




জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

৩৯ ১২ জগাারোখ্রন্দ
জভাঃ খ্রপঈল্লা,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

খ্রততা, কুখ্রভল্লা
০১৯১৮১৭২৯৫৬

৪০ ১৩ গখ্রননৄয (ং-১)

খ্রচনঘাট,অশেল্লনৄয,ফাসুশফাারীা,াাতনৄয, চাড়া 

জভাাম্মদনৄয, চাশন্দযঅযা, দখ্রযণ জাভারনৄয, 

গংগানাযাননৄয, াখ্রননৄয, াাতনৄয, োখ্রজাটা, 

ভনগঞ্জ, জনজাভগঞ্জ, লুদাোন্দয  যঘুাড়া

জভা. ভখ্রভনুয যভান, জজএএ
ঈশজরা খ্রযংখ্যন খ্রপ,

ভাশদফনৄয
০১৭২৮৬৩৭৮৪৮

৪১ ১৪
গখ্রননৄয (ং-২) 

 শ্রীনৄয

ফাগভাযা, বুজশযাড়েরা, চেভফতনৄয, দখ্রযণ 

জদৌরতনৄয, গখ্রননৄয, মশাাড়া, রাঈাড়া, 

ভাধাআভাখ্রড়, জভাফতনৄয, ভাখ্রঝগ্রাভ, জাড়াো,

জোড়া  তাশযএেডারা

জাাগ
থানা খ্রযংখ্যান খ্রপ, টংগী, 

গাজীনৄয
০১৭৪৪৩৫৫৩১৫

৪২ ১৫ াখ্রভযকুৎা
জভাঃ ভামুদুর াান

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা
ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, ফাগভাযা ০১৭২২৯৭৬৮৬৬

৪৩ ১৬ জমাগীাড়া
জভাঃ নুরুর আরাভ

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা
ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, ফাগভাযা ০১৭১৭৫০৭৩৮৮

৪৪ ১৭ খ্রঝেযা জভাঃ আভাআর জাশন, জজএএ ফাগভাযা,যাজাী (ফয প্রাপ্ত) ০১৭১২৪১৪২৯০

৪৫ ১ ০১-০৫ নং াড ড ০১-০৫ নং াশড ডয ের ভল্লা জপৌখ্রজা আাখ্রভন, জজএএ
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ 

চাযঘাট, যাজাী
০১৫১৬-৭২৬২২৮

৪৬ ২ ০৬-০৯ নং াড ড ০৬-০৯ নং াশড ডয ের ভল্লা
জভাঃ জযজাঈর আরাভ,

জজএএ
চাযঘাট, যাজাী ০১৭৩৬৭৫৩৭৯৩

৪৭ ৩ আঈসুপনৄয
জফরঘখ্রযা, াানৄয, খ্রভযোভাযী, 

গুাফাখ্রনা

জভাঃ জখ্ররুর ে যোয

জস্টশনা োভ খ্র
েখ্রম্পঈটায ঈআং, খ্রফখ্রফএ ০১৭১৫৭৫১৩৮৭

৪৮ ৪ আঈসুপনৄয
জগাখ্রফন্দনৄয,চে োাখ্রা,আফনৄয, ফাদুখ্রড়া,শ্রীখখ্রন্ড, 

জনৄয, ফুদখ্রোড়া, খ্রফনগয
জভাঃ অবু যাান, এএএ

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ চাযঘাট, 

যাজাী
০১৮৩৭৪৫০৪১৪

৪৯ ৫ লুা
জভাঃ অশনাায জাশন, খ্রপল্ড 

সুাযবাআজায

এেটি ফাখ্রড় এেটি খাভায, 

চাযঘাট, যাজাী
০১৭২৩০৫৩৮৫৩

৫০ ৬ বাারযীনৄয
জভাঃ অাদুজ্জাভান

খ্রড আ 

প্রেে খ্রপ, 

খ্রফখ্রফএ
০১৯২৬২৬৪৪১৫

৫১ ৭ যদ যদ আঈখ্রনশনয ের জভৌজা মূ জভাঃ াভীভ জযজা, এএএ
ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ চাযঘাট, 

যাজাী
০১৭৬৪০৭০৬৩৭

৫২ ৮ খ্রনভাড়া

ফযেতনৄয, োখ্রভনী গঙ্গাযাভনৄয, াআটখারী, 

ফাসুাড়া, বাটাড়া, ফারাখ্রদাড়, খশযযফাখ্রড়, 

বাটাড়া অযাখ্রজ, ভখ্রল্লে ভাখ্রড়া

জভাঃ অেফয অরী, খ্রপল্ড 

সুাযবাআজায

এেটি ফাখ্রড় এেটি খাভায, 

চাযঘাট, যাজাী
০১৭৭৪-৭৭৮০৮৪১

৫৩ ৯ খ্রনভাড়া
াখ্রফফনৄয, খ্রনভাড়া, ফাসুশদফনৄয, জভৌরবাগ, 

জজাতোখ্রতডে, চেকৃষ্ণনৄয, োলুাটি, যাভচন্দ্রনৄয

জভাঃ নজরুর আরাভ, 

জক্রখ্রডট সুাযবাআজায

ঈশজরা মৄফঈন্নন খ্রপ 

চাযঘাট, যাজাী
০১৭১২-৪০৭৫৯৮

৫৪ ১০ চাযঘাট চাযঘাট আঈখ্রনশনয ের জভৌজা মূ জভাঃ খ্রপকুর আরাভ, এএএ
ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ চাযঘাট, 

যাজাী
০১৭২৫-০১৮৯৬৩৫

৫৫ ১
দুগ ডানৄয জৌযবা 

(১ - ৯) াড ড
জভা: েনে অরী

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

দুগ ডানৄয, যাজাী।
০১৭২৩৬১৯০৪৪

৫৬ ২ নাড়া
জভাঃ োউায জাশন

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

চাঁদনৄয দয,  চাঁদনৄয
০১৯২৩-১৯৬৪৯৩

৫৭ ৩ জদলুাফাড়ী  
খ্রফজ ভজুভদায

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

পখ্রযদগঞ্জ, চাঁদনৄয
 ০১৭১৭-০৯৭৬৭১

৫৮ ৪ ানানগয  
যখ্রফঈর অরভ,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ভতরফ দখ্রযন, চাঁদনৄয
০১৯১১-২০২০৪৫

৫৯ ৫ ঝালুো  
আভযান জাাআন 

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

াযাখ্রি, চাঁদনৄয
 ০১৭১৯-৬৭২৩৯২

(৮) ঈশজরাঃ দূগ ডানৄয (জজানঃ ৮)

(৭) ঈশজরাঃ চাযঘাট (জজানঃ ১০) 
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

৬০ ৬ জনগয
জভা: োভার জাশন,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

দুগ ডানৄয, যাজাী।
০১৭২৩-২০৫৯১৬

৬১ ৭ খ্রেভত গনকেড়  
খ্রভত কুভায দা

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

াআভচয, চাঁদনৄয
 ০১৯১১-৮৮৮৬৭৩

৬২ ৮ ভাখ্রড়া
বুজ জাশন 

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

েচুা, চাঁদনৄয
 ০১৯২১-০৯৮৫৬৫

৬৩ ১
জগাদাগাড়ী 

জৌযবা ং -১
াড ড নং-১, ২,৩,৪  ৬

খ্রভন্টু কুভায ভন্ডর,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ  

জগাদাগাড়ী, যাজাী।
০১৭১৪-৫০৫১৪৬

৬৪ ২
জগাদাগাড়ী 

জৌযবা ং -২
াড ড নং-৫, ৭,৮  ৯।

জভাাম্মদ অরী,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ 

জগাদাগাড়ী, যাজাী।
০১৭৪৭-৪৭৪৯৪৯

৬৫ ৩ চয অলাখ্রড়াদ  
জভাঃ লুৎপয যভান

ঈ োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ 

জগাদাগাড়ী, যাজাী।
০১৭৫৮-৭৮৩৮৪৮

৬৬ ৪
োঁেনাট 

জৌযবা
াড ড নং: ১-৯

জভা: যখ্রপকুর আরাভ,   আঈখ্রনন 

ভাজেভী

ঈশজরা ভাজশফা খ্রপ  

জগাদাগাড়ী, যাজাী।
০১৭২৬-৭৯২৭১৪

৬৭ ৫
জগাদাগাড়ী 

আঈখ্রনন

জভাঃ যখ্রপকুর আরাভ, 

জুখ্রনয নক্সাখ্রফদ (ফঃ)

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ 

জগাদাগাড়ী, যাজাী।
০১৬১১৪৫৬৪৩৮

৬৮ ৬

জভাননৄয 

ং -১

জেঁতুখ্ররা, েখ্ররনৄয, চে মুখ্র ডদনৄয, খযা, ফাশজ 

জগাখ্রফন্দনৄয-১, ডাঙ্গাাড়া, দীঘা, ভখ্রলাথরী, 

ফাবুডাঙ্গা, ফাংধাযা, অখ্রফরন্দা, মমুনা, রক্ষ্মীনৄয, 

মুযট্ট-১, খখ্রন্ডতা, খ্রঝেড়া, মুযট্ট-২, খ্রগন্ধাআর, 

জভাননৄয, াখ্রনা, খ্রদনা, জজাত ংগ্রাভ, 

োাখ্রাাড়া, ফড় জদৌরতনৄয, গণখ্রতনৄয, জটেদাখ্রড় 

ভখ্রল্লেনৄয, খ্রযনৄয, ফাসুশদফনৄয, দপযনৄয, 

জোচযাাড়া, খ্রদগযাভ, জজাত নন, খ্ররনৄয, 

কুভাযাড়া, জফাাড়া, যঘুনাথনৄয, োনাআনৄয, 

খ্রভজডানৄয, খ্রনাভতনৄয, নরীগ্রাভ।

জভাঃ নখ্রয ঈখ্রিন

জজএএ (ফঃ)

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ 

জগাদাগাড়ী, যাজাী।
০১৮৪৯৭৯৮৪৯০

৬৯ ৭

জভাননৄয 

ং -২

দুধাআ, োীভারা, অআ াআ, ফারোাটি,এরাীনৄয, 

জজাত জগাখ্রফন্দ, বলণা, াো, খ্রফশ্বনাথনৄয, মুজকুখ্রড় 

জগাখ্রফন্দনৄয, জগাখ্রফন্দনৄয, নখ্রদাননৄয, োগটিা, 

খ্ররার, ারা, ড়াাড়া, জাতাায, ারুখ্ররা, 

ভাখ্রড়া, ভাধাআনৄয, মুযট্ট, ছরং, দানীনৄয, এরাীনৄয, 

ফাশজ জগাখ্রফন্দনৄয-২, ফাঈটিা, চান্দরাআ, মফন, 

খ্রেভত অযা, খ্রভযনৄয, ডুমুখ্রযা, জদাগাছী, 

নাযাননৄয, াাাখ্রনা।

জভাাম্মদ অরভগীয জাশন

খ্রডআ (খ্রজ জোড াখা)

েখ্রম্পঈটায ঈআং

খ্রফখ্রফএ
০১৭০৭৭২৬৭৮৭

৭০ ৮ ােড়ী
জভাঃ লুৎপয যভান

খ্রডআ

খ্রফবাগী খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

যংনৄয।
০১৭৩৮০৩৩৪৬৭

৭১ ৯ খ্রযখ্রকুর
সুভন জাশন

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

দয, রযীনৄয
০১৭৪৪৬২৮৩৫০

৭২ ১০ জগাগ্রাভ
ভাসুভ েখ্রফয

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

োাখ্রা, গাজীনৄয
০১৭৩৬০১২৭৩৩

৭৩ ১১

ভাটিোটা

 ং -১

খ্রখ্রযজনৄয, যাআানৄয,  খ্রেভত াোর, 

জশখয াড়া, োঠারফাখ্রড়, শ্রীনৄয, ভাছভাযা,  

জখতুয , নৄযাাড়া, জচৌদুায, খ্রারা,  

কৃষ্ণফাটি, দু ফাজু,ফন্তনৄয, নযতনৄয, 

বফযাগীতরা, ভঠফাড়ী, চান জগাখ্রফন্দ, খ্রজরগাখ্রছ, 

অভানাতনৄয, জানাখ্রদঘী, অদাযাড়া, 

ফাঙ্গাফাড়ী, জক্রাড়ফাখ্রড়া, জগাারনৄয, োখ্রদনৄয, 

ভখ্রদনা, াফাআনৄয, ডুমুখ্রযা, জজাত যশুযাভ, 

াফানৄয,  বাজননৄয, ভব্বতনৄয।

আেফার ভামুদ

আঈখ্রনন ভাজেভী

ঈশজরা ভাজশফা খ্রপ 

জগাদাগাড়ী, যাজাী।
০১৭২৬৫৮৫৬৫৪

(৯) ঈশজরাঃ জগাদাগাড়ী (জজানঃ ১৫)
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

৭৪ ১২

ভাটিোটা

 ং -২

খ্রযংেযনৄয, বাশটাাড়া, ঈজানাড়া, 

ভাটিোটা, ড়াগাখ্রছ, যসুরনৄয, জভারাআন, দাঁত 

খ্রঝেড়া, খ্রতখ্রযন্দা, াাব্দীনৄয, ফড়গাখ্রছ, 

খ্রফখ্রদযনৄয, াঁচগাখ্রছা, খ্রদায ভব্বতনৄয, 

যাঙ্গাভাটি, ফাশজ খ্রতখ্রযন্দা, জজাত জযাভ, 

খাখ্রযজা অযাজী ।

অব্দুয যভান

এোশডখ্রভে সুাযবাআজায

ঈশজরা ভাধ্যখ্রভে খ্রযা 

খ্রপ জগাদাগাড়ী, যাজাী।
০১৭১৫৬০৩১৭২

৭৫ ১৩

জদাড়া

 ং -১

োভশদফনৄয, ইশ্বযীনৄয, চেকুহুযন, ফুরফাখ্রড়, 

ধাখ্রভরা, নৄযাাড়া, গুরাআ, ধযভনৄয, জশখয 

ভাযী, জদাড়া, বাগাআর, ফশরােনৄয, চে 

চাার, ভান্ডাআর সুন্দযনৄয, নাখ্রজযনৄয, 

োনাআডাঙ্গা

খ্রদুর আরাভ

ঈঃ ঃ কৃখ্রল খ্রপায

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ 

জগাদাগাড়ী, যাজাী।
০১৭১২৬২৭৯৭৪

৭৬ ১৪

জদাড়া

 ং -২

োন্তাায খ্রেভত, োন্তাায, 

ইদরনৄয, নয খ্রংগায, ব্রাযন নৄষ্কখ্রযণী, 

খ্রফজনগয, চান্দুখ্ররা কুভযনৄয, োজরা, 

াশযাআর, খ্রফরখারানৄয, ব্রজ ফল্লফ ফটী, 

বচতন্যনৄয, খাখ্রযজাগাখ্রেঁ, খ্রফরবযারা, ফাদর 

ফারুআাড়া,জগৌযখাআ, ারনৄয.াথযঘাটা, 

ভদৄনৄয, খ্রফরবযারা।

তনু যোয

ঈঃ ঃ কৃখ্রল খ্রপায

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ 

জগাদাগাড়ী, যাজাী।
০১৭১৫৯৯৭৭৬১

৭৭ ১৫ ফাসুশদফনৄয জভাঃ অখ্রফদ জাশন, জজএএ
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ 

জগাদাগাড়ী, যাজাী।
০১৭৫৪৩৪০০৬৬

৭৮ ১
নাটা জৌযবা 

(াড© ১,৩)

জভাঃ খ্রযফুর আরাভ,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ফা
০১৭২৫৬৬৮৯১০

৭৯ ২
নাটা জৌযবা 

(াড© ২,৮,৯)
 

জভাঃ অব্দুর াখ্ররভ,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

জদখ্রফদ্বায, কুখ্রভল্লা
০১৭৫৬১৬৭১৪৪

৮০ ৩

নাটা জৌযবা 

(াড© 

৪,৫,৬,৭)

ভখ্রজডনা খাতুন,

জজএএ ফা ০১৭২২৩১০৫৩৮

৮১ ৪ ফড়গাখ্রছ আঈখ্রনন

ফায,সূম©নৄয,অভগাখ্রছ, জজাতোন্দয, 

আটাঘাটি, ফড়গাখ্রছ, ভাধফনৄয, তারগাখ্রছ, 

োখ্রিাড়া, সুখ্রবাড়া, খ্রফযশগাাখ্ররা, 

ভাধাাড়া, জতোটাাড়া, াদাযাট।

জভাঃ জুশর জাশন

ভাঠ ংগঠে

ফাংরাশদ ল্লী ঈন্নন জফাড ড, 

ফা, যাজাী।
০১৭১৮৬৭৩৩২১

৮২ ৫ ফড়গাখ্রছ আঈখ্রনন

খ্রফযকতর, াখ্রনাআর, বফানীনৄয, 

জকৃিনৄয, জগাারদয, চেশগাারদ, 

োনাড়া, দাদনৄয, জগাারাট, 

নাগা,ভথুযা।

জনাফ ভখ্রভনুয আরাভ

খ্রড আ 

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ

থানখ্রচ
০১৭৩৭-০৩০০১১

৮৩ ৬ াখ্রযরা

জঘারাখ্রড়া, োাভান, খ্রযখ্ররা, 

াযংনৄয, োঁঠারাড়া,যাভচন্দ্রনৄয, 

ফজযানৄয, াখ্রযরা, চোখ্রযরা, 

তযাখ্রযরা, দূগ ডাাখ্রযরা, জতফাখ্রড়া, 

বেনৄকুখ্রযা, চম্পানৄকুয, বালুেনৄয।

জভাঃ অব্দুর ফাখ্রযে

জক্রখ্রডট সুাযবাআজায

ঈশজরা মৄফ ঈন্নন খ্রপ, 

ফা যাজাী।
০১৭১২১৯৬৪৮৮

৮৪ ৭ াখ্রযরা

ফাভনখ্রথুয, বেযা, ান্থাাড়া, নৄযানৄকুয, 

ফারানগয, োরশভয, রখ্ররতাায, খড়খখ্রড়, 

 নাখ্রযশেরফাখ্রড়া, ঈখ্রজযনৄয, মুযআর, 

জেচুাকতর, বাগযতনৄয, ভাখ্রড়া।

জভাঃ াইদ অরী জযজা

ঈশজরা মৄফ ঈন্নন খ্রপায

ঈশজরা মৄফ ঈন্নন খ্রপ, 

ফা যাজাী।
০১৭১৫০৪০০০৪

(১০) ঈশজরাঃ ফা (জজানঃ ১৫)
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

৮৫ ৮ খ্রযান
জনাফ জারার-ঈর-েখ্রফয

জজ এ এ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

নাযানগঞ্জ
০১৭১০-৪১৩৪০২

৮৬ ৯
োটাখাখ্রর 

জৌযবা(১-৯)

জভাঃ নাখ্রপঈর অনভ খন্দোয,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

াদুল্লানৄয, গাআফান্ধা
০১৭২২৭৮৩৫৩৫

৮৭ ১০ ড়গ্রাভ-১
ঝুঝো, কুরাড়া, খ্রফরফড়ফাখ্রড়া, 

খ্রখযখ্রন, ফাযআাড়া, ফাশজখ্রখ্ররন্দা, ফসুা।

যীপা খানভ,

এঅআ
ফা ০১৭২৫৭৩৭১৭১

৮৮ ১১ ড়গ্রাভ-২
নৄকুখ্রযা, োখ্রাডাঙ্গা, ফাখ্ররা, 

জগাখ্রফন্দনৄয, অরীগঞ্জ,খ্রভানৄয, ফড়া।

জভাঃ ভাসুদুর াান 

জজএএ

জজ এ এ, জজরা খ্রযংখ্যান 

খ্রপ, ঢাো
০১৭১৬০০৬৯৪৮

৮৯ ১২ খ্রযনৄয
াান জভাঃ পযাদ বআা,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

তাড়াআর
০১৭১৯০৮৫৭৮৩

৯০ ১৩ দাভকুড়া
জভাঃ হুভায়ুন েখ্রফয

  জজ এ এ,
েখ্রম্পঈটায ঈআং ০১৮১৩৯৮৬৫৮৭

৯১ ১৪ হুজযীাড়া
জভাঃ জগারাভ জভািপা

(খ্রঅযএর)

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ফা যাজাী।
০১৯১০১৫৫৩২৩

৯২ ১৫ দ©নাড়া খ্রফশ্বখ্রজৎ নন্দী, খ্রডআ
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ফরুড়া, কুখ্রভল্লা
০১৯২০০০৬২৮২

৯৩ ১ নৄঠিা জৌযবা
জভাঃ জনাভান খ্রফরী

এ, অআ

জজরা খ্রযংখ্যান োম ডার 

 নগাঁ।
০১৭২২৭৭৬৭৬৬

৯৪ ২ নৄঠিা আঈখ্রনন  
জভা: ভখ্রপজ ঈিীন,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

নৄঠিা, যাজাী
০১৭৩১২৯৫১৪১

৯৫ ৩ জফরনৄকুখ্রযা জফরনৄকুখ্রযা, জাখ্রভযা, বাংড়া, োখ্রজযাড়া
জভাঃ জহুরুর ে , জক্রখ্রডট 

সুাযবাআজায

খ্রখ্রবখ্রফএপ খ্রপ, নৄঠিা, 

যাজাী
০১৭১৭৫৮১০০১

৯৬ ৪ জফরনৄকুখ্রযা
জভাঃ নুরুজ্জাভান

খ্রডআ

খ্রফবাগী খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

যংনৄয।
০১৭১৭৬২৭৪৭১

৯৭ ৫ ফাশনশ্বয
খ্রদঘরোখ্রন্দ, নাভাজ গ্রাভ, ফাশনশ্বয, 

খ্রফনৄয, খ্রফাযী াড়া

জভাঃ ভামুদুর ে

খ্রপ ঃ োভ েখ্রম্পঃ াঃ

খ্রফবাগী খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

যংনৄয।

৯৮ ৬ ফাশনশ্বয

দুগ ডানৄয, াতী নাদা, ভাআাড়া, নাাড়া, 

জটানাাড়া, বাশড়াযা, ফুরখাযাড়া, 

োন্দ্রা(ং)

জযাখ্রজনা খাতুন,

খ্রডআ
জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ যংনৄয ০১৭২৩৩৭৫৪২৩

৯৯ ৭ বালুেগাছী
চে দুর ডবনৄয, নন্দননৄয, জতখ্ররাড়া, চে 

জদাভাদী, বেনৄকুখ্রযা, তযপ বালুেগাছী

জভাছাঃ ভারুপা ে

খ্রডআ

খ্রফবাগী খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

যংনৄয।
০১৭৮৭২৫৮২৭৯

১০০ ৮ বালুেগাছী

ফুরফাড়ী, জভাননৄয, খ্রংড়া, যাভকৃিনৄয, 

জনাাাড়া, জগাটিা, দভদভা, ডাংগাাড়া, 

শুেশদফনৄয, খ্রিভবাগ, ফাফাড়ীা, অট 

বাগ, জধােড়াকুর, ফড় যাঙ্গাভাটি, জছাট 

যাঙ্গাভাটি, াশযা গাতী

জভাঃ াান অরী,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

নৄঠিা, যাজাী
০১৭৭০৮৮১০৭০

১০১ ৯ খ্ররভাখ্রড়া

খাভায ভাখ্রড়া, বযত ভাখ্রড়া, দন কুখ্রড়, 

মভনী, চন্দন ভাড়ীা, জেড়া জজড়া, 

জখাো, সুফণ ড াড়া, জভাল্লাাড়া, াত 

ফাড়ীা, জশগা াড়া, জগাারাড়া, 

ফাসুাড়া, োজুাড়া, জততুখ্ররা, 

খ্রনাননৄয, খ্রবযননৄয, ফড় ফাখ্রড়া, 

মশাাড়া, খ্রক্তাড়া, োখ্রা নৄকুয, 

ফশদাাড়া, জতফাখ্রড়া, ভারীাড়া, যাতার

জভা: া অরভ
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

নৄঠিা, যাজাী
০১৭৯৭৮৪৬৯৭৩

(১১) ঈশজরাঃ নৄঠিা (জজানঃ ১২)
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

১০২ ১০ খ্ররভাখ্রড়া

োনভাখ্রড়া, চাঁভাখ্রড়া, খ্ররভাখ্রড়া, ড়গাখ্রছ, 

ভঙ্গরাড়া, শুোড়া, ভাড়া, ঈদনাড়া, ঈদননৄয, 

নান্দীাড়া, ফাগাড়া, ছাতাযাড়া, ইফনৄয, 

জরাড়া, অভশঘালাড়া, াধননৄয, াতশঘালাড়া, 

ফাশজাতশঘালাড়া, খ্রফখ্রদযনৄয, মৃতনৄয, 

অযাখ্রজশর াড়া, কৃিফাটি, জগখ্রদ্বনৄয, শ্রীযাভনৄয, 

জগাখ্রফন্দাড়া

জভাঃ যখ্রপকুর আরাভ, 

জযেোযী

খ্র: ঈশজরা ভৎস্য খ্রপ, 

নৄঠিা, যাজাী
০১৭১৪৫৪০১৬০

১০৩ ১১ খ্রজাড়া-০১

োনাআাড়া, ঝরভখ্ররা, গাাড়া 

জনবাগ,  খ্রজাড়া, র খ্ররা, ভদৄখারী, 

বদনৄয, ফড়াখ্রখা

জভাঃ ভান গখ্রণ 

 জজএএ

খ্রখ্রবখ্রফএপ খ্রপ, নৄঠিা, 

যাজাী
০১৭২৯৪০৭৬০১

১০৪ ১২ খ্রজাড়া-০২

নকুরফাখ্রড়া, জধাাাড়া, চেরাী, 

দাভাড়ীা, ঈজারনৄয, ফাসুশদফনৄয, 

খ্রদরভাখ্রড়া

জভাঃ জগারাভ ােরাআন , এএএ
খ্র: ঈশজরা ভৎস্য খ্রপ, 

নৄঠিা, যাজাী
০১৭১৩৯৪১৯০৪

১০৫ ১ েরভা

অশরােছে, মৃতনৄয, অখ্রজজনৄয, চেেখ্রফযাজ, 

চেযশভশ্বয, চেযখ্রতযাভ, চেযভত, চে নাো, 

চাকুট, চন্দনশোটা, ধনঞ্জনৄয, এনাশতনৄয, 

ঘৃতোিন, খ্রযানন্দনৄয, জজাত যাভকৃষ্ণ, জোাড়া, 

কুখ্রচাশভাড়া, কুখ্রজয, নরনৄকুখ্রযা, নখ্রড়ার, 

খ্রড়া, খ্রড়া োরনা, যাভনাথনৄয, ারফাখ্রড়, 

ংেযনৄয, নটিাড়া।

জভাঃ অখ্রভরুর আরাভ

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, তাশনায, 

যাজাী।
০১৭৭৩২১২০৯৭

১০৬ ২ েরভা

খ্রদব্যস্থরী, েন্দনৄয, ফরদীাড়া, খ্রফল্লী, 

ফংনৄয, জড়খ্রফল্লী, ভারফান্ধা, ফয, েরভা, 

ফনগা, ফংখ্রধযনৄয, ফাঈখ্রড়গা, 

জচাযশখায, বচৎনৄয, গঙ্গাযাভনৄয।

খ্রড.এপ.এভ এভদাদুর আরাভ,

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, তাশনায, 

যাজাী।
০১৭৫০০৪৬৪৬৮

১০৭ ৩ োভাযগাঁ ের জভৌজা
জভাঃ ভআনুর আরাভ

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, তাশনায, 

যাজাী।
০১৭১৯৫৫০৭২৯

১০৮ ৪ চান্দুখ্রড়া ের জভৌজা
জভাঃ াখ্রফবুয যভান, 

ভন্বোখ্রয

এেটি ফাখ্রড় এেটি খাভায, 

তাশনায, যাজাী
০১৯৩৮৮৭৯১৪২

১০৯ ৫ তাশনায জৌযবা

জফরনৄকুয,খ্রযশদফনৄয, 

ভানৄয,জগাকুর,তারন্দ, 

চাড়া,ধানকতড়,ভথুযা, 

খ্রন্দুো,তাশনাযনফ ড, তাশনায খ্রিভ,

জভাঃ ীদুর অরভ বঞা,

জক্রখ্রডট সুাযবাআজায

ঈশজরা মৄফ ঈন্নন খ্রপ, 

তাশনায, যাজাী।
০১৭১২৪৭৯৯৯৮

১১০ ৬ তাশনায জৌযবা

জগাল্লাাড়া,গুখ্রফযাড়া,অভশা,ভথুযানৄয, 

ভথুযা, খ্রতাযাড়া, চাঁদনৄয, খ্রজর, 

যাতন ফাশজঅেচা, ফাশজফড়শা, 

বাতযন্দ, বদ্খন্ড, নফ ডযাতনফড়শা, 

ভাখ্রন্দা, খ্রিভযাতনফড়শা, বুরুজ।

জভাঃ যখ্রপকুর আরাভ, 

জজএএ

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

তাশনায
০১৭১৮-২৫৩১৫৫

১১১ ৭ াচন্দয
জভাঃ যখ্রফঈর আরাভ

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, তাশনায, 

যাজাী।
০১৭৬৮৫৯৪৪৮০

১১২ ৮ যনজাআ  তারন্দ ের জভৌজা
জভাঃ যাখ্রেবুর অরভ

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, তাশনায, 

যাজাী।
০১৭২৩৩৭৩২৮৩

১১৩ ৯ ফাধাআড় ের জভৌজা
জভাঃ ভশয অরী

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, তাশনায, 

যাজাী।
০১৭১৪৫৪০২৯৩

১১৪ ১০ মুন্ডুভারা জৌযবা ের জভৌজা
জভাঃ অরী জযজা খান,

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, তাশনায, 

যাজাী।
০১৭১৫৩৭৮০৪১

১১৫ ১
জেযাট 

জৌযবা
ের াড ড  ের ভল্লা

জভাঃ ভখ্রতঈয যভান,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জভাননৄয, যাজাী
০১৭১৮৬২৮৮৬৪

১১৬ ২ দৄযআর
জভাঃ খ্রজল্লুয যভান, 

আঈখ্রনন ভাজেভী

ঈশজরা ভাজশফা খ্রপ, 

জভাননৄয, যাজাী
০১৭১৯৮৯৭৫২৭

(১২) ঈশজরাঃ তাশনায (জজানঃ ১০)

(১৩) ঈশজরাঃ জভাননৄয (জজানঃ ০৯)
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

১১৭ ৩ ফােখ্রভআর
তন কুভায প্রভাখ্রণে,

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, 

জভাননৄয, যাজাী।
০১৭১৮০৪৯১২২

১১৮ ৪ ঘাখ্রগ্রাভ ের জভৌজা
এ জে এভ নাদ, 

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, 

জভাননৄয, যাজাী।
০১৭১২৩১২২০২

১১৯ ৫ যাঘাটি ের জভৌজা
এ, এভ, াানুজ্জাভান,

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, 

জভাননৄয, যাজাী।
০১৭১৮১৮৪০১১

১২০ ৬ জভৌগাখ্রছ-১

খ্রযনৄয, খ্রযযনৄয, জফরগাখ্রছ, ভাটিোটা, 

জগাারনৄয, জফড়াফাখ্রড়, জটা, ফাগাড়া, 

মুগযআর, খ্রফখ্রদযনৄয, খ্রযযাড়া, চুখ্রনাাড়া, 

চাদনৄয, ফন্তশেদায

জভাঃ অব্দুল্লা অর ভামুন, 

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, 

জভাননৄয, যাজাী।
০১৭১৩৯৯১৩৪৫

১২১ ৭ জভৌগাখ্রছ-২

খযা, জভৌগাখ্রছ, ফজযনৄয, আরাভতনৄয, 

ধাখ্রভনাড়া, আঁকুফাখ্রড়, ফন্তনৄয, জভৌাড়া, 

ডুভখ্রযা, ফাটুাড়া, নন্দনাট, খ্রযপরা, 

নাড়া, নশখজুযা, নুখ্রযাশযে, ভাখননৄয

াশদ যভান,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জভাননৄয, যাজাী
০১৭২২৯২০২০৭

১২২ ৮ জাানাফাদ-১

চান্দুাড়া, ভখ্রতায, জধাযা, দূগ ডানৄয, 

জদাযজাড়া, ননগয, ধাখ্রভনাকুখ্রড়া, 

াজযাাড়া, ফাশদ াজযাাড়া, 

জাানাফাদ, ফাযআাড়া, তশাাড়া

জভাঃ োভরুজ্জাভান,

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, 

জভাননৄয, যাজাী।
০১৭১৬৭২৬৩০৩

১২৩ ৯ জাানাফাদ-২

খ্রফলযা, খ্রফযী, চেখ্রফযী, াআোড়া, 

পযতনৄয, তাশযনৄয, তাখ্রেঁাড়া, নৄযাড়া, 

জতঘযভাখ্রড়া, সুেটিখ্রফরা, খ্রদঘাডাঙ্গা, 

আরাফাখ্রড়, জনানাখ্রবটা, জভাল্লাডাঙ্গী, 

মুখ্রদনৄয, খাঁড়তা

জভাঃ জখ্ররভ জযজা,

জক্রখ্রডট সুাযবাআজায

ঈশজরা মৄফ ঈন্নন খ্রপ, 

জভাননৄয, যাজাী।
০১৭১৫৬৩৭৩৮৪

১২৪ ১ জবারাাট জবারাাট আঈখ্রনন
জভাাঃ খ্রপকুর অরভ

জজএএ

আঈএ খ্রপ,জবারাাট, 

চাঁাআনফাফগঞ্জ।
০১৮২৩ ২৬৩৪৬৫

১২৫ ২ জগাারফাড়ী জগাারফাড়ী আঈখ্রনন
বদ াগয অরী

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ,

জবারাাট, চাঁাআনফাফগঞ্জ।
০১৭২১৩৮১০৩৭

১২৬ ৩ দরদরী-১
জশগাখ্রফন্দ (খ্রজন্নানগয), খ্রনভগাছী, বফানীনৄয, 

অদাতরা, জাগরফাড়ী (খ্রডনৄ)

জভাঃ অবুর ফাায

খ্রডআ

আঈএ খ্রপ,জবারাাট, 

চাঁাআনফাফগঞ্জ।
০১৭৩৭ ১২২০৪৫

১২৭ ৪ দরদরী-২
ভদৄনৄয, ফাযআাড়া, শভনৄয, দরদরী, 

যঘুনাথনৄয,

জভাঃ াখ্রভঈর ে,

খ্রযংখ্যান তদন্তোযী

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

জবারাাট, চাঁাআনফাফগঞ্জ।
০১৭৪০৮৫৯৪৬৩

১২৮ ৫ জাভফাড়ীা জভাাম্মদনৄয (খ্রডনৄ), ফাগভাযা (খ্রডনৄ)
জভাঃ জনতাঈয যভান 

জজএএ

আঈএ খ্রপ,জবারাাট, 

চাঁাআনফাফগঞ্জ।
০১৭১৪ ৭১০৯৯৬

১২৯ ১ যননৄয জৌযবা
জভা তাশজর অশম্মদ, 

ক্লােড োভ টাআখ্রস্ট

ঈশজরা জস্বাস্থয প্রশেৌর খ্রপ, 

জগাভিানৄয, চাঁাআনফাফগঞ্জ
০১৭৩১২৯৫০১২

১৩০ ২ যননৄয
জতৌখ্রদুর আরাভ, 

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ,

জগাভিানৄয, চাঁাআনফাফগঞ্জ।
০১৭৪১৭৭৯৯২৮

১৩১ ৩ অরীনগয অরীনগয আঈখ্রনন
তাআশবুয যভান, 

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ,

জগাভিানৄয, চাঁাআনফাফগঞ্জ।
০১৭৩৬৬৭৭৪৪৭

১৩২ ৪ ফাংগাফাখ্রড় ফাংগাফাখ্রড় আঈখ্রনন
জভাঃ াআফুর আরাভ, 

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ,

জগাভিানৄয, চাঁাআনফাফগঞ্জ।
০১৭৪৫৩৫৫২০৬

১৩৩ ৫ জফাাখ্ররা জফাাখ্ররা আঈখ্রনন
জভাঃ পজলুয যভান, 

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ,

জগাভিানৄয, চাঁাআনফাফগঞ্জ।
০১৭৬৫০২৩৮৯৫

১৩৪ ৬ জচৌডারা- ১, ২
যাভচন্দ্রনৄয (পশতনৄয), জফণীচে, শুক্রফাড়ীাট, 

খ্রদাড়শচৌডারা, জচৌডারা, ফনীাড়া

জভাঃ নুরুর অখ্রভন 

এঅআ (ফঃ)
এপএ এন্ড এভঅআএ, খ্রফখ্রফএ ০১৭৯৮৮১৮৩৯৫

১৩৫ ৭ যাধানগয-২
জযােননৄয, খ্রফরকুজাআন, দুফআর, অশেরনৄয, ফনআর, 

জজাতাদী, খ্রফানা, খ্রখ্রিগ্রাভ, খ্রফবীলণ, জকর

জভাঃ যােীফ ঈিীন, 

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ,

জগাভিানৄয, চাঁাআনফাফগঞ্জ।
০১৭৩৩১৭৩৯২৯

জজরাঃ চাঁাআনফাফগঞ্জ।

(১) ঈশজরাঃ জবারাাট   (জজান ংখ্যাঃ ৫)

(২) ঈশজরাঃ জগাভিানৄয    (জজান ংখ্যাঃ  ১২)
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

১৩৬ ৮ জগাভিানৄয-১

খ্রবভান্যনৄয, নখ্রফন্দীনগয, জগাারনগয, 

জাখ্রদনগয, খ্রিভ পাখ্রমরনৄয, খ্রফরভারীাথায, 

জদালীভানী, জগাভিানৄয

জভাঃ অতাঈয যভান,

জক্রখ্রডট সুাযবাআজায

ঈশজরা মৄফ ঈন্নন খ্রপ,

জগাভিানৄয, চাঁাআনফাফগঞ্জ।
০১৭৪০৮৬১৫৪৭

১৩৭ ৯ জগাভিানৄয-২
নাখ্রদাড়ী, জাগরা, চেনৄিভ, খ্রফশুশযে, 

খ্রদাড়খরী, জগাংগরনৄয, ভাখ্রঝাটি

জযাভানা আাখ্রভন ভখ্রদনা,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

জগাভিানৄয, চাঁাআনফাফগঞ্জ।
০১৭৩৭৩৫৬৮৬০

১৩৮ ১০ াফ ডতীনৄয-১

জচাযখাআ, জভশযনৄয, কৃষ্ণনৄয, অনুযা, খ্রফজঞ্জুযা, 

টিেযাভনৄয, ধভ ডনৄয, োযআর, সুফআর, খ্রজর, 

ফড়দাদনৄয, াতছারা, ভাগুযয, ভারনৄয, খ্রদঘা, 

জখনৄযা, ফড়আর, নফ ডব্রাহ্মণগ্রাভ, বাটখআয, গড়ফাড়ী, 

দাভদীনৄয, জদনৄযা, খযা, খ্রজনাযনৄয

জভাঃ ভাবুফ জভাশ ডদ,

েটন আঈখ্রনট খ্রপায আনচাজড

আঈখ্রনট-ফড়দাদনৄয, 

জগাভিানৄয, চাঁাআনফাফগঞ্জ
০১৭২২৯৬৯৮৭৯

১৩৯ ১১ াফ ডতীনৄয-২

াযফতীনৄয, জানাফয, জযনৄয, যাআশাগ্রাভ, খ্রযনৄয, 

দাশভনৄয, জমাগীফাড়ী, নফ ডপাখ্রমরনৄয, মৃধাাড়া, 

জগাীনাথনৄয, অনাযনৄয, খ্রনভআর, জছাটদাদনৄয, জজাত 

অদভ, ধরকখয, ভাধাআনৄয, চেসুখ্রফধ, এনাশতনৄয, 

জাভারনৄয, চখ্রন্ডনৄয, নফগ্রাভ, জরােভাননৄয, 

জগাখ্রফন্দনৄয, খ্রনোরীনৄয, অরুখা, 

জগন্নাতনৄয,জাপযনৄয, জদৌরতনৄয, জগত

জভাঃ োঈায জাভান

খ্রপ ঃ োভ েখ্রম্পঃ মুদ্াঃ
আঈএন খ্রপ, জগাভিানৄয ০১৭৬৭-১০০৭২১

১৪০ ১২ যাধানগয-১

জফগনৄয, খ্রফনগয, খ্রফরফশযন্দ্র, যাধানগয, দাভআর, 

াগযআর, জখাড়োডাঙ্গা, োশভনৄয, জতঘখ্রযা 

ব্রাহ্মণগ্রাভ, শ্রীোন্দয, জফরডাঙ্গা, ফাসুশদফনৄয, 

ফুরফাড়ী, যাভোন্দয

জভাাঃ াআফুর আরাভ

জজএএ

আঈএ খ্রপ,

জগাভিানৄয, চাঁাআনফাফগঞ্জ
০১৭২১ ২৪৮৭৭৪

১৪১ ১

নাশচার জৌযবা 

াড ড নং ০১ 

জথশে ০৯

(জৌযবায ের ভল্লা)
জভাঃ ভাফুজুর অরভ,

াঁট মুদ্ঃ োভ েম্পঃ াঃ

ঈশজরা খ্রযলদ নাশচার, 

চাঁাআনফাফগঞ্জ
০১৭৩৩১০২১০১

১৪২ ২ েফা
জভাঃ জজাঈয যভান

খ্রডআ
নাশচার, চাঁাআনফাফগঞ্জ ০১৭২৮ ৭১৮৪৪১

১৪৩ ৩ জনজাভনৄয জনজাভনৄয আঈখ্রনন
জভাঃ জখ্ররুর আরাভ

জজএএ

ঈশজরা খ্রযা খ্রপ

নাশচার, চাঁাআনফাফগঞ্জ
০১৭৪৫০০৪৬৪৮

১৪৪ ৪ পশতনৄয
জভাঃ অব্দুর োআঈভ

জজএএ (ফঃ)
নাশচার, চাঁাআনফাফগঞ্জ ০১৭২৮-২৪৬১১১

১৪৫ ৫ নাশচার
জভাঃ অাদুজ্জাভান

এঅআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ

নাশচার, চাঁাআনফাফগঞ্জ
০১৭৪০-৯৩২০৫৯

১৪৬ ১

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

জৌযবা

াড ড নং ০১

-
জভাঃ োভার জাশন

খ্রপ ঃ োভ েখ্রম্পঃ মুদ্াঃ (ফঃ)

এপএ এন্ড এভ অআএ ঈআং  

খ্রফখ্রফএ, ঢাো
০১৮১৩৬৭০১৮০

১৪৭ ২

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

জৌযবা

াড ড নং ০২,০৬

াড ড ০২ (২৫৩৯)

াড ড ০৬ (২৯৩১)

তাখ্রপে অভাদ,

খ্রডআ
এন এআচ খ্রড, প্রেে খ্রপ ০১৭১৯২১৮৪৭১

১৪৮ ৩

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

জৌযবা

াড ড নং ০৩, ০৫

াড ড ০৫ (২৬৭১)
জভাঃ জভাজাশম্মর ে খ্রেদায,

জজএএ

এপএ এন্ড এভ অআএ, 

খ্রফখ্রফএ, ঢাো
০১৭১৫৯৮৫৪৯৫

১৪৯ ৪ সুন্দযনৄয -
জভাঃ নজরূর আরাভ

এখ্রঅয

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

চাঁাআনফাফগঞ্জ
০১৭২০ ২৯২৭৪৫

১৫০ ৫

চাঁাআনফাফগঞ্জ জৌযবা

াড ড নং ০৪, ০৭,০৮

াড ড ০৪ (২৩০৫) 

াড ড ০৭ (১৪৬১)

াড ড ০৮ (১৬৬৬)

জভাঃ অবু ফেয

জজএএ
চাঁাআনফাফগঞ্জ দয ০১৭১৯ ৭৮৯০০৫

১৫১ ৬
চাঁাআনফাফগঞ্জ জৌযবা

াড ড নং-০৯,১০,১১

াড ড ০৯ (২০৫২)

াড ড ১০ (২৪৯১)

াড ড ১১ (২৩৪০)

জভাঃ ানাঈর ে

খ্রডআ
চাঁাআনফাফগঞ্জ দয ০১৭১৪ ৯৩০৩১৭

(৩) ঈশজরাঃ নাশচার    (জজান ংখ্যাঃ ৫  )

(৪) ঈশজরাঃ চাঁাআনফাফগঞ্জ দয  (জজান ংখ্যাঃ ২১)
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

১৫২ ৭ যানীাটি

কৃষ্ণশগাখ্রফন্দনৄয জদফত্তয  যাভচন্দ্রনৄয জভৌজা এফং

যানীাটি জভৌজায কৃষ্ণশগাখ্রফন্দনৄয  চেঅরভনৄয 

গ্রাভ, জভৌজা-যানীাটি

জভাঃ অব্দুর রতীপ

জজএএ
চাঁাআনফাফগঞ্জ দয ০১৭৩১ ৯১৩৬৪৬

১৫৩ ৮
চাঁাআনফাফগঞ্জ জৌযবা

াড ড নং-১২  ১৩

াড ড ১২ (১৭২৪) 

াড ড ১৩ (৩৩৭৫)
রার জভাাম্মদ, 

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, 

চাঁাআনফাফগঞ্জ দয
০১৭৪৯৯১৪৫৬৫

১৫৪ ৯

চাঁাআনফাফগঞ্জ 

জৌযবা

াড ড নং ১৪, ১৫

খ্রযাদ পর, 

োযী খ্রযদ ডে

ঈশজরা ভফা খ্রপ, 

চাঁাআনফাফগঞ্জ দয
০১৭১৬০৩১১৪৯

১৫৫ ১০ নাযাননৄয -
জভাঃ ভাবুফ অরভ,

েখ্রম্পঈটায াশযটয

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

চাাআনফাফগঞ্জ দয
০১৭২৭৩০১৪৪০

১৫৬ ১১
অরাতুখ্রর  

াজাাননৄয
 

জভাঃ জতাপাজ্জর জাশন

জজএএ (ফঃ)
ফযপ্রাপ্ত ০১৭১৪ ৫০৫১৯৯

১৫৭ ১২ ফাখ্ররাডাঙ্গা-১

জভৌজা-দুগ ডানৄয, খ্রমুরতরা, জফতফাখ্রড়া, অযাজী 

খ্রমুরতরা, খ্রাযানৄয, যাভজীফননৄয, খ্রদননাথনৄয, 

জগাযযনাথনৄয, চে ঝগড়ু, জরেয ফাঁফাখ্রড়া, 

কৃষ্ণনৄয, চেভাা

তাাদ্দুে জাশন, 

জজএএ (ফঃ)
ফযপ্রাপ্ত ০১৭৬৩৩০১৯০৯

১৫৮ ১৩ ফাখ্ররাডাঙ্গা-২

জভৌজা-ফাখ্ররাডাঙ্গা, জোচরাাড়া, জভাাম্মদখাখ্রন, 

ভাননৄয, রা, যন্দ্র, যসুরনৄয, শ্রীযাভনৄয, তাশযনৄয, 

খ্রদরারনৄয, বফখ্রযা

জভাঃ ভাখ্রনে অরী 

খ্রযফায খ্রযেেনা খ্রযদ ডে

ঈশজরা খ্রযফায খ্রযেেনা 

খ্রপ, চাঁাআনফাফগঞ্জ দয
০১৭২৫ ০১৬২৮৬

১৫৯ ১৪ ফাযঘখ্রযা -
জভাঃ অব্দুয যফ

আঈখ্রডএ

এপএ এন্ড এভ অআএ, 

খ্রফখ্রফএ, ঢাো
০১৮১৫ ৪৯৪১৫২

১৬০ ১৫ চযফাগডাঙ্গা -
জভাঃ অব্দুয যখ্রপে

এ অআ
চাঁাআনফাফগঞ্জ দয ০১৭৩৬ ৬৭৭৭৬৪

১৬১ ১৬ জদফীনগয -
জভাঃ অশনাারুর আরাভ, 

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, 

চাঁাআনফাফগঞ্জ দয
০১৭৬৭ ৪৭৭২২৮

১৬২ ১৭ জগাফযাতরা
শ্রী খ্রফন কুভায েভ ডোয, 

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, 

চাঁাআনফাফগঞ্জ দয
০১৭১০৭২৯২৭৪

১৬৩ ১৮ আরাভনৄয
জভাঃ যাখ্রদুর ে,

েখ্রম্পঈটায াশযটয

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

চাঁাআনফাফগঞ্জ
০১৭৫৭৪৩১৪১৯

১৬৪ ১৯
চয নুনগয, 

খ্রঝখ্ররভ

চয নুনগয আঈখ্রনন (২৬৫৫)

খ্রঝখ্ররভ আঈখ্রনন এয জভৌজা-োলুনৄয, 

ঠাকুয রা, খ্রফযাভনৄয, ভধ্য 

জগাীনাথনৄয (৬১৩)

জভাঃ এনাশতুর আরাভ

আখ্রএ

এপএ এন্ড এভ অআএ ঈআং  

খ্রফখ্রফএ, ঢাো
০১৭১৬৩৭২৯০৩

১৬৫ ২০ খ্রঝখ্ররভ -
জভাঃ াযশবজ অরী 

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, 

চাঁাআনফাফগঞ্জ দয
০১৭১০ ৩৫৬৪০৮

১৬৬ ২১ ভাযাজনৄয -
জভাঃ ছাখাাত জাশন

জজএএ
জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, ঢাো ০১৮১৯০৮৯৭৭১

১৬৭ ১

খ্রফগঞ্জ জৌযবা

াড ড নং ০১,০২,০৫



ঈখ্রজযনৄয আঈখ্রনন

জদফীনগয, জগাারনগয, নশযাত্তভনৄয, যাজনগয, 

জখ্ররভাফাদ, , ফাঙ্গারটুখ্রর, জচৌদৄযীাড়া, চতুযনৄয, 

জগনাতনৄয, রাগাদাড়া, ভখ্রদনৄয, ভাষ্টাযাড়া, 

খ্রফগঞ্জ (ঈত্তয) তখ্রত্তডনৄয ভল্লা (৩২৫৫)  ঈখ্রজযনৄয 

আঈখ্রনন (২০৩৫)

জভাঃ অব্দুয যখ্রভ, এ এ
জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

চাঁাআনফাফগঞ্জ
০১৭৩১২৪২৪৪৮

১৬৮ ২

খ্রফগঞ্জ জৌযবা

াড ড নং

০৩,০৪, ০৬, ০৭, 

০৮,০৯

চেশদৌরতনৄয, ফাবুাড়া, জদৌরতনৄয, াজাযীডাঙ্গা, 

কুভাযাড়া (গুড়ুাড়া), খ্রফগঞ্জ (দখ্রযন), জজাতখ্রফশনাদ, 

োখ্রফাটি, যসুরনৄয , জখশটার, চখ্রন্ডনৄয (ং), 

জারভাছভাখ্রয , ড়াতরা, খ্রঠারীতরা, জগনাতনৄয, খ্রভঠুনৄয 

 ভযদনা

জভাঃ অযাফুর ে

ডাটা এখ্রর াশযটয

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

খ্রফগঞ্জ, চাঁাআনফাফগঞ্জ
০১৭৩৮০২৮৯৩৯

(৫) ঈশজরাঃ খ্রফগঞ্জ    (জজান ংখ্যাঃ ২৪ )
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

১৬৯ ৩ খ্রফশনাদনৄয

জখ্রভননৄয, োখ্ররগঞ্জ, খ্রেশযানগঞ্জ, অআড়াভাযী, 

যাধানগয, টাপ্পু  খ্রফশ্বনাথনৄয, খ্রফশনাদনৄয, 

চাঁদখ্রোযী, রভননৄয, এেফযনৄয াতবাআা 

অযাখ্রজ (খ্রডনৄ) যসুনচে

জভাঃ খ্রপকুর অরভ, 

োযী খ্রযদ ডে

ঈশজরা ভফা খ্রপ, খ্রফগঞ্জ

চাঁাআনফাফগঞ্জ
০১৭১৬৮১৩৩১৪

১৭০ ৪  াঁো

যাধাোন্তনৄয, চেফযভনৄয  ঈখ্রজযনৄয, ফাবুনৄয, 

রযীশগৌযাঙ্গনৄয, দখ্রযনাো, জগৌযাঙ্গনৄয  

ঈত্তযাো।

জভাঃ অাদুজ্জাভান, 

খ্রযফায খ্রযেেনা খ্রযদ ডে

ঈশজরা খ্রযফায যােেনা 

খ্রপ, 

খ্রফগঞ্জ, চাঁাআনফাফগঞ্জ

০১৭১২৪৩৯১৩০

১৭১ ৫ চেখ্রেখ্রত্ত

চাানৄকুয, ফন্তনৄয, ভখ্রেভনৄয, নফ ডচাঁদনৄয, যানীফাখ্রড় , 

চেনশযন্দ্র, চখ্রিদানৄয, খ্রফভলী, চাতযা, চেখ্রেখ্রত্ত, চেনানদ্া, 

ঈত্তযকৃষ্ণচন্দ্রনৄয  জগৌযীফাটি

আছাভ ঈখ্রিন, 

েযাখ্রায

ঈশজরা মৄফ ঈন্নন খ্রপ,

খ্রফগঞ্জ, চাঁাআনফাফগঞ্জ।
০১৭৬৭৭৫২৪৪০

১৭২ ৬ ধাআনগয-২
অযাজীধাআনগয, বচতন্যনৄয, ভখ্রনৄয  

যাননৄযফখ্ররাযনৄয

জভাঃ ানাঈল্লা, 

খ্রযফায খ্রযেেনা খ্রযদ ডে

ঈশজরা খ্রযফায যােেনা খ্রপ, 

খ্রফগঞ্জ, চাঁাআনফাফগঞ্জ
০১৭১৪৮১৩১৭৪

১৭৩ ৭ দাআনৄেখ্রযা-১

চেখ্রদরারনৄয, দরতফাখ্রড়, েন ডখারী, খ্রভজডানৄয, 

নযখ্রংনৄয, নাতয, ঈত্তযজগনাতনৄয, দাখ্রড়গাচ্ছা  

ঈত্তয ভখ্রেভনৄয।

জভাঃ খ্রযাজ অশম্মদ, 

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, খ্রফগঞ্জ 

চাঁাআনফাফগঞ্জ
০১৭২৬৯৮৮৭৭৫

১৭৪ ৮ দাআনৄেখ্রযা-২

খ্রফশনাদনগয, খ্রচরাগাড়া, চেখ্রিযাভ, রস্কযনৄয,  

চােরা, ডােযাাড়া, জদফীগাচ্ছা, দাখ্রনারগাখ্রচ্ছ,  

এখরানৄয, খ্রভানৄয, নদাাড়া

জভাঃ জাযাফ অরী

জজএএ (ফঃ)

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

খ্রফগঞ্জ, চাঁাআনফাফগঞ্জ
০১৭২৫১৯৫৩৫৪

১৭৫ ৯ োনাট-১
ফাগদূগ ডানৄয, োনাট, ভনফাগ, াফ ডতীনৄয, 

নৄখ্ররভাআর, নৄকুখ্রযা, াানফান্ধা, খ্রফশ্বনাথনৄয

জভাঃ অখ্রজজুর আরাভ

আনুভাশযটয

এপএ এন্ড এভঅআএ ঈআং

খ্রফখ্রফএ
০১৬১৬৫২২৫৮৫

১৭৬ ১০ োনাট-২

খ্রফরফাখ্রড়া, াযোনাট, নশভাখ্রফশ্বনাথনৄয, 

খ্রিভখ্রফরাতখ্রযনৄয, খ্রফনাযাননৄয, খ্রফনগয, 

নফ ডখ্রফরাতখ্রযনৄয  খ্রযনৄয

জভাঃ াভীভ োভার 

প্রুপখ্রযডায

এপএ এন্ড এভঅআএ ঈআং

খ্রফখ্রফএ
০১৮১৮৮৮৪৪৮০

১৭৭ ১১ াাফাজনৄয-১ অজভতনৄয, জতরকুখ্র, খ্রদরারনৄয
জভাঃ অাদুজ্জাভান

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, খ্রফগঞ্জ 

চাঁাআনফাফগঞ্জ
০১৭২৭৯১২৬৫৯

১৭৮ ১২ াাফাজনৄয-২

জধাফড়া, জধাফড়াভভশযজ , গংগাায, াফানৄয, ভরতখানী, 

েরাফাখ্রড় , ভধ্যভভযনৄয , াাফাজনৄয, চাড়, জঘালনৄয, 

োিননৄয, ঈত্তযশগাারনগয , ঈত্তযখ্রযযাভনৄয , 

দখ্রযনখ্রযযাভনৄয , খখ্ররা, ঈত্তযশরাফতখানী, 

াযখ্রদরারনৄয , খ্রশযাজনৄয, খ্রযাানৄয, খ্রংগাযাট

জভাঃ াআদুর আরাভ

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

খ্রফগঞ্জ, চাঁাআনফাফগঞ্জ
০১৭১০৩৭৪০৭০

১৭৯ ১৩ জভাফাযেনৄয

যঘুনাথনৄয , খ্রোযনৄয, জঘালনদা, দাদনৄয, জটারফাখ্রড় , 

ঈত্তযপশতনৄয, রখ্রযনৄয, গংগাযাভনৄয , নাশভাটিেযী , োখ্ররচে 

 োখ্রন্তনগয, যরনৄয, রাাযনৄয , গুাফাখ্রড়চাঁদনৄয, 

জভাফাযেনৄয , োনাটখ্রোযনৄয , েরাফাখ্রড়, ংেযভাখ্রদা 

 চেখ্রযযাভনৄয

ভখ্রন বলন যা, 

জযে েযী

খ্রখ্রনয ঈশজরা ভৎ খ্রপ, 

খ্রফগঞ্জ, চাঁাআনফাফগঞ্জ
০১৭৩৮০০১৩৩০

১৮০ ১৪ শ্যাভনৄয-১
েরাখ্রদাড়, াখ্রদনগয, ঈত্তযবফানীনৄয, ঈত্তযফাবুনৄয, 

খ্রিভশগাারনগয, দ:ঈভযনৄয

জতৌখ্রদুর আরাভ, 

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, খ্রফগঞ্জ 

চাঁাআনফাফগঞ্জ
০১৭৯১৮৬৪৪৫৮

১৮১ ১৫ শ্যাভনৄয-২ নফ ডশ্যাভনৄয, ফাখ্রজতনৄয, যৎনগয  দাখ্রফনৄয
জগারাভ অজভ, 

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, খ্রফগঞ্জ 

চাঁাআনফাফগঞ্জ
০১৭১৩৯৬২০২৬

১৮২ ১৬ ভনােলা-১

বগলুশচৌখা, যাজনগযঅযাজী, জচৌোভনােলা, জচৌো, 

জচৌোঅযাজীফনকুর, াতবাআা,

নতুনচযতাযানৄয  নতুনচযজাভারনৄয,

যাজনগয(খ্রড:নৄ), াদাে(খ্রডনৄ:)

এনাশত েখ্রযভ, 

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, খ্রফগঞ্জ 

চাঁাআনফাফগঞ্জ
০১৭৭২৮২২০৬৫

১৮৩ ১৭ ভনােলা-২

জগাারনৄয, যঘফফাটি, যানীনগয , চাঁদনৄয, তাযানৄয , 

াাাড়া, বফনীনৄয, শ্যাভনৄয, যাধানগয (খ্রডনৄ:) 

বফদ্নাথনৄয (খ্রডনৄ:), শুেশদফনৄয(খ্রডনৄ:), জাভারনৄয 

(খ্রডনৄনৄ:)  যাভনগয

জভাঃ জভশদী াান, 

খ্রযফায খ্রযেেনা খ্রযদ ডে

ঈশজরা খ্রযফায যােেনা খ্রপ, 

খ্রফগঞ্জ, চাঁাআনফাফগঞ্জ
০১৭৩৮১২৭২৩১

১৮৪ ১৮ দূর ডবনৄয-১ দূর ডবনৄয জভৌজা
জভাঃ অজভ অরী, 

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, খ্রফগঞ্জ,

চাঁাআনফাফগঞ্জ
০১৭১১৪১৭১৬০

১৮৫ ১৯ দূর ডবনৄয-২
াাননৄয, জগনাতনৄয, যাভকৃষ্ণনৄয, াখ্রননৄয, 

চাআাড়া, ভশনাযনৄয, যঘুনাথনৄয

জভাঃ োভার ঈখ্রিন, 

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, খ্রফগঞ্জ,

চাঁাআনফাফগঞ্জ
০১৭২১৭৯৮৭২৯

১৮৬ ২০ জঘাড়াাখ্রখা জঘাড়াাখ্রখা আঈখ্রনন
জভাঃ দুরুর জাদা 

আখ্রএ

েখ্রম্পঈটায ঈআং 

খ্রফখ্রফএ
০১৯১২১৫২৭৮৩
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

১৮৭ ২১ নারাবাঙ্গা-১
চখ্রন্ডনৄয, যঘুত্তভনৄয, াশফে রাবাঙ্গা, 

াযখ্রদাড়, অযাজীাযখ্রদাড় ফাবুনৄয

জভাঃ জাাখ্রঙ্গয অরভ

খ্রখ্রনয নক্সাখ্রফদ

এপএ যান্ড এভঅআএ ঈআং 

খ্রফখ্রফএ
০১৭১৯৮০৭২৮৮

১৮৮ ২২ নারাবাঙ্গা-২
খ্রফযাখ্রভনৄয, অযাজী নারাবাঙ্গা, অযাজী যানীাটী, 

নারাবাঙ্গা, পতনৄয  খ্রযনগয

জভাঃ জাশদুর আরাভ 

জুখ্রনয নক্সাখ্রফদ

এপএ যান্ড এভঅআএ ঈআং 

খ্রফখ্রফএ
০১৯১৩৪২৮১০৬

১৮৯ ২৩ োখ্রজতনৄয োখ্রজতনৄয আঈখ্রনন
জভাাঃ অপারুজ্জাভান

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

খ্রফগঞ্জ, চাঁাআনফাফগঞ্জ
০১৭২৮৯৪৭৬০৮

১৯০ ২৪ ধাআনগয-১
ধাআনগয, জগাাআফাড়ী, ভধ্যভশচৌযী 

খ্রভজডানৄয  রাঘারাধাআনগয

জভাঃ অখ্রজমুর আরাভ, 

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, খ্রফগঞ্জ 

চাঁাআনফাফগঞ্জ
০১৭১৩৭০৫৬৫৫

১৯১ ১

ফাগাখ্রতাড়া জৌযবায 

 ০১ নং াড ড জথশে 

০৯ নং াড ড ম ডন্ত 

এফং ফাগাখ্রতাড়া 

আঈখ্রনন

এ. াদুদ

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

োাশযার
০১৭৪১৪৯২১৬৬

১৯২ ২ জাভনগয আঈখ্রনন
বুজ চন্দ্র যোয,

 খ্রড আ 

ঈশজরা খ্রযংখ্যান 

খ্রপ,াফ ডতীনৄয
০১৭২৩-৫২৬৪৫৭

১৯৩ ৩
পাগুায খ্রদাড় 

আঈখ্রনন

খন্দোয জভাাযযপ জাশন,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

যাখ্রজফনৄয কুখ্রড়গ্রাভ
০১৭৭৪৯৬৭৩৪৩

১৯৪ ৪ দাযাভনৄয
জভাঃ াখ্রন অরভ

ডাটা এখ্রর াশযটয
ফাগাখ্রতাড়া, নাশটায ০১৭৩৭০০০০২১

১৯৫ ৫ াঁো আঈখ্রনন
জভাঃ যাশর েখ্রফয খান

জজএএ
ফাগাখ্রতাড়া, নাশটায ০১৭৫০৪৭৮৮৬৩

১৯৬ ১ জজাাড়ী আঈখ্রনমন
বফানীনৄয, চন্ডীনৄয, অটঘড়ী, ফাখ্ররা, শ্রীখখ্রন্ড, 

যাভাগাড়ী, অযাখ্রজবফানীনৄয, োটাশোর,

জভা. যখ্রপকুর আরাভ,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

নফাফগঞ্জ
০১৭৯৩৮২১৭৮২

১৯৭ ২ জজাাড়ী আঈখ্রনন

োখ্ররোনৄযাট, জখািোচুটিা, অশম্মদনৄয, 

নাড়া, বেখ্রডভা, খ্রব্রোচুটিা, জখািনন্দ, 

জজাাড়ী, খ্রভজ্জানৄয, জেল্লা, নদা জজাাড়ী, 

জেচুাকুযা,  কুমুল্লযা, োভাযদ, োশভশখারা,

জভাঃ ভভতাজ ঈখ্রিন,

খ্রপ োযী োভ েখ্রম্পঃ মুদ্াঃ

এ এ টি অআ ঈআং,

খ্রফখ্রফএ বফন
০১৫৫২৩৩৭১০৬

১৯৮ ৩ ফড়াআগ্রাভ আঈখ্রনন

রখ্রযনৄয, যনাাট, ভাখ্রযা, জারশুো, যাজানৄয, 

আেখ্রয, খ্রনখ্রিন্তনৄয, ঈরয, যাভোন্তনৄয, ফুরফখ্রত্ত, 

ভম্মদনৄয, ফাখ্রজদনৄয, বযত,ভাখ্রযেনৄয, চোড়া, 

খ্রদাড়াড়া, চড়আকুর

জভাঃ াখ্রফবুল্লা োযী 

জপ্রাগ্রাভায, ফড়াআগ্রাভ, নাটায

ঈ-অনুষ্ঠাখ্রনে খ্রযা, 

ফড়াআগ্রাভ, নাশটায
০১৭২১৬৪৩১৯৪

১৯৯ ৪ ফড়াআগ্রাভ আঈখ্রনন

বযতনৄয াট, গুচ্ছগ্রাভ, জযারবা, তাযানগয,খ্রিযাভনৄয, 

খাোশখাো, খ্রযাাটা, ফাগশডাভ, চখ্রন্ডনৄয, 

প্রতানৄয, খ্রদঘরোখ্রন্দ, যাশভানৄয, অদগ্রাভ, 

খ্রপ্রবাগ, চখ্রন্ডনৄয, াযফাগশডাভ, খ্রফশনাদাা, 

খাখাভায, জভনৄয, চাননৄয,

জভাঃ অখ্রফুর আরাভ, জুখ্রনয 

নক্সাখ্রফদ
এপএ এন্ড এভঅআএ, খ্রফখ্রফএ

২০০ ৫ জজানাআর

জচৌভন, খ্রদঘআয, কুকভআর, দাখ্রো, ংগ্রাভনৄয, 

নাখ্রজযনৄয, যাফাখ্রড়া, চড়শগাখ্রফন্দনৄয, ভানআয, 

জজানাআর, ফখ্রন ড, াযফখ্রন ড, দূগ ডানৄয, চেফাদর, চাভটা, 

চাঁদনৄয, দ্বাখ্রযকুখ্র, েচুগাখ্রড়, খ্রবটাোখ্রজনৄয

জভাঃ যখ্রপেঈল্লা,

এঅআ

েখ্রম্পঈটায ঈআং,

খ্রফখ্রফএ বফন
০১৭২০০৭১৭২৫

২০১ ৬
ফড়াআগ্রাভ 

জৌযবা
ম্পূণ ড জৌযবা ১- ০৯ টি াড ড জভাঃ অযাফুর অরভ, খ্র খ্রফঅযখ্রডখ্রফ ফড়াআগ্রাভ, নাশটায

২০২ ৭ নগয আঈখ্রনন

নগয, খ্রনতাআনগয , জভখ্রযগাছা , জদৌগাখ্রছ, দাখ্রযকখআর, ধনতরা, 

জাভাআখ্রদখ্রঘ, ভখ্রনদা, োঁঠারফাখ্রড়া , ভখ্রল্লেনৄয, েশন, 

াঁচফাখ্রড়া, ভশনৄয, ফহ্মনৄে জগাারনৄয , ধানাআদ, 

াযশোর, জশরিা, খ্রদঘরোখ্রন্দ, ভানন্দাগাছা , 

াযশগাারনৄয ,

জভাঃ খাশরকুজ্জাভান,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

জরঢাো
০১৭১৭৭১৮৫৬১

জজরাঃ নাশটায ।

(১) ঈশজরাঃ ফাগাখ্রতাযা  (জজান ংখ্যাঃ ৫)

(২) ঈশজরাঃ ফড়াআগ্রাভ (জজান ংখ্যাঃ ১৩ )
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

২০৩ ৮ নগয আঈখ্রনন

থানাআখাড়া, দাভাআনৄয, অটাআ, কুাআর, রখ্রযচাভাখ্রয, 

ফাঘাট, জাশরাযা, খ্রখদখ্রযঅটাআ, খ্রভানৄয, কুভাযখাখ্রর, 

ফড়দ, খ্রঙ্গর, তারশা, কুন্ডুাড়া,  ফাটযা, 

জগাাযনৄয, জখাজাআর, ভখ্রেভনৄয, 

ভনখ্রখ্রযত,ফড়খ্রঞ্জর, জছাট খ্রঞ্জর

জভাঃ জভাাশিকুয যভান,

প্রুপখ্রযডায

এপএ এন্ড এভঅআএ ঈআং,

খ্রফখ্রফএ বফন
০১৭১১১২৬৮০৪

২০৪ ৯ ভাঝগাঁ আঈখ্রনন

গুরুভকর, যাথুখ্রযা, জখতকখয, ভখ্রবাঙ্গা াট, 

নটাফাখ্রড়া, চেখ্রতশযাআর, খ্রতশযাআর, জনংটাদ, 

অগযান, াযশোর, খ্রফরখ্রচখ্রনডঙ্গা, খ্রফরদখ্রফরা

জভাঃ যখ্রফঈর আরাভ,

খ্রডআ
ফুরফাড়ী, খ্রদনাজনৄয ০১৭১৮৩৫৭৮৫১

২০৫ ১০ ভাঝগাঁ আঈখ্রনন

ফাখ্রভর, ফরখ্রদাঘাটি, ভাখ্রনেনৄয, টখ্রঙ্গাড়া, 

াখ্রতানগাছা, াশযাা ং, খ্রনচগুনাআাটি ং, 

ভাখ্ররাড়া গুনাআাটি ং, অটুা, ভাঝগাঁ, ঢুখ্ররা, 

চুরোঠি, ভাদাআমুখ্রড়,

জভাঃ অব্দুর রখ্রতপ,

েশম্পাখ্রজটয

এপএ এন্ড এভঅআএ ঈআং,

খ্রফখ্রফএ বফন
০১৯১২১৬৪০৩৪

২০৬ ১১
জগাারনৄয 

আঈখ্রনন




জভাঃ অখ্রজজুয যভান

জজ এ এ (ফয প্রাপ্ত)
ফড়াআগ্রভ(নশফ ড খ্রছর) ০১৭১০-১৩৪৩৬৬

২০৭ ১২ চাঁন্দাআ আঈখ্রনন
জভাছাঃ জফফী খাতুন

খ্রডআ
ফড়াআগ্রাভ ০১৭৩৩-৫৯৩৭৩০

২০৮ ১৩ ফনাড়া জৌযবা
জভাঃ সুরাআভান,

েশম্পাখ্রজটয

এপএ এন্ড এভঅআএ ঈআং,

খ্রফখ্রফএ বফন
০১৯১১৯০৫৫৯০

২০৯ ১ নাখ্রজযনৄয

জুভাআনগয,জফড়গঙ্গাযাভনৄয,

ভামুদনৄয,নাখ্রজযনৄয, জগাখ্রনাতনৄয

বৃোশা,

অঃ ভাশরে 

জজএএ (ফঃ)

