
 

 

কিশ োরগঞ্জ জেলোর প্রোথকিি কিদ্যোলশের তোকলিো 

 

উপশেলো : জ োশেনপুর। 

ক ক্ষো –প্রকতষ্ঠোশনর ধরন : েরিোকর প্রোথকিি কিদ্যোলে। 

 

ক্র: 

নং 

প্রকতষ্ঠোশনর নোি ও ঠিিোনো প্রকতষ্ঠোন প্রধোশনর নোি প্রকতষ্ঠোন প্রধোশনর জিোিোইল নোম্বোর 

০১ জ োগলোিোকি েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

জরোশিেো খোতুন 01715208724 

০২ কপপলোিোকি েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

জিো: আবু েোঈদ 01718419336 

০৩ কেনোরী েরিোকর প্রোথকিি কিদ্যোলে আছিো জিগি 01744903144 

০৪  কলিো েরিোকর প্রোথকিি কিদ্যোলে জিো:  োকিবুর র িোন 01717904650 

০৫ চর  টোর আলগী েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

জিো: ইেিোঈল ভূঞো 01749415102 

০৬ চর িোটি োরী েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

জিো: আরি আলী 01718255470 

০৭ চর  োেীপুর েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

জিো: খকললুর র িোন 01937147286 

০৮ িীর  োেীপুর েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

জিোছো: পোরভীন জিগি 01742632568 

০৯ ধুকল র েরিোকর প্রোথকিি কিদ্যোলে জিো:  োিছুল আলি 01715365840 

১০ রোনী খোিোর  েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

জিোছো:  ো োনোে 

পোরভীন রুকি 

01793034416 

১১ ধলোপোতো েরিোকর প্রোথকিি কিদ্যোলে আকদলউজ্জোিোন 01938528412 

১২ নোিো কেদলো েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

জিো: আকরফুল ইেলোি 01615382893 

১৩ গড়কিশুকদেো েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

ফেজুন্নো োর 01928505642 

১৪ েোশ শির চর েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

জিো: জিোেোশেল জ োশেন 01732044182 

১৫ তোরোপো ো েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

রত্নো রোনী েো ো 01777437905 

১৬  োশরঞ্জো েরিোকর প্রোথকিি কিদ্যোলে ছোলিো ইেোেকিন 01728009366 

১৭ টোন কেদলো েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

আকিদো সুলতোনো 01755475573 

১৮ গড়িোছুেো েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

সুকিতো রোনী েরিোর 01737484157 

১৯ কপতলগঞ্জ েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

িশনোেোরো জিগি 01728302105 

২০ জিশছরো েরিোকর প্রোথকিি কিদ্যোলে জরশিিো সুলতোনো 01740898468 

২১ জগোকিিপুর েরিোকর প্রোথকিি জিো: আেো োরুল ইেলোি 01715755875 



 

 

কিদ্যোলে 

২২ উত্তর জগোকিিপুর েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

জিো: আকেজুল  ি 01720907454 

২৩ পোনোন েরিোকর প্রোথকিি কিদ্যোলে জিো: আফোে উকিন 01712300849 

২৪ গোংগোটিেো েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

রুশিনো আক্তোর 01914955161 

২৫ জিশ রো েরিোকর প্রোথকিি কিদ্যোলে আ িোদুজ্জোিোন 01758092344 

২৬ আনু ো েরিোকর প্রোথকিি কিদ্যোলে আেিোউন আরো জিগি 01921821939 

২৭ লুলিোকি িোলি েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

অেে কুিোর চক্রিতী 01718906836 

২৮ জিচুকরেো েরিোকর প্রোথকিি কিদ্যোলে জিো: আবুল িোলোি 01710829112 

২৯ লোখু োটি েরিোকর প্রোথকিি কিদ্যোলে ত কিনো খোতুন 01731985053 

৩০ িধ্য জগোকিিপুর েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

জিো: আিদুল  োই 01713572752 

৩১ লকলিোকি িোকলিো েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

 োকফেো খোতুন 01942717808 

৩২ জ োশেনপুর িশেল েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

 োকফেো খোতুন 01757678100 

৩৩ জ োশেনপুর জে এি েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

িিতোে জিগি 01728476296 

৩৪ ধুলজুরী েরিোকর প্রোথকিি কিদ্যোলে রোক দো আক্তোর 01747373550 

৩৫ েোিোইল েরিোকর প্রোথকিি কিদ্যোলে  োিছুন্নো োর 01735698689 

৩৬ চর েোিোইল েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

জিো: িেলুর র িোন 01721155246 

৩৭ িোওনো েরিোকর প্রোথকিি কিদ্যোলে জিো: ফকরদ উকিন  01749415112 

৩৮ ধনকুড়ো েরিোকর প্রোথকিি কিদ্যোলে জিো: আশনোেোর উকিন 

খোন 

01717712296 

৩৯  জ োশেনপুর ২নং েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

তোকনেো পোরভীন 01911761046 

৪০ কুকড়িোর েরিোকর প্রোথকিি কিদ্যোলে নোেিো জিগি 01749111764 

৪১ আশুকতেো েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

 জিো: নেরুল ইেলোি 01731466690 

৪২ দোপুকনেো েরিোকর প্রোথকিি কিদ্যোলে জিশ রুশন্নছো 01716209941 

৪৩  োশ দল েরিোকর প্রোথকিি কিদ্যোলে জিো: রুহুল আিীন 01911535244 

৪৪ নোি  োশ দল েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

জিো:   ীদুজ্জোিোন 

ফশেে 

01913451450 

৪৫ দকক্ষন পুিদী েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

িঞ্জু রোনী দোে 07120473773 

৪৬ উত্তর পুিদী েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

িো মুদো খোতুন 01727653987 

৪৭ চর পুিদী েরিোকর প্রোথকিি কিলকিছ িোিরুন্নো োর 01716486891 



 

 

কিদ্যোলে স্মৃকত 

৪৮ নোরোেনে র েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

জিো: ইেিোঈল জ োশেন 01714638094 

৪৯ আকতরো েরিোকর প্রোথকিি কিদ্যোলে জিো: িদরুল আলি 01721086870 

৫০ িধ্য পুিদী েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

জিো: েোলোল উকিন 01727832534 

৫১ উত্তর চরপুিদী েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

জিো: িো বুবুর র িোন 01757616631 

৫২ েো রো জগোল পুকুরপোড় েরিোকর 

প্রোথকিি কিদ্যোলে 

সু োেদো আক্তোর 01725215166 

৫৩ রক িপুর েরিোকর প্রোথকিি কিদ্যোলে নোকছিো আক্তোর 01710196540 

৫৪ িোসুরচর েরিোকর প্রোথকিি কিদ্যোলে িকেিনো জিগি 01719286584 

৫৫ েোংরী পোনোন েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

জিো: িোেো োরুল ইেলোি 01717550268 

৫৬ িীর পোইি ো েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

জিো: ছছেদুজ্জোিোন 01714269548 

৫৭ জেকিেো েরিোকর প্রোথকিি কিদ্যোলে ইেোেকিন আরো 01719831467 

৫৮ ভরুরো েরিোকর প্রোথকিি কিদ্যোলে িোিরুন্নো োর 01733748456 

৫৯ পকিি কুকড়িোরো েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

িোিরুন্নো োর 01734078553 

৬০ পি ি চরপুিদী েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

জিো: িকেবুর র িোন 01712112466 

৬১ নোিোকনেো েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

রুকিনো আক্তোর খোতুন 

কিউটি 

01611878341 

৬২ জটিপোড়ো েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

জিো: আবু েোঈদ আিি 01729828473 

৬৩ জিোনো জিশছরো েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

আবুল িো: জিো: 

আেো োরুল ইেলোি 

01739805715 

৬৪  োশ দল নেোপোড়ো উির আলী ভূঞো 

েপ্রোকি 

নোজুমুনোরো সুলতোনো 01725256777 

৬৫ গনিোনপুরুরো েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

জিো: রুকুন উকিন 01719590018 

৬৬ কিলচোতল েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

আেিো খোতুন 01719982270 

৬৭ গোরিগাঁও েরিোকর প্রোথকিি কিদ্যোলে িশনোযোরো জিগি 01725802112 

৬৮ দকক্ষন কপপলোিোকি েরিোকর 

প্রোথকিি কিদ্যোলে 

জিো: আ: ছোত্তোর 01756657054 

৬৯ েগদল েরিোকর প্রোথকিি কিদ্যোলে ইউছুফ আলী 01782963247 

৭০ িধ্য েগদল েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

জিো: খোেরুল ইেলোি 01718326471 

৭১ পকিি জগোকিিপুর েরিোকর প্রোথকিি জিো: আকেজুল  ি 01721817245 



 

 

কিদ্যোলে 

৭২ একপ চরপুিদী েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

জিো:  ো  আলি 01745395608 

৭৩ দকক্ষন েগদল েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

জিো: আকির জ োশেন 01716193999 

৭৪ িক িকুড়ো েরিোকর প্রোথকিি কিদ্যোলে জিো: আশনোেোর জ োশেন 01711112419 

৭৫ িোসুরচর পূি িপোড়ো েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

জিো: জিোস্তোকফজুর 

র িোন 

01710674919 

৭৬  োেীপুর িোচোরী িোেোর েরিোকর 

প্রোথকিি কিদ্যোলে 

জিো: নূরুল ইেলোি 

ফকির 

01713579529 

৭৭ েোশ শির চর ভোটিপোড়ো েরিোকর 

প্রোথকিি কিদ্যোলে 

জিো: িকেবুর র িোন 01720940973 

৭৮ পূি ি পুিদী েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

 োিছুন্নো োর 01747226955 

৭৯ ছোওেোকলেো েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

জিো: আ: ছোত্তোর 01710094976 

৮০ পূি ি দ্বীশপশ্বর েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে  

নোেমুন নো োর 01779680015 

৮১ চর িোটী োরী ডুকিিপোড় েরিোকর 

প্রোথকিি কিদ্যোলে 

আে ো ইেলোি 01770361096 

৮২ জততুকলেো েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

জিো: খোশদমুল  ি 01713549714 

৮৩ চর কেনোরী েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

জিো: রকফকুল ইেলোি 01734038129 

৮৪ পূি ি  োশ দল িোকলিো েরিোকর 

প্রোথকিি কিদ্যোলে 

জিো: আেোদুজ্জোিোন 01718460372 

৮৫ িোধখলো েরিোকর প্রোথকিি কিদ্যোলে জিোছো: জ োেশন আরো 01728476496 

৮৬ উত্তর জিশছরো েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

জিো: আ: িোকদর 01756105345 

৮৭ উ: গড়িোছুেো জিোক্তোর উকিন 

েরিোকর প্রোথকিি কিদ্যোলে 

জিো: আল আিীন 01775009397 

৮৮ ধনকুড়ো  োেী এ খোশলি েরিোকর 

প্রোথকিি কিদ্যোলে 

আেিোউল জ োেনো 01723966167 

৮৯ উত্তর চরিোটি োরী েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

 োকছনো আক্তোর 01741497324 

৯০ এলো ী জনওেোে েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

জিো: আকিনুল ইেলোি 01731213468 

৯১ লোখু োটি আলীমুকিন েরিোকর 

প্রোথকিি কিদ্যোলে 

জিো: েোইফুল ইেলোি 01712991102 

৯২ িীর পোইি ো উত্তর পোড়ো েরিোকর 

প্রোথকিি কিদ্যোলে 

জিো: আবুল জ োশেন 01724293034 



 

 

৯৩ পকিি গড়কিশুকদেো েরিোকর 

প্রোথকিি কিদ্যোলে 

ফোশতিো আক্তোর  01721634217 

৯৪ দকক্ষণ চর   টরআলগী েরিোকর 

প্রোথকিি কিদ্যোলে 

জিো: ইব্রোক ি ভূ ূঁঞো 01943661338 

৯৫ িধ্য আড়োইিোকড়েো েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

জিো:  কফকুল ইেলোি 

খোন 

01728476296 

৯৬ দকক্ষণ চর কেনোরী েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

জিো: আিদুল্লো  01725200767 

৯৭ চরকিশ্বনোথপুর িধ্য পোড়ো েরিোকর 

প্রোথকিি কিদ্যোলে 

জিো: আলো উকিন  01719299490 

৯৮ দকক্ষণ সুরোটি েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

জিো: িোিোল উকিন 01913241408 

৯৯ আড়োইিোকড়েো জিোল্লোপোড়ো েরিোকর 

প্রোথকিি কিদ্যোলে 

সুলতোনো রোকেেো  01832447881 

১০০ কিলিোগিোরো েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

জিো:  োকিবুর র িোন 01718795805 

১০১ টোন কেদলো পকিি পোড়ো েরিোকর 

প্রোথকিি কিদ্যোলে 

অকনতো রোনী েরিোর  01733635090 

১০২ দকক্ষণ িোধখলো এ আর খোন েরিোকর 

প্রোথকিি কিদ্যোলে 

জিো: আ: িোশলি খোন  01719341599 

১০৩ দকক্ষণ  োশরঞ্জো েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

মু োেদ কদদোরুল 

ইেলোি  

01711573316 

১০৪ উত্তর  রক িপুর েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

জিো:  োকদউল ইেলোি 

ভূইেো  

01728476320 

১০৫ উত্তর সুরোটি েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

জিো: আবুল িোশ ি 01719754642 

১০৬ গকুল নগর েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

েোকিনো ইেোছকিন  01679563244 

১০৭ দকক্ষণ চর োকেপুর েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

আ: জিোতোশলি 01726334519 

১০৮ িীরিোটি োরী েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

আনজুিোন আরো  01934291951 

১০৯ িধ্য চর োকেপুর েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

নোকছিো খোতুন 01731274263 

১১০ রোশিশ্বরপুর েরিোকর প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

ক উলী আক্তোর  01875861701 

১১১ টোনো কেদলো ক শু িল্যোন প্রোথকিি 

কিদ্যোলে 

আফেোনো আক্তোর  01712379165 

 

 

 

 



 

 

উপশেলো: evwRZcyi। 

ক্র: 

নং 

প্রকতষ্ঠোশনর নোি ও ঠিিোনো প্রকতষ্ঠোন প্রধোশনর নোি প্রকতষ্ঠোন প্রধোশনর জিোিোইল 

নোম্বোর 

1 গ োসোইপুর সপ্রোবি, গ্রোম: গ োসোইপুর, 

গ ো: হুমোইপুর 

আবিজুর রহমোন খোন 

 
০১৯৩৬-৭৮০৭৭৬ 

2 আননোয়োরপুর সপ্রোবি 

গ্রোম: আননোয়োরপুর 

গ ো:হুমোইপুর 

গমো: ফোরম্নক বময়ো 

 
০১৯১৬-৯৬৬২৬৫ 

3 হুমোইপুর সপ্রোবি 

গ্রোম: হুমোইপুর 

গ ো:হুমোইপুর 

গমো: বিয়োকত আিী 

 
০১৯০৩-৭০৯৯২১ 

4 হুমোয়ূনপুর সপ্রোবি 

গ্রোম: হুমোয়ুনপুর 

গ ো: হুমোইপুর 

তোহবমনো আক্তোর 

 
০১৯৪৩-১৪১২৭৪ 

5 আয়নোরন ো  সপ্রোবি 

গ্রোম: আয়নোন োপুর 

গ ো: হুমোইপুর 

নোবিম ইিনন নোবির খোন 

 
০১৭২৮-৫৬১৭৫১ 

6 পুরোকোন্দো সপ্রোবি 

গ্রোম: পুরোকোন্দো 

গ ো:হুমোইপুর 

গমো: ফকরম্নি ইসিোম 

 
০১৯২৩৫৭১৪৪৫ 

7 িোনহরিোিী সপ্রোবি 

গ্রোম: িোনহরিোিী 

গ ো: হুমোইপুর 

গমো: ওয়োবহি উিস্নোহ 

 
০১৮২৭-৫৫৭৯০৬ 

8 বিিপুর গিোয়োিী সপ্রোবি 

গ্রোম: গিোয়োিী 

গ ো: বিিোিপুর 

 
রঞ্জন কুমোর িোস 

 

 
০১৭১২-২৩৫১১৯ 

9 মোইিচর সপ্রোবি 

গ্রোম: মোইিচর 

গ ো: বিিোিপুর 

 
আবুি ফিি 

 

 
০১৯৮১-২৬৫৩২৪ 

10 শ্যোমপুর সপ্রোবি 

গ্রোম: শ্যোমপুর  

গ ো:বিিোিপুর 

গমো: আবরফুি হক 
01914356325 
 

11 বিিোিপুর সপ্রোবি 

গ্রোম: বিিোিপুর 

গ ো: বিিোলুপুর 

 
িয়মত্মী রোনী কম মকোর 

 

 
০১৭৩৩-৫২৯৯৮৪ 

12 িোনহরন র সপ্রোবি 

গ্রোম: িোনহরন র 

গ ো: বিিোিপুর 

গমোোঃ আবু িোমো 

 
০১৯৪৩-৬২৫৩৯১ 

13 ঘো টিয়ো সপ্রোবি 

গ্রোম: ঘো টিয়ো 

গ ো:  োবিরচর 

গমোঃ সোনিকুর রহমোন 

 
০১৭১৪-৮৯৬৬৪০ 

14 ডুিিোন সপ্রোবি সুবফয়ো খোনম ০১৭৫৫৮৩৫২৭৩ 



 

 

গ্রোম: ডুিিোন 

গ ো:  োবিরচর 

15 বমিমোপুর সপ্রোবি 

গ্রোম: বমিমোপুর 

গ ো:  োবিরচর 

গমোোঃ ইসিোম উবিন 

 
০১৯১৮-৪৯২৯৯২ 

16  োবিচর সপ্রোবি 

গ্রোম:  োবিরচর 

গ ো:  োবিরচর 

মুহোম্মি মোসুি রোনো 

 
০১৭১৬-৭৫৪৬৯০ 

17 সোহোপুর সপ্রোবি 

গ্রোম: সোহোপুর 

গ ো: িবিয়োিী 

গমো: এনোমুি হক 

 
০১৭২৭-৮৩২৩৮৩ 

18 কোবময়োরিোিী সপ্রোবি 

গ্রোম: কোবময়োরিোিী 

গ ো: িবিয়োিী 

গিফোিী রোনী িোস 

 
০১৭৩১-২৬৫৩১৪ 

19 বিবিনমরকোবন্দ সপ্রোবি 

গ্রোম: বিবিনমরকোবন্দ 

গ ো: িবিয়োিী 

গমো: ফোইজুর রহমোন 

 
০১৯১২-৭২১২০৫ 

20 িবিয়োরিী সপ্রোবি 

গ্রোম: িবিয়োিী 

গ ো: িবিয়োিী 

িোহোনোরো গি ম ১৮১১-৮৬৮৬০৮ 

21 গঘোড়োিোরো সপ্রোবি 

গ্রোম: গঘোড়োিোরো 

গ ো: িবিয়োিী 

গমো: গমিিোহ উবিন 

 
০১৭১৪-৮৯৯৮৪৩ 

22 বিঘীর োড়(ঋবি োড়ো)সপ্রোবি 

গ্রোম: ঋবি োড়ো 

গ ো:  োটুিী 

নোবহিো আক্তোর খোনম 
 
০১৭১০৭৫৯৭২৮ 

23 আিোনপুর সপ্রোবি 

গ্রোম: আিোনপুর 

গ ো:  োটুিী 

মবি রোনী িোস ০১৯৮৫০৬১৪০৯ 

24 পূি ম  োটুিী সপ্রোবি 

গ্রোম: গনোয়ো াঁও 

গ ো:  োটুিী 

অবিত কুমোর িোস 

 
০১৭১৫-২২১১৩৬ 

25 বিঘীর োড়  সপ্রোবি 

গ্রোম: বিঘীর োড় 

গ ো:  োটুিী 

মুনজু গসন 

 
০১৭১৭-৩৪৫৪৭৪ 

26 কুকরোরোই সপ্রোবি 

গ্রোম: কুকরোরোই 

গ ো: িোবিতপুর 

গমো: সোইফুি ইসিোম 

 
০১৭১৮-৭৭৯৮৭০ 

27 রোনহিো সপ্রোবি 

গ্রোম: রোনহিো 

গ ো: িোবিতপুর 

গমো: িোিোি উবিন 

 
০১৭৩১-৪৬৬৪৬০ 

28 ককিো  সপ্রোবি নোিমো আক্তোর খোতুন ০১৭১৭-৯৯২৭৬৭ 



 

 

গ্রোম: ককিো  

গ ো: িোবিতপুর 
 

29 ককিো  ব উরী সপ্রোবি 

গ্রোম: ব উরী 

গ ো: িোবিতপুর 

িীনো আক্তোর 

 
০১৯২১-২৭৫২৩৩ 

30 সোতুটো সপ্রোবি 

গ্রোম: সোতুটো 

গ ো: বহিবচয়ো 

স্ব ন চন্দ্র রোয় 

 
০১৭২০-২৯৩৭০৯ 

31 বহিবচয়ো সপ্রোবি 

গ্রোম: বহিবচয়ো 

গ ো: বহিবচয়ো 

নবমতো সোহো 

 
০১৭২০-২৪৭৭৫৯ 

32 গিৌহ াঁও সপ্রোবি 

গ্রোম: গিৌহ াঁও 

গ ো: বহিবচযো 

বিিয় চন্দ্র রোয় 

 
০১৭১৪-৯৭৫২৯৭ 

33 িবনিপুর সপ্রোবি 

গ্রোম: িবনিপুর 

গ ো: বহিবচযো 

বিিয় কুমোর রোয় 

 
০১৭৩৪-৬১৮৭৬১ 

34 িোবি াঁও সপ্রোবি 

গ্রোম: িোবি াঁও 

গ ো: বহিবচয়ো 

লুৎফুন্নোহোর গি ম 

 
০১৭৮৫-৮১৩৬৫৫ 

35 সবরিোপুর সপ্রোবি 

গ্রোম: সবরিোপুর 

গ ো: বহিবচয়ো 

গমো: আব্দুি কোবির 

 
০১৭৩৬-৮৯৯০৯০ 

36 গচওচোবন্দ সপ্রোবি 

গ্রোম: গিওচোবন্দ 

গ ো:বহিবচয়ো 

গমো: আবমনুি হক 

 
০১৭১৮-৭৭০৬৮৯ 

37 জ্ঞোনপুর সপ্রোবি 

গ্রোম: জ্ঞোনপুর 

গ ো: বহিবচয়ো 

গমো: নুর হোয়িোর 

 
০১৭১০-৮৩৪৯৯১ 

38 মইতপুর সপ্রোবি 

গ্রোম: মইতপুর 

গ ো:বহিবচয়ো 

গমোিো: মোনছুরো গি ম 

 
০১৭৫৩৮৭৪১৭৭ 

39 গতঘবরয়ো সপ্রোবি 

গ্রোম: গতঘবরয়ো 

গ ো:সরোরচর 

ভূিনো রোনী িোস 

 
০১৭৩৩-৫০৮১৮১ 

40 উত্তর সরোরচর সপ্রোবি 

গ্রোম: পুরোন াঁও 

গ ো: সরোরচর 

খোবিিো আক্তো খোনম 

 
০১৭২০-৫৪২১৪৬ 

41 ভোন্ডোমিবিিপুর সপ্রোবি 

গ্রোম: ভোন্ডোমিবিমপুর 

গ ো: সরোরচর 

গমো: নয়ন বময়ো 

 
০১৭১৬-৪৮১৬৬৩ 

42 িোিস্নোকোমোিপুর সপ্রোবি গমো: চাঁন বময়ো ০১৭২১-৬৩৫৮২০ 



 

 

গ্রোম: িোিস্নো 

গ ো:সরোরচর 
 

43 মোবিমপুর সরোরচর সপ্রোবি 

গ্রোম: মোবিমপুর 

গ ো: সরোরচর 

সীমো রোনী সোহো ০১৯৪৯১৮০৯৬৩ 

44 গিকী চন্দ্রগ্রোম সপ্রোবি 

গ্রোম: গিকী 

গ ো: সরোরচর 

ফোনতমো িোন্নোত 
 
০১৭১২০১২০৩৮ 

45 িবিণ মোবিমপুর সপ্রোবি 

গ্রোম: িবিন মোবিমপুর 

গ ো: সরোরচর 

 
িিরম্নন্নোহোর 

 

 
০১৭২৫-৯১১৩৯১ 

46  বিম কুতুিপুর সপ্রোবি 

গ্রোম: কুতুিপুর 

গ ো: হোবিমপুর 

 
রোবফয়ো আক্তোর 

 

 
০১৭২১-৭৭৮১৩১ 

47 হোবিমপুর সপ্রোবি 

গ্রোম: হোবিমপুর 

গ ো: হোবিমপুর 

 
গমনহরম্ননন্নিো গি ম 

 

 
০১৮৩৭-৬৭০৪৬১ 

48 ন রভোন্ডো সপ্রোবি 

গ্রোম: ন রভোন্ডো 

গ ো:  হোবিমপুর 

গমো: রবফকুি ইসিোম 

 

