
গণপ্রজজাতন্ত্ররী বজাবাংলজাদদেশ সরকজার

হহিন্দু ধরররীয় কল্যজান ট্রজাস, ধরর হবষয়ক রন্ত্রনজালয়
চজাচাঁদেপপর জজলজা কযরজালয়।

জফজান : ০৮৪১-৬৬০২৫

রহন্দের হভিহততক হশশু ও গণহশকজা কজাযরক্রর-৫র পযরজায় হশষরক প্রকদলপর চজাচাঁদেপপর জজলজা কজাযরজালদয়র-২০১৯ হশকজাবদষরর হশকজাজকদন্নরর তথ্য হনন্ররূপপ

ক্রহর
ক নবাং

জজলজা উপদজলজা হশকজাদকদন্নরর নজার ও হঠিকজানজা জকন্নর জকজাড
( হডহপহপ অনপযজায়রী)

হশহকদকর নজার জরজাবজাইল নবাং হশকজাসত্রর জকন্নর রহনটহরবাং কহরহটর সভিজাপহতর
নজার ও জরজাবজাইল নবাং

পজাঠিদেজাদনর সরয়
সসহচ

১৩. চজাচাঁদেপপর হিজাহজগঞ শ্ররী শ্ররী রজাজজালকরী নজারজায়ন হজউর
রহন্দের, হিজাজরীগঞ বজাজজার

১৯১১৭২০ হশলপরী সজাহিজা ০১৮১৯-
৫০৭৫২৩

প্রজাক-
প্রজাথহরক

হদেহলপ সজাহিজা
০১৮১৯-২৫৯৩৬০

৯-১১.৩০ টজা

১৪. ,, ,, শ্ররী শ্ররী  দেসরগজা রহন্দের, গ্রজারপ গন্ধবরর্ব্যপপর
হিজাজরীগঞ,চজাচাঁদেপপর।

১৯১১৭২১ চন্দেনজা রজানরী দেজাস ০১৮৭৮-৯৮৫৬৭৯ ,, সসদলন দেজাস
০১৮১৩-৯৭৩১৪৫

৯-১১.৩০ টজা

১৫. ,, ,, শ্ররী শ্ররী লকরী নজারজায়ণ রহন্দের,জধররজা ১৯১১৭২২ জশ্রয়জা রজানরী দেজাস ০১৮৪০-
০২২৩৯৭

,, হকরন শবাংকর দেজাস
০১৮১৬-২৭১৫২৯

৯-১১.৩০ টজা

১৬. ,, ,, শ্ররী শ্ররী জগগৌর হনতজাই জসবজাশ্রর,
গঙজানগর,ওয়জারম্নক বজাজজার,

হিজাহজগঞ।

১৯১১৭২৩ রূপজালরী রজাণরী ০১৮৩৯-
০৭৫৯৬৬

,, জবনপ লজাল জপজাদজার
০১৭৮১-৮৮২২২৮

৮-১০.৩০ টজা

১৭. ,, ,, শ্ররী শ্ররী গঙজা রহন্দের,বজাহকলজা,
হিজাহজগঞ,চজাচাঁদেপপর।

১৯২০০৮৫ হদেপজা চক্রবততররী ০১৭৬১-
২৯৭০০০

বয়স্ক রজাহনক দেজাস
০১৮১৩-০৩০৫৮৮

৩.৩০-৬টজা

১৮. ,, ,, জবলঘর সজাববরজনরীন দেসগরজা রহন্দের, গ্রজার-
জবলঘর, উপদজলজা- হিজাহজগঞ,

চজাচাঁদেপপর।

১৯১১৭২৪ হরতজা রজানরী পজাল ০১৭২৬-
৪৪৫৯৫২

প্রজাক-
প্রজাথহরক

উততর সরকজার
০১৭২৬-৩৩৯৩১০

১০-১২.৩০ টজা

১৯. ,, ,, শ্ররী শ্ররী লকরী নজারজায়ন হজউর রহন্দের,
দেহকন বলজাখজাল, হিজাজরীগঞ , চজাচাঁদেপপর।

১৯১১৭২৫ রজাখরী রজানরী দেজাস ০১৭৪৭-
৭২৪২৩৪

,, জনপজাল চন্নর
০১৭৪৯-৯৭৬২৩৩

৭-৯.৩০ টজা

২০. ,, শজাহিরজাহসত্র শ্ররী শ্ররী জগজাপজাল হজউর আখরজা জদেব
রহন্দের, হনজদরহিজার, শজাহিরজাহসত্র।

