
                                                                                                          গণপ্রজজাতন্ত্ররী বজাবাংলজাদদেশ সরকজার
      সহকজাররী প্রকল্প পররচজালদকর কজাররজালয়

মরনদেররভিরততক রশশু ও গণরশকজা কজাররক্রম-৫ম পররজায়
রহনদু ধমররীয় কল্রজাণ ট্রজাস, ধমররবষয়ক মন্ত্রণজালয়

নততন বজাজজার কজালরী বজাড়ড়রী মজাদকরট   (  ৩য় তলজা  ),   মজাগুরজা  ।

রবষয়য়ঃ চলমজান রশকজাদকনদ্র ও রশকক   /   রশরককজাগদণর তথ্র তজারলকজা     -  ২০১৯ রশকজাবষর  ।

ক্ররম
ক নবাং

জজলজা উপদজলজা রশকজাদকনদ্রর নজাম ও রঠিকজানজা জকনদ্র জকজাড়
(রড়রপরপ নম্বর

অনতরজায়রী)

রশকদকর নজাম রশকদকর রশকজাগত
জরজাগ্রতজা

রশকদকর জমজাবজাইল
নম্বর

রশকজাস্তর পজাঠিদেজাদনর
সময় সসরচ

১ মজাগুরজা মজাগুরজা
সদের।

সজাতদদেজাহজা শ্ররী শ্ররী ল্রজাবাংটজা বজাবজাজরীর আশ্রম
গ্রজাম:সজাতদদেজাহজা পজাড়ড়জা, ড়জাক: মজাগুরজা।

191 ৩০০
৫

সতরমতজা রজাণরী রজায় এইচ.এস.রস ০১৭২৬-৪৯১৪৮৩ প্রজাক-প্রজায়ঃ ৯.০০ -১১.৩০

২ মজাগুরজা মজাগুরজা
সদের।

বজারটকজাড়জাঙজা ববদ্র বজাড়ড়রী সজাবরজনরীন নজামরজ্ঞ 
মরনদের, গ্রজাম:কলকরলয়জা পজাড়ড়জা, ড়জাক: 
মজাগুরজা।

191 ৩০০
৬

অঞ্জনজা রজানরী আরদেতর এম. এ ০১৭৭৪-৯৬০১৬৬ প্রজাক-প্রজায়ঃ ৯.০০-১১.৩০

৩ মজাগুরজা মজাগুরজা
সদের।

জজামরম্নলতলজা সজাবরজনরীন পতজজা মরনদের
আতর আলরী জরজাড়, ড়জাক : মজাগুরজা।

191 ৩০০
৭

করণকজা সজাহজা এইচ.এস.রস ০১৭৪৪-৯২৪০০৩ প্রজাক-প্রজায়ঃ ৯.০০-১১.৩০

৪ মজাগুরজা মজাগুরজা
সদের।

রনজনজানদুয়জালরী শ্ররী শ্ররী রনতজাই জগগৌরদগজাপজাল 
জসবজাশ্রম, গ্রজাময়ঃ রনজনজানদুয়জালরী,  মজাগুরজাসদের

191 ৩০০
৮

স্বপ্নজা রশকদেজার এইচ.এস.রস ০১৯২৩-৪০২৮৮৩ প্রজাক-প্রজায়ঃ ৯.০০-১১.৩০

৫ মজাগুরজা মজাগুরজা
সদের।

রজাউতড়ড়জা রগররধজাররী আশ্রম
গ্রজাম+ড়জাক : রজাউতড়ড়জা

191 ৩০০
৯

পরপ রজাণরী জদে এম. এ ০১৭৫৩-৬৮৮৪৮৭ প্রজাক-প্রজায়ঃ ৯.০০ -১১.৩০

৬ মজাগুরজা মজাগুরজা
সদের।

হজাজরজাপতর রজাধজাদগজারবনদে সজাবরজনরীন পসজজা মরনদের,  
গ্রজাম+ড়জাক : হজাজরজাপতর।

191 ৩০১
০

রনলরীমজা রমতর এস এস রস ০১৫৮৫-২৬২২৯৫ প্রজাক-প্রজায়ঃ ৯.০০-১১.৩০

৭ মজাগুরজা মজাগুরজা
সদের।

ব্রজাবাংগজা সজাবরজনরীন পসজজা মরনদের
গ্রজাম: ব্রজাবাংগজা  ড়জাক: ব্রজাবাংগজাদবরইল।

191 ৩০১
১

সতলতজা রজাণরী এইচ. এস. রস ০১৮৮৩-৬৮০৫৯০ প্রজাক-প্রজায়ঃ ৯.০০-১১.৩০

৮ মজাগুরজা মজাগুরজা
সদের।

জকচতয়জাড়তরব মধ্রপজাড়ড়জা শ্ররীশ্ররী দেসগরজা মরনদের
গ্রজাম : জকচতয়জাড়তরব, ড়জাক: ভিবনহজারট।

191 ৩০১
২

কজামনজা রজাণরী রবশ্বজাস এস .এস. রস ০১৯৮০-৪৫৩৬২২ প্রজাক-প্রজায়ঃ ৯.০০ -১১.৩০

৯ মজাগুরজা মজাগুরজা
সদের।

হজাজরজাতলজা সজাবরজনরীননজাম রজ্ঞ মরনদের
গ্রজাম: ভিজাটপজাড়ড়জা,  ড়জাক: শতরুরজৎপতর

192 ৩০১
৩

শ্ররী নজারজায়ন চনদ্র রজায় এইচ. এস. রস ০১৭৩৫-৬৭০০২২ বয়স্ক ১০.০০-১২.৩০

১০ মজাগুরজা মজাগুরজা
সদের।

তজারড়ড়জা সদেজাননদে সজাবরজনরীন পসজজা মরনদের
গ্রজাম: তজাদড়ড়জারজা, ড়জাক: জগজায়জাল বজাথজান

