
  গণপরজজতনতরর বজবলজদদশ সরকজর
     মননর নভনতক নশশ ও গণনশকজ কজযরররম-  ৫ম পযরজয়

    নহনন ধমররয় কলযজণ টরজস (   ধমর নবষয়ক মনতরণজলয়)
  লকরপনর জজলজ কজযরজলয়।

     মননর নভনতক নশশ ও গণনশকজ কজযরররম-     ৫ম পযরজয় শরষরক পরকদলর       লককপপর জজললর ২০১৯ শশকলবরররর ৩৮শট জকরননরর তলশলকল:
নন জজলল উপরজলল    শশকলরকরননরর নলম ও শঠকলনল  জকননর জকলড  শশকরকর নলম  জমলবলইল নন   জকননর মশনটশরন কশমশটর

  সভলপশতর নলম ও
 জমলবলইল নমবর

শশকলসতর   পলঠদলরনর সময় সপচক

০১. লককপপর সদর     শরর শরর শযজমসননর নজউর আখড়ড়জ, 
 থজনজন সদর,বজঞননগর,  লকরপনর সদর।

191 ১৬২
৭

 নশনল রজনর ০১৭৩১-৫৩৪৯৯৯   অরশলক সলহল (মলশনক)
০১৭১১-০২৬৭০৩

পরলক-
পরলথশমক

সকলল:১০.৩০-১.০০

০২. লককপপর সদর    শরর শরর রজমঠজকন র আশরম,  বজঞন নগর, 
 শজখজড়ড়র পজড়ড়জ,  ৫নব ওয়জড়র,লকরপনরসদর।

191 ১৬২
৮

 লজকর সজহজ ০১৭১৬-৫৫৫৩৯০   অরশলক সলহল (মলশনক)
০১৭১১-০২৬৭০৩

পরলক-
পরলথশমক

সকলল:১০.০০-
১২.৩০

০৩. লককপপর সদর      শরর শরর রজধজ জগজনবন নজও মননর, 
 শজখজড়ড়র পজড়ড়জ, লকরপনর।

191 ১৬৩
০

 শরজবণর ভভইয়জ ০১৭১৫-৬০৯০৪৭   শদলকপ কপ মলর জসন
০১৭০৭-৬২২২৮৬

পরলক-
পরলথশমক

সকলল:১০.০০-
১২.৩০

০৪. লককপপর সদর     শরর শরর সমদসরজবজদ মনসজ
বজনড়ড়,সমদসরজবজদ,লকরপনর।

191 ১৬৩
১

 অননরজধজ কর ০১৮১৮-৩৫৯৪৮৯  শবশবনলথ সলহল
০১৭২৬-৩৭১৭২৩

পরলক-
পরলথশমক

সকলল:১০.০০-
১২.৩০

০৫. লককপপর সদর    বঙনবহজরর নজউ আখড়ড়জ মননর,  ১নব
ওয়জড়র,হজমছজদর
,কজজররনদঘররপজড়ড়,লকরপনর

191 ১৬৩
২

  সবপজ রজনর নজথ ০১৭৬৩-৭৯০৪২৮   শচতত রঞন জদবনলথ
০১৭১২-৫৪৫৬২৭

পরলক-
পরলথশমক

সকলল:৯.০০-১১.৩০

০৬. লককপপর সদর   জচচপলর বজরজনহ মননর,  পনশম জচচপনল,
 জপজন জচচপলর,উপনসদর,লকরপনর।

191 ১৬৩
৫

  নদপন রজনর কন রর ০১৭৪১-৪৪৪৩৩২   শবজয় ককষণ দলস
০১৭৩৭-৩৭৫৯৭৭

পরলক-
পরলথশমক

সকলল:১০.০০১২.৩
০

০৭. লককপপর সদর      ধমরপনর সজবরজনরন শরর শরর রজধজদগজনবন
মননর, সদর, লকরপনর।

191 ১৬৩
৩

  মদনজজ কন মজর পজল ০১৭০১-৮৫৯৩৬৬   শপনটপ কপ মলর পলল
০১৭১১-০২৬৬৮৫

পরলক-
পরলথশমক

সকলল:০৭.০০-
৯.৩০

০৮. লককপপর সদর     উতর নবজয় নগর জদব মননর, সদর, 
লকরপনর।

193 ১৬৩
৪

  নপয়জবকজ রজনর রজয় ০১৬৩৭-১৫৬৫১৮   ননক জগলপলল জভভশমক
০১৭৩২-৫৯২২৪৭

 গকতল শশকল সকলল:০৬.৩০-
৯.০০

০৯. লককপপর সদর    শরর শরর নগনরধজরর জসবজশরম,
চরলজমজনছ,  রসনলগঞ বজজজর,  লকরপনর
সদর।