১৯১১৭৬০ জগগৌররী রজানরী জদে ০১৭৫৪-৫২০৭৬০ ,, হনহখল চন্নর রজপরদেজার
০১৮৭৮-৯৩৫৯১১

৯-১১.৩০ টজা

২১. ,, ,, জগবন্ধপর সজাধপর বজাহডড় জদেবরহন্দের,
ঘপঘপরচর, জপজাপ হখলজাবজাজজার।

১৯১১৭৬১ সপবনরজা রজানরী পজাল ০১৮২৭-০২০৮৫২ ,, হনরজাই চন্নর পজাল
০১৮১১-৮৫২৬২১

১১-১.৩০ টজা

২২. ,, ফহরদেগঞ শ্ররীশ্ররী রজাধজা জগজাহবন্দে হিহরসভিজা,
গ্রজারপপসবর আদলজাহনয়জা,ফহরদেগঞ,

চজাচাঁদেপপর।

১৯১১৭২৬ স্বপ্নজা রজানরী ০১৭১৯-৮০৮১৪৮ ,, রহুনজাথ দেজাস
০১৭৩২-০৯৬৩০৫

৯-১১.৩০ টজা

২৩. ,, ,, শ্ররী শ্ররী রজাধজা জগজাহবন্দে হিহরসভিজা
(জজযজাহতষ ডজাক্তজাদরর বজাডড়রী) পসবর

পজাইকপজাডড়জা।

১৯১১৭২৭ হশউলরী রজানরী পজাল ০১৭৪২-২৬৭৮৯৯ ,, গদনশ চন্নর পজাল
০১৮৮৩-৮৬১৭৯৯

৯-১১.৩০ টজা

২৪. ,, ,, শ্ররী শ্ররী রজাধজা জগজাহবন্দে রহন্দের, লজারচর, ১৯১১৭২৮ ঝপলন রজানরী ০১৭১৮-৮৭২০৮০ ,, ভিজাষজান রজাষজার ৯-১১.৩০ টজা

ক্রহর
ক নবাং

জজলজা উপদজলজা হশকজাদকদন্নরর নজার ও হঠিকজানজা জকন্নর জকজাড
( হডহপহপ অনপযজায়রী)

হশহকদকর নজার জরজাবজাইল নবাং হশকজাসত্রর জকন্নর রহনটহরবাং কহরহটর
সভিজাপহতর নজার ও জরজাবজাইল নবাং

পজাঠিদেজাদনর সরয়
সসহচ

০১. চজাচাঁদেপপর চজাচাঁদেপপর সদের শ্ররী  শ্ররী শরীতলজা রজাদয়র রহন্দের,পজাল
পজাডড়জা, চজাচাঁদেপপর।

১৯১১৭১৩ ররীতজা পজাল ০১৯১৮-৪৭২৫৫০ প্রজাক-
প্রজাথহরক

হনররল পজাল
০১৬৩৬-২৫১৪৫১

৮-১০.৩০  টজা

০২. ,, ,, শ্ররী শ্ররী রজাধজা জগজাহবন্দে হরলন রহন্দের,
সজাপদেরী, চজাচাঁদেপপর।

১৯১১৭১৪
হশরপল চন্নর  শরীল

০১৭৪৭-৯৬২৮৫৯ ,, শ্ররীবজাস চন্নর শরীল
০১৭১২-৯৮৯৬৫৮

৮-১০.৩০  টজা

০৩. ,, ,, জলজাকনজাথ ও কজালরীরজাতজার রহন্দের,
জহিজাদসনপপর,আহশকজাহট, চজাচাঁদেপপর সদের।

১৯১১৭১৫
ররীনজা রজানরী ০১৬৯০-২০২৫৪৬

,, শ্ররী নয়ন চন্নর দেজাস
০১৮২৯-৮৬৭৩৯৫

৮-১০.৩০টজা

০৪. ,, ,, শ্ররী শ্ররী কজাহল রহন্দের, গ্রজার-
চরদরয়জাসজা,চজাচাঁদেপপর সদের , চজাচাঁদেপপর।

১৯১১৭১৬
রম্নপজালরী রজাণরী দেজাস ০১৭৯১-৯৭৫৯৪৮

,, সপখরঞন দেজাস
০১৭২৯-৫৭১৫৩৪

১০-১২.৩০টজা

০৫. ,, ,, হনতজাইগঞ সজাবরজনরীন পসজজারন্ডপ,পপরজাণ
বজাজজার চজাচাঁদেপপর।

১৯১১৭১৭
হশলপরী  নন্দেরী ০১৭১২-৯২১৯৩৬

,, অসরীর হরশ্র
০১৬৮১-৮০১০১৮

৮-১০.৩০টজা

০৬. ,, ,, পপরজাণবজাজজার,রজারঠিজাকপ র রহন্দের,জলজাহিজারপপল,সদের চজাচাঁদেপপর
।

১৯১১৭১৮ প পৃথজা সজাহিজা ০১৯৪৮-৪৭১০৮১ ,, হনররল রজপরদেজার
০১৭১৪-৭৮৫২৭২

০৭-৯.৩০ টজা

০৭. ,, ,, শ্ররী শ্ররী রজাধজাদগজাহবন্দে রহন্দের, নজাহিজার
বজাডড়রী,ফরক্কজাবজাদে, বজাহলয়জা, চজাচাঁদেপপর। ১৯২০০৮৪

