
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ত্রস্টয়াদশ ট্রাহে ব ার্ ড: 

ক্রর্ম নার্ম ও ঠিকানা পদহ  বর্মা াইল নম্বর দাহয়ত্বপ্রাপ্ত এলাকা ছহ  

(ক) ম ো. ফরিদুল হক খোন, এ রি 

 োননীয় প্ররির্মন্ত্রী 

ধর্ম ড হ ষয়ক র্মন্ত্রণালয়  

(িদোরিকোি বলল) 

বেয়ারম্যান - সর্মগ্র  াাংলাস্টদশ 

 

(খ) শ্রী নারায়ন েন্দ্র েন্দ 

সাংসদ সদস্য, ১০৩ খুলনা-৩ 

(র্মাননীয় স্পীকার কর্তডক র্মস্টনানীত) 

হসহনয়র  

ভাইস-

বেয়ারম্যান 

০১৭১১২১৭৫৪৮ নড়াইল,  াস্টেরিাট ও 

সর্মগ্র  াাংলাস্টদশ 

 

(ে) শ্রী র্মস্টনারঞ্জন শীল বোপাল 

সাংসদ সদস্য, ৬ হদনাজপুর-