191 ৩০১
৪

পরজানরী রবশ্বজাস এইচ. এস .রস ০১৭৪৯-৮৩৪২২১ প্রজাক-প্রজায়ঃ ৯.০০-১১.৩০

১১ মজাগুরজা মজাগুরজা
সদের।

কজাটজাখজারল সজাবরজনরীন কজালরী মরনদের
গ্রজাম: কজাটজাখজালরী, ড়জাক: মজাগুরজা

191 ৩০১
৫

মতরক্ত রবশ্বজাস রব. এ ০১৭৪১-৬০৩১৮৮ প্রজাক-প্রজায়ঃ ৯.০০-১১.৩০

১২ মজাগুরজা মজাগুরজা
সদের।

বজাগড়জাঙজা সজাবরজনরীন পসজজা মরনদের
গ্রজাম: বজাগড়জাঙজা, ড়জাক: গজাবাংনজারলয়জা।

191 ৩০১
৬

সতলতজা রজায় এইচ .এস. রস ০১৭৭৮-৬১১৩১০ প্রজাক-প্রজায়ঃ ৯.০০ -১১.৩০



১৩ মজাগুরজা মজাগুরজা
সদের।

জবলতলজা সজাবরজনরীন পসজজা মরনদের
গ্রজাম: নততন বজাজজার জবলতলজা, মজাগুরজা সদের

191 ৩০১
৭

সরীমজা রবশবজাস এইচ .এস. রস ০১৭৩০-৯৭২৫৯৭ প্রজাক-প্রজায়ঃ ৯.০০-১১.৩০

ক্ররম
ক নবাং

জজলজা উপদজলজা রশকজাদকনদ্রর নজাম ও রঠিকজানজা জকনদ্র জকজাড়
(রড়রপরপ
নম্বর

অনতরজায়রী)

রশকদকর নজাম রশকদকর
রশকজাগত
জরজাগ্রতজা

রশকদকর জমজাবজাইল
নম্বর

রশকজাস্তর পজাঠিদেজাদনর
সময় সসরচ

১৪ মজাগুরজা মজাগুরজা
সদের।

জগজারপনজাথপতর নততন রগররধজাররী আশ্রম
গ্রজাম: জগজারপনজাথপতর, ড়জাক: গজাবাংনজারলয়জা।

191 ৩০১
৮

রহমজানরী বজালজা রব. এ ০১৭৮১-৬৯৮০৯৪ প্রজাক-প্রজায়ঃ ৯.০০ -১১.৩০

১৫ মজাগুরজা মজাগুরজা
সদের।

বজাবাঁশদকজাঠিজা সজাবরজনরীন কজালরী মরনদের
গ্রজাম: রনজনজানদেয়জালরী , ড়জাক: মজাগুরজা

191 ৩০১
৯

কজাজলরী রজানরী দেজাস
 

এস. এস .রস ০১৭৬৪-৫০৪৩৩৮ প্রজাক-প্রজায়ঃ ৯.০০-১১.৩০

১৬ মজাগুরজা মজাগুরজা
সদের।

নলদেজাহ সজাবরজনরীন পসজজা মরনদের
গ্রজাম:ন লদেজাহ, ড়জাক: হজারজপতর।

191 ৩০২
০

পসবজালরী রজাণরী রবশ্বজাস এইচ. এস
.রস

০১৭১৯-৬৩০৬৮০ প্রজাক-প্রজায়ঃ ৯.০০-১১.৩০

১৭ মজাগুরজা মজাগুরজা
সদের।

পরশ্চিমবজারড়ড়য়জালজা সজাবরজনরীন পসজজা মরনদের
গ্রজাম: পরশ্চিম বজারড়ড়য়জালজা, ড়জাক: হজারজপতর।

191 ৩০২
১

করনকজারবশ্বজাস এইচ.এস.রস ০১৭১৭-৯৬২০৮৬ প্রজাক-প্রজায়ঃ ৯.০০-১১.০০

১৮ মজাগুরজা শ্ররীপতর জগজায়জালদেহ সজাবর: পসজজা মরনদের
গ্রজাম: জগজায়জালদেহ, ড়জাক: কত রঠি 
জচগৌগজারছ,মজাগুরজা 

191 ৩০২
২

রশরল্প রজানরী বজালজা রব .এ ০১৭৭১-১৯১৫৪০ প্রজাক-প্রজায়ঃ ৯.০০ -১১.৩০

১৯ মজাগুরজা মজাগুরজা
সদের।

জটবাংগজাখজালরী সজাবরজনরীন কজালরী মরনদের
গ্রজাম: মজাধবপতর, ড়জাক: গজাবাংনজারলয়জা।

191 ৩০২
৩

ধরীমজান রবশ্বজাস রব .এস .এস ০১৭৬৬৯৮৫৭৭৫ প্রজাক-প্রজায়ঃ ৯.০০-১১.৩০

২০ মজাগুরজা মজাগুরজা
সদের।

পজারনজানদুয়জালরী সজাবরজনরীন পতজজা মরনদের
গ্রজাম: পজারনজানদুয়জালরী, ড়জাক: মজাগুরজা।