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

গুরুদানৄয
০১৭১৯-৫৫০৩০০

২১০ ২ নাখ্রজযনৄয

শ্যাভনগয,চন্দ্রনৄয,াঁচনৄরুখ্ররা,অগনৄরুখ্ররা ,চেযাভফারাফ , 

বৃন্দাফননৄয , রযীনৄয, বৃগখ্রড়রা, চেনন্দযাভ, টিেযী, 

ডুফাযাড়া , জদফত্তযগখ্রযরা ,আভাদাযা,যাণীনগযদুধগাড়ী

সুজা-ঈদ-জদৌরা 

খ্রড.আ.
গুরুদানৄয ০১৭৪৭৭৩৪৪৮

২১১ ৩ খ্রফাঘাট
জভাঃ অনারুর ে

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

রারভখ্রনযাট দয
০১৭২২৯১৫৭১৯

২১২ ৪ খুফখ্রজনৄয
জভাঃ ভআন ঈখ্রিন,

নক্সাখ্রফদ

এপএ এন্ড এভঅআএ ঈআং,

খ্রফখ্রফএ বফন
০১৮১৭০২২৭৬৫

২১৩ ৫ ভখ্রন্দা
জভা:যখ্রপকুর আরাভ

 জজ.এ.এ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

গুরুদানৄয
০১৭২৩৫৫২৫২২

২১৪ ৬
জৌযবা,গুরুদানৄ

য

জভাঃ আভদাদুর ে,

েখ্রম্পঈটায াশযটয

জডশভাগ্রপী এন্ড জরথ ঈআং

খ্রফখ্রফএ
০১৭৩৪৪৩১০৩১

২১৫ ৭ ধাযাফাখ্রড়লা
জভাাম্মদ জাশন,

জজএএ

েখ্রম্পঈটায ঈআং,

খ্রফখ্রফএ বফন
০১৬১৭০২২৭৬৫

২১৬ ৮ চাখ্ররা

জোরা,োন্তনগয,ধানুযা,ভাথুখ্রযা,অরীনৄয,াদৄাযা,

বৃচাখ্ররা,ভাযাজনৄয,োন্দাআর,খ্রখখ্রদযগখ্রড়রা,খ্রখখ্রদযচা

খ্ররা,ফাখ্রেশফেনৄয,ব্রযত্তযশোরা,চেখ্রদগরী,চারাগশজ

ন্দ্রচাখ্ররা,াআোযা

ভর কুভায ভন্ডর

ভাঠ োযী

এেটি ফাড়ী এেটা খাভায প্্্রেে 

 ল্লী িী ব্যাংে, 

গুরুদানৄয, নাশটায

০১৭১৯-৯৭৬৭৭৭

২১৭ ৯ চাখ্ররা

যখ্রদনৄয,জতরটুখ্র,যননৄয,খাভাযাথুখ্রয

া,ফনারী,নাড়া,বৃাথুখ্রযা, 

চেোন্তনৄয,নৄটিভাযী,

জভাঃ যাখ্রদুর আরাভ

আঈখ্রনন ভাজ েভী

ঈশজরা ভাজ জফা খ্রপ, 

গুরুদানৄয, নাশটায
০১৭২৩-৫৮০২৫৮

২১৮ ১

নাশটায জৌযবায 

াড ড নং-০১, 

০২, ০৩

ঞ্জ যাভ ভাখ্রন 

এঅআ
আঈএ, নাশটায দয, নাশটায ০১৭৩৬৫৮১৪২৫

২১৯ ২

নাশটায জৌযবায 

াড ড নং-০৪, 

০৫, ০৬

জভাঃ ভাসুদ যানা 

জজএএ
আঈএ, নাশটায দয, নাশটায ০১৭৪০৬৩২৩৭৯

(৩) ঈশজরাঃ  গুরুদানৄয  (জজান ংখ্যাঃ ৯)

(৪) ঈশজরাঃ নাশটায দয  (জজান ংখ্যাঃ ১২)
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

২২০ ৩

নাশটায জৌযবায 

াড ড নং-০৭, 

০৮, ০৯

জভাঃ জযজাঈর েখ্রযভ, 

সুাযবাআজায
এরখ্রজআখ্রড, নাশটায দয, নাশটায

২২১ ৪
ছাতনী (ং-০১ 

 ০২)

ভাঝখ্রদঘা, অগখ্রদঘা, ছাতনী, জগাকুরনৄয, 

খ্রিযাভনৄয, যানৄয, ছাতনী ীফনৄয, 

াখ্রযগাখ্রছ, জেফনৄয। পখ্রযদনৄয, শ্যাভনৄয, 

খ্রফর চন্দ্রাখ্রত, খ্রন্ডতগ্রাভ, খ্রযগাছা, 

যঘুনাথনৄয, অভাটি ীফনৄয, অভাটি 

োখ্ররোনৄয, অভাটি, াশরভনৄয 

অভাটি।

জভা: যখ্রপকুর আরাভ

খ্রাফ যযে, জী

খ্রফঅযখ্রডখ্রফ, নাশটায দয, 

নাশটায 
০১৭১৮-২৬১৪৫৮

২২২ ৫
খ্রদঘাখ্রতা 

(ং-০১  ০২)

খ্রদঘাখ্রতা, াগুখ্রযা রাযখ্রভযা , জছাট খ্রযনৄয, খ্রিভ 

াগুখ্রযা , বাতুখ্রড়া রখ্রযশোর, জতগাখ্রছ, ফােশায, 

জগাারখ্রদখ্রঘ কৃষ্ণনৄয, ফরুআ াট, জগাখ্রফন্দনৄয , ঢাশোাড়া, 

নাড়া, নফ ড াগুখ্রড়া। খ্রফদুগ ডা, আছরাফাখ্রড়, েযটা, 

ফরদখার, জনারখ্রদখ্রঘ, জতরগাখ্রছ, জগাারখ্রদখ্রঘ, ফাগফাখ্রড়া , 

োেফাড়ীা, গঙ্গাআর, ধযাআর।

জভা: যীপ অশভদ

খ্রযফায খ্রযেেনা খ্রযদ ডে

ঈশজরা খ্রযফায খ্রযেেনা  

োম ডার, নাশটায দয, নাশটায
০১৭১০-৬৩৩৪৪৬

২২৩ ৬
জতফাখ্রড়া (ং-

০১)

চন্দ্রেরা, ফাভনডাঙ্গা, চে জরাচনগড়, 

বাশটাাড়া, জরাচনগড়, অটশঘাখ্রযা, 

এেডারা, নাযাননৄয, াট খ্রংগাড়দ, 

জরঙ্গুখ্রযয়্ (ং), ফন জফরঘখ্রযা (ং)।

জভা: জভািাে অশভদ, 

ঈোযী কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা  কৃখ্রল খ্রপ,

নাশটায দয, নাশটায
০১৭১৭-৯০৫২৪৬

২২৪ ৭
জতফাখ্রড়া (ং-

০২)

দখ্রযন াড়া, নফ ডাড়া, জংখ্রর, বেগাখ্রড় 

কৃষ্ণনৄয, বেগাখ্রড়, যাশভশ্বযনৄয, চে 

ভসুখ্রযা, যাভনগয, চে শ্রীকৃষ্ণনৄয, 

শ্রীকৃষ্ণনৄয, জতফাখ্রড়া, ফযগাছা (ং), 

চে খ্রংগাড়দ।

জভাঃ জভশদী াান

এএ

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

গাজীনৄয
০১৭২৩২১৭২৯৭

২২৫ ৮

রখ্রযনৄয 

জখারাফাখ্রড়া 

(ং-০১  ০২)

দখ্রযননৄয, জচৌখ্রয, গাখ্রজনৄয ফতনৄয, 

রখ্রযনৄয জখারাফাখ্রড়া, জদাযানৄয, 

জশখযাট, ফাসুাড়া। খ্রদাড় াতুখ্রযা, 

োখ্রদভ াতুখ্রযা, চয জতফাখ্রড়া, ায 

অটঘখ্রযা, আব্রাখ্রভনৄয, ফড় ফাখ্রড়া, 

োঠার ফাখ্রড়া।

জভা: াশনাায জাশন

আঈখ্রনন ভাজেভী

ঈশজরা ভাজ জফা  োম ডার, 

 নাশটায দয, নাশটায
০১৭৩২-০২২২১৩

২২৬ ৯ ারা
জভাঃ জপযশদৌ ভামুন

খ্রযংখ্যান োযী

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ , 

নাশটায
০১৭১৭-৭০৪৯৮৫

২২৭ ১০
ফড় খ্রযনৄয 

(ং-০১)

ফড় খ্রযনৄয, শ্রী ধযনৄয, োভাযখ্রদাড়, 

জটখ্রঙ্গযাট অযাখ্রজ, জটংখ্রড়াট, 

দুগ ডাফাাযনৄয, যখ্রভকুখ্রড়, পশতঙ্গাাড়া, 

ফনকুখ্রড়, যাভনৄয, যাখ্রজফনৄয, গুনাখ্রযগ্রাভ, 

রারভখ্রণনৄয, জভােযাভনৄয, নাশটায (ং)।

জভাঃ টিনৄ সুরতান,

খ্রপল্ড গ ডানাআজায,

ঈশজরা ভফা  োম ডার 

নাশটায দয, নাশটায
০১৭১১-২০০২৮৮

২২৮ ১১
ফড় খ্রযনৄয 

(ং-০২)

যাভাগাখ্রছ, নাযানোখ্রন্দ, বফাখ্রননৄয, 

যাজনৄয, ধরাট, যখ্রফযাট, খ্রফায, 

খ্রখ্রজডাড়া, াআোযশদৌর, সুফাখ্রদায, 

খ্রবটা, জতঘখ্রযা।

জভাঃ খ্রভজানুয যভান খান জচৌদৄযী ,

েযাখ্রায

ঈশজরা মৄফ ঈন্নন োম ডার, 

নাশটায দয, নাশটায
০১৭৩৯-২৬৬৮৫৬
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

২২৯ ১২
োফুখ্রযা (ং-

০১  ০২)

জচৌগাখ্রছ, নাযানাড়া, দিানাফাদ, 

োফুখ্রযা, ফাশযাখ্রঘখ্রযা, অযাখ্রজ 

াআোড়া, াআোড়া, জযাভনৄয। 

খ্রফযাখ্রভনৄয, চন্দযনৄয, চাঁদনৄয, াখ্রভনৄয, 

জারারাফাদ, েফা, কুখ্রড়াাড়া, 

জরাটাফাখ্রড়া, ভাটিাাড়া, ভননৄয, 

নজযনৄয, াদৄাড়া, সুরতাননৄয।

জভাঃ জভািাখ্রেভ জাশন

 খ্রডআ
আঈএ, নাশটায দয, নাশটায ০১৭৩৮১১৩৭২৬

২৩০ ১ ব্রযনৄয
নৄরে কুভায যোয

ভাঠ োযী

এেটি ফাড়ী এেটি খাভায  

ল্লী ি ব্যাংে , নাশটায 

দয, নাশটায

০১৭৬৭-২৮৪১১২

২৩১ ২ ভাধনগয
জভাঃ অশনাারুর ে

খ্রযফায খ্রযেেনা খ্রযদ ডে

ঈশজরা খ্রযফায খ্রযেেনা 

োম ডার, 

নাশটায দয,   নাশটায

০১৭১১-৪১৭৭৬৬

২৩২ ৩ খাজুযা
জভা: জাাঙ্গীয অরভ

: প্রধান খ্রযে

খাজুযা খ্রদ্বমুখ্রখ ঈচ্চ খ্রফদ্যার

 নরডাঙ্গা , নাশটায
০১৭১৯-৯৭৬৮৯৯

২৩৩ ৪
খ্ররুর (ং-

০১  ০২)

জখারাফাখ্রড়া, খ্ররুর, োখ্ররগন্জ, াটুর, খ্রফর 

জজাাখ্রন, অচযাখাখ্রর, বৄশানগাছা, যাখ্রংনৄয। 

েমুদফাটি, ফাঙ্গারাড়া, শ্যাভনগয, সূমফাড়ী, 

ফাঈফাগ, দুগ ডানৄয, ঠাকুয রখ্রযকুর, াাখ্রনা।

জভাঃ াখ্রন অরভ 

খ্রডআ
আঈএ, নরডাঙ্গা, নাশটায। ০১৫৭৫২০০৯৪৩

২৩৪ ৫
খ্রফপ্র জফরঘখ্রযা 

(ং-০২)

নরডাঙ্গা জৌযবা (০১ জথশে ০৯ নং াড ড), খ্রফপ্র 

জফরঘখ্রযা আঈখ্রনশনয (জভাজা)- খ্রফর যাভা, খ্রযদা 

েরখ্র, ফানুযবাগ, জছাটফাড়ী।

জভা: আথায খান

ভাঠ োযী

এেটি ফাড়ী এেটি খাভায  

ল্লী ি ব্যাংে, নাশটায দয, 

নাশটায

০১৭২৩-৬১৮৯২১

২৩৫ ৬
খ্রফপ্র জফরঘখ্রযা 

(ং-০১)

আাননৄয, খ্রংগা, োনাফাখ্রড়, ভােরখ্র, চে 

জেযনৄয, কৃষ্ণনৄয খ্রদঘা, জভাখ্রভননৄয, খ্রভজডানৄয খ্রদঘা, 

খ্রজটা খ্রভটযানৄয, নযতনৄয, চে বফানীনৄয, বফদ 

জফরঘখ্রযা, জফরঘখ্রযা খ্রফনৄয, খ্রফপ্র জফরঘখ্রযা, 

ফাসুশদফনৄয।

জভা: াআদুয যভান 

ঈোযী কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ,  

নরডাঙ্গা , নাশটায
০১৭৪০-৯৭০০৩২

২৩৬ ১ খ্রংড়া জৌযবা
জভাঃ জাখ্রদুর আরাভ

ঃ েয অদাোযী
খ্রংড়া জৌযবা ০১৭৪০-৯১৫১৬১

২৩৭ ২
যাভানন্দ খাজুযা 

(ং-০১  ০২)

যাখ্রেফ জাশন,

খ্রযফায খ্রযেেনা খ্রযদ ডে

ঈশজরা খ্রযফায খ্রযেেনা 

খ্রপ, খ্রংড়া

২৩৮ ৩
সুো (ং-০১ 

 ০২)

যঞ্জু অশভদ

এএএ
ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ , খ্রংড়া  ০১৭৩১-৯৪৮৬৪৯

২৩৯ ৪ ছাতাযখ্রদখ্রঘ
সুোন্ত বাদুযী

খ্রয: খ্রয: খ্রযদ ডে
ঈশজরা : : খ্রপ , খ্রংড়া ০১৭২২-৯৩৬৫৯৬

২৪০ ৫ ডাখ্রা (ং-০১)
জভাঃ ভখ্রনযজ্জাভান

খ্রয: খ্রয: খ্রযদ ডে
ঈশজরা : : খ্রপ , খ্রংড়া ০১৭৬১-৩৬৩৮১৩

২৪১ ৬ জচৌগ্রাভ
জভাঃ অঃ গফুয

জক্রখ্রডট সুাযবাআজায

ঈশজরা মৄফ ঈন্ন: খ্রপ , 

খ্রংড়া
০১৭১১-৪১৪৬০০

২৪২ ৭
আটাখ্রর (অং-০১ 

 ০২)
জভাঃ ভশনাারুর আরাভ, এএএ ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ , খ্রংড়া ০১৭২১-৭৪৯৪৯৬

২৪৩ ৮ তাজনৄয
জভাঃ আেফার অরী খান 

জজএএ
আঈএ, খ্রংড়া, নাশটায ০১৭১৯৩৪৫৭২৩

২৪৪ ৯ েরভ
জভাঃ জহুরুর আরাভ

খ্রয: খ্রয: খ্রযদ ডে
ঈশজরা : : খ্রপ , খ্রংড়া  ০১৭১৯-৪২৩৯০০

২৪৫ ১০
চাভাযী (ং-০১ 

 ০২)

জভাঃ অব্দুর াআ 

জজএএ
আঈএ, খ্রংড়া, নাশটায ০১৭৩২৪০৮২১৯

(০৬) ঈশজরাঃ খ্রংড়া (জজান ংখ্যাঃ ১৩)

(৫) ঈশজরাঃ নরডাঙ্গা (জজান ংখ্যাঃ ৬)
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

২৪৬ ১১
জযশোর (ং-

০১  ০২)

জভাঃ ারুন য যখ্রদ

এএএ
ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ , খ্রংড়া ০১৭২৫-৭৪৪১৬২

২৪৭ ১২ াখ্রতান্দ
সুদান চন্দ্র ারদায

ভাঠ োযী
 এেটি ফাড়ী এেটি খাভায, খ্রংড়া ০১৭১৯-৭৫০৯৪৯

২৪৮ ১৩ রাশরায
জভাঃ জাভরুর আরাভ খ্রশে 

খ্রডআ
আঈএ, খ্রংড়া, নাশটায ০১৭২৫৪৫৬৪২২

২৪৯ ১ জগাারনৄয জৌযবা
জভাঃ জাশর যানা

এএএ
ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপল, রারনৄয ০১৭১৬৪৫৮৮৩২

২৫০ ২ রারনৄয 
জভাঃ াখ্রবুর আরাভ

এএএ
ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপল, রারনৄয ০১৭১৭৫৪৯১৯০

২৫১ ৩ েখ্রদভখ্রচরান 
জভাঃ খ্রজারুর আরাভ

এএএ
ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপল, রারনৄয ০১৭১৯৭৯৫৭০৪

২৫২ ৪ ইশ্বযদী
জভাঃ অখ্রজজুয যভান

এএএ
ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপল, রারনৄয ০১৭১৪৪৭৬৬৪৮

২৫৩ ৫ চংদৄআর
জভািপা জাভান যোয

এএএ
ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপল, রারনৄয ০১৭৩৩১৭১৯৩৪

২৫৪ ৬
জুডননৄয

ফযভাটি

জভাঃ অব্দু াত্তায

এএএ
ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপল, রারনৄয ০১৭১৮২৮২৪৬০

২৫৫ ৭ অড়ফাফ
জভাঃ আব্রাখ্রভ খখ্ররর ঈল্যা

খ্রযংখ্যান তদন্তোযী

জডশভাগ্রপী এন্ড জরথ ঈআং

খ্রফখ্রফএ
০১৫৫২৪৪৪১০৯

২৫৬ ৮ দুড়দুখ্রযা
জভাঃ যাশর অরী

এএএ
ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপল, রারনৄয ০১৭২২৯৮১১২৬

২৫৭ ৯ খ্রফরভাখ্রযা
জগাখ্রফন্দ চন্দ্র জদফ ভ ডা

জজএএ
রারনৄয, নাশটায ০১৯৮৩৮১৬৯৪৪

২৫৮ ১০ দুাখ্রযা
সুান্ত কুভায ীর

জজএএ
রারনৄয, নাশটায ০১৭৫১৪২৫০৮৫

২৫৯ ১১ াখ্ররা

খ্রদরারনৄয, দৄআর, ফুরফাখ্রড়া, াখ্ররা, 

খ্রফবাগ, জদলুা, ভনা, নখ্রন্দ, যানৄয, 

যম্নআগাড়ী।

জভাঃ খ্রন অরী 

খ্রডআ
রারনৄয, নাশটায ০১৭২৮৩৪৫৪০২

২৬০ ১ াটোলুাড়া
জভাঃ অব্দুর অঈার 

এঅআ (ফঃ)

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

খাগড়াছখ্রড়।
০১৭৩৬৪৭২১৬৪

২৬১ ২ খ্রফা
জভাঃ যখ্রফঈর আরাভ 

খ্রডআ
অোআ, নগাঁ ০১৫৮০২৮৩০৪৭

২৬২ ৩ ভখ্রনাযী
ফাবুর চােভা

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

দীখ্রঘনারা, খাগড়াছখ্রড় ।
০১৫১৫২২৩২০৩

২৬৩ ৪ াচুনৄয
জভাঃ খ্রদুর আরাভ 

জজ এ এ
অোআ, নগাঁ ০১৭৪৫৩৩৬৩৬৭

২৬৪ ৫ জবাঁ-াড়া
ঞ্জন কুভায দত্ত

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

ভারছখ্রড়, খাগড়াছখ্রড় ।
০১৮১৩২০৪৬২৪

২৬৫ ৬ অানগঞ্জ
জভাঃ জখ্রভ ঈখ্রিন 

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

ভাখ্রনেছখ্রড়, খাগড়াছখ্রড়
০১৮১৩৪০১৮২৩

২৬৬ ৭ োখ্ররোনৄয
জভাঃ ভখ্রনরুর আরাভ 

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

ভাটিযাঙ্গা, খাগড়াছখ্রড়
 ০১৮১১১৫০৩৮৩

২৬৭ ৮ াাশগারা
জভাঃ জখ াখ্রফবুয যভান 

জজএএ

েখ্রম্পঈটায ঈআং 

খ্রফখ্রফএ
০১৭১৯৯৬১১৬৫

(০৭) ঈশজরাঃ রারনৄয  (জজান ংখ্যাঃ ১১)

জজরাঃ নগাঁ

(১) ঈশজরাঃ অোআ  (জজান ংখ্যাঃ ৮)
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

২৬৮ ১ ফদরগাছী 
ঞ্জ কুভায াা,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ফদরগাছী, নগাঁ।

২৬৯ ২ ফালুবযা
জভাঃ ভইনুর আরাভ 

খ্রডআ
খ্রফযর, খ্রদনাজনৄয। ০১৭৯৮৫৯৭৬৭৩

২৭০ ৩ ভথুযানৄয
জভাঃ ভামুনুয যখ্রদ 

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ 

বৄিানৄয, টাঙ্গাআর।
০১৭১৬১৬৪৩৮৩

২৭১ ৪ াাযনৄয 
জভাঃ লুৎপয যভান, ভফা 

খ্রপায

ঈশজরা ভফা খ্রপ, 

ফদরগাছী, নগাঁ।

২৭২ ৫ অধাআনৄয
জভাঃ ভাবুবুয যভান 

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ফদরগাছী, নগাঁ।
০১৭২৪৯৮৫৩৩৩

২৭৩ ৬ খ্রভঠানৄয 
জভাঃ সুরতান অরভ

জজএএ(ফঃ)

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ফদরগাছী, নগাঁ।
০১৭১৫৬৫১৬১৪

২৭৪ ৭ জোরা
জভাঃ অরভগীয জাশন 

খ্রড আ 

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

াখ্রেভনৄয
০১৭২৩-১৬৬৩৭৯

২৭৫ ৮
খ্রফরাফাড়ী (ং-

০১, ং-০২)

জভাঃ জতাপাআশর অশম্মদ নৄ

খ্রড আ 

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

খানাভা
০১৭৩৭-০৯৫০০১

২৭৬ ১ জৌযবা 
জভাঃ জীফ াযায

জজ এ এ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ধাভআযাট, নগাঁ।
০১৭০৩৩৮৫৮৫৮

২৭৭ ২ ঈভায
জভাঃ াাবুখ্রিন 

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ধাভআযাট, নগাঁ।
০১৭১৮২৩১৬৯৪

২৭৮ ৩ অরভনৄয
জভাঃ াআদুয যভান 

জজ এ এ (ফ)

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

গাআফান্ধা দয।
০১৭৪৬০০৫৪১১

২৭৯ ৪ ধাভআযাট
জভাঃ অব্দুর ভখ্রজদ ভির 

জজ এ এ (ফঃ)

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ধাভআযাট, নগাঁ।
০১৭১৯৯২৯৫৫৩

২৮০ ৫ জাাননৄয
জভাঃ অশ ঈিীন 

জজএএ(খ্র অয এর)

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

ধাভআযাট, নগাঁ।
০১৭৭৪৭০০৬৮৯

২৮১ ৬ আফনৄয
জভাঃ নজরুর আরাভ

এঅআ

আন্ডাখ্রিার জরফায ঈআং

খ্রফখ্রফএ
০১৮১৭৬১২৮৯৮

২৮২ ৭ অড়ানগয
অান াফীফ,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

যাণীংকের
০১৭৭৩-০০৭৯১৩

২৮৩ ৮ জখরনা
এপএএভ আপশতোরুর ে

এঅআ

আন্ডাখ্রিার জরফায ঈআং

খ্রফখ্রফএ
০১৮৬৭৭৪৭১৩১

২৮৪ ৯ অগ্রাখ্রদ্বগুন জভাঃ জগারাভ াশযাায, খ্র এ
ঈশজরা মৄফ ঈন্নন খ্রপ, 

ধাভআযাট

২৮৫ ১ ভান্দা

জখািশোচযা, চে বফানী, াানৄয, 

োাড়া, ফাদরঘাটা, জঘাড়াদ, 

অযখ্রজখ্রজনাযনৄয, খ্রজনাযনৄয, খ্রফজনৄয, 

োভাযকুখ্রড়, জদাখ্রত, ঘাটকেয, বেফাযা, 

বরাভ, জদাখ্রতনা োখ্ররোনৄয, যনাায, 

জভযল্লা, জগাাআনৄয , চেভনফ, নগাঁ, 

াানৄকুখ্রযা, খাগড়া, ফখ্রনাখ্রয, ভাগুযা, 

নরকঘয।

তা কুভায প্রভাখ্রনে,

ভাঠ োযী

এেটি ফাখ্রড় এেটি খাভায প্রেে, 

ভান্দা, নগাঁ
০১৭২২৩২০৪২৫

(৪) ঈশজরাঃ  ভান্দা   (জজান ংখ্যাঃ ১৬)

(২) ঈশজরাঃ  ফদরগাছী      (জজান ংখ্যাঃ ৮ )

(৩) ঈশজরাঃ  ধাভআযাট    (জজান ংখ্যাঃ০৯ )

17 of 94



জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

২৮৬ ২ নুরুল্লযাফাদ

োখ্ররগ্রাভ, জাতাাড়া, জদাডখ্রঙ্গ, চে 

জবারাআ, চে জদফীযাভ, যাভনগয, চে 

ঈশভদ, ফাখ্রযরা, ঈদনাযান, নুরুল্লাফাদ, 

েদভতখ্রর, জগাার ভান্দা, ফাোফাড়ী, চে 

খ্রযনাযাণ।

জভাঃ খ্রপকুয যভান,

খ্রযফায খ্রযেেনা খ্রযদ ডে

ঈশজরা খ্রযফায যােেনা 

খ্রপ, 

ভান্দা, নগাঁ

০১৭১৯৪৭৫১৬৩

২৮৭ ৩ েসুম্বা (ং-১) 

খ্রফর েশর, কুসুম্বা, চে কুসুম্বা, চে 

শ্যাভযা, ফড়আ, জছাট জফরারদ, 

াজীশগাখ্রফন্দনৄয,

জভাঃ অব্দু ারাভ জভাল্লা

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান োম ডার,

ভান্দা, নগাঁ।
০১৭২০০২৪৪৬৫

২৮৮ ৪ েসুম্বা (ং-২)

ফড় জফরারদ, ামুেশখার, জদলুাফাড়ী, 

গাআানা, চে জগাার, নাড়াডাঙ্গা, 

খ্রেযতখ্রর, পানৄয, কৃষ্ণনৄয, চে ফানু।

জভাঃ াখ্রপজুয যভান,

ঈোযী কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, ভান্দা, 

নগাঁ
০১৭২২১৮৩৮৩৭

২৮৯ ৫ োখ্ররোনৄয
জভাঃ ভশয অরী,

ঈোযী কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, ভান্দা, 

নগাঁ
০১৭১৮৮২২৯৯৫

২৯০ ৬ জততুখ্ররা
যনী যানী

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান োম ডার,

ভান্দা, নগাঁ।
০১৭২৮১৩৯৮৯৬

২৯১ ৭ বাযশা (ং-১)

জচযাগনৄয, ছুটিনৄয, ব্রজনৄয, েফাভান্দা, 

অরারনৄয, ভান্দা খা, জদাডারা, গাগড়া, 

দুগ ডানৄয, াড়খ্রেশায, জদঈর, খ্রফর সুযসুনা, 

যাশজন্দ্রফাটি, খ্রফরখ্রিেরা, গুখ্রনা, 

ফরাশখে, খ্রফর ঈথযাআর, াকুখ্রযা, 

োরীপা, খ্রভরাদ, চুানৄয, 

জবখ্রড়দুগ ডানৄয।

 জভাঃ ভআনুর আরাভ

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, ভান্দা, 

নগাঁ
০১৭১৫৩২৪৭৯৮

২৯২ ৮ বাযশা (ং-২)

অআযাড়া, েবুরনৄয, ভখ্রদনৄয, খাগড়া, 

জেন্দুা, জাশননৄয, ফাঁোনৄয, ভানগয, 

জদফীনৄয, জচৌফাখ্রড়াঘাট, বাযশা, ফাখ্রর, 

োখ্ররগা ভাম্মদনৄয।

জভাঃ াখ্রফবুয যভান,

ভাঠ োযী

এেটি ফাখ্রড় এেটি খাভায, 

ভান্দা, নগাঁ
০১৭১০০০০৩২৮

২৯৩ ৯ যাননৄয সুোন্ত কুভায াা, এএএ
ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, ভান্দা, 

নগাঁ
০১৭১২১৭৩০৯২

২৯৪ ১০ বারাআন  
জভাঃ অযাফুর আরাভ,

ভাঠ োযী

এেটি ফাখ্রড় এেটি খাভায প্রেে, 

ভান্দা, নগাঁ
০১৭৪১৬২৩২৪২

২৯৫ ১১ গশননৄয
অব্দুর গফুয জদান,

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, ভান্দা, 

নগাঁ
০১৭১৯৬৬৯৯৫৬

২৯৬ ১২ বভনভ
জভাঃ োভরুজ্জাভান যদায,

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, ভান্দা, 

নগাঁ
০১৭২৪৮৪০৮৭৭

২৯৭ ১৩ োশাাড়া
জভাঃ াইদুয যভান,

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, ভান্দা, 

নগাঁ
০১৭১০৩৫৭৩৫০

২৯৮ ১৪ প্রাদনৄয
নুয জভাাম্মদ 

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান োম ডার,

ভান্দা, নগাঁ।
০১৭৯১০০১৪৫৮

২৯৯ ১৫ েফ
জেএভ াযায জভাশ ডদ,

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, ভান্দা, 

নগাঁ
০১৭২০৪৬৬৯৯০

৩০০ ১৬ খ্রফষ্ণুনৄয
জভাঃ জাশর যানা

ভাঠ োযী

এেটি ফাখ্রড় এেটি খাভায, 

ভান্দা, নগাঁ
০১৭৩১৯৪৪৬৫০

৩০১ ১ বীভনৄয আঈখ্রনন
জভাঃ যাান

খ্রপঃ ঃ োভ েখ্রম্পঃ াঃ

ঈশজরা ভফা খ্রপ,

ভাশদফনৄয
০১৭৫০৮২১৭৩৭

(৫) ঈশজরাঃ ভাশদফনৄয (জজানঃ ১২)
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

৩০২ ২ ঈত্তযগ্রাভ আঈখ্রনন
জভাঃ ারুন-য-যখ্রদ

োখ্রয খ্রযদ ডে

ঈশজরা ভফা খ্রপ,

ভাশদফনৄয
০১৭১৯১৩৩৬৩৮

৩০৩ ৩ চন্ডা আঈখ্রনন
জভাঃ ভাসুদ যানা

ভাশেডটিং খ্রপায

ঈশজরা মৄফ ঈন্নন খ্রপ,

ভাশদফনৄয
০১৭২২৯৮৯৫৩১

৩০৪ ৪ াপানৄয আঈখ্রনন
দীঙ্কয কুভায ভজুভদায, 

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যন খ্রপ,

ভাশদফনৄয
০১৭৩৫৭৫৩৫০৯

৩০৫ ৫ জচযাগনৄয আঈখ্রনন
জভাঃ আপশতখায জাশন

জক্রখ্রডট সুাযবাআজায

ঈশজরা মৄফ ঈন্নন খ্রপ,

ভাশদফনৄয
০১৭৮১৩৩৫৫৫৭

৩০৬ ৬
এনাশতনৄয 

আঈখ্রনন

জভাঃ অনারুর আরাভ 

জজএএ
খ্রফযর, খ্রদনাজনৄয। ০১৭১৯৫৪২৪৩২

৩০৭ ৭ যজান আঈখ্রনন 
জভাঃ অব্দু াত্তায ভির

জজএএ (ফঃ)

ঈশজরা খ্রযংখ্যন খ্রপ,

ভাশদফনৄয
০১৭১৪২৫৮৫৫২

৩০৮ ৮ াতুয আঈখ্রনন
জভাঃ জাপয আেফার ভখ্রল্লে

খ্রপল্ড সুাযবাআজায

এেটি ফাখ্রড় এেটি খাভায প্রেে, 

ভাশদফনৄয
০১৭২২৬৮৪৫২৮

৩০৯ ৯
ভাশদফনৄয 

আঈখ্রনন ০১

অখযা, অরঙ্কানৄয, ফাোনৄয, ফাশভাশনাযা, 

ফাযফােনৄয, খ্রফায, খ্রফষ্ণনৄয, াাননৄয, াদাযাফাদ, 

বজননৄয, জখাারনৄয, জভাগখ্ররনৄয, দ্মনৄকুয, 

যখ্রভনৄয, ারগা াযালন, াতডা, খ্রখ্রিেনৄয, শ্রীনৄকুয, 

জটখ্ররায

জভাঃ অক্তারুজ্জাভান যোয

এঅআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যন খ্রপ,

বদনৄয, নীরপভাযী
০১৮১৯৯৫৪৪৭৪

৩১০ ১০
খাজুয আঈখ্রনন   

(াট ড- ০১)

ফড়খ্রফরা, ফনগ্রাভ, চখশরিা, দাঙ্গাাড়া, 

জদাঈখ্রর, জগাখ্রফন্দনৄয, জশরিা, জনৄয, খাজুয, 

কুদ ডা জনৄয, কুযাাযা, ভর্তডজানৄয, জদফীনৄয, 

াযাআর, যানাআর, যঙকতয

খ্রভখ্রয কুভায যা

এঅআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যন খ্রপ,

বদনৄয, নীরপভাযী
০১৭৫৯৩২৬৭০০

৩১১ ১১
খাজুয আঈখ্রনন   

(াট ড- ০২)

অরী জদানা, ফারাযাভনৄয, খ্রফর জভাাম্মাদনৄয,

চে খ্রফযাভনৄয, দখ্রযন ঈড়া, দাঙ্গা াড়া, 

খ্রযযাভনগয, াখ্রযচন্দ্রনৄয, খদ ড োরনা, েযনাশটায, 

োভমফন, রক্ষ্মনাড়া, 

নাটুাাড়া, যাভচন্দ্রনৄয, াজাদনৄয

জভাঃ নাজমুর আরাভ, 

এ, অআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যন খ্রপ,

খ্রফযর, খ্রদনাজনৄয।
০১৭১৭৬৩২০৩৫

৩১২ ১২
ভাশদফনৄয 

আঈখ্রনন ০২

চে জগাখ্রফন্দনৄয, দখ্রযন জাআননৄয, পাখ্রজরনৄয, 

জারঝাখ্ররা, জভাগখ্ররনৄয, খাযা, ভাশদফনৄয, 

নাটার, াগুনা, জগাারনৄয, াযশভাআর

জভাঃ োভরুর াদায

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

দাঈদোখ্রন্দ, কুখ্রভল্লা।
০১৯১১৯৮৮০১৩

৩১৩ ১ াড ড-১  
জভাঃ  অব্দুয যাজ্জাে

এ,অআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ 

নগাঁ দয, নগাঁ।
০১৭২১৪৫৪৯৫৮

৩১৪ ২ াড ড-২
জভাঃ ভামুনুয যখ্রদ যোয

জজ,এ,এ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ 

নগাঁ দয, নগাঁ।
০১৭১৫৭৭২৯১৩

৩১৫ ৩ াড ড-৩,৫  
জভাঃ হুভান েখ্রফয 

এ,এ

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ 

 নগাঁ।
০১৭২২৭৭৬৪৮৫

৩১৬ ৪ াড ড-৪
জভাঃ াখ্রেভ-অর-েখ্রফয

খ্রড,আ,

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ 

নগাঁ দয, নগাঁ।
০১৭২৩৫৪৫১৯১

৩১৭ ৫
খ্রতরেনৄয (ং-

০১)

বফানীনৄয, চেনদীকুর, ডাোায, 

জধাাআকুখ্রয, ভারখ্রি, জভাননৄয, 

নগযকুসুভদী, নাভানুযনৄয, নুযনৄয, রীনৄয, 

নফ ডখ্রভযজানৄয, তাজনগয, জটাগাড়ী, 

খ্রতরেনৄয।

জভাঃ জভােশরসুয যভান 

জজ,এ,এ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ 

নগাঁ দয, নগাঁ।
০১৭২৬৪২৬০৪৪

৩১৮ ৬ ৬,৮ জভাঃ সুরতান ভামুদ, টিএ
জভশরা থানা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জোতারী, চট্টগ্রাভ।

৩১৯ ৭ ৭
জভাঃ জতাজাশম্মর ে

ঈশজরা ভফা খ্রপায

ঈশজরা ভফা খ্রপ, নগাঁ 

দয, নগাঁ।
০১৭১৩১৪৯০৯৬

(৬) ঈশজরাঃ নগাঁ দয (জজান ংখ্যাঃ ২০)
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

৩২০ ৮
খ্রতরেনৄয (ং-

০২)

অদভদুগ ডানৄয, ভঙ্গরনৄয, আেযতাযা, 

োশদাা, াাজাদনৄয, পশতনৄয, জদফীনৄয।

জভাঃ অঃ াত্তায

ঈঃ ঃ কৃখ্রলঃ েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, নগাঁ 

দয, নগাঁ।
০১৭০১২৪৫৭৫৩

৩২১ ৯ ৯
জভাঃ ভখ্রনরুজ্জাভান

ঈঃ ঃ কৃখ্রলঃ েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, নগাঁ 

দয, নগাঁ।
০১৭৩৭৩৭০২৩০

৩২২ ১০ ফক্তাযনৄয
ভাখ্রজডা াযখ্রবন

ঈঃ ঃ কৃখ্রলঃ েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, নগাঁ 

দয, নগাঁ।
০১৭০১২৪৫৭৫২

৩২৩ ১১ ফখ্ররায 
জভাঃ যখ্রফঈর অরভ

ঈঃ ঃ কৃখ্রলঃ েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, নগাঁ 

দয, নগাঁ।
০১৭০১২৪৫৭৭২

৩২৪ ১২ ফল ডাআর  
এশেএভ াজ্জাদ জাশন

ঈঃ ঃ কৃখ্রলঃ েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, নগাঁ 

দয, নগাঁ।
০১৭০১২৪৫৭৪৬

৩২৫ ১৩ জফাাখ্ররা
জভাঃ পজলুয যভান প্রাং, 

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, নগাঁ 

দয, নগাঁ।
০১৭০১২৪৫৭৬৩

৩২৬ ১৪ বরগাছী
অপরুজা অাদ

ঈঃ ঃ কৃখ্রলঃ েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, নগাঁ 

দয, নগাঁ।
০১৭০১২৪৫৭৭৮

৩২৭ ১৫ চিীনৄয
জভাঃ খাশরকুজ্জাভান অনছাযী

ঈঃ ঃ কৃখ্রলঃ েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, নগাঁ 

দয, নগাঁ।
০১৭০১২৪৫৭৫১

৩২৮ ১৬ দুফরাটী
জভাঃ অজমুর হুদা

ঈঃ ঃ কৃখ্রলঃ েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, নগাঁ 

দয, নগাঁ।
০১৭০১২৪৫৭৫৯

৩২৯ ১৭ াাখ্রনা
জভাঃ অজাদুর ে

ঈঃ ঃ কৃখ্রলঃ েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, নগাঁ 

দয, নগাঁ।
০১৭০১২৪৫৭৫৬

৩৩০ ১৮ াঁাআগাড়ী
জদান জুরজায

ঈঃ ঃ কৃখ্রলঃ েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, নগাঁ 

দয, নগাঁ।
০১৭২৭৬৯২৯৮০

৩৩১ ১৯ খ্রেখ্রত্তনৄয
জভাঃ াখাাত জাশন 

খ্রপ োযী

আন্ডাখ্রি যান্ড জরফায ঈআং

খ্রফখ্রফএ
০১৮১৬০৪৭৯৯৫

৩৩২ ২০ খ্রোযনৄয  
জভাঃ জতৌখ্রদুর আরাভ,

ঈঃ ঃ কৃখ্রলঃ েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, নগাঁ 

দয, নগাঁ।
০১৭০১২৪৫৭৭৬

৩৩৩ ১ াজীনগয
অবু জাপয জভাঃ াশর

আঈখ্রনন বখ্রভ ঈঃ ঃ েভ ডেতডা

চন্দননগয াজীনগয আঈখ্রনন 

বখ্রভ খ্রপ

৩৩৪ ২ চন্দনগয
জভাঃ জাখ্রদুর আরাভ

খ্রযফায খ্রযেেনা খ্রযদ ডে

খ্রযফায খ্রযেেনা খ্রপ, 

খ্রনাভতনৄয
০১৭১৯২৫৮৩৭৯

৩৩৫ ৩ বাখ্রফচা (ং-০১)

খ্রনাযা, াড়া, রখ্রযডাঙা, অনদী, চিীনৄয, কুভযআর, 

অশােনৄয, বারাকতয, চাড়া, বাখ্রফচা, রুদ্নৄয, 

ারশোনা, ভাখ্রনোটন, কুখ্রভযজুর, ইশ্বয জদশফাত্তয, 

খ্রডভা।

জভাঃ অযাফুর আরাভ

ঊন খ্রযদ ডে
মৄফ ঈন্নন খ্রধদপ্তয, খ্রনাভতনৄয ০১৭১২৫৯০৬৬০

৩৩৬ ৪ বাখ্রফচা (ং-০২)

জগাযাআ, ধযভনৄয, খ্রফর খ্রংড়া, াআেড়া, ফারুআশাতা, 

খ্রজননৄয, োঁঠারফাখ্রড়া, খ্রদাআন, ফযভফাড়ী, নােআর, 

জচৌখ্রয, েযারীাড়া, োরনৄয, যাখ্রভর, েশ, চে 

জদঈখ্ররা, ারারনৄয, যনা, বফানীনৄয, যাঈতাড়া, 

ফাদ-ভারখ্রি, শন্তাল, বাতকুণ্ডু, খ্রফরখ্রদাআন, 

শ্রীযাভনৄয, খ্রফর ফাাশগার।

জভাঃ অব্দুর ফাযী

জজএএ
খ্রনাভতনৄয, নগাঁ। ০১৭৪০২৫৭৭৮০

৩৩৭ ৫ খ্রনাভতনৄয
জভাঃ জখাযশদ অরভ

খ্রপ ঃ োভ েখ্রম্পঃ াঃ
মৄফ ঈন্নন খ্রধদপ্তয, খ্রনাভতনৄয ০১৭৩৬৩৪৯৩৮৪

৩৩৮ ৬ যসুরনৄয

টিটিায, নাশগার, গার, চে গার, জনাাাড়া, 

ভাননৄয, মৃতনৄয, খ্রফশ্বনাথনৄয, বীভনৄয, খ্রনভখ্রদখ্রঘ, 

জগড়া, াখ্রনাযা, াারারনৄয, নৄিআর াানৄয, 

মুযখ্রদা, জনৄয, ফাশদচােরা, ভদনাোন্দয, 

ফাদভখ্রেল্লেনৄয, ভাাড়া, খ্রেভতভখ্রল্লেনৄয, 

অাযোন্দয, যসুরনৄয, জচৌযা ভানৄয, ভাকের, 

ঈলটিাড়া, অযাখ্রজ গাংশগায।

জভাঃ াখ্রভভ অক্তায

খ্রযফায খ্রযেেনা খ্রযদ ডে

খ্রযফায খ্রযেেনা খ্রপ, 

খ্রনাভতনৄয
০১৭৩৮৬৬০৩৯৮

(৭) ঈশজরাঃ  খ্রনাভতনৄয   (জজান ংখ্যাঃ ১২  )
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

৩৩৯ ৭ যসুরনৄয

ভখ্রন্দকখয, ফাঙ্গারাড়া, দাভনৄযা, ডাহুেী, োংা, 

ফনগাঁ াড়া, জচৌযাাড়া, খ্রযাজনৄয, জেন্দুা, 

অশেরনৄয, জানানৄযা, ভঙ্গরতাড়া, খ্রযানৄয, আেযা, 

যসুরনৄয, জচৌযা ভানৄয, ভাকের, োনুযা, জতখখ্রযা।

অব্দু াত্তায

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

কৃখ্রল ঈন্নন খ্রধদপ্তয, 

খ্রনাভতনৄয
০১৭২০৬৬৮১৯৮

৩৪০ ৮ াড়াআর 

দীখ্রঘাড়া, সুরতাননৄয, খ্রজনাযনৄয, ফাযআর, াখ্রফরনৄয, 

দাযাআ, াড়আর, যফাজান, াআর, ধানা, ভানা, 

ফাশজভাধআর, ভাধআর, ফান্দআর, বুজশযাখশনশন্দা, 

খখ্রড়োডাঙ্গা, ফনগাচান্দআর, জচৌযাশফগুনতাড়া, 

জফগুনতাড়া, অাযগাঁ, গুনা, াখ্রেভনৄয, দাদযআর, 

খ্রন্দুযফাআর, তুরাযফাআর, ঈভযআর, কুাযনৄয, 

জফরগানৄয, ঝরঝখ্ররা।

এএভ োভরুজ্জাভান

ঊন খ্রযদ ডে
মৄফ ঈন্নন খ্রধদপ্তয, খ্রনাভতনৄয ০১৭১৬০৭১৮০৯

৩৪১ ৯ াড়আর

ফাশজযাতার, জবরখ্রেনৄয, খ্রফখ্রদযনৄয, খ্রফশযাশজাায, 

চে ধার, চে াায, ধার, গন্ধাআর, জজাতঅরী, 

জজাতারা, জজাতভন, েআফাযনৄয, োেআর, 

কৃষ্ণাআর, কুিযী, খ্রভযাাড়া, খ্রভজডানৄয, বরাননৄয, 

ফুরাযা, যাতার, াতঘখ্রযা, জপাশতনৄয, তল্লা।

রা চন্দ্র ভির

খ্রডআ
খ্রনাভতনৄয, নগাঁ। ০১৭১৯৪৬৬১৪৮

৩৪২ ১০ শ্রীভন্তনৄয

চে বযাখ্রন, বাদযি, রযআতাড়া, চে যাভনগয, 

খ্রজাখ্রন্ধু খ্রভজডানৄয, খ্রযনৄয, জগার, চিীনৄয, ভানৄয, 

চুখ্রনাাড়া, চান্দাআর, ঝাখ্রঝযা, েযভজাআ, যাভকুড়া, 

শ্রীভন্তনৄয,খ্রফরঅা, খ্রফর জজাাখ্রনা, চে ীতা, 

দাযাজনৄয, জঘারকুখ্রড়, খ্রযনৄয, যাজানৄয, যখ্রদাড়া, 

বদনৄয, ারফাড়ী, শ্যাভনৄয।

জভাঃ জদশরাায জাশন 

ভাঠ োযী

ফাংরাশদ ল্লী ঈন্নন জফাড ড, 

খ্রনাভতনৄয
০১৭২৬৮২৫১৮০

৩৪৩ ১১
ফাাদুযনৄয ( 

ং-০২)

এেডারা, ভযখ্রংনৄয, ফদরনৄয, ফাাদুযনৄয, 

ফেতাযনৄয, বারানঘাটি, খ্রফর ফাগশডাফ, ছাতভা, চে 

দখ্রফ, চে জগাার, ধাঈখ্রযা, আেযানৄয, গশনৄয, 

জঘালকুড়া, গকুরনৄয, গুখ্রজয, জারুল্লানৄয, োভার, 

োখ্রাফাড়ী, োখ্রায।

জভাঃ জভািাখ্রপজুয যভান

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

কৃখ্রল ঈন্নন খ্রধদপ্তয, 

খ্রনাভতনৄয
০১৭১২৩৩৯৩৮০

৩৪৪ ১২
ফাাদুযনৄয

(ং-০১)

অদভনৄয, অশঘায, ফনগাঁ াানৄয, ফখ্রযা, বাতকুন্ডু, 

জচৌফাখ্রড়া, েখ্রযভনৄয, াদানৄয, চে ভনসুয, খখ্রড়ফাড়ী 

শ্যাভনৄয, জোচযা, নাশোআর, ারা, জজানাখ্রে, 

ভশকুখ্রড়, জজাত অভরানৄকুয, ভাখ্রশা, যাভগা, 

ফারকতড়, অেন্দনৄয, গখ্রিাড়া, রখ্রতপনৄয।

জভাঃ অশনাারুর অশফদীন

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

কৃখ্রল ঈন্নন খ্রধদপ্তয, 

খ্রনাভতনৄয
০১৭১৪৫৬০২৬৫

৩৪৫ ১
নখ্রজনৄয জৌযবা 

(০১-০৯) াড ড

জভাঃ এনামুর আরাভ

খ্রযফায খ্রযেেনা খ্রযদ ডে

ঈশজরা ঃ ঃ খ্রপ,

ত্নীতরা, নগাঁ।
০১৭২২৯১৯৫১৯

৩৪৬ ২ ত্নীতরা
জভাঃ অজগয অরী 

এ অআ (ফ)

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

িগয।
০১৯৩৬-৩৬১৬০০

৩৪৭ ৩ খ্রনযভআর, খ্রদফয
এখ্রফএভ তাজুর আরাভ

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ,

ত্নীতরা, নগাঁ।
০১৭৭৮৯২৮৪৫৩

৩৪৮ ৪ খ্রাড়া
খন্দোয অঃ যাজ্জাে

খ্রযফায খ্রযেেনা খ্রযদ ডে

ঈশজরা ঃ ঃ খ্রপ,

ত্নীতরা, নগাঁ।
০১৭১৭৪৩৭৯৭৯

৩৪৯ ৫ অেফযনৄয
জভাঃ জযজাঈর েখ্রযভ

ঈঃ ঃ ঈখ্রিদ ংযযন েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ,

ত্নীতরা, নগাঁ।
০১৭১১০৩৯৩০৯

৩৫০ ৬ ভাটিন্দয
জভাঃ অবু াআদ

োযী খ্রযদ ডে

ঈশজরা ভফাৱ খ্রপ,

ত্নীতরা, নগাঁ।
০১৭৩৫৪১৮৯৯৭

৩৫১ ৭ কৃষ্ণনৄয  
জভাঃ অব্দু াত্তায

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

ত্নীতরা, নগাঁ।
০১৭১০১৬৮১৮৩

(৮) ঈশজরাঃ  ত্নীতরা    (জজান ংখ্যাঃ ১১  )
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

৩৫২ ৮ াটিচড়া
জভাঃ ছাশযাায জাশন

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

ত্নীতরা, নগাঁ।
০১৭৪৭৫৫৮২১৫

৩৫৩ ৯ নখ্রজনৄয 
তুলায োখ্রন্ত

জজএএ
জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, ঢাো।

৩৫৪ ১০ জঘালনগয
জভাঃ অব্দু াত্তায

এঅআ (ফঃ)

ন্যানার এোঈখ্রন্টং ঈআং

খ্রফখ্রফএ
০১৭১১০৩৫০৭৪

৩৫৫ ১১ অভাআড়
জভাঃ অব্দুয যঈপ 

এঅআ

ন্যানার এোঈখ্রন্টং ঈআং

খ্রফখ্রফএ
০১৯১৪৫৮২২৪৯

৩৫৬ ১
খ্রনতনৄয (অং- 

০১,০২)

োরাআফাড়ী, খ্রফষ্ণুনৄয, চেখ্রফষ্ণুনৄয, খ্রফরকৃষ্ণদা, 

খ্রিভ যঘুনাথনৄয, শ্রীকৃষ্ণনৄয, জগাারগঞ্জ, জাবানৄয, 

খ্রনতনৄয, জগাখ্রনাথনৄয, কুখ্রযখ্ররখ্রফর, খ্রতরী, সুাখ্রত, 

চোানৄয, অনন্তনৄয, ভশনানৄয, জখািগাআনয, 

গাআনয, ফারাখ্রদ, যণদাফয, চানদাফয

অমূল্য চন্দ্র জদফ ভ ডা, জজ এ এ
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জাযা, নগাঁ
০১৭২০২৬৪৫৪৮

৩৫৭ ২ মুখ্রদনৄয
জভাঃ জভািাখ্রপজুয যভান

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, জাযা, 

,নগাঁ
০১৭২৭৯২৯৯৩৮

৩৫৮ ৩ জততুুঁখ্ররা
জভাঃ ারাঈখ্রিন,

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, জাযা, 

,নগাঁ
০১৭১৮৬১৬৯৯৬

৩৫৯ ৪ ছাড়
জভাঃ অঃ ভাশরে,

ভাঠ ংগঠে

ঈশজরা ল্লীখ্রজফীোন 

খ্রপ, (খ্রফঅযখ্রডখ্রফ), জায া
০১৭১৬০৬৪৩৩৭

৩৬০ ৫ গাংগুখ্রযা জভাঃ ভামুনুয যখ্রদ, খ্রডআ
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জাযা, নগাঁ
০১৭২৩৫৪১৯৬৯

৩৬১ ৬ ঘাটনগয 
জভাঃ ফাবুর জাশন,

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, জাযা, 

নগাঁ
০১৭৪৪৫০৭৭৮২

৩৬২ ১ যাণীনগয
জভাঃ ারুন-অয-যখ্রদ, 

জজ এ এ
যাণীনগয, নগাঁ ০১৭১৮৪৪৩৮৪০

৩৬৩ ২ োখ্রম্পুয
জগাশ চন্দ্র যা,

এ অআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

খ্রযনৄয
০১৭৫৪৯২৮১৮৯

৩৬৪ ৩ খ্রভযাট
তাজুর আরাভ,

জজএএ
০১৭১৮-৮৯৯৫০৬

৩৬৫ ৪ জগানা
জভাঃ অব্দুর জভাখ্রভন, 

খ্রডআ
যাণীনগয, নগাঁ ০১৭১৯৪৫২১৮৬

৩৬৬ ৫ ফড়গাছা
জভাঃ অআনুর ে,

জযে োযী

ঈশজরা ভৎ খ্রপ, 

যাণীনগয, নগাঁ
০১৭৩৫৬৮০৫৬৫

৩৬৭ ৬ োখ্ররগ্রাভ
জভাঃ অব্দুছ ছাভাদ, 

জজ এ. এ (অফঃ)
যাণীনগয, নগাঁ ০১৭২২৮৭৫৪০৯

৩৬৮ ৭ াযআর
জভাঃ ভখশরছুয যভান, 

জজ এ এ (অফঃ)
যাণীনগয, নগাঁ ০১৭১৬০৭৬৭০০

৩৬৯ ৮ এেডারা
জভাঃ অব্দুর োপী,

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, 

যাণীনগয, নগাঁ
০১৭১৮৭৩৯৩৪৩

৩৭০ ১ াাায
জভাঃ াাবুিীন,

 জজএএ
াাায, নগাঁ ০১৭১৭০২৮৪০৫

৩৭১ ২ খ্রখ্রযখ্রন্ট জভাঃ জভাযশদুর আরাভ, খ্রডআ াাায, নগাঁ

৩৭২ ৩ খ্রতরনা
জভাঃ খ্রভজানুয যভান,

ঃ ঈঃ খ্রযা খ্রপায

ঈশজরা খ্রযা খ্রপ

াাায, নগাঁ
০১৭১৮৬৭৩৪৩৫

৩৭৩ ৪ জগাারা
খন্দোয জভািাখ্রপজুয যভান,

ঈঃ অনায  খ্রবখ্রডখ্র প্রখ্রযে

ঈশজরা অনায  খ্রবখ্রডখ্র 

খ্রপ,

াাায, নগাঁ

০১৭৩৭০৬৬৭৮০

(১০) ঈশজরাঃ যাণীনগয           (জজান ংখ্যাঃ  ৮ )

(১১) ঈশজরাঃ াাায  (জজান ংখ্যাঃ ৬ )

(৯) ঈশজরাঃ জাযা  (জজান ংখ্যাঃ ৬)
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

৩৭৪ ৫ াতাড়ী
রুহুর অখ্রভন

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

খ্রযনৄয।
 ০১৭৪৫-১৯৪৪৫০

৩৭৫ ৬ অআাআ খ্রভঠুন চন্দ্র জদফনাথ, জযে োযী
ঈশজরা ভৎ খ্রপ, 

াাায, নগাঁ

৩৭৬ ১ যম্নোখ্রন্দনৄয োর জভৌজা / ভল্লা
জভাঃাখ্রফবুয যভান,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ 

অশেরনৄয
০১৭২৩৩০৬৩০৫

৩৭৭ ২ জানামুখী োর জভৌজা / ভল্লা
ঈৎর চন্দ্র জচৌদৄযী

খ্রড আ 

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

খ্রফযাভনৄয
০১৭৪৫-২৫২২৮৯

৩৭৮ ৩ জগাখ্রনাথনৄয োর জভৌজা / ভল্লা
জভাঃ াভসুর ে,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ 

অশেরনৄয
০১৭৩৫০১৯৬০৪

৩৭৯ ৪ খ্রতরেনৄয োর জভৌজা / ভল্লা
জনুর ে,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

খ্রযনৄয
০১৭৩১৪৮৪৫৯০

৩৮০ ৫ যাোরী োর জভৌজা / ভল্লা
জভাঃ জযজাঈর েখ্রযভ

এঅআ
আন্ডাখ্রিার জরফায ঈআং ০১৭৮৬৪৭৮২২৮

৩৮১ ৬ জৌযবা োর জভৌজা / ভল্লা
খ্রভথুন যোয,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

খ্রযনৄয
০১৭৩৬৬৯২৮৯৬

৩৮২ ১
জৌযবা ড ড 

নং- ১,২,৩
 খ্রফঈটি যানী যোয,এএ

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ 

জনৄযাট
০১৭৫৬০২৮৯৪২

৩৮৩ ২
জৌযবা ড ড 

নং- ৪,৫,৬

খ্রপকুর আরাভ,

জটেখ্রনখ্রান

ঈশজরা খ্রনফ ডাী খ্রপ 

জনৄযাট দয।

৩৮৪ ৩
জৌযবা ড ড 

নং- ৭,৮,৯
 

জভাঃ জগারাভ যব্বানী,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ 

জনৄযাট দয
০১৭২৩৫৮০০৮১

৩৮৫ ৪ অভদআ
জভাঃ গাজী ভাজারুর আরাভ,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ 

জনৄযাট দয
০১৭২৮৩২৩৮৫২

৩৮৬ ৫ ফমু্ব
জভাঃ যখ্রপেঈল্লা,

আশরেখ্ররখ্রান

খ্রফবাগী খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

যংনৄয।
০১৭১৬৪৫০৩৮৮

৩৮৭ ৬ বাদা
বাদা 

(নফ ড  খ্রিভ ং)

জভাঃ অখ্রজজুর ে

এএ (ফঃ)
আন্ডাখ্রি এন্ড জরফায ঈআং ০১৭২৭৮১৬৬৭৪

৩৮৮ ৭ নৄযানাকর
জভাঃ াশদকুয যভান, 

এএ

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

রারভখ্রনযাট
০১৭২২৭৭৪৭৮৩

৩৮৯ ৮ চেফযেত  
জনাফ সুনীর চন্দ্র প্রাভাখ্রনে

এ অআ (ফঃ)
খ্রফখ্রফএ ০১৭১৪২৩৭৭০৭

৩৯০ ৯ ধরাায
জভাঃ ভাশজদুয যভান,

এএ

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

জনৄযাট
০১৭১৮২১৩৯৪৬

৩৯১ ১০ জদাগাছী
জদাগাছী 

(ঈত্তয  দখ্রযণ ং)

অনায অরী

এ.এ(ফঃ)

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

যংনৄয।
০১৭৩৬০২০৩১৬

৩৯২ ১১ জভাাম্মাদাফাদ  
জগারাভ জভাাম্মদ

আনুভাশযটয (ফঃ)

এখ্রগ্রোরচায ঈআং

খ্রফখ্রফএ
০১৫৫২৩৭৯৯৬৫

৩৯৩ ১২ জাভারনৄয
জভাঃ খ্রভজানুয যভান,

এঅআ (ফঃ)
০১৭১৫৬৪৯২৬১

৩৯৪ ১ ঈদনৄয ের জভৌজা
জভাঃ আেফার জাশন 

জুখ্রনয খ্রযংখ্যান োযী

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ 

োরাআ
০১৭২২-৫১৫০৭৫

৩৯৫ ২ নৄনট ের জভৌজা
জভাঃ জফাযান ঈখ্রিন  

ডাটা এখ্রর াশযটয

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,  

োরাআ
০১৭২৩-১০১০৯৪

৩৯৬ ৩ ভাোআ ের জভৌজা
জভাঃ নুরুর আরাভ 

এঅআ

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

নফাফগঞ্জ, খ্রদনাজনৄয।
০১৭২৮৩১৬৫৮০

জজরাঃ জনৄযাট

(১) ঈশজরাঃ অশেরনৄয (জজানঃ ০৬)

(২) ঈশজরাঃ জনৄযাট দয (জজানঃ ১২)

(০৩)ঈশজরাঃ োরাআ (জজানঃ ৬)
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

৩৯৭ ৪ খ্রজন্দাযনৄয ের জভৌজা
শদফ চন্দ্র ফযভন 

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ীযগাছা, যংনৄয।
০১৭৯২০০৯৭০২

৩৯৮ ৫ অশম্মদাফাদ ের জভৌজা
জভাঃ জাশর যানা

োযী আন্পশটয

ভফা খ্রপ, োরাআ, 

জনৄযাট
০১৭১৮-৪৪৩০৫৫

৩৯৯ ৬ জৌযবা ের জভৌজা এআচ এভ খ্ররটন অরভ, জজএএ
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

াটগ্রাভ, রারভখ্রনযাট।
০১৭২২৯১৫৯০০

৪০০ ১

জযতরার

জৌযবা  
জভাঃ জভাজাপপয যভান,

এঅআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জযতরার
০১৭১২৮৫৩৭৮১

৪০১ ২ অরভনৄয
জভাঃএনামুর ে,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জযতরার
০১৮১৮৩৮০৭৮৬

৪০২ ৩ ফড়াআর
জভাঃ রুহুর েফীয,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জযতরার
০১৭২৩৯৬৭৫৯০

৪০৩ ৪ ভামুদনৄয জভাঃ াআফুয যভান, জজএ,এ
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

অখ্রদতভাযী, রারভখ্রনযাট।
০১৭১৯৪০২৪০৯

৪০৪ ৫ ফড়তাযা
জভাঃ অবু ফেয খ্রখ্রিে

জজএএ (ফঃ)

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জগাখ্রফন্দগঞ্জ ।
০১৭২১৪২০১১০

৪০৫ ৬ তুরখ্রগংগা ের জভৌজা
জভাঃ ভখ্রতবুর আরাভ,

এ.এ

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

জনৄযাট
০১৭১৪৬০৬৬১৭

৪০৬ ১ জৌযবা ের জভৌজা/ ভল্লা
জভাঃ অশফদ অরী

এঅআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

াখ্রেভনৄয, খ্রদনাজনৄয।
০১৭৩৫১৫২৫৮৬

৪০৭ ২ জভাাম্মদনৄয ের জভৌজা/ ভল্লা
জভাঃ নজরুর আরাভ,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

াঁচখ্রফখ্রফ
০১৭২৩২৮৫৫৭৩

৪০৮ ৩ ফাগজানা ের জভৌজা/ ভল্লা
জভাঃ অব্দুয যখ্রদ

খ্রড আ 

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ফীযগঞ্জ
০১৭২২-৭৯৫২৩২

৪০৯ ৪ অটানৄয ের জভৌজা/ ভল্লা
জভাঃ নখ্রজবুর আরাভ,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

াঁচখ্রফখ্রফ
০১৯১৫-০০৫৭৭৬

৪১০ ৫ কুসুম্বা ের জভৌজা/ ভল্লা
জভাঃ ভাবুয যভান প্রধান,

আঈএ (চঃদাঃ)

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

াঁচখ্রফখ্রফ

০১৭১০-০৫৬৪২৬

৪১১ ৬ ফাখ্ররঘাটা ের জভৌজা/ ভল্লা
জভাছাঃ াাজাদী খাতুন 

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

ীযগঞ্জ, যংনৄয।
০১৭৮০৯৭০৯৭৫

৪১২ ৭ ধযঞ্জী ের জভৌজা/ ভল্লা
খ্রদপ্তী খাতুন

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

খ্রভঠানৄকুয, যংনৄয।
 ০১৭৮১০৩৪৫০৫

৪১৩ ৮ অভা যসুরনৄয ের জভৌজা/ ভল্লা
জভাঃ অব্দুর জগাফ্পায

এঅআ (ফঃ)

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

খ্রদনাজনৄয।
০১৭১৮৮৩৬২৭৪

৪১৪ ৯ অরাআ
জভাঃ জগারাভ জভািপা

জজএএ
জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, ঢাো।  ০১৭৪১৮৯৫২৮০

৪১৫ ১

ান্তাায জৌযবা-১ 

াড ড নং 

০১,০২,০৩,০৪

ফখ্রনৄয, খ্রিভ জরাশো েশরানী,যদায াড়া, জদাগাখ্রছ,নফ ড 

জরাশো েশরানী,াফতীনৄয, জৌতা, জরাশো খ্রখ্রবর 

েশরানী, নতুন ফাজায, েরা, টিযাড়া

জভাছাঃ ভভতাজ খাতুন

খ্রড,আ,
অদভদীখ্রঘ ০১৭৫৪-৯৫৩৮৬৭

৪১৬ ২

ান্তাায জৌযবা-২

াড ড নং

০৫,০৬,০৭,০৮,৯

ফসুন্ধযা, জভথযখ্রট্ট, নফ ড আবাযাড়া, ান্তাায, আাড ড 

েশরানী, লুদঘয, জোচেখ্রড়াড়া, জাষ্ট খ্রপ াড়া, 

ান্তাায ফাজাযচা ফাগান েশরানী, চা ফাগান 

নৄশরশটট, চা ফাগান জঘাযাঘাট, চা ফাগান খ্রখ্রবর 

েশরানী, চা ফাগান খ্রনঈ েশরানী, খ্রটার েশরানী, 

জষ্টন েশরানী,সুআায েশরানী, ভারন াথযকুটা, 

াশফাড়া, অভজুখ্র, কুখ্ররাড়া, োখ্রজনৄয, তাযানৄয

অবুর োশভ, এ অআ (ফঃ) খ্রফখ্রফএ েখ্রম্পঈটায ঈআং ০১৭২৬৬৭৩৮১৪

৪১৭ ৩ অদভদীখ্রঘ
জন্ত কুভায ফাে

 জজ,এ,এ
অদভদীখ্রঘ ০১৭১৬-৩২০২২৫

(০৪) ঈশজরাঃ জযতরার (জজানঃ ০৬)

(০৫) ঈশজরাঃ াঁচখ্রফখ্রফ (জজানঃ ০৯)

জজরাঃ ফগুড়া

(১) ঈশজরাঃ অদভদীখ্রঘ (জজান ংখ্যাঃ  ০৮ )
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

৪১৮ ৪ ান্তাায
জভাঃ অাদুজ্জাভান 

টি এ
থানা খ্রযংখ্যান খ্রপ, পতুল্লা ০১৯১৮-৩৩৭১৫৯

৪১৯ ৫ চাঁানৄয
খ্রফজ চন্দ্র দা

  আঈ খ্রড এ

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

নাযানগঞ্জ
০১৭১৫-৭৬৬৪০৯

৪২০ ৬ ছাখ্রতানগ্রাভ
জভাঃ ভখ্রনরুজ্জাভান

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

নাগড়নৄয, টাঙ্গাআর

৪২১ ৭ নযৎনৄয
প্রবাত চন্দ্র ফাে

জজএএ (খ্রঅযএর)

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

অদভদীখ্রঘ, ফগুড়া।
০১৭৪০-৮৬৮৯৫৮

৪২২ ৮ কুন্দগ্রাভ
জভাঃ অখ্রনসুয যভান,

জক্রখ্রডট সুাযবাআজায

ঈশজরা মৄফ ঈন্নন েভ ডেতডায 

খ্রপ, অদভদীখ্রঘ
০১৭১১১৫১৮৩৮

৪২৩ ১ াড ড 01
জভাঃ অর-আভযান

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জাভারনৄয
০১৬২০-৬৩৬২৬০

৪২৪ ২ াড ড 02
যাশদুর াান 

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জাভারনৄয
০১৯২৫-৩৭১৪৭২

৪২৫ ৩ াড ড 03
জভাঃ অরাঈখ্রিন

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জাভারনৄয
০১৯২৪-৯৭৫৭২৩

৪২৬ ৪ াড ড 04
ভখ্রতঈয যভান

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জাভারনৄয
০১৭২৩-৭১০৭৫৬

৪২৭ ৫
াড ড 05  

াড ড 06
জভাঃ অবু ফেয খ্রখ্রিে

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ফগুড়া
০১৭৪০-৯৮৪৫৩৮

৪২৮ ৬
াড ড 07, াড ড 

08
জভাঃ রুশফর খ্রভা   এ,এ জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, ফগুড়া ০১৭৩৪-৭৫৩৮৬২

৪২৯ ৭ জশখযশোরা
জভাঃ ভান গখ্রণ 

 আঈখ্রডএ
ফগুড়া দয ০১৭১৬-১৬৪১০৭

৪৩০ ৮
াড ড 09  

াড ড 10

জভাঃ ভখ্রন খ্রভা,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

গাআফান্ধা
০১৭২৪৭১৮১৯৩

৪৩১ ৯ াড ড 11 জভাঃ নাজমু াখ্রেফ     এ,এ জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, ফগুড়া ০১৭৪৭-২৬২০০২

৪৩২ ১০ াড ড 12
জভাঃ াশদে অরী 

খ্রডআ/খ্র
জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, যংনৄয ০১৭২২৮৪৯৭৬৭

৪৩৩ ১১ াড ড 14
অফদুল্লা-অর-ভামুন

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জাভারনৄয
০১৬৭৫-৯৬০৯৩৮

৪৩৪ ১২ াড ড 15
জভাঃ নুয জভািফা অর-অখ্রভন, 

আঈখ্রনন ভাজ েভী

ঈশজরা ভাজশফা খ্রপ, 

ফগুড়া দয
০১৭১২৪২৬৪২৩

৪৩৫ ১৩ াড ড 16 জভাঃ াশজদুয যভান, জজএ
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