 
০১৯৪৪-১৬৫৯১৮ 

49 ডুবিরচর সপ্রোবি 

গ্রোম: ডুবিরচর 

গ ো: হোবিমপুর 

সমর কুমোর গভৌবমক 
 
০১৭৩১২৬২২২২ 

50 আবিনি সপ্রোবি 

গ্রোম: আবিনি 

গ ো: হোবিমপুর 

গমো: িবফকুর রহমোন 

 

 
০১৭২১-১৭৩২০৯ 

51 গ োথোবিয়ো সপ্রোবি 

গ্রোম: গ োথোবিয়ো 

গ ো: হোবিমপুর 

 
গমোহোম্মি কোমরম্নজ্জোমোন 

 

 
০১৭৪৭-৩৬৭৮৯৯ 

52 ডুয়োই াঁও সুিতোনপুর সপ্রোবি 

গ্রোম: ডুয়োই াঁও 

গ ো: ডুয়োই াঁও 

 
এস.এম সুরোইয়ো ইয়োসবমন 

 

 
০১৭৬৪-৩৭৮৮৩৪ 

53 খোিোিো  িোবরয়ো সপ্রোবি 

গ্রোম:  িোবরয়ো 

গ ো: ডুয়োই াঁও 

কসয়িো আবিিো সুিতোনো 

 

 
০১৭৩২-৮৪৫২১১ 

54 ব বরিপুর সপ্রোবি 

গ্রোম: ব বরিপুর 

গ ো: ব বরপুর 

রম্ননো এসবমন 

 

 
০১৭৬২-০১৪৭৮৬ 

55 িোনি াঁও সপ্রোবি 

গ্রোম: িোনি াঁও 

গ ো: ব বরিপুর 

িোহোনোরো খোতুন 

 

 
০১৭৪৯-১৭৩৭৫০ 

56 গিোয়োবরয়ো সপ্রোবি গমো: নিরম্নি ইসিোম  



 

 

গ্রোম: গিোয়োবরয়ো 

গ ো: ব বরিপুর 

০১৭৪৭৪০২৬২৪ 

57 কককুড়ী সপ্রোবি 

গ্রোম: কককুড়ী 

গ ো: ব বরিপুর 

ফবরি উবিন আহোম্মি 

 
০১৭১২-৩৪২৭৬৪ 

58 বনিখী সপ্রোবি 

গ্রোম: বনিখী 

গ ো: ব বরিপুর 

এ,বি,এম ইউসুফ 

 
০১৭১৩-৫৩৪২২৫ 

59 উত্তর বনিখী সপ্রোবি 

গ্রোম: উত্তর বনিখী 

গ ো: ব বরিপুর 

কবি সোহো 

 
০১৭১৪-৬৩৬২৪১ 

60 আবিয়োিোি সপ্রোবি 

গ্রোম: আবিয়োিোি 

গ ো: িোবিতপুর 

কৃষ্ণো িোস 

 
০১৭১৭-৭৩৯২১০ 

61 িোবিতপুর গ োিকচন্দ্র সপ্রোবি 

গ্রোম: পূি ম আবিয়োিোি 

গ ো: িোবিতপুর 

মঞ্জু রোনী সোহো 

 
০১৭২৪-১২৮৭৭৪ 

62 চন্দ্রগ্রোম সপ্রোবি 

গ্রোম: চন্দ্রগ্রোম 

গ ো: ভো িপুর 

সোনিকো আক্তোর ০১৭৩৩৭৪৫৭৪১ 

63 ভো িপুর সপ্রোবি 

গ্রোম: ভো িপুর 

গ ো: ভো িপুর 

ফোহবমিো ওমর 

 
০১৭৪৭-৮১৬৬৯৫ 

64 ভো িপুর এস,এন,আই সপ্রোবি 

গ্রোম: ভো িপুর 

গ ো: ভো িপুর 

বিিোরো আক্তোর খোতুন 

 
০১৭৩২-৬১০৮২৬ 

65 বনতোরকোবন্দ িঙ্গিন্ধু সপ্রোবি 

গ্রোম: বনতোরকোবন্দ 

গ ো: িোবিতপুর 

িোয়িো আিম শ্রোিনী ০১৭৬৬৯৯৬৫৯১ 

66 িহীি গহিোি সপ্রোবি 

গ্রোম: িসমত্মপুর 

গ ো: িোবিতপুর 

িোমীম আরো গি ম 

 
০১৭১৯-১৮৪৮৫২ 

67 ক িনপুর সপ্রোবি 

গ্রোম: ক িনপুর 

গ ো: িোবিতপুর 

অঞ্জনো রোনী গসোম 

 
০১৭১৪-৭৯০১৮২ 

68 বমরোরিন্দ সপ্রোবি 

গ্রোম: বমরোরিন্দ 

গ ো: িোবিতপুর 

ফোনতমো তুি গিোহরো 

 
০১৯১৪-৫০৪৪৯৭ 

69 মথুরোপুর সপ্রোবি 

গ্রোম: মথুরোপুর 

গ ো: িোবিতপুর 

কোিী সোিমো আক্তোর 

 
০১৭১৪-৬৩৮১২৮ 

70 হোিী গমো: ইবিয়োি সপ্রোবি সুবমত্রো রোয় ০১৭১৯-২৮৭০৩৩ 



 

 

গ্রোম: গিোহোনী 

গ ো: িোবিতপুর 
 

71 পূি মচন্দ্রগ্রোম মোনিকো আিি ম সপ্রোবি 

গ্রোম: পূি মচন্দ্রগ্রোম 

গ ো: িোবিতপুর 

গমো: মবনরম্নি কবির 

 
০১৭৩৯-৫১৫৮০১ 

72  ো িোরচর সপ্রোবি 

গ্রোম:  ো িোরচর 

গ ো: িোবিতপুর 

সুভোি চন্দ্র রোয় 

 
০১৭২৯-৬৯৭৭৭১ 

73 চোরিোড়ী সপ্রোবি 

গ্রোম: চোরিোড়ী 

গ ো: িোবিতপুর 

সোিমো আক্তোর খোতুন 

 
০১৭২২-৫৮১৯৮৯ 

74  বিম ক িনপুর সপ্রোবি 

গ্রোম:  বিম ক িনপুর 

গ ো: িোবিতপুর 

আি-আমীন ০১৯৩২০৩৩৬৯৮ 

75 নোবন্দনো ভো িপুর সপ্রোবি 

গ্রোম: নোবন্দনো 

গ ো: িোবিতপুর 

গমোিো: নোিবরন িোহোন 

 
০১৯৩৭-৩৮৩৮৮১ 

76 আফসোর উবিন খোন সপ্রোবি 

গ্রোম: ভো িপুর 

গ ো: ভো িপুর 

িোহোন আরো গি ম 

 
০১৬৮২-৯৫০৯১১ 

77 রোিোরকোবন্দ সপ্রোবি 

গ্রোম: রোিোরকোবন্দ 

গ ো: িোবিতপুর 

গিখ গরোকসোন গি ম ০১৯১৪৮৩৪৪৪৩ 

78 বিন্দিোবসনী সপ্রোবি 

গ্রোম:  বিম মথুরোপুর  

গ ো: িোবিতপুর 

ফরিোনো ওহোি 

 
০১৭১১-২০১৪৫৭ 

79 িসমত্মপুর সপ্রোবি 

গ্রোম: িসমত্মপুর 

গ ো: িোবিতপুর 

মমতোি গি ম 

 
০১৭৩১-২১১৪৪৭ 

80  বিম  োটুিী সপ্রোবি 

গ্রোম:  বিম  োটুিী 

গ ো:  োটুিী 

গমো: কোমরম্নি এহিোন 

 
০১৭২৪-৮৩০৬১৮ 

81 িনিরবিঘী সপ্রোবি 

গ্রোম: িনিরবিঘী 

গ ো: বিিোিপুর 

জুনয়নো আক্তোর ০১৭২৪৮৩০১৮৩ 

82 ইন্দুর িোইর সপ্রোবি 

গ্রোম: ইন্দুরিোইর 

গ ো: হোবিমপুর 

গমো: সোইফূি আনিকীন 

 
০১৭১৬-৬২৫৬৯২ 

83 িফরপুর সপ্রোবি 

গ্রোম: িফরপুর 

গ ো: ডুয়োই াঁও 

রীতো রোনী গিিনোথ 

 
০১৭৩০-৯৯৩৫২৩ 

84 গিোভোরোমপুর সপ্রোবি রোবিয়ো সুিতোনো ০১৭৪৬-৬৪৮৮২৪ 



 

 

গ্রোম: গিোভোরোমপুর 

গ ো:  োটুিী 
 

85 বমরোকোবন্দ সপ্রোবি 

গ্রোম: বমরোকোবন্দ 

গ ো: ব বরিপুর 

রবহমো আক্তোর খোতুন 

 
০১৭১২-৩২৮২৮৮ 

86 মধ্যঘো টিয়ো সপ্রোবি 

গ্রোম: মধ্যঘো টিয়ো 

গ ো:  োবিরচর 

গরনিকো সুিতোনো 

 
০১৯১৪-৬৭৬৯১১ 

87 পূি ম কুতুিপুর সপ্রোবি 

গ্রোম: পূি মকুতুিপুর 

গ ো: হোবিমপুর 

গমো: মুবি মি উবিন 

 
০১৭১৫-৩৪৪২৬৪ 

88 িয়বচড়ো আবুসোঈি সপ্রোবি 

গ্রোম: িয়বচড়ো 

গ ো:  োটুিী 

নূরম্নন্নোহোর খোতুন 

 
০১৭২৫-১৪০৩৪৫ 

89 আনয়ত উিস্নোহ সপ্রোবি 

গ্রোম: গঘোনোহোটি 

গ ো:  োটুিী 

গমো: নজুরম্নি ইসিোম 

 
০১৭২৫-৭৭১৪৯৩ 

90 উিমোনপুর সপ্রোবি 

গ্রোম: উিমোনপুর  

গ ো: িবিয়োিী 

কোমরম্নন্নোহোর 

 
০১৯১৮-৫৬৬৮৮১ 

91 গিোয়োরীয়ো কোিোসুতী সপ্রোবি  

গ্রোম: গিোয়োবরয়ো কোিোসুবত 

গ ো: ব বরিপুর 

গমো: গমিিোহ উবিন 

 
০১৭১২-৭০২৪৮২ 

92  বিম কুকরোরোই সপ্রোবি  

গ্রোম:  বিম কুকরোরোই 

গ ো: িোবিতপুর 

গমো: কোমোি উবিন 

 
০১৯৩৭৩৮২৩৭৮ 

93 সরোরচর সপ্রোবি 

গ্রোম: সরোরচর 

গ ো:  সরোরচর 

তোনজুম সুিোতোনো 

 
০১৭৩৬-৭৭৩০৮৯ 

94 িত্তগ্রোম িোবুন র সপ্রোবি  

গ্রোম: িত্তগ্রোম 

গ ো: িবিয়োিী 

গমো: কোয়সোর হোবিি 

 
০১৯১৮-৪৯৩১৪৯ 

95 ককটু ী সপ্রোবি  

গ্রোম: ককটু ী 

গ ো: হুমোইপুর 

গমোোঃ আোঃ মবতন 

 
০১৯৫৬-২৮৭৭৫০ 

96 হোিী আোঃ আবমন সপ্রোবি  

গ্রোম: চড়োিোিো 

গ ো:  োটুিী 

িওকত আরো গি ম 

 
০১৭৪৪-৮৮৪০৪০ 

97 গনোয়ো োড়ো সপ্রোবি 

গ্রোম: গনোয়ো োড়ো 

গ ো: বিিোিপুর 

গমো: িবহর উবিন 

 
০১৯১৫-৮১২৬৯৫ 

98 কচুয়োখিো সপ্রোবি  ীনরন্দ্র চন্দ্র িোস ০১৭২৪-৪৯০৫৪৪ 



 

 

গ্রোম: কচয়োখিো 

গ ো:   োটুিী 
 

99 নোমোন োসোইপুর সপ্রোবি 

গ্রোম: নোমোন োসোইপুর 

গ ো: হুমোইপুর 

গমোোঃ িবফকুি ইসিোম 

 
১৮৪৩৯৯৯৫৩৩ 

100 কোমোিপুর হোিী খোঃ উবিন সপ্রোবি  

গ্রোম: কোমোিপুর 

গ ো: সরোরচর 

গমো: আবু ইউসুফ 

 
০১৭১১-৫১৫৯১৩ 

101 মোইিচর কোিী  োড়ো সপ্রোবি 

গ্রোম: কোিী োড়ো 

গ ো: বিিোিপুর 

ইকিোি আিী িোহ 

 
১৭৪৯-৩০৬২৫৭ 

102 গি ম আয়িো হোবমদুর রহমোন 

গ্রোম: সোবিরচর 

গ ো:  োবিরচর 

গমো: হুমোয়ুন কিীর 

 
০১৯১৩-২১১২১৭ 

103 বিমুিতিো হোিী সুোঃ উবিন সপ্রোবি 

গ্রোম: বিমুিতিো 

গ ো: িবিয়োিী 

গমো: আিফোকুর রহমোন ০১৭১২-৮৩৮৬৭০ 

104  োরকচুয়ো সপ্রোবি 

গ্রোম:  োরকচুয়ো 

গ ো:হুমোইপুর 

গমো: আক্তোর গহোসোইন 

 
১৭১৬-৯৩১২২৬ 

105 পুড্ডো সপ্রোবি  

গ্রোম: পুড্ডো 

গ ো: বহিবচয়ো 

গমো: মোহবুবুর রহমোন 

 
০১৭২৭-৩৩৬২৪০ 

106 িড়মোই োড় সপ্রোবি 

গ্রোম: িড়মোই োড়ো 

গ ো:বহিবচয়ো 

তুণ মো আফনরোি গসোবনয়ো 

 
০১৭১৭-৫৫০৮৮৮ 

107 বহিবচয়ো  : আ: মোন্নোফ  সপ্রোবি 

গ্রোম: বহিবচয়ো  বিম োড়ো 

গ ো: বহিবচয়ো 

গমোিো: মোহবুিো সুিতোনো 
০১৭২৭৩৩৬২৪০ 

 

108 গনোয়োকোবন্দ সপ্রোবি 

গ্রোম: গনোয়োকোবন্দ 

গ ো: বহিবচয়ো 

গমোোঃ আননোয়োর গহোনসন 

 
০১৭৩৪-৮৫২৮৮২ 

109 রোমিোিিোস মোবিমপুর সপ্রোবি 

গ্রোম: মোবিমপুর িোস োড়ো 

গ ো: সরোরচর 

গমো: মবিবুর রহমোন ০১৭১২-৯৪২৮৪৪ 

110 মুখছুিো খোতুন সপ্রোবি 

গ্রোম: সো নিঞ্জো 

গ ো: িবিয়োিী 

গমো: সোইফুি ইসিোম ০১৯১৮৭০৮০৯৯ 

111 হোিী মুখনিছুর রহমোন 

গ্রোম: কুকরোরোই 

গ ো: িোবিতপুর 

সোনয়ম-ই-আিম ০১৭১৭-৬০৮১২১ 

 



 

 

উপশেলো : ‰fie। 

ক্র: 

নং 

প্রকতষ্ঠোশনর নোি ও ঠিিোনো প্রকতষ্ঠোন প্রধোশনর নোি প্রকতষ্ঠোন প্রধোশনর জিোিোইল 

নোম্বোর 

1 জগন্নাথপুরপুরাতনসপ্রাবি 

প ৌরসভা, ভভরি,বিশ ারগঞ্জ 

 

পেরশ ৌসীশিগম 01727279444 

2 হাজীরাজাবময়াসপ্রাবি 

প ৌরসভা, ভভরি,বিশ ারগঞ্জ 

 

 

পমাতাশহরশহাশসন(ভার

প্রাপ্ত) 

01733278434 

3 জগন্নাথপুরনতুনসপ্রাবি 

প ৌরসভা, ভভরি,বিশ ারগঞ্জ 

 

সামসুন্নাহার 01715212758 

4 হাজীজনাবআলীসপ্রাবব 

প ৌরসভা, ভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

 

রীনাশিগম 01721488678 

5 প াজাফফরশব ারীসপ্রা

বব 

প ৌরসভা, ভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

 

আঞ্চুমানআরাশিগম  01718-794421 

6 ভভরবআদ শসপ্রাবব 

প ৌরসভা, ভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

 

পমাোঃবিল্লালবময়া  01715410013 

7 ভভরববাবলিাসপ্রাবব 

প ৌরসভা, ভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

 

প্রণয়কুমারশ িনাথ  01742998494 

8 হাজীআস তসপ্রাবব 

প ৌরসভা, ভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

 

পমাোঃশগালামরাব্বানী 01711-383741 

9  লতািান্দিসৃজনীসপ্রা

বব 

প ৌরসভা, ভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

 

িবিতাশ ৌধুরী  01715580087 

10 চন্দিশবরউত্তর াড়াসপ্রা

বব 

প ৌরসভা, ভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

 

 াবেউবিনআহশম  01734543006 

11 হাজীশহাশসনআলীসপ্রা

বব 

প ৌরসভা, ভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

 

আব্দুছছাত্তারভূইয়া 01726309520 

12 িালী ুরসপ্রাবব 

প ৌরসভা, ভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

 

সবিতারানীনাহা 01724062349 

13 রা  ংির ুরসপ্রাবব 

প ৌরসভা, ভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

 

তাসবলমাশিগম 01715265749 

14 তাতারিান্দি ব 

আলীসপ্রাবব 

প ৌরসভা, ভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

 

মবরয়মশিগম 01552308754 

15 সাশদি ুরসপ্রাবব 

সাশদি ুর, ভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

নাছবরনআক্তার 

(ভারপ্রাপ্ত) 

01729879398 

16 প ৌটুব সপ্রাবব 

সাশদি ুর, ভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

আজহারুলহি 01726647319 

17 রসলু ুরসপ্রাবব 

রসলু ুরভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

 

পমাোঃআজগরআলী 01731019784 

18 পতয়ারীরচরসপ্রাবব 

শ্রীনগর, ভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

পমাোঃআবমনুলহি 01746127722 

19 ভবানী ুরসপ্রাবব 

ভবানী ুরভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

পরাশমনাআক্তারব উলী 01715472083 

20 শ্রীনগর 1 সপ্রাবব 

শ্রীনগর, ভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

রুমারানীতালুি ার 0176255575 

21 শ্রীনগর ু শবসপ্রাবব 

শ্রীনগর, ভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

 ী ারানীসাহা  01710096502 

22 জাফরনগরসপ্রাবব 

জাফরনগরভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

পমাোঃইিিাল 01727744213 

23 বধুনগরসপ্রাবব 

বধুনগরভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

  

24 খলা াড়াসপ্রাবব 

খলা াড়া, ভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

তানবজনা 01729894774 

25 লুন্দিয়াসপ্রাবব 

লুন্দিয়াভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

ভতয়মুরআহশম  01710837645 

26 রাধানগরসপ্রাবব 

রাধানগরভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

লািীশিগম 01960122430  

27 জগশ াহন ুরসপ্রাবব 

জগশ াহন ুরভভরব,বিশ ার

গঞ্জ 

পমাোঃেজলুররহমান 01777249191 

28 আগানগরসপ্রাবব 

আগানগরভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

পমাহাম্মা মাসু  01733759977 

29 নবী ুরসপ্রাবব 

নবী ুরআগানগরভভরব,বি

প ারগঞ্জ 

আব্দুল্লাহআলমাসু  01726549988 



 

 

30 ছাগাইয়াসপ্রাবব 

ছাগাইয়াভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

রবহমাশিগম 01719760828 

31 তুলািান্দিসপ্রাবব 

ব  লুিান্দিভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

বজল্লুররহমান 01720228518 

32 চাি ুরসপ্রাবব 

ব  লুিান্দিভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

এম এ জালালবিল্লাহ  01728009151 

33 রাজনগরসপ্রাবব 

রাজনগরভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

তাজুলইসলাম 

(ভারপ্রাপ্ত) 

01747374722 

34 ব  লুিান্দিসপ্রাবব 

ব  লুিান্দিভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

পসবলনাশিগম 01749686534 

35 িান্দি াড়াসপ্রাবব 

িান্দি াড়াভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

সুবেয়াআক্তার 01755086939 

36 পগাছা ারাসপ্রাবব 

পগাছা ারাভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

নাবহ াসুলতানা  01725256501 

37  শধেরচর ু শবসপ্রাবব 

 শধেরচরভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

রও নআরা 01830872891 

38  শধেরচর ঃসপ্রাবব 

 শধেরচরভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

পমাোঃনাবছরউবিন 01917-985162 

39 বা গাড়ী 2 সপ্রাবব 

বা গাড়ীভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

ইমরানশহাশসন 01722513554 

40 বা গাড়ী 1 সপ্রাবব 

বা গাড়ীভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

রায়হানাহি 01670575025 

41 গজাবরয়াসপ্রাবব 

গজাবরয়াভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

পমাোঃমবহতুলহি 01714780250 

42  াবনিদীসপ্রাবব 

 াবনিদীভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

পমাোঃনাবছরউবিন 01731122972 

43  াবনিদী ু শবসপ্রাবব 

 াবনিদীভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

এ এমমাসু  01988928052 

44  াড়াতলাসপ্রাবব 

 াড়াতলাভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

পমহবুিাআেশরাজ 01716506605 

45 খাসহাওলাসপ্রাবব 

খাসহাওলাভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

পসবলনাআক্তার 01719071260 

46 ব রারচরসপ্রাবব 

ব রারচরভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

জাহানারাখাতুন 01760223539 

47 চশররিািানয়াহাটটসপ্রা

বব 

িাবলিাপ্রাসাদভভরব,বিশ ার

গঞ্জ 

পমাোঃআতাউররহমান 01718-814944 

48 ঝগড়ারচরসপ্রাবব 

িাবলিাপ্রাসাদভভরব,বিশ ার

গঞ্জ 

নাছরীনসুলতানা 01724-062602 

49 িাবলিাপ্রসাদ 2 সপ্রাবব 

িাবলিাপ্রাসাদভভরব,বিশ ার

গঞ্জ 

সাশজ াশিগম 01712491378 

50 িাবলিাপ্রসাদ 1 সপ্রাবব 

িাবলিাপ্রাসাদভভরব,বিশ ার

গঞ্জ 

তাহবমনাহি 01970629210 

51 আদ শগ্রা সপ্রাবব 

আদ শগ্রা ভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

আোঃছাশ ি 01721064195 

52 জা াল ুরসপ্রাবব 

ব ব ুরভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

জাশয় াশিগম 01937047878 

53 টানিৃঞ্চনগরসপ্রাবব 

ব ব ুরভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

আশনায়ারশহাশসন 01716-931210 

54 ভাটটিৃঞ্চনগরসপ্রাবব 

ব ব ুরভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

সুমনা াল 01914-462605 

55 ব ব ুরসপ্রাবব 

ব ব ুরভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

েবজলাখাতুন 01718-267715 

56   ্ভু ুরসপ্রাবব 

ব ব ুরভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

মবরয়মখাতুন 01718-725222 

57 ফাশত ার জানসপ্রাবব 

প ৌরসভাভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

পমাোঃনাজমুলহিভূইয়া 01716056422 

58  াবনিদী ুরানগাওসপ্রা

বব 

 াবনিদীভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

নাঈমাশিগম 01738252387 

59 আ লা াড়াশ ৌরসপ্রাবব 

প ৌরসভাভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

 াহানাআেশরাজস্বপ্না 01718-340662 

60 আনসারবভবিব সপ্রাবব 

প ৌরসভাভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

তাবনয়াআহশম   01716639570 



 

 

61  বরখার াড়সপ্রাবব 

 বরখার াড়ভভরব,বিশ ারগ

ঞ্জ 

িাজীরও নআরা 01927848285 

62 তাতালচরসপ্রাবব 

তাতালচরভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

জাহানারাখাতুন 01740593841 

63 রসলু ুরউঃসপ্রাবব 

রসলু ুরভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

সরিারআশনায়ারশহাশসন 01717-156848 

64 বাউস ারাসপ্রাবব 

বাউস ারাভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

 ামীমআহশম  01718621093 

65 আদ খানসপ্রাবব 

আদ খানভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

এবিনআলী 01775242488 

66 ভবানী ুরআঃ াশলিস

প্রাবব 

ভবানী ুরভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

আব্দুসসালাম 01956928760 

67 টুিচান ুরসপ্রাবব 

টুিচান ুরভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

আব্দুলমাশলি 01732845343 

68 হাজীআঃগফুরসপ্রাবব 

ভবানী ুরভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

ছাশয়দুররহমান 01742-145563 

69 বাবুলশহাশসনসপ্রাবব 

আগানগরভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

পমাোঃসাইফুলইসলাম 01716-444418 

70 হাজীশ াঃিালুব য়াসপ্রা

বব 

িাবলিাপ্রসাদভভরব,বিশ ারগ

ঞ্জ 

মুকুতাশিগম 01718777622 

71 আিবরনগরসপ্রাবব 

িাবলিাপ্রসাদভভরব,বিশ ারগ

ঞ্জ 

জাহাঙ্গীরআলম 01795988030 

72 বাঘাইিান্দিসপ্রাবব 

ব  লুিান্দিভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

পহাসশনআরা 01736278250 

73 জা াল ুরগাংিুলহাটটস

প্রাবব 

ব ব ুরভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

জালালউবিনআহশম  01778394937 

74 হাজীইস াইলসপ্রাবব 

সাশদি ুরভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

আোঃরব   01736437565 

75 িালী ুরউঃ াড়াসপ্রাবব 

প ৌরসভাভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

িবরমুশন্নছা   0186293972 

76 জব্বারজটুব লসপ্রাবব 

প ৌরসভাভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

 