191 ৩০২
৪

কজাকলরী রজাণরী দেজাস এস .এস. রস ০১৯১০-৪১৪১৬৫ প্রজাক-প্রজায়ঃ ৯.০০-১১.৩০

২১ মজাগুরজা মজাগুরজা
সদের।

জচঙজারড়জাঙজা সজাবরজনরীন কজালরী মরনদের
গ্রজাম: জচঙজারড়জাঙজা,ড়জাক: জবরইলপরলতজা।

191 ৩০২
৫

রলরপ রজায় এস .এস .রস ০১৮৪০-২৯৫৪৮৬ প্রজাক-প্রজায়ঃ ৯.০০ -১১.৩০

২২ মজাগুরজা মজাগুরজা
সদের।

বজামনড়জাঙজা সজাবরজনরীন কজালরী মরনদের
গ্রজাম:বজামনড়জাঙজা, ড়জাক: জবরইলপরলতজা

191 ৩০২
৬

ইরতকজা রজায় এইচ .এস .রস ০১৭৮৯-০২০৩২০ প্রজাক-প্রজায়ঃ ৯.০০-১১.৩০

২৩ মজাগুরজা মজাগুরজা
সদের।

বজাটজাদজজাড়ড়জা সজাবরজনরীন কজালরীতলজা মরনদের
গ্রজাম : বজাটজাদজজাড়ড়জা নহজাটজা,মজাগুরজা সদের,মজাগুরজা

191 ৩০২
৭

স্বপ্নজা রজাণরী শরী এস .এস .রস ০১৭৬৮-৬৮৭০২৭ প্রজাক-প্রজায়ঃ ৯.০০-১১.৩০

২৪ মজাগুরজা মজাগুরজা
সদের।

আসবজা সজাবরজনরীন কজালরী মরনদের
গ্রজাম: আসবজা, ড়জাক: বরইচজারজা

191 ৩০২
৮

রলরপকজা রজানরী এস .এস .রস ০১৮৬৭-৩৩৯৩৪৬ প্রজাক-প্রজায়ঃ ৯.০০-১১.৩০

২৫ মজাগুরজা মজাগুরজা সদের কত রচয়জাদমজাড়ড়জা আশ্রম
গ্রজাম: কত রচয়জা জমজাড়ড়জা, ড়জাক: আমতররয়জা।

191 ৩০২
৯

জশজাভিজা রজানরী রবশ্বজাস এস .এস .রস ০১৯৩৪-৬৫৪৬৭৯ প্রজাক-প্রজায়ঃ ৯.০০ -১১.৩০

২৬ মজাগুরজা মজাগুরজা সদের নততনগ্রজাম সজাবরজনরীন কজালরী মরনদের
গ্রজাম: নততন গ্রজাম, ড়জাক: গজাবাংনরী

191 ৩০৩
১

বশব্রজা রবশ্বজাস এস .এস. রস ০১৭৪৯-২০২৫৬৮ প্রজাক-প্রজায়ঃ ৯.০০-১১.৩০



২৭ মজাগুরজা মজাগুরজা সদের ককৃষ্ণপতরসজাবরজনরীন কজালরী মরনদের
গ্রজাম: ককৃষ্ণপতর, ড়জাক:  বরগয়জা

191 ৩০৩
২

ব কৃরষ্টি রবশ্বজাস  এইচ. এস.
রস

০১৭৫৩-৪৫১৮০৮ প্রজাক-প্রজায়ঃ ৯.০০ -১১.৩০

২৮ মজাগুরজা মজাগুরজা সদের রজামনগর সজাবরজনরীন পসজজা মরনদের
গ্রজাম:দেসগরজাপতর , ড়জাক : বরগয়জা

191 ৩০৩
৩

রমনরত রবশ্বজাস এস. এস. রস ০১৮৫৭-৯১৭৩৩৮ প্রজাক-প্রজায়ঃ ৯.০০-১১.৩০

ক্ররম
ক নবাং

জজলজা উপদজলজা রশকজাদকনদ্রর নজাম ও রঠিকজানজা জকনদ্র জকজাড়
(রড়রপরপ
নম্বর

অনতরজায়রী)

রশকদকর নজাম রশকদকর
রশকজাগত
জরজাগ্রতজা

রশকদকর জমজাবজাইল
নম্বর

রশকজাস্তর পজাঠিদেজাদনর
সময় সসরচ

২৯ মজাগুরজা মজাগুরজা সদের কত রল্লয়জা সজাবরজনরীন কজালরী মরনদের
গ্রজাম :কত রলস্নয়জা,ড়জাক : আমতররয়জা

191 ৩০৩
৪

পসরনরমজা রজায় এইচ. এস.
রস

০১৭২৪-৩৫০২১০ প্রজাক-প্রজায়ঃ ৯.০০ -১১.৩০

৩০ মজাগুরজা মজাগুরজা সদের জবরইল বটতলজা দুগরজা মরনদের
গ্রজাম : জবরইল ,ড়জাক : ব্রজাবাংগজা

191 ৩০৩
৫

রমতজালরী রবশ্বজাস এইচ. এস
.রস

০১৮৩৯-৮৭৬৯৪৪ প্রজাক-প্রজায়ঃ ৯.০০-১১.৩০

৩১ মজাগুরজা শজারলখজা আড়ড়পজাড়ড়জা শ্ররী শ্ররী রজাধজা জগজারবনদে মরনদের
গ্রজাম+ড়জাক: আড়ড়পজাড়ড়জা।

191 ৩০৩
৬

রসজজাররী রজানরী রবশ্বজাস রব .এ ০১৭৫৭-৯৫৬৫৬৪ প্রজাক-প্রজায়ঃ ৯.০০-১১.৩০

৩২ মজাগুরজা শজারলখজা বরইচজারজা শ্ররী শ্ররী সজাবরজনরীন কজালরী মরনদের
গ্রজাম+ড়জাক:বরইচজারজা।

191 ৩০৩
৭

কজাজল কর এম .এ ০১৭৫০-৪৬১৭৪৮ প্রজাক-প্রজায়ঃ ৯.০০-১১.৩০

৩৩ মজাগুরজা শজারলখজা ককৃষ্ণপতর মনড়লবজাড়ড়রী সজাবরজনরীন দেসগরজা মরনদের
গ্রজাম:ককৃষ্ণপতর,ড়জাক:আড়ড়পজাড়ড়জা।