রপক্তজা রজাণরী বধরন ০১৭২৮-৮৪১৭২৫ বয়স্ক দুলজাল নজাহিজা
০১৮২০-৯১২১৩৯

০৫-৭.৩০ টজা

০৮. ,, হিজাইরচর পসণরবহর্ব্র শ্ররীশ্ররী হিহরচজাদেচাঁ ঠিজাকপ দরর
আশ্রর, চরভভিরবরী, হিজাইরচর, চজাচাঁদেপপর। ১৯১১৭৬২

প্রজাথরনজা রজানরী
রজপরদেজার

০১৯৮৭-৩৯৬৬০২ প্রজাক-
প্রজাথহরক

কপৃষ্ণ জকজারল সরকজার
০১৯১৫-৭৩৬০১২

৯-১১.৩০ টজা

০৯. ,, ,, শ্ররী শ্ররী জগন্নজাথদদেদবর রহন্দের , পহশ্চির
চরকপৃষ্ণপপর, আলগরী দেহকন, হিজাইরচর,

চজাচাঁদেপপর
১৯১.১৭৬৩

অঞনজা রজানরী ০১৭৮৯-৬৭১১২৪ ,, হদেদনশ জদেওয়জান
০১৮১৩-৬১২১৯৮

৯-১১.৩০ টজা

১০. ,, ,, শ্ররী শ্ররী রজাধজা জগজাহবন্দে রহন্দের, চরভিজাঙজা,
হিজাইরচর, চজাচাঁদেপপর

১৯১১৭৬৪
নপপপর রজানরী রহিজাজন ০১৮২২-৮০৭৬২৬ ,, হবরল রজপরদেজার

০১৮৩২-৯১৩৬৫০
৯-১১.৩০ টজা

১১. ,, ,, শ্ররীশ্ররী জলজাকনজাথ রহন্দের, বগুলজা দেহকন
পজাডড়জা, হিজাইরচর,চজাচাঁদেপপর। ১৯১১৭৬৫

কজাজল রজাণরী ০১৮৫০-৬০৩২৪০ ,, শবাংকর রজপরদেজার
০১৮১৭-৭৮৬৩৬৩

৯-১১.৩০ টজা

১২. ,, ,, শ্ররীশ্ররী জগগৌর হনতজাই আশ্রর, দেহকন
চরভভিরবরী, হিজাইরচর,চজাচাঁদেপপর। ১৯১১৭৬৬

কজাজল রজানরী
রজপরদেজার

০১৮৩১-৭৪৫২৩৯ ,, অহজত ররকজার
০১৮১৫-৬৪৭৪২৩

৮-১০.৩০ টজা



জগজাপজালভিজাউর (গজায়জাল বজাওর)। ০১৮১৬-৮৪১১২৯
২৫. ,, ,, শ্ররী শ্ররী রজাধজা জগজাহবন্দে রহন্দের, কজাহচয়জাডড়জা,

ফহরদেগঞ।
১৯১১৭২৯ পজাবরতরী রজানরী দেজাস

০১৭২৫-৫৩১৪১১ ,, হবশ্বহজত দেজাস
০১৮১৮-৮৪৫১৯৮

৮-১০.৩০ টজা

২৬. ,, ,, শ্ররী শ্ররী রজাধজা জগজাহবন্দে রহন্দের, উততর
ধজানপয়জা ফহরদেগঞ, চজাচাঁদেপপর। ১৯১১৭৩০ হদেপজালরী রজানরী দেজাস

০১৭৭০-১০৯৫৭৫ ,,, হবধপ জগজাপজাল
০১৮২৭-০১৭৪২২

৭-৯.৩০ টজা

২৭. ,, ,, শ্ররী শ্ররী জগগৌরজাঙ রহিজাপ্রভিপর রহন্দের,
দেহকণ ধজানপয়জা।

১৯১১৭৩১ হবশখজা রজানরী দেজাস
০১৭৯০-৯৫২১৪৩
০১৮৭৯-৩১৮০৬২

,, রজাধজা কপৃষ্ণ
০১৮১৩-৬৯৭৯৭২

৮-১০.৩০ টজা

২৮. ,, ,, শ্ররীশ্ররী রজাধজাদগজাহবন্দে রহন্দের, পসবরগুহপ,
ফহরদেগঞ, চজাচাঁদেপপর। ১৯১১৭৩২ জয়জা চক্রবতররী

