
গণপ্রজজাতন্ত্ররী বজাবাংলজাদদেশ সরকজার
সহকজাররী প্রকল্প পররচজালদকর কজাররজালয়

মরনদেররভিরততক রশশু ও গণরশকজা কজাররক্রম-৫ম পররজায়
রহনদু ধমররীয় কল্রজাণ ট্রজাস্ট (ধমর রবষয়ক মন্ত্রণজালয়)

শজাহররয়জা টজাওয়জার (চততরর তলজা), চচচৌড়ড়হজাস (চস্টরড়য়জাদমর সজামদন)
চজলজা কজাররজালয়, কত রষ্টিয়জা।

কত রষ্টিয়জা চজলজা কজাররজালদয়র আওতজায় চজলজার রশকক ও রশকজাদকদননরর তজারলকজা, সময়সসচরী ও রশকদকর চমজাবজাইল নম্বরর

ক্রর 
নবাং চজলজা উপদজলজা রশকজাদকদননরর নজাম ও রঠিকজানজা চকননর

চকজাড় রশকদকর নজাম রশকদকর চমজাবজাইল 
নম্বর

চকননর মরনটররবাং
করমরটর সভিজাপরতর
নজাম ও চমজাবজাইল

নম্বর

রশকজা
স্তর সময়

০১ কত রষ্টিয়জা সদের
আলজামপতর দেজাস পজাড়ড়জা সজাবরজরনন পতজজা মরনদের
আলজামপতর, কত রষ্টিয়জা। ১৯১২৪০৫ রসতজারজা রজাণরী ০১৭৮২-০৭৭৯৬৪

উৎপল কত মজার 
রবশ্বজাস
০১৭৫৪-১৬৭৩৭১

প্রজাক-
প্রজাররম

ক
৮:০০-১০:৩০ রমর

০২ ’’ ’’ হররজন চচতন্র পরল্ল মরনদের
করব আরজজতর রহমজান সড়ড়ক, কত রষ্টিয়জা ১৯১২৪০৬ মহজারজাণরী ০১৭৭৩-৪৪১৩৩৯ রনরজাঞ্জন কত মজার 

০১৭২০-৪০৯৯৬৩
’’ ৯:০০-১১:৩০ রমর

০৩ ’’ ’’ হররনজারজায়নপতর সজাবরজরনন বজাদরজায়জাররী মরনদের
হররনজারজায়নপতর, কত রষ্টিয়জা। ১৯১২৪০৭ লকরী রজাণরী সজাহজা ০১৭২০-১৩৯৫৯০ রবপতল কত মজার সজাহজা 

০১৭১১-০২৯৩০৪
’’ ৯:৩০-১২:০০ রমর

০৪ ,, ,, উততর লজারহনরী সজাবরজরনন পসজজা মরনদের
চমজাহনরী রমলস, কত রষ্টিয়জা। ১৯১২৪০৮ স্বপ্নজা রজানরী দেজাস ০১৭৯১-১৪৭৯৩০ আননদে শমরজা 

০১৭১৪-৫৯২৫৮৮
,, ৯:০০-১১:৩০রমর

০৫ ,, ,, শ্ররী শ্ররী পজাগল গরতনজার আশ্রম
ঝজাউরদেয়জা, কত রষ্টিয়জা। ১৯১২৪০৯ সজাধন কত মজার শমরজা ০১৭৪১-৫৫৭৩৩২ সতদবজাল চননর সজাহজা 

০১৯৩৪-৬০৯৭৭০
,, ৯:৩০-১২:০০ রমর

০৬ ,, ,, রশবপতর কমল আশ্রম
হররনজারজায়নপতর, কত রষ্টিয়জা। ১৯১২৪১০ ত তষ্ণজা রজাণরী সজাহজা ০১৭২৮-২৫৮৭৯৪ সতদখেননর নজার সজাহজা 

০১৭১৮-০১১৩২৪
,, ৯:০০-১১:৩০ রমর

০৭ ,, ,, হররবজাসর সজাবরজনরীন পসজজা মরনদের
হররবজাসর,  কত রষ্টিয়জা। ১৯১২৪১১ শ্রজামলরী রজানরী দেজাস ০১৭৮২-৩২২০৬৯ সতমরীর কজারন্ত দেজাস 

