১-৫
জভো: ভোমুনুয যনদ, জেনডট 

সুোযবোইজোয
মৄফ উ: অনপ ০১৯৪৩-৩৯৬৮৫০

২ ২ জৎযবো ৬-৯
জভো: অনরউর ক, জেনডট 

সুোযবোইজোয
মৄফ উ: অনপ ০১৭১০-৯২৬৪৬৯

৩ ৩ মুকসুদপুয মুকসুদপুয ইউননন জভোোঃ জপোযকোন আতেদ, টিএ
জজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ঢোকো
০১৭১২৩০৮৮০৭

৪ ৪ নোনযো-১ ঝননক, ভোনরকন্দো, নমুনরো, োন এভ. আকযোমুন জনছো, এআই,
নযংখ্যোন অনপ,জদোোয, 

ঢোকো
০১৮৫৪-৫৪৬৯৬০

৫ ৫ নোনযো-২ জভঘুরো, নোনযো, নোনযো জজোোয, োতনবটো জভো: জভোযতদ আরভ, এ.এ.এ. কৃনল অনপ ০১৭১৮-৬০৩৩৩৬

৬ ৬
নফরোপুয  

নোফোন
নফরোপুয  নোফোন ইউননন

জভো: ইব্রোনভ গোজী, ইউননন 

ভোজকভী
ভোজতফো অনপ ০১৮১২-২৯৮২১০

৭ ৭ কুসুভোটি কুসুভোটি ইউননন জভো: নজরুর ইরোভ, এ.এ.এ. কৃনল অনপ ০১৭৬৬-৯৫০১৬৭

৮ ৮ ভোমুদপুয ভোমুদপুয যনন চন্দ্র সূেধয, নডই
নযংখ্যোন অনপ,জদোোয, 

ঢোকো
০১৭৩১-৩৮৫০৯১

৯ ৯ যোইোো যোইোো জভো: আ: জনরভ, এ.এ.এ. কৃনল অনপ ০১৮১৭-৬০০৮৫৯

১০ ১০ সুতোযোো সুতোযোো জভো: ভোমুন জোতন, : নযদ ডক ভফো অনপ ০১৭১৫-৭৯৯০৭৯

(৫) উতজরো : জদোোয - (জজোন ংখ্যো-১০)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং

ইউননয়ন/ওয়োড ড উজজরো/থোনো

১ ইযোত তোনপয়ো ইরোভ ঊনভ নযংখ্যোন তদন্তকোযী FA & MIS উইং ১
ওয়োড ড নং ৪৩(পুযোতন)  ৩০ 

(নুতন) অং
আদোফয

২ মমাোঃ নুরুল ইসলাম মে এস এ আদাবর, ঢাকা ২
ওয়োড ড নং ৪৩(পুযোতন)  ৩০ 

(নুতন) অং
আদোফয

৩ োভছুনিন আোম্মদ এআই কনিউটোয উইং ৩
ওয়োড ড নং ৪৩(পুযোতন)  ৩০ 

(নুতন) অং
আদোফয

৪ জভো: আনতকুর ইরোভ, ইনুভোজযটয এনিকোরচোয উইং ৪
ওয়োড ড নং ৪৩(পুযোতন)  ৩০ 

(নুতন) অং
আদোফয

৫ জভোোঃ আর-আনভন অনপ কোযী
জজরো নযংখ্যোন অনপ, 

কুনিিোভ (ংমৄনিজত)
৫

ওয়োড ড নং ৪৩(পুযোতন)  ৩০ 

(নুতন) অং
আদোফয

৬ নুরুর আনভন জচৌধুযী এ.আই কনিউটোয উইং ৬
ওয়োড ড নং ৪৩(পুযোতন)  ৩০ 

(নুতন) অং
আদোফয

৭ আকললমা আক্তার  মেএসএ মমাহাম্মদপুর, ঢাকা ৭
ওয়োড ড নং ৪৩(পুযোতন)  ৩০ 

(নুতন) অং
আদোফয

৮ জফগভ োফনযনো যভোন কনিউটোয অোজযটয ইন্ডোনি এন্ড জরফোয উইং ৮
ওয়োড ড নং ৪৩(পুযোতন)  ৩০ 

(নুতন) অং
আদোফয

৯ খান সলিকুল ইসলাম মেএসএ মসন্সাস উইং ৯
ওয়োড ড নং  ৪৬(পুযোতন)  

৩৩(নুতন) অং
আদোফয

১০ মমাোঃ মলনর আহমমদ মেএসএ বাড্ডা, ঢাকা ১ ওয়োড ডোঃ ১৭(অং) ফোড্ডো

১১ নদরী কুভোয জচৌধুযী এআই এনিকোরচোয উইং ২ ওয়োড ডোঃ ১৭(অং) ফোড্ডো

১২ সুব্রত ভন্ডর নডইও
উজজরো নযোঃ অনপ, 

নোনজযপুয, নজযোজপুয
৩ ওয়োড ডোঃ ১৭(অং) ফোড্ডো

১৩ জভোোঃ জভজফোহ্উর আরভ নডইও
উজজরো নযোঃ অনপ, 

জরোোগিো, নিোইর
৪ ওয়োড ডোঃ ১৭(অং) ফোড্ডো

১৪ জযোনজনো আপজযোজো োওয়ো নযংখ্যোন তদন্তকোযী FA & MIS উইং ৫ ওয়োড ডোঃ ২১ (অং) ফোড্ডো

১৫ জভোোঃ যোনজফ জোজন নডইও
উজজরো নযোঃ অনপ, দয, 

নিোইর
৬ ওয়োড ডোঃ ২১ (অং) ফোড্ডো

১৬ জভোোঃ জোনদউর োোন নডই/নও জন্সো উইং ৭ ওয়োড ডোঃ ২১ (অং) ফোড্ডো

১৭ ননোয ভন্ডর নডইও
উজজরো নযোঃ অনপ, শ্রীপুয, 

ভোগুযো
৮ ওয়োড ডোঃ ২১ (অং) ফোড্ডো

১৮ জভোোঃ আবু ফকয নিীক নডইও
উজজরো নযোঃ অনপ, 

দোমুিহুদো, চুয়োডোঙ্গো
৯ ফোড্ডো ইউননয়ন (অং-১) ফোড্ডো

১৯ জভো: ভোইন উনিন  এ আই FA & MIS উইং ১০ ফোড্ডো ইউননয়ন (অং-২) ফোড্ডো

২০ জভোোঃ ভোফুজুয যভোন নডইও
উজজরো নযোঃ অনপ, দয, 

চুয়োডোঙ্গো
১১ ফোড্ডো ইউননয়ন (অং-৩) ফোড্ডো

২১ এ নফ এভ োইদুর ইরোভ নডইও
উজজরো নযংখ্যোন অনপ, 

আরভডোঙ্গো, চুয়োডোঙ্গো
১২ ফোড্ডো ইউননয়ন (অং-৪) ফোড্ডো

২২ এ কে এম আশেে এলাহী এসআই ইন্ডাস্ট্রি এন্ড কলবার উইং ১৩ ফোড্ডো ইউননয়ন (অং-৫) ফোড্ডো

 ফতডভোন কভ ডস্থরদফীজজোনোর অনপোজযয নোভ

জজরো 

জজোন 

ক্রনভক

(৭) ঢোকো উত্তয নটি কজ ডোজযন

শুভোনযজত ননজয়োনজত কভ ডস্থর

        



জজোন নং

ইউননয়ন/ওয়োড ড উজজরো/থোনো ফতডভোন কভ ডস্থরদফীজজোনোর অনপোজযয নোভ

জজরো 

জজোন 

ক্রনভক

শুভোনযজত ননজয়োনজত কভ ডস্থর

২৩ জভোোঃ ইখওয়োন উিীন নডইও
উজজরো নযোঃ অনপ, জীফন 

নগয,  চুয়োডোঙ্গো
১৪ ফোড্ডো ইউননয়ন (অং-৬) ফোড্ডো

২৪ দীশেে চন্দ্র রায় এসআই েস্ট্রিউটার উইং ১৫ ফোড্ডো ইউননয়ন (অং-৭) ফোড্ডো

২৫ তুপোন োরদোয নডইও
উজজরো নযোঃ অনপ, 

অবয়নগয, মজোয
১৬ ফোড্ডো ইউননয়ন (অং-৮) ফোড্ডো

২৬ খন্দকার আখতারুজ্জামান এসআই ন্যাশনাল একাউলটং উইং ১৭ বোটোযো ইউননয়ন (অং-১) ফোড্ডো

২৭ জভো. ভোনদুর ইরোভ নডইও
উজজরো নযংখ্যোন অনপ 

,গোংনী, জভজযপুয
১৮ বোটোযো ইউননয়ন (অং-২) ফোড্ডো

২৮ মমাোঃ মখারমশদ আলম এসআই এলিকালচার উইং ১৯ বোটোযো ইউননয়ন (অং-৩) ফোড্ডো

২৯ জভো. োইদউজজোভোন নডইও
উজজরো নযংখ্যোন অনপ 

,জভজযপুয দয, জভজযপুয
২০ বোটোযো ইউননয়ন (অং-৪) ফোড্ডো

৩০ মমাল্লা আবুল বাশার লিইলসও ন্যাশনাল একাউলটং উইং ২১ বোটোযো ইউননয়ন (অং-৫) ফোড্ডো

৩১ জভো.  জফনজীয আজভদ নডইও
উজজরো নযংখ্যোন অনপ 

,মুনজফনগয,জভজযপুয
২২ োতোযকুর ইউননয়ন ফোড্ডো

৩২ জভোছো. নোনজপো খোতুন নডইও
জজরো নযংখ্যোন অনপ 

,জভজযপুয
২৩ জফযোইদ ইউননয়ন ফোড্ডো

৩৩ সুনীল চন্দ্র প্রামালিক এসআই FA & MIS উইং ১

ওয়োড ডোঃ ০১(অং), উত্তযো 

জক্টয-১ (অং), ৯৮ 

ংযনিত এরোকো ও 

নফভোনফন্দও এফং দনিণখোন 

ইউননয়ন (অং)

নফভোন ফন্দয

৩৪ জভোোঃ আরতোপ জোজন ইউ.এ.ও (অফোঃ)
উজজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জফতোগী, ফযগুনো
১ ওয়োড ডোঃ ১৫(অং) কযোন্টজভন্ট

৩৫ মমাোঃ ইরিান আলী মেএসএ কযাটনমমট,ঢাকা ২ ওয়োড ডোঃ ১৫(অং) কযোন্টজভন্ট

৩৬ জভোোঃ জগোরোভ জভোস্তপো উচ্চভোন কোযী FA & MIS উইং ৩ ওয়োড ডোঃ ১৫(অং) কযোন্টজভন্ট

৩৭ জভোোঃ আপজোর জোজন নডইও
উজজরো নযোঃ অনপ, 

নদঘনরোয়ো, খুরনো
৪

ওয়োড ডোঃ ১৫(অং),  ৯৮ 

ংযনিত এরোকো
কযোন্টজভন্ট

৩৮ জভো: ভননয জোজন নডনডও এনিকোরচোয উইং ১
ওয়োড ডোঃ৪৭ (পুযোতন) ৩৪ 

(নুতন)  (অং)
ধোনভনন্ড

৩৯ জভোোঃ আব্দুর ওোফ নোঃ নকোনফদ (অফোঃ) FA & MIS উইং ১ ওয়োড ডোঃ  ৯ (অং) দোরুোরোভ

৪০ এস এম আমনায়ার মহামসন এসআই FA & MIS উইং ২ ওয়োড ডোঃ  ৯ (অং) দোরুোরোভ

৪১ জভোোঃ জগোরোভ জভোস্তপো (৩) এ.আই কনিউটোয উইং ৩ ওয়োড ডোঃ  ৯ (অং) দোরুোরোভ

৪২ সুভোইয়ো তোফোসুভ এ.আই FA & MIS উইং ৪ ওয়োড ডোঃ ১০(অং) দোরুোরোভ

        



জজোন নং

ইউননয়ন/ওয়োড ড উজজরো/থোনো ফতডভোন কভ ডস্থরদফীজজোনোর অনপোজযয নোভ

জজরো 

জজোন 

ক্রনভক

শুভোনযজত ননজয়োনজত কভ ডস্থর

৪৩ জভোোঃ ফজলুয যনদ নোফ যিক এএটিআই ৫ ওয়োড ডোঃ ১০(অং) দোরুোরোভ

৪৪ সয়দ আরী আভজোদ নডইও কনিউটোয উইং ৬ ওয়োড ডোঃ ১০(অং) দোরুোরোভ

৪৫ জফগভ োীনো জফগভ উচ্চভোন কোযী জডজভোিোনপ এন্ড জরথ উইং ৭ ওয়োড ডোঃ ১০(অং) দোরুোরোভ

৪৬ জভোোঃ আবুর জোজন নভয়ো এআই জডজভোিোনপ এন্ড জরথ উইং ১ দোঃ খোন ইউননয়ন (অং) দোঃখোন

৪৭ মমাোঃ হুমায়ুন কবীর মেএসএ কলিউটার উইং উইং ২ দোঃ খোন ইউননয়ন (অং) দোঃখোন

৪৮ মমাোঃ মশখ হালববুর রহমান মেএসএ কলিউটার উইং ৩ দোঃ খোন ইউননয়ন (অং) দোঃখোন

৪৯ জভোোঃ আফদুর ভনতন নডই/নও (নআযএর) জন্সো উইং ৪ দোঃ খোন ইউননয়ন(অং) দোঃখোন

৫০ জভো. আব্দুর আনরভ নডইও জজরো নযংখ্যোন অনপ, কুনিয়ো ৫ দোঃ খোন ইউননয়ন (অং) দোঃখোন

৫১ মমাোঃ ললয়াকত মহামসন এসআই মসন্সাস উইং ৬ দোঃ খোন ইউননয়ন (অং) দোঃখোন

৫২ মাহমুদুল হাসান সম্রাট এসএ
FA & MIS উইং (ংমৄি 

নফবোগীয় নযংখ্যোন অনপ)
৭ দোঃ খোন ইউননয়ন (অং) দোঃখোন

৫৩ মলিজুল ইসলাম এসআই এলিকালচার উইং ৮ দোঃ খোন ইউননয়ন(অং) দোঃখোন

৫৪ নরটন কুভোয ভন্ডর নডইও
উজজরো নযোঃ অনপ, তোরো, 

োতিীযো
৯ দোঃ খোন ইউননয়ন(অং) দোঃখোন

৫৫ মগৌর চন্দ্র সরকার এসআই এলিকালচার উইং ১০ দোঃ খোন ইউননয়ন(অং) দোঃখোন

৫৬ এস এম আকতারুজ্জামান সাট মুদ্রাক্ষলরক কাম লসও এলিকালচার উইং ১১ দোঃ খোন ইউননয়ন(অং) দোঃখোন

৫৭ মমাোঃ আবদুর রব হাওলাদার সাট মুদ্রাক্ষলরক কাম লসও এলিকালচার উইং ১২ দোঃ খোন ইউননয়ন(অং) দোঃখোন

৫৮ জভোোঃ আব্দুর োনরভ এএ কনিউটোয উইং ১ ওয়োড ডোঃ ১৮ (অং) গুরোন

৫৯ মমাোঃ মরোউল কলরম এসআই ইন্ডালি এন্ড মলবার উইং ২ ওয়োড ডোঃ ১৮ (অং) গুরোন

৬০ মমাোঃ ইসারুল হক ইনুমামরটর এলিকালচার উইং ৩ ওয়োড ডোঃ ১৮ (অং) গুরোন

৬১ কােী ইমদাদুল হক এসআই এিএ এন্ড এমআইএস ৪ ওয়োড ডোঃ  ১৯ (অং) গুরোন

৬২ মমাোঃ লোঃফুল কলবর,  এস আই ইন্ডালি এন্ড মলবার উইং ৫ ওয়োড ডোঃ ১৯ (অং) গুরোন

৬৩ মমাোঃ োমহদুল হাসান এসআই মিমমািালি এন্ড মহলথ উইং ৬ ওয়োড ডোঃ  ১৯ (অং) গুরোন

৬৪ কমল কুমার সরকার এসআই ইন্ডালি এন্ড মলবার উইং ৭ ওয়োড ডোঃ  ১৯ (অং) গুরোন

৬৫ এ এ এভ নোজমুজ্জোোন জজ এ এ
যভনো, ঢোকো ংমৄনি 

(কনিউটোয উইং)
৮ ওয়োড ডোঃ ২০ (অং) গুরোন

        



জজোন নং

ইউননয়ন/ওয়োড ড উজজরো/থোনো ফতডভোন কভ ডস্থরদফীজজোনোর অনপোজযয নোভ

জজরো 

জজোন 

ক্রনভক

শুভোনযজত ননজয়োনজত কভ ডস্থর

৬৬ মমাোঃ সাইফুল ইসলাম ইলসএ কলিউটার উইং ৯ ওয়োড ডোঃ ২০ (অং) গুরোন

৬৭ জভোোঃ নজোদুর ইরোভ এআই এলিকালচার উইং ১০ ওয়োড ডোঃ ২০ (অং) গুরোন

৬৮ জভোোঃ ইভোমুর ইরোভ নডইও, এনএইচনড
উজজরো নযোঃ অনপ, 

ভনণযোভপুয, মজোয
১

ওয়োড ডোঃ ৪৬ (পুযোতন)  ৩৩ 

(নুতন)  (অং)
োজোযীফোগ

৬৯ জভো: জহুরুর ইরোভ জজ, এ, এ কনিউটোয উইং ১ ওয়োড ডোঃ ৪ (অং) কোপরুর

৭০ জভোোঃ আরোউনিন প্রোভোননক এ.আই ইন্ডোনি এন্ড জরফোয উইং ২ ওয়োড ডোঃ ৪ (অং) কোপরুর

৭১ মমাোঃ আবুল মহামসন মেএসএ শাহবাগ, ঢাকা ৩ ওয়োড ডোঃ ৪ (অং) কোপরুর

৭২ জভোোঃ আিোয উনিন নডইনও জন্সো উইং ৪ ওয়োড ডোঃ ১৪(অং) কোপরুর

৭৩ জভোোঃ জোোঙ্গীয আরভ অনপ কোযী কোভ নও ন্যোনোর একোউনন্টং উইং ৫ ওয়োড ডোঃ ১৪(অং) কোপরুর

৭৪ জভোোঃ জোোনঙ্গয আরভ নননয়য নকোনফদ এপএ এন্ড এভআইএ ৬ ওয়োড ডোঃ ১৪(অং) কোপরুর

৭৫ জভোোঃ আনজজুর ইরোভ ইনুভোজযটয  FA & MIS উইং ৭ ওয়োড ডোঃ ১৫(অং) কোপরুর

৭৬ জভোোঃ ফোবুর জোজন নডইও, এনএইচনড
উজজরো নযোঃ অনপ, 

ফোঘোযোিো, মজোয
৮ ওয়োড ডোঃ ১৫(অং), কোপরুর

৭৭ তোভোন্নো ইয়োনভন নডইও, এনএইচনড
উজজরো নযোঃ অনপ, জচৌগোছো, 

মজোয
৯ ওয়োড ডোঃ ১৫(অং), কোপরুর

৭৮ জভোোঃ আবুর জোজন জজ.এ.এ ইন্ডোনি এন্ড জরফোয উইং ১০ ওয়োড ডোঃ ১৬ (অং) কোপরুর

৭৯ বাসলি মদবনাথ মেএসএ শাহআলী, ঢাকা ১১ ওয়োড ডোঃ ১৬ (অং) কোপরুর

৮০ ভজনোয়োযো জফগভ উচ্চভোন কোযী FA & MIS উইং ১২ ওয়োড ডোঃ ১৬ (অং) কোপরুর

৮১ জভোোঃ পোরুক জোজন মৃধো  নোফযিক ইন্ডোনি এন্ড জরফোয উইং ১৩ ওয়োড ডোঃ ১৬ (অং) কোপরুর

৮২ জতোপোজ্জর জোজন জুননয়োয নক্সোনফদ FA & MIS উইং ১৪ ওয়োড ডোঃ ১৬ (অং) কোপরুর

৮৩ মমাোঃ োলাল উলিন মেএসএ কািরুল, ঢাকা ১৫ ওয়োড ডোঃ ১৬ (অং) কোপরুর

৮৪ োওন কুভোয যোয় নডইও, এনএইচনড
উজজরো নযোঃ অনপ, 

জকফপুয, মজোয
১ ওয়োড ডোঃ ১৭(অং) নখরজিত

৮৫ জভোোঃ জোোংগীয আরভ ইনুভোজযটয এনিকোরচোয উইং ২ ওয়োড ডোঃ ১৭(অং) নখরজিত

৮৬ জভোোঃ আনযফুজ্জোভোন নডইও, এনএইচনড
উজজরো নযোঃ অনপ, ো ডো, 

মজোয
৩ ওয়োড ডোঃ ১৭(অং) নখরজিত

৮৭ মারুিা ইয়াসলমন লতশা মেএসএ পল্টন, ঢাকা ৪ ওয়োড ডোঃ ১৭(অং) নখরজিত

৮৮ জভো. োনপজ নফন োজয়দ নডইও, এনএইচনড
উপমেলা পলরসংখ্যান অলিস 

,মেড়ামারা, কুলিয়া
৫

 দোঃ খোন (অং) ও ডুভনন 

ইউননয়ন
নখরজিত

৮৯ জভোোঃ আনছোয আরী এআই (অফোঃ) ইন্ডোনি এন্ড জরফোয উইং ১ ওয়োড ডোঃ ৭ (অং) নভযপুয

        



জজোন নং

ইউননয়ন/ওয়োড ড উজজরো/থোনো ফতডভোন কভ ডস্থরদফীজজোনোর অনপোজযয নোভ

জজরো 

জজোন 

ক্রনভক

শুভোনযজত ননজয়োনজত কভ ডস্থর

৯০ জভোোঃ আব্দুর আউয়োর  জজ.এ.এ (অফোঃ) FA & MIS উইং ২ ওয়োড ডোঃ ৭ (অং) নভযপুয

৯১ জভোোঃ এনোজয়তুর ইরোভ ই.ন.এ  FA & MIS উইং ৩ ওয়োড ডোঃ ১১(অং) নভযপুয

৯২ এজকএভ পোরুক আজভদ জভোল্লো এআই ন্যোনোর একোউনন্টং উইং ৪ ওয়োড ডোঃ ১১(অং) নভযপুয

৯৩ মমাোঃ আতাউর রহমান মেএস এ (লপ এল আর) ৫ ওয়োড ডোঃ ১১(অং) নভযপুয

৯৪ জভোছোোঃ ভজনোয়োযো জফগভ নক্সোনফদ (PRL) FA & MIS উইং ৬ ওয়োড ডোঃ ১১(অং) নভযপুয

৯৫ নফভর কৃষ্ণ ভন্ডর এআই (অফোঃ) জন্সো উইং ৭ ওয়োড ডোঃ ১২(অং) নভযপুয

৯৬ জভোোঃ আব্দুর োই নোফযিক FA & MIS উইং ৮ ওয়োড ডোঃ ১২(অং) নভযপুয

৯৭ জভোোঃ আজনোয়োয জোজন নডই/নও ন্যোনোর একোউনন্টং উইং ৯ ওয়োড ডোঃ ১২(অং) নভযপুয

৯৮ জভোোোঃ োনপজো োযবীন নডইও
উজজরো নযোঃ অনপ, 

ভঠফোনিয়ো, নজযোজপুয
১০ ওয়োড ডোঃ ১২(অং) নভযপুয

৯৯ জভোোঃ ইভোইর জোজন োজটোয়োযী নননয়য নক্সোনফদ (অফোঃ) FA & MIS উইং ১১ ওয়োড ডোঃ ১২(অং) নভযপুয

১০০ জভোোঃ ভইনউনিন নকোনফদ FA & MIS উইং ১২ ওয়োড ডোঃ ১৩(অং), নভযপুয

১০১ জভোোঃ নজরুর ইরোভ উচ্চভোন কোযী (অফোঃ) FA & MIS উইং ১৩ ওয়োড ডোঃ ১৩(অং) নভযপুয

১০২ আোঃ যনভ খোন জুননয়য নক্সোনফদ (অফোঃ) MIS উইং ১৪ ওয়োড ডোঃ ১৩(অং) নভযপুয

১০৩ অমূল্য চন্দ্র যকোয নডই/নও(অফোঃ) জন্সো উইং ১৫ ওয়োড ডোঃ ১৩(অং), নভযপুয

১০৪
জভো: আনভনুর ইরোভ অনপ কোযী (DDG 

ভজোদজয়য দপ্তয)
ন্যোনোর একোউনন্টং উইং ১৬ ওয়োড ডোঃ ১৩(অং), নভযপুয

১০৫ ভননজরো আিোয এ.আই জন্সো উইং ১৭ ওয়োড ডোঃ ১৩(অং) নভযপুয

১০৬ জভোোঃ দুরুর জোদো ইনএ কনিউটোয উইং ১৮ ওয়োড ডোঃ ১৩(অং) নভযপুয

১০৭ জভোোঃ আব্দূর জনরর নডই/নও জন্সো উইং ১৯ ওয়োড ডোঃ ১৪(অং) নভযপুয

১০৮ জভোোঃ োরুনুয যীদ এ.আই FA & MIS উইং ২০ ওয়োড ডোঃ ১৪(অং) নভযপুয

১০৯ জভোোঃ োজোোন নভয়ো এআই এনিকোরচোয উইং ২১ ওয়োড ডোঃ ১৪(অং) নভযপুয

১১০ জভো: যইউনিন আজম্মদ নডই/নও জন্সো উইং ১
ওয়োড ডোঃ) ৪২ (পুযোতন)  ২৯ 

(নুতন) অং
জভোোম্মদপুয

১১১ জভোোঃ আবু ননিক (২),  নডইনও কনিউটোয উইং ২
ওয়োড ডোঃ) ৪২ (পুযোতন)  ২৯ 

(নুতন) অং
জভোোম্মদপুয

১১২ নলবয়া মবগম লিইলসও
নফবোগীয় নযংখ্যোন অনপ, 

ঢোকো
৩

ওয়োড ডোঃ ৪৪(পুযোতন)  ৩১ 

(নুতন)  অং
জভোোম্মদপুয

        



জজোন নং

ইউননয়ন/ওয়োড ড উজজরো/থোনো ফতডভোন কভ ডস্থরদফীজজোনোর অনপোজযয নোভ

জজরো 

জজোন 

ক্রনভক

শুভোনযজত ননজয়োনজত কভ ডস্থর

১১৩ জভো: ভোজোরুর ইরোভ নও FA & MIS উইং ৪
ওয়োড ডোঃ ৪৪(পুযোতন)  ৩১ 

(নুতন)  অং
জভোোম্মদপুয

১১৪ জভোোঃ আরভগীয কনফয  জক ন ও জন্সো উইং ৫
ওয়োড ডোঃ ৪৫ (পুযোতন)  ৩২ 

(নুতন) অং
জভোোম্মদপুয

১১৫ জভোোঃ আজোয উনিন এআই FA & MIS উইং ৬
ওয়োড ডোঃ ৪৫ (পুযোতন)  ৩২ 

(নুতন) অং
জভোোম্মদপুয

১১৬ তোনবীয োোন নডইও
উজজরো নযোঃ অনপ, 

জনছোযোফোদ, নজযোজপুয
৭

ওয়োড ডোঃ ৪৫ (পুযোতন)  ৩২ 

(নুতন) অং
জভোোম্মদপুয

১১৭ জভোোঃ ইব্রোীভ খনরর  এ. আই জডজভোিোনপ এন্ড জরথ উইং ৮
ওয়োড ডোঃ   ৪৬ (পুযোতন)  ৩৩ 

(নুতন) অং
জভোোম্মদপুয

১১৮ জভোোঃ লুৎপয যভোন ই.ন.এ কনিউটোয উইং ৯
ওয়োড ডোঃ   ৪৬ (পুযোতন)  ৩৩ 

(নুতন) অং
জভোোম্মদপুয

১১৯ জভোোঃ ইকফোর জোজন ইনুভোজযটয এনিকোরচোয উইং ১০
ওয়োড ডোঃ   ৪৬ (পুযোতন)  ৩৩ 

(নুতন) অং
জভোোম্মদপুয

১২০ জভোোঃ আনজজুর ক  এ.এ (অফয)
যংপুয আঞ্চনরক নযংখ্যোন 

অনপ
১১

ওয়োড ডোঃ   ৪৭ (পুযোতন)  ৩৪ 

(নুতন) অং
জভোোম্মদপুয

১২১ মমাোঃ মন্জজুর কালদর এসআই মসন্সাস উইং ১২
ওয়োড ডোঃ   ৪৭ (পুযোতন)  ৩৪ 

(নুতন) অং
জভোোম্মদপুয

১২২ তোননয়ো আিোয নডইও
উজজরো নযংখ্যোন অনপ, 

টুয়োখোরী দয
১৩

ওয়োড ডোঃ   ৪৭ (পুযোতন)  ৩৪ 

(নুতন) অং
জভোোম্মদপুয

১২৩  জভোোঃ জোযোওয়োদী নযংখ্যোন তদন্তকোযী ইন্ডোনি এন্ড জরফোয উইং ১ ওয়োড ডোঃ ২ (অং) ল্লফী

১২৪ জভোোঃ নযোজুর ইরোভ নযংখ্যোন তদন্তকোযী ইন্ডোনি এন্ড জরফোয উইং ২ ওয়োড ডোঃ ২(অং) ল্লফী

১২৫ কোজী নূরুর ইরোভ ইনুভোজযটয
এনিকোরচোয উইং, জলজণ 

নজআইএ প্রকল্প
৩ ওয়োড ডোঃ ২(অং) ল্লফী

১২৬ অনভতোফ যোয় নডইও
উজজরো নযংখ্যোন অনপ, 

দনভনো, টুয়োখোরী
৪ ওয়োড ডোঃ ২ (অং) ল্লফী

১২৭ জভোোঃ ননিকুয যভোন এআই(অফোঃ) জন্সো উইং ৫ ওয়োড ডোঃ ২(অং) ল্লফী

১২৮ জভো: লুৎপয যভোন
নযংখ্যোন তদন্তকোযী 

(অফযপ্রোপ্ত)
এনিকোরচোয উইং ৬ ওয়োড ডোঃ ২(অং) ল্লফী

১২৯ জভোোঃ জোজদুর ইরোভ জু:নকোনফদ FA & MIS উইং ৭ ওয়োড ডোঃ ২(অং) ল্লফী

১৩০ মমাোঃ মাসুদুল হাসান মেএসএ কািরুল, ঢাকা ৮ ওয়োড ডোঃ৩ (অং) ল্লফী

১৩১ জভোোঃ োোদোত জোজন
জেজনোিোপোয- কোভ- 

কনিউটোয অোজযটয
ন্যোনোর একোউনন্টং উইং ৯ ওয়োড ৩ (অং) ল্লফী

১৩২ জভোোঃ আব্দুর কনযভ নক্সোনফদ FA & MIS উইং ১০ ওয়োড ড: ৩ (অং) ল্লফী

১৩৩ কলনকা রানী হালদার মেএসএ শাহবাগ, ঢাকা ১১ ওয়োড ৩ (অং) ল্লফী

১৩৪ জভোোঃ লুৎপয যভোন নননয়য নকোনফদ(অফোঃ) FA & MIS উইং ১২ ওয়োড ড ৫ (অং) ল্লফী

১৩৫ জভোোঃ নুরুর আফছোয উচ্চভোন কোযী FA & MIS উইং ১৩ ওয়োড ড ৫ (অং) ল্লফী
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১৩৬ জভো.যোনকবুর োোন জৌযব নডইও, এনএইচনড
উজজরো নযংখ্যোন অনপ 

,কুভোযখোরী, কুনিয়ো
১৪ ওয়োড ড ৫ (অং) ল্লফী

১৩৭ মৃনোর কোনন্ত োো  এআই কনিউটোয উইং ১৫ ওয়োড ড ৫ (অং) ল্লফী

১৩৮ জভোোঃ আব্দুল্যো আর জোজফয নডইও, এনএইচনড
উজজরো নযোঃ অনপ, 

কোরীগঞ্জ, োতিীযো
১৬ ওয়োড ড ৫ (অং) ল্লফী

১৩৯ মমাোঃ মােহারুল ইসলাম হাওলাদার এসআই ইন্ডালি এন্ড মলবার উইং ১৭ ওয়োড ডোঃ ০৬ (অং) ল্লফী

১৪০ জযজনো খোতুন নডইও, এনএইচনড
উজজরো নযোঃ অনপ, 

আোশুনন, োতিীযো
১৮ ওয়োড ডোঃ ০৬ অং ল্লফী

১৪১ মমাোঃ মলিজুল ইসলাম মেএসএ লমরপুর, ঢাকা ১৯ ওয়োড ডোঃ ০৬ অং ল্লফী

১৪২ এস এম মামেদুল ইসলাম মে এস এ সুত্রাপুর, ঢাকা ২০ ওয়োড ডোঃ ০৬ (অং) ল্লফী

১৪৩ জগৌযচন্দ্র যকোয (অফ:) এআই এনিকোরচোয উইং ২১ ওয়োড ডোঃ ০৬ অং ল্লফী

১৪৪ সয়দ আজনোয়োয জোজন নডই/নও কনিউটোয উইং ২২ ওয়োড ডোঃ ০৬ অং ল্লফী

১৪৫ নপজযোজো আজম্মদ নডইও, এনএইচনড
উজজরো নযোঃ অনপ, 

গংগোচিো, যংপুয
২৩ ওয়োড ডোঃ ০৬ অং ল্লফী

১৪৬ জভোোঃ নযন আরী নডইও, এনএইচনড
উজজরো নযোঃ অনপ, কচুয়ো, 

ফোজগযোট
২৪ ওয়োড ডোঃ ০৭ অং ল্লফী

১৪৭ মমাোঃ মনজুরুল হক মে এস এ শাহআলী, ঢাকা ২৫ ওয়োড ডোঃ ০৭ অং ল্লফী

১৪৮ মমাোঃ আলরফুর রহমান মে এস এ আদাবর, ঢাকা ২৬ ১৫ (অং) ল্লফী

১৪৯ মমাোঃ আবুল মহামসন মেএসএ বাড্ডা,ঢাকা ১ ওয়োড ডোঃ ২২ (অং) যোভপুযো

১৫০ জভোোঃ জফল্লোর জোজন নডইও, এনএইচনড
উজজরো নযোঃ অনপ, 

জভোজিরগঞ্জ, ফোজগযোট
২ ওয়োড ডোঃ ২২ (অং) যোভপুযো

১৫১ কৃষ্ণ নন্দী নডই/নও কনিউটোয উইং ৩ ওয়োড ডোঃ ২২ (অং) যোভপুযো

১৫২ জভোোঃ নফোফ আরী জজএএ গুরোন, ঢোকো। ৪ ওয়োড ডোঃ ২২ (অং) যোভপুযো

১৫৩ ীদ োওরোদোয নডইও, এনএইচনড
উজজরো নযোঃ অনপ, ভংরো, 

ফোজগযোট
৫ ওয়োড ডোঃ ২২ (অং) যোভপুযো

১৫৪
ভীয জভোোঃ োভসুর আরভ

(অফয)

াঁট মুদ্রোিনযক কোভ 

কনিউটোয অোজযটয
জন্সো উইং ৬ ওয়োড ডোঃ ২২ (অং) যোভপুযো

১৫৫ জয়ব্রত জদফ নোথ নডইও, এনএইচনড
উজজরো নযোঃ অনপ, রূো, 

খুরনো
৭ ওয়োড ডোঃ ২২ (অং) যোভপুযো

১৫৬ মমাোঃ আলেজুর রহমান এসআই এলিকালচার উইং ৮ ওয়োড ডোঃ ২৩ যোভপুযো

১৫৭ ব্রজজন্দ্রনোথ যকোয নডইও, এনএইচনড
উজজরো নযোঃ অনপ, কয়যো, 

খুরনো
৯ ওয়োড ডোঃ ২৩ যোভপুযো

১৫৮ আনভন আজভদ এআই জডজভোিোনপ এন্ড জরথ উইং ১
ওয়োড ডোঃ ৫৪(পুযোতন) ৩৫ 

(নতুন) (অং)
যভনো
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১৫৯ স ম োিরুজ্জামান মিারলকপার
এসএসটিআই (সংযুক্ত: মহে 

প্রকল্প)
২

ওয়োড ডোঃ ৫৪(পুযোতন) ৩৫ 

(নতুন) (অং)
যভনো

১৬০ মমাহাম্মদ মহামসন মেএসএ কলিউটার উইং ৩
ওয়োড ডোঃ ৫৪(পুযোতন) ৩৫ 

(নতুন) (অং)
যভনো

১৬১ পুষ্প যঞ্জন যোয় নডইও
উজজরো নযোঃ অনপ, নডভরো, 

নীরপোভোযী
৪

 ওয়োড ডোঃ ৫৫( পুযোতন) ৩৬ 

(নতুন) (অং)
যভনো

১৬২ মমাোঃ আবদুল মামলক নুরী এসআই এলিকালচার উইং ৫
 ওয়োড ডোঃ ৫৫( পুযোতন) ৩৬ 

(নতুন) (অং)
যভনো

১৬৩ োধন কুভোয যকোয নডইও, এনএইচনড
উজজরো নযোঃ অনপ, 

সয়দপুয, নীরপোভোযী
৬

 ওয়োড ডোঃ ৫৫( পুযোতন) ৩৬ 

(নতুন) (অং)
যভনো

১৬৪ নদরোন আযো এ,আই জন্সো উইং ১
ওয়োড ডোঃ ৪০ (পুযোতন)  ২৭ 

(নতুন) (অং)

 জয- ই- 

ফোংরো নগয

১৬৫ জভোোঃ ভনতোজ উনিন
অনপ কোযী কোভ 

কনিউটোয মুদ্রোিনযক
এএটিআই ২

ওয়োড ডোঃ ৪০ (পুযোতন)  ২৭ 

(নতুন) (অং)

 জয- ই- 

ফোংরো নগয

১৬৬ মমাোঃ মগালাম মমাস্তিা মেএসএ উত্তরখান, ঢাকা ৩
ওয়োড ডোঃ ৪১ (পুযোতন) ২৮ 

(নতুন) (অং)

 জয- ই- 

ফোংরো নগয

১৬৭ সয়দো নোনগ ড সুরতোনো এআই জন্সো উইং ৪
ওয়োড ডোঃ ৪১ (পুযোতন) ২৮ 

(নতুন) (অং)

 জয- ই- 

ফোংরো নগয

১৬৮ জভোোঃ জুজয়র আজভদ নডইও, এনএইচনড
উজজরো নযোঃ অনপ, 

জতযখোদো, খুরনো
১ ওয়োড ডোঃ ৭ অং ও ৮ (অং) োআরী

১৬৯ জভোোঃ জভোজোজম্ময ক নকদোয জজ.এ.এ
FA & MIS উইং ংমৄনিজত 

অথ ডজননতক  শুভোযী-২০১৩
২ ওয়োড ডোঃ ৮ (অং) োআরী

১৭০ শ্যোভরোর দো জু. নক্সোনফদ FA & MIS উইং ৩ ওয়োড ডোঃ ৮ (অং) োআরী

১৭১ জভোছোোঃ ভোরুপো ক নডইও, এনএইচনড
উজজরো নযোঃ অনপ, তোযোগঞ্জ, 

যংপুয
৪ ওয়োড ডোঃ ৮ (অং) োআরী

১৭২ জভোোঃ ইউসুপ নকোনফদ FA & MIS উইং ৫ ওয়োড ডোঃ ৮ (অং) োআরী

১৭৩ জভোোঃ আরী জোজন এআই কনিউটোয উইং ১
ওয়োড ডোঃ ৩৮ (পুযোতন) ২৫ 

(নতুন) (অং)
জতজগাঁও

১৭৪ পনযজুর ক  নডই/নও (অফয) কনিউটোয উইং ২
ওয়োড ডোঃ ৩৮ (পুযোতন) ২৫ 

(নতুন) (অং)
জতজগাঁও

১৭৫ জভোোঃ োনভদুর ইরোভ নডইও এনএইচনড
উজজরো নযোঃ অনপ, 

নীরপোভোযী দয
৩

ওয়োড ডোঃ ৩৮ (পুযোতন) ২৫ 

(নতুন) (অং)
জতজগাঁও

১৭৬ মমাোঃ োলহদুল ইসলাম খান মে এস এ মলতলিল, ঢাকা ৪
ওয়োড ড: ৩৯ (পুযোতন) ২৬ 

(নতুন) (অং)
জতজগাঁও

১৭৭ মমাোঃ বেলর রহমান লহসাব রক্ষক FA & MIS উইং ৫
ওয়োড ড : ৩৯ (পুযোতন) ২৬ 

(নতুন) (অং)
জতজগাঁও

১৭৮ জভোোঃ খোজরকুজ্জোভোন নডইও, এনএইচনড
উজজরো নযোঃ অনপ, 

জরঢোকো, নীরপোভোযী
৬

ওয়োড ডোঃ ৪০ (পুযোতন) ২৭ 

(নতুন) (অং)
জতজগাঁও

১৭৯ সুজফোর চন্দ্র োো ই.ন.এ কনিউটোয উইং ১
ওয়োড ডোঃ ৩৭ (পুযোতন) ২৪ 

(নতুন) অং

জতজগাঁও নল্প 

এরোকো

        



জজোন নং

ইউননয়ন/ওয়োড ড উজজরো/থোনো ফতডভোন কভ ডস্থরদফীজজোনোর অনপোজযয নোভ

জজরো 

জজোন 

ক্রনভক

শুভোনযজত ননজয়োনজত কভ ডস্থর

১৮০ মমাোঃ হালববুল হক উচ্চমান সহকারী মিমমািালি এন্ড মহলথ উইং ২
ওয়োড ডোঃ ৩৭ (পুযোতন) ২৪ 

(নতুন) অং

জতজগাঁও নল্প 

এরোকো

১৮১ মমাোঃ আবদুর রহমান হাওলাদার কলিউটার মুদ্রাক্ষলরক মিমমািালি এন্ড মহলথ উইং ৩
ওয়োড ডোঃ ৩৭ (পুযোতন) ২৪ 

(নতুন) অং

জতজগাঁও নল্প 

এরোকো

১৮২ জভোোঃ সুভন নভয়ো নডইও, এনএইচনড
উজজরো নযোঃ অনপ, 

নকজোযগঞ্জ, নীরপোভোযী
৪

ওয়োড ডোঃ ৩৭ (পুযোতন) ২৪ 

(নতুন) অং

জতজগাঁও নল্প 

এরোকো

১৮৩ আবুর কোরোভ আজোদ নযংখ্যোন কোযী ইন্ডোনি এন্ড জরফোয উইং ৫
ওয়োড ডোঃ ২০ (অং), ৩৮ 

(পুযোতন) ২৫ (নতুন) (অং)

জতজগাঁও নল্প 

এরোকো

১৮৪ মমাোঃ মরোউল হক মে এস এ তুরাগ, ঢাকা ১ নযযোভপুয ইউননয়ন (অং) তুযোগ

১৮৫ জভোোঃ উজ্জর জোোঈন নডইও, এনএইচনড জজরো নযোঃ অনপ, নীরপোভোযী ২ নযযোভপুয ইউননয়ন (অং) তুযোগ

১৮৬ জভোোঃ োইফুর আরভ এ আই (অফোঃ) জন্সো উইং ৩ নযযোভপুয ইউননয়ন(অং) তুযোগ

১৮৭ জভোোঃ ভনন নভয়ো নডইও, এনএইচনড উজজরো নযোঃ অনপ,দয ৪ নযযোভপুয ইউননয়ন (অং) তুযোগ

১৮৮ মমাোঃ আবদুল হাই শাহ লহসাব রক্ষক FA & MIS উইং ৫ নযযোভপুয ইউননয়ন (অং) তুযোগ

১৮৯ মমাোঃ হামতম আলী এসআই ইন্ডালি এন্ড মলবার উইং ৬ নযযোভপুয ইউননয়ন(অং) তুযোগ

১৯০ জভোোঃ এভযোন জভজদী নডইও, এনএইচনড
উজজরো নযোঃ অনপ, 

যোজোযোট, কুনিিোভ
৭ নযযোভপুয ইউননয়ন(অং) তুযোগ

১৯১ জভোোঃ দোনরুর জপযজদৌ নডইও, এনএইচনড
উজজরো নযোঃ অনপ, োঘোট, 

গোইফোন্ধো
১ ওয়োড ডোঃ ১ উত্তযো (অং-১) উত্তযো

১৯২ নৃমপন চন্দ্র সরকার মে এস এ উত্তরা, ঢাকা ২ ওয়োড ডোঃ ১, উত্তযো (অং-২) উত্তযো

১৯৩ জভো.  আবু োঈদ খোন নডইও, এনএইচনড
উজজরো নযংখ্যোন অনপ 

,জখোকো, কুনিয়ো
৩ ওয়োড ডোঃ ১ উত্তযো (অং-৩) উত্তযো

১৯৪ জভোোঃ আব্দুর ওয়োদুদ যকোয নক্সোনফদ FA & MIS উইং ৪ ওয়োড ডোঃ ১ উত্তযো (অং-৪) উত্তযো

১৯৫ মমাোঃ শাহ আলম লময়া এসআই এলিকালচার উইং ৫ ওয়োড ডোঃ ১, উত্তযো (অং-৫) উত্তযো

১৯৬ মমাোঃ নেরুল ইসলাম (১) এসআই ইন্ডালি এন্ড মলবার উইং ৬ ওয়োড ডোঃ ১ উত্তযো (অং-৬) উত্তযো

১৯৭ মমাোঃ লসরাজুল ইসলাম এসআই মিমমািালি এন্ড মহলথ উইং ৭ ওয়োড ডোঃ ১ উত্তযো (অং-৭) উত্তযো

১৯৮ আবু ফকয জভোোঃ কোভরুজোোন এ.আই ইন্ডোনি এন্ড জরফোয উইং ১ উত্তযখোন ইউননয়ন অং-১ উত্তযখোন

১৯৯ প্রদ্যৎ নফশ্বো নডইও, এনএইচনড
উজজরো নযোঃ অনপ, 

ফোটিয়োঘোট, খুরনো
২ উত্তযখোন ইউননয়ন অং-২ উত্তযখোন

২০০ জভো োজফ আরী এ আই (ন আয এর) ন্যোনোর একোউনন্টং উইং ৩ উত্তযখোন ইউননয়ন অং-৩ উত্তযখোন

        



জজোন নং
ইউননয়ন/ওয়োড ড উজজরো/

থোনো

১ জভোোঃ যোজদুয যভোন এএ এনিকোরচোয উইং ১

ওয়োড ডোঃ ৬৩ (পুযোতন) ২৭ (নতুন) 

অং, ৬৬ (পুযোতন) ৩০ (নতুন) 

(অং), ৬৭ (পুযোতন) ৩১ (নতুন) 

(অং) ও ৬৮ (পুযোতন) ৩২ 

(নতুন) (অং)

ফংোর

২ জভোোঃ কোভরুর োোন নডইও, এনএইচনড
জজরো নযংখ্যোন অনপ, 

নযোজগঞ্জ
২

ওয়োড ডোঃ ৬৯ (পুযোতন) ৩৩ (নতুন) 

অং
ফংোর

৩ োইফুর ইরোভ নডইও
উজজরো নযংখ্যোন অনপ, 

দুভনক, টুয়োখোরী
৩

ওয়োড ডোঃ ৬৯ (পুযোতন) ৩৩ (নতুন) 

অং
ফংোর

৪ জভোোঃ রুহুর আনভন নক্সোনফদ FA & MIS উইং ৪ ওয়োড ডোঃ ৭০ (পুযোতন) ৩৪ (নতুন) ফংোর

৫ জভোোঃ আর আনভন নডইও, এনএইচনড
উজজরো নযোঃ অনপ, 

ীযগোছো, যংপুয
৫ ওয়োড ডোঃ ৭১ (পুযোতন) ৩৫ (নতুন) ফংোর

৬ জভোোঃ নূয-ঊন-নফী
নযংখ্যোন 

তদন্তকোযী
ইন্ডোনি এন্ড জরফোয উইং ১

ওয়োড ডোঃ ৬৩ (পুযোতন) ২৭ 

(নতুন)(অং), ৬৪ (পুযোতন) ২৮ 

(নতুন)

চকফোজোয

৭ জভোোঃ আনজজুর ক জচৌধুযী নডইনও
নফবোগীয় নযংখ্যোন অনপ, 

ঢোকো (ংযুক্ত: এভআইএ)
২ ওয়োড ডোঃ  ৬৪ (পুযোতন) ২৮ (নতুন) চকফোজোয

৮ জভোোঃ ইনরয়োছ জচৌধুযী ডোটোএনি অোজযটয জন্সো উইং ৩ ওয়োড ডোঃ ৬৫ (পুযোতন) ২৯ (নতুন) চকফোজোয

৯ জভোোঃ আবু নোনয ডোটোএনি অোজযটয জন্সো উইং ৪ ওয়োড ডোঃ ৬৫ (পুযোতন) ২৯ (নতুন) চকফোজোয

১০ জভোোঃ নদুর ইরোভ জজএএ ভনতনঝর, ঢোকো ৫

ওয়োড ডোঃ ৬৬ (পুযোতন) ৩০ (নতুন) 

(অং), ৬৭ (পুযোতন) ৩১ (নতুন) 

(অং)

চকফোজোয

১১ নোনজভ উনিন জজএএ যভনো, ঢোকো ১
ওয়োড ডোঃ ৪৮ (পুযোতন) ১৪ 

(নতুন)(অং)
ধোনভনন্ড

১২ খোন জভোোঃ আফদুর কুদ্দুছ নডইনও কনিউটোয উইং ২
ওয়োড ডোঃ ৪৯ (পুযোতন) ১৫ 

(নতুন)(অং)
ধোনভনন্ড

১৩ জভোোঃ ননফউর ক নোনজয জজ এ এ নখরগাঁও, ঢোকো ৩
ওয়োড ডোঃ ৪৯ (পুযোতন) ১৫ 

(নতুন)(অং)
ধোনভনন্ড

১৪ জভোোঃ নপকুর ইরোভ, এ আই (অফয) ইন্ডোনি এন্ড জরফোয উইং ১ জডভযো ইউননয়ন জডভযো

১৫ জভোোঃ ভননরুর ক নডই/নও কনিউটোয উইং ২ োরুনরয়ো ইউননয়ন (অং) জডভযো

১৬ জগোরোভ নকফনযয়ো ইনুভোজযটয এনিকোরচোয উইং ৩ োরুনরয়ো ইউননয়ন (অং) জডভযো

১৭ জভোোঃ আফদুর ফোজতন নডইনও ন্যোনোর একোউনটং উইং ৪ োরুনরয়ো ইউননয়ন (অং) জডভযো

জজরো 

জজোন 

ক্রনভক

জজোনোর অনপোজযয নোভ দফী  ফতডভোন কভ ডস্থর

শুভোনযজত ননজয়োনজত কভ ডস্থর

(৮) ঢোকো দনিণ নটি কজ ডোজযন

        



জজোন নং
ইউননয়ন/ওয়োড ড উজজরো/

থোনো

জজরো 

জজোন 

ক্রনভক

জজোনোর অনপোজযয নোভ দফী  ফতডভোন কভ ডস্থর

শুভোনযজত ননজয়োনজত কভ ডস্থর

১৮ ভীন উনিন আজভদ এআই ইন্ডোনি এন্ড জরফোয উইং ৫ োরুনরয়ো ইউননয়ন (অং) জডভযো

১৯ জভোোঃ জীফন নভয়ো এআই কনিউটোয উইং ৬ োরুনরয়ো ইউননয়ন (অং) জডভযো

২০ ভন্তোজ উনিন এআই এনিকোরচোয উইং ৭ োরুনরয়ো ইউননয়ন (অং) জডভযো

২১ জভোোঃ নুরুজ্জোভোন এআই ইন্ডোনি এন্ড জরফোয উইং ৮ ভোতুয়োইর (অং) জডভযো

২২ এ জজ এভ যোজদ নডইও
উজজরো নযোঃ 

অনপ,ফনযোরদয
১

ওয়োড ডোঃ ৭৬ (পুযোতন) ৪০ (নতুন) 

অং
জগন্ডোনযয়ো

২৩ জভোোঃ আনতকুর ইরোভ নডইও উজজরো নযংখ্যোন অনপ, করোোড়ো, টুয়োখোরী২

ওয়োড ডোঃ ৮০ (পুযোতন) ৪৪ (নতুন) 

অং , ৮১ (পুযোতন) ৪৫ (নতুন) 

অং

জগন্ডোনযয়ো

২৪ জভোোঃ নজরুর ইরোভ (২) এআই ইন্ডোনি এন্ড জরফোয উইং ৩
ওয়োড ডোঃ ৮১ (পুযোতন) ৪৫ (নতুন) 

অং
জগন্ডোনযয়ো

২৫ জভোোঃ আনভরুর ইরোভ নডইও, এনএইচনড
উজজরো নযংখ্যোন অনপ , 

নভযপুয, কুনিয়ো
৪ ওয়োড ড ঃোঃ ৮২ (পুযোতন) ৪৬ (নতুন) জগন্ডোনযয়ো

২৬ জভোোঃ ফোদো নভয়ো এআই কনিউটোয উইং ১
ওয়োড ডোঃ ৪৮ (পুযোতন) ১৪ (নতুন) 

(অং)
োজোযীফোগ

২৭ হুোইন জোকোনযয়ো নডইও
উজজরো নযোঃ অনপ, 

কোনরয়ো, নড়োইর
২

ওয়োড ডোঃ ৪৮ (পুযোতন) ১৪ (নতুন) 

(অং)
োজোযীফোগ

২৮ জনয়োমুর কনফয জচৌধুযী জজ এ এ োজোযীফোগ, ঢোকো ৩
ওয়োড ডোঃ ৪৮ (পুযোতন) ১৪ (নতুন) 

(অং)
োজোযীফোগ

২৯ কৃষ্ণদ োো জজএএ জন্সো উইং ৪
ওয়োড ডোঃ ৫৮ (পুযোতন) ২২ (নতুন) 

(অং)
োজোযীফোগ

৩০ জভোোঃ আব্দুর আনরভ নডইও, এনএইচনড
উজজরো নযোঃ অনপ, 

জদফোটো, োতিীযো
৫

ওয়োড ডোঃ ৫৮ (পুযোতন) ২২ (নতুন) 

(অং)
োজোযীফোগ

৩১ জভোোঃ ফনদউজ্জোভোন ভ ূঁইয়ো জজএএ োজোযীফোগ, ঢোকো ৬
ওয়োড ডোঃ ৫৮ (পুযোতন) ২২ (নতুন) 

(অং)
োজোযীফোগ

৩২ জখ আরী আোন জজএএ মোত্রোফোড়ী, ঢোকো ১

ওয়োড ডোঃ ৭৬ (পুযোতন) ৪০ 

(নতুন)(অং) ও ওয়োড ডোঃ ৮৫ 

(পুযোতন) ৪৯ (নতুন) অং

মোত্রোফোড়ী

৩৩ জভোোঃ ছোজয়দুয যভোন জজ এ এ মোত্রোফোড়ী,ঢোকো ২
 ওয়োড ডোঃ ৮৫ (পুযোতন) ৪৯ 

(নতুন)অং
মোত্রোফোড়ী

৩৪ জভোোঃ জখোযজদ আরভ ন. নক্সোনফদ FA & MIS উইং ৩
ওয়োড ডোঃ ৮৪ (পুযোতন) ৪৮ (নতুন) 

অং
মোত্রোফোড়ী

৩৫ জভোোঃ নুরূর আনভন জচৌধুযী  এআই ইন্ডোনি এন্ড জরফোয উইং ৪
ওয়োড ডোঃ ৮৪ (পুযোতন) ৪৮ (নতুন) 

অং
মোত্রোফোড়ী

৩৬ রিণ চন্দ্র জভোদক ইনএ(অফোঃ) নফনফএ ৫
ওয়োড ডোঃ ৮৬ (পুযোতন) ৫০ (নতুন) 

অং
মোত্রোফোড়ী

        



জজোন নং
ইউননয়ন/ওয়োড ড উজজরো/

থোনো

জজরো 

জজোন 

ক্রনভক

জজোনোর অনপোজযয নোভ দফী  ফতডভোন কভ ডস্থর

শুভোনযজত ননজয়োনজত কভ ডস্থর

৩৭ শুভ্রো জভোদক নডইও
এনএইচনড, জজরো নযংখ্যোন 

অনপ, যংপুয
৬

ওয়োড ডোঃ ৮৬ (পুযোতন) ৫০ (নতুন) 

অং
মোত্রোফোড়ী

৩৮ জভোোঃ আফদুর ওয়োদুদ নডইনও কনিউটোয উইং ৭ দননয়ো ইউননয়ন (অং) মোত্রোফোড়ী

৩৯ চর তোলুকদোয নডইও
উজজরো নযোঃ অনপ, 

কোউখোরী, নজযোজপুয
৮ দননয়ো ইউননয়ন  (অং) মোত্রোফোড়ী

৪০ জভোোঃ আফদু োভোদ নভয়ো অনপ কোযী কোভ নও ইন্ডোনি এন্ড জরফোয উইং ৯ দননয়ো ইউননয়ন (অং) মোত্রোফোড়ী

৪১ জভোোঃ ছোখোওয়োত জোজন জজএএ নখরজিত, ঢোকো ১০ দননয়ো ইউননয়ন  (অং) মোত্রোফোড়ী

৪২ জভোোঃ নজুরুর ক ভ ূঁইয়ো প্রধোন কোযী নফবোগীয় নযংখ্যোন অনপ, ঢোকো ১১ দননয়ো ইউননয়ন  (অং) মোত্রোফোড়ী

৪৩ জভোোঃ নভজোনুয যভোন জজএএ জডভযো, ঢোকো ১২ ভোতুয়োইর ইউননয়ন  (অং) মোত্রোফোড়ী

৪৪ জভোোঃ োোদোত জোজন নডইও
উজজরো নযোঃ অনপ, 

ফোজকযগঞ্জ, ফনযোর
১৩ ভোতুয়োইর ইউননয়ন  (অং) মোত্রোফোড়ী

৪৫ জভোোঃ নজয়োউর ক নডইও
উজজরো নযোঃ অনপ, 

জগৌযনদী, ফনযোর
১৪ ভোতুয়োইর ইউননয়ন  (অং) মোত্রোফোড়ী

৪৬ জভোোঃ হুভোয়ুন আজোদ জজ এ এ দনিণখোন, ঢোকো ১৫ ভোতুয়োইর ইউননয়ন  (অং) মোত্রোফোড়ী

৪৭ জভোোঃ কোভরুর ইরোভ নডইও
উজজরো নযোঃ অনপ, মুরোদী, 

ফনযোর
১৬ ভোতুয়োইর ইউননয়ন  (অং) মোত্রোফোড়ী

৪৮ জভোোঃ আজনোয়োরুর ইরোভ নডইও
উজজরো নযোঃ অনপ, 

োটিোভ, রোরভননযোট
১

ওয়োড ডোঃ  ৮৮ (পুযোতন) ৫২ (নতুন) 

অং
কদভতরী

৪৯ জভোোঃ নপকুর ইরোভ নডইও, এনএইচনড
উজজরো নযোঃ অনপ, 

ডুমুনযয়ো, খুরনো
২

ওয়োড ডোঃ  ৮৮ (পুযোতন) ৫২ (নতুন) 

অং
কদভতরী

৫০ কোজী নুরুর আরভ নক্সোনফদ FA & MIS উইং ৩
ওয়োড ডোঃ ৮৯ (পুযোতন) ৫৩ (নতুন) 

অং
কদভতরী

৫১ জভোোঃ আনকুয যভোন নডইও, এনএইচনড
উজজরো নযোঃ অনপ, 

কোরীগঞ্জ, নঝনোইদো
৪

ওয়োড ডোঃ ৮৯ (পুযোতন) ৫৩ (নতুন) 

অং
কদভতরী

৫২ জভোোঃ জদোজয়তউল্যো এ.আই (অফোঃ)
FA & MIS উইং 

(আয.নড.ন.
৫ দননয়ো ইউননয়ন (অং) -১ কদভতরী

৫৩ জভোোঃ নদুর ইরোভ নডইও, এনএইচনড
উজজরো নযোঃ অনপ, দয, 

ফোজগযোট
৬ দননয়ো ইউননয়ন  (অং) -২ কদভতরী

৫৪ জভোোঃ রৎফুয যভোন নডইও, এনএইচনড জজরো নযোঃ অনপ, যংপুয ৭ দননয়ো ইউননয়ন (অং) -৩ কদভতরী

৫৫ জভোোঃ জবুর হুোইন নডইও, এনএইচনড
উজজরো নযোঃ অনপ, 

ফদযগঞ্জ, যংপুয
৮ দননয়ো ইউননয়ন  (অং) -৪ কদভতরী

৫৬ জভোোঃ নযফুর ইরোভ নডইও, এনএইচনড
উজজরো নযোঃ অনপ, দয, 

যংপুয
৯ দননয়ো ইউননয়ন  (অং) -৫ কদভতরী

৫৭ জভোোঃ যনফউর ইরোভ নডইও, এনএইচনড
উজজরো নযোঃ অনপ, 

ফুরফোড়ী, নদনোজপুয
১০ শ্যোভপুয ইউননয়ন (অং) কদভতরী

        



জজোন নং
ইউননয়ন/ওয়োড ড উজজরো/

থোনো

জজরো 

জজোন 

ক্রনভক

জজোনোর অনপোজযয নোভ দফী  ফতডভোন কভ ডস্থর

শুভোনযজত ননজয়োনজত কভ ডস্থর

৫৮ জভোোঃ োনন ভোমুদ নডইও, এনএইচনড
উজজরো নযোঃ অনপ, 

খোনজোোন আরী, খুরনো
১১ শ্যোভপুয ইউননয়ন (অং) কদভতরী

৫৯ জভোোঃ জতোপোজয়র আম্মজদ অপু নডইও, এনএইচনড
উজজরো নযোঃ অনপ, 

খোনোভো,নদনোজপুয
১২ শ্যোভপুয ইউননয়ন (অং) কদভতরী

৬০ জভোোঃ আনযফুর ইরোভ নডইও
উজজরো নযোঃ অনপ, চয 

যোনজফপুয, কুনড়িোভ
১৩ শ্যোভপুয ইউননয়ন (অং) কদভতরী

৬১ সুোন্ত ভন্ডর নডইও
উজজরো নযোঃ অনপ, 

দোজকো, খুরনো
১৪ ভোতুয়োইর ইউননয়ন  (অং) কদভতরী

৬২ জভোোঃ আফদুর ভোজরক জজএএ ধোনভনন্ড,ঢোকো ১
ওয়োড ডোঃ ৫০ (পুযোতন) ১৬ (নতুন) 

অং
করোফোগোন

৬৩  ধীজযন্দ্র চন্দ্র োর ইনএ কনিউটোয উইং ২
ওয়োড ডোঃ ৫০ (পুযোতন) ১৬ (নতুন) 

অং
করোফোগোন

৬৪ এ এ এ জফরোর জোজন উচ্চভোন কোযী ইন্ডোনি এন্ড জরফোয উইং ৩
ওয়োড ডোঃ  ৫১ (পুযোতন) ১৭ 

(নতুন)(অং)
করোফোগোন

৬৫ জভোোঃ আনজজুয যভোন এআই জন্সো উইং ১
সুরতোন গঞ্জ ইউননয়ন: দুখুনযয়ো, 

জংগয ফোড়ী,  োরোই

কোভযোঙ্গীয

চয

৬৬ তন চন্দ্র জঘোল  নডই/নও কনিউটোয উইং ২ সুরতোন গঞ্জ ইউননয়ন: ফোকচোন খোন,
কোভযোঙ্গীয

চয

৬৭ জভোোম্মদ জদরওয়োয জোজন ইনএ কনিউটোয উইং ৩
সুরতোনগঞ্জ ইউননয়ন: নফোফচয 

(অং-১)

কোভযোঙ্গীয

চয

৬৮ নযন চন্দ্র যোয় নডইও, এনএইচনড
উজজরো নযোঃ অনপ, 

োতীফন্ধো, রোরভননযোট
৪

সুরতোনগঞ্জ ইউননয়ন: নফোফচয 

(অং-২)

কোভযোঙ্গীয

চয

৬৯ নোনদয়ো জোন্নো নযংখ্যোন কোযী FA & MIS উইং ১
ওয়োড ডোঃ ২৪ (পুযোতন) ০১ (নতুন) 

অং
নখরগাঁও

৭০ জভোোঃ ইপজতখোয আরভ জজ.এ.এ
জজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ঢোকো
২

ওয়োড ডোঃ ২৪ (পুযোতন) ০১ (নতুন) 

অং
নখরগাঁও

৭১ ঠোকুয দো ফভ ডণ এ আই এনিকোরচোয উইং ৩
ওয়োড ডোঃ ২৫ (পুযোতন) ০২ (নতুন) 

অং
নখরগাঁও

৭২ জভোোঃ তনযকুর ইরোভ নডইও
উজজরো নযোঃ অনপ, 

জভজনিগঞ্জ, ফনযোর
৪

ওয়োড ডোঃ ২৫ (পুযোতন) ০২ (নতুন) 

অং
নখরগাঁও

৭৩ জভোোঃ এযোদুজ্জোভোন নভয়ো এআই কনিউটোয উইং ৫
ওয়োড ডোঃ ২৫ (পুযোতন) ০২ (নতুন) 

অং
নখরগাঁও

৭৪ জভোোঃ োইদুয ইরোভ নডইও, এনএইচনড
উজজরো নযোঃ অনপ, দয, 

ফযগুণো
৬

ওয়োড ডোঃ ২৫ (পুযোতন) ০২ (নতুন) 

অং
নখরগাঁও

৭৫ জভোোঃ ো আরভ এ.আই কনিউটোয উইং ৭
ওয়োড ডোঃ ২৬ (পুযোতন) ০৩ (নতুন) 

অং
নখরগাঁও

৭৬ জভোোঃ জভোকজদ আরী খোন নডই/নও কনিউটোয উইং ৮
ওয়োড ডোঃ ২৬ (পুযোতন) ০৩ (নতুন) 

অং
নখরগাঁও

৭৭ জভোছোোঃ মুননযো জফগভ নডইও, এনএইচনড
উজজরো নযোঃ অনপ, দয, 

রোরভননযোট
৯

ওয়োড ডোঃ ২৬ (পুযোতন) ০৩ (নতুন) 

অং
নখরগাঁও

৭৮ স্বন কৃষ্ণ ফভ ডন নডইও, এনএইচনড
উজজরো নযোঃ অনপ, 

জগোনফিগঞ্জ, গোইফোন্ধো
১০ দনিণগাঁও ইউননয়ন (অং-১) নখরগাঁও

        



জজোন নং
ইউননয়ন/ওয়োড ড উজজরো/

থোনো

জজরো 

জজোন 

ক্রনভক

জজোনোর অনপোজযয নোভ দফী  ফতডভোন কভ ডস্থর

শুভোনযজত ননজয়োনজত কভ ডস্থর

৭৯ জভোোঃ োনন জখ নডইও, এনএইচনড
উজজরো নযোঃ অনপ, 

কোজীপুয, নযোজগঞ্জ
১১ দনিণগাঁও ইউননয়ন (অং-২) নখরগাঁও

৮০ জভোোঃ এভযোন জভজদী নডইও, এনএইচনড
উজজরো নযোঃ অনপ, 

যোজোযোট, কুনড়িোভ
১২ নোনযোফোদ ইউননয়ন নখরগাঁও

৮১ জগদ্বন্ধু জঘোল  এআই কনিউটোয উইং ১

ওয়োড ডোঃ ৬৮ (পুযোতন) ৩২ (নতুন) 

(অং) , ওয়োড ড ৭১ (পুযোতন) ৩৫ 

(নতুন) অং, ওয়োড ড ৭৩ (পুযোতন) 

৩৭ (নতুন)

জকোতয়োরী

৮২ সয়দ জভোোঃ আবু নোজয এআই ইন্ডোনি এন্ড জরফোয উইং ২ ওয়োড ডোঃ ৭২ (পুযোতন) ৩৬ (নতুন) জকোতয়োরী

৮৩ দীজন কোনন্ত চোকভো কনি: মুদ্রোিনযক
এনিকোরচোয উইং ংযুনক্ত 

এপএএন্ডএভআইএ
১

ওয়োড ডোঃ  ৫৬ (পুযোতন) ২০ (নতুন) 

অং  ওয়োড ড ৫৯ (পুযোতন) ২৩ 

(নতুন)

রোরফোগ

৮৪ জভোোঃ যভত উল্ল্যো  জজ এ এ রোরফোগ, ঢোকো ২  ওয়োড ড ৫৯ (পুযোতন) ২৩ (নতুন) রোরফোগ

৮৫ জভোোঃ আফদুয যফ উচ্চভোন কোযী FA & MIS উইং ৩
ওয়োড ডোঃ ৬০ (পুযোতন) ২৪ (নতুন) 

অং
রোরফোগ

৮৬ জভোোঃ জোযোওয়োদী জজএএ গুরোন, ঢোকো ৪
ওয়োড ডোঃ ৬০ (পুযোতন) ২৪ (নতুন) 

অং
রোরফোগ

৮৭ জভোোঃ আরভগীয জোজন এ.আই(অফোঃ) কনিউটোয উইং ৫ ওয়োড ডোঃ ৬১ (পুযোতন) ২৫ (নতুন) রোরফোগ

৮৮ ভোরুদো খোনভ এ,আই জন্সো উইং ৬ ওয়োড ডোঃ ৬২ (পুযোতন) ২৬ (নতুন) রোরফোগ

৮৯ জভোোঃ আবুর জোজন ভইয়ো
োট-মুদ্রোিনযক 

কোভ কনি. অো.
FA & MIS উইং ৭

ওয়োড ডোঃ ৯১ (পুযোতন) ৫৫(নতুন) 

(অং)
রোরফোগ

৯০ ভোবুফ আজভ  নডই/নও কনিউটোয উইং ৮
ওয়োড ডোঃ ৯১ (পুযোতন) ৫৫(নতুন) 

(অং)
রোরফোগ

৯১ জভোোঃ োীনুয যভোন অনপ কোযী জন্সো উইং ৯
ওয়োড ডোঃ ৯১ (পুযোতন) ৫৫(নতুন) 

(অং)
রোরফোগ

৯২ জভোোঃ জোর যোনো নডইও, এনএইচনড
উজজরো নযোঃ অনপ, 

কোউননয়ো, যংপুয
১০

ওয়োড ডোঃ ৯২ (পুযোতন) ৫৬(নতুন) 

(অং)
রোরফোগ

৯৩ জভোোঃ োজোোন জচোকদোয নডইনও কনিউটোয উইং ১১
ওয়োড ডোঃ ৯২ (পুযোতন) ৫৬(নতুন) 

(অং)
রোরফোগ

৯৪ জভোোঃ আফদুয যউপ এআই ন্যোনোর একোউনটং উইং ১২
ওয়োড ডোঃ ৯২ (পুযোতন) ৫৬(নতুন) 

(অং)
রোরফোগ

৯৫ জভোোঃ ছোইদুয যভোন নডই/নও জজরো নযংখ্যোন অনপ, ঢোকো ১
ওয়োড ডোঃ  ৫১ (পুযোতন)১৭ (নতুন) 

(অং)

জভোোম্মদপু

য

৯৬ জপোযকোন আজম্মদ টি এ ভনতনঝর , ঢোকো ১ ওয়োড ডোঃ ৩১(পুযোতন) ০৮ (নতুন) ভনতনঝর

৯৭ জভোোঃ োরুন এআই FA & MIS উইং ২ ওয়োড ডোঃ ৩২ (পুযোতন) ০৯ (নতুন) ভনতনঝর

        



জজোন নং
ইউননয়ন/ওয়োড ড উজজরো/

থোনো

জজরো 

জজোন 

ক্রনভক

জজোনোর অনপোজযয নোভ দফী  ফতডভোন কভ ডস্থর

শুভোনযজত ননজয়োনজত কভ ডস্থর

৯৮ রোয়রো খোনভ কনি. মুদ্রোিনযক জডজভোিোনপ এন্ড জরথ উইং ৩ ওয়োড ডোঃ ৩৩(পুযোতন) ১০ (নতুন) ভনতনঝর

৯৯ জফগভ তোনভনো খোয়রুজন্নছো জজএএ জন্সো উইং ৪
ওয়োড ড ঃোঃ ৩৪(পুযোতন) ১১ (নতুন) 

(অং)
ভনতনঝর

১০০ জভোছোোঃ জজোজন আযো জজএএ ল্টন, ঢোকো ৫
ওয়োড ড ঃোঃ ৩৪(পুযোতন) ১১ (নতুন) 

(অং)
ভনতনঝর

১০১ জভোোঃ ভনজবুয যভোন যকোয নক্সোনফদ  FA & MIS উইং ৬ ওয়োড ডোঃ ৩৫ (পুযোতন) ১২ (নতুন) ভনতনঝর

১০২ কোভোরউনিন জজএএ কনিউটোয উইং ৭ ওয়োড ডোঃ ৩৫ (পুযোতন) ১২ (নতুন) ভনতনঝর

১০৩ জভোোঃ োভসুজ্জোভোন এআই ন্যোনোর একোউনটং উইং ১ ওয়োড ড ঃোঃ ৫২ (পুযোতন) ১৮ নতুন ননউভোজকডট

১০৪ জভোোঃ নরয়োকত আরী নডই/নও কনিউটোয উইং ১
ওয়োড ডোঃ ৩৬ (পুযোতন) ১৩ (নতুন) 

(অং-১)
ল্টন

১০৫ জভোোঃ জজকিোয আরী  জজএএ কনিউটোয উইং ২
ওয়োড ডোঃ ৩৬ (পুযোতন) ১৩ (নতুন) 

(অং-২)
ল্টন

১০৬ কোননজ পোজতভো নযংখ্যোন কোযী FA & MIS উইং ১
ওয়োড ডোঃ ৫৩ (পুযোতন) ১৯ (নতুন) 

অং-১
যভনো

১০৭ পোজতভো খোইরুন জনছো জজ, এ, এ এনিকোরচোয উইং ২
ওয়োড ডোঃ ৫৩ (পুযোতন) ১৯ (নতুন) 

অং-২
যভনো

১০৮ জভোোঃ নগয়ো উনিন যকোয জজ এ এ বুজফোগ, ঢোকো ১
ওয়োড ডোঃ ২৭ (পুযোতন) ৪ (নতুন) 

(অং)
বুজফোগ

১০৯ জভোোঃ ওকত আরী  নডই/নও ন্যোনোর একোউনটং উইং ২
ওয়োড ডোঃ ২৭ (পুযোতন) ৪ (নতুন) 

(অং)
বুজফোগ

১১০ জভোোঃ আরতোপ জোজন নডই/নও জন্সো উইং ৩
ওয়োড ডোঃ ২৭ (পুযোতন) ৪ (নতুন) 

(অং)
বুজফোগ

১১১ জভোোঃ জোনকয জোজন ভজুভদোয জজএএ বুজফোগ, ঢোকো ৪
ওয়োড ডোঃ ২৮ (পুযোতন) ৫(নতুন) 

(অং)
বুজফোগ

১১২ জভোোঃ নজরুর ইরোভ (৩) নডইনও কনিউটোয উইং ৫
ওয়োড ডোঃ ২৮ (পুযোতন) ৫(নতুন) 

(অং)
বুজফোগ

১১৩ জভোোঃ আব্দুয যীদ নডইও, এনএইচনড
জজরো নযংখ্যোন অনপ, 

নদনোজপুয
৬

ওয়োড ডোঃ ২৯ (পুযোতন) ৬ (নতুন) 

(অং)
বুজফোগ

১১৪ জভোোঃ নোজমুর জোোইন নডইও, এনএইচনড
উজজরো নযোঃ অনপ, 

ভজপুয, নঝনোইদো
৭

ওয়োড ডোঃ ২৯ (পুযোতন) ৬ (নতুন) 

(অং)
বুজফোগ

১১৫ জভোোঃ নোনপউর আনোভ খিকোয নডইও, এনএইচনড
উজজরো নযোঃ অনপ, 

োদুল্ল্োপুয, গোইফোন্ধো
৮

ওয়োড ডোঃ ২৯ (পুযোতন) ৬ (নতুন) 

(অং)
বুজফোগ

১১৬ আবুর কোরোভ আজোদ জজএএ
কনিউটোয উইং, জলজণ 

নজআইএ প্রকল্প
৯

ওয়োড ডোঃ ৩০ (পুযোতন) ৭ (নতুন) 

(অং)
বুজফোগ

১১৭ জভোোঃ যনপকুর জোজন ইউনডএ

জজরো নযংখ্যোন কোম ডোরয়, 

গোজীপুয। (ংযুনক্ত নফবোগীয় 

নযংখ্যোন কোম ডোরয়, ঢোকো)

১০
ওয়োড ডোঃ ৩০ (পুযোতন) ৭ (নতুন) 

(অং)
বুজফোগ

১১৮  নভঠুন যকোয নডইও
উজজরো নযোঃ অনপ, 

আগগরঝোড়ো, ফনযোর
১১ দোঃ গাঁও (অং) বুজফোগ

        



জজোন নং
ইউননয়ন/ওয়োড ড উজজরো/

থোনো

জজরো 

জজোন 

ক্রনভক

জজোনোর অনপোজযয নোভ দফী  ফতডভোন কভ ডস্থর

শুভোনযজত ননজয়োনজত কভ ডস্থর

১১৯ নকজোয ভজুভদোয নডইও
উজজরো নযোঃ অনপ, 

নজরো, ফনযোর
১২ ভোন্ডো ইউননয়ন অং-১ বুজফোগ

১২০ জভোোঃ নোজমুয যনদ জজএএ কনিউটোয উইং ১৩ ভোন্ডো ইউননয়ন অং-২ বুজফোগ

১২১ জফগভ োফোনো খোতুন অনপ কোযী জন্সো উইং ১৪ ভোন্ডো ইউননয়ন অং-৩ বুজফোগ

১২২ কোজী জভোোঃ নভজোনুর কনযভ জজ এ এ জভোোম্মদপুয, ঢোকো ১

ওয়োড ডোঃ ৫৬ (পুযোতন) ২০ (নতুন) 

অং, ওয়োড ড ৫৭ (পুযোতন) ২১ 

(নতুন)

োফোগ

১২৩ জভো: ভীন ভ ূঁইয়ো এ আই জডজভোিোনপ এন্ড জরথ উইং ১
ওয়োড ডোঃ ৮৩ (পুযোতন) ৪৭ (নতুন) 

(অং)
শ্যোভপুয

১২৪ জভোোঃ নযফুর ইরোভ নডইনও
জজরো নযংখ্যোন অনপ, 

চোযঘোট, যোজোী
২

ওয়োড ডোঃ ৮৩ (পুযোতন) ৪৭ (নতুন) 

(অং)
শ্যোভপুয

১২৫ এ এভ জগোরোভ যোনপ নডইনও
জভজরো থোনো নযংখ্যোন 

অনপ, ভনতোয, যোজোী
৩

ওয়োড ডোঃ ৮৭ (পুযোতন) ৫১ (নতুন) 

(অং)
শ্যোভপুয

১২৬ জভোোঃ োোনুয ইরোভ নডইনও
জভজরো থোনো নযংখ্যোন 

অনপ, োহুমুখদুভ, যোজোী
৪

ওয়োড ডোঃ ৮৭ (পুযোতন) ৫১ (নতুন) 

(অং)
শ্যোভপুয

১২৭ জভোোঃ োয়দোয আরী জখ নডইনও
জভজরো থোনো নযংখ্যোন 

অনপ, জফোয়োনরয়ো, যোজোী
৫

ওয়োড ডোঃ৯০ (পুযোতন) ৫৪ (নতুন) 

(অং)
শ্যোভপুয

১২৮ জভোোঃ কোভোর জোজন নডইনও
উজজরো নযোঃ অনপ, 

দূগ ডোপুয, যোজোী
৬

ওয়োড ডোঃ৯০ (পুযোতন) ৫৪ (নতুন) 

(অং)
শ্যোভপুয

১২৯ জভোোঃ জোোনঙ্গয জোজন নডইও
উজজরো নযোঃ অনপ, 

উনজযপুয, ফনযোর
৭

ওয়োড ডোঃ৯০ (পুযোতন) ৫৪ (নতুন) 

(অং)
শ্যোভপুয

১৩০ জভোোঃ আজনোয়োয জোজন জজ এ এ জন্সো উইং ১ ওয়োড ডোঃ ৭৪ (পুযোতন) ৩৮ (নতুন) সুত্রোপুয

১৩১ জভোোঃ ওয়োনজদুয যভোন নডই/নও জন্সো উইং ২ ওয়োড ডোঃ ৭৫ (পুযোতন) ৩৯ (নতুন) সুত্রোপুয

১৩২ জতোপোজয়র আভদ ইউ নড এ জন্সো উইং ৩ ওয়োড ডোঃ ৭৭ (পুযোতন) ৪১(নতুন) সুত্রোপুয

১৩৩ জফরোজয়ত জোজন খোন ইউ নড এ জন্সো উইং ৪ ওয়োড ডোঃ ৭৮ (পুযোতন) ৪২ (নতুন) সুত্রোপুয

১৩৪ নফভর চন্দ্র চক্রফতী নডই/নও কনিউটোয উইং ৫ ওয়োড ডোঃ ৭৯ (পুযোতন) ৪৩ (নতুন) সুত্রোপুয

১৩৫ জভোোঃ নুরুর ক জজোভোিোয জজএএ সুত্রোপুয, ঢোকো ৬ ওয়োড ডোঃ ৮০ (পুযোতন) ৪৪ (নতুন) সুত্রোপুয

        



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১
জৎয োড ড- 

১,২,৩

জভো: জভোোযযপ জোতন, জুননয 

নযংখ্যোন কোযী (ন আয এর 

জবোগযত)

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ভোননকগঞ্জ দয
০১৭২০৪০৯০৬২

২ ২
জৎয োড ড- 

৪,৫,৬

জভো: আব্দুয যীদ, নযংখ্যোন 

তদন্তকোযী (ন আয এর জবোগযত)

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ভোননকগঞ্জ দয
০১৭৩৩১৬১৬১৩

৩ ৩
জৎয োড ড- 

৭,৮,৯

আপতযোজো ননদ্দকো, নযংখ্যোন 

কোযী

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ভোননকগঞ্জ দয
০১৭৩৯৮৯৪৮১৩

৪ ৪ নদঘী
জভো: আননছুয যভোন, ডোটো এনি 

অোতযটয

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ভোননকগঞ্জ দয
০১৭১২২৫৯৩৫০

৫ ৫ নফগ্রোভ
জভো: োননুয যভোন, অনপ 

কোযী

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ভোননকগঞ্জ
০১৯৬৫০০৩১৮৮

৬ ৬ জফনতরো নভতযো
জভো: োভসুর আরভ, কনপউটোয 

অোতযটয

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ভোননকগঞ্জ দয
০১৭৫৪৭৮৯৮৪২

৭ ৭ জোগীয
জভো: ইনদ্র আরী, জুননয 

নযংখ্যোন কোযী

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ভোননকগঞ্জ
০১৭৩১৫১৫৪৬৯

৮ ৮ গোো
এভ. যনপকুর ইরোভ, উতজরো 

দোনযদ্র নফতভোচন অনপোয

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ভোননকগঞ্জ
০১৭১৬৯৬৬১০২

৯ ৯ কৃষ্ণপুয
আজোোরুর ইরোভ, উ. . 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

ভোননকগঞ্জ
০১৭১৪৪১১৫৭৫

১০ ১০  আটিগ্রোভ
শুকতদফ কুভোয, উ. . কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

ভোননকগঞ্জ
০১৭১৬৬২৬৭৩৪

১১ ১১ বোোনযো
জভোোঃ আোদুজ্জোভোন বইো, 

উতজরো ভফো অনপোয
ভফো অনধদপ্তয, ভোননকগঞ্জ ০১৫৫২৩৬৪৭০৬

১২ ১২ োটিোো
 জভোোঃ কোবুর খোন, উ-কোযী 

প্রতকৎ.(জনস্বোস্বয)

জনস্বোস্থয প্রতকৎর অনধদপ্তয, 

ভোননকগঞ্জ
০১৭১২৮৩৪৭১৮

১৩ ১৩ পুটোইর জভোোঃ আবুর ফোোয, জজএএ োনথো, োফনো

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ চকনভযপুয জভো: যন আরী, এ আই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জদৎরতপুয, ভোননকগঞ্জ
01745-090406

২ ২ কোনরো
ভোপৄজুয যভোন খোন, উতজরো 

জটকনননোন

উতজরো ননফ ডোী অনপোতযয 

কোম ডোর জদৎরতপুয, 

ভোননকগঞ্জ

01715-801306

(২) উতজরো : জদৎরতপুয - (জজোন ংখ্যো-০৮)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

২. জজরোোঃ ভোননকগঞ্জ (জভোট ৭টি) Final

(১) উতজরো : ভোননকগঞ্জ দয - (জজোন ংখ্যো-১৩)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৩ ৩ ফোচোভোযো জভো: োইপৄর ইরোভ, জজ এ এ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জদৎরতপুয, ভোননকগঞ্জ
01916-215799

৪ ৪ চযকোটোযী জভো: ভনদুয যভোন, নডই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জদৎরতপুয, ভোননকগঞ্জ
01729-160741

৫ ৫ ফোঘুটিো আব্দুর ভনজদ, ইউএএ
উতজরো কৃনল অনপ, 

জদৎরতপুয, ভোননকগঞ্জ
01715-398740

৬ ৬ নজনপুয ংকয দ োো, ইউএএ
উতজরো কৃনল অনপ, 

জদৎরতপুয, ভোননকগঞ্জ
01727-313640

৭ ৭ খরী োইপৄর ইরোভ খোন, ইউএএ
উতজরো কৃনল অনপ, 

জদৎরতপুয, ভোননকগঞ্জ
01710-209209

৮ ৮ ধোভোয
জভোছো : জোন্নোতর জপযতদৎ, 

জজএএ
সুজোনগয, োফনো 01734-111686

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ নঘয জভো: নফীনুয যভোন, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

নঘয, ভোননকগঞ্জ
01735-150274

২ ২ রো মুোেদ আব্দুয যীদ, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

নঘয, ভোননকগঞ্জ
01777-668345

৩ ৩ নংজুনয জভো: নোজমুর জোতন, নডই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

নঘয, ভোননকগঞ্জ
01772-520321

৪ ৪ ফোনরোতখোো জভোোঃ নতদ আরী, জিে কোযী উতজরো ভৎস্য অনপ, নঘয ০১৬৭৫৫৭২৬৯৫

৫ ৫ ফটিো
ইনোমুর ক, উতজরো 

জটকনননোন

উতোজরো ননফ ডোী অনপোতযয 

কোম ডোর, নঘয, ভোননকগঞ্জ
০১৭২৬০৫০৭০১

৬ ৬ ফোননোজুযী
কোজী নজরুর ইরোভ, উ. . 

কৃনল অনপোয
 উ. কৃনল অনপ, নঘয ০১৭১৭১১১৬২১

৭ ৭ নোরী
মুোেদ ভনদুয যভোন, অনপ 

. কোভ কনপ. মুদ্রো.
উ. মফ উন্নন অনধদপ্তয ০১৭২৭৫৮৮৪৪০

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১
নংগোইয 

জৎযবো
আব্দুর জভোতোতরফ, এআই

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

নংগোইয, ভোননকগঞ্জ
01817-549007

২ ২
নংগোইয 

দয,তোতরফপুয

জকএভ নোনয উনদ্দন, . নোফ 

যিক
নফআযনডনফ, নংগোইয ০১৭৭২৮৪৭২৬১

৩ ৩ ফোযো জযজোউর কনযভ, অনপ কোযী
উ. ননফ ডোী অনপোতযয 

কোম ডোর, নংগোইয
০১৭১২৮৮৯৩২০

৪ ৪ ফরধোযো
ফোবুর চন্দ্র ভন্ডর, উ. কোযী 

কৃনল কভ ডকতডো
উ.  কৃনল অনপ, নংগোইয ০১৭১৫১৯০৩৯৫

(৪) উতজরো : নংগোইয - (জজোন ংখ্যো-১৩)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

(৩) উতজরো : নঘয - (জজোন ংখ্যো-০৭)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৫ ৫ জোভো জভো: জযজোউর কনযভ, নডই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

নংগোইয, ভোননকগঞ্জ
01911-526853

৬ ৬ চোনযগ্রোভ নোজনীন আক্তোয , জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

নংগোইয, ভোননকগঞ্জ
01710-828222

৭ ৭ োতস্তো ভভতোজ জফগভ, এএ
জজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ভোননকগঞ্জ
01916-823469

৮ ৮ চোন্দয-১ োরোউনদ্দন জফরোর, জজএএ
নফবোগী নযংখ্যোন 

কোম ডোর, ঢোকো
০১৭৪৫৮২৫৫০১

৯ ৯ চোন্দয-২
যোভকোন্ত চেফতী, ইউ. বনভ . 

কভ ডকতডো
ইউ. বনভ অনপ, চোন্দয ০১৭১৬০৪২০০৫

১০ ১০ জোনভ ডত্তো জভোোঃ জোযোফ উনদ্দন, ভোঠ ংগঠক নফআযনডনফ, নংগোইয ০১৭১৫৬৯৮৪৭২১

১১ ১১ ধল্লো -১ এএভ ভোতজদুর ইরোভ, জজএএ
থোনো নযংখ্যোন কোম ডোর, 

সূেোপুয, ঢোকো
০১৭৪২৫৯৬৮৭৯৭

১২ ১২ ধল্লো -২
জভোোঃ নজুর কনযভ, 

নযংখ্যোননফদ

থোনো নযংখ্যোন কোম ডোর, 

টঙ্গী (ংমৄক্ত নফবোগী 

কোম ডোর, ঢোকো)

০১৭২৪৫৪৪৬৬০

১৩ ১৩ জভন্ট
জভোোঃ আনভনুর ইরোভ, জেনডট 

সুোযবোইজোয

উ. মফ উন্নন 

অনপ,নংগোইয
০১৭২৫৭১১৩১০

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ ফোনরোটি আর ভোমুন, উোঃ কৃনল কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ, 

োটুনযো, ভোননকগঞ্জ
০১৯২১৪৭৬২২২

২ ২ ফযোইদ জভোোঃ আনভন উনদ্দন , নোফ যিক নফআযনডনফ, োটুনযো ০১৭৩৫৯৮২৩০৫

৩ ৩ নদঘুনরো আোঃ োত্তোয, জজএএ (অফোঃ) নযংখ্যোন অনপ, োটুনযো ০১৭৪৯৪৫৩৫১৭

৪ ৪ দগ্রোভ
জভোোঃ নদুল্লো, উ.. কৃনল 

কভ ডকতডো
উ. কৃনল অনপ, োটুনযো ০১৭১৪৫৬১৭১৫

৫ ৫ যগজ জভো: োনফবুয যভোন, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

োটুনযো, ভোননকগঞ্জ
০১৭৮৮৫৮৫২২২

৬ ৬ নতনল্ল
আবুর কোরোভ আজোদ, উ.. 