খ্রেশাযগঞ্জ, দয
০১৭২১৪১৯৭৩০

৪৩৬ ১৪ াড ড 17  
জভাঃ অব্দুর ছাশরে 

জজএএ (ফঃ)
জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, ফগুড়া ০১৭৪৩-৩১৫৯২৩

৪৩৭ ১৫ রাখ্রড়ীাড়া
জভাঃ ভাফুজায যভান

 জজএএ
ফগুড়া দয ০১৭২০-৯৩১০৮৯

৪৩৮ ১৬ াড ড 18
জভাঃ পারুে জাাআন 

এঅআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ীযগঞ্জ, যংনৄয।
০১৭৩৬০০৮৮০২

৪৩৯ ১৭ াড ড 19
অব্দুর ভান্নান, 

আঈখ্রনন ভাজেভী

ঈশজরা ভাজশফা খ্রপ, 

ফগুড়া দয
০১৭১৬৭৮৫৪৫৩

৪৪০ ১৮ নামুজা
জভাঃ মুেখ্রছদুজ্জাভান

এঅআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

োউখ্রনা, যংনৄয।
০১৭২৬৯৭৭২৫৯

৪৪১ ১৯ াড ড 20 ং
অোতাযা, বুজগ্রাফাখ্রড়া, ধাাাড়া, 

আছাদ, ায ফগুড়া, াফগ্রাভ।

জভাঃ াখাাৎ জাশন 

জজএএ (ফঃ)
জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, ফগুড়া ০১৭১৫-৩৪৩১৮৭

(২) ঈশজরাঃ  ফগুড়া দয    (জজান ংখ্যাঃ ২৬)
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

৪৪২ ২০ াড ড 20 ং নারুরী, নাটাআাড়া নফ ড জভাঃ জাাখ্রঙ্গয অরভ, এএএ
ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, ফগুড়া 

দয
০১৭২৮৮৬৫৪২৬

৪৪৩ ২১ জগাকুর  
জভাছাঃ খাদীজাতুর জোফযা    

খ্রডআ
ফগুড়া দয ০১৭০৬৩৬২৩৯৬

৪৪৪ ২২
াড ড 21  

াফগ্রাভ আঈখ্র
জভাঃ ভখ্রননুর আরাভ, এএএ

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, ফগুড়া 

দয
০১৭১৯৯৩৫৫৬৪

৪৪৫ ২৩
যাজানৄয  

াখাখ্রযা
জভাঃ জযজাঈর েখ্রযভ, এএএ

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, ফগুড়া 

দয
 ০১৭১৬৯৬১৮২৫

৪৪৬ ২৪
পাঁশাড়  

খ্রনখ্রন্দাযা

জভাঃ াআদুয যভান

জজ এ এ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জাভারনৄয
০১৭৩২-০০০০৯০

৪৪৭ ২৫ এরুখ্ররা
জভাঃ অজানুয যভান 

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

তাযাগঞ্জ, যংনৄয।
০১৭৬৪০১৩৭৫৪

৪৪৮ ২৬ নুনশগারা
জভাছা: াখ্রপজা াযবীন

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ভঠফাখ্রড়া, খ্রশযাজনৄয।
০১৭২৯৮৭২৫২১

৪৪৯ ১ খ্রনভগাখ্রছ
জফশড়যফাখ্রড়, খ্রনভগাখ্রছ, নাংলু, খ্রড়াাঠ 

জখ্রং

াখ্রভদুয যভান

জজ এ এ
জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, ফগুড়া ০১৭২১-৫৪৩৩৫১

৪৫০ ২
জগাার, 

জগাারনগয

জগাারনগয, ফাখ্রনাগাখ্রত, খ্রনৄল্বাখ্রড়া, 

চযখুেখ্রা, াাখ্রজনৄয, জোনাগাখ্রত, 

গূখ্রজাফাড়ী,মুাম্মাদনৄয, চেডাোখ্রতা, 

যাখ্রন্ডরাঅতাঈস্না

খ্রফপ্লফ কুভায, 

খ্রড আ 
জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, ফগুড়া ০১৭২১১০৬৮০২

৪৫১ ৩ োরাখ্রযাড়া
এশে এভ ভাবুবুর অরভ,

খ্রযফায খ্রযেেনা খ্রযদ ডে

ঈশজরা খ্রযফায খ্রযেেনা 

খ্রপ, দৄনট 

৪৫২ ৪ চোখ্র
াযরখ্রঙ্গনৄয, খ্রচোখ্রভাননৄয,গজাখ্রযা, 

াতাাযনৄয, নচা

জভাঃ অাদুর ে

জজ এ এ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

খ্রডভরা, খ্রনরপাভাযী।

৪৫৩ ৫ ভথুযানৄয

শরাা, জধযাটি, ভথুযানৄয, ঈখ্ররনৄয, 

োখ্রাাটা, ঈজারখ্রং, খ্রমুরোখ্রন্দ, 

জগাখ্রফন্দনৄয, জাশননৄয, ছাখ্রতানী, 

জজারাগাখ্রত

জভাঃ ভনুর াান জচৌদৄযী

এঅআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ীযগাছা, যংনৄয।
০১৭১২৫৪২৫১৬

৪৫৪ ৬ জগাাআফাড়ী

চুখ্রনা, জগাাআফাড়ী,  খ্রচতুখ্ররা, ফশযাখ্রফরা, 

চযনাটফাড়ী, 

জজাযখারী,জখাোফাড়ী,নাটাফাড়ী

জভাঃ তখ্রফবুয যভান 

জজ এ এ
জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, ফগুড়া ০১৭১৯৪৫৩৮১২

৪৫৫ ৭ ভথুযানৄয

খ্রজুরী, ীযাটা, াগাটিা, 

শ্যাভগাখ্রত,চযখাদুখ্রর,খাদুখ্রর, খ্রনখ্রিন্তনৄয, 

প্রতাখাদুখ্রর, কুখ্রযগাখ্রত

জভাঃ ভশনাায জাশন,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

জরঢাো
০১৯১৭৪৮৪৭৩২

৪৫৬ ৮ বান্ডাযফাড়ী
জভাঃ ঈজ্জ্বর জাাইন 

খ্রডআ

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

নীরপাভাযী।
০১৭২৩-৫১৩৩৮২

৪৫৭ ৯ দৄনট জৌযবা
জভাঃ াখ্রভদুর আরাভ 

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

নীরপাভাযী দয, নীরপাভাযী।
 ০১৭২৭-৮১৫৩২৫

৪৫৮ ১০ দৄনট
দৄনট, চারাাযা, জফরকুখ্রচ, ফদৄাফাড়ী, 

খ্রফরোজুখ্রর

নৄষ্প যঞ্জন যা

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

খ্রডভরা, নীরপাভাযী।
০১৭৭৩-১২৭৮৪৬

৪৫৯ ১১ জচৌখ্রেফাখ্রড়

ফারগাছা, খ্রফষ্ণুনৄয, অরাঅহ্মশভদ, 

তখ্ররগাখ্রত, াচথুখ্র, বৄফনগাখ্রত, 

নাশগযগাখ্রত, মৄখ্রগগাখ্রত, খ্রফরাখ্রথা, 

যভন্দ্রফাখ্রড়া

জভাঃ অখ্রযফুর আরাভ,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

যাখ্রজফনৄয, কুখ্রড়গ্রাভ
০১৭৩৬-৫৮৭৩৫৭

৪৬০ ১২ এরাখ্রঙ্গ
জভাঃ অখ্রনছুয যভান,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জযৌভাযী কুখ্রড়গ্রাভ
০১৭৪৬-৯০৭৭৩৬

(৩) ঈশজরাঃ দৄনট  (জজান ংখ্যাঃ ১৩)
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

৪৬১ ১৩ জচৌখ্রেফাখ্রড়
েদ, খ্রফরফাআা, জচৌখ্রেফাখ্রড়, জারশুো, 

খ্রফখ্রযগাছা

জভাঃ যভজান অরী,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ফুরফাড়ী, কুখ্রড়গ্রাভ
০১৭৪৯-৬৯১৩৬১

৪৬২ ১

দুচাখ্রচা 

জৌযবা (াড়ড 

০১-০৯)

--
জভাঃ জভাজাফ জাশন

আঈ, এ,  (ফযপ্রাপ্ত)

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

োালু, ফগুড়া
০১৭২০১৫৬২১৩

৪৬৩ ২

তাশরাড়া জৌযবা 

(াড়ড নং ০১-

০৯ )

-- জভাঃ ারুনুয যীদ যোয এঅআ
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

দুচাঁখ্রচা, ফগুড়া
০১৭১৩৭৭৯৫৬১

৪৬৪ ৩
দুচাখ্রচা 

আঈখ্রনন
--

জভাঃ অব্দুয যখ্রদ, এঅআ 

(ফয)

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

াদুল্লানৄয, গাআফান্ধা।
০১৭৪৬৯০৪৭১০

৪৬৫ ৪ খ্রজানগয আঈখ্রনন --
জভাঃ অখ্রজজুর ে

 খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

দুচাঁখ্রচা, ফগুড়া
০১৭৫৮৬১৭১৩৪

৪৬৬ ৫ চাভরুর আঈখ্রনন
জভাঃ াখ্রফবুয যভান

জজ এ এ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ঈখ্ররনৄয, কুখ্রড়গ্রাভ
০১৭৩৮-২০০৮০১

৪৬৭ ৬ তাশরাড়া আঈখ্রনন
জতাপাজ্জর জাশন

জজ, এ, এ (খ্রঅযএর)

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

দুচাঁখ্রচা, ফগুড়া
০১৭৭২৯৩৬৯৫০

৪৬৮ ৭
গুনাায আঈখ্রনন 

(ং-০১, ং-০২)

অঃ যভান

জজ, এ, এ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

খ্রচরভাযী, কুখ্রড়গ্রাভ
০১৭৩৫৭৪০১৫৭

৪৬৯ ৮
জগাখ্রফন্দনৄয আঈখ্রনন 

(ং-০১, ং-০২)

খ্রফনৄর চন্দ্র ফভ ডন,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

রাফাড়ী, গাআফান্ধা
০১৭২৩০২২০৭০

৪৭০ ১ দখ্রড়গণাড়া
জভাঃ যহুর অখ্রভন 

খ্রড আ 

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

গাফতখ্রর, ফগুড়া
০১৭৩৮-৪৭০৩২৩

৪৭১ ২ োগাআর
জভাঃ ফাদা অরভ

 জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

গাআফান্ধা
০১৭২৮-৩২৬৭২১

৪৭২ ৩ যাশভলযনৄয
জগারাভ যাব্বানী, 

স্বাস্থয োযী

আঈখ্রনন খ্রযফায খ্রযেেনা 

খ্রপ, গাফতখ্রর, ফগুড়া

৪৭৩ ৪ ফাখ্ররাদীখ্রঘ
জভাছাঃ জফফী খাতুন 

এ অআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

গাফতখ্রর, ফগুড়া
০১৭৬১-৯৫৯৪৫৪

৪৭৪ ৫ জানাযা-১

অগযোখ্রন্দ, অটফাখ্রযা, ফামুখ্রনা, 

জাখ্রভযফাখ্রড়া, খুখ্র, ভাখ্রছশোরা, জভাখ্রভন 

খাদা, াশফে াড়া,

জভাঃ খ্রপকুর আরাভ

এ অআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জাভারনৄয
০১৭৩৭-২২১২০৩

৪৭৫ ৬ জানাযা-২

খ্রেভত খ্রখ্রনৄয, জতখ্ররাটা, ভাসুখ্রন্দ, 

টিয াড়া, গজাখ্রযা, ধ ডনকুঠি, 

জানাযা (তাতুড়া), জানাযা মুখ্রচখাখ্রর।

জভাঃ নাইভ জাশন

খ্রড আ 

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

মুখ্রন্পগঞ্জ
০১৯৫৬-২০৩০৬৫

৪৭৬ ৭ নখ্রনৄয
জভাঃ বতবুয যভান

আখ্রএ (ফঃ)

েখ্রম্পঈটায ঈআং,

খ্রফখ্রফএ বফন
 ০১৭৫৪৪৮৩১৯২

৪৭৭ ৮ নাযাম্নাভারা  
জভাাম্মদ অরী

জজএএ (ফঃ)

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

গাআফান্ধা দয।
০১৭৪৪১৩০০১৩

৪৭৮ ৯ জনারতখ্রর-১

সুখান নৄকুয, াযোেযা, যখ্রভায াড়া, 

জভাখ্রভনাটা, নশজশযয াড়া, জডায, 

জনারতখ্রর,অেন্দাড়া

জভাঃ অখ্রতকুয যভান,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জভরান্দ, জাভারনৄয
০১৭৩৮৬১৫২৮০

৪৭৯ ১০ জনারতখ্রর-২
চক্রাখ্রধো, খ্রেভত োেযা, খ্রনজ োেযা, 

জাতখ্ররদা, ফযম্নজ,েদভতখ্রর, ধনঞ্জয

জভাছাঃ পাশতভা খাতুন 

জজ এ এ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

গাফতখ্রর, ফগুড়া
০১৭৪৬০৭১৬৮৯

৪৮০ ১১ গাফতখ্রর
জভাঃ জভাপাজ্জর জাশন 

এঅআ(ফঃ)
জজরা খ্রযঃ খ্রপ, ফগুড়া ০১৭১২২৫১৮৯৫

৪৮১ ১২ গাফতখ্রর জৌযবা  
জভাঃ ছাআফুর আরাভ এঅআ 

(ফঃ)
জজরা খ্রযঃ খ্রপ, ফগুড়া ০১৭২১-৭১২৫৮০

(৪) ঈশজরাঃ দুচাঁখ্রচা  (জজান ংখ্যাঃ  ৮)

(৫) ঈশজরাঃ গাফতখ্রর  (জজান ংখ্যাঃ ১৬)
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

৪৮২ ১৩ দূগাাটা
ফাআগূখ্রন, চেশফড়া, াখ্রতফান্দা, বান্ডাযা, 

খ্রনযাড়া

জভাঃ পখরুর আরাভ 

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জদাগঞ্জ, জাভারনৄয।
০১৭১৪৫৪৭৫৬৫

৪৮৩ ১৪ দূগাাটা দূগাাটা, খ্ররদফাড়ী
জভাঃ জখ পখ্রযদ

খ্রড আ 

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জাভারনৄয
০১৭২৯-৫২৫৭১০

৪৮৪ ১৫ ভখ্রলাফান-১ ভখ্রলাফান, ভখ্রড়া, জানাোখ্রনা
এ এআচ এভ ভখ্রপজুর আরাভ 

নৄখ্রষ্টখ্রফদ

ঈশজরা স্বাস্থয েভশপ্লক্স, 

গাফতরী, ফগুড়া

৪৮৫ ১৬ ভখ্রলাফান-২
ধভ ডগাছা, জধাড়া, গুযতু, েখ্রণ ডাড়া, 

খ্রনখ্রন্দাযা, জখ্রয, যাখ্রনয াড়া

জভাঃ অব্দুয যভান,

জজএএ (ফঃ)

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

গাফতখ্রর, ফগুড়া
০১৭৪৫৫২৮২৭১

৪৮৬ ১ জৌযবা
খ্রপকুর আরাভ 

জজ এ এ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

কুখ্রড়গ্রাভ দয, কুখ্রড়গ্রাভ
০১৭২৪-৯১৩৪২৪

৪৮৭ ২ োালু
অবুর পজর অশভদ

জজ এ এ (ফঃ)

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

কুখ্রড়গ্রাভ দয, কুখ্রড়গ্রাভ
০১৭৬৭০৬৫৮৬৭

৪৮৮ ৩ োরাআ
জভাঃ অফদুর ান্নান, খ্রযফায 

খ্রযেেনা খ্রযদ ডে

ঈশজরা খ্রযফায খ্রযেেনা 

খ্রপ, োালু, ফগুড়া
০১৭২৪৫৬৫৪৬২

৪৮৯ ৪ জাভগ্রাভ
ভাসুদ যানা অেন্দ, ঈোযী 

ঈখ্রিদ ংযযণ খ্রপায

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, োালু, 

ফগুড়া
০১৭১৮৭২৫৫৫৭

৪৯০ ৫ দুগ ডানৄয
জভাঃ াখ্রফবুয যভান জখ

জজ এ এ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

গাআফান্ধা
০১৭২৮২৪৯৬৯৫

৪৯১ ৬ নাযট্ট
জভাঃ াখ্রনুয যভান 

খ্রড আ 

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

োালু, ফগুড়া
০১৭৩৮০৩১৩৫৩

৪৯২ ৭ াআেয
জভাঃ জদশরাায জাশন 

জজ এ এ (ফঃ)

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

কুখ্রড়গ্রাভ দয, কুখ্রড়গ্রাভ
০১৭৩৫-০৯২১৩৫

৪৯৩ ৮ ফীযশেদায
জভাঃ নাজমুর হুদা,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

সুন্দযগঞ্জ, গাআফান্ধা
০১৭৫৫৩৫৬৫৬৭২

৪৯৪ ৯
ভারািা-১, 

ভারািা-২

জভাঃ যখ্রপকুর আরাভ

এপ 

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

োালু, ফগুড়া
০১৭২৭২০৫৯৭৭

৪৯৫ ১০ মুড়াআর
জভাঃ খ্রজাঈয যভান,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

োালু, ফগুড়া
০১৯২২৮৯৫৩৭২

৪৯৬ ১ নখ্রন্দগ্রাভ জৌযবা --
জভাছাঃ খাশরদা আাছখ্রভন

ঈশজরা ভখ্ররা খ্রফলে েভ ডেতডা

ঈশজরা ভখ্ররা খ্রফলে 

েভ ডেতডায োম ডার, নখ্রন্দগ্রাভ, 

ফগুড়া।

০১৭১৭১০১৩৭৫

৪৯৭ ২ বুড়আর-০১

খ্রযধআর, নুনদ, খ্রংজাখ্রন, খ্যাংয, জদারাখ্রংড়া, 

মুযাদনৄয, জাতা, চেযাভঅধশখারা, োমুল্লা, 

অনৄখ্রনা, জতঘযী, কুহুরী, েশযাড়া, চেযাভনৄয, 

চাখ্ররাাড়া, বুড়আর, চেযাভশদফনৄয, ফীযখ্রর ।

অ ন ভ জাাঙ্গীয অরভ

জজ এ এ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

াখ্রেভনৄয
০১৭১৯-৭৯৫৩৫৭

৪৯৮ ৩ বুড়আর-০২

খ্রংড়াখারা, জদাায, বদ্খ্রদঘী, ঈঃ শুোনগাড়ী, 

খ্রধআর, ফন্তগাড়ী, দাগ্রাভ, ারুখ্ররা, নফ ডফাফাখ্রড়, 

চখ্রন্ডনৄয,  ফড়আচড়া, নফ ডএেডারা, অনৄাগাড়ী, দৄন্দয, 

ভাখ্রযা, জং, াজাযখ্রোড়া, তুরান, চেযশত্নস্বয, 

গুনফাড়ী, চেশদারা, খ্রযলাফাদ

জভাঃ ধলুফয যভান 

জজএএ (ফঃ)
জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, ফগুড়া ০১৭২৭৯৩০৪১২

৪৯৯ ৪ নখ্রন্দগ্রাভ --
জভাঃ ফাদর ঈখ্রিন 

জজএএ
নখ্রন্দগ্রাভ, ফগুড়া ০১৭১৮৯৯৫৫৭৭

৫০০ ৫ বাটযা -১

অচরতা, জফরঘখ্রযা, খ্রফরা, খ্রফষ্ণনৄয, জচৌখ্রদঘী, 

দভদভা, দাভগাড়া, দফাখ্রড়, দূজডনৄয, েখ্রফাড়া, 

োখ্ররাড়া, জোা, ভাধফকুখ্রড়, ভাঝগ্রাভ, ভখ্রনণাগ, 

ভাখ্রযা, মূরকুখ্রড়, মুড়াযখ্রদঘী, নাগযোখ্রন্দ, 

াআেড়াড়া, যাভকৃষ্ণনৄয, যনজাশটগয, রুখ্রায, 

জযনকুখ্রড়, জততুখ্ররা, ঈভাখ্রতদীখ্রঘ ।

জভাঃ আব্রাখ্রভ অরী

ঈশজরা ভন্বোযী

এেটি ফাখ্রড় এেটি খাভায  

ল্লী ি ব্যাংে, নখ্রন্দগ্রাভ, 

ফগুড়া।

০১৭২৫০১৩৭৮৮

(৬) ঈশজরাঃ োালু   (জজান ংখ্যাঃ ১০ )

(৭) ঈশজরাঃ নখ্রন্দগ্রাভ  (জজান ংখ্যাঃ ১০)
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

৫০১ ৬ বাটযা -২

ফাভনগ্রাভ, ফাখ্রড়আাড়া, বাগফদয, বাটযা, বৃেখ্রি, 

জদানৄকুখ্রযা, গ্রাভদৄভা, াটদৄভা, খ্রঝনা, খযনা, 

ফুরখ্রদঘী, কুমুখ্রড়া, ভাকুখ্রড়, ভাটিা, খ্রভজডানৄয, 

নাগযা, খ্রপো, জযািভনৄয, ঠাকুযাআ ।

জভাছাঃ নাখ্রযন সুরতানা

ঈশজরা এোশডখ্রভে 

সুাযবাআজায

ঈশজরা ভাধ্যখ্রভে খ্রযা 

খ্রপ  নখ্রন্দগ্রাভ, ফগুড়া।
০১৭১০৩৫৮২৮৮

৫০২ ৭ থারতা ভাঝগ্রাভ-১

অগানৄয, অভযাখ্রেভত, ফাঁশা, বুখ্রড়ট্ট, ফাটখ্রদঘী, 

জফতকুখ্রড়, বাদড়া, চেশোা, চাঁদনৄয, দাখ্রযানৄয, 

ধাা, গখ্রড়রা, জগাার (অভড়া জগাার), 

রখ্রদাযা, োরাখ্রংড়া, েশযাড়া, নাযাননৄয, 

াচুকুখ্রড় , াঠান, াঠানখ্রভজডানৄয, বতফনৄয, থারতা, 

থারতাভাঝগ্রাভ

াআফুর আরাভ

খ্রপ : োভ: েখ্রম্প: মুদ্া:

জনস্বাস্থয প্রশেৌর খ্রধদপ্তয  

নখ্রন্দগ্রাভ, ফগুড়া।
০১৭২৮৯২৩১১২

৫০৩ ৮ থারতা ভাঝগ্রাভ-২

অচুাাড়া , অন্দাসুযা , অটান, ফাগদ, ফনগ্রাভ, ফড়চাঙ্গুআয, 

বাফযকুড়, খ্রফাযাড়া , জচৌগাভাদৄকুখ্রড়, জছাট চাঙ্গুআয, 

জগাারনৄয, গুখ্ররাকৃষ্ণনৄয , খ্রযাযা , জাভারনৄয , জজাো, 

খ্রনভাআখ্রদঘী, খ্রনখ্রন্দাযা , াযন, াযাখ্রদগয, তারগাখ্রছ

জভাঃ জযজাঈর েখ্রযভ

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, নখ্রন্দগ্রাভ, 

ফগুড়া
০১৭১৬৫২৬৯৬২

৫০৪ ৯ বাটগ্রাভ-১

ফাদরান, ফল ডনশচচুা, বষ্কয, চােরভা, জঞ্চুাড়া, 

জদতা, াটেড়আ, োখ্রর, েল্যাননগয, কৃষ্ণনৄয, 

ভারিা, ভারিী, নন্দনফাখ্রড়, লুস্কুয, াখ্রর, জাতাাড়া, 

নৄনাআর, যানৄয ।

জভাঃ রুহুর অখ্রভন,

জপ্রাগ্রাভ খ্রপায

ঈশজরা স্বাস্থয েভশপ্লক্স, 

নখ্রন্দগ্রাভ, ফগুড়া
০১৭৩৭৫৭৩৯৪৩

৫০৫ ১০ বাটগ্রাভ-২

ফাঁফাড়ীা, ফশযন্দ্রাকুখ্রযাড়াাড়া , বাটগ্রাভ,খ্রফা, খ্রফজরুর, 

চেোয, দাভরুর, দাখ্রনাগাখ্রড় , জগাচাআর, োরাআচাড়, 

োথভ, েচভা,নীনগ্রাভ, খ্রনাভতকুড়ী।

জভাঃ যাখ্রপঈর াান,

খ্রডআ
নখ্রন্দগ্রাভ, ফগুড়া ০১৭১৮-৯৪৩০৩৮

৫০৬ ১
াড ড 01-09 

ম ডন্ত

জভাঃ সুরতান অরী

এএ
জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ ফগুড়া। ০১৭৪৬০৭০৫৪৬

৫০৭ ২ াখ্রযাোখ্রন্দ  
জভাঃ াআফুর আরাভ 

জজএএ (ফঃ)
াখ্রযাোখ্রন্দ ০১৭২১৫৪৬৩৫৮

৫০৮ ৩ চালুাফাখ্রড়
জভাঃ অব্দুর াাফ,

ঈ: : কৃখ্রল েভ ডেতডা
াখ্রযাোখ্রন্দ, ফগুড়া। ০১৭১৫১৭৯০১৩

৫০৯ ৪ াটশযনৄয
জভাঃ অবুর োরাভ অজাদ

টি (অযখ্রডখ্র)

এপএ এন্ড এভঅআএ ঈআং 

খ্রফখ্রফএ
০১৭২১৬৬০৬৪৭

৫১০ ৫ নাযচী
জভাঃ আভান অরী

জজএএ

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জাভারনৄয
০১৭১৮-৯০৩৩১৫

৫১১ ৬ ফুরফাখ্রড় ং

ফুরফাখ্রড়, দযগাতখ্রর, ভাজফাখ্রড়, খ্রযনা, ফালুাযতাআয, 

অভতখ্রর, খ্রবটাাড়া, যাভনগয, কুভযাডাঙ্গাাড়া, 

নাাড়া

জভাঃ পার আভাভ খান

খ্রডআ
াখ্রযাোখ্রন্দ, ফগুড়া। ০১৭১৯৪৬৭৪৭০

৫১২ ৭ ফুরফাখ্রড় ং

ছাগরধাযা, জডাভোখ্রন্দ, চয জডাভোখ্রন্দ,দাড়া, খ্রনঈ 

জানাতরা, পখ্রযঙ্গাাড়া, চয যাভনগয, যাভচন্দ্রনৄয, 

োটাখাখ্রর, জচৌখ্রেফাখ্রড়, জগাারফাতান

খ্রভঠুন কুভায দা,

জজএএ
াখ্রযাোখ্রন্দ, ফগুড়া। ০১৭১৫১৭৯০১৩

৫১৩ ৮ জবরাফাখ্রড়
জভাঃ খ্রপঈর অরভ,

ঈ: : কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

াখ্রযাোখ্রন্দ, ফগুড়া।
০১৭১৬৫৭১৪৫৫

৫১৪ ৯ কুতুফনৄয
জভাঃ জাশর যানা

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

োউখ্রনা, যংনৄয।
০১৫১৫২৭৬৪৬৭

৫১৫ ১০ জফাাআর
জভাঃ অব্দুর ভাশরে অেন্দ

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

াঘাটা, গাআফান্ধা
০১৭২৬৯৭৬৪১৬

৫১৬ ১১ চন্দনফাআা
জভাঃ ভাসুভ জচৌদৄযী

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

খ্রভঠানৄকুয, যংনৄয।
০১৭২৫৬৩৫৬৪৬

৫১৭ ১২ োভারনৄয
জভাঃ অব্দুর গফুয,

জজএএ
াখ্রযাোখ্রন্দ ০১৭৩১০৩০৬২৯

৫১৮ ১৩ োজরা
াধন কুভায যোয 

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

বদনৄয, যংনৄয।
০১৭২৩-৪৬৪৬৮৯

৫১৯ ১৪ েখ্রণ ডফাখ্রড় ং
জভাঃ াভসুখ্রিন জািায

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

যংনৄয দয, যংনৄয।
০১৭১৮৭৮৩৯৫৫

(৮) ঈশজরাঃ াখ্রযাোখ্রন্দ (জজান ংখ্যাঃ  ১৪)

(৯) ঈশজরাঃ জযনৄয  (জজান ংখ্যাঃ ১৪)
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

৫২০ ১ কুসুম্বী-১

ঈদকুখ্রড়, ঈচরফাখ্রড়, ফাফাখ্রড়া, ভাখ্ররাটা, 

ধাাাড়া, কুাফাখ্রড়, খ্রখখ্রেন্ডা, অগযাভনৄয, 

চশন্ডয, ভাদঙ্গাড়ী, রড়ীশোরা, ান্ডুযা, তাঁতড়া, 

াকুখ্রযাাড়া, তাজনৄয, ঈত্তয জচুর, কুসুম্বী, জেরস্না, 

জগাাআফাড়ী, োখ্রাড়া, ভাদরফাখ্রড়, টুখ্রনাড়া (২২ 

টি),

জভাঃ জপযশদৌ ে,

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, জযনৄয, 

ফগুড়া
০১৭১২১৪৪০৭৯

৫২১ ২ কুসুম্বী-২

অভন, ফাগড়া, ফংধয, দখ্রিণ অভন, দাযখ্রোড়া, 

দাযগ্রাভ, মামুয, অদভ, হ্মুযতা, শ্রীযাভনৄয, 

জাড়াাড়া, ফাখ্রনাশগান্দাআর (১৩টি)

াম্মী অক্তায 

খ্রড আ 
জযনৄয ০১৭২৭-১২৫৫৬৪৬

৫২২ ৩ ীভাফাড়ী  
জনে চন্দ্র যা

জজ এ. এ
জযনৄয ০১৭৩৭-৩৫০২৪৬

৫২৩ ৪ গাখ্রড়দ
ভাগুযগাড়ী, াটগাড়ী, খ্রগরাফাড়ী, গাড়ীদ, 

োরতাাড়া, ভখ্রনৄয, যাভনগয, ফনভখ্রযচা

খ্রপশযাজ অশম্মদ 

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

গংগাচড়া, যংনৄয।
০১৭৩৫৩৯৯৫১০

৫২৪ ৫ গাখ্রড়দ

জফাংগা, জজাাননৄয, োরখ্রভাটি, াজীনৄয, োনুনৄয, 

চন্ডীজান, দামুা, োফুযা, াআোথাখ্ররা, 

যাশভফযনৄয, যণখ্রফযফারা, যানীনগয, খ্রফনৄয

জভাঃ অখ্রভনুর আরাভ 

জজ.এ.এ (ফঃ)
জযনৄয ০১৭১৮-৪২৪৫৫৬

৫২৫ ৬ খাভাযোখ্রন্দ  
জভাঃ অখ্রনসুয যভান

এ.এ
জজরা খ্রযঃ খ্রপ, যংনৄয। ০১৭৯৬৯৩৫১৫১

৫২৬ ৭ জৌযবা
জভাঃ াখ্রপজুয যভান

জজ এ এ (ফঃ)
জযনৄয ০১৭৪৯-৯৬৩৮৮১

৫২৭ ৮ খাননৄয
জভাঃ খ্রজাঈয যভান

জজ এ. এ
জযনৄয ০১৭৩৫-৪৯৯৬৯৭

৫২৮ ৯ সুঘাট
খ্রযন চন্দ্র যা

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

াতীফান্ধা, রারভখ্রনযাট।
০১৭২৩৯৮৫২২৯

৫২৯ ১০ াফশন্দগী খন্দোযশটারা, জযম্না াট-০২ টি,
জভাঃ অশনাারুর আরাভ 

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

াটগ্রাভ, রারভখ্রনযাট।
০১৭৫১৩০৪৮১৩

৫৩০ ১১ াফশন্দগী
ভখ্রনরুজ্জাভান,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

সুন্দযগঞ্জ, গাআফান্ধা
০১৭৫১০০৮৩৯৫

৫৩১ ১২ খ্রভজডানৄয
জভাঃ দাখ্ররুর জপযশদৌ,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

সুন্দযগঞ্জ, গাআফান্ধা
০১৭২৮৪৬৪৫৬৬

৫৩২ ১৩ খ্রফারনৄয
স্বন কৃষ্ণ ফভ ডন,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জগাখ্রফন্দগঞ্জ, গাআফান্ধা
০১৭২২৬৪৮৪৬০

৫৩৩ ১৪ বফানীনৄয
জভাঃ যাশদ ভামুদ

খ্রড আ 

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

গাআফান্ধা
০১৭২২-৮৬২৭০১

৫৩৪ ১ জৌযবা
জভাঃ াাজাান 

জজ.এ.এ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

খ্রফগঞ্জ, ফগুড়া
০১৭১৬-১৫৭৪৩০

৫৩৫ ২ অটমূর-১

াদুখ্রযা, নৄটখুয, োটগাড়া, জপনীগ্রাভ, 

চেোনু, চন্দননৄয, ফাদরা খ্রদঘী, বদনৄয, 

ফড়শফরঘখ্রড়া,যভান্দনৄয, ডাবুয, 

যাভোখ্রন্দনৄয, জছাটশফরঘখ্রড়া,

জভাঃ ভাবুবুর অরভ,

জজ.এ.এ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

তাযাগঞ্জ, যংনৄয।
০১৭৩১-৯৮২৩০৯

৫৩৬ ৩ অটমূর-২
অতাায, অটমূর, নান্দুড়া, জফতগাখ্রড়, 

কুড়াায, জতআর, জগদী, জদাাড়া, জগাযনা

জভাঃ জযজাঈর েখ্রযভ

জজ.এ.এ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

ফুরছখ্রড়, গাআফান্ধা
০১৭০৪২১২১২০

৫৩৭ ৪ খ্রফগঞ্জ ং- ০১

ধাাগীয,জুখ্রড়, ভাঝাড়া, ঈত্তয শ্যভনৄয, 

জতখ্ররাড়া, আনাশতনৄয, জদফীনৄয, ঈথরী, 

নাযাণনৄয

জনামুর েখ্রফয জচৌদৄযী

জজ.এ.এ

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

ঢাো
০১৭২৮০০২৩৬৮

৫৩৮ ৫ খ্রফায
জভা: খ্রপকুর আরাভ

ভাঠ েভ ডেতডা

খ্র,খ্রড,খ্রফ, এপ

খ্রফগঞ্জ, ফগুড়া
০১৭১৮৮২০২৬৮

৫৩৯ ৬ বুখ্রড়গঞ্জ
জভাঃ াখ্রব্বয অরভ

জজ.এ.এ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

খ্রফগঞ্জ, ফগুড়া
০১৭৬২-৭৩২৯৯৯

(১০) ঈশজরাঃ খ্রফগঞ্জ      (জজান ংখ্যাঃ ১৯)
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 
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৫৪০ ৭ জদঈরী

জফাারভাখ্রয, তাখ্ররফনৄয, জভঘা 

জখাযদা,যফর, বখ্রযা, চাারদ, 

অরভনৄয, খ্রফষ্ণনৄয, জদঈরী, াকুখ্রযা, 

যাভচন্দ্রনৄয, দুর ডবনৄয, ফাখ্ররা, জাড়ানগযী 

রহ্মীশোরা

        বদ জাখ্রভরুর ভেদভ      

  জক্রখ্রডট সুাযবাআজায

ঈশজরা মৄফ ঈন্নন খ্রপ, 

খ্রফগঞ্জ, ফগুড়া
০১৭১৮৯৩৪৭৯৫

৫৪১ ৮ খ্রফগঞ্জ ং- ০২

চাঁদখ্রনা, খ্রফগঞ্জ, ফখ্রে, হুদাফারা, 

গুজা, জভশদনীাড়া, াদুল্যানৄয, 

অরাদীনৄয,চে জগারা, খ্রিভ 

জাাঙ্গীযাফাদ, নৄফ ড জাাঙ্গীযাফাদ

জভাঃ জগারাভ যব্বানী,

েভ ডেতডা

ঈশজরা মৄফ ঈন্নন খ্রপ, 

খ্রফগঞ্জ, ফগুড়া
০১৭১১৪৭৮৯৬৯

৫৪২ ৯ খ্রেচে অং-০১

গাংগআত, ধাখ্রযা, খ্রচনার, অঈগাঁ, 

ভখ্রলট্ট, জারাগাখ্রড়, োযস্নন্ডা, খ্রেচে, 

ঈত্তযশফরাআ, অন, াখ্ররায, ারদ

জভাঃ জাশদুর াান

এ অআ

জডশভাগ্রাখ্রপ এন্ড জরথ ঈআং

খ্রফখ্রফএ
০১৭১৫৩৩১৪০৮

৫৪৩ ১০ খ্রেচে অং-০২

চখ্রল্লছে, গখ্রড়াযাড়া, খ্রযনৄয, 

জগাখ্রনাথনৄয, াতাআয, খাভটা, ভাটিান, 

ভাদাযগখ্রচ

জভাঃ ীদুর আরাভ

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

খ্রচরভাখ্রয, কুখ্রড়গ্রাভ
০১৭৩৭-০০৯৮৩৫

৫৪৪ ১১
ভদানাটা ং-

০১

রাী, ভাযী, জগােন ড, াটগাখ্রয, চন্দ্রাটা, 

েচুা, গখ্রতরা, ধাাোখ্রন্দ, ভাশরাগাখ্রড়, 

বুজযম্নে শূেযা, শূেযা, চেফাগরনৄয, 

ফাগরনৄয, , ভদানাটা, দাখ্রড়দ, 

খ্রনভতনৄয, কুা, ভাফারা

জভাছাঃ াভীনা অেন্দ,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

রাফাড়ী, গাআফান্ধা
০১৭১৯৪৬৮৪৮৮

৫৪৫ ১২
ভদানাটা ং-

০২
ফাশদ গাংনাআ, ফাশদ চাঁদনগয, জভািাপানৄয,

জভাঃ এেযামুর ে অেন্দ

জজ.এ.এ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

সুাদুল্লনৄয, গাআফান্ধা
০১৭১৪৪৯৫১৬৪

৫৪৬ ১৩ ভাখ্রঝট্ট
জভাঃ ভামুদুর াান ভাসুদ,

জজ.এ.এ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

সুন্দযগঞ্জ, গাআফান্ধা
০১৭১২২৫৯৩৫০

৫৪৭ ১৪
জভাোভতরা ং-

০১

গশণনৄয, ফাঘভাযা, ফাদাচযা, চেযাভচন্দ্রনৄয, 

মুযাদনৄয,রহ্মীনৄয, বােশখারা, ায আঁচরাআ, 

খাভাযাড়া, অযজী াযআঁচরাআ, ভারাায, চোড়া, 

অভজাখ্রন, অশরােখ্রদায, ভাঝাড়া

জভাঃ এনামুর ে

এঅআ (ফঃ)

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

যংনৄয।
০১৭২৯-৫০৩১৬৫

৫৪৮ ১৫
জভাোভতরা ং-

০২

খখ্ররভনৄয, চাঁদনৄয, অনন্তনৄয, োখ্রনৄয, রস্কযনৄয, 

খ্রযযাভনৄয, চাক্লরভা, ংেযনৄয

জভাঃ অব্দুয যখ্রদ

এঅআ (ফঃ)
এপএএন্ডএভঅআএ, খ্রফখ্রফএ ০১৭৭৩১৬৫৭৬৬

৫৪৯ ১৬ খ্রযফ
জভাঃ নুয অরভ

খ্রড আ 

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

খ্রফগঞ্জ, ফগুড়া
০১৭২৩-৯৮৪৮৯২

৫৫০ ১৭
যানগয ং-

০১, ০২

জদৌরতনৄয, দখ্রহ্মণ শ্যাম্পুয, জশেন্দ্রাফাড়ী, 

াজযাফাখ্রড়, যানগয, োখ্রজনৄয, ঘাঘযদুায, 

ভাস্থানগড়, আঁচরাআ, সুদাভনৄয, খ্রচ-াযা, 

দখ্রহ্মণকৃষ্ণনৄয,খ্রচ-মান, নন্তফারা, নাগনোখ্রন্দ

জভাঃ অর অখ্রভন 

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ীযগাছা, যংনৄয।
০১৭২৩৫৩৪৭৭৫

৫৫১ ১৮
বদনৄয ং- 

০২

 গাংনগয ভাঝাড়া, ফড়আাড়া,দাড়া, 

গণোড়া, যাধাোন্তনৄয, জগাখ্রফরস্নব, ভথুযা, 

ফাআকুনথানৄয, কুখ্রে ফাখ্রজত, আরাভনৄয, কুখ্রে 

জগন্নাথনৄয,কুখ্রে োখ্ররদা

জভাঃ অাযাফুর অরভ

এঅআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

খ্রভঠানৄকুয, যংনৄয।
০১৭৮৫৪৯৫০২৮

৫৫২ ১৯
বদনৄয ং- 

০১

ভীজডানৄয, ফখ্রড়া, াখ্রফফনৄয, জীফননৄয, নফ ড বদনৄয, 

ভানোআয, জগন্নাথনৄয, অভঝুখ্র, খ্রেশাযীনৄয, 

জখযাড়া, খ্রবযাভনৄয, বফানীনৄয

জভাঃ জগারজায জাশন, 

খ্রডআ

খ্রফবাগী খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

যংনৄয।
০১৭৫৭৮৬৭৪৭১

৫৫৩ ১ অশেনৄয
জচংগুয, নন্দকুর, বফঠাাড়া,চেদ্যগাড়ী, 

জজাড়া, াফযম্নর

জভাঃ ভাসুভ জাশন

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

াজাাননৄয, ফগুড়া
০১৭২২-২৮৬৭৮৬

৫৫৪ ২ াড ড নং- ১৩ াড ড নং- ১৩ (ফগূড়া জৌযবা)
ািাভ জাশন 

খ্রড আ 

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

মুখ্রন্পগঞ্জ
০১৭৫৮-৭৩০৪৪৬

(১১) ঈশজরাঃ াজাাননৄয  (জজান ংখ্যাঃ  ১২)
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

৫৫৫ ৩ খযনা

অগভাখ্রঝ, ফনখ্রবটা, বাদাআোখ্রন্দ, ফীযগ্রাভ, জাভাটা, 

রটাগাড়ী, জদভা, কুন্দশদভা, েখ্রড়া অঞ্জুর, 

াখ্রন্তাযা, াতোঈখ্রনা, ীফশদভা, চন্দ্রাটা, 

চখ্রন্ডফয,জগন্নাথনৄয, চেবারী

জভাঃ এছযাআর জাশন, জজএএ
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

োরীগঞ্জ, রারভখ্রনযাট
০১৭২২৮৫৬১৩৪

৫৫৬ ৪

াড ড নং- ১৪, ২১, 

জাাঙ্গীযাফাদ 

েযান্টঃ

াড ড নং- ১৪, ২১ (ফগূড়া জৌযবা) খ্রপ ভামুদ, জজএএ
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

খ্রঝনাআগাখ্রত, জযনৄয
০১৭৩৩৫৭৯৭২২

৫৫৭ ৫ জগাাআর জগাাআর আঈখ্রনন
জভাঃ অব্দুর জভাতাোখ্রব্বয

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

নাশগখ্রয, কুখ্রড়গ্রাভ
০১৭৪৫-৪৭৬৮৪৩

৫৫৮ ৬ ভাদরা ভাদরা আঈখ্রনন
জভাঃ াভসুর অরভ

জজ.এ.এ

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

খ্রফযাভনৄয
০১৭৩৫-৯৩৩৬৩৩

৫৫৯ ৭ জখাট্টাাড়া জখাট্টাাড়া আঈখ্রনন
জভাঃ নজরুর আরাভ

এঅআ

ন্যানার এোঈখ্রন্টং ঈআং

খ্রফখ্রফএ
_

৫৬০ ৮ জচৌখ্রনগয জচৌখ্রনগয আঈখ্রনন
জভাঃ খ্রপকুর আরাভ

েখ্রভঈখ্রনটি সুাযবাআজায

মৄফ ঈন্নন খ্রধদপ্তয

াজাাননৄয, ফগুড়া
০১৭৭৩৩৪১৬১৭

৫৬১ ৯ অভযম্নর অভযম্নর আঈখ্রনন
জভাঃ জাশদুর আরাভ

জজ এ এ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

াজাাননৄয, ফগুড়া
০১৭১৮-৯৯৫৪৩৯

৫৬২ ১০ অখ্রড়া- ০১ যখ্রভাফাদ  অখ্রড়া
জভাঃ নুযর আরাভ 

জজ এ এ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

াখ্রেভনৄয
০১৭৬২-৯৬৮৬০২

৫৬৩ ১১ অখ্রড়া- ০২
জানাোখ্রনা, জানাআখ্রদঘী, জামুন্না, জাভারনৄয, 

ফামুখ্রনা, ফাশযার, ভাখ্রনেখ্রদা, জখাদাফন্দফারা

জভাঃ অব্দুর গফুয অেন্দ 

জজএএ (ফঃ)
খ্রফ খ্রফ এ ০১৭৪৫-১২৩৮৮৭

৫৬৪ ১২
ভাখ্রঝড়া, ভাখ্রঝড়া 

েযান্টঃ
ভাখ্রঝড়া আঈখ্রনন  ফগুড়া েযান্টঃ

জভাঃ পজশর যাব্বী

ঈঃ জক্রঃ এন্ড ভাশেডটিং খ্রপায

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

গাআফান্ধা
০১৭১৮-৭৮৯৪৫২

৫৬৫ ১
জানাতরা 

জৌযবা

জভাঃ জহুরুর আরাভ 

জজএএ

েখ্রম্পঈটায ঈআং

খ্রফখ্রফএ
০১৬৭২০৩৬৬৩১

৫৬৬ ২ ফালুা
জভাঃ জভাখশরছুয যভান  

 খ্রডআ
জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, ফগুড়া ০১৭৩৯৮৯৩৪৯৮

৫৬৭ ৩ খ্রদগদাআড়
জভাঃ অশতাায যভান

 জজএএ
জানাতরা ঈশজরা ০১৭২৮০০৫৫৫৬

৫৬৮ ৪ াকুল্লা
জভাঃ ভখ্রনরুজ্জাভান

আন্পরাটয

আঈ অয খ্র, জানাতরা 

ঈশজরা,   ফগুড়া
 ০১৭১৬৮৯১১৪৪

৫৬৯ ৫ জজাড়গাছা-০১
খ্রচাযাড়া, খ্ররদাফগা, জখাদাখ্রদরাড়া, ঈত্তয 

জজাড়গাছা, ভধ্যখ্রদঘরোখ্রন্দ, খ্রনশভয াড়া।

জভাঃ াান খ্রপঈর েখ্রফয

 খ্রডআ
জানাতরা ঈশজরা ০১৭২৭৮৩৭৫২৪

৫৭০ ৬ জজাড়গাছা-০২
ফড়া, জ্জডনাড়া, ঈত্তয জগাাআফাখ্রড়, গনাযাড়া, 

নদাফগা, জাড়া াআেয, নফ ড েযভজা।

জভাঃ নাখ্রছমুর জপযশদৌ,

ঈশজরা অনায খ্রবখ্রডখ্র

ঈঃ অনায  খ্রবখ্রডখ্র 

খ্রপ, জানাতরা, ফগুড়া
০১৭১২১১০৮৯২

৫৭১ ৭ জতোনী চুোআনগয
এ. জে. এভ. নজরুর আরাভ 

(ফয প্রাপ্ত), জজএএ
খ্রডখ্রড খ্রপ, ফগুড়া ০১৭২৪৫৯৬৬৪৬

৫৭২ ৮ ভদৄনৄয আশন্দশ্বয চন্দ্র দা, জজএএ
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

গাআফান্ধা দয।
০১৭১৮৭৮৯৪৫২

৫৭৩ ৯ জানাতরা
জভাঃ াখ্রভভ জাশন, ঈশজরা 

োযী খ্রযা খ্রপায

ঈশজরা  খ্রযা খ্রপ, 

জানাতরা , ফগুড়া
 ০১৭২৪৭৬২৯১৮

৫৭৪ ১
খ্রযাজগঞ্জ  জৌযবা 

(াড ড- ১,২,৩)

ভাখ্রছভনৄয, ভামুদনৄয, খ্রনঈভাশেডট, আছভাআর জাশন 

জযাড, জভাাম্মাদ অরী জযাড,জভাক্তায াড়া, মুন্পী 

জভশরুল্লা জযাড, জখ ভখ্রজফ জযাড ঈত্তয,  শাযাখ্রি 

জযাড, খ্রদাযধানগড়া, োচাখ্রযাড়া, জখ ভখ্রজফ জযাড,।

জনাফ  পযাদ অরী

এএ

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,  

খ্রযাজগঞ্জ
০১৯১২-৯৬২৪৮৩

৫৭৫ ২
দাফাদ (ং-

০২)

কৃষ্ণনৄযেড্ডা, দানন্দনৄয, খ্রযাছেগাছা, ভশাননৄয, 

খা জছাটগাছা, খাফড়খ্রমুর, মমুনাফাখ্রড়, গাছাফাখ্রড়, 

দুখ্রখাফাখ্রড়, ফড়খ্রমুর িশানা, চেফযা, খ্রফযাটি , 

ফাআতাযা।

োভার ঈখ্রিন,

জজএএ

েখ্রম্পঈটায ঈআং,

খ্রফখ্রফএ বফন
০১৮১৭৫২২০২৩

(১২) ঈশজরাঃ জানাতরা   (জজান ংখ্যাঃ ৯)

জজরাঃ খ্রযাজগঞ্জ ।

(১) ঈশজরাঃ খ্রযাজগঞ্জ দয   (জজান ংখ্যাঃ ২১)
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

৫৭৬ ৩

খ্রযাজগঞ্জ  

জৌযবা (াড ড- 

৪,৫,৮)

দযগা জযাড, গঞ্জা বাঙ্গাফাখ্রড় নফ ড, জুফখ্রর 

ফাগান, া জগাখ্রফন্দ, ফাখ্রয জগারা, েশরজ 

াড়া, দত্তফাখ্রড়, জাননৄয। াধানগড়া, যভত 

গঞ্জ, ঈত্তয া ধানগড়া

জভা: যাআশজর আরাভ

 এএ

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ  

খ্রযাজগঞ্জ
০১৭৫৩-২৪৪১৫৫

৫৭৭ ৪

খ্রযাজগঞ্জ  

জৌযবা (াড ড- 

৬,৭,৯)

গঞ্জা বাঙ্গাফাখ্রড় , নতুন বঙ্গাফাখ্রড়, 

চেশোদা াড়া, োশুা াটা, 

জোদা াড়া, যাখ্রণগ্রাভ,গরা াড়া, 

এেডারা, খ্রফ. এর.েশরজ জযাড

জভাঃ জোন্দায অরী,

জজএএ

েখ্রম্পঈটায ঈআং,

খ্রফখ্রফএ বফন
০১৭২৭২০৯৬০৭

৫৭৮ ৫
দাফাদ (ং-

০১)

জাভকতরদা, জাভকতরখ্রখখ্রদযনৄয, জাখ্রযরা, 

জোনাগাখ্রত, াযটিা, দাফাদ।

জভাঃ েত অরী, 

এ অআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

মুক্তাগাছা, ভভনখ্রং
০১৭২৬৪০৩১০০

৫৭৯ ৬
খ্রযাজগঞ্জ  জৌযবা 

(াড ড- ১০,১১,১২)

অর ভামুদ জযখ্রবখ্রন জাশন নৄয, ধানফাখ্রন্দ দখ্রযণ, 

জাশন নৄয, আ.খ্রফ. জযাড, জোর গরা, অভরাাড়া, 

জশয ফাংরা আ.খ্রফ. জযাড । ধানফাখ্রন্দ জজ.খ্র. জযাড, 

ধানফাখ্রন্দ ঈত্তয।

জভাঃ যতন  ভাখ্রনে

জজ.এ.এ
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

দয
০১৯৬৪২১০৬৩৬

৫৮০ ৭
খ্রযাজগঞ্জ  জৌযবা 

(াড ড- ১৩,১৪,১৫)

চযযানৄয ,যানৄয , চয ভারা াড়া, চয খ্রভযনৄয , 

ভারাাড়া,  নৄটিা ফাখ্রড়। খ্রভযনৄয দখ্রযণ গ্রাভ, খ্রভযনৄয 

ঈত্তয গ্রাভ, জযরশ েশরানী।

মুনমুন াযবীন

খ্রডআ
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,  

দয
০১৭৮৮-৬৮৪২৬০

৫৮১ ৮
োখ্ররাখ্রযনৄয (ং-

০২)

ফনফাখ্রড়া, জছাটখ্রাখ্রয ,চয ছাাখ্রয, জভাড়গ্রাভ, 

নাযানফাখ্রড় , চােযর, জফরটিা, ফড়খ্রা।

জভাঃ অাদুর ে

এএ

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ  

খ্রযাজগঞ্জ
০১৭৫৩-০২২৫০২

৫৮২ ৯ ফাগফাটি (ং-০১)

যাখ্রজফনৄয, আছাভখ্রত, নাখ্রন্দনা, যাঙ্গাখ্ররাগাখ্রত, 

গারুদ, জফজগাখ্রত, ফুযশোচা, চে ফুরশোচা,  ঢ়রডফ, 

াখ্রনাফাখ্রড়, ভাখ্ররগাখ্রত, বফদ্যঢ়রডফ ,

জভা: অব্দুর ভান্নান

এ অআ
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

দয
০১৭২৮৭৮১৮৫২

৫৮৩ ১০ ফাগফাটি (ং-০২)

সূফণগাখ্রত, ানা, ঈত্তয অশরােখ্রদা, ফাগফাটি, 

খ্রযণা জগাায, চেখ্রভযাশখায, খ্রযনৄয, খ্রনৄযফাখ্রড়া, 

দত্তফাখ্রড়, জঘাড়াচড়া, োনগাখ্রত।

জভাঃ অব্দুর অখ্রজজ

এএ

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

খাগড়াছখ্রড়।
০১৮৪০৮০৭৭৭৩

৫৮৪ ১১ যতনোখ্রন্দ (ং-০১)

ভখ্রলামুড়া, এেডাযা, ফুরফযা, জখািডফযা, 

জবন্নাফাখ্রড়, জখারাফাখ্রড়,াযাকতর, নাযখ্রন্দা, শ্যাভনৄয, 

জগাখ্রফন্দশাটার,

জভাঃ অঃ ভাশরে,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

আটনা
০১৭৪৫০৩৪০২৬

৫৮৫ ১২ যতনোখ্রন্দ (ং-০২)
খ্রফননৄয, খ্রযনাযান নৄয, খাভাযগাখ্রত, খ্রযনা, 

ফাহুো, যতনোখ্রন্দ, চে ফাহুো, শুখশদফনৄয।

জভাঃ অাদুজ্জাভান, 

টিএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ঘাটাআর, টাঙ্গাআর
০১৬৭১০৫৯৪৩২

৫৮৬ ১৩
জছানগাছা (ং-

০১)

াঁচঠাকুখ্রয, বাটখ্রাখ্রয, াযাঁখ্রচর, জছানগাছা, 

ফাখ্ররঘুগখ্রয, আটখ্রর।

জভাঃ াআফুর আরাভ

এঅআ
এপএ এন্ড এভঅআএ ০১৭১৪৯৫১৩১৭

৫৮৭ ১৪ জছানগাছা (ং-০২)

অখ্রভননৄয, খাতা, খ্রফরনরচুখ্রঙ্গ, নদাফুরশোচা, 

বৄযবৄখ্রযা, ফখ্ররদ, াানগাছা, গুখ্রযাড়, খ্রফর 

খ্ররারা, খ্রঝনাআগাখ্রত, খ্রভরা।

জভািাখ্রপজুয যভান, খ্রডআ
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ফুরনৄয, ভভনখ্রং
০১৯৩৬৩২৯৩৬৩

৫৮৮ ১৫
জখাোফাখ্রড় (ং-০১ 

 ং-০২)

জখাোফাখ্রড়, খখ্ররাকুড়া, খ্রদাযাঁখ্রচর, 

াঁখ্রচর, বরফাখ্রড়।গুশনযগাত, জতরকুখ্র, 

নদাশতরকুখ্র, াটিোফাখ্রড়, মুনসুখ্রভ, 

ালুাখ্রবটা, ব্রাক্ণণগাখ্রত।

জভাঃ অযাপ খ্রখ্রিেী,

এঅআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

টাঙ্গাআর দয, টাঙ্গাআর
০১৭২০০৫৩১৮৬

৫৮৯ ১৬
োখ্ররাখ্রযনৄয (ং-

০১)

োখ্ররাশচৌদৄখ্রয, যাভগাখ্রত, ফাযাোখ্রন্দ, খ্রফাযা, 

ছাখ্রতানতখ্রর, জততুখ্ররা।

জভাঃ েত অরী, 

এ অআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

খ্রভজডানৄয, টাঙ্গাআর
০১৭৫৮১৩৯১৫০

৫৯০ ১৭
ফহুরী (ং-০১  

ং-০২)

ছাখ্রব্বা, দখ্রক্ণন অশরােখ্রদা, ধীতনৄযোনু, 

খাগা, নটিখ্রযনা, োখ্ররদাগাখ্রত, ডুমুয, 

ফাগডুমুয, জদখ্রজ, খ্রঙ্গাযগাখ্রত। ফহুরী, যতখ্রন, 

ব্রক্ণশখারা, চাঁদার, ধীতনৄয অরার, 

খ্রযণাাটা, খ্রনাভতনৄয, েদভার, যঘুযগাখ্রত, 

যখ্রভনৄয, যাজানৄয,যাআচখ্রন্ড।

জভাঃ অয়ূফ অরী, 

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ফুরনৄয, ভভনখ্রং
০১৭৮৯৭৯৮৮৩৬
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

৫৯১ ১৮ োাশোরা ভগ্র আঈখ্রনন
জভাঃ অব্দুর জখ্ররর,

খ্রডআ/ খ্র

জন্পা ঈআং,

খ্রফখ্রফএ বফন
০১৭৩৩১৯৬৫৭৭

৫৯২ ১৯
খ্রাযশোর 

(ং-০১)

ফহুখ্রত,  দৄেখ্রযা, জগতগাখ্রত, 

খ্রিভশোনাগাখ্রত, খ্রিভশভাননৄয, 

ফড়াভকুখ্রযা, চখ্রন্ডদাগাখ্রত, জছাটাভকুখ্রযা, 

জামুা, েরাগাখ্রত, াআো, অখ্রযাশভান।

অখ্রভনুর আরাভ,

ঈশজরা জটেখ্রনখ্রান

ঈশজরা খ্রযলদ,

খ্রযাজগঞ্জ দয
০১৬৭১০৫৯৪৩২

৫৯৩ ২০
খ্রাযশোর 

(ং-০২)

খ্রফরধখ্রর, চেখ্রারশোর, খ্রারশোর, 

ফুরফাখ্রড়, ক্ষুদ্খ্রারশোর, খ্রারশোর, 

যঘুনাথনৄয, খ্ররনদ, ঈত্তযাযটিা।

অব্দুল্লা অর মুখ্রফন, এঅআ
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

োখ্রজনৄয, খ্রযাজগঞ্জ
০১৭৪৮৯০৩৭৯৬

৫৯৪ ২১ জভছড়া ভগ্র আঈখ্রনন
জভাঃ ভখ্রঈখ্রিন জচৌদৄযী,

এ এ

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

জপনী
০১৭৫৩৭৭৩৪৪৬

৫৯৫ ১
বদ্ঘাট (ং-০১ 

 (ং-০২)

বদ্ঘাট, বচযগাখ্রত, ফাখ্রনাগাখ্রত, 

ভধ্যবদ্ঘাট, খ্রড়গদ্বদ্ঘাট,ধাভকের, 

জদাগাখ্রছ, ঈদকৃষ্ণনৄয, বদগাখ্রত, 

জছাটশধাাোখ্রন্দ, জচৌদুায, মুগশফরাআ, 

খ্রফাযা, নাখ্রন্দনা, ঝাটিশফরাআ, গাড়াফাড়ী।

জভাাম্মদ দুরার খ্রভা, এঅআ আন্ড্রাখ্রি জরফায উআং, ঢাো ০১৫৫২৪০৯৭৯৮

৫৯৬ ২
যাশদৌরতনৄয(ং

-০১,  ২)

ফাফাখ্রড়া, োখ্রজনৄযা, ধশরশ্বয, 

তাজুযাড়া, ফাযাোখ্রন্দ, েশরগাখ্রত, 

াফাজনৄয। জদৌরতনৄয, জচৌফাখ্রড়া, 

যসুরনৄয, শ্যাভনৄয।

জভাঃ জফরাশত জাশন খান,

ঈচ্চভান োযী

জন্পা ঈআং,

খ্রফখ্রফএ বফন
০১৯১৬২৬৬৫৮৯

৫৯৭ ৩
ঝাঐর (ং-

০১,ং-০২)

জোনাফাড়ী, রাখ্রযীফাড়ী, ায ঝাঐর 

ফাগফাড়ী, ভামুদাশোরা, চাঁদনৄয, ঝাঐর, 

াআশোা, জতঘযী। স্বেভামুদনৄয, 

খাভাযফড়দৄর, জশনফফড়দৄর, ভনাোখ্রন্দ, 

াঁচফাখ্রড়া, ফালুকূর, চোফাজনৄয, 

চারা, বাশযঙ্গা।

খ্রভজডা ভখ্রঈয যভান,

এ অআ (ফঃ)

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

ঘাটাআর
০১৭২০০৫২৪১২

৫৯৮ ৪
জাভকতর(ং-

০২)

জাভকতর, ালুাোখ্রন্দ, জটংযাআর, 

জধাাোখ্রন্দ, নাখ্রন্দনাভদৄ।

জভাঃ অব্দুর াখ্রেভ 

খ্রড আ 

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

োভাযখন্দ, খ্রযাজগঞ্জ।
০১৭২৮৯৭৫৯৭৪

৫৯৯ ৫
জাভকতর(ং-

০১)

কুযা ঈদনৄয, কুড়া, জত্নাে, দখ্রো, 

েণ ডসুখ্রত, োভাযখন্দ, াকুখ্রযা।

জভাঃ জযজাঈর েখ্রযভ 

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

োভাযখন্দ, খ্রযাজগঞ্জ।
০১৭১২৪৯২০৮৮

৬০০ ১ োখ্রজনৄয জৌযবা
জভাঃ যাখ্রদুর াান,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

োখ্রজনৄয, খ্রযাজগঞ্জ
০১৭২৭০৪৯৪২২

৬০১ ২
জানামুখী- ং-

১   ং-২

জানামুখী,াআোড়া, 

কৃষ্ণশগাখ্রফন্দনৄয,জযৌাফাড়ী, 

যখ্রেনৄয,খ্রযনাথনৄয,যাণনৄয, 

ারুরোখ্রন্দ,স্থরফাখ্রড়

নৃশন চন্দ্র যোয,

জজএএ
জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, ঢাো ০১৭২৬৯২২০৩৫

৬০২ ৩ নাটুাযাড়া
জভাঃ যখ্রপকুর আরাভ,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

খ্রোর, ভভনখ্রং
০১৭২১৯৯৬৮১০

৬০৩ ৪ চাখ্ররতাডাঙ্গা
জভা.জভােতার জাশন

জজএএ (খ্রঅযএর)
খ্র, অয, এর ০১৭২৫-৫৬৮৩৩৯

৬০৪ ৫ চয খ্রগখ্রয
জভাঃ াাফ ঈখ্রিন,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জদানগঞ্জ
০১৭০০৬৩৮২৩৯

৬০৫ ৬ গান্ধাআর
জভাঃ ভাজারুর আরাভ,

েখ্রম্পঈটায াশযটয

এপ এ এন্ড এভ অআ এ ঈআং,

খ্রফখ্রফএ বফন
০১৯১১৭২৯৯৭৪

৬০৬ ৭ ভনসুযনগয
জভাঃ াা অরী,

জজএএ (ফঃ)
জাভারনৄয ০১৯১৪৮৬৭৭৯০

(৩) ঈশজরাঃ োখ্রজনৄয  (জজান ংখ্যাঃ ১৩  )

(২) ঈশজরাঃ োভাযখন্দ  (জজান ংখ্যাঃ ৫)
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

৬০৭ ৮ শুবগাছা
খ্রভজানুয যভান,

এ এ (ফযপ্রাপ্ত)
টাঙ্গাআর ০১৭১৪৫৫৫৯৪৯

৬০৮ ৯ োখ্রজনৄয
প্রদী েভ ডোয,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

টাঙ্গাআর দয
০১৬৭৯৪৬৪৬৩৩

৬০৯ ১০ ভাআজফাড়ী
জনাফ অাদুজ্জাভান নূয

খ্রডআ
এনএআচখ্রড প্রেে দপ্তয, খ্রফখ্রফএ ০১৬৮৩-০০০৩৩৩

৬১০ ১১ খাযাজফাড়ী
দীন যোয,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

খ্রখনৄয
০১৭৪৮৫৬৯৮৩৫

৬১১ ১২ জতোনী
খ্রফপ্লফ কুভায যোয, 

খ্রড আ 

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

জদরদুায
০১৬৭১-০০১২২৬

৬১২ ১৩ খ্রনিন্তনৄয জভাাম্মদ ভাসুদ, খ্রডআ ঈঃ খ্রযঃ খ্রপ, ফুরনৄয ০১৭২০৫৩৩৪১৫

৬১৩ ১
ঈল্লাাড়া জৌযবা

(াড ড -১, ২, ৩, ৪)

ফাযআা, শ্রীশোরা, ফাখুা(াট ড ঈত্তয), খ্রঝখ্রো (াট ড 

ঈত্তয), ফাখুা(াট ড খ্রিভ)

জভা: ভান গখ্রন

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ঈল্লাাড়া,খ্রযাজগঞ্জ

৬১৪ ২
ঈল্লাাড়া জৌযবা

(াড ড -৫, ৬, ৭, ৮, ৯)

বট্ট োাে (াট ড), জঘালগাখ্রত, বট্ট োাে, 

োাে, নফগ্রাভ, অিান, ফাভনগ্রাভ, চয 

শ্রীপরগাখ্রত (াট ড), এনাশতনৄয (াট ড), ননগাখ্রত, 

খ্রফনৄয, ননগঞ্জ ফাজায, জনায গাছা, 

খ্রংগাখ্রত(াট ড), শ্রীপরগাখ্রত, এনাশতনৄয, গুচ্ছগ্রাভ, 

ঘাটিনা।

জভা: নাখ্রয ঈখ্রিন

খ্রডআ
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ঈল্লাাড়া, খ্রযাজগঞ্জ

৬১৫ ৩ ঈল্লাাড়া

ফাখুা, চারা, খাখ্ররায াড়া, ভাগুযা ডাঙ্গা, 

ভিরজাখ্রন, নাগশযৌা, াযশততুখ্ররা, খ্রিভ 

বদ্শোর, নৄংশযৌা, যতন োাে।

জভাছা: যখ্রভা খাতুন

জজএএ
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ঈল্লাাড়া, খ্রযাজগঞ্জ

৬১৬ ৪
দুগ ডানগয (ং-

০১)

শ্যাভনৄয, াখ্রতাশফড়া, বাদাখ্ররা োখ্রন্দ, মূর জফড়া, 

বাটশফড়া, যাঈতান, ড়গুদ্ ভশনাাযা, ববযফ, ফড় 

ভশনাাযা, যাংটিা, ডুফডাঙ্গা, স্বে ভশনাাযা (ায 

ভশনাাযা), যাজভান, ভশনৄয, ভখ্রযচা।

খ্রজাঈর ে,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

োখ্ররগঞ্জ, গাজীনৄয
০১৭২৬৫৪৬৭৩৪

৬১৭ ৫
দুগ ডানগয (ং-

০২)

ফারাফাখ্রড়, দুগ ডানগয, জম্মন্তফাখ্রড়, খ্রংগাখ্রত (াট ড), 

ভানন্দাড়া, ায জছানতরা, াআোড়া, নুখ্রন্দগাখ্রত, 

জনাযগাছা নতুন াড়া, জুখ্রিনৄয।

জভাঃ যেনুজ্জাভান, 

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

জযনৄয দয, জযনৄয
০১৭১৯৩১২১০৫

৬১৮ ৬ র ভগ্র আঈখ্রনন
জভাঃ অখ্রভনুর আরাভ, 

খ্রপ োযী

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ঈল্লাাড়া, খ্রযাজগঞ্জ
০১৭৩৬৬৩০৭৭০

৬১৯ ৭
িশক্রাী (ং-

০১)

জফতফাখ্রড়, ফন্যাোখ্রন্দ, যাভোত্তননৄড়, োখ্ররগঞ্জ জততুখ্ররা, নফ ড 

াতফাখ্রড়া, নফ ড কৃষ্ণনয, জোচ জফতোখ্রন্দ।

আভাআর জাশন, াশটাাযী,

খ্র. নক্সাখ্রফদ (ফঃ)
খ্রফখ্রফএ বফন ০১৭১৫৮২৪৬০১

৬২০ ৮
িশক্রাী (ং-

০২)

দভদভা, যাঘফফাখ্রড়া, ভাটিশোড়া, শিাশক্রাী, 

াীশোরা, নফ ড বদ্শোর।

াশদে অরী,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

খ্রঝনাআগাতী, জযনৄয
০১৭১৫৬২৫০৭৬

৬২১ ৯ ফড়য (ং-০১)
নফ ডশদলুা, ব্রম্মোখ্ররা, গুাগাখ্রত, াগরা, 

জফাাখ্ররা, বৄতগাছা, বভে  ফড়য, যাকতর।

অবু াখ্রনপা, 

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

নেরা, জযনৄয
০১৭৩৫৪৮৩৮৬৪

৬২২ ১০ ফড়য (ং-০২)
অঙ্গাযাড়া , ফড়য, জডপরফাখ্রড়, ধখ্রি, দুগ ডানয, জাভারনৄয , 

জততুখ্ররা, টিাযাট , খাচয জাভারনৄয।

অশনাায জাশন

খ্রডআ/খ্র

ন্যানার এোঈখ্রন্টং ঈআং

খ্রফখ্রফএ
০১৭২০১১৯১৫৪

৬২৩ ১১
াটিকুভযম্নর 

(ং-০১)

অশরােখ্রদা, অভডাঙ্গা, ফাদুরন্নানৄয, ফাগদা, 

দাদননৄয, জধাাোখ্রন্দ, তাযটিা, যখ্রদনৄয, যানীনগয, 

াঁচখ্ররা, াখ্রফফনৄয, াাননৄয।

জভা: জাখ্রদুর আরাভ

এঅআ

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ  

টাংগাআর
০১৯২১৫৭২৫৫৮৭

৬২৪ ১২
াটিকুভযম্নর 

(ং-০২)

চখ্রড়া, চখ্রড়াখ্রোয, চখ্রড়া ঈখ্রজয, 

াটিকুভযন্নর, াটধাযী।

জভাঃ ভাজাভ অরী,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ফাাআর, টাংগাআর।
০১৭৩৫৭৭২৪২৩