হাবছনা ান্না 01724063443 

77 পগাছা ারা 2 সপ্রাবব 

পগাছা ারাভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

 

নাজমাশিগম 01728-008922 

78 পছাটরাজািাটাসপ্রাবব 

ব  লুিান্দিভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

সুবেয়াশিগম 01734-634993 

79 উ ানাথ ুরসপ্রাবব 

আগানগরভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

পমাোঃিামালশহাশসন 01717-866799 

80 িা ারিািাসপ্রাবব 

শ্রীনগরভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

ইয়াসমীনশিগম 01714-798311 

81  শনাহর ুরশ রবাজস

প্রাবব 

সাশদি ুরভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

পমাোঃআব্দুলহাবম  01716-605484 

82 ই াশ রচরসদেসপ্রাবব 

ব  লুিান্দিভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

প োলীরানী াস 01916010450 

83 ফাবড়রঘুনাথ ুরসপ্রাবব 

প ৌরসভাভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

মবনরাশিগম 01710-196924 

84 আতিা াড়াসপ্রাবব 

িাবলিাপ্রসাদভভরব,বিশ ারগ

ঞ্জ 

পমাোঃআব্দুল্লাহ 01967200762 

85  ুলতািান্দিসপ্রাবব 

িাবলিাপ্রসাদভভরব,বিশ ারগ

ঞ্জ 

পমাোঃহাবনেবময়া 01995858269 

86 আগানগরদঃ াড়াসপ্রা

বব 

আগানগরভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

আবুনওশ রখান 01731467116 

87 ব রারচর ূব শসপ্রাবব 

ব রারচরভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

তাহবমনাআেশরাজ 

(ভারপ্রাপ্ত) 

01743300314 

88  নু্দিশ াদ্ধাফয়সলআল

 সপ্রাবব 

প ৌরসভাভভরব,বিশ ারগঞ্জ 

পমাহাম্ম আব্দুররবহম 01714991312 

89 সাশ িপুরউোঃসপ্রাবি 

সাশ িপুরভভরি,বিশ ারগঞ্জ 

 

সা 

 ারভীনশিগম 01934935998 

90 গজাবরয়ানামা াড়াসপ্রাবি 

গজাবরয়াভভরি,বিশ ারগঞ্জ 

পমাোঃতাজুলইসলাম 01716729090 

91 মশহ পুরসপ্রাবি 

প ৌরসভাভভরি,বিশ ারগঞ্জ 

রাশিয়াখাতুন 01757090962 



 

 

উ শজলা : ইটনা 

ক্র: নং প্রকতষ্ঠোশনর নোি ও ঠিিোনো প্রকতষ্ঠোন প্রধোশনর নোি প্রকতষ্ঠোন প্রধোশনর জিোিোইল 

নোম্বোর 

1.  রায়টুটী সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ।  পমাহাম্দ রুহুল আবমন  01716304023 

2.  রাবজ সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ। আব্দুল পমাক্তাব র 

সাইফুল্লাহ  

01743924187 

3.  উত্তর রাবজ সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ। অবজত কুমার  াল  01728928107 

4.  ব .হবরপুর সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ। েবর া  ারভীন  01720923260 

5.  ধারা সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ। পুলিিাবি প ৌধুরী  01710587136 

6.  আড়াবলয়া সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ। আবু িাক্কার  01737314679 

7.  ব লুবিয়া সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ। অহল্যা রানী  াস  01745768048 

8.  িাঠইর সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ। প্রনিিাবি প ৌধুরী 01718795863 

9.  রমনপুর সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ। সুপ্রবজত  াস প ৌধুরী 01716657655 

10.  বিষ্ণপুর সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ। িাবুল  ন্দ্র সরিার  01724691944 

11.  সবহলা সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ। পমাোঃ েজলুল হি  01712458623 

12.  মৃগা সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ। পরিশসানা আক্তার  01981460709 

13.  রাবজিপুর সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ। পমাোঃ বমজানুর রহমান  01716616630 

14.  লাইম া া সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ। মীর পমাহাম্ম  িামাল 

 া া  

01716605331 

15.  প্রজারিািা সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ। রীনা রানী প িী  01745543113 

16.  িড়িাড়ী সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ। সুরবঞ্জত সরিার 01724294910 

17.  গজাবরয়ািািা সপ্রাবি, ইটনা, 

বিশ ারগঞ্জ। 

জাহানারা আক্তার মবন  01931323603 

18.  িাটিয়ািািা সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ। পমাোঃ জসীম উবিন  01711322407 

19.  ইটনা সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ। পমাোঃশতাোজ্জল পহাশসন 

ঠাকুর  

01714991917 



 

 

20.  ইটনা পূি বগ্রাম মশেল সপ্রাবি, ইটনা, 

বিশ ারগঞ্জ। 

হাবসনা পিগম 01712004886 

21.  পিশতগা সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ। পমাোঃ সুশলমান িিীর  01736101311 

22.  উব য়ার াড় সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ। ব উলী আক্তার  01925470099 

23.  িব বকুড়া সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ। পমাোঃ  বেকুল হি ভূঞা  01745768090 

24.  এস িা লা সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ। বজএম হায় ার  01718340528 

25.  থাশনশ্বর সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ। আঞ্জুমান আরা  01719646292 

26.  কুব ব সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ। পমাোঃ হাবিবুর রহমান  01924181746 

27.   ন্দ্রপুর সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ। বিলবিছ আরা পিগম  01726109275 

28.  মাওরা সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ।  িন কুমার প ৌধুরী  01713563810 

29.  প ৌগাাংগা সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ। উশম্ম হােছা  01712700715 

30.   াঁ িাহবনয়া সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ। েবর  আহশম   01716451420 

31.  এন সবহলা সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ। পমাোঃ জবহরুল ইসলাম  01712131339 

32.  িবড়িাড়ী সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ। তাছবলমা পিগম  01721498506 

33.  ব মুলিাঁি সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ। পমাোঃ আবতি ভূঞা  01934766750 

34.  িড়হাতিবিলা সপ্রাবি, ইটনা, 

বিশ ারগঞ্জ। 

মাবজবয়া আক্তার  01926108782 

35.  স্বল্পহাত িবিলা সপ্রাবি, ইটনা, 

বিশ ারগঞ্জ। 

মশনারঞ্জন রায়  01718313183 

36.  এলাংজুরী সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ। গাজী পমাোঃ আইনুল 

ইসলাম  

1718159714 

37. িািশটাংগুর সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ। পমাোঃছালাম উবিন ঠাকুর  01916941626 

38.  বছলনী সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ। পমাোঃ খায়রুল ইসলাম 01718263446 

39.  ভয়রা সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ। পমাোঃ নজরুল ইসলাম  01710361129 

40.  ডুইয়ার াড় সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ। আশনায়ারা আক্তার বরভা  01923570672 



 

 

41.  জয়বসবি সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ। বিদুৎ প িনাথ  01719982255 

42.  উয়ারা সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ। পমাহাম্ম  জসীম উবিন   01721075848 

43.  পগায়ারা  াথারিাবি সপ্রাবি, ইটনা, 

বিশ ারগঞ্জ। 

পমাোঃ েজলুর রহমান 

ভূঞা 

01718481264 

44.  নয়ানগর সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ। পেৌবজয়া সুলতানা  01753971370 

45.  ভ লাং সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ। রনবজত কুমার  াস  01749050766 

46.  জগন্নাথপুর সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ। পমাোঃ াহ আলম  01752193240 

47.  বিষ্টপুর সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ। পমাোঃ মাহবুবুর রহমান 

প ৌধুরী 

1716722752 

48.  গন্ধি বপূর সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ। পমাোঃ রমজান আলী  01916467883 

49.  ধনপুর সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ। অবসত রঞ্জন প াষ  01726975578 

50.  নূরপুর সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ। এস এম লাহুছ  01712244106 

51.  ইটনা মধ্যগ্রাম সপ্রাবি, ইটনা, 

বিশ ারগঞ্জ। 

পমাোঃ আক্তার আলী  01724367402 

52.  মুব রগাঁও সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ। পমাোঃ রুস্তম আলী  01915963327 

53.  িানলা সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ।  ী ি কুমার রায়  01716375306 

54.  নয়াহাটি পমাল্লা াড়া সপ্রাবি, ইটনা, 

বিশ ারগঞ্জ।  

পমাোঃ ইউছুে আলী  01915190083 

55.  ব মলা সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ। পমাোঃ আবনছুল হি  01710096097 

56.  িরণ ী সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ। পমাোঃ িা ল বছবিিী  01721075848 

57.  হবরপুর সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ। পমাোঃ েজলুর রহমান  01724100507 

58.  পঁ াব য়া সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ। ছালমা আক্তার ভূঞা 01933279569 

59.   র াড়া সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ। পমাোঃ িামাল পহাশসন  01922687844 

60.  রমানাথপুর সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ। অরবিি  াস  01912602931 

61.  প ায়াইর িাবরয়াল সপ্রাবি, ইটনা, 

বিশ ারগঞ্জ। 

পমাোঃ পগালাম পমাস্তো  01728209283 



 

 

62.  উয়ারাপূি বগ্রাম সপ্রাবি, ইটনা, 

বিশ ারগঞ্জ। 

পমাোঃ আোঃ িবরম  01739806744 

63.  পসানািািা সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ। পমাোঃ  াহানুর আলম  01916468206 

64.  বিরারবভটা সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ। পমাোঃ পগালাম পমাস্তো  01761711181 

65.  পনায়ািাড়ী সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ। পমাোঃ নাবছর উবিন  01716786226 

66.  িাবলপুর সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ। ব বরনা পিগম  01757722810 

67.  টিয়ারশিাণা সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ। পমাহাম্ম  আব্দুস সাত্তার  01918828065 

68.  িমলশভাগ পূি ব াড়া সপ্রাবি, ইটনা, 

বিশ ারগঞ্জ। 

পমাোঃ পহলাল উবিন  
01712183568 

69.  আলগা াড়া সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ। বরক্তা আক্তার  01721930409 

70.   াবিপুর সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ। পমাোঃ আবমনুল হি ভূঞা   01918736244 

71.   াচুয়া সপ্রাবি, ইটনা, বিশ ারগঞ্জ। রাখাল  ন্দ্র  াস  01710976233 

72.   াটাবুিা সুরুজ আলী সপ্রাবি, ইটনা, 

বিশ ারগঞ্জ। 

পমাোঃ বুলবুল আহশম   01716970470 

 

 

উ নিিোোঃকবরম ঞ্জ 

ক্র: নং প্রকতষ্ঠোশনর নোি ও ঠিিোনো প্রকতষ্ঠোন প্রধোশনর 

নোি 

প্রকতষ্ঠোন প্রধোশনর জিোিোইল নোম্বোর 

1 
সতেরদররয়াসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 
মমাোঃোজলু ইসলাম 01714895574 

2 
গাাংগাইলসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 
মমাোঃনুরুল ইসলাম 01718753477 

3 
রিটুয়াসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 
মমোআক্তার খােুন 01922031935 

4 
জঙ্গলিাড়ীসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 
মীরআ রাফ উদ্দিন 01718795974 

5 
হাত্রািাড়াসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 
আফতরাজাররয়াজী 01745692994 

6 
চা াঁনিুরসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 
আসাদুছছামাদ 01943653886 

7 
রখরারচরসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 
মমাোঃমাজহারুল হক 01710465038 

8 
ইসলামিাড়াসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 
ররহমাআক্তার 01912905588 

9 সা াঁোরিুরসপ্রারি, কররমগঞ্জ, র ররনআহতমদ 01711660897 



 

 

ক্র: নং প্রকতষ্ঠোশনর নোি ও ঠিিোনো প্রকতষ্ঠোন প্রধোশনর 

নোি 

প্রকতষ্ঠোন প্রধোশনর জিোিোইল নোম্বোর 

রকত ারগঞ্জ 

10 
িূি বহাত্রািাড়া সপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 

আদ্দজজলুহক খান 

মাসুদ 
01716590109 

11 
গুজারদয়া -১ সপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 
মমাোঃএনামুল হক 01715410766 

12 
টামনীভূঞািাড়া সপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 

নারগ বসতিগম 

মমৌসুমী 
01745202938 

13 
দরিণটামানী সপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 

অরসেকুমার 

সরকার 
01719603766 

14 
িড়কান্দাসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 

মহলালউদ্দিন 

আকন্দ 
01714746372 

15 
মখাদকরনর সপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 
আদ্দজজতুেছা 01735081127 

16 
িালইকান্দাসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 

ফারজানা 

আফতরাজৎ 
01767213212 

17 
চরকরনর সপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 

মমাোঃমাহিুিুল 

রসরাজ 
01757914590 

18 
িাথাররয়ািাড়াসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 
ছাতলহাআক্তার 01953616890 

19 
ই্ছাগঞ্জসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 
মরনরািারভীন 01985067920 

20 
গুজারদয়া -২ সপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 
রার দারসদ্দিকা 01911784360 

21 
ঢালারিাড়সপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 
মাহমুদাতিগম 01913177241 

22 
হাইধনখালীসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 
মমাোঃকামরুল আলম 01913481346 

23 
নয়ািাড়াসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 
মমাোঃনরকিুর রহমান 01720367693 

24 
িদ্দিমচরকরনর  সপ্রারি, 

কররমগঞ্জ, রকত ারগঞ্জ 
নাররগসোসরলমা 01736226876 

25 
খুরদরঙ্গলসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 

মমাোঃ ররফুল 

ইসলাম 
01714583390 

26 
রকরাটনসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 

মসাহরািউদ্দিন 

আহতেদ 
01913753135 

27 
আয়লাসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 
নীরলমারাণী িাল 01737422517 

28 
কলােুরলসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 
মজিুোহারতলানা 01982560473 

29 
কররমগঞ্জআদ ব সপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 

মমাোঃমাহিুিুল 

আলম 
01711310777 

30 
আশুরেয়ািাড়াসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 

মমাোঃহারদউল 

ইসলাম 
01717350774 

31 িাঘররয়াসপ্রারি, কররমগঞ্জ, মমাহােদ মদতলায়ার 01913736197 



 

 

ক্র: নং প্রকতষ্ঠোশনর নোি ও ঠিিোনো প্রকতষ্ঠোন প্রধোশনর 

নোি 

প্রকতষ্ঠোন প্রধোশনর জিোিোইল নোম্বোর 

রকত ারগঞ্জ মহাতসন 

32 
হাসানিুরসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 

মমাছাোঃ ািানা 

আক্তার 
01989232798 

33 
ভূষারকান্দাসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 

নারছমা সুলোনা 

রসদ্দিকা 
01715116582 

34 
চােলসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 

মমাোঃমুদ্দজিুর রহমান 

খান 
01719582265 

35 
নয়াকাদ্দন্দসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 
মরৌ নারাতিগম 01792424342 

36 
রনয়ামেিুরধরলয়ারকান্দা সপ্রারি, 

কররমগঞ্জ, রকত ারগঞ্জ মহাসতন আরা ঝন বা 
01722365496 

37 
মনায়ািারড়সপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 

নাসররন জাহান 

মরিা 
01721817391 

38 
চাররেলাসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ রিউটট রানী সরকার 
01710669635 

39 
উ:মনসততাষ সপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 

মমাোঃ জাহাঙ্গীর 

আলম 
01732756793 

40 
রনয়ামেিুরসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ ছাতয়দুজ্জামান 
01732693311 

41 
মদহুন্দাসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 
িাহাউদ্দিন 01937384608 

42 
খামারতদহুন্দা সপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 
খায়রুলিাসার 01748579249 

43 
সাকুয়াসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 

মমাোঃ ররফকুল 

ইসলাম 
01912049088 

44 
ভাটটয়াসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 

এসএম আনজমুান 

হক আনজ ু
01724150674 

45 
চরতদহুন্দাসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 
মমাোঃ ামছুল হক 01740602407 

46 
সুোরিাড়াসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 

মমাোঃ ররিউল 

আওয়াল 
01714752936 

47 
খাকশ্রীসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 

মমাোঃ সাতদকুর 

রহমান 
01919862132 

48 
সাগুলীসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ মমাোঃ িরুহান উদ্দিন 
01726606584 

49 
চাংতনায়াগা াঁওসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ মমাোঃ আিদুল মাোন 
01724354672 

50 
উোঃগতন িুর সপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ োরলম মহাতসন 
01729466876 

51 
িুরানচামটা সপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ মাহমুদা জাহান 
01727314913 

52 
গুনধরসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 
 ারমীনসুলোনা 01717649663 

53 ইন্দাসপ্রারি, কররমগঞ্জ, রকত ারগঞ্জ মুহােদআব্দরু 01724994275 



 

 

ক্র: নং প্রকতষ্ঠোশনর নোি ও ঠিিোনো প্রকতষ্ঠোন প্রধোশনর 

নোি 

প্রকতষ্ঠোন প্রধোশনর জিোিোইল নোম্বোর 

রর দ 

54 
ভাটটগাাংগাটটয়া সপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 
মমাোঃতগালাম ফারুক 01747374148 

55 
আ েকামারনকিুর সপ্রারি, 

কররমগঞ্জ, রকত ারগঞ্জ 
আ রাফআলী 01710904719 

56 
মমাকামিাড়ীসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 
মমাোঃকামাল উদ্দিন 01724150687 

57 সুরধসপ্রারি, কররমগঞ্জ, রকত ারগঞ্জ 
মমাহােদতিলাতয়ে 

মহাতসন 
01916197142 

58 
উজানিরাটটয়া সপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 

মমাোঃজাহাঙ্গীর 

আলম 
01719287930 

59 
খয়রেসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 

মুহােদআতনায়ার 

মহাতসন 
01714688203 

60 
উররদঘীসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 
রও নআরা নাজমা 01728008183 

61 
জয়কাসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 
 ােীআক্তার 01710094745 

62 
নানশ্রীসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 
ফারুকআহতেদ 01718678724 

63 
মথুরািাড়াসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 

এ,রি,এমরুহুল 

আলম 
01712460267 

64 
উত্তরকান্দাইল সপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 
আরছয়াআক্তার 01816565241 

65 
কান্দাইলসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 
মমাোঃআমীনুল হক 01726799881 

66 
রামনগরসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 
মমতহরুতেছা 01732163368 

67 
দরিণনানশ্রী সপ্রারি , কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 

মমাছাোঃসুলোনা 

িারভীন 
01783228849 

68 
িানকাটাসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 
আি ুমমাোঃনুরুল হক 01725940976 

69 
সুিন্ধীসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 
আকরলমাতিগম 01738245986 

70 
মারছমিুরসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 
সসয়দাখায়রুতেছা 01711161858 

71 
মাদ্দঝরতকানাসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 
মমাোঃহারিিুর রহমান 01716252683 

72 
সাইটুটারাধারচর সপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 
নারছমাখানম 01925578108 

73 
উলুখলাসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 

মমাোঃররফকুল 

ইসলাম 
01926457981 

74 
িারলয়াসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 
ফুরখানআক্তার 01729140353 

75 র াংশুয়াসপ্রারি, কররমগঞ্জ, মমাছাোঃআতমনা 01732105819 



 

 

ক্র: নং প্রকতষ্ঠোশনর নোি ও ঠিিোনো প্রকতষ্ঠোন প্রধোশনর 

নোি 

প্রকতষ্ঠোন প্রধোশনর জিোিোইল নোম্বোর 

রকত ারগঞ্জ আক্তার খােুন 

76 
মনায়ািাদসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 
ফায়জতুেছা 01711362626 

77 
রসন্দ্রীিসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 

মমাোঃআদ্দজজলু হক 

ভূঞা 
01835813479 

78 
কুমুররয়াসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 
ফররদাইয়াসরমন 01712027418 

79 
ঝাউেলাসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 
মমাোঃ রফকুল হক 01710505422 

80 
মনসততাষসপ্রারি , কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ উতে কুলসমু 
01747070248 

81 
িাহাদুরিুরসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 
রদপ্তীরাণী দাস 01728477336 

82 
খয়রেহাটটসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 

মমাোঃসাতদকুর 

রহমান 
01919862097 

83 
িারিাোসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 
সমতরন্দ্রচন্দ্র সরকার 01713576797 

84 
কু বাখালীসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 

আতয় াআক্তার 

খােুন 
01927735774 

85 
চরিাড়াসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 

ফাতেমাখায়রুন 

নাহার 
01714992141 

86 
গুজারদয়ারামনগর সিারি, 

কররমগঞ্জ, রকত ারগঞ্জ 
নাঈমাসুলোনা সুমা 01688365459 

87 
িড়চরসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ আোউর রহমান 
01915863031 

88 
িদ্দিমভাটট গাাংগাটটয়া সপ্রারি, 

কররমগঞ্জ, রকত ারগঞ্জ 

মমাোঃ ররফকুল 

ইসলাম ভূঞা 
01912873821 

89 
লাখিুরসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 
মমাোঃআিুল কাত ম 01713509204 

90 
চরতদহুন্দানদীর উ :সপ্রারি িাড় , 

কররমগঞ্জ, রকত ারগঞ্জ লরেফা মিগম 
01930807535 

91 
উত্তররসন্দ্রীি সপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ নূরন নাহার 
01718820529 

92 
 ামীমাআক্তার, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ  ামীমা আক্তার 
01741411408 

93 
িাতদশ্রীরামিুরসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ মহনা আক্তার 
01719843850 

94 
গারলমগাজীসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ ররে কাত মদিনাথ 
01739767747 

95 
হালগড়াসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 

মমাোঃ জাহঙ্গীর 

আলম 
01728135750 

96 
মধযরামনগর সপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 

মমাোঃ সরফকুল 

আলম 
01714583422 

97 চা াঁনিুরনগজাগরণ সপ্রারি, উতে সাতহদারা 01971432396 



 

 

ক্র: নং প্রকতষ্ঠোশনর নোি ও ঠিিোনো প্রকতষ্ঠোন প্রধোশনর 

নোি 

প্রকতষ্ঠোন প্রধোশনর জিোিোইল নোম্বোর 

কররমগঞ্জ, রকত ারগঞ্জ 

98 মদনসপ্রারি, কররমগঞ্জ, রকত ারগঞ্জ 
মমাোঃ রসরাজলু 

ইসলাম 
01772895784 

99 
সুলোননগর সপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 

মমাোঃমরেয়ুর রহমান 

ভূঞা 
01925008857 

100 
নাদ্দজমউদ্দিন সপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 

খায়রুল িাসার 

ভূঞা 
01717461502 

101 
িােুয়াইরসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ রিিুল কারত দাস 
01729982662 

102 
মড়লিাড়াসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ রীনা মিগম 
01757658582 

103 
উত্তরআশুরেয়ািাড়া সপ্রারি , 

কররমগঞ্জ, রকত ারগঞ্জ 

নারছমা আক্তার 

খােুন 
01866938041 

104 
মেরলিাড়াসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ মমাোঃ মসরলম রময়া 
01729303886 

105 
মেরলিাড়াসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 

মমাোঃ  াহনুর 

ইসলাম 
01724830906 

106 
রসদলারিাড়সপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 

মমাোঃ আলোফা 

উদ্দিন 
01739919711 

107 
উত্তরচােল আ :সপ্রারি জলীল , 

কররমগঞ্জ, রকত ারগঞ্জ 

মমাহােদ 

আলমগীর 
01721087031 

108 
িূি বতনায়ািাদ নুরজাহান সপ্রারি, 

কররমগঞ্জ, রকত ারগঞ্জ 

মরাতকয়া আক্তার 

খােুন 
01746867367 

109 
ভাঙ্গাখালীসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 
মিগমলুৎফুতেছা 01720163391 

110 
হারেমারাসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ মমাোঃ ছাইদরু রহমান 
01710400270 

111 
ধীেিুরসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ প্রীরে রানী সাহা 
01721173548 

112 
উত্তরিারলয়া সপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ মমাোঃ আিু োতহর 
01731687776 

113 
ভাটটয়ািি বিাড়া সপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ আফাই রময়া 
01987930901 

114 
মমালামখারচরসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 

মমাহােদ মরেউর 

রহমান 
01711076720 

115 
টামনীরিটুয়া সপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ মমাোঃ আিু হাতরছ 
01798358816 

116 
আ:ছালাম মুন্সী সপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ মমাোঃ হারিিুল্লাহ 
01711730973 

117 
উত্তরআ েকা সপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 

মমাোঃসাইফুল 

ইসলাম 
01742097926 

118 
মগারিনাথিুরসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ আকরলমা আক্তার 
01747447392 

119 নন্দীিাড়াসপ্রারি, কররমগঞ্জ, ফাতেমাইয়াছমীন 01746216915 



 

 

ক্র: নং প্রকতষ্ঠোশনর নোি ও ঠিিোনো প্রকতষ্ঠোন প্রধোশনর 

নোি 

প্রকতষ্ঠোন প্রধোশনর জিোিোইল নোম্বোর 

রকত ারগঞ্জ 

120 
িােুয়াইরআ  :সপ্রারি গফুর , 

কররমগঞ্জ, রকত ারগঞ্জ 

মমাহােদ নজরুল 

ইসলাম 
01710697482 

121 
মগৌরারতগািসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 
মমাোঃআদ্দজজলু হক 01714545669 

122 
আরমনামুরনর সপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ 

েসরলমা আক্তার 

ইভা 
01746389867 

123 
িাঠানিাড়াসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ লায়লা হক 
01716083585 

124 
মখাতদজাইরিস মধযমাদ্দঝরতকানা, 

কররমগঞ্জ, রকত ারগঞ্জ সারাহ ইসলাম 
01771384180 

125 
সিরাটটয়ািাড়াসপ্রারি, কররমগঞ্জ, 

রকত ারগঞ্জ মমাোঃ আলম রময়া 
01712877836 

 

  



 

 

 

উপজেলাাঃ কটিয়াদী 

শিক্ষা প্রশিষ্ঠাজের ধরণাঃ সরকশর প্রাথশিক শিদ্যালয় 

 

ক্র. 

