শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

৩৩

৩৩

াবায

করভা।

াীনা সুরতানা
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
াবায, ঢাকা

০১৭১০-৪৯৭৫০১

৩৪

৩৪

াবায

আইচাজনাাদ্দা-াট ড, জগন্ডা-াট ড,
জঘাড়াখ্রদা, খঞ্জনকাঠি , ভদনপুয,
ভখ্রল্লজকযজটক ।

জনাফ জভাোঃ যাজদুর ইরাভ,
জজ.এ.এ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জফড়া, াফনা

০১৭১২-৭৮৭৭১৬

৩৫

৩৫

আশুখ্ররা

কুটুখ্রযা-াট ড, ধরপুয-াট ড।

জনাফ আখ্রনায যভান
এ.আই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
আখ্রদতভাযী, রারভখ্রণযাট

৩৬

৩৬

আশুখ্ররা

ধনঞ্জপুয।

উজজরা ল্লী উন্নন অখ্রপ,
াবায

০১৮২৯-১৫৫৭৭৩

৩৭

৩৭

আশুখ্ররা

আউকাড়া, জফরভা।

জনাফ জভাোঃ আক্তায জাজন
খ্রপল্ড কাখ্রয
কাভরুন নাায ীভা
উ-োঃ কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, াবায

০১৯৩৮-৮২১৩১৪

৩৮

৩৮

আশুখ্ররা

ড
ড-১,
ফড় যাঙ্গাভাটিা (গ্রাভোঃ দূগাপুয-াট
যাঙ্গাভাটিা), শ্রীখখ্রন্ডা।

জনাফ জাজর জভাােদ ভাজরক
এপখ্রআই

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, াবায

০১৭১১-৯০২৫৩০

৩৯

৩৯

আশুখ্ররা

৪০

৪০

আশুখ্ররা

৪১

আশুখ্ররা

জনাফ আব্দু াভাদ
জেখ্রডট সুাযবাইজায
তাখ্রভনা আজাদ
এপখ্রআই
জভাাোঃ নাজভা আক্তায
উ-োঃ কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ,
াবায
উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, াবায

৪১

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, াবায

০১৭১৫-১০৯২২৯

৪২

৪২

আশুখ্ররা

ড
ড-২),
ফড় যাঙ্গাভাটিা (গ্রাভোঃ দূগাপুয-াট
পূফ ড দযপুয।
ফাাইদ-াট ড-১ (গ্রাভ: ফাাইদ, চাযাফাগ,
জদাাইদ, আড়াগাঁ)
ফাাইদ াট ড-২ (গ্রাভ: কুভকুভাযী),
জগৌযীপুয।
াধুাড়া, সুজাফাদ, খ্রভজযয চানগাঁ,
যস্তভপুয, ফড় াড়াগাঁ, চানগাঁ, (জছাট
কাকয, চক ফাাইদ, আটি চাদগাঁজনশূন্য)

জনাফ মুাখ্রদ্দক যকায
জেখ্রডট সুাযবাইজায

উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ,
াবায

০১৭৮১-৪৮৬৪৪২

৪৩

৪৩

আশুখ্ররা

৪৪

৪৪

আশুখ্ররা

৪৫

৪৫

আশুখ্ররা

৪৬

৪৬

আশুখ্ররা

৪৭

৪৭

ইাযপুয

৪৮

৪৮

ইাযপুয

৪৯

৪৯

ইাযপুয

৫০

৫০

ইাযপুয

৫১

৫১

ইাযপুয

৫২

৫২

৫৩
৫৪

পাজতভা ইাখ্রভন,
ইউখ্রনন ভাজকভী
জনাফ খ্রমুর চন্দ্র দা
ফড় আশুখ্ররা অং-২ (গ্রাভ : আশুখ্ররা-২)
এপখ্রআই
ফড় আশুখ্ররা অং-৩ (গ্রাভ : আশুখ্ররা- জনাফ জভাোঃ পখ্রযদুর ইরাভ
৩)
এপখ্রআই
খ্রখা যানী ভন্ডর
ফড় আশুখ্ররা অং-৪ (গ্রাভ : টঙ্গাফাড়ী)
খ্রপল্ড কাখ্রয
জনাফ জভাোঃ খখ্ররমেয যভান
খ্রজযাফ, পূফ ড নযখ্রংপুয।
জজ.এ.এ
ধনাইদ, ভজনাজন্তাল-অং-১ (গ্রাভ :
জনাফ জভাোঃ ভজনাায জাজন
ইাযপুয), তাজপুয।
এপ.খ্র.আই
যন আযা াযবীন
ভজনাজন্তাল-অং-২ (গ্রাভ : খ্রনখ্রিন্তপুয)।
ইউখ্রনন ভাজকভী
ইচযকাখ্রন্দ, াতাই, মতফপুয অং-১
জনাফ জভাোঃ যাখ্রপউর াান
(গ্রাভোঃ কুন্ডরফাগ, মতফপুয।)
খ্রডই
মতফপুয অং-১ (গ্রাভোঃ জঘালফাগ),
জনাফ জভাোঃ জভাজরভ উখ্রদ্দন
রুদ্রপুয  খ্রফঘৎখ্রি-জনশূন্য
এপ.খ্র.আই

উজজরা ভাজজফা অখ্রপ,
াবায
উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, াবায
উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, াবায
উজজরা ল্লী উন্নন অখ্রপ,
াবায
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
াফনা দয
উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, াবায
উজজরা ভাজজফা অখ্রপ,
াবায
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
নন্দীগ্রাভ, ফগুড়া
উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, াবায

ইাযপুয

খ্রচোইর, খ্রদাখাখ্রর অং-১ (গ্রাভোঃ
জাভগড়া, অং-৩)

জনাফ জভাোঃ আযপান আরী খান
উ-োঃ কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, াবায

৫৩

ইাযপুয

খ্রদাখাখ্রর অং-২ (গ্রাভোঃ জফযন)

৫৪

ইাযপুয

খ্রদাখাখ্রর অং-৩ (গ্রাভোঃ বুখ্রড়যাড়া 
জগাযাট)

জনাফ জভাোঃ খ্রযাজুর ক
এপ.খ্র.আই
জনাফ জভাোঃ মদ খ্রভা
এপ.খ্র.আই

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, াবায
উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, াবায

ফড় আশুখ্ররা অং-১ (গ্রাভ : আশুখ্ররা-১)
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০১৭১১-১৫৫০৫৮
০১৭১২-৫১০৯৭৭

০১৯৬৩-১৯০৫৯০
০১৯১১-৯৮৫৯৪৫
০১৯২২-০৩৩৯০৩
০১৭১২-৯৪০১৭৩
০১৯১১-৯৭২৪৭২
০১৭১৫-৬৯৮৫৯৯
০১৭১৫-৮৬৫৫৫৫
০১৭১৮-৯৪৩০৩৮
০১৯১৪-২৩১৯২৯
০১৭১৫-৭৪৩৫০৯
০১৭১৩-৫১২১১০
০১৭১৬-৪৫৫০০৮

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

জভাফাইর নম্বয

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, াবায

০১৭২১-২৪৩৩১১

৫৫

৫৫

ইাযপুয

খ্রদাখাখ্রর অং-৪ (গ্রাভোঃ খ্রদাখাখ্রর 
জগাভাইর)

৫৬

৫৬

ইাযপুয

খ্রদাখাখ্রর অং-৫ (গ্রাভোঃ জাভগড়া অং- জনাফ মেৎপয যভান
১)
বুক ফাইন্ডায

আযখ্রডখ্র,
এপএঅযান্ডএভআইএ,
খ্রফখ্রফএ, ঢাকা

০১৭১০-৭৮২৩৭১

৫৭

৫৭

ইাযপুয

খ্রদাখাখ্রর অং-৬ (গ্রাভোঃ জাভগড়া অং- জনাফ ইউনু খ্রভখ্রজ
২)
এপ.খ্র.আই

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, াবায

০১৭২১-৮১২৯১১

৫৮

৫৮

াথাখ্ররা

াটুবাঙ্গা, াথালরয়া, করাফালি,
ফাগধলনয়া, ধলনয়া, সাফাযন।

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, াবায

০১৭২৫১০৩৫০৩

৫৯

৫৯

াথাখ্ররা

কুযগাঁ (নতুন াড়া-১)

উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ,
াবায

০১৭১২-৪৫৮৮৯৬

৬০

৬০

াথাখ্ররা

কুযগাঁ (পুযাতন াড়া-২)

খ্রফখ্রফএ

০১৮১৮-২২১৭১২

াথাখ্ররা

টাকসুয, উত্তয যাভচন্দ্রপুয, টাখ্রিফাখ্রড়,
আগরা, জনাযখ্ররা, চাখ্রযগাঁ, চাকারগাঁ, জনাফ জভাোঃ নজরুর ইরাভ
াঁচ ঘুঘুখ্রদা, ঘুঘুখ্রদা, খ্রফরফখ্রযর
উ-োঃ কৃখ্রল অখ্রপায
(ভজনায)।

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, াবায

০১৯৩৮-৮২১২৬২

জনাফ কাজী নজরুর ইরাভ
খ্রযংখ্যান তদন্তকাযী

ন্যানার একাউখ্রন্টং উইং,
খ্রফখ্রফএ

০১৯৪৫-১৫৪৪৩৭

৬১

৬১

জভাাোঃ নাজভা জফগভ,
উ-োঃ কৃখ্রল অখ্রপায

কভডযত খ্রফবাগ

জভাাোঃ আজভনা আক্তায,
উোঃ োঃ কৃখ্রল অখ্রপায
জনাফ আব্দু ারাভ
জেখ্রডট সুাযবাইজায
জনাফ জভাোঃ আোঃ আউার
জজ.এ.এ (অফোঃ)

৬২

৬২

াথাখ্ররা

ফড় াখ্ররা, খ্রছটা, দখ্রিণ জোক,
দখ্রিণ খ্রন্দুখ্রযা, খ্রডখ্রেযজটক, খ্রদাফাখ্রড়,
জগরুা, কীখ্রত জনাাদ্দা, খ্রভজযযজটক,
জভানপুয, াঁচুটিা, খ্রিভ দযপুয,
ন্দ্রী, উত্তয জোক, উত্তয খ্রন্দুখ্রযা।

৬৩

৬৩

ধাভজানা

জছাট াইচাইর, ভাইঝাইর, উনাইর,
ধাভজানা, জদফদাা, সুফন্দী, জদজযা 
কভরাখ্র ।

জভাাোঃ নাখ্রযন আক্তায,
উ-োঃ কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, াবায

০১৯১১-০৪০৭০

৬৪

৬৪

ধাভজানা

নরাভ, নরাভ ফাগফাখ্রড়, ফাঁফাখ্রড়,
এনাাতপুয।

জনাফ জভাোঃ আব্দুর কাজদয,
উোঃ োঃ কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, াবায

০১৭১৮-৩৮৩৪৩০

৬৫

৬৫

ধাভজানা

রা ফাখ্রড় অং-১ (রাফাখ্রড় গ্রাভ) ।

জনাফ জভাোঃ নজরুর ইরাভ,
ইউখ্রনন ভাজকভী

উজজরা ভাজজফা অখ্রপ.
াবায

০১৬৮০-৯৯৩৯৬৭

৬৬

৬৬

ধাভজানা

রা ফাখ্রড় অং-২ ( জডন্ডাফয গ্রাজভয
অং)।

জনাফ ভখ্ররন চন্দ্র যকায,
কাযী খ্রযদডক

উজজরা ভফা অখ্রপ,
াবায

০১৭১২৫৬৩৫৮৯

৬৭

৬৭

ধাভজানা

রা ফাখ্রড় অং-৩ ( জডন্ডাফয গ্রাজভয
অং) ।

৬৮

৬৮

ধাভজানা

৬৯

৬৯

ধাভজানা

৭০

৭০

ধাভজানা ইউখ্রনন ফাইাইর অং-৩ (দখ্রিণ গাজীযচট গ্রাভ)।

৭১

৭১

ধাভজানা

দলিণ গালিযচট-২,দলিণ ফাইাইর

৭২

৭২

ধাভজানা

৭৩

৭৩

ধাভজানা

জনাফ জভাোঃ খ্রজন্নত আরী,
উচ্চভান কাযী
জনাফ জভাোঃ খ্রপ আকফয,
ফাইাইর অং-১ (ফাইাইর গ্রাভ)।
কাযী খ্রযদডক
জনাফ জভাোঃ ফাদুয যভান,
ফাইাইর অং-২ (দখ্রিণ গাজীযচট গ্রাভ)।
কাযী খ্রযদডক

ন্যানার একাউখ্রন্টং উইং,
খ্রফখ্রফএ
উজজরা ভফা অখ্রপ,
াবায
উজজরা ভফা অখ্রপ,
াবায

০১৭৮৬-০৯২৯১৯

জনাফ জভাল্লা এজছভ আরী,
কাযী খ্রযদডক
জভাোঃ াীনুর আরভ,
কযাখ্রায

উজজরা ভফা অখ্রপ,
াবায

০১৭১৬-২১৩৮৯১

ন্যানার একাউখ্রন্টং উইং

০১৭৯৪-১১১৪৫৮

ফাইাইর অং-৪ (উত্তয গািীযচট গ্রাভ)।

জনাফ জভাোঃ ভাসুভ জাজন
খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
াজাানপুয, ফগুড়া

০১৭২২-২৮৬৭৮৬

ফাইাইর অং-৫ (উত্তয গািীযচট গ্রাভ)।

জভাোঃ াান খ্রপউর কখ্রফয,
খ্রডই, এনএইচখ্রড

জানাতরা, ফগুড়া

০১৭২৭-৮৩৭৫২৪
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০১৭১৮-১৮৯২২৫

০১৯২৪-৯৭৫৪২০

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

৭৪

৭৪

ধাভজানা

৭৫

৭৫

ধাভজানা

৭৬

৭৬

ধাভজানা

৭৭

৭৭

ধাভজানা

৭৮

৭৮

ধাভজানা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

গনকফালি অং-১
জনাফ জভাোঃ নুয আরভ,
(ভধুপুয,পারুকনগয,নতুন নগয, গনকফালি
খ্রডই, এনএইচখ্রড
গ্রাভ)
জভাাোঃ াযখ্রভন আক্তায,
গনকফালি অং-২ (বাদাইর গ্রামভয অং)
উোঃ োঃ কৃখ্রল অখ্রপায
জনাফ জভাোঃ াখ্রনুয যভান,
গনকফালি অং-৩ (বাদাইর গ্রামভয অং)
খ্রডই, এনএইচখ্রড
জনাফ জভাোঃ আখ্রযপৄর ইরাভ
গনকফালি অং-৪ ( শ্রীপুয গ্রামভয অং )
খ্রপল্ড কাখ্রয
গনকফালি অং-৫ ( গ্রামভয অং +
জনাফ রুজফর খ্রভা
াফনাযমটক )
এ.আই

৭৯

৭৯

খ্রমুখ্ররা

ননহাটি, ছ াটািাগাঁও, ফাউলনয়া,
বাটিয়াকালি, নাল্লামাল্লা, গািীফালি,
লনলিন্তপুয, খাযকমযশ্বযী, ব্রািণকমযশ্বযী,
গণকািা, দলিণ লমুলরয়া, ান্তাািা,
মাত্রাফালি ।

৮০

৮০

খ্রমুখ্ররা

ফািইািা, কলফযপুয, ফাইদগাঁও ।

৮১

৮১

খ্রমুখ্ররা

দলিণ যাঙ্গাভাটিয়া, ছগাহাইরফালি,
যনস্থর, কাচচয, চালঙ্গযলদয়া ।

৮২

৮২

খ্রমুখ্ররা

জটঙ্গযী, জছাট কাউনখ্রদা

৮৩

৮৩

খ্রমুখ্ররা

করতাসুখ্রত (াট ড-১)

৮৪

৮৪

খ্রমুখ্ররা

করতাসুখ্রত (াট ড-২), ফাযর।

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

খ্রফগঞ্জ, ফগুড়া

০১৭২৩-৯৮৪৮৯২

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, াবায

০১৭৪৪-৮৬৯২৪২

কাামে, ফগুড়া

০১৭৩৮-০৩১৩৫৩

উজজরা ল্ল উন্নন অখ্রপ,
াবায
জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ফগুড়া

০১৯৪৩-৯৫৪৬৮৫
০১৯৪৩-৯৫৪৬৮৫

জনাফ জভাোঃ আভজাদ জাজন
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, াবায

০১৭১৬-৭৫৩৭২৭

জভাোঃ আব্দুর াখ্রভদ জদান,
ইউখ্রনন ভাজকভী

উজজরা ভাজজফা অখ্রপ,
াবায

০১৭১২৫১৮৩২৭

জনাফ জভাোঃ নজরুর ইরাভ
উচ্চভান কাযী (অফযপ্রাপ্ত)
জনাফ জভাোঃ কত জাজন
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
জনাফ জভাোঃ ফজমেয যভান
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
জনাফ আজনাায জাজন ভখ্রল্লক
জজ.এ.এ (অফোঃ)

খ্রফখ্রফএ
(এপএঅযান্ডএভআইএ)

০১৯১২-৪৮৮৫৪১

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, াবায

০১৭১৮-৮৬৭৭০৮

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, াবায

০১৯১২-৬২৩১৬৪

এপএ এন্ড এভআইএ
(খ্রফখ্রফএ)

০১৭১৬-০৫০৫৫৭

(২) উজজরা: ধাভযাই - (জজান ংখ্যা-২১)
৮৫

১

ধাভযাই জৌযবাধাভযাইজৌযবা-াড ড ১,২,৩
াড ড ১,২,৩

জভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, ধাভযাই

০১৭১০ ৬৮৬৩৪০

৮৬

২

ধাভযাই জৌযবাধাভযাই জৌযবা-াড-৪-৬
াড-৪-৬

জভাোঃ ারুন-অয যখ্রদ,
জজ এ এ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ধাভযাই।

০১৭৬৩-৭৫৩৮৮৮

৮৭

৩

ধাভযাই জৌযবাধাভযাই জৌযবা-াড-৭-৯
াড-৭-৯

জনাফ জভাোঃ আজভর জাজন,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ধাভযাই।

০১৯৩৮-৮২৩৫১

৮৮

৪

আভতা ইউখ্রনন

আভতা ইউখ্রনন

৮৯

৫

ফাইাকান্দা

ফাইাকান্দা ইউখ্রনন

৯০

৬

ফাখ্ররা

ফাখ্ররা ইউখ্রনন

৯১

৭

বাড়াখ্রযা

বাড়াখ্রযা ইউখ্রনন

৯২

৮

জচৌাট

জচৌাটি ইউখ্রনন

৯৩

৯

ধাভযাই

ধাভযাই ইউখ্রনন

জনাফ জভাোঃ খ্রদুল্লা,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
জনাফ জভাোঃ জভপতা উদ্দীন,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
জনাফ জভাোঃ আব্বা উদ্দীন,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
জনাফ আভজাদ জাজন,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
জভাোঃ খ্রদুল্লা কাায,
উ োঃ কভডকতডা
জনাফ জভাোঃ আব্দুয যভান,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ধাভযাই।
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ধাভযাই।
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ধাভযাই।
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ধাভযাই।
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ধাভযাই।
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ধাভযাই।
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01716-592391
০১৭১৬-৯৪৭২২৬

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জনাফ জভাোঃ খ্রপউজ্জাভান,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
জনাফ জভাোঃ খ্রভজানুয যভান,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

৯৪

১০

গাংজগাটিা

গাংগুটিা ইউখ্রনন

৯৫

১১

মাদফপুয

মাদফপুয ইউখ্রনন

কুল্যা -১

জকখ্ররা, রাসাকুন্ড, ফড়চন্দ্রাইর, কুল্লযা,
ফাাইর, ইভাভগাঙ্গুখ্রর,
জদখ্ররগখ্রঙ্গইর, খাতযা, কুন্ডজখারা,
নগযকাত, ফাঘাযন, কাতযফাখ্ররা

৯৬

১২

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

জনাফ জভাোঃ খ্রভনাজ উখ্রদ্দন,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, ধাভযাই

০১৯১৪-৮০৫০৯৯

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ধাভযাই।

০১৭২৪-২১১৫২৭

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ধাভযাই।

০১৭২৬-১৫৭৭৫৫

৯৭

১৩

কুল্যা-২

জপাড ডনগয ২ খন্ড, ফযদাইর, জচৌটাইর,
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ফড়কুখ্রাযা, ফযাককয, খ্রখ্রত,
জনাফ রা চন্দ্র যকায, খ্রড.ই.
াল্লী, ফাযাইল্লা, কাকনাইর, ফাড়ীগাঁ, খ্রিভ,
ধাভযাই।
াচনা, ফাড়ীগাঁ পূফ ড, স্তাপুয, ভামুযা, ভাখুখ্ররা

৯৮

১৪

কুশুযা

কুশুযা ইউখ্রনন

৯৯

১৫

নান্নায

নান্নায ইউখ্রনন

১০০

১৬

জযাাইর

জযাাইর ইউখ্রনন

১০১

১৭

াজনাড়া

াজনাড়া ইউখ্রনন

১০২

১৮

জাভবাগ

১০৩

১৯

১০৪

১০৫

০১৭২৩-৯৯০৩৬৩

জনাফ জগাখ্রফন্দ চন্দ্র খ্রকদায,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ধাভযাই।

জনাফ সুফর চন্দ্র তযপদায,
উ..কৃখ্রল কভডকতডা
জনাফ জভাোঃ জভাকজরসুয যভান
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
জনাফ জভাোঃ আবুর কাজভ,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ধাভযাই।
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ধাভযাই।
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ধাভযাই।

জাভবাগ ইউখ্রনন

জনাফ জভাোঃ াইদুয যভান,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ধাভযাই।

০১৯৩৮-৮২১৩৮০

সুাপুয

সুাপুয ইউখ্রনন

জনাফ জভাোঃ নুরুজ্জাভান খান,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ধাভযাই।

০১৭১৬-৩৭৮২১০

২০

সুখ্রতাড়া-১

খ্রন্দুখ্ররা, ফযটিা, জছাটকারাভপুয,
জনাফ খ্রযজতাল খ্রফশ্বা,
ফতডাখ্রফর, জচৌখ্রযজভাযা, যাজখারা, নগাঁ
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
াটি, গখ্ররবাঙ্গা, দখ্রিন খ্রফপুয, কল্যানপুয

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ধাভযাই।

০১৭১২-৯৯৯৬২০

২১

সুখ্রতাড়া-২

জফখ্ররশ্বয, দখ্রয জফখ্ররশ্বয, খ্রফর জকখ্রি, দখ্রিন
এ.জক.এভ াইপৄর ইরাভ
নগাঁ, ফাথরী, সুখ্রতাড়া, ফাখ্ররথা,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
শ্রীযাভাপুয

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ধাভযাই।

০১৯৩৮-৮২১৩৫৮

০১৭৩৩-১৪৯৯২৬
০১৭১৩-৫৪৫৩৮০
০১৮১৭-০৬৫২৩১
০১৭১৬-৮১৬৭৭৩

(৩) উজজরা: জকযানীগঞ্জ - (জজান ংখ্যা-৩৯ )
১০৬

১

মযতপুয

আরগী, চযনাযানপুয, জাগরাগখ্রত,
জগন্নাতপুয, ভাখ্রনকনগয

ারুন অন যীদ, প্রবালক

ীদ জপ্রখ্রজডন্ট খ্রজাউয
যভান কজরজ, মযতপুয

০১৬৪২-৯১৯১৫২

১০৭

২

মযতপুয

মযতপুয

জখ্ররনা আক্তায, োঃ খ্রিক

দখ্রিণ ল্টন যকাযী প্রাথখ্রভক
খ্রফদ্যার, চান্দয, খ্রঙ্গাইয,
ভাখ্রনকগঞ্জ

০১৬৮৫-৩৯১৫৮৮

১০৮

৩

করাখ্রতা

আখ্রদপুয,আকছাইর, আরীনগয, ফাইরা,
ফাখ্রযরগণাাট ড, জফরনা, বান্ডাযজখারা

ভখ্রপজুর ইরাভ,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ

০১৮৩২৩০০১১৯

করাখ্রতা

চযচাভাযদা, পজতনগয, মজকনপুয,
করাখ্রতা, খাড়াকাখ্রন্দ, মুন্পীজনাাদ্দা,
নাগা, নাখ্রজযপুয, নহুনচয, যপুয,
জরনা, সুফন ডসুয

কাউায জাজন,
উকাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ

০১৭১১২৬৬২১৮

১০৯

৪
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শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

১১০

৫

তাযানগয

ফড়জনগয, ফড়ভজনাখ্রযা, ফকড়কাখ্রন্দ,
ফাখ্রড়রগা, জফউতা, চখ্রন্ডপুয,
খ্রযাজনগয, জদউখ্রর, জছাটভজনাখ্রযা,
দ.ফাজযচয

১১১

৬

তাযানগয

ঘাটাযচয, কাখ্রযা, খ্রটাচাকা, যাাতা,
খ্রাখ্রর, তাযানগয, উরটা, ফাজযচয

আখ্রজজুর ক,
কাজিাগ্রাপায (অফয)

খ্রফখ্রফএ

০১৮১৬৩৪৬১৩২

১১২

৭

াক্তা

ফরতা, ফড়খ্রকাখ্রযজটারা, বাযাখ্ররা,
খ্রফযকতর, কাকাখ্ররা, নাগদা, ভারঞ্চ

ভাজাহুরুর ক,
খ্রজস্টভ এনাখ্ররস্ট

জটখ্ররকখ্রভউখ্রনজকন কাম ডার,
ভাখারী

০১৭১১১২৪৮১৬

১১৩

৮

াক্তা

ভজধ্যযচয, নাখ্রাখ্রদ, াক্তা

খ্রযকল্পনা ভন্ত্রণার

০১৮১৮৪৮০১৯৭৭

১১৪

৯

াক্তা

আটি

াঁচজদানা উচ্চ খ্রফদ্যার

০১৮১৭৫২০৯৮৮

১১৫

১০

জযাখ্রতপুয

ধভডপুয, জভাগাযচয

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ

০১৭২৬৩৪০৭৪৫

১১৬

১১

জযাখ্রতপুয

জানাকান্দা, জযাখ্রতপুয

আদড ল্লী োঃ প্রাোঃ খ্রফদ্যার

০১৭২৭-৫২৫৫৪৮

১১৭

১২

ফাস্তা

ফাঘাশুয, ফাস্তা, জফাাখ্রর, চযকুজন্ডখ্ররা,
ধখ্রনাসুয, ধীতপুয, কাখ্রজযগাঁ

ফখ্রছরা প্রাোঃ স্কুর, জকযানীগঞ্জ

০১৭১৮-০৩২৫১৬

১১৮

১৩

ফাস্তা

চযগরগখ্ররা

খ্ররফাটি ড খ্রপ্র-কযাজডট স্কুর,
জকযানীগঞ্জ

০১৭১৮-৭৫৯৩৭৪

১১৯

১৪

কাখ্ররন্দী

আতাসুয, ফখ্রযসুয, োহ্মানখ্রকত্তা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ

০১৭৩১৯৫৯৭৬৬

১২০

১৫

কাখ্ররন্দী

গদাযফাগ, জগাকায, কাখ্ররখ্রন্দ

জনস্বাস্থ্য প্রজকৌর অখ্রধদপ্তয,
জকযানীগঞ্জ

০১৯১৭-৫২১১২৭

১২১

১৬

খ্রজনখ্রজযা

ডাকাযা

খ্রফআযখ্রডখ্রফ, জকযানীগঞ্জ

০১৭১১-৬৬৬০৬০

১২২

১৭

খ্রজনখ্রজযা

যসুরপুয, ভান্দাইর অং

খ্রফআযখ্রডখ্রফ, জকযানীগঞ্জ

০১৮১৬-৭৬৬৪৪৩

১২৩

১৮

খ্রজনখ্রজযা

ভান্দাইর অং

খ্রফআযখ্রডখ্রফ, জকযানীগঞ্জ

০১৫৫৬-৩১৪৭৩৯

১২৪

১৯

খ্রজনখ্রজযা

ভান্দাইর অং

জভাোঃ জভাজাজের ক,
প্রধান খ্রিক
জভাস্তাখ্রপজুয যভান,
উ োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
াীনুয ইরাভ
প্রধান কাযী
জগারাভ আজভ,
খ্রাফ কাযী
খ্ররুতুন জনছা
ভাঠ ংগঠক
নাখ্রছভা াযবীন,
ভাঠ ংগঠক
জভাোঃ ীদুর ইরাভ খরীপা
ভাঠ ংগঠক

খ্রফআযখ্রডখ্রফ, জকযানীগঞ্জ

০১৭২৭২৬২৮৭৩

১২৫

২০

খ্রজনখ্রজযা

খ্রজখ্রঞ্জযা

খ্রযাজুর ক, ভাঠ ংগঠক

খ্রফআযখ্রডখ্রফ, জকযানীগঞ্জ

০১৭১১২৪৪৪৩৫

১২৬

২১

খ্রজনখ্রজযা

খ্রজখ্রঞ্জযা

খ্রফআযখ্রডখ্রফ, জকযানীগঞ্জ

০১৭১২২০৫৫৩৮৭

১২৭

২২

আগানগয

চুনকুটিা

খ্রযংখ্যান বফন

০১৮১৮-৭৯৪ ১৫১

১২৮

২৩

আগানগয

খ্রজখ্রঞ্জযা অং

জভাোঃ খ্রফল্লার জাজন, খ্রডই,
জকযাণীগঞ্জ, ঢাকা

উজজরা খ্রযংখ্যান
কাম ডার

০১৯৫৩-০৪০ ৭৭৭

১২৯

২৪

আগানগয

কাঠখ্রযা পূফ ড, পূফ ড আগানগয

জভাোঃ ভখ্রনরুর ইরাভ,
রাইজেখ্রযান

১৩০

২৫

সুবাঢযা

চুনকুটিা

আোঃ যভান, অখ্রপ াক

১৩১

২৬

সুবাঢযা

চুনকুটিা

জভাোঃ জভাখজরছুয যভান, খ্রডই

উজজরা ইরাখ্রভক
পাউজন্ডন, জকযানীগঞ্জ
উজজরা ভাধ্যখ্রভক খ্রিা
অখ্রপ
জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ফগুড়া

খ্রফউটি আক্তয, এআই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ
কাম ডার,

০১৯১১২০৯৫৯৪

জভা: আবু াখ্রনপ ,
রাইজেযী অখ্রপায
জাানাযা জফগভ,
কাযী খ্রিক
আ: যভান,
উকাযী কৃখ্রল কভডকতডা
আব্দুয যউপ াীন
োঃ খ্রিক
ভখ্রতউয যভান,
োঃ খ্রিক (অফয)

জরার উখ্রদ্দন
খ্রাফ যিক
সুীর চন্দ্র যকায, জজএএ,
জকযাণীগঞ্জ, ঢাকা
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০১৭২৩-৯৫৯২৫১
০১৭৩২১৩৯৫৯২
০১৭৩৯-৮৯৩৪৯৮

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

১৩২

২৭

সুবাঢযা

ইকুখ্রযা

১৩৩

২৮

সুবাঢযা

কাখ্ররগঞ্জ

১৩৪

২৯

সুবাঢযা

কাখ্ররগঞ্জ

১৩৫

৩০

সুবাঢযা

১৩৬

৩১

১৩৭

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

খ্রভজডা জভাকজছদুর আরভ,
অখ্রপ কাযী
খ্রজযা অয যভান, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

খ্রফআযখ্রডখ্রফ

০১৭১০২৪১৯৩২

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
খ্রঝকযগাছা, মজায

০১৯১১-২৮৯০৭৬

ভাসুভ আরভ, ভাঠ ংগঠক

খ্রফআযখ্রডখ্রফ

০১৯১৩০৫২৬৮০

খ্রভজযযফাগ

জভাোঃ খ্রভজানুয যভান,
প্রধান খ্রিক

জখজুযফাগ যোঃ প্রাথখ্রভক
খ্রফদ্যার, জকযানীগঞ্জ

০১৬৭৫-০২২৩১০

সুবাঢযা

খ্রভজযযফাগ

নুয জভাােদ, কাযী খ্রিক

আব্দুর কাউয়ুভ দাখ্রখর ভাদ্রাা

৩২

সুবাঢযা

খ্রভজযযফাগ

জভাোঃ ইকফার জাজন, খ্রিক

১৩৮

৩৩

সুবাঢযা

ানাফাদ

জভাোঃ ইউসুপ আরী,
খ্রবএপএ

ইকুখ্রযা ভজডর াইস্কুর,
জকযানীগঞ্জ
উজজরা প্রাণীপদ
কাম ডার, জকযানীগঞ্জ

১৩৯

৩৪

শুবাঢযা

শুবাঢযা

নাজরুর ইরাভ, এআযখ্রড

খ্রফআযখ্রডখ্রফ

০১৫৫২৪৪৬৮৩

১৪০

৩৫

জকান্ডা

কাটুাইর, জকান্ডা, ভটফাখ্রড়, ানগাওঁ, পূফ ড
আব্দুর ভান্নান, অখ্রপ কাযী
ফাকঘয, উতযাইর, াযাইর

নাফাজায খ্রডগ্রী কজরজ,
জকযনীগঞ্জ

০১৭০৪-৮৯৯১২৫

১৪১

৩৬

জতঘখ্রযা

আব্দুল্লাপুয, ফাকঘয

জভাোঃ াখ্ররভ খ্রকদায,
খ্রপল্ড অখ্রপায

উজজরা ইরাখ্রভক
পাউজন্ডন, জকযানীগঞ্জ

০১৮৬৮-৩৬৯৬১০

১৪২

৩৭

জতঘখ্রযা

জফাযা, ভখ্রজদ জফাযা, জনাাযদ্দা,
খ্রিভখ্রদ, পূফ ডখ্রদ, জতঘখ্রযা

ভয আরী, জজএএ (অফোঃ)

উজজরা খ্রযংখ্যান
কাম ডার, জকযানীগঞ্জ

০১৯১৩-৪৫৬৭২৮

১৪৩

৩৮

জকান্ডা

আইন্তা, আযাকুর, অিজকানা, ফাখ্রজকুন্ডা,
ফাক্তা, বফাখ্রনগঞ্জ

খ্রনমেপা ইাখ্রভন মুখ্রক্ত, এপ

খ্রফআযখ্রডখ্রফ

০১৭১৬৭৫৮৬২৪

জকান্ডা

ফীযফাকঘয, োহ্মনগাওঁ, চন্দ্রভাধফ, চযফাক্তা,
চয আরীনগয, চয ংাযখ্রদ, চয শ্রীযখ্রদ,
নুরুর ইরাভ, প্রবালক
দানানগয, দরপুয, জদাজরশ্বয, জগানাকান্ডা,
াজাখ্রযফাগ, জাখ্রজযা

নাফাজায খ্রডগ্রী কজরজ,
জকযনীগঞ্জ

০১৭৭৯-০৫০৭৬২

১৪৪

৩৯

০১৮২১৬৭০৪০
০১৯২০-২১০৪০৪
০১৭৩৯-১৭৭৮১১

(৪) উজজরা: নফাফগঞ্জ - (জজান ংখ্যা- ১৪)
১৪৫

১

করাজকাা

কজরাজকাা ইউখ্রনন

জনাফ জভাোঃ াাজ উদ্দীন,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ

০১৮১৮-০৫৯৭৩২

১৪৬

২

জকৃষ্ণপুয

জকৃষ্ণপুয ইউখ্রনন

জভাোঃ অখ্ররউয যভান, অ: :

খ্রফআযখ্রডখ্রফ

০১৯১৮৭১৭৪২৬

১৪৭

৩

খ্রকাড়ীাড়া

খ্রকাড়ীাড়া ইউখ্রনন

জভাোঃ খ্ররাকত আরী,
উ-জজরা োঃ খ্রিা অখ্রপায

উজরা খ্রিা অখ্রপ

০১৭১০০০১৫৯৮

১৪৮

৪

ফারুাখারী

ফারুাখারী ইউখ্রনন

জভাোঃ জাখ্রকয জাজন, খ্রযদডক

একটি ফাখ্রড় একটি খাভায
প্রকল্প

০১৭২৩৮৬৩৭৯১

১৪৯

৫

ননশ্রী

ননশ্রী ইউখ্রনন

জভাোঃ আব্দু ারাভ, াটিোঃড োঃ

উজজরা খ্রনফ ডাী অখ্রপ

০১৯১৬০৪৬৬১৬

১৫০

৬

ফান্দুযা

ফান্দুযা ইউখ্রনন

১৫১

৭

মন্ত্রাইর

মন্ত্রাইর ইউখ্রনন

১৫২

৮

মকরাইর

মকরাইর ইউখ্রনন

১৫৩

৯

জাল্লা-১

আজগযা, আনা, ফারুকান্দা, দত্তকান্দা,
জকান্ডা, খাটিা

জভাোঃ াখ্ররউল্লা, উ-োঃ কৃখ্রল
কভডকতডা
জভাোঃ খ্রযাজুর ক
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
খ্রপকুর ইরাভ,
াটিোঃ োঃ
জনাফ জভাোঃ আখ্রজজুর ইরাভ,
কাযী ভৎ অখ্রপায
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উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ

০১৯২১-১৪৭২০৯

উজজরা খ্রনফ ডাী অখ্রপ

০১৯২১০৪৯২৪৬

উজজরা ভৎ অখ্রপ

০১৮৮৩৯৮৮৯৮

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

১৫৪

১০

জাল্লা-২

কুভাখ্রর, ভখ্রলখ্রদা, াখ্রতরঝঁ, খ্রংড়া,
খ্রংজজায, জাল্লা, উরাইর

জভাোঃ ভাসুদ আরভ, খ্রযদডক

একটি ফাখ্রড় একটি খাভায
প্রকল্প

০১৯১৯৫৩৫৮২৩

১৫৫

১১

ফাহ্রা

ফাহ্রা ইউখ্রনন

এ. এভ খ্রগাউখ্রদ্দন, জজ.এ.এ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ

০১৮১৯-১৬৫৪০৭

১৫৬

১২

ফক্সনগয

ফক্সনগয ইউখ্রনন

জভাোঃ আখ্রতকুয যভান,
কখ্রপোঃ অাজযটয

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ

০১৬৭১-৮৩৬৪৩৭

১৫৭

১৩

গাখ্ররভপুয 
আগরা

গাখ্ররভপুয  আগরা ইউখ্রনন

জনাফ জভাোঃ নাজমুর হুদা,
উ-োঃ কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ

০১৬৮৪-৪৪৩৭৭১

১৫৮

১৪

চূড়াইন

চুড়াইন ইউখ্রনন

জভাোঃ ইাক খ্রভা,
উ-প্রকোঃ অখ্রপোঃ

উজজরা খ্রফআযখ্রডখ্রফ অখ্রপ

০১৯৩১-৯৯৮৪৬৭

(৫) উজজরা: জদাায - (জজান ংখ্যা-১০)
১৫৯

১

জৌযবা ১-৪

জভাোঃ ভামুনুয যখ্রদ,
জেখ্রডট সুাযবাইজায

মৄফ উ: অখ্রপ

০১৯৪৩-৩৯৬৮৫০

১৬০

২

জৌযবা ৫-৮

জভাোঃ অখ্ররউর ক,
জেখ্রডট সুাযবাইজায

মৄফ উ: অখ্রপ

০১৭১০-৯২৬৪৬৯

১৬১

৩

মুকসুদপুয

মুকসুদপুয ইউখ্রনন

জখ্ররুর ইরাভ,
এএএ

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ

০১৯১৯-৮৮১১৫৫

১৬২

৪

নাখ্রযা-১

ঝনখ্রক, ভাখ্ররকন্দা, খ্রমুখ্ররা, াখ্র

এভ. আকযামুন জনছা, এআই,

খ্রযংখ্যান অখ্রপ,জদাায,
ঢাকা

০১৮৫৪-৫৪৬৯৬০

১৬৩

৫

নাখ্রযা-২

জভঘুরা, নাখ্রযা, নাখ্রযা জজাায, াতখ্রবটা জভাোঃ জভাযজদ আরভ, এ.এ.এ. কৃখ্রল অখ্রপ

১৬৪

৬

খ্রফরাপুয 
নাফাখ্রড়

খ্রফরাপুয  নাফাখ্রড় ইউখ্রনন

জভা: ইোখ্রভ গাজী,
ইউখ্রনন ভাজকভী

ভাজজফা অখ্রপ

০১৮১২-২৯৮২১০

১৬৫

৭

কুসুভাটি

কুসুভাটি ইউখ্রনন

আবুর কারাভ আজাদ,
এএএ

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ

০১৭১৪-৫৭৫৫৯৭

১৬৬

৮

ভামুদপুয

ভামুদপুয

যখ্রন চন্দ্র সূেধয, খ্রডই

খ্রযংখ্যান অখ্রপ,জদাায,
ঢাকা

০১৭৩১-৩৮৫০৯১

১৬৭

৯

যাইাড়া

যাইাড়া

জভাোঃ আোঃ জখ্ররভ,
এ.এ.এ.

কৃখ্রল অখ্রপ

০১৮১৭-৬০০৮৫৯

১৬৮

১০

সুতাযাড়া, াড ডসুতাযাড়া
৯

জভাোঃ ভামুন জাজন,
োঃ খ্রযদডক

ভফা অখ্রপ

০১৭১৫-৭৯৯০৭৯

এখ্রগ্রকারচায উইং

০১৮১৭-০৮৫৪৫৫

ইন্ডাখ্রি এন্ড জরফায উইং

০১৭৭৮-৯৫১৭৩৫

কখ্রপউটায উইং

০১৯১২-৫১৭৪৫৫

FA & MIS উইং

০১৭১৬-৭৫৭৮০৮

০১৭১৮-৬০৩৩৩৬

(৬) ঢাকা উত্তয খ্রটি কজডাজযন
থানাোঃ আদাফয (জজান ংখ্যা-৮)
জনাফ জভাোঃ আখ্রতকুর ইরাভ,
ইনুভাজযটয
জফগভ াফখ্রযনা যভান,
কখ্রপউটায অাজযটয

১৬৯

১

আদাফয

াড ড নং ৪৩ (পুযাতন) ৩০ (নুতন) অং

১৭০

২

আদাফয

াড ড নং ৪৩ (পুযাতন) ৩০ (নুতন)
অং, জাান গাজড ডন খ্রটি

১৭১

৩

আদাফয

াড ড নং ৪৩ (পুযাতন) ৩০ (নুতন) অং াভছুখ্রদ্দন আােদ, এ.আই

১৭২

৪

আদাফয

াড ড নং ৪৩ (পুযাতন) ৩০ (নুতন) অং

ইযাত তাখ্রপা ইরাভ ঊখ্রভ,ড
খ্রযংখ্যান তদন্তকাযী
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শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

১৭৩

৫

আদাফয

াড ড নং ৪৩ (পুযাতন) ৩০ (নুতন) অং আভা আক্তায, খ্রডই

জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ফখ্রযার

০১৬৮৩-১৭০৪৯৬

১৭৪

৬

আদাফয

াড ড নং ৪৩ (পুযাতন) ৩০ (নুতন) অং নুরুর আখ্রভন জচৌধুযী, এ.আই

কখ্রপউটায উইং

০১৭১৮-৩৩২৫০৫

১৭৫

৭

আদাফয

াড ড নং ৪৩ (পুযাতন) ৩০ (নুতন) অং আকলিমা আক্তার, জেএসএ

জমাহাম্মদপুর, ঢাকা

০১৯৬২-৭৫৩৬৩৬

১৭৬

৮

আদাফয

াড ড নং ৪৩ (পুযাতন) ৩০ (নুতন) অং

েনাব সুশান্ত শীি
জে.এস.এ

উপজেিা পলরসংখ্যান অলিস,
িািপুর, নাজ ার

থানাোঃ বাটাযা (জজান ংখ্যা-৯)
১৭৭

১

বাটাযা

াড ডোঃ ১৭ (জগন্নাথপুয, জজাায াাযা
খাাড়া)

জভাোঃ জভজফাহ্উর আরভ, খ্রডই

১৭৮

২

বাটাযা

াড ডোঃ ১৭ (ফসুন্ধযা আ/এ, ৩০০ খ্রপট)

সুেত ভন্ডর, খ্রডই

১৭৯

৩

বাটাযা

াড ডোঃ ১৭ (অখ্ররাড়া, জজাায াাযা
ফাজায)

জনাফ জভাোঃ াাফ উদ্দীন
জজ.এ.এ

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
জরাাগড়া, নড়াইর
উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
নাখ্রজযপুয, খ্রজযাজপুয
উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
জদানগঞ্জ, জাভারপুয

১৮০

৪

বাটাযা

াড ডোঃ ১৭ (কুখ্রড়র, উত্তয কুখ্রড়র, ভধ্যভ
কুখ্রড়র, দখ্রিণ কুখ্রড়র)

েনাব লেহাদুি ইসিাম, এস.আই

এলিকািচার উইং

০১৭৩৯-১৪০৩৩০

১৮১

৫

বাটাযা

াড ড-৩৯ (নুজযয চারা, পূফ ড খ্রিভ)

খ্রদরী কুভায জচৌধুযী, এআই

এখ্রগ্রকারচায উইং

০১৬৭১-১৮৮৬৯৬

১৮২

৬

বাটাযা

াড ড-৪০ (বাটাযা অং- ১  ২)

আবু ফক্কয খ্রখ্রদ্দক, খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
দাভড়হুদা, চুাডাঙ্গা

০১৯১৫-০৭৭০৬০

১৮৩

৭

বাটাযা

াড ড-৩৯ (খ্রখরফাখ্রড়য জটক)

জমাল্লা আবুি বাশার, লিইলসও

ন্যাশনাি একাউলটং উইং

০১৭১৮-৭৩০১৪৬

১৮৪

৮

বাটাযা

াড ড-৪০ (জছারভাইড অং- ১  ২)

জভাোঃ াইদউজ্জাভান, খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জভজযপুয দয, জভজযপুয

০১৭২৭-৯০৩৮২৫

১৮৫

৯

বাটাযা

াড ড-৪০ (নানগয, দখ্রিণ উত্তয
ফাখ্রযধাযা ব্লক-জজ)

জমাোঃ তানবীর খান, জমলশনম্যান

আরলিলপ

০১৭১৩-৫৭৮৮২২

০১৭১৬-৬৯৫৭৬৩
০১৭১০-৭৫৭৮০০
০১৭০০-৬৩৮২৩৯

থানাোঃ ফাড্ডা (জজান ংখ্যা-১৫)
১৮৬ ১

ফাড্ডা

াড ডোঃ ২১ (ভধ্য ফাড্ডা পূফ ড, ভধ্য ফাড্ডা
খ্রিভ)

জযাখ্রজনা আপজযাজা াা,
খ্রযংখ্যান তদন্তকাযী

FA & MIS উইং

০১৭২০-২০০০২১

১৮৭

২

ফাড্ডা

াড ডোঃ ২১ (দখ্রিণ ফাড্ডা অং, ভধ্য
ফাড্ডা কর)

জভাোঃ যাখ্রজফ জাজন, খ্রডই

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ, দয,
নড়াইর

০১৯২৬-৬০৭৭৮৮

১৮৮ ৩

ফাড্ডা

াড ডোঃ ২১ (পূফ ড জভরুর, খ্রিভ জভরুর,
ভধ্য ফাড্ডা দখ্রিণ খ্রিভ অং)

জভাোঃ জাখ্রদউর াান, খ্রডই/খ্র

জন্পা উইং

০১৯১১-৩৮৬৯২৭

১৮৯

৪

ফাড্ডা

াড ডোঃ ২১ (উত্তয ফাড্ডা পূফ ড খ্রিভ)

খ্রনায ভন্ডর, খ্রডই

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
শ্রীপুয, ভাগুযা

০১৯১৩-৪৪৭৫৫২

১৯০

৫

ফাড্ডা

াড ড-৩৭ (আনন্দ নগয, াইজতনতরা,
দখ্রিণ আনন্দ নগয, জটকাড়া, দাউকাখ্রন্দ,
আপতাফ নগয, ইন্দুখ্ররা)

জনাফ দুরার খ্রভা
এ.আই

ইন্ডাখ্রি এন্ড জরফায উইং

০১৫৫২-৪০৯৭৯৮

১৯১

৬

ফাড্ডা

াড ড-৩৭ (খ্রডআইখ্র াউখ্রজং প্রজজক্ট,
জানাকাটযা)

জভাোঃ ভাইন উখ্রদ্দন, এ আই

FA & MIS উইং

০১৫১১-১০২৫৯৮

১৯২

৭

ফাড্ডা

াড ড-৩৭ (পূফ ড ফাড্ডা নাভা াড়া
জভাোঃ ভাপৄজুয যভান, খ্রডই
কফযস্থ্ান, রূনগয, পূফ ড ফাড্ডা জটক াড়া)

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ, দয,
চুাডাঙ্গা

০১৯২৭-৫১১৮৩৩

১৯৩ ৮

ফাড্ডা

াড ড-৩৭ (জকান্দায ফাগ, ভধ্য ফাড্ডা পূফ ড
ব্াাযীাড়া, ভধ্য ফাড্ডা ফাজায জযাড,
এ খ্রফ এভ াইদুর ইরাভ, খ্রডই
রূনগয, পূফ ড ফাড্ডা জটক াড়া)

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
আরভডাঙ্গা, চুাডাঙ্গা

০১৯১২-৮৬৫৭৯০
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শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

১৯৪

৯

ফাড্ডা

াড ড-৩৮ (আদড নগয, ভনায ফাগ, ভধ্য জনাফ জভাোঃ নফাফ আরী
ফাড্ডা জভাল্লায াড়া)
জজ.এ.এ

১৯৫

১০

ফাড্ডা

াড ড-৩৮ (স্বাধীনতা স্বযণী, জততুরতরা)

জভাোঃ ইখান উদ্দীন, খ্রডই

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ, জীফন
নগয, চুাডাঙ্গা

০১৯১৪-৭৭০১১৭

১৯৬ ১১

ফাড্ডা

াড ড-৩৮ (উত্তয ফাড্ডা াতাযকুর জযাড,
খ্রভখ্রছযজটারা, াজীাড়া, সুখ্রতজবারা
অংভ জাজনফাগ)

জনাফ জভাোঃ জখাযজদ আরভ
এ.আই

এখ্রগ্রকারচায উইং

০১৭১৯-৫৬০৭৭৩

১৯৭

ফাড্ডা

াড ড-৩৮ (আব্দুল্লাফাগ, পূফ ডাচর জযাড,
সুখ্রতজবারা অং, জজএ ফাখ্রড়,
বাাল্লাাড়া)

তুপান ারদায, খ্রডই

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
অবনগয, মজায

০১৭২৫-৪৫৯২৩৪

১৯৮ ১৩

াতাযকুর
ইউখ্রনন

াড ড-৪১ (াতাযকুর পুকুযাড়া,
াতাযকুর উত্তয াড়া, াতাযকুর
তারতরা, াতাযকুর দখ্রিণাড়া,
ভগাখ্রদা, জফংগাযজটক, াঁচজখারা,
জভরুরজখারা, খ্রতজবাজরা, দাযখ্রদা
খ্রিভ, দাযখ্রদা পূফ ড)

জনাফ জভাোঃ জফনজীয আজভদ,
খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
মুখ্রজফনগয, জভজযপুয

০১৭৩২-৯৮২৯২৮

১৯৯

১৪

াড ড-৪২ (ফড় জফড়াইদ, চান্দায জটক,
জভাড়রাড়া, আযদ্দাাড়া, আকযজটক,
খ্রচনাদীাড়া, পূফ ড াড়া, ঋখ্রলাড়া,
ভূইাাড়া, আগড়াড়া, জছাট জফড়াইদ,
জফড়াইদ ইউখ্রনন খ্রনগুয অযাপ্লাইদ/পখ্রকযখাখ্রর, চটখ্রকাড়া,
াউজরাড়া, জজরাাড়া, ভাতুযাজটক,
নাফাখ্রড়, াটখ্রনাড়া, পূফ ডাড়া,
ডগযখ্রদা, াঁচখ্রদযজটক, াজভযজটক,
খ্রিভ াযাখ্রদা, পূফ ড াযাখ্রদা)

জনাফ জভাোঃ ভাখ্রদুর ইরাভ
খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
গাংনী, জভজযপুয

০১৬৭৪-৩২৭১৬৫

২০০

১৫

াড ড-৩৭

জনাফ জেত জদফ নাথ, খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
রূা, খুরনা

০১৭৩৭-১৬৬৬৮২

খ্রফবাগী খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ঢাকা

০১৬৮৩-৮০৬৭৭৪

১২

াড ড-৩৭ (ফড়জটক, ফাগানফাখ্রড়)

০১৭১৬-১৯৭৬৩৫

থানাোঃ খ্রফভানফন্দয (জজান ংখ্যা-১)

২০১

১

খ্রফভান ফন্দয

াড ডোঃ ০১ (অং), উত্তযা জক্টয-১
(অং), ৫০ ংযখ্রিত এরাকা 
খ্রফভানফন্দ এফং দখ্রিণখান ইউখ্রনন
(অং)

জভাোঃ াজযছ আরী,
পজটাকখ্র অাজযটয

থানাোঃ কযান্টনজভন্ট (জজান ংখ্যা-৪)
২০২

১

কযান্টনজভন্ট

াড ডোঃ ১৫(অং), ৯৮ ংযখ্রিত

২০৩

২

কযান্টনজভন্ট

াড ডোঃ ১৫(অং)

২০৪

৩

কযান্টনজভন্ট

৯৮ ংযখ্রিত

২০৫

৪

কযান্টনজভন্ট

৯৮ ংযখ্রিত এরাকা

জনাফ জভাোঃ আরতাপ জাজন,
ইউ.এ. (অফোঃ)
জভাোঃ যখ্রকবুর জাজন খ্রখ্রদ্দকী,
খ্রডইখ্র (অফোঃ)
জনাফ জভাোঃ জগারাভ জভাস্তপা,
উচ্চভান কাযী

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জফতাগী, ফযগুনা
জসন্সাস উইং, লবলবএস

জনাফ জভাোঃ আপজার জাজন,
খ্রডই

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
খ্রদঘখ্ররাা, খুরনা

FA & MIS উইং

থানাোঃ ধানভখ্রন্ড (জজান ংখ্যা-১)
২০৬

১

ধানভখ্রন্ড

াড ডোঃ ৪৭ (পুযাতন) ৩৪ (নুতন) (অং) জনাফ জভাোঃ ভখ্রনয জাজন, খ্রডই
থানাোঃ দারুারাভ (জজান ংখ্যা-৭)
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এখ্রগ্রকারচায উইং

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

২০৭

১

দারুারাভ

াড ডোঃ ৯ (অং)

২০৮

২

দারুারাভ

াড ডোঃ ৯ (অং)

২০৯

৩

দারুারাভ

াড ডোঃ ৯ (অং)

২১০

৪

দারুারাভ

াড ডোঃ ১০ (অং)

২১১

৫

দারুারাভ

২১২

৬

দারুারাভ

াড ডোঃ ১০ (অং)
াড ডোঃ ১০ (অং)

২১৩

৭

দারুারাভ

াড ডোঃ ১০ (অং)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

জভাোঃ জগারাভ জভাস্তপা (৩),
এ.আই
এস এম আজনায়ার জহাজসন,
এসআই
জভাোঃ আব্দুর াফ,
খ্রোঃ নকাখ্রফদ (অফোঃ)
জফগভ াীনা জফগভ,
উচ্চভান কাযী
জভাোঃ ফজমেয যখ্রদ, এ.আই

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

কখ্রপউটায উইং

০১৭১২-৯১০৮৬৮

FA & MIS উইং

০১৭০৬-৬৮২১১৯

FA & MIS উইং

০১৭২৫-৫৭৫০০৩

জডজভাগ্রাখ্রপ এন্ড জরথ উইং

০১৭২১-৯৩৩৫৬৩

এএটিআই

০১৭১২-১৮৪৫৪৩

মদ আরী আভজাদ, খ্রডই

কখ্রপউটায উইং

০১৭৬৬-৯৪৪৯৩৯

সুভাইা তাফাসুভ, এ.আই

FA & MIS উইং

০১৯২০-৭১২৯০১

থানাোঃ দোঃ খান (জজান ংখ্যা-১২)
২১৪

১

দোঃখান

াড ড-৪৭

FA & MIS উইং
েনাব মাহমুদুি হাসান সম্রা , এসএ (ংমৄক্ত খ্রফবাগী
খ্রযংখ্যান অখ্রপ)

২১৫

২

দোঃখান

াড ড-৪৭

জভাোঃ আবুর জাজন খ্রভা, এআই জডজভাগ্রাখ্রপ এন্ড জরথ উইং

২১৬

৩

দোঃখান

াড ড-৫০

২১৭

৪

দোঃখান

াড ড-৫০

২১৮

৫

দোঃখান

াড ড-৪৮

২১৯

৬

দোঃখান

াড ড-৪৮

২২০

৭

দোঃখান

াড ড-৪৮

২২১

৮

দোঃখান

াড ড-৪৯

২২২

৯

দোঃখান

াড ড-৪৭, ৪৯

জমাোঃ নুরুজ্জামান, লিই/লসও

২২৩

১০

দোঃখান

কখ্রনুয জাজন, এআই (অফোঃ)

খ্রফখ্রফএ

০১৭১৯-৬৪৩৫৪৬

২২৪

১১

দোঃখান

াড ড-৫০
াড ড-৪৯

১২

দোঃখান

াড ড-৪৯

কখ্রপউটায উইং, খ্রফখ্রফএ
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
দয, নাজটায

০১৭১৭-৪৭৪১৯৩

২২৫

ভভতাজ জফগভ, এআই
জনাফ জভাোঃ ভাসুদ যানা
জজ.এ.এ

এস এম আকতারুজ্জামান,
সাঁ মুদ্রাক্ষলরক কাম লসও
আবু ফকয জভাোঃ কাভরুজ্জাান,
এ.আই
জমাোঃ আবদুর রব হাওিাদার,
সা লিলপকার
জমাোঃ হুমায়ুন কবীর, জেএসএ
জমাোঃ জশখ হালববুর রহমান
জে.এস.এ
জভাোঃ আফদুর ভখ্রতন,
খ্রডই/খ্র (খ্রআযএর)

এলিকািচার উইং
ইন্ডাখ্রি এন্ড জরফায উইং
এলিকািচার উইং
কলিউ ার উইং উইং
কলিউ ার উইং
জন্পা উইং
০১৭৬৪-৪০৩১২৬

থানাোঃ গুরান (জজান ংখ্যা-৪)
২২৬

১

গুরান

২২৭

২

গুরান

২২৮

৩

গুরান

২২৯

৪

গুরান

াড ডোঃ ১৮ (ফাখ্রযধাযা ব্লক-জক, নদ্দডা)
াড ডোঃ ১৮ (কারাচাঁদপুয)
াড ডোঃ ১৮ (াাজাদপুয পূফ ড খ্রিভ,
খ্রনজকতন)
াড ডোঃ ১৯ (গুরান উত্তয খ্রিভ,
গুরান জন্ট্রার পূফ ড উত্তয, গুরান উত্তয
পূফ ড, গুরান জন্ট্রার খ্রিভ উত্তয, গুরান
দখ্রিণ খ্রিভ, গুরান জন্ট্রার পূফ ড,
গুরান জন্ট্রার দখ্রিণ খ্রিভ, গুরান
দখ্রিণ পূফ ড)

জমাোঃ জরোউি কলরম, এসআই

ইন্ডালি এন্ড জিবার উইং

০১৯২১-৭৯৯৩২১

জমাোঃ ইসারুি হক, ইনুমাজর র

এলিকািচার উইং

০১৯১১-৮২৫৪০৩

জভাোঃ আব্দুর াখ্ররভ, এএ

কখ্রপউটায উইং

০১৭৭৫-৮৯৮৯৯৪

েনাব খন্দকার আখতারুজ্জামান
এস.আই

ন্যাশনাি একাউলটং উইং

০১৭১২-০৬৪৩৯৬

থানাোঃ ফনানী (জজান ংখ্যা-৮)
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শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

২৩০

১

ফনানী

২৩১

২

ফনানী

২৩২

৩

ফনানী

২৩৩

৪

ফনানী

২৩৪

৫

ফনানী

২৩৫

৬

ফনানী

২৩৬

৭

ফনানী

২৩৭

৮

ফনানী

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

াড ড-১৯ (ব্লক-এ, খ্রফ, খ্র, খ্রড, ই, এপ,
খ্রজ, এইচ, আই, জজ, জক, জচাযম্যান ফাড়ী জমাোঃ লুৎফুি কলবর, এসআই
ফনাযী কভাখ্র ডার এরাকা)

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

ইন্ডালি এন্ড জিবার উইং

০১৭৩২-১৮৫৭৭৪

কমি কুমার সরকার, এসআই

ইন্ডালি এন্ড জিবার উইং

০১৭১৫-২০৮৩৭২

জমাোঃ োজহদুি হাসান, এসআই

জিজমািালি এন্ড জহিথ উইং

০১৭১৫-৩৩১৪০৮

েনাব জমাোঃ তলরকুি ইসিাম
এস.এ

জেিা পলরসংখ্যান অলিস,
জ ািা

০১৫৫৭-৯০৯৬৭৭
০১৭১২-৬৩৭৭৭৮

েনাব জমাোঃ লেয়াউর রহমান
জে.এস.এ

উপজেিা পলরসংখ্যান অলিস,
বগুড়া সদর, বগুড়া

জমাোঃ সাইফুি ইসিাম, ইলসএ

কলিউ ার উইং

০১৯২৭-৮৫৩৮৫৫

াড ড ২০ (খ্রজখ্র চ, ছ, টিখ্রফ াাতার,
ভাখারী ফাজায, যসুরফাগ)

এ এ এভ নাজমুজ্জাান,
জজ এ এ

যভনা, ঢাকা ংমৄখ্রক্ত
(কখ্রপউটায উইং)

০১৮২০-৫২২৭০৬

াড ডোঃ ২০ (খ্রজখ্র গ, আইখ্রড াাতার)

জনাফ জভাোঃ াজাান আরী,
খ্রডই

াড ড- ১৯ (কড়াইর াট ড-১) ১ নং
ইউখ্রনট, ক, খ, গ, ঘ
াড ড-১৯ (জগাডাউন ফখ্রস্ত, জফজদ ফখ্রস্ত,
এযাদ নগয, ট-ব্লক, জ-ব্লক)
াড ড-২০ (টিএন্ডটি কজরানী, ভাখারী
াযজর)
াড ডোঃ ১৯ (কড়াইর াট ড-১) ২ নং
ইউখ্রনট, (াড ড-২০ ঘ-ব্লক) জফরতরা, খব্লক, ঙ-ব্লক খাভাযফাখ্রড়
াড ড-১৯ (কড়াইর াট ড-১) ২ নং ইউখ্রনট,
ক, গ জভাাযপ ফাজায ১ নং ইউখ্রনট, গ
এয অং
াড ড-২০ (দখ্রিণ াড়া, খ্রডখ্রএইচ, খ্রজখ্র
ক)

০১৭৫৭-৭০৯৩৫০

থানাোঃ াজাযীফাগ (জজান ংখ্যা-৮)
২৩৮

১

াড ড-১৪ (৪৮
অং)

জনাফ জভাোঃ ইভামুর ইরাভ,
খ্রডই, এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
ভখ্রণযাভপুয, মজায

২৩৯

২

াড ড-১৪ (৪৮
অং)

জনাফ জভাোঃ খ্রদুল্লা
জজ.এ.এ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
বাঙ্গুযা, াফনা

২৪০

৩

াড ড-১৪ (৪৮
অং)

জনাফ জভাোঃ ভাজজদুয যভান
এ.এ

জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জপুযাট

২৪১

৪

াড ড-২২ (৫৮
অং)

জনাফ জভাোঃ একযামুর ক আকন্দ উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জজ.এ.এ
াদুল্লাপুয, গাইফান্ধা

২৪২

৫

াড ড-২২ (৫৮
অং)

জনাফ জবুর জাজন
খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ফদযগঞ্জ, যংপুয

২৪৩

৬

াড ড-২২ (৫৮
অং)

জনাফ জভাোঃ মুখ্ররভ জাজন
খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জফাযানউখ্রদ্দন, জবারা

২৪৪

৭

াড ড-১৪ (৪৮
অং)

জনাফ জভাোঃ জারাভান
কজপাখ্রজটয

আযখ্রডখ্র, এপএ অযান্ড
এভআইএ, খ্রফখ্রফএ

২৪৫

৮

াড ড-১৪ (৪৯
অং)

জনাফ আান াখ্রফফ
খ্রডই

জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ঠাকুযগাঁ

থানাোঃ কাপরুর (জজান ংখ্যা-১২)
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০১৭১৮-২১৩৯৪৬

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

২৪৬

১

কাপরুর

াড ডোঃ ৪ (অং)

২৪৭

২

কাপরুর

াড ডোঃ ৪ (অং)

২৪৮

৩

কাপরুর

াড ডোঃ ৪ (অং)

২৪৯

৪

কাপরুর

াড ডোঃ ১৪ (অং)

২৫০

৫

কাপরুর

াড ডোঃ ১৪ (অং)

২৫১

৬

কাপরুর

াড ডোঃ ১৪ (অং)

২৫২

৭

কাপরুর

াড ডোঃ ১৬ (অং)

২৫৩

৮

কাপরুর

াড ডোঃ ১৬ (অং)

২৫৪

৯

কাপরুর

াড ডোঃ ১৬ (অং)

২৫৫

১০

কাপরুর

াড ডোঃ ১৬ (অং)

২৫৬

১১

কাপরুর

াড ডোঃ ১৬ (অং)

২৫৭

১২

কাপরুর

াড ডোঃ ১৬ (অং)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

জনাফ জভাোঃ জহুরুর ইরাভ,
জজ.এ.এ
জভাোঃ আরাউখ্রদ্দন প্রাভাখ্রনক,
এ.আই
েনাব জমাোঃ মােহারুি ইসিাম
হাওিাদার, এসআই
জনাফ জভাোঃ াখাাত জাজন,
অখ্রপ কাযী
জনাফ জভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ,
এ.এ
জনাফ জভাোঃ জাাখ্রঙ্গয আরভ,
খ্রখ্রনয নকাখ্রফদ
জতাপাজ্জর জাজন,
জুখ্রনায নক্সাখ্রফদ
েনাব জমাোঃ আবুি জহাজসন,
জেএসএ
ভজনাাযা জফগভ,
উচ্চভান কাযী
েনাব জমাোঃ োিাি উলিন,
জেএসএ

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

কখ্রপউটায উইং

০১৬৭২-০৩৬৬৩১

ইন্ডাখ্রি এন্ড জরফায উইং

০১৯১১-২১০৪১৭

ইন্ডালি এন্ড জিবার উইং

০১৬৭৪-৬১৮৩৩০

ইন্ডাখ্রি এন্ড জরফায উইং

০১৮১৬-০৪৭৯৯৫

ন্যানার একাউখ্রন্টং উইং
এপএ এন্ড এভআইএ

০১৭১৯-৮০৭২৮৮

FA & MIS উইং

০১৭১৫-২৫৫১৯৫

শাহবাগ, ঢাকা

০১৭১৫-৭৭১২৪৬

FA & MIS উইং

০১৭০৩-৭৪২২১৫

কািরুি, ঢাকা

০১৭১৭-৭৩৮২০৪

বাসলন্ত রাণী জদবনাথ, জেএসএ

শাহআিী, ঢাকা

০১৯১৮-১৩৪৪৬২

জনাফ জভাোঃ পারুক জাজন মৃধা,
খ্রাফযিক

ইন্ডাখ্রি এন্ড জরফায উইং

০১৭১১-৮৮০৩৭৭

থানাোঃ বালানজটক (জজান ংখ্যা-৩)
২৫৮

১

বালানজটক

াড ডোঃ ১৫ (অং)

জনাফ জভাোঃ আখ্রজজুয যভান,
জজএএ

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
করাজযাা, াতিীযা

০১৯১২-০২২৫৮৪

২৫৯

২

বালানজটক

াড ডোঃ ১৫ (অং),

জনাফ জভাোঃ আখ্রজজুর ইরাভ,
ইনুভাজযটয

FA & MIS উইং

০১৮১৬-৫২২৫৮৫

২৬০

৩

বালানজটক

াড ডোঃ ১৫ (অং),

জনাফ জভাোঃ ফাবুর জাজন, খ্রডই, উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
এনএইচখ্রড
ফাঘাযাড়া, মজায
থানাোঃ খ্রখরজিত (জজান ংখ্যা-৫)

২৬১

১

খ্রখরজিত

াড ডোঃ ১৭ (অং)

ান কুভায যা, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

২৬২

২

খ্রখরজিত

াড ডোঃ ১৭ (অং)

জভাোঃ জাাংগীয আরভ, ইনুভাজযটয এখ্রগ্রকারচায উইং

২৬৩

৩

খ্রখরজিত

াড ডোঃ ১৭ (অং), াড ড-৪৮

জভাোঃ আখ্রযপৄজ্জাভান, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ, াডা,
মজায

২৬৪

৪

খ্রখরজিত

াড ডোঃ ১৭ (অং)

মারুিা ইয়াসলমন লতশা, জেএসএ

পল্টন, ঢাকা

২৬৫

৫

খ্রখরজিত

াড ড-৪৩

জভাোঃ াখ্রপজ খ্রফন াজদ, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

উপজেিা পলরসংখ্যান অলিস,
জ ড়ামারা, কুলিয়া

থানাোঃ খ্রভযপুয (জজান ংখ্যা-২২)
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উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
জকফপুয, মজায

০১৯১৩-৯৭৩৯১১

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

২৬৬

১

খ্রভযপুয

াড ডোঃ ৭ (অং)

২৬৭

২

খ্রভযপুয

াড ডোঃ ৭ (অং)

২৬৮

৩

খ্রভযপুয

াড ডোঃ ১১ (অং)

২৬৯

৪

খ্রভযপুয

াড ডোঃ ১১ (অং)

২৭০

৫

খ্রভযপুয

াড ডোঃ ১১ (অং)

২৭১

৬

খ্রভযপুয

াড ডোঃ ১১ (অং)

২৭২

৭

খ্রভযপুয

াড ডোঃ ১২ (অং)

২৭৩

৮

খ্রভযপুয

াড ডোঃ ১২ (অং)

জভাোঃ আনছায আরী,
জজ.এ.এ (অফোঃ)
জভাোঃ আব্দুর আউার,
জজ.এ.এ (অফোঃ)
রুহুর আখ্রভন, নক্সাখ্রফদ
এজকএভ পারুক আজভদ জভাল্লা,
এআই
জমাোঃ আতাউর রহমান,
জেএস এ (লপ এি আর)
জভাছাোঃ ভজনাাযা জফগভ, নক্সাখ্রফদ
(PRL)
খ্রফভর কৃষ্ণ ভন্ডর,
এআই (অফোঃ)
জভাোঃ আব্দুর াই, খ্রাফযিক

২৭৪

৯

খ্রভযপুয

াড ডোঃ ১২ (অং)

জভাোঃ আজনাায জাজন, খ্রডই/খ্র ন্যানার একাউখ্রন্টং উইং

২৭৫

১০

খ্রভযপুয

াড ডোঃ ১২ (অং)

জভাাোঃ াখ্রপজা াযবীন, খ্রডই

২৭৬

১১

খ্রভযপুয

াড ডোঃ ১২ (অং)

জভাোঃ ইভাইর জাজন াজটাাযী
FA & MIS উইং
খ্রখ্রনোঃ নক্সাখ্রফদ (অফোঃ)

০১৭১৫-৮২৪৬০১

২৭৭

১২

খ্রভযপুয

াড ডোঃ ১৩ (অং),

জভাোঃ ভইনউখ্রদ্দন, নকাখ্রফদ

FA & MIS উইং

০১৬৭০-৬২৬২৮৬

জন্পা উইং

০১৭৩৩-১৯৬৫৭৭

MIS উইং

০১৭১০-৬৫৫৪৭৬

জন্পা উইং

০১৭১২-৬৯৭৫৪৬

ন্যানার একাউখ্রন্টং উইং

০১৯১৮-২২৪৯৩০

জনাফ জভাোঃ আফদুর জখ্ররর,
খ্রডই/খ্র
আোঃ যখ্রভ খান, জুখ্রনয নক্সাখ্রফদ
(অফোঃ)
অমূল্য চন্দ্র যকায, খ্রডই/খ্র
(অফোঃ)
জভা: আখ্রভনুর ইরাভ,
অখ্রপ কাযী (DDG
ভজাদজয দপ্তয)

ইন্ডাখ্রি এন্ড জরফায উইং

০১৭৩৬-০২০৩১৬

FA & MIS উইং

০১৯১৭-৫৩০০৬৩

FA & MIS উইং

০১৭১৫-৪৪৫৪৩৮

ন্যানার একাউখ্রন্টং উইং

০১৭৩১-৮৫৪৫৫৫
০১৭১২-৬৬৪২৯৭

FA & MIS উইং

০১৭৪০-৯১৯১৩১

জন্পা উইং

০১৮১৭-০৭৪৫০৫

FA & MIS উইং

০১৫৫২-৪৭৮২০৬

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
ভঠফাখ্রড়া, খ্রজযাজপুয

০১৭২০-১১৯১৫৪
০১৭২৯-৮৭২৫২১

২৭৮

১৩

খ্রভযপুয

াড ডোঃ ১৩ (অং)

২৭৯

১৪

খ্রভযপুয

াড ডোঃ ১৩ (অং)

২৮০

১৫

খ্রভযপুয

াড ডোঃ ১৩ (অং),

২৮১

১৬

খ্রভযপুয

াড ডোঃ ১৩ (অং),

২৮২

১৭

খ্রভযপুয

াড ডোঃ ১৩ (অং)

ভনখ্রজরা আক্তায, এ.আই

জন্পা উইং

০১৫২১-৫০৩৭৪২

২৮৩

১৮

খ্রভযপুয

াড ডোঃ ১৩ (অং)

কখ্রপউটায উইং

০১৯১২-১৫২৭৮৩

২৮৪

১৯

খ্রভযপুয

াড ডোঃ ১৪ (অং)

জভাোঃ দুরুর জাদা, ইখ্রএ
জনাফ জভাোঃ এনাজতুর ইরাভ
ইখ্রএ

এপএ এন্ড এভআইএ

০১৬৮১-০২৫২৫০

২৮৫

২০

খ্রভযপুয

াড ডোঃ ১৪ (অং)

জভাোঃ ারুনুয যীদ, এআই

FA & MIS উইং

০১৭১১-১৫৭৬২৫

২৮৬

২১

খ্রভযপুয

াড ডোঃ ১৪ (অং)

২২

খ্রভযপুয

াড ডোঃ ৩

এখ্রগ্রকারচায উইং
জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
কুখ্রিা

০১৭১২-২৩৮০২৬

২৮৭

জভাোঃ াজাান খ্রভা, এআই
জনাফ জজদফ কুভায যা
খ্রডই
থানাোঃ জভাােদপুয (জজান ংখ্যা-১৬)

২৮৮

১

জভাােদপুয

াড ডোঃ) ৪২ (পুযাতন) ২৯ (নুতন) অং

জভাোঃ যই উখ্রদ্দন আজেদ
খ্রডই/খ্র

জন্পা উইং

২৮৯

২

জভাােদপুয

াড ডোঃ) ৪২ (পুযাতন) ২৯ (নুতন) অং

জভাোঃ আবু খ্রখ্রদ্দক (২), খ্রডইখ্র

কখ্রপউটায উইং

২৯০

৩

জভাােদপুয

াড ডোঃ ৪৪(পুযাতন) ৩১ (নুতন) অং

নলবয়া জবগম, লিইলসও

খ্রফবাগী খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ঢাকা

২৯১

৪

জভাােদপুয

াড ডোঃ ৪৪(পুযাতন) ৩১ (নুতন) অং

জভাোঃ আরভগীয কখ্রফয,
জক খ্র 

জন্পা উইং
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০১৯২২-৪০১৩২৬

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

২৯২

৫

জভাােদপুয

াড ডোঃ ৪৫ (পুযাতন) ৩২ (নুতন) অং

জভাোঃ ভাজারুর ইরাভ, খ্র

FA & MIS উইং

২৯৩

৬

জভাােদপুয

াড ডোঃ ৪৫ (পুযাতন) ৩২ (নুতন) অং

জভাোঃ আজায উখ্রদ্দন, এআই

FA & MIS উইং

২৯৪

৭

জভাােদপুয

াড ডোঃ ৪৫ (পুযাতন) ৩২ (নুতন) অং
াড ডোঃ ৩৩, (৪৬)

জভাোঃ খ্রপকুর ইরাভ, জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
মুখ্রজফনগয, জভজযপুয

২৯৫

৮

জভাােদপুয

াড ডোঃ ৪৬ (পুযাতন) ৩৩ (নুতন) অং জভাোঃ ইোীভ খখ্ররর, এ. আই

জডজভাগ্রাখ্রপ এন্ড জরথ উইং

২৯৬

৯

জভাােদপুয

াড ডোঃ ৪৬ (পুযাতন) ৩৩ (নুতন) অং জভাোঃ মেৎপয যভান, ই.খ্র.এ

কখ্রপউটায উইং

২৯৭

১০

জভাােদপুয

াড ডোঃ ৪৬ (পুযাতন) ৩৩ (নুতন) অং জভাোঃ ইকফার জাজন, ইনুভাজযটয এখ্রগ্রকারচায উইং

২৯৮

১১

জভাােদপুয

াড ডোঃ ৪৭ (পুযাতন) ৩৪ (নুতন) অং

২৯৯

১২

জভাােদপুয

াড ডোঃ ৪৭ (পুযাতন) ৩৪ (নুতন) অং

৩০০

১৩

জভাােদপুয

াড ডোঃ ৪৭ (পুযাতন) ৩৪ (নুতন) অং

৩০১

১৪

জভাােদপুয

াড ডোঃ ৪৪ (পুযাতন) ৩৩ (নুতন) অং

৩০২

১৫

জভাােদপুয

৩০৩

১৬

জভাােদপুয

জনাফ জভাোঃ আখ্রজজুর ক,
এ.এ (অফয)
জনাফ আবুর কাজভ,
এ.আই (অফোঃ), খ্রফখ্রফএ
তাখ্রনা পাযানা, খ্রডই

জনাফ আবুর কারাভ আজাদ
জটকখ্রনকযার অাজযটয
জনাফ াভসুর আরভ
াড ডোঃ ৪৩ (পুযাতন) ৩০ (নুতন) অং
জজ.এ.এ
াড ডোঃ ৪৩ (পুযাতন) ৩০ (নুতন) অং

জনাফ জভাোঃ আবুর াান
খ্রডই

জভাফাইর নম্বয

যংপুয আঞ্চখ্ররক খ্রযংখ্যান
অখ্রপ
খ্রফখ্রফএ

০১৭২৬-৬৭৩৮১৪

এনএইচখ্রড প্রকল্প দপ্তয,
খ্রফখ্রফএ
আযখ্রডখ্র, এপএ অযান্ড
এভআইএ, খ্রফখ্রফএ
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ঠাকুযগাঁ দয

০১৭২১-৬৬০৬৪৭
০১৭৩১-২৮৪৮২৬

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
আরভডাঙ্গা, চুাডাঙ্গা

থানাোঃ ল্লফী (জজান ংখ্যা-২২)
৩০৪

১

ল্লফী

াড ডোঃ ২ (অং)

৩০৫

২

ল্লফী

াড ডোঃ ২ (অং)

৩০৬

৩

ল্লফী

াড ডোঃ ২ (অং)

৩০৭

৪

ল্লফী

াড ডোঃ ২ (অং)

৩০৮

৫

ল্লফী

াড ডোঃ ২(অং)

৩০৯

৬

ল্লফী

াড ডোঃ ২(অং)

৩১০

৭

ল্লফী

াড ডোঃ ২ (অং)

৩১১

৮

ল্লফী

াড ডোঃ ২ (অং)

৩১২

৯

ল্লফী

াড ৩ (অং)

৩১৩

১০

ল্লফী

াড ডোঃ ৩ (অং)

৩১৪

১১

ল্লফী

াড ৩ (অং)

জনাফ জভাোঃ কত আরী
এ.আই
জনাফ জভাোঃ জাযাাদী,
খ্রযংখ্যান তদন্তকাযী
জনাফ জভাোঃ খ্রযাজুর ইরাভ,
খ্রযংখ্যান তদন্তকাযী
জনাফ জভাোঃ খ্রখ্রদ্দকুয যভান,
এআই (অফোঃ)

ইন্ডাখ্রি এন্ড জরফায উইং

০১৭২৩-৭৫২৭৪০

ইন্ডাখ্রি এন্ড জরফায উইং

০১৬১২-১৩১২৪২

ইন্ডাখ্রি এন্ড জরফায উইং

০১৯২৫-৯৮২৮৯৪

জন্পা উইং

০১৭৭৭-৬৬৯৯৩৬

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
দখ্রভনা, টুাখারী

০১৭১৭-০২৯০৯২

জনাফ কাজী নূরুর ইরাভ,
ইনুভাজযটয
জনাফ জভাোঃ জাজদুর ইরাভ,
জুখ্রনয নকাখ্রফদ

এখ্রগ্রকারচায উইং, জলজণ
খ্রজআইএ প্রকল্প

০১৭১৬-৫৮৫২০৮

FA & MIS উইং

০১৯১৩-৪২৮১০৬

জভাোঃ আযজদ আরী, খ্র

FA & MIS উইং

০১৭১২-৪৮৯৬৯১

কাপরুর, ঢাকা

০১৭১৬-০০৬৯৪৮

ন্যানার একাউখ্রন্টং উইং

০১৮১৪-৮৯৬৯৩৯

জনাফ অখ্রভতাব যা, খ্রডই

জনাফ জভাোঃ ভাসুদুর াান,
জজএএ
জনাফ জভাোঃ াাদাত জাজন,
জস্টজনাোঃ কাভ কখ্রপোঃ অাোঃ

জনাফ জভাোঃ আব্দুর কখ্রযভ, নক্সাখ্রফদ FA & MIS উইং
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০১৭১২-০০২৯০৩

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

৩১৫

১২

ল্লফী

াড ড ৩ (অং)

জনাফ ইপজতখাইরুর ক
এ.আই

৩১৬

১৩

ল্লফী

াড ড ৫ (অং)

জনাফ জভাোঃ খখ্ররমেয যভান, এ.এ

৩১৭

১৪

ল্লফী

াড ড ৫ (অং)

৩১৮

১৫

ল্লফী

াড ড ৫ (অং)

৩১৯

১৬

ল্লফী

াড ড ৫ (অং)

৩২০

১৭

ল্লফী

াড ডোঃ ০৫ (অং)

৩২১

১৮

ল্লফী

াড ডোঃ ০৬ অং

৩২২

১৯

ল্লফী

াড ডোঃ ০৬ অং

৩২৩

২০

ল্লফী

াড ডোঃ ০৬ অং

৩২৪

২১

ল্লফী

াড ডোঃ ০৬ অং

৩২৫

২২

ল্লফী

াড ডোঃ ১৫

জভাোঃ যাখ্রকবুর াান জৌযব,
খ্রডই, এনএইচখ্রড
জনাফ জভাোঃ মেৎপয যভান,
খ্রখ্রনয নকাখ্রফদ (অফোঃ)
জনাফ জভাোঃ নুরুর আফছায,
উচ্চভান কাযী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

ইন্ডাখ্রি এন্ড জরফায উইং
জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
াতিীযা
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
কুভাযখারী, কুখ্রিা

০১৭৪৪-৬৫০১০৪
০১৭১১-২২৪০৮৫

FA & MIS উইং

০১৭১৫-৫০৯২৭৯

FA & MIS উইং

০১৯১২-৪৬৪৫৮৮

জনাফ মৃনার কাখ্রন্ত াা, এ.এ

কখ্রপউটায উইং

০১৭২৭-৫৪৯১২৮

জনাফ জভাোঃ এনামুর ক, ই.খ্র.এ

কখ্রপউটায উইং, খ্রফখ্রফএ

০১৭১৫-২২৫৫৩৪

এখ্রগ্রকারচায উইং

০১৭১৪-১৮০৯৭৮

কখ্রপউটায উইং

০১৭৮৯-৪৪২২০০

জনাফ খ্রপজযাজ আজেদ, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
গংগাচড়া, যংপুয

০১৭৩৫-৩৯৯৫১০

েনাব জমাোঃ আলরফুর রহমান,
জে এস এ

জেিা পলরোঃ অলিস, ঢাকা

০১৭১৯-২৮৫৪৫৪

জনাফ জগৌযচন্দ্র যকায (অফোঃ),
এ.আই
জনাফ মদ আজনাায জাজন,
খ্রডই/খ্র

থানাোঃ রূনগয (জজান ংখ্যা-০৬)
৩২৬

১

রূনগয

াড ডোঃ ০৭ অং

েনাব জমাোঃ মনজুরুি হক,
জে.এস.এ

লেআইএস প্রকল্প, লবলবএস

০১৭৫৩-২৬৬২১২

৩২৭

২

রূনগয

াড ডোঃ ০৭ অং

েনাব জমাোঃ লরপন আিী, লিইও

উপজেিা পলরসংখ্যান অলিস,
কচুয়া, বাজগরহা

০১৮২৪-২০০২৩৩

৩২৮

৩

রূনগয

াড ডোঃ ০৬ (অং)

জজরা খ্রযোঃ অখ্রপ, ঢাকা

০১৯৩৪-৯৯৮৯৫০

৩২৯

৪

রূনগয

াড ডোঃ ০৬ (অং)

জজরা খ্রযোঃ অখ্রপ, ঢাকা

০১৯১৪-৪৫৩৭৩১

৩৩০

৫

রূনগয

াড ডোঃ ০৬ (অং)

জনাফ জভাোঃ আব্দুর াখ্রকভ
োঃ খ্রযংখ্যান কভডকতডা(অফোঃ)

খ্রফখ্রফএ

০১৭১১-৯৩৯৫৭৬

৩৩১

৬

রূনগয

াড ডোঃ ০৬ (অং)

েনাব জশখ আবদুস জসাহরাব
জুলনয়র অপাজর র

এি.এ এন্ড এম.আই.এস
(আরলিলপ)

০১৬৭৬-১৪০৭৫৬

কাজী জভাোঃ খ্রভজানুর কখ্রযভ,
জজ এ এ
জনাফ জভাোঃ ভখ্রপজুর ইরাভ,
জজ.এ.এ

থানাোঃ যাভপুযা (জজান ংখ্যা-০৯)
৩৩২

১

যাভপুযা

৩৩৩

২

যাভপুযা

৩৩৪

৩

যাভপুযা

৩৩৫

৪

যাভপুযা

৩৩৬

৫

যাভপুযা

াড ডোঃ ২২ (খ্রিভ থানা, ফন্ধু খ্রনফা,
দাাড়া, ভক্কী ভখ্রজদ গখ্রর, রাফাগ,
খ্রিভ যাভপুযা, খ্রমুরফাগ)
াড ডোঃ ২২ (উরনভল্লা, আখ্রলজরন,
নাখ্রজযয জটক, খ্রঝরকাননন)
াড ডোঃ ২২ (খ্রিভ াজীাড়া, ভয
আরী জরন, ভানগয প্রজজক্ট, ফাখ্রগচায
জটক)
াড ডোঃ ২২ (উত্তয ফনশ্রী, পূফ ড যাভপুযা াট ড১)
াড ডোঃ ২২ (উত্তয ফনশ্রী, পূফ ড যাভপুযা াট ড২)

েনাব ইমদাদুি হক
কলিউ ার অপাজর র

জিজমািালি এন্ড জহিথ উইং

জভাোঃ জফল্লার জাজন, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
জভাজড়রগঞ্জ, ফাজগযাট

০১৭৩৩-১৬৯১৭৬

কৃষ্ণ নন্দী, খ্রডই/খ্র

কখ্রপউটায উইং

০১৭১৮-৯০৫১২০

জমাোঃ এনামুি হক, এস.এ

জেিা পলরোঃ অলিস, জ ািা

০১৯২০-৮২৮৫৯৬

ীদ ারাদায, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
ভংরা, ফাজগযাট

০১৯১১-৬৫৩৮০৪
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শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

৩৩৭

৬

যাভপুযা

াড ডোঃ ২২ (আফদুল্লাফাগ জযাড, জাজকয
জযাড, টিখ্রব খ্ররংক জযাড, টিখ্রব জযাড, টিখ্রব
টাায জযাড, কুঞ্জফন জযাড)

কাজী ইভদাদুর ক, এ.আই

এপ.এ এন্ড এভ.আই.এ

০১৯১২-১২৪৬৭৯

৩৩৮

৭

যাভপুযা

াড ডোঃ ২২ (জাভতরা জযাড, জভাল্লাফাখ্রড়
জযাড, খ্রততা জযাড)

কাজী একযামুর ক,
এ.আই (অফোঃ)

খ্রফখ্রফএ

০১৯১২-১৪৮৭৮৪

৩৩৯

৮

যাভপুযা

াড ডোঃ ২৩ (ভাখ্ররফাগ জচৌধুযীাড়া,
জভৌরফীজটক, নতুনফাগ, পূফ ড াজীাড়া)

ভীয জভাােদ াভসুর আরভ,
াট মুদ্রাোঃ কাভ কখ্রপোঃ অাোঃ

জন্পা উইং

০১৯৬৫-৯০৭৬৭২

৩৪০

৯

যাভপুযা

াড ডোঃ ২৩ (খ্রখরগা ব্লক-খ্রফ, তারতরা,
খ্রযাজফাগ, খ্রখরগাঁ জচৌধুযীাড়া)

েজজন্দ্রনাথ যকায, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
কযা, খুরনা

০১৫২১-১১২২৩৬

থানাোঃ যভনা (জজান ংখ্যা-০৬)
৩৪১

১

যভনা

াড ডোঃ ৫৪ (পুযাতন) ৩৫ (নতুন) (অং)

স ম োিরুজ্জামান, জিারলকপার

এসএসটিআই
(সংযুক্তোঃ জহে প্রকল্প)

৩৪২

২

যভনা

াড ডোঃ ৫৪ (পুযাতন) ৩৫ (নতুন) (অং)

জমাহাম্মদ জহাজসন, জেএসএ

কলিউ ার উইং

৩৪৩

৩

যভনা

াড ডোঃ ৫৪ (পুযাতন) ৩৫ (নতুন) (অং)

আখ্রভন আজভদ, এআই

জডজভাগ্রাখ্রপ এন্ড জরথ উইং

৩৪৪

৪

যভনা

াড ডোঃ ৫৫ (পুযাতন) ৩৬ (নতুন) (অং) পুষ্প যঞ্জন যা, খ্রডই

৩৪৫

৫

যভনা

াড ডোঃ ৫৪ (পুযাতন) ৩৫ (নতুন) (অং) জমাোঃ আবদুি মাজিক নুরী, এস,আই এলিকািচার উইং

৩৪৬

৬

যভনা

াড ডোঃ ৫৫ (পুযাতন) ৩৬ (নতুন) (অং)

াধন কুভায যকায, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
খ্রডভরা, নীরপাভাযী

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
মদপুয, নীরপাভাযী

থানাোঃ জজয ফাংরা নগয (জজান ংখ্যা-০৩)
৩৪৭

১

৩৪৮

২

৩৪৯

৩

জয- ই- ফাংরা
নগয
জয- ই- ফাংরা
নগয
জয- ই- ফাংরা
নগয

াড ডোঃ ৪১ (পুযাতন) ২৮ (নতুন) (অং) খ্রদরান আযা, এ,আই

জন্পা উইং

াড ডোঃ ৪১ (পুযাতন) ২৮ (নতুন) (অং)

রুখ্রফা খাতুন
অখ্রপ কাযী কাভ মুদ্রািখ্রযক

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জফড়া, াফনা

াড ডোঃ ৪০ (পুযাতন) ২৭ (নতুন) (অং)

েনাব জমাোঃ জগািাম জমাস্তিা,
জেএসএ

উত্তরখান, ঢাকা

০১৭৩৭-১৬৪৬৫৯

থানাোঃ াআরী (জজান ংখ্যা-০৫)
৩৫০

১

াআরী

াড ডোঃ ৭ অং  ৮ (অং)

জভাছাোঃ মুখ্রনযা জফগভ, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

৩৫১

২

াআরী

াড ডোঃ ৮ (অং)

জভাোঃ জভাজাজেয ক খ্রকদায,
জজ.এ.এ

৩৫২

৩

াআরী

াড ডোঃ ৮ (অং)

শ্যাভরার দা, জু. নক্সাখ্রফদ

৩৫৩

৪

াআরী

াড ডোঃ ৮ (অং)

জভাছাোঃ ভারুপা ক, খ্রডই

৩৫৪

৫

াআরী

াড ডোঃ ৮ (অং)

জভাোঃ ইউসুপ, নকাখ্রফদ

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ, দয,
রারভখ্রনযাট
FA & MIS উইং
ংমৄখ্রক্তজত অথ ডজনখ্রতক
শুভাযী-২০১৩
FA & MIS উইং
উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
তাযাগঞ্জ, যংপুয
FA & MIS উইং

থানাোঃ জতজগাঁ (জজান ংখ্যা-০৮)
৩৫৫

১

জতজগাঁ

াড ডোঃ ৩৮ (পুযাতন) ২৫ (নতুন) (অং)

জনাফ পখ্রযজুর ক,
খ্রডই/খ্র (অফয)
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কখ্রপউটায উইং

০১৭৭৩-৬৮৭৫৬২
০১৭১৫-৯৮৫৪৯৫
০১৭৩৭-৮৮৩২৮৫
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শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাোঃ াখ্রভদুর ইরাভ,
খ্রডই এনএইচখ্রড
জমাোঃ োলহদুি ইসিাম খান,
াড ডোঃ ৩৯ (পুযাতন) ২৬ (নতুন) (অং)
জে এস এ
জমাোঃ বেলুর রহমান,
াড ড: ৩৯ (পুযাতন) ২৬ (নতুন) (অং)
লহসাব রক্ষক

মলতলিি, ঢাকা

জতজগাঁ

াড ড : ৪০ (পুযাতন) ২৭ (নতুন) (অং)

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
জরঢাকা, নীরপাভাযী

৬

জতজগাঁ

াড ডোঃ ৩৫ (পুযাতন) ২৫ (নতুন) (অং)

৩৬১

৭

জতজগাঁ

াড ডোঃ ৪০ (পুযাতন) ২৭ (নতুন) (অং)

৩৬২

৮

জতজগাঁ

যাজাফাজায

৩৫৬

২

জতজগাঁ

৩৫৭

৩

জতজগাঁ

৩৫৮

৪

জতজগাঁ

৩৫৯

৫

৩৬০

াড ডোঃ ৩৮ (পুযাতন) ২৫ (নতুন) (অং)

জভাোঃ খাজরকুজ্জাভান, খ্রডই
জনাফ আবুর কারাভ আজাদ,
এ.এ
জনাফ জভাোঃ আব্দুর রখ্রতপ
কজপাখ্রজটয
জনাফ জভাোঃ আব্দুর ভখ্রজদ
খ্রডই

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
নীরপাভাযী দয

FA & MIS উইং

ইন্ডাখ্রি এন্ড জরফায উইং
এপ.এএন্ডএভ.আই.এ,
খ্রফখ্রফএ
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
আখ্রদতভাযী, রারভখ্রণযাট

থানাোঃ জতজগাঁ খ্রল্প এরাকা (জজান ংখ্যা-০৫)
৩৬৩

১

৩৬৪

২

৩৬৫

৩

৩৬৬

৪

৩৬৭

৫

জতজগাঁ খ্রল্প
এরাকা
জতজগাঁ খ্রল্প
এরাকা
জতজগাঁ খ্রল্প
এরাকা
জতজগাঁ খ্রল্প
এরাকা
জতজগাঁ খ্রল্প
এরাকা

াড ডোঃ ৩৭ (পুযাতন) ২৪ (নতুন) অং

জভাোঃ আরী জাজন, এআই

কখ্রপউটায উইং

াড ডোঃ ৩৭ (পুযাতন) ২৪ (নতুন) অং

সুজফার চন্দ্র াা, ই.খ্র.এ

কখ্রপউটায উইং

াড ডোঃ ৩৭ (পুযাতন) ২৪ (নতুন) অং

জমাোঃ হালববুি হক,
উচ্চমান সহকারী

জিজমািালি এন্ড জহিথ উইং

াড ডোঃ ৩৭ (পুযাতন) ২৪ (নতুন) অং

জমাোঃ জমাখজিছুর রহমান, এসআই
(অবোঃ)

কলিউ ার উইং, লবলবএস

াড ডোঃ ৩৮ (পুযাতন) ২৫ (নতুন) (অং)

জভাোঃ সুভন খ্রভা, খ্রডই

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
খ্রকজাযগঞ্জ, নীরপাভাযী

থানাোঃ তুযাগ (জজান ংখ্যা-০৭)
৩৬৮

১

তুযাগ

াড ড-৫৪

জমাোঃ জরোউি হক, জে এস এ

তুরাগ, ঢাকা

৩৬৯

২

তুযাগ

াড ড-৫২

জভাোঃ উজ্জর জাাঈন, খ্রডই

জজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
নীরপাভাযী

৩৭০

৩

তুযাগ

াড ড-৫৩

৩৭১

৪

তুযাগ

াড ড-৫৪

৩৭২

৫

তুযাগ

াড ড-৫২

জভাোঃ ভখ্রন খ্রভা, খ্রডই

৩৭৩

৬

তুযাগ

াড ড-৫৩

নৃজপন চন্দ্র সরকার, জে এস এ

৩৭৪

৭

তুযাগ

াড ড-৫৪

জভাোঃ এভযান জভজদী,
খ্রডই, এনএইচখ্রড

জভাোঃ াইপৄর আরভ,
এ আই (অফোঃ)
জমাোঃ আবদুি হাই শাহ,
লহসাব রক্ষক

জন্পা উইং, খ্রফখ্রফএ
FA & MIS উইং
উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ, দয
জেিা পলরসংখ্যান কার্ যািয়,
ঢাকা
উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
যাজাযাট, কুখ্রড়গ্রাভ

থানাোঃ উত্তযা পূফ ড (জজান ংখ্যা-০২)
৩৭৫

১

উত্তযা-পূফ ড

াড ডোঃ ১ উত্তযা (অং-৬)

জমাোঃ নেরুি ইসিাম (১), এসআই ইন্ডালি এন্ড জিবার উইং

৩৭৬

২

উত্তযা-পূফ ড

াড ডোঃ ১ উত্তযা (অং-৭)

েনাব জমাোঃ শাহ আিম লময়া
এস.আই
থানাোঃ উত্তযা খ্রিভ (জজান ংখ্যা-০৫)
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জভাফাইর নম্বয

এলিকািচার উইং

০১৭৯৮-৪৪২৩৯২

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

৩৭৭

১

উত্তযা

াড ডোঃ ১ উত্তযা (অং-১)

৩৭৮

২

উত্তযা

াড ডোঃ ১, উত্তযা (অং-২)

৩৭৯

৩

উত্তযা

াড ডোঃ ১ উত্তযা (অং-৩)

৩৮০

৪

উত্তযা

াড ডোঃ ১ উত্তযা (অং-৪)

৩৮১

৫

উত্তযা

াড ডোঃ ১, উত্তযা (অং-৫)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

জনাফ জভাোঃ দাখ্ররুর জপযজদৌ,
খ্রডই, এনএইচখ্রড
েনাব লি ন কুমার মন্ডি,
লিইও, এনএইচলি
জনাফ জভাোঃ আবু াঈদ খান,
খ্রডই
জভাোঃ আব্দুর াদুদ যকায,
নক্সাখ্রফদ
প্রদ্যৎ লবশ্বাস,
লিইও, এনএইচলি

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
াঘাট, গাইফান্ধা

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ
,জখাকা, কুখ্রিা
FA & MIS উইং
উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
ফাটিাঘাট, খুরনা

থানাোঃ উত্তযখান (জজান ংখ্যা-০৩)
৩৮২

১

উত্তযখান

উত্তযখান ইউখ্রনন অং-১

৩৮৩

২

উত্তযখান

উত্তযখান ইউখ্রনন অং-২

৩৮৪

৩

উত্তযখান

উত্তযখান ইউখ্রনন অং-৩

মাহবুব আিম ভূঞা, এস.আই
জনাফ জভাোঃ খ্রযাজুর ইরাভ
এ.আই
জনাফ জভাোঃ াজফ আরী,
এ আই (খ্র আয এর)

ইন্ডালি এন্ড জিবার উইং
জডজভাগ্রাখ্রপ এন্ড জরথ উইং
ন্যানার একাউখ্রন্টং উইং

(৭) ঢাকা দখ্রিণ খ্রটি কজডাজযন
থানাোঃ ফংার (জজান ংখ্যা-০৫)
৩৮৫

১

ফংার

াড ডোঃ ২৭ (নতুন) অং, ৩০ (নতুন)
(অং), ৩১ (নতুন) (অং)  ৩২
(নতুন) (অং)

৩৮৬

২

ফংার

াড ডোঃ ৩৩ (নতুন) অং

৩৮৭

৩

ফংার

াড ডোঃ ৩৩ (নতুন) অং

৩৮৮

৪

ফংার

৩৮৯

৫

ফংার

জভাোঃ যাজদুয যভান, এএ

এখ্রগ্রকারচায উইং

০১৭৩৫-১০৭৮৫২

জভাোঃ কাভরুর াান, খ্রডই,
এনএইচখ্রড
াইপৄর ইরাভ, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
খ্রযাজগঞ্জ
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
দুভখ্রক, টুাখারী

াড ডোঃ ৩৪ (নতুন)

নূয জভাােদ, খ্রডই/খ্র

জন্পা উইং, খ্রফখ্রফএ

০১৭৭০-৯১৯১৪৮

াড ডোঃ ৩৫ (নতুন)

জভাোঃ আর আখ্রভন, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
ীযগাছা, যংপুয

০১৭২৩-৫৩৪৭৭৫

০১৭৭৩-০৬১৮২০১
০১৭২০-৯০৬০৬০

থানাোঃ চকফাজায (জজান ংখ্যা-০৫)
৩৯০

১

চকফাজায

াড ডোঃ ২৭ (নতুন)

জনাফ জভাোঃ নূয-ঊন-নফী,
খ্রযংখ্যান তদন্তকাযী

ইন্ডাখ্রি এন্ড জরফায উইং

০১৭১০-৯৫৭০৮৩

৩৯১

২

চকফাজায

াড ডোঃ ২৮ (নতুন)

জনাফ জভাোঃ আব্দুর আখ্ররভ
খ্রডই, এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জদফাটা, াতিীযা

০১৯১৪-০৩৮৮৪০

৩৯২

৩

চকফাজায

াড ডোঃ ২৯ (নতুন)

জনাফ জভাোঃ জভাাযপ জাজন, টি

আযখ্রডখ্র, এপএ অযান্ড
এভআইএ, খ্রফখ্রফএ

০১৭১১-২২০৯১১

৩৯৩

৪

চকফাজায

াড ডোঃ ২৯ (নতুন)

জন্পা উইং

০১৯২৩-৬৬৩৭০১

৩৯৪

৫

চকফাজায

াড ডোঃ ৩০ (নতুন) (অং), ৩১ (নতুন)
(অং)

ভখ্রতখ্রঝর, ঢাকা

০১৭১৬-৪৭৭৪১৭

জনাফ জভাোঃ আবু নাখ্রয,
ডাটাএখ্রন্ট্র অাজযটয
জনাফ জভাোঃ খ্রদুর ইরাভ,
জজএএ

থানাোঃ ধানভখ্রন্ড (জজান ংখ্যা-০৩)
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শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

৩৯৫

৩৯৬

৩৯৭

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

১

২

৩

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

ধানভখ্রন্ড /
াজাযীফাগ

াড ডোঃ ৪৮ (পুযাতন) ১৪ (নতুন)(অং)
পূফ ড যাজয ফাজায, যাজয ফাজায স্টাপ
জকাাট ডায, জয-ই-ফাংরা জযাড, ঈদগা জযাড,
খ্রিভ ধানভখ্রন্ড, াজী আপছায উখ্রদ্দন জযাড,
াজতভফাগ জযাড, খ্রজগাতরা নতুন যাস্তা,
খ্রভতারী জযাড, ভধুফাজায পূফ ড (অং) ধানভখ্রন্ড
আফাখ্রক এরাকা (অং) (জযাড নং-৯/এ)

জনাফ জভাোঃ ইউসুপ খান
জটকখ্রনকযার অাজযটয
(খ্রআযএর)

প্রকানা াখা, এপ.এ অযান্ড
এভ.আই.এ

০১৬২১-১২১৫৩০

ধানভখ্রন্ড

াড ডোঃ ৪৯ (পুযাতন) ১৫(নতুন)(অং)
ধানভখ্রন্ড আফাখ্রক এরাকা (অং)
জযাড নং-১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০,
২/এ, ৩/এ, ৫/এ, ৬/এ, ৭/এ, ৮/এ

জনাফ খান জভাোঃ আফদুর কুদ্দুছ,
খ্রডইখ্র

কখ্রপউটায উইং

০১৯১৩-৪৮২৮৮২

ধানভখ্রন্ড

াড ডোঃ ৪৯ (পুযাতন) ১৫(নতুন)(অং)
ধানভখ্রন্ড আফাখ্রক এরাকা (অং)
জযাড নং-১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ৯/এ,
১০/এ, ১১/এ, ১২/এ, ১৩/এ, ১৪/এ, ১৫/এ

জনাফ জভাোঃ নখ্রফউর ক নাখ্রজয,
জজ.এ.এ

খ্রখরগাঁ, ঢাকা

০১৯৩৬-৫৪৫৮৪৬

থানাোঃ জডভযা (জজান ংখ্যা-০৯)
৩৯৮

১

জডভযা

াড ড-৬৯, াড ড-৭০

জভাোঃ খ্রপকুর ইরাভ,
এ আই (অফয)

ইন্ডাখ্রি এন্ড জরফায উইং

০১৮২৮-১৪২১৪৬

৩৯৯

২

জডভযা

াড ড-৬৭, াড ড-৬৮

জভাোঃ ভখ্রনরুর ক, খ্রডই/খ্র

কখ্রপউটায উইং

০১৭৫৪-১৩৬২৪২

৪০০

৩

জডভযা

াড ড-৬৭

জগারাভ খ্রকফখ্রযা, ইনুভাজযটয

এখ্রগ্রকারচায উইং

০১৭২৬-৯৭৯৪৯৭

৪০১

৪

জডভযা

াড ড-৬৬, াড ড-৬৮

জভাোঃ আফদুর ফাজতন, খ্রডইখ্র

ন্যানার একাউখ্রন্টং উইং

০১৫৫৩-৭৩৭৫৩৮

৪০২

৫

জডভযা

াড ড-৬৮

জভাোঃ ভামুন, খ্রডই

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
খ্রভজডাগঞ্জ, টুাখারী

০১৭২৮-৬৬৩৭৮৩

৪০৩

৬

জডভযা

াড ড-৬৬

জভাোঃ জীফন খ্রভা , এআই

কখ্রপউটায উইং

০১৮১৭-৬৯০৫২৪

৪০৪

৭

জডভযা

াড ড-৬৬

ভন্তাজ উখ্রদ্দন, এআই

এখ্রগ্রকারচায উইং

০১৯২৫-৭৭৯৪২২

৪০৫

৮

জডভযা

াড ড-৬৪

জভাোঃ নুরুজ্জাভান, এআই

ইন্ডাখ্রি এন্ড জরফায উইং

০১৯২৫-৭৭৯৪২২

৪০৬

৯

জডভযা

াড ড-৬৫

জনাফ জভাোঃ আখ্রনসুয যভান
খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জযৌভাখ্রয, কুখ্রড়গ্রাভ

থানাোঃ জগন্ডাখ্রযা (জজান ংখ্যা-০৪)

৪০৭

১

জগন্ডাখ্রযা

াড ডোঃ ৭৬ (পুযাতন) ৪০ (নতুন)
অং ফসু ফাজায জরন, দাগঞ্জ াট জরন,
দাগঞ্জ জজজরাড়া, দাগঞ্জ নতুন ড়ক,
দাগঞ্জ জযাড, গুরুদা যকায জরন,
জনাফ জভাোঃ নূয নফী, খ্রডই
কযাখ্রতজটারা (অং), ভখ্রনয জাজন জরন,
নাখ্রযন্দা জরন, নাখ্রযন্দা জযাড, া াজফ
জরন, স্বাভীফাগ, যৎগুপ্ত জযাড  জভথযখ্রি
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উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জদৌরতখান, জবারা

০১৭৩৬-২৭৩৬৩৬

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
করাাড়া, টুাখারী

০১৭১৫-২২৩১১৭

৪০৮

২

জগন্ডাখ্রযা

াড ডোঃ ৮০ (পুযাতন) ৪৪ (নতুন)অং,
৮১ (পুযাতন) ৪৫ (নতুন) অং জফগভগঞ্জ
জরন, দীননাথ জন জযাড, খ্রডখ্রস্টরাযী জযাড, জনাফ জভাোঃ আখ্রতকুর ইরাভ,
জকখ্রফ জযাড, যজনী জচৌধুযী জযাড, াজফক
খ্রডই
যাপতগঞ্জ জরন, খ্রভূলণ চযাটাজী জরন,
এ.এক দা জযাড

৪০৯

৩

জগন্ডাখ্রযা

াড ডোঃ ৮১ (পুযাতন) ৪৫ (নতুন) অং
খ্রডখ্রস্টরাযী জযাড, জক.খ্রফ জযাড, এ.জক দা জভাোঃ নজরুর ইরাভ, এআই
জযাড, নাভাাড়া, মুযখ্রগজটারা

ইন্ডাখ্রি এন্ড জরফায উইং

০১৮১৭-৬১২৮৯৮

জগন্ডাখ্রযা

াড ডোঃ ৮২ (পুযাতন) ৪৬ (নতুন)
অি দা জরন, আরভগঞ্জ জরন,
আরভগঞ্জ জযাড, ঢারকানগয জরন, খ্রযচযণ জনাফ জভাোঃ আখ্রভরুর ইরাভ,
যা জযাড, কারীচযণ াা জযাড, জকফ
খ্রডই, এনএইচখ্রড
ব্ানাজী জযাড, খ্রভর ব্াযাক, তী
যকায জযাড, াঁখাযীনগয জরন

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ
, খ্রভযপুয, কুখ্রিা

০১৭২৩-৫০০১৩০

৪১০

৪

থানাোঃ াজাযীফাগ (জজান ংখ্যা-০৮)
৪১১

১

াজাযীফাগ

াড ডোঃ ৪৮ (পুযাতন) ১৪ (নতুন)(অং)
চযকঘাটা, সুরতানগঞ্জ (অং)

জনাফ জভাোঃ ফাদা খ্রভা, এআই

কখ্রপউটায উইং

০১৯১৩-৪৭৮৪১৯

৪১২

২

াজাযীফাগ

াড ডোঃ ৪৮ (পুযাতন) ১৪ (নতুন) (অং)
খ্রজগাতরা, খ্রজগাতরা স্টাপ জকাাট ডায,
খ্রফযফন কাছড়া

জনাফ হুাইন জাকাখ্রযা, খ্রডই

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
কাখ্ররা, নড়াইর

০১৯২১-৭৪১৩২১

৪১৩

৩

াজাযীফাগ

াড ডোঃ ৪৮ (পুযাতন) ১৪ (নতুন) (অং)
াজাযীফাগ ট্যানাযী এখ্রযা, গজভর,
খ্রকাযী জটারা, নাতনগড়

জনাফ জনামুর কখ্রফয জচৌধুযী,
জজ.এ.এ

াজাযীফাগ, ঢাকা

০১৭২৮-০২৯৯৮৪

জনাফ কৃষ্ণদ াা, জজএএ

জন্পা উইং

০১৬৭৩-৯৩৬৫৮০

জন্পা উইং, খ্রফখ্রফএ

০১৫৫২-৪০৪৪৫৬

৪১৪

৪

াজাযীফাগ

াড ডোঃ ৫৮ (পুযাতন) ২২ (নতুন) (অং)
কামেনগয, বাগরপুয জরন, জফাযানপুয
জরন, াজাযীফাগ জরন, কাজীযফাগ জরন,
কুরারভর জরন, নফীপুয

৪১৫

৫

াজাযীফাগ

াড ডোঃ ৫৮ (পুযাতন) ২২ (নতুন) (অং)
জনাফ জভাোঃ াজাান আরী,
ফাড্ডানগয জরন, াজাযীফাগ জযাড, ভজনশ্বয
এ.আই
পাস্টড জরন, ভজনশ্বয জযাড, ভজনশ্বয জজকন্ড জরন

৪১৬

৬

াজাযীফাগ

াড ডোঃ ২২

জনাফ জভাোঃ জগারাভ আমভ, খ্রডই, জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
এনএইচখ্রড
কুখ্রিা

৪১৭

৭

াজাযীফাগ

াড ডোঃ ৪৮ (পুযাতন) ১৪ (নতুন)(অং)
ভধুফাজায, খ্রভতারী জযাড (অং), তল্লাফাগ
ভজনশ্বয, ভজনশ্বয, ভজনশ্বয খ্রতন ভাজায

জনাফ নাখ্রজভ উখ্রদ্দন, জজএএ

যভনা, ঢাকা

াজাযীফাগ

াড ডোঃ ৪৯ (পুযাতন) ১৫ (নতুন)(অং)
াজী আযাপ উখ্রদ্দন জযাড, াজতভ ফাগ,
খ্রজগাতরা নতুন জযাড, খ্রভতারী জযাড, জয-ইফাংরা জযাড, পূফ ড যাজয ফাজায, যাজয ফাজায
স্টাপ জকাাট ডায

জনাফ খ্রযন চন্দ্র যা
খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
াখ্রতফান্ধা, রারভখ্রণযাট

৪১৮

৮
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০১৭৩৪-৫৫৪৫৫৫

০১৫৫২-৩৪০৬০৫

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

থানাোঃ মাোফাড়ী (জজান ংখ্যা-১৬)
৪১৯

১

মাোফাড়ী

াড ডোঃ ৭৬ (পুযাতন) ৪০ (নতুন) (অং)
জখ আরী আান, জজএএ
 াড ডোঃ ৮৫ (পুযাতন) ৪৯ (নতুন) অং

মাোফাড়ী, ঢাকা

০১৭১৫-৬১৭৭৮৮

৪২০

২

মাোফাড়ী

াড ডোঃ ৮৫ (পুযাতন) ৪৯ (নতুন) অং

জভাোঃ খ্রজাউর ক, খ্রডই

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
জগৌযনদী, ফখ্রযার

০১৭৩৬-৩২১৫৩৩

৪২১

৩

মাোফাড়ী

াড ডোঃ ৮৪ (পুযাতন) ৪৮ (নতুন) অং

জভাোঃ জখাযজদ আরভ,
খ্র. নক্সাখ্রফদ

FA & MIS উইং

০১৭১৫-৩৬৫২০২

৪২২

৪

মাোফাড়ী

াড ডোঃ ৮৪ (পুযাতন) ৪৮ (নতুন) অং

জভাোঃ নুরূর আখ্রভন জচৌধুযী, এআই ইন্ডাখ্রি এন্ড জরফায উইং

৪২৩

৫

মাোফাড়ী

াড ডোঃ ৮৬ (পুযাতন) ৫০ (নতুন) অং

জনাফ মেৎপয যভান
খ্রডই

জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
যংপুয

৪২৪

৬

মাোফাড়ী

াড ডোঃ ৮৬ (পুযাতন) ৫০ (নতুন) অং

রিণ চন্দ্র জভাদক, ইখ্রএ (অফোঃ)

খ্রফখ্রফএ

০১৭৩৬-৫৬৫৯৭৪

৪২৫

৭

মাোফাড়ী

াড ডোঃ ৬১, ৬২

জভাোঃ আফদুর াদুদ, খ্রডইখ্র

কখ্রপউটায উইং

০১৭১৫-৪৩১০২৩

৪২৬

৮

মাোফাড়ী

াড ডোঃ ৬২

চর তামেকদায, খ্রডই

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
কাউখারী, খ্রজযাজপুয

০১৭৩৭-২৮১৬২১

৪২৭

৯

মাোফাড়ী

াড ডোঃ ৬২

জভাোঃ আফদু াভাদ খ্রভা, অখ্রপ
ইন্ডাখ্রি এন্ড জরফায উইং
োঃ কাভ খ্র

০১৮১২-৫৪০৫২২

৪২৮

১০

মাোফাড়ী

াড ডোঃ ৬১

জভাোঃ ছাখাাত জাজন, জজএএ খ্রখরজিত, ঢাকা

০১৮১৯-০৮৯৭৭১

৪২৯

১১

মাোফাড়ী

াড ডোঃ ৬২

জভাোঃ নজুরুর ক ভূইুঁ া,
প্রধান কাযী

খ্রফবাগী খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ঢাকা

০১৭১৪-৭৯১৫৩০

৪৩০

১২

মাোফাড়ী

াড ডোঃ ৬৩

জভাোঃ খ্রভজানুয যভান, জজএএ

জডভযা, ঢাকা

০১৬৭১-৬৩৮৩৫৯

৪৩১

১৩

মাোফাড়ী

াড ডোঃ ৬৩

জভাোঃ াাদাত জাজন, খ্রডই

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
ফাজকযগঞ্জ, ফখ্রযার

০১৭১৮-৮১৮৮৫০

৪৩২

১৪

মাোফাড়ী

াড ডোঃ ৬৪, ৬৫

জভাোঃ ছাজদুয যভান, জজ এ এ

মাোফাড়ী,ঢাকা

০১৮২৩-২১০৮২৭

৪৩৩

১৫

মাোফাড়ী

াড ডোঃ ৬৫

জভাোঃ হুভায়ুন আজাদ, জজ এ এ

দখ্রিণখান, ঢাকা

০১৯১৪-৬২৩৭০৯

৪৩৪

১৬

মাোফাড়ী

াড ডোঃ ৬৩

জভাোঃ কাভরুর ইরাভ, খ্রডই

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
মুরাদী, ফখ্রযার

০১৭১০-৫৯৫৭৪৫

০১৬৮৫-৪৭২৩৫১

থানাোঃ কদভতরী (জজান ংখ্যা-১৬)
৪৩৫

১

কদভতরী

াড ডোঃ ৮৮ (পুযাতন) ৫২ (নতুন) অং

জভাোঃ আজনাারুর ইরাভ, খ্রডই

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
াটগ্রাভ, রারভখ্রনযাট

০১৭৫১-৩০৪৮১৩

৪৩৬

২

কদভতরী

াড ডোঃ ৮৮ (পুযাতন) ৫২ (নতুন) অং

জভাোঃ খ্রপকুর ইরাভ, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
ডুমুখ্রযা, খুরনা

০১৭৫১-২২৮১৮১
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শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

৪৩৭

৩

কদভতরী

াড ডোঃ ৮৯ (পুযাতন) ৫৩ (নতুন) অং

খ্রনতয কৃষ্ণ দা, খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জদৌরতখান, জবারা।

০১৭১০-৭৬৯৯৮৩

৪৩৮

৪

কদভতরী

াড ডোঃ ৮৯ (পুযাতন) ৫৩ (নতুন) অং

জভাোঃ আখ্রকুয যভান, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
কারীগঞ্জ, খ্রঝনাইদা

০১৭১১-০৪০৯২৩

৪৩৯

৫

কদভতরী

াড ডোঃ ৬১

জভাোঃ জদাজতউল্যা
এ.আই (অফোঃ)

FA & MIS উইং
(আয.খ্রড.খ্র.