কৃনল কভ ডকতডো
উ. কৃনল অনপ, োটুনযো ০১৮১৮১১৯০৭৪

৭ ৭ পৄকুযোটি শুআইফ আতভদ, োটি ড. জকোয উ. বনভ অনপ, োটুনযো ০১৮৫৯৫১৬৫৫৬

৮ ৮ োটুনযো নরজো আক্তোয , নডই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

োটুনযো, ভোননকগঞ্জ
০১৭৩৮৯৫৯০০৫

৯ ৯ ধোনতকোো -১ জভোোঃ নজরুর ইরোভ, ভোঠ ংগঠক নফআযনডনফ, োটুনযো ০১৭১১১৬৫৬০৮

১০ ১০ ধোনতকোো-২ আরোজ উনদ্দন, ভোঠ ংগঠক নফআযনডনফ, োটুনযো ০১৬১৬৩৬০৭০৩

(৬) উতজরো :  নফোর - (জজোন ংখ্যো-০৮)

(৫) উতজরো : োটুনযো - (জজোন ংখ্যো-১০)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ উরোইর জভো: আব্দুর ফোততন, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

নফোর, ভোননকগঞ্জ
01716-382239

২ ২ উথুনর জভো: োজোোন আরী, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

নফোর, ভোননকগঞ্জ
01536-166116

৩ ৩ নফোর জোন্নোতর জপযতদৎ, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

নফোর, ভোননকগঞ্জ
০১৭১৬৩৮২২৩৯

৪ ৪ জততো -১
জভো: আব্দু োত্তোয, এ আই 

(অফ:)

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

নফোর, ভোননকগঞ্জ
01714-736423

৫ ৫ জততো -২ ( চয ) জভো: ভনজু যোনো , নডই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

নফোর, ভোননকগঞ্জ
01920-410105

৬ ৬ ভোতদফপুয ইনরো উনদ্দন, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

সুজোনগয, োফনো
০১৭১৬২৭৬৩০৯

৭ ৭ নমুনরো আব্দু োরোভ, ন
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

সুজোনগয, োফনো
০১৭১৮৪৩১৭৯১

৮ ৮ আরুো আব্দুর আোর, এআই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

োফনো
০১৭১৪৬৮৯৮৬৮

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১
ফো  

োরুকোনন্দ
জভো:আবু ফকয ননদ্দক, নডই

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

নযযোভপুয, ভোননকগঞ্জ
01726-331583

২ ২ ফরো
জভো: ভোবুফ উর আরভ নভতর, 

জজএএ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

নযযোভপুয, ভোননকগঞ্জ
01722-991178

৩ ৩ চোরো নদরী কুভোয ভন্ডর, নোফ যিক
উ. ভোধ্যনভক নিো অনপ, 

নযযোভপুয
০১৭১৬৯২৯৯৩৫

৪ ৪ গোরো
জনোফ জভোোঃ আব্দুয ভোতরক, 

জজএএ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জুন, জভৎরবীফোজোয
01710-540850

৫ ৫ ফোল্লো জভোোঃ জোনদ োোন, ভোঠ কোযী উ. ভৎস্য অনপ, নযযোভপুয ০১৭৩৬২৭১১৬৪

৬ ৬
জগোননোথপুয  

কোঞ্চনপুয
জভোোঃ নভজোনুয যভোন, এএএ উ. কৃনল অনপ, নযযোভপুয ০১৭৩৪৩৮৪৫৯৪

৭ ৭
জরছোগঞ্জ  

যোভকৃষ্ণপুয
জভোোঃ ভোতছভ আরী, এএএ উ. কৃনল অনপ, নযযোভপুয ০১৭৩২৬৪০৫৫৫

৮ ৮

আনজভনগয 

ধুরশুো এফং 

সুতোরী

সুকুভোয চন্দ্র োো, এএএ উ. কৃনল অনপ, নযযোভপুয ০১৭২০৪০৭০৩০

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

(৭) উতজরো : নযযোভপুয - (জজোন ংখ্যো-০৮)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ োড ড-০১
আটিোট ড (১২৩৪), 

নভজনভনজ ফোততনোো (৩০৩৬)
জোরোর-উর-কনফয, জজ এ এ

থোনো নযংখ্যোন অনপ, 

ননিযগঞ্জ
০১৭১০-৪১৩৪০২

২ ২ োড ড-০১ োইনোনদপূফ ড
জভোোঃ আতনোোয জোতন, উ-োঃ 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, দয, 

নোযোনগঞ্জ
০১৯১৪৭৬০৫৫৭

৩ ৩ োড ড-০২
নভজনভনজ দনিণোো, নভজনভনজ 

নিভোো, োইনোনদ নিভ

জভো: আফদুর ভোন্নোন নভো, এ 

আই (অফোঃ)
নফনফএ 01686-222484

৪ ৪ োড ড-০৩ ফোগভোযো, ননভোই কোোযী, োনোযো জভো: আোদুজ্জোভোন , টিএ
থোনো নযংখ্যোন অনপ, 

পতল্লো
01918-337159

৫ ৫ োড ড-০৩ নোআটি, নভযোইর োট ড
জভোোঃ ভোপৄজুয যভোন খোন উ-

কোযী কৃনল কভ ডকতডো
কৃনল অনপ, নোযোণগঞ্জ দয ০১৭১৬-৬৯৭০০৯

৬ ৬ োড ড-০৪
আটি, আনজফপুয, উত্তয আনজফপুয, 

নভযোইর

জভো: ভননয জোতন, কনপ: 

মুদ্রোিনযক (অফোঃ)
নফনফএ 01917-885471

৭ ৭ োড ড-০৫

আনজফপুয দনিণ, োোয জস্টন, 

ননিযগঞ্জ করোফোগ নিভ, ননিযগঞ্জ 

করোফোগ পূফ ড

ীদুর ইরোভ, জজএএ নগো, আেোই

৮ ৮ োড ড-০৬
জগোদনোইর ফোগোো, জগোদনোইর 

ভন্ডরোো, সুনভরোো (ননিযগঞ্জোট ড)

আোদুজ্জোভোন জভোল্লো, উ-কোযী 

কৃনল কভ ডকতডো
কৃনল অনপ, নোযোণগঞ্জ দয ০১৭১২-৭২৮৭৮৩

৯ ৯ োড ড-০৭
কদভতরী দনিণ, কদভতরী উত্তয, 

নোোো

জভো: ভননয জোতন, কনপউটোয 

মুদ্রোিনযক ( অফ:)
নফনফএ, নোযোনগঞ্জ 01917-885471

১০ ১০ োড ড-০৮
আইরোো, আযোভফোগ, ফোযইোো, 

বইোোো, ধনকুন্ডো

জভো: নুরুজ্জভোন জতচৎধুযী,ইনএ 

(অফ:)
নফনফএ, নোযোনগঞ্জ 01726-202641

১১ ১১ োড ড-০৮
জগোদনোইর (এনোততনগয), তদোো, 

তোতখোনো

জভো: জোভোরউনদ্দন খন্দকোয, 

এআই( অফ:)
নফনফএ, নোযোনগঞ্জ 01922-524942

১২ ১২ োড ড-০৯
জোরকুন ভধ্যোো, জোরকুন নিভোো, 

জোরকুন উত্তযোো
নফজ চন্দ্র দো, ইউনডএ

জজরো নযংখ্যোন অনপ, 

নোযোণগঞ্জ
01715-766409

১৩ ১৩ োড ড-১০

আযোভফোগ জুট ভোতকট ড, জগোদনোইর আনজভ 

ভোতকট ড, ফোগভোযো (ইব্রোনভ ঢোতকশ্বযী 

নভর), নচত্তযঞ্জন নভর, জকো-অোতযটিব, 

নভযোো, োঠোনটুনর োট ড, যসুরফোগ, ২নং 

ঢোতকশ্বযী কটননভর

জভোযতদো জফগভ, টিএ 

(নআযএর)
নফনফএ, নোযোনগঞ্জ 01710-147740

১৪ ১৪ োড ড-১১

নফআইডনব্লউটিএ/নফআইডনব্লউটিন ইো 

খোন জযোড ইো খোন কতরোনী (নকল্লো) 

খন্দকোয োো োঠোনটুনর খোনপুযোট 

(ব্রোঞ্ছতযোড) োজীগঞ্জ োটনগয খোনপুয 

(জভোকযফো জযোড) ননউ োজীগঞ্জ োটোয 

োক জযোড তল্লোোট

জভো: যনপকুর ইরোভ , এআই   

(অফ:)
নফনফএ, নোযোনগঞ্জ 01710-147740

১৫ ১৫ োড ড-১২ ইদোইয োট এ, উত্তয চোলোো
কল্লোন কুভোয ভন্ডর,এআই

(অফ:)
নফনফএ, নোযোনগঞ্জ 00182-327763

১৬ ১৬ োড ড-১২
খোনপুয ননউ খোনপুয ব্োংক কতরোনী ভনজদ 

খোনপুয নভন োো দ ডোযোো
নফজো যো, নডই

থোনো নযংখ্যোন অনপ, 

ননিযগঞ্জ
01680-331858

৩. জজরোোঃ নোযোণগঞ্জ (জভোট ৫টি উতজরো ) Final

(১) উতজরো : নোযোনগঞ্জ দয - (জজোন ংখ্যো-৬৬)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

১৭ ১৭ োড ড-১৩ ভোজদোইয োট ড এ কতরজ জযোড জভো: ভয আরী, জজএএ( অফ:) নফনফএ, নোযোনগঞ্জ 01913-456728

১৮ ১৮ োড ড-১৩

আল্লোভো ইকফোর জযোড আভরো োো নড এন 

জযোড জুট অনপ এনযো কোরীয ফোজোয 

আভরো োো (ভোছুো োো) নোফ 

নরমুল্লো জযোড

জভোোঃ আরী জোতন, নযফোয 

নযকল্পনো নযদ ডক

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ, নোযোণগঞ্জ দয
০১৮১৯-৪২০৬২৬

১৯ ১৯ োড ড-১৪
নিভ জদতবোগ নড এন জযোড নজউ 

ট্োংক জয-ই-ফোংরো জযোড উনকর

জভোোঃ কনফয জোতন, অনপ 

কোযী কোভ-কনপউটোয 

মুদ্রোিনযক

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ, নোযোণগঞ্জ দয
০১৭১৭-৩৭১০০৪

২০ ২০ োড ড-১৫

তদ আরী জচম্বোযনফ নফ জযোড ফংোর 

জকোট জযোড পুযোতন নদগু ফোবুয ফোজোয নভনো 

ফোজোয নজভখোনো কতরোনী নভযজুভরো জযোড 

নো ভোটি কুমুনদনী তরতপোয রোস্ট জযরী 

ফোগোন জযরী ব্রোদো স্টো জকোোটোয জখোোয 

নট্ট ভন্ডরোো োতস্তো খোন জযোড 

টোনফোজোয

জভো: আবু সুনপোন, এএ (অফ:) নফনফএ, নোযোনগঞ্জ 01711-110903

২১ ২১ োড ড-১৬
ফোবু যোইর জভোফোযকো জযোড জযরত 

কতরোনী ভনদনো ভোতকডট

জভো: নুরুজ্জোভোন জচৎধুযী, ই ন এ 

(অফোঃ)
নফনফএ 01726-202641

২২ ২২ োড ড-১৬
জদতবোগ োট,ফ জদতবোগ,নিভ 

জদতবোগ

জভোোঃ োতদুজ্জোভোন,  নযফোয 

নযকল্পনো নযদ ডক

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ, নোযোণগঞ্জ দয
০১৯১৫-৩৫২৮৭২

২৩ ২৩ োড ড-১৭ ো সুজো জযোড নোনছয উনদ্দন, কোযী নযদ ডক
উতজরো ভফো অনপ, 

নোযোণগঞ্জ দয
০১৯৪০-৯৩৩৩৫৩

২৪ ২৪ োড ড-১৭
আভ োট্টো বৄইঁো োো ফউ ফোজোয নোভো 

োো নো োো

নযোদুজ্জোভোন নযোদ, নযফোয 

নযকল্পনো কোযী

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ, নোযোণগঞ্জ দয
০১৭৬৫-০৩৯৫০০

২৫ ২৫ োড ড-১৮
জগোচয নদনগয নডোযো জনভদোযী 

কোচোযীগল্লী
নোনপো জোতন, নডই

থোনো নযংখ্যোন অনপ, 

পতল্লো
01883-909036

২৬ ২৬ োড ড-১৮
নফ জক জযোড নমেো জযোড সুরতোন নগো 

উনদ্দন জযোড তোভোক নট্ট জতোরোযোভ জযোড

জভোোঃ ভনদুর ইরোভ,  নযফোয 

নযকল্পনো নযদ ডক

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ, নোযোণগঞ্জ দয
০১৬৭৩-৪৭৯৮৮৬

২৭ ২৭ কুতফপুয
বৄইগ ভোোমুদপুয ননতোইপুয যগুনোথপুয 

বৄইগ (নফশ্বতযোতডয পূফ ডোং)

জভো: জোভোর উনদ্দন খন্দকোয, এ 

আই (অফোঃ)
নফনফএ 01922-524942

২৮ ২৮ কুতফপুয বৄইগ নফশ্বতযোতডয নিভোং
জভো: আবু সুনপোন, এ এ  

(অফোঃ)
নফনফএ 01711-110903

২৯ ২৯ কুতফপুয
জদরোো ীদনগয আদ ড নগয জদরোো 

উত্তয

জভোত ডদো জফগভ, টি এ 

(নআযএর)
নফনফএ 01710-147740

৩০ ৩০ কুতফপুয জদরোো জদর োো দনিণ অং
জভো: যনপকুর ইরোভ, এআই 

(অফোঃ)
নফনফএ 01710-147740

৩১ ৩১ কুতফপুয
জদরোো জগোনফন্দপুয মুনন্পফোগ জদৎরতপুয 

নননন্তপুয
এইচ এভ এ ভোতরক, ইউ এ এ

উতজরো ভোধ্যনভক নিো 

অনপ, দয নোযোণগঞ্জ
০১৭১৫-২৫৪৭৮২

৩২ ৩২ কুতফপুয
জদরোো ব্রোহ্মনগাঁ (মুনরভ নগয) 

এনোততনগয নোভোটি

োনফনো ইোনভন, কোযী ল্লী 

উন্নন অনপোয

নফ আয নড নফ, দয 

নোযোণগঞ্জ
০১৯৯১-১৩২৯৬৪

৩৩ ৩৩ কুতফপুয
োগরো নিভ োো োগরো পূফ ডোো উত্তয 

অং (যসুরফোগ)

আতরো ননদ্দকো, কোযী নল্ল 

উন্নন অনপোয

নফ আয নড নফ, দয 

নোযোণগঞ্জ
০১৫৫২-৬৩০৭৩৩

৩৪ ৩৪ কুতফপুয োগরো পূফ ডোো দনিণ অং
ইব্রোনভ নফন খনরর, উ-কোযী 

কনভউননটি জভনডতকর অনপোয

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ, নোযোণগঞ্জ দয
০১৭১৮-৪৩৫১১২

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৩৫ ৩৫ কুতফপুয জধোোনততো, নন্দরোরপুয
জভোোঃ নোনছয উনদ্দন, উ-কোযী 

কৃনল কভ ডকতডো
কৃনল অনপ, নোযোণগঞ্জ দয ০১৮১৬-৩৩৮১৪২

৩৬ ৩৬ কুতফপুয আরীগঞ্জ, নরকুনী
জভোোঃ আ: ভনতন বৄইো উ-

কোযী কৃনল কভ ডকতডো
কৃনল অনপ, নোযোণগঞ্জ দয ০১৭১৫-৬৬৮৮১২

৩৭ ৩৭ কুতফপুয জোচয
জস্দ রতো, উ-কোযী কৃনল 

কভ ডকতডো
কৃনল অনপ, নোযোণগঞ্জ দয ০১৮১৭-৫৭৬২৯৯

৩৮ ৩৮ কুতফপুয কুতফপুয, রোভোোো
জভো: আ: আনজজ নভো,

 জজ এ এ

উতজরো নযংখ্যোন 

অনপ,নোযোণগঞ্জ দয
01727-679548

৩৯ ৩৯ কুতফপুয কুতফপুয, যোভোযফোগ, কুতফপুয, নোভোটি
োভো জপযতদৎ, জর আউট 

নডজোইনোয

উতজরো নযংখ্যোন 

অনপ,নোযোণগঞ্জ দয
01990-426685

৪০ ৪০ পতল্লো দোো ইদ্রোকপুয উত্তয জভো: জযোন উনদ্দন, জজ এ এ
উতজরো নযংখ্যোন 

অনপ,নোযোণগঞ্জ দয
01685-565071

৪১ ৪১ পতল্লো দোো ইদ্রোকপুয দনিণ
জভোোেদ আ: যোজ্জোক, জুননয 

অনপোয

নফ আয নড নফ, দয 

নোযোণগঞ্জ
০১৯১১-৪৪৬৪৫৪

৪২ ৪২ পতল্লো রোরপুয, ফোগতফণীদো নফতনোদ কুভোয ফভ ডন, এএ
জজরো নযংখ্যোন অনপ, 

নোযোণগঞ্জ
01712-637982

৪৩ ৪৩ পতল্লো পতল্লো
কল্যোন কুভোয ভন্ডর, এ আই 

(অফোঃ)
নফনফএ 01823-470763

৪৪ ৪৪ পতল্লো পতল্লো, স্তোপুয, জকোতোতরয ফোগ
জভোোঃ কত ভোন, এ এ ন 

ন 
কৃনল অনপ, নোযোণগঞ্জ দয ০১৭১৬-৮০৮৫৬৭

৪৫ ৪৫ পতল্লো োজীগঞ্জ, নখনজযপুয, োজীগঞ্জ, কুতফ আইর
অনদুজ্জোভোন, উ-কোযী কৃনল 

কভ ডকতডো
কৃনল অনপ, নোযোণগঞ্জ দয ০১৯৩৮-৮২১০৮২

৪৬ ৪৬ পতল্লো কোতভপুয
জভো: আ: ভোন্নোন োতটোোযী, ইউ 

এ  (অফোঃ)
নফনফএ 01813-350911

৪৭ ৪৭ পতল্লো খোনপুয োট
জভোোঃ নপ উনদ্দন কোউছোয, 

নযফোয নযকল্পনো কোযী

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ, নোযোণগঞ্জ দয
০১৮১৯-১১৬৩৯৬

৪৮ ৪৮ পতল্লো ইদোইয োট জভোোঃ আনছোয আরী, নযদ ডক
নফ আয নড নফ, দয 

নোযোণগঞ্জ
০১৯১৭-২৩০১০১

৪৯ ৪৯ পতল্লো তল্লো োট ড জনফ জফগভ, ভোঠ ংগঠক
নফ আয নড নফ, দয 

নোযোণগঞ্জ
০১৯৫৯-৯২৭১৪৯

৫০ ৫০ এনোততনগয অরীনগয, নযয োো, পোনজরপুয
আোেদ উল্লো যকোয, উ-

কোযী কৃনল কভ ডকতডো
কৃনল অনপ, নোযোণগঞ্জ দয ০১৯১৫-১১৯১২০

৫১ ৫১ এনোততনগয
ধভ ডগঞ্জ, নিভ অং, আযোপোত নগয 

নফীনগয
জভোোঃ নভজোনুয যভোন, নোফযিক

নফ আয নড নফ, দয 

নোযোণগঞ্জ
০১৯৪৭-৩৩৭৩৬৫

৫২ ৫২ এনোততনগয ধভ ডগঞ্জ, পূফ ড ধভ ডগঞ্জ, ভধ্য ধভ ডগঞ্জ োনভভো আক্তোয, ভোঠ ংগঠক
নফ আয নড নফ, দয 

নোযোণগঞ্জ
০১৯৫৯-৯২৭১৫২

৫৩ ৫৩ এনোততনগয

এনোতত নগয, োনগো, শ্রীধযদী, 

ফোযইতবোগ. দনিণ আজভত পুয, উত্তয 

আজভত পুয

ভোপৄজ উনদ্দন, নযফোয 

নযকল্পনো নযদ ডক

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ, নোযোণগঞ্জ দয
০১৯১১-০৪৭২৩৬

৫৪ ৫৪ এনোততনগয ভোদোইয, উত্তয অং, গোফতরী, নরখোনো
তনন আক্তোয, উ-কোযী কৃনল 

কভ ডকতডো
কৃনল অনপ, নোযোণগঞ্জ দয ০১৭১২-৮৯৯৫৩৭

৫৫ ৫৫ এনোততনগয
ভোদোইয, দনিণ ভোদোইয, ভোদোইয, 

জগোদোযো ঘোট, জগোতয ফোগ

জভো: ভয আরী,  জজ এ এ 

(অফোঃ)
নফনফএ 01913-456728

৫৬ ৫৬ কোীপুয
ঊত্তয জগোোরফন্দ, দনিণ জগোোরফন্দ, 

পযোনজ কোন্দী
জভোোঃ জতোপোজ্জর জোতন, নযদ ডক

নফ আয নড নফ, দয 

নোযোণগঞ্জ
০১৭১৬-৮১৩৯১৭

৫৭ ৫৭ কোীপুয ফ জদতবোগ, নিভোং, ফোংরোফোজোয
ভনতউয যভোন নভয, উ-কোযী 

কৃনল কভ ডকতডো
কৃনল অনপ, নোযোণগঞ্জ দয ০১৯৩৭-৬৫১৮৩৭

৫৮ ৫৮ কোীপুয ফ জদতবোগ, নিভ জদতবোগ অং
জভোোঃ আব্দুয যনভ, নফ আয নড নফ 

নযদ ডক

নফ আয নড নফ, দয 

নোযোণগঞ্জ
০১৭১৬-১৯৮৮২৭

৫৯ ৫৯ কোীপুয ফ জদতবোগ, জদতবোগ নগয, জবোরোইর
জভোোঃ োোদুল্লো, নফ আয নড নফ 

নযদ ডক

নফ আয নড নফ, দয 

নোযোণগঞ্জ
০১৭৭৫-৫৭৪৪০১

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৬০ ৬০ কোীপুয

কোীপুয, উত্তয ননভপুয, ভধ্য ননভপুয, 

দনিণ ননভপুয, শ্রীধযদী, চযকোীপুয, 

জচৎধুযীগো

জভোোঃ আতনোোয কোভোর,

 ভোঠ ংগঠক

নফ আয নড নফ, দয 

নোযোণগঞ্জ
০১৯৫৯-৯২৭১৪৮

৬১ ৬১ কোীপুয কোীপুয উত্তয

জভোোঃ জোনকয জোতন, উ-

কোযী কনভউননটি জভনডতকর 

অনপোয

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ, নোযোণগঞ্জ দয
০১৭১৪-৮০৮৮৫১

৬২ ৬২ কোীপুয কোীপুয দনিণ
জভোোঃ জনরভ জোতন, নযফোয 

নযকল্পনো নযদ ডক

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ, নোযোণগঞ্জ দয
০১৮২৪-৫৫৩১১৭

৬৩ ৬৩ জগোগনগয জগোগনগয জনভ উনদ্দন, নড ই 
উতজরো নযংখ্যোন  

অনপ, নোযোণগঞ্জ দয
01768-975683

৬৪ ৬৪ আরীযতটক আরীযতটক
এ টি এভ োভসুর আরভ, 

উ-কোযী কৃনল কভ ডকতডো
কৃনল অনপ, নোযোণগঞ্জ দয ০১৮১৪-৪১৭৭৭১

৬৫ ৬৫ ফক্তোফরী

চয ফক্তোফরী, নফীনগয, প্রতোনগয, 

জগোোরনগয, ভধ্যনগয, আকফয নগয, 

যোজনগয, যোজোপুয

জগোরোভ জোতন, টিএ
থোনো নযংখ্যোন অনপ, 

ননিযগঞ্জ
01911-963427

৬৬ ৬৬ ফক্তোফরী

চয ফক্তোফরী, রিীনগয, যোভনগয, 

কোনোইনগয, গঙ্গোনগয, যোধোনগয, প্রন্ন 

নগয, মুক্তোয কোন্দী, চয, প্রন্ন নগয, 

গুচ্চগ্রোভ, ছনভয নগয, চয গকুর, চয, 

ইন্দ্রোনদ

জখ জভোোঃ আতনোোয জোতন, উ-

কোযী কৃনল কভ ডকতডো
কৃনল অনপ, নোযোণগঞ্জ দয ০১৭২০-১২৯৩৮৩

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ ভদনপুয
কোজী আপযোপ, উ-কোযী কৃনল 

অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ ০১৭১৬-৫৮৮৮৬৬

২ ২ ধোভগ ভোইনউনদ্দন, এপ.এ.আই
উতজরো প্রোণী পদ অনপ, 

ফন্দয, নোযোণগঞ্জ
০১৭১৬-৬৪২২২৯

৩ ৩ মুছোপুয
জভোোঃ আব্দুয যউপ, উ-কোযী 

কৃনল অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ ০১৬২০-১৮২৮১৮

৪ ৪ ফন্দয-১

কুনোযো, রম্বোদযদী, কুরচনযে, নতনগো, 

নফীগঞ্জ, জফতজযগো, নফনফতজোো, 

নভযকুনন্ড, নচনোযনদ

জভোোঃ আভজোদ জোতন, জেনডট 

সুোযবোইজোয
মৄফ উন্নন অনপ ০১৭১২-০২৬০০৫

৫ ৫ ফন্দয-২

ফন্দয, ফন্দয ফ ফোী, ফ ফোই খোরী, 

জছোট ফোই খোরী, গনোো, জগোনফন্দপুয, 

ইন্দোযদী, জজোোয মোেোফোী, ভোোপুয, 

নভযকুনন্ডয চয, দোীফদী, ীফকুন্ডী, 

ততভোদযদী

জভোোঃ নোজমুর োোন, উ কোযী 

কৃনল অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ ০১৯৪০-৯৯০৬৯৫

৬ ৬ করোগোনছো-১

আদভপুয, ফোনরো, দোঃ চোনপুয, দীঘরদী, 

োজীপুয, নজধযো, ভোধফোো, ভোকপৄরদী, 

োফদী, উোঃ োফদী, কল্যোণদী,  নোনগয, 

নযদ্দী, জরোযদী, নোভচয

ভনযউভ আক্তোয, উতজরো 

আনোয নব.নড.ন প্রননিকো

উতজরো আনোয নব.নড.ন 

কোম ডোর
০১৭৩৫-০৪৪৩৩১

৭ ৭ করোগোনছো-২

আরী োফদী, বুরুন্দী, ঘোতভোো, জগোকুর 

জগোনফন্দফোী, োযদী, োজযোদী, 

করোগোনছো, ভদনগঞ্জ, জভোনপুয, তনগো, 

ননং, োগদী, শুবকযদী, শুনচোফন্দ, 

তযতনযো

জভোোঃ হুভোয়ুন কনফয, ডোটো এনি 

অোতযটয

উতজরো ভোধ্যনভক নিো 

অনপ
০১৮২৫-৩০০৫১৯

জভোফোইর নম্বয

(২) উতজরো : ফন্দয - (জজোন ংখ্যো-১৭)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৮ ৮ ১৯ নং োড ড
জভোোঃ দোরুর ইরোভ, ডোটো এনি 

অোতযটয

উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর, ফন্দয, নোযোণগঞ্জ।
01920-896090

৯ ৯ ২০ নং োড ড সুভন জবৎনভক, নোফ কোযী
উতজরো নিো অনপ, ফন্দয, 

নোযোণগঞ্জ
০১৯১৫-৬৮৮৪৪৫

১০ ১০ ২১ নং োড ড
জভোোঃ ভোমুন অয-যনদ, অনপ 

কোযী
উতজরো ননফ ডোচন অনপ ০১৯২২-৯২৭৬৫৪

১১ ১১ ২২ নং োড ড
নরন যোণী োর, অনপ কোযী 

কোভ-কনপউটোয মুদ্রোিনযক

উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর, ফন্দয, নোযোণগঞ্জ।

১৬৭৫১১৬৭৭১

০১৮৬০-৪৯১০৩৫

১২ ১২ ২২ নং োড ড
ননজত কুভোয দো, অনপ কোভ-

কনপউটোয অোতযটয

উতজরো প্রকল্প ফোস্তফোন 

অনপ, ফন্দয, নোযোণগঞ্জ
০১৫৫২-৪৬৬৮৫০

১৩ ১৩ ২৩ নং োড ড
জভোোঃ আবুর োতভ, জুননয 

নযংখ্যোন কোযী

উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর, ফন্দয, নোযোণগঞ্জ।
01814-097426

১৪ ১৪ ২৩ নং োড ড
নজততন্দ্র চন্দ্র সূেধয, কোযী 

নযদ ডক
ভফো অনপ ০১৮১৩-০৫০১৪৬

১৫ ১৫ ২৪ নং োড ড
জগৎতভ চন্দ্র দত্ত, নোফযিক কোভ 

জেনডট সুোযবোইজোয

উতজরো ভনরো নফলক 

অনপ
০১৭১৫-০৪৪০৯৫

১৬ ১৬ ২৫, ২৬ নং োড ড
জভোোঃ জভোতোতরফ নভোজী, উ 

কোযী কৃনল অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ ০১৮১৯-০৬১৬১৯

১৭ ১৭ ২৭ নং োড ড
জভোোঃ জনোর আতফদীন, উ 

কোযী উনিদ ংযিন অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ ০১৯১৩-৮৮১৬৪৯

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১

জোনোযগাঁ 

জৎযবো (োড ড 

নং ০১-০৫)

জভো: োরুন অয যনদ, নড.ই.
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জোনোযগাঁ
01723-740033

২ ২

জোনোযগাঁ 

জৎযবো (োড ড 

নং ০৬-০৯)

জভো: োনদকুয যভোন, এ.আই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জোনোযগাঁ
01912-371951

৩ ৩ তফতদ্দযয ফোজোয এ.এভ.োজোোন, জজ.এ.এ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জোনোযগাঁ
01917-005739

৪ ৪ ফোযদী
জভোোঃ খোরুর আরভ, উতজরো 

জটকতননোন

উতজরো ননফ ডোী অনপোতযয 

কোম ডোর
০১৯৭৭-১৪৭৪১৭

৫ ৫ জোভপুয
জভোোঃ ো আরভ, জেনডট 

সুোযবোইজোয
উতজরো মৄফ উন্নন অনপ ০১৮১৬-৮১৪৭৯০

(৩) উতজরো : জোনোযগাঁ - (জজোন ংখ্যো-১৯)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৬ ৬ ঐ
জভোোঃ কোভোর জোতন, জেনডট 

সুোযবোইজোয
উতজরো মৄফ উন্নন অনপ ০১৮১৬-৮১৪৭৯০

৭ ৭ কাঁচপুয
জভোোঃ ইব্রোীভ, উ কোযী কৃনল 

অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ ০১৮১৮-৩৯০৬২৪

৮ ৮ ঐ
নূরুন্নোোয োেী, ইউননন 

জডতবরতভন্ট অনপোয
উতজরো ল্লী উন্নন অনপ ০১৬২০-৭৯২৯৯৭

৯ ৯ ঐ
জভোোঃ আবুর োতভ, নপল্ড 

সুোযবোইজোয
উতজরো ভোজ জফো অনপ ০১৮১৯-১১৩০৮৮

১০ ১০ জভোগোোো
কোজর চন্দ্র োর, উতজরো 

একোতডনভক সুোয:

উতজরো ভোধ্যনভক নিো 

অনপ
০১৭১৮-১৭৪০৪৪

১১ ১১ ঐ
জভোস্তপো কোভোর, োঃ উোঃ 

ভোধ্যনভক নিো অনপোয

উতজরো ভোধ্যনভক নিো 

অনপ
০১৭১৫-২৩৮২০৪

১২ ১২ জনোোগাঁ
জভোোঃ োোজোোন জভোল্লো, উ 

কোযী কৃনল অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ ০১৯৩৯-০৪০৯৭১

১৩ ১৩ নতযোজপুয
নভজডো ভোবুবুয যভোন,  উ 

কোযী কৃনল অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ ০১৯৩৮-৮২১৪৬৫

১৪ ১৪ ঐ
জখ জভোোঃ নদুজ্জোভোন, উ-োঃ 

কৃনল অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ ০১৬১১-১৩৮৮৫৫

১৫ ১৫ োদীপুয
জভোোঃ নজরুর ইরোভ, উ-োঃ 

কৃনল অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ ০১৮১৪-৮০২৯৭১

১৬ ১৬ ঐ
জভোোঃ কোভোর জোতন, ইউননন 

ভোজ কভী
উতজরো ভোজ জফো অনপ ০১৮১৩-৮৬০৮৩০

১৭ ১৭ মু্ভপুযো
অনজত কুভোয জচৎধুযী, উ 

কোযী কৃনল অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ

০১৮১৮-০৬৩৭৬১,        

০১৯৩৮-৮২১৪৭০

১৮ ১৮ নভোনন্দ
জভোোঃ আবু োননপো,  উ-কোযী 

কৃনল অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ ০১৮১৩-০২৫৩৮৮

১৯ ১৯ নভোনন্দ
োনফবুয যভোন,   উ কোযী 

কৃনল অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ

০১৮২৭-৯৮৩৪৩৮, 

০১৯১২-৭৩৪১২৯

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১
মুোোো 

ইউননন

ব্রোহ্মনগাঁ, জছোট কন ডতগো োযোইন, 

নভযকুটিতছ, নভযকুটি, নোযনংগর

জনোফ জভোোঃ আতনোোয জোতন, 

জজএএ

ইউ এ  অনপ রূগঞ্জ, 

নোযোণগঞ্জ
01818-730281

২ ২ ঐ
ফোননোনদ, ভঙ্গরখোনর, জছোট ফোননোনদ, 

মুোোো, জোোফ, রিযো মোেোফোন

জনোফ জভোোঃ োনপজুয যভোন, নড 

ই 

ইউ এ  অনপ রূগঞ্জ, 

নোযোণগঞ্জ
01926-910462

৩ ৩

কোঞ্চন জৎযবো 

ডোড নং ০১, 

০২, ০৩

জভোোঃ আরতোপ জোতন, উ-

কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপতয 

কোম ডোর রূগঞ্জ, নোযোণগঞ্জ
০১৮৩৫-১৮৪৫৫৪

৪ ৪

কোঞ্চন জৎযবো 

ডোড নং ০৪, 

০৫, ০৮

জনোফ জভোোঃ ইোনছন নভো, এআই

ইউ এ  অনপ রূগঞ্জ, 

নোযোণগঞ্জ (ংমৄনক্ততত এপএ 

এন্ড এভআইএ, নফনফএ, 

ঢোকো)

০১৯১৭১৩০৩৩৫ 

০১৮১৩০২৭২৮৬

(৪) উতজরো : রূগঞ্জ - (জজোন ংখ্যো-২৭)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৫ ৫

কোঞ্চন জৎযবো 

ডোড নং ০৬, 

০৭, ০৯

জভোোঃ আরোদ জোতন, নযদ ডক
উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

কোম ডোর রূগঞ্জ, নোযোণগঞ্জ
০১৭৩৫-৯৪২৯৭৭

৬ ৬

তোযোফ জৎযবো 

ডোড নং ০১ 

এফং ০৩

জভোোঃ ইনরোছ নভো,  উ-কোযী 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপতয 

কোম ডোর রূগঞ্জ, নোযোণগঞ্জ
০১৮১৫-০৯০৪০৫

৭ ৭

তোযোফ জৎযবো 

ডোড নং ০২ 

এফং ০৪

জভোোঃ জদতরোোয জোতন, উ-োঃ 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপোতযয 

কোম ডোর, নোযোনগঞ্জ
০১৭১৭০৬১২০৯

৮ ৮
তোযোফ জৎযবো 

ডোড নং ০৫

জভোোঃ ভোপৄজুর ক খোন, উ-

প্রকল্প কভ ডকতডো

জীফ, নফ আয নড নফ রূগঞ্জ, 

নোযোণগঞ্জ
০১৯৩১-৯৯৮৪৫৫

৯ ৯
তোযোফ জৎযবো 

ডোড নং ০৬

জভোোঃ জোোঙ্গীয জোতন, 

নোফযিক

উতজরো ভোধ্যনভক নিো 

অনপ, রূগঞ্জ, নোযোণগঞ্জ
০১৭১৭-০১৭৪৮৬

১০ ১০
তোযোফ জৎযবো 

ডোড নং ০৭
জভো :নভজোনুয যভোন, এ,আই চোটতভোয,োফনো 01756-910623

১১ ১১
তোযোফ জৎযবো 

ডোড নং ০৮

জভোোঃ জনরভ নভো, জেনডট 

সুোযবোইজোয

উতজরো ভনরো নফলক 

কভ ডকতডোয কোম ডোর রূগঞ্জ, 

নোযোণগঞ্জ

০১৭১৩-৮০৭১৩৭

১২ ১২
তোযোফ জৎযবো 

ডোড নং ০৯
নদঘী ফযোফ (োট ড)

জভোোঃ আখতোরুজ্জোভোন গোজী, 

জেনডট সুোযবোইজোয

উতজরো মৄফ উন্নন অনপতয 

কোম ডোর রূগঞ্জ, নোযোণগঞ্জ
০১৭২০-৪৬৯৭৮৬

১৩ ১৩
তোযোফ জৎযবো 

ডোড নং ০৯
মোেোমুো, টোটনক

সুরতোন ভোমুদ, জেনডট 

সুোযবোইজোয

উতজরো মৄফ উন্নন অনপতয 

কোম ডোর রূগঞ্জ, নোযোণগঞ্জ
০১৮৬৯-৮০৯২২৭

১৪ ১৪ দোউদপুয ইউননন

তখোয, কনরঙ্গো, চযোো, আগরো, 

দোউদপুয, কোভোরকোঠি, জটংো, পুটিনো, 

দুোযো, জযোনরো, জফরদী, ফোগরো, ফংনদো, 

কোনকননফোগ, রিযোভতনোযপুয, ফ 

আভনদো

জভোোঃ ভোমুদুর োোন, অনপ 

কোযী

উতজরো ননফ ডোী  অনপতয 

কোম ডোর রূগঞ্জ, নোযোণগঞ্জ
০১৯১৩-৭৩৫১০০

১৫ ১৫ ঐ

ভোদুফপুয, োনকুয, ফোইরনদো, নতন 

তরো, জটক দোতযনদো, নতযভোযো, 

নফগ্রোভ, কোরনন, জনোোগো, ফীয োটোফ, 

জদফগ্রোভ, নমুরতরো, কুনরোনদ, নযনোর, 

কোভতো, যগুযোভপুয, রিযো নমুনরো

জভোোঃ ইভোইর নভো, কোযী কয 

ননধ ডোযক
কোঞ্চন জৎযবো ০১৭২৭২৬০৪৬৫

১৬ ১৬ জবোরোফ ইউননন
জভোোঃ ভহুনন নভো, উ-কোযী 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপতয 

কোম ডোর রূগঞ্জ, নোযোণগঞ্জ
০১৭১৫-০৪৯০৯৮

১৭ ১৭ ঐ
কোটিো, আঙ্গোয জজোো, গুতনরো, 

োইকো

এভ.এ. ফোততন, উ-োঃ কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপোতযয 

কোম ডোর, নোযোনগঞ্জ
০১৭১২১৫১৭২৩

১৮ ১৮ রূগঞ্জ ইউননন

ব্রোহ্মনখোনর, সুরননো, োোয ফোন, 

ভোইজগাঁ, ন, গুনতোফ, জভোগরোন, 

নতরগঞ্জ, জবোরোনোথপুয, ইউসুপগঞ্জ, 

জটকতনোোদ্দো

জভোোঃ জোোঙ্গীয আরভ, কোযী 

নযদ ডক

ভফো অনপ, রূগঞ্জ, 

নোযোণগঞ্জ
০১৭২৯৫২৪৫৬৮

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

১৯ ১৯ ঐ
জভোোঃ ভোসুদুয যভোন, কোযী 

ভোধ্যনভক নিো অনপোয

উতজরো ভোধ্যনভক নিো 

অনপ, রূগঞ্জ, নোযোণগঞ্জ
০১৭১৫-৭৫৯৮৫৮

২০ ২০
কোততোো 

ইউননন

আযোপ ননদ্দকী, োকড 

এনস্টযোন্ট

ন আই  অনপ, রূগঞ্জ, 

নোযোণগঞ্জ
০১৭১৫-৩৮১২৩০

২১ ২১ ঐ োরভো সুরতোনো, নপল্ড এনস্টযোন্ট
নফ আয নড নফ কোম ডোর 

,রূগঞ্জ, নোযোণগঞ্জ
০১৯৩৭-০২৯৫৯৮

২২ ২২ ঐ পূফ ডগাঁ োভসুন্নোোয, জেনডট সুোযবোইজোয
উতজরো মৄফ উন্নন অনপতয 

কোম ডোর রূগঞ্জ, নোযোণগঞ্জ
০১৯১৪-৭৯৪২৪৪

২৩ ২৩ বৄরতো ইউননন
আতরোপুয, নভঠোয, ভোছুভোফোদ, জফযক 

নদঘীযো, োোগাঁ
জোতদ জোতন, জটকনননোন

উতজরো ননফ ডোী অনপোতযয 

কোম ডোর, রূগঞ্জ, নোযোনগঞ্জ
০১৯২৫৬৫৩০১১

২৪ ২৪ ঐ বোতরো, বৄরতো জভোস্তপো আবু োননপ, ভোঠ ংগঠক
জী, নফ আয নড নফ রূগঞ্জ, 

নোযোনগঞ্জ
০১৯৩১৯৯৮৪৬২

২৫ ২৫ জগোরোকোন্দোইর
জকযোফ, আভরোফ, জোনোফ, আধুনযো, 

ভোনো

আরভগীয জোতন, কোযী 

নযদ ডক

ভফো অনপ, রূগঞ্জ, 

নোযোনগঞ্জ
০১৮১৮৮৪৪৫৬৬

২৬ ২৬ ঐ
াঁঘোট, দনকোনন্দ, জছোটদনকোনন্দ, দতত্তয 

কোনন্দ, দনকোনন্দ চক, গোফতরী োট

জভোোঃ তোনযকুর ইরোভ, োঃ 

নোফ কভ ডকতডো

ননডনফ এপ রুগঞ্জ, 

নোযোনগঞ্জ
০১৭১৬৫০৬৭৫৫

২৭ ২৭ ঐ জগোরোকোন্দোইর জভোোঃ োভসুর ক, ভোঠ ংগঠক
নফ আয নড নফ কোম ডোর 

,রূগঞ্জ, নোযোণগঞ্জ
০১৮১৯৮০৮৭৪০

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ আোইোজোয আকনযভো খোতন, নযোঃ তদন্তকোযী আোইোজোয নোযোণগঞ্জ 01917-057678

২ ২ নফনন্দী
নফনন্দী, গোজীপুয, কইতরো, দনয 

নফনন্দী

জনোফ আফদুর ভোতরক, জজএএ 

(অফোঃ)
নফনফএ 01720-121256

৩ ৩ নফনন্দী
তচতনকোন্দো, দোকোন্দো, জটটিো, উমেকোনন্দ, 

মু্ভপুযো, ভোননকপুয
জনোফ আব্দুর ভোতরক ( অফ:) নফনফএ, নোযোনগঞ্জ 01720-121256

৪ ৪ ব্রোহ্মনদী

উজোন জগোনফন্দী, নফনোইচয, ফ ভতনোযদী, 

জছোট ভতনোযদী, ঋতলয চয, বটিতগোনফন্দী, 

ফোনরোোো, রস্ক্যদী, নদঘরদী

কোজী ভোমুন োতজদ, নযফোয 

নযকল্পনো ইন্পরোক্টয

নযফোয নযকল্পনো অনপ 

আোইোজোয, নোযোনগঞ্জ
০১৯১৮৭১৪১১০

৫ ৫ ব্রোহ্মনদী

ভোরুোনদ, মোেোফোী (তফরোযকোন্দী), 

জরঙ্গুযদী, প্রবোকযদী, ননযংদী, নরভোন্দী 

োো, কৃভোযফোগ, সুযোনন্দ, োজোযনদো, 

ইদফোযদী, পোউো, ভোকোনদ ব্রোক্ষ্মন্দী 

জনোোদ্দো

জনোফো োযনভন সুরতোনো, 

উতজরো ল্লী জীনফকোন কভ ডকতডো

উতজরো ল্লী উন্নন অনপ 

আোইোজোয, নোযোনগঞ্জ
০১৭২৫২৩৫৫৮৮

৬ ৬ দুপ্তোযো োচগাঁ, নতনগাঁ, তযফোন্দী, ফোজনফ জভো:আবুজোপয জভোল্লো, নডই আোইোজোয নোযোণগঞ্জ 01675-018775

৭ ৭ দুপ্তোযো ফোনি্টি, োল্লো, দুপ্তোযো
জভোোেদ ীদুল্লো, উ-োঃ 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

আোইোজোয, নোযোনগঞ্জ
০১৭১৬৮৮৫১২৮

৮ ৮ পততপুয
জনোফ যনযউর ইরোভ, োঃ 

নোফ যিক

উতজরো প্রতকৎর অনপ, 

আোইোজোয, নোযোনগঞ্জ
০১৭১২৭৯৭৩৭৯

৯ ৯ োইজোদী জভোোঃ ছোতদকুয যভোন, কযোনোয
উতজরো প্রতকৎর অনপ, 

আোইোজোয, নোযোনগঞ্জ
০১৭১৮৯০৪৩৯১

(৫) উতজরো : আোইোজোয - (জজোন ংখ্যো-১৭)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

১০ ১০ কোরোোোনো জভোোঃ ভনজবুয যভোন োঃ নিক

কোরোোোনো োঃ প্রোোঃ 

নফদ্যোর, আোইোজোয, 

নোযোনগঞ্জ

০১৮৪০৫৪৪০৬২

১১ ১১ খোগকোন্দো
জনোফ ভকসুদ কোজী, নযফোয 

নযকল্পনো ইন্পরোক্টয

নযফোয নযকল্পনো অনপ 

আোইোজোয, নোযোনগঞ্জ
০১৮১৮৪১১২১০

১২ ১২ ভোমুদপুয
জভোোঃ আনভয জোতন, উতজরো 

দোনযদ্র নফতভোচন কভ ডকতডো

উতজরো দোনযদ্র নফতভোচন 

অনপ, আোইোজোয, 

নোযোনগঞ্জ

০১৭৩৯৬৯৩৯৯

১৩ ১৩ জগোোরদী জৎযোঃ

জভোল্লোযচয, নগযতদৎকোন্দী, োঠোতনযকোন্দী, 

উোঃ করোগোনছো, যতনফযদী জোরোকোন্দী, 

রিীফযদী

জনোফ আব্দুল্লো, জভোল্লো, নযফোয 

নযফল্পনো ইন্পরোক্টয

নযফোয নযকল্পনো অনপ 

আোইোজোয, নোযোনগঞ্জ
০১৭২৫২১৫৪৫৪

১৪ ১৪ জগোোরদী জৎযোঃ
যোভচন্দ্রদী, ফ তযদী, দোইযোনদয চয, 

জগোোরদী, জঢৎকনদ, দোনদ

জনোফ ভোবুফ জোতন, োঃ প্রোঃ 

নিক

াঁচগো, ফহুমুখী উচ্চ 

নফদ্যোর, আোইোজোয, 

নোযোনগঞ্জ

০১৭১৮৪২৮৮১৫

১৫ ১৫ োতগ্রোভ ফ জনোোগাঁ (পুনযন্দো গ্রোভ ফোতদ), োচরুখী
নযন কয, নযফোয নযকল্পনো 

ইন্পরোক্টয

নযফোয নযকল্পনো অনপ 

আোইোজোয, নোযোনগঞ্জ
০১৭১৮১৯৩৭২৮

১৬ ১৬ োতগ্রোভ

চোইযগাঁ, দনিণ রুোো, জদোনফ, 

যসুযপুয, োতগ্রোভ, উনোভ, পুনযন্দো গ্রোভ 

(ফ জনোোগাঁ জভৎজো)

জনোফ জভোোঃ োননপ, উোঃ কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

আোইোজোয, নোযোনগঞ্জ
০১৮৫৮৮১৮৪৪৯

১৭ ১৭ উনচৎপুযো
জনোফ ফনদউজ্জোভোন ব ুঁইো, 

জজএএ

থোনো নযংখ্যোন অনপ, 

োজোযীফোগ, ঢোকো
০১৯৫৭৯৮২১১৩

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ ফোমৈোকোন্দী
জভোোঃ ভননয জোতন, নপল্ড 

সুোযবোইজোয

ভোজতফো অনধদপ্তয,  

গজোনযো
০১৮১৯৮৭১৬২২

২ ২ ফোউনো
জভোোঃ আফদুর কোনদয, অনপ 

কোযী
মফ উন্নন অনধদপ্তয, গজোনযো ০১৮১৮২৮৫৬৪৪

৩ ৩ বতফয চয জভোোঃ আব্বো উনদ্দন, জজএএ মফ উন্নন অনধদপ্তয, গজোনযো ০১৮১৭ ৫৩৮ ৮০৪

৪ ৪ গজোনযো
ফরযোভ চন্দ্র দো, উ. . কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

গজোনযো
০১৭৬০৫৬১৯০০

৫ ৫ গুোগোনছো জভোোঃ নভজোনুয যভোন, নডই
উতজরো কৃনল অনপ, 

গজোনযো
০১৬৮৪ ৪৭৬ ৫২৮

৬ ৬ জোতন্দী
োরুন অয যনদ, উ. . কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

গজোনযো
০১৯১৩৬৭৬৩০৩০

৭ ৭ ইভোভপুয
জভোোঃ আফদু োভোদ আজোদ,এ 

আই

উতজরো কৃনল অনপ, 

গজোনযো
০১৮১৩ ৫০৭ ৭৯৪

৮ ৮ জটংগোযচয
জভোোঃ দুরোর জোতন ননদ্দনক, 

জজএএ

উতজরো কৃনল অনপ, 

গজোনযো
০১৮৩২ ২৯৬ ৪৪৪

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

৪. জজরোোঃ মুনন্পগঞ্জ (জভোট ৬টি উতজরো )- Final

(১) উতজরো : গজোনযো - (জজোন ংখ্যো-০৮)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

(২) উতজরো : টঙ্গীফোী - (জজোন ংখ্যো-১২)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

১ ১ আফদুল্লোপুয জভোোঃ ভোপৄজুয যভোন, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর, টংগীফোী
০১৯১৪ ৮৮২ ৮৩৩

২ ২ আনর
সুন জদফনোথ, উ.. কৃনল 

অনপোয

উতজরো কৃনল কোম ডোর, 

টংগীফোী
০১৭১৩৫৪০১৯৯

৩ ৩ ফোনরগাঁ
জভোোঃ পোরুক আতেদ, কনভউননটি 

অযগোনোইজোয
এরনজইনড অনপ, টংগীফোী ০১৮১৯১৯২০৭৪

৪ ৪ আউটোী যোনজফ জোতন, নডই
উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর, টংগীফোী
০১৭১০ ৮১২৮২১

৫ ৫ জফতকো
জনোফ জভোোঃ নযোজুর ইরোভ, 

এআই (অফোঃ)
নফনফএ, মুন্পীগঞ্জ 01670-400728

৬ ৬ ধীপুয
জভোোঃ নফদোরুর ইরোভ, কোম ড 

কোযী
এরনজইনড অনপ, টংগীফোী ০১৯১৩৫১৫৬৩৩

৭ ৭
নদনঘয োো  

োোইর ফোনোনয
জভোোঃ ভোোবুয যভোন, ভোঠ ংগঠন ল্লী উন্নন অনপ, টংগীফোী ০১৯৩১৯৯৮৩৩০

৮ ৮ মরং
আব্দুল্লো আর ভোমুন, উ. . 

কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

টংগীফোী
০১৭৩৪৭৩৩২২৬

৯ ৯ কোভোযখোো
জনোফ জভোোঃ নযোজুর ইরোভ, 

এআই (অফোঃ)

উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর, টংগীফোী
০১৬৭০ ৪০০৭২৮

১০ ১০
কোঠোনদো 

নমুনরো

নুযোজ্জোভোন, উ. . কৃনল 

অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

টংগীফোী
০১৭২৪৭১৫৯০৮

১১ ১১ াঁচগাঁ
জভোোঃ আব্দুর আনরভ, উ. . 

কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

টংগীফোী
০১৭২২১১৪৯৯৯৪

১২ ১২
জোনোযং 

টংগীফোী
জভোোঃ োইপৄর ইরোভ, জজএএ

উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর, টংগীফোী
০১৯১৩ ৮৬৯০১৭

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ জভদনীভন্ডর জভোোঃ োইপৄর ইরোভ, প্রনিক
আনোয নবনডন অনপ, 

জরৎজং
০১৭৪২৮১০৭৮৩

২ ২
কুভোয জবোগ 

(ভোজড) রনদো

আোঃ যনভ, উ. . কৃনল 

অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

জরৎজং
০১৯৩৩৩৫০৪০৯

৩ ৩ কনকোয
জভোোঃ পোরুক নোযউনদ্দন, উ. 

. কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

জরৎজং
০১৯৩৮৮২২২৪৭

৪ ৪

জরৎজং 

জতউটিো (ভোজড) 

জফৎরতরী

জভোোঃ একযোভ জোতন, কনপউটোয 

অোতযটয

উতজরো কৃনল অনপ, 

জরৎজং
০১৯১৮৭১৭৯২৯

৫ ৫ জফজগাঁ
জভোোঃ তোজুর ইরোভ, উ. . 

কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

জরৎজং
০১৯১১৪৬১২৫৮

৬ ৬ নখনদযো
জভোোঃ জগোরোভ ভোরো, কোযী 

নযদ ডক

উতজরো ভফো অনপ, 

জরৎজং
০১৮১৯২৮৯৮৮৮

৭ ৭ গাঁনদো এ. এভ. পজতর যোব্বী,নডই
উতজরো পুযংখ্যোন 

কোম ডোর, জরৎজং
০১৯২১ ৮৯১ ৪৫৫

৮ ৮ করভো জনোফ জখ আেদ, এ আই
উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর, জরৎজং
০১৯১৭০১৫০৭৬

(৩) উতজরো : জরৎজং - (জজোন ংখ্যো-০৮)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

(৪) উতজরো : শ্রীনগয - (জজোন ংখ্যো-১৩)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ শ্রীনগয
জভোোঃ ইউসুপ আরী, অনপ 

কোযী- কোভ কনপউটোয অ.

উতজরো মফ উন্নন অনপ, 

শ্রীনগয
০১৭১৭০৪৭৮১৯

২ ২ জলোরঘয
জভোোঃ যনপকুর ইরোভ, স্বোস্থয 

কোযী

উতজরো স্বোস্থয কভতেক্স, 

শ্রীনগয
০১৯১১৮৮৪৬৬৩

৩ ৩ শ্যোভননি
নননখর চন্দ্র চেফতী, উ-. 

উনিদ ংযিন কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ, শ্রীনগয

৪ ৪ যোীখোর
এ জক পজমের ক নকদোয, 

নডই/ন

উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর, শ্রীনগয
০১৭১৭ ০৩৮৭৪৬

৫ ৫ জকোরোোো
আনভনুর ইরোভ, উ-. কৃনল 

কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ, শ্রীনগয ০১৯১২৩৪৫৪৪৯

৬ ৬ োটোতবোগ পতজ আতভদ, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর, শ্রীনগয
০১৭২০ ৯৬৬৫৯৩

৭ ৭ কুকুটিো
সুভন যকোয, উ-. কৃনল 

কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ, শ্রীনগয ০১৮২৬৬৬০৩০৩

৮ ৮
আটোো ভোজড 

ফীযতোযো

জোনকয জোতন, উ-. কৃনল 

কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ, শ্রীনগয ০১৯১৯২৪৭৬১০

৯ ৯ তন্তয
আব্দুর কনযভ, উ-. কৃনল 

কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ, শ্রীনগয ০১৭১৪৫৫৬১৯৮

১০ ১০ োোো
জগোোর চন্দ্র োর, জুননয 

অনপোয (নোফ)
নফআযনডনফ, শ্রীনগয ০১৮৩২৬৮৪৯৪৯

১১ ১১ ফোকখোরী নোঈভ খোন, নডই
উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর, শ্রীনগয
০১৯৫৬২০৩০৬৫

১২ ১২ বোগ্যকুর
জভোোঃ তকত ভোন, উ-. 

কৃনল কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ, শ্রীনগয ০১৭১৮০৯৪৬৪৮

১৩ ১৩ ফোঘো
জনোফ জভোোঃ োভসুর ইরোভ, 

এএ (অফোঃ)
নফনফএ, নোযোনগঞ্জ

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১
নভযকোনদভ 

১,২,৩,৪

জভোোঃ নগো উনদ্দন, নযফোয 

নযকল্পনো নযদ ডক

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

নযকোফী ফোজোয
০১৯২৮৪০২৭৮২

২ ২

নভযকোনদভ 

জৎযবো 

৫,৬,৭,৮,৯

জভোোঃ যনপকুর ইরোভ, উ-. 

কৃনল কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ, শ্রীনগয ০১৯১৩০০১৫৯৬

৩ ৩
মুন্পীগঞ্জ 

জৎযবো ১,২,৪
 জনরুর ইরোভ, এএ

জজরো নযংখ্যোন কোম ডোর 

মুন্পীগঞ্জ
০১৭৩৯ ৫১১৫৯৪

৪ ৪
মুন্পীগঞ্জ 

জৎযবো ৩,৭,৮
জভোোঃ আোঃ ছোতরক নভো, জজএএ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

মুন্পীগঞ্জ দয
০১৭৩৬ ৭৬৬৭৫৮

(৫) উতজরো : মুনন্পগঞ্জ দয - (জজোন ংখ্যো-১৬)

ে. নং

শুভোনয এরোকো
জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

ে. নং
জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৫ ৫
মুন্পীগঞ্জ 

জৎযবো ৫,৬,৯
োদ্দোভ জোতন, নডই

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ, মুন্পীগঞ্জ দয
০১৭৫৮ ৭৩০৪৪৬

৬ ৬ আধোযো
জভোোঃ ভোমুন নভো যদোয, নযফোয 

নযকল্পনো নযদ ডক

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ, আধোযো ইউননন
০১৯২৪০১৯৩৯৩

৭ ৭ ফজ্রতমোনগনী
োীন আরভ, নযফোয নযকল্পনো 

নযদ ডক

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ, জভোল্লোকোন্দী
০১৯১৫৮০০৫২৭

৮ ৮
ফোংরো ফোজোয 

ভোজড ীরই

জভোোঃ আনতকুয ইরোভ, উ-. 

কৃনল কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ, শ্রীনগয ০১৯১৩৯৫৬৮৬৫

৯ ৯ চযতকোয
দ্বীন আেদ োতটোোযী, উ-. 

কৃনল কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ, শ্রীনগয ০১৯২১৩৬৬১১৫

১০ ১০ ভোকোরী
জভোোঃ জভোতোতরফ জখ, নযফোয 

নযকল্পনো নযদ ডক

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ, ভোকোরী ইউননন
০১৭৭২০৯৭৪৩৩

১১ ১১ জভোল্লোকোন্দী
জনোফ জভোোঃ আকতোয জোতন, 

জজএএ (অফোঃ)
নফনফএ, মুন্পীগঞ্জ 01814-787604

১২ ১২ ঞ্চোয ১ ঞ্চোয জভৎজো
জভোোঃ োপোজুনদ্দন জভোল্লো, নযফোয 

নযকল্পনো নযদ ডক

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ, ঞ্চোয
০১৯১৬৯৮৫৮৬৮

১৩ ১৩ ঞ্চোয ২ নফতনোদপুয  নভতযযযোই
ংকয ফভ ডন, অনপ কোযী কোভ 

কনপ. অো. (অফোঃ)

উ. ভৎস্য অনপ, মুন্পীগঞ্জ 

দয
০১৭৬৬১৪৭৯৫০

১৪ ১৪ ঞ্চোয ৩
নপনযঙ্গী ফোজোয, চপোতরী, নিভ 

মুক্তোযপুয

জভোোঃ জোনকয জোতন, উ-. 

কৃনল কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ, শ্রীনগয ০১৯১৩৪৫৬১৯৭

১৫ ১৫ যোভোর ১
সুজোনগয, ফল্লোর ফোী, জগোযীন্দপুয, 

কোরীন্দী োো, যোভোর, খোনকো, সুখফোপুয
জভোোঃ আব্দুর োই, ইউনডএ

জজরো নযংখ্যোন কোম ডোর 

মুন্পীগঞ্জ
০১৭২৬ ৯১৫১৬১

১৬ ১৬ যোভোর ২
োখোয ফোজোয, কোজী কফো, োনোভ, জজোযো 

জদউর
জভোোঃ কোভরুর ইরোভ, নডই/ন

জজরো নযংখ্যোন কোম ডোর 

মুন্পীগঞ্জ
০১৭৬৪ ৮৫৮০৮০

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ চনেতকোট
প্রকো চন্দ্র যকোয, উ-. কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

নযোজনদখোন
০১৭২০৯০৬৩২০

(৬) উতজরো : নযোজনদখোন - (জজোন ংখ্যো-১৪)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

২ ২ জখযনগয
নভযোজুর ইরোভ, উ-. কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

নযোজনদখোন
০১৭৫২১৫৩১৭৭

৩ ৩ যোজোনগয
োরোউনদ্দন সুজন, উ-. কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

নযোজনদখোন
০১৯৫৬০৬৯৯৪

৪ ৪ জকোইন
জভোোঃ োঈদ আরী, উ-. কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

নযোজনদখোন
০১৯১৪৭৩০১৭৪

৫ ৫ ফোোইর অপূফ ড বক্ত, োফ এন. ইনঞ্জ. নযোজনদখোন ০১৭২৩৫৯২৮৯২

৬ ৬ রতব্দী জভোোঃ নুরুজ্জোভোন জভোল্লো, জজএএ
উতজরো কৃনল অনপ, 

নযোজনদখোন
০১৯৩৭ ৫৭১২৮৮

৭ ৭ যশুননো জভোোঃ ইউনুছ আরী, জজএএ (অফোঃ)
উতজরো কৃনল অনপ, 

নযোজনদখোন
০১৭৪০ ৫৬১১৪৬

৮ ৮ ফোমেচয (অং-১)
জভোোঃ োীনুয ইরোভ, উ-. 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

নযোজনদখোন
০১৭১০২৫৭৮৫৮

৯ ৯ ফোমেচয (অং-২)
জভোোঃ োভছুর ক, উ-. কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

নযোজনদখোন
০১৯১১২২৮৪০৯

১০ ১০ ভোরখোনগয
জভোোঃ োপোোত জোতন, উ-. 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

নযোজনদখোন
০১৯১১০৯৪২৭৬

১১ ১১
ফযোগোনদ  

জকোরো (ভোজড)

নোযোন চন্দ্র যকোয, উ-. 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

নযোজনদখোন
০১৭৩২৪৭৫৪৯৯

১২ ১২ ইছোপুযো
জভোোযযপ জোতন, উ-. কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

নযোজনদখোন
০১৭১৬২৬৯৬৫৬

১৩ ১৩ ভধ্যোো
 আফদুর আউোর, উ-. কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

নযোজনদখোন
০১৭২৪৬০৭১৫৫

১৪ ১৪ তজনোয
জভোোঃ ভোমুদ আরভ, উ-. 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

নযোজনদখোন
০১৭১৫৪১১১৩১

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

৫. জজরোোঃ নযনংদী (জভোট ৬টি উতজরো )- Final

(১) উতজরো : নযনংদী দয - (জজোন ংখ্যো-৩১)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

১ ১

নযনংদী 

জৎযবো’, োড ড-

০১

নোনদো ইোছনভন, এএ
জজরো নযংখ্যোন কোম ডোর, 

নযনংদী
01683-701887

২ ২

নযনংদী 

জৎযবো’, োড ড-

০২,০৪

আভোন উল্লো বইো, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর, যোপুযো
01783-570035

৩ ৩

নযনংদী 

জৎযবো’, োড ড-

০৩

যত্নো যোনী নফশ্বো, এএ
জজরো নযংখ্যোন কোম ডোর, 

নযনংদী
01933-817066

৪ ৪

নযনংদী 

জৎযবো’, 

োড ড’, -০৫,০৬

জভো: কনরভ উনদ্দন, উকোযী 

কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

নযনংদী
01759-511773

৫ ৫

নযনংদী 

জৎযবো’,োড ড-

০৭,০৮

জভো: োনফবুয যভোন, উকোযী 

কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

নযনংদী
01716-931166

৬ ৬
নযনংদী 

জৎযবো’, ০৯
জভোোেদ আনযপ নভো,এএ

জজরো নযংখ্যোন কোম ডোর, 

নযনংদী
01915-817084

৭ ৭

ভোধফদী 

জৎযবো, োড ড-

০১, ০২, ০৩, ০৪

জভোতোতয জোতন, উকোযী 

কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

নযনংদী
01716-401554

৮ ৮

ভোধফদীতৎযবো’

,োড ড-

০৫,০৬,০৭,০৮

জভো: ভোপৄজুয যভোন, ভোঠ 

কোযী

ফোংরোতদল্লীউন্নন 

জফোড ড(BRDB),নযনংনদ 

দয

01720-026433

৯ ৯

ভোধফদী 

জৎযবো,োড ড-

০৯, ১০, ১১, ১২

জভো: আনভনুর ইরোভ, ভোঠ 

কোযী

ফোংরোতদল্লীউন্নন 

জফোড ড(BRDB),নযনংনদ 

দয

01716-573428

১০ ১০ আতরোকফোরী
জভো: আরতোফ জোতন, 

উকোযী কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

নযনংদী
01735-298088

১১ ১১ আভনদো-১
জভোোযপ জোতন, উকোযী 

কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

নযনংদী
01556-612134

১২ ১২ আভনদো-২
জভো: জজকোরুর ক জভোল্লো, 

উকোযী কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

নযনংদী
01819-449570

১৩ ১৩ চযনদঘরদী
জভো: কোভরুজ্জোভোন বইো, 

উকোযী কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

নযনংদী
01913-929855

১৪ ১৪ নচননপুয-১ যোইো তোফোসুভ জজনভন, নডই
জজরো নযংখ্যোন কোম ডোর, 

নযনংদী
01797-116199

১৫ ১৫ নচননপুয-১
নভো জভো: ভোজোরুর ইরোভ, 

উকোযী কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

নযনংদী
01921-689085

১৬ ১৬ োজীপুয
জভোোেদ নূরুজ্জোভোন, কোযী 

নযদ ডক

উতজরো ভফো কোম ডোর, 

নযনংদী
01818-931579

১৭ ১৭ কনযভপুয
োরুন অয যনদ, উকোযী কৃনল 

অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

নযনংদী
01716-808763

১৮ ১৮ কোঠোনরো-১
জভো: সুরতোন উনদ্দন খোন, 

উকোযী কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

নযনংদী
01713-509703

১৯ ১৯ কোঠোনরো-২
টিটু জদফনোথ, উকোযী কৃনল 

অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

নযনংদী
01724-979333

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

২০ ২০ নূযোরোপুয-১
নযদ জঘোল, উকোযী কৃনল 

অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

নযনংদী
01624-801880

২১ ২১ নূযোরোপুয-২
জভো: কনফয জোতন, উকোযী 

কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

নযনংদী
01914-076385

২২ ২২ ভনলোশুযো-১

আব্দুর ফোতযক, ইউননন 

ভোজকভী  নপল্ড সুোযবোইোয 

(বোযপ্রোপ্ত)

উতজরো ভোজ জফো অনপ, 

নযনংনদ দয
00173-852907

২৩ ২৩ ভনলোশুযো-২
এভএ কোইয়ুভ, 

ইউননন ভোজকভী

উতজরো ভোজ জফো অনপ, 

নযনংনদ দয
01713-266968

২৪ ২৪ জভতযোো-১ আ: জনরর নভো, নোফ কোযী
ফোংরোতদ ল্লী উন্নন জফোড ড 

(BRDB), নযনংনদ দয
01676-093756

২৫ ২৫ জভতযোো-২
জভো: তোনযকুর ইরোভ , ভোঠ 

কোযী

ফোংরোতদ ল্লী উন্নন জফোড ড 

(BRDB), নযনংনদ দয
01713-586010

২৬ ২৬ নজযপুয আ: োনভদ, জজএএ
জজরো নযংখ্যোন কোম ডোর, 

নযনংদী
01721-349832

২৭ ২৭ োইকোযচয-১
জভো: তোনযকুর ইরোভ, 

উকোযী কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

নযনংদী
16707-018855

২৮ ২৮ োইকোযচয-১
জভো: জভোোতজ্জভ জোতন, নযফোয 

নযকল্পনো নযদ ডক

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ, নযনংনদ দয
01828-137341

২৯ ২৯ াঁচতদোনো
জভো: জুরো নভো, উকোযী 

কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

নযনংদী
01917-627444

৩০ ৩০ ীরভোনন্দ-১
জভো: আোদ উল্লো, উকোযী 

কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

নযনংদী
01733-167850

৩১ ৩১ ীরভোনন্দ-২
সুনপো আক্তোয, উকোযী কৃনল 

অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

নযনংদী
00171-632240

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১

রো 

জৎযবোোড ড-

০১,০২

জভো: ভনউনদ্দন, উচ্চভোন কোযী
উতজরো ননফ ডোী অনপোতযয 

কোম ডোর, রো
01718-581962

২ ২

রো 

জৎযবোোড ড-

০৩,০৪,০৫

তোননো আক্তোয, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর, রো
01622-179527

৩ ৩

রো 

জৎযবোোড ড-

০৬ তত ০৯

জভো: খনফয উনদ্দন নোনজয, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর, রো
01717-351211

৪ ৪ চযনন্দুয জভো: জফরোতত জোতন, এ আই
উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর, রো
01914-224741

৫ ৫ ডোঙ্গো-১ জভো: ভোতজদুর ক, োট  মুদ্রো:
উতজরো নযলদ কোম ডোর, 

রো
01914-471079

৬ ৬ ডোঙ্গো-২
োধনচন্দ্র যদোয, উকযী কৃনল 

অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ, রো 01717-048243

জভোফোইর নম্বয

(২) উতজরো : রো - (জজোন ংখ্যো-০৯)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৭ ৭ গজোনযো
জভো: োতনোজ, উকোযী 

কৃনল অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ, রো 01715-116517

৮ ৮
জভো: আনযপৄর ইরোভ,

 : ন : অনপোয
উতজরো নিো অনপ, রো 00181-804079

৯ ৯ নজনোযদী আবু োননপ, নডই
উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর, রো
00174-378391

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১

নফপুয জৎযবো 

োড ড-০১ তত 

০৯

জভো: জোোইন, অনপ কোযী
উতজরো ননফ ডোী অনপোতযয 

কোম ডোর, নফপুয
01715-668535

২ ২ আইয়ূফপুয
জভো: এনোমুর ক োীন, 

উকোযী কৃনল অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ, নফপুয 01927-868026

৩ ৩ ফোঘোফ
জভো: োইপৄজ্জোভোন, উকোযী 

কৃনল অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ, নফপুয 01716-053423

৪ ৪ চেদো
জভো: আযোপ আরী বঞো, 

উকোযী কৃনল অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ, নফপুয 01718-535227

৫ ৫ দুরোরপুয-১
জভো. যনপকুর ইরোভ বইো, 

জজএএ

উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর, নফপুয
01744-288963

৬ ৬ দুরোরপুয-২
জভোোেদ আরভ খোন, ইউননন 

ভোজকভী

উতজরো ভোজ জফো অনপ, 

নফপুয
01720-161496

৭ ৭ জমোয
উজ্জর চন্দ্র জদফনোথ, উকোযী 

কৃনল অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ, নফপুয 01718-403703

৮ ৮ জনগয আবুর কোতভ, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর, নফপুয
01782-867076

৯ ৯ ভোনছভপুয জভো. এনোমুর কনফয, নক্সোনফদ
ংমৄনক্ততত জজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর, নযনংদী
01737-173179

১০ ১০ পুটিো-১
জভো: োভীভ আতেদ, উকোযী 

কৃনল অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ, নফপুয 01713-509288

১১ ১১ পুটিো-২ োনদো আপনযন ন
উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর, নফপুয
01797-345424

১২ ১২ পুটিো-৩
জযোনজনো খোনভ, উকোযী কৃনল 

অনপোয

উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর, নফপুয
01749-750651

১৩ ১৩ োধোযচয
জভো: জোনদুয যভোন, উকোযী 

কৃনল অনপোয

উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর, নফপুয
01710-469976

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১

ভতনোযদী 

জৎযবো োড ড-

০১ তত ০৯

জভো. োোজোোন ভোঝী, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর, ভতনোযদী
01716-598322

(৩) উতজরো : নফপুয - (জজোন ংখ্যো-১৩)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

(৪) উতজরো : ভতনোযদী - (জজোন ংখ্যো-১৩)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

২ ২ চন্দনফোী
জভোোঃ নপকুর ইরোভ, 

উকোযী কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

ভতনোযদী
01719-686849

৩ ৩ জরবুতরো
জভো. জোরোর উনদ্দন, জজএএ 

(অফোঃ)

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

নযনংদী দয
01732-412220

৪ ৪ নখনদযপুয
জভোোঃ আনযপৄর আরভ বৄইো, 

উকোযী কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

ভতনোযদী
01718-146934

৫ ৫ চযভোন্দোনরো
মুোেদ পোরূক জোতন, 

উকোযী কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

ভতনোযদী
01716-678935

৬ ৬ কৃষ্ণপুয
ভনযভ আক্তোয, উকোযী কৃনল 

অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

ভতনোযদী
01741-360644

৭ ৭ ফচোো
জভোোঃ ভননরুজ্জোভোন,উকোযী 

কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

ভতনোযদী
01747-809011

৮ ৮ চোরোকচয
জোন্নোতর জপযতদৎ, উকোযী 

কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

ভতনোযদী
01716-660692

৯ ৯ কাঁনচকোটো আ: ফোততন পযোজী, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর, নযনংদী দয
01720-030151

১০ ১০ শুকুনন্দ
জদতরোোযো সুরতোনো, উকোযী 

কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

ভতনোযদী
01915-571135

১১ ১১ জগোতোনো
জভোোঃ োতজদুয যভোন, 

উকোযী কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

ভতনোযদী
01720-341900

১২ ১২ একদুোনযো এনোমুর ক নযন, নডই
উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর, ভতনোযদী
01765-453006

১৩ ১৩ জদৎরতপুয সুধোংশু চন্দ্র দো, এআই (অফোঃ) নফনফএ 01731-301027

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ আভরোফ
জভো. পজমের ক যকোয, 

জজএএ (অফোঃ)
নফনফএ 01714-799078

২ ২ ফোজনোফ জভো. জগোরো নভো, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর, জফরোতফো
01817-622393

৩ ৩ জফরোফ
জভো: আকযোভ জোতন, 

উকোযী কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

জফরোতফো
01717-377045

৪ ৪ নফন্নোফোইদ জনোফ জভোোঃ োভীমুর ক, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জুন, জভৎরবীফোজোয
01915-570918

৫ ৫ চউনজরোফ জভো: জতোপোজ্জর জোতন,  নড ই 
উতজরো কৃনল অনপ, 

জফরোতফো
00172-286180

(৫) উতজরো : জফরোতফো - (জজোন ংখ্যো-০৯)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৬ ৬ নোযোনপুয-১
জভো োনফবুয যভোন, উকোযী 

কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

জফরোতফো
01733-015825

৭ ৭ নোযোনপুয-২
ভোননক োো, উকোযী কৃনল 

অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

জফরোতফো
01680-154656

৮ ৮ োটুরী জভো. যোোন, জজএএ (অফোঃ) নফনফএ 01728-221966

৯ ৯ ল্লোফোদ
জনরুর ইরোভ, উকোযী কৃনল 

অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ, জফরোফ 01748-373633

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১

যোপুযো 

জৎযবো োড ড-

০১,০২,০৩,০৪,০৫

জভোোঃ আরআনভন, এআই
উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর, যোপুযো
01815-589141

২ ২

যোপুযো 

জৎযবো োড ড-

০৬,০৭,০৮,০৯

জভো.সৄভোয়ূন কনফয, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর, যোপুযো
01911-009122

৩ ৩ আনভযগঞ্জ-১
কোইয়ুভ উনদ্দন, নযফোয নযকল্পনো 

নযদ ডক

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ, যোপুযো
01721-072095

৪ ৪ আনভযগঞ্জ-২ জভো.আনভনুর ক, জজএএ

উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর, জফরোফ ংমৄনক্ততত 

জজরো নযংখ্যোন কোম ডোর, 

নযনংদী

01718-967168

৫ ৫ আনদোফোদ
নোনদভ উনদ্দন, নযফোয নযকল্পনো 

নযদ ডক

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ, যোপুযো
01738-384249

৬ ৬ অনরপুযো
নপতযোজ আরভ, উকোযী কৃনল 

অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ, যোপুযো 01716-223125

৭ ৭ ফোশঁগোী
ভোন নকদোয, নযফোয 

নযকল্পনো নযদ ডক

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ, যোপুযো
17120-293263

৮ ৮ চোতন্দযকোনন্দ জভোোঃ নুয আরভ, নোফযিক
উতজরো ভোধ্যনভক অনপ, 

যোপুযো
01757-807472

৯ ৯ চোনপুয
জদতরোোয জোতন, নযফোয 

নযকল্পনো নযদ ডক

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ, যোপুযো
01726-528275

১০ ১০
নভজডোযচয+ 

চযভধূো

আব্দুর কনযভ, নযফোয নযকল্পনো 

নযদ ডক

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ, যোপুযো
01715-536920

১১ ১১ চযসুবুনদ্দ জোরোরউনদ্দন, নডই
উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর, যোপুযো
01937-658348

১২ ১২ োইযভোযো
জোইদুর ইরোভ, নযফোয 

নযকল্পনো নযদ ডক

উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর, যোপুযো
01726-050688

১৩ ১৩ ভতপুয
নপকুর ইরোভ, নযফোয 

নযকল্পনো নযদ ডক

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ, যোপুযো
01787-328267

১৪ ১৪ ভযজোর
জভোোঃ জভোকতরছুয যভোন, 

উকোযী কৃনল অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ, যোপুযো 01816-274613

(৬) উতজরো : যোপুযো - (জজোন ংখ্যো-২৬)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

১৫ ১৫ নভজডোনগয
জভোোঃ োতোজ ভোমুদ, 

উকোযী কৃনল অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ, যোপুযো 01787-880534

১৬ ১৬ নভজডোপুয
জভোোঃ োনন োোন নকযন, 

উকোযী কৃনল অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ, যোপুযো 01916-631426

১৭ ১৭ মুছোপুয জভোোঃ কোভরুর ইরোভ 01712-538282

১৮ ১৮ ননরিো
জভো আরোদ জোতন, নযফোয 

নযকল্পনো নযদ ডক

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ, যোপুযো
17452-929220

১৯ ১৯ রোতরী-১
মুোেদ োোন কনফয, উচ্চভোন 

কোযী
যোপুযো জৎযবো, যোপুযো 01712-992540

২০ ২০ রোতরী-২
আব্দুর জনরর, নযফোয নযকল্পনো 

নযদ ডক

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ, যোপুযো
01714-265113

২১ ২১ োোতরী
কোজী নজরুর ইরোভ, নযফোয 

নযকল্পনো নযদ ডক

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ, যোপুযো
01817-619232

২২ ২২ যোধোনগয
জভোোঃ োরূন অয যনদ, উকোযী 

কৃনল অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ, যোপুযো 01717-539971

২৩ ২৩ যোপুযো
জভোোঃ নদুল্লো, উকোযী কৃনল 

অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ, যোপুযো 01710-850999

২৪ ২৪ শ্রীনগয
আবুর োতভ খন্দকোয, 

উকোযী কৃনল অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ, যোপুযো 01812-134805

২৫ ২৫ উত্তযফোখযনগয
জভোস্তোনপজুয যভোন, নযফোয 

নযকল্পনো নযদ ডক

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ, যোপুযো
01840-998899

২৬ ২৬
জডৎকোযচয+ 

চযআোনরো

ইউসুপ জভোল্লো, নযফোয নযকল্পনো 

নযদ ডক

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ, যোপুযো
01758-457202

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ োড ড-০১ -
জভো: ফনদউজ্জোভোন,

দফী: উ-কোযী কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

গোজীপুয দয , গোজীপুয
01739-045411

২ ২ োড ড-০২ -
আবু মুোেদ জোকোনযো     দফী: 

নযদ ডক

উতজরো ভফো অনপ, 

গোজীপুয দয, গোজীপুয
০১৯২১-৪৩৬৭৬৭

৩ ৩ োড ড-০৩ -
তোনরভো আক্তোয

দফী: এপডনব্লউএ

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ, গোজীপুয দয গোজীপুয
01960-496710

৪ ৪ োড ড-০৪ -
ভোতজদো আক্তোয                

দফী: এপনআই

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ, গোজীপুয দয গোজীপুয
01716-772996

৫ ৫ োড ড-০৫ -
যনআযো জফগভ,

দফী : এপডনব্লউএ

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ, গোজীপুয দয গোজীপুয
01729-589098

৬ ৬ োড ড-০৬ -
জভো: আতনোোয জোতন            

দফী উ-কোযী কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

গোজীপুয দয , গোজীপুয
01819-905192

৬. জজরোোঃ গোজীপুয (জভোট ৫টি উতজরো ) Final

(১).১ উতজরো : গোজীপুয নটি কত ডোতযন - (জজোন ংখ্যো-৮১)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৭ ৭ োড ড-০৭ - জভোোঃ ভঈনুর ইরোভ, নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযোঃ অনপ, 

নফযর, নদনোজপুয

৮ ৮ োড ড-০৮ (জভৎ-নভযপুয,গ্রোভ-জদনরোফোী
নীো োরদোয,                    

দফী- ভোঠ ংগঠক

দোনফক,উতজরো ল্লী উন্নন 

অনপ, গোজীপুয দয , 

গোজীপুয

০১৭১৫-১৬৫৮৩৪

৯ ৯
োড ড-০৮, 

োড ড-০৯
(জভৎ-নভযপুয,গ্রোভ- নযণোযচোরো)

নুরুন্নোোয জফগভ                  

দফী : ভোঠ ংগঠক

দোনফক,উতজরো ল্লী উন্নন 

অনপ, গোজীপুয দয , 

গোজীপুয

01686-649030

১০ ১০ োড ড-০৯
(জভৎ- নভযপুয, গ্রোভ- জকোনোফোী)এয ঢোকো-

টোঙ্গোইর ভোতকয উত্ততযয অং

নুয জভোোেদ জভোল্লো,              

দফী : উ-কোযী কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

গোজীপুয দয , গোজীপুয
০১৭১২-৯৩৬৭৫৮

১১ ১১
োড ড-০৯, 

োড ড-১০

(জভৎ- নভযপুয, গ্রোভ- জকোনোফোী) এয ঢোকো-

টোঙ্গোইর ভোতকয দনিতণয অং

আফদুল্লো আর ভোমুন         দফী 

 এপনআই

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ, গোজীপুয দয গোজীপুয
০১৮৬৭-২৭৩৭৪১

১২ ১২ োড ড-১০ আভফোগ (আংনক) জভঘরোর
জদতরোোয জোতন                 

দফী : উ-কোযী কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

গোজীপুয দয , গোজীপুয
০১৭১৪-২৭২২০৫

১৩ ১৩ োড ড-১০ আভফোগ (আংনক)
জভো: সুরতোন উনদ্দন               

দফী : উ-কোযী কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

গোজীপুয দয , গোজীপুয
০১৮১৫-১৭৫৭৭৪

১৪ ১৪
োড ড-১১, োড ড-

১২

ভোসৃভো আতভদ                  

দফী : উ-কোযী কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

গোজীপুয দয , গোজীপুয
০১৭২৫-২৮৪৭৩২

১৫ ১৫ োড ড-১২

জভৎজো-ফোইভোইর (পূণ ড) এয গোজীপুয 

জচৎযোস্তো-টোঙ্গোইর ভোতকয উত্ততযয  

অং

জভো: ইভোইর জোতন          

দফী: অনপ কোযী

উতজরো ভোজতফো অনপ 

গোজীপুয দয, গোজীপুয
০১৭১৭-২৫৯৯৩১

১৬ ১৬ োড ড-১২

জভৎজো-ফোইভোইর (পূণ ড) এয গোজীপুয 

জচৎযোস্তো-টোঙ্গোইর ভোতকয দনিতণয  

অং

মুন্পী োীনুজ্জোভোন            দফী-

 ভোঠ ংগঠক

দোনফক,উতজরো ল্লী উন্নন 

অনপ, গোজীপুয দয , 

গোজীপুয

০১৭১০-৭৩২৫৫০

১৭ ১৭ োড ড-১৩
বুজ চন্দ্র যকোয, নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযোঃ অনপ, 

োতীপুয, নদনোজপুয

১৮ ১৮ োড ড-১৪ -

    জভো: নযোজ উনদ্দন জভোল্লো        

 দফী : উ-কোযী কৃনল 

অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

গোজীপুয দয , গোজীপুয
০১৭৩২-৭১০৯৪৮

১৯ ১৯ োড ড-১৫ -
 জভো:আনভনুর ক যকোয           

    দফী : জেনডট সুোযবোইজোয

উতজরো মৄফ উন্নন 

অনপ,গোজীপুয দয, গোজীপুয
01670-189419

২০ ২০ োড ড-১৬ -
জনোফ জভো আব্দুর ভনজদ 

োরোদোয, জজএএ (অফোঃ)
ভোদোযীপুয 01925-979612

২১ ২১ োড ড-১৭ (চোন্দনো নিভ)
পোযজোনো ইোনভন          দফী 

: উ-কোযী কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

গোজীপুয দয , গোজীপুয
01610-941806

২২ ২২ োড ড-১৭ (কোভোযতডোফো, জভোগযখোর, জমোগীতরো) জযজোউর কনযভ,  ইউএপনএ

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ , গোজীপুয দয, 

গোজীপুয

০১৯১৮-৬৪৭৯২৪

২৩ ২৩
োড ড-১৮, 

োড ড-১৯

জভো:ীদুর ইরোভ                 

দফী: অনপ কোযী

নননয উতজরো ভৎস্য 

দপ্তয,গোজীপুয দয, গোজীপুয
০১৯২২-২৩৫০৮৬

২৪ ২৪ োড ড-১৯ (কোভোযতডোফো, জভোগযখোর, জমোগীতরো)
জভো: আযোপৄর ইরোভ           

দফী : উ-কোযী কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

গোজীপুয দয , গোজীপুয
০১৭১৫-৬৮৭৩৮৮

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

২৫ ২৫ োড ড-১৯
(জভৎ-  দোঃ োরনো) এয জতদফপুয -

টোঙ্গোইর জযরতস্টতনয দনিতনয অং
ভনযভ আক্তোয, জজএএ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

গোজীপুয দয, গোজীপুয
01706-672657

২৬ ২৬ োড ড-২০ -
জভোোঃ পোর ইভোভ খাঁন, নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

োনযোকোনন্দ, ফগুো

২৭ ২৭ োড ড-২১ - জভোোঃ খোইরুর ইরোভ,নডই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

গোজীপুয দয, গোজীপুয
০১৭৫৬-১৬৩৮১১

২৮ ২৮ োড ড-২২ -
 জদতরোোয জোতন              

দফী: এপনআই

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ, গোজীপুয দয গোজীপুয
০১৯১৪-৬৭৮৫০৩

২৯ ২৯ োড ড-২৩ -
জভো: োভসুনদ্দন                   

দফী : উ-কোযী কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

গোজীপুয দয , গোজীপুয
০১৯২৯-১১৮৪৭২

৩০ ৩০ োড ড-২৪ - জভো: োইপৄর ক, কযোনোয
উতজরো মৄফ উন্নন 

অনপ,গোজীপুয দয, গোজীপুয
01626-500175

৩১ ৩১
োড ড-২৫, 

োড ড-২৬
এতক.জভোোেদ জদতরোোয, এএ

জজরো নযংখ্যোন 

অনপ,গোজীপুয
০১৯১৩-৭৯৭৯৪২

৩২ ৩২ োড ড-২৬

জভৎজো-জতদফপুয এয (নিভ 

জতদফপুয,োঃ নফরোপুয),জভৎ-ভোনযোরী 

 

জভৎ-জটকবোোনযো
জভো: আব্দুরস্দো আর ভোমুন, নডই

থোনো নযংখ্যোন কোম ডোর, 

টঙ্গী, গোজীপুয
01670-837284

৩৩ ৩৩ োড ড-২৬

জভৎ-জতদফপুয,োো-উত্তয 

নফরোপুয,োধুোো,মুনন্পোো,গনন 

মুনন্পযতটক)

জোনক জযজুোনো, জজএএ
থোনো নযংখ্যোন কোম ডোর, 

টঙ্গী, গোজীপুয
০১৭৩৮-৭০৫০৪৭

৩৪ ৩৪ োড ড-২৭
নমুরতরী-জচৎযোস্তো তকয উত্ততযয অং 

(রিীপুযো)

জভোোঃ জহুরুর ক তোমেকদোয, 

জজএএ

উতজরো নযংখ্যোন 

অনপ,গোজীপুয দয,
০১৭৭২-৫১০৫২৯

৩৫ ৩৫ োড ড-২৭
নমুরতরী-জচৎযোস্তো তকয দনিতণয 

অং(চোন্দনো অং)

ভোবুবুর আরভ

দফী: ইউএপনএ

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ, গোজীপুয দয গোজীপুয
০১৯১৩-৯৪৫৩৯৩

৩৬ ৩৬ োড ড-২৮

 জভৎ:পূফ ড জতদফপুয (যোজফোী-নততোযকুর 

জযোতডয উত্তয অং), জভৎ: োননোর, 

জনোোগো

           জুরো নভো                

     দফী: এপনআই

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ, গোজীপুয দয গোজীপুয
০১৭২৭-১৪২৪২৪

৩৭ ৩৭ োড ড-২৮
জভৎ:পূফ ড জতদফপুয (যোজফোী-নততোযকুর 

জযোতডয দনিন অং), জভৎ: রোগোনরো

জনোফ জভো: আব্দুয যভোন   দফী 

:নপল্ড সুোযবোইজোয

উতজরো ভোজতফো অনপ 

গোজীপুয দয, গোজীয
০১৭১৬-৯৭৫১৭১

৩৮ ৩৮ োড ড-২৯  ৩০
জভো: জোোঙ্গীয আরভ           

দফী : উ-কোযী কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

গোজীপুয দয , গোজীপুয
০১৭৪৯-৯১৪৪৩৩

৩৯ ৩৯ োড ড-৩১
জভো: হুভোয়ূন কনফয               

দফী : উ-কোযী কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

গোজীপুয দয , গোজীপুয
০১৭১৮-১৯৪১৯৯

৪০ ৪০ োড ড-৩২ জডতগযচোরো   গুনতোযো
এ এভ জোকোনযো োদোয দফী: 