191 ৩০৩
৮

শরক্ত কত মজার মনড়ল এস. এস. রস ০১৭৫৪-৭৩৬৫৮৩ প্রজাক-প্রজায়ঃ ৯.০০ -১১.৩০

৩৪ মজাগুরজা শজারলখজা হজারচমপতর সজাবরজনরীন দেসগরজা মরনদের
গ্রজাময়ঃ হজারশ্চিমপতর ড়জাকয়ঃ তজালখড়ড়রী

191 ৩০৩
৯

মনজতলতজা রবশ্বজাস রব .এ ০১৯২০-৬৯২৭০৬ প্রজাক-প্রজায়ঃ ৯.০০-১১.৩০

৩৫ মজাগুরজা শজারলখজা শ্ররী শ্ররী বচতন্র জসবজাশ্রম, চরতয়জা
গ্রজাময়ঃ চরতয়জা , ড়জাকয়ঃ তজালখড়ড়রী

191 ৩০৪
০

পসরণরমজা রজানরীদজজায়জাদজার এইচ. এস.
রস

০১৭৬০-১১৫৬১৪ প্রজাক-প্রজায়ঃ ৯.০০-১১.৩০

৩৬ মজাগুরজা শজারলখজা হজাটবজাড়ড়রীয়জা সজাবরজনরীন কজালরী মরনদের
গ্রজাম+ ড়জাকয়ঃ বতনজাগজাতরী

191 ৩০৪
১

রশখজা রবশ্বজাস এস. এস .রস ০১৭৬২-৮০৪৮০৩ প্রজাক-প্রজায়ঃ ৯.০০ -১১.৩০

৩৭ মজাগুরজা শজারলখজা নরপরত সজাবরজনরীন কজালরী মরনদের
গ্রজাময়ঃ নরপরত , ড়জাকয়ঃ বটতলজা বজাজজার

191 ৩০৪
২

সজাথরী রবশ্বজাস রব. এ ০১৭৮২-৩১২৩০৫ প্রজাক-প্রজায়ঃ ৯.০০-১১.৩০

৩৮ মজাগুরজা শজারলখজা শতখজালরী বজাগড়জাঙজা সজাবরজনরীন দেসগরজা মরনদের
গ্রজাময়ঃ  বজাগড়জাবাংগজা, ড়জাকয়ঃ শতখজালরী

191 ৩০৪
৩

অপণরজা মরল্লক অরপ এইচ .এস
.রস

০১৭৩১-৬০০০৫১
০১৭৭০-০৬৬৪৩১

প্রজাক-প্রজায়ঃ ৯.০০-১১.৩০

৩৯ মজাগুরজা শজারলখজা মদনজাখজালরী সজাবরজনরীন কজালরী মরনদের
গ্রজাময়ঃ গঙজারজামপতর,  ড়জাকয়ঃ হররতলজা

191 ৩০৪
৪

আররত দেতত এস .এস .রস ০১৭৪৬-৯২২৭৯৫ প্রজাক-প্রজায়ঃ ৯.০০-১১.৩০

৪০ মজাগুরজা শজারলখজা শরম্নশুনজা উততরপজাড়ড়জা সজাবরজনরীন কজালরী 
মরনদের

191 ৩০৪
৫

চমজা রজানরী কত নড়ত এইচ .এস.
রস

০১৭৪০৭৬৭০২৩ প্রজাক-প্রজায়ঃ ৯.০০ -১১.৩০



গ্রজাম+ ড়জাকয়ঃ শরম্নশুনজা

৪১ মজাগুরজা শজারলখজা রসবাংড়ড়জা সজাবরজনরীন দেসগরজা মরনদের
গ্রজাম+ ড়জাকয়ঃ রসবাংড়ড়জা বজাজজার

191 ৩০৪
৬

প্রবরীর কত মজার চক্রবতররী রব .এস .এস ০১৭২৫-০৮১৩১৭ প্রজাক-প্রজায়ঃ ৯.০০-১১.৩০

৪২ মজাগুরজা শজারলখজা ধদনশ্বজারগজাতরী সজাবরজনরীন দেসগরজা মরনদের
গ্রজাম+ড়জাকয়ঃ ধদনশ্বরগজাতরী

191 ৩০৪
৭

সরীমজা রবশ্বজাস এইচ .এস.
রস

০১৭২৩-৯৫০৩৭২ প্রজাক-প্রজায়ঃ ৯.০০-১১.৩০

৪৩ মজাগুরজা শজারলখজা বড়ড়থথপজাড়ড়জা সজাবরজনরীন কজালরী মরনদের
গ্রজাময়ঃ বথপজাড়ড়জা, ড়জাকয়ঃ ধদনশ্বরগজাতরী

191 ৩০৪
৮

রনরুপমজা রবশ্বজাস এস. এস .রস ০১৯৯৪-১৯৮৯৬৬ প্রজাক-প্রজায়ঃ ৯.০০ -১১.৩০

৪৪ মজাগুরজা শজারলখজা বজাউরলয়জা পসবরপজাড়ড়জা সজাবরজনরীন হরর মরনদের
গ্রজাময়ঃ বজাউরলয়জা, ড়জাকয়ঃ বটতলজা 

191 ৩০৪
৯

প্ররমলজা রবশ্বজাস এস .এস. রস ০১৮৩৯-৬২৬৯৮১ প্রজাক-প্রজায়ঃ ৯.০০-১১.৩০

                 
                                

ক্ররম
ক নবাং

জজলজা উপদজলজা রশকজাদকনদ্রর নজাম ও রঠিকজানজা জকনদ্র জকজাড়
(রড়রপরপ
নম্বর

অনতরজায়রী)

রশকদকর নজাম রশকদকর রশকজাগত
জরজাগ্রতজা

রশকদকর জমজাবজাইল
নম্বর

রশকজাস্তর পজাঠিদেজাদনর
সময় সসরচ

৪৫ মজাগুরজা শজারলখজা বজাকল বজারড়ড়য়জা সজাবরজনরীন কজালরী মরনদের
গ্রজাময়ঃ বজাকলবজাড়ড়রীয়জা, ড়জাকয়ঃ বতনজাগজাতরী

