
  
   গণপরজজতনতরর বজবলজদদশ সরকজর

    মননদরনভনততক নশশ ও গণনশকজ কজররকরম-   ৫ম পররজয়
  নহনদধমররয় কলরজণ টরজস

  ধমর নবষয়ক মনতরণজলয়
২৩৫  ,    আনমন ভবন  ,   নবজবপজড়ড়জ  ,   পটটয়জখজলর  ।

কর
:ন: জজলজ উপদজলজ     নশকজ জকদননরর নজম ও নঠকজনজ

জকননর
জকজড়

(নড়নপনপ
নমবর

অনটরজয়র)

নশকদকর
নজম  জমজবজইল নমবর

 জকননর মননটনরব
 কনমনটর সভজপনতর

  নজম ও জমজবজইল
নমবর

নশকজসত
র  পজঠদজদনর সময়সসনচ

১ পটটয়জখজলর সদর      শররশরর মদন জমজহন নজউর আখড়ড়জবজনড়ড়
মননদর,  পটরজতন বজজজর,সদর ১৯১৪৯২২  সমনরতজ

সজহজ
০১৭৮৮-
৭৩৭৬৬৯

এএরজড়.   তজরক চননর
 সজহজ ০১৭১৪-

৭৩৭৮০২

পরজক-
পরজথনমক সকজল:৯টজ-১১.৩০টজ

২ পটটয়জখজলর সদর      শররশরর হনরদসবজ ও ধমর জসবজ মননদর, 
 লজউকজঠর বজজজর, সদর

১৯১৪৯২
৩

 উততম
কট মজর

০১৭০৩-৮৮১৬১৬
এএরজড়. আনশষ

 চকরবতরর ০১৭১২-
৭৭০৩৩০

পরজক-
পরজথনমক

সকজল:৮টজ-
১০.৩০টজ

৩ পটটয়জখজলর সদর      খনলসজখজলর সজবরর দগরজ ও কজনল মননদর, 
খনলসজখজলর, সদর

১৯১৪৯২
৪  নশখজ জচচধটরর

০১৭৪৯-১৮৮৮৮১
০১৭১২-৬৪৩১৮৯

 লকন জদবনজথ
০১৭১৮-০৭৭১৫৮

পরজক-
পরজথনমক

সকজল:৮টজ-
১০.৩০টজ

৪ পটটয়জখজলর সদর    সবটজবজগ সজবরর পসজজ মননদর, সবটজবজগ, 
সদর

১৯১৪৯২
৫  তনময় দয়জরর ০১৭২১-

৬৫৪৩৩৮
  অতটল চননর দজস

০১৭৪৩-২৫৪২৩৮
পরজক-
পরজথনমক সকজল:৯.৩০টজ-১২টজ

৫ পটটয়জখজলর সদর    শররশরর হনরগর চজচদ জসবজশরম,  ৯নব
  ইউননট পসবর লজউকজঠর, সদর ১৯১৪৯২৬  পলজশর রজনর

দজস ০১৭৮৬-৬৮১০১৭   সটনশল চননর জসন
০১৭৪৩-৩৩৫০৪৫

পরজক-
পরজথনমক সকজল:৭টজ-৯.৩০টজ

৬ পটটয়জখজলর সদর    শরর শরর রজধজদগজনবনদ মননদর, 
জসহজকজঠর,সদর

১৯১৪৯২
৭

 মজলনত রজনর
দজস ০১৭২৫-৩৮৬২৯১   শচরন দজস

০১৭৩১-১৯৩৬৬৯
পরজক-
পরজথনমক সকজল:৭টজ-৯.৩০টজ

৭ পটটয়জখজলর সদর  সৎসবঘ মননদর,  উততর খনলসজখজলর, সদর ১৯১৪৯২
৮

 সটনমলজ রজনর
পজল

০১৭৮৮-
৮০৪৩৭১

 অমল মনড়ল
০১৭১৩-৯৫৪৭৮২

পরজক-
পরজথনমক সকজল:৭টজ-৯.৩০টজ

৮ পটটয়জখজলর সদর     শররশরর রজধজদগজনবনদ জসবজশরম বজখর খজচ, 
 দনকন ধরজনদর,সদর ১৯১৪৯২৯  কলপনজ রজনর