কোযী উতজরো নিো অনপোয

উতজরো নিো অনপ, 

গোজীপুয দয , গোজীপুয
০১৭১৪-৯৬৩৩২৩

৪১ ৪১ োড ড-৩২
ফোনরোযো,োেোউনয,জঘোলযো,জোঝয, 

নোগপুয, ফসুযো, তভযোন, ঈশ্বড্ডো

জভো: আরতোপ জোতন         

দফী : উ-কোযী কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

গোজীপুয দয , গোজীপুয
০১৭১৭-১৫০৩৪৮

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৪২ ৪২ োড ড-৩৩ নফেফ কুভোয, নডই, এনএইচনড
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ধূনট, ফগুো

৪৩ ৪৩ োড ড-৩৪ জোন্ডো
জভোোঃ আরভগীয জোতন,নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযোঃ অনপ, 

োনকভপুয, নদনোজপুয

৪৪ ৪৪ োড ড-৩৪ ছদোনো,ফোোযীোো
জভো: নোনয আতভদ জখ   দফী: 

জেনডট সুোযবোইজোয

উতজরো মৄফ উন্নন 

অনপ,গোজীপুয দয, গোজীপুয
01720-639368

৪৫ ৪৫ োড ড-৩৫ করতভশ্বয (আংনক)
       ভকবুর জোতন                 

দফী: কোনযগনয প্রনিক

য ভোজতফো 

কোম ডোর,গোজীপুয
০১৭৪৭-৬১৯৮৫৮

৪৬ ৪৬ োড ড-৩৫ করতভশ্বয (আংনক)
উৎর চন্দ্র জচৎধুযী,নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযোঃ অনপ, 

নফযোভপুয, নদনোজপুয

৪৭ ৪৭ োড ড-৩৫ করতভশ্বয (আংনক)
জভো: জফরোর জোতন দফী: 

কোযী নযদ ডক

উতজরো ভফো অনপ, 

গোজীপুয দয, গোজীপুয
০১৯১৫-২৯২৭৯৩

৪৮ ৪৮ োড ড-৩৬ -
এ,জক, এভ ইব্রোনভ             

দফী : উ-কোযী কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

গোজীপুয দয , গোজীপুয
০১৭১৪-৫৪১১২৪

৪৯ ৪৯ োড ড-৩৭
কুননো  চোন্দযো (ঢোকো-ভভননং 

ভোতকয নিভোং)

সুরতোন আতভদ                   

দফী : নপল্ড এযনতটন্ট

একটি ফোী একটি খোভোয 

প্রকল্প  ল্লী ঞ্চ 

ব্োংক,গোজীপুয দয.গোজীপুয

০১৭২৮-৩৩৫০৬১

৫০ ৫০ োড ড-৩৭
কুননো  চোন্দযো (ঢোকো-ভভননং 

ভোতকয পৃফোং)
এ োদুদ, নডই, এনএইচনড

উতজরো নযোঃ অনপ, 

কোোতযোর, নদনোজপুয

৫১ ৫১ োড ড-৩৮ গ্রোভ খোইরককয দনিণ(আংনক)
জভো: জহুরুর ইরোভ দফী: নপল্ড 

এযনতটন্ট

একটি ফোী একটি খোভোয 

প্রকল্প  ল্লী ঞ্চ 

ব্োংক,গোজীপুয দয.গোজীপুয

০১৯২০-৮২৫১৩১

৫২ ৫২ োড ড-৩৮ গ্রোভখোইরককয দনিণ (আংনক)
জভোোঃ যনপকুর ইরোভ, নডই, 

এনএইচনড
উতজরো নযোঃ অনপ, নফোফগঞ্জ, নদনোজপুয

৫৩ ৫৩ োড ড-৩৯
        ইযোত জোোন                 

দফী এপডনব্লউএ

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ , গোজীপুয দয, 

গোজীপুয

01710-930829

৫৪ ৫৪ োড ড-৪০
পযোদ আতভদ                

দফী : উ-কোযী কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

গোজীপুয দয , গোজীপুয
০১৮১৮-০৩৫৭১০

৫৫ ৫৫ োড ড-৪১
         তরু ফোরো দো                 

  দফী এপডনব্লউএ

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ , গোজীপুয দয, 

গোজীপুয

০১৭৩১-১৫৭৭৪৬

৫৬ ৫৬ োড ড-৪২
         জভতদী োোন                 

 দফী: এপনআই

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ , গোজীপুয দয, 

গোজীপুয

০১৭১৮-৫৩৫০৪৬

৫৭ ৫৭ োড ড-৪৩

জভৎ-োগোয ,(োো-োঠোন ফোী 

জযোড,ঈদগো জযোড,তজভত খোন 

জযোড,পনকযফোী জযোড)

জভোোঃ ভনয উদ্দীন,নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযোঃ অনপ, 

নচনযযফন্দয, নদনোজপুয

৫৮ ৫৮ োড ড-৪৩

জভৎ-োগোয,োো-কনফ জনভউনদ্দন 

জযোড,জদোনফোী জযোড,পনযদ খোন 

জযোড,োজী দুদু নভো জযোড

জভোোঃ ফোদো আরভ, নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযোঃ অনপ, 

ফোনরোডোঙ্গো, ঠোকুযগাঁ
০১৭৫০-৫২৭৮২৬

৫৯ ৫৯ োড ড-৪৪ জগোোরপুয
প্রদী কুভোয যকোয, নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযোঃ অনপ, 

যোণীংককর, ঠোকুযগাঁ ০১৭৩৭-৩৪৭৫৫৬

৬০ ৬০ োড ড-৪৪

জভৎ-োগোয,োো-আতরয 

জটক,নভযোোো,ঢোকো ডোইং জযোড,পনকয 

ভোতকডট,নফনক

জভোোঃ রুহুর আভীন, নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযোঃ অনপ, 

নযপুয, ঠোকুযগাঁ
০১৭৪৫-১৯৪৪৫০

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৬১ ৬১ োড ড-৪৫

নভযোোো-১,োো- জযরতগট,োজীফোী 

জযোড,আনযচপুয,ীদ জোযোোদী 

জযোড,ীদ স্মৃনত স্কুর জযোড
জভোোঃ নোইমুর ক, নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযোঃ অনপ, 

ীযগঞ্জ, ঠোকুযগো

০১৭৮২-৭৯৭৭০৪

৬২ ৬২ োড ড-৪৫
োো- যকোয ফোী জযোড(পূফ ড 

আনযচপুয),দুরো পনকয জযোড,

জভোোঃ নভজোনুয যভোন, নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযোঃ অনপ, দয, 

ঠোকুযগাঁ ০১৭৩৯-২৬২৭৫৮

৬৩ ৬৩ োড ড-৪৫ োো- োজী মুমেকচোন জফোী জযোড,
জভোোঃ ভতনোোরুর ইরোভ, নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযোঃ অনপ, দয, 

ঞ্চগ

৬৪ ৬৪ োড ড-৪৬
জভোোঃ আব্দুয যনদ, নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযোঃ অনপ, 

আটোযী, ঞ্চগ

৬৫ ৬৫ োড ড-৪৭

জভৎ- ভযকুন, োো- ীদ নকোভউনদ্দন 

ভোস্টোয জযোড,টি এন্ড টি জযোড,কুদ্দু খনরপো 

জযোড

জভোোঃ জযজোউর ইরোভ, নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযোঃ অনপ, 

জফোদো, ঞ্চগ

৬৬ ৬৬ োড ড-৪৭
োো- নতস্তোয জগট(জভৎ-ভযকুন)  জভৎ- 

নরমুন

        ভনযভ আক্তোয,               

      দফী: ভোঠ কোযী

থোনো ল্লী উন্নন অনপ, টঙ্গী 

থোনো
01720-509560

৬৭ ৬৭ োড ড-৪৮

দত্তোো-১, োো- (ভরোনো বোোনী 

জযোড,নযোজউনদ্দন যকোয জযোড,এতক 

ভোন্নোন জযোড,প্রধোন ভন্ডর জযোড,োঈদ মৃধো 

জযোড,োনপজউনদ্দন যকোয 

জযোড,োনপজউনদ্দন যকোয জযোড ব্োংক 

কতরোনী, ফোতর পজর জোতভয ভনজদ 

জযোড, তদো পোততভো খোনভ জযোড, 

কনছভউনদ্দন জযোড, আরোউনদ্দন যকোয 

জযোড)।

জভোোঃ আবু ননদ্দক (১), নডই/ন কনপউটোয উইং ০১৯৬১৪৫৮৪৫৫

৬৮ ৬৮ োড ড-৪৮

দত্তোো-১, োো- (নপউনদ্দন যকোয 

জযোড, োোন জরন, োজী আরোফক্স জযোড, 

ভোন গনণ জযোড, জোতন ভোতকডট, 

ঈোননদ যকোয জযোড, জরদু জভোল্লো জযোড, 

আব্দু জছোফোন ফোন জযোড, োজী 

আরোউনদ্দন পনকয জযোড-১, ফনভোরো; োজী 

আরোউনদ্দন পনকয জযোড-২, ফনভোরো; ভধুয 

ভতয ভোজোয জযোড, ফনভোরো; জটনকফোী 

োজোোন জযোড, ফনভোরো।

     কোজী জনছোয আতভদ        

দফী: নযদ ডক

উতজরো ভফো অনপ, 

গোজীপুয দয, গোজীপুয
০১৭২০-০৩২৩৪৭

৬৯ ৬৯
োড ড-৪৯, োড ড-

৪৯

 জভৎ-দত্তোো অং (োো- এযোদ নগয 

,ব্লক -১-৪)

         জজনভন নোোয               

       দফী : উ-কোযী কৃনল 

অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

গোজীপুয দয , গোজীপুয
০১৭১৬-৮৩৫০৩১

৭০ ৭০ োড ড-৪৯ জভৎ-দত্তোো অং (োো- এযোদ নগয ,ব্লক -৫-৮)জভোোঃ োইদুর ইরোভ, নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযোঃ অনপ, 

জদফীগঞ্জ, ঞ্চগ

৭১ ৭১ োড ড-৫০ গোজীপুযো(পূণ ড) রুোরী যোণী, নডই, এনএইচনড
উতজরো নযোঃ অনপ, 

তোযোগঞ্জ, যংপুয

৭২ ৭২ োড ড-৫০
োনরকচূো,দত্তোো-২ জটনকোো,দত্তোো-

 ২চোননকযতটক) যোতদ ভোমুদ, নডই, এনএইচনড

উতজরো নযোঃ অনপ, 

পৄরছন, গোইফোন্ধো

৭৩ ৭৩
োড ড-৫১  

োড ড-৫২
জভো: খোনদয রষ্কয, প্রধোন নযদ ডক

থোনো ল্লী উন্নন অনপ, টঙ্গী 

থোনো
০১৬৭০-৯৩২১৮৪

৭৪ ৭৪
োড ড-৫৩, 

োড ড-৫৪
আউচোো (পূণ ড)

ভননরুজ্জোভোন, নডই, এনএইচনড

উতজরো নযোঃ অনপ, 

সুন্দযগঞ্জ, গোইফোন্ধো

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৭৫ ৭৫ োড ড-৫৪

জভৎ: আউচোো ( োো- আউচোো, 

ভকদভ মুন্পী জযোড, োজী আব্দুর ফোতযক 

জযোড,  জচযোগআরী ভোতকডট ভনজদ জযোড 

(ঢোকো ভভননং তকয পূফ ডোং 

দোভোো ), উত্তয খাঁ োো, আউচোো। 

দনিন খাঁ োো, আউচোো। এআই এভ 

তোো জযোড।

জভোোঃ আফদ আর জভোতোকোনব্বয, 

নডই, এনএইচনড

উতজরো নযোঃ অনপ, 

নোতগযশ্বযী, কুনগ্রোভ

৭৬ ৭৬ োড ড-৫৪

এ এ একোতডভী জযোড , সুরতোনো যোনজো 

জযোড, জভোক্তোযফোন জযোড, োজী আজগয 

আরী জযোড, োোজ উনদ্দন যকোয জযোড, 

োজী আতের আরী জযোড, োরোভত 

জভোরস্দো জযোড।

জভোতরভো ইোনভন, নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযোঃ অনপ, দয, 

কুনগ্রোভ

৭৭ ৭৭ োড ড-৫৪

জভোল্লোফোন জযোড , আউচোো। জতয 

ফোংরো ভোতকডট , তনভনদ্দন জভোরস্দো জযোড, 

জচোযোগ আরী ভোতফয জযোড, আোদ জফোযী 

জযোড, ডোোঃ এভএ যনদ জযোড, জচযোগ আরী 

ভোতকডট জযোড, োজী ইউসুপ আরী যকোয 

জযোড, শুক্কুয ভোমুদ জযোড।

জভোছোোঃ আনজজো সুরতোনো, নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযোঃ অনপ, 

উনরপুয, কুনগ্রোভ

৭৮ ৭৮ োড ড-৫৫ নিভ আনযচপুয (জভৎজোোঃ আনযচপুয অং) জভোোঃ যনপকুর ক, জজএএ
থোনো নযংখ্যোন কোম ডোর, 

টঙ্গী, গোজীপুয
০১৭৪৬-১২৬৪৮৩

৭৯ ৭৯ োড ড-৫৬

জভৎ:আনযচপুয (অং) (োো-জতয ফোংরো 

জযোড, আভজোদ আরী গোর ড স্কুর, ভনসুয 

আরী জযোড, োজী ইউনু আরী যকোয 

জযোড

জভোছোোঃ জযোনজনো আক্তোয, নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযোঃ অনপ, 

বরুঙ্গোভোযী, কুনগ্রোভ

৮০ ৮০ োড ড-৫৬

জভৎ:আনযচপুয(অং) , োো- জস্টন জযোড 

আনযচপুয, যনভউনদ্দন জযোড, োনপজউনদ্দন 

জফোযী জযোড

জনোফ জগোরোভ জভোোেদ, 

ইনুভোতযটয (অফোঃ)
গোজীপুয 01925-979612

৮১ ৮১ োড ড-৫৭
ননী জগোোর দো  দফী: উতজরো 

জেনডট এন্ড ভোতকডটিং অনপোয

 উতজরো মৄফ উন্নন অনপ, 

গোজীপুয দয, গোজীপুয

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১
 ইউননন: 

নরুজোরী
জভৎজো : নরুজোরী

জভো: আব্দু োরোভ             

দফী: ইউননন ভোজ কভী

উতজরো ভোজতফো অনপ 

গোজীপুয দয, গোজীয
০১৯১৩-২৮৮২৫৫

২ ২

ইউ-বোোর গ 

জভৎজো-

ফোসইোো, গ্রোভ-

ননপুয

জভৎজো-ফোসইোো, গ্রোভ-ননপুয
নফজো যোনী নন্দী               

দফী : উ-কোযী কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

গোজীপুয দয , গোজীপুয
01726-079376

৩ ৩

ইউ-বোোর গ 

জভৎজো-

ফোসইোো, গ্রোভ-

ননপুয ছোো 

ফোকী কর অং

জভৎজো-ফোসইোো, গ্রোভ-ননপুয ছোো 

ফোকী কর অং

আভো আখতোয              

 দফী: ইউননন ভোজ কভী

উতজরো ভোজতফো অনপ 

গোজীপুয দয, গোজীয
০১৭১৮-৪৮৮৩৮৯

(১).২ উতজরো : গোজীপুয দয - (জজোন ংখ্যো-১৪)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৪ ৪

ইউ- বোোর 

গ জভৎজো-

জফোকযোন 

ভনণপুয,গ্রোভ-

ভননপুয

জভৎজো-জফোকযোন ভনণপুয,গ্রোভ-ভননপুয
    নোজনীন সুরতোনো        

দফী: এপডনব্লউএ

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ , গোজীপুয দয, 

গোজীপুয

০১৭১৯-৮৮৮০৭২

৫ ৫

ইউ-বোোরগ 

জভৎ: জফোকযোন 

ভনণপুযগ্রোভ-

ভননপুয ছোো 

ফোকী কর গ্রোভ

জভৎ: জফোকযোন ভনণপুয, গ্রোভ-ভননপুয ছোো 

ফোকী কর গ্রোভ

নোজনীন নোোয                

দফী: ইউননন ভোজ কভী

উতজরো ভোজতফো অনপ 

গোজীপুয দয, গোজীয
০১৭১৬-৭৬৩৬৩৫

৬ ৬

বোোরগ 

জভৎজো-ভোনো 

বফোনীপুয,গ্রোভ-

ননযযচোরো

জভৎজো-ভোনো বফোনীপুয,গ্রোভ-ননযযচোরো
োনফনো ইোনভন             

দফী: কোনযগনয প্রনিক

উতজরো ভোজতফো অনপ 

গোজীপুয দয, গোজীয
01986-536869

৭ ৭

ইউ-বোোরগ, 

জভৎজো- ভোনো 

বফোনীপুয, গ্রোভ: 

ফোননোযচোরো

জভৎজো- ভোনো বফোনীপুয, গ্রোভ: ফোননোয 

চোরো

নউরী োযবীন                

দফী : উ-কোযী কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

গোজীপুয দয , গোজীপুয
০১৯১২-৩৮৭০৯৫

৮ ৮

ইউ-বোোরগ, 

জভৎ: 

জভোনোবফোনীপুয 

গ্রোভ: ননযচোরো 

 ফোননোযচোরো 

ছোো ফোকী কর 

গ্রোভ

জভৎ: ভোনো বফোনীপুয, গ্রোভ: ননযচোরো  

ফোননোযচোরো ছোো ফোকী কর গ্রোভ

নউরী আক্তোয                দফী: 

নপল্ড সুোযবোইজোয

একটি ফোী একটি 

খোভোয,গোজীপুয দয.গোজীপুয
01912-387095

৯ ৯

ইউ-নভজডোপুয 

জভৎ: নফকো 

কুনফোী

জভৎ: নফকো কুনফো




োননো সুরতোনো 

দফী : উ-কোযী কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

গোজীপুয দয , গোজীপুয
০১৭২২-৫১৭০৮৭

১০ ১০
ইউ-নভজডোপুয , 

জভৎ: ডগযী
জভৎ: ডগযী

জভো: আকফয  আরী           

 দফী : উ-কোযী কৃনল 

অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

গোজীপুয দয , গোজীপুয
01716-198629

১১ ১১

ইউ-নভজডোপুয, 

জভৎ: 

নভজডোপুয,োইনো

ইর,আঙ্গুটিো

জভৎ: নভজডোপুয,োইনোইর,আঙ্গুটিো
জভো: োনফবুল্লো আকন          

দফী : উ-কোযী কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

গোজীপুয দয , গোজীপুয
০১৭১৮-০৭৪৫২৯

১২ ১২
ইউ-ফোীো, 

োড ড:(১-৪)
োড ড:(১-৪)

সুরতোনো যোনজো               

দফী : উ-কোযী কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

গোজীপুয দয , গোজীপুয
০১৫৫২-৪৪২৪৩৯

১৩ ১৩
ইউ-ফোীো, 

োড ড:(৫-৯)
োড ড:(৫-৯)

জভোোঃ যনপকুর ইরোভ জভোর, 

নড.ই.

জজরো নযংখ্যোন 

অনপ,গোজীপুয
০১৭১৬-৭৬৫১৩৫

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

১৪ ১৪

গোজীপুয 

জনোননফো, 

[ফোংরোতদ 

ভযোস্ত্র 

কোযখোনো 

{চতয(অং)}- 

১৩৯০, পোকোর 

(অং)-১৬৫, 

চোপুনরো (অং)-

১২৩৩, 

যোতজন্দ্রপুয 

জনোননফো  

(ফোসইোো-

অং)- ৪৪২]

[ফোংরোতদ ভযোস্ত্র কোযখোনো 

(চতয(অং)),-১৩৯০ , পোকর (অং)-

১৬৫, চোপুনরো (অং)-১২৩৩, যোতজন্দ্রপুয 

জনোননফো(ফোসইোো-অং)-   ৪৪২]

জভোছো: জযোনো োযবীন, এ.এ
জজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর,গোজীপুয
01709-216094

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ োড ড নং- ১,২,৩ -
কোননজ জপযতদৎী আকতোয, 

এ,এ,এ,
কৃনল অনপ ০১৭১৮-৭২৮৭৮০

২ ২ োড ড নং-৪,৫,৬ - জভোোঃ জনভ উনদ্দন, নযদ ডক নফ,আয,নড,নফ ০১৯২০-৯৩৭১৯১

৩ ৩
োড ড নং-৭ 

(আংনক)
চোন্দযো (আংনক) জনোর চন্দ্র যকোয, এ,এ,এ, কৃনল অনপ ০১৭১৬-১৯০৯৬৪

৪ ৪
োড ড নং-৭ 

(আংনক)
চোন্দযো (আংনক) নফধুয বলন ফভ ডন, এ,এ,এ, কৃনল অনপ ০১৭১৮-২৩৮৭১১

৫ ৫
োড ড নং-৭ 

(আংনক)
চোন্দযো (আংনক) জভোোঃ নপকুর ইরোভ, নযদ ডক নফ,আয,নড,নফ ০১৭১৭-২২২৬৭৯

৬ ৬
োড ড নং-৮ 

(আংনক)
পূফ ড চোন্দযো (আংনক) জভোোঃ পজমেয যভোন, নযদ ডক নফ,আয,নড,নফ ০১৯১১-৯৬৩৯৯২

৭ ৭
োড ড নং-৮ 

(আংনক)
পূফ ড চোন্দযো (আংনক) জভোোঃ ভভতযজ আরী, গ্রোভ ংগঠক নফ,আয,নড,নফ ০১৮১৬-৭৮৭৩১৫

৮ ৮
োড ড নং- ৯ 

(আংনক)
নপপুয (আংনক) আরতোপ জোতন, এ,এ,এ, কৃনল অনপ ০১৭১৯-৫২২৯০৮

৯ ৯
োড ড নং- ৯ 

(আংনক)
নপপুয (আংনক) সূফন ডো যকোয, ভোঠ ংগঠক নফ,আয,নড,নফ ০১৭১০-৩০৫৮৩৭

১০ ১০ সূেোপুয - ধীতযন্দ্র নোথ তযপদোয, জজ.এ.এ নযংখ্যোন অনপ ০১৭১৬-৯০০৩৭১

১১ ১১ ঢোরতজোো -
জভোোঃ পজমের ক, জজ.এ.এ 

(অফয)
নযংখ্যোন অনপ ০১৭২০-০২৭০৫৩

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

(২) উতজরো : কোনরোককয - (জজোন ংখ্যো-২৪)

ে. নং

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

১২ ১২
আটোফ 

(আংনক)

আটোফ, জফগুনফোন, ফোভনোফ, জফরোফ, 

চোন্দোফ, চনন্ডতরো, চোতরনবটি, দনিণ 

োকুরস্দো, দনিণ যোজোফোন, দযফোনো, 

জগোোেো, জোরসুখো, জোঙ্গোনরোোো, 

কোভোনযো, কোন্দোোো, ভযোফ, 

ভোথোনরো, যোধোনগয, োফোজপুয, 

জোতরী, োযোফোন, নন্দুনয, 

জোনোনদো, উত্তয কোঞ্চনপুয, উত্তয 

োকুরস্দো।

নজরুর ইরোভ, এ,এ,এ, কৃনল অনপ ০১৭১৭-১৫৬৬৩৫

১৩ ১৩
আটোফ 

(আংনক)

ফযইছুটি, বোতোনযো, নফোইদ, 

নজরোটিো, নিভ জখোরোোো, যসুরপুয
আভজোদ জোতন, এ,এ,এ, কৃনল অনপ ০১৭১৪-৭৮৪৮৪৭

১৪ ১৪ শ্রীপরতরী - চন্দন যকোয, নড.ই. নযংখ্যোন অনপ ০১৯১৩-৬৭০৬৩৮

১৫ ১৫ চোোইয - জভোোঃ ভনজফয যভোন, এ.আই নযংখ্যোন অনপ ০১৮১৭-৬৪৫৯৪৬

১৬ ১৬
পৄরফোীো 

(আংনক)

ফোোককয, চোপুনযো, জগোোরচোরো, 

জোথোনরো, ভনতরো, নোনফযফয, উত্তয 

ফোগতফ, উত্তয নমুনরো।

জভোোঃ আরভগীয জোতন, 

এ,এ,এ,
কৃনল অনপ ০১৯৩৮-৮২২০৭৯

১৭ ১৭
পৄরফোীো 

(আংনক)
খনরোজোনন, জভোথোজুনয। োতনোোয জোতন, এ,এ,এ, কৃনল অনপ ০১৭১৬-৯১৫৫০৯

১৮ ১৮ জফোোরী - নযদ খাঁ, এ,এ,এ, কৃনল অনপ ০১৮১৭-৬১৮০৫৬

১৯ ১৯
ভধ্যোো 

(আংনক)

গরোনচো, কুোযচোরো, োটুনযো জোরোোটি, 

উত্তয রস্ক্যচোরো
নূরুর ইরোভ,এ,এ,এ, কৃনল অনপ ০১৮১৮-২৬৯৯২৫

২০ ২০
ভধ্যোো 

(আংনক)

জফগভপুয, ভধ্যোো, পূফ ড চোনপুয, োকোশ্বয, 

ঠোকুযোো
আোঃ ছোত্তোয, এ,এ,এ, কৃনল অনপ ০১৮১৭-৬১০৫৭৫

২১ ২১
জভৎচোক 

(আংনক)

আজুরীোো, আোফোী, ফোগোম্বয, বোঙ্গো 

জঙ্গর, ফাঁতরী, নদঘীফোী, নযযো 

উৎরকোয, কোচোয, কোযরসুনরচোরো, 

ভোটিকোটো, োতফোফোদ, ননোফ, তোরতরী, 

উমেযো, উত্তয যোজোফোী, উত্তয যোঙ্গোভোটি, 

বৄমেো(আংনক)

জভোোঃ নগো উনদ্দন, ভোঠ ংগঠক নফ,আয,নড,নফ ০১৭১৫-৭৮০৬৩০

২২ ২২
জভৎচোক 

(আংনক)

জভৎ:-জকৎচোকুনয :- গ্রোভ-জকৎচোকুনয, 

কুফজোযচোরো, আেোভচোরো, কোইনোযো, 

ফোভনফোগ, নননিনভত্মপুয, দযচোরো, 

যোখোনরোচোরো, ননরোো, আন্দোযভোননক, 

কোভযোঙ্গোচোরো।

নঝনুক আক্তোয, ভোঠ কোযী নফ,আয,নড,নফ ০১৭৪৪-৮৯২৯৭১

২৩ ২৩
জভৎচোক 

(আংনক)

জভৎ:-জকৎচোকুনয :- গ্রোভ- জভৎচোক- 

নবুোফোগ, করোফোধো, জতনরযচোরো, 

মৄনগযচোরো।

জপযতদৎ আেদ, ভোঠ ংগঠক নফ,আয,নড,নফ ০১৭১৪-৫৯১০৪০

২৪ ২৪
জভৎচোক 

(আংনক)
ফযোফ, বোন্নোযো, ভোজুখোন আোঃ ভনজদ,এ,এ,এ, কৃনল অনপ ০১৭১২-৭৭৮৫৫৩

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ কোোনো

দসুযনোযোণপুয, সূম ডনোযোনপুয, কোোনো, 

জোনভযোযচয, যোততকোনো, ফোনোযোরো, 

যোনন্দো

জভোোঃ কভয উনদ্দন, জজ.এ.এ
উতজরোনযংখ্যোনঅনপ, 

কোোনো,গোজীপুয।
০১৭১০-৯২৫৭৬৮

(৩) উতজরো : কোোনো - (জজোন ংখ্যো-১৭)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

২ ২ কোোনো

োবুয, োপোইস্রী, জুননো, জখোদোনদো, 

কোন্দোননো, ফযম্নন, ফযতজোনো, জেঁতনরো, 

কুযম্ননরো, চোযফোনো, নোকোনচনন

জভোোঃ আবুর োতভ 

যদোয,জজ,এ,এ

উতজরোনযংখ্যোনঅনপ, 

কোোনো,গোজীপুয।
০১৭০৩-৪২৫০৩৪

৩ ৩ চাঁদপুয -
জভোোঃ কত আরী, জজ.এ.এ 

(অফয)
কোোনো (অফয) 01792-264414

৪ ৪ দূগ ডোপুয-০১

োনফোই,দনতভযম্নন,চোোত,ফচোরো,চোটো

যফোগ, যোনোট,জোনোযনখর, চোককর, 

রোপুয, নোজোই, দূগ ডোপুয, নদরগাঁ

জভোোঃ জোোঙ্গীয জোতন, 

কনপউটোয অোতযটয

উতজরো নিো অনপ, 

কোোনো,গোজীপুয।
০১৭১৮-২৪৩৭৪৭

৫ ৫ দূগ ডোপুয-০২

জঘোতযগাঁ,ফোনগাঁ,নঘগোট,নোতযো,দননো

জযো, ধাঁধোযচয, একডোরো, রিীপুয, 

জপটোনরো, নফরজুযোই, নখরগাঁ, কোভযো, 

ভোক, পৄরফোনো, জফগুনোটি, দনরনগয

জভোোঃআনতকুয যভোন, অনপ 

কোযী

মৄফ উন্নন অনপ, 

কোোনো,গোজীপুয।
০১৭৩১-৩৯৬২৫৬

৬ ৬ নভোননো-০১
জোনোপুয,দনিণগাঁ,আোর,চন্ডোরোতো,কো

নরোতফো, জঘোযোফ

জভোোঃআব্দুর কনযভ, উ কোযী 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

কোোনো,গোজীপুয।
০১৭১৬-৮১৮২৮৪

৭ ৭ নভোননো-০২

আতোযোকোোননো,নফষ্ণপুয,চযআরীনগয,চয

ননরিী, চযনভোননো, 

নভজডোনগয,নভোননো

জভোোঃ ভনতউয যভোন যকোয, 

এআই (PRL)
ন্যোনোর একোউনন্টং নউইং ০১৫৫২৩২৭৪৯৮

৮ ৮ কনোতো -
জভোোঃ জযজোউরক, উ কোযী 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনলঅনপ, 

কোোনো,গোজীপুয।
০১৮১৬-৩৪১৫২৭

৯ ৯ ঘোগটিো -
জভোোঃহুভোয়ুন কফীয, জেনডট 

সুোযবোইজোয

মৄফউন্ননঅনপ, 

কোোনো,গোজীপুয
০১৭১৪-৬৮৯২৬২

১০ ১০ ফোনযলোফ-০১

জরোোনদ,ফোযোফ,কীতডননো,জরনদো,নবকোয

জটক,দোযো, নোনগয, গাঁযোয, ফজডোপুয, 

শ্যোভপুয

জভোোঃআযভোন োরোন, নযদ ডক
রস্দীউন্ননঅনপ, 

কোোনো,গোজীপুয।
০১৭২৮-৩৫৩২৫১

১১ ১১ ফোনযলোফ-০২

চযদূর ডবিো,জোরোযচয,ফোনযলোফ,নতযোত্তভপুয,

জচংনো, কুদী,আোফোন, তযগাঁ, 

নচনোবৄরী, ফোনঘো, জদনো

জভোোঃ জজোউয যভোন, নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

নোতচোর, চোোইনফোফগঞ্জ

১২ ১২ েঁযগো-০১ জভোোঃ ভোন গনণ, নযদ ডক
ভফোঅনপ, 

কোোনো,গোজীপুয।
০১৭৬১-৮৯৬১৩০

১৩ ১৩ েঁযগো-০২
ফোভনতখোরো, তভন,ভোটিকোটো, তদপুয, 

যপুয, জোনোপুয,উতযোন, উত্তযনদঘোনদো

জভোোঃ নদতরোোয যভোন,(অফয) 

উতজরো কৃনল কোযী 

ম্প্রোঃকভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

কোোনো,গোজীপুয।
০১৭১১-১৬৯৬৮০

১৪ ১৪ যোতদ -
জভোোঃ জভোকতরছুয যভোন, উ 

কোযী কৃনলকভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

কোোনো, গোজীপুয
০১৭১৯-৩৭০৬১২

১৫ ১৫ নংশ্রী -
জভোোঃো ইভযোন, উতজরো 

কভ ডকতডো, জোতী ভনরো ংস্থো

উতজরো জোতী ভনরো 

ংস্থো, কোোনো,গোজীপুয
০১৭১২-৫০৭৬২৭

১৬ ১৬ জটোক-০১
উজরী,উমেোযো,জটোকনগয,জকন্দুোতফো, 

ডুভনদো,কোতযো।
জভোোঃভোসুভকনফয,নড,ই,

উতজরোনযংখ্যোনঅনপ, 

কোোনো,গোজীপুয
০১৭৩৬-০১২৭৩৩

১৭ ১৭ জটোক-০২

োচুো,আোনরো,সুরতোনপুয,জঘোতযকোনন্দ,

নোোংগুন,ননফোজোয,যতটোক,োতরোোয

জটকী,ইরোভপুয, নদঘোতফো

জভোোঃ আবুর ফোোয, নডই, 

এনএইচনড
জবোরোোট, চোোইনব্বগঞ্জ

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

(৪) উতজরো : শ্রীপুয - (জজোন ংখ্যো-২৪)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

১ ১
শ্রীপুয জৎযবো  

োড ড-০১,০২,০৩

০১ নং োড ড- শ্রীপুয উত্তয োো-১৯৬৮, 

উনজরোফ পূফ ড োো-১৬৭, ০২ নং োড ড- 

বোংনোটি োট ড দনিণ-৫৯৯, শ্রীপুয দনিণ 

োো-১৪০৭, ০৩ নং োড ড- দনিণ 

বোংনোটি (ফনরূো)-১১৯, জরোোগোছ-১৩৫৩

জভোোঃ আবু োইদ (এএএ) উতজরো কৃনল অনপ ০১৭১২-৭২৩৬৭৩

২ ২ োড ড-০৪,০৬

০৪ নং োড ড- তফযোগীয চোরো-৯৭৯, 

বোংনোটি োট ড-১৭৭০, ছোনরোোো  

বোংনোটিয অং ০৬ নং োড ড- জকো 

পূফ ড োট ড-১৯২৭, উনজরোফ নিভ োো-

১০৭৫

জভোোঃ োজোোন (এএএ) উতজরো কৃনল অনপ ০১৭১২-৫৪৬১১৬

৩ ৩ োড ড-০৫

০৫ নং োড ড-জফতজুন-১৩৪০, 

নগরোযচোরো-২৬১৮, জকো পূফ ড োট ড-

১২২৮,ভোধখরো,-৫৩২

আোঃ কুদ্দু পনকয 

(S.A.P.P.O.)
উতজরো কৃনল অনপ ০১৭১৬-৫৯৭৬৯৬

৪ ৪
োড ড-০৭ 

আংনক

০৭ নং োড ড আংনক- জফোইতদযচোরো-

৪০৯৯, জদোতখোরো-৬৮১
এ এভ আপোজ উনদ্দন (এএএ) উতজরো কৃনল অনপ ০১৭৪৯-২২৫২৩৮

৫ ৫
োড ড-০৭ 

আংনক
০৭ নং োড ড আংনক(চন্নোোো)- ৩৫৪০ োনফবুয যভোন (এএএ) উতজরো কৃনল অনপ ০১৯১৫-৮৬৫৩৫৪

৬ ৬ োড ড-০৮, ০৯

০৮ নং োড ড- জকো নিভ োট ড-

৪৬৬৪, ০৯ নং োড ড- ফতোযচোরো-৮৩২, 

জকো নিভ োট ড-৫৭২

আেো আরী, এআই (অফয) নফনফএ ০১৯৪৫-১৬৬৪৬৬

৭ ৭
জতনরোটি 

ইউননন

জভৎজোোঃ-জতনরোটি-৪২৮৯, উত্তয জরোনদ-

৪০১
োোদোৎ জোতন (এএএ) উতজরো কৃনল অনপ ০১৭১৬-৩১৫৭৬০

৮ ৮
জতনরোটি 

ইউননন

জভৎজোোঃ- জটংযো-১৪০৭, জটনযফোী-২৪৫০, 

জভোরোইদ-২৫৮৫, জফকোযো-২৭৯
জভোোঃ হুভোয়ুন কনফয, (এএএ) উতজরো কৃনল অনপ ০১৭১৮-২৯৯৪৪০

৯ ৯ ভোনো ইউননন
জভৎজোোঃ (গ্রোভোঃ ভোনো-২৪৯২+ চকোো-

১৬২২)=৪১১৪
জভোজোতের ক জভোল্লো, (এএএ) উতজরো কৃনল অনপ ০১৭৪৮-৯২৮০৮২

১০ ১০ ভোনো ইউননন

জভৎজোোঃ (গ্রোভোঃ কোটিোোো-১০০৬ + 

নংগোযদীনঘ-১০০১ + আকতোোো-৭৭৪ 

+ ফদনীবোঙ্গো-৪১২ + নভরোোো-২২৩ 

+ ননযজঘন-৩৮৮ + জফরকতর-১১৪)

জভোোঃ কনপর উনদ্দন (এএএ) উতজরো কৃনল অনপ ০১৭২৭-৫১২৯৯৮

১১ ১১ ভোনো ইউননন জভৎজোোঃ ফ যোথুযো-৪৭৯৯ সুভন নকদোয (এএএ) উতজরো কৃনল অনপ ০১৬৭৪-০৩৫২৮৫

১২ ১২ গোজীপুয ইউননন জভৎজোোঃ (ফাঁফোী-১২৯৬ + তরোট-১২৯২)
জভোোঃ আজোোয উনদ্দন (নপল্ড 

সুোযবোইজোয)

একটি ফোন  একটি খোভোয 

প্রকল্প
০১৭২৬-৬৮২৮৫৭

১৩ ১৩ গোজীপুয ইউননন জভৎজোোঃ গোজীপুয- ৫১৭২ আনতকুর ইরোভ (এএএ) উতজরো কৃনল অনপ ০১৭২৬-৩৬৬৫৩০

১৪ ১৪ গোজীপুয ইউননন জভৎজোোঃ ধনুো- ৬৬৮৭ স্বন নভো, এআই
উতজরো নযংখ্যোন           

 কোম ডোর
০১৯১৩-০২২৭০৯

১৫ ১৫
কোযোইদ 

ইউননন

জভৎজোোঃ (জোোঙ্গীযপুয-৬৮৯ + ধোভরই- 

৫৫৯৩)
জরোর উনদ্দন (এএএ) উতজরো কৃনল অনপ ০১৭১৬-৪০২৩৬৭

১৬ ১৬
কোযোইদ 

ইউননন

জভৎজোোঃ( জোনোফ-১২৫৮ + কোযোইদ- 

১৬৯৪ + ফযো- ৯৭ + ফোপ্তো- ৮৩৫ + 

জফরনদো- ৯৪৪ + নোনন্দোোংগন-১২৩১)

নফরনকছ আক্তোয (এএএ) উতজরো কৃনল অনপ ০১৯১৫-০১২৮৭৭

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

১৭ ১৭ ফযভী ইউননন

জভৎজোোঃ (ফনর-১৭১০ + কোটোনর-১৬৭ + 

োঠোনতটক-১২১৫ +  জকোলোনদো-৩৩৯ + 

জোনদো-৪১১ + চযফয-১১৬৩ + 

গোোযন-১৬৫১)

জভোোঃ নভজোনুয যভোন (নপল্ড 

সুোযবোইজোয)

একটি ফোন  একটি খোভোয 

প্রকল্প
০১৭১৮-৭৪৬৯৩৬

১৮ ১৮ ফযভী ই্উননন
জভৎজোোঃ (ফযোভো-১৪৩০ + ফযভী-২২৩০ + 

কোততোো-৪৪৭ + জকন্দুো-১২০)

এতকএ োজ উনদ্দন খোন 

(এএএ)
উতজরো কৃনল অনপ ০১৯১৪-৯০৭০৯০

১৯ ১৯ ফযভী ইউননন
জভৎজোোঃ (োতখোভোয-৪৮৪৭ + োোগুননো-

২২ + নগরোশ্বয-৪০৯)

জভোোঃ ভোজোযম্নর ইরোভ, 

(এএএ)
উতজরো কৃনল অনপ 01963-935410

২০ ২০
জগোনংগো 

ইউননন

জভৎজোোঃ (দনতখোতজখোনন-৩১৩ + জরোইদ-

৭৮৩ + ননজ জখোতজখোনন-৬০৫ + কন ডপুয-

৭৩৪ + কোনদভগোনজোযন-১৩২ + 

োচরটিো-১২০ + টকো-১১৮৪)

জনভ উনদ্দন (নডই/ন)
জজরো নযংখ্যোন            

কোম ডোর
০১৭১৬-৩২২৬০৮

২১ ২১
জগোনংগো 

ইউননন

জভৎজোোঃ ( জগোনংগো-১৫৬৪ + রনতপপুয-

৭৩৮ + নোযোনপুয-৭৯১ + জফোফোী-

২৫৫ + চোফন-২৩৬ + ফোউনী-৪৯১)

জভোোঃ জভোস্তপো কোভোর (জজএএ)
উতজরো নযংখ্যোন           

 কোম ডোর
০১৭৪৯-৪৭১৬৫৮

২২ ২২
যোজোফোন 

ইউননন

জভৎজোোঃ ( নফন্দুফোী-৪৮৭ + জডোোইফোী-

৫৯০ + োমেকোনদ-৩৫২ + কোনপরোতরী-

২২৮ + নভটোমে-৮৫৭ + জনোযোনপুয-

৪৩৬ + যোজোফোী-২১৮৪ + ফোভনগো-

১৭০)

আোন োনফফ (জজএএ)
উতজরো নযংখ্যোন           

 কোম ডোর
০১৯২৪-০১৭৬৩০

২৩ ২৩
যোজোফোন 

ইউননন

ভŠজোোঃ (গজোনযো-১১৫৬ + ধরোনদো-

৭১৬ + যোজোযোভপুয-২৩২ + জটকরিপুয-

৩০৮ + োটিোফোী-৩৮৭ + জনোোগো-

১৫৫৭ + নননিভত্মপুয-২৪৮ + 

নোনরোতটনক-১২০ + নগদুনযো-৮২

জভোোঃ নপকুর ইরোভ (এএএ) উতজরো কৃনল অনপ ০১৮১৪-৯৪২১২৫

২৪ ২৪
প্ররোদপুয 

ইউননন

জভৎজোোঃ (আতরো-৫২২ + ফনখুনো-

৩৮৫ + ফাঁতকোো-২৩২ + পোগোন-৫৫১ 

+ দভদভো-৭৪৩ + জডোভনন-৪১৬ + 

প্ররোদপুয-৫৩৮ + জরোগোনছো-১৬০১ + 

ভোতডো-৭৩৩ + নকভত নোনোইো-২৬২  + 

ননমুনযো-১৭২)

োনভদো আক্তোয মুন্নী, নডই
উতজরো নযংখ্যোন           

 কোম ডোর
০১৭২১-২৫৯৬৯৭

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ ০১-০৫ োড ড
ফোংগোর োরো, তমুনরো,উত্তয বোদোতী, 

দনতোভ, মুনসুযপুয
যোোন নোোয, জজ. এ. এ.

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

কোরীগঞ্জ,গোজীপুয
01912-766673

(৫) উতজরো : কোরীগঞ্জ - (জজোন ংখ্যো-১২)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

২ ২ ০৬-০৯ োড ড

ফনগয, বোদগোনত, চোন্দোইো, খোজোনো, 

নোফোী, বোগোযোো, জচৎো, জগোরোফোী, 

উত্তযগাঁ, চযোো, জঘোনোোো, মুরগাঁ, 

ফোগনদয টক, চয নভযপুয, জদোো, 

তচতযোো, যোজোো

নজোউর ক, নড.ই..
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

কোরীগঞ্জ,গোজীপুয
01726-546734

৩ ৩ জোভোরপুয জোভোরপুয, করোোটুো
আ: কোনদয নভো, জজ. এ. এ. 

(নআযএর)

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

কোরীগঞ্জ,গোজীপুয
01921-388250

৪ ৪ জোভোরপুয
ফোগনদ, ফতফোরো, তছরোনদ, চুোইয, 

কোোই, নোযগোনো, যোতকোনো

নতগন্দ্র চন্দ্র দো, জজ. এ. এ. 

(অফযপ্রোপ্ত)

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

কোরীগঞ্জ,গোজীপুয
01718-473190

৫ ৫ ফোোদুযোদী

ফোোদুোদী,ফোোইয,জফতো,বইোফ, দনিন 

ফোগ, জধোরোোদুখো, ইশ্বযপুয, জোভোরপুয 

চক,জুগুনর,খরোোো,

জভোোঃ আক্তোরুজ্জোভোন, উকোযী 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল 

অনপ,কোরীগঞ্জ, গোজীপুয
 ০১৭১৮৩৭৭৭২৯

৬ ৬ ফক্তোযপুয

আতরোতফো,ফক্তোযপুয, জফরুো, বোটিযো, 

নফরতফরোই, ব্রোিনগাঁ, জছোট জদউনরো, 

জগোোইর 

ফোী,কমেন,জকৎচোন,তখকো,ভোজুখোন,ভোনী,

নোোন, 

তরোনপুয,পৄরদী,োতোননোো,উত্তয 

যোজনগয,

জভোোঃএযোদ উল্যো, উকোযী 

কৃনল কভ ডকতড

উতজরো কৃনল 

অনপ,কোরীগঞ্জ, গোজীপুয
01932-345035

৭ ৭ জোংগোনরো

আজভতপুয,ফোঙ্গোরোরো,ফোইো,ফোনো

নদ, 

জফোনো,খনতোনন,জদতরো,দুবুনযো,জোঙ্গোনর

ো,কোউনরতো, কুরথুন,জরোনোফ,ভযো, 

তভশুন্ডী,নরুন,পুনই,যতন,োরনদো,নযলো

চোরো,ফোনোযটি

যননজত চন্দ্র দো, জজএএ, 

(অফযপ্রোপ্ত)

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

কোরীগঞ্জ, গোজীপুয
01794-640958

৮ ৮ জভোক্তোযপুয

নফপুয, 

জোটোন,জনোোোো,তভোয,নবটিফোগুন,নংরো

ফ, নযতদফপুয, ফগো, যোভচন্দ্রপুয, 

ংকযপুয, ফযো

জভোোঃ োছোন  আনর জভোল্লো, 

উকোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল 

অনপ,কোরীগঞ্জ, গোজীপুয
 ০১৭২০৬৫৫৮১২

৯ ৯ জভোক্তোযপুয

ধনপুয,জডভো, যোথুযো, 

নদঘুো,একুতো,কোনরোন,জভোক্তোযপুয, 

ফযোইদ,োযোইদ

জভোোঃ নগোস্উনদ্দন, উকোযী 

কৃনল কভ ডকত

উতজরো কৃনল 

অনপ,কোরীগঞ্জ, গোজীপুয
০১৭২৩২০৩৪০২ 

১০ ১০ নোগযী

জতনরো,যোতযনদো,নগযতবরো,ফোইভোকোনন্দ,

জনোো,উমেতখোরো,ককোউ, 

ভঠফোন,োযোফতডো,জকটুন,গরোন,কুনচরোফোন,

ফতডতরয জটক,োযম্নোন

জভোোঃ ভননউডনদ্দন জভোল্লো, 

উকোযী কৃনল কভ ডকতো

উতজরো কৃনল 

অনপ,কোরীগঞ্জ, গোজীপুয
০১৭১২২৯৮৪১৩ 

১১ ১১ নোগযী

নমুনরো, নফযন,নপুনরো,ধনুন, 

যোোন,গোযোনযো,ফোগনদ,নোগনয,কোযোন,সুজোপু

য,জরোধুনযো,নফযম্নো,ধননোয 

জটক,টিনযো,জটক 

ছোনতোনন,যোথুযো,োনতজোো

জভোোঃ যোনকবুর োোন, উকোযী 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল 

অনপ,কোরীগঞ্জ, গোজীপুয
 ০১৯১৩৮৬১১৭৬

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

১২ ১২ তমুনরো

আযো,ফোগোযনদো,বোন্দোতখোরো, ফোরুোটি, 

ফোতর ড,ফোইোসুনত, জফতোই,জফোোনরো,চোযোয 

জখোরো,চোনতখোরো, চুোযী জখোরো,দনিন 

বোদ ডোতী, দনিন যোজনগয,নপনযন্দো, ইছোপুয, 

ভোনরফন্দ,োকুনযো,োযোয জটক,নযোয 

ই,জোভ,জটক ভোননক 

পুয,টিউনয,তমুনরোয চক,উনরো,

জভোোঃ োোন  আরী. উকোযী 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল 

অনপ,কোরীগঞ্জ, গোজীপুয
০১৭১৬৯১৩৩২২ 

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১

জৎযবো ০১ 

জথতক ০৯ োড ড 

২৯৮০,  

আরবোডোঙ্গো 

ইউননন ২৪৭২

জনোফ জভোোঃ আোঃ যোজ্জোক, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

আরপোডোংগো, পনযদপুয।
01735-451119

২ ২ ফোনো
জভোোঃ জভোখতরচুয যভোন, এ.আই 

(অফোঃ)
নফনফএ ০১৫৫৬-৯৮৩৬৯৫

৩ ৩ জফোযোইচ, টগযফন্দ
জনোফ পজমের ক, উ-কোযী 

কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

আরপোডোংগো, পনদযপুয
০১৭১২-৬৯৮৪৯২

৪ ৪ জগোোরপুয জভোোঃ জোনদ োোন, নডই

 উতজরো নযংখ্যোন 

অনপ, আরপোডোংগো, 

পনযদপুয।

01929-081060

৫ ৫ োচুনযো
জনোফ নরোনদতয চেফতী, উ-

কোযী কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

আরপডোংগো
০১৭১৮-০৬৬৯১১

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১

বোংগো জৎযবো 

১,২,৩,৪,৫ 

৮নং োড ড

পুরক কুভোয দত্ত, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

বোংগো, পনযদপুয।
01719-614306

২ ২

চুমুযনদ ইউননন 

 ৬,৭  ৯ নং 

োড ড

নফন কৃষ্ণ তফযোগী, জজ এ এ 

(অফোঃ)
নফনফএ 01992-509630

৩ ৩ আরগী
জফরোতত জোতন, উ-কোযী 

কৃনলকভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ, বোংগো ০১৭১২-৪০০১৪৮

(২) উতজরো : বোংগো - (জজোন ংখ্যো-১৩)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ

৭. জজরোোঃ পনযদপুয (জভোট ৯টি) Final

(১) উতজরো : আরপোডোঙ্গো - (জজোন ংখ্যো-০৫)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ

জভোফোইর নম্বয

জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৪ ৪ আনজভ নগয
ো আরভ নকদোয, জজএ 

(করোোো)

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

পনযদপুয
০১৭১৮৮২৭৯৫৬

৫ ৫ চোন্দ্রো জভোোঃ ফোদর উনদ্দন, জজএএ নন্দীগ্রোভ, ফগুো ০১৭১৮-৯৯৫৫৭৭

৬ ৬ ঘোরুো ভোমুন-উয-যনদ, প্রধোন নযদ ডক
উতজরো ল্লী উন্নন জফোড ড, 

বোংগো
০১৭২১-৪৯২৭১৪

৭ ৭ োনভযদী
জভোোঃ োনকর যোোন, উ-

আঞ্চনরক ব্ফস্থোক
ক্ষুদ্র কৃলক উন্নন পোউতন্ডন ০১৭১৮-৪৪২৫৫০

৮ ৮ কোরোমৃধো
নদরী কুভোয দো, উোকযী 

কৃনল অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ,বোংগো ০১৭১৬-৮১৫৭৭৪

৯ ৯ কোউনরতফো
এভ.এভ োনপনুয 

োোন,উকোযী কৃনল অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ,বোংগো ০১৯২৬-৪৭৬০৯৯

১০ ১০ ভোননকদ জনক চন্দ্র যো, জজএএ জযপুয, ফগুো ০১৭৩৭-৩৫০২৪৬

১১ ১১ নোনছযোফোদ
পোর আোতেদ, উোকোযী 

কৃনল অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ, বোংগো ০১৭১৮-৯১৭৬৬৩

১২ ১২ নূরুল্লোগঞ্জ
আীল কুভোয ীর, উকোযী 

কৃনল কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ, বোংগো ০১৭১৯-৫৮০০৯৮

১৩ ১৩ তজোযপুয
নীর যতন যোজ, জুননয অনপোয 

(নোফ)

উতজরো ল্লী উন্নন জফোড ড, 

বোংগো
০১৭২৯-৩৮৭৯৬৪

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১

জৎযবো ০১ 

জথতক ০৬ নং 

োড ড

জভোোঃ ইউসুপ জোতন জভোল্যো 

জজএএ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জফোোরভোযী, পনযদপুয।
01714-871785

২ ২

জফোোরভোযী  

৭,৮  ৯ নং 

োড ড

জখ জভোোেোদ ইভোভউনদ্দন, নডই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জফোোরভোযী, পনযদপুয।
01924-330627

৩ ৩ গুনফো
জভোোঃ নরটন নভো, উতজরো 

ভন্বকোযী
একটিফোী একটি খোভোয প্রকল্প 01938-879386

৪ ৪ চতর জভোোঃ ইোযত জোতন, জজ.এ.এ জজরো অনপ, ভোগুযো 01720-000295

৫ ৫ ভনো জভোোঃ ইউসুপ জভোল্যো, ভোঠকোযী একটিফোী একটি খোভোয প্রকল্প 01728-371138

৬ ৬ জঘোলপুয জভোোঃ োোবুদ্দীন, নডই, এনএইচনড
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ধোমুইযোট, নগাঁ

৭ ৭ োকতয জভোোঃ আইয়ুফ আরী, জজ.এ.এ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ভোগুযো দয
01720-142633

৮ ৮ রুোোত কোভনো নফশ্বো, ভোঠকোযী একটিফোী একটি খোভোয প্রকল্প ০১৭৮৪-১৩০৫৩৪

৯ ৯ যতভশ্বযদী অনভত কুভোয যকোয, এ.এ জজরো অনপ, ভোগুযো 01729-494886

১০ ১০ দোদপুয জদফোীল নফশ্বো,ভোঠকোযী একটিফোী একটি খোভোয প্রকল্প 01774-737829

১১ ১১ চাঁদপুয জভোোঃ আবু তোতয, ভোঠকোযী একটিফোী একটি খোভোয প্রকল্প ০১৯১৩-৪৩৭২০৩

১২ ১২ জখয জভোোঃ নভজোনুয যভোন, ভোঠকোযী একটিফোী একটি খোভোয প্রকল্প 01920-587857

জভোফোইর নম্বয

(৩) উতজরো : জফোোরোভযী - (জজোন ংখ্যো-১২)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ চযবদ্রোন আখতোয যনদ, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

চযবদ্রোন, পনযদপুয।
01721-092483

২ ২
চযনযযোভপুয, 

চযঝোউকোন্দো
জভোোঃ ননযউনদ্দন, জজএএ(অফোঃ) নফনফএ 01849-798490

৩ ৩ গোনজযতটক
আব্দুর ভোতরক, জজএএ 

(অফযপ্রোপ্ত)
নফনফএ 01717-822972

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ োড ড নং ১  ২ জভোোঃ ভোোবুবুর কনযভ, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

পনযদপুয দয, পনযদপুয।
01718-819809

২ ২ োড ড নং ৩ নদুর, নডই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

পনযদপুয দয, পনযদপুয।
01919-843657

৩ ৩ োড ড নং ৪ জভোোঃ ভোোবুবুয যভোন, এএ
জজরো নযংখ্যোন অনপ, 

পনযদপুয
01783-580486

৪ ৪ োড ড নং ৫ জভোোঃ যোোন জভোল্যো, নডই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

পনযদপুয দয, পনযদপুয।
01736-946184

৫ ৫ োড ড নং ৬  ৭
তদ জনরভ আরী, জজএএ 

(অফয প্রোপ্ত)

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

পনযদপুয দয
01718-793488

৬ ৬ োড ড নং ৮
জভোোঃ োভসুয যভোন, এ আই 

(অফোঃ)
নফনফএ 01721-055926

৭ ৭ োড ড নং ৯
জভোোঃ ইো নো জোতন খাঁন, 

এআই (অফোঃ)

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ভধুখোরী পনযদপুয
01740-645714

৮ ৮
আনরোফোদ অং-

০১

নফর ভোমুদপুয, চযকভরোপুয, জচৎোটো, 

বজনডোঙ্গো, নফরগজোনযো,

ননদ্দকুয যভোন, উকোযী কৃনল 

কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ ০১৭১৬-৪০৯৭৬৯

৯ ৯
আনরোফোদ অং-

০২

আনরোফোদ-০২, পূফ ডআরীোফোদ, নিভ 

আরীোফোদ, গদোধযডোনঙ্গ, োদীপুয

জভোোঃ আরী আতেদ, উকোযী 

কৃনল কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ ০১৭১৪-৮৭১৭৫২

১০ ১০ অনম্বকোপুয
জভোোঃ সুরতোনউনদ্দন আতভদ, 

কনপউটোয অোতযটয (অফযপ্রোপ্ত)

জজরো নযংখ্যোন অনপ, 

পনযদপুয
01731-024897

১১ ১১ চযভোধফনদো জভোোঃ জভোোযযপ জোতন,  এআই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

পনযদপুয দয, পনযদপুয।
01723-306034

১২ ১২ নডেীয চয
জভোোঃ পজমের ক খোন, 

উকোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

পনযদপুয
০১৭১৭-৬৯৫৯৪৭

১৩ ১৩ জগযদো
নফভর কৃষ্ণ োো, উকোযী কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

পনযদপুয
০১৭২১-৭৩০০০৭

১৪ ১৪ ঈোন জগোোরপুয জোনদ োোন, নযদ ডক
উতজরো ল্লী উন্নন জফোড ড, 

পনযদপুয
০১৭২৯-১৯০০২১

জভোফোইর নম্বয

(৫) উতজরো : পনযদপুয দয - (জজোন ংখ্যো-২২)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

(৪) উতজরো : চয বদ্রোন - (জজোন ংখ্যো-০৩)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

১৫ ১৫ তকজুযী অং-০১

ফদযপুয, মুযোনযদো, পূফ ডগঙ্গোফনদ ড, 

কনফযপুয, তভপুয, োনফনরযোজোপুয, 

জডোভযোকোনন্দ, জতোরোগ্রোভ, তকজুযী

জভোোঃ কোভরুজ্জোভোন, উকোযী 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

পনযদপুয
০১৭১৭-৭৯০১৩৬

১৬ ১৬ তকজুযী অং-০২

বোটোো, ভঙ্গরতকোট ড, ব্োঙতডোফো, 

আকুইর, কোরোযোতয তকজুযী, োইচো, 

তোমু্বরখোনো, জফতফোনো, কোনোইর, 

কুজুযনদো

নুরুর ইরোভ, উকোযী কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

পনযদপুয
০১৭১৫-৭৯৯৭৫৪

১৭ ১৭ কোনোইপুয অং-১

ফসুনযনংনদো, ছোইফোনো, খুযো, 

চটোযকোনন্দ, জোরোকুণ্ডু, যনকনগয, মৃনগ, 

ছনচো, কোনোইপুয, ইব্রোনভনদ, 

জোগরোকোনন্দ, গজোনযো,

 জভোোঃ জভোজোনদুয যভোন, 

উকোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

পনযদপুয
০১৭১১-৫৮২৯৭৬

১৮ ১৮
কোনোইপুয অং-

২

জততনরো, যনকোরী, যোভখন্ড, োকুযোো, 

গোটোকুযো, পুযনদো কোনভোফোদ, যোকোনর 

খোকোনন্দ, ঝোউতখোরো, কুোতগোোরপুয, 

রিীপুয, কনযভপুয, ফোটিকোনোইপুয

নফকো কুভোয জোদ্দোয, 

উকোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

পনযদপুয
০১৭১৮-৩৪৮৭২৩

১৯ ১৯ কৃষ্ণনগয অং-১

ফোোদুয পুয, ফগবোনগো, ফোটিকোভোনয নফর, 

বফোনীপুয, বৄবুকনদো, জবরোফোজ, 

নফষ্ণুনদো, চোোইনফর, জগোনফন্দপুয, 

কোচোযনদো, কৃষ্ণনগয, রিীকুর, 

যভোন্দপুয, যনভপুয, দযনদ

জভোোঃ আেো আরী, উকোযী 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

পনযদপুয
০১৭২০-৯৭৬৬১১

২০ ২০ কৃষ্ণনগয অং-২

ফগভোধফপুয, বযকোনন্দ, চযকৃষ্ণনগয, 

নচরোযকোনন্দ, ইনফপুয, ভোযোজপুয, 

ভনরস্দকপুয, নযনংনদো, নোযোনপুয, 

োযচয, োঃতগোংগোফনদ ড, শ্রোভসুন্দযপুয, 

উজোন ভনরস্দকপুয

জভোোঃ নযোজুর ইরোভ, 

উকোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

পনযদপুয
০১৭১৭-৮৪৯৪৭২

২১ ২১ ভোচ্চয
জভোোঃ ইনরো জখ, উকোযী 

কৃনল কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ ০১৭১৭-১৭১৪৫৮

২২ ২২ উত্তয চযোতনর
পনযদুর ইরোভ, উকোযী কৃনল 

কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ ০১৭১৪-৯৭৩৬২১

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ জৎযবো জভোোঃ আবুর আোদ, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ভধুখোরী, পনযদপুয।
01743-687385

২ ২  নোো
জভোোঃ আজোদ হুভোয়ুন কনফয, 

উকোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

ভধুখোরী
01717-558177

৩ ৩

কোভোরনদো-

৩৫৮০, জোোপুয-

২৮৮৩

জভোোঃ োইপৄয যভোন, উকোযী 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

ভধুখোরী
01746-019706

৪ ৪ গোজনো
জভোোঃ োনফবুয যভোন, কোযী 

নযদ ডক

উতজরো ভফো অনপ, 

ভধুখোরী
01736-082224

৫ ৫
জভগচোভী-৩২০৩, 

জকোযকদী-৩২৪৯
নোজমুর োোন, নডই

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ভধুখোরী, পনযদপুয।
01723-549547

(৬) উতজরো : ভধুখোরী - (জজোন ংখ্যো-০৯)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৬ ৬ ফোগোট
আবুর কোরোভ আজোদ, জেনডট 

সুোযবোইজোয,

উতজরো মৄফ উন্নন  অনপ, 

ভধুখোরী
01718-700561

৭ ৭ কোভোযখোরী জভোোঃ ভয আরী, কযোনোয োনরকো ভোগুযো, (SSTI) 01708-761800

৮ ৮

আোো -

২৭৩৫, ডুভোইন-

২১৯৫

জভোোেদ আরী নজন্নো, 

জজএএ(অফয প্রোপ্ত)

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

পনযদপুয দয, পনযদপুয।
01716-288622

৯ ৯ যোপুয ভতনোযঞ্জন ভন্ডর, জজএএ (অফোঃ) নফনফএ, ভধুখোনর, পনযদপুয

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ দযপুয আফদু োরোভ, এআই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

দযপুয, পনযদপুয।
01727-900484

২ ২ কৃষ্ণপুয অং-১
ভটুকচয, জোরডুনফ, মোেোফোী, পূফ ডকোনন্দ, 

উনজযখোযকোনন্দ
জনরনো আক্তোয, নডই

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

দযপুয, পনযদপুয।
01745-377734

৩ ৩ কৃষ্ণপুয অং-২

জগৎযচয, ননজগ্রোভ, জঠংগোভোনয, নোকোনন্দ, 

যোভচন্দ্রপুয, কৃষ্ণপুয, দনযকৃষ্ণপুয, 

রিোযকোনন্দ, ভোঝকোনন্দ

আব্দুর জনরর নভো, এ আই 

(অফয প্রোপ্ত)

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

দযপুয, পনযদপুয।
01709-300475

৪ ৪ বোলোনচয এ.এভ োনন, এপ.ন.আই
উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ, দযপুয
01722-274196

৫ ৫ চযনফষ্ণপুয জভোোঃ ইভোযত জোতন, এএ
জজরো নযংখ্যোন অনপ, 

পনযদপুয।
01779-337703

৬ ৬ আতকোতটয চয জভোোঃ বুজ, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

চযবদ্রোন, পনযদপুয।
01725-787306

৭ ৭ জঢউখোরী
জভোোেদ জদতরোোয জোোন, 

জজএএ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

দযপুয, পনযদপুয।
01728-018182

৮ ৮
নোযতকরফোনো 

 চযনোনছযপুয

জনোফ ভোমুন অয যনদ, 

এপ.ন.আই

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ, দযপুয
01722-072402

৯ ৯ চযভোনোইয
জনোফ তদ যনপকুর আোন, 

এপ.ন. আই

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ, দযপুয
01758-642644

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১
জৎযবো  

পৄরসূনত

জভোোঃ জযজোউর কনযভ যোজু, 

জজএএ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

নগযকোন্দো, পনযদপুয।
01704-535240

২ ২ চযমতোযদী জভো: আব্দু োরোভ
উতজরো োট উন্নন 

কভকতডো, নগযকোন্দো
01718-030269

৩ ৩ ডোংগী জভো: োভীভ জোতন, ভোঠ োকযী
একটিফোী একটি খোভোয 

অনপ, নগযকোন্দো
17311-133516

৪ ৪ কোইচোইর
আব্দুর কোতদয যীপ, এএ 

(অফয প্রোপ্ত)

জজরো নযংখ্যোন অনপ 

পনযদপুয।
01717-112144

(৮) উতজরো : নগযকোন্দো - (জজোন ংখ্যো-০৯)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

(৭) উতজরো : দযপুয - (জজোন ংখ্যো-০৯)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৫ ৫ রস্ক্যনদো জভোোঃ আজভত আরী, নডই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

বোংগো, পনযদপুয।
01728-218383

৬ ৬
জকোদোনরো নদ 

নগয
ইউসুপ জোতন, ভোঠ োকযী

একটিফোী একটি খোভোয 

অনপ, নগযকোন্দো
01744-552795

৭ ৭ পুযোোো নোজমুর হুদো, ভোঠ োকযী
অনপ কোযী ইউএন 

অনপ
01734-203801

৮ ৮ যোভনগয জভোস্তোক আতভদ, ভোঠ োকযী
একটিফোী একটি খোভোয 

অনপ, নগযকোন্দো
01719-315337

৯ ৯ তোরভো
জভোোঃ আবুর জোতন নফশ্বো, 

জজএএ (অফয প্রোপ্ত)

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

নগযকোন্দো, পনযদপুয।
01918-617221

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ বোোর জভো. নজরুর ক, এআই (অফোঃ) নফনফএ

২ ২ আটঘয
জভোোঃ োচোনুজ্জোভোন, নযফোয 

নযকল্পনো কোযী

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ, োরথো
01712-423946

৩ ৩ গনর অং-১
জভোোঃ নজোউয যভোন, নযফোয 

নযকল্পনো কোযী

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ, োরথো
01714-222764

৪ ৪ গনর অং-২
জভোোঃ ভননয জোতন, অনপ 

কোযী কোভ কপউটোয অোতযটয

উতজরো ভফো অনপ, 

োরথো
01752-109120

৫ ৫ ফল্লবদী
জভোোঃ জভোভতোজ নভো, কনভউননটি 

সুোযবোইজোয

উতজরো মৄফ উন্নণ অনপ, 

োরথো
01714-406412

৬ ৬ মদুননন্দ
নফকো যঞ্জন যকোয, কনভউননটি 

সুোযবোইজোয

উতজরো মৄফ উন্নণ অনপ, 

োরথো
01745-609697

৭ ৭ ভোঝোযনদো জভো. নজরুর ক, এআই (অফোঃ) নফনফএ, মতোয

৮ ৮ যোভকোন্তপুয
এ জক এভ নযপৄর ইরোভ, 

কোযী নিক

োরথো ভতডর যকোযী 

প্রোথনভক নফদ্যোর
01715-762398

৯ ৯ জোনোপুয নভজোনুয যভোন, কযোনোয
উতজরো মৄফ উন্নণ অনপ, 

োরথো
01721-814577

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১
জগোোরন্দ 

জৎযবো
খন্দকোয আখতোয জোতন, জজএএ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জগোোরন্দ, যোজফোী
01721-451734

২ ২ জছোট বোকরো
মুনজুয যভোন, উোঃ কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

জগোোরন্দ
01716-223952

৩ ৩ জদৎরতনদো ( ১ভ অং)
ফোতযচ জদীরতনদো, জফোডোঙ্গো,চয 

জদীরতনদো, দনিণ জদীরতনদো,

জভোোঃ জদোতত জোতন, উোঃ 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

জগোোরন্দ
01711-471670

(৯) উতজরো : োরথো - (জজোন ংখ্যো-০৯)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৮. জজরোোঃ যোজফোী (জভোট ৫টি উতজরো ) Fianl

(১) উতজরো : জগোোরন্দ - (জজোন ংখ্যো-০৬)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৪ ৪ জদৎরতনদো ( ২ অং) উত্তয জদীরতনদো, ইচোইর নফযোভপুয
সুধীয চন্দ্র োর, উোঃ কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

জগোোরন্দ
01757-825717

৫ ৫ জদফগ্রোভ জভোোঃ আবুর ফোোয, জজএএ োনথো,োফনো

৬ ৬ উজোনচয
রিণ কুভোয নফশ্ব, উোঃ কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

জগোোরন্দ
01718-920265

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ োংো জৎযবো জভোোঃ আতোউয যভোন, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

োংো, যোজফোী
01926-880584

২ ২ ফোোদুযপুয
জভোোঃ আনজজুর ক নফশ্বো, 

জজএএ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

কুনষ্ঠো দয, কুনষ্ঠো

৩ ৩
োফোপুয (১ভ 

অং)

োফোপুয, 

চোো,গঙ্গোনন্দনদো,োভীযপুয,চয 

োভীযপুয,চয খোপুযো, চয যোভনগয।

জভোোঃ ছতফদ আরী, জজএএ 

(অফযপ্রোপ্ত)

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

োংো, যোজফোী
01721-014979

৪ ৪
োফোপুয (১ভ 

অং)
চয আপো,চয নঝকনয, চয জগোোরপুয।

জভোোঃ নূরুর ইরোভ, এআই 

(অফযপ্রোপ্ত)

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

োংো, যোজফোী
01757-927307

৫ ৫ মোই জভোোঃ কোভোর জোতন, এএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

 যোজফোী
01733-040153

৬ ৬ কনরভয পজমের ক, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জগৎযনদী, ফনযোর
01743-994650

৭ ৭ কফোভোজোইর জভোোঃ পজতর এরোী, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ 

আটঘনযো, োফনো

৮ ৮ ভোছোো
জনোফ জভো.  আব্দুর  জনরর, 

এআই

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জখোকো
০১৭২১-৮১৪৮৫১

৯ ৯ জভৎযোট
জভোোঃ ভনউনদ্দন, জজএএ 

নআযএর

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

োংো, যোজফোী

১৭২১৫৫৩৭৫০

১৭২১১৫৮৯১৫

১০ ১০ ফোবুোো এ নকউ এভ ভনউনদ্দন, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

োংো, যোজফোী
01721-158915

১১ ১১ োট্টো জভো:োভসুর আরভ, জজএএ
উতজরো যনংখ্যোন 

অনপ,আরভডোঙ্গো
01745-838184

১২ ১২ নযলো প্রবোত চন্দ্র ফোক, জজএএ
উতজরো যনংখ্যোন, 

আদভদীঘী, ফগুো

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১

যোজফোী 

জৎযবো (১ভ 

অং)

জভোোঃ আব্দুর গপৄয, এআই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

যোজফোী দয, যোজফোী
00172-238780

২ ২

যোজফোী 

জৎযবো (২ 

অং)

প্রতননজৎ ভন্ডর, এএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

 যোজফোী
01712-405163

(৩) উতজরো : যোজফোী দয - (জজোন ংখ্যো-১৭)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

(২) উতজরো : োংো - (জজোন ংখ্যো-১২)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৩ ৩

যোজফোী 

জৎযবো (োড ড-

৫)+োচুনরো

জভোোঃ জহুরুর ইরোভ, জজএএ 

(অফযপ্রোপ্ত)

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

যোজফোী দয, যোজফোী
01712-575431

৪ ৪ আরীপুয
নফদুযৎ কুভোয দত্ত, জজএএ 

(অফযপ্রোপ্ত)

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

যোজফোী দয, যোজফোী
01712-794414

৫ ৫ ফোণীফ
আব্দুয যনদ নভো, জজএএ 

(অফযপ্রোপ্ত)

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

যোজফোী দয, যোজফোী
01718-920240

৬ ৬ ফযোট
আতনোোয জোতন খোন, জজএএ 

(অফযপ্রোপ্ত)

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

যোজফোী দয, যোজফোী
17939-217035

৭ ৭ ফন্তপুয
জনোফ োনপজুয যভোন, উ-োঃ 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

যোজফোন দয, যোজফোন

৮ ৮ চন্দনী ভোননক দো, উোঃ কৃনল কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ, 

যোজফোন দয, যোজফোন
01716-946374

৯ ৯ দোদন
মেৎপয যভোন, 

এআই(নআযএর)

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

োংো, যোজফোী
01714-617151

১০ ১০ খোনখোনোপুয
আতনোোয জোতন, উোঃ কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

যোজফোন দয, যোজফোন
01718-901841

১১ ১১ খোনগঞ্জ
আোঃ খোতরক ভন্ডর, জজএএ 

(অফযপ্রোপ্ত)

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

যোজফোী দয, যোজফোী
01738-677952

১২ ১২
নভজোনপুয(১ভ 

অং)

আভফোনো,ফোঘভোযো,ফচ জফনননগয,ফ 

রিীপুয(অং),জফনন নগয, চয আভ 

ফোনো, চয ফহুনযো কোঠুনযো, চয 

জজৎকুন, চয নোযোনপুয, জছোট চয 

যোভচন্দ্রপুয, দোর নগয।

আবু ফকয জভোল্লো, উোঃ কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

যোজফোন দয, যোজফোন
01718-678194

১৩ ১৩
নভজোনপুয(২ 

অং)

ধুননচ(অং),দূগ ডোপুয,গোনছোদো,গঙ্গো 

প্রোদপুয, গুননোথপুয, কোনকরো দোইয, 

কোরী নগয, রিীকুর, ভোতদফপুয, 

ভোযজোতকুর,জভৎকুন, নোউডুনফ, নননদো, 

যোভকৃষ্ণপুয, োতফক ভোতদফপুয, 

ননরভপুয, জোনো কোন্দুয(অং)।

আব্দুয যোজ্জোক,  উোঃ কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

যোজফোন দয, যোজফোন
01912-190565

১৪ ১৪ মুরঘয
জদোন নদুয যভোন, উোঃ 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

যোজফোন দয, যোজফোন
01737-111158

১৫ ১৫ যোভকোন্তপুয ভনতউয যভোন
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

যোজফোী দয, যোজফোী
01723-710756

১৬ ১৬ নদ োফপুয
প্রফীয আচোজড, উোঃ কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

যোজফোন দয, যোজফোন
01711-209939

১৭ ১৭ সুরতোনপুয
নভজোনুয যভোন,  উোঃ কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

যোজফোন দয, যোজফোন
01721-997547

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

(৪) উতজরো : ফোনরোকোনন্দ - (জজোন ংখ্যো-১০)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

১ ১
ফযপুয

(১ভ অং)

জততনরো, জগোোইরফোন, যোপুয, মদুপুয, 

ইনরতকোর, শ্যোভোন্ধপুয, আযকোনন্দ, 

ফোবুরতরো, ভধুপুয,ফোযযোভনদো, 

কুফনদ,পনযদপুয

জভোোঃ োনকভ আর কনফয, নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

দয, নগাঁ

২ ২
ফযপুয 

(২ অং)

ঊযপুয,ফংকুয,োকোনরো, রূোইর, 

আযনজনোযোণ, োটুনযো, আচোম ডপুয, 

ফোরূগ্রোভ, ফোগুটিো, দয চুনযো

জভোোঃ ভতনোোয জোতন, জজএএ 

নআযএর

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ফোনরোকোনন্দ, যোজফোী
01799-068452

৩ ৩ ফোনরোকোনন্দ োথ ড োযনথ কুন্ডু, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ফোনরোকোনন্দ, যোজফোী
01552-475743

৪ ৪
ইরোভপুয

( ১ভ অং)

কৃলণপুয, ঠোকুয নোো, 

ফভনরস্দক,কোউন-নো, জগোরোযোভনদো, 

জফোডোঙ্গো, নযতকোর, জগোনফন্দপুয, 

নোযোনপুয, মেদফোনো, আোফোনো, 

ফোোনদ, জতঘনয, নফপুয, মোই

নফভর কৃষ্ণ নফশ্বো, এ আই(অফোঃ) নফনফএ, ভোগুযো

৫ ৫
ইরোভপুয

(২ অং)

জফরস্দোফোনো, কযচোদপুয, যোজদোযপুয, 

গনতযো, ফোঙোরোো, নদোো, পোনজর 

জতনোই, োমুকতখোরো, জতনোই, খোরকুরো

জভোোঃ জহুরুর ক, জজ এ এ 

(অফোঃ)
নফনফএ, ভোগুযো

৬ ৬ জোভোরপুয জভোোঃ জযজোনুর ক,

উতজরো ভোধ্যোনভক নিো 

অনপ, ফোনরোকোনন্দ, 

যোজফোী

00192-440089

৭ ৭ জংগর জনোফ অনভত কুভোয যকোয, এএ ভোগুযো জজরো অনপ 01729-494886

৮ ৮ নোরুো নযক্তো োযবীন, নডই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ফোনরোকোনন্দ, যোজফোী
01776-582385

৯ ৯
নফোফপুয

(১ভ অং)

জোনোপুয, ডোকীনফোন, জোনোইডোঙ্গো, 

কুন ড, জংগোফোন, োদোীফপুয, 

নফরোকুনো, ফনগ্রোভ, নতরকচোদপুয, 

নদরোইপুয

জভোোঃ আোঃ আনজজুর ইরোভ, 

উোঃ প্রোণীপদ কভ ডকতডো
প্রোণী পদ নফবোগ 01716-157682

১০ ১০
নফোফপুয

(২ অং)

ফনজনর, নফরোো, নটোন, জফরূরী, 

জোনোইকুন, ফোতজোগোনো, নফরগোনো, 

দভদী, কঠুযোকোনন্দ, ইন্দুযদী

জভোোঃ পজতর এরোী, জজএএ আটঘনযো, োফনো

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ জফোোনরো
জনোফ জভোোঃ খনরমেয যভোন, 

উ কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

যোজফোন দয, যোজফোন
01784-423535

২ ২ কোনরকোপুয জভোোঃ যোতর জভোল্লো, নডই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

কোমেখোরী
01776-582385

৩ ৩ ভোজফোী
জভোোঃ আোঃ জব্বোয, োঃ উোঃ নল্ল 

উন্নন অনপোয

উতজরো নল্ল উন্নন অনপ, 

কোমেখোরী
01719-518921

৪ ৪ ভোদোপুয আব্দুর ভোতরক, নডই(অফযপ্রোপ্ত)
উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর, কোমেখোরী
01747-221212

(৫) উতজরো : কোমেখোরী - (জজোন ংখ্যো-০৭)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৫ ৫ মৃগী
আভীয আরী খোন জজএএ 

(অফযপ্রোপ্ত)

উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর, কোমেখোরী
01718-044027

৬ ৬ যতননদো জদোন জভোোঃ আবু োঈদ, ইউনডএ
উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর, যোজফোী
01746-381363

৭ ৭ োযোইর
জভোোঃ আবুর ফোোয, উোঃ কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

কোমেখোনর
01718-286747

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১

জোনজযো 

জৎযবো(োড ড 

নং-০১- ০৯)

জভোোঃ আবু সুনপোন, অনপ 

কোযী কোভ কনপোঃ অোতযটয

উতজরো ভোজতফো অনপ, 

জোনজযো, নযতপুয
01911-260638

২ ২ নোতডোফো োজুর ক, জজএএ (অফোঃ)
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জোনজযো, যীতপুয
01721-234655

৩ ৩
পূফ ড নোতডোফো, 

ফ কৃষ্ণনগয

জভোোঃ ততফ আরী নভো, উ-োঃ 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

জোনজযো, যীতপুয
01713-928670

৪ ৪ জতনযচয
নজরুর ইরোভ, উ-োঃ কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

জোনজযো, যীতপুয
01768-996518

৫ ৫
ফ জগোোরপুয 

জনগয

ইভোইর জোতন, উ-োঃ কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

জোনজযো, যীতপুয
01718-990363

৬ ৬ মূরনো
জভোোঃ োনকর আতেদ, 

নডই/এনএইচনড

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জোনজযো
01961-935766

৭ ৭ ফকোনন্দ
জভোোঃ নোনয উনদ্দন, উ-োঃ কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

জোনজযো, যীতপুয
01717-467786

৮ ৮
জোনজযো 

নফরোপুয

জভোোঃ খনরমেয যভোন, ইউননন 

ভোজকভী

উতজরো ভোজতফো অনপ, 

জোনজযো, যীতপুয
01726-038777

৯ ৯
োতরযচযকুতেযচ

য

জভোোঃ জোভোর জোোইন, উ-োঃ 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

জোনজযো, যীতপুয
01739-631339

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১

ননো জৎযবো 

(োড ড নং-০১- 

০৯)

জভোোঃ আইনুর ক, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ননো
01727-069796

যোজনগয

নোন

৩ ৩ জভোক্তোতযয চয
নদুজ্জোভোন জভোল্লো, নপল্ড 

অগ ডোনোইজোয

উতজরো ল্লী উন্নন অনপ, 

ননো
01716-241919

৯. জজরোোঃ যীতপুয (জভোট ৬টি উতজরো ) Final

(১) উতজরো : জোনজযো - (জজোন ংখ্যো-০৯)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

২ ২
জভোোঃ জনরভ জোতন, উ-োঃ 

কৃনল কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ, ননো 01743-229303

(২) উতজরো : ননো - (জজোন ংখ্যো-১২)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

জো

পততজঙ্গপুয

৫ ৫ জবোতজশ্বয
জগোনফন্দ চন্দ্র জচৎধুযী,জজএএ 

(অফোঃ)

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ননো
01718-670213

৬ ৬ নফঝোনয
নতযন্দ্র নোথ নকদোয, উ-োঃ 

কৃনল কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ, ননো 01717-211104

৭ ৭ চোভটো
জভোোঃ জনরুর ইরোভ, নপল্ড 

অগ ডোনোইজোয

উতজরো ল্লী উন্নন অনপ, 

ননো
01718-816757

৮ ৮ নডঙ্গোভোননক
জভোোঃ আব্দুর কোতদয, উ-োঃ 

কৃনল কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ, ননো 01717-605940

৯ ৯ বভখোো মুন্নো আনফয নভন্টু, নডই/এনএইচনড
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ননো
01924-047907

১০ ১০ জকদোযপুয
জভোোঃ োরুনুয যনদ, ইউ: 

ভোজকভী

উতজরো ভোজতফো অনপ, 

ননো
01725-956788

১১ ১১ ঘনলোয
এ, এভ, নছনদ্দকুয যভোন, 

ইন্পরোক্টয

উতজরো নযতো ড জন্টোয, 

ননো
01715-615938

চযআেো

নোো

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১

যীতপুয 

জৎযবো (োড ড 

নং-০১- ০৪)

প্রকো চন্দ্র োরদোয, এআই 

(অফোঃ)
নফনফএ, যীতপুয 01720-559474

২ ২

যীতপুয 

জৎযবো (োড ড 

নং-০৫- ০৯)

নজোউনদ্দন আতভদ, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

যীতপুয দয
01715-855521

৩ ৩ জৎরোো
জভোোঃ জতোপোজ্জর জোতন, উ  

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

যীতপুয দয
01911-510861

৪ ৪ নচকনন্দ
জভোোঃ মযত আরী, উ  কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

যীতপুয দয
01734-024344

চন্দ্রপুয

ভোমুদপুয

৬ ৬ নফতনোদপুয
জভোোঃ এনোমুর ক, 

নডই/এনএইচনড

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

যীতপুয দয
01782-591206

জডোভোয

োরং

তরোোয

৮ ৮ নচতনরো

৯ ৯ আঙ্গোনযো নভরন মৃধো, নডই/ন
জজরো নযংখ্যোন অনপ, 

যীতপুয
01912-738622

১০ ১০ রুদ্রকয প্রনজৎ কুভোয দো, এএ
জজরো নযংখ্যোন অনপ, 

যীতপুয
01797-189638

৪ ৪
জভোোঃ আপোজ উনদ্দন, জেনডট 

সুোযবোইজোয

উতজরো মৄফ উন্নন অনপ, 

ননো
01718-147165

১২ ১২
জভোোঃ নপতযোজ নভো, জেনডট 

সুোযবোইজোয

উতজরো মৄফ উন্নন অনপ, 

ননো
01719-121340

জভোোঃ জনোর আতফদীন, অনপ 

কোযী

উতজরো ভৎ অনপ, 

যীতপুয দয
01715-635953

৭ ৭

নফ, এভ আইয়ুফ আরী, অনপ 

কোযী

উতজরো মৄফ উন্নন অনপ, 

যীতপুয দয
01681-328269

৫ ৫
জভোোঃ জদতরোোয জোতন, উ  

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

যীতপুয দয
01712-596007

(৩) উতজরো : যীতপুয দয - (জজোন ংখ্যো-১০)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

জবদযগঞ্জ 

জৎযবো (োড ড 

নং-০১- ০৯)

নোযোণপুয

২ ২ ছগাঁ জভোোঃ ইউসুপ আরী, োট মুদ্রোিনযক
উতজরো ননফ ডোী অনপ, 

জবদযগঞ্জ
01768-996508

৩ ৩ ভনলোয
মুপনত ভখদুভ যনভ, নডই, 

এনএইচনড
োতিীযো দয, োতিীযো ০১৭২১-৫৮৪৮২৭

৪ ৪ চযকুভোনযো নভজোনুয যভোন, নএ
উতজরো জচোযম্যোতনয 

কোম ডোর, জবদযগঞ্জ
01733-038689

৫ ৫ যোভবদ্রপুয জভোোঃ যনন আতেদ, এএএ
উতজরো কৃনল অনপ, 

জবদযগঞ্জ
01725-176841

৬ ৬ নদগয ভনলখোরী
জভো: ইভতযোজ ইকফোর, ভোঠ 

ংগঠক

উতজরো ল্লী দোনযদ্রয 

নফতভোচন অনপ, জবদযগঞ্জ
01782-909916

৭ ৭ আযীনগয
সুজন কুভোয নোগ, নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

পনকযোট, ফোতগযোট

৮ ৮ চয জন্পো
জভোোঃ োদোয আরী, নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

যণতখোরো, ফোতগযোট

৯ ৯ দনিণ তোযোবুননো
জভোোঃ ইোকুফ আরী, উতজরো ল্লী 

দোনযদ্রয নফতভোচন কভ ডকতডো

উতজরো ল্লী দোনযদ্রয 

নফতভোচন অনপ, জবদযগঞ্জ
01717-387374

১০ ১০ তোযোবুননো আরআনভন (এএএ)
উতজরো কৃনল অনপ, 

জবদযগঞ্জ
01740-888579

১১ ১১ নখপুয
আননসুজ্জোভোন, উতজরো 

ভন্নকোযী

একটি ফোন একটি খোভোয 

প্রকল্প, জবদযগঞ্জ
01938-879411

১২ ১২ চযবোগো
প্রোন্ত কুভোয ভন্ডর, নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

শ্যোভনগয, োতিীযো
০১৯২৪-২৮৫০৫০

১৩ ১৩ কোনচকোটো োজোোন নমু (এএএ)
উতজরো কৃনল অনপ, 

জবদযগঞ্জ
01980-287832

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১

ডোমুডযো জৎযবো 

(োড ড নং-০১- 

০৯)

জভো: োোদোৎ জোতন, অনপ 

কোযী

উতজরো ভোজতফো অনপ 

ডোমুডযো, যীতপুয
01729-578896

ইরোভপুয

কতনশ্বয

নডযো

দোরুর আভোন

(৫) উতজরো : ডোমুডযো - (জজোন ংখ্যো-০৬)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

১ ১ জভোোঃ োীনুয যভোন, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জবদযগঞ্জ
01838-847088

(৪) উতজরো : জবদযগঞ্জ - (জজোন ংখ্যো-১৩)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৩ ৩
জভো: হুভোয়ুন কনফয, কোযী 

নযদ ডক

উতজরো ভফো অনপ 

ডোমুডযো, যীতপুয
01721-815125

২ ২ অন্জন ফননক, অনপ কোযী
উতজরো ভনরো নফলক 

অনপ ডোমুডযো, যীতপুয
০১৯১২৭৩২১৯১

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৪ ৪ পূফ ড ডোমুডযো অনত ফর, অনপ কোযী
একটি ফোন একটি খোভোয 

প্রকল্প, যীতপুয
০১৭৩৯৫৭১৯০১

৫ ৫ নধরকুো
রুতফর যদোয, উকোযী কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

ডোমুডযো , যীতপুয
০১৭২০৮০১৯৪৮

৬ ৬ ধোনকোটি
আরী আতভদ, ইউননন 

ভোজকভী

উতজরো ভোজতফো অনপ 

ডমুডযো, যীতপুয
০১৭১০৩৪৫৯৩৪

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১

জগোোইযোট 

জৎযবো (োড ড 

নং-০১- ০৯)

জগৎতভ চন্দ্র োর, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জগোোইযোট
01719-876183

২ ২ নোতগযোো তনন নফশ্বো, নপল্ড সুোযবোইজোয
উতজরো ল্লী উন্নন অনপ, 

জগোোইযোট
00171-002266

৩ ৩ ইনদরপুয
জভোোঃ ফোনকনফল্লো, উ  কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

জগোোইযোট
00171-235087

জগোোইযোট

োভন্তোয

৫ ৫ নরমুন
জগোোর চন্দ্র দো, উতজরো দোনযদ্রয 

নফতভোচন কভ ডকতডো

উতজরো দোনযদ্রয নফতভোচন 

কভ ডকতডোয কোম ডোর, 

জগোোইযোট

00171-851057

৬ ৬ কুচোইনট্ট
জভোোঃ জোনকয জোতন, উতজরো 

স্যোননটোযী ইন্পতক্টয

উতজরো স্বোস্থয  .   