০১৭১৭-৩৮৩১৬০ ,, শ্ররী উততর চক্রবতররী
০১৭৭৭-৪৯১৫৫২

৯-১১.৩০ টজা

২৯. ,, ,, শ্ররী শ্ররী ভিহক্ত প্রদেজাহন হিহরসভিজা,
বডড়গজাচাঁও ফহরদেগঞ, চজাচাঁদেপপর।

১৯১১৭৩৩ তপতরী  চক্রবতররী
০১৭১৯-৫৮১৬২১ ,, কজানপ লজাল চক্রবততররী

০১৭৭১-১৫৪৮৯৮
৮-১০.৩০ টজা

ক্রহর
ক নবাং

জজলজা উপদজলজা হশকজাদকদন্নরর নজার ও হঠিকজানজা জকন্নর জকজাড
( হডহপহপ অনপযজায়রী)

হশহকদকর নজার জরজাবজাইল নবাং হশকজাসত্রর জকন্নর রহনটহরবাং কহরহটর সভিজাপহতর
নজার ও জরজাবজাইল নবাং

পজাঠিদেজাদনর
সরয় সসহচ

৩০. চজাচাঁদেপপর ফহরদেগঞ শ্ররী কজাহলয়জা সবচজাতররী সজাবরজনরীন
হিহরসভিজা, সবচজাতররী, গলস্নজাক বজাজজার। ১৯১১৭৩৪ হরবাংকপ  রজানরী দেজাস

০১৮৩২-১৪৬৩৫০ প্রজাক-
প্রজাথহরক

রঙল জঘজাষ
০১৮১৯-২৪৩৮০৬

৯-১১.৩০ টজা

৩১. ,, ,, রূপসজা কপ হডড়পজাডড়জা সজাবরজনরীন রজাধজাদগজাহবন্দে
রহন্দের, ফহরদেগঞ,চজাচাঁদেপপর। ১৯১১৭৩৫ লজাকরী রজানরী

০১৭১৬-৪১৮৪৭৪ ,, বজাবপল চন্নর কপ ররী
০১৮১৭-৬৪০৯৭৮

৯-১১.৩০ টজা

৩২. ,, ,, শ্ররী শ্ররী রজাধজাদগজাহবন্দেরহন্দের,খজারখজাহদেয়জা,
চজান্নরজা,ফহরদেগঞ,চজাচাঁদেপপর। ১৯১১৭৩৬ স্বপ্নজা রজানরী শরীল

০১৭২০-৮১০৬৫১ ,, জনপজাল চন্নর শরীল
০১৭২১-৬০৯৩৫৫

৮-১০.৩০টজা

৩৩. ,, ,, ঘহডড়য়জানজা জনজায়জাবজাডড়রী হিহর রহন্দের, জটজারজা
রপহন্সর হিজাট, ফহরদেগঞ, চজাচাঁদেপপর। ১৯১১৭৩৭ স্বপ্নজা রজানরী

০১৭৩৫-২৯১৭১০ ,, নজারজায়ণ সসতরধর
০১৭২৬-১৮৮০৫০

৮-১০.৩০ টজা

৩৪. ,, কচপয়জা শ্ররী শ্ররী জগজাপজাল হজউ রহন্দের,
ডপরপহরয়জা,কচপয়জা । ১৯১১৭৪৬ নপপপর রজানরী জদেবরী

০১৭২৮-১১১৩৪৬ ,, জরীবন কপৃষ্ণ শরীল
০১৭২৭-৩০৯৪০৪

৯-১১.৩০ টজা

৩৫. ,, ,, শ্ররী শ্ররী সজাবরজনরীন দেসগরজা রহন্দের, জকজায়জা
কচপয়জা,চজাচাঁদেপপর। ১৯১১৭৪৮ চজায়নজা রজানরী সজাহিজা

০১৭১৫-৮১২৬৪১ ,, তজাপস জপজাদর
০১৭২৭-১৮৫৯৪১

৮-১০.৩০ টজা

৩৬. ,, ,, শ্ররী শ্ররী দেসগরজা রহন্দের, রজাহছিরপপর,
কচপয়জা,চজাচাঁদেপপর।

১৯১১৭৪৯ হসবজানরী রজানরী
রজপরদেজার

০১৭১৬-২৮০৫৬৯ ,, কজাহততরক জঘজাষ
০১৭১৪-৪৬৭০৫৪

৯-১১.৩০ টজা

৩৭. ,, ,, শ্ররী শ্ররী গরীতজা রহন্দের, ঘজাগডড়জা,
কচপয়জা,চজাচাঁদেপপর।

১৯১১৭৫০ অশ্রম্ন রজানরী
সরকজার

০১৯২৪-৪৩২৭২৮ ,, প্রজানকপৃপ ষ্ণ সরকজার
০১৯১২-১১৬৩৮৬

১০-১২.৩০ টজা

৩৮. ,, ,, শ্ররী শ্ররী রজাধজা জগজাহবন্দে রহন্দের, জদেজায়জাহট,
কচপয়জা,চজাচাঁদেপপর