০১৭৭৮-
৩৭১১৭৭

০১৭১৪-৫৯৬৫২৫

 তপন দজস
০১৭১৩-৮৬৯০৭১

পরজক-
পরজথনমক সকজল:৭টজ৯.৩০টজ

৯ পটটয়জখজলর সদর      দনকন ধরজনদর সজর কজনলবজনড়ড় রজধজদগজনবনদ
মননদর,দরধরজনদর,সদর

১৯১৪৯৩
০

  নশনলপ রজনর
দজস

০১৭৭২-
৮৬৩৮২৯

 জগচর কট নড়
০১৭৯২-৩৪৬৩১৫

পরজক-
পরজথনমক সকজল:৭টজ-৯.৩০টজ



১০ পটটয়জখজলর সদর      শররশরর মদন জমজহন নজউর আখড়ড়জবজনড়ড়
মননদর,  নতটন বজজজর,সদর

১৯৩৪৯৩
১

  সমরর চননর
গজঙটলর ০১৭২৮-১৯৭১৭৭   সদনতজষ কট মজর দজস

০১৭১৩-৯৬৫০৭২ গরতজ নবকজল:৩.৩০টজ-৬টজ

১১ পটটয়জখজলর সদর     শররশরর শরমসটনদর মদনদমজহন নজউর
মননদর, জমচকরন, সদর

১৯১৪৯৩
২  কজকনল রজনর ০১৭৩৮-০৬৬৯১১

০১৭২০-৯৪৬৬৮৯
  জগচতম চননর জদবনজথ

০১৭২০-৯৪৬৬৮৯
পরজক-
পরজথনমক

সকজল:৮টজ-
১০.৩০টজ

১২ পটটয়জখজলর সদর   শররশরর কজলরমজতজর মননদর, গরজ-বললক, 
ড়জক-ইটবজনড়ড়য়জ, সদর

১৯১৪৯৩
৪  সনবতজ রজনর ০১৭১৫-৬০৫৯৬১

০১৭১২-৭৭৬০২৮
  অনজৎ কট মজর সরকজরর

০১৭১২-  ৭৭৬০২৮
পরজক-
পরজথনমক

সকজল:৮টজ-
১০.৩০টজ

১৩ পটটয়জখজলর সদর   শররশরর রজধজদগজনবনদ মননদর,  নততজস
  নসদনমজ হল সবলঘন,সদর

১৯১৪৯৩
৩  মননকজ রজনর ০১৭৮২-১৯১০৮৯   কজজল বরন দজস

০১৭১২-১৮৪০২২
পরজক-
পরজথনমক

সকজল:৮টজ-
১০.৩০টজ

১৪ পটটয়জখজলর সদর  ইসকন মননদর, সদর ১৯২০২১২  কজজল রজনর ০১৭২৮-
২৫৪৬৭৬

  রদশসবর ননমজই দজস
০১৭৩৩-১০৮৫৮৭ বয়সক নবকজল:৪.৩০টজ-৭.টজ

১৫ পটটয়জখজলর সদর     ননদকজনজই সজর শররশরর রজধজদগজনবনদ মননদর,
কজনলকজপটর, ননদকজনজই, সদর