েং 
প্রশিষ্ঠাজের োি ও ঠিকাো প্রশিষ্ঠাে প্রধাজের োি 

প্রশিষ্ঠাে প্রধাজের 

মিািাইল েম্বর 

১ িেগ্রাি১েংস.প্রা.শি.,মপা: িেগ্রাি, উপ: কটিয়াদী, 

মেলা: শকজিারগঞ্জ 
মিা: লুৎফররহিাে 

০১৭১৩৫২৩৭৭১ 

২ িেগ্রাি২েংস.প্রা.শি., মপা: িেগ্রাি, উপ: কটিয়াদী, 

মেলা: শকজিারগঞ্জ 
সুলিাোখাতুে 

০১৯৩৮৫২৯২৮১ 

৩ কাঁঠালিলীস.প্রা.শি., মপা: িেগ্রাি, উপ: কটিয়াদী, 

মেলা: শকজিারগঞ্জ 
িারূফাোেেীে 

০১৭১০১৯৬৭৬০ 

৪ োজগরগ্রািস.প্রা.শি., মপা: িেগ্রাি, উপ: কটিয়াদী, 

মেলা: শকজিারগঞ্জ 
িশফকুন্নাহার 

০১৭১১৯৭৮৫৪৯ 

৫ মোয়াগাওঁস.প্রা.শি., মপা: িেগ্রাি, উপ: কটিয়াদী, 

মেলা: শকজিারগঞ্জ 
শিপ্লিচন্দ্রপাল 

০১৭১৬৮৫৯৯৫৮ 

৬ শিমুহাজেহারশদয়াস.প্রা.শি., মপা: িেগ্রাি, উপ: 

কটিয়াদী, মেলা: শকজিারগঞ্জ 
অসীিচন্দ্রজসে 

০১৭১৮৬৭০০২৭ 

৭ শিটিপাড়াস.প্রা.শি., মপা: িেগ্রাি, উপ: কটিয়াদী, 

মেলা: শকজিারগঞ্জ 
েশরোআক্তার 

০১৭৮৭০২৬৮১৭ 

৮ শিমুহাশদঘীরপাড়স.প্রা.শি., মপা: িেগ্রাি, উপ: 

কটিয়াদী, মেলা: শকজিারগঞ্জ 
িাহাোেজিগি 

০১৭৫৭৪০৫৭৮৪ 

৯ কাজয়স্থপল্লীস.প্রা.শি., মপা: োিষাইট, উপ: 

কটিয়াদী, মেলা: শকজিারগঞ্জ 
মিা: নুরূলইসলাি 

০১৭২৪৫৭৫০১০ 

১০ োিষাইটস.প্রা.শি., মপা: োিষাইট, উপ: কটিয়াদী, 

মেলা: শকজিারগঞ্জ 
োন্নাতুলজফরজদৌস 

০১৬৮৪১৫১৪৬৬ 

১১ ধুলশদয়াস.প্রা.শি., মপা: গশচহাটা, উপ: কটিয়াদী, 

মেলা: শকজিারগঞ্জ 
সসয়দািাহমুদাজিগি 

০১৭১৬৮৯৯৮০৩ 

১২ গশচহাটাসহশ্রািস.প্রা.শি., মপা: গশচহাটা, উপ: 

কটিয়াদী, মেলা: শকজিারগঞ্জ 
মিা: িাহফুজুররহিাে 

০১৭৫৩৮৪৮৭৪৯ 

১৩ সিরজরােস.প্রা.শি., মপা: গশচহাটা, উপ: কটিয়াদী, 

মেলা: শকজিারগঞ্জ 
আফজরাোজিগি 

০১৭১৮৬৪২৬২৭ 

১৪ পশিিপূরূড়াস.প্রা.শি., মপা: গশচহাটা, উপ: কটিয়াদী, 

মেলা: শকজিারগঞ্জ 
িশরফাআক্তার 

০১৯১১২৪৪৯৪৩ 

১৫ পূি বপুরূড়াস.প্রা.শি., মপা: গশচহাটা, উপ: কটিয়াদী, 

মেলা: শকজিারগঞ্জ 
মিা: হাশিদুজ্জািাে 

০১৭১৭৯৮৮৮৩১ 



 

 

১৬ খািারেকলাস.প্রা.শি., মপা: গশচহাটা, উপ: কটিয়াদী, 

মেলা: শকজিারগঞ্জ 
শিরণরাণীজঘাষ 

০১৭১২২০৬০২৪ 

১৭ শদয়াকুলস.প্রা.শি., মপা: গশচহাটা, উপ: কটিয়াদী, 

মেলা: শকজিারগঞ্জ 
কঙ্কািিীদাস 

০১৭৩৭৫৯৩৫১৭ 

১৮ পারশদয়াকুলস.প্রা.শি., মপা: পারশদয়াকুল, উপ: 

কটিয়াদী, মেলা: শকজিারগঞ্জ 
িীরকশির (িার:) 

০১৬৮৬৪৪৪৭৩০ 

১৯ করগাঁওস: প্রা:শি:, মপা: করগাঁও, উপ: কটিয়াদী, 

মেলা: শকজিারগঞ্জ 
মখাকেচন্দ্রজদিোথ 

০১৭১৯৮৮৯১৩০ 

২০ লাহুন্দস: প্রা:শি:, মপা: করগাঁও, উপ: কটিয়াদী, 

মেলা: শকজিারগঞ্জ 
সশিিাজদিোথ 

০১৭৩৪৫২০০৪১ 

২১ পাঁচলীপাড়াস: প্রা:শি:, মপা: করগাঁও, উপ: কটিয়াদী, 

মেলা: শকজিারগঞ্জ 
মিাাঃিাহোহাে 

০১৭৩৪১৫১০৩৬ 

২২ কাওোিামুদপুরস: প্রা:শি:, মপা: করগাঁও, উপ: 

কটিয়াদী, মেলা: শকজিারগঞ্জ 
োিােশিয়া (িার.) 

০১৬৮৮৩৬৫২৭২ 

২৩ িাট্টাস: প্রা:শি:, মপা: করগাঁও, উপ: কটিয়াদী, মেলা: 

শকজিারগঞ্জ 

িাখাওয়ািজহাজসে(িারপ্রাপ্ত

) 

০১৭৩৫৬৯৭৮৫৬ 

২৪ ভূোস: প্রা:শি:, মপা: করগাঁও, উপ: কটিয়াদী, মেলা: 

শকজিারগঞ্জ 
আহসােহািীি (িার:) 

০১৭৫২৬০০৮৮১ 

২৫ উত্তরভূোস:প্রা:শি:, মপা: করগাঁও, উপ: কটিয়াদী, 

মেলা: শকজিারগঞ্জ 
মিাাঃজিাোজেলহক (িার.) 

০১৭২২৯১৮২৩০ 

২৬ চান্দপুরিড়িাশড়স:প্রা:শি:, মপা: িাশেকখালী, উপ: 

কটিয়াদী, মেলা: শকজিারগঞ্জ 
আফোলজহাজসে 

০১৭৪৬৩৮৫৬৮৮ 

২৭ িন্ডলজিাগস: প্রা:শি:, মপা: িাশেকখালী, উপ: 

কটিয়াদী, মেলা: শকজিারগঞ্জ 
মিাস্তাশফজুররহিাে 

০১৭১২৩০৪৭৬৬ 

২৮ চাশরয়াস: প্রা:শি:, মপা: মিায়াশলয়া, উপ: কটিয়াদী, 

মেলা: শকজিারগঞ্জ 
িশিউররহিাে 

০১৭১৯০৩১৪৯২ 

২৯ চান্দপুরিধ্যপাড়াস:প্রা:শি:, মপা: িাশেকখালী, উপ: 

কটিয়াদী, মেলা: শকজিারগঞ্জ 
মিাাঃিওকিউশিেখাঁে 

০১৭২০১৩৮৪৯০ 

৩০ চান্দপুরকুজড়রপাড়স:প্রা:শি:, মপা: িাশেকখালী, উপ: 

কটিয়াদী, মেলা: শকজিারগঞ্জ 
নূরুলহক 

০১৭১৮৯৬৭১৪১ 

৩১ দূগ বাপুরস:প্রা:শি:, মপা: গশচহাটা, উপ: কটিয়াদী, 

মেলা: শকজিারগঞ্জ 
মিা: কুতুিউশিে 

০১৭১৫২৫৭৩৬০ 

৩২ চান্দপুরস: প্রা:শি:, মপা: ধেকীপাড়া, উপ: কটিয়াদী, 

মেলা: শকজিারগঞ্জ 
ফেলুলহক 

০১৭১৪৮৬১৫৮৫ 

৩৩ চািলিাগহাটাস: প্রা:শি:, মপা: চািল, উপ: কটিয়াদী, 

মেলা: শকজিারগঞ্জ 
মরাোোজরাজকয়াজফরজদৌস 

০১৭১২৯৫৪১৯৭ 



 

 

৩৪ চািলিাঘজিড়স: প্রা:শি:, মপা: চািল, উপ: কটিয়াদী, 

মেলা: শকজিারগঞ্জ 
শিরােশকজিারজদিোথ 

০১৭৩৭৩১৪৪৮৮ 

৩৫ ধেকীপাড়াস: প্রা:শি:, মপা: ধেকীপাড়া, উপ: 

কটিয়াদী, মেলা: শকজিারগঞ্জ 
োন্নাতুলজফরজদৌস 

০১৬৭৩৭৮৯০০৮ 

৩৬ মুমুরশদয়াস: প্রা:শি:, মপা: মুমুরশদয়া, উপ: কটিয়াদী, 

মেলা: শকজিারগঞ্জ 
ফারহাোরহিাে 

০১৭৩৪২২২৪৫৮ 

৩৭ কুশড়খাইস: প্রা:শি:, মপা: চািল, উপ: কটিয়াদী, 

মেলা: শকজিারগঞ্জ 
মসাহরািউিীে 

০১৭১৮৭৫৩৯১৭ 

৩৮ শপপুশলয়াভূঞাপাড়াস: প্রা:শি:, মপা: মিথইর, উপ: 

কটিয়াদী, মেলা: শকজিারগঞ্জ 
উজেহাশলিাআিীে 

০১৭২১৮৮৬৪৯৪ 

৩৯ আচশিিা১েংসরকারীস:প্রা:শি:, মপা: আচশিিা, উপ: 

কটিয়াদী, মেলা: শকজিারগঞ্জ 
আবুসাঈদজিাাঃইকিাল 

০১৭১৬৫১৯৬৫০ 

৪০ আচশিিা২েংসরকারীপ্রা:শি:, মপা: আচশিিা, উপ: 

কটিয়াদী, মেলা: শকজিারগঞ্জ 
লাকীফাজিিা 

০১৭৩৯০৫৩০৪৭ 

৪১ গজেরগাওঁসরকারীপ্রা:শি:, মপা: আচশিিা, উপ: 

কটিয়াদী, মেলা: শকজিারগঞ্জ 
মিা. িাহবুবুররহিাে (িার.) 

০১৯১২৪১৩৬৭৭ 

৪২ পাইকসাসরকারীপ্রা:শি:, মপা: িধ্যপাড়া, উপ: 

কটিয়াদী, মেলা: শকজিারগঞ্জ 
োহাোরাখাতুে 

০১৭১৯৩২০৯৯১ 

৪৩ িধ্যপাড়া১েংসরকারীপ্রা:শি:, মপা: িধ্যপাড়া, উপ: 

কটিয়াদী, মেলা: শকজিারগঞ্জ 
সুলিাোজরহাো 

০১৯১২৮০৪৪৫০ 

৪৪ িধ্যপাড়া২েংসরকারীপ্রা:শি:, মপা: িধ্যপাড়া, উপ: 

কটিয়াদী, মেলা: শকজিারগঞ্জ 
মিা: িািসুলআলি 

০১৭১৮২৭০৪১২ 

৪৫ উখড়ািালসরকারীপ্রা:শি:, মপা: িধ্যপাড়া, উপ: 

কটিয়াদী, মেলা: শকজিারগঞ্জ 
আশিোখাতুে 

০১৭৩৫০১৪০৬১ 

৪৬ মিিাল২েংসরকারীপ্রা:শি:, মপা: মিিাল, উপ: 

কটিয়াদী, মেলা: শকজিারগঞ্জ 
মিা. আশদলুজ্জািাে 

০১৭২০৯০৪২০৪ 

৪৭ মিিাল১েংসরকারীপ্রা:শি:, মপা: মিিাল, উপ: 

কটিয়াদী, মেলা: শকজিারগঞ্জ 
সাশিয়াজেসশিে (িার.) 

০১৭২৩৩৫৬০৭২ 

৪৮ িসূয়া১েংসরকারীপ্রা:শি:, মপা: িসূয়া, উপ: 

কটিয়াদী, মেলা: শকজিারগঞ্জ 
েয়োলআজিদীে 

০১৭৩৫৫৯৭৭৯৬ 

৪৯ িসূয়া২েংসরকারীপ্রা:শি:, মপা: িসূয়া, উপ: 

কটিয়াদী, মেলা: শকজিারগঞ্জ 
আজোয়ারজহাজসে 

০১৭২৪৩৪৫৬০৭ 

৫০ মিরািলাসরকারীপ্রা:শি:, মপা: িসূয়া, উপ: কটিয়াদী, 

মেলা: শকজিারগঞ্জ 
োন্নাতুলজফরজদৌস 

০১৭৬৬৬৪০৯৯৬ 

৫১ কাশেরচরসরকারীপ্রা:শি:, মপা: সিরাগীরচর, উপ: 

কটিয়াদী, মেলা: শকজিারগঞ্জ 
রাশিয়াখাতুে (িার.) 

০১৭৫২৬৯৪৮৮৮ 



 

 

৫২ চরআলগীসরকারীপ্রা:শি:, মপা: সিরাগীরচর, উপ: 

কটিয়াদী, মেলা: শকজিারগঞ্জ 
োশিিাখাতুে 

০১৭১৬৮৩০৫৩৪ 

৫৩ চরআলগীপূি বপাড়াসর:প্রা:শি:, মপা: সিরাগীরচর, উপ: 

কটিয়াদী, মেলা: শকজিারগঞ্জ 
আিিাআক্তার 

০১৭১০৬৬৮৮৮২ 

৫৪ সিরাগীরচর১েংসরকারীপ্রা:শি:, মপা: সিরাগীরচর, 

উপ: কটিয়াদী, মেলা: শকজিারগঞ্জ 
িাইনুলআলি 

০১৭৭২৭৪০৩০৬ 

৫৫ শিমুলকান্দীসরকারীপ্রা:শি:, মপা: মিিাল, উপ: 

কটিয়াদী, মেলা: শকজিারগঞ্জ 
হাশসিউশিে 

০১৭১৬৫৪০৮৮২ 

৫৬ রািদীসরকারীপ্রা:শি:, মপা: মিিাল, উপ: কটিয়াদী, 

মেলা: শকজিারগঞ্জ 
িাহাোজিগি 

০১৯১৮২৫৩৭২৫ 

৫৭ কটিয়াদী১েংস.প্রা.শি., মপা: কটিয়াদী, উপ: 

কটিয়াদী, মেলা: শকজিারগঞ্জ 
সুশেিকুিারসাহা 

০১৭১৮৬০১৭৭১ 

৫৮ কটিয়াদী২েংস.প্রা.শি., মপা: কটিয়াদী, উপ: 

কটিয়াদী, মেলা: শকজিারগঞ্জ 
কািরুন্নাহারপারিীে 

০১৭৮৭৫৪৬৭৬৬ 

৫৯ চশড়য়াজকাোস.প্রা.শি., মপা: কটিয়াদী, উপ: কটিয়াদী, 

মেলা: শকজিারগঞ্জ 
িাহবুবুররহিাে 

০১৭৩৮৫৭২৮৮৪ 

৬০ মিায়াশলয়াস.প্রা.শি., মপা: মিায়াশলয়া, উপ: কটিয়াদী, 

মেলা: শকজিারগঞ্জ 
মিা: আবুলকাজসি 

০১৭২৬৬১০৯৪৭ 

৬১ িাগরাইটস.প্রা.শি., মপা: কটিয়াদী, উপ: কটিয়াদী, 

মেলা: শকজিারগঞ্জ 
কািরুন্নাহারমুসশলিা (িার:) 

০১৭১৬৩৭২৬১৮ 

৬২ হালুয়াপাড়াস.প্রা.শি., মপা: কটিয়াদী, উপ: কটিয়াদী, 

মেলা: শকজিারগঞ্জ 
শকজিায়ারসুলিাো (িার:) 

০১৭২৫৫১৮০৩৯ 

৬৩ মিথইরস.প্রা.শি., মপা: মিথইর, উপ: কটিয়াদী, 

মেলা: শকজিারগঞ্জ 
সাজদকাইয়াসশিে 

০১৭৩১২৪৭৫৮৪ 

৬৪ ঘাগগরস.প্রা.শি., মপা: মুমুরশদয়া, উপ: কটিয়াদী, 

মেলা: শকজিারগঞ্জ 
সুশপ্রয়ািশণক 

০১৭১৯৬০২৯১১ 

৬৫ মিাগপাড়াস.প্রা.শি., মপা: কটিয়াদী, উপ: কটিয়াদী, 

মেলা: শকজিারগঞ্জ 
িধুসুদেসাহা 

০১৭১৭০৯১০৮৩ 

৬৬ মলাহাজুরীস.প্রা.শি., মপা: মলাহাজুরী, উপ: কটিয়াদী, 

মেলা: শকজিারগঞ্জ 
মিাাঃিাশরফুলইসলাি 

০১৭১৭৮৩৬৪৪২ 

৬৭ িাজহরচরস.প্রা.শি., মপা: মলাহাজুরী, উপ: কটিয়াদী, 

মেলা: শকজিারগঞ্জ 
সুলিাোআক্তার (িার:) 

০১৭৩৬৫৫১৮৫৫ 

৬৮ শিড়ারপাড়স.প্রা.শি., মপা: মলাহাজুরী, উপ: কটিয়াদী, 

মেলা: শকজিারগঞ্জ 
মিাাঃআব্দুলিান্নাে 

০১৭২০২৮২৬৩৫ 

৬৯ চরকাউশেয়াস.প্রা.শি., মপা: মলাহাজুরী, উপ: 

কটিয়াদী, মেলা: শকজিারগঞ্জ 
আসাদউল্লাহ 

০১৭১৪৮৮২৬৮৩ 



 

 

৭০ পূি বচরপাড়ািলাস.প্রা.শি., মপা: চরপুশক্ষয়া, উপ: 

কটিয়াদী, মেলা: শকজিারগঞ্জ 
এ.এক.এিফখরুলআলি 

০১৭২৬১৮০৪৬০ 

৭১ দিপাখীপূি বচরস.প্রা.শি., মপা: চরপুশক্ষয়া, উপ: 

কটিয়াদী, মেলা: শকজিারগঞ্জ 
োেেীেসুলিাো 

০১৭৩৬৬৬৩৭৯০ 

৭২ োলালপুরস.প্রা.শি., মপা: োলালপুর, উপ: কটিয়াদী, 

মেলা: শকজিারগঞ্জ 
মিাাঃআব্দুলিাজিে 

০১৭২৭৭৫৬৫৪৩ 

৭৩ িাকাশলয়াস.প্রা.শি., মপা: োলালপুর, উপ: কটিয়াদী, 

মেলা: শকজিারগঞ্জ 
আবুলহাসাে 

০১৭১৮৩০৫৩৯৯ 

৭৪ মফকািারাস.প্রা.শি., মপা: োলালপুর, উপ: কটিয়াদী, 

মেলা: শকজিারগঞ্জ 
মিা: িশহদুল্লাহ 

০১৭৬৩৭৭৮০১৭ 

৭৫ উত্তরজফকািারাস.প্রা.শি., মপা: োলালপুর, উপ: 

কটিয়াদী, মেলা: শকজিারগঞ্জ 
মিাাঃহযরিআলী 

০১৭২৫৩১৪৮০৪ 

৭৬ চরপুশক্ষয়া১েংস.প্রা.শি., মপা: চরপুশক্ষয়া, উপ: 

কটিয়াদী, মেলা: শকজিারগঞ্জ 
োিালউশিে 

০১৭১৮৭৩৯৩১১ 

৭৭ চরপুশক্ষয়া২েংস.প্রা.শি., মপা: চরপুশক্ষয়া, উপ: 

কটিয়াদী, মেলা: শকজিারগঞ্জ 
মিাাঃকাইমুলইসলাি 

০১৫৫৮৪১৬৩৪০ 

৭৮ িাকাশলয়ািজেলস.প্রা.শি., মপা: োলালপুর, উপ: 

কটিয়াদী, মেলা: শকজিারগঞ্জ 
মিাাঃনূরুলআিীে 

০১৭১৭৮১২৬২৭ 

৭৯ চরজোয়াকান্দীস.প্রা.শি., মপা: চরপুশক্ষয়া, উপ: 

কটিয়াদী, মেলা: শকজিারগঞ্জ 
িাছুিাসুলিাো 

০১৭৩০২৫৩৭৯৪ 

৮০ মগৌরীপুরস.প্রা.শি., মপা: গশচহাটা, উপ: কটিয়াদী, 

মেলা: শকজিারগঞ্জ 
সশেয়াসুলিাো 

০১৭৩৬৫০৮০৪০ 

৮১ দিকাহশেয়াস: প্রা:শি:, মপা: ধেকীপাড়া, উপ: 

কটিয়াদী, মেলা: শকজিারগঞ্জ 
িািসুন্নাহারজিগি 

০১৭১৮৯১২৪৩৬ 

৮২ আদিপুরজিগিআম্বরআলীস.প্রা.শি., মপা: মিিাল, 

উপ: কটিয়াদী, মেলা: শকজিারগঞ্জ 
িাহমুদাআক্তার 

০১৭৮০০২০২১৫ 

৮৩ কুশড়য়াপাড়াস.প্রা.শি., মপা: িেগ্রাি, উপ: কটিয়াদী, 

মেলা: শকজিারগঞ্জ 
মিাাঃজগালািজিাস্তফা 

০১৯৪২১৬৮০৬১ 

৮৪ সকিরীপাড়াস.প্রা.শি., মপা: গশচহাটা, উপ: কটিয়াদী, 

মেলা: শকজিারগঞ্জ 
িািান্নাআহসােজচৌধুরী 

০১৭২০০৭৩৭৮০ 

৮৫ উদয়েস.প্রা.শি., মপা: সিরাগীরচর, উপ: কটিয়াদী, 

মেলা: শকজিারগঞ্জ 
মিাাঃিহীদুল্লাহ 

০১৭৩২৭১৪৯৬৪ 

৮৬ দশড়চশরয়াজকাোস.প্রা.শি., মপা: কটিয়াদী, উপ: 

কটিয়াদী, মেলা: শকজিারগঞ্জ 
রীোজিগি 

০১৭৫৮৪৪২১৫৪ 

৮৭ প: িসূয়াস.প্রা.শি., মপা: িসূয়া, উপ: কটিয়াদী, 

মেলা: শকজিারগঞ্জ 
আব্দুলহাই 

০১৭২৮৪৩৩৮২৩ 



 

 

৮৮ উত্তরচরপুশক্ষয়াস.প্রা.শি., মপা: চরপুশক্ষয়া, উপ: 

কটিয়াদী, মেলা: শকজিারগঞ্জ 
িাহফুোসুলিাো 

০১৭৬২৮১৪২৭৭ 

৮৯ িেগ্রািপশিিপাড়াস.প্রা.শি., মপা: িেগ্রাি, উপ: 

কটিয়াদী, মেলা: শকজিারগঞ্জ 
োহাোরাখাতুে 

০১৭২১০৭২৬২৭ 

৯০ উত্তরমুমুরশদয়াস.প্রা.শি., মপা: মুমুরশদয়া, উপ: 

কটিয়াদী, মেলা: শকজিারগঞ্জ 

মিািাাঃোসশরেশিল্কী 

(িারপ্রাপ্ত) 

০১৭১৮২৪৫৯৫৫ 

৯১ ফুলদীকজড়হাস.প্রা.শি., মপা: িসূয়া, উপ: কটিয়াদী, 

মেলা: শকজিারগঞ্জ 
মিািাাঃশেলুফাআফজরাো 

০১৭১৪৩১৩০৯০ 

৯২ অস্টঘশড়য়াশি.হা.খাতুেস.প্রা.শি., মপা: আচশিিা, 

উপ: কটিয়াদী, মেলা: শকজিারগঞ্জ 

োেেীেসুলিাোআজো 

(িার.) 