১৯১১৭৫১
হশউলরী চক্রবতররী

০১৭৬০-৭৭৫০৬৩ ,, হনরঞন
০১৮১৭-০৬৪০৫৫

১০-১২.৩০ টজা

৩৯. ,, ,, শ্ররী শ্ররী জগন্নজাথ ধজার, সজাচজার,
কচপয়জা,চজাচাঁদেপপর।

১৯১১৭৫২
লতজা রজানরী সজাহিজা

০১৯৫৬-৬৪৪৭৪০ ,, হতহরর জসন গুপ্ত
০১৭১১-৫২১৯৮৯

১০-১২.৩০ টজা

৪০. ,, ,, শ্ররী শ্ররী দেসগরজা রহন্দের, হিজায়জাতপপর
কচপয়জা,চজাচাঁদেপপর।

১৯১১৭৫৩ সজাহবহতর বজালজা
সরকজার

০১৮২০-৯৮৯৪০৪ ,, শ্যজারল রজপরদেজার
০১৯২৬-১৩৫৮৪১

১০-১২.৩০ টজা

৪১. ,, ,, ঘপগরজা বজাডড়রী-জবজদখজালজা রজাধজা কপৃষ্ণ রহন্দের, ১৯১১৭৫৪ করম্ননজা রজাণরী ০১৭৫৭-৯৭৯৬৭২ ,, রহঞত সরকজার ৯-১১.৩০ টজা



সজাচজার, কচপয়জা,চজাচাঁদেপপর। জভিগৌহরক ০১৭১৩-৬০০৭৯৫
৪২. ,, ,, শ্ররী শ্ররী রজাধজা জগজাহবন্দে রহন্দের, জতভতয়জা,

কচপয়জা,চজাচাঁদেপপর।
১৯১১৭৫৫ কহনকজা রজানরী

সরকজার
০১৮৫৭-৬৮৪৪৬৫ ,, দুলজাল সরকজার

০১৮২৪-৭৯২৩১১
১০-১২.৩০ টজা

৪৩. ,, ,, শ্ররী শ্ররী করইশ সজাবরজনরীন দুগরজা রহন্দের,
কচপয়জা,চজাচাঁদেপপর।

১৯১১৭৫৬ শ্যজারলরী রজানরী
জগজাস্বজাররী

০১৭৪২-৪২৭১২৭ ,, হবকজাশ সজাহিজা
০১৮১৭-৭৪৮৩১৫

১১-১.৩০ টজা

৪৪. ,, ,, শ্ররী শ্ররী কজালরী রজাতজা ও রহিজা শ্মশজান
রহন্দের,আলরীয়জারজা, কচপয়জা, চজাচাঁদেপপর।

১৯১১৭৫৭ কহণকজা রজানরী
সরকজার

০১৮২৬-৬৭৯২৮৮ ,, উততর সরকজার
০১৮১৪-৯৩০৮০৩

৯-১১.৩০ টজা

৪৫. ,, ,, শ্ররী শ্ররী রকজাকজালরী রহন্দের,

জতঘপহরয়জা,রঘপনজাথপপর,কচপয়জা, চজাচাঁদেপপর।
১৯১১৭৫৮ হরবাংকপ  রজানরী

সরকজার
০১৭৪৫-৪৩১৯০০ ,, জরীবন জগজাসজাররী

০১৭১৭-৯০০৮৩৪
১০-১২.৩০টজা

৪৬. ,, ,, শ্ররী শ্ররী বহর্ব্রজ্ঞয়রী রজাদয়র
হসন্ধজাশ্রর,

হবতজারজা, কচপয়জা, চজাচাঁদেপপর।

১৯১১৭৫৯
সপবরনজা রজানরী পজাল

০১৮৪৯-৭১১৮৮৫ ,, চন্দেন জদে
০১৭৫২-১৬৫৬৪৪

৮-১০.৩০ টজা

ক্রহর
ক নবাং

জজলজা উপদজলজা হশকজাদকদন্নরর নজার ও হঠিকজানজা জকন্নর জকজাড
( হডহপহপ অনপযজায়রী)

হশহকদকর নজার জরজাবজাইল নবাং হশকজাসত্রর জকন্নর রহনটহরবাং কহরহটর সভিজাপহতর
নজার ও জরজাবজাইল নবাং