০১৭১৪-৭২৭৬৬৩
’’ ৯:০০-১১:৩০ রমর

০৮ ,, ,, দেসবরজাচজারজা সজাবরজরনন দেসগরজা মরনদের
কত রষ্টিয়জা। ১৯১২৪১২ প্ররতমজা রজাণরী ০১৭৩৪-৫১২১৩৮ সজাধন চননর দেজাস 

০১৭২৯-৮৭৬৯১৫
’’ ৯:০০-১১:৩০ রমর 

০৯ ,, ,,
      শ্ররী শ্ররী রজাধজাশ্রজাম সত নদের ও জগন্নজার

মরনদের,
 কত রষ্টিয়জা।
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ম তনময়রীরজানরী রবশ্বজাস ০১৭৮৬-
২০৮৮৬১

  রবকজাশ চননর
 সজাহজা ০১৭১০-

৮৬১২২৮
গরীতজা ৪:০০-৬:৩০ রমর 

১০ ,, ,,
চদেরড়ড়পজাড়ড়জা সজাবরজনরীন কজালরী মরনদের,হজারতয়জা, 
আব্দেজালপতর,কত রষ্টিয়জা।

১৯১২৪১৪ রপ্রয়ঙ্কজা রবশ্বজাস ০১৭১৮-
৪১৬৫২৬

 সতজন
 কত মজাররবশ্বজাস

০১৭০৮-
৪৬৭৬৭৮

প্রজাক-
প্রজাররম

ক
১০:০০-১২:৩০ রমর

১১ ,, ,,
রজাততলপজাড়ড়জা সজাবরজনরীন মজায়জা মরনদের, ড়জাক-
আলজামপতর,কত রষ্টিয়জা।

১৯১২৪১৫
রুপজালরী রজানরী ০১৭২১-

৯৭০৪৩৭

 নদরনননরনজার দেজাস
০১৭৪৯-
৪৭৩০৫৯

’’ ৯:০০-১১:৩০ রমর 



১২ ’’ ’’ উরদেবজাড়ড়রী হজালদেজারপজাড়ড়জা সজাবরজরনন পসজজা মরনদের
জগরত, কত রষ্টিয়জা। ১৯২০১১০

শ্ররী  মরত  প্ররমলজা
রজানরী

০১৭৮৯-
১২৫৬৩৭

  রতন কত মজার
রবশ্বজাস
০১৯৩৩-
৩০২০০২

বয়স্ক
৪:০০-৬:৩০ রমর
(রবকজাল)         

১৩ ’’ ’’ শ্ররী শ্ররী চগজাপরীনজার রজউর মরনদের,কত রষ্টিয়জা। ১৯২০০ 
৯০

সতভিজাশরীষ  সজাহজা
চখেজাকন

০১৮৩২-
৩৩১৬২৮

  ননদে রকদশজার
 রবশ্বজাস ০১৭১১-

৩৬২৯৫৬
গরীতজা ৪:০০-৬:৩০ রমর

     (রবকজাল) 



গণপ্রজজাতন্ত্ররী বজাবাংলজাদদেশ সরকজার
সহকজাররী প্রকল্প পররচজালদকর কজাররজালয়

মরনদেররভিরততক রশশু ও গণরশকজা কজাররক্রম-৫ম পররজায়
রহনদু ধমররীয় কল্রজাণ ট্রজাস্ট (ধমর রবষয়ক মন্ত্রণজালয়)

শজাহররয়জা টজাওয়জার (চততরর তলজা), চচচৌড়ড়হজাস (চস্টরড়য়জাদমর সজামদন)
চজলজা কজাররজালয়, কত রষ্টিয়জা।

কত রষ্টিয়জা চজলজা কজাররজালদয়র আওতজায় চজলজার রশকক ও রশকজাদকদননরর তজারলকজা, সময়সসচরী ও রশকদকর চমজাবজাইল নম্বরর

ক্রর 
নবাং চজলজা উপদজলজা রশকজাদকদননরর নজাম ও রঠিকজানজা চকননর চকজাড় রশকদকর নজাম রশকদকর চমজাবজাইল

নম্বর

চকননর মরনটররবাং
করমরটর সভিজাপরতর
নজাম ও চমজাবজাইল

নম্বর

রশকজা
স্তর সময়

১৪ কত রষ্টিয়জা চদেচৌলতপতর
ঔমরপতর দেজাসপজাড়ড়জা দেসগরজা পসজজা মরনদের 
চদেচৌলতপতর,কত রষ্টিয়জা। ১৯১২৪১৬