১৯৩০১৬
৯  সনবতজ রজনর ০১৭৭১-৬৫৯১৬১  ননরঞন সজল

০১৭১২-৩৪৪৫৯৩  গরতজ নবকজল:৩.৩০টজ-৬টজ

১৬ পটটয়জখজলর দশনমনজ    রদনজদগজপজলদর সজবরর জবলতলজ মননদর, 
গরজ+জপজ-রদনজদগজপজলদর,

১৯১৪৯৩
৫

 সবনরজ
জদবনজথ ০১৭৫৮-৬৭১২১৪  সটশরল জদবনজথ

০১৭৮৬-২৯৫১৫২
পরজক-
পরজথনমক

সকজল:৮টজ-
১০.৩০টজ

১৭ পটটয়জখজলর দশনমনজ     পনশবম আলরপটরজ সজর দগরজ মননদর,গরজ-পর
আলরপটরজ,জপজ-আলরপটরজ

১৯১৪৯৩
৬

  মজধবর রজনর
সরকজর

০১৭৯৭-৪৭৪১০৬
০১৭৪৮-
২৪৯৬৪২

 ধরদরন সরকজর
০১৭৪৬-০৩৪৩০৪

পরজক-
পরজথনমক সকজল:৭টজ-৯.৩০টজ

১৮ পটটয়জখজলর দশনমনজ    নলদখজলজ সজবরর দগরজ মননদর, গরজ+জপজ-
নলদখজলজ, দশনমনজ

১৯১৪৯৩
৭  ঝটমটর রজনর

০১৭২৫-
৪৩৯৭৭৮

০১৭১৬-৯৭০৯৬৭

 সঞয় সজহজ
০১৭৬৫-০০৭৮০৫

পরজক-
পরজথনমক

সকজল:৮টজ-
১০.৩০টজ

১৯ পটটয়জখজলর দশনমনজ     ঠজকট দরর হজট সজর দগরজ মননদর,গরজ+জপজ-
 ঠজকট দরর হজট, দশনমনজ

১৯১৪৯৩
৮  ননতর ভকত ০১৭২৮-

৫৪০৪৪২
 ননতরজননদ হজওলজদজর

০১৭৬০-৫৪০৫৫৬
পরজক-
পরজথনমক সকজল:৭টজ-৯.৩০টজ

২০ পটটয়জখজলর দশনমনজ    সজর শররককষণ চচতনর জসবজশরম,গরজ-গনল
আউনলয়জপটর,রনদগজপজলদর

১৯১৪৯৩
৯

 শরজমলর
রজনর

০১৭৫৮-
৪০৫৭৯৯
০১৭৩৪-
০৫৬৪১৭

 সটধজবশ হজওলজদজর
০১৭৪১-০৮০৫৫১

পরজক-
পরজথনমক সকজল:৭টজ-৯.৩০টজ

২১ পটটয়জখজলর নমজরজগঞ     তজরজবটননয়জ সজর শররশরর রজধজদগজনবনদ
মননদর, গরজ-তজরজবটননয়জ, সটলতজনজবজদ

১৯১৪৯৪
০  নদপজলর রজনর ০১৬৮৭-

২০৪৭৩০
  মজখন চননর হজওলজদজর

০১৭৩৬-৯১২৩১৫
পরজক-
পরজথনমক

সকজল:৭.৩০টজ-
১০টজ

২২ পটটয়জখজলর নমজরজগঞ  বজবলজদদশ জসবজশরম,  নমজরজগঞ সদর, 
নমজরজগঞ ১৯১৪৯৪১

  বজবটল চননর
জবপজরর ০১৭১৩-৯৩২১০৯   রজখল চননর দজস

০১৭৭০-৫৬৫৬৯২
পরজক-
পরজথনমক সকজল:৭টজ-৯.৩০টজ

২৩ পটটয়জখজলর নমজরজগঞ     গজজরপটরজ সজবরর শরর দগরজ মননদর, 
গরজ+জপজ- গজজরপটরজ, নমজরজগঞ

১৯১৪৯৪
২  রমজ রজনর ০১৭৪৩-৯১৭১০৩   নদরননর নজথ রজয়

০১৭২৩-২৫৫৬০৩
পরজক-
পরজথনমক সকজল:৭টজ-৯.৩০টজ



২৪ পটটয়জখজলর নমজরজগঞ
     সমজদজরকজঠর শররশরর রজধজদগজনবনদ ও দগরজ

মননদর,                   গরজ-
সমজদজরকজঠর,কজঠজতলর

১৯১৪৯৪
৩

 মননসজ
হজলদজর

০১৭৫৬-
৮৫৫৫৬৩

০১৯১৬-৫৫৪২৭৪

 সটখরঞন হজওলজদজর
০১৭১৬-৭১৭২২১

পরজক-
পরজথনমক সকজল:৭টজ-৯.৩০টজ

২৫ পটটয়জখজলর নমজরজগঞ      শররশরর মদন জমজহন মননদর ও
জসবজশরম,গরজ+জপজ-  উর সটনবদখজলর

১৯১৪৯৪
৪

 মননসজ
হজওলজদজর

০১৭৯৯-২৪৭০১৯
০১৭২১-১৮৮৪৬২

 দরনলপ হজওলজদজর
০১৭১৬-২৭৯৩৯২

পরজক-
পরজথনমক সকজল:৭টজ-৯.৩০টজ

২৬ পটটয়জখজলর নমজরজগঞ      জকওয়জবটননয়জ সজর শররশরর দগরজ ও
 জলজকনজথ মননদর, জকওয়জবটননয়জ