০১৮১৭-৬০২৪৫৫

৪৪০

৬

কদভতরী

াড ডোঃ ৬০

জভাোঃ খ্রদুর ইরাভ, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ, দয,
ফাজগযাট

০১৭১৯-৫০৫০০২

৪৪১

৭

কদভতরী

াড ডোঃ ৬০

জভাোঃ জদজরাায জাজন, জজ.এ.এ

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
খ্রভজডাগঞ্জ, টুাখারী

০১৭১১-১৫২৭৬০

৪৪২

৮

কদভতরী

াড ডোঃ ৬০

গাজী ভাজারুর ইরাভ, খ্রডই

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
জপুযাট দয,

০১৭২৮-৩২৩৮৫২

৪৪৩

৯

কদভতরী

াড ডোঃ ৬০

জভাোঃ খ্রযপৄর ইরাভ, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ, দয,
যংপুয

০১৭৫১-২২৮১৮১

৪৪৪

১০

কদভতরী

াড ডোঃ ৫৮

জভাোঃ যখ্রফউর ইরাভ, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
পৄরফাড়ী, খ্রদনাজপুয

০১৭১৮-৩৫৭৮৫১

৪৪৫

১১

কদভতরী

াড ডোঃ ৫৮

জভাোঃ াখ্রন ভামুদ, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
খানজাান আরী, খুরনা

০১৭৩৪-১৯৫৬৭১

৪৪৬

১২

কদভতরী

াড ডোঃ ৫৯

জভাোঃ জতাপাজর আেজদ অপু,
খ্রডই, এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
খানাভা,খ্রদনাজপুয

০১৭৩৭-০৯৫০০১

৪৪৭

১৩

কদভতরী

াড ডোঃ ৫৯

জভাোঃ আখ্রযপৄর ইরাভ, খ্রডই

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ, চয
যাখ্রজফপুয, কুখ্রড়গ্রাভ

০১৭৩৬-৫৮৭৩৫৭

৪৪৮

১৪

কদভতরী

াড ডোঃ ৬৫

সুান্ত ভন্ডর, খ্রডই

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
দাজকা, খুরনা

০১৯১৩-৫৩৯৫১১

ধানভখ্রন্ড,ঢাকা

০১৮৩৭-৬৫৮৪২০

কখ্রপউটায উইং

০১৮১৭-৬৭০০০৯

থানাোঃ করাফাগান (জজান ংখ্যা-০৩)

৪৪৯

৪৫০

১

২

করাফাগান

াড ডোঃ ৫০ (পুযাতন) ১৬ (নতুন) অং
আর-আখ্রভন জযাড, খ্রেজন্ট জযাড, খ্রগ্রন
কণ ডায, খ্রগ্রন জযাড পূফ ড কাঁঠার ফাগান, নথ ড
জযাড

করাফাগান

াড ডোঃ ৫০ (পুযাতন) ১৬ (নতুন) অং
াকুডরায জযাড (ভূজতয গখ্রর), খ্রি স্কুর িীট
(কাঁঠার ফাগান), িী স্কুর িীট (াখ্রতযপুর),
জনাফ ধীজযন্দ্র চন্দ্র ার, ইখ্রএ
খ্রগ্রন স্কায, নথ ড াকুডরায জযাড (ভূজতয
গখ্রর), জানাযগাঁ জযাড (ফীয উত্তযভ
খ্র.আয দত্ত ড়ক)

জনাফ জভাোঃ আফদুর ভাজরক,
জজএএ
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শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

৪৫১

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

৩

করাফাগান

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

াড ডোঃ ৫১ (পুযাতন) ১৭(নতুন)(অং)
আজফদ ঢারী জযাড, ফখ্রয উখ্রদ্দন জযাড,
উত্তয ধানভখ্রন্ড, করাফাগান, জরক াকডা,
খ্রিভ গ্রীন জযাড

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

এ.এ.এ জফরার জাজন উচ্চভান
ইন্ডাখ্রি এন্ড জরফায উইং
কাযী

জভাফাইর নম্বয

০১৭১৮-৮৯৪৫৭২

থানাোঃ খ্রখরগাঁ (জজান ংখ্যা-১০)
৪৫২

১

খ্রখরগাঁ

াড ডোঃ ২৪ (পুযাতন) ০১ (নতুন) অং

নাখ্রদা জান্নাত, খ্রযংখ্যান
কাযী

FA & MIS উইং

০১৯১১-১৫২৫০৭

৪৫৩

২

খ্রখরগাঁ

াড ডোঃ ২৪ (পুযাতন) ০১ (নতুন) অং

জভাোঃ ইপজতখায আরভ, জজ.এ.এ

জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ঢাকা

০১৭১৮-০৮০৭২২

৪৫৪

৩

খ্রখরগাঁ

াড ডোঃ ২৫ (পুযাতন) ০২ (নতুন) অং

ঠাকুয দা ফভডণ, এ আই

এখ্রগ্রকারচায উইং

০১৭১৮-৪১৯৩১৫

৪৫৫

৪

খ্রখরগাঁ

াড ডোঃ ২৫ (পুযাতন) ০২ (নতুন) অং

জভাোঃ তখ্রযকুর ইরাভ, খ্রডই

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
জভজখ্রন্দগঞ্জ, ফখ্রযার

০১৯১৫-১৮৭২১৪

৪৫৬

৫

খ্রখরগাঁ

াড ডোঃ ২৫ (পুযাতন) ০২ (নতুন) অং

কখ্রপউটায উইং

০১৮১৭-৫৯২৯৮১

৪৫৭

৬

খ্রখরগাঁ

াড ডোঃ ২৫ (পুযাতন) ০২ (নতুন) অং

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ, দয,
ফযগুণা

০১৭১৫-৭৭৫৩৮৯

৪৫৮

৭

খ্রখরগাঁ

াড ডোঃ ২৬ (পুযাতন) ০৩ (নতুন) অং

জভাোঃ া আরভ, এ.আই

কখ্রপউটায উইং

০১৯১৩-৪০৯৭৯৪

৪৫৯

৮

খ্রখরগাঁ

াড ডোঃ ২৬ (পুযাতন) ০৩ (নতুন) অং

জনাফ জভাোঃ খ্রদুর ইরাভ
বুক ফাইন্ডায

আযখ্রডখ্র, খ্রফখ্রফএ

০১৮১১-৬৪৩৩৮৪

৪৬০

৯

খ্রখরগাঁ

াড ডোঃ ২৬ (পুযাতন) ০৩ (নতুন) অং

জনাফ জভাোঃ জুজর আজভদ
খ্রডই

৪৬১

১০

খ্রখরগাঁ

াড ডোঃ ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫

জনাফ অন কভডকায, খ্রডই

জভাোঃ এযাদুজ্জাভান খ্রভা,
এ.আই
জভাোঃ াইদুয ইরাভ, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জতযখাদা, খুরনা
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জবারা দয, জবারা

০১৯১৮-৬১৬৫৯০
০১৭১৭-৯২৩৩০২

থানাোঃ জকাতারী (জজান ংখ্যা-২)
৪৬২

১

জকাতারী

াড ডোঃ ৩২ (নতুন) (অং) , াড ডোঃ ৩৫
জনাফ জগদ্বন্ধু জঘাল, এ.আই
(নতুন) অং, াড ডোঃ ৩৭ (নতুন)

৪৬৩

২

জকাতারী

াড ডোঃ ৭২ (পুযাতন) ৩৬ (নতুন)

কখ্রপউটায উইং

মদ জভাোঃ আবু নাজয, এ.আই ইন্ডাখ্রি এন্ড জরফায উইং

০১৫৫২-৩৩৪৩১৩
০১৯১৬-৭৪৯৯৬১

থানাোঃ রারফাগ (জজান ংখ্যা-৬)
৪৬৪

১

রারফাগ

াড ডোঃ ২০ (নতুন) অং, াড ড ২৩
(নতুন) অং

জনাফ দীজন কাখ্রন্ত চাকভা,
কখ্রপোঃ মুদ্রািখ্রযক

এখ্রগ্রকারচায উইং ংমৄখ্রক্ত
এপএএন্ডএভআইএ

০১৮২৪-১৮৮১৯০

৪৬৫

২

রারফাগ

াড ডোঃ ২৩ (নতুন)

জনাফ জভাোঃ অখ্ররউল্লা, খ্রডই

জজরা খ্রযোঃ অখ্রপ, াফনা

০১৭৩৭-২৪৩২৪৫

৪৬৬

৩

রারফাগ

াড ডোঃ ২৪ (নতুন) অং

জনাফ জভাোঃ আফদুয যফ,
উচ্চভান কাযী

FA & MIS উইং

০১৮১৫-৪৯৪১৫২

৪৬৭

৪

রারফাগ

াড ডোঃ ২৪ (নতুন) অং

জনাফ জভাোঃ জাযাাদী, জজএএ গুরান, ঢাকা

০১৭১৫-৬৮৯৮৯২

৪৬৮

৫

রারফাগ

াড ডোঃ ৬১ (পুযাতন) ২৫ (নতুন)

জনাফ জভাোঃ আরভগীয জাজন,
এ.আই (অফোঃ)

কখ্রপউটায উইং

০১৭২৬-২৯৩৪৯৭

৪৬৯

৬

রারফাগ

াড ডোঃ ৬২ (পুযাতন) ২৬ (নতুন)

জনাফ ভারুদা খানভ, এ,আই

জন্পা উইং

০১৯১৩-৭৩২৯৬৭

থানাোঃ কাভযাঙ্গীযচয (জজান ংখ্যা-৯)
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শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

৪৭০

১

কাভযাঙ্গীযচয

াড ডোঃ ৫৫ (নতুন) (অং)

জভাোঃ আবুর জাজন ভূইা,
াঁট মুদ্রাোঃ কাভ কখ্রপোঃ অাোঃ

FA & MIS উইং

০১৭২১-৭৭০৩৯৯

৪৭১

২

কাভযাঙ্গীযচয

াড ডোঃ ৫৫ (নতুন) (অং)

জনাফ জভাোঃ জভাাযপ জাজন,
প্যাকায

প্রকানা াখা, এপ.এ অযান্ড
এভ.আই.এ

০১৯১৫-৩৯৮৩৬০

৪৭২

৩

কাভযাঙ্গীযচয

াড ডোঃ ৫৫ (নতুন) (অং)

জনাফ ভাবুফ আজভ, খ্রডই/খ্র

কখ্রপউটায উইং

০১৯১৮-৯৯২১০৭

৪৭৩

৪

কাভযাঙ্গীযচয

াড ডোঃ ৫৬ (নতুন) (অং)

জভাােদ জদরায জাজন,
ইখ্রএ

কখ্রপউটায উইং

০১৯২৫-৬৯৪৭৪৭

৪৭৪

৫

কাভযাঙ্গীযচয

াড ডোঃ ৫৬ (নতুন) (অং)

জভাোঃ জার যানা, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
কাউখ্রনা, যংপুয

০১৭৩৭-৮৪০১০১

৪৭৫

৬

কাভযাঙ্গীযচয

াড ডোঃ ৫৬ (নতুন) (অং)

জভাোঃ আফদুয যউপ, এআই

ন্যানার একাউখ্রন্টং উইং

০১৯১৪-৫৮২২৪৯

৪৭৬

৭

কাভযাঙ্গীযচয

াড ডোঃ ৫৭ (নতুন) (অং)

জভাোঃ আখ্রজজুয যভান, এআই

জন্পা উইং

০১৭১৮-৭৬২৯২৩

৪৭৭

৮

কাভযাঙ্গীযচয

াড ডোঃ ৫৭ (নতুন) (অং)

তন চন্দ্র জঘাল, খ্রডই/খ্র

কখ্রপউটায উইং

০১৭২৬-৩৯৫১০৭

৪৭৮

৯

কাভযাঙ্গীযচয

াড ডোঃ ৫৭ (নতুন) (অং)

জভাোঃ আব্দুর আখ্ররভ, খ্রডই

জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
কুখ্রিা

০১৭১৬-৩৫৭৯৩১

থানাোঃ ভখ্রতখ্রঝর (জজান ংখ্যা-৩)
৪৭৯

১

ভখ্রতখ্রঝর

াড ডোঃ ৩১(পুযাতন) ০৮ (নতুন)

জপাযকান আজেদ, টি এ

থানা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ভখ্রতখ্রঝর, ঢাকা

০১৭১২-৩০৮৮০৭

৪৮০

২

ভখ্রতখ্রঝর

াড ডোঃ ৩২ (পুযাতন) ০৯ (নতুন)

জভাোঃ ারুন, এআই

FA & MIS উইং

০১৭১৪-০৮৫১০৮

৪৮১

৩

ভখ্রতখ্রঝর

াড ডোঃ ৩৩(পুযাতন) ১০ (নতুন)

রারা খানভ,
কখ্রপোঃ মুদ্রািখ্রযক

জডজভাগ্রাখ্রপ এন্ড জরথ উইং

০১৯৪৫-৩৩২৭৭৩

থানাোঃ াজাানপুয (জজান ংখ্যা-৪)

৪৮২

১

াজাানপুয

াড ডোঃ ৩৪(পুযাতন) ১১ (নতুন)

জফগভ তাখ্রভনা খারুজন্নছা,
জজএএ

জন্পা উইং

০১৯১৬-৫৪৮৩০০

৪৮৩

২

াজাানপুয

াড ডোঃ ৩৪(পুযাতন) ১১ (নতুন)

জনাফ জভাোঃ ভখ্রনয আজভদ,
জজ.এ.এ

এপএএন্ডএভআইএ, খ্রফখ্রফএ

০১৭১১-২৭৯১২২

৪৮৪

৩

াজাানপুয

াড ডোঃ ৩৫ (পুযাতন) ১২ (নতুন)

জভাোঃ ভখ্রজবুয যভান যকায,
নক্সাখ্রফদ

FA & MIS উইং

০১৭২৭-২৫৮০৮৩

৪৮৫

৪

াজাানপুয

াড ডোঃ ৩৫ (পুযাতন) ১২ (নতুন)

জনাফ জভাোঃ কাভারউখ্রদ্দন, জজএএ কখ্রপউটায উইং

থানাোঃ খ্রনউভাজকডট (জজান ংখ্যা-১)
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০১৮১৭-৫২২০২৩

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

৪৮৬

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

১

খ্রনউভাজকডট

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

াড ডোঃ ৫২ (পুযাতন) ১৮ নতুন
আইয়ুফ আর কজরানী (যখ্রভ স্কায),
ফাংরাজদ-কুজত মভেী র,
খ্রফখ্রএআইআয স্টাপ জকাাট ডায, খ্রফখ্রজখ্রফ
খ্ররখানা, কজরজ িঅট, গবোঃ ল্যাফজযটযী
স্কুর এখ্রযা, এখ্ররপযান্টজযাড (ীদ জননী
জাানাযা ইভাভ যণ), কাঁটাফন (অং),
জনাফ জভাোঃ াভসুজ্জাভান, এআই ন্যানার একাউখ্রন্টং উইং
খ্রভযপুয জযাড, খ্রনউ এখ্ররপযান্ট জযাড (ড.
কুদযত-এ-খুদা জযাড) খ্রনউ ভাজকডট,
নীরজিত ফাবুপুযা, নীরজিত জযাড, জন্টার
জযাড (ীদ মুনীয জচৌধুযী জযাড) াইন্প
ল্যাফজযটযী স্টাপ জকাাট ডায, ভাজ কল্যাণ
 গজফলণা ইন্পটিটিউট, জফগভ
পখ্রজরাতুজন্নছা মুখ্রজফ র

জভাফাইর নম্বয

০১৭১২-০৬৯৩২৭

থানাোঃ ল্টন (জজান ংখ্যা-২)

৪৮৭

১

ল্টন

াড ডোঃ ৩৬ (পুযাতন) ১৩ (নতুন) (অংজভাোঃ খ্ররাকত আরী, খ্রডই/খ্র
১)

কখ্রপউটায উইং

০১৮১৭-৫৯১৪৬১

৪৮৮

২

ল্টন

াড ডোঃ ৩৬ (পুযাতন) ১৩ (নতুন) (অংজভাোঃ জজকন্দায আরী, জজএএ
২)

কখ্রপউটায উইং

০১৭২৭-২০৯৬৬৭

০১৬৮৩-৪৩৮৩২২

থানাোঃ যভনা (জজান ংখ্যা-২)

৪৮৯

১

যভনা

াড ডোঃ ৫৩ (পুযাতন) ১৯ (নতুন) অং-১

কাখ্রনজ পাজতভা,
খ্রযংখ্যান কাযী

FA & MIS উইং

৪৯০

২

যভনা

াড ডোঃ ৫৩ (পুযাতন) ১৯ (নতুন) অং-২

েনাব হালববুর রহমান
লিইও

উপজেিা পলরসংখ্যান অলিস,
আজেিপুর, েয়পুরহা

থানাোঃ বুজফাগ (জজান ংখ্যা-৭)
৪৯১

১

বুজফাগ

াড ডোঃ ২৭ (পুযাতন) ৪ (নতুন) (অং)

আবুর কারাভ আজাদ, জজএএ

কখ্রপউটায উইং, জলজণ
খ্রজআইএ প্রকল্প

০১৯২২-৯৩৬৬১১

৪৯২

২

বুজফাগ

াড ডোঃ ২৭ (পুযাতন) ৪ (নতুন) (অং)

জভাোঃ কত আরী, খ্রডই/খ্র

ন্যানার একাউখ্রন্টং উইং

০১৬২৭-৪৮৮০৯২

৪৯৩

৩

বুজফাগ

াড ডোঃ ২৭ (পুযাতন) ৪ (নতুন) (অং)

জভাোঃ আরতাপ জাজন, খ্রডই/খ্র জন্পা উইং

৪৯৪

৪

বুজফাগ

াড ডোঃ ২৮ (পুযাতন) ৫(নতুন) (অং)

৪৯৫

৫

বুজফাগ

াড ডোঃ ২৮ (পুযাতন) ৫(নতুন) (অং)

৪৯৬

৬

বুজফাগ

াড ডোঃ ৭৪

জভাোঃ জাখ্রকয জাজন ভজুভদায,
জজএএ
জভাোঃ নজরুর ইরাভ (৩),
খ্রডই/খ্র
জনাফ স্বন কৃষ্ণ ফভডন,
খ্রডই, এনএইচখ্রড
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০১৬৭৯-৭৭০০০৫

বুজফাগ, ঢাকা

০১৭৩১-৯১৪১২৯

কখ্রপউটায উইং

০১৯২৪-৫৫৮৩২০

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
জগাখ্রফন্দগঞ্জ, গাইফান্ধা

০১৭২২-৬৪৮৪৬০

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

৪৯৭

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

৭

বুজফাগ

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

াড ডোঃ ৭২

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

আব্দুল্লা আর ভামুন, এ.আই

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ভজলপুয, খ্রঝনাইদ

০১৭১৭-৮৬৪১৬৪

থানাোঃ মুগদাাড়া (জজান ংখ্যা-৮)
৪৯৮

১

মুগদাাড়া

াড ডোঃ ২৯ (পুযাতন) ৬ (নতুন) (অং)

জনাফ মুনীয আজভদ,
খ্রযংখ্যান তদন্তকাযী

ইন্ডাখ্রি এন্ড জরফায উইং,
খ্রফখ্রফএ

০১৭৮৯-৪২১৮৩৬

৪৯৯

২

মুগদাাড়া

াড ডোঃ ২৯ (পুযাতন) ৬ (নতুন) (অং)

জভাোঃ নাজমুর জাাইন, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
ভজপুয, খ্রঝনাইদা

০১৭৩৬-১৩৯৮২৩

৫০০

৩

মুগদাাড়া

াড ডোঃ ২৯ (পুযাতন) ৬ (নতুন) (অং)

জভাোঃ নাখ্রপউর আনাভ খন্দকায,
খ্রডই, এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
াদুল্লাপুয, গাইফান্ধা

০১৭২২-৭৮৩৫৩৫

৫০১

৪

মুগদাাড়া

াড ডোঃ ৩০ (পুযাতন) ৭ (নতুন) (অং)

জভাোঃ খ্রগা উখ্রদ্দন যকায,
জজ এ এ

কখ্রপউটায উইং, খ্রফখ্রফএ

০১৮১৫-২২০৭৯৪

৫০২

৫

মুগদাাড়া

াড ডোঃ ৩০ (পুযাতন) ৭ (নতুন) (অং)

জনাফ জভাোঃ যখ্রপকুর জাজন,
ইউখ্রডএ

জজরা খ্রযংখ্যান কাম ডার,
গাজীপুয। (ংমৄখ্রক্ত খ্রফবাগী
খ্রযংখ্যান কাম ডার, ঢাকা)

০১৮১৭-৫৪৪২২৭

৫০৩

৬

মুগদাাড়া

াড ড-৭১

খ্রকজায ভজুভদায, খ্রডই

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
খ্রজরা, ফখ্রযার

০১৯২৩-৬১৭৪১৩

৫০৪

৭

মুগদাাড়া

াড ড-৭১

জভাোঃ নাজমুয যখ্রদ, জজএএ

কখ্রপউটায উইং, খ্রফখ্রফএ

০১৯৮৬-৫৪২৯৭৯

৫০৫

৮

মুগদাাড়া

াড ড-৭২

জফগভ াফানা খাতুন,
অখ্রপ কাযী

জন্পা উইং, খ্রফখ্রফএ

০১৬৮০-৩৪৮৪১৯

থানাোঃ াফাগ (জজান ংখ্যা-২)
৫০৬

১

াফাগ

াড ডোঃ ৫৬ (পুযাতন) ২০ (নতুন)

জনাফ রুহুর আখ্রভন
াঁটখ্ররখ্রকায (অফযপ্রাপ্ত)

কখ্রপউটায উইং, খ্রফখ্রফএ

৫০৭

২

াফাগ

াড ড ৫৭ (পুযাতন) ২১ (নতুন)

জনাফ খ্রভঠুন যকায, খ্রডই

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
আকগরঝড়া, ফখ্রযার

০১৭২৩-১০৬৯৮৬

থানাোঃ শ্যাভপুয (জজান ংখ্যা-৭)
৫০৮

১

শ্যাভপুয

াড ডোঃ ৮৩ (পুযাতন) ৪৭ (নতুন) (অং)

জনাফ জভাোঃ ভীন ভূইুঁ া,
এ আই

জডজভাগ্রাখ্রপ এন্ড জরথ উইং

০১৮৪৯-৪৭৪৫৩৯

৫০৯

২

শ্যাভপুয

াড ডোঃ ৮৩ (পুযাতন) ৪৭ (নতুন) (অং)

জনাফ জভাোঃ খ্রযপৄর ইভরাভ
খ্রডই/খ্র

জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
যাজাী

০১৭২৫-৬৬৮৯১০

৫১০

৩

শ্যাভপুয

াড ডোঃ ৮৭ (পুযাতন) ৫১ (নতুন) (অং)

জনাফ জভাোঃ যখ্রপকুর ইরাভ
জজ.এ.এ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
গুরুদাপুয, নাজটায

০১৭২৩-৫৫২৫২২

৫১১

৪

শ্যাভপুয

াড ডোঃ ৮৭ (পুযাতন) ৫১ (নতুন) (অং)

জভাোঃ াানুয ইরাভ, খ্রডইখ্র

জভজিা থানা খ্রযংখ্যান
অখ্রপ, াহুমুখদুভ, যাজাী

০১৭২৮-৮৯৩১২৮

৫১২

৫

শ্যাভপুয

াড ডোঃ৯০ (পুযাতন) ৫৪ (নতুন) (অং)

জনাফ জভাোঃ াদায আরী জখ,
খ্রডইখ্র

জভজিা থানা খ্রযংখ্যান
অখ্রপ, জফাাখ্ররা, যাজাী

০১৭১৭-০১৭৬০১
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শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

৫১৩

৬

শ্যাভপুয

াড ডোঃ৯০ (পুযাতন) ৫৪ (নতুন) (অং)

জভাোঃ কাভার জাজন, খ্রডইখ্র

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
ড যাজাী
দূগাপুয,

০১৭২৩-২০৫৯১৬

৫১৪

৭

শ্যাভপুয

াড ডোঃ৯০ (পুযাতন) ৫৪ (নতুন) (অং)

জভাোঃ জাাঙ্গীয জাজন, খ্রডই

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
উখ্রজযপুয, ফখ্রযার

০১৭২৫-৭৭৬৪৩১

জন্পা উইং, খ্রফখ্রফএ

০১৮২০-১২৬৫৭৮

থানাোঃ াযী (জজান ংখ্যা-৩)

৫১৫

৫১৬

৫১৭

১

২

৩

াযী

াড ডোঃ ৭৪ (পুযাতন) ৩৮ (নতুন)
ফনগ্রাভ জরন, খ্রফখ্রখ্র জযাড, চন্দ্রজভান
ফাক খ্রিট, জগাারঘাট জরন, জগাীখ্রকলণ
জরন, জগাীজভান ফাক জরন, মদুনাথ
ফাক জরন, জমাগীনগয জযাড, জুখ্রযাটুরী
জনাফ জভাোঃ আজনাায জাজন,
জরন, কাপ্তান ফাজায জযাড, রারচান ভখ্রকভ
জজ.এ.এ
জরন, ভদনজভান ফাক জযাড, ভদনজভান
ার জরন, ভাজনপুয জরন, নজফন্দ্রনাথ
ফাক জযাড, নফাফপুয জযাড, খ্রজভান
ফাক জরন, যখ্রফদাাড়া (মুচীাড়া),
তাজযফাদ জরন, টিপু সুরতান জযাড (অং)

াযী

াড ডোঃ ৭৫ (পুযাতন) ৩৯ (নতুন)
অব দা জরন, াটজখারা, জক.এভ দা
জরন (অং), আয.জক খ্রভন জযাড (অং),
জনাফ জভাোঃ যখ্রপক উল্লা, এ.আই কখ্রপউটায উইং, খ্রফখ্রফএ
জপাল্ডায িীট (অং) জকারী ভখ্রন্দয
জযাড (অং), বগফতী ব্ানাজী জযাড,
টনফী াকুডরায জযাড

০১৭২০-০৭১৭২৫

াযী

াড ডোঃ ৭৭ (পুযাতন) ৪১(নতুন)
বজখ্রয াা িীট, চন্ডীচযণ জফা িীট,
দখ্রিণ মুজনদী, জপাল্ডায িীট, াটজখারা
জযাড, জায িীট, জজাড়পুর জরন,
জকারী ভখ্রন্দয জযাড, রারজভান াা
জনাফ আখ্রপৄর ইরাভ, জজএএ আযখ্রডখ্র, খ্রফখ্রফএ
িীট, রাযখ্রভখ্রন িীট, নফাফ িীট, দ্মখ্রনখ্রধ
জরন, ব্াখ্রিন িীট, টিপু সুরতান জযাড
(অং), উত্তয মুজনদী, যায িীট,
নাখ্রযন্দা জযাড

০১৬৭০-০২৭২৪০

থানাোঃ সুোপুয (জজান ংখ্যা-৩)

৫১৮

১

সুোপুয

াড ডোঃ ৭৮ (পুযাতন) ৪২ (নতুন)
জগাফন্দ দত্ত জরন, জনন জযাড,
কাযকুনফাখ্রড় জরন, কাজী আব্দুর ভখ্রজদ
জযাড, কাজী আব্দুয যউপ জযাড, কুঞ্জফাবু
জরন, খ্রভউখ্রনখ্রপ্যার িীট, নফদ্বী ফাক জনাফ জফরাজত জাজন খান,
জরন, নন্দরার দত্ত জরন, নাখ্রছয উখ্রদ্দন
ইউ.খ্রড.এ
যদায জরন, াঁচবাই ঘাট জরন, যঘুনাথ
দা জরন, যাজচন্দ্র মুন্পী জরন, জযাকনপুয
১ভ জরন, জযাকনপুয ৩ জরন, সুবাল জফা
এখ্রবখ্রনউ (রক্ষ্মীফাজায)
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জন্পা উইং

০১৯১৬-২৬৬৫৮৯

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

৫১৯

৫২০

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

২

৩

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

সুোপুয

াড ডোঃ ৭৯ (পুযাতন) ৪৩ (নতুন)
আনন্দজভান দা জরন, খ্রফ.জক দা জযাড,
জদজফন্দ্রনাথ দা জরন, পযাগঞ্জ জরন,
পযাগঞ্জ জযাড, াতরা খাঁন জরন, জগাার
াা জরন, খ্রযজভান মুন্পী জরন, খ্রযিন্দ্র
ফসু িীট, জজভন্দ্র দা জযাড, ঈশ্বয দা
জরন, জচন্দ্র জঘাল জরন, জকখ্রজ গুপ্ত জরন,
খ্রফভর চন্দ্র চেফতী, খ্রডই/খ্র
ভদন াা জরন, ভারাকাযজটারা জরন,
জভাখ্রনীজভান দা জরন, নথ ড ব্রুক র
জযাড, প্রতা দা জরন, পূণ ডচন্দ্র ব্ানাখ্রজড
জরন, প্যাযীদা জযাড, রূচান জরন,
রূরার দা জরন, খ্রখ্রয দা জরন,
শুকরার দা জরন, শ্যাভাপ্রাদ যা জচৌধুযী
জরন, উখ্রল্টনগঞ্জ জরন

কখ্রপউটায উইং

০১৭২০-০১০৭০৪

সুোপুয

াড ডোঃ ৮০ (পুযাতন) ৪৪ (নতুন)
ফাখ্রনানগয, জাখ্রস্ট রারজভান দা জরন,
জভাোঃ নুরুর ক জজাভাদ্দায,
ঋখ্রলজকন দা জযাড, আয.এভ দা জযাড,
জজএএ
তনুগঞ্জ জরন, ঠাকুয দা জরন, াল্টায
জযাড

সুোপুয, ঢাকা

০১৭১৮-১৬৬৬৪০

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ভাখ্রনকগঞ্জ দয

০১৭২০৪০৯০৬২

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ভাখ্রনকগঞ্জ দয

০১৭৩৩১৬১৬১৩

২. জজরাোঃ ভাখ্রনকগঞ্জ (জভাট ৭টি)
(১) উজজরা: ভাখ্রনকগঞ্জ দয - (জজান ংখ্যা-১৩)
জনাফ জভাোঃ জভাাযযপ জাজন
জুখ্রনয খ্রযংখ্যান কাযী (খ্র
আয এর জবাগযত)
জনাফ জভাোঃ আব্দুয যীদ,
খ্রযংখ্যান তদন্তকাযী
(খ্র আয এর জবাগযত)
আপজযাজা খ্রখ্রদ্দকা, খ্রযংখ্যান
কাযী
জনাফ জভাোঃ আখ্রনছুয যভান, ডাটা
এখ্রন্ট্র অাজযটয

৫২১

১

জৌয াড ড১,২,৩

৫২২

২

জৌয াড ড৪,৫,৬

৫২৩

৩

জৌয াড ড৭,৮,৯

৫২৪

৪

খ্রদঘী

৫২৫

৫

নফগ্রাভ

জনাফ জভাোঃ াখ্রনুয যভান,
অখ্রপ কাযী

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ভাখ্রনকগঞ্জ

০১৯৬৫০০৩১৮৮

৫২৬

৬

জফখ্রতরা খ্রভতযা

জনাফ জভাোঃ াভসুর আরভ,
কখ্রপউটায অাজযটয

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ভাখ্রনকগঞ্জ দয

০১৭৫৪৭৮৯৮৪২

৫২৭

৭

জাগীয

জভাোঃ ইখ্রদ্র আরী,
জুখ্রনয খ্রযংখ্যান কাযী

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ভাখ্রনকগঞ্জ

০১৭৩১৫১৫৪৬৯

৫২৮

৮

গড়াড়া

এভ. যখ্রপকুর ইরাভ, উজজরা
দাখ্রযদ্র খ্রফজভাচন অখ্রপায

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ভাখ্রনকগঞ্জ

০১৭১৬৯৬৬১০২

৫২৯

৯

কৃষ্ণপুয

আজাারুর ইরাভ,
উ-. কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ভাখ্রনকগঞ্জ

০১৭১৪৪১১৫৭৫
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উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ভাখ্রনকগঞ্জ দয
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ভাখ্রনকগঞ্জ দয

০১৭৩৯৮৯৪৮১৩
০১৭১২২৫৯৩৫০

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

৫৩০

১০

আটিগ্রাভ

৫৩১

১১

বাড়াখ্রযা

৫৩২

১২

াটিাড়া

৫৩৩

১৩

পুটাইর

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

শুকজদফ কুভায,
উ-. কৃখ্রল কভডকতডা
জভাোঃ আাদুজ্জাভান ভূইা,
উজজরা ভফা অখ্রপায
জভাোঃ কাবুর খান,
উ-কাযী প্রজকৌ.(জনস্বাস্বয)
জনাফ জভাোঃ তাইপৄয যভান,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ভাখ্রনকগঞ্জ

০১৭১৬৬২৬৭৩৪

ভফা অখ্রধদপ্তয, ভাখ্রনকগঞ্জ

০১৫৫২৩৬৪৭০৬

জনস্বাস্থ্য প্রজকৌর অখ্রধদপ্তয,
ভাখ্রনকগঞ্জ
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ভাখ্রনকগঞ্জ

০১৭১২৮৩৪৭১৮
০১৭১২-৭৫৭৬৮৬

(২) উজজরা: জদৌরতপুয - (জজান ংখ্যা-০৮)
৫৩৪

১

চক খ্রভযপুয

জভা: যন আরী, এ আই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জদৌরতপুয, ভাখ্রনকগঞ্জ

01745-090406

৫৩৫

২

কাখ্ররা

ভাপৄজুয যভান খান, উজজরা
জটকখ্রনখ্রান

উজজরা খ্রনফ ডাী অখ্রপাজযয
কাম ডার জদৌরতপুয,
ভাখ্রনকগঞ্জ

01715-801306

৫৩৬

৩

ফাচাভাযা

জভা: াইপৄর ইরাভ, জজ এ এ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জদৌরতপুয, ভাখ্রনকগঞ্জ

01916-215799

৫৩৭

৪

চযকাটাযী

জভা: ভখ্রদুয যভান, খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জদৌরতপুয, ভাখ্রনকগঞ্জ

01729-160741

৫৩৮

৫

ফাঘুটিা

আব্দুর ভখ্রজদ, এএএ

৫৩৯

৬

খ্রজনপুয

ংকয দ াা, এএএ

৫৪০

৭

খরী

াইপৄর ইরাভ খান, ইউএএ

৫৪১

৮

ধাভায

জনাফ জভাোঃ খ্রযাজুর ইরাভ,
এএএ

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
জদৌরতপুয, ভাখ্রনকগঞ্জ
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
জদৌরতপুয, ভাখ্রনকগঞ্জ
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
জদৌরতপুয, ভাখ্রনকগঞ্জ
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
জদৌরতপুয, ভাখ্রনকগঞ্জ

01715-398740
01727-313640
01710-209209
০১৭১৫-৬৮৭৩১৪

(৩) উজজরা: খ্রঘয - (জজান ংখ্যা-০৭)
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
খ্রঘয, ভাখ্রনকগঞ্জ
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
খ্রঘয, ভাখ্রনকগঞ্জ

৫৪২

১

খ্রঘয

জভা: নফীনুয যভান, জজএএ

৫৪৩

২

রা

মুােদ আব্দুয যীদ, জজএএ

৫৪৪

৩

খ্রংজুখ্রয

জনাফ জভাোঃ নাজমুর জাজন,
খ্রডই

৫৪৫

৪

ফাখ্ররাজখাড়া

জনাফ জভাোঃ াইপৄর ইরাভ, এএ এপএএন্ডএভআইএ, খ্রফখ্রফএ

০১৭১৪-৯৫১৩১৭

৫৪৬

৫

ফড়টিা

ইনামুর ক, উজজরা
জটকখ্রনখ্রান

উজাজরা খ্রনফ ডাী অখ্রপাজযয
কাম ডার, খ্রঘয, ভাখ্রনকগঞ্জ

০১৭২৬০৫০৭০১

৫৪৭

৬

ফাখ্রনাজুযী

কাজী নজরুর ইরাভ,
উ- োঃ কৃখ্রল অখ্রপায

উ. কৃখ্রল অখ্রপ, খ্রঘয

০১৭১৭১১১৬২১

৫৪৮

৭

নারী

মুােদ ভখ্রদুয যভান,
অখ্রপ োঃ কাভ কখ্রপোঃ মুদ্রাোঃ

উ. মফ উন্নন অখ্রধদপ্তয

০১৭২৭৫৮৮৪৪০
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ইউএ অখ্রপ, খ্রঘয,
ভাখ্রনকগঞ্জ

01735-150274
01777-668345
০১৭৭২-৫২০৩২১

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

01817-549007

(৪) উজজরা: খ্রংগাইয - (জজান ংখ্যা-১৩)
৫৪৯

১

খ্রংগাইয জৌযবা

আব্দুর জভাতাজরফ, এআই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
খ্রংগাইয, ভাখ্রনকগঞ্জ

৫৫০

২

খ্রংগাইয
দয,তাজরফপুয

জকএভ নাখ্রয উখ্রদ্দন,
. খ্রাফ যিক

খ্রফআযখ্রডখ্রফ, খ্রংগাইয

০১৭৭২৮৪৭২৬১

৫৫১

৩

ফাযা

জভাোঃ খ্রভজানুয যভান
উজজরা জটকখ্রনখ্রান

উজজরা খ্রনফ ডাী অখ্রপ,
খ্রংগাইয, ভাখ্রনকগঞ্জ

০১৭১২-৮৮৯৩২০

৫৫২

৪

ফরধাযা

ফাবুর চন্দ্র ভন্ডর,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উ. কৃখ্রল অখ্রপ, খ্রংগাইয

০১৭১৫১৯০৩৯৫

৫৫৩

৫

জাভা

জভা: জযজাউর কখ্রযভ, খ্রডই

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
খ্রংগাইয, ভাখ্রনকগঞ্জ

01911-526853

৫৫৪

৬

চাখ্রযগ্রাভ

গজন চন্দ্র ভন্ডর,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
খ্রংগাইয, ভাখ্রনকগঞ্জ

০১৭১৮-৭৯০৫৮২

৫৫৫

৭

াজস্তা

নাজনীন আক্তায , জজএএ

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
খ্রংগাইয, ভাখ্রনকগঞ্জ

01710-828222

৫৫৬

৮

চান্দয-১

ারাউখ্রদ্দন জফরার, জজএএ

খ্রফবাগী খ্রযংখ্যান
কাম ডার, ঢাকা

০১৭৪৫৮২৫৫০১

৫৫৭

৯

চান্দয-২

ইউ. ভূখ্রভ অখ্রপ, চান্দয

০১৭১৬০৪২০০৫

৫৫৮

১০

জাখ্রভত্তড া

খ্রফআযখ্রডখ্রফ, খ্রংগাইয

০১৭১৫৬৯৮৪৭২১

৫৫৯

১১

ধল্লা -১

এএভ ভাজজদুর ইরাভ, জজএএ

৫৬০

১২

ধল্লা -২

জভাোঃ নজুর কখ্রযভ,
খ্রযংখ্যানখ্রফদ

৫৬১

১৩

জভন্ট

জভাোঃ আখ্রভনুর ইরাভ,
জেখ্রডট সুাযবাইজায

যাভকান্ত চেফতী,
ইউ. ভূখ্রভ . কভডকতডা
জভাোঃ জাযাফ উখ্রদ্দন,
ভাঠ ংগঠক

থানা খ্রযংখ্যান কাম ডার,
সূোপুয, ঢাকা
থানা খ্রযংখ্যান কাম ডার,
টঙ্গী (ংমৄক্ত খ্রফবাগী
কাম ডার, ঢাকা)
উ. মফ উন্নন
অখ্রপ,খ্রংগাইয

০১৭৪২৫৯৬৮৭৯৭
০১৭২৪৫৪৪৬৬০
০১৭২৫৭১১৩১০

(৫) উজজরা: াটুখ্রযা - (জজান ংখ্যা-১০)
৫৬২

১

ফাখ্ররাটি

জনাফ আর ভামুন,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
াটুখ্রযা, ভাখ্রনকগঞ্জ

০১৯২১৪৭৬২২২

৫৬৩

২

ফযাইদ

জনাফ জভাোঃ আখ্রভন উখ্রদ্দন , খ্রাফ
খ্রফআযখ্রডখ্রফ, াটুখ্রযা
যিক

০১৭৩৫৯৮২৩০৫

৫৬৪

৩

খ্রদঘুখ্ররা

আোঃ াত্তায, জজএএ (অফোঃ)

খ্রযংখ্যান অখ্রপ, াটুখ্রযা

০১৭৪৯৪৫৩৫১৭

৫৬৫

৪

দড়গ্রাভ

জভাোঃ খ্রদুল্লা,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উ. কৃখ্রল অখ্রপ, াটুখ্রযা

০১৭১৪৫৬১৭১৫

৫৬৬

৫

যগজ

জনাফ জভাোঃ াখ্রফবুয যভান,
জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
াটুখ্রযা, ভাখ্রনকগঞ্জ

০১৭৮৮৫৮৫২২২
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শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

৫৬৭

৬

খ্রতখ্রল্ল

জনাফ আবুর কারাভ আজাদ, উউ. কৃখ্রল অখ্রপ, াটুখ্রযা
োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

০১৮১৮১১৯০৭৪

৫৬৮

৭

পৄকুযাটি

শুআইফ আজভদ, াটি.ড জকায

উ. ভূখ্রভ অখ্রপ, াটুখ্রযা

০১৮৫৯৫১৬৫৫৬

৫৬৯

৮

াটুখ্রযা

খ্ররজা আক্তায , খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
াটুখ্রযা, ভাখ্রনকগঞ্জ

০১৭৩৮৯৫৯০০৫

ধানজকাড়া -১

আশুরী নযউত্তভপুয, ফন্ধ আঙ্গুখ্রযা, মছন্টা,
চক ধানজকাড়া, জচাঠ ধানজকাড়া, জছাট
াটুখ্রযা, জচায জখারা, খ্রডখ্রে নযউত্তভপুয, জনাফ জভাোঃ নজরুর ইরাভ,
ধানজকাড়া কাভতা, কণ ডাড়া, খখ্রল্ল
ভাঠ ংগঠক
ধানজকাড়া, ভখ্রলাজরাা, ভাঝাইর, শ্রীমুখ
ধানজকাড়া।

খ্রফআযখ্রডখ্রফ, াটুখ্রযা

০১৭১১১৬৫৬০৮

ধানজকাড়া-২

বুরুখ্রন্ড খ্রফর, খ্রফর ধুখ্রল্ল, খ্রফর ধুখ্রল্ল ধোঃ খখ্রি,
জদাতযা, জগারড়া, মকিা, কান্দাাড়া, জখাদ ড
জখারা, নযনযত্তভপুয, নাাড়া, াইক
আরাজ উখ্রদ্দন, ভাঠ ংগঠক
াড়া, খ্রিভ ফরুখ্রন্ড, খ্রিভ ফরুখ্রন্ড টক,
উত্তয ফরুখ্রন্ড চক

খ্রফআযখ্রডখ্রফ, াটুখ্রযা

০১৬১৬৩৬০৭০৩

৫৭০

৫৭১

৯

১০

(৬) উজজরা: খ্রফার - (জজান ংখ্যা-০৮)

৫৭২

১

উরাইর

জভা: আব্দুর ফাজতন, জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
খ্রফার, ভাখ্রনকগঞ্জ

01716-382239

৫৭৩

২

উথুখ্রর

জভা: াজাান আরী, জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
খ্রফার, ভাখ্রনকগঞ্জ

01536-166116

৫৭৪

৩

খ্রফার

জান্নাতুর জপযজদৌ, জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
সুজানগয, াফনা

৫৭৫

৪

জততা -১

জভা: আব্দু াত্তায, এ আই
(অফ:)

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
খ্রফার, ভাখ্রনকগঞ্জ

01714-736423

৫৭৬

৫

জততা -২ ( চয )

জভা: ভনজু যানা , খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
খ্রফার, ভাখ্রনকগঞ্জ

01920-410105

৫৭৭

৬

ভাজদফপুয

ইখ্ররা উখ্রদ্দন, জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
সুজানগয, াফনা

০১৭১৬২৭৬৩০৯

৫৭৮

৭

খ্রমুখ্ররা

আব্দু ারাভ, খ্র

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
সুজানগয, াফনা

০১৭১৮৪৩১৭৯১

৫৭৯

৮

আরুা

আব্দুর আার, এআই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
াফনা

০১৭১৪৬৮৯৮৬৮

(৭) উজজরা: খ্রযযাভপুয - (জজান ংখ্যা-০৮)
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শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

৫৮০

১

ফড়া  ারুকাখ্রন্দ

জভাোঃ আবু ফকয খ্রখ্রদ্দক, খ্রডই

উোঃ খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
খ্রযযাভপুয, ভাখ্রনকগঞ্জ

01726-331583

৫৮১

২

ফরড়া

জভাোঃ ভাবুফ উর আরভ খ্রভতুর,
জজএএ

উোঃ খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
খ্রযযাভপুয, ভাখ্রনকগঞ্জ

01722-991178

৫৮২

৩

চারা

খ্রদরী কুভায ভন্ডর, খ্রাফ যিক

উ. ভাধ্যখ্রভক খ্রিা অখ্রপ,
খ্রযযাভপুয

৫৮৩

৪

গারা

জনাফ জভাোঃ আব্দুর ভাজরক,
জজএএ

উোঃ খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জুখ্রড়, জভৌরবীফাজায

৫৮৪

৫

ফাল্লা

জভাোঃ জাখ্রদ াান, ভাঠ কাযী

উ. ভৎস্য অখ্রপ, খ্রযযাভপুয

০১৭৩৬২৭১১৬৪

৫৮৫

৬

জগাখ্রনাথপুয 
কাঞ্চনপুয

জভাোঃ খ্রভজানুয যভান, এএএ

উ. কৃখ্রল অখ্রপ, খ্রযযাভপুয

০১৭৩৪৩৮৪৫৯৪

৫৮৬

৭

জরছড়াগঞ্জ 
যাভকৃষ্ণপুয

জভাোঃ জদজরাায জাজন প্রধান
খ্রিক, োঃপ্রোঃখ্রফোঃ

উ. খ্রিাঅখ্রপ, খ্রযযাভপুয

০১৭৩২-৬৪০৫৫৫

৫৮৭

৮

আখ্রজভনগয
ধুরশুড়া এফং
সুতারড়ী

সুকুভায চন্দ্র াা, এএএ

উ. কৃখ্রল অখ্রপ, খ্রযযাভপুয

০১৭২০৪০৭০৩০

০১৭১৬৯২৯৯৩৫

01710-540850

৩. জজরাোঃ নাযাণগঞ্জ (জভাট ৫টি উজজরা)
(১) উজজরাোঃ নাযানগঞ্জ দয - (জজান ংখ্যা-৬৬)
৫৮৮

১

াড ড-০১

আটিাট ড (১২৩৪),
খ্রভজখ্রভখ্রজ ফাজতনাড়া (৩০৩৬)

৫৮৯

২

াড ড-০১

াইনাখ্রদপূফ ড

৫৯০

৩

াড ড-০২

খ্রভজখ্রভখ্রজ দখ্রিণাড়া, খ্রভজখ্রভখ্রজ
খ্রিভাড়া, াইনাখ্রদ খ্রিভ

জনাফ নজরুর ইরাভ,
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদডক
নুযাত জাান,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

৫৯১

৪

াড ড-০৩

ফাগভাযা, খ্রনভাই কাাযী, ানাযাড়

জনাফ জভাোঃ আাদুজ্জাভান, টিএ

৫৯২

৫

াড ড-০৩

নাআটি, খ্রভযাইর াট ড

৫৯৩

৬

াড ড-০৪

আটি, আখ্রজফপুয, উত্তয আখ্রজফপুয,
খ্রভযাইর

৫৯৪

৭

াড ড-০৫

আখ্রজফপুয দখ্রিণ, াায জস্টন,
খ্রখ্রিযগঞ্জ করাফাগ খ্রিভ, খ্রখ্রিযগঞ্জ
করাফাগ পূফ ড

ীদুর ইরাভ, জজএএ

নগা, আোই

৫৯৫

৮

াড ড-০৬

জগাদনাইর ফাগাড়া, জগাদনাইর
ভন্ডরাড়া, সুখ্রভরাড়া (খ্রখ্রিযগঞ্জাট ড)

আাদুজ্জাভান জভাল্লা,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

কৃখ্রল অখ্রপ, নাযাণগঞ্জ দয

০১৭১২-৭২৮৭৮৩

৫৯৬

৯

াড ড-০৭

কদভতরী দখ্রিণ, কদভতরী উত্তয,
নাাড়া

খ্রফরখ্রক আযা ফানু,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
নাযানগঞ্জ দয

০১৯৩৮-৮২১৪১১

৫৯৭

১০

াড ড-০৮

আইরাড়া, আযাভফাগ, ফাযইাড়া,
ভূইাাড়া, ধনকুন্ডা

জভাোঃ জভাখজরসুয যভান,
খ্রযকল্পনা খ্রযদডক

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, নাযাণগঞ্জ দয

০১৯২৯-৩৫৯৯৩১

জারার-উর-কখ্রফয, জজ এ এ

জভাোঃ ভাপৄজুয যভান খান উকাযী কৃখ্রল কভডকতডা
জারার আজেদ,
উ-োঃ কখ্রভউখ্রনটি জভখ্রডকযার
অখ্রপায
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থানা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
খ্রখ্রিযগঞ্জ
উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, নাযাণগঞ্জ দয
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
নাযানগঞ্জ দয
থানা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
পতুল্লা

০১৭১০-৪১৩৪০২
০১৬৭১-৬০৪৭৩৩
০১৯৩৮-৮২১৪১৬
01918-337159

কৃখ্রল অখ্রপ, নাযাণগঞ্জ দয

০১৭১৬-৬৯৭০০৯

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, নাযাণগঞ্জ দয

০১৮১৬-৫১২৩৪০

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

৫৯৮

১১

াড ড-০৮

জগাদনাইর (এনাজতনগয), মদাড়া,
তাতখানা

ইউসুপ আরী,
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদডক

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, নাযাণগঞ্জ দয

৫৯৯

১২

াড ড-০৯

জারকুখ্রড় ভধ্যাড়া, জারকুখ্রড়
খ্রিভাড়া, জারকুখ্রড় উত্তযাড়া

খ্রফজ চন্দ্র দা, ইউখ্রডএ

জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
নাযাণগঞ্জ

াড ড-১০

আযাভফাগ জুট ভাজকট ড, জগাদনাইর আখ্রজভ
ভাজকট ড, ফাগভাযা (ইোখ্রভ ঢাজকশ্বযী
ানাজ আক্তায,
খ্রভর), খ্রচত্তযঞ্জন খ্রভর, জকা-অাজযটিব,
খ্রযফায খ্রযকল্পনা কাযী
খ্রভযাড়া, াঠানটুখ্রর াট ড, যসুরফাগ, ২নং
ঢাজকশ্বযী কটনখ্রভর

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, নাযাণগঞ্জ দয

০১৮৩৪-৮০২০৫১

জভাোঃ যাখ্রকফ আব্দুল্লা,
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদডক

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, নাযাণগঞ্জ দয

০১৮১৬-৫১২৩৪০

০১৭১৫-৯১০৩৬০

৬০০

১৩

০১৯১১-৪৬৪৫৮৭
01715-766409

৬০১

১৪

াড ড-১১

খ্রফআইডখ্রব্লউটিএ/খ্রফআইডখ্রব্লউটিখ্র ইা খান
জযাড ইা খান কজরানী (খ্রকল্লা) খন্দকায াড়া
াঠানটুখ্রর খানপুযাট (োঞ্ছজযাড) াজীগঞ্জ
াটনগয খানপুয (জভাকযফা জযাড) খ্রনউ
াজীগঞ্জ াটায াক জযাড তল্লাাট

৬০২

১৫

াড ড-১২

ইদাইয াট এ, উত্তয চালাড়া

জভাোঃ াখ্রপজ উখ্রদ্দন,
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদডক

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, নাযাণগঞ্জ দয

৬০৩

১৬

াড ড-১২

খানপুয খ্রনউ খানপুয ব্াংক কজরানী
ভখ্রজদ খানপুয খ্রভন াড়া দ ডাযাড়া

খ্রফজা যা, খ্রডই

থানা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
খ্রখ্রিযগঞ্জ

৬০৪

১৭

াড ড-১৩

ভাজদাইয াট ড এ কজরজ জযাড

জভাোঃ াভসুর আান জভাল্লা,
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদডক

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, নাযাণগঞ্জ দয

০১৭১৫-৯৯৭৮৬৮

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, নাযাণগঞ্জ দয

০১৮১৯-৪২০৬২৬

একটি ফাড়ী একটি খাভায 
ল্লী ঞ্চ ব্াংক

০১৯৭৭-৮৪৭৭৭৭

০১৭১৭-৩৭১০০৪
(অনুজযাজধ)

৬০৫

১৮

াড ড-১৩

আল্লাভা ইকফার জযাড আভরা াড়া খ্রড এন
জযাড জুট অখ্রপ এখ্রযা কারীয ফাজায
জভাোঃ আরী জাজন, খ্রযফায
আভরা াড়া (ভাছুা াড়া) নাফ
খ্রযকল্পনা খ্রযদডক
খ্ররমুল্লা জযাড

৬০৬

১৯

াড ড-১৪

খ্রিভ জদজবাগ খ্রড এন জযাড খ্রজউ
ট্যাংক জয-ই-ফাংরা জযাড উখ্রকর

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, নাযাণগঞ্জ দয

জভাোঃ আবুর কাজভ,
খ্রপল্ড সুাযবাইজায

01680-331858

৬০৭

২০

াড ড-১৫

মদ আরী জচম্বাযখ্রফ খ্রফ জযাড ফংার
জকাট জযাড পুযাতন খ্রদগু ফাবুয ফাজায খ্রভনা
ফাজায খ্রজভখানা কজরানী খ্রভযজুভরা জযাড
জভাোঃ পজমের ক ভূইুঁ া,
না ভাটি কুমুখ্রদনী জরজপায িাস্ট
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদডক
জযরী ফাগান জযরী োদা স্টা জকাাটায
জখাায খ্রি ভন্ডরাড়া াজস্তা খান জযাড
টানফাজায

৬০৮

২১

াড ড-১৬

ফাবু যাইর জভাফাযকা জযাড জযরজ
কজরানী ভখ্রদনা ভাজকডট

জনাফ জভাোঃ নুরুজ্জাভান জচৌধুযী,
ই খ্র এ (অফোঃ)

খ্রফখ্রফএ

৬০৯

২২

াড ড-১৬

জদজবাগ াট,ফড় জদজবাগ,খ্রিভ
জদজবাগ

জনাফ জভাোঃ াজদুজ্জাভান,
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদডক

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, নাযাণগঞ্জ দয

০১৯১৫-৩৫২৮৭২

৬১০

২৩

াড ড-১৭

া সুজা জযাড

জনাফ কাভরুর ইরাভ
াট মুদ্রাোঃ কাভ কখ্রপোঃ অাোঃ

উজজরা খ্রযলদ অখ্রপ,
নাযানগঞ্জ দয

০১৯১৯-৮৫১১৮৪

৬১১

২৪

াড ড-১৭

আভ ািা ভুইঁা াড়া ফউ ফাজায নাভা
াড়া না াড়া

জনাফ খ্রযাদুজ্জাভান খ্রযাদ,
খ্রযফায খ্রযকল্পনা কাযী

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, নাযাণগঞ্জ দয

০১৭৬৫-০৩৯৫০০
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01726-202641

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

৬১২

২৫

াড ড-১৮

জগাচয খ্রদনগয খ্রডাযা জখ্রভদাযী
কাচাযীগল্লী

নাখ্রযন আক্তায জফফী,
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদডক

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, নাযাণগঞ্জ দয

০১৭৮২-৯৩৬২২০

৬১৩

২৬

াড ড-১৮

খ্রফ জক জযাড নমো জযাড সুরতান খ্রগা
উখ্রদ্দন জযাড তাভাক খ্রি জতারাযাভ জযাড

জভাোঃ ভখ্রদুর ইরাভ, খ্রযফায
খ্রযকল্পনা খ্রযদডক

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, নাযাণগঞ্জ দয

০১৬৭৩-৪৭৯৮৮৬

৬১৪

২৭

কুতুফপুয

ভুইগড় ভাামুদপুয খ্রনতাইপুয যগুনাথপুয ভুইগড় াখ্রদা আক্তায
(খ্রফশ্বজযাজডয পূফ ডাং)
ভাঠ ংগঠক

খ্রফআযখ্রডখ্রফ, নাযানগঞ্জ দয

০১৯৫৯-৯২৭১৫৪

৬১৫

২৮

কুতুফপুয

ভুইগড় খ্রফশ্বজযাজডয খ্রিভাং

খ্রফ.আয.খ্রড.খ্রফ, নাযানগঞ্জ
দয

০১৯৩৭-৮২৩৭৫০

৬১৬

২৯

কুতুফপুয

৬১৭

৩০

কুতুফপুয

৬১৮

৩১

কুতুফপুয

৬১৯

৩২

কুতুফপুয

৬২০

৩৩

কুতুফপুয

৬২১

৩৪

কুতুফপুয

৬২২

৩৫

কুতুফপুয

জধাাখ্রততা, নন্দরারপুয

৬২৩

৩৬

কুতুফপুয

আরীগঞ্জ, খ্ররকুনী

৬২৪

৩৭

কুতুফপুয

জাচয

৬২৫

৩৮

কুতুফপুয

কুতুফপুয, রাভাাড়া

৬২৬

৩৯

কুতুফপুয

কুতুফপুয, যাভাযফাগ, কুতুফপুয, নাভাটি

৬২৭

৪০

পতুল্লা

দাা ইদ্রাকপুয উত্তয

জভাোঃ জযান উখ্রদ্দন, জজ এ এ

৬২৮

৪১

পতুল্লা

দাা ইদ্রাকপুয দখ্রিণ

জাখ্রদুর ক মৃধা,
ভাঠ কাযী

ল্লী ঞ্চ ব্াংক, নাযানগঞ্জ

৬২৯

৪২

পতুল্লা

রারপুয, ফাগজফণীদা

খ্রফজনাদ চন্দ্র ফভডন, এএ

জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
নাযাণগঞ্জ

01712-637982

৬৩০

৪৩

পতুল্লা

পতুল্লা

খ্রফখ্রফএ

01823-470763

৬৩১

৪৪

পতুল্লা

৬৩২

৪৫

পতুল্লা

৬৩৩

৪৬

পতুল্লা

৬৩৪

৪৭

পতুল্লা

াভীভা আক্তায, ভাঠ ংগঠক

জদরাড়া ীদনগয আদ ড নগয জদরাড়া জভাজডদা জফগভ, টি এ
উত্তয
(খ্রআযএর)
জভাোঃ যখ্রপকুর ইরাভ, এআই
জদরাড়া জদর াড়া দখ্রিণ অং
(অফোঃ)
জদরাড়া জগাখ্রফন্দপুয মুখ্রন্পফাগ জদৌরতপুয
এইচ এভ এ ভাজরক, ইউ এ এ
খ্রনখ্রন্তপুয
জদরাড়া োহ্মনগাঁ (মুখ্ররভ নগয)
আখ্রভয জাজন,
এনাজতনগয নাভাটি
আইখ্রটি জটকখ্রনখ্রান
াগরা খ্রিভ াড়া াগরা পূফ ডাড়া উত্তয
ভয যাান, সুাযবাইজায
অং (যসুরফাগ)
জনাফ ইোখ্রভ খ্রফন খখ্ররর,
াগরা পূফ ডাড়া দখ্রিণ অং
উ-কাযী কখ্রভউখ্রনটি
জভখ্রডজকর অখ্রপায
জভাোঃ ভজনাায জাজন,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
জভাোঃ আ: ভখ্রতন ভুইা
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
াযখ্রভন জাান,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
জভাোঃ আব্দুর আখ্রজজ খ্রভা,
জজ এ এ
াভা জপযজদৌ,
জর আউট খ্রডজাইনায

কল্যান কুভায ভন্ডর,
এ আই (অফোঃ)
জভাোঃ কত ভান,
পতুল্লা, স্তাপুয, জকাতাজরয ফাগ
এ এ খ্র খ্র 
জনাফ অখ্রদুজ্জাভান,
াজীগঞ্জ, খ্রখখ্রজযপুয, াজীগঞ্জ, কুতুফ আইর
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
জভাোঃ আোঃ ভান্নান াজটাাযী,
কাজভপুয
ইউ এ  (অফোঃ)
খানপুয াট

জভাোঃ খ্রপ উখ্রদ্দন কাউছায,
খ্রযফায খ্রযকল্পনা কাযী
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খ্রফখ্রফএ

01710-147740

খ্রফখ্রফএ

01710-147740

উজজরা ভাধ্যখ্রভক খ্রিা
অখ্রপ, দয নাযাণগঞ্জ
উজজরা খ্রনফ ডাী অখ্রপ,
দয নাযানগঞ্জ
একটি ফাড়ী একটি খাভায
প্রকল্প

০১৯১২-০৯৭৬৯১

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, নাযাণগঞ্জ দয

০১৭১৮-৪৩৫১১২

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
নাযানগঞ্জ দয

০১৯১৪-৭৬০৫৫৭

কৃখ্রল অখ্রপ, নাযাণগঞ্জ দয

০১৭১৫-৬৬৮৮১২

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
নাযানগঞ্জ দয
উজজরা খ্রযংখ্যান
অখ্রপ,নাযাণগঞ্জ দয
উজজরা খ্রযংখ্যান
অখ্রপ,নাযাণগঞ্জ দয
উজজরা খ্রযংখ্যান
অখ্রপ,নাযাণগঞ্জ দয

০১৭১৫-২৫৪৭৮২

০১৯১৩-৯৪০০৭১

০১৭৫৮-৩৯৬৪৫৫
01727-679548
01990-426685
01685-565071
০১৯২৫-৯৭১৮৯৯

কৃখ্রল অখ্রপ, নাযাণগঞ্জ দয

০১৭১৬-৮০৮৫৬৭

কৃখ্রল অখ্রপ, নাযাণগঞ্জ দয

০১৯৩৮-৮২১০৮২

খ্রফখ্রফএ
উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, নাযাণগঞ্জ দয

01813-350911
০১৮১৯-১১৬৩৯৬

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

৬৩৫

৪৮

পতুল্লা

ইদাইয াট

জভাোঃ আনছায আরী, খ্রযদডক

৬৩৬

৪৯

পতুল্লা

তল্লা াট ড

জনফ জফগভ, ভাঠ ংগঠক

৬৩৭

৫০

এনাজতনগয

অরীনগয, খ্রযয াড়া, পাখ্রজরপুয

৬৩৮

৫১

এনাজতনগয

ধভডগঞ্জ, খ্রিভ অং, আযাপাত নগয
নফীনগয

৬৩৯

৫২

এনাজতনগয

ধভডগঞ্জ, পূফ ড ধভডগঞ্জ, ভধ্য ধভডগঞ্জ

৬৪০

৫৩

এনাজতনগয

এনাজত নগয, ানগা, শ্রীধযদী,
ফাযইজবাগ. দখ্রিণ আজভত পুয, উত্তয
আজভত পুয

৬৪১

৫৪

এনাজতনগয

ভাদাইয, উত্তয অং, গাফতরী, খ্ররখানা

৬৪২

৫৫

এনাজতনগয

৬৪৩

৫৬

কাীপুয

৬৪৪

৫৭

কাীপুয

ফড় জদজবাগ, খ্রিভাং, ফাংরাফাজায

৬৪৫

৫৮

কাীপুয

ফড় জদজবাগ, খ্রিভ জদজবাগ অং

৬৪৬

৫৯

কাীপুয

ফড় জদজবাগ, জদজবাগ নগয, জবারাইর

৬৪৭

৬০

কাীপুয

৬৪৮

৬১

৬৪৯

ভাপৄজ উখ্রদ্দন, খ্রযফায
খ্রযকল্পনা খ্রযদডক
তুখ্রন আক্তায,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
জেরতা ভদ্দায,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

খ্রফ আয খ্রড খ্রফ, দয
নাযাণগঞ্জ
খ্রফ আয খ্রড খ্রফ, দয
নাযাণগঞ্জ
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
নাযানগঞ্জ দয
খ্রফ আয খ্রড খ্রফ, দয
নাযাণগঞ্জ

জভাফাইর নম্বয

০১৯১৭-২৩০১০১
০১৯৫৯-৯২৭১৪৯
০১৭১০-৫৫৭০১২
০১৯৪৭-৩৩৭৩৬৫

খ্রফআযখ্রডখ্রফ, দয নাযানগঞ্জ

০১৯৫৯-৯২৭১৫১

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, নাযাণগঞ্জ দয

০১৯১১-০৪৭২৩৬

কৃখ্রল অখ্রপ, নাযাণগঞ্জ দয

০১৭১২-৮৯৯৫৩৭

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
নাযানগঞ্জ দয
খ্রফ আয খ্রড খ্রফ, দয
জভাোঃ জতাপাজ্জর জাজন, খ্রযদডক
নাযাণগঞ্জ
আজফদা সুরতানা,
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
নাযানগঞ্জ দয
জভাোঃ আব্দুয যখ্রভ,
খ্রফ আয খ্রড খ্রফ, দয
খ্রফ আয খ্রড খ্রফ খ্রযদডক
নাযাণগঞ্জ
জনাফ জভাোঃ াাদুল্লা,
খ্রফ আয খ্রড খ্রফ, দয
খ্রফ আয খ্রড খ্রফ খ্রযদডক
নাযাণগঞ্জ

০১৯১৫-৫৩৫৩০৩

কাীপুয, উত্তয নখ্রভপুয, ভধ্য নখ্রভপুয,
দখ্রিণ নখ্রভপুয, শ্রীধযদী, চযকাীপুয,
জচৌধুযীগা

জভাোঃ আজনাায কাভার,
ভাঠ ংগঠক

খ্রফ আয খ্রড খ্রফ, দয
নাযাণগঞ্জ

০১৯৫৯-৯২৭১৪৮

কাীপুয

কাীপুয উত্তয

জভাোঃ জাখ্রকয জাজন,
উ-কাযী কখ্রভউখ্রনটি
জভখ্রডজকর অখ্রপায

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, নাযাণগঞ্জ দয

০১৭১৪-৮০৮৮৫১

৬২

কাীপুয

কাীপুয দখ্রিণ

জভাোঃ জখ্ররভ জাজন,
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদডক

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, নাযাণগঞ্জ দয

০১৮২৪-৫৫৩১১৭

৬৫০

৬৩

জগাগনগয

জগাগনগয

জখ্রভ উখ্রদ্দন, খ্রড ই 

উজজরা খ্রযংখ্যান
অখ্রপ, নাযাণগঞ্জ দয

৬৫১

৬৪

আরীযজটক

আরীযজটক

এ টি এভ াভসুর আরভ,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

কৃখ্রল অখ্রপ, নাযাণগঞ্জ দয

৬৫২

৬৫

ফক্তাফরী

চয ফক্তাফরী, নফীনগয, প্রতানগয,
জগাারনগয, ভধ্যনগয, আকফয নগয,
যাজনগয, যাজাপুয

জগারাভ জাজন, টিএ

থানা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
খ্রখ্রিযগঞ্জ

ফক্তাফরী

চয ফক্তাফরী, রিীনগয, যাভনগয,
কানাইনগয, গঙ্গানগয, যাধানগয, প্রন্ন
নগয, মুক্তায কান্দী, চয, প্রন্ন নগয,
গুচ্চগ্রাভ, ছখ্রভয নগয, চয গড়কুর, চয,
ইন্দ্রাখ্রদ

জখ জভাোঃ আজনাায জাজন, উকৃখ্রল অখ্রপ, নাযাণগঞ্জ দয
কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

৬৫৩

৬৬

ভাদাইয, দখ্রিণ ভাদাইয, ভাদাইয,
জগাদাযা ঘাট, জগাজয ফাগ
ঊত্তয জগাারফন্দ, দখ্রিণ জগাারফন্দ,
পযাখ্রজ কান্দী

ছখ্রফ যানী যকায,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
জনাফ জভাোঃ খ্রভজানুয যভান,
খ্রাফযিক
কাজী জানা জফগভ
ভাঠ ংগঠক

কভডযত খ্রফবাগ

০১৮১৭-৫৭৬২৯৯
০১৭১৬-৮১৩৯১৭

০১৭১৬-১৯৮৮২৭
০১৭৭৫-৫৭৪৪০১

01768-975683
০১৮১৪-৪১৭৭৭১
01911-963427

০১৭২০-১২৯৩৮৩

(২) উজজরা: ফন্দয - (জজান ংখ্যা-১৭)
৬৫৪

১

ভদনপুয

কাজী আপযাপ,
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায
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উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ

০১৭১৬-৫৮৮৮৬৬

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

৬৫৫

২

ধাভগড়

ভাইন উখ্রদ্দন, এপ.এ.আই

উজজরা প্রাণী পদ অখ্রপ,
ফন্দয, নাযাণগঞ্জ

০১৭১৬-৬৪২২২৯

৬৫৬

৩

মুছাপুয

জভাোঃ আব্দুয যউপ,
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ

০১৬২০-১৮২৮১৮

৬৫৭

৪

ফন্দয-১

কুখ্রাযা, রম্বাদযদী, কুরচখ্রযে, খ্রতনগা,
নফীগঞ্জ, জফজজযগা, খ্রফখ্রফজজাড়া,
খ্রভযকুখ্রন্ড, খ্রচনাযখ্রদ

জভাোঃ আভজাদ জাজন,
জেখ্রডট সুাযবাইজায

মৄফ উন্নন অখ্রপ

০১৭১২-০২৬০০৫

ফন্দয-২

ফন্দয, ফন্দয ফড় ফাড়ী, ফড় ফাড়ই খারী,
জছাট ফাড়ই খারী, গনাড়া, জগাখ্রফন্দপুয,
ইন্দাযদী, জজাায মাোফাড়ী, ভাাপুয,
খ্রভযকুখ্রন্ডয চয, দাীফদী, ীফকুন্ডী,
তজভাদযদী

পারুক আজভদ,
উ কাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ

০১৫৫৩-৭৪৮৫৯৮

আদভপুয, ফাখ্ররা, দোঃ চানপুয, দীঘরদী,
ভখ্রযউভ আক্তায,
াজীপুয, খ্রজধযা, ভাধফাা, ভাকপৄরদী,
উজজরা আনায খ্রব.খ্রড.খ্র
াফদী, উোঃ াফদী, কল্যাণদী, নানগয,
প্রখ্রখ্রিকা
নযদ্দী, জরাযদী, নাভচয

উজজরা আনায খ্রব.খ্রড.খ্র
কাম ডার

০১৭৩৫-০৪৪৩৩১

আরী াফদী, বুরুন্দী, ঘাড়জভাড়া, জগাকুর
জগাখ্রফন্দফাড়ী, াযদী, াজযাদী,
করাগাখ্রছা, ভদনগঞ্জ, জভানপুয, মনগা,
খ্রনং, াগড়দী, শুবকযদী, শুখ্রচাফন্দ,
তযতখ্রযা

জভাোঃ হুভায়ুন কখ্রফয,
ডাটা এখ্রন্ট্র অাজযটয

উজজরা ভাধ্যখ্রভক খ্রিা
অখ্রপ

০১৮২৫-৩০০৫১৯

উজজরা ভফা অখ্রপ,
ফন্দয, নাযানগঞ্জ

৬৫৮

৫

৬৫৯

৬ করাগাখ্রছা-১

৬৬০

৭

করাগাখ্রছা-২

৬৬১

৮

১৯ নং াড ড

ভাপরুজা আক্তায
উজজরা ভফা অখ্রপায

৬৬২

৯

২০ নং াড ড

জনার আজফদীন,
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ
উ-োঃ উখ্রিদ ংযিণ অখ্রপায

০১৫৫৩-৭৪৮৫৯

৬৬৩

১০

২১ নং াড ড

জভাোঃ ভামুন অয-যখ্রদ,
অখ্রপ কাযী

উজজরা খ্রনফ ডাচন অখ্রপ

০১৯২২-৯২৭৬৫৪

৬৬৪

১১

২২ নং াড ড

খ্ররখ্র যাণী ার,
অখ্রপ োঃ কাভ-কখ্রপোঃ মুদ্রাোঃ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ফন্দয, নাযাণগঞ্জ।

১৬৭৫১১৬৭৭১
০১৮৬০-৪৯১০৩৫

৬৬৫

১২

২২ নং াড ড

জভাোঃ াখ্রফবুয যভান,
জেখ্রডট সুাযবাইজায

মৄফ উন্নন অখ্রপ

০১৮১৬-৫৬৫০০০

৬৬৬

১৩

২৩ নং াড ড

জভাোঃ আবুর াজভ,
জুখ্রনয খ্রযংখ্যান কাযী

উজজরা খ্রযংখ্যান
কাম ডার, ফন্দয, নাযাণগঞ্জ।

৬৬৭

১৪

২৩ নং াড ড

৬৬৮

১৫

২৪ নং াড ড

৬৬৯

১৬

২৫, ২৬ নং াড ড

৬৭০

১৭

২৭ নং াড ড

খ্রজজতন্দ্র চন্দ্র সূেধয,
কাযী খ্রযদডক
জগৌতভ চন্দ্র দত্ত,
খ্রাফযিক কাভ জেখ্রডট
সুাযবাইজায

01814-097426

ভফা অখ্রপ

০১৮১৩-০৫০১৪৬

উজজরা ভখ্ররা খ্রফলক
অখ্রপ

০১৭১৫-০৪৪০৯৫

নাজমুর াান,
কাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ

০১৯৪০-৯৯২৬১৫

খ্রযারার দা,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ

০১৯২৫-৭৭১৭২০
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শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

(৩) উজজরা: জানাযগাঁ - (জজান ংখ্যা-২১)

৬৭১

১

জানাযগাঁ
জৌযবা (াড ড নং
০১-০৫)

কাখ্রনজ পাজতভা
োঃ উজজরা খ্রিা অখ্রপায

উজজরা প্রাথখ্রভক খ্রিা
অখ্রপ, জানাযগাঁ

৬৭২

২

জানাযগাঁ
জৌযবা (াড ড নং
০৬-০৯)

জনাফজভাোঃ াখ্রদকুয যভান,
এ.আই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জানাযগাঁ

৬৭৩

৩

মফজদ্দযয ফাজায

এ.এভ.াজাান, জজ.এ.এ

৬৭৪

৪

ফাযদী

৬৭৫

৫

জাভপুয

৬৭৬

৬

ঐ

৬৭৭

৭

কাঁচপুয

৬৭৮

৮

ঐ

৬৭৯

৯

ঐ

৬৮০

১০

ঐ

৬৮১

১১

ঐ

৬৮২

১২

জভাগড়াাড়া

৬৮৩

১৩

ঐ

৬৮৪

১৪

জনাাগাঁ

৬৮৫

১৫

খ্রজযাজপুয

৬৮৬

১৬

ঐ

৬৮৭

১৭

াদীপুয

৬৮৮

১৮

ঐ

৬৮৯

১৯

ম্ভুপুযা

৬৯০

২০

নভাখ্রন্দ

৬৯১

২১

নভাখ্রন্দ

জভাোঃ খারুর আরভ,
উজজরা জটকজনখ্রান
জভাোঃ া আরভ,
জেখ্রডট সুাযবাইজায
জভাোঃ কাভার জাজন,
জেখ্রডট সুাযবাইজায
জভাোঃ ইোীভ,
উ কাযী কৃখ্রল অখ্রপায
যাখ্রদুর ভাসুদ
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদডক
নূরুন্নাায ােী,
ইউখ্রনন জডজবরজভন্ট অখ্রপায
জনাফ ইভযান আজভদ
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদডক
জভাোঃ আবুর াজভ,
খ্রপল্ড সুাযবাইজায
জতাপাজর আজভদ
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
ভাবুবুয যভান ভূঞা,
খ্রাফযিক
জভাোঃ াাজাান জভাল্লা,
উ কাযী কৃখ্রল অখ্রপায
খ্রভজডা ভাবুবুয যভান,
উ কাযী কৃখ্রল অখ্রপায
জনাফ জভাোঃ জাাঙ্গীয জাজন
উ-োঃ কৃখ্রল অখ্রপায
জভাোঃ নজরুর ইরাভ,
উ-োঃ কৃখ্রল অখ্রপায
জভাোঃ জখ্ররভ আরাউখ্রদ্দন,
উ-োঃ কৃখ্রল অখ্রপায
অখ্রজত কুভায জচৌধুযী,
উ কাযী কৃখ্রল অখ্রপায
জভাোঃ আবু নাজয,
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায
াখ্রফবুয যভান,
উ কাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জানাযগাঁ
উজজরা খ্রনফ ডাী অখ্রপাজযয
কাম ডার

০১৭১৫-৮৮৭৫৪১

01912-371951
01917-005739
০১৯৭৭-১৪৭৪১৭

উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ

০১৮১৬-৮১৪৭৯০

উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ

০১৮১৬-৮১৪৭৯০

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ

০১৮১৮-৩৯০৬২৪

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ

০১৮৭৯-৯০৩৫৯৪

উজজরা ল্লী উন্নন অখ্রপ

০১৬২০-৭৯২৯৯৭

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ

০১৭০৭-৮০২২৬৮

উজজরা ভাজ জফা অখ্রপ

০১৮১৯-১১৩০৮৮

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ

০১৬৭৮-৬৯১০৩১

উজজরা ভাধ্যখ্রভক খ্রিা
অখ্রপ

০১৯১২-৫৯৪৮৩৫

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ

০১৯৩৯-০৪০৯৭১

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ

০১৯৩৮-৮২১৪৬৫

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ

০১৯৫১-৭৯৪৪২৩

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ

০১৮১৪-৮০২৯৭১

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ

০১৭১২-৭৭৪১৭৬

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ

০১৮১৮-০৬৩৭৬১,
০১৯৩৮-৮২১৪৭০

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ

০১৮৩২-৫৯৫৯৮২

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ

০১৮২৭-৯৮৩৪৩৮,
০১৯১২-৭৩৪১২৯

(৪) উজজরা: রূগঞ্জ - (জজান ংখ্যা-২৭)
৬৯২

১

মুড়াাড়া ইউখ্রনন

োহ্মনগাঁ, জছাট কন ডজগা াযাইন,
খ্রভযকুটিজছ, খ্রভযকুটি, নাযখ্রংগর

জনাফ জভাোঃ আজনাায জাজন,
জজএএ
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ইউ এ  অখ্রপ রূগঞ্জ,
নাযাণগঞ্জ

01818-730281

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

জনাফ জভাোঃ জাাইন আেদ
অখ্রপ কাযী

উজজরা ভখ্ররা খ্রফলক
কভডকতডায কাম ডার রূগঞ্জ,
নাযাণগঞ্জ

০১৫৫০-৩০০১১০

কাঞ্চন জৌযবা
ডাড নং ০১,
০২, ০৩, ০৬

জভাোঃ আরতাপ জাজন,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপজয
কাম ডার রূগঞ্জ, নাযাণগঞ্জ

০১৮৩৫-১৮৪৫৫৪

কাঞ্চন জৌযবা
ডাড নং ০৪,
০৫, ০৮

ইউ এ  অখ্রপ রূগঞ্জ,
নাযাণগঞ্জ (ংমৄখ্রক্তজত এপএ
জনাফ জভাোঃ ইাখ্রছন খ্রভা, এআই
এন্ড এভআইএ, খ্রফখ্রফএ,
ঢাকা)

০১৯১৭১৩০৩৩৫
০১৮১৩০২৭২৮৬

জভাোঃ ইভাইর খ্রভা,
কাযী কয খ্রনধ ডাযক

কাঞ্চন জৌযবা

০১৭২৭২৬০৪৬৫

জভাোঃ ইখ্ররাছ খ্রভা,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপজয
কাম ডার রূগঞ্জ, নাযাণগঞ্জ

০১৮১৫-০৯০৪০৫

জভাোঃ জদজরাায জাজন,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপাজযয
কাম ডার, নাযানগঞ্জ

০১৭১৭০৬১২০৯

জভাোঃ ভাপৄজুর ক খান,
উ-প্রকল্প কভডকতডা

জীফ, খ্রফ আয খ্রড খ্রফ রূগঞ্জ,
নাযাণগঞ্জ

০১৯৩১-৯৯৮৪৫৫

তাযাফ জৌযবা
ডাড নং ০৬

জভাোঃ জাাঙ্গীয জাজন,
খ্রাফযিক

উজজরা ভাধ্যখ্রভক খ্রিা
অখ্রপ, রূগঞ্জ, নাযাণগঞ্জ

০১৭১৭-০১৭৪৮৬

১০

তাযাফ জৌযবা
ডাড নং ০৭

জভাোঃ খ্রভজানুয যভান, এ,আই

চাটজভায,াফনা

৭০২

১১

তাযাফ জৌযবা
ডাড নং ০৮

জভাোঃ জখ্ররভ খ্রভা,
জেখ্রডট সুাযবাইজায

উজজরা ভখ্ররা খ্রফলক
কভডকতডায কাম ডার রূগঞ্জ,
নাযাণগঞ্জ

০১৭১৩-৮০৭১৩৭

৭০৩

১২

তাযাফ জৌযবা
ডাড নং ০৯

খ্রদঘী ফযাফ (াট ড)

জভাোঃ আখতারুজ্জাভান গাজী,
জেখ্রডট সুাযবাইজায

উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপজয
কাম ডার রূগঞ্জ, নাযাণগঞ্জ

০১৭২০-৪৬৯৭৮৬

৭০৪

১৩

তাযাফ জৌযবা
ডাড নং ০৯

মাোমুড়া, টাটখ্রক

সুরতান ভামুদ,
জেখ্রডট সুাযবাইজায

উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপজয
কাম ডার রূগঞ্জ, নাযাণগঞ্জ

০১৮৬৯-৮০৯২২৭

১৪

মখায, কখ্ররঙ্গা, চযাড়া, আগরা,
দাউদপুয, কাভারকাঠি, জটংড়া, পুটিনা,
দাউদপুয ইউখ্রনন দুাযা, জযাখ্ররা, জফরদী, ফাগরা, ফংখ্রদা,
কাখ্রকখ্রনফাগ, রিযাভজনাযপুয, ফড়
আভখ্রদা

জনাফ জভাোঃ াখ্রপজুয যভান, খ্রড
ই

ইউ এ  অখ্রপ রূগঞ্জ,
নাযাণগঞ্জ

01926-910462

৭০৬

১৫

ঐ

ভাদুফপুয, ানকুয, ফাইরখ্রদা, খ্রতন
জরা, জটক দাজযখ্রদা, খ্রতযভাযা,
নফগ্রাভ, কারখ্রন, জনাাগা, ফীয াটাফ,
জদফগ্রাভ, খ্রমুরতরা, কুখ্ররাখ্রদ, খ্রযনার,
কাভতা, যগুযাভপুয, রিযা খ্রমুখ্ররা

জনাফ আজনাায জাজন,
খ্রপল্ড সুাযবাইজায

একটি ফাখ্রড় একটি খাভায
প্রকল্প, নাযানগঞ্জ

০১৭৪২-৯৯৭২১০
০১৯৯০-৫২৭২৭৩

৭০৭

১৬

জবারাফ ইউখ্রনন

জনাফ জভাোঃ ভখ্রন খ্রভা
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
রূগঞ্জ, নাযানগঞ্জ

০১৭১৫-০৪৯০৯৮

৭০৮

১৭

ঐ

ারভা সুরতানা,
খ্রপল্ড এখ্রস্টযান্ট

খ্রফ আয খ্রড খ্রফ কাম ডার
রূগঞ্জ, নাযাণগঞ্জ

০১৯৩৭-০২৯৫৯৮

৬৯৩

২

ঐ

৬৯৪

৩

৬৯৫

৪

৬৯৬

৫

৬৯৭

৬

৬৯৮

৭

৬৯৯

৮

৭০০

৯

৭০১

৭০৫

ফাখ্রনাখ্রদ, ভঙ্গরখাখ্রর, জছাট ফাখ্রনাখ্রদ,
মুড়াাড়া, জাড়াফ, রিযা মাোফাখ্রড়

কাঞ্চন জৌযবা
ডাড নং ০৬,
০৭, ০৯
তাযাফ জৌযবা
ডাড নং ০১
এফং ০৩
তাযাফ জৌযবা
ডাড নং ০২
এফং ০৪
তাযাফ জৌযবা
ডাড নং ০৫

কড়াটিা, আঙ্গায জজাড়া, গুতুখ্ররা,
াইকা
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শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

োহ্মনখাখ্রর, সুরখ্রনা, াড়ায ফাখ্রড়,
ভাইজগাঁ, ড়খ্র, গুখ্রতাফ, জভাগরান,
খ্রতরগঞ্জ, জবারানাথপুয, ইউসুপগঞ্জ,
জটকজনাাদ্দা

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

জনাফ জভাোঃ তখ্রযকুর ইরাভ,
াঁট-মুদ্রািখ্রযক কাভ খ্র

উজজরা খ্রযলদ, রূগঞ্জ,
নাযানগঞ্জ

০১৯১৮-২০৯৬১২

জভাোঃ আরাদ জাজন,
ভাঠ ংগঠক

উোঃ খ্রযোঃ খ্রযোঃ কাম ডার,
রূগঞ্জ, নাযাণগঞ্জ

০১৭৩৫-৯৪২৯৭৭

জভাোঃ আখ্রযপৄর ইরাভ,
কাযী খ্রাফ কভডকতডা
আযাপ খ্রখ্রদ্দকী,
াকড এখ্রস্টযান্ট

খ্রখ্রডখ্রফএপ, রূগঞ্জ,
নাযানগঞ্জ
খ্র আই  অখ্রপ, রূগঞ্জ,
নাযাণগঞ্জ

পূফ ডগাঁ

াভসুন্নাায,
জেখ্রডট সুাযবাইজায

উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপজয
কাম ডার রূগঞ্জ, নাযাণগঞ্জ

০১৯১৪-৭৯৪২৪৪

ভুরতা ইউখ্রনন

আতরাপুয, খ্রভঠায, ভাছুভাফাদ, জফযক
খ্রদঘীযাড়, াড়াগাঁ

জাজদ জাজন, জটকখ্রনখ্রান

উজজরা খ্রনফ ডাী অখ্রপাজযয
কাম ডার, রূগঞ্জ, নাযানগঞ্জ

০১৯২৫৬৫৩০১১

২৪

ঐ

বাজরা, ভুরতা

৭১৬

২৫

জগারাকান্দাইর

জকযাফ, আভরাফ, জানাফ, আধুখ্রযা,
ভানা

জভাস্তপা আবু াখ্রনপ,
ভাঠ ংগঠক
আরভগীয জাজন,
কাযী খ্রযদডক

জী, খ্রফ আয খ্রড খ্রফ রূগঞ্জ,
নাযানগঞ্জ
ভফা অখ্রপ, রূগঞ্জ,
নাযানগঞ্জ

৭১৭

২৬

ঐ

াঁঘাট, দখ্রড়কাখ্রন্দ, জছাটদখ্রড়কাখ্রন্দ, দজত্তয এভ.এ. ফাজতন,
কাখ্রন্দ, দখ্রড়কাখ্রন্দ চক, গাফতরী াট
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপাজযয
কাম ডার, নাযানগঞ্জ

০১৭১২১৫১৭২৩

৭১৮

২৭

ঐ

জগারাকান্দাইর

খ্রফ আয খ্রড খ্রফ কাম ডার,
রূগঞ্জ, নাযাণগঞ্জ

০১৮১৯৮০৮৭৪০

৭১৯

১

আড়াইাজায
াড ড ১-৯

আড়াইাজায জৌযবা,
আড়াইাজায, নাযানগঞ্জ

০১৯৪২-৭৯৬৬০১
০১৭৬৬-০৩৩৩২২

৭২০

২

খ্রফনন্দী

৭২১

৩

খ্রফনন্দী

৭২২

৪

োহ্মনদী

৭০৯

১৮

রূগঞ্জ ইউখ্রনন

৭১০

১৯

ঐ

৭১১

২০

কাজতাড়া
ইউখ্রনন

৭১২

২১

ঐ

৭১৩

২২

ঐ

৭১৪

২৩

৭১৫

জভাোঃ াভসুর ক, ভাঠ ংগঠক

(৫) উজজরা: আড়াইাজায - (জজান ংখ্যা-১৭)
তাখ্ররভা আক্তায
খ্রচফ
খ্রফনন্দী, গাজীপুয, কড়ইতরা, দখ্রয
জনাফ আফদুর ভাজরক,
খ্রফনন্দী
জজএএ (অফোঃ)
মচতনকান্দা, দাকান্দা, জটটিা, উমেকাখ্রন্দ, জনাফ আজনাায জাজন, খ্রযফায
ম্ভুপুযা, ভাখ্রনকপুয
খ্রযকল্পনা ইন্পিাক্টয

খ্রফখ্রফএ

০১৭১৬-৫০৬৭৫৫
০১৭১৫-৩৮১২৩০

০১৯৩১৯৯৮৪৬২
০১৮১৮৮৪৪৫৬৬

01720-121256

খ্রযফায খ্রযকল্পনা অখ্রপ
আড়াইাজায, নাযানগঞ্জ

০১৯১২-৭০২৩৫৭

উজান জগাখ্রফন্দী, খ্রফনাইচয, ফড় ভজনাযদী,
কাজী ভামুন াজজদ,
জছাট ভজনাযদী, ঋজলয চয, বটিজগাখ্রফন্দী,
খ্রযফায খ্রযকল্পনা ইন্পিাক্টয
ফাখ্ররাাড়া, রস্কযদী, খ্রদঘরদী

খ্রযফায খ্রযকল্পনা অখ্রপ
আড়াইাজায, নাযানগঞ্জ

০১৯১৮৭১৪১১০

পাজতভা ক
জিে কাযী

খ্রখ্রনয উজজরা ভৎস্য
কভডকতডায কাম ডার,
আড়াইাজায, নাযানগঞ্জ

০১৬৭০-৯৪২০৭৯

জভাোঃ আবুজাপয জভাল্লা, খ্রডই

আড়াইাজায নাযাণগঞ্জ

01675-018775

জনাফ জভাােদ ীদুল্লা,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
জনাফ যখ্রযউর ইরাভ,
োঃ খ্রাফ যিক
জনাফ জভাোঃ ছাজদকুয যভান,
কযাখ্রায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
আড়াইাজায, নাযানগঞ্জ
উজজরা প্রজকৌর অখ্রপ,
আড়াইাজায, নাযানগঞ্জ
উজজরা প্রজকৌর অখ্রপ,
আড়াইাজায, নাযানগঞ্জ

৭২৩

৫

োহ্মনদী

ভারুাখ্রদ, মাোফাড়ী (মফরাযকান্দী),
জরঙ্গুযদী, প্রবাকযদী, নখ্রযংদী, খ্ররভান্দী
াড়া, কৃভাযফাগ, সুযাখ্রন্দ, াজাযখ্রদা,
ইদফাযদী, পাউা, ভাকাখ্রদ োক্ষ্মন্দী
জনাাদ্দা

৭২৪

৬

দুপ্তাযা

াচগাঁ, খ্রতনগাঁ, তযফান্দী, ফাজখ্রফ

৭২৫

৭

দুপ্তাযা

ফাখ্রি্টি, াল্লা, দুপ্তাযা

৭২৬

৮

পজতপুয

৭২৭

৯

াইজাদী
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০১৭১৬৮৮৫১২৮
০১৭১২৭৯৭৩৭৯
০১৭১৮৯০৪৩৯১

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

কারাাাখ্রড়া োঃ প্রাোঃ
খ্রফদ্যার, আড়াইাজায,
নাযানগঞ্জ

জভাফাইর নম্বয

৭২৮

১০

কারাাাখ্রড়া

জনাফ জভাোঃ মুখ্রজবুয যভান
োঃ খ্রিক

৭২৯

১১

খাগকান্দা

জনাফ ভকসুদ কাজী,
খ্রযফায খ্রযকল্পনা ইন্পিাক্টয

৭৩০

১২

ভামুদপুয

জক.এভ ভাবুফ যভান
উ-কাযী প্রজকৌরী

৭৩১

১৩

জগাারদী জৌযোঃ
াড ড ১-৩, ৬, ৭

জভাল্লাযচয, নগযজদৌকান্দী, াঠাজনযকান্দী,
উোঃ করাগাখ্রছা, যতনফযদী জারাকান্দী,
রিীফযদী

জনাফ আফদুল্লা জভাল্লা,
খ্রযফায খ্রযফল্পনা ইন্পিাক্টয

খ্রযফায খ্রযকল্পনা অখ্রপ
আড়াইাজায, নাযানগঞ্জ

০১৭২৫২১৫৪৫৪

৭৩২

১৪

জগাারদী জৌযোঃ
াড ড ৪, ৫, ৬,
৮, ৯

যাভচন্দ্রদী, ফড় তযদী, দাইযাখ্রদয চয,
জগাারদী, জঢৌকখ্রদ, দাখ্রদ

জনাফ ভাবুবুর আরভ,
োঃ প্রোঃ খ্রিক

াঁচগা ফহুমুখী উচ্চ খ্রফদ্যাোঃ
আড়াইাজায, নাযানগঞ্জ

০১৭১৮৪২৮৮১৫

৭৩৩

১৫

াতগ্রাভ

ফড় জনাাগাঁ (পুখ্রযন্দা গ্রাভ ফাজদ), াচরুখী

জনাফ খ্রযন কয,
খ্রযফায খ্রযকল্পনা ইন্পিাক্টয

খ্রযফায খ্রযকল্পনা অখ্রপ
আড়াইাজায, নাযানগঞ্জ

০১৭১৮১৯৩৭২৮

৭৩৪

১৬

াতগ্রাভ

চাইযগাঁ, দখ্রিণ রুাড়া, জদাখ্রফ,
যসুযপুয, াতগ্রাভ, উনাভ, পুখ্রযন্দা গ্রাভ
(ফড় জনাাগাঁ জভৌজা)

জনাফ জভাোঃ াখ্রনপ,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
আড়াইাজায, নাযানগঞ্জ

০১৮৫৮৮১৮৪৪৯

৭৩৫

১৭

উখ্রচৎপুযা

জনাফ আখ্রনসুয যভান তন্, উ- উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
আড়াইাজায, নাযানগঞ্জ

০১৭৭১-৯৬০৮৫৪

খ্রযফায খ্রযকল্পনা অখ্রপ
আড়াইাজায, নাযানগঞ্জ
উজজরা প্রকল্প ফাস্তফান
কভডকতডায কাম ডায,
আড়াইাজায, নাযানগঞ্জ

০১৮৪০৫৪৪০৬২
০১৮১৮৪১১২১০
০১৭১৪-১৬৯৯১১

৪. জজরাোঃ মুখ্রন্পগঞ্জ (জভাট ৬টি উজজরা)
(১) উজজরা: গজাখ্রযা - (জজান ংখ্যা-০৮)
৭৩৬

১

ফামৈাকান্দী

জভাোঃ ভখ্রনয জাজন,
খ্রপল্ড সুাযবাইজায

ভাজজফা অখ্রধদপ্তয,
গজাখ্রযা

০১৮১৯৮৭১৬২২

৭৩৭

২

ফাউখ্রা

জনাফ খ্রনখ্রখর চন্দ্র জদফনাথ,
োঃ স্বাস্থ্য খ্রযদডক

উজজরা স্বাস্থ্য কভজপ্লক্স,
গজাখ্রযা

০১৮১৬-৫৭২৫০৭

৭৩৮

৩

বজফয চয

মফ উন্নন অখ্রধদপ্তয, গজাখ্রযা

০১৮১৭ ৫৩৮ ৮০৪

৭৩৯

৪

গজাখ্রযা

৭৪০

৫

গুাগাখ্রছা

৭৪১

৬

জাজন্দী

৭৪২

৭

ইভাভপুয

জভাোঃ আফদু াভাদ আজাদ
এ আই

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
গজাখ্রযা

০১৮১৩ ৫০৭ ৭৯৪

৭৪৩

৮

জটংগাযচয

জভাোঃ দুরার জাজন খ্রখ্রদ্দখ্রক
জজএএ

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
গজাখ্রযা

০১৮৩২ ২৯৬ ৪৪৪

উজজরা খ্রযংখ্যান
কাম ডার, টংগীফাড়ী

০১৯১৪ ৮৮২ ৮৩৩

জনাফ জভাোঃ আব্বা উখ্রদ্দন
জজএএ
জনাফ ফরযাভ চন্দ্র দা
উ. . কৃখ্রল কভডকতডা
জনাফ জভাোঃ খ্রভজানুয যভান,
খ্রডই
জনাফ ারুন অয যখ্রদ
উ. . কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
গজাখ্রযা
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
গজাখ্রযা
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
গজাখ্রযা

০১৭৬০৫৬১৯০০
০১৬৮৪ ৪৭৬ ৫২৮
০১৯১৩৬৭৬৩০৩০

(২) উজজরা: টঙ্গীফাড়ী - (জজান ংখ্যা-১০)
৭৪৪

১

আফদুল্লাপুয

জভাোঃ ভাপৄজুয যভান, জজএএ

৭৪৫

২

আখ্রড়র 
ফাখ্ররগাঁ

৭৪৬

৩

আউটাী

জনাফ জভাোঃ পারুক আজেদ,
ড
কখ্রভউখ্রনটি অগানাইজায
জনাফ কত গখ্রণ
উ-প্রকল্প অখ্রপায

42 of 176

এরখ্রজইখ্রড অখ্রপ, টংগীফাড়ী

০১৮১৯১৯২০৭৪

উজজরা ল্ল উন্নন অখ্রপ,
টঙ্গীফাড়ী

০১৭১২-৭৭৪৬৯৪

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

জনাফ জভাোঃ মেৎপয যভান,
উজজরা আনায খ্রবখ্রডখ্র
অখ্রপায (বাযপ্রাপ্ত)
জনাফ জভাোঃ খ্রফদারুর ইরাভ, কাম ড
কাযী
জনাফ জভাোঃ ভাাবুয যভান, ভাঠ
ংগঠন
ান ইভখ্রতাজ,
উ-োঃ কৃখ্রল অখ্রপায

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

উজজরা আনায খ্রব.খ্রড.খ্র
কাম ডার, টংগীফাড়ী

০১৭১৮-২৯২৫৪২

এরখ্রজইখ্রড অখ্রপ, টংগীফাড়ী

০১৯১৩৫১৫৬৩৩

ল্লী উন্নন অখ্রপ, টংগীফাড়ী

০১৯৩১৯৯৮৩৩০

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
টংগীফাড়ী

০১৬৮৬-২৮০০৫৬

জনাফ জভাোঃ খ্রযাজুর ইরাভ,
এআই (অফোঃ)

উজজরা খ্রযংখ্যান
কাম ডার, টংগীফাড়ী

০১৬৭০ ৪০০৭২৮

কাঠাখ্রদা
খ্রমুখ্ররা 
াঁচগাঁ

জনাফ নুরুজ্জাভান,
উ. . কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
টংগীফাড়ী

০১৭২৪৭১৫৯০৮

জানাযং টংগীফাড়ী

জনাফ জভাোঃ াইপৄর ইরাভ,
জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান
কাম ডার, টংগীফাড়ী

০১৯১৩ ৮৬৯০১৭

মৄফ উন্নন অখ্রধদপ্তয

০১৯৯২-৯৫৮৮৬৬

৭৪৭

৪

জফতকা

৭৪৮

৫

ধীপুয

৭৪৯

৬

খ্রদখ্রঘয াড়া 
াাইর ফানাখ্রয

৭৫০

৭

মরং

৭৫১

৮

কাভাযখাড়া

৭৫২

৯

৭৫৩

১০

(৩) উজজরা: জরৌজং - (জজান ংখ্যা-০৮)
৭৫৪

১

জরৌজং 
জতউটিা

জনাফ জভাোঃ জখ্ররভ ভূইাঁ
অখ্রপ োঃ কাভ কখ্রপোঃ অাোঃ

৭৫৫

২

কুভায জবাগ 
রখ্রদা

৭৫৬

৩

কনকায

৭৫৭

৪

জফৌরতরী 
জভদনীভন্ডর

৭৫৮

৫

জফজগাঁ

৭৫৯

৬

খ্রখখ্রদযাড়

আোঃ যখ্রভ,
উোঃ োঃ কৃখ্রল অখ্রপায
জভাোঃ পারুক খ্রাযউখ্রদ্দন,
উোঃ োঃ কৃখ্রল অখ্রপায
জনাফ জভাোঃ নজমুর জাজন
উ-প্রকল্প কভডকতডা
জনাফ জভাোঃ তাজুর ইরাভ,
উোঃ োঃ কৃখ্রল অখ্রপায
জনাফ জখ াদী, জুখ্রনয
খ্রাফযিণ কভডকতডা

৭৬০

৭

গাঁখ্রদা

এ. এভ. পজজর যাব্বী, খ্রডই

৭৬১

৮

করভা

জনাফ জখ আেদ, এ আই

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
জরৌজং
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
জরৌজং
ল্লী খ্রফদুযতান প্রকল্প,
খ্রফআযখ্রডখ্রফ
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
জরৌজং
খ্রফআযখ্রডখ্রফ, জরৌজং
উজজরা পুযংখ্যান
কাম ডার, জরৌজং
উজজরা খ্রযংখ্যান
কাম ডার, জরৌজং

০১৯৩৩৩৫০৪০৯
০১৯৩৮৮২২২৪৭
০১৯৩১-৯৯৮৮২৯
০১৯১১৪৬১২৫৮
০১৯৯১-১৩২৯৫৬
০১৯২১ ৮৯১ ৪৫৫
০১৯১৭০১৫০৭৬

(৪) উজজরা: শ্রীনগয - (জজান ংখ্যা-১২)
৭৬২

১

শ্রীনগয

জভাোঃ ইউসুপ আরী,
অখ্রপ োঃ কাভ কখ্রপোঃ অোঃ

উজজরা মফ উন্নন অখ্রপ,
শ্রীনগয

০১৭১৭০৪৭৮১৯

৭৬৩

২

জলারঘয

জভাোঃ যখ্রপকুর ইরাভ,
স্বাস্থ্য কাযী

উজজরা স্বাস্থ্য কভজপ্লক্স,
শ্রীনগয

০১৯১১৮৮৪৬৬৩

৭৬৪

৩

শ্যাভখ্রখ্রি

৭৬৫

৪

যাঢ়ীখার

এ জক পজমের ক খ্রকদায,
খ্রডই/খ্র

উজজরা খ্রযংখ্যান
কাম ডার, শ্রীনগয

০১৭১৭ ০৩৮৭৪৬

৭৬৬

৫

জকারাাড়া 
তন্তয

জনাফ আব্দুর কখ্রযভ,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, শ্রীনগয

০১৭১৪৫৫৬১৯৮

খ্রনখ্রখর চন্দ্র চেফতী,
উ-োঃ উখ্রিদংযিন কভডকতডা
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উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, শ্রীনগয

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

৭৬৭

৬

াটাজবাগ

পজজ আজভদ, জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান
কাম ডার, শ্রীনগয

০১৭২০ ৯৬৬৫৯৩

৭৬৮

৭

কুকুটিা

জনাফ সুভন যকায,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, শ্রীনগয

০১৮২৬৬৬০৩০৩

৭৬৯

৮

আটাড়া 
ফীযতাযা

জনাফ জাখ্রকয জাজন,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, শ্রীনগয

০১৯১৯২৪৭৬১০

৭৭০

৯

ফাঘড়া

জনাফ জভাোঃ জখাযজদ আরভ
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, শ্রীনগয

০১৭৬৮-৭৭৪৬৩৩

৭৭১

১০

াাড়া

জনাফ জগাার চন্দ্র ার,
জুখ্রনয অখ্রপায (খ্রাফ)

খ্রফআযখ্রডখ্রফ, শ্রীনগয

০১৮৩২৬৮৪৯৪৯

৭৭২

১১

ফাকড়খারী

জনাফ নাঈভ খান, খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান
কাম ডার, শ্রীনগয

০১৯৫৬২০৩০৬৫

৭৭৩

১২

বাগ্যকুর

জনাফ জভাোঃ মকত ভান,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, শ্রীনগয

০১৭১৮০৯৪৬৪৮

(৫) উজজরা: মুখ্রন্পগঞ্জ দয - (জজান ংখ্যা-১৬)
৭৭৪

১

ফাংরা ফাজায
ভাজড ীরই

জভাোঃ আখ্রতকুয ইরাভ,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, দয,
মুখ্রন্পগঞ্জ

০১৯১৩৯৫৬৮৬৫

৭৭৫

২

চযজকায

জভাোঃ দ্বীন আেদ াজটাাযী, উ- উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, দয,
োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
মুখ্রন্পগঞ্জ

০১৯২১৩৬৬১১৫

৭৭৬

৩

মুন্পীগঞ্জ জৌযবা
১,২,৪

জনাফ জখ্ররুর ইরাভ, এএ

জজরা খ্রযংখ্যান কাম ডার
মুন্পীগঞ্জ

০১৭৩৯ ৫১১৫৯৪

৭৭৭

৪

মুন্পীগঞ্জ জৌযবা
৩,৭,৮

জভাোঃ আোঃ ছাজরক খ্রভা, জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
মুন্পীগঞ্জ দয

০১৭৩৬ ৭৬৬৭৫৮

৭৭৮

৫

মুন্পীগঞ্জ জৌযবা
৫,৬,৯

জনাফ াদ্দাভ জাজন, খ্রডই

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, মুন্পীগঞ্জ দয

০১৭৫৮ ৭৩০৪৪৬

৭৭৯

৬

আধাযা

জনাফ জভাোঃ ভামুন খ্রভা যদায
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদডক

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, আধাযা ইউখ্রনন

০১৯২৪০১৯৩৯৩

৭৮০

৭

যাভার ১

জনাফ জভাোঃ আব্দুর াই, ইউখ্রডএ

জজরা খ্রযংখ্যান কাম ডার
মুন্পীগঞ্জ

০১৭২৬ ৯১৫১৬১

৭৮১

৮

ফজ্রজমাখ্রগনী

জনাফ আকতায জাজন,
জজএএ (খ্রআযএর)

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
মুন্পীগঞ্জ দয

০১৮১৪-৭৮৭৬০৪

৭৮২

৯

ভাকারী

জনাফ জভাোঃ জভাতাজরফ জখ
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদডক

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, ভাকারী ইউখ্রনন

০১৭৭২০৯৭৪৩৩

৭৮৩

১০

জভাল্লাকান্দী

জনাফ াীন আরভ,
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদডক

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, মুন্পীগঞ্জ দয

০১৯১৫-৮০০৫২৭

৭৮৪

১১

ঞ্চায ১

জনাফ জভাোঃ াপাজুখ্রদ্দন জভাল্লা,
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদডক

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, ঞ্চায

০১৯১৬৯৮৫৮৬৮

সুজানগয, ফল্লার ফাড়ী, জগাযীন্দপুয,
কারীন্দী াড়া, যাভার, খানকা,
সুখফাপুয

ঞ্চায জভৌজা
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ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

৭৮৫

১২

ঞ্চায ২

খ্রফজনাদপুয  খ্রভজযযযাই

জনাফ িয ফভডন,
অখ্রপ োঃ কাভ কখ্রপোঃ অাোঃ
(অফোঃ)

উ. ভৎস্য অখ্রপ, মুন্পীগঞ্জ
দয

০১৭৬৬১৪৭৯৫০

৭৮৬

১৩

ঞ্চায ৩

খ্রপখ্রযঙ্গী ফাজায, চপাতরী, খ্রিভ
মুক্তাযপুয

জভাোঃ জাখ্রকয জাজন, উ-োঃ
কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, দয,
মুখ্রন্পগঞ্জ

০১৯১৩৪৫৬১৯৭

১৪

াড ড ১- (দখ্রিণ যাভ জগাারপুয,
দযগাফাড়ী, জগাারঘুন্নী)
াড ড- ২ (জগাারনগয, কাখ্ররন্দী াড়া,
খ্রভযকাখ্রদভ
খ্রভযাাড়া, যাভনগয,)
জৌযবা ১,২,৩,৪ াড ড-৩ (নূযপুয, উত্তয যাভ জগাারপুয)
াড ড-৪ (জগাখ্রফন্দপুয, জগাাড়া,
নগযকফা খ্রন্দুাড়া, সুেধয াড়া,
টাঙ্গায)

জনাফ জভাোঃ খ্রগা উখ্রদ্দন,
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদডক

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
খ্রযকাফী ফাজায

০১৯২৮৪০২৭৮২

৭৮৮

১৫

খ্রভযকাখ্রদভ
জৌযবা
৫,৬,৭,৮,৯

াড ড-৫ (খ্রিভাড়া, পূফ ডাড়া)
াড ড-৬ (কভরাঘাট, নাইখ্রদখ্রঘয াথায)
াড ড-৭ (ভুফনঘযা, চন্দনতরা, খ্রজযানন্দ
িী, কাগজী াড়া)
াড ড-৮ (এনাজতনগয, কাতরাাড়া,
কুটিাড়া, খ্রভযকাখ্রদভ, মুযভা)
াড ড-৯ (খ্রকল্লাাড়া, নগয কফা, সুধায
চয, খ্রতরাযখ্রদক)

৭৮৯

১৬

যাভার ২

াখায ফাজায, কাজী কফা, ানাভ, জজাযা
জভাোঃ কাভরুর ইরাভ, খ্রডই/খ্র
জদউর

৭৮৭

জনাফ জভাোঃ যখ্রপকুর ইরাভ, উ- উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, দয,
োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
মুখ্রন্পগঞ্জ

০১৯১৩০০১৫৯৬

জজরা খ্রযংখ্যান কাম ডার
মুন্পীগঞ্জ

০১৭৬৪ ৮৫৮০৮০

(৬) উজজরা: খ্রযাজখ্রদখান - (জজান ংখ্যা-১৩)
৭৯০

১

খ্রচেজকাট

প্রকা চন্দ্র যকায,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
খ্রযাজখ্রদখান

০১৭২০৯০৬৩২০

৭৯১

২

জখযনগয

খ্রভযাজুর ইরাভ,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
খ্রযাজখ্রদখান

০১৭৫২১৫৩১৭৭

৭৯২

৩

যাজানগয

ারাউখ্রদ্দন সুজন,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
খ্রযাজখ্রদখান

০১৯৫৬০৬৯৯৪

৭৯৩

৪

জকাইন

জভাোঃ াঈদ আরী,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
খ্রযাজখ্রদখান

০১৯১৪৭৩০১৭৪

৭৯৪

৫

ফাাইর

অপূফ ড বক্ত, াফ এখ্র. ইখ্রঞ্জ.