  শ্ররী রদমশ
 কত মজার দেজাস

০১৭৭২-
৪৪১৩৮২

 হজাজররী দেজাস
০১৮২৭-৮৯৫৬৭২

প্রজাক-
প্রজাররম

ক
৯:০০-১১:৩০ রমর

১৫ ’’ ’’ খেরলসজাকত রনড় দেজাসপজাড়ড়জা সজাবরজরনন কজালরী মরনদের
চদেচৌলতপতর, কত রষ্টিয়জা। ১৯১২৪১৭ প্রশজান্ত  কত মজার ০১৭৩৭-৫৩৩৫৯৮ অজতরন কত মজার দেজাস 

০১৭৭৪-৪২৬০৭৬
,, ৯:০০-১১:৩০ রমর

১৬ ’’ ’’ ছজাতজারপজাড়ড়জা দেজাসপজাড়ড়জা সজাবরজনরীন দুগরজা মরনদের
চদেচৌলতপতর,কত রষ্টিয়জা। ১৯১২৪১৮ শ্ররী অজতরন কত মজার ০১৭৪৩-১৯০৯৫১ রতন দেজাস

০১৭৪১-৩৬৭৯৯৫
’’ ৯:০০-১১:৩০ রমর

১৭ ’’ চভিড়ড়জামজার
শ্ররী শ্ররী রঘতনজার ররদখেজালজা মরনদের
চভিড়ড়জামজারজা, কত রষ্টিয়জা।

১৯১২৪১৯
রসপ্রজা পজাল ০১৭৭৯-৬৬৩১৩৩ অমর দেজাস কত নড়ত 

০১৭১৮-৪৫২৪১২
’’ ৯:০০-১১:৩০ রমর

১৮ ’’ ’’ সদেরজারপজাড়ড়জা মনসজা মরনদের
সদেরজারপজাড়ড়জা, চভিড়ড়জামজারজা, কত রষ্টিয়জা।

১৯১২৪২০
টতমজা দেজাস ০১৮৩৫-৩৯১২২৩ অমর দেজাস কত নড়ত 

০১৭১৮-৪৫২৪১২
’’ ৯:০০-১১:৩০ রমর

১৯ ’’ ’’ সজাতবজাড়ড়রীয়জা সজাবরজরনন রশব মরনদের
সজাতবজাড়ড়রী, চভিড়ড়জামজারজা, কত রষ্টিয়জা।

১৯১২৪২১
অরনমজা বজালজা পজালজা ০১৭৬৭-৯৭৭২৩৫ রনরজাঞ্জন রবশ্বজাস 

০১৭৩৬-৭৩৬৬৯৯
’’ ১০:০০-১২:৩০ রমর

২০ ’’ রমরপতর
হজাজরজাহজারট কজালরী মরনদের
হজাজরজাহজারট, রমরপতর, কত রষ্টিয়জা। ১৯১২৪২২ রবজলরী রজাণরী 

চদেবনজার
০১৫৫৬-৪৫৪৪২৭ সতভিজাস চননর চদেবনজার 

০১৭৩৯-০৪২৯২৩
’’ ৮:৩০-১১:০০ রমর

২১ ’’ ’’
সদজারপজাড়ড়জা সজাবরজনরীন মনসজা মরনদের, রমরপতর,
কত রষ্টিয়জা।

১৯১২৪২৩
স্বপ্নজা  রজানরী
চদেবনজার

০১৭৬১-৭১৫৩৯৮ সতরনল সরকজার 
০১৯৬৯-০২৩৮৯০

’’ ৮:৩০-১১:০০ রমর

২২ ’’ ’’ চপজাড়ড়জাদেবজাবতপজাড়ড়জা সজাবরজরনন পতজজা মরনদের
রমরপতর, কত রষ্টিয়জা। ১৯১২৪২৪ নরমতজা রজাণরী 

চক্রবতররী
০১৯১৯-৮১৬৮২৩ উততম চক্রবতররী 

০১৯১৪-৭১৬৪২৬
’’ ৮:৩০-১১:০০ রমর

২৩ ’’ ’’ রমরপতর হররতলজা রশব মরনদের,রমরপতর, কত রষ্টিয়জা। ১৯৩০১১১ মতরক্ত রজানরী পজাল ০১৭২১-৮৪৮২১২ মহজাদদেব কত মজার সজাহজা 
০১৭১২-১৫৫৫৭২ গরীতজা ৪:৩০-৭:০০ রমর