১৯১৪৯৪
৫

 সবপন
 কট মজর

নসকদজর
০১৭৬৭-৪১৭৬০০  অমটলর রজয়

০১৭৩৪-৬১৭৫৮১
পরজক-
পরজথনমক সকজল:৭টজ-৯.৩০টজ

২৭ পটটয়জখজলর নমজরজগঞ     সজর শরর শরর মতটয়জ মননদর,       গরজ-
বজসনড়জ, জপজ- ভয়জব

১৯১৪৯৪
৬  ননলরমজ রজনর

০১৭৪৭-
৭২৯৭০৩
০১৭১৮-
৪৭০৪৮৪

 অনমতজভ হজওলজদজর
০১৭৩৫-৯৫৪৬৮৯

পরজক-
পরজথনমক সকজল:৭টজ-৯.৩০টজ

২৮ পটটয়জখজলর নমজরজগঞ    শররশরর হনরগর চজচদ মননদর, গরজ+জপজ: 
সটনবদখজলর, নমজরজগঞ

১৯১৪৯৪
৭

 মটকতজ
জদবনজথ

০১৯৬৭-
১৭০৯৩৮

  নবমল চননর জসন
০১৭১৮-৫৬২৪৭০

পরজক-
পরজথনমক সকজল:৭টজ-৯.৩০টজ

২৯ পটটয়জখজলর দমনক    মধরজনলশজ শররশরর রজধজদগজনবনদ মননদর, 
জনলশজ, দমনক

১৯১৪৯৪
৮  করনজ রজনর

০১৭৮৯-২১২১৪২
০১৭১৪-
৬৮৫৮০৬

  সটধজবশ চননর হজওলজদজর
০১৭৪৫-৩৩৯৭৬৬

পরজক-
পরজথনমক সকজল:৭টজ-৯.৩০টজ

৩০ পটটয়জখজলর দমনক    জনলশজ শররশরর রজধজদগজনবনদ মননদর, 
জনলশজ, দমনক

১৯১৪৯৪
৯   মনলনজ রজনর ০১৭৫৬-

৮৫৬০৭৮
 সটখরঞন দজস

০১৭১৬-৫০৩৩২৯
পরজক-
পরজথনমক সকজল:৭টজ-৯.৩০টজ

৩১ পটটয়জখজলর দমনক
     শররশরর রজধজদগজনবনদ জসবজ মননদর ও

আশরম, গরজ-   উর মটরজনদয়জ ,জপজ- 
মটরজনদয়জ

১৯১৪৯৫
০  কজনন রজনর ০১৭২৭-৪৯৭৯৮১

০১৯১৮-০৯৫৮৪৪
 মননননর হজওলজদজর

০১৭৩৫-৫২১৩৩০
পরজক-
পরজথনমক সকজল:৭টজ-৯.৩০টজ

৩২ পটটয়জখজলর দমনক    দনকন পজবগজনশয়জ সজহজপজড়ড়জ মননদর, গরজ-
 দর পজবগজনশয়জ, দমনক ১৯১৪৯৫১   সবকর চননর