খ্রযাজখ্রদখান

০১৭২৩৫৯২৮৯২

৭৯৫

৬

রতব্দী

জভাোঃ নুরুজ্জাভান জভাল্লা, জজএএ

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
খ্রযাজখ্রদখান

০১৯৩৭ ৫৭১২৮৮

৭৯৬

৭

যশুখ্রনা

জভাোঃ ইউনুছ আরী,
জজএএ (অফোঃ)

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
খ্রযাজখ্রদখান

০১৭৪০ ৫৬১১৪৬

৭৯৭

৮

ফামেচয (অং-১)

জভাোঃ াীনুয ইরাভ,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
খ্রযাজখ্রদখান

০১৭১০২৫৭৮৫৮

45 of 176

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

৭৯৮

৯

ফামেচয (অং-২)

জভাোঃ াভছুর ক,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
খ্রযাজখ্রদখান

০১৯১১২২৮৪০৯

৭৯৯

১০

ভারখানগয 
ভধ্যাড়া

জভাোঃ াপাাত জাজন,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
খ্রযাজখ্রদখান

০১৯১১০৯৪২৭৬

৮০০

১১

ফযাগাখ্রদ 
জকারা

নাযান চন্দ্র যকায,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
খ্রযাজখ্রদখান

০১৭৩২৪৭৫৪৯৯

৮০১

১২

ইছাপুযা

জভাাযযপ জাজন,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
খ্রযাজখ্রদখান

০১৭১৬২৬৯৬৫৬

৮০২

১৩

মজনায

জভাোঃ ভামুদ আরভ,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
খ্রযাজখ্রদখান

০১৭১৫৪১১১৩১

৫. জজরাোঃ নযখ্রংদী (জভাট ৬টি উজজরা)
(১) উজজরা: নযখ্রংদী দয - (জজান ংখ্যা-৩১)
নযখ্রংদী
জৌযবা’, াড ড০১
নযখ্রংদী
জৌযবা’, াড ড০২,০৪
নযখ্রংদী
জৌযবা’, াড ড০৩

৮০৩

১

৮০৪

২

৮০৫

৩

৮০৬

৪

৮০৭

৫

৮০৮

৬

৮০৯

৭

৮১০

৮

৮১১

৯

৮১২

১০

আজরাকফারী

৮১৩

১১

আভখ্রদা-১

৮১৪

১২

আভখ্রদা-২

৮১৫

১৩

চযখ্রদঘরদী

নযখ্রংদী
জৌযবা’,
াড ড’, -০৫,০৬
নযখ্রংদী
জৌযবা’, াড ড০৭, ০৮
নযখ্রংদী
জৌযবা’, ০৯
ভাধফদী জৌযবা,
াড ড-০১, ০২,
০৩, ০৪
ভাধফদীজৌযবা’,
াড ড০৫,০৬,০৭,০৮
ভাধফদী
জৌযবা,াড ড০৯, ১০, ১১, ১২

নাখ্রদা ইাছখ্রভন, এএ

জজরা খ্রযংখ্যান কাম ডার,
নযখ্রংদী

জনাফ জভাোঃ ভখ্রনয জাজন
জযজখ্রভজন তদন্তকাযী

জজরা ভফা কাম ডার,
নযখ্রংদী

যত্না যানী খ্রফশ্বা, এএ

জজরা খ্রযংখ্যান কাম ডার,
নযখ্রংদী

01933-817066

জভা: কখ্ররভ উখ্রদ্দন,
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
নযখ্রংদী

01759-511773

জভা: াখ্রফবুয যভান,
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
নযখ্রংদী

01716-931166

জভাােদ আখ্রযপ খ্রভা, এএ

জজরা খ্রযংখ্যান কাম ডার,
নযখ্রংদী

01915-817084

জনাফ জভাোঃ জভাতাজয জাজন
উ-োঃ কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
নযখ্রংদী দয

জভাোঃ ভাপৄজুয যভান,
ভাঠ কাযী

ফাংরাজদ ল্লী উন্নন জফাড ড,
নযখ্রংখ্রদ দয

01720-026433

জনাফ জভাোঃ জখ্ররর খ্রভা,
ভাঠ কাযী

খ্রফআযখ্রডখ্রফ, নযখ্রংদী দয

০১৬৭৬-০৯৩৭৫৬

জভাোঃ আরতাফ জাজন,
উকাযী কৃখ্রল অখ্রপায
জভাাযপ জাজন,
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায
জভাোঃ জজকারুর ক জভাল্লা,
উকাযী কৃখ্রল অখ্রপায
জভাোঃ কাভরুজ্জাভান ভূইা,
উকাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
নযখ্রংদী
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
নযখ্রংদী
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
নযখ্রংদী
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
নযখ্রংদী
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01683-701887

০১৯১৪-৯১১৩০২

০১৯১৪-০৭৬৩৮৫

01735-298088
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শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

খ্রভা জভাোঃ ভাজারুর ইরাভ,
উকাযী কৃখ্রল অখ্রপায
জভাােদ নূরুজ্জাভান,
কাযী খ্রযদডক
ারুন অয যখ্রদ,
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায
জনাফ আজভনা জফগভ,
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায
জনাফ টিটু জদফনাথ,
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায
জনাফ খ্রযদ জঘাল,
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায

জজরা খ্রযংখ্যান কাম ডার,
নযখ্রংদী
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
নযখ্রংদী
উজজরা ভফা কাম ডার,
নযখ্রংদী
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
নযখ্রংদী
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
নযখ্রংদী
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
নযখ্রংদী
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
নযখ্রংদী

জনাফ জভাোঃ কখ্রফয জাজন
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
নযখ্রংদী

৮১৬

১৪

খ্রচখ্রনপুয-১

যাইা তাফাসুভ জজখ্রভন, খ্রডই

৮১৭

১৫

খ্রচখ্রনপুয-১

৮১৮

১৬

াজীপুয

৮১৯

১৭

কখ্রযভপুয

৮২০

১৮

কাঠাখ্ররা-১

৮২১

১৯

কাঠাখ্ররা-২

৮২২

২০

নূযারাপুয-১

৮২৩

২১

নূযারাপুয-২

৮২৪

২২

ভখ্রলাশুযা-১

৮২৫

২৩

ভখ্রলাশুযা-২

৮২৬

২৪

জভজযাড়া-১

৮২৭

২৫

জভজযাড়া-২

জনাফ জভাোঃ তাখ্রযকুর ইরাভ ,
ভাঠ কাযী

৮২৮

২৬

নজযপুয

জনাফ আোঃ াখ্রভদ, জজএএ

৮২৯

২৭

াইকাযচয-১

জনাফ জভাোঃ তাখ্রযকুর ইরাভ,
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায

জজরা খ্রযংখ্যান কাম ডার,
নযখ্রংদী
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
নযখ্রংদী

৮৩০

২৮

াইকাযচয-১

জনাফ জভাোঃ জভাাজজ্জভ জাজন,
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদডক

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, নযখ্রংখ্রদ দয

৮৩১

২৯

াঁচজদানা

৮৩২

৩০

ীরভাখ্রন্দ-১

৮৩৩

৩১

ীরভাখ্রন্দ-২

জনাফ জভাোঃ জুরা খ্রভা,
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায
জনাফ জভাোঃ আাদ উল্লা,
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায
জনাফ সুখ্রপা আক্তায,
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
নযখ্রংদী
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
নযখ্রংদী
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
নযখ্রংদী

জনাফ আব্দুর ফাজযক,
ইউখ্রনন ভাজকভী  খ্রপল্ড
সুাযবাইায (বাযপ্রাপ্ত)
জনাফ এভএ কাইয়ুভ,
ইউখ্রনন ভাজকভী
জনাফ জভাোঃ এনামুর ক,
খ্রাফ কাযী

জভাফাইর নম্বয

01797-116199
01921-689085
01818-931579
01716-808763
০১৯১৬-২৩৭৫৬৭
01724-979333
01624-801880
০১৭১৬-৪০১৫৫৪

উজজরা ভাজ জফা অখ্রপ,
নযখ্রংখ্রদ দয

00173-852907

উজজরা ভাজ জফা অখ্রপ,
নযখ্রংখ্রদ দয

01713-266968

খ্রফআযখ্রডখ্রফ, নযখ্রংদী দয

০১৭১২-৮৯৩৭৬৯

ফাংরাজদ ল্লী উন্নন জফাড ড
(BRDB), নযখ্রংখ্রদ দয

01713-586010
01721-349832
16707-018855
01828-137341
01917-627444
01733-167850
00171-632240

(২) উজজরা: রা - (জজান ংখ্যা-০৮)
৮৩৪

১

৮৩৫

২

৮৩৬

৩

রা
জৌযবাাড ড০১,০২
রা
জৌযবাাড ড০৩,০৪,০৫
রা
জৌযবাাড ড০৬ জত ০৯

জনাফ জভাোঃ ভখ্রউখ্রদ্দন,
উচ্চভান কাযী

উজজরা খ্রনফ ডাী অখ্রপাজযয
কাম ডার, রা

01718-581962

জনাফ তাখ্রনা আক্তায, জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান
কাম ডার, রা

01622-179527

জভাোঃ খখ্রফয উখ্রদ্দন নাখ্রজয জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান
কাম ডার, রা

01717-351211
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শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

৮৩৭

৪

চযখ্রন্দুয

জনাফ জভাোঃ ভাজজদুর ক,
াঁট মুদ্রাোঃ

উজজরা খ্রযলদ কাম ডার,
রা

01914-471079

৮৩৮

৫

ডাঙ্গা-১

াধনচন্দ্র যদায,
উ-কযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, রা

01717-048243

৮৩৯

৬

ডাঙ্গা-২

জনাফ জভাোঃ াজনাজ,
উকাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, রা

01715-116517

৮৪০

৭

গজাখ্রযা

জনাফ জভাোঃ াজাান
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, রা

০১৭২০-০৪২৭৮৫

৮৪১

৮

খ্রজনাযদী

জনাফ আবু াখ্রনপ, খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান
কাম ডার, রা

00174-378391

(৩) উজজরা: খ্রফপুয - (জজান ংখ্যা-১৩)

৮৪২

১

খ্রফপুয জৌযবা
াড ড-০১ জত ০৯

জনাফ জভাোঃ াখ্রন মৃধা,
জটকখ্রনখ্রান

উজজরা খ্রনফ ডাী অখ্রপাজযয
কাম ডার, খ্রফপুয

01715-668535

৮৪৩

২

আইয়ূফপুয

জনাফ জভাোঃ এনামুর ক াীন,
উকাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, খ্রফপুয

01927-868026

৮৪৪

৩

ফাঘাফ

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, খ্রফপুয

01716-053423

৮৪৫

৪

চেদা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, খ্রফপুয

01718-535227

৮৪৬

৫

দুরারপুয-১

৮৪৭

৬

দুরারপুয-২

৮৪৮

৭

জমায

৮৪৯

৮

জনগয

৮৫০

৯

৮৫১

জনাফ জভাোঃ াইপৄজ্জাভান,
উকাযী কৃখ্রল অখ্রপায
জভাোঃ আযাপ আরী ভূঞা
উকাযী কৃখ্রল অখ্রপায
জভাোঃ যখ্রপকুর ইরাভ ভূইা,
জজএএ
জনাফ জভাােদ আরভ খান,
ইউখ্রনন ভাজকভী
জনাফ উজ্জর চন্দ্র জদফনাথ,
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা খ্রযংখ্যান
কাম ডার, খ্রফপুয
উজজরা ভাজ জফা অখ্রপ,
খ্রফপুয

01744-288963
01720-161496

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, খ্রফপুয

01718-403703

জনাফ আবুর কাজভ, জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান
কাম ডার, খ্রফপুয

01782-867076

ভাখ্রছভপুয

জনাফ জভাোঃ এনামুর কখ্রফয,
নক্সাখ্রফদ

ংমৄখ্রক্তজত জজরা খ্রযংখ্যান
কাম ডার, নযখ্রংদী

01737-173179

১০

পুটিা-১

জনাফ জভাোঃ াভীভ আজেদ,
উকাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, খ্রফপুয

01713-509288

৮৫২

১১

পুটিা-২

াখ্রদা আপখ্রযন খ্র, খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান
কাম ডার, খ্রফপুয

01797-345424

৮৫৩

১২

পুটিা-৩

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, খ্রফপুয

01749-750651

৮৫৪

১৩

াধাযচয

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, খ্রফপুয

01710-469976

উজজরা খ্রযংখ্যান
কাম ডার, ভজনাযদী

01716-598322

জযাখ্রজনা খানভ,
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায
জভা: জাখ্রদুয যভান,
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায
(৪) উজজরা: ভজনাযদী - (জজান ংখ্যা-১৩)

৮৫৫

১

ভজনাযদী
জৌযবা াড ড০১ জত ০৯

জনাফ জভাোঃ াাজাান ভাঝী,
জজএএ

৮৫৬

২

চন্দনফাড়ী

জভাোঃ াইদুয যভান, খ্রডই/খ্র

৮৫৭

৩

জরবুতরা

জনাফ জভাোঃ জারার উখ্রদ্দন,
জজএএ (অফোঃ)
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জজরা খ্রযংখ্যান কাম ডার,
ঢাকা
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
নযখ্রংদী দয

০১৭২৮-০০২৩৬৮
01732-412220

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

মুােদ পারুক জাজন,
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায
জাখ্রনা সুরতানা
াঁট মুদ্রাোঃ কাভ কখ্রপোঃ অাোঃ
ভখ্রযভ আক্তায
উকাযী কৃখ্রল অখ্রপায
জভাোঃ ভখ্রনরুজ্জাভান
উকাযী কৃখ্রল অখ্রপায
জভাোঃ কাভার জাজন
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদডক

৮৫৮

৪

খ্রখখ্রদযপুয

৮৫৯

৫

চযভান্দাখ্ররা

৮৬০

৬

কৃষ্ণপুয

৮৬১

৭

ফড়চাা

৮৬২

৮

চারাকচয

৮৬৩

৯

কাঁখ্রচকাটা

৮৬৪

১০

শুকুখ্রন্দ

৮৬৫

১১

জগাতাখ্রা

৮৬৬

১২

একদুাখ্রযা

এনামুর ক খ্রযন, খ্রডই

৮৬৭

১৩

জদৌরতপুয

সুধাংশু চন্দ্র দা, এআই (অফোঃ)

আোঃ ফাজতন পযাজী, জজএএ
জভাোঃ আখ্রযপৄর আরভ ভুইা,
উকাযী কৃখ্রল অখ্রপায
জভাোঃ াজজদুয যভান,
উকাযী কৃখ্রল অখ্রপায

কভডযত খ্রফবাগ

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ভজনাযদী
উজজরা খ্রযলদ কাম ডার,
ভজনাযখ্রদ
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ভজনাযদী
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ভজনাযদী
উোঃ খ্রযোঃ খ্রযোঃ অখ্রপ,
ভজনাযদী
উজজরা খ্রযংখ্যান
কাম ডার, নযখ্রংদী দয
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ভজনাযদী
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ভজনাযদী
উজজরা খ্রযংখ্যান
কাম ডার, ভজনাযদী

জভাফাইর নম্বয

01716-678935
০১৭৯৯-৭৩১৭৫৭
01741-360644
01747-809011
০১৯৮৮-১৯৪৮৯৫
01720-030151
01718-146934
01720-341900
01765-453006

খ্রফখ্রফএ

01731-301027

খ্রফখ্রফএ

01714-799078

(৫) উজজরা: জফরাজফা - (জজান ংখ্যা-০৯)
৮৬৮

১

আভরাফ

জভা. পজমের ক যকায,
জজএএ (অফোঃ)

৮৬৯

২

ফাজনাফ

জভা. জগারা খ্রভা, জজএএ

৮৭০

৩

জফরাফ

জভা: আকযাভ জাজন,
উকাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা খ্রযংখ্যান
কাম ডার, জফরাজফা
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
জফরাজফা

৮৭১

৪

খ্রফন্নাফাইদ

জভাোঃ যখ্রফউর আার
জটকখ্রনখ্রান

উজজরা খ্রনফ ডাী অখ্রপাজযয
কাম ডার, জফরাজফা

৮৭২

৫

চড়উখ্রজরাফ

৮৭৩

৬

নাযানপুয-১

৮৭৪

৭

নাযানপুয-২

জভা: জতাপাজ্জর জাজন
খ্রড ই 
জভা াখ্রফবুয যভান
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায
ভাখ্রনক াা
উকাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
জফরাজফা
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
জফরাজফা
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
জফরাজফা

৮৭৫

৮

াটুরী

জনাফ জভাোঃ াভীমুর ক, জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জুখ্রড়, জভৌরবীফাজায

01915-570918

৮৭৬

৯

ল্লাফাদ

জনাফ জভাোঃ আখ্রভনুর ইরাভ
জজ.এ.এ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জপঞ্চুগঞ্জ, খ্রজরট

০১৭১৮-৬৭৬৭৮৭

01817-622393
01717-377045
০১৭২৮-৭৭৯০১৬
00172-286180
01733-015825
01680-154656

(৬) উজজরা: যাপুযা - (জজান ংখ্যা-২৬)

৮৭৭

১

যাপুযা জৌযবা
াড ড-০১, ০২,
০৩, ০৪, ০৫

জনাফ জভাোঃ আর আখ্রভন, এআই

উজজরা খ্রযংখ্যান
কাম ডার, যাপুযা

01815-589141

৮৭৮

২

যাপুযা জৌযবা
াড ড-০৬, ০৭,
০৮, ০৯

জনাফ জভাোঃ সৄভায়ূন কখ্রফয,
জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান
কাম ডার, যাপুযা

01911-009122
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শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

৮৭৯

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা
৩

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

আখ্রভযগঞ্জ-১

জনাফ কাইয়ুভ উখ্রদ্দন,
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদডক

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, যাপুযা

01721-072095

01718-967168

৮৮০

৪

আখ্রভযগঞ্জ-২

উজজরা খ্রযংখ্যান
কাম ডার, জফরাফ ংমৄখ্রক্তজত
জনাফ জভাোঃ আখ্রভনুর ক, জজএএ
জজরা খ্রযংখ্যান কাম ডার,
নযখ্রংদী

৮৮১

৫

আখ্রদাফাদ

জনাফ নাখ্রদভ উখ্রদ্দন,
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদডক

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, যাপুযা

01738-384249

৮৮২

৬

অখ্ররপুযা

জনাফ খ্রপজযাজ আরভ,
উকাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
যাপুযা

01716-223125

৮৮৩

৭

ফাশঁগাড়ী

ভান খ্রকদায,
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদডক

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, যাপুযা

17120-293263

৮৮৪

৮

চাজন্দযকাখ্রন্দ

জভাোঃ নুয আরভ, খ্রাফযিক

উজজরা ভাধ্যখ্রভক অখ্রপ,
যাপুযা

01757-807472

৮৮৫

৯

চানপুয

জদজরাায জাজন, খ্রযফায
খ্রযকল্পনা খ্রযদডক

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, যাপুযা

01726-528275

৮৮৬

১০

খ্রভজডাযচয+
চযভধূা

জনাফ আব্দুর কখ্রযভ,
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদডক

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, যাপুযা

01715-536920

৮৮৭

১১

চযসুবুখ্রদ্দ

জনাফ জারারউখ্রদ্দন, খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান
কাম ডার, যাপুযা

01937-658348

৮৮৮

১২

াইযভাযা

জনাফ জাইদুর ইরাভ,
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদডক

উজজরা খ্রযংখ্যান
কাম ডার, যাপুযা

01726-050688

৮৮৯

১৩

ভজপুয

জনাফ খ্রপকুর ইরাভ,
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদডক

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, যাপুযা

01787-328267

৮৯০

১৪

ভযজার

জভাোঃ জভাকজরছুয যভান,
উকাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
যাপুযা

01816-274613

৮৯১

১৫

খ্রভজডানগয

জভাোঃ াতাজ ভামুদ,
উকাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
যাপুযা

01787-880534

৮৯২

১৬

খ্রভজডাপুয

জভাোঃ াীন াান খ্রকযন,
উকাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
যাপুযা

01916-631426

৮৯৩

১৭

মুছাপুয

জনাফ জভাোঃ কাভরুর ইরাভ,
কাযী খ্রিক

মুছাপুয যকাযী প্রাথখ্রভক
খ্রফদ্যার, যাপুযা

01712-538282

৮৯৪

১৮

খ্রনরিা

জনাফ জভাোঃ আরাদ জাজন,
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদডক

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, যাপুযা

17452-929220

৮৯৫

১৯

রাতরী-১

জনাফ মুােদ াান কখ্রফয,
উচ্চভান কাযী

যাপুযা জৌযবা, যাপুযা

01712-992540

৮৯৬

২০

রাতরী-২

জনাফ আব্দুর জখ্ররর,
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদডক

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, যাপুযা

01714-265113

৮৯৭

২১

াড়াতরী

জনাফ কাজী নজরুর ইরাভ,
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদডক

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, যাপুযা

01817-619232

৮৯৮

২২

যাধানগয

জভাোঃ ারূন অয যখ্রদ, উকাযী উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
কৃখ্রল অখ্রপায
যাপুযা
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শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

৮৯৯

২৩

যাপুযা

জনাফ জভাোঃ খ্রদুল্লা, উকাযী উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
কৃখ্রল অখ্রপায
যাপুযা

01710-850999

৯০০

২৪

শ্রীনগয

আবুর াজভ খন্দকায,
উকাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
যাপুযা

01812-134805

৯০১

২৫

উত্তযফাখযনগয

জভাস্তাখ্রপজুয যভান,
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদডক

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, যাপুযা

01840-998899

৯০২

২৬

জডৌকাযচয+
চযআড়াখ্ররা

ইউসুপ জভাল্লা,
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদডক

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, যাপুযা

01758-457202

৬. জজরাোঃ গাজীপুয (জভাট ৫টি উজজরা)
(১).১ উজজরা: গাজীপুয খ্রটি কজডাজযন - (জজান ংখ্যা-৭৯)
থানাোঃ জজদফপুয (গাজীপুয খ্রটি কযজডাজযন )
বুজ চন্দ্র যকায, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
াতীপুয, খ্রদনাজপুয

০১৭২৩-৫২৬৪৫৭

জুজনা আক্তায,
কখ্রভউখ্রনটি জরথ জকায
প্রবাইডায
জনাফ জভাোঃ খ্রযাজ উখ্রদ্দন জভাল্লা
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা স্বাস্থ্য কভজপ্লক্স,
গাজীপুয দয

০১৭১০-৪৩৪১৪৬

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
গাজীপুয দয, গাজীপুয

০১৭৩২-৭১০৯৪৮

৯০৩

১

াড ড-১৩

ইটাাটা (াট ড), নাজুখ্রয

৯০৪

২

াড ড-১৩

ইটাাটা (াট ড), কাভাযফাসুখ্ররা

৯০৫

৩

াড ড-১৪

-

৯০৬

৪

াড ড-১৫

জবাগড়া (অং-১)

৯০৭

৫

াড ড-১৫

জবাগড়া (অং-২)

৯০৮

৬

াড ড-১৫

জবাগড়া (অং-৩)

৯০৯

৭

াড ড-১৬

-

৯১০

৮

াড ড-১৭

চান্দনা (াট ড)-১

জভাোঃ খ্রপকুর ইরাভ, এ. এ

৯১১

৯

াড ড-১৭

চান্দনা (াট ড)-২

পাযজানা ইাখ্রভন
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায

৯১২

১০

াড ড-১৭

(কাভাযজডাফা, জভাগযখার, জমাগীতরা)

জযজাউর কখ্রযভ, ইউএপখ্রএ

৯১৩

১১

াড ড-১৭

জভাগযখার

৯১৪

১২

াড ড-১৮

জতখ্ররাড়া ব্খ্রতত ফাকী অং

৯১৫

১৩

াড ড-১৮

জতখ্ররাড়া

৯১৬

১৪

াড ড-১৯

জজদফপুয-টাঙ্গাইর জযরজস্টজনয
উত্তজযয অং

জনাফ জভাোঃ আযাপৄর ইরাভ
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
গাজীপুয দয , গাজীপুয

৯১৭

১৫

াড ড-১৯

জজদফপুয-টাঙ্গাইর জযরজস্টজনয
দখ্রিজণয অং

ভখ্রযভ আক্তায, জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
গাজীপুয দয, গাজীপুয

জভাোঃ আখ্রভনুর ক যকায জেখ্রডট উজজরা মৄফ উন্নন
সুাযবাইজায
অখ্রপ,গাজীপুয দয, গাজীপুয
জভাোঃ আখ্রভনুয যভান, কখ্রপউটায
অাজযটয
জভাোঃ জভাাজ্জভ জাজন,
খ্রাফযিক
জভাোঃ আখ্রপৄয যভান,
প্রাক্তন প্রধান খ্রিক

জভাোঃ পজমেয যভান,
. খ্রিক
জনাফ জভাোঃ ীদুর ইরাভ
অখ্রপ কাযী
জখ্রয আজেদ,
কখ্রপউটায অাজযটয
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গাজীপুয খ্রকন্ডাযগাজট ডন,
গাজীপুয
গাজীপুয খ্রকন্ডাযগাজট ডন,
গাজীপুয
গাজীপুয সৃখ্রি কযাজডট স্কুর
জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জাভারপুয
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
গাজীপুয দয , গাজীপুয
উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ , গাজীপুয দয,
গাজীপুয
ভাখ্রযাখ্রর খ্রপ্র কযাজডট স্কুর
খ্রখ্রনোঃ উোঃ ভৎস্য দপ্তয,
গাজীপুয দয, গাজীপুয
অযখ্রফটার এডুজকায
গাজীপুয ভানগয

01670-189419
০১৯১৮-৩৬২৩৩৫
০১৭১৭-৪২৬২১৪
০১৭২৯-৫১১৯৪৬
০১৭৩৭-২২১২০৩
01610-941806
০১৯১৮-৬৪৭৯২৪
০১৭২৭-৬২৬৮৯১
০১৯২২-২৩৫০৮৬
০১৯১৩-৩৯৫৮৪৬
০১৭১৫-৬৮৭৩৮৮

01706-672657

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

৯১৮

১৬

াড ড-২০

-

জনাফ জভাোঃ আনায উদ্দীন
োঃ উজজরা খ্রিা অখ্রপায

৯১৯

১৭

াড ড-২১

-

জভাোঃ খাইরুর ইরাভ,খ্রডই

৯২০

১৮

াড ড-২২

-

জনাফ জদজরাায জাজন
এপখ্রআই

৯২১

১৯

াড ড-২৩

-

জনাফ জভাোঃ াভসুখ্রদ্দন
উ-োঃ কৃখ্রল অখ্রপায

৯২২

২০

াড ড-২৪

জভৌ-বানুা, চাপুখ্ররা, চতয (াট ড)

জভাোঃ াইপৄর ক, কযাখ্রায

উজজরা মৄফ উন্নন
01626-500175
অখ্রপ,গাজীপুয দয, গাজীপুয

৯২৩

২১

াড ড-২৪

জভৌ-চতয (াট ড), পাকার, াজুখ্ররা,
ফাংরাজদ ভযাস্ত্র কাযখানা, যাজজন্দ্রপুয,
কযান্টনজভন্ট

জভাাোঃ জযানা াযবীন
এ.এ

জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
গাজীপুয

০১৭০৯-২১৬০৯৪

৯২৪

২২

াড ড-২৫

-

এ. জক. জভাােদ জদজরাায,
এএ

জজরা খ্রযংখ্যান
অখ্রপ,গাজীপুয

০১৯১৩-৭৯৭৯৪২

৯২৫

২৩

াড ড-২৬

জভৌজা-জজদফপুয এয (খ্রিভ
জজদফপুয,োঃ খ্রফরাপুয), জভৌ-ভাখ্রযারী
 জভৌ-জটকবাড়াখ্রযা

জভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন,
খ্রডই

থানা খ্রযংখ্যান কাম ডার,
টঙ্গী, গাজীপুয

01670-837284

৯২৬

২৪

াড ড-২৬

জভৌ-জজদফপুয, াড়া-উত্তয খ্রফরাপুয,
াধুাড়া, মুখ্রন্পাড়া, গখ্রন মুখ্রন্পযজটক)

জাখ্রক জযজুানা, জজএএ

থানা খ্রযংখ্যান কাম ডার,
টঙ্গী, গাজীপুয

০১৭৩৮-৭০৫০৪৭

৯২৭

২৫

াড ড-২৭

খ্রমুরতরী-জচৌযাস্তা ড়জকয উত্তজযয অং জভাোঃ জহুরুর ক তামেকদায,
(রিীপুযা)
জজএএ

৯২৮

২৬

াড ড-২৭

খ্রমুরতরী-জচৌযাস্তা ড়জকয দখ্রিজণয
অং (চান্দনা অং)

৯২৯

২৭

াড ড-২৮

৯৩০

২৮

াড ড-২৮

৯৩১

২৯

াড ড-২৯  ৩০

জভা: জাাঙ্গীয আরভ
োঃ কৃখ্রল অখ্রপায

৯৩২

৩০

াড ড-৩১

জভা: হুভায়ূন কখ্রফয
উ-োঃ কৃখ্রল অখ্রপায

৯৩৩

৩১

াড ড-৩৯

৯৩৪

৩২

াড ড-৪০

৯৩৫

৩৩

াড ড-৪১

তরু ফারা দা
এপডখ্রব্লউএ

৯৩৬

৩৪

াড ড-৪২

জভজদী াান
এপখ্রআই

জভৌোঃ পূফ ড জজদফপুয (যাজফাড়ীখ্রততাযকুর জযাজডয উত্তয অং), জভৌ:
াখ্রড়নার, জনাাগা
জভৌোঃ পূফ ড জজদফপুয (যাজফাড়ীখ্রততাযকুর জযাজডয দখ্রিন অং), জভৌ:
রাগাখ্ররা

ভাবুবুর আরভ
ইউএপখ্রএ
জুরা খ্রভা
এপখ্রআই
জনাফ জভা: আব্দুয যভান
খ্রপল্ড সুাযবাইজায

ইযাত জাান
এপডখ্রব্লউএ
পযাদ আজভদ
কাযী কৃখ্রল অখ্রপায
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উজজরা খ্রিা অখ্রপ,
গাজীপুয দয, গাজীপুয
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
গাজীপুয দয, গাজীপুয
উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, গাজীপুয দয
গাজীপুয
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
গাজীপুয দয , গাজীপুয

জভাফাইর নম্বয

উজজরা খ্রযংখ্যান
অখ্রপ,গাজীপুয দয,
উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, গাজীপুয দয
গাজীপুয
উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, গাজীপুয দয
গাজীপুয
উজজরা ভাজজফা অখ্রপ
গাজীপুয দয, গাজীয

০১৮১৯-৮৫৫৩৩১
০১৭৫৬-১৬৩৮১১
০১৯১৪-৬৭৮৫০৩
০১৯২৯-১১৮৪৭২

০১৭৭২-৫১০৫২৯
০১৯১৩-৯৪৫৩৯৩

০১৭২৭-১৪২৪২৪

০১৭১৬-৯৭৫১৭১

উ- উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
গাজীপুয দয , গাজীপুয

০১৭৪৯-৯১৪৪৩৩

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
গাজীপুয দয , গাজীপুয

০১৭১৮-১৯৪১৯৯

দফী উোঃ খ্রযোঃ খ্রযোঃ অখ্রপ,
গাজীপুয দয, গাজীপুয
উ- উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
গাজীপুয দয , গাজীপুয
উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ , গাজীপুয দয,
গাজীপুয
উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ , গাজীপুয দয,
গাজীপুয

01710-930829
০১৮১৮-০৩৫৭১০
০১৭৩১-১৫৭৭৪৬

০১৭১৮-৫৩৫০৪৬

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

৯৩৭

৩৫

াড ড-০১

৯৩৮

৩৬

াড ড-০১

৯৩৯

৩৭

াড ড-০১

৯৪০

৩৮

াড ড-০৮

ভাধফপুয, খ্রফযাভপুয

৯৪১

৩৯

াড ড-০২

রখ্রতপপুয

৯৪২

৪০

াড ড-০২

৯৪৩

৪১

৯৪৪

দখ্রিণ াখ্রনাইর, খ্রিভ াখ্রনাইর
দখ্রিণফযইফাখ্রড়, দখ্রিণ াখ্রনযাইর,
জডাভনাগ
দ.ফাগজফড়, জডভনা, জকানাাড়া,
কুভাযখাদা, তযপ ভাধফপুয, উোঃ
াখ্রনাইর

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জনাফ জভাোঃ ফখ্রদউজ্জাভান,
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায
আব্দুর ভাজরক আকন্দ,
জজ এ এ

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
গাজীপুয দয , গাজীপুয
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
দয গাইফান্ধা

ভামুদুর াান, জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
সুন্দযগঞ্জ গাইফান্ধা

জভাফাইর নম্বয

01739-045411
০১৭২৬-৯৭৬৪১৬
০১৭১৪-৮৬০১৬৫

ফড় বফানীপুয, গজাযচা, রষ্কযচারা,
জরাাককয

জনাফ আবু মুােদ জাকাখ্রযা
খ্রযদডক
যাজফা আক্তায,
কখ্রপউটায অাজযটয

জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ভভনখ্রং
উজজরা ভফা অখ্রপ,
গাজীপুয দয, গাজীপুয
অযখ্রফট স্কুর, জকানাফাড়ী,
গাজীপুয

াড ড-০২

খ্রবকনপুয

যঞ্জু আজভদ, কাখ্রয খ্রিক

ভাখ্রযাখ্রর খ্রপ্র কযাজডট স্কুর

৪২

াড ড-০২

জততুইফাখ্রড়, ভামুননগয

আইনুর ক, জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
মুক্তাগাছা, ভভনখ্রং

৯৪৫

৪৩

াড ড-০৩

জগাখ্রফন্দফাড়ী, এনাজতপুয, াতীভাযা

তাখ্ররভা আক্তায
এপডখ্রব্লউএ

৯৪৬

৪৪

াড ড-০৩

ফাজযন্ডা

ভামুনুয যখ্রদ, এইচ এ

৯৪৭

৪৫

াড ড-০৪

পূফ ড াযদাগঞ্জ

ভাজজদা আক্তায
এপখ্রআই

৯৪৮

৪৬

াড ড-০৪

খ্রিভ াযদাগঞ্জ

ভাজারুর ইরাভ,
খ্র এইচ খ্র খ্র

৯৪৯

৪৭

াড ড-০৫

খ্রিভ মরডুখ্রফ, পূফ ড ফাঘফাখ্রড়

যন আযা জফগভ,
এপডখ্রব্লউএ

৯৫০

৪৮

াড ড-০৫

রুাইতখ্রর, সুযাফাড়ী

খ্রপজযাজা খাতুন,
এপ.ডখ্রব্লউ.এ

৯৫১

৪৯

াড ড-০৬

কাখ্রভপুয, নদীযাড়, খ্রিভ ফান,
ধনঞ্জখারী

জভাোঃ আজনাায জাজন
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায

৯৫২

৫০

াড ড-০৬

দখ্রিণ জরুন

জভাোঃ আবুর ভনসুয, জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
খ্রোর , ভভনখ্রং

০১৭১২-৪৮৮১৬৫

৯৫৩

৫১

াড ড-০৬

কাখ্রভপুয, নাাড়া

জভাাযপ জাজন, জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জগৌখ্রযপুয , ভভনখ্রং

০১৭৭৬-৭৫১০৯০

৯৫৪

৫২

াড ড-০৭

জরুন াট ড

জভাোঃ ভঈনুর ইরাভ, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
খ্রফযর, খ্রদনাজপুয

৯৫৫

৫৩

াড ড-০৭

জরুন াট ড

াখ্রনা জফগভ, অখ্রপায

অগ্রনী ব্াংক, গাজীপুয

৯৫৬

৫৪

াড ড-০৮

জভৌ-খ্রভযপুয,গ্রাভ-জদখ্ররাফাড়ী

নীা ারদায,
ংগঠক

াইপৄর ইরাভ, এ এ
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উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, গাজীপুয দয
গাজীপুয
উজজরা স্বাস্থ্য অখ্রপ,
গাজীপুয দয
উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, গাজীপুয দয
গাজীপুয
উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ ,গাজীপুয
উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, গাজীপুয দয
গাজীপুয
উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, গাজীপুয দয
গাজীপুয
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
গাজীপুয দয , গাজীপুয

ভাঠ

দাখ্রফক,উজজরা ল্লী উন্নন
অখ্রপ, গাজীপুয দয ,
গাজীপুয

০১৭৯৫-৮৫৫৮১৬
০১৯২১-৪৩৬৭৬৭
০১৭৮৪-৪৮৫১৪০

০১৭২০-২৯৫৭৪৬

01960-496710
০১৯২৭-৭৪৩৩৬১
01716-772996

০১৯১৭-৭১০৫১৯

01729-589098

০১৯১২-৬১১৯০০
01819-905192

01731-878473

০১৭১৫-১৬৫৮৩৪

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

৯৫৭

৫৫

াড ড-০৮

জভৌ-খ্রভযপুয, গ্রাভ-জদখ্ররাফাড়ী

খ্রফপ্লফ কুভায যা, ম্যাজনজায

৯৫৮

৫৬

াড ড-০৮

খ্রযণচারা, াট ড

নুরুন্নাায জফগভ
ংগঠক

৯৫৯

৫৭

াড ড-০৮

খ্রযণচারা, াট ড

জভাোঃ নুরুয যভান,
খ্রাফ যিক

৯৬০

৫৮

াড ড-০৯

(জভৌ- খ্রভযপুয, গ্রাভ- জকানাফাড়ী) এয ঢাকা- আফদুল্লা আর ভামুন
টাঙ্গাইর ভাড়জকয দখ্রিজণয অং
এপখ্রআই

৯৬১

৫৯

াড ড-০৯

(জভৌ- খ্রভযপুয, গ্রাভ- জকানাফাড়ী)এয ঢাকা- নুয জভাােদ জভাল্লা,
টাঙ্গাইর ভাড়জকয উত্তজযয অং
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায

৯৬২

৬০

াড ড-১০

আভফাগ (আংখ্রক) জভঘরার

৯৬৩

৬১

াড ড-১০

আভফাগ (আংখ্রক)

৯৬৪

৬২

াড ড-১১,

৯৬৫

৬৩

াড ড-১২

৯৬৬

৬৪

াড ড-১২

৯৬৭

৬৫

াড ড-৩২

৯৬৮

৬৬

াড ড-৩২

জডজগযচারা  গুখ্রতাযা

৯৬৯

৬৭

াড ড-৩৩

উত্তয খাইরককয

খ্রফপ্লফ কুভায, খ্রডই, এনএইচখ্রড

৯৭০

৬৮

াড ড-৩৪

ছদানা, ফাড়াযীাড়া

জনাফ জভাোঃ নাখ্রয আজভদ জখ
জেখ্রডট সুাযবাইজায

উজজরা মৄফ উন্নন
01720-639368
অখ্রপ,গাজীপুয দয, গাজীপুয

৯৭১

৬৯

াড ড-৩৪

জান্ডা

৯৭২

৭০

াড ড-৩৫

করজভশ্বয (ফাজদ)

৯৭৩

৭১

াড ড-৩৫

করজভশ্বয (আংখ্রক)

৯৭৪

৭২

াড ড-৩৫

করজভশ্বয (আংখ্রক)

৯৭৫

৭৩

াড ড-৩৬

কাভাযজুখ্রয

জভাোঃ আরভগীয জাজন,
খ্রডই, এনএইচখ্রড
জনাফ জভাোঃ জফরার জাজন
কাযী খ্রযদডক
ভকবুর জাজন
কাখ্রযগখ্রয প্রখ্রিক
উৎর চন্দ্র জচৌধুযী, খ্রডই,
এনএইচখ্রড
াীনুর ইরাভ,
কাযী খ্রিক

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
াখ্রকভপুয, খ্রদনাজপুয
উজজরা ভফা অখ্রপ,
খ্রফপুয, নযখ্রংদী
য ভাজজফা
কাম ডার,গাজীপুয
উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
খ্রফযাভপুয, খ্রদনাজপুয
ভাখ্রযারী খ্রপ্র কযাজডট স্কুর,
গাজীপুয

৯৭৬

৭৪

াড ড-৩৬

জদৌরতপুয, গাছা,ঝাযাড়া, রজানা,
ইছযকাখ্রন্দ, কাজথাযা, ভখ্রজলযজটক,
মুখ্রদাড়া

জনাফ এ,জক, এভ ইোখ্রভ
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
গাজীপুয দয , গাজীপুয

০১৭১৪-৫৪১১২৪

৯৭৭

৭৫

াড ড-৩৭

কুখ্রনা  চান্দযা (ঢাকা-ভভনখ্রং
ভাড়জকয খ্রিভাং)

জনাফ সুরতান আজভদ
খ্রপল্ড এযখ্রজটন্ট

একটি ফাড়ী একটি খাভায
প্রকল্প  ল্লী ঞ্চ ব্াংক,
গাজীপুয দয, গাজীপুয

০১৭২৮-৩৩৫০৬১

ফাখ্রগা জজযজটক, প্রতাপুয, পূফ ড
জখারাাড়া
জভৌজা-ফাইভাইর (পূণ ড) এয গাজীপুয
জচৌযাস্তা-টাঙ্গাইর ভাড়জকয দখ্রিজণয
অং
জভৌজা-ফাইভাইর (পূণ ড) এয গাজীপুয
জচৌযাস্তা-টাঙ্গাইর ভাড়জকয উত্তজযয
অং
ফাখ্ররাযা,াোউখ্রয,জঘালযা,জাঝয,
নাগপুয, ফসুযা, মভযান, ঈশ্বড্ডা

জদজরাায জাজন
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায
জভাোঃ সুরতান উখ্রদ্দন
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায
ভাসুভা আজভদ
কাযী কৃখ্রল অখ্রপায
মুন্পী াীনুজ্জাভান
ভাঠ ংগঠক

জাগযণী চে
ভাঠ

দাখ্রফক, উজজরা ল্লী
উন্নন অখ্রপ, গাজীপুয দয,
গাজীপুয
অযখ্রফট স্কুর, জকানাফাড়ী,
গাজীপুয
উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, গাজীপুয দয
গাজীপুয
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
গাজীপুয দয , গাজীপুয

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
গাজীপুয দয , গাজীপুয
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
গাজীপুয দয , গাজীপুয
উ- উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
গাজীপুয দয , গাজীপুয
দাখ্রফক,উজজরা ল্লী উন্নন
অখ্রপ, গাজীপুয দয ,
গাজীপুয

জনাফ জভাোঃ ইভাইর জাজন
অখ্রপ কাযী

উজজরা ভাজজফা অখ্রপ
গাজীপুয দয, গাজীপুয

জভা: আরতাপ জাজন
উোঃ কৃখ্রল অখ্রপায
এ এভ জাকাখ্রযা াদায
োঃ উজজরা খ্রিা অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
গাজীপুয দয , গাজীপুয
উজজরা খ্রিা অখ্রপ,
গাজীপুয দয , গাজীপুয
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ধূনট, ফগুড়া
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01686-649030
01678-128797
০১৮৬৭-২৭৩৭৪১

০১৭১২-৯৩৬৭৫৮
০১৭১৪-২৭২২০৫
০১৮১৫-১৭৫৭৭৪
০১৭২৫-২৮৪৭৩২
০১৭১০-৭৩২৫৫০

০১৭১৭-২৫৯৯৩১
০১৭১৭-১৫০৩৪৮
০১৭১৪-৯৬৩৩২৩

০১৯১৫-২৯২৭৯৩
০১৭৪৭-৬১৯৮৫৮

01740-970280

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

৯৭৮

৭৬

াড ড-৩৭

কুখ্রনা  চান্দযা (ঢাকা-ভভনখ্রং
ভাড়জকয পূফাং)

এ াদুদ, খ্রডই, এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
কাাজযার, খ্রদনাজপুয

৯৭৯

৭৭

াড ড-৩৮

গ্রাভ খাইরককয দখ্রিণ (আংখ্রক)

জভাোঃ জহুরুর ইরাভ
খ্রপল্ড এযখ্রজটন্ট

একটি ফাড়ী একটি খাভায
প্রকল্প  ল্লী ঞ্চ ব্াংক,
গাজীপুয দয, গাজীপুয

৯৮০

৭৮

াড ড-৩৮

গ্রাভখাইরককয দখ্রিণ (আংখ্রক)

জভাোঃ যখ্রপকুর ইরাভ, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ, নফাফগঞ্জ, খ্রদনাজপুয

৯৮১

৭৯

াড ড-৩৮

গ্রাভখাইরককয দখ্রিণ (আংখ্রক)

ভামুদুর াান, এপ এ

একটি ফাড়ী একটি খাভায
প্রকল্প খ্রফআয,খ্রডখ্রফ শ্রীপুয,
গাজীপুয

০১৯২০-৮২৫১৩১

1721289592

(১).২ গাজীপুয খ্রটি কজডাজযন - (জজান ংখ্যা-৩১)
থানাোঃ টঙ্গী (গাজীপুয খ্রটি কজডাজযন )
জভৌ-াগায ,(াড়া-াঠান ফাড়ী জযাড,
ঈদগা জযাড, মজভত খান জযাড,
আোঃ ভাজরক, জজএএ
পখ্রকযফাড়ী জযাড)
জভৌ-াগায, াড়া-কখ্রফ জখ্রভউখ্রদ্দন জযাড,
জভাোঃ ফাদা আরভ, খ্রডই,
জদানফাড়ী জযাড, পখ্রযদ খান জযাড, াজী
এনএইচখ্রড
দুদু খ্রভা জযাড

৯৮২

১

াড ড-৪৩

৯৮৩

২

াড ড-৪৩

৯৮৪

৩

াড ড-৪৪

৯৮৫

৪

াড ড-৪৫

৯৮৬

৫

াড ড-৪৫

৯৮৭

৬

াড ড-৪৫

৯৮৮

৭

াড ড-৪৬

খ্রভাযখ্রদঘী, মরাযগাতী

৯৮৯

৮

াড ড-৪৭

কুদ্দু খখ্ররখা জযাড (আংখ্রক)

৯৯০

৯

াড ড-৪৭

৯৯১

১০

াড ড-৪৭

৯৯২

১১

াড ড-৪৮

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
াঘাটা, গাইফান্ধা

০১৭২৬-৯৭৬৪১৬

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
ফাখ্ররাডাঙ্গা, ঠাকুযগাঁ

০১৭৫০-৫২৭৮২৬

জগাারপুয

সুভন ার , জজএএ

কাজী নজরুয ইরাভ জযাড, মুমেকচান
জফাযী জযাড
খ্রভযাাড়া-১,াড়া- জযরজগট,াজীফাড়ী
জযাড,আখ্রযচপুয,ীদ জাযাাদী
জযাড,ীদ স্মৃখ্রত স্কুর জযাড
াড়া- যকায ফাড়ী জযাড (পূফ ড আখ্রযচপুয),
দুরা পখ্রকয জযাড,

জনাফ জভাোঃ রুহুর আভীন, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
ামোঘাট, ভভনখ্রং
উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
খ্রযপুয, ঠাকুযগাঁ

জভাোঃ নাইমুর ক, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
ীযগঞ্জ, ঠাকুযগা

জভাোঃ খ্রভজানুয যভান, খ্রডই,
এনএইচখ্রড
জভাোঃ আব্দুয যখ্রদ, খ্রডই,
এনএইচখ্রড
জভাোঃ ভজনাারুর ইরাভ, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ, দয,
ঠাকুযগাঁ
উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
আটাযী, ঞ্চগড়
উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ, দয,
ঞ্চগড়

জভাোঃ জযজাউর ইরাভ, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
জফাদা, ঞ্চগড়

ভখ্রযভ আক্তায,
ভাঠ কাযী

থানা ল্লী উন্নন অখ্রপ,
টঙ্গী থানা

জভাোঃ আবু খ্রখ্রদ্দক (১), খ্রডই/খ্র

কখ্রপউটায উইং

জভৌ- ভযকুন, াড়া- ীদ খ্রকাভউখ্রদ্দন
ভাস্টায জযাড,টি এন্ড টি জযাড,কুদ্দু খখ্ররপা
জযাড
াড়া- খ্রতস্তায জগট(জভৌ-ভযকুন)  জভৌখ্ররমুন
দত্তাড়া-১, াড়া- (ভরানা বাানী
জযাড,খ্রযাজউখ্রদ্দন যকায জযাড,এজক
ভান্নান জযাড,প্রধান ভন্ডর জযাড,াঈদ মৃধা
জযাড,াখ্রপজউখ্রদ্দন যকায
জযাড,াখ্রপজউখ্রদ্দন যকায জযাড ব্াংক
কজরানী, ফাতুর পজর জাজভয ভখ্রজদ
জযাড, মদা পাজতভা খানভ জযাড,
কখ্রছভউখ্রদ্দন জযাড, আরাউখ্রদ্দন যকায
জযাড)।
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০১৭২০-৮৪৫০৭৮
০১৭৪৫-১৯৪৪৫০
০১৭৮২-৭৯৭৭০৪
০১৭৩৯-২৬২৭৫৮
১৭২২৭৯৫২৩২
01719-401680

01720-509560

০১৯৬১৪৫৮৪৫৫

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

৯৯৩

১২

াড ড-৪৮

দত্তাড়া-১, াড়া- (খ্রপউখ্রদ্দন যকায
জযাড, াান জরন, াজী আরাফক্স জযাড,
ভান গখ্রণ জযাড, জাজন ভাজকডট,
ঈানখ্রদ যকায জযাড, জরদু জভাল্লা জযাড,
কাজী জনছায আজভদ,
আব্দু জছাফান ফাখ্রড় জযাড, াজী
খ্রযদডক
আরাউখ্রদ্দন পখ্রকয জযাড-১, ফনভারা; াজী
আরাউখ্রদ্দন পখ্রকয জযাড-২, ফনভারা; ভধুয
ভজয ভাজায জযাড, ফনভারা; জটখ্রকফাড়ী
াজাান জযাড, ফনভারা।

৯৯৪

১৩

াড ড-৪৯,

জভৌ-দত্তাড়া অং (াড়া- এযাদ নগয
,ব্লক -১-৮)

৯৯৫

১৪

াড ড-৫০

গাজীপুযা(পূণ ড)

৯৯৬

১৫

াড ড-৫০

দত্তাড়া-২ জটখ্রকাড়া,দত্তাড়া২চানখ্রকযজটক)

৯৯৭

১৬

াড ড-৫১

াতাই

৯৯৮

১৭

াড ড-৫১

খযকতর

৯৯৯

১৮

াড ড-৫২

কাখ্রকরা াতাই

১০০০

১৯

াড ড-৫২

আন্ধারুর, ফাজদ ারাজানা, বাদাভ,
বাকরুর, চক বাদাভ, দাড়াইর, খুশুখ্ররা,
গুটিা

১০০১

২০

াড ড-৫৩,

১০০২

২১

১০০৩

কভডযত খ্রফবাগ

উজজরা ভফা অখ্রপ,
গাজীপুয দয, গাজীপুয

জজখ্রভন নাায,
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
গাজীপুয দয , গাজীপুয
উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
রুারী যাণী, খ্রডই, এনএইচখ্রড
তাযাগঞ্জ, যংপুয
উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
যাজদ ভামুদ, খ্রডই, এনএইচখ্রড পৄরছখ্রড়, গাইফান্ধা
জভাোঃ াইদুর ইরাভ, খ্রডই,
এনএইচখ্রড
জনাফ জভাোঃ জযজাউর কখ্রযভ
জজ.এ.এ
জদজরাায জাজন,
কখ্রপউটায অাজযটয

জভাফাইর নম্বয

০১৭২০-০৩২৩৪৭

০১৭১৬-৮৩৫০৩১

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
জদফীগঞ্জ, ঞ্চগড়
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
পৄরছখ্রড়, গাইফান্ধা

০১৭৩১-৯৮২৩০৯

কখ্রপউটায উইং, খ্রফখ্রফএ

০১৫৫০-০৪১৩১৩

ভখ্রজবুয যভান, প্রধান খ্রিক

খ্রনউ এডুজকায একাজডভী,
াতাই, টংগী

০১৯১১-৩৯৬৪৭৪

ফড় জদড়া

ভখ্রনরুজ্জাভান, খ্রডই, এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
সুন্দযগঞ্জ, গাইফান্ধা

০১৭৫১-০০৮৩৯৫

াড ড-৫৩,

যান ভন্ডজরয জটক, কাঠারখ্রদা, ফড়
জদড়া (অং)

কাজী নাখ্রছয উখ্রদ্দন,
এ এ, (অফ)

টংগী, গাজীপুয

০১৬৮৬-০৬৪৮৯০

২২

াড ড-৫৪

আাদজফাড়ী জযাড, এআইএভ তাা জযাড, জভাোঃ আফদ আর জভাতাকাখ্রব্বয,
াজী আ: ফাজযক জযাড
খ্রডই, এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
নাজগযশ্বযী, কুখ্রড়গ্রাভ

১০০৪

২৩

াড ড-৫৪

এ এ একাজডভী জযাড, াজী আজক্কর
আরী জযাড

আখ্রভনুর ইরাভ, অপু, ই

ফাজাজজখ্রন, ফাংরাজদ খ্রর:

১০০৫

২৪

াড ড-৫৪

দখ্রিণ খাড়া, ক্কুয ভামুদ জযাড

জভাোঃ খ্রদুর ইরাভ, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
খ্রচরভাযী, কুখ্রড়গ্রাভ

১০০৬

২৫

াড ড-৫৪

জভাল্লাফাখ্রড় জযাড, মনভখ্রদ্দন জভারো জযাড,
জভাক্তায ফাখ্রড় জযাড, াাজ উখ্রদ্দন জযাড,
াতাভত জভাল্লা জযাড

ারভা আইখ্রযন,

টংগী, গাজীপুয

১০০৭

২৬

াড ড-৫৪

জজয ফাংরা ভাজকডট, জচাযাগ আরী ভতফয
জযাড, াজী আজগয আরী জযাড, সুরতানা
যাখ্রজা জযাড

জভাোঃ যভজান আরী যকায, খ্রডই

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
পৄরফাড়ী, খ্রদনাজপুয

১০০৮

২৭

াড ড-৫৪

জচযাগ আরী ভাজকডট জযাড, জচযাগ আরী ভখ্রজদ
জভাোঃ মেতপয যভান, খ্রখ্রনয
জযাড, াজী ইউসুপ আরী ভখ্রজদ জযাড, ড:
খ্রিক
এভএ যখ্রদ জযাড, ভকদ্দভ মুখ্রন্প জযাড.
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টংগী ইরাভীা খ্রখ্রনয
ভাদ্রাা

০১৭২৫-৮২৬৩০১

০১৯১৫-৪৭১৫০৪

০১৭১৩-৯১০৫১৪

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

১০০৯

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা
২৮

াড ড-৫৫

১০১০

২৯

াড ড-৫৬

১০১১

৩০

াড ড-৫৬

১০১২

৩১

াড ড-৫৭

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

ভাখ্রছভপুয

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

জভাোঃ যখ্রপকুর ক, জজএএ

জভৌোঃ আখ্রযচপুয (অং) (াড়া-জজয
ফাংরা জযাড, আভজাদ আরী গারড স্কুর,
জনাফ পার ইভাভ খান, খ্রডই
ভনসুয আরী জযাড, াজী ইউনু আরী
যকায জযাড
জভৌোঃ আখ্রযচপুয(অং), াড়া- জস্টন জযাড
জনাফ জগারাভ জভাােদ,
আখ্রযচপুয, যখ্রভউখ্রদ্দন জযাড,
ইনুভাজযটয (অফোঃ)
াখ্রপজউখ্রদ্দন জফাযী জযাড
ননী জগাার দা
দখ্রিণ আখ্রযচপুয, টাঙ্গাইর
উজজরা জেখ্রডট এন্ড ভাজকডটিং
অখ্রপায

কভডযত খ্রফবাগ

থানা খ্রযংখ্যান কাম ডার,
টঙ্গী, গাজীপুয

জভাফাইর নম্বয

০১৭৪৬-১২৬৪৮৩

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ফগুড়া

গাজীপুয

01925-979612

উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ,
গাজীপুয দয, গাজীপুয

(১).২ উজজরা: গাজীপুয দয - (জজান ংখ্যা-১৪)
১০১৩

১

ইউখ্রননোঃ
খ্ররুজারী

১০১৪

২

১০১৫

১০১৬

১০১৭

১০১৮

১০১৯

জনাফ জভাোঃ আব্দু ারাভ,
ইউখ্রনন ভাজ কভী

উজজরা ভাজজফা অখ্রপ
গাজীপুয দয, গাজীয

ইউ-বাার গড়
জভৌজা-ফাসইাড়া, জভৌজাোঃ ফাসইাড়া, গ্রাভোঃ ননপুয
গ্রাভ-ননপুয

খ্রফজা যানী নন্দী,
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
গাজীপুয দয , গাজীপুয

৩

ইউ-বাার গড়
জভৌজা-ফাসইাড়া,
জভৌজাোঃ ফাসইাড়া, গ্রাভোঃ ননপুয ছাড়া
গ্রাভ-ননপুয
ফাকী কর অং
ছাড়া ফাকী কর
অং

জনাফ তাযা খ্রভা,
খ্রডইখ্র

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ভভনখ্রং

০১৭৩৬-৭০৬৬২১

৪

ইউোঃ বাার গড়
জভৌজা-জফাকযান
জভৌজাোঃ জফাকযান ভখ্রণপুয, গ্রাভোঃ ভখ্রনপুয
ভখ্রণপুয, গ্রাভভখ্রনপুয

নাজনীন সুরতানা,
এপডখ্রব্লউএ

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ , গাজীপুয দয,
গাজীপুয

০১৭১৯-৮৮৮০৭২

৫

ইউ-বাারগড়
জভৌ: জফাকযান
ভখ্রণপুযগ্রাভভখ্রনপুয ছাড়া
ফাকী কর গ্রাভ

জভৌোঃ জফাকযান ভখ্রণপুয, গ্রাভোঃ ভখ্রনপুয
ছাড়া ফাকী কর গ্রাভ

নাজনীন নাায
ইউখ্রনন ভাজ কভী

উজজরা ভাজজফা অখ্রপ
গাজীপুয দয, গাজীপুয

০১৭১৬-৭৬৩৬৩৫

৬

বাারগড়
জভৌজা-ভানা
বফানীপুয,গ্রাভখ্রখ্রযযচারা

জভৌজাোঃ ভানা বফানীপুয, গ্রাভোঃ খ্রখ্রযযচারা

জনাফ জভাোঃ আব্দুর কুদ্দু
কাযী উোঃ খ্রিা অখ্রপায

উজজরা খ্রিা অখ্রপ,
দয, গাজীপুয

০১৭১৬-৪৭৩২৬৮

৭

ইউ-বাারগড়,
জভৌজা- ভানা
বফানীপুয, গ্রাভোঃ
ফাখ্রনাযচারা

জভৌজা- ভানা বফানীপুয, গ্রাভ: ফাখ্রনায
চারা

খ্রউরী াযবীন
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
গাজীপুয দয , গাজীপুয

০১৯১২-৩৮৭০৯৫

জভৌজাোঃ খ্ররুজারী
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শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

১০২০

৮

ইউ-বাারগড়,
জভৌোঃ
জভৌ: ভানা বফানীপুয, গ্রাভ: খ্রখ্রড়যচারা  খ্রউরী আক্তায
জভানাবফানীপুয
গ্রাভোঃ খ্রখ্রড়যচারা  ফাখ্রনাযচারা ছাড়া ফাকী কর গ্রাভ
খ্রপল্ড সুাযবাইজায
ফাখ্রনাযচারা ছাড়া
ফাকী কর গ্রাভ

১০২১

৯

ইউ-খ্রভজডাপুয জভৌোঃ
জভৌোঃ খ্রফকা কুখ্রড়ফাড়
খ্রফকা কুখ্রড়ফাড়ী

াখ্রনা সুরতানা
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
গাজীপুয দয , গাজীপুয

০১৭২২-৫১৭০৮৭

১০২২

১০

জনাফ জভাোঃ আকফয আরী
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
গাজীপুয দয , গাজীপুয

01716-198629

১০২৩

১১

ইউ-খ্রভজডাপুয ,
জভৌোঃ ডগযী
জভৌোঃ ডগযী
ইউ-খ্রভজডাপুয,
জভৌোঃ খ্রভজডাপুয,
জভৌোঃ খ্রভজডাপুয,াইনাইর,আঙ্গুটিা
াইনাইর,আঙ্গুটি
া

জনাফ জভাোঃ াখ্রফবুল্লা আকন উ- উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
কাযী কৃখ্রল অখ্রপায
গাজীপুয দয , গাজীপুয

০১৭১৮-০৭৪৫২৯

১০২৪

১২

ইউ-ফাড়ীা,
াড ডোঃ (১-৪)

াড ডোঃ (১-৪)

সুরতানা যাখ্রজা
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
গাজীপুয দয , গাজীপুয

০১৫৫২-৪৪২৪৩৯

১৩

ইউ-ফাড়ীা,
াড ডোঃ (৫-৯),
কযান্টনজভন্ট,
গাজীপুয
জনাখ্রনফা

াড ডোঃ (৫-৯), ফাংরাজদ ভযাস্ত্র
কাযখানা (চতয (অং)),-১৩৯০ ,
পাকর (অং)-১৬৫, চাপুখ্ররা (অং)১২৩৩, যাজজন্দ্রপুয জনাখ্রনফা
(ফাসইাড়া-অং)-৪৪২

জভাোঃ যখ্রপকুর ইরাভ জভাড়র,
খ্রড.ই.

জজরা খ্রযংখ্যান
অখ্রপ,গাজীপুয

০১৭১৬-৭৬৫১৩৫

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ

০১৮১৬-০৭৭৮৪৪

খ্রফ,আয,খ্রড,খ্রফ

০১৯২০-৯৩৭১৯১

কৃখ্রল অখ্রপ

০১৭১৬-১৯০৯৬৪

কৃখ্রল অখ্রপ

০১৭১৮-২৩৮৭১১

খ্রফ,আয,খ্রড,খ্রফ

০১৭১৭-২২২৬৭৯

খ্রফ,আয,খ্রড,খ্রফ

০১৯১১-৯৬৩৯৯২

খ্রফ,আয,খ্রড,খ্রফ

০১৮১৬-৭৮৭৩১৫

কৃখ্রল অখ্রপ

০১৭১৯-৫২২৯০৮

খ্রফ,আয,খ্রড,খ্রফ

০১৭১০-৩০৫৮৩৭

খ্রযংখ্যান অখ্রপ

০১৭১৬-৯০০৩৭১

খ্রযংখ্যান অখ্রপ

০১৭২০-০২৭০৫৩

১০২৫

একটি ফাড়ী একটি খাভায,
গাজীপুয দয.গাজীপুয

01912-387095

(২) উজজরা: কাখ্ররাককয - (জজান ংখ্যা-২৭)
১০২৭

১

াড ড নং- ১,২,৩

-

১০২৮

২

াড ড নং-৪,৫,৬

-

১০২৯

৩

১০৩০

৪

১০৩১

৫

১০৩২

৬

১০৩৩

৭

১০৩৪

৮

১০৩৫

৯

১০৩৬

১০

সূোপুয

-

১০৩৭

১১

ঢারজজাড়া

-

াড ড নং-৭
(আংখ্রক)
াড ড নং-৭
(আংখ্রক)
াড ড নং-৭
(আংখ্রক)
াড ড নং-৮
(আংখ্রক)
াড ড নং-৮
(আংখ্রক)
াড ড নং- ৯
(আংখ্রক)
াড ড নং- ৯
(আংখ্রক)

চান্দযা (আংখ্রক)
চান্দযা (আংখ্রক)
চান্দযা (আংখ্রক)
পূফ ড চান্দযা (আংখ্রক)
পূফ ড চান্দযা (আংখ্রক)
খ্রপপুয (আংখ্রক)

জনাফ জদান যখ্রপকুর ইরাভ
এএএ

জনাফ জভাোঃ জখ্রভ উখ্রদ্দন,
খ্রযদডক
জনাফ জনার চন্দ্র যকায,
এ,এ,এ,
জনাফ খ্রফধুয ভূলন ফভডন,
এ,এ,এ,
জনাফ জভাোঃ খ্রপকুর ইরাভ,
খ্রযদডক
জনাফ জভাোঃ পজমেয যভান,
খ্রযদডক
জনাফ জভাোঃ ভভজযজ আরী,
গ্রাভ ংগঠক
জনাফ জভাোঃ আরতাপ জাজন,
এ,এ,এ,
সূফন ডা যকায, ভাঠ ংগঠক

খ্রপপুয (আংখ্রক)

জনাফ ধীজযন্দ্র নাথ তযপদায,
জজ.এ.এ
জনাফ জভাোঃ পজমের ক,
জজ.এ.এ (অফয)
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শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা
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খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

১০৩৮

১২

আটাফ, জফগুনফাখ্রড়, ফাভনাফ, জফরাফ,
চান্দাফ, চখ্রন্ডতরা, চাতুরখ্রবটি, দখ্রিণ
াকুরো, দখ্রিণ যাজাফাখ্রড়, দযফাখ্রড়া,
জগাাো, জারসুখা, জাঙ্গাখ্ররাাড়া,
আটাফ (আংখ্রক) কাভাখ্রযা, কান্দাাড়া, ভযাফ,
ভাথাখ্ররা, যাধানগয, াফাজপুয,
জড়াতরী, াযাফাখ্রড়, খ্রন্দুখ্রয,
জানাখ্রদা, উত্তয কাঞ্চনপুয, উত্তয
াকুরো।

১০৩৯

১৩

আটাফ (আংখ্রক)

১০৪০

১৪

শ্রীপরতরী

-

১০৪১

১৫

চাাইয

-

১০৪২

১৬

পৄরফাড়ীা
(আংখ্রক)

১০৪৩

১৭

১০৪৪

১৮

১০৪৫

১৯

১০৪৬

২০

ভধ্যাড়া
(আংখ্রক)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

জনাফ জভাোঃ নজরুর ইরাভ,
এ,এ,এ,

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

কৃখ্রল অখ্রপ

০১৭১৭-১৫৬৬৩৫

কৃখ্রল অখ্রপ

০১৭১৪-৭৮৪৮৪৭

খ্রযংখ্যান অখ্রপ

০১৯১৩-৬৭০৬৩৮

খ্রযংখ্যান অখ্রপ

০১৮১৭-৬৪৫৯৪৬

কৃখ্রল অখ্রপ

০১৯৩৮-৮২২০৭৯

কৃখ্রল অখ্রপ

০১৭১৬-৯১৫৫০৯

কৃখ্রল অখ্রপ

০১৮১৭-৬১৮০৫৬

কৃখ্রল অখ্রপ

০১৮১৮-২৬৯৯২৫

কৃখ্রল অখ্রপ

০১৮১৭-৬১০৫৭৫

২১

আজুরীাড়া, আড়াফাড়ী, ফাগাম্বয, বাঙ্গা
জঙ্গর, ফাঁতরী, খ্রদঘীফাড়ী, খ্রযযা
উৎরকায, কাচায, কাযরসুখ্ররচারা,
জনাফ জভাোঃ খ্রগা উখ্রদ্দন,
জভৌচাক (আংখ্রক)
ভাটিকাটা, াজফাফাদ, খ্রনাফ, তারতরী, ভাঠ ংগঠক
উমেযা, উত্তয যাজাফাড়ী, উত্তয যাঙ্গাভাটি,
ভুমো (আংখ্রক)

খ্রফ,আয,খ্রড,খ্রফ

০১৭১৫-৭৮০৬৩০

১০৪৮

২২

জভৌোঃ জকৌচাকুখ্রয গ্রাভ-জকৌচাকুখ্রয,
কুফজাযচারা, আোভচারা, কাইনাযা,
জভৌচাক (আংখ্রক) ফাভনফাগ, খ্রনখ্রিখ্রভত্মপুয, দযচারা,
যাখাখ্ররাচারা, নখ্ররাড়া, আন্দাযভাখ্রনক,
কাভযাঙ্গাচারা।

নাখ্রভা আক্তায, ভাঠ কাযী

খ্রফ আয খ্রড খ্রফ

০১৭৪৫-৭৯৪২৭২

১০৪৯

২৩

জভৌচাক (আংখ্রক)

খ্রঝনুক আক্তায, ভাঠ কাযী

খ্রফ,আয,খ্রড,খ্রফ

০১৭৪৪-৮৯২৯৭১

১০৫০

২৪

জভৌচাক (আংখ্রক) জভৌ: জকৌচাকুখ্রয; গ্রাভ -জতখ্ররযচারা

খ্রখ্রদ্দকুয যভান, ভাঠ কযী

খ্রফ,আয,খ্রড,খ্রফ

০১৮৬৫-০২৪৭৩৫

১০৫১

২৫

জভৌচাক (আংখ্রক)

যখ্রপকুর ইরাভ, ভাঠ কভডকতডা

াজবড এন্ড খ্রযাচ ড খ্রজস্টভ
(SRS)

১০৫২

২৬

জনাফ জপযজদৌ আেদ,
ভাঠ ংগঠক

খ্রফ,আয,খ্রড,খ্রফ

১০৪৭

পৄরফাড়ীা
(আংখ্রক)
জফাারী
ভধ্যাড়া
(আংখ্রক)

ফযইছুটি, বাতাখ্রযা, খ্রফাইদ,
জনাফ আভজাদ জাজন,
খ্রজরাটিা, খ্রিভ জখারাাড়া, যসুরপুয এ,এ,এ,

ফাাককয, চাপুখ্রযা, জগাারচারা,
জাথাখ্ররা, ভনতরা, নাখ্রফযফয, উত্তয
ফাগজফড়, উত্তয খ্রমুখ্ররা।
খখ্ররাজাখ্রন, জভাথাজুখ্রয।

জনাফ চন্দন যকায, খ্রড.ই.
জনাফ জভাোঃ ভখ্রজফয যভান,
এ.আই
জনাফ জভাোঃ আরভগীয জাজন,
এ,এ,এ,
জনাফ াজনাায জাজন,
এ,এ,এ,
জনাফ খ্রযদ খাঁ, এ,এ,এ,

গরাখ্রচা, কুাযচারা, াটুখ্রযা জারাাটি,
জনাফ নূরুর ইরাভ,এ,এ,এ,
উত্তয রস্কযচারা
জফগভপুয, ভধ্যাড়া, পূফ ড চানপুয, াকাশ্বয,
জনাফ আোঃ ছাত্তায, এ,এ,এ,
ঠাকুযাড়া

জভৌোঃ জকৌচাকুখ্রয গ্রাভ-খ্রনখ্রিন্তপুয,
দযচারা , কাভযাঙ্গাযচারা।

জভৌ: জকৌচাকুখ্রয; গ্রাভ -পূফ ড উ্ত্তয, জভৌচাক,
করাফাধা, মৄখ্রগযচারা
জভৌ:-জকৌচাকুখ্রয :- গ্রাভ- জভৌচাকজভৌচাক (আংখ্রক) নবুাফাগ, করাফাধা, জতখ্ররযচারা,
মৄখ্রগযচারা।
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01753-552990
০১৭১৪-৫৯১০৪০

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

১০৫৩

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা
২৭

জভৌচাক (আংখ্রক) ফযাফ, বান্নাযা, ভাজুখান

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

জনাফ আোঃ ভখ্রজদ, এ,এ,এ,

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

কৃখ্রল অখ্রপ

০১৭১২-৭৭৮৫৫৩

(৩) উজজরা: কাাখ্রা - (জজান ংখ্যা-১৭)
১০৫৪

১

কাাখ্রা

দসুযনাযাণপুয, সূম ডনাযানপুয, কাাখ্রা,
জাখ্রভযাযচয, যাতজকানা, ফানাযারা, জভাোঃ কভয উখ্রদ্দন, জজ.এ.এ
যানন্দা

উজজরাখ্রযংখ্যানঅখ্রপ,
কাাখ্রা,গাজীপুয।

০১৭১০-৯২৫৭৬৮

১০৫৫

২

কাাখ্রা

াবুয, াপাইস্রী, জুখ্রনা, জখাদাখ্রদা,
কান্দাখ্রনা, ফযম্নন, ফযজজানা, জেঁতুখ্ররা,
কুযম্নখ্ররা, চাযফাখ্রড়া, নাকাখ্রচখ্রন

জভাোঃ আবুর াজভ যদায,
জজ,এ,এ

উজজরাখ্রযংখ্যানঅখ্রপ,
কাাখ্রা,গাজীপুয।

০১৭০৩-৪২৫০৩৪

১০৫৬

৩

চাঁদপুয

-

জভাোঃ ভভতাজ উখ্রদ্দন খন্দকায
উ-োঃ কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
কাাখ্রা, গাজীপুয

০১৭১২-৩৭৭৩০২

১০৫৭

৪

ড
দূগাপুয-০১

ানফড়াই,দখ্রড়জভযম্নন,চাাত,ফড়চারা,চাটা
জভাোঃ জাাঙ্গীয জাজন,
যফাগ, যানাট,জানাযখ্রখর, চাককর,
কখ্রপউটায অাজযটয
ড খ্রদরগাঁ
রাপুয, নাজাই, দূগাপুয,

উজজরা খ্রিা অখ্রপ,
কাাখ্রা,গাজীপুয।

০১৭১৮-২৪৩৭৪৭

জঘাজযগাঁ,ফাখ্রড়গাঁ,খ্রঘগাট,নাজযা,দখ্রড়না
জযা, ধাঁধাযচয, একডারা, রিীপুয,
জভাোঃ আখ্রতকুয যভান,
জপটাখ্ররা, খ্রফরজুযাই, খ্রখরগাঁ, কাভযা, অখ্রপ কাযী
ভাক, পৄরফাখ্রড়া, জফগুনাটি, দখ্ররনগয

মৄফ উন্নন অখ্রপ, কাাখ্রা,
গাজীপুয।

০১৭৩১-৩৯৬২৫৬

জভাোঃ জাকাখ্রযা জভাল্লা
খ্রপল্ড অযাখ্রস্টযান্ট

একটি ফাখ্রড় একটি খাভায
প্রকল্প, গাজীপুয

০১৭২৫-৫২৫৭৯২

জভাোঃ ভখ্রতউয যভান যকায,
এআই (PRL)

ন্যানার একাউখ্রন্টং খ্রউইং

০১৫৫২৩২৭৪৯৮

জভাোঃ জভাখজরছুয যভান,
উ কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
জভাোঃ হুভায়ুন কফীয,
জেখ্রডট সুাযবাইজায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
কাাখ্রা, গাজীপুয।
মৄফ উন্নন অখ্রপ, কাাখ্রা,
গাজীপুয

১০৫৮

৫

ড
দূগাপুয-০২

১০৫৯

৬

নভাখ্রনা-০১

১০৬০

৭

নভাখ্রনা-০২

১০৬১

৮

কখ্রড়াতা

-

১০৬২

৯

ঘাগটিা

-

১০৬৩

১০

ফাখ্রযলাফ-০১

১০৬৪

১১

ফাখ্রযলাফ-০২

১০৬৫

১২

েঁযগা-০১

১০৬৬

১৩

েঁযগা-০২

ফাভনজখারা, মভন,ভাটিকাটা, মদপুয,
যপুয, জানাপুয,উজযান, উত্তযখ্রদঘাখ্রদা

১০৬৭

১৪

যাজদ

-

১০৬৮

১৫

খ্রংশ্রী

-

১০৬৯

১৬

জটাক-০১

উজরী,উমোযা,জটাকনগয,জকন্দুাজফা,
ডুভখ্রদা,কাজযা।

জানাপুয,দখ্রিণগাঁ,আড়ার,চন্ডারাতা,কা
খ্ররাজফা, জঘাযাফ
আতাযাকাাখ্রনা,খ্রফষ্ণপুয,চযআরীনগয,চয
খ্রনরিী, চযনভাখ্রনা,
খ্রভজডানগয,নভাখ্রনা

জরাাখ্রদ,ফাযাফ,কীতডখ্রনা,জরখ্রদা,খ্রবকায
জটক,দাযা, নানগয, গাঁযায, ফজডাপুয, জভাোঃ আযভান ারান, খ্রযদডক
শ্যাভপুয
চযদূরডবিা,জারাযচয,ফাখ্রযলাফ,নজযাত্তভপুয,
জভাোঃ জজাউয যভান, খ্রডই,
জচংনা, কুদী,আড়াফাখ্রড়, তযগাঁ,
এনএইচখ্রড
খ্রচনাভুরী, ফাখ্রঘা, জদনা

০১৭১৬-৫৯৭৩৬৫
০১৭১৪-৬৮৯২৬২

রেীউন্ননঅখ্রপ,
কাাখ্রা,গাজীপুয।

০১৭২৮-৩৫৩২৫১

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
নাজচার, চাাইনফাফগঞ্জ

০১৭২৮-৭১৮৪৪১

জভাোঃ ভান গখ্রণ, খ্রযদডক

ভফাঅখ্রপ,
কাাখ্রা,গাজীপুয।

০১৭৬১-৮৯৬১৩০

জভাোঃ খ্রদজরাায যভান,
কৃখ্রল কাযী ম্প্রোঃ কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
কাাখ্রা,গাজীপুয।

০১৭১১-১৬৯৬৮০

জভাোঃ ছাইপৄর ইরাভ,
উ কাযী কৃখ্রলকভডকতডা
জভাোঃ ইকফার জাজন,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
কাাখ্রা, গাজীপুয
উজজরা জাতী ভখ্ররা
ংস্থ্া, কাাখ্রা

জভাোঃ ভাসুভ কখ্রফয, খ্রড,ই,

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
কাাখ্রা, গাজীপুয
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০১৭১৯-৩৭০৬১২
০১৭১২-৫০৭৬২৭
০১৭৩৬-০১২৭৩৩

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

১০৭০

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা
১৭

জটাক-০২

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

াচুা,আড়াখ্ররা,সুরতানপুয,জঘাজযকাখ্রন্দ,
জভাোঃ আবুর ফাায, খ্রডই,
নাাংগুন,ননফাজায,যজটাক,াজরাা
এনএইচখ্রড
যজটকী,ইরাভপুয, খ্রদঘাজফা

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

জবারাাট, চাাইনব্বগঞ্জ

০১৭৩৭-১২২০৪৫

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ

০১৭১২-৭২৩৬৭৩

জনাফ ভখ্রনরুজ্জাভান,
এপ

খ্রফআযখ্রডখ্রফ, শ্রীপুয, গাজীপুয

০১৭১৫-৩০৩২৩৪

আখ্রছা আক্তায, এপ

খ্রফ আয খ্রড খ্রফ খ্রিপুয, গাজীপুয

০১৭৫২-০৯৪০৪৬

জনাফ আোঃ কুদ্দু পখ্রকয
S.A.P.P.O

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ

০১৭১৬-৫৯৭৬৯৬

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ

০১৭৪৯-২২৫২৩৮

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ

০১৯১৫-৮৬৫৩৫৪

খ্রফখ্রফএ

০১৯৪৫-১৬৬৪৬৬

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ

০১৭১৬-৩১৫৭৬০

(৪) উজজরা: শ্রীপুয - (জজান ংখ্যা-২৫)

১০৭১

১

০১ নং াড ড- শ্রীপুয উত্তয াড়া-১৯৬৮,
উখ্রজরাফ পূফ ড াড়া-১৬৭, ০২ নং াড ডশ্রীপুয জৌযবা
বাংনাটি াট ড দখ্রিণ-৫৯৯, শ্রীপুয দখ্রিণ
জনাফ জভাোঃ আবু াইদ, এএএ
াড ড-০১,০২,০৩
াড়া-১৪০৭, ০৩ নং াড ড- দখ্রিণ
বাংনাটি (ফনরূা)-১১৯, জরাাগাছ-১৩৫৩
০৪ নং াড ড- মফযাগীয চারা-৯৭৯,
বাংনাটি াট ড-১৭৭০, ছাখ্ররাাড়া
বাংনাটিয অং ০৬ নং াড ড- জকা
পূফ ড াট ড-১৯২৭, উখ্রজরাফ খ্রিভ াড়া১০৭৫
ড
০৬ নং াড ড জকা পূফ ড াট-১৯২৭,
উখ্রজরাফ খ্রিভ াড়া-১০৭৫
০৫ নং াড ড-জফতজুখ্রড়-১৩৪০,
খ্রগরাযচারা-২৬১৮, জকা পূফ ড াট ড১২২৮,ভাধখরা,-৫৩২
০৭ নং াড ড আংখ্রক- জফড়াইজদযচারা৪০৯৯, জদাজখারা-৬৮১

১০৭২

২

াড ড-০৪,

১০৭৩

৩

াড ড-০৬

১০৭৪

৪

াড ড-০৫

১০৭৫

৫

১০৭৬

৬

১০৭৭

৭

১০৭৮

৮

১০৭৯

৯

জতখ্ররাটি ইউখ্রনন

১০৮০

১০

ভানা ইউখ্রনন

১০৮১

১১

ভানা ইউখ্রনন

১০৮২

১২

ভানা ইউখ্রনন

১০৮৩

১৩

গাজীপুয ইউখ্রনন জভৌজাোঃ (ফাঁফাড়ী-১২৯৬ + মরাট-১২৯২)

জনাফ জভাোঃ আজাায উখ্রদ্দন খ্রপল্ড একটি ফাখ্রড় একটি খাভায
সুাযবাইজায
প্রকল্প

০১৭২৬-৬৮২৮৫৭

১০৮৪

১৪

গাজীপুয ইউখ্রনন জভৌজাোঃ গাজীপুয- ৫১৭২

জনাফ আখ্রতকুর ইরাভ এএএ উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ

০১৭২৬-৩৬৬৫৩০

১০৮৫

১৫

গাজীপুয ইউখ্রনন জভৌজাোঃ ধনুা- ৬৬৮৭

জনাফ স্বন খ্রভা, এআই

উজজরা খ্রযংখ্যান
কাম ডার

০১৯১৩-০২২৭০৯

াড ড-০৭
আংখ্রক
াড ড-০৭
আংখ্রক

জনাফ এ এভ আপাজ উখ্রদ্দন
এএএ
জনাফ াখ্রফবুয যভান
০৭ নং াড ড আংখ্রক (চন্নাাড়া)- ৩৫৪০
এএএ
০৮ নং াড ড- জকা খ্রিভ াট ডজনাফ আক্কা আরী
াড ড-০৮, ০৯
৪৬৬৪, ০৯ নং াড ড- ফজড়াযচারাএআই (অফয)
৮৩২, জকা খ্রিভ াট ড-৫৭২
জভৌজাোঃ-জতখ্ররাটি-৪২৮৯, উত্তয জরাখ্রদ- জনাফ াাদাৎ জাজন
জতখ্ররাটি ইউখ্রনন
৪০১
এএএ
জভৌজাোঃ জটংযা-১৪০৭, জটখ্রযফাড়ী২৪৫০,জভারাইদ-২৫৮৫,জফকাযা-২৭৯

জনাফ জভাোঃ হুভায়ুন কখ্রফয,
এএএ

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ

০১৭১৮-২৯৯৪৪০

জভৌজাোঃ (গ্রাভোঃ ভানা-২৪৯২+ চকাড়া১৬২২)=৪১১৪
জভৌজাোঃ (গ্রাভোঃ কাটিাাড়া-১০০৬ +
খ্রংগাযদীখ্রঘ-১০০১+আকতাাড়া-৭৭৪
+ফদনীবাঙ্গা-৪১২+খ্রভরাাড়া-২২৩ +
খ্রখ্রযজঘখ্রড়-৩৮৮ + জফরকতর-১১৪)

জনাফ সুভন খ্রকদায
এএএ

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ

০১৬৭৪-০৩৫২৮৫

জনাফ জভাোঃ কখ্রপর উখ্রদ্দন
এএএ

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ

০১৭২৭-৫১২৯৯৮

জনাফ জভাজাজের ক জভাল্লা
এ.এ.এ.

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ

০১৭৪৮-৯২৮০৮২

জভৌজাোঃ ফড় যাথুযা-৪৭৯৯

61 of 176

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

১০৮৬

১৬

কাযাইদ
ইউখ্রনন

জভৌজাোঃ (জাাঙ্গীযপুয-৬৮৯ + ধাভরই৫৫৯৩)

জনাফ জরার উখ্রদ্দন
এএএ

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ

০১৭১৬-৪০২৩৬৭

১০৮৭

১৭

কাযাইদ
ইউখ্রনন

জভৌজাোঃ( জানাফ-১২৫৮ + কাযাইদ১৬৯৪ + ফযা- ৯৭ + ফাপ্তা- ৮৩৫ +
জফরখ্রদা- ৯৪৪ +নাখ্রন্দাাংগন-১২৩১)

জনাফ খ্রফরখ্রকছ আক্তায
এএএ

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ

০১৯১৫-০১২৮৭৭

০১৭১৮-৭৪৬৯৩৬

১০৮৮

১৮

ফযভী ইউখ্রনন

জভৌজাোঃ (ফড়নর-১৭১০ + কাটাখ্রর-১৬৭ +
াঠানজটক-১২১৫ + জকালাখ্রদা-৩৩৯ + জনাফ জভাোঃ খ্রভজানুয যভান খ্রপল্ড একটি ফাখ্রড় একটি খাভায
জাখ্রদা-৪১১ + চযফয-১১৬৩ +
সুাযবাইজায
প্রকল্প
গাড়াযন-১৬৫১)

১০৮৯

১৯

ফযভী ই্উখ্রনন

জভৌজাোঃ (ফযাভা-১৪৩০ + ফযভী-২২৩০ + এজকএ াজ উখ্রদ্দন খান
কাজতাড়া-৪৪৭ + জকন্দুা-১২০)
এএএ

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ

০১৯১৪-৯০৭০৯০

১০৯০

২০

ফযভী ইউখ্রনন

জভৌজাোঃ (াতখাভায-৪৮৪৭ + াড়াগুখ্রনা- জনাফ জভাোঃ ভাজারুর ইরাভ,
২২ + খ্রগরাশ্বয-৪০৯)
এএএ

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ

01963-935410

১০৯১

২১

জভৌজাোঃ (দখ্রড়জখাজজখাখ্রন-৩১৩ + জরাইদ৭৮৩ + খ্রনজ জখাজজখাখ্রন-৬০৫ + কন ডপুয-৭৩৪ জনাফ জখ্রভ উখ্রদ্দন
জগাখ্রংগা ইউখ্রনন
+ কাখ্রদভগাখ্রজাযন-১৩২ +াচরটিা-১২০
খ্রডই/খ্র
+টকা-১১৮৪)

১০৯২

২২

জগাখ্রংগা ইউখ্রনন নাযানপুয-৭৯১ + জফড়াফাড়ী-২৫৫ + চাফন-

জজরা খ্রযংখ্যান
কাম ডার

০১৭১৬-৩২২৬০৮

উজজরা খ্রযংখ্যান
কাম ডার

০১৭৪৯-৪৭১৬৫৮

২৩

জভৌজাোঃ (খ্রফন্দুফাড়ী-৪৮৭+জডাাইফাড়ী৫৯০+ামেকাখ্রদ-৩৫২+কাখ্রপরাতরীজনাফ আান াখ্রফফ
যাজাফাখ্রড় ইউখ্রনন
২২৮+খ্রভটামে-৮৫৭+জনাযানপুযজজএএ
৪৩৬+যাজাফাড়ী-২১৮৪+ফাভনগা-১৭০)

উজজরা খ্রযংখ্যান
কাম ডার

০১৯২৪-০১৭৬৩০

২৪

জভৌজাোঃ (গজাখ্রযা-১১৫৬ + ধরাখ্রদা৭১৬+ যাজাযাভপুয-২৩২ + জটকরিপুযজনাফ জভাোঃ খ্রপকুর ইরাভ
যাজাফাখ্রড় ইউখ্রনন ৩০৮ + াটিাফাড়ী-৩৮৭ + জনাাগাএএএ
১৫৫৭ + খ্রনখ্রিভত্মপুয২৪৮+নাখ্ররাজটখ্রক-১২০+খ্রগদুখ্রযা-৮২

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ

০১৮১৪-৯৪২১২৫

জভৌজাোঃ (আতরড়া-৫২২ + ফনখুখ্রড়া৩৮৫ + ফাঁজকাা-২৩২ + পাগান-৫৫১
+ দভদভা-৭৪৩ + জডাভখ্রন-৪১৬ +
উজজরা খ্রযংখ্যান
জনাফ াখ্রভদা আক্তায মুন্নী, খ্রডই
প্ররাদপুয-৫৩৮ + জরাগাখ্রছা-১৬০১ +
কাম ডার
ভাতডা-৭৩৩ + খ্রকভত নানাইা-২৬২ +
খ্রনমুখ্রযা-১৭২)

০১৭২১-২৫৯৬৯৭

জভৌজাোঃ (জগাখ্রংগা-১৫৬৪+রখ্রতপপুয-৭৩৮ +
২৩৬+ফাউনী-৪৯১)

১০৯৩

১০৯৪

১০৯৫

২৫

প্ররাদপুয
ইউখ্রনন

জনাফ জভাোঃ জভাস্তপা কাভার
জজএএ

(৫) উজজরা: কারীগঞ্জ - (জজান ংখ্যা-১২)
১০৯৬

১

০১-০৫ াড ড

ফাংগার ারা, তুমুখ্ররা,উত্তয বাদাতী,
দখ্রড়জাভ, মুনসুযপুয

জভাোঃ াান আরী,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
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উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
কারীগঞ্জ, গাজীপুয

০১৭১৬-৯১৩৩২২

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

১০৯৭

২

০৬-০৯ াড ড

ফড়নগয, বাদগাখ্রত, চান্দাইা, খাজানা,
নাফাড়ী, বাগাযাড়া, জচৌড়া, জগারাফাড়ী,
উত্তযগাঁ, চযাড়া, জঘানাাড়া,
মুরগাঁ,ফাগখ্রদযটক,চয খ্রভযপুয,
জদাড়া,মচতযাড়া,যাজাড়া

১০৯৮

৩

জাভারপুয

জাভারপুয, করাাটুা

আোঃ কাখ্রদয খ্রভা,
জজ.এ.এ. (খ্রআযএর)

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
কারীগঞ্জ,গাজীপুয

১০৯৯

৪

জাভারপুয

ফাগখ্রদ, ফড়জফারা, মছরাখ্রদ, চুাইয,
কাাই, নাযগানা, যাতকানা

জভাোঃ নুরুর ইরাভ,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
কারীগঞ্জ,গাজীপুয

১১০০

৫

ফাাদুযাদী

ফাাদুাদী,ফাাইয,জফতুা,ভূইাফ, দখ্রিন
জভাোঃ আক্তারুজ্জাভান,
ফাগ, জধারাাদুখা, ইশ্বযপুয, জাভারপুয
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
চক,জুগুখ্রর,খরাাড়া,
আতরাজফা,ফক্তাযপুয, জফরুা, বাটিযা,
খ্রফরজফরাই, োিনগাঁ, জছাট জদউখ্ররা,
জগাাইর ফাড়ী, কমেন,জকৌচান, মখকড়া,
ভাজুখান,ভানী,নাান, মরানপুয,
পৄরদী,াতাখ্রনাড়া,উত্তয যাজনগয,
আজভতপুয,ফাঙ্গারারা,ফড়াইা,ফাখ্রড়া
খ্রদ, জফানা, খখ্রতাখ্রন, জদতরা,
দুবুখ্রযা,জাঙ্গাখ্ররা,কাউখ্ররতা,কুরথুন,
জরানাফ,ভযা,মভশুন্ডী,নরুন,পুনই,
যজন,ারখ্রদা,খ্রযলাচারা,ফাখ্রাযটি

খ্রজাউর ক, খ্রড.ই..