২৪ ’’ কত মজারখেজালরী
ধলনগর সজাবরজনরীন দেসগরজা মরনদের
কত শলরীবজাসজা,কত মজারখেজালরী,কত রষ্টিয়জা। ১৯১২৪২৫ চনদেনজা রজাণরী ০১৭১৮-৮৯৬৬৩১ অনতধ্বজ রমতর 

০১৭৩১-৪৩৫৩৪৯

প্রজাক-
প্রজাররম

ক
৮:৩০-১১:০০ রমর

২৫ ’’ ’’ ধরমপজাড়ড়জা সজাবরজনরীন দেসগরজা মরনদের
চজাপড়ড়জা, কত মজারখেজালরী, কত রষ্টিয়জা। ১৯১২৪২৬ নরমতজা রজাণরী পজাল ০১৭৩১-৮৬৮১২৯ অদশজাক কত মজার পজাল

০১৭৩২-৫৯৮৭৯০
’’ ৮:০০-১০:৩০ রমর

২৬ ’’ ’’ চগচৌরজাঙ্গ মহজাপ্রভিতর আখেড়ড়জা ১৯১২৪২৭ রবষ্ণত পদে পজাল ০১৯১৮-০৫২০৫২ সতমরীর কত মজার কত নড়ত ’’ ৮:৩০-১১:০০রমর



কত মজারখেজালরী, কত রষ্টিয়জা। ০১৭১১-৮৩৬২৯২



গণপ্রজজাতন্ত্ররী বজাবাংলজাদদেশ সরকজার
সহকজাররী প্রকল্প পররচজালদকর কজাররজালয়

মরনদেররভিরততক রশশু ও গণরশকজা কজাররক্রম-৫ম পররজায়
রহনদু ধমররীয় কল্রজাণ ট্রজাস্ট (ধমর রবষয়ক মন্ত্রণজালয়)

শজারহরয়জা টজাওয়জার (চততরর তলজা), চচচৌড়ড়হজাস (চস্টরড়য়জাদমর সজামদন)
চজলজা কজাররজালয়, কত রষ্টিয়জা।

কত রষ্টিয়জা চজলজা কজাররজালদয়র আওতজায় চজলজার রশকক ও রশকজাদকদননরর তজারলকজা, সময়সসচরী ও রশকদকর চমজাবজাইল নম্বরর

ক্রর 
নবাং চজলজা উপদজলজা রশকজাদকদননরর নজাম ও রঠিকজানজা চকননর চকজাড় রশকদকর নজাম রশকদকর চমজাবজাইল

নম্বর

চকননর মরনটররবাং করমরটর
সভিজাপরতর নজাম ও
চমজাবজাইল নম্বর

রশকজা
স্তর সময়

২৭ কত রষ্টিয়জা কত মজারখেজালরী
দেসগরজাপতর মনসজা মরনদের
কত মজারখেজালরী,কত রষ্টিয়জা। ১৯১২৪২৮ কজাকলরী রজাণরী 

অরধকজাররী
০১৭১৪-
২৫০০৩২

মদেন সরকজার
০১৯৪৩-৯২৪৫৫৮

প্রজাক-
প্রজাররম

ক
৭:৩০-১০:০০রমর

২৮ ’’ ’’ কয়জা হররসভিজা মরনদের
কত মজারখেজালরী, কত রষ্টিয়জা। ১৯১২৪২৯ চজায়নজা রজাণরী পজাল

০১৯৬৩-
৭০৭৩১৪

অরচন্ত কত মজার চঘজাষ 
০১৭১৯-৮০১৮১০

’’ ১০:৩০-০১:০০রমর

২৯ ’’ ’’ রজামনগর সজাবরজনরীন দেসগরজা মরনদের
পজারনট, কত মজারখেজালরী, কত রষ্টিয়জা। ১৯১২৪৩০ চজজাসনজা রবশ্বজাস