৬২৫ ১৩ রঙ্গা (ং-০১)

নাআমুখ্রড়, যন্নাাড়া, ঈত্তয নৄখ্রত্নগাছা, অঙ্গাযন্ন, 

ফনফাখ্রড়া, জগাজা, দঃ াড়া বযশভাখ্রনী, রঙ্গা, 

যীপ রঙ্গা।

সুীর চন্দ্র যোয, জজএএ
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

নফাফগঞ্জ, ঢাো।
০১৮১৮৭৯৪১৫১

৬২৬ ১৪ রঙ্গা (ং-০২)
জফড়া, জচৌখ্রফরা, জগজীফননৄয, াখ্রযাযনৄয, াত 

টিেখ্রয, খ্রঙ্গা, জতরকুখ্র, দঃ াড়া বযশভাখ্রনী।
জাখ্রেয জাশন ভজুভদায, জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জেযানীগঞ্জ, ঢাো।
০১৭৩১৯১৪১২৯

৬২৭ ১৫ যাভকৃষ্ণনৄয
অব্দুর ভখ্রতন

খ্রডআ/খ্র (ফঃ)
জন্পা ঈআং ০১৮১৫৯২৮৯৪২

(৪) ঈশজরাঃ ঈল্লাাড়া  (জজান ংখ্যাঃ ২২  )
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

৬২৮ ১৬ েড়া
জভাঃ াজ্জাদ জাশন

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

যশুযাভ, জপনী
০১৮১২৬১৫৮১১

৬২৯ ১৭ ফাঙ্গারা
জভাঃ জখ্ররুর অরভ,

খ্রডআ
ফুরগাজী ০১৭৫৯৪৭১৪৯৬

৬৩০ ১৮
নখ্রণ ডভাগাতী (ং-

০২)

পখ্রযদনৄয, ফাভন খ্রঘারা, জগাারনৄয, জখাারনৄয, 

জোরাখ্রং ফাখ্রড়, ভদৄনৄয, াযকুর, ঃ কৃষ্ণনৄয, নফ ড 

কৃষ্ণনৄয, যখ্র াড়া, জনগাখ্রত।

নুরুজ্জাভান

খ্রডআ/খ্র (ফঃ)
জন্পা ঈআং ০১৭৬৪৪০৩১২৬

৬৩১ ১৯ জভাননৄয
জভাঃ অবুর োশভ

াঁটখ্ররখ্রোয
জন্পা ঈআং ০১৭২৮৩১৪২৯৭

৬৩২ ২০
নখ্রণ ডভাগাতী (ং-

০১)

খ্রভজডানৄয জবংখ্রয, ছফাখ্রড়া, নৄকুয াড়, ঈঃ জফতুা, 

জগাারজাখ্রন, নখ্রণ ডভাগাখ্রত, খ্রঘারা, নৄঠিা, পখ্ররা, 

জোভরোখ্রন্দ।

জভাঃ াআফুর অরভ,

এ অআ

জন্পা ঈআং,

খ্রফখ্রফএ বফন
০১৯১৪২০০৫৮৫

৬৩৩ ২১ ফড়াঙ্গাখ্র
াখ্রফ অশভদ পখ্রেয,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

শ্রীফদী, জযনৄয
০১৭৫৩১৭৬৫৭০

৬৩৪ ২২ ঈদৄখ্রনা
খ্রদনৄ যাান

খ্রডআ্

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

জযনৄয দয, জযনৄয
০১৬১৭৮৩৭১৯১

৬৩৫ ১ যাগঞ্জ জৌযবা
যাগঞ্জ জৌযবায জভাট ০৯ (ন) টি াশড ডয ের 

ভল্লা

ফরযাভ ফাে

এঅআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ 

যাগঞ্জ, খ্রযাজগঞ্জ
০১৭১৫৯৪৮৯১৯

৬৩৬ ২ ধাভাআনগয ধাভাআনগয আঈখ্রনশনয ের জভৌজা।
জভাঃ াআফুর আরাভ

খ্রপল্ড সুাযবাআজায
এেটি ফাখ্রড় এেটি খাভায ০১৭১০-১৩২৩৫২

৬৩৭ ৩ জানাখাড়া জানাখাড়া আঈখ্রনশনয ের জভৌজা।
জভাঃ অব্দুর ফাযীে

ঈশজরা জটেখ্রনখ্রান

ঈশজরা খ্রডখ্রজটার জন্টায 

যাগঞ্জ, খ্রযাজগঞ্জ
০১৭১৮-৩৪১৯৯৬

৬৩৮ ৪
দৄখ্রফর (ং-০১ 

 ং-০২)

দৄখ্রফর জভভানাী, দৄখ্রফর োটাযভর, চে ঘুঘাট, 

জচৌদৄযী ঘুঘাট, খাখ্রযজা ঘুঘাট, ঈত্তযাড়া বযশভানী, 

ঝাঈর  ভারখ্রতনগয। শ্যাশভযশঘান, জগাীনাথনৄয, 

চে দাঈদ, াতকুখ্র ড, আখ্রছদ, অভড়া, বনাড়া, 

চুখ্রনাখাড়া জফতুা।

জভা: োভরুর আরাভ

খ্রডআ

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,  

খ্রযাজগঞ্জ
০১৯৫৭-৪১৬৭৩৩

৬৩৯ ৫
ব্রহ্মগাছা (ং-

০২)

ফাভনবাগ, ফাযআবাগ, বাতাখ্রযা , খ্রফশ্বাাড়া, ধভ ডদগাখ্রত, 

াখ্রভন দাখ্রভন, াখ্রর জাশন, াখ্রর যঘুনাথনৄয , 

জানখ্রেগাখ্রত, োখ্ররাফাখ্রড় , কুঠাযগাখ্রত, চেশভানফাখ্রড়, 

কুভাযগাড়া  জগাদগাখ্রত।

জভাঃ অব্দুয যাজ্জাে ভন্ডর

খ্রাফ যযে

ঈশজরা ভাধ্যখ্রভে খ্রযা 

খ্রপ, যাগঞ্জ, খ্রযাজগঞ্জ
০১৭১০-৮৬৪২০৮

৬৪০ ৬ ঘুড়ো (ং-০১)

ঘুড়ো, জগন্নাথনৄয, চেশগাখ্রফন্দনৄয, 

শ্রীযাশভযাড়া, ফাসুশদফশোর  ভধ্যাড়া 

বযশভানী।

ভান গখ্রন

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

জপনী দয
০১৯২১৭৪৩১২৪

৬৪১ ৭ ঘুড়ো (ং-০২)

বৄঞাগাতী, জদশবাগ, াযনী, জভাযখ্রদা, াট 

আরা, আরা খ্রদগয, শ্যাভনাআ, ক্ষুদ্ যঘুনাথনৄয, 

রাঙ্গরশভাড়া  যাটি।

জভাঃ অরাঈখ্রিন যোয

খ্রযদ ডে
খ্রফঅযখ্রডখ্রফ, যাগঞ্জ, খ্রযাজগঞ্জ ০১৭৫৩-১৩৭৩৩৮

৬৪২ ৮
চান্দাআশোনা 

(ং-০১)

চান্দাআশোনা, জোদরা খ্রদগয, খ্রনঝুখ্রড়, 

াযশোদরা, ারুটিা, জনগাখ্রত, খ্রভরা, 

চোো, জদফযাজনৄয  জানাযাভ।

খ্রনশয চন্দ্র াা

ঈোযী কৃখ্রল খ্রপায

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ    

যাগঞ্জ, খ্রযাজগঞ্জ
০১৭১৪-৮৪৩৯০২

৬৪৩ ৯
চান্দাআশোনা 

(ং-০২)

ফাঐশখারা, জদযাগাখ্রত, রুদ্নৄয, নফ ডাআেযা, 

তফাখ্রযাড়া, ডুভযাআ, দাখ্রতা জফনীভাধফ, 

জখািডশদৌরতনৄয, োফাখ্রযাড়া, রযীখ্রফষ্ণপ্রাধ, 

জভাজাফ্পযনৄয, খ্রিভ রযীশোরা, যাআ 

াজীনৄয, যাআদ, জফযাফাজুা, শ্যাভশগা, 

জখাোাটা  দাখ্রতা খ্রদগয, ফল্লাশবঙ্কুয  

খ্রফরধাভাআ।

জভাঃ অব্দুর অরীভ

োযী খ্রযফায খ্রযেেনা 

খ্রপায

ঈশজরা খ্রযফায খ্রযেেনা 

খ্রপ, যাগঞ্জ, খ্রযাজগঞ্জ
০১৭৩৫-৬২২৮৮৮

৬৪৪ ১০
ধানগড়া (ং-

০১  (ং-০২)

অবুখ্রদা, ঝাড়া, েখ্রযরাফাখ্রড়, জযৌা, রী াফরা  

জফতুা। যাগঞ্জ (ং), ফাশুখ্রড়া, খ্রবেননৄয, 

খ্রফরচখ্রন্ড, দযফস্তু, জশননৄয, নরখ্রছা, খ্রনজাড়া, নফ ড 

অটঘখ্রযা  জতখ্ররজানা।

জভাঃ খ্রযফুর আরাভ

জজএএ
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ 

যাগঞ্জ, খ্রযাজগঞ্জ
০১৭৪৩৯৮৮৯৮০

(৫) ঈশজরাঃ যাগঞ্জ  (জজান ংখ্যাঃ ১৫)
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

৬৪৫ ১১
ব্রহ্মগাছা (ং-

০১)

ব্রহ্মগাছা, ফাশুখ্রড়া, বুদাযগাখ্রত, চাদনৄয, বদফজ্ঞগাখ্রত, 

এরাঙ্গী, েড়া, খাভাযগাখ্রত, যাখ্রন্ডরা ফাাদুয, 

যাখ্রন্ডরা প্রাধ  জতফাখ্রড়া।

জভাঃ জযজাঈর আরাভ

ঈোযী কৃখ্রল খ্রপায

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ    

যাগঞ্জ, খ্রযাজগঞ্জ
০১৭২৬-০৩৬৮৩১

৬৪৬ ১২ নরো (ং-০১)

অরভচাদনৄয, জগাীনাথনৄয, দত্তকুা, 

দাদনৄয, কুভাজনৄয, অঙ্গারু, খ্রফষ্ণনৄয, 

যাভনৄয, োঠারফাড়ীা, নফ ড পখ্রযদনৄয, চয 

পখ্রযদনৄয  খ্রতননাখ্রন্দনা।

জভাঃ ভখ্রতায যভান

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জদরদুায, টাংগাআর।
০১৭১৬৬৫১৬৬৭

৬৪৭ ১৩ নরো (ং-০১)

চেদাশদয াড়া, চে ভশনায, এযানদ, 

ঝােখ্রড়, নফ ড ভথুযানৄয, নরো জনগাখ্রত, 

যতনোখ্রন্দ, সুজানৄয  নরখ্রছা।

জভাঃ ভাবুবুর াান

ঈোযী কৃখ্রল খ্রপায

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ    

যাগঞ্জ, খ্রযাজগঞ্জ
০১৭১২-৫৬৬৭৭৭

৬৪৮ ১৪
াঙ্গাী (ং-

০১)

জফঙ্গনাআ, চেনূয, জদঈরশভাড়া, াট াঙ্গাী  

নারুা, ভাটিশোড়া  যাশভশ্বযগাখ্রত।

জভাঃ অব্দুর ফাশদ তালুেদায

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

দয, টাংগাআর।
০১৭১২৬৫০০৯৩

৬৪৯ ১৫
াঙ্গাী (ং-

০২)

গ্রাভ াঙ্গাী, োখ্ররঞ্জা, কৃষ্ণখ্রদা, 

খ্রভেশতঘযী, খ্রভশযয জদঈরশভাড়া, নদা 

ালূা, শ্রীদাগাখ্রত  ব্রাহ্মণফাখ্রড়া।

জভাঃ লুৎপয যভান

খ্রযদ ডে
খ্রফঅযখ্রডখ্রফ, যাগঞ্জ, খ্রযাজগঞ্জ ০১৭২৪-৬১৯৭৮৮

৬৫০ ১
তাড়া জৌযবা 

 দয

জখািডভাখ্রঝযা, জোখ্রত, জারাাড়া, োঈযাআর, 

খুটিগাছা, তাড়া, ফড়গা(অংখ্রে)(ঈখ্ররনৄয), 

চারাভাগুড়া, ভঙ্গরফাখ্রড়া, চেজকৃষ্ণ (অংখ্রে) 

(যঘুখ্রনরী), জোখ্রতশততুখ্ররা, অানফাখ্রড়, বাদা, 

জানাাখ্রতর, জাাঙ্গীযগাখ্রত, ফনফাখ্রড়া, ফড়গা, 

খ্রফখ্রধভাগুযা, জফাাখ্ররা, চেজকৃষ্ণনৄয, 

দখ্রযনভথুযানৄয, ভাধফনৄয, ািান, শ্রীকৃষ্ণনৄয




জভাঃ  পযাদ যোয

     জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ 

তাড়া, খ্রযাজগঞ্জ
০১৭২৯-১১৪১৬৯

৬৫১ ২ তারভ ে আঈখ্রনশনয ের জভৌজা
জভাঃ ভাযফুদ-ঈর আরাভ, 

ঈশজরা ল্লী ঈন্নন খ্রপায

ঈশজরা ল্লী ঈন্নন খ্রপ, 

তাড়া, খ্রযাজগঞ্জ
০১৭২৪৩০৭৫১৬

৬৫২ ৩ ফারুা
ে আঈখ্রনশনয ের জভৌজা (জোখ্রত 

জততুখ্ররা  অানফাখ্রড় ব্যতীত)

জুরখ্রপোয অশভদ, 

ঈশজরা ভফা খ্রপায
ঈশজরা ভফা খ্রপ ০১৭৩১৬৩৪৮১৯

৬৫৩ ৪ জদীগ্রাভ ে আঈখ্রনশনয ের জভৌজা
জযাখ্রজনা অপশযাজ,

এ অআ,

এভঅআএ 

খ্রফখ্রফএ

৬৫৪ ৫ ভাধাআনগয
ে আঈখ্রনশনয ের জভৌজা (বাদা, 

জানাাখ্রতর  জাাঙ্গীযগাখ্রত ব্যতীত)

ভশনাাযা জফগভ

ঈচ্চভান োযী

এভঅআএ 

খ্রফখ্রফএ
০১৭০৩৭৪২২১৫

৬৫৫ ৬ ভাগুযা-খ্রফশনাদ ে আঈখ্রনশনয ের জভৌজা
জভাঃ াান অরী, 

খ্রপল্ড সুাযবাআজায
আরাখ্রভে পাঈশন্ডন ০১৭৩৫০৬৭০৮৬

৬৫৬ ৭
নগা(ং-১  

২)

জভাঃ খ্রযাজুর আরাভ

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ 

তাড়া, খ্রযাজগঞ্জ
০১৭৭৭২১২২৪৪

৬৫৭ ৮ গুনা ে আঈখ্রনশনয ের জভৌজা ঈশজরা মৄফ ঈন্নন খ্রপ ০১৭১১০০১৮৮৮

৬৫৮ ১

াজাদনৄয  

জৌযবা

(াড ড নং-০১, 

০২, ০৩,০৪, ০৫)

দাফাখ্রযা,  জযখারী, োন্দাাড়া , রুনৄয, 

 চরুাাড়া,  াঠানাড়া,

চুখ্রনাখারীাড়া,  জবড়ুাদ,  ভখ্রনযাভনৄয, 

  চারা্ াজাদনৄয,  ছঅখ্রনাড়া, 

যাাড়া,  াাড়া,খ্রনখ্রাড়া 

ডােফাংশরা াড়া,নৄকুড়াড়,  

অন্ধাযশোঠাাড়া,  দযগাাড়া,  প্রাননৄয,  

অআগফাখ্রড় াড়শোরা, াড়শোরা,  

যাভফাখ্রড়

জভাছ:সুরতানা খাতুন জযফা

খ্রডআ
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

াজাদনৄয , খ্রযাজগঞ্জ ।
০১৭২১-০৬৮৮৩৩

৬৫৯ ২ জারারনৄয ভগ্র আঈখ্রনন
জভাঃ াখ্রফবুয যভান

ঈ-োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ,

াজাদনৄয, খ্রযাজগঞ্জ
০১৭১৮৮৮৪৯৫৯

(৬) ঈশজরাঃ তাড়া  (জজান ংখ্যাঃ ০৮  )

(৭) ঈশজরাঃ াজাদনৄয  (জজান ংখ্যাঃ ২০  )
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

৬৬০ ৩

াজাদনৄয 

জৌযবা

(াড ড নং- ০৬, 

০৭, ০৮, ০৯)

খ্রক্তনৄয, নলুা, দাখ্রযানৄয ঈত্তয াড়া,  

দাখ্রযানৄয,   ফাড়াখ্রফর ( খঞ্জনখ্রদায,  

অআগফাখ্রড় খ্রক্তনৄয,   তারতরা  

(নতুনাড়া) ঈত্ত্রযাড়া , ফাড়াখ্রফর ( 

দখ্রযণাড়া )

জভা:মুযাদ জাশন

এ অআ
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

াজাদনৄয , খ্রযাজগঞ্জ
০১৯৩৯৭৯৬২৩০

৬৬১ ৪
োশভনৄয  (ং-

০১)

ফরখ্রদাড়া রখ্রদঘয,  খ্রযযাভনৄয ,  চে 

খ্রযনৄয ,  শ্যাভফাখ্রড়া,  ব্রজফারা,   

ড়াকতর,  খ্রফর এখ্রযর,  োশভশোরা

অব্দুর ভাশরে নুযী

এঅআ

এখ্রগ্রোরচায ঈআং 

খ্রফখ্রফএ
০১৭১৬৮৪১৮৬৭

৬৬২ ৫
োশভনৄয  

(ং০২)

বৃ-ফনগাঁ,  বৃ-অঙাগারু,  োশভনৄয,  

খারুাজংরা

জভাঃ ভাখ্রনে চাঁদ

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ 

াজাদনৄয, খ্রযাজগঞ্জ
০১৭২০-৫৬৩৩৬৭

৬৬৩ ৬ গাড়াদ  ভগ্র আঈখ্রনন
ভাম্মদ জাশন খাঁন, (ফঃ),

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

জযনৄয দয, জযনৄয
০১৬৭৬৪১১২৬৫

৬৬৪ ৭
জাতাখ্রজা (ং-

০১  ০২)

জভাঃ খ্রপকুর আরাভ,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

ফাাআর, টাংগাআর
০১৭২০০৭৮২৩০

৬৬৫ ৮ নখ্রযনা ভগ্র আঈখ্রনন
ভন্জু যানা, 

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

খ্রফার, ভাখ্রনেগঞ্জ।
০১৯২০৪১০১০৫

৬৬৬ ৯
রুফাটি (ং-০১ 

 ০২)

জভাঃ জতৌখ্রদুর আরাভ

পযাখ্রভশরশটটয

ঈশজরা ভফা খ্রপ,

াজাদনৄয, খ্রযাজগঞ্জ
০১৭১৮৬১৪১২২

৬৬৭ ১০ জানাতনী ভগ্র আঈখ্রনন
জভাঃ জযজাঈর েখ্রযভ

ভাঠ োযী

এেটি ফাখ্রড় এেটি খাভায প্রেে, 

াজাদনৄয, খ্রযাজগঞ্জ
০১৭২৪১৯৬৮৬৬

৬৬৮ ১১
গারা (ং-০১  

০২)

জভাঃ অব্দুয যাজ্জাে

খ্রযফায খ্রযেেনা োযী

এেটি ফাখ্রড় এেটি খাভায প্রেে, 

াজাদনৄয, খ্রযাজগঞ্জ
০১৭২৬৭৫৮৩৯৫

৬৬৯ ১২
বেজুযী (ং-০১ 

 ০৩)

জগাারনৄয , জনৄয,  াটাঁখ্রচর, েচুা,  

বাটখ্রদঘুখ্ররা ,  ঠুটিা াঁখ্রচর, নফ ডচরুা াঁখ্রচর ,  

খ্রিভ চরুা াঁখ্রচর ,   দানাফাড়ীা, নফ ডখারুা,

বাটাড়া,  জগতরা ,  োানাথাআ ,  জভৌকুখ্রড়

জভাঃ ভাতাফ জাশন

ঈ-োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ,

াজাদনৄয, খ্রযাজগঞ্জ
০১৭২১৮০৩২৩৬

৬৭০ ১৩ জাযজনা
জভাঃ যখ্রফঈর আরাভ

ঈ-োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ,

াজাদনৄয, খ্রযাজগঞ্জ
০১৭৩৫১৬১৮১৪

৬৭১ ১৪ বেজুযী (ং-০২) বেজুযী , গুখ্রধফাড়ী , অযাযা
জভাঃ াশজদ অরী,

ঈ-োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ,

াজাদনৄয, খ্রযাজগঞ্জ
০১৭২০৪৩৪৯৫১

৬৭২ ১৫
জাযজনা (ং-

০৩)

চে জাখ্রভযতা, খ্রেভত জাখ্রভযতা,  

ফাসুখ্রযা, তীফাড়ী,যাণীশোরা

জভাঃ অরভগীয জাশন

ঈ-োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ,

াজাদনৄয, খ্রযাজগঞ্জ
০১৭৫০৬৫৯১৮৪

৬৭৩ ১৬
াখ্রফবুল্লা নগয 

(ং-০১  ০২)

শ্রীপরতরা, যানৄয , পখ্রযদাঙ্গাী, াঙ্গাী  পখ্রযদ, 

ফাখ্রজাযাড়া , নারুা, ইশ্বযদীা, নগযডারা , াভরাশোরা , 

াজাদনৄয, কুখ্রভয জফাাখ্ররা , ডাা, যতনোখ্রন্দ, জফড়া 

কুচুটিা, ফাঘুটিা

জভাঃ আভাআর জাশন

জক্রখ্রডট সুাযবাআজায

ঈশজরা মৄফ ঈন্নন খ্রপ,

াজাদনৄয, খ্রযাজগঞ্জ
০১৭১৪৭২৩৪৬৬

৬৭৪ ১৭ খুেনী (ং-০২)
জখাোফাড়ী,  ব্রাহ্মণগাঁ, রুী , 

অড়োখ্রন্দ

জভাঃ োভরুর আরাভ

ঈ-োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ,

াজাদনৄয, খ্রযাজগঞ্জ
০১৯৩৮৮২৮২৬৪

৬৭৫ ১৮
জফরকতর (ং-

০১)

অআগশফড়া , অগনুোরী, ভারখ্রতডাঙ্গা , 

জতরকুখ্র, জফতোখ্রন্দ, াতফাখ্রড়া, জঘাড়ার,

জভাঃ অযাফুর আরাভ

ঈ-োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ,

াজাদনৄয, খ্রযাজগঞ্জ
০১৭৩৮৩৩৫৫৮২

৬৭৬ ১৯
জফরকতর (ং-

০২)

জফরকতর, চযশফতোন্দী, ধড়জাভকতর,  

জগাীনাথনৄয, োদআফাদরা, ভযাোদআ

জভাঃ ভাখ্রনে জাশন

ঈ-োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ,

াজাদনৄয, খ্রযাজগঞ্জ
০১৭২৪৫৪৩৬৭৭

৬৭৭ ২০ খুেনী (ং-০১) খুেনী, মৄখ্রগফাড়ী, রুনাআ
জভাঃ অব্দুর ভান্নান,

এ অআ (ফঃ)

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

াজাদনৄয, খ্রযাজগঞ্জ
০১৮২১৪২৬৩১৬

৬৭৮ ১ াড ড ১,২
ফযা ফাখ্রড়, দখ্রযণ সুফনাযা, 

সূফ ডণাযা,জদলুা,খ্রযদ্ভাটিা,জাাগনৄয

জভাঃ জগারাভ জভািপা

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান 

খ্রপ,জফরকুখ্রচ,খ্রযাজগঞ্জ
০১৭৮৩৯৮৮৮৯৪

(৮)ঈশজরাঃ জফরকুখ্রচ  (জজান ংখ্যাঃ ১৪ )
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

৬৭৯ ২ াড ড ৩, ৪, ৫
চারাফাদ (নফ ড), চারাফাদ (খ্রশভ), 

খ্রজদুখ্রয, গাড়াভাখ্র

   জভাঃ জনুর অশফদীন      

এঅআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

নাগযনৄয
০১৭৭৫৩৫৩২৬৬

৬৮০ ৩ াড ড ৬, ৭, ৮, ৯
দখ্রযণ চন্দনগাখ্রত,মুেন্দগাখ্রত,জয 

নগয,োভাযাড়া

জভাঃ নাখ্রয ঈখ্রিন,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

জগাারনৄয
০১৭১০৬৬৪২৯২

৬৮১ ৪
ফযদৄর আঈখ্রনন  

জফরকুখ্রচ আঈখ্রনন
ভগ্র আঈখ্রনন

জভাঃ খ্রপকুয যভান,

খ্রডআ/খ্র

জন্পা ঈআং,

খ্রফখ্রফএ বফন
০১৭২৭২৭৯৭৭৪

৬৮২ ৫
যাজানৄয আঈখ্রনন, 

ং-২

অগুখ্ররা, ফাগফাযা, ফযা ভাছুভ, জফড়া 

খাড়ুা, ফাতুখ্রযা, ভধ্যখাভায, চযযান্ধুনীফাড়ী, 

ানৄয খ্রযনাথনৄয, চন্দ্রাড়া, জোনাফাড়ী, 

ভখ্রেভনৄয, ভাথাড়া।

খ্ররজা,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

ঘাটাআর
০১৯১২৬০১৫২১

৬৮৩ ৬
বাংগাফাখ্রড় 

আঈখ্রনন, ং-১

তাভাআ, জদলুাোখ্রন্দ, জোনাফাখ্রড়, 

খ্রড়গদ্শমাগনারা, খ্রনখ্রফযা, অদাচােী

নাযান জবৌখ্রভে,

এ অআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

ভদৄনৄয
০১৭৪৩৪৯৫৬৪৬

৬৮৪ ৭
বাংগাফাখ্রড় 

আঈখ্রনন, ং-২

খ্রফশ্বাফাখ্রড়, ফাখ্রনাগাখ্রত, চন্দনগাখ্রত, 

গাফগাখ্রছ, জমাগনারা, জরফখ্রযলা, 

জনবাংগফাখ্রড়, শ্যাভগাখ্রত, জানামুখী।

জভাঃ ভখ্রনরুজ্জাভান,

খ্রপ ঃ োভ েখ্রম্পঃ াঃ

ঈশজরা ভখ্ররা খ্রফলে 

েভ ডেতডায খ্রপ, জফরকুখ্রচ
০১৭২৪১০৬৬৬৫৯

৬৮৫ ৮
জদৌরতনৄয, 

আঈখ্রনন, ং-১
জদৌরতনৄয, দৄরগাগড়াখারী।

জভাঃ পখ্রযজুর ে,

ফয
খ্রফখ্রফএ বফন ০১৭১৩১১৭৪৪৬৭

৬৮৬ ৯
জদৌরতনৄয, 

আঈখ্রনন, ং-২

বাঙ্গাফাড়ী, ভামুদনৄয, জভঘুরন্না, ারদাআয, 

ফড়া, টিাখ্রা।

জভাঃ ভামুন খ্রভা,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

নাগযনৄয
০১৯১৬৪৬৭৫৪৬

৬৮৭ ১০
জদৌরতনৄয, 

আঈখ্রনন, ং-৩
গুমুযখ্রে, খ্রড়গদ্শগাশযখী।

জভাঃ আভযান াান,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

ধনফাখ্রড়
০১৭৪৫৮১৪২৩৭

৬৮৮ ১১
জদৌরতনৄয, 

আঈখ্রনন, ং-৪
জগাারনৄয, অজুগড়া, জাভকতর।

জভাঃ জভাজাশম্মর জাশন

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

েরভাোন্দা, জনেশোনা
০১৭৬৭২১২৭২৩

৬৮৯ ১২
দৄকুখ্রযাশফড়া 

আঈখ্রনন, ং-১

জফড়া, ব্রাহ্মণগ্রাভ, চয গুঘাট, দৄকুখ্রযা, 

গনাোখ্রন্দ, গুঘাট, খা রখ্রড়গনৄয, 

যাকতর, রখ্রড়গনৄয

জভাঃ যখ্রপকুর আরাভ,

জক্রখ্রডট সুাযবাআজায

ঈশজরা মৄফ ঈন্নন েভ ডেতডায 

খ্রপ, জফরকুখ্রচ
০১৭১৯৭৩৬৪৩৮

৬৯০ ১৩
দৄকুখ্রযাশফড়া 

আঈখ্রনন, ং-২

চাঁদ জভতুাখ্রন, গুনা, ফ ডতুরী, দুরখ্রদায 

জভতুাখ্রন, জগাারনৄয, েরাগাখ্রছ, েল্যাণনৄয, 

ভবুনৄয, াযগুনা।

জভাঃ ভখ্রদুয যভান,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

জদৌরতনৄয ভাখ্রনেগঞ্জ
০১৭২৯১৬০৭৪১

৬৯১ ১৪
যাজানৄয আঈখ্রনন, 

ং-১

অভফাখ্রড়া, ব্রাহ্মণফাখ্রড়া, ফাগুান, 

দত্তফাড়ী, ধভ ড খ্রচতুখ্ররা, ভাআজাআর, 

নাগগাখ্রত, যাজানৄয, শভনৄয

কুরসুভ াফখ্রযন জভানা,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

ভদৄনৄয
০১৭২১২৬১৯৪৯

৬৯২ ১ ফাঘুটিা
জনাফ সুশফাধ কুভায ার,

এ অআ (ফঃ)
খ্রযাজগঞ্জ ০১৭১০০৬৫৯৭১

৬৯৩ ২ জঘাযজান
জভাঃ অব্দুয যখ্রভ খ্রভা,

আঈএ (ফঃ)

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

জদরদুায, টাঙ্গাআর।
০১৭৩৬৪৩১৬৭৩

৬৯৪ ৩ খাোঈখ্ররা
জভাঃ খ্রর ঈল্লা জখ

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ 

জচৌারী, খ্রযাজগঞ্জ
০১৭২৩-৯৯৯২৯৫

৬৯৫ ৪ খা নৄখুখ্রযা
জভাঃ নজরূর আরাভ,

ঈচ্চভান োযী (ফঃ)

এপএ এন্ড এভ অআ এ,

খ্রফখ্রফএ বফন
০১৯১২৪৮৮৫৪১

৬৯৬ ৫
ভযনৄয (ং-

০১ )

বৃ ফাশুখ্রযা, বুনাযাড়া রংখ্রগ, বজানা, ভযনৄয, 

অটিা রংগী, োঠাখ্ররা, আাফাী রংগী, 

ফাা, খ্রভনাখ্রদা, াথুখ্রযা, অটিা ডুফখ্ররা, 

খ্রফরজরয

সুশযন্দ্র নাথ তযপদায

জজএএ (ফঃ)

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

খ্রভজডানৄয, টাঙ্গাআর।
০১৭১৮১৭১১২৫

৬৯৭ ৬
ভযনৄয (ং-

০২ )

ধ্রুফঘাটি, ভধ্য খ্রমুখ্ররা, দত্তোখ্রন্দ, াথযাআর, 

াাখ্রনা, চান্দাআয, বতরা, তাছ খ্রমুখ্ররা, 

অযোখ্রন্দ, সুযা, দৄফখ্ররা

জভাঃ জাশর যানা,

এএ

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

টাঙ্গাআর
০১৭১৬৮৩৬৬৬৮

(৯) ঈশজরাঃ  জচৌারী  (জজান ংখ্যাঃ ৮)
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 
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৬৯৮ ৭
জৌখ্রদা চাঁদনৄয  

(ং-০১  ০২ )

জফখ্রতর, খ্রফনদ, এনাশতনৄয, খাভাযগ্রাভ, ভাছগ্রাভ, 

দৄখ্ররাফাখ্রড়, জফাারোখ্রন্দ, চাননৄয, দখ্রযণ ফাযফরা, 

জদানতরা, এরানগী অটা, ভশনৄয, যসুরনৄয, 

জযাআ ভরা,  জাখ্রদা,াানৄয, ংেযাটি, 

ঈল্লাাড়া, ড়াাড়া.জভৌাখ্রর

জান্নাতুর ান

খ্রডআ
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ 

জচৌারী, খ্রযাজগঞ্জ
০১৭৭-৩১৮৭৬৭৮

৬৯৯ ৮ স্থর
জভাঃ অবু ছাইদ,

খ্রডআ/ খ্র (ফঃ)

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

নাগযনৄয
০১৭২৬৪৭২৩৯৩

৭০০ ১
অটঘখ্রযা 

জৌযবা
-

জনাফ জভাঃ পজশর এরাী    

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

অটঘখ্রযা
০১৭১২-১৮৩৯৬০

৭০১ ২
ভাজাড়া ং-

০১

ভাজাড়া, নদাাড়া, নফ ডাড়া, াড়রাড়া, জগাকুরনগয, 

ডাঙ্গাাড়া, াড়া খ্রধাআ, ায খ্রধাআ, ারুটিা, জানাোন্দয, 

ড়াফাখ্রযা , চখ্রন্ডনৄয, ফুরফাখ্রড়া , যাভচন্দ্রনৄয , যাঘফনৄয , 

ভথুযা নগয।

জভাঃ অখ্রনসুয যভান খান

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

অটঘখ্রযা
০১৭৪০-৮৪৫৩৩৭

৭০২ ৩
ভাজাড়া ং-

০২

দূগ ডানৄয,দূগ ডানৄয জদশফাত্তয, েচুাযাভনৄয, যাশভশ্বযনৄয, 

জযােননৄয, দযশফনৄয, জভানাড়া, নাদুখ্রযা, 

াযখ্রখখ্রদযনৄয।

জভাঃ জাখ্রদুর আরাভ  

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

অটঘখ্রযা
০১৭৬৩-৬৩৬৫৮৩

৭০৩ ৪ চাঁদবা
জভাঃ অব্দুর েদ্দু, 

খ্রপ সুায

ঈশজরা খ্রনফ ডাী খ্রপাশযয 

োডার,অটঘখ্রযা।
০১৭১৬৬৯৬১৭১

৭০৪ ৫ জদশফাত্তয -
জভা: নুয অরভ জাাআন  

এএ

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

াফনা।
০১৭২১-৯৮৭১৪৪

৭০৫ ৬ এেদন্ত ং-০১

সুজানৄয, ননগয, খ্রফরদ, জচৌফাখ্রড়া, খ্রদাশোর, 

জডঙ্গাযগ্রাভ , াদাযনৄয , জেদাযনৄয, জগাারনৄয, জচৌখ্রেফাড়ী, 

চখ্রন্ড াা, খ্রেশভান, লাটগাছা

জভাঃ ভামুদুর াান,

এপএঅআ

ঈশজরা প্রাণীম্পদ খ্রপ, 

অটঘখ্রযা াফনা।
০১৭১৪৭৫০৩৪৫

৭০৬ ৭ এেদন্ত ং-০২

চাঁচখ্রো, চান্দাআ, এেদন্ত ফাযআ াড়া, এেদন্ত 

জদশফাত্তয, গুরুফাখ্র, নগয চাচখ্রো, নযজান, খ্রফনৄয, 

েদভ ফগখ্রদ

জভাঃ খ্ররােত জাশন, 

ভাঠ ংগঠে

ঈশজরা খ্রফঅযখ্রডখ্রফ খ্রপ, 

অটঘখ্রযা।
০১৭১০৬৪৪২৪১

৭০৭ ৮ রযীনৄয -
জভাঃ অব্দুর ভাবুদ

জক্রখ্রডট সুাযবাআজায

ঈশজরা মৄফ ঈন্নন খ্রপ, 

অটঘখ্রযা।
০১৭১৬০৫৬৬৯২

৭০৮ ১ জৌযবা-০১ ১-৬ াড ড
জভাঃ অব্দুর াফ

খ্রখ্রনঃ নক্সাখ্রফদ
এপএএন্ডএভঅআএ, খ্রফখ্রফএ ০১৭২৫৫৭৫০০৩

৭০৯ ২ জৌযবা-০২ ৭-৯ াড ড কুরসুভ খাতুন জজ.এ.এ
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জফড়া
০১৭০৩৭০২৭৬৭

৭১০ ৩ চােরা, বেশটারা চােরা, বেশটারা
জভাযশদা জফগভ,

এ অআ (ফ )

জডভগ্রাপী যান্ড জরথ ঈআং,

খ্রফখ্রফএ
০১৭১০১৪৭৭৪০

৭১১ ৪ ভাসুভখ্রদা
জভাঃ অফদুর াখ্ররভ 

 খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জফড়া
০১৭২৫২১৬২৩৬

৭১২ ৫ াটুখ্রযা নাোখ্ররা ভগ্র আঈখ্রনন
জভাাম্মাদ যখ্রপকুর আরাভ,

এ অআ (ফ )
আন্ডাখ্রিার জরফায ঈআং ০১৭১৫৩০৫১২২

৭১৩ ৬ রুনৄয
জভাঃ আখ্রদ্ অরী 

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ভাখ্রনেগঞ্জ  দয।
০১৭৩১৫১৫৪৬৯

৭১৪ ৭ নতুন বাযাঙ্গা
জভাঃ জনার অশফদীন

খ্রযংখ্যান োযী (ফঃ)
এপএএন্ডএভঅআএ, খ্রফখ্রফএ

০১৬৭৭৬২১৫৮৫

০১৯১১২০০৭০৩

৭১৫ ৮ ঢারাযচয
জভাঃ জভাাযযপ জাশন

জজএএ  (ফঃ)

ঈশজরা খ্রযংখ্যান োম ডার, 

ভাখ্রনেগঞ্জ দয।
০১৭৩১৫১৫৪৬৯

৭১৬ ৯ জাতাখ্রেনী-০১

খ্রযশদফনৄয,  টাংফাড়ী, খ্রমুখ্ররা, খ্রদঘরোন্দী, 

খ্রংান, বৃ-নাখ্রন্দাযা, নাফাড়ী, খ্রফনৄয, টুাফাড়ী, 

োখ্ররোনৄয, খ্রফশ্বনাথনৄয

জভাছাঃ রুখ্রফা খাতুন 

খ্রপ োযী

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জফড়া
০১৭৩৭১৬৪৬৫৯

৭১৭ ১০ জাতাখ্রেনী-০২
জাতাখ্রেনী,দাখ্রতা,োফাোন্দা,খ্রভজডানৄয, যানীনগয, 

শ্রীখ্রনফাখ্রদা

াানা জফগভ,

োযী খ্রযে

টাংফাড়ী খ্রিভাড়া যোখ্রয 

প্রাথখ্রভে খ্রফদ্যার,জফড়া,াফনা।
০১৯১৬৯৭৭৭৩৯

৭১৮ ১১  নৄযান বাযাঙ্গা
জভাঃ অখ্রভনুর আরাভ

প্রবালে

োখ্রনাথনৄয ভখ্ররা েশরজ, 

জফড়া, াফনা।
০১৭১৮৪১৭৮১০

জজরাঃ াফনা

(১) ঈশজরাঃ অটঘখ্রযা    (জজান ংখ্যাঃ  ৮   )

(২) ঈশজরাঃ জফড়া  (জজান ংখ্যাঃ ১১)
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৭১৯ ১ জৌযবা
জভাঃ জভাজাশম্মর ে 

এ অআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান 

খ্রপ,বাঙ্গুড়া
০১৭৩১-৫১৯৮১৫

৭২০ ২
বাংগুড়া  

ভন্ডশতাল

জভাঃ আঈসুপ াান 

 খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান 

খ্রপ,বাঙ্গুড়া
০১৭২৩-৭৮৭০৬০

৭২১ ৩ ায বাংগুড়া
জভাঃ ীদুল্লা 

জজএ এ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান 

খ্রপ,বাঙ্গুড়া
০১৭১৯-৬৬৪৪০৩

৭২২ ৪ ষ্টভখ্রনলা
জভাঃ অবুর াশভ, ঈ: কৃখ্রল  

েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, বাঙ্গুড়া, 

াফনা।
০১৭১২-৪৮৬২৮৯

৭২৩ ৫ খানভখ্রযচ
জভাঃ অযাফুর আরাভ , ঈ: 

কৃখ্রল  েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, বাঙ্গুড়া, 

াফনা।
০১৭৩২-০২৩৮৮৬

৭২৪ ৬ খ্রদরাায
জভাঃ অরতাপ জাশন , ঈ: 

কৃখ্রল  েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, বাঙ্গুড়া, 

াফনা।
০১৭১৪-৭৬৪২৩৪

৭২৫ ১

চাটশভায 

জৌযবা, 

গুনাআগাছা

জভাঃ যখ্রফঈর েখ্রযভ,

ঈ: কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, 

চাটশভায, াফনা
০১৭২১৮০৩৩৫৭

৭২৬ ২ াখ্রন্ডার
জভাঃ ফাাদুয অরভ,

খ্রাফযযে-োভ-জক্রঃ সুাঃ

ঈশজরা মৄফ ঈন্নন খ্রপ 

চাটশভায
০১৯১৩৬৩৭০০৭

৭২৭ ৩ খ্রফরচরন
জভাঃ ভামুদুর ে, 

খ্রাফযযে-োভ-জক্রঃ সুাঃ

ঈশজরা ভখ্ররা খ্রফলে 

খ্রপ, চাটশভায
০১৭৬৫০৮১১৭০

৭২৮ ৪ খ্রডখ্রফগ্রাভ
এ এভ াইদ জাশন,

জক্রখ্রডট সুাযবাআজায

ঈশজরা মৄফ ঈন্নন খ্রপ 

চাটশভায
০১৫৫৮৪৩৮৮৮০

৭২৯ ৫ মূরগ্রাভ
জভাঃ আেফার জাশন, 

ঈশজরা জটেখ্রনখ্রান

ঈশজরা খ্রনফ ডাী খ্রপাশযয 

োডার,চাটশভায।
০১৭৩৪১৬৮৪০৬

৭৩০ ৬ ভথুযানৄয
জভাঃ াআদুয যভান, 

ঈ-োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা
ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, চাটশভায ০১৭১৯৪১৭৬৬১

৭৩১ ৭ খ্রনভাআচড়া
জভাঃ নুরুয ফাায, 

ঈ-োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা
ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, চাটশভায ০১৭১৩৬৮৫৭৪৭

৭৩২ ৮ াশ্বডডাঙ্গা
জভাঃ খ্ররঈল্লা 

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান 

খ্রপ,চাটশভায
০১৭৩৭-২৪৩২৪৫

৭৩৩ ৯ ছাআশোরা-০১, ০২
জভাঃ অবুর জাশন ব ুঁঞা,

াঁট মুদ্াঃ োভ েখ্রম্পঃ াঃ

এপ এ এন্ড এভ অআএ,

খ্রফখ্রফএ
০১৭২১৭৭০৩৯৯

৭৩৪ ১০ খ্রযনৄয-০১, ০২
জভাাম্মাদ জতাপাজ্জর জাশন,

জুখ্রনয নক্সাখ্রফদ
এপএ এন্ড এভ অআ এ ০১৬৩৬৪৭৭৭৪১

৭৩৫ ১১ বপরজানা-০১, ০২ জভাঃ খ্রভজানুয যভান, এঅআ
ঈশজরা খ্রযংখ্যান 

খ্রপ,চাটশভায
০১৭৫৬-৯১০৬২৩

৭৩৬ ১

পখ্রযদনৄয 

জৌযবা  

ফনাযীনগয

জভাঃ ফজলুয যখ্রদ, জজএএ
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

পখ্রযদনৄয
০১৭৪৮-৭৪৯৭৬৮

৭৩৭ ২ বৃ-রাখ্রড়ীনগয
জভাঃ জাখ্রদুর আরাভ, ঈ 

োখ্রয কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল েভ ডেতডা , 

পখ্রযদনৄয, াফনা
০১৭৭১৮১৭৭৮৫

৭৩৮ ৩ জডভযা
জভাঃ অযশদ অরী,

েখ্রম্পঈটায াশযটয

জডভগ্রাপী যান্ড জরথ ঈআং,

খ্রফখ্রফএ
০১৭১২৪৮৯৬৯১

৭৩৯ ৪ পখ্রযদনৄয জভাঃ যখ্রেবুর আরাভ, খ্রডআ
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

পখ্রযদনৄয
০১৭১০-৭৯৭৪৫৭

৭৪০ ৫ াদর
জভাঃ অর অখ্রভন অরী, ঈ-

োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা
ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, পখ্রযদনৄয ০১৭৩৮-০৬৮৬১৪

৭৪১ ৬
নৄঙ্গরী-০১, 

নৄঙ্গরী-০২
জভাঃ অেভর জাশন, জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

পখ্রযদনৄয
০১৭৫০-৩৭৬৯৮২

(৫) ঈশজরাঃ পখ্রযদনৄয     (জজান ংখ্যাঃ  ৬)

(৬) ঈশজরাঃ ইশ্বযদী  (জজান ংখ্যাঃ ১৩)-

(৩) ঈশজরাঃ বাংগুড়া   (জজান ংখ্যাঃ ৬)

(৪) ঈশজরাঃ চাটশভায (জজান ংখ্যাঃ  ১১)
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

৭৪২ ১ জৌযবা -০১ াড ড নং ১-৩
জভাঃ নৄ জভাল্লা 

জজ,এ,এ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ইশ্বযদী
০১৭২৮-৯৩৪৭০০

৭৪৩ ২ জৌযবা -০২ াড ড নং ৪-৬
জভাছাঃ াখ্রফা সুরতানা, ঈ-

োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা
ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, ইশ্বযদী ০১৭১৯৭৫৩৪৩১

৭৪৪ ৩ জৌযবা -০৩ াড ড নং  ৭-৯
জভাঃ অব্দুর অখ্রজজ খ্রভা

জজ,এ,এ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

নাযানগঞ্জ
০১৭২৭-৬৭৯৫৪৮

৭৪৫ ৪
দাশুখ্রড়া-০১, 

দাশুখ্রড়া-০২

জভাঃ অভজাদ জাশন, ঈশজরা 

ভফা খ্রপায,
ঈশজরা ভফা খ্রপ, ইশ্বযদী ০১৭৫৮০৯৪৪৪৪

৭৪৬ ৫ াঁড়া
জভাঃ অখ্রযফুর আরাভ, এোশডখ্রভ 

সুাযবাআজায

ঈশজরা ভাধ্যখ্রভে খ্রপ, 

ইশ্বযদী।
০১৭১৬৬২৩৭০৩

৭৪৭ ৬ রখ্রযকুিা
জভাঃ জভাজাশম্মর জাশন, 

ঈ-োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা
ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, ইশ্বযদী ০১৭২১১০৬৪১৬

৭৪৮ ৭ মুরাডুখ্রর-০১
পখ্রযদনৄয, অব্দুরনৄয, অটশঘাখ্রযা, মুরাডূখ্রর, জগাার 

ফাতান, জখাড়া, পশতনৄয, রখ্রযনৄয, চাঁদনৄয

জভাঃ অখ্রভরুর আরাভ

দাখ্রযদ্ খ্রফশভাচন খ্রপায

ঈশজরা দাখ্রযদ্ খ্রফশভাচন 

খ্রপ, ইশ্বযদী
০১৭১৪৪২৪৮৮৯

৭৪৯ ৮ মুরাডূখ্রর-০২

অড়োখ্রন্দ, অড়াড়া, ফাঘঅচযা, ফযনৄয, 

ফাখ্ররাডাঙ্গা, জদদুখ্রন্দা, জফদফাড়ীা, চে নাখ্রযচা 

ফাগফাড়ী, চে শ্রীযাভনৄয, জদখ্রফনৄয, দুফরায চয, 

জভাোযাভনৄয, খ্রনোযাট খ্রতযাজনৄয, যাভচনন্দ্রনৄয, 

জাযাআোখ্রন্দ, শ্রীনৄয।

রুভানা াযখ্রবন, 

ঈ-োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা
ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, ইশ্বযদী ০১৭১০০০১২৫৬

৭৫০ ৯
ােী-০১, 

ােী-০২

চয রুনৄয, ােী, রুনৄয খ্রদায, ফাশগার, খ্রদায 

ফাশগার।

খ্রভা জভাঃ অখ্রযফুযজ্জাভান, প্রেে 

েভ ডেতডা
খ্রফ,অয,খ্রড খ্রপ ইশ্বযদী। ০১৯৩১৯৯৭৪৫৮

৭৫১ ১০ ছখ্ররভনৄয-০২ বাড়আভাখ্রয, চয ছখ্ররভনৄয, জগন্নাথনৄয জভাঃ তানবীয াান, খ্রডআ
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ইশ্বযদী
০১৭১৭-৪৮৭৭৪৮

৭৫২ ১১ াানৄয-০১ াানৄয, ফাবুরচাযা
জভাঃ ঈজ্জ্বর জাশন,

ঈশজরা ভন্বোযী

এেটি ফাখ্রড় এেটি খাভায খ্রপ 

ইশ্বযদী
০১৭১৪৫৫৯৭৭০

৭৫৩ ১২ াানৄয-০২
অতাাড়া, চয গড়্গখ্রড়, ফাঁশযফাধা, 

গংগআর, খ্রেখ্রদভড়া, ভাধফনৄয
এ,জে,এভ পজলুর ে ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ ০১৭১২৯৩৮১৬৮

৭৫৪ ১৩ ছখ্ররম্পুয-০১ চয খ্রভযোভাযী, জনগয, ভাখ্রনে নগয জভাছাঃ আযাত জাান, এ,টি ইশ্বযদী প্রথখ্রভে খ্রযা খ্রপ ০১৭২০৪৩৪২৯৮

৭৫৫ ১ জৌযবা-০১ াড ড নং ০১-০২ জভা: াআফুর আরাভ, এ,এ
জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

াফনা।
০১৭২৬-১১১৭৫২

৭৫৬ ২ জৌযবা-০২ াড ড নং ০৩-০৫
জভাঃ জভােশরসুয যভান, 

খ্রপ ঃ োভ েখ্রম্পঃ াঃ

ঈশজরা মৄফ ঈন্নন  খ্রপ, 

াফনা দয, াফনা।
০১৭১৬-২৩৪৩০৪

৭৫৭ ৩ জৌযবা-০৩ াড ড নং ০৬-,০৮
জভাঃ অব্দুল্লা অর ভামুন

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

টিা, শট্টগ্রাভ।
০১৮২৮-৭২৫৪৭০

৭৫৮ ৪ জৌযবা-০৪ াড ড নং ০৯-১০
জভা: খখ্ররলুয যভান, 

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান 

খ্রপ,দয, াফনা
০১৯১১-৯৭২৪৭২

৭৫৯ ৫ জৌযবা-০৫ াড ড নং ১১-১২
জভা: াখ্রভদুর ে, 

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান 

খ্রপ,াফনা দয
০১৭১৭-১৭১৭০৫

৭৬০ ৬ জৌযবা-০৬ াড ড নং ১৩-১৫
জভা: াানুজ্জাভান, ঈশজরা ল্লী 

ঈন্নন খ্রপায

ঈশজরা খ্রল্ল ঈন্নন খ্রপ 

াফনা দয, াফনা
০১৭৪৮৬১৬১৩০

৭৬১ ৭ অতাআকুরা-০১
অতাআকুরা, োছাযনৄয , ীযনৄয, গঙ্গাযাভনৄয , কুখ্রচাশভাড়া, 

াযখ্রদায, খ্রমুরচাযা, দখ্রযাযখ্রদায
জভা: ভখ্রনরুর আরাভ, খ্রডআ

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

াফনা।
০১৭৬৪-৩৮৭৪৫৮

৭৬২ ৮ অতাআকুরা-০২

চেঈগ্রগড়, ধভ ডগ্রাভ, দুগ ডানৄয, জকৃষ্ণনৄয, জজাাদ, 

োখ্রেরাখাখ্রর, ভাদাযগাখ্রছ, জভৌগ্রাভ, দ্মখ্রফরা(ভদৄনৄয), 

নফ ডফনগ্রাভ, নৄষ্পাড়া, াখাখ্রযাড়া, ঈগ্রগড়

প্রফার দত্ত, জজএএ
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

াটাজাযী, চট্টগ্রাভ।
০১৮১২-৬৭৪৯০৮

৭৬৩ ৯ বাড়াযা-০১
নফ ডযাঘফনৄয, ফেখ্রনৄয, নরদ, িনৄয, লুদফাখ্রড়া, 

াযখ্রচথুখ্ররা, ভাশদফনৄয, জামুা, বাঈডাঙা

জভা: অব্দুর োশদয 

প্রধান খ্রযে

নরদ যোখ্রয প্রাথখ্রভে 

খ্রফদ্যার, াফনা দয, াফনা।
০১৭১২-২১৯৮৩৭

(৭) ঈশজরাঃ াফনা দয         (জজান ংখ্যাঃ ২৫)
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

৭৬৪ ১০ বাড়াযা-০২

অযঙ্গফাদ, বাড়াযা, চে বাড়াযা, চযবফানীনৄয, চয 

বাড়াযা, দখ্রযবাশফাডাঙ্গা, জদফার, জঘাড়াদ, 

জজাতোকুখ্রযা, েন্টাগজাখ্রযা, চযফরযাভনৄয, খাচয 

ফরযাভনৄয, খাচয দৄযাশোর, খাচয ভদৄনৄয, 

জখািডচাদনৄয, জোরাখ্রদ, ভাছাড়া, ীযনৄয, শ্রীযাভনৄয

জভা: নজুর েখ্রযভ,

থানা খ্রযংখ্যানখ্রফদ

খ্রফবাগী খ্রযংখ্যান খ্রপ 

ঢাো।
০১৭২৪৫৪৪৬৬০

৭৬৫ ১১ চযতাযানৄয - যাজীফ ার, এঅআ
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

াটাজাযী, চট্টগ্রাভ।
০১৮৬০-৬৯৯৫১৯

৭৬৬ ১২ দানৄখ্রনা-০১

গাঁতী, ানৄয মশাদর, খ্রিভ ফনগ্রাভ, 

ফড়খ্রদোআর, োঁেড়শখারা, দখ্রযোভারনৄয, 

চেবফানী, শ্রীকৃষ্ণনৄয, ভনৄয, জজাতঅদভ, 

যাশভশ্বযনৄয, জাটযা,তফরনৄয,দুগ ডাযাভনৄয, বাজাড়া, 

চঘখ্রযা, দানৄখ্রনা, ফাড়াখ্রদ,টিেখ্রয

জভা: জাশর াান,

ঈ: : প্রশেৌরী

ঈশজরা ফাশাগ্যা প্লান্ট 

খ্রপ, াফনা দয, াফনা
০১৭১০০৬২৯৪৭

৭৬৭ ১৩ দানৄখ্রনা-০২

জফজাড়া, খ্রফখ্রযন্ডা, চাঁদনৄয, চাঁদনৄয ভশ, চযোতযা, 

চযশখােযা, চযভান্দনৄয, চযাঁচফাখ্রড়া, 

চযযাভচন্দ্রখ্রদা, চযাখ্রদায, েচুা, জখােযা, 

কুমুদনৄয, খ্রভজডানৄয, াঁচফাখ্রড়া, যাজানৄয, াখ্রদায

জভা: াআদুয যভান, আঈখ্রডএ জজরা মৄফ ঈন্নন োম ডার, াফনা ০১৭১০-৪৮৭৭৫৫

৭৬৮ ১৪ জদাগাখ্রছ-০১

রযীনাধনৄয, ভশন্দ্রনৄয,জখ্রযনৄয, জদাশোরা, 

ভাদাযফাখ্রড়া, খশযসুখ্রত, চেদুফখ্ররা, মুখ্রনফনৄয, 

জদাগাছী পখ্রেযনৄয

জভা: অব্দুর োশদয, োযী 

খ্রযে

জোভযনৄয যোযী প্রাথখ্রভে 

খ্রফদ্যার, াফনা দয, াফনা।
০১৭১২-৬৩৯২১১

৭৬৯ ১৫ জদাগাছী-০২
ব্রজনাথনৄয, মুকুন্দনৄয, জফাফড়াখারী, োশভশখারা, 

খ্রখ্রড়, কুলুখ্রনা, জদাগাছী, ফরযাভনৄয

জুশর কুভায জঘাল,ঈশজরা : 

: োযী

ঈশজরা : : খ্রপ, াফনা 

দয, াফনা
০১৭১০৩৮০৮৪৫

৭৭০ ১৬ জদাগাছী-০৩
দখ্রযণ যাভচন্দ্রনৄয (াট ড), যাধাোন্ত্রনৄয, খ্রদাযা 

খ্রদযাজনৄয, কুভাযাড়া, জোলাখারী

জভা: অব্দুর াখ্রভদ,খ্রপ 

োযী োভ খ্র
ঈ: : : খ্রপ ০১৭২৪৬৯৬৭৬৯

৭৭১ ১৭ জদাগাছী-০৪
চযঅশুশতালনৄয, খ্রচথুখ্ররা, েখ্রফযনৄয, চযশোলাখারী, 

যানীনগয, খ্রদযাজনৄয

ানাজ াযবীন, ঈশজরা 

ম্বনোযী

এেটি ফাখ্রড় এেটি খাভায, 

াফনা দয
০১৭২১৭৪৬৫৪৫

৭৭২ ১৮ গশনৄয-০১

দা, যখ্রভনৄয, কুখ্রভখ্রল্ল, আরাভনৄয, াড়নরমুড়া, 

াযভারখ্রি, োেযোটা, ভাখ্রছভনৄয, জজাতশগৌখ্রড় 

জারারনৄয, জারারনৄয

খ্রভখ্রয োখ্রন্ত, জজএএ
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

াতোখ্রনা, চট্টগ্রাভ
০১৭৬৫-১০১৭২২

৭৭৩ ১৯ গশনৄয-০২

ফাবুরচাযা, চেকৃষ্ণনৄয, চযরযীনৄয, জধাাঘাটা, 

খ্রযনাযাণনৄয, কৃষ্ণনৄয, ভশনাযনৄয, িভনৄয, 

গশনৄয, াখ্রভদনৄয, জাপযাফাদ, ারাআনৄয

ফকুর জাশন, ভাঠ োযী
এেটি ফাখ্রড় এেটি খাভায, 

াফনা দয
০১৭২২৫৩৮৬৫৬

৭৭৪ ২০ জভাশতনৄয -০১
ফাাদুযনৄয, জজাতোনু, াটখ্রোফাখ্রড়, জভাশতনৄয 

(াট ড), রযীশোর, নাখ্রজযনৄয, চযখ্রফযাভনৄয
জভা: নুরুন্নফী জাশন, খ্রাফ যযে খ্রফঅযখ্রডখ্রফ ০১৭১২৭৬৭০৮০

৭৭৫ ২১ জভাশতনৄয-০২

খ্রনাভতঈল্লানৄয, চযনাখ্রজযনৄয ১ভ াট ড, 

খ্রদাযশফাাখ্ররা, চযনাখ্রজযনৄয ২ াট ড, ফাগুন্ডা 

ফাথানাড়া, কৃষ্ণখ্রদায, চযপ্রতানৄয, জশননৄয, 

বগীযথনৄয, বফানীনৄয, যতননৄয, চে খ্রচখ্রযট, খাচয 

ফাগুন্ডা, াঁচুখ্রযা, খ্রেভত প্রতানৄয, চযশঘালনৄয, 

গফুখ্রযাফাদ, ঈদনৄয

জভাছা: নাখ্রদ সুরতানা, এএ
জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

াফনা।
০১৭১২-০৫৪২২০

৭৭৬ ২২
ভারখ্রি-০১, 

ভারখ্রি-০২

ঈত্তয যাঘফনৄয, শ্রীধযনৄয, খ্রফরশোরা, াআশের, 

জজাতযঘু, োভাযগাঁ, াযশগাখ্রফন্দনৄয, জগাখ্রফন্দনৄয, 

ভাামুদনৄয, যাধানগয (নূযনৄয), শ্যাভনৄয, 

জগাীনাথনৄয, াভছানৄয, খ্রফরবাদুখ্রযা, 

খ্রফরশানাাখ্রতর, ফহুরফাখ্রড়া, ফাড়াখ্রদ, বৄযবৄখ্রযা, 

নরমুড়া, ভারখ্রি, পখ্রেযনৄয, গজভখ্রতকুন্ডা, খ্রংগা, 

াখ্রযফাখ্রড়া, খ্রততনৄয, ফাসুশদফনৄয, খ্রনাভতনৄয, 

খ্রজখ্রর, গাংশোরা, োথীনাথনৄয

জভা: জগারাভ শযাায, খ্রএ ঈ: মৄফ ঈন্নন খ্রপ ০১৭৪০৬৫৮৮২২

৭৭৭ ২৩
াদুল্লানৄয-০১, 

াদুল্লানৄয-০২

চড়াডাংগা, অশরােচয, জরাাগাড়া, স্বরুনৄয, 

নন্দননৄয, জতখ্ররগ্রাভ, চযাাখ্রনা, জচাভযনৄয, 

শ্রীশোর, াাখ্রনা, পাযাদনৄয, াশটাা, দুফখ্ররা, 

খাখ্ররনৄয, াদুল্লানৄয

ভাবুবুয যভান, এএ
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

াতোখ্রনা, চট্টগ্রাভ।
০১৭২২-৬২১১৩০
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

৭৭৮ ২৪ ভাখ্ররগাছা-০১

জোদাখ্ররা, পখ্ররা, ফাড়আাড়া, বশজন্দ্রনৄয, ঈত্তয 

যাভচন্দ্রনৄয, অতাঈল্লানৄয, ভখ্রনদ. ধযখ্রফরা, 

ক্ষুদ্ভাটিাফাখ্রড়, নাযাণনৄয, ফযা, যাধানগয (াট ড), 

ভশনাযনৄয, ফড়ভাটিাফাখ্রড়

জভা: োভরুর াান, খ্রএ ঈ: মৄফ ঈন্নন খ্রপ ০১৭১৬৬৪৪৭৮১

৭৭৯ ২৫ ভাখ্ররগাছা-০২
যাখ্রনগ্রাভ, ভখ্রজদনৄয, ংেযনৄয, ভখ্ররগাছা, 

ঘযরাগড়া, জখাদাশযনৄয
শুব েভ ডোয, খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

াফনা
০১৭১৫-৩৬০১১৬

৭৮০ ১ জৌযবা-০১

জছচাখ্রনা, খখ্ররাখার, জেঁচুান, জতঘখ্রযা

জচাভযনৄয ,গাগযাখাখ্রর রখ্রক্ষ্মনৄয, নৄটিগাযা,

অভ ভখ্রভগাছা,অখ্রযখ্রজ কৃষ্ণফাটি, জফাারভাখ্রয, 

জদৌরতনৄয াঁখ্রথা ফাজাযশোনাফাখ্রড়াভল্লা

জভা: অবু খ্রখ্রিে, 

জজএএ (ফঃ)
খ্রফখ্রফএ ০১৭১৫২০৯৮৬৬

৭৮১ ২  াড ড নং-১-৫

অযাখ্রজ অপযা, খ্রনৄখ্ররা াঁখ্রথা, বফাখ্রননৄয

খ্রংগুা,ভধ্য নন ভল্লা ারঘয,াঁখ্রথা াাখ্রদা 

নফ ড বফাখ্রননৄয, োরাআচড়া,জগাখ্রনাথনৄয বদনৄয, 

োজীনৄয

খ্রফরখ্রে অখতায

খ্রডআ/খ্র

খ্রফবাগী খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

যংনৄয।
০১৭৪৭৩৮৫১১১

৭৮২ ৩
অয-অতাআকুরা-

০১

যঘুনাথনৄয, ভাধনৄয, বতরকু, োজীনৄয, বচোটি, 

খ্রফরশোরা, খ্রফরফাআা, চেফাআা
খ্রভ কুভায, ভাঠ োযী

এেটি ফাড়ী এেটি খাভায, 

াঁখ্রথা ।
০১৭৪২৯৪৪৯৫৫

৭৮৩ ৪
অয-অতাআকুরা-

০২
ফনগ্রাভগ, ঙ্গাাটি, কুখ্রভযগাখ্রয, দ্মখ্রফরা, জারাফাখ্রড়া

জভাঃ জফরার জাশন, োযী 

খ্রযে

ফরযাভনৄয যোখ্রয প্রাথখ্রভে 

খ্রফদ্যার, াঁখ্রথা।
১৭৪০৩৮০৭৩৩

৭৮৪ ৫ বরফাড়ীা-০১, ০২

জছাট ভঙ্গরগ্রাভ , স্বযগ্রাভ, গশফাখ্রড়া, জদফীনৄয, জতফাখ্রড়া, 

খ্রযনৄয, ফযআফাখ্রড়া , খ্রবন্নগ্রাভ,জচৌফাখ্রড়া, গশননৄয, 

যতননৄয বরফাড়ীা , দাযাভনৄয , জগন্নাথনৄয, 

বফাখ্রননৄয ,খ্রফনৄয, বৃস্পখ্রতনৄয,খ্রিভ, কৃষ্ণনৄয, চুরোটি

জভাঃ ফখ্রয ঈিীন,  

ভাঠ োযী
খ্রফঅযখ্রডখ্রফ খ্রপ, াঁখ্রথা ০১৭১৮২৪১৯১৭

৭৮৫ ৬ নন্দননৄয- ০১, ০২

নন্দননৄয, কৃষ্ণনৄয, স্বয, জছান্দ, দাড়ামুদা, 

জজাড়গাছা, ংেয াা, খশযফাখ্রড়া, যাঙ্গাভাটিা, 

খ্রখ্রিনগয, নৄষ্প াড়া, সুন্দযোখ্রন্দ, াটফাখ্রড়া, 

খাননৄয, ভাআফাখ্রড়া, ভামুদনৄয, ঈত্তয জারাফাখ্রড়া, 

দখ্রড় জগন্নাথনৄয, জগাখ্রফন্দনৄয

জভাঃ অব্দুদ দাআশন, ঈোযী 

কৃখ্রল েভ ডেতডা
ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, াঁখ্রথা ০১৭২৪৬৮৭১৩৫

৭৮৬ ৭ জধাাদ - অখ্রভনুর আরাভ, খ্রডআ/খ্র
জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

খ্রদনাজনৄয।
০১৭২২১৫৯৯৬১

৭৮৭ ৮
দৄরাঈখ্রড়-০১, 

দৄরাঈখ্রড়-০২

জভাঃ জভাোশি জখ, োযী 

খ্রযে

াআেযাটি ীদনগয ঈচ্চ 

খ্রফদ্যার, াখ্রথা, াফনা
০১৭১৬০২৪৫৮৮

৭৮৮ ৯ নাগশডভড়া
জভাঃ খ্রযফুর আরাভ

খ্রাফ যযে

ঈশজরা ল্লী ঈন্নন খ্রপ, 

াঁখ্রথা।
০১৭৪৯১৫৪৭৪৪

৭৮৯ ১০ জগৌযীগ্রাভ
জভা: লুৎপয যভান, 

এ অআ (ফঃ)
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, ০১৭১৫৫০৯২৭৯

৭৯০ ১১
েযভজা-০১, 

েযভজা-০২

জভা: অখ্রনসুয যভান 

খ্রড আ 

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

াঁখ্রথা
০১৭২১৬৬৯২১২

৭৯১ ১২ জযতুাড়া-০২

ববযফনৄয, খ্রফষ্ণনৄয, গাদৄখ্রর, আজয, খ্রযযাভনৄয, 

াচাননৄয, জভন্ত দুখ্ররা, যঘুযাভনৄয, খ্রফষ্ণফাখ্রড়া, 

াগরা চখ্রিনৄয

খ্রেশায ভ ডা

খ্রডআ
জটেনাপ, েক্সফাজায। ০১৮১৬৯২২০৬৬

৭৯২ ১৩
োখ্রনাথনৄয-০১, 

োখ্রনাথনৄয-০২

অযাখ্রজ হুআখাখ্রর, হুআখাখ্রর, ভাণনৄয, েল্যাণনৄয, 

াচাননৄয, শ্রীধযকুড়া, ঈোআর, মুখ্রচদ, াআেযাটি, 

খ্রফযাভফাখ্রড়, োখ্রনাথনৄয, োজুখ্রযা, জগাশটংগ্রা, 

ছাতে ফযাট

জভা: অবুর ফাায, জজএএ
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

াঁখ্রথা
০১৭২৮৩১৪৮৬৮

৭৯৩ ১৪ জযতুাড়া-০১
াঁচফাখ্রড়া, ভাঝগ্রাভ, ফাখ্রণাফহু, যসুরনৄয, 

জগাারফাখ্রড়া, জযতুাড়া, খ্রভঞানৄয
জযজাঈর েখ্রযভ, ভাঠ ংগঠে

খ্রফঅযখ্রডখ্রফ খ্রপ াঁখ্রথা, 

াফনা ।
১৭২০৪৩৪৬২২

৭৯৪ ১৫ োখ্রনাথনৄয-০৩

অতফ জাফা, চখ্রন্ডনৄয, েখ্রযার, োফাখ্রযশোরা, 

েরাগাখ্রছ, ক্ষুদ্ জগাারনৄয, যাভ বদ্ফাটি, জানাশোড়া, 

নাখ্ররফ ডত, ইদ্ােনৄয

জভাঃ অবু াখ্রনপ, েযাখ্রায
ঈশজরা মৄফঈন্নন খ্রপ, 

াঁখ্রথা।
০১৭১৬৭৭৫৬২৮

৭৯৫ ১
সুজানগয  

জৌযবা
াড ড নং- ০১-০৯

জভাঃ যআচ ঈখ্রিন, 

খ্রডআ
সুজানগয ০১৭৩০৯০৪৫৭৩

(৮) ঈশজরাঃ াঁখ্রথা        (জজান ংখ্যাঃ  ১৫ )

(৯) ঈশজরাঃ সুজানগয  (জজান ংখ্যাঃ  ১২  )
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

৭৯৬ ২  অম্মদনৄয- ০১
অম্মদনৄয, বৄযশোরা, জফাাখ্ররা, দাখ্রযানৄয, 

বদনৄয, ঈজানো

জভাঃ জহুরুর ে ,ঈশজরা 

ংগঠে
জাতী ভখ্ররা ংস্থা, সুজানগয ০১৭৬৫৬৪৫৭৪২

৭৯৭ ৩  অম্মদনৄয- ০২
অহ্লাদীনৄয, খ্রফযাখ্রভনৄয, চযশগাখ্রফন্দনৄয,জগাখ্রফন্দনৄয, 

জভাবাযেনৄয, জানাতরা

জভাঃ আভযান অরী,  ঈশজরা 

জডশবরশভন্ট পযখ্রখ্ররশটটয

ঈশজরা খ্রযচারন  ঈন্নন প্রেে, 

স্থানী যোয খ্রফবাগ, সুজানগয
০১৭১৮২১৩৯৬০

৭৯৮ ৪ দুরাআ তাখ্রনা যভান, জজএএ
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

সুজানগয
০১৭১৬৮১০৬০৫

৭৯৯ ৫ াটখারী জান্নাতুর জপযশদৌ, জজএএ
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