19200 ৭
৮

 নবরলজ দজস ০১৭১৭-০২৭৩১২   শহররল ললল সরকলর
০১৭৩১-৫৬৮৯১৬

 বয়সক শশকল শবকলল:৩.০০-৫.৩০

১০. লককপপর সদর      শরর শরর জগজনবন মহজপরভন নজও আখড়ড়জ, 
 দজলজল বজজজর,লকরপনর  ।

191 ১৬২
৯

  নশউনল বজলজ জদবর ০১৯১৪-০৫১৮৪২   শশক ভপরন নলথ
০১৭২০-১১৬১৯৫

পরলক-
পরলথশমক

সকলল:৯.০০-১১.৩০

১১. লককপপর সদর    শরর শরর জগনজথ মননর,
 দনকন জয়পনর, চনদরগঞ,  সদর লকরপনর।

191 ১৬৩
৮

  নপরয়জবকজ রজনর দজস ০১৭৩২২-৮০৬৭৫   মরন চননর দলস
০১৭৪৪-২৫৬৯১৯

পরলক-
পরলথশমক

সকলল:৯.০০-১১.৩০

১২. লককপপর সদর    শরর শরর রজধজদগজনবন
মননর,নদঘনল,সদর,লকরপনর।

191 ১৬৩
৭

  নপরয়সর রজনর পজল ০১৮২৪-০০৯৯৮০  শবনয় জপলদলর
০১৭১২-৭২৫৯২১

পরলক-
পরলথশমক

সকলল:৯.০০-১১.৩০

১৩. লককপপর সদর    শরর শরর রজমঠজকন র আশরম,  বজঞন নগর, 
 শজখজড়ড়র পজড়ড়জ,  ৫নব ওয়জড়র,  লকরপনর

19300 ৬
৭

 নমতজ জভচনমক ০১৬৭১-৪১৩১৯৯   অরশলক সলহল (মলশনক)
০১৭১১-০২৬৭০৩

 গকতল শশকল সকলল:০৭.০০-
৯.৩০



সদর।
১৪. লককপপর সদর      শরর শরর জগজনবন মহজপরভন নজও আখড়ড়জ, 

 দজলজল বজজজর,লকরপনর  ।
19300 ৬

৮
  রনন জদবর ০১৯৪৩-৫০৯২০৫   শশক ভপরন নলথ

০১৭২০-১১৬১৯৫
 গকতল শশকল সকলল:০৭.০০-

৯.৩০
১৫. লককপপর রজমগনত      শরর শরর মদন জগজপজল নজউর

আশরম,চরলকর, রজমগনত।
191 ১৬৪

৭
  কজনন বজলজ সজহজ ০১৬২৪-৮৯৫০৪১  জসনটপ সলহল

০১৮১৩-৭০৩৬৬৫
পরলক-
পরলথশমক

সকলল:০৯.০০-
১১.৩০

১৬. লককপপর রজমগনত     শরর শরর ননতজই জগচর জসবজশরম, 
 চর জসকজনর, 

সজহজপজড়ড়জ,রজমগনত,লকরপনর।

191 ১৬৪
৯

  সনঞতজ রজনর সজহজ ০১৯১৯-৫৬৪২৯২  সমকর সলহল
০১৭১২-১৫২২৬৮

পরলক-
পরলথশমক

সকলল:১০.০-১২.৩০

১৭. লককপপর রজমগনত    শরর শরর কজলর মননর,   ৯নব চরগজজর
 ইউননয়ন টনমচর,রজমগনত,লকরপনর।