০১৭৮১-
৩২৪৬৭৭

সতকত মজার মনড়ল 
০১৯৪৭-৩০৫১৪৪

’’ ৯:০০-১১:৩০ রমর

৩০ ’’ ’’ বজাগুলজাট কজারলকজাতলজা সজাবরজরনন পসজজামরনদের
বজাগুলজাট, কত মজারখেজালরী,কত রষ্টিয়জা। ১৯১২৪৩১ পসরনরমজা বজালজা

০১৭২৮-
৯৭৪৯৫৪

মরনকজান্ত রবশ্বজাস 
০১৭৭১-৯৭১৬২০

’’ ৯:০০-১১:৩০ রমর

৩১ ’’ ’’ পরীতজাম্বরবসরী সজাবরজরনন কজালরী মরনদের
পজারনট, কত মজারখেজালরী,কত রষ্টিয়জা। ১৯১২৪৩২ স্বপ্নজা রজাণরী চঘজাষ

০১৭৬৬-
৮৩৪৬২০

চদেব দুলজাল রবশ্বজাস
০১৭১৬-৪৬১০৩৬

’’ ৯:০০-১১:৩০ রমর

৩২ ’’ চখেজাকসজা
একতজারপতর শ্ররী কতষ্ণ সজাবাংস্কতরতক সবাংঘ
একতজারপতর, চখেজাকসজা, কত রষ্টিয়জা ১৯১২৪৩৩ রশউলরী রজাণরী 

রবশ্বজাস
০১৭৯১-
১৪৮৭১৭

সতশজান্ত কত মজার রবশ্বজাস
০১৭১৭-৩৬৮১৪০

’’ ১০:৩০-১:০০রমর

৩৩ ’’ ’’ খেজাগরবজাড়ড়রীয়জা সজাবরজনরীন মজাত তমরনদের
একতজারপতর, চখেজাকসজা, কত রষ্টিয়জা ১৯১২৪৩৪ ঝণরজা রজাণরী রবশ্বজাস

০১৯২৪-
২৮১৪৮০

অরজত রজায়
০১৯২০-৭৬৯৩৪৬

’’ ১০:৩০-১:০০ রমর

৩৪ ,, ,, চখেজাকসজা কজালরী মরনদের
চখেজাকসজা, কত রষ্টিয়জা ১৯১২৪৩৫ তননরজা দেতত

০১৭৪৩-
৪১৭৬৬২

সতপ্রভিজাত 
কত মজারমজালজাকজার
০১৭১৬-০০৩০৪২

,, ১০:০০-১২:৩০ রমর

৩৫ ’’ ’’ ঈশ্বরদেরী হজাজরজাতলজা সজাবরজরনন রশব মরনদের
একতজারপতর,চখেজাকসজা,কত রষ্টিয়জা। ১৯১২৪৩৬ রসমলজা মনড়ল

০১৮৫২-
৯৪২০৪২

সতদকন চপজাদজার 
০১৭১৬-৫২২৩২২

’’ ১০:৩০-১:০০ রমর

৩৬ ’’ ’’ পদ্মরবলজা সজাধনজা মরনদের
চশজামসপতর,চখেজাকসজা,কত রষ্টিয়জা। ১৯২২৪৩৭

  অন্তরজা রজানরী
মনড়ল

০১৭৪৫-
৩৬১০০০

  রবপতল কত মজার সজাহজা
০১৭১৭-৪০৬৩৩৩ বয়স্ক ৫:০০-০৭:৩০রমর

(রবকজাল)

৩৭ ’’ ’’
চররবহজারড়ড়য়জা দেরকণপজাড়ড়জা দেসগরজা 
মরনদের,একতজারপতর,চখেজাকসজা,কত রষ্টিয়জা।

১৯১২৪৩৮ সজাধনজা রজানরী ০১৯৭০-
৫৩১৫৯১

  সতকত মজার মনড়ল
০১৭৬২-০৮১২৫৯

প্রজাক-
প্রজাররম

ক

০৯:০০-
১১:৩০রমর

৩৮ ’’ ’’ চখেজাকসজা কজালরী মরনদের
চখেজাকসজা, কত রষ্টিয়জা ১৯৩৫০৯১ ররনজা সজাহজা ০১৯১৬-

১৮৯৯৬৮

সতপ্রভিজাত 
কত মজারমজালজাকজার
০১৭১৬-০০৩০৪২

গরীতজা
৫:০০-০৭:৩০রমর
(রবকজাল)