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
কারীগঞ্জ,গাজীপুয

01726-546734

01921-388250
০১৭২২-০৮৯০২৫

উজজরা কৃখ্রল
অখ্রপ,কারীগঞ্জ, গাজীপুয

০১৭১৮৩৭৭৭২৯

জভাোঃ এযাদ উল্যা,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল
অখ্রপ,কারীগঞ্জ, গাজীপুয

01932-345035

যনখ্রজত চন্দ্র দা, জজএএ,
(অফযপ্রাপ্ত)

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
কারীগঞ্জ, গাজীপুয

01794-640958

১১০১

৬

ফক্তাযপুয

১১০২

৭

জাংগাখ্ররা

১১০৩

৮

জভাক্তাযপুয

খ্রফপুয, জাটান, জনাাাড়া, মভায,
জভাোঃ াছান আখ্রর জভাল্লা,
খ্রবটিফাগুন, খ্রংরাফ, খ্রযজদফপুয, ফড়গা,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
দখ্রড়ফাগান, যাভচন্দ্রপুয, ংকযপুয, ফড়যা

উজজরা কৃখ্রল
অখ্রপ,কারীগঞ্জ, গাজীপুয

০১৭২০৬৫৫৮১২

১১০৪

৯

জভাক্তাযপুয

ংকযপুয, ধনপুয, জডভড়া, যাথুযা, খ্রদঘুা,
জভাোঃ খ্রগাস্উখ্রদ্দন,
একুতা, কাখ্ররাখ্র, জভাক্তাযপুয, ফযাইদ,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতা
াযাইদ

উজজরা কৃখ্রল
অখ্রপ,কারীগঞ্জ, গাজীপুয

০১৭২৩২০৩৪০২

তুমুখ্ররা

আযা,ফাগাযখ্রদা,বান্দাজখারা, ফারুাটি, ফাতুরড,
ফাইাসুখ্রত, জফতাই, জফাাখ্ররা, চাযায জখারা,
চানজখারা, চুাযী জখারা, দখ্রিন বাদ ডাতী, দখ্রিন ফরযাভ চন্দ্র ফখ্রনক, জেখ্রডট
যাজনগয, খ্রপখ্রযন্দা, ইছাপুয, ভাখ্ররফন্দ,
সুাযবাইজায
াকুখ্রযা, াযায জটক, খ্রযায ই, জাভ,জটক
ভাখ্রনক পুয,টিউখ্রয, তুমুখ্ররায চক, উখ্ররা,

উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ,
কারীগঞ্জ, গাজীপুয

০১৭১৬-৯১৩৩২২

নাগযী

জতখ্ররা, যাজযখ্রদা, নগযজবরা, ফাইভাকাখ্রন্দ,
জনাড়া, উমেজখারা, কড়কাউ, ভঠফাখ্রড়,
াযাফতডা , জকটুন, গরান, কুখ্রচরাফাখ্রড় , ফতুজড রয
জটক, াযম্নান

জভাোঃ ভখ্রনউডখ্রদ্দন জভাল্লা,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতা

উজজরা কৃখ্রল
অখ্রপ,কারীগঞ্জ, গাজীপুয

০১৭১২২৯৮৪১৩

নাগযী

খ্রমুখ্ররা, খ্রফযখ্র, খ্রপুখ্ররা, ধনুন, যাান,
গাযাখ্রযা, ফাগখ্রদ, নাগখ্রয, কাযান, সুজাপুয, জভাোঃ যাখ্রকবুর াান,
জরাধুখ্রযা, খ্রফযম্না, ধখ্রনায জটক,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
টিখ্রযা,জটক ছাখ্রতাখ্রন, যাথুযা, ানজজাড়া

উজজরা কৃখ্রল
অখ্রপ,কারীগঞ্জ, গাজীপুয

০১৯১৩৮৬১১৭৬

১১০৫

১১০৬

১১০৭

১০

১১

১২

৭. জজরাোঃ পখ্রযদপুয (জভাট ৯টি)
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শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
আরপাডাংগা, পখ্রযদপুয।

01735-451119

(১) উজজরা: আরপাডাঙ্গা - (জজান ংখ্যা-০৬)

১১০৮

১

জৌযবা ০১
জথজক ০৯ াড ড
২৯৮০, 
আরবাডাঙ্গা
ইউখ্রনন ২৪৭২

১১০৯

২

ফানা

জভাোঃ জভাখজরচুয যভান, এ.আই
খ্রফখ্রফএ
(অফোঃ)

০১৫৫৬-৯৮৩৬৯৫

১১১০

৩

জফাযাইচ

জনাফ পজমের ক,
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
আরপাডাংগা, পখ্রদযপুয

০১৭১২-৬৯৮৪৯২

১১১১

৪

টগযফন্দ

জনাফ খ্রভজানুয যভান,
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
আরপাডাংগা, পখ্রদযপুয

০১৭০৩-৮৮০৪৮৬

১১১২

৫

জগাারপুয

জভাোঃ জাখ্রদ াান, খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
আরপাডাংগা, পখ্রযদপুয।

০১৯২৯-০৮১০৬০

১১১৩

৬

াচুখ্রযা

জনাফ খ্ররাখ্রদতয চেফতী,
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
আরপডাংগা

০১৭১৮-০৬৬৯১১

জনাফ জভাোঃ আোঃ যাজ্জাক, জজএএ

(২) উজজরা: বাংগা - (জজান ংখ্যা-১৩)
বাংগা জৌযবা
১, ২, ৩, ৪, ৫ 
৮ নং াড ড
চুমুযখ্রদ ইউখ্রনন
 ৬,৭  ৯ নং
াড ড

পুরক কুভায দত্ত, জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
বাংগা, পখ্রযদপুয।

01719-614306

খ্রফন কৃষ্ণ মফযাগী,
জজ এ এ (অফোঃ)

খ্রফখ্রফএ

01992-509630

আরগী

জফরাজত জাজন,
উ-কাযী কৃখ্রলকভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, বাংগা

৪

আখ্রজভ নগয

আীল কুভায ীর,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

১১১৮

৫

চান্দ্রা

জভাোঃ ফাদর উখ্রদ্দন, জজএএ

১১১৯

৬

ঘারুা

১১২০

৭

াখ্রভযদী

১১২১

৮

কারামৃধা

১১২২

৯

কাউখ্ররজফড়া

১১২৩

১০

ভাখ্রনকদ

১১২৪

১১

নাখ্রছযাফাদ

১১২৫

১২

নূরুল্লাগঞ্জ

১১২৬

১৩

তুজাযপুয

১১১৪

১

১১১৫

২

১১১৬

৩

১১১৭

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
নন্দীগ্রাভ, ফগুড়া
জনাফ জনক চন্দ্র যা
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জজ.এ.এ
জযপুয, ফগুড়া
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জনাফ াখ্রভদুয যভান, জজ.এ.এ
ধুনট, ফগুড়া
এভ.এভ াখ্রপনুয াান,
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,বাংগা
উকাযী কৃখ্রল অখ্রপায
জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জনাফ যতন ভাখ্রনক, জজ.এ.এ
খ্রযাজগঞ্জ
জনাফ খ্রজাউয যভান
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জজ.এ.এ
ধুনট, ফগুড়া
পার আাজেদ,
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, বাংগা
উ-াকাযী কৃখ্রল অখ্রপায
জনাফ জভাোঃ ভয আরী,
খ্রফখ্রফএ
কযাখ্রায
জনাফ জভাোঃ াখ্রব্বয আরভ
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জজ.এ.এ
খ্রফগঞ্জ, ফগুড়া
(৩) উজজরা: জফাারাভযী - (জজান ংখ্যা-১২)
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০১৭১২-৪০০১৪৮

০১৭১৮-৯৯৫৫৭৭
০১৭৩৭-৩৫০২৪৬
০১৭১৮-৪৪২৫৫০
০১৯২৬-৪৭৬০৯৯
০১৭১৯-৯৬৪৫৪৮
০১৭৩৭-৩৫০২৪৬
০১৭১৮-৯১৭৬৬৩
০১৭০৮-৭৬১৮০০
০১৭৬২-৭৩২৯৯৯

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা
জৌযবা ০১
জথজক ০৬ নং
াড ড
জফাারভাযী 
৭,৮  ৯ নং
াড ড

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

জভাোঃ ইউসুপ জাজন জভাল্যা
জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জফাারভাযী, পখ্রযদপুয।

01714-871785

জখ জভাাোদ ইভাভউখ্রদ্দন, খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জফাারভাযী, পখ্রযদপুয।

01924-330627

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
শ্রীপুয, ভাগুযা

০১৭১৮-৭৬২২৫৮

১১২৭

১

১১২৮

২

১১২৯

৩

গুনফা

১১৩০

৪

চতুর

১১৩১

৫

ভনা

১১৩২

৬

জঘালপুয

১১৩৩

৭

াকতয

১১৩৪

৮

রুাাত

জনাফ জভাোঃ দখ্রফয উখ্রদ্দন,
জজ.এ.এ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জকাটচাঁদপুয, খ্রঝনাইদ

১১৩৫

৯

যজভশ্বযদী

জনাফ জভাোঃ ইউসুপ জভাল্যা,
ভাঠকাযী

একটিফাড়ী একটি খাভায প্রকল্প

১১৩৬

১০

দাদপুয

১১৩৭

১১

চাঁদপুয

১১৩৮

১২

জখয

জনাফ জভাোঃ অখ্রদুয যভান,
জজএএ
জনাফ জভাোঃ ইাযত জাজন,
জজ.এ.এ
জনাফ জভাোঃ াাবুদ্দীন, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

জজরা অখ্রপ, ভাগুযা

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ধামুইযাট, নগাঁ
জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জনাফ অখ্রভত কুভায যকায, এএ
ভাগুযা
জনাফ জভাোঃ আইয়ুফ আরী,
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জজ.এ.এ
ভাগুযা দয

জনাফ জদফাীল খ্রফশ্বা,
ভাঠকাযী
জনাফ জভাোঃ যখ্রপকুর ইরাভ থানা
খ্রযংখ্যানখ্রফদ
জনাফ খ্রফভর কৃষ্ণ খ্রফশ্বা
খ্রযংখ্যান তদন্তকাযী

01720-000295
০১৭১৮-২৩১৬৯৪
০১৭২৯-৪৯৪৮৮৬
01720-142633

01728-371138

একটিফাড়ী একটি খাভায প্রকল্প 01774-737829
জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
খুরনা
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
শ্রীপুয, ভাগুযা

০১৭২৫-৬৬৪২৯৩
০১৮২৩-৬৪৫৩৫০

(৪) উজজরা: চয বদ্রান - (জজান ংখ্যা-০৩)
১১৩৯

১

চযবদ্রান

আখতায যখ্রদ, জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
চযবদ্রান, পখ্রযদপুয।

01721-092483

১১৪০

২

চযখ্রযযাভপুয,
চযঝাউকান্দা

জনাফ আোঃ যখ্রভ, জজ.এ.এ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ফাঘা, যাজাী

০১৭২৩-৩৭৫৯২০

১১৪১

৩

গাখ্রজযজটক

আব্দুর ভাজরক, জজএএ
(অফযপ্রাপ্ত)

খ্রফখ্রফএ

01717-822972

(৫) উজজরা: পখ্রযদপুয দয - (জজান ংখ্যা-২২)
১১৪২

১

াড ড নং ১  ২

১১৪৩

২

াড ড নং ৩

১১৪৪

৩

াড ড নং ৪

১১৪৫

৪

াড ড নং ৫

১১৪৬

৫

াড ড নং ৬  ৭

১১৪৭

৬

াড ড নং ৮

উোঃ খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
পখ্রযদপুয দয, পখ্রযদপুয।
উোঃ খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জনাফ খ্রদুর, খ্রডই
পখ্রযদপুয দয, পখ্রযদপুয।
জনাফ জভাোঃ ভাাবুবুয যভান,
জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
এএ
পখ্রযদপুয
উোঃ খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জনাফ জভাোঃ যাান জভাল্যা, খ্রডই
পখ্রযদপুয দয, পখ্রযদপুয।
জনাফ মদ জখ্ররভ আরী,
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জজএএ (অফয প্রাপ্ত)
পখ্রযদপুয দয
জনাফ জভাোঃ ভাাবুবুর আরভ,
জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
এ.এ
মজায
জভাোঃ ভাাবুবুর কখ্রযভ, জজএএ
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01718-819809
01919-843657
01783-580486
01736-946184
01718-793488
০১৭১২-৩৩৬৪৪৬

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

১১৪৮

৭

াড ড নং ৯

জভাোঃ ইাখ্রা জাজন খাঁন,
এআই (অফোঃ)

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ভধুখারী পখ্রযদপুয

01740-645714

১১৪৯

৮

আখ্ররাফাদ অং- খ্রফর ভামুদপুয, চযকভরাপুয, জচৌাটা,
০১
বজনডাঙ্গা, খ্রফরগজাখ্রযা,

জনাফ জভাোঃ আখ্রনসুয যভান
জজ.এ.এ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
কুভাযখারী, কুখ্রিা

০১৭৩১-৪৭৬৩৫৭

১১৫০

৯

আখ্ররাফাদ অং- আখ্ররাফাদ-০২, পূফ ডআরীাফাদ, খ্রিভ
০২
আরীাফাদ, গদাধযডাখ্রঙ্গ, াদীপুয

জভাোঃ আরী আজেদ, উকাযী
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ
কৃখ্রল কভডকতডা

০১৭১৪-৮৭১৭৫২

১১৫১

১০

অখ্রম্বকাপুয

জনাফ জভাোঃ ারাভ খ্রকদায
এ.এ

জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ঝারকাঠি

০১৭১২-৭৭২৮৭৬

১১৫২

১১

চযভাধফখ্রদা

জভাোঃ জভাাযযপ জাজন, এআই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
পখ্রযদপুয দয, পখ্রযদপুয।

১১৫৩

১২

খ্রডেীয চয

১১৫৪

১৩

জগযদা

১১৫৫

১৪

ঈান জগাারপুয

১১৫৬

১৫

মকজুযী অং-০১

১১৫৭

১৬

মকজুযী অং-০২

১৭

কানাইপুয অং০১

১৮

কানাইপুয অং০২

জভাােদ আরী খ্রজন্না, জজএএ
(অফয প্রাপ্ত)
খ্রযভর চন্দ্র যা,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
জাখ্রদ াান, খ্রযদডক
ফদযপুয, মুযাখ্রযদা, পূফ ডগঙ্গাফখ্রদ ড,
কখ্রফযপুয, জভপুয, াখ্রফখ্ররযাজাপুয,
জডাভযাকাখ্রন্দ, জতারাগ্রাভ, মকজুযী
বাটাড়া, ভঙ্গরজকাট ড, ব্াঙজডাফা,
আকুইর, কারাযাজয মকজুযী, াইচা,
তাম্বুরখানা, জফতফাখ্রড়া, কানাইর,
কুজুযখ্রদা

উোঃ খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
পখ্রযদপুয দয, পখ্রযদপুয।
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
পখ্রযদপুয
উজজরা ল্লী উন্নন জফাড,ড
পখ্রযদপুয

01723-306034
01716-288622
০১৯৩৮-৮১৪২৬৭
০১৭২৯-১৯০০২১

জনাফ জভাোঃ কাভরুজ্জাভান,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
পখ্রযদপুয

০১৭১৭-৭৯০১৩৬

জনাফ জভাোঃ াীন আরভ
জজ.এ.এ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
খ্রভযপুয, কুখ্রিা

০১৭৫০-২২৯২১২

ফসুনযখ্রংখ্রদা, ছাইফাখ্রড়া, খুযা,
চটাযকাখ্রন্দ, জারাকুণ্ডু, যখ্রকনগয, মৃখ্রগ,
ছনচা, কানাইপুয, ইোখ্রভখ্রদ,
জাগরাকাখ্রন্দ, গজাখ্রযা,

জনাফ জভাোঃ জভাজাখ্রদুয যভান
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
পখ্রযদপুয

০১৭১১-৫৮২৯৭৬

জততুখ্ররা, যনকারী, যাভখন্ড, াকুযাড়া,
গাটাকুযা, পুযখ্রদা কাখ্রভাফাদ, যাকাখ্রর
খাকাখ্রন্দ, ঝাউজখারা, কুাজগাারপুয,
রিীপুয, কখ্রযভপুয, ফাটিকানাইপুয

খ্রফকা কুভায জাদ্দায,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
পখ্রযদপুয

০১৭১৮-৩৪৮৭২৩

১৯

ফাাদুয পুয, ফগবাখ্রগা, ফাটিকাভাখ্রয খ্রফর,
বফানীপুয, ভুবুকখ্রদা, জবরাফাজ,
জভাোঃ আক্কা আরী,
কৃষ্ণনগয অং-০১ খ্রফষ্ণুখ্রদা, চাাইখ্রফর, জগাখ্রফন্দপুয,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
কাচাযখ্রদা, কৃষ্ণনগয, রিীকুর,
যভান্দপুয, যখ্রভপুয, দযখ্রদ

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
পখ্রযদপুয

০১৭২০-৯৭৬৬১১

১১৬১

২০

ফগভাধফপুয, বযকাখ্রন্দ, চযকৃষ্ণনগয,
খ্রচরাযকাখ্রন্দ, ইখ্রফপুয, ভাযাজপুয,
কৃষ্ণনগয অং-০২ ভখ্ররেকপুয, নযখ্রংখ্রদা, নাযানপুয,
াযচয, োঃজগাংগাফখ্রদ ড, িাভসুন্দযপুয,
উজান ভখ্ররেকপুয

জভাোঃ খ্রযাজুর ইরাভ,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
পখ্রযদপুয

০১৭১৭-৮৪৯৪৭২

১১৬২

২১

ভাচ্চয

জনাফ মুােদ ইখ্ররা জখ,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ

০১৭১৭-১৭১৪৫৮

১১৬৩

২২

উত্তয চযাজনর

জনাফ পখ্রযদুর ইরাভ,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ

০১৭১৪-৯৭৩৬২১

১১৫৮

১১৫৯

১১৬০
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শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

জভাোঃ আবুর আাদ, জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ভধুখারী, পখ্রযদপুয।

01743-687385

জভাোঃ আজাদ হুভায়ুন কখ্রফয,
উকাযী কৃখ্রল কভডকতডা
জভাোঃ াইপৄয যভান, উকাযী
কৃখ্রল কভডকতডা
জভাোঃ াখ্রফবুয যভান,
কাযী খ্রযদডক

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ভধুখারী
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ভধুখারী
উজজরা ভফা অখ্রপ,
ভধুখারী

01746-019706

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ভধুখারী, পখ্রযদপুয।

01723-549547

(৬) উজজরা: ভধুখারী - (জজান ংখ্যা-০৯)
১১৬৪

১

জৌযবা
াড ১-৯

১১৬৫

২

নাড়া

১১৬৬

৩

জাাপুয 
ভধুখারী

১১৬৭

৪

গাজনা

১১৬৮

৫

জভগচাভী-৩২০৩,
জকাযকদী-৩২৪৯

নাজমুর াান, খ্রডই

১১৬৯

৬

ফাগাট

আবুর কারাভ আজাদ, জেখ্রডট
সুাযবাইজায,

১১৭০

৭

কাভাযখারী

যজভন কুভায খ্রফশ্বা, এ.এ

১১৭১

৮

আড়াড়া -২৭৩৫,
ডুভাইন-২১৯৫

জভাোঃ আছাদুয যভান, বুক ফাইন্ডায

১১৭২

৯

যাপুয

ভজনাযঞ্জন ভন্ডর, জজএএ (অফোঃ) খ্রফখ্রফএ, ভধুখাখ্রর, পখ্রযদপুয

উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ,
ভধুখারী
জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
খ্রঝনাইদ
জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
খ্রঝনাইদ

01717-558177

01736-082224

01718-700561
০১৯২২-৮৬৮৮০১
০১৭১৫-৫৩৪৮৩৯
০১৯২১-১০৭১৬৬

(৭) উজজরা: দযপুয - (জজান ংখ্যা-০৯)
আফদু ারাভ, এআই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
দযপুয, পখ্রযদপুয।

01727-900484

ভটুকচয, জারডুখ্রফ, মাোফাড়ী, পূফ ডকাখ্রন্দ,
উখ্রজযখাযকাখ্রন্দ

জখ্ররনা আক্তায, খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
দযপুয, পখ্রযদপুয।

01745-377734

জগৌযচয, খ্রনজগ্রাভ, জঠংগাভাখ্রয, নাকাখ্রন্দ,
যাভচন্দ্রপুয, কৃষ্ণপুয, দখ্রযকৃষ্ণপুয,
রিাযকাখ্রন্দ, ভাঝকাখ্রন্দ

জনাফ আব্দুর জখ্ররর খ্রভা,
এ,আই (অফযপ্রাপ্ত)

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
দযপুয, পখ্রযদপুয।

01709-300475

বালানচয

জনাফ এ.এভ াখ্রন, এপ.খ্র.আই

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, দযপুয

01722-274196

৫

চযখ্রফষ্ণপুয

জনাফ জভাোঃ ইভাযত জাজন, এএ

জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
পখ্রযদপুয।

01779-337703

১১৭৮

৬

আজকাজটয চয

জভাোঃ বুজ, জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
চযবদ্রান, পখ্রযদপুয।

01725-787306

১১৭৯

৭

জঢউখারী

জনাফ এভ. পারুক জাজন,
এ.এ

জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ফাজগযাট, খুরনা

১১৮০

৮

নাযজকরফাখ্রড়া 
চযনাখ্রছযপুয

জনাফ ভামুন অয যখ্রদ,
এপ.খ্র.আই

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, দযপুয

01722-072402

১১৮১

৯

চযভানাইয

জনাফ মদ যখ্রপকুর আান,
এপ.খ্র. আই

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, দযপুয

01758-642644

১১৭৩

১

দযপুয

১১৭৪

২

কৃষ্ণপুয অং-১

১১৭৫

৩

কৃষ্ণপুয অং-২

১১৭৬

৪

১১৭৭
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০১৯৫৪-৬৩৬৭৯৮

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

(৮) উজজরা: নগযকান্দা - (জজান ংখ্যা-০৯)
১১৮২

১

জৌযবা 
পৄরসূখ্রত

জনাফ জভাোঃ খ্রজল্লুয যভান
জুখ্রনয খ্রযংখ্যান কাযী

উোঃ খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
দয, চুাডাঙ্গা

১১৮৩

২

চযমজাযদী

জভাোঃ আব্দু ারাভ

উজজরা াট উন্নন
কভকতডা, নগযকান্দা

01718-030269

১১৮৪

৩

ডাংগী

জভাোঃ াভীভ জাজন,
ভাঠ াকযী

একটিফাড়ী একটি খাভায
অখ্রপ, নগযকান্দা

17311-133516

১১৮৫

৪

কাইচাইর

আব্দুর কাজদয যীপ, এএ
(অফয প্রাপ্ত)

জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ
পখ্রযদপুয।

01717-112144

১১৮৬

৫

রস্কযখ্রদা

জভাোঃ আজভত আরী, খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
বাংগা, পখ্রযদপুয।

01728-218383

১১৮৭

৬

জকাদাখ্ররা খ্রদ
নগয

ইউসুপ জাজন, ভাঠ াকযী

একটিফাড়ী একটি খাভায
অখ্রপ, নগযকান্দা

01744-552795

১১৮৮

৭

পুযাাড়া

নাজমুর হুদা, ভাঠ াকযী

অখ্রপ কাযী ইউএন
অখ্রপ

01734-203801

১১৮৯

৮

যাভনগয

জভাস্তাক আজভদ, ভাঠ াকযী

একটিফাড়ী একটি খাভায
অখ্রপ, নগযকান্দা

01719-315337

১১৯০

৯

তারভা

জভাোঃ আবুর জাজন খ্রফশ্বা,
জজএএ (অফয প্রাপ্ত)

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
নগযকান্দা, পখ্রযদপুয।

01918-617221

০১৭৫২-০৮৭৫১৭

(৯) উজজরা: ারথা - (জজান ংখ্যা-০৯)
১১৯১

১

বাার

জনাফ টিটন আজেদ
জজ.এ.এ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
খ্রঝকযগাছা, মজায

০১৯১৫-১৫৫৭৫৫

১১৯২

২

আটঘয

জভাোঃ াছানুজ্জাভান, খ্রযফায
খ্রযকল্পনা কাযী

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, ারথা

01712-423946

১১৯৩

৩

গখ্রি অং-১

জভাোঃ খ্রজাউয যভান, খ্রযফায
খ্রযকল্পনা কাযী

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, ারথা

01714-222764

১১৯৪

৪

গখ্রি অং-২

জনাফ জভাোঃ াইপৄয যভান
জুখ্রনন খ্রযংখ্যান কাযী

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জদৌরতপুয, কুখ্রিা

০১৭২১-১১১০২৪

১১৯৫

৫

ফল্লবদী

জভাোঃ জভাভতাজ খ্রভা, কখ্রভউখ্রনটি
সুাযবাইজায

উজজরা মৄফ উন্নণ অখ্রপ,
ারথা

01714-406412

১১৯৬

৬

মদুনখ্রন্দ

জনাফ ভন্থ ভন্ডর,
জজ.এ.এ (অফোঃ)

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
দাভড়হুদা, চুাডাঙ্গা

০১৯২১-৭৬০১৮৪

১১৯৭

৭

ভাঝাযখ্রদা

ভজনাযঞ্জন ভন্ডর, জজএএ (অফোঃ) খ্রফখ্রফএ

১১৯৮

৮

যাভকান্তপুয

জভাোঃ জভাস্তাখ্রপজুয যভান,
খ্রডই (এনএইচখ্রড)

জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ভাগুযা

০১৭৩৯-১১৬৭১৪

১১৯৯

৯

জানাপুয

খ্রজ.এভ.নাজমুর হুদা, খ্রডই

জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ভাগুযা

০১৭৩৯-৯৬৬৬২৯
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শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

৮. জজরাোঃ যাজফাড়ী (জভাট ৫টি উজজরা)
(১) উজজরা: জগাারন্দ - (জজান ংখ্যা-০৬)
১২০০

১

জগাারন্দ
জৌযবা
াড ড ১-৯

খন্দকায আখতায জাজন, জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জগাারন্দ, যাজফাড়ী

01721-451734

১২০১

২

জছাট বাকরা

মুনজুয যভান,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
জগাারন্দ

01716-223952

১২০২

৩

জদৌরতখ্রদা ( ১ভ
অং)

ফাজযচড় জদীরতখ্রদা, জফড়াডাঙ্গা,চয
জদীরতখ্রদা, দখ্রিণ জদীরতখ্রদা,

জভাোঃ জদাজত জাজন, উ-োঃ
কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
জগাারন্দ

01711-471670

১২০৩

৪

জদৌরতখ্রদা ( ২
অং)

উত্তয জদীরতখ্রদা, ইচাইর খ্রফযাভপুয

সুধীয চন্দ্র ার,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
জগাারন্দ

01757-825717

১২০৪

৫

জদফগ্রাভ

আজাদ জখ, খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জগাারন্দ, যাজফাড়ী

১২০৫

৬

উজানচয

রিণ কুভায খ্রফশ্ব, উোঃ কৃখ্রল উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
কভডকতডা
জগাারন্দ

০১৭৩৬-৭৮৬৪৪৭
01718-920265

(২) উজজরা: াংা - (জজান ংখ্যা-১২)
১২০৬

১

াংা জৌযবা
াড ড ১-৯

জভাোঃ আতাউয যভান, জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
াংা, যাজফাড়ী

১২০৭

২

ফাাদুযপুয

জভাোঃ আখ্রজজুর ক খ্রফশ্বা,
জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
কুখ্রষ্ঠা দয, কুখ্রষ্ঠা

১২০৮

৩

াফাপুয
(অং)

াফাপুয,
চড়াড়া,গঙ্গানন্দখ্রদা,াভীযপুয,চয
াভীযপুয,চয খাপুযা, চয যাভনগয।

জভাোঃ ছজফদ আরী, জজএএ
(অফযপ্রাপ্ত)

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
াংা, যাজফাড়ী

01721-014979

১২০৯

৪

াফাপুয
(অং)

চয আপড়া, চয খ্রঝকখ্রয, চয জগাারপুয।

জভাোঃ ভখ্রউখ্রদ্দন, জজএএ
খ্রআযএর

উজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
াংা, যাজফাড়ী

০১৭১৯-৬২৭৬৮৪

১২১০

৫

মাই

জভাোঃ কাভার জাজন, এএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
যাজফাড়ী

01733-040153

১২১১

৬

কখ্ররভয

পযাদ আরী, এ.এ

জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
খ্রযাজগঞ্জ

০১৯১২-৯৬২৪৮৩

১২১২

৭

কফাভাজাইর

জনাফ জভাোঃ আব্দুর জখ্ররর,
এ.আই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জখাকা

০১৭২১-৮১৪৮৫১

১২১৩

৮

ভাছাড়া

জাাঙ্গীয কফীয, খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
াংা, যাজফাড়ী

০১৭৪৩-৯১৯২৭১

১২১৪

৯

জভৌযাট

নুজয আরভ খ্রখ্রদ্দক, খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
াংা, যাজফাড়ী

০১৭১৯-৬২৭৬৮৪

১২১৫

১০

ফাবুাড়া

এ খ্রকউ এভ ভখ্রউখ্রদ্দন, জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
াংা, যাজফাড়ী

01721-158915

১২১৬

১১

ািা

জভাোঃ াভসুর আরভ,
জজএএ (অফোঃ)

উজজরা যখ্রংখ্যান অখ্রপ,
আরভডাঙ্গা

০১৭৪৫-৮৩৮১৮৪
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শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

১২১৭

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা
১২

খ্রযলা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

প্রবাত চন্দ্র ফাক, জজএএ

কভডযত খ্রফবাগ

উজজরা যখ্রংখ্যান,
আদভদীঘী, ফগুড়া

জভাফাইর নম্বয

০১৭৪০-৮৬৮৯৫৮

(৩) উজজরা: যাজফাড়ী দয - (জজান ংখ্যা-১৭)
যাজফাড়ী
জৌযবা (াড ড
৬-৮)
যাজফাড়ী
জৌযবা (াড ড
১-৪, ৯)

জভাোঃ আব্দুর গপৄয, এআই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
যাজফাড়ী দয, যাজফাড়ী

00172-238780

প্রজনখ্রজৎ ভন্ডর, এএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
যাজফাড়ী

01712-405163

যাজফাড়ী
জৌযবা (াড ড৫)+াচুখ্ররা

জভাোঃ জহুরুর ইরাভ, জজএএ
(অফযপ্রাপ্ত)

উোঃ খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
যাজফাড়ী দয, যাজফাড়ী

01712-575431

৪

আরীপুয

খ্রফদুযৎ কুভায দত্ত, জজএএ
(অফযপ্রাপ্ত)

উোঃ খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
যাজফাড়ী দয, যাজফাড়ী

01712-794414

১২২২

৫

ফাণীফ

আব্দুয যখ্রদ খ্রভা, জজএএ
(অফযপ্রাপ্ত)

উোঃ খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
যাজফাড়ী দয, যাজফাড়ী

01718-920240

১২২৩

৬

ফযাট

জভাোঃ আব্দুর ভখ্রভন, খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
যাণীনগয, নগা

১২২৪

৭

ফন্তপুয

জনাফ াখ্রপজুয যভান, উ-োঃ উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
কৃখ্রল কভডকতডা
যাজফাখ্রড় দয, যাজফাখ্রড়

১২২৫

৮

চন্দনী

ভাখ্রনক দা, উোঃ কৃখ্রল
কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
যাজফাখ্রড় দয, যাজফাখ্রড়

01716-946374

১২২৬

৯

দাদখ্র

মেৎপয যভান,
এআই(খ্রআযএর)

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
াংা, যাজফাড়ী

01714-617151

১২২৭

১০

খানখানাপুয

আজনাায জাজন, উোঃ কৃখ্রল
কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
যাজফাখ্রড় দয, যাজফাখ্রড়

01718-901841

১২২৮

১১

খানগঞ্জ

আোঃ খাজরক ভন্ডর, জজএএ
(অফযপ্রাপ্ত)

উোঃ খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
যাজফাড়ী দয, যাজফাড়ী

01738-677952

১২

খ্রভজানপুয অং)

আভফাখ্রড়া,ফাঘভাযা,ফড়চড় জফখ্রননগয,ফড়
রিীপুয(অং),জফখ্রন নগয, চয আভ
আব্দুয যাজ্জাক, উোঃ কৃখ্রল
ফাখ্রড়া, চয ফহুখ্রযা কাঠুখ্রযা, চয
কভডকতডা
জজৌকুখ্রড়, চয নাযানপুয, জছাট চয
যাভচন্দ্রপুয, দার নগয।

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
যাজফাখ্রড় দয, যাজফাখ্রড়

01912-190565

১২৩০

১৩

ড
ধুনখ্রচ(অং),দূগাপুয,গাখ্র
ছাদা,গঙ্গা
প্রাদপুয, গুখ্রনাথপুয, কাখ্রকরা দাইয,
কারী নগয, রিীকুর, ভাজদফপুয,
আবু ফকয জভাল্লা, উোঃ কৃখ্রল
খ্রভজানপুয (অং)
ভাযজাতকুর,জভৌকুখ্রড়, নাউডুখ্রফ, ননখ্রদা, কভডকতডা
যাভকৃষ্ণপুয, াজফক ভাজদফপুয,
খ্রখ্ররভপুয, জানা কান্দুয(অং)।

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
যাজফাখ্রড় দয, যাজফাখ্রড়

01718-678194

১২৩১

১৪

মুরঘয

জদান খ্রদুয যভান, উোঃ
কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
যাজফাখ্রড় দয, যাজফাখ্রড়

01737-111158

১২৩২

১৫

যাভকান্তপুয

ভখ্রতউয যভান, খ্রডই

উোঃ খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
যাজফাড়ী দয, যাজফাড়ী

01723-710756

১২৩৩

১৬

খ্রদ াফপুয

প্রফীয আচাজড,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
যাজফাখ্রড় দয, যাজফাখ্রড়

01711-209939

১২১৮

১

১২১৯

২

১২২০

৩

১২২১

১২২৯

70 of 176

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

১২৩৪

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা
১৭

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

সুরতানপুয

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

খন্দকায রুহুর ইরাভ, খ্রজএএ

কভডযত খ্রফবাগ

উোঃ খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
মুখ্রজফনগয, জভজযপুয

জভাফাইর নম্বয

০১৭৩১-৪৩৪৪৩২

(৪) উজজরা: ফাখ্ররাকাখ্রন্দ - (জজান ংখ্যা-১০)
জততুখ্ররা, জগাাইরফাখ্রড়, যাপুয, মদুপুয,
ইখ্ররজকার, শ্যাভান্ধপুয, আযকাখ্রন্দ,
জভাোঃ াখ্রকভ আর কখ্রফয, খ্রডই,
ফাবুরতরা, ভধুপুয, ফাযযাভখ্রদা,
এনএইচখ্রড
কুফখ্রদ,পখ্রযদপুয

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
দয, নগাঁ

ঊযপুয,ফংকুয,াকাখ্ররা, রূাইর,
আযখ্রজনাযাণ, াটুখ্রযা, আচাম ডপুয,
ফারূগ্রাভ, ফাগুটিা, দয চুখ্রযা

জভাোঃ ভজনাায জাজন, জজএএ
খ্রআযএর

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ফাখ্ররাকাখ্রন্দ, যাজফাড়ী

01799-068452

াথ ড াযখ্রথ কুন্ডু, জজএএ

উোঃ খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ফাখ্ররাকাখ্রন্দ, যাজফাড়ী

01552-475743

১২৩৫

১

ফযপুয
(১ভ অং)

১২৩৬

২

ফযপুয
(২ অং)

১২৩৭

৩

ফাখ্ররাকাখ্রন্দ

১২৩৮

৪

ইরাভপুয
( ১ভ অং)

কৃলণপুয, ঠাকুয নাড়া, ফড়ভখ্ররেক,কাউননা, জগারাযাভখ্রদা, জফড়াডাঙ্গা, খ্রযজকার,
জগাখ্রফন্দপুয, নাযানপুয, মেদফাখ্রড়া,
আড়াফাখ্রড়া, ফাড়াখ্রদ , জতঘখ্রয, খ্রফপুয, মাই

জভাোঃ াানুজ্জাভান, ইউখ্রডএ

জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ভাগুযা দয

০১৭১৯-৫৭১৯৭৬

১২৩৯

৫

ইরাভপুয
(২ অং)

জফরোফাখ্রড়া, কযচাদপুয, যাজদাযপুয,
গনতযা, ফাঙারাড়া, খ্রদাড়া, পাখ্রজর
জতনাই, ামুকজখারা, জতনাই, খারকুরা

জভাোঃ আব্দুর আরীভ খ্রভা,
উজজরা ভফা অখ্রপায

উজজরা ভফা অখ্রপ,
ফাখ্ররাকাখ্রন্দ

০১৭২৬-৯২১৩০২

১২৪০

৬

জাভারপুয

জভাোঃ খ্ররাকত জাজন, এআই

১২৪১

৭

জংগর

জভাোঃ জখ্ররুর ইরাভ, জজ.এ.এ

১২৪২

৮

নারুা

খ্রযক্তা াযবীন, খ্রডই

১২৪৩

৯

নফাফপুয
(১ভ অং)

জানাপুয, ডাকীনফাখ্রড়, জানাইডাঙ্গা,
কুখ্র,ড জংগাফাখ্রড়, াদাীফপুয,
খ্রফরাকুখ্রড়া, ফনগ্রাভ, খ্রতরকচাদপুয,
খ্রদরাইপুয

জনাফ হুভান যীদ
এএ,

জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
কুখ্রিা

০১৭৪৬-০৪৯৭৪৩

১২৪৪

১০

নফাফপুয
(২ অং)

ফড়খ্রজখ্রর, খ্রফরাড়া, খ্রটান, জফরূরী,
জানাইকুখ্রড়, ফাজজাগাখ্রড়া, খ্রফরগাখ্রড়া,
দভদী, কঠুযাকাখ্রন্দ, ইন্দুযদী

পজজর এরাী, জজ.এ.এ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
আটঘখ্রযা, াফনা

০১৭১২-১৮৩৯৬০

উোঃ খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ভাগুযা দয
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
কুভাযখারী, কুখ্রিা
উোঃ খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ফাখ্ররাকাখ্রন্দ, যাজফাড়ী

০১৭১৪-২৯৮২০৯
০১৭৩৯-০৪৩০২৪
01776-582385

(৫) উজজরা: কামেখারী - (জজান ংখ্যা-০৭)
১২৪৫

১

জফাাখ্ররা

জনাফ জভাোঃ খখ্ররমেয যভান, উোঃ কৃখ্রল কভডকতডা

১২৪৬

২

কাখ্ররকাপুয

জভাোঃ যাজর জভাল্লা, খ্রডই

১২৪৭

৩

ভাজফাড়ী

জনাফ জভাোঃ আোঃ জব্বায,
-উোঃ ল্লী উন্নন অখ্রপায

১২৪৮

৪

ভাদাপুয

১২৪৯

৫

মৃগী

১২৫০

৬

যতনখ্রদা

আব্দুর ভাজরক,
খ্রডই (অফযপ্রাপ্ত)
আভীয আরী খান
জজএএ (অফযপ্রাপ্ত)

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
যাজফাখ্রড় দয, যাজফাখ্রড়
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
কামেখারী
উজজরা ল্লী উন্নন অখ্রপ,
কামেখারী, যাজফাড়ী

উজজরা খ্রযংখ্যান
কাম ডার, কামেখারী
উজজরা খ্রযংখ্যান
কাম ডার, কামেখারী
উজজরা খ্রযংখ্যান
জদান জভাোঃ আবু াঈদ, ইউখ্রডএ
কাম ডার, যাজফাড়ী
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১২৫১

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা
৭

াযাইর

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

জভাোঃ আবুর ফাায,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
কামেখাখ্রর

01718-286747

৯. জজরাোঃ যীতপুয (জভাট ৬টি উজজরা)
(১) উজজরা: জাখ্রজযা - (জজান ংখ্যা-০৯)
১২৫২

১

জাখ্রজযা জৌযবা
(াড ড নং-০১- ০৯)

জনাফ জভাোঃ আবু সুখ্রপান,
অখ্রপ োঃ কাভ কখ্রপোঃ অাোঃ

উজজরা ভাজজফা অখ্রপ,
জাখ্রজযা, খ্রযতপুয

01911-260638

১২৫৩

২

নাজডাফা

জনাফ াজুর ক,
জজএএ (অফোঃ)

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জাখ্রজযা, যীতপুয

01721-234655

১২৫৪

৩

পূফ ড নাজডাফা,
ফড় কৃষ্ণনগয

১২৫৫

৪

জজনযচয

১২৫৬

৫

ফড় জগাারপুয 
জনগয

৬

মূরনা

১২৫৮

৭

ফড়কাখ্রন্দ

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
জাখ্রজযা, যীতপুয
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
জাখ্রজযা, যীতপুয
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
জাখ্রজযা, যীতপুয
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জাখ্রজযা
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
জাখ্রজযা, যীতপুয

01718-990363

১২৫৭

জভাোঃ মতফ আরী খ্রভা,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
নজরুর ইরাভ,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
ইভাইর জাজন,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
জভাোঃ াখ্রকর আজেদ,
খ্রডই,এনএইচখ্রড
জভাোঃ নাখ্রয উখ্রদ্দন,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

১২৫৯

৮

জাখ্রজযা 
খ্রফরাপুয

জনাফ জভাোঃ খখ্ররমেয যভান,
ইউখ্রনন ভাজকভী

উজজরা ভাজজফা অখ্রপ,
জাখ্রজযা, যীতপুয

01726-038777

১২৬০

৯

াজরযচয 
কুজেযচয

জনাফ জভাোঃ জাভার জাাইন, উ- উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
জাখ্রজযা, যীতপুয

01713-928670
01768-996518

01961-935766
01717-467786

01739-631339

(২) উজজরা: নখ্রড়া - (জজান ংখ্যা-১২)
নখ্রড়া জৌযবা
(াড ড নং-০১০৯)
যাজনগয 
নান

১২৬১

১

১২৬২

২

১২৬৩

৩

জভাক্তাজযয চয

১২৬৪

৪

জা 
পজতজঙ্গপুয

১২৬৫

৫

জবাজজশ্বয

১২৬৬

৬

খ্রফঝাখ্রয

১২৬৭

৭

চাভটা

১২৬৮

৮

খ্রডঙ্গাভাখ্রনক

১২৬৯

৯

ভূভখাড়া

১২৭০

১০

জকদাযপুয

১২৭১

১১

ঘখ্রড়লায

জভাোঃ আইনুর ক, জজএএ
জভাোঃ জখ্ররভ জাজন,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
জনাফ খ্রদুজ্জাভান জভাল্লা,
ড
খ্রপল্ড অগানাইজায
জনাফ জভাোঃ আপাজ উখ্রদ্দন,
জেখ্রডট সুাযবাইজায
জনাফ জগাখ্রফন্দ চন্দ্র জচৌধুযী,
জজএএ (অফোঃ)
জনাফ নজযন্দ্র নাথ খ্রকদায,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
জনাফ জভাোঃ জখ্ররুর ইরাভ,
ড
খ্রপল্ড অগানাইজায
জনাফ জভাোঃ আব্দুর কাজদয,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
জনাফ আব্দুর আরীভ খ্রভা,
ড
খ্রপল্ড অগানাইজায
জনাফ জভাোঃ ারুনুয যখ্রদ,
ইউখ্রনন ভাজকভী
জনাফ জভাোঃ খ্রভজানুয যভান,
ড
খ্রপল্ড অগানাইজায
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উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
নখ্রড়া

01727-069796

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, নখ্রড়া

01743-229303

উজজরা ল্লী উন্নন অখ্রপ,
নখ্রড়া
উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ,
নখ্রড়া
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
নখ্রড়া

01716-241919
01718-147165
01718-670213

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, নখ্রড়া

01717-211104

উজজরা ল্লী উন্নন অখ্রপ,
নখ্রড়া

01718-816757

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, নখ্রড়া

01717-605940

উজজরা ল্লী উন্নন অখ্রপ,
নখ্রড়া
উজজরা ভাজজফা অখ্রপ,
নখ্রড়া
উজজরা ল্লী উন্নন অখ্রপ,
নখ্রড়া

০১৯২৫-৮৩৮৪৫৩
01725-956788
০১৭১৮-০৫৬৭৪০

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

১২৭২

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা
১২

চযআো 
নাড়া

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

জভাোঃ খ্রপজযাজ খ্রভা,
জেখ্রডট সুাযবাইজায

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ,
নখ্রড়া

01719-121340

(৩) উজজরা: যীতপুয দয - (জজান ংখ্যা-১০)
১২৭৩

১

যীতপুয জৌযবা
(াড ড নং-০১- ০৪)

জনাফ প্রকা চন্দ্র ারদায,
এআই (অফোঃ)

খ্রফখ্রফএ, যীতপুয

01720-559474

১২৭৪

২

যীতপুয জৌযবা
(াড ড নং-০৫- ০৯)

খ্রজাউখ্রদ্দন আজভদ, জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
যীতপুয দয

01715-855521

১২৭৫

৩

জৌরাড়া

১২৭৬

৪

খ্রচকখ্রন্দ

১২৭৭

৫

চন্দ্রপুয 
ভামুদপুয

১২৭৮

৬

খ্রফজনাদপুয

১২৭৯

৭

জডাভায  ারং

১২৮০

৮

তুরাায 
খ্রচতখ্ররা

জভাোঃ জতাপাজ্জর জাজন,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
জভাোঃ মযত আরী,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
জভাোঃ জদজরাায জাজন,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
জভাোঃ এনামুর ক,
খ্রডই/এনএইচখ্রড
জভাোঃ জনার আজফদীন,
অখ্রপ কাযী
খ্রফ, এভ আইয়ুফ আরী,
অখ্রপ কাযী

১২৮১

৯

আঙ্গাখ্রযা

খ্রভরন মৃধা, খ্রডই/খ্র

১২৮২

১০

রুদ্রকয

প্রখ্রজৎ কুভায দা, এএ

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
যীতপুয দয
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
যীতপুয দয
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
যীতপুয দয
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
যীতপুয দয
উজজরা ভৎ অখ্রপ,
যীতপুয দয
উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ,
যীতপুয দয
জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ঝারকাঠি
জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
যীতপুয

01911-510861
01734-024344
01712-596007
01782-591206
01715-635953
01681-328269
01912-738622
01797-189638

(৪) উজজরা: জবদযগঞ্জ - (জজান ংখ্যা-১৩)
১২৮৩

১

জবদযগঞ্জ
জৌযবা (াড ড
নং-০১- ০৯) 
নাযাণপুয

১২৮৪

২

ছগাঁ

১২৮৫

৩

ভখ্রলায

১২৮৬

৪

চযকুভাখ্রযা

খ্রভজানুয যভান, খ্রএ

১২৮৭

৫

যাভবদ্রপুয

জনাফ আোঃ াত্তায,
জেখ্রডট সুাযবাইজায

১২৮৮

৬

খ্রদগয ভখ্রলখারী

জনাফ জভাোঃ ইভজযাজ ইকফার, ভাঠ উজজরা ল্লী দাখ্রযদ্রয
ংগঠক
খ্রফজভাচন অখ্রপ, জবদযগঞ্জ

১২৮৯

৭

আযীনগয

সুজন কুভায নাগ, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
পখ্রকযাট, ফাজগযাট

১২৯০

৮

চয জন্পা

জভাোঃ াদায আরী, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
যণজখারা, ফাজগযাট

১২৯১

৯

দখ্রিণ তাযাবুখ্রনা

জভাোঃ ইাকুফ আরী, উজজরা ল্লী উজজরা ল্লী দাখ্রযদ্রয
দাখ্রযদ্রয খ্রফজভাচন কভডকতডা
খ্রফজভাচন অখ্রপ, জবদযগঞ্জ

জনাফ জভাোঃ াীনুয যভান,
জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জবদযগঞ্জ

01838-847088

জভাোঃ ইউসুপ আরী,
াঁট মুদ্রািখ্রযক
মুপখ্রত ভখদুভ যখ্রভ, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রনফ ডাী অখ্রপ,
জবদযগঞ্জ

01768-996508

াতিীযা দয, াতিীযা

০১৭২১-৫৮৪৮২৭
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উজজরা জচাযম্যাজনয
কাম ডার, জবদযগঞ্জ
উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ,
জবদযগঞ্জ

01733-038689
০১৭১৮-৫৬৭৯৮৪
01782-909916

01717-387374

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

১২৯২

১০

তাযাবুখ্রনা

আরআখ্রভন (এএএ)

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
জবদযগঞ্জ

01740-888579

১২৯৩

১১

খ্রখপুয

জাখ্রদুয যভান যকায,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
জবদযগঞ্জ

০১৭২২-১৩১৫৫১

১২৯৪

১২

চযবাগা

প্রান্ত কুভায ভন্ডর, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

উোঃ খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
শ্যাভনগয, াতিীযা

০১৯২৪-২৮৫০৫০

১২৯৫

১৩

কাখ্রচকাটা

জনাফ জভাোঃ খ্রভজানুয যভান,
োঃ দাখ্রযদ্রয খ্রফজভাচন কভডকতডা

উজজরা ল্লী দাখ্রযদ্রয
খ্রফজভাচন অখ্রপ, জবদযগঞ্জ

০১৯১৫-০৯৫৯৮৯

(৫) উজজরা: ডামুডযা - (জজান ংখ্যা-০৬)
ডামুডযা জৌযবা
(াড ড নং ০১- ০৯)

জনাফ জভাোঃ াাদাৎ জাজন,
অখ্রপ কাযী

উজজরা ভাজজফা অখ্রপ
ডামুডযা, যীতপুয
উজজরা ভখ্ররা খ্রফলক
অখ্রপ, ডামুডযা, যীতপুয
উজজরা ভফা অখ্রপ
ডামুডযা, যীতপুয

১২৯৬

১

১২৯৭

২

১২৯৮

৩

১২৯৯

৪

পূফ ড ডামুডযা

অখ্রত ফর, অখ্রপ কাযী

একটি ফাখ্রড় একটি খাভায
প্রকল্প, যীতপুয

০১৭৩৯৫৭১৯০১

১৩০০

৫

খ্রধরকুড়া

রুজফর যদায,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ডামুডযা , যীতপুয

০১৭২০৮০১৯৪৮

১৩০১

৬

ধানকাটি

আরী আজভদ,
ইউখ্রনন ভাজকভী

উজজরা ভাজজফা অখ্রপ
ডমুডযা, যীতপুয

০১৭১০৩৪৫৯৩৪

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জগাাইযাট

01719-876183

তুখ্রন খ্রফশ্বা,
খ্রপল্ড সুাযবাইজায
জনাফ জভাোঃ জভাাজজ্জভ জাজন
অখ্রপ কাযী
জভাোঃ াভীভ আজভদ,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা ল্লী উন্নন অখ্রপ,
জগাাইযাট

00171-002266

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
জগাাইযাট

00174-770314

ইরাভপুয 
কজনশ্বয
খ্রডযা  দারুর
আভান

অঞ্জন ফখ্রনক, অখ্রপ কাযী
জনাফ জভাোঃ হুভায়ুন কখ্রফয,
কাযী খ্রযদডক

01729-578896
০১৯১২৭৩২১৯১
01721-815125

(৬) উজজরা: জগাাইযাট - (জজান ংখ্যা-০৮)
১৩০২

১

জগাাইযাট
জৌযবা (াড ড নং০১- ০৯)

১৩০৩

২

নাজগযাড়া

১৩০৪

৩

ইখ্রদরপুয

১৩০৫

৪

জগাাইযাট 
াভন্তায

১৩০৬

৫

নরমুখ্রড়

জগাার চন্দ্র দা,
দাখ্রযদ্রয খ্রফজভাচন কভডকতডা

উজজরা দাখ্রযদ্রয খ্রফজভাচন
অখ্রপ, জগাাইযাট

00171-851057

১৩০৭

৬

কুচাইখ্রি

জভাোঃ জাখ্রকয জাজন,
উজজরা স্যাখ্রনটাযী ইন্পজক্টয

উজজরা স্বাস্থ্য  . 
কভডকতডায কাম ডার,

00171-144041

১৩০৮

৭

জকাদারপুয

জনাফ জভাোঃ আব্দুর খাজরক,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
জগাাইযাট

00172-649168

১৩০৯

৮

আরারপুয

জনাফ জভাোঃ আবুর ফাায,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
জগাাইযাট

00171-089992

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ
টুখ্রঙ্গাড়া

01929-233400

জনাফ জগৌতভ চন্দ্র ার, জজএএ

খ্রফআযখ্রডখ্রফ, জগাাইযাট

০১৭২৮-৩১২০২১

১০. জজরাোঃ জগাারগঞ্জ (জভাট ৫টি উজজরা)
(১) উজজরা: টুংগীাড়া - (জজান ংখ্যা-০৬)
১৩১০

১

জৌযবা
(াড ড ১-৯)

পখ্রন ভূলণ ার, এ.আই
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শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

১৩১১

২

জগাারপুয

তন্ খ্রফশ্বা, জজ.এ.এ

১৩১২

৩

াটগাতী

গাজী ারাউদ্দীন, খ্রডই

১৩১৩

৪

ডুমুখ্রযা

জভাোঃ আাদুজ্জাভান,
জজএএ (অফোঃ)

১৩১৪

৫

কুরী

খ্রফভর কৃষ্ণ যকায, এআই

১৩১৫

৬

ফখ্রণ ড

জনাফ রা যকায, এ.এ

কভডযত খ্রফবাগ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ
টুখ্রঙ্গাড়া
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
টুখ্রঙ্গাড়া

জভাফাইর নম্বয

01924-699769
০১৯২১-৫৮৮০১৫

খ্রজযাজপুয
উজজরা খ্রযংখ্যা অখ্রপ,
খ্রদঘখ্ররা, খুরনা
জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
খ্রজযাজপুয

০১৭২৯১২৭৪৮৬
০১৭১০-১৮১২১৪

(২) উজজরা: জগাারগঞ্জ দয - (জজান ংখ্যা-১৩)
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ
টুখ্রঙ্গাড়া
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ
প্রবাল ন্নযাী, জজ.এ.এ
জকাটাখ্ররাড়া
জনাফ জভাোঃ যখ্রপকুর ইরাভ, উ- উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
জগাারগঞ্জ দয
উোঃ খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ভীয খ্রফশ্বা, খ্রডই, এনএইচখ্রড
জভাল্লাযাট, ফাজগযাট
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ
অজাক কুভায াজন্ড, জজ.এ.এ
জগাারগঞ্জ দয
খ্রভজানুয যভান, খ্রডই,
জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
এনএইচখ্রড
খুরনা
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
খ্রফকা চন্দ্র ভন্ডর, জজ.এ.এ
দাজকা, খুরনা
খ্রদরী কুভায খ্রফশ্বা, অফয প্রাপ্ত উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ
জজ.এ.এ
জগাারগঞ্জ দয
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জনাফ জখয চন্দ্র যা, জজ.এ.এ
ফটিাঘাটা, খুরনা
তা কুভায খ্রভে, উ::কৃখ্রল উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ
অখ্রপায
জগাারগঞ্জ দয
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
কভরাখ্রখ কুভায ভন্ডর, জজএএ
ডুমুখ্রযা, খুরনা

১৩১৬

১

০১-০৪ াড ড

১৩১৭

২

০৫-০৯ াড ড

১৩১৮

৩

জগাফযা+ জফাড়াী

১৩১৯

৪

১৩২০

৫

১৩২১

৬

কাজুখ্ররা+ কাঠি

১৩২২

৭

কযাড়া+ খ্রনজযা

১৩২৩

৮

াতাড়+ াাপুয

১৩২৪

৯

উযখ্রপ+ রখ্রতপপুয

১৩২৫

১০

চন্দ্রখ্রদঘখ্ররা+
াইক কাখ্রন্দ

১৩২৬

১১

উরপুয+ জফৌরতরী

১৩২৭

১২

জগাখ্রনাথপুয+
শুকতাইর

জদফদা ভখ্রল্লক, উ::কৃখ্রল
অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ
জগাারগঞ্জ দয

১৩২৮

১৩

জারারাফাদ

জনাফ জাখ্রদুর ইরাভ,
খ্রডই, এনএইখ্রচখ্রড

উোঃ খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জকাট ডচাদপুয, খ্রঝনাইদ

ভাখ্রঝগাতী+
যঘুনাথপুয
খ্রযদাপুয+
ড
দূগাপুয

উজ্জ্বর খ্রফশ্বা, জজ.এ.এ

01710-536248
০১৭৪৫-৮৭৩৫৫০
০১৭১৬-০৭৬৩৬৭

01827-569369

০১৯১২-৭১৬১৫৭
01713-544642
০১৬৭৬-৩৯৪২৭২
01714-961875
০১৯৯৮-৯০০২০৯
01719-848361
০১৯১২-৫৮৮১০৮

(৩) উজজরা: মুকসুদপুয - (জজান ংখ্যা-১৪)
১৩২৯

১

মুকসুদপুয জৌযোঃ
(াড ড ১-৯)

জভা: াখ্রভদুয যভান, খ্রড,ই.

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
মুকসুদপুয

১৩৩০

২

াযগাখ্রত

খান্দাযাড়া,
ফহুগ্রাভ

আ: ভান্নান জভাল্লা, খ্র.এ কাভ
ইউ.খ্রড.এ
এ,এ,এভ জযজাউর কখ্রযভ,
জজ,এ,এ
জভা: জারাইভান জাজন,
এ.এ.এ.

উজজরা খ্রনফ ডাী অখ্রপ
মুকসুদপুয
উজজরা খ্রযংখ্যান
অখ্রপ,মুকসুদপুয
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ
মুকসুদপুয

১৩৩১

৩

জগাখ্রফন্দপুয

১৩৩২

৪

১৩৩৩

৫

বাফড়াসূয,
ফাঁফাখ্রড়া

জনাফ জভাোঃ জহুরুর ক
জজ.এ.এ (অফোঃ)

খ্রফখ্রফএ (অফোঃ)
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01710-323761
01713-575721
01743-793519
01766-537959
০১৭১৩-৪১৮০৭৪

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

১৩৩৪

৬

ভাযাজপুয

জভাোঃ জকাখ্রনুয ইরাভ, জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ভজপুয, খ্রঝনাইদ

০১৭৫৩-৬২০০৫৩

১৩৩৫

৭

ফাটিকাভাখ্রয

জভাোঃ জভাস্তাখ্রপজুয যভান, জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
কারীগঞ্জ, খ্রঝনাইদ

০১৮৩৪-৪৬৭৪৭৪

১৩৩৬

৮

উজানী, কাাখ্ররা

জভাোঃ এ.খ্রড াাখ্রযায, এ.এ.এ.

১৩৩৭

৯

জভাচনা

জখ ইকফার জাজন, জজ.এ.এ

১৩৩৮

১০

ননীখ্রিয

শ্যাভ প্রাদ চেফতী, এ.এ.এ.

১৩৩৯

১১

জখ্ররযাড়

খ্ররটন ফাগচী, এ.এ.এ.

১৩৪০

১২

জগাারা

জভাোঃ আরীমুজ্জাভান, এ.এ

১৩৪১

১৩

খ্রদগনগয

জভাোঃ জযজাউর ইরাভ, এ.এ

১৩৪২

১৪

যাঘখ্রদ

যতন কুভায যকায, খ্রডই/খ্র

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
মুকসুদপুয, জগাারগঞ্জ
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
পৄরতরা, খুরনা
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ
মুকসুদপুয
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ
মুকসুদপুয
জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
মজায
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
াখ্ররখা, ভাগুযা
জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ভাগুযা

01714-712792

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ
জকাটাখ্ররাড়া

01758-675109

০১৭১৫-৬২১০১৩
০১৯১৪-১৩২১৩০
01715-621013

০১৭৪৮-৩২৭৮৭১
০১৭২১-৫৬৩০৩৯
০১৭১১-১৪২২৩১

(৪) উজজরা: জকাটারীাড়া - (জজান ংখ্যা-১০)
১৩৪৩

১

জকাটারীাড়া
জৌযবা 
যাধাগঞ্জ ইউখ্রনন

অি কুভায খ্রফশ্বা, জজ.এ.এ

১৩৪৪

২

াদুল্লাপুয

খ্রফকা যকায, এ.এ.এ.

১৩৪৫

৩

যাভীর

ননী জগাার ফাকড়, জজএএ

১৩৪৬

৪

কাখ্রন্দ+সুাগ্রাভ

জভাোঃ খ্রযাজুর ক জফাযী
এ আই (দ্য অফযপ্রাপ্ত)

১৩৪৭

৫

কুরা

জনাফ াদায আরী
থানা খ্রযংখ্যানখ্রফদ

১৩৪৮

৬

খ্রযন

১৩৪৯

৭

খ্রঞ্জুযী

১৩৫০

৮

করাফাড়ী

১৩৫১

৯

আভতরী

১৩৫২

১০

ঘাঘয+ফান্ধাফাড়ী

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ
জকাটাখ্ররাড়া
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জফাযানউখ্রদ্দন
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জকাটারীাড়া

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
খাখ্ররপুয, খুরনা
জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ
জনাফ জভাোঃ ভখ্রনরুজ্জাভান, এ,এ
জগাারগঞ্জ
জভাোঃ কত জাজন,
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ
ডাটা এখ্রন্ট্র অাজযটয
জকাটারীাড়া
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ
সুধাং ারাদায, এ.এ.এ.
জকাটাখ্ররাড়া
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ
এ,এভ খ্রদুর ইরাভ, এ.এ.এ.
জকাটাখ্ররাড়া
উ-কাযী াট উন্নন
এইচ.এভ নজরুর ইরাভ
কভডকতডায কাম ডার,
উ-োঃ াট উন্নন অখ্রপায
জকাটারীাড়া

01728-289012
01710-642812
01730-664154
০১৯১১-৬১৩১৯২
01795-054488
01715-517601
01742-941944
01715-387913
০১৭৪৬-৬৬৪৮৭৫

(৫) উজজরা: কাখ্রাখ্রন - (জজান ংখ্যা-১০)
১৩৫৩

১

কাখ্রানী

জভাোঃ াজাান আরী, জজএএ
(খ্রআযএর জবাগযত)

উজজরা খ্রযংখ্যান
অখ্রপ, কাখ্রানী

১৩৫৪

২

ভজপুয-১

জভাোঃ তাখ্রনা যভান, জজএএ

ঈশ্বযদী,াফনা
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শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

১৩৫৫

৩

ভজপুয-২

জভাোঃ দুরার তামেকদায, জচইনম্যান

১৩৫৬

৪

যাতইর

জনাফ তন কুভায খ্রফশ্বা,
খ্রযংখ্যান কাযী

১৩৫৭

৫

াজাইর

জভাোঃ আব্দুর কাখ্রদয খান, খ্রডই

১৩৫৮

৬

পৄকযা

নীরা ইাখ্রভন, এএ

১৩৫৯

৭

১৩৬০

৮

১৩৬১

৯

১৩৬২

১০

খ্রনজাভকাখ্রন্দ+জফথু
ড়ী
ভামুদপুয+ারুখ্রর
া
ড়াকাখ্রন্দ+যাজা
ট
াখ্রতাড়া+পূইসুয
+খ্রংগা

খ্রেনাথ খ্রফশ্বা, এ.এ.এ.
আান াফীফ, এ.এ.এ.
জভাোঃ যাখ্রজবুর ইরাভ, জজএএ
অপূফ ড খ্রফশ্বা, এ.এ.এ.

কভডযত খ্রফবাগ

উজজরা খ্রযংখ্যান
অখ্রপ, মুকসুদপুয
জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
নড়াইর
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ভাগুযা দয
জজরা খ্রযংখ্যান
অখ্রপ,জগাারগঞ্জ।
উজজরা কৃখ্রল ম্প্রাযন
অখ্রপ, কাখ্রানী
উজজরা কৃখ্রল ম্প্রাযন
অখ্রপ, কাখ্রানী
উজজরা খ্রযংখ্যান
অখ্রপ, মুকসুদপুয
উজজরা কৃখ্রল ম্প্রাযন
অখ্রপ, কাখ্রানী

জভাফাইর নম্বয

০১৭২৫-৮৪০৪৫৫
০১৯১৭-৯৫২১৬১
০১৬৭৫-০৩২৯৪৯
০১৯২১-৬৮৮১৭৪
01627-338982
01725-367765
01719-967432
01740-972871

১১. জজরাোঃ ভাদাযীপুয (জভাট ৪টি উজজরা)
(১) উজজরা: ভাদাযীপুয দয - (জজান ংখ্যা-১৩)
উোঃ খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ঝারকাঠী দয, ঝারকাঠী

01716-856531

খ্রফখ্রফএ

01921-399174

১৩৬৩

১

খ্রছরাযচয, ধুযাইর

জভাোঃ কাভরুর াান, জজএএ

১৩৬৪

২

খ্রড়খাযা,
ফাাদুযপুয

১৩৬৫

৩

যাখ্রস্ত, কাখ্ররকাপুয

জনাফ জভাোঃ আাদুজ্জাভান,
জজএএ (অফোঃ)
জনাফ জভাোঃ জখ্ররুর ইরাভ
এ.আই

১৩৬৬

৪

দুধখারী, কুখ্রনা

১৩৬৭

৫

জকন্দুা

১৩৬৮

৬

ঘটভাখ্রঝ

খ্রনউটন গাইন, এএ

১৩৬৯

৭

ঝাউখ্রদ

প্রানজতাল যকায, জজএএ

১৩৭০

৮

জখাাজপুয

গাজী আখ্রভনুর ইরাভ, খ্রডই

১৩৭১

৯

জভাস্তপাপুয

আব্দুর াখ্ররভ খ্রভা,
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায

১৩৭২

১০

াঁচজখারা

াইদুয যভান, খ্রডই

১৩৭৩

১১

জৌযবা াড ড
নং ১,৩,৪,৫

জভাোঃ ইকফার জাজন,
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ভাদাযীপুয দয

17129-141444

১৩৭৪

১২

জভাোঃ আিাপৄর আরভ,
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ভাদাযীপুয দয

01712-104419

১৩৭৫

১৩

জৌযবা াড ড
নং ২,৬,৭, ৮
জাযপুয,
জৌযবা- ৯ নং
াড ড

জনাফ খ্রভঠুন াা,
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ভাদাযীপুয দয

০১৭৩৫-২৮২৪৪৯

জভাোঃ াখ্রপজুয যাভন, জজএএ
জভাােদ জভাজত জাজন,
উ-োঃ উখ্রিদ ংযিণ অখ্রপায

(২) উজজরা: খ্রফচয - (জজান ংখ্যা-১২)
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উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ফাবুগঞ্জ, ফখ্রযার
উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
ফযগুনা দয
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ভাদাযীপুয দয
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ভাদাযীপুয
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ভাদাযীপুয
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ভাদাযীপুয
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ভাদাযীপুয দয
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ভাদাযীপুয

01716-528177
01713-592879
01914-776941
01924-480537
01719-121392
01713-590210
01961-227463

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

১৩৭৬

১

খ্রফচয
াড ড নং-১-৯

ভাখ্রনক খ্রভা,
াঁট মুদ্রাোঃ কাভ কখ্রপোঃ অাোঃ

উজজরা খ্রযলদ কাম ডার,
খ্রফচয, ভাদাযীপুয

০১৭৫৯-৫৪৫৪৫২

১৩৭৭

২

চযজানাজাত

জখাকন খ্রভা,
াঁট মুদ্রাোঃ কাভ কখ্রপোঃ অাোঃ

উজজরা খ্রনফ ডাী অখ্রপাজযয
কাম ডার, খ্রফচয, ভাদাযীপুয

০১৭৩৪-০০৯৯১০
০১৮৩৩-৫৯৭৭৫৫

১৩৭৮

৩

কাঠারফাড়ী

১৩৭৯

৪

ফন্দযজখারা,
ন্যাখ্রযচয

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
খ্রফচয, ভাদাযীপুয
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
খ্রফচয, ভাদাযীপুয

১৩৮০

৫

ভাতফজযযচয

রুফাইাত নফীন,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
াথ ড প্রতীভ ীযা,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
পখ্রজরাতুজন্নছা,
কখ্রপউটায মুদ্রািখ্রযক

১৩৮১

৬

দত্তাড়া

জনাফ জভাোঃ খ্রমুর জাজন,
উজজরা জটকখ্রনখ্রান

উজজরা খ্রনফ ডাী অখ্রপ,
খ্রফচয

০১৭৫২-০৮৮০০০

১৩৮২

৭

াঁচচয, খ্রদ্বতীাখন্ড

জভা: ছজযাায, জজএএ (অফোঃ)

খ্রফখ্রফএ

০১৭৬৫-৫০০৪২৮

১৩৮৩

৮

কাখ্রদযপুয,
কুতুফপুয

১৩৮৪

৯

খ্ররুাইর, খ্রনরখ্রি

জভাোঃ জভাক্তায জাজন,
জেখ্রডট সুাযবাইজায
াখ্রপজুল্লা জতৌখ্রদ,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

মৄফ উন্নন অখ্রপ, খ্রফচয,
ভাদাযীপুয
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
খ্রফচয, ভাদাযীপুয

১৩৮৫

১০

ফজযাতরা উত্তয,
ফজযাতরা দখ্রিণ

জভাোঃ ফজমেয যভান খ্রভা জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
খ্রফচয, ভাদাযীপুয

১৩৮৬

১১

উজভদপুয, বদ্রান

১৩৮৭

১২

ফাকাখ্রন্দ,
বান্ডাযীকান্দী

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ

জনাফ আোঃ ফাজযক ারাদায,
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ
জজএএ
জনাফ জভাোঃ দখ্রফয আকন, জজএএ
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ
(অফোঃ)

০১৭২১-৮১৪০৬০
০১৯১৮-৯৭৩৩২২
01719-607083

০১৭১৭-৯১৩৯৬৯
০১৭১৩-৬৯২১৩০

01742-129311

01766-171917
০১৭৩২-০২১৭১৩

(৩) উজজরা: যাকজয - (জজান ংখ্যা-০৮)
১৩৮৮

১

াড ড নং
১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,
৯

জনাফ আবু ফাদা
খ্র.এ

উজজরা খ্রনফ ডাী অখ্রপ,
যাকজয, ভাদাযীপুয

০১৭৫৪-১৯৫৯৯৬

১৩৮৯

২

খ্রযদাদীভাজন্দ্রদী, ইসুফপুয

জনাফ জভাোঃ আোঃ াই আকন

মৄফ উন্নন অখ্রপ, যাকজয,
ভাদাযীপুয

০১৭১৬-৩৫১৮০৩

১৩৯০

৩

কদভফাড়ী

জদফেত খ্রভে, এআই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
যাজাপুয, ঝারকাঠি

01721-652660

১৩৯১

৪

াইকাড়া,
কখ্রফযাজপুয

জভাোঃ জযজাউর কখ্রযভ, খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জফতাগী, ফযগুনা

01736-206999

১৩৯২

৫

যাকজয, আভগ্রাভ

জভাোঃ মদ আরী যদায, জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
যাকজয, ভাদাযীপুয

01715-511408

১৩৯৩

৬

জাজনপুয,
খাখ্ররা

জভাোঃ া আরভ তামেকদায,
জজএ (অফোঃ)

টুাখারী

০১৭৩৯-০৬২০২৬

১৩৯৪

৭

ফদযাা

জভাোঃ নূরুর আরভ,
এআই (অফোঃ)

ফখ্রযার

০১৭১৬-৯১৬৮৮০

১৩৯৫

৮

ফাখ্রজতপুয

জনাফ ভীন জভাল্যা,
োঃ উজজরা খ্রিা অখ্রপায

উজজরা খ্রিা অখ্রপ,
যাকজয, ভাদাযীপুয

০১৭৫৪-১৯৫৯৯৬
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শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

(৪) উজজরা: কারখ্রকখ্রন - (জজান ংখ্যা-০৯)
১৩৯৬

১

যভজানপুয,
কাখ্রযা

জনাফ জভাোঃ নূয জাজন
জজ.এ.এ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
দয, ফখ্রযার

১৩৯৭

২

াজফযাভপুয,
চযজদৌরতখান

জনাফ জভাোঃ জখ্ররুর ইরাভ,
জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান
অখ্রপ,কারখ্রকখ্রন

১৩৯৮

৩

ফাগাড়ী,
খ্রকাযভঙ্গর

জনাফ জভাোঃ াখ্রদুজ্জাভান, খ্রয.
খ্রফখ্রফএ
খ্রযদডক (অফোঃ)

১৩৯৯

৪

ডাায, নফগ্রাভ

জনাফ যনখ্রজত যা, জজএএ

জভজিাথানা, জজরা
খ্রযংখ্যান অখ্রপ, ফখ্রযার

০১৭৩৭-৭৭৫৩২৬

১৪০০

৫

ফাখ্ররগ্রাভ,
কাজীফাকাই

জনাফ জভাোঃ ারুন-উয-যখ্রদ,
জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
কারখ্রকখ্রন

01723-738184

১৪০১

৬

আরীনগয,
এনাজতনগয

জনাফ ভাইনুর জাজন জভাল্লা,

জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
খ্রজযাজপুয

০১৯১১-২১৮৮৪৪

১৪০২

৭

পূফ ড এনাজতনগয,
রিীপুয

জনাফ জভাোঃ জাযাফ জাাইন
অফযপ্রাপ্ত

খ্রফখ্রফএ

০১৭২৫-৫৯৩৬৯৫

১৪০৩

৮

াড ড- ১, ২, ৩,
৪, ৫, ৬

জনাফ জভাোঃ খ্রনাদুর ইরাভ,
জজএএ

নাখ্রজযপুয, খ্রজযাজপুয

01711-105697

১৪০৪

৯

জগাারপুয,
াড ড ৭,৮,৯,

জনাফ যইসুর ইরাভ, খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
কারখ্রকখ্রন

01721-200176

01734-905181
01718-522707

১২. জজরাোঃ খ্রকজাযগঞ্জ (জভাট ১৩টি উজজরা)
(১) উজজরা: জাজনপুয - (জজান ংখ্যা-০৮)
১৪০৫

১

জৌযবা
(াড ড নং-১-৯)

জনাফ জভাোঃ এনামুর ক, খ্রডই

উোঃ খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জাজনপুয, খ্রকজাযগঞ্জ

01614-951062

১৪০৬

২

আড়াইফাখ্রড়া+া
জদর

জনাফ জভাোঃ াজযাায আরভ,
জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জাজনপুয, খ্রকজাযগঞ্জ

01725-403199

১৪০৭

৩

পুভদী

জভাোঃ আব্দুল্লা আর-ভামুন,
খ্রপল্ড সুাযবাইজায

একটি ফাখ্রড় একটি খাভায,
জাজনপুয, খ্রকজাযগঞ্জ

১৪০৮

৪

জগাখ্রফন্দপুয-১

জগাখ্রফন্দপুয, গণভানপুরুড়া, কাাটিা 
মেখ্ররকাখ্রন্দ

জনাফ জভাোঃ কখ্রপর উখ্রদ্দন,
জজএএ (অফোঃ)

১৪০৯

৫

জগাখ্রফন্দপুয-২

আনুা, গাংগাটিা, জকজযা, ভধজখারা,
মনরুড়া, ানান, মদপুয

জনাফ জভাোঃ নজরুর ইরাভ
কাযী ভৎস্য কভডকতডা

উজজরা ভৎস্য অখ্রপ,
খ্রকজাযগঞ্জ

০১৯১৮-৭২৬৬৫৬

১৪১০

৬

খ্রদরা-১

খ্রফরফাঘভাযা, ধরাাতা, াজযঞ্জা, জভজছযা,
যখ্রভপুয, খ্রদরা, সুযাটি  তাযাাা

জনাফ জভাোঃ জপাযকান আরী
অখ্রপ াকযী

গণস্বাস্থ্য প্রজকৌর অখ্রধদপ্তয,
জাজনপুয

০১৯১১-৬৫২৮১৩

১৪১১

৭

খ্রদরা-২

চয খ্রফশ্বনাথপুয, জচৌদায, ধূখ্ররয (অং),
গড় খ্রফশুখ্রদা, ভাছুযা, কড়ইকাখ্রন্দ,
জাড়াফাখ্রড়া, খ্রতরগঞ্জ, াজজফয চয

জনাফ জভাোঃ আজারুর ইরাভ,
অখ্রপ কাযী

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
জাজনপুয, খ্রকজাযগঞ্জ

০১৭১০-৭৫৬১৫১
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০১৭১১-৪৭৫৯০৯
০১৭৩৫-৩৬৭৬০৫

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

১৪১২

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা
৮

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

জনাফ জভাোঃ আোঃ কাখ্রদয, জজএএ
(অফোঃ)

খ্রজনাযী

কভডযত খ্রফবাগ

খ্রফখ্রফএ, খ্রকজাযগঞ্জ

জভাফাইর নম্বয

01714-343835

(২) উজজরা: াকুখ্রন্দা - (জজান ংখ্যা-১২)
১৪১৩

১

জৌযবা
(াড ড নং-১-৯)

জভাোঃ ভখ্রতউয যভান ভু্ইুঁ া,
জজএএ

১৪১৪

২

জাজন্দী+নাযাখ্রন্দ

জনাফ জভাোঃ াীনুয,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা খ্রযংখ্যান
কাম ডার, াকুখ্রন্দা,
খ্রকজাযগঞ্জ
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ
াকুখ্রন্দা, খ্রকজাযগঞ্জ

১৪১৫

৩

চযপযাখ্রদ

জনাফ জভাোঃ আরভগীয,
জেখ্রডট সুাযবাইজায

উজজরা মৄফউন্নন অখ্রপ
াকুখ্রন্দা, খ্রকজাযগঞ্জ

১৪১৬

৪

জাঙ্গাখ্ররা-১

চয কানা, চযজটখ্রক

জনাফ জভাোঃ াখ্রফবুয যভান,
জজএএ (অফোঃ)

১৪১৭

৫

জাঙ্গাখ্ররা-২

তাযাকাখ্রন্দ, জাঙ্গাখ্ররা, কাখ্রজাটি 
দগদগা

জনাফ জভাোঃ রুহুর আখ্রভন, খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান
কাম ডার, াকুখ্রন্দা
উজজরা খ্রযংখ্যান
কাম ডার, াকুখ্রন্দা,

১৪১৮

৬

সুখ্রখা

জনাফ জভা: আখ্রভনুর ক াভীভ
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ
াকুখ্রন্দা, খ্রকজাযগঞ্জ

০১৭১২-৮৪৯২৯৯

১৪১৯

৭

চখ্রন্ডাা

জনাফ জভাোঃ জভাপাজ্জর ক,
জেখ্রডট সুাযবাইজায

উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ
াকুখ্রন্দা, খ্রকজাযগঞ্জ

০১৭১৫-৮১৭৭৬৭

১৪২০

৮

াটুাবাঙ্গা-১

াটুাবাঙ্গা, করাখ্রদা, খ্রফসুাটি, ভাখ্রছভপুয

জনাফ জভাোঃ জভাভতাজ উখ্রদ্দন,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ
াকুখ্রন্দা, খ্রকজাযগঞ্জ

০১৭১৪-৬৩৬৮৫১

১৪২১

৯

াটুাবাঙ্গা-২

আহুখ্রতা, জুখ্রনাইর, ভাইজাটি, রূা,
াচঁরজগাটা, কুভযী

জনাফ জভাোঃ ফজমের ক
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ
াকুখ্রন্দা, খ্রকজাযগঞ্জ

০১৭৩১-৫৫৯১৭৯

১৪২২

১০

এগাযখ্রন্দুয-১

খাভা, চযখাভা,তারদখ্র,
জাভারপুয,চযজদকাখ্রন্দ, জাভারপুয,
এগাযখ্রন্দুয,জদফকাখ্রন্দ, শুোফাদ

জনাফ জভাোঃ জযজাউর কখ্রযভ,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ
াকুখ্রন্দা, খ্রকজাযগঞ্জ

০১৭১২-৪৪২৮৭৬

১৪২৩

১১

এগাযখ্রন্দুয-২

আখ্রদতযাা, মবযাদী, আখ্রঙ্গাদী,
দাযাইট, চাভযাইদ, খ্রফরবযা, ফাাখ্রদা,
ভখ্রজতপুয, কাভাযজকানা, জভজয ধনফাড়ী

জনাফ জভাোঃ াভীমুর ক,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ
াকুখ্রন্দা, খ্রকজাযগঞ্জ

০১৭১৬-০৪৫৪৮৯

১৪২৪

১২

বুরুখ্রদা

জনাফ জভাোঃ জভাপাজ্জর জাজন,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ
াকুখ্রন্দা, খ্রকজাযগঞ্জ

০১৭২৫-৯৬৮৮৬৭

01714-212096
০১৭২৭-৭৭০৬৭৩
০১৮১৮-৪৩৩৭৭০
০১৭২০-৬৭৩৭১৬
০১৭৩১-৯৭৭২৩৩

(৩) উজজরা: কটিাদী - (জজান ংখ্যা-১৫)
১৪২৫

১

াড ড নং-১,২,৩,৪

জনাফ জীফন চন্দ্র দা, জজএএ

১৪২৬

২

াড ড নং৫,৬,৭,৮,৯

জনাফ আবু ছাজর ভারুপ, খ্রডই

১৪২৭

৩

ফনগ্রাভ-১

১৪২৮

৪

ফনগ্রাভ-২

খ্রমুা জনাযখ্রদা,প্যাযাকাখ্রন্দ,খ্রমুা
খ্রদঘীযাড়, জনাাাড়া, জনাাগাঁ এফং
ফনগ্রাভ জভৌজা
কাজস্থ্ল্লী, জাভাইট,দাজযগাঁ,
নাজগযগ্রাভ, খ্রঘরাকাখ্রন্দ, ফনগ্রাভ
খ্রিভাড়া এফং নদনা জভৌজা

জনাফ খ্রফপুর চন্দ্র ার,
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদডক
জনাফ হুভায়ুন কখ্রফয,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
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উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
কটিাদী
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
কটিাদী
উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ ,
কটিাদী, খ্রকজাযগঞ্জ
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
কটিাদী, খ্রকজাযগঞ্জ

01917-028929
01774-693136
০১৭৩৩-২৫৩৯২০

০১৭১৬-১১৪২১৮

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

উজজরা জনস্বাস্থ্য প্রজকৌর
অখ্রপ,
কটিাদী, খ্রকজাযগঞ্জ
উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ,
কটিাদী, খ্রকজাযগঞ্জ
উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ,
কটিাদী, খ্রকজাযগঞ্জ

জভাফাইর নম্বয

১৪২৯

৫

িাভ ধুরখ্রদা-১

িাভ ধূরখ্রদা, আদযজতাা, গখ্রচাটা,
পুরুড়া এফং তযজদ্রান জভৌজা

১৪৩০

৬

িাভ ধুরখ্রদা-২

খ্রদাকুর, যাখরা, আধখরা, জনাাফাখ্রড়া, জনাফ সুজদফ াা,
নকরা এফং ফাগ জজাযকাখ্রন্দ জভৌজা
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদডক

১৪৩১

৭

কযগাঁ

জনাফ যাখ্রকবুর ক,
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদডক

১৪৩২

৮

চান্দপুয

জনাফ জভাজাজের ক খ্রভঠু,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
কটিাদী, খ্রকজাযগঞ্জ

০১৭৬৭-৬৯৬৯১৪

১৪৩৩

৯

মুমুযখ্রদা

জভাোঃ আরতাপ হুজন জভাল্লা,
জেখ্রডট সুাযবাইজায

উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ,
কটিাদী, খ্রকজাযগঞ্জ

০১৭১৭-২৩৭৬৪৮

১৪৩৪

১০

আচখ্রভতা-১

াঁচগাখ্রতা, ভধ্যাড়া, াইকা, াখ্রযনা,
ফাখ্রনাগ্রাভ, গজণযগাঁ, উখড়াার এফং
গাংকুরাড়া জভৌজা

জনাফ জভাোঃ ভারুপ াদায,
অখ্রপ কাযী কাভ-কখ্রপউটায
মুদ্রািখ্রযক

উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ,
কটিাদী, খ্রকজাযগঞ্জ

০১৯১১-৫৭৯৬৫৬

১৪৩৫

১১

আচখ্রভতা-২

বাঞ্জুখ্রনা, খ্রবটাখ্রদা, আচখ্রভতা,অিঘখ্রযা
এফং চাখ্রযাড়া (াট ড) জভৌজা

জনাফ জভজদী াান খান,
কখ্রভউখ্রনটি সুাযবাইজায

উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ,
কটিাদী, খ্রকজাযগঞ্জ

০১৯১৪-৫০৬৭৮৬

১৪৩৬

১২

ভসূা-১

জনাফ জাখ্রকয হুজন,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
কটিাদী, খ্রকজাযগঞ্জ

০১৭১৮-৫৫৮৬৮৪

১৪৩৭

১৩

ভসূা-২

১৪৩৮

১৪

জরাাজুযী

১৪৩৯

১৫

জারারপুয

জনাফ এভ খাজরদ ফীন নূয,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
জনাফ ভাাবুফ াান,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
জনাফ াজর আজভদ,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
কটিাদী, খ্রকজাযগঞ্জ
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
কটিাদী, খ্রকজাযগঞ্জ
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
কটিাদী, খ্রকজাযগঞ্জ

কজযা, আদভপুয ভজনাযপুয, যাভদী
মফযাগীযচয, মুগখ্রদা এফং কাজীযচয
জভৌজা
কজযা, ভসূা, ং ভসূা এফং জফতার
জভৌজা

জনাফ ভখ্রনরুজ্জাভান, জভকাখ্রনক

০১৮৫৬-৫৮১৫৪৮

০১৭২৫-৭২১৮৭৩

০১৭৫১-৯৫৯৫৯৭

০১৭১৪-৫৫৫০৩১
০১৭১২-১৭০৮১১
০১৭২০-৯৬১১৭৩

(৪) উজজরা: কুখ্ররাযচয - (জজান ংখ্যা-০৯)
১৪৪০

১

জৌযবা ম্পূণ ড

জনাফ আবু জভাোঃ াভসুজদ্দৌরা,
খ্রএ-কাভ-ইউখ্রডএ

১৪৪১

২

ছভানপুয

জনাফ জভাোঃ াজাান
আরী,জজএএ

১৪৪২

৩

যাভদী

জনাফ খ্রদরী কুভায সূেধয,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

১৪৪৩

৪

জগাফযীা
আব্দুল্লাপুয-১

রক্ষ্মীপুয, খ্রিভ আব্দুল্লাপুয, ফড়চয

১৪৪৪

৫

জগাফযীা
আব্দুল্লাপুয-২

জগাফাখ্রযা দাকাখ্রনা আরগীযচয, পূফ ড
আব্দুল্লাপুয, জাপযাফাদ, বাটিজগৎচয

১৪৪৫

৬

ামৈা

১৪৪৬

৭

পখ্রযদপুয

১৪৪৭

৮

ছসূতী-১

ছসূখ্রত, ভাটিকাটা

উজজরা খ্রনফ ডাী অখ্রপ,
কুখ্ররাযচয, খ্রকজাযগঞ্জ
উজজরা খ্রযংখ্যান
অখ্রপ,কুখ্ররাযচয,
খ্রকজাযগঞ্জ
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
কুখ্ররাযচয, খ্রকজাযগঞ্জ

০১৬৮৯-১৩১৭৫০
০১৭২৫-৭৫২৫৩৮
০১৭১৮-৮০৩৩০৭

উ-োঃ উখ্রিদ ংযিণ কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
কুখ্ররাযচয, খ্রকজাযগঞ্জ

০১৯৩৮-৮২৫০৩৬

জনাফ জভাোঃ া আরভ,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
কুখ্ররাযচয, খ্রকজাযগঞ্জ

০১৭১৮-২০৩৬২৯

জনাফ জভাোঃ পার খ্রভা,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
জভাোঃ আর ভাসুদ াযজবজ
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
জভাোঃ আরী আকফয জখ্ররভ
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
কুখ্ররাযচয, খ্রকজাযগঞ্জ
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
কুখ্ররাযচয, খ্রকজাযগঞ্জ
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
কুখ্ররাযচয, খ্রকজাযগঞ্জ

জনাফ জভাোঃ জখ্রভ উখ্রদ্দন,

81 of 176

০১৭১৮-১৪১৬৯১
০১৯১৬-৩৮২০৭৩
০১৭২৬-৫৯৮০২০

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

১৪৪৮

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা
৯

ছসূতী-২

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)
দাখ্রড়াকাখ্রন্দ, শ্যাভাইকাখ্রন্দ,
জরাকভানখাযকাখ্রন্দ, জছাট ছসূখ্রত,
করাকূা, ভাধফদী, নন্দযাভপুয

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

জনাফ জভাোঃ জীফ খ্রভা, খ্রডই

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
কুখ্ররাযচয, খ্রকজাযগঞ্জ

01938-084110

(৫) উজজরা: মবযফ - (জজান ংখ্যা-১০)
১৪৪৯

১

াড ড নং-১,২,৩

জনাফ জভাোঃ তানবীয আজেদ,
খ্রডই

১৪৫০

২

াড ড নং-৪,৫,৬

জফগভ রুনা জফগভ, জজএএ

১৪৫১

৩

১৪৫২

৪

াড ড নং-৭, ৮,
১০
াড ড নং৯,১১,১২

১৪৫৩

৫

খ্রফপুয

১৪৫৪

৬

কাখ্ররকাপ্রাদ

১৪৫৫

৭

গজাখ্রযা

জনাফ জভাোঃ জখ্ররুর ইরাভ
কখ্রপউটায অাজযটয (খ্র)
জনাফ আরপাতুর জখ্রকভ,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
জনাফ াীনুজ্জাভান,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
জনাফ চন্দন কুভায সূেধয,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
জভাােদ জভাাযপ জাাইন
এ.এ.এ.

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
মবযফ, খ্রকজাযগঞ্জ
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
মবযফ, খ্রকজাযগঞ্জ
মৄফ উন্নন অখ্রধদপ্তয, মবযফ,
খ্রকজাযগঞ্জ
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, মবযফ,
খ্রকজাযগঞ্জ
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, মবযফ,
খ্রকজাযগঞ্জ
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, মবযফ,
খ্রকজাযগঞ্জ
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, মবযফ,
খ্রকজাযগঞ্জ

১৪৫৬

৮

খ্রমুরকাখ্রন্দ

জনাফ খ্রভজানুয যভান (১),
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, মবযফ,
খ্রকজাযগঞ্জ

০১৯১২-১৫০৫১৫

১৪৫৭

৯

াজদকপুয+শ্রীনগয

জনাফ জভাোঃ আজনাায জাজন,
খ্রপল্ড সুাযবাইজায

উজজরা খ্রফআযখ্রডখ্রফ অখ্রপ,
মবযফ, খ্রকজাযগঞ্জ

০১৭৮৮-৪৫৩৩৯৬

১৪৫৮

১০

আগানগয

জনাফ ভাজতা আকন্দ,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, মবযফ,
খ্রকজাযগঞ্জ

০১৭২৪-১৬৯৪৯২

01938-102482
01787-056819
০১৭৮৪-৪৩৮৯০৯
01712-015284
০১৯৬০-৫৯৩০৭৭
০১৭২৪-৮৬৮৭৭৭
০১৯৬৬-২২২০২৯

(৬) উজজরা: খ্রকজাযগঞ্জ দয - (জজান ংখ্যা-১৯)
জজরা খ্রযংখ্যান কাম ডার,
খ্রকজাযগঞ্জ
জজরা খ্রযংখ্যান কাম ডার,
খ্রকজাযগঞ্জ

১৪৫৯

১

াড ড নং-১,৩,৪

জনাফ জভাোঃ আখ্রভনুর ইরাভ,
এ.এ

১৪৬০

২

াড ড নং-২,৫

জনাফ আখ্রযপউজ্জাভান, এএ

১৪৬১

৩

াড ড নং-৬,৭

জনাফ এ এভ কত জাাইন
এআই (অফোঃ)

খ্রফখ্রফএ, খ্রকজাযগঞ্জ

১৪৬২

৪

াড ড নং-৮,৯

ভামুদা সুরতানা আখ্রিঁ, এআই

FA & MIS

১৪৬৩

৫

যখ্রদাফাদ

জনাফ জভাোঃ খ্রপকুর ইরাভ,
এআই (অফোঃ)

খ্রফখ্রফএ, খ্রকজাযগঞ্জ

১৪৬৪

৬

রখ্রতফাফাদ

জনাফ জভাোঃ াজদক খ্রভা, খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
খ্রকজাযগঞ্জ দয

০১৯১৭-৯৮৫১৯২

১৪৬৫

৭

ভাইজখান

জনাফ জভাোঃ খ্রযপৄর ইরাভ,
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদ ডক

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, খ্রকজাযগঞ্জ দয

০১৭১৯-৪৪২২৮৬

১৪৬৬

৮

ভখ্রনন্দ

জনাফ জভাােদ জাজন,
জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
খ্রকজাযগঞ্জ দয

০১৭১৭-৯০২২৩৪

১৪৬৭

৯

মজাদর-১

জজরা খ্রযংখ্যান কাম ডার,
খ্রকজাযগঞ্জ

01716-359569

স্বল্প মজাদর, কাখ্ররকাফাখ্রড়,স্বল্প দাভাড়া,
খ্রফষ্ণুফাখ্রড়,ফীযদাভাড়া ঘাকগয 
জনাফ আব্দুর ভাজরক, এএ
বাসুযখ্রদা জভৌজা
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01720-133918
01710-587277
01720-278776

01914-940831

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

১৪৬৮

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা
১০

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

মজাদর-২

আভাটি খ্রফপুয দাভাটুরী, মজাদর,
োহ্মণকাখ্রন্দ, জঘাজলযকাখ্রন্দ, ভধুনগয 
কূতকাইর জভৌজা

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

জনাফ মদ ারী াান
কাযী খ্রযদডক

জভাফাইর নম্বয

উজজরা ভফা অখ্রপ,
খ্রকজাযগঞ্জ দয

০১৭১২-৩৮৯৬০১

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
খ্রকজাযগঞ্জ দয

০১৭৩৯-৯১৯৪৫৪

একটি ফাড়ী একটি খাভায,
খ্রকজাযগঞ্জ দয

০১৯১৩-৪৫১৪০২

জনাফ জভাোঃ যখ্রফউর ইরাভ,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
খ্রকজাযগঞ্জ দয

০১৭১৭-০৬৬৮০২

জনাফ জভাোঃ াজজদুয যভান
জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
খ্রকজাযগঞ্জ দয

01721-419730

জনাফ জভাোঃ এনামুর ক,
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদ ডক

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, খ্রকজাযগঞ্জ দয

০১৭১০-১৯৬৬০২

জনাফ জভাোঃ আখ্রভনুর ইরাভ,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
খ্রকজাযগঞ্জ দয

০১৭১৬-৪১২৬৩৩

জনাফ জভাোঃ ভঞ্জুরূর ক,
ভাঠ ংগঠক

ল্লী জীখ্রফকান প্রকল্প,
খ্রফআযখ্রডখ্রফ, খ্রকজাযগঞ্জ দয

০১৭৩৬-০৫৬৮১০

১৪৬৯

১১

জফৌরাই-১

খ্রফর বরুল্লা, াতারজান, াটধা জভৌজায
কুজড়যায, নাাড়া, গাফতরী, মভাখারী,
কাঠাখ্ররা, খ্রডেীকান্দা, কাখ্ররকাপ্রাদ, পূফ ড জনাফ জভাােদ জখ্ররুর ক,
াটধা, গড়াখ্রনাযাড় (মভাখারী)
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
াথাখ্রযাাড়া (কাঠাখ্ররা) গ্রাভ এফং
জতযাখ্রা জভৌজা

১৪৭০

১২

জফৌরাই-২

জফৌরাই, যঘুনন্দনপুয, বযাটি, মূর তার
জনাফ এ টি এভ াজাান,
(াট ড), খ্রকজাযগঞ্জ (াট ড) জতযাখ্রা
খ্রপল্ড সুাযবাইজায
জভৌজা এফং াটধা জভৌজায ভচাযফাইদ গ্রাভ

১৪৭১

১৩

খ্রফন্নাটী
খ্রফন্নগাঁ (াট ড) জভৌজায াঠানকাখ্রন্দ,
কাখ্রতাযচয, জাটাখ্রযা, খ্রখরাড়া,
বুরুঙ্গাযচয, জভাল্লাাড়া, কযমূরী গ্রাভ 
প্যাযাবাঙ্গা জভৌজা
খ্রফন্নগাঁ (াট ড) জভৌজায ফগাখ্রদা গ্রাভ,
স্বল্প ভাখ্রযা, বাযখ্রদা, ভাখ্রযা
যঙ্গাযজকাণা  কযমুরী জভৌজা
য়ঁখ্রে কান, চুখ্রনগয,
জাজরাাাড়া,ভতরফপুয, নান্দরা, রনা,
টিকুাইর  ফগাডুখ্রফ জভৌজা

কভডযত খ্রফবাগ

১৪৭২

১৪

ভাখ্রযা-১

১৪৭৩

১৫

ভাখ্রযা-২

১৪৭৪

১৬

জচৌদ্দত-১

১৪৭৫

১৭

জচৌদ্দত-২

১৪৭৬

১৮

কডাকখ্রড়ার

জনাফ জভাোঃ আর-ভামুন,
ভাঠ ংগঠক

ল্লী জীখ্রফকান প্রকল্প,
খ্রফআযখ্রডখ্রফ, খ্রকজাযগঞ্জ দয

০১৭৫৯-৪০৭৫৪০

১৪৭৭

১৯

দানাাটুরী

জনাফ নাখ্রযউজ্জাভান,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
খ্রকজাযগঞ্জ দয

০১৭১৩-৫৮৭৮০৫

প্যযাযভানন্দ, সুরতানপুয, জচৌদ্দত,
জখ্রাইর, জগাখ্রজনাযাই, জারুাকাখ্রন্দ,
জনাায,  ফাটাইর জভৌজা

(৭) উজজরা: খ্রভঠাভইন - (জজান ংখ্যা-৭)
১৪৭৮

১

খ্রভঠাভইন

১৪৭৯

২

জগাখ্রদঘী

১৪৮০

৩

জকাযজজায

১৪৮১

৪

ঘাগড়া

১৪৮২

৫

কাটখার

ফজকপুয, জদৌরতপুয, জগাখ্রদঘী,
াানপুয, াইরখ্রদঘী, যীপপুয, অমো,
ফগাখ্রদা, চাঁদপুয  মুশুখ্রযা

জনাফ জভাোঃ আজনাায জাজন,
জজএএ

উোঃ খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
খ্রভঠাভইন, খ্রকজাযগঞ্জ

01925-027004

জনাফ খ্রদুর ইরাভ, উজজরা
প্রখ্রিক

উজজরা আনায খ্রব খ্রড খ্র
অখ্রপ, খ্রভঠাভইন, খ্রকজাযগঞ্জ

01715-718451

জনাফ জভাােদ পার খাঁন,
ঊ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
খ্রভঠাভইন, খ্রকজাযগঞ্জ

০১৯২৫-৮৯২১৮৩

খ্রখ্রনয উজজরা ভৎস্য
অখ্রপ, খ্রভঠাভইন, খ্রকজাযগঞ্জ

০১৯১৬-২৫৩৯৩৬

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
খ্রভঠাভইন, খ্রকজাযগঞ্জ

০১৮৪৫-৯১৪৩১৬

বযা, ডাইগাঁ, খরাাড়া  খ্রাযা, ঘাগড়া জনাফ জভাোঃ খ্রভজানুয যভান,
 জাজনপুয
জিে কাযী
জনাফ আখ্রতকুর ইরাভ,
ঊ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
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শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

১৪৮৩

৬

ঢাকী

১৪৮৪

৭

মফযাটি

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)
আব্দুরপুয, আতাা  ফাগাইা,
ফাগুখ্রযা, ঢাকী, কবুরপুয, কাটাখ্রংগা
চাখ্রযগ্রাভ, াথাযকাখ্রন্দ, খ্রছখ্ররভপুয 
জতগুখ্রযা

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

জনাফ ভাপৄজুয যভান,
ঊ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
খ্রভঠাভইন, খ্রকজাযগঞ্জ

০১৯২৭-৯২২৯৬৭

জনাফ জভাােদ াইউর,
ঊ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
খ্রভঠাভইন, খ্রকজাযগঞ্জ

০১৭২০-৫১৬০৯৯

(৮) উজজরা: অিগ্রাভ - (জজান ংখ্যা-৮)
১৪৮৫

১

অিগ্রাভ

জনাফ জভাোঃ আরপাজ উখ্রদ্দন,
জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
অিগ্রাভ, খ্রকজাযগঞ্জ

01928-347492

১৪৮৬

২

কাস্তর

জনাফ জভাোঃ আপজর জাজন,
খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান,
অখ্রপ, অিগ্রাভ, খ্রকজাযগঞ্জ

01911-296692

১৪৮৭

৩

জদঘয

জনাফ ভাসুক জরাখ্রর,
খ্রযদডক

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, অিগ্রাভ, খ্রকজাযগঞ্জ

০১৯১২-৬০৩৭১৮

১৪৮৮

৪

ফাঙ্গার াড়া

জনাফ জভাোঃ ভখ্রউয যভান,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
অিগ্রাভ, খ্রকজাযগ্রাভ

১৪৮৯

৫

পূফ ড অিগ্রাভ

জনাফ জভাোঃ খ্রভজানুয খ্রভা, ঊ- উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
অিগ্রাভ, খ্রকজাযগঞ্জ

০১৭৪৮-৭০৩২২৫

১৪৯০

৬

করভা

জনাফ প্রদী চন্দ্র যকায,
ঊ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল
অখ্রপ,অিগ্রাভ, খ্রকজাযগঞ্জ

০১৭১২-৮১৯২১৮

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
অিগ্রাভ, খ্রকজাযগঞ্জ

০১৭৯২-৪১০১১১

উজজরা কৃখ্রল
অখ্রপ,অিগ্রাভ, খ্রকজাযগঞ্জ

০১৭৭৩-৮২১০৬৩

মফযাগীকাখ্রন্দ এফংরাউড়া গ্রাভ ব্তীত
আদভপুয রাউড়া জভৌজা, জচৌদন্ত ফখ্রস্ত
জভৌজা, মকযাইর জভৌজা  ভাটিাখরা
জনাফ জগারাভ যভান াদী
জভৌজা, আদভপুয রাউড়া জভৌজায
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
মফযাগীকাখ্রন্দ  রাউড়া গ্রাভ এফং
আদভপুয জভৌজা
আব্দল্লাপুয  ফাজুকা জভৌজা, গজপুয,
জনাফ জভাোঃ ইোখ্রভ খখ্ররর,
কখ্ররভপুয, খরাগাঁ, খজযপুয এফং
ঊ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
াভাযচয জভৌজা
(৯) উজজরা: ফাখ্রজতপুয - (জজান ংখ্যা-১৩)

১৪৯১

৭

আদভপুয

১৪৯২

৮

খজযপুয
আব্দদুল্লাপুয

১৪৯৩

১

াড ড নং১,২,৩,৪,৫

জনাফ তুখ্রন আভদ, জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ফাখ্রজতপুয, খ্রকজাযগঞ্জ

01754-426175

১৪৯৪

২

াড ড নং৬,৭,৮,৯

জনাফা ভাবুফা ইাছখ্রভন, খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ইটনা, খ্রকজাযগঞ্জ

01749-779980

১৪৯৫

৩

মকরাগ

জনাফা নাখ্রদযা জফগভ,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ফাখ্রজতপুয, খ্রকজাযগঞ্জ

১৪৯৬

৪

খ্ররখ্রচা

জনাফ জভাােদ আফদুর কাইয়ুভ, উজজরা ভফা অখ্রপ,
কাযী খ্রযদডক
ফাখ্রজতপুয, খ্রকজাযগঞ্জ

১৪৯৭

৫

যাযচয

জনাফ াখ্রদকুর ইরাভ,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ফাখ্রজতপুয, খ্রকজাযগঞ্জ

১৪৯৮

৬

াখ্ররভপুয

জনাফ ফাদর খ্রভা,
উজজরা আনায  খ্রবখ্রডখ্র
প্রখ্রিক

উজজরা আনায  খ্রবখ্রডখ্র
অখ্রপ, ফাখ্রজতপুয,
খ্রকজাযগঞ্জ
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শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

১৪৯৯

৭

খ্রখ্রযজপুয-১

জছাট গজাখ্রযা, ডুাইগাঁ, জগাথাখ্ররা,
াাখ্রনা, নবুখ্রযা, খ্রনরখী, খ্রনরখী
াাখ্রনা, জাপযপুয

জনাফ ফজমেয যভান,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ফাখ্রজতপুয, খ্রকজাযগঞ্জ

০১৯৩৮-৮২৫১২২

১৫০০

৮

খ্রখ্রযজপুয-২

খ্রখ্রযজপুয

জনাফ পারুক আজভদ,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ফাখ্রজতপুয, খ্রকজাযগঞ্জ

০১৭১৮-৭৪৫৮৭৩

১৫০১

৯

গাখ্রজযচয +
খ্রদরারপুয

জনাফ জখ্ররভ খ্রভা, জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ফাখ্রজতপুয, খ্রকজাযগঞ্জ

০১৭৩৫-৯১৪৯৭৭

১৫০২

১০

ফখ্ররাযখ্রদ

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ফাখ্রজতপুয, খ্রকজাযগঞ্জ

০১৭১৮-৫৭৬৮৩০

১৫০৩

১১

দীখ্রঘযাড়

ফাংরাজদ ল্লী উন্নন জফাড ড

০১৭১৮-০৭২২৬৩

১৫০৪

১২

হুভাইপুয

১৫০৫

১৩

ভাইজচয

জনাফ জভাস্তাখ্রপজুয যভান,
উ-োঃ উখ্রিদ ংযিন কভডকতডা

জনাফ জভাোঃ নন খ্রভা,
জুখ্রনয অখ্রপায (খ্রাফ)
জনাফ ভীয আখ্রতকুয যভান,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
জনাফ মদ আানুর ভখ্রতন,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ফাখ্রজতপুয, খ্রকজাযগঞ্জ
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ফাখ্রজতপুয, খ্রকজাযগঞ্জ

০১৯৩৮-৮২৫১২০
০১৯৩৮-৮২৫১১৪

(১০) উজজরা: কখ্রযভগঞ্জ - (জজান ংখ্যা-১৪)
জনাফ ভয পারুক, জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
কখ্রযভগঞ্জ, খ্রকজাযগঞ্জ

রাখখরা, গাংগাইর  খ্রাযগাখ্রত জভৌজা

জনাফ জভাোঃ জখ্ররুর ইরাভ,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
কখ্রযভগঞ্জ, খ্রকজাযগঞ্জ

০১৯৩৮-৮২৪৮৭৩

কাখ্রদযজঙ্গর-২

াতুআইয, কাখ্রদযজঙ্গর, বাটি
ভজনাযপুয,চাঁনপুয  খ্রটুা জভৌজা

জনাফ খ্রফজ কুভায জদফনাথ,
উ-োঃ উখ্রিদ ংযিণ কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
কখ্রযভগঞ্জ, খ্রকজাযগঞ্জ

০১৯১৮-২৬০৬৬০

৪

গুজাখ্রদা-১

ফন্দ জগাভাযা, চযকযনী, খুদ কযনী, টাভনী
জফগভ পাজতভা যভান, কাখ্রয
গুজাখ্রদা অং(জগাখ্রনাথপুয, খ্রখ্রযপুয,
খ্রযদডক
জাখ্রতাাড়া, টাভনী গুজাখ্রদা  চযইখাখ্রর গ্রাভ

উজজরা ভফা কাম ডার,
কখ্রযভগঞ্জ,খ্রকজাযগঞ্জ

০১৮৩০-৬১৯০৪৮

১৫১০

৫

গুজাখ্রদা-২

গুজাখ্রদা জভৌজা

১৫১১

৬

খ্রকযাটন+ফাযঘখ্রয
া

১৫১২

৭

খ্রনাভতপুয

জনাফ জভাতাখ্রছভ খ্রফল্লা পারুকী
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

১৫১৩

৮

জদহুন্দা

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জনাফ জভাপাজের জাজন, জজএএ কখ্রযভগঞ্জ, খ্রকজাযগঞ্জ,
খ্রকজাযগঞ্জ

১৫১৪

৯

সুতাযাড়া

জনাফ জভাোঃ খ্রপকুর ইরাভ,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

১৫১৫

১০

গুনধয

জনাফ জভাোঃ ভখ্রজবুয যভান,
এএএ

১৫১৬

১১

জকা-১

কাভাযাটিা, ভতুযাাড়া  নানশ্রী জভৌজা

জনাফ জভাোঃ জভাফাযক জাজন,
খ্রডই

১৫১৭

১২

জকা-২

জকা, কান্দাইর, খুজাযগাঁ ানাায,
াড়কুর  যতনপুয জভৌজা

জভাোঃ াাদাত জাজন, এএএ

১৫০৬

১

কখ্রযভগঞ্জ জৌযবা

১৫০৭

২

কাখ্রদযজঙ্গর-১

১৫০৮

৩

১৫০৯

জনাফ আবুর কাজভ,
এআই (অফোঃ)
জনাফ জভাোঃ তাজউদ্দীন,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
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01924-697997

খ্রফখ্রফএ, খ্রকজাযগঞ্জ

01731-213499

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
কখ্রযভগঞ্জ,খ্রকজাযগঞ্জ

০১৯১৩-০১১২৬৭

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
কখ্রযভগঞ্জ, খ্রকজাযগঞ্জ

০১৭৪৮-৯৮৩৯০২

01710-555099

০১৭৮২-১০৯৮৩৬

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ

০১৯১৭-৯৮৫৬৫৬
০১৬৮৮-১২৭৬৫৭

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ

০১৭১০-০৯৪২৮৭

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

১৫১৮

১৩

জাপযাফাদ

জফগভ জান্নাত আযা, খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
খ্রভঠাভইন, খ্রকজাযগঞ্জ

১৫১৯

১৪

জনাাফাদ

কাখ্রনজ পাজতভা, এএএ

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ

জভাফাইর নম্বয

01874-299376
০১৯৩০-২৯৭২৪৯

(১১) উজজরা: খ্রনকরী - (জজান ংখ্যা-০৭)
১৫২০

১

খ্রনকরী-১

কুডা, লাইটধায, পূফ ডগ্রাভ

জনাফ খারুর ইরাভ যাজর,
জজএএ

১৫২১

২

খ্রনকরী-২

পূফ ডগ্রাভ ব্খ্রতত খ্রনকরী, জজাায খ্রনকরী

জনাফ গাজী আঙ্গুয ভামুদ, খ্রডই

১৫২২

৩

দাভাড়া

১৫২৩

৪

কাযাা

১৫২৪

৫

খ্রংপুয

১৫২৫

৬

১৫২৬

৭

জটংগুখ্রযা, জঘাড়াখ্রদা, জনাজকানা, বাটি
ফযাটিা, ডুখ্রফ, কাখ্রভপুয,
কীখ্রতপুড য,খ্রংপুয, ভাধাইনগয

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
খ্রনকরী, খ্রকজাযগঞ্জ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
খ্রনকরী, খ্রকজাযগঞ্জ
উজজরা খ্রনফ ডাী অখ্রপাজযয
জনাফ জভাোঃ জযাকন উখ্রদ্দন, অখ্রপ
কাম ডার, খ্রনকরী,
কাযী
খ্রকজাযগঞ্জ।
ইউখ্রনন ভূখ্রভ অখ্রপ,
জনাফ খ্রযজগাখ্রফন্দ ফখ্রণক, কাযী
কাযাা, খ্রনকরী,
ভূখ্রভ কভডকতডা
খ্রকজাযগঞ্জ।

01747-443088
01914-181321
০১৭১৬-০৫৯৬৯৫

০১৭১১-৭৩৯৯৫০

জনাফ আরাদ জাজন,
উ-কাযী ভূখ্রভ কভডকতডা

ইউখ্রনন ভূখ্রভ অখ্রপ,
খ্রংপুয, খ্রনকরী, খ্রকজাযগঞ্জ।

০১৯২১-৪৩৮৮৮১

জাযইতরা

জনাফ জভাোঃ জাযাফ জাজন,
উজজরা ভন্বকাযী

একটি ফাখ্রড় একটি খাভায 
ল্লী ঞ্চ ব্াংক, খ্রনকরী,
খ্রকজাযগঞ্জ।

০১৯৩৮-৮৭৯৩৪০

গুযই  ছাখ্রতযচয

জনাফ আব্দু ছাত্তায,
ভাঠ কাযী

একটি ফাখ্রড় একটি খাভায 
ল্লী ঞ্চ ব্াংক, খ্রনকরী,
খ্রকজাযগঞ্জ।

০১৯৪৪-৪৮০৫৮৪

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ইটনা, খ্রকজাযগঞ্জ

01745-034026

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ইটনা, খ্রকজাযগঞ্জ

01912-487064

জনাফ ভাাবুফ ইকফার,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, ইটনা,
খ্রকজাযগঞ্জ

০১৭১০-৬৫০১৯৮

জনাফ জভাোঃ খ্রপকুয যভান,
খ্রডই/খ্র

জন্পা উইং, খ্রফখ্রফএ, ঢাকা
জপ্রলজণ উজজরা খ্রযংখ্যান
অখ্রপ, ইটনা, খ্রকজাযগঞ্জ

(১২) উজজরা: ইটনা - (জজান ংখ্যা-০৯)
১৫২৭

১

ইটনা

১৫২৮

২

জখ্রখ্রি

১৫২৯

৩

ফাদরা

১৫৩০

৪

মৃগা

১৫৩১

৫

জচৌগাংগা

জনাফ খ্রপকুর ইরাভ স্বন, উ- উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, ইটনা,
কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
খ্রকজাযগঞ্জ

০১৭৭১-৫৩২৮১৯

১৫৩২

৬

ধনপুয

জনাফ জভাোঃ জভাাযযপ জাজন
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, ইটনা,
খ্রকজাযগঞ্জ

০১৭১৬-২০৫৯৪৪

১৫৩৩

৭

ফখ্রড়ফাখ্রড়

জনাফ জভাোঃ াখ্রফবুয যভান,
জেখ্রডট সুাযবাইজায

উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ,
ইটনা, খ্রকজাযগঞ্জ

০১৭২২-৫৮৭৬৪০

জনাফ জভাোঃ খাইরুজ্জাভান রুজফর
এএএ

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, ইটনা,
খ্রকজাযগঞ্জ

০১৮৪০-৯০১৭৯০

১৫৩৪

৮

যাটুটি

জনাফ জভাোঃ আোঃ ভাজরক, জজএএ
জখ্রখ্রি, ফযা ফীযকূর, কযনখ্র,
জনাফ জভাোঃ এভদাদুয যভান
আরগাাড়া, উাযা, াগরখ্র, জভাখ্রদযগাঁ,
জজএএ (খ্রআযএর)
ফাযফাখ্রড়া

মৃগা, উজানযাখ্রজফপুয, বাটিযাখ্রজফপুয,
জজাযকাখ্রন্দ, রাইভাা

যাটুটি, যাখ্রজ, পঁচখ্রা, াথাযকাখ্রন্দ,
জাাইয, াপরায কান্দা, আড়াখ্ররা,
ধাযা, গখ্রল্ল খ্রযপুয, গন্ধফ ডপুয, কানরা,
জগাাযা ংধুরন, াইকয তরা
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01727-279774

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

১৫৩৫

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা
৯

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

নূয জভাােদ জভাফাযক জাজন
জুখ্রনয অখ্রপায

এরংজুখ্রয

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

উজজরা খ্রফআযখ্রডখ্রফ অখ্রপ,
ইটনা, খ্রকজাযগঞ্জ

০১৭১৫-৪২৪১৮৪

(১৩) উজজরা: তাড়াইর - (জজান ংখ্যা-০৭)
১৫৩৬

১

তাযাইর াচাইর

জনাফ আোঃ আখ্রজজ, জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
তাড়াইর, খ্রকজাযগঞ্জ

01718-896328

১৫৩৭

২

তারজাঙ্গা

াান জভাোঃ পযাদ ভূইুঁ া, খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
তাড়াইর, খ্রকজাযগঞ্জ

০১৭১৯-০৮৫৭৮৩

১৫৩৮

৩

যাউখ্রত

আবুর জভাকাযভ জভাোঃআইনউখ্রদ্দন
জজএএ (অফোঃ)

খ্রফখ্রফএ, খ্রকজাযগঞ্জ

01739-353055

১৫৩৯

৪

জাায

জনাফ জভাোঃ জভজফা উখ্রদ্দন,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
তাড়াইর, খ্রকজাযগঞ্জ

০১৯২৪-৯৯৫২৭৭

১৫৪০

৫

খ্রদগদাইয

জনাফ জভাোঃ আখ্রভনুর ক,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
তাড়াইর, খ্রকজাযগঞ্জ

০১৭১২-৩৮৯৬০৬

১৫৪১

৬

দাখ্রভা

জভাোঃ জভাস্তাখ্রপজুয যভান,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
তাড়াইর, খ্রকজাযগঞ্জ

০১৭১৪-৬৩৭৪৭০

১৫৪২

৭

ধরা

জনাফ জভাোঃ আজারুর ইরাভ,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
তাড়াইর, খ্রকজাযগঞ্জ