সুজানগয
০১৭৩৪১১১৬৮৬

৮০০ ৬ ভাখ্রনোট জভাঃ অব্দু ছারাভ, আখ্রএ
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

সুজানগয
০১৭১৮৪৩১৭৭১

৮০১ ৭ নাখ্রজযগঞ্জ
জভাঃ লুৎপয যভান, খ্রযফায 

খ্রযেেনা খ্রযদ ডে

খ্রযফায খ্রযেেনা খ্রপ, 

সুজানগয
০১৭১১-১৪৬৩৭৪

৮০২ ৮ যণীনগয
জভাঃ অব্দুর অার জখ, এ 

অআ (খ্র অয এর)

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

সুজানগয
০১৭১৪৬৮৯৮৬৮

৮০৩ ৯ াগযোখ্রন্দ
জভাঃ অব্দুর গাফ্পায, জক্রখ্রডট 

সুাযবাআজায

ঈশজরা মৄফ ঈন্নন খ্রপ, 

সুজানগয
১৯১৬১২২৯৩৮

৮০৪ ১০ তাঁতীফন্দ
জভাঃ জাখ্রদ ঈর াান

খ্রডআ/খ্র

জন্পা ঈআং

খ্রফখ্রফএ
০১৯১১৩৮৬৯২৭

৮০৫ ১১ াতফাখ্রড়া
আখ্ররা ঈখ্রিন অশভদ, জজএএ 

 (খ্র অয এর)
সুজানগয ০১৭১৬২৭৬৩০৯

৮০৬ ১২ বানা খ্রত কুভায দত্ত, খ্রডআ/খ্র
জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

াফনা।
০১৭১৯-৩৬৬২৬৭

৮০৭ ১ াড ড ২১
জখ অব্দুর জখ্ররর,

জজএএ

থানা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

খানজাানঅরী খুরনা
০১৭২৩২৪০১২১

৮০৮ ২ াড ড ২২  াড ড ২৩
জভাঃ জহুরুর ে তালুেদায

জজএএ
জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, ঢাো। ০১৭৭২৫১০৫২৯

৮০৯ ৩
াড ড নং-৩০ (অখ্রজজুয যভান জযাড, চানভাখ্রয, 

দাশযাগাাড়া, দ: টুটাড়া)

যনখ্রজত কুভায ভন্ত, 

এ.অআ (ফ:)
ফযপ্রাপ্ত ০১৭১৫৭৮২৩৭৭

৮১০ ৪
াড ড নং-২৪ (দ: পযাখ্রজাড়া, আেফারনগয, 

মুরভানাড়া, যাাড়া)

নজরুর আরাভ আজাযাদায

আঈএ, (ফযপ্রাপ্ত)
ফটিাঘাটা ১৮২৩২০৫৩৮৬

৮১১ ৫ াড ড নং- ২৪ (. ফাগভাযা (ং), দখ্রযণ গল্লাভাযী)
সুযঞ্জন কুভায জগারদায,

এঅআ
জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, খুরনা ০১৭১২৮৩১৯৯৫

৮১২ ৬
াড ড নং-২৭ (জদারশখারা, ফাগভাযা, খ্রভাাড়া, 

জভৌরবীাড়া, নফ ড ফাখ্রনাখাভায)

রােী খাতুন,

খ্রডআ

থানা খ্রযংখ্যান খ্রপ, খুরনা 

 দয, খুরনা
০১৯১৮৩৮৫৪২১

৮১৩ ৭
াড ড নং-৩০ (রুা দ: স্টযান্ডশযাড, চীনশদফাড়া, 

টুটাড়া, টুটাড়া জভআনশযাড)

গশনল চন্দ্র যানা,

খ্রপ ঃ োভ েখ্রম্পঃ মুদ্াঃ

খ্রফবাগী খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

খুরনা
০১৭২৪২৬৪৫৫২

৮১৪ ৮  াড ড ২৮
জনুর অশফদীন

এঅআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

াযাখ্রি।
০১৭১৭২১৩৪৩৬

৮১৫ ৯ াড ড ২৯
টুকুফারা গাআন,

এঅআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

রূা, খুরনা
 ০১৯১৩৫৯৮৮৭১

৮১৬ ১০  

াড ড নং-৩১ 

(খ্রজন্নাাড়া, ভখ্রতাখাখ্রর, জভাল্লাাড়া, 

খ্রআাড ড। রফনচযা (ভখ্রদনাফাদ))

জভাঃ অব্দু ীদ 

আখ্রএ

এপএ যান্ড এভঅআএ ঈআং, 

খ্রযংখ্যান বফন, ঢাো
০১৮১৫৮৫৬২৯৪

৮১৭ ১
াড ড ১  াড ড 

২ (াট ড)

জভাঃ জভাখশরসুয যভান

টিএ
 াখ্ররয, চট্টগ্রাভ। ০১৬২২৭৮৬৯২৫

৮১৮ ২ াড ড ৬
প্রশনখ্রজৎ ভন্ডর

এএ

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

যাজফাড়ী
০১৭১২৪০৫১৬৩

(১) ঈশজরাঃ খুরনা দয (জজান ংখ্যাঃ ১০)

(২) থানাঃ জদৌরতনৄয (জজান ংখ্যাঃ ০৬)

জজরাঃ খুরনা
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

৮১৯ ৩ াড ড ৩
তাজ জভাম্মদ পছার,

এঅআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ফুরতরা, খুরনা
০১৯১৬১৫০২৩৭

৮২০ ৪ াড ড ৪
এ এভ খাখ্ররদঈখ্রিন,

এঅআ
ফযপ্রাপ্ত ০১৯১২৭১৭৫৯৯

৮২১ ৫ াড ড ৫
তযপদায নাখ্রদযা াযখ্রবন,

এএ
জজরা াখ্রযংখ্যান খ্রপ, খুরনা ০১৯১২৫৪৭৫৭৫

৮২২ ১ াড ড ৭  াড ড ৮
জভা: অেযাভ জাশন,

জজএএ

থানা খ্রযংখ্যান খ্রপ, খুরনা 

দয, খুরনা
০১৭১১১৫৩৩২১

৮২৩ ২ াড ড ১৪
জে এভ োভরুর াান

জজএএ
দয ঈশজরা, জপনী। ০১৭১৬১৮৪৮২৪

৮২৪ ৩ াড ড ০৯
বদ অরী

জজ.এ.এ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

যাকজয, ভাদাখ্রযনৄয

০১৯১৯-৫১১৪০৮

০১৭১৫-৫১১৪০৮

৮২৫ ৪ াড ড ১০
নুরুর অখ্রভন

এঅআ
জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, ঢাো। ০১৭১৫৭৫২৯৭৯

৮২৬ ৫ াড ড ১১  াড ড ১৩
আন্দ্রানী জঘাল,

খ্রডআ

থানা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

খাখ্ররনৄয, খুরনা
০১৯৯৮৫১২৮০৩

৮২৭ ৬ াড ড ১২
াআদুয যভান

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ভাদাযীনৄয দয
০১৭২৮৮১৯১৪৭

৮২৮ ৭ াড ড ১৫
জভাঃ এনামুর ে 

টিএ
চান্দগাঁ, চট্টগ্রাভ। ০১৭১৭৭৫৮৯৪০

৮২৯ ১ াড ড ১৬
জদফব্রত খ্রভে

এ অআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

যাজানৄয, ঝারোঠি
০১৭২১৬৫২৬৬০

৮৩০ ২

াড ড নং-১৭(নফ ড  খ্রিভ জানাডাঙ্গা, খ্রফফাড়ী, 

জানাডাঙ্গা, ভধ্য জানাডঙ্গা, খ্রনঈভাশেডট, জছাট ফযা 

ং-১, জছাট ফযা (দখ্রযণ), খুরনা জটটাআর খ্রভর)

নখ্রনশগাার ফাড়আ

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জফাযানঈখ্রিন, জবারা
০১৭১০৬৪২৮১২

৮৩১ ৩ াড ড ২৬
াফখ্রযনা অপখ্রযন,

খ্রডআ

থানা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জানাডাঙ্গা, খুরনা
০১৭২৮৪২৭০১০

৮৩২ ৪ াড ড ১৮ াদাত জাশন, খ্রডআ
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ফাশেযগঞ্জ, ফখ্রযার
০১৭৮৮১৮৮৫০

৮৩৩ ৫ াড ড ১৯  াড ড ২০
খ্রজাঈর ে

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জগৌযনদী
০১৭৩৬৩২১৫৩৩

৮৩৪ ৬ াড ড ২৫
ভশনাাযা  খাতুন,

এএ
জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, খুরনা ০১৯১৫৫১৫৩৯৯

৮৩৫ াড ড ০২
মৄখ্রগনৄর আঈখ্রনন  াড ড ০২ (াট ড), খ্রভশযযডাঙ্গা 

াট ড, ফুরফাখ্রড়, জাখ্রব্দনৄয।

জদৌরতনৄয থানায ১ নং জজাশনয 

জজানার খ্রপায

৮৩৬ ১ অড়ংঘাটা  জভৌজা - অড়ংঘাটা
খাখ্ররনৄয থানায জজান নং- ২ এয 

জজানার খ্রপায

৮৩৭ ১ জরভা
অলুতরা, জডনযাফাদ, ডুখ্রফ, খ্রযণাটা, খরাফাখ্রযা, 

কৃষ্ণনগয, ভাথাবাঙ্গা

জখয চন্দ্র যা,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ 

ফটিাঘাটা খুরনা
০১৬৭৬৩৯৪২৭২

৮৩৮ ২ জরভা

ফাফাখ্রযা, চে অরাআনৄয, ছঘাখ্রযা,জরভা, 

ঝড়বাঙ্গা, যাশঙ্গভাখ্রয, যাজফাঁধ, াখ্রচবুখ্রনা, 

বরভাখ্রয, ঠিেযাফন্ধ, জততুরতরা

প্রদুযৎ খ্রফশ্বা,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ 

ফটিাঘাটা খুরনা
০১৭১৪৮০৮০৩৯

৮৩৯ ৩ ফটিাঘাটা
জগৌতভ খ্রফশ্বা,

এঅআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ফটিাঘাটা, খুরনা
০১৭১২৮০৮৪১৪

৮৪০ ৪ গঙ্গাযাভনৄয
ম্পা খ্রফশ্বা,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ফটিাঘাটা খুরনা
০১৯১৫২৫৫২২০

(৬) থানাঃ অড়ংঘাটা (জজান ংখ্যাঃ ০১)

(৩) থানাঃ খাখ্ররনৄয (জজান ংখ্যাঃ ০৭ )

(৪) থানাঃ জানাডাঙ্গা (জজান ংখ্যাঃ ০৬)

(৫) থানাঃ খানজাানঅরী (জজান ংখ্যাঃ ০০)

(৭) ঈশজরাঃ ফাটিাঘাটা (জজান ংখ্যাঃ ০৭ )
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

৮৪১ ৫ সুযখাখ্রর
খ্রনঈটন গাআন 

এ এ

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ভাদাযীনৄয।
০১৯১৪৭৭৬৯৪১

৮৪২ ৬ ফাখ্ররাডাঙ্গা
নাযান চন্দ্র ভন্ডর

ঃ খ্রযা খ্রপায

ঈশজরা ভাধ্যখ্রভে খ্রয 

খ্রপ, ফটিাঘাটা খুরনা
০১৭১১২৬৭৬২৬

৮৪৩ ৭
বািাযশোট  

অভীযনৄয

জভাঃ অখ্রে খ্রফন অজাদ

ঃ আন্পরাটয

জজরা আঈঅযখ্র খ্রপ, 

ফটিাঘাটা খুরনা
০১৯১৬৬৮৩৮৭৭

৮৪৪ ১ চারনা জৌযবা জনাফ জগাষ্ট কুভায দা, এঅআ
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

দাশো, খুরনা
০১৯২৯১৮৫২২৫

৮৪৫ ২
োভায জখারা 

আঈখ্রনন
জনাফ খ্রফো চন্দ্র ভন্ডর, জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

দাশো, খুরনা
০১৯১২৭১৬১৫৭

৮৪৬ ৩
খ্রতরডাংগা 

আঈখ্রনন
জনাফ খ্রফজন খ্রফাযী গাআন জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

দাশো, খুরনা
০১৭১৮৩৩৯৩৯৪

৮৪৭ ৪ ফাজুা আঈখ্রনন জনাফ সুান্ত ভন্ডর খ্রডআ
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

দাশো, খুরনা
০১৯১৩৫৩৯৫১১

৮৪৮ ৫
বেরাগঞ্জ+ 

দাশো আঈখ্রনন
জনাফ খ্রনযঞ্জন কুভায যা জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

দাশো, খুরনা
০১৭৩৫২২৯৬৫১

৮৪৯ ৬
ফাণীান্তা+রাঈশডাফ 

আঈখ্রনন

জনাফ জুভাযত অরী

ঈশজরা এোশডখ্রভে সুাযবাআজায

ঈশজরা খ্রয খ্রপ, দাশো, 

খুরনা
০১৭২৩৭৪৪০৬৬

৮৫০ ৭ ানখারী আঈখ্রনন
দীে যঞ্জন ভন্ডর

জক্রখ্রডট সুাযবাআজায

ঈশজরা মৄফ ঈন্নন খ্রপ, 

দাশো, খুরনা
০১৯৪৬৮৪৪৯০৯

৮৫১ ৮
সুতাযখারী 

আঈখ্রনন- ১
সুতাযখারী+ গুনাযী খ্রভযন কুভায খ্রফশ্বা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, দাশো, 

খুরনা
০১৭২০২৮৯৭৩৪

৮৫২ ৯
সুতাযখারী 

আঈখ্রনন- ২
নখ্ররান+োরাফগী+নখ্ররান জযন্জ

জনাফ সুশে জগারদায,

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, দাশো, 

খুরনা
০১৯৩৮৮১১৭০

৮৫৩ ১ খ্রদঘখ্ররা
জভাঃ লুৎফুর েফীয

এঅআ
আন্ডাখ্রি এন্ড জরফায ঈআং, খ্রফখ্রফএ

৮৫৪ ২ জনাটী জনাটী জভৌজা  াজী গ্রাভ জভৌজা
জভাঃ নজরুর আরাভ

এঅআ
আন্ডাখ্রি এন্ড জরফায ঈআং, খ্রফখ্রফএ

৮৫৫ ৩ জনাটী চন্দনী ভর  ফাখ্রতখ্রবটা জভৌজা
জভাঃ যভজান জাশন 

জজএএ

ঈশজরা াখ্রযংখ্যান খ্রপ, 

খ্রদঘরীা

৮৫৬ ৪ ফাযােনৄয
খ্রফভর কৃষ্ণ যোয

এঅআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

খ্রদঘখ্ররা, খুরনা
০১৭২৯১২৭৪৮৬

৮৫৭ ৫ গাজীযাট প্রবাল াা, এএ, (ফযপ্রাপ্ত) খুরনা দয ১৭০৭৫৪৮৬৭০

৮৫৮ ৬ মৄখ্রগনৄর
জভা. যখ্রপকুর আরাভ,

টিএ

থানা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

খানজাানঅরী, খুরনা
০১৯১১৬১৩১৯২

৮৫৯ ১ ধাভাখ্ররা
ধীশযন্দ্র চন্দ্র ার 

আ খ্র এ

েখ্রম্পঈটায ঈআং

খ্রফ খ্রফ এ
০১৮১৭৬৭০০০৯

৮৬০ ২ যঘুনাথনৄয
জভাঃ খ্রগা ঈখ্রিন যোয

জজ এ এ
জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, ঢাো ০১৮১৫২২০৭৯৪

৮৬১ ৩ রূদাঘযা
জভা: খ্রপকুর আরাভ,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ডুমুখ্রযা, খুরনা
০১৭৫১২২৮১৮১

৮৬২ ৪ খখ্রণ ডা ভগ্র আঈখ্রনন
জশদফ কুভায েভ ডোয,

এঅআ

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, খুরনা 

(জপ্রলশণ)
০১৭১৪৯৩১১৮৩১

৮৬৩ ৫  অটখ্ররা
জভাঃ নজরুর আরাভ 

খ্রডআ/ খ্র

েখ্রম্পঈটায ঈআং

খ্রফ খ্রফ এ
০১৬৩০৬২২২৭০

৮৬৪ ৬ গুটুখ্রদা
জভাঃ জদশরাায জাশন 

আখ্রএ

েখ্রম্পঈটায ঈআং

খ্রফ খ্রফ এ
০১৯২৫৬৯৪৭৪৭

৮৬৫ ৭ ভাগুযাশঘানা
জভাঃ অবু াান জখ 

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জদৌরতখান
০১৭৭০৫৩২৫২৬

(৮) ঈশজরাঃ দাশো (জজান ংখ্যাঃ ০৯ )

(৯) ঈশজরাঃ খ্রদঘখ্ররা (জজান ংখ্যাঃ ০৬ )

(১০) ঈশজরাঃ ডুমুখ্রযা (জজান ংখ্যাঃ ১৩ )
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

৮৬৬ ৮ জাবনা
তন চন্দ্র জঘাল 

জজএএ

েখ্রম্পঈটায ঈআং

খ্রফ খ্রফ এ
০১৭২৬৩৯৫১০৭

৮৬৭ ৯
যাপনৄয  

ভাগুযখারী

জখ পারুখ জাশন, 

:ঈ:খ্র:খ্রপ:

ঈশজরা খ্রযংখ্যান 

খ্রপ, ডুমুখ্রযা, খুরনা
০১৭১৪২৩৩২৯২

৮৬৮ ১০ া
েভরাখ্রখ কুভায ভন্ডর,

জজএএ

থানা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

খাখ্ররনৄয, খুরনা
০১৯৯৮৯০০২০৯

৮৬৯ ১১ বান্ডাযাড়া
নৃশন্দ্র নাথ খ্রফশ্বা,

জজএএ (ফঃ)
ফযপ্রাপ্ত ০১৭৪৮৫৪৯২৪২

৮৭০ ১২ ডুমুখ্রযা জনাফ যভং খ্রফশ্বা
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ডুমুখ্রযা, খুরনা
০১৭২১৮০৩৬০৬

৮৭১ ১৩ যংনৄয
খান জভাঃ অব্দুর কুদ্দু

খ্রডআ/খ্র

েখ্রম্পঈটায ঈআং

খ্রফ খ্রফ এ
০১৯১৩৪৮২৮৮২

৮৭২ ১ ফুরতরা
জখ আেফার জাশন,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ফুরতরা, খুরনা
০১৯১৪১৩২১৩০

৮৭৩ ২ দাশভাদয দাশভাদয  অরো, গাড়াশখারা
সুজন কুভায নাগ

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ফুরতরা, খুরনা

৮৭৪ ৩ জাখ্রভযা
এ জে এভ পারুে অশভদ জভাল্লা

এঅআ

ন্যানার এোঈখ্রন্টং ঈআং 

খ্রফখ্রফএ

৮৭৫ ৪ অটযা খ্রগরাতরা-১ খ্রগরাতরা ভল্লা  খ্রযভখ্রন
োজী নাখ্রয ঈখ্রিন

এএ
ফযপ্রাপ্ত

৮৭৬ ৫ অটযা খ্রগরাতরা-২

ভাতভডাঙ্গা, গাফতরা, পাখ্রযাডাঙ্গা, 

অরা, খ্রফরডাোখ্রতা, ভাখ্রারী, খ্রগরাতরা 

েযান্টনশভন্ট  শ্যাভগঞ্জ

নুরুর অরভ
ফযপ্রাপ্ত

৮৭৭ ১ অভাখ্রদ ভগ্র আঈখ্রনন
জখ অব্দুর ভখ্রজদ,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

েযা, খুরনা
০১৭২৭৭৩৯৩৭১

৮৭৮ ২ জফদোী ঈত্তয  দখ্রযন
এ এভ নজরুর আরাভ,

এ এ এ 

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, েযা, 

খুরনা
০১৯৩৮৮১২২৬৫

৮৭৯ ৩ ফাগারী (ং)

জুডননৄয, ফগা, ফাগাখ্রর, ফাআরাাযাখ্ররা, 

ফনার, ফাযশাতা, চটোশতারা, পখ্রেযশাতা, 

পশতাটি, ঘুগযাোটি

যআসুর আরাভ 

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

োরখ্রেখ্রন, ভাদাযীনৄয।
০১৯১৭৩৪৪৬৭৪

৮৮০ ৪ ফাগারী (ং)

হুগরা,আরাভনৄয, েরাশাতা, োটনী, কুাডাঙ্গা, 

রালুা, ভারীখারী, ভাথাবাঙ্গা, নাযাণনৄয, জড়া, 

খ্রযলামুট, জারাাখ্ররা, শ্রীপরশতারা, তারফাড়ীা, 

ঈরা

াআফুর আরাভ

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

দুভখ্রে, টুাখারী
০১৭২০৯০৬০৬০

৮৮১ ৫ ভশশ্বযীনৄয -
াপাশত জাশন

এএ

 জজরা খ্রযংখ্যান োম ডার, 

চাদনৄয।
০১৭২১৪৩৭৯৩১

৮৮২ ৬ ভাযাজনৄয ভগ্র আঈখ্রনন
জভাঃ অঃ যখ্রভ,

জজ এ এ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ 

েচুা
০১৬৭২৮৩৬২৭১

৮৮৩ ৭ েযা
জভাঃ খখ্ররলুয যাভান,

জজ এ এ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ 

াযাখ্রি
০১৬৭৬৮৯৫০১২

৮৮৪ ১
াআেগাছাশৌয

বা

জীফন কুভায বদ্,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

াআেগাছা, খুরনা।
০১৭২৯৭৮৭৭৪২

৮৮৫ ২ গদাআনৄয  রতা
খ্রভন্টু যা, ঈঃঃ কৃখ্রল 

েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, 

াআেগাছা, খুরনা।
০১৯১১১৪৬৬৪৯

৮৮৬ ৩ জদলুটী
জভাঃ খ্রফল্লার জাশন

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, 

াআেগাছা, খুরনা।
০১৭২২৮৮৯৭৮৭

(১১) ঈশজরাঃ ফুরতরা (জজান ংখ্যাঃ ০৫ )

(১২) ঈশজরাঃ েযা (জজান ংখ্যাঃ ০৭)

(১৩) ঈশজরাঃ াআেগাছা (জজান ংখ্যাঃ ১২ )
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

৮৮৭ ৪ েখ্ররমুখ্রন (ং)

োখ্রভনগয, জযজােনৄয, নাখ্রযনৄয, েখ্ররমুখ্রন, 

ববযফঘাটা, জগাারফাথান, াঈখ্রর, োনাআডাংগা, 

যাভনগয, খ্রচনাভরা, তারতরা অশরােখ্রদা, ধনায 

জদাাখ্রনা, চে শুযনর, ফকুরতরা, অব্দুরখারী

খ্রভতাব যা

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

দখ্রভনা, টুখারী
০১৭৩৭০২৯০৯২

৮৮৮ ৫ েখ্ররমুখ্রন (ং)
যাভচন্দ্রনগয, ফাযআডাংগা, খ্রশরভাননৄয, ভারত, 

খ্রফযাখ্র, শ্যাভনগয, জশখযডাঙ্গা, োভশযযাফাদ

খ্ররখ্র যানী ার

খ্রপ ঃ োভ েখ্রম্পঃ াঃ

জন্পা ঈআং 

খ্রফখ্রফএ

০১৭২৭৭৭৩২২৪

০১৮৬০৪৯১০৩৫

৮৮৯ ৬ খ্রযঢারী -
জভা. খ্রভজানুয যভান,

খ্রডআ

থানা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জদৌরতনৄয, খুরনা।
০১৭১৯৩২৪৯৫২

৮৯০ ৭ যাড়ুরী -
জদফদা যা

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, 

াআেগাছা, খুরনা।
০১৭৩৯৭৭৬১৬৩

৮৯১ ৮ চাঁদখারী (ং)

চেখ্রফষ্ণুনৄয, চে োারী, চাঁদখারী, জদফদুায, 

াখ্রচভনৄয, াজযাোটি, বোখ্রছটিবুখ্রনা, েরখ্রভবুখ্রনা 

খ্রফষ্ণুনৄয, োটাবুখ্রনা, োনুাযডাংগা, োারী, 

কৃষ্ণনগয, ড়াবুখ্রনা, াাাড়া, গশড়যডাংগা, 

খ্রফরশন্দরা

জভা. াখ্রন ভামুদ,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

াআেগাছা, খুরনা
০১৭৩৪১৯৫৬৭১

৮৯২ ৯ চাঁদখারী (ং)

চাঁদমূখী, ধাভযাআর, জঢভাখারী, পশতনৄয, জপদুায 

অফাদ, গজাখ্ররা, োখ্ররদানৄয, োলুা, েভরানৄয, 

জভৌখারী, শ্রীনৄয, াখ্রড়ায ডাংগা, জডাংগাবাংগা

জভাঃ নুযনফী 

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জদৌরতখান।
০১৭৩৬২৭৩৬৩৬

৮৯৩ ১০ গড়আখারী
াযখ্রভন সুরতানা,

খ্রডআ

থানা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জদৌরতনৄয, খুরনা।
০১৮২৬৫৯৫১১৮

৮৯৪ ১১ রস্কয
জভাঃ অখ্রভনুর আরাভ, খ্রপ 

োখ্রয

ন্যানার এোঈখ্রন্টং ঈআং 

খ্রফখ্রফএ
০১৯১৮২২৪৯৩০

৮৯৫ ১২ জারাদানা
জনাফ জভাঃ যাখ্রদুর আরাভ

খ্রডআ
এনএআচখ্রড প্রেে দপ্তয, খ্রফখ্রফএ ০১৯২৫-৯৮৮২৮১

৮৯৬ ১ অআচগাতী জারনৄয, দুজনীভর, মৄগীাটি, খ্রভখ্রি জদাড়া, জদাড়া
েখ্রযঙ্গ োন্ত যোয

এএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

াংা

৮৯৭ ২ অআচগাতী অআচগাতী, যাজানৄয, খানশভাাম্মদনৄয,
এএভ েত জাশন

এঅআ (ফঃ)

জজরা খ্রযংখ্যান োম ডার, 

খ্রেশাযগঞ্জ।
০১৭২০২৭৮৭৭৬

৮৯৮ ৩ শ্রীপরতরা ভগ্র আঈখ্রনন
অব্দুয যাজ্জাে 

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

অরপাডাঙ্গা, পখ্রযদনৄয।
০১৭৩৫৪৫১১১৯

৮৯৯ ৪ টি.এ.খ্রফ
জব্রত জদফ নাথ,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

রূা, খুরনা
০১৭৩৭১৬৬৬৮২

৯০০ ৫ বনাটী

যাভনগয, অরীভনৄয, খ্রনেরানৄয,বনাটী, াভন্তশনা, 

খ্রেভত খুরনা, অভদাফাদ, খানো, ভাছুাডাঙ্গা, 

খ্রনারনৄয, তারুখ্ররা, শ্রীযাভনৄয, চয শ্রীযাভনৄয, 

পশতনৄয

খ্রভাদ্ী খ্রফশ্বা

ঈ::কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, রূা, 

খুরনা

৯০১ ৬ বনাটী ফাগভাযা, চযরূা, জাবুা, আরাআনৄয, জনৄয
জনাফ জভাঃ জভাখ্রভন জাশন

খ্রডআ
এনএআচখ্রড প্রেে দপ্তয, খ্রফখ্রফএ ০১৭১৯-২১৮৪৭১

৯০২ ৭ ঘাটশবাগ
জখ জাভার ঈখ্রিন,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

রূা, খুরনা
০১৯৩০৭৭৬২৭৭

৯০৩ ১ অজগড়া  ভদৄনৄয
জভাঃ োভার  জাশন,

ঈ::কৃখ্রল েভ ডেতডা
ঈশজরা খ্রযলদ খ্রদঘখ্ররা,

৯০৪ ২ ফাযাাত
খ্রফপ্লফ কুভায ভন্ডর

ঈ::কৃখ্রল েভ ডেতডা
ঈশজরা খ্রযলদ খ্রদঘখ্ররা,  

৯০৫ ৩ ছাগরাদা
জভা. জুশর অশভদ,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জতযখাদা, খুরনা
০১৯১৮৬১৬৫৯০

৯০৬ ৪ াখ্রচাদা
জরােভান জাশন,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জতযখাদা, খুরনা

৯০৭ ৫ জতযখাদা
জভা. পখ্রযদ অভদ,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জতযখাদা, খুরনা
০১৭১৭৫২৮২৪৬

(১৪) ঈশজরাঃ রূা (জজান ংখ্যাঃ ০৭ )

(১৫) ঈশজরাঃ জতযখাদা (জজান ংখ্যাঃ ০৫ )
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

৯০৮ ১
জৌযঃ াড ড 

০১-০৫

ভআনুর জাশন জভাল্লা,

এ এ

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

খ্রশযাজনৄয
০১৯১১২১৮৮৪৪

৯০৯ ২
জৌযঃ াড ড ০৬, 

০৭, ০৮, ০৯

জভাঃ াীনুর অরভ

েযাখ্রায

 ন্যানার এোঈখ্রন্টং ঈআং

খ্রফখ্রফএ
০১৭৯৪১১১৪৫৮

৯১০ ৩
জডভা  োড়াাড়া 

(ং ০১)

জভৌজাঃ গুখ্রজাটি, োড়াাড়া,  খ্রভজডানৄয, যাধাফল্লফ,    

খ্রংড়াআ, োটি, জগাভতী

জভাঃ জাাঙ্গীয অরভ

খ্রপ ঃ োভ েখ্রম্পঃ 

 ন্যানার এোঈখ্রন্টং ঈআং

খ্রফখ্রফএ
০১৭৩৪৭৬৮৪৩৮

৯১১ ৪
োড়াাড়া    

(ং ০২)

জভৌজাঃ ফাশদ োড়াাড়া,   ফাগভাযা, দখ্রয তালুে, 

জদরফাখ্রড়,  জগাফযখ্রদা, োঁথার, োটুা,      

কৃষ্ণনগয,  কুখ্ররাদাআয(জছাট), ভগযা,ভাখ্রঝডাঙ্গা, 

জনানাডাঙ্গা, াশতয াড়া, ফুরতরা, জারঘাট, 

নৄটিভাখ্রয, যাজানৄয, াশফেডাঙ্গা।

জখ জগারাভ জভািপা,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ফাশগযাট দয
০১৯৪২০৯১৩০৯

৯১২ ৫ লাটগমু্বজ
জভাাম্মদ াাদাত জাশন

াটখ্ররখ্রোয োভ েখ্রম্পঃ াঃ

 ন্যানার এোঈখ্রন্টং ঈআং

খ্রফখ্রফএ
০১৮১৪৮৯৬৯৩৯

৯১৩ ৬ খাননৄয
এ.এভ.পারুখ জাশন

এঅআ

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ফাশগযাট
০১৯৫৪৬৩৬৭৯৮

৯১৪ ৭
যাখারগাখ্রছ  

মাোনৄয

এ এ এভ নাজমুজ্জাান 

এঅআ

েখ্রম্পঈটায ঈআং 

খ্রফখ্রফএ
০১৫৫২৫৭২২৪১

৯১৫ ৮ জফভযতা
জভাঃ া  অরভ 

এঅআ

েখ্রম্পঈটায ঈআং 

খ্রফখ্রফএ
০১৯১৩৪০৯৭৯৪

৯১৬ ৯ ফারুআাড়া
পাখ্রভদা আরাভ জুআ

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ 

খ্রচতরভাযী, ফাশগযাট।
০১৯৪৬৫০৫৫০৯

৯১৭ ১০ খ্রফষ্ণুনৄয
জভাঃ খ্রজন্নাত অরী

ঈচ্চভান োযী

 ন্যানার এোঈখ্রন্টং ঈআং

খ্রফখ্রফএ
০১৭১৮১৮৯২২৫

৯১৮ ১১ জগাটাাড়া
ভখ্রল্লে অবুর জাশন,

প্রধান োযী

খ্রফবাগী খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

খুরনা
০১৭১৮০০২২৯৩

৯১৯ ১
ফাখ্রযখ্রদা ভানা  

খ্ররজংগ

জখ অঃ োশদয,

েখ্রম্পঈটায াশযটয
এপ এ এন্ড এভ অআ এ ০১৫৫২৩৫৬৩৩২

৯২০ ২ জফতাগা  শুবখ্রদা
সুব্রত ভন্ডর

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

নাখ্রজযনৄয
০১৭১০৭৫৭৮০০

৯২১ ৩ পখ্রেযাট
জভাঃ অরাঈখ্রিন নেীফ,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

পখ্রেযাট
০১৭১৮৮৪৭৬৩০

৯২২ ৪ রখনৄয
প্রখ্রজৎ কুভায দা 

এ এ

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

খ্রযতনৄয
০১৭৯৭১৮৯৬৩৮

৯২৩ ৫
মুরঘয  নরধা 

জভৌশবাগ

জগৌতভ চন্দ্র ার 

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জগাাআযাট, খ্রযতনৄয।
০১৭১৯৮৭৬১৮৩

৯২৪ ১
গজাখ্ররা  

জধাাখাখ্রর

খান জাযাফ জাশন,

জজএএ (ফঃ)
ফযপ্রাপ্ত ০১৭১২১৩০৩০৩

৯২৫ ২ যাঢ়ীাড়া  ফাধার
জদফনাথ কৃষ্ণদ,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

েচুা
০১৭১২৪৬৯৭২৯

৯২৬ ৩
ভখ্রঘা  

জগাারনৄয

জভাঃ াঅরভ তালুেদায

জজএএ

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

টুাখারী ।
০১৭৩৯০৬২০২৬

৯২৭ ৪ েচুা
জভাঃ া অরভ খ্রেদায,

জজএএ (খ্রঅযএর)

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

েরাাড়া,
০১৭১৮৮২৭৯৫৬

৯২৮ ১
জৌযঃ াড ডঃ ০১, ০৩, 

০৪, ০৫, ০৬

জভাঃ াশদুজ্জাভান

এঅআ (ফঃ)

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ভাদাযীনৄয
০১৭১৮৫২২৭০৭

৯২৯ ২
জৌযঃ াড ড ০২, 

০৭, ০৮, ০৯

জভাঃ জগারাভ খ্রেফখ্রযা

পশটাগ্রাপায
এপএ এন্ড এভএআএ ঈআং ০১৮২০৫৮৪৫০২

৯৩০ ৩
বুখ্রড়যডাংগা  

জানাআরতরা

জখ এনামুর েখ্রফয,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জভাংরা

(৪) ঈশজরাঃ ভংরা (জজান ংখ্যাঃ ০৭)

(১) ঈশজরাঃ ফাশগযাট দয ঈশজরা (জজান ংখ্যাঃ ১১)

(২) ঈশজরাঃ পখ্রেযাট (জজান ংখ্যাঃ ০৫)

(৩) ঈশজরাঃ েচুা (জজান ংখ্যাঃ ০৪)
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৯৩১ ৪ চাঁদাআ
জভাঃ াান

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

রারশভান
০১৭১৯৯৩৫৬১১

৯৩২ ৫ খ্রভঠাখাখ্রর
নু যতন ভজুভদায

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ভননৄযা।
০১৭৪৪৯১৮৫৭৯

৯৩৩ ৬ সুন্দযফন
খ্রনতয কৃষ্ণ দা

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

তজুমুখ্রিন
০১৭১০৭৬৯৯৮৩

৯৩৪ ৭ খ্রচরা
ীদ ারাদায,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জভাংরা
০১৯১১৬৫৩৮০৪

৯৩৫ ১ ঈদনৄয
জভাঃ খ্রজন্নাত অরী,

এঅআ (ফঃ)
ফযপ্রাপ্ত ০১৭৩১৯৭১২৪৫

৯৩৬ ২ চুনশখারা  গাংণী
ভীয খ্রফশ্বা,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জভাল্লাাট
০১৯৪২২০৫৬০১

৯৩৭ ৩ জোদাখ্ররা
তন্ খ্রফশ্বা

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

টুখ্রঙ্গাড়া, জগাারগঞ্জ
০১৯২৪৬৯৯৭৬৯

৯৩৮ ৪ কুখ্ররা  গারা
জভাঃ খ্রদুর আরাভ,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ফাশগযাট দয
০১৭১৯৫০৫০০২

৯৩৯ ৫ অটজুখ্রড়
াদায অরী,

টিএ

থানা খ্রযংখ্যান খ্রপ, খুরনা 

দয
০১৯১১৬১৩১৯২

৯৪০ ১ জগৌযম্ভা
নু যতন ভজুভদায

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জফাযানঈখ্রিন।
০১৯২৬৩৯৭৬২৭

৯৪১ ২ ঈজরকুড় জখ অব্দুর রখ্রতপ ফযপ্রাপ্ত ০১৭৫০৬৯৮২৪৯

৯৪২ ৩ ফাআনতরা
প্রবা ন্নযাী 

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জোটাখ্ররাড়া, জগারগঞ্জ
০১৭৪৫৮৭৩৫৫০

৯৪৩ ৪ যাভার জখ জারারঈখ্রিন
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

যাভার
০১৭২৬৫৭২০৯৩

৯৪৪ ৫ যাজনগয  হুেড়া জখ জারারঈখ্রিন
এপএ এন্ড এভঅআএ ঈআং

খ্রফখ্রফএ
০১৭৫১০৬১৬৬১

৯৪৫ ৬
 জখ্রড়খাখ্রর  

ফাঁতরী

গাজী অখ্রভনুর আরাভ 

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

খ্রফচয,  ভাদাযীনৄয
০১৭১৯১২১৩৯২

৯৪৬ ৭

জবাজাখ্রতা  

ভখ্রল্লশেয জফড় 

আঈখ্রনন

য কুভায খ্রফশ্বা, জজএএ
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জোটাখ্ররাড়া, জগারগঞ্জ

৯৪৭ ১ খ্রচতরভাখ্রয
এআচ,এভ,আভদাদুর ে,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

খ্রচতরভাখ্রয
০১৮৩৪১৮৬৪২১

৯৪৮ ২ ফড়ফাখ্রড়া
জভাঃ আঈসুপ খান 

জটেখ্রনোর াঃ (খ্র অয এর)

এভ অআ এ 

অয খ্রড খ্র খ্রফখ্রফএ
০১৬২১১২১৫৩০

৯৪৯ ৩ েরাতরা
 ভ জাপরুজ্জাভান

জষ্টায খ্রোয

এ এ টি অআ ঈআং 

খ্রফখ্রফএ
০১৭১৬৭৭৭২৫৫

৯৫০ ৪ খ্রজরা  খ্রফনৄয
অাদুজ্জাভান,

জজএএ (ফযপ্রাপ্ত)

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

খ্রশযাজনৄয দয
০১৭৩১৪২৬৯৪৪

৯৫১ ৫
চযফাখ্রনাযী  

শন্তালনৄয

চীন্দ্রণাথ যোয

জজএএ (ফঃ)

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

খ্রশযাজনৄয
০১৭২৯৪৭৫৫২৪

৯৫২ ১
জৌযঃ াড ড ০১ 

শত ০৯

জভাঃ অব্দুর াখ্ররভ ারাদায,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জভাশড়রগঞ্জ

৯৫৩ ২
জতখ্ররগাথী  

িেযণ

জভাঃ জাখ্রেয জাশন-২

টি
অযখ্রডখ্র, খ্রফখ্রফএ, ঢাো ০১৮১৫২৪৭১২৬

৯৫৪ ৩ খাঈখ্ররা
জভাঃ অব্দু ারাভ

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জভাশড়রগঞ্জ

(৫) ঈশজরাঃ জভাল্লাাট (জজান ংখ্যাঃ ০৫)

(৬) ঈশজরাঃ যাভার (জজান ংখ্যাঃ ০৭)

(৭) ঈশজরাঃ খ্রচতরভাখ্রয (জজান ংখ্যাঃ ০৫)

(৮) ঈশজরাঃ জভাশড়রগঞ্জ (জজান ংখ্যাঃ ১৪)
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৯৫৫ ৪
নৄটিখাখ্রর  

ফরআবুখ্রনা

চর তালুেদায

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

োখারী
০১৯১১৪৫৪৪৬০

৯৫৬ ৫ বদফজ্ঞাটি ঈজ্জর খ্রফশ্বা, জজএএ
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জগাারগঞ্জ দয

৯৫৭ ৬ যাভচন্দ্রনৄয
অরভগীয েখ্রফয

জেখ্র

জন্পা ঈআং

খ্রফখ্রফএ

৯৫৮ ৭ খ্রচংড়াখাখ্রর
অব্দুর রখ্রতপ ারাদায

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

বান্ডাখ্রযা
০১৭১২৩০৯৮৯২

৯৫৯ ৮
জাগরাাা  

ফনগ্রাভ আঈখ্রনন

কৃষ্ণ নন্দী

খ্রডআ/খ্র
েখ্রম্পঈটায ঈআং, খ্রফখ্রফএ ০১৭১৮৯০৫১২০

৯৬০ ৯ জভাশযরগঞ্জ
গাজী ারাঈিীন,

খ্রডআ

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জগাারগঞ্জ।

৯৬১ ১০ জাগরাবুখ্রণা
জনাফ অবুর োরাভ অজাদ,

জজ, এ, এ
েখ্রম্পঈটায ঈআং, খ্রফখ্রফএ ০১৯২২৯৩৬৬১১

৯৬২ ১১ ফযবুখ্রনা
জভাঃ াআদুর আরাভ, 

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ফযগুণা দয।
০১৭১৫৭৭৫৩৮৯

৯৬৩ ১২ খ্রজআঈধযা
জভাঃ জভাশ ডদ

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

অভতরী, ফযগুণা
০১৯৮৮৮৯১৯২৮

৯৬৪ ১৩ খ্রনানফাখ্রড়া
জভাঃ জফল্লার জাশন,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জভাশড়রগঞ্জ
০১৭৩৩১৬৯১৭৬

৯৬৫ ১৪ ফাযআখাখ্রর
রা কুভায যা,

এএ

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

খ্রশযাজনৄয
০১৭১০১৮১২১৪

৯৬৬ ১ ধানাগয
জভাঃ আঈনুছ অরী 

জজএএ

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

টুাখারী ।
০১৭২৯৪৭৮৪৮০

৯৬৭ ২ জখান্তাোটা
জভৌজাঃ অভড়াগাখ্রছা, ফাখ্রনাখাখ্রর  

জভৌজাঃ জভাশড়ল্লাফাদ

দীঙ্কয কুভায কুন্ড,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

নাখ্রজযনৄয

৯৬৮ ৩
াঈথখাখ্রর এফং 

যণশখারা জযঞ্জ

জভাঃ াদায অরী,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

যণশখারা
০১৯২২৩৭৯৬৩৩

৯৬৯ ৪ যাশন্দা
জভৌজাঃ যাশন্দা  জভৌজাঃ দখ্রযণ 

যাজানৄয, খাদা

জভাঃ অবু জাপয,

এঅআ (ফঃ)
ফযপ্রাপ্ত ০১৭৬৭৭৮৯৪৯৫

৯৭০ ১ জৌযবা জৌযবা(াড-০১  ২)
জভাঃ খখ্ররলুয যভান,

এঅআ
তারা ০১৭৪৪৬৫০১০৪

৯৭১ ২ রাফা
রাফা, ভাগুযা, জগাখ্রনাথনৄয, খ্রফশনযশাতা, ভথুযানৄয, 

যাজনগয,ংেযনৄয

জভাঃ জযান ঈখ্রিন 

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

নাযানগঞ্জ দয।
০১৬৮৫৫৬৫০৭১

৯৭২ ৩ জৌযবা জৌযবা(াড-০৩,০৪) মুপখ্রত ভখদুভ যখ্রভ, খ্রডআ াত: দয ০১৭২১৫৮৪৮২৭

৯৭৩ ৪ জৌযবা জৌযবা (াড-০৫,০৬)
োজী খ্রদযাতুর মুনতাা, 

এঅআ
াত: দয ০১৭১৬৮৪০৭৯৯

৯৭৪ ৫ জৌযবা জৌযবা (াড০৭,০৮) অভজাদ জাশন, এএ জজরা খ্রপ াতযীযা ০১৭২৪১৩২৬২৬

৯৭৫ ৬ জৌযবা জৌযবা(াড-০৯)
জনাফ ভখ্রজফয যভান যোয,

নোখ্রফদ
এপএ এন্ড এভঅআএ, খ্রফখ্রফএ ০১৭২৭২৫৮০৮৩

৯৭৬ ৭
অগযদাড়ী ং-

০১

অগযদাড়ী,ফাবুখ্ররা,ছুফখ্রড়া,ঢারফাখ্রড়া,আ

খ্রন্দযা, নাযানজর

জভাঃ জীফন খ্রভা

এঅআ
েখ্রম্পঈটায ঈআং, খ্রফখ্রফএ ০১৮১৭৬৯০৫২৪

৯৭৭ ৮
অগযদাড়ী ং 

০২

োখ্রভনৄয,খ্রভজানৄয,ফাশঁদা,জনফাখাখ্রর,জন

াযাশভযডাঙ্গা,যাভনগয,শ্রীনৄয

অঃ ফাশতন,

খ্রডআ/খ্র

ন্যানার এোঈখ্রন্টং ঈআং 

খ্রফখ্রফএ
০১৫৫৩৭৩৭৫৩৮

৯৭৮ ৯ অরীনৄয
জভাঃ অরতাপ জাশন

খ্রডআ/খ্র

জন্পা ঈআং

খ্রফখ্রফএ
০১৬৭৯৭৭০০০৫

৯৭৯ ১০ বফোযী
জভাঃ জগারাভ জভািপা

আঈখ্রডএ

এপএ এন্ড এভ অআএ, 

খ্রফখ্রফএ, ঢাো
০১৮১৬ ৩২৯২৩১

৯৮০ ১১ ফল্লী
জভাঃ অব্দু াভাদ,

জজএএ
াত: দয ০১৭১২৩৩৫০৫০

৯৮১ ১২ ফাঁদা
খ্রযপা ানখ্রজদা ভখ্রনা

জজএএ
জজরা খ্রপ াতযীযা

জজরাঃ াতযীযা

(১) ঈশজরাঃ াতযীযা দয (জজান ংখ্যাঃ ২০)

(৯) ঈশজরাঃ যণশখারা (জজান ংখ্যাঃ ০৪)
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

৯৮২ ১৩ জবাভযা
জভাঃ হুভান অজাদ 

জজএএ

জন্পা ঈআং

খ্রফখ্রফএ
০১৯১৪৬২৩৭০৯

৯৮৩ ১৪ ব্রযযাজনৄয
সুযভান  অরী,

প্রধান খ্রযে

খ্রিভ ভাঝশখারা যোখ্রয 

প্রাথখ্রভে খ্রফদ্যার
০১৭১২৩৩৫২৭৬

৯৮৪ ১৫ খ্রপংড়ী
সুভন কুভায াা,

ঈ োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, াতযীযা 

দয।
০১৭৩৬৫৬২৪০৮

৯৮৫ ১৬ খ্রফনৄয
জভাঃ নুরুর ে জভািায 

জজএএ

এপএ এন্ড এভঅআএ ঈআং 

খ্রফখ্রফএ
০১৭১৮১৬৬৬৪১

৯৮৬ ১৭ দৄখ্ররয
জভাঃ আেফার জাশন,

জুখ্রনয াশযটয
এপএ এন্ড এভঅআএ ০১৯১৪২৫৭৬২৪

৯৮৭ ১৮ জঘানা
জখ জভাশত জাশন,

আঈএডখ্রব্লঈ

ঈশজরা ভাজশফা খ্রপ,

াতযীযা দয
০১৭২৭৬৬৫১৪১

৯৮৮ ১৯ ঝাঈডাঙ্গা
জভাঃ জভাাযাপ জাশন,

জজএএ
অাশুখ্রন ০১৮৫৫৬৯৩২৫৬

৯৮৯ ২০ কুখারী খ্রফন কৃষ্ণ বফযাগী, জজএএ(ফঃ) াত: দয ০১৭১৮৮২৯৯৬৫

৯৯০ ১ জাবনারী খ্রনাদুর আরাভ
খ্রফবাগী খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ফখ্রযার
০১৭১১১০৫৬৯৭

৯৯১ ২ বুধাটা
জভাঃ নূয জাশন, 

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ফখ্রযার দয
০১৭৭১৩৭৩৮৩৪

৯৯২ ৩ প্রতানগয
াখ্রপজুয যভান,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ফযগুনা দয।
০১৭১৬৫২৮১৭৭

৯৯৩ ৪ কুল্যা
যনখ্রজত যা,

জজএএ

জভশরা থানা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ফখ্রযার
০১৭৩৭৭৭৫৩২৬

৯৯৪ ৫
দযগানৄয  

োদাোটি
 

ব্রশজন্দ্রনাথ যোয,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

েযা, খুরনা
০১৭১৭১৪৬৪০০

৯৯৫ ৬ ফড়দর
জভাঃ তাখ্রযকুর আরাভ,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

মুরাখ্রদ, ফখ্রযার।
০১৯১৫১৮৭২১৪

৯৯৬ ৭ অাশুখ্রন
জভাঃ জাভার ঈখ্রিন পারুেী,

এঅআ
অাশুখ্রন ০১৭৭৫৬৬৯৮৬২

৯৯৭ ৮ শ্রীঈরা
এভদাদুর ে

এ অআ (খ্রঅযএর)
খ্রফখ্রফএ ০১৯১২১২৪৬৭৯

৯৯৮ ৯ খাজযা
খ্রভঠুন যোয,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

অকগরঝড়া
০১৯১৫১০৬৯৭৯

৯৯৯ ১০ অনুখ্ররা
জাাঙ্গীয জাশন,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ঈখ্রজযনৄয
০১৭২৫৭৭৬৪৩১

১০০০ ১ তারা
জভাঃ নজরুর আরাভ 

ঃ ঈঃ খ্রযা খ্রপায

ঈশজরা খ্রযা খ্রপ, তারা, 

াতযীযা
০১৯২১২৯১৬৩১

১০০১ ২ জারারনৄয খ্রচন্তয কুভায ভজুভদায, জজএএ
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

তারা, াতযীযা
০১৭১৪৪৬২১০৩

১০০২ ৩ খখ্রররনগয
জ কুভায জঘাল,

এ অআ খ্র এ

ঈশজরা ভফা খ্রপ, তারা, 

াতযীযা
০১৭৫৫৫০৪৬২৬

১০০৩ ৪ জখযা
জভাঃ অখ্রভনুয আরাভ,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

তারা, াতযীযা
০১৭২৭১২১২৫৯

১০০৪ ৫ ধানখ্রদা
অঃ ভাশজদ ,

জজএএ (ফঃ)

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

তারা, াতযীযা
০১৭২৭৩১৫৭৫৭

১০০৫ ৬ নগযঘাটা
জভাঃ আভরুর জাশন,

জজএএ (ফঃ)

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

তারা, াতযীযা
০১৭২৮২৬১৪৮৬

১০০৬ ৭
রুখ্ররা ং - 

০১
বদনৄয, ােদা, যাশজন্দ্রনৄয

জভাঃ অব্দুর াত্তায,

প্রাঃখ্রঃ নগযঘাটা জফাড ড প্রাঃ খ্রফঃ
নগযঘাটা জফাড ড প্রাঃ খ্রফঃ ০১৯২২৬২৮৬৮৪

১০০৭ ৮ রুখ্ররা ং-০২
ফাআবুখ্রন, ফড়খ্রফরা, ফাযভা, োখ্রনৄয, জখৌি, 

নৄটিাখাখ্রর, সুরুখ্রযা

জভাঃ রুহুর কুদ্দু,

আঈএ (ফঃ)

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

তারা, াতযীযা
০১৯০৭৭২৯৭০৩

(২) ঈশজরাঃ অাশুখ্রন (জজান ংখ্যাঃ ১০)

(৩) ঈশজরাঃ তারা (জজান ংখ্যাঃ ১৩)
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

১০০৮ ৯ কুখ্রভযা
জভাঃ এনামুর ে

জজএএ (ফঃ)

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

তারা, াতযীযা
০১৭২৫৯১৯৫৬২

১০০৯ ১০ জততুখ্ররা
জভাঃ াআফুর আরাভ,

টিএ

জভশরা থানা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ফখ্রযার
০১৬৭৭১৩৬১৫০

১০১০ ১১ আরাভোটি
খ্রযশতাল কুভায খ্রফশ্বা

ঈ : কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, তারা, 

াতযীযা
০১৯২৩৮৬৭৯১১

১০১১ ১২ ভাগুযা
শযাখ্রজৎ কুভায ভন্ডর,

জজএএ
তারা ০১৭২০৫৯৩৭০৫

১০১২ ১৩ খখ্ররখাখ্রর
জভাঃ যখ্রপকুর আরাভ,

জজএএ (ফঃ)

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

তারা, াতযীযা
০১৭২৪৪৬৮১৩২

১০১৩ ১ জৌযবা জৌযবা (১-৯নং াড ড)
জভাঃ অবু যাশর

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

েরাশযাা, াতযীযা
০১৭৭৮৫২০৮০৯

১০১৪ ২ জদাড়া
জভাঃ ভাভাদুর াান

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জাখ্রজযা, যীতনৄয ।
০১৭৩৭২৮৯৩১৯

১০১৫ ৩ জনগয
জভাঃ অখ্রতায যভান,

জজ এ এ, (খ্রঅযএর)

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

েরাশযাা, াতযীযা
০১৯১৪৮৫১৫৬২

১০১৬ ৪
জারারাফাদ  

মৄখ্রগখারী

এ জে এভ ভখ্রনরুজ্জজ্জভান,

খ্রএ

ঈশজরা মৄফ ঈন্নন খ্রপ, 

েরাশযাা, াতযীযা
০১৭৪০৫৮৭৩৭১

১০১৭ ৫
েরা  

রাঙ্গরঝাড়া

দীা যানী জঘাল,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

েরাশযাা, াতযীযা
০১৭৯৪৭১৮১৬০

১০১৮ ৬ জেড়াগাখ্রছ
জভাঃ আভাআর জাশন,

এ এ (ফঃ)

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

েরাশযাা, াতযীযা
০১৭১০৬১৫৬৬০

১০১৯ ৭ জানাফাখ্রড়া
জভাঃ অখ্রতকুর আরাভ 

খ্রডআ

 ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

েরাাড়া।
০১৭১৫২২৩১১৭

১০২০ ৮ চন্দননৄয
এভ এ ভান্নান,

খ্রপ োযী
আঈএন খ্রপ, েরাশযাা ০১৯১২৯০৩২৯৪

১০২১ ৯ জেযারোতা
জভাঃ মুোখ্রছভ খ্রফল্লা,

ঈশজরা দাখ্রযদ্ খ্রফশভাচন খ্রপায

ঈশজরা দাখ্রযদ্ খ্রফশভাচন 

খ্রপ, েরাশযাা, াতযীযা
০১৭২০৪৩৫৮৪১

১০২২ ১০ জরাতরা
জভাঃ জযজাঈর আরাভ,

খ্রপ োযী

ঈশজরা খ্রনফ ডাচন খ্রপ, 

েরাশযাা, াতযীযা
০১৭১২২৫৩৮১৭

১০২৩ ১১ কুশাডাঙ্গা
জভাজাফ্পয জাশন,

খ্রখ্রনয খ্রযে

ফেচযা অভাখ্রদা দাখ্রখর 

ভাদ্াা
০১৭২৭০৪৪২০৩

১০২৪ ১ কুখ্ররা
জভাঃ অখ্রজজুয যভান,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জদফাটা
০১৯১২০২২৫৮৪

১০২৫ ২  ারুখ্ররা ারুখ্ররা  জোভযনৄয
ভাসুভ খ্রফল্লা

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ফানাখ্রযাড়া
০১৯৪৭৭৫৪৯৭৩

১০২৬ ৩ জদফাটা
জভাঃ াখ্রন

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

খ্রজরা
০১৭৬৪৬০৯১০৬

১০২৭ ৪ খ্রখনৄয
এএভ এযাদ অরী,

জজএএ (ফঃ)

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জদফাটা
০১৭১৭৬৯১৭৫৫

১০২৮ ৫ জনাাাড়া
জভাঃ খ্রভজানুয যভান,

ঈ-এোশডখ্রভে সুাযবাআজায

ঈশজরা ভাধ্যখ্রভে খ্রযা 

খ্রপ, জদফাটা
০১৭৪৯৮৫১৪৬৬

১০২৯ ১ ভথুশযনৄয জভাঃ াখ্রফবুয যভান
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

োখ্ররগঞ্জ, াতযীযা
০১৯১৩৫৩৮৭৩৯

১০৩০ ২ বাড়াখ্রভরা
ারাভ খ্রেদায,

এএ

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ঝারোঠি
০১৭৫৬৪০৮২২৩

১০৩১ ৩ নরতা
োভরুর াান,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ঝারোঠি দয
০১৭১৬৮৫৬৫৩১

১০৩২ ৪ যতননৄয
জখ জভাজাপায জাশন,

(ফঃ)
খ্রফখ্রফএ ০১৭২৫২২৭৮৫৩

১০৩৩ ৫ তাযাখ্রর খ্ররটন কুভায ভন্ডর
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

োখ্ররগঞ্জ, াতযীযা
০১৯১৮৬১০৯৪৩

(৫) ঈশজরাঃ োখ্ররগঞ্জ (জজান ংখ্যাঃ ১২)

(৪) ঈশজরাঃ েরাশযাা (জজান ংখ্যাঃ ১১)

(৪) ঈশজরাঃ জদফাটা (জজান ংখ্যাঃ ০৫)
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

১০৩৪ ৬ চম্পাফুর
শ্যাভর োখ্রন্ত ভন্ডর,

ঈঃ ঃ ঈখ্রিদ ংযযন েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, োখ্ররগঞ্জ, 

াতযীযা
০১৭২৬৬৩০৫৬২

১০৩৫ ৭ দখ্রযণশ্রীনৄয
অরী অেফয,

(ফঃ)
খ্রফখ্রফএ ০১৭২৫৬৪৬৮৪৮

১০৩৬ ৮ কুখ্ররা
নূরুর জাশন,

(ফঃ)
খ্রফখ্রফএ ০১৭২৭০৭১০৬৩

১০৩৭ ৯ খ্রফষ্ণনৄয
খ্রদুয যভান,

ঈঃ ঃ কৃখ্রল খ্রপায

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, োখ্ররগঞ্জ, 

াতযীযা
০১৭৩৩০০৯০৫১

১০৩৮ ১০ কৃষ্ণনগয
জখ অবু রখ্রতপ াভছু জাভান,

ঈঃ ঃ কৃখ্রল খ্রপায

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, োখ্ররগঞ্জ, 

াতযীযা
০১৭১৬১৩৬৮১৭

১০৩৯ ১১ জভৌতরা
জখ তানবীয জাশন,

অআখ্রটি

ঈশজরা খ্রনফ ডাী খ্রপাশযয 

োম ডার, োখ্ররগঞ্জ, াতযীযা
০১৯১৩৯০৯০২৩

১০৪০ ১২ ধরফাখ্রড়া
খ্রজ. এভ ফাফলুয যভান,

ঈশজরা মৄফ ঈন্নন খ্রপায

ঈশজরা মৄফ ঈন্নন খ্রপ, 

োখ্ররগঞ্জ, াতযীযা
০১৭১৭১৮৮৪৫২

১০৪১ ১ অটুখ্ররা
জভাঃ নফীঈর ে নাখ্রজয 

জজএএ (ফঃ)
জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, ঢাো। ০১৯৩৬৫৪৫৮৪৬

১০৪২ ২ বরুখ্ররা
জতাপাশর অভদ 

ঈচ্চভান োযী

জন্পা ঈআং 

খ্রফখ্রফএ
০১৭২৭০৬২০৭০

১০৪৩ ৩ বুখ্রড়শগাখ্ররনী
জভাঃ জারার ঈখ্রিন 

জজএএ
জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, ঢাো। ০১৭১৭৭৩৮২০৪

১০৪৪ ৪ গাবুযা প্রান্ত কুভায ভন্ডর, খ্রডআ শ্যাভনগয ০১৯২৪২৮৫০৫০

১০৪৫ ৫ ইখ্রশ্বযীনৄয সুফর চন্দ্র াা, আখ্রএ েখ্রম্পঈটায ঈআং, খ্রফখ্রফএ ০১৭২০০১০৬৯৮

১০৪৬ ৬ যভজাননগয
জভাঃ অশনাায জাশন

জজএএ

জন্পা ঈআং 

খ্রফখ্রফএ
০১৮২০১২৬৫৭৮

১০৪৭ ৭ বেখাখ্রর
এ এভ জগারাভ ফাযী

জজএএ (ফঃ)

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জনেশোনা।
০১৭২৭৯০৯৮৪৮

১০৪৮ ৮ োখ্রভাড়ী
জভাঃ অব্দুর অখ্রজজ, 

জজএএ (ফঃ)

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

শ্যাভনগয
০১৭২৭৪৬২৯৭৪

১০৪৯ ৯ মুখ্রন্পগঞ্জ মুখ্রন্পগঞ্জ   খ্রযনগয খ্রজ এভ অব্দুর গখ্রণ, এএ (ফঃ)
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

শ্যাভনগয
০১৭৩৪৩৬৭৬০১

১০৫০ ১০ শ্যাভনগয
জভাঃ অব্দুয যখ্রদ, 

জজএএ (PRL)
শ্যাভনগয ০১৯৬২৮৫৪৬৭৫

১০৫১ ১১ নূযনগয
জভাঃ াখ্রজদুয যভান 

খ্রডআ/খ্র

জন্পা ঈআং 

খ্রফখ্রফএ
০১৫৫৪৩২৩৮২৭

১০৫২ ১২ দ্মনৄকুয
তন েভ ডোয

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জবারা দয।
০১৭১৭৯২৩৩০২

১০৫৩ ১ ০১ নং াড ড
জভাঃ অব্দুর ভখ্রজদ,

ভাঠ ংগঠে

ঈশজরা খ্রফঅযখ্রডখ্রফ খ্রপ, 

দয মশায, মশায
০১৭১৮২০৮৪১৮

১০৫৪ ২ ০২  াড ড
জভাছা: জপারী খাতুন,

এ এ
 জজরা খ্রপ, মশায ০১৭৩৬৪৬৩৫২৪

১০৫৫ ৩ ৩ নং াড ড
ীভ কুভায ারদায , 

জজএএ

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

মশায (প্রশলশণ)
০১৯১৮৬১৪৭১১

১০৫৬ ৪ ০৪ নং াড ড
জভাঃ াদায অরী,

জযে োযী

ঈশজরা ভৎ খ্রপ, মশায 

দয
০১৭৩১৫২৫৮৯০

১০৫৭ ৫
০৫ নং াড ড 

ং-১

খশযতরা (নৄযাতন), অখ্রযনৄয জভাড়, নৄখ্রররাআন, 

টাখ্ররশখারা, অযফনৄয,নৄযাতন েফা, খ্রভনাড়া, 

খড়খ্রে জস্টখ্রডাভাড়া

ীদুর আরাভ,

জটেখ্রনখ্রান
আঈ এন  খ্রপ, মশায দয ০১৭২৬৬৬৮৭৭৭

১০৫৮ ৬
০৫ নং াড ড 

ং-২

BADC Staff Quarter , জচাযভাযা খ্রদঘী,জযরশগট, 

খড়খ্রে চাচড়া, ভখ্রজদ াড়া, াখ্রেট ড াঈজ াড়া, ফাভন 

াড়া, োযফারা , খড়খ্রে

জভাঃ ফাবুর জাশন,

খ্রডআ
ফাঘাযাড়া ০১৯১৩৯৭৩৯১১

(৬) ঈশজরাঃ শ্যাভনগয (জজান ংখ্যাঃ ১২)

জজরাঃ মশায

(১) ঈশজরাঃ মশায দয ঈশজরা (জজান ংখ্যাঃ ৩২)
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

১০৫৯ ৭ ০৬ নং াড ড
অবু খ্রখ্রিে,

খ্রডআ/খ্র

েখ্রম্পঈটায ঈআং,

খ্রফখ্রফএ
০১৯৬১৪৫৮৪৫৫

১০৬০ ৮ ০৭ নং াড ড
জভাঃ ভাাবুবুর অরভ,

এঅআ
আঈএ খ্রপ, ফাঘাযাড়া

১০৬১ ৯ ০৮ নং াড ড
তা কুভায চক্রফত্তী,

খ্রডআ/খ্র 
খ্রডএ, মশায ০১৭৩৬৪৬৩৫৪৬

১০৬২ ১০ ০৯ নং াড ড
বদ অশনাায জাশন,

খ্রডআ/ খ্র

েখ্রম্পঈটায ঈআং,

খ্রফখ্রফএ
০১৭৮৯৪৪২২০০

১০৬৩ ১১
চুড়াভনোটি ং-

১

েভরানৄয, জগাখ্রতরা, জগাটি, বগরনৄয,

াখ্রজারী, অব্দুরনৄয, জদাগাখ্রছা, চুড়াভনোঠি

ীদুল্লা ভাসুভ,

খ্রডআ
এন এআচ খ্রড, প্রেে খ্রপ ০১৭৭৩৮৩৭৭৭১

১০৬৪ ১২
চুড়াভনোটি ং-

২

অাননগয,ফাখ্রদাশটারা, ঝাঈখ্রদা, ফাগডাঙ্গা, 

ছাখ্রতশনতরা, খ্রযখ্রতফখ্রদা

জভাঃ ভখ্রনয জাশন

েখ্রম্পঈটায মুদ্াযখ্রযে (ফঃ)

জজরা খ্রযংখ্যান োম ডার, 

নাযাণগঞ্জ।
০১৯১৭৭৮৮৫৪৭১

১০৬৫ ১৩ জদাড়া ং-১
জচঙ্গুটিা,অখ্রযচনৄয,ারা,বুেবযাফাঈড়,আছানৄয,ভঠফা

ড়ী,পখ্রযতনৄয,নাযাঙ্গারী

জভাঃ খ্রফল্লার জাশন,

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, দয 

মশায, মশায
০১৭২৮২৯৭৮৭৪

১০৬৬ ১৪ জদাড়া ং-২

ডুভখ্রদা, জদাড়া, দত্তাড়া, ভাশদফনৄয, জজারা 

অভদাফাদ, খ্রছলুভনৄয, অযাখ্রজ অভদাফাদ, 

অরভনগয, এযাড়ানদা, ফাশজদুগ ডানৄয, জতঘখ্রযা

নাতন খ্রেদায,

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, দয 

মশায, মশায
০১৭১৬৯০৯৩০০

১০৬৭ ১৫ অযফনৄয ং-১
জখারাডাঙ্গা, ভিরগাতী, কৃষ্ণফাটী, দুগ ডানৄয, 

জধাাশখারা, ভারখ্রি

জগারাভ জভািপা-১

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, দয 

মশায, মশায
০১৯৩৮৮১০৭৩০

১০৬৮ ১৬ অযফনৄয ং-২
সুজরনৄয, যঘুযাভনৄয , খ্রভআখ্রদা, ব্রভতায শতঙ্গারী, 

জবকুটিা, শতঙ্গারী, ােখ্রদা, ফাফাড়ী

জগারাভ জভািপা-২

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, দয 

মশায, মশায
০১৭১২০৫৮৫১৩

১০৬৯ ১৭ চাঁচড়া ং-১ চাঁচড়া, জফড়ফাড়ী, বাতুখ্রড়া, রূখ্রদা, াড়াশার
জভাঃ জগারাভ পারুে,

ভাঠ ংগঠে

ঈশজরা খ্রফঅযখ্রডখ্রফ খ্রপ, 

দয মশায, মশায
০১৭১৬৫৬৯১৮৯

১০৭০ ১৮ চাঁচড়া ং-২

তীডাঙ্গা, ভাখ্রখ্রদা, জততুখ্ররা, েখ্রযখ্রচা, ফড় 

জভঘরা, জছাট জভঘরা, জগাারদা,রুদ্নৄয, ফাখ্রনাফহু, 

েল্যানদা

জভাঃ অখ্ররমুজ্জাভান,

এঅআ
আঈএ খ্রপ, খ্রঝেযগাছা

১০৭১ ১৯ বফতনৄয 
জভাঃ এভদাদুর ে,

খ্রযদ ডে

ঈশজরা খ্রফঅযখ্রডখ্রফ খ্রপ, 

দয মশায, মশায
০১৭১৩৯২৮৩৮১

১০৭২ ২০ ফসুখ্রন্দা
অব্দুয যাজ্জাে খান,

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, দয 

মশায, মশায
০১৭১৪২৫১৩৮৫

১০৭৩ ২১ জরবুতরা
জভাঃ জনাফ অরী,

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, দয 

মশায, মশায
০১৯১৮৭৮৫৮২৩

১০৭৪ ২২ োখ্রভনৄয 
স্বংেয খ্রভে, 

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, দয 

মশায, মশায
০১৭৩৯২২০৬৯৪

১০৭৫ ২৩ নশযন্দ্রনৄয
জভাঃ খ্রফল্লার জাশন,

খ্রযদ ডে

ঈশজরা খ্রফঅযখ্রডখ্রফ খ্রপ, 

দয মশায, মশায
০১৭৩০৬২১৪১৪

১০৭৬ ২৪ আছাখ্রর
জভাঃ অরী,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,  

দয মশায, মশায
০১৭২১৮৫৬৯০৫

১০৭৭ ২৫ নাাড়া ং-১

জছাট ফাখ্ররাডাঙ্গা , ফাখ্ররাডাঙ্গা , াচফাখ্রড়া, জফারনৄয, 

ভদৄগ্রাভ, ফাাদুযনৄয , াগরাদ, নদাগ্রাভ, খ্রফযাভনৄয (াট ড), 

খ্রেভত নাাড়া (াট ড)

জভাঃ জভাত্তায জাশন,

খ্রপ োযী

ঈশজরা খ্রফঅযখ্রডখ্রফ খ্রপ, 

দয মশায, মশায
০১৯১৭৮২৮০৫৮

১০৭৮ ২৬ নাাড়া ং-২

ভাখ্ররাটি, াখ্ররাট, তারফাখ্রড়া,ফড় জগাারনৄয, 

জছাট জগাারনৄয, ঘুরুখ্ররা, অড়াড়া, নাাড়া,

জখাটি

জভাঃ অবুর োরাভ অছাদ,

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, দয 

মশায, মশায
০১৭১৬৫১০৪৩৯

১০৭৯ ২৭
ঈয, 

েযাণ্টনশভণ্ট

জভাঃ যখ্রপকুর আরাভ,

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, দয 

মশায, মশায
০১৭১৫৩৯৮৭৯৭

১০৮০ ২৮ পশতনৄয ং-১
ফাখ্ররাডাঙ্গা, ীতাযাভনৄয, াখ্রভদনৄয,

ফাঈখ্ররা, পশতনৄয,

জভাছাঃ জযভা খাতুন, 

প্রবালে
অভদাফাদ খ্রডগ্রী েশরজ, দয ০১৭২৩৩২০৬৪২

১০৮১ ২৯ পশতনৄয ং-২
ঝুভঝুভনৄয, সুরতাননৄয, চাদাড়া, নাখ্ররা,

ধানঘাটা, বাআনা, যাজানৄয ফাগডাঙাগা

জভাঃ অবুর োরাভ, 

এ এ (ফঃ)