191 ৩০৫
০

সজান্তনজা রবশ্বজাস এস .এস. রস ০১৭২৯-১৫৫৪৯১ প্রজাক-
প্রজায়ঃ

৯.০০ -১১.৩০

৪৬ মজাগুরজা শজারলখজা জসওজগজাতরী সজাবরজনরীন দেসগরজা মরনদের
গ্রজাময়ঃ জসওজগজাতরী, ড়জাকয়ঃ তজালখড়ড়রী

191 ৩০৫
১

রদেপ্তরী  রজানরী রবশ্বজাস এম. এ ০১৭১৮-০৪৫৫০৮ প্রজাক-
প্রজায়ঃ

৯.০০-১১.৩০

৪৭ মজাগুরজা শজারলখজা রতলখড়ড়রী সজাবরজনরীন দেসগরজা মরনদের
গ্রজাময়ঃ রতলখড়ড়রী, ড়জাকয়ঃ রসবাংড়ড়জা

191 ৩০৫
২

সরীমজা রবশ্বজাস রব .এ ০১৭৪০-৮৬১৯২৮ প্রজাক-
প্রজায়ঃ

৯.০০-১১.৩০

৪৮ মজাগুরজা শজারলখজা জগজারবনদেপতর মজতমদেজার বজাড়ড়রী শ্ররী শ্ররীরজাধজাদগজারবনদে 
মরনদের গ্রজাম:জগজারবনদেপতর, ড়জাক: তজালখড়ড়রী

191 ৩০৫
৩

রশল্পরী রবশ্বজাস
 

এস .এস. রস ০১৭৩৩-১৮৪৯১৭ প্রজাক-
প্রজায়ঃ

৯.০০-১১.৩০

৪৯ মজাগুরজা শজারলখজা নজারলয়জা শ্ররী শ্ররী বজাদরজায়জাররী মরনদের
গ্রজাম : নজারলয়জা ,ড়জাক : বতনজাগজাতরী

191 ৩০৫
৪

রবভিজা রজানরী রবশ্বজাস এস .এস. রস ০১৯২৬-৩০৯৬৯১ প্রজাক-
প্রজায়ঃ

৯.০০ -১১.৩০

৫০ মজাগুরজা শজারলখজা ছজাবড়ড়রী সজাবরজনরীন কজালরী মরনদের
গ্রজাম : ছজাবড়ড়রী ,ড়জাক : বতনজাগজাতরী

191 ৩০৫
৫

শুক্লজা রজায় এইচ. এস. রস ০১৮৫৪-৪৪১৩৭৩ প্রজাক-
প্রজায়ঃ

৯.০০-১১.৩০

৫১ মজাগুরজা শজারলখজা জসজানজাড়জাঙজা  সজাবরজনরীন পতজজা মরনদের
গ্রজাম : জসজানজাড়জাঙজা ,ড়জাক : তজালখড়ড়রী

191 ৩০৫
৬

সমজারপ্ত রমতর এস .এস. রস ০১৭২৯-৭২৩৩৯৩ প্রজাক-
প্রজায়ঃ

৯.০০-১১.৩০

৫২ মজাগুরজা শজারলখজা গঙজারজামপতর রনরশনজাথতলজা সজাবরজনরীন পতজজা মরনদের
গ্রজাম : গঙজারজামপতর ,ড়জাক : গঙজারজামপতর

191 ৩০৫
৭

আশজালতজা রবশ্বজাস এইচ. এস. রস ০১৭১৯-৪৮৪৫৩৭ প্রজাক-
প্রজায়ঃ

৯.০০ -১১.৩০

৫৩ মজাগুরজা শজারলখজা জধজাপজাবজায়সজা সজাবর: দুগরজা ও কজালরী মরনদের
গ্রজাম : জধজাপজাবজায়সজা ,ড়জাক : মশজাখজারল

191 ৩০৫
৮

মধতমজালজা রজানরী রব.এস.এস ০১৭৫৩-৩৩২২১৯ প্রজাক-
প্রজায়ঃ

৯.০০-১১.৩০

৫৪ মজাগুরজা মহম্মদেপতর রবদনজাদেপতর বজাদুরতলজা সজাবরজনরীন রজাধজা জগজারবনদে মরনদের, 
গ্রজাম+ড়জাক: রবদনজাদেপতর

191 ৩০৫ নরীরলমজা সরকজার রব .এ ০১৭০৪-৭৯৪৩১৩ প্রজাক- ৯.০০-১১.৩০



৯ প্রজায়ঃ

৫৫ মজাগুরজা মহম্মদেপতর জমজাবজাদরকপতর সজাবরজনরীন কজালরী মরনদের
গ্রজাম: জমজাবজাদরক পতর, ড়জাক: পজারনঘজাটজা

191 ৩০৬
০

সতপ্তজা রজানরী মনড়ল এস. এস .রস ০১৭৯৩-৫০৮৩৯৬ প্রজাক-
প্রজায়ঃ

৯.০০-১১.৩০

৫৬ মজাগুরজা মহম্মদেপতর জছজাট নজাওভিজাঙজা শ্ররী শ্ররী রজাধজা জগজারবনদে জসবজাশ্রম
গ্রজাম: নজাওভিজাঙজা, ড়জাক: রজাজবনগ্রজাম

191 ৩০৬
১

পসরণমজা রজানরী রবশ্বজাস এস .এস .রস ০১৭৪৫-১৩৬৬০৪ প্রজাক-
প্রজায়ঃ

৯.০০ -১১.৩০

৫৭ মজাগুরজা মহম্মদেপতর নবনগর সজাবরজনরীন কজালরী মরনদের
গ্রজাম: নবনগর, ড়জাক : হজাটরমঠিজার।