০১৭১২৬৮৯৩০০ 

৯৩ করূয়াপাড়াস.প্রা.শি., মপা: করগাঁও, উপ: কটিয়াদী, 

মেলা: শকজিারগঞ্জ 
মিাাঃোহাঙ্গীরশিয়া 

০১৭১৬২৭৪৭৩৪ 

৯৪ হাসারকান্দাস.প্রা.শি., মপা: গশচহাটা, উপ: কটিয়াদী, 

মেলা: শকজিারগঞ্জ 
আশিরউশিে (িার.) 

০১৭২৪৪০০০২৪ 

৯৫ িশত্তবহাটাহা.সুলিােউ:ভুঞাস.প্রা.শি., মপা: মুমুরশদয়া, 

উপ: কটিয়াদী, মেলা: শকজিারগঞ্জ 
িারাসুলিাো 

০১৯১৫৯২২৭৩৭ 

৯৬ দাজসরগাওঁস.প্রা.শি.,মপা: িেগ্রাি, উপ: কটিয়াদী, 

মেলা: শকজিারগঞ্জ 
মিাাঃসাইদুররহিাে 

০১৭২৬৮৮৮৫৪৮ 

৯৭ দশক্ষেজলাহাজুরীস.প্রা.শি., মপা: মলাহাজুরী, উপ: 

কটিয়াদী, মেলা: শকজিারগঞ্জ 
মিাাঃিশেবুররহিাে 

০১৭১৪৮৯৫৭৫৫ 

৯৮ হাশরোইিহাকপ্রা.শি., মপা: িধ্যপাড়া, উপ: কটিয়াদী, 

মেলা: শকজিারগঞ্জ 
মিাাঃআবুলকাজিি 

০১৭১০২২০৮৩৩ 

৯৯ লাংটিয়াস.প্রা.শি., মপা: মিথইর, উপ: কটিয়াদী, 

মেলা: শকজিারগঞ্জ 
মিাাঃহাশদউলইসলাি 

০১৭১৩৫৮২৩৯৯ 

১০০ পূি বচাশরপারাস.প্রা.শি.,মপা: আচশিিা, উপ: কটিয়াদী, 

মেলা: শকজিারগঞ্জ 
মিাাঃআসাদুজ্জািাে 

০১৭৩১১৫৯৬৩৫ 

১০১ চান্দপুরহাশেিাশড়স.প্রা.শি., মপা: িাশেকখালী, উপ: 

কটিয়াদী, মেলা: শকজিারগঞ্জ 
োেেীেসুলিাো (িার:) 

০১৭১৬৭৯৯৯৫৭ 

১০২ িাগপাড়াস.প্রা.শি., মপা: গশচহাটা, উপ: কটিয়াদী, 

মেলা: শকজিারগঞ্জ 
চম্পারাণীসাহা 

০১৭৪৬০৩৯৮৯০ 

১০৩ মুগশদয়াস.প্রা.শি., মপা: িসূয়া, উপ: কটিয়াদী, মেলা: 

শকজিারগঞ্জ 
মসশলোজিগি 

০১৭৭৩৭৯৯৬৩৬ 

১০৪ িীরজোয়াকান্দীস.প্রা.শি., মপা: কটিয়াদী, উপ: 

কটিয়াদী, মেলা: শকজিারগঞ্জ 
মিািাাঃজফরজদৌসীআক্তার 

০১৭২৬৮৩৪৯২৬ 

১০৫ শিটাশদয়াস.প্রা.শি.,  মপা: আচশিিা, উপ: কটিয়াদী, 

মেলা: শকজিারগঞ্জ 
মিাাঃোলালউশিে 

০১৭১০৬৬৮৫৬২ 



 

 

১০৬ পূি বিাংোদীস.প্রা.শি., মপা: মিায়াশলয়া, উপ: 

কটিয়াদী, মেলা: শকজিারগঞ্জ 
মিাাঃআহসােহািীি 

০১৭১৪৭০৯০৬০ 

১০৭ দিপাখীোলালপুরস.প্রা.শি., মপা: চরপুশক্ষয়া, উপ: 

কটিয়াদী, মেলা: শকজিারগঞ্জ 
মিাাঃিহীদুল্লাহ 

০১৭২৫১৩৭৫৩০ 

১০৮ দশক্ষেিাট্টাস.প্রা.শি., মপা: করগাঁও, উপ: কটিয়াদী, 

মেলা: শকজিারগঞ্জ 
মিাাঃিেলুররহিাে 

০১৭৩২২৩৪৫৭৩ 

১০৯ ফুলিাড়ীয়াস.প্রা.শি., মপা: গশচহাটা, উপ: কটিয়াদী, 

মেলা: শকজিারগঞ্জ 
মিাাঃইব্রাহীিখশলল 

০১৯২৯৮৪০৬১৬ 

১১০ উত্তরগজেরগাওঁস.প্রা.শি., মপা: িধ্যপাড়া, উপ: 

কটিয়াদী, মেলা: শকজিারগঞ্জ 
মিাাঃিাহািউশিে 

০১৭৫৮৭২৮০৩০ 

১১১ পূি বচরপুশক্ষয়াস.প্রা.শি., মপা: চরপুশক্ষয়া, উপ: 

কটিয়াদী, মেলা: শকজিারগঞ্জ 
িশদোইয়াসশিে (িার.) 

০১৭৩২৪২২৮২২ 

১১২ িাগুড়ানূরজহাজসেস.প্রা.শি., মপা: চািল, উপ: 

কটিয়াদী, মেলা: শকজিারগঞ্জ 
িাহফারুক 

০১৭৬১৭৩৭৬৫৯ 

১১৩ পশিিগশচহাটাস.প্রা.শি., মপা: গশচহাটা, উপ: 

কটিয়াদী, মেলা: শকজিারগঞ্জ 
রাজ্জাকুজন্নিাকশিিা 

০১৭৬১৭০৬০৬৯ 

১১৪ সিরাগীরচর২েংস.প্রা.শি., মপা: সিরাগীরচর, উপ: 

কটিয়াদী, মেলা: শকজিারগঞ্জ 
শিউলীআক্তার 

০১৭৪৭৩৫৪৯২৩ 

১১৫ গশচহাটাপল্লীএকাজেিীস.প্রা.শি., মপা: গশচহাটা, উপ: 

কটিয়াদী, মেলা: শকজিারগঞ্জ 
িািসুন্নাহারজিগি 

০১৭৭৯৪৯৮৫৯৫ 

১১৬ শদেিশেস.প্রা.শি., মপা: িাশেকখালী, উপ: কটিয়াদী, 

মেলা: শকজিারগঞ্জ 
িশরফুলইসলাি 

০১৯২২২৬২৮২৩ 

১১৭ কাজহজিরজটশকস.প্রা.শি., মপা: মিায়াশলয়া, উপ: 

কটিয়াদী, মেলা: শকজিারগঞ্জ 
িিিােজিগি 

০১৭২০১৩৬৬০৮ 

১১৮ িালিচাঁেিশহউশিেস.প্রা.শি. , মপা: কটিয়াদী, উপ: 

কটিয়াদী, মেলা: শকজিারগঞ্জ 
সুলিাোরাশেয়া 

০১৭১৬৭৮৮৫৯২ 

১১৯ শেিকপুরুড়াস.প্রা.শি., মপা: গশচহাটা, উপ: কটিয়াদী, 

মেলা: শকজিারগঞ্জ 
মিাাঃইসলািউশিে (িার.) 

০১৭১৪৩০২৪৩৪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

উ শজলা : কুবলয়ার র 

ক্র: 

নং 

প্রকতষ্ঠোশনর নোি ও ঠিিোনো প্রকতষ্ঠোন প্রধোশনর নোি প্রকতষ্ঠোন প্রধোশনর 

জিোিোইল নোম্বোর 

১ কুবলয়ার র সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় ভসয়  পমা: জািাবরয়া 01711-969918 

২ আলী আিিরী সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় ভসয়  হাবিবুল হি 01740-232030 

৩ আ মখারিাবি সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় নবলনী রঞ্জন  ান 01729-165384 

৪ উছমানপুর সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় বমবহর িালা  াস 01712-541086 

৫ তারািাবি পিানা াড়া সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় পমা: আবজজুর রহমান 01727-457732 

৬ ভরাডুল সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় িামরুন্নাহার  01743-797377 

৭ আলীর র িা া াটিয়া সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় নাবহ া আক্তার রুনা 01991-645494 

৮ আগরপুর সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় পমা: কুদ্দুছ উন নূর 01717-370269 

৯ রাম ী সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় পহাসশন আরা পিগম 01727-640505 

১০ তারািাবি সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় আইয়ুি খান 01850-294206 

১১ জগত র সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় সুপ্রীবত রানী  াস 01732-508242 

১২ খালাখাড়া পিানা াড়া সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় পমা: োরুি বময়া 01719442292 

১৩ লক্ষীপুর সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় 

পমা: পমা াররে 

পহাশসন 01721547986 

১৪ িড় ারা সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় প্র ী  কুমার সরিার 01715-872120 

১৫   িাহুবনয়া সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয়  ারভীন আক্তার 01710-834832 

১৬  বক্ষণ পগািবরয়া সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় পমা: আ: রাব   01718-819581 

১৭ উত্তর পগািবরয়া সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় নাবছমা আক্তার 01734078635 

১৮  বক্ষণ লক্ষীপুর সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় পমা: ইব্রাবহম 01714-583488 

১৯ আব্দুল্লাপুর সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় বনতাই  ন্দ্র  াস 01724-629963 

২০ িীরিাব মনগর সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় নাছবরন আক্তার 01717-443715 

২১ সালুয়া সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় েখর উবিন আিি 01718-353058 

২২ িাজরা িান্দুবলয়া সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় িাশয়বজ  বমঞা 01713-583272 

২৩  রিামালপুর সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় িামরুন্নাহার বলজা 01771529998 

২৪ মাইজ াড়া বভটিগাও সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয়  ারুল পিগম 01727-528289 

২৫  বিম িীরিাব মনগর সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় োশতমা বছবিিা 01740-992704 

২৬ েবর পুর আলালপুর সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় এনাশয়ত উল্লাহ ভূইয়া 01925-303786 

২৭ নাব শতর র সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় নজরুল ইসলাম পমাল্লা 01717-944186 

২৮ ছয়সূতী সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় আিবলমা খাতুন 01960-948838 

২৯ িাবিগ্রাম সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় মাহমু া পমরাজ 01712-365797 

৩০ িড়ছয়সূতী সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় 

পমাহাম্ম  েজশল 

এলাবহ 01754-575611 

৩১ লালপুর সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয়  বম বষ্ঠা সাহা 01943-700947 

৩২ পনায়াগাঁও সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় বিএম রাবতনুজ্জামান 01943-700947 

৩৩ হাজারীনগর সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় পগালাম মুশ ব  01736-707256 

৩৪ মাধি ী সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় রত্না রায় 01731-508264 



 

 

৩৫ মশনাহরপুর সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় কৃষ্ণা সাহা 01710-994083 

৩৬  বিম আব্দুল্লাপুর সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় ছাবিরা সুলতানা 01746124059 

৩৭ নলিাই  মধ্য াড়া সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় ম ম আহসান আিির 01834-499251 

৩৮ িাাংলা িাজার সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয়  উশম্ম হাবিিা 01714977817 

৩৯ নলিাই  সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় ইসরাত জাহান রত্না 01837-417651 

৪০ পূি ব পমাজরাই সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় তাহবমনা আক্তার 01756-786567 

৪১ 

কুবলয়ার র িাজার আ  ব সরিাবর প্রাথবমি 

বিদ্যালয় পমা: নূরুল আলম 01719-810848 

৪২ পূি ব পগািবরয়া সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় আবু ছাশ ি 01722-385751 

৪৩  বড়গাঁও সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় মাহমু া আক্তার 01716832321 

৪৪ শ্যামাইিাবি সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় ভসয়  মুবজবুল হি 01718-642926 

৪৫ িলাকু া সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় পমা: মাহবুবুল আলম 01924-928478 

৪৬ লক্ষীপুর েবির াড়া সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় সাবিকুন্নাহার 01754-464029 

৪৭ পনায়ািাবি ভ লনপুর সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় 

োশতমা আক্তার 

জাহান  01917-714287 

৪৮ বখব রপুর সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় হবর াস  ন্দ্র  ীল 01749-279298 

৪৯ প ায়াবরয়া সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় আব্দুল্লাশহল িাবছর 01745-130242 

৫০ িড়খার র সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় পমা: আ: রউে 01715-089698 

৫১ নাবজরব  ী সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় সন্ধযা রানী  াস 01716-375000 

৫২ ডুমরািািা সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় পগালাম পমাস্তো 01719-114926 

৫৩ িাজরা মাবছমপুর সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় িীবথিা রানী সাহা 01712-160434 

৫৪ মাতুয়ারিািা সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় রুনা আক্তার 01729-827608 

৫৫ আশমা পুর সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় পমা:  বেকুল ইসলাম 01719-332277 

৫৬ বভটিগাও সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় পমা: প ওয়ান আলী 01981-156376 

৫৭ পনায়াগাঁও মুছা বময়া সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় নাবছমা আক্তার খাতুন 01927-680322 

৫৮ আলীর র সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় রীনা রানী  াল 01716-141732 

৫৯ 

পষালরব  হাজী আ: লবতে সরিাবর প্রাথবমি 

বিদ্যালয় পমা:  ামীম উবিন 01918-206703 

৬০ আব্দুল্লাপুর জােরািা  সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় আেবসয়া সুলতানা 01764-332610 

৬১ বসন্দুিানু সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় পমা: আবু তাশহর 01735-731321 

৬২ পূি ব জগত র সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় পমাছা: ছালমা আক্তার 01764-332610 

৬৩ উত্তর সালুয়া সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয়  ীন ইসলাম 01715-045216 

৬৪ উত্তর   িাহুবনয়া সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় পমা: আ: মবতন 01741-578859 

৬৫ 

 ীরপুর মাহবুবুর রহমান সরিাবর প্রাথবমি 

বিদ্যালয় পমা: আব্দুর পরৌে 01727-872539 

৬৬ মধ্য পগািবরয়া সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয়  াবে উবিন 01930-973520 

৬৭ উত্তর  রিামালপুর সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় 

ভসয় া আেশরাজা 

পিগম 01928-485123 

৬৮ লক্ষীপুর মধ্য াড়া সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় পমা: আ: িাশতন 01744-786848 

৬৯  বক্ষণ আব্দুল্লাপুর আেতাি উবিন ভূঞা সরিাবর পমা: বমজানুর রহমান 01732-105317 



 

 

প্রাথবমি বিদ্যালয় 

৭০ পিবতয়ারিাবি সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় পমা: মাহফুজুল হি 01918-221677 

৭১ মাবছমপুর সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয়  াহশনয়াজ  ারভীন 01715-284159 

৭২ পমাহাম্ম  আলী সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় বিলবিস পিগম 01917-384255 

৭৩ উত্তর িাবিগ্রাম সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় 

পমা: লুৎফুল আজা  

পসাশহল 01711515185 

৭৪ ধু াখালী সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয় জসীম উবিন  01921-821536 

 

 

 

 

উ শজলা: বমঠামইন,  

 

ক্র: নং প্রকতষ্ঠোশনর নোি ও ঠিিোনো প্রকতষ্ঠোন প্রধোশনর নোি প্রকতষ্ঠোন প্রধোশনর 

জিোিোইল নোম্বোর 

1 অলুয়া সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, বিশ ারগঞ্জ জাবিয়া সুলতানা 01711677221 

2 িগাব য়া সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, বিশ ারগঞ্জ  বেকুল ইসলাম 01919365675 

3 শ্যামপুর সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, বিশ ারগঞ্জ পমা: সাইফুল ইসলাম 01716576985 

4 

পগা ালপুর সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, 

বিশ ারগঞ্জ শ্যামল  ন্দ্র বিশ্বাস 01913496356 

5  ানপুর সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, বিশ ারগঞ্জ 

পমাহাম্ম  আশনায়ার 

পহাশসন 01913458355 

6 পগা ব  ী সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, বিশ ারগঞ্জ নাসবরন সুলতানা রী া 01799890750 

7 

প ৌলতপুর সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, 

বিশ ারগঞ্জ প্রশিাধ  ন্দ্র  াস 01914430188 

8 হাসানপুর সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, বিশ ারগঞ্জ 

জান্নাতুল পেরশ ৌস 

 াওন 01637257720 

9 নিািপুর সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, বিশ ারগঞ্জ পমা: নূরুল আমীন 01718620984 

10 পিারনপুর সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, বিশ ারগঞ্জ  শর   ন্দ্র  াস 01925732832 

11 

মবহষারিাবি সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, 

বিশ ারগঞ্জ  াবনছুজ্জামান 01712069567 

12 

বমঠামইন আ  ব সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, 

বিশ ারগঞ্জ মবতউর রহমান 01912443903 

13 

ইসলামপুর সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, 

বিশ ারগঞ্জ পরৌ নারা প ৌধুরী 01712967746 

14 

িামালপুর সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, 

বিশ ারগঞ্জ ভানু রঞ্জন বিশ্বাস 01913324031 

15 বমষ্টা সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, বিশ ারগঞ্জ বমজানুর রহমান প লী 01767826783 

16 উবরয়ি সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, বিশ ারগঞ্জ হাবসনা আক্তার 01993269522 

17 আত া া সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, বিশ ারগঞ্জ আব্দুস সালাম ভূঞা 01949809552 



 

 

18 

আত া া মামু পুর সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, 

বিশ ারগঞ্জ 

পমা: বসরাজুল ইসলাম 

রতন 01915742689 

19 

পগাবিন্দ্রপুর সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, 

বিশ ারগঞ্জ আসাদুজ্জামান 01922589905 

20  াবরগ্রাম সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, বিশ ারগঞ্জ িাহার ভূঞা 01925029575 

21 ঢাবি সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, বিশ ারগঞ্জ পমাহাম্ম  আ রাে আলী 01913211344 

22 

পধািাশজাড়া সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, 

বিশ ারগঞ্জ িাজী নঈম উবিন 01935627393 

23 

পহাশসনপুর সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, 

বিশ ারগঞ্জ পমা: জাবির পহাশসন 01720268856 

24  মিপুর সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, বিশ ারগঞ্জ আসা  বময়া 01912400874 

25  াগড়া সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, বিশ ারগঞ্জ পমা: পমাস্তো পহাশসন 01914388471 

26 খলা াড়া সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, বিশ ারগঞ্জ 

প ওয়ান জবহর ইয়ার 

প ৌধুরী 01712856199 

27 ভরা সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, বিশ ারগঞ্জ জালাল উবিন ভূঞা 01712230429 

28 

পিওয়ারশজাড় সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, 

বিশ ারগঞ্জ বনহার রঞ্জন  াস 01717081819 

29  বিপুর সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, বিশ ারগঞ্জ জাবিয়া আক্তার 01947218092 

30 কুড়া সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, বিশ ারগঞ্জ সারবিয়া আক্তার প ৌধুরী 01783849684 

31 

িািনপুর সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, 

বিশ ারগঞ্জ মাহফুজা পেরশ ৌসী 01711665476 

32 

হাবসমপুর সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, 

বিশ ারগঞ্জ পহলাল উবিন 01716532032 

33 িাটখাল সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, বিশ ারগঞ্জ পমাহাম্ম  সরাে উবিন 01721487525 

34 ভিরাটি সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, বিশ ারগঞ্জ হারুন অর রব   01733135459 

35 ভুরভবর সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, বিশ ারগঞ্জ পমাোঃ আবু  হী  01743226009 

36 খাসাপুর সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, বিশ ারগঞ্জ পজসবমন আক্তার 01922548866 

37 

িাবজরখলা সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, 

বিশ ারগঞ্জ ইন্দ্রবজত  াস 01915545273 

38  র াড়া সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, বিশ ারগঞ্জ অবখল  ন্দ্র  াস 01715883126 

39 

বজন্নত আলী সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, 

বিশ ারগঞ্জ পিিী আক্তার 01912185125 

40 িড়িািা সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, বিশ ারগঞ্জ সাইফুল ইসলাম 01911746915 

41 

সুরুজ বময়া সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, 

বিশ ারগঞ্জ স্মরবনিা আক্তার বন া 01761737421 

42 

যাত্রাপুর ঢালারগাও সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, 

বিশ ারগঞ্জ পমা: বগয়াস উবিন 01982564024 

43 িাঘুবরয়া সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, বিশ ারগঞ্জ পিারহান উবিন ভূইয়া 01915979911 

44 

িাবজ াড়া সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, 

বিশ ারগঞ্জ হাবসনা সুলতানা 01915923030 

45 দূগ বাপুর সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, বিশ ারগঞ্জ পমা: আবমর উবিন 01935626899 



 

 

46 

 বিম  বরেপুর সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, 

বিশ ারগঞ্জ পমাোঃ রবেকুল ইসলাম 01718821689 

47 

পগা ব  ী িাবলিা সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, 

বিশ ারগঞ্জ আলোতুশন্নছা বলব  01989231713 

48  াবিপুর সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, বিশ ারগঞ্জ পমা:  বেকুল ইসলাম 01772914317 

49 পহমিগঞ্জ সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, বিশ ারগঞ্জ পমাোঃ পগালাম রব্বানী 01742535369 

50 

পতবলখাই িাবি াড়া সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, 

বিশ ারগঞ্জ মুহাম্ম  ওমর োরুি 01913855350 

51 ফুলপুর সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, বিশ ারগঞ্জ 

পমাোঃ বগয়াস উবিন 

ভূইয়া 01711187090 

52 

বছবলমপুর সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, 

বিশ ারগঞ্জ আোজ উবিন আহশম্ম  01858040749 

53 িাকুয়া সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, বিশ ারগঞ্জ আব্দুল হাই 01727329992 

54 

পতবলখাই িাজার সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, 

বিশ ারগঞ্জ েরহা  আহশম  01914974585 

55 

পনায়ািা  আখড়া সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, 

বিশ ারগঞ্জ পমাোঃ মুছশলম উবিন 01718089849 

56 ভখ র সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, বিশ ারগঞ্জ পমা: বেরুজ  াহ 01726403703 

57 মুশুবরয়া সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, বিশ ারগঞ্জ িামাল আহাশম  01943144764 

58 মাইজ র সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, বিশ ারগঞ্জ পমাোঃ পমা ারে পহাশসন 01740942086 

59 

 বক্ষন পশহাশসনপুর সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, 

বিশ ারগঞ্জ িাবজ বলয়ািত আলী 01718620839 

60 

বিরামর র সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, 

বিশ ারগঞ্জ পমাোঃ পরজাউর িবরম 01729165817 

61 

বিশ ারীশিানা সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, 

বিশ ারগঞ্জ পমাোঃ নুরুল ইসলাম 01733149876 

62 

সাশহিনগর সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, 

বিশ ারগঞ্জ সুলতানা পরবজয়া 01721478797 

63 

িড়হাটি  হী  স্মৃবত সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, 

বিশ ারগঞ্জ উত্তম কুমার  াস 01914972940 

64 

 রিাটখাল সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, 

বিশ ারগঞ্জ নুরুল হি 01745087358 

65 

 াইলব  া সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, 

বিশ ারগঞ্জ  ীন ইসলাম 01710555429 

66 

ভিরাটি  বিম  াড়া সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, 

বিশ ারগঞ্জ রবেকুল ইসলাম 01726222105 

67 িড়হাটি সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, বিশ ারগঞ্জ সুকৃবত রানী  ীল 01719579411 

68 

উত্তর পগা ব গী সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, 

বিশ ারগঞ্জ পহলাল উবিন আনছারী 01711904411 

69 

িজিপুর এই এস সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, 

বিশ ারগঞ্জ এম াদুল হি 01712394468 



 

 

70 িজিপুর সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, বিশ ারগঞ্জ মবনন্দ্র  ন্দ্র  াস 01724293545 

71 

অবেস াড়া সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, 

বিশ ারগঞ্জ িবিতা রানী  াল 01737314755 

72 

মাবলশির  রগা সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, 

বিশ ারগঞ্জ  াহ জাশহদুল আবমন 01716752155 

73 

 বক্ষন  ানপুর সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, 

বিশ ারগঞ্জ বিজন কুমার বসাংহ 01719299573 

74 

নতুন কুড়া সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, 

বিশ ারগঞ্জ  াহজাহান বময়া 01772931187 

75 

ব য়ান্না এিকু া সরোঃ প্রাোঃ বিদ্যালয়, বমঠামইন, 

বিশ ারগঞ্জ পমাোঃ মুখশলছুর রহমান 01953266815 

 

 

 

 

 

 