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,  দয 

মশায, মশায
০১৯২১৯৪৬৫৮০

১০৮২ ৩০ েচুা
অভয কৃষ্ণ াা, 

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,  

দয মশায, মশায
০১৭১৪৮৩৫১৪৭

১০৮৩ ৩১ যাভনগয ং-১
মুযাখ্রর (াট ড), মুফাযেোটি, েজীনৄয, যাভনগয,

াাফাটি, শ্রীোন্তনগয, ফরাডাঙ্গা

স্বন কুভায যা,

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, দয 

মশায, মশায
০১৯৩৮৮১০৭৫২
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

১০৮৪ ৩২ যাভনগয ং-২

বাটাড়া, জতারাশগারদাযাড়া, খখ্রযচাডাঙ্গা, 

োভারনৄয, ান্থাাড়া, ফাখ্রযভখ্রল্লে, ফাজুাডাঙ্গা,

ডযখ্রংা, খ্রযাজখ্রংা

ভাবুবুর েখ্রযভ,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,  

পখ্রযদনৄয দয , পখ্রযদনৄয
০১৭১৮৮১৯৮০৯

১০৮৫ ১ াড ড - ১,২
জভাাম্মদ জজাফাশয 

এঅআ

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

েক্সফাজায।
০১৮৫৮৭১৭৯০৩

১০৮৬ ২ াড ড নং-৩,৫
োজী নজরুর আরাভ 

এএ

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

েক্সফাজায।
০১৬৭০৭২৫২০৭

১০৮৭ ৩ াড ড নং- ৪,৬
নখ্রজৎ কুভায যোয, নোখ্রফদ 

(ফয)
খ্রফখ্রফএ, বনগয, মশায ০১৭২০৯৪৫০৩৮

১০৮৮ ৪ াড ড নং-৭,৮,৯
জুশর চন্দ্র জদফ

জজএএ
জটেনাপ, েক্সফাজায। ০১৮১৭৭২২৪৫২

১০৮৯ ৫ জপ্রভফাগ জভা: অভজাদ জাশন বনগয, মশায ০১৭২৬-৮০১৫৮৬

১০৯০ ৬ সুন্দরী, চখ্ররখ্রা তুপান ারদায বনগয, মশায ০১৮৩৪-৭৬৯৬৫৯

১০৯১ ৭ শুবযাড়া
নুরুর অফছায

জজএএ
জটেনাপ, েক্সফাজায। ০১৮৩৮৩৭১৮৫৯

১০৯২ ৮ াযা
ভাখ্রনে চন্দ্র ভন্ডর, 

এঅআ (ফয)
খ্রফখ্রফএ, বনগয, মশায ০১৯৩৫-৭৭৪৫৪৩

১০৯৩ ৯ শ্রীধযনৄয
ভশনাযঞ্জন ভন্ডর,

জজএএ (ফঃ)
খ্রফখ্রফএ, বনগয, মশায ০১৭১৯১২৮২৪৬

১০৯৪ ১০ খ্রখ্রিাা
জভাঃ অরভগীয জাশন,

জজএএ
চন্দনাআ, চট্টগ্রাভ ০১৮৪৯৫৪১৮৭৯

১০৯৫ ১১ ফাঘুটিা
খ্রভজফাহুর আরাভ মুন্না

জজএএ
ঈখ্রখা, েক্সফাজায। ০১৮১৪৩২০২৫৫

১০৯৬ ১
দযাজাট  জৌযঃ 

াড ড নং (১ জথশে ৯)

জভাঃ অরভগীয জাশন, 

জটেখ্রনখ্রান

ঈশজরা খ্রনফ ডাী খ্রপ 

ফাঘাযাড়া, মশায।
০১৭২২-৬৪২৭৬৫

১০৯৭ ২ জহুযনৄয
খ্রদুর

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান োম ডার, 

পখ্রযদনৄয দয।
০১৯১৯৮৪৩৬৫৭

১০৯৮ ৩ ফন্দখ্রফরা
নাজমুর াান

খ্রডআ

 ঈশজরা খ্রযংখ্যান োম ডার, 

ভদৄখারী।
০১৯১৩৪৩১৫৮৫

১০৯৯ ৪ যানৄয
জুশর আরাভ,

খ্রযদ ডে

খ্রফঅযখ্রডখ্রফ পখ্র, 

ফাঘাাড়া, মশায
০১৭১২৮২২৮০৯৮

১১০০ ৫ নাখ্রযশেরফাড়ীা
খ্রফ,এভ নাখ্রছয ঈিীন,

জক্রখ্রডট সুাযবাআজায

ঈশজরা মৄফ ঈন্নন খ্রপ 

ফাঘাযাড়া, মশায।
০১৭১৫-২৫১৭৪৮

১১০১ ৬ ধরগ্রাভ
জভাঃ াভছুয যভান,

জজএএ
ফাঘাযাড়া ০১৭১৭২৪৮২৭০

১১০২ ৭ জদাাকুরা
অবুর অাদ

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান োম ডার, 

ভদৄখারী।
০১৭২০৫৬০৪৭৯

১১০৩ ৮ ফাসুাড়ী
জভাঃ ভখ্রপজুয যভান, 

জক্রখ্রডট সুাযবাআজায

ঈশজরা মৄফ ঈন্নন খ্রপ 

ফাঘাযাড়া, মশায।
০১৭১৮-৭৬৫৫৬৬

১১০৪ ৯ জাভখ্রদা
জভাঃ অশনাায জাশন, জজএএ 

(ফ:)

ঈশজরা খ্রযংখ্যান োম ডার, 

ফাঘাযাড়া, মশায
০১৭৩৫৮৬০৯০৫

১১০৫ ১ জচৌগাছা জৌযবা
তা কুভায জঘাল,

 ঈ-োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, জচৌগাছা, 

মশায
০১৭৪০৮৯৫৮৮৪

১১০৬ ২ ফুরাযা
জভাঃ ভামুন 

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

দুভখ্রে।
০১৭২৮৬৬৩৭৮৩

১১০৭ ৩ াাশার
এ,জজড,এভ, াখ্রযাদ অরভ 

খান, ঈ-োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, জচৌগাছা, 

মশায
০১৭৫৫৭৪৮১৭৮

(৪) ঈশজরাঃ জচৌগাছা (জজান ংখ্যাঃ ১১)

(২) ঈশজরাঃ বনগয (জজান ংখ্যাঃ ১১)

(৩) ঈশজরাঃ ফাঘাযাড়া (জজান ংখ্যাঃ ০৯)
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

১১০৮ ৪ খ্রংঝুখ্রর,জচৌগাছা
জনাফ জভাঃ জাাঙ্গীয েখ্রফয,

জক্রখ্রডট সুাযবাআজায

মৄফ ঈন্নন খ্রধদপ্তয, 

জচৌগাছা, মশায
০১৭১৬২৭৭৯৩৫

১১০৯ ৫ দৄখ্ররাখ্রন
নু কুভায রস্কয, 

োযী ল্লী ঈন্নন েভ ডেতডা
খ্রফঅযখ্রডখ্রফ, জচৌগাছা, মশায ০১৮১৮-৪৫৭০৮৯

১১১০ ৬ জগদীনৄয এ,এভ অব্দুর োশদয, জজএএ
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জচৌগাছা, মশায
০১৭৩২-৫৬৯১১১

১১১১ ৭ াখ্রতখ্রফরা
জভািাখ্রপজুয যভান,

খ্রপ ঃ োভ েখ্রম্প: মুদ্া:

ঈশজরা ভফা খ্রপ, 

জচৌগাছা, মশায
০১৭৩৪০১৭২৮৬

১১১২ ৮ াখ্রেভনৄয
জভাঃ জগারাভ শযাায, 

ভাঠ োযী

এেটি ফাখ্রড় এেটি খাভায প্রেে, 

জচৌগাছা, মশায
০১৭২৮৯১৪০৭৯

১১১৩ ৯ স্বরুদা জভাঃ অবু নাশছয, ভাঠ োযী
এেটি ফাখ্রড় এেটি খাভায প্রেে, 

জচৌগাছা, মশায
০১৭৩৪-২০৭৯১৬

১১১৪ ১০ নাযননৄয জভাঃ ফদরুজ্জাভান ভাঠ োযী
এেটি ফাখ্রড় এেটি খাভায প্রেে, 

জচৌগাছা, মশায
০১৭১৩-৯১৯৩৯৩

১১১৫ ১১ সুখনৄকুখ্রযা জভাঃ খ্রফল্লার জাশন, ভাঠ োযী
এেটি ফাখ্রড় এেটি খাভায প্রেে, 

জচৌগাছা, মশায
০১৭৩৬৪২১৮৩০

১১১৬ ১ জৌযবা াড ড নং- ০২ জথশে ০৯ ম ডন্ত জভাঃ আভামুর আরাভ, খ্রডআ ভখ্রণযাভনৄয ০১৭১৬৬৮২২৮৬

১১১৭ ২
ভখ্রণযাভনৄয

াড ড নং-০১

সুোন্ত ভন্ডর, 

ঈ-োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, 

ভখ্রণযাভনৄয, মশায
০১৭২৮৩৩৯৭৬৬

১১১৮ ৩ জযাখ্রতা
জভাঃ াখ্রর াান,

েখ্রম্পঈটায াশযটয

 ঈশজরা খ্রনফ ডাচন খ্রপ, 

ভখ্রনযাভনৄয, মশায
০১৭৬৮৩৭৭০২৮

১১১৯ ৪ চালুাাটি
এ, এভ ভারুফুর ে, 

ঈ-োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, 

ভখ্রণযাভনৄয, মশায
০১৭৩৯০৮৬২৫২

১১২০ ৫
োখ্রভনগয, 

জবাজগাখ্রত

খ্রচন্ত কুভায জবৌখ্রভে,

ঈ-োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, 

ভখ্রণযাভনৄয, মশায
০১৭১৭৫৮২৯৩০

১১২১ ৬ কুরটিা
দীনফন্ধু যা,

জজএএ
ভখ্রণযাভনৄয ০১৭৫৩৪৬৫১৫৫

১১২২ ৭ ঢাকুখ্রযা
খ্রভঠুন োখ্রন্ত ভখ্রল্লে,

েখ্রম্পঈটায াশযটয

ঈশজরা ভাধ্যখ্রভে খ্রযা 

খ্রপ, ভখ্রণযাভনৄয, মশায
০১৯১৩৯২২৭০৭

১১২৩ ৮ খ্রযদাোটি
ঞ্জ কুভায দা, 

ঈ-োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, 

ভখ্রণযাভনৄয, মশায
০১৫২১৩১৮৬৮১

১১২৪ ৯ জখদাাড়া
জভাঃ নজরুর ে, 

এঅআ (ফ:)

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ভখ্রণযাভনৄয, মশায।
০১৭৫০১৪৭৮২৭

১১২৫ ১০ খ্রযযনগয
প্রদী কুভায যা, 

ঈ-োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, 

ভখ্রণযাভনৄয, মশায
০১৭১৮৮৪৮৮৫৯

১১২৬ ১১ ঝাঁা
রা যোয, 

ঈ-োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, 

ভখ্রণযাভনৄয, মশায
০১৭৪০৯৭৭৯৩৪

১১২৭ ১২ ভখ্রশ্বভনগয
জভান কুভায যা, 

নরকূ জভোখ্রনে

জনস্বাস্থয প্রশেৌর খ্রপ, 

ভখ্রণযাভনৄয, মশায
০১৭১০৭০১০১৯

১১২৮ ১৩
জনারনৄয, 

ভশনাযনৄয

জভাঃ অব্দুয যখ্রভ, 

জজএএ (ফ)
খ্রফখ্রফএ ভখ্রণযাভনৄয, মশায ০১৭২১৪৭৬৩৩৯

১১২৯ ১৪ শ্যাভকুড় ং-০১
ঘুঘুযাআর, াড়খ্রদা, ারা, অগযাটি, সুন্দরনৄয, ধখ্ররগাখ্রত, 

জদঘযী, জাভরা, যাভনগয , রাঈড়ী, ফাঙ্গারীনৄয

খ্রজ, এভ, খ্রদুর আরাভ, 

জক্রখ্রডট সুাযবাআজায োভ েযাখ্রায

ঈশজরা ভখ্ররা খ্রফলে 

খ্রপ, ভখ্রণযাভনৄয, মশায
০১৭২৪৯০৬৮১৪

১১৩০ ১৫ শ্যাভকুড় ং-০২
অখ্রভননৄয, শ্যাভকুড়, াাডাঙ্গা, খ্রচনাশটারা, দূগ ডানৄয, 

মুজগুন্নী, নাগযশঘা, বদ ভামুদনৄয

অদনান জাশন াখ্রেফ,

ভৎস্য ম্প্রাযণ েভ ডেতডা

ঈশজরা ভৎ খ্রপ, 

ভখ্রণযাভনৄয, মশায
০১৭১৭৯৫০৪০২

১১৩১ ১৬ খাননৄয
জভাঃ নান্নু জযজা, 

োযী ভৎস্য খ্রপায

ঈশজরা ভৎ খ্রপ, 

ভখ্রণযাভনৄয, মশায
০১৭১৭৬৬৫৩২৬

১১৩২ ১৭ দ ডফ ডাডাঙ্গা
জভা: পযাদ যীপ, 

ঈ-োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, 

ভখ্রণযাভনৄয, মশায
০১৭১২৬০১৪১২

১১৩৩ ১ জেফনৄয ভাখ্রনে চন্দ্র খ্রফশ্বা,  জজএএ
ঈশজরা খ্রযংখ্যান োম ডার, 

জেফনৄয, মশায
০১৭১৮৯৩০৬৪৮

১১৩৪ ২ জৌযবা
জগাখ্রফন্দ কুভায ভখ্রল্লে, জজএএ 

(ফ)
খ্রফখ্রফএ  (ফয) ০১৭৩৩০২৯২২১

(৫) ঈশজরাঃ ভখ্রণযাভনৄয (জজান ংখ্যাঃ ১৭)

(৬) ঈশজরাঃ জেফনৄয (জজান ংখ্যাঃ ১২)
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

১১৩৫ ৩ াঁখ্রজা
খ্রফশনাদ খ্রফাযী ারদায,

নোখ্রফদ
জেফনৄয ০১৭৩৪১৩৯০৬৭

১১৩৬ ৪ সুপরাোটি
খ্রজ,এভ,ছশযাায জাশন,

জজএএ
জেফনৄয ০১৭২২৬৪২৯৯৯

১১৩৭ ৫ জগৌযীশঘানা
ফাসুশদফ কুভায ভন্ডর, জজএএ 

(ফ)
খ্রফখ্রফএ  জেফনৄয, মশায ০১৭২৫১৭৪৩০০

১১৩৮ ৬ াাননৄয
 নাথ ফন্ধু দা, 

ঈ-োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, 

জেফনৄয, মশায
০১৭১৮৯২৭০৯১

১১৩৯ ৭ খ্রফদ্যান্দোটি
জভাঃ অছানুয যভান, 

ঈ-োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, 

জেফনৄয, মশায
০১৭৩৪৩৩৭৭৩৪

১১৪০ ৮ াগযদাড়ী
প্রবাত কুভায যা, োযী খ্রযা 

খ্রপায

ঈশজরা খ্রযা খ্রপ, 

জেফনৄয, মশায
০১৭১৭৪৩৮৯৭৫

১১৪১ ৯ ভঙ্গরশোট
জভাঃ পারুে জাশন, আঈখ্রনন 

ভাজেভী

ঈশজরা ভাজশফা খ্রপ, 

জেফনৄয, মশায
০১৭১৪৭৭৬৭১৯

১১৪২ ১০ খ্রেশভাখ্রনী
জভাঃ াখ্রদুর আরাভ, 

োযী খ্রযা খ্রপায

ঈশজরা খ্রযা খ্রপ, 

জেফনৄয, মশায
০১৭৯৮২২৯৮০০

১১৪৩ ১১ াতফাখ্রড়া
অব্দুর ভান্নান, 

ঈ-োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, 

জেফনৄয, মশায
০১৭১২৪৫০০৩২

১১৪৪ ১২ ভখ্রজদনৄয জভাঃ অব্দুর গফুয, সুাযবাআজায
এেটি ফাখ্রড় এেটি খাভায প্রেে, 

জেফনৄয, মশায
০১৭১৮২৪৯৮০২

১১৪৫ ১ জৌযবা ং -০১ াড ড নং- ১,৩,৪,৫
োজী নাীদ েফীয,

 খ্রশস্টভ আখ্রজ্ঞখ্রনায

আঈএন খ্রপ, খ্রঝেযগাছা, 

মশায।
০১৭১৯৪৮০০৯৭

১১৪৬ ২ জৌযবা ং -০২ াড ড নং- ২,৬,৭,৮,৯
জভাঃ অোচ অরী,

জজএএ

খ্রঝেযগাছা,

মশায
০১৭১৮৮২৭১৪৭

১১৪৭ ৩ খ্রঝেযগাছা
খ্রশযা-য-যভান,

খ্রডআ

খ্রঝেযগাছা,

মশায
০১৯১১২৮৯০৭৬

১১৪৮ ৪ ভাগুযা জনাফ শ্যাভর কুভায নাথ, এএএ
কৃখ্রল ম্প্রাযণ খ্রধঃ, 

খ্রঝেযগাছা, মশায।
০১৯১২৪৩৯৭১১

১১৪৯ ৫ গঙ্গানন্দনৄয জনাফ ননানন্দন ার, এএএ
কৃখ্রল ম্প্রাযণ খ্রধঃ, 

খ্রঝেযগাছা, মশায।
০১৭২৩৯৫৫৭১৫

১১৫০ ৬ খ্রমুখ্ররা
জনাফ মুশে চন্দ্র জঘাল,

খ্রযফায খ্রযেেনা খ্রযদ ডে

ঈশজরা খ্রযফায খ্রযেেনা 

খ্রপ, খ্রঝেযগাছা, মশায
০১৭২৮০৪৮৮৩৮

১১৫১ ৭ গদখারী
জভাঃ জদাশতঈল্যা,

এ অআ, (ফঃ)

এপ এ এন্ড এভ অআ এ ঈআং,

খ্রফখ্রফএ বফন
০১৮১৭৬০২৪৫৫

১১৫২ ৮ াখ্রনাযা
টিটন অশম্মদ,

জজএএ

খ্রঝেযগাছা,

মশায
০১৯১৫১৫৫৭৫৫

১১৫৩ ৯ নাবাযন
গণখ্রত খ্রফশ্বা,

এঅআ

ঈশজরা স্বাস্থয খ্রফবাগ, 

খ্রঝেযগাছা, মশায
০১৯১১৯৩৯৮২২

১১৫৪ ১০ ফাঁেড়া
জভাঃ অক্তারুর ে,

জক্রখ্রডট সুাযবাআজায

ঈশজরা মৄফ ঈন্নন খ্রপ,

খ্রঝেযগাছা, মশায
০১৭১৮৪৫৬১৬২

১১৫৫ ১১ খ্রনফ ডাশখারা
জনাফ ভাশদফ কুভায 

দা,এএএ

কৃখ্রল ম্প্রাযণ খ্রধঃ, 

খ্রঝেযগাছা, মশায।
০১৭৩০৬২৭৬৭৫

১১৫৬ ১২ াখ্রজযফাগ
জভাাম্মদ খ্রদুর আরাভ, োযী 

ভাধ্যখ্রভে খ্রযা েভ ডেতডা

ঈশজরা ভাধ্যখ্রভে খ্রযা 

খ্রপ, খ্রঝেযগাছা, মশায
০১৭১৪৯৩৩১২১

১১৫৭ ১৩ ংেযনৄয জনাফ জভাঃ অবু দাঈদ
কৃখ্রল ম্প্রাযণ খ্রধঃ, 

খ্রঝেযগাছা, মশায।
০১৯২২৩৬৩০৬৯

১১৫৮ ১
া ডা আঈখ্রনন 

ং-০১

জফড়ী, চটোশাতা, জছাট ভাদাযতরা, নাযাণনৄয, 

ান্তাাড়া, যাজনগয, শ্যাভরাগাছী (শ্যাভরাগাছী, 

খ্রেশভানী), া ডা, স্বরুদা, খ্রফচন্দ্রনৄয

খ্রভরন কুভায জঘাল
ঈশজরা খ্রযংখ্যান 

খ্রপ,া ডা, মশায
০১৭১০-৭৪৮৯১৩

(৭) ঈশজরাঃ খ্রঝেযগাছা (জজান ংখ্যাঃ ১৩)

(৮) ঈশজরাঃ া ডা (জজান ংখ্যাঃ ১৬)
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

১১৫৯ ২
া ডা আঈখ্রনন 

ং-০২

বুরুজফাগান (োজীযশফড়, ঈত্তয বুরুজফাগান, দখ্রযণ 

বুরুজফাগান, মাদফনৄয (ং) জযর ফাজায), মাদফনৄয 

(ং), কুরারা (ফখ্ররদা, ফাখ্রযশাতা, গাখ্রতাড়া, 

বৃখ্রত্তফাখ্রযশাতা, আরাভনৄয, কুরারা), োঠখ্রেযা, 

সূফণ ডখারী

জভা: অপজার জাশন,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান 

খ্রপ,া ডা, মশায
০১৯৪৪-৮৪৭৯৮৮

১১৬০ ৩
জফনাশার জৌযবা 

ং-০১

(াড ড-১,২,৩,৪) াখ্রদনৄয, দূগ ডানৄয, নাভাজগ্রাভ, 

জফনাশার, োগভাযী, োগজ নৄকুয

জভাঃ নাখ্রজভঈখ্রিন

এ.অআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ভননৄযা।
০১৭৩৩৯১৯৬২২

১১৬১ ৪
জফনাশার জৌযবা 

ং-০২

(াড ড-৫,৬,৭,৮,৯) খ্রদখ্রঘযাড়, বফাযশফড়, গাজীনৄয, 

জছাটঅচড়া, ফড় অচড়া

জভাঃ জগারাভ পারুে,

জক্রখ্রডট সুাযবাআজায
মৄফ ঈন্নন খ্রপ, া ডা, মশায ০১৭১০৮২১১৪১

১১৬২ ৫
জফনাশার 

আঈখ্রনন

ীভ চন্দ্র ভজুভদায, 

ঈ-োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল 

খ্রপ,া ডা,মশায
০১৭১২-০৮১৭২৪

১১৬৩ ৬
ফাগঅচড়া ং-

০১
ফাগঅচড়া,ফাগাডাঙ্গা, াভটা

জভাঃ যখ্রফঈর আরাভ, 

আঈনখ্রন ভাজেভী

ঈশজরা ভাজশফা 

খ্রপ,া ডা,মশায
০১৭১৬১৪৯৩৮৬

১১৬৪ ৭
ফাগঅচড়া ং- 

০২

ফতনৄয (ফতনৄয ২ েশরানী, ফতনৄয,   ফতনৄয ১ভ 

েশরানী, জানাতনোঠি, ফামুখ্রনা,খ্রযপনৄয), ভখ্রলাকুড়, 

খ্রড়াগাছী, জটংযা

ীত কুভায ভন্ডর, 

ঈ-োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল 

খ্রপ,া ডা,মশায
০১৭১৮৯২৭৪৪৩

১১৬৫ ৮ ফাাদুযনৄয াখ্রের অশভদ, খ্রডআ
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

দয , রীতনৄয।
০১৯৬১৯৩৫৭৬৬

১১৬৬ ৯ খ্রডখ্র
জভাঃ এনামুর ে

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

দয, যীতনৄয।
০১৭৮২৫৯১২০৬

১১৬৭ ১০ জগাগা
অখ্রনসুয যভান, ঈ::কৃখ্রল 

েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল 

খ্রপ,া ডা,মশায
০১৭৪০৫৬৩৯৪১

১১৬৮ ১১ োফা
এ জে এভ নূরুজ্জাভান,

ঈশজরা এোশডখ্রভে সুাযবাআজায

ঈশজরা ভাধ্যখ্রভে খ্রযা 

খ্রপ,া ডা,মশায
০১৭১২-২৯৬১৩২

১১৬৯ ১২ নৄটখারী
জভাঃ অখ্রভনুয যভান, জুখ্রনয 

খ্রপায
খ্রফ অয খ্রড খ্রফ  ডা, মশায ০১৯১২৬৭০৫৬৪

১১৭০ ১৩ রযণনৄয জনাফ অরী অভদ যোয  জজএএ, ভাটিযাঙ্গা, খাগড়াছখ্রড় ০১৮৭১৮৮৪৭৮০

১১৭১ ১৪ খ্রনজাভনৄয
জভাঃ জযজাঈর ে, 

জক্রখ্রডট সুাযবাআজায

 মৄফ ঈন্নন খ্রধদপ্তয, 

া ডা,মশায
০১৭১৮-৪৮৯৯৮৮

১১৭২ ১৫ ঈরাী ং-০১

ফড়ফাখ্রড়া (ফড় ফাখ্রড়া,ানবুখ্রড়, জফনাখখ্রড়), 

খ্রগরাশার, খ্রজযনগাছা, খাজুযা, ম্বন্ধোঠি (ম্বন্ধোঠি, 

োখ্রাডাঙ্গা), ঈরাী, জদুনাথনৄয

জভাঃ জতৌখ্রদুয যভান, 

খ্রপল্ড সুাযবাআজায

জনস্বাস্থয প্রশেৌর 

খ্রধদপ্তয,া ডা,মশায
০১৭২১-৭১৭৮৯৪

১১৭৩ ১৬ ঈরাী ং-০২
ধরদা (ধরদা, যাশভযডাঙ্গা), েন্যাদা, োঠুখ্রযা, 

রাঈতাড়া, ভাটিনৄকুখ্রযা, যাভনৄয

জভাঃ নাখ্রভ ঈিীন, 

ঃ ল্লী ঈন্নন েভ ডেতডা (আশযশা)
খ্রফঅযখ্রডখ্রফ ,া ডা,মশায ০১৭৭২-৮৬২২১২

১১৭৪ ১ াড ড ১, ২, ৩, ৪
াড ড ৩ (ভখ্রলশখারা -জজরখানা), াড ড ৪ 

(দূগ ডানৄয-অনায েযাম্প) াড ড ১-৪ ের

ভখ্রনরুজ্জাভান

এঅআ

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

জগাারগঞ্জ
০১৭৯৫০৫৪৪৮৮

১১৭৫ ২
াড ড ৫, ৭, ৮, ৯, 

াড ড ৬, মুখ্ররা

াড ড ৭ (নড়াআর-ং-নৄখ্রর রাআন), 

 াড ড ৫,৭,৮,৯ ের

খ্রননৄ ভজুভদায,

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, নড়াআর 

দয, নড়াআর।
০১৭৩৯০০৫৫৮

১১৭৬ ৩ ফাঁগ্রাভ ফাঁগ্রাভ আঈখ্রনন ের
জনাফ আশত্তাদুর আরাভ,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

নড়াআর দয, নড়াআর।
০১৯১৪৮৪৩৬৭৫

১১৭৭ ৪ অঈখ্রড়া অঈখ্রড়া আঈখ্রনন ের
জনাফ মুাম্মদ ভাবুবুয যভান,

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, নড়াআর 

দয, নড়াআর।
০১৭২৩২৪৪৬৫৯

১১৭৮ ৫ চখ্রন্ডফযনৄয চখ্রন্ডফযনৄয আঈখ্রনন ের
জনাফ, প্রবাত কুভায তযপদায,

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, নড়াআর 

দয, নড়াআর।
০১৭১৬৩০৩৪৯২

(১) ঈশজরাঃ নড়াআর দয ঈশজরা (জজান ংখ্যাঃ ১২)

জজরাঃ নড়াআর
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

১১৭৯ ৬
ফখারী  

াাফাদ

ফখারী আঈখ্রনন ের, াাফাদ আঈখ্রনন 

(ভাখ্ররডাঙ্গা-ং),  াাফাদ আঈখ্রনন ের

জনাফ খ্রফ এভ জাখ্রদ াখ্রের,

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, নড়াআর 

দয, নড়াআর।
০১৭৯১০৮৮৮০৮

১১৮০ ৭
খ্রংঙ্গাশারনৄয  

বদ্খ্রফরা

খ্রংঙ্গাশারনৄয আঈখ্রনন ের, বদ্খ্রফরা 

আঈখ্রনন ের

খ্রভজডা জভাঃ আভরুর আরাভ

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, নড়াআর 

দয, নড়াআর।
০১৭৯২২১৫০০২

১১৮১ ৮ ভাআজাড়া ভাআজাড়া আঈখ্রনন ের
জনাফ জভাঃ দাায জাশন,

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

নড়াআর দয, নড়াআর।
০১৭০৯২৫৪৪৪৪

১১৮২ ৯ তুরাযাভনৄয
তুরাযাভনৄয আঈখ্রনন (ভাখ্ররডাঙ্গা-ং), 

 তুরাযাভনৄয আঈখ্রনন ের

জনাফ খ্রেদায জভাঃ জযোঈর আরাভ,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

নড়াআর দয, নড়াআর।
০১৭১৬৭৭০৪৭৫

১১৮৩ ১০ জখাটি জখাটি আঈখ্রনন ের
জনাফ জখ্রন যোয,

এএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

নড়াআর দয, নড়াআর।
০১৭৭৫৫৪২১৯১

১১৮৪ ১১ েশরাড়া েশরাড়া আঈখ্রনন ের
ঈজ্জর োখ্রন্ত ভখ্রল্লে

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, নড়াআর 

দয, নড়াআর।
০১৭১৬০৫৭০০৩

১১৮৫ ১২ খ্রফছারী খ্রফছারী আঈখ্রনন ের
জনাফ তন কুভায খ্রফশ্বা,

এ.অআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

নড়াআর দয, নড়াআর।
০১৯১৭৯৫২১৬১

১১৮৬ ১

জরাাগড়া 

জৌযবা (াড ড 

১,২,৩,৪,৫,৬ 

৭,৮,৯) রযীাা 

আঈখ্রনন

াড ড ১ (জচাযখাখ্রর-ং, জনৄয-ং), 

াড ড ২ (ভাআটকুভড়া-ং, জভাচড়া-ং), 

াড ড ৩ (জরাাগড়া-ং), াড ড ৪ 

(জরাাগড়া-ং, ভাআটকুভড়া-ং),  

াড ড ১,২,৩,৪,৫,৬ ের, াড ড ৭ (রযীাা-

ং), াড ড ৮ (েচুফাখ্রড়া -ং, খ্রংঙ্গা-

ং), াড ড ৯ (রযীাা-ং), রযীাা 

আঈখ্রনন (েচুফাখ্রড়া-ং, খ্রংঙ্গা-ং)  

াড ড ৭,৮,৯ ের  রযীাা আঈখ্রনন ের

জনাফ ীভ কুভায দা,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জরাাগাড়া, নড়াআর।
০১৭১৬৫৬৯০১৪

১১৮৭ ২ আতনা আতনা আঈখ্রনন ের
যখ্রপকুর আরাভ, ঈ-োযী 

কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, 

জরাাগাড়া, নড়াআর। ০১৭২৫৬৬২৬৮৪

১১৮৮ ৩ নরদী নরদী আঈখ্রনন ের
জভাঃ অবুর খাশয,

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, 

জরাাগাড়া, নড়াআর।
০১৯১২৫৩৬১০৫

১১৮৯ ৪ রাহুখ্রড়া রাহুখ্রড়া আঈখ্রনন ের
জভাঃ যাখ্রজবুর আরাভ

এঅআ

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জগাারগঞ্জ।
০১৭১৯৯৬৭৪৩২

১১৯০ ৫ ারনগয ারনগয আঈখ্রনন ের
জভাঃ জভজফাঈর অরভ

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জরাাগাড়া, নড়াআর।
০১৭১৬৬৯৫৭৬৩

১১৯১ ৬
জনাাগ্রাভ  

জনৄয

জনাাগ্রাভ আঈখ্রনন ের, জনৄয 

আঈখ্রনন (জচাযখাখ্রর-ং, জনৄয-ং) 

 জনৄয আঈখ্রনন ের

জনাফ জভাঃ যাখ্রজফ জাশন,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জরাাগাড়া, নড়াআর।
০১৯২৬৬০৭৭৮৮

১১৯২ ৭
োখ্রনৄয  

জরাাগড়া

োখ্রনৄয আঈখ্রনন ের  জরাাগড়া 

আঈখ্রনন (অযখ্রজ টগযফন্দ-ং)    

জরাাগড়া আঈখ্রনন ের

প্রখ্রফয কুভায দা

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, 

জরাাগাড়া, নড়াআর।
০১৭২১১৮৩৭৬৭

১১৯৩ ৮
ভখ্রল্লেনৄয  

জোটাশোর

ভখ্রল্লেনৄয আঈখ্রনন ের  জোটাশোর 

আঈখ্রনন ের

াখ্রভদুয যভান

খ্রডআ

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জগাারগঞ্জ।
০১৭১০৩২৩৭৬১

১১৯৪ ৯ খ্রদঘখ্ররা খ্রদঘখ্ররা আঈখ্রনন ের
এ এ এভ জযজাঈর েখ্রযভ 

জজএএ (খ্রঅযএর)

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জগাারগঞ্জ।
০১৭৪৩৭৯৩৫১৯

১১৯৫ ১ োখ্ররা জৌযবা
জনাফ হুাআন জাোখ্রযা,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

োখ্ররা, নড়াআর
০১৯২১৭৪১৩২১

(২) ঈশজরাঃ জরাাগাড়া ঈশজরা (জজান ংখ্যাঃ ০৯)

(৩) ঈশজরাঃ োখ্ররা ঈশজরা (জজান ংখ্যাঃ ০৯)
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

১১৯৬ ২
াখ্রভদনৄয, ফড়নার 

আখ্ররাাফাদ

াখ্রভদনৄয আঈখ্রনন (ফাবুনৄয-ং, কুরশুয-ং), 

ফড়নার আখ্ররাাফাদ  আঈখ্রনন (ফাবুনৄয-ং, জছাট 

োখ্ররা-ং, োন্দুযী-ং)  াখ্রভদনৄয আঈখ্রনন 

ের   ফড়নার আখ্ররাাফাদ আঈখ্রনন ের

রুশফর ারাদায

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, োখ্ররা, 

নড়াআর
০১৭১২৩৯২৮৭৭

১১৯৭ ৩
েরাফাখ্রড়া, 

ারাভাফাদ

েরাফাখ্রড়া আঈখ্রনন (োন্দুযী-ং), ারাভাফাদ 

আঈখ্রনন (ফড় োখ্ররা-খ্রযডাঙ্গা-ং, বৃাচরা-

ং, জছাট োখ্ররা-ং)  েরাফাখ্রড়া আঈখ্রনন 

ের  ারাভাফাদ আঈখ্রনন ের

জখ অর-ভামুন াান

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, োখ্ররা, 

নড়াআর
০১৭৩২২৫৫৮৮০

১১৯৮ ৪ ফাঐশানা ফাঐশানা আঈখ্রনন ের
জনাফ নাজমুর হুদা,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

োখ্ররা, নড়াআর
০১৯২৪৮৭৭৯৪৭

১১৯৯ ৫
জনগয, 

যডাঙ্গা

জনগয আঈখ্রনন ের  যডাঙ্গা আঈখ্রনন 

ের

এ এ অবুর াান

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, োখ্ররা, 

নড়াআর
০১৭৭৬২৬৪৭১৮

১২০০ ৬ ভাঈখ্রর  খাখ্রার
ভাঈখ্রর আঈখ্রনন (বৃাচরা-ং)  ভাঈখ্রর আঈখ্রনন 

ের, খাখ্রার আঈখ্রনন ের

কৃষ্ণদ াা 

জজএএ

জন্পা ঈআং 

খ্রফখ্রফএ
০১৬৭৩৯৩৬৫৮০

১২০১ ৭ জড়রী, াঁচগ্রাভ

জড়রী আঈখ্রনন (খড়খ্রযা-ং, জড়রী-ং), াঁচগ্রাভ আঈখ্রনন 

(খড়খ্রযা-ং, জড়রী-ং)  জড়রী আঈখ্রনন ের  াঁচগ্রাভ 

আঈখ্রনন ের

জনাফ জভাঃ াখ্রভভ জাশন,

এঅআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

োখ্ররা, নড়াআর
০১৭১৪৬৭২৩৩০

১২০২ ৮
চাঁচুড়ী, ফাফযা 

াচরা

চাঁচুড়ী আঈখ্রনন ের, ফাফযা াচরা আঈখ্রনন 

ের

অর-অখ্রভন জখ, ঈ-োখ্রয 

কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, োখ্ররা, 

নড়াআর
০১৭১৮৫৫৫৪৭৫

১২০৩ ৯ নৄরুখ্ররা নৄরুখ্ররা আঈখ্রনন ের
সুজ যোয

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, োখ্ররা, 

নড়াআর
০১৯৩৭৭৫৬১৮৪

১২০৪ ১
জৌযবা

০১,০২

জভাঃ আখ্রা খান, 

এঅআ(ফ)
খ্রফখ্রফএ ০খ্র ১৭৪০৬৪৫৭১৪

১২০৫ ২
জৌযবা

০৩,০৪

জভাাম্মদ অরী খ্রজন্না,

এঅআ (ফঃ)
খ্রফখ্রফএ ০১৭১৬২৮৮৬২২

১২০৬ ৩
জৌযবা

০৫,০৬’০৭

জভাঃ আাযত জাশন,

জজএএ
জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, ভাগুযা ০১৭২০০০০২৯৫

১২০৭ ৪
জৌযবা

০৮,০৯

জভাঃ অেতায ঈখ্রিন

খ্রডআ/খ্র

জন্পা ঈআং

খ্রফখ্রফএ
০১৯১১৪২০৭৫১

১২০৮ ৫ অঠাযখাদা
জভাঃ জহুরুর ে,

জজএএ (ফঃ)
খ্রফখ্রফএ

১২০৯ ৬ জফযআর খ্ররতা
খ্রভঠুন কুভায খ্রফশ্বা, ঈঃ ঃ 

কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, দয, 

ভাগুযা
০১৭৩৫৭৭৮৮৬৯

১২১০ ৭ ফখ্রগা, েছুখ্রন্দ
যতন কুভায যোয,

খ্রডআ/খ্র
জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, ভাগুযা ০১৭১১১৪২২৩১

১২১১ ৮ চাঈখ্ররা
ভাসুভ খ্রফল্লা

ভাঠেভী

এেটি ফাখ্রড় এেটি খাভাড়, দয, 

ভাগুযা
০১৫২১১০৫৯৩১

১২১২ ৯
জগাারগ্রাভ, 

ত্রুখ্রজৎনৄয
খ্রভত কুভায যোয, এঅআ জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, ভাগুযা ০১৭২৯৪৯৪৮৮৬

১২১৩ ১০ াখ্রজনৄয
জভাঃ নফাফ অরী 

জজএএ (ফঃ)
জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, ঢাো। ০১৭১৬১৯৭৬৩৫

১২১৪ ১১ াজযানৄয
জভাঃ অআয়ুফ অরী,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ভাগুযা দয, ভাগুযা
০১৭২০১৪২৬৩৩

১২১৫ ১২ জগদর জভাঃ অব্দুর োখ্রদয খান, খ্রডআ
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

দয, ভাগুযা
০১৬৭৫০৩২৯৪৯

১২১৬ ১৩ ভখ্রঘ
জভাঃ ভখ্রায যভান,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যযন খ্রপ, 

নগযোন্দা, পখ্রযদনৄয
০১৭১৭১২২১৪৪

১২১৭ ১৪ কুখ্রচাশভাড়া
জভাঃ ঈখ্রজয অরী,

জজএএ (ফঃ)
খ্রফখ্রফএ ০১৭৫৪৯১৭৫৬৬

জজরাঃ ভাগুযা

(১) ঈশজরাঃ ভাগুযা দয ঈশজরা (জজান ংখ্যাঃ ১৫)
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

১২১৮ ১৫ যাঘফদাআড়
জভাঃ ভীয খ্রং, 

জক্রখ্রডট সুাযবাআজায

ঈশজরা মৄফ ঈন্নন খ্রপ, 

দয, ভাগুযা
০১৭৬৫৫৬১৯১৬

১২১৯ ১ ফাবুখাখ্রর
জাখ্রদ াান 

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

অরপাডাঙ্গা, পখ্রযদনৄয।
০১৭৩৯৭৭৪৫৫৪

১২২০ ২ ফাখ্ররখ্রদা
জভািাখ্রপজুয যভান,

খ্রডআ
জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, ভাগুযা ০১৭৩৯১১৬৭১৪

১২২১ ৩ খ্রদঘা জভাঃ আঈসুপ জাশন, জজএএ
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জফাারভাযী,পখ্রযদনৄয
০১৭১৪৮৭১৭৮৫

১২২২ ৪ খ্রফশনাদনৄয
জভাঃ অআনঈখ্রিন খ্রেদায,

জজএএ (ফঃ)
খ্রফখ্রফএ ০১৮৫৪৪৫৭১৩৬

১২২৩ ৫ জভাাম্মদনৄয
জভাঃ াখ্রফবুয যভান,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ভম্মদনৄয, ভাগুযা
০১৭২৯৪২৫০৫১

১২২৪ ৬ নাটা
জভাঃ জভাাযপ জাশন,

এ অআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

পখ্রযদনৄয দয
০১৭২৩৩০৬০৩৪

১২২৫ ৭ রাফাখ্রড়া
জখ জভাাম্মদ আভাভ ঈখ্রিন

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জফাারভাযী,পখ্রযদনৄয
০১৯২৪৩৩০৬২৭

১২২৬ ৮ যাজানৄয খ্রজএভ নাজমুর হুদা, খ্রডআ
জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,  

ভাগুযা
০১৭৩৯৯৬৬৬২৯

১২২৭ ১ অড়াড়া
জভাঃ জযজাঈর আরাভ,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

াখ্ররখা, ভাগুযা
০১৭২১৫৬৩০৩৯

১২২৮ ২ বুনাগাখ্রত, াখ্ররখা
জভাঃ ভাাবুদুয যভান,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

াখ্ররখা, ভাগুযা
০১৯৩৩১৮৪৯০৮

১২২৯ ৩ ধশনশ্বযগাতী
জভাঃ ভয অরী,

েযাখ্রায

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

াখ্ররখা, ভাগুযা
০১৭০৮৭৬১৮০০

১২৩০ ৪ গঙ্গাযাভনৄয
খ্রযতুল কুভায খ্রধোযী, 

এ.অআ (ফ)
খ্রফখ্রফ ০১৭১২৪৩৮৩৭৯

১২৩১ ৫ তারখখ্রড়
জভাঃ অনার ে,

জজএএ (ফঃ)
খ্রফখ্রফএ ০১৭১৬৭১৫১৫৯

১২৩২ ৬ তখাখ্রর
যতন কুভায ার,

এঅআ (ফঃ)
খ্রফখ্রফএ ০১৭১৫২৬৮৯৭৫

১২৩৩ ১ অভরায
জভাঃ খ্রদুয যভান,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

শ্রীনৄয, ভাগুযা
০১৭১৮৭৬২২৫৮

১২৩৪ ২
দাখ্রযানৄয, 

োখ্রদযাড়া

খ্রনায জাশন,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

শ্রীনৄয, ভাগুযা
০১৯১৩৪৪৭৫৫২

১২৩৫ ৩ গশনৄয
এ, খ্রফ, এভ জযজা াদায,

জজএএ (ফঃ)
খ্রফখ্রফএ ০১৭১৮৫০৪৭২১

১২৩৬ ৪ শ্রীনৄয
জভাঃ যাান জভাল্লা,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

পখ্রযদনৄয
০১৬৮২২৫৫০২৫

১২৩৭ ৫ নাশোর
জভাঃ ভখ্রপজুর আরাভ

জজএএ
খ্রভযনৄয, ঢাো। ০১৯১৪৪৫৩৭৩১

১২৩৮ ৬ ব্দারনৄয
জভাঃ নুরুজ্জাভান, 

খ্রপ োযী
আরাখ্রভে পাঈশন্ডন, ভাগুযা ০১৯১৫০০৬৬৯১

১২৩৯ ৭ শ্রীশোর
খ্রফভর কৃষ্ণ খ্রফশ্বা, 

এ অআ, (ফঃ)
খ্রফখ্রফএ ০১৮২৩৬৪৫৩৫০

(৩) ঈশজরাঃ াখ্ররখা ঈশজরা (জজান ংখ্যাঃ ০৬)

(৪) ঈশজরাঃ শ্রীনৄয ঈশজরা (জজান ংখ্যাঃ ০৭)

জজরাঃ খ্রঝনাআদ

(২) ঈশজরাঃ ভাম্মদনৄয ঈশজরা (জজান ংখ্যাঃ ০৮)
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

১২৪০ ১ াড ড(1-9)
জভাঃ খ্রযফুর আরাভ,

জজএএ (ফঃ)
 খ্রফখ্রফএ ০১৭২১৮৫৫৬২৩

১২৪১ ২ বানা
জভাঃ জাখ্রভর জাশন,

খ্রডআ
  খ্রযণাকুন্ডু ০১৭১৮৮৬০৭৩১

১২৪২ ৩ চাদনৄয
সুজন কুভায যোয, 

ঈশজরা এোশডখ্রভ সুাযবাআজায
  খ্রযণাকুন্ডু ০১৭১২১১০২৪৯

১২৪৩ ৪ জদৌরতনৄয
জখ্ররভ জাশন,

 ঈ: খাদ্য খ্রযদ ডে
  খ্রযণাকুন্ডু ০১৭৪৭৭৭৬৯৮২

১২৪৪ ৫ পরখ্র  জজাড়াদ
নাজমুর ে,

প্রধান খ্রযে
ভাখ্রন্দা ভা. খ্রফদ্যার, খ্রযণাকুন্ডু ০১৭১৮৯২৪৩৫১

১২৪৫ ৬ তাশযহুদা
ভশনাায জাশন,

জজএএ (ফঃ)
 খ্রফখ্রফএ ০১৮১২৯৭৩৮০১

১২৪৬ ৭ োাাটী
নৃশন্দ্র নাথ খ্রফশ্বা,

জজএএ
খ্রযণাকুন্ডু ০১৭২১-৮৫৬০৭৯

১২৪৭ ৮ যঘুনাথনৄয
অব্দুর অখ্ররভ,

োযী প্রধান খ্রযে
  খ্রযণাকুন্ডু ০১৯৩৯১৫৫১৬৩

১২৪৮ ১ াড ড(১-৯)
জভাঃ জভািাখ্রপজুয যভান,

জজএএ (ফঃ)
োরীগঞ্জ ০১৮৩৪৪৬৭৪৭৪

১২৪৯ ২ াফদারনৄয
জভা: জাখ্রদুর আরাভ,

খ্রডআ
জোটচাঁদনৄয ০১৯১২-৫৮৮১০৮

১২৫০ ৩ ফলুয
জভাঃ ভয অরী,

জজএএ (ফঃ)
খ্রফখ্রফএ ০১৭৪৪২৬৭৮৮০

১২৫১ ৪ জদাড়া
জভাঃ জভাফাযে জাশন,

জজএএ (ফঃ)
খ্রফখ্রফএ ০১৯১২৫৮৮১০৮

১২৫২ ৫ এরাঙ্গী
োভরুর াান, 

ঈ: : কৃখ্রল েভ ডেতডা
জোটচাঁদনৄয ০১৭৩০১৬১৭১১

১২৫৩ ৬ কুনা
জভা: দখ্রফয ঈিীন,

জজএএ
জোটচাদনৄয ০১৭২৫-৫৩৫৪৭৫

১২৫৪ ১ াড ড (1,2,6)
জভাঃ নুশয অরভ খ্রিীে,

খ্রডআ/খ্র

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

খ্রঝনাআদ
০১৭১৯৬২৭৬৮৪

১২৫৫ ২ াড ড (3,4)
খ্রজাঈখ্রিন অাশভদ

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

দয, খ্রযতনৄয
০১৬১৫৮৫৫৫২১

১২৫৬ ৩ াড ড (5,7)
জভাঃ ভনজুরুর ে

জজএএ
জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, ঢাো। ০১৭৫৩-২৬৬২১২

১২৫৭ ৪ াড ড (8,9)
খ্রভ াশযা খাতুন,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

খ্রঝনাআদ
০১৭১৮৮৬০৭৩১

১২৫৮ ৫
জদাগাখ্রছ  

ফুযখ্রন্দ

জভা: অছাদুয যভান,

বুে ফাআন্ডায
জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ ০১৭১৫৫৩৪৮৩৯

১২৫৯ ৬ াদৄাটী
োখ্রজ নজরুর আরাভ

এ অআ

ন্যানার এোঈখ্রন্টং ঈআং 

খ্রফখ্রফএ
০১৯৪৫১৫৪৪৩৭

১২৬০ ৭ গান্না গান্না 
খন্দোয অক্তারুজ্জাভান

এঅআ

ন্যানার এোঈখ্রন্টং ঈআং 

খ্রফখ্রফএ
০১৭১২০৬৪৩৯৬

১২৬১ ৮ সুযাট
জভাঃ অব্দুর ফাশতন 

এ অআ

ন্যানার এোঈখ্রন্টং ঈআং 

খ্রফখ্রফএ
০১৭৩৮৪৪০০৭৭

১২৬২ ৯ জঘাড়ার
জভাঃ নুরুর আরাভ

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, খ্রঝনাআদ 

দয

(১) ঈশজরাঃ খ্রযণাকুন্ডু (জজান ংখ্যাঃ ৮)

(২) ঈশজরাঃ জোটচাঁদনৄয (জজান ংখ্যাঃ ০৬ )

(৩) ঈশজরাঃ খ্রঝনাআদ দয (জজান ংখ্যাঃ ২০ )
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

১২৬৩ ১০ খ্ররধানী
জভাঃ জভাজাশম্মর ে,

জজএএ (ফ)
খ্রফখ্রফএ ০১৭২৯৫৪৮৬২১

১২৬৪ ১১ খ্রযংেযনৄয যাজু অশভদ, এএ
জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

খ্রঝনাআদ
০১৯২৫৬৮১২৭৭

১২৬৫ ১২ োরীচযননৄয
জভাঃ অরভগীয জাশন, প্রধান 

খ্রযে

মুখ্রক্তমৄিা ভাখ্রঈয যভান ভ. 

খ্রফদ্যার
০১৭১২৭৭৪১৬৫

১২৬৬ ১৩ কুভড়াফাড়ীা
জভাঃ আঈসুপ

নক্সাখ্রফদ

এপএ এন্ড এভঅআএ ঈআং

খ্রফখ্রফএ
০১৭৩৭৭০০৬০৫

১২৬৭ ১৪ ভদৄাটী
অজভত অরী 

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

নগযোন্দা।
০১৬১৮২১৮৩৮৩

১২৬৮ ১৫ ভাযাজনৄয
জভাঃ জযজাঈর আরাভ,

োযী খ্রযে

রাঈখ্রদা ভাধ্যখ্রভে খ্রফদ্যার,

খ্রঝনাআদা দয
০১৭১১৭০৪৭৭৫

১২৬৯ ১৬ নরডাঙ্গা
যশভন কুভায খ্রফশ্বা,

এ অআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জোটচাদনৄয
০১৯২২৮৬৮৮০১

১২৭০ ১৭ দ্মােয
মৃণার োখ্রন্ত খ্রফশ্বা,

এ অআ

 ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

খ্রঝনাআদ দয
০১৭৮২৯০২৭৮৯

১২৭১ ১৮ াগরাোনাআ
জভা: তানখ্রজরায যভান,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

খ্রঝনাআদ দয
০১৭১৪৯৬০৬৬০

১২৭২ ১৯ জাড়াাটী ভখ্রঈখ্রিন, প্রধান খ্রযে এভ জে ভাধ্যখ্রভে খ্রফদ্যার ০১৭২১০৫৩২৩২

১২৭৩ ২০ াগান্না
জভাঃ খ্রখ্রিকুয যভান 

এ অআ (ফঃ)

জন্পা ঈআং

খ্রফখ্রফএ
০১৭৭৭৬৬৯৭৩৬

১২৭৪ ১ াড ড (1-4+6)
অফদুল্লা অর ভামুন,

এঅআ
ভশনৄয ০১৭১৮৬৪১৬৪

১২৭৫ ২ াড ড (7+5+9)
জভাঃ আনামুর ে

এএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

চযপযান
০১৯২০৮২৮৫৯৬

১২৭৬ ৩ ফাযফাজায ফাযফাজায
জভাঃ আভাযত জাশন

এ অআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান োম ডার, 

বাঙ্গা।
০১৭৭৯৩৩৭৭০৩

১২৭৭ ৪ খ্রেশরাচননৄয
জভাঃ বুজ 

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান োম ডার, 

ারথা।
০১৭২১০৯২৪৮৩

১২৭৮ ৫ জাভার
জভাঃ অখ্রতে াান, 

োযী খ্রযে
 োরীগঞ্জ ০১৯৩৬১৭৮৭৯৭

১২৭৯ ৬ সুন্দযনৄয  দুগ ডানৄয
জভা: নাজমুর জাাআন,

খ্রডআ
 োরীগঞ্জ ০১৭৩৬-১৩৯৮২৩

১২৮০ ৭ োষ্টবাঙ্গা
জভাঃ অরী জাশন, 

ঈ-োযী কৃখ্রল খ্রপায
 োরীগঞ্জ ০১৭১৪৮৫০৯৪৬

১২৮১ ৮ জোরা
জভাঃ অয়ূফ জাশন,

ঈ-োযী কৃখ্রল খ্রপায

 ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ,

োরীগঞ্জ
০১৯১৩২৪৬০৫৩

১২৮২ ৯ ভাখ্ররাট
জভাঃ জভাফাশশ্বয াান, 

প্রধান খ্রযে

তখ্রত্বনৄয ভাধ্যখ্রভে ফাখ্ররো 

খ্রফদ্যার, ভাখ্ররাট
০১৭৪০৮৭৮১৮৪

১২৮৩ ১০ খ্রনাভতনৄয
ীমল খ্রফশ্বা, খ্রযফায খ্রযেেনা 

খ্রযদ ডে

 ঈশজরা খ্রযফায খ্রযেেনা 

খ্রপ, োরীগঞ্জ
০১৭২৩৭১৮৯২৮

১২৮৪ ১১ যাগ্রাভ
খ্রফশ্বজীত কুভায,

ঈ-োযী কৃখ্রল খ্রপায

 ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ,

োরীগঞ্জ
০১৮৫৬৯৭১৮৫৮ 

১২৮৫ ১২ যাখারগাখ্রছ
জভাঃ খ্রদুর আরাভ,

ঈ-োযী কৃখ্রল খ্রপায

 ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ,

োরীগঞ্জ
০১৮৩৪৪৪৭৪৭৪

১২৮৬ ১৩ খ্রভরা জযােননৄয
জভা: ানখ্রজরায যভান,

জজএএ
োরীগঞ্জ ০১৭৪০৮৬৭৪৮৮

(৪) ঈশজরাঃ োরীগঞ্জ (জজান ংখ্যাঃ ১৩ )

(৫) ঈশজরাঃ ভশনৄয (জজান ংখ্যাঃ ১৩ )
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

১২৮৭ ১ াড ড(1-9)
জভা: অখ্রকুয যভান,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান োম ডার, 

ভশনৄয
০১৭১১ ০৪০৯২৩

১২৮৮ ২ অজভনৄয
জভা: জোখ্রনুয  আরাভ,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান োম ডার, 

ভশনৄয
০১৮২৭-৫২৪৯৯৯

১২৮৯ ৩ ফাফাড়ীা
ভশনাযঞ্জন ভজুভদায, 

খ্রাফ যযে োভ জক্রখ্রডট সুাযবাআজায

ঈশজরা ভখ্ররা খ্রফলে 

খ্রপ, ভশনৄয
০১৭১১-৪৭৯৯৩৯

১২৯০ ৪ পশতনৄয
জভা: অব্দু জখ্ররভ, 

খ্রপ ঃ োভ েখ্রম্পঃ মুদ্াঃ

ঈশজরা  খ্রনফ ডাী খ্রপ, 

ভশনৄয
০১৭১২-৩৯৪২৯৩

১২৯১ ৫ মাদফনৄয
জভাঃ অব্দুর অরীভ , 

জযে োযী

ঈশজরা  ভৎ খ্রপ, 

ভশনৄয
০১৯২৩৪৫৫১৮০

১২৯২ ৬ োখ্রজযশফড়
জভা: যখ্রফঈর েখ্রযভ, 

ঈ-োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা
ঈশজরা  কৃখ্রল খ্রপ, ভশনৄয ০১৮২১-৭০১৪৮৮

১২৯৩ ৭ স্বরুনৄয
জভা: াআফুর আরাভ, 

খ্রপল্ড সুাযবাআজায

এেটি ফাড়ী এেটি খাভায প্রেে, 

ভশনৄয
০১৭১৯৫৬৩৮২৪

১২৯৪ ৮ ভান্দাযফাড়ীা(১)
জভা: াখ্রনুয যভান,  

আঈখ্র খ্রচফ

ভান্দাযফাড়ীা আঈখ্রনন খ্রযলদ, 

ভশনৄয
০১৭২০-৪১৮৫০০

১২৯৫ ৯ এশেখ্রফ
জভা: জুরখ্রপোয অরী, 

আঈখ্র খ্রচফ

স্বরুনৄয আঈখ্রনন খ্রযলদ, 

ভশনৄয
০১৭৫৮-৫৭৫১২৭

১২৯৬ ১০ নাটিভা জভা: াভীভ জাশন, খ্রডআ
ঈশজরা খ্রযংখ্যান োম ডার, 

ঝারোঠি
০১৭৫৭৫৯৪২৬২

১২৯৭ ১১ জনা
জভা: পারুকুজ্জাভান, 

ঈ-োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা
ঈশজরা  কৃখ্রল খ্রপ, ভশনৄয ০১৯২১-১০৭৮১৯

১২৯৮ ১২ শ্যাভকুড়
খ্রযভর কুভায, 

জযে োযী

ঈশজরা  ভৎ খ্রপ, 

ভশনৄয
০১৭৪৭১৫৪৭৭৮

১২৯৯ ১৩ ান্তাাড়া
জভা: াভীভ খান, 

ঈ-োযী কৃখ্রল খ্রপায
ঈশজরা  কৃখ্রল খ্রপ, ভশনৄয ০১৭৪০-৯৭৪১৩৯

১৩০০ ১ াড ড(১-৯)
োভরুন্নাায,

ডাটা এখ্রর াশযটয

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

বরকুা
০১৭৫১৬৮৫৫৮৫

১৩০১ ২ খ্রেশফনী
ভাসুদ েখ্রযভ,

প্রধান খ্রযে

যাতুশন্নছা ভা খ্রফদ্যার, 

বরকুা
০১৯১২৩৫৩৯৩৪

১৩০২ ৩ অফাআনৄয
জভাঃ াীনুয যভান 

এঅআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

জবশদযগঞ্জ, খ্রযতনৄয
০১৮৩৮৮৪৭০৮৮

১৩০৩ ৪
ফগুড়া  

ভশনাযনৄয

োজী যাজীফ াান,

এ এ
খ্রঝনাআদ ০১৯১৮-৯০৮৯২৯

১৩০৪ ৫ ধরযাচন্দ্র
অঃ যাজ্জাে,

জজএএ (ফঃ)
খ্রফখ্রফএ ০১৮৩৭৯৯৫২৪২

১৩০৫ ৬ খ্রদগনগয
জভাঃ জাাঙ্গীয জাশন, োযী 

খ্রযে
খ্রঝনাআদ দয ০১৭১৮৮৩৪৬৪২

১৩০৬ ৭ দুধয
জভা: আাখ্রন খ্রভা,

 এ অআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

রুগঞ্জ,  নাযানগঞ্জ
০১৯১৭-১৩০৩৩৫

১৩০৭ ৮ ারুটিা
জভা: ভাসুদুয যখ্রদ, জক্রখ্রডট 

সুাযবা আজায,

ঈশজরা মৄফ ঈন্নন খ্রপ, 

বরকুা, খ্রঝনাআদ
০১৭১৭-০৭৭৫২২

১৩০৮ ৯ ফুরখ্রয
জভাঃ অব্দুর ভাশরে,

জজএএ

থানা খ্রযংখ্যান খ্রপ 

খ্রভযনৄয, ঢাো।
 ০১৯২৫৩৬৩৩৮০

১৩০৯ ১০ াখ্রেভনৄয জভা: খাআরুর আরাভ, প্রবালে
 ফীয মুখ্রক্তশমািা অ: াআ 

েশরজ, বরকুা
০১৯২৪-৮৪৫২০০

১৩১০ ১১ োশচযশোর
অব্দুর অখ্রজজ 

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

নাঙরশোট, কুখ্রভল্লা।
০১৯১৬৬৫১২৪৮

(৬) ঈশজরাঃ বরকুা (জজান ংখ্যাঃ ১৪ )
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১৩১১ ১২ খ্রভজডানৄয
জভা: মুিাখ্রপজুয যভান, 

এ অআ
বরকুা ০১৭৬৮-৪৪১৭৩৩

১৩১২ ১৩ ঈশভদনৄয
জখান্দোয োভার জাশন, 

ঈ-োযী কৃখ্রল খ্রপায

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, বরকুা, 

খ্রঝনাআদ
০১৭১১-৩৬৯১৩৪

১৩১৩ ১৪ খ্রনতযান্দনৄয
জভাঃ জগারাভ অরী,

জজএএ (ফঃ)
খ্রফখ্রফএ ০১৯৩১৬৯৬৬০৬

১৩১৪ ১
াড ড-০১ - 

াড ড-০৯

ভীয জভাাযপ জাশন,

আঈএ (ফঃ)

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

অরভডাঙ্গা
০১৭৩১৮৪৮৯১২

১৩১৫ ২ নাগদা
জভাঃ াভসুর অরভ,

জজএএ (ফযপ্রাপ্ত)

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

অরভডাঙ্গা
০১৭৪৫-৮৩৮১৮৪

১৩১৬ ৩ অআরাঁ
জভাঃ ভন্জুরুর আরাভ,

োযী প্রধান খ্রযে
মুখ্রন্পগঞ্জ এোখ্রডখ্রভ ০১৭১৪৭৩৮৯০১

১৩১৭ ৪ জফরগাখ্রছ
আভরুর ে,

ঈঃ এোশডখ্রভে সুাযবাআজায
ঈশজরা ভাধ্যখ্রভে খ্রপ ০১৭১৭৭৬০৭০৬

১৩১৮ ৫ ফাড়াদী
জভাঃ অবুর াান,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

অরভডাঙ্গা
০১৭৩৭৯৮৪২১৩

১৩১৯ ৬ বাংফাড়ীা
জভাঃ াইদ অর ফাশদ,

ঈোযী কৃখ্রল খ্রপায

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, 

অরভডাঙ্গা
০১৭৪০৯৫৬১৩০

১৩২০ ৭ খােযযা
জভাঃ জদশরাায জাান,

খ্রপল্ড এযাখ্রস্টযান্ট
ঈশজরা ভৎ খ্রপ ০১৯৪৫৭৫৫৩৬৩

১৩২১ ৮ খ্রচৎরা
জভাঃ অব্দুর ান্নান, 

ঈোযী কৃখ্রল খ্রপায

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, 

অরভডাঙ্গা
০১৭৩৯২৬৮৭৭৬

১৩২২ ৯ ডাঈেী
জভাঃ সুরুজ্জাভান,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

অরভডাঙ্গা
০১৭২৪৫৩২৪৭৫

১৩২৩ ১০ গাংনী
জভাঃ খ্রভজানুয যভান,

খ্রপ ঃ োভ েখ্রম্পঃ মুদ্াঃ
ঈশজরা ভফা খ্রপ ০১৭৪৭৪৩১৫৩৭

১৩২৪ ১১ াযদী
নৄরে কুভায দত্ত 

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান োম ডার, 

পখ্রযদনৄয দয।
০১৭১৯৬১৪৩০৬

১৩২৫ ১২ কুভাযী
এ.খ্রফ.এভ. াআফুর আরাভ,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

অরভডাঙ্গা
০১৭৯৬৬৭০৪২৩

১৩২৬ ১৩ োখ্ররদানৄয
জভাঃ আভাভ জাশন,

প্রবালে
অরভডাঙ্গা ভখ্ররা খ্রডগ্রী েশরজ ০১৭২১৩২৭৮৭২

১৩২৭ ১৪ জাভজাভী
জভাঃ অখ্রজজুর ে,

খ্রাফ যযে

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

অরভডাঙ্গা
০১৭২৬২৭৬৩৭১

১৩২৮ ১৫ জজারা
জভাঃ ভখ্রপজুর আরাভ,

এঅআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

অরভডাঙ্গা
০১৭১৮-৬৯০৬২৫

১৩২৯ ১৬ খাখ্রদভনৄয
জভাঃ অপজার ভামুদ,

ঈোযী কৃখ্রল খ্রপায

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, 

অরভডাঙ্গা
০১৯১৬৪৯২১৯২

১৩৩০ ১
াড ড নং-০১, 

০২  ০৩

ভেরসুয যভান,

খ্রডআ

ঈশজরা ভাধ্যখ্রভে খ্রযা খ্রপ, 

চুাডাঙ্গা দয চুাডাঙ্গা
০১৭২১৬১৭৩৮৭

১৩৩১ ২
াড ড নং- ০৪, 

০৫  ০৬

খ্রপজুয যভান, 

েখ্রম্পঃাঃ োভ েখ্রম্পঃ মুদ্াঃ
এেটি ফাখ্রড় এেটি খাভায ১৭১৬০৩৬০৮৯

১৩৩২ ৩
াড ড নং-০৭, 

০৮  ০৯

অাদুজ্জাভান, 

খ্রএ
মৄফ ঈন্নন খ্রধদপ্তয, চুাডাঙ্গা ০১৭১১৯০৯১০৯

১৩৩৩ ৪ খ্রততুদা-১

অখ্রড়া ফরখ্রদা ফড় অখ্রড়া ফড় লুা 

জছাট লুা জগাষ্ট খ্রফায োলুশার 

নুরুল্লানৄয খ্রততুদা

জভাঃ াশনাায জাশন,

োযী খ্রযে (ফঃ)

খ্রততুদা যোযী প্রাথখ্রভে 

খ্রফদ্যার
০১৭১৬১০৮৬৩৫

জজরাঃ চুাডাঙ্গা

(১) ঈশজরাঃ অরভডাঙ্গা (জজান ংখ্যাঃ ১৬)

(২) ঈশজরাঃ চুাডাঙ্গা দয (জজান ংখ্যাঃ ১৪ )
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১৩৩৪ ৫ খ্রততুদা-২

ফড় অখ্রড়া চে ফাতশেডাঙ্গা চাঁদনৄয গশযনৄয 

গড়আটুখ্র খ্রগখ্রযনগয জগাফযগাড়া খাড়াশগাদা 

জখজুযতযা ড়াফাখ্রড়া সুজাতনৄয জতঘখ্রযা 

েরাগাখ্রছ

জভাঃ খ্রযাজুর আরাভ,

জরেচাযায

জীফননগয অদ ড ভখ্ররা খ্রডখ্রগ্র 

েশরজ
০১৭১৬৬৯৯০৪৫

১৩৩৫ ৬ অশরােখ্রদা
জভাঃ ভাফুজুয যভান

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

চুাডাঙ্গা দয চুাডাঙ্গা
০১৯২৭-৫১১৮৩৩

১৩৩৬ ৭ জফগভনৄয-১

অোন্দফাখ্রড়া জফগভনৄয বফানীনৄয 

মাদফনৄয ফুযশদনৄয ঝাজযী 

যাখ্রঙ্গাযশাতা বরভাযী

জভাঃ অাদ অরী, 

েখ্রম্পঈটায াশযটয

ঈশজরা খ্রযফায খ্রযেেনা 

খ্রপ, চুাডাঙ্গা দয চুাডাঙ্গা
০১৭১৪৫১৮৫৫

১৩৩৭ ৮ জফগভনৄয-২

দ ডনা জফাাখ্ররা খ্রডখ্র জদাম্ত খ্রজরগাড়ী 

জোটারী কৃষ্ণনৄয কুখ্রন্দনৄয জনারনৄয 

ঈজরনৄয যশঙ্গাাআর

জভাঃ অবু াশভ,

ঈশজরা খ্রযফায খ্রযেেনা োখ্রয

ঈশজরা খ্রযফায খ্রযেেনা 

খ্রপ, চুাডাঙ্গা দয চুাডাঙ্গা
০১৬৮৩১৭০৪৯৬

১৩৩৮ ৯ কুতুফনৄয-০১
দত্তাআর মু্ভনগয কুতুফনৄয মুাম্মদজুভা 

াশফনগয খ্রন্দুখ্রযা ানৄয

জভাঃ জভািাখ্রপজুয যভান,

ঈোযী কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, চুাডাঙ্গা 

দয চুাডাঙ্গা
০১৭১৮৯২৪২০৬

১৩৩৯ ১০ কুতুফনৄয-০২
অখ্ররাযনৄয বৄরটিা জফাাখ্ররা দভী 

াানাটি

তাখ্রযপ-ঈজ-জাভান,

ঈোযী কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, চুাডাঙ্গা 

দয চুাডাঙ্গা
০১৭৪৮৩৬৪৮৩৯

১৩৪০ ১১ জভাখ্রভননৄয
জভাঃ খ্রযাজুয যভান,

এ অআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

চুাডাঙ্গা দয চুাডাঙ্গা
০১৭১৫-৫৮৭০৫০

১৩৪১ ১২ দ্মখ্রফরা
জভা: খ্রজরলুয যভান, 

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

চুাডাঙ্গা দয চুাডাঙ্গা
০১৭৫২-০৮৭৫১৭

১৩৪২ ১৩ ংেযচণ্দ্দ্-১

গাআদঘাট দীননাথনৄয কুখ্রো চাঁদনৄয ঈক্তা 

ভাখারডাঙ্গা গাড়াফাখ্রড়া ঠাকুয নৄকুয 

জাপযনৄয ানুযফাড়াখ্রদ শ্রীকুর

জভাঃ জহুরুর আরাভ,

খ্রএ

মৄফ ঈন্নন খ্রধদপ্তয, চুাডাঙ্গা 

দয, চুাডাঙ্গা
০১৯১২৫৮৬৫১০

১৩৪৩ ১৪ ংেযচণ্দ্দ্-২

জারশুো ভাখ্রনেখ্রডখ্র ংেযচণ্দ্দ্ 

ফারগাখ্রছ ছঘখ্রযা  বান্ডাযদা 

জুখ্রগযহুদা ফসু বান্ডাযদা ফুরফাখ্রড়

জভাঃ অফদুর েখ্রযভ,

ঈোযী কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, চুাডাঙ্গা 

দয চুাডাঙ্গা
০১৭৪০৮৭৮২৬৪

১৩৪৪ ১
জীফননগয 

জৌযবা

ফাবু ভন্থ ভন্ডর 

জুখ্রনয খ্রযংখ্যান োখ্রয (.ফ)