০১৭১৮-৪৮১০৭৬

১৩. জজরাোঃ টাঙ্গাইর (জভাট ১২টি উজজরা)
(১) উজজরা: ফাাইর - (জজান ংখ্যা-০৮)
১৫৪৩

১

জৌযবা 
ফাাইর ইউোঃ

জৌযবা  ফাাইর ইউোঃ

জনাফ জভাোঃ খ্রপকুর ইরাভ,
জজএএ

উজজযা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ফাাইর

01720-078230

১৫৪৪

২

কাখ্রর

কাখ্রর

জনাফ আবু ফকয খ্রখ্রদ্দক,
জজ.এ.এ (অফোঃ)

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জগাখ্রফন্দগঞ্জ, গাইফান্ধা

০১৭২১-৪২০১১০

১৫৪৫

৩

পৄরখ্রক (অং-১)

পৄরখ্রক (অং-১) আইড়া, একঢারা,
জদাায, খ্রতযঞ্চা, জনধায, জখ্রাটি,
মুড়াককয, ঝনঝখ্রনা

জনাফ জভাোঃ আোঃ ভাজরক, জজএএ
খ্রফখ্রফএ
(অফযপ্রাপ্ত)

১৫৪৬

৪

পৄরখ্রক (অং-২)

পৄরখ্রক (অং-২) ভথা, পৄরখ্রক, ফাখ্ররা,
খ্রনযাইর, কযটিাাড়া, খাটযা

১৫৪৭

৫

কাউরজাখ্রন

কাউজাখ্রন

১৫৪৮

৬

কাঞ্চনপুয

কাঞ্চনপুয

১৫৪৯

৭

াফরা (অং-১)

১৫৫০

৮

াফরা (অং-২)

জনাফ ভীয পজমেয যভান,
এ আই (খ্রআযএর)
জনাফ জভাোঃ আব্দু াভাদ,
জজএএ (অফোঃ)
জনাফ জভাোঃ আর-আখ্রভন
একাজডখ্রভক সুাযবাইজায

01913-774342

খ্রফখ্রফএ

01716-006076

খ্রফখ্রফএ, নগাঁ

01722-875409

উজজরা ভাধ্যখ্রভক খ্রিা
অখ্রপ, ফাাইর, টাঙ্গাইর

াফরা (অং-১) জানাখ্ররা, কযখ্রত াড়া,
খ্রিভ জৌরী, ফযা, নাারী, গুল্না, ভটযা, জনাফ জভাোঃ নুরুর ইরাভ, এআই জগাখ্রফন্দগঞ্জ, গাইফান্ধা
ছত
াফরা (অং-২) ফাঐজখারা, াটখাগুযী,
জনাফ জভাোঃ ভখ্রনরুজ্জাভান
উজজরা খ্রনফ ডাী কভডকতডায
জীফজনশ্বয, আরুা, াফযা জটঙ্গুখ্রযা াড়া,
অখ্রপ কাযী
দপ্তয, ফাাইর, টাঙ্গাইর
মবযাড়া, জকাকাইর

০১৭১১-২৪৯২৩৭
01728-316580

০১৭১৮-৮১৬৪০৬

(২) উজজরা: ভূঞাপুয - (জজান ংখ্যা-০৯)
১৫৫১

১

জৌযবা

জৌযবা ১-৬

জভাোঃ ভামুনুয যখ্রদ, খ্রডই
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উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ভূঞাপুয

01913-032599

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

১৫৫২

২

জৌযবা

৭,৮,৯ নং াড ড

জভাোঃ ারুনুয যখ্রদ যকায, এ.এ

জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
কুখ্রড়গ্রাভ

১৫৫৩

৩

অজরাা

অজরাা

জভাোঃ াভছুর আরভ, জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ভূঞাপুয

01718-257130

১৫৫৪

৪

অজুডনা

জভাোঃ জগারাভ জভাস্তপা, জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ
,দয , খ্রযাজগঞ্জ।

১৭৮৩৯৮৮৮৯৪

১৫৫৫

৫

পরদা

পরদা

১৫৫৬

৬

গাফাযা

গাফাযা

১৫৫৭

৭

১৫৫৮

৮

১৫৫৯

৯

আব্দুল্লা আর মুখ্রফন
এ.এ
দীজন চন্দ্র ার
এ আই (অফযপ্রাপ্ত)

জগাখ্রফন্দাী (অং-১) ফাগফাখ্রড়,
বাদুখ্রযযচয, খ্রচথাখ্ররা, জগাখ্রফন্দাখ্র,
জগাখ্রফন্দাী (অংমদুযগাতী, খ্রজগাতরা, খানুযফাখ্রড়,
১
কুকাদাইয, যাউদফাখ্রড়, ারদাইয,
াপরকুড়া
জগাখ্রফন্দাী (অং-২) বারকুটিা,
জগাখ্রফন্দাী (অংখ্রফরচাড়া, খ্রফররুহুরী, কড়া, কিাড়া,
২)
নাগযগাতী, যহুরী, থর
খ্রনকযাইর

খ্রনকযাইর

জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
খ্রযাজগঞ্জ

০১৭১৩-৭৭৯৫৬১

০১৭৭৮-৩৫২২৩২

খ্রফখ্রফএ

01710-721950

জভাোঃ সুরতান ইরাভ,
জজএএ (অফোঃ)

খ্রফখ্রফএ

01715-651614

জভাোঃ আব্দুর ভান্নান,
এ.আই (অফোঃ)

খ্রফখ্রফএ

জভাোঃ আব্দুর াখ্রভদ,
জজএএ (অফযপ্রাপ্ত)

খ্রফখ্রফএ

01710-288240

(৩) উজজরা: জদরদুায - (জজান ংখ্যা-১২)
১৫৬০

১

জদরদুায, জটখ্রযা জঘানা, জকাঙ্গাখ্ররা,
জদরদুায (অংজভাোঃ আোঃ যখ্রভ খ্রভা,
দুল্যা যাভজদফ, মড়া মতর, ভাদায জখারা,
১)
ইউএ (অফোঃ)
জটঘুযী

১৫৬১

২

জদরদুায
(অং-২)

আরা, ফায াখ্রখা, জফতজা, বাফকী,
জরাখ্ররা, কান্দাড়াযা, কচুতাযা, রুী,
জফাারজান, ভীয কুমুল্লী, নজরাা

৩

াথযাইর
(অং-১)

গাদতরা, াথযাইয, দখ্রকা, ভঙ্গরজাড়
ফড়টিা, ফান্দাফাড়ী, আযড়া যঘু, অজরাা
তাখ্রযনী, আয অজরাা, কুমুখ্রযা,
ফকুরতরা, াখ্রযজকাতপুয

৪

াথযাইর
(অং-২

১৫৬৪

১৫৬৫

১৫৬২

১৫৬৩

জদরদুায, টাঙ্গাইর

০১৭৩৬-৪৩১৬৭৩

জভাোঃ আজতাায যভান খ্রভা,
এআই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জদরদুায

০১৭৩২৩৯৮৩১৯

জভাোঃ ভখ্রতায যভান, জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জদরদুায

01716-651667

াথযাইর (অং-২) খ্রচনাজখারা, জদজান,
চখ্রন্ডগ্রাভ, মকজুযী, শুবকী, াইকাড়া,
খ্রফপ্লফ কুভায যকায, খ্রডই
আকন্দাড়া, নরুন্দা, জগাারপুয, নরজাধা,
খ্রফষ্ণুপুয

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জদরদুায

01671-001226

৫

আটিা
(অং-১)

আটিা (অং-১) ফাযআটিা, ভুযভুখ্রযা,
খ্রফন্দুখ্রযা, খ্রফন্যউখ্রয, চারাআটিা,
গখ্রজাফাখ্রড়, গড়াখ্রন, ঘুখ্রনখ্রকজায,
জগাাখ্রযা

জভাোঃ কত আরী, এআই

মুক্তাগাছা, ভভনখ্রং

০১৭৪০৯৩২০৫৯

৬

আটিা
(অং-২)

আটিা (অং-২) গভজাখ্রন, খ্রংগানগড়,
কফাআটিা, কাঠাখ্ররা, ভামুদপুয,
নান্দুখ্রযা, খ্রজযাজপুয

জভাোঃ আাদুজ্জাভান,
জুখ্রনয খ্রযংখ্যান কাযী

উজজরা খ্রযংখ্যান
কাম ডার, নাজচার

০১৭৪০৯৩২০৫৯
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শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

১৫৬৬

৭

এরাখ্রন
(অং-১)

এরাখ্রন (অং-১) আগএরাখ্রন,
জভাোঃ জাাঙ্গীয জাজন
ফাযাখ্রখা, গাছ কুমুখ্রল্ল, রিীজকৌয, ভখ্রভন
অখ্রপ কাযী
নগড়, াছএরাখ্রন

১৫৬৭

৮

এরাখ্রন
(অং-২)

এরাখ্রন (অং-২) মুশুখ্রযা, খ্রনজাড়া,
াজকাইজজাড়া, ানফাখ্রড়, যইফাখ্রড়,
খ্রংযাখ্রগ

জভাোঃ আখ্রনছুজ্জাভান
উকাযী কৃখ্রল কভডকতডা

জভাোঃ ভাখ্রনক চাদ, জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ
,াাজাদপুয।

১২০৫৬৩৩৬৭

উজজরা ল্লী উন্নন অখ্রপ
জদরদুায, টাঙ্গাইর
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ
জদরদুায, টাঙ্গাইর

০১৭১৬-৩৬৫৫৭৫

০১৭১৮-৭৯৪০৪৩

১৫৬৮

৯

ডুফাইর

ডুফাইর, আযকভষ্ঠ, মফরতরা, ফাযকুখ্রযা ফনী,
বাটাড়া, দিীন ফাথুরী, ধানকীজভাযা,
ডফাইর, কইটুরা, জকাাখী, মভষ্ঠ, নরখী,
প্রকজানী, যত্নউযী, জযাকতর, সুফন ডতরী

১৫৬৯

১০

পাখ্রজরাটি

পখ্রজরাটি, জদমোকাখ্রন্দ, কাভায নউগা,
রারাড়া, পৄরতযা

জভাোঃ ইভান আরী, জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জাভারপুয, ভাদাযগঞ্জ

০১৭২২-৭৮৩৫৩৫

জদরী

জদরী, আগজদউরী, আরারপুয, আোফ,
ফাবুপুয, ফাসুখ্রখযাই, জফংযাইর, জফড়ী জফংযাইর,
জফতযাইর, চককতর, ইছাা, ঝুনকাই,
কযাইর, ভইঠাইন, াছজদউরী, স্থ্রফল ডা,
স্বল্পফড়টিা, জতঘুযীফাহ্মণজখারা, জটউযীা

খন্দকায জভাাযপ জাজন
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদডক

খ্রযফায খ্রযকল্পনা অখ্রপ,
জদরদুায, টাঙ্গাইর

০১৭১১-৫১৭৮৬৭

রাউাটি

রাউাটি, ফাউাইক, বফানীপুয, জবঙ্গুরা,
দাভখন্ড, দখ্রযাপুয, কাতুরী, রাউটি,
াচুখ্রযা, াাযপুয, মরকুখ্রযা,
খ্রনাযা, স্বল্পঘুনটিা, স্বল্পরাযঙ্গ্গ্রাভ,
তারুটিাকভরাই, তাতশ্রী

খন্দকায আজনাারুর ক
অখ্রপ কাযী কাভ কখ্রপউটায
অাজযটয

উজজরা ভফা অখ্রপ
জদরদুায, টাঙ্গাইর

০১৭১৯-৬৪৭৪৮৭

১৫৭০

১৫৭১

১১

১২

(৪) উজজরা: ধনফাড়ী - (জজান ংখ্যা-১০)
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ধনফাখ্রড়
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ধনফাখ্রড়
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ধনফাখ্রড়

১৫৭২

১

জৌযবা (অং-১)

জৌযবা (অং-১) ১,২,৩,৪ নং াড ড

১৫৭৩

২

জৌযবা (অং-২)

জৌযবা (অং-২) ৫,৬,৭,৮,৯ নং াড ড জভাােদ ইভযান াান, খ্রডই

১৫৭৪

৩

ফীযতাযা

ফীযতাযা

জভাোঃ জভাজাজের ক, খ্রডই/খ্র

১৫৭৫

৪

ফাখ্রনাজান

ফাখ্রনাজান

জনাফ জভাােদ জাজন খান,
জজএএ (অফোঃ)

খ্রফখ্রফএ

১৫৭৬

৫

ফখ্ররবদ্র

ফখ্ররবদ্র

মদ পারুকুজ্জাভান, জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জযপুয দয

01704-052722

৬

মদুনাথপুয (অং-১) আভীযপুযআোভপুয,
ফক্তাযপুয, ফন্দাড়া, ফরা,
মদুনাথপুয (অং- ফাড়ইাড়া,ফযভপুয, জফমেটিা, খ্রফজপুয,
জভাোঃ আজনাায জাজন, জজএএ
১)
চকজবখ্রক, চাখ্রযখ্রমুর ছাত্তাযকাখ্রন্দ,
দখ্রড়খ্রফাড়া দাযাটি,ঘাগড়া, জগাখ্রফন্দচযণ,
জগাখ্রফন্দপুয, জগাারফাড়ী

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ধনফাখ্রড়

01738-057466

১৫৭৭

জভাোঃ আব্দুর আরীভ, এ আই
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01757-547770
01629-753325
01914-587706
০১৬৭৬-৪১১২৬৫

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জাভারপুয দয

০১৯৬২১৫৬৭৯৬

১৫৭৮

৭

মদুনাথপুয (অং-২) ফজদ, ইরাভপুয,
মদুনাথপুয, করকুড়া, কাভজদফ, ফাড়ী,
মদুনাথপুয (অং- কাাখ্ররা, কৃষ্ণপুয, জরটাভযা,
াইদুয যভান, জজএএ
২)
ভাদাযপুয, ভখ্রভনপুয, ভামুদপুয, খ্রভজডাপুয,
নরো, াথাখ্ররা, জাড়াফাড়ী, গুনা,
উখাখ্রড়াফাড়ী

১৫৭৯

৮

জধাাখারী

জধাাখারী

জনাফ জভাোঃ জভাাযপ জাজন
উ-োঃ াট কভডকতডা

উজজরা াট অখ্রপ,
ধনফাখ্রড়, টাঙ্গাইর

০১৭৩৬-৭৮১৭১৬

১৫৮০

৯

মুশুখ্রদ্দ

মুশুখ্রদ্দ

জনাফ জভাোঃ াা আরী,
জজএএ (অফোঃ)

খ্রফখ্রফএ

০১৯১৪-৮৬৭৭৯১

১৫৮১

১০

াইস্কা

াইস্কা

জনাফ মতয়ু্বুয যভান, ইখ্রএ

জজরা খ্রযংখ্যান কাম ডার,
জাভারপুয

01754-483192

(৫) উজজরা: ঘাটাইর - (জজান ংখ্যা-২৩)
১৫৮২

১

১৫৮৩

২

১৫৮৪

৩

১৫৮৫

১৫৮৬

১৫৮৭

১৫৮৮

৪

৫

৬

৭

জৌযবা
(অং-১)
জৌযবা
(অং-২)

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ঘাটাইর, টাঙ্গাইর
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ঘাটাইর, টাঙ্গাইর
উজজরা খ্রযোঃ খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, ঘাটাইর, টাঙ্গাইর

জৌযবা-(অং-১)১,২,৩,৪,৫ নং াড ড

জনাফ আছাদুজ্জাভান, টিএ

জৌযবা- (অং-২) ৬,৭,৮,৯ নং াড ড

জনাফ রাফমে ভন্ডর, জজএএ

ঘাটাইর

-

জভাোঃ জখ্ররভ খান, খ্রএইচ খ্রখ্র

জামুখ্রযা
(অং-১)

নন্দনগাতী, মকডরা,জামুখ্রযা, পুংখ্রর,
জরনাাড়া, ংকযপুয, যীপফাখ্রড়, গারা,
জকানাফাখ্রড়, ছুনটিা, াখ্রতফয, শ্রীপুয
জভাোঃ জভাস্তাখ্রপজুয যভান, জেখ্রডট উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ,
পৄরাযা, যাধানগয পৄরাযা, জডৌজানী,
সুাযবাইজায
ঘাটাইর, টাঙ্গাইর
াধুযগরগন্ডা, ভভজযজ গরগন্ডা, অি
চখ্ররো, জফনীভাধফ, নফযত্ন ফাখ্রড় 
জফতফাখ্রড়

০১৭৫৭-৮৩১৪৯৫

জামুখ্রযা
(অং-২)

কণ ডা, জকানাফাখ্রড় কণ ডা, ভধ্যকণ ডা,
জকাজফাখ্রড় কণ ডা, ফীয ঘাটাইর, গুনগ্রাভ,
এনাজত ফাখ্রড়, অরী পুয, খ্রযপুয, স্বল্প
কণ ডা, কারীদা াড়া, রাউাগ্রাভ,
চানতাযা, ফীয খাখ্রগান, কাতযা 
খ্রকভত কাতযা

উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ,
ঘাটাইর, টাঙ্গাইর

০১৭২৫-৩৭১৪৫০

খ্রদঘরকাখ্রন্দ
(অং-১)

জখ খ্রমুর, কাইজারপুয, কুযমুী, াযী,
াইটাাড়া, ফাজদ াযী, াজরঙ্গা,
কাখ্ররাগ্রাভ, জভাজা াটি, আড়াখ্ররা,
জভাোঃ আব্দু াত্তায, জজএএ
াটখ্রফরা, ভাইজফাখ্রড়, পূজযারীভাইজফাখ্রড়,
বদ্রফাখ্রড় ফাগুনডারী, জতজযাফাখ্রড়া,
খ্রভরকৃযা জভঘ খ্রমুর

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ঘাটাইর, টাঙ্গাইর

০১৭১৭-৬২৮২১৪

খ্রদঘরকাখ্রন্দ
(অং-২)

দত্তগ্রাভ, ভাদাযীাড়া, কাভাযাড়া,
জকারাা, জফংজযাা, াধুটি, কযফাখ্রড়,
এনাজতপুয, ফীযচাযী, দখ্রড় ফীযচাযী,
জকাক ডড়া, ভখ্রনদ, ফাজদ মফরকতর,
চাজন্দয াড়া, ঘুখ্রন, খ্রফাযা, উখ্রকরখ্রদা,
আনাড়, খ্রদঘরকাখ্রন্দ, জফরদ, পুকুখ্রযা
মফরকতর, কাগভাখ্রযকফরকতর, ফসুফাখ্রড়,
জজযাৎণায, পূডফ দত্তগ্রাভ  জভাগরাড়া

ভখ্ররা খ্রফলক কাম ডার,
ঘাটাইর, টাঙ্গাইর

০১৭১৬-১৩১৭৫৪

জভাোঃ খ্রভজানুয যভান,
জেখ্রডট সুাযবাইজায

জভাোঃ কাছায উখ্রদ্দন আজভদ,
খ্রাফযিক
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০১৭১০-৫৯৯১৮১
০১৭২৩-১২০৬৮৮
০১৭১৮-৯১৯৮৫১

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

১৫৮৯

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

৮

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

খ্রদগড়
(অং-১)

কাছতরা, ফাগুভত্মা, মকডরা, জভজদনীাড়া,
াকুটিা, ডামোফাখ্রড়, াখ্রভদপুয,
জগাাইফাখ্রড়, জজারাভগাখ্রত, বদ্রফাখ্রড়,
জভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ,
আঠাযদানা, নাড়াইজঙ্গর, জদনাাড়া,
জেখ্রডট সুাযবাইজায
জচৌদুরীাড়া, কজযয জদনাাড়া,
জগজতযাড়া, কাছড়া, ভাজান 
জগাখ্রফজন্দয াড়া, খুখ্রাড়া

উজজরা মৄফ উন্নন
অখ্রপ,ঘাটাইর, টাঙ্গাইর

০১৭১৬-১৮৪৩৪০

জফগভ খ্ররজা, খ্রডই্

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ঘাটাইর, টাঙ্গাইর

০১৯১২-৬০১৫১২

১৫৯০

৯

খ্রদগড়
(অং-২)

খ্রদগড়, গুনদত্ত, োঙ্মণান, জথাাজাখ্রন,
নজুনফাগ, গাযি, কখ্রচনধযা, জগাখ্রফন্দপুয,
পৄরফাখ্রড়া, নাফাখ্রড়, অজুডন কাছড়া,
পূযরী াান, জতগুযী, ভানাজী, দুরার,
ফাজজ ডাফাযী ছাভনা  গুসুা

১৫৯১

১০

জরাজকযাড়া

-

জনাফ তাখ্রযপ জাজন, এপখ্রআই

উজজরা খ্রযোঃ খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, ঘাটাইর, টাঙ্গাইর

০১৭২৪-৭৯৫৬৬০

১৫৯২

১১

আজনরা

-

জনাফ আাদুজ্জাভান জখ্ররভ, ভাঠ একটি ফাখ্রড় একটি খাভায
কাযী
প্রকল্প, ঘাটাইর, টাঙ্গাইর,

০১৭১৭-৮৯৮০৫৩

১২

জদাড়া
(অং-১)

ভাকড়াই বফানী, ভাকযাই, ভাজরংগা, কুভায াড়া,
গানজানা, যানাদ, কাখ্ররান, চাম্বরতরা,
গাখ্রন্দ,জচৌযাা, গজন্ডা জঘাল, যভত খাযফাইদ,
ভরামাখ্রন, যাাখ, মচতাযফাইদ, মৄখ্রনজ জটংগয, ফাজদ
আভজানী  তারতরা

জভাোঃ জাজফদ আরী, এপখ্রআই

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ,ঘাটাইর, টাঙ্গাইর,

১৫৯৪

১৩

জদাড়া
(অং-২)

জকাচ াড়া, খ্রজফয াড়া, াঞ্জায চারা, জবাজদত্ত,
ফাযম্নইাড়া, কাাখ্রা, কান্দুখ্ররা, বাফনদত্ত, জদমেটিা,
কখ্রযজভয াড়া, বাগজরয াড়া, খাভায কাছযা, কাকুখ্রযা,
পামেকাছযা, কাখ্ররকাপুয, জদাড়া  জারাখ্রকাড়া,
খ্রন্ডতকাছযা

আতাউয যভান, ভাঠ কাযী

একটি ফাখ্রড় একটি খাভায,
খ্রল্ল : ব্াংক ঘাটাইর,
টাঙ্গাইর, প্রকল্প

০১৭৩৬-৪৩০০০৯

১৫৯৫

১৪

ন্ধানপুয
(অং-১)

গড় জনাফাখ্রড়, জগৌখ্রযশ্বয, ন্ধানপুয, ীদ জভাোঃ আোঃ কাখ্রদয,
ারাউখ্রদ্দন জনাখ্রনফা
এ আই, (খ্রআযএর)

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ঘাটাইর, টাঙ্গাইর

০১৭২৩-৯৬৩৫০৯

ন্ধানপুয
(অং-২)

ফগা (অং), কুাখ্রযা, খ্রভখ্রকফাইদ,
চকখ্রদা ফাড়ী, খ্রদাফাড়ী, াজীপুয,
যাভপুয, যাভখারী, চুনাটি,
চকাড়া,খ্রগরাফাড়ী, রাতরী,
খ্রফরদুফরাই, কুখ্রড়াড়া

া কাভার াা,
ল্লী দাখ্রযদ্র খ্রফজভাচন,
োঃ ল্লী দাখ্রযদ্র খ্রফজভাচন কভডকতডা অখ্রপ ঘাটাইর, টাঙ্গাইর

ংগ্রাভপুয

ভাখ্রনকপুয, ংগ্রাভপুয, ছুনজখারা,
খুখ্রফাড়ী, এগাজযাকাখ্রনা,
জগাাখ্ররাটফাড়ী, চাম্বুরতরা, কাউজটনগয,
চাড়ী, ফগা (অং)

জভাোঃ আরভগীয জাজন,
ভাঠ কাযী

১৫৯৩

১৫৯৬

১৫৯৭

১৫

১৬

১৫৯৮

১৭

ধরাাড়া

ফড়কড়া কইয, খ্রফরজরাঙ্গী, াাজকাট,
জকানাফাড়ী, জভধায, উত্তয ধরাাড়া, ফড় জভধায,
জভাোঃ াখ্রফবুয যভান, এপখ্রআই
দখ্রিন ধরাাড়া, গাংগাইয, কাভারপুয,
যজগাখ্রনপুয

১৫৯৯

১৮

াগযখ্রদখ্রঘ

যাভজদফপুয, াগাখ্রযা, ভাখ্ররযচারা,
পৄরভাখ্ররযচারা, াগযখ্রদখ্রঘ, গুপ্তখ্রফন্দাফন

জভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন,
ভাঠ কাযী

১৬০০

১৯

মুযাইদ (অং), যাফাড়ী (অং)

াইদুয যভান খান, এপখ্রআই

১৬০১

২০

রখ্রিন্দয, ভনতরা জফইরা

ভামুদুর াান, এপখ্রআই

রখ্রিন্দয
(অং-১)
রখ্রিন্দয
(অং-২)
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০১৭১৪৫৮২৬০৫

০১৯১৩-৬৬২৫২০

একটি ফাড়ী একটি খাভায
প্রকল্প  ল্লী ঞ্চ ব্াংক,
ঘাটাইর, টাঙ্গাইর

০১৭২২-৮৯৩২২২

খ্রযফায খ্রযকল্পনা অখ্রপ,
ঘাটাইর, টাঙ্গাইর

০১৭১৭-৭৮৪১৯০

একটি ফাখ্রড় একটি খাভায
প্রকল্প, ঘাটাইর, টাঙ্গাইর

০১৯২৪-৬৫৪৪৪২

উজজরা খ্রযোঃ খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, ঘাটাইর, টাঙ্গাইর
খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ,ঘাটাইর, টাঙ্গাইর

০১৭১২-৮১৬৮২৮
০১৭১৯-৭৮৩৩৬৩

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

১৬০২

১৬০৩

১৬০৪

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

যসুরপুয

যসুরপুয, জচাযআটা, জঘানায জদউরী,
যগুনাতপুয, ভাফকযফাড়ী,
চকতানকযাকয, তানকযাকয ,আঠাযচূড়া,
াখ্ররাফ  ভখ্রভনপুয, মুযাইদ (অং),
যাফাড়ী (অং)

জভাোঃ নাখ্রয উখ্রদ্দন, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
উল্লাাড়া, খ্রযাজগঞ্জ

২২

জদরাফাখ্রড়
(অং-১)

যতনফখ্রযল, জদউরাফাখ্রড়, মূখ্য গাঙ্গাইয,
চকাড়া, াকুটিা, আইনপুয, দাড় টর,
জতারাজান, যাভখ্রজফনপুয, াড়ফাখ্রড়,
দাকাখ্রন্দ, জকারাা, জভত্মালপুয,
ফাাখ্রদপুয, কুতুফপুয,  জাা জকারাা

জভাোঃ আখ্রভনুর ইরাভ,
ভাঠ কাযী

একটি ফাখ্রড় একটি খাভায
খ্রল্ল : ব্াংক ঘাটাইর,
টাঙ্গাইর

২৩

জদরাফাখ্রড়
(অং-২)

নখ্রচা ভামুদপুয, ঝুনকাইর, যসুরপুয,
মচথি, ানজানা, যাভচন্দ্রপুয, পৄরাযা,
খ্রযফায খ্রযকল্পনা
জভাোঃ খ্রদদারুর ইরাভ, এপখ্রআই
াখ্রজপুয, ফানাফাখ্রড়, াজফ খান, নাগফাখ্রড়,
অখ্রপ,ঘাটাইর, টাঙ্গাইর
ফন্দ কুখ্ররা, জাড়াফাখ্রড়  খ্রখরগাখ্রত

২১

জভাফাইর নম্বয

০১৭৬৬-৪২২৪৬৯

০১৭১৭-৬২৫০৭৯

(৬) উজজরা: জগাারপুয - (জজান ংখ্যা-১৪)
১৬০৫

১

জৌযবা
(অং-১)

জৌযবা (অং-১) ১,২,৩,৪ নং াড ড

জনাফ জভাোঃ ভাবুবুয যভান
ভাঠ কাযী

১৬০৬

২

জৌযবা
(অং-২)

জৌযবা (অং-২) ৫,৬,৭,৮,৯ নং াড ড জনাফ জভাোঃ নাখ্রয উখ্রদ্দন, খ্রডই

১৬০৭

৩

আরভনগয

আরভনগয

১৬০৮

৪

জধাাকাখ্রন্দ

জধাাকাখ্রন্দ

১৬০৯

৫

াখ্রদযা(অং-১)

১৬১০

৬

১৬১১

১৬১২

ল্লী ঞ্চ ব্াংক
জগাারপুয, টাঙ্গাইর

০১৭১৮-৫৭১০৩৫

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জগাারপুয

01710-664292

জনাফ জভাোঃ াজদুয যভান,
খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জগাারপুয

01717-838493

জনাফ প্রদী চন্দ্র যকায
ভাঠ কাযী

ল্লী ঞ্চ ব্াংক
জগাারপুয, টাঙ্গাইর

০১৭২৩-১০৮৪২৫

াখ্রদযা(অং-১) চাতুটিা, দযফাযপুয,
জনাফ ভারুপ ইকযাভ,
খ্রযজদফপুয, ভামুদপুয বাড়াখ্রযা, মেখ্রা ইউআই

উজজরা আনায খ্রবখ্রডখ্রফ
অখ্রপ, জগাারপুয, টাংগাইর

০১৭৯৫-৫৮২৬৭৩

াখ্রদযা(অং-২)

াখ্রদযা(অং-২) াখ্রদযা, াত্তাযকাখ্রন্দ,
আজগাড়া, ফজন্দআজগাড়া, খ্রফপুয,
খ্রনাভতপুয

জনাফ জভাােদ আব্দুর াখ্ররভ
এএখ্রখ্র

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ
জগাারপুয, টাঙ্গাইর

০১৭১৬-৯৮৭৪২৮

৭

জভনগয
(অং-১)

জভনগয (অং-১) াখাখ্রযা, নাযচী,
ফারফাড়ী, নখ্ররন

জনাফ আজনাায জাজন
এএএ

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ
জগাারপুয, টাঙ্গাইর

০১৭১২-৪৫৩৬৫৮

৮

জভনগয
(অং-২)

জভনগয (অং-২) খ্রভরাাড়া,
ফানীাড়া, পৄরফাড়ী, খাভাযাড়া,
জবারাযাড়া, উদ্দভপুয, কুমুরেীজফমো

জনাফ জভাোঃ নূরুর ইরাভ
এএএ

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ
জগাারপুয, টাঙ্গাইর

০১৭১২-২০১০৩৫

১৬১৩

৯

ঝাাইর
(অং-১)

ঝাাইর (অং-১) জফযীজাটর, জবঙ্গুরা,
জঘাড়াভাযা, াকুটিা, দখ্রড়াা, জবড়া
জনাফ ইখ্ররাছ জাজন
ডাকুযী, ডাকুযী, গান্দাইর ডাকুযী,
এ.এ.এ.
তযম্ননীআটা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
জগাারপুয, টাংগাইর

০১৭৮৪-৫৪১১২০

১৬১৪

১০

ঝাাইর
(অং-২)

ঝাাইর (অং-২) জানামুই, খ্রযা,
বাদাই, চকবযম্না, কাজতা, জভাাইর,
ঝাাইর, জগারাফাড়ী

উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ
জগাারপুয, টাঙ্গাইর

০১৭১৫-৮০১৬২৫

জভাোঃ ছাভছূর ছাজরীন,
জেখ্রডট সুাযবাইজায

92 of 176

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

১৬১৫

১১

খ্রভজডাপুয
(অং-১)

খ্রভজডাপুয (অং-১) খ্রভজডাপুয, ধরটিা,
ধমেটিাখ্রদগয, কাভািাফাড়ী, জভানপুয

জনাফ আাদুজ্জাভান
এএএ

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ
জগাারপুয, টাঙ্গাইর

০১৭২৭-১৭৬৩৬২

১৬১৬

১২

খ্রভজডাপুয
(অং-২)

খ্রভজডাপুয (অং-২) দোঃভাখ্রন্দা,
উোঃভাখ্রন্দা, জজাতআতাউরো, জধৌরতপুয,
ফড়খ্ররা

জভাোঃ আবু কাায যাজর
এএএ

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
জগাারপুয, টাংগাইর

০১৭১৬-২০৮৮২৬

১৩

নগদাখ্রভরা
(অং-১)

নগদাখ্রভরা(অং-১) নগদাখ্রভরা,
ফাজদভাকুরো, ফাইকার, াখ্রজপুয,
াযচখ্রতরা, যাভপুযচখ্রতরা,
যাজযভাকুরো, মদপুয,
জজনযভাকুরো, খ্রভরাফাড়ী, খযম্নখ্রযা,
জজাতখ্রয

জনাফ জভাোঃ াখ্রভদুর ক
এএএ

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ
জগাারপুয, টাঙ্গাইর

০১৭১৬-৮৭৪৮১৩

১৪

নগদাখ্রভরা
(অং-২)

নগদাখ্রভরা (অং-২) ফরভারী, দোঃ
খ্রফরজডাগা, দোঃাথাখ্ররা, জগন্নাথফাড়ী,
জাভকতর, জজাতফাগার, ভাইজফাড়ী,
ভখ্রজদপুয, উোঃখ্রফরজডাগা, উোঃাথাখ্ররা

জনাফ নাজমুর
কখ্রপউটায অাজযটয (খ্র)

উজজরা খ্রনফ ডাী অখ্রপ,
জগাারপুয, টাঙ্গাইর

০১৭১০-৯৫৯৪১৯

১৬১৭

১৬১৮

(৭) উজজরা: কাখ্ররাতী - (জজান ংখ্যা-২২)
কাখ্ররাখ্রত
জৌযবা (অং১)
কাখ্ররাখ্রত
জৌযবা
(অং-২)
এজরঙ্গা জৌযবা
(অং-১)

কাখ্ররাখ্রত জৌযবা (অং-১) ১.২,৩,৫,৬ জভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ খান,
নং াড ড
জজএএ

কাখ্ররাখ্রত, টাঙ্গাইর

01723-347200

কাখ্ররাখ্রত জৌযবা (অং-২) ৪,৭,৮,৯
নং াড ড

জভাোঃ আরভগীয জাজন, খ্রডই

কাখ্ররাখ্রত, টাঙ্গাইর

01735-489520

এজরঙ্গা জৌযবা (অং-১) ১,২,৩,৪,৫
নং াড ড

জভাোঃ আব্দুর ভাজরক,
জজএএ (অফোঃ)

নাজটায

জভাোঃ খ্রভজানুয যভান,
এএ (অফযপ্রাপ্ত)

কাখ্ররাখ্রত, টাঙ্গাইর

01714-555949

ফরো (অং-১) (০১,০২,০৩,০৪,০৭)
(ফরো, ফরদকুড়া, জফজরাফাড়ী,
দখ্রড়খখ্ররা, খ্রংগাইয)

জভাোঃ জফল্লার জাজন
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ
কাখ্ররাখ্রত, টাঙ্গাইর

০১৭২৬-৫৬৬৬৮১

ফরো (অং-২)

ফরো (অং-২) (০৫,০৬,০৮,০৯)
(যাভপুয, ফড়টিমাফাড়ী, কাভান্না,
কাজীাড়া, যাগ)

জভাোঃ ভাসুদ যানা
উজজরা দাখ্রযদ্র খ্রফজভাচন
কাযী দাখ্রযদ্র খ্রফজভাচন কভডকতডা অখ্রপ
(বাোঃ প্রোঃ)
কাখ্ররাখ্রত, টাঙ্গাইর

ফাংড়া

ফাংড়া, আউরটিা, আইযাফাড়ী, ফাঘুটিা,
ফাংড়া, ফড় ইছাপুয, ফড়ফাজু ইছাপুয, ফত্তডা,
খ্রফর াখ্ররভা, েজগাখ্রত, চক ডাকাখ্রতা,
দথা, জদতরা, ধুফখ্ররা, ধুনাইর,
ারখ্রদা, ঝাটিফাড়ী, কাগভাযী ইছাপুয,
শ্রী ফরযাভ ফাক, এআই
খ্রখরদা ফত, খ্রখরদা চক, কুচুটিা, মুখ্ররা,
মুজাপযগাখ্রত, াথাখ্ররা, খ্রচুখ্রযা, পুগখ্রর,
াকযাইর, তাযাফাড়ী, খ্রফর ফতডা, খ্রখরদা
উদাাযা, যাজাফাড়ী অং

১৬১৯

১

১৬২০

২

১৬২১

৩

১৬২২

৪

এজরঙ্গা জৌযবা এজরঙ্গা জৌযবা(অং-২) ৬,৭,৮,৯ নং
(অং-২)
াড ড

১৬২৩

৫

ফরো (অং-১)

১৬২৪

৬

১৬২৫

৭

93 of 176

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
যাগঞ্জ

০১৭১০-৬৯০২৫২

01715-948919

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

১৬২৬

৮

ফীযফাখ্রন্দা

ফাীীয ফাখ্রন্দা, আটাফাড়ী, ফনফাড়ী,
বজন্ডয অং, জবংগুরা, ফীযফাখ্রন্দা,
চকজানাইর, জছাট বজন্ডয, জজাাইয,
কস্ত্ত্তযীাড়া, াছজজাাইয, যাজাকপয,
খ্রমুরটিা, খ্রংনা কুটুখ্রযা, ীতরপুয,
জটখ্রফ

১৬২৭

৯

দখ্রকা

দখ্রকা, দখ্রকা, ধরাজটংগয, জঢারকান, জভাোঃ নাজমুর াান ভামুন
াখ্রতমা, জমাগীার, ভগড়া, জজখযাড়া
উকাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ
কাখ্ররাখ্রত, টাঙ্গাইর

০১৭১২-৯১৫৯৫১

দূগাড পুয

ড জফখ্রড়টর, মবযফফাড়ী, দূডগাপুয,
দূগাপুয,
াট যাভজদফপুয, কখ্রদভ াভজাখ্রন,
যাভজদফপুয, চয খ্রংগুখ্রর, খ্রফর খ্রংগুখ্রর,
খ্রংগুখ্রর

জভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
উকাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ
কাখ্ররাখ্রত, টাঙ্গাইর

০১৭২১-৯২৪৭০৫

১১

জগাাখ্ররাফাখ্রড়

জগাাখ্ররাফাখ্রড়, আফজারপুয, জফনু কুডা,
ফরেব ফাড়ী, ফাশুখ্রযা, জফমেটিা রান,
খ্রফাযা ভাযম্না, খ্রফজনাদ মেসৄখ্রযা, চয খা
কারাই, খাকছড়া, মদফগাতী, াটফাড়ী
আব্দুর আরীভ
আখ্ররপুয, গ্যাখ্রযরাফাড়ী, জগাাখ্ররমা ফাড়ী, উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায
খ্রজদজগা, কুডা জফনু, ভাছুাাটা,
পুখুখ্রযা খ্রনকযাইর, খ্ররর জগাখ্রফন্দপুয,
যাকতর, শ্যাভকর, ডুখ্রযা, খ্রচভত্মাভখ্রন
খাকছড়া

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ
কাখ্ররাখ্রত, টাঙ্গাইর

০১৭৪৭-৫১৩১২৫

১২

জকাকডযা (অং-১) (০১-০৪)
জকাকডযা (অং- (ইন্দুটিজকানাফাখ্রড়, াবায, ফরখ্রদ,
১)
ভখ্রলজমাড়া, নাঙ্গরজজাড়া, জকন্দুা,
জালনা, জটঙ্গুখ্রযা)

উজজরা ল্লী উন্নন অখ্রপ
কাখ্ররাখ্রত, টাঙ্গাইর

০১৭১৮-৩০৩৩৭৪

১৬২৮

১৬২৯

১৬৩০

১৬৩১

১৬৩২

১৬৩৩

১৬৩৪

১০

১৩

১৪

১৫

১৬

জভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ
খ্রখ্রনয ভাঠ কাযী

এএভ খ্রযপৄর ইরাভ

উজজরা দাখ্রযদ্র খ্রফজভাচন
অখ্রপ
কাখ্ররাখ্রত, টাঙ্গাইর

০১৭২৭-৪৫০৫১৪

জকাকডযা

জকাকডযা (অং-২) (০৫-০৯)(চাযান,
উথযাইর, খুযম্নখ্ররা, পৄরফাখ্রড়,
জনাফাখ্রড়,জকাকডড়া, ফাড্ডা,
কুটুখ্রযা,দত্তগ্রাভ, ফাখ্রনা, খ্রফরপুগখ্রর)

জদজরাায জাজন
ভাঠ কাযী

একটি ফাখ্রড় একটি খাভায
প্রকল্প
কাখ্ররাখ্রত, টাঙ্গাইর

০১৭২৭-৫০০৩৭৭

নাগফাখ্রড়-১

নাগফাখ্রড় -(অং-১) (০১-০৫) (কাগভাযী
ছাখ্রতাটি,াকুটিা, কুমুখ্রযা ফাড়ী, খ্রখরগাতী,
নাগফাড়ী, জঘানাফাড়ী, বযফাড়ী, নাখ্রযাচারা,
াইকাড়া, যাজাফাড়ী, আরাকতর, নাড়া,
রস্কযপুয, যাই)

খ্রভজডা ারুন অয যীদ
উকাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ
কাখ্ররাখ্রত, টাঙ্গাইর

০১৮৬২-২৩৩৯৮৭

নাগফাখ্রড়-২

নাগফাখ্রড়-(অং-২) (০৬-০৯)
(খামোফাড়ী, ধানগড়া, যতনগন্জ,
জাভজানী, ইখ্রদরপুয, জঢারখ্রমুর,
জতজপুয, রাতরী, কখ্রদভখখ্ররা,
গানখ্রদনা)

খ্রনযঞ্জন জবৌখ্রভক
ভাঠ কাযী

একটি ফাখ্রড় একটি খাভায
প্রকল্প
কাখ্ররাখ্রত, টাঙ্গাইর

০১৭৩১-৩০৯৩২০

নাযাখ্রন্দা-১

নাযাখ্রন্দা-(অং-১) (০১-০৪) (ফাজান,
ভারখ্রত, আদাফাড়ী, নাযাখ্রন্দা কদভতখ্রর,
জনাফ জভাোঃ ভান গখ্রণ
কাখ্রচনা রাখাই, নাযাখ্রন্দা, পুটিা,
জজ.এ.এ
কাখ্রচনাজজদফ, খ্রগরাফাড়ী, তারতরা, খ্রফর
কাখ্রচনা, মদুযাড়া, ঘখ্রযা, নাগা)

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
উল্লাাড়া, খ্রযাজগঞ্জ

০১৭২১-২২১৮৭৬
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শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

১৬৩৫

১৬৩৬

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

১৭

১৮

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

নাযাখ্রন্দা-২

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
কাখ্রজপুয, খ্রযাজগঞ্জ

াইকড়া-১

াইকড়া-(অং-১) (০১-০৫) (াইকড়া,
াযা, জকানাফাখ্রড়গু, জভৌফাখ্রড়, ফড়
ফাজুাড়া, ফাংখ্রকনা, জগোড়া, সুযাফাখ্রড়,
জফর খন্ড, ছাখ্রতাটি)

ল্লী উন্নন জফাড ড, টাঙ্গাইর

০১৭১১-৭৩৭৭৯৬

জভাোঃ ভখ্রনরুজ্জাভান খান
জেখ্রডট সুাযবাইজায

উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ
কাখ্ররাখ্রত, টাঙ্গাইর

০১৭১৬-১২০৬৪০

জভাোঃ মেৎপয যভান
উজজরা দাখ্রযদ্র খ্রফজভাচন
কাযী দাখ্রযদ্র খ্রফজভাচন কভডকতডা অখ্রপ
(বা:প্র:)
কাখ্ররাখ্রত, টাঙ্গাইর

ভজনাজতাল কুভায অখ্রধকাযী

১৬৩৭

১৯

াইকড়া-২

১৬৩৮

২০

াযখী

াযখী, আভজাখ্রন, ফযভপুয, বজন্ডশ্বয,
খ্রবাইর, ফগা,ড ভাইজফাখ্রড়, াযখী,
পূফ ডাশুন্ডা, জযৌা, যসুরপুয, খ্রযলা আটা

রো

রো, আরাখ্ররাফাড়ী, ফড়ফাজু জদপুয,
ফড়ফাজু াথাইরকাখ্রন্দ, বাার, খ্রফর
ফাটুা, খ্রফরজছইা, ঘুখ্রনাদ, জাফযাজান, জভাোঃ াহ্ আরভ
কাগভাযী াথাইরকাখ্রন্দ, খ্রভযাভজাখ্রন,
ভাঠ কাযী
নযদখ্র, পুখুখ্রযা জদপুয, রো,
টিকুখ্রযাাড়া

জদফপুয

জদফপুয, আকুা, ফাখ্রনাকপয,
বফাখ্রনপুয, বক্তা, খ্রফর নরটুখ্রন, খ্রফন্নুখ্রয
জগাখ্রনাথপুয, চঙ্গফাখ্রনাকয, পুখুখ্রযা
ইছাপুয, দখ্রিণ চামুখ্রযা, খ্রদ্বমুখা, মুন্দাইর, আবু তাজয
মনজটঙ্গয, খ্রনগইয, াঠন্দ, াটিতাাড়া,
ভাঠ কাযী
জৌজান, জদফপুয-১, ধামুন্ডা, ছুনটিা,
জদফপুয-২, াতকুখ্রড়া,জানা
াতকুখ্রড়া,জটযখ্রক

১৬৪০

২১

২২

জভাফাইর নম্বয

নাযাখ্রন্দা-(অং-২) (০৫-০৯) (তাখ্রতাযা,
জদৌরতপুয, ভাইজতা তাযাফাখ্রড়, াখ্ররভা,
জনাফ জভাোঃ যাজদুর ইরাভ
জালনা, খ্রফর কুযম্না, কুযম্না,
জজ.এ.এ
াখ্ররখাফাখ্রড়, খ্রফরকযম্না, গাংাখ্ররভা,
াড়মেহুখ্রযা, খ্রচুখ্রযা, মেহুখ্রযা)

াইকড়া-(অং-২) (০৬-০৯)(জকানাফাখ্রড়
জছাট, খযখ্ররা, কাজরাা, খ্রংটিা,
জযাাইর, জগাারপুয, ফখ্ররখখ্ররো,
াাাড়া, সুনুটিা, খ্রংড়াইর)

১৬৩৯

কভডযত খ্রফবাগ

একটি ফাখ্রড় একটি খাভায
প্রকল্প, কাখ্ররাখ্রত, টাঙ্গাইর

একটি ফাখ্রড় একটি খাভায
প্রকল্প, কাখ্ররাখ্রত, টাঙ্গাইর

০১৭১৪-৯৮১৭৮২

০১৭৬৭-৬১৮০৯১

০১৭২৪-১৯১১৫৫

(৮) উজজরা: ভধুপুয - (জজান ংখ্যা-১৬)
ভধুপুয জৌযবা
(অং-১)
ভধুপুয জৌযবা
(অং-২)
ভধুপুয জৌযবা
(অং-২)

১৬৪১

১

১৬৪২

২

১৬৪৩

৩

১৬৪৪

৪

আজরাকখ্রদা
(অং-১)

১৬৪৫

৫

আজরাকখ্রদা
(অং-২)

ভধুপুয জৌযবা (অং-১) ১,২,৩ নংাড ড কুরসুভ াফযীন জভানা, খ্রডই

ভধুপুয, টাঙ্গাইর

01721-261949

ভধুপুয জৌযবা (অং-২) ৪,৫,৬ নংাড ড জভাোঃ আব্দুর আখ্রজজ, জজএএ

ভধুপুয, টাঙ্গাইর

01723-868614

জভাোঃ ছাজদক আরী পখ্রকয, এআই ভধুপুয, টাঙ্গাইর

01736-222978

ভধুপুয জৌযবা (অং-৩) ৭,৮,৯
নংাড ড
আজরাকখ্রদা (অং-১) যাখ্রনাদ,
টিফাখ্রড়, খ্রদঘযফাঈদ, খ্রফপুয, যখ্রক্তাড়া,
কারাভাখ্রঝ, জফকাযজকানা
আজরাকখ্রদা (অং-২) রাউপৄরা,
ভাইজফাখ্রড়, আজরাকখ্রদা, চকআমুমাটা,
জফযীফাঈদ, নগযযাখ্রড় মেখ্রচা,
খ্রফযাভফাখ্রড়, চাাযজকানা, গাংগাইয,
ফাজদ গাংগাইয

জনাফ জভাোঃ আখ্রতকুয যভান,
জজ.এ.এ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জভরান্দ, জাভারপুয

জনাফ জভাোঃ পজমের ক
ইউখ্রনন ভাজকভী

ভধুপুয, টাঙ্গাইর
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০১৭৩৮-৬১৫২৮০

01712-684037

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

জভাোঃ খ্রভনারুর ইরাভ
ভাঠ কাযী
জভাোঃ সুরুজ আরী, এএএ

কভডযত খ্রফবাগ

উজজরা ভাজজফা অখ্রপ
ভধুপুয, টাঙ্গাইর
একটি ফাড়ী একটি খাভায
প্রকল্প ভধুপুয, টাঙ্গাইর
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ
ভধুপুয, টাঙ্গাইর
একটি ফাড়ী একটি খাভায
প্রকল্প ভধুপুয, টাঙ্গাইর

জভাফাইর নম্বয

০১৭২৪-০৬৪১৬৬

১৬৪৬

৬

অযণজখারা

অযণজখারা

১৬৪৭

৭

জফখ্রযফাইদ

জফখ্রযফাইদ

১৬৪৮

৮

কুড়াগাছা

কুড়াগাছা

জভাোঃ যখ্রপকুর ইরাভ
ভাঠ কাযী

১৬৪৯

৯

আউনাযা

আউনাযা

জভাোঃ আফদুয যাজ্জাক, এএএ

১৬৫০

১০

কুড়াখ্ররা

কুড়াখ্ররা

জভাোঃ যখ্রপকুর ইরাভ খান
অখ্রপ োঃ কাভ কখ্রপোঃ অাোঃ

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ
ভধুপুয, টাঙ্গাইর

০১৭৩১-৯৪১৯৭৯

১৬৫১

১১

ভখ্রলভাযা

ভখ্রলভাযা

জভাোঃ এযাদ আরী, এএএ

উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ
ভধুপুয, টাঙ্গাইর

০১৭১৬-৭৯৬৯৫৫

১২

জগারাফাখ্রড়
(অং-১)

কুখ্রড়ফাখ্রড়, শ্রীযাভফাখ্রড়, াখ্ররকা, ফাগুা,
ংগ্রাভখ্রমুর, কৃষ্ণপুয, কখ্রদভ পর
জকানাফাখ্রড়, ফাসুজদফফাখ্রড়, ভাইজফাখ্রড়,
মূরফাখ্রড়, চাকন্ড, খ্রফজযফাখ্রড়, ভাদা,
জফমৈটিা, আখ্রভর, ধযফাখ্রড়, বিফাখ্রড়,
চাকন্ড, দাখ্রফ ফাখ্রড়, জগারাফাখ্রড়

জনাফ জভাোঃ খ্রযপৄর ইরাভ
কখ্রপউটায অাজযটয

প্রখ্রিণ ইন্পটিটিউট, খ্রফখ্রফএ,
ঢাকা (ংমৄখ্রক্তজত খ্রফবাগী
খ্রযংখ্যান অখ্রপ, যাজাী)

০১৭৬২-০৪৩৪৪০

১৬৫৩

১৩

জগারাফাখ্রড়
(অং-২)

জগারাফাখ্রড়(অং-২) খ্রংগায ফাখ্রড়,
জদখ্রফপুয, জভাখ্রয, খ্রংড়া, ভাখ্রঝযা, চাকন্ড জনাফ জভাোঃ আোঃ ারাভ জভাল্লা,
তখ্রকপুয, জগৌখ্রযপুয, জকানাফাখ্রড়, আড়াখ্ররা, জজ.এ.এ
াানই, জরাকজদ, খ্রচা

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ভান্দা, নগাঁ

০১৭২০-০২৪৪৬৫

১৬৫৪

১৪

খ্রভজডাফাখ্রড়

খ্রভজডাফাখ্রড়

াখ্রফনা ইাছখ্রভন, ভাঠ কাযী

একটি ফাড়ী একটি খাভায
প্রকল্প ভধুপুয, টাঙ্গাইর

০১৭৩৪-২২৫০৮০

১৬৫৫

১৫

জারাকুখ্রড়

জারাকুখ্রড়

জভাোঃ আখতারুজ্জাভান জভাল্লা
জেখ্রডট সুাযবাইজায

উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ
ভধুপুয, টাঙ্গাইর

০১৭১৬-৬৬৩০৯৯

১৬৫৬

১৬

পৄরফাগচারা

পৄরফাগচারা

জনাফ জভাোঃ ইভরুর ক
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদডক

উজজরা খ্রযোঃ খ্রযোঃ অখ্রপ,
ভধুপুয, টাঙ্গাইর

০১৭১২-৯৫৩০৩৯

১৬৫২

০১৭২০-৮৩৮৬৫১
০১৭২৪-৮৩২৩৫৪
০১৭২০-৮৩৮৬৫১

(৯) উজজরা: খ্রভজডাপুয - (জজান ংখ্যা-২১)

01744-237268

জামুকী, াকুল্লা, টিাচুড়া, ফাখ্রনাযা,
জগাড়ান, কযাইর

জনাফ াজজদ আরী খান,
জজএএ
জনাফ জভাোঃ জাখ্রদুর ইরাভ,
খ্রডই

উজজরা খ্রযংখান অখ্রপ,
খ্রভজডাপুয, টাঙ্গাইর
উজজরা খ্রযংখান অখ্রপ,
খ্রভজডাপুয, টাঙ্গাইর
উজজরা খ্রযংখ্যান
কাম ডার,

আগধল্লা, চুকুখ্রযা, কাটা, গুনটিা,
কখ্রদভধল্লা, উপৄরকী, উজানফাড়ী

জনাফ ভখ্রনরুর ইরাভ খান,
এপখ্রআই

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, খ্রভজডাপুয, টাঙ্গাইর

০১৯২৪৬৯৬৯২৮

পজতপুয

জনাফ সুখ্রভ আক্তায, খ্রযদডক

খ্রফআযখ্রডখ্রফ অখ্রপ
খ্রভজডাপুয, টাঙ্গাইর

০১৭০৪২২৯৮৮২

ফানাইর

জনাফ কাজী জভাাযপ জাজন,
এএ (অফোঃ)

উজজরা খ্রযংখান অখ্রপ,
খ্রভজডাপুয, টাঙ্গাইর

১৬৫৭

১

খ্রভজডাপুয জীযবা খ্রভজডাপুয জীযবা

১৬৫৮

২

ভজড়া

১৬৫৯

৩

জামুকী (অং-১)

১৬৬০

৪

জামুকী (অং-২)

১৬৬১

৫

১৬৬২

৬

জনাফ জভাোঃ কত আরী, এআই
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01758-139150

০১৮৪০-১১৪৪৫৫

01715-913524

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জনাফ জযজাউর কখ্রযভ
এপখ্রআই

১৬৬৩

৭

আনাইতাযা

১৬৬৪

৮

াী

১৬৬৫

৯

বাতগ্রাভ

১৬৬৬

১০

ফাঁকতর
(অং-১)

আভড়াকতয, জকুা, ফাঁকতর, নাাড়া,
জতখ্ররাড়া, যতখ্রকতরা, াঁচগাঁ

১৬৬৭

১১

ফাঁকতর
(অং-২)

ফংীনগয, গাফজফখ্রতর, ফংকুখ্রড়

১৬৬৮

১২

বাড়া

১৬৬৯

১৩

জগাড়াই (অং-১) জগাড়াই উত্তযঅং

১৬৭০

১৪

জগাড়াই (অং-২)

১৬৭১

১৫

কখ্রদভ জদাটা, জকাদাখ্ররা, ভীয
জগাড়াই (অং-৩) জদাটা, যখ্রভপুয, যখ্রদ জদাটা,
ফাইভাইর, জধযম্না

১৬৭২

১৬

ফহুখ্রযা

১৬৭৩

১৭

রখ্রতপপুয

১৬৭৪

১৮

১৬৭৫

১৯

১৬৭৬

২০

তযপপুয

১৬৭৭

২১

জগাড়াই (অং-৪) জগাড়াই দখ্রিণ অং

আজগানা
(অং-১)
আজগানা
(অং-২)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

ফানুাফ, কখ্ররভাজাখ্রন, থাযা,
যাজাফাড়ী, যানাার

আজগানা, ভখ্রজতপুয, কুখ্রড়াড়া, জতখ্ররনা
কুড়াকতর, গাগাই, জফরকতর, খ্রচজতশ্বযী,
রাতরী

কভডযত খ্রফবাগ

উোঃ খ্রযোঃ খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, খ্রভজডাপুয, টাঙ্গাইর

জনাফ তা ভজুভদায
এপখ্রআই
জনাফ আখ্রতকুয যভান
এপখ্রআই
জনাফ জভাোঃ খ্রযপ খ্রভা
এপখ্রআই

উোঃ খ্রযোঃ খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, খ্রভজডাপুয, টাঙ্গাইর
উোঃ খ্রযোঃ খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, খ্রভজডাপুয, টাঙ্গাইর

জনাফ াভছুয যভান
এপখ্রআই
জনাফ জভাোঃ জতাপাজ্জর জাজন,
জজ.এ.এ
জনাফ কাভরুর াান
এপখ্রআই
জনাফ আবুর াজভ
এপখ্রআই

উোঃ খ্রযোঃ খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, খ্রভজডাপুয, টাঙ্গাইর
উজজরা খ্রযংখান অখ্রপ,
খ্রভজডাপুয, টাঙ্গাইর
উোঃ খ্রযোঃ খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, খ্রভজডাপুয, টাঙ্গাইর
উোঃ খ্রযোঃ খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, খ্রভজডাপুয, টাঙ্গাইর

জনাফ খ্রভঠুন াা
খ্রযদডক

উোঃ খ্রযোঃ খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, খ্রভজডাপুয, টাঙ্গাইর

উজজরা খ্রফআযখ্রডখ্রফ অখ্রপ
খ্রভজডাপুয, টাঙ্গাইর

জভাফাইর নম্বয

০১৭২৩-৮৮৭৯১১
০১৭১৭-৮৩৮২৭৫
০১৮১৪-৮৭০৭৮৭
০১৭৮৬-০০৭৭৫৩
০১৭১৬-৭২১২৩১
০১৭১৪-৫০৫১৯৯
০১৭৩৫-৭৩২৫৫৪
০১৯২৫-০০৮২৪০
০১৭৯৫-০৯৯৬৭০

জনাফ মদ আরী
ইউ.এ. (অফোঃ)
জনাফ জভাোঃ জাজর যানা,
এপখ্রআই
জনাফ যাখ্রকবুর াান
এপখ্রআই
জনাফ সুজযন্দ্রনাথ তযপদায,
জজএএ (অফোঃ)
জনাফ ভামুদুর াান
এপখ্রআই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
খ্রভজডাপুয, টাঙ্গাইর
উোঃ খ্রযোঃ খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, খ্রভজডাপুয, টাঙ্গাইর
উোঃ খ্রযোঃ খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, খ্রভজডাপুয, টাঙ্গাইর

উোঃ খ্রযোঃ খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, খ্রভজডাপুয, টাঙ্গাইর

০১৭৩১-৭২১৯৭৭

জনাফ জভাোঃ খ্রপকুর ইরাভ
খ্রযংখ্যান কাযী

জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জাভারপুয

০১৭৩৭-২২১২০৩

খ্রভজডাপুয, টাঙ্গাইর

০১৯৩৩-৬৯৬৩৭২
০১৭৮২৯৪০৯৭০
০১৭৭৯-২০৫৬১০
01718-171125

(১০) উজজরা: নাগযপুয - (জজান ংখ্যা-১৩)
জভাোঃ আবুছাইদ, খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
নাগযপুয, টাঙ্গাইর

বাদ্রা

জনাফ জভাোঃ াআরভ খ্রভা
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদডক

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, নাগযপুয, টাঙ্গাইর

০১৭৯২-৫২১৫৯৯

বাযড়া

বাযড়া (অং-১)

জভাোঃ জযাায জাাইন
উকাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ
নাগযপুয, টাঙ্গাইর

০১৭১৮-৪৮৪৯৭৮

৪

বাযড়া

বাযড়া (অং-২)

জভাোঃ জাজদুর ইরাভ,
খ্রপল্ড সুাযবাইজায

উজজরা ভৎ অখ্রপ
নাগযপুয, টাঙ্গাইর

০১৭১৯-৬৪৫০৬৭

১৬৮২

৫

দখ্রপ্তয

দখ্রপ্তয

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, নাগযপুয, টাঙ্গাইর

০১৭৩৯-৩৯০০৮৪

১৬৮৩

৬

গাটা

গাটা

জনাফ জভাোঃ ভখ্রনরুর ইরাভ
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদডক
জভাোঃ ইকফার জাজন,
জজএএ (অফোঃ)

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
নাগযপুয, টাঙ্গাইর

০১৭২৬-১০৬২১৫

১৬৭৮

১

জফকযা  ধুফখ্রযা

১৬৭৯

২

বাদ্রা

১৬৮০

৩

১৬৮১
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01726-472393

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

ভামুদনগয (অং-১) সুদাভ
ভামুদনগয (অং- াড়া,ফাজঘযফাখ্রড়,ডাংগা
জভাোঃ জনার আজফদীন,
১)
ফাউাইদ,কুরকুখ্রিা,ভামুদনগয 
উকাযী কৃখ্রল কভডকতডা
বাতারা
ভামুদনগয (অংভামুদনগয (অং-২) অফখ্রি জভৌজা মূ সুবাল চন্দ্র যকায, এএ (অফোঃ)
২)

কভডযত খ্রফবাগ

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ
নাগযপুয, টাঙ্গাইর

জভাফাইর নম্বয

১৬৮৪

৭

১৬৮৫

৮

১৬৮৬

৯

জভাকনা

জভাকনা

১৬৮৭

১০

নাগযপুয

নাগযপুয

১৬৮৮

১১

াকুটিা

াকুটিা

জনাফ জভাোঃ আোঃ কাজদয খ্রভা
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদডক

উোঃ খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, নাগযপুয, টাঙ্গাইর

১৬৮৯

১২

ফতপুয

ফতপুয

জভাোঃ ভামুন, খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
নাগযপুয, টাঙ্গাইর

01916-467546

১৬৯০

১৩

খ্ররভাফাদ

খ্ররভাফাদ

সুজফাদ চন্দ্র ার,
এআই (অফোঃ)

খ্রফখ্রফএ

01712-125357

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
নাগযপুয, টাঙ্গাইর
খ্রফআযখ্রডখ্রফ অখ্রপ
জভাােদ খ্রপকুর ইরাভ ইউখ্রডএ
নাগযপুয, টাঙ্গাইর
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জভাোঃ জনুর আজফদীন, এআই
নাগযপুয, টাঙ্গাইর

01713-651332

০১৭১২-১২৫৬৫৭
01734-128875
01818-435284
০১৭১৪-৭৯৮১২৩

(১১) উজজরা: খ্রখপুয - (জজান ংখ্যা-১৬)

১৬৯১

১৬৯২

১

কাাযতা খ্রিভ, কচুা খন াড়া (অং),
কাাযতা পূফ ড (অং), খ্রখপুয (অং
কজরজ জভাড়), খ্রখপুয উত্তয (অং), ফগা
জৌযবা-অং-১
প্রখ্রতভা পূফ ড (অং), ফজড়াকতর ানফান্ধা জভাোঃ নুয ভামুদ, জজএএ
াড ড ০১-০৫
(অং), গড় জগাখ্রফন্দপুয উত্তয (অং), গড়
জগাখ্রফন্দপুয ভধ্য (অং), খ্রখপুয ফাজায
(অং)

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
খ্রখপুয, টাঙ্গাইর

০১৭১৬-৮৬১৪১৮

২

গড়জগাখ্রফন্দপুয দখ্রিণ (অং), প্রখ্রতভা
ফংকী খ্রিভ (অং), খ্রখপুয খ্রিভ
জৌযবা-অং-২
(অং), খ্রখপুয ভধ্য, গজাখ্রযা কীত্তন ড
াড ড ০৬-০৯
জখারা (ধুভখারী), খ্রখপুয পূফ ড (অং),
প্রখ্রতভা ফংকী পূফ ড (অং), খ্রখপুয দখ্রিণ

জভাোঃ আবু াখ্রনপ, জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
খ্রখপুয, টাঙ্গাইর

০১৭২৬-৭৩৯৭৮৭

জভাোঃ ারুনুয যখ্রদ,
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদডক

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
খ্রখপুয, টাঙ্গাইর

০১৭১৯১১৪২৮৭

জনাফ জভাোঃ আক্তারুজ্জাভান খান
খ্রযদডক
জনাফ জভাোঃ ইখ্রদ্র আরী
এএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
খ্রখপুয, টাঙ্গাইর
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
খ্রখপুয, টাঙ্গাইর

জনাফ জভাোঃ াখ্রপজুয যভান,
জজএএ (অফযপ্রাপ্ত)

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
খ্রখপুয, টাঙ্গাইর

০১৮১৮-৩৬৮২৬৭

জনাফ দীন যকায, খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
খ্রখপুয, টাঙ্গাইর

০১৭৪৮-৫৬৯৮৩৫

ফজড়াকতর আভকতর, ফগা(অং),
ফজড়াকতর(অং), জফতুা,ডাফাইর,
ঘাজটশ্বযী, জগাাইরফাখ্রড়, জমাখ্রগযজকাপা,
কাখ্ররান, কাভায আড়ৎ, ারগ্রাভপুয

১৬৯৩

৩

ফজড়াকতর

১৬৯৪

৪

ফহুখ্রযা (অং-১) ফহুখ্রযা চতরফাইদ অং, কাখ্ররদা

১৬৯৫

৫

ফহুখ্রযা (অং-২) কারজভঘা, তাজরফাফাদ কারজভঘা

১৬৯৬

৬

দাখ্রড়াপুয

দাখ্রড়াপুয, ফড় জভৌা, জছাট জভৌা,
দাখ্রড়াপুয, জদফাখ্রড় গজাখ্রযা,গড়
জগাখ্রফন্দপুয(অং), মকা ভধু, কাংগারী
জছ, প্রখ্রতভাফংকী(অং), খ্রখ্ররভপুয

১৬৯৭

৭

গজাখ্রযা

গজাখ্রযা কীতডনজখারা, মুচাখ্রযা াথায
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০১৮১৮-০১৯৬৭০
০১৭১৪-২৩৯৬৫৯

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

াখ্রতফান্ধা (অংফাজাইর, জতা, ফড়চারা, তক্তাযচারা
১)
াখ্রতফান্ধা (অংচাকদ, যতনপুয, াতীফান্ধা
২)
জফড়াফাখ্রড়, মাদফপুয, রাঙ্গুখ্ররা, নমো,
মাদফপুয (অং-১)
াাড় কাঞ্চনপুয
ফহুখ্রযা চতর ফাইদ অং, জফাারী,
মাদফপুয (অং-২)
জঘচুা, জারাপ্রখ্রতভা
চকচখ্রকা শ্রীপুয, ভূাইদ, বাতগড়া,
কাকড়াজান
ঢনঢখ্রনা, ইন্দাযজাখ্রন, কাখ্রজযাভপুয,
(অং-১)
ভানন্দপুয, শুখ্রযয চারা
কাকড়াজান
কাকড়াজান, ফাজঘযফাড়ী, াখ্রভদপুয,
(অং-২)
মফরাযপুয, গড়ফাড়ী

১৬৯৮

৮

১৬৯৯

৯

১৭০০

১০

১৭০১

১১

১৭০২

১২

১৭০৩

১৩

১৭০৪

১৪

কাখ্ররা (অং-১)

১৭০৫

১৫

কাখ্ররা (অং-২)

১৭০৬

১৬

কাখ্ররা (অং-৩)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

জনাফ জভাোঃ নজরুর ইরাভ
এএএ
জনাফ জভাোঃ নাখ্রয উখ্রদ্দন
এএএ

কভডযত খ্রফবাগ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
খ্রখপুয, টাঙ্গাইর
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
খ্রখপুয, টাঙ্গাইর

জনাফ ভাজভ আরী

জভাফাইর নম্বয

০১৭২৬-২৪৮৬১৯
০১৭২০-৫২১৩৯০
০১৭৩৫-৭৭২৪২৩

জনাফ জভাোঃ জাখ্রকয জাজন
এএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
খ্রখপুয, টাঙ্গাইর

০১৭৯৯-৬১৬০৬৭

জনাফ জভাোঃ ভখ্রতউয যভান
এএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
খ্রখপুয, টাঙ্গাইর

০১৭২৯-৩০২৭০২

জনাফ জভাোঃ ফাদুর ক খাঁন
এএএ
জনাফ জভাোঃ আনার ক খান
কাখ্ররা
খ্রযদডক
জনাফ জভাোঃ জযজাউর কখ্রযভ
কুতুফপুয, ফড়চনা
ভাঠ ংগঠক
জনাফ জভাোঃ খ্রভজানুয যভান,
কচুা (অং), কাখ্ররমাাড়া, জঘানায চারা
খ্রযফায খ্রয. খ্রযদডক

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
খ্রখপুয, টাঙ্গাইর
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
খ্রখপুয, টাঙ্গাইর
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
খ্রখপুয, টাঙ্গাইর
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
খ্রখপুয, টাঙ্গাইর

০১৭২৫-৫১৫৭৩৬
০১৬৩২-৩৮৮৫২৪
০১৭১৬-৮৬১৫৭৫
০১৭১০৫০৬০২৭

(১২) উজজরা: টাঙ্গাইর দয - (জজান ংখ্যা-২৫)
১৭০৭

১

জৌযবা (অং-১)

জৌযবা (অং-১) ১,২ নং াড ড

এ এভ াভীভ খান
খ্রপল্ড সুাযবাইজায

উজজরা ভাজজফা অখ্রপ,
টাঙ্গাইর দয, টাঙ্গাইর

০১৭১২-৫০৪৫৫৪

১৭০৮

২

জৌযবা (অং-২)

জৌযবা (অং-২) ০৩ নং াড ড

নাযানচন্দ্র জবৌখ্রভক, এএ

জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ
টাঙ্গাইর

০১৭৪৩-৪৯৫৬৪৬

১৭০৯

৩

জৌযবা (অং-৩)

জৌযবা (অং-৩) ৪,৫,৬ নং াড ড

প্রদী কভডকায, খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
টাঙ্গাইর দয

০১৭৩৭-২০৯৫৪৫

১৭১০

৪

জৌযবা (অং-৪)

জৌযবা (অং-৪) ৭,৮,৯ নং াড ড

জভাোঃ আযাপ খ্রখ্রদ্দকী, এআই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
টাঙ্গাইর দয

01720-053186

১৭১১

৫

জৌযবা (অং-৫)

জৌযবা (অং-৫) ১০,১১,১২ নং াড ড

জভাোঃ জাজর যানা, এএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
টাঙ্গাইর দয

01716-836668

১৭১২

৬

জৌযবা (অং-৬)

১৩,১৪ নং াড ড

কাজী জভাোঃ কত আরী,
জজএএ (অফয)

খ্রফখ্রফএ

01746-063416

১৭১৩

৭

জৌযবা (অং-৭)

জৌযবা (অং-৭) ১৫,১৬ নং াড ড

জভাোঃ আব্দুর জখ্ররর জভাল্লা
উকাখ্রয কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ
টাঙ্গাইর দয

১৭১৪

৮

জৌযবা (অং-৮)

জৌযবা (অং-৮) ১৭,১৮ নং াড ড

জভাোঃ জাখ্রদুর ইরাভ, এএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
টাঙ্গাইর দয
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০১৭১৬-২৯৪৪৫১

01626-247474

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

১৭১৫

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

৯

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

দাইন্যা (অং-১)

দাইন্যা(অং-১) চক জচৌফাড়ীা, াপুা,
খ্রফর গখ্ররা, জগাার াড়া, গ্রাভ
জচৌফাড়ীা, দাইন্যা যাভার, চক জগাযখ্রন্দ, জভাোঃ াখ্রফফ আর ভামুন
খ্রফর কা, দখ্রজড াড়া, ফাথুাজাখ্রন,দাইন্যা খ্রযফায খ্রযকল্পনা কাখ্রয
প্রানফরেফ, আখ্ররা কান্দা, পজতপুয, ফড়
খ্রফন্যাকপয, জাড়াফাড়ী, জছাট খ্রফন্যাকপয

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

খ্রযফায খ্রযকল্পনা অখ্রপ
টাঙ্গাইর দয

০১৭৯৭-০২৩৩৫০

জভাোঃ চান খ্রভা
অখ্রপ কাখ্রয কাভ কখ্রপউটায
মুদ্রািখ্রযক

খ্রযফায খ্রযকল্পনা অখ্রপ
টাঙ্গাইর দয

০১৭১২-৯৫৯৯৩৩

১৭১৬

১০

দাইন্যা (অং-২)

দাইন্যা (অং-২) ফাইভাইর, ফযঙ্গা,
ফাউা, খ্রচরাফাড়ী ,দাইন্যা জচৌধুযী, দাইন্যা
খ্রফযাভ, ধাযা পুটিা, ধীতপুয, খানপুয,
রাউ জানা, াঁচ কাখ্রনা, াইক াড়া,
শ্রীপরী আটা

১৭১৭

১১

গারা

গারা

জভাোঃ খ্রপজযাজ খ্রভা
অখ্রপ কাখ্রয

উজজরা ভফা অখ্রপ
টাঙ্গাইর দয

০১৭১২-৮৮১৭৬২

১৭১৮

১২

ফাখ্রঘর

ফাখ্রঘর

জভাোঃ আজারুর ইরাভ
প্রধান কাখ্রয

খ্রফআযখ্রডখ্রফ অখ্রপ
টাঙ্গাইর দয

০১৬৭৯-৬৭১৫৪২

হুগড়া (অং-১)

হুগড়া (অং-১) ধুরফাড়ী, নযখ্রংপুয,
খ্রচুখ্রযা নাযান, হুগড়ায চয, চক
জগাার, গযা গাছা, ভারখ্রত াড়া,
গন্ধফপুয হুগড়া

জনাফ জভাোঃ জাখ্রদুর ইরাভ
জজ.এ.এ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
াজাদপুয, ফগুড়া

০১৭১৮-৯৯৫৪৩৯

উজজরা ভৎ অখ্রপ
টাঙ্গাইর দয

০১৮১৮-৯৯৩৪৫৩

০১৭১০-৯৬০২৯৮

১৭১৯

১৩

১৭২০

১৪

হুগড়া (অং-০২)

হুগড়া (অং-০২) আনুজারা, ফাসুখ্রদা,
জভাোঃ পৄরচান আরী
ফযা, জফগুন তরা , বাঙ্গাফাড়ী, খ্রচনাখারী,
অখ্রপ কাখ্রয কাভ কখ্রপউটায
কাখ্রনগয, জকাটফাড়ী, কৃষ্ণনগয, মভা,
অাজযটয
মভানন্দরার, যাভনগয

১৭২১

১৫

কাকুা

কাকুা

জভাোঃ আব্দুর রখ্রতপ
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদডক

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ
টাঙ্গাইর দয

জভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক খ্রভা,
এআই (অফযপ্রাপ্ত)

খ্রফখ্রফএ

01931-651810

জভাোঃ আব্দুর ফাজছদ তামেকদায,
জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ইউএ, টাঙ্গাইর দয

01710-650093

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ
টাঙ্গাইর দয

০১৭২৩-৬৮১২৫৬

১৭২২

১৬

কযটিা
(অং-০১)

কযটিা (অং-০১) পৄচখ্রকা, নগড়
জরকপ, জরকপ, খ্রফরকুখ্রা, ধভধভা,
ধুরটিা, গাড়াইর, জগাাইফাড়ী, কজযয
জফতকা, খাকজানা, কুমুরেী,
রখ্রতপপুয,ভাদায জানী, খ্রভজযয জফতকা,
নন্দীয জফতকা, তাযম্নটিা, জততুখ্ররা

১৭২৩

১৭

কযটিা
(অং-০২)

কযটিা (অং-০২) কুমুরেী নাভদায,
গড়াখ্রন, জডইরী, কযটিা, বাতকুড়া,
খুখ্রদযাভপুয

১৮

ভগড়া (অং-০১) খ্রফর গযগখ্রযা, খ্রবতয
খ্রমুর, ভারঞ্চ, নন্দফারা, ফাখ্রয খ্রমুর,
জচৌধুযী ভারঞ্চ,নর জখারা, ফাজদ গাগয
যজভন্দ্র নাথ ার
ভগড়া (অং-০১)
জান,জচৌযা কযযা,জঘাজয গাগয জান,
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদডক
যাঘফ কযযা, খ্রখখ্রদয, ায ভগড়া, আানা
পুয, ফাভণ াড়া, জজনয গাগয জান, বাটা

১৭২৪
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ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

১৭২৫

১৯

ভগড়া (অং-০২)

ভগড়া (অং-০২) ভথুযাটা, খ্রফর ফাখয,
জছাট ফাাখ্ররা, টি ফাড়ী, কুইচ ফাড়ী,
আখ্রভরুর ইরাভ
ভগড়া, জফতফাড়ী, গ্রাভ জজাকা, খ্রফর জজাকা, খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদডক
ফড় ফাাখ্ররা

১৭২৬

২০

কাতুরী

কাতুরী

২১

ঘাখ্রযন্দা
(অং-০১)

১৭২৮

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ
টাঙ্গাইর দয

০১৭৫২-৪৫৪৬৩৬

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ
টাঙ্গাইর দয

০১৭১১-১১৭০৮৩

ঘাখ্রযন্দা (অং-০১) আউরটিা, ফাজদ কা,
খ্রফর ঘাখ্রযন্দা,চযজানা, দযম্নন, ধযাট,
জভাোঃ জতাপাজর আজভদ
ঘাখ্রযন্দা, জগারাফাড়ী, াখ্রতরা, জগন্নাথ
জরপ অখ্রপায
জরকপ, রা, াযকুখ্রা,াযম্নটিা

উজজরা দাখ্রযদ্র খ্রফজভাচন
অখ্রপ
টাঙ্গাইর দয

০১৭১২-৬৯৮৫৯৮

২২

ঘাখ্রযন্দা
(অং-০২)

ঘাখ্রযন্দা (অং-০২) সুযনচা, ফাযম্নখ্রযা,
উত্তয তাযটিা, খ্রনজাগী জজাাইয,
জনাাগা, জগাাই জজাাইয, যানা গাছা,
ফীয নাারী

খ্রভজডা ভখ্রউয যভান
এ.আই (অফোঃ)

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ভূঞাপুয, টাঙ্গাইর

০১৭২০-০৫২৪১২

১৭২৯

২৩

খ্রছখ্ররভপুয

খ্রছখ্ররভপুয

জভাোঃ জখ্ররভ তামেকদায
কযাখ্রায

উোঃ দাখ্রযদ্র খ্রফজভাোঃ অখ্রপ
টাঙ্গাইর দয

০১৭২৯-১৬৪৯১২

১৭৩০

২৪

জাড়াফাড়ী

জাড়াফাড়ী

জভাোঃ াখ্রপজুয যভান
কযাখ্রায

উজজরা মৄফ অখ্রপ
টাঙ্গাইর দয

০১৭১৪-৫৬৫২৬৪

১৭৩১

২৫

ভামুদনগয

ভামুদনগয

জভাোঃ ভখ্রজফয যভান
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদডক

উোঃ খ্রযোঃ খ্রযোঃ অখ্রপ
টাঙ্গাইর দয

০১৭১৯-৬৮২১১৪

১৭২৭

জভাোঃ ভাসুদ যানা খ্রখ্রদ্দকী
উকাখ্রয কৃখ্রল কভডকতডা

১৪. জজরাোঃ জনেজকানা (জভাট ১০টি উজজরা)
(১) উজজরা: জনজোজকাণা দয - (জজান ংখ্যা-১৭)
১৭৩২

১

১  ২নং াড ড

জভাোঃ পারুক জাাইন, খ্রডই

১৭৩৩

২

৩  ৪নং াড ড

ম্ভু নাথ াা, এআযখ্রড

১৭৩৪

৩

৫  ৭নং াড ড

জনাফ জভাস্তাখ্রপজুয যভান
.এ

১৭৩৫

৪

৬  ৮নং াড ড

জভাোঃ নাজমুর ক, ইউখ্রডএ

১৭৩৬

৫

৯ নং াড ড

জভাোঃ াীন আরভ, খ্রডই

১৭৩৭

৬

আভতরা ইউখ্রনন

াভসুর ক, এ.এ.খ্র.খ্র.

১৭৩৮

৭

চখ্রল্লা

জযদুানুর কখ্রযভ, জজএএ

১৭৩৯

৮

দখ্রিণ খ্রফখ্রউড়া
’’

১৭৪০

৯

কাইরাটি

১৭৪১

১০

কাখ্ররাযা
গাফযাগাখ্রত ’’

১৭৪২

১১

রিীগঞ্জ ’’

’’

’’

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
খাখ্ররাজুযী
উজজরা ল্লী উন্নন অখ্রপ,
দয
উজজরা খ্রনফ ডাী অখ্রপ,
জনেজকাণা
উজজরা ভাজজফা অখ্রপ,
দয
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ড
দূগাপুয
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, দয

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
দয
একটি ফাখ্রড় একটি খাভায,
জভাোঃ াইপৄর ইরাভ, এপ.
দয
জজরা খ্রযংখ্যান
াখ্র আক্তায, এএ
কাম ডার,জনেজকাণা
উজজরা ভাজজফা অখ্রপ,
জভাোঃ ফজমেয যভান, ইউএডাখ্রফ
দয
উজজরা রেী উন্নন
জভাজাজের ক, এপ.
অখ্রপ, দয
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/ জৌযবা
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জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

১৭৪৩

১২

ভদনপুয ’’

জভাোঃ খ্রদুর ইরাভ,
জজএএ (অফোঃ)

উজজরা খ্রযংখান
কাম ডার, দয

01721-143020

১৭৪৪

১৩

জভদনী ’’

জভাোঃ াজজদ আরী, এ.এ.ই.

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, দয

01716-672424

১৭৪৫

১৪

জভৌগাখ্রত ’’

আরভা আজভদ, এ. এ

জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জনেজকাণা

01713-610272

১৭৪৬

১৫

জযৌা

জভাোঃ জভাাখ্রদ উল্লা, এ.এ.এ. উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, দয

১৭৪৭

১৬

খ্রংজয ফাংরা ’’

জনাফ জভাোঃ ারাউখ্রদ্দন
এ.টি.ই.

উজজরা প্রাথখ্রভক খ্রিা
অখ্রপ, দয

১৭৪৮

১৭

ঠাকুযাজকাণা ’’

জখাকন সূেধয, খ্রডই

জনেজকাণা দয

’’

01712-430118
০১৭১৬-৭৭৫৯৮৬
01733-443163

(২) উজজরা: আটাড়া - (জজান ংখ্যা-০৭)
১৭৪৯

১

স্বযমুখ্রা

নন্দ কুভায খ্রফশ্বা, এএ

১৭৫০

২

শুনই

জাাঙ্গীয আরভ, জজএএ

১৭৫১

৩

মেজনশ্বয

১৭৫২

৪

ফাখ্রনাজান

১৭৫৩

৫

জতখ্ররগাতী

১৭৫৪

৬

দুজ

১৭৫৫

৭

সুখাযী

জনাফ ীমৄল কাখ্রন্ত ভজুভদায
কাযী খ্রিা অখ্রপায
জগৌযাঙ্গ চন্দ্র যকায,
জজএএ(অফোঃ)
রা কুভায যা, টিএ(জপ্রলজণ)
এভ এ জখ্ররভ,
কাযী খ্রযদডক
জভাোঃ আযাপৄর আরভ,
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায

জজরা খ্রযংখান কাম ডার,
জনেজকাণা
উজজরা খ্রযংখ্যান
কাম ডার,আটাড়া
উজজরা খ্রিা অখ্রপ,
আটাড়া
উজজরা খ্রযংখ্যান
কাম ডার,আটাড়া
উজজরা খ্রযংখ্যান
কাম ডার,আটাড়া
উজজরা ভফা অখ্রপ,
আটাড়া
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
আটাড়া

01719-982011
01747-064689
০১৭১৩-৩৪৫০৬৯
01716-373096
01771-923664
00991-276892
01765-050049

(৩) উজজরা: ফাযািা - (জজান ংখ্যা-০৮)

১৭৫৬

১

ফাযািা-১

১৭৫৭

২

ফাউখ্র

(ফযম্নাটি, আজভতপুয, জগাখ্রফন্দপুয, নদগাঁ,
দখ্রযাপুয, ইরাভপুয, ফাখ্ররজুখ্রয , রাউপৄর,ফাখ্রয,
খ্রভল্টন চন্দ, জজএএ
খ্রে-কাখ্ররকা, জগাযা, ইখ্রঞ্জযপুয,
স্বল্পজদৌরতপুয,স্বল্প কাখ্ররকা)

(আভগাইর, খ্রফেভশ্রী, জভানপুয, ফীয াগরী,
মভাধফ, জমাগীান, কাতরা, নন্দুযা,
খ্রনখ্রিভত্মপুয, খ্রখ্রযজপুয, াধুাখ্রত, স্বল্প
আন্দাখ্ররা, স্বল্প াগরী, খ্রে-আন্দাখ্ররা,
ফাড়ঘয,ফড়গাঁ, জগাখ্রআরা,খ্রজথান, যসুরপুয)

উজজরা খ্রযংখ্যান
কাম ডার,ফাযািা

01911-129965

যাজীফ কাখ্রন্ত গুণ, ভাঠ কাযী

একটি ফাখ্রড় একটি খাভায
প্রকল্প, ফাযািা

01727-896168

রুভা যানী াা, খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান
কাম ডার,ফাযািা

01725-249653

ভামুনুয যভান, এএজজখ্রড

উ-কাযী াট উন্নন
কভডকতডায কাম ডার,ফাযািা

01716-423360

১৭৫৮

৩

ফাযািা-২

১৭৫৯

৪

াতা

১৭৬০

৫

খ্রচযাভ

১৭৬১

৬

যাপুয

১৭৬২

৭

খ্রংধা

পুরক কুভায খ্রফশ্বা, এএ

১৭৬৩

৮

আভা

া আরভ, প্রখ্রিক

এ.জক.এভ যখ্রপকুর ইরাভ,
এএএ
জনাফ খ্রপকুর ইরাভ
এ.এ
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উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,ফাযািা 01718-238791
জজরা খ্রযংখ্যান কাম ডার,
ভভনখ্রং
জজরা খ্রযংখান কাম ডার,
জনেজকাণা
কাতরা কখ্রপউটায প্রখ্রিণ
জকন্দ্র, ফাযািা

০১৭২৪-২৮২৫৪৪
01757-977604
১৭১১৫১২২৯৮

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

(৪) উজজরা: খাখ্ররাজুযী - (জজান ংখ্যা-০৮)
জভাােদ আব্দুর আখ্ররভ,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
খাখ্ররাজুড়ী

জনাফ যাজর ভাাবুফ
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
জনাফ জদজরাায জাজন, কাযী
খ্রযদডক

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
খাখ্ররাজুড়ী
উজজরা ভফা অখ্রপ,
খাখ্ররাজুড়ী

আব্দুর জভাজভন,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
খাখ্ররাজুড়ী

01911-415019

খাখ্ররাজুযী

জভাোঃ আোঃ ারাভ, জজএএ (অফোঃ)

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
খাখ্ররাজুড়ী

01732-267031

৬

নগয

জভাােদ জগারাভ জভাস্তপা,

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
খাখ্ররাজুড়ী

01739-535276

১৭৭০

৭

কৃষ্ণপুয

ভামুনুয যখ্রদ, উ-কাযী কৃখ্রল
কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
খাখ্ররাজুড়ী

01723-710812

১৭৭১

৮

গাজীপুয

জভাোঃ আতাউয যভান পযাজী,
জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
খাখ্ররাজুড়ী

01745-224349

১৭৬৪

১

জভখ্রন্দপুয ১

(আাদপুয, জগন্নাতপুয, নূযপুয জফাারী)

১৭৬৫

২

জভখ্রন্দপুয ২

(জভখ্রন্দপুয, কারাাড়া, াতগাঁ,
ফরযাভপুয, ইোপুয, খ্রজাখাড়া)

১৭৬৬

৩

চাকুা ১

(ফরেী, চাকুা, ফাখ্রনছাপুয, ভথুযাপুয)

১৭৬৭

৪

চাকুা ২

(দাউদপুয, ভাখ্রকভপুয মূড়া, াথযা,
সুরতানপুয, াযাযকাখ্রন্দ াখ্রতা,
ারখ্রদঘা, খ্ররখ্রা)

১৭৬৮

৫

১৭৬৯

01710-065605
০১৭১৯-১৭৩২৮০
01714-355881

(৫) উজজরা: জভানগঞ্জ - (জজান ংখ্যা-০৮)
১৭৭২

১

জভানগঞ্জ
জৌযবা

াখ্রযকুর ইরাভ, জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান
কাম ডার,জভানগঞ্জ

01716-945505

১৭৭৩

২

ফড়কাখ্রাখ্রফযাভপুয

আর-ভামুন জখ, খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান
কাম ডার,জভানগঞ্জ

01911-626508

১৭৭৪

৩

ফড়তরী-ফাখ্রনাযী

পৃখ্রি চন্দ্র ার, খ্রএ

উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ,
জভানগঞ্জ

01712-628967

১৭৭৫

৪

জততুখ্ররা

ভখ্রবুয, এ.এ.এ.

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
জভানগঞ্জ

01716-479433

১৭৭৬

৫

ভাঘান-খ্রাধায

ীতর চন্দ্র দা, খ্র. এ

উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ,
জভানগঞ্জ

01938-262146

১৭৭৭

৬

ভাজ-খ্ররজদ

জনাফ জজাফাখ্রদ জাজন,
ইউখ্রনন ভাজকভী

উজজরা ভাজজফা অখ্রপ,
জভানগঞ্জ

01719-775774

১৭৭৮

৭

সুাইয

পর আজেদ, জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান
কাম ডার,জভানগঞ্জ

01721-626486

১৭৭৯

৮

গাগরাজুয

জভাোঃ জভজদী াান জীফ,
এ.এ.এ.

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
জভানগঞ্জ

01718-309948

ড - (জজান ংখ্যা-১০)
(৬) উজজরা: দূগাপুয
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শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

১৭৮০

১

ড জৌযবা
দূগাপুয

জভাোঃ আব্দুয যখ্রভ, জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ড
দূগাপুয

01717-837774

১৭৮১

২

ড
দূগাপুয

উৎর চন্দ্র যকায, জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জকন্দুা

01721-860255

১৭৮২

৩

কুল্লাগাড়া

ল্লফ যকায,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

ড
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, দূগাপুয

01713-931036

১৭৮৩

৪

খ্রফখ্রযখ্রখ্রয

সুফর যঞ্জন কয, অখ্রপ সুায

উজজরা খ্রনফ ডাী অখ্রপাজযয
ড
কাম ডার, দূগাপুয

01711-477352

১৭৮৪

৫

ফাকরজজাড়া

জভাোঃ জভাতাায জাজন,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

ড
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, দূগাপুয

00173-707573

১৭৮৫

৬

গাকাখ্রন্দা

জভাোঃ আজনাারুর ইরাভ,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

ড
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, দূগাপুয

01713-530467

১৭৮৬

৭

চখ্রন্ডগড়-১

(ফাখ্রনাাড়া, চাযকুখ্রড়াডয, চাখ্রযখার,
ধানখ্রযা জছনাডয, জপখ্রচা,
জগাাখ্ররাকান্দা, মৄখ্রক্তডয, জরাাযগাঁ,

জভাোঃ আান উল্লা,
াঁট মুদ্রািখ্রযক কাভ কখ্রপউটায
অাজযটয

উজজরা খ্রযলদ কাম ডার,
ড
দূগাপুয

01913-639704

১৭৮৭

৮

চখ্রন্ডগড়-২

(আরভপুয, ফনগ্রাভ, ফযইউন্দ, ভনছুযপুয,
ভউ, নাজগযগাতী, জনাাগাঁ, পৄরপুয,
খ্রংপুয, থানাযগাতী, জকযনখরা।)

জভাোঃ কাভরুজ্জাভান,
উ-কাযী উখ্রিদ ংযিণ
কভডকতডা

ড
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,দূগাপুয

01710-153192

১৭৮৮

৯

কাককয গড়া-১

(দখ্রিণ রিীপুয, ইন্দ্রপুয, কাককযগড়া,
ঝাঞ্জাইর ।)

যথীন্দ্র চন্দ্র ীর,
ইউখ্রনন ভূখ্রভ কভডকতডা

ড
উজজরা ভূখ্রভ অখ্রপ, দূগাপুয

01714-797436

১৭৮৯

১০

কাককয গড়া-২

(ফড়ফািা, ফাযাউড়া, বাউযতরা নগুা,
খ্রনখ্রখর চন্দ্র ার, অখ্রডটয
জদটুকুন, গন্ডাজফয, কাকুখ্রযাকান্দা, যাো।)

উজজরা খ্রাফ যিক
ড
অখ্রপ, দূগাপুয

01710-012542

(৭) উজজরা: পূফ ডধরা - (জজান ংখ্যা-১২)
১৭৯০

১

জাগরা

জভাোঃ যখ্রপকুর ইরাভ, এএএ

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,পূফ ডধরা

01938-824538

১৭৯১

২

ঘাগড়া

খ্রযন চন্দ্র যকায, জটকখ্রনখ্রান

উজজরা খ্রনফ ডাখ্র অখ্রপাজযয
কাম ডার, পূ্ফ ডধরা

01716-416441

১৭৯২

৩

জাখ্রযা

ভাবুফ খান, এএএ

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,পূফ ডধরা

01912-407211

১৭৯৩

৪

ধরামূরগাঁ

কাভরুজ্জাভান খান, এএএ

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,পূফ ডধরা

01740-641390

১৭৯৪

৫

পূফ ডধরা ১

(ফাভনডয, ফড় ইরাপুয, জধাাডয,
পূফ ডধরা, তাযাকান্দা)

উজ্জর চন্দ্র যফকায, জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান
কাম ডার, পূফ ডধরা

01735-440170

পূফ ডধরা ২

(ফাঘজফড়, ফাযধায, খ্রবতযগাঁ, জছাছাউড়া,
জছাট ইরাপুয, খাযছাইর, রাটুখ্রনা,
জনাফ আোঃ জভানাজভ খান
রাউজানা, নাযানডয, নখ্রফপুয,
এ.এ.এ.
ারখ্রদঘা, খ্রন্দুযাটিা,কৃষ্ণপুয তাযাকান্দা)

১৭৯৫

৬
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উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, পূফ ডধরা

০১৯৩৩-৬৮৭৯৮৩

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

১৭৯৬

৭

আখ্রগা

াখ্রভা আক্তায
খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যা
অখ্রপ,পূফ ডধরা

১৭৯৭

৮

খ্রফকাকুনী

জভাোঃ জাজদুর ইরাভ, এএএ

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,পূফ ডধরা

01716-924270

১৭৯৮

৯

খখ্ররাউড়

খ্রদরী চন্দ্র যকায, এএএ

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,পূফ ডধরা

01713-527905

১৭৯৯

১০

নাযাখ্রন্দা

আব্দুল্লা আর-ভামুন, এএএ

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,পূফ ডধরা

01938-824541

১৮০০

১১

জগাারাকান্দা

জনাফ জভাোঃ নাখ্রজভ উখ্রদ্দন
খ্র.এ

উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ,
পূফ ডধরা

০১৭১৬-৪৮৮৬৩৬

১৮০১

১২

মফযাটি

জনাফ জভাোঃ াখাাত জাজন
জজ.এ.এ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ঈশ্বগঞ্জ, ভভনখ্রং

০১৭১৯-৫৫৯৮৪৭

০১৭৪৫-৩০১৮৯০

০১৫৫৪-৮৬৮৪৩২

(৮) উজজরা: জকন্দুা - (জজান ংখ্যা-১৪)
১৮০২

১

জকন্দুা জৌযবা

জনাফ াীনুর ইরাভ
উজজরা জটকখ্রনখ্রান

উজজরা খ্রনফ ডাী অখ্রপ,
জকন্দুা

১৮০৩

২

জভাজাপযপুয

জভাোঃ ান্নান খ্রভা, খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জকন্দুা

১৮০৪

৩

আশুখ্রজা

জনাফ জভাোঃ আব্দুর ক,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, জকন্দুা 01705-517708

১৮০৫

৪

ফরাইখ্রমুর

জনাফ ভখ্রনরুর আখ্রভন
এ.টি.ই.

উজজরা খ্রিা অখ্রপ,
জকন্দুা

১৮০৬

৫

খ্রচড়াং

রাকী খানভ, এপ ডখ্রব্ল খ্রব

স্বাস্থ্য  .ক অখ্রপ, জকন্দুা

01919-223681

১৮০৭

৬

দরা

উজজরা ভফা অখ্রপ,
জকন্দুা

01625-487906

১৮০৮

৭

গড়াজডাফা

১৮০৯

৮

গন্ডা

১৮১০

৯

কাখ্রন্দউড়া

জভাোঃ আব্দুর রখ্রতপ, কাযী
খ্রযদডক
এ.জক.এভ াখাাত জাজন,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
জনাফ জভাোঃ আজনাায জাজন
খ্র.
জভাছাোঃ ভামুনা আক্তায,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

১৮১১

১০

ভাকা

খ্রভজডা খারুজ্জাভান, জজএএ

১৮১২

১১

জনাাাড়া

জনাফ জগারাভ যব্বানী
এ.টি.ই.

১৮১৩

১২

াইকুড়া

জভাোঃ আবুর াজভ, খ্র.এ

১৮১৪

১৩

জযাাইরফাখ্রড়

১৮১৫

১৪

াখ্রন্দজকাণা

জনাফ এ.এ.এভ জাাইন ঠাকুয
জেখ্রডট সুাযবাইজায
জনাফ আখ্রভনুর ইরাভ
এ.টি.ই.

01914-853219

০১৭৪৮-৬৫৬৮০৫

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, জকন্দুা 01717-785120
উজজরা খ্রনফ ডাী অখ্রপ,
নান্দাইর, ভভনখ্রং

০১৭৩৩-১১২৯৫৭

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, জকন্দুা 01768-948090
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জকন্দুা
উজজরা খ্রিা অখ্রপ,
জকন্দুা
উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ,
জকন্দুা
উজজরা ভাজজফা অখ্রপ,
জকন্দুা
উজজরা খ্রিা অখ্রপ,
জকন্দুা

01913-571475
০১৭৩১-৫৬৩৬৫৮
01724-735670
০১৭২৪-১৯২০২৯
০১৭১৮-৪৮৫২৫২

(৯) উজজরা: ভদন - (জজান ংখ্যা-০৮)
১৮১৬

১

ভদন জৌযবা

খ্রভ জাভা আক্তায, খ্রডই

১৮১৭

২

পজতপুয

এ এভ জগারাভ ফাযী,
জজএএ (অফোঃ)
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উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ভদন
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ভদন

01758-899200
01727-909848

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

১৮১৮

৩

জগাখ্রফন্দশ্রী

জভাোঃ াজাান আকন্দ,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, ভদন

01713-543282

১৮১৯

৪

ভাগান

কৃজ তামেকদায,
অখ্রপ োঃ কাভ কখ্রপোঃ অাোঃ

উোঃ ভফা অখ্রপ, ভদন

01721-820810

১৮২০

৫

কাইটাইর

জভাোঃ আব্দুর আখ্রজজ,
অখ্রপ োঃ ডাটা এখ্রন্ট্র অাোঃ

উজজরা ভাধ্যখ্রভক খ্রিা
অখ্রপাজযয কাম ডার, ভদন

01724-835740

১৮২১

৬

ভদন  চানগাঁ

জভাোঃ পযাদ যকায, জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ভদন

01729-114169

১৮২২

৭

নাজকপুয

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
কাম ডার, ভদন

01715-310962

১৮২৩

৮

খ্রতাশ্রী

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, ভদন

01779-692960

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
করাভাকান্দা।

01710-763559

জনাফ জভাােদ নুজয আরভ,
োঃ উোঃ ভাধ্যখ্রভক খ্রিা
অখ্রপায

উজজরা ভাধ্যখ্রভক খ্রিা
অখ্রপ

জজভন্দ্র কুভায তাং,
ইউখ্রনন ভাজকভী

উজজরা ভাজজফা অখ্রপ,
করভাকান্দা

01724-066694

জাগরা-১

(জটংগা, গুপ্তভন্ডর, পুগরা, াফাই, খাজত
াজরঙ্গা চা াড়া, নায াখ্রয, পুখ্রতগাঁ,
ভাইচ গংগা, দখ্রিণ আতকা াড়া, ীযা কান্দা,
াচ াড়া, গংগা নগয)

জনাফ ভাসুদ যানা,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
করভাকান্দা

01736-221129

জাগরা-২

(ফাউচা জুখ্রয, চাযম্নখ্ররা, ফাাত্তয কান্দা সুনই,
খ্রদতপুয, জদাা াড়া, জগাাতরা, গুতুযা, ীযা কান্দা
াইক াড়া, ারা াটি, যাভপুয, াত াইজকয
খ্রবটা)

জনাফ জভাোঃ তখ্রযকুর ইরাভ,
উজজরা একাজডখ্রভক
সুাযবাইজায

উজজরা ভাধ্যখ্রভক খ্রিা
অখ্রপ,করভাকান্দা

01720-450599

জনাফ ভাখ্রনক চন্দ্র যকায,
জেখ্রডট সুাযবাইজায

উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ,
করভাকন্দা

01724-531113

01711-281384

জনাফ ভাজারুর ইরাভ,
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদডক
জভাোঃ ভামুদ াদায,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
(১০) উজজরা: করভাকান্দা - (জজান ংখ্যা-১৩)

১৮২৪

১

করাভাকান্দা ১

(করাভাকান্দা, ফাাউযা, ইফপুয,
পুকুখ্রযা কান্দা, গনকপুনখ্রজ জদাা াড়া,
চাভায জাখ্রন, কুাযপুয, ভনতরা, াচুযা,
আজনাায জাজন, খ্রডই
আগফগাজান, াখ্রতমুখ্রঞ্জ, জছাটারজান,
ফটতরা, ফাদুয কান্দা, াচ ফগাজান, ফাজদ
আভকতর, ফড়ারজান, ডুখ্রফায জকানা)

১৮২৫

২

করাভাকান্দা-২

(ফাইদ্দাগাঁ, ফাযভাযা, খ্রচনাারা, নাখ্রনা,
খ্রফাযা, খ্রফয াা,খ্রযণধযা, নানগয,
চানপুয, চান্দুআইর, কাখ্ররারা, খ্রংপুয)

১৮২৬

৩

ফড় খান

১৮২৭

১৮২৮

৪

৫

১৮২৯

৬

নাখ্রজযপুয-১

(নরচাড়া, ফবানীপুয, জবমো তরী, যখ্রভ পুয, কুায
পুয, উল্টয আতকাাড়া, গাখাজজাড়া, যাভপুয কুফযীা
কান্দা, জইচা াখ্রন, নাখ্রজয পুয, গখ্রনায গাঁ,
কাভত্মপুয, াট খ্রযা খ্রফ নগয, আভতরা)

১৮৩০

৭

নাখ্রজযপুয-২

(কুিা কান্দা, আনন্দপুয, ফড়উন্দ, জফতুা, জফমেড়া,
ধনুন্দ, কড়া, পখ্রকয চান্দাইর, গাংধয কান্দা,
গাছতরা, খ্রযপুয, উল্টয কান্দা াড়া, ন্দা ারা,
াচকাটা, উমেকান্দা)

জভাোঃ পাইজুল্লা,
জেখ্রডট সুাযবাইজায

উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ,
করভাকন্দা

মকরাটি-১

(আজগড়া, ফাাভ, ফাভখ্রনজকানা, ফড়াযম্না,
খ্রফভপুয, চাড়ারজকানা, চাখ্রড়া, দখ্রিণ যাণীগাঁ,
ঘখ্রনচা, াপাখ্রনা করভাকান্দা, হুগখ্রর, জাভজন,
মকরাটি, কাকুখ্রযা ভাখ্রচভ, কনুড়া, খরা, ক্ষুদ্রখ্রধরা,
ননকখ্রত াড়া, াগরা,উত্তয ফাজদ কানুযা , খ্রজরয
কাকুখ্রযা, াকুা ইন্দ্রপুয)

জনাফ ছাজযাায জাান
এ.টি.ই.