উপশেলো: কনিলী 

    ক্র: নং প্রকতষ্ঠোশনর নোি ও ঠিিোনো প্রকতষ্ঠোন প্রধোশনর নোি প্রকতষ্ঠোন প্রধোশনর 

জিোিোইল নোম্বোর 

1 ডুবি সপ্রাবি , বনিলী, বিশ ারগঞ্জ পমা: আব্দুল িদ্দুস 01765-155727 

2 পগাড়াব  া সপ্রাবি ,বনিলী, বিশ ারগঞ্জ আলমগীর পহাশসন 01712-997344 

3 সুলতানপুর সপ্রাবি,বনিলী, বিশ ারগঞ্জ িবেল উবিন 01924-563456 

4 ভাটিিরাটিয়া সপ্রাবি,বনিলী, বিশ ারগঞ্জ পজনাস আক্তার 01999-221335 

5 বসাংপুর সপ্রাবি,বনিলী, বিশ ারগঞ্জ আিবলমা আক্তার 01719-526646 

6 পটাংগুবরয়া সপ্রাবি,বনিলী, বিশ ারগঞ্জ বনলুোর ইয়াছবমন 01939-826716 

7 পনায়া াড়া সপ্রাবি,বনিলী, বিশ ারগঞ্জ রতন কুমার সূত্রধর 01716-847423 

8 আলীয়া াড়া সপ্রাবি,বনিলী, বিশ ারগঞ্জ মবল্লিা রাণী ধর 01629-042172 

9 উত্তর  াম াড়া সপ্রাবি,বনিলী, বিশ ারগঞ্জ িাসিী রাণী সূত্রধর 01718-966609 

10 মধ্য  াম াড়া সপ্রাবি,বনিলী, বিশ ারগঞ্জ আবুল আশয়স 01710-154254 

11  বক্ষণ  াম াড়া সপ্রাবি,বনিলী, বিশ ারগঞ্জ পমা: বিন িাশ ম 01719-982724 

12 ধীরুয়াইল সপ্রাবি,বনিলী, বিশ ারগঞ্জ  ামীমা আিি 01917-297540 

13 bvbkÖx mt cÖvt wet,বনিলী, বিশ ারগঞ্জ িারার খুব ব  আলম 01946-247400 

14 জালালপুর সপ্রাবি,বনিলী, বিশ ারগঞ্জ োয়জুল িিীর 01734-429820 

15 সহরমূল সপ্রাবি,বনিলী, বিশ ারগঞ্জ োরুখ পহাসাইন 01911-807707 

16 িার া া সপ্রাবি,বনিলী, বিশ ারগঞ্জ 
নাবজম উবিন 

আহশম  01719-810939 

17 মজবল পুর সপ্রাবি,বনিলী, বিশ ারগঞ্জ নাব রা  ারভীন 01914-974511 

18 পমাহরশিানা সপ্রাবি,বনিলী, বিশ ারগঞ্জ পমা: এনামুল হি  01731-511779 

19 বনিলী আ  ব সপ্রাবি,বনিলী, বিশ ারগঞ্জ ব ল আেশরাজ মুন্নী 01717-940815 



 

 

20 ষাইটধার সপ্রাবি,বনিলী, বিশ ারগঞ্জ পমা: সারুয়ার জাহান 01716-594179 

21  াঁ রুখী সপ্রাবি,বনিলী, বিশ ারগঞ্জ  াহীন আরা পিগম 01920-767830 

22 কু বা সপ্রাবি,বনিলী, বিশ ারগঞ্জ আঞ্জুমান আরা 01829-440442 

23 পরা াপুড্ডা সপ্রাবি,বনিলী, বিশ ারগঞ্জ 
পসাহরাি উবিন 

 ামীম 01911-555450 

24 ধারীশ্বর সপ্রাবি,বনিলী, বিশ ারগঞ্জ পমা: ি রুল আমীন 01915-565914 

25 জারইতলা সপ্রাবি,বনিলী, বিশ ারগঞ্জ পমা: আসাদুজ্জামান 01714-584055 

26 সাজনপুর সপ্রাবি,বনিলী, বিশ ারগঞ্জ পমা:  ওিত আলী 01919-877088 

27 আঠারিাড়ীয়া সপ্রাবি,বনিলী, বিশ ারগঞ্জ পমাোঃ আ: আওয়াল 01715-529247 

28 উত্তর জাল্লািা  সপ্রাবি,বনিলী, বিশ ারগঞ্জ োশতমা খাতুন েবল 01766-601440 

29  বক্ষণ জাল্লািা  সপ্রাবি,বনিলী, বিশ ারগঞ্জ পমা: মাহফুজুর রহমান 01712-369838 

30 রসুলপুর সপ্রাবি,বনিলী, বিশ ারগঞ্জ হুমায়ুন িবির 01921-958185 

31 হািশ্বরব য়া সপ্রাবি,বনিলী, বিশ ারগঞ্জ পমা: মনজুর হাসান 01732-227164 

32 পছত্রা সপ্রাবি,বনিলী, বিশ ারগঞ্জ সুজন কুমার সাহা 01911-959515 

33 গুরই সপ্রাবি,বনিলী, বিশ ারগঞ্জ লবতো আক্তার 01918-035369 

34 প ৌলতপুর সপ্রাবি,বনিলী, বিশ ারগঞ্জ শুক্লা রানী  াস 01991-738890 

35  াড়ািাবজতপুর সপ্রাবি,বনিলী, বিশ ারগঞ্জ পমা: হাশছন আলী 01947-661488 

36 ছাবতর র সপ্রাবি,বনিলী, বিশ ারগঞ্জ মাহবুবুল হি রতন 01920-609606 

37 িড়িািা সপ্রাবি,বনিলী, বিশ ারগঞ্জ পমা: ইয়াবছন বময়া 01918-111258 

38 ইসলামপুর সপ্রাবি,বনিলী, বিশ ারগঞ্জ পমাহাম্ম   াহশনায়াজ 01921-040488 

39 
িামালপুর (জারইতলা) সপ্রাবি,বনিলী, 

বিশ ারগঞ্জ জাহাঙ্গীর পহাশসন 01794-502903 

40 
 বক্ষণ হািশ্বরব য়া সপ্রাবি,বনিলী, 

বিশ ারগঞ্জ পমা: আব্দুল িারী 01913-736044 

41 পূি ব িড়িািা সপ্রাবি,বনিলী, বিশ ারগঞ্জ পমা:  বেকুল ইসলাম 01914-621578 

42  বক্ষণ জারইতলা সপ্রাবি,বনিলী, বিশ ারগঞ্জ পমা: আব্দুল হাবলম 01925-144028 

43 পূি ব বসাংপুর সপ্রাবি,বনিলী, বিশ ারগঞ্জ আব্দুর রউে 01726-974108 

44  বিম কু বা সপ্রাবি,বনিলী, বিশ ারগঞ্জ 
আবুল হাসনাত পমা: 

জসীম 01916-075341 

45 িনমালীপুর সপ্রাবি,বনিলী, বিশ ারগঞ্জ বনলীমা আক্তার 01772-713510 

46  বিম পটাংগুবরয়া সপ্রাবি,বনিলী, বিশ ারগঞ্জ পমা: খাইরুল আলম 01712-571435 

47 মধ্য ছাবতর র সপ্রাবি,বনিলী, বিশ ারগঞ্জ পমা: নজরুল ইসলাম 01936-788515 

48 
িামালপুর ( াম াড়া) সপ্রাবি,বনিলী, 

বিশ ারগঞ্জ এর া  আলী 01714-991953 

49  বিম বনিলী সপ্রাবি,বনিলী, বিশ ারগঞ্জ আয়ূি আলী 01920-746270 

50 মধ্য গুরই সপ্রাবি,বনিলী, বিশ ারগঞ্জ পমা: বসরাজুল ইসলাম 01922-350548 

51  বিম গুরই সপ্রাবি,বনিলী, বিশ ারগঞ্জ পমাহাম্ম  আলী 01961-272880 

52 পূি ব াড়া (গুরই) সপ্রাবি,বনিলী, বিশ ারগঞ্জ পমা: নুরুল ইসলাম 01706-401498 

53 পূি বহাটি সপ্রাবি,বনিলী, বিশ ারগঞ্জ পমা: আব্দুল জব্বার 01933-142428 

54  বক্ষণ ছাবতর র সপ্রাবি,বনিলী, বিশ ারগঞ্জ পমা: মবজবুর রহমান 01927-633684 

55 ি রপুর সপ্রাবি,বনিলী, বিশ ারগঞ্জ পমা: আিদুর রি 01716-176140 



 

 

56 
বসঙ্গার াড়  াটারিাবি সপ্রাবি,বনিলী, 

বিশ ারগঞ্জ হুমায়ুন িবির 01915-923568 

57 আঠারিাড়ীয়া সপ্রাবি,বনিলী, বিশ ারগঞ্জ পমা: আবছর উবিন  01922-642824 

58 বমজবাপুর সপ্রাবি,বনিলী, বিশ ারগঞ্জ বিপ্লি প িনাথ 01714-798939 

59 পূি বগ্রাম সপ্রাবি,বনিলী, বিশ ারগঞ্জ 
আিবলমা আক্তার 

 াবখ 01766-443706 

60 পছত্রা উত্তর াড়া আহাম্ম  আলী সপ্রাবি পরজুয়ানুল হি 01920-051066 

 

  



 

 

উপশেলো: পোকুকিেো 

ব ক্ষা প্রবতষ্ঠাশনর ধরণোঃ সরিাবর প্রাথবমি বিদ্যালয়।  

ক্র.নং কিদ্যোলশের নোি প্রধোন ক ক্ষশির নোি জিোিোইল নম্বর 

১ চরিোওনো ১নং েপ্রোকি। জরেোউল িকরি(চ.দো) ০১৭০৮১০৭৫০১ 

২ চরিোওনো ২নং েপ্রোকি। জিোোঃ আে োরুল ইেলোি ০১৭০৮১০৭৫০২ 

৩ চরিোওনো ৩নং েপ্রোকি। িো মুদো জিগি(চ.দো) ০১৭০৮১০৭৫০৩ 

৪ চরিোওনো উত্তরপোড়ো েপ্রোকি। জদশলোেোরো জিগি(চ.দো) ০১৭০৮১০৭৫০৪ 

৫ চরিোওনো িধ্যপোড়ো েপ্রোকি। িো ফুেো (চ.দো) ০১৭০৮১০৭৫০৫ 

৬ চরিোওনো িোরঘর েপ্রোকি। িোিরুশন্নছো ১০৭০৮১০৭৫০৬ 

৭ চরিোওনো নেোপোড়ো েপ্রোকি। ছফুরো খোতুন(চ.দো) ০১৭০৮১০৭৫০৭ 

৮ চরশটকি েপ্রোকি। জিোোঃ েক র উকিন ০১৭০৮১০৭৫০৮ 

৯ চরশটকি নোিোপোড়ো েপ্রোকি। নোকছিো আক্তোর ১০৭০৮১০৭৫০৯ 

১০ কেকক্ররচর েপ্রোকি। জিোোঃ হুিোয়ুন ০১৭০৮১০৭৫১০ 

১১ কি ^নোথপুর েপ্রোকি। জেকলনো জিগি(চ.দো) ০১৭০৮১০৭৫১১ 

১২ েোঙ্গোকলেো ইউ. েপ্রোকি। জিো:  কফকুল ইেলোি ০১৭০৮১০৭৫১২ 

১৩ েোঙ্গোকলেো েপ্রোকি। জিো: এিদোদুল  ি ০১৭০৮১০৭৫১৩ 

১৪ দগদগো েপ্রোকি।  োকিিো আক্তোর ০১৭০৮১০৭৫১৪ 

১৫ তোরোিকি ১নং েপ্রোকি।  রীফো সুলতোনো ০১৭০৮১০৭৫১৫ 

১৬ তোরোিোকি ২নং েপ্রোকি। রোশিেো আক্তোর ০১৭০৮১০৭৫১৬ 

১৭ পোকুকিেো িশেল েপ্রোকি। জদশলোেোরো জিগি ০১৭০৮১০৭৫১৭ 

১৮ লকক্ষেো েপ্রোকি। উশে েোলিো ০১৭০৮১০৭৫১৮ 

১৯ চোকলেশগোপ ১ েপ্রোকি। অলিো রোনী জিোদি(চ.দো) ০১৭০৮১০৭৫১৯ 

২০ চোকলেোশগোপ ২ েপ্রোকি। জরৌ ন আরো ০১৭০৮১০৭৫২০ 

২১ চরলকক্ষেো েপ্রোকি। জিো: আ:  োকিি ০১৭০৮১০৭৫২১ 

২২ দরদরো েপ্রোকি। েোলিো পোরভীন ০১৭০৮১০৭৫২২ 

২৩ ইেিোইল জিশিোকরেোল েপ্রোকি। জেকলনোে জিগি ০১৭০৮১০৭৫২৩ 

২৪ চরফরোদী েপ্রোকি।  োশ নো আক্তোর ০১৭০৮১০৭৫২৪ 

২৫ ক েলীেো েপ্রোকি। জিো: আতোউর র িোন(চ.দো) ০১৭০৮১০৭৫২৫ 

২৬ চরিোশ ৎধোন্দুল েপ্রোকি। আকিনুর র িোন ০১৭০৮১০৭৫২৬ 

২৭ কিেিোপুর েপ্রোকি সুলতোনো রোক দো ০১৭০৮১০৭৫২৭ 

২৮ চরশতরশটকিেো েপ্রোকি। নোেমুল  ি(ভোরপ্রোপ্ত) ০১৭০৮১০৭৫২৮ 

২৯ চরপোড়োতলো ১ েপ্রোকি। জেেকিন খোনি ০১৭০৮১০৭৫২৯ 

৩০ চরপোড়োতলো-২ েপ্রোকি।  ো োনোে (ভোর.) ০১৭০৮১০৭৫৩০ 

৩১ ঝোউগোরচর েপ্রোকি। জিোক্তোরুল  ি ০১৭০৮১০৭৫৩১ 

৩২ দকক্ষণ চরশটকি-১ েপ্রোকি। কিেোনুর র িোন ০১৭০৮১০৭৫৩২ 

৩৩ দকক্ষণ চরশটকি-২ েপ্রোকি।  ছেেিদ আলী আ রোফ(ভোর.) ০১৭০৮১০৭৫৩৩ 

৩৪ িো োকদেো-১ েপ্রোকি। েোক দুল ইেলোি ০১৭০৮১০৭৫৩৪ 

৩৫ িো োকদেো-২ েপ্রোকি। নোেমুল জ োশেন(ভোরপ্রোপ্ত) ০১৭০৮১০৭৫৩৫ 

৩৬ িো োকদেো-৩ েপ্রোকি। জিো: আে োরুল ইেলোি(ভোর.) ০১৭০৮১০৭৫৩৬ 

৩৭ এগোরকেন্দুর েপ্রোকি। েোন্নোতুন নোঈি(ভোর.) ০১৭০৮১০৭৫৩৭ 



 

 

৩৮ িঠশখোলো-১ েপ্রোকি। এএেএি জেোিোশের ০১৭০৮১০৭৫৩৮ 

৩৯ িঠশখোলো-২ েপ্রোকি। জিো: আতোউর র িোন ০১৭০৮১০৭৫৩৯ 

৪০ শুক্রোিোদ েপ্রোকি।  োকিবুর র িোন(ভোর.) ০১৭০৮১০৭৫৪০ 

৪১ খোিো েপ্রোকি। নোছকরন সুলতোনো ০১৭০৮১০৭৫৪১ 

৪২ িোরোির েপ্রোকি।  োিীিো নোেনীন ০১৭০৮১০৭৫৪২ 

৪৩ আকঙ্গেোদীেপ্রোকি। েীবুশন্নছো ০১৭০৮১০৭৫৪৩ 

৪৪ চরশদওিোকি  েপ্রোকি। আংগুরো খোতুন(চ.দো) ০১৭০৮১০৭৫৪৪ 

৪৫ চরশটঙ্গোির  েপ্রোকি। রকফকুল ইেলোি ০১৭০৮১০৭৫৪৫ 

৪৬ বুরুকদেো-১ েপ্রোকি। এশিএি ক কির আ শেদ ০১৭০৮১০৭৫৪৬ 

৪৭ বুরুকদেো-২ েপ্রোকি।  ো ীনো জিগি(চ.দো.) ০১৭০৮১০৭৫৪৭ 

৪৮ উত্তর িোিোরিোকি েপ্রোকি। জিো: ওেোক দুজ্জোিোন ০১৭০৮১০৭৫৪৮ 

৪৯ িধ্য িোিোরিোকি  েপ্রোকি। পোরভীন আক্তোর(ভোর.) ০১৭০৮১০৭৫৪৯ 

৫০ পুটিেো  েপ্রোকি। এিদোদুল  ি(ভোর.) ০১৭০৮১০৭৫৫০ 

৫১ কদগোম্বরদী  েপ্রোকি। এ. এি ফোরুিউজ্জিোন(ভোর.) ০১৭০৮১০৭৫৫১ 

৫২ িোগোরচর েপ্রোকি। জিোশিন মুেশল  উকিন 

ভ‚ইেো(ভোর.) 

০১৭০৮১০৭৫৫২ 

৫৩ আলিদী েপ্রোকি। জিো: আ:  োই ০১৭০৮১০৭৫৫৩ 

৫৪ েোলুেোদী েপ্রোকি। েোকির জ োেশন(ভোর.) ০১৭০৮১০৭৫৫৪ 

৫৫ পোটুেোভোঙ্গো েপ্রোকি। আকেজুল  ি(চ.দো) ০১৭০৮১০৭৫৫৫ 

৫৬ পোটুেোভোঙ্গো িোগপোড়ো েপ্রোকি।  োক নুল ইেলোি ০১৭০৮১০৭৫৫৬ 

৫৭ কভটিপোড়ো েপ্রোকি। জিগি েোইদুশন্নছো(চদো) ০১৭০৮১০৭৫৫৭ 

৫৮ কিশু োটি েপ্রোকি।  োিীিো করেোেী ০১৭০৮১০৭৫৫৮ 

৫৯ িোইে োটি েপ্রোকি। নোরকগছ আক্তোর ০১৭০৮১০৭৫৫৯ 

৬০ পোচলশগোটো েপ্রোকি। সুরোইেো আক্তোর(ভোর:) ০১৭০৮১০৭৫৬০ 

৬১ ক মুকলেো েপ্রোকি। েোিোল উকিন(চ.দো) ০১৭০৮১০৭৫৬১ 

৬২ িোকছিপুর েপ্রোকি।  রীফ আ শেদ মৃধো ০১৭০৮১০৭৫৬২ 

৬৩ িলোকদেো েপ্রোকি। িো মুদো আক্তোর ০১৭০৮১০৭৫৬৩ 

৬৪ কুিরী েপ্রোকি। আ:  োই ০১৭০৮১০৭৫৬৪ 

৬৫ রুপেো েপ্রোকি। আলী আিির(চ.দো) ০১৭০৮১০৭৫৬৫ 

৬৬ নোরোিী েপ্রোকি। জিো: কগেোে উকিন ০১৭০৮১০৭৫৬৬ 

৬৭ েনিোকনেো আফশরোেো সুলতোনো ০১৭০৮১০৭৫৬৭ 

৬৮  োলংিো েপ্রোকি।  োিীিো পোরভীন ০১৭০৮১০৭৫৬৮ 

৬৯ আগরপোট্টো েপ্রোকি। তোপে চন্দ্র পোল ০১৭০৮১০৭৫৬৯ 

৭০ জপোড়োিোড়ীেো েপ্রোকি। মুক িদো খোতুন(চ.দো) ০১৭০৮১০৭৫৭০ 

৭১ শ্রীরোিদী েপ্রোকি। রো োত আলি ০১৭০৮১০৭৫৭১ 

৭২  জ োশেিী েপ্রোকি। নেরুল ইেলোি ০১৭০৮১০৭৫৭২ 

৭৩ কুিোরপুর েপ্রোকি। কুক নুর জিগি ০১৭০৮১০৭৫৭৩ 

৭৪ িঙ্গলিোড়ীেো েপ্রোকি। আলিোে উকিন ০১৭০৮১০৭৫৭৪ 

৭৫ কনকিন্তপুর েপ্রোকি। িো বুিো আরো ০১৭০৮১০৭৫৭৫ 

৭৬ ছেেদগোও েপ্রোকি। েোনকেদো আক্তোর ০১৭০৮১০৭৫৭৬ 

৭৭ িড় আেলদী েপ্রোকি।  িশেদ আরো ০১৭০৮১০৭৫৭৭ 



 

 

৭৮ চকিপো ো েপ্রোকি। জিোোঃ িো ফুজুর র িোন ০১৭০৮১০৭৫৭৮ 

৭৯ জিোদোকলেো-১ েপ্রোকি। কুক নুর জিগি ০১৭০৮১০৭৫৭৯ 

৮০ জিোদোকলেো-২ েপ্রোকি। জিো: েোক র উকিন ০১৭০৮১০৭৫৮০ 

৮১ কচলোিোড়ো েপ্রোকি। আবু  োকনফ ০১৭০৮১০৭৫৮১ 

৮২ ঘোগড়ো েপ্রোকি। আছিো আক্তোর(ভোরপ্রোপ্ত) ০১৭০৮১০৭৫৮২ 

৮৩ ষোটিো ন েপ্রোকি। আকছেো জিগি ০১৭০৮১০৭৫৮৩ 

৮৪ আশুকতেো েপ্রোকি। নোেমুল  ি ০১৭০৮১০৭৫৮৪ 

৮৫ ঠুটোরেঙ্গল েপ্রোকি। কেনোত জর োনো ০১৭০৮১০৭৫৮৫ 

৮৬ চরপলো -১ েপ্রোকি। নেমুল  ি ০১৭০৮১০৭৫৮৬ 

৮৭ চরপলো -২ েপ্রোকি। িো বুিো সুলতোনো(চদো:) ০১৭০৮১০৭৫৮৭ 

৮৮  কষ ি েপ্রোকি। নোকছিো আক্তোর(চ.দো) ০১৭০৮১০৭৫৮৮ 

৮৯ সুকখেো েপ্রোকি। জরোেী সুলতোনো ০১৭০৮১০৭৫৮৯ 

৯০ িো রোিখোনপোড়ো েপ্রোকি। ফোশতিো আক্তোর ০১৭০৮১০৭৫৯০ 

৯১ কু োিোি েপ্রোকি। আবুল িোলোি ০১৭০৮১০৭৫৯১ 

৯২ এগোরকেন্দুর ঈ োখোন েপ্রোকি। িকতউর র িোন(চ.দো) ০১৭০৮১০৭৫৯২ 

৯৩ জপোড়োিোড়ীেো উত্তরপোড়ো েপ্রোকি। েোনকেদো ইেোছকিন ০১৭০৮১০৭৫৯৩ 

৯৪ আশিনো আলী েপ্রোকি। জিো: আশনোেোরুল  ি(চ.দো) ০১৭০৮১০৭৫৯৪ 

৯৫ চরকু িো েপ্রোকি। েকেি উকিন(চ.দো) ০১৭০৮১০৭৫৯৫ 

৯৬ নগর  োেরোদী েপ্রোকি। খোেরুশন্নছো ০১৭০৮১০৭৫৯৬ 

৯৭ িকেতপুর েপ্রোকি। কছকিি জ োশেন ০১৭০৮১০৭৫৯৭ 

৯৮ চরিোওনো জিলতলী েপ্রোকি। কিশ োেোর েো োন ০১৭০৮১০৭৫৯৮ 

৯৯ েোটিযোদী পরিোিো েপ্রোকি। ফোরুি আ িদ  ো োন  ো (চ.দো) ০১৭০৮১০৭৫৯৯ 

১০০ চরশতরশটকিেো এএইচ েপ্রোকি। রকফকুল ইেলোি ০১৭০৮১০৭৬০০ 

১০১ চরপোকুকিেো পকিিপোড়ো 

েপ্রোকি। 

আকিনুল  ি ০১৭০৮১০৭৬০১ 

১০২ চরপোকুকিেো েপ্রোকি। কুক নুর জিগি ০১৭০৮১০৭৬০২ 

১০৩ চরিোওনো পূি িপোড়ো েপ্রোকি। জিো: েোলোল উকিন(ভোরপ্রোপ্ত) ০১৭০৮১০৭৬০৩ 

১০৪ চরপলো   ো  রইছ উকিন 

েপ্রোকি। 

জিো:   ীদুল্লো  ০১৭০৮১০৭৬০৪ 

১০৫ উত্তরপোড়ো েপ্রোকি। আিেোদ আলী(চ.দো) ০১৭০৮১০৭৬০৫ 

১০৬  ছ লেোনী েপ্রোকি। কিেোনুর র িোন ০১৭০৮১০৭৬০৬ 

১০৭ কিরোরশটি েপ্রোকি। জগোলোপ কিেো ০১৭০৮১০৭৬০৭ 

১০৮ ছেকচর েপ্রোকি। রকফকুল ইেলোি স্বপন ০১৭০৮১০৭৬০৮ 

১০৯ জিজুরকদেো েপ্রোকি।   ীদুল্লো (চ.দো) ০১৭০৮১০৭৬০৯ 

১১০ সুকখেো পকিিপোড়ো েপ্রোকি। জেযোৎ¯œাো আরো জিগি(চ.দো) ০১৭০৮১০৭৬১০ 

১১১ নোরোিোী নূরপুর েপ্রোকি। জরৌ ন েো োন(চ.দো) ০১৭০৮১০৭৬১১ 

১১২ উত্তর সুকখেো েপ্রোকি।  ো নোে জিগি ০১৭০৮১০৭৬১২ 

১১৩  জছোট আেলদী েপ্রোকি। জিো:  োিসুল আলি ০১৭০৮১০৭৬১৩ 

১১৪  জছত্রোখোলী েপ্রোকি। ইিিোল ইিশন জিো োেদ(চ.দো) ০১৭০৮১০৭৬১৪ 

১১৫ উত্তর সুকখেো ঠোকুরিোড়ী েপ্রোকি। জিোোঃ আে োরুল ইেলোি ০১৭০৮১০৭৬১৫ 

১১৬ নোরোিোী-২ েপ্রোকি। িেলুর র িোন ০১৭০৮১০৭৬১৬ 



 