কমরকজর ০১৭১২-৯৭৯৫৮২   ননমরল চননর সজহজ
০১৭৫৬-১৪৯৫৯৫

পরজক-
পরজথনমক সকজল:৭.টজ-৯.৩০টজ

৩৩ পটটয়জখজলর দমনক    দজসবজড়ড়র সজর দগরজ মননদর, গরজ-  উর
মটরজনদয়জ, দমনক

১৯১৪৯৫
২

 জসজনজমনন
দজস

০১৭১৬-৪৬৭৫৩২
০১৭৫৬-
৬৮০২০০

 শরজমল নমতর
০১৭১২-১৯০৫৪০

পরজক-
পরজথনমক সকজল:৭টজ-৯.৩০টজ

৩৪ পটটয়জখজলর দমনক     শররশরর গর সবঘ রজধজদগজনবনদ মননদর,গরজ-
আলকর, জপজ-নলদদজয়জনর

১৯২০২১
৩

 জসজনজলর
দজস

০১৭৪৮-
৭২৮০২১
০১৭৪৮-
৭২৮০২৮

 বজসদদব চবষণব
০১৭২৯-৮৪৪২১২ বয়সক নবকজল:৪টজ-৬.৩০টজ

৩৫ পটটয়জখজলর বজউফল   শররশরর রজধজদগজনবনদ মননদর, গরজ-বরজকদনর
নবল, জপজ- কজরখজনজ

১৯১৪৯৫
৩

 অদলজকজ
রজনর ০১৭৪৮-৭১২৫৯৯  উততম নবশবজস

০১৭২০-৫৩৮১৬৩
পরজক-
পরজথনমক

সকজল:৭.৩০টজ-
১০টজ



৩৬ পটটয়জখজলর বজউফল     নছটকজ হনরগর জসবজশরম পসজজ
মনড়প,গরজ-নছটকজ, জপজ-কজলরশরর

১৯১৪৯৫
৪

 জশফজলর
হজওলজদজর

০১৮৩৮-
৮০২৪১১
০১৭১২-
৩৪৪৩২২

  অনশত বরন হজওলজদজর
০১৭৩৪-  ০৪১২৯৫

পরজক-
পরজথনমক সকজল:  ৭টজ ৯.৩০টজ

৩৭ পটটয়জখজলর বজউফল    চজচদকজঠর সজর রজধজদগজনবনদ মননদর, ধটনলয়জ, 
বজউফল

১৯১৪৯৫
৫  দরপজ রজনর

০১৭৯৭-
৩৪৬৫৩২
০১৭১৯-
৭৭৭৮২৩

  নকদশজর কট মজর দজস
০১৭১২-৯১৯৪৮০

পরজক-
পরজথনমক সকজল:৭টজ-৯.৩০টজ

৩৮ পটটয়জখজলর বজউফল      মঠবজনড়ড়য়জ সজর শররশরর রজধজদগজনবনদ ও
 দগরজ মননদর, গরজ+জপজ- ধটনলয়জ

১৯১৪৯৫
৬

  নমরজ রজনর
রজয় ০১৭৫৪-২২২১৪৮  ধরদরন ঘরজমর

০১৭১২-৮৩৪৭৪৩
পরজক-
পরজথনমক সকজল:৭টজ-৯.৩০টজ

৩৯ পটটয়জখজলর বজউফল    বররপজশজ সজবরর দগরজ মননদর, গরজ+জপজ- 
বররপজশজ

১৯১৪৯৫
৭

  বজসনজ রজনর
সটর

০১৭৪৬-
৩০৪৬৭৩

  মজননক লজল দজস
০১৭৩১-৫৩১৭৯১

পরজক-
পরজথনমক সকজল:৭টজ-৯.৩০টজ

৪০ পটটয়জখজলর বজউফল     উততর মজধবপটর সজবরর দগরজ মননদর, 
গরজ+জপজ-  উততর মজধবপটর

১৯১৪৯৫
৮

 নলনপকজ
রজনর ০১৭৯১-৬৩৬৭৬০  সটকদদব কনবরজজ

০১৭১৪-৩২৯৩৫৭
পরজক-
পরজথনমক সকজল:৭টজ-৯.৩০টজ

৪১ পটটয়জখজলর বজউফল     বজউফল শররশরর মদনদমজহন নজউর
 আখড়ড়জবজড়ড়র মননদর, গরজ-বজউল

১৯১৪৯৫
৯

  নশপরজ রজনর
দজস ০১৭২২-৪৭৫১৮২  পলজশ কমরকজর

০১৯৭০-২৯৬৭৯৯
পরজক-
পরজথনমক

সকজল:৭.৩০টজ-
১০টজ

৪২ পটটয়জখজলর বজউফল     বগজ বজজজর শররশরর দগরজ মননদর,  বগজ
বনদর, বজউফল

১৯১৪৯৬
০

  নবভজ রজনর
পজল

০১৭১৩-
৯৫৩৮৭৫  জসচরভ দজস

০১৭২৪-৭১৪২৪৭
পরজক-
পরজথনমক

সকজল:৭.৩০টজ-
১০টজ

৪৩ পটটয়জখজলর বজউফল     কনকনদয়জ পজলপজড়ড়জ শররশরর রজধজদগজনবনদ
মননদর, কনকনদয়জ, বজউফল ১৯১৪৯৬১  নদপরকজ রজনর

পজল

০১৭৪৯-
৭০৪৮২০

০১৭৭৯-৩১৭৭৪১

  জবনর মজদব পজল
০১৭২১-৩২৯৩৪৩

পরজক-
পরজথনমক

সকজল:৮টজ-
১০.৩০টজ

৪৪ পটটয়জখজলর বজউফল    বজউফল সজর কজলরবজনড়ড় মননদর, বজউফল ১৯১৪৯৬২   নদপট রজনর
সরদকল