উজজরা প্রাথখ্রভক খ্রিা
অখ্রপ, করভাকান্দা

১৮৩১

৮
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০১৭১৭-২৪৩২৭১

০১৭১৮-৭৫২০৭১

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

১৮৩২

৯

মকরাটি-২

১৮৩৩

১০

খাযকন

১৮৩৪

১১

জরংগুড়া

১৮৩৫

১২

যংছাতী-১

১৮৩৬

১৩

যংছাতী-২

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

(জছাটকৃষ্ণ পুয, খ্রযগাখ্রত, যংখ্রংপুয, জযাউন,
ফাখ্রনাাড়া, ভন্ডজরয গাখ্রত, ভইাসুড়া,
রাউখ্রযাড়া, খ্রধরী, জছাট ফড়খান, চানজকানা, জনাফ জভাোঃ জভাজাজের জাজন,
জফনুা, জফরতরী, দখ্রিণ কান্দা াড়া,
এ.টি.ই.
ভাইপুকুখ্রযা, খ্রফলভপুয কান্দা াড়া, নুযা, াই
পুকুখ্রযা)

কভডযত খ্রফবাগ

উজজরা প্রাথখ্রভক খ্রিা
অখ্রপ, করভাকান্দা

জভাফাইর নম্বয

০১৭১৯-০৭৩৩২৬

জনাফ ভাসুদ খ্রভা,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
জনাফ জভজয আরী
জজ.এ.এ

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
করভাকান্দা
উজজরা খ্রযখ্যান অখ্রপ,
জধাফাউড়া, ভভনখ্রং

(ফজড়াাজকানা, খ্রফউাটি, চন্দ্রখ্রডংগা খ্রযপুয,
খ্রচকনটু, াজনাগাঁ, জাখ্রগয াড়া, কারাই
কাখ্রন্দ,কাভাযগাঁ, কৃষ্ণপুয, ভজদ)

উৎর চন্দ্র যকায, জজএএ

একটি ফাখ্রড় একটি খাভায
প্রকল্প,করভাকান্দা

01729-896574

(মুখ্রন্পপুয, উভয গাঁ, াঁচগাঁ, যংছাতী,
ন্নাীাড়া, খ্রংকাটা, জতযজতাা)

জনাফ জভাোঃ আবুর কাজভ,
ভাঠ ংগঠক

উজজরা ল্লী উন্নন অখ্রপ,
করভাকান্দা

01714-783563

01734-182426
০১৭৭৮-০৫৬০৬৩

১৫. জজরাোঃ চিগ্রাভ (১৫টি থানা  ১৫টি উজজরা জভাট ৩০টি)
(১) থানাোঃ াঁচরাই (জজান ংখ্যা-০৯)
পূফ ড নাখ্রযাফাদ (াট ড)-৬০০
নজয-৫২০
াড ড নং-১৫, ১৬
(১) পূফ ড নাখ্রযাফাদ-৩০৮;
(২) াঁচরাই আ/এ-৩০৮

জনাফ আব্দুর আউার, খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ফাহুফর, খ্রফগঞ্জ

০১৭১১-২৭১৯৬১

খ্রিভ জলারয-৫৯৫
(খ্রিভ জলার য ২/৬-৩০৮)

জভাোঃ জভাস্তাখ্রকভ জাজন, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
নাজটায

০১৭৩৮-১১৩৭২৬

াড ড নং-০৭

খ্রিভ জলারয-৫৯৫
(খ্রিভ জলার য ৪/৬-৩০৮)

জভাোঃ খ্রযন আরী, খ্রডই

ফাঘা, যাজাী

০১৭৩৭-৩৪৬৩৩২

৪

াড ড নং-০৭

খ্রিভ জলারয-৫৯৫
(খ্রিভ জলার য ৫/৬-৩০৮)

জভাোঃ যীপ উখ্রদ্দন, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
গপযগাঁ

০১৭১১-৩৫৬৮৯৭

৫

াড ড নং-০৭

খ্রিভ জলারয-৫৯৫
(খ্রিভ জলার য ৩/৬-৩০৮)

জনাফ জভাোঃ আখ্রভনুর ক
লাট মুদ্রািখ্রযক কাভ খ্র

কৃখ্রল উং, খ্রফখ্রফএ

াড ড নং-০৮

জারকফয (াট ড)-৭০৮
পূফ ড নাখ্রযাফাদ (াট ড)-৬০০
(১) চভা খ্রর-০৪৮;
(২) কজভাখ্ররটন-০৫৬;
(৩) ভাইজাড়া-২৪৮;
(৪) নাখ্রযাফাদ খ্র /এ (অং)-২৬৮;
(৫) যভাননগয-৩৪৮;
(৬) জলারয খ্রযযাখ্রফখ্ররজটন-৩৬৮;

জভাোঃ আখ্রনসুয যভান খান, খ্রডই

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
আটঘখ্রযা, াফনা

০১৭৪০-৮৪৫৩৩৭

জনাফ জভাোঃ আফদুর ভাবুদ,
থানা খ্রযংখ্যানখ্রফদ

চাযঘাট, যাজাী

০১৭১৫-৭২৯২৪৯

জভাোঃ যখ্রপকুর ইরাভ, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
খ্রোর

০১৭২১-৯৯৬৮১০

জনাফ জভাোঃ াজদক আরী
খ্রডই/খ্র

জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
যংপুয

১৮৩৭

১

১৮৩৮

২

াড ড নং-০৭

১৮৩৯

৩

১৮৪০
১৮৪১

১৮৪২

৬

১৮৪৩

৭

াড ড নং-৮

মুযাদপুয-৪৮২
(১) ফন গজফলণা ইন্পটিটিউট-১০৮;
(২) মুযাদনগয-২৪৮;
(৩) নাখ্রযাফাদ াউখ্রজং-২৬৮;

১৮৪৪

৮

াড ড নং-৮

জারকফয (াট ড)-৭০৮
জারকফয (অং-১)-৩৬৮

১৮৪৫

৯

াড ড নং-৮
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ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

(২) থানাোঃ ফন্দয (জজান ংখ্যা-০৪)
১৮৪৬

১

াড ড নং-৩৭

ফন্দয কজরানী,পূফ ড ফন্দয কজরানী

জনাফ জভাোঃ পযাদ ভন্ডর
খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জঘাড়াঘাট, খ্রদনাজপুয

১৮৪৭

২

াড ড নং-৩৭

আনন্দ ফাজায, মুখ্রন্প াড়া

জভাোঃ আরী াদায,
ডাটা এখ্রন্ট্র অাজযটয

জভজিা থানা খ্রযংখ্যান
অখ্রপ, ফন্দয, চিগ্রাভ

০১৮২৩-৯৩৯৮৯৯

১৮৪৮

৩

াড ড-৩৮

দখ্রিন ভধ্য াখ্ররয (অং-১)

জভাোঃ আজর ভামুদ, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
কারীগঞ্জ, রারভখ্রনযাট

০১৭৩৭-৮৩৪১৯৭

১৮৪৯

৪

াড ড-৩৮,

দখ্রিন ভধ্য াখ্ররয, (অং-২)

শুভ্র জদফ নাথ, খ্রডই, এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
জকাতারী, খ্রজরট

০১৭৩৭-৭৫৮৬০৩

(৩) থানাোঃ ইখ্রজজড (জজান ংখ্যা-০৪)
১৮৫০

১

াড ড নং-৩৯,

দখ্রিন াখ্ররয (অং-১)

নখ্রজবুর ইরাভ, খ্রডই

জজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
জপুযাট

০১৯১৫-০০৫৭৭৬

১৮৫১

২

াড ড নং-৩৯

দখ্রিন াখ্ররয (অং-২)

জরাকাভান উখ্রদ্দন, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
জখ্রকগঞ্জ, খ্রজরট

০১৭২০-৮২৬১৮৭

১৮৫২

৩

াড ড নং-৩৯,
৪০ (জতঙ্গা
থানায অং)

দখ্রিন াখ্ররয (অং-৩)

রুহুর কফীয, খ্রডই

জজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
জপুযাট

০১৭২৩-৯৬৭৫৯০

১৮৫৩

৪

াড ড নং-৩৯,

দখ্রিন াখ্ররয (অং-৪)

খ্রপউর ফাায বুজ, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
জগাাইনঘাট, খ্রজরট

০১৭৭৩-৬১৫১৫৪

জভাোঃ ভামুন খ্রভা, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
দখ্রিণ সুযভা, খ্রজরট

০১৭১০-৪৬০২৬৮

রা চন্দ্র ভন্ডর, খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জনাভতপুয, নগাঁ

০১৭১৯-৪৬৬১৪৮
০১৭১৫-৬৮২৬৩৮

(৪) থানাোঃ াাড়তরী (জজান ংখ্যা-০৬)
াড ড নং-১১ (১)
দখ্রিন কািরী(অং-১)  দখ্রিন
 াড ড নং-১১
কািরী(অং-২)
(২)
উত্তয কািরী (াাযতরী অং),
াড ড নং-১০
ড়াইাড়া (অং)

১৮৫৪

১

১৮৫৫

২

১৮৫৬

৩

াড ড নং-১২

সঁড়াইাড়া (অং)

শ্যাভর সূ্েধয, খ্রডই, এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
ভানীনগয, খ্রজরট

১৮৫৭

৪

াড ড নং-১১

সঁড়াইাড়া (অং),খ্রিভ নাখ্রযাফাদ

জনাফ াীন জখ, খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
কাজীপুয, খ্রযাজগঞ্জ

১৮৫৮

৫

াড ড নং-১২,

দখ্রিন াাড়তখ্রর (অং-১)

জভাোঃ একযামুর কাজদয
জজ এ এ

জভজিা থানা খ্রযংখ্যান
অখ্রপ, াাড়তরী, চিগ্রাভ

১৮৫৯

৬

াড ড নং-১২

খ্রিভ নাখ্রযাফাদ, (অং-১  ২)

রুহুর আভীন, খ্রডই

০১৮১৫-১৫৭৮৯০
০১৭৩৮-৪৭০৩২৩

(৫) থানাোঃ াখ্ররয (জজান ংখ্যা-০৬)
১৮৬০

১

াড ড নং-১১
অং

১৮৬১

২

াড ড নং-২৪
অং

১৮৬২

৩

াড ড নং-২৫

দ: কািরী অং

াখ্ররয াউখ্রজং এজস্টট, ভধ্য যাভপুয

জনাফ জভাোঃ নুরুজ্জাভান
খ্রডই

জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
যংপুয

জভাোঃ জভাখজরসুয যভান ভূইুঁ া,
টিএ

জভজিা থানা খ্রযংখ্যান
অখ্রপ, াখ্ররয, চিগ্রাভ

01622-786925

আফদুর জভাকাযযভ, ডাটা এখ্রন্ট্র
অাজযটয

জভজিা থানা খ্রযংখ্যান
অখ্রপ, াখ্ররয, চিগ্রাভ

01818-755852
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১৮৬৩

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা
৪

১৮৬৪

৫

১৮৬৫

৬

াড ড নং-২৫

াড ড নং-২৬

াড ড নং-২৬

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

জভাফাইর নম্বয

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
জপঞ্চুগঞ্জ, খ্রজরট

০১৭২১-০৪২৫০৫

আব্বা াড়া ,আচার্য্ড াড়া, জচৌধুযী
ড য,
াড়া, এ এ আখ্রজজ াড়া  আটিরাখ্র
খ্রএখ্রড জগাডাউন, পৄর জচৌধুযী াড়া ,
খ্রযভর কুভায, খ্রডই
জগাারখ্রচা াড়া, ভইন্যা াড়া  জভাল্লা
াড়া, নাথ াড়া

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
যাজাড়া, যাজাী

০১৭১০-৪৪১৬৭৬

নতুন াড়া ,সুন্দযী াড়া,খ্রনাজ াড়া
,উত্তয াখ্ররয খ্রফ ব্লক,াঁচঘয াড়া

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
মজন্তাপুয, খ্রজরট

০১৭৫৮-২৫৭৯১৬

পূফ ড যাভপুয,খ্রিভ যাভপুয  বুজফাগ

জভাোঃ নূরুর আখ্রভন, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

কভডযত খ্রফবাগ

মুক্তাখ্রদয জাজন মুক্তা, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

(৬) থানাোঃ ডফরমুখ্রযং (জজান ংখ্যা-১১)
১৮৬৬

১

াড ড নং-২৩

জদানাট  উত্তয াঠানটুখ্রর

জভাোঃ আফদু ীদ, ইখ্রএ

কখ্রপউটায উইং, খ্রফখ্রফএ

০১৭৯৪-৯৮৪১০৩

১৮৬৭

২

াড ড নং-২৪

াজী াড়া  আকাযাফাদ, চাখ্রযা,

জভাােদ এযাদ উল্যা, এ এ

জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
চিগ্রাভ

01711-136380

১৮৬৮

৩

াড ড নং-২৪

খ্রভস্ত্রীাড়া  মুহুযীাড়া, জভাল্লাাড়া,
মুনসুযাফাদ, জভৌরফীাড়া

জমাফাজয আজভদ, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
ধভডাা, সুনাভগঞ্জ

০১৭২৫-৮৬২৬৪৬

১৮৬৯

৪

াড ড নং-২৪

ানারা াড়া  দাখ্রা াড়া,
জফাযীাড়া

ভামুনুয যীদ, খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জাযা, নগা

০১৭২৩-৫৪১৯৬৯

১৮৭০

৫

াড ড নং-২৭

আফীদায াড়া, জফাযীাড়া

জভাোঃ জখ্রয-উর-আরভ, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
ছাতক, সুনাভগঞ্জ

০১৭১০-৭০৫৯২৮

১৮৭১

৬

াড ড নং- ২৭

ফহুতরা কজরানী, ফাংরাজদ ব্ংক
কজরানী, জছাটপুর াড়া,

খ্রফকা চন্দ্র দা, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
খ্রদযাই, সুনাভগঞ্জ

০১৭২৩-২৬০৪৫৫

১৮৭২

৭

াড ড নং-২৭

খ্রখ্রডএ, খ্রখ্রজএ কজরানী, জানারী ব্ংক জফগভ মেৎপৄন্নাায
কজরানী
খ্রডই

১৮৭৩

৮

াড ড নং-২৮

দখ্রিন আগ্রাফাদ, দখ্রিন াঠানটুরী

ান চন্দ্র যকায, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ, াল্লা,
সুনাভগঞ্জ

০১৮৫৬-৫১১৭৯৪

১৮৭৪

৯

াড ড নং-২৮

খ্রিভ জভাগরটুরী  ভাদাযফাড়ী, পূফ ড
জগাাইরডাঙ্গা

খ্রফশ্বখ্রজৎ জদ, খ্রডই, এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ, দয,
সুনাভগঞ্জ

০১৭৪২-৭৮৭৯১৭

১৮৭৫

১০

াড ড নং-৩৬

জগাাইরডাঙ্গা

াান আরী, খ্রডই

চাযঘাট, যাজাী

০১৭৩১-১৯২৮২২

১৮৭৬

১১

াড ড নং-৩৬

খ্রিভ খ্রনভতরা  পূফ ড খ্রনভতরা

প্রদী দা, খ্রডই, এনএইচখ্রড

জজরা খ্রযোঃ অখ্রপ, সুনাভগঞ্জ

০১৭৭০-৮৮১০৭০

জভজিা থানা খ্রযংখ্যান
অখ্রপ, চিগ্রাভ

(৭) থানাোঃ জতঙ্গা (জজান ংখ্যা-০৬)
১৮৭৭

১

াড ড নং-৪০,

উত্তয জতঙ্গা (অং-১/৪)

আইখ্রযন আক্তায, ডাটা এখ্রন্ট্র
অাজযটয

জভজিা থানা খ্রযংখ্যান
অখ্রপ,জতঙ্গা, চিগ্রাভ

01859-207301

১৮৭৮

২

াড ড নং-৪০

উত্তয জতঙ্গা অং-২/৪

আজযখ্রপন আজভদ আর ভামুদ,
খ্রডই, এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
বামেকা, ভভনখ্রং

০১৭১৯-৯৫৯৫৯৭
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শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

১৮৭৯

৩

াড ড নং-৪০

উত্তয জতঙ্গা অং-৩/৪

জফাযান উখ্রদ্দন, খ্রডই

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
জপুযাট

০১৭২৩-১০১০৯৪

১৮৮০

৪

াড ড নং-৪০

উত্তয জতঙ্গা অং-৪/৪

জভাোঃ যাভীমুয যভান, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
মুক্তাগাছা, ভভনখ্রং

০১৭১৮-৫১৯৯৫০

১৮৮১

৫

দখ্রিন জতঙ্গা অং-১

জভাোঃ জগারাভ খ্রকফখ্রযা,
পজটাগ্রাপায

এপএএন্ড এভআইএ,
আযখ্রডখ্র

০১৮২০-৫৮৪৫০২

১৮৮২

৬

দখ্রিন জতঙ্গা অং-২

জভাােদ ভাসুদ, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
তাযাকান্দা, ভভনখ্রং

০১৭২০-৫৩৩৪১৫

াড ড নং-৪১

াড ড নং-৪১

(৮) থানাোঃ ফাজাজীদ জফাস্তাভী (জজান ংখ্যা-১০)

১৮৮৩

১৮৮৪

১৮৮৫

১৮৮৬

১

২

৩

৪

াড ড নং-১

দখ্রিণ াাড়তরী (াট ড)-১৪৯
জঙ্গর দখ্রিণ াাড়তরী-৩৭৪
(১) উোঃ পজতাফাদ-৪০৮;
(২) দোঃ পজতাফাদ-০৬৮;
(৩) জঙ্গর দখ্রিণ াাযতরী-১৮৮

জনাফ জভাোঃ জদজরাায জাজন,
খ্রডই

াড ড নং-২

জারারাফাদ (াট ড)-৩৭২
পূফ ড নাখ্রযাফাদ (াট ড)-০০৬
(১) জডফাযায ফাংরা ফাজায-০৯৬
(২) ফাংরা ফাজায-০২৮;
(৩) চন্দ্রনগয-২৬০;
(৪) জচৌধুযীনগয-২৬৫;
(৫) গ্রীণবযারী াউখ্রজং জাাইটি-৩০০;
(৬) ইন্টাযনার জাাইটি-৪০০;
(৭) পূফ ডাচর জাাইটি-৫৫০;
(৮) শ্যাভর ছাা-৮০০;

খ্ররটন চন্দ্র খ্রফশ্বা, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ, দয,
জভৌরবীফাজায

০১৭৫১-২৪৯৮১১

যাজীফ চন্দ্র ার, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
কভরগঞ্জ, জভৌরবীফাজায

০১৭০৫-৮১৬৬৫০

অঞ্জন কুভায চন্দ, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
শ্রীভঙ্গর, জভৌরবীফাজায

০১৭১৭-৯৪৬৭৭১

াড ড নং- ২

াড ড নং-২

জারারাফাদ (াট ড)-৩৭২
কুরগাঁ-৪১২
োঃ জারয-৫৯৯
(১) ফাজখ্রজদ জফাস্তাভী আ/এ-০৬০;
(২) আভানত কজরানী-০০৮;
(৩) জারারাফাদ-২২৮;
(৪) জজরা খ্রযলদ আ/এ-২৬৫;
(৫) অন্ধ কজরানী-০১৬;
(৬) ফাভডা কজরানীফাজখ্রজদজফাস্তাভী-৩৬
(৭) ব্াটাখ্ররান কজরানী-০৪৪;
(৮) ফামেচযা (অং)-০২৮;
(৯) চেজা কানন আ/এ-০৪৮

কুরগাঁ-৪১২
(১) ফামেচযা (অং)-০২৮;
(২) কুরগাঁ-২০৮;
(৩) খ্রিভ ীতর ঝণ ডা-৩০৮
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শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

১৮৮৭

১৮৮৮

১৮৮৯

১৮৯০

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

৫

৬

৭

৮

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

াড ড নং-২

জারারাফাদ (াট ড)-৩৭২
(১) দোঃ পূফ ড খ্রছন্নমূর-০২৮;
(২) ধনীয াায-১০৪;
(৩) খ্রিভল্যান্ড আ/এ-১২২;
(৪) মুখ্রক্তজমািা কজরানী-২৮৮;
(৫) াীনগয-৪০৮;
(৬) আজযখ্রপন নগয-০২৪;
(৭) ফাজখ্রজদ জফাস্তাভী-০৫২;
(৮) নাখ্রযাফাদ খ্র /এ (অং)-৪৬০;
(৯) রুফী কজরাখ্রন রুফীজগইট-৭৫০

জভাোঃ পারুক জাজন, এআই

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
ীযগঞ্জ, যংপুয

০১৭৩৬-০০২২০২

াড ড নং-২

পূফ ড নাখ্রযাফাদ (াট ড)-০০৬
খ্রিভ জলারয-৫৯৫
(১) পখ্রকযাড়া জযা-৩৭০;
(২) জযা কজরাখ্রন-৬০০;
(৩) জযা ভাইজাড়া-৬৫০;
(৪) াংফাখ্রদক াউখ্রজংজাাইটি-১৮৮;
(৫) কুঞ্জছাড়া আ/এ-২০৮;

জভাোঃ যভত উল্লা মুন্পী, খ্রডই

জভজিা থানা খ্রযংখ্যান
অখ্রপ, ফাজাজীদ জফাস্তাভী

০১৮১৪-০৮২৩৭৫

াড ড নং-৩,

াঁচরাই (াট ড)-৫৯৮
(১) ফকনগয-০২৮;
(২) াখ্রজযজার-১৪৮;
(৩) জারানীনগয-২১৬;
(৪) ছাজরনগয-৩৮৮;
(৫) ঘাটঘয-৪১২;
(৬) বক্তপুয-০৩৬;
(৭) আখ্রভননগয-০০৮;
(৮) পখ্রকযাফাদ-১০৮;
(৯) াখ্রভদপুয-১৫৬;
(১০) াজীাড়া-১৭২;
(১১) খন্দকাযাফাদ-২৪৪

জভাােদ জদজরাায জাজন,
খ্রডই, এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
ফড়জরখা, জভৌরবীফাজায

০১৭২২-৭০১০১১

াড ড নং-৩

াঁচরাই (াট ড)-৫৯৮, জারারাফাদ
(১) খ্রযপুয-১৬৪;
(২) জাানপুয-২০৮;
(৩) কাভযাফাদ-২২৮;
(৪) খ্রভানগয-২৬৮;
(৫) খ্রভযপুয-২৭৬;
(৬) মুযাদনগয-২৮৪;
(৭) নাথপুয-২৮৮;
(৮) াভাদপুয-৩৯৬;
(৯) কযান্টনজভন্ট-০৯৮;

মুক্তা আক্তায, জজএএ

জভজিা থানা খ্রযংখ্যান
অখ্রপ, ফাজাজীদ জফাস্তাভী
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শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

১৮৯১

৯

াড ড নং-৩

াঁচরাই (াট ড)-৫৯৮
(১) জবারাগঞ্জ-০২৮;
(২) কখ্রযভগঞ্জ-২৩৬;
(৩) নাখ্রজযাফাদ-২৯৬;
(৪) জনজাজভ াভজা-৩০৪;
(৫) াঠানপুয-৩২৮;
(৬) ীদনগয-৪০৪;
(৭) জানাপুয-৪২০;
(৮) াজজখ্রদা-৪৮৮

১৮৯২

১০

াড ড নং-৭

াঁচরাই (াট ড)-৫৯৫
(১) খ্রিভ জলারয-৬/৬-৩০৮

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

যাজীফ ার, এ এ

জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
চিগ্রাভ

01860-699519

জনাফ জভাোঃ আখ্রভনুর ক,
াট-মুদ্রািখ্রযক কাভ খ্র

এখ্রগ্রকারচায উইং

০১৭৩৩-৭৩৪৩৫৯

(৯) থানাোঃ চকফাজায (জজান ংখ্যা-০৫)

১৮৯৩

১

াড ড নং-১৫

ফাগভখ্রনযাভ চকফাজায থানায অং

জনাফ জভাোঃ াইপৄর ইরাভ,
এ.এ

জেিা পলরসংখ্যান অলিস,
পাবনা

০১৭২৬-১১১৭৫২

১৮৯৪

২

াড ড নং-১৬

চকফাজায, জনগয

জনাফ সুরতান ভামুদ,
টি.এ

জমজরা থানা পলরসংখ্যান
অলিস, জকাজতায়ািী, চট্টিাম

০১৭৯৬-১৯৮৮৯৮

১৮৯৫

৩

াড ড নং-১৬

চন্দনপুযা, কাাজগারা

জনাফ জভাোঃ জভাযজদ, খ্রডই

উপজেিা পলরসংখ্যান অলিস,
আমতিী, বরগুনা

০১৯১৪-৬৭৩৬১১

১৮৯৬

৪

াড ড নং-১৭

খ্রিভ ফাকখ্ররা (অং-১ এয ১/২)

জনাফ জভাযজদুর ইরাভ, খ্রডই

উপজেিা পলরসংখ্যান অলিস,
বদরগালি, নওগাঁ

০১৭৬১-৫৫৮৭৭২

১৮৯৭

৫

াড ড নং-১৭

খ্রিভ ফাকখ্ররা (অং-১ এয ২/২)

জনাফ আবু ফকয খ্রখ্রদ্দক, খ্রডই

উপজেিা পলরসংখান অলিস,
জগৌরীপুর, ময়মনলসংহ

০১৭৩৪-৯২৯৬৯৮

(১০) থানাোঃ ফাকখ্ররা (জজান ংখ্যা-১০)
১৮৯৮

১

াড ড নং-১৭

খ্রিভ ফাকখ্ররা (অং-১ এয-১/২)

জভাোঃ খ্রদুর ইরাভ, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

উপজেিা পলরোঃ অলিস,
ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনলসংহ

১৮৯৯

২

াড ড নং-১৭

খ্রিভ ফাকখ্ররা (অং-১ এয-২/২)

ঐখ্রন্দ্ররা জঘাল, ডাটা এখ্রন্ট্র
অাজযটয

জমজরা থানা পলরসংখ্যান
অলিস, বাকলিয়া, চট্টিাম

০১৬৮২-৭১৩৮৫৮

১৯০০

৩

খ্রিভ ফাকখ্ররা(অং-২)-

াীন আরভ, খ্রডই, এনএইচখ্রড

উপজেিা পলরোঃ অলিস,
হালুয়াঘা , ময়মনলসংহ

০১৯১৯-৮৫৬৪৯৫

১৯০১

৪

খ্রিভ ফাকখ্ররা (অং-১খ্রফ)

জভাোঃ কাভার জাজন,
অখ্রপ কাযী কাভ খ্র টি

এিএ এন্ড এমআইএস

০১৮১৩-৬৭০১৮০

াড ড নং-১৭

াড ড নং-১৭
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শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

১৯০২

৫

াড ড নং-১৮

পূফ ড ফাকখ্ররা (অং-১) এয ১/৩

াজদুর ইরাভ, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

জেিা পলরসংখ্যান অলিস,
ময়মনলসংহ

০১৭২৯-৯২৯৫৭৯

১৯০৩

৬

াড ড নং-১৮

পূফ ড ফাকখ্ররা (অং-১)এয ২/৩

ঞ্জ কুভায াা, খ্রডই

উপজেিা পলরসংখ্যান অলিস,
সাপাহার, নওগা

০১৭৪০-৯৬৭২৫০

১৯০৪

৭

াড ড নং-১৮

পূফ ড ফাকখ্ররা (অং-১)এয ৩/৩ এফং পূফ ড জভাোঃ ছাজদক আরী, খ্রডই,
ফাকখ্ররা (অং-২)
এনএইচখ্রড

উপজেিা পলরোঃ অলিস,
লিনাইগাতী, জশরপুর

০১৭১৫-৬২৫০৭৬

১৯০৫

৮

াড ড নং-১৯

জফৌফাজায এরাকা

জনাফ জভাোঃ ভখ্রপজুর ইরাভ,
এ.এ

জেিা পলরসংখ্যান অলিস,
চুয়ািাঙ্গা

০১৭১৮-৬৯০৬২৫

১৯০৬

৯

াড ড নং-১৯

চযচাকতাই

জনাফ জভাোঃ খ্রভজানুয যভান
জজ.এ.এ

উপজেিা পলরসংখ্যান অলিস,
কুলিয়া সদর, কুলিয়া

০১৭৬৮-১১৭৪৪৮

১৯০৭

১০

াড ড নং-১৯

খ্রভাখাননগয (অং-১) পূফ ড
ফাকখ্ররা(অং-১২)

দীিয কুভায ভজুভদায

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
ভাজদফপুয, নগা

০১৭৩৫-৭৫৩৫০৯

(১১) থানাোঃ জকাজতাারী (জজান ংখ্যা-১০)

১৯০৮

১

াড ড নং-১৫

ফটতরী (াট ড)-০৭৫
আরভা কাটগয-০৩৭
(১) জরা গ্রাউন্ড-৩০৮;
(২) ফাগখ্রনযাভ-০২৮;

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
আজখ্রভযীগঞ্জ, খ্রফগঞ্জ

০১৭২২-৬১৬২১৬

জনাফ সুজা-উদ-জদৌরা, খ্রডই

০১৭১৪-৭৭৩৪৪৮

১৯০৯

২

াড ড নং-২০

চন্দনপুযা (াট ড)-১১৪
রুভঘাটা-৬৬৮
(১) জদান ফাজায-০৬৮;
জনাফ স্বন চন্দ্র জঘাল, খ্রডই,
(২) জকাযফানীগঞ্জ-২০৮;
এনএইচখ্রড
(৩) জটযীফাজায (ঘাট পযাট জফগ জরইন)৩৮৮

১৯১০

৩

াড ড নং-২১

এনাজত ফাজায (াট ড)-১৮৭
(১) জাভারখান (অং-১)-১৮৮

জনাফ যাজশ্রী ভজুভদায,
ডাটা এখ্রন্ট্র অাজযটয

থানা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জকাজতাারী, চিগ্রাভ

০১৭২০-৮৪৫৪৭৪

াড ড নং-২১

এনাজত ফাজায (াট ড)-১৮৭, যভতগঞ্জ৬৬৭
(১) জাভারখান (অং-২)-১৮৮
(২) যভতগঞ্জ-৩৪৮

জনাফ ভধুখ্ররভা জভৌ দত্ত, এআই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জফাার খারী

০১৭১৬-৮৮২৩৫৮

জনাফ ফাফমে দা,
ডাটা এখ্রন্ট্র অাজযটয

জভজিা থানা খ্রযংখ্যান
অখ্রপ, কণ ডপৄরী, চিগ্রাভ

০১৮১৫-০৭৫৪৯৪

১৯১১

৪

১৯১২

৫

১৯১৩

৬

াড ড নং-২২

১৯১৪

৭

১৯১৫

ফটতরী (াট ড)-০৭৫
াড ড নং-২২, ৩১ (১) এনাজত ফাজায-০৫০;
(২) আরকযণ-০০৮
এনাজত ফাজায (াট ড)-১৮৭
(১) এনাজত ফাজায-০৮৮

জনাফ নাখ্রদ জাজন খাঁন, খ্রডই, উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
এনএইচখ্রড
চুনারুঘাট, খ্রফগঞ্জ

০১৭৩৮-০০৩১২৩

াড ড নং-৩২, ৩৫

আন্দাযখ্রকল্লা-০৩৮
াথযঘাটা (াট ড) ৫৯৩

জনাফ জভাোঃ াান, খ্রডই

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
রারজভান, জবারা

০১৭১৯-৯৩৫৬১১

৮

াড ড নং-৩৩

খ্রপখ্রযঙ্গফাজায-২২৪
(১) খ্রপখ্রযঙ্গফাজায-২২৪

জনাফ ভাসুভ খ্রফল্লা, খ্রডই

১৯১৬

৯

াড ড নং-৩৪

াথযঘাটা (াট ড)-৫৯৩
াথযঘাটা (অং-১)-৩০৮

জনাফ াভছুর ইরাভ, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

১৯১৭

১০

াড ড নং-৩৪

াথযঘাটা (াট ড)-৫৯৩
াথযঘাটা (অং-২)-৩০৮

জভাোঃ জভাস্তাখ্রপজুয যভান, খ্রডই
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০১৯৪৭-৭৫৪৯৭৩
জজরা খ্রযোঃ অখ্রপ, খ্রফগঞ্জ

০১৭৪২-৯৭৯৩২৬
০১৯১১-৫৪১৭৮৮

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

(১২) থানাোঃ দযঘাট (জজান ংখ্যা-০৫)

১৯১৮

১

াড ড নং-২৯

১৯১৯

২

াড ড নং- ২৯

১৯২০

৩

াড ড নং- ৩০

১৯২১

৪

াড ড নং- ৩০

১৯২২

৫

াড ড নং- ৩১

জগাাইরডাঙ্গা ফন্দয-২৫৭
ভগফাজায-৪৭৫
(১) দখ্রিণ ভাদাযফাখ্রড়-০৬৮;
(২) ভাখ্রঝযঘাট জযাড-২৪৮;
(৩) কদভতরী-২০৮;
(৪) ভাখ্রঝযঘাট স্টযান্ড জযাড-২৪৮
ভাদাযফাখ্রড় (াট ড)-৪৭৪
(১) খ্রিভ ভাদাযফাখ্রড়-৩০৮
ভাদাযফাখ্রড় (াট ড)-১-৪৭৪
(১) ফাস্তুাযা কজরাখ্রন-০২৮;
(২) দখ্রিণ নারাাড়া-০৬৮;
(৩) দখ্রিণ ভাখ্রঝযঘাট-০৭৬;
(৪) দাজযাগাযাট-০৮৪;
(৫) কাভারজগট-২০৮;
(৬) জজজরাড়া-১৮৮
ভাদাযফাখ্রড় (াট ড)-২-৪৭৪
(১) াজী নসু ভামেভ-১৪৮;
(২) জযরজ জস্টন কজরানী-৩৪৮;
(৩) দযঘাট-৩৬৮;
(৪) স্টযান্ড জযাড-৩৭৬;
(৫) স্টযান্ড জযাড ভাইজাড়া-৩৮৪;
(৬) উত্তযভাখ্রঝযঘাট-৪০৮;
(৭) উত্তয নারাাড়া-৪১৬;
কযনাযাট-৪০৮;
ভজনাযখারী-৪৮৩;
(১) আরকযন-০৮;
(২) আরকযন-০৮;

জনাফ াজদুয যভান, খ্রডই

০১৭২২-৯২০২০৭

জনাফ রুক তামেকদায, খ্রডই

০১৭৩৭-৪৮১৯১৯

জনাফ রুক চন্দ্র দা, খ্রডই

০১৭৩৮-১১৭৩৯২

জনাফ যনী জদ, খ্রডই

০১৮১৯-৩৫৮৬৩৭

জভাোঃ খ্রজরার ানাত, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জদৌরতপুয, কুখ্রিা

০১৭১৯-৯৭৭১৫৪

(১৩) থানাোঃ চান্দগাঁ (জজান ংখ্যা-১০)
১৯২৩

১

াড ড-০৪

উত্তয চান্দগাঁ জচৌোঃ াড়া  ভজয াড়া
জভাোঃ এনামুর ক, টিএ
াট ড ২

জভজিা থানা খ্রযংখ্যান
অখ্রপ, চান্দগাঁ, চিগ্রাভ

০১৭১৭-৭৫৮৯৪০

১৯২৪

২

াড ড-০৪

দখ্রিন চান্দগাঁ কাখ্রজয জদা-০১

উপজেিা পলরোঃ অলিস,
নকিা, জশরপুর

০১৭৩৫-৪৮৩৮৬

১৯২৫

৩

াড ড-০৪

ভজয াড়া-াট ড ১-২/১

ইন্ডালি এন্ড জিবার উইং

০১৯১৫-০০১৮৬৯

১৯২৬

৪

াড ড-০৪

ভজয াড়া-াট ড ১-২/২

১৯২৭

৫

াড ড-০৫

চয জভাযা,চয যাঙ্গাভাটিা

১৯২৮

৬

াড ড-০৫

দখ্রিন জভাযা, উত্তয জভাযা

১৯২৯

৭

াড ড-০৫

খ্রিভ জভাযা, পূফ ড জভাযা

১৯৩০

৮

াড ড-০৬

খ্রিভ ফাকখ্ররা (অং)

জভাোঃ ভাবুদুয যভান, খ্রডই

১৯৩১

৯

াড ড-০৬

পূফ ড জলারয-০১/০২

জভাােদ ভনজুয আরভ,
ডাটা এখ্রন্ট্র অাজযটয

১৯৩২

১০

াড ড-০৬

পূফ ড জলারয-০২/০২

জভাোঃ মুস্তাখ্রপজুয যভান, খ্রডই

আবু াখ্রনপা, খ্রডই, এনএইচখ্রড
জভাোঃ ভয পারুক,
কখ্রপউটায অাজযটয
জভাোঃ রুকুনুজ্জাভান, খ্রডই,
এনএইচখ্রড
জভাোঃ ভামুন জাজন, খ্রডই
াখ্রফ আজভদ পখ্রকয, খ্রডই,
এনএইচখ্রড
জভাোঃ কাভার উখ্রদ্দন,
অখ্রপ কাযী কাভ খ্র

114 of 176

উপজেিা পলরোঃ অলিস, সদর,
জশরপুর
উপজেিা পলরোঃ অলিস,
লমেযাগঞ্জ, পটুয়াখািী
উপজেিা পলরোঃ অলিস,
শ্রীবরদী, জশরপুর

০১৯১৪-৬৭২৩৩০

কলিউ ার উইং

০১৮১৫-০০৬৯৮৩

উপজেিা পলরোঃ অলিস,
শালিখা, মাগুরা
জমজরা থানা পলরসংখ্যান
অলিস, চান্দগাঁও, চট্টিাম
উপজেিা পলরসংখ্যান অলিস,
সদর, লিনাইদহ

০১৭১৯-৩১২১০৫

০১৭৫৩-১৭৬৫৭০

০১৯৩৩-১৮৪৯০৮
০১৮৪০-০১০৬৯৩
০১৯২২-৭১৯৪২২

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

(১৪) থানাোঃ খুরী (জজান ংখ্যা-০৮)

১৯৩৩

১

াড ড নং-১৩

ভাস্টায জরন, জযরজ কজরানী, খ্রনউ
ঝাউতরা, খ্রডজজর কজরানী, যদায নগয,
াাখ্রড়কা, জযরজ াাতার কজরানী

জনাফ জভাোঃ আরাউখ্রদ্দন, খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
খ্রফলাফাখ্রড়, জাভারপুয

০১৯২৪-৯৭৫৭২৩

জভাোঃ াানুখ্রদ্দন আজভদ,
এ. আই

ইউ.এ., ীতাকুন্ড, চিগ্রাভ

০১৮৪৩-৭৫৪৭৪০

১৯৩৪

২

াড ড নং-১৩

টিজকট খ্রপ্রখ্রন্টং জপ্র, টাইগাযা 
াযজর কজরানী, জগুনফাগান, এজক্সন
কজরানী, জলাযা া আফাখ্রক এরাকা,
জলাযা া জযাড

১৯৩৫

৩

াড ড নং-১৩

আভফাগান, দখ্রিণ খুরী, ঝাউতরা,
জারারাফাদ াউখ্রজং, াজরড টিঅযান্ডটি
কজরানী, খ্রিভ খুরখ্র আফাখ্রক এরাকা

জভাোঃ াখ্রফবুয যভান, খ্রডই

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
জভােদপুয, ভাগুযা

০১৭২৯-৪২৫০৫১

১৯৩৬

৪

াড ড নং-৮

খুরী আফাখ্রক এরাকা, (খুরী থানা),
খুরী খ্রর এরাকা, খুরী খাভায ফাখ্রড়,
খ্ররজটকখ্রনকযার তুরাতুখ্রর

জুঁইরী ফসা,
ডাটা এখ্রন্ট্র অাজযটয

জভজিা থানা খ্রযংখ্যান
অখ্রপ, খুরী, চিগ্রাভ

০১৮২০-৩১৭০৭২

১৯৩৭

৫

াড ড নং-৮,

জাখ্রকয জাজন জযাড

আর ইভযান, খ্রডই, এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ, দয,
জাভারপুয

০১৬২০-৬৩৬২৬০

১৯৩৮

৬

াড ড নং-১৪

ভখ্রতঝন ডা, পুখ্রর রাইন+ জভ,জাড়া
কজরানী,পূফ ড াইজরজবর জযাড

জভাোঃ নুয জাজন, ইনুভাজযটয

এখ্রগ্রকারচায উইং

০১৮১৬-৬১১৩৪৫

াড ড নং-১৪

ফাঘজঘানা (অং) ফাতুর আভান াউখ্রজং
জাাইটি, চাঁনভাখ্রয জযাড, কুসুভফাগ
জখ পখ্রযদ, খ্রডই, এনএইচখ্রড
আফাখ্রক এরাকা,ভাখ্ররাড়া,.াইজরজবর
জযাড

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
ভাদাযগঞ্জ, জাভারপুয

০১৭২৯-৫২৫৭১০

াড ড নং-১৪

জযরজ কজরানী (টাইগাযা),
খ্র.ডাখ্রব্লউ. খ্রড কজরানী,াতকাখ্রনা
কজরানী,া গযীফ উল্লা াউখ্রজং
জাাইটি, টাইগাযা, সূচনা া/জা,
ীদ কজরানী, তুরা পুকুয াড়া, ভুাতী
কজরানী

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
ফকীগঞ্জ, জাভারপুয

০১৯২৫-৩৭১৪৭২

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
দয, খ্রজরট

০১৭১৯-০৪৭৬৭৭

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
জদানগঞ্জ, জাভারপুয

০১৭৭৭-৬৩৩৬৯৫

১৯৩৯

১৯৪০

৭

৮

যাজদুর াান, খ্রডই, এনএইচখ্রড

(১৫) থানাোঃ আকফয াহ্ (জজান ংখ্যা-০৫)
কজণ ডরাট, খ্রখ্রডএ আফাখ্রক এরাকা,
নতুন মুনসুযাফাদ, াজয াড়া, উত্তয
অনু জচৌধুযী, খ্রডই
াাড়তখ্রর, উত্তয কািরী (আকফয া
অং)
পূফ ড খ্রপজযাজা কজরানী, খ্রিভ খ্রপজযাজ
জভাাোদ পখরুর াান, খ্রডই,
া কজরানী, ইগর স্টায, জকফল্য ধাভ
এনএইচখ্রড
(খ্রফশ্ব কজরানী)

১৯৪১

১

াড ড নং-১০

১৯৪২

২

াড ড নং-৯

১৯৪৩

৩

াড ড নং-৯

পজজ জরক, মকফল্যধাভ, আকফয া,
জযাজ বযারী

আব্দুল্লা আর ভামুন, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
ইরাভপুয, জাভারপুয

০১৬৭৫-৯৬০৯৩৮

১৯৪৪

৪

খ্ররভপুয-০৩

জঙ্গর খ্ররভপুয  জঙ্গর রখ্রতপপুয

খ্রভজানুর াদায,
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ীতাকুন্ড

০১৮১৫-৬২৫৩০৭

১৯৪৫

৫

াড ড নং-৯

ীদ জরন, আফদুর আরী নগয

জনাফ আফদুর ফাজতন, ইনুভাজযটয এপএএন্ড এভআইএ

০১৮২৯-১৫৯৭৭৫
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শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

(১৬) উজজরা: যাউজান - (জজান ংখ্যা-১৪)
জভাোঃ খ্রদদারুর আরভ,
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায
মকত ফসা,
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
যাউজান
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
যাউজান

জভাোঃ নাখ্রজভ উখ্রদ্দন,
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
যাউজান

অনুভ ফসা,
উ-োঃ কৃখ্রল অখ্রপায
খ্রবু ংকয জদ,
উ-োঃ কৃখ্রল অখ্রপায
খ্রকু কুভায ফসা,
উ-োঃ কৃখ্রল অখ্রপায
জনাফ খ্রভল্টন দা,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
ঞ্জ কুভায চন্দ্র,
উকাযী কৃখ্রল অখ্রপায
জনাফ আােদ া
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
খ্রঞ্জফ কুভায সুীর, উকাযী
কৃখ্রল অখ্রপায
জনাফ এভদাদুর ইরাভ,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
জনাফ জভাোঃ আবু তাজয,
উকাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
যাউজান
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
যাউজান
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
যাউজান
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
যাউজান
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
যাউজান
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
যাউজান
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
যাউজান
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
যাউজান
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
যাউজান

১৯৪৬

১

রখ্রদা

১৯৪৭

২

ডাবুা

১৯৪৮

৩

খ্রচকদাইয,
জনাাখ্রমপুয

১৯৪৯

৪

গখ্রযা,খ্রফনাজুখ্রয

১৯৫০

৫

যাউজান

১৯৫১

৬

কদরপুয

১৯৫২

৭

পূফ ড জগাজযা

১৯৫৩

৮

খ্রিভ জগাজযা

১৯৫৪

৯

উযখ্রকযচয

১৯৫৫

১০

জনাাাড়া

১৯৫৬

১১

ফাজগাান

১৯৫৭

১২

াাড়তরী

১৯৫৮

১৩

যাউজান জৌযবা
াড ড নং-১-৬

জনাফ জভাোঃ ীদ উল্লা, জজ.এ.এ ইউ.এ. যাউজান, চিগ্রাভ

01814-984970

১৯৫৯

১৪

যাউজান জৌযবা
াড ড নং-৭,৮,৯

জদফাীল ভডা, খ্রড ই 

01815-683030

ইউ.এ., যাউজান, চিগ্রাভ

০১৮১৯-৫৩৫৪৯৭
০১৭১১-৭১৫৯২৩
০১৮১৭-০৮২৩০৭
০১৮৭৬-৬৪৬৮৯৪
০১৭১৯-১৪৫৭৫৬
০১৮১৩-৬৭০৬৩১
০১৮১৮-৯১৫৮০৬
০১৮১২-৭৫৪৩৪৩
০১৮১৯-০৩৪৮৮০
০১৮১৪-৪৭৮০৪৫
০১৮২১-৮২০০৮০
০১৮১৭-২৪৯০৪০

(১৭) উজজরা: পটিকছখ্রড় - (জজান ংখ্যা-২৩)
১৯৬০

১

১৯৬১

২

১৯৬২

৩

১৯৬৩

৪

১৯৬৪

৫

তখ্ররভ ফাায,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
যাভগড় ীতাকূন্ড খ্রয.প.,রট ৯৮ আঁধায
জভাোঃ ারুন- অয-যখ্রদ,
ফাগান ফাজায-০২
ভাখ্রনক জভৌজা
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
দাঁতভাযা, যাভগড় ীতাকুন্ডু খ্রযজাবড পজযি জভাোঃ াভছুখ্রদ্দন,
দাঁতভাযা-০১
(অং)
জেখ্রডট সুাযবাইজায
জভৌজা-যাভগড় ীতাকূন্ড খ্রয.প.,রট ০৫
জনাফ সুেত গুপ্ত,
দাঁতভাযা-০২
দাঁতভাযা,জানাইযখ্রখর
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল ম্প্রাযন
অখ্রপ
উজজরা কৃখ্রল ম্প্রাযন
অখ্রপ

নাযাণাট-০১

চাঁদপুয, াাখ্রনা, ইখ্রদরপুয

জুজর জদফ, খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ

01812-027423

জভৌজা- ফদুযখ্রখর, জুজজখারা, রট ৪৪
জনচুন চা ফাগান, খ্ররখানা,রট ১৭
ইদুরপুয, যাভগড় ীতাকূন্ড খ্রয.প.,
মরকূা, উত্তয সুন্দযপুয

জতৌখ্রপকুর ইরাভ,
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদডক

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ

01812-013534

খ্রফখ্রজত ফসা,
ড
খ্রপল্ড অগানাইজায

উজজরা ল্লী উন্নন অখ্রপ

01836-256507

ফাগান ফাজায-০১

১৯৬৫

৬

নাযাণাট-০২

১৯৬৬

৭

ভুজপুয

জঙ্গর দাঁতভাযা,যাভগড় জভৌজা
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উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ
উজজরা কৃখ্রল ম্প্রাযন
অখ্রপ

০১৮১৪৭৯২০০০
01727-946539
01815-202550
০১৮১২৮০৯৮৩৪

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

১৯৬৭

৮

ারুারছখ্রড়

১৯৬৮

৯

াইন্দং

১৯৬৯

১০

কাঞ্চননগয

১৯৭০

১১

১৯৭১

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

যজফর কুভায ধয,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
জভাোঃ আব্দুর ান্নান আরভ
উজজরা মৄফ উন্নন কভডকতডা

কভডযত খ্রফবাগ

উজজরা কৃখ্রল ম্প্রাযন
অখ্রপ

জভাফাইর নম্বয

01822-854449

উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ

০১৭০৯-৩৩০৫২৮

আকযাভ জাজন,
উোঃ একাজডখ্রভক সুযবাইজায

উোঃ ভাধ্যখ্রভক খ্রিা অখ্রপ

01712-697335

পটিকছখ্রড়
জৌযবা-০১
(াড ডোঃ ০১-০৪)

যাজীফ কুভায দত্ত, জজএএ

উোঃ খ্রযংখ্যান অখ্রপ

01814-260175

১২

পটিকছখ্রড়
জৌযবা-০২
(াড ডোঃ ০৫-০৯)

জনাফ জখ্রয উখ্রদ্দন ভূইুঁ া,
কাযী ল্লী উন্নন কভডকতডা

উজজরা ল্লী উন্নন অখ্রপ

01725-034249

১৯৭২

১৩

সুন্দযপুয

১৯৭৩

১৪

সুাখ্রফর

জভাোঃ জরাকভান জাজন,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
জফরার উখ্রদ্দন,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল ম্প্রাযন
অখ্রপ
উজজরা কৃখ্রল ম্প্রাযন
অখ্রপ

১৯৭৪

১৫

নাখ্রজযাট
জৌযবা-০১
দোঃ ধুযভং
(াড ডোঃ ০৪-০৬)

আরী নূয খ্রভাজী,
উোঃ প্রকল্প কভডকতডা (জী)

উোঃ ল্লী উন্নন অখ্রপ

01818-464638

১৯৭৫

১৬

নাখ্রজযাট
জৌযবা-০২
(াড ডোঃ ০৭-০৯)

ফন খ্রফকা দত্ত, োঃ উোঃ
খ্রযফায খ্রযকল্পনা কভডকতডা

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ

01814-331348

১৯৭৬

১৭

নাখ্রজযাট
জৌযবা-০৩
সুাখ্রফর, পূফ ড ভন্দাখ্রকখ্রন
(াড ডোঃ ০১-০৩)

যীজত যা, খ্রযফায খ্রযকল্পনা
খ্রযদডক

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ

01815-604703

১৯৭৭

১৮

জররাং

১৯৭৮

১৯

নানুপুয

১৯৭৯

২০

ারুন-অয-যীদ, খ্রযফায
খ্রযকল্পনা খ্রযদডক
জনাফ জভাোঃ আজভ উদ্দীন
খ্রযফায খ্রযকল্পনা অখ্রপ
খ্রদফাকয জদ, উ-োঃ কৃখ্রল
কভডকতডা

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ
উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ
উজজরা কৃখ্রল ম্প্রাযন
অখ্রপ

১৯৮০

২১

জর কাখ্রন্ত আচার্য্ড, উ-োঃ
কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল ম্প্রাযন
অখ্রপ

১৯৮১

২২

ধভডপুয

১৯৮২

২৩

খ্রভখ্রতযাট

জনাফ মুােদ জাপয,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
জখাযজদুর আরভ তামেকদায, উোঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল ম্প্রাযন
অখ্রপ
উজজরা কৃখ্রল ম্প্রাযন
অখ্রপ

জযাাংখ্রগখ্রয 
ফক্তপুয
জাপতনগয 
আফদুল্লাপুয,
মখযভ

জদৌরতপুয, পূফ ড ধুযভং, পূফ ড পযাদাফাদ

01815-627077
01818-697863

01825-277322
০১৮১৭-৩৫০৩৫০
০১৮১৫৫৭৭২৭৯
01811-892585
০১৮১৪৭৭০৯৭২
01819-615356

(১৮) উজজরা: ফাঁখারী - (জজান ংখ্যা-১৯)
১৯৮৩

১

ফাঁখারী জৌযবা
াড ডনং ১-৫

জনাফ যখ্রদ আেদ,
জজ এ এ (অফযপ্রাপ্ত)

ইউ.এ., ফাঁখারী, চিগ্রাভ

01812-022128

১৯৮৪

২

ফাঁখারী জৌযবা
াড ডনং ৬-৯

জনাফ জভাোঃ ভাবুবুয যভান
জজ এ এ

ইউ.এ. ,ফাঁখারী, চিগ্রাভ

01722-621130
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শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

১৯৮৫

৩

ফাাযছড়া

জনাফ ভখ্রণয উখ্রদ্দন জচৌধুযী,
খ্রযদডক

খ্রযফায খ্রযকল্পনা অখ্রপ,
ফাঁখারী

১৯৮৬

৪

মফরছখ্রড় 
কাথাখ্রযা

ুঁ া
জনাফ জভাোঃ া জাান ভূঞ
খ্রাফ যিক

খ্রজ,খ্রফআযখ্রডখ্রফ

১৯৮৭

৫

চাম্বর অং-১

খ্রিভ চাম্বর,জঙ্গর চাম্বর জভৌজা

জভাোঃ আফদুর মুখ্রফন,
খ্রপল্ড সুাযবাইজায

একটিফাখ্রড় একটি খাভায
প্রকল্প, ফাঁখারী।

০১৮১৮-২১৬৩১০

১৯৮৮

৬

চাম্বর অং-২

পূফ চ ডাম্বর জভৌজা

খ্রাফ উখ্রদ্দন তামেকদায, প্রখ্রিক

উজজরা ভখ্ররা খ্রফলক
কভডকতডায কম ডার, ফাশঁখারী

০১৭৩৫-৮০৯৯০২

১৯৮৯

৭

ছনুা

ছযায আরভ, খ্রযদডক

খ্রযফায খ্রযকল্পনা অখ্রপ,
ফাঁখারী

০১৮১৩-৫৯৪২৬৩

১৯৯০

৮

গন্ডাভাযা

জখ্রভ উখ্রদ্দন াটাযী, খ্রযদডক

খ্রযফায খ্রযকল্পনা অখ্রপ,
ফাঁখারী

01860-007957

১৯৯১

৯

কারীপুয অং -১

গুনাগযী, জঙ্গর গুনাগযী, জঙ্গর কারীপুয,
জঙ্গর জকাকদন্ডী জভৌজা

জভাোঃ আযপাদুর আজভ, খ্রড ই 

ইউ.এ., ফাঁখারী, চিগ্রাভ

01832-059445

১৯৯২

১০

কারীপুয অং-২

কারীপুয,াজরগ্রাভ জভৌজা

প্রজফাধ যঞ্জন ার,
জজ এ এ (অফযপ্রাপ্ত)

ইউ.এ., ফাঁখারী, চিগ্রাভ

01830-310562

১৯৯৩

১১

খানখানাফাদ

১৯৯৪

১২

পুইুঁ ছড়ী-০১

জঙ্গরনাজাড়া,জঙ্গর পুইুঁ ছড়ী,নাজাড়া
জভৌজা

১৯৯৫

১৩

পুইুঁ ছড়ী-০২

পুইুঁ ছড়ী জভৌজা

১৯৯৬

১৪

পুকুখ্রযা

১৯৯৭

১৫

াধনপুয

১৯৯৮

১৬

জজখযখীর

১৯৯৯

১৭

ীরকূ

২০০০

১৮

যর

জারীাঘাটা, জঙ্গরাইযাং,কাাযজঘানা,
াইযাং জভৌজা

২০০১

১৯

যর

খ্রভনখ্রজখ্রযতরা,যর জভৌজা

খ্রযফায খ্রযকল্পনা অখ্রপ,
ফাঁখারী
জনাফ জভাোঃ ভামুনুয যখ্রদ, জেখ্রডট উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ,
সুাযবাইজায
ফাঁখারী
জনাফ াজদক ইরাভ, খ্রযদডক

ভান গখ্রণ খ্রখ্রদ্দকী, উকাযী উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
কৃখ্রল অখ্রপায
ফাঁখারী
জভাোঃ ভয পারুক,
জুখ্রনয অখ্রপায(খ্রাফ)
জন্তাল কুভায দা,
কাযী খ্রিক
জনাফ ভনসুয আরভ,
উকাযী কৃখ্রল অখ্রপায
জনাফ জভাোঃ যখ্রপকুর ইরাভ,
খ্রাফ যিক

খ্রফআযখ্রডখ্রফ, ফাঁখারী

০১৮১৮-০৫৯০২৭
01714-438660

01832-830855
01812-686722
01811-898462
01818-555308

নাজযা খাতুন আয জক
ফাখ্ররকা খ্রফদ্যার
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ফাঁখারী
উজজরা ভাধ্যখ্রভক খ্রিা
অখ্রপ, ফাঁখারী

01835-995212

জভাোঃ আরভগীয জাাইন,
ইউখ্রনন উন্নন কভডকতডা

খ্রফআযখ্রডখ্রফ অংখ্রদখ্রযত্বমুরক
ল্লী উন্নন প্রকল্প।

01714-397313

জভাোঃ ভাইনউখ্রদ্দন, ভাঠ ংগঠক

খ্রজ,খ্রফআযখ্রডখ্রফ

০১৮১৪-৩২৩২১০

01815-636121

০১৭১৭-৮৫৫৪৫২

(১৯) উজজরা: াটাজাযী - (জজান ংখ্যা-১৯)
২০০২

১

পযাদাফাদ

২০০৩

২

ধরই-০১

(জভৌজাোঃ এনাজতপুয, খ্রিভ ধরই
(অং)

২০০৪

৩

ধরই-০২

ধরই-০২ (জভৌজা: খ্রিভধরই (অং)

২০০৫

৪

খ্রভজডাপুয-০১

খ্রভজডাপুয-০১ (জভৌজা: চাখ্রযা, উত্তয
াাড়তরী)

২০০৬

৫

খ্রভজডাপুয-০২

খ্রভজডাপুয, াখ্রভনগয

জভাোঃ জতৌখ্রদুর ইরাভ,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
মদ জভাোঃ আব্দুর াখ্রকভ
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
জনাফ ভখ্রউয যভান,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
জভাোঃ ারুনুয যীদ,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
জভাোঃ জাভারউদ্দীন,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
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কৃখ্রল ম্প্রাযণ অখ্রধদপ্তয
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ

01812-370457
০১৮১৬-৮০৫৬৪৬

কৃখ্রল ম্প্রাযণ অখ্রধদপ্তয

01837-469479

কৃখ্রল ম্প্রাযণ অখ্রধদপ্তয

01814-743698

কৃখ্রল ম্প্রাযণ অখ্রধদপ্তয

01818-033336

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

২০০৭

৬

গুভানভদ ডন, নাঙ্গর
জভাড়া  খ্রচাতরী

২০০৮

৭

াটাজাযী
জৌযবা -০১

পটিকা-১, গ্রাভ: পটিকা

২০০৯

৮

াটাজাযী
জৌযবা -০২

পটিকা-২, গ্রাভ: ভীজযযখীর, জভাােদপুয, জভাোঃ জাভারউদ্দীন আজভদ, উকৃখ্রল ম্প্রাযণ অখ্রধদপ্তয
আরীপুয, ভধ্যাাড়তরী
কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

01816-358886

২০১০

৯

াটাজাযী
জৌযবা -০৩

জদান নগয, জঙ্গর ীরছখ্রড়, জঙ্গর
খ্রভঠাছড়া, খ্রভঠাছড়া, ীরছখ্রড়

কৃখ্রল ম্প্রাযণ অখ্রধদপ্তয

01814-392694

২০১১

১০

জভখর

কৃখ্রল ম্প্রাযণ অখ্রধদপ্তয

01826-306760

২০১২

১১

গড়দুাযা

জখয কাখ্রন্ত যকায,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

কৃখ্রল ম্প্রাযণ অখ্রধদপ্তয

01815-917456

২০১৩

১২

উত্তযভাদাডা

খ্রনকা ফযণ দা,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

কৃখ্রল ম্প্রাযণ অখ্রধদপ্তয

01818-275716

২০১৪

১৩

পজতপুয-০১

জভৌজাোঃ জজাফযা, ভাইজখ্রি, খ্রভঠাছড়া
(অং)

ভনীল াা,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

কৃখ্রল ম্প্রাযণ অখ্রধদপ্তয

01811-931064

২০১৫

১৪

পজতপুয-০২

জভৌজাোঃ জঙ্গর খ্রিভখ্রি, খ্রিভখ্রি,
খ্রভঠানারা

দীংকয ফসা,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

কৃখ্রল ম্প্রাযণ অখ্রধদপ্তয

01820-092233

২০১৬

১৫

খ্রচকনদন্ডী-০১

(জভৌজাোঃ খ্রচকনদন্ডী , গ্রাভোঃ খ্রচকনদন্ডী)

নুরুর ইরাভ,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

কৃখ্রল ম্প্রাযণ অখ্রধদপ্তয

01849-374551

২০১৭

১৬

খ্রচকনদন্ডী-০২

(জভৌজাোঃ খ্রচকনদন্ডী , গ্রাভোঃ উত্তয
পজতাফাদ, পজতাফাদ) (জভৌজাোঃ
খন্দখ্রকা, জনারপুয)

খ্রযন চন্দ্র ারাদায, উকাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
াটাজাযী

01819-041979

২০১৮

১৭

দখ্রিণ ভাদাডা

জফগভ ভামুদা আকতায
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
াটাজাযী

০১৮১৮-১৭৮৩৭২

২০১৯

১৮

খ্রকাযপুয

জনাফ অপু জচৌধুযী,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

কৃখ্রল ম্প্রাযণ অখ্রধদপ্তয

07171-030095

২০২০

১৯

বুখ্রড়িয

জনাফ খ্রজল্লুয যভান,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

কৃখ্রল ম্প্রাযণ অখ্রধদপ্তয

01817-707093

খ্রযন কুভায জদফ, খ্রড ই 

ইউ.এ., াটাজাযী

01821-949214

প্রফার দত্ত, জজ এ এ

ইউ.এ., াটাজাযী

01676-134949

প্রজনখ্রজৎ বিাচার্য্ড,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
জযাজভন ফসা,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

(২০) উজজরা: চন্দনাই - (জজান ংখ্যা-১১)
২০২১

১

চন্দনাই
জৌযবা (ডাড১  ৩-৬)

জনাফ জভাোঃ আরভগীয জাজন,
জজ এ এ

ইউ.এ. চন্দনাই

০১৮৪৯-৫৪১৮৭৯

২০২২

২

চন্দনাই জৌযব
(ডাড-২  ৭-৯)

জনাফ সুজয চন্দ্র ার, খ্রড ই 

ইউ.এ., চন্দনাই

০১৮১৫-১৬৩৬৪৮

২০২৩

৩

মফরতরী

জনাফ সুনীর চাকভা, এ.এ.এ.

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
চন্দনাই

০১৮৬৭-৯৯৮৮২৩

২০২৪

৪

ফযকর  জজাাযা

জনাফ জভাোঃ পযাদ জাজন,
এ.এ.এ.

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
চন্দনাই

০১৮২৮-০৯৯৫২৯

২০২৫

৫

ফযভা

জনাফ ফাদর কাখ্রন্ত দা, কাযী
খ্রযদডক

উজজরা ভফা অখ্রপ,
চন্দনাই

০১৮১৮-৫৯০৩৪৫
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শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

২০২৬

৬

াখ্রভপুয

জনাফ রুান জচৌধুযী,
এ. এ.এ.

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
চন্দনাই

০১৮৩৫-৮৮৩৯৯০

২০২৭

৭

কাঞ্চনাফাদ

জনাফ জভাোঃ জাখ্রকয জাজন,
এ. এ. এ.

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
চন্দনাই

০১৮৬৯-৪৫০৯৮৮

২০২৮

৮

াতফাখ্রড়া

জনাফ জভাােদ মুছা,
জজ এ এ (অফোঃ)

ইউ.এ., চন্দনাই

০১৮১৮-৬২৫১৫৯

২০২৯

৯

জদাাজাযী (অং- খ্রদাকুর, াখ্রতাজখারা, জাখ্রভযজুযী,
০১)
যাজজাাযা, জঙ্গর জাখ্রভযজুযী

জনাফ মৃণার কাখ্রন্ত দা,
এ.এ.এ.

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
চন্দনাই

০১৮১৯-৮৩৭৭৭৯

২০৩০

১০

জদাাজাযী (অংচগাচয, জদাাজাযী
০২)

জনাফ খ্রনভডজরন্দু ধয, এ.এ.এ.

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
চন্দনাই

০১৮২৪-৯৫৬৫৬৯

২০৩১

১১

জধাাছখ্রড়

জনাফ জভাোঃ জাপয ছাজদক,
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদডক

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, চন্দনাই

০১৮৭৪-৪৩০৪৮০

০১৮১৮-৪১৬৪১৭

(২১) উজজরা: টিা - (জজান ংখ্যা-১২)
১

টিা জৌযবা-১
(াড ড নং-১-৫)

জনাফ নন ফসা,
কখ্রপউটায অাজযটয

উজজরা তথ্য অখ্রপ, টিা

২০৩৩

২

টিা জৌযবা-২
(াড ড নং-৬-৯)
+ াখ্রফরাদ্বী
ইউখ্রনন

আব্দুল্লা আর ভামুন, জজ এ এ

ইউ.এ., টিা

01828-725470

২০৩৪

৩

াইদগাঁ ইউখ্রনন

নুয জাজন, খ্র এভ

ইউ.এ., টিা

01830-309950

২০৩৫

৪

চন্দ্র জখয তামেকদায
জজ.এ.এ (অফোঃ)

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
টিা (অফোঃ)

০১৮১৩-০১৯৯৩৮

২০৩৬

৫

জভাস্তাখ্রপজুয যভান,
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, টিা

০১৮১৯-৯৩১৭০১

২০৩৭

৬

জভাোঃ জভাদাজেয জাজন,
কাম ড কাযী

াখ্রন উন্নন জফাড,ড টিা।

০১৮১৯-৪৬১৫৬৪

২০৩৮

৭

খ্রফজ দা
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, টিা

০১৯৩৮-৮১৮১৩৬

২০৩৯

৮

২০৪০

৯

২০৪১

১০

কুসুভপুযা ইউখ্রনন

২০৪২

১১

ছনযা ইউখ্রনন
 ফযখ্ররা
ইউখ্রনন

২০৩২

জকখ্ররয 
দখ্রিণ ভুখ্রল ড
ইউখ্রনন
ধরঘাট 
জঙ্গরখাইন
ইউখ্রনন
কচুাই ইউখ্রনন
 বাটিখাইন
ইউখ্রনন
জাবনদখ্রন্ড
ইউখ্রনন  খযনা
ইউখ্রনন
খ্রজখ্রয ইউখ্রনন
জকারাগাঁ
ইউখ্রনন

জভাোঃ আফদুর াখ্ররভ, খ্রড ই 
সুফীয কুভায জচৌধুযী,
খ্রাফ যিক
জনাফ মুােদ আরী,
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায
জরাকভানুর ক,
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায
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ইউ.এ., টিা
উজজরা ভাধ্যখ্রভক খ্রিা
অখ্রপ, টিা

01840-153168
০১৮১৮-১৪৫৩৬৯

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, টিা

০১৮১৭-৭৯৭৫৪৫

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, টিা

০১৭১৫-৮৯৯০২২

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

২০৪৩

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা
১২

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

কাখ্রাই ,
আখ্রা ইউখ্রনন

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

মুােদ জখ্ররভ,
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, টিা

০১৮১৯-০৮০৫৩৭

(২২) উজজরা: কণ ডপৄরী - (জজান ংখ্যা-০৬)
২০৪৪

১

জুরধা ইউখ্রনন

২০৪৫

২

ফড়উঠান

২০৪৬

৩

চযরিযা

২০৪৭

৪

চযাথযঘাটা

২০৪৮

৫

খ্রকরফাা-১

২০৪৯

৬

খ্রকরফাা-২

২০৫০

১

যাজানগয

২০৫১

২

২০৫২

জনাফ জভাোঃ ইউনুছ,
কাযী খ্রিক
জভাোঃ আফদুর ভখ্রতন,
কাযী খ্রিক
জভাোঃ জভাজাজের ক,
এপ খ্র আই

চযরিা যকাযী প্রাথখ্রভক
খ্রফদ্যার।
খ্রিভ জুরদা যকাযী
প্রাথখ্রভক খ্রফদ্যার।
ইউখ্রনন খ্রযফায কল্যান
জকন্দ্র, চযরিা, কণ ডপৄখ্রর।

জখাাজনগয, চযাথযঘাটা জভৌজা

সুজন খ্রকদায,
অখ্রপ োঃ কাভ কখ্রপোঃ অাোঃ

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, টিা

০১৮১৩-৬৭৩০৩৩

খ্রকরফাা জভৌজা অং-১

জভাোঃ আফছায উখ্রদ্দন, খ্রপল্ড
সুাযবাইজয

একটি ফাখ্রড় একটি খাভায
প্রকল্প, টিা।

০১৮১২-৩৭৯০৪৫

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, টিা

০১৮১৮-৫৭২৯৮০

খ্রকরফাা জভৌজা অং, দ্বীকারাজভাড়র) ফাসুজদফ জচৌধুযী,
জভৌজা
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায
(২৩) উজজরা: যাঙ্গুখ্রনা - (জজান ংখ্যা-১২)

০১৮১৬-৩৫৬১৯৫
০১৮১৮-৫৩২১৪২
০১৮১৪-৩৩৩৮৩০

জানাফাদ 
যাঙ্গুখ্রনা ইউখ্রনন

জনাফ খ্রপ্রজতাল ফাক,
উকাযী কৃখ্রল অখ্রপায
জনাফ ফাদর কাখ্রন্ত নাথ,
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদডক

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
যাঙ্গুখ্রনা
উজজরা খ্রযোঃ খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, যাঙ্গুখ্রনা

৩

ভখ্রযভনগয,
ারুা

জনাফ ভাজারুর ইরাভ,
অখ্রপ োঃ কাভ কখ্রপোঃ অাোঃ

ল্লী উন্নন জফাড ড, যাঙ্গুখ্রনা

২০৫৩

৪

জাভযা

২০৫৪

৫

জফতাগী

২০৫৫

৬

যপবাটা

২০৫৬

৭

খ্ররক

জনাফ খ্রদদারুর ইরাভ,
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদডক
জনাফ জভাোঃ া জাান,
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায
জনাফ খাজরদ জভাাযপ,
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদডক
জনাফ খ্রভন্টু কুভায নাথ,
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদডক

উজজরা খ্রযোঃ খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, যাঙ্গুখ্রনা
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
যাঙ্গুখ্রনা
উজজরা খ্রযোঃ খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, যাঙ্গুখ্রনা
উজজরা খ্রযোঃ খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, যাঙ্গুখ্রনা

জনাফ জভাোঃ এনামুর ক,
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদডক

উজজরা খ্রযোঃ খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, যাঙ্গুখ্রনা

০১৮১২-০৫০৮৫৩

জনাফ জরাকন খ্রফশ্বা,
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
যাঙ্গুখ্রনা

০১৮১৪-৩৬৭৭৫৩

০১৮১৪-৮০৬০০৮
০১৮১৫-৯১১৫৯৫
০১৬৮৪-৬৪১৩৩১
০১৮১৮-২০৮৬০৭
০১৮২৫-৩৮৩৯৪০
০১৮২৩-১১২৩০৭
০১৮১২-৩৭৮৯৪৬

২০৫৭

৮

দুা

দ্বাখ্রযজকা, দুধপুকুখ্রযা,পরাাখ্রযা,
নাখ্রতপুকুখ্রযা,নাখ্রযিা, খ্রিভ খুযখ্রা, পূফ ড
খুযখ্রা, খ্রেপুযা সুন্দযী
জভৌজা,(দুা,সুখখ্রফরা) জভৌজা

২০৫৮

৯

চন্দ্রজঘানা

(আদডগ্রাভ, াজীগ্রাভ, ছখ্রভউখ্রদ্দন া
গ্রাভ, পূফ ড চন্দ্রজঘানা, সুখ্রপ গ্রাভ, নফগ্রাভ

২০৫৯

১০

জকাদারা,
ইরাভপুয

জনাফ প্রকা দত্ত,
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
যাঙ্গুখ্রনা

০১৮১৫-৫০১৩৮৭

২০৬০

১১

দখ্রিণ যাজানগয,
রারানগয

জনাফ জভাোঃ ভখ্রউখ্রদ্দন,
ভাঠ কাযী

ল্লী উন্নন জফাড ড, যাঙ্গুখ্রনা

০১৮১৬-০৮৩৭৫০

২০৬১

১২

জৌযবা

জনাফ সুফণ ড াা, জজ.এ.এ

ইউ.এ., যাঙ্গুখ্রনা, চিগ্রাভ

01815-628177

কৃখ্রল খ্রফবাগ, জরাাগাড়া,
চিগ্রাভ।

01815-698453

(২৪) উজজরা: জরাাগড়া - (জজান ংখ্যা-০৯)
২০৬২

১

ফড়াখ্রতা

জনাফ জভাোঃ খ্রযাজুর ইরাভ,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
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শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

২০৬৩

২

আখ্রভযাফাদ

২০৬৪

৩

আধুনগয

২০৬৫

৪

দুা

২০৬৬

৫

চুনখ্রত

২০৬৭

৬

চযম্বা

২০৬৮

৭

করাউজান

২০৬৯

৮

জরাাগাড়া

২০৭০

৯

পুটিখ্রফরা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

জনাফ সুভন চেফতী,
খ্রড. ই. .
জনাফ জভাোঃ ইউসু জাজন,
খ্রাফ যিক
জনাফ জভাজাফ্পয জাজন,
জজ.এ.এ (অফোঃ)
জনাফ জভাোঃ পজজর নূযী, ইউখ্রনন
ভাজকভী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

ইউ.এ., জরাাগাড়া,চিগ্রাভ

01816-084045

খ্রফ. আয. খ্রড. খ্রফ. জরাাগাড়া,
চিগ্রাভ।

01823-257424

ইউ.এ. জরাাগাড়া,চিগ্রাভ

01813-343537

উজজরা ভাজজফা অখ্রপ
জরাাগড়া

জনাফ যখ্রফ ংকয দা, জজ.এ.এ ইউ.এ., জরাাগাড়া,চিগ্রাভ
জনাফ জতজ জভান নাথ,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
জনাফ জাবন চন্দ্র দা,
এ. এ. এ. .
জনাফ জদফাীল ধয,
এ. এ. এ. .

01838-976387

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
জরাাগড়া
কৃখ্রল খ্রফবাগ, জরাাগাড়া,
চিগ্রাভ।
কৃখ্রল খ্রফবাগ, জরাাগাড়া,
চিগ্রাভ।

01817-758069

০১৮৩৭-৪৬৬৫৩০

01812-792583

(২৫) উজজরা: াতকাখ্রনা - (জজান ংখ্যা-১৫)
২০৭১

১

াতকাখ্রনা
জৌযবা াড ড
নং-(১-৫)

জনাফ খ্রভখ্রয কাখ্রন্ত দত্ত,
জজ এ এ

ইউ.এ., াতকাখ্রনা

০১৮৭৯-১৭৯০৯১

২০৭২

২

াতকাখ্রনা
জৌযবা াড ড
নং-(৬-৯)

জনাফ মুােদ আখ্রন
অখ্রপ কাযী

উজজরা ভৎস্য অখ্রপ,
াতকাখ্রনা

০১৮২৫-১৫১৬৮৩

২০৭৩

৩

চযখ্রত

পূফ ড ফাজাখ্ররা োঃপ্রাোঃখ্রফদ্যার

০১৮২০-০৯২৩৩৮

২০৭৪

৪

খাগখ্রযা

চযখাগযীা োঃপ্রাোঃখ্রফদ্যার

০১৮৫৮-৪৮৫৪৫৫

২০৭৫

৫

নমো 
আখ্রভরাই

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
াতকাখ্রনা

০১৮১৯-৬৩৯৮৪৯

২০৭৬

৬

কাঞ্চনা

ইউ.এ., াতাকাখ্রনা

০১৮৩৭-৮৮৫৮৯৪

২০৭৭

৭
৮

২০৭৯

৯

২০৮০

১০

জকখ্রচা

ইউ.এ., াতকাখ্রনা
উত্তয ফাজাখ্ররা
োঃপ্রাোঃখ্রফদ্যার
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
াতকাখ্রনা
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
াতকাখ্রনা

০১৮৫৫-৬৩৪৩৯২

২০৭৮

এখ্রচা
ফাজাখ্ররা 
ভাদাডা
খ্রিভ জঢভা 
জঢভা

২০৮১

১১

কাখ্ররাই 
ধভডপুয

জনাফ উজ্জর কুভায জদ, খ্র এভ

ইউ.এ., াতকাখ্রনা

০১৮২৯-৫৯৭৫৬৫

২০৮২

১২

জানাকাখ্রনা

২০৮৩

১৩

পুযানগড়

উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ,
াতকাখ্রনা
উজজরা ভখ্ররা খ্রফলক
অখ্রপ, াতকাখ্রনা

২০৮৪

১৪

ছদাা

২০৮৫

১৫

াতকাখ্রনা

জনাফ জভাোঃ আরভগীয,
জেখ্রডট সুাযবাইজায
জভাােদ আফদুর খাজরক,
প্রখ্রিক
জনাফ এএভ ইউসুপ,
প্রধান খ্রিক
জনাফ জভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ,
উজজরা আনায কভান্ডায

জনাফ আভদ খ্রপ,
কাযী খ্রিক
জনাফ জভাােদ জাভার উখ্রদ্দন,
কাযী খ্রিক
জনাফ জভাোঃ ভখ্রপদুর ইরাভ,
উকাযী কৃখ্রল অখ্রপায
জনাফ জভাােদ মুখ্রউখ্রদ্দন,
উকাযী কৃখ্রল অখ্রপায
জনাফ যখ্রন াা, খ্রড ই 
জনাফ জভাোঃ াজাান,
কাযী খ্রিক
জনাফ ম্বুনাথ জদফ,
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায
জনাফ াখ্ররদ আজভদ,
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায
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০১৮১৪-৮৩১৯৩২
০১৮১৭-২৬৭৭৮২
০১৮২০-০৯২৬৮৯

০১৮১৮-১৫০৪০১
০১৮১৬-৪৪৬০২০

মছদাফাদ োঃ প্রাোঃ খ্রফদ্যার

০১৮১৫-৫১৬৩৫৪

উজজরা আনায খ্রবখ্রডখ্র
অখ্রপ।

০১৮৪০-৮৭২৮৬৫

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

(২৬) উজজরা: ভীযযাই - (জজান ংখ্যা-১৬)
২০৮৬

১

ভীযযাই জৌযবা
যাভগড়-ীতাকুন্ড খ্রযজাব পজযস্ট, পূফ ড
অখ্ররনগয, জঘড়াভাযা , ফাখ্ররযচয, ফাকযা,
বামেখ্রকা, ছত্তরুা, দ:অখ্ররনগয,
জপুযপূ:জজাায, কাটা :জজাায,
কাটাগং, :জজাায, :অখ্ররনগয

জনাফ জভাোঃ আফদুর কাজদয,
উকাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ভীযযাই

০১৮১৬-০৩৬০৩৯৯

ুঁ া,
জভাোঃ খ্রযপৄর ইরাভ ভূঞ
উকাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ভীযযাই

০১৭২০-৪৮৩৮৯০

২০৮৭

২

কজযযাট

২০৮৮

৩

াজযখারী

তন চন্দ্র জন,
উকাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ভীযযাই

০১৮১৩-১০৩০২৪

২০৮৯

৪

খ্রংগুরী

খ্রনজাভ উখ্রদ্দন,
উকাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ভীযযাই

০১৮১৭-৬৪৪৫৭৭

২০৯০

৫

ফাকযাযাট
জৌযবা

ভাবুবুর ান্নান,
উকাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ভীযযাই

০১৮১৮-৫৫৯১৯৭

এ, জক, এভ, জাাঙ্গীয আরভ,
উকাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ভীযযাই

০১৮২৩-৬১৯৬৮১

(জানাাাড়) জভৌজা, (বগখ্রতপুয,
জদানপুয, জগাখ্রনাথপুয, ইভাভপুয,
খ্রখরমুযাযী, নন্দনপুয, যাগরপুয,
জগাখ্রফন্দপুয  তাজপুয) জভৌজা

২০৯১

৬

জজাযাযগঞ্জ

২০৯২

৭

াজদপুয

উজ্জ্বর চন্দ্র নাথ, খ্রড ই 

ইউ.এ., ভীযযাই

01816-281394

২০৯৩

৮

ধূভ, ভানপুয

এখ্রফএভ ভকবুর জাজন,
উকাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ভীযযাই

০১৮১৭-৭৮০১৯০

২০৯৪

৯

ভাানী,
াইদকাখ্রন্দ

জয চন্দ্র দা,
উকাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ভীযযাই

০১৮১৮-২০৯৪৯২

২০৯৫

১০

ইছাখাখ্রর

জভাোঃ হুভায়ূন কখ্রফয জচৌধুযী,
উকাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ভীযযাই

০১৮১৯-৯২৭৪৭৬

২০৯৬

১১

কাটাছড়া

তন্ বিাচাম ড,
উকাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ভীযযাই

০১৮৩০-৫৭৪১৫০

২০৯৭

১২

ড
দূগাপুয

জনাফ জভাাযযপ জাজন
জস্টজনাটাইখ্রস্ট

উজজরা খ্রনফ ডাী অখ্রপ,
ভীযযাই, চিগ্রাভ

01824-455798

২০৯৮

১৩

ভীযযাই

জভাোঃ াভছুর আরভ, উকাযী
কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ভীযযাই

০১৫৫৮-৮০২৯৭৮

২০৯৯

১৪

খ্রভঠানারা

জাজন আােদ,
উ-োঃ কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ভীযযাই

২১০০

১৫

ভঘাখ্রদা

জভাোঃ ইভাঈর,
উ-োঃ কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ভীযযাই

০১৮১২-০৯৪০৬৮

২১০১

১৬

মখাছড়া

জভাোঃ জতাপাজ্জর জাজন ভূইুঁ া,
জজ এ এ

ইউ.এ., ভীযযাই

০১৯৩২-৮৭৯২৬১

(২৭) উজজরা: ীতাকুন্ড - (জজান ংখ্যা-১৪)
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শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

ীতাকন্ডু
জৌযবা াড
(১-৪)
ীতাকন্ডু
জৌযবা াড
(৫-৯)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

জভাোঃ আবুর ভনছুয, জজ.এ.এ

ইউ.এ., ীতাকুন্ড, চিগ্রাভ

০১৮১৫৩৫৪২১৯,
০১৮৩১৮২৩৭৪৫

জারার আজভদ, জজ  এ

ইউ.এ., ীতাকুন্ড, চিগ্রাভ

01811-552657

01839-501348

২১০২

১

২১০৩

২

২১০৪

৩

মদপুয

জভাোঃ জযজাউর কখ্রযভ ভূইুঁ া,
খ্রড ই 

ইউ.এ., ীতাকুন্ড, চিগ্রাভ

২১০৫

৪

ফাকযাযঢারা

াভছুর হুদা জচৌধুযী,
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ীতাকুন্ড

০১৮১৫-০৭৫৯২৭

২১০৬

৫

মুযাদপুয

জভাোঃ া আরভ,
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ীতাকুন্ড

০১৮১৭-৭৭১৪৮৯

২১০৭

৬

ফাড়ফকুন্ডু অং

জভৌজা-কাঠগড়,জঙ্গর কাঠগড়, জভৌজাকৃষ্ণপুয, ভান্দাযীজটারা, জভািাভ নগয,
নাখারী, নাড়ারীা

জভাোঃ খ্রযাজ উখ্রদ্দন,
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ীতাকুন্ড

০১৮১৫-০৭২৭৪৬

২১০৮

৭

খ্ররভপুয-০১

উত্তয খ্ররভপুয

জভাোঃ আবুর ভনছুয, জজ.এ.এ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ

২১০৯

৮

ফাঁফাড়ীা

সুজন কাখ্রন্ত খ্রফশ্বা,
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ীতাকুন্ড

০১৮১৪-৭৬৯৭৯৬

২১১০

৯

কুখ্রভযা

ভখ্রজদ্দা, রট ২১ জছাট কুখ্রভযা, উত্তয
জঙ্গর জানাইছখ্রড়, রট ৮ কুখ্রভযা, উত্তয
জানাইছখ্রড়, ফড় কুখ্রভযা

সুভন কখ্রন্ত দা,
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ীতাকুন্ড

০১৮১৫-৬০৩৯৩১

২১১১

১০

খ্ররভপুয-০২

রখ্রতপপুয, দখ্রিণ খ্ররভপুয

পখরুর আরভ,
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ীতাকুন্ড

০১৮১৪-০৭৮১৯৪

২১১২

১১

জানাইছখ্রড়- ০১

খ্রভো খ্রফশ্বা,
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ীতাকুন্ড

০১৮১৮-৮৩০৯৬৬

২১১৩

১২

জানাইছখ্রড়- ০২

াখ্রফবুয যভান,
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ীতাকুন্ড

০১৯২০-০৯৬৬৫৭

২১১৪

১৩

বাটিাযী-০১

বাটিাযী জভৌজা

২১১৫

১৪

বাটিাযী-০২

জাানাফাদ,া জভাােদপুয

ভাবুবুয যভান,
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায
ঝন্টু কুভায নাথ,
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ীতাকুন্ড
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ীতাকুন্ড

উত্তয জানাইছখ্রড়, ভধ্য জানাইছখ্রড়,
জকফপুয
(দখ্রিন জানাইছখ্রড়, দখ্রিণ জঙ্গর
জানাইছখ্রড়, রট ৬৬ জানাইছখ্রড়, রট ৬৮
জকফপুয, ীতরপুয)

০১৮১৭-০১০০৪৬
০১৮১৫-৫৪৩৪৬৫

(২৮) উজজরা: ন্দ্বী - (জজান ংখ্যা-১১)
২১১৬

১

২১১৭

২

২১১৮

৩

২১১৯

৪

২১২০

৫

ন্দ্বী জৌযবা
(১-৫)
ন্দ্বী জৌযবা
(৬-৯)
ভগধযা
(অং -১)
ভগধযা
(অং-২)
মুছাপুয

২১২১

৬

াখ্রযকাইত

াড ড নং-(১-৫)  াযাখ্রভা

াখ্রভউয যভান, জজএএ

উোঃ খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ন্দ্বী

01819-505447

াড ড নং-(৬-৯)

খ্রদদারুর আরভ, প্রখ্রিক

ভখ্ররা অখ্রপ, ন্দ্বী

01818-495581

ভয পারুক
ভাঠ কাযী
জভা: াখ্রফবুর াজজদ
খ্রপল্ড সুাযবাইজায
জভাোঃ জখ্ররভ, খ্রড
জগারাভ ভারা
উ:খ্রযদডক

উপজেিা মস্য অলিস,
সন্দ্বীপ

ভগধযা জভৌজা (অং -১)
ভগধযা জভৌজা (অং -২)
মুছাপুয জভৌজায অং-১
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উজজরা ভাজজফা অখ্রপ,
ন্দ্বী
ভাধ্য.খ্রিা অখ্রধোঃ, ন্দ্বী
উজজরা ভফা অখ্রপ,
ন্দ্বী

০১৭৮৩-১২১৮৯৬
০১৮১৭-৭৭৯৪৫৬
01817-272737
০১৮২৩-৮৩৯৬২০

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা
যভতপুয,
আখ্রজভপুয,
খ্রযপুয 
উখ্রড়যচয
কারাাখ্রনা,
গাছুা
জন্তালপুয 
দীঘাাড়

২১২২

৭

২১২৩

৮

২১২৪

৯

২১২৫

১০

ভাইটবাঙ্গা

২১২৬

১১

ফাউখ্রযা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

ভইনুদ্দীন
ভাঠ ংগঠক

উজজরা খ্রজ অখ্রপ,
ন্দ্বী

কাজী নজরুর ইরাভ
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
জনাফ জভাোঃ াভীভ কাভার
প্রুপ খ্রযডায
জভা: আফদুর কখ্রযভ
অখ্রপ কাযী
জভা-খাখ্ররদ াান
খ্রড ই 

উজজরা কৃখ্রল
অখ্রপ, ন্দ্বী
এপ.এ এন্ড এভ.আই.এ,
খ্রফখ্রফএ
উজজরা জন:স্ত্া: অখ্রপ,
ন্দ্বী
উজজরা খ্রযলদ, ন্দ্বী

জভাফাইর নম্বয

০১৭৩১-০৫৬৩৯৭

01816-484129
০১৮১৮-৮৮৪৪৮০
০১৮২৩-৭২৪৬৮৮
01811-808708

(২৯) উজজরা: আজনাাযা - (জজান ংখ্যা-১০)
২১২৭

১

মফযাগ

২১২৮

২

ফাযখাইন

২১২৯

৩

ফাযাাত

২১৩০

৪

বুযভছড়া

২১৩১

৫

২১৩২

জনাফ আীল যকায,
জজ.এ.এ (অফোঃ)
পুখ্ররন খ্রফাযী দত্ত, জজএএ
(অফয প্রাপ্ত)
জনাফ শ্রী কান্ত,
উকাযী কৃখ্রল অখ্রপায
মুােদ াইপৄর ইরাভ উজজরা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
আজনাাযা

০১৮১৮-৬৭৬১০৮

ইউ.এ., আজনাাযা

০১৮১৩-৩৭১৭৫৩

খ্রযোঃ খ্রযকল্পনা খ্রযদডক

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
আজনাাযা
উজজরা খ্রযোঃ খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, আজনাাযা

ফটতরী

জনাফ জভাোঃ মেৎপয যভান
কখ্রপউটায অাজযটয

উজজরা খ্রফআযখ্রডখ্রফ অখ্রপ,
আজনাাযা

৬

চাতযী 
আজনাাযা

ভয চন্দ্র জদ, জজএএ

ইউ.এ., আজনাাযা

২১৩৩

৭

াইরধয

২১৩৪

৮

জুুঁইদন্ডী

অঞ্জন কুভায জদ,
উকাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
আজনাাযা

০১৯৩৮-৮১৯৫৬৮

২১৩৫

৯

কযইজকাড়া

জভাোঃ াখ্রন খ্রভা, খ্রাফ যিক

খ্রজ খ্রফআযখ্রডখ্রফ, আজনাাযা

০১৭১৬-০০৬৪১১

২১৩৬

১০

যাপুয

প্রকা জচৌধুযী,
উকাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
আজনাাযা

০১৯৩৮-৮১৯৫৬৪

কত জাাইন,
াঁট মুদ্রাোঃ কাভ কখ্রপোঃ অাোঃ

উজজরা খ্রযলদ, জফাারখারী

০১৮১৯-৯৭১০২২

জনাফ জভাোঃ আরী আকফয,
খ্রড.ই.

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জফাারখারী

01812-932163

জভাোঃ ভজনাারুর ইরাভ, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
যাগঞ্জ, খ্রযাজগঞ্জ

০১৯২১-৯৬৮১০৩

জনাফ মুক্তা ধয,
উ-োঃ প্রজকৌরী

উজজরা প্রকল্প ফাস্তফান
অখ্রপ, জফাারখারী

০১৭২১-০০৩৩১৭

াজদুজ্জাভান খ্রবু,
উজজরা জটকখ্রনখ্রান (আইখ্রটি)

০১৮১৯-৬৮৮১২৯
০১৮২৯-৪৯৯৩৮৩

০১৮১৬-০৫৯৯৭০

ইউ.এন., আজনাাযা

(৩০) উজজরা: জফাারখারী - (জজান ংখ্যা-১১)
২১৩৭

১

২১৩৮

২

২১৩৯

৩

২১৪০

৪

জফাারখাখ্রর
জৌযবা াড ড
নং-১,২,৩
জফাারখাখ্রর
জৌযবা াড ড
নং-৪,৫,৬
জফাারখাখ্রর
জৌযবা াড ড
নং-৭,৮, ৯
খ্রিভ জগাভদন্ডী
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শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

২১৪১

৫

কধুযখীর

জভাোঃ যখ্রকবুর ইরাভ, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
াফনা

০১৭৩৭-২৪৩২৪৫

২১৪২

৬

াজযাাতরী

জনাফ আবুর কারাভ আজাদ,
অখ্রপ োঃ কাভ কখ্রপোঃ অাোঃ

খ্রজ খ্রফআযখ্রডখ্রফ,
জফাারখারী

০১৭৩৪-৬৪২০০২

২১৪৩

৭

াকপুযা

জনাফ দীপু কুভায যকায,
জজ এ এ (অফযপ্রাপ্ত)

ইউ.এ., জফাারখারী

01715-290498

২১৪৪

৮

জাাখ্রদা

জনাফ জভাোঃ খ্রযদুানুর কখ্রযভ,
খ্রপল্ডসুাযবাইজায

ইরাখ্রভক পাউজন্ডন,
জফাারখারী

০১৮৬৭-১২৬৬৬৮

২১৪৫

৯

চযণদ্বী

জনাফ জভাোঃ াাফ উখ্রদ্দন,
জেখ্রডট সুাযবাইজায

উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ,
জফাারখারী

০১৮১৮-১৯৪০৮০

২১৪৬

১০

শ্রীপুয খযণদ্বী

জনাফ জজখ্রভন আক্তায, উজজরা একটি ফাখ্রড় একটি খাভায
ভন্বকাযী
প্রকল্প।

০১৯১৭-৪৪৬২২২

২১৪৭

১১

আরা
কযরজডংগা 
আমুখ্রচা

জনাফ রুভ জঘাল,
উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
কাযী

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, জফাারখারী

০১৮১৮-১১৮৫১৮

১৬. জজরাোঃ কক্সফাজায (জভাট ৮টি উজজরা)
(১) উজজরা: চজকাখ্রযা - (জজান ংখ্যা-১৯)
২১৪৮

১

০১-০৩,াড ডোঃ
চকখ্রযা জৌয:

ফন কভডকায, জজএএ

উজজর খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
চকখ্রযা

০১৮১৬-৪৪৫৫৩৬

২১৪৯

২

০৪-০৬,াড ডোঃ
চকখ্রযা জৌয:

খ্রভনাযা জফগভ, জজএএ

উজজর খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
চকখ্রযা

০১৮২২-৯০৭৪৭৪

২১৫০

৩

০৭-০৯,াড ডোঃ
চকখ্রযা জৌয:

যাজীফ জদ,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজর কৃখ্রল অখ্রপ,
চকখ্রযা

01822-822308

২১৫১

৪

ফদযখারী,ইউ:

জাজদুর ইরাভ,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজর কৃখ্রল অখ্রপ,
চকখ্রযা

01812-682945

২১৫২

৫

ফমু খ্রফরছখ্রড়,ইউ:
সুযাজপুয,ভাখ্রনকপু
ইউ:

নজীফ ফসা,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজর কৃখ্রল অখ্রপ,
চকখ্রযা

01818-589765

২১৫৩

৬

ফযইতখ্রর,ইউ:

আব্দুর ভান্নান,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজর কৃখ্রল অখ্রপ,
চকখ্রযা

01876-354687

২১৫৪

৭

জফরা ভাখ্রনকচয
ইউ:

আভান উল্যা, খ্রডই

উজজর খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
চকখ্রযা

২১৫৫

৮

খ্রচখ্রযংগা+রিযাযচ
যইউ:

খ্রনভডর দা, এ

উজজর খাদ্য অখ্রপ, চকখ্রযা 01864-493522

২১৫৬

৯

ডুরাজযা(াট ড-১) ফগাছখ্রড়,াগখ্ররয খ্রফর, খ্রযংফং

জনাফ খ্রভযাজুর ইরাভ খ্রভযাজ
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজর কৃখ্রল অখ্রপ,
চকখ্রযা

০১৮৭৭-৪৮১৫২৫

২১৫৭

১০

ডুরাজযা (াট ড-২) ডুরাজাযা

জভাোঃ নজরুর ইরাভ,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজর কৃখ্রল অখ্রপ,
চকখ্রযা

01816-873135

২১৫৮

১১

পাখ্রাখারী

নুরুর ইরাভ, জেখ্রডট
সুাযবাইজায

উজজর ভখ্ররা খ্রফলক
অখ্রপ, চকখ্রযা

01840-908672

২১৫৯

১২

পূফ ড ফড় জবরা

জভাোঃ ভামুনুক ক,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজর কৃখ্রল অখ্রপ,
চকখ্রযা

01818-967902
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শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

২১৬০

১৩

াযফাং(াট ড-১)

াযফাং

খ্রদরী কুভায জদ,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজর কৃখ্রল অখ্রপ,
চকখ্রযা

01829-760417

২১৬১

১৪

াযফাং(াট ড-১)

খ্রযজাব াযফাং

জযজা জভজদী পযাদ,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজর কৃখ্রল অখ্রপ,
চকখ্রযা

01820-026932

২১৬২

১৫

মকায খ্রফর

ভভতাজ উদ্দীন,
জেখ্রডট সুাযবাইজায

মৄফউন্নণ অখ্রধ: অখ্রপ,
চকখ্রযা

01825-147578

২১৬৩

১৬

কাকাযা

সুভন দা, ল্যাফ এযাখ্র:

জফনজফইজ অখ্রপ, চকখ্রযা

01879-407945

২১৬৪

১৭

ুঁ
খুটাখারী

জভাোঃ জাজকয জাছাইন,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজর কৃখ্রল অখ্রপ,
চকখ্রযা

01868-378737

২১৬৫

১৮

জঢমুখ্রা
জকানাখারী

খ্রভঠুন জচৌধুযী,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজর কৃখ্রল অখ্রপ,
চকখ্রযা

01824-782498

২১৬৬

১৯

াাযখ্রফর, খ্রিভ
ফড় জবরা

এজকএভ খ্রনজাভ উদ্দীন,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজর কৃখ্রল অখ্রপ,
চকখ্রযা

01882-351270

জনাফ ান্তনু খ্রফশ্বা,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজর কৃখ্রল অখ্রপ,
ভজখারী

০১৯৬২-৩৮২৬৮৭

(২) উজজরা: ভজলখারী - (জজান ংখ্যা-১৩)
২১৬৭

১

০১ -০৯ নং,
াড ড, ভজ:
জৌ:

২১৬৮

২

ফড় ভজখারী
াট ড-১

ফড় ভজখারী

জনাফ তাইপৄয যভান আখ্রযপ,
উজজরা আনায খ্রবখ্রডখ্র
প্রখ্রিক

উজজরা আনায খ্রবখ্রডখ্র
অখ্রপ, ভজখারী

০১৮১১-৫৭৬১৪৪

২১৬৯

৩

ফড় ভজখারী
াট ড-২

পখ্রকযাজঘানা, জাখ্রগযাজঘানা

জনাফ সুভন কাখ্রন্ত জদ
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ভজখারী

০১৮৭৪-২৭২৬৪৫

২১৭০

৪

জছাট ভজখারী

জনাফ জভাোঃ আবুর কারাভ, খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ভজখারী

০১৮৫০-২২২২৩৮

২১৭১

৫

জাানক াট ড-১

জাানক

ভােদ ইউনু আখ্রমভ,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজর কৃখ্রল অখ্রপ,
ভজখারী

০১৮১৪-২৬৩৩৫৩

২১৭২

৬

জাানক াট ড-২

াখ্রযাযছড়া, াখ্রনযছড়া

জৌযব জাইন,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজর কৃখ্রল অখ্রপ,
ভজখারী

০১৮৮১-৫৮৩০৮৪

২১৭৩

৭

কারাভায ছড়া
াট ড-১

কারাভায ছড়া

কাায উখ্রদ্দন,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজর কৃখ্রল অখ্রপ,
ভজখারী

০১৮১৮-৯১৬৩১৯

২১৭৪

৮

কারাভায ছড়া
াট ড-২

উ: নরখ্রফরা, জাপুা,ইউনুছখারী

এজছানুর কখ্রযভ, জজএএ

উজজর খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ভজখারী

০১৮২২-০২০৮০৩

২১৭৫

৯

কুতুফজজাভ

এএভ খ্রদদারুর ইরাভ,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজর কৃখ্রল অখ্রপ,
ভজখারী

০১৮২৪-৮৯৮৯২৯

২১৭৬

১০

ফাখ্রনাকাটা, ফাখ্রন্দখ্র:া:, : খ্র:া:, পু:
খ্র:া:, নাা:,
ভাতাযফাড়ী াট ড-১
যাজঘাট,রাইরাজঘানা,ধুখ্রযা:,
নাখ্রতা:ফাখ্ররযা:খ্রভাজীা:

জজাফাইদা আক্তায,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজর কৃখ্রল অখ্রপ,
ভজখারী

০১৮৪৯-৮৭১৯৯৯

২১৭৭

১১

ভাতাযফাড়ী াট ড-২ পৄরজানভযা

জনাফ ভয পারুক
ইউখ্রনন ভাজকভী

উজজরা ভাজজফা অখ্রপ,
ভজখারী

০১৭১-৮০২৫৬৪
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শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

২১৭৮

১২

ধরঘাটা

২১৭৯

১৩

ারাপুয

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

খ্রততাভাখ্রঝযা:, ভাইজা:, ভাজঝযজড:,
ংঘখ্রভাজীযা:, ভগজড:, যদাযা:,
াইজযয জড:,াতঘযা:,ভাজীযা:

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

জভাোঃ পজুর,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজর কৃখ্রল অখ্রপ,
ভজখারী

০১৮৩৭-৫৮৯৮৪৭

জভাােদ জখ্রভ উখ্রদ্দন,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজর কৃখ্রল অখ্রপ,
ভজখারী

০১৮১২-৪২৮৬৪২

(৩) উজজরা: কুতুফখ্রদা - (জজান ংখ্যা-০৫)
২১৮০

১

ফড় জঘা

জনাফ জভাফাযক জাজন, উজজরা উজজরা খ্রনফাী অখ্রপাজযয
জটকখ্রনখ্রান
অখ্রপ, কুতুফখ্রদা

২১৮১

২

আরী আকফয
জডইর

জনাফ খ্রভনাজুর ইরাভ, জজএএ

উজজর খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
কুতুফখ্রদা

০১৭৪৩-৬৫৪২০৬

২১৮২

৩

দখ্রিণ ধুযং+
মকায খ্রফর

জনাফ নুজয আরভ
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
কুতুফখ্রদা

০১৮২১-১৫৯৫৯৩

২১৮৩

৪

জরভীখারী

জনাফ খ্রভজানুর ইরাভ,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজর কৃখ্রল অখ্রপ,
কুতুফখ্রদা

01814-782917

২১৮৪

৫

উ:ধুযং

জনাফ যখ্রপকুর ইরাভ
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
কুতুফখ্রদা

০১৮৩৬-২৪১৬১৬

একটি ফাখ্রড় একটি খাভায
অখ্রপ, যামু

০১৮১৩-৩৮৬৩৯৩

01811-269412

(৪) উজজরা: যামু - (জজান ংখ্যা-১১)
জনাফ জভাক্তায আভদ
খ্রপল্ড সুাযবাইজায
জছাটন কাখ্রন্ত জদ,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

২১৮৫

১

চাকভাযকুর

২১৮৬

২

পজতখাযকুর

২১৮৭

৩

গজডখ্রনা

২১৮৮

৪

ঈদগড়

২১৮৯

৫

জজাাখ্রযা নারা

২১৯০

৬

কচ্চখ্রা

২১৯১

৭

খুখ্রনা ারং

২১৯২

৮

কাউায জখা

২১৯৩

৯

যখ্রদ নগয

ভখ্রউয যভান, জজএএ

২১৯৪

১০

যাজাযকুর

খ্রদদরুর আরভ, খ্রডই

২১৯৫

১১

দ:খ্রভঠাছখ্রড়

আফদুর আখ্রজজ, জজএএ

জভাোঃ াইপৄয যভান, জজ,এএ
জনাফ জাাইন ভামুদ আাদ,
এপএ
খ্রভজডা াভীভ উদ্দীন আভদ,
জেখ্রডট সুাযবাইজায
ভাইনুর ইরাভ জচৌধুযী,
ভাঠ ংগঠক
মছদুর ইরাভ,
জেখ্রডট সুাযবাইজায
জনাফ আফদুর জভাখ্রভন
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, যামু

01812-568770

উজজরা যখ্রংখ্যান অখ্রপ,
আখ্রদতভাযী রারভখ্রনযাট

01719-402409

উজজরা ভৎস্য অখ্রপ, যামু

01876-250393

উজজরা মৄফউন্নণ অখ্রধ:
অখ্রপ, যামু
উজজরা ল্লী উন্নন অখ্রপ,
যামু
উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ,
যামু
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, যামু
উজজরা খ্রযংখ্যান
অখ্রপ, যামু
উজজরা খ্রযংখ্যান
অখ্রপ, যামু
উজজরা খ্রযংখ্যান
অখ্রপ, যামু

01818-182674
01816-015515
01718-982610
০১৮৩৪-২১৯৫৭৮
০১৮১৪-৩২০২৫৪
০১৮২১-৪৭০০৫৬
০১৮১১-৫৬৩৭৯৭

(৫) উজজরা: জটকনাপ - (জজান ংখ্যা-১১)
২১৯৬

১

০১-০৯ াড ড
জটকনাপ জৌ:

জভাোঃ আভজাদ জাজন, জজএএ
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উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
অবনগয, মজায

০১৭২৬৮০১৫৮৬

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

২১৯৭

২

ফাাযছড়া

২১৯৮

৩

হ্নীরা াট ড-১

২১৯৯

৪

হ্নীরা াট ড-২

২২০০

৫

জন্টভাটিনড

২২০১

৬

াফযাং াট-১

২২০২

৭

াফযাং াট-২

২২০৩

৮

২২০৪

৯

২২০৫

১০

২২০৬

১১

জটকনাপ ইউ:
াট ড-১
জটকনাপ ইউ:
াট ড-২

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

জনাফ জভাস্তাক উদ্দীন
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
জনাফ খ্রফশ্বখ্রজত বিাচাম ড
দ:নীরা জভৌজায গ্রাভ নং-০১ জত ১১ ডমন্ত
উজজরা ভন্বকাযী
দ:নীরা জভৌজায গ্রাভ নং-১২ জত ২৩
জনাফ আভীয জাজন
ডমন্ত  ভধ্যনীরা জভৌজা
সুাযবাইজায
জভাোঃ ইভযান জাজন,
প্রধান খ্রিক
জনাফ ভখ্রনয আজভদ
াফযাং
কাযী খ্রযদডক
ভঞ্জুযর আরভ,
াখ্রযয দ্বী
জেখ্রডট সুাযবাইজায
জরংগুযখ্রফর, জটকনাপ খ্রযজডাব

নুরুর আফছায, জজএএ

জটকনাপ

জুজর চন্দ্র জদফ, জজএএ

জাাইকযং-১

ভধ্য নীরা

জনাফ াখ্রভদুর ক
কাযী খ্রিক

জাাইকযং-২

উত্তয নীরা

উফাখ্রচং ভাযভা, ভাঠ কাযী

কভডযত খ্রফবাগ

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
জটকনাপ
একটি ফাখ্রড় একটি খাভায
অখ্রপ, জটকনাপ
ইরাভী পাউজন্ডন, জটকনাপ
খ্রেড প্রাোঃ খ্রফোঃ, জটকনাপ
উজজরা ভফা অখ্রপ,
জটকনাপ
উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ,
জটকনাপ
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জটকনাপ
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জটকনাপ
কানজয াড়া যকাখ্রয
প্রাথখ্রভক খ্রফদ্যাোঃ, জনকনাপ
একটি ফাখ্রড় একটি খাভায
অখ্রপ, জটকনাপ

জভাফাইর নম্বয

০১৮১২-৩৭৮৯০২
০১৯৩৮-৮৭১৫৪০
০১৮১৮-৩৮৮১৬৩
১৮৩১৬০৩৮৩৮
০১৮১১-৯৩৫১০৫
01816-441263
০১৮৩৮-৩৭১৮৫৯
18177-224582
০১৮১৪-৭৩০৪৭৯
01821-540206

(৬) উজজরা: উখ্রখা - (জজান ংখ্যা-০৮)
২২০৭

১

মেখ্রদা ারং-১
(রুভাখা+ভখ্রযচযা)

২২০৮

২

মেখ্রদা ারং-২ (মেখ্রদা
+ াগখ্ররয খ্রফর)

২২০৯

৩

জাখ্ররা ারং-১
(ইনানী জভৌজা)

২২১০

৪

জাখ্ররা ারং-২
(জাখ্ররা জভৌজা)

ইনানী জভৌজা

জভজদী াান, খ্রজফ কভডকতডা

২২১১

৫

যাজা ারং-১
(ারা ারং)

জাখ্ররা জভৌজা

খ্রনউটন ফাক, খ্রএ

২২১২

৬

যাজা ারং-২ (উখ্রখা,
যাজা ারং)

উারা ারং

জছাটন কুভায জচৌধুযী, এ

২২১৩

৭

যত্না ারং

২২১৪

৮

ারং খারী

রুভখা ,ভখ্রযচযা

রা ার খ্রফজ, খ্রডই
জনাফ জভাোঃ যাান,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
জনাফ জগারজায জাজন
খ্রডই

উখ্রখা,যাজা ারং

খ্রনউটন,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
যাজর উখ্রদ্দন, এএ

ইউএ উখ্রখা

০১৮৫৮-৪৪৪৯৪৬

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, উখ্রখা

০১৮২৬-৬৭৪৯৪৯

জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
যংপুয
উজজরা খ্রনফাী অখ্রপাজযয
অখ্রপ, উখ্রখা
উজজরা খ্রনফাী অখ্রপাজযয
অখ্রপ, উখ্রখা
উজজরা ভফা অখ্রপ ,
উখ্রখা

০১৮১৪-৪৭৫৯৯৮
০১৮২২-১০২৬৮১
০১৮২৭-৬৫৭০৮৪

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, উখ্রখা

০১৮২৪-৪৭৭৮০৭

খ্রডএ কক্সফাজায

০১৮৫-৬৬৭৭০০৩

(৭) কক্সফাজায দয - (জজান ংখ্যা-১৭)
০১ নং,াড ড,
কক্স:জৌ:
০২-০৩,াড ডোঃ
কক্স: জৌ:

জনাফ নজরুর ইরাভ,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
জনাফ জভাোঃ জভাজাফ্পয যভান,
এআই

উজজর কৃখ্রল অখ্রপ, দয,
কক্সফাজায
উজজরা খ্রযংখ্যান
কাম ডার, জিতরার

২২১৫

১

২২১৬

২

২২১৭

৩

০৪-০৫,াড ড কক্স:
জৌ:

আব্দুর ফাখ্রছত জচৌধুযী, এআই

ইউএ, খ্রফগঞ্জ দয

২২১৮

৪

০৬-০৭,াড ড

জনাফ খ্রফশুিানন্দ ফসা,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজর কৃখ্রল অখ্রপ, দয,
কক্সফাজায

২২১৯

৫

জনাফ খ্রযটন ার, খ্রডই

ইউএ দয

০১৮৩০-১৫৯০৮১

২২২০

৬

জনাফ নুরুর কখ্রফয, জজএএ

ইউএ দয কক্সফাজায

০১৮১৫-২২৬৩৫৩

০৮-০৯ াড ড
কক্স: জৌ
১০-১২ াড ড
কক্স: জৌ
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01817-791785
০১৮১৮-৩৮০৭৮৬
০১৭৪১৯৫৮৪৩৪
01550-600436

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

জনাফ াখাাত জাজন,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
জনাফ খ্রজকু দা,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
জনাফ জগারাভ জভাস্তপা,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
কাভরুর াান খ্রখ্রদ্দকী,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
আযাপাতুয যভান,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
খ্রভছফাহুর ইরাভ মুন্না, জজএএ

ইউএ উখ্রখা

কাজী নজরূর ইরাভ, এএ

খ্রডএ কক্সফাজায

০১৬৭০-৭২৫২০৭

জভাােদ জজাফাজয, এএ

খ্রডএ কক্সফাজায

০১৮৫৮-৭১৭৯০৩

জনাফ জভাোঃ াজাান, জজএএ

ইউএ দয কক্সফাজায

০১৮১৩-২৫৬৭৩৮

৭

বারুাখারী ইউ:

জনাফ খ্রযনা াযবীন ভূইুঁ া

২২২২

৮

জচৌপরদন্ডী ইউ:

জনাফ খ্রকজায ভডা, খ্রডই

২২২৩

৯

ঈদগাঁ ইউ:

২২২৪

১০

ইরাভফাদ ইউ

২২২৫

১১

ইরাভপুয ইউ:

২২২৬

১২

জাকখারী ইউ

২২২৭

১৩

জারারাফাদ ইউ

২২২৮

১৪

খ্রঝরংজা াট ড-২

২২২৯

১৫

খ্রঝরংজা াট ড-১

২২৩০

১৬

খুরুকুর

২২৩১

১৭

াতরী ভাছুাখারী

খরুখ্ররা

জভাফাইর নম্বয

উজজর কৃখ্রল অখ্রপ, দয,
কক্সফাজায
উজজর কৃখ্রল অখ্রপ, দয,
কক্সফাজায
উজজর কৃখ্রল অখ্রপ, দয,
কক্সফাজায
উজজর কৃখ্রল অখ্রপ, দয,
কক্সফাজায
উজজর কৃখ্রল অখ্রপ, দয,
কক্সফাজায
উজজর কৃখ্রল অখ্রপ, দয,
কক্সফাজায
উজজর কৃখ্রল অখ্রপ, দয,
কক্সফাজায

২২২১

খ্রঝরংজা

কভডযত খ্রফবাগ

01879-487527
০১৮১৬-৯২২০৬৬
01851-977914
01557-196543
01823-972697
01812-677827
01872-377043
০১৮১৪-৩২০২৫৫

(৮) উজজরা: জকুা - (জজান ংখ্যা-০৭)
২২৩২

১

২২৩৩

২

২২৩৪

৩

২২৩৫

জকুা ইউোঃ াট ডজকুা
১
জকুা ইউোঃ াট ডজভজযনাভা
২

জনাফ মুোঃ আফদুয যখ্রভ, জজএএ ইউএ জকুা

০১৮১৫-৯৫৮১৩৩

জনাফ জনজাভ উখ্রদ্দন,
এএখ্রখ্র

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, জকুা

০১৮৪৩-৫৫৮৯২৪

ফায ফাখ্রকা

জনাফ জপাজত উল্লযা, খ্রডই

ইউএ জকুা

০১৮১৪-৪৮০৯২৫

৪

উজানটিা+ভগনা
ভা

জনাফ মছদুর ইরাভ, এএএ

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, জকুা

০১৮৩৭-০১৮৮৪৬

২২৩৬

৫

যাজাখারী

জনাফ নুরুর আফায , এখ্র

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, জকুা

০১৮৭৮-১২২১০৯

২২৩৭

৬

খ্ররখারী

জনাফ ভাবুফ উর অরভ, এএএ উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, জকুা

০১৮২৯-৬৪৭৪৮৫

২২৩৮

৭

টইটং

জনাফ জভাকাজদ্দ জভাোঃ যাজর
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজর কৃখ্রল অখ্রপ, জকুা