 

১১৭ তোরোিোকি জ োেোইকনেো েপ্রোকি। জিো: আেোদুজ্জোিোন ০১৭০৮১০৭৬১৭ 

১১৮ িোিেোকরেোরচর েপ্রোকি। জিো: আলীি উকিন ০১৭০৮১০৭৬১৮ 

১১৯ িড় আেলদী িধ্যপোড়ো েপ্রোকি। ছেেদুজ্জোিোন ০১৭০৮১০৭৬১৯ 

১২০ চরিোওনো িই োিোিো েপ্রোকি। িীর িোশেি ০১৭০৮১০৭৬২০ 

১২১ আহুকতেো েপ্রোকি। জিো: আেোদুজ্জোিন ০১৭০৮১০৭৬২১ 

১২২ উত্তর েোঙ্গোকলেো েপ্রোকি। জিো: েোিোল উকিন খোন ০১৭০৮১০৭৬২২ 

১২৩ অিরপুর েপ্রোকি। কদদোরুল ইেলোি ০১৭০৮১০৭৬২৩ 

১২৪ জ োশেিী আৎিোপোড়ো েপ্রোকি। জিো: আল আকিন(চ.দো) ০১৭০৮১০৭৬২৪ 

১২৫ িিরপদী েপ্রোকি। জ লোল উকিন ০১৭০৮১০৭৬২৫ 

১২৬ তোলদ ী েপ্রোকি। িোিরুজ্জোিোন ০১৭০৮১০৭৬২৬ 

১২৭ দকক্ষণ িোইে োটি েপ্রোকি। সুরোইেো আক্তোর(ভোরপ্রোপ্ত) ০১৭১০০১২৭৮৫ 

১২৮ জপোড়োিোকড়েো পূি িপোড়ো েপ্রোকি। আবুল িো োর জিো: ছেেদুজ্জোিোন ০১৭০৮১০৭৬২৮ 

১২৯ ছেেদগাঁও পূি িপোড়ো েপ্রোকি। আে ো আক্তোর খোতুন ০১৭০৮১০৭৬২৯ 

১৩০ নোিো েোলুেোদী-১ েপ্রোকি। জিো োেদ আলী ০১৭০৮১০৭৬৩০ 

১৩১ কু োিোিো দকক্ষণপোড়ো েপ্রোকি। ছেেদুজ্জোিোন(চ.দো) ০১৭০৮১০৭৬৩১ 

১৩২ আহুকতেো মুখশলছুর র োিোন 

েপ্রোকি। 

তোকজুল ইেলোি ০১৭০৮১০৭৬৩২ 

১৩৩ উত্তর িোগোরচর েপ্রোকি। রিেোন আলী ০১৭০৮১০৭৬৩৩ 

১৩৪ পূি ি লকক্ষেো েপ্রোকি। জিো: আব্দুল  োকিি ০১৭০৮১০৭৬৩৪ 

১৩৫ চরশদওিোকি পকিিপোড়ো 

েপ্রোকি। 

রকফকুল ইেলোি ০১৭০৮১০৭৬৩৫ 

১৩৬ কদেোপোড়ো েপ্রোকি। পোরভীন খিিোর(চ.দো) ০১৭০৮১০৭৬৩৬ 

১৩৭ ক মুকলেো উ. কি.ে. েপ্রোকি। উশে কুলসুি ০১৭০৮১০৭৬৩৭ 

১৩৮ চকিপো ো পূি িপোড়ো েপ্রোকি। ছোকিনো ইেোছকিন ০১৭০৮১০৭৬৩৮ 

১৩৯ উত্তর েোঙ্গোকলেো িোকলিো 

েপ্রোকি। 

কিশ োেোরো ০১৭০৮১০৭৬৩৯ 

১৪০ তোরোিোকি পূি িপোড়ো েপ্রোকি। কুক নুর জিগি ০১৭০৮১০৭৬৪০ 

১৪১ েেকিষ্ণপুর েপ্রোকি। ফকরদো ইেোছকিন ০১৭০৮১০৭৬৪১ 

১৪২ চরিোওনো দকক্ষণ পকিি পোড়ো 

েপ্রোকি। 

জিো: েোিোল উকিন ০১৭০৮১০৭৬৪২ 

১৪৩ চরিোওনো পকিিপোড়ো েপ্রোকি। আ: িকেদ ০১৭০৮১০৭৬৪৩ 

১৪৪ িোলুেোিোিো েপ্রোকি। রোকিেো ০১৭০৮১০৭৬৪৪ 

১৪৫ ঠুটোরেঙ্গল পূি িপোড়ো েপ্রোকি। একিএি িোে োরুল ইেলোি ০১৭০৮১০৭৬৪৫ 

১৪৬  োেী জিোোঃ িোকছি উকিন 

েপ্রোকি। 

নুলুল আফছোর ০১৭০৮১০৭৬৪৬ 

১৪৭ চরপোড়োতলো পকিিপোড়ো 

েপ্রোকি। 

কুক নুর েো োন ০১৭০৮১০৭৬৪৭ 

১৪৮ েোিোলপুর েপ্রোকি। আক্তোর উকিন ০১৭০৮১০৭৬৪৮ 

১৪৯ ক েকলেো দোঃ পোোঃ আোঃ িকতন 

েপ্রোকি। 

িকছর উকিন ০১৭০৮১০৭৬৪৯ 

১৫০ গুলওেোরচর েপ্রোকি। আবু  োকনফ ০১৭০৮১০৭৬৫০ 



 

 

১৫১ কি ^নোথপুর উোঃ পোোঃ 

 োিেছুকিনশিোল্লো েপ্রোকি। 

জিো: নেরুল ইেলোি(চ.দো) ০১৭০৮১০৭৬৫১ 

১৫২ আহুকতেো আলীি উকিন েপ্রোকি। ছোইদুর র িোন ০১৭০৮১০৭৬৫২ 

১৫৩ িোনুল্লোরচর উছিোনগকণ েপ্রোকি। নোছরীন সুলতোনো ০১৭০৮১০৭৬৫৩ 

১৫৪ চরআলগী েোলোল উকিন েপ্রোকি। আ: িোন্নোন ০১৭০৮১০৭৬৫৪ 

১৫৫ নোিো কিেিোপুর েনোি আলী 

েপ্রোকি। 

আ: েোলোি ০১৭০৮১০৭৬৫৫ 

১৫৬ িো কদেো উত্তরপোড়ো েপ্রোকি।  জিোেোশেল  ি ০১৭০৮১০৭৬৫৬ 

১৫৭ পকিি িোওেোলী িোিো েপ্রোকি। নোকছিো আক্তোর ০১৭০৮১০৭৬৫৭ 

১৫৮ পূি িকি ^নোথপুর আোঃ  োক দ 

েপ্রোকি। 

আ: রোজ্জোি ০১৭০৮১০৭৬৫৮ 

১৫৯ পূি ি কচলোিোড়ো আল জ লোল 

েপ্রোকি। 

জিোোঃ িো বুবুর র িোন ০১৭০৮১০৭৬৫৯ 

১৬০  জিশ রধনিোড়ী-১ েপ্রোকি। জিোোঃ  োকিবুল্লল্ল ো ০১৭০৮১০৭৬৬০ 

১৬১ কদেোপোড়ো আোঃ র িোন েপ্রোকি। আ রোফুন্নো োর(চ.দো) ০১৭০৮১০৭৬৬১ 

১৬২ ছ লেোকন পকিপোড়ো েপ্রোকি। জিোিোরি জ োশেন ০১৭০৮১০৭৬৬২ 

১৬৩ জিবুলো আকদতযপো ো েপ্রোকি। েোলিো আক্তোর ০১৭০৮১০৭৬৬৩ 

১৬৪ নোরোিী পকিিপোড়ো েপ্রোকি। রোকিেো সুলতোনো ০১৭০৮১০৭৬৬৪ 

১৬৫ কু িো আ: জ কিি েপ্রোকি। জিোোঃ িোিোল উকিন ০১৭০৮১০৭৬৬৫ 

১৬৬ তোরোিোকি-৩ েপ্রোকি। আিোকলিো আক্তোর ০১৭০৮১০৭৬৬৬ 

১৬৭ িোনুল্লোরচর েপ্রোকি। নোকছিো আক্তোর ০১৭০৮১০৭৬৬৭ 

১৬৮ িরোটিেো েপ্রোকি। পোরভীন আক্তোর ০১৭০৮১০৭৬৬৮ 

১৬৯ িোগোরচর পকিিপোড়ো   নকিতো রোনী েো ো ০১৭০৮১০৭৬৬৯ 

১৭০ িোওেোলীিোিো েপ্রোকি।  জিো: কিেোনুর র িোন ০১৭০৮১০৭৬৭০ 

১৭১ নোরোিী উত্তরপোড়ো  েপ্রোকি। জিো: খোশলি ০১৭০৮১০৭৬৭১ 

১৭২ শ্রীরোিদী পূি িপোড়ো েপ্রোকি। নোকছিো আক্তোর ০১৭০৮১০৭৬৭২ 

১৭৩ চরিোওনো মুকনেোরীিোিো  িোিোল উকিন ০১৭০৮১০৭৬৭৩ 

১৭৪ চরপোড়োতলো িধ্যপোড়ো েপ্রোকি। এিোে উকিন ০১৭০৮১০৭৬৭৪ 

১৭৫ ঝোউগোরচর নোিোপোড়ো  িকদনো খোতুন ০১৭০৮১০৭৬৭৫ 

১৭৬ আশনোেোরখোলী েপ্রোকি।  োশেরো খোতুন ০১৭০৮১০৭৬৭৬ 

১৭৭ চোিরোইদ েপ্রোকি। জিো:  োকফে উকিন ০১৭০৮১০৭৬৭৭ 

১৭৮ িো োকদেো দোঃ পোড়ো েপ্রোকি। জখো নো োর জিগি ০১৭০৮১০৭৬৭৮ 

১৭৯ কুড়তলো েপ্রোকি। জেোেনো জিগি ০১৭০৮১০৭৬৭৯ 

১৮০ দকক্ষণ চরশটকি িধ্যপোড়ো  আকিনুল  ি ০১৭০৮১০৭৬৮০ 

১৮১ চরশটকি দকক্ষণপোড়ো েপ্রোকি। আছিো জিগি ০১৭০৮১০৭৬৮১ 

১৮২ দকক্ষণ আকদতযপো ো েপ্রোকি। িোশেদো আক্তোর ০১৭০৮১০৭৬৮২ 

১৮৩ জি রধনিোড়ী-২ েপ্রোকি। আক্তোরুজ্জোিোন ০১৭০৮১০৭৬৮৩ 

১৮৪ িো োকদেো পকিিপোড় েপ্রোকি।  কফকুল ইেলোি ০১৭০৮১০৭৬৮৪ 

১৮৫ নোরোিী পকিিপোড়ো-২  রোশিেো সুলতোনো ০১৭০৮১০৭৬৮৫ 

১৮৬ কিেিোপুর পূি িপোড়ো েপ্রোকি। ফোশতিো আক্তোর ০১৭০৮১০৭৬৮৬ 

১৮৭ িক ষশিড় েপ্রোকি।  রীফুল ইেলোি ০১৭০৮১০৭৬৮৭ 



 

 

১৮৮ নোিো েোলুেোদী-২ েপ্রোকি। িিতোে জিগি ০১৭০৮১০৭৬৮৮ 

১৮৯ খকর োখোলী েপ্রোকি। জিো: আ রোফুল ইেলোি ০১৭০৮১০৭৬৮৯ 

১৯০ চগকদগো েপ্রোকি। জিো: নুরুজ্জিোন ০১৭০৮১০৭৬৯০ 

১৯১ কিরুিপুর িোেোর েপ্রোকি। নোকদরো ইেোছকিন ০১৭০৮১০৭৬৯১ 

১৯২ উত্তর টরশটকি েগোরপোড়  হুিোয়ুন জ োেোইন ০১৭০৮১০৭৬৯২ 

১৯৩ জ োশেিী নোিোপোড়ো েপ্রোকি। েোলোল উকিন ০১৭০৮১০৭৬৯৩ 

১৯৪ িকিগো  েপ্রোকি।  ো োনোরো জিগি ০১৭১৩৮০৮৭৮৭ 

১৯৫ চরিাওনাব শুিলোণ

প্রাঃববঃ 

 ুতশজাআিার ০১৭৪২৬৩২৮৬

৮ 
 

  



 

 

উপশেলোোঃ কিশ োরগঞ্জ েদর 

ক্র: 

নং 

প্রকতষ্ঠোশনর নোি ও ঠিিোনো  প্রকতষ্ঠোন প্রধোশনর নোি প্রকতষ্ঠোন প্রধোশনর 

জিোিোইল নোম্বোর 

১ েরিোরী আদ ি ক শু কিদ্যোলে, েদর, কিশ োরগঞ্জ জরোশিেো আক্তোর ০১৭১০৫০৫৮০৫ 

২ জ োলোকিেো েরোঃ প্রোোঃ কিোঃ, েদর, কিশ োরগঞ্জ শ্যোিলকুিোরচক্রিতী  ০১৭১১৩৮৫৮৫৮ 

৩ েোবুতোে িো োঃ ে প্রোোঃ কিোঃ, েদর, কিশ োরগঞ্জ নুরুন্নো োর ০১৭২৮৩০৬৫৭৯ 

৪ গোইটোলআ:ওেোশ দেনতোেপ্রোকি, েদর, কিশ োরগঞ্জ রুিো অঞ্জলী  ০১৭১২৭১৭৯৯৯ 

৫   রপোঠ োলো ের প্রোোঃ কিোঃ, েদর, কিশ োরগঞ্জ েো োনোরো ইেলোি ০১৭১৬৬৫৩৫৪৪ 

৬ আইনুল্লো  েরোঃ প্রোোঃ কিোঃ, েদর, কিশ োরগঞ্জ রোশিেো সুলতোনো ০১৭১৮০৬৭৩০৫ 

৭  োরুেো েরোঃ প্রোোঃ কিোঃ, েদর, কিশ োরগঞ্জ অঞ্জলী রোনী দোে ০১৯১২১৪৯১৪৪ 

৮ িঙ্গিন্ধু েরোঃ প্রোোঃ কিোঃ, েদর, কিশ োরগঞ্জ িকন রোনী েরিোর  ০১৭৩৯২৯৯০৮১ 

৯ নগুেো েরোঃ প্রোোঃ কিোঃ, েদর, কিশ োরগঞ্জ েকল আক্তোর  ০১৯১৬৪৫৪৬৪২ 

১০ রও ন আরো েরোঃ প্রোোঃ কিোঃ, েদর, কিশ োরগঞ্জ জচৌধুরী  োিসুন্নো োর  ০১৯২৪২৭৯৪৮৯ 

১১ িকত্র  েরোঃ প্রোোঃ কিোঃ, েদর, কিশ োরগঞ্জ উশে িো বুিো  ০১৭৭৫০৬১০৫৫ 

১২  েিতনগর েরোঃ প্রোোঃ কিোঃ, েদর, কিশ োরগঞ্জ খোেরুল আকতেো  ০১৭১১২২২০৮১ 

১৩ তিোলতলো েরোঃ প্রোোঃ কিোঃ, েদর, কিশ োরগঞ্জ খোেজুরোন জিগি ০১৯১২০৬৯৮৮৫ 

১৪ র িোকনেো েরোঃ প্রোোঃ কিোঃ, েদর, কিশ োরগঞ্জ রীনো রোনী েরিোর ০১৭১০৬৫৬০৯১ 

১৫ কুশিোকদকন েরোঃ প্রোোঃ কিোঃ, েদর, কিশ োরগঞ্জ নোেমুন্নো োর পোরুল ০১৭৪২৭১৫২৫৩ 

১৬ তোরোপো ো েরোঃ প্রোোঃ কিোঃ, েদর, কিশ োরগঞ্জ েোকিনো সুলতোনো  ০১৭১৬০০৭৪৩৪ 

১৭ েতোল েরোঃ প্রোোঃ কিোঃ, েদর, কিশ োরগঞ্জ ইেরোত েো োন  ০১৭২১০৭৬১৭১ 

১৮ কনউটোউন েরোঃ প্রোোঃ কিোঃ, েদর, কিশ োরগঞ্জ আইনুন্নো োর কচনু  ০১৭১২৮২৬৫৫২ 

১৯ জরলওশে েরোঃ প্রোোঃ কিোঃ, েদর, কিশ োরগঞ্জ নোেমুনআরোআ শিদ  ০১৭২০০১৭৭২৪ 

২০ রোকুেোইল েরোঃ প্রোোঃ কিোঃ, েদর, কিশ োরগঞ্জ েোকি ো ইেোছকিন ০১৯১২৮১২৮১৮ 

২১ ছোশ রো িোমুদ া আকরফ েপ্রোকি, েদর, কিশ োরগঞ্জ িোকেিেো সুলতোনো ০১৭১২৮৭০৩৮৪ 



 

 

২২ েিেোন(রোিচরণ) েপ্রোকি, েদর, কিশ োরগঞ্জ তোেকলিো সুলতোনো  ০১৭২৬৩০০০১৫ 

২৩ ভট্টোচোর্য্িপোড়ো েপ্রোকি, েদর, কিশ োরগঞ্জ পোরভীন জিগি ০১৮১৩৬৫১০৫১ 

২৪ ব্রোহ্মনকুচুরী ে.প্রো.কি, েদর, কিশ োরগঞ্জ সুকফেো খোতুন  ০১৯১২৬৩৭৯২৪ 

২৫ লক্ষীগঞ্জ েপ্রোকি, েদর, কিশ োরগঞ্জ ফোর োনো ইেোছকিন ০১৭১১১৬১৫৭৩ 

২৬ উত্তর িিসুদপুর ে.প্রো.কি, েদর, কিশ োরগঞ্জ র. .ি েোশেখুল ইেলোি  ০১৯২৫৩০৩১৩১ 

২৭ নীলগঞ্জ  ে.প্রো.কি, েদর, কিশ োরগঞ্জ িদরুশন্নছো িীনো ০১৯১৩৮৬২৩৭৯ 

২৮ রক দোিোদ ে.প্রো.কি, েদর, কিশ োরগঞ্জ নোকছিো আক্তোর  ০১৭১৮৬৩৩৬৮৫ 

২৯ িলোপোড়ো ে.প্রো.কি, েদর, কিশ োরগঞ্জ  োকিিো আক্তোর রীপো  ০১৭১৬৬৮৪৬০৬ 

৩০ িড় খোপন ে.প্রো.কি, েদর, কিশ োরগঞ্জ খকললুর র িোন  ০১৭৩১৪১৮৬৮৮ 

৩১ লকতিোিোদ ে.প্রো.কি, েদর, কিশ োরগঞ্জ িো মুদো সুলতোনো  ০১৭১১০৭৬৯৫৮ 

৩২ শুকুর িোমুদ ে.প্রো.কি, েদর, কিশ োরগঞ্জ আেিোউল হুেনো  ০১৯৮৩৩৫৪১৩৪ 

৩৩ জচৌধুরী  োটি ে.প্রো.কি, েদর, কিশ োরগঞ্জ রোশিেো আক্তোর জ কপ ০১৬২৬২৬০৬০১ 

৩৪ িক নি ে.প্রো.কি, েদর, কিশ োরগঞ্জ িোিোল জ োশেন েরিোর  ০১৯৩৭৯২৭৬১৮ 

৩৫ লকতিপুর ে.প্রো.কি, েদর, কিশ োরগঞ্জ েোশেদো আফশরোে 

িোিলী  

০১৭২৬২৯৫২০২ 

৩৬ িকল্লিপুর েপ্রোকি, েদর, কিশ োরগঞ্জ নুরুন্নো োর জ লী ০১৮১৬৬৯০৯৮৫ 

৩৭ শ্রীিন্তপুর ে.প্রো.কি, েদর, কিশ োরগঞ্জ জরোশিেো আক্তোর ০১৭৩৩৭৭০৯৮৮ 

৩৮ িোিততল ে.প্রো.কি, েদর, কিশ োরগঞ্জ িল্পনো জদিনোথ ০১৯১২৩০৩০১৮ 

৩৯ জিত্রোটি ের: প্রো: কি:, েদর, কিশ োরগঞ্জ লোভলী রোনী পোল ০১৭১০৬৯০১৯৪ 

৪০ চংশ োলোকিেো ের: প্রো: কি:, েদর, কিশ োরগঞ্জ জিোোঃ এনোমুল  ি ০১৭১৮৯৬৬৯৪০ 

৪১ পোচধো েরোঃ প্রোোঃ কিোঃ, েদর, কিশ োরগঞ্জ কনলীিো জভৌকিি ০১৭৩২৭৫৪৯৭১ 

৪২ পোতুেোইর ের:প্রো:কি:, েদর, কিশ োরগঞ্জ জিোোঃ  োরুন অর রক দ  ০১৭১৭৩৫৮০৩৪ 

৪৩ েগড়ো ে.প্রো.কি, েদর, কিশ োরগঞ্জ েোক দো আ শিদ ০১৭২৬৭৯৯৯৬৪ 

৪৪ চন্দ্রোিতী েপ্রোকি, েদর, কিশ োরগঞ্জ েোলিো পোরভীন কছকিিী ০১৭১৮০১৩৯৩৭ 



 

 

৪৫ দ: িিসুদ পুর েপ্রোকি, েদর, কিশ োরগঞ্জ তোনকেনো নোেনীন ০১৯২৭৩৮২১৬৩ 

৪৬ িোটোিোকড়েো েপ্রোকি, েদর, কিশ োরগঞ্জ িো বুিো আফশরোে ০১৭৪৫৮০০৯০২ 

৪৭ িোলোই োটী েপ্রোকি, েদর, কিশ োরগঞ্জ জিো: নেরুল ইেলোি ০১৭৩৩১৭২৭৭৫ 

৪৮ প্যোড়োভোঙ্গো েরোঃ প্রোোঃ কিোঃ, েদর, কিশ োরগঞ্জ জ োেশন আরো েকল ০১৭৯০৭৬৭০৬৮ 

৪৯ পোঠোনিোকি েরোঃ প্রোোঃ কিোঃ, েদর, কিশ োরগঞ্জ কুিকুি রোে ০১৭২০০৭৪৩৩৬ 

৫০ কিন্নগাঁওেরোঃ প্রোোঃ কিোঃ, েদর, কিশ োরগঞ্জ নোেনীন েো োন ০১৯২৬৯৮৭৬১৪ 

৫১ কুট্টোগড় েরোঃ প্রোোঃ কিোঃ, েদর, কিশ োরগঞ্জ লোেলো পোরভীন ০১৯১৫৯২৩০২৩ 

৫২ িোকতেোরচরেরোঃ প্রোোঃ কিোঃ, েদর, কিশ োরগঞ্জ আেোদুজ্জোিোন খোন ০১৯১২০৬৪০৩৮ 

৫৩ স্বল্পিোকরেো েরোঃ প্রোোঃ কিোঃ, েদর, কিশ োরগঞ্জ ঝুির রোনী েো ো ০১৭১১৯৪৫৬৮৯ 

৫৪ কিন্নোটি েরোঃ প্রোোঃ কিোঃ, েদর, কিশ োরগঞ্জ জ োেশন আরো ০১৯১২২০২৮৩১ 

৫৫ িোিোকলেোরচর েরোঃ প্রোোঃ কিোঃ, েদর, কিশ োরগঞ্জ পোকপেো সুলতোনো ০১৭১৯৬০৩৮০২ 

৫৬ িোকরেো েরোঃ প্রোোঃ কিোঃ, েদর, কিশ োরগঞ্জ আকেজুর র িোন ০১৯১৪২০৯৭৭২ 

৫৭ জচৌি ত েরোঃ প্রোোঃ কিোঃ, েদর, কিশ োরগঞ্জ জফরশদৌেী জিগি ০১৭২৯৯৮১৮০৮ 

৫৮ কেনোরোইেরোঃ প্রোোঃ কিোঃ, েদর, কিশ োরগঞ্জ েেল কুিোর দোে ০১৭১৭১৫৫৭৮৭ 

৫৯ েোলুেোপোড়ো েরোঃ প্রোোঃ কিোঃ, েদর, কিশ োরগঞ্জ ছেেদো তো কিনো ০১৯১৩১৭৪৫১১ 

৬০ নোিলোেরোঃ প্রোোঃ কিোঃ, েদর, কিশ োরগঞ্জ জরোিেোনো জ োশেন ০১৭২৪১৭০৯১৭ 

৬১ দরিোরপুরেরোঃ প্রোোঃ কিোঃ, েদর, কিশ োরগঞ্জ েোধনো িোলো দোে ০১৬৮৫৭০৫৭৩৩ 

৬২ িেোরখোলীেরোঃ প্রোোঃ কিোঃ, েদর, কিশ োরগঞ্জ িকফল উকিন ০১৭১৬২৭৪৮৩৭ 

৬৩ চোরুেোিোকি েপ্রোকি, েদর, কিশ োরগঞ্জ অচ িনো রোনী আচোয ি ০১৭৩১৯৮৬০৮৩ 

৬৪ জযোগীর খোলী েপ্রোকি, েদর, কিশ োরগঞ্জ িোিলী িেোি ০১৭৪৫৮৯৮৭৪২ 

৬৫ িধুরকদেো েপ্রোকি, েদর, কিশ োরগঞ্জ  ো োনো আক্তোর ০১৭১৫৪৭৯৫৪৫ 

৬৬ পোটোবুিো িেোরখোলী েপ্রোকি, েদর, কিশ োরগঞ্জ িো ফুজুর র িোন ০১৭১৮০৭৫০৬৫ 

৬৭ ছেেদ নেরুল ে.প্রো.কি, েদর, কিশ োরগঞ্জ িো বুি-উল-আলি ০১৭৩১২৬৫১১৬ 

৬৮ জিৌলোই েপ্রোকাি, েদর, কিশ োরগঞ্জ নোকদরো জিগি কিউটি ০১৭১২৬৬৩২০৬ 



 