কভ ডকতডোয কোম ডোর,
00171-144041

৭ ৭ জকোদোরপুয
জভোোঃ আব্দুর খোতরক, উ  কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

জগোোইযোট
00172-649168

৮ ৮ আরোরপুয
জভোোঃ আবুর ফোোয, উ  কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

জগোোইযোট
00171-089992

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১
জৎযবো  (০৯ টি 

োড ড)
পনন বলণ োর, এ.আই

উতজরো নযংখ্যোন অনপ 

টুনঙ্গোো
01929-233400

২ ২ জগোোরপুয তন্ নফশ্বো, জজ.এ.এ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ 

টুনঙ্গোো
01924-699769

৩ ৩ োটগোতী চীন্দ্রনোথ যকোয, জজএএ জজরো নযোঃ অনপ, চযপযোন 1729475524

৪ ৪ ডুমুনযো
জভোোঃ আোদুজ্জোভোন, 

জজএএ(অফোঃ)
নতযোজপুয

৫ ৫ কুরী নফভর কৃষ্ণ যকোয, এআই
উতজরো নযংখ্যো অনপ,  

নদঘনরো, খুরনো
০১৭২৯১২৭৪৮৬

৬ ৬ ফনণ ড যঞ্জন কুভোয ভন্ডর, এ.এ.এ.
উতজরো কৃনল অনপ 

টুনঙ্গোো
01718-135838

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

(৬) উতজরো : জগোোইযোট - (জজোন ংখ্যো-০৮)

১০. জজরোোঃ জগোোরগঞ্জ (জভোট ৫টি উতজরো ) Final

(১) উতজরো : টুংগীোো - (জজোন ংখ্যো-০৬)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৪ ৪
জভোোঃ োভীভ আতভদ, উ  

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

জগোোইযোট
00174-770314

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ ০১-০৪ োড ড উজ্জ্বর নফশ্বো, জজ.এ.এ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ 

টুনঙ্গোো
01710-536248

২ ২ ০৫-০৯ োড ড প্রবোল ন্নযোী, জজ.এ.এ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ 

জকোটোনরোো
০১৭৪৫-৮৭৩৫৫০

৩ ৩ জগোফযো+ জফোোী জখ জোজো উনদ্দন, জজ.এ.এ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জগোোরগঞ্জ দয
01724-963322

৪ ৪
ভোনঝগোতী+ 

যঘুনোথপুয
ভীয নফশ্বো, নডই, এনএইচনড

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জভোল্লোযোট, ফোতগযোট

৫ ৫
নযদোপুয+ 

দূগ ডোপুয
অতোক কুভোয োতন্ড, জজ.এ.এ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ 

জগোোরগঞ্জ দয
01827-569369

৬ ৬ কোজুনরো+ কোঠি নভজোনুয যভোন, নডই, এনএইচনড
জজরো নযংখ্যোন অনপ, 

খুরনো

৭ ৭ কযোো+ ননজযো
খোনজোোন আর জখ, জেনডট 

সুোযবোইজোয

উতজরো মৄফ উন্নন অনপ, 

জগোোরগঞ্জ দয
01719-565054

৮ ৮
োতো+ 

োোপুয

নদরী কুভোয নফশ্বো, অফয প্রোপ্ত 

জজ.এ.এ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ 

জগোোরগঞ্জ দয
01713-544642

৯ ৯
উযনপ+ 

রনতপপুয

জভোোঃ জোনদুর ইরোভ, নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জকোটচাঁদপুয, নঝনোইদ

১০ ১০
চন্দ্রনদঘনরো+ 

োইক কোনন্দ

তো কুভোয নভে, উ::কৃনল 

অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ 

জগোোরগঞ্জ দয
01714-961875

১১ ১১
উরপুয+ 

জফৎরতরী

জদফদো ভনল্লক, উ::কৃনল 

অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ 

জগোোরগঞ্জ দয
01719-848361

১২ ১২
জগোননোথপুয+ 

শুকতোইর
ভননরুর ইরোভ, :নযদ ডক

উতজরো BRDB অনপ 

জগোোরগঞ্জ দয
01914-805285

১৩ ১৩ জোরোরোফোদ
জভো: যনপকুর ইরোভ, 

উ::কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ 

জগোোরগঞ্জ দয
01716-076367

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১
মুকসুদপুয জৎযোঃ 

(৯ টি োড ড)
জভো: োনভদুয যভোন, নড,ই.

উতজরো নযংখ্যোন 

অনপ,মুকসুদপুয
01710-323761

২ ২ োযগোনত
আ: ভোন্নোন জভোল্লো, ন.এ কোভ 

ইউ.নড.এ

উতজরো ননফ ডোী অনপ 

মুকসুদপুয
01713-575721

৩ ৩ জগোনফন্দপুয
এ,এ,এভ জযজোউর কনযভ, 

জজ,এ,এ

উতজরো নযংখ্যোন 

অনপ,মুকসুদপুয
01743-793519

৪ ৪
খোন্দোযোো, 

ফহুগ্রোভ

জভো: জোরোইভোন জোতন, 

এ.এ.এ.

উতজরো কৃনল অনপ 

মুকসুদপুয
01766-537959

৬ ৬
বোফোসূয, 

ফাঁফোনো

জক.এভ.আনছোয আরী, জজ.এ.এ 

(নআযএর জবোগযত)

উতজরো নযংখ্যোন অনপ 

মুকসুদপুয
01713-418074

(৩) উতজরো : মুকসুদপুয - (জজোন ংখ্যো-১৭)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

(২) উতজরো : জগোোরগঞ্জ দয - (জজোন ংখ্যো-১৩)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৮ ৮ ভোযোজপুয জভো: ইনদ্রসুয যভোন, এপ.এ
উতজরো ভৎ অনপ 

মুকসুদপুয
01712-485650

৯ ৯ ফোটিকোভোনয নরটন ফোরো, এ.এ.এ.
উতজরো কৃনল অনপ 

মুকসুদপুয
00176-799210

১০ ১০ উজোনী, কোোনরো শ্যোভো প্রোদ চেফতী, এ.এ.এ.
উতজরো কৃনল অনপ 

মুকসুদপুয
01715-621013

১২ ১২ জভোচনো ভোসুদ যোনো, এ.আই
উতজরো ভফো অনপ 

মুকসুদপুয
01740-888259

১৩ ১৩ ননীনিয জভো: ভোসুদুর আরভ, নব.এপ.এ
উতজরো প্রোনণপদ অনপ 

মুকসুদপুয
01716-866870

১৪ ১৪ জনরযো নরটন ফোগচী, এ.এ.এ.
উতজরো কৃনল অনপ 

মুকসুদপুয
01714-712792

১৫ ১৫ জগোোরো
জভো: ভনজবুয যভোন, ইউননন 

ভোজকভী

উতজরো ভোজতফো অনপ 

মুকসুদপুয
01729-578849

১৬ ১৬ নদগনগয জযজবী োোনযোয, এ.এ.এ.
উতজরো কৃনল অনপ 

মুকসুদপুয
01711-349887

১৭ ১৭ যোঘনদ রো চন্দ্র নভে, এ.এ.এ.
উতজরো কৃনল অনপ 

মুকসুদপুয
01915-078040

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ জৎযবো অি কুভোয নফশ্বো, জজ.এ.এ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ 

জকোটোনরোো
01758-675109

২ ২ োদুল্লোপুয নফকো যকোয, এ.এ.এ.
উতজরো কৃনল অনপ 

জকোটোনরোো
01728-289012

৩ ৩
যোভীর + 

ফোন্দোফোী
ননী জগোোর ফোক, জজএএ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জফোযোনউনদ্দন
01710-642812

৪ ৪ যোধোগঞ্জ
জভো: জোযোফ জোতন, জিে 

কোযী

উতজরো ভৎ অনপ 

জকোটোনরোো
01718-914009

৫ ৫ কুরো

এইচ.এভ.নজরুর 

ইরোভ,উকোযী োট উন্নন 

কভ ডকতডো

উকোযী োট উন্নন 

কভ ডকতডোয কোম ডোর, 

জকোটোরীোো

01746-664875

৬ ৬ নযন জভো: ভননরুজ্জোভোন, এ,এ
জজরো  নযংখ্যোন অনপ 

জগোোরগঞ্জ
01795-054488

৭ ৭ নঞ্জুযী
জভো:কত জোতন, ডোটো এনি 

অোতযটয

উতজরো নযংখ্যোন অনপ 

জকোটোরীোো
01715-517601

৮ ৮  করোফোী সুধোং োরোদোয, এ.এ.এ.
উতজরো কৃনল অনপ 

জকোটোনরোো
01742-941944

৯ ৯ ঘোঘয+ আভতরী এ,এভ নদুর ইরোভ, এ.এ.এ.
উতজরো কৃনল অনপ 

জকোটোনরোো
01715-387913

১০ ১০ ঘোঘয+ফোন্ধোফোী
জভো: নযোজুর ক জফোযী, এ 

আই (দ্য অফযপ্রোপ্ত)

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জকোটোরীোো
01730-664154

১১ ১১ কোনন্দ+সুোগ্রোভ জখয চন্দ্র যো, জজ.এ.এ ফটিোঘোটো, খুরনো ১৬৭৬৩৯৪২৭২

(৪) উতজরো : জকোটোরীোো - (জজোন ংখ্যো-১১)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ কোনোনী
জভোোঃ োজোোন আরী, জজএএ  

(নআযএর জবোগযত)

উতজরো  নযংখ্যোন 

অনপ,  কোনোনী
০১৭৬০-৮০৭৯৪৪

২ ২ ভতপুয-১ জভোোঃ দুরোর তোমেকদোয, জচইনম্যোন
উতজরো  নযংখ্যোন 

অনপ, মুকসুদপুয
০১৭২৫-৮৪০৪৫৫

৩ ৩ ভতপুয-২ জভো : তোননো যভোন, জজএএ ঈশ্বযদী,োফনো 01716-810605

৪ ৪ যোতইর
জনোফ তন কুভোয নফশ্বো, 

নযংখ্যোন কোযী

জজরো নযংখ্যোন অনপ, 

নোইর
০১৯১৭-৯৫২১৬১

৫ ৫ োজোইর দীংকয কুভোয কুন্ডু, জজএএ কোউখোরী, নতযোজপুয ০১৭২৭৩০০০৩৮

৬ ৬ পৄকযো নীরো ইোনভন, এএ
জজরো নযংখ্যোন 

অনপ,জগোোরগঞ্জ।
০১৯২১-৬৮৮১৭৪

৭ ৭
ননজোভকোনন্দ+জফ

থুী
নেনোথ নফশ্বো, এ.এ.এ.

উতজরো  কৃনল ম্প্রোযন 

অনপ, কোনোনী
01627-338982

৮ ৮
ভোমুদপুয+োরুনর

ো
আোন োফীফ, এ.এ.এ.

উতজরো  কৃনল ম্প্রোযন 

অনপ, কোনোনী
01725-367765

৯ ৯
োকোনন্দ+যোজ

োট
জভোোঃ যোনজবুর ইরোভ, জজএএ

উতজরো  নযংখ্যোন 

অনপ, মুকসুদপুয
01719-967432

১০ ১০
োনতোো+পূইসুয

+নংগো
অপূফ ড নফশ্বো, এ.এ.এ.

উতজরো  কৃনল ম্প্রোযন 

অনপ, কোনোনী
01740-972871

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ নছরোযচয, ধুযোইর জভোোঃ কোভরুর োোন, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ঝোরকোঠী দয, ঝোরকোঠী
01716-856531

২ ২
নখোযো, 

ফোোদুযপুয

জভো: আোদুজ্জোভোন, জজএএ 

(অফোঃ)
নফনফএ 01921-399174

৩ ৩
যোনত্ম, 

কোনরকোপুয
জভোোঃ নুরুজ্জোভোন, এআই জজরো নযোঃ অনপ, ফযগুনো 01728-254244

৪ ৪ দুধখোরী, কুননো জভোোঃ োনপজুয যোভন, জজএএ
উতজরো নযোঃ অনপ, 

ফযগুনো দয
01716-528177

৫ ৫ জকন্দুো

জভোোেদ জভোতত জোতন, 

উকযী উনিদ ংযিণ 

অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

ভোদোযীপুয দয
01713-592879

৬ ৬ ঘটভোনঝ ননউটন গোইন, এএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ভোদোযীপুয
01914-776941

৭ ৭ ঝোউনদ প্রোনততোল যকোয, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ভোদোযীপুয
01924-480537

৮ ৮ জখোোজপুয গোজী আনভনুর ইরোভ, নডই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ভোদোযীপুয
01719-121392

৯ ৯ ভত্মপোপুয
আব্দুর োনরভ নভো, উকোযী 

কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

ভোদোযীপুয দয
01713-590210

(৫) উতজরো : কোনোনন - (জজোন ংখ্যো-১০)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

১১. জজরোোঃ ভোদোযীপুয (জভোট ৪টি উতজরো ) Final

(১) উতজরো : ভোদোযীপুয দয - (জজোন ংখ্যো-১৩)

েনভক 

নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

১০ ১০ াঁচতখোরো োইদুয যভোন, নডই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ভোদোযীপুয
01961-227463

১১ ১১
জৎযবো  োড ড 

নং ১,৩,৪,৫

জভোোঃ ইকফোর জোতন, উকোযী 

কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

ভোদোযীপুয দয
17129-141444

১২ ১২
জৎযবো োড ড 

নং ২,৮,৬,৭

জভোোঃ আশ্রোপৄর আরভ, উকোযী 

কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

ভোদোযীপুয দয
01712-104419

১৩ ১৩

জোযপুয, 

জৎযবো- ৯ নং 

োড ড

জভোোঃ আফদুয যফ, জজএএ

উতজরো নযংখ্যোন 

অনপ, ফযগুনো দয, 

ফযগুনো

01729-776137

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১

 োড ড নং 

১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,

৯

ভোননক নভো, াঁট মুদ্রোিনযক- 

কোভ কনপোঃ অো.

উতজরো নযলদ কোম ডোর, 

নফচয, ভোদোযীপুয

২ ২ চযজোনোজোত
জখোকন নভো, াঁট মুদ্রোিনযক- 

কোভ কনপোঃ অো.

উতজরো ননফ ডোী অনপোতযয 

কোম ডোর, নফচয, ভোদোযীপুয

৩ ৩ কোঠোরফোী
রুফোইোত নফীন, উ-কোযী 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

নফচয, ভোদোযীপুয

৪ ৪
ফন্দযতখোরো, 

ন্যোনযচয

োথ ড প্রনতভ, উ-কোযী কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

নফচয, ভোদোযীপুয

৫ ৫ ভোতফতযযচয পনজরোততেছো, কনপোঃ মুদ্র. উতজরো নযংখ্যোন অনপ 01719-607083

৬ ৬ দত্তোো জভোোঃ োনপজুয যভোন, ইউন নচফ
দত্তোো ইউননন নযলদ, 

নফচয, ভোদোযীপুয

৭ ৭
াঁচচয, 

নদ্বতীোখন্ড
জভো: ছতযোোয, জজএএ (অফোঃ) নফনফএ

৮ ৮
কোনদযপুয, 

কুতফপুয

জভোোঃ জভোক্তোয জোতন, জেনডট 

সুোযবোইজোয

মৄফ উন্নন অনপ, নফচয, 

ভোদোযীপুয

৯ ৯
নরুোইর, 

ননরনি

োনপজুল্লো জতৎনদ, উ-কোযী 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

নফচয, ভোদোযীপুয

১০ ১০
ফতযোতরো উত্তয, 

ফতযোতরো দনিণ
জভো: ফজমেয যভোন নভো, জজএএ উতজরো নযংখ্যোন অনপ 01742-129311

১১ ১১ উতভদপুয, বদ্রোন আ: ফোতযক োরোদোয, জজএএ উতজরো নযংখ্যোন অনপ 01766-171917

১২ ১২
ফোকোনন্দ, 

বোন্ডোযীকোন্দী
জভো: দনফয আকন, জজএএ উতজরো নযংখ্যোন অনপ

(২) উতজরো : নফচয - (জজোন ংখ্যো-১২)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১

 োড ড নং 

১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,

৯

মুোঃ জগোরোভ জভোস্তপো, এএ
জজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ফনযোর
01912-540976

২ ২

নযদোদী-

ভোতন্দ্রদী, 

ইসুফপুয

জভোোঃ আখতোরুজ্জোভোন, এআই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ফোতকযগঞ্জ, ফনযোর
01710-625747

৩ ৩ কদভফোী জদফব্রত নভে, এআই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

যোজোপুয, ঝোরকোঠি
01721-652660

৪ ৪
োইকোো, 

কনফযোজপুয
জভোোঃ জযজোউর কনযভ, নডই

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জফতোগী, ফযগুনো
01736-206999

৫ ৫ যোকজয, আভগ্রোভ জভো: তদ আরী যদোয, জজএএ নফনফএ 01715-511408

৬ ৬
জোতনপুয, 

খোনরো

জভোোঃ ো আরভ তোমেকদোয, 

জজএ (অফোঃ)
টুোখোরী

৭ ৭ ফদযোো জভোোঃ নূরুর আরভ, এআই (অফোঃ) ফনযোর

৮ ৮ ফোনজতপুয জভোোঃ নরটন, নডই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ফোভনো, ফযগুনো
01926-985046

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১
যভজোনপুয, 

কোনযো
জনোফ োআরভ নকদোয, জজএএ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

করোোো, টুোখোরী
০১৭১৮-৮২৭৯৫৬

২ ২
োতফযোভপুয, 

চযতদৎরতখোন
জভো: জনরুর ইরোভ, জজএএ

উতজরো নযংখ্যোন 

অনপ,কোরনকনন
01734-905181

৩ ৩
ফোগোী, 

নকোযভঙ্গর

জভো: োনদুজ্জোভোন, নয. 

নযদ ডক (অফোঃ)
নফনফএ 01718-522707

৪ ৪ ডোোয, নফগ্রোভ
 জোযোফ জোোইন, জজএএ 

(অফোঃ)
নফনফএ 01725-593695

৫ ৫
ফোনরগ্রোভ, 

কোজীফোকোই
জভো: োরুন-উয-যনদ, জজএএ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

কোরনকনন
01723-738184

৬ ৬
আরীনগয, 

এনোততনগয
যোনজফ কুভোয দো, এএ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ফনযোর
01712-884870

৭ ৭

পূফ ড 

এনোততনগয, 

রিীপুয

যননজত যো, জজএএ
জভতরোথোনো, জজরো নযংখ্যোন 

অনপ, ফনযোর
01737-775326

৮ ৮
োড 

১,২,৩,৪,৫,৬
জভোোঃ ননোদুর ইরোভ, জজএএ নোনজযপুয, নতযোজপুয 01711-105697

৯ ৯
 জগোোরপুয, 

োড ড ৭,৮,৯,
যইসুর ইরোভ, নডই

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

কোরনকনন
01721-200176

(৪) উতজরো : কোরনকনন - (জজোন ংখ্যো-০৯)

(৩) উতজরো : যোকজয - (জজোন ংখ্যো-০৮)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ জৎযবো জনোফ জভোোঃ এনোমুর ক, নডই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জোতনপুয, নকতোযগঞ্জ
01614-951062

২ ২
আোইফোনো+

োতদর

জনোফ জভোোঃ োতযোোয আরভ, 

জজএএ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জোতনপুয, নকতোযগঞ্জ
01725-403199

৩ ৩ পুভদী
জনোফ জভোোঃ আব্দুল্লো আর-ভোমুন,  

        নপল্ড সুোযবোইজোয

একটি ফোন একটি খোভোয, 

জোতনপুয, নকতোযগঞ্জ
০১৭১১-৪৭৫৯০৯ 

৪ ৪ জগোনফন্দপুয-১
জগোনফন্দপুয, গণভোনপুরুো, কোোটিো  

মেনরকোনন্দ

জনোফ জভোোঃ কনপর উনদ্দন, 

জজএএ (অফোঃ)
----------- ০১৭৩৫-৩৬৭৬০৫ 

৫ ৫ জগোনফন্দপুয-২
আনুো, গোংগোটিো, জকতযো, ভধতখোরো, 

তনরুো, োনোন, তদপুয

জনোফ জভোোঃ নপকুর ইরোভ,       

        উ-কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

জোতনপুয, নকতোযগঞ্জ
 ০১৭১৭-৬৪৮৫৯২

৬ ৬ নদরো -১
নফরফোঘভোযো, ধরোোতো, োতযঞ্জো, জভতছযো, 

যনভপুয,নদরো, সুযোটি  তোযোোো

জনোফ জভোোঃ নুরুর ক, অনপ 

কোযী

উতজরো মৄফ উন্নন অনপ, 

জোতনপুয, নকতোযগঞ্জ
 ০১৭২৫-২৫৮১২২

৭ ৭ নদরো-২

চয নফশ্বনোথপুয, জচৎদোয, ধূনরয (অং), 

গ নফশুনদো, ভোছুো, কইকোনন্দ, 

জোোফোনো, নতরগঞ্জ, োততফযচয

জনোফ জভোোঃ এনোতত কনফয, 

অনপ কোযী

উতজরো ভৎস্য অনপ, 

জোতনপুয, নকতোযগঞ্জ
 ০১৭১৮-৬৪২৬১৬

৮ ৮ নজনোযী
জনোফ জভোোঃ আোঃ কোনদয, জজএএ 

(অফোঃ)
নফনফএ, নকতোযগঞ্জ 01714-343835

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ জৎযবো
জনোফ জভোোঃ ভনতউয যভোন ব্ৄ ুঁইো, 

জজএএ

উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর, োকুনন্দো, 

নকতোযগঞ্জ

01714-212096

২ ২ জোতন্দী+নোযোনন্দ
জনোফ জভোোঃ োীনুয,                  

        উ-কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ 

োকুনন্দো, নকতোযগঞ্জ
০১৭২৭-৭৭০৬৭৩

৩ ৩ চযপযোনদ
জনোফ জভোোঃ আরভগীয, জেনডট 

সুোযবোইজোয

উতজরো মৄফউন্নন অনপ 

োকুনন্দো, নকতোযগঞ্জ
০১৮১৮-৪৩৩৭৭০

৪ ৪ জোঙ্গোনরো-১ চয কোনো, চযতটনক জনোফ জভোোঃ রুহুর আনভন, নডই

উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর, োকুনন্দো, 

নকতোযগঞ্জ

০১৭৩১-৯৭৭২৩৩

৫ ৫ জোঙ্গোনরো-২ তোযোকোনন্দ, জোঙ্গোনরো,কোনজোটি  দগদগো
জনোফ জভোোঃ োনফবুয যভোন, 

জজএএ (অফোঃ)

উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর, োকুনন্দো
০১৭২০-৬৭৩৭১৬

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

(২) উতজরো : োকুনন্দো - (জজোন ংখ্যো-১২)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

১২. জজরোোঃ নকতোযগঞ্জ (জভোট ১৩টি উতজরো ) Final

(১) উতজরো : জোতনপুয - (জজোন ংখ্যো-০৮)

েনভক 

নং

শুভোনয এরোকো

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৬ ৬ সুনখো
জনোফ জভো: আনভনুর ক োভীভ,   

        উ-কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ 

োকুনন্দো, নকতোযগঞ্জ
০১৭১২-৮৪৯২৯৯

৭ ৭ চনন্ডোো
জনোফ জভো: জভোপোজ্জর ক,          

     জেনডট সুোযবোইজোয

উতজরো মৄফ উন্নন অনপ 

োকুনন্দো, নকতোযগঞ্জ
০১৭১৫-৮১৭৭৬৭

৮ ৮ োটুোবোঙ্গো-১
োটুোবোঙ্গো, করোনদো,  নফসুোটি, 

ভোনছভপুয

জনোফ জভোোঃ জভোভতোজ উনদ্দন,       

         উ-কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ 

োকুনন্দো, নকতোযগঞ্জ
০১৭১৪-৬৩৬৮৫১

৯ ৯ োটুোবোঙ্গো-২
আহুনতো, জুননোইর, ভোইজোটি,রূো, 

োচঁরতগোটো, কুভযী
জনোফ জভোোঃ ফজমের কনযভ

উতজরো কৃনল অনপ 

োকুনন্দো, নকতোযগঞ্জ
০১৭৩১-৫৫৯১৭৯

১০ ১০ এগোযনন্দুয-১

খোভো, চযখোভো,তোরদন, 

জোভোরপুয,চযতদকোনন্দ, জোভোরপুয, 

এগোযনন্দুয,জদফকোনন্দ, শুেোফোদ

জনোফ জভোোঃ জভোপোজ্জর জোতন,    

        উ-কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ 

োকুনন্দো, নকতোযগঞ্জ
০১৭২৫-৯৬৮৮৬৭

১১ ১১ এগোযনন্দুয-২

আনদতযোো, তবযোদী, আনঙ্গোদী, 

দোযোইট, চোভযোইদ, নফরবযো, ফোোনদো, 

ভনজতপুয, কোভোযতকোনো, জভতয ধনফোী

জনোফ জভোোঃ োভীমুর ক,            

         উ-কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ 

োকুনন্দো, নকতোযগঞ্জ
০১৭১৬-০৪৫৪৮৯

১২ ১২ বুরুনদো

জনোফ জভোোঃ জযজোউর কনযভ,        

           উ-কোযী কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ 

োকুনন্দো, নকতোযগঞ্জ
০১৭১২-৪৪২৮৭৬

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১
োড ড নং-

১,২,৩,৪
জনোফ জীফন চন্দ্র দো, জজএএ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

কটিোদী, নকতোযগঞ্জ
01917-028929

২ ২
োড ড নং-

৫,৬,৭,৮,৯
জনোফ আবু ছোতর ভোরুপ, নডই

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

কটিোদী, নকতোযগঞ্জ
01774-693136

৩ ৩ ফনগ্রোভ-১

নমুো জনোযনদো,প্যোযোকোনন্দ,নমুো 

নদঘীযো, জনোোোো, জনোোগাঁ এফং 

ফনগ্রোভ জভৎজো

জনোফ নফপুর চন্দ্র োর,                

   নযফোয নযকল্পনো নযদ ডক

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ ,

কটিোদী, নকতোযগঞ্জ

০১৭৩৩-২৫৩৯২০

৪ ৪ ফনগ্রোভ-২

কোতস্থল্লী, জোভোইট,দোতযগাঁ, 

নোতগযগ্রোভ, নঘরোকোনন্দ, ফনগ্রোভ 

নিভোো এফং নদনো জভৎজো

জনোফ হুভোয়ুন কনফয,                 

         উ-কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল  অনপ, 

কটিোদী, নকতোযগঞ্জ
০১৭১৬-১১৪২১৮

৫ ৫
শ্রোভ ধুরনদো-

১

শ্রোভ ধূরনদো, আদযততোো, গনচোটো, 

পুরুো এফং তযতদ্রোন জভৎজো
জনোফ ভননরুর ইরোভ, জভকোননক

উতজরো জনস্বোস্থয প্রতকৎর 

অনপ,

কটিোদী, নকতোযগঞ্জ

০১৮৫৬-৫৮১৫৪৮

৬ ৬
শ্রোভ ধুরনদো-

২

নদোকুর, যোখরো, আধখরো, জনোোফোনো, 

নকরো এফং ফোগ জজোযকোনন্দ জভৎজো

জনোফ সুতদফ োো,                    

           নযফোয নযকল্পনো 

নযদ ডক

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ,

কটিোদী, নকতোযগঞ্জ

০১৭২৫-৭২১৮৭৩

৭ ৭ কযগাঁ
 জনোফ যোনকবুর ক,                  

    নযফোয নযকল্পনো নযদ ডক

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ,

কটিোদী, নকতোযগঞ্জ

০১৭৫১-৯৫৯৫৯৭

৮ ৮ চোন্দপুয
জনোফ জভোজোতের ক নভঠু,         

        উ-কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

কটিোদী, নকতোযগঞ্জ
০১৭৬৭-৬৯৬৯১৪

(৩) উতজরো : কটিোদী - (জজোন ংখ্যো-১৫)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৯ ৯ মুমুযনদো

জনোফ জভোোঃ আরতোপ হুতন 

জভোল্লো,            জেনডট 

সুোযবোইজোয

উতজরো মৄফ উন্নন অনপ, 

কটিোদী, নকতোযগঞ্জ
০১৭১৭-২৩৭৬৪৮ 

১০ ১০ আচনভতো-১

াঁচগোনতো, ভধ্যোো, োইকো, োনযনো, 

ফোননোগ্রোভ, গতণযগাঁ, উখোোর এফং 

গোংকুরোো জভৎজো

জনোফ জভোোঃ ভোরুপ োদোয,          

     অনপ কোযী কোভ-

কনপউটোয মুদ্রোিনযক

উতজরো মৄফ উন্নন অনপ, 

কটিোদী, নকতোযগঞ্জ
০১৯১১-৫৭৯৬৫৬ 

১১ ১১ আচনভতো-২
বোঞ্জুননো, নবটোনদো, আচনভতো,অষ্টঘনযো 

এফং চোনযোো (োট ড) জভৎজো

জনোফ জভতদী োোন খোন,           

         কনভউননটি সুোযবোইজোয

উতজরো মৄফ উন্নন অনপ, 

কটিোদী, নকতোযগঞ্জ
০১৯১৪-৫০৬৭৮৬ 

১২ ১২ ভসূো-১
কতযো, আদভপুয ভতনোযপুয, যোভদী 

তফযোগীযচয, মুগনদো এফং কোজীযচয জভৎজো

জনোফ জোনকয হুতন,                  

       উ-কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

কটিোদী, নকতোযগঞ্জ
০১৭১৮-৫৫৮৬৮৪ 

১৩ ১৩ ভসূো-২
কতযো, ভসূো, ং ভসূো এফং জফতোর 

জভৎজো

জনোফ এভ খোতরদ ফীন নূয,          

          উ-কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

কটিোদী, নকতোযগঞ্জ
০১৭১৪-৫৫৫০৩১ 

১৪ ১৪ জরোোজুযী
জনোফ ভোোবুফ োোন,                

        উ-কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

কটিোদী, নকতোযগঞ্জ
০১৭১২-১৭০৮১১ 

১৫ ১৫ জোরোরপুয

জনোফ োতর আতভদ,               

           উ-কোযী কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

কটিোদী, নকতোযগঞ্জ
০১৭২০-৯৬১১৭৩ 

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ জৎযবো ম্পূণ ড
জনোফ আবু জভোোঃ োভসুতদ্দৎরো,      

             নএ-কোভ-ইউনডএ

উতজরো ননফ ডোী অনপ, 

কুনরোযচয, নকতোযগঞ্জ
০১৬৮৯-১৩১৭৫০

২ ২ ছভোনপুয
জনোফ জভোোঃ োজোোন 

আরী,জজএএ

উতজরো নযংখ্যোন 

অনপ,কুনরোযচয, 

নকতোযগঞ্জ

০১৭২৫-৭৫২৫৩৮

৩ ৩ যোভদী
জনোফ জভোোঃ আননছুয যভোন,        

        উ-কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

কুনরোযচয, নকতোযগঞ্জ
০১৭১৯-৪৮৬৫৮৯

৪ ৪
জগোফযীো  

আব্দুল্লোপুয-১
রক্ষ্মীপুয, নিভ আব্দুল্লোপুয, ফচয

জনোফ জভোোঃ জনভ উনদ্দন,           

       উ-কোযী উনিদ ংযিণ 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

কুনরোযচয, নকতোযগঞ্জ
০১৯৩৮-৮২৫০৩৬

৫ ৫
জগোফযীো  

আব্দুল্লোপুয-২

জগোফোনযো দোকোননো আরগীযচয, পূফ ড 

আব্দুল্লোপুয, জোপযোফোদ, বোটিজগৎচয

জনোফ জভোোঃ ো আরভ,              

           উ-কোযী কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

কুনরোযচয, নকতোযগঞ্জ
০১৭১৮-২০৩৬২৯

৬ ৬ োমৈো
জনোফ জভোোঃ পর নভো,            

        উ-কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

কুনরোযচয, নকতোযগঞ্জ
০১৭১৮-১৪১৬৯১

৭ ৭ পনযদপুয

জনোফ জভোোঃ আর ভোসুদ োযতবজ,  

            উ-কোযী কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

কুনরোযচয, নকতোযগঞ্জ
০১৯১৬-৩৮২০৭৩

৮ ৮ ছসূতী-১ ছসূনত, ভোটিকোটো

জনোফ জভোোঃ আর ভোসুদ োযতবজ,  

           উ-কোযী কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

কুনরোযচয, নকতোযগঞ্জ
০১৭২৬-৫৯৮০২০

(৪) উতজরো : কুনরোযচয - (জজোন ংখ্যো-০৯)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৯ ৯ ছসূতী-২

দোনোকোনন্দ, শ্যোভোইকোনন্দ, 

জরোকভোনখোযকোনন্দ, জছোট ছসূনত, 

করোকূো, ভোধফদী, নন্দযোভপুয

জনোফ জভোোঃ জীফ নভো, নডই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

কুনরোযচয, নকতোযগঞ্জ
01938-084110

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ োড ড নং-১,২,৩
জনোফ জভোোঃ তোনবীয আতেদ, 

নডই

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

তবযফ, নকতোযগঞ্জ
01938-102482

২ ২ োড ড নং-৪,৫,৬ জফগভ রুনো জফগভ, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

তবযফ, নকতোযগঞ্জ
01787-056819

৩ ৩ োড ড নং-৭,৮,১০ জনোফ জভোজোতের ক, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

তবযফ, নকতোযগঞ্জ
01720-922996

৪ ৪
োড ড নং-

৯,১১,১২

জনোফ আরপোতর জনকভ,           

           উ-কোযী কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, তবযফ, 

নকতোযগঞ্জ
01712-015284

৫ ৫ নফপুয
জনোফ োীনুজ্জোভোন,                 

       উ-কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, তবযফ, 

নকতোযগঞ্জ
০১৯৬০-৫৯৩০৭৭

৬ ৬ কোনরকোপ্রোদ
জনোফ চন্দন কুভোয সূেধয,           

       উ-কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, তবযফ, 

নকতোযগঞ্জ
০১৭২৪-৮৬৮৭৭৭

৭ ৭ গজোনযো
জনোফ নভজোনুয যভোন (২),         

        উ-কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, তবযফ, 

নকতোযগঞ্জ
০১৭১৪-৭২১৭১৫

৮ ৮ নমুরকোনন্দ
জনোফ নভজোনুয যভোন (১),         

        উ-কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, তবযফ, 

নকতোযগঞ্জ
০১৯১২-১৫০৫১৫

৯ ৯
োতদকপুয+শ্রীনগ

য

জনোফ জভোোঃ আতনোোয জোতন,     

        নপল্ড সুোযবোইজোয

উতজরো নফআযনডনফ অনপ, 

তবযফ, নকতোযগঞ্জ
০১৭৮৮-৪৫৩৩৯৬

১০ ১০ আগোনগয
জনোফ ভোততো আকন্দ,               

        উ-কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, তবযফ, 

নকতোযগঞ্জ
০১৭২৪-১৬৯৪৯২

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ োড ড নং-১,৩,৪ জনোফ জভো: আনভনুর ইরোভ, এএ
জজরো নযংখ্যোন কোম ডোর, 

নকতোযগঞ্জ
01720-133918

২ ২ োড ড নং-২,৫ জনোফ আনযপউজ্জোভোন, এএ
জজরো নযংখ্যোন কোম ডোর, 

নকতোযগঞ্জ
01710-587277

৩ ৩ োড ড নং-৬,৭
জনোফ এ এভ কত জোোইন,   

    এআই (অফ:)
নফনফএ, নকতোযগঞ্জ 01720-278776

৪ ৪ োড ড নং-৮,৯ ভোমুদো সুরতোনো আনিঁ, এআই FA & MIS

৫ ৫ যনদোফোদ
জনোফ জভো: নপকুর ইরোভ, 

এআই(অফ:)
নফনফএ, নকতোযগঞ্জ 01914-940831

৬ ৬ রনতফোফোদ জনোফ জভো: োতদক নভো, নডই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

নকতোযগঞ্জ দয
০১৯১৭-৯৮৫১৯২

(৬) উতজরো : নকতোযগঞ্জ দয - (জজোন ংখ্যো-১৯)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

(৫) উতজরো : তবযফ - (জজোন ংখ্যো-১০)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৭ ৭ ভোইজখোন

জনোফ জভোোঃ নযপৄর ইরোভ,        

           নযফোয নযকল্পনো 

নযদ ডক

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ, নকতোযগঞ্জ দয
০১৭১৯-৪৪২২৮৬

৮ ৮ ভননন্দ
জনোফ জভো: োতজদুয যভোন 

জজএএ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

নকতোযগঞ্জ দয
01721-419730

৯ ৯ মতোদর-১

স্বল্প মতোদর, কোনরকোফোন,স্বল্প দোভোো, 

নফষ্ণুফোন,ফীযদোভোো ঘোকগয  

বোসুযনদো জভৎজো

জনোফ আব্দুর ভোতরক, এএ
জজরো নযংখ্যোন কোম ডোর, 

নকতোযগঞ্জ
01716-359569

১০ ১০ মতোদর-২

আভোটি নফপুয দোভোটুরী, মতোদর, 

ব্রোহ্মণকোনন্দ, জঘোতলযকোনন্দ, ভধুনগয  

কূতকোইর জভৎজো

জনোফ তদ োরী োোন

কোযী নযদ ডক

উতজরো ভফো অনপ, 

নকতোযগঞ্জ দয
০১৭১২-৩৮৯৬০১

১১ ১১ জফৎরোই-১

নফর বরুল্লো, োতোরজোন, োটধো জভৎজোয 

কুতযোয, নোোো, গোফতরী, তভোখোরী, 

কোঠোনরো, নডেীকোন্দো, কোনরকোপ্রোদ, পূফ ড 

োটধো, গোননোযো (তভোখোরী) 

োথোনযোোো (কোঠোনরো) গ্রোভ এফং 

জতযোনো জভৎজো

জনোফ জভোোেদ জনরুর ক,       

       উ-কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

নকতোযগঞ্জ দয
০১৭৩৯-৯১৯৪৫৪

১২ ১২ জফৎরোই-২

জফৎরোই, যঘুনন্দনপুয, বযোটি, মূর তোর 

(োট ড), নকতোযগঞ্জ (োট ড) জতযোনো 

জভৎজো এফং োটধো জভৎজোয ভচোযফোইদ গ্রোভ

জনোফ এ টি এভ োজোোন,          

           নপল্ড সুোযবোইজোয

একটি ফোী একটি খোভোয, 

নকতোযগঞ্জ দয
০১৯১৩-৪৫১৪০২

১৩ ১৩ নফন্নোটী
জনোফ জভোোঃ যনফউর ইরোভ,        

        উ-কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

নকতোযগঞ্জ দয
০১৭১৭-০৬৬৮০২

১৪ ১৪ ভোনযো-১

নফন্নগাঁ (োট ড) জভৎজোয োঠোনকোনন্দ, 

কোনতোযচয, জোটোনযো, নখরোো, 

বুরুঙ্গোযচয, জভোল্লোোো, কযমূরী গ্রোভ  

প্যোযোবোঙ্গো জভৎজো

জনোফ নন চন্দ্র দো,                 

        নপল্ড সুোযবোইজোয

একটি ফোী একটি খোভোয, 

নকতোযগঞ্জ দয
০১৭৪০-৮৯৪৮৭০

১৫ ১৫ ভোনযো-২

নফন্নগাঁ (োট ড) জভৎজোয  ফগোনদো গ্রোভ, স্বল্প 

ভোনযো, বোযনদো, ভোনযো যঙ্গোযতকোণো 

 কযমুরী জভৎজো

 জনোফ জভোোঃ এনোমুর ক,            

           নযফোয নযকল্পনো 

নযদ ডক

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ, নকতোযগঞ্জ দয
০১৭১০-১৯৬৬০২

১৬ ১৬ জচৎদ্দত-১

য়ঁনে কোন, চুননগয, 

জোতরোোোো,ভতরফপুয, নোন্দরো, রনো, 

টিকুোইর  ফগোডুনফ জভৎজো

জনোফ জভোোঃ আনভনুর ইরোভ,       

        উ-কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

নকতোযগঞ্জ দয
০১৭১৬-৪১২৬৩৩

১৭ ১৭ জচৎদ্দত-২

প্যযোযভোনন্দ, সুরতোনপুয, জচৎদ্দত, 

জনোইর, জগোনজনোযোই, জোরুোকোনন্দ, 

জনোোয,  ফোটোইর জভৎজো

জনোফ জভোোঃ ভঞ্জুরূর ক, ভোঠ 

ংগঠক

ল্লী জীনফকোন প্রকল্প, 

নফআযনডনফ, নকতোযগঞ্জ দয
০১৭৩৬-০৫৬৮১০

১৮ ১৮ ক ডোকনোর
জনোফ জভোোঃ আর-ভোমুন, ভোঠ 

ংগঠক

ল্লী জীনফকোন প্রকল্প, 

নফআযনডনফ, নকতোযগঞ্জ দয
০১৭৫৯-৪০৭৫৪০

১৯ ১৯ দোনোোটুরী

জনোফ নোনযউজ্জোভোন,               

           উ-কোযী কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

নকতোযগঞ্জ দয
০১৭১৩-৫৮৭৮০৫

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ নভঠোভইন
জনোফ জভোোঃ আতনোোয জোতন, 

জজএএ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

নভঠোভইন, নকতোযগঞ্জ
01925-027004

২ ২ জগোনদঘী-১
ফজকপুয, জদৎরতপুয, জগোনদঘী, োোনপুয, 

োইরনদঘী  যীপপুয

জনোফ নদুর ইরোভ, উতজরো 

প্রনিক

উতজরো আনোয নব নড ন 

অনপ, নভঠোভইন, নকতোযগঞ্জ
01715-718451

৩ ৩ জগোনদঘী-২ অমেো, ফগোনদো, চাঁদপুয  মুশুনযো
জনোফ জনরভ ভোসুদ খাঁন,            

        ঊ-কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

নভঠোভইন, নকতোযগঞ্জ
০১৯১৪-৬৩৭৪৬২ 

৪ ৪ ঘোগো-১ বযো, ডোইগাঁ, খরোোো  নোযো
জনোফ জভোোঃ কোভরুজ্জোভোন,           

        ঊ-কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

নভঠোভইন, নকতোযগঞ্জ
০১৯২৫-১০৩২১০ 

৫ ৫ ঘোগো-২ ঘোগো  জোতনপুয
জনোফ জভোোঃ নভজোনুয যভোন, জিে 

কোযী

নননয উতজরো ভৎস্য 

অনপ, নভঠোভইন, নকতোযগঞ্জ
০১৯১৬-২৫৩৯৩৬ 

৬ ৬ ঢোকী-১ আব্দুরপুয, আতোো  ফোগোইো
জনোফ যতভন যঞ্জন তফষ্ণফ,           

     কোযী নযদ ডক

উতজরো ভফো অনপ, 

নভঠোভইন, নকতোযগঞ্জ
০১৬১০-৫২৭০৪৫ 

৭ ৭ ঢোকী-২

ফোগুনযো, ঢোকী, কবুরপুয, কোটোনংগো 

চোনযগ্রোভ, োথোযকোনন্দ, নছনরভপুয  

জতগুনযো

জনোফ ভোপৄজুয যনদ,               

        ঊ-কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

নভঠোভইন, নকতোযগঞ্জ
০১৯২৭-৯২২৯৬৭ 

৮ ৮ জকোযতজোয
জনোফ জভোোেদ পোর খাঁন,       

          ঊ-কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

নভঠোভইন, নকতোযগঞ্জ
০১৯২৫-৮৯২১৮৩ 

৯ ৯ কোটখোর
জনোফ আনতকুর ইরোভ,             

        ঊ-কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

নভঠোভইন, নকতোযগঞ্জ
০১৮৪৫-৯১৪৩১৬ 

১০ ১০ তফযোটি

জনোফ জভোোেদ োইউর,             

           ঊ-কোযী কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

নভঠোভইন, নকতোযগঞ্জ
 ০১৭২০-৫১৬০৯৯

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ অষ্টগ্রোভ
জনোফ জভোোঃ আরপোজ উনদ্দন, 

জজএএ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

অষ্টগ্রোভ, নকতোযগঞ্জ
01928-347492

২ ২ কোস্তর
জনোফ জভোোঃ আপজর জোতন, 

নডই

উতজরো নযংখ্যোন, 

অনপ, অষ্টগ্রোভ, নকতোযগঞ্জ
01911-296692

৩ ৩ জদঘয
জনোফ ভোউসুপদ্দীন আভদ,         

     জেনডট সুোযবোইজোয

উতজরো মৄফ উন্নন 

অনপ,অষ্ট্রগ্রোভ, নকতোযগঞ্জ
০১৭২১-০৭৬২৬২

৪ ৪ ফোঙ্গোর োো

জনোফ জভোোঃ আব্দুর োন্নোন,           

      অনপ কোযী কোভ-

কনপউটোয মুদ্রোিনযক

 উতজরো ভনরো নফলক 

অনপ,অষ্টগ্রোভ,নকতোযগঞ্জ
০১৭৩১-১৭৮৩০৪

(৮) উতজরো : অষ্টগ্রোভ - (জজোন ংখ্যো-১০)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

(৭) উতজরো : নভঠোভইন - (জজোন ংখ্যো-১০)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৫ ৫ পূফ ড অষ্টগ্রোভ
জনোফ জভোোঃ নভজোনুয যভোন,        

        ঊ-কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল 

অনপ,অষ্টগ্রোভ, নকতোযগঞ্জ
০১৭৪৮-৭০৩২২৫

৬ ৬ করভো
জনোফ প্রদী চন্দ্র যকোয,            

      ঊ-কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল 

অনপ,অষ্টগ্রোভ, নকতোযগঞ্জ
০১৭১২-৮১৯২১৮

৭ ৭ আদভপুয-১

তফযোগীকোনন্দ এফংরোউো গ্রোভ ব্তীত 

আদভপুয রোউো জভৎজো, জচৎদন্ত ফনস্ত 

জভৎজো, তকযোইর জভৎজো  ভোটিোখরো 

জভৎজো

জনোফ জভোোঃপখরুর ইরোভ,         

        ঊ-কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল 

অনপ,অষ্টগ্রোভ, নকতোযগঞ্জ
০১৭৪৭-০১৪৯১১

৮ ৮ আদভপুয-২
আদভপুয রোউো জভৎজোয তফযোগীকোনন্দ  

রোউো গ্রোভ এফং আদভপুয জভৎজো

জনোফ জগোরোভ যভোন োদী,         

         ঊ-কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল 

অনপ,অষ্টগ্রোভ, নকতোযগঞ্জ
০১৭৯২-৪১০১১১

৯ ৯
খতযপুয 

আব্দুল্লোপুয-১
আব্দল্লোপুয  ফোজুকো জভৎজো

জনোফ আবু সুনপোন জভোল্লো,          

        ঊ-কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল 

অনপ,অষ্টগ্রোভ, নকতোযগঞ্জ
০১৯১৭-৪৯৯৩৯৬

১০ ১০
খতযপুয 

আব্দদুল্লোপুয-২

গতপুয, কনরভপুয, খরোগাঁ, খতযপুয 

এফং োভোযচয জভৎজো

জনোফ জভোোঃ ইব্রোনভ খনরর,         

        ঊ-কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল 

অনপ,অষ্টগ্রোভ, নকতোযগঞ্জ
০১৭৭৩-৮২১০৬৩

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১
োড ড নং-

১,২,৩,৪,৫
জনোফ তনন আভদ, জজএএ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ফোনজতপুয, নকতোযগঞ্জ
01754-426175

২ ২
োড ড নং-

৬,৭,৮,৯
জনোফো ভোবুফো ইোছনভন, নডই

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ইটনো, নকতোযগঞ্জ
01749-779980

৩ ৩ তকরোগ
জনোফো নোনদযো জফগভ,                 

       উ-কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

ফোনজতপুয, নকতোযগঞ্জ
০১৯২৪-৬৯০৪০৪ 

৪ ৪ নরনচো
জনোফ জভোোেদ আফদুর কোইয়ুভ,  

  কোযী নযদ ডক

উতজরো ভফো অনপ, 

ফোনজতপুয, নকতোযগঞ্জ
০১৬১০-৮৯৮৩৬৬ 

৫ ৫ যোযচয

 জনোফ ফোদর নভো,                   

          উতজরো আনোয  

নবনডন প্রনিক

উতজরো আনোয  নবনডন 

অনপ, ফোনজতপুয, 

নকতোযগঞ্জ

০১৭৫০-৮৩৫৮৩৯ 

৬ ৬ োনরভপুয
জনোফ োনদকুর ইরোভ,              

      উ-কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

ফোনজতপুয, নকতোযগঞ্জ
 ০১৭১২-৩৮৯৭২৪

৭ ৭ ননযজপুয-১

জছোট  গজোনযো, ডুোইগাঁ, জগোথোনরো, 

োোননো, নবুনযো, ননরখী, ননরখী 

োোননো, জোপযপুয

জনোফ ফজমেয যভোন,                

       উ-কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

ফোনজতপুয, নকতোযগঞ্জ
০১৯৩৮-৮২৫১২২ 

৮ ৮ ননযজপুয-২ ননযজপুয
জনোফ পোরুক আতভদ,               

        উ-কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

ফোনজতপুয, নকতোযগঞ্জ
০১৭১৮-৭৪৫৮৭৩ 

৯ ৯
গোনজযচয+নদরোর

পুয
জনোফ জনরভ নভো, জজএএ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ফোনজতপুয, নকতোযগঞ্জ
০১৭৩৫-৯১৪৯৭৭

(৯) উতজরো : ফোনজতপুয - (জজোন ংখ্যো-১৩)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

১০ ১০ ফনরোযনদ

জনোফ জভোস্তোনপজুয যভোন,          

       উ-কোযী উনিদ ংযিন 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

ফোনজতপুয, নকতোযগঞ্জ
০১৭১৮-৫৭৬৮৩০ 

১১ ১১ দীনঘযো
জনোফ জভোোঃ নন নভো,               

    জুননয অনপোয (নোফ)
ফোংরোতদ ল্লী উন্নন জফোড ড ০১৭১৮-০৭২২৬৩ 

১২ ১২ হুভোইপুয
জনোফ ভীয আনতকুয যভোন,        

      উ-কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

ফোনজতপুয, নকতোযগঞ্জ
০১৯৩৮-৮২৫১২০ 

১৩ ১৩ ভোইজচয
 জনোফ তদ আোনুর ভনতন,     

       উ-কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

ফোনজতপুয, নকতোযগঞ্জ
০১৯৩৮-৮২৫১১৪ 

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১
কনযভগঞ্জ 

জৎযবো
জনোফ ভয পোরুক, জজএএ

উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর, কনযভগঞ্জ, 

নকতোযগঞ্জ

01924-697997

২ ২ কোনদযজঙ্গর-১ রোখখরো, গোংগোইর  নোযগোনত জভৎজো
জনোফ জভোোঃ জনরুর ইরোভ, 

উ-কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ,  

কনযভগঞ্জ, নকতোযগঞ্জ
০১৯৩৮-৮২৪৮৭৩

৩ ৩ কোনদযজঙ্গর-২
োতআইয, কোনদযজঙ্গর, বোটি 

ভতনোযপুয,চাঁনপুয  নটুো জভৎজো

জনোফ নফজ কুভোয জদফনোথ,        

       উ-কোযী উনিদ ংযিণ 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

কনযভগঞ্জ, নকতোযগঞ্জ
০১৯১৮-২৬০৬৬০

৪ ৪ গুজোনদো-১

ফন্দ জগোভোযো, চযকযনী, খুদ কযনী, 

টোভনী গুজোনদো অং(জগোননোথপুয, 

ননযপুয, জোনতোোো, টোভনী গুজোনদো  

চযইখোনর গ্রোভ

জফগভ পোততভো যভোন, কোনয 

নযদ ডক

উতজরো ভফো কোম ডোর, 

কনযভগঞ্জ,নকতোযগঞ্জ
০১৮৩০-৬১৯০৪৮

৫ ৫ গুজোনদো-২ গুজোনদো জভৎজো
জনোফ আবুর কোতভ, এআই 

(অফোঃ)
নফনফএ, নকতোযগঞ্জ 01731-213499

৬ ৬
নকযোটন+ফোযঘনয

ো

জনোফ জভোোঃ তোজউদ্দীন, 

উ-কোযী কৃনল কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ,  

কনযভগঞ্জ,নকতোযগঞ্জ
০১৯১৩-০১১২৬৭

৭ ৭ ননোভতপুয

জনোফ জভোতোনছভ নফল্লো পোরুকী, 

উ-কোযী কৃনল কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ,  

কনযভগঞ্জ, নকতোযগঞ্জ
০১৭৪৮-৯৮৩৯০২

৮ ৮ জদহুন্দো জনোফ জভোপোতের জোতন, জজএএ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

কনযভগঞ্জ, নকতোযগঞ্জ, 

নকতোযগঞ্জ

01710-555099

৯ ৯ সুতোযোো
জনোফ জভোোঃ নপকুর ইরোভ, 

উ-কোযী কৃনল কভ ডকতডো
০১৭৮২-১০৯৮৩৬

১০ ১০ গুনধয জনোফ জভোফোযক জোতন, নডই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

কনযভগঞ্জ, নকতোযগঞ্জ
01921-280576

১১ ১১ জকো-১ কোভোযোটিো, ভতযোোো  নোনশ্রী জভৎজো
জনোফ জভোোঃ নদনোরুর ইরোভ, 

উ-কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ,  

কনযভগঞ্জ, নকতোযগঞ্জ
০১৭২১-০৭৬৭৫৪

(১০) উতজরো : কনযভগঞ্জ - (জজোন ংখ্যো-১৪)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

১২ ১২ জকো-২
জকো, কোন্দোইর, খুজোযগাঁ োনোোয, 

োকুর  যতনপুয জভৎজো

জনোফ জভোোেদ ভইনুর ইরোভ, 

উ-কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ,  

কনযভগঞ্জ, নকতোযগঞ্জ
০১৬৭৩-৭৪২৫৫০

১৩ ১৩ জোপযোফোদ জফগভ জোন্নোত আযো, নডই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

নভঠোভইন, নকতোযগঞ্জ
01874-299376

১৪ ১৪ জনোোফোদ

জনোফ জভোোঃ োভসুর হুদো,            

           উ-কোযী কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ,  

কনযভগঞ্জ, নকতোযগঞ্জ
01731-159215

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ ননকরী-১ কু ডো, লোইটধোয, পূফ ডগ্রোভ
জনোফ খোরুর ইরোভ যোতর, 

জজএএ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ননকরী, নকতোযগঞ্জ
01747-443088

২ ২ ননকরী-২ পূফ ডগ্রোভ ব্নতত ননকরী, জজোোয ননকরী জনোফ গোজী আঙ্গুয ভোমুদ, নডই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ননকরী, নকতোযগঞ্জ
01914-181321

৩ ৩ দোভোো
জনোফ জভো: জযোকন উনদ্দন, অনপ 

কোযী

 উতজরো ননফ ডোী অনপোতযয 

কোম ডোর, ননকরী, 

নকতোযগঞ্জ। 

০১৭১৬-০৫৯৬৯৫

৪ ৪ কোযোো
জনোফ নযতগোনফন্দ ফনণক,কোযী 

বনভ কভ ডকতডো

ইউননন বনভ অনপ, 

কোযোো, ননকরী, 

নকতোযগঞ্জ। 

০১৭১১-৭৩৯৯৫০ 

৫ ৫ নংপুয-১
জটংগুনযো, জঘোোনদো, জনোতকোনো, বোটি 

ফযোটিো

জনোফ আরোদ জোতন, উ-

কোযী বনভ কভ ডকতডো

 ইউননন বনভ অনপ, 

নংপুয, ননকরী, নকতোযগঞ্জ। 
 ০১৯২১-৪৩৮৮৮১

৬ ৬ নংপুয-২
ডুনফ, কোনভপুয, কীনতডপুয,নংপুয, 

ভোধোইনগয

জনোফ তোজুর ইরোভ, ভোঠ 

কোযী

 একটি ফোন একটি খোভোয  

ল্লী ঞ্চ ব্োংক, ননকরী, 

নকতোযগঞ্জ। 

০১৯২০-৩৮৫৫৭৪ 

৭ ৭ জোযইতরো
জনোফ জভোস্তোনপজুয যভোন,          

   উতজরো ভন্বকোযী

 একটি ফোন একটি খোভোয  

ল্লী ঞ্চ ব্োংক, ননকরী, 

নকতোযগঞ্জ। 

০১৯৩৮-৮৭৯৩৪০

৮ ৮ গুযই

 জনোফো নোনভো আক্তোয,              

           উ-কোযী বনভ 

কভ ডকতডো

 ইউননন বনভ অনপ, গুযই, 

ননকরী, নকতোযগঞ্জ। 
০১৭১২-৩৯৪৪১৩

৯ ৯ ছোনতযচয  জনোফ আব্দু ছোত্তোয, ভোঠ কোযী

একটি ফোন একটি খোভোয  

ল্লী ঞ্চ ব্োংক, ননকরী, 

নকতোযগঞ্জ।  

০১৯৪৪-৪৮০৫৮৪ 

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ ইটনো জনোফ জভোোঃ আোঃ ভোতরক, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ইটনো, নকতোযগঞ্জ
01745-034026

২ ২ জননি-১
জননি, ফযো ফীযকূর, কযনন, 

আরগোোো

 জনোফ জভোোঃ এভদোদুয যভোন ,     

        জজএএ (নআযএর)

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ইটনো, নকতোযগঞ্জ
01912-487064

(১২) উতজরো : ইটনো - (জজোন ংখ্যো-১২)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

(১১) উতজরো : ননকরী - (জজোন ংখ্যো-০৯)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৩ ৩ জননি-২ উোযো, োগরন, জভোনদযগাঁ, ফোযফোনো
জনোফ জভোোঃ আরী আকফয,           

  উতজরো ভন্বকোযী

উতজরো একটি ফোন একটি 

খোভোয প্রকল্প ইটনো, 

নকতোযগঞ্জ

০১৯৩৮-৮৭৯৩৩৪

৪ ৪ মৃগো-১
মৃগো, উজোনযোনজফপুয, বোটিযোনজফপুয, 

জজোযকোনন্দ

জনোফ জভোোঃ নপকুয যভোন, 

নডই/ন

জন্পো উইং, নফনফএ, ঢোকো   

                     জপ্রলতণ 

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ইটনো, নকতোযগঞ্জ

01727-279774

৫ ৫ মৃগো-২ রোইভোো
জনোফ জভোোঃ আভোন উল্লো,           

          উ-কোযী কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, ইটনো, 

নকতোযগঞ্জ
০১৭৩৫-০৭১৪৪৪

৬ ৬ ধনপুয
জনোফ জভোোঃ জভোোযযপ জোতন,    

         উ-কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, ইটনো, 

নকতোযগঞ্জ
০১৭১৬-২০৫৯৪৪

৭ ৭ ফনফোন
জনোফ জভোোঃ োনফবুয যভোন,         

           জেনডট সুোযবোইজোয

উতজরো মৄফ উন্নন অনপ, 

ইটনো, নকতোযগঞ্জ
০১৭২২-৫৮৭৬৪০

৮ ৮ যোটুটি-১
যোটুটি, যোনজ, পঁচনো, 

োথোযকোনন্দ,জোোইয, োপরোয কোন্দো

জনোফ জভোোঃ কনপরুর ইরোভ,       

           উ-কোযী কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, ইটনো, 

নকতোযগঞ্জ
০১৭১৭-১৩৯২৮৬

৯ ৯ যোটুটি-২

আোনরো, ধোযো,গনল্ল নযপুয, 

গন্ধফ ডপুয,কোনরো,জগোোযো ংধুরন,োইকয 

তরো

জনোফ এ এভ ইোনছন বুরফন,      

           উ-কোযী কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, ইটনো, 

নকতোযগঞ্জ
০১৭৩৫-৯৮৭২৯৭

১০ ১০ ফোদরো

জনোফ ভোোবুফ ইকফোর,              

           উ-কোযী কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, ইটনো, 

নকতোযগঞ্জ
০১৭১০-৬৫০১৯৮

১১ ১১ জচৎগোংগো
জনোফ নপকুর ইরোভ স্বন,       

        উ-কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, ইটনো, 

নকতোযগঞ্জ
০১৭৭১-৫৩২৮১৯

১২ ১২ এরংজুনয
জনোফ জভোোঃ জভোফোযক জোতন,      

             জুননয অনপোয

উতজরো নফআযনডনফ অনপ, 

ইটনো, নকতোযগঞ্জ
০১৭১৫-৪২৪১৮৪

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ তোযোইর োচোইর জনোফ আোঃ আনজজ, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

তোোইর, নকতোযগঞ্জ
01718-896328

২ ২ তোরজোঙ্গো
জনোফ োোন জভোোঃ পযোদ বইো, 

নডই

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

তোোইর, নকতোযগঞ্জ
01719-085783

৩ ৩ যোউনত
জনোফ আবুর জভোকোযভ জভোোঃ 

আইনউনদ্দন, জজএএ (অফোঃ)
নফনফএ, নকতোযগঞ্জ 01739-353055

৪ ৪ জোোয
জনোফ জভোোঃ জভজফো উনদ্দন,         

       উ-কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

তোোইর, নকতোযগঞ্জ
০১৯২৪-৯৯৫২৭৭

৫ ৫ নদগদোইয

জনোফ জভোোঃ আনভনুর ক,            

           উ-কোযী কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

তোোইর, নকতোযগঞ্জ
০১৭১২-৩৮৯৬০৬

(১৩) উতজরো : তোোইর - (জজোন ংখ্যো-০৭)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৬ ৬ দোনভো
জনোফ জভোোঃ জভোস্তোনপজুয যভোন,   

          উ-কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

তোোইর, নকতোযগঞ্জ
০১৭১৪-৬৩৭৪৭০

৭ ৭ ধরো
জনোফ জভোোঃ আজোরুর ইরোভ,     

        উ-কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

তোোইর, নকতোযগঞ্জ
০১৭১৮-৪৮১০৭৬

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১
জৎযবো  

ফোোইর ইউোঃ
জৎযবো  ফোোইর ইউোঃ জভোোঃ নপকুর ইরোভ, জজএএ

উতজযো নযংখ্যোন অনপ, 

ফোোইর
01720-078230

২ ২ কোনর কোনর
জভো:আবু ফকয ননদ্দক, জজ.এ.এ. 

 (নআযএর)

উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর, দযতগোনফন্দগঞ্জ, 

গোইফোন্ধো।

01721-420110

৩ ৩ পৄরনক ( অং-১)

পৄরনক (অং-১) আইো, একঢোরো, 

জদোোয, নতযঞ্চো, জনধোয, জনোটি, 

মুোককয, ঝনঝননো

জভোোঃ আোঃ ভোতরক, জজএএ 

(অফযপ্রোপ্ত)
নফনফএ 01913-774342

৪ ৪ পৄরনক ( অং-২)
পৄরনক (অং-২) ভথো, পৄরনক, ফোনরো, 

ননযোইর, কযটিোোো, খোটযো

ভীয পজমেয যভোন, এ আই 

(নআযএর জবোগযত)
নফনফএ 01716-006076

৫ ৫ কোউরজোনন কোউজোনন
জভোোঃ আব্দু োভোদ,  

জজএএ(অফোঃ)
নফনফএ, নগাঁ 01722-875409

৬ ৬ কোঞ্চনপুয কোঞ্চনপুয
জভোোঃ আর-আনভন

একোতডনভক সুোযবোইজোয

 উতজরো ভোধ্যনভক নিো 

অনপ, ফোোইর, টোঙ্গোইর
 ০১৭১১-২৪৯২৩৭

৭ ৭ োফরো

োফরো (অং-১) জোনোনরো, কযনত োো, 

নিভ জৎরী, ফযো, নোোরী, গুল্নো, ভটযো, 

ছত

জভোোঃ নুরুর ইরোভ, এআই জগোনফন্দগঞ্জ, গোইফোন্ধো 01728-316580

৮ ৮ োফরো

োফরো (অং-২) ফোঐতখোরো, োটখোগুযী, 

জীফতনশ্বয, আরুো, োফযো জটঙ্গুনযো োো, 

তবযোো, জকোকোইর

জভোোঃ ভননরুজ্জোভোন

অনপ কোযী

 উতজরো ননফ ডোী কভ ডকতডোয 

দপ্তয, ফোোইর, টোঙ্গোইর
০১৭১৮-৮১৬৪০৬

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ জৎযবো জৎযবো জভোোঃ ভোমুনুয যনদ, নডই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

বঞোপুয
01913-032599

২ ২ অতরোো অতরোো জভোোঃ োভছুর আরভ, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

বঞোপুয
01718-257130

৩ ৩ অজুডনো ( অং-১)

অজুডনো (অং-১) কুঠি ফো, ফরযোভপুয, 

বরুো, চয তোোই, চুকোইনগয, জগৎপুযো, 

চয জগৎপুযো

“ জভো: জগোরোভ জভোস্তপো, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ 

,দয , নযোজগঞ্জ।
১৭৮৩৯৮৮৮৯৪

১৩. জজরোোঃ টোঙ্গোইর (জভোট ১২টি উতজরো ) Final

(১) উতজরো : ফোোইর - (জজোন ংখ্যো-০৮)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

(২) উতজরো : বঞোপুয - (জজোন ংখ্যো-০৯)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৪ ৪ অজুডনো (অং-২)

অজুডনো (অং-২) ফোননোফোী, 

ফোসুতদফতকোর, জফোযোয ফো, জগোনফন্দপুয, 

জভোয ফোো, খোতফোযোয ফযো, যোভোইর, 

শুশুো, তোরতরো

ইপততখোরুর ইরোভ, জেনডট 

সুোযবোইজোয

উোঃ মৄফ উন্নন অনপ, 

বঞোপুয, টোঙ্গোইর
০১৭২৫৭৮৫৩৩৩

৫ ৫ পরদো পরদো
জভোোঃ োনপজুয যভোন, জজএএ 

(অফোঃ)

জজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জযপুয
০১৭৪৯-৯৬৩৮৮১

৬ ৬ গোফোযো গোফোযো
দীতন চন্দ্র োর এ আই 

(অফযপ্রোপ্ত)
নফনফএ 01710-721950

৭ ৭
জগোনফন্দোী 

(অং-১

জগোনফন্দোী (অং-১) ফোগফোন, 

বোদুনযযচয, নচথোনরো, জগোনফন্দোন, 

মদুযগোতী, নজগোতরো, খোনুযফোন, 

কুকোদোইয, যোউদফোন, োরদোইয, 

োপরকুো

জভোোঃ সুরতোন ইরোভ, 

জজএএ(অফোঃ)
নফনফএ 01715-651614

৮ ৮
জগোনফন্দোী 

(অং-২)

জগোনফন্দোী (অং-২) বোরকুটিো, 

নফরচোো, নফররুহুরী, কো, কষ্টোো, 

নোগযগোতী, যহুরী, থর

জভো: আব্দুর ভোন্নোন, এ.আই 

(অফোঃ)
নফনফএ

৯ ৯ ননকযোইর ননকযোইর
জভোোঃ আব্দুর োনভদ, জজএএ 

(অফযপ্রোপ্ত)
নফনফএ 01710-288240

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১
 জদরদুোয (অং-

১)

জদরদুোয (অং-১) জদরদুোয, জটনযো 

জঘোনো, জকোঙ্গোনরো, দুল্যো যোভতদফ, 

তো ততর, ভোদোয জখোরো, জটঘুযী

খন্দকোয জভোোযপ জোতন 

নযফোয নযকল্পনো নযদ ডক

নযফোয নযকল্পনো অনপ

জদরদুোয, টোঙ্গোইর
০১৭১১-৫১৭৮৬৭

২ ২
জদরদুোয (অং-

২)

জদরদুোয (অং-২) আরো, ফোয োনখো, 

জফতজো, বোফকী, জরোনরো, কোন্দোোযো, 

কচুতোযো, রুী, জফোোরজোন, ভীয কুমুল্লী, 

নতরোো

জভোোঃ আততোোয যভোন নভো, 

এআই

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জদরদুোয
০১৭৩২৩৯৮৩১৯

৩ ৩
োথযোইর (অং-

১)

োথযোইর (অং-১) গোদতরো, োথযোইয, 

দনকো, ভঙ্গরতো ফটিো, ফোন্দোফোী, 

আযো যঘু, অতরোো তোনযনী, আয অতরোো, 

কুমুনযো, ফকুরতরো, োনযজকোতপুয

জভোোঃ ভনতোয যভোন, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জদরদুোয
01716-651667

৪ ৪
োথযোইর (অং-

২

োথযোইর (অং-২) নচনোতখোরো, জদজোন, 

চনন্ডগ্রোভ, তকজুযী, শুবকী, োইকোো, 

আকন্দোো, নরুন্দো, জগোোরপুয, নরতোধো, 

নফষ্ণুপুয

নফেফ কুভোয যকোয, নডই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জদরদুোয
01671-001226

৫ ৫ আটিো(অং-১)

আটিো (অং-১) ফোযআটিো, বৄযবৄনযো, 

নফন্দুনযো, নফন্যউনয, চোরোআটিো, 

গনজোফোন, গোনন, ঘুনননকতোয, 

জগোোনযো

জভোোঃ আোদুজ্জোভোন, জুননয 

নযংখ্যোন কোযী

উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর, নোতচোর
০১৭৪০৯৩২০৫৯

৬ ৬ আটিো(অং-২)

আটিো (অং-২) গভজোনন, নংগোনগ, 

কফোআটিো, কোঠোনরো, ভোমুদপুয, 

নোন্দুনযো, নতযোজপুয

জভোোঃ ভননরুর ইরোভ, জুননয 

নযংখ্যোন কভ ডকতডো

উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর, জবোরোোট
০১৭৩১৬৭৮৪২৫

(৩) উতজরো : জদরদুোয - (জজোন ংখ্যো-১২)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৭ ৭ এরোনন(অং-১)

এরোনন (অং-১) আগএরোনন, 

ফোযোনখো, গোছ কুমুনল্ল, রিীতকৎয, ভনভন 

নগ, োছএরোনন

জভোোঃ এযোদ দোগয, এআই
উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর, আতেরপুয
০১৭৩৫-০১৯৬০৪

৮ ৮ এরোনন(অং-২)

এরোনন (অং-২) মুশুনযো, ননজোো, 

োতকোইতজোো, োনফোন, যইফোন, 

নংযোনগ

 জভোোঃ আননছুজ্জোভোন

উকোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ

জদরদুোয, টোঙ্গোইর ০১৭১৮-৭৯৪০৪৩

৯ ৯ ডুফোইর

ডুফোইর, আযকভষ্ঠ, তফরতরো, ফোযকুনযো 

ফনী, বোটোো, দিীন ফোথুরী, 

ধোনকীতভোযো, ডফোইর, কইটুরো, জকোোখী, 

তভষ্ঠ, নরখী, প্রকজোনী, যত্নউযী, 

জযোকতর, সুফন ডতরী

“জভো: ভোননক চোদ, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ 

,োোজোদপুয।
১২০৫৬৩৩৬৭

১০ ১০ পোনজরোটি
পনজরোটি, জদমেোকোনন্দ, কোভোয নউগো, 

রোরোো, পৄরতযো

জভোোঃ নোনপউর আনভ খন্দকোয, 

জজএএ
োদুল্লোপুয, গোইব্ন্ন্ধো ০১৭২২-৭৮৩৫৩৫

১১ ১১ জদরী

জদরী, আগতদউরী, আরোরপুয, আেোফ, 

ফোবুপুয, ফোসুনখযোই, জফংযোইর, জফী 

জফংযোইর, জফতযোইর, চককতর, ইছোো, 

ঝুনকোই, কযোইর, ভইঠোইন, োছতদউরী, 

স্থরফল ডো, স্বল্পফটিো, জতঘুযীফোহ্মণতখোরো, 

জটউযীো

জভোোঃ জোোঙ্গীয জোতন

অনপ কোযী

উতজরো ল্লী উন্নন অনপ

জদরদুোয, টোঙ্গোইর
০১৭১৬-৩৬৫৫৭৫

১২ ১২ রোউোটি

রোউোটি, ফোউোইক, বফোনীপুয, জবঙ্গুরো, 

দোভখন্ড, দনযোপুয, কোতরী, রোউটি, 

োচুনযো, োোযপুয, তরকুনযো, ননোযো, 

স্বল্পঘুনটিো, স্বল্পরোযঙ্গ্গ্রোভ, 

তোরুটিোকভরোই, তোতশ্রী

 খন্দকোয আতনোোরুর ক

অনপ কোযী কোভ কনপউটোয 

অোতযটয

উতজরো ভফো অনপ

জদরদুোয, টোঙ্গোইর
০১৭১৯-৬৪৭৪৮৭

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১
জৎযবো (অং-

১)
জৎযবো (অং-১) ১,২,৩,৪ নং োড ড জভোোঃ আব্দুর আরীভ, এ আই

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ধনফোন
01757-547770

২ ২
জৎযবো (অং-

২)
জৎযবো (অং-২) ৫,৬,৭,৮,৯ নং োড ড জভোোেদ ইভযোন োোন, নডই

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ধনফোন
01629-753325

৩ ৩ ফীযতোযো ফীযতোযো  জভোোঃ জভোজোতের ক, নডই/ন
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ধনফোন
01914-587706

৪ ৪ ফোননোজোন ফোননোজোন জভোোঃ আতনোোয জোতন, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ধনফোন
01738-057466

৫ ৫ ফনরবদ্র ফনরবদ্র তদ পোরুকুজ্জোভোন, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জযপুয দয
01704-052722

(৪) উতজরো : ধনফোী - (জজোন ংখ্যো-১০)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৬ ৬
মদুনোথপুয (অং-

১)

মদুনোথপুয (অং-১) আভীযপুযআেোভপুয , 

ফক্তোযপুয, ফন্দোো, ফরো, 

ফোইোো,ফযভপুয, জফমেটিো, নফজপুয, 

চকতবনক, চোনযনমুর ছোত্তোযকোনন্দ, 

দননফোো দোযোটি,ঘোগো, জগোনফন্দচযণ, 

জগোনফন্দপুয, জগোোরফোী

জনোফ জভোোেদ জোতন খোন, 

জজএএ (অফোঃ)
নফনফএ ০১৬৭৬-৪১১২৬৫

৭ ৭
মদুনোথপুয (অং-

২)

মদুনোথপুয (অং-২) ফতদ, ইরোভপুয, 

মদুনোথপুয, করকুো, কোভতদফ, ফোী, 

কোোনরো, কৃষ্ণপুয, জরটোভযো, 

ভোদোযপুয, ভনভনপুয, ভোমুদপুয, নভজডোপুয, 

নরস্দো, োথোনরো, জোোফোী, গুনো, 

উখোনোফোী

োইদুয যভোন, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জোভোরপুয দয
০১৯৬২১৫৬৭৯৬

৮ ৮ জধোোখোরী জধোোখোরী জভোোঃ আনতকুর ইরোভ, এএ

জভরোন্দ উতজরো 

নযংখ্যোন অনপ, 

জোভোরপুয

৯ ৯ মুশুনদ্দ মুশুনদ্দ
জনোফ জভোোঃ োো আরী, 

জজএএ(অফোঃ)
নফনফএ ০১৯১৪-৮৬৭৭৯১

১০ ১০ োইস্ক্ো োইস্ক্ো ততয়্ুবুয যভোন, ইনএ
জজরো নযংখ্যোন কোম ডোর, 

জোভোরপুয
01754-483192

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১
জৎযবো-(অং-

১)
জৎযবো-(অং-১)১,২,৩,৪,৫ নং োড ড জনোফ আছোদুজ্জোভোন, টিএ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ঘোটোইর, টোঙ্গোইর
০১৭১০-৫৯৯১৮১

২ ২
জৎযবো- (অং-

২)
জৎযবো- (অং-২) ৬,৭,৮,৯ নং োড ড জনোফ রোফমে ভন্ডর, জজএএ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ঘোটোইর, টোঙ্গোইর
০১৭২৩-১২০৬৮৮

৩ ৩ ঘোটোইর - জভোোঃ জনরভ খোন,  নএইচ নন
উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ, ঘোটোইর, টোঙ্গোইর
০১৭১৮-৯১৯৮৫১ 

৪ ৪
জোমুনযো (অং-

১)

  নন্দনগোতী, তকডরো,জোমুনযো, পুংনর, 

জরনোোো, ংকযপুয, যীপফোন, গোরো, 

জকোনোফোন, ছুনটিো, োনতফয, শ্রীপুয 

পৄরোযো, যোধোনগয পৄরোযো, জডৎজোনী, 

োধুযগরগন্ডো, ভভতযজ গরগন্ডো, অষ্ট 

চনরস্দো, জফনীভোধফ, নফযত্ন ফোন  

জফতফোন

জভোোঃ জভোস্তোনপজুয যভোন, জেনডট 

সুোযবোইজোয 

উতজরো মৄফ উন্নন অনপ, 

ঘোটোইর, টোঙ্গোইর
 ০১৭৫৭-৮৩১৪৯৫

৫ ৫
জোমুনযো (অং-

২)

 কণ ডো, জকোনোফোন কণ ডো, ভধ্যকণ ডো, 

জকোজফোন কণ ডো, ফীয ঘোটোইর, গুনগ্রোভ, 

এনোতত ফোন, অরী পুয, নযপুয, স্বল্প 

কণ ডো, কোরীদো োো, রোউোগ্রোভ, 

চোনতোযো, ফীয খোনগোন, কোতযো  

নকভত কোতযো

জভোোঃ নভজোনুয যভোন, জেনডট 

সুোযবোইজোয 

 উতজরো মৄফ উন্নন অনপ, 

ঘোটোইর, টোঙ্গোইর
০১৭২৫-৩৭১৪৫০ 

(৫) উতজরো : ঘোটোইর - (জজোন ংখ্যো-২৩)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৬ ৬
নদঘরকোনন্দ 

(অং-১)

  জখ নমুর, কোইজোরপুয, কুযমুী, 

োযী, োইটোোো, ফোতদ োযী, 

োতরঙ্গো, কোনরোগ্রোভ, জভোজো োটি, 

আোনরো, োটনফরো, ভোইজফোন, 

পূতযোরীভোইজফোন, বদ্রফোন ফোগুনডোরী, 

জততযোফোনো, নভরকৃযো তভঘ নমুর

জভোোঃআব্দু োত্তোয, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ঘোটোইর, টোঙ্গোইর
০১৭১৭-৬২৮২১৪

৭ ৭
নদঘরকোনন্দ 

(অং-২)

  দত্তগ্রোভ, ভোদোযীোো, কোভোযোো, 

জকোরোো, জফংতযোো, োধুটি, কযফোন, 

এনোততপুয, ফীযচোযী, দন ফীযচোযী, 

জকোক ডো, ভননদ, ফোতদ তফরকতর, 

চোতন্দয োো, ঘুনন, নফোযো, উনকরনদো, 

আনো, নদঘরকোনন্দ, জফরদ, পুকুনযো 

তফরকতর, কোগভোনযকফরকতর, 

জজযোৎণোয, ফসুফোন, পূ ডফ দত্তগ্রোভ  

জভোগরোো

 জভোোঃ কোছোয উনদ্দন আতভদ, 

নোফযিক

ভনরো নফলক কোম ডোর, 

ঘোটোইর, টোঙ্গোইর 
 ০১৭১৬-১৩১৭৫৪

৮ ৮ নদগ (অং-১)

  কোছতরো, ফোগুভত্মো, তকডরো, 

জভতদনীোো, োকুটিো, ডোমেোফোন, 

োনভদপুয, জগোোইফোন, জজোরোভগোনত, 

বদ্রফোন, আঠোযদোনো, নোোইতঙ্গর, 

জদনোোো, জচৎদুরীোো, কতযয 

জদনোোো, জগততযোো, কোছো, 

ভোজোন  জগোনফতন্দয োো, খুনোো

 জভোোঃ জোোঙ্গীয আরভ,জেনডট 

সুোযবোইজোয 

উতজরো মৄফ উন্নন 

অনপ,ঘোটোইর, টোঙ্গোইর
০১৭১৬-১৮৪৩৪০ 

৯ ৯ নদগ (অং-২)

  নদগ, গুনদত্ত, ব্রোঙ্মণোন, জথোোজোনন, 

নজুনফোগ, গোযট্ট, কনচনধযো, জগোনফন্দপুয, 

পৄরফোনো, নোফোন, অজুডন কোছো, 

পূযরী োোন, জতগুযী, ভোনোজী, দুরোর, 

ফোতজ ডোফোযী ছোভনো  গুসুো

জফগভ নরজো, নডই্
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ঘোটোইর, টোঙ্গোইর
০১৯১২-৬০১৫১২

১০ ১০ জরোতকযোো - জনোফ তোনযপ জোতন, এপনআই
উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ, ঘোটোইর, টোঙ্গোইর
০১৭২৪-৭৯৫৬৬০

১১ ১১ আতনরো -
 জনোফ আোদুজ্জোভোন জনরভ, ভোঠ 

কোযী

একটি ফোন একটি খোভোয, 

নল্ল : ব্োংক ঘোটোইর, 

টোঙ্গোইর, প্রকল্প

০১৭১৭-৮৯৮০৫৩ 

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

১২ ১২
জদোো (অং-

১)

ভোকোই বফোনী, ভোকযোই, ভোতরংগো, 

কুভোয োো, গোনজোনো, যোনোদ, কোনরোন, 

চোম্বরতরো, গোনন্দ,জচৎযোো, গতন্ডো জঘোল, 

যভত খোযফোইদ, ভরোমোনন, যোোখ, 

তচতোযফোইদ, মৄননত জটংগয, ফোতদ 

আভজোনী  তোরতরো

জভোোঃ জোতফদ আরী, এপনআই
উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ,ঘোটোইর, টোঙ্গোইর,
 ০১৭১৪৫৮২৬০৫

১৩ ১৩
জদোো (অং-

২)

জকোচ োো, নতফয োো, োঞ্জোয চোরো, 

জবোজদত্ত, ফোযম্নইোো, কোোনো, 

কোন্দুনরো, বোফনদত্ত, জদমেটিো, কনযতভয 

োো, বোগতরয োো, খোভোয কোছযো, 

কোকুনযো, পোমেকোছযো, কোনরকোপুয, 

জদোো  জোরোনকোো , নন্ডতকোছযো

আতোউয যভোন, ভোঠ কোযী

একটি ফোন একটি খোভোয, 

নল্ল : ব্োংক ঘোটোইর, 

টোঙ্গোইর, প্রকল্প

০১৭৩৬-৪৩০০০৯ 

১৪ ১৪
ন্ধোনপুয (অং-

১)

  গ জনোফোন, জগৎনযশ্বয, ন্ধোনপুয, 

ীদ োরোউনদ্দন জনোননফো

জভোোঃআোঃ কোনদয, এ আই, 

(নআযএর)

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ঘোটোইর, টোঙ্গোইর
০১৭২৩-৯৬৩৫০৯

১৫ ১৫
ন্ধোনপুয (অং-

২)

ফগো (অং), কুোনযো, নভনকফোইদ, 

চকনদো ফোী, নদোফোী, োজীপুয, 

যোভপুয, যোভখোরী, চুনোটি, 

চকোো,নগরোফোী, রোতরী, 

নফরদুফরোই, কুনোো

ো কোভোর োো, কোযী ল্লী 

দোনযদ্র নফতভোচন কভ ডকতডো

ল্লী দোনযদ্র নফতভোচন, 

অনপ  ঘোটোইর, টোঙ্গোইর 
০১৯১৩-৬৬২৫২০ 

১৬ ১৬ ংগ্রোভপুয

ভোননকপুয, ংগ্রোভপুয, ছুনতখোরো, 

খুনফোী, এগোতযোকোননো, 

জগোোনরোটফোী, চোমু্বরতরো, কোউতটনগয, 

চোী, ফগো(অং)

জভোোঃ আরভগীয জোতন, ভোঠ 

কোযী

একটি ফোী একটি খোভোয  

প্রকল্প  ল্লী ঞ্চ ব্োংক, 

ঘোটোইর, টোঙ্গোইর

০১৭২২-৮৯৩২২২

১৭ ১৭ ধরোোো

ফকো কইয, নফরজরোঙ্গী, োোতকোট, 

জকোনোফোী, জভধোয, উত্তয ধরোোো, ফ 

জভধোয, দনিন ধরোোো, গোংগোইয, 

কোভোরপুয, যতগোননপুয

জভোোঃ োনফবুয যভোন, এপনআই
নযফোয নযকল্পনো অনপ, 

ঘোটোইর, টোঙ্গোইর 
০১৭১৭-৭৮৪১৯০ 

১৮ ১৮ োগযনদনঘ
যোভতদফপুয, োগোনযো, ভোনরযচোরো, 

পৄরভোনরযচোরো, োগযনদনঘ, গুপ্তনফন্দোফন

 জভোোঃ আব্দুল্লো আর ভোমুন,ভোঠ 

কোযী

 একটি ফোন একটি খোভোয 

নল্ল : ব্োংক ঘোটোইর, 

টোঙ্গোইর  

 ০১৯২৪-৬৫৪৪৪২

১৯ ১৯
রনিন্দয (অং-

১)
মুযোইদ (অং), যোফোী (অং)  োইদুয যভোন খোন, এপনআই

 উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ, ঘোটোইর, টোঙ্গোইর 
০১৭১২-৮১৬৮২৮ 

২০ ২০
রনিন্দয (অং-

২)
রনিন্দয, ভনতরো জফইরো ভোমুদুর োোন, এপনআই

 নযফোয নযকল্পনো 

অনপ,ঘোটোইর, টোঙ্গোইর 
০১৭১৯-৭৮৩৩৬৩

২১ ২১ যসুরপুয

যসুরপুয, জচোযআটো, জঘোনোয জদউরী, 

যগুনোতপুয, ভোফকযফোী, 

চকতোনকযোকয, তোনকযোকয ,আঠোযচূো, 

োনরোফ  ভনভনপুয, মুযোইদ (অং), 

যোফোী (অং)

জভোোঃ নোনয উনদ্দন, নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

উল্লোোো, নযোজগঞ্জ

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

২২ ২২
জদরোফোন(অং

-১)

যতনফনযল, জদউরোফোন, মূখ্য গোঙ্গোইয, 

চকোো, োকুটিো, আইনপুয, দো টর, 

জতোরোজোন, যোভনজফনপুয, োফোন, 

দোকোনন্দ, জকোরোো, তভত্মোলপুয, 

ফোোনদপুয, কুতফপুয,  জোো জকোরোো

জভোোঃ আনভনুর ইরোভ,ভোঠ 

কোযী

একটি ফোন একটি খোভোয 

নল্ল : ব্োংক ঘোটোইর, 

টোঙ্গোইর   

 ০১৭৬৬-৪২২৪৬৯

২৩ ২৩
জদরোফোন(অং

-২)

ননচো ভোমুদপুয, ঝুনকোইর, যসুরপুয, 

তচথট্ট, োনজোনো, যোভচন্দ্রপুয, পৄরোযো, 

োনজপুয, ফোনোফোন, োতফ খোন, নোগফোন, 

ফন্দ কুনরো, জোোফোন  নখরগোনত

 জভোোঃ নদদোরুর ইরোভ, এপনআই
 নযফোয নযকল্পনো 

অনপ,ঘোটোইর, টোঙ্গোইর  
০১৭১৭-৬২৫০৭৯ 

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১
জৎযবো-(অং-

১)
জৎযবো-(অং-১) ১,২,৩,৪ নং োড ড

জভোোঃভোবুবুয যভোন

ভোঠ কোযী

ল্লী ঞ্চ ব্োংক

জগোোরপুয, টোঙ্গোইর
০১৭১৮-৫৭১০৩৫

২ ২
জৎযবো(অং-

২)
জৎযবো(অং-২) ৫,৬,৭,৮,৯ নং োড ড জভোোঃ নোনয উনদ্দন, নডই

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জগোোরপুয
01710-664292

৩ ৩ আরভনগয আরভনগয জভোোঃ োতদুয যভোন, নডই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জগোোরপুয
01717-838493

৪ ৪ জধোোকোনন্দ জধোোকোনন্দ
 প্রদী চন্দ্র যকোয

ভোঠ কোযী

ল্লী ঞ্চ ব্োংক

জগোোরপুয, টোঙ্গোইর
০১৭২৩-১০৮৪২৫

৫ ৫ োনদযো(অং-১)
োনদযো(অং-১) চোতটিো, দযফোযপুয, 

নযতদফপুয, ভোমুদপুয বোোনযো, মেনো

আবু কোছোয যোতর 

এএএ

উতজরো কৃনল অনপ

জগোোরপুয, টোঙ্গোইর
০১৭১৬-২০৮৮২৬

৬ ৬ োনদযো(অং-২)

োনদযো(অং-২) োনদযো, োত্তোযকোনন্দ, 

আজগোো, ফতন্দআজগোো, নফপুয, 

ননোভতপুয

 জভোোঃ আোঃ োনরভ 

এএনন

উতজরো কৃনল অনপ

জগোোরপুয, টোঙ্গোইর
০১৭১৬-৯৮৭৪২৮

৭ ৭ জভনগয(অং-১)
জভনগয(অং-১) োখোনযো, নোযচী, 

ফোরফোী, ননরন

আতনোোয জোতন

এএএ

উতজরো কৃনল অনপ

জগোোরপুয, টোঙ্গোইর
০১৭১২-৪৫৩৬৫৮

৮ ৮ জভনগয(অং-২)

জভনগয(অং-২) নভরোোো, ফোনীোো, 

পৄরফোী, খোভোযোো, জবোরোযোো, 

উদ্দভপুয, কুমুরস্দীতফমেো

জভোোঃ নূরুর ইরোভ

এএএ

উতজরো কৃনল অনপ

জগোোরপুয, টোঙ্গোইর
০১৭১২-২০১০৩৫

৯ ৯
ঝোোইর(অং-

১)

ঝোোইর(অং-১) জফযীতোটর, জবঙ্গুরো, 

জঘোোভোযো, োকুটিো, দনোো, জবো 

ডোকুযী, ডোকুযী, গোন্দোইর ডোকুযী, 

তযম্ননীআটো

জভোোঃ আোঃ োরোভ (নআযএর 

জবোগযত)

উতজরো নযংখ্যোন অনপ

জগোোরপুয, টোঙ্গোইর 01784-541120

১০ ১০
ঝোোইর(অং-

২)