191 ১৬৫
৩

  উষজ রজনর চররবতরর ০১৭২৮-৫৫০৪২৯   অশনল চননর দলস
০১৭৩২-০৯৬৮৫৪

পরলক-
পরলথশমক

সকলল:০৭.০০-
৯.৩০

১৮. লককপপর রজমগনত    শরর শরর মহজপরভনর জসবজশরম, 
 গরজমন আদলকজজনজর,রজমগনত

191 ১৬৪
৮

  ত তষজ রজনর জচচধনরর ০১৮২২-৫৫৭৯১১  নলনটপ পলল
০১৭১১-৯৫৩৭০৫

পরলক-
পরলথশমক

সকলল:১০.০-১২.৩০

১৯. লককপপর রজমগনত    শরর শরর মহজপরভনর আশরম, রঘননজথপনর,
রজমগনত,লকরপনর।

191 ১৬৫
১

  নমনল রজনর দজস ০১৭৩১-৪৩৮৫০০  অশনরমশ মজপমদলর
০১৭২১-৭২৮৬২০

পরলক-
পরলথশমক

দপপর:১২.০০-
০২.৩০

২০. লককপপর রজমগনত    শরর শরর বনড়ড়জকতরজর জসবজশরম,
চরড়জকজর,রজমগনত,লকরপনর।

191 ১৬৪
৬

 জমচনমতজ বজড়ড়ড় ০১৭৫০-৮১৭৮৩১   জকবন ককষণ দলস
০১৯২১-৬৬৫৬৭৬

পরলক-
পরলথশমক

সকলল: ০৮.০-
১০.৩০

২১. লককপপর রজমগনত   শরর শরর রজমঠজকন রজঙন, 
চরসরতজ,  ১নব ওয়জড়র, রজমগনত।

191 ১৬৪
৫

 নপবকর অধরকজরর ০১৭১৬-১১৯৯৬৯   ম কণলল কলশনত পলল
০১৭১২-৮৬৫৭২৯

পরলক-
পরলথশমক

সকলল:৯.০০-১১.৩০

২২. লককপপর রজমগনত    শরর শরর মহজদদব আশরম,
চরড়জকজর, রজমগনত, লকরপনর।

191 ১৬৫
২

  নলনপ রজনর দজস ০১৭১৪-৬৩১০১৪   অশদত কপ মলর পলল
০১৭১১-৭৮১২১৯

পরলক-
পরলথশমক

সকলল:১০.০-১২.৩০

২৩. লককপপর রজমগনত      শরর শরর চচতনয চজচদ জগজসবজমর
জসবজশরম,  চর জসকজনর, 
চরড়জকজর,রজমগনত,লকরপনর।

191 ১৬৫
০

 নপরয়জবকজ মজনমদজর ০১৯৬৪-৮২০৩৯৬   শনপপল চননর দলস
০১৯১২-৫৮৫০৭৬

পরলক-
পরলথশমক

সকলল:৯.০০-১১.৩০

২৪. লককপপর রজমগনত   জগচর ননতজই জসবজশরম,   ৯নব চরগজজর
 ইউননয়ন টনমচর,রজমগনত,লকরপনর।

191 ১৬৫
৪

  পনতনল রজনর শরল ০১৮৬৯-১৩৫৮১৫   জগলপলল ককষণ দলস
০১৮১৩-৫২৭৬৪০

পরলক-
পরলথশমক

সকলল:৭.০০-
০৯.৩০

২৫. লককপপর কমলনগর     শরর শরর ননতয জগজপজল জসবজশরম, 
গরজম+জপজনকরনজনগর,কমলনগর,লকর
পনর।

191 ১৬৪
০

  লজকর রজনর দজস ০১৭১২-৮১৭১২৪  জনক দলস
০১৭১৮-০৭৯৩৯৯

পরলক-
পরলথশমক

সকলল:০৯.০-১১.৩০

২৬. লককপপর কমলনগর     শরর শরর ননতজই জগচর
জসবজশরম,চরজজঙজনলয়জ,

 করনজ নগর, কমলনগর, লকরপনর।

191 ১৬৩
৯

 পজদয়নল দজস ০১৮৩৬-৩৬০৪৪০   বলবপ ককষণ হশরদলস
০১৮৩২-৯২৫৬৮৭

পরলক-
পরলথশমক

সকলল:০৯.০-১১.৩০

২৭. লককপপর রজমগঞ     শরর শরর বলদদব নজউর মননর, 
গরজমনরতনপনর,রজমগঞ,লকরপনর।

191 ১৬৫
৮

  নবউনট রজনর সজহজ ০১৭১৪-৮০৫৪৭৪   অপপবর কপ মলর সলহল
০১৭১১-০৩৪৫৮৫

পরলক-
পরলথশমক

সকলল:০৯.০-১১.৩০

২৮. লককপপর রজমগঞ    শরর শরর রজধজদগজনবন মননর,  উতর
চননপনর,দজসবজড়ড়র,রজমগঞ,লকরপনর।

191 ১৬৫
৭

  অননমজ রজনর দজস ০১৭৩১-২২৭৩৭৪  মধপনম দলস
০১৭২৬-৮৫৪৩১২

পরলক-
পরলথশমক

সকলল:০৯.০-১১.৩০

২৯. লককপপর রজমগঞ       আঙজর পজড়ড়জ শরর শরর সনজতন হনরসভজ
মননর, রজমগঞ,লকরপনর।

191 ১৬৫
৯

  নশখজ রজনর দজস ০১৭১৩-৬৩০০৩৭   পশরমল চননর শকল
০১৭১০-৮৪৭৯৫৫

পরলক-
পরলথশমক

সকলল:১০.০-১২.৩০

৩০. লককপপর রজমগঞ    জনজয়জগজচ বজজজর দভগরজবজড়ড়র মননর, রজমগঞ। 191 ১৬৬   সবপজ রজনর জভচনমক ০১৮১২-৫২৫৭৩৭  জয়শনত দলস পরলক- সকলল:০৮.০-