191 ৩০৬
২

স্বপ্নজা রজানরী রবশ্বজাস এস .এস .রস ০১৭২২-৮২২৩৭৬ প্রজাক-
প্রজায়ঃ

৯.০০-১১.৩০

৫৮ মজাগুরজা মহম্মদেপতর আওনজাড়ড়জা পজাথরঘজাটজা রজাধজাদগজারবনদে আশ্রম
গ্রজাম:আওনজাড়ড়জা, ড়জাক:দেরীঘজা।

191 ৩০৬
৩

রদসজা রজানরী মনড়ল এস .এস. রস ০১৭৮৮-১২৮৬১১ প্রজাক-
প্রজায়ঃ

৯.০০ -১১.৩০

৫৯ মজাগুরজা মহম্মদেপতর জচগৌদপজাড়ড়জা রজাধজাদগজারবনদে জসবজাশ্রম 
গ্রজাম: কজাওয়জালরীপজাড়ড়জা, ড়জাক : চরদসলজামতপতর

191 ৩০৬
৪

জশফজালজা রজানরী সরকজার এস .এস .রস ০১৭৩৪-০৪৬১৫৯ প্রজাক-
প্রজায়ঃ

৯.০০-১১.৩০

ক্ররমক
নবাং

জজলজা উপদজলজা রশকজাদকনদ্রর নজাম ও রঠিকজানজা জকনদ্র জকজাড়
(রড়রপরপ নম্বর

অনতরজায়রী)

রশকদকর নজাম রশকদকর রশকজাগত
জরজাগ্রতজা

রশকদকর জমজাবজাইল
নম্বর

রশকজাস্তর পজাঠিদেজাদনর
সময় সসরচ

৬০ মজাগুরজা মহম্মদেপতর ধনতরচয়জা ঠিজাকত রবজাড়ড়রী সজাবরজনরীন কজালরী মরনদের
গ্রজাম : চতরজারগজাতরী, ড়জাক : চরদসলজামতপতর

191 ৩০৬৫ শ্রজামলরী রবশ্বজাস এস .এস. রস ০১৭৫৯- ৩৪৪৪৪৪ প্রজাক-প্রজায়ঃ ৯.০০ -১১.৩০

৬১ মজাগুরজা মহম্মদেপতর কজাওলরীপজাড়ড়জা সজাবরজনরীন কজালরী মরনদের
গ্রজাম: কজাওয়জালরীপজাড়ড়জা, ড়জাক : চরদসলজামতপতর

191 ৩০৬৬ ব কৃরষ্টি রবশ্বজাস এইচ. এস .রস ০১৭৬০-০৬৯০৪৬ প্রজাক-প্রজায়ঃ ৯.০০-১১.৩০

৬২ মজাগুরজা মহম্মদেপতর নহজাটজা সজাবরজনরীন শ্নশজান কজালরী বজাড়ড়রী
গ্রজাম+ড়জাক:নহজাটজা।

191 ৩০৬৭ স্বপ্নজা রজানরী 
স্বণরকজার

এস .এস .রস ০১৭৭৩-৫৮৫০৪৬ প্রজাক-প্রজায়ঃ ৯.০০-১১.৩০

৬৩ মজাগুরজা মহম্মদেপতর বজাজজার রজাধজা নগর রজাধজা জগজারবনদে মরনদের
গ্রজাম: পসবর নজারজায়ন পতর, ড়জাক  : মহম্মদে পতর

193 ৩০৬৮ সরমজা বমতর এইচ.এস.রস ০১৭৭৯-২০৮৪৬৭ গরীতজা ৯.০০-১১.৩০

৬৪ মজাগুরজা মজাগুরজা 
সদের

দেরকণ রশমতরলয়জা সজাবর: পসজজা মরনদের
গ্রজাম:দে: রশমতরলয়জা, ড়জাক : গজাবাংনরী,মজাগুরজা ।

191 ৩০৬৯ সতনরীতজা রবশ্বজাস এইচ .এস .রস ০১৯৯৭-৬৮২৫৬৮ প্রজাক-প্রজায়ঃ ৯.০০ -১১.৩০

৬৫ মজাগুরজা মহম্মদেপতর রজাজজাপতর তমজালতলজা সজাবরয়ঃদেসগরজা মরনদের
গ্রজাম:পতরটয়জা, ড়জাক :জগজায়জালবজাথজান

191 ৩০৭০ মজাধসররী রজানরী জদে এস. এস .রস ০১৭৪৮-৭৯৫১১০ প্রজাক-প্রজায়ঃ ৯.০০-১১.৩০

৬৬ মজাগুরজা মহম্মদেপতর পজাচতররয়জা দেরকণ পজাড়ড়জা সজাবরজনরীন কজালরী মরনদের
গ্রজাম : পজাচতররয়জা , ড়জাক : দেরীঘজা 

191 ৩০৭১ তজাপসরী রজানরী রব.এস.এস ০১৭২০-৩৭৬৬৭৪ প্রজাক-প্রজায়ঃ ৯.০০-১১.৩০

৬৭ মজাগুরজা শ্ররীপতর বরটয়জাখজালরী সজাবর: রগররধজাররী আশ্রম
গ্রজাম : বরটয়জাখজালরী, ড়জাক : হজাজরজা তলজা

191 ৩০৩০ রতলজা রজানরী জমজাহন্ত এস.এস.রস ০১৯৪১-২৬৫০১০ প্রজাক-প্রজায়ঃ ৯.০০-১১.৩০



৬৮ মজাগুরজা শ্ররীপতর চরশ্ররীপতর সজাবরজনরীন কজালরী মরনদের
গ্রজাময়ঃ চরশরীশী্রপতর,ড়জাকয়ঃ ছজারচলপতর