০১৭৩৭-
৮৫৪৮৬৬

  জরবন ককষণ সজহজ
০১৭১১-৪৭১৪০৭

পরজক-
পরজথনমক

সকজল:৮টজ-
১০.৩০টজ

৪৫ পটটয়জখজলর বজউফল    মনমনপটর নহনদ নগর মননদর,গরজ- মনমনপটর,
বজউফল

১৯১৪৯৬
৩  নলনপ দজস

০১৭৭৮-
৭০৫৪১২
০১৭৭৫-
২০৩৬৩১

  ননর জগজপজল দজস
০১৭১৪-৬৩২৫৩৩

পরজক-
পরজথনমক

সকজল:৮টজ-
১০.৩০টজ

৪৬ পটটয়জখজলর বজউফল      শররশরর জলজকনজথ বরহচজরর আশরম ও
মননদর,  কনকনদয়জ পজলপজড়ড়জ, বজউফল

১৯১৪৯৬
৪  অননতজ রজনর ০১৭২৬১৩৩০৮৮   ম কদল চননর পজল

০১৭১২-৩৯৬২৯৫
পরজক-
পরজথনমক

সকজল:৮টজ-
১০.৩০টজ

৪৭ পটটয়জখজলর বজউফল     বজউফল সজর কজলর বজনড়ড় মননদর,  বজউফল
সদর, বজউফল

১৯৩০১৭
১

 নবকজশ
চকরবতরর ০১৭১৯-৩০৪১৯৭   জরবন ককষণ সজহজ

০১৭১১-৪৭১৪০৭ গরতজ নবকজল:৩টজ-৫.৩০টজ



৪৮ পটটয়জখজলর কলজপজড়ড়জ    শরর শরর মদনদমজহন জসবজশরম, 
পটরজনবজজজর, কলজপজড়ড়জ

১৯৩৪৯৬
৫  চপলর রজনর ০১৯১২-৮০৩০৫১

০১৭১২-৭৮১৩৫১
  নবপটল চননর হজওলজদজর

০১৭১২-৯১৫৩১৩ গরতজ নবকজল:৩টজ-৫.৩০টজ

৪৯ পটটয়জখজলর কলজপজড়ড়জ       সজর শররশরর জলজকনজথ বরকচজরর ও কজলর
মননদর, নজছনজপজড়ড়জ ১৯১৪৯৬৬  অপরনজ রজনর

০১৭৬২-৭৯২৭৯৬
০১৯৩০-
৫৫৫২৯৭

 নমলন রজয়
০১৭১০-৭৭০৩৮২

পরজক-
পরজথনমক

সকজল:৮টজ-
১০.৩০টজ

৫০ পটটয়জখজলর কলজপজড়ড়জ      মজছটয়জখজলর সজর শররশরর দগরজ মননদর
কজনলমননদর, মজছটয়জখজলর

১৯১৪৯৬
৭  সটনরনত রজনর ০১৭৮১-

৮২৮৯৩৪
  দরদনশ চননর রজয়

০১৭২৫-৬৩০৬৫৮
পরজক-
পরজথনমক সকজল:৭টজ-৯.৩০টজ

৫১ পটটয়জখজলর কলজপজড়ড়জ       মজছটয়জখজলর নসমলজই বজড়ড়র সজর কজলর
মননদর, মজছটয়জলর

১৯১৪৯৬
৮

 নশবটরজম
নশমলজই

০১৭১৩-
৯৫৩৯৪৮

 জহরলজল নসমলজই
০১৭৪০-৫১৪৫৬৩

পরজক-
পরজথনমক সকজল:৭টজ-৯.৩০টজ

৫২ পটটয়জখজলর কলজপজড়ড়জ     নমনশরপজড়ড়জ সজর শররশরর রজধজদগজনবনদ
আশরম, নমনশরপজড়ড়জ ১৯১৪৯৬৯  আদলজ রজনর

রজয়
০১৭২৮-
৮৭৩৬১০

 মদনজরঞন রজয়
০১৭১৮-৭২০৬১৯

পরজক-
পরজথনমক

সকজল:৮টজ-
১০.৩০টজ

৫৩ পটটয়জখজলর কলজপজড়ড়জ     দনকন মদনজহরপটর শররশরর মদনদমজহন
 শররগর জসবজশরম, কলজপজড়ড়জ