ঝোোইর(অং-২) জোনোমুই, নযো, 

বোদোই, চকবযম্নো, কোততো, জভোোইর, 

ঝোোইর, জগোরোফোী

 জভোোঃ ছোভছূর ছোতরীন,

জেনডট সুোযবোইজোয

উতজরো মৄফ উন্নন অনপ

জগোোরপুয, টোঙ্গোইর
০১৭১৫-৮০১৬২৫

১১ ১১ নভজডোপুয(অং-১)
নভজডোপুয(অং-১) নভজডোপুয, ধরটিো, 

ধমেটিোনদগয, কোভোিোফোী, জভোনপুয

 আোদুজ্জোভোন

এএএ

উতজরো কৃনল অনপ

জগোোরপুয, টোঙ্গোইর
০১৭২৭-১৭৬৩৬২

১২ ১২ নভজডোপুয(অং-২)
নভজডোপুয(অং-২) দোঃভোনন্দো, উোঃভোনন্দো, 

জজোতআতোউরস্দো, জধৎরতপুয, ফনরো

 ভোরুপ ইকযোভ

ইউআই

আনছোয নফনডনফ

জগোোরপুয, টোঙ্গোইর
০১৭৯৫-৫৮২৬৭৩

(৬) উতজরো : জগোোরপুয - (জজোন ংখ্যো-১৪)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

১৩ ১৩
নগদোনভরো 

(অং-১)

নগদোনভরো(অং-১) নগদোনভরো, 

ফোতদভোকুরস্দো, ফোইকোর, োনজপুয, 

োযচনতরো, যোভপুযচনতরো, 

যোতযভোকুরস্দো, তদপুয, জতনযভোকুরস্দো, 

নভরোফোী, খযম্ননযো, জজোতনয

জভোোঃ োনভদুর ক 

এএএ

উতজরো কৃনল অনপ

জগোোরপুয, টোঙ্গোইর
০১৭১৬-৮৭৪৮১৩

১৪ ১৪
নগদোনভরো 

(অং-২)

নগদোনভরো(অং-২) ফরভোরী, দোঃ 

নফরতডোগো, দোঃোথোনরো, জগন্নোথফোী, 

জোভকতর, জজোতফোগোর, ভোইজফোী, 

ভনজদপুয, উোঃনফরতডোগো, উোঃোথোনরো

জভোোঃ ইনরোছ জোতন 

এএএ

উতজরো কৃনল অনপ

জগোোরপুয, টোঙ্গোইর
০১৭১২-৮০৭১৯৬

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১

কোনরোনত 

জৎযবো   

(অং-১)

কোনরোনত জৎযবো (অং-১) ১.২,৩,৫,৬ 

নং োড ড

জভোোঃ জোোঙ্গীয আরভ খোন, 

জজএএ
কোনরোনত, টোঙ্গোইর 01723-347200

২ ২

কোনরোনত 

জৎযবো (অং-

২)

কোনরোনত জৎযবো (অং-২) ৪,৭,৮,৯ 

নং োড ড
জভোোঃ আরভগীয জোতন, নডই কোনরোনত, টোঙ্গোইর 01735-489520

৩ ৩
এতরঙ্গো জৎযবো 

 (অং-১)

এতরঙ্গো জৎযবো (অং-১) ১,২,৩,৪,৫ নং 

োড ড

জভোোঃ আব্দুর ভোতরক, জজএএ 

(অফোঃ)
নোতটোয

৪ ৪
এতরঙ্গো জৎযবো 

(অং-২)

এতরঙ্গো জৎযবো(অং-২) ৬,৭,৮,৯ নং 

োড ড

জভোোঃ নভজোনুয যভোন , 

এএ(অফযপ্রোপ্ত)
কোনরোনত, টোঙ্গোইর 01714-555949

৫ ৫ ফরস্দো (অং-১)

ফরস্দো (অং-১) (০১,০২,০৩,০৪,০৭) 

(ফরস্দো, ফরদকুো, জফতরোফোী, 

দনখনরো, নংগোইয)

জভোোঃ জফল্লোর জোতন

উকোযী কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ

কোনরোনত, টোঙ্গোইর
০১৭২৬-৫৬৬৬৮১

৬ ৬ ফরস্দো (অং-২)
ফরস্দো (অং-২) (০৫,০৬,০৮,০৯)(যোভপুয, 

ফটিমোফোী, কোভোন্নো, কোজীোো, যোগ)

জভোোঃ ভোসুদ যোনো

কোযী দোনযদ্র নফতভোচন কভ ডকতডো 

(বো:প্র:)

উতজরো দোনযদ্র নফতভোচন 

অনপ

কোনরোনত, টোঙ্গোইর

০১৭১০-৬৯০২৫২

৭ ৭ ফোংো

ফোংো, আউরটিো, আইযোফোী, ফোঘুটিো, 

ফোংো, ফ ইছোপুয, ফফোজু ইছোপুয, ফত্তডো, 

নফর োনরভো, ব্রজগোনত, চক ডোকোনতো, 

দথো, জদতরো, ধুফনরো, ধুনোইর, 

োরনদো, ঝোটিফোী, কোগভোযী ইছোপুয, 

নখরদো ফত, নখরদো চক, কুচুটিো, মুনরো, 

মুজোপযগোনত, োথোনরো, নচুনযো, পুগনর, 

োকযোইর, তোযোফোী, নফর ফতডো, নখরদো 

উদোোযো, যোজোফোী অং

“ শ্রী ফরযোভ ফোক, এআই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ 

, যোগঞ্জ
01715-948919

(৭) উতজরো : কোনরোতী - (জজোন ংখ্যো-২২)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৮ ৮ ফীযফোনন্দো

ফোীীয ফোনন্দো, আটোফোী, ফনফোী, 

বতন্ডয অং, জবংগুরো, ফীযফোনন্দো, 

চকতোনোইর, জছোট বতন্ডয, জজোোইয, 

কস্ত্ত্তযীোো, োছতজোোইয, যোজোকপয, 

নমুরটিো, নংনো কুটুনযো, ীতরপুয, জটনফ

জভোোঃ জোোঙ্গীয আরভ

নননয ভোঠ কোযী 

উতজরো দোনযদ্র নফতভোচন 

অনপ

কোনরোনত, টোঙ্গোইর 
০১৭২৭-৪৫০৫১৪

৯ ৯ দনকো
দনকো, দনকো, ধরোতটংগয, জঢোরকোন, 

োনতমো, জমোগীোর, ভগো, জতখযোো

 জভোোঃ নোজমুর োোন ভোমুন

উকোযী কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ

কোনরোনত, টোঙ্গোইর
০১৭১২-৯১৫৯৫১

১০ ১০ দূগ ডো পুয

দূগ ডোপুয, জফনটর, তবযফফোী, দূ ডগোপুয, 

োট যোভতদফপুয, কনদভ োভজোনন, 

যোভতদফপুয, চয নংগুনর, নফর নংগুনর, 

নংগুনর

জভোোঃ জোোঙ্গীয আরভ

উকোযী কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ

কোনরোনত, টোঙ্গোইর
০১৭২১-৯২৪৭০৫

১১ ১১ জগোোনরোফোন

জগোোনরোফোন, আফজোরপুয, জফনু কু ডো, 

ফরস্দব ফোী, ফোশুনযো, জফমেটিো রোন, 

নফোযো ভোযম্নো, নফতনোদ মেসৄনযো, চয খো 

কোরোই, খোকছো, তদফগোতী, োটফোী 

আনরপুয, গ্যোনযরোফোী, জগোোনরমো ফোী, 

নজদতগো, কু ডো জফনু, ভোছুোোটো, 

পুখুনযো ননকযোইর, নরর জগোনফন্দপুয, 

যোকতর, শ্যোভকর, ডুনযো, নচভত্মোভনন 

খোকছো

 আব্দুর আরীভ

উকোযী কৃনল অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ

কোনরোনত, টোঙ্গোইর
০১৭৪৭-৫১৩১২৫

১২ ১২
জকোকডযো 

(অং-১)

জকোকডযো (অং-১) (০১-

০৪)(ইন্দুটিতকোনোফোন, োবোয, ফরনদ, 

ভনলতমোো, নোঙ্গরতজোো, জকন্দুো, 

জোলনো, জটঙ্গুনযো)

এএভ নযপৄর ইরোভ উতজরো ল্লী উন্নন অনপ

 কোনরোনত, টোঙ্গোইর
০১৭১৮-৩০৩৩৭৪

১৩ ১৩ জকোকডযো

জকোকডযো (অং-২) (০৫-০৯)(চোযোন, 

উথযোইর, খুযম্ননরো, পৄরফোন, 

জনোফোন,জকোকডো, ফোড্ডো, 

কুটুনযো,দত্তগ্রোভ, ফোননো, নফরপুগনর)

জদতরোোয জোতন

ভোঠ কোযী

একটি ফোন একটি খোভোয 

প্রকল্প 

কোনরোনত, টোঙ্গোইর

০১৭২৭-৫০০৩৭৭

১৪ ১৪ নোগফোন-১

নোগফোন-(অং-১) (০১-০৫)(কোগভোযী 

ছোনতোটি,োকুটিো, কুমুনযো ফোী, 

নখরগোতী, নোগফোী, জঘোনোফোী, বযফোী, 

নোনযোচোরো, োইকোো, যোজোফোী, 

আরোকতর, নোো, রস্ক্যপুয, যোই)

নভজডো োরুন অয যীদ

উকোযী কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ

কোনরোনত, টোঙ্গোইর
০১৮৬২-২৩৩৯৮৭

১৫ ১৫ নোগফোন-২

নোগফোন-(অং-২) (০৬-০৯) (খোমেোফোী, 

ধোনগো, যতনগন্জ, জোভজোনী, ইনদরপুয, 

জঢোরনমুর, জতজপুয, রোতরী, 

কনদভখনরো, গোননদনো)

ননযঞ্জন জবৎনভক

 ভোঠ কোযী

একটি ফোন একটি খোভোয 

প্রকল্প 

কোনরোনত, টোঙ্গোইর

০১৭৩১-৩০৯৩২০

১৬ ১৬ নোযোনন্দো-১

নোযোনন্দো-(অং-১) (০১-০৪)(ফোজোন, 

ভোরনত, আদোফোী, নোযোনন্দো কদভতনর, 

কোনচনো রোখোই, নোযোনন্দো, পুটিো, 

কোনচনোজতদফ, নগরোফোী, তোরতরো, নফর 

কোনচনো, মদুযোো, ঘনযো, নোগো)

জভোোঃ জযোস্তভ আরী

জেনডট সুোযবোইজোয

উতজরো মৄফ উন্নন অনপ

কোনরোনত, টোঙ্গোইর
০১৭১৮-০৩৩৪০৪

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

১৭ ১৭ নোযোনন্দো-২

নোযোনন্দো-(অং-২) (০৫-০৯)(তোনতোযো, 

জদৎরতপুয,  ভোইজতো তোযোফোন, োনরভো, 

জোলনো, নফর কুযম্নো, কুযম্নো, 

োনরখোফোন, নফরকযম্নো, গোংোনরভো, 

োমেহুনযো, নচুনযো, মেহুনযো)

কোনর কৃষ্ণ োর

ইউনড

উতজরো ল্লী উন্নন অনপ

 কোনরোনত, টোঙ্গোইর
০১৭১৮-৩০৩৩৭৪

১৮ ১৮ োইকো-১

োইকো-(অং-১) (০১-০৫)(োইকো, 

োযো, জকোনোফোনগু, জভৎফোন, ফ 

ফোজুোো, ফোংনকনো, জগস্দোো, সুযোফোন, 

জফর খন্ড, ছোনতোটি)

জভোোঃ জোনদুর আতনোোয 

কোযী ল্লী উন্নন অনপোয

উতজরো ল্লী উন্নন অনপ

 কোনরোনত, টোঙ্গোইর
০১৭১০-১০৪২১০

১৯ ১৯ োইকো-২

োইকো-(অং-২) (০৬-০৯)(জকোনোফোন 

জছোট, খযনরো, কোতরোো, নংটিো, 

জযোোইর, জগোোরপুয, ফনরখনরস্দো, 

োোোো, সুনুটিো, নংোইর)

জভোোঃ ভননরুজ্জোভোন খোন

 জেনডট সুোযবোইজোয

উতজরো মৄফ উন্নন অনপ

কোনরোনত, টোঙ্গোইর
০১৭১৬-১২০৬৪০

২০ ২০ োযখী

োযখী, আভজোনন, ফযভপুয, বতন্ডশ্বয, 

নবোইর, ফগ ডো, ভোইজফোন, োযখী, 

পূফ ডোশুন্ডো, জযৎো, যসুরপুয, নযলো আটো

জভোোঃ  মেৎপয যভোন

কোযী দোনযদ্র নফতভোচন কভ ডকতডো 

(বো:প্র:)




  উতজরো দোনযদ্র নফতভোচন 

অনপ

কোনরোনত, টোঙ্গোইর

০১৭১৪-৯৮১৭৮২

২১ ২১ রস্দো

রস্দো, আরোনরোফোী, ফফোজু জদপুয, 

ফফোজু োথোইরকোনন্দ, বোোর, নফর 

ফোটুো, নফরতছইো, ঘুননোদ, জোফযোজোন, 

কোগভোযী োথোইরকোনন্দ, নভযোভজোনন, 

নযদন, পুখুনযো জদপুয, রস্দো, 

টিকুনযোোো

জভোোঃ োহ্ আরভ

ভোঠ কোযী




  একটি ফোন একটি খোভোয 

প্রকল্প 

কোনরোনত, টোঙ্গোইর

০১৭৬৭-৬১৮০৯১

২২ ২২ তদফপুয

তদফপুয, আকুো, ফোননোকপয, 

বফোননপুয, বক্তো, নফর নরটুনন, নফন্নুনয 

জগোননোথপুয, চঙ্গফোননোকয, পুখুনযো 

ইছোপুয, দনিণ চোমুনযো, নদ্বমুখো, মুন্দোইর, 

তনতটঙ্গয, ননগইয, োঠন্দ, োটিতোোো, 

জৎজোন, তদফপুয-১, ধোমুন্ডো, ছুনটিো, 

তদফপুয-২, োতকুনো,জোনো 

োতকুনো,জটযনক

 আবু তোতয

ভোঠ কোযী




 একটি ফোন একটি খোভোয 

প্রকল্প 

কোনরোনত, টোঙ্গোইর

০১৭২৪-১৯১১৫৫

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১
ভধুপুয জৎযবো 

(অং-১)
ভধুপুয জৎযবো (অং-১) ১,২,৩ নংোড ড কুরসুভ োফযীন জভোনো, নডই ভধুপুয, টোঙ্গোইর 01721-261949

২ ২
ভধুপুয জৎযবো 

(অং-২)
ভধুপুয জৎযবো (অং-২) ৪,৫,৬ নংোড ড জভোোঃ আব্দুর আনজজ, জজএএ ভধুপুয, টোঙ্গোইর 01723-868614

৩ ৩
ভধুপুয জৎযবো 

(অং-২)
ভধুপুয জৎযবো (অং-৩) ৭,৮,৯ নংোড ড জভোোঃ ছোতদক আরী পনকয, এআই ভধুপুয, টোঙ্গোইর 01736-222978

(৮) উতজরো : ভধুপুয - (জজোন ংখ্যো-১৬)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৪ ৪
আতরোকনদো 

(অং-১)

আতরোকনদো (অং-১) যোননোদ, টিফোন, 

নদঘযফোঈদ, নফপুয, যনক্তোো, 

কোরোভোনঝ, জফকোযতকোনো

জভোোঃ োভসুর ক, এআই 

(অফযপ্রোপ্ত)
ভধুপুয, টোঙ্গোইর 01712-684037

৫ ৫
আতরোকনদো 

(অং-২)

আতরোকনদো (অং-২) রোউপৄরো, 

ভোইজফোন, আতরোকনদো, চকআমুমোটো, 

জফযীফোঈদ, নগযযোন মেনচো, 

নফযোভফোন, চোোযতকোনো, গোংগোইয, 

ফোতদ গোংগোইয

জভোোঃ পজমের ক  

ইউননন ভোজকভী ভধুপুয, টোঙ্গোইর 01712-684037

৬ ৬ অযণতখোরো অযণতখোরো
জভোোঃ নভনোরুর ইরোভ

ভোঠ কোযী

উতজরো ভোজতফো অনপ 

ভধুপুয, টোঙ্গোইর
০১৭২৪-০৬৪১৬৬

৭ ৭ জফনযফোইদ জফনযফোইদ
জভোোঃ সুরুজ আরী, এএএ একটি ফোী একটি খোভোয 

প্রকল্প ভধুপুয, টোঙ্গোইর
০১৭২০-৮৩৮৬৫১

৮ ৮ কুোগোছো কুোগোছো
 জভোোঃ যনপকুর ইরোভ

ভোঠ কোযী

উতজরো কৃনল অনপ 

ভধুপুয, টোঙ্গোইর
০১৭২৪-৮৩২৩৫৪

৯ ৯ আউনোযো আউনোযো জভোোঃ আফদুয যোজ্জোক, এএএ
 একটি ফোী একটি খোভোয 

প্রকল্প ভধুপুয, টোঙ্গোইর
০১৭২০-৮৩৮৬৫১

১০ ১০ কুোনরো কুোনরো
 জভোোঃ যনপকুর ইরোভ খোন

অনপ কোযী কোভ কনপ: অ:

উতজরো কৃনল অনপ 

ভধুপুয, টোঙ্গোইর
০১৭৩১-৯৪১৯৭৯

১১ ১১ ভনলভোযো ভনলভোযো  জভোোঃ এযোদ আরী, এএএ
উতজরো মৄফ উন্নন অনপ 

ভধুপুয, টোঙ্গোইর
০১৭১৬-৭৯৬৯৫৫

১২ ১২
জগোরোফোন(অং-

১)

জগোরোফোন(অং-১) কুনফোন, 

শ্রীযোভফোন, োনরকো, ফোগুো, 

ংগ্রোভনমুর, কৃষ্ণপুয, কনদভ পর 

জকোনোফোন, ফোসুতদফফোন, ভোইজফোন, 

মূরফোন, চোকন্ড, নফতযফোন, ভোদো, 

জফমৈটিো, আনভর, ধযফোন, বরফোন, 

চোকন্ড, দোনফ ফোন, জগোরোফোন

 জভোোঃ নপতযোজ নভো

জেনডট সুোযবোইজোয

উতজরো কৃনল অনপ 

ভধুপুয, টোঙ্গোইর   ০১৭২৪-২৮৩১৫৩

১৩ ১৩
জগোরোফোন(অং-

২)

জগোরোফোন(অং-২) নংগোয ফোন, 

জদনফপুয, জভোনয, নংো, ভোনঝযো, চোকন্ড 

তনকপুয, জগৎনযপুয, জকোনোফোন, আোনরো, 

োোনই, জরোকতদ, নচো

নূয জভোোেদ, জজএ ভোন্দো, নগাঁ 01791-001458

১৪ ১৪ নভজডোফোন নভজডোফোন োনফনো ইোছনভন,ভোঠ কোযী
  একটি ফোী একটি খোভোয 

প্রকল্প ভধুপুয, টোঙ্গোইর
০১৭৩৪-২২৫০৮০ 

১৫ ১৫ জোরোকুন জোরোকুন
জভোোঃ আখতোরুজ্জোভোন জভোল্লো

জেনডট সুোযবোইজোয

উতজরো মৄফ উন্নন অনপ 

ভধুপুয, টোঙ্গোইর
০১৭১৬-৬৬৩০৯৯

১৬ ১৬ পৄরফোগচোরো পৄরফোগচোরো
 জভোোঃ ইভরুর ক

নযফোয নযকল্পনো নযদ ডক

উতজরো নযফোয নযকল্পনো

ভধুপুয, টোঙ্গোইর    ০১৭১২-৯৫৩০৩৯

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১
নভজডোপুয 

জীযবো
নভজডোপুয জীযবো জভোোঃ কত আরী, এআই

উতজরো নযংখোন অনপ, 

নভজডোপুয, টোঙ্গোইর
01758-139150

২ ২ ভতো োতজদ আরী খোন, জজএএ
উতজরো নযংখোন অনপ, 

নভজডোপুয, টোঙ্গোইর
01744-237268

৩ ৩ জোমুকী (অং-১)
জোমুকী, োকুল্লো, টিোচুো, ফোননোযো, 

জগোোন, কযোইর

জভোোঃ জতোপোজ্জর জোতন, জুননয 

নযংখ্যোন কোযী

উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর, চাঁোইনফোফগঞ্জ দয
০১৭১৪৫০৫১৯৯

(৯) উতজরো : নভজডোপুয - (জজোন ংখ্যো-২০)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৪ ৪ জোমুকী (অং-২)
আগধল্লো, চুকুনযো, কোটো, গুনটিো, 

কনদভধল্লো, উপৄরকী, উজোনফোী
ভননরুর ইরোভ খোন, এপনআই

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ, নভজডোপুয, টোঙ্গোইর
০১৯২৪৬৯৬৯২৮

৫ ৫ পততপুয সুনভ আক্তো, নযদ ডক
নফআযনডনফ অনপ

নভজডোপুয, টোঙ্গোইর
০১৭০৪২২৯৮৮২

৬ ৬ ফোনোইর
কোজী জভোোযপ জোতন, এএ 

(অফোঃ)

উতজরো নযংখোন অনপ, 

নভজডোপুয, টোঙ্গোইর
01715-913524

৭ ৭ আনোইতোযো

জযজোউর কনযভ 

এপনআই
উোঃ নযোঃ নযকল্পনো অনপ, 

নভজডোপুয, টোঙ্গোইর
০১৭২৩-৮৮৭৯১১

৮ ৮ োী
তো ভজুভদোয

এপনআই

উোঃ নযোঃ নযকল্পনো অনপ, 

নভজডোপুয, টোঙ্গোইর
০১৭১৭-৮৩৮২৭৫

৯ ৯ বোতগ্রোভ
আনতকুয যভোন 

এপনআই

উোঃ নযোঃ নযকল্পনো অনপ, 

নভজডোপুয, টোঙ্গোইর
০১৮১৪-৮৭০৭৮৭

১০ ১০
ফাঁকতর (অং-

১)

আভোকতয, জকুো, ফাঁকতর, নোোো, 

জতনরোো, যতনকতরো, াঁচগাঁ

জভোোঃ নযপ নভো

 এপনআই
উোঃ নযোঃ নযকল্পনো অনপ, 

নভজডোপুয, টোঙ্গোইর
০১৭৮৬-০০৭৭৫৩

১১ ১১
ফাঁকতর (অং-

২)
ফংীনগয, গোফতফনতর, ফংকুন

োভছুয যভোন

এপনআই

উোঃ নযোঃ নযকল্পনো অনপ, 

নভজডোপুয, টোঙ্গোইর
০১৭১৬-৭২১২৩১ 

১২ ১২ বোো
জভোোঃ তদ আরী

ইউএ(অফ:)

উতজরো নযংখোন অনপ, 

নভজডোপুয, টোঙ্গোইর
০১৯৩৩-৬৯৬৩৭২

১৩ ১৩ জগোোই (অং-১) জগোোই উত্তযঅং
কোভরুর োোন

এপনআই

উোঃ নযোঃ নযকল্পনো অনপ, 

নভজডোপুয, টোঙ্গোইর
০১৭৩৫-৭৩২৫৫৪

১৪ ১৪ জগোোই (অং-২)
ফোনুোফ, কনরভোজোনন, থোযো, 

যোজোফোী, যোনোোর

আবুর োতভ 

এপনআই
উোঃ নযোঃ নযকল্পনো অনপ, 

নভজডোপুয, টোঙ্গোইর
০১৯২৫-০০৮২৪০

১৫ ১৫ জগোোই (অং-৩)

কনদভ জদোটো, জকোদোনরো, ভীয 

জদোটো, যনভপুয, যনদ জদোটো, 

ফোইভোইর, জধযম্নো

 নভঠুন োো

নযদ ডক
উতজরো নফআযনডনফ অনপ

নভজডোপুয, টোঙ্গোইর
০১৭৯৫-০৯৯৬৭০

১৬ ১৬ ফহুনযো
 আনন্দ কুভোয ভন্ডর

নোফ কোযী

উোঃ নফআযনডনফ অনপ

নভজডোপুয, টোঙ্গোইর
০১৭৪৯-৮৫৫১৬৬

১৭ ১৭ রনতপপুয জভোোঃ জোতর যোনো, এপনআই
উোঃ নযোঃ নযকল্পনো অনপ, 

নভজডোপুয, টোঙ্গোইর
০১৭৮২৯৪০৯৭০

১৮ ১৮
আজগোনো (অং-

১)
আজগোনো, ভনজতপুয, কুনোো, জতনরনো

যোনকবুর োোন

এপনআই

উোঃ নযোঃ নযকল্পনো অনপ, 

নভজডোপুয, টোঙ্গোইর
০১৭৭৯-২০৫৬১০

১৯ ১৯
আজগোনো (অং-

২)

কুোকতর, গোগোই, জফরকতর, নচততশ্বযী, 

রোতরী

সুতযন্দ্রনোথ তযপদোয, জজএএ 

(অফোঃ)
নভজডোপুয, টোঙ্গোইর 01718-171125

২০ ২০ তযপপুয
ভোমুদুর োোন

 এপনআই

উোঃ নযোঃ নযকল্পনো অনপ, 

নভজডোপুয, টোঙ্গোইর
০১৭৩১-৭২১৯৭৭

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ জফকযো জফকযো জভোোঃ আবুছোইদ, নডই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

নোগযপুয
01726-472393

২ ২ ধুফনযো ধুফনযো
জভোোঃ জগোরোভ জভোস্তপো, জেনডট 

সুোযবোইজোয

উতজরো মৄফ উন্নন অনপ

নোগযপুয, টোঙ্গোইর
01956-165780

(১০) উতজরো : নোগযপুয - (জজোন ংখ্যো-১৩)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৩ ৩ বোদ্রো বোদ্রো

জভোোঃ তযোোয জোোইন

উকোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ

নোগযপুয, টোঙ্গোইর ০১৭১৮-৪৮৪৯৭৮

৪ ৪ বোযো বোযো
জভোোঃ জোতদুর ইরোভ, নপল্ড 

সুোযবোইজোয

উতজরো ভৎ অনপ

নোগযপুয, টোঙ্গোইর  ০১৭১৯-৬৪৫০৬৭

৫ ৫ দনপ্তয দনপ্তয
জভোোঃ আবুর োতভ, জেনডট 

সুোযবোইজোয

উতজরো মৄফ উন্নন অনপ

নোগযপুয, টোঙ্গোইর 01921-900480

৬ ৬ গোটো গোটো
জভোোঃ ইকফোর জোতন, জজএএ 

(অফোঃ)

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

নোগযপুয, টোঙ্গোইর
০১৭২৬-১০৬২১৫

৭ ৭
ভোমুদনগয (অং-

১)

ভোমুদনগয (অং-১) সুদোভ 

োো,ফোতঘযফোন,ডোংগো 

ফোউোইদ,কুরকুনষ্টো,ভোমুদনগয  

বোতোরো

জভোোঃ জনোর আতফদীন, 

উকোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ

নোগযপুয, টোঙ্গোইর 01713-651332

৮ ৮
ভোমুদনগয (অং-

২)
ভোমুদনগয (অং-২) অফনষ্ট জভৎজো মূ সুবোল চন্দ্র যকোয, এএ (অফোঃ)

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

নোগযপুয, টোঙ্গোইর
০১৭১২-১২৫৬৫৭

৯ ৯ জভোকনো জভোকনো
 জভোোেদ নপকুর ইরোভ 

ইউনডএ

 উতজরো নফআযনডনফ অনপ

নোগযপুয, টোঙ্গোইর
01734-128875

১০ ১০ নোগযপুয নোগযপুয জভোোঃ জনুর আতফদীন, এআই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

নোগযপুয, টোঙ্গোইর
01818-435284

১১ ১১ োকুটিো োকুটিো
 জভোোঃ জতোপোতর জোতন 

ভোতকডটিং অনপোয

উতজরো মৄফ উন্নন অনপ

নোগযপুয, টোঙ্গোইর  01715-366589

১২ ১২ ফতপুয ফতপুয জভোোঃ ভোমুন, নডই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

নোগযপুয, টোঙ্গোইর
01916-467546

১৩ ১৩ নরভোফোদ নরভোফোদ সুতফোদ চন্দ্র োর, এআই (অফোঃ) নফনফএ 01712-125357

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১
জৎযবো (অং-

১)

কোোযতো নিভ, কচুো খন োো (অং), 

কোোযতো পূফ ড (অং), নখপুয (অং 

কতরজ জভো), নখপুয উত্তয (অং), ফগো 

প্রনতভো পূফ ড (অং), ফতোকতর োনফোন্ধো 

(অং), গ জগোনফন্দপুয উত্তয (অং), গ 

জগোনফন্দপুয ভধ্য (অং), নখপুয ফোজোয 

(অং)

জভোোঃ নুয ভোমুদ, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

নখপুয, টোঙ্গোইর
০১৭১৬-৮৬১৪১৮

২ ২
জৎযবো (অং-

২)

গতগোনফন্দপুয দনিণ (অং), প্রনতভো 

ফংকী নিভ (অং), নখপুয নিভ 

(অং), নখপুয ভধ্য, গজোনযো কীত্তন ড 

জখোরো (ধুভখোরী), নখপুয পূফ ড (অং), 

প্রনতভো ফংকী পূফ ড (অং), নখপুয দনিণ

জভোোঃ আবু োননপ, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

নখপুয, টোঙ্গোইর
০১৭২৬-৭৩৯৭৮৭

(১১) উতজরো : নখপুয - (জজোন ংখ্যো-১৬)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৩ ৩ ফতোকতর

ফতোকতর আভকতর, ফগো(অং), 

ফতোকতর(অং), জফতো,ডোফোইর, 

ঘোতটশ্বযী, জগোোইরফোন, জমোনগযতকোপো, 

কোনরোন, কোভোয আৎ, োরগ্রোভপুয

জভোোঃ োরুনুয যনদ, নযফোয 

নযকল্পনো নযদ ডক

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

নখপুয, টোঙ্গোইর
০১৭১৯১১৪২৮৭

৪ ৪ ফহুনযো (অং-১) ফহুনযো চতরফোইদ অং, কোনরদো
 জভোোঃ আক্তোরুজ্জোভোন খোন, 

নযদ ডক

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

নখপুয, টোঙ্গোইর
 ০১৮১৮-০১৯৬৭০

৫ ৫ ফহুনযো (অং-২) কোরতভঘো, তোতরফোফোদ কোরতভঘো
জভোোঃ ইনদ্র আরী

এএএ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

নখপুয, টোঙ্গোইর
০১৭১৪-২৩৯৬৫৯

৬ ৬ দোনোপুয

দোনোপুয, ফ জভৎো, জছোট জভৎো, 

দোনোপুয, জদফোন  গজোনযো,গ 

জগোনফন্দপুয(অং), তকো ভধু, কোংগোরী 

জছ, প্রনতভোফংকী(অং), ননরভপুয

জভোোঃ োনপজুয যভোন,  জজএএ 

(অফযপ্রোপ্ত)

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

নখপুয, টোঙ্গোইর
০১৮১৮-৩৬৮২৬৭

৭ ৭ গজোনযো গজোনযো কীতডনতখোরো, মুচোনযো োথোয দীন যকোয, নডই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

নখপুয, টোঙ্গোইর
০১৭৪৮-৫৬৯৮৩৫

৮ ৮
োনতফোন্ধো (অং-

১)
ফোজোইর, ততো, ফচোরো, তক্তোযচোরো

জভোোঃ নজরুর ইরোভ

 এএএ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

নখপুয, টোঙ্গোইর
০১৭২৬-২৪৮৬১৯

৯ ৯
োনতফোন্ধো (অং-

২)
চোকদ, যতনপুয, োতীফোন্ধো

জভোোঃ নোনয উনদ্দন

এএএ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

নখপুয, টোঙ্গোইর
০১৭২০-৫২১৩৯০

১০ ১০
মোদফপুয (অং-

১)

জফোফোন, মোদফপুয, রোঙ্গুনরো, নমেো, 

োো কোঞ্চনপুয

জভোোঃ নদুল্লো বইো

কোযী নযদ ডক

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

নখপুয, টোঙ্গোইর
০১৮১৯-৬২৬৬৫৪

১১ ১১
মোদফপুয (অং-

২)

ফহুনযো চতর ফোইদ অং, জফোোরী, 

জঘচুো, জোরোপ্রনতভো

জভোোঃ ভনতউয যভোন

এএএ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

নখপুয, টোঙ্গোইর
০১৭২৯-৩০২৭০২

১২ ১২
কোকোজোন 

(অং-১)

চকচনকো শ্রীপুয, বোইদ, বোতগো, 

ঢনঢননো, ইন্দোযজোনন, কোনজযোভপুয, 

ভোনন্দপুয, শুনযয চোরো

জভোোঃ জোনকয জোতন

এএএ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

নখপুয, টোঙ্গোইর
০১৭৯৯-৬১৬০৬৭

১৩ ১৩
কোকোজোন 

(অং-২)

কোকোজোন, ফোতঘযফোী, োনভদপুয, 

তফরোযপুয, গফোী

জভোোঃ ফোদুর ক খাঁন 

এএএ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

নখপুয, টোঙ্গোইর
০১৭২৫-৫১৫৭৩৬

১৪ ১৪ কোনরো (অং-১) কোনরো
জভোোঃ আনোর ক খোন

নযদ ডক

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

নখপুয, টোঙ্গোইর
 ০১৬৩২-৩৮৮৫২৪

১৫ ১৫ কোনরো (অং-২) কুতফপুয, ফচনো
 জভোোঃ জযজোউর কনযভ

ভোঠ ংগঠক

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

নখপুয, টোঙ্গোইর
 ০১৭১৬-৮৬১৫৭৫

১৬ ১৬
কোনরো (অং-

৩)
কচুো (অং), কোনরমোোো, জঘোনোয চোরো

জভোোঃ নভজোনুয যভোন, নযফোয 

নয. নযদ ডক

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

নখপুয, টোঙ্গোইর
০১৭১০৫০৬০২৭

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১
জৎযবো (অং-

১)
জৎযবো (অং-১) ১,২ নং োড ড

এ এভ োভীভ খোন

নপল্ড সুোযবোইজোয

উতজরো ভোজতফো অনপ 

টোঙ্গোইর দয
০১৭১২-৫০৪৫৫৪

২ ২
জৎযবো (অং-

২)
জৎযবো (অং-২) ০৩ নং োড ড নোযোনচন্দ্র জবৎনভক, এএ

জজরো নযংখ্যোন অনপ 

টোঙ্গোইর
০১৭৪৩-৪৯৫৬৪৬

৩ ৩
জৎযবো (অং-

৩)
জৎযবো (অং-৩) ৪,৫,৬ নং োড ড প্রদী কভ ডকোয, নডই

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ইউএ, টোঙ্গোইর দয
০১৭৩৭-২০৯৫৪৫

(১২) উতজরো : টোঙ্গোইর দয - (জজোন ংখ্যো-২৫)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৪ ৪
জৎযবো (অং-

৪)
জৎযবো (অং-৪) ৭,৮,৯ নং োড ড জভোোঃ আযোপ ননদ্দকী, এআই

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ইউএ, টোঙ্গোইর দয
01720-053186

৫ ৫
জৎযবো (অং-

৫)
জৎযবো (অং-৫) ১০,১১,১২ নং োড ড জভোোঃ জোতর যোনো, এএ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ইউএ, টোঙ্গোইর দয
01716-836668

৬ ৬
জৎযবো (অং-

৬)
১৩,১৪ নং োড ড

কোজী  জভোোঃ কত আরী, 

জজএএ (অফয)
নফনফএ 01746-063416

৭ ৭
জৎযবো (অং-

৭)
জৎযবো (অং-৭) ১৫,১৬ নং োড ড

জভোোঃ আব্দুর জনরর জভোল্লো

উকোনয কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ

টোঙ্গোইর দয
০১৭১৬-২৯৪৪৫১

৮ ৮
জৎযবো (অং-

৮)
জৎযবো (অং-৮) ১৭,১৮ নং োড ড জভোোঃ জোনদুর ইরোভ, এএ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ইউএ, টোঙ্গোইর দয
01626-247474

৯ ৯ দোইন্যো(অং-১)

দোইন্যো(অং-১) চক জচৎফোীো, োপুো, 

নফর গনরো, জগোোর োো, গ্রোভ জচৎফোীো, 

দোইন্যো যোভোর, চক জগোযনন্দ, নফর কো, 

দনজড োো, ফোথুোজোনন,দোইন্যো প্রোনফরস্দফ, 

আনরো কোন্দো, পততপুয, ফ নফন্যোকপয, 

জোোফোী, জছোট নফন্যোকপয

জভোোঃ োনফফ আর ভোমুন

নযফোয নযকল্পনো কোনয

নযফোয নযকল্পনো অনপ

টোঙ্গোইর দয  ০১৭৯৭-০২৩৩৫০

১০ ১০
      দোইন্যো 

(অং-২)

দোইন্যো (অং-২) ফোইভোইর, ফযঙ্গো, 

ফোউো, নচরোফোী ,দোইন্যো জচৎধুযী, দোইন্যো 

নফযোভ, ধোযো পুটিো, ধীতপুয, খোনপুয, 

রোউ জোনো, াঁচ কোননো, োইক োো, 

শ্রীপরী আটো

জভোোঃ চোন নভো

অনপ কোনয কোভ কনপউটোয 

মুদ্রোিনযক

নযফোয নযকল্পনো অনপ

টোঙ্গোইর দয




 ০১৭১২-৯৫৯৯৩৩

১১ ১১ গোরো গোরো
জভোোঃ নপতযোজ নভো

অনপ কোনয

উতজরো ভফো অনপ

টোঙ্গোইর দয
০১৭১২-৮৮১৭৬২

১২ ১২ ফোনঘর ফোনঘর
জভোোঃ আজোরুর ইরোভ

প্রধোন কোনয উতজরো

নফআযনডনফ অনপ

টোঙ্গোইর দয
০১৬৭৯-৬৭১৫৪২

১৩ ১৩ হুগো (অং-১)

হুগো (অং-১) ধুরফোী, নযনংপুয, 

নচুনযো নোযোন, হুগোয চয, চক 

জগোোর, গযো গোছো, ভোরনত োো, 

গন্ধফপুয হুগো

জভোোঃ আব্দুর ফোতছদ তোমেকদোয

ইউননন ভোজকভী

উতজরো ভোজতফো অনপ

টোঙ্গোইর দয
০১৭১৪-৫৫০৪৫৮

১৪ ১৪ হুগো (অং-০২)

হুগো (অং-০২) আনুতোরো, ফোসুনদো, 

ফযো, জফগুন তরো , বোঙ্গোফোী, নচনোখোরী, 

কোননগয, জকোটফোী, কৃষ্ণনগয, তভো, 

তভোনন্দরোর, যোভনগয

জভোোঃ পৄরচোন আরী

অনপ কোনয কোভ কনপউটোয 

অোতযটয

উতজরো ভৎ অনপ

টোঙ্গোইর দয
০১৮১৮-৯৯৩৪৫৩

১৫ ১৫ কোকুো কোকুো
জভোোঃ আব্দুর রনতপ

নযফোয নযকল্পনো নযদ ডক

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ

টোঙ্গোইর দয

০১৭১০-৯৬০২৯৮

১৬ ১৬
কযটিো (অং-

০১)

কযটিো (অং-০১) পৄচনকো, নগ 

জরকপ, জরকপ, নফরকুনো, ধভধভো, 

ধুরটিো, গোোইর, জগোোইফোী, কতযয 

জফতকো, খোকজোনো, কুমুরস্দী, 

রনতপপুয,ভোদোয জোনী, নভতযয জফতকো, 

নন্দীয জফতকো, তোযম্নটিো, জততনরো

জভোোঃ আব্দুয যোজ্জোক নভো, 

এআই (অফযপ্রোপ্ত)
নফনফএ 01931-651810

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

১৭ ১৭
কযটিো (অং-

০২)

কযটিো (অং-০২) কুমুরস্দী নোভদোয, 

গোনন, জডইরী, কযটিো, বোতকুো, 

খুনদযোভপুয

জভোোঃ আব্দুর ফোতছদ তোমেকদোয, 

জজএএ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ইউএ, টোঙ্গোইর দয
01710-650093

১৮ ১৮ ভগো (অং-০১)

ভগো (অং-০১) নফর গযগনযো, নবতয 

নমুর, ভোরঞ্চ, নন্দফোরো, ফোনয নমুর, 

জচৎধুযী ভোরঞ্চ,নর জখোরো, ফোতদ গোগয 

জোন,জচৎযো কযযো,জঘোতয গোগয জোন, যোঘফ 

কযযো, নখনদয, োয ভগো, আোনো পুয, 

ফোভণ োো, জতনয গোগয জোন, বোটো

যতভন্দ্র নোথ োর

 নযফোয নযকল্পনো নযদ ডক

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ

টোঙ্গোইর দয

০১৭২৩-৬৮১২৫৬

১৯ ১৯ ভগো (অং-০২)

ভগো (অং-০২) ভথুযোটো, নফর ফোখয, 

জছোট ফোোনরো, টি ফোী, কুইচ ফোী, 

ভগো, জফতফোী, গ্রোভ জজোকো, নফর জজোকো, 

ফ ফোোনরো

 আনভরুর ইরোভ

নযফোয নযকল্পনো নযদ ডক

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ

টোঙ্গোইর দয

০১৭৫২-৪৫৪৬৩৬

২০ ২০ কোতরী কোতরী
জভোোঃ ভোসুদ যোনো ননদ্দকী

উকোনয কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ

টোঙ্গোইর দয
০১৭১১-১১৭০৮৩

২১ ২১
ঘোনযন্দো (অং-

০১)

ঘোনযন্দো (অং-০১) আউরটিো, ফোতদ কো, 

নফর ঘোনযন্দো,চযজোনো, দযম্নন, ধযোট, 

ঘোনযন্দো, জগোরোফোী, োনতরো, জগন্নোথ 

জরকপ, রো, োযকুনো,োযম্নটিো

 জভোোঃ জতোপোতর আতভদ

জরপ অনপোয

উতজরো দোনযদ্র নফতভোচন 

অনপ

টোঙ্গোইর দয

০১৭১২-৬৯৮৫৯৮

২২ ২২
ঘোনযন্দো (অং-

০২)

ঘোনযন্দো (অং-০২) সুযনচো, ফোযম্ননযো, 

উত্তয তোযটিো, ননতোগী  জজোোইয, 

জনোোগো, জগোোই জজোোইয, যোনো গোছো, 

ফীয নোোরী

জভোোঃ নপকুর ইরোভ 

অনপ কোনয কোভ কনপউটোয 

অোতযটয

উতজরো মৄফ অনপ

টোঙ্গোইর দয
০১৮১৮-৬০৬৩৮১

২৩ ২৩ নছনরভপুয নছনরভপুয
 জভোোঃ জনরভ তোমেকদোয

োঃ দোনযদ্র নফতভোচন কভ ডকতডো

উোঃ দোনযদ্র নফতভোোঃ অনপ

টোঙ্গোইর দয
০১৭২৯-১৬৪৯১২

২৪ ২৪ জোোফোী জোোফোী
জভোোঃ োনপজুয যভোন 

কযোনোয

উতজরো মৄফ অনপ

টোঙ্গোইর দয
০১৭১৪-৫৬৫২৬৪

২৫ ২৫ ভোমুদনগয ভোমুদনগয
জভোোঃ ভনজফয যভোন 

নযফোয নযকল্পনো নযদ ডক

উোঃ নযোঃ নযোঃ অনপ

টোঙ্গোইর দয
০১৭১৯-৬৮২১১৪

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ ১  ২নং োড ড জভোোঃ পোরুক জোোইন, নডই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

খোনরোজুযী
01916-651127

২ ২ ৩  ৪নং োড ড মু্ভ নোথ োো, এআযনড
উতজরো রস্দী উন্নন 

অনপ, দয
01718-932384

৩ ৩ ৫  ৭নং োড ড
কনপর উনদ্দন ব ুঁইো, 

জজএএ(অফোঃ)
নফনফএ, ভোগুযো

৪ ৪ ৬  ৮নং োড ড জভোোঃ নোজমুর ক, ইউনডএ
উতজরো ভোজতফো অনপ, 

দয
01716-858037

৫ ৫ ৯ নং োড ড জভোোঃ োীন আরভ, নডই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

দূগ ডোপুয
01925-421342

৬ ৬ আভতরো ইউননন োভসুর ক, এ.এ.ন.ন. উতজরো কৃনল অনপ, দয 01712-344025

৭ ৭ চনরস্দো      ’’ জযদুোনুর কনযভ, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

দয
01716-046033

১৪. জজরোোঃ জনেতকোনো (জভোট ১০টি উতজরো ) Final

(১) উতজরো : জনতেোতকোণো দয - (জজোন ংখ্যো-১৭)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৮ ৮
দনিণ নফনউো  

’’
জভোোঃ োইপৄর ইরোভ, এপ.

একটি ফোন একটি খোভোয, 

দয
01718-751290

৯ ৯ কোইরোটি      ’’ োন আক্তোয, এএ
জজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর,জনেতকোণো
01712-784104

১০ ১০
কোনরোযো 

গোফযোগোনত ’’

জভোোঃ ফজমেয যভোন, 

ইউএডোনফস্দ

উতজরো ভোজতফো অনপ, 

দয
01726-198712

১১ ১১ রিীগঞ্জ   ’’ জভোজোতের ক, এপ.
উতজরো রস্দী উন্নন 

অনপ, দয
01719-529795

১২ ১২ ভদনপুয   ’’
জভোোঃ নদুর ইরোভ, 

জজএএ(অফোঃ)

উতজরো নযংখোন 

কোম ডোর, দয
01721-143020

১৩ ১৩  জভদনী   ’’ জভোোঃ োতজদ আরী, এ.এ.ই. উতজরো কৃনল অনপ, দয 01716-672424

১৪ ১৪ জভৎগোনত   ’’ আরভো আতভদ, এ. এ
জজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জনেতকোণো
01713-610272

১৫ ১৫ জযৎো     ’’
জভোোঃ জভোোনদ উরস্দো, 

এ.এ.এ.
উতজরো কৃনল অনপ, দয 01712-430118

১৬ ১৬ নংতয ফোংরো  ’’ জভোোঃ আোঃ োরোভ, জজএএ(অফোঃ) নফনফএ, ভোগুযো

১৭ ১৭ ঠোকুযোতকোণো   ’’ জখোকন সূেধয, নডই জনেতকোণো দয 01733-443163

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ স্বযমুনো নন্দ কুভোয নফশ্বো, এএ
জজরো নযংখোন কোম ডোর, 

জনেতকোণো
01719-982011

২ ২ শুনই জোোঙ্গীয আরভ, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর,আটোো
01747-064689

৩ ৩ মেতনশ্বয
ীমৄল কোনন্ত ভজুভদোয, কোযী 

নিো অনপোয

উতজরো নিো অনপ, 

আটোো
01713-345069

৪ ৪ ফোননোজোন
জগৎযোঙ্গ চন্দ্র যকোয, 

জজএএ(অফোঃ)

উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর,আটোো
01716-373096

৫ ৫ জতনরগোতী রো কুভোয যো, টিএ(জপ্রলতণ)
উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর,আটোো
01771-923664

৬ ৬ দুজ এভ এ জনরভ, কোযী নযদ ডক
উতজরো ভফো অনপ, 

আটোো
00991-276892

৭ ৭ সুখোযী
জভোোঃ আযোপৄর আরভ, উ-

কোযী কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

আটোো
01765-050049

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ ফোযোট্টো-১

(ফযম্নোটি, আজভতপুয, জগোনফন্দপুয, 

নদগাঁ, দনযোপুয, ইরোভপুয, ফোনরজুনয, 

রোউপৄর,ফোনয,নব্র-

কোনরকো,জগোযো,ইনঞ্জযপুয,স্বল্পতদৎরতপুয

,স্বল্প কোনরকো)

 নভল্টন চন্দ, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর,ফোযোট্টো
01911-129965

(৩) উতজরো : ফোযোট্টো - (জজোন ংখ্যো-০৮)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

(২) উতজরো : আটোো - (জজোন ংখ্যো-০৭)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

২ ২ ফোযোট্টো-২

(আভগোইর, নফেভশ্রী, জভোনপুয, ফীয 

োগরী, মভোধফ, জমোগীোন, কোতরো, 

নন্দুযো, নননিভত্মপুয, ননযজপুয, োধুোনত, 

স্বল্প আন্দোনরো, স্বল্প োগরী, নব্র-আন্দোনরো, 

ফোঘয,ফগাঁ,  জগোনআরো,নজথোন, 

যসুরপুয)

রুভো যোনী োো, নডই
উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর,ফোযোট্টো
01725-249653

৩ ৩ ফোউন জভোোঃ ভঞ্জুরুর ক, নডই
উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর,ফোযোট্টো
01737-628331

৪ ৪ োতো ভোমুনুয যভোন, এএতজনড
উ-কোযী োট উন্নন 

কভ ডকতডোয কোম ডোর,ফোযোট্টো
01716-423360

৫ ৫ নচযোভ
এ.জক.এভ যনপকুর ইরোভ, 

এএএ
উতজরো কৃনল অনপ,ফোযোট্টো 01718-238791

৬ ৬ যোপুয যোজীফ কোনন্ত গুণ, ভোঠ কোযী
একটি ফোন একটি খোভোয 

প্রকল্প, ফোযোট্টো
01727-896168

৭ ৭ নংধো পুরক কুভোয নফশ্বো, এএ
জজরো নযংখোন কোম ডোর, 

জনেতকোণো
01757-977604

৮ ৮ আভো ো আরভ, প্রনিক
কোতরো কনপউটোয প্রনিণ 

জকন্দ্র, ফোযোট্টো
১৭১১৫১২২৯৮

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ জভনন্দপুয ১ (আোদপুয, জগন্নোতপুয, নূযপুয জফোোরী)
জভোোেদ আব্দুর আনরভ, উ-

কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

খোনরোজুী
01710-065605

২ ২ জভনন্দপুয ২
(জভনন্দপুয, কোরোোো, োতগাঁ, 

ফরযোভপুয, ইেোপুয, নজোখোো)

যোতর ভোোবুফ, উ-কোযী কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

খোনরোজুী
01719-173280

৩ ৩ চোকুো ১ (ফরস্দী, চোকুো, ফোননছোপুয, ভথুযোপুয)
জদতরোোয জোতন, কোযী 

নযদ ডক

উতজরো ভফো অনপ, 

খোনরোজুী
01714-355881

৪ ৪ চোকুো ২

(দোউদপুয, ভোনকভপুয মূো, োথযো, 

সুরতোনপুয, োযোযকোনন্দ োনতো, োরনদঘো, 

নরনো)

আব্দুর জভোতভন, উ-কোযী কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

খোনরোজুী
01911-415019

৫ ৫ খোনরোজুযী জভোোঃ আোঃ োরোভ, জজএএ(অফোঃ)
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

খোনরোজুী
01732-267031

৬ ৬ নগয জভোোেদ জগোরোভ জভোস্তপো,
উতজরো কৃনল অনপ, 

খোনরোজুী
01739-535276

৭ ৭ কৃষ্ণপুয
ভোমুনুয যনদ, উ-কোযী কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

খোনরোজুী
01723-710812

৮ ৮ গোজীপুয
জভোোঃ আতোউয যভোন পযোজী, 

জজএএ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

খোনরোজুী
01745-224349

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১
জভোনগঞ্জ 

জৎযবো
োনযকুর ইরোভ, জজএএ

উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর,জভোনগঞ্জ
01716-945505

২ ২
ফকোনো-

নফযোভপুয
আর-ভোমুন জখ, নডই

উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর,জভোনগঞ্জ
01911-626508

(৫) উতজরো : জভোনগঞ্জ - (জজোন ংখ্যো-০৯)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

(৪) উতজরো : খোনরোজুযী - (জজোন ংখ্যো-০৮)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৩ ৩ ফতরী-ফোননোযী পৃনি চন্দ্র োর, নএ
উতজরো মৄফ উন্নন অনপ, 

জভোনগঞ্জ
01712-628967

৪ ৪ জততনরো ভনবুয, এ.এ.এ.
উতজরো কৃনল অনপ, 

জভোনগঞ্জ
01716-479433

৫ ৫ ভোঘোন-নোধোয ীতর চন্দ্র দো, ন. এ
উতজরো মৄফ উন্নন অনপ, 

জভোনগঞ্জ
01938-262146

৬ ৬ ভোজ-নরতদ
জজোফোনদ জোতন, ইউননন 

ভোজকভী

উতজরো ভোজতফো অনপ, 

জভোনগঞ্জ
01719-775774

৭ ৭ সুোইয পর আতেদ, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর,জভোনগঞ্জ
01721-626486

৮ ৮ গোগরোজুয ১

গোগরোজুয ১                      

(ফোভনীতকোনো,চোনপুয,গোগরোজুয, 

জোরোরপুয, কোভোরপুয, ভোন্দোযফোী, 

শ্যোভপুয)

আনতকুর ইরোভ, এ.এ.এ.
উতজরো কৃনল অনপ, 

জভোনগঞ্জ
01921-132583

৯ ৯ গোগরোজুয ২
 (অনভত্মপুয, কোনোযী, ফযোভত্ময, দযম্ননো, 

কযোচোপুয,  দযম্ননো ফোননোযী)

জভোোঃ জভতদী োোন জীফ, 

এ.এ.এ.

উতজরো কৃনল অনপ, 

জভোনগঞ্জ
01718-309948

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ দূগ ডোপুয জৎযবো জভোোঃ আব্দুয যনভ, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

দূগ ডোপুয
01717-837774

২ ২ দূগ ডোপুয উৎর চন্দ্র যকোয, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জকন্দুো
01721-860255

৩ ৩ কুরস্দোগো
ল্লফ যকোয, উ-কোযী কৃনল 

কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ,দূগ ডোপুয 01713-931036

৪ ৪ নফনযননয সুফর যঞ্জন কয, অনপ সুোয
উতজরো ননফ ডোী অনপোতযয 

কোম ডোর,দূগ ডোপুয
01711-477352

৫ ৫ ফোকরতজোো
জভোোঃ জভোতোোয জোতন, উ-

কোযী কৃনল কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ,দূগ ডোপুয 00173-707573

৬ ৬ গোকোনন্দো
জভোোঃ  আতনোোরুর ইরোভ, উ-

কোযী কৃনল কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ,দূগ ডোপুয 01713-530467

৭ ৭ চনন্ডগ ১

(ফোননোোো, চোযকুনোডয, চোনযখোর, 

ধোননযো জছনোডয, জপনচো, 

জগোোনরোকোন্দো, মৄনক্তডয, জরোোযগাঁ, 

ভধুোতকোনো, ভোনঝোইর, জভরোডয, 

নীরখোরী, োনফোখোরী, োইকুো, 

োথোনযো, যগজুয, োখোইো চনন্ডগ, 

কচুোড, োতোী, জতরোচী।)

জভোোঃ আোন উল্লো, াঁট 

মুদ্রোিনযক কোভ কনপউটোয 

অোতযটয

উতজরো নযলদ কোম ডোর, 

দূগ ডোপুয
01913-639704

৮ ৮ চনন্ডগ ২

(আরভপুয, ফনগ্রোভ, ফযইউন্দ, ভনছুযপুয, 

ভউ, নোতগযগোতী, জনোোগাঁ, পৄরপুয, 

নংপুয, থোনোযগোতী, জকযনখরো।)

জভোোঃ কোভরুজ্জোভোন, উ-কোযী 

উনিদ ংযিণ কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ,দূগ ডোপুয 01710-153192

৯ ৯ কোককয গো ১
(দনিণ রিীপুয, ইন্দ্রপুয, কোককযগো, 

ঝোঞ্জোইর ।)

যথীন্দ্র চন্দ্র ীর, ইউননন বনভ 

কভ ডকতডো
উতজরো বনভ অনপ,দূগ ডোপুয 01714-797436

(৬) উতজরো : দূগ ডোপুয - (জজোন ংখ্যো-১০)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

১০ ১০ কোককয গো ২
(ফফোট্টো, ফোযোউো, বোউযতরো নগুো, 

জদটুকুন, গন্ডোতফয, কোকুনযোকোন্দো, যোেো।)
নননখর চন্দ্র োর, অনডটয

উতজরো নোফ যিক 

অনপ,দূগ ডোপুয
01710-012542

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ জোগরো জভোোঃ যনপকুর ইরোভ, এএএ উতজরো কৃনল অনপ,পূফ ডধরো 01938-824538

২ ২ ঘোগো নযন চন্দ্র যকোয, জটকনননোন
উতজরো ননফ ডোন অনপোতযয 

কোম ডোর, প্ূফ ডধরো
01716-416441

৩ ৩ জোনযো ভোবুফ খোন, এএএ উতজরো কৃনল অনপ,পূফ ডধরো 01912-407211

৪ ৪ ধরোমূরগাঁ কোভরুজ্জোভোন খোন, এএএ উতজরো কৃনল অনপ,পূফ ডধরো 01740-641390

৫ ৫ পূফ ডধরো ১
(ফোভনডয, ফ ইরোপুয, জধোোডয, 

পূফ ডধরো, তোযোকোন্দো)
উজ্জর চন্দ্র যফকোয, জজএএ

উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর, পূফ ডধরো
01735-440170

৬ ৬ পূফ ডধরো ২

(ফোঘতফ, ফোযধোয, নবতযগাঁ, জছোছোউো, 

জছোট ইরোপুয, খোযছোইর, রোটুননো, 

রোউজোনো, নোযোনডয, ননফপুয, 

োরনদঘো, নন্দুযোটিো,কৃষ্ণপুয তোযোকোন্দো)

আোঃ জভোনোতভ খোন, এএএ উতজরো কৃনল অনপ,পূফ ডধরো 01933-687983

৭ ৭ আনগো জভোোঃ নোনজভ উনদ্দন, নএ
উতজরো মৄফ উন্নন 

অনপ,পূফ ডধরো
01716-488636

৮ ৮ নফকোকুনী জভোোঃ জোতদুর ইরোভ, এএএ উতজরো কৃনল অনপ,পূফ ডধরো 01716-924270

৯ ৯ খনরোউ নদনর চন্দ্র যকোয, এএএ উতজরো কৃনল অনপ,পূফ ডধরো 01713-527905

১০ ১০ নোযোনন্দো আব্দুল্লো আর-ভোমুন, এএএ উতজরো কৃনল অনপ,পূফ ডধরো 01938-824541

১১ ১১ জগোোরোকোন্দো জভোোঃ বুজ নভো, নডই
উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর,আটোো
01735-814577

১২ ১২ তফযোটি জভোোঃ আর োতখয, নোফ কোযী
উতজরো নিো অনপ, 

পূফ ডধরো
01712-483633

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১  জকন্দুো জৎযবো
োীনুর ইরোভ, উতজরো 

জটকতননোন

উতজরো ননফ ডোী অনপোতযয 

কোম ডোর, জকন্দুো
01745-301890

২ ২ জভোজোপযপুয জভোোঃ োন্নোন নভো, নডই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জকন্দুো
01914-853219

৩ ৩ আশুনজো
জভোোঃ আব্দুর ক, উ-কোযী 

কৃনল কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ, জকন্দুো 01705-517708

৪ ৪ ফরোইনমুর ভননরুর আনভন, এ.টি.ই.
উতজরো নিো অনপ, 

জকন্দুো
01748-656805

(৭) উতজরো : পূফ ডধরো - (জজোন ংখ্যো-১২)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

(৮) উতজরো : জকন্দুো - (জজোন ংখ্যো-১৪)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৫ ৫ নচোং রোকী খোনভ, এপ ডনব্ল নব স্বোস্থয  .ক অনপ, জকন্দুো 01919-223681

৬ ৬ দরো
 জভোোঃ আব্দুর রনতপ, কোযী 

নযদ ডক

উতজরো ভফো অনপ, 

জকন্দুো
01625-487906

৭ ৭ গোতডোফো
এ.জক.এভ োখোোত জোতন, 

উ-কোযী কৃনল কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ, জকন্দুো 01717-785120

৮ ৮ গন্ডো
জভোোোঃ আব্দুয যনভ, নযংখ্যোন 

কোযী

জজরো নযংখ্যোন কোম ডোর, 

চাঁোইনফোফগঞ্জ
০১৭১৩৭৮৬৮৩০

৯ ৯ কোনন্দউো
জভোছোোঃ ভোমুনো আক্তোয, উ-

কোযী কৃনল কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ, জকন্দুো 01768-948090

১০ ১০ ভোকো নভজডো খোযম্নজ্জোভোন, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জকন্দুো
01913-571475

১১ ১১ জনোোোো আনভনুর ইরোভ, এ.টি.ই.
উতজরো নিো অনপ, 

জকন্দুো
১৭১৮৪৮৫২৫২

১২ ১২ োইকুো জভোোঃ আবুর োতভ, ন.এ
উতজরো মৄফ উন্নন অনপ, 

জকন্দুো
01724-735670

১৩ ১৩ জযোোইরফোন
এ.এ.এভ জোোইন ঠোকুয, জেনডট 

সুোযবোইজোয

উতজরো ভোজতফো অনপ, 

জকন্দুো
01724-192029

১৪ ১৪ োনন্দতকোণো জগোরোভ যফফোনী, এ.টি.ই.
উতজরো নিো অনপ, 

জকন্দুো
১৭৩১৫৬৩৬৫৮

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ ভদন জৎযবো নভ জোভো আক্তোয, নডই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ভদন
01758-899200

২ ২ পততপুয
এ এভ জগোরোভ ফোযী, 

জজএএ(অফোঃ)

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ভদন
01727-909848

৩ ৩ জগোনফন্দশ্রী
জভোোঃ োজোোন আকন্দ, উ-

কোযী কৃনল কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ, ভদন 01713-543282

৪ ৪ ভোগোন
কৃত তোমেকদোয, অনপ োঃ 

কোভ-কনপোঃ অোোঃ
উোঃ ভফো অনপ, ভদন 01721-820810

৫ ৫ কোইটোইর
জভোোঃ আব্দুর আনজজ, অনপ 

কোযী/ডোটো এনন্ট অোতযটয

উতজরো ভোধ্যনভক নিো 

অনপোতযয কোম ডোর, ভদন
01724-835740

৬ ৬ ভদন  চোনগাঁ জভোোঃ পযোদ যকোয, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ভদন
01729-114169

৭ ৭ নোতকপুয
ভোজোরুর ইরোভ, নযফোয 

নযকল্পনো নযদ ডক

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

কোম ডোর, ভদন
01715-310962

৮ ৮ নতোশ্রী
জভোোঃ ভোমুদ োদোয, উ-

কোযী কৃনল কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ, ভদন 01779-692960

(৯) উতজরো : ভদন - (জজোন ংখ্যো-০৮)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ করোভোকোন্দো ১

(করোভোকোন্দো, ফোোউযো, ইফপুয, পুকুনযো 

কোন্দো, গনকপুননজ জদোো োো, চোভোয 

জোনন, কুোযপুয, ভনতরো, োচুযো, 

আগফগোজোন, োনতমুনঞ্জ, জছোটোরজোন, 

ফটতরো, ফোদুয কোন্দো, োচ ফগোজোন, ফোতদ 

আভকতর, ফোরজোন, ডুনফোয জকোনো)

আতনোোয জোতন, নডই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

করোভোকোন্দো।
01710-763559

২ ২ করোভোকোন্দো-২

(ফোইদ্দোগাঁ, ফোযভোযো, নচনোোরো, নোননো, 

নফোযো, নফয োো,নযণধযো, নোনগয, 

চোনপুয, চোন্দুআইর, কোনরোরো, নংপুয)

৩ ৩ ফ খোন
জতভন্দ্র কুভোয তোং, ইউননন 

ভোজকভী

উতজরো ভোজতফো অনপ, 

করভোকোন্দো
01724-066694

৪ ৪ জোগরো-১

(জটংগো, গুপ্তভন্ডর, পুগরো, োফোই, খোতত 

োতরঙ্গো চো োো, নোয োনয, 

পুনতগাঁ, ভোইচ গংগো, দনিণ আতকো 

োো, ীযো কোন্দো, োচ োো, গংগো নগয)

ভোসুদ যোনো, উ-কোযী কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

করভোকোন্দো
01736-221129

৫ ৫ জোগরো-২

(ফোউচো জুনয, চোযম্ননরো, ফোোত্তয কোন্দো 

সুনই, নদতপুয, জদোো োো, জগোোতরো, 

গুতযো, ীযো কোন্দো োইক োো, োরো 

োটি, যোভপুয,  োত োইতকয নবটো)

জভোোঃ তনযকুর ইরোভ, উতজরো 

একোতডনভক সুোযবোইজোয

উতজরো ভোধ্যনভক নিো 

অনপ,করভোকোন্দো
01720-450599

৬ ৬ নোনজযপুয-১

(নরচোো, ফবোনীপুয, জবমেো তরী, যনভ 

পুয, কুোয পুয, উল্টয আতকোোো, 

গোখোতজোো, যোভপুয কুফযীো কোন্দো, জইচো 

োনন, নোনজয পুয, গননোয গাঁ, কোভত্মপুয, 

োট নযো নফ নগয,আভতরো)

ভোননক চন্দ্র যকোয, জেনডট 

সুোযবোইজোয

উতজরো মৄফ উন্নন অনপ, 

করভোকন্দো
01724-531113

৭ ৭ নোনজযপুয-২

(কুরো কোন্দো, আনন্দপুয, ফউন্দ, জফতো, 

জফমেো, ধনুন্দ, কো, পনকয চোন্দোইর, 

গোংধয কোন্দো, গোছতরো, নযপুয, উল্টয 

কোন্দো োো, ন্দো োরো, োচকোটো, 

উমেকোন্দো)

জভোোঃ পোইজুরস্দো, জেনডট 

সুোযবোইজোয

উতজরো মৄফ উন্নন অনপ, 

করভোকন্দো
01711-281384

৮ ৮ তকরোটি-১

(আজগো, ফোোভ, ফোভননতকোনো, 

ফোযম্নো, নফভপুয, চোোরতকোনো, 

চোনো, দনিণ যোণীগাঁ, ঘননচো, োপোননো 

করভোকোন্দো, হুগনর, জোভতন, তকরোটি, 

কোকুনযো ভোনচভ, কনুো, খরো, ক্ষুদ্রনধরো, 

ননকনত োো, োগরো,উত্তয ফোতদ কোনুযো , 

নতরয কোকুনযো, োকুো ইন্দ্রপুয)

(১০) উতজরো : করভোকোন্দো - (জজোন ংখ্যো-১৩)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৯ ৯ তকরোটি-২

(জছোটকৃষ্ণ পুয, নযগোনত, যংনংপুয, 

জযোউন, ফোননোোো, ভন্ডতরয গোনত, 

ভইোসুো, রোউনযোো, নধরী, জছোট 

ফখোন, চোনতকোনো, জফনুো, জফরতরী, 

দনিণ কোন্দো োো, ভোইপুকুনযো, নফলভপুয 

কোন্দো োো, নুযো, োই পুকুনযো)

১০ ১০ খোযকন
ভোসুদ নভো, উ-কোযী কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

করভোকোন্দো
01734-182426

১১ ১১ জরংগুো
জৎোদ ড দোনং, উ-কোযী কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

করভোকোন্দো
01716-116677

১২ ১২ যংছোতী-১

(ফতোোতকোনো, নফউোটি, চন্দ্রনডংগো 

নযপুয, নচকনটু, োতনোগাঁ, জোনগয 

োো, কোরোই কোনন্দ,কোভোযগাঁ, কৃষ্ণপুয, 

ভতদ)

উৎর চন্দ্র যকোয, জজএএ
একটি ফোন, একটি খোভোয 

প্রকল্প,করভোকোন্দো
01729-896574

১৩ ১৩ যংছোতী-২
(মুনন্পপুয, উভয গাঁ, াঁচগাঁ, যংছোতী, 

ন্নোীোো, নংকোটো, জতযততোো)
জভোোঃ আবুর কোতভ, ভোঠ ংগঠক

উতজরো রস্দী উন্নন 

অনপ, করভোকোন্দো
01714-783563

জজোন নং ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ োড ড নং-০৭, : জলোর য োট ড-১(এ), অং-১  জভোোঃ আনভনুর ক, 

োটমুদ্রোিনযক কোভ ন

এনগ্রকোরচোয উইং

২ ২ োড ড নং-০৭, : জলোর য োট ড-১(এ), অং-২ জভোোঃ আখরোকুয যভোন, নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযোঃ অনপ, 

পৄরফোনো, ভভননং

৩ ৩ োড ড নং-০৭, : জলোর য োট ড-২, অং-১ জভোস্তোনপজুয যভোন, নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযোঃ অনপ, 

পৄরপুয, ভভননং

৪ ৪ োড ড নং-০৭ : জলোর য োট ড-২, অং-২ জভোোঃ ভোবুফআরভ বইো, এআই ইন্ডোনি এন্ড জরফোয উইং

৫ ৫ োড ড নং-০৭ োড ড নং-০৭ জভোোঃ যীপ উনদ্দন, নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযোঃ অনপ, 

গপযগাঁ

৬ ৬ োড ড নং-৮  ভোইজোো , কতভোনরটন, চভো 

োো,যভোননগয ,জলোরয ,নোনযোফোদ 

ইন্ডোনিোর এনযো,

আবু জযজো োইপউনদ্দন, নডই জন্পো উইং

৭ ৭ োড ড নং-৮ পতযস্ট নযোচ ড ইননস্টটিউট, মুযোদপুয , 

নোনযোফোদ োউনজং

জভোোঃ আফদুর ভোবুদ, থোনো 

নযংখ্যোননফদ

জভতরো থোনো নযংখ্যোন 

অনপ, াঁচরোই, চট্টগ্রোভ

01715-729249

৮ ৯ োড ড নং-৮ জলোরকফয (অং-১) জভোোঃ যনপকুর ইরোভ, নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযোঃ অনপ,  

নেোর

৯ ১০ োড ড নং-৮, জলোরকফয (অং-২), জভোোঃ নজরুর ইরোভ (১), নডইন কনপউটোয উইং

জজোন নং ইউননন / 

োড ড / জৎযবো
১ ১ োড ড নং-৩৭  ফন্দয কতরোনী,পূফ ড ফন্দয কতরোনী জভো: আবুর খোতয, জজএএ জভতরো থোনো নযংখ্যোন 

অনপ, ফন্দয, চট্টগ্রোভ

01670-370246

১৫. জজরোোঃ চট্টগ্রোভ (জভোট ১৪টি উতজরো )

(১) থোনোোঃ াঁচরোই

ে. নং শুভোনয এরোকো জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)

জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডস্থর ম োবোিআল নম্বর

(২) থোনোোঃ ফন্দয

ে. নং শুভোনয এরোকো জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)

জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ ম োবোিআল নম্বর

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

২ ২ োড ড নং-৩৭ আনন্দ ফোজোয, মুনন্প োো জভোোঃ আরী োদোয, ডোটো এনি 

অোতযটযতভো: আবুর খোতয, 

জজএএ

জভতরো থোনো নযংখ্যোন 

অনপ, ফন্দয, চট্টগ্রোভ

01823-939899

৩ ৩ োড ড-৩৮  দনিন ভধ্য োনরয (অং-১) জভোোঃ আতর ভোমুদ, নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযোঃ অনপ, 

কোরীগঞ্জ, রোরভননযোট

৪ ৪ োড ড-৩৮,  দনিন ভধ্য োনরয, (অং-২) শুভ্র জদফ নোথ,  নডই, এনএইচনড উতজরো নযোঃ অনপ, 

জকোতোরী, নতরট

৫ ৫ োড ড নং-৩৯,  দনিন োনরয (অং-১) এপ এ এভ ইপততখোইরুর 

ক,এআই

ইন্ডোনি এন্ড জরফোয উইং

৬ ৬ োড ড নং-৩৯ দনিন োনরয  (অং-২) জরোকোভোন উনদ্দন, নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযোঃ অনপ, 

জনকগঞ্জ, নতরট

৭ ৭ োড ড নং-৩৯, দনিন োনরয  (অং-৩) এ জক এভ আক্তোয জোতন, 

োটমুদ্রোিনযক কোভ ন

এনগ্রকোরচোয উইং

৮ ৮ োড ড নং-৩৯, দনিন োনরয  (অং-৪) নপউর ফোোয বুজ, নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযোঃ অনপ, 

জগোোইনঘোট, নতরট

জজোন নং ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ োড ড নং-১০, োড ড নং-১০(অং) কতণ ডরোট,ননডএ 

আফোনক এরোকো, নতন মুনসুযোফোদ, 

োতয োো, উত্তয োোতনর  

সঁোইোো

অনু জচৎধুযী,  নডই, এনএইচনড উতজরো নযোঃ অনপ, দয 

নতরট

২ ২ োড ড নং-১০ উত্তয কোট্টরী জভোোঃ আনজজুয যভোন, 

কনপউটোয অোতযটয

ন্যোনোর একোউনন্টং উইং

৩ ৩ োড ড নং-১১, সঁোইোো (অং),নিভ নোনযোফোদ জভোোঃ োীনুর আরভ, কযোনোয ন্যোনোর একোউনন্টং উইং

৪ ৪ োড ড নং-১১ দনিন কোট্টরী(অং-১) জভোোঃ নুরুর হুদো, কনপউটোয 

মুদ্রোিনযক

এনগ্রকোরচোয উইং

৫ ৫ োড ড নং-১১ দনিন কোট্টরী(অং-২) জভোোঃ ভোমুন নভো,  নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযোঃ অনপ, 

দনিণ সুযভো, নতরট

৬ ৬ োড ড নং-১২ দনিন োোতনর (অং-১) জভোোঃ একযোমুর কোতদয, জজ এ এ জভতরো থোনো নযংখ্যোন 

অনপ, োোতরী, চট্টগ্রোভ

01920-240119

৭ ৭ োড ড নং-১২ সঁোইোো (অং) শ্যোভর সূ্েধয,  নডই, এনএইচনড উতজরো নযোঃ অনপ, 

ভোনীনগয, নতরট

৮ ৮ োড ড নং-১২,  নিভ নোনযোফোদ, (অং-১  ২) অনভত োরদোয, ডোটো এনি 

অোতযটয

জভতরো থোনো নযংখ্যোন 

অনপ, োোতরী, চট্টগ্রোভ

01671-925828

জজোন নং ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ োড ড নং-১১ 

অং

দ: কোট্টরী অং বুয আভদ,  নডই, এনএইচনড উতজরো নযোঃ অনপ, 

জগোরোগঞ্জ, নতরট

(৩) থোনোোঃ োোতরী

ে. নং শুভোনয এরোকো জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)

জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ ম োবোিআল নম্বর

(৪) থোনোোঃ োনরয

ে. নং শুভোনয এরোকো জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)

জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ ম োবোিআল নম্বর

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

২ ২ োড ড নং-২৪ 

অং

জভোোঃতভোখতরসুয যভোন ব ুঁইো, 

টিএ

জভতরো থোনো নযংখ্যোন 

অনপ, োনরয, চট্টগ্রোভ

01622-786925

৩ ৩ োড ড নং-২৫  োনরয োউনজং এতস্টট,ভধ্য যোভপুয আফদুর জভোকোযযভ, ডোটো এনি 

অোতযটয

জভতরো থোনো নযংখ্যোন 

অনপ, োনরয, চট্টগ্রোভ

01818-755852

৪ ৪ োড ড নং-২৫ পূফ ড যোভপুয,নিভ যোভপুয  বুজফোগ জভোোঃ নূরুর আনভন,  নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযোঃ অনপ, 

জপঞ্চুগঞ্জ, নতরট

৫ ৫ োড ড নং-২৬ আব্বো োো ,আচোর্য্ড োো, জচৎধুযী  োো, 

 এ এ আনজজ োো,  আটি ডরোনয 

,নএনড জগোডোউন ,পৄর জচৎধুযী  োো , 

জগোোরনচো  োো,ভইন্যো  োো  জভোল্লো 

কোজী নজরুর ইরোভ, এআই ন্যোনোর একোউনন্টং উইং

৬ ৬ োড ড নং-২৬ নতন োো ,সুন্দযী োো,ননোজ োো 

,উত্তয োনরয নফ ব্লক,াঁচঘয োো

মুক্তোনদয জোতন মুক্তো,  নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযোঃ অনপ, 

তজন্তোপুয, নতরট

জজোন নং ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ োড ড নং-২৩ জভোোঃ আফদু ীদ, ইনএ কনপউটোয উইং

২ ২ োড ড নং-২৪, োজী োো  আকোযোফোদ, চোনযো, জভোোেদ এযোদ উল্যো, এ এ জজরো নযংখ্যোন অনপ, 

চট্টগ্রোভ

01711-136380

৩ ৩ োড ড নং-২৪ ,নভস্ত্রীোো ,মুহুযীোো 

,জভোল্লোোো,মুনসুযোফোদ,জভৎরফীোো

জমোফোতয আতভদ,  নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযোঃ অনপ, 

ধভ ডোো, সুনোভগঞ্জ

৪ ৪ োড ড নং-২৪ োনোরো োো  দোনো 

োো,জফোযীোো

জভোোঃ দুরোর নভো, এ আই ইন্ডোনি এন্ড জরফোয উইং

৫ ৫ োড ড নং-২৭ আফীদোয োো, জফোযীোো জভোোঃ জনয-উর-আরভ,  নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযোঃ অনপ, 

ছোতক, সুনোভগঞ্জ

৬ ৬ োড ড নং- ২৭ ফহুতরো কতরোনী,ফোংরোতদ ব্ংক 

কতরোনী,জছোটপুর োো,

নফকো চন্দ্র দো,  নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযোঃ অনপ, 

নদযোই, সুনোভগঞ্জ

৭ ৭ োড ড নং-২৭ ননডএ, ননজএ কতরোনী,জোনোরী ব্ংক 

কতরোনী

জভোোঃ ো জোোন, অনপ কোযী 

কোভ কনপউটোয মুদ্রোিনযক

নফবোগী নযংখ্যোন অনপ, 

চট্টগ্রোভ

01856-511794

৮ ৮ োড ড নং-২৮  দনিন আগ্রোফোদ,দনিন োঠোনটুরী োন চন্দ্র যকোয,  নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযোঃ অনপ, োল্লো, 

সুনোভগঞ্জ

৯ ৯ োড ড নং-২৮ নিভ জভোগরটুরী  ভোদোযফোী,পূফ ড 

জগোোইরডোঙ্গো

নফশ্বনজৎ জদ,  নডই, এনএইচনড উতজরো নযোঃ অনপ, দয, 

সুনোভগঞ্জ

১০ ১০ োড ড নং-২৯ ফোদোভতরী, দনিন ভোদোযফোী,ভোনঝযঘোট 

জযোড

জভোোঃ োভীভ কোভোর, প্রুপনযডোয এপএএন্ড এভআইএ

১১ ১১ োড ড নং-২৯ নিভ ভোদোয ফোী (োট ড) রুক তোমেকদোয,  নডই, 

এনএইচনড

জজরো নযোঃ অনপ, সুনোভগঞ্জ

১২ ১২ োড ড নং-৩০  ফোস্তুোযো কতরোনী,দোতযোগো োট, দনিণ 

ভোনঝযঘোট ,দনিণ নোরো োো ,জজতর 

োো, কোভোর জগইড

রুক চন্দ্র দো, নডই, এনএইচনড জজরো নযোঃ অনপ, সুনোভগঞ্জ

১৩ ১৩ োড ড নং-৩০  োজী নছু ভোল্ম জরইন,জযরত জস্টন 

কতরোনী,জস্টন্ড জযোড,জস্টন্ড জযোড ভোইজোো 

,দযঘোট উত্তয ভোনঝযঘোট , উত্তয নোরো 

োো

যনন জদ, ডোটো এনি অোতযটয জভতরো থোনো নযংখ্যোন 

অনপ,ডফরমুনযং

01819-358637

১৪ ১৪ োড ড নং-৩৬ জগোোইরডোঙ্গো জনোফ মুনীয আভদ, এআই ইন্ডোনি এন্ড জরফোয উইং

১৫ ১৫ োড ড নং-৩৬ নিভ ননভতরো  পূফ ড  ননভতরো প্রদী দো,  নডই, এনএইচনড জজরো নযোঃ অনপ, সুনোভগঞ্জ

ে. নং শুভোনয এরোকো জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)

জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ ম োবোিআল নম্বর

(৫) থোনোোঃ ডফরমুনযং

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

জজোন নং ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ োড ড নং-৪০, উত্তয ততঙ্গো ( অং-১/৪) আইনযন আক্তোয, ডোটো এনি 

অোতযটয

জভতরো থোনো নযংখ্যোন 

অনপ,ততঙ্গো, চট্টগ্রোভ

01859-207301

২ ২        োড ড নং-

৪০

উত্তয ততঙ্গো অং-২/৪ আতযনপন আতভদ আর ভোমুদ,  

নডই, এনএইচনড

উতজরো নযোঃ অনপ, 

বোমেকো, ভভননং

৩ ৩ োড ড নং-৪০ উত্তয ততঙ্গো অং-৩/৪
জভোোঃ নরটন জোতন,  নডই, এনএইচনডউতজরো নযোঃ অনপ, ফোভনো, ফযগুনো

৪ ৪ োড ড নং-৪০ উত্তয ততঙ্গো অং-৪/৪ জভোোঃ যোভীমুয যভোন,  নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযোঃ অনপ, 

মুক্তোগোছো, ভভননং

৫ ৫ োড ড নং-৪১ দনিন ততঙ্গো অং-১ জভোোঃ এনোমুর ক, ইনএ কনপউটোয উইং

৬ ৬ োড ড নং-৪১,  দনিন ততঙ্গো অং-২ জভোোেদ ভোসুদ,  নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযোঃ অনপ, 

তোযোকোন্দো, ভভননং

জজোন নং ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ োড ড নং-১ োড ড নং-১ জভোোঃ জরোকভোন জোতন, অনপ 

কোযী কোভ ন

এপএএন্ড এভআইএ

২ ২ োড ড নং-২ ফোংরো ফোজোয,জোরোরোফোদ নল্প এরোকো নরটন চন্দ্র নফশ্বো,  নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযোঃ অনপ, দয, 

জভৎরবীফোজোয

৩ ৩ োড ড নং- ২ জোরোরোফোদ যোজীফ চন্দ্র োর,  নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযোঃ অনপ, 

কভরগঞ্জ, জভৎরবীফোজোয

৪ ৪ োড ড নং-২ অঞ্জন কুভোয চন্দ,  নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযোঃ অনপ, 

শ্রীভঙ্গর, জভৎরবীফোজোয

৫ ৫ োড ড নং-২ নোনযোফোদ এফং নংনি কতরোনী  আনজজ 

কতরোনী, োীননগয

জভোোঃ ইকফোর জোতন, জুননয 

অোতযটয

এপএএন্ড এভআইএ

৬ ৬ োড ড নং-২ জয ো কতরোনী,কযোন্টনম্যোন্ট োট ড জভোোঃ যভত উল্লো মুন্পী, নডই জভতরো থোনো নযংখ্যোন 

অনপ, ফোতোজীদ জফোস্তোভী

01814-082375

৭ ৭ োড ড নং-২, ফোংরো ফোজোয জভোোেদ জদতরোোয জোতন,  

নডই, এনএইচনড

উতজরো নযোঃ অনপ, 

ফতরখো, জভৎরবীফোজোয

৮ ৮ োড ড নং-৩ , আনভন নগয, ফক্তপুয, জবোরোগঞ্জ, 

ফোকসুনগয, পনকযোফোদ, োতঘয, োজী 

োো,োনজযপুর,োনভদপুয,নযপুয,জোোনপু

য

চন কোনন্ত ধয,  নডই, এনএইচনড উতজরো নযোঃ অনপ, 

যোজনগয, জভৎরবীফোজোয

৯ ৯ োড ড নং-৩ কোভযোফোদ, খন্দকোযফোদ, নভোনগয, 

নভযপুয ,কযোন্টনম্যোন্ট (অং-১), 

মুযোদনগয,জননীনগয নোথপুয

মুক্তো আক্তোয, জজএএ জভতরো থোনো নযংখ্যোন 

অনপ, ফোতোজীদ জফোস্তোভী

01816-280232

১০ ১০ োড ড নং-৩ নোনজযোফোদ,োঠোনপুয 

ননজোনভোভজো,োতরনগয,োভোদপুয, 

ীদনগয,জোনোপুয ,োতজনদো)

যোজীফ োর, এ এ জজরো নযংখ্যোন অনপ, 

চট্টগ্রোভ

01860-699519

শুভোনয এরোকো জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)

জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ ম োবোিআল নম্বর

(৬) থোনোোঃ ততঙ্গো

ে. নং শুভোনয এরোকো জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)

জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ ম োবোিআল নম্বর

(৭) থোনোোঃ ফোতোজীদ জফোস্তোভী

ে. নং

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

জজোন নং ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ োড ড নং-১৭  নিভ ফোকনরো (অং-১ এয-১/২) জভোোঃ ভোসুভ নফল্লযো, পতটোকন 

অোতযটয

এফএএন্ড এ িঅিআএস 

(িঅরডিডি)
২ ২ োড ড নং-১৭ নিভ ফোকনরো (অং-১ এয-২/২) জভোোঃ আবুফকয ননদ্দক,  নডই, 

এনএইচনড

িঈিজেলো িডরিঃ িডফস, 

ম ৌরীপুর,  য় নডসিংহ

৩ ৩ োড ড নং-১৭ নিভ ফোকনরো(অং-২)- জভোোঃ নদুর ইরোভ,  নডই, 

এনএইচনড

িঈিজেলো িডরিঃ িডফস, 

িইশ্বর ঞ্জ,  য় নডসিংহ

৪ ৪ োড ড নং-১৭ নিভ ফোকনরো (অং-১নফ) ঐনন্দ্ররো জঘোল, ডোটো এনি অোতযটয ম জরো থোনো 

িডরসিংখ্যোনিডফস, বোকডলয়ো, 

চট্টগ্রো 

1682713858

৫ ৫ োড ড নং-১৮ পূফ ড ফোকনরো (অং-১) এয ১/৩ োীন আরভ,  নডই, এনএইচনড িঈিজেলো িডরিঃ িডফস, 

হোলুয়োঘোট,  য় নডসিংহ

৬ ৬ োড ড নং-১৮ পূফ ড ফোকনরো (অং-১)এয ২/৩ জভোোঃ কোভোর জোতন, অনপ 

কোযী কোভ ন টি

এফএ এন্ড এ িঅিআএস

৭ ৭ োড ড নং-১৮ পূফ ড ফোকনরো (অং-১)এয ৩/৩ এফং পূফ ড 

ফোকনরো (অং-২)

োতদুর ইরোভ,  নডই, 

এনএইচনড

মেলো িডরসিংখ্যোন িডফস, 

 য় নডসিংহ

৮ ৮ োড ড নং-১৯ জফৎফোজোয এরোকো জভোোঃ আনযপ ভনউনদ্দন বইো, 

কনপউটোয অোতযটয

মিজ োগ্রোফী এন্ড মহলথ িঈিআিং

৯ ৯ োড ড নং-১৯ চযচোকতোই জভোোঃ ছোতদক আরী, নডই, 

এনএইচনড

িঈিজেলো িডরিঃ িডফস, 

ডিনোিআ োতী, মেরপুর

১০ ১০ োড ড নং-১৯  নভোখোননগয (অং-১)  পূফ ড 

ফোকনরো(অং-১২)

জভোোঃ োজোোন, কনপউটোয 

মুদ্রোিনযক

মিজ োগ্রোফী এন্ড মহলথ িঈিআিং

১১ ১১ োড ড নং-১৯ নভোখোননগয (অং-২) আনভনুর ক,নডই, এনএইচনড িঈিজেলো িডরিঃ িডফস, 

নোডলতোবোড়ী, মেরপুর

১২ ১২ োড ড নং-

৩৫(ফোকনরো 

অং)

চোকতোই  দনিণ ফোকনরো জভোোঃ যনপক উল্লযো, এআই কডিিঈটোর িঈিআিং

জজোন নং ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ োড ড নং-১৫ ফোগভননযোভ (অং-১) জভোোঃ োরুন অয যীদ, অনপ 

কোযী

জডতভোগ্রোপী এন্ড জরথ উইং

২ ২ োড ড নং-১৫ ফোগভননযোভ (অং-২) জভোোঃ নদুর ইরোভ, নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযোঃ অনপ, 

নচরভোযী, কুনগ্রোভ

৩ ৩ োড ড নং-১৫ োড ড নং-১৫ পূফ ড নোনযোফোদ  

তরোগ্রোউন্ড

আব্দুর আউোর, নডই, এনএইচনড উতজরো নযোঃ অনপ, 

ফোহুফর, নফগঞ্জ

৪ ৪ োড ড নং-১৬ চকফোজোয,জনগয সুরতোন ভোমুদ, টিএ জভতরো থোনো নযংখ্যোন 

অনপ,জকোততোোরী, চট্টগ্রোভ

01796-198898

৫ ৫ োড ড নং-১৬ চন্দনপুযো,কোোতগোরো নিোথ ড দো, নডই, এনএইচনড উতজরো নযোঃ অনপ, 

রোখোই, নফগঞ্জ,

(৮)থোনোোঃ ফোকনরো

ে. নং শুভোনয এরোকো জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)

জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ ম োবোিআল নম্বর

(৯) থোনোোঃ জকোততোোরী

ে. নং শুভোনয এরোকো জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)

জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ ম োবোিআল নম্বর

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৬ ৬ োড ড নং-২০ স্বন চন্দ্র জঘোল, নডই, এনএইচনড উতজরো নযোঃ অনপ, 

আজনভযীগঞ্জ, নফগঞ্জ

৭ ৭ োড ড নং-২১ জোভোরখোন (অং-১) যোজশ্রী ভজুভদোয, ডোটো এনি 

অোতযটয

জভতরো থোনো নযংখ্যোন 

অনপ, জকোততোোরী, চট্টগ্রোভ

01720-845474

৮ ৮ োড ড নং-২১ জোভোরখোন

(অং-২)  যভতগঞ্জ

ভধুনরভো জভৎ দত্ত, এআই উতজরো নযংখ্যোন অনপ 

,জফোোর খোরী

01716-882358

৯ ৯ োড ড নং-২২ এনোততফোজোয(অং-১) ফোফমে দো, ডোটো এনি অোতযটয জভতরো থোনো নযংখ্যোন 

অনপ, কণ ডপৄরী, চট্টগ্রোভ

01815-075494

১০ ১০ োড ড নং-২২ এনোততফোজোয (অং-২) নোনদ জোতন খাঁন, নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযোঃ অনপ, 

চুনোরুঘোট, নফগঞ্জ

১১ ১১ োড ড নং-৩১ জভো. নজরোর োনোত, নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযংখ্যোন অনপ 

,জদৎরতপুয, কুনষ্টো

১২ ১২ োড ড নং-৩২  

ডোড ৩৫ 

(জকোততোোরী 

প্রদী চন্দ্র দো, নডই, এনএইচনড উতজরো নযোঃ অনপ, 

নফীগঞ্জ, নফগঞ্জ

১৩ ১৩ োড ড নং-৩৩ নুয জভোোেদ (১), নডইন জন্পো উইং

১৪ ১৪ োড ড নং-৩৪ োথযঘোটো (অং-১) োভছুর ইরোভ, নডই, এনএইচনড জজরো নযোঃ অনপ, নফগঞ্জ

১৫ ১৫ োড ড নং-৩৪ োথযঘোটো (অং-২) জভোোঃ ভোপৄজুয যভোন, নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযোঃ অনপ, 

নরনছটি, ঝোরকোঠি

জজোন নং ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ োড ড-০৪ উত্তয চোন্দগাঁ জচৎোঃ োো  ভতয োো 

োট ড ২

জভোোঃ এনোমুর ক, টিএ জভতরো থোনো নযংখ্যোন 

অনপ, চোন্দগাঁ, চট্টগ্রোভ

01717-758940

২ ২ োড ড-০৪ দনিন চোন্দগাঁ কোনজয জদো-০১ আবু োননপো, নডই, এনএইচনড িঈিজেলো িডরিঃ িডফস, 

নকলো, মেরপুর

৩ ৩ োড ড-০৪ ভতয োো-োট ড ১-২/১ জভোোঃ ভয পোরুক, কনপউটোয 

অোতযটয

িআন্ডোডি এন্ড মলবোর িঈিআিং

৪ ৪ োড ড-০৪ ভতয োো-োট ড ১-২/২ জভোোঃ রুকুনুজ্জোভোন, নডই, 

এনএইচনড

িঈিজেলো িডরিঃ িডফস, সদর, 

মেরপুর

৫ ৫ োড ড-০৫ চয জভোযো,চয যোঙ্গোভোটিো জভোোঃ োখোোত জোতন, অনপ 

কোযী

িআন্ডোডি এন্ড মলবোর িঈিআিং

৬ ৬ োড ড-০৫ দনিন জভোযো, উত্তয জভোযো োনফ আতভদ পনকয, নডই, 

এনএইচনড

িঈিজেলো িডরিঃ িডফস, 

শ্রীবরদী, মেরপুর

৭ ৭ োড ড-০৫ নিভ জভোযো,পূফ ড জভোযো জভোোঃ কোভোর উনদ্দন, নডইন কডিিঈটোর িঈিআিং

৮ ৮ োড ড-০৬ নিভ ফোকনরো (অং) জভোোঃ নদপু যোোন মেলো িডরিঃ িডফস, মেরপুর

৯ ৯ োড ড-০৬ পূফ ড জলোরয-০১/০২ জভোোেদ ভনজুয আরভ, ডোটো 

এনন্ট অোতযটয

ম জরো থোনো িডরসিংখ্যোন 

িডফস, চোন্দ াঁও, চট্টগ্রো 

01840-010693

১০ ১০ োড ড-০৬ পূফ ড জলোরয-০২/০২ জভোোঃ আব্দূর কোনদয খোন, নডই, 

এনএইচনড

িঈিজেলো িডরিঃ িডফস, সদর, 

 োগুরো

(১০) থোনোোঃ চোন্দগাঁ

ে. নং শুভোনয এরোকো জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)

জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ ম োবোিআল নম্বর

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

জজোন নং ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ োড ড নং-৮  খুরী আফোনক এরোকো,(খুরী 

থোনো),খুরী নর এরোকো,খুরী খোভোয 

ফোন,নরতটকননকযোর তরোতনর

জুঁইরী ফসো, ডোটো এনন্ট অোতযটয জভতরো থোনো নযংখ্যোন 

অনপ, খুরী, চট্টগ্রোভ

01820-317072

২ ২ োড ড নং-৮, জোনকয জোতন জযোড আর ইভযোন, নডই, এনএইচনড উতজরো নযোঃ অনপ, দয, 

জোভোরপুয

৩ ৩ োড ড নং-৯ নিভ নপতযোজো কতরোনী,ঈগরস্টোয, 

জটক্সটোইর নভর  তকফল্যধোভ,আফদুর 

আরী নগয

জভোোঃ আফদুর ফোততন, ইনুভোতযটয এপএএন্ড এভআইএ

৪ ৪ োড ড নং-৯ ীদতরইন(োঞ্জোফ জরইন),পতজতরক আব্দুল্লো আর ভোমুন, নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযোঃ অনপ, 

ইরোভপুয, জোভোরপুয

৫ ৫ োড ড নং-৯ পূফ ড নপতযোজো কতরোনী জভোোেোদ পখরুর োোন, নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযোঃ অনপ, 

জদোনগঞ্জ, জোভোরপুয

৬ ৬ োড ড নং-১৩  এতক্সন কতরোনী, আভফোগোন, দনিণ 

খুরী,ঝোউতরো,জোরোরোফোদ োউনজং

জভোোঃ ভননয জোতন, নডনড এনগ্রকোরচোয উইং

৭ ৭ োড ড নং-১৩  ভোস্টোয জরইন,জযরত, জজোন,ননউ, 

ঝোউতরো, নডতজর কতরোনী,যদোয নগয,

আরোউনদ্দন, নডই, এনএইচনড উতজরো নযোঃ অনপ, 

নযলোফোী, জোভোরপুয

৮ ৮ োড ড নং-১৩  টিতকট নপ্রনন্টং জপ্র, টোইগোযো  

োযতর কতরোনী,জগুনফোগোন

জভো:োোনুনদ্দন আতভদ, 

এ .আই

ইউ.এ., ীতোকুন্ড, চট্টগ্রোভ 01715-829379

৯ ৯ োড ড নং-১৪ ফোঘতঘোনো(অং) ফোতর আভোন োউনজং 

জোোইটি, চাঁনভোনয জযোড, কুসুভফোগ 

আফোনক এরোকো,ভোনরোো,.োইতরতবর 

জযোড

জখ পনযদ, নডই, এনএইচনড উতজরো নযোঃ অনপ, 

ভোদোযগঞ্জ, জোভোরপুয

১০ ১০ োড ড নং-১৪ ভনতঝন ডো, পুনর রোইন+ জভ,জোো 

কতরোনী,পূফ ড োইতরতবর জযোড

জভোোঃ নুয জোতন, ইনুভোতযটয এনগ্রকোরচোয উইং

১১ ১১ োড ড নং-১৪ জযরত কতরোনী(টোইগোযো),ন.ডোনব্লউ. 