ঈশজরা খ্রযংখ্যান 

খ্রপ,দামুড়হুদা, চুাডাঙ্গা
০১৯২১-৭৬০১৮৪

১৩৪৫ ২ ফাঁো
জভাঃ নুরুজ্জাভান,

ঈোযী কৃখ্রল েভ ডেতডা
ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, জীফননগয ০১৯১৫০৮৮৮১৪

১৩৪৬ ৩
অন্দুরফাড়ীা 

(ং-১)

নন্তনৄয, অন্দুরফাড়ীা, ফাজখ্রদা, ডুমুখ্রযা, 

াযদা,েযচাডাঙ্গা, চে খ্রখ্ররন্দা, কুভাযীডাঙ্গা, 

াঁো, াানৄয,  খ্রখ্ররন্দা।

জভাঃ ভাবুফ খ্রফন াশদে,

ঈ-োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা
ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, জীফননগয ০১৮২৩২৩১৫৩১

১৩৪৭ ৪

যানৄয  

অন্দুরফাড়ীা 

(ং-২)

যানৄয- যানৄয,ভারুপদা, ফাযাখ্রন্দ, কৃষ্ণনৄয। 

অন্দুরফাড়ীা- ঘুগশযাগাখ্রছ, খ্রনখ্রধকুন্ডা, খ্রনিশন্তানৄয, 

কুরতরা, খ্রফদ্যাধযনৄয।

জভাঃ অখ্রজজুর আরাভ,

ঈোযী কৃখ্রল েভ ডেতডা
ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, জীফননগয ০১৭১৫২৬৮৯০৮

১৩৪৮ ৫ াাদা
জভাঃ খ্রমুর াযশবজ,

ঈোযী কৃখ্রল েভ ডেতডা
ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, জীফননগয ০১৭১৯৪৫৫৮৩৫

১৩৪৯ ৬ ঈথরী
ঈথরী,জশনযহুদা,

মৃগভাযী, খ্রংনগয,শন্তালনৄয,যখ্রতযাভনৄয

জভাঃ খ্রজাঈয যভান,

জজএএ
জীফননগয ০১৭৭৪৮৬৬৫৯৯

১৩৫০ ৭ ভশনাযনৄয
োরা,জধাাখারী,

ভাধফখারী, যাজানৄয,ভশনাযনৄয

জভাঃ জখ্ররভ ঈখ্রিন,

এপ 

ঈশজরা খ্রফঅযখ্রডখ্রফ খ্রপ, 

জীফননগয
০১৭৪৬৯১৩৩২৯

১৩৫১ ৮ জেখ্রডশে জদাটি,োখ্রনৄয, খশযহুদা
জভাঃ আখান ঈিীন,

খ্রডআ
জীফননগয ০১৯১৪৭৭০১১৭

১৩৫২ ৯ ীভান্ত
জভাঃ নজরুর আরাভ

ঈোযী কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, 

জীফননগয।
০১৭৪৭-৫২২৪৩০

(৩) ঈশজরাঃ জীফননগয (জজান ংখ্যাঃ ০৯ )

(৪) ঈশজরাঃ দামুড়হুদা (জজান ংখ্যাঃ ১৪ )
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

১৩৫৩ ১
াড ড-০১, ০২, 

০৮  ০৯

জভাঃ অেযাভ জাশন,

ভাঠ ংগঠে

ফাংরাশদ ল্লী ঈন্নন জফাড ড 

দামুড়হুদা, চুাডাঙ্গা
০১৭৮৭৭৬৪৪৬৮

১৩৫৪ ২
াড ড-০৩ - 

াড ড-০৭

জভাঃ জযজাঈর ে,

োযী ল্লী ঈন্নন েভ ডেতডা

ফাংরাশদ ল্লী ঈন্নন জফাড ড 

দামুড়হুদা, চুাডাঙ্গা
০১৭১৮৪৬০২৩২

১৩৫৫ ৩ দামুড়হুদা-১
ফদননৄয খ্রচতরা াখ্রতবাঙ্গা মুক্তাযনৄয জদঈখ্রর 

জগাখ্রফন্দহুদা াটাশচৌযা ঈত্তয চাদনৄয

জভাঃ খাআরূর েখ্রফয খ্রদনায,

ঈশজরা অআখ্রটি জটেখ্রনখ্রান

ঈশজরা খ্রনফ ডাী খ্রপাশযয 

োম ডার
০১৭১৭১২৮৬৮৩

১৩৫৬ ৪ দামুড়হুদা-২ ঈখ্রজযনৄয জোলাঘাটা নৄড়াাড়া দামুড়হুদা দভী
জভাঃ েখ্রফরুর আরাভ েখ্রফয

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

দামুড়হুদা, চুাডাঙ্গা
০১৭২২৪৬৭৪৫০

১৩৫৭ ৫ াযকৃষ্ণনৄয ভদনা
জভাঃ জগারাভ ভখ্রঈখ্রিন,

জপ্রাগ্রাভ খ্রপায

ঈ-অনুষ্ঠাখ্রনে খ্রযা বুশয যা,

দামুড়হুদা, চুাডাঙ্গা
০১৭১৫০১৫৭৪০

১৩৫৮ ৬ াঈখ্রর-১ ফািনৄয দুধাখ্রতরা জরােনাথনৄয যঘুনাথনৄয
জভাঃ খ্রজন অরী,

াটি ডখ্রপশেট োযী

ঈশজরা খ্রনফ ডাী খ্রপাশযয 

োম ডার
০১৯২৬০৬৮৯৫৮

১৩৫৯ ৭ াঈখ্রর-২ জযাভনৄয াঈখ্রর
জভাঃ ারুন ঈয যখ্রদ,

োযী খ্রযদ ডে

ঈশজরা খ্রনফ ডাী খ্রপাশযয 

োম ডার
০১৭১২৭০৭০৩৩

১৩৬০ ৮ জুড়াননৄয -১ খ্রফষ্ণনৄয জগাশনৄয জুড়াননৄয রযীনৄয
াভসুর অরভ

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান োম ডার, 

ঠাকুযগাঁ দয।
০১৭৩১২৮৪৮২৬

১৩৬১ ৯ জুড়াননৄয -২
দখ্ররাযনৄয জগাারনৄয আব্রাখ্রভনৄয 

েরাফাড়ী কৃষ্ণশদফনৄয যাভনগয

জভাঃ খ্রভযাজুর আরাভ,

খ্রপ ঃ েখ্রম্পঃ মুদ্াঃ

ঈশজরা ভফা খ্রপ, 

দামুড়হুদা, চুাডাঙ্গা
০১৭২১৯৫৩৫২৯

১৩৬২ ১০ ো ডাডাঙ্গা-১
ফযা খ্রযযাভনৄয হুদাাড়া মুন্পীনৄয 

ীযনৄযকুল্লা খ্রফনগয

জভাঃ াারূর আরাভ,

োযী খ্রযদ ডে

ঈশজরা ভফা খ্রপ, 

দামুড়হুদা, চুাডাঙ্গা
০১৭২৬৭১৬৫৬৯

১৩৬৩ ১১ ো ডাডাঙ্গা-২
ফাঘাডাঙ্গা ো ডাডাঙ্গা জোভযনৄয 

কুড়ারগাখ্রছ োনাআডাঙ্গা

জভাঃ খ্রপশযাজুর আরাভ,

খ্রপল্ড সুাযবাআজায

এেটি ফাড়ী এেটি খাভায প্রেে, 

দামুড়হুদা, চুাডাঙ্গা
০১৯২২৩৭৩০৭৫

১৩৬৪ ১২ কুড়ারগাখ্রছ-১
কুড়ারগাখ্রছ চখ্রিনৄয বুআখ্রচতরা কুখ্ররা দূগ ডানৄয 

ফুরফাড়ী খুযদা প্রতাফনৄয দাফাড়ী ঠাকুযনৄয

জশদফ কুভায ভন্ডর,

ভাঠ ংগঠে

ফাংরাশদ ল্লী ঈন্নন জফাড ড 

দামুড়হুদা, চুাডাঙ্গা
০১৯১৪৮৩৪৬১৪

১৩৬৫ ১৩ নাটুদা
জভাঃ অযাফুর ে,

খ্রপল্ড সুাযবাআজায

এেটি ফাড়ী এেটি খাভায প্রেে, 

দামুড়হুদা, চুাডাঙ্গা
০১৯১৫৭২৫৮৯২

১৩৬৬ ১৪ নখ্রতশাতা
জভাঃ অবুফেয খ্রখ্রিে,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান 

খ্রপ,দামুড়হুদা,চুাডাঙ্গা।
০১৯১৫০৭৭০৬০

১৩৬৭ ১
জবড়াভাযা 

জৌযবা
 ের াড ড

জভা. যাখ্রেবুর ে,

জজএএ

আঈএ খ্রপ,

জবড়াভাযা
০১৭৪৬৬৭০০০০

১৩৬৮ ২ ফাখ্রযচয
জভাঃ াখাাত জাশন 

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান োম ডার, 

ইশ্বযগঞ্জ, ভভনখ্রং
০১৭১৯৫৫৯৮৪৭

১৩৬৯ ৩ ফাাদুযনৄয

ফাাদুযনৄয, জগাারনগয(াট ড),

ঠাকুয জদৌরতনৄয, অড়োখ্রন্দ, যাটা,

জভঘনাাড়া, ফাসুদশফনৄয, ভাধফনৄয

জভা. ভখ্রতঈয যভান,

জজএএ (ফযপ্রাপ্ত)

আঈএ খ্রপ,

জবড়াভাযা
০১৮৭৪-৫৩০৯৯২

১৩৭০ ৪ জভাোখ্রযভনৄয-০১
চয জভাোখ্রযভনৄয (াট ড),  জগাারনগয, 

অযাজীায, চয জগাারনগয জভৌজা

জভা. াজাান অরী

ঈশজরা মৄফ ঈন্নন েভ ডেতডা

ঈশজরা মৄফ ঈন্নন েভ ডেতডায 

োম ডার, জবড়াভাযা, কুখ্রষ্টা
০১৭২১-৫০৬৪১১

১৩৭১ ৫ জভাোখ্রযভনৄয-০২ জভাোখ্রযভনৄয, পখ্রেযাফাদ
জভা. ভামুনুয যভান  ঈশজরা  

জটেখ্রনখ্রান

 ঈশজরা খ্রনফ ডাী  েভ ডেতডায 

োম ডার, জবড়াভাযা ,কুখ্রষ্টা
০১৭৬৮৮১৫৪১১

১৩৭২ ৬ ধযভনৄয-০১ ধযভনৄয , নফগঙ্গা জভৌজা
 জভা. অবু নাখ্রয              

ঈশজরা ভাজশফা েভ ডেতডা

 ঈশজরা ভাজশফা খ্রপ, 

জবড়াভাযা, কুখ্রষ্টা
০১৭১৬-৬৯৩৫৭৪

১৩৭৩ ৭ ধযভনৄয-০২
াটুাোখ্রন্দ, োজীাটা, খ্রনতাযশার, 

াতফাখ্রড়া (াট ড) জভৌজা

জভা. এনামুর ে                

ঈশজরা ভফা  েভ ডেতডা

 ঈশজরা ভফা খ্রপ , 

জবড়াভাযা, কুখ্রষ্টা
০১৯১৭৯৪৩০০৪

১৩৭৪ ৮ জুখ্রনাদ-০১
জগশ্বয, খ্রঝেখ্রয যানখারী, খ্রিভা, জদৌরতনৄয 

জভৌজা

খন্দোয ভামুদুর ে       খ্রপ 

োযী

ঈশজরা জচাযম্যাশনয 

োম ডার, জবড়াভাযা,কুখ্রষ্টা
০১৭১২-২১২১৩০

১৩৭৫ ৯ জুখ্রনাদ-০২
পজুল্লানৄয, খ্রযনৄয, জুখ্রনাদ, খ্রভজডানৄয, 

জগাখ্রফন্দনৄয, দলুা  নলুা জভৌজা

জভা.  খ্রদুর আরাভ            

ঃ  ঈশজরা  খ্রযা েভ ডেতডা

ঈশজরা খ্রযা খ্রপ, 

জবড়াভাযা, কুখ্রষ্টা
০১৭৮৮-৯৮০০৫০

জজরাঃ কুখ্রষ্টা

(১) ঈশজরাঃ জবড়াভাড়া (জজান ংখ্যাঃ ১০)
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

১৩৭৬ ১০ চাঁদগ্রাভ
জভাছা. ভখ্রজডনা খাতুন,

জজএএ

আঈএ খ্রপ, 

জবড়াভাযা
০১৭০-২৩৭৬৩৩

১৩৭৭ ১ জদৌরতনৄয-০১

জফগুনফাখ্রড়া(াট ড), ফাজুডাঙ্গা, াখ্রদনৄয(াট ড), 

ফাভনডাঙ্গা, জদৌরতনৄয, াখ্রেভনৄয, দখ্রড়াড়া, 

জফজনৄয, দুখীনৄয, রাঈফাখ্রড়া জভৌজা

জভা. াভছুর আরাভ,

জজএএ

আঈএ খ্রপ ,

জদৌরতনৄয
০১৭৩৬-৩১৬০৩৭

১৩৭৮ ২ জদৌরতনৄয-০২

োড়শাড়া, গড়ফাখ্রড়া, জদৌরতখারী, ভথুযানৄয 

(াট ড), ঈত্তয চে ভাঝখ্রদা, দাশড়যাড়া, চে 

জদৌরতখারী, দখ্রযণ চেভাঝখ্রদা, চেহুখ্রযঙ্কযা, 

চেশখ্ররভনৄয, জগাফযগাড়া, চাভাখ্রদা জভৌজা

ভীজডা পখ্রযদ ঈখ্রিনোযী 

খ্রযদ ডে

ঈশজরা ভফা খ্রপ ,

জদৌরতনৄয
০১৭২১৬৫৩৯৫২

১৩৭৯ ৩ খ্রচরভাযী
জান ভাম্মদ খান

জজএএ (ফ.)

আঈএ খ্রপ,জদৌরতনৄয 

কুখ্রষ্টা
1715856260

১৩৮০ ৪ যাভকৃষ্ণনৄয-
চযআকুখ্রড়, চয যোযাড়া  জভৌজা, 

ভদৄগাখ্রড়, চয ভখ্রলকুখ্রি  জভৌজা

জভা. াখ্রপজ খ্রফন াশদ,

খ্রডআ

আঈএ খ্রপ ,

জদৌরতনৄয
০১৭৩৮-০৯০৩৭৫

১৩৮১ ৫ প্রাগনৄয-০১

চে খ্রফরগাথুা, চে জনৄয,ভাাযাভনৄয,

াকুখ্রড়া, পাখ্রজরাযখ্রবটা, ঈত্তয গরুড়া, চয 

েচুাডাঙ্গা, চয যাণীনগয জভৌজা

জভা. পজলুর ে (২), 

ঈ.. কৃখ্রল েভ ডেতডা
ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ 1718897507

১৩৮২ ৬ প্রাগনৄয-০২
জগাারনৄয,জনৄয,ভখ্রলকুখ্রি (াট ড),

প্রাগনৄয ,যঘুনাথনৄয  জভৌজা

জভা. অব্দুর োআয়ুভ (খ্রভরন), 

ঈ.. কৃখ্রল েভ ডেতডা
ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ ০১৭২৫-১৮৬৩৩৬

১৩৮৩ ৭ অদাফাখ্রড়া
জভাঃ অক্তরুজ্জাভান,

এ অআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ফাশেযগঞ্জ, ফখ্রযার
০১৭১০৬২৫৭৪৭

১৩৮৪ ৮ ভথুযানৄয -০১ ফাশগাান, ভথুযানৄয, ভাশদফনৄয  জভৌজা
জভা. অব্দুর াখ্ররভ, 

ঈ.. কৃখ্রল েভ ডেতডা
ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ ০১৭২৪-৩৮৩৩৭২

১৩৮৫ ৯ ভথুযানৄয -০২

চয ভাঝখ্রদা, চে াখ্ররভনৄয,  

খ্রযঙ্কযা, ভাশদফনৄয, ভাঝখ্রদা এফং  

াখ্ররভনৄয  জভৌজা

জভা. অব্দুর ভান্নান , 

ঈ.. কৃখ্রল েভ ডেতডা
ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ 1735336892

১৩৮৬ ১০  জফাাখ্ররা
জভা. খ্রভজানুয যভান, 

,খ্রযা খ্রপায
ঈশজরা প্রাথখ্রভে খ্রযা  খ্রপ ০১৭০৪-৬৬০৮০৬

১৩৮৭ ১১  খখ্ররাকুখ্রি -০১

অংখ্রদা, নাখ্রজযনৄয, প্রতানৄয, 

খ্রশর োভারনৄয, কুরফাখ্রড়া,  খ্রিঁনৄরফাখ্রড়া, শ্যাভনৄয 

 এফং জভৌফাখ্রড়া  জভৌজা

জভা. খ্রজরার ানাত,

খ্রডআ

আঈএ খ্রপ ,

জদৌরতনৄয
০১৭১৯-৯৭৭১৫৪

১৩৮৮ ১২ খখ্ররাকুখ্রি -০২
ভাখ্ররাড়া, খখ্ররাকুখ্রি ,

খ্রখ্ররভনৄয, জতবাগা  চয জোদারোটি জভৌজা

জভাঃ াখ্রন-অর-ভামুন 

টিএ
জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, ঢাো ০১৭১০-৩৮১৮৯৩

১৩৮৯ ১৩  অখ্রড়া
জভা. াআফুয যভান,

জজএএ

আঈএ খ্রপ ,

জদৌরতনৄয
০১৭২১-১১১০২৪

১৩৯০ ১৪ জযপাশতনৄয -০১

জবড়াভাযা, জানাআোখ্রন্দ, ংগ্রাভনৄয, 

গাজীনৄয ,ঝাঈখ্রদা, খ্রদঘরোখ্রন্দ, ীতরাআ 

চখ্রিনৄয, জতখ্ররগাংখ্রদা  জভৌজা

জভা. জাাঙ্গীয অরভ, 

াটি ডখ্রপশেট োযী

ঈশজরা খ্রনফ ডাী 

খ্রপ,জদৌরতনৄয
০১৭২১-৬৫৬২১৯

১৩৯১ ১৫ জযপাশতনৄয -০২
খ্রযণগাছী, াাননৄয, োগাটী, রক্ষ্মীশখারা, 

নাযাণনৄয দশখারা, জযপাশতনৄয  জভৌজা

জভা. োখ্রজভ ঈখ্রিন, 

ঈ.. কৃখ্রল েভ ডেতডা
ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ ০১৭২৪-৫৩১৬৮৭

১৩৯২ ১৬  ভখ্রযচা
জভা. অবু ফেয, 

ঈ.. কৃখ্রল েভ ডেতডা
ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ ০১৭৫৩-৫১৭৯৪১

১৩৯৩ ১৭ খ্রাযনৄয-০১
অভদ, খ্রফর াঁচখ্রফরা, লুদফাখ্রড়া, জশবাগা,

 ভাখ্রদা, যাভনগয  জভৌজা

জভা. াাখ্রযায াভীভ, ঈ.. 

কৃখ্রল েভ ডেতডা
ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ ০১৭৩৭-২৯০৯৭৮

১৩৯৪ ১৮ খ্রাযনৄয-০২

দুগ ডানৄয, াতফাখ্রড়া খ্রনতারনৄয, 

খ্রযফল্লবনৄয, োভারনৄয,

োজীনৄয, খ্রাযনৄয, লুা জভৌজা

জভা. খ্রজাঈয যভান, 

ঈ.. কৃখ্রল েভ ডেতডা
ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ ০১৭২৬-৫৮৩১৪৭

১৩৯৫ ১৯ খ্রপখ্ররনগয
জভা.সুরুজ্জাভান, 

ভাঠ ংগঠে
এেটি ফাখ্রড় এেটি খাভায প্রেে ০১৭৩৮-৩৫৪০০৪

১৩৯৬ ২০  জাগরফাখ্রড়া -০১
চয জাগরফাখ্রড়া, চয খ্রনাভতনৄয, 

চয জুখ্রনাদ,তাজনৄয  জভৌজা

জভা. যভজান অরী, 

ঈ.. কৃখ্রল েভ ডেতডা
ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ ০১৭১৮-৬৩৬৪৬০

(২) ঈশজরাঃ জদৌরতনৄয (জজান ংখ্যাঃ ২১)
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

১৩৯৭ ২১ জাগরফাখ্রড়া -০২

জাগরফাখ্রড়া, জফগুনফাখ্রড়া,চাভনাআ, জযাভনৄয, 

েল্যাণনৄয, নাযাণনৄয, াখ্রদনৄয, াানৄয, খ্রধযনৄয 

জভৌজা

খ্রদরী কুভায যা, 

ঈ.. কৃখ্রল েভ ডেতডা
ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ ০১৭৭৪-৯৯০৯০৬

১৩৯৮ ১ খ্রভযনৄয জৌযবা
জভা. ভজনুয যভান,

আখ্রএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান

খ্রপ, খ্রভযনৄয
০১৭১৮-৮৫২৯৯৫

১৩৯৯ ২  অভফাখ্রড়া
জভা: পজলুর ে, 

ঈ..কৃখ্রল েভ ডেতডা
ঈ.খ্রয.খ্রয.খ্রপ,খ্রভযনৄয ০১৭৮৫-৪৩৭৭৮১

১৪০০ ৩  অভরা
ভখ্রবুর আরাভ,

আঈএপখ্রএ
ঈ.খ্রয.খ্রয.খ্রপ,খ্রভযনৄয ০১৭৪৫-৮০৭১২৪

১৪০১ ৪ দযনৄয
জভা: জতাপাশজ্জর জাশন, 

ঈ..কৃখ্রল েভ ডেতডা
ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ,খ্রভযনৄয ০১৭২৯-৬৭৫৪১৪

১৪০২ ৫ ফরফাখ্রড়া
জফগভ সুভাআা অক্তায,

এ অআ

জজরা খ্রযংখ্যান 

খ্রপ, কুখ্রষ্টা
০১৭১৮-৬৬২১০৬

১৪০৩ ৬ ফারুআাড়া
জভাঃ খ্রযন অরী,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

খ্রঝনাআদ দয
০১৮২৪২০০২৩৩

১৪০৪ ৭  ছাখ্রতান
জভা: সুজন অরী,

আঈএপখ্রএ
ঈ.খ্রয. খ্রয.খ্রপ,খ্রভযনৄয ০১৭১৯-৯৭০৪৫৯

১৪০৫ ৮
খ্রচথুখ্ররা, 

ফুরফাখ্রড়া
জভা. াখ্রন অরভ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান

খ্রপ, খ্রভযনৄয
০১৭৫০-২২৯২১২

১৪০৬ ৯ দৄফআর জভা.  অব্দুর অখ্ররভ
জজরা খ্রযংখ্যান 

খ্রপ, কুখ্রষ্টা
০১৭১৬-৩৫৭৯৩১

১৪০৭ ১০ কু ডা
জভা: নুরুর আরাভ ,

ঈ..কৃখ্রল েভ ডেতডা
ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ,খ্রভযনৄয ০১৭১৮-৭০২৯১৮

১৪০৮ ১১ ভাখ্ররাদ
জভা: খ্রপশযাজ অর ভামুন 

ঈ..কৃখ্রল েভ ডেতডা
ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ,খ্রভযনৄয ০১৭১৭-৬৫৬৬৩৭

১৪০৯ ১২ তারফাখ্রড়া
জভা: অব্দুর ভাশরে 

ঈ..কৃখ্রল েভ ডেতডা
ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ,খ্রভযনৄয ০১৭১৬-৩৭২৮৯৫

১৪১০ ১৩ জাড়াদ -০১
োভাযডাঙ্গা,োটদ, জাড়াদ,স্বরুদ  

জভৌজা

জভা. অখ্রযফুর ে,

ঈ.োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা,
কুভাযখারী ,কুখ্রষ্টা ০১৭০৪-৪২১৮০৭

১৪১১ ১৪ জাড়াদ -০২

অাম্মদনৄয,ফাখ্ররাখ্রা,জফরগাখ্রছ,াজযাাটি,জভাা

যপনৄয,সুধীযাজনৄয, েরাফাখ্রড়া , সুগন্ধী , খ্রচথখ্ররা 

খশযচাযা  জতঘখ্রযা

জভা: যাখ্রেবুর আরাভ ,

এপখ্রঅআ
ঈ.খ্রয.খ্রয.খ্রপ,খ্রভযনৄয ০১৭৭০-৮৮৩৩১১

১৪১২ ১
কুখ্রষ্টা জৌযবা-

০১

াড ড নং-১৩, 

াড ড নং -১৪  াড ড নং -১৫

জভা. খ্রযফুর আরাভ,

জযে োযী

ঈশজরা ভৎস্য খ্রপ,কুখ্রষ্টা 

দয
1738098707

১৪১৩ ২
কুখ্রষ্টা জৌযবা-

০৩

াড ড নং-০১ শত ০৩ এফং

াড ড নং  ১০

জফগভ পখ্রযদা াযবীন

পশটােখ্র াশযটয

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

 কুখ্রষ্টা
০১৭৪১-২০৭১১৬

১৪১৪ ৩
কুখ্রষ্টা জৌযবা-

০৪

াড ড নং-০৭- ০৯ এফং

াড ড ১১-১২
অব্দুর াদুদ, এএ (ফ.)

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

 কুখ্রষ্টা
1712716161

১৪১৫ ৪ াটিোফাড়ী জভা. অাদুজ্জাভান , খ্রযদ ডে জজরা ভফা খ্রপ,কুখ্রষ্টা ০১৭৭৪৯০৪০৩৪

১৪১৬ ৫
কুখ্রষ্টা জৌযবা-

০৬

াড ড নং-০৫ ,

াড ড নং ০৬ এফং াড ড  ২১

জভা. অখ্রজজুর ে খ্রফশ্বা

জজএএ

আঈএ খ্রপ

 কুখ্রষ্টা দয
০১৭১৬-৯৬১৩৮৫

১৪১৭ ৬
কুখ্রষ্টা জৌযবা-

০৭
াড ড নং-০৪ এফং ১৮-১৯ জভা. জগারাভ অজভ খ্রডআ

আঈএ খ্রপ,

 কুখ্রষ্টা দয
০১৭৩৪-৫৫৪৫৫৫

(৪) ঈশজরাঃ কুখ্রষ্টা দয (জজান ংখ্যাঃ ১৮)

(৩) ঈশজরাঃ খ্রভযনৄয (জজান ংখ্যাঃ ১৪)
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

১৪১৮ ৭ ভশনাযখ্রদা
জভা.  অখ্রদর জাশন , 

নরকূর জভোখ্রনে

জনস্বাস্থয প্রশেৌর খ্রধদপ্তয 

,কুখ্রষ্টা  দয
০১৭১০-৩৪০৪১০

১৪১৯ ৮ ঈজানগ্রাভ
জভা. অখ্রনসুয যভান

জজএএ
আঈএ খ্রপ, কুভাযখারী ০১৭৩১-৪৭৬৩৫৭

১৪২০ ৯
কুখ্রষ্টা জৌযবা-

০৯

াড ড নং-১৬

এফং ১৭ এফং াড ড-২০

জভা. াানুজ্জাভান

আঈখ্রডএ

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

 কুখ্রষ্টা
০১৭১৯৫৭১৯৭৬

১৪২১ ১০ অব্দারনৄয
জভা. অব্দু ারাভ ভন্ডর, 

এ(ফ.)
জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,কুখ্রষ্টা ০১৭১৮-৪৫৫৪৪৭

১৪২২ ১১ অআরচাযা জভা. যাখ্রেবুর আরাভ, খ্রডআ
ঈশজরা ভফা খ্রপ,কুখ্রষ্টা 

দয
০১৭১৪-৯৪৮৮৯৪

১৪২৩ ১২ অরাভনৄয
ারুন -য-যখ্রদ

জজএএ

আঈএ খ্রপ,যাজফাড়ী দয 

,যাজফাড়ী
০১৯১৯৭৩৮১৮৪

১৪২৪ ১৩ ঝাঈখ্রদা
জভা. অশনাায জাশন,

নরকূর জভোখ্রনে

জনস্বাস্থয প্রশেৌর খ্রধদপ্তয 

,কুখ্রষ্টা  দয
০১৭১৪৭৩৭১৯৪

১৪২৫ ১৪ জগাস্বাভী দুগ ডানৄয
যাশদুর অরভ,  

খ্রযদ ডে
জজরা ভফা খ্রপ,কুখ্রষ্টা ০১৭১৮১০২৯৬১

১৪২৬ ১৫ খ্রযনাযাণনৄয জভা. ভাখ্রপজুয যভান, জজএএ
 আঈএ 

খ্রপ,কুভাযখারী,কুখ্রষ্টা
০১৭২১৩৯৩৭৩১

১৪২৭ ১৬ াট খ্রযনৄয
জদান জভা. অবু াআদ 

আঈখ্রডএ

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

 যাজফাড়ী।
০১৭৪৬-৩৮১৩৬৩

১৪২৮ ১৭ ফটকতর জভাছা.জভশরুন নাায , খ্রডআ
ঈশজরা খ্রযা খ্রপ, 

কুভাযখারী
০১৯৩৪-৬০৭৮৮৬

১৪২৯ ১৮ খ্রজাযখ্রখ
জভা. খ্রভজানুয যভান

জজএএ

আঈএ খ্রপ,

 কুখ্রষ্টা দয
০১৭৬৮-১১৭৪৪৮

১৪৩০ ১
কুভাযখারী 

জৌযবা

জভা. অতাঈয যভান 

জজএএ (খ্রঅযএর)

 আঈএ খ্রপ, াংা 

,যাজফাড়ী
০১৯২৬-৮৮০৫৮৪

১৪৩১ ২ ফাগুরাট
পজলুর ে 

জজএএ

আঈএ খ্রপ, 

োলুখারী,যাজফাড়ী
০১৭৪৩৯৯৪৬৫০

১৪৩২ ৩ চাঁদনৄয
জভা. জখ্ররুর আরাভ

জজএএ (খ্রঅযএর)
আঈএ খ্রপ, কুভাযখারী ০১৭৩৯-০৪৩০২৪

১৪৩৩ ৪ দেী
জভা. যাখ্রেবুর াান জৌযব

খ্রডআ

আঈএ খ্রপ, 

ধাভযাআ, ঢাো
০১৭১১-২২৪০৮৫

১৪৩৪ ৫ চাড়া-১
জেঁঈখ্রড়া ,জনাফাদ ,রাখ্রনীাড়া , 

াঁতা এফং জেঁখ্রোড়া জভৌজা

জভা. খ্রভযাজ ঈিীন

খ্রডআ
আঈএ খ্রপ , কুভাযখারী ০১৭১০-২৪১৭৭৭

১৪৩৫ ৬ চাড়া-২

ফরা জগাখ্রফন্দনৄয,বাড়যা, চাড়া, 

ধভ ডাড়া, েবুযাট, োিননৄয, ভাদুখ্ররা, 

াাড়নৄয, াআোড়া আচাখারী, খ্রংদ, 

শ্যাভনৄয এফং াননৄকুখ্রযা, নগয াঁতা 

এফং ঈত্তয খ্রভযনৄয  জভৌজা

হুভায়ুন যখ্রদ

এএ

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

 কুখ্রষ্টা
০১৭৪৬-০৪৯৭৪৩

১৪৩৬ ৭ াখ্রদনৄয
জভা. অশনাায জাশন,োযী 

খ্রযে
েল্যাণনৄয যোযী প্রা. খ্রফদ্যার ০১৭১৪-৬৭৩৪৯৩

১৪৩৭ ৮ মদুফযা জভা. যাশর জভাল্লা, খ্রডআ
আঈএ খ্রপ, োলুখারী 

,যাজফাড়ী
০১৭১১১০৮৬২৩

১৪৩৮ ৯ জগন্নাথনৄয জভা. াজাান অরী
আঈএ খ্রপ, খ্রযণাকুন্ডু, 

খ্রঝনাআদ
০১৭৫৭৭০৯৩৫০

(৫) ঈশজরাঃ কুভাযখারী (জজান ংখ্যাঃ ১৬)
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

১৪৩৯ ১০ ো-০১
ফাখ্রনাাড়া,ফাড়াখ্রদ,জগাখ্রর,

জছাট রক্ষ্মীশোর, জঘাড়াআ োশরাা জভৌজা

এ খ্রেঈ এভ ভখ্রঈখ্রিন 

জজএএ

আঈএ খ্রপ, 

াংা ,যাজফাড়ী
০১৭২১১৫৮৯১৫

১৪৪০ ১১ ো-০২

ো,যাধাগ্রাভ,খখ্ররাদ,যাডাংগা,খ্রিভ

ো,শ্রীশোর,সুরতাননৄয এফং  ঈত্তয ো 

 জভৌজা

  জভা. অব্দুর গফুয,এঅআ
আঈএ খ্রপ, 

ফাখ্ররাোখ্রন্দ,যাজফাড়ী
০১৭২২-২৩৮৭৮০

১৪৪১ ১২ নন্দরারনৄয-১

জনাযনৄয,চেযঘুা,চড়াআশোর,ঈ.বফাখ্রননৄ

য,খ্রফযাভনৄয,বুজরুখফাখআ,দখ্রয 

জোভযনৄয,দযনৄয

জভা. পারুে জাশন,

ড়ে ফাখ্রত খ্রযদ ডে
কুভাযখারী জৌযবা,কুখ্রষ্টা ০১৭৩৪-৮০৮৯৩৮

১৪৪২ ১৩ নন্দরারনৄয-২

ফাঁঅযা,ফরুখ্রযা,এরঙ্গী(ং),এরঙ্গী 

অচাম ড,াফানৄয,হুদানন্দরারনৄয, 

োখ্রভনৄয,জান্দ, ান নৄকুখ্রযা, বুজরুে 

দুগ ডানৄয

জভা. ভখ্রতন জভাল্লা ,জজএএ (ফ.)
আঈএ খ্রপ, কুখ্রষ্টা দয 

,কুখ্রষ্টা
০১৭৯৬-৭০৩১৭৩

১৪৪৩ ১৪ খ্ররাআদ
জভা. অআনুর ে,

জজএএ

আঈএ খ্রপ ,নখ্রড়মা, 

খ্রযতনৄয
০১৭২৭-০৬৯৭৯৬

১৪৪৪ ১৫ াখ্রন্ট-১

বালুো, খ্রফখ্রযো ,দ. মুরগ্রাভ ,দ. 

যাভনগয, দাফখ্র, াখ্রন্ট এেং 

যাজনাযাননৄয জভৌজা

মুযাদ জাশন ,খ্রপ োযী 

োভ েখ্রম্পঈটায াশযটয

জনস্বাস্থয প্রশেৌর খ্রধদপ্তয 

,কুভাযখারী ,কুখ্রষ্টা
০১৭২৭-৬৬৬৩৫৮

১৪৪৫ ১৬ াখ্রন্ট-২

ডাা , াখ্রন্দাযা,যাভখ্রদমা ,তুলায 

ভাখ্ররাট ,াখ্র ,খ্রতাম্বযফ ফাগফাড়ীা 

,জনফখ্র , খাগড়ফাখ্রড়া, ,জখাদৃবালুো, 

কৃষ্ঞনৄয এফং নগযো জভৌজা

জাাঙ্গীয েখ্রফয 

খ্রডআ

আঈএ খ্রপ , াংা, 

যাজফাড়ী
০১৭৪৩৯১৯২৭১

১৪৪৬ ১ জখাো জৌযবা জভা. অব্দুর জখ্ররর আঈএ খ্রপ,জখাো ০১৭২১-৮১৪৮৫১

১৪৪৭ ২
জগাগ্রাভ, 

অভফাখ্রড়া

এ এভ ভাশজদুর আরাভ,

জজএএ

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

 ঢাো
০১৭৪২-৯৬৮৭৯৭

১৪৪৮ ৩
জফতফাখ্রড়া, 

ভাননৄয
জভা. োভার জাশন, এ এ

জজরা খ্রযংখ্যান 

খ্রপ,যাজফাড়ী
০১৭৩৩০৪০১৫৩

১৪৪৯ ৪     জন্তী াজযা জশদফ কুভায যা
 জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ 

,কুখ্রষ্টা
০১৯২২-৪০১৩২৬

১৪৫০ ৫
ভনৄয  

জখাো

জভা. াজাান েখ্রফয

জজএএ (ফঃ)
 আঈএ খ্রপ ,জখাো ০১৭১৬-৯৫৪৫৮৮

১৪৫১ ৬
খ্রমুখ্ররা  

জাখ্রননৄয
ঈশম্ম কুরছুভ  আঈএ খ্রপ ,জখাো  ০১৯২৬-৫৩৪৪১৭

১৪৫২ ১ ফাশগাান-০১
ফল্লবনৄয, বফযাড়া, জঢারভাযী, ভাঝাড়া, 

ভাখ্রনেনগয  জানানৄয জভৌজা

জভা. খ্রপকুর  আরাভ,

জজএএ
আঈএ খ্রপ, মুখ্রজফনগয ০১৭১৪-২৩৭৭৬৩

১৪৫৩ ২ ফাশগাান-০২
অনন্দফা, ফাশগাান, দখ্রড় জগন্নাথনৄয, 

জনৄয, যতননৄয  তাযানগয জভৌজা

জভা. অশনাায জাশন, ঈশজরা 

ল্লী ঈন্নন েভ ডেতডা

ঈশজরা ল্লী ঈন্নন  খ্রপ 

,মুখ্রজফনগয,জভশযনৄয
০১৭১৭-০০৬২৭৮

১৪৫৪ ৩ দাখ্রযানৄয
জভা.  জফনজীয অশভদ,

খ্রডআ
আঈএ খ্রপ, মুখ্রজফনগয ০১৭৩২-৯৮২৯২৮

১৪৫৫ ৪ ভাজননৄয
জভা. যীপ ঈিীন ,

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ 

,মুখ্রজফনগয ,জভশযনৄয
০১৭১৯৯১৯২৩৪

১৪৫৬ ৫ জভানাখারী
খন্দোয রুহুর আরাভ,

জজএএ
আঈএ খ্রপ, মুখ্রজফনগয ০১৭৩১-৪৩৪৪৩২

(৫) ঈশজরাঃ জখাো  (জজান ংখ্যাঃ ০৬)

জজরাঃ জভশযনৄয

(১) ঈশজরাঃ মুখ্রজফনগয ঈশজরা (জজান ংখ্যাঃ ০৫)
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

১৪৫৭ ১
 জভশযনৄয 

জৌযবা -০১
 াড ড নং -০১  াড ড নং-০৭-০৯

খ্রজনাত াানা,

এএ

জজরা খ্রযংখ্যান  খ্রপ 

,জভশযনৄয
০১৭১৭-২৫০৯৬৬

১৪৫৮ ২
জভশযনৄয 

জৌযবা -০২
াড ড নং - ০২---০৬ ম ডন্ত

জভা. ভাখ্রদুর আরাভ,

খ্রডআ

আঈএ খ্রপ , জভশযনৄয 

দয
০১৭৩৮-৫৯৩৮৯৯

১৪৫৯ ৩  অভদ
দুরার যঞ্জন জবৌখ্রভে

খ্রডআ/খ্র

জন্পা ঈআং

খ্রফখ্রফএ
০১৯১৫৭৭০৯৪৫

১৪৬০ ৪  অভঝুখ্র-০১
অভঝুখ্র ,খ্রজরী ,খ্রফর জোরা ,ভাভাযী ,জোরা  

,চাঁদখ্রফর  যঘুনাথনৄয জভৌজা

জভাঃ াাদত জাশন,    খ্রাফ 

োখ্রয
খ্রফঅযখ্রডখ্রফ, জভশযনৄয দয ০১৯৫৫৫০৯৮৬

১৪৬১ ৫  অভঝুখ্র-০২

 অরাভনৄয , ফন্তনৄয , ,ধানশতারা ,আরাভনগয 

,জগাারনৄয ,ঝাঈফাখ্রড়া ,জখাো ,যাভনগয    

শ্যাভনৄয  জভৌজা

জভাঃ অজায ঈখ্রিন

এঅআ

এপএ যান্ড এভঅআএ ঈআং, 

খ্রযংখ্যান বফন, ঢাো
০১৯১৫৫৬০৬৭৮

১৪৬২ ৬ বুখ্রড়শাতা-০১
ফাযােনৄয , ফাখ্রড়ফাো, দখ্রযণ াখ্ররো,মাদনৄয 

,যাধােন্তনৄয  যাজানৄয জভৌজা

জভা.অবু ফেয খ্রখ্রিে,

জজএএ(ফ.)

আঈএ খ্রপ , গাংনী 

,জভশযনৄয
০১৮২০-৮৯৪৫৯০

১৪৬৩ ৭ বুখ্রড়শাতা-০২
 বুখ্রড়শাতা , পশতনৄয , খ্রযযাভনৄয , আছাখারী , 

জগাখ্রবনৄয  োভশদফনৄয জভৌজা

 জভা. অব্দুল্লা,

এএ (ফঃ)

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জভশযনৄয
০১৭১৯-৯১৮১৬০

১৪৬৪ ৮ কুতুফনৄয-১

চে কুতুফনৄয ,চে শুবযাজনৄয ,চাঁদনৄয ,কুতুফনৄয ,চে 

ভশনাযনৄয , রুদ্নগয ,জৌরভাযী,  খ্রফনৄয , জতঘখ্রযা 

  চে ঈজরনৄয জভৌজা

জভাছা. নাখ্রজপা খাতুন,

খ্রডআ

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ 

,জভশযনৄয
০১৭২৮-৩৪৫৪০২

১৪৬৫ ৯ কুতুফনৄয-২
োরীগাংনী, কুরফাখ্রড়া ,ভশনাযনৄয, সুখ্রফদনৄয 

,ঈজরনৄয   ঈত্তয াখ্ররো জভৌজা

এ.এভ কুতুফ ঈিীন,

ঈঃ ঃ কৃখ্রল েভ ডেতডা

 ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ 

,জভশযনৄয দয
০১৭২২-৪২৪৬১৮

১৪৬৬ ১০ খ্রশযাজনৄয-০১

ফাযাদী , ফখ্র ডফাখ্রড়া ,েরাআডাঙ্গা ,নতুন দযশফনৄয , 

াটাশাো ,নৄযান দযশফনৄয ,যাজনগয  খ্রংাটি  

জভৌজা

জভা. োঈছায অরী , . ল্লী 

ঈন্নন েভ ডেতডা

ঈশজরা ল্লী ঈন্নন  খ্রপ 

,জভশযনৄয দয
০১৯১৫০৮২৭০৮

১৪৬৭ ১১ খ্রশযাজনৄয-০২
ফখ্ররাযনৄয , জুখ্রগন্দা ,োঁঠারশাতা, খ্রশযাজনৄয 

,জানানৄয  টুঙ্গী জভৌজা

জভা. াখ্রপজুর আরাভ, 

. ল্লী ঈন্নন েভ ডেতডা

ঈশজরা ল্লী ঈন্নন খ্রপ 

জভশযনৄয দয
০১৭৪০-৯৩২০৫৯

১৪৬৮ ১ গাংনী জৌযবা
জভা. অর ভামুনুয যখ্রদ,

জজএএ

আঈএ খ্রপ, জভশযনৄয 

দয ,জভশযনৄয
০১৭১৮২৪৮৮৭৯

১৪৬৯ ২ ফাভন্দী
জভা. খ্রগা ঈিীন,

ঈ .কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ ,গাংনী 

,জভশযনৄয
০১৭৩২৪৬৭৭৭৭

১৪৭০ ৩ ধানশখারা-০১

অড়াড়া, জফড় এরাঙ্গী, বাটাড়া, দাখ্রযন 

জেঁতুরফাখ্রড়া, ধানশখারা, জারশুো, 

েফা, কুচুআখাখ্রর, ভখ্রলাশখারা, ানঘাট 

জভৌজা

জভা. াআদঈজজাভান,

খ্রডআ
আঈএ খ্রপ, গাংনী ০১৯১২-৯৫৪০২৫

১৪৭১ ৪ ধানশখারা-০২
অজান, ফাগুন্দা, খ্রচতরা, জঢা, গাযাশডাফ, 

মৄখ্রগন্দা, খ্রনতযানন্দনৄয, াকুখ্রড়া জভৌজা

জভা. জারার ঈিীন,

জজএএ
আঈএ খ্রপ,গাংনী ০১৯১৫-৮৩৩৪৩৬

১৪৭২ ৫ োথুরী
অজান, ফাগুন্দা, খ্রচতরা, জঢা, গাযাশডাফ, 

মৄখ্রগন্দা, খ্রনতযানন্দনৄয, াকুখ্রড়া জভৌজা

 জভা. ভখ্রনরুর আরাভ,

জজএএ
আঈএ খ্রপ,গাংনী ০১৭৯৫-৫৩৭১২২

১৪৭৩ ৬ োজীনৄয-০১  াঁড়াবাঙ্গা  োজীনৄয জভৌজা
জভাঃ যআ ঈখ্রিন অশম্মদ 

খ্রডআ/খ্র

জন্পা ঈআং

খ্রফখ্রফএ
০১৯২৯১৮০২০১

১৪৭৪ ৭ োজীনৄয-০২
জফতফাখ্রড়া , চে চাড়ারখারী  বফানীনৄয 

 জভৌজা

জভা. জখ্ররভ জযজা,ঈ .কৃখ্রল 

েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ ,গাংনী 

,জভশযনৄয
০১৭৪৮৯৯৭৫৩২

(৩) ঈশজরাঃ গাংনী ঈশজরা (জজান ংখ্যাঃ ১৪)

(২) ঈশজরাঃ জভশযনৄয দয ঈশজরা (জজান ংখ্যাঃ ১১)
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

১৪৭৫ ৮ ভটশভাড়া -০১

অকুফনৄয ,ফাট ,চয যাজানগয ,ছাখ্রতান, 

দখ্রযণ চয খখ্ররাকুখ্রি ,োভাযখারী 

,জোদারোটি ,কুভাযীডাঙ্গা ,খ্রন্দুযশেৌটা 

এফং ঈত্তয চয খখ্ররাকুখ্রি জভৌজা

জভা. নাজমুর হুদা,

ঈ .কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ,

গাংনী, জভশযনৄয
০১৭৬১৪১৭০৩২

১৪৭৬ ৯ ভটশভাড়া-০২

চয অবুযী ,দখ্রযণ চয জগাারগ্রাভ 

,জাগরফাখ্রড়া ,ভটমুড়া, জভাাম্মাদনৄয 

,খ্রিভ চয জগাারগ্রাভ,নফ ড চয জগাারগ্রাভ

জভা. ভখ্রতায যভান,

ঈ .কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ ,গাংনী 

,জভশযনৄয
০১৭১৮৬৫৪৮৬২

১৪৭৭ ১০ যাআনৄয
সুরতান নাখ্রজভঈিীন অশভদ,

ঈ .কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ ,গাংনী 

জভশযনৄয
০১৭১৬১০৩১১৭

১৪৭৮ ১১ াাযফাটি
জভাঃ আভাআর

আখ্রএ (ফঃ)
েখ্রম্পঈটায ঈআং, খ্রফখ্রফএ ০১৮৩৫৬৪৯৪৭৯

১৪৭৯ ১২ জলারটাো
জভা. অযাফুর আরাভ, 

এএ

জজরা খ্রযংখ্যান  খ্রপ 

,জভশযনৄয
০১৭১০-৪৩৮৫৯৬

১৪৮০ ১৩ জেঁতুরফাখ্রড়া-১
চে েল্যাননৄয, জগাাঁআডুখ্রফ, েল্যাননৄয, 

েযভখ্রদ জভৌজা,

জভাঃ যখ্রেবুর জাশন খ্রখ্রিখ্রে 

খ্রডআ/খ্র (ফঃ)

জন্পা ঈআং

খ্রফখ্রফএ
০১৭১৬৫৫২৬০০

১৪৮১ ১৪ জেঁতুরফাখ্রড়া-২
খ্রন্দা, যাভশদফনৄয, ড়াতরা, 

জেঁতুরফাখ্রড়া জভৌজা

জভা. অব্দু াভাদ,

ঈ .কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, গাংনী, 

জভশযনৄয
০১৯২০২৬৩৫১৩

১৪৮২ ১ ফারাগঞ্জ
মুাখ্রদ অরী

জজএএ
ফারাগঞ্জ, খ্রশরট ০১৭১৫৫০৪৮০১

১৪৮৩ ২
জফাারজুড়  নফ ড 

বরননৄয

জভাাখ্রদ জাশন, 

ব্যফস্থাে (বা:)

ঈশজরা অনায  খ্রবখ্রডখ্র 

ব্যাংে, ফারাগঞ্জ, খ্রশরট
০১৭১১০৭৮৩৬৭

১৪৮৪ ৩
নফ ড  খ্রিভ 

জগৌযীনৄয

অজারুর আরাভ, 

খ্রপ োযী

ঈশজরা মৄফ ঈন্নন খ্রপ, 

ফারাগঞ্জ, খ্রশরট
০১৭২১২৮২১৭০

১৪৮৫ ৪ জদান ফাজায
জভাাম্মদ অখ্রনসুয যভান খ্রভা, 

এআঈআ

ঈশজরা খ্রযা খ্রপ, 

ফারাগঞ্জ, খ্রশরট
০১৮১৩২৩৬৩৬০

১৪৮৬ ১ জৌযবা াড ড নং- ১,২,৩,৪,
প্রন ফাঈর,

জজএএ
খ্রফানীফাজায, খ্রশরট ০১৭২৯৭৭০৩৩৬

১৪৮৭ ২ জৌযবা াড ড নং- ৫,৬,৭,৮,৯
অব্দুর াখ্ররভ 

খ্রডআ
 টিা, চট্টগ্রাভ ০১৮৪০১৫৩১৬৮

১৪৮৮ ৩
ভাখ্রথঈযা 

খ্রতরাড়া

অযপাদুর অজভ 

খ্রডআ
াতোখ্রনা, চট্টগ্রাভ ০১৮৩২০৫৯৪৪৫

১৪৮৯ ৪
অরীনগয  

জরা

জভাঃ খ্রপকুর আরাভ,

খ্রডআ, অআখ্র২
যাঈজান, চট্টগ্রাভ ০১৬২৮২৩২০৬০

১৪৯০ ৫ চাযখাআ
জভাঃ অশনাায জাশন,

জজএএ
ভদৄনৄয, টাঙ্গাআর ০১৭৩৮০৫৭৪৬৬

১৪৯১ ৬
দুফাগ  

কুড়াযফাজায

াগয দত্ত

জজএএ
জধাফাঈড়া, ভভনখ্রং ০১৭১৮০৯৯০৯৮

১৪৯২ ৭
জভাল্লানৄয 

রাঈতা
ভাবুফ অরভ, আনুশভযটয ব্রাহ্মণফাখ্রড়া দয, ব্রাহ্মণফাখ্রড়া ০১৭১১৫৮৬৭৬৪

১৪৯৩ ৮ মুখ্রড়া জভা: াআদুয যভান, খ্রডআ/খ্র
জন্পা ঈআং, খ্রফখ্রফএ, ঢাো, 

জপ্রলশণ জগাারনৄয, টাঙ্গাআর
০১৭১৭৮৩৮৪৯৩

১৪৯৪ ১ খ্রফশ্বনাথ
জভাঃ অজভাআন,

জজএএ
খ্রফশ্বনাথ, খ্রশরট ০১৯১৩৭৬৩৬৬৬

জজরাঃ খ্রশরট

(১) ঈশজরাঃ ফারাগঞ্জ (জজান ংখ্যাঃ ০৪)

  (২) ঈশজরাঃ খ্রফানীফাজায (জজান ংখ্যাঃ ০৮)

(৩) ঈশজরাঃ খ্রফশ্বণাথ    (জজান ংখ্যাঃ ০৭)
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

১৪৯৫ ২ রংোযী
জভা: তপাজ্জুর জাশন, 

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ভীশযয যাআ, চট্টগ্রাভ
০১৯৩২৮৭৯২৬১

১৪৯৬ ৩ খাজািী
ভামুদুর াান, 

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

নান্দাআর, ভভনখ্রং

১৪৯৭ ৪ রাভাোজী জভা: াশজদ অরী খান, জজএএ খ্রভজডানৄয, টাঙ্গাআর ০১৭৪৪২৩৭২৬৮

১৪৯৮ ৫ যাভাা
জভাঃ জভাপাজ্জর জাশন, 

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ভভনখ্রং দয।
০১৭২১৮২২৩২০

১৪৯৯ ৬ জদৌরতনৄয
জভা: অব্দু াত্তায, 

জজএএ
ঘাটাআর, টাঙ্গাআর ০১৭১৭৬২৮২১৪

১৫০০ ৭
দঘয  

জদের

অশনাায জাশন, 

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

োভরাোন্দা
০১৭১০৭৬৩৫৫৯

১৫০১ ১ আরাভনৄয খ্রিভ বতমুযনগয (াট ড), োরাাদে (াট ড), ভশয নগয
খ্রনভ ডর চন্দ্র দা,

জজএএ
জোম্পানীগঞ্জ, খ্রশরট ০১৯১৩৭৬৯৬৬৬

১৫০২ ২ আরাভনৄয খ্রিভ
খ্রমুরতরা, যাশজন্দ্রনৄয (াট ড), জনাাগাঁ (ছনফাড়ী), 

যতননৄয, খ্রছোডয, াড়ুা

জভাঃ পারুে জাশন, 

এঅআ
অশনাাযা,  চট্টগ্রাভ ০১৮৩২৩৬৯৩৮৫

১৫০৩ ৩ আরাভনৄয নফ ড াভছুর ে বৄ ুঁআা, জেখ্র জন্পা ঈআং, খ্রফখ্রফএ, ঢাো ০১৭২৭৫৮৬৫২৪

১৫০৪ ৪
জতখ্ররখার  

আছাের
জভাাম্মদ ভনজুয অরভ, খ্রডআ

জভশরা থানা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

চান্দগা, চট্টগ্রাভ
০১৬১৫৩৩৯৯৩৫

১৫০৫ ৫ দখ্রযণ যখ্রণখাআ জভাঃ ভইন ঈখ্রিন (ফঃ) জন্পা ঈআং, খ্রফখ্রফএ, ঢাো ০১৮১৮৪৮০৩৭৮

১৫০৬ ৬  ঈত্তয যখ্রণখাআ নূয জভাাম্মদ, খ্রডআ/খ্র জন্পা ঈআং, খ্রফখ্রফএ, ঢাো ০১৭৭০৯১৯১৪৮

১৫০৭ ১
জভাল্লাযগাঁ  

োভার ফাজায

জভাঃ োভার ঈখ্রিন, 

খ্রডআ/খ্র
েখ্রম্পঈটায ঈআং ০১৮১৫০০৬৯৮৩

১৫০৮ ২
ফযআোখ্রন্দ  

কুচাআ

জভা: ভামুন খ্রভা,

খ্রডআ (এনএআচখ্রড)
দখ্রযণ সুযভা, খ্রশরট ০১৭১০৪৬০২৬৮

১৫০৯ ৩ দাঈদনৄয
অবুর োরাভ অজাদ,

খ্রযংখ্যান োযী (ফঃ)

আন্ডাখ্রি এন্ড জরফায ঈআং,

খ্রফখ্রফএ
০১৭৩৮৪৮৩১৫৭

১৫১০ ৪ জততরী
জভাঃ েত অরী,

খ্রডআ/খ্র

ন্যানার এোঈখ্রন্টং ঈআং,

খ্রফখ্রফএ
০১৬২৭৪৮০৭৯২

১৫১১ ৫ খ্ররাভ
জভাাম্মাদ াআফুর আরাভ,

এঅআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

রাভা
০১৮১৪৭৬৭৫৫৫

১৫১২ ৬ রারাফাজায
অআনুর ে,

জজএএ
মুক্তাগাছা, ভভনখ্রং ০১৯১১২৭৬৩০৭

১৫১৩ ৭ জারারনৄয
জভাজাম্মর ে,

খ্রডআ/খ্র
ধনফাড়ী, টাঙ্গাআর ০১৯১৪৫৮৭৭০৬

১৫১৪ ৮ জভাগরা ফাজায
রাবলু ভন্ডর,

জজএএ
দখ্রযণ সুযভা, খ্রশরট ০১৭২৩১২০৬৮৮

১৫১৫ ১ জপঞ্চুগঞ্জ
জভা: অখ্রভনুর আরাভ যোয,

জজ.এ.এ
জপঞ্চুগঞ্জ, খ্রশরট ০১৭১৮৬৭৬৭৮৭

১৫১৬ ২ ভাআজগাঁ
জভা: নুরুর অখ্রভন,

খ্রডআ
জপঞ্চুগঞ্জ, খ্রশরট ০১৭৪৩৭৭৪৪৯২

        (৫) ঈশজরাঃ দখ্রযন সুযভা   (জজান ংখ্যাঃ ০৮)

 (৬) ঈশজরাঃ জপঞ্চুগঞ্জ   (জজান ংখ্যাঃ ০৪)

   (৪) ঈশজরাঃ জোম্পানীগঞ্জ  (জজান ংখ্যাঃ ০৬)
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

১৫১৭ ৩ খ্রঘরাছড়া
জভাঃ খ্রদুর আরাভ, 

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ইশ্বযগঞ্জ, ভভনখ্রং
০১৯১১৫৫০৭৬১

১৫১৮ ৪
ঈত্তয কুখ্রাযা

 ঈত্তয জপিগঞ্জ
যাভকৃষ্ণ দা, জজএএ জপঞ্চুগঞ্জ, খ্রশরট ০১৭১০২৮৫৯৮৪

১৫১৯ ১ জৌযবা
জভাঃ তানজীলুয যভান,

জজ.এ.এ
জগারাগঞ্জ, খ্রশরট ০১৭১৭৪১৪৩১৮

১৫২০ ২ ফাঘা
জভাঃ াখ্রফবুয যভান,

ঈোযী কৃখ্রল েভ ডেতডা
জগারাগঞ্জ, খ্রশরট ০১৭২৩৫১৩৪৭৫

১৫২১ ৩
জগারাগঞ্জ  

খ্রিভ অমুড়া

জভাঃ ভখ্রনরুজ্জাভান, 

েখ্রম্পঃ াঃ

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

জনাাখারী
০১৭৩১৬২১৭৪৬

১৫২২ ৪ ফুরফাড়ী াযশবজ তালুেদায, এআঈআ জগারাগঞ্জ, খ্রশরট ০১৭২২৬২১৮০৮

১৫২৩ ৫ রযীাা জভা: লুৎফুয যভান, এআঈআ জগারাগঞ্জ, খ্রশরট ০১৭১০৯৮৬২১৫

১৫২৪ ৬
বুধফাযী ফাজায  

ঈত্তয ফাশদাা
জভা: লুৎফুয যভান, প্রধান খ্রযে

ফাগরা-১ : প্রা: খ্রফ:, 

জগারাগঞ্জ, খ্রশরট
০১৭১০৯৮৬২১৫

১৫২৫ ৭ রযণাফন্দ ফকুর চক্রফতী, প্রধান খ্রযে
২ নং জচৌদৄযী ফাজায যোযী 

প্রথখ্রভে খ্রফদ্যার, জগাারগঞ্জ
০১৭৩১৬২১৭৪৬

১৫২৬ ৮ বাশদশ্বয
বুয অভদ,

খ্রডআ (এন,এআচ,খ্রড)
জগারাগঞ্জ, খ্রশরট ০১৭৩৭৯৪২৬৯৪

১৫২৭ ৯ ঢাোদখ্রযণ জভা: জভাপাজ্জর জাশন, আঈখ্রডখ্রফ জগারাগঞ্জ, খ্রশরট ০১৭৮১১৮৪৭৮৫

১৫২৮ ১০ যীপগঞ্জ সুব্রত দা, প্রধান খ্রযে
জডনৄটি ফাজায : প্রা: খ্রফ:, 

জগারাগঞ্জ, খ্রশরট
০১৭১৯৮৯৪৭৮৯

১৫২৯ ১ খ্রিভ জাপরং
জভা: নূরুজ্জাভান,

জজ,এ,এ
খ্রশরট ০১৭২৬৬৯০৯৮৩

১৫৩০ ২ জতাাকুর
জভা: অব্দুর ভান্নান, ঈোযী 

কৃখ্রল খ্রপায

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, 

জগাাআনাঘাট, খ্রশরট
০১৭৩৭০০৮১০৪

১৫৩১ ৩ নখ্রন্দযগাঁ
জভাঃ জীফ খ্রভা,

খ্রডআ

ঈঃ খ্রযংখ্যান খ্রপ,

কুখ্ররাযচয
০১৯৩৮০৮৪১১০

১৫৩২ ৪ পশতনৄয
জভাাম্মাদ অবুর োরাভ,

খ্রডআ
ভশখারী েক্সফাজায ০১৮৫০২২২২৩৭

১৫৩৩ ৫ রুিভনৄয
জভাঃ অশর ভামুদ,

খ্রডআ

ঈঃ খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

োরীগঞ্জ, রারভখ্রনযাট
০১৭৩৭৮৩৪১৯৭

১৫৩৪ ৬ নফ ড জাপরং

অাভাড়া, বছরাশখর ৮ভ খন্ড, বছরাশখর ৯ভ খন্ড, 

বছরাশখর ৪থ ড খন্ড, বছরাশখর ৫ভ খন্ড, বছরাশখর ৩ 

খন্ড, বছরাশখর ৭ভ খন্ড, ানখ্রেবাঙ্গা ায, 

বছরাশখর ৬ষ্ঠ

জভাঃ াআদুর আরাভ, 

খ্রডআ
জদফীগঞ্জ, িগড় ০১৭৩৫২০৫৮৩১

১৫৩৫ ৭ নফ ড জাপরং

ফড়ফন্দ, ফাঈযবাগ, ফাঈযবাগ ায, খ্রবখ্রেশখর, 

খ্রবখ্রেশখর ায, বছরাশখর ১ভ খন্ড, বছরাশখর ২ 

খন্ড, অাভাড়া ায, চাঈযাশখর, োখ্ররফাখ্রড়, 

াঁচাখ্রতযশখর

জভাঃ অব্দুর ভখ্রজদ, 

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

অখ্রদতভাযী, রারভখ্রনযাট
০১৭৩৮৫৫৬৪০০

১৫৩৬ ৮ অরীযগাঁ
জভা: অখ্রভনুর আরাভ, 

জযেোযী

ঈশজরা ভৎস্য খ্রপ, 

জগাাআনঘাট, খ্রশরট
০১৭১০৬৫১৯৩৫

১৫৩৭ ৯ জডৌফাড়ী  জরঙ্গুড়া
জনাফ াাদাত জাশন

খ্রাফযযে

ভাধ্যখ্রভে খ্রযা খ্রপ, 

জগাাআনঘাট, খ্রশরট

   (৭) ঈশজরাঃ জগারাগঞ্জ   (জজান ংখ্যাঃ ১০)

        (৮) ঈশজরাঃ জগাাআনঘাট  (জজান ংখ্যাঃ ০৯)
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

১৫৩৮ ১ খ্রনজাট
খ্রবখ্রজৎ ব্যানাখ্রজড,

জজ.এ.এ
বজন্তানৄয, খ্রশরট ০১৮১৫৩৪৫৪৪৫

১৫৩৯ ২ বজন্তানৄয
মুক্তাখ্রদয জাশন,

খ্রডআ (এন.এআচ.খ্রড)
বজন্তানৄয, খ্রশরট ০১৭৫৮২৫৭৯১৬

১৫৪০ ৩ চাখ্রযোটা জভা: ভখ্রনরুজ্জাভান, জজএএ বজন্তানৄয, খ্রশরট ০১৭১৯৮৯৬৬৫৬

১৫৪১ ৪ দযফি
জনাফ জভাঃ জখ্রভ ঈখ্রিন, 

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

েখ্রফযাট, জনাাখারী
০১৭৬০৮৭২২০৪

১৫৪২ ৫
পশতনৄয  

খ্রচেনাগুর

জপাশত ঈল্লা, 

খ্রডআ
জকুা েক্সফাজায ০১৮১৪৪৮০৯২৫

১৫৪৩ ১ রক্ষ্মীপ্রাদ নফ ড
জভাঃ অরী াদায

খ্রডআ
 ফন্দয, চট্টগ্রাভ। ০১৮২৩৯৩৯৮৯৯

১৫৪৪ ২ রক্ষ্মীপ্রাদ খ্রিভ
জভাঃ যভত ঈল্লা মুখ্রন্প

খ্রডআ
 ফাখ্রজদ, চট্টগ্রাভ। ০১৮১৪০৮২৩৭৫

১৫৪৫ ৩
খ্রদঘীযাড় নফ ড  

াতফাে

ফাফলু দা

খ্রডআ
 েণ ডফুরী, চট্টগ্রাভ। ০১৮১৫০৭৫৪৯৪

১৫৪৬ ৪ ফড়চতুর
জভাঃ জযজাঈর েখ্রযভ বৄ ুঁআা

খ্রডআ
 খ্রভযযাআ, চট্টগ্রাভ। ০১৮৩৯৫০১৩৪৮

১৫৪৭ ৫ োনাআঘাট বতশাবুয যভান
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জফাারখারী, চট্টগ্রাভ
০১৬৮১৩৪৯৮৬০

১৫৪৮ ৬ দখ্রযন ফানীগ্রাভ
সুভন চক্রফখ্রতড 

খ্রডআ

জরাাগাড়া, চট্টগ্রাভ
০১৮১৬০৮৪০৪৫

১৫৪৯ ৭ খ্রঝংগাফাড়ী
সুশয চন্দ্র ার

খ্রডআ
চন্দনাআ, চট্টগ্রাভ ০১৮৫৮৪৭২৪৪৬

১৫৫০ ৮ যাজাগঞ্জ
জভাঃ নুরুন্নফী 

খ্রডআ
যাঙ্গুখ্রনা, চট্টগ্রাভ ০১৮৭৫৪৯২৫৬৯

১৫৫১ ৯
োনাআঘাট 

জৌযবা

জভাঃ খাখ্রদমুর ফাায,

এঅআ
োনাআঘাট, খ্রশরট ০১৯১৬৭৫৫৭৪১

১৫৫২ ১ াখ্রদনৄয
শ্যাভর সূেধয,

খ্রডআ, এনএআচখ্রড

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ভানীনগয, খ্রশরট
০১৭১৫-৬৮২৬৩৮

১৫৫৩ ২ ঈভযনৄয
জনাফ খ্রফশনাদ চন্দ্র ফভ ডন, 

এ এ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

নাযানগঞ্জ
০১৭১২৬৩৭৯৮২

১৫৫৪ ৩
খ্রিভ বরননৄয 

 বুরুঙ্গা

ভীযণ যা, 

এ

ঈশজরা ভফা খ্রপ, 

ফারাগঞ্জ, খ্রশরট
০১৭১৭৯৩২২৩৬

১৫৫৫ ৪ জগাারাফাজায
জভাঃ অবুর োশভ,

এএএ

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, ফারাগঞ্জ, 

খ্রশরট
০১৭১৭২৯৫৮৩৫

১৫৫৬ ৫ তাজনৄয
জভাঃ অখ্রযপ যব্বাখ্রন,

এএএ

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, ফারাগঞ্জ, 

খ্রশরট
০১৭১২২৬০৭২৬

১৫৫৭ ৬ দাভীয
অব্দুর োশদয,

এঅআ
ঘাটাআর, টাঙ্গাআর ০১৭২৩৯৬৩৫০৯

১৫৫৮ ৭ ঈভাননৄয
অখ্রযফুর আরাভ,

এপ

ঈশজরা ল্লী ঈন্নন খ্রপ, 

ফারাগঞ্জ, খ্রশরট
০১৭৩৮১৮৯৬৬৪

     (১১) ঈশজরাঃ ভানীনগয  (জজান ংখ্যাঃ ০৭ )

    (৯) ঈশজরাঃ বজন্তানৄয  (জজান ংখ্যাঃ ০৫)

   (১০) ঈশজরাঃ োনাআঘাট  (জজান ংখ্যাঃ ০৯)
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

১৫৫৯ ১ জারারাফাদ জভাাম্মদ ভামুন খ্রভা, টিএ জোতারী থানা, খ্রশরট ০১৭১০২৮৪৭৮৫

১৫৬০ ২ াটশখারা
খ্রফজ চন্দ্র ার,

জজ.এ.এ ফযপ্রাপ্ত
খ্রশরট ০১৮১৮৫৬৪৪৫৮

১৫৬১ ৩ োখ্রন্দগাঁ
সুভন র, 

জজএএ

ঈঃ খ্রযঃ খ্রপ, 

ালুাঘাট, ভভনখ্রং
০১৭২০৮৪৫০৭৮

১৫৬২ ৪ খাখ্রদভনগয

৫৯৮-ভারনীছড়া (২ ং) ২২২-চতুর 

(ং) ০২৪-অঙ্গাযশজায ২২৭-ছাখ্ররা 

১২৮-ফড়রা

জনাফ ভয পারুে,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

েখ্রযভগঞ্জ
০১৯২৪৬৯৭৯৯৭

১৫৬৩ ৫ খাখ্রদভনগয

জভৌজায নাভ ১২৩-বুড়জান টি.খ্রজ ২১২-ছড়াগাং 

টি.খ্রজ ৩০৬-পখ্রড়ংঈযা ৪২০-োরাগুর ৪২৫-

োরাগুর টি.খ্রজ ৪৮৫-জোছড়া টি.খ্রজ (ং) 

৪৯৯-খাখ্রদভনগয টি.খ্রজ ৫৫৪-কুভাযগাঁ (ং) 

৭২৭-ীশযযগাঁ ৯৩৫-টিরানগয

অব্দুর ফাশতন,

আনামুশযটয

এপ এ এন্ড এভ অআএ ঈআং,

খ্রফখ্রফএ
০১৮২৯১৫৯৭৭৫

১৫৬৪ ৬ খাখ্রদভাড়া
জভৌজায নাভ ১৩৮-ফশটশ্বয চুাফয ১৩৩-

ফশটশ্বয ০৩৪-অটগাঁ

জভাঃ অশনাারুর ে,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

ফািাযাভনৄয
০১৭২১০২৮৯৪৯

১৫৬৫ ৭ খাখ্রদভাড়া

জভৌজায নাভ ৩৫৬-াজযাআ ৮৯১-

সুরতাননৄয চে ৭২২-জ জনাাজ ৩৫৮-

জদফনৄয (আরাভনৄয)(ং)