191 ৩০৭২ পঞ্চমরী রবশ্বজাস এইচ. এস. রস ০১৭৯৫০৮১৩৬৪ প্রজাক-প্রজায়ঃ ৯.০০ -১১.৩০

৬৯ মজাগুরজা শ্ররীপতর পঞ্চপল্লরী রগররধজাররী জসবজাশ্রম
গ্রজাময়ঃ রচলগজাড়ড়রী,ড়জাকয়ঃ ছজারচলপতর

191 ৩০৭৩ প্রশজান্ত কত মজার 
বজাইন

এস .এস. রস ০১৭৩৪-২৬০৩৬১ প্রজাক-প্রজায়ঃ ৯.০০-১১.৩০

৭০ মজাগুরজা শ্ররীপতর চজাকদেজাহ মধ্রপজাড়ড়জা সজাবরজনরীন কজালরী মরনদের
গ্রজাময়ঃ চনড়রীবর,ড়জাকয়ঃ আদমজালসজার

191 ৩০৭৪ রনশজান্তকত মজাররবশ্বজা
স 

এইচ. এস .রস ০১৭১১-৩২৫৮৬৪ প্রজাক-প্রজায়ঃ ৯.০০-১১.৩০

৭১ মজাগুরজা শ্ররীপতর রটকজাররবলজা সজাবরজনরীন কজালরী মরনদের
গ্রজাময়ঃ রটকজাররবলজা,ড়জাকয়ঃ করনড়রী

191 ৩০৭৫ ইরতকজা বজারুররীরশলজা এস .এস .রস ০১৭৮১৬২২৯৩১ প্রজাক-প্রজায়ঃ ৯.০০-১১.৩০

৭২ মজাগুরজা শ্ররীপতর রজাকসজাকজারনদে শ্ররী দেসগরজা-রশব  মরনদের
গ্রজাময়ঃ+ ড়জাকয়ঃ খজারলয়জা

191 ৩০৭৬ রজাধজা রজানরী এস. এস. রস ০১৭২৫-১৫৮৯১৫
০১৭২১-৫৩৪০৮১

প্রজাক-প্রজায়ঃ ৯.০০ -১১.৩০

৭৩ মজাগুরজা শ্ররীপতর খজারলয়জা সজাবরজনরীন কজালরী মরনদের
গ্রজাময়ঃ+ ড়জাকয়ঃ খজারলয়জা

191 ৩০৭৭ অপরনজা রজানরী রবশ্বজাস এস. এস .রস ০১৯১০-৪৭২৫৭০ প্রজাক-প্রজায়ঃ ৯.০০-১১.৩০

৭৪ মজাগুরজা শ্ররীপতর বরটয়জাখজারল সজাবরজনরীন কজালরী মরনদের
গ্রজাময়ঃ মতধতপতর, ড়জাকয়ঃ হজাজরজাতলজা

191 ৩০৭৮ নরীরলমজা বজালজা রব. এ ০১৭২৭-৮৪৫৩৪৩ প্রজাক-প্রজায়ঃ ৯.০০ -১১.৩০

৭৫ মজাগুরজা শ্ররীপতর জজজাতশ্ররীপতর সজাবরজনরীন কজালরী মরনদের
গ্রজাময়ঃ মতধতপর, ড়জাকয়ঃ হজাজরজাতলজা

191 ৩০৭৯ দ্বরীরপ্ত মনড়ল এস. এস .রস ০১৮৪৬-৭৮৯০৩৮ প্রজাক-প্রজায়ঃ ৯.০০-১১.৩০

ক্ররমক
নবাং

জজলজা উপদজলজা রশকজাদকনদ্রর নজাম ও রঠিকজানজা রড়রপরপ ক্ররমক
নবাং

 রশকদকর নজাম রশকদকর রশকজাগত
জরজাগ্রতজা

রশকদকর জমজাবজাইল
নম্বর

রশকজাস্তর পজাঠিদেজাদনর
সময় সসরচ

৭৬ মজাগুরজা শ্ররীপতর চরমজালজাই নগর সজাবরজনরীন দেসগরজা মরনদের
গ্রজাময়ঃ +ড়জাকয়ঃ চরমজালজাইনগর

191 ৩০৮০ সতনরীল কত মজার রজায় এস. এস. রস ০১৭৯০-০৩৬৪৬৭ প্রজাক-
প্রজায়ঃ

৯.০০ -১১.৩০

৭৭ মজাগুরজা শ্ররীপতর ঘরষয়জাল মহজামজায়জা সজাবরজনরীন পসজজা মরনদের
গ্রজাময়ঃ ঘরশয়জাল, ড়জাকয়ঃ কত রটদচগৌগজাছরী

191 ৩০৮১ মঞ্জত রজানরী রবশ্বজাস এস .এস .রস ০১৭৪৫-০১০০৮৩ প্রজাক-
প্রজায়ঃ

৯.০০-১১.৩০

৭৮ মজাগুরজা শ্ররীপতর জদেজারজাননগর সজাবরজনরীন কজালরী মরনদের
গ্রজাময়ঃ জদেজারজাননগর, ড়জাকয়ঃ মজালজাইনগর

191 ৩০৮২ রমতজালরী রবশ্বজাস এস .এস.রস ০১৯৫৭৫৩৭৮৬৭ প্রজাক-
প্রজায়ঃ

৯.০০-১১.৩০

৭৯ মজাগুরজা শ্ররীপতর জজারড়ড়য়জা শজারন্তসবাংঘ রজাধজাদগজারকনদে মরনদের
গ্রজাময়ঃ জজারড়ড়য়জা, ড়জাকয়ঃ বজাদঘরজা,শ্ররীপতর, মজাগুরজা।