নড কতরোনী,োতকোননো কতরোনী,ো গযীফ 

উল্লো োউনজংতোোইটি,টোইগোযো,সূচনো 

ো/জো,ীদ কতরোনী,তরো পুকুয 

োো,বৄোতী কতরোনী

যোতদুর ইরোভ, নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযোঃ অনপ, 

ফকীগঞ্জ, জোভোরপুয

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ রনদো
জভোোঃ নদদোরুর আরভ,  উকোযী 

কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

যোউজোন
০১৮১৯-৫৩৫৪৯৭

২ ২ ডোবুো
তকত ফসো,  উকোযী কৃনল 

অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

যোউজোন
০১৭১১-৭১৫৯২৩

৩ ৩
নচকদোইয , 

জনোোনমপুয

জভোোঃ নোনজভ উনদ্দন,  উকোযী 

কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

যোউজোন
০১৮১৭-০৮২৩০৭

(১২) উতজরো : যোউজোন - (জজোন ংখ্যো-১৫)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

(১১) থোনোোঃ খুরী

ে. নং শুভোনয এরোকো জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)

জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ ম োবোিআল নম্বর

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৪ ৪ গনযো,নফনোজুনয
অনুভ ফসো,  উকোযী কৃনল 

অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

যোউজোন
০১৮৭৬-৬৪৬৮৯৪

৫ ৫ যোউজোন
নবু ংকয জদ,  উকোযী কৃনল 

অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

যোউজোন
০১৭১৯-১৪৫৭৫৬

৬ ৬ কদরপুয
নকু কুভোয ফসো,  উকোযী 

কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

যোউজোন
01813-670631

৭ ৭ পূফ ড জগোজযো
নঞ্জফ কুভোয সুীর,  উকোযী 

কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

যোউজোন
০১৮১৪-৪৭৮০৪৫

৮ ৮ নিভ জগোজযো
জভোোঃ আবু তোতয,  উকোযী 

কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

যোউজোন
০১৮১৭-২৪৯০৪০

৯ ৯ উযনকযচয
ঞ্জ কুভোয চন্দ্র,  উকোযী 

কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

যোউজোন
০১৮১২-৭৫৪৩৪৩

১০ ১০ জনোোোো
জভোোঃ ভনজবুয যভোন খাঁন, 

উতজরো ভফো অনপোয

উতজরো ভফো অনপ, 

যোউজোন
০১৮৩৩-৪৮৪৬৭০

১১ ১১ ফোতগোোন ভয যঞ্জন নোথ, সুোযবোইজোয
উতজরো মৄফ উন্নন অনপ, 

যোউজোন
০১৮১৬-৯০৬২৯৫

১২ ১২ োোতরী
 জভোোঃ আননছুয যভোন, 

সুোযবোইজোয

উতজরো মৄফ উন্নন অনপ, 

যোউজোন
০১৮১৬-৮৫৫৭৩৮

১৩ ১৩

যোউজোন 

জৎযবো োড ড 

নং-১-৪

আোেদ ো,  উকোযী কৃনল 

অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

যোউজোন
০১৮১৯-০৩৪৮৮০

১৪ ১৪

যোউজোন 

জৎযবো োড ড 

নং-৫-৭

জভো:ীদ উরস্দো, জজ.এ.এ ইউ.এ. যোউজোন, চট্টগ্রোভ 01814-984970

১৫ ১৫

যোউজোন 

জৎযবো োড ড 

নং-৮,৯

 জদফোীল ভ ডো, নড ই  ইউ.এ., যোউজোন, চট্টগ্রোভ 01815-683030

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ ফোগোন ফোজোয-০১ জঙ্গর দাঁতভোযো,যোভগ জভৎজো
তনরভ ফোোয, উ-োঃ কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল ম্প্রোযন 

অনপ
০১৮১৪৭৯২০০০

২ ২ ফোগোন ফোজোয-০২
যোভগ ীতোকূন্ড নয.প.,রট ৯৮ আঁধোয 

ভোননক জভৎজো

জভোোঃ োরুন- অয-যনদ, উ-োঃ 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল ম্প্রোযন 

অনপ
01727-946539

৩ ৩ দাঁতভোযো-০১
 দাঁতভোযো, যোভগ ীতোকুন্ডু নযজোব ড পতযষ্ট 

(অং)

জভোোঃ োভছুনদ্দন, জেনডট 

সুোযবোইজোয
উতজরো মৄফ উন্নন অনপ 01815-202550

৪ ৪ দাঁতভোযো-০২
জভৎজো-যোভগ ীতোকূন্ড নয.প.,রট ০৫ 

দাঁতভোযো,জোনোইযনখর
সুব্রত গুপ্ত, উ-োঃ কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল ম্প্রোযন 

অনপ
০১৮১২৮০৯৮৩৪

৫ ৫ নোযোণোট-০১ চাঁদপুয, োোননো, ইনদরপুয জুতর জদফ, নডই উতজরো নযংখ্যোন অনপ 01812-027423

৬ ৬ নোযোণোট-০২

জভৎজো- ফদুযনখর, জুজতখোরো, রট ৪৪ 

জনচুন চো ফোগোন, নরখোনো,রট ১৭ 

ইদুরপুয, যোভগ ীতোকূন্ড নয.প., 

তরকূো, উত্তয সুন্দযপুয

জতৎনপকুর ইরোভ, নযফোয 

নযকল্পনো নযদ ডক

উতজরো নযফোয নযকল্পনো  

অনপ
01812-013534

৭ ৭ বৄজপুয নফনজত ফসো, নপল্ড অগ ডোনোইজোয উতজরো ল্লী উন্নন   অনপ 01836-256507

৮ ৮ োরুোরছন
যতফর কুভোয ধয, উ-োঃ কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল ম্প্রোযন 

অনপ
01822-854449

(১৩) উতজরো : পটিকছন - (জজোন ংখ্যো-২৩)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৯ ৯ োইন্দং
জভোোঃ আজভ উনদ্দন, নযফোয 

নযকল্পনো নযদ ডক

উতজরো নযফোয নযকল্পনো  

অনপ
০১৮১৭৩৫০৩৫০

১০ ১০ কোঞ্চননগয -----
আকযোভ জোতন, উোঃ 

একোতডনভক সুযবোইজোয
উোঃ ভোধ্যনভক নিো অনপ 01712-697335

১১ ১১

পটিকছন 

জৎযবো-০১   

(োড ডোঃ ০১-০৪)

----- যোজীফ কুভোয দত্ত, জজএএ উোঃ নযংখ্যোন অনপ 01814-260175

১২ ১২

পটিকছন 

জৎযবো-০২ 

(োড ডোঃ ০৫-০৯)

জনোফ জনয উনদ্দন ব ুঁইো, 

কোযী ল্লী উন্নন কভ ডকতডো
উতজরো ল্লী উন্নন অনপ 01725-034249

১৩ ১৩ সুন্দযপুয
জভোোঃ জরোকভোন জোতন, উ-োঃ 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল ম্প্রোযন 

অনপ
01815-627077

১৪ ১৪ সুোনফর
জফরোর উনদ্দন, উ-োঃ কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল ম্প্রোযন 

অনপ
01818-697863

১৫ ১৫
নোনজযোট 

জৎযবো-০১
দোঃ ধুযভং

আরী নূয নভোজী, উোঃ প্রকল্প 

কভ ডকতডো (জী)
উোঃ ল্লী উন্নন অনপ 01818-464638

১৬ ১৬
নোনজযোট 

জৎযবো-০২
জদৎরতপুয, পূফ ড ধুযভং, পূফ ড পযোদোফোদ

ফন নফকো দত্ত, োঃ উোঃ 

নযফোয নযকল্পনো কভ ডকতডো

উতজরো নযফোয নযকল্পনো  

অনপ
01814-331348

১৭ ১৭
নোনজযোট 

জৎযবো-০৩
সুোনফর, পূফ ড ভন্দোনকনন

যীতত যো, নযফোয নযকল্পনো 

নযদ ডক

উতজরো নযফোয নযকল্পনো  

অনপ
01815-604703

১৮ ১৮ জররোং
োরুন-অয-যীদ, নযফোয 

নযকল্পনো নযদ ডক

উতজরো নযফোয নযকল্পনো  

অনপ
01825-277322

১৯ ১৯ নোনুপুয
জভোোঃ আব্দুর োন্নোন আরভ, 

উতজরো মৄফ উন্নন কভ ডকতডো
উতজরো ম্ৄফ উন্নন  অনপ 01709-330528

২০ ২০
জযোোংনগনয  

ফক্তপুয

নদফোকয জদ, উ-োঃ কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল ম্প্রোযন 

অনপ
০১৮১৫৫৭৭২৭৯

২১ ২১
জোপতনগয  

আফদুল্লোপুয

জর কোনন্ত আচোর্য্ড, উ-োঃ 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল ম্প্রোযন 

অনপ
01811-892585

২২ ২২ ধভ ডপুয
মুোেদ জোপয, উ-োঃ কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল ম্প্রোযন 

অনপ
০১৮১৪৭৭০৯৭২

২৩ ২৩ নভনতযোট
জখোযতদুর আরভ তোমেকদোয, উ-

োঃ কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল ম্প্রোযন 

অনপ
01819-615356

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১

ফাঁখোরী 

জৎযবো 

োড ডনং ১-৫

যনদ আেদ, জজ এ এ 

(অফযপ্রোপ্ত)
ইউ.এ., ফাঁখোরী, চট্টগ্রোভ 01812-022128

২ ২

ফাঁখোরী 

জৎযবো 

োড ডনং ৬-৯

জভো: ভোবুবুয যভোন, জজ এ এ ইউ.এ. ,ফাঁখোরী, চট্টগ্রোভ 01722-621130

৩ ৩ ফোোযছো ভনণয উনদ্দন জচৎধুযী, নযদ ডক
নযফোয নযকল্পনো অনপ, 

ফাঁখোরী
০১৮১৮-০৫৯০২৭

৪ ৪
তফরছন  

কোথোনযো

জভোোঃ ো জোোন ব ুঁঞো, নোফ 

যিক
নজ,নফআযনডনফ 01714-438660

৫ ৫ চোম্বর অং-১ নিভ চোম্বর,জঙ্গর চোম্বর জভৎজো
জভোোঃ আফদুর মুনফন, নপল্ড 

সুোযবোইজোয

একটিফোন একটি খোভোয 

প্রকল্প, ফাঁখোরী।
০১৮১৮-২১৬৩১০

(১৪) উতজরো : ফাঁখোরী - (জজোন ংখ্যো-১৯)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৬ ৬ চোম্বর অং-২ পূফ চ ডোম্বর জভৎজো নোফ উনদ্দন তোমেকদোয, প্রনিক
উতজরো ভনরো নফলক 

কভ ডকতডোয কম ডোর, ফোশঁখোরী
০১৭৩৫-৮০৯৯০২

৭ ৭ ছনুো ছযোয আরভ, নযদ ডক
নযফোয নযকল্পনো অনপ, 

ফাঁখোরী
০১৮১৩-৫৯৪২৬৩

৮ ৮ গন্ডোভোযো জনভ উনদ্দন োটোযী, নযদ ডক
নযফোয নযকল্পনো অনপ, 

ফাঁখোরী
01860-007957

৯ ৯ কোরীপুয অং -১
গুনোগযী, জঙ্গর গুনোগযী, জঙ্গর কোরীপুয, 

জঙ্গর জকোকদন্ডী জভৎজো
জভো: আযপোদুর আজভ, নড ই  ইউ.এ., ফাঁখোরী, চট্টগ্রোভ 01832-059445

১০ ১০ কোরীপুয অং-২ কোরীপুয,োতরগ্রোভ জভৎজো
প্রতফোধ যঞ্জন োর, জজ এ এ 

(অফযপ্রোপ্ত)
ইউ.এ., ফাঁখোরী, চট্টগ্রোভ 01830-310562

১১ ১১ খোনখোনোফোদ োতদক জচৎধুযী, নযদ ডক
নযফোয নযকল্পনো অনপ, 

ফাঁখোরী
01832-830855

১২ ১২ পু ুঁইছী-০১
জঙ্গরনোতোো,জঙ্গর পু ুঁইছী,নোতোো 

জভৎজো

জভোোঃ ভোমুনুয যনদ, জেনডট 

সুোযবোইজোয

উতজরো মৄফ উন্নন অনপ, 

ফাঁখোরী
01812-686722

১৩ ১৩ পু ুঁইছী-০২ পু ুঁইছী জভৎজো
ভোন গনণ ননদ্দকী, উকোযী 

কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

ফাঁখোরী
01811-898462

১৪ ১৪ পুকুনযো
জভোোঃ ভয পোরুক, জুননয 

অনপোয(নোফ)
নফআযনডনফ, ফাঁখোরী 01818-555308

১৫ ১৫ োধনপুয
তন্তোল কুভোয দো, কোযী 

নিক

নোতযো খোতন আয জক 

ফোনরকো নফদ্যোর
০১৮১৪-৩২৩২১০

১৬ ১৬ জতখযখীর
ভনসুয আরভ, উকোযী কৃনল 

অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

ফাঁখোরী
01835-995212

১৭ ১৭ ীরকূ
জভোোঃ যনপকুর ইরোভ, নোফ 

যিক

উতজরো ভোধ্যনভক নিো 

অনপ, ফাঁখোরী
01815-636121

১৮ ১৮ যর
জোরীোঘোটো, জঙ্গরোইযোং,কোোযতঘোনো, 

োইযোং জভৎজো

জভোোঃ আরভঙ্গীয জোোইন, 

ইউননন উন্নন কভ ডকতডো

নফআযনডনফ অংনদনযত্বমুরক 

ল্লী উন্নন প্রকল্প।
01714-397313

১৯ ১৯ যর নভননজনযতরো,যর জভৎজো জভোোঃ ভোইনউনদ্দন, ভোঠ ংগঠক নজ,নফআযনডনফ ০১৭১৭-৮৫৫৪৫২

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ পযোদোফোদ
জভোোঃ জতৎনদুর ইরোভ, উ-

কোযী কৃনল কভ ডকতডো
কৃনল ম্প্রোযণ অনধদপ্তয 01812-370457

২ ২ ধরই-০১  (জভৎজো: এনোততপুয, নিভ ধরই (অং)
নোযোণ নফকো োো, উকোযী 

কৃনল কভ ডকতডো
কৃনল ম্প্রোযণ অনধদপ্তয 01816-802646

৩ ৩ ধরই-০২ ধরই-০২ (জভৎজো: নিভধরই (অং)
ভনউয যভোন, উকোযী কৃনল 

কভ ডকতডো
কৃনল ম্প্রোযণ অনধদপ্তয 01837-469479

৪ ৪ নভজডোপুয-০১
নভজডোপুয-০১ (জভৎজো: চোনযো, উত্তয 

োোতরী)

জভোোঃ জোভোরউদ্দীন, উ-কোযী 

কৃনল কভ ডকতডো
কৃনল ম্প্রোযণ অনধদপ্তয 01818-033336

৫ ৫ নভজডোপুয-০২  নভজডোপুয, োনভনগয
জভোোঃ োরুনুয যীদ, উ-কোযী 

কৃনল কভ ডকতডো
কৃনল ম্প্রোযণ অনধদপ্তয 01814-743698

৬ ৬

গুভোনভদ ডন, 

নোঙ্গর জভোো  

নচোতরী

নযন কুভোয জদফ, নড ই  ইউ.এ., োটোজোযী 01821-949214

৭ ৭
োটোজোযী 

জৎযবো -০১
পটিকো-১, গ্রোভ: পটিকো প্রফোর দত্ত, জজ এ এ ইউ.এ., োটোজোযী 01676-134949

(১৫) উতজরো : োটোজোযী - (জজোন ংখ্যো-১৯)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৮ ৮
োটোজোযী 

জৎযবো -০২

পটিকো-২, গ্রোভ: ভীতযযখীর, জভোোেদপুয, 

আরীপুয, ভধ্যোোতরী

জভোোঃ জোভোরউদ্দীন আতভদ, উ-

কোযী কৃনল কভ ডকতডো
কৃনল ম্প্রোযণ অনধদপ্তয 01816-358886

৯ ৯
োটোজোযী 

জৎযবো -০৩

 জদোন নগয, জঙ্গর ীরছন, জঙ্গর 

নভঠোছো, নভঠোছো, ীরছন

প্রতননজৎ বট্টোচোর্য্ড, উ-কোযী 

কৃনল কভ ডকতডো
কৃনল ম্প্রোযণ অনধদপ্তয 01814-392694

১০ ১০ জভখর
জযোতভন ফসো, উ-কোযী কৃনল 

কভ ডকতডো
কৃনল ম্প্রোযণ অনধদপ্তয 01826-306760

১১ ১১ গদুোযো
জখয কোনন্ত যকোয, উ-কোযী 

কৃনল কভ ডকতডো
কৃনল ম্প্রোযণ অনধদপ্তয 01815-917456

১২ ১২ উত্তযভোদো ডো
ননকো ফযণ দো, উ-কোযী 

কৃনল কভ ডকতডো
কৃনল ম্প্রোযণ অনধদপ্তয 01818-275716

১৩ ১৩ পততপুয-০১
জভৎজো: জজোফযো, ভোইজনট্ট, নভঠোছো 

(অং)

ভনীল োো,  উ-কোযী কৃনল 

কভ ডকতডো
কৃনল ম্প্রোযণ অনধদপ্তয 01811-931064

১৪ ১৪ পততপুয-০২
জভৎজো: জঙ্গর নিভনট্ট, নিভনট্ট , 

নভঠোনোরো

দীংকয ফসো, উ-কোযী কৃনল 

কভ ডকতডো
কৃনল ম্প্রোযণ অনধদপ্তয 01820-092233

১৫ ১৫ নচকনদন্ডী-০১ (জভৎজো: নচকনদন্ডী , গ্রোভ: নচকনদন্ডী)
নুরুর ইরোভ, উ-কোযী কৃনল 

কভ ডকতডো
কৃনল ম্প্রোযণ অনধদপ্তয 01849-374551

১৬ ১৬ নচকনদন্ডী-০২

 (জভৎজো: নচকনদন্ডী , গ্রোভ: উত্তয 

পততোফোদ, পততোফোদ) (জভৎজো: 

খন্দনকো, জনোরপুয)

নযন চন্দ্র োরোদোয, উ-

কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

োটোজোযী
01819-041979

১৭ ১৭ দনিণ ভোদো ডো
জভোোঃ খোতরদ োোন,  উ-কোযী 

কৃনল কভ ডকতডো
কৃনল ম্প্রোযণ অনধদপ্তয 01818-178372

১৮ ১৮ নকোযপুয
অপু জচৎধুযী, উ-কোযী কৃনল 

কভ ডকতডো
কৃনল ম্প্রোযণ অনধদপ্তয 07171-030095

১৯ ১৯ বুনিয
নজল্লুয যভোন, উ-কোযী কৃনল 

কভ ডকতডো
কৃনল ম্প্রোযণ অনধদপ্তয 01817-707093

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১

চন্দনোই 

জৎযবো (ডোড-

 ১  ৩-৬)

 জনোফ জভো: আরভগীয জোতন, 

জজ এ এ
ইউ.এ. চন্দনোই ০১৮৪৯-৫৪১৮৭৯

২ ২

চন্দনোই 

জৎযব (ডোড-

২  ৭-৯)

জনোফ সুতয চন্দ্র োর, নড ই  ইউ.এ., চন্দনোই ০১৮১৫-১৬৩৬৪৮

৩ ৩ তফরতরী জনোফ সুনীর চোকভো, এ.এ.এ.
উতজরো কৃনল অনপ, 

চন্দনোই
01867-998823

৪ ৪
ফযকর  

জজোোযো
জনোফ জভো: পযোদ, এ.এ.এ.

উতজরো কৃনল অনপ, 

চন্দনোই
০১৮২৮-০৯৯৫২৯

৫ ৫ ফযভো
জনোফ ফোদর কোনন্ত দো, কোযী 

নযদ ডক

উতজরো ভফো অনপ, 

চন্দনোই
০১৮১৮-৫৯০৩৪৫

৬ ৬ োনভপুয জনোফ রুোন জচৎধুযী, এ. এ.এ.
উতজরো কৃনল অনপ, 

চন্দনোই
০১৮৩৫-৮৮৩৯৯০

৭ ৭ কোঞ্চনোফোদ
জনোফ জভো: জোনকয জোতন, এ. 

এ. এ.

উতজরো কৃনল অনপ, 

চন্দনোই
০১৮৬৯-৪৫০৯৮৮

(১৬) উতজরো : চন্দনোই - (জজোন ংখ্যো-১১)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৮ ৮ োতফোনো জভোোেদ মুছো জজ এ এ (অফোঃ) ইউ.এ., চন্দনোই ০১৮১৮-৬২৫১৫৯

৯ ৯
জদোোজোযী (অং-

০১)

জনোফ মৃণোর কোনন্ত দো, 

এ.এ.এ.

উতজরো কৃনল অনপ, 

চন্দনোই
০১৮১৯-৮৩৭৭৭৯

১০ ১০
জদোোজোযী (অং-

০২)
জনোফ ননভ ডতরন্দু ধয, এ.এ.এ.

উতজরো কৃনল অনপ, 

চন্দনোই
০১৮২৪-৯৫৬৫৬৯

১১ ১১ জধোোছন
জভো: জোপয ছোতদক, নযফোয 

নযকল্পনো নযদ ডক

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ, চন্দনোই
০১৮৭৪-৪৩০৪৮০

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১

টিো জৎযবো-

১ (োড ড নং-১-

৫)

নন ফসো, কনপউটোয অোতযটয উতজরো তথ্য অনপ, টিো ০১৮১৮-৪১৬৪১৭

২ ২

টিো জৎযবো-

২ (োড ড নং-৬-

৯)

আব্দুর আর ভোমুন, জজ এ এ ইউ.এ. , টিো 01828-725470

৩ ৩
োইদগাঁ 

ইউননন
নুয জোতন, ন এভ ইউ.এ. , টিো 01830-309950

৪ ৪
জকনরয 

ইউননন

খোতয আভদ,উকোযী কৃনল 

অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ, টিো ০১৮১৭-৭৮৩২৫৯

৫ ৫

ধরঘোট  

জঙ্গরখোইন 

ইউননন

জভোস্তোনপজুয যভোন, উকোযী 

কৃনল অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ, টিো ০১৮১৯-৯৩১৭০১

৬ ৬ কচুোই ইউননন জভোদোতেয জোতন, কোম ড কোযী োনন উন্নন জফোড ড, টিো। ০১৮১৯-৪৬১৫৬৪

৭ ৭

বোটিখোইন 

ইউননন  

দনিণ বৄনল ড

চন্দ্রতখয তোমেকদোয, জজএ 

এ(অফোঃ)
ইউ.এ. , টিো 01813-019938

৮ ৮ োনফরোদ্বী জভোোঃ বুরবুর, এএনন উতজরো কৃনল অনপ, টিো ০১৮১৮-১৯৫৬৮৩

৯ ৯ জকোরোগাঁ সুফীয কুভোয জচৎধুযী, নোফ যিক
উতজরো ভোধ্যনভক নিো 

অনপ, টিো
০১৮১৮-১৪৫৩৬৯

১০ ১০ কুসুভপুযো
মুোেদ আরী, উকোযী কৃনল 

অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ, টিো ০১৮১৭-৭৯৭৫৪৫

১১ ১১
ছনযো, ফযনরো 

ইউননন

জরোকভোনুর ক,  উকোযী কৃনল 

অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ, টিো ০১৭১৫-৮৯৯০২২

১২ ১২
কোনোই , 

আনো ইউননন

মুোেদ জনরভ,  উকোযী কৃনল 

অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ, টিো ০১৮১৯-০৮০৫৩৭

১৩ ১৩ নজনয-১ (নজনয  উত্তয জদোং জভৎজো) োনভভো আক্তোয, টিআই
উতজরো আনোয নবনডন 

অনপ, টিো।
০১৮১৫-৬২২৯২২

১৪ ১৪ নজনয-২
তকগ্রোভ,ভনযো,ভনযোনখোইন, 

ভোনরোযো,োইদোইয জভৎজো
জভো: আফদুর োনরভ, নড ই  ইউ.এ., টিো 01840-153168

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

(১৭) উতজরো : টিো - (জজোন ংখ্যো-১৫)

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

১৫ ১৫
জোবনদন্ডী, 

খযনো  ইউননন

নফজ দো, উকোযী কৃনল 

অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ, টিো ০১৯৩৮-৮১৮১৩৬

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ জুরধো ইউননন জভোোঃ ইউনুচ, কোযী নিক
চযরিো যকোযী প্রোথনভক 

নফদ্যোর।
০১৮১৬-৩৫৬১৯৫

২ ২ ফউঠোন
জভোোঃ আফদুর ভনতন, কোযী 

নিক

নিভ জুরদো  যকোযী 

প্রোথনভক নফদ্যোর।
০১৮১৮-৫৩২১৪২

৩ ৩ চযরিযো জভোোঃ জভোজোতের ক, এপ ন আই
ইউননন নযফোয কল্যোন 

জকন্দ্র, চযরিো, কণ ডপৄনর।
০১৮১৪-৩৩৩৮৩০

৪ ৪ চযোথযঘোটো-১ জখোোজনগয, চযোথযঘোটো জভৎজো
রুন জচৎধুযী,উকোযী কৃনল 

অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ, টিো ০১৮১৯-১০৭৪৫৩

৫ ৫ চযোথযঘোটো-২ ইছোনগয জভৎজো
োরভোতজ জজোযো, একোতডনভক 

সুোযবোইজয

উতজরো ভোধ্যনভক নিো 

অনপ, টিো
০১৮৫১-৮৪৩৯৩৯

৬ ৬ নকরফোো-১ নকরফোো জভৎজো অং-১
জভোোঃ আফছোয উনদ্দন, নপল্ড 

সুোযবোইজয

একটিফোন একটি খোভোয 

প্রকল্প, টিো।
০১৮১২-৩৭৯০৪৫

৭ ৭ নকরফোো-২
নকরফোো জভৎজো অং, দ্বীকোরোতভোর) 

জভৎজো

ফোসুতদফ জচৎধুযী, উকোযী কৃনল 

অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ, টিো

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ যোজোনগয
নপ্রততোল ফোক, উকোযী কৃনল 

অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

যোঙ্গুননো
০১৮১৪-৮০৬০০৮

২ ২

জোনোফোদ  

যোঙ্গুননো 

ইউননন

ফোদর কোনন্ত নোথ, নযফোয 

নযকল্পনো নযদ ডক

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ, যোঙ্গুননো
০১৮১৫-৯১১৫৯৫

৩ ৩ ভনযভনগয

ভোজোরুর ইরোভ, অনপ 

কোযী কোভ কনপউটোয 

অোতযটয

ল্লী উন্নন জফোড ড, যোঙ্গুননো ০১৬৮৪-৬৪১৩৩১

৪ ৪ োরুো
সুজ ফসো,  নযফোয নযকল্পনো 

নযদ ডক

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ, যোঙ্গুননো
০১৮৬৯-৫৪৪৮০৮

৫ ৫ জোভযো
নদদোরুর ইরোভ,  নযফোয 

নযকল্পনো নযদ ডক

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ, যোঙ্গুননো
০১৮১৮-২০৮৬০৭

৬ ৬ জফতোগী
জভোোঃ ো জোোন,  উকোযী 

কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

যোঙ্গুননো
০১৮২৫-৩৮৩৯৪০

৭ ৭ যপবোটো
খোতরদ জভোোযপ,  নযফোয 

নযকল্পনো নযদ ডক

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ, যোঙ্গুননো
০১৮২৩-১১২৩০৭

৮ ৮ নরক
নভন্টু কুভোয নোথ,  নযফোয 

নযকল্পনো নযদ ডক

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ, যোঙ্গুননো
০১৮১২-৩৭৮৯৪৬

(১৮) উতজরো : কণ ডপৄরী - (জজোন ংখ্যো-০৭)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

জভোফোইর নম্বয

(১৯) উতজরো : যোঙ্গুননো - (জজোন ংখ্যো-১৫)

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৯ ৯ দুো-০১

(দ্বোনযতকো, দুধপুকুনযো,পরোোনযো, 

নোনতপুকুনযো,নোনযিো, নিভ খুযনো, 

পূফ ড খুযনো, নেপুযো সুন্দযী) জভৎজো

জভোোঃ এনোমুর ক,  নযফোয 

নযকল্পনো নযদ ডক

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ, যোঙ্গুননো
০১৮১২-০৫০৮৫৩

১০ ১০ দুো-০২ (দুো,সুখনফরো) জভৎজো নুযনফী, নড ই  ইউ.এ. যোঙ্গুননো ,চট্টগ্রোভ 01875-492569

১১ ১১ চন্দ্রতঘোনো
(আদ ডগ্রোভ, োজীগ্রোভ, ছনভউনদ্দন ো 

গ্রোভ, পূফ ড চন্দ্রতঘোনো, সুনপ গ্রোভ, নফগ্রোভ,

জরোকন নফশ্বো,  উকোযী কৃনল 

অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

যোঙ্গুননো
০১৮১৪-৩৬৭৭৫৩

১২ ১২ জকোদোরো
প্রকো দত্ত,  উকোযী কৃনল 

অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

যোঙ্গুননো
০১৮১৫-৫০১৩৮৭

১৩ ১৩ দনিণ যোজোনগয জভোোঃ ভনউনদ্দন, ভোঠ কোযী ল্লী উন্নন জফোড ড, যোঙ্গুননো ০১৮১৬-০৮৩৭৫০

১৪ ১৪
ইরোভপুয  

রোরোনগয
জভোোঃ ভনউনদ্দন, ভোঠ কোযী ল্লী উন্নন জফোড ড, যোঙ্গুননো ০১৮১৬-০৮৩৭৫০

১৫ ১৫ জৎযবো সুফণ ড োো ,  জজ এ এ ইউ.এ., যোঙ্গুননো ,চট্টগ্রোভ 01815-628177

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ ফোনতো
জভোোঃ নযোজুর ইরোভ, উ-

কোযী কৃনল কভ ডকতডো

কৃনল নফবোগ, জরোোগোো, 

চট্টগ্রোভ।
01815-698453

২ ২ আনভযোফোদ-০১ (আনভযোফোদ জভৎজো) সুভন চেফতী, নড. ই. . ইউ.এ., জরোোগোো,চট্টগ্রোভ 01816-084045

৩ ৩ আনভযোফোদ-০২ (োজোয নফঘোভনল্লক চং,সুখছন) যনফংকয দো, জে্.এ.এ ইউ.এ., জরোোগোো,চট্টগ্রোভ 01838-976387

৪ ৪ দুো-০১
(আঁধোযভোননক,ডোনরনবরো,জংগর 

োদুো,দনিন দুো)

জভোজোফ্পয জোতন, 

জে্.এ.এ(অফোঃ)
ইউ.এ. জরোোগোো,চট্টগ্রোভ 01813-343537

৫ ৫ দুো-০২ উত্তয দুো
জভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন, কোযী 

নযদ ডক

ভফো অনধদপ্তয, জরোোগোো, 

চট্টগ্রোভ।
01815-950565

৬ ৬ চযম্বো নীর ভনন নফশ্বো, জজ এ এ(অফোঃ) ইউ.এ. জরোোগোো,চট্টগ্রোভ 01818-418194

৭ ৭ করোউজোন
জভোোঃ পনযদুর আরভ,    উ-

কোযী কৃনল কভ ডকতডো

কৃনল নফবোগ, জরোোগোো, 

চট্টগ্রোভ।
01715-514582

৮ ৮ জরোোগোো জোবন চন্দ্র দো, এ. এ. এ. .
কৃনল নফবোগ, জরোোগোো, 

চট্টগ্রোভ।
01817-758069

৯ ৯ পুটিনফরো জদফোীল ধয, এ. এ. এ. .
কৃনল নফবোগ, জরোোগোো, 

চট্টগ্রোভ।
01812-792583

১০ ১০ চুননত
জভোোেদ ভনউদ্দীন, কনপউটোয 

অোতযটয

ভফো অনধদপ্তয, জরোোগোো, 

চট্টগ্রোভ।
01816-831468

১১ ১১ আধুনগয জভোোঃ ইউসু জোতন, নোফ যিক
নফ. আয. নড. নফ. জরোোগোো, 

চট্টগ্রোভ।
01823-257424

(২০) উতজরো : জরোোগো - (জজোন ংখ্যো-১১)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১

োতকোননো 

জৎযবো োড ড 

নং-(১-৫)

নভনয কোনন্ত দত্ত, জজ এ এ ইউ.এ., োতকোননো 01879-179091

২ ২

োতকোননো 

জৎযবো োড ড 

নং-(৬-৯)

জভোোঃ নোনয উনদ্দন, উ-োঃ কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

োনতকোননো, চট্টগ্রোভ
০১৮২৯-৪২৭৯৬১

৩ ৩   চযনত আভদ নপ, কোযী নিক পূফ ড ফোজোনরো োঃপ্রোোঃনফদ্যোর ০১৮২০-০৯২৩৩৮

৪ ৪ খোগনযো জোভোর উনদ্দন, কোযী নিক চযখোগযীো োঃপ্রোোঃনফদ্যোর ০১৮৫৮-৪৮৫৪৫৫

৫ ৫
নমেো  

আনভরোই

ভনপদুর ইরোভ, উকোযী কৃনল 

অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

োতকোননো
০১৮১৯-৬৩৯৮৪৯

৬ ৬ কোঞ্চনো
জভোোেদ মুনউনদ্দন, উকোযী 

কৃনল অনপোয
ইউ.এ., োতোকোননো ০১৮৩৭-৮৮৫৮৯৪

৭ ৭ এনচো যনন োো, নড ই  ইউ.এ., োতকোননো ০১৮৫৫-৬৩৪৩৯২

৮ ৮ ভোদো ডো মুোেদ আনন, অনপ কোযী
উতজরো ভৎ অনপ, 

োতকোননো
০১৮২৫-১৫১৬৮৩

৯ ৯
নিভ জঢভো  

জঢভো

মু্বনোথ জদফ, উকোযী কৃনল 

অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

োতকোননো
০১৮১৭-২৬৭৭৮২

১০ ১০ জকনচো
োনরদ আতভদ, উকোযী 

কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

োতকোননো
০১৮২০-০৯২৬৮৯

১১ ১১
কোনরোই  

ধভ ডপুয
উজ্জর কুভোয জদ, ন এভ ইউ.এ., োতকোননো ০১৮২৯-৫৯৭৫৬৫

১২ ১২ ফোজোনরো জভোোঃ ো জোোন, কোযী নিক
উত্তয ফোজোনরো 

োঃপ্রোোঃনফদ্যোর
০১৮১৪-৮৩১৯৩২

১৩ ১৩ পুযোনঘয জভোোঃ আফদুর খোতরক, প্রনিক
উতজরো ভনরো নফলক 

অনপ, োতকোননো
০১৮১৬-৪৪৬০২০

১৪ ১৪ ছদোো এএভ ইউসুপ, প্রধোন নিক তছদোফোদ োঃপ্রোোঃনফদ্যোর ০১৮১৫-৫১৬৩৫৪

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

(২১) উতজরো : োতকোননো - (জজোন ংখ্যো-১৬)

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

১৫ ১৫ োতকোননো
যনপকুর কোতদয ননিকী, 

উকোযী কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

োতকোননো
০১৭৩২-৬৮৬৮৬৬

১৬ ১৬ জোনোকোননো
জভোোঃ আরভগীয , জেনডট 

সুোযবোইজোয

উতজরো মৄফ উন্নন অনপ, 

োতকোননো
০১৮১৮-১৫০৪০১

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১
ভীযযোই 

জৎযবো

জভোোঃ আফদুর কোতদয, উকোযী 

কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

ভীযযোই
০১৮১৬-০৩৬০৩৯৯

২ ২ কতযযোট-১
 যোভগ-ীতোকুন্ড নযজোব পতযস্ট, পূফ ড 

অনরনগয, জঘোভোযো

জভোোঃ নযপৄর ইরোভ ব ুঁঞো, 

উকোযী কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

ভীযযোই
০১৭২০-৪৮৩৮৯০

৩ ৩ কতযযোট-২

ফোনরযচয, ফোকযো, বোমেনকো, ছত্তরুো, 

দ:অনরনগয, জপুযপূ:জজোোয, কোটো 

:জজোোয, কোটোগং, :জজোোয, 

:অনরনগয

দীন জভোোেদ, উকোযী কৃনল 

অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

ভীযযোই
০১৭১৬-৭৫৫৩৯১

৪ ৪ নংগুরী
ননজোভ উনদ্দন, উকোযী কৃনল 

অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

ভীযযোই
০১৮১৭-৬৪৪৫৭৭

৫ ৫
ফোকযোযোট 

জৎযবো

ভোবুবুর োন্নোন, উকোযী কৃনল 

অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

ভীযযোই
০১৮১৮-৫৫৯১৯৭

৬ ৬ জজোযোযগঞ্জ- ১ (জোনোোো)জভৎজো
এ, জক, এভ, জোোঙ্গীয আরভ, 

উকোযী কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

ভীযযোই
০১৮২৩-৬১৯৬৮১

৭ ৭ জজোযোযগঞ্জ- ২

(বগনতপুয,জদোনপুয,জগোননোথপুয,ইভো

ভপুয,নখরমুযোযী,নন্দনপুয,যোগরপুয,:জগোনফ

ন্দপুয:তোজপুয) জভৎজো

জভোোঃ আফদুর োই, উকোযী 

কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

ভীযযোই
০১৮৪০-৪২০২১৪

৮ ৮ ধূভ
এনফএভ ভকবুর জোতন, 

উকোযী কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

ভীযযোই
০১৮১৭-৭৮০১৯০

৯ ৯ ভোনপুয
ভোমুনুয যনদ, উকোযী কৃনল 

অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

ভীযযোই
০১৮২০-০২৭০৪৫

১০ ১০ ইছোখোনর
জভোোঃ হুভোয়ূন কনফয জচৎধুযী, 

উকোযী কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

ভীযযোই
০১৮১৯-৯২৭৪৭৬

১১ ১১ কোটোছো
তন্ বট্টোচোম ড, উকোযী কৃনল 

অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

ভীযযোই
০১৮৩০-৫৭৪১৫০

১২ ১২ দূগ ডোপুয
এএপএভ োভছুর ক, উকোযী 

কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

ভীযযোই
০১৯৪৩-৯২১৩৪১

১৩ ১৩ ভীযযোই
জভোোঃ োভছুর আরভ, উকোযী 

কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

ভীযযোই
০১৫৫৮-৮০২৯৭৮

১৪ ১৪ নভঠোনোরো
নননখর চন্দ্র োর, উকোযী কৃনল 

অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

ভীযযোই
০১৮১৫-০৬৬৩৮৪

১৫ ১৫ ভঘোনদো
তন চন্দ্র জন, উকোযী কৃনল 

অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

ভীযযোই
০১৮১৩-১০৩০২৪

১৬ ১৬ তখোছো
জভো:জতোপোজ্জর জোতন ব ুঁইো, জজ 

এ এ
ইউ.এ., ভীযযোই ০১৯৩২-৮৭৯২৬১

১৭ ১৭ ভোোনী
তয চন্দ্র দো, উকোযী কৃনল 

অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

ভীযযোই
০১৮১৮-২০৯৪৯২

১৮ ১৮ োইদকোনন্দ
ননয দত্ত, উকোযী কৃনল 

অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

ভীযযোই
০১৮১৭-৭৮৪৯৮১

(২২) উতজরো : ভীযযোই - (জজোন ংখ্যো-২০)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

১৯ ১৯ োতদপুয উজ্জ্বর  চন্দ্র নোথ, নড ই  ইউ.এ., ভীযযোই 01816-281394

২০ ২০ োতযখোরী
জভোোঃ ইভোঈর, উকোযী কৃনল 

অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

ভীযযোই
০১৮১২-০৯৪০৬৮

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১

ীতোকন্ডু 

জৎযবো োড 

(১-৪)

জভো: আবুর মুনছুয ইউ.এ., ীতোকুন্ড, চট্টগ্রোভ
০১৮১৫৩৫৪২১৯, 

০১৮৩১৮২৩৭৪৫

২ ২

ীতোকন্ডু 

জৎযবো োড 

(৫-৯)

  জোরোর আতভদ, জজ  এ ইউ.এ., ীতোকুন্ড, চট্টগ্রোভ 01811-552657

৩ ৩ তদপুয
 জভো:জযজোউর কনযভ ব ুঁইো, নড ই 


ইউ.এ., ীতোকুন্ড, চট্টগ্রোভ 01839-501348

৪ ৪ ফোকযোযঢোরো
োভছুর হুদো জচৎধুযী, উকোযী 

কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

ীতোকুন্ড
০১৮১৫-০৭৫৯২৭

৫ ৫ মুযোদপুয
জভোোঃ ো আরভ, উকোযী কৃনল 

অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

ীতোকুন্ড
০১৮১৭-৭৭১৪৮৯

৬ ৬ ফোফকুন্ডু অং-১ জভৎজো-কোঠগ,জঙ্গর কোঠগ
জভোোঃ নযোজ উনদ্দন, উকোযী 

কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

ীতোকুন্ড
০১৮১৫-০৭২৭৪৬

৭ ৭ ফোফকুন্ডু অং-২
জভৎজো-কৃষ্ণপুয, ভোন্দোযীতটোরো, জভোিোভ 

নগয, নোখোরী, নোোরীো

নোনজভ উনদ্দন, উকোযী কৃনল 

অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

ীতোকুন্ড
০১৮১৯-৬২৩৪০৪

৮ ৮ ফাঁফোীো
সুজন কোনন্ত নফশ্বো, উকোযী 

কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

ীতোকুন্ড
০১৮১৪-৭৬৯৭৯৬

৯ ৯ কুনভযো- ০১
ভনজদ্দো, রট ২১ জছোট কুনভযো, উত্তয 

জঙ্গর জোনোইছন, রট ৮ কুনভযো

সুভন কনন্ত দো, উকোযী কৃনল 

অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

ীতোকুন্ড
০১৮১৫-৬০৩৯৩১

১০ ১০ কুনভযো- ০২ উত্তয জোনোইছন,  ফ কুনভযো
সুজন কোনন্ত জঘোল, উকোযী 

কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

ীতোকুন্ড
০১৮১১-৯৭৬৭৫৪

১১ ১১ জোনোইছন- ০১
উত্তয জোনোইছন, ভধ্য জোনোইছন, 

জকফপুয

নভেো নফশ্বো, উকোযী কৃনল 

অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

ীতোকুন্ড
০১৮১৮-৮৩০৯৬৬

১২ ১২ জোনোইছন- ০২

(দনিন জোনোইছন, দনিণ জঙ্গর 

জোনোইছন, রট ৬৬ জোনোইছন, রট ৬৮ 

জকফপুয, ীতরপুয)

োনফবুয যভোন, উকোযী কৃনল 

অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

ীতোকুন্ড
০১৯২০-০৯৬৬৫৭

১৩ ১৩ বোটিোযী-০১ ( বোটিোযী   জভৎজো )
ভোবুবুয যভোন, উকোযী কৃনল 

অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

ীতোকুন্ড
০১৮১৭-০১০০৪৬

১৪ ১৪ বোটিোযী-০২ ( জোোনোফোদ,ো জভোোেদপুয)
ঝন্টু কুভোয নোথ, উকোযী কৃনল 

অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

ীতোকুন্ড
০১৮১৫-৫৪৩৪৬৫

১৫ ১৫ নরভপুয-০১   উত্তয নরভপুয
প্রফীয চন্দ্র দো, উকোযী কৃনল 

অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

ীতোকুন্ড
০১৭১৭-৯৩৫২২৪

১৬ ১৬ নরভপুয-০২ (রনতপপুয, দনিণ নরভপুয)
পখরুর আরভ, উকোযী কৃনল 

অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

ীতোকুন্ড
০১৮১৪-০৭৮১৯৪

১৭ ১৭ নরভপুয-০৩ জঙ্গর নরভপুয  জঙ্গর রনতপপুয
নভজোনুর োদোয, উকোযী 

কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

ীতোকুন্ড
০১৮১৫-৬২৫৩০৭

(২৩) উতজরো : ীতোকুন্ড - (জজোন ংখ্যো-১৭)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১
ন্দ্বী জৎযবো 

(১-৫)
োড ড নং-(১-৫) োনভউয যভোন, জজএএ

উোঃ নযংখ্যোন অনপ, 

ন্দ্বী
01819-505447

২ ২
ন্দ্বী জৎযবো 

(৬-৯)
োড ড নং-(৬-৯)

জভোোঃ আতনোয জোতন, নডই, 

এনএইচনড

উোঃ নযংখ্যোন অনপ, 

ন্দ্বী
01670-528616

৩ ৩ ভগধযো (অং -১) ভগধযো জভৎজো (অং -১) নভল্লোদুয যভোন, জেনডট ম্যোতনজোয এনডআই এননজ, ন্দ্বী 01712-701248

৪ ৪ ভগধযো (অং-২) ভগধযো জভৎজো (অং -২) জভোোঃ জনরভ, নডই ভোধ্য.নিো অনধোঃ, ন্দ্বী 01817-272737

৫ ৫ মুছোপুয-০১ মুছোপুয জভৎজোয অং-১ নদদোরুর আরভ, প্রনিক ভনরো অনপ, ন্দ্বী 01818-495581

৬ ৬ মুছোপুয-০২ মুছোপুয জভৎজোয অং-২ জভোোঃ কনযভ, অনপ কোযী জনস্বোস্থয অনপ, ন্দ্বী 01823-724688

৭ ৭ োনযকোইত নূতয নফী, জেনডট ম্যোতনজোয এনডআই এননজ, ন্দ্বী 01816-140190

৮ ৮

যভতপুয , 

আনজভপুয  

নযপুয

আফদুয যনভ, এভনজ, জেনডট 

ম্যোতনজোয
এনডআই এননজ, ন্দ্বী 01883-249625

৯ ৯ কোরোোননো
োরুন-অয-যনদ, জেনডট 

ম্যোতনজোয
এনডআই এননজ, ন্দ্বী 01780-136903

১০ ১০
তন্তোলপুয  

দীঘোো
রুহুর আনভন, নিো ইন্পতক্টয নিো অনপ, ন্দ্বী 01855-060062

১১ ১১ ভোইটবোঙ্গো আনল দো, জেনডট ম্যোতনজোয কোনযতো এননজ, ন্দ্বী 01825-791818

১২ ১২ গোছুো আবু ফকয, জেনডট ম্যোতনজোয কোনযতো এননজ, ন্দ্বী 01878-513630

১৩ ১৩ োযোনভো জভোোঃ যোইোন, জেনডট ম্যোতনজোয কোনযতো এননজ, ন্দ্বী 01879-307876

১৪ ১৪ ফোউনযো জগোরোভ ভোউরো (উোঃ নযোঃ)
উতজরো ভফো অনপ, 

ন্দ্বী
01850-380744

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ তফযোগ জভোোঃ আনজজুর নফশ্বো, জজএএ ইউ.এ., কুনষ্টো দয ০১৭১৬-৯৬১৩৮৫

২ ২ ফোযখোইন
পুনরন নফোযী দত্ত, জজএএ 

(অফয প্রোপ্ত)
ইউ.এ., আতনোোযো ০১৮১৩-৩৭১৭৫৩

৩ ৩ ফোযোোত শ্রী কোন্ত, উকোযী কৃনল অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ, 

আতনোোযো
০১৮১৯-৬৮৮১২৯

৪ ৪ বুযভছো

মুোেদ োইপৄর ইরোভ, 

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

নযদ ডক

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ, আতনোোযো
০১৮২৯-৪৯৯৩৮৩

(২৪) উতজরো : ন্দ্বী - (জজোন ংখ্যো-১৪)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

(২৫) উতজরো : আতনোোযো - (জজোন ংখ্যো-১০)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৫ ৫ ফটতরী
আফদুর ভোতরক, কোযী  

নযদ ডক

উতজরো ভফো অনপ, 

আতনোোযো
০১৮১৭-২৬৬০৫২

৬ ৬
চোতযী  

আতনোোযো
ভয চন্দ্র জদ, জজএএ ইউ.এ., আতনোোযো ০১৮১৬-০৫৯৯৭০

৭ ৭ োইরধয
োতদুজ্জোভোন নবু, উতজরো 

জটকনননোন (আইনটি)
ইউ.এন., আতনোোযো

৮ ৮ জুুঁইদন্ডী
অঞ্জন কুভোয জদ, উকোযী কৃনল 

অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

আতনোোযো
০১৯৩৮-৮১৯৫৬৮

৯ ৯ কযইতকোো জভোোঃ োনন নভো, নোফ যিক নজ নফআযনডনফ, আতনোোযো ০১৭১৬-০০৬৪১১

১০ ১০ যোপুয
প্রকো জচৎধুযী, উকোযী কৃনল 

অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

আতনোোযো
০১৯৩৮-৮১৯৫৬৪

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১

জফোোরখোনর 

জৎযবো োড ড 

নং-১,২,৩

কত জোোইন, োট মুদ্রোিনযক 

কোভ কপউটোয অোতযটয
উতজরো নযলদ, জফোোরখোরী ০১৮১৯-৯৭১০২২

২ ২

জফোোরখোনর 

জৎযবো োড ড 

নং-৪,৫,৬

জভো: আরী আকফয, নড ই 
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জফোোরখোরী
01812-932163

৩ ৩

জফোোরখোনর 

জৎযবো োড ড 

নং-৭,৮, ৯

জভোোঃ ভতনোোরুর ইরোভ, নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

যোগঞ্জ, নযোজগঞ্জ

৪ ৪ িীভ জগোভদন্ডী
জভোোঃ নযোজুর ইরোভ, নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

তোো, নযোজগঞ্জ

৫ ৫ কধুযখীর
জভোোঃ যনকবুর ইরোভ, নডই, 

এনএইচনড

জজরো নযংখ্যোন অনপ, 

োফনো
০১৭৩৭-২৪৩২৪৫

৬ ৬ োতযোোতরী

আবুর কোরোভ আজোদ, অনপ 

কোযী কোভ কনপউটোয 

অোতযটয

নজ নফআযনডনফ, 

জফোোরখোরী
০১৭৩৪-৬৪২০০২

৭ ৭ োকপুযো
দীপু কুভোয যকোয, জজ এ এ 

(অফযপ্রোপ্ত)
ইউ.এ., জফোোরখোরী 01715-290498

৮ ৮ জোোনদো
জভোোঃ নযদুোনুর কনযভ, 

নপল্ডসুোযবোইজোয

ইরোনভক পোউতন্ডন, 

জফোোরখোরী
০১৮৬৭-১২৬৬৬৮

৯ ৯ চযণদ্বী
জভোোঃ োোফ উনদ্দন, জেনডট 

সুোযবোইজোয

উতজরো মৄফ উন্নন অনপ, 

জফোোরখোরী
০১৮১৮-১৯৪০৮০

১০ ১০ শ্রীপুয খযণদ্বী
জজনভন আক্তোয, উতজরো 

ভন্বকোযী

একটি ফোন একটি খোভোয 

প্রকল্প।
০১৯১৭-৪৪৬২২২

১১ ১১

আরো 

কযরতডংগো  

আমুনচো

রুভ জঘোল, উতজরো নযফোয 

নযকল্পনো কোযী

উতজরো  নযফোয নযকল্পনো 

অনপ, জফোোরখোরী
০১৮১৮-১১৮৫১৮

(২৬) উতজরো : জফোোরখোরী - (জজোন ংখ্যো-১১)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১
০১-০৩,োড ডোঃ 

চকনযো জৎয:
ফন কভ ডকোয, জজএএ

উতজর নযংখ্যোন অনপ,  

চকনযো
০১৮১৬-৪৪৫৫৩৬

২ ২
০৪-০৬,োড ডোঃ 

চকনযো জৎয:
নভনোযো জফগভ, জজএএ

উতজর নযংখ্যোন অনপ,  

চকনযো
০১৮২২-৯০৭৪৭৪

৩ ৩
০৭-০৯,োড ডোঃ 

চকনযো জৎয:

যোজীফ জদ, উ-কোযী কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজর কৃনল অনপ,  

চকনযো
01822-822308

৪ ৪ ফদযখোরী,ইউ:
জোতদুর ইরোভ, উ-কোযী 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজর কৃনল অনপ,  

চকনযো
01812-682945

৫ ৫

ফমু নফরছন,ইউ: 

সুযোজপুয,ভোননক

পু ইউ:

নজীফ ফসো, উ-কোযী কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজর কৃনল অনপ,  

চকনযো
01818-589765

৬ ৬ ফযইতনর,ইউ:
আব্দুর ভোন্নোন, উ-কোযী কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজর কৃনল অনপ,  

চকনযো
01876-354687

৭ ৭
জফরো ভোননকচয 

ইউ:
আভোন উল্যো, নডই

উতজর নযংখ্যোন অনপ,  

চকনযো
০১৮১২-৩৭০১৫৬

৮ ৮
নচনযংগো+রিযোয

চযইউ:
ননভ ডর দো, এ উতজর খোদ্য অনপ, চকনযো 01864-493522

৯ ৯ ডুরোজযো(োট ড-১) ফগোছন,োগনরয নফর, নযংফং
ফজমের কনযভ, উ-কোযী কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজর কৃনল অনপ,  

চকনযো
01717-123255

১০ ১০
ডুরোজযো (োট ড-

২)
ডুরোজোযো

জভো: নজরুর ইরোভ, উ-কোযী 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজর কৃনল অনপ,  

চকনযো
01816-873135

১১ ১১ পোনোখোরী
নুরুর ইরোভ, জেনডট 

সুোযবোইজোয

উতজর ভনরো নফলক 

অনপ,  চকনযো
01840-908672

১২ ১২ পূফ ড ফ জবরো
জভো: ভোমুনুক ক, উ-কোযী 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজর কৃনল অনপ,  

চকনযো
01818-967902

১৩ ১৩ োযফোং(োট ড-১) োযফোং
নদরী কুভোয জদ, উ-কোযী 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজর কৃনল অনপ,  

চকনযো
01829-760417

১৬. জজরোোঃ কক্সফোজোয (জভোট ৮টি উতজরো )- Final

(১) উতজরো : চতকোনযো - (জজোন ংখ্যো-১৯)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

১৪ ১৪ োযফোং(োট ড-১) নযজোব োযফোং
জযজো জভতদী পযোদ, উ-

কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজর কৃনল অনপ,  

চকনযো
01820-026932

১৫ ১৫ তকোয নফর
ভভতোজ উদ্দীন, জেনডট 

সুোযবোইজোয

মৄফউন্নণ অনধ: অনপ,  

চকনযো
01825-147578

১৬ ১৬ কোকোযো সুভন দো, ল্যোফ এযোন: জফনতফইজ অনপ,  চকনযো 01879-407945

১৭ ১৭ খু ুঁটোখোরী
জভো: জোতকয জোছোইন, উ-

কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজর কৃনল অনপ,  

চকনযো
01868-378737

১৮ ১৮
জঢমুনো 

জকোনোখোরী

নভটন জচৎ, উ-কোযী কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজর কৃনল অনপ,  

চকনযো
01824-782498

১৯ ১৯

োোযনফর, 

নিভ ফ 

জবরো

জভো: এতকএভ ননজোভ উদ্দীন, উ-

কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজর কৃনল অনপ,  

চকনযো
01882-351270

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১

০১ -

০৯নং,োড ড, 

ভত:  জৎ:

োন্তনু নফশ্বো, উ-কোযী কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজর কৃনল অনপ,  

ভতখোরী
০১৯৬২-৩৮২৬৮৭

২ ২
ফ ভতখোরী 

োট ড-১
ফ ভতখোরী

তো্ইপৄয যভোন আনযপ, উতজরো 

আনোয নবনডন প্রনিক

উতজরো আনোয নবনডন 

অনপ, ভতখোরী
০১৮১১-৫৭৬১৪৪

৩ ৩
ফ ভতখোরী 

োট ড-২
পনকযোতঘোনো, জোনগযোতঘোনো আবুর কোরোভ, নডই ইউএ ভতখোরী ০১৮৫০-২২২২৩৭

৪ ৪ জছোট ভতখোরী আবুর কোরোভ, নডই
উতজর নযংখ্যোন অনপ,  

ভতখোরী
০১৮৫০-২২২২৩৭

৫ ৫ জোোনক োট ড-১ জোোনক
ভোেদ ইউনু আনমভ, উ-

কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজর কৃনল অনপ,  

ভতখোরী
০১৮১৪-২৬৩৩৫৩

৬ ৬ জোোনক োট ড-২ োনযোযছো, োননযছো
জৎযব জোছোইন, উ-কোযী 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজর কৃনল অনপ,  

ভতখোরী
০১৮৮১-৫৮৩০৮৪

৭ ৭
কোরোভোয ছো 

োট ড-১
কোরোভোয ছো

কোোয উনদ্দন, উ-কোযী কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজর কৃনল অনপ,  

ভতখোরী
০১৮১৮-৯১৬৩১৯

৮ ৮
কোরোভোয ছো 

োট ড-২
উ: নরনফরো, জোপুো,ইউনুছখোরী এতছোনুর কনযভ, জজএএ

উতজর নযংখ্যোন অনপ,  

ভতখোরী
০১৮২২-০২০৮০৩

৯ ৯ কুতফতজোভ
এএভ নদদোরুর ইরোভ, উ-

কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজর কৃনল অনপ,  

ভতখোরী
০১৮২৪-৮৯৮৯২৯

১০ ১০
ভোতোযফোী োট ড-

১

ফোননোকোটো, ফোনন্দন:ো:, : ন:ো:, পু: 

ন:ো:, নোো:, 

যোজঘোট,রোইরোতঘোনো,ধুনযো:, 

নোনতো:ফোনরযো:নভোজীো:

জজোফোইদো আক্তোয, উ-কোযী 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজর কৃনল অনপ,  

ভতখোরী
০১৮৪৯-৮৭১৯৯৯

(২) উতজরো : ভতলখোরী - (জজোন ংখ্যো-১৩)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

১১ ১১
ভোতোযফোী োট ড-

২
পৄরজোনভযো

সুভন কোনন্ত জদ, উ-কোযী কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজর কৃনল অনপ,  

ভতখোরী
০১৮৭৪-২৭২৬৪৫

১২ ১২ ধরঘোটো

নততোভোনঝযো:,ভোইজো:,ভোতঝযতড:,ংঘ

নভোজীযো:,ভগতড:,যদোযো:,োইতযয 

জড:,োতঘযো:,ভোজীযো:

জভো:পজুর, উ-কোযী কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজর কৃনল অনপ,  

ভতখোরী
০১৮৩৭-৫৮৯৮৪৭

১৩ ১৩ োরোপুয
জভোোেদ জনভ উনদ্দন, উ-

কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজর কৃনল অনপ,  

ভতখোরী
০১৮১২-৪২৮৬৪২

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ ফ জঘো
জভোফোযক জোতন, উতজরো 

জটকনননোন

উতজরো ননফোী অনপোতযয 

অনপ, কুতফনদো
01811-269412

২ ২
আরী আকফয 

জডইর
নভনোজুর ইরোভ, জজএএ

উতজর নযংখ্যোন অনপ,  

কুতফনদো
০১৭৪৩-৬৫৪২০৬

৩ ৩
দনিণ ধুযং+ 

তকোয নফর

জভো: োোন মুযোদ, ইউননন 

ভোজকভী

উতজর ভোজতফো অনপ,  

কুতফনদো
01817-272746

৪ ৪ জরভীখোরী
নভজোনুর ইরোভ, উ-কোযী 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজর কৃনল অনপ,  

কুতফনদো
01814-782917

৫ ৫ উ:ধুযং জৎযব জদফনোথ, নডই
উতজর নযংখ্যোন অনপ,  

কুতফনদো
০১৮২৯-৪৭০৮৮৪

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ চোকভোযকুর
জভো: আকফয জোতন ননদ্দকী, 

উ-কোযী কৃনল কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ,  যোমু 01851-585545

২ ২ পততখোযকুর
জছোটন কোনন্ত জদ, উ-কোযী কৃনল 

কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ,  যোমু 01812-568770

৩ ৩ গজডননো জভোোঃ োইপৄয যভোন, জজ,এএ
উতজরো যনংখ্যোন অনপ, 

আনদতভোযী রোরভননযোট
01719-402409

৪ ৪ ঈদগ জোোইন ভোমুদ আোদ, এপএ উতজরো ভৎস্য অনপ,  যোমু 01876-250393

৫ ৫ জজোোনযো নোরো
নভজডো োভীভ উদ্দীন আভদ, 

জেনডট সুোযবোইজোয

উতজরো মৄফউন্নণ অনধ: 

অনপ,  যোমু
01818-182674

৬ ৬ কচ্চনো
ভোইনুর ইরোভ জচৎধুযী, ভোঠ 

ংগঠক

উতজরো ল্লী উন্নন অনপ,  

যোমু
01816-015515

(৪) উতজরো : যোমু - (জজোন ংখ্যো-১১)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

(৩) উতজরো : কুতফনদো - (জজোন ংখ্যো-০৫)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৭ ৭ খুননো োরং
তছদুর ইরোভ, জেনডট 

সুোযবোইজোয

উতজরো মৄফ উন্নন  অনপ,  

যোমু
01718-982610

৮ ৮ কোউোয জখো এতকএভ ভন উনদ্দন, এ উতজরো ভৎস্য অনপ,  যোমু 01711-208810

৯ ৯ যনদ নগয ভনউয যভোন, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন  

অনপ,  যোমু
০১৮১৪-৩২০২৫৪

১০ ১০ যোজোযকুর নদদরুর আরভ, নডই
উতজরো নযংখ্যোন  

অনপ,  যোমু
০১৮২১-৪৭০০৫৬

১১ ১১ দ:নভঠোছন আফদুর আনজজ, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন  

অনপ,  যোমু
০১৮১১-৫৬৩৭৯৭

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১
০১-০৯ োড ড 

জটকনোপ জৎ:
আব্দুর ভনতন, জযনড অোতযটয ন ন ন জটকনোপ 01819-077845

২ ২ ফোোযছো
তযোোয কোতদয, উ-কোযী 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

জটকনোপ
01812-604651

৩ ৩ হ্নীরো োট ড-১ দ:নীরো জভৎজোয গ্রোভ নং-০১ তত ১১  ডমন্ত
জভোোঃ োনোউল্লো, উতজরো 

স্বভন্বকোযী

 একটি ফোন একটি খোভোয 

অনপ,

   জটকনোপ
01815-864535

৪ ৪ হ্নীরো োট ড-২
দ:নীরো জভৎজোয গ্রোভ নং-১২ তত ২৩  ডমন্ত 

 ভধ্যনীরো জভৎজো

জভোোঃআতনোোয, উ-কোযী কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

জটকনোপ
01846-868792

৫ ৫ জন্টভোটি ডন জভোোঃ আভজোদ জোতন, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

অবনগয, মতোয
০১৭২৬৮০১৫৮৬

৬ ৬ োফযোং োট-১ োফযোং
জভোোঃজোকোনযো, উ-কোযী কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

জটকনোপ
01824-401555

৭ ৭ োফযোং োট-২ োনযয দ্বী
      ভঞ্জুযর আরভ, জেনডট 

সুোযবোইজোয

উতজরো মৄফ উন্নন অনপ, 

জটকনোপ
01816-441263

৮ ৮
জটকনোপ ইউ: 

োট ড-১
জরংগুযনফর, জটকনোপ নযজডোব নুরুর আফছোয, জজএএ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জটকনোপ
০১৮৩৮-৩৭১৮৫৯

৯ ৯
জটকনোপ ইউ: 

োট ড-২
জটকনোপ জুতর চন্দ্র জদফ, জজএএ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জটকনোপ
18177-224582

১০ ১০ জোোইকযং-১ ভধ্য নীরো
নপউর আরভ, উ-কোযী কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

জটকনোপ
01818-774286

(৫) উতজরো : জটকনোপ - (জজোন ংখ্যো-১১)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

১১ ১১ জোোইকযং-২ উত্তয নীরো উফোনচং ভোযভো, ভোঠ কোযী

 একটি ফোন একটি খোভোয 

অনপ,

   জটকনোপ
01821-540206

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১
মেনদো োরং-১ 

(রুভোখো+ভনযচযো)
রুভখো ,ভনযচযো রো োর নফজ, নডই ইউএ উনখো ০১৮৫৮-৪৪৪৯৪৬

২ ২

মেনদো োরং-২ 

(মেনদো+োগনর

য নফর)

জভো:যোোন, উ-কোযী কৃনল 

কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ, উনখো ০১৮২৬-৬৭৪৯৪৯

৩ ৩
জোনরো োরং-১ 

(ইনোনী জভৎজো)

এএভ োজোোন, উ-কোযী 

কৃনল কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ, উনখো ০১৮১২-৩৬৮৮৯২

৪ ৪
জোনরো োরং-২ 

(জোনরো জভৎজো)
ইনোনী জভৎজো জভতদী োোন, নজফ কভ ডকতডো

উতজরো ননফোী অনপোতযয 

অনপ, উনখো
০১৮১৪-৪৭৫৯৯৮

৫ ৫
যোজো োরং-১ 

(োরো োরং)
জোনরো জভৎজো নুরুর কনফয, জজএএ ইউএ উনখো ০১৮১৫-২২৬৩৫৩

৬ ৬

যোজো োরং-২ 

(উনখো ,যোজো 

োরং)

 উোরো োরং জছোটন কুভোয জচৎ:, এ
উতজরো  ভফো অনপ , 

উনখো
০১৮২৭-৬৫৭০৮৪

৭ ৭ যত্নো োরং উনখো,যোজো োরং ননউটন, উ-কোযী কৃনল কভ ডকতডো উতজরো কৃনল অনপ, উনখো ০১৮২৪-৪৭৭৮০৭

৮ ৮ োরং খোরী যোতর উনদ্দন, এএ নডএ কক্সফোজোয ০১৮৫-৬৬৭৭০০৩

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১
০১ নং,োড ড, 

কক্স:জৎ:

নজরুর ইরোভ, উ-কোযী কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজর কৃনল অনপ, দয, 

কক্সফোজোয
01817-791785

(৬) উতজরো : উনখো - (জজোন ংখ্যো-০৮)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

মেনদো+োগনরয নফর

(৭) কক্সফোজোয দয - (জজোন ংখ্যো-১৮)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

২ ২
০২-০৩,োড ডোঃ 

কক্স: জৎ:
জভোোঃ জভোজোফ্পয যভোন, এআই

উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর, জিতরোর
০১৮১৮-৩৮০৭৮৬

৩ ৩
০৪-০৫,োড ড 

কক্স: জৎ:
আব্দুর ফোনছত জচৎধুযী, এআই ইউএ, নফগঞ্জ দয ০১৭৪১৯৫৮৪৩৪

৪ ৪ ০৬-০৭,োড ড
নফশুিোনন্দ ফসো, উ-কোযী 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজর কৃনল অনপ, দয, 

কক্সফোজোয
01550-600436

৫ ৫
০৮-০৯ োড ড 

কক্স: জৎ
নযটন োর, নডই ইউএ দয ০১৮৩০-১৫৯০৮১

৬ ৬
১০-১২ োড ড 

কক্স: জৎ
নুরুর কনফয, জজএএ ইউএ দয কক্সফোজোয ০১৮১৫-২২৬৩৫৩

৮ ৮ বোরুোখোরী ইউ: নযনো োযবীন ব ুঁইো
উতজর কৃনল অনপ, দয, 

কক্সফোজোয
01879-487527

৯ ৯ জচৎপরদন্ডী ইউ: নকতোয ভ ডো, নডই
উতজর কৃনল অনপ, দয, 

কক্সফোজোয
০১৮১৬-৯২২০৬৬

১০ ১০ ঈদগাঁ ইউ:
োখোোত জোতন, উ-কোযী 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজর কৃনল অনপ, দয, 

কক্সফোজোয
01851-977914

১১ ১১ ইরোভপুয ইউ:
জগোরোভ জভোস্তপো, উ-কোযী 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজর কৃনল অনপ, দয, 

কক্সফোজোয
01823-972697

১২ ১২ ইরোভফোদ ইউ
নজকু দো, উ-কোযী কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজর কৃনল অনপ, দয, 

কক্সফোজোয
01557-196543

১৩ ১৩ জোকখোরী ইউ
কোভরুর োোন ননদ্দকী, উ-

কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজর কৃনল অনপ, দয, 

কক্সফোজোয
01812-677827

১৪ ১৪ জোরোরোফোদ ইউ
আযোপোতয যভোন, উ-কোযী 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজর কৃনল অনপ, দয, 

কক্সফোজোয
01872-377043

১৫ ১৫ নঝরংজো োট ড-১ কোজী নজরূর ইরোভ, এএ নডএ কক্সফোজোয ০১৬৭০-৭২৫২০৭

১৬ ১৬ নঝরংজো োট ড-২ নঝরংজো নভছফোহুর ইরোভ মুন্নো, জজএএ ইউএ উনখো ০১৮১৪-৩২০২৫৫

১৭ ১৭ খুরুকুর খরুনরো জভোোেদ জজোফোতয, এএ নডএ কক্সফোজোয ০১৮৫৮-৭১৭৯০৩

১৮ ১৮
োতরী 

ভোছুোখোরী
জভো:োজোোন, জজএএ ইউএ দয কক্সফোজোয ০১৮১৩-২৫৬৭৩৮

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১
জকুো ইউ: োট ড-

১
জকুো মু:আফদুয যনভ, জজএএ ইউএ জকুো ০১৮১৫-৯৫৮১৩৩

২ ২
জকুো ইউ: োট ড-

২
জভতযনোভো  জনজোভ উনদ্দন এএনন উতজরো কৃনল অনপ, জকুো ০১৮৪৩-৫৫৮৯২৪

(৮) উতজরো : জকুো - (জজোন ংখ্যো-০৭)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৩ ৩ ফোয ফোনকো জপোতত উল্লযো, নডই ইউএ জকুো ০১৮১৪-৪৮০৯২৫

৪ ৪
উজোনটিো+ভগনো

ভো
তছদুর ইরোভ, এএএ উতজরো কৃনল অনপ, জকুো ০১৮৩৭-০১৮৮৪৬

৫ ৫ যোজোখোরী নুরুর অফোয , এন উতজরো কৃনল অনপ, জকুো ০১৮৭৮-১২২১০৯

৬ ৬ নরখোরী ভোবুফ উর অরভ,এএএ উতজরো কৃনল অনপ, জকুো ০১৮২৯-৬৪৭৪৮৫

৭ ৭ টইটং জভোকোতদ্দ জভো:যোতর উতজর কৃনল অনপ, জকুো ০১৮২৮-০০২৬২৯

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১

োড ড নং-১, 

োড ড নং-২ 

(জৎযবো)

জভোোঃ ভয পোরুক, এএ
জজরো নযংখ্যোন কোম ডোর, 

যোঙ্গোভোটি
01832-369385

২ ২

োড ড নং-৩, 

োড ড নং-৪ 

(জৎযবো)

জভোোঃ োইদুর ক, এএ
জজরো নযংখ্যোন কোম ডোর 

যোঙ্গোভোটি
01812-423844

৩ ৩
োড ড নং-৫, 

োড ড নং-৬

আনল কুভোয দো, উতজরো 

ভফো কভ ডকতডো

উতজরো ভফো অনপ, 

দয, যোঙ্গোভোটি
01815-815719

৪ ৪
োড ড নং-৭ 

(জৎযবো)
জভোোঃ োননপ, ইউনডএ

জজরো নযংখ্যোন কোম ডোর 

যোঙ্গোভোটি
01820-302399

৫ ৫
োড ড নং-৮ 

(জৎযবো)

মুকুর কোনন্ত জদোন, উ:: 

কৃনল কভ ডকতডো
কৃনল অনপ, যোঙ্গোভোটি দয 01820-359944

৬ ৬
োড ড নং-৯ 

(জৎযবো)
জজোতফদো খোনভ, জজএএ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

দয, যোঙ্গোভোটি
01820-357544

৭ ৭
ফন্দুক বোঙ্গো, 

ফোমেখোরী
নপ্র নফকো চোকভো, নডই

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

দয, যোঙ্গোভোটি
01516-100627

৮ ৮ জীফতরী, ভগফোন শ্যোভর জদোন, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

দয, যোঙ্গোভোটি
01556-642314

৯ ৯
োছন, 

কুতকছন
নফজ কৃষ্ণ জদ, জজএএ (অফোঃ)

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

দয, যোঙ্গোভোটি
01823-971142

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ নোননোচয
আনজজুর ক, জেনডট 

সুোযবোইজোয

উতজরো মৄফ উন্নন অনপ, 

নোননোযচয
01715-362760

২ ২ বুনঘোট নফভর চন্দ্র ভজুভদোয, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

নোননোচয
01811-624740

৩ ৩ োতফিযং তো জদোন,নযদ ডক
উতজরো ভফো অনপ, 

নোননোযচয
01867-304495

(২) উতজরো : নোননোযচয - (জজোন ংখ্যো-০৪)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

১৭. জজরোোঃ যোঙোভোটি (জভোট ১০টি উতজরো ) Final

(১) যোঙ্গোভোটি দয - (জজোন ংখ্যো-০৯)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৪ ৪ নঘরোছন
প্রদী কুভোয চোকভো, উ:: 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

নোননোযচয
01820-359816

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১
১ নং তত ৯নং 

োড ড (জৎযবো)

দীতজন্দ্র রোর নোথ, উ:: কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

ফোঘোইছন
01553-129652

২ ২
আভতরী, 

তযোোতরী
ীদুয যভোন, জজএএ(অফ:)

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

যোঙ্গোভোটি
01828-920824

৩ ৩
ফোঘোইছন 

ভোনযশ্যো

জতোপোতর আেদ, উ:: কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

ফোঘোইছন
01553-747309

৪ ৪
জখদোযভোযো 

রুকোযী

সুন চোকভো, উ:: কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

ফোঘোইছন
01553-106400

৫ ৫ ফঙ্গরতরী
অংশুভোন চোকভো, উ:: কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

ফোঘোইছন
01553-008921

৬ ৬ োতজক
জফটনরং, কংরোক, রংকয, রুইমেই, তইচুই, 

নোরদোই জভৎজো
ভনউনদ্দন আেদ, এআই (অফোঃ)

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ফোঘোইছন
01828-880597

৭ ৭
কোচোরং নযজোব ড 

পতযষ্ট
কোচোরং নযজোব ড পতযষ্ট জভৎজো

বুি বলন চোকভো, উ:: কৃনল 

কভ ডকতডো
কৃনল অনপ, ফোঘোইছন 01553-790004

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ চন্দ্রতঘোনো
জভো: ইকফোর জোতন, উ:: 

কৃনল কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ, কোপ্তোই 01810-669261

২ ২ োগগো, নচৎভযভ
ফোপ্পো ভনল্লক, উ:: কৃনল 

কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ, কোপ্তোই 01818-891934

৩ ৩ যোইখোরী জভোোঃ োরী উল্লো, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

কোপ্তোই
01822-272513

৪ ৪ কোপ্তোই ভোসুমুয যনদ, নডই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

কোপ্তোই
01829-456045

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ রংগদু কোজী জভোোেদ উল্লো, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

রংগদু
01553-745157

২ ২
আটোযকছো, 

কোরোোকুইজযো
সুনভে চোকভো, নডই

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

রংগদু
01557-103278

৩ ৩ ভোইনীমূখ
জভো: এভযোন জোতন মুনন্প, জেনডট 

সুোযবোইজোয

উতজরো মৄফ উন্নন কোম ডোর, 

রংগদু
01552-377563

৪ ৪ ফোগোচত্বয
জগদী চোকভো, : নিো 

অনপোয
উতজরো নিো অনপ, রংগদু 01555-043315

জভোফোইর নম্বয

(৫) উতজরো : রংগদু - (জজোন ংখ্যো-০৫)

জভোফোইর নম্বয

(৪) উতজরো : কোপ্তোই - (জজোন ংখ্যো-০৪)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ

(৩) উতজরো : ফোঘোইছন - (জজোন ংখ্যো-০৭)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৫ ৫
বোোন্যোদভ, 

গুরোখোরী

জভো: জনোর আতফদীন, অনপ 

কোযী
উতজরো নিো অনপ, রংগদু 01833-361328

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ জফতবুননো
জভোোঃ জোোঙ্গীয জোতন, 

নযদ ডক, নফআযনডনফ
নফআযনডনফ অনপ, কোউখোরী 01715-703336

২ ২ পটিকছন জভোোঃ ইভোইর, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

কোউখোরী
01552-869514

৩ ৩ ঘোঘো-১ ঘোঘো জভৎজো
সুস্বোদ চোকভো, উ:: কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

কোউখোরী
01818-293072

৪ ৪ ঘোঘো-২ কচুখোরী, নঘরোছন, মুফোছন তন জচৎধুযী, নযদক
উতজরো ভফো অনপ, 

কোউখোরী
01824-653342

৫ ৫ করভনত
জথোোইনুনচং ভোযভো, উ:: কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

কোউখোরী
01828-855977

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ সুফরং এো চোকভো, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ফযকর
01515-254770

২ ২
বলণছো 

ফনযণো
ভংরোতন যোখোইন, এআই

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ফযকর
01558-122667

৩ ৩
ফযকর 

আইভোছো

নমুর চোকভো, উ:: কৃনল 

কভ ডকতডো
কৃনল অনপ, ফযকর 01556-704267

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১
নফরোইছন, 

জকংোছন
জভোোঃ জনয উনদ্দন, জজএএ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

নফরোইছন
01553-119505

২ ২ পোরুো, ফথরী
জোকোনযো বইো, জুননয 

অনপোয (নোফ)

উতজরো নফআযনডনফ 

অনপোয, নফরোইছন
01871-533267

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১
জুোছন, 

ফনতমোগীছো
সুবোল কুভোয চোকভো, জজএএ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জুোছন
01556-545327

২ ২ তভদং, দুভদুম্যো
আনল চোকভো, উ:: কৃনল 

কভ ডকতডো
কৃনল অনপ, জুোছন 01556-605626

জভোফোইর নম্বয

(৭) উতজরো : ফযকর - (জজোন ংখ্যো-০৩)

(০৬) উতজরো : কোউখোরী - (জজোন ংখ্যো-০৫)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ

জভোফোইর নম্বয

(৯) উতজরো : জুযোছন - (জজোন ংখ্যো-০২)

(০৮) উতজরো : নফরোইছন - (জজোন ংখ্যো-০২)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ গোইন্দযো, নঘরোছন জয রোর দো, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

যোজস্থরী
01829-981809

২ ২ ফোঙ্গোরোনরো পুমে ভোযভো, উ:: কৃনল কভ ডকতডো উতজরো কৃনল অনপ,যোজস্থরী 01827-716880

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ জফোোরখোরী োনন্ত নপ্র চোকভো, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ 

দীনঘনোরো
01556-774659

২ ২ দীনঘনোরো ফোবুর চোকভো, নডই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ 

দীনঘনোরো
01534-363830

৩ ৩ কফোখোরী জভোোঃ এযোদুর ক, ভোঠ কোযী
উতজরো নফআযনডনফ অনপ, 

দীনঘনোরো
০১৫৫৭-৫৭২০৬৪

৪ ৪ ফোবুছো ধোয চন্দ্র চোকভো, প্রধোন নযদ ডক
উতজরো নফআযনডনফ অনপ, 

দীনঘনোরো
০১৫৫৭-৭০৭৩১৯

৫ ৫
জভরুং (ফ জভরুং 

জভৎজো)
নল্টন নেপুযো, কোযী নযদ ডক

উতজরো ভফো অনপ, 

দীনঘনোরো
০১৫৫৩-৭৬১৪৯৬

৬ ৬

জভরুং (জছোট 

জভরুং, ফ 

োজোছো, জছোট 

োজোছো, 

জযংকোজযো)

আন ফসো, ভোঠ ংগঠক
উতজরো নফআযনডনফ অনপ, 

দীনঘনোরো
০১৫৫৩-৬৫২০২২

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১

খোগোছন 

জৎযবো (োড ড-

০১, ০২, ০৩)

নরনর চোকভো, নডই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ 

খোগোছন দয
01515-292373

২ ২

খোগোছন 

জৎযবো (োড ড-

০৪, ০৫, ০৬)

জভোোঃ আফদুর যনদ, জেনডট 

সুোযবোইজোয

উতজরো মৄফ উন্নন অনপ, 

খোগোছন দয
০১৫১৬-১৩৪৬১৬

৩ ৩

খোগোছন 

জৎযবো (োড ড-

০৭, ০৮, ০৯)

জভোোঃ জোকোনযো জচৎধুযী, কোযী 

নল্ল উন্নন কভ ডকতডো

উতজরো নল্ল উন্নন অনপ, 

খোগোছন দয
০১৫৫৬-৫৪৮৬৮৩

জভোফোইর নম্বয

(১০) উতজরো : যোজস্থরী - (জজোন ংখ্যো-০২)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ

(২) উতজরো : খোগোছন দয - (জজোন ংখ্যো-০৯)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

১৮. জজরোোঃ খোগোছন (জভোট ৯টি উতজরো )- Final

(১) উতজরো : নদঘীনোরো - (জজোন ংখ্যো-০৬)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৪ ৪ জগোরোফোী নদরী কুভোয দো, এএ
জজরো নযংখ্যোন অনপ 

খোগোছন
01829-927527

৫ ৫ খোগোছন দয ফোবুর চেফতী
ইউননন ভোজ কভী, 

খোগোছন দয
০১৫৫৬-৫৮১৬০৮

৬ ৬ কভরছন কোজী নজরুর ইরোভ, এআই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ 

খোগোছন দয
01820-731917

৭ ৭ জযোছো
জযজোউর ক খোন, উকোযী 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

খোগোছন দয
০১৫৫৬-৭৭৩৬০৪

৮ ৮

বোইতফোনছো 

(বোইতফোনছো 

জভৎজো)

জভোোঃ জনভ উনদ্দন, উকোযী 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

খোগোছন দয
০১৮৬৭-৫৫৯৮৭৪

৯ ৯

বোইতফোনছো 

(গোছফোন, 

জজোযভযভ জভৎজো)

ভণ জদোন, উতজরো 

ভন্বকোযী

একটি ফোী একটি খোভোয 

প্রকল্প, খোগোছন দয
০১৫৫২-৬৭৩৮৯১

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ রিীছন টিটু চেফতী, এএএ
উতজরো কৃনল অনপ, 

রিীছন
০১৭৩৫-৯০৪৭৯৮

২ ২ দুল্যোতরী জভোোঃ ইভোইর, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

রিীছন
01813-967572

৩ ৩ ফভ ডোছন জভোোঃ নপকুয যভোন, এএএ
উতজরো কৃনল অনপ, 

োনছন
০১৮২০১৪৪৯৩১

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ ভোরছন জভোোঃ আোদুজ্জোভোন, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ভোরছন
01878-904959

২ ২ ভোইছন অঞ্জন কুভোয দত্ত, নডই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ভোরছন
01813-204624

৩ ৩
জকোংঘোট, 

জভোফোছন

জভোোেদ আব্দুয যোজ্জোক, 

ইউআযনডএ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ভোরছন
01553-651281

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ ভোননকছন জভোোঃ সৄভোয়ূন কনফয, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ভোননকছন
01552-678499

(৪) উতজরো : ভোরছন - (জজোন ংখ্যো-০৩)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

(৩) উতজরো : রিীছন - (জজোন ংখ্যো-০৩)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

(৫) উতজরো : ভোননকছন - (জজোন ংখ্যো-০৪)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

২ ২ নতনটযী
জভোোঃ আফদুর আউোর, এআই 

(অফযপ্রোপ্ত)

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ভোননকছন
01736-472164

৩ ৩ জমোগ্যোতছোরো জভোোেদ জীভ উনদ্দন, নডই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ভোননকছন
01813-401823

৪ ৪ ফোটনোতরী
তদ নজরুর ইরোভ, জজএএ 

(অফযপ্রোপ্ত)

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

রিীছন
01558-323063

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১

ভোটিযোঙ্গো 

জৎযবো োড ড 

নং-০১ তত ০৪

জভোোঃ যনপক নভো, এএএ
উতজরো কৃনল অনপ, 

ভোটিযোঙ্গো
০১৫৫৩-৬১৬০৭৯

২ ২

ভোটিযোঙ্গো 

জৎযবো োড ড 

নং-০৫ তত ০৯

জদফোনল চোকভো, এএএ
উতজরো কৃনল অনপ, 

ভোটিযোঙ্গো
০১৫৫৬-৭০৯১১১

৩ ৩ ভোটিযোঙ্গো
জভোোঃ আরী আোেদ যকোয, 

জজএএ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ভোটিযোঙ্গো
01557-071271

৪ ৪ জফরছন
এইচ এভ আভজোদ জোতন, 

এএএ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ভোটিযোঙ্গো
০১৫৫২-৭০৩৭০৩

৫ ৫ জগোভনত জনোর আতফদীন, এএএ
উতজরো কৃনল অনপ, 

ভোটিযোঙ্গো
০১৫৫৬-৭৭৩০৩০

৬ ৬ আভতরী সুনভে চোকভো, এএএ
উতজরো কৃনল অনপ, 

ভোটিযোঙ্গো
০১৫৫২-৭৩৪১৫২-

৭ ৭ ফণ ডোর জভোোঃ ভননরুর ইরোভ, নডই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ভোটিযোঙ্গো
01811-150383

৮ ৮ তফরছন প্রকো নেপুযো, এএএ
উতজরো কৃনল অনপ, 

ভোটিযোঙ্গো
০১৫৫৬-৬১০১৮৫

৯ ৯ তোইন্দং জভোোঃ আফদুর আনজজ, এএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ভোটিযোঙ্গো
01840-807773

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ োনছন কভতরন্দু চোকভো, এআই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

োনছন
01557-140305

২ ২ জরোগোং উদন চোকভো, নএ
উতজরো মৄফ উন্নন অনপ, 

োনছন
০১৮১৫৫৬৭৩৯৬

৩ ৩ জচঙ্গী ভীয কোনন্ত চোকভো, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

োনছন
01557-199166

৪ ৪ উল্টোছন
দীন জভোোেদ, জজএএ (অফয 

প্রোপ্ত)

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

োনছন
০১৫৫২৭২৬২২১

৫ ৫ রনতফোন অরুনোংকয চোকভো, এএএ
উতজরো কৃনল অনপ, 

োনছন
০১৫৫৭৬৬৩০০৮

(৬) উতজরো : ভোটিযোঙ্গো - (জজোন ংখ্যো-০৯)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

(৭) উতজরো : োনছন - (জজোন ংখ্যো-০৫)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১

যোভগ জৎযবো 

োড ড নং-০১ 

তত ০৯

জভোোঃ জোোঙ্গীয আরভ, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

যোভগ
01820-704062

২ ২ যোভগ
জভোোঃ জফরোর জোোইন, কোযী 

নযদ ডক

উতজরো ভফো অনপ, 

যোভগ
০১৫৫৭-৬৬৩৬৩৯

৩ ৩ োতোছো জভোোঃ োনোউর ক, এএনন উতজরো কৃনল অনপ, যোভগ ০১৫৫৬-৫৩৮৬৫৭

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ গুইভোযো জভোোঃ ভনজবুয যভোন, এএএ
উতজরো কৃনল অনপ, 

গুইভোযো খোগোছন
01553-616079

২ ২ োপছন আফদুয যনভ ভজুভদোয, এএএ
উতজরো কৃনল অনপ, 

গুইভোযো খোগোছন
01556-709111

৩ ৩ নন্ধুকছন জভোোঃ আফদুয যনভ, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ভোটিযোঙ্গো
০১৫৫৬৭৪৮৭১১

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১

১-৩ নং োড ড, 

ফোন্দযফোন 

জৎযবো

জোপয আেদ, জজ.এ.এ (দ্য 

অফযপ্রোপ্ত )

উতজরো নযংখ্যোন 

অনপ,ফোন্দযফোন দয
01820-187536

২ ২

৪-৬ নং োড ড, 

ফোন্দযফোন 

জৎযবো

জভোোঃ োইপৄর ইরোভ, এ.এ
জজরো নযংখ্যোন 

অনপ,ফোন্দযফোন
01814-767555

৩ ৩

৭-৯ নং োড ড, 

ফোন্দযফোন 

জৎযবো

কোজী নপউর আরভ, ডোটো এনি 

অোতযটয

উতজরো নযংখ্যোন 

অনপ,ফোন্দযফোন দয
01743-933896

৪ ৪
ফোন্দযফোন 

ইউননন

জভো: রুহুর আনভন, কনপ. 