পজাঠিদেজাদনর সরয়
সসহচ

৪৭. চজাচাঁদেপপর রতলব দেহকণ শ্ররী শ্ররী জগন্নজাথ জদেদবর রহন্দের, গ্রজার
ও জপজাপ রতলব, রতলব দেপ,চজাচাঁদেপপর। ১৯১১৭৬৭ ব পৃহষ জঘজাষ

০১৭৮৭-০০৩৪৬৪ প্রজাক-
প্রজাথহরক

শবাংকর রজাও নজাগ
০১৭১৪-০৩৮১৮০

৮-১০.৩০ টজা

৪৮. ,, ,, রধ্য কলজাদেরী হিহরসভিজা রহন্দের, গ্রজার-
কলজাদেরী, রতলব দেপ,চজাচাঁদেপপর।। ১৯১১৭৬৮ জরগৌসপররী নন্দেরী

০১৯৯০-৬৭১৯০০ ,, হকদশজার কপ রজার
০১৭২০-৯২০৭৬৩

৮-১০.৩০ টজা

৪৯. ,, ,, জরহিজারম্নন জগন্নজাথ রহন্দের,
জরহিজারম্নন, নজারজায়ণপপর , রতলব

দেপ,চজাচাঁদেপপর।।
১৯১১৭৬৯ পসজজা রজানরী

০১৮২৮-৪৯৬৭১১ ,, উততর কপ রজার দেজাস
০১৭৫৫-৯৫২৭৮৩

১১-১.৩০ টজা

৫০. ,, ,, লজারচররী (বজালপচর) সজাবরজনরীন দেসগরজা  রহন্দের,অরসল্য
রজাসজার বজাডড়রী, খজাদদেরগজাচাঁও রতলব দেহকণ, চজাচাঁদেপপর। ১৯১১৭৭০ কলপনজা রজানরী হবশ্বজাস

০১৮৫৭-১৪৮৭৮১ ,, অসরীর কপৃষ্ণ হিজালদেজার
০১৮১৮-২৮৪৬১৭

১১-১.৩০ টজা

৫১. ,, ,, শ্ররীশ্ররী নজারজায়ণপপর জয়হশব রহন্দের রতলব
দেহকণ, চজাচাঁদেপপর। ১৯১১৭৭১ কজাকলরী জদেবনজাথ

০১৮১৩-১০১৩৩০ ,, হিদর কপৃষ্ণ দেজাস
০১৮৬০-৭২৬৪৩০

১০-১২.৩০ টজা

৫২. ,, ,, জবজায়জাহলয়জা হিহরসভিজা, রতলব
দেপ,চজাচাঁদেপপর।। ১৯১১৭৭২ পসণরলকরী জদে

০১৯২৭-০৬১০৬৮ ,, সপধজাবাংশু সজাহিজা
০১৯৩২-২৫২২৬১

৮-১০.৩০ টজা

৫৩. ,, ,, শ্ররী শ্ররী রজাধজাদগজাহবন্দে  রহন্দের পহশ্চির
বজাইশপপর,  রতলব দেপ,চজাচাঁদেপপর।। ১৯২০০৮৬ ঝপলন রজাণরী বররন ০১৮২৯-৮০১০৬৪

বয়স্ক জয়দদেব বররণ
০১৮১৮-০১৯০১৫

৪-৬.৩০  টজা

৫৪. ,, ,, নজাদয়র গজাচাঁও কজালরী রহন্দের,
রতলব দেপ,চজাচাঁদেপপর।। ১৯১১৭৭৩ চন্দেনজা রজানরী পজাল

০১৮৩৪-০৫৩৫৭৩ প্রজাক-
প্রজাথহরক

বজাসপদদেব রহলস্নক
০১৭১৬-৬৬৯৯৭৭

১০-১২.৩০ টজা

৫৫. ,, ,,
দেশপজাডড়জা , দেজাসবজাডড়রী হিহর রহন্দের, রতলব

দেহকণ, চজাচাঁদেপপর। ১৯১১৭৭৪ ঝপরজা রজানরী দেজাস
০১৭৪৭-৪৬১৪৫৭ ,, যদু চন্নর দেজাস

০১৮১২-৭৭৮২১১
৮-১০.৩০ টজা



৫৬. ,, ,, শ্ররীশ্ররী  দেসগরজারহন্দের,গ্রজার- চজারটভিজাঙজা,
রতলব দেহকণ, জজলজা চজাচাঁদেপপর।