 

৬৯ দোনোপোটুলী ে.প্রো.কি, েদর, কিশ োরগঞ্জ জিোোঃ িিবুল জ োশেন ০১৭১৮২৭০৪২২ 

৭০ ভরোটি ে.প্রো.কি, েদর, কিশ োরগঞ্জ স্মৃকতিো রোনী েরিোর ০১৭২৪৫৩৮৫৭৭ 

৭১ িোকথেো িোশদ িকড়েোইল ে.প্রো.কি, েদর, 

কিশ োরগঞ্জ 

িো ফুেো সুলতোনো ০১৭১৭৩৪৫৮৩৯ 

৭২ এে.আই জিশিো: ে.প্রো.কি, েদর, কিশ োরগঞ্জ সুকফেো খোতুন ০১৭৩৪২১৫৪০৭ 

৭৩ দোিপোড়ো েপ্রোকি, েদর, কিশ োরগঞ্জ েোকফেো খোতুন ০১৭১৬৩৭২৬২২ 

৭৪ কঝিরশেোড়ো ে.প্রো.কি, েদর, কিশ োরগঞ্জ মুেশল  উকিন ০১৭২১৯৯৪৪৮৮ 

৭৫ গোগলোইল ে.প্রো.কি, েদর, কিশ োরগঞ্জ আফশরোেো আক্তোর ০১৭৮৬০১২৫৭১ 

৭৬ িধ্যপোটধো ে.প্রো.কি, েদর, কিশ োরগঞ্জ জেোিো েো ো ০১৭১৪৮৮২২৬৫ 

৭৭ িীর দোিপোড়ো ে.প্রো.কি, েদর, কিশ োরগঞ্জ ঝুমুর রোনী েরিোর ০১৭৭১৮৩২৪৯৪ 

৭৮ স্বল্প যশ োদল দোঃ ে.প্রো.কি, েদর, কিশ োরগঞ্জ ওেিোন গকণ ০১৭১০৯৭৬৩৪৩ 

৭৯ পোটধো নেোপোড়ো ে.প্রো.কি, েদর, কিশ োরগঞ্জ স্মৃকত রোনী জঘোষ ০১৭৮২৬৩৯৬৩৬ 

৮০ স্শওড়ো  েরোঃ প্রোোঃ কিোঃ, েদর, কিশ োরগঞ্জ জিোোঃ রকফকুর র িোন  ০১৭৫৯৭৫৫৬৭৮ 

৮১ স্বল্পযশ োদল উ াোঃ ে.প্রো.কি, েদর, কিশ োরগঞ্জ েোশিরো আঞ্জুি ০১৭১৮৯০৬৯৪৫ 

৮২ দোিপোড়ো িড়খোশলরপোড় েপ্রোকি, েদর, কিশ োরগঞ্জ জরোিোনো  োফছো ০১৯২২৭৩৭৪৯৩ 

৮৩ ভুকিরচর েপ্রোকি েপ্রোকি, েদর, কিশ োরগঞ্জ রুনো েো ো  ০১৭১৭৬০৮০০০ 

৮৪ ছি োখোলী েপ্রোকি, েদর, কিশ োরগঞ্জ নোক দো পোরভীন ০১৭৩৫৮৫৫১৮১ 

৮৫ িোকলিো প্রেোদ েরোঃ প্রোোঃ কিোঃ, েদর, কিশ োরগঞ্জ প্রজ্ঞো লোিণী ০১৭১৯২৮৭৯৮০ 

৮৬ িকড়েোইল েরোঃ প্রোোঃ কিোঃ, েদর, কিশ োরগঞ্জ খোকদেো আক্তোর  ০১৭১৪৬১৯৮৫৬ 

৮৭ যশ োদল ে.প্রো.কি, েদর, কিশ োরগঞ্জ েোশেদো জিগি ০১৭১৮২৩৯১৮০ 

৮৮ িোকেরগ্ওো ে.প্রো.কি, েদর, কিশ োরগঞ্জ এিদোদুল  ি ০১৭২৪৭৫৮২৮৭ 

৮৯  োেীপুর  ে.প্রো.কি, েদর, কিশ োরগঞ্জ জিোোঃ   ীদুজ্জোিোন ০১৭১৯৯৮২৩১৯ 

৯০ িোঠোকলে ে.প্রো.কি, েদর, কিশ োরগঞ্জ েোিছুন্নো োর ০১৭২১৬৩৬৩৫৪ 

৯১ িোকলেোরিোিো ে.প্রো.কি, েদর, কিশ োরগঞ্জ ফকরদ উকিন  ০১৭৮৩৫২১৫৫৪ 

৯২ সুরুে খোন েরিোকর প্রোথকিি কিদ্যোলে, েদর, 

কিশ োরগঞ্জ 

জিোোঃ কিেোনুর র িোন ০১৭৯৬৬৯১৫৮৭ 

৯৩ আ.ি.িঈনুল ইেলোি  েপ্রোকি, েদর, কিশ োরগঞ্জ িোলো রোনী েো ো  ০১৯১৩৫৮৩৬৫৮ 

৯৪ ভোস্করকখলো িনসু আল োে  েপ্রোকি, েদর, 

কিশ োরগঞ্জ 

লোভলী ইেোছকিন  ০১৭১৭৩৫৭৭০৩ 

৯৫ দনোইল মৃধোপোড়ো  েপ্রোকি, েদর, কিশ োরগঞ্জ অনুপ চন্দ্র িিল ০১৬১৬০৩০৩৩০ 

৯৬ আউকলেোপোড়ো েপ্রোকি, েদর, কিশ োরগঞ্জ জিো:  োকফে উকিন ০১৯১১৮৮০৪০০ 

৯৭ পকিি িোকথেো েপ্রোকি, েদর, কিশ োরগঞ্জ জিোোঃ আবু তোশ র ০১৭২১০৮৬৯৮৯ 

৯৮ েোদুল্লোরচর  েপ্রোকি, েদর, কিশ োরগঞ্জ এ.জি.এি লুৎফুর 

র িোন  

০১৭২৫৬৫৭২০৬ 

৯৯ বৃিোগড়  েপ্রোকি, েদর, কিশ োরগঞ্জ জিো োেদ এিদোদুল  ি ০১৭১১৭৩৪২০৭ 

১০

০ 
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৩৫ িকলিপুর ে:প্রো:কি: জিোোঃ িো োউকিন ০১৭২৪-৩৩১৬৬৩ 

৩৬ উত্তর আব্দুল্লোপুর েপ্রোকি  োরুন অর রক দ ০১৭১৮০৬৩৮৬৪ 

৩৭ দকক্ষন আব্দুল্লোপুর ে:প্রো:কি: জিোোঃ েেনোল আশিদীন ০১৭২৮-৪৭৬৩১৬ 

৩৮ পকিি আব্দুল্লোপুর ে:প্রো:কি: তোজুল ইেলোি ০১৭৩৯৫৫২০৫২ 

৩৯ িোকলগাঁও ে:প্রো:কি: জিোিোশেল জ োশেন ০১৭৪১৯০৭৯৪৯ 

৪০ িোজুিো ে:প্রো:কি: জতোফোজ্জল হুশেন ০১৭৩০৯৭৪৭৩৫ 

৪১ খশেরপুর ে:প্রো:কি: আোঃ আউেোল ভূঞো ০১৭৪১-১৩৯৭৪১ 

৪২ িোকদরপুর ে:প্রো:কি: েেনোল আশিদীন ০১৭৩২-৮৮৪৬৯৩ 

৪৩  রীফপুর েপ্রোকি  নুফো আক্তোর 

০১৭২৯৮৭৯৩৮২ 



 

 

৪৪  োটখলো ে:প্রো:কি: আশলেো খোতুন ০১৯১৪২৪৮৬৪২ 

৪৫ আব্দুল্লোপুর িোেোর ে:প্রো:কি: জিোোঃ রকফকুল ইেলোি ০১৭১৬-৮৪৯৪৬০ 

৪৬ উছিোনপুর ে:প্রো:কি: আশিদ কিেো ০১৭৮৩৪৭৩৯৮৮ 

৪৭ দকক্ষন আদিপুর ে:প্রো:কি: কদশলোেোর জ োশেন ০১৭৫৩৬৫৬২৫৩ 

৪৮ েোকভেো নগর ে:প্রো:কি: িিল রঞ্জন দোে ০১৭৮৯-২৭১৯৩৬ 

৪৯ েোিোলপুর ে:প্রো:কি: েোলিো আক্তোর ০১৭৪১৫৯৩৪৫৭ 

৫০ িোকুকরেো ে:প্রো:কি: নেরুল ইেলোি ০১৯১৭-১০৪৯২৭ 

৫১ গশে পুর ে:প্রো:কি:  জিো: েোকির জ োশেন ০১৭১১০৩৬৩১৮ 

৫২ িোগেীগ্রোি ে:প্রো:কি: ছোকিিো আক্তোর ০১৮১৫৭০৬০০৯ 

৫৩ টুিোর িোকি ে:প্রো:কি: জিো: রকফকুল ইেলোি ০১৭২১-৮১৭৫০৩ 

৫৪ খলোগাঁও ে:প্রো:কি: প্রণি চক্রিতী ০১৭৪৩-৭৬৩৫৪৪ 

৫৫ আব্দুল্লোপুর পূি িপোড়ো ে:প্রো:কি: আক্তোরুজ্জোিোন ০১৭৪৬৭১৩৫৮১ 

৫৬ িকলিপুর পকিিপুর ে:প্রো:কি: জিোোঃ আেোদুজ্জোিোন ০১৭১৬৯৩৬৭৩৬ 

৫৭ তোশ রোিোদ গোউকছেো ে:প্রো:কি:  োিীিো আক্তোর ০১৯২০৩৩২৭৪৮ 

৫৮ িলোপোড়ো দকক্ষণ ে:প্রো:কি: জিোোঃ আিির আলী ০১৯২১-৮২৯৫৯০ 

৫৯ খশেরপুর পূি িপোড়ো ে:প্রো:কি: আ: রক ি ০১৭৩৩-৬৫৫২২৪ 

৬০ উত্তর ভোত োলো ে:প্রো:কি: জিোোঃ নেরুল ইেলোি ০১৯১৩-৮৪৮২৪১ 

৬১ আড়োরপোড় ঋকষপোড়ো ে:প্রো:কি: পোরভীন আক্তোর ০১৯৯৩৭২৯০৫৭ 

৬২ ইেলোিপুর শুনু কিেো ে:প্রো:কি: িো মুদ  োছোন ০১৭১৬৯৩৬৭৩৪ 

৬৩ আব্দুল েকলল ে:প্রো:কি: জিোোঃ আবু ছোশেদ কিেো ০১৭৫২-০২৪১৯৮ 

৬৪ পকিি আলীনগর ে:প্রো:কি: েেনুল আশিদীন ০১৯১৪৯৭৪৭৫৯ 

৬৫ িদিচোল পূি ি পোড়ো ে:প্রো:কি:  কছকিি কিেো ০১৭৩১৬৯৬৬২৮ 

৬৬ আশনোেোরপুর ে:প্রো:কি: জরোশিনো আফোে ০১৭৭০-৫২৩৭৬৭ 

৬৭ পরো র পোড়ো ে:প্রো:কি: আব্দুল  োন্নোন ০১৭১৭-৩৫০৮৯৫ 



 

 

৬৮ ইছোপুর ে:প্রো:কি: িকফে উকিন ০১৭২৪১০০৫১৬ 

৬৯ িোস্তুল িোেোর ে:প্রো:কি: জিোোঃ  োন্নোন কিেো ০১৯১২-৬৩৮১৬১ 

৭০ িশনো রপুর  োসুি ে:প্রো:কি: জিোোঃ জিনু কিেো ০১৯৬৫-০৩৪৮০০ 

৭১ জদওঘর পূি িপোড়ো ে:প্রো:কি: খোেরুল আলি খোন ০১৭১৭৮৩৯৯৯০ 

৭২ ব্রহ্মপুরো ে:প্রো:কি: প্রদীপ সূত্রধর ০১৯১৩৪৫০৭১৬ 

৭৩ িোজুরী ে:প্রো:কি: কিশিিোনি দোে ০১৯৬২-৬৭৭৫৩৯ 

৭৪ ক িলো দকক্ষন ে:প্রো:কি:  ো োনো আক্তোর ০১৭৪৬-৩৮৭৪৩৮ 

৭৫ আব্দুল্লোপুর িোদ োপোড়ো ে:প্রো:কি: আলোই কিেো ০১৭৪৯-৩৮৮৮৪৩ 

৭৬  োওড় আদ ি ে:প্রো:কি: আছিো র িোন ০১৭২৬-৮৫৮৭৮৫ 

৭৭ িরোগীরিোকি েপ্রোকি জেকলি আশনোেোর ০১৭১৮০০৭৩২৯ 

৭৮ িোঘোইেো েপ্রোকি তোকনেো সুলতোনো ০১৭৮৬৫৪১৬০১ 

৭৯ পূি ি জচৌদন্ত েপ্রোকি  শর কৃষ্ণ ০১৭৬০৮৮০৮৪২ 

৮০ নোকেরপুর েপ্রোকি জ ো:শগো:কেলোনী ০১৭১২২০১৩১৭ 

৮১ ইেলোিপুর আপ্তোি উকিন ে:প্রো:কি: জগোপী িকণি ০১৯১১-৮৩১৮৮৩ 

৮২  োকন্তপুর েপ্রোকি মৃদুল দোে ০১৯২০১৪৩৮৭৭ 

৮৩ চকিপুর েপ্রোকি অকনিোে দোে ০১৭৪৪৬৪৬৭৯৮ 

 

 

 

 

উপশেলো: তোড়োইল 

ক্র: 

নং 

প্রকতষ্ঠোশনর নোি ও ঠিিোনো প্রকতষ্ঠোন প্রধোশনর নোি প্রকতষ্ঠোন প্রধোশনর 

জিোিোইল নোম্বোর 

১ তোড়োইলআদ ি  

েোঃপ্রোোঃকিোঃ,েদর,তোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।  

আ: িোইয়ুিআিি 
01917-840997 

২ দকড়েো োঙ্গীরপুর 

েোঃপ্রোোঃকিোঃ,তোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   

সুলতোনউিীনভূঞো 
01716-089901 

৩ েক লোটিেোঃপ্রোোঃ কিোঃ   তোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   ছেেদো জরোি োনো জফরশদৌেী 01717-476147 

৪ কদগদোইড়েোঃপ্রোোঃ কিোঃ   তোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   আবুনছর জিোোঃইকলেোছ 01725-334168 

৫ িরু োেোঃপ্রোোঃ কিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।    জিোোঃ োকিবুলইেলোিখোন 01725-771430 

৬ িরোকতকেংধোেোঃপ্রোোঃ কিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   অেীত চন্দ্রপোল 01739-473076 

৭ িল্লোভোশদরো েোঃপ্রোোঃ কিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   জিোোঃআলী জরেো 01747-373165 

৮ দোকি োেোঃপ্রোোঃ কিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   জিোোঃকিেোনুরর িোন 01730-432161 

৯ গেোকরেোেোঃপ্রোোঃ কিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   আে োরুলইেলোি 01740-598783 

১০ িোেলোেোঃপ্রোোঃ কিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।    োকেনো আক্তোর েো োন জচৌোঃ 01732-955940 

১১ কেংগুেোরপোরেোঃপ্রোোঃ কিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   তোেকলিো  আক্তোর  01720-308261 



 

 

১২ েোওেোরেোঃপ্রোোঃ কিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   েো োঙ্গীর আলি জ খ 01721-635624 

১৩ জিলংিোেোঃপ্রোোঃ কিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   সুকফেো আক্তোর  01734-906072 

১৪ চংেোওেোরেোঃপ্রোোঃ কিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   িো বুরআোলি জ খ 01711-162686 

১৫ জিোরগাঁওেোঃপ্রোোঃ কিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   জরশ নো আক্তোর খোতুন 01734-020670 

১৬ ধলোেোঃপ্রোোঃ কিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   আকেজুরর িোনভূঞো 01721-298448 

১৭ জেিোিরনগরেোঃপ্রোোঃ কিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   ফোক িোিোনু 01724-345644 

১৮ িলুিোেোঃপ্রোোঃ কিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   রশিন্দ্র চন্দ্র জদিনোথ 01710-094587 

১৯ জভইেোরশিোণোেোঃপ্রোোঃ কিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   কিপ্লিকুিোর জঘোষ 01739-207905 

২০  করগোকতেোঃপ্রোোঃ কিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।    োকিবুরর িোন 01725-771632 

২১ রোউকতেোঃপ্রোোঃ কিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।  

তোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   

স্বপনকুিোর জভৌকিি 
01937-509788 

২২ দোউদপুরিো াঁটিেোঃপ্রোোঃ 

কিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   

েোশদকুরর িোন 
01765-011392 

২৩ ভোওেোলেোঃপ্রোোঃ কিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   ইেফোকুলআলি জচৌধূরী 01916-079364 

২৪ পুরুড়োেোঃপ্রোোঃ কিোঃ  তোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।     জিোোঃ ো আলি 01718-902075 

২৫ ক মুলোটিেোঃপ্রোোঃ কিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।    োকফজুলোকেলোি 01710-004871 

২৬  ো িোগেোঃপ্রোোঃ কিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   অকিনুলইেলোি 01724-009215 

২৭ িো াঁটিেোঃপ্রোোঃ কিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   িিতোে জিগি 01716-798369 

২৮ চরতোলেোগাঁেোঃপ্রোোঃকিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   নোেমুলপোরকভন 01719-872108 

২৯ কুন্দ্রোটিেোঃপ্রোোঃ কিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।    ক দুলইেলোি 01724-994244 

৩০ আড়োইউড়োেোঃপ্রোোঃ কিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   জিোোঃিোেেো োরুলইেলোি 01712-938219 

৩১ িোকতিিকখলোেোঃপ্রোোঃকিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   জিোোঃ জগোলোি জিোস্তফো 01724-170162 

৩২ জতউকরেোেোঃপ্রোোঃ কিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   আোকিনুলইেলোি 01765-466667 

৩৩ জভরনতলোেোঃপ্রোোঃ কিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   নকিতোেরিোর 01720-042028 

৩৪  োেীপুরেোঃপ্রোোঃ কিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   েো োনোরোখোনি 01724-331043 

৩৫ জঘোষপোড়োেোঃপ্রোোঃ কিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   রক িো আক্তোর  01738-784420 

৩৬ েটোরিোিো েোঃপ্রোোঃ কিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।    জগোপোল চন্দ্র পোল 01727-850133 

৩৭ িোগুরীেোঃপ্রোোঃ কিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   িোকনেফোশতিো 01715-892444 

৩৮ জিছগাঁওেোঃপ্রোোঃ কিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   তো কিনোনোেকননপুস্প 0174-5091276 



 

 

৩৯  োছলোেোঃপ্রো কিোঃ তোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   আফরুেোিশগি 01763578646 

৪০ পোইিপোড়োেোঃপ্রোোঃ কিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   আো ীষকুিোরকিশ্বোে 01724-629245 

৪১ ইছোপ রেোঃপ্রোোঃ কিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   েংির চন্দ্র জদিনোথ  01718-754393 

৪২ পংপোকচ োেোঃপ্রোোঃ কিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   িল্যোণীরোনী দোে 01734-669745 

৪৩ উত্তরধলোেোঃপ্রোোঃ কিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   স্বপনকুিোর জদিনোথ 01737097214 

৪৪ ভোশদরো েোঃপ্রোোঃ কিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   আবুলিোশ ি 01716-029931 

৪৫ িোউড়োেোঃপ্রোোঃকিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   প্রোশন  চন্দ্র কিশ্বোে 01721-926815 

৪৬ িোনোইলেোঃপ্রোোঃ কিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   জ নো আক্তোর  01713-519106 

৪৭ জদওেোটিেোঃপ্রোোঃকিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   রোধোরোনীপকিত 01717-650188 

৪৮ কচিনীআউকেেোেোঃপ্রোোঃ 

কিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   

জিোোঃআবুলিোশ িভূঞো 
01714-992168 

৪৯ িোরপোড়োেোঃপ্রোোঃকিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।    জেকলনোসুলতোনো 01722-838846 

৫০ ছনোটিেপ্রকিতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   আফশরোেো জিগি 01748-906038 

৫১ উোঃশেিোিরনগরেোঃপ্রোোঃ 

কিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   

কদলীপকুিোর জদিনোথ 
01714-555343 

৫২ কেংধোেোঃপ্রোোঃকিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   আ রোফউকিনআ েদ 01717-593977 

৫৩  জিৌগোওেোঃপ্রোোঃকিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   জিোোঃিকেবুরর িোনভূঞো 01726-568648 

৫৪ ক িপুরেোঃপ্রোোঃকিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   জিোোঃইেলোিউকিন 01719-798270 

৫৫  জিৌলীেোঃপ্রোোঃকিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   আবু জিোস্তোি 01740-647633 

৫৬ সুরংগলেোঃপ্রোোঃকিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   িো মুদ আলি 01712-458731 

৫৭ িি িোেোঃপ্রোোঃকিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।    জিোোঃরিেোনআলীআনেোরী 01721-405207 

৫৮ নগরকুলেোঃপ্রোোঃকিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   জিোোঃেোশ দ আলী ০১৭১৩-৫৪৩৩৫৮ 

৫৯ ভোটগোওেোঃপ্রোোঃ কিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   নজুরুলইেলোি ০১৯৭৪-৭৭১৬৪৮ 

৬০ চোনপুরেোঃপ্রোোঃ কিতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   লুৎফুন্নো োর জ পী ০১৭১৮-৫৮৪৬২১ 

৬১ িোেলিগোরিোইদ  

েোঃপ্রোঃকিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   

জিোোঃআব্দুল োকিদ  ০১৭৩১-৭৬২৬২৫ 

৬২ রোশ লোেোঃপ্রোোঃকিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   ইন্দ্রকেতপোল ০১৯৬২-৪৬৬৯১৫ 

৬৩ িোেলোচিপোড়োেোঃপ্রোোঃকিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   নূরুন্ন োরখোন ০১৭২০-৩৪২৩১৯ 

৬৪ রতনপুরআেিপুরেোঃপ্রোোঃ 

কিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   

 জিোতো োর জ োশেন ০১৭৩৫০২৫৫০৫ 

৬৫ িকড়গোতীেোঃপ্রোোঃ কিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   িদরুলআলি ১৭১৭-৭৬৯৪৮০ 

৬৬ লকক্ষপুরেোঃপ্রোোঃকিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   া ইেিোইলফকির ১৭৩৪৩১৩৭৮৭ 

৬৭ দোউদপুরেোঃপ্রোোঃকিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   জিোোঃ কফকুলইেলোি ০১৭২৮-২৭৬৮৫৫ 



 

 

৬৮ আকুিপুরিকিকনউটি কিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   জিোোঃআ রোফুলইেলোি ১৭৩৯-৯১৯৭৪৯ 

৬৯ আশনোেোরপুরেোঃপ্রোোঃকিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   জিোোঃশিোেো ীদুরর িোনআকির ১৭১৮-৭৭০৬৮২ 

৭০  োেীআোঃ োকফেেোঃপ্রোোঃকিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।    জিোোঃআশনোেোরো জ োেোইন ১৭২৪-৫৭৫৬০৩ 

৭১ ক শুিল্যোণপ্রোোঃকিোঃতোড়োইল,কিশ োরগঞ্জ।   েোশরোেোরআলি ০১৭৯৫-৩২৮২৮০ 

 

                                                                                                                               

 