১৯১৪৯৭
০

  কণজ রজনর
সরকজর ০১৭৮১-০৮১১৪১ জশখর

০১৮১৫-৭৫৪৮৫৭
পরজক-
পরজথনমক

সকজল:৮টজ-
১০.৩০টজ

৫৪ পটটয়জখজলর গলজনচপজ      মধর ড়জকট য়জ আনদময়র কজনল বজনড়ড় মননদর, 
ড়জকট য়জ, গলজনচপজ

১৯১৪৯৭১  পটষ রজনর ০১৭১৯-৭৮৯১৯৬   রবরননর নজরজয়ন ননদর
০১৭৩৬-৫৫৮৬১৪

পরজক-
পরজথনমক সকজল:৭টজ-৯.৩০টজ

৫৫ পটটয়জখজলর গলজনচপজ    নচকননকজনদর সজর পসজজ মনড়প, গরজ- 
নচকনরকজননদ, জপজ- উলজননয়জ

১৯১৪৯৭
৪

  সজথর রজনর
নজথ

০১৭৪৭-
৯৭০৬০২

  কজলজ চজচদ কট নড়
০১৭১৬-৭৫৯৮৪৯

পরজক-
পরজথনমক সকজল:৭টজ-৯.৩০টজ

৫৬ পটটয়জখজলর গলজনচপজ     চতরজ আটখজলর শররশরর রজধজদগজনবনদ
মননদর, গরজ+জপজ-  চতরজ আটখজলর

১৯১৪৯৭
৫  সমজ রজনর ০১৭৯৯-

৫৩৯৮৫৫
 জগরতম রজয়

০১৭৪৪-৫৪০৯২৫
পরজক-
পরজথনমক

সকজল:৮টজ-
১০.৩০টজ

৫৭ পটটয়জখজলর গলজনচপজ     গলজনচপজ কজলরবজনড়ড় সজর গগরজ মননদর, 
 গলজনচপজ সদর

১৯১৪৯৭
৬

  নশখজ রজনর
রজয়

০১৭৫৭-
৬৪৫৭০৮

  রজম ককষণ পজল
০১৭১২-৯১১০১৮

পরজক-
পরজথনমক

সকজল:৮টজ-
১০.৩০টজ

৫৮ পটটয়জখজলর গলজনচপজ    উলজননয়জ হজট পসজজ মননদর, রতননদ, 
গলজনচপজ

১৯১৪৯৭
৭

  নশখজ রজনর
কমরকজর ০১৭৪৫-৬৪৪৬২২   ননতর হনর জদবনজথ

০১৭২৩-৩৭২০৮৪
পরজক-
পরজথনমক

সকজল:৮টজ-
১০.৩০টজ

৫৯ পটটয়জখজলর গলজনচপজ      হনরদদবপটর মজর নবনরজলয় সবলঘন পসজজ
মননদর, গরজ-জগজলখজলর

১৯১৪৯৭
৮

  অপট রজনর
নজগ

০১৭৮২-
৪২৯৪৭২

  ননমরল ইনদ দজস
০১৭২১-০৫৯৭১২

পরজক-
পরজথনমক সকজল:৭টজ-৯.৩০টজ

৬০ পটটয়জখজলর গলজনচপজ      উততর পজনপনট নহনদপজড়ড়জ সজর শররশরর
 গগরজ মননদর, গরজ-  উর পজনপনট

১৯১৪৯৭
৯  শরলজ রজনর ০১৭৫৯-

৭০৯০৬৩
  দলজল চননর রজয়

০১৭২৬-৭৩৬১৭৪
পরজক-
পরজথনমক

সকজল:৮টজ-
১০.৩০টজ

৬১ পটটয়জখজলর গলজনচপজ   মনসজ মজদয়র মননদর, গরজ+জপজ- ড়জকট য়জ
১৯২০২১

৪  ননপট রজনর ০১৭৫০-১০২৭০৬  অরন মজসজর
০১৭৭৪-৯১২৩৪৬ বয়সক নবকজল:৪টজ-৬.৩০টজ

৬২ পটটয়জখজলর গলজনচপজ      আটখজলর সজর শরর শরর দগরজ মননদর, 
গরজ+জপজ- আটখজলর ৪৯৮০  নলনপকজ