মুদ্রোিনযক

জজরো নযংখ্যোন 

অনপ,ফোন্দযফোন
01820-400218

৫ ৫ কুোরং ইউননন
জনোফ ভং োই ভোযভো, োঃ 

নযদ ডক

উোঃ ভফো কোম ডোর, 

ফোন্দযফোন
০১৫৫৬৫৪৬৫১০

৬ ৬ সুোরক ইউননন
জভোোঃ জরোর উনদ্দন, োট 

মুদ্রোিনযক কোভ কনপোঃ অোোঃ

উোঃ নযলদ জচোযম্যোতনয 

কোম ডোর
01839-221703

৭ ৭
টংকোফতী 

ইউননন
জভোোঃ আরভগীয, োঃ নিক

ফোন্দযফোন যকোযী ফোনরকো 

উচ্চ নফদ্যোর
01818-891150

(৮) উতজরো : যোভগ - (জজোন ংখ্যো-০৩)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

১৯. জজরোোঃ ফোন্দযফোন (জভোট ৭টি উতজরো ) Final

(১) উতজরো : ফোন্দযফোন দয - (জজোন ংখ্যো-০৮)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

(৯) উতজরো : গুইভোযো - (জজোন ংখ্যো-০৩)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৮ ৮
যোজনবরো 

ইউননন

জভোোঃ আব্দুর গনন, নযফোয নযোঃ 

নযদ ডক
উোঃ নযফোয নযোঃ কোম ডোর 01823-167100

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১
১-৫ নং োড ড, 

রোভো জৎযবো

জোতদুর ইরোভ, উতজরো 

আইনটি জটকনননোন

উতজরো ননফ ডোী অনপোতযয 

কোম ডোর, রোভো
০১৮৪২-০২১০৬৬

২ ২
৬-৯ নং োড ড, 

রোভো জৎযবো

সুভন কোনন্ত োর, জুননয 

নোফযিণ অনপোয
নফআযনডনফ অনপ, রোভো ০১৮১৬-২৪৫৪০১

৩ ৩
আনজজনগয 

ইউননন

জভোোঃ নভজোনুয যভোন, 

উকোনয কৃনল কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ, রোভো ০১৮৩২-৬১২১২০

৪ ৪ পোইতং ইউননন
যোতদুর োোন জভোোঃ ভনউদ্দন, 

একোতডনভক সুোযবোইজোয

ভোধ্যনভক  উচ্চ নিো 

অনপ, রোভো
০১৮১৯-৮৩৪৫৪১

৫ ৫

পাঁনোখোনর 

ইউননন (০১) 

(পাঁনোখোনর 

জভৎজো)

আব্বো উনদ্দন, উকোনয কৃনল 

কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ, রোভো 01818-890855

৬ ৬

পাঁনোখোনর 

ইউননন (০২) 

(ইোংছো, োংগু 

জভৎজো)

জনভ উনদ্দন, উকোনয কৃনল 

কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ, রোভো ০১৮২১-৪২৮৭১২

৭ ৭
গজোনরো 

ইউননন

জগোন কোনন্ত জচৎধুযী, উকোনয 

কৃনল কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ, রোভো 01550-603354

৮ ৮ রোভো ইউননন
সুকুভোয জদোননজ, উকোনয 

কৃনল কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ, রোভো 01831-628537

৯ ৯
যম্ননোো 

ইউননন
নক ফসো, অনপ কোনয

ভোধ্যনভক  উচ্চ নিো 

অনপ, রোভো
01862-771900

১০ ১০ যই ইউননন
ভনছুয আরী, উকোনয কৃনল 

কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ, রোভো ০১৮৫৫-৯৩২২৮৪

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১
নোইিযংছন 

ইউননন
পোরুক আভদ জচৎধুযী, জজ.এ.এ

উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর, নোইিযংছন
01817-207579

২ ২
জোনোইছন 

ইউননন

জভোোঃ োোফ উদ্দীন, জেনডট 

সুোযবোইজোয

উতজরো মৄফ উন্নন অনপ, 

নোইিযংছন
০১৮১৮-৬২৭১৪৩

৩ ৩ ফোইোযী ইউননন
জভোোঃ যনপকুর ইরোভ, 

উকোনয কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

নোইিযংছন
০১৮১২-৫৮৬৩৭৮

৪ ৪ জদোছন ইউননন
টিটন কুভোয জদ, উকোনয কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

নোইিযংছন
০১৮১৫-৬৪৬২৬৬

৫ ৫ ঘুভধুভ ইউননন
জভোোঃ কোভোর উদ্দীন, উকোনয 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

নোইিযংছন
০১৮১৫-৬৪৬২৬৬

(৩) উতজরো : নোইিযংছন - (জজোন ংখ্যো-০৫)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

(২) উতজরো : রোভো - (জজোন ংখ্যো-১০)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১
জযোোংছন 

ইউননন
সুভন কোনন্ত দো, জজ.এ.এ

উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর, জযোোংছন
01816-355475

২ ২
আতরিযং 

ইউননন
ভংছোনু ভোভ ডো, স্বোস্থয কোযী

উতজরো স্বোস্থয অনপ, 

জযোোংছন
০১৮৩৭-৬০৩০৪৯

৩ ৩
জনোোতং 

ইউননন

উফোনচং ভোভ ডো, উকোনয কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

জযোোংছন
০১৮৩৪-০৭৪৪১৩

৪ ৪ তোযোছো ইউননন
নযটন কোনন্ত তোমেকদোয, 

উকোনয কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

জযোোংছন
০১৮৩২-৭৬৮৭৩৯

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ যম্নভো ইউননন শুকরোর দো, জজ.এ.এ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

রুভো
01814-989708

২ ২
গাঁতরংগ্যো 

ইউননন

উত্তভ কুভোয নোথ, নপল্ড 

সুোযবোইজোয

একটি ফোী একটি খোভোয 

প্রকল্প, রুভো
০১৮১৩২০১৯৬১

৩ ৩ োইন্দু ইউননন সুকুভোয দত্ত, কোযী নযদ ডক উতজরো ভফো অনপ, রুভো ০১৫৫২৭১০৯০৮

৪ ৪ জযভোনেপ্রোংো
জভোোঃ ইউসুপ, উোঃ োঃ উনিদ 

ংযিণ কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ, রুভো ০১৫৫৩৭৫৫৪০৮

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ থোননচ ইউননন জভোোেদ দ্বীন ইরোভ, জজ.এ.এ
উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর, থোননচ
01835-856187

২ ২
ফনরোো 

ইউননন

জভোোঃ ভনভনুর ইরোভ, ডোটো এনি 

অোতযটয

উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর, থোননচ
০১৭৩৭-০৩০০১১

৩ ৩ নতন্দু ইউননন
রুক দো, অনপ কোনয কোভ 

কোঃ অোতযটয
ইউএন অনপ, থোননচ ০১৮২০-৪০৪০৩৭

৪ ৪ জযভোনে ইউননন
নফেফ ভোভ ডো, উকোনয কৃনল 

কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ, থোননচ ০১৮২৪-৭১৫৪৭০

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১
BDwbqb

ভোবুফ জোতন োটোযী, 

জজএএ

উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর, আরীকদভ
০১৭২৪-৭৬৪৬২১

(৫) উতজরো : রুভো - (জজোন ংখ্যো-০৪)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

(৪) উতজরো : জযোোংছন - (জজোন ংখ্যো-০৪)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

(৭) উতজরো : আরীকদভ - (জজোন ংখ্যো-০৪)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

(৬) উতজরো : থোননচ - (জজোন ংখ্যো-০৪)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

২ ২
AvjxK`g 

BDwbqb

জভোোঃ ভোন আরী, লাঁট 

মুদ্রোিনযক কোভ কোঃ অোতযটয

উতজরো নযলদ 

জচোযম্যোতনয কোম ডোর, 

আরীকদভ

০১৮২০-৪৩১৮৮৮

৩ ৩ জভোোঃ োভসুর আরভ, টিআই
উতজরো ভোজতফো অনপ, 

আরীকদভ
01821-816337

৪ ৪
KziæKcvZv 

BDwbqb

উজ্জ্বর কুভোয জদ, উকোনয কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

আরীকদভ
০১৭৩৩-০১৭৯৪২

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ ফোরঘয এনোমুর ক (এ)
উতজরো কৃনল অনপ, 

জদনফদ্বোয
০১৭৩৪-৪৭১৭১৭

২ ২ ইউছুপপুয
জভোোোঃ নোজভো আক্তোয, োঃ 

ভৎস্য কভ ডকতডো
উোঃ ভৎস্য অনপ, কুনভল্লো

৩ ৩ যসুরপুয
জভোোঃ ভোইনুনদ্দন, একোতডনভক 

সুোযবোইজোয

উতজরো, ভোধ্যনভক নিো 

অনপ, জদনফদ্বোয
01737-020093

৪ ৪ সুনফর
জভোোঃ োরুনুয যীদ, জজএএ 

(অফোঃ)
উতজরো নযংখ্যোন অনপ 01937-202540

৫ ৫ পততোফোদ

পূফ ড রিীপুয, চোনপুয, োতদপুয(অং), 

জপুয, জনতভপুয, জকোটনো, নুযপুয, 

খনররপুয, আোনপুয,

আোদুজ্জোভোন বইো যোনজফ, 

ইউনডন
ইউনডন পততোফোদ ০১৭১২-৩৫০৭৩০

৬ ৬ পততোফোদ
সুরতোনপুয, োইচোোো, 

নফষ্ণপুয,কোনরকোপুয, পূফ ড পোততোফোদ
োনফবুয যভোন (এআযনড)

উতজরো নফআযনডনফ অনপ, 

জদনফদ্বোয
০১৭৩২-৯৫৯৯২০

৭ ৭ জোপযগঞ্জ
জভোোঃ ো আরভ নভোজী, নপল্ড 

সুোযবোইজোয

উোঃ ভোজতফো অনপ, 

দোউদকোনন্দ
০১৮১৬৬৪১৬৩৭

৮ ৮
জদনফদ্বোয োড ড 

১,২,৩,৪,৭,৮

জভোোঃ আফদুর োনরভ, নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জদনফদ্বোয, কুনভল্লো।
01618-833383

৯ ৯
জদনফদ্বোয োড ড 

৫,৬,৯
জভোোঃ আনযপৄর ইরোভ, জজএএ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জদনফদ্বোয, কুনভল্লো।
০১৮২০-০৮৬৫২১

১০ ১০ গুনোইঘয উত্তয জভোোঃ োরুনূয যীদ, (এএ) উতজরো কৃনল অনপ 01716-167760

১১ ১১ গুনোইঘয দনিণ
জনোফ জভোোঃ নজরুর ইরোভ 

যকোয (ইউোই)

উতজরো মৄফউন্নন অনপ, 

জদনফদ্বোয
01712-292978

১২ ১২ যোজোতভোয জভোোঃ কোভোর (এএ)
 উতজরো কৃনল অনপ, 

জদনফদ্বোয
০১৭১৯-৮৫১৯৪০

১৩ ১৩ ধোভতী জভোোঃ তোজুর ইরোভ (এএ)
উতজরো কৃনল অনপ, 

জদনফদ্বোয
01818-080513

১৪ ১৪ বোনী
জভোোঃ জযনু নভো যকোয, এআই 

(অফোঃ)
নফনফএ 01849-355370

১৫ ১৫ সুরতোপুয আননছুয যভোন (এএ)
উতজরো কৃনল অনপ, 

জদফনদ্বোয
01819-106607

১৬ ১৬ ফকোভতো জভোোঃ ভনজফয যোভন, (এএ)
উতজরো কৃনল অনপ, 

জদনফদ্বোয
01947-133100

২০. জজরোোঃ কুনভল্লো (জভোট ১৬টি উতজরো ) Final

(১) উতজরো : জদনফদ্বোয - (জজোন ংখ্যো-১৮)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

১৭ ১৭ জভোনপুয জভোোঃ কোভোর উনদ্দন বইো, নএ উতজরো, মৄফউন্নন অনপ 01711-008308

১৮ ১৮ এরোোফোদ
জভোোঃ তপোজ্জর জোতন, জজএএ 

(অফোঃ)
নফনফএ 01743-119472

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১
জৎযবো োড ড 

(১-৫)
জভোোেদ আবু মুো,জজএএ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জচৎদ্দগ্রোভ, কুনভল্লো।
01812-182436

২ ২
জৎযবো োড ড 

(৬-৯)
জভো: আনভয জোতন, নডই

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জচৎদ্দগ্রোভ, কুনভল্লো।
01934-281565

৩ ৩ আরকযো ননয কুভোয োর, ভোঠ কোযী ল্লী ঞ্চ ব্োংক, জচৎদ্দগ্রোভ ০১৮৫০-৬১৫৯৭৫

৪ ৪ ফোনতো
ো আরভ ভজুভদোয, উকোযী 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

জচৎদ্দগ্রোভ
০১৮১৮-৬৫৭৮৯৩

৫ ৫ নচো এোকুফ আরী পযোদ, ইি্ তক্টয
উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ, জচৎদ্দগ্রোভ
০১৮২৩-১৫৪০৯৫

৬ ৬ জঘোরোো জভোোঃ ভনজবুর ক, ভোঠ কোযী ল্লী ঞ্চ ব্োংক, জচৎদ্দগ্রোভ ০১৮১৩-৬০৮৭৭৪

৭ ৭ গুনফতী আঠনদো, চাঁোনরো োো, ফধুযো, শ্রীপুয জভোোঃ ভনন, ভোঠ কোযী ল্লী ঞ্চ ব্োংক, জচৎদ্দগ্রোভ ০১৮২৪-৮৫৭৫০৪

৮ ৮ গুনফতী
ফোতকযথোভ জরো, নপ্রকযো, নোযোনপুয, 

তকতযো, খোটযো, দফোো, জদফীপুয
জভোোঃ আনভয জোোইন, ইউ.এপ.এ

 উতজরো ইরোভী 

পোউতন্ডোন কোম ডোর, 

জচৎদ্দগ্রোভ

০১৮১১-১৭২৬২৪

৯ ৯ জগন্নোথনদঘী

শুযীকযো, নজগোড্ডো, তভয়ুযপুয, নফষ্ণুপুয, 

পৄতরয নযী, আনখয তরো, গোধো নগয, যোজ, 

ফল্ববপুয, চোোত, কযতোভ, নযতকোট, 

গজোনযো, যোভপুয, সুফন ডপুয, গুনফতী

জভোোঃ ভোইনুনদ্দন জচৎধুযী, জুননয 

অনপোয (নোফ)

উতজরো নফআযনডনফ অনপ, 

জচৎদ্দগ্রোভ
০১৮১৭-৬৪৫৬৭৩

১০ ১০ কোনরকোপুয
জভোোঃ জরোকভোন জোতন, কোযী 

রোইতন্প ইন্পতক্টোয

জচৎদ্দগ্রোভ জৎযবো কোম ডোর, 

জচৎদ্দগ্রোভ
০১৮১৪-৩৯৮২৯৯

১১ ১১ কনকোকত
ভননরুর ইরোভ োতটোোযী, 

উতজরো কোযী নিো অনপোয

 উতজরো নিো অনপ, 

জচৎদ্দগ্রোভ
০১৭৪০-৬০১০০৩

১২ ১২ কোননগয োদ্দোভ জোতন, োতব ডোয
জচৎদ্দগ্রোভ জৎযবো কোম ডোর, 

জচৎদ্দগ্রোভ
০১৮১৪-৯০৩১০৩

১৩ ১৩ মুনন্পযোট
মুোেদ ভননয আতভদ, নোফ 

যিক

উতজরো  ভনরো নফলক 

কোম ডোর, জচৎদ্দগ্রোভ
০১৮১৯-৮৬৫১৪৫

১৪ ১৪ শুবপুয

ধননকযো, দুগ ডোপুয, কৃষ্ণপুয, ফল্লোযচয, 

জোপুো, কোকদয, তফোীো, নফজপুয, 

কোছোযী োো, োইক োো, জোটকযো, 

জতনরোটি, োজোযী োো

আরী আতভদ, উকোযী কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

জচৎদ্দগ্রোভ
০১৮১৪-৬৬০১৯১

(২) উতজরো : জচৎদ্দগ্রোভ - (জজোন ংখ্যো-১৭)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

১৫ ১৫ শুবপুয

আঠোয ফোগ, জগোনফন্দপুয, উনকুট, আগচয, 

কোটগয, কতয ধোযী, নকল্লো োো, জদোমেো, 

কোট োো, োতকোট, গোছ ফোনো, 

কোনছো পুকুরুনী, সুবপুয, ফোগোয 

পুকুরুনী, পনকয োট, তরো পুকুরুনী, 

খোভোয পুকুরুনী

জোনকয জোতন, জেনডট 

সুোযবোইজোয

উতজরো মৄফ উন্নন অনপ, 

জচৎদ্দগ্রোভ
০১৭১৬-১৬৮৮৮৯

১৬ ১৬ শ্রীপুয
জভোোঃ  আফদুয যনভ, নপল্ড 

সুোযবোইজোয
ল্লী ঞ্চ ব্োংক, জচৎদ্দগ্রোভ ০১৮২১-৫৫৭১৬৪

১৭ ১৭ উনজযপুয
কোউছোয উনদ্দন, নপল্ড 

সুোযবোইজোয
ল্লী ঞ্চ ব্োংক, জচৎদ্দগ্রোভ ০১৮১২-৮৭৩৫৮৫

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ সুইরপুয জভো: জনভ উনদ্দন (অফোঃ), জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ 

(চোনন্দনো), নফনফএ
01990-013156

২ ২ ফোতোঘোী
জভোোঃ ভনদউল্লো জচৎধুযী, 

এ.এ.এ.
উতজরো কৃনল অনপ, চোনন্দনো ০১৮১৯-৪৭৭৭৬৮

৩ ৩ ভোধোইো জভোোঃ নজরুর ইরোভ, এ.এ.এ. উতজরো কৃনল অনপ, চোনন্দনো ০১৭২৬-৮১৪২৬২

৪ ৪ ভনচোইর জভোোঃ আতোউয যভোন,এ.এ.এ. উতজরো কৃনল অনপ, চোনন্দনো ০১৮১৬-২৩১৩৭৮

৫ ৫ গরল্লোই জভোোঃ োইপৄর ইরোভ,এ.এ.এ. উতজরো কৃনল অনপ, চোনন্দনো ০১৯৩৮-৮২০৫৩৪

৬ ৬ জদো:  নফোফপুয জভোোঃ আননসুর ইরোভ, এ.এ.এ. উতজরো কৃনল অনপ, চোনন্দনো ০১৯২৫-২৬৮১৯৮

৭ ৭ ফযকযই জভোোঃ সুরতোন আভদ,এ.এ.এ. উতজরো কৃনল অনপ, চোনন্দনো ০১৮১৯-১১৪০১০

৮ ৮ জজোোগ জভোোঃ আবু সুনপোন, এ.এ.এ. উতজরো কৃনল অনপ, চোনন্দনো ০১৭৩১-৫৭৯০৬৪

৯ ৯
ভোইজখোয 

(োড ড ১-৫)

আযোর, ফল্লোযচয, ফোনভনীতখোরো, ফীযখোর, 

নজরুআই, কোোযীতখোরো, ভোইজখোয, 

জভতয , নিভ যসুরপুয, নংগোড্ডো, 

টোভটো, উত্তয ফদযপুয,

জভোোঃ জোোঙ্গীয আরভ, এ.এ.এ. উতজরো কৃনল অনপ, চোনন্দনো ০১৮৬৮-৪৫০২০০

১০ ১০
ভোইজখোয 

(োড ড ৬-৯)

আনরকোমুো, আদোতো, জবোভযকোনন্দ, 

এোজফন্দ, পোঐ, োীোো, কোতরভোয, 

কযতরো, ভোদোযপুয, কভযতকোট, োননখোযো, 

টনই, োমেচয

জভোোঃ আফদুর কোতদয 

নজরোনী,এ.এ.এ.
উতজরো কৃনল অনপ, চোনন্দনো ০১৯১২-৯৬৯৩৪৫

১১ ১১ ফোতযো জভোোঃ নূরুর ইরোভ,এ.এ.এ. উতজরো কৃনল অনপ, চোনন্দনো ০১৮১৩-১১৩৩০৪

১২ ১২ জকযনখোর কোজী ো জোভোন, এ.এ.এ. উতজরো কৃনল অনপ, চোনন্দনো ০১৮১৭-৫৭১৬২৬

১৩ ১৩
জৎযবো (োড ড 

১-৪)
জভোোঃ ফনদউর আরভ, এ.এ.এ. উতজরো কৃনল অনপ, চোনন্দনো ০১৯৩৮-৮২০৫০০

১৪ ১৪
জৎযবো (োড ড 

৫-৯)
ইব্রোনভ খনরর, নডই

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

চোনন্দনো, কনভল্লো।
01915-955404

১৫ ১৫
এতফোযপুয  

ফযকযই
জভোোঃ পখরুদ্দীন, এ.এ.এ. উতজরো কৃনল অনপ, চোনন্দনো ০১৮৬৬-০৭১১০০

(৩) উতজরো : চোনন্দনো - (জজোন ংখ্যো-১৫)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ জগতপুয
জভো: নভজোনুয যভোন, নযংখ্যোন 

তদন্তকোযী

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

কনভল্লো।
01849-812275

২ ২ োতোনী
জনোফ জভোোঃ ভননরুর ইরোভ, 

উকোযী কৃনল অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ, নততো ০১৯১১-৯০৬৩৩৩

৩ ৩ ভনজদপুয জভো: নপউল্লো, নডই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

কুনভল্লো।
01859-730098

৪ ৪ নজোযকোনন্দ মুোেদ আনজজুয যভোন, নডই
জজরো নযংখ্যোন অনপ, 

কুনভল্লো।
01914-763864

৫ ৫ নোনযনন্দো
জনোফ শুকতদফ জগোম্বোভী, 

উকোযী কৃনল অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ, নততো ০১৭১৩-৬০২৪৫৮

৬ ৬ নবটিকোনন্দ
জনোফ আবুর কোরোভ আজোদ, 

উকোযী কৃনল অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ, নততো ০১৭৩৩-২৫০৮৪৫

৭ ৭ কনকোনন্দ
জনোফ জভোোঃ নোনছয উনদ্দন, 

উকোযী কৃনল অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ, নততো 01723-736527

৮ ৮
কোরোকোনন্দ, 

ফরযোভপুয

জনোফ জভোোঃ নপকুর ইরোভ 

উকোযী কৃনল অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ, নততো ০১৮১৮-১৯৬৯৯৯

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ োড ড ১৯,২০ জভো: অনদুর ক, এআই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

কুনভল্লো দয দনিণ
01817-108916

২ ২ োড ড ২১ জভো: নপকুর ইরোভ, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

কুনভল্লো দয দনিণ
01731-164412

৩ ৩ োড ড ২২ আনযপ জোতন, নডই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

কুনভল্লো দয দনিণ
01813-104782

৪ ৪ োড ড ২৩,২৪
জভোোঃ আবুর োনোত, উকোযী 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

কুনভল্লো দয দনিণ
০১৭১৮-৫৩২০৬২

৫ ৫ োড ড ২৫,২৬,২৭
জগোরোভ জভোস্তপো, উকোযী কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

কুনভল্লো দয দনিণ
০১৮১৮-৭২৪২২৩

৬ ৬ ফোগভোযো উত্তয
জভোোঃ যীপ জোতন, নযফোয 

নযকল্পনো নযদ ডক

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

কুনভল্লো দয দনিণ
০১৭২২-৫৭০৭৬৭

৭ ৭ ফোগভোযো দনিণ
কোজী আনযপ মুোেদ আফদুর 

োনকভ, জজএএ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

কুনভল্লো দয দনিণ
01672-702336

৮ ৮ জফরঘয উত্তয
জভোোঃ োভছুর ক, নযফোয 

নযকল্পনো নযদ ডক

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

কুনভল্লো দয দনিণ
০১৭২৭-০৭৬৫০১

(৫) উতজরো : কুনভল্লো দয দনিণ - (জজোন ংখ্যো-১৯)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

(৪) উতজরো : নততো - (জজোন ংখ্যো-০৮)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৯ ৯ জফরঘয দনিণ
জভোোঃ আ: যোজ্জোক, উকোযী 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

কুনভল্লো দয দনিণ
০১৭২০-৩২৬৩৬৯

১০ ১০ বরইন উত্তয
োোদোত জোতন, নযফোয 

নযকল্পনো নযদ ডক

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

কুনভল্লো দয দনিণ
০১৮১২-৯৫৭০৯৪

১১ ১১ বরইন দনিণ
আবু তোতয ভজুভদোয, উকোযী 

কৃনল কভ ডতডো

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

কুনভল্লো দয দনিণ
০১৮১৭-৩৮৩১৭৩

১২ ১২ নফজপুয দুরোর যঞ্জন জবৎনভক, নডন অফয প্রোপ্ত 01915-770945

১৩ ১৩ জচৎোযো
নকতোয কুভোয জবৎনভক, নযফোয 

নযকল্পনো নযদ ডক

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

কুনভল্লো দয দনিণ
০১৭৩৯-১৪৪৯৮৯

১৪ ১৪ গনরোযো
জভোোঃ জখোযতদ আরভ, নযফোয 

নযকল্পনো নযদ ডক

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

কুনভল্লো দয দনিণ
০১৭২৪-৯৬৬৩৫৭

১৫ ১৫ জজোযকোনন পূফ ড
জভোোঃ ননজয আভদ, উকোযী 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

কুনভল্লো দয দনিণ
০১৭৪১-১০১৪০১

১৬ ১৬
জজোযকোনন 

নিভ

োনপজুয যভোন, নযফোয 

নযকল্পনো নযদ ডক

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

কুনভল্লো দয দনিণ
০১৮১১-১২১৩৪০

১৭ ১৭ জরুর উত্তয
যোহুর চন্দ্র নং, নযফোয 

নযকল্পনো নযদ ডক

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

কুনভল্লো দয দনিণ
০১৭১৬-৪৭৪৯৫৮

১৮ ১৮ জরুর দনিণ
জভোোঃ ভনপজুয যভোন, উকোযী 

কৃনল কভ ডতডো

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

কুনভল্লো দয দনিণ
০১৯৪০-২৪১২৯৫

১৯ ১৯ ফোযোো
জোনকয জোতন, নযফোয 

নযকল্পনো নযদ ডক

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

কুনভল্লো দয দনিণ
০১৮১৮-৪০৮২৯৮

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ evBkMuvI
জভোোঃ জোভোনুর ইরোভ, এ.এ. 

এ.

উতজরো কৃনল অনপ, 

ভতনোযগঞ্জ
০১৭২৮-৫৭৭৫১০

২ ২ mimcyi ভোবুবুর ইরোভ, এ.এ. এ.
উতজরো কৃনল অনপ, 

ভতনোযগঞ্জ
০১৭১৪-৯১৬৭৯৭

৩ ৩ Sjg (`t) ‡gvt Avwgi ‡nv‡mb, ‡R.Gm.G

Dc‡Rjv cwimsL¨vb Awdm, 

g‡bvniMÄ 

01783-609898

৪ ৪ এনফএভ জযনজ নভো, এ.এ.এ.
 উতজরো কৃনল  অনপ, 

ভতনোযগঞ্জ
০১৭১৬-৩০৫৪৮৬

৫ ৫ wLjv
জভোোঃ তোজুর ইরোভ ভজুভদোয, 

নপল্ড সুোযবোইজোয

উতজরো ভোজতফো অনপ, 

ভতনোযগঞ্জ
০১৮১৬-০০২৫৯১

(৬) উতজরো : ভতনোযগঞ্জ - (জজোন ংখ্যো-১১)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৬ ৬ DËi nvIjv জভোোেদ উল্লো, এ.এ.এ.
উতজরো কৃনল অনপ, 

ভতনোযগঞ্জ
০১৭১৪-৪২৫৯৪০

৭ ৭ wecyjvmvi
জভোোঃ োোদোৎ জোতন, অনপ 

কোযী

উতজরো ভফো অনপ, 

ভতনোযগঞ্জ
০১৮১৭-০৬১১৪৮

৮ ৮ nvmbvev`, জগোরোভ যোয, এ.এ.এ.
উতজরো কৃনল অনপ, 

ভতনোযগঞ্জ
০১৮৪৯-৮০৭১৭২

৯ ৯ jÿYcyi, নজল্লুয যভোন, এ.এ.এ.
উতজরো কৃনল অনপ, 

ভতনোযগঞ্জ
০১৭২০-৫৮৩১৯০

১০ ১০ Sjg (Dt)
জভোোঃ কোভোর জোতন, অনপ 

কোযী

উতজরো মৄফ উন্নন অনপ, 

ভতনোযগঞ্জ
০১৭১২-৫৭৩৬৬৬

১১ ১১
জভোোঃ নভজোনুয যোভন, নপল্ড 

অনপোয

একটি ফোন একটি খোভোয 

প্রকল্প
০১৯২২-০৩০৬৬৭

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ োড ড (১,২,৪) জোতনোযো জফগভ, এআই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

আদ ড দয
01814-476240

২ ২ োড ড (৩)
জভোোঃ োভছুর ভোরো, কোযী 

ল্লী উন্নন কভ ডকতডো

নফ,আয,নড,নফ অনপ, আদ ড 

দয
০১৭১২-৬৫৬৬৫২

৩ ৩ োড ড (৫,৬) জযতনো আক্তোয, এএ
জজরো নযংখ্যোন অনপ, 

কুনভল্লো।
01918-631258

৪ ৪ োড ড  (৭,৮) কোজী ভোোবুফ জভোত ডদ, এএ
জজরো নযংখ্যোন অনপ, 

কুনভল্লো।
01788-874328

৫ ৫ োড ড (৯,১০) জভো: নপকুর ইরোভ, নডই
জজরো নযংখ্যোন অনপ, 

কুনভল্লো (ংমৄক্ত দোনত্ব)
01916-237454

৬ ৬ োড ড (১১,১২) জদফী ছোো দো, নডই
কুনভল্লো দয দনিণ উতজরো 

নযংখ্যোন অনপ, কুনভল্লো।
01795-328432

৭ ৭ োড ড (১৩,১৪)
জভোোঃ আফদুর কুদ্দুছ, কোযী 

নযদ ডক

উতজরো ভফো 

অনপ,আদ ড দয
01923-765854

৮ ৮ োড ড (১৫,১৮)
জভোোঃ ইোনছন বইো, কোযী 

নযদ ডক

উতজরো ভফো অনপ, 

আদ ড দয
01818-621118

৯ ৯ োড ড (১৬,১৭) তোছনরভো আক্তোয, নডই আদ ড দয, কুনভল্লো। 01922-417960

১০ ১০ কোনরফোজোয

ধনুোতখোরো, জপনুো, ভনোন, 

োকোতভোো, নিভ ফল্লবপুয, নিভ 

মপুয, নিভ কৃষ্ণপুয, পূফ ড জোঙ্গোনরো
জভোোঃ নপকুয যভোন, এআই

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

চোনন্দনো (ন আয এর)
01819-294031

১১ ১১ কোনরফোজোয

বুকধয, তদোযো, োনতগোো, কোভোরপুয

জভোস্তপোপুয, নিভ আনন্দপুয , োকতরো

তদপুয, নদঘরগাঁ, ঊত্তয কোছোয

জভোোঃ জনরভ, উকোযী কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

(োনতগোো ব্লক),আদ ড দয
01711-367665

১২ ১২ উত্তয দূগ ডোপুয

আতরখোচয, আভতরী, ফকদর, গুনোনন্দী, 

ভজোনদ্দপুয, শ্রীপুয, উত্তয দূগ ডোপুয, কুনভল্লো 

জনোননফো

 জভোোঃ আফদুর কোতদয, উকোযী 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

(ফকদর ব্লক)আদ ড দয
01711-941571

(৭) উতজরো : কুনভল্লো আদ ড দয - (জজোন ংখ্যো-২২)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

১৩ ১৩ উত্তয দূগ ডোপুয

আোইযো, ফদযপুয, কৃষ্ণনগয, ংকযপুয, 

োনগোছো (অং),
নন্টু যকোয, উকোযী কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ 

(আোইযো ব্লক) আদ ড দয
01814-391695

১৪ ১৪ দনিণ দূগ ডোপুয
দনিণ ফরযোভপুয, দনিণ যোজোপুয, 

জদৎরতপুয, ধভ ডপুয, কোনরকোপুয, যঙ্গপুয

জভোোোঃ জযৎন সুরতোনো, 

উকোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ 

(জখতোোয ব্লক) আদ ড দয
০১৭১৬-৬৭৪০৭৪

১৫ ১৫ দনিণ দূগ ডোপুয

আমুদপুয, ফ আরভপুয, নফষ্ণুপুয, 

চপকনগয, জছোট আরভপুয, ধনপুয, 

দগো, ঝোগুযঝুনর, কোননোথপুয, কুষ্ণপুয, 

ভনদনগয, জনোোোো, যোতজন্দ্রপুয, 

যনভপুয, শ্রীধযপুয

এ,টি,এভ আফদুর কোইয়ুভ, 

উকোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

(কৃষ্ণপুয ব্লক) আদ ড দয,
০১৭১২-৫৭২৭৩৩

১৬ ১৬ আভোতরী

ফোনোসুো, দনিণ যসুরপুয, ইছোো, 

কোটোননোয (যোভনগয), ভতপুয, 

ভতপুয, নকভত, ননজ ফোনোসুো, উত্তয 

যসুরপুয, োরকুভো, নভপুয, নভযো, 

ফতরশ্বয, উত্তয যোভপুয

জভো: আফদুর ক বইো, জজএএ আদ ড দয, কুনভল্লো। 01839-629204

১৭ ১৭ আভোতরী

আভোতরী, ফাঁভঙ্গর, ইরোপুয, 

গোফতরী, জোভফোী, মপুয, করুনোপুয, 

ভধ্যভ ভোনঝগোছো, ভনণপুয, নভজডোনগয, 

পূফ ডকৃষ্ণপুয, যঘুযোভপুয, যত্নোফতী, 

উনজযপুয, উত্তযভোনঝগোছো

নুরুর োোন, এএ
জজরো নযংখ্যোন অনপ, 

কুনভল্লো।
01720-844452

১৮ ১৮ াঁচথুফী

ফকোনরকোপুয, ফজ্বোরো,         ফন্তপুয, 

ফোভইর, ধনঞ্জ, ডুনভনযো, চাঁদপুয, ইটোল্লো, 

জকোতটশ্বয, নিভ ভোনঝগোছো, নযতপুয, 

শুবপুয, উত্তয জগন্নোথপুয, শ্রীপুয

জভো: ভনতউয যভোন, জজএএ আদ ড দয, কুনভল্লো। 01815-057524

১৯ ১৯ াঁচথুফী

ফোোইপুয, োোপুয, বৃষ্ণপুয, চাঁদপুয, 

ছোোরপুয, দনিণ ফোগতফয, দনিণ 

যোনচো, ধভ ডনগয, জগোরোফন, োননকজ্বরো, 

জোমেোোো, ঝো খন্ডর, জকযোনীনগয, 

ভীযপুয, াঁচথুফী, োরধয, সুফণ ডপুয, উত্তয 

ফোগতফয, উত্তয যোনচো

জভোোঃ পযোদ আরভ খোন, জেনডট 

সুোযবোইজোয

মৄফ উন্নন অনধদপ্তয, আদ ড 

দয, কুনভল্লো
০১৮১৮-৬৬৫৫৮৯

২০ ২০ জগন্নোথপুয-০১

ফোজগড্ডো, ফোযোো, চাঁোপুয, জদৎরতপুয, 

ঝোকোননোো, জগন্নোথপুয, খোভোয, কৃষ্ণপুয, 

কুচোইতরী

জভোোঃ ভনন, উকোযী কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

(অযণ্যপুয ব্লক) আদ ড দয
০১৮১৫-৫৭৬৮৩০

২১ ২১ জগন্নোথপুয-০২

অযণ্যপুয, বোটতকয, বৄটুো, আনন্দপুয, 

দোউতদয খোো, ধনপুয, গোজীপুয, গীরোতরী, 

দুর ডবপুয, জজোো জভতয, কোনরকোপুয, 

কোভোরপুয, কোনেকপুয, কটকফোজোয, 

কৃষ্ণপুয, ভনোগ্রোভ, নছযোইর, জনোোোো 

নিভ, পূফ ড শ্রীপুয, জনোোোো পূফ ড, 

যোভচন্দ্রপুয, যঘুপুয, যোজভঙ্গরপুয, 

োোপুয, জচৎোযো, শ্রীভন্তপুয, জতকতোযো

োতরকুয যোভন, উকোযী কৃনল 

কভ ডকতডো

 উতজরো কৃনল অনপ, 

(আনন্দপুয ব্লক) আদ ড দয
০১৭১২-২৯৫৩৬০

২২ ২২
কুনভল্লো 

জনোননফো
জভোোঃ ভনউনদ্দন, এ এ জজরো নযোঃ অনপ, কুনভল্লো ০১৭৫৩৭৭৩৪৪৬

(৮) উতজরো : দোউদকোনন্দ - (জজোন ংখ্যো-১৬)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ দোউদকোনন্দ উত্তয
োনফনো ইোনভন, উকোযী 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

দোউদকোনন্দ
০১৮১৬-২৫৮৯২১

২ ২ োড ড নং ৪,৫,৬
জভোোঃ জভোজোতের জোতন, জিে 

কোযী

উতজরো ভৎ অনপ, 

দোউদকোনন্দ
০১৭১৭-৬১৮২২৫

৩ ৩
োড ড নং 

১,২,৩,৭,৮,৯
জভো: নগো উনদ্দন, জজএএ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

দোউদকোনন্দ, কুনভল্লো।
01818-264414

৪ ৪ জগোোরভোযী
নফল্লোর জোতন, উতজরো ভফো 

অনপোয

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

দোউদকোনন্দ, কুনভল্লো।
০১৯১৭-৫৭৬৫৮৩

৫ ৫ দুো, াঁচগোনছো
জভোোঃ জভোন নভো,উকোযী 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

দোউদকোনন্দ
০১৮১১-১১৯৭৪১

৬ ৬ জদৎরতপুয
জভোোঃ আব্দুর ভনতন যকোয, 

উকোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

দোউদকোনন্দ
০১৮১৭-৫৭৮৬৪৫

৭ ৭ ভোরুকো
তোনরভো আক্তোয, উকোযী 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

দোউদকোনন্দ
০১৭১৬-২৬৭৬৪৮

৮ ৮ নফতটশ্বয
জভোোঃ জোনফ উল্লো, উকোযী কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

দোউদকোনন্দ
০১৮১৮-৮৮১৬৯৫

৯ ৯ সুন্দরপুয জভো: জুরো নভো, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

দোউদকোনন্দ,কুনভল্লো।
01720-055777

১০ ১০ ফোযোো জভো: কোভরুর োদোয, নডই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

দোউদকোনন্দ,কুনভল্লো।
01911-988013

১১ ১১ জগীযীপুয
এযোদ জোতন জচৎধুযী, 

উকোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

দোউদকোনন্দ
০১৮১৭-৬৪৯৮১৩

১২ ১২ নজংরোতরী
জভোোঃ ভননরুর ইরোভ, নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

সুজোনগয, োফনো
০১৭০৮-৭৫৫০৮৫

১৩ ১৩ ইনরটগঞ্জ উ:

জভোোঃ কোভোর জোতন, অনপ 

কোযী কোভ কনপউটোয 

অোতযটয

উতজরো ননফ ডোী অনপোতযয 

কোম ডোর, দোউদকোনন্দ
০১৭১৪-৯১৬৩০৪

১৪ ১৪ ইনরোটগঞ্জ দ:
জভোোঃ আবু তোতয জভোল্লো, 

উকোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

দোউদকোনন্দ
০১৮১৭-৬৩৩৯৬২

১৫ ১৫ জভোোেদপুয
জভোোোঃ নোজভো আক্তোয, োঃ ভৎ 

কভ ডকতডো

উতজরো ভৎস্য অনপ, 

দোউদকোনন্দ

১৬ ১৬ ভোনরগাঁ
জভোোঃ োআরভ নভোনজ, নপল্ড 

সুোযবোইজোয

উতজরো ভোজতফো অনপ, 

দোউদকোনন্দ
০১৮১৬৬৪১৬৩৭

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১
জগোনফন্দপুয, 

ভোননকোযচয

জভো: কোভরুর ইরোভ   নপল্ড 

সুোযবোইজোয

একটি ফোন একটি খোভোয 

প্রকল্প, জভঘনো, কুনভল্লো
০১৯১৬-০৬০৭২৭

২ ২
মেতটযচয, বোয 

জখোরো
জভো: োন্নোন নভো, জজএএ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জভঘনো, কুনভল্লো।
01783-974422

৩ ৩
ফকোন্দো, 

চোনরবোঙ্গো
জভো: ভনউনদ্দন, নডই

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জভঘনো, কুনভল্লো।
01923-658916

(৯) উতজরো : জভঘনো - (জজোন ংখ্যো-০৪)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

ে. নং
জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৪ ৪
যোধোনগয, 

চন্দনপুয
স্বপ্নো আক্তোয, নপল্ড সুোযবোইজোয

একটি ফোন একটি খোভোয 

প্রকল্প, জভঘনো, কুনভল্লো
০১৯২৩-৬২৮৫৭৩

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ ১, ২, ৭, ৮, ৯ নফশ্বনজৎ নন্দী, নডই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ফরুো, কনভল্লো।
01920-006282

২ ২ ৩, ৪, ৫, ৬, জভো: োভছুর আরভ, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ 

ফরুো, কুনভল্লো, ফরুো
01817-314721

৩ ৩ আগোনগয তন চন্দ্র জদফনোথ (এ.এ.এ.) উতজরো কৃনল অনপ, ফরুো 01816-077446

৪ ৪ বফোনীপুয জভোোঃ পজয আরী(এ.এ.এ.) উতজরো কৃনল অনপ, ফরুো 01814-229463

৫ ৫ জখোফো (উোঃ) এভযোন জোতন (এ.এ.এ.) উতজরো কৃনল অনপ, ফরুো 01685-858770

৬ ৬ জখোফো (দোঃ) অফনী চন্দ্র যকোয (এ.এ.এ.) উতজরো কৃনল অনপ, ফরুো 01815-472450

৭ ৭ নচতড্ডো জনরুর ইরোভ (এ.এ.এ.) উতজরো কৃনল অনপ, ফরুো 01719-721553

৮ ৮ জরভ প্রদী চন্দ্র দো, (এ.এ.এ.) উতজরো কৃনল অনপ, ফরুো 01811-112324

৯ ৯ োকপুয
গোজী যনফউর 

আরতোপ(এ.এ.এ.)
উতজরো কৃনল অনপ, ফরুো 01749-268893

১০ ১০ আড্ডো নোনছরুর আরভ(এ.এ.এ.) উতজরো কৃনল অনপ, ফরুো 01719-801412

১১ ১১ আদ্রো আোব্দুয যভোন (এ.এ.এ.) উতজরো কৃনল অনপ, ফরুো ০১৮২২-১৯০০১৬

১২ ১২ োরগোছো আবুর কোরোভ(এ.এ.এ.) উতজরো কৃনল অনপ, ফরুো ০১৭২০-৬২৫৬০৬

১৩ ১৩ রক্ষ্মীপুয ভযভ আরী(এ.এ.এ.) উতজরো কৃনল অনপ, ফরুো ০১৭২৯-৫৫৫২০৭

১৪ ১৪ বোউকোয
জভো: জভোজোতের ক বৄ ুঁইো, 

জজএএ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ 

ফরুো, কুনভল্লো, ফরুো
01812-874098

১৫ ১৫ গোনরভপুয জভোোঃ নোতমুর ক(এ.এ.এ.) উতজরো কৃনল অনপ, ফরুো ০১৭১৬-২৬৪৪৯০

১৬ ১৬ নরমুন (দ:) জভোোযপ জোতন (এ.এ.এ.) উতজরো কৃনল অনপ, ফরুো ০১৮৩০-৮২৫২৭৭

১৭ ১৭ নরমুন (উ:) জভোোেদ আরী (এ.এ.এ.) উতজরো কৃনল অনপ, ফরুো 01811-657432

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ জৎযবো
জনোফ জভোোঃ োতস্তো খোন, োঃ 

কৃনল ম্প্রোযণ কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ, জোভনো ০১৮১৩-৭৭০৯২৬

(১১) উতজরো : জোভনো - (জজোন ংখ্যো-০৯)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

(১০) উতজরোোঃ ফরুো - (জজোন ংখ্যো-১৭)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

২ ২ ভোথোবোঙ্গো
জনোফ জভোোঃ হুভোয়ুন কনফয-১, 

উোঃোঃ কৃনল কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ, জোভনো ০১৭১০-৩০৪৪৪৭

৩ ৩ ননরনখ জভো: জখ আরভ, এআই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জোভনো, কুনভল্লো।
01820-433065

৪ ৪
ঘোতভোো, 

জপুয

জভো: আনভয জোতন, জজএএ 

(নআযএর)

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জোভনো, কুনভল্লো।
01728-143363

৫ ৫ চোতন্দযচয
জনোফ জভোোঃ আভজোদ জোতন 

বৄইো, উোঃোঃ কৃনল কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ, জোভনো ০১৯৩২-১৭৬৮৫৭

৬ ৬ দুরোরপুয
জভোোঃ কোভরুর োোন, নডই, 

এনএইচনড

জজরো নযংখ্যোন অনপ, 

নযোজগঞ্জ

৭ ৭ ঘোগুটিো
জভোোঃ ফনরুর ইরোভ, উোঃোঃ 

কৃনলোঃ কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ, জোভনো ০১৬২৬-১৮৯৩৪৩

৮ ৮ বোলোননো জনোফ জভো: কোভোর জোতন, নডই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জোভনো, কুনভল্লো।
01817-450335

৯ ৯ আোদপুয
জনোফ জভোোঃ আফদুর আনরভ, 

জজএএ

অফযপ্রোপ্ত উতজরো 

নযংখ্যোন অনপ, জোভনো, 

কুনভল্লো।

০১৭৩২-১৭৪১৩৬

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১
জৎযবো োড ড 

(১-৯)

জনোফ জভোোঃ জনোর আতফদীন, 

জজএএ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

নোঙ্গরতকোট, কুনভল্লো।
০১৮৩৪-৪২৮৯৯১

২ ২ আদ্রো (উত্তয)
জভোোঃ ইউসুপ োোন, নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জফো, োফনো
০১৭২৫-২১৬২৩৬

৩ ৩ আদ্রো (দনিণ)
জনোফ জভোোঃ আপোজ উনদ্দন, উ-

কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

নোঙ্গরতকোট
০১৮১৮-০৩৯০২৪

৪ ৪ ফোতঙ্গোড্ডো
জনোফ কোজর নোথ জবৎনভক, উ-

কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

নোঙ্গরতকোট
০১৭২৮-০৯১৭৬২

৫ ৫
ফক্সগঞ্জ 

োতফোনযো

জভোোঃ আব্দুর োনরভ, নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

আটনঘযো, োফনো
০১৭৪০-৮৪৫৩৩৭

৬ ৬ ঢোমেো
এ.এভ োনভদুর ক, উকোযী 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

নোঙ্গরতকোট
০১৮১৪-৭০৬১৭১

৭ ৭ জদৎরখাঁ
জভোোঃ পোরুক জোতন,উকোযী 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

নোঙ্গরতকোট
01819-460291

৮ ৮
ফটতরী 

(ইউননন)

জভোোঃ নদুর ইরোভ, জরননং জকো-

অনড ডতনটয
যক্স 17128-227061

৯ ৯ ভেফপুয
জভোোঃ জগোরোভ যোব্বোনী, নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জপুযোট দয, জপুযোট

১০ ১০ জোখোর আফদুর আনজজ, নডই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

নোঙ্গরতকোট
01916-651248

১১ ১১ জজোড্ডো (পূফ ড)
জভোোঃ জোনকয জোতন, জেনডট 

সুোযবোইজোয

উতজরো মৄফ উন্নন অনপ, 

নোঙ্গরতকোট
01703-504396

১২ ১২ জজোড্ডো (নিভ)
জভোোঃ জোনকরুর ইরোভ, উ-

কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

নোঙ্গরতকোট
01716-465320

(১২) উতজরো : নোঙ্গরতকোট - (জজোন ংখ্যো-১৬)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

১৩ ১৩ জভৎকযো
জনোফ জভোোেদ োজোোন, 

উতজরো মৄফ উন্নন অনপোয
উতজরো মৄফ উন্নন অনপ ০১৮১৫-৯৫০৬৭৭

১৪ ১৪ জনযো
জনোফ জভোোঃ োইপৄর ইরোভ, 

ভন্বকোযী

একটি ফোন একটি খোভো, 

নোঙ্গরতকোট
০১৭৩৪-০৬৬৭৭৪

১৫ ১৫ যোতকোট (উত্তয)
জনোফ অপূফ ড চেফতী, অনপ 

কোযী কোভ-কনপউটোয অোোঃ

উতজরো মৄফ উন্নন অনপ, 

নোঙ্গরতকোট
০১৭২৭-৫৭৮১৬৯

১৬ ১৬ যোতকোট (দনিণ)
জভোোঃ নভজোনুয যোভন বঞো, 

জেনডট সুোযবোইজোয

উতজরো মৄফউন্নন অনপ, 

নোঙ্গরতকোট
01717-180416

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১
জৎযবো োড ড 

১,২,৩
নদক কুভোয দো

উতজরো কৃনল অনপ, 

রোকোভ
০১৭৩০৯১৩০৫০

২ ২
জৎযবো োড ড 

৪,৫,৬

জভো: আনতকুয যভোন ব ুঁঞো, 

এআই

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

রোকোভ, কুনভল্লো।
01813-309150

৩ ৩
জৎযবো োড ড 

৭,৮,৯

জভোোঃ জোপয ইকফোর, উ খোদ্য 

নযদ ডক

উতজরো খোদ্য অনপ, 

রোকোভ
০১৭১০-৪২৭০০৪

৪ ৪ ফোকই  ১,২,৩,৪,৫ b~icyi, im~jcyi, wkKvix cvov, 

weRiv|

জভোোঃ জোোঙ্গীয আরভ, উতজরো 

ভন্বকোযী

একটি ফোন একটি খোভোয 

প্রকল্প, রোকোভ
০১৮১৩-৩৫৫৯৪৭

৫ ৫ ফোকই ৬,৭,৮,৯

DËi Ak¦w`qv, D`Bi, `wÿY weivgcyi, 

DËi MvwRcyi, RqkÖx, Zvivcyi, evKB, 

eiBMuvI, gRwjkcyi, nwiði, KvKNi, 

evDiZjv

এ এন এভ আবু তোতয, উ 

কোযী কৃনল কভ ডকতডো

 উতজরো কৃনল অনপ, 

রোকোভ
০১৮১৮-৯৪০৪৭৫

৬ ৬
কোনন্দয ো 

১,২,৩,৪ ZzwZMsMv, fvKÇv, Ak¦Zjv, PzbwZ, Qb 

জভোোঃ জুতর উর আরভ উ োঃ 

কৃনল কভ ডকতডো

 উতজরো  কৃনল অনপ, 

রোকোভ
০১৭১০-১০৪০২১

৭ ৭
কোনন্দয ো 

৫,৬,৭,৮,৯

এ টি এভ কোভরুর আোন উ 

োঃ কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

রোকোভ
০১৮১৮-৪৮৯৫১২

৮ ৮
মুদোফ পযগঞ্জ 

১,২,৩,৪

mvZevoxqv, wWgvZjx, eo PvDiZjv, 

evgÇv, njyw`qv, AvDkcvov, KvVvwjqv, 

জভোোঃ ইভোইর, অনপ কোযী 

কোভ কনপউটোয মুদ্রিনযক

উতজরো ভফো কোম ডোর, 

রোকোভ
০১৯১৩-৬০৫৬৭৫

৯ ৯
মুদোফ পযগঞ্জ 

৫,৬,৭,৮,৯

Rb©vi`vbcyi, dzjiv, cwðg RMZcyi, 
জভোোঃ জোোনঙ্গয আরভ জনরভ, 

উ োঃ কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

রোকোভ
০১৭১৫-৭৩৫০৪৩

(১৩) উতজরো : রোকোভ - (জজোন ংখ্যো-১৩)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

১০ ১০ জগোনফন্দপুয
আবু ছোতর জভো: আব্দুল্লো, জজএএ 

(নআযএর)

অফয প্রোপ্ত, উতজরো 

নযংখ্যোন অনপ, রোকোভ, 

কুনভল্লো।

০১৭৪৩-৫৬৯০৩৬

১১ ১১ উত্তযদো
জভোোঃ হুোইন যভোন আনতক, কোম ড 

কোযী

 উতজরো প্রকল্প ফোস্তফোন 

অনপ, রোকোভ
০১৭৪০-২৬৮২০২

১২ ১২ আজগযো জভোোঃ আব্দুর আোর
উতজরো কৃনল অনপ, 

রোকোভ
০১৯১৬৪৫৬৫২০

১৩ ১৩ রোকোভ পূফ ড
জভোোঃ আফদুর ভোন্নোন জভোল্লো, উ 

োঃ উিীদ ংযিণ কভ ডকতডো

 উতজরো কৃনল অনপ, 

রোকোভ
০১৭৪৪-৮৬৩৯১৪

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ শ্রীকোইর
জনোফ নোজমুর ক নকদোয, 

ইউ.এ.ই.

উতজরো নিো অনপ, 

মুযোদনগয
০১৬৭০-৩৩৫৯৪২

২ ২ আকুফপুয জভোোঃ োোদোত জোতন, নডই
উোঃ ননফ ডোচন অনপ, 

মুযোদনগয
০১৭৩৫২৬৮৭৯১

৩ ৩ আনন্দতকোট জভোোঃ কনফয জোতন, এএএ
উতজরো কৃনল অনপ, 

মুযোদনগয
০১৮১৫৬৫২৪৭৮

৪ ৪ পূফ ড ধইয (পূফ ড)
জনোফ জভোোঃ ইব্রোনভ খনরর, ভোঠ 

কোযী

একটি ফোন একটি 

খোভোয,মুযোদনগয
০১৮২৬-৪২০২৪৫

৫ ৫ পূফ ড ধইয (নিভ) জনোফ জভোোঃ আবু োতভ, এ.এ.ই
জনস্বোস্থয প্রতকৎর অনধদপ্তয, 

মুযোদনগয
০১৯২৩-৩৮৬৬৪৭

৬ ৬ ফোংগযো (পূফ ড)
জনোফ জভোোঃ নপকুর ইরোভ, 

এ.আয.নড.

উতজরো ল্লী উন্নন অনপ, 

মুযোদনগয
০১৯১৭-৮৭১৯৫২

৭ ৭ ফোংগযো (নিভ) আফদুর োন্নোন, জজএএ
দ্য অফযপ্রোপ্ত (উ: নয: 

অনপ, মুযোদনগয)
০১৭১৬-৫২০৭৬২

৮ ৮
চোনতরো  

টননক

জনোফ জভো: আযোপ উনদ্দন 

জচৎধুযী, জজএএ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

মুযোদনগয, কনভল্লো।
০১৮৪৫-২০৭৭১২

৯ ৯ মোেোপুয
জনোফ জভোোেদ আবুর কোরোভ 

জফগ, জজএএ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

মুযোদনগয, কুনভল্লো।
০১৭৩৬-৫৭৬৮২৯

১০ ১০ কোভোল্লো
জনোফ জভোোযপ জোতন যকোয, 

এ.এ.এ.

উতজরো কৃনল অনপ, 

মুযোদনগয
০১৭১৩-৬১০৫০৬

১১ ১১
যোভচন্দ্রপুয 

(দনিণ)

জনোফ ভোজোোরুর ইরোভ, 

এ.এ.এ.

উতজরো কৃনল অনপ, 

মুযোদনগয
০১৮১৫-৬৫২৪৭৮

১২ ১২
যোভচন্দ্রপুয 

(উত্তয)

জনোফ প্রদী কুভোয োো, 

এ.এ.এ.

উতজরো কৃনল অনপ, 

মুযোদনগয
০১৭২৪-৫৬৬২৩০

১৩ ১৩ মুযোদনগয
জনোফ জভোোঃ ভনভনুর ক, 

ইউ.োই.নড.

উতজরো মৄফ উন্নন অনপ, 

মুযোদনগয
০১৮১৯-৫৪৪০৬৭

১৪ ১৪ নফীপুয (পূফ ড) জনোফ হুভোন কনফয, এ.এ.এ.
উতজরো কৃনল অনপ, 

মুযোদনগয
০১৮১৮-২৫৪১৪১

১৫ ১৫ নফীপুয (নিভ) জনোফ এনোমুর ক, নডই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

মুযোদনগয, কুনভল্লো।
০১৭৪৫-৫৮০৫৬৮

১৬ ১৬ ধোভঘয
জনোফো োতজযো আক্তোয, 

এ.এ.এ.

উতজরো কৃনল অনপ, 

মুযোদনগয
01736-536114

(১৪) উতজরো : মুযোদনগয - (জজোন ংখ্যো-২১)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

১৭ ১৭ জোোপুয জনোফ সুনপ আতেদ,এ.এ.এ.
উতজরো কৃনল অনপ, 

মুযোদনগয
০১৭৯৫-০২৫৭৪৮

১৮ ১৮ ছোনরোকোনন্দ
জনোফ জভোোঃ নযন জোতন 

যকোয, ভন্বকোযী

একটি ফোন একটি 

খোভো,মুযোদনগয
০১৬২১-৬৪৫৭৭২

১৯ ১৯ দোতযোযো
জনোফ জভোোঃ জদতরোোয জোতন, 

নএ

উতজরো ননফ ডোী অনপ, 

মুযোদনগয
০১৭১৭-১২৯৯০৮

২০ ২০ োোপুয
জনোফ আতনোোয জোতন, 

ইউ.এ.ই.

উতজরো নিো অনপ, 

মুযোদনগয
০১৭২৮-২০২০৬২

২১ ২১ ফোবুটিোো জনোফ জভো: োীন ব ুঁইো, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ,

তজন্তপুয
18476-938020

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ যোজোপুয নযোদ জোতন, নডই
বুনচং উতজরো নযংখ্যোন 

অনপ, কুনভল্লো।
01913-304301

২ ২ ফোকীমূর
জভোোঃ নপকুয যোভন, কোযী 

ল্লী উন্নন কভ ডকতডো
নফ.আয.নড.নফ অনপ, বুনচং ০১৭১০-৬৪৩৩৭৯

৩ ৩ বুনচং দয পূন ডভনত,জগতপুয জভো: ো আরভ, জজএএ
বুনচং উতজরো নযংখ্যোন 

অনপ, কুনভল্লো।
01726-994190

৪ ৪ বুনচং দয আযোগ আনন্দপুয জভোোঃ োতদ জোতন, এএএ উতজরো কৃনল অনপ, বুনচং ০১৭১৯৭১২৭৪৪

৫ ৫ জলোরনর জরুইন, ফনফজপুয জভোোঃ জখোযতদ আরভ  এ.এ.এ উতজরো কৃনল অনপ, বুনচং ০১৭১৫-২৫২০৪০

৬ ৬ জলোরনর ফনযপুয, জদুপুয জভোোঃ জোতন, কোযী নযদ ডক ভফো অনপ, বুনচং ০১৯৫০-৬০৮৭৫৩

৭ ৭ ীযমোেোপুয ীফযোভপুয,দীনঘযচয, আগোনগয জভোোঃ নজরুর ইরোভ, এএএ উতজরো কৃনল অনপ, বুনচং ০১৭১৮৭১১৯৯২

৮ ৮ ভনোভনত গোজীপুয, খোযোতোইো, োত
জগোরোভ োভদোনী, ইউননন 

নযদ ডক

নযফোয নযকল্পনো অনপ, 

বুনচং
০১৭১৮-২৬২৩৪৬

৯ ৯ ভনোভনত ভনলভোযো, জফোজোর, কদভতনর
কোজী ভনজবুয যভোন, জেনডট 

সুোযবোইজোয
মৄফ উন্নন অনপ, বুনচং ০১৭১৪-৫০১৯৯৬

১০ ১০ জভোকোভ বুযবুনযো, নভনথরোপুয
জভোোঃ পোরুক আতেদ বইো, 

এ.এ.এ.
উতজরো কৃনল অনপ, বুনচং ০১৭১৬-২৪২৪৮৪

১১ ১১ জভোকোভ পূফ ডনকোযপুয, ইন্দ্রোফনত জভোোঃ ভয পোরুক, এ.এ.এ. উতজরো কৃনল অনপ, বুনচং ০১৭১৭-৮৫৮১১৯

১২ ১২ বোতযল্লো উ: পূফ ডোযো,ভোদোইো, যোভনগয সুরতোনো ইোছনভন,এ.এ.এ. উতজরো কৃনল অনপ, বুনচং ০১৮৩৯-৮৭৩৮১২

১৩ ১৩ বোতযল্লো দ:
কোততোযো, ফোনতী,ফোনরখোযো 

কোভোযখোযো,নমুরখোযো

জভোোঃ পখরুর আরভ বইো, 

এ.এ.এ.
উতজরো কৃনল অনপ, বুনচং ০১৮১৮-৬০১৯৪৫

(১৫) উতজরো : বুনচং - (জজোন ংখ্যো-১৩)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ ব্রোহ্মণোো জভোোঃ আরী আযোপ, এআই
ব্রোহ্মণোো উতজরো 

নযংখ্যোন অনপ, কুনভল্লো।
০১৭১৭-৭৬২৪২৮

২ ২ দুরোরপুয
জভোোঃ ভনতোজ উনদ্দন আেদ, 

নডইন

অফযপ্রোপ্ত (ব্রোহ্মণোো 

উতজরো নযংখ্যোন অনপ)
০১৭৫৫-০৮৮০৮৩

৩ ৩ চোন্দরো
জভোোঃ নজরুর ইরোভ, ডোটো এনি 

অোতযটয

ভোধ্যনভক নিো অনপ, 

ব্রোহ্মণোো, কুনভল্লো।
০১৫৫৮-৩৫৪০৭১১

৪ ৪ নদরোই
    জভোোঃ নপকুর ইরোভ,  প্রধোন 

নিক

 নদরোই যকোনয প্রোোঃনফোঃ, 

ব্রোহ্মণোো, কুনভল্লো।
০১৭১৯-৮৫১৭১১

৫ ৫ ভোধফপুয
  আব্দুর ভোন্নোন,  উকোযী কৃনল 

কভ ডকতডো

কৃনল অনপ, ব্রোহ্মণোো, 

কুনভল্লো।
০১৭১৮-০০১৬১৯

৬ ৬ ভোরোোো
জভোোঃ ভোোবুবুর আরভ, জেনডট 

সুোযবোইজোয

মৄফ উন্নন অনপ, 

ব্রোহ্মণোো, কুনভল্লো।
০১৭৯৯-৭৮১৯৭৪

৭ ৭ োতফোফোদ জনোর আতফদীন, নডই
ব্রোহ্মণোো উতজরো 

নযংখ্যোন অনপ
০১৮১১-১২১১০০

৮ ৮ ীদর

আোফোী, জফগভোফোদ, দনিণ জততোবনভ, 

উত্তয জততোবনভ, উোঃ ীদর, দোঃ ীদর, 

ভনল্লকোযনদঘী, ভোনযো

জভোোঃ ভনজবুয যভোন,  জেনডট 

সুোযবোইজোয

মৄফ উন্নন অনপ, 

ব্রোহ্মণোো, কুনভল্লো।
০১৯৩২-১৭৪৯৮৬

৯ ৯ ীদর
জদউ, নোগোই, উোঃ ফোঘযো, উোঃ 

নোযোণপুয, উোঃ নফপুয

জভোোঃ জোোঙ্গীয আরভ, 

উকোযী কৃনল কভ ডকতডো

কৃনল অনপ, ব্রোহ্মণোো, 

কুনভল্লো।
০১৮১৭-৬১৩০৫২

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১
জৎযবো(োড ড 

১-৯ ম ডন্ত)
- জভোোঃ জোনকয জোতন, জজ.এ.এ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ফোঞ্ছোযোভপুয
০১৮১৫-১২০২২৪

২ ২ জতজখোরী -
জভোোঃ নযোজুর ইরোভ বইো, 

উতজরো ভন্নকোযী

একটি ফোী একটি খোভোয 

প্রকল্প,ফোঞ্ছোযোভপুয
০১৭১৮-৬২০২৮৪

৩ ৩ োোনোকোনন্দ - জভোোঃ আতনোোরুর ক, নড.ই.
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ফোঞ্ছোযোভপুয
০১৬৭৬-৩৪২৯৭৬

৪ ৪ দনোতদৎরত -
জভোোঃ ভোননকুয যভোন, উ-

কোযী উনিদ ংযিন কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল 

অনপ,ফোঞ্ছোযোভপুয
০১৭১৫-৮৬৯৬১৬

৫ ৫ জোনোযোভপুয -
জভোোঃ ভোসুদুয যভোন, উ-কোযী 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল 

অনপ,ফোঞ্ছোযোভপুয
০১৭৫৩-২৬৮৮১৯

৬ ৬ দনকোনন্দ -
োোদোত জোতন, উ-কোযী 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল 

অনপ,ফোঞ্ছোযোভপুয
০১৭২১-৭৪৬৯২০

৭ ৭ ছপৄল্লোকোনন্দ -
জভোোঃ নজরুর ইরোভ, ইউননন 

ভোজকভী
উতজরো ভোজতফো অনপ ০১৭১৭-৬৪০৮৭৪

২১. জজরোোঃ ব্রোহ্মণফোনো (জভোট ৯টি উতজরো ) Final

(১) উতজরো : ফোঞ্ছোযোভপুয - (জজোন ংখ্যো-১৩)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

(১৬) উতজরো : ব্রোহ্মণোো - (জজোন ংখ্যো-০৯)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৮ ৮
ফোঞ্ছোযোভপুয 

আইয়ুফপুয
-

অনন ডফোন যকোয,  উ-কোযী 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল 

অনপ,ফোঞ্ছোযোভপুয
০১৯১৬-৮৮৪৬১০

৯ ৯ পযদোফোদ -
জভোোঃ কোভোর উনদ্দন, উ-কোযী 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল 

অনপ,ফোঞ্ছোযোভপুয
০১৮২১-৪৪০০৯০

১০ ১০ রূদী -
নোযোন চন্দ্র নভে,  উ-কোযী 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল 

অনপ,ফোঞ্ছোযোভপুয
০১৭২১-৭০৯০৬৮

১১ ১১ ছনরভোফোদ -
নযপৄর ইরোভ,উ-কোযী কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল 

অনপ,ফোঞ্ছোযোভপুয
০১৭৬৮-৪৬৪৪৯৭

১২ ১২ উজোনচয - জভোোঃ োভসুর ক, নোফ যিক
উতজরো ভোধ্যনভক নিো 

অনপ, ফোঞ্ছোযোভপুয
০১৭১৪-৭৫২৭৯৯

১৩ ১৩ ভোননকপুয -
জভোোঃ োইদুর ক, উ-কোযী 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল 

অনপ,ফোঞ্ছোযোভপুয
০১৭১৬-৪৫৬৪০৩

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১
কফো জৎযবো 

১ - ৫ নং োড ড
- জভজফো উনদ্দন আতভদ, জজ,এ,এ

উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর, কফো
01680-593840

২ ২
কফো জৎযবো 

৬ - ৯ নং োড ড
-

জভোোঃ জোনকয জোতন, 

জজএএ(অফোঃ)
ব্রোিণফোীো 01725-605783

৩ ৩ ফোতক - জভোোঃ আব্দ ছোরোভ, োঃ মন্ত্রনফদ
নফএনডন, (ক্ষুদ্র জচ) কফো 

ব্রোহ্মণফোনো
 ০১৭৭৫৭১০৮৬৬

৪ ৪ নফনোউটি -
জভোোঃ ইকযোভ জোতন, উোঃ 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, কফো, 

ব্রোহ্মণফোনো
01714-637494

৫ ৫ জগোননোথপুয -
োভীভ ব ুঁইো, উোঃ কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, কফো, 

ব্রোহ্মণফোনো
01967-702370

৬ ৬ কোইয়ুভপুয -
জভোোঃ োরভোন নভো, জেনডট 

সুোযবোইজোয

উতজরো মৄফউন্নন অনপ, 

কফো, ব্রোহ্মণফোনো
01776-066788

৭ ৭ ফোকদয - ভোছুভ খোন, নড ই 
উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর, কফো
01774-946249

৮ ৮
কফো নিভ, 

খোতযো
-

জভোোঃ জোভোর উনদ্দন, উোঃ কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, কফো, 

ব্রোহ্মণফোনো
01819-505582

৯ ৯ কুটি(পূফ ড অং-১)
বুগুইয, নফষ্ণপুয, দনিণ খোয, জোনজোযো, 

কোরোমুনযো, কুটি

জভোোঃ জোভোর উনদ্দন, উোঃ কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, কফো, 

ব্রোহ্মণফোনো
01819-505582

১০ ১০
কুটি 

(নিভঅং-২)
জরনোযো,ভোইজখোয, যোননোযো

জভোোঃ আোঃ কোইয়ুভ, উোঃ কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, কফো, 

ব্রোহ্মণফোনো
01814-758410

১১ ১১ জভোযী
জভোোঃ যনপকউল্ল, উোঃ কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, কফো, 

ব্রোহ্মণফোনো
01718-598052

১২ ১২ মূরগ্রোভ
জভোোঃ আোঃ শুকুয, উোঃ কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, কফো, 

ব্রোহ্মণফোনো
01717-335770

(২) উতজরো : কফো - (জজোন ংখ্যো-১২)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১

 নফীনগয 

জৎযবো োড ড 

নং-(১-৪)

- জভোোঃ জপযতদৎ খাঁন, জজ,এ,এ

উতজরো নযংখ্যোন  

অনপ, নফীনগয, 

ব্রহ্মণফোনো।

01920-007800

২ ২

নফীনগয 

জৎযবো োড ড 

নং-(৫-৯)

-
জভোোঃ জভোোতদ্দক জোতন, োটোঃ 

মুদ্রোোঃ কনপোঃ অোোঃ
উতজরো নযলদ, ননফনগয ০১৯২৭৫৩৮৫০০

৩ ৩
ইউননন- 

নরভগঞ্জ
- জভোোঃ ফোনয নভো, নোঃ কোযী

উতজরো নল্ল উন্নন অনপ, 

ননফনগয
০১৮৩১৬১৫৯৫৭

৪ ৪
ইউননন-

ফনকোনন্দ
-

জভোোঃ জোোনঙ্গয আরভ, োঃ প্রোোঃ 

নিক
ফনকোনন্দ োোঃ প্রোোঃ নফদ্যোর ০১৮১৫০৫২৩১৪

৫ ৫
ইউননন -

শ্যোভগ্রোভ
-

জভোোঃ জভোক্তোয জোতন, নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

োনথো, োফনো
০১৭২১-৬৬৯২১২

৬ ৬ ইউননন-যতনপুয -
জভোোঃ আননসুয যভোন, নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

োফনো দয, োফনো
০১৭১৫-৩৬০১১৬

৭ ৭
ইউননন-

যছুরস্দোফোদ
- জভোোঃ োইপৄর ইরোভ, নড ই 

উতজরো নযংখ্যোন  

অনপ, নফীনগয, 

ব্রহ্মণফোনো।

01733-141889

৮ ৮
ইউননন-

শ্রীযোভপুয
- আব্দুর কোনদয, নডই/ন (PRL)

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

নফীনগয, ব্রহ্মণফোনো।
01715-594275

৯ ৯

ইউননন-পূফ ড 

নফীনগয , 

ইউননন- নিভ 

নফীনগয

-
জভোোঃ নুরুজ্জোভোন, উোঃ খোদ্য 

নযদ ডক

উতজরো খোদ্য ননন্ত্রতকয 

কোম ডোর, ননফনগয
০১৮৭৬১২০৪৪৯

১০ ১০
ইউননন-

ইব্রোনভপুয
-

স্বন কুভোয সূেধয, যকোযী 

নিক
ফগডয উত্তয োঃ প্রোোঃ নফোঃ ১৭৩৫২২৬২২৮

১১ ১১
ইউননন- 

নজনদপুয
- শুব কভ ডকোয, নডই, এনএইচনড

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

ঈশ্বযনদ, োফনো
০১৭১৭-৪৮৭৭৪৮

১২ ১২
ইউননন- রোউয 

পততপুয
-

জভোোঃ তোনবীয োন, নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

পনযদপুয, োফনো
০১৭৩৬-৬১১৪৬৬

১৩ ১৩
ইউননন- 

োততভোো
-

নভজোনুয যভোন, উ-োঃ কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

ননফনগয
01716-345386

১৪ ১৪ ইউননন- নফটঘয -
নফল্লোর জোতন, উোঃ কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

ননফনগয
০১৭৪৫৪৯৬৫১৫

১৫ ১৫

ইউননন- 

কোইতরো উত্তয, 

ইউননন- 

কোইতরো দনিণ

-
ননোজ আেদ বইো, উ-োঃ 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

ননফনগয
01715-444348

১৬ ১৬
ইউননন-

কৃষ্ণনগয
-

ভনজরুয যভোন, উোঃ কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

ননফনগয
০১৭১৫০০০১৩১

(৩) উতজরো : নফীনগয - (জজোন ংখ্যো-২১)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

১৭ ১৭ ইউননন-ফীয গাঁ -
জভোোঃ আবুর জোতন, উ-োঃ 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

ননফনগয
01742-956024

১৮ ১৮ ইউননন-ফোইর -
পোতজুয যভোন, উ-োঃ কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

ননফনগয
01712-366007

১৯ ১৯ ইউননন-নোটঘয -
জভোোঃ যোনকফ জোতন, থোনো জৎয 

নকক

আনোয নবনডন অনপ, 

নফীনগয
01911-828642

২০ ২০
ইউননন-

নফদ্যোতকোট
-

জগৎতভ কুভোয জবৎনভক, উ-োঃ 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

ননফনগয
01814-321808

২১ ২১ ইউননন-নফপুয - মুবুবুর ইরোভ, ভোঠংগঠক নফ আয নড নফ অনপ, নফীনগয 01757-959025

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ নযপুয -

   ভননয উনদ্দন আতভদ, ডোটো 

এনি অোতযটয (এনএইচনড 

প্রতজক্ট)

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

যোইর, ব্রোহ্মণফোনো
01725-257716

২ ২ পূফ ডবোগ -
জভোোঃ যনপকুর ইরোভ নভোজী, 

জজএএ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

নোনযনগয, ব্রোহ্মণফোনো
00712-305919

৩ ৩
 গুননোউক + 

চোযতরো
- জনোফ সুভন চন্দ্র দো, জজএএ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

দয, জভৎরবীফোজোয
01745-259646

৪ ৪ পোন্দোউক -
জভোোঃ এভদোদুল্লো, উোঃ োঃ কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

নোনযনগয, ব্রোহ্মণফোনো
০১৯১৭৫৭১০৯১

৫ ৫ বুনশ্বয - জতদফ কুভোয োো, এপ
নফআযনডনফ, নোনযনগয, 

ব্রোহ্মণফোনো
০১৭১৭১১৪২২৪

৬ ৬ জগোকণ ড - সুজন কোনন্ত দো, জজএএ ইউএ, ফোননোচং ০১৭৭০১৩৪০২৬

৭ ৭ নোনযনগয - কোজী আক্তোয জোতন, এপ
নফআযনডনফ, নোনযনগয, 

ব্রোহ্মণফোনো
০১৭১৭৬৯০০৬৪

৮ ৮ কুন্ডো -
জভোোঃ োনফবুয যভোন খোন, 

উোঃোঃ কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

নোনযনগয, ব্রোহ্মণফোনো
০১৭২০৫০৮৮২৪

৯ ৯ বরোকুট -
জভোোঃ ভননরুয ক, উোঃোঃ কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

নোনযনগয, ব্রোহ্মণফোনো
০১৯১৪৯১০৫৬৮

১০ ১০ জগোোরনগয -
আোন োফীফ উোঃোঃ কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

নোনযনগয, ব্রোহ্মণফোনো
০১৭৩৭৩৩১১৫১

১১ ১১
চোতরো  (পূফ ড--

অং ১)

পৄরকোয কোনন্দ, োনভপুয, জনগয,   

তকযরপুয, কোঠাঁরকোনন্দ, যতনপুয
জুতর নফী, উোঃ কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

নোনযনগয, ব্রোহ্মণফোনো
০১৭১০৫২৬২৯৫

১২ ১২
চোতরো 

(নিভ--অং ২)

পনকযনদো, কচুোনদঘী, জফকীনগয, 

জপনদোযকোনন্দ, ফনগয, 

ঘুনজোখোইনুযপুয, ধোনতনরো, নিভ 

ইছোপুয।

জভোোঃ নফল্লোর নভো, এপএ
নফআযনডনফ, নোনযনগয, 

ব্রোহ্মণফোনো
০১৭১৫১৯১০৪৬

১৩ ১৩ ধযভন্ডর -
জভোোঃ ইভোভো উনদ্দন উোঃ কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

নোনযনগয, ব্রোহ্মণফোনো
০১৭১৫৬৪২৩১১

(৪) উতজরো : নোনযনগয - (জজোন ংখ্যো-১৩)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ োড ড নং- ০১ - জভো: নোনছয উনদ্দন, এআই দয, ব্রোহ্মণফোনো ০১৭৯১-৯২৬৬২২

২ ২ োড ড নং- ০২,০৪ -
জভোোঃআফদুর জভোতোতরফ, নএ কোভ 

ইউনডএ

উতজরো ননফ ডোী অনপোতযয 

কোম ডোর, দয, ব্রহ্মণফোনো
০১৭১৬৯৮৩৫৩৪

৩ ৩
োড ড নং- 

০৩,০৫
- জভো: জোনদুয যভোন, জজএএ দয, ব্রোহ্মণফোনো ০১৭১৭-০৯৪৮২৮

৪ ৪
োড ড নং- 

০৬,০৭
-

জভোোেদ আবু ভনসুয, স্বস্থয 

কোযী

উতজরো স্বস্থয োঃোঃ 

কভ ডকতডোয কোম ডোর, দয, 

ব্রোহ্মণফোনো

০১৭৩২৩২৯৭৭৭

৫ ৫
োড ড নং- 

০৮,০৯
- যোনজফ চন্দ্র ো, স্বোস্থয কোযী

উতজরো স্বস্থয োঃোঃ 

কভ ডকতডোয কোম ডোর, দয, 

ব্রোহ্মণফোনো

০১৭২৮২০৭৪৭০

৬ ৬ োড ড নং- ১০ - জভো: ভোকসুদুয যভোন, এএ
জজরো নযংখ্যোন কোম ডোর, 

ব্রোহ্মণফোনো।
০১৯১২-৬০৩৮৯২

৭ ৭ োড ড নং- ১১,১২ -  জভো: যোতদুর ইরোভ, জজএএ দয, ব্রোহ্মণফোনো ০১৮১৮-৬৮১২৮৬

৮ ৮ ভজনরপুয -
তননবয আভদ, উোঃ োঃ কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, দয, 

ব্রোহ্মণফোনো
০১৯১৬৬৭২৯১০

৯ ৯
সুনরপুয(অং 

০১-পূফ ড)
সুনরপুয

জভোোঃ ভয পোরুক, নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

চোটতভোয, োফনো
০১৭৩০-৯০৪৫৭৩

১০ ১০
সুনরপুয(অং 

০২-নিভ)

আইতোযকোউয -১৫৪,জগৎতভ োো -

৪৪০,ঘোটুযো -১৮০৪,নযননন্দ -

১৯৭,কোননগয -২৫৩, কটফোনো -৫০ 

,জকন্দুফোনো,২৯৫, নভযোইরকোনন্দ(অং) 

-১৮৩, নতোনগয -৩২৩

আতভনো খোতয, উোঃ োঃ কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, দয, 

ব্রোহ্মণফোনো
01732-971120

১১ ১১ বুধর - জভো: জনরভ নভো, এএ
জজরো নযংখ্যোন কোম ডোর, 

ব্রোহ্মণফোনো।
০১৭১৫-৬৮৮৫২৪

১২ ১২ তোরয পূফ ড -

জভোোেদ ইব্রোনভ খনরর, 

নযদ ডক জজরো ভন্ব কোম ডোর 

ব্রোহ্মণফোনো

জজরো ভফো অনপ, 

ব্রোহ্মণফোনো
০১৭২২৯৩০৯৩২

১৩ ১৩ নোটোই উ: -
জভোোঃ যইচ উনদ্দন, নডই, 

এনএইচনড

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

বোঙ্গুো, োফনো
০১৭২৩-৭৮৭০৬৬

১৪ ১৪ নোটোই দ: -
জভোোঃ োইপৄনদ্দন আতভদ, স্বোস্থয 

কোযী

উতজরো স্বোস্থয, োঃপোঃ 

কভ ডকতডোয কোম ডোর, 

ব্রোহ্মণফোনো দয

০১৯৮৬৪২৭৩৭৮

১৫ ১৫ ফোসুতদফ -
জভোোঃ ভোঝোরুর ক জচৎধুযী, উোঃ 

োঃ কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, দয, 

ব্রোহ্মণফোনো
০১৭১৭৮৯৬৮০৪

১৬ ১৬ সুরতোনপুয - জনোফ নঞ্জত কোনন্ত জদফ, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ,

জনকগঞ্জ
01738-015550

১৭ ১৭
ভোনছোতো (অং 

০১-উত্তয)

আটরো -৫৭৮, কোঞ্চনপুয-২৪৯, কোছোইট-

৯৬৭, উত্তয জগৎোয-৩৬১, ফোতদশ্বযো-

৩৩৭, ভোনছোতো-২২২, োঘোচং-৩৭৭, 

চোন্দপুয-৬৪৫, পৄরফোনো-১৯২।

জনোফ মুোনদ আরী, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ,

ফোরোগঞ্জ
01715-504801

(৫) উতজরো : ব্রোহ্মণফোনো দয - (জজোন ংখ্যো-২০)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

১৮ ১৮
ভোনছোতো (অং 

০২-দনিণ)

আরকপুয-১৪৮, ফোটোো-১৬৫, চোইপুয-

৬৬১, নচনোইয-১০১৩, দনিণ জগৎোয-

৬৩৭, গজোনযো-৩৩১, কোজীযতখোরো-৯৯, 

তখোই -৩০৫, যোনধকো-২৮১।

জভোোঃ হুভোয়ুন কনফয, 

জজএএ(অফোঃ)
ব্রোিণফোীো ০১৭২২১৮১৩৩৬

১৯ ১৯ যোভযোইর - জভো: জভোফোযক নভো, নডই দয, ব্রোহ্মণফোনো ০১৮১৩-২৩৬৩৬০

২০ ২০ োতদকপুয - ইোনন জচৎধুযী, োঃ নিক
নচনোইয দনিণ োঃ প্রোোঃ 

নফদ্যোর
০১৭২১৫২১১৫৫

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ যোইর
জভোোঃ নোনজভ উনদ্দন বইো, 

জজ.এ.এ.

উতজরো নযোঃ অনপ, 

যোইর, নফ. ফোনযো
০১৭২৭-৭৩৭৫৯০

২ ২ োননশ্বয এতকএভ কুদ্দু, এএএ
উতজরো কৃনল ম্প্রোযন 

অনপ, যোইর
০১৭১৮৯২২৩৬০

৩ ৩ অরুোইর
কোনরনমুর, জতনরকোনন্দ, 

জধযকোনন্দ,োকনমুর, জভঘর
কোজী তোনযপৄর যভো, এএএ

উতজরো কৃনল ম্প্রোযন 

অনপ, যোইর
০১৯৪২৩৭০৯৯৮

৪ ৪ োকনমুর(পূফ ড) বইয,ব্রোহ্মণগাঁ,পততপুয, যভোনন্দপুয কোউোয নভো, এএএ
উতজরো কৃনল ম্প্রোযন 

অনপ, যোইর
০১৮৩৮৬২৩৫১০

৫ ৫
োকনমুর(নিভ

)
ঞ্জ চন্দ্র দো, ভোঠ োঃ

একটি ফোন একটি খোভোয  

নল্ল ঞ্চ ব্োংক, যোইর
০১৯৩৭৪৫৮৭২০

৬ ৬ চুন্টো আনকুয যভোন জোতর, ভোঠ োঃ
একটি ফোন একটি খোভোয  

নল্ল ঞ্চ ব্োংক, যোইর
০১৭১৫৬৯৫২৪৫

৭ ৭ কোনরকে কৃষ্ণ জদফনোথ, নড.ই..
উতজরো নযোঃ অনপ 

নোনযনগয, নফোঃ ফোনো
০১৭৩৯-৯৮১৭৬৮

৮ ৮ জনোোগাঁ নব্বরু ভোোইফ, এএএ
উতজরো কৃনল ম্প্রোযন 

অনপ, যোইর
০১৭১৫৩৮৯৪৪২

৯ ৯ োফোজপুয নপকুর ইরোভ মুনন্প, এএএ
উতজরো কৃনল ম্প্রোযন 

অনপ, যোইর
০১৭১৯৮৭২৭৮৫

১০ ১০ োজোদোপুয
জভোোঃ জতোপোজ্জর জোতন, ভোঠ 

কোযী

একটি ফোন একটি খোভোয  

নল্ল ঞ্চ ব্োংক, যোইর
০১৯১১৭৯২৪৩৪

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ আশুগঞ্জ - জভোোঃ নজরুর ইরোভ, জজ,এ,এ
উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর, আশুগঞ্জ
০১৯১৩৭৯৯৮৩০

২ ২ চযচোযতরো - জভোোঃ আর এভযোন খোন, নড ই 
উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর, আশুগঞ্জ
০১৯১৮-২৩৮৯৮১

৩ ৩ দূগ ডোপুয -
জভোোঃ ো আরী, ইউননন 

ভোজকভী

উতজরো ভোজতফো 

কোম ডোর, আশুগঞ্জ
০১৭৬৫০৫৬২৮৬

(৭) উতজরো : আশুগঞ্জ - (জজোন ংখ্যো-০৭)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

(৬) উতজরো : যোইর - (জজোন ংখ্যো-১০)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৪ ৪ নিভ তোরয -
জভোোেৎ নফউটি আক্তোয, আনোয 

 নবনডন প্রনিক

উতজরো আনোয  নবনডন 

কোম ডোর, আশুগঞ্জ
০১৭৩৮৭৮৮৪৯২

৫ ৫ আোইনধো -
জভোোঃ জগোরোভ ভোরুপ, নোফযিক 

কোভ জেনডট সুোযবোইজোয

উতজরো ভনরো নফলক 

কোম ডোর, আশুগঞ্জ
০১৮২৪৩২৭০৭০

৬ ৬ নযপপুয , তোরুো - জভোোঃ ভোননক নভো, এ,এ
জজরো নযংখ্যোন কোম ডোর, 

ব্রোহ্মণফোনো
০১৭২১-১৫৪০৬৬

৭ ৭ রোরপুয - জভোোঃ আযোপৄর ইরোভ, নডই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জফরকুনচ

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ বুধনন্ত (দনিণ) বুধনভত্ম, জকনো, জভো, ই, ইরোভপুয জভোোঃ আতনোোরুর ক, এএএ

উকোযী কৃনল কভ ডকতডো 

কোম ডোর, নফজনগয, 

ব্রোহ্মণফোনো

০১৭২৬১৮১৫৩৬

২ ২ বুধনন্ত (উত্তয)

আনরনগয, ফতভযোোনী, ফোযগনো, 

নফনন্নঘোট, নফযোো, খোতোফোন, 

োতডফগ ড,শ্রীনগয

জভোোঃ যনফউর ইরোভ, এএএ

উকোযী কৃনল কভ ডকতডো 

কোম ডোর, নফজনগয, 

ব্রোহ্মণফোনো

০১৭৫৬৩৪৬৮২৮

৩ ৩ চোন্দুযো - জভোোঃ আরোর উনদ্দন, এইচএ

উতজরো স্বস্থয  নযফোয 

কল্যোণ কোম ডোর, নফজনগয, 

ব্রোহ্মণফোনো

০১৭৭২৮৩০১৬২

৪ ৪
ইছোপুযো+চপকন

গয
- জভোোঃ জোরোর উনদ্দন, জজ এ এ

উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর,নফজনগয, 

ব্রো্হ্মণফোনো

01722-235678

৫ ৫ যলপুয - জভোোঃ আর ভোমুন , নড ই 

উতজরো নযংখ্যোন 

কোম ডোর,নফজনগয, 

ব্রো্হ্মণফোনো

01724-343218

৬ ৬ োোপুয - প্রল্লোদ চন্দ্র ীর, জজএএ ইউএ চুনোরুঘোট ০১৭৩৬৬৪৭১৫৬

৭ ৭ নফষ্ণপুয - নপউর আরভ খোন, জজএএ ইউএ ফহুফর, নফগঞ্জ ০১৭১৮৩৪০৩৯২

৮ ৮ ত্তন - জনোফ পর আভদ, জজএএ
জজরো নযংখ্যন অনপ,

নতরট
01720-630698

৯ ৯ নঙ্গোযনফর - জভোোঃ ইকফোর জোতন, এপনআই

উতজরো স্বস্থয  নযফোয 

নযকল্পনো কোম ডোর, 

নফজনগয, ব্রোহ্মণফোনো

০১৭৩৬০৬৬০৬৩

১০ ১০ চয ইরোভ পুয - জনরুর ইরোভ, এএএ

উকোযী কৃনল কভ ডকতডো 

কোম ডোর, নফজনগয, 

ব্রোহ্মণফোনো

০১৭৬২৬১৫৭০৫

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

(৯) উতজরো : আখোউো - (জজোন ংখ্যো-০৬)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

(৮) উতজরো : নফজনগয - (জজোন ংখ্যো-১০)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

১ ১

আখোউো 

জৎযবো -১  

(োড ড নং 

১,২,৩,৪ এফং ৫)

-
জভোোঃ ভননরুর ক, প্রনতফন্ধী 

নফলক কভ ডকতডো

প্রনতফন্ধী জফো  োোর্য্ 

জকন্দ্র, আখোউো, ব্রোহ্মনফোনো
০১৯১১৮১৮০৪৯

২ ২

আখোউো 

জৎযবো -২ 

(োড ড নং 

৬,৭,৮ এফং ৯)

- আফদুর জভোতভন, জজ.এ.এ.
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

আখোউো, ব্রহ্মণফোনো
০১৭২১-৮১৮৭৭৯

৩ ৩
আখোউো উত্তয, 

আখোউো দনিণ
- নফকো চন্দ্র নং, ভোঠ ংগঠক

উতজরো নল্ল উন্নন অনপ, 

আখোউো, ব্রহ্মণফোনো
০১৭১৭৭৯৫২৪৮

৪ ৪ জভোগো - জভোোঃ আব্দুর োনদ, ভোঠ ংগঠক
উতজরো নল্ল উন্নন অনপ, 

আখোউো, ব্রহ্মণফোনো
০১৭৩১২১২৫৩৭

৫ ৫ ভননন্দ -
জভোোঃ নযপৄর ইরোভ যকোয, 

কোযী নযদ ডক

উতজরো ভফো অনপ, 

আখোউো, ব্রহ্মণফোনো
০১৯৮২১৮৮৭৬১

৬ ৬ ধযখোয - োোদোত জোতন, নড.ই..
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

আখোউো, ব্রহ্মণফোনো
০১৭২৮-৬২৯৭১৬

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১
োড ড নং- ০১, 

০২

পূফ ড চযকৃষ্ণপুয, নিভ চযকৃষ্ণপুয, দোঃ 

আরগী

আোঃ যনদ, উ-কোযী  কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, চাঁদপুয 

দয
01718-620333

২ ২
োড ড নং- 

০৩,০৪.০৫,
গন্ডোভোযো, চয বোঙ্গো, চযতোোমুখী

জভো: আতনোোয  জোতন, জেনডট 

সুোযবোইজোয

উতজরো মৄফ উন্নন 

অনপ,চঁীোদপুয দয
01671-442250

৩ ৩
োড ড নং- ০৬, 

০৭,

অবোো, ফোইছোো, নফতোযো, দূগ ডোপুয, 

খোরোগো, খুন্ডোপুয

জভো: কোভরুযর আরভ, কোযী 

উখোদ্য নযদ ডক

ব্ফস্থোতকয 

কম ডোর,চোদপুয,নএনড,চাঁদপু

য

01711-058444

৪ ৪
োড ড নং- 

০৮,০৯,

ননন্দোপুয, উত্তয শ্রীফপুয, যোজফোন, 

োনোো, নরোতোভফোগ, বৄধোন্ডো

জভোোঃ রুহুর আনভন, উ-কোযী 

উনিদ ংযিণ কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, চাঁদপুয 

দয
01818-050345

৫ ৫
োড ড নং-  

১০,১১
ফ চযকোনরো, যোভদোপুয জভোোঃ কোউোয জোতন, ডোটো এনি:

উতজরো নযংখ্যোন 

অনপ,চাঁদপুয দয
01923-196493

৬ ৬ োড ড নং-  ১২

বোোন চয, চয ভোছুো, চয ভনভোযী, 

জছোট চয কোনরো, দনিণ উদোভদী, 

রনদো, খো উদোভদী

োপোতত জোতন, এ.এ
জজরো নযংখ্যোন 

অনপ,চাঁদপুয
01721-437931

৭ ৭ োড ড নং-  ১৩

ফন্দযপুয, ফোযইগো, চোোতনর, চোোটিো, 

চোযটবোঙ্গো, চয োোনর, নচযোউ, ডোটিকোযো, 

জদৎরতপুয, গোফো, নযদো োো, জনগচোোয

আব্দুয যভোন, এ.এ
জজরো নযংখ্যোন 

অনপ,চাঁদপুয
01914-948032

জভোফোইর নম্বয

২২. জজরোোঃ চাঁদপুয (জভোট ৮টি উতজরো ) Final

(১) উতজরো : চাঁদপুয দয - (জজোন ংখ্যো-২১)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৮ ৮
োড ড নং- ১৪, 

১৫

কোনরকোপুয, কোনভপুয, রিীপুয, জরকতো, 

ভোননগো, নোটোর, োটুো োো, োোনর, 

পুযোন, যসুরপুয, োযোো, উত্তয জগোনফন্দপুয

জভোোঃ জগোরোভ জভোস্তপো, জজ.এ.এ
উতজরো নযংখ্যোন 

অনপ,চাঁদপুয দয
01981-732364

৯ ৯ নফঞ্চপুয ইউ/ন ফোড্ডো, জফৎযো, কোনজযগো, সুইরপুয
জভো: ভতনোোয জোতন, 

উকোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ 

চঁীোদপুয।
01728-273240

১০ ১০ আনকোটি  ইউ/ন

অনরপুয, ব্নতো োো, জদৎনরো, জভৎইলোট, 

ভোতইন, োতফোনো, সুফনদপুয, দুনো, 

উচ্চোঙ্গো

এএভ কোভরুজ্জভোন, উকোযী 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো ভফো অনপ, 

চঁীোদপুয দয
01711-465792

১১ ১১

কল্যোণপুয ইউ,ন 

 ,তযপুযচন্ডী 

ইউ/ন

ডুমুনযো, পূফ ড কোতরোতচৎ, চাঁদপুয, দোন 

রিীপুয, আকোননো, নোনযপুয, 

োতদোপুয, যোনপুয, কোরথুনয, োোতপুয

আরভগীয জোতন, কোযী 

নযদ ডক

উতজরো ভফো অনপ, 

চঁীোদপুয দয
01710-793500

১২ ১২ োভোমুদপুয

শ্রীযোভপুয, সুনফদপুয, তরোতোনর, োনদপুয, 

দনিণ যোজোপুয, দোন োোতপুয, 

ফোোফোন, নোমেো, দনিণ জদৎরতপুয, 

দনিণ জনোোগাঁ, মেভনত, আনকোযো, 

ভতনোোযপুয, কুনথো

জভো: ভননরুজ্জভোন, উ কোযী 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ চাঁদপুয 

দয
01830-649833

১৩ ১৩ যোভপুয
জভো: োোনুজ্জভোন বৄইো, 

উকোযী কৃনলকভ ডকতডো

উতজরো ভফো অনপ, 

চঁীোদপুয দয
01810-539391

১৪ ১৪ তভোদী
জখোকন চন্দ্র চেফতী, উ কোযী 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো ভফো অনপ, 

চঁীোদপুয দয
01818-869052

১৫ ১৫ ফোগোদী
আশ্রোপুয, কোরোতচৎ, ফ োো, যোভপুয, 

ভোনংগোেো, পুনোী

জভো: খোতরদ ভোমুদ, উ কোযী 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো ভফো অনপ, 

চঁীোদপুয দয
01874-851816

১৬ ১৬ ফোনরো

ভোথুযভপুয, উজোনর, কোভোইযফোগ, 

যসুরপুয, চেো, ফ বফোননপুয, োনন্দোকো, 

নপুরকো, জছোট বফোননপুয, জগতপুয, 

নুযপুয, চোনঙ্গীনন, ধননো

জভো: পোরুক আতভদ খোন, উ 

কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো ভফো অনপ, 

চঁীোদপুয দয
01710-092589

১৭ ১৭ রিীপুয ভতডর
জভো: ো আরভ,-২,উ কোযী 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো ভফো অনপ, 

চঁীোদপুয দয
01817-530925

১৮ ১৮ রিীপুয ভতডর
যোভদোদী, ফ যঘুনোথপুয, জকোটযোফোদ, 

আযোনজ ফোনরো
জভো: োবুনদ্দন, কোযী নযদ ডক

উতজরো ভফো অনপ, 

চঁীোদপুয দয
01724-458555

১৯ ১৯

ইব্রোনভপুয ইউ 

নি্ োনোযচয 

ইউ ন

উনযো, রিীপুয, নযনো
ধীবো চন্দ্র দো,উ কোযী কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

চঁীোদপুয দয
01739-184877

২০ ২০ চোন্দ্রো
চন্দ্র নোথ দো, উ কোযী কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

চঁীোদপুয দয
01731-432738

২১ ২১ যোজযোতজশ্বয
জভো: ো আরভ- ১,উ কোযী 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

চঁীোদপুয দয
01815-491248

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১
োড ডনং- 

০১,০২,০৩,০৪,০৫
জভোোঃ োতদুর আরভ, জজ.এ.এ ভতরফ উত্তয, চাঁদপুয। 01716-689121

(২) উতজরো : ভতরফ উত্তয - (জজোন ংখ্যো-১৬)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

২ ২
োড ডনং- 

০৬,০৭,০৮,০৯

জনোফ জভোোঃ ভননয জোতন, কনপ. 

মুদ্রো. (অফোঃ)
নোযোনগঞ্জ

৩ ৩ ফোগোন ফোন জভোোঃ বুজ জোতন, ডোটো এনি: ভতরফ উত্তয, চাঁদপুয। 01921-098565

৪ ৪ পযোজী কোনন্দ
জভো: োজোোন যকোয, উ 

কোযী কৃনল কভ ডকতডো
ভতরফ উত্তয, চাঁদপুয। 01812-642930

৫ ৫ পযোজী কোনন্দ
জভো: নজরুর ইরোভ, উ কোযী 

কৃনল কভ ডকতডো
ভতরফ উত্তয, চাঁদপুয। 01811-659494

৬ ৬ দুগ ডোপুয
জভো: নপউল্যো, উ কোযী 

কৃনল কভ ডকতডো
ভতরফ উত্তয, চাঁদপুয। 01850-435920

৭ ৭ পূফ ড পততপুয
 স্বন চন্দ্র দো , উ কোযী 

কৃনল কভ ডকতডো
ভতরফ উত্তয, চাঁদপুয। 01818-712745

৮ ৮ এখরোপুয
জভো:জগোরোভ ভরো, উ কোযী 

কৃনল কভ ডকতডো
ভতরফ উত্তয, চাঁদপুয। 01812-130860

৯ ৯

জনযোফোদ 

(জভঘনো নদীয 

নিভ  পূফ ড)

জভো: ভনজবুয যভোন, উ কোযী 

কৃনল কভ ডকতডো
ভতরফ উত্তয, চাঁদপুয। 01819-164958

১০ ১০
গজযো  

করোকোন্দো

জভো: ছোরোউনদ্দন , উ কোযী 

কৃনল কভ ডকতডো
ভতরফ উত্তয, চাঁদপুয। 01719-640340

১১ ১১ ইরোভোফোদ
নন চন্দ্র দো, উ কোযী কৃনল 

কভ ডকতডো
ভতরফ উত্তয, চাঁদপুয। 01722-674272

১২ ১২ জভোনপুয
জভো: আ: ভনজদ তোমেকদোয, উ 

কোযী কৃনল কভ ডকতডো
ভতরফ উত্তয, চাঁদপুয। 01715-709061

১৩ ১৩ োদুল্যোপুয
জভো: োইপৄর ইরোভ, উ 

কোযী কৃনল কভ ডকতডো
ভতরফ উত্তয, চাঁদপুয। 01816-732351

১৪ ১৪ লোটনর
জভো: কোভরুজ্জভোন যকোয, উ 

কোযী কৃনল কভ ডকতডো
ভতরফ উত্তয, চাঁদপুয। 01819-028733

১৫ ১৫ সুরতোনোফোদ
জভো: আ: ীদ, উ কোযী কৃনল 

কভ ডকতডো
ভতরফ উত্তয, চাঁদপুয। 01728-895666

১৬ ১৬ নিভ পততপুয
জভো: আ: ছোভোদ, উ কোযী কৃনল 

কভ ডকতডো
ভতরফ উত্তয, চাঁদপুয। 01812-497853

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১
োড ডনং- 

০১,০২,০৩
সুধীয চন্দ্র যকোয, এ.আই ভতরফ দনিণ, চাঁদপুয। 01812-206868

২ ২
োড ডনং- 

০৪,০৫,০৬
জভোোঃ নযোজুর ইরোভ, জজ.এ.এ ভতরফ দনিণ, চাঁদপুয। 01818-872680

৩ ৩
োড ডনং- 

০৭,০৮,০৯
জভোোঃ ভনভনুর ক, জজ.এ.এ ভতরফ দনিণ, চাঁদপুয। 01918-275739

৪ ৪
নোতযগো উত্তয/ 

ইউননন
যনি্উর আরভ, ডোটো এনি: ভতরফ দনিণ, চাঁদপুয। 01911-202045

৫ ৫
নোোযগো দনিণ 

/ইউননন
জভো: োভছুর ক, জজএএ অফ: ভতরফ দনিণ, চাঁদপুয।

৬ ৬
নোযোনপুয 

ইউননন

জভো: আ: কনযভ,উ কোযী কৃনল 

কভ ডকতডো
নোযোনপুয ইউননন 01938-820180

৭ ৭
নোযোনপুয 

ইউননন

জভো: আরী ভজুভদোয, উ কোযী 

কৃনল কভ ডকতডো
নোযোনপুয ইউননন 01938-812031

জভোফোইর নম্বয

(৩) উতজরো : ভতরফ দনিণ - (জজোন ংখ্যো-১০)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৮ ৮
খোতদয গো 

ইউননন

আনভনুয যভোন, নযংখ্যোন 

তদন্তকোযী অফ:
ভতরফ দনিণ, চাঁদপুয।

৯ ৯
উোদী উত্তয 

ইউননন

জভো: মুক্তোয আরী, উ কোযী 

কৃনল অনপোয
উোনদ উত্তয ইউননন 01815-429000

১০ ১০
উোদী দনিণ 

ইউননন

জভো: নফল্লোর জোতন, উ কোযী 

কৃনল অনপোয
উোনদ দনিন ইউননন 01718-620306

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১

োড ডনং- 

০১,০২,০৩,১০,১১

,১২

জভো: আবু সুনপোন,এএ কৃনল অনপ , োজীগঞ্জ 01670-908595

২ ২
োড ডনং- 

০৪,০৫,০৬

কোজী জভো: ভন্জরুর আরভ, 

এএননএ
কৃনল অনপ , োজীগঞ্জ 01823-211212

৩ ৩
োড ডনং- 

০৭,০৮,০৯

জনোফ জভো: কোউোয, অনপ 

কোযী কোভ কনপউটোয 

অোতযটয

নিো অনপ, োজী গঞ্জ 01825-006087

৪ ৪ যোজোযগাঁ জভো: োনফবুয যভোন োট:, এএ কৃনল অনপ, োজীগঞ্জ 01719-646513

৫ ৫ ফোনকরো
জভো: হুভোয়ুন কনফয,ইউননন 

ভোজকভী
ভোজতফো অনপ োজীগঞ্জ 01933-659103

৬ ৬
কোরতচঁŠ উত্তয  

দ্বোদ গ্রোভ

জভো: ইভযোন জোতন, ইউননন 

ভোজকভী
ভোজতফো অনপ োজীগঞ্জ 01922-504707

৭ ৭ কোরতচঁŠ দনিণ জভো: োজোোন, এটিই নিো অনপ, োজী গঞ্জ 01717-156653

৮ ৮

োজীগঞ্জ দয 

পূফ ড অং  

োটিরো নিভ

নননখর চন্দ্র জদফনোথ, টি. োজীগঞ্জ, চাঁদপুয। 01839-620051

৯ ৯
োজীগঞ্জ দয  

নিভ অং

জভো: আনজজ আতভদ , ইউননন 

ভোজকভী
ভোজতফো অনপ োজীগঞ্জ 01719-904331

১০ ১০ োটিরো পূফ ড জভো: কোভোর জোতন োট:এএ কৃনল অনপ , োজীগঞ্জ 01712-192293

১১ ১১ ফকূর নিভ
জভোোঃ জোনকযম্নর ইরোভ, ডোটো 

এনি:
োজীগঞ্জ, চাঁদপুয। 01728-935970

১২ ১২ ফকূর পূফ ড
জভোোঃ আব্দুয জযজ্জোক নভো, 

জজ.এ.এ
োজীগঞ্জ, চাঁদপুয। 01817-641230

১৩ ১৩ গন্ধব্পুয উত্তয জভো: আছোনুজ্জোভোন,এএ কৃনল অনপ , োজীগঞ্জ 01716-737797

১৪ ১৪ গন্ধব্পুয দনিণ আপতোরুর ইরোভ,এটিই নিো অনপ, োজী গঞ্জ 01723-489593

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১
োড ডনং- 

০১,০২,০৩,০৪,০৫
আবুর কোতভ, এ.আই পনযদগঞ্জ, চাঁদপুয। 01821-670948

(৪) উতজরো : োজীগঞ্জ - (জজোন ংখ্যো-১৪)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ

জভোফোইর নম্বয

জভোফোইর নম্বয

(৫) উতজরো : পনযদগঞ্জ - (জজোন ংখ্যো-১৭)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

২ ২
োড ডনং- 

০৬,০৭,০৮,০৯

আব্দুর গনণ, কোযী ল্লী উন্নন 

কভ ডকতডো

উতজরো ল্লী উন্নন অনপ, 

পনযদগঞ্জ
01712-267237

৩ ৩ নিভ ফোনরথুফো
আতনোোয জোতন, উ-কোযী 

কৃনল
উতজরো কৃনল অনপ 01740-962505

৪ ৪ পূফ ড ফোনরথুফো ভোনছুয আতভদ,কোযী কভ ডকতডো
উতজরো প্রোথনভক নিো 

অনপ, পনযদগঞ্জ
01774-913518

৫ ৫ সুনফধপুয আজোদ জোতন,কোযী নযদ ডক
উতজরো ভফো 

অনপ,পনযদগঞ্জ
01711-714730

৬ ৬ নিভ সুনফধপুয
ইনরোছ আতেদ, কোযী 

উতজরো নিো অনপোয

প্রোথনভক নিো অনপ, 

পনযদগঞ্জ
01712-669477

৭ ৭ পূফ ড গুনন্ফ আব্দুয যভোন, ভন্বকোযী
একটি ফোন, একটি খোভোয 

প্রকল্প, পনযদগঞ্জ
01714-393109

৮ ৮ নিভগুনন্ফ
আোঃ ভনতন, উ-কোযী  কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

পনযদগঞ্জ
01925-572948

৯ ৯ উত্তয োইকোো
নুরুর ইরোভ, উ-কোযী  কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

পনযদগঞ্জ
01716-228379

১০ ১০ দনিন োইকোো
রুহুর আনভন, উ-কোযী  কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

পনযদগঞ্জ
01735-670666

১১ ১১ উত্তয জগোনফন্দপুয নুতয আরভ,উ কোযী কৃনল
উতজরো কৃনল 

অনপ,পনযদগঞ্জ
01721-415696

১২ ১২ দনিন জগোনফন্দপুয আ: োই, কোযী কৃনল
উতজরো কৃনল অনপ , 

পনযদগঞ্জ
01718-507195

১৩ ১৩ চয দুোঃনখো পূফ ড
জভোোঃ জোনকয জোতন, উ-োঃ 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

পনযদগঞ্জ
০১৮১৮-৬৯৬৭৯২

১৪ ১৪
চয দুোঃনখো 

নিভ

ভকবুর আতভদ, উোঃ কৃনল 

অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ , 

পনযদগঞ্জ
01424-423868

১৫ ১৫ পনযদগঞ্জ দনিণ নফজ ভজুভদোয, ডোটো এনি: পনযদগঞ্জ, চাঁদপুয। 01717-097671

১৬ ১৬ রূো উত্তয
জভো: আব্দুর খোতরক জজ.এ.এ 

(অফয প্রোপ্ত)
পনযদগঞ্জ, চাঁদপুয। ০১৮১৩-৩৭১৮৮১

১৭ ১৭ রূো দনিণ জভোোঃ কোউোয নভো, এপ
উতজরো নল্ল উন্নন, অনপ, 

পনযদগঞ্জ
01713-933399

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১

০৩নং 

আরগীদূগ ডোপুয, 

দনিণ

জযোনো আক্তোয, এ.আই ো্ইভচয, চাঁদপুয। 01931-568243

২ ২

০৩নং 

আরগীদূগ ডোপুয, 

দনিণ

অনভত কুভোয দো, ডোটো এনি: ো্ইভচয, চাঁদপুয। 01911-888673

৩ ৩ ২নং আগরী উত্তয
নজমেয যভোন, উতজরো 

ভন্বকোযী

একটি ফোন একটি খোভোয 

প্রকল্প, োইভচয
01912-160431

৪ ৪ ৪নং নীরকভর
জভোোঃ ভননয জোতন, উকোযী 

কৃডনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

োইভচয
01715-892866

৫ ৫ ৬নং চযকবযফী
জভোোঃ জদতরোোয জোতন, 

উকোযী কৃডনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

োইভচয
01704-465620

(৬) উতজরো : োইভচয - (জজোন ংখ্যো-০৬)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৬ ৬

১নং গোজীপুয 

ইউননন  ৫নং 

োইভচয

নযোজুর ইরোভ, জেনডট 

সুোযবোইজোয

উতজরো মৄফ উন্নন অনপ, 

োইভচয
01819-150914

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ নচততোলী পূফ ড
জগোরোভ যোয,  উকোযী 

কৃডনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

োযোনস্ত
01812-053997

২ ২ নচততোলী নিভ
জভোোঃ জনুর আতফদীন, 

নযংখ্যোন তদন্তকোযী
োযোনস্ত 01717-213436

৩ ৩ সূনচোো (উোঃ) ংকয চন্দ্র দত্ত, উচ্চভোন কোযী
উতজরো ল্লী উন্নন অনপ, 

োযোনস্ত
01778-222455

৪ ৪ সূনচোো (দোঃ) জভোোঃ খনরমেয যভোন, জজ.এ.এ োযোনস্ত 01924-409654

৫ ৫ যোশ্রী (উোঃ) জভোোঃ োআরভ, পতযষ্টয
উতজরো পতযষ্ট অনপ, 

োযোনস্ত
01819-098601

৬ ৬ যোশ্রী (দোঃ) পতজ আতভদ, ভোঠ ংগঠক
উতজরো ল্লী উন্নন অনপ, 

োযোনস্ত
01825-627286

৭ ৭
জভতয (উোঃ)  

জভতয (দোঃ)
জভোোঃ ইভযোন জোতন, ডোটো এনি: োযোনস্ত 01719-672392

৮ ৮ টোভটো (উোঃ)
জভোোঃ আোন োফীফ, কোযী 

নযদ ডক

উতজরো ভফো অনপ, 

োযোনস্ত
01749-222202

৯ ৯ টোভটো (দোঃ)
জভোোঃ নফল্লোর জোতন, নোফ 

কোযী

নফ আয নডনফ, োযোনস্ত, 

চাঁদপুয

১০ ১০

োড ডনং- 

০১,০২,০৩,০৪,০৫

.০৬

আতক এরোী, উকোযী কৃডনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

োযোনস্ত
01822-188491

১১ ১১

োড ডনং- 

০৭,০৮,০৯,১০,১১

,১২

জভোোঃ ভোসুভ আরভ, উতজরো, 

জটকনননোন
উতজরো ননফ ডোী অনপ 01714-804392

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ োচোয
জনোফ জভোোঃ নপকুর ইরোভ, ভোঠ 

কোযী
ল্লী উন্নন অনপ, কচুো 01715-920591

২ ২ োকথয
জনোফ জভোঃ জনোর আতফনদন, 

উকোযী কৃনল কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ, কচুো 01712-490310

৩ ৩ নফতোযো
জনোফ জভোোঃ োআযভ নভোজী, 

উকোযী কৃনল কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ, কচুো 01720-454764

৪ ৪ নফতোযো
জনোফ জভোোঃ নপোতত উল্লযো, ভোঠ 

কোযী
ল্লী উন্নন অনপ, কচুো 01782-676588

৫ ৫ তদফপুয পূফ ড
জনোফ জভোোঃ যীপ জোতন, 

কনপউটোয অোতযটয
ল্লী উন্নন অনপ, কচুো 01920-158593

৬ ৬ তদফপুয নিভ
জনোফ নযভর চন্দ্র যকোয, 

উকোযী কৃনল কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ, কচুো 01815-693987

জভোফোইর নম্বয

জভোফোইর নম্বয

(৮) উতজরো : কচুো - (জজোন ংখ্যো-১৬)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ

(৭) উতজরো : উত্তয োযোনস্ত - (জজোন ংখ্যো-১১)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৭ ৭ কচুো উত্তয
জনোফ জগোোর চন্দ্র তফদ্য, 

জজ.এ.এ (অফযতবোগী)
01724-721122

৮ ৮ কচুো দনিণ
জনোফ জভোোঃ আফদুয যনভ, 

জজ.এ.এ
কচুো, চাঁদপুয 01672-836271

৯ ৯ কোদরো জনোফ জভোোঃ আবু ফকয, জজ.এ.এ কচুো, চাঁদপুয 01774-913584

১০ ১০ কোইো
জনোফ জভোোঃ োননুর ইরোভ, ভোঠ 

কোযী
ল্লী উন্নন অনপ, কচুো 01912-611480

১১ ১১ কইো
জনোফ জভোোঃ নপকুর ইরোভ, 

এ.আই (অফযতবোগী)
01914-186715

১২ ১২ জগোোট উত্তয
জনোফ জভোোঃ এভদোদুর ক, 

উকোযী কৃনল কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ, কচুো 01719-384256

১৩ ১৩ জগোোট দনিণ
জনোফ জভোোঃ ভোন, উকোযী 

কৃনল কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ, কচুো 00191-235373

১৪ ১৪ আশ্রোপপুয
োতর আকযোভ, উকোযী কৃনল 

কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ, কচুো 01719-074535

১৫ ১৫ আশ্রোপপুয
জনোফ জভোোঃ ইোইো খাঁন,  ভোঠ 

কোযী
ল্লী উন্নন অনপ, কচুো 01819-505568

১৬ ১৬ জৎযবো
জনোফ তন্তোল চন্দ্র যকোয, 

জজ.এ.এ (অফযতবোগী)

উতজরো নযংখ্যোন  

অনপ, কচুো
01816-863419

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১

জচৎমুনী 

জৎযবো, োড ড 

নং ০১, ০২, ০৩, 

জনোফ জভোোঃ ইউছুপ োরুন, জজএএ জফগভগঞ্জ, জনোোখোরী ০১৭১২-৬০৩৮৩৫

২ ২

জচৎমুনী 

জৎযবো, োড ড 

নং ০৫, ০৬, ০৭, 

০৮, ০৯

 জনোফ জভোোঃ পজতর এরোী, উ 

কোযী উনিদ ংযিণ অনপোয
উতজরো কৃনল অনপ 01818-574346

৩ ৩ আভোনুল্লোপুয
জনোফ জভোোঃ োজোোন, 

কনপউটোয মুদ্রোিনযক
এপএ এন্ড এভআইএ 01817-051393

৪ ৪ জগোোরপুয
জনোফ জনরুর ইরোভ, 

উকোযী কৃনল অনপোয 
 উতজরো কৃনল অনপ 01819-927465

৫ ৫ নজযতরী
জনোফ ননভ ডর চন্দ্র োর, 

উকোযী কৃনল অনপোয
  উতজরো কৃনল অনপ 01715-338771

৬ ৬ আরোইোযপুয
জনোফ জভোোঃ আরভগীয জোতন, 

উকোযী কৃনল অনপোয
  উতজরো কৃনল অনপ 01843-491714

৭ ৭ ছোনন
জনোফ জভোোঃ এএএভ ভোমুদ, 

উকোযী কৃনল অনপোয
  উতজরো কৃনল অনপ 01816-126893

৮ ৮ যোজগঞ্জ
আরোনদনগয, আরভপুয, আরী োনভপুয, 

ফোনোফোনো

জনোফ ীদুর ইরোভ, কোযী 

নযদ ডক
উতজরো ভফো অনপ 01812-422780

৯ ৯ যোজগঞ্জ
ফোকীপুয, বফোনীপুয, ফকৃষ্ণপুয, 

নফজপুয, জদফীচযণপুয

জনোফ জভোোঃ োইপৄর ইরোভ, 

কোযী নযদ ডক
উতজরো ভফো অনপ 01942-202246

২৩. জজরোোঃ জনোোখোরী (জভোট ৯টি উতজরো ) Final

(১) উতজরো : জফগভগঞ্জ - (জজোন ংখ্যো-২০)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

১০ ১০ এখরোপুয এখরোপুয
 জনোফ জভোোঃ যনপক উল্যো, 

এআই

জপ্রলতণ জজরো নযংখ্যোন 

অনপ, জনোোখোরী
01818-287919

১১ ১১ এখরোপুয
অনন্তপুয, জকৃষ্ণপুয, কোভতদফপুয, 

ভধুযোভপুয

জনোফ জভোোঃ জদরোয জোতন, 

এএ

জজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জনোোখোরী
০১৭১৭-৩৮০৪০৩

১২ ১২ জফগভগঞ্জ
 জনোফ জভোোঃ আোনুর ফোযী, 

জেনডট সুোযবোইজোয
নফআযনডনফ 01716-268724

১৩ ১৩ নভযোনযপুয
জনোফ োভসুন নুয আরভ, 

উকোযী কৃনল অনপোয  
  উতজরো কৃনল অনপ   ০১৮১৮০৫৮৩৮৪

১৪ ১৪ নতযোত্তভপুয
জনোফ আবুর জোতন, উকোযী 

কৃনল অনপোয
   উতজরো কৃনল অনপ  01716-343457

১৫ ১৫ দূগ ডোপুয
 জনোফ জভোোঃ আবু ফকয ননদ্দক,  

উকোযী কৃনল অনপোয
  উতজরো কৃনল অনপ   01819-685614

১৬ ১৬ কুতফপুয জনোফ জভোোঃ োননপ, এআই অফযপ্রোপ্ত 01813-938037

১৭ ১৭ যসুরপুয জনোফ জভোোঃ ো আরভ, নকোনফদ অফযপ্রোপ্ত  ০১৮১৯০০২০১৭

১৮ ১৮ োনজপুয
জনোফ কোজর জদ ,  উকোযী 

কৃনল অনপোয
   উতজরো কৃনল অনপ   01815-631767

১৯ ১৯ যীপপুয
জনোফ এ-জক-এভ পজমেয যভোন, 

নডই
জফগভগঞ্জ, জনোোখোরী 01830-193413

২০ ২০ কোনদযপুয
জনোফ ভনপজ উল্যো, উকোযী 

কৃনল অনপোয
  উতজরো কৃনল অনপ   ০১৮২২৯৫৯৩৯০ 

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১

জোনোইমুী 

জৎযবো, োড ড 

০১, ০২, ০৩, ০৪, 

০৫, ০৬, ০৭

জনোফ ভোবুবুয যভোন, নডই
ইউএ অনপ, জোনোইমুী, 

জনোোখোরী
০১৭৪৬-১৩৫৪৮৭

২ ২

জোনোইমুী 

জৎযবো, োড ড 

০৮, ০৯  

চোনলযোট 

ইউননন

জনোফ জভোোঃ জোপয ইকফোর, 

জজএএ

ইউএ অনপ, জোনোইমুী, 

জনোোখোরী
০১৭৪৭-৭১১৭৬৯

৩ ৩ নদনো জভোোঃ জোতরভোন জচৎধুযী, এআই নফনফএ ০১৮৩৩-৪৮৮৯২৪

৪ ৪ জোগ
জনোফ জভোোঃ নুযন্নফী, অনপ 

কোযী 

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ, জোনোইমুী, 

জনোোখোরী

01857-906610

৫ ৫ জদউটি
জনোফ ভীয আবু ফকয ননদ্দক, 

উকোযী কৃনল কভ ডকতডো

 উতজরো কৃনল অনপ, 

জোনোইমুী, জনোোখোরী
01718-779262

৬ ৬ আনভশ্যোোো
 জনোফ ভোপৄজুয যভোন, 

উকোযী কৃনল কভ ডকতডো

 উতজরো কৃনল অনপ , 

জোনোইমুী, জনোোখোরী
01732-449782

৭ ৭ জোনোপুয
জনোফ ননজোমুর ক, উকোযী 

কৃনল কভ ডকতডো 

 উতজরো কৃনল অনপ, 

জোনোইমুী, জনোোখোরী
01818-825227

(২) উতজরো : জোনোইমুন - (জজোন ংখ্যো-১১)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৮ ৮ ফজযো
জনোফ ইকফোর জোতন, 

উকোযী কৃনল কভ ডকতডো 

উতজরো কৃনল অনপ , 

জোনোইমুী, জনোোখোরী
01712-409168

৯ ৯ ফোযগাঁ
আফদুর আউোর, উকোযী 

কৃনল কভ ডকতডো 

উতজরো কৃনল অনপ, 

জোনোইমুী, জনোোখোরী
01726-152422

১০ ১০ নোতটশ্বয
 জনোফ পর ভোমুদ, 

উকোযী কৃনল কভ ডকতডো

  উতজরো কৃনল অনপ, 

জোনোইমুী, জনোোখোরী
 ০১৭১৭৪২২২৪১

১১ ১১ অম্বযনগয
জনোফ ভোইনুর জোতন,   

উকোযী কৃনল কভ ডকতডো 

 উতজরো কৃনল অনপ, 

জোনোইমুী, জনোোখোরী
01822-499949

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১

চোটনখর 

জৎযবো, োড ড 

০১, ০২, ০৫, 

০৬, ০৭, ০৮, ০৯

জনোফ জভোোঃ জভোস্তপো কোভোর, 

জজএএ
চোটনখর, জনোোখোরী ০১৮১৫-৬৮০১১০

২ ২

চোটনখর 

জৎযবো, োড ড 

০৩, ০৪ এফং 

াঁচগাঁ ইউননন

জনোফ জভোোেদ যোতর আনভন, 

নডই
চোটনখর, জনোোখোরী 01553-307335

৩ ৩ জভোোেদপুয জনোফ ভোবুবুয যভোন, নএ
মৄফ উন্নন অনপ চোটনখর, 

জনোোখোরী। 
০১৮৫৭-২৭১৪২৯

৪ ৪ ফদরতকোট ড
জনোফ তদ জফরোতত জোতন, 

কোযী নযদ ডক

ভফো অনপ, চোটনখর, 

জনোোখোরী
০১৭২২-৪৪০৩৮৩

৫ ৫ যতকোট ড জনোফ জভোোঃ ইকফোর জোতন, নএ
মৄফ উন্নন অনপ, চোটনখর, 

জনোোখোরী 
০১৮১৯-০৭৪৪৭৮

৬ ৬

োপুয  োট 

পুকুনযো 

ঘোটরোফোগ

জনোফ জভোোঃ জতোোতদ্দক জোতন, 

অনপ কোযী

মৄফ উন্নন অনপ, চোটনখর, 

জনোোখোরী। 
০১৭২-৩৯১৫৮৪৫

৭ ৭ যোভনোযোণপুয
জনোফ আফদুর কনযভ, উ খোদ্য 

নযদ ডক

উতজরো খোদ্য অনপ, 

জনোোখোরী 
০১৯১৪-৯৩০৯৪৮

৮ ৮ জনোোতখোরো জনোফ জভোোঃ আফদুর োই, জজএএ চোটনখর, জনোোখোরী ০১৭২১-৪৩৫৪৩২

৯ ৯ নখরোো
জভোোঃ োনফবুয যভোন, জিে 

কোযী

উতজরো ভৎস্য অনপ, 

চোটনখর, জনোোখোরী
০১৯১৬-৬৪৪৪৩

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ জনফোগ জৎযবো
জনোফ জভোোঃ আব্দুর ভোন্নোন জচৎধুযী, 

জজএএ
ইউএ অনপ, জনফোগ  01838-983158

(৪) উতজরো : জনফোগ - (জজোন ংখ্যো-১১)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

(৩) উতজরো : চোটনখর - (জজোন ংখ্যো-০৯)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

২ ২ অজুডনতরো জনোফ জভোযতদ আরভ, নডই ইউএ অনপ, জনফোগ ০১৭২০-৯৮০০৬১

৩ ৩ কোদযো
জনোফ জগৎযব্রত জবৎনভক, উ-োঃ 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

জনফোগ 
01816-789291

৪ ৪ জভোোেদপুয
জনোফ ধনঞ্জ বট্টোচোম ড, উ 

কোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

জনফোগ 
01839-498533

৫ ৫ ডুমুনযো
জনোফ জভোোঃ নোনয উনদ্দন, ভোঠ 

ংগঠক
 নফআযনডনফ, জনফোগ 01814-946103

৬ ৬ জখোযো
জনোফ জভোোঃ নভজোনুয যভোন, উ 

কোযী কৃনল কভ ডকতডো

 উতজরো কৃনল অনপ, 

জনফোগ  
01716-910181

৭ ৭ ছোতোযোইো
জনোফ জভোোঃ জফরোর জোতন , উ 

কোযী কৃনল কভ ডকতডো

  উতজরো কৃনল অনপ, 

জনফোগ  
01625-942150

৮ ৮ কোনফরপুয-১
জনোফ জভোোঃ আফদুর ফোততন, উ 

কোযী কৃনল কভ ডকতডো
 ইউএ অনপ, জনফোগ 01816-643576

৯ ৯ কোনফরপুয-২ জনোফ জভোোঃ োোন ভোমুদ, 
  উতজরো কৃনল অনপ, 

জনফোগ  
01815-364455

১০ ১০ নফজফোগ

তভজদীপুয, নিভ আভদপুয, খোনপুয, 

পূফ ড রোরপুয, কোনফরপুয, উোঃ োপুয, োঃ 

রোরপুয, ছোতরপুয, োতস্তোনগয

জনোফ জভোোঃ জনভ উনদ্দন, জজএএ ইউএ অনপ, জনফোগ ০১৭৬০-৮৭২২০৪

১১ ১১ ননফপুয
আনজজপুয, ভোদীপুয, দোঃ োপুয, 

ইোযপুয, পততপুয

জনোফ জভোোঃ আব্দুর রনতপ ভোমুদ, 

উ-োঃ কৃনল কভ ডকতডো
উতজরো কৃনল অনপ, জনফোদ 01920-227729

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ ফসুযোট জৎযবো
জনোফ জভোোঃ নুয জোতন বঞো, 

জজএএ
ইউএ অনপ, জকোপোনীগঞ্জ ০১৭২১-৫৬০৮৮৮

২ ২ নযোজপুয
জনোফ  ভদন জগোোর চেফতী, 

কোযী উতজরো নিো অনপোয

উতজরো নিো অনপ, 

জকোপোনীগঞ্জ
01721-320809

৩ ৩ চয োফ ডতী
জনোফ জভোোঃ জোযোফ জোতন, 

উতজরো ভফো অনপোয

উতজরো ভফো অনপ, 

জকোপোনীগঞ্জ, জনোোখোরী
01554-322667

৪ ৪ চয োজোযী জনোফ জভোোঃ নজল্লুয যভোন, নডই ইউএ অনপ, জকোপোনীগঞ্জ ০১৬৮৮-৭০১৯৭০

৫ ৫ চয কাঁকো
জনোফ জভোোঃ ীদুয যভোন, 

উতজরো মৄফ উন্নন অনপোয 

উতজরো মৄফ উন্নন অনপ, 

জকোপোনীগঞ্জ
01711-266036

৬ ৬ চয পনকযো
জনোফ জভোোঃ ভোইন উনদ্দন, জেনডট 

সুোযবোইজোয 

 উতজরো মৄফ উন্নন অনপ, 

জকোপোনীগঞ্জ
01819-132245

৭ ৭ যোভপুয
জনোফ জভোোঃ জনরভ উনদ্দন, 

উকোযী কৃনল অনপোয
নফনফএ, জকোপোনীগঞ্জ ০১৭১৭০৯০৫০০

৮ ৮ মুছোপুয
জনোফ অমূল্য কুভোয দো, 

উকোযী কৃনল কভ ডকতডো 

 উতজরো কৃনল অনপ, 

জকোপোনীগঞ্জ
01815-052216

(৫) উতজরো : জকোপোনীগঞ্জ - (জজোন ংখ্যো-০৯)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৯ ৯ চয এরোী
জনোফ জভোোঃ জনরভ উনদ্দন, 

উকোযী কৃনল অনপোয
নফনফএ, জকোপোনীগঞ্জ ০১৭১৭০৯০৫০০

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১

োনতো 

জৎযবো, োড ড 

নং-০১, ০২, ০৪, 

০৫

 জনোফ জভোোঃ নুরুর আনভন, এআই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

োনতো, জনোোখোরী।
০১৭৩৬৩৪১৯৮৭ 

২ ২

োনতো 

জৎযবো, োড ড 

নং-০৩, ০৬, ০৭, 

০৮, ০৯

জনোফ জনভ উনদ্দন, উকোযী 

উনিদ ংযিণ অনপোয 

উতজরো কৃনল ম্প্রোযণ 

অনপ, োনতো, জনোোখোরী।  
01717-152891

৩ ৩ যণী বোযচয

 জনোফ জভোোঃ নোজমুর জোতন,

উকোযী কৃনল অনপোয
উতজরো কৃনল ম্প্রোযণ 

অনপ, োনতো, জনোোখোরী।
০১৭৩৩৮৭৪৯১৫ 

৪ ৪ যণী
চয দযতফ, ব ুঁইোয চয, চয যনদ, 

জতনরচয

জনোফ জভোোঃ োোন ভোমুদ,

উকোযী কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল ম্প্রোযণ 

অনপ, োনতো, জনোোখোরী।
০১৯১১৭৫৭৩০৩ 

৫ ৫ চোননন্দ কযোনযং চয, চয জোনভর

জনোফ সুফীয চেফতী,

 উকোযী কৃনল অনপোয
উতজরো কৃনল ম্প্রোযণ 

অনপ, োনতো, জনোোখোরী।
০১৮১২৩৫৯৯০৬ 

৬ ৬ চোননন্দ চয আভোনত, চয আজভর

জনোফ জভোোঃ োোফ উনদ্দন-১

উকোযী কৃনল অনপোয 
উতজরো কৃনল ম্প্রোযণ 

অনপ, োনতো, জনোোখোরী।
০১৮৩৮৬৩৩৩৬৩ 

৭ ৭ চোননন্দ
চয কনফয, চয যভোন, চয যনদ, োতোয 

চয

জনোফ জভোোঃ এভদোদ আতভদ, 

উকোযী কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল ম্প্রোযণ 

অনপ, োনতো, জনোোখোরী।
০১৮২০০৯০০০২ 

৮ ৮ শুখচয  নরনচযো
জনোফ জভোোঃ যভত আরী,

 উকোযী কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল ম্প্রোযণ 

অনপ, োনতো, জনোোখোরী।
০১৭১৭০৯০৯৬৬ 

৯ ৯ চযনকং
জনোফ নযকচন দো,

নযদ ডক

উতজরো ভফো অনপ, 

োনতো, জনোোখোরী।
০১৭০৫৬৩২৩৮০ 

১০ ১০ তভযনদ্দ  জনোফ ঞ্জ কুভোয োো, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

োনতো, জনোোখোরী।
01729-881560

১১ ১১ চয ঈশ্বয
জনোফ জভোোঃ দোউদ, উকোযী 

কৃনল অনপোয

 উতজরো কৃনল ম্প্রোযণ 

অনপ, োনতো, জনোোখোরী
০১৭২১২৬৮১২০

১২ ১২ জোনোনদো
জনোফ জভোোঃ দোউদ, উকোযী 

কৃনল অনপোয

 উতজরো কৃনল ম্প্রোযণ 

অনপ, োনতো, জনোোখোরী
০১৭২১২৬৮১২০

১৩ ১৩ বুনযচয বুনয চয, ফতদইর, োগনযো
জনোফ যোতর চন্দ্র দো, উকোযী 

কৃনল অনপোয

 উতজরো কৃনল ম্প্রোযণ 

অনপ, োনতো, জনোোখোরী
০১৭২৯৬৬৭৩৭২

১৪ ১৪ বুনযচয
গুল্লোখোরী, জজোখোরী, জযোননো, সূম ডমুখী, 

শূতন্যয চয

জনোফ জনোভোন নছনদ্দক,

নডই

উতজরো ভোজতফো অনপ, 

োনতো, জনোোখোরী।   01812-666902

(৬) উতজরো : োনতো - (জজোন ংখ্যো-১৭)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

১৫ ১৫ জোোজভোযো
চয নফযনফনয, চয জোয, জোোজভোযো, চয 

ম্যোক োকন, চয ইউনু, পূফ ড নফযনফনয

জনোফ আরতোপ জোতন,

উকোযী কৃনল অনপোয

উতজরো ভোজতফো অনপ, 

োনতো, জনোোখোরী।    ০১৬১৮৩২১৮১৬

১৬ ১৬ জোোজভোযো মুক্তোনযো, োঃ সুখচয, জভোোঃ পুয
জনোফ নূয উনদ্দন,

 উকোযী কৃনল অনপোয

উতজরো ভোজতফো অনপ, 

োনতো, জনোোখোরী।   ০১৭২১০২১৯২০ 

১৭ ১৭ ননঝুভনদ্ব
 জনোফ নজন্নোত আযো জফগভ,

কোযী নিক

উতজরো ভোজতফো অনপ, 

োনতো, জনোোখোরী।   01863-150769

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ চয জুফরী
চয জুফরী, োঃ চয জুফরী, ভধ্য চয ফোগ্গো, 

দনিণ চয ফোগ্গো
জনোফ জভোোঃ ইনদ্রছ নভো, এআই সুফণ ডচয, জনোোখোরী ০১৭১৮-৫০০২৮৬

২ ২ চয জুফরী
চয জুফরী, উোঃ কেনো, দোঃ কেনো, 

চয ফোগ্গো, চয ভনউনদ্দন, চয নজোউনদ্দন

জনোফ জভোোঃ কোভোর উনদ্দন, উ-

কোযী উনিদ ংযিণ অনপোয

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

সুফণ ডচয, জনোোখোরী
০১৮১৮৬-২১৫৯৯

৩ ৩ চয আভোনুল্লো
জনোফ জভোোঃ নূয যভোন, 

উকোযী কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, 

সুফণ ডচয, জনোোখোরী
০১৭৫৬৫০৩৫৪৩

৪ ৪ চয ফোটো জনোফ জভোোঃ ভোবুবুর আরভ,
উতজরো নিো অনপ, 

সুফন ডচয, জনোোখোরী
01819-886522

৫ ৫ চয ক্লোকড চয ফোতনজদ
উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপোয

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ,
00816-723878

৬ ৬ চয ক্লোকড দোঃ চয ক্লোকড, জকযোভতপুয, োঃ উনয চয
জনোফ জভোোঃ আতোউয যভোন, 

অনপ কোযী

উতজরো ল্লী উন্নন অনপ, 

সুফন ডচয, জনোোখোরী
০১৯৯১১৩৩৪০৩

৭ ৭ চয জব্বোয
চয োোন, চয পোনোউল্যো, চয যনদ, 

জোোজভোযো

জনোফ জভোোঃ নভজোনুয যভোন খোন, 

উতজরো একোতডনভক 

সুোযবোইজোয 

উতজরো ল্লী উন্নন অনপ 01818-791450

৮ ৮ চয জব্বোয চয জব্বয, উোঃ চয ফোগ্গো
জনোফ জভোোঃ আফদুয যফ, কোযী 

উতজরো নিো অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ, কৃনল 

অনপ, জনোোখোরী
১৭১৮১১০৬৫৬

৯ ৯ চয োদো
জনোফ জভোোঃ জভোোযযপ জোতন, 

উতজরো ল্লী উন্নন অনপোয 
সুফন ডচয জনোোখোরী ১৭১০৭৭৭১৩০

১০ ১০ জভোোেদপুয
জনোফ জভোোঃ আতনোোয জোতন, 

উতজরো ভফো অনপোয

উতজরো ভোধ্যনভক নিো 

অনপ, সুফণ ডচয, জনোোখোরী
১৭৩৩৬৮৯৪৭৯

১১ ১১ পূফ ড চযফোটো চয ভনজদ, পূোঃ চয ভনজদ, চয নোঙ্গনরো
জনোফ জভোোঃ যনভ উল্যো, জেনডট 

সুোযবোইজোয,  

উতজরো মৄফ উন্নন অনপ, 

সুফণ ডচয, জনোোখোরী
01716-542206

১২ ১২ পূফ ড চযফোটো
পূফ ড চয ফোটো, ভধ্য চয ফোটো, োজীপুয, দোঃ 

চয ভনজদ

 জনোফ জভোোঃ আনজজুয যভোন, 

কোযী উতজরো নিো অনপোয

উতজরো নিো অনপ, 

সুফণ ডচয, জনোোখোরী
১৭১৭১০৭২৭৪

(৭) উতজরো : সুফন ডচয - (জজোন ংখ্যো-১২)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১

জনোোখোরী 

জৎযবো, োড ড 

নং ০১, ০২

জনোফ জভোোঃ কোউোয জোনভর, এএ
জজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জনোোখোরী
01759-983399

২ ২

জনোোখোরী 

জৎযবো, োড ড 

নং ০৩, ০৪

জনোফ জভোোঃ জনরুর ইরোভ, নডই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

দয, জনোোখোরী
০১৭১৬-৯৯২২২৮

৩ ৩

জনোোখোরী 

জৎযবো, োড ড 

নং ০৫, ০৫

জনোফ জভোোঃ হুভোয়ুন কনফয, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

দয, জনোোখোরী
০১৭২২-৪৪০৯৯৮

৪ ৪

জনোোখোরী 

জৎযবো, োড ড 

নং ০৭, ০৮, ০৯

জনোফ যোধো জগোনফন্দ কুন্ডু, জজএএ অফযপ্রোপ্ত ০১৭১৪-৪৩৭৮৬৬

৫ ৫ আন্ডোযচয কোনদযচয, আন্ডোযচয
জনোফ জনয আভদ, উকোযী 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, দয, 

জনোোখোরী
01812-418968

৬ ৬ আন্ডোযচয োঃ ভোইজচযো, পূোঃ ভোইজচযো
 জনোফ জভোোঃ জনভয আরী, 

উকোযী কৃনল কভ ডকতডো

 উতজরো কৃনল অনপ, দয, 

জনোোখোরী
01722-567090

৭ ৭ অশ্বনদো
জনোফ জভোোঃ পজমের ক, জেনডট 

সুোযবোইজোয 

মৄফ উন্নন অনধদপ্তয, দয, 

জনোোখোরী
01716-674624

৮ ৮ নফতনোদপুয
জনোফ ভনতউয যভোন, অনপ 

কোযী

উতজরো ননফ ডোী অনপ, 

দয, জনোোখোরী
01920-002282

৯ ৯ চযভটুো
জনোফ োভছ উনদ্দন জচৎধুযী, 

কোযী নযদ ডক 

ভফো অনপ, দয, 

জনোোখোরী
01857-689720

১০ ১০ দোদপুয জনোফ আনভয জোতন, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

দয, জনোোখোরী
০১৭১০-২৬৭০৬৫

১১ ১১ ধভ ডপুয বোটিযতটক, ধভ ডপুয
জনোফ জভোোঃ আফদুর োনরভ, 

অনপ কোযী কোভ ন 

মৄফ উন্নন অনধদপ্তয, দয, 

জনোোখোরী
01876-662004

১২ ১২ ধভ ডপুয চয দযতফ, চযতোল্লো, চয পূোঃ শুল্লনকো জনোফ জভোোঃ ইউছুপ,
উতজরো ভৎস্য অনপ, দয, 

জনোোখোরী
01717-422316

১৩ ১৩ এোজফোনরো এোজফোনরো, তদপুয, কনযভপুয জিে কোযী 
কৃনল কভ ডকতডোয কোম ডোর, 

দয, জনোোখোরী
01856-338833

১৪ ১৪ এোজফোনরো

চয কযভউল্যো, চয শুল্লনকো, দোঃ চয 

শুল্লনকো, চয ফোনু, পূফ ড চোকরো, নন্দনপুয, 

যোজোপুয, দোঃ পনকযপুয, োঃ ভনপুয, 

যোভচন্দ্রপুয

 জনোফ জভোোঃ মেৎপৄয োদোয 

বইো, অনপ কোযী

উতজরো ভোধ্যনভক নিো 

অনপ, দয, জনোোখোরী
01820-611592

১৫ ১৫ কোনদয োননপ
জনোফ জভোোঃ আবুর কোরোভ আজোদ, 

অনপ কোযী

ইউএন অনপ, দয, 

জনোোখোরী
01712-529083

১৬ ১৬ কোরোদযো
 জনোফ পোমুন জোতন, 

াঁটনরনকোয

 ইউএন অনপ, দয, 

জনোোখোরী
 ০১৭৬৬১১৬৩২৩

১৭ ১৭ কোরোদযো
জনোফ যনফউর জোতন জচৎধুযী, 

এএনন

কৃনল কভ ডকতডোয কোম ডোর, 

দয, জনোোখোরী
01711-904525

১৮ ১৮ ননোজপুয
জনোফ জভোোঃ ভননরুজ্জোভোন, 

কনপউটোয মুদ্রোিনযক

জজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জনোোখোরী
০১৭১৬-৭১৩৯৬১

(৮) উতজরো : জনোোখোরী দয - (জজোন ংখ্যো-২১)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

১৯ ১৯ জনোোখোরী
জনোফ জভোোঃ আনভনুর ক, 

উকোযী কৃনল কভ ডকতডো
কৃনল কভ ডকতডোয কোম ডোর ০১৮১৮০০৪৯৮৮

২০ ২০ নোন্নই জনোফ জভোোঃ আফদু ীদ, এআই
ইউএ অনপ, দয, 

জনোোখোরী
০১৭১৭-৪৯২১৩৮

২১ ২১ পুফ ড চযভটুো
জনোফ জভোোঃ নভজোনুয যভোন , 

উকোযী কৃনল কভ ডকতডো

কৃনল কভ ডকতডোয কোম ডোর, 

দয, জনোোখোরী
01819-505790

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১
কনফযোট 

জৎযবো

জনোফ আনপৄর ইরোভ জচৎধুযী, 

নডই

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

কনফযোট, জনোোখোরী
01711-300903

২ ২ নতযোত্তভপুয জনোফ জভোোঃ নূযনফী, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

কনফযোট, জনোোখোরী
01716-913365

৩ ৩ ফোটইো
জনোফ জভোোঃ জোোগ, জেনডট 

সুোযবোইজোয 
উতজরো মৄফ উন্নন অনপ 01818-433214

৪ ৪ চোযোনযোট
জনোফ জভোোঃ আনজজুর ক, 

উকোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

কনফযোট
01814-257978

৫ ৫ ধোনোনরক
জনোফ জভোোঃ োইপৄর ইরোভ, 

উকোযী কৃনল কভ ডকতডো

 উতজরো কৃনল অনপ, 

কনফযোট
01883-296102

৬ ৬ ধোননসঁন
জনোফ ননজোভ উনদ্দন, নপল্ড 

সুোযবোইজোয
উতজরো ল্লী উন্নন অনপ 01820-006267

৭ ৭ সুন্দরপুয
জনোফ জভোোঃ ছোরো উনদ্দন, 

উকোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

কনফযোট
01821-151110

৮ ৮ জঘোলফোগ
 জনোফ জভোোঃ ভয পোরুক, 

উকোযী কৃনল কভ ডকতডো

 উতজরো কৃনল অনপ, 

কনফযোট
01816-885346

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ ভোভোো ইউননন
োঈদুর ক

মৄফ উন্নন অনপোয

উতজরো মৄফ উন্নন অনপ

ছোগরনোইো, জপনী
01721-631525

২ ২
োঠোননগয 

ইউননন

জভো: কত ভোন ভজুভদোয

কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপোয 

অনপ

ছোগরনোইো, জপনী

01719-623329

৩ ৩
যোধোনগয 

ইউননন

জভো: আকযোভ জোতন, ডোটো এনি 

অোতযটয

উতজরো নযংখ্যোন অনপ 

ছোগরনোইো, জপনী
০১৭৪৮-৯০৩১৫৭

৪ ৪ শুবপুয ইউননন
ম্রোট োো

এ.আই

উতজরো ভফো অনপ 

ছোগরনোইো, জপনী
01940-761750

৫ ৫  জঘোোর ইউননন
উত্তভ কুভোয চেফতী

এ.আয.নড.

উতজরো নফ.আয.নড.নফ.অনপ

ছোগরনোইো, জপনী
01712-121161

২৪. জজরোোঃ জপনী (জভোট ৬টি উতজরো ) Final

(১) উতজরো : ছোগরনোইো - (জজোন ংখ্যো-০৭)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

(৯) উতজরো : কনফযোট - (জজোন ংখ্যো-০৮)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৬ ৬

ছোগরনোইো 

জীযবো(০১,০২,

০৩,০৪,০৫ নং 

োড)

ভনীন্দ্র ভন্ডর

অনপ কোযী কোভ কনপউটোয 

অোতযটয

জোতী ভনরো ংস্থো 

ছোগরনোইো, জপনী
01735-368441

৭ ৭

ছোগরনোইো 

জীযবো(০৬,০৭,

০৮,০৯ নং 

োড)

জভো: োন্নোন নভো, জজ.এ.এ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ 

ছোগরনোইো, জপনী
01814-474920

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ জৎযবো
জনোফ ননজোভ উনদ্দন, এ.এ.এ.

উতজরো কৃনল অনপ, 

দোগনবঞো, জপনী
01828-584646

২ ২ যোভনগয
জনোফ আীল চন্দ্র োর

ন. এ

উতজরো মৄফ উন্নন অনপ

দোগনবঞো, জপনী
01845-701979

৩ ৩ ইোকুফপুয
জনোফ আব্দুর খোতরক

এ.এ.এ.

উতজরো কৃনল অনপ

দোগনবঞো, জপনী
01818-953766

৪ ৪ দোগনবঞো
জনোফ হুভোয়ুন কনফয

ইউ.নড.

নফ. আয. নড. নফ

দোগনবঞো, জপনী
01728-418218

৫ ৫ ভোতবঞো
জনোফ জভোোঃ জনুর আতফদীন

এ.এ.এ.

উতজরো কৃনল অনপ

দোগনবঞো, জপনী
01815-130628

৬ ৬
জোরস্ক্য (োট ড-

০১)

ইোযপুয, জোরস্ক্যো, খুীপুয, ভযপুয, 

োঃতোনোপুয, পূফ ডযোভচন্দ্রপুয, উোঃ ধ ডভপুয, 

উত্তয এনোততপুয, উত্তয রোরপুয

জনোফ জোয আোেদ

জজ.এ.এ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ

দোগনবঞো, জপনী
01818-309630

৭ ৭
জোরস্ক্য (োট ড-

০২)

ফোযোইতগোনফন্দ, চাঁদপুয, জছোট আেদপুয, 

দনিণ ভোনছভপুয, জনোজপুয, পূফ ড 

ীযোপুয, উত্তয আরভপুয

জনোফ যনন ভজুভদোয

এ.এ.এ.

উতজরো কৃনল অনপ

দোগনবঞো, জপনী
01818-998401

৮ ৮ পূফ ডচন্দ্রপুয
জনোফ আব্দুল্লো আর ভোরুপ

এ.এ.এ.

উতজরো কৃনল অনপ

দোগনবঞো, জপনী
01713-631434

৯ ৯
যোজোপুয (োট ড-

০১)

আফদুর নফী, বফোনীপুয, মোদফপুয, 

জোঙ্গোরীো, রনতপপুয, নিভ যোভচন্দ্রপুয, 

ভোপুয

জনোফ মুোোঃ জভোস্তোনপজুয যভোন, 

নড.ই.

উতজরো নযংখ্যোন অনপ

দোগনবঞো, জপনী
01821-458165

১০ ১০
যোজোপুয (োট ড-

০২)

জনোযোণপুয, নিভ নফপুয, পূফ ডচন্দ্রপুয 

(অং), উত্তয গননপুয, উত্তয যোজোপুয

জনোফ জখ আোন উল্লো

এ.এ.এ.

উতজরো কৃনল অনপ

দোগনবঞো, জপনী
01817-103109

১১ ১১
নন্দুযপুয (োট ড-

১)

অরোতরী, চন্দ্রপুয, চোন্দযপুয, নদরপুয, উত্তয 

নোযোনপুয, নযতপুয, নিভ রক্ষ্মীপুয, 

তযপুয, জকোন্দযপুয, যীপপুয, 

নন্দুযপুয, উত্তয ভোনছভপুয

জনোফ এভদোদুর ক

এ.এ.এ.

উতজরো কৃনল অনপ

দোগনবঞো, জপনী
01826-673424

১২ ১২
নন্দুযপুয (োট ড-

২)

ফোযম্নইকোনন্দ, তকখোরী, জকৎশুল্যো, 

জকোযফোনপুয, জনোোদ্দো, সুজোতপুয, উত্তয 

যঘুনোথপুয

জনোফ কুদযোত জোতন

ন. এ

উতজরো মৄফ উন্নন অনপ

দোগনবঞো, জপনী
01864-399958

(২) উতজরো : দোগনবঞো - (জজোন ংখ্যো-১২)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ পৄরগোজী
জোভতদ আরভ, উ-কোযী 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ

পৄরগোজী, জপনী
01815-929005

২ ২ মুনন্পয োট
কোনোই োর,উ-কোযী কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল 

অনপ,পৄরগোজী, জপনী
01834-892139

৩ ৩
আনন্দপুয-২৭৫১, 

নজএভ োট-২৬৭৯
নুরুর আরভ বইো,এআই অফয প্রোপ্ত(নফনফএ) 01711-953548

৪ ৪ দযফোযপুয জভোোভভদ যভত উল্যো, জজ.এ.এ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ

পৄরগোজী, জপনী
01816-005466

৫ ৫ আভজোদ োট
জনরুর ইরোভ

নডই

উতজরো নযংখ্যোন অনপ

পৄরগোজী, জপনী
01759-471796

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১

োড ড-

০১,০২,০৩ 

(জপনী জীযবো)

জভো: ননজোভ উনদ্দন, উ কোনয 

কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ,জপনী 

দয , জপনী
০১৮১৮-৭৬৭৬৫৯

২ ২

োড ড-

০৪,০৫,০৬ 

(জপনী জীযবো)

ভোন গনন, ডোটো এনি অোতযটয
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জপনী দয , জপনী
01515-248714

৩ ৩

োড ড-

০৭,০৮,০৯ 

(জপনী জীযবো)

জক.এভ.কোভরুর োোন, জজ.এ.এ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জপনী দয , জপনী
01716-184824

৪ ৪
োড ড-১০,১১,১২ 

(জপনী জীযবো)
আরী জোতন ,অনপ কোনয

উতজরো ননফ ডোচন অনপ, 

জপনী দয , জপনী
০১৭১৫-০৯৯৪৭৮

৫ ৫
োড ড-১৩,১৪,১৫ 

(জপনী জীযবো)
ফোতখয জোতন, এ.এ.ই..

উতজরো কৃনল অনপ,জপনী 

দয , জপনী
০১৮১৮-৭৬৭৬৫৯

৬ ৬
োড ড-১৬,১৭,১৮ 

(জপনী জীযবো)
এ.এভ.খোতরদ যোয, জজ.এ.এ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

জপনী দয , জপনী
01812-936432

৭ ৭  ডনদ  (োট ড-০১)

আবুপুয , জচোছনো , দোঃ আবুপুয , দোঃ 

খোতনফোন , দন নট্ট , ডযনখ, জদনফপুয , 

পততপুয

আরভগীয জোতন ভজুভদোয, 

ইউ.নড.ই কোভ একোউতন্টন্ট

উতজরো ভোজতফো অনপ, 

জপনী দয , জপনী
০১৭১২-৫৩৯৪৬৩

(৩) উতজরো : পৄরগোজী - (জজোন ংখ্যো-০৫)

(৪) উতজরো : জপনী দয - (জজোন ংখ্যো-২০)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৮ ৮  ডনদ  (োট ড-০২)

গজোনযোকোনন্দ, ঘোঘযো, জোোনপুয, কুনভযো, 

যোভপুয , জনোোফোদ , নতন খোতনফোন , 

যোত্মোযনখর , নপোফোদ , ডনদ নন্দুো, 

সুন্দযপুয . উোঃ খোতনফোন, জজোোয কোছো

োীন আক্তোয, নপল্ড 

সুোযবোইজোয

উতজরো ভোজতফো অনপ, 

জপনী দয , জপনী
০১৮১৫-৪৪৩৩৩৮

৯ ৯
োচগোনছো (োট ড-

০১)

ফকগ , ফোথোননো , বোগফোনপুয , বোস্ক্য , 

নফজ নং , নফযনর, ধনরো , ডুমুনযো , 

ইরোপুয , জোনগোযগাঁ , রনিোযো,

প্রনফ চন্দ্র ভজুভদোয, উ কোনয 

কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ,জপনী 

দয , জপনী
০১৮২৩-৮৭৯২৪৯

১০ ১০
োচগোনছো (োট ড-

০২)

কোনভপুয, ভোথোনযো, নগযকোনন্দ, 

াঁছগোনছো, যতনপুয, উজোনরো

জভো: পখরুর ইরোভ বঞাঁ, 

উতজরো .. কোযী

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ,জপনী দয , জপনী
০১৭১১-৯৬৩৬১৮

১১ ১১ ধভ ডপুয
তদ এভ. এ ফোোয, এ. আয. নড. 



নফ আয নড নফ,অনপ,

জপনী
০১৮৩৭-৪৯৬৮২০

১২ ১২ কোনজযফোগ জভো. ভনউনদ্দন জচীধুযী,  এ.এ
জজরো নযংখ্যোন অনপ,

জপনী
01815-328802

১৩ ১৩ কোনরদ নযন জদফনোথ, ইউ ন  একটি ফোন একটি খোভোয ০১৯৩৮-৮৭৯৫১৪

১৪ ১৪ ফোনরগাঁ
জভো: নোনয উনদ্দন, উ কোযী 

কৃনল অনপোয

উতজরো কৃনল অনপ,জপনী 

দয , জপনী
০১৯৮৪-৪০৫৫৮১

১৫ ১৫ ধনরো
নুরুর আরভ বঞাঁ, উ কোযী 

কৃনল অনপোয

উনজরো কৃনল অনপ,জপনী 

দয , জপনী
০১৮১৭-৫০৭৮৯০

১৬ ১৬ জরমুো জোতর জচীধুযী, কোযী নযদ ডক
উনজরো ভফো অনপ,জপনী 

দয , জপনী
০১৮১৩-০৫৫৫৫৫

১৭ ১৭ ছনুো
জভো: ভোমুদুর কনযভ,  উ 

কোযী কৃনল অনপোয

উনজরো কৃনল অনপ,জপনী 

দয , জপনী
০১৮১৫-৯৭৯২৭৭

১৮ ১৮ জভোটফী
জভো: মেতপয কনযভ,  উ কোযী 

কৃনল অনপোয

উনজরো কৃনল অনপ,জপনী 

দয , জপনী
০১৭১২-৭৮৫৩৫৫

১৯ ১৯ পোনজরপুয
খুযনদ আরভ োতটোোযী, 

ইউননন ভোজকভী

উতজরো ভোজতফো অনপ, 

জপনী দয , জপনী
০১৮১৯-৭২৬৭৮০

২০ ২০ পযোদনগয
জভো: ভোমুনুয যভোন বঞাঁ,  উ 

কোযী কৃনল অনপোয

উতজরোকৃনল অনপ,জপনী 

দয , জপনী
০১৮১৯-৫৩৪৬৯২

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১

যশুযোভ  

জীযবো, 

(োড ড-

০১,০২,০৩, ০৫)

জভো: োজ্জোদ জোতন ভজুভদোয, 

নড.ই.

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

যশুযোভ, জপনী
01812-615811

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

(৫) উতজরো : যশুযোভ - (জজোন ংখ্যো-০৫)

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

২ ২

যশুযোভ  

জীযবো, 

(োড ড-

০৪,০৬,০৭,০৮,০

৯)

জভো: জভোস্তপো, 

জজ.এ.এ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

যশুযোভ, জপনী
01815-318521

৩ ৩ নভজডোনগয
নন্টু কুভোয দো

এ.এ.এ.

উতজরো কৃনল অনপ

যশুযোভ, জপনী
০১৯১১৬০৮৬৬৭

৪ ৪ নচথনরো
নফ এ এভ হুভোয়ুন কনফয

ন এ

উতজরো মৄফ উন্নন অনপ, 

যশুযোভ, জপনী

৫ ৫ ফক্মভোমুদ
জদফোঞ্জন ফনণক

এ.এ.এ.

উতজরো কৃনল অনপ

যশুযোভ, জপনী

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ চযভজনরপুয
জভোোঃ জোোঙ্গীয , ( নোফ কোযী 

)

উতজরো নিো অনপ, 

জোনোগোজী , জপনী
18211-650451

২ ২ ফগোদোনো োভছুর হুদো ( এ এ, এ, )
উতজরো কৃনল অনপ 

,জোনোগোজী , জপনী
01817-076363

৩ ৩ ভঙ্গরকোনন্দ যোজীফ দো
উতজরো ভৎস্য অনপ , 

জোনোগোজী , জপনী
01833-449188

৪ ৪ ভনতগঞ্জ জভোোঃ জযজোউর কনযভ, (নডই)
উতজরো নযংখ্যোন অনপ 

, জোনোগোজী, জপনী
01912-230082

৫ ৫ চযদযতফ জভোোঃ নোজমুর ক ( ন, এ)
উতজরো মৄফ উন্নন অনপ , 

জোনোগোজী, জপনী
00182-353626

৬ ৬ চযচোনন্দো-১
চযচোনন্দো  ,  গ্রোভ- দোঃ চযচোনন্দো ,োঃ 

চযচোনন্দো

জতৎনদুয যভোন (কোযী 

নযদ ডক)

উতজরো ভফো  অনপ , 

জোনোগোজী, জপনী
01816-575817

৭ ৭ চযচোনন্দো-২ চযভনল,পূফ ডফধরী,ফোকুনযো জভোোঃ ভননরুর ইরোভ (ন,এ)
উতজরো মৄফ উন্নন  অনপ , 

জোনোগোজী, জপনী
01715-279443

৮ ৮ জোনোগোজী সুভন চন্দ্র োর (এ, এ, এ,  )
উতজরো কৃনল অনপ 

,জোনোগোজী , জপনী
01819-671022

৯ ৯ আনভযোফোদ আকযোভ উনদ্দন (এ, এ,ন ন, )
উতজরো কৃনল অনপ 

,জোনোগোজী , জপনী
01716-613216

১০ ১০ নফোফপুয
ঞ্জ কুভোয দো (এ, আই , ন, 

এ )

উতজরো ভফো  অনপ 

,জোনোগোজী , জপনী
01713-941668

১১ ১১
জীযবো(০১-০৯ 

নং োড ড)
নযততোল ভজুভদোয, জজ.এ.এ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ 

, জোনোগোজী, জপনী
01843-689415

জভোফোইর নম্বয

(৬) উতজরো : জোনোগোজী - (জজোন ংখ্যো-১১)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১
জৎযবো োড ড 

১,২,৩,১৩,১৪

জনোফ জভোোঃ ফোোরুর ইরোভ, 

কোযী নযদ ডক

 উতজরো ভফো অনপ, 

দয, রক্ষ্মীপুয
০১৮১৬৩৫৩৫১৭

২ ২
জৎযবো োড ড 

৪,৫,৮,৯,১৫

জনোফ জভোোঃ নভজোনুয যভোন, 

অনপ কোযী

উতজরো ননফ ডোী অনপোতযয 

কোম ডোর, দয, রক্ষ্মীপুয
০১৭৩১৭৮৩২৮০

৩ ৩
জৎযবো োড ড 

৬,৭,১০,১১,১২

জনোফ প্রদ্বী কুভোয চেফতী, 

অনপ কোযী

উতজরো ননফ ডোী অনপোতযয 

কোম ডোর, দয, রক্ষ্মীপুয
০১৭০৮৪৪৮৫০২

৪ ৪ উত্তয োভছোদী
জনোফ জভোোঃ জনরভ, উকোযী 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, দয, 

রক্ষ্মীপুয
০১৭১২৮১৪২৮৯

৫ ৫ দনিন োভছোদী জনোফ সুভন জোতন নডই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

দয, রক্ষ্মীপুয
০১৭৪৪৬২৮৩৫০

৬ ৬ দোরোর ফোজোয

জনোফ জভোোঃ ভোবুবুর আজোদ 

ভজুভদোয, উকোযী কৃনল 

কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, দয, 

রক্ষ্মীপুয
০১৭৪৭১৪১১৬২

৭ ৭ চয যম্ননতো
জনোফ জনভ উনদ্দন, নযফোয 

নযকল্পনো নযদ ডক

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ, দয, রক্ষ্মীপুয
০১৭২৬৯৮৪৫৮১

৮ ৮ োফ ডতীনগয
জনোফ আবুর আতো জভোোঃ জভোনভন 

উল্যো, কনপোঃ মুদ্রোোঃ

জজরো নযংখ্যোন অনপ, 

রক্ষ্মীপুয
০১৭২১৯১১৯৭১

৯ ৯ ফোঙ্গোখাঁ
জনোফ এটিএভ জখোযতদ আরভ, 

উকোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, দয, 

রক্ষ্মীপুয
০১৭১২১৪৮৪৫৯

১০ ১০ ফনকপুয
জনোফ জভোোঃ োোজোোন, 

উকোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, দয, 

রক্ষ্মীপুয
০১৮১৯৩৩৫২৬৯

১১ ১১ দত্তোো আবু তোতয, এরনডএ (অফোঃ) নফনফএ ০১৮১৬৬১২২৯১

১২ ১২ উত্তয জপুয জনোফ এনোমুর ক, জজএএ নফনফএ ০১৮১৭৫০৪০২৫

১৩ ১৩ চন্দ্রগঞ্জ
জনোফ জভোোঃ ভনভন উল্যো 

োটোযী, জজএএ
নফনফএ ০১৮১৪৪২২৮৯৫

১৪ ১৪ োজীযোো
জনোফ আরী আেদ, জজএএ 

(অফোঃ)
নফনফএ, জনোোখোরী 01734-366762

১৫ ১৫ চয োী
জনোফ জভোোঃ আব্দুর ভোতরক, 

জজএএ

থোনো নযংখ্যোন অনপ, 

নভযপুয, ঢোকো
০১৭২৬২৯৬৭২২

১৬ ১৬ দীঘরী
জনোফ জভোোঃ আবুর কোতভ, 

জজএএ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

রক্ষ্মীপুয দয
01816-163124

১৭ ১৭ ভোন্দোযী
জনোফ জভোোঃ জতোপোতর আতভদ, 

জেনডট সুোযবোইজোয

উতজরো মৄফ উন্নন অনপ 

দয, রনক্ষ্মপুয
০১৭১৪৬৫৫২৭২

১৮ ১৮ রোোযকোনন্দ
জনোভ এএপএভ জগোরোভ ভোরো, 

উোঃ োঃ কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, দয, 

রক্ষ্মীপুয
০১৭১৮৮৫৩৬১২

২৫. জজরোোঃ রিীপুয (জভোট ৫টি উতজরো )-Final

(১) উতজরো : রিীপুয দয - (জজোন ংখ্যো-২৫)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

১৯ ১৯ োক চয
জনোফ জভোোঃ নপকুর ইরোভ, 

জজএএ (অফোঃ)
নফনফএ ০১৭১৫৩৭৫৮৮১

২০ ২০ বফোনীগঞ্জ

আরীপুয, যীপপুয, আব্দুল্লোপুয, 

নোযোপুয, চযভনো পূফ ড, (োড ড: 

১,৫,৭,৮,৯)

জনোফ জভোোঃ আবুর কোতভ, 

কোযী ভৎস্য কভ ডকতডো

উতজরো ভৎস্য অনপ, দয 

রনক্ষ্মপুয
০১৮১৫৩৩৯৬৩২

২১ ২১ বফোনীগঞ্জ
চযবতো, চযউবনত, চযভনো নিভ, 

(োড ড: ২,৩,৪,৬)

জনোফ খোজো জভোোঃ ভোঈন উনদ্দন, 

উকোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, দয, 

রক্ষ্মীপুয
০১৭১৫৭১৮৪১০৬

২২ ২২ কুোখোরী জনোফ জভো: আনজজুয যভোন, ন
জপ্রলতণ জজরো কোম ডোর, 

জনোখোরী
০১৭১৩৬২৪০৯৪

২৩ ২৩ জতোযীগঞ্জ
জনোফ নোযোন চন্দ্র োর, জজএএ 

(অফোঃ)
নফনফএ, জনোোখোরী 01716-607500

২৪ ২৪ চযযভনীতভোন
জনোফ জভোোঃ জোনদুর ইরোভ, 

অনপ কোযী

উতজরো ভৎস্য অনপ, দয 

রনক্ষ্মপুয
০১৭১২৩৬০৬৫৮

২৫ ২৫ টুভচয
জনোফ জভোোঃ নুয নফী, জজএএ 

(অফোঃ)
নফনফএ, জনোোখোরী ০১৮১৯৬৭৫৮৬১

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ যোপুয জৎযবো জনোফ োযোধন চন্দ্র জঘো, জজএএ
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

যোপুয, রক্ষ্মীপুয
01717-032942

২ ২ ফোভণী জনোফ জোতফদ জোতন, নডই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

যোপুয, রক্ষ্মীপুয
01734-739122

৩ ৩
উত্তয চয 

আফোনফর
জনোফ নরটন জোতন, এপএ

নল্ল ঞ্চ, ব্োংক, যোপুয, 

রক্ষ্মীপুয
০১৭১৬৭৭৫৮০৭

৪ ৪
দনিণ চয 

আফোনফর
জনোফ নন্টু নভে, এপনআই

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ, যোপুয, রক্ষ্মীয
০১৭১৪৮০৫৫০০

৫ ৫ উত্তয চয ফংী
জনোফ জভোোঃ জোতর নভো, 

এপনআই

উতজরো নযফোয নযকল্পনো 

অনপ, যোপুয, রক্ষ্মীয
০১৭৩৭০১০৪২৩

৬ ৬ দনিন চয ফংী
জনোফ জভোোঃ পখরুর জোতন 

োঠোন, নএ

উতজরো ভোজতফো অনপ, 

যোপুয, রনক্ষ্মপুয
০১৭১৬১৯৯৮০৬

৭ ৭ চয জভোনো
জনোফ জভোোঃ জোনকয জোতন 

োঠোন, ন

উতজরো মৄফ উন্নন অনপ 

যোপুয, রনক্ষ্মপুয
০১৭১৭০৪৫৬৩৯

৮ ৮
চয োতো  

যোপুয

জনোফ জভোোঃ আতনোোয জোতন, 

নএ

উতজরো মৄফ উন্নন অনপ 

যোপুয, রনক্ষ্মপুয
০১৮১৬১৫৭০৩৮

৯ ৯ জকতযোো জনোফ আব্বো উনদ্দন, নএ
উতজরো মৄফ উন্নন অনপ 

যোপুয, রনক্ষ্মপুয
০১৭১১৫৫৯৭৬৮

১০ ১০ জোনোপুয জনোফ জভোোঃ ভয পোরুক, নএ
উতজরো মৄফ উন্নন অনপ 

যোপুয, রনক্ষ্মপুয
০১৭১০৬৩৯৮৬২

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

(২) উতজরো : যোপুয - (জজোন ংখ্যো-১০)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১
জৎযবো োড ড 

০১-০৪
জনোফ জভোোঃ ইভোভ জোতন, নডই

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

যোভগঞ্জ, রক্ষ্মীপুয
01515-624667

২ ২
জৎযবো োড ড 

০৫-০৯

জনোফ োছোন আেদ, উকোযী 

কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

যোভগঞ্জ, রক্ষ্মীপুয
০১৭৪০৯৬৭৬২৭

৩ ৩ কোঞ্চনপুয
জনোফ জভোজোতের ক, জেনডট 

সুোযবোইজোয

উতজরো মৄফউন্নন অনপ, 

যোভগঞ্জ, রক্ষ্মীপুয
০১৭১৪৫৯৪৭৯৩

৪ ৪ জনোোগাঁ
জনোফ জভোোঃ আবুর কোতভ বৄইো, 

জজএএ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

যোভগঞ্জ, রক্ষ্মীপুয
০১৭৬০৬০৪২২৩

৫ ৫ বোদুয
জনোফ তছনরভ নভো, অনপ 

কোযী

উতজরো ভফো অনপ, 

যোভগঞ্জ, রনক্ষ্মপুয
০১৭৪৫১৭৩৪৯১

৬ ৬ ইছোপুয
জনোফ জভোোঃ জফোযোন উনদ্দন, 

অনপ কোযী

ভনরো নফলক অনপ 

যোভগঞ্জ, রনক্ষ্মপুয
০১৭১৫৭২৪৩০৩

৭ ৭ চনন্ডপুয
জনোফ জভোোঃ হুজ্জোতর ইরোভ, 

কোযী নযদ ডক

উতজরো ভফো অনপ, 

যোভগঞ্জ, রনক্ষ্মপুয
০১৭২৯৫২৩৯৩৫

৮ ৮ রোভ চয
জনোফ যকোয হুভোয়ুন কনফয, 

এ,আই

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

যোভগঞ্জ, রক্ষ্মীপুয
01711-109291

৯ ৯ দযতফপুয
জনোফ জভোোঃ ভনভন উল্যো, 

উতজরো নল্ল উন্নন কভ ডকতডো

উতজরো নল্ল উন্নন অনপ, 

যোভগঞ্জ, রক্ষ্মীপুয
০১৫৫৩৭৬৭০৭৯

১০ ১০ কযোো
জনোফ জভোোঃ কোভোর জোতন 

জচৎধুযী, কোযী নযদ ডক

উতজরো ভফো অনপ, 

যোভগঞ্জ, রনক্ষ্মপুয
০১৭১১৯৩৩৬৯৩

১১ ১১ জবোরোতকোট
জনোফ জভোোঃ আনো ব ুঁইো, অনপ 

োঃ কোভ কনপোঃ মুদ্রোোঃ

উতজরো ননফ ডোী অনপ, 

যোভগঞ্জ রক্ষ্মীপুয
০১৬২৬৫৫৯৪৮৪

১২ ১২ বোটযো
জনোফ জভোোঃ োরুন অয যনদ, 

জজএএ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

যোভগঞ্জ, রক্ষ্মীপুয
01741-637486

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১
জৎযবো োড ড 

০১-০৯

জনোফ জভোোঃ অনদুয যভোন, 

জজএএ

উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

যোভগনত, রক্ষ্মীপুয
01716-775948

২ ২ চয আতরকজোন্ডোয
জনোফ জভোোঃ নোনছয উল্যো, উোঃ 

োঃ কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

যোভগনত, রক্ষ্মীপুয
০১৮১১৬৫৫১৯৫

৩ ৩ চয আফদুরস্দো
জনোফ জভোোঃ ননজোভ উনদ্দন, প্রধোন 

নিক

দনিণ চয আব্দুল্যো োঃ প্রোঃ 

নফদ্যোর, যোভগনত রনক্ষ্মপুয
০১৭১৩৬৩০৪৯২

(৩) উতজরো : যোভগঞ্জ - (জজোন ংখ্যো-১২)

(৪) উতজরো : যোভগনত - (জজোন ংখ্যো-১১)

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বযে. নং

শুভোনয এরোকো

           



জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

৪ ৪ চয ফোদোভ জনোফ আপোরুর োছোন, নএ
উতজরো মৄফ উন্নন অনপ, 

যোভগনত, রক্ষ্মীপুয
০১৭১২৫৬১১৫৯৬

৫ ৫ চয জোোগোছো
জনোফ জভোোঃ আবুর কোরোভ, প্রধোন 

নিক

পূফ ড জোোগোছো োঃ প্রোঃ 

নফদ্যোর, যোভগনত, রক্ষ্মীপুয
০১৮২৪৬৪১৭৬০

৬ ৬ চয আরগী জনো জভোোঃ ফোফয উনদ্দন, নডই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

যোভগনত, রক্ষ্মীপুয
01825-220319

৭ ৭

চয যনভজ(চয 

জভতয,চয 

জঘোোই জভৎজো)

জনোফ জভোোঃ জোতফয জোতন, 

উকোযী কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

যোভগনত, রক্ষ্মীপুয
০১৮১২৬৪৬৪১৪

৮ ৮

চয যনভজ(চয 

যনভজ,উত্তয 

টুভচয জভৎজো)

জনোফ জভোোঃ জোতর োভোদ, প্রধোন 

নিক

চয োোন জোতন োঃ প্রোঃ 

নফদ্যোর, যোভগনত, রক্ষ্মীপুয
০১৭১৬২৬৯৬৮৫

৯ ৯ ফতখযী
জনোফ জভোোযপ জোতন, উোঃ 

োঃ কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

যোভগনত, রক্ষ্মীপুয
০১৭২৬৩৭০৯১২

১০ ১০

চযগোজী(চয 

রক্ষ্মী, চয 

দযতফ জভৎজো)

জনোফ োযন কৃষ্ণ ভজুভদোয, 

জজএএ (প্রোক্তন)
অফযপ্রোপ্ত ০১৭৩১২৭৩১২৪

১১ ১১

চযগোজী(চয 

আপজর, দনক্ষ্মন 

টুভচয জভৎজো)

জনোফ জভোোঃ আবুর োতভ, উোঃ 

োঃ কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

যোভগনত, রক্ষ্মীপুয
০১৭১৯২৯৩৯৩৭

জজোন নং
ইউননন / 

োড ড / জৎযবো

১ ১ চয কোরনকনন
জনোফ জভোোঃ নুরুর আনভন, উোঃ 

োঃ কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

কভরনগয, রক্ষ্মীপুয
০১৭২১৯০৯৫৯৮

২ ২ োততফয োট
জনোফ ফোবুর জোতন, ইউননন 

ভোজকভী

উতজরো ভোজতফো অনপ, 

কভরনগয, রনক্ষ্মপুয
০১৭২১১৭৯৭৯৯

৩ ৩ চয রতযঞ্জ
জনোফ জভোোঃ ভোত আরভ োভীভ, 

উতজরো জটকনননোন

উতজরো ননফ ডোী অনপতয 

কোম ডোর, কভরনগয, রক্ষ্মীপুয
০১৭১১৭১২৬৩৪

৪ ৪ চয ভোটি ডন
জনোফ জভোোঃ যোোন, অনপ োঃ 

কোভ কনপোঃ অোতযটয

উতজরো নিো অনপ, 

কভরনগয, রক্ষ্মীপুয
০১৭১০২৫৮৪৯৬

৫ ৫ চয পরকন জনোফ জভোোঃ নুয নফী, এ,আই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

কভরনগয, রক্ষ্মীপুয
01721-813078

৬ ৬ োটোযীয োট
জনোফ জভোোঃ নভজোনুয যভোন, 

অনপ োঃ কোভ কনপোঃ অোোঃ

উতজরো ননফ ডোচন অনপ, 

কভরনগয, রক্ষ্মীপুয
০১৭১৫৭২৩৬৫৫

৭ ৭ োনজয োট জনোফ মুোঃ আফদুর কোতদয, নডই
উতজরো নযংখ্যোন অনপ, 

কভরনগয, রক্ষ্মীপুয
01935-455329

৮ ৮ চয কোনদযো
জনোফ জভোোঃ োতনোজ, উোঃ 

োঃ কৃনল কভ ডকতডো

উতজরো কৃনল অনপ, 

কভরনগয, রক্ষ্মীপুয
০১৯৩০১৫৬৫৪

৯ ৯ জতোযোফগঞ্জ
জনোফ জভোোঃ আতনোোয জোতন, 

নএ

উতজরো মৄফউন্নন অনপ, 

কভরনগয, রক্ষ্মীপুয
০১৭১৬৭৭৪৩২৫

ে. নং

শুভোনয এরোকো

জভৎজো/ভল্লোয নোভ (একোনধক জজোতন 

নফবক্ত োতড ডয জিতে)
জজোনোর অনপোতযয নোভ  দফী কভ ডযত নফবোগ জভোফোইর নম্বয

(৫) উতজরো : কভরনগয - (জজোন ংখ্যো-০৯)

           