০১৮২৮-০০২৬২৯

জনাফ জভাোঃ ভয পারুক, এএ

জজরা খ্রযংখ্যান কাম ডার,
যাঙ্গাভাটি

01832-369385

জনাফ জভাোঃ াইদুর ক, এএ

জজরা খ্রযংখ্যান কাম ডার
যাঙ্গাভাটি

01812-423844

১৭. জজরাোঃ যাঙাভাটি (জভাট ১০টি উজজরা)
(১) যাঙ্গাভাটি দয - (জজান ংখ্যা-০৯)
২২৩৯

১

২২৪০

২

২২৪১

৩

২২৪২

৪

াড ড নং-১,
াড ড নং-২
(জৌযবা)
াড ড নং-৩,
াড ড নং-৪
(জৌযবা)
াড ড নং-৫,
াড ড নং-৬
াড ড নং-৭
(জৌযবা)

জনাফ আখ্রল কুভায দা
উজজরা ভফা কভডকতডা
জভাোঃ াখ্রনপ, ইউখ্রডএ
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উজজরা ভফা অখ্রপ,
দয, যাঙ্গাভাটি
জজরা খ্রযংখ্যান কাম ডার
যাঙ্গাভাটি

০১৮১৫-৮১৫১৯
01820-302399

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা
াড ড নং-৮
(জৌযবা)
াড ড নং-৯
(জৌযবা)
ফন্দুক বাঙ্গা,
ফামেখারী

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

জনাফ মুকুর কাখ্রন্ত জদান,
উোঃ োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

কৃখ্রল অখ্রপ, যাঙ্গাভাটি দয

01820-359944

জজাজফদা খানভ, জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
দয, যাঙ্গাভাটি

01820-357544

খ্রফজ কৃষ্ণ জদ, জজএএ (অফোঃ)

খ্রফখ্রফএ

01823-971142

২২৪৩

৫

২২৪৪

৬

২২৪৫

৭

২২৪৬

৮

জীফতরী, ভগফান

জনাফ ান্তনু খীা,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, দয,
যাঙ্গাভাটি

০১৯২৩-৯৭১১৪২

২২৪৭

৯

াছখ্রড়,
কুতুকছখ্রড়

জনাফ এ.এভ পখ্রযদ উদ্দীন
কাযী খ্রযদডক

জজরা ভফা অখ্রপ,
যাঙ্গাভাটি

০১৮২০-৩০৪৪৪৪

(২) উজজরা: নাখ্রনাযচয - (জজান ংখ্যা-০৪)
২২৪৮

১

নাখ্রনাচয

জনাফ আখ্রজজুর ক,
জেখ্রডট সুাযবাইজায

উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ,
নাখ্রনাযচয

01715-362760

২২৪৯

২

বুখ্রড়ঘাট

খ্রফভর চন্দ্র ভজুভদায, জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
নাখ্রনাচয

01811-624740

২২৫০

৩

াজফিযং

তা জদান, খ্রযদডক

উজজরা ভফা অখ্রপ,
নাখ্রনাযচয

01867-304495

২২৫১

৪

খ্রঘরাছখ্রড়

প্রদী কুভায চাকভা,
উোঃ োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
নাখ্রনাযচয

01820-359816

(৩) উজজরা: ফাঘাইছখ্রড় - (জজান ংখ্যা-০৭)
২২৫২

১

২২৫৩

২

২২৫৪

৩

২২৫৫

৪

২২৫৬

৫

২২৫৭

৬

২২৫৮

৭

দীজজন্দ্র রার নাথ,
উোঃ োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
আভতরী,
ীদুয যভান,
জযাাতরী
জজএএ (অফোঃ)
জতাপাজর আেদ,
ফাঘাইছখ্রড় ভাখ্রযশ্যা
উোঃ োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
জখদাযভাযা
সুন চাকভা,
রুকাযী
উোঃ োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
অংশুভান চাকভা,
ফঙ্গরতরী
উোঃ োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
জফটখ্ররং, কংরাক, রংকয, রুইমেই, তুইচুই, জনাফ জভাোঃ ইউনু নূয,
াজজক
খ্রারদাই জভৌজা
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
কাচারং খ্রযজাবড
আম ডখ্রভে চাকভা,
কাচারং খ্রযজাবড পজযি জভৌজা
পজযি
উোঃ োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

১ নং জত ৯নং
াড ড (জৌযবা)

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ফাঘাইছখ্রড়
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
যাঙ্গাভাটি
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ফাঘাইছখ্রড়
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ফাঘাইছখ্রড়
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ফাঘাইছখ্রড়
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ফাঘাইছখ্রড়
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ফাঘাইছখ্রড়

01553-129652
01828-920824
01553-747309
01553-106400
01553-008921
০১৫৫০-৬০৬৯৭৬
০১৫৫২-৭২৬৫১৩

(৪) উজজরা: কাপ্তাই - (জজান ংখ্যা-০৪)
২২৫৯

১

চন্দ্রজঘানা

জনাফ জভাোঃ ইকফার জাজন, উোঃ
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, কাপ্তাই
োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

২২৬০

২

াগগা, খ্রচৎভযভ

জনাফ ফািা ভখ্রল্লক,
উোঃ োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, কাপ্তাই

01818-891934

২২৬১

৩

যাইখারী

জনাফ জভাোঃ ারী উল্লা, জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
কাপ্তাই

01822-272513

২২৬২

৪

কাপ্তাই

জনাফ ভাসুমুয যখ্রদ, খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
কাপ্তাই

01829-456045

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
রংগদু

01553-745157

01810-669261

(৫) উজজরা: রংগদু - (জজান ংখ্যা-০৫)
২২৬৩

১

রংগদু

কাজী জভাােদ উল্লা, জজএএ
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শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

২২৬৪

২

আটাযকছড়া,
কারাাকুইজযা

সুখ্রভে চাকভা, খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
রংগদু

01557-103278

২২৬৫

৩

ভাইনীমূখ

জভাোঃ এভযান জাজন মুখ্রন্প,
জেখ্রডট সুাযবাইজায

উজজরা মৄফ উন্নন কাম ডার,
রংগদু

01552-377563

২২৬৬

৪

ফাগাচত্বয

জগদী চাকভা,
োঃ খ্রিা অখ্রপায

উজজরা খ্রিা অখ্রপ, রংগদু 01555-043315

২২৬৭

৫

বাান্যাদভ,
গুরাখারী

জনাফ ভাবুফ আরভ,
প্রখ্রিণ ভন্বকাযী

উজজরা খ্রিা অখ্রপ, রংগদু

০১৭২২-৮৮২৭১৯

(০৬) উজজরা: কাউখারী - (জজান ংখ্যা-০৫)
২২৬৮

১

জফতবুখ্রনা

জভাোঃ জাাঙ্গীয জাজন,
খ্রযদডক, খ্রফআযখ্রডখ্রফ

খ্রফআযখ্রডখ্রফ অখ্রপ, কাউখারী

01715-703336

২২৬৯

২

পটিকছখ্রড়

জভাোঃ ইভাইর, জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
কাউখারী

01552-869514

২২৭০

৩

ঘাঘড়া-১

তুরা উন্নন জফাড,ড কাউখারী

০১৫৫৬-৫২৯২৬০

২২৭১

৪

ঘাঘড়া-২

২২৭২

৫

করভখ্রত

২২৭৩

১

সুফরং

এা চাকভা, জজএএ

২২৭৪

২

ভূলণছড়া ফড়খ্রযণা

ভংরাতুন যাখাইন, এআই

২২৭৫

৩

ফযকর আইভাছড়া

খ্রমুর চাকভা,
উোঃ োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

২২৭৬

১

খ্রফরাইছখ্রড়,
জকংড়াছখ্রড়

জনাফ জভাোঃ জখ্রয উখ্রদ্দন, জজএএ

২২৭৭

২

পারুা, ফড়থরী

জনাফ জাকাখ্রযা ভূইা,
জুখ্রনয অখ্রপায (খ্রাফ)

জনাফ দীপ্ত চাকভা,
ইউখ্রনট কটন অখ্রপায
জনাফ জভাোঃ জগারাভ ভারা,
কচুখারী, খ্রঘরাছখ্রড়, মুফাছখ্রড়
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
জনাফ জভাোঃ মতফ নূয,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
(৭) উজজরা: ফযকর - (জজান ংখ্যা-০৩)
ঘাঘড়া জভৌজা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
কাউখারী
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
কাউখারী
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ফযকর
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ফযকর
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, ফযকর

০১৮১৮-৪২৬২২৫
০১৮২০-০২৪৫৯৩

01515-254770
01558-122667
01556-704267

(০৮) উজজরা: খ্রফরাইছখ্রড় - (জজান ংখ্যা-০২)
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
খ্রফরাইছখ্রড়
উজজরা খ্রফআযখ্রডখ্রফ
অখ্রপায, খ্রফরাইছখ্রড়

01553-119505
01871-533267

(৯) উজজরা: জুযাছখ্রড় - (জজান ংখ্যা-০২)
২২৭৮

১

জুড়াছখ্রড়,
ফনজমাগীছড়া

সুবাল কুভায চাকভা, জজএএ

২২৭৯

২

মভদং, দুভদুম্যা

আখ্রল চাকভা,
উোঃ োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জুড়াছখ্রড়
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
জুড়াছখ্রড়

01556-545327
01556-605626

(১০) উজজরা: যাজস্থ্রী - (জজান ংখ্যা-০২)
২২৮০

১

গাইন্দযা, খ্রঘরাছখ্রড়

২২৮১

২

ফাঙ্গারাখ্ররা

জনাফ জয রার দা, জজএএ
জনাফ পুমে ভাযভা,
উোঃ োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
১৮. জজরাোঃ খাগড়াছখ্রড় (জভাট ৯টি উজজরা)

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
যাজস্থ্রী

01829-981809

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,যাজস্থ্রী 01827-716880

(১) উজজরা: খ্রদঘীনারা - (জজান ংখ্যা-০৬)
২২৮২

১

জফাারখারী

জনাফ াখ্রন্ত খ্রপ্র চাকভা, জজএএ
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উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ
দীখ্রঘনারা

01556-774659

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

২২৮৩

২

দীখ্রঘনারা

২২৮৪

৩

কফাখারী

২২৮৫

৪

ফাবুছড়া

২২৮৬

৫

জভরুং

(ফড় জভরুং জভৌজা)

২২৮৭

৬

জভরুং

(জছাট জভরুং, ফড় াজাছড়া, জছাট
াজাছড়া, জযংকাজযা)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

জনাফ ফাবুর চাকভা, খ্রডই
জনাফ জভাোঃ ারাভ জভাল্লা
অখ্রপ োঃ কাভ কখ্রপোঃ অাোঃ
জনাফ ধায চন্দ্র চাকভা,
প্রধান খ্রযদ ডক
জনাফ হুভান কখ্রফয
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
আন ফসা, ভাঠ ংগঠক

কভডযত খ্রফবাগ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ
দীখ্রঘনারা
উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ,
দীখ্রঘনারা
উজজরা খ্রফআযখ্রডখ্রফ অখ্রপ,
দীখ্রঘনারা
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
দীখ্রঘনারা
উজজরা খ্রফআযখ্রডখ্রফ অখ্রপ,
দীখ্রঘনারা

জভাফাইর নম্বয

01534-363830
০১৮৬৪-৭০৯১৮৬
০১৫৫৭-৭০৭৩১৯
০১৫৫০-৬০৬৯৭২
০১৫৫৩-৬৫২০২২

(২) উজজরা: খাগড়াছখ্রড় দয - (জজান ংখ্যা-০৯)
২২৮৮

১

খাগড়াছখ্রড় জৌযবা
(াড ড-০১, ০২, ০৩)

জনাফ খ্ররখ্রর চাকভা, খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ
খাগড়াছখ্রড় দয

01515-292373

২২৮৯

২

খাগড়াছখ্রড় জৌযবা
(াড ড-০৪, ০৫, ০৬)

জনাফ জভাোঃ আফদুর যখ্রদ,
জেখ্রডট সুাযবাইজায

উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ,
খাগড়াছখ্রড় দয

০১৫১৬-১৩৪৬১৬

২২৯০

৩

খাগড়াছখ্রড় জৌযবা
(াড ড-০৭, ০৮, ০৯)

জনাফ জভাোঃ জাকাখ্রযা জচৌধুযী,
কাযী খ্রল্ল উন্নন কভডকতডা

উজজরা খ্রল্ল উন্নন অখ্রপ,
খাগড়াছখ্রড় দয

০১৫৫৬-৫৪৮৬৮৩

২২৯১

৪

জগারাফাড়ী

খ্রদরী কুভায দা, এএ

২২৯২

৫

খাগড়াছখ্রড় দয

ফাবুর চেফতী

২২৯৩

৬

কভরছখ্রড়

কাজী নজরুর ইরাভ, এআই

২২৯৪

৭

জযাছড়া

উৎর চাকভা,
উজজরা ভফা কভডকতডা

জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ
খাগড়াছখ্রড়
ইউখ্রনন ভাজ কভী,
খাগড়াছখ্রড় দয
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ
খাগড়াছখ্রড় দয
উজজরা ভফা অখ্রপ,
খাগড়াছখ্রড় দয

২২৯৫

৮

বাইজফানছড়া
(বাইজফানছড়া
জভৌজা)

জভাোঃ জখ্রভ উখ্রদ্দন,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
খাগড়াছখ্রড় দয

০১৮৬৭-৫৫৯৮৭৪

২২৯৬

৯

বাইজফানছড়া
(গাছফান,
জজাযভযভ জভৌজা)

জনাফ জন্তাল কুভায তন্চংগ্যা
উজজরা ভন্বকাযী

একটি ফাড়ী একটি খাভায
প্রকল্প, খাগড়াছখ্রড় দয

০১৮১৮-৩৫২২০৮

01829-927527
০১৫৫৬-৫৮১৬০৮
01820-731917
০১৮২০-৭১৮৯৭১

(৩) উজজরা: রিীছখ্রড় - (জজান ংখ্যা-০৩)
২২৯৭

১

রিীছখ্রড়

টিটু চেফতী, এএএ

২২৯৮

২

দুল্যাতরী

জভাোঃ ইভাইর, জজএএ

২২৯৯

৩

ফভডাছখ্রড়

জভাোঃ খ্রপকুয যভান, এএএ

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
রিীছখ্রড়
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
রিীছখ্রড়
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
রিীছখ্রড়

০১৭৩৫-৯০৪৭৯৮
01813-967572
০১৮২০-১৪৪৯৩১

(৪) উজজরা: ভারছখ্রড় - (জজান ংখ্যা-০৩)
২৩০০

১

ভারছখ্রড়

জভাোঃ আাদুজ্জাভান, জজএএ

২৩০১

২

ভাইছখ্রড়

অঞ্জন কুভায দত্ত, খ্রডই

২৩০২

৩

জকাংঘাট,
জভাফাছখ্রড়

জভাােদ আব্দুয যাজ্জাক,
ইউআযখ্রডএ
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উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ভারছখ্রড়
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ভারছখ্রড়
উজজরা ল্লী উন্নন অখ্রপ,
ভারছখ্রড়

01878-904959
01813-204624
01553-651281

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

(৫) উজজরা: ভাখ্রনকছখ্রড় - (জজান ংখ্যা-০৪)
জভাোঃ সৄভায়ূন কখ্রফয,
জজএএ
জভাোঃ আফদুর আউার,
এআই (অফযপ্রাপ্ত)

২৩০৩

১

ভাখ্রনকছখ্রড়

২৩০৪

২

খ্রতনটযী

২৩০৫

৩

জমাগ্যাজছারা

জভাােদ জীভ উখ্রদ্দন, খ্রডই

২৩০৬

৪

ফাটনাতরী

মদ নজরুর ইরাভ,
জজএএ (অফযপ্রাপ্ত)

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ভাখ্রনকছখ্রড়
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ভাখ্রনকছখ্রড়
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ভাখ্রনকছখ্রড়
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
রিীছখ্রড়

01552-678499
01736-472164
01813-401823
01558-323063

(৬) উজজরা: ভাটিযাঙ্গা - (জজান ংখ্যা-০৯)
ভাটিযাঙ্গা
জৌযবা াড ড
নং-০১ জত ০৪
ভাটিযাঙ্গা
জৌযবা াড ড
নং-০৫ জত ০৯

২৩০৭

১

২৩০৮

২

২৩০৯

৩

ভাটিযাঙ্গা

২৩১০

৪

জফরছখ্রড়

২৩১১

৫

জগাভখ্রত

২৩১২

৬

আভতরী

২৩১৩

৭

ফণ ডার

২৩১৪

৮

তফরছখ্রড়

২৩১৫

৯

তাইন্দং

জভাোঃ যখ্রপক খ্রভা, এএএ

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ভাটিযাঙ্গা

০১৫৫৩-৬১৬০৭৯

জদফাখ্রল চাকভা, এএএ

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ভাটিযাঙ্গা

০১৫৫৬-৭০৯১১১

জভাোঃ আরী আােদ যকায,
জজএএ
জনাফ এইচ. এভ. আভজাদ
জাজন, এএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ভাটিযাঙ্গা
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ভাটিযাঙ্গা
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
জনাফ জনার আজফদীন, এএএ
ভাটিযাঙ্গা
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
জনাফ সুখ্রভে চাকভা, এএএ
ভাটিযাঙ্গা
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জনাফ জভাোঃ ভখ্রনরুর ইরাভ, খ্রডই
ভাটিযাঙ্গা
জনাফ জভাোঃ আখ্রভয জাজন,
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
এএএ
ভাটিযাঙ্গা
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জনাফ জভাোঃ আফদুর আখ্রজজ, এএ
ভাটিযাঙ্গা

01557-071271
০১৫৫২-৭০৩৭০৩
০১৫৫৬-৭৭৩০৩০
০১৫৫২-৭৩৪১৫২01811-150383
০১৫৫৮-৭১০১৫৯
01840-807773

(৭) উজজরা: ানছখ্রড় - (জজান ংখ্যা-০৫)
২৩১৬

১

ানছখ্রড়

২৩১৭

২

জরাগাং

২৩১৮

৩

জচঙ্গী

২৩১৯

৪

উল্টাছখ্রড়

২৩২০

৫

রখ্রতফান

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ানছখ্রড়
উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ,
জনাফ উদন চাকভা, খ্রএ
ানছখ্রড়
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জনাফ ভীয কাখ্রন্ত চাকভা, জজএএ
ানছখ্রড়
জনাফ দীন জভাােদ,
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জজএএ (অফয প্রাপ্ত)
ানছখ্রড়
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
অরুনাংকয চাকভা, এএএ
ানছখ্রড়
জনাফ কভজরন্দু চাকভা, এআই

01557-140305
০১৮১৫৫৬৭৩৯৬
01557-199166
০১৫৫২৭২৬২২১
০১৫৫৭৬৬৩০০৮

(৮) উজজরা: যাভগড় - (জজান ংখ্যা-০৩)
২৩২১

১

যাভগড় জৌযবা
াড ড নং-০১
জত ০৯

২৩২২

২

যাভগড়

২৩২৩

৩

াতাছড়া

জনাফ জভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ,
জজএএ
জনাফ জভাোঃ খ্রযপ উল্লা,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
জনাফ জভাোঃ ানাউর ক,
এএখ্রখ্র
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উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
যাভগড়

01820-704062

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, যাভগড়

০১৮১৯-৯৮৩৩৪১

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, যাভগড়

০১৫৫৬-৫৩৮৬৫৭

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

(৯) উজজরা: গুইভাযা - (জজান ংখ্যা-০৩)
২৩২৪

১

গুইভাযা

জভাোঃ ভখ্রজবুয যভান, এএএ

২৩২৫

২

াপছখ্রড়

আফদুয যখ্রভ ভজুভদায, জজএএ

২৩২৬

৩

খ্রন্ধুকছখ্রড়

জভাোঃ আফদুয যখ্রভ, এএএ

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
গুইভাযা, খাগড়াছখ্রড়
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ভাটিযাঙ্গা
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
গুইভাযা, খাগড়াছখ্রড়

০১৫৫৩-৬১৬০৭৯
০১৭২৪৪-৩৬২৫৮২
০১৫৫৬-৭৪৮৭১১

১৯. জজরাোঃ ফান্দযফান (জভাট ৭টি উজজরা)
(১) উজজরা: ফান্দযফান দয - (জজান ংখ্যা-০৮)
১-৩ নং াড ড,
ফান্দযফান
জৌযবা
৪-৬ নং াড ড,
ফান্দযফান
জৌযবা

জনাফ কাজী খ্রপউর আরভ,
ডাটা এখ্রন্ট্র অাজযটয

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ফান্দযফান দয

01743-933896

জনাফ জভাোঃ রুহুর আখ্রভন,
কখ্রপোঃ মুদ্রািখ্রযক

জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ফান্দযফান

01820-400218

৭-৯ নং াড ড,
ফান্দযফান
জৌযবা

জনাফ জভাোঃ াইপৄর ইরাভ,
এ.এ

জজরা খ্রযংখ্যান
অখ্রপ,ফান্দযফান

01814-767555

৪

ফান্দযফান ইউখ্রনন

জনাফ জভাোঃ আরভগীয
কাযী খ্রিক

ফান্দযফান যকাযী ফাখ্ররকা
উচ্চ খ্রফদ্যার, ফান্দযফান

২৩৩১

৫

কুারং ইউখ্রনন

২৩৩২

৬

সুারক ইউখ্রনন

২৩৩৩

৭

টংকাফতী ইউখ্রনন

২৩৩৪

৮

যাজখ্রবরা ইউখ্রনন

জনাফ ভং াই ভাযভা,
োঃ খ্রযদডক
জনাফ জভাোঃ জরার উখ্রদ্দন,
াঁট মুদ্রাোঃ কাভ কখ্রপোঃ অাোঃ
জনাফ জভাোঃ আখ্রজজুর ক
জেখ্রডট সুাযবাইজায
জনাফ মেমে ভং
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উোঃ ভফা কাম ডার,
ফান্দযফান
উোঃ খ্রযলদ জচাযম্যাজনয
কাম ডার
উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ,
দয, ফান্দযফান
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, দয,
ফান্দযফান

২৩২৭

১

২৩২৮

২

২৩২৯

৩

২৩৩০

০১৮১৮-৮৯১১৫০
০১৫৫৬৫৪৬৫১০
01839-221703
০১৮১১-৯৩১১৫৪
০১৮১৮-৮২৪৪০৮

(২) উজজরা: রাভা - (জজান ংখ্যা-১০)
২৩৩৫

১

১-৫ নং াড ড,
রাভা জৌযবা

জাজদুর ইরাভ,

২৩৩৬

২

৬-৯ নং াড ড,
রাভা জৌযবা

সুভন কাখ্রন্ত ার,
জুখ্রনয খ্রাফযিণ অখ্রপায

২৩৩৭

৩

আখ্রজজনগয
ইউখ্রনন

জনাফ জভাোঃ খ্রভজানুয যভান, উউজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, রাভা
কাখ্রয কৃখ্রল কভডকতডা

০১৮৩২-৬১২১২০

২৩৩৮

৪

পাইতং ইউখ্রনন

যাজদুর াান জভাোঃ ভখ্রউদ্দন
একাজডখ্রভক সুাযবাইজায

ভাধ্যখ্রভক  উচ্চ খ্রিা
অখ্রপ, রাভা

০১৮১৯-৮৩৪৫৪১

৫

পাঁখ্রাখাখ্রর
ইউখ্রনন (০১)
(পাঁখ্রাখাখ্রর
জভৌজা)

জনাফ আব্বা উখ্রদ্দন,
উ-কাখ্রয কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, রাভা

01818-890855

৬

পাঁখ্রাখাখ্রর
ইউখ্রনন (০২)
(ইাংছা, াংগু
জভৌজা)

জনাফ জখ্রভ উখ্রদ্দন,
উ-কাখ্রয কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, রাভা

০১৮২১-৪২৮৭১২

২৩৩৯

২৩৪০

উজজরা আইখ্রটি জটকখ্রনখ্রান
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উজজরা খ্রনফ ডাী অখ্রপাজযয
কাম ডার, রাভা

০১৮৪২-০২১০৬৬

খ্রফআযখ্রডখ্রফ অখ্রপ, রাভা

০১৮১৬-২৪৫৪০১

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

২৩৪১

৭

গজাখ্ররা ইউখ্রনন

জগান কাখ্রন্ত জচৌধুযী, উকাখ্রয
কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, রাভা

01550-603354

২৩৪২

৮

রাভা ইউখ্রনন

সুকুভায জদানখ্রজ, উকাখ্রয
কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, রাভা

01831-628537

২৩৪৩

৯

যম্নখ্রাড়া
ইউখ্রনন

খ্রক ফসা,
অখ্রপ কাখ্রয

ভাধ্যখ্রভক  উচ্চ খ্রিা
অখ্রপ, রাভা

01862-771900

২৩৪৪

১০

যই ইউখ্রনন

জনাফ ভনছুয আরী,
উ-কাখ্রয কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, রাভা

০১৮৫৫-৯৩২২৮৪

(৩) উজজরা: নাইিযংছখ্রড় - (জজান ংখ্যা-০৫)
নাইিযংছখ্রড়
ইউখ্রনন
জানাইছখ্রড়
ইউখ্রনন

২৩৪৫

১

২৩৪৬

২

২৩৪৭

৩

ফাইাযী ইউখ্রনন

২৩৪৮

৪

জদাছখ্রড় ইউখ্রনন

২৩৪৯

৫

ঘুভধুভ ইউখ্রনন

জনাফ পারুক আভদ জচৌধুযী,
জজ.এ.এ
জনাফ জভাোঃ াাফ উদ্দীন, জেখ্রডট
সুাযবাইজায
জনাফ জভাোঃ যখ্রপকুর ইরাভ, উোঃ কৃখ্রল কভডকতডা
টিটন কুভায জদ,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
জনাফ জভাোঃ কাভার উদ্দীন,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা খ্রযংখ্যান
কাম ডার, নাইিযংছখ্রড়
উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ,
নাইিযংছখ্রড়
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
নাইিযংছখ্রড়
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
নাইিযংছখ্রড়
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
নাইিযংছখ্রড়

01817-207579
০১৮১৮-৬২৭১৪৩
০১৮১২-৫৮৬৩৭৮
০১৮১৫-৬৪৬২৬৬
০১৮১৫-৬৪৬২৬৬

(৪) উজজরা: জযাাংছখ্রড় - (জজান ংখ্যা-০৪)
২৩৫০

১

২৩৫১

২

২৩৫২

৩

২৩৫৩

৪

জযাাংছখ্রড়
ইউখ্রনন
আজরিযং
ইউখ্রনন
জনাাতং
ইউখ্রনন
তাযাছা ইউখ্রনন

সুভন কাখ্রন্ত দা, জজ.এ.এ
ভংছানু ভাভডা, স্বাস্থ্য কাযী
উফাখ্রচং ভাভডা,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
খ্রযটন কাখ্রন্ত তামেকদায,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা খ্রযংখ্যান
কাম ডার, জযাাংছখ্রড়
উজজরা স্বাস্থ্য অখ্রপ,
জযাাংছখ্রড়
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
জযাাংছখ্রড়
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
জযাাংছখ্রড়

01816-355475
০১৮৩৭-৬০৩০৪৯
০১৮৩৪-০৭৪৪১৩
০১৮৩২-৭৬৮৭৩৯

(৫) উজজরা: রুভা - (জজান ংখ্যা-০৪)
২৩৫৪

১

যম্নভা ইউখ্রনন

২৩৫৫

২

গাঁজরংগ্যা ইউখ্রনন

২৩৫৬

৩

াইন্দু ইউখ্রনন

২৩৫৭

৪

জযভাখ্রেপ্রাংা

শুকরার দা, জজ.এ.এ
উত্তভ কুভায নাথ,
খ্রপল্ড সুাযবাইজায
সুকুভায দত্ত,
কাযী খ্রযদডক
জনাফ জভাোঃ ইউসুপ,
উোঃ োঃ উখ্রিদ ংযিণ কভডকতডা

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
রুভা
একটি ফাড়ী একটি খাভায
প্রকল্প, রুভা

01814-989708
০১৮১৩২০১৯৬১

উজজরা ভফা অখ্রপ, রুভা

০১৫৫২৭১০৯০৮

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, রুভা

০১৫৫৩৭৫৫৪০৮

(৬) উজজরা: থানখ্রচ - (জজান ংখ্যা-০৪)
২৩৫৮

১

থানখ্রচ ইউখ্রনন

২৩৫৯

২

ফখ্ররাড়া ইউখ্রনন

২৩৬০

৩

খ্রতন্দু ইউখ্রনন

২৩৬১

৪

জযভাখ্রে ইউখ্রনন

উজজরা খ্রযংখ্যান
কাম ডার, থানখ্রচ
জনাফ জভাোঃ ভখ্রভনুর ইরাভ, ডাটা উজজরা খ্রযংখ্যান
এখ্রন্ট্র অাজযটয
কাম ডার, থানখ্রচ
জনাফ রুক দা,
ইউএন অখ্রপ, থানখ্রচ
অখ্রপ োঃ কাভ কখ্রপোঃ অাোঃ
খ্রফপ্লফ ভাভডা,
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, থানখ্রচ
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
জভাােদ দ্বীন ইরাভ, জজ.এ.এ

(৭) উজজরা: আরীকদভ - (জজান ংখ্যা-০৪)
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01835-856187
০১৭৩৭-০৩০০১১
০১৮২০-৪০৪০৩৭
০১৮২৪-৭১৫৪৭০

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা
‡bvqvcvov
BDwbqb
AvjxK`g
BDwbqb

২৩৬২

১

২৩৬৩

২

২৩৬৪

৩

‰Pÿ¨s BDwbqb

২৩৬৫

৪

KziæKcvZv
BDwbqb

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

ভাবুফ জাজন াটাযী,
জজএএ
জনাফ জভাোঃ ভান আরী,
লাঁট মুদ্রাোঃ কাভ কোঃ অাজযটয

উজজরা খ্রযংখ্যান
কাম ডার, আরীকদভ
উজজরা খ্রযলদ
জচাযম্যাজনয কাম ডার,
আরীকদভ
উজজরা ভাজজফা অখ্রপ,
জনাফ জভাোঃ াভসুর আরভ, টিআই
আরীকদভ
জনাফ উজ্জ্বর কুভায জদ,
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
উ-কাখ্রয কৃখ্রল কভডকতডা
আরীকদভ

জভাফাইর নম্বয

০১৭২৪-৭৬৪৬২১
০১৮২০-৪৩১৮৮৮
01821-816337
০১৭৩৩-০১৭৯৪২

২০. জজরাোঃ কুখ্রভল্লা (জভাট ১৬টি উজজরা)
(১) উজজরা: জদখ্রফদ্বায - (জজান ংখ্যা-১৮)
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
জদখ্রফদ্বায
উজজরা ভাধ্যখ্রভক খ্রিা
অখ্রপ, জদখ্রফদ্বায
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
আোই, নগাঁ

01716-203127

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ

01937-202540

২৩৬৬

১

ফড়ারঘয

জভাোঃ নুরুজ্জাভান, এএএ

২৩৬৭

২

ইউছুপপুয

জভাোঃ াআরভ (এটিইউ)

২৩৬৮

৩

যসুরপুয

জভাোঃ যখ্রফউর ইরাভ, খ্রডই

২৩৬৯

৪

সুখ্রফর

জভাোঃ ারুনুয যীদ, জজএএ
(অফোঃ)

২৩৭০

৫

পজতাফাদ

২৩৭১

৬

পজতাফাদ

২৩৭২

৭

জাপযগঞ্জ

২৩৭৩

৮

২৩৭৪

৯

২৩৭৫

১০

জদখ্রফদ্বায াড ড
১,২,৩,৪,৭,৮
জদখ্রফদ্বায াড ড
৫,৬,৯
গুনাইঘয উত্তয

২৩৭৬

১১

গুনাইঘয দখ্রিণ

২৩৭৭

১২

যাজাজভায

২৩৭৮

১৩

ধাভতী

জভাোঃ তাজুর ইরাভ (এএ)

২৩৭৯

১৪

বানী

জভাোঃ জযনু খ্রভা যকায, এআই
(অফোঃ)

খ্রফখ্রফএ

01849-355370

২৩৮০

১৫

সুরতাপুয

আখ্রনছুয যভান (এএ)

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
জদফখ্রদ্বায

01819-106607

২৩৮১

১৬

ফড়কাভতা

জভাোঃ ভখ্রজফয যাভন, (এএ)

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
জদখ্রফদ্বায

01947-133100

২৩৮২

১৭

জভানপুয

জভাোঃ কাভার উখ্রদ্দন ভূইা, খ্রএ

উজজরা, মৄফউন্নন অখ্রপ

01711-008308

২৩৮৩

১৮

এরাাফাদ

জভাোঃ তপাজ্জর জাজন, জজএএ
(অফোঃ)

খ্রফখ্রফএ

01743-119472

পূফ ড রিীপুয, চানপুয, াজদপুয (অং),
আাদুজ্জাভান ভূইা যাখ্রজফ,
জপুয, জখ্রতভপুয, জকাটনা, নুযপুয,
ইউখ্রডখ্র
খখ্রররপুয, আানপুয,
সুরতানপুয, াইচাাড়া,
াখ্রফবুয যভান (এআযখ্রড)
খ্রফষ্ণপুয,কাখ্ররকাপুয, পূফ ড পাজতাফাদ
মুােদ ভয পারুক, উজজরা
ভফা অখ্রপায
জভাোঃ আফদুর াখ্ররভ, খ্রডই,
এনএইচখ্রড
জভাোঃ আখ্রযপৄর ইরাভ, জজএএ
জভাোঃ ারুনূয যীদ, (এএ)
জনাফ জভাোঃ নজরুর ইরাভ
যকায (ইউাই)
জনাফ জভাোঃ আবুর কাজভ
এ.এ.খ্র.খ্র.

(২) উজজরা: জচৌদ্দগ্রাভ - (জজান ংখ্যা-১৭)
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ইউখ্রডখ্র পজতাফাদ
উজজরা খ্রফআযখ্রডখ্রফ অখ্রপ,
জদখ্রফদ্বায
উজজরা ভফা অখ্রপ,
জদখ্রফদ্বায
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জদখ্রফদ্বায, কুখ্রভল্লা।
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জদখ্রফদ্বায, কুখ্রভল্লা।
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ
উজজরা মৄফউন্নন অখ্রপ,
জদখ্রফদ্বায
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
জদখ্রফদ্বায
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
জদখ্রফদ্বায

০১৯২২-২১৪৭৫৬

০১৭২৮-৫৭০২৭১

০১৭১২-৩৫০৭৩০
০১৭৩২-৯৫৯৯২০
০১৭৪২-৫৪০২০২
01618-833383
০১৮২০-০৮৬৫২১
01716-167760
01712-292978
০১৭১৫-৯০৬৯২০
01818-080513

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জৌযবা াড ড
(১-৫)
জৌযবা াড ড
(৬-৯)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জনাফ জভাােদ আবু মুা,
জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জচৌদ্দগ্রাভ, কুখ্রভল্লা।
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জনাফ জভাোঃ আখ্রভয জাজন, খ্রডই
জচৌদ্দগ্রাভ, কুখ্রভল্লা।
জনাফ খ্রখ্রয কুভায ার,
ল্লী ঞ্চ ব্াংক, জচৌদ্দগ্রাভ
ভাঠ কাযী
জনাফ া আরভ ভজুভদায,
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
উকাযী কৃখ্রল কভডকতডা
জচৌদ্দগ্রাভ

জভাফাইর নম্বয

২৩৮৪

১

২৩৮৫

২

২৩৮৬

৩

আরকযা

২৩৮৭

৪

ফাখ্রতা

২৩৮৮

৫

খ্রচড়া

জনাফ এাকুফ আরী পযাদ,
ইি্জক্টয

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, জচৌদ্দগ্রাভ

০১৮২৩-১৫৪০৯৫

২৩৮৯

৬

জঘারাা

জনাফ জভাোঃ ভখ্রজবুর ক, ভাঠ
কাযী

ল্লী ঞ্চ ব্াংক, জচৌদ্দগ্রাভ

০১৮১৩-৬০৮৭৭৪

২৩৯০

৭

গুনফতী

আঠখ্রদা, চাঁাখ্ররা াড়া, ফধুযা, শ্রীপুয

জনাফ জভাোঃ ভখ্রন, ভাঠ কাযী ল্লী ঞ্চ ব্াংক, জচৌদ্দগ্রাভ

০১৮২৪-৮৫৭৫০৪

২৩৯১

৮

গুনফতী

ফাজকযথাভ জরা, খ্রপ্রকযা, নাযানপুয,
মকতযা, খাটযা, দফাা, জদফীপুয

জনাফ জভাোঃ জগারাভ খ্রকফখ্রযা
কখ্রপউটায অাজযটয

উজজরা জচাযম্যাজনয অখ্রপ

০১৮১৮-৮৬৩৫৭২

শুযীকযা, খ্রজগাড্ডা, মভয়ুযপুয, খ্রফষ্ণুপুয,
পৄজরয নযী, আখ্রখয তরা, গাধা নগয, যাজ, জনাফ াইপৄর ইরাভ
ফল্ববপুয, চাাতু, কযতাভ, খ্রযজকাট,
স্বাস্থ্য কাযী
গজাখ্রযা, যাভপুয, সুফন ডপুয, গুনফতী

উজজরা স্বাস্থ্য কজপ্লক্স,
জচৌদ্দগ্রাভ

০১৮১৪-৯৫০২০২

২৩৯২

৯

জগন্নাথখ্রদঘী

২৩৯৩

১০

কাখ্ররকাপুয

২৩৯৪

১১

কনকাকত

২৩৯৫

১২

কাখ্রনগয

২৩৯৬

১৩

মুখ্রন্পযাট

২৩৯৭

১৪

01812-182436
01934-281565
০১৮৫০-৬১৫৯৭৫
০১৮১৮-৬৫৭৮৯৩

জনাফ জভাোঃ জরাকভান জাজন,
কাযী রাইজন্প ইন্পজক্টায
ভখ্রনরুর ইরাভ াজটাাযী,
উজজরা োঃ খ্রিা অখ্রপায
জনাফ াদ্দাভ জাজন,
াজবডায
জনাফ আফদুর গখ্রণ
ভাঠ কাযী

জচৌদ্দগ্রাভ জৌযবা কাম ডার,
জচৌদ্দগ্রাভ
উজজরা খ্রিা অখ্রপ,
জচৌদ্দগ্রাভ
জচৌদ্দগ্রাভ জৌযবা কাম ডার,
জচৌদ্দগ্রাভ
ল্লী ঞ্চ ব্াংক, জচৌদ্দগ্রাভ

০১৭৭৮-২৫৭৭৭৭

জনাফ নাজমুর াান ভজুভদায
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
জচৌদ্দগ্রাভ

০১৭১৬-১৬৮৮৮৯

উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ,
জচৌদ্দগ্রাভ

০১৮১৪-৬৬০১৯১

শুবপুয-১

ড কৃষ্ণপুয, ফল্লাযচয,
ধখ্রনকযা, দুগাপুয,
জাপুা, কাকদয, তফাড়ীা, খ্রফজপুয,
কাছাযী াড়া, াইক াড়া, জাটকযা,
জতখ্ররাটি, াজাযী াড়া

আঠায ফাগ, জগাখ্রফন্দপুয, উনকুট, আগচয,
কাটগয, কজয ধাযী, খ্রকল্লা াড়া, জদামো,
কাট াড়া, াজকাট, গাছ ফাখ্রড়া,
জনাফ জাখ্রকয জাজন,
কাখ্রছা পুকুরুনী, সুবপুয, ফাগায
জেখ্রডট সুাযবাইজায
পুকুরুনী, পখ্রকয াট, তুরা পুকুরুনী,
খাভায পুকুরুনী

০১৮১৪-৩৯৮২৯৯
০১৭৪০-৬০১০০৩
০১৮১৪-৯০৩১০৩

২৩৯৮

১৫

শুবপুয-২

২৩৯৯

১৬

শ্রীপুয

জভাোঃ আফদুয যখ্রভ,
খ্রপল্ড সুাযবাইজায

ল্লী ঞ্চ ব্াংক, জচৌদ্দগ্রাভ

০১৮২১-৫৫৭১৬৪

২৪০০

১৭

উখ্রজযপুয

কাউছায উখ্রদ্দন,
খ্রপল্ড সুাযবাইজায

ল্লী ঞ্চ ব্াংক, জচৌদ্দগ্রাভ

০১৮১২-৮৭৩৫৮৫

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ
(চাখ্রন্দনা), খ্রফখ্রফএ

01990-013156

(৩) উজজরা: চাখ্রন্দনা - (জজান ংখ্যা-১৫)
২৪০১

১

সুইরপুয

জনাফ জভা: জখ্রভ উখ্রদ্দন (অফোঃ),
জজএএ
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শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

জনাফ জভাোঃ খ্রদউল্লা জচৌধুযী,
এ.এ.এ.

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, চাখ্রন্দনা

০১৮১৯-৪৭৭৭৬৮

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, চাখ্রন্দনা

০১৭২৬-৮১৪২৬২

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, চাখ্রন্দনা

০১৮১৬-২৩১৩৭৮

২৪০২

২

ফাতাঘাী

২৪০৩

৩

ভাধাইা

২৪০৪

৪

ভখ্রচাইর

২৪০৫

৫

গরল্লাই

জনাফ জভাোঃ াইপৄর ইরাভ,
এ.এ.এ.

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, চাখ্রন্দনা

০১৯৩৮-৮২০৫৩৪

২৪০৬

৬

জদা: নফাফপুয

জনাফ জখ্রভ উখ্রদ্দন,
এ.এ.এ.

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, চাখ্রন্দনা

০১৭২৪-৪০৯৩৯৪

২৪০৭

৭

ফযকযই

জনাফ জভাোঃ সুরতান আভদ,
এ.এ.এ.

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, চাখ্রন্দনা

০১৮১৯-১১৪০১০

২৪০৮

৮

জজাাগ

জনাফ জভাোঃ আবু সুখ্রপান,
এ.এ.এ.

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, চাখ্রন্দনা

০১৭৩১-৫৭৯০৬৪

৯

আযার, ফল্লাযচয, ফাখ্রভনীজখারা, ফীযখার,
ভাইজখায (াড ড খ্রজরুআই, কাাযীজখারা, ভাইজখায,
জনাফ জভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ,
১-৫)
জভজয , খ্রিভ যসুরপুয, খ্রংগাড্ডা,
এ.এ.এ.
টাভটা, উত্তয ফদযপুয,

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, চাখ্রন্দনা

০১৮৬৮-৪৫০২০০

২৪১০

১০

আখ্ররকামুড়া, আদাতা, জবাভযকাখ্রন্দ,
ভাইজখায (াড ড এাজফন্দ, পাঐ, াড়ীাড়া, কাজরভায, জনাফ জভাোঃ আফদুর কাজদয
৬-৯)
কযতরা, ভাদাযপুয, কভযজকাট, াখ্রনখাযা, খ্রজরানী, এ.এ.এ.
টনই, ামেচয

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, চাখ্রন্দনা

০১৯১২-৯৬৯৩৪৫

২৪১১

১১

ফাজড়যা

জনাফ জভাোঃ নূরুর ইরাভ,
এ.এ.এ.

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, চাখ্রন্দনা

০১৮১৩-১১৩৩০৪

২৪১২

১২

জকযনখার

জনাফ কাজী া জাভান,
এ.এ.এ.

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, চাখ্রন্দনা

০১৮১৭-৫৭১৬২৬

২৪১৩

১৩

জৌযবা (াড ড
১-৪)

জনাফ জভাোঃ ফখ্রদউর আরভ,
এ.এ.এ.

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, চাখ্রন্দনা

০১৯৩৮-৮২০৫০০

২৪১৪

১৪

জৌযবা (াড ড
৫-৯)

জনাফ ইোখ্রভ খখ্ররর, খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
চাখ্রন্দনা, কখ্রভল্লা।

01915-955404

২৪১৫

১৫

এতফাযপুয 
ফযকযই

জনাফ জভাোঃ পখরুদ্দীন, এ.এ.এ. উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, চাখ্রন্দনা

২৪০৯

জনাফ জভাোঃ নজরুর ইরাভ,
এ.এ.এ.
জনাফ জভাোঃ আতাউয যভান,
এ.এ.এ.

০১৮৬৬-০৭১১০০

(৪) উজজরা: খ্রততা - (জজান ংখ্যা-০৮)
২৪১৬

১

জগতপুয

জনাফ জভাোঃ খ্রভজানুয যভান,
খ্রযংখ্যান তদন্তকাযী

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
কখ্রভল্লা।

01849-812275

২৪১৭

২

াতানী

জনাফ জভাোঃ ভখ্রনরুর ইরাভ,
উকাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, খ্রততা

০১৯১১-৯০৬৩৩৩

২৪১৮

৩

ভখ্রজদপুয

জনাফ জভাোঃ খ্রপউল্লা, খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
কুখ্রভল্লা।

01859-730098

২৪১৯

৪

খ্রজাযকাখ্রন্দ

মুােদ আখ্রজজুয যভান, খ্রডই

জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
কুখ্রভল্লা।

01914-763864

২৪২০

৫

নাখ্রযখ্রন্দা

জনাফ জভাোঃ খখ্ররমেয যভান
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
খ্রততা, কুখ্রভল্লা
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০১৯১৩-২৯৯৭৬৭

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

২৪২১

৬

খ্রবটিকাখ্রন্দ

জনাফ আবুর কারাভ আজাদ,
উকাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, খ্রততা

০১৭৩৩-২৫০৮৪৫

২৪২২

৭

কখ্রড়কাখ্রন্দ

জনাফ জভাোঃ ভখ্রউখ্রদ্দন,
উকাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, খ্রততা

০১৮১৯-০৫১৭৯০

২৪২৩

৮

কারাকাখ্রন্দ,
ফরযাভপুয

জনাফ জভাোঃ খ্রপকুর ইরাভ
উকাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, খ্রততা

০১৮১৮-১৯৬৯৯৯

(৫) উজজরা: কুখ্রভল্লা দয দখ্রিণ - (জজান ংখ্যা-১১)
২৪২৪

১

াড ড ১৯,২০

জনাফ জভাোঃ অখ্রদুর ক, এআই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
কুখ্রভল্লা দয দখ্রিণ

01817-108916

২৪২৫

২

াড ড ২১

জনাফ জভাোঃ খ্রপকুর ইরাভ,
জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
কুখ্রভল্লা দয দখ্রিণ

01731-164412

২৪২৬

৩

াড ড ২২

জনাফ জভাোঃ ভামুনুয যখ্রদ
উখ্রিদ ংযিণ অখ্রপায

ড
উজজরা টিকারচায
অখ্রপ,
কুখ্রভল্লা দয দখ্রিণ

০১৯৩৮-৮২০৬৯৯

২৪২৭

৪

াড ড ২৩,২৪

জনাফ জভাোঃ আবুর ানাত,
উকাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
কুখ্রভল্লা দয দখ্রিণ

০১৭১৮-৫৩২০৬২

২৪২৮

৫

াড ড ২৫,২৬,২৭

জনাফ জগারাভ জভাস্তপা,
উকাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
কুখ্রভল্লা দয দখ্রিণ

০১৮১৮-৭২৪২২৩

২৪২৯

৬

খ্রফজপুয

জনাফ দুরার যঞ্জন জবৌখ্রভক,
খ্রডখ্র (অফয প্রাপ্ত)

২৪৩০

৭

জচৌাযা

জনাফ খ্রকজায কুভায জবৌখ্রভক,
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদডক

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
কুখ্রভল্লা দয দখ্রিণ

০১৭৩৯-১৪৪৯৮৯

২৪৩১

৮

গখ্ররাযা

জনাফ জভাোঃ জখাযজদ আরভ,
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদডক

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
কুখ্রভল্লা দয দখ্রিণ

০১৭২৪-৯৬৬৩৫৭

২৪৩২

৯

জজাযকানন পূফ ড

জনাফ জভাোঃ নখ্রজয আভদ,
উকাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
কুখ্রভল্লা দয দখ্রিণ

০১৭৪১-১০১৪০১

২৪৩৩

১০

জজাযকানন খ্রিভ

জনাফ াখ্রপজুয যভান,
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদডক

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
কুখ্রভল্লা দয দখ্রিণ

০১৮১১-১২১৩৪০

২৪৩৪

১১

ফাযাড়া

জনাফ জাখ্রকয জাজন,
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদডক

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
কুখ্রভল্লা দয দখ্রিণ

০১৮১৮-৪০৮২৯৮

01915-770945

(৬) উজজরা: ভজনাযগঞ্জ - (জজান ংখ্যা-১১)
২৪৩৫

১

evBkMuvI

২৪৩৬

২

mimcyi

২৪৩৭

৩

Sjg (`t)

২৪৩৮

৪

‰gkvZzqv

২৪৩৯

৫

wLjv

জনাফ জভাোঃ আব্দুর ান্নান,
জর অখ্রপায
জনাফ ইভযান জাজন
কাযী খ্রযদডক

উজজরা দাখ্রযদ্রয খ্রফজভাচন
অখ্রপ, ভজনাযগঞ্জ
উজজরা ভফা অখ্রপ,
ভজনাযগঞ্জ

জনাব ম াোঃ আম র ম াসেন,
মজ.এে.এ
জনাফ প্রদী কুভায জদ
জেখ্রডট সুাযবাইজায

উপসজলা পমরেংখ্যান অমিে,
সনা রগঞ্জ
উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ,
ভজনাযগঞ্জ

জনাফ জভাস্তপা কাভার, উকাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ভজনাযগঞ্জ
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০১৯৭৭-৪৪৭০৬৮
০১৮৩৬-১৮৯৭৮৪
০১৭৮৩-৬০৯৮৯৮
০১৭৫৮-২৮৯৪৯৮
০১৭৩১-৩২১৪০২

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

২৪৪০

৬

DËi nvIjv

২৪৪১

৭

wecyjvmvi

২৪৪২

৮

nvmbvev`

২৪৪৩

৯

jÿYcyi

২৪৪৪

১০

Sjg (Dt)

২৪৪৫

১১

bv‡_i‡cUzqv

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

জনাফ জভাােদ উল্লা, এ.এ.এ.
জনাফ জভাোঃ াাদাৎ জাজন,
অখ্রপ কাযী
জনাফ জগারাভ যায,
এ.এ.এ.
জনাফ খ্রজল্লুয যভান, এ.এ.এ.
জনাফ জভাোঃ কাভার জাজন,
অখ্রপ কাযী
জনাফ মৃনার োখ্রন্ত ফসা
উ-োঃ কৃখ্রল অখ্রপায

কভডযত খ্রফবাগ

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ভজনাযগঞ্জ
উজজরা ভফা অখ্রপ,
ভজনাযগঞ্জ
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ভজনাযগঞ্জ
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
ভজনাযগঞ্জ
উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ,
ভজনাযগঞ্জ
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ

জভাফাইর নম্বয

০১৭১৪-৪২৫৯৪০
০১৮১৭-০৬১১৪৮
০১৮৪৯-৮০৭১৭২
০১৭২০-৫৮৩১৯০
০১৭১২-৫৭৩৬৬৬
০১৭১৪-৯৭৬৯৯০

(৭) উজজরা: কুখ্রভল্লা আদড দয - (জজান ংখ্যা-২২)
২৪৪৬

১

াড ড (১,২,৪)

২৪৪৭

২

াড ড (৩)

২৪৪৮

৩

াড ড (৫,৬)

২৪৪৯

৪

াড ড (৭,৮)

২৪৫০

৫

াড ড (৯,১০)

২৪৫১

৬

াড ড (১১,১২)

২৪৫২

৭

াড ড (১৩,১৪)

২৪৫৩

৮

াড ড (১৫,১৮)

২৪৫৪

৯

াড ড (১৬,১৭)

২৪৫৫

১০

কাখ্ররফাজায

২৪৫৬

১১

২৪৫৭

জাজনাযা জফগভ, এআই
জনাফ জভাোঃ াভছুর ভারা,
কাযী ল্লী উন্নন কভডকতডা
জভাোঃ আব্দুর কাজদয ভূইা এ.এ
(অফোঃ)
জনাফ কাজী ভাাবুফ জভাজডদ,
এএ
জনাফ জভাোঃ খ্রপকুর ইরাভ,
খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
আদড দয
খ্রফ,আয,খ্রড,খ্রফ অখ্রপ, আদড
দয
জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
কুখ্রভল্লা
জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
কুখ্রভল্লা।
জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
কুখ্রভল্লা (ংমৄক্ত দাখ্রত্ব)

01814-476240
০১৭১২-৬৫৬৬৫২
০১৭১৫-৮২৪৭২২
01788-874328
01916-237454

জনাফ জদফী ছাা দা, খ্রডই

কুখ্রভল্লা দয দখ্রিণ উজজরা
খ্রযংখ্যান অখ্রপ, কুখ্রভল্লা।

জনাফ জভাোঃ আফদুর কুদ্দুছ,
কাযী খ্রযদডক
জনাফ জভাোঃ ইাখ্রছন ভূইা,
কাযী খ্রযদডক

উজজরা ভফা
অখ্রপ,আদড দয
উজজরা ভফা অখ্রপ,
আদড দয

জনাফ তাছখ্ররভা আক্তায, খ্রডই

আদড দয, কুখ্রভল্লা।

01922-417960

ধনুাজখারা, জপনুা, ভনান, াকাজভাড়া,
খ্রিভ ফল্লবপুয, খ্রিভ মপুয, খ্রিভ
কৃষ্ণপুয, পূফ ড জাঙ্গাখ্ররা

জনাফ জভাোঃ খ্রপকুয যভান,
এআই (অফোঃ)

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
চাখ্রন্দনা

01819-294031

কাখ্ররফাজায

বুকধয, মদাযা, াখ্রতগাড়া, কাভারপুয
জভাস্তপাপুয, খ্রিভ আনন্দপুয, াকতরা
মদপুয, খ্রদঘরগাঁ, ঊত্তয কাছায

জনাফ জভাোঃ জখ্ররভ,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
(াখ্রতগাড়া ব্লক),আদড দয

01711-367665

১২

ড
উত্তয দূগাপুয

আজরখাচয, আভতরী, ফড়কদর, গুনানন্দী,
জনাফ জভাোঃ আফদুর কাজদয,
ড কুখ্রভল্লা
ভজাখ্রদ্দপুয, শ্রীপুয, উত্তয দূগাপুয,
উকাযী কৃখ্রল কভডকতডা
জনাখ্রনফা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
(ফড়কদর ব্লক)আদড দয

01711-941571

২৪৫৮

১৩

ড
উত্তয দূগাপুয

জনাফ খ্রন্টু যকায,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ
(আড়াইযা ব্লক) আদড দয

01814-391695

২৪৫৯

১৪

ড
দখ্রিণ দূগাপুয

জভাাোঃ জযৌন সুরতানা,
উকাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ
(জখতাায ব্লক) আদড দয

০১৭১৬-৬৭৪০৭৪

আড়াইযা, ফদযপুয, কৃষ্ণনগয,
ংকযপুয, ানগাছা (অং),
দখ্রিণ ফরযাভপুয, দখ্রিণ যাজাপুয,
জদৌরতপুয, ধভডপুয, কাখ্ররকাপুয, যঙ্গপুয
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জজান নং
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কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
(কৃষ্ণপুয ব্লক) আদড দয,

জনাফ জভাোঃ আফদুর ক ভূইা,
জজএএ

আদড দয, কুখ্রভল্লা।

01839-629204

জনাফ নুরুর াান, এএ

জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
কুখ্রভল্লা।

01720-844452

াঁচথুফী

ফড়কাখ্ররকাপুয, ফড়জ্বারা,
ফন্তপুয,
ফাভইর, ধনঞ্জ, ডুখ্রভখ্রযা, চাঁদপুয, ইটাল্লা, জনাফ জভাোঃ ভখ্রতউয যভান,
জকাজটশ্বয, খ্রিভ ভাখ্রঝগাছা, খ্রযতপুয,
জজএএ
শুবপুয, উত্তয জগন্নাথপুয, শ্রীপুয

আদড দয, কুখ্রভল্লা।

01815-057524

মৄফ উন্নন অখ্রধদপ্তয, আদড
দয, কুখ্রভল্লা

০১৮১৮-৬৬৫৫৮৯

১৫

ড
দখ্রিণ দূগাপুয

২৪৬১

১৬

আভড়াতরী

২৪৬২

১৭

আভড়াতরী

১৮

আমুদপুয, ফড় আরভপুয, খ্রফষ্ণুপুয,
চপকনগয, জছাট আরভপুয, ধনপুয,
দগড়া, ঝাগুযঝুখ্রর, কাখ্রনাথপুয,
কুষ্ণপুয, ভখ্রদনগয, জনাাাড়া, যাজজন্দ্রপুয,
যখ্রভপুয, শ্রীধযপুয
ফানাসুা, দখ্রিণ যসুরপুয, ইছাাড়,
কাটাখ্রনায (যাভনগয), ভজপুয,
ভজপুয, খ্রকভত, খ্রনজ ফানাসুা, উত্তয
যসুরপুয, ারকুভড়া, খ্রভপুয, খ্রভযা,
ফজরশ্বয, উত্তয যাভপুয
আভড়াতরী, ফাঁভঙ্গর, ইরাপুয,
গাফতরী, জাভফাড়ী, মপুয, করুনাপুয,
ভধ্যভ ভাখ্রঝগাছা, ভখ্রণপুয, খ্রভজডানগয,
পূফ ডকৃষ্ণপুয, যঘুযাভপুয, যত্নাফতী,
উখ্রজযপুয, উত্তযভাখ্রঝগাছা

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

এ,টি,এভ আফদুর কাইয়ুভ
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

২৪৬০

২৪৬৩

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

০১৭১২-৫৭২৭৩৩

২৪৬৪

১৯

াঁচথুফী

ফাড়াইপুয, াাপুয, বৃষ্ণপুয, চাঁদপুয,
ছাারপুয, দখ্রিণ ফাগজফয, দখ্রিণ যাখ্রচা,
ধভডনগয, জগারাফখ্রড় , ানখ্রকজ্বরা, জামোাড়া,
ঝাড় খন্ডর, জকযানীনগয, ভীযপুয, াঁচথুফী,
ারধয, সুফণ ডপুয, উত্তয ফাগজফয, উত্তয যাখ্রচা

২৪৬৫

২০

জগন্নাথপুয-০১

ফাজগড্ডা, ফাযাড়া, চাঁাপুয, জদৌরতপুয,
জনাফ জভাোঃ ভখ্রন,
ঝাকাখ্রনাড়া, জগন্নাথপুয, খাভায, কৃষ্ণপুয,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
কুচাইতরী

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
(অযণ্যপুয ব্লক) আদড দয

০১৮১৫-৫৭৬৮৩০

জগন্নাথপুয-০২

অযণ্যপুয, বাটজকয, ভুটুা, আনন্দপুয,
দাউজদয খাড়া, ধনপুয, গাজীপুয, গীরাতরী,
দুরডবপুয, জজাড়া জভজয, কাখ্ররকাপুয,
কাভারপুয, কাখ্রেকপুয, কটকফাজায,
াজরকুয যাভন,
কৃষ্ণপুয, ভনাগ্রাভ, নছযাইর, জনাাাড়া
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
খ্রিভ, পূফ ড শ্রীপুয, জনাাাড়া পূফ ড,
যাভচন্দ্রপুয, যঘুপুয, যাজভঙ্গরপুয,
াাপুয, জচৌাযা, শ্রীভন্তপুয, জতকতাযা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
(আনন্দপুয ব্লক) আদড দয

০১৭১২-২৯৫৩৬০

২৪৬৬

২১

জনাফ জভাোঃ পযাদ আরভ খান,
জেখ্রডট সুাযবাইজায

(৮) উজজরা: দাউদকাখ্রন্দ - (জজান ংখ্যা-১৬)
২৪৬৭

১

দাউদকাখ্রন্দ উত্তয

াখ্রফনা ইাখ্রভন,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
দাউদকাখ্রন্দ

০১৮১৬-২৫৮৯২১

২৪৬৮

২

াড ড নং ৪,৫,৬

জনাফ জভাোঃ জভাজাজের জাজন,
জিে কাযী

উজজরা ভৎ অখ্রপ,
দাউদকাখ্রন্দ

০১৭১৭-৬১৮২২৫

২৪৬৯

৩

াড ড নং
১,২,৩,৭,৮,৯

জনাফ জভাোঃ খ্রগা উখ্রদ্দন, জজএএ

উোঃ খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
দাউদকাখ্রন্দ, কুখ্রভল্লা।

01818-264414

২৪৭০

৪

জগাারভাযী

জনাফ জভাোঃ খ্রফল্লা জাজন,
উজজরা ভফা অখ্রপায

উজজরা ভফা অখ্রপ,
দাউদকাখ্রন্দ, কুখ্রভল্লা

০১৯১৭-৫৭৬৫৮৩
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শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

২৪৭১

৫

দুা, াঁচগাখ্রছা

জনাফ জভাোঃ জভান খ্রভা,
উকাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
দাউদকাখ্রন্দ

০১৮১১-১১৯৭৪১

২৪৭২

৬

জদৌরতপুয

জভাোঃ আব্দুর ভখ্রতন যকায,
উকাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
দাউদকাখ্রন্দ

০১৮১৭-৫৭৮৬৪৫

২৪৭৩

৭

ভারুকা

জনাফ তাখ্ররভা আক্তায,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
দাউদকাখ্রন্দ

০১৭১৬-২৬৭৬৪৮

২৪৭৪

৮

খ্রফজটশ্বয

জনাফ জভাোঃ জাখ্রফ উল্লা,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
দাউদকাখ্রন্দ

০১৮১৮-৮৮১৬৯৫

২৪৭৫

৯

সুন্দরপুয

জনাফ জভাোঃ জুরা খ্রভা, জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
দাউদকাখ্রন্দ,কুখ্রভল্লা।

01720-055777

২৪৭৬

১০

ফাযাড়া

জনাফ জভাোঃ কাভরুর াদায,
খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
দাউদকাখ্রন্দ,কুখ্রভল্লা।

01911-988013

২৪৭৭

১১

জগীযীপুয

জনাফ এযাদ জাজন জচৌধুযী, উ- উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
দাউদকাখ্রন্দ

০১৮১৭-৬৪৯৮১৩

২৪৭৮

১২

খ্রজংরাতরী

জনাফ জভাোঃ ভখ্রনরুর ইরাভ,
খ্রডই, এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
সুজানগয, াফনা

০১৭০৮-৭৫৫০৮৫

২৪৭৯

১৩

ইখ্ররটগঞ্জ উ:

জনাফ জভাোঃ কাভার জাজন,
অখ্রপ কাযী কাভ কখ্রপউটায
অাজযটয

উজজরা খ্রনফ ডাী অখ্রপাজযয
কাম ডার, দাউদকাখ্রন্দ

০১৭১৪-৯১৬৩০৪

২৪৮০

১৪

ইখ্ররাটগঞ্জ দ:

জনাফ জভাোঃ আবু তাজয জভাল্লা,
উকাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
দাউদকাখ্রন্দ

০১৮১৭-৬৩৩৯৬২

২৪৮১

১৫

ভাখ্ররগাঁ

জনাফ জভাোঃ াইপৄর আরভ
উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপায

উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ,
দাউদকাখ্রন্দ, কুখ্রভল্লা

০১৮১৪-৯৯৪৩৯৬

২৪৮২

১৬

জভাােদপুয

জনাফ জভাাোঃ াভছ উখ্রদ্দন,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
দাউদকাখ্রন্দ, কুখ্রভল্লা

০১৭৭৯-৬৬৭৭০০

০১৯১৬-০৬০৭২৭

(৯) উজজরা: জভঘনা - (জজান ংখ্যা-০৪)
২৪৮৩

১

জগাখ্রফন্দপুয,
ভাখ্রনকাযচয

জনাফ জভাোঃ কাভরুর ইরাভ
খ্রপল্ড সুাযবাইজায

একটি ফাখ্রড় একটি খাভায
প্রকল্প, জভঘনা, কুখ্রভল্লা

২৪৮৪

২

মেজটযচয, বায
জখারা

জনাফ জভাোঃ ান্নান খ্রভা, জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জভঘনা, কুখ্রভল্লা।

২৪৮৫

৩

ফড়কান্দা,
চাখ্ররবাঙ্গা

স্বপ্না আক্তায,
খ্রপল্ড সুাযবাইজায

একটি ফাখ্রড় একটি খাভায
প্রকল্প, জভঘনা, কুখ্রভল্লা

২৪৮৬

৪

যাধানগয, চন্দনপুয

জনাফ জভাোঃ ভখ্রউখ্রদ্দন, খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জভঘনা, কুখ্রভল্লা।

01923-658916

01783-974422
০১৯২৩-৬২৮৫৭৩

(১০) উজজরাোঃ ফরুড়া - (জজান ংখ্যা-১৭)
২৪৮৭

১

১, ২, ৭, ৮, ৯

খ্রফশ্বখ্রজৎ নন্দী, খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ফরুড়া, কখ্রভল্লা।

01920-006282

২৪৮৮

২

৩, ৪, ৫, ৬,

জনাফ জভাোঃ াভছুর আরভ,
জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ
ফরুড়া, কুখ্রভল্লা, ফরুড়া

01817-314721

২৪৮৯

৩

আগানগয

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, ফরুড়া

01816-077446

২৪৯০

৪

বফানীপুয

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, ফরুড়া

01814-229463

তন চন্দ্র জদফনাথ,
এ.এ.এ.
জভাোঃ পজয আরী,
এ.এ.এ.
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শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

২৪৯১

৫

জখাফা (উোঃ)

২৪৯২

৬

জখাফা (দোঃ)

২৪৯৩

৭

খ্রচতড্ডা

২৪৯৪

৮

জরভ

২৪৯৫

৯

াকপুয

২৪৯৬

১০

আড্ডা

২৪৯৭

১১

আদ্রা

২৪৯৮

১২

ারগাছা

২৪৯৯

১৩

রক্ষ্মীপুয

২৫০০

১৪

বাউকায

২৫০১

১৫

গাখ্ররভপুয

২৫০২

১৬

খ্ররমুখ্রড় (দ:)

২৫০৩

১৭

খ্ররমুখ্রড় (উ:)

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

এভযান জাজন,
এ.এ.এ.
অফনী চন্দ্র যকায,
এ.এ.এ.
জখ্ররুর ইরাভ,
এ.এ.এ.
প্রদী চন্দ্র দা,
এ.এ.এ.
গাজী যখ্রফউর আরতাপ,
এ.এ.এ.
নাখ্রছরুর আরভ,
এ.এ.এ.
আাব্দুয যভান,
এ.এ.এ.
আবুর কারাভ,
এ.এ.এ.
ভযভ আরী,
এ.এ.এ.
জভা: জভাজাজের ক ভুইুঁ া,
জজএএ
জভাোঃ নাজমুর ক,
এ.এ.এ.
জভাাযপ জাজন,
এ.এ.এ.
জভাােদ আরী,
এ.এ.এ.

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, ফরুড়া

01685-858770

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, ফরুড়া

01815-472450

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, ফরুড়া

01719-721553

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, ফরুড়া

01811-112324

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, ফরুড়া

01749-268893

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, ফরুড়া

01719-801412

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, ফরুড়া

০১৮২২-১৯০০১৬

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, ফরুড়া

০১৭২০-৬২৫৬০৬

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, ফরুড়া

০১৭২৯-৫৫৫২০৭

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ
ফরুড়া, কুখ্রভল্লা

01812-874098

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, ফরুড়া

০১৭১৬-২৬৪৪৯০

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, ফরুড়া

০১৮৩০-৮২৫২৭৭

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, ফরুড়া

01811-657432

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, জাভনা

০১৮১৩-৭৭০৯২৬

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, জাভনা

০১৭১০-৩০৪৪৪৭

(১১) উজজরা: জাভনা - (জজান ংখ্যা-০৯)
জনাফ জভাোঃ াজস্তা খান, োঃ
কৃখ্রল ম্প্রাযণ কভডকতডা
জনাফ জভাোঃ হুভায়ুন কখ্রফয-১,
উোঃ োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

২৫০৪

১

জৌযবা

২৫০৫

২

ভাথাবাঙ্গা

২৫০৬

৩

খ্রনরখ্রখ

২৫০৭

৪

ঘাড়জভাড়া, জপুয

২৫০৮

৫

চাজন্দযচয

২৫০৯

৬

দুরারপুয

২৫১০

৭

ঘাগুটিা

২৫১১

৮

বালাখ্রনা

জনাফ জভাোঃ কাভার জাজন, খ্রডই

২৫১২

৯

আাদপুয

জনাফ জভাোঃ আফদুর আখ্ররভ,
জজএএ, (অফযপ্রাপ্ত)

জভাোঃ জখ আরভ, এআই
জভাোঃ আখ্রভয জাজন,
জজএএ (খ্রআযএর)
জভাোঃ আভজাদ জাজন ভুইা,
উোঃ োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
জনাফ জভাোঃ ইকফার জাজন,
জুখ্রনয অাজযটয
জভাোঃ ফখ্ররুর ইরাভ,
উোঃ োঃ কৃখ্রলোঃ কভডকতডা

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জাভনা, কুখ্রভল্লা।
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জাভনা, কুখ্রভল্লা।

01820-433065
01728-143363

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, জাভনা

০১৯৩২-১৭৬৮৫৭

এপএ এন্ড এভআইএ,
খ্রফখ্রফএ

০১৯১৪-২৫৭৬২৪

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, জাভনা

০১৬২৬-১৮৯৩৪৩

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জাভনা, কুখ্রভল্লা।
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জাভনা, কুখ্রভল্লা।

01817-450335
০১৭৩২-১৭৪১৩৬

(১২) উজজরা: নাঙ্গরজকাট - (জজান ংখ্যা-১৬)
২৫১৩

১

জৌযবা াড ড
(১-৯)

২৫১৪

২

আদ্রা (উত্তয)

জনাফ জভাোঃ জনার আজফদীন,
জজএএ
জভাোঃ ইউসুপ াান, খ্রডই,
এনএইচখ্রড
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উোঃ খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
নাঙ্গরজকাট, কুখ্রভল্লা।
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জফড়া, াফনা

০১৮৩৪-৪২৮৯৯১
০১৭২৫-২১৬২৩৬

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জনাফ জভাোঃ আপাজ উখ্রদ্দন, উকাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
নাঙ্গরজকাট

জনাফ জভাোঃ জভাস্তপা কাভার
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
জভাোঃ আব্দুর াখ্ররভ, খ্রডই,
এনএইচখ্রড
জনাফ সুেত চন্দ্র যা
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
জভাোঃ পারুক জাজন,
উকাযী কৃখ্রল কভডকতডা
জভাোঃ খ্রদুর ইরাভ,
জিখ্রনং জকা-অখ্রড ডজনটয

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
নাঙ্গরজকাট
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
আটখ্রঘযা, াফনা
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
নাঙ্গরজকাট
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
নাঙ্গরজকাট

ভেফপুয

জভাোঃ জগারাভ যাব্বানী, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

উোঃ খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জপুযাটদয, জপুযাট

১০

জাখার

আফদুর আখ্রজজ, খ্রডই

২৫২৩

১১

জজাড্ডা (পূফ ড)

২৫২৪

১২

জজাড্ডা (খ্রিভ)

২৫২৫

১৩

জভৌকযা

২৫২৬

১৪

জখ্রযা

২৫২৭

১৫

যাজকাট (উত্তয)

২৫২৮

১৬

যাজকাট (দখ্রিণ)

২৫১৫

৩

আদ্রা (দখ্রিণ)

২৫১৬

৪

ফাজঙ্গাড্ডা

২৫১৭

৫

ফক্সগঞ্জ াতফাখ্রযা

২৫১৮

৬

ঢামো

২৫১৯

৭

জদৌরখাঁড়

২৫২০

৮

ফটতরী (ইউখ্রনন)

২৫২১

৯

২৫২২

জভাোঃ জাখ্রকয জাজন,
জেখ্রডট সুাযবাইজায
জভাোঃ জাখ্রকরুর ইরাভ,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
জনাফ জভাােদ াজাান,
উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপায
জনাফ জভাোঃ খ্রদুল্লা
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

যক্স

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
নাঙ্গরজকাট
উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ,
নাঙ্গরজকাট
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
নাঙ্গরজকাট

জভাফাইর নম্বয

০১৮১৮-০৩৯০২৪
০১৮৪২-৬০০৮৭৩
০১৭৪০-৮৪৫৩৩৭
০১৮১৭-২৬৬১০৮
01819-460291
17128-227061

01916-651248
01703-504396
01716-465320

উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ

০১৮১৫-৯৫০৬৭৭

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
নাঙ্গরজকাট

০১৯৭০-৯৪৩৫২০

অখ্রপ োঃ কাভ-কখ্রপোঃ অাোঃ

উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ,
নাঙ্গরজকাট

০১৭২৭-৫৭৮১৬৯

জভাোঃ খ্রভজানুয যাভন ভূঞা,
জেখ্রডট সুাযবাইজায

উজজরা মৄফউন্নন অখ্রপ,
নাঙ্গরজকাট

01717-180416

জনাফ অপূফ ড চেফতী,

(১৩) উজজরা: রাকাভ - (জজান ংখ্যা-১২)
জৌযবা াড ড
১,২,৩
জৌযবা াড ড
৪,৫,৬

জনাফ খ্রদক কুভায দা
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
ুঁ া,
জভাোঃ আখ্রতকুয যভান ভূঞ
এআই

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
রাকাভ
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
রাকাভ, কুখ্রভল্লা।

৩

জৌযবা াড ড
৭,৮,৯

জনাফ জভাোঃ জাপয ইকফার,
উ-খাদ্য খ্রযদডক

উজজরা খাদ্য অখ্রপ,
রাকাভ

০১৭১০-৪২৭০০৪

২৫৩২

৪

আজগযা

জনাফ জভাোঃ আব্দুর আার
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
রাকাভ

০১৯১৬৪৫৬৫২০

২৫৩৩

৫

রাকাভ পূফ ড

জভাোঃ আফদুর ভান্নান জভাল্লা,
উ-োঃ উিীদংযিণ কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
রাকাভ

০১৭৪৪-৮৬৩৯১৪

৬

কাখ্রন্দয াড়
১,২,৩,৪

জনাফ জভাোঃ জুজর উর আরভ উ- উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
রাকাভ

০১৭১০-১০৪০২১

২৫২৯

১

২৫৩০

২

২৫৩১

২৫৩৪

Kvw›`i cvo= †KgZjx, LybZv, Pvub
MuvI,‰bicvo, ivgP›`ªcyi, KvgÇv,
ZzwZMsMv, fvKÇv, Ak¦Zjv, PzbwZ, Qb
MuvI, Puv` cyi, g‡bvnicyi, iY‡PŠ
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শুভাখ্রয এরাকা
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ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
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জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

৭

কাখ্রন্দয াড়
৫,৬,৭,৮,৯

BiyqvBb, Avgy`v, DËi Kvw›`icvo,
cwðg d‡Zcyi, fxgcyi, bvjyqv,
nvwgivevM, mv‡jcyi, c~e© Wgywiqv,
mvZevoxqv, wms‡Rvo

২৫৩৬

৮

মুদাফপযগঞ্জ
১,২,৩,৪

২৫৩৭

৯

মুদাফপযগঞ্জ
৫,৬,৭,৮,৯

২৫৩৮

১০

জগাখ্রফন্দপুয

২৫৩৯

১১

উত্তযদা

২৫৩৫

২৫৪০

১২

ফাকই দখ্রিণ

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

এ টি এভ কাভরুর আান
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
রাকাভ

০১৮১৮-৪৮৯৫১২

gy`vd&diMÄ,cvkvcyi, †evqvwjqv, DËi
mvZevoxqv, wWgvZjx, eo PvDiZjv,
জভাোঃ ইভাইর,
evgÇv, njyw`qv, AvDkcvov, KvVvwjqv, অখ্রপ োঃ কাভ কখ্রপোঃ মুদ্রাোঃ
cwðg Kvw›`icvo, avbKzBqv

উজজরা ভফা কাম ডার,
রাকাভ

০১৯১৩-৬০৫৬৭৫

Rb©vi`vbcyi, dzjiv, cwðg RMZcyi,
`wÿY †bvqvcvov, †QvU civbcyi, cwðg
ivRvcyi, cwðg jwÿcyi, kÖxqvs, Kv‰Mqv

জভাোঃ জাাখ্রঙ্গয আরভ জখ্ররভ,
উ োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
রাকাভ

০১৭১৫-৭৩৫০৪৩

জনাফ আবু ছাজর জভাোঃ আব্দুল্লা
জজএএ (খ্রআযএর)
জভাোঃ হুাইন যভান আখ্রতক কাম ড
কাযী

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
রাকাভ, কুখ্রভল্লা।
উজজরা প্রকল্প ফাস্তফান
অখ্রপ, রাকাভ

evfK cvov, nvwZ‡jvUv,DËi nvwRcyi,
cwðg Av‡jvKw`qv, KQivBk, DËi
জনাফ এ এন এভ আবু তাজয,
b~icyi, im~jcyi, wkKvix cvov,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
KvcvkZjv, Avkiv, ‰KÎv, cuvPcvov,
weRiv|

০১৭৪৩-৫৬৯০৩৬
০১৭৪০-২৬৮২০২

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
রাকাভ

০১৮১৮-৯৪০৪৭৫

উজজরা খ্রিা অখ্রপ,
মুযাদনগয

০১৬৭০-৩৩৫৯৪২

(১৪) উজজরা: মুযাদনগয - (জজান ংখ্যা-২১)
২৫৪১

১

শ্রীকাইর

জনাফ নাজমুর ক খ্রকদায,
ইউ.এ.ই.

২৫৪২

২

আকুফপুয

জভাোঃ াাদাত জাজন, খ্রডই

২৫৪৩

৩

আখ্রন্দজকাট

২৫৪৪

৪

পূফ ড ধইয (পূফ ড)

২৫৪৫

৫

পূফ ড ধইয (খ্রিভ)

২৫৪৬

৬

ফাংগযা (পূফ ড)

২৫৪৭

৭

ফাংগযা (খ্রিভ)

২৫৪৮

৮

চাখ্রতরা  টনখ্রক

জভা: আযাপ উখ্রদ্দন জচৌধুযী,
জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
মুযাদনগয, কখ্রভল্লা।

০১৮৪৫-২০৭৭১২

২৫৪৯

৯

মাোপুয

জভাােদ আবুর কারাভ জফগ,
জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
মুযাদনগয, কুখ্রভল্লা।

০১৭৩৬-৫৭৬৮২৯

২৫৫০

১০

কাভাল্লা

২৫৫১

১১

যাভচন্দ্রপুয
(দখ্রিণ)

২৫৫২

১২

যাভচন্দ্রপুয (উত্তয)

জভাাযপ জাজন যকায,
এ.এ.এ.
জনাফ ভাজাারুর ইরাভ,
এ.এ.এ.
জনাফ প্রদী কুভায াা,
এ.এ.এ.

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
মুযাদনগয
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
মুযাদনগয
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
মুযাদনগয

উোঃ খ্রনফ ডাচন অখ্রপ,
মুযাদনগয
জনাফ গাজীউর ক জচৌধুযী, প্রধান টনকী যকাযী প্রাথখ্রভক
খ্রিক
খ্রফদ্যার
জনাফ জভাোঃ ইোখ্রভ খখ্ররর, ভাঠ একটি ফাখ্রড় একটি
কাযী
খাভায,মুযাদনগয
জনাফ তুখ্রন কাখ্রন্ত দা,
উজজরা ল্লী উন্নন অখ্রপ,
এ.ইউ.ই.
মুযাদনগয
জনাফ জভাোঃ খ্রপকুর ইরাভ,
উজজরা ল্লী উন্নন অখ্রপ,
এ.আয.খ্রড.
মুযাদনগয
দ্য অফযপ্রাপ্ত (উ: খ্রয:
আফদুর ান্নান, জজএএ
অখ্রপ, মুযাদনগয)
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০১৭১৩-৬১০৫০৬
০১৮১৫-৬৫২৪৭৮
০১৭২৪-৫৬৬২৩০

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

২৫৫৩

১৩

মুযাদনগয

জনাফ জভাোঃ ভখ্রভনুর ক,
ইউ.াই.খ্রড.

২৫৫৪

১৪

নফীপুয (পূফ ড)

জনাফ হুভান কখ্রফয, এ.এ.এ.

২৫৫৫

১৫

নফীপুয (খ্রিভ)

জনাফ এনামুর ক, খ্রডই

২৫৫৬

১৬

ধাভঘয

জনাফা াজজযা আক্তায,
এ.এ.এ.

২৫৫৭

১৭

জাাপুয

জনাফ সুখ্রপ আজেদ, এ.এ.এ.

২৫৫৮

১৮

ছাখ্ররাকাখ্রন্দ

২৫৫৯

১৯

দাজযাযা

২৫৬০

২০

াাড়পুয

২৫৬১

২১

ফাবুটিাড়া

জনাফ আপজাজরয যভান
াখা ব্ফস্থ্াক
জনাফ জভাোঃ জদজরাায জাজন,
খ্রএ
জনাফ আজনাায জাজন,
ইউ.এ.ই.
জনাফ আবু াজভ,
এ.ই.এ

কভডযত খ্রফবাগ

উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ,
মুযাদনগয
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
মুযাদনগয
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
মুযাদনগয, কুখ্রভল্লা।
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
মুযাদনগয

জভাফাইর নম্বয

০১৮১৯-৫৪৪০৬৭
০১৮১৮-২৫৪১৪১
০১৭৪৫-৫৮০৫৬৮
01736-536114

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
মুযাদনগয

০১৭৯৫-০২৫৭৪৮

ল্লী ঞ্চ ব্াংক, মুযাদনগয

০১৭২৩-২৮৭৩৩৫

উজজরা খ্রনফ ডাী অখ্রপ,
মুযাদনগয
উজজরা খ্রিা অখ্রপ,
মুযাদনগয
উজজরা স্বাস্থ্য অখ্রপ,
মুযাদনগয

০১৭১৭-১২৯৯০৮
০১৭২৮-২০২০৬২
০১৯২৩-৩৮৬৬৪৭

(১৫) উজজরা: বুখ্রড়চং - (জজান ংখ্যা-১৩)
২৫৬২

১

যাজাপুয

খ্রযাদ জাজন, খ্রডই

বুখ্রড়চং উজজরা খ্রযংখ্যান
অখ্রপ, কুখ্রভল্লা।

01913-304301

২৫৬৩

২

ফাকীমূর

জভাোঃ খ্রপকুয যাভন, কাযী
ল্লী উন্নন কভডকতডা

খ্রফ.আয.খ্রড.খ্রফ অখ্রপ, বুখ্রড়চং

০১৭১০-৬৪৩৩৭৯

২৫৬৪

৩

বুখ্রড়চং দয

পূন ডভখ্রত,জগতপুয

জভা: া আরভ, জজএএ

বুখ্রড়চং উজজরা খ্রযংখ্যান
অখ্রপ, কুখ্রভল্লা।

01726-994190

২৫৬৫

৪

বুখ্রড়চং দয

আযাগ আনন্দপুয

জভাোঃ আরভগীয জাজন,
এ.এ.এ

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, বুখ্রড়চং

০১৫৫২-৩২৪৬০৫

২৫৬৬

৫

জলারনর

জরুইন, ফড়খ্রফজপুয

জভাোঃ জখাযজদ আরভ এ.এ.এ উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, বুখ্রড়চং

০১৭১৫-২৫২০৪০

২৫৬৭

৬

জলারনর

ফড়খ্রযপুয, জদুপুয

জভাোঃ জাজন, কাযী খ্রযদডক

০১৯৫০-৬০৮৭৫৩

২৫৬৮

৭

ীযমাোপুয

ীফযাভপুয,দীখ্রঘযচয, আগানগয

জভাোঃ তাজুর ইরাভ, এ.এ.এ.এ াদকপুয খ্রখ্রনয ভাদ্রাা

০১৭৩২-৩৩২৯৬৪

২৫৬৯

৮

ভনাভখ্রত

গাজীপুয, খাযাতাইা, াত

জগারাভ াভদানী, ইউখ্রনন
খ্রযদডক

খ্রযফায খ্রযকল্পনা অখ্রপ,
বুখ্রড়চং

০১৭১৮-২৬২৩৪৬

২৫৭০

৯

ভনাভখ্রত

ভখ্রলভাযা, জফড়াজার, কদভতখ্রর

কাজী ভখ্রজবুয যভান, জেখ্রডট
সুাযবাইজায

মৄফ উন্নন অখ্রপ, বুখ্রড়চং

০১৭১৪-৫০১৯৯৬

২৫৭১

১০

জভাকাভ

বুযবুখ্রযা, খ্রভখ্রথরাপুয

জভাোঃ পারুক আজেদ ভূইা,
এ.এ.এ.

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, বুখ্রড়চং

০১৭১৬-২৪২৪৮৪

২৫৭২

১১

জভাকাভ

পূফ ডখ্রকাযপুয, ইন্দ্রাফখ্রত

জভাোঃ ভয পারুক, এ.এ.এ.

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, বুখ্রড়চং

০১৭১৭-৮৫৮১১৯

২৫৭৩

১২

বাজযল্লা উ:

পূফ ডাযা,ভাদাইা, যাভনগয

সুরতানা ইাছখ্রভন,এ.এ.এ.

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, বুখ্রড়চং

০১৮৩৯-৮৭৩৮১২
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ভফা অখ্রপ, বুখ্রড়চং

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

২৫৭৪

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা
১৩

বাজযল্লা দ:

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

কাজতাযা, ফানতী,ফাখ্ররখাযা
কাভাযখাযা,খ্রমুরখাযা

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

জভাোঃ পখরুর আরভ ভূইা,
এ.এ.এ.

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, বুখ্রড়চং

০১৮১৮-৬০১৯৪৫

(১৬) উজজরা: োহ্মণাড়া - (জজান ংখ্যা-০৯)

২৫৭৫

১

োহ্মণাড়া

জভাোঃ আরী আযাপ, এআই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
োহ্মণাড়া

০১৭১৭-৭৬২৪২৮

২৫৭৬

২

দুরারপুয

জভাোঃ ভনতাজ উখ্রদ্দন আেদ,
খ্রডইখ্র (অফযপ্রাপ্ত)

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
োহ্মণাড়া

০১৭৫৫-০৮৮০৮৩

২৫৭৭

৩

চান্দরা

জভাোঃ নজরুর ইরাভ,
ডাটা এখ্রন্ট্র অাজযটয

ভাধ্যখ্রভক খ্রিা অখ্রপ,
োহ্মণাড়া, কুখ্রভল্লা।

০১৫৫৮-৩৫৪০৭১১

২৫৭৮

৪

খ্রদরাই

জভাোঃ খ্রপকুর ইরাভ,
প্রধান খ্রিক

খ্রদরাই যকাখ্রয প্রাোঃখ্রফোঃ,
োহ্মণাড়া, কুখ্রভল্লা।

০১৭১৯-৮৫১৭১১

২৫৭৯

৫

ভাধফপুয

আব্দুর ভান্নান,
উকাযী কৃখ্রল কভডকতডা

কৃখ্রল অখ্রপ, োহ্মণাড়া,
কুখ্রভল্লা।

০১৭১৮-০০১৬১৯

২৫৮০

৬

ভারাাড়া

জভাোঃ ভাাবুবুর আরভ,
জেখ্রডট সুাযবাইজায

মৄফ উন্নন অখ্রপ,
োহ্মণাড়া, কুখ্রভল্লা।

০১৭৯৯-৭৮১৯৭৪

২৫৮১

৭

াজফাফাদ

জনার আজফদীন, খ্রডই

োহ্মণাড়া উজজরা
খ্রযংখ্যান অখ্রপ

০১৮১১-১২১১০০

২৫৮২

৮

ীদর

আাফাড়ী, জফগভাফাদ, দখ্রিণ জততাভূখ্রভ,
জভাোঃ ভখ্রজবুয যভান, জেখ্রডট
উত্তয জততাভূখ্রভ, উোঃ ীদর, দোঃ ীদর,
সুাযবাইজায
ভখ্রল্লকাযখ্রদঘী, ভানযা

মৄফ উন্নন অখ্রপ,
োহ্মণাড়া, কুখ্রভল্লা।

০১৯৩২-১৭৪৯৮৬

২৫৮৩

৯

ীদর

জদউ, নাগাই, উোঃ ফাঘযা, উোঃ
নাযাণপুয, উোঃ খ্রফপুয

কৃখ্রল অখ্রপ, োহ্মণাড়া,
কুখ্রভল্লা।

০১৮১৭-৬১৩০৫২

জভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ,
উকাযী কৃখ্রল কভডকতডা

(১৭) উজজরা: রারভাই - (জজান ংখ্যা-০৯)
২৫৮৪

১

ফাগভাযা উত্তয

জনাফ জভাোঃ যীপ জাজন,
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদডক

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
কুখ্রভল্লা দয দখ্রিণ

০১৭২২-৫৭০৭৬৭

২৫৮৫

২

ফাগভাযা দখ্রিণ

কাজী আখ্রযপ মুােদ আফদুর
াখ্রকভ, জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
কুখ্রভল্লা দয দখ্রিণ

01672-702336

২৫৮৬

৩

জফরঘয উত্তয

জনাফ জভাোঃ াভছুর ক, খ্রযফায
খ্রযকল্পনা খ্রযদডক

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
কুখ্রভল্লা দয দখ্রিণ

০১৭২৭-০৭৬৫০১

২৫৮৭

৪

জফরঘয দখ্রিণ

জনাফ জভাোঃ আোঃ যাজ্জাক,
উকাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
কুখ্রভল্লা দয দখ্রিণ

০১৭২০-৩২৬৩৬৯

২৫৮৮

৫

ভূরইন উত্তয

জনাফ াাদাত জাজন, খ্রযফায
খ্রযকল্পনা খ্রযদডক

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
কুখ্রভল্লা দয দখ্রিণ

০১৮১২-৯৫৭০৯৪

২৫৮৯

৬

ভূরইন দখ্রিণ

জনাফ আবু তাজয ভজুভদায,
উকাযী কৃখ্রল কভডতাড

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
কুখ্রভল্লা দয দখ্রিণ

০১৮১৭-৩৮৩১৭৩
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শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

২৫৯০

৭

জরুর উত্তয

জনাফ যাহুর চন্দ্র খ্রং,
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদডক

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
কুখ্রভল্লা দয দখ্রিণ

০১৭১৬-৪৭৪৯৫৮

২৫৯১

৮

জরুর দখ্রিণ

জনাফ জভাোঃ ভখ্রপজুয যভান,
উকাযী কৃখ্রল কভডতাড

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
কুখ্রভল্লা দয দখ্রিণ

০১৯৪০-২৪১২৯৫

২৫৯২

৯

ফাকই উত্তয

জনাফ এ এন এভ আবু তাজয,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
রাকাভ

০১৮১৮-৯৪০৪৭৫

কাপােতলা, উত্তর নূরপুর, গছাকড়া ইতযামি

২১. জজরাোঃ োহ্মণফাখ্রড়া (জভাট ৯টি উজজরা)
(১) উজজরা: ফাঞ্ছাযাভপুয - (জজান ংখ্যা-১৩)
২৫৯৩

১

জৌযবা (াড ড
১-৯ ম ডন্ত)

২৫৯৪

২

জতজখারী

-

জভাোঃ খ্রযাজুর ইরাভ ভূইা,
উজজরা ভন্নকাযী

২৫৯৫

৩

াাখ্রড়াকাখ্রন্দ

-

জভাোঃ আজনাারুর ক, খ্রড.ই.

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ফাঞ্ছাযাভপুয

০১৬৭৬-৩৪২৯৭৬

২৫৯৬

৪

দখ্রড়াজদৌরত

-

জনাফ জভাোঃ ভাখ্রনকুয যভান,
উ-োঃ উখ্রিদ ংযিন কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল
অখ্রপ,ফাঞ্ছাযাভপুয

০১৭১৫-৮৬৯৬১৬

২৫৯৭

৫

জানাযাভপুয

-

২৫৯৮

৬

দখ্রড়কাখ্রন্দ

-

২৫৯৯

৭

ছপৄল্লাকাখ্রন্দ

-

২৬০০

৮

ফাঞ্ছাযাভপুয
আইয়ুফপুয

-

২৬০১

৯

পযদাফাদ

-

২৬০২

১০

রূদী

-

২৬০৩

১১

ছখ্ররভাফাদ

-

জভাোঃ ভাসুদুয যভান, উ-কাযী
কৃখ্রল কভডকতডা
জনাফ াাদাত জাজন,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
জভাোঃ নাখ্রছয উখ্রদ্দন,
কাযী খ্রিক
জনাফ অখ্রন ডফান যকায,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
জভাোঃ নূয জাজন,
উকাযী কৃখ্রল কভডকতডা
নাযান চন্দ্র খ্রভে, উ-কাযী
কৃখ্রল কভডকতডা
খ্রযপৄর ইরাভ,উ-কাযী কৃখ্রল
কভডকতডা

২৬০৪

১২

উজানচয

-

জভাোঃ াভসুর ক, খ্রাফ যিক

২৬০৫

১৩

ভাখ্রনকপুয

-

জভাোঃ াইদুর ক, উ-কাযী
কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল
অখ্রপ,ফাঞ্ছাযাভপুয
উজজরা কৃখ্রল
অখ্রপ,ফাঞ্ছাযাভপুয
আিাপাফাদ যকাযী
প্রাথখ্রভক খ্রফদ্যার
উজজরা কৃখ্রল
অখ্রপ,ফাঞ্ছাযাভপুয
উজজরা কৃখ্রল
অখ্রপ,ফাঞ্ছাযাভপুয
উজজরা কৃখ্রল
অখ্রপ,ফাঞ্ছাযাভপুয
উজজরা কৃখ্রল
অখ্রপ,ফাঞ্ছাযাভপুয
উজজরা ভাধ্যখ্রভক খ্রিা
অখ্রপ, ফাঞ্ছাযাভপুয
উজজরা কৃখ্রল
অখ্রপ,ফাঞ্ছাযাভপুয

-

জভাোঃ জাখ্রকয জাজন, জজ.এ.এ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ফাঞ্ছাযাভপুয
একটি ফাড়ী একটি খাভায
প্রকল্প,ফাঞ্ছাযাভপুয

০১৮১৫-১২০২২৪
০১৭১৮-৬২০২৮৪

০১৭৫৩-২৬৮৮১৯
০১৭২১-৭৪৬৯২০
০১৬৭৫-১২৮৪৩০
০১৯১৬-৮৮৪৬১০
০১৬৭০-১৩৬৯১৯
০১৭২১-৭০৯০৬৮
০১৭৬৮-৪৬৪৪৯৭
০১৭১৪-৭৫২৭৯৯
০১৭১৬-৪৫৬৪০৩

(২) উজজরা: কফা - (জজান ংখ্যা-১২)
কফা জৌযবা ১
- ৫ নং াড ড
কফা জৌযবা ৬
- ৯ নং াড ড

২৬০৬

১

-

২৬০৭

২

২৬০৮

৩

ফাজক

-

২৬০৯

৪

খ্রফনাউটি

-

২৬১০

৫

জগাখ্রনাথপুয

-

-

জভজফা উখ্রদ্দন আজভদ, জজ,এ,এ
জভাোঃ জাখ্রকয জাজন,
জজএএ (অফোঃ)
জভাোঃ আরাউখ্রদ্দন,
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদডক
জভাোঃ আজনাায জাজন,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
াভীভ ভূইুঁ া,
উোঃ কৃখ্রল কভডকতডা
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উজজরা খ্রযংখ্যান
কাম ডার, কফা

01680-593840

োিণফাড়ীা

01725-605783

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, কফা,
োহ্মণফাখ্রড়া
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, কফা,
োহ্মণফাখ্রড়া

০১৭৩৯-৫৬৪৩৪২
০১৮১৮-২৫৯১৮১
01967-702370

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

২৬১১

৬

কাইয়ুভপুয

-

জভাোঃ ারভান খ্রভা,
জেখ্রডট সুাযবাইজায

২৬১২

৭

ফাকদয

-

ভাছুভ খান, খ্রড ই 

২৬১৩

৮

কফা খ্রিভ,
খাজড়যা

-

জভাোঃ আব্দুর আরীভ,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা খ্রযংখ্যান
কাম ডার, কফা
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, কফা,
োহ্মণফাখ্রড়া

২৬১৪

৯

কুটি(পূফ ড অং-১)

জভাোঃ খ্রভজানুয যভান,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, কফা,
োহ্মণফাখ্রড়া

২৬১৫

১০

কুটি (খ্রিভঅংজরখ্রাযা,ভাইজখায, যাখ্রনাযা
২)

২৬১৬

১১

জভাযী

২৬১৭

১২

মূরগ্রাভ

২৬১৮

১

নফীনগয
জৌযবা াড ড
নং-(১-৪)

-

জভাোঃ জপযজদৌ খাঁন, জজ,এ,এ

উজজরা খ্রযংখ্যান
অখ্রপ, নফীনগয,
েহ্মণফাখ্রড়া।

০১৯২০-০০৭৮০০

২৬১৯

২

নফীনগয জৌযবা
াড ড নং-(৫-৯)

-

জভাোঃ জভাাজদ্দক জাজন,
াটোঃ মুদ্রাোঃ কখ্রপোঃ অাোঃ

উজজরা খ্রযলদ, নখ্রফনগয

০১৯২৭৫৩৮৫০০

২৬২০

৩

উজজরা খ্রল্ল উন্নন অখ্রপ,
নখ্রফনগয

০১৮৩১৬১৫৯৫৭

২৬২১

৪

জভাোঃ ফখ্রয খ্রভা,
খ্রাফ কাযী
জভাোঃ জাাখ্রঙ্গয আরভ,
োঃ প্রাোঃ খ্রিক

ফখ্রড়কাখ্রন্দ াোঃ প্রাোঃ খ্রফদ্যার

০১৮১৫০৫২৩১৪

২৬২২

৫

ইউখ্রনন শ্যাভগ্রাভ

-

জনাফ জভাোঃ আজনাারুর ক
জজ.এ.এ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
কভরগঞ্জ, োহ্মণফাখ্রড়া

০১৭৩৪-১৪৬৫৬১

২৬২৩

৬

ইউখ্রনন-যতনপুয

-

জজাৎো জফগভ, প্রধান খ্রিক

াাপুয োঃ প্রাোঃ খ্রফদ্যার

০১৮১১-১৬৪৩১১

২৬২৪

৭

ইউখ্রননযছুরোফাদ

-

জভাোঃ াইপৄর ইরাভ, খ্রড ই 

উোঃ খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
নফীনগয, েহ্মণফাখ্রড়া।

01733-141889

২৬২৫

৮

ইউখ্রনন-শ্রীযাভপুয

-

আব্দুর কাখ্রদয, খ্রডই/খ্র (PRL)

উোঃ খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
নফীনগয, েহ্মণফাখ্রড়া।

01715-594275

-

জভাোঃ নুরুজ্জাভান,
উোঃ খাদ্য খ্রযদডক

উজজরা খাদ্য খ্রনন্ত্রজকয
কাম ডার, নখ্রফনগয

০১৮৭৬১২০৪৪৯

-

জাানাযা জফগভ, োঃ খ্রিক

-

শুব কভডকায, খ্রডই, এনএইচখ্রড

-

জভাোঃ তানবীয ান, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

-

াইদুয যভান, কাযী খ্রিক

-

খ্রফল্লার জাজন, উোঃ কৃখ্রল
কভডকতডা

২৬২৬

৯

২৬২৭

১০

২৬২৮

১১

২৬২৯

১২

২৬৩০

১৩

২৬৩১

১৪

ইউখ্রননখ্ররভগঞ্জ
ইউখ্রননফখ্রড়কাখ্রন্দ

ইউখ্রনন-পূফ ড
নফীনগয ,
ইউখ্রনন- খ্রিভ
নফীনগয
ইউখ্রননইোখ্রভপুয
ইউখ্রননখ্রজনদপুয
ইউখ্রনন- রাউয
পজতপুয
ইউখ্রননাতজভাড়া
ইউখ্রনন- খ্রফটঘয

বুগুইয, খ্রফষ্ণপুয, দখ্রিণ খায, জাখ্রজাযা,
কারামুখ্রযা, কুটি

জভাোঃ আোঃ কাইয়ুভ, উোঃ কৃখ্রল
কভডকতডা
জভাোঃ যখ্রপক উল্লা,
উোঃ কৃখ্রল কভডকতডা
জভাোঃ আোঃ শুকুয, উোঃ কৃখ্রল
কভডকতডা
(৩) উজজরা: নফীনগয - (জজান ংখ্যা-২১)

-
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উজজরা মৄফউন্নন অখ্রপ,
কফা, োহ্মণফাখ্রড়া

জভাফাইর নম্বয

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, কফা,
োহ্মণফাখ্রড়া
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, কফা,
োহ্মণফাখ্রড়া
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, কফা,
োহ্মণফাখ্রড়া

ইোখ্রভপুয যকাযী প্রাথখ্রভক
খ্রফদ্যার
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
ঈশ্বযখ্রদ, াফনা
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
পখ্রযদপুয, াফনা
কৃষ্ণনগয যকাযী প্রাথখ্রভক
খ্রফদ্যার
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
নখ্রফনগয

01776-066788
01774-946249
০১৯১৩-৫১৩৪৭৯
০১৭১৪-৩৯৯৯০০
01814-758410
01718-598052
01717-335770

০১৯২৩-৫৫৯৭৮০
০১৭১৭-৪৮৭৭৪৮
০১৭৩৬-৬১১৪৬৬
০১৭৪৫-০২৮৫২৬
০১৭৪৫৪৯৬৫১৫

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

২৬৩২

১৫

ইউখ্রননোঃ
কাইতরা উত্তয 
কাইতরা দখ্রিণ

-

আখ্রনসুয যভান, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
াফনা দয, াফনা

০১৭২১-৬৬৯২১২

২৬৩৩

১৬

ইউখ্রনন-কৃষ্ণনগয

-

জরাকভান জাজন,
অখ্রপ োঃ কাভ কখ্রপোঃ অাোঃ

খ্রফখ্রফএ

০১৯১৬-১৯৯৯৯০

২৬৩৪

১৭

ইউখ্রনন-ফীয গাঁ

-

২৬৩৫

১৮

ইউখ্রনন-ফড়াইর

-

২৬৩৬

১৯

ইউখ্রনন-নাটঘয

-

২৬৩৭

২০

ইউখ্রননখ্রফদ্যাজকাট

-

২৬৩৮

২১

ইউখ্রনন-খ্রফপুয

-

যাখ্রকফ জাজন, আনায খ্রবখ্রডখ্র
প্রখ্রিক
পাজজুয যভান, উ-োঃ কৃখ্রল
কভডকতডা
খ্রভজানুয যভান,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
জগৌতভ কুভায জবৌখ্রভক, উ-োঃ
কৃখ্রল কভডকতডা
মুবুবুর ইরাভ, ভাঠংগঠক

উজজরা আনায  খ্রবখ্রডখ্র
কাম ডার, নফীনগয
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
নখ্রফনগয
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
নফীনগয
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
নখ্রফনগয
খ্রফ আয খ্রড খ্রফ অখ্রপ,
নফীনগয

০১৯১১-৮২৮৬৪২
01712-366007
০১৭১৬-৩৪৫৩৮৬
01814-321808
01757-959025

(৪) উজজরা: নাখ্রযনগয - (জজান ংখ্যা-১৩)
ভখ্রনয উখ্রদ্দন আজভদ,
খ্রডই (এনএইচখ্রড)
মদ খ্রভনাজ উখ্রদ্দন আজভদ,
এ.এ

উোঃ খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
যাইর, োহ্মণফাখ্রড়া
জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
নাখ্রযনগয, োহ্মণফাখ্রড়া
উোঃ খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
দয, জভৌরবীফাজায

২৬৩৯

১

খ্রযপুয

-

২৬৪০

২

পূফ ডবাগ

-

২৬৪১

৩

গুখ্রনাউক +
চাযতরা

-

জনাফ সুভন চন্দ্র দা, জজএএ

২৬৪২

৪

পান্দাউক

-

জভাোঃ এভদাদুল্লা, উোঃ োঃ কৃখ্রল উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
কভডকতডা
নাখ্রযনগয, োহ্মণফাখ্রড়া

২৬৪৩

৫

বুখ্রড়শ্বয

-

জজদফ কুভায াা, এপ

২৬৪৪

৬

জগাকণ ড

-

সুজন কাখ্রন্ত দা, জজএএ

২৬৪৫

৭

নাখ্রযনগয

-

কাজী আক্তায জাজন, এপ

২৬৪৬

৮

কুন্ডা

-

২৬৪৭

৯

বরাকুট

২৬৪৮

১০

জগাারনগয

২৬৪৯

১১

চাতরাড়
(পূফ ড অং ১)

২৬৫০

১২

চাতরাড়
(খ্রিভ অং ২)

২৬৫১

১৩

ধযভন্ডর

খ্রফআযখ্রডখ্রফ, নাখ্রযনগয,
োহ্মণফাখ্রড়া

01725-257716
০১৭২৩-৬৬৮৫১৮
01745-259646
০১৯১৭৫৭১০৯১
০১৭১৭১১৪২২৪

ইউএ, ফাখ্রনাচং
খ্রফআযখ্রডখ্রফ, নাখ্রযনগয,
োহ্মণফাখ্রড়া

০১৭৭০১৩৪০২৬

খন্দকায যাানুর জভাজডদ,
জেখ্রডট সুাযবাইজায

মৄফ উন্নন অখ্রধদপ্তয

০১৭১২-৮৯৬০৮৫

-

জভাোঃ খারুর াান, জজ.এ.এ

উোঃ খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জগৌখ্রযপুয, ভভনখ্রং

০১৭১৯-১৯০৫৯৯

-

জনাফ আান াফীফ
উোঃোঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
নাখ্রযনগয, োহ্মণফাখ্রড়া

০১৭৩৭৩৩১১৫১

পৄরকায কাখ্রন্দ, াখ্রভপুয, জনগয,
মকযরপুয, কাঠাঁরকাখ্রন্দ, যতনপুয

জনাফ জুজর নফী,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
নাখ্রযনগয, োহ্মণফাখ্রড়া

০১৭১০৫২৬২৯৫

পখ্রকযখ্রদা, কচুাখ্রদঘী, জফকীনগয,
জপখ্রদাযকাখ্রন্দ, ফড়নগয,
ঘুখ্রজাখাইনুযপুয, ধানতুখ্ররা, খ্রিভ
ইছাপুয।

জভাোঃ খ্রফল্লার খ্রভা, এপএ

খ্রফআযখ্রডখ্রফ, নাখ্রযনগয,
োহ্মণফাখ্রড়া

০১৭১৫১৯১০৪৬

জভাোঃ ইভাভ উখ্রদ্দন,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
নাখ্রযনগয, োহ্মণফাখ্রড়া

০১৭১৫৬৪২৩১১

দয, োহ্মণফাখ্রড়া

০১৭৯১-৯২৬৬২২

-

০১৭১৭৬৯০০৬৪

(৫) উজজরা: োহ্মণফাখ্রড়া দয - (জজান ংখ্যা-২০)
২৬৫২

১

াড ড নং- ০১

-

জভাোঃ নাখ্রছয উখ্রদ্দন, এআই
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শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং
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ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

01716-968676

২৬৫৩

২

াড ড নং- ০২, ০৪ -

জভাোঃ আবু নাছায,
জেখ্রডট সুাযবাইজায

উজজরা মৄফ উন্নন কাম ডার,
দয, েহ্মণফাখ্রড়া

২৬৫৪

৩

াড ড নং- ০৩,০৫ -

জভাোঃ জাখ্রদুয যভান, জজএএ

দয, োহ্মণফাখ্রড়া

০১৭১৭-০৯৪৮২৮

২৬৫৫

৪

াড ড নং- ০৬,০৭ -

জনাফ জভাােদ আবু ভনসুয,
স্বাস্থ্য কাযী

উজজরা স্বস্থ্য োঃোঃ
কভডকতডায কাম ডার, দয,
োহ্মণফাখ্রড়া

০১৭৩২৩২৯৭৭৭

২৬৫৬

৫

াড ড নং- ০৮,০৯ -

জনাফ আরভগীয, প্রধান খ্রিক

আনন্দপুয যকাখ্রয প্রাথখ্রভক
খ্রফদ্যার, দয, োহ্মণফাখ্রড়া

০১৯১২-৬০৩৮৯২

২৬৫৭

৬

াড ড নং- ১০

২৬৫৮

৭

াড ড নং- ১১,১২ -

২৬৫৯

৮

ভজখ্ররপুয

-

জনাফ জভাোঃ ভাকসুদুয যভান,
এএ
জভাোঃ মুখ্রপকুয যভান
প্রধান খ্রিক (বাযপ্রাপ্ত)
তানবীয আভদ, উোঃ োঃ কৃখ্রল
কভডকতডা

জজরা খ্রযংখ্যান কাম ডার,
োহ্মণফাখ্রড়া।
যাজখাঁ কাখ্রদয ফক্স
.প্রা.খ্রফ
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, দয,
োহ্মণফাখ্রড়া

২৬৬০

৯

সুখ্ররপুয(অং
০১-পূফ ড)

সুখ্ররপুয

জভাোঃ ভয পারুক, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
চাটজভায, াফনা

০১৭৩০-৯০৪৫৭৩

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, দয,
োহ্মণফাখ্রড়া

01732-971120

-

০১৯১২-৬০৩৮৯২
০১৭২০-৪১৬৪৬০
০১৯১৬৬৭২৯১০

২৬৬১

১০

সুখ্ররপুয(অং
০২-খ্রিভ)

আইজাযকাউয -১৫৪, জগৌতভ াড়া -৪৪০,
ঘাটুযা -১৮০৪, খ্রযনখ্রন্দ -১৯৭, কাখ্রনগয আজভনা খাতুন,
২৫৩, কটফাখ্রড়া-৫০, জকন্দুফাখ্রড়া, ২৯৫,
উোঃ োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
খ্রভযাইরকাখ্রন্দ (অং)-১৮৩, খ্রতানগয ৩২৩

২৬৬২

১১

বুধর

-

জভা: জখ্ররভ খ্রভা, এএ

জজরা খ্রযংখ্যান কাম ডার,
োহ্মণফাখ্রড়া।

০১৭১৫-৬৮৮৫২৪

২৬৬৩

১২

তারয পূফ ড

-

জভাােদ ইোখ্রভ খখ্ররর,
খ্রযদডক

জজরা ভফা অখ্রপ,
োহ্মণফাখ্রড়া

০১৭২২৯৩০৯৩২

২৬৬৪

১৩

নাটাই উ:

-

জভাোঃ যইচ উখ্রদ্দন, খ্রডই,
এনএইচখ্রড

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
বাঙ্গুড়া, াফনা

০১৭২৩-৭৮৭০৬৬

২৬৬৫

১৪

নাটাই দ:

-

জভাোঃ াইপৄখ্রদ্দন আজভদ, স্বাস্থ্য
কাযী

উজজরা স্বাস্থ্য, োঃপোঃ
কভডকতডায কাম ডার,
োহ্মণফাখ্রড়া দয

০১৯৮৬৪২৭৩৭৮

২৬৬৬

১৫

ফাসুজদফ

-

জভাোঃ ভাজারুর ক জচৌধুযী,
উোঃ োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, দয,
োহ্মণফাখ্রড়া

০১৭১৭৮৯৬৮০৪

২৬৬৭

১৬

সুরতানপুয

-

যাখ্রজফ চন্দ্র াা, স্বাস্থ্ কাযী

উজজরা স্বাস্থ্য . .
কভডকতডায কাম ডার, দয

০১৭২৮-২০৭৪৭০

১৭

ভাখ্রছাতা (অং
০১-উত্তয)

আটরা -৫৭৮, কাঞ্চনপুয-২৪৯, কাছাইট৯৬৭, উত্তয জগৎায-৩৬১, ফাজদশ্বযা৩৩৭, ভাখ্রছাতা-২২২, াঘাচং-৩৭৭,
চান্দপুয-৬৪৫, পৄরফাখ্রড়া-১৯২।

জভাোঃ জভাতাায জাজন,
জজ.এ.এ (খ্র.আয.এর)

দয, োহ্মণফাখ্রড়া

০১৭২৪-৮৬৮৮৯৭

২৬৬৮
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শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

আরকপুয-১৪৮, ফাটাড়া-১৬৫, চাইপুয৬৬১, খ্রচনাইয-১০১৩, দখ্রিণ জগৎায৬৩৭, গজাখ্রযা-৩৩১, কাজীযজখারা-৯৯,
মখাই -৩০৫, যাখ্রধকা-২৮১।

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

জভাোঃ হুভায়ুন কখ্রফয,
জজএএ (অফোঃ)

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

২৬৬৯

১৮

ভাখ্রছাতা (অং
০২-দখ্রিণ)

২৬৭০

১৯

যাভযাইর

-

২৬৭১

২০

াজদকপুয

-

২৬৭২

১

যাইর

২৬৭৩

২

াখ্রনশ্বয

২৬৭৪

৩

অরুাইর

কাখ্ররখ্রমুর, জতখ্ররকাখ্রন্দ,
জধযকাখ্রন্দ,াকখ্রমুর, জভঘর

জভাোঃ নাখ্রজভ উখ্রদ্দন ভূইা,
জজ.এ.এ.
জভাোঃ জভাপাজ্জর জাজন,
জজ.এ.এ
জভাােদ ভাইনুর আান,
এএএ

২৬৭৫

৪

াকখ্রমুর (পূফ ড)

ভূইয,োহ্মণগাঁ,পজতপুয, যভানন্দপুয

কাউায খ্রভা, এএএ

২৬৭৬

৫

াকখ্রমুর
(খ্রিভ)

ঞ্জ চন্দ্র দা, ভাঠ োঃ

একটি ফাখ্রড় একটি খাভায 
খ্রল্ল ঞ্চ ব্াংক, যাইর

০১৯৩৭৪৫৮৭২০

২৬৭৭

৬

চুন্টা

আখ্রকুয যভান জাজর,
ভাঠ োঃ

একটি ফাখ্রড় একটি খাভায 
খ্রল্ল ঞ্চ ব্াংক, যাইর

০১৭১৫৬৯৫২৪৫

২৬৭৮

৭

কাখ্ররকে

কৃষ্ণ জদফনাথ, খ্রড.ই..