১৯১১৭৭৫ জসজানজালরী  রজাণরী  দেজাস
০১৭১৩-৬০৮১৫৮ ,, শ্যজার চন্নর দেজাস

০১৭৩৬-১০৬৩৯২
৮.৩০-১১.০

টজা
৫৭. ,, ,, শ্ররীশ্ররী লকরী নজারজায়ণ রহন্দের ,রতলব

দেহকণ বজাইশপপর,জজদলপজাডড়জা।
১৯১১৭৭৬ বহবতজা চন্দে

০১৮৩৯-৮২৯৯৯৩ ,, হদেহলপ বররণ
০১৭২৬-৮১১২২২

৮.৩০-১১.০
টজা

৫৮. ,, ,, শ্ররীশ্ররী গুরম্ন জগগৌরজাঙচাঁ গজান্ধহবকজা
হগহরধজাররী হজউর রহন্দের রতলব

দেপ,চজাচাঁদেপপর।
১৯১১৭৭৭ রহন রঞন দেজাস

০১৬৮৮-৫০৮৩৩৫ ,, শ্ররীপজাদে কপৃষ্ণ দেজাস
০১৮১২-৬২২১৩২

১০.৩০-১.০০টজা

৫৯. ,, ,, শ্ররীশ্ররী রজাধজা জগজাহবন্দে রহন্দের, গ্রজারপ
বহিররী,  রতলব দেহকন,চজাচাঁদেপপর

১৯১১৭৭৮
কহনকজা রজানরী
রহলস্নক

০১৬৩২-৫৯৩৩৪৮ ,, যদুলজাল রজাষজার
০১৭৩১-৬৮৬৫৩৯

৮.৩০-১১ টজা

৬০. ,, ,, কজাহশরপপর দেসগরজা রহন্দের, রতলব
দেপ,চজাচাঁদেপপর।

১৯১১৭৭৯ কলপনজা রজাণরী জচগৌধপররী
০১৮১৩-০৯৮০৭৩ ,, স্বপন চক্রবতররী

০১৭৩১-৩৪৩৩৮৪
১১.৩০-২ টজা

৬১. ,, ,, সজাবরজনরীন শ্ররী শ্ররী সচতন্য রহিজাপ্রভিপ রহন্দের,
উততর উপজাদেরী( স্বগরীয় গুণরহন শরীল

বজাডড়রী),রতলব দেপ,চজাচাঁদেপপর।
১৯১১৭৮১ বরীনজা পজাহন রজপরদেজার ০১৮৪৩-৯৮৭৯১৩

,, স্বপন কপ রজার সরকজার
০১৮১২-০৫২৮০০

৯-১১.৩০ টজা

ক্রহর
ক নবাং

জজলজা উপদজলজা হশকজাদকদন্নরর নজার ও হঠিকজানজা জকন্নর জকজাড
( হডহপহপ অনপযজায়রী)

হশহকদকর নজার জরজাবজাইল নবাং হশকজাসত্রর জকন্নর রহনটহরবাং কহরহটর
সভিজাপহতর নজার ও জরজাবজাইল নবাং

পজাঠিদেজাদনর
সরয় সসহচ

৬২. চজাচাঁদেপপর রতলব উততর শ্ররীশ্ররী  জলজাকনজাথ রহন্দের , ষজাটনল
বররনপজাডড়জা  রতলব উততর, চজাচাঁদেপপর। ১৯১১৭৩৮ লকরী রজানরী বররন ০১৭৫৫-৭৬৪০০৪ প্রজাক-

প্রজাথহরক
রহিজানন্দে

০১৯৩৭-১৬৫৯৮৮
১০-১২.৩০ টজা

৬৩. ,, ,, চরহিহরদগজাপ হিহররহন্দের, গ্রজার- রতলব,
রতলব বজাজজার। ১৯১১৭৩৯ হরতজা রজানরী ০১৬৮৮-৪২১০৩৩ ,, নকপ ল চন্নর সসতরধর

০১৮১৩-২৩৬২৮৬
৮-১০.৩০ টজা

৬৪. ,, ,, হততজারকজাহন্দে দেজাসপজাডড়জা হিহররহন্দের,
হততজারকজাহন্দে, রতলব দেহকণ। ১৯১১৭৪০ সপখন রজানরী দেজাস ০১৭৭৬-৪১৩৮৫৪ ,, হনররল সরকজার

০১৭১৩-৬১০২৩১
৯-১১.৩০ টজা

৬৫. ,, ,, চরপজাথজাহলয়জা শ্যজারজাচরণ ব্যজাপজাররী  বজাডড়রীর রহন্দের
হখহদেরপপর,রতলব উততর। ১৯১১৭৪১ হশরপলরী রজানরী হিজালদেজার ০১৮১১-৮৬৯৫৭৯ ,, কজাঞ্চন কপ রজার সরকজার

০১৯১৮-৬৬৪৮৭১
৯-১১.৩০ টজা

৬৬. ,, ,,
নন্দেলজালপপর শশরী আশ্রর, নন্দেলজালপপর। ১৯১১৭৪২ হশখজা  রজানরী ০১৭৭১-৩৫৩৩৩১ ,, শ্ররী শবাংকর দেজাস

০১৭১৮-১০৫০৬৫
১০-১২.৩০ টজা

৬৭. ,, ,, বডড় দেসগরজাপপর রজপরদেজারকজাহন্দে আনন্দেরয়রী কজালরী
রহন্দের, রতলব উততর। ১৯১১৭৪৩ সহঞ্চতজা রজানরী ০১৮১৬-৫২০২১৩ ,, হধদরন্নর চন্নর রন্ডল

০১৮১৯-৬৭১৯৩৬
১০-১২.৩০ টজা

৬৮. ,, ,, শ্ররীশ্ররী রজাধজা জগজাহবন্দে রহন্দের, গ্রজারপ
রপহক্তরকজাহন্দে, রতলব উততর,চজাচাঁদেপপর। ১৯১১৭৪৪ হশ্রপজা রজানরী জদেবনজাথ ০১৮৩৬-৭৫৩৬৫৩ ,, টপটপল জদেবনজাথ

০১৭১৬৮৮০৯৩২
৯-১১.৩০ টজা

৬৯. ,, ,, হততজারকজাহন্দে ও চরহশবপপর শ্ররী শ্ররী শরীতলজা
রকজাকজালরী রহন্দের রতলব উততর,চজাচাঁদেপপর।

১৯১১৭৪৫
ভিজাসজানরী রজানরী
অহধকজাররী ০১৭৫২-২২৮২১২

,, ভিক্ত প্রধজান 
০১৭৭৪-৯১৩১৬৭ 

৯-১১.৩০ টজা

গগততককনদর
ক্রহর
ক নবাং

জজলজা উপদজলজা হশকজাদকদন্নরর নজার ও হঠিকজানজা জকন্নর জকজাড
( হডহপহপ অনপযজায়রী)

হশহকদকর নজার জরজাবজাইল নবাং হশকজাসত্রর জকন্নর রহনটহরবাং কহরহটর সভিজাপহতর
নজার ও জরজাবজাইল নবাং

পজাঠিদেজাদনর
সরয় সসহচ

৭০. চজাচাঁদেপপর চজাচাঁদেপপর সদের শ্ররী শ্ররী জগজাপজাল হজউডড় আখডড়জা, নতপন ১৯৩০০৭২ সজাথরী রজানরী ০১৯৬২-৫০১০৬৫ গরীতজাহশকজা হচর-রঞন রজায় ৭-৯.৩০টজা



বজাজজার, চজাচাঁদেপপর। জকন্নর ০১৮১৯-৪২৭৫১৭
৭১. ,, চজাচাঁদেপপর সদের পপরজান বজাজজার সজাবরজনরীন পসজজা রহন্দের,

হনতজাইগঞ, চজাচাঁদেপপর সদের, চজাচাঁদেপপর। ১৯৩০০৭৩ বন্যজা নন্দেরী
০১৭১২-৯৬১৯৩৬ ,, অসরীর হরশ্র

০১৬৮১-৮০১০১৮
৪-৬.৩০ টজা

৭২. ,, রতলব দেহকন শ্ররী শ্ররী জগন্নজাথ জদেদবর রহন্দের, গ্রজার ও
জপজাপ রতলব।

১৯৩০০৭৪ রম্নরজা রজানরী জঘজাষ
০১৯৩৯-১৯৬৫৬২ ,, শবাংকর রজাও নজাগ

০১৭১৪-০৩৮১৮০
৪.৩০-৭ টজা

৭৩. ,, রতলব উততর হততজারকজাহন্দে শ্ররীশ্ররী রজাধজা জগজাহবন্দে রহন্দের,
রতলব উপ,চজাচাঁদেপপর। ১৯৩১৭৮০ ত পৃষ্ণজা রজানরী

০১৭০৪-৪০৯৫৯২ ,, জজযজাহতস রন্ডল
০১৯২০-২৪৪৭৯১

৪-৬.৩০ টজা

৭৪. ,, কচপয়জা শ্ররীশ্ররী রজাধজা জগজাহবন্দে রহন্দের, সজাচজার,
কচপয়জা, চজাচাঁদেপপর। ১৯৩১৭৪৭ পসনররীরজা রজানরী চক্রবতররী

০১৭১০-৩১৪৭৩২ ,, সপকদদেব জগজাসজাররী
০১৭১৩-৬০২৪৮৫

৪-৬.৩০ টজা

৭৫. ,, শজাহিরজাহসত্র জরদহিরকজালরী বজাডড়রী হিহরসভিজা প্রজাঙন,
হনজদরদহির, শজাহিরজাহসত্র, চজাচাঁদেপপর। ১৯৩১৭১৯ স্বপ্ন রজানরী দেতত

০১৮২৭-০৮৩৩৩৩ ,, শ্যজারল ভিটজাচজাযর
০১৮২০-১৬৪০৩৭

৪-৬.৩০ টজা