জভাঃ এনামুর ে, আখ্রএ েখ্রম্পঈটায ঈআং ০১৭১৫২২৫৫৩৪

১৫৬৬ ৮ খাখ্রদভাড়া

জভৌজায নাভ ০৭৯-ফয থানা 

জডশোাট ডায ৫২৯-খ্রখখ্রদযনৄয ৮৪১-

ফ ডানন্দ

নফ ড দা,

জজ.এ.এ
খ্রশরট দয

১৫৬৭ ৯ টুরটিেয
নু জচৌদৄযী,

খ্রডআ, এনএআচখ্রড
খ্রশরট দয

১৫৬৮ ১০ টুশেযফাজায
জভৌজায নাভ ৯৪৬-ঈত্তয জঘাার ৫৫৪-

কুভাযগাঁ (ং) ৫৪৪-খুযভখরা াানৄয
জাশফদ জাশন, এএ

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

খ্রশরট
০১৯৬৮১৬৮৭৯৬

১৫৬৯ ১১ টুশেযফাজায

জভৌজায নাভ ৪৪৫-েফা অখাখ্ররা ১৯৪-ব্রাহ্মণছড়া 

টি.খ্রজ ২৪৭-দরদখ্রর টি.খ্রজ ৩৬১-াখ্রভদনগয টি.খ্রজ 

৩৭৯-খ্রলুাছড়া টি.খ্রজ ৪৮৫-জোছড়া টি.খ্রজ ৫৫৯-

রাোতুযা টি.খ্রজ ৫৯৪-ভআাযচয ৬০৩-ভারনীছড়া 

টি.খ্রজ (১ভ ং) ৬৪৩-ভারনীছড়া ৯৩৫-তাযানৄয 

টি.খ্রজ

রুহুর অখ্রভন, 

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

াকুখ্রন্দা
০১৭৩১৯৭৭২৩৩

১৫৭০ ১২ জভাগরগাঁ
অখ্রতকুয যভান, 

ঈ-োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা
খ্রশরট দয, খ্রশরট ০১৭১১৫৮২৬৩৯

১৫৭১ ১ াড ড নং-১,৪
জভাঃ জখ্ররুর আরাভ, 

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জনাাখারী দয
০১৭১৬৯৯২২২৮

১৫৭২ ২ াড ড নং-২,৩
জভাঃ ভাবুবুয যভান, 

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান োম ডার, 

জানাআমুড়ী, জনাাখারী
০১৭৪৬১৩৫৪৮৭

১৫৭৩ ৩ াড ড নং-৫,৬
জভাযশদ অরভ, 

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান োডার, 

জনফাগ
০১৭২০৯৮০০৬১

১৫৭৪ ৪ াড ড নং-২৬
পর অভদ,

জজএএ

জপ্রলন জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

খ্রশরট
০১৭২০৬৩০৬৯৮

১৫৭৫ ৫ াড ড নং-৭
জভাাম্মদ যাশর অখ্রভন, 

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

চাটখ্রখর
০১৮২৭১৬৫৫৫৭

১৫৭৬ ৬ াড ড নং-৮
মুাম্মদ খ্রজল্লুয যভান, 

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জোম্পানীগঞ্জ
০১৬৮৮৭০১৯৭০

   (১২) ঈশজরাঃ খ্রশরট দয (জজান ংখ্যাঃ ১২)

                 (১৩) ঈশজরাঃ খ্রশরট খ্রটি েশ ডাশযন (জজান ংখ্যাঃ ১৭ )
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

১৫৭৭ ৭ াড ড নং-৯
শুভ্র জদফ নাথ,

খ্রডআ, এনএআচখ্রড
জোতারী থানা, খ্রশরট ০১৭৩১১৫৮৬০৩

১৫৭৮ ৮ াড ড নং-১০
মুাম্মদ অব্দুর োশদয, 

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

েভরনগয
০১৭২৭২০১৯৪৭

১৫৭৯ ৯ াড ড নং-১১
জভাঃ জনাভান খ্রছখ্রিে, 

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

াখ্রতা
০১৮২৯৬৭১৭১৭

১৫৮০ ১০
াড ড নং-১২  

১৩

জনাফ ভাখ্রন অরী,

টিএ

থানা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

সূোনৄয, ঢাো
০১৭২২০৭৫৮৯৩

১৫৮১ ১১ াড ড নং-১৪, ১৫
জভাঃ অব্দুল্লা-অর-অখ্রভন,

টিএ

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

খ্রশরট
০১৯১১৬৩৫৮৭৭

১৫৮২ ১২
াড ড নং-২৫  

২৭

জভাাম্মদ দ্বীন আরাভ, 

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

থানখ্রচ
০১৮৩৫৮৫৬১৮৭

১৫৮৩ ১৩ াড ড নং-১৬, ১৭
াীন অরভ, 

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ালুাঘাট , ভভনখ্রং
০১৯১৯৮৫৬৪৯৫

১৫৮৪ ১৪ াড ড নং-২৪
আভাভ জাশন, 

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

যাভগঞ্জ, রযীনৄয
০১৭৪৬১৩৯৬১৪

১৫৮৫ ১৫ াড ড নং-১৮, ১৯
যীতা যাণী জদফী,

এএ

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

খ্রশরট
০১৭৭৪৯১৯৩৩২

১৫৮৬ ১৬
াড ড নং-২২  

২৩

জভাঃ ফাফয ঈখ্রিন,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

যাভগখ্রত, রযীনৄয
০১৭৩৭৭২৩৫২১

১৫৮৭ ১৭ াড ড নং-২০, ২১
পছর অশভদ খ্রনাজী,

এঅআ

জপ্রলন জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

খ্রশরট
০১৭১৭৭৯৪৭৫৩

১৫৮৮ ১
জখ্রেগঞ্জ জৌযবা 

 জখ্রেগঞ্জ আঈখ্র

খ্রঞ্জত োখ্রন্ত জদফ,

জজএএ
জখ্রেগঞ্জ ০১৭৩৮০১৫৫৫০

১৫৮৯ ২ সুরতাননৄয
জভা: জরােভান ঈখ্রিন,

খ্রডআ (এনএআচখ্রড)
জখ্রেগঞ্জ ০১৭২০৮২৬১৮৭

১৫৯০ ৩ ফাযার
জভা: আরুহুল্লা অেন্দ, 

ঈ-ঃ েখ্রভঈখ্রনটি জভখ্রডশের খ্রপায
ঈশজরা : : খ্রপ, জখ্রেগঞ্জ ০১৭১১৯৬১১০৪

১৫৯১ ৪ েেনেনৄয
দূগ ডাদ জন, 

ঈোযী কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, জখ্রেগঞ্জ, 

খ্রশরট
০১৭৩৩১৪০৪৬৬

১৫৯২ ৫ ফাযঠাকুযী
জভা: অব্দুর ফাখ্রছত,  ঈোযী 

কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, জখ্রেগঞ্জ, 

খ্রশরট
০১৭২৬৭৬৯৫৫১

১৫৯৩ ৬ ভাখ্রনেনৄয
ধ্রুফযাজ চক্রফতী, 

ক্লােড োভ টাআখ্রষ্ট

ঈশজরা জনস্বাস্থয প্রশেৌর 

খ্রপ, জখ্রেগঞ্জ, খ্রশরট
০১৭২৫১০৮৫৩২

১৫৯৪ ৭ োজরায জভা: জদশরাায জাশন, প্রখ্রযে
ঈশজরা ভখ্ররা খ্রফলে 

খ্রপ, জখ্রেগঞ্জ, খ্রশরট
০১৭২০৯৭৯৩৭৩

১৫৯৫ ৮ খ্রফযশ্রী  খরাছড়া
জনাফ ফন েভ ডোয

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

চেখ্রযা, েক্সফাজায
০১৮১৬৪৪৫৫৩৬

১৫৯৬ ১

১. অজখ্রভযীগঞ্জ 

আঈখ্রনন

২. অজখ্রভযীগঞ্জ 

জৌযবা

প্রশনখ্রজৎ চন্দ্র জভাদে,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

অজখ্রভযীগঞ্জ, খ্রফগঞ্জ
০১৭৪৭ ৫১৮৮৯৬

১৫৯৭ ২
ফদরনৄয  

জরসুখা

স্বন কুভায জঘাল,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

অজখ্রভযীগঞ্জ, খ্রফগঞ্জ
০১৭২২ ৬১৬২১৬

১৫৯৮ ৩ খ্রফাা
খ্রপকুর আরাভ,

এ.অআ (ফঃ)

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

অজখ্রভযীগঞ্জ, খ্রফগঞ্জ
০১৬১৪ ৯৪০৮৩১

১৫৯৯ ৪ োেআরশছ
অব্দুয যভান,

এ এ

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

চাঁদনৄয
০১৯১৪৯৪৮০৩২

১৬০০ ১ ফাহুফর আঈখ্রনন
খ্রপঈর অরভ খান,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ফাহুফর, খ্রফগঞ্জ
০১৭১৮ ৩৪০৩৯২

(২) ঈশজরাঃ ফাহুফর (জজান ংখ্যাঃ ০৭)

(১৪) ঈশজরাঃ জখ্রেগঞ্জ (জজান ংখ্যাঃ ০৮)

জজরাঃ খ্রফগঞ্জ

       (১) ঈশজরাঃ অজখ্রভযীগঞ্জ (জজান ংখ্যাঃ ০৪)
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

১৬০১ ২ বাশদশ্বয
অব্দুর অঈার

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ফাহুফর, খ্রফগঞ্জ
০১৭১১ ২৭১৯৬১

১৬০২ ৩ রাভাতাী
যাশর ঈখ্রিন, 

এঅআ
ঈখ্রখা, েক্সফাজায ০১৮৫৬৬৭৭০০৩

১৬০৩ ৪ খ্রভযনৄয
জভাঃ জখ্ররভ খ্রভা,

এ অআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

ব্রাহ্মনফাখ্রড়া দয
০১৭১৫৬৮৮৫২৪

১৬০৪ ৫ নৄটিজুযী
জনাফ াজাান,

জজএএ
দয েক্সফাজায ০১৮১৩২৫৬৭৩৮

১৬০৫ ৬ াতোন
খ্রযটন র, 

খ্রডআ
দয েক্সফাজায ০১৮১২৩৭০১৫৬

১৬০৬ ৭ স্নানঘাট
নুরুর েখ্রফয, 

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

দয, েক্সফাজায
০১৮১৫২২৬৩৫৩

১৬০৭ ১
ঈত্তয নফ ড 

ফাখ্রনাচং

সুজন োখ্রন্ত দা,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

 ফাখ্রনাচং, খ্রফগঞ্জ
০১৭৭০ ১৩৪০২৬

১৬০৮ ২
 ঈত্তয খ্রিভ 

ফাখ্রনাচং

জভাঃ খারুর আরাভ,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যাখ্রন খ্রপ,

মুক্তাগাছা, ভভনখ্রং
০১৭১৯১৯০৫৯৯

১৬০৯ ৩
দখ্রযণ নফ ড 

ফাখ্রনাচং

জভাঃ জভাতাায জাশন,

জজএএ (ফযপ্রাপ্ত)

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

 ব্রাহ্মনফাখ্রড়া
০১৭২৪৮৬৮৮৯৭

১৬১০ ৪
দখ্রযণ খ্রিভ 

ফাখ্রনাচং

জভাঃ ভাসুভ খান, 

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

েফা, ব্রহ্মনফাখ্রড়া
০১৯১১৪০৬৮৭৮

১৬১১ ৫ ফড়আঈখ্রড়
োঈছায অশভদ, 

জটেখ্রনখ্রান(অআখ্রটি)

ঈশজরা খ্রনফ ডাী খ্রপাশযয 

োম ডার, ফাখ্রনাচং, খ্রফগঞ্জ
০১৭৬৪৩৩৩১১১

১৬১২ ৬ জদৌরতনৄয
জভাঃ অবুজাপয জভাল্লা,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

অড়াআাজায, নাযানগঞ্জ
০১৬৭৫০১৮৭৭৫

১৬১৩ ৭ োগাাা
রযণ চন্দ্র খ্রফশ্বা,

জজ.এ.এ (ফ:)

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

রাখাআ, খ্রফগঞ্জ
০১৭২১৯০৬৮৬৯

১৬১৪ ৮ খাগাঈড়া
জভাঃ োভরুর আরাভ,

খ্রডআ/খ্র

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

মুন্পীগঞ্জ
০১৭৬৪৮৫৮০৮০

১৬১৫ ৯ ভক্রভনৄয
জভাঃ নাজমুর ে,

খ্রযফায খ্রযেেনা খ্রযদ ডে

ঈশজরা খ্রযফায খ্রযেেনা 

খ্রপ, ফাখ্রনাচং, খ্রফগঞ্জ
০১৭১৯৫০১২১৬

১৬১৬ ১০ ভন্দযী
জভাঃ অর ভামুন,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

খ্রফজনগয, খ্রফ.ফাখ্রড়া
০১৭২৪৩৪৩২১৮

১৬১৭ ১১ নৄেড়া  সুখ্রফদনৄয
জখাযশদ অরী জচৌদৄযী

এ অআ (ফয)

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ফাখ্রনাচং, খ্রফগঞ্জ
০১৭২২৩৮৮৪৩৫

১৬১৮ ১২ বরাযোখ্রন্দ
াাদাত জাশন, 

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

অখাঈড়া, খ্রফ.ফাখ্রড়া
০১৭২৮৬২৯৭১৬

১৬১৯ ১৩ সুজাতনৄয
বদ অখ্রযফূর হুাআন, খ্রযফায 

খ্রযেেনা খ্রযদ ডে

ঈশজরা খ্রযফায খ্রযেেনা 

খ্রপ, ফাখ্রনাচং, খ্রফগঞ্জ
০১৭৫০৩৫৮৪৫৬

১৬২০ ১৪ মুযাদনৄয
যাভপ্রাদ দা, েখ্রভঈখ্রনটি জরথ 

জোয জপ্রাবাআডায

ভযদন নৄয েখ্রভঈখ্রনটি খ্রক্লখ্রনে, 

ফাখ্রনাচং, খ্রফগঞ্জ
০১৭১৯৫৬৮৮১৫

১৬২১ ১ চুনারুঘাট জৌযবা
প্রল্লাদ চন্দ্র ীর,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ 

চুনারুঘাট, খ্রফগঞ্জ
০১৭৩৬ ৬৪৭১৫৬

১৬২২ ২ অম্মদাফাদ
জভা; খ্রখ্রিে অরী,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান 

খ্রপ,চুনারুঘাট, খ্রফগঞ্জ
০১৭১৯ ৭৭৩৯৯১

১৬২৩ ৩ চুনারুঘাট আঈখ্রনন
জান্নাতুর জপযশদৌী, 

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

নান্দাআর, ভভনখ্রং
০১৯১১৮০৯৪৮৪

১৬২৪ ৪ জদযগাছ
এএভএ জভাক্তাখ্রদয,

জজএএ (ফযপ্রাপ্ত)

ঈশজরা খ্রযংখ্যান 

খ্রপ,চুনারুঘাট, খ্রফগঞ্জ
০১৭১৮ ৭৪০৫৪০

১৬২৫ ৫
গাজীনৄয১ 

+গাজীনৄয-২

ভামুদুর াান, 

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

নান্দাআর, ভভনখ্রং
০১৯২১৩১৩৩৩২

    (৩) ঈশজরাঃ ফাখ্রনাচং (জজান ংখ্যাঃ ১৪)

   (৪) ঈশজরাঃ চুনারুঘাট (জজান ংখ্যাঃ ১১)
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

১৬২৬ ৬ ঈফাাটা
জনাফ জভাঃ াখ্রপজুয যভান,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

রুগঞ্জ
০১৭১৯৪৩৮৫৬৫

১৬২৭ ৭ খ্রভযাী জভা: জাশর খ্রভা
ঈশজরা খ্রযংখ্যান 

খ্রপ,খ্রফগঞ্জ দয, খ্রফগঞ্জ
০১৭১৭ ৫৪০৯৪৩

১৬২৮ ৮ াআোড়া
জভাঃ জগারা খ্রভা,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জফরাফ
০১৮১৭৬২২৩৯৩

১৬২৯ ৯ যানীগা
জভাঃ অব্দুর াখ্ররভ,

এ, অআ

েখ্রম্পঈটায ঈআং,

খ্রফখ্রফএ
০১৭৭৫৮৯৮৯৯৪

১৬৩০ ১০ ানখরা
অবুর োশভ, 

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

খ্রফনৄয
০১৭৮২৮৬৭০৭৬

১৬৩১ ১১ াটিাজুযী
জভাঃ স্বন খ্রভা, 

এঅআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

শ্রীনৄয, গাজীনৄয
০১৯১৩০২২৭০৯

১৬৩২ ১ খ্রফগঞ্জ জৌযবা াড ড- ১, ২, ৩
ভাবুবুর ে,

এএখ্রখ্র

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, খ্রফগঞ্জ 

দয, খ্রফগঞ্জ
০১৭১১৪৬৯৮৩৫

১৬৩৩ ২ খ্রফগঞ্জ জৌযবা াড ড- ৪, ৫, ৬
নাখ্রদ জাশন খাঁন,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

চুনারুঘাট, খ্রফগঞ্জ
০১৭৩৮ ০০৩১২৩

১৬৩৪ ৩ খ্রফগঞ্জ জৌযবা াড ড-৭, ৮, ৯
াভসুর আরাভ

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

নফীগঞ্জ, খ্রফগঞ্জ
০১৭৪২ ৯৭৯৩২৬

১৬৩৫ ৪ জগাাা
জভাঃ খ্রযাজুর আরাভ,

এ অআ (ফযপ্রাপ্ত)

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

টংগীফাড়ী, মুখ্রন্পগঞ্জ
০১৬৭০৪০০৭২৮

১৬৩৬ ৫ রস্কযনৄয
অরাঈর েখ্রফয,

জক্রখ্রডট সুাযবাআজায

ঈশজরা মৄফ ঈন্নন খ্রপ, 

খ্রফগঞ্জ দয, খ্রফগঞ্জ
০১৭১২৪৫৪৪১৭

১৬৩৭ ৬ লুেড়া
জভাঃ অব্দুর াআ,

ঈচ্চভান োযী

জজরা খ্রযংখ্যান োম ডার,

মুন্পীগঞ্জ
০১৭২৬৯১৫১৬১

১৬৩৮ ৭ খ্রনজাভনৄয
আেফার ভামুদ,

এ এ এ 

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, খ্রফগঞ্জ 

দয, খ্রফগঞ্জ
০১৮১৮৭৫৯৩৭১

১৬৩৯ ৮ বর  জতঘখ্রযা
জজযাখ্রত রার দা,

এ এ

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

খ্রফগঞ্জ
০১৭১৭ ৯৩৫৯৮২

১৬৪০ ৯ যাখ্রজঈড়া
খ্রপকুর আরাভ, 

এ, অআ (ফঃ)
আন্ডাখ্রস্ট এন্ড জরফায ঈআং ০১৮২৮১৪২১৪৬

১৬৪১ ১০ খ্রযখ্রচ
জভা: অব্দুর ভাশরে অখখ্রঞ্জ

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

খ্রফগঞ্জ দয, খ্রফগঞ্জ
০১৭১০ ৭১২১৯৬

১৬৪২ ১

াশিগঞ্জ 

জৌযবা  

াশিগঞ্জ

ভখ্রনয ঈখ্রিন অশভদ,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

যাআর
০১৭২৫২৫৭৭১৬

১৬৪৩ ২
১. নুযনৄয

২. ব্রাহ্মণডুযা

জভা: অব্দুর ফাখ্রছত জচৌদৄযী,

এ অআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

খ্রফগঞ্জ দয, খ্রফগঞ্জ
০১৭৪১ ৯৫৮৪৩৪

১৬৪৪ ১ ফাকভ
জভাঃ অবুর জাশন খ্রভা,

এ অআ

জডশভাগ্রাখ্রপ এন্ড জরথ ঈআং,

খ্রফখ্রফএ বফন
০১৭৯৯৪০৬৯৭২

        (৫) ঈশজরাঃ খ্রফগঞ্জ দয (জজান ংখ্যাঃ ১০)

       (৬) ঈশজরাঃ াশিাগঞ্জ (জজান ংখ্যাঃ ০২)

 (৭) ঈশজরাঃ রাখাআ (জজান ংখ্যাঃ ০৬)
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

১৬৪৫ ২ বুল্লা
শ্রীকৃষ্ণ দা,

এএ

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

খ্রফগঞ্জ
০১৭৩৪ ৮৮১৮৫৮

১৬৪৬ ৩ েযাফ
ছাশফয জাশন জচৌদৄযী,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

রাখাআ ,খ্রফগঞ্জ
০১৭১৮ ৯৭৯৪০১

১৬৪৭ ৪ রাখাআ
শতয চন্দ্র দা,

জজএএ (ফঃ)

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

খ্রফগঞ্জ দয,খ্রফগঞ্জ
০১৭৪৬ ৬৩৩৫৫২

১৬৪৮ ৫ জভাড়াখ্রয
জভা. আভাআর তালূেদায, 

ঈশজরা ভফা েভ ডেতডা

ঈশজরা ভফা খ্রপ, 

রাখাআ, খ্রফগঞ্জ
০১৭১৫১৪১৮০৪

১৬৪৯ ৬ মুখ্রড়াঈে ঈশজরা ভফা েভ ডেতডা
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

রাখাআ
০১৬২৬৬৭৯৫২৫

১৬৫০ ১ ভাধফনৄয জৌযবা
জ চন্দ্র ার,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ভাধফনৄয, খ্রফগঞ্জ
০১৭২০ ৬৩০০৯৯

১৬৫১ ২ অদাঐয
খ্রঈখ্রর জন,

খ্রডআ, এনএআচখ্রড

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ভাধফনৄয, খ্রফগঞ্জ
০১৭৬৫ ৬৬৪২৪১

১৬৫২ ৩ অখ্রন্দঈড়া
জভাঃ জরােভান জাশন,

খ্রপ েযী োভ েঃ মুদ্াঃ

এপ এ এন্ড এভ অআএ ঈআং,

খ্রফখ্রফএ
০১৯১৬১৯৯৯৯০

১৬৫৩ ৪ ফাঘাসুযা
এএএভ নাজমুর াান, োযী 

খ্রযে

োরীোনৄয ঈচ্চ খ্রফদ্যার, 

ভাধফনৄয
০১৭১৬৮৭১৫৩৫

১৬৫৪ ৫ ফযা
োজী খ্রপঈর অরভ, 

খ্রডআ

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

ফান্দযফান াফ ডতয জজরা
০১৭৪৩৯৩৩৮৯৬

১৬৫৫ ৬ বুল্লা
অব্দুর ান্নান

জজএএ (ফ)

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

মুযাদনগয, কুখ্রভল্লা
০১৭১৬৫২০৭৬২

১৬৫৬ ৭ ছাখ্রতাআন জভাঃ অখ্রযপ খ্রভা, এএ
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

নযখ্রংদী দয
০১৯১৫৮১৭০৮৪

১৬৫৭ ৮ াজাাননৄয াাজাাননৄয আঈখ্রনশনয মুাম্মদ ছাআদুয যভান, খ্রডআ/খ্র জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, ঢাো ০১৭২৮০০২৩৬৮

১৬৫৮ ৯ জচৌমুনী
জনাফ অভান ঈল্লা, 

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

অড়াআাজায
০১৭৮৩৫৭০০৩৫

১৬৫৯ ১০ ধভ ডঘয
জভাঃ হুভায়ুন েখ্রফয,

জজএএ (ফযপ্রাপ্ত)

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

 ব্রাহ্মনফাখ্রড়া
০১৭২২১৮১৩৩৬

১৬৬০ ১১ জগদী নৄয
জভাঃ জযজাঈর ে,

জজ,এ, এ

ন্যানার এোঈখ্রন্টং ঈআং,

খ্রফখ্রফএ
০১৯৪৩৭২৫৯৬৬

১৬৬১ ১২ জনাাাড়া
অবু ফেয জভাঃ োভরুজ্জাান

এঅআ

আন্ডাখ্রস্ট এন্ড জরফায ঈআং, 

খ্রফখ্রফএ
০১৬২০৩২৬৪০১

১৬৬২ ১ নফীগঞ্জ জৌযবা
শ্রীফা অচার্য্ড,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

নফীগঞ্জ, খ্রফগঞ্জ
০১৭৩৮ ৩৬৮৩৩২

১৬৬৩ ২ অঈোখ্রন্দ
জভাঃ অবু মুা, 

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জচৌিগ্রাভ, কুখ্রভল্লা
০১৮১২১৮২৪৩৬

১৬৬৪ ৩ ফাঈী
অবুর োরাভ জফগ,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

মুযাদনগয কুখ্রভল্লা
০১৭৩৬৫৭৬৮২৯

১৬৬৫ ৪ জদফাড়া
জভাঃ ভখ্রতঈয যভান, 

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান 

খ্রপ,অদ ড দয, কুখ্রভল্লা
০১৮১৫০৫৭৫২৪

    (৮) ঈশজরাঃ ভাধফনৄয (জজান ংখ্যাঃ ১২)

(৯) ঈশজরাঃ নফীগঞ্জ (জজান ংখ্যাঃ ১৪)
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

১৬৬৬ ৫ খ্রদঘরফাে
জভাঃ পারুে জাাআন, 

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

খাখ্ররাজুযী
০১৯১৬৬৫১১২৭

১৬৬৭ ৬ গজনাআনৄয
জভাঃ জখ অম্মদ,

এঅআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জরৌজং, মুখ্রন্পগঞ্জ
০১৯১৭০১৫০৭৬

১৬৬৮ ৭ আনাতগঞ্জ
অব্দুর অখ্রজজ,

জজএএ
যামু, েক্সফাজায ০১৮১১৫৬৩৭৯৭

১৬৬৯ ৮ োখ্ররাযবাঙ্গা
বদ খ্রভনাজ ঈখ্রিন অশভদ,

এঅআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

নফীগঞ্জ, খ্রফগঞ্জ
০১৭২৩ ৬৬৮৫১৮

১৬৭০ ৯ েযগা
জভাঃ তাখ্রযে জাাআন, 

টিএ

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

চরগ্রাভ
০১৮৪৫৩৮৩৯০৬

১৬৭১ ১০ কুখ্র ড
জভাঃ যখ্রেবুর আরাভ,

টিএ

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

চরগ্রাভ
০১৮২২০২০৮০৩

১৬৭২ ১১ নফ ড ফড় ফাকখয
জভাঃখ্রযাজুর আরাভ,

ঈ. .কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, নফীগঞ্জ, 

খ্রফগঞ্জ
০১৭৫৯৩৫৯৬৯৮

১৬৭৩ ১২ খ্রি ফড় ফাকখয জভাঃ ভােসুদুয যভান,এঅআ
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

নফীনগয, খ্রফ, ফাখ্রড়া
০১৯১২৬০৩৮৯২

১৬৭৪ ১৩ াখ্রনঈভন্দা
এনামুর ে, 

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

মুযাদনগয, কুখ্রভল্লা
০১৭৪৫৫৮০৫৬৮

১৬৭৫ ১৪ নফীগঞ্জ
জভা. াআফুর আরাভ, এঅআ ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ফুরফাখ্রড়া, ভভনখ্রং।
০১৭৯৫-৮৫৫৮১৬

১৬৭৬ ১
ফড়শরখা

জৌযবা

জভাঃ নজরুর আরাভ,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ফড়শরখা, জভৌরবীফাজায।
০১৮২৭৮৬০৪৩৬

১৬৭৭ ২ ফড়শরখা
জভাাম্মদ জদশরাায জাশন,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ফড়শরখা, জভৌরবীফাজায।
০১৭১৯১৪৮৬৩৩

১৬৭৮ ৩
ফখ্রন ড  দাশয 

ফাজায

এনামুর ে খ্রযন,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান োম ডার, 

ভশনাযদী
০১৭৬৫৪৩০০৬

১৬৭৯ ৪
ঈত্তয  দখ্রযণ 

াফাজনৄয

াীন অরভ,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

দূগ ডানৄয
০১৯২৫৪২১৩৪২

১৬৮০ ৫
দখ্রযণবাগ 

দখ্রযণ

জতাপাজ্জর জাশন,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান োম ডার, 

জফরাফ
০১৭২২৮৬৭১৮০

১৬৮১ ৬ তাখ্ররভনৄয
জভাঃ অর এভযান খান,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

অশুগঞ্জ
০১৯১৮২৩৩৮৯৮

১৬৮২ ৭
খ্রনজ 

ফাাদুযনৄয

যাআা তাফাসুভ জজখ্রভন,

খ্রডআ

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

নযখ্রংখ্রদ
০১৭৯৭১১৬১৯৯

১৬৮৩ ৮
সুজানগয  দখ্রযণবাগ

ঈত্তয

জভাঃ াআফুর আরাভ, 

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

নখ্রফনগয
০১৭৩৩১৪১৮৮৯

১৬৮৪ ১ ফুরতরা
খ্রযন োখ্রন্ত দা,

ঈ-োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ,

জুড়ী।
০১৭৪২০৩১৮৫৫

১৬৮৫ ২ জগাারফাখ্রড়
ভয পারুে, 

খ্রপল্ড সুাযবাআজায।

জনস্বাস্থয প্রশেৌর খ্রপ 

জুড়ী
০১৭৩২১১৮৩৪২

১৬৮৬ ৩ জাপয নগয
জনাফ াভীমুর ে,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জুখ্রড়, জভৌরবীফাজায।
০১৭২৯৬৬২৯৬৮

১৬৮৭ ৪
খ্রিভ জুখ্রড়  

নফ ড জুখ্রড়

জভাঃ তানবীয অশম্মদ,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

ববযফ
০১৯৩৮১০২৪৮২

জজরাঃ জভৌরবীফাজায

(১) ঈশজরাঃ ফড়শরখা (জজান ংখ্যাঃ ০৮)

(২) ঈশজরাঃ জুখ্রড় (জজান ংখ্যাঃ ০৫)
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

১৬৮৮ ৫ াগযনার
জভাঃ যখ্রপকূর ে, 

জজএএ
নখ্রফনগয

১৬৮৯ ১

েভরগঞ্জ 

জৌযবা  

মুখ্রন্পফাজায

জভা. অশনাারুর ে,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

েভরগঞ্জ, জভৌরবীফাজায।
০১৭৩৪১৪৬৫৬১

১৬৯০ ২ অদভনৄয
জভাঃ জভাাশযপ জাশন, 

এ(ফঃ)

ন্যানার এোঈখ্রন্টং ঈআং,

খ্রফখ্রফএ
০১৬৩৫৬৯১৭০১

১৬৯১ ৩ অরীনগয
জভাঃ অখ্রযপ জাশন, োখ্রয 

খ্রযদ ডে

ঈশজরা ভফা খ্রপ, 

েভরগঞ্জ
০১৭৭৬২৫২৬৩১

১৬৯২ ৪ আরাভনৄয
খ্রদশজন্দ্র চযাটাখ্রজড, োখ্রয স্বস্থ 

খ্রযদ ডে

ঈশজরা স্বস্থ েভশপ্লক্স, 

েভরগঞ্জ।
০১৭৭০৩১৭৫৩৫

১৬৯৩ ৫ েভরগঞ্জ
যাজীফ চন্দ্র ার,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

েভরগঞ্জ, জভৌরবীফাজায।
০১৭০৫৮১৬৬৫০

১৬৯৪ ৬ ভাধফনৄয
জভা: মুক্তায জাশন-োখ্রয 

খ্রযদ ডে

ঈশজরা ভফা খ্রপ, 

েভরগঞ্জ, জভৌরবীফাজায।
০১৭১১-৩৪৬০২৬

১৬৯৫ ৭ তনঈলায
জভা: হুভায়ুন েখ্রফয,

খ্রপ ঃ োভ-েখ্রম্পঃ মুদ্াঃ

ভাধ্যখ্রভে খ্রযা খ্রপ, 

েভরগঞ্জ, জভৌরবীফাজায।
০১৭৪৮-৮৯৬১৪৮

১৬৯৬ ৮ ভশযনগয
জভাাম্মদ দুরার খ্রভা 

জখ্রনটাযী আন্পশটয।

ঈশজরা স্বাস্থয েভশপ্লক্স,

েভরগঞ্জ, জভৌরবীফাজায।
০১৭৩৫৮২১০৮৮

১৬৯৭ ৯ যখ্রভনৄয জভা. ারাঈখ্রিন, এপখ্র.অআ
খ্রযফায খ্রযেেনা 

খ্রপ.ভশযনগয, েভরগঞ্জ
০১৭১৮-১৯৭৬৪৬

১৬৯৮ ১ কুরাঈড়া জৌযবা
জভা. অব্দুর ভাশরে,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

কুরাঈড়া, জভৌরবীফাজায।
০১৭১০৫৪০৮৫০

১৬৯৯ ২ বৄেখ্রমুআর
জভাঃ ান্নান খ্রভা, 

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জেন্দুা
০১৯১৪৮৫৩২১৯

১৭০০ ৩ ফযভচার, বাশটযা
জভাঃ হুভায়ুন েখ্রফয,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

যানৄযা
০১৯১১০০৯১২২

১৭০১ ৪ ব্রাহ্মণফাজায
জভাঃ জাশফদ জাশন, 

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

যানৄযা
০১৮৩৪৭৪১১০২

১৭০২ ৫ াখ্রজনৄয
জভাঃ নূয নফী,

খ্রযংখ্যান তদন্তোযী

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

েভরনগয, রযীনৄয
০১৭২১৮১৩০৭৮

১৭০৩ ৬ জচখ্রন্ড
জভাঃ অখ্রভয জাশন, 

জজএএ (ফঃ)

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জাভনা, কুখ্রভল্লা।
০১৭২৮১৪৩৩৬৩

১৭০৪ ৭
োখ্রদনৄয  

কুরাঈড়া

খ্রভজডা খারুজ্জাভান, 

জজএএ
ঈঃ খ্রযঃ খ্রপ, জেন্দুা ০১৯১৩৫৭১৪৭৫

১৭০৫ ৮ েভ ডধা
মুাম্মদ অখ্রজজুয যভান

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

ভশনাযগঞ্জ, কুখ্রভল্লা
০১৯১৪৭৬৩৮৬৪

১৭০৬ ৯ টিরাগাঁ জভাঃ জনার অশফদীন, খ্রডআ
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

ব্রাহ্মনাড়া ,কুখ্রভল্লা।
০১৮১১১২১১০০

১৭০৭ ১০ খ্রপ্রখ্রথভাা
জনাফ জভাঃ াআফুর আরাভ ানী

খ্রডআ
এনএআচখ্রড প্রেে দপ্তয, খ্রফখ্রফএ ০১৯১১-৮১৯৬৯৭

১৭০৮ ১১ যাতগাঁ
জভাঃ অখ্রজজুয যভান, 

েখ্রম্পঈটায াশযটয

ন্যানার এোঈখ্রন্টং ঈআং, ংমৄখ্রক্ত জজরা 

খ্রযংখ্যান খ্রপ রক্ষ্মীনৄয
১৭১৩৬২৪০৯৪

(৪) ঈশজরাঃ কুরাঈড়া (জজান ংখ্যাঃ ১২)

(৩) ঈশজরাঃ েভরগঞ্জ (জজান ংখ্যাঃ ০৯)
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

১৭০৯ ১২ খ্রযপনৄয
জভা:খ্রফয ঈখ্রিন,ঈোখ্রয কৃখ্রল 

েভ ডেতডা
ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, কুরাঈড়া ০১৭১৬০৮৪৬৬৫

১৭১০ ১
জভৌরবীফাজায 

জৌযবা

াড ড নং-০১, াড ড নং-০২, 

াড ড নং-০৩, াড ড নং-০৪

জনাফ ংেয সূেধয,

এঅআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জভৌরবীফাজায দয, জভৌরবীফাজায।
০১৭১৭৩৫৯১২৩

১৭১১ ২
জভৌরবীফাজায 

জৌযবা

াড ড নং-০৫, াড ড নং-০৬, 

াড ড নং-০৭, াড ড নং-০৮ 

াড ড নং-০৯

জনাফ সুভন চন্দ্র দা,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জভৌরবীফাজায দয, জভৌরবীফাজায।
০১৭৪৫২৫৯৬৪৬

১৭১২ ৩
অখাআরকুড়া  

এোটুনা

জভাাম্মাদ অশনাায,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

খ্রভঠাভাআন
০১৭২৩২৮৯৩০৯

১৭১৩ ৪
অভকতর  

অাযোগাফারা
জভাঃ অেযাভ জাশন , খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জভৌরবীফাজায দয, জভৌরবীফাজায।
০১৭৪৮৯০৩১৫৭

১৭১৪ ৫ চাঁদনীঘাট
জনাফ খ্রপ্রশতাল ার,

ঈ-োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, জভৌরবীফাজায 

দয, জভৌরবীফাজায।
০১৭১৬৬০৩৫৯৬

১৭১৫ ৬ নাখ্রজযাফাদ
খ্রমৄল োখ্রন্ত ার,

ঈ-োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, জভৌরবীফাজায 

দয, জভৌরবীফাজায।
০১৭২৯৫৩৩০১৬

১৭১৬ ৭ খ্রগানগয
জনাফ খ্ররটন চন্দ্র জদ, 

ঈ-োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা
ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ,জভৌরবীফাজায দয, জভৌরবীফাজায।০১৭১৭৬৮২১৪৩

১৭১৭ ৮
োভারনৄয  

েনেনৄয

জনাফ যাজীফ যা,

খ্রডআ

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জভৌরবীফাজায।
০১৭২২১৬৯৫৬৫

১৭১৮ ৯ জভািপানৄয
জভাঃ যীপ ঈখ্রিন, 

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যাখ্রন খ্রপ,

গপযগাঁ, ভভনখ্রং
০১৭৬১৫৫৫৫৭২

১৭১৯ ১০ খখ্রররনৄয
জান্নাত অযা, 

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

খ্রভঠাভআন
০১৮৭৪২৯৯৩৭৬

১৭২০ ১১ ভনুমুখ জভা: াযায অরভ, জজএএ
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জাশননৄয, খ্রেশাযগঞ্জ
০১৭২৫৪০৩১৯৯

১৭২১ ১ পশতনৄয
জভাঃ জভাফাযে খ্রভা, 

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

ব্রাহ্মনফাখ্রড়া দয
০১৮১৩২৩৬৩৬০

১৭২২ ২ োভাযচাে
ঈজ্জ্বর চন্দ্র নাথ

খ্রডআ
 খ্রভযযাআ, চট্টগ্রাভ। ০১৮১৬২৮১৩৯৪

১৭২৩ ৩ ভনসুযনগয
জভাাযযপ জাশন মুখ্রন্প

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জভঘনা, কুখ্রভল্লা
০১৬৭৩৫৭৯৬৭৪

১৭২৪ ৪ মুখ্রন্পফাজায জুশর জদফ, খ্রডআ পটিেছখ্রড়, চরগ্রাভ ০১৭৪৮৯০৩১৫৭

১৭২৫ ৫ াঁচগাঁ
যখ্রন জদ 

খ্রডআ
ডফরমুখ্রযং, চট্টগ্রাভ। ০১৮১৯৩৫৮৬৩৭

১৭২৬ ৬ যাজনগয
জাোখ্রযা ভজুভদায,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

যাজনগয, জভৌরবীফাজায।
০১৭১০৯৩৩৯৬০

১৭২৭ ৭ জটংযা
খ্রযন কুভায জদফ 

খ্রডআ
াটাজাযী, চট্টগ্রাভ ০১৮২১৯৪৯২১৪

১৭২৮ ৮ ঈত্তযবাগ
চন োখ্রন্ত ধয,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

যাজনগয, জভৌরবীফাজায।
০১৭২২৭০১০১১

১৭২৯ ১ শ্রীভঙ্গর জৌযবা
জনাফ জভা. নুরুর ে,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

শ্রীভঙ্গর, জভৌরবীফাজায।
০১৭৪৩৯৭০৫০

(৫) ঈশজরাঃ জভৌরবীফজায দয (জজান ংখ্যাঃ ১১)

(৬) ঈশজরাঃ যাজনগয (জজান ংখ্যাঃ ৮)

(৭) ঈশজরাঃ শ্রীভঙ্গর (জজান ংখ্যাঃ ১২)
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

১৭৩০ ২ অখ্রশদ্ান
ফাখ্ররখ্রযা াাড়, নগআড় (াট ড),

যাভনগয, টিেখ্রযা

জভা. জখ্ররুর অরভ,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

শ্রীভঙ্গর, জভৌরবীফাজায।
০১৭৩৮৩৮৮৮৭৫

১৭৩১ ৩ অখ্রশদ্ান

অখ্রশদ্ান, জবাজনৄয, জাভী, খ্রজরাদনৄয, খখ্রররনৄয 

(াট ড-১), াআেড়া, াশযয টং, াআটুরা, ংেয 

জনা

জভাঃ নাজমুয যখ্রদ,

জজএএ (ফঃ)

েখ্রম্পঈটায ঈআং,

খ্রফখ্রফএ
০১৯৮৬৫৪২৯৭৯

১৭৩২ ৪ বনফীয
খ্রেশায চন্দ্র ভজুভদায

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

খ্রজরা, ফখ্রযার
০১৯২৩৬১৭৪১৩

১৭৩৩ ৫ োরানৄয
জভাঃ জভাফাযে জাশন,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

েখ্রযভগঞ্জ
০১৬৮৮১২৭৬৫৭

১৭৩৪ ৬ োখ্ররঘাট
াফানা খাতুন, 

খ্রপ োযী

জন্পা ঈআং,

খ্রফখ্রফএ
০১৬৮০৩৪৮৪১৯

১৭৩৫ ৭ খ্রভজডানৄয
ঞ্জন কুভায চন্দ,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

শ্রীভঙ্গর, জভৌরবীফাজায।
০১৭১৭৯৪৬৭৭১

১৭৩৬ ৮ যাজঘাট
জভাঃ জযজাঈর েখ্রযভ, 

খ্রডআ
জফাদা, িগড় ০১৭৩৮২৬৮৩৩০

১৭৩৭ ৯ াতগাঁ
জভা. জভাপাশচ্ছর জাশন, ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

েখ্রযভগঞ্জ, খ্রেশাযগঞ্জ
০১৭১০-৫৫৫০৯৯

১৭৩৮ ১০ খ্রন্দুযখান
জভাঃ জভািাখ্রপজুয যভান,

খ্রডআ
দাগনবঞা, জপনী ০১৮২১৪৫৮১৬৫

১৭৩৯ ১১ শ্রীভঙ্গর
ফাখ্ররখ্রযা াাড় ব্লে-২, ৩; 

শ্রীভঙ্গর াট ড, নগআড় (াট ড), ঈত্তযশুয
জভাঃ জখ্ররুর অরভ, খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ফুরগাজী
০১৭৫৯৪৭১৪৯৬

১৭৪০ ১২ শ্রীভঙ্গর বাড়াঈড়া, আছাফনৄয, রুনৄয, জনাাগাঁ জভা: জগারাভ জভািপা,জজএএ
ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

দয, চাদনৄয
০১৯৮১৭৩২৩৬৪

১৭৪১ ১ দখ্রযণ ফাদাঘাট
জভা ভখ্রনরুজ্জাভান,

ঈ-োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা
খ্রফশ্বম্ভযনৄয ০১৭৩১৬৬৭৩৭৪

১৭৪২ ২ ধননৄয
ছাতাযশোনা, নৄযাণানৄয, ানৄয, 

জভরুাশখারা

জভাঃ নুবুর আরাভ,

জজএএ (ফয)
খ্রফশ্বম্ভযনৄয ০১৭৭১৭১৮৬৭৬

১৭৪৩ ৩ লুোফাদ
জভাঃ অনাভত জাশন,

জজএএ (ফয)
খ্রফশ্বম্ভযনৄয ০১৯১১৭৪৫৯১৬

১৭৪৪ ৪ পশতনৄয
জভা: অখ্রভনুর আরাভ ,

ঈ-োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা
খ্রফশ্বম্ভযনৄয ০১৭১৫২২০৫৩৫

১৭৪৫ ৫ রা
প্রদী দা,

খ্রডআ
খ্রফশ্বম্ভযনৄয ০১৭২০১৬৬৩০৮

১৭৪৬ ১ ছাতেশৌযবা ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯,নং াড ড
জপাযোন অাশম্মদ,

টিএ

ভখ্রতখ্রঝর, 

ঢাো
০১৭১২৩০৮৮০৭

১৭৪৭ ২ বরাঅপজারাফাদ
ঞ্জ কুভায েয, 

ঈ-োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা
ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, ছাতে ০১৭১৯৭৩৯৪০৮

১৭৪৮ ৩ বাতগাঁ
জভা: অখ্রযপ জচৌধযী, 

ঈ-োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা
ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, ছাতে ০১৭১২৪০৩৬৯০

১৭৪৯ ৪
১.ছাতে

২.ঈত্তয খুযভা

সুশফ ভামুদ, 

ঈ-োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা
ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, ছাতে ০১৭২৩৭০১৯৮১

১৭৫০ ৫ চযভল্লা
জভা: অরাঈখ্রিন, 

ঈ-োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা
ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, ছাতে ০১৭২৫৮০৮৬৩৭

(২) ঈশজরাঃ ছাতে (জজান ংখ্যাঃ ১২)

জজরাঃ সুনাভগঞ্জ

(১) ঈশজরাঃ খ্রফশ্বশ্বযনৄয (জজান ংখ্যাঃ ০৫)
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

১৭৫১ ৬ জদারাযফাজায
জভা: ছাশনাায জাশন, 

ঈ-োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা
ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, ছাতে ০১৭৪০৫৫০৩৭৮

১৭৫২ ৭
দখ্রযণ খুযভা  

খ্রংচাআয

অখ্রপ জাাআন, 

ঈ-োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা
ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, ছাতে ০১৭১৭৮৭১৬৮৬

১৭৫৩ ৮ আরাভনৄয
াাফ ঈখ্রিন, 

ঈ-োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা
ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, ছাতে ০১৭২৩৩৫২৫৪২

১৭৫৪ ৯ জাঈাফাজায
াাফ ঈখ্রিন, 

ঈ-োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা
ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, ছাতে ০১৭২৩৭৪২৮৯৭

১৭৫৫ ১০ োরারুো
জভা: াভীমুয যভান জচৌ:, 

ঈ-োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা
ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, ছাতে ০১৯১১১৮৬৯৪২

১৭৫৬ ১১ জনাাযাআ জভাঃ জখ্ররুর অরভ, খ্রডআ ছাতে ০১৭১০৭০৫৯২৮

১৭৫৭ ১২ বশদযগাঁ
জভা: অখ্রনছুয যভান, 

ঈ-োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা
ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, ছাতে ০১৭১০৫৬২৪৪৬

১৭৫৮ ১ দগ ডাাা
ভীযন কুভায াা,

ঈশজরা ভৎস্য েভ ডেতডা

ঈশজরা ভৎস্য  খ্রপ, 

দ:সুনাভগঞ্জ
০১৭২৩০৬১১৮৪

১৭৫৯ ২ জের
ংেয কুভায দা,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যা খ্রপ 

দ:সুনাভগঞ্জ
০১৯১৭৫১১৪৪৩

১৭৬০ ৩ াথাখ্রযা
জভা: জাখ্রেয জাশন,

আন্পরাটয

ঈশজরা খ্রযশা ড জন্টায, 

দ:সুনাভগঞ্জ

১৭৬১ ৪ খ্রমুরফাঁে
রুে তালুেদায,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যা খ্রপ 

দ:সুনাভগঞ্জ
০১৭৩৭৪৮১৯১৯

১৭৬২ ৫
 ১।্চখ্রভফীযগাুঁ

২।ূয্ফফীযগাুঁ

জভা: নূশয অরভ খ্রখ্রিেী, 

এোশডখ্রভে সুাযবাআজায

ঈশজরা ভাদ্যখ্রভে খ্রযা 

খ্রপ দ:সুনাভগঞ্জ
০১৭১৭০৪২৩৬৯

১৭৬৩ ৬
খ্রিভাগরা  

নফ ডাগরা

জভা:ভাসুদ অভদ,

ঈশজরা ভফা খ্রপায

ঈশজরা ভফা  খ্রপ, 

দ:সুনাভগঞ্জ

১৭৬৪ ১ খ্রদযাআ জৌযবা
জভাঃ খ্রদশরাায জাশন,

জজএএ
খ্রদযাআ ০১৭৬৩০৮২২৪৮

১৭৬৫ ২ বাটিাড়া
জভা: জখ্রয যাান,জক্রখ্রডট সুায 

বাআজায
মৄফ ঈন্নন খ্রপ,  খ্রদযাআ ০১৭৬১৫৩২০৫৯

১৭৬৬ ৩ চযনায চয
জভাঃ যখ্রপকুর ে 

জজএএ
ঈঃ খ্রযঃ পঃ টংগী, গাজীনৄয

১৭৬৭ ৪ খ্রদযাআ যভঙ্গর
খ্রফো চন্দ্র দা,

খ্রডআ
খ্রদযাআ ০১৭২৩২৬০৪৫৫

১৭৬৮ ৫ জগির
জভাঃ জাাঙ্গীয অরভ,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

অটাড়া, জনেশোনা
০১৭৪৭০৬৪৬৮৯

১৭৬৯ ৬ েখ্রযভনৄয
খ্রতাংশু জখয দা ,

ঈ-োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা
ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, খ্রদযাআ ০১৭২৪২৭৩৮৪৯

১৭৭০ ৭ কুরঞ্জ
সুখ্রনভ ডর তালুেদায , 

ঈ-োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা
ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, খ্রদযাআ ০১৭১৭২৭৯৯৩৪

১৭৭১ ৮ যখ্রপনগয
খ্রঞ্জত চন্দ্র দা , 

ঈ-োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা
ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, খ্রদযাআ ০১৭১৭৮৮৯৮৪৫

১৭৭২ ৯ যাজানগয তয যঞ্জন দা ,প্রখ্রযে
ঈশজরা ভখ্ররা খ্রফলে 

খ্রপ, খ্রদযাআ
০১৭১৩৮০৯২১১

(৩) ঈশজরাঃ দখ্রযন সুনাভগঞ্জ (জজান ংখ্যাঃ ০৬)

(৪) ঈশজরাঃ খ্রদযাআ (জজান ংখ্যাঃ ১০)
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

১৭৭৩ ১০ তাযর সুযঞ্জন দা,জভোখ্রনে জনস্বযাস্থয খ্রপ ০১৭১৭-৮৫৩৯৮১

১৭৭৪ ১
দখ্রযণ সুখাআয যাজানৄয ,

ঈত্তয সুখাআয যাজানৄয

াখ্র অক্তায, 

এএ

জজরা খ্রযাংখ্যান োম ডার, 

জনেশোণা
০১৭১২৭৮৪১০৪

১৭৭৫ ২ চাভযদানী
জনাফ জভাঃ জযশজাানুর েযীভ

জজ.এ.এ
ঈশজরা খ্রযাংখ্যান খ্রপ, ০১৭১৬০৪৬০৩৩

১৭৭৬ ৩ দখ্রযণ ফংীকুন্ডা
জভাঃ অখ্রভনুর আরাভ, 

এ এ

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

খ্রেশাযগঞ্জ
০১৭২০১৩৩৯১৮

১৭৭৭ ৪ ধভ ডাা
জভাঃভখ্রবুয যভান,

জজএএ
ধভ ডাা ০১৭৩৭২৫৮৬৪৮

১৭৭৮ ৫ জশ্রী
জজাফাশয অশভদ,

খ্রডআ
ধভ ডাা ০১৭২৫৮৬২৬৪৬

১৭৭৯ ৬ ভধ্যনগয
নন্দ কুভায খ্রফশ্বা, 

এ এ

জজরা খ্রযাংখ্যান োম ডার, 

জনেশোণা
০১৭১৯৯৮২০১১

১৭৮০ ৭ াআকুযটিী
অরভাছ অশভশদ, 

এ এ

জজরা খ্রযাংখ্যান োম ডার, 

জনেশোণা
০১৭১৩৬১০২৭২

১৭৮১ ৮ জরফযল
রুভা যানী াা, 

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ফাযাট্টা
০১৭২৫২৪৯৬৫৩

১৭৮২ ৯ ঈত্তয ফংীকুন্ডা
রা কুভায যা, 

টিএ (জপ্রলন)

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

অটাড়া
০১৭৭১৯২৩৬৬৪

১৭৮৩ ১ জফাগরাফাজায
জভাঃ খ্রন খ্রভা, 

খ্রপ ঃ োভ েখ্রম্পঃ াঃ

ঈশজরা খ্রনফ ডাচন খ্রপ , 

জদাাযাফাজায
০১৭১৮৩৫২০১৪

১৭৮৪ ২ জদাাযাফাজায
জভাঃ সুশবুয যভান,

জজএএ
জদাাযাফাজায ০১৭৭৯৯০৩০০০

১৭৮৫ ৩ জদাাখ্ররা
জভাঃ জযশজাান অম্মদ, 

খ্রযফায খ্রযেেনা খ্রযদ ডে

খ্রযফায খ্রযেেনা খ্রপ, 

জদাাযাফাজায

১৭৮৬ ৪ রযীনৄয
াখ্রযকুর আরাভ, 

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

ফাযাট্টা
০১৭১৬৯৪৫৫০৫

১৭৮৭ ৫ ভান্নাযগাঁ
খ্রছখ্রিকুয যভান,

খ্রযফায খ্রযেেনা খ্রযদ ডে

খ্রযফায খ্রযেেনা খ্রপ, 

জদাাযাফাজায

১৭৮৮ ৬ ান্ডাযগাঁ
জভা; জভািাখ্রপজুয যভান, 

এোশডখ্রভে সুাযবাআজায

ঈশজরা ভাধ্যখ্রভে খ্রযা 

খ্রপ, জদাাযাফাজায
০১৭২২৫৬৮৮৩৬

১৭৮৯ ৭ সুযভা
জভাঃ সুযাফ জাশন, 

ঈ োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, 

জদাাযাফাজায
০১৭১২৮১৪৭৪৪

১৭৯০ ৮ ফাংরাফাজায
জভাঃ অখ্ররভ, 

এঅআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

ধনফাখ্রড়, টাঙ্গাআর
০১৭২৯৬২৪৭০৯

১৭৯১ ৯ নযখ্রংনৄয
অ. ন. ভ. ফদরুর অরভ, 

ঈ োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, 

জদাাযাফাজায
০১৭১৬৬৩৭৫৭১

১৭৯২ ১
জগন্নাথনৄয 

জৌযবা

জভাঃ অব্দুর ভখ্রতন,

জজএএ
জগন্নাথনৄয ০১৭৩৩৯২৫২১১

১৭৯৩ ২ অাযোখ্রন্দ খ্রপকুয যভান, খ্রাফ যযে
ঈশজরা খ্রফঅযখ্রডখ্রফ োর্য্ডার, 

জগন্নাথনৄয
০১৯১৪৯৪৬০৯০

১৭৯৪ ৩ রখ্রদনৄয
জভাঃ যখ্রপকুর আরাভ,

জযে োখ্রয

ঈশজরা ভৎস্য খ্রপ, 

জগন্নাথনৄয
০১৭৯৭৬৬৬০৬৭

১৭৯৫ ৪ েরেখ্ররা
জভাঃ আব্রাখ্রভ আরাভ,

জযে োখ্রয

ঈশজরা ভৎ খ্রপ 

জগন্নাথনৄয

১৭৯৬ ৫ খ্রভযনৄয  াটরী
জভাাম্মাদ জভাাযযপ জাশন, 

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জগৌযীনৄয, ভভনখ্রং
০১৭৭৬৭৫১০৯০

(৫) ঈশজরাঃ ধভ ডাা (জজান ংখ্যাঃ ০৯)

(৬) ঈশজরাঃ জদাাযাফাজায (জজান ংখ্যাঃ ০৯)

(৭) ঈশজরাঃ জগন্নাথনৄয (জজান ংখ্যাঃ ০৮)
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

১৭৯৭ ৬ আরগাঁ
সুব্রত তালুেদায, আঈখ্রনন 

ভাজেভী
ঈশজরা ভাজশফা োর্য্ডার ০১৭২৫২৮৪৩৩২

১৭৯৮ ৭ বদনৄয
ভাঃ এখরাছুয যভান, খ্রখ্রনয 

খ্রযে

খ্রভযনৄয াফখ্ররে ঈচ্চ খ্রফদ্যার, 

জগন্নাথনৄয
০১৭১৬৫৯৬৯৮০

১৭৯৯ ৮ যাণীগঞ্জ
জভাঃ অঃ ভাশরে,

এএ

জজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

খ্রেশাযগঞ্জ
০১৭৬৮২৮৩১১৩

১৮০০ ১ জফশরী
জভা: অান অরী,

স্যাখ্রনটাযী আন্পশটয

ঈশজরা স্বাস্থয েভশপ্লক্স,

জাভারগঞ্জ
০১৭২০৪৬৬৬৭১

১৮০১ ২ খ্রবভখারী
খ্রভল্টন চন্দ, 

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

ভদন
০১৯১১১২৯৯৬৫

১৮০৩ ৩ জপনাযফাঁে
রূে চন্দ্র দা,

খ্রডআ
জাভারগঞ্জ ০১৭৩৮১১৭৩৯২

১৮০৩ ৪ জাভারগঞ্জ দয
জভাঃ ঈজীয অরী,

এঅআ
জাভারগঞ্জ ০১৭৩৭৯১৮১৮১

১৮০৪ ৫ জাভারগঞ্জ ঈত্তয
ভাবুবুয যভান

এঅআ
ন্যানার এোঈখ্রন্টং ঈআং ০১৭২৬১৮৫৮৯৬

১৮০৫ ৬ াচনাফাজায
খ্রদে যঞ্জন ,

ঈ-োযী ঈখ্রিদ ংযযন 
ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, জাভারগঞ্জ ০১৭৬৫০১৩০২৬

১৮০৬ ১ অটগাঁ
েল্যান ব্রত যোয ,

ঈ-োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, সুনাভগঞ্জ 

দয
০১৭২৪৭৩৩৮২৩

১৮০৭ ২ ফাাযা
খ্রদনন্ত কুভায দা

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান 

খ্রপ,াল্লা
০১৭৩১৩৪১২৯৯

১৮০৮ ৩ খ্রফফনৄয
খ্রফবশতাল জচৌদৄযী,

ঈ: ঈখ্রিদ ংযযন খ্রপায
ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, াল্লা ০১৭১৭২৮২১৮৫

১৮০৯ ৪ াল্লা
ান চন্দ্র যোয,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান 

খ্রপ,াল্লা
০১৭৪২৭৮৭৯১৭

১৮১০ ১
সুনাভগঞ্জ জৌযবা 

(১,২,৩,৪,৫ নং াড ড)

খ্রফপ্লফ দা,

জজএএ
সুনাভগঞ্জ দয ০১৭৩৪৭০১০২৫

১৮১১ ২
সুনাভগঞ্জ জৌযবা 

(৬,৭,৮,৯ নং াড ড)

জভা: নুরুর অভীন,

এএখ্রখ্র

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, সুনাভগঞ্জ 

দয
০১৭২১৪৮২৪৫৩

১৮১২ ৩ জোযফান নগয
জগদানন্দ যোয,

ঈ-োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, সুনাভগঞ্জ 

দয
০১৭১৪৬২৮০৪৮

১৮১৩ ৪ জগৌযাযং
খ্রফশ্বখ্রজৎ জদ,

খ্রডআ
সুনাভগঞ্জ দয ০১৭৩১১৯২৮২২

১৮১৪ ৫ জাাঙ্গীযনগয
অব্দুর অার,

জজএএ (ফঃ)

এভ, অআ, এভ, এ ঈআং

খ্রফখ্রফএ
০১৯১৭৫৩০০৬৩

১৮১৫ ৬
১. োঠআয

২. রযণশ্রী

জাাঙ্গীয অরভ, ,

ঈ-োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, সুনাভগঞ্জ 

দয
০১৭৩৭২৭৬০২৫

১৮১৬ ৭ জভাননৄয
এশেএভ জাোখ্রযা,

ঈ-োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, সুনাভগঞ্জ 

দয
০১৭৩১৪৬৬৭০৫

১৮১৭ ৮ জভাল্লাাড়া
বদ আভযান জাশন,

ঈ-োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, সুনাভগঞ্জ 

দয
০১৭৭১৭১৮৯৪৬

১৮১৮ ৯ যঙ্গায চয
খ্রফপ্লফ তালুেদায ,

াট-মুদ্াঃ োভ েখ্রম্পঃ াঃ

ঈশজরা খ্রনফ ডাী খ্রপ, 

সুনাভগঞ্জ দয
০১৭২৭৮৮৬৫৬২

১৮১৯ ১০ সুযভা
হুভায়ুন যীপ,

ঈ-োযী কৃখ্রল েভ ডেতডা

ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, সুনাভগঞ্জ 

দয
০১৭১২৪২৫৩০৩

১৮২০ ১ ফাখ্ররজুযী
অশযখ্রপন অর ভামুদ,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যা খ্রপ,

বালুো, ভভনখ্রং
০১৭১৯৯৫৯৫৯৭

(৮) ঈশজরাঃ জাভারগঞ্জ (জজান ংখ্যাঃ ০৬)

(৯) ঈশজরাঃ াল্লা (জজান ংখ্যাঃ ০৪)

     (১০) ঈশজরাঃ সুনাভগঞ্জ দয (জজান ংখ্যাঃ ১০)

(১১) ঈশজরাঃ তাখ্রযনৄয (জজান ংখ্যাঃ ০৯)
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

১৮২১ ২ দখ্রযণ শ্রীনৄয
াশদুর আরাভ, 

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ, 

জধাফাঈড়া, ভভনখ্রং
০১৭২৯৯১৯৫৭০৯

১৮২২ ৩ দখ্রযণ ফড়দর
পার অশভদ,োযী 

খ্রযদ ডে

ঈশজরা ভফা খ্রপ, 

তাখ্রযনৄয
০১৭৫৭৮৪১৬৪১

১৮২৩ ৪ তাখ্রযনৄয
জভাঃ জাখ্রেয জাশন,

জজএএ

ঈশজরা খ্রযংখ্যা খ্রপ,

তাখ্রযনৄয
০১৭২৮৮২৬২৬০

১৮২৪ ৫ ফাদাঘাট (১ভং)
চাখ্ররাযঘাট, নৄযাণ রাঈয, জঙ্গর, আকুযাটিা (াট ড), 

খ্রফন্নাকুখ্রর, রাভািভ, যানাাড়া, বুতাজ

জভা:অাদুজ্জ্বাভান,

ঈ-ঃ ঈখ্রিদ ংযযন খ্রপায
ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, তাখ্রযনৄয ০১৭৩৩-১৫৪৭৬৭

১৮২৫ ৬
ফাদাঘাট 

(২ং)

ঈঃঘাগড়া, দঃনৄযাণঘাট, দৄযন্দ, গকুরাড়া, আছফনৄয, 

মপ্রতা (াট ড), কুনাআাট, রাভাাড়া , জভাল্লাাড়া, নফ ডকদর, 

জনাাগাঁ, নূযনৄয, সুারা, আঈনুছনৄয

জভা: অবুর াান ,ঈ-োযী 

কৃখ্রল  েভ ডেতডা
ঈশজরা কৃখ্রল খ্রপ, তাখ্রযনৄয ০১৭১০৯৮৬০৩৫

১৮২৬ ৭ ঈত্তয ফড়দর
াভীভ োায

খ্রযফায খ্রযেেনা খ্রযদ ডে

ঈশজরা খ্রযফায খ্রযেেনা 

খ্রপ, তাখ্রযনৄয
০১৯১৭৪৩৭৫৭৭

১৮২৭ ৮

ঈত্তয শ্রীনৄয 

(১ভং)

েরাগাঁ, ঃযাঙ্গাছড়া, োভারনৄয চে (যতননৄয), নফ ড 

যাঙ্গাছড়া, ভখ্রাজুখ্রড়, চাযাগাঁ, জভখ্রন্দঅতা, 

খ্রেভতশভখ্রন্দঅতা (জভাজযাআ), জাভরাফাদ

খ্রভন্টু তালুেদায,             

খ্রযফায খ্রযেেনা খ্রযদ ডে

ঈশজরা খ্রযফায খ্রযেেনা  

োম ডার, তাখ্রযনৄয
০১৭১৩-৮১০৭৭৭

১৮২৮ ৯

ঈত্তয শ্রীনৄয

(২ং)

ফাখ্ররাঘাট , ফাখ্রনাগাঁ, ফড়ছড়া, দরাআযগাঁ, দুশধযঅঈতা, 

জগদীনৄয, োভারনৄয , রখা (োরাশ্রীনৄয), খখ্ররাজুখ্রড়, 

ভনতরা, নৄটিভাযা , খ্রফযাভনৄয , শ্রীনৄযচে, তযঙ্গ, জতরীগাঁ,

ঈঃশ্রীনৄয, ঈঃতাখ্রযনৄয ,

জখােন সূেধয,

খ্রডআ

ঈশজরা খ্রযংখ্যান খ্রপ,

ফাযট্টা, জনেশোনা
০১৭৩৩৪৪৩১৬৩

১
জনাফ জভাঃ েত জাশন

জজ.এ.এ
এনএআচখ্রড প্রেে দপ্তয, খ্রফখ্রফএ ০১৭১২-৭৯২২৪৪

২
জনাফ জভাঃ আভদাদুর ে

েখ্রম্পঈটায াশযটয
এনএআচখ্রড প্রেে দপ্তয, খ্রফখ্রফএ ০১৭৭৫-১৪৪৩৮৫

৩

জনাফ জভাঃ অশনাায জাশন

জস্টশনাটাআখ্রস্ট  েখ্রম্পঈটায 

াশযটয (খ্রঅযএর)

খ্রফখ্রফএ ০১৯৩৫-৩০০৯০৯

৪
জনাফ জভাঃ াভছুখ্রিন অাম্মদ

খ্রযংখ্যান তদন্তোযী
েখ্রম্পঈটায ঈআং, খ্রফখ্রফএ ০১৯১২-৫১৭৪৫৫

৫
জফগভ নাখ্রছভা জফগভ

খ্রডআ/খ্র
েখ্রম্পঈটায ঈআং, খ্রফখ্রফএ

৬
জনাফ খ্রফঈটি যানী জঘাল

খ্রডআ
েখ্রম্পঈটায ঈআং, খ্রফখ্রফএ

৭
জনাফ জভাঃ অব্বা ঈিীন খান

খ্রপ োযী
এনএআচখ্রড প্রেে দপ্তয, খ্রফখ্রফএ ০১৭১২-৯১৮৩৪০

৮
জনাফ জভাঃ জখ্ররুর আরাভ

েখ্রম্পঈটায মুদ্াযখ্রযে
এনএআচখ্রড প্রেে দপ্তয, খ্রফখ্রফএ ০১৭১৭-০১০৬৮৪

৯
জনাফ জখ অব্দুর গফ্পায

খ্রপ োযী
এনএআচখ্রড প্রেে দপ্তয, খ্রফখ্রফএ ০১৯২৭-০২২৬৯০

১০
জনাফ জভাঃ পজলুয যভান

খ্রডআ
এনএআচখ্রড প্রেে দপ্তয, খ্রফখ্রফএ ০১৮৬২-৫৫৫০৪৮

খ্রযজাব ড জজানার খ্রপায
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জজান নং
আঈখ্রনন /াড ড/ 

জৌযবা

ক্র.নং

শুভাখ্রয এরাো
জভৌজা/ভল্লায নাভ (এোখ্রধে জজাশন 

খ্রফবক্ত াশড ডয জযশে)
জজানার খ্রপাশযয নাভ  দফী েভ ডযত খ্রফবাগ জভাফাআর নম্বয

১১
জনাফ জভাঃ াআফুর আরাভ

খ্রডআ
এনএআচখ্রড প্রেে দপ্তয, খ্রফখ্রফএ ০১৯১৩-৯৬৪৯৮২

১২
জফগভ ভােসুদা অক্তায 

খ্রডআ
এনএআচখ্রড প্রেে দপ্তয, খ্রফখ্রফএ ০১৯১৬-৯২৮৪৯০

১৩
জনাফ েল্যাণ জদফনাথ

খ্রডআ
এনএআচখ্রড প্রেে দপ্তয, খ্রফখ্রফএ ০১৯১৪-৩৬৪৩৭৫

১৪
জফগভ অখ্রযপা অক্তায জরাা

খ্রডআ
এনএআচখ্রড প্রেে দপ্তয, খ্রফখ্রফএ ০১৯২৫-৭৯২৯৪০

১৫
জনাফ জভাঃ যাখ্রজফ জাশন

খ্রডআ
এনএআচখ্রড প্রেে দপ্তয, খ্রফখ্রফএ ০১৯১১-২৫৪২২৫

১৬
জনাফ ভখ্রঈয যভান

খ্রডআ
এনএআচখ্রড প্রেে দপ্তয, খ্রফখ্রফএ ০১৭১৫-৫৬৭৬৩৪

১৭
জনাফ জতু জািায

খ্রডআ
এনএআচখ্রড প্রেে দপ্তয, খ্রফখ্রফএ ০১৭৪০-৯৯৭৬৯৮

১৮
জনাফ ীদুর আরাভ

খ্রডআ
এনএআচখ্রড প্রেে দপ্তয, খ্রফখ্রফএ ০১৭৩৭-৭৭০৫০০

১৯
জনাফ নজরুর আরাভ

খ্রডআ
এনএআচখ্রড প্রেে দপ্তয, খ্রফখ্রফএ ০১৬৭৮-৭১৩৬৩০

২০
জনাফ াশদকুয যভান াশটাাযী

খ্রডআ
এনএআচখ্রড প্রেে দপ্তয, খ্রফখ্রফএ ০১৮৩০-৪৪৯৬৮২

২১
জনাফ জভাঃ আস্রাখ্রপর জাশন

খ্রডআ
এনএআচখ্রড প্রেে দপ্তয, খ্রফখ্রফএ ০১৯২১-৬৭৯০৮৭

২২
জনাফ ানখ্রজদা সুরতানা মুন্নী

খ্রডআ
এনএআচখ্রড প্রেে দপ্তয, খ্রফখ্রফএ ০১৯৬৪-৪০৩১৭৫

২৩
জফগভ সুভাআা অযখ্রপন আবা

খ্রডআ
এনএআচখ্রড প্রেে দপ্তয, খ্রফখ্রফএ ০১৬৭৪-০২৫৪৬৫

২৪
জনাফ জভাঃ যতন ঈখ্রিন

খ্রডআ
এনএআচখ্রড প্রেে দপ্তয, খ্রফখ্রফএ ০১৯১৩-৬৪৩০২১

২৫
জনাফ জখ্ররুর আরাভ

খ্রডআ
এনএআচখ্রড প্রেে দপ্তয, খ্রফখ্রফএ ০১৯১৪-৩৫৬৭৪৪

২৬
জফগভ নূয নাায রাফনী

খ্রডআ
এনএআচখ্রড প্রেে দপ্তয, খ্রফখ্রফএ ০১৯৮৭-৬৩০১৫৮

২৭
জনাফ জভাঃ ারুনুয যীদ

খ্রডআ
এনএআচখ্রড প্রেে দপ্তয, খ্রফখ্রফএ ০১৭৯১-৫৫০৫৫৪

২৮
মুনমুন াা

খ্রডআ
এনএআচখ্রড প্রেে দপ্তয, খ্রফখ্রফএ ০১৬৭৬-১২৫৫৩৫

২৯
জফগভ তাখ্রনা পাযানা

খ্রডআ
এনএআচখ্রড প্রেে দপ্তয, খ্রফখ্রফএ

৩০
জফগভ ভাবুফা আাভীন

খ্রডআ
এনএআচখ্রড প্রেে দপ্তয, খ্রফখ্রফএ
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