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ
নাখ্রযনগয, খ্রফোঃ ফাখ্রড়া

০১৭৩৯-৯৮১৭৬৮

২৬৭৯

৮

জনাাগাঁ

উজজরা খ্রিা অখ্রপ,
যাইর, োহ্মণফাখ্রড়া

০১৭২৭-৭১৬৫৩১

২৬৮০

৯

াফাজপুয

উজজরা খ্রিা অখ্রপ,
যাইর, োহ্মণফাখ্রড়া

০১৯১৩-৩৮৩৩৯৭

২৬৮১

১০

াজাদাপুয

জভাোঃ জভাফাযক খ্রভা, খ্রডই
ইকফার জাজন ভূইুঁ া,
প্রধান খ্রিক
(৬) উজজরা: যাইর - (জজান ংখ্যা-১০)

জভাোঃ ভনজুয যখ্রদ, কাযী
খ্রিক, চানপুয যকাযী প্রাথখ্রভক
খ্রফদ্যার
নূয জভাােদ , কাযী খ্রিক,
াফাজপুয উত্তয যকাযী
প্রাথখ্রভক খ্রফদ্যার
জভাোঃ জতাপাজ্জর জাজন
ভাঠ কাযী

োিণফাড়ীা

০১৭২২১৮১৩৩৬

দয, োহ্মণফাখ্রড়া
খ্রচরকুট দোঃ যকাযী প্রাথখ্রভক
খ্রফদ্যার, দয

০১৮১৩-২৩৬৩৬০

উজজরা খ্রযোঃ অখ্রপ,
যাইর, খ্রফ. ফাখ্রযা
উোঃ খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
যাইর, োহ্মণফাখ্রড়া
উজজরা কৃখ্রল ম্প্রাযন
অখ্রপ, যাইর
উজজরা কৃখ্রল ম্প্রাযন
অখ্রপ, যাইর

০১৭১৭-১০৯৬৫৫

০১৭২৭-৭৩৭৫৯০
০১৭২১-৮২২৩২০
০১৭১২-৫৯৬৫২০
০১৮৩৮৬২৩৫১০

একটি ফাখ্রড় একটি খাভায 
খ্রল্ল ঞ্চ ব্াংক, যাইর

০১৯১১৭৯২৪৩৪

(৭) উজজরা: আশুগঞ্জ - (জজান ংখ্যা-০৭)
২৬৮২

১

আশুগঞ্জ

-

জভাোঃ নজরুর ইরাভ, জজ,এ,এ

উজজরা খ্রযংখ্যান
কাম ডার, আশুগঞ্জ

০১৯১৩৭৯৯৮৩০

২৬৮৩

২

চযচাযতরা

-

জভাোঃ আর এভযান খান, খ্রড ই 

উজজরা খ্রযংখ্যান
কাম ডার, আশুগঞ্জ

০১৯১৮-২৩৮৯৮১

২৬৮৪

৩

ড
দূগাপুয

-

জভাোঃ া আরী, ইউখ্রনন
ভাজকভী

উজজরা ভাজজফা
কাম ডার, আশুগঞ্জ

০১৭৬৫০৫৬২৮৬

২৬৮৫

৪

খ্রিভ তারয

-

জভাােৎ খ্রফউটি আক্তায, আনায উজজরা আনায  খ্রবখ্রডখ্র
 খ্রবখ্রডখ্র প্রখ্রিক
কাম ডার, আশুগঞ্জ

০১৭৩৮৭৮৮৪৯২

২৬৮৬

৫

আড়াইখ্রধা

-

জভাোঃ জগারাভ ভারুপ, খ্রাফযিক
কাভ জেখ্রডট সুাযবাইজায

উজজরা ভখ্ররা খ্রফলক
কাম ডার, আশুগঞ্জ

০১৮২৪৩২৭০৭০

২৬৮৭

৬

খ্রযপপুয , তারুা -

জভাোঃ ভাখ্রনক খ্রভা, এ,এ

জজরা খ্রযংখ্যান কাম ডার,
োহ্মণফাখ্রড়া

০১৭২১-১৫৪০৬৬
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২৬৮৮

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা
৭

রারপুয

-

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

জভাোঃ আযাপৄর ইরাভ, খ্রডই

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জফরকুখ্রচ

(৮) উজজরা: খ্রফজনগয - (জজান ংখ্যা-১০)
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপায এয
কাম ডার, খ্রফজনগয,
োহ্মণফাখ্রড়া
উকাযী কৃখ্রল কভডকতডা
কাম ডার, খ্রফজনগয,
োহ্মণফাখ্রড়া
উজজরা স্বস্থ্য  খ্রযফায
কল্যাণ কাম ডার, খ্রফজনগয,
োহ্মণফাখ্রড়া
উজজরা খ্রযংখ্যান
কাম ডার,খ্রফজনগয,
ো্হ্মণফাখ্রড়া
উোঃ খ্রযংখ্যান কাম ডার,
খ্রফজনগয, ো্হ্মণফাখ্রড়া

২৬৮৯

১

বুধখ্রন্ত (দখ্রিণ)

বুধখ্রন্ত, জকনা, জভড়া, ই, ইরাভপুয

খ্ররভা আকন্দ, এ.এ.এ.এ.

২৬৯০

২

বুধখ্রন্ত (উত্তয)

আখ্ররনগয, ফড়জভযাানী, ফাযগখ্রড়া,
খ্রফখ্রন্নঘাট, খ্রফযাা, খাতাফাখ্রড়, াতডফগ,ড
শ্রীনগয

জভাোঃ যখ্রফউর ইরাভ, এএএ

২৬৯১

৩

চান্দুযা

-

জভাোঃ আরার উখ্রদ্দন, এইচএ

২৬৯২

৪

ইছাপুযা+চপকন
গয

-

জভাোঃ জারার উখ্রদ্দন, জজ এ এ

২৬৯৩

৫

যলপুয

-

জভাোঃ আর ভামুন , খ্রড ই 

২৬৯৪

৬

াাড়পুয

-

প্ররাদ চন্দ্র ীর, জজএএ

ইউএ চুনারুঘাট

০১৭৩৬৬৪৭১৫৬

২৬৯৫

৭

খ্রফষ্ণপুয

-

খ্রপউর আরভ খান, জজএএ

ইউএ ফহুফর, খ্রফগঞ্জ

০১৭১৮৩৪০৩৯২

২৬৯৬

৮

চয ইরাভ পুয

-

জখ্ররুর ইরাভ, এএএ

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
খ্রফজনগয, োহ্মণফাখ্রড়া

০১৭৬২৬১৫৭০৫

২৬৯৭

৯

ত্তন

-

জনাফ পর আেদ, জজএএ

২৬৯৮

১০

খ্রঙ্গাযখ্রফর

-

জভাোঃ ইকফার জাজন, এপখ্রআই

জজরা খ্রযংখ্যন অখ্রপ,
খ্রজরট
উজজরা স্বাস্থ্য  খ্রযফায
খ্রযকল্পনা কাম ডার,
খ্রফজনগয, োহ্মণফাখ্রড়া

০১৭৩২-৪৪২৫৪২

০১৭৫৬৩৪৬৮২৮

০১৭৭২৮৩০১৬২

01722-235678
01724-343218

01720-630698
০১৭৩৬০৬৬০৬৩

(৯) উজজরা: আখাউড়া - (জজান ংখ্যা-০৬)
আখাউড়া
জৌযবা -১
(াড ড নং
১,২,৩,৪ এফং ৫)
আখাউড়া
জৌযবা -২
(াড ড নং ৬,৭,৮
এফং ৯)
আখাউড়া উত্তয,
আখাউড়া দখ্রিণ

-

জভাোঃ ভখ্রনরুর ক,
প্রখ্রতফন্ধী খ্রফলক কভডকতডা

প্রখ্রতফন্ধী জফা  াার্য্
জকন্দ্র, আখাউড়া, োহ্মনফাখ্রড়া

০১৯১১৮১৮০৪৯

-

আফদুর জভাজভন, জজ.এ.এ.

উোঃ খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
আখাউড়া, েহ্মণফাখ্রড়া

০১৭২১-৮১৮৭৭৯

-

খ্রফকা চন্দ্র খ্রং, ভাঠ ংগঠক

উোঃ খ্রল্ল উন্নন অখ্রপ,
আখাউড়া, েহ্মণফাখ্রড়া

০১৭১৭৭৯৫২৪৮

২৬৯৯

১

২৭০০

২

২৭০১

৩

২৭০২

৪

জভাগড়া

-

২৭০৩

৫

ভখ্রনন্দ

-

২৭০৪

৬

ধযখায

-

জভাোঃ আব্দুর াখ্রদ,
ভাঠ ংগঠক
জভাোঃ খ্রযপৄর ইরাভ যকায,
কাযী খ্রযদডক
াাদাত জাজন, খ্রড.ই..

উোঃ খ্রল্ল উন্নন অখ্রপ,
আখাউড়া, েহ্মণফাখ্রড়া
উজজরা ভফা অখ্রপ,
আখাউড়া, েহ্মণফাখ্রড়া
উোঃ খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
আখাউড়া, েহ্মণফাখ্রড়া

০১৭৩১২১২৫৩৭
০১৯৮২১৮৮৭৬১
০১৭২৮-৬২৯৭১৬

২২. জজরাোঃ চাঁদপুয (জভাট ৮টি উজজরা)
(১) উজজরা: চাঁদপুয দয - (জজান ংখ্যা-২১)
২৭০৫

১

াড ড নং- ০১, ০২

আোঃ যখ্রদ,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
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উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, চাঁদপুয
দয

01718-620333

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

২৭০৬

২

াড ড নং০৩,০৪,০৫

জভাোঃ আজনাায জাজন,
জেখ্রডট সুাযবাইজায

উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ,
চাঁদপুয দয

01671-442250

২৭০৭

৩

াড ড নং- ০৬,
০৭,

জভাোঃ কাভরুর আরভ,
কাযী উ-খাদ্য খ্রযদডক

ব্ফস্থ্াজকয কম ডার,
চাদপুয, খ্রএখ্রড, চাঁদপুয

01711-058444

২৭০৮

৪

াড ড নং০৮,০৯,

২৭০৯

৫

াড ড নং- ১০,১১

জভাোঃ রুহুর আখ্রভন,
উোঃ উখ্রিদ ংযিণ কভডকতডা
জভাোঃ কাউায জাজন,
ডাটা এখ্রন্ট্র অাজযটয

01923-196493

২৭১০

৬

াড ড নং- ১২

াপাজত জাজন, এ.এ

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, চাঁদপুয
দয
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
চাঁদপুয দয
জজরা খ্রযংখ্যান
অখ্রপ,চাঁদপুয

২৭১১

৭

াড ড নং- ১৩

আব্দুয যভান, এ.এ

জজরা খ্রযংখ্যান
অখ্রপ,চাঁদপুয

01914-948032

২৭১২

৮

াড ড নং- ১৪, ১৫

জভাোঃ জগারাভ জভাস্তপা, জজ.এ.এ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
চাঁদপুয দয

01981-732364

২৭১৩

৯

খ্রফঞ্চপুয ইউ/খ্র

জভাোঃ ভজনাায জাজন,
উকাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
চাঁদপুয।

01728-273240

২৭১৪

১০

আখ্রকাটি ইউ/খ্র

এএভ কাভরুজ্জভান, উকাযী উজজরা ভফা অখ্রপ,
কৃখ্রল কভডকতডা
চাঁদপুয দয

01711-465792

২৭১৫

১১

কল্যাণপুয ইউ,খ্র

তযপুযচন্ডী ইউ/খ্র

আরভগীয জাজন,
কাযী খ্রযদডক

উজজরা ভফা অখ্রপ,
চাঁদপুয দয

01710-793500

২৭১৬

১২

াভামুদপুয

২৭১৭

১৩

যাভপুয

২৭১৮

১৪

মভাদী

২৭১৯

১৫

ফাগাদী

২৭২০

১৬

ফাখ্ররা

২৭২১

১৭

রিীপুয ভজডর

২৭২২

১৮

রিীপুয ভজডর

জভাোঃ ভখ্রনরুজ্জভান,
উ কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
জভাোঃ াানুজ্জভান ভুইা,
উকাযী কৃখ্রলকভডকতডা
জখাকন চন্দ্র চেফতী,
উ কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
জভাোঃ খাজরদ ভামুদ,
উ কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
জভাোঃ পারুক আজভদ খান,
উ কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
জভাোঃ া আরভ-২,
উ কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
জভাোঃ াবুখ্রদ্দন,
কাযী খ্রযদডক

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ চাঁদপুয
দয
উজজরা ভফা অখ্রপ,
চাঁদপুয দয
উজজরা ভফা অখ্রপ,
চাঁদপুয দয
উজজরা ভফা অখ্রপ,
চাঁদপুয দয
উজজরা ভফা অখ্রপ,
চাঁদপুয দয
উজজরা ভফা অখ্রপ,
চাঁদপুয দয
উজজরা ভফা অখ্রপ,
চাঁদপুয দয

২৭২৩

১৯

ইোখ্রভপুয ইউ
খ্র ানাযচয ইউ
খ্র

ধীবা চন্দ্র দা,
উ কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, চাঁদপুয
দয

01739-184877

২৭২৪

২০

চান্দ্রা

চন্দ্র নাথ দা,
উ কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, চাঁদপুয
দয

01731-432738

২৭২৫

২১

যাজযাজজশ্বয

জভাোঃ া আরভ- ১,
উ কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, চাঁদপুয
দয

01815-491248

ভতরফ উত্তয, চাঁদপুয।

01716-689121

01818-050345

01721-437931

01830-649833
01810-539391
01818-869052
01874-851816
01710-092589
01817-530925
01724-458555

(২) উজজরা: ভতরফ উত্তয - (জজান ংখ্যা-১৬)
২৭২৬

১

াড ডনং০১,০২,০৩,০৪,০৫

জভাোঃ াজদুর আরভ, জজ.এ.এ
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শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

২৭২৭

২

াড ডনং০৬,০৭,০৮,০৯

জনাফ জভাোঃ ভখ্রনয জাজন,
কখ্রপোঃ মুদ্রাোঃ (অফোঃ)

নাযানগঞ্জ

২৭২৮

৩

ফাগান ফাখ্রড়

জভাোঃ বুজ জাজন,
ডাটা এখ্রন্ট্র:

ভতরফ উত্তয, চাঁদপুয।

01921-098565

২৭২৯

৪

পযাজী কাখ্রন্দ

জভাোঃ াজাান যকায,
উ কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

ভতরফ উত্তয, চাঁদপুয।

01812-642930

২৭৩০

৫

পযাজী কাখ্রন্দ

জভাোঃ নজরুর ইরাভ,
উ কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

ভতরফ উত্তয, চাঁদপুয।

01811-659494

২৭৩১

৬

ড
দুগাপুয

জভাোঃ খ্রপউল্যা,
উ কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

ভতরফ উত্তয, চাঁদপুয।

01850-435920

২৭৩২

৭

পূফ ড পজতপুয

স্বন চন্দ্র দা ,
উ কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

ভতরফ উত্তয, চাঁদপুয।

01818-712745

২৭৩৩

৮

এখরাপুয

জভাোঃ জগারাভ ভরা,
উ কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

ভতরফ উত্তয, চাঁদপুয।

01812-130860

২৭৩৪

৯

জখ্রযাফাদ (জভঘনা
নদীয খ্রিভ 
পূফ ড)

জভাোঃ ভখ্রজবুয যভান,
উ কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

ভতরফ উত্তয, চাঁদপুয।

01819-164958

২৭৩৫

১০

গজযা 
করাকান্দা

জভাোঃ ছারাউখ্রদ্দন ,
উ কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

ভতরফ উত্তয, চাঁদপুয।

01719-640340

২৭৩৬

১১

ইরাভাফাদ

নন চন্দ্র দা,
উ কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

ভতরফ উত্তয, চাঁদপুয।

01722-674272

২৭৩৭

১২

জভানপুয

জভাোঃ আোঃ ভখ্রজদ তামেকদায,
উ কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

ভতরফ উত্তয, চাঁদপুয।

01715-709061

২৭৩৮

১৩

াদুল্যাপুয

ভতরফ উত্তয, চাঁদপুয।

০১৯৩৮-৮২০২২০

২৭৩৯

১৪

লাটনর

জভাোঃ কাভরুজ্জভান যকায,
উ কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

ভতরফ উত্তয, চাঁদপুয।

01819-028733

২৭৪০

১৫

সুরতানাফাদ

জভাোঃ আোঃ ীদ,
উ কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

ভতরফ উত্তয, চাঁদপুয।

01728-895666

২৭৪১

১৬

খ্রিভ পজতপুয

জভাোঃ আোঃ ছাভাদ,
উ কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

ভতরফ উত্তয, চাঁদপুয।

01812-497853

ভতরফ দখ্রিণ, চাঁদপুয।

01812-206868

জভাোঃ খ্রযাজুর ইরাভ, জজ.এ.এ ভতরফ দখ্রিণ, চাঁদপুয।

01818-872680

জভাোঃ আোঃ যউপ

(৩) উজজরা: ভতরফ দখ্রিণ - (জজান ংখ্যা-১০)
২৭৪২

১

২৭৪৩

২

াড ডনং০১,০২,০৩
াড ডনং০৪,০৫,০৬

সুধীয চন্দ্র যকায, এ.আই
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শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

২৭৪৪

৩

২৭৪৫

৪

২৭৪৬

৫

২৭৪৭

৬

২৭৪৮

৭

২৭৪৯

৮

২৭৫০

৯

২৭৫১

১০

াড ডনং০৭,০৮,০৯
নাজযগা উত্তয/
ইউখ্রনন
নাাযগা দখ্রিণ
/ইউখ্রনন
নাযানপুয
ইউখ্রনন
নাযানপুয
ইউখ্রনন
খাজদয গা
ইউখ্রনন
উাদী উত্তয
ইউখ্রনন
উাদী দখ্রিণ
ইউখ্রনন

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

আখ্রভনুয যভান,
খ্রযংখ্যান তদন্তকাযী অফ:

ভতরফ দখ্রিণ, চাঁদপুয।

০১৮১৯-৪৭৪৬০৮

যখ্রফউর আরভ, ডাটা এখ্রন্ট্র:

ভতরফ দখ্রিণ, চাঁদপুয।

01911-202045

জভাোঃ াভছুর ক,
জজএএ অফোঃ
জভাোঃ আোঃ কখ্রযভ,
উ কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
জভাোঃ আরী ভজুভদায,
উ কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
জভাোঃ ভখ্রভনুর ক, জজ.এ.এ
জভাোঃ মুক্তায জাজন,
উ কাযী কৃখ্রল অখ্রপায
জভাোঃ খ্রফল্লার জাজন,
উ কাযী কৃখ্রল অখ্রপায

ভতরফ দখ্রিণ, চাঁদপুয।
নাযানপুয ইউখ্রনন

01938-820180

নাযানপুয ইউখ্রনন

01938-812031

ভতরফ দখ্রিণ, চাঁদপুয।

01918-275739

উাখ্রদ উত্তয ইউখ্রনন

01815-429000

উাখ্রদ দখ্রিন ইউখ্রনন

01718-620306

কৃখ্রল অখ্রপ , াজীগঞ্জ

01670-908595

কৃখ্রল অখ্রপ , াজীগঞ্জ

01823-211212

কৃখ্রল অখ্রপ, াজীগঞ্জ

০১৮১৬-১৯৪৩০৫

কৃখ্রল অখ্রপ, াজীগঞ্জ

01719-646513

ভাজজফা অখ্রপ াজীগঞ্জ

01922-504707

ভাজজফা অখ্রপ াজীগঞ্জ

01933-659103

(৪) উজজরা: াজীগঞ্জ - (জজান ংখ্যা-১৪)
াড ডনং- ০১,
০২, ০৩, ১০, ১১,
১২
াড ডনং- ০৪,
০৫, ০৬
াড ডনং- ০৭,
০৮, ০৯

২৭৫২

১

২৭৫৩

২

২৭৫৪

৩

২৭৫৫

৪

যাজাযগাঁ

২৭৫৬

৫

ফাখ্রকরা

২৭৫৭

৬

কারজচৌুঁ উত্তয 
দ্বাদ গ্রাভ

কাজী জভাোঃ ভঞ্জুরুর আরভ,
এএখ্রখ্রএ
জনাফ জভাোঃ জাভার জাজন
খ্রাফ কাযী
জভাোঃ াখ্রফবুয যভান াটাযী,
এএ
জনাফ জভাোঃ ইভযান জাজন,
ইউখ্রনন ভাজকভী
জভাোঃ হুভায়ুন কখ্রফয
ইউখ্রনন ভাজকভী

২৭৫৮

৭

কারজচঁŠ দখ্রিণ

জভাোঃ াজাান, এটিই

খ্রিা অখ্রপ, াজীগঞ্জ

01717-156653

২৭৫৯

৮

খ্রনখ্রখর চন্দ্র জদফনাথ, টি.

াজীগঞ্জ, চাঁদপুয।

01839-620051

২৭৬০

৯

ভাজজফা অখ্রপ াজীগঞ্জ

01719-904331

২৭৬১

১০

াটিরা পূফ ড

কৃখ্রল অখ্রপ , াজীগঞ্জ

01712-192293

২৭৬২

১১

ফড়কূর খ্রিভ

াজীগঞ্জ, চাঁদপুয।

01728-935970

২৭৬৩

১২

ফড়কূর পূফ ড

াজীগঞ্জ, চাঁদপুয।

01817-641230

২৭৬৪

১৩

গন্ধব্পুয উত্তয

জভাোঃ আছানুজ্জাভান, এএ

কৃখ্রল অখ্রপ , াজীগঞ্জ

01716-737797

২৭৬৫

১৪

গন্ধব্পুয দখ্রিণ

আপতাবুর ইরাভ, এটিই

খ্রিা অখ্রপ, াজীগঞ্জ

01723-489593

পখ্রযদগঞ্জ, চাঁদপুয।

01821-670948

াজীগঞ্জ দয পূফ ড
অং  াটিরা
খ্রিভ
াজীগঞ্জ দয
খ্রিভ অং

জভাোঃ আবু সুখ্রপান, এএ

জনাফ জভাোঃ আখ্রজজ আজভদ,
ইউখ্রনন ভাজকভী
জভাোঃ কাভার জাজন াজটাাযী
এএ
জভাোঃ জাখ্রকরুর ইরাভ
ডাটা এখ্রন্ট্র অাজযটয
জভাোঃ আব্দুয জযজ্জাক খ্রভা,
জজ.এ.এ

(৫) উজজরা: পখ্রযদগঞ্জ - (জজান ংখ্যা-১৭)
২৭৬৬

১

াড ডনং- ০১,
০২, ০৩, ০৪, ০৫

আবুর কাজভ, এ.আই

157 of 176

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

২৭৬৭

২

াড ডনং০৬,০৭,০৮,০৯

২৭৬৮

৩

খ্রিভ ফাখ্ররথুফা

২৭৬৯

৪

পূফ ড ফাখ্ররথুফা

২৭৭০

৫

সুখ্রফধপুয

২৭৭১

৬

খ্রিভ সুখ্রফধপুয

২৭৭২

৭

পূফ ড গুখ্রন্ফ

২৭৭৩

৮

খ্রিভগুখ্রন্ফ

২৭৭৪

৯

উত্তয াইকাড়া

২৭৭৫

১০

দখ্রিন াইকাড়া

২৭৭৬

১১

উত্তয জগাখ্রফন্দপুয

২৭৭৭

১২

দখ্রিন জগাখ্রফন্দপুয

২৭৭৮

১৩

চয দুোঃখ্রখা পূফ ড

২৭৭৯

১৪

চয দুোঃখ্রখা খ্রিভ

২৭৮০

১৫

পখ্রযদগঞ্জ দখ্রিণ

২৭৮১

১৬

রূা উত্তয

২৭৮২

১৭

রূা দখ্রিণ

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

আব্দুর গখ্রণ, কাযী ল্লী উন্নন
কভডকতডা
আজনাায জাজন,
উ-কাযী কৃখ্রল
ভানছুয আজভদ,
কাযী কভডকতডা
আজাদ জাজন,
কাযী খ্রযদডক
ইখ্ররাছ আজেদ,
োঃ উজজরা খ্রিা অখ্রপায
আব্দুয যভান, ভন্বকাযী
আোঃ ভখ্রতন,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
জভাোঃ রুজফর আরভ
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
রুহুর আখ্রভন,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
নুজয আরভ,
উ কাযী কৃখ্রল কতডকতডা
আোঃ াই,
োঃ উজজরা খ্রিা অখ্রপায
জভাোঃ জাখ্রকয জাজন,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
মুকবুর আজভদ,
উোঃ কৃখ্রল অখ্রপায
খ্রফজ ভজুভদায, ডাটা এখ্রন্ট্র:
জভাোঃ আব্দুর খাজরক
জজ.এ.এ (অফয প্রাপ্ত)

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

উজজরা ল্লী উন্নন অখ্রপ,
পখ্রযদগঞ্জ

01712-267237

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ

01740-962505

উজজরা প্রাথখ্রভক খ্রিা
অখ্রপ, পখ্রযদগঞ্জ
উজজরা ভফা
অখ্রপ,পখ্রযদগঞ্জ
প্রাথখ্রভক খ্রিা অখ্রপ,
পখ্রযদগঞ্জ
একটি ফাখ্রড়, একটি খাভায
প্রকল্প, পখ্রযদগঞ্জ
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
পখ্রযদগঞ্জ
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
পখ্রযদগঞ্জ
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
পখ্রযদগঞ্জ
উজজরা কৃখ্রল
অখ্রপ,পখ্রযদগঞ্জ
উজজরা খ্রিা অখ্রপ ,
পখ্রযদগঞ্জ
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
পখ্রযদগঞ্জ
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ ,
পখ্রযদগঞ্জ
পখ্রযদগঞ্জ, চাঁদপুয।
পখ্রযদগঞ্জ, চাঁদপুয।

01774-913518
01711-714730
01712-669477
01714-393109
01925-572948
০১৭১৩-৬৩০০১৫
01735-670666
01721-415696
01718-507195
০১৮১৮-৬৯৬৭৯২
01424-423868
01717-097671
০১৮১৩-৩৭১৮৮১

উজজরা খ্রল্ল উন্নন, অখ্রপ,
পখ্রযদগঞ্জ

01713-933399

জযানা আক্তায, এ.আই

া্ইভচয, চাঁদপুয।

01931-568243

অখ্রভত কুভায দা,
ডাটা এখ্রন্ট্র অাজযটয

া্ইভচয, চাঁদপুয।

01911-888673

খ্রজল্লুয যভান,
উজজরা ভন্বকাযী
জভাোঃ ভখ্রনয জাজন,
উকাযী কৃখ্রড ল কভডকতডা
জভাোঃ জদজরাায জাজন,
উকাযী কৃখ্রড ল কভডকতডা

একটি ফাখ্রড় একটি খাভায
প্রকল্প, াইভচয
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
াইভচয
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
াইভচয

01715-892866

খ্রযাজুর ইরাভ,
জেখ্রডট সুাযবাইজায

উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ,
াইভচয

01819-150914

জভাোঃ কাউায খ্রভা, এপ
(৬) উজজরা: াইভচয - (জজান ংখ্যা-০৬)

০৩নং
ড
আরগীদূগাপুয,
দখ্রিণ
০৩নং
ড
আরগীদূগাপুয,
দখ্রিণ

২৭৮৩

১

২৭৮৪

২

২৭৮৫

৩

২নং আগরী উত্তয

২৭৮৬

৪

৪নং নীরকভর

২৭৮৭

৫

৬নং চযকবযফী

২৭৮৮

৬

১নং গাজীপুয
ইউখ্রনন  ৫নং
াইভচয

(৭) উজজরা: উত্তয াযাখ্রস্ত - (জজান ংখ্যা-১১)
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01704-465620

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

২৭৮৯

১

খ্রচজতালী পূফ ড

জগারাভ যায,
উকাযী কৃখ্রড ল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
াযাখ্রস্ত

01812-053997

২৭৯০

২

খ্রচজতালী খ্রিভ

জভাোঃ জনুর আজফদীন,
খ্রযংখ্যান তদন্তকাযী

াযাখ্রস্ত

01717-213436

২৭৯১

৩

সূখ্রচাড়া (উোঃ)

ংকয চন্দ্র দত্ত,
উচ্চভান কাযী

উজজরা ল্লী উন্নন অখ্রপ,
াযাখ্রস্ত

01778-222455

২৭৯২

৪

সূখ্রচাড়া (দোঃ)

জভাোঃ খখ্ররমেয যভান, জজ.এ.এ

াযাখ্রস্ত

01924-409654

২৭৯৩

৫

যাশ্রী (উোঃ)

জভাোঃ াআরভ, পজযিয

২৭৯৪

৬

যাশ্রী (দোঃ)

পজজ আজভদ, ভাঠ ংগঠক

২৭৯৫

৭

জভজয (উোঃ) 
জভজয (দোঃ)

২৭৯৬

৮

টাভটা (উোঃ)

জভাোঃ ইভযান জাজন
ডাটা এখ্রন্ট্র অাজযটয
জভাোঃ আান াফীফ
কাযী খ্রযদডক

২৭৯৭

৯

টাভটা (দোঃ)

২৭৯৮

১০

২৭৯৯

১১

াড ডনং০১,০২,০৩,০৪,
০৫, ০৬
াড ডনং- ০৭,
০৮, ০৯, ১০, ১১,
১২

উজজরা পজযি অখ্রপ,
াযাখ্রস্ত
উজজরা ল্লী উন্নন অখ্রপ,
াযাখ্রস্ত

01819-098601
01825-627286

াযাখ্রস্ত

01719-672392

উজজরা ভফা অখ্রপ,
াযাখ্রস্ত

01749-222202

জভাোঃ খ্রফল্লার জাজন
খ্রাফ কাযী

খ্রফ আয খ্রডখ্রফ, াযাখ্রস্ত,
চাঁদপুয

আজক এরাী
উ-কাযী কৃখ্রড ল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
াযাখ্রস্ত

01822-188491

জভাোঃ ভাসুভ আরভ
উজজরা জটকখ্রনখ্রান

উজজরা খ্রনফ ডাী অখ্রপ

01714-804392

(৮) উজজরা: কচুা - (জজান ংখ্যা-১৬)
২৮০০

১

াচায

জনাফ জভাোঃ খ্রপকুর ইরাভ, ভাঠ
ল্লী উন্নন অখ্রপ, কচুা
কাযী

01715-920591

২৮০১

২

াকথয

জনাফ জভাোঃ জনার আজফদীন,
উকাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, কচুা

01712-490310

২৮০২

৩

খ্রফতাযা

জনাফ জভাোঃ াআরভ খ্রভাজী,
উকাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, কচুা

01720-454764

২৮০৩

৪

খ্রফতাযা

জনাফ জভাোঃ খ্রপাজত উল্লযা, ভাঠ
ল্লী উন্নন অখ্রপ, কচুা
কাযী

01782-676588

২৮০৪

৫

জদফপুয পূফ ড

জনাফ জভাোঃ যীপ জাজন,
কখ্রপউটায অাজযটয

ল্লী উন্নন অখ্রপ, কচুা

01920-158593

২৮০৫

৬

জদফপুয খ্রিভ

জনাফ খ্রযভর চন্দ্র যকায,
উকাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, কচুা

01815-693987

২৮০৬

৭

কচুা উত্তয

জনাফ জগাার চন্দ্র মফদ্য,
জজ.এ.এ (অফযজবাগী)

২৮০৭

৮

কচুা দখ্রিণ

জনাফ জভাোঃ আফদুয যখ্রভ,
জজ.এ.এ

কচুা, চাঁদপুয

01672-836271

২৮০৮

৯

কাদরা

জনাফ জভাোঃ আবু ফকয, জজ.এ.এ কচুা, চাঁদপুয

01774-913584
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01724-721122

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

২৮০৯

১০

কড়াইা

জনাফ জভাোঃ াখ্রনুর ইরাভ, ভাঠ
ল্লী উন্নন অখ্রপ, কচুা
কাযী

01912-611480

২৮১০

১১

কড়ইা

জনাফ জভাোঃ খ্রপকুর ইরাভ,
এ.আই (অফযপ্রাপ্ত)

01914-186715

২৮১১

১২

জগাাট উত্তয

জনাফ জভাোঃ এইচ যভান
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, কচুা

০১৭১৯-৫৩৯৬৭১

২৮১২

১৩

জগাাট দখ্রিণ

জনাফ জভাোঃ ভান
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, কচুা

00191-235373

২৮১৩

১৪

আিাপপুয

াজর আকযাভ,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, কচুা

01719-074535

২৮১৪

১৫

আিাপপুয

জভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ,
ভাঠ ংগঠক

উজজরা ল্লী উন্নন অখ্রপ,
কচুা

০১৯২৬-১৩৮৫৩২

২৮১৫

১৬

জৌযবা

জনাফ জন্তাল চন্দ্র যকায,
জজ.এ.এ (অফযজবাগী)

উজজরা খ্রযংখ্যান
অখ্রপ, কচুা

01816-863419

২৩. জজরাোঃ জনাাখারী (জভাট ৯টি উজজরা)
(১) উজজরা: জফগভগঞ্জ - (জজান ংখ্যা-২০)

১

জচৌমুনী
জৌযবা, াড ড
নং ০১, ০২, ০৩,
০৪

জনাফ জভাোঃ ইউছুপ ারুন, জজএএ জফগভগঞ্জ, জনাাখারী

০১৭১২-৬০৩৮৩৫

২৮১৭

২

জচৌমুনী
জৌযবা, াড ড
নং ০৫, ০৬, ০৭,
০৮, ০৯

জনাফ জভাোঃ পজজর এরাী,
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ
উ-োঃ উখ্রিদ ংযিণ অখ্রপায

01818-574346

২৮১৮

৩

আভানুল্লাপুয

২৮১৯

৪

জগাারপুয

২৮২০

৫

খ্রজযতরী

২৮২১

৬

আরাইাযপুয

২৮২২

৭

ছাখ্রন

২৮২৩

৮

যাজগঞ্জ

২৮২৪

৯

যাজগঞ্জ

২৮২৫

১০

২৮২৬

২৮১৬

জনাফ জভাোঃ াজাান,
কখ্রপউটায মুদ্রািখ্রযক
জনাফ জখ্ররুর ইরাভ,
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায
জনাফ খ্রনভডর চন্দ্র ার,
উকাযী কৃখ্রল অখ্রপায
জনাফ জভাোঃ আরভগীয জাজন,
উকাযী কৃখ্রল অখ্রপায

আরাখ্রদনগয, আরভপুয, আরী াখ্রভপুয,
ফানাফাখ্রড়া
ফাকীপুয, বফানীপুয, ফড়কৃষ্ণপুয,
খ্রফজপুয, জদফীচযণপুয

জনাফ জভাোঃ জখ্রভ উখ্রদ্দন
উচ্চভান কাযী
জনাফ ীদুর ইরাভ,
কাযী খ্রযদডক
জনাফ জভাোঃ াইপৄর ইরাভ,
কাযী খ্রযদডক

এখরাপুয

এখরাপুয

জনাফ জভাোঃ যখ্রপক উল্যা, এআই

১১

এখরাপুয

অনন্তপুয, জকৃষ্ণপুয, কাভজদফপুয,
ভধুযাভপুয

২৮২৭

১২

জফগভগঞ্জ

২৮২৮

১৩

খ্রভযাখ্রযপুয

জনাফ জভাোঃ জদরায জাজন,
এএ
জনাফ জভাোঃ আানুর ফাযী,
জেখ্রডট সুাযবাইজায
জনাফ াভসুন নুয আরভ,
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায

160 of 176

এপএ এন্ড এভআইএ

01817-051393

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ

01819-927465

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ

01715-338771

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ

01843-491714

উজজরা খ্রনফ ডাী অখ্রপ
জফগভগঞ্জ, জনাাখারী

০১৮৫৬-০৩২০৩৪

উজজরা ভফা অখ্রপ

01812-422780

উজজরা ভফা অখ্রপ

01942-202246

জপ্রলজণ জজরা খ্রযংখ্যান
অখ্রপ, জনাাখারী
জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জনাাখারী
খ্রফআযখ্রডখ্রফ
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ

01818-287919
০১৭১৭-৩৮০৪০৩
01716-268724
০১৮১৮০৫৮৩৮৪

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

২৮২৯

১৪

নজযাত্তভপুয

জনাফ আবুর জাজন,
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায

২৮৩০

১৫

ড
দূগাপুয

২৮৩১

১৬

২৮৩২

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ

01716-343457

জনাফ জভাোঃ ভাইনুর ইরাভ খান
অখ্রপ কাযী

উজজরা খ্রনফ ডাী অখ্রপ,
জফগভগঞ্জ, জনাাখারী

০১৭২৭-৪১২৯৭২

কুতুফপুয

জনাফ জভাোঃ াখ্রনপ,
এআই (অফোঃ)

অফযপ্রাপ্ত

১৭

যসুরপুয

জনাফ জভাোঃ া আরভ, নকাখ্রফদ
অফযপ্রাপ্ত
(অফোঃ)

২৮৩৩

১৮

াখ্রজপুয

জনাফ কাজর জদ,
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ

01815-631767

২৮৩৪

১৯

যীপপুয

জনাফ জভাোঃ খ্রজাউয যভান,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ

০১৮৩০-১৯৩৪১৩

২৮৩৫

২০

কাখ্রদযপুয

জনাফ ভখ্রপজ উল্যা,
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ

০১৮২২৯৫৯৩৯০

01813-938037
০১৮১৯০০২০১৭

(২) উজজরা: জানাইমুখ্রড় - (জজান ংখ্যা-১১)

১

জানাইমুড়ী
জৌযবা, াড ড
০১, ০২, ০৩, ০৪,
০৫, ০৬, ০৭

জনাফ ভাবুবুয যভান, খ্রডই

ইউএ অখ্রপ, জানাইমুড়ী,
জনাাখারী

০১৭৪৬-১৩৫৪৮৭

২৮৩৭

২

জানাইমুড়ী
জৌযবা, াড ড
০৮, ০৯ 
চাখ্রলযাট ইউখ্রনন

জনাফ জভাোঃ জাপয ইকফার,
জজএএ

ইউএ অখ্রপ, জানাইমুড়ী,
জনাাখারী

০১৭৪৭-৭১১৭৬৯

২৮৩৮

৩

নদনা

জনাফ জভাোঃ নুযন্নফী, অখ্রপ
কাযী

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, জানাইমুড়ী,
জনাাখারী

01857-906610

২৮৩৯

৪

জাগ

২৮৪০

৫

জদউটি

২৮৪১

৬

আখ্রভশ্যাাড়া

২৮৪২

৭

জানাপুয

২৮৪৩

৮

ফজযা

২৮৪৪

৯

ফাযগাঁ

২৮৪৫

১০

নাজটশ্বয

২৮৪৬

১১

অম্বযনগয

২৮৩৬

জভাোঃ জারাইভান জচৌধুযী, এআই
(অফযপ্রাপ্ত)
জনাফ ভীয আবু ফকয খ্রখ্রদ্দক,
উকাযী কৃখ্রল কভডকতডা
জনাফ ভাপৄজুয যভান,
উকাযী কৃখ্রল কভডকতডা
জনাফ খ্রনজামুর ক, উকাযী
কৃখ্রল কভডকতডা
জনাফ ইকফার জাজন,
উকাযী কৃখ্রল কভডকতডা
আফদুর আউার, উকাযী
কৃখ্রল কভডকতডা
জনাফ পর ভামুদ, উকাযী
কৃখ্রল কভডকতডা
জনাফ ভাইনুর জাজন,
উকাযী কৃখ্রল কভডকতডা
(৩) উজজরা: চাটখ্রখর - (জজান ংখ্যা-০৯)
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খ্রফখ্রফএ
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
জানাইমুড়ী, জনাাখারী
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ ,
জানাইমুড়ী, জনাাখারী
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
জানাইমুড়ী, জনাাখারী
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ ,
জানাইমুড়ী, জনাাখারী
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
জানাইমুড়ী, জনাাখারী
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
জানাইমুড়ী, জনাাখারী
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
জানাইমুড়ী, জনাাখারী

০১৮৩৩-৪৮৮৯২৪
01718-779262
01732-449782
01818-825227
01712-409168
01726-152422
০১৭১৭৪২২২৪১
01822-499949

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

২৮৪৭

১

চাটখ্রখর জৌযবা,
াড ড ০১, ০২, ০৫,
০৬, ০৭, ০৮, ০৯

জনাফ জভাোঃ জভাস্তপা কাভার,
জজএএ

চাটখ্রখর, জনাাখারী

০১৮১৫-৬৮০১১০

২৮৪৮

২

চাটখ্রখর জৌযবা,
াড ড ০৩, ০৪ এফং
াঁচগাঁ ইউখ্রনন

জনাফ জভাােদ যাজর আখ্রভন,
খ্রডই

চাটখ্রখর, জনাাখারী

01553-307335

২৮৪৯

৩

জভাােদপুয

জনাফ ভাবুবুয যভান, খ্রএ

২৮৫০

৪

ফদরজকাট ড

২৮৫১

৫

যজকাট ড

২৮৫২

৬

২৮৫৩

মৄফ উন্নন অখ্রপ চাটখ্রখর,
জনাাখারী।
জনাফ মদ জফরাজত জাজন,
ভফা অখ্রপ, চাটখ্রখর,
কাযী খ্রযদডক
জনাাখারী
মৄফ উন্নন অখ্রপ, চাটখ্রখর,
জনাফ জভাোঃ ইকফার জাজন, খ্রএ
জনাাখারী

০১৭২২-৪৪০৩৮৩

াপুয  াট
পুকুখ্রযা ঘাটরাফাগ

জনাফ জভাোঃ জতাাজদ্দক জাজন,
অখ্রপ কাযী

০১৭২-৩৯১৫৮৪৫

৭

যাভনাযাণপুয

জনাফ জভাোঃ াখ্রফবুয যভান, জিে উজজরা ভৎ অখ্রপ,
কাযী
চাটখ্রখর, জনাাখারী

০১৯১৬-৬৪৪৪৩৫

২৮৫৪

৮

জনাাজখারা

জনাফ জভাোঃ আফদুর াই, জজএএ চাটখ্রখর, জনাাখারী

০১৭২১-৪৩৫৪৩২

২৮৫৫

৯

খ্রখরাড়া

জভাােদ আরী, উজজরা োঃ
ভাধ্যখ্রভক খ্রিা অখ্রপায

০১৭১২-৬৫২৪২৬

মৄফ উন্নন অখ্রপ, চাটখ্রখর,
জনাাখারী।

উজজরা খ্রিা অখ্রপ,
চাটখ্রখর, জনাাখারী

০১৮৫৭-২৭১৪২৯

০১৮১৯-০৭৪৪৭৮

(৪) উজজরা: জনফাগ - (জজান ংখ্যা-১১)
২৮৫৬

১

জনফাগ জৌযবা

জনাফ জভাোঃ আব্দুর ভান্নান জচৌধুযী,
ইউএ অখ্রপ, জনফাগ
জজএএ

২৮৫৭

২

অজুডনতরা

জনাফ জভাযজদ আরভ, খ্রডই

ইউএ অখ্রপ, জনফাগ

২৮৫৮

৩

কাদযা

২৮৫৯

৪

জভাােদপুয

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
জনফাগ
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
জনফাগ

২৮৬০

৫

ডুমুখ্রযা

২৮৬১

৬

জখাযাড়

২৮৬২

৭

ছাতাযাইা

২৮৬৩

৮

কাখ্রফরপুয-১

২৮৬৪

৯

কাখ্রফরপুয-২

জনাফ জগৌযেত জবৌখ্রভক,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
জনাফ ধনঞ্জ বিাচাম ড,
উ কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
জনাফ জভাোঃ নাখ্রয উখ্রদ্দন,
ভাঠ ংগঠক
জনাফ জভাোঃ খ্রভজানুয যভান, উ
কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
জনাফ জভাোঃ জফরার জাজন , উ
কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
জনাফ জভাোঃ আফদুর ভাজজদ, উ
কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
জনাফ জভাোঃ কাভার জাজন,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

২৮৬৫

১০

খ্রফজফাগ

মভজদীপুয, খ্রিভ আভদপুয, খানপুয,
পূফ ড রারপুয, কাখ্রফরপুয, উোঃ াপুয, োঃ
রারপুয, ছাজরপুয, াজস্তানগয

জনাফ জভাোঃ জখ্রভ উখ্রদ্দন, জজএএ ইউএ অখ্রপ, জনফাগ

২৮৬৬

১১

নখ্রফপুয

আখ্রজজপুয, ভাদীপুয, দোঃ াপুয,
ইাযপুয, পজতপুয

জনাফ জভাোঃ আব্দুর রখ্রতপ ভামুদ, উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা
জনফাদ

162 of 176

খ্রফআযখ্রডখ্রফ, জনফাগ
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
জনফাগ
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
জনফাগ
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
জনফাগ
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
জনফাগ

01838-983158
০১৭২০-৯৮০০৬১
01816-789291
01839-498533
01814-946103
01716-910181
01625-942150
01816-643576
০১৮১৮-১১৩০৫৫

০১৭৬০-৮৭২২০৪

01920-227729

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

(৫) উজজরা: জকাপানীগঞ্জ - (জজান ংখ্যা-০৯)
২৮৬৭

১

ফসুযাট জৌযবা

জনাফ জভাোঃ নুয জাজন ভূঞা,
জজএএ

ইউএ অখ্রপ, জকাপানীগঞ্জ

০১৭২১-৫৬০৮৮৮

২৮৬৮

২

খ্রযাজপুয

জনাফ জভাোঃ খ্রজল্লুয যভান, খ্রডই

ইউএ অখ্রপ, জকাপানীগঞ্জ

০১৬৮৮-৭০১৯৭০

২৮৬৯

৩

চয াফ ডতী

জনাফ জভাোঃ াইপ উল্যা, উ-োঃ উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
কৃখ্রল কভডকতডা
জকাপানীগঞ্জ, জনাাখারী

০১৬৮৮-৭০১৯৭০

২৮৭০

৪

চয াজাযী

জনাফ ভদন জগাার চেফতী,
উজজরা খ্রিা অখ্রপ,
কাযী উজজরা খ্রিা অখ্রপায জকাপানীগঞ্জ

01721-320809

২৮৭১

৫

চয কাঁকড়া

জনাফ জভাোঃ ীদুয যভান,
উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপায

উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ,
জকাপানীগঞ্জ

01711-266036

২৮৭২

৬

চয পখ্রকযা

জনাফ জভাোঃ ভাইন উখ্রদ্দন, জেখ্রডট
সুাযবাইজায

উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ,
জকাপানীগঞ্জ

01819-132245

২৮৭৩

৭

যাভপুয

জনাফ এ.এন.এভ জখ্ররভ উখ্রদ্দন,
উ-োঃ কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
জকাপানীগঞ্জ, জনাাখারী

০১৭১৭০৯০৫০০

২৮৭৪

৮

মুছাপুয

জভাোঃ আরাউখ্রদ্দন, জেখ্রডট
সুাযবাইজায

উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ,
জকাপানীগঞ্জ

০১৮১৫-০৫২২১৬

২৮৭৫

৯

চয এরাী

ভীয জভাাযপ জাজন, োঃ ল্লী
উন্নন অখ্রপায

উজজরা ল্লী উন্নন অখ্রপ

০১৭১৭০৯০৫০০

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
াখ্রতা, জনাাখারী।

০১৭৩৬৩৪১৯৮৭

(৬) উজজরা: াখ্রতা - (জজান ংখ্যা-১৭)

২৮৭৬

১

াখ্রতা জৌযবা,
াড ড নং-০১,
০২, ০৪, ০৫

২৮৭৭

২

াখ্রতা জৌযবা,
াড ড নং-০৩,
০৬, ০৭, ০৮, ০৯

২৮৭৮

৩

যণী

২৮৭৯

৪

২৮৮০

জনাফ জভাোঃ নুরুর আখ্রভন, এআই

জনাফ জখ্রভ উখ্রদ্দন,
উ-োঃ উখ্রিদ ংযিণ অখ্রপায

উোঃ কৃখ্রল ম্প্রোঃ অখ্রপ,
াখ্রতা, জনাাখারী।

01717-152891

বাযচয

জনাফ জভাোঃ নাজমুর জাজন,
উকাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উোঃ কৃখ্রল ম্প্রোঃ অখ্রপ,
াখ্রতা, জনাাখারী।

০১৭৩৩৮৭৪৯১৫

যণী

চয দযজফ, ভূইুঁ ায চয, চয যখ্রদ,
জতখ্ররচয

জনাফ জভাোঃ াান ভামুদ,
উকাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উোঃ কৃখ্রল ম্প্রোঃ অখ্রপ,
াখ্রতা, জনাাখারী।

০১৯১১৭৫৭৩০৩

৫

চানখ্রন্দ

কযাখ্রযং চয, চয জাখ্রভর

জনাফ সুফীয চেফতী,
উকাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উোঃ কৃখ্রল ম্প্রোঃ অখ্রপ,
াখ্রতা, জনাাখারী।

০১৮১২৩৫৯৯০৬

২৮৮১

৬

চানখ্রন্দ

চয আভানত, চয আজভর

জনাফ জভাোঃ াাফ উখ্রদ্দন-১,
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উোঃ কৃখ্রল ম্প্রোঃ অখ্রপ,
াখ্রতা, জনাাখারী।

০১৮৩৮৬৩৩৩৬৩

২৮৮২

৭

চানখ্রন্দ

চয কখ্রফয, চয যভান, চয যখ্রদ, াতায
চয

জনাফ জভাোঃ এভদাদ আজভদ,
উকাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উোঃ কৃখ্রল ম্প্রোঃ অখ্রপ,
াখ্রতা, জনাাখারী।

০১৮২০০৯০০০২

২৮৮৩

৮

শুখচয  নরখ্রচযা

জনাফ জভাোঃ যভত আরী,
উকাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উোঃ কৃখ্রল ম্প্রোঃ অখ্রপ,
াখ্রতা, জনাাখারী।

০১৭১৭০৯০৯৬৬

163 of 176

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

২৮৮৪

৯

চযখ্রকং

জনাফ খ্রযকচন দা,
খ্রযদডক

উজজরা ভফা অখ্রপ,
াখ্রতা, জনাাখারী।

০১৭০৫৬৩২৩৮০

২৮৮৫

১০

তভযখ্রদ্দ

জনাফ ঞ্জ কুভায াা, জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
াখ্রতা, জনাাখারী।

01729-881560

২৮৮৬

১১

চয ঈশ্বয

জনাফ তজ চন্দ্র দা,
প্রধান খ্রিক

উত্তয চয রটিা যকাযী
প্রাথখ্রভক খ্রফদ্যার, াখ্রতা,
জনাাখারী

০১৭২৯-৬৬৭৮৩৬

২৮৮৭

১২

জানাখ্রদা

জনাফ জভাোঃ ভখ্রপজুর ইরাভ,
ইউখ্রনন ভাজকভী

উজজরা ভফা অখ্রপ,
াখ্রতা, জনাাখারী

০১৮৫৪-০১৬৫৪৫

২৮৮৮

১৩

বুখ্রড়যচয

বুখ্রড়য চয, ফড়জদইর, াগখ্রযা

জনাফ াখ্রজদ জাজন, ইউখ্রনন
ভাজকভী

উজজরা ভফা অখ্রপ,
াখ্রতা, জনাাখারী

০১৭৫৯-১৪৮৩৯২

২৮৮৯

১৪

বুখ্রড়যচয

গুল্লাখারী, জজাড়খারী, জযাখ্রনা, সূম ডমুখী,
শূজন্যয চয

জনাফ জনাভান খ্রছখ্রদ্দক,
খ্রডই

উজজরা ভাজজফা অখ্রপ,
াখ্রতা, জনাাখারী।

01812-666902

২৮৯০

১৫

জাাজভাযা

চয খ্রফযখ্রফখ্রয, চয জায, জাাজভাযা, চয
ম্যাক াকন, চয ইউনু, পূফ ড খ্রফযখ্রফখ্রয

জনাফ আরতাপ জাজন,
উকাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা ভাজজফা অখ্রপ,
াখ্রতা, জনাাখারী।

০১৬১৮৩২১৮১৬

২৮৯১

১৬

জাাজভাযা

মুক্তাখ্রযা, োঃ সুখচয, জভাোঃ পুয

জনাফ নূয উখ্রদ্দন,
উ-কাযী কৃখ্রল অখ্রপায

উজজরা ভাজজফা অখ্রপ,
াখ্রতা, জনাাখারী।

০১৭২১০২১৯২০

২৮৯২

১৭

খ্রনঝুভখ্রদ্ব

জনাফ জান্নাত আযা জফগভ,
কাযী খ্রিক

উজজরা ভাজজফা অখ্রপ,
াখ্রতা, জনাাখারী।

01863-150769

(৭) উজজরা: সুফন ডচয - (জজান ংখ্যা-১২)
২৮৯৩

১

চয জুফরী

চয জুফরী, োঃ চয জুফরী, ভধ্য চয ফাগ্গা,
দখ্রিণ চয ফাগ্গা

২৮৯৪

২

চয জুফরী

চয জুফরী, উোঃ কেখ্রা, দোঃ কেখ্রা,
চয ফাগ্গা, চয ভখ্রউখ্রদ্দন, চয খ্রজাউখ্রদ্দন

২৮৯৫

৩

২৮৯৬

জনাফ জভাোঃ ইখ্রদ্রছ খ্রভা, এআই

সুফণ ডচয, জনাাখারী

০১৭১৮-৫০০২৮৬

জনাফ জভাোঃ কাভার উখ্রদ্দন,
উ-োঃ উখ্রিদ ংযিণ অখ্রপায

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
সুফণ ডচয, জনাাখারী

০১৮১৮৬-২১৫৯৯

চয আভানুল্লা

জনাফ খ্রভজানুয যভান,
খ্রযোঃ খ্রযোঃ খ্রযদডক

খ্রযফায খ্রযকল্পনা অখ্রপ,
সুফণ ডচয, জনাাখারী

০১৮৪৫-৮৯৬৩০০

৪

চয ফাটা

জনাফ জভাোঃ ভাবুবুর আরভ,
উজজরা খ্রযোঃ খ্রযোঃ অখ্রপায

উজজরা খ্রিা অখ্রপ,
সুফন ডচয, জনাাখারী

01819-886522

২৮৯৭

৫

চয ক্লাকড

চয ফাজখ্রজদ

জনাফ নুয নফী

উজজরা ভফা অখ্রপ,
সুফণ ডচয, জনাাখারী

০১৭৩৩-৬৮৯৪৭৯

২৮৯৮

৬

চয ক্লাকড

দোঃ চয ক্লাকড, জকযাভতপুয, োঃ উখ্রড়য চয

জনাফ জভাোঃ ভাবুবুয যভান
জেখ্রডট সুাযবাইজায

উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ,

০১৮২৯-৬৫৮১৫৯

২৮৯৯

৭

চয জব্বায

চয াান, চয পানাউল্যা, চয যখ্রদ,
জাাজভাযা

জনাফ জভাোঃ খ্রভজানুয যভান খান,
উোঃ একাজডখ্রভক সুাযবাইজায

উজজরা ল্লী উন্নন অখ্রপ

01818-791450

২৯০০

৮

চয জব্বায

চয জব্বয, উোঃ চয ফাগ্গা

জনাফ জভাোঃ আখ্রজজুয যভান,
োঃ উজজরা খ্রিা অখ্রপায

উজজরা খ্রিা অখ্রপ,
সুফণ ডচয, জনাাখারী

২৯০১

৯

চয াদা

জভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ জচৌধুযী,

উজজরা ভাধ্যখ্রভক খ্রিা
অখ্রপ, সুফণ ডচয, জনাাখারী

উোঃ োঃ ভাধ্যোঃ খ্রিা অখ্রপায
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শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

জনাফ জভাোঃ নুয যভান,
উ-োঃ কৃখ্রল অখ্রপায

কভডযত খ্রফবাগ

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
সুফণ ডচয, জনাাখারী

২৯০২

১০

জভাােদপুয

২৯০৩

১১

পূফ ড চযফাটা

চয ভখ্রজদ, পূোঃ চয ভখ্রজদ, চয নাঙ্গখ্ররা

জনাফ জভাোঃ যখ্রভ উল্যা, জেখ্রডট উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ,
সুাযবাইজায,
সুফণ ডচয, জনাাখারী

২৯০৪

১২

পূফ ড চযফাটা

পূফ ড চয ফাটা, ভধ্য চয ফাটা, াজীপুয, দোঃ
চয ভখ্রজদ

জনাফ জভাোঃ আফদুয যফ,
োঃ উজজরা খ্রিা অখ্রপায

জভাফাইর নম্বয

০১৭৫৬-৫০৩৫৪৩
01716-542206

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, কৃখ্রল
অখ্রপ, জনাাখারী

১৭১৮১১০৬৫৬

জনাফ জভাোঃ কাউছায জাখ্রভর, এএ

জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জনাাখারী

01759-983399

জনাফ জভাোঃ জখ্ররুর ইরাভ,
খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
দয, জনাাখারী

০১৭১৬-৯৯২২২৮

জনাফ জভাোঃ হুভায়ুন কখ্রফয,
জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
দয, জনাাখারী

০১৭২২-৪৪০৯৯৮

(৮) উজজরা: জনাাখারী দয - (জজান ংখ্যা-২১)
জনাাখারী
জৌযবা, াড ড
নং ০১, ০২
জনাাখারী
জৌযবা, াড ড
নং ০৩, ০৪
জনাাখারী
জৌযবা, াড ড
নং ০৫, ০৬
জনাাখারী
জৌযবা, াড ড
নং ০৭, ০৮, ০৯

২৯০৫

১

২৯০৬

২

২৯০৭

৩

২৯০৮

৪

২৯০৯

৫

আন্ডাযচয

কাখ্রদযচয, আন্ডাযচয

জনাফ জখ্রয আভদ, উকাযী উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, দয,
কৃখ্রল কভডকতডা
জনাাখারী

01812-418968

২৯১০

৬

আন্ডাযচয

োঃ ভাইজচযা, পূোঃ ভাইজচযা

জনাফ জভাোঃ জখ্রভয আরী,
উকাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, দয,
জনাাখারী

01722-567090

২৯১১

৭

অশ্বখ্রদা

জনাফ জভাোঃ পজমের ক, জেখ্রডট
সুাযবাইজায

মৄফ উন্নন অখ্রধদপ্তয, দয,
জনাাখারী

01716-674624

২৯১২

৮

খ্রফজনাদপুয

জনাফ ভখ্রতউয যভান,
অখ্রপ কাযী

উজজরা খ্রনফ ডাী অখ্রপ,
দয, জনাাখারী

01920-002282

২৯১৩

৯

চযভটুা

জনাফ াভছ উখ্রদ্দন জচৌধুযী,
কাযী খ্রযদডক

ভফা অখ্রপ, দয,
জনাাখারী

01857-689720

২৯১৪

১০

দাদপুয

জনাফ আখ্রভয জাজন, জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
দয, জনাাখারী

২৯১৫

১১

ধভডপুয

বাটিযজটক, ধভডপুয

জনাফ জভাোঃ আফদুর াখ্ররভ,
অখ্রপ কাযী কাভ খ্র

মৄফ উন্নন অখ্রধদপ্তয, দয,
জনাাখারী

01876-662004

২৯১৬

১২

ধভডপুয

চয দযজফ, চযজাল্লা, চয পূোঃ শুল্লখ্রকা

জনাফ জভাোঃ আব্দুর ভখ্রতন,
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
জনাাখারী দয, জনাাখারী

০১৮২৫-৭৩৮৮৭২

২৯১৭

১৩

এাজফাখ্ররা

এাজফাখ্ররা, মদপুয, কখ্রযভপুয

জনাফ জভাোঃ জাখ্রকয জাজন
উ-োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
জনাাখারী দয, জনাাখারী

০১৮১৫-১৩০৬২৭

চয কযভউল্যা, চয শুল্লখ্রকা, দোঃ চয
শুল্লখ্রকা, চয ফানু, পূফ ড চাকরা, নন্দনপুয,
যাজাপুয, দোঃ পখ্রকযপুয, োঃ ভনপুয,
যাভচন্দ্রপুয

কৃষ্ণ কুভায ভজুভদায,
অখ্রপ কাযী

উজজরা ভাধ্যখ্রভক খ্রিা
অখ্রপ, জনাাখারী দয,
জনাাখারী

০১৮২০-৬১১৫৯২

জভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ,
অখ্রপ কাযী

ইউএন অখ্রপ, দয,
জনাাখারী

২৯১৮

১৪

এাজফাখ্ররা

২৯১৯

১৫

কাখ্রদয াখ্রনপ

জনাফ যাধা জগাখ্রফন্দ কুন্ডু, জজএএ অফযপ্রাপ্ত
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০১৭১৪-৪৩৭৮৬৬
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01712-529083

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

২৯২০

১৬

কারাদযা

জনাফ পামুন জাজন,
াঁটখ্ররখ্রকায

ইউএন অখ্রপ, দয,
জনাাখারী

০১৭৬৬১১৬৩২৩

২৯২১

১৭

কারাদযা

এখ্রফএভ জভাাজ্জভ জাজন,
জেখ্রডট সুাযবাইজায

উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ,
জনাাখারী দয, জনাাখারী

০১৭১০-৮০৭৪২৪

২৯২২

১৮

খ্রনাজপুয

জনাফ জভাোঃ ভখ্রনরুজ্জাভান,
কখ্রপউটায মুদ্রািখ্রযক

জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জনাাখারী

০১৭১৬-৭১৩৯৬১

২৯২৩

১৯

জনাাখারী

জনাফ জভাোঃ আখ্রভনুর ক,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

কৃখ্রল কভডকতডায কাম ডার

০১৮১৮০০৪৯৮৮

২৯২৪

২০

নান্নই

জনাফ জভাোঃ আফদু ীদ, এআই

ইউএ অখ্রপ, দয,
জনাাখারী

০১৭১৭-৪৯২১৩৮

২৯২৫

২১

পুফ ড চযভটুা

জনাফ জভাোঃ খ্রভজানুয যভান ,
উকাযী কৃখ্রল কভডকতডা

কৃখ্রল কভডকতডায কাম ডার,
দয, জনাাখারী

01819-505790

(৯) উজজরা: কখ্রফযাট - (জজান ংখ্যা-০৮)
২৯২৬

১

কখ্রফযাট জৌযবা

জনাফ জভাোঃ াখ্রফবুয যভান
প্রখ্রিক

উজজরা আনায খ্রবখ্রডখ্র
অখ্রপ, কখ্রফযাট, জনাাখারী

০১৮১৮-৪৩৩২১৪

২৯২৭

২

নজযাত্তভপুয

জনাফ জভাোঃ নূয নফী, জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
কখ্রফযাট, জনাাখারী

01716-913365

২৯২৮

৩

ফাটইা

জনাফ জভাোঃ জাাগ,
জেখ্রডট সুাযবাইজায

উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ

01818-433214

২৯২৯

৪

চাযাখ্রযাট

জনাফ জভাোঃ আখ্রজজুর ক,
উকাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
কখ্রফযাট

01814-257978

২৯৩০

৫

ধানাখ্ররক

জনাফ জভাোঃ াইপৄর ইরাভ, উ- উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
কখ্রফযাট

01883-296102

২৯৩১

৬

ধানখ্রসঁখ্রড়

জনাফ খ্রনজাভ উখ্রদ্দন,
খ্রপল্ড সুাযবাইজায

উজজরা ল্লী উন্নন অখ্রপ

01820-006267

২৯৩২

৭

সুন্দরপুয

জনাফ জভাোঃ ছারা উখ্রদ্দন,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
কখ্রফযাট

01821-151110

২৯৩৩

৮

জঘালফাগ

জনাফ জভাোঃ ভয পারুক,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
কখ্রফযাট

01816-885346

২৪. জজরাোঃ জপনী (জভাট ৬টি উজজরা)
(১) উজজরা: ছাগরনাইা - (জজান ংখ্যা-০৭)
২৯৩৪

১

ভাভাা ইউখ্রনন

াঈদুর ক
মৄফ উন্নন অখ্রপায

উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ
ছাগরনাইা, জপনী

01721-631525

২৯৩৫

২

াঠাননগয
ইউখ্রনন

জভা: কত ভান ভজুভদায
কৃখ্রল অখ্রপায

উোঃ কৃখ্রল অখ্রপায অখ্রপ
ছাগরনাইা, জপনী

01719-623329

২৯৩৬

৩

যাধানগয ইউখ্রনন

জভা: আকযাভ জাজন, ডাটা এখ্রন্ট্র
অাজযটয

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ
ছাগরনাইা, জপনী

২৯৩৭

৪

শুবপুয ইউখ্রনন

ম্রাট াা
এ.আই

উজজরা ভফা অখ্রপ
ছাগরনাইা, জপনী
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০১৭৪৮-৯০৩১৫৭
01940-761750

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

২৯৩৮

৫

জঘাার ইউখ্রনন

২৯৩৯

৬

ছাগরনাইা
জীযবা

২৯৪০

৭

ছাগরনাইা জীযবা
(০৬, ০৭, ০৮, ০৯ নং
াড)

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

(০১, ০২, ০৩, ০৪, ০৫ নং াড ড)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

উত্তভ কুভায চেফতী
এ.আয.খ্রড.

উজজরা BRDB অখ্রপ
ছাগরনাইা, জপনী

জনাফ ভনীন্দ্র ভন্ডর
অখ্রপ োঃ কাভ কখ্রপোঃ অাোঃ

জাতী ভখ্ররা ংস্থ্া
ছাগরনাইা, জপনী
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ
ছাগরনাইা, জপনী

জভা: ান্নান খ্রভা, জজ.এ.এ

জভাফাইর নম্বয

01712-121161
01735-368441
01814-474920

(২) উজজরা: দাগনভূঞা - (জজান ংখ্যা-১২)
জনাফ জভাোঃ জাখ্রকয জাজন,
এ.আই
জনাফ আীল চন্দ্র ার
খ্র. এ
জনাফ আব্দুর খাজরক
এ.এ.এ.
জনাফ হুভায়ুন কখ্রফয
ইউ.খ্রড.
জনাফ জভাোঃ জনুর আজফদীন
এ.এ.এ.

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
দাগনভূঞা, জপনী
উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ
দাগনভূঞা, জপনী
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ
দাগনভূঞা, জপনী
খ্রফ. আয. খ্রড. খ্রফ
দাগনভূঞা, জপনী
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ
দাগনভূঞা, জপনী

ইাযপুয, জারস্কযা, খুীপুয, ভযপুয,
োঃজানাপুয, পূফ ডযাভচন্দ্রপুয, উোঃ ধ ডভপুয, উত্তয
এনাজতপুয, উত্তয রারপুয

জনাফ জায আােদ
জজ.এ.এ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ
দাগনভূঞা, জপনী

01818-309630

ফাযাইজগাখ্রফন্দ, চাঁদপুয, জছাট আেদপুয,
দখ্রিণ ভাখ্রছভপুয, জনাজপুয, পূফ ড ীযাপুয,
উত্তয আরভপুয

জনাফ যখ্রন ভজুভদায
এ.এ.এ.

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ
দাগনভূঞা, জপনী

01818-998401

জনাফ আব্দুল্লা আর ভারুপ
এ.এ.এ.

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ
দাগনভূঞা, জপনী

01713-631434

০১৭৩৪-২০৬২৩৪

২৯৪১

১

জৌযবা

২৯৪২

২

যাভনগয

২৯৪৩

৩

ইাকুফপুয

২৯৪৪

৪

দাগনভূঞা

২৯৪৫

৫

ভাতুভূঞা

২৯৪৬

৬

জারস্কয (াট ড-০১)

২৯৪৭

৭

জারস্কয (াট ড-০২)

২৯৪৮

৮

পূফ ডচন্দ্রপুয

২৯৪৯

৯

যাজাপুয (াট ড-০১)

আফদুর নফী, বফানীপুয, মাদফপুয,
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ
জাঙ্গারীা, রখ্রতপপুয, খ্রিভ যাভচন্দ্রপুয, মুাোঃ জভাস্তাখ্রপজুয যভান, খ্রড.ই.
দাগনভূঞা, জপনী
ভাপুয

01821-458165

২৯৫০

১০

যাজাপুয (াট ড-০২)

জনাযাণপুয, খ্রিভ খ্রফপুয, পূফ ডচন্দ্রপুয জনাফ জখ আান উল্লা
(অং), উত্তয গখ্রনপুয, উত্তয যাজাপুয
এ.এ.এ.

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ
দাগনভূঞা, জপনী

01817-103109

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ
দাগনভূঞা, জপনী

01826-673424

উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ
দাগনভূঞা, জপনী

01864-399958

২৯৫১

১১

খ্রন্দুযপুয (াট ড-১)

অরাতরী, চন্দ্রপুয, চান্দযপুয, খ্রদরপুয,
উত্তয নাযানপুয, নযতপুয, খ্রিভ
জনাফ এভদাদুর ক
রক্ষ্মীপুয, তযপুয, জকান্দযপুয, যীপপুয, এ.এ.এ.
খ্রন্দুযপুয, উত্তয ভাখ্রছভপুয

২৯৫২

১২

খ্রন্দুযপুয (াট ড-২)

ফাযম্নইকাখ্রন্দ, মকখারী, জকৌশুল্যা, জকাযফানপুয,
জনাাদ্দা, সুজাতপুয, উত্তয যঘুনাথপুয

জনাফ কুদযাত জাজন
খ্র. এ

01845-701979
01818-953766
01728-418218
01815-130628

(৩) উজজরা: পৄরগাজী - (জজান ংখ্যা-০৫)
জনাফ জাভজদ আরভ,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা
জনাফ কানাই ার,
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ
পৄরগাজী, জপনী
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
পৄরগাজী, জপনী

২৯৫৩

১

পৄরগাজী

২৯৫৪

২

মুখ্রন্পয াট

২৯৫৫

৩

আনন্দপুয-২৭৫১,
খ্রজএভ াট-২৬৭৯

জনাফ নুরুর আরভ ভূইা, এআই অফয প্রাপ্ত(খ্রফখ্রফএ)

01711-953548

২৯৫৬

৪

দযফাযপুয

জনাফ জভাােদ যভত উল্যা,
জজ.এ.এ

01816-005466
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উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ
পৄরগাজী, জপনী

01815-929005
01834-892139

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

২৯৫৭

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা
৫

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

জখ্ররুর ইরাভ
খ্রডই

আভজাদ াট

কভডযত খ্রফবাগ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ
পৄরগাজী, জপনী

জভাফাইর নম্বয

01759-471796

(৪) উজজরা: জপনী দয - (জজান ংখ্যা-১৯)
জনাফ জভাোঃ খ্রনজাভ উখ্রদ্দন,
উ-কাখ্রয কৃখ্রল অখ্রপায
ভান গখ্রন,
ডাটা এখ্রন্ট্র অাজযটয
জক. এভ. কাভরুর াান,
জজ.এ.এ
জনাফ আরী জাজন
অখ্রপ কাখ্রয

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, জপনী
দয , জপনী
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জপনী দয , জপনী
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জপনী দয , জপনী
উজজরা খ্রনফ ডাচন অখ্রপ,
জপনী দয, জপনী
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, জপনী
ফাজখয জাজন, এ.এ.ই.
দয, জপনী
উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
এ.এভ.খাজরদ যায, জজ.এ.এ
জপনী দয, জপনী

২৯৫৮

১

াড ড-০১, ০২, ০৩
(জপনী জীযবা)

২৯৫৯

২

াড ড-০৪, ০৫, ০৬
(জপনী জীযবা)

২৯৬০

৩

াড ড-০৭, ০৮, ০৯
(জপনী জীযবা)

২৯৬১

৪

াড ড-১০, ১১, ১২
(জপনী জীযবা)

২৯৬২

৫

াড ড-১৩, ১৪, ১৫
(জপনী জীযবা)

২৯৬৩

৬

াড ড-১৬, ১৭, ১৮
(জপনী জীযবা)

২৯৬৪

৭

আবুপুয, জচাছনা, দোঃ আবুপুয, দোঃ
ডখ্রদ (াট ড-০১) খাজনফাখ্রড়, দখ্রড় খ্রি, ডযখ্রখ, জদখ্রফপুয,
পজতপুয

৮

গজাখ্রযাকাখ্রন্দ, ঘাঘযা, জাানপুয, কুখ্রভযা,
যাভপুয, জনাাফাদ, নতুন খাজনফাখ্রড়,
জনাফ জভাোঃ নূয উল্লা কাায
ডখ্রদ (াট ড-০২)
যাত্মাযখ্রখর, খ্রপাফাদ, ডখ্রদ খ্রন্দুা, খ্রযদডক
সুন্দযপুয, উোঃ খাজনফাখ্রড়, জজাায কাছাড়

২৯৬৫

২৯৬৬

৯

াচগাখ্রছা

২৯৬৭

১০

পযাদনগয

২৯৬৮

১১

ধভডপুয

২৯৬৯

১২

কাখ্রজযফাগ

২৯৭০

১৩

কাখ্ররদ

২৯৭১

১৪

ফাখ্ররগাঁ

২৯৭২

১৫

ধখ্ররা

২৯৭৩

১৬

জরমুা

২৯৭৪

১৭

ছনুা

২৯৭৫

১৮

জভাটফী

২৯৭৬

১৯

পাখ্রজরপুয

আরভগীয জাজন ভজুভদায,
ইউ.খ্রড.ই কাভ একাউজটন্ট

ফকগড় , ফাথাখ্রনা , বাগফানপুয , বাস্কয , খ্রফজ
খ্রং , খ্রফযখ্রর, ধখ্ররা , ডুমুখ্রযা , ইরাপুয ,
প্রনফ চন্দ্র ভজুভদায,
জাখ্রগাযগাঁ , রখ্রিাযা, কাখ্রভপুয,
উ-কাখ্রয কৃখ্রল অখ্রপায
ভাথাখ্রযা, নগযকাখ্রন্দ, াঁছগাখ্রছা, যতনপুয,
উজাখ্ররা

জভাোঃ ভামুনুয যভান ভূঞাঁ,
উ কাযী কৃখ্রল অখ্রপায
জনাফ মদ এভ. এ ফাায,
এ. আয. খ্রড. 
জনাফ জভাোঃ ভখ্রউখ্রদ্দন জচীধুযী,
এ.এ
জনাফ খ্রযন জদফনাথ
ইউ.খ্র.এ
জনাফ জভাোঃ নাখ্রয উখ্রদ্দন,
উ কাযী কৃখ্রল অখ্রপায
জভাোঃ নুরুর আরভ ভূঞাঁ,
উ কাযী কৃখ্রল অখ্রপায
মুােদ জাজর জচীধুযী, কাযী
খ্রযদডক
জনাফ জভাোঃ ভামুদুর কখ্রযভ,
উ কাযী কৃখ্রল অখ্রপায
জনাফ জভাোঃ মেৎপয কখ্রযভ
উ-োঃ কৃখ্রল অখ্রপায
খুযখ্রদ আরভ াজটাাযী,
ইউখ্রনন ভাজকভী
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০১৮১৮-৭৬৭৬৫৯
01515-248714
01716-184824
০১৭১৫-০৯৯৪৭৮
০১৮১৮-৭৬৭৬৫৯
01812-936432

উজজরা ভাজজফা অখ্রপ,
জপনী দয, জপনী

০১৭১২-৫৩৯৪৬৩

খ্রফআযখ্রডখ্রফ অখ্রপ, জপনী
দয, জপনী

০১৮১৭-২৫২৬১১

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, জপনী
দয, জপনী

০১৮২৩-৮৭৯২৪৯

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
জপনী দয, জপনী
খ্রফ.আয.খ্রড.খ্রফ অখ্রপ,
জপনী
জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জপনী
একটি ফাখ্রড় একটি খাভায
প্রকল্প
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, জপনী
দয , জপনী
উখ্রজরা কৃখ্রল অখ্রপ, জপনী
দয , জপনী
উখ্রজরা ভফা অখ্রপ,
জপনী দয, জপনী
উখ্রজরা কৃখ্রল অখ্রপ, জপনী
দয, জপনী
উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, জপনী
দয, জপনী
উজজরা ভাজজফা অখ্রপ,
জপনী দয, জপনী

০১৮১৯-৫৩৪৬৯২
০১৮৩৭-৪৯৬৮২০
01815-328802
০১৯৩৮-৮৭৯৫১৪
০১৯৮৪-৪০৫৫৮১
০১৮১৭-৫০৭৮৯০
০১৮১৩-০৫৫৫৫৫
০১৮১৫-৯৭৯২৭৭
০১৭১২-৭৮৫৩৫৫
০১৮১৯-৭২৬৭৮০

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

(৫) উজজরা: যশুযাভ - (জজান ংখ্যা-০৪)
২৯৭৭

১

যশুযাভ জীযবা
(াড ড-০১-০৯)

জনাফ জভাোঃ জভাস্তপা
জজ.এ.এ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
যশুযাভ, জপনী

০১৮১৫-৩১৮৫২১

২৯৭৮

২

ফক্সভামুদ

জদফাঞ্জন ফখ্রণক
এ.এ.এ.

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ
যশুযাভ, জপনী

০১৭১১-২৮২০৭৯

২৯৭৯

৩

খ্রভজডানগয

জভা: াজ্জাদ জাজন ভজুভদায,
খ্রড.ই.

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
যশুযাভ, জপনী

01812-615811

২৯৮০

৪

খ্রচথখ্ররা

খ্রন্টু কুভায দা
এ.এ.এ.

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ
যশুযাভ, জপনী

০১৯১১৬০৮৬৬৭

০১৮৪২-৪৪৬৩২৫

(৬) উজজরা: জানাগাজী - (জজান ংখ্যা-১১)
২৯৮২

১

চযভজখ্ররপুয

জনাফ কৃষ্ণ কুভায আচম ড
খ্রপল্ড সুাযবাইজায

একটি ফাখ্রড় একটি খাভায
প্রকল্প, জানাগাজী, জপনী

২৯৮৩

২

ফগাদানা

াভছুর হুদা,
এ এ, এ, 

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
জানাগাজী , জপনী

01817-076363

২৯৮৪

৩

ভঙ্গরকাখ্রন্দ

জনাফ যাজীফ দা

উজজরা ভৎস্য অখ্রপ,
জানাগাজী , জপনী

01833-449188

২৯৮৫

৪

ভখ্রতগঞ্জ

জভাোঃ জযজাউর কখ্রযভ,
খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জানাগাজী, জপনী

01912-230082

২৯৮৬

৫

চযদযজফ

জনাফ জভাোঃ ইভাভ উখ্রদ্দন,
খ্রপল্ড সুাযবাইজায

একটি ফাখ্রড় একটি খাভায
প্রকল্প, জানাগাজী, জপনী

০১৮১৭-৪৪১৯৩০

২৯৮৭

৬

চযচাখ্রন্দা-১

চযচাখ্রন্দা, গ্রাভ- দোঃ চযচাখ্রন্দা, োঃ
চযচাখ্রন্দা

জনাফ জতৌখ্রদুয যভান
কাযী খ্রযদডক

উজজরা ভফা অখ্রপ,
জানাগাজী, জপনী

01816-575817

২৯৮৮

৭

চযচাখ্রন্দা-২

চযভখ্রল,পূফ ডফড়ধরী,ফাকুখ্রযা

জভাোঃ ভখ্রনরুর ইরাভ
খ্র,এ

উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ,
জানাগাজী, জপনী

01715-279443

২৯৮৯

৮

জানাগাজী

জনাফ বাস্কয প্রাদ জচৌধুযী
কাযী ল্লী উন্নন কভডকতডা

খ্রফআযখ্রডখ্রফ অখ্রপ,
জানাগাজী, জপনী

২৯৯০

৯

আখ্রভযাফাদ

আকযাভ উখ্রদ্দন
এ, এ,খ্র খ্র, 

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
জানাগাজী, জপনী

01716-613216

২৯৯১

১০

নফাফপুয

ঞ্জ কুভায দা
এ, আই , খ্র, এ

উজজরা ভফা অখ্রপ,
জানাগাজী, জপনী

01713-941668

২৯৯২

১১

জীযবা (০১-০৯
নং াড ড)

খ্রযজতাল ভজুভদায, জজ.এ.এ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
জানাগাজী, জপনী

01843-689415

০১৭৪১-৬৩২১১৯

২৫. জজরাোঃ রিীপুয (জভাট ৫টি উজজরা)
(১) উজজরা: রিীপুয দয - (জজান ংখ্যা-২৫)
২৯৯৩

১

জৌযবা াড ড
১,২,৩,১৩,১৪

জনাফ জভাোঃ আব্দু াত্তায, অখ্রপ উজজরা খ্রনফ ডাী অখ্রপ,
সুায
দয, রক্ষ্মীপুয

০১৭১৮-৮৫৩৩৬৯

২৯৯৪

২

জৌযবা াড ড
৪,৫,৮,৯,১৫

জনাফ জভাোঃ খ্রভজানুয যভান,
অখ্রপ কাযী

উজজরা খ্রনফ ডাী অখ্রপ,
দয, রক্ষ্মীপুয

০১৭৩১৭৮৩২৮০
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শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

২৯৯৫

৩

জৌযবা াড ড
৬,৭,১০,১১,১২

জনাফ প্রদ্বী কুভায চেফতী,
অখ্রপ কাযী

উজজরা খ্রনফ ডাী অখ্রপ,
দয, রক্ষ্মীপুয

০১৭০৮৪৪৮৫০২

২৯৯৬

৪

উত্তয াভছাদী

কাখ্রত্তডক চন্দ্র দা,
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদডক

খ্রযফায খ্রযকল্পনা অখ্রপ,
দয, রক্ষ্মীপুয

০১৯৪০-৭৬৪৬২৬

২৯৯৭

৫

দখ্রিন াভছাদী

জনাফ সুভন জাজন, খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
দয, রক্ষ্মীপুয

০১৭৪৪৬২৮৩৫০

২৯৯৮

৬

দারার ফাজায

জভাোঃ ভাবুবুর আজাদ ভজুভদায
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, দয,
রক্ষ্মীপুয

০১৭৪৭১৪১১৬২

২৯৯৯

৭

চয যম্নখ্রতা

জনাফ জখ্রভ উখ্রদ্দন,
খ্রযফায খ্রযকল্পনা খ্রযদডক

উজজরা খ্রযোঃ খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, দয, রক্ষ্মীপুয

০১৭২৬৯৮৪৫৮১

৩০০০

৮

াফ ডতীনগয

আবুর আতা জভাোঃ জভাখ্রভন উল্যা

কখ্রপউটায মুদ্রািখ্রযক

জজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
রক্ষ্মীপুয

০১৭২১৯১১৯৭১

৩০০১

৯

ফাঙ্গাখাঁ

এটিএভ জখাযজদ আরভ,
উকাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, দয,
রক্ষ্মীপুয

০১৭১২১৪৮৪৫৯

৩০০২

১০

ফখ্রকপুয

জনাফ জভাোঃ ফাারুর ইরাভ,
কাযী খ্রযদডক

উজজরা ভফা অখ্রপ,
দয, রক্ষ্মীপুয

০১৮১৬৩৫৩৫১৭

৩০০৩

১১

দত্তাড়া

জনাফ জভাোঃ আবু তাজয
এরখ্রডএ (অফোঃ)

খ্রফখ্রফএ

০১৮১৬৬১২২৯১

৩০০৪

১২

উত্তয জপুয

জনাফ এনামুর ক, জজএএ

খ্রফখ্রফএ

০১৮১৭৫০৪০২৫

৩০০৫

১৩

চন্দ্রগঞ্জ

জভাোঃ ভখ্রভন উল্যা াটাযী
জজএএ (অফযপ্রাপ্ত)

খ্রফখ্রফএ

০১৮১৪৪২২৮৯৫

৩০০৬

১৪

াজীযাড়া

জনাফ আরী আেদ
জজএএ (অফোঃ)

খ্রফখ্রফএ, জনাাখারী

৩০০৭

১৫

চয াী

জনাফ জভাোঃ আব্দুর ভাজরক,
জজএএ

থানা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
খ্রভযপুয, ঢাকা

৩০০৮

১৬

দীঘরী

জনাফ জভাোঃ আবুর কাজভ,
জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
রক্ষ্মীপুয দয

৩০০৯

১৭

ভান্দাযী

জনাফ জভাোঃ জতাপাজর আজভদ
জেখ্রডট সুাযবাইজায

উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ
দয, রখ্রক্ষ্মপুয

০১৭১৪৬৫৫২৭২

৩০১০

১৮

রাাযকাখ্রন্দ

জনাভ এএপএভ জগারাভ ভারা
উোঃ োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, দয,
রক্ষ্মীপুয

০১৭১৮৮৫৩৬১২

৩০১১

১৯

াক চয

জনাফ জভাোঃ খ্রপকুর ইরাভ,
জজএএ (অফোঃ)

খ্রফখ্রফএ

০১৭১৫৩৭৫৮৮১

৩০১২

২০

বফানীগঞ্জ

আরীপুয, যীপপুয, আব্দুল্লাপুয, খ্রাযাপুয, চযভনা
পূফ ড, (াড ড: ১,৫,৭,৮,৯)

জনাফ খাজা জভাোঃ ভাঈন উখ্রদ্দন
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ, দয,
রক্ষ্মীপুয

০১৭১৫৭১৮৪১০৬

৩০১৩

২১

বফানীগঞ্জ

চযভূতা, চযউভূখ্রত, চযভনা খ্রিভ,
(াড ড: ২,৩,৪,৬)

জনাফ জভাোঃ আবুর কাজভ,
কাযী ভৎস্য কভডকতডা

উজজরা ভৎস্য অখ্রপ, দয
রখ্রক্ষ্মপুয

০১৮১৫৩৩৯৬৩২
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01734-366762
০১৭২৬২৯৬৭২২
01816-163124

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

৩০১৪

২২

কুাখারী

জনাফ জভাোঃ আখ্রজজুয যভান, খ্র

জপ্রলজণ জজরা কাম ডার,
জনাখারী

৩০১৫

২৩

জতাযীগঞ্জ

জনাফ নাযান চন্দ্র ার, জজএএ
(অফোঃ)

খ্রফখ্রফএ, জনাাখারী

৩০১৬

২৪

চযযভনীজভান

জনাফ জভাোঃ জাখ্রদুর ইরাভ,
অখ্রপ কাযী

উজজরা ভৎস্য অখ্রপ, দয
রখ্রক্ষ্মপুয

০১৭১২৩৬০৬৫৮

৩০১৭

২৫

টুভচয

জনাফ জভাোঃ নুয নফী,
জজএএ (অফোঃ)

খ্রফখ্রফএ, জনাাখারী

০১৮১৯৬৭৫৮৬১

০১৭১৩৬২৪০৯৪
01716-607500

(২) উজজরা: যাপুয - (জজান ংখ্যা-১০)
৩০১৮

১

যাপুয জৌযবা
াড ডোঃ ০১-০৯

জনাফ াযাধন চন্দ্র জঘা, জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
যাপুয, রক্ষ্মীপুয

01717-032942

৩০১৯

২

ফাভণী

জনাফ জাজফদ জাজন, খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
যাপুয, রক্ষ্মীপুয

01734-739122

৩০২০

৩

উত্তয চয আফাখ্রফর

জনাফ খ্ররটন জাজন, এপএ

খ্রল্ল ঞ্চ, ব্াংক, যাপুয,
রক্ষ্মীপুয

০১৭১৬৭৭৫৮০৭

৩০২১

৪

দখ্রিণ চয
আফাখ্রফর

জনাফ খ্রন্টু খ্রভি, এপখ্রআই

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, যাপুয, রক্ষ্মীয

০১৭১৪৮০৫৫০০

৩০২২

৫

উত্তয চয ফংী

জনাফ জভাোঃ জাজর খ্রভা,
এপখ্রআই

উজজরা খ্রযফায খ্রযকল্পনা
অখ্রপ, যাপুয, রক্ষ্মীয

০১৭৩৭০১০৪২৩

৩০২৩

৬

দখ্রিন চয ফংী

জনাফ জভাোঃ পখরুর জাজন
াঠান, খ্রএ

উজজরা ভাজজফা অখ্রপ,
যাপুয, রখ্রক্ষ্মপুয

০১৭১৬১৯৯৮০৬

৩০২৪

৭

চয জভানা

জনাফ জভাোঃ জাখ্রকয জাজন
াঠান, খ্র

উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ
যাপুয, রখ্রক্ষ্মপুয

০১৭১৭০৪৫৬৩৯

৩০২৫

৮

চয াতা 
যাপুয

জনাফ জভাোঃ আজনাায জাজন,
খ্রএ

উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ
যাপুয, রখ্রক্ষ্মপুয

০১৮১৬১৫৭০৩৮

৩০২৬

৯

জকজযাা

জনাফ আব্বা উখ্রদ্দন, খ্রএ

উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ
যাপুয, রখ্রক্ষ্মপুয

০১৭১১৫৫৯৭৬৮

৩০২৭

১০

জানাপুয

জনাফ জভাোঃ তাজুর ইরাভ
অখ্রপ াক/খ্রডই

উজজরা ভাধ্যখ্রভক খ্রিা
অখ্রপ, যাপুয, রহ্মীপুয

০১৯৫৪-৬৮০৪৮১

(৩) উজজরা: যাভগঞ্জ - (জজান ংখ্যা-১২)
৩০২৮

১

জৌযবা াড ড
০১-০৪

জনাফ জভাোঃ ইভাভ জাজন, খ্রডই

৩০২৯

২

জৌযবা াড ড
০৫-০৯

জনাফ াছান আেদ, উকাযী উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
কৃখ্রল কভডকতডা
যাভগঞ্জ, রক্ষ্মীপুয

০১৭৪০৯৬৭৬২৭

৩০৩০

৩

কাঞ্চনপুয

জনাফ ারুনুয যখ্রদ খান
জেখ্রডট সুাযবাইজায

উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ,
যাভগঞ্জ, রিীপুয

০১৭১৪-৮৫৩৩৯২

৩০৩১

৪

জনাাগাঁ

জভাোঃ আবুর কাজভ ভুইা,
জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
যাভগঞ্জ, রক্ষ্মীপুয

০১৭৬০৬০৪২২৩
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উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
যাভগঞ্জ, রক্ষ্মীপুয

01515-624667

শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

৩০৩২

৫

বাদুয

জনাফ তছখ্ররভ খ্রভা,
অখ্রপ কাযী

উজজরা ভফা অখ্রপ,
যাভগঞ্জ, রখ্রক্ষ্মপুয

০১৭৪৫১৭৩৪৯১

৩০৩৩

৬

ইছাপুয

জনাফ জভাোঃ জফাযান উখ্রদ্দন,
অখ্রপ কাযী

ভখ্ররা খ্রফলক অখ্রপ
যাভগঞ্জ, রখ্রক্ষ্মপুয

০১৭১৫৭২৪৩০৩

৩০৩৪

৭

চখ্রন্ডপুয

জনাফ জভাোঃ ফদরুর গখ্রণ,
ভাঠ ংগঠক

উজজরা ভফা অখ্রপ,
যাভগঞ্জ, রিীপুয

০১৭২৬-৮৮৮৩৫৭

৩০৩৫

৮

রাভ চয

জনাফ যকায হুভায়ুন কখ্রফয,
এ,আই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
যাভগঞ্জ, রক্ষ্মীপুয

৩০৩৬

৯

দযজফপুয

জনাফ জভাোঃ আবু ফকয
উ-কাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
যাভগঞ্জ, রক্ষ্মীপুয

০১৭১৪-৭৭৬২২৬

৩০৩৭

১০

কযাড়া

জনাফ জভাোঃ কাভার জাজন
জচৌধুযী, কাযী খ্রযদডক

উজজরা ভফা অখ্রপ,
যাভগঞ্জ, রখ্রক্ষ্মপুয

০১৭১১৯৩৩৬৯৩

৩০৩৮

১১

জবারাজকাট

জনাফ জভাোঃ আনা ভূইুঁ া, অখ্রপ
োঃ কাভ কখ্রপোঃ মুদ্রাোঃ

উজজরা খ্রনফ ডাী অখ্রপ,
যাভগঞ্জ রক্ষ্মীপুয

০১৬২৬৫৫৯৪৮৪

৩০৩৯

১২

বাটযা

জনাফ জভাোঃ ারুন অয যখ্রদ,
জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
যাভগঞ্জ, রক্ষ্মীপুয

01741-637486

01716-775948

01711-109291

(৪) উজজরা: যাভগখ্রত - (জজান ংখ্যা-১১)
৩০৪০

১

জৌযবা াড ড
০১-০৯

জনাফ জভাোঃ অখ্রদুয যভান,
জজএএ

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
যাভগখ্রত, রক্ষ্মীপুয

৩০৪১

২

চয আজরকজান্ডায

জনাফ জভাোঃ নাখ্রছয উল্যা, উোঃ
োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
যাভগখ্রত, রক্ষ্মীপুয

০১৮১১৬৫৫১৯৫

৩০৪২

৩

চয আফদুরো

জনাফ জভাোঃ খ্রনজাভ উখ্রদ্দন, প্রধান
খ্রিক

দখ্রিণ চয আব্দুল্যা োঃ প্রোঃ
খ্রফদ্যার, যাভগখ্রত রখ্রক্ষ্মপুয

০১৭১৩৬৩০৪৯২

৩০৪৩

৪

চয ফাদাভ

জনাফ জভাোঃ াভছুর আখ্রভন
খ্র.এ

উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ,
যাভগখ্রত, রক্ষ্মীপুয

০১৭১১-০৩২৮৮৫

৩০৪৪

৫

চয জাড়াগাছা

জনাফ জভাোঃ আবুর কারাভ, প্রধান
খ্রিক

পূফ ড জাড়াগাছা যোঃ প্রাোঃ
খ্রফদ্যার, যাভগখ্রত, রক্ষ্মীপুয

০১৮২৪৬৪১৭৬০

৩০৪৫

৬

চয আরগী

জনা জভাোঃ ফাফয উখ্রদ্দন, খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
যাভগখ্রত, রক্ষ্মীপুয

৩০৪৬

৭

চয যখ্রভজ

চয জভজয,চয জঘাাই জভৌজা

জনাফ জভাোঃ জাজফয জাজন,
উকাযী কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
যাভগখ্রত, রক্ষ্মীপুয

৩০৪৭

৮

চয যখ্রভজ

চয যখ্রভজ,উত্তয টুভচয জভৌজা

জনাফ জভাোঃ জাজর াভাদ, প্রধান চয াান জাজন োঃ প্রোঃ
খ্রফদ্যার, যাভগখ্রত, রক্ষ্মীপুয
খ্রিক

০১৭১৬২৬৯৬৮৫

৩০৪৮

৯

ফড়জখযী

জনাফ জভাাযপ জাজন,
উোঃ োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
যাভগখ্রত, রক্ষ্মীপুয

০১৭২৬৩৭০৯১২

৩০৪৯

১০

চযগাজী

চয রক্ষ্মী, চয দযজফ জভৌজা

জনাফ াযান কৃষ্ণ ভজুভদায,
জজএএ (প্রাক্তন)

অফযপ্রাপ্ত

০১৭৩১২৭৩১২৪

৩০৫০

১১

চযগাজী

চয আপজর, দখ্রক্ষ্মন টুভচয জভৌজা

জনাফ জভাোঃ আবুর াজভ,
উোঃ োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
যাভগখ্রত, রক্ষ্মীপুয

০১৭১৯২৯৩৯৩৭
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খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

(৫) উজজরা: কভরনগয - (জজান ংখ্যা-০৮)
৩০৫১

১

চয কারখ্রকখ্রন

জনাফ জভাোঃ নুরুর আখ্রভন,
উোঃ োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
কভরনগয, রক্ষ্মীপুয

০১৭২১৯০৯৫৯৮

৩০৫২

২

াজজফয াট 
াটাখ্রযয াট

জনাফ ফাবুর জাজন,
ইউখ্রনন ভাজকভী

উজজরা ভাজজফা অখ্রপ,
কভরনগয, রখ্রক্ষ্মপুয

০১৭২১১৭৯৭৯৯

৩০৫৩

৩

চয রজযঞ্জ

জনাফ জভাোঃ ভাজ আরভ াভীভ
উজজরা জটকখ্রনখ্রান

ইউএন অখ্রপ, কভরনগয,
রক্ষ্মীপুয

০১৭১১৭১২৬৩৪

৩০৫৪

৪

চয ভাটিনড

জনাফ জভাোঃ যাান,
অখ্রপ োঃ কাভ কখ্রপোঃ অাোঃ

উজজরা খ্রিা অখ্রপ,
কভরনগয, রক্ষ্মীপুয

০১৭১০২৫৮৪৯৬

৩০৫৫

৫

চয পরকন

জনাফ জভাোঃ নুয নফী, এ,আই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
কভরনগয, রক্ষ্মীপুয

01721-813078

৩০৫৬

৬

জতাযাফগঞ্জ

জনাফ জভাোঃ আজনাায জাজন,
খ্রএ

উজজরা মৄফ উন্নন অখ্রপ,
কভরনগয, রক্ষ্মীপুয

০১৭১৬৭৭৪৩২৫

৩০৫৭

৭

াখ্রজয াট

জনাফ মুোঃ আফদুর কাজদয, খ্রডই

উজজরা খ্রযংখ্যান অখ্রপ,
কভরনগয, রক্ষ্মীপুয

01935-455329

৩০৫৮

৮

চয কাখ্রদযা

জনাফ জভাোঃ াজনাজ,
উোঃ োঃ কৃখ্রল কভডকতডা

উজজরা কৃখ্রল অখ্রপ,
কভরনগয, রক্ষ্মীপুয

০১৯৩০১৫৬৫৪

জনাফ জভাোঃ কত জাজন
জজ.এ.এ

এনএইচখ্রড প্রকল্প দপ্তয,
খ্রফখ্রফএ

০১৭১২-৭৯২২৪৪

জনাফ জভাোঃ ইভদাদুর ক
কখ্রপউটায অাজযটয
জনাফ জভাোঃ আজনাায জাজন
জস্টজনাটাইখ্রস্ট  কখ্রপউটায
অাজযটয (খ্রআযএর)
জনাফ জভাোঃ আব্বা উদ্দীন খান
অখ্রপ কাযী

এনএইচখ্রড প্রকল্প দপ্তয,
খ্রফখ্রফএ

০১৭৭৫-১৪৪৩৮৫

খ্রফখ্রফএ

০১৯৩৫-৩০০৯০৯

এনএইচখ্রড প্রকল্প দপ্তয,
খ্রফখ্রফএ

০১৭১২-৯১৮৩৪০

৫

জনাফ জভাোঃ জখ্ররুর ইরাভ
কখ্রপউটায মুদ্রািখ্রযক

এনএইচখ্রড প্রকল্প দপ্তয,
খ্রফখ্রফএ

০১৭১৭-০১০৬৮৪

৬

জনাফ জখ আব্দুর গফ্পায
অখ্রপ কাযী

এনএইচখ্রড প্রকল্প দপ্তয,
খ্রফখ্রফএ

০১৯২৭-০২২৬৯০

৭

জনাফ জভাোঃ াইপৄর ইরাভ ানী এনএইচখ্রড প্রকল্প দপ্তয,
খ্রডই
খ্রফখ্রফএ

০১৯১১-৮১৯৬৯৭

৮

জনাফ জভাোঃ াইপৄর ইরাভ
খ্রডই

এনএইচখ্রড প্রকল্প দপ্তয,
খ্রফখ্রফএ

০১৯১৩-৯৬৪৯৮২

৯

ভাকসুদা আক্তায
খ্রডই

এনএইচখ্রড প্রকল্প দপ্তয,
খ্রফখ্রফএ

০১৯১৬-৯২৮৪৯০

১০

জনাফ আাদুজ্জাভান নূয
খ্রডই

এনএইচখ্রড প্রকল্প দপ্তয,
খ্রফখ্রফএ

০১৬৮৩-০০০৩৩৩

১১

জনাফ আব্দুল্লা-আ-াকুয
খ্রডই

এনএইচখ্রড প্রকল্প দপ্তয,
খ্রফখ্রফএ

০১৬৮০-১২৩৭৪১

খ্রযজাবড জজানার অখ্রপায
১
২
৩
৪
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শুভাখ্রয এরাকা
ে. নং

ইউখ্রনন / াড ড
জজান নং
/ জৌযবা

জভৌজা/ভল্লায নাভ (একাখ্রধক জজাজন
খ্রফবক্ত াজড ডয জিজে)

জজানার অখ্রপাজযয নাভ  দফী

কভডযত খ্রফবাগ

জভাফাইর নম্বয

১২

জনাফ কল্যাণ জদফনাথ
খ্রডই

এনএইচখ্রড প্রকল্প দপ্তয,
খ্রফখ্রফএ

০১৯১৪-৩৬৪৩৭৫

১৩

জনাফ জভাোঃ ীদুল্লা ভাসুভ
খ্রডই

এনএইচখ্রড প্রকল্প দপ্তয,
খ্রফখ্রফএ

০১৭৭৩-৮৩৭৭৭১

১৪

আখ্রযপা আক্তায জরাা
খ্রডই

এনএইচখ্রড প্রকল্প দপ্তয,
খ্রফখ্রফএ

০১৯২৫-৭৯২৯৪০

১৫

জনাফ জভাোঃ যাখ্রজফ জাজন
খ্রডই

এনএইচখ্রড প্রকল্প দপ্তয,
খ্রফখ্রফএ

০১৯১১-২৫৪২২৫

১৬

জনাফ ভখ্রউয যভান
খ্রডই

এনএইচখ্রড প্রকল্প দপ্তয,
খ্রফখ্রফএ

০১৭১৫-৫৬৭৬৩৪

১৭

জনাফ আাদুজ্জাভান
খ্রডই

এনএইচখ্রড প্রকল্প দপ্তয,
খ্রফখ্রফএ

০১৯২৬-২৬৪৪১৫

১৮

জনাফ জতু জাদ্দায
খ্রডই

এনএইচখ্রড প্রকল্প দপ্তয,
খ্রফখ্রফএ

০১৭৪০-৯৯৭৬৯৮

১৯

জনাফ ীদুর ইরাভ
খ্রডই

এনএইচখ্রড প্রকল্প দপ্তয,
খ্রফখ্রফএ

০১৭৩৭-৭৭০৫০০

২০

জনাফ নজরুর ইরাভ
খ্রডই

এনএইচখ্রড প্রকল্প দপ্তয,
খ্রফখ্রফএ

০১৬৭৮-৭১৩৬৩০

২১

জনাফ াজদকুয যভান াজটাাযী এনএইচখ্রড প্রকল্প দপ্তয,
খ্রডই
খ্রফখ্রফএ

০১৮৩০-৪৪৯৬৮২

২২

জনাফ জভাোঃ ইস্রাখ্রপর জাজন
খ্রডই

এনএইচখ্রড প্রকল্প দপ্তয,
খ্রফখ্রফএ

০১৯২১-৬৭৯০৮৭

২৩

জনাফ ানখ্রজদা সুরতানা মুন্নী
খ্রডই

এনএইচখ্রড প্রকল্প দপ্তয,
খ্রফখ্রফএ

০১৯৬৪-৪০৩১৭৫

২৪

জনাফ সুভাইা আযখ্রপন ইবা
খ্রডই

এনএইচখ্রড প্রকল্প দপ্তয,
খ্রফখ্রফএ

০১৬৭৪-০২৫৪৬৫

২৫

জনাফ জভাোঃ যতন উখ্রদ্দন
খ্রডই

এনএইচখ্রড প্রকল্প দপ্তয,
খ্রফখ্রফএ

০১৯১৩-৬৪৩০২১

২৬

জনাফ আব্দুয যখ্রভ
খ্রডই

এনএইচখ্রড প্রকল্প দপ্তয,
খ্রফখ্রফএ

০১৬৭৩-৩০৯৩০৪

২৭

জনাফ তাখ্রপক আজভদ
খ্রডই

এনএইচখ্রড প্রকল্প দপ্তয,
খ্রফখ্রফএ

০১৭১৯-২১৮৪৭১

২৮

জনাফ জখ্ররুর ইরাভ
খ্রডই

এনএইচখ্রড প্রকল্প দপ্তয,
খ্রফখ্রফএ

০১৯১৪-৩৫৬৭৪৪

২৯

জনাফ জভাোঃ যাখ্রদুর ইরাভ
খ্রডই

এনএইচখ্রড প্রকল্প দপ্তয,
খ্রফখ্রফএ

০১৯২৫-৯৮৮২৮১

৩০

জনাফ নূয নাায রাফনী
খ্রডই

এনএইচখ্রড প্রকল্প দপ্তয,
খ্রফখ্রফএ

০১৯৮৭-৬৩০১৫৮

৩১

জনাফ জভাোঃ ারুনুয যীদ
খ্রডই

এনএইচখ্রড প্রকল্প দপ্তয,
খ্রফখ্রফএ

০১৭৯১-৫৫০৫৫৪

৩২

জনাফ তা খ্রকদায
খ্রডই

এনএইচখ্রড প্রকল্প দপ্তয,
খ্রফখ্রফএ

০১৭৪৩-৮৩০৫৩৩

৩৩

জনাফ জভাোঃ ভখ্রভন জাজন
খ্রডই

এনএইচখ্রড প্রকল্প দপ্তয,
খ্রফখ্রফএ

০১৭২৬-৫৯৯৯২৯

৩৪

মুনমুন াা
খ্রডই

এনএইচখ্রড প্রকল্প দপ্তয,
খ্রফখ্রফএ

০১৬৭৬-১২৫৫৩৫
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