মনললক ০১৭২১-৬৫৫৪৭৮  পরতজপ রজয়
০১৭৩২-৩৫৭৬২১

পরজক-
পরজথনমক সকজল:৭টজ-৯.৩০টজ

৬৩ পটটয়জখজলর গলজনচপজ    কলজগজনছয়জ সজর নগনরধজরর আশরম, ১৯৩৪৯৮   সঞয় চননর ০১৭২৪-  সটশরল নসকদজর গরতজ নবকজল:৩টজ-৫.৩০টজ



গরজ+জপজ- কলজগজনছয়জ ২ মজতববর ০২৩৬৯৩ ০১৭৩৫-৩৩৪১৮০

৬৪ পটটয়জখজলর গলজনচপজ     শররশরর বড়ড় গজবটয় রজধজদগজনবনদ মননদর, 
গরজ+জপজ-  বড়ড় গজবটয়জ

১৯১৪৯৮
৩  বনবতজ চবনর ০১৭২১-৬৩১৮১৭  সটভজষ ঘরজমর

০১৭৭৫-৯১৫৭৮০
পরজক-
পরজথনমক সকজল:৭টজ-৯.৩০টজ

৬৫ পটটয়জখজলর গলজনচপজ
      সজর শরর শরর রজধজদগজনবনদ মননদর ও

জসবজশরম,  কদলজ জরজড়, শজহজপজড়ড়জ, 
গলজনচপজ

১৯১৪৯৮১   সকনত রজনর
সজহজ

০১৭৮৫-
০৪৯২২২

 অনজথ সজহজ
০১৭১৫-৯৩২৯৫৯

পরজক-
পরজথনমক সকজল:৭টজ-৯.৩০টজ

৬৬ পটটয়জখজলর গলজনচপজ
   সজর শররশরর রজধজদগজনবনদ মননদর, গরজ- 
 দরপসর জগজলখজলর, জপজ- জগজলখজলর, 

 গলজনচপজ

১৯১৪৯৮
৫

 মননকজ
হজওলজদজর

০১৭০৯-
৭৮৯৬৭৬

  নবধজন চননর শরল
০১৭২৬-০১২৩০১

পরজক-
পরজথনমক সকজল:৭টজ-৯.৩০টজ

৬৭ পটটয়জখজলর গলজনচপজ       চর গয়জবজনড়ড়য়জ সজর রজধজদগজনবনদ ও দগরজ
মননদর, গরজ- গয়জবজনড়ড়য়জ, গলজনচপজ

১৯১৪৯৮
৪  অপনরজ দজস ০১৭৬৯৯২৩৫৬৬

০১৯৩০৫০৭২৯৭
 আনদতর হজওলজদজর

০১৭৮০-৩৭৮৮৯৮
পরজক-
পরজথনমক

সকজল:৮টজ-
১০.৩০টজ

৬৮ পটটয়জখজলর গলজনচপজ      গলনচপজ কজলর বজনড়ড় সজর দগরজ মননদর, 
 গলজনচপজ সদর, গলজনচপজ

১৯৩০১৭
০

 জসতট
জদবনজথ

০১৭৩২-
৪৮১৪৯৪

 মননননর পজল
০১৭৩৪-২৬১৯৭৬ গরতজ নবকজল:৩.৩০টজ-৬টজ

৬৯ পটটয়জখজলর রজঙজবজনল      বজদহরচর শরর শরর সজর দগরজ মননদর, 
বজদহরচর, রজঙজবজলর

১৯১৪৯৭
৩

  ককষণজ রজনর
দজস ০১৭৪৩৭৩৮০৩৮  রজধজকজনত কমরকজর

০১৭১৮-৩৫৬৮১৫
পরজক-
পরজথনমক

সকজল:৮টজ-
১০.৩০টজ

৭০ পটটয়জখজলর রজঙজবজনল     রজঙজবজলর বনদর জলজকনজথ পসজজ মনড়প, 
কনচয়জবটননয়জ, রজঙজবজলর

১৯১৪৯৭
২

 ইননরনজৎ
 চননর শরল ০১৭৭৫৯৮৬০৩৬ ড়জ:   শবকর চননর শরল

০১৭১৬-৭৮৭৬৬৯
পরজক-
পরজথনমক

সকজল:৭.৩০টজ-
১০টজ