০ ০১৭১০-৮৪৭৩৮১ পরলথশমক ১০.৩০
৩১. লককপপর রজমগঞ    জনজয়জগজচও সজবজণররন সনজতন হনরসভজ, 

জনজয়জগজচও,রজমগঞ,লকরপনর।
19200 ৭

৯
 অননতজ সজহজ ০১৭৫২-২১৫৬৩৩  শবপলব সলহল

০১৭২০-৪৮৬৪৮৩
 বয়সক শশকল শবকলল:০৫.০-৭.৩০

৩২. লককপপর রজমগঞ   জসজনজপনর সনজতন হনরসভজ, গরজমনবজশঘর,
রজমগঞ,লকরপনর  ।

191 ১৬৫
৬

  জগচরর রজনর সজহজ ০১৭৬৩-৭৮৬৪৭৮   যপগল ককষণ বশনক
০১৭১৫-২৫২৬১৪

পরলক-
পরলথশমক

সকলল:০৭.০-
০৯.৩০

৩৩. লককপপর রজমগঞ     শরর শরর রজধজ কতষ মননর,
গরজম:রতনপনর,রজমগঞ,  লকরপনর ।

191 ১৬৫
৫

  জচচধনরর জড়ইনজ বড়ড়নয়জ ০১৭৪৫-৭৫৬১৭২   পরকলশ চননর জদ
০১৮১৬-৫৭২২০২

পরলক-
পরলথশমক

সকলল:০৯.০-১১.৩০

৩৪. লককপপর রজয়পনর     শরর শরর মধনসনদন নজউ আখড়ড়জ, 
রযজদমরহজট,রজয়পনর,লকরপনর।

191 ১৬৪
৩

 নশখজ নমশর ০১৭৫৭-৭৯৫৭৭০   পরবল ককষণ মজপমদলর
০১৭১৭-০২৭৩৯৭

পরলক-
পরলথশমক

সকলল:০৯.০-১১.৩০

৩৫. লককপপর রজয়পনর    শরর শরর রজধজকতষ জসবজশরম, 
উদমজরজ,রজয়পনর,লকরপনর।

191 ১৬৪
৪

  ররনজ রজনর তজলনকদজর ০১৮১৩-৯৪৯৩৭০  মলনপললল মজপমদলর
০১৭৫৮-১২৮০৭৯

পরলক-
পরলথশমক

সকলল:০৮.০-
১০.৩০

৩৬. লককপপর রজয়পনর      শরর শরর জগনজথ জদব নবগরহ মননর, 
জপচরসভজ,রজয়পনর।

193 ১৬৩
৬

 মমতজ আচরজয ০১৮১৪-৭১৭৩৫৫  শবরশবশবর পলল
০১৭১২-৫৪৬৩১০

 গকতল শশকল সকলল:৮.০০-
১০.৩০

৩৭. লককপপর রজয়পনর    শরর শরর রজধজদগজনবন মননর,  মধযম
গজইযজরচর,রযজদমরহজট,রজয়পনর,লকরপনর
।

191 ১৬৪
১

  মননন রজনর সরকজর ০১৮৫১-২২৫৫০৯  সবপন মজপমদলর
০১৭১০-১০১৬৩৭

পরলক-
পরলথশমক

সকলল:০৯.০-১১.৩০

৩৮. লককপপর রজয়পনর      শরর শরর সবজমর নবদবকজনন সতনত
জসবজশরম, 
পনবরগজইয়জরচর,রযজদমরহজট,রজয়পনর।

191 ১৬৪
২

  পরজথরনজ রজনর
মজনমদজর

০১৭১২-৩৭২৬১৩   শনতয জগলপলল মজপমদলর
০১৭১৬-০৮৫৩৮৪

পরলক-
পরলথশমক

সকলল:১০.০-১১.৩০

                       সবল: ২৪/০৬/২০১৯ইন সবল: ২৪/০৬/২০১৯ইন

 (  নমলন নমসতরর)         (জমজ:  নভরল ইসলজম)
                                                                                                   নফল সনপজরভজইজজর সহকজরর পরকল পনরচজলক

          মননর নভনতক নশশ ও গণনশকজ কজযরররম-   ৫ম পযরজয়                মননর নভনতক নশশ ও গণনশকজ কজযরররম-  ৫ম পযরজয়
         লকরপনর জজলজ কজযরজলয়  ।                   লকরপনর জজলজ কজযরজলয়।