191 ৩০৮৩ রশপ্রজা জঘজাষ এস. এস .রস ০১৭৪২-৬৪৮০০৬ প্রজাক-
প্রজায়ঃ

৯.০০-১১.৩০

৮০ মজাগুরজা শ্ররীপতর গঙজারজামখজালরী সজাবরজনরীন গরীতজা মরনদের
গ্রজাময়ঃ গঙজারজামখজালরী, ড়জাকয়ঃ মজালজাইনগর

191 ৩০৮৪ মতরক্ত রজানরী বজারুররী এস. এস. রস ০১৭৬৬-১৬১৮২৬ প্রজাক-
প্রজায়ঃ

৯.০০ -১১.৩০

৮১ মজাগুরজা শ্ররীপতর জগজারবনদেপতর পসবরপজাড়ড়জা সজাবরজনরীন কজালরী মরনদের
গ্রজাময়ঃ জগজায়জালবজাড়রী, ড়জাকয়ঃ হজাজরজাতলজা

191 ৩০৮৫ অঞ্জন কত মজার রবশ্বজাস রব. এ ০১৭৪৮-৯৬৭৪৯৯ প্রজাক-
প্রজায়ঃ

৯.০০-১১.৩০

৮২ মজাগুরজা শ্ররীপতর বজারলয়জাঘজাটজা উততরপজাড়ড়জা সজাবরজনরীন দেসগরজা মরনদের 191 ৩০৮৬ সরীমজা রজায় রব .এ ০১৭৫২-১১৪৬৯৩ প্রজাক- ৯.০০-১১.৩০



গ্রজাময়ঃ বজারলয়জাঘজাটজা, ড়জাকয়ঃ ছজারচলজাপতর প্রজায়ঃ
৮৩ মজাগুরজা শ্ররীপতর করনড়রী সজাবরজনরীন কজালরী মরনদের

গ্রজাময়ঃ + ড়জাকয়ঃ করনড়রী
191 ৩০৮৭ রবষ্ণত পদে মজতমদেজার রব. এ ০১৭১০-৬১২৬৯৫ প্রজাক-

প্রজায়ঃ
৯.০০ -১১.৩০

৮৪ মজাগুরজা শ্ররীপতর চনড়রীবর সজাবরজনরীন দেসগরজা মরনদের
গ্রজাময়ঃ চরনড়বর, ড়জাকয়ঃ করনড়রী

191 ৩০৮৮ ত কৃরপ্ত রজানরী মনড়ল এইচ. এস .রস ০১৭১১৩২৫৮৬৪
০১৭৩০-৯০১৪৫৯

প্রজাক-
প্রজায়ঃ

৯.০০-১১.৩০

৮৫ মজাগুরজা শ্ররীপতর খজামজার পজাড়ড়জা রগররধজাররী রজউ  মরনদের
গ্রজাম : খজামজার পজাড়ড়জা, ড়জাক : খজামজার পজাড়ড়জা, 
মজাগুরজা

191 ৩০৮৯ করুনজা রজানরী পজাল এইচ. এস .রস ০১৭০৩-০১৭২৮৩ প্রজাক-
প্রজায়ঃ

৯.০০-১১.৩০

৮৬ মজাগুরজা শ্ররীপতর হজাজরজাতলজা শবাংকরদবদেজামত্ম মঠি ও নজামরজ্ঞ মরনদের
 গ্রজাম: + ড়জাক : হজাজরজা তলজা

191 ৩০৯০ দেরীপজা সরকজার এস. এস .রস ০১৭৩৪-৭৮৮৫২১ প্রজাক-
প্রজায়ঃ

৯.০০-১১.৩০

৮৭ মজাগুরজা মহম্মদেপতর ব কৃহষনগর সজাবরজনরীন কজালরী মরনদের 
গ্রজাম:+ড়জাক:চরদসলজামতপতর।

1920 ১৩৬ রমতজা রবশ্বজাস এম. এ ০১৯৮৫-৮৩০৭৬৮ বয়স্ক ৩.০০-৫.৩০

৮৮ মজাগুরজা শজারলখজা আড়ড়পজাড়ড়জা শ্ররী শ্ররী পজাড়ড়শ ঠিজাকত দরর আশ্রম 
গ্রজাম:আড়ড়পজাড়ড়জা, ড়জাক:আড়ড়পজাড়ড়জা, মজাগুরজা ।

1920 ১৩৭ বচতজালরী রবশ্বজাস এস. এস .রস ০১৭২২-৬৯০৮২১ বয়স্ক ৩.০০-৫.৩০

৮৯ মজাগুরজা শ্ররীপতর পঞ্চপল্লরী  রগররধজাররী জসবজাশ্রম
গ্রজাম :নততন পজাড়ড়জা, ড়জাক: সজারচলজা পতর,শ্ররীপতর, 
মজাগুরজা

1930 ১৩৮ রবউরট রবশ্বজাস এস. এস .রস ০১৭৫৫-৪১০১৪৩ গরীতজা ৩.০০-৫.৩০

৯০ মজাগুরজা মজাগুরজা
সদের।

শ্ররী শ্ররী রনতজাইদগগৌর রজাধজারবদনজাদে জসবজাশ্রম (আশ্রম
পজাড়ড়জা) দেরড়ড়মজাগুরজা,নততন বজাজজার মজাগুরজা 
জপগৌরসভিজা,মজাগুরজা । (গরীতজা )

1930 ১০৯ মজাধতররী বজাগচরী রব.রব.এস ০১৭৯৫-০০৮৪৬৬ গরীতজা রশকজা ৪.৩০-৭.০০

৯১ মজাগুরজা শজারলখজা আড়ড়পজাড়ড়জা শ্ররী শ্ররী রজাধজাদগজারবনদে মরনদের ( গরীতজা)
গ্রজাম : আড়ড়পজাড়ড়জা, শজারলখজা ,মজাগুরজা

1930 ১১০ লজাবণ্র শমরজা রব.রব.এ ০১৮৭৪-৯৩৪৯০০ গরীতজা রশকজা ৪.৩০-৭.০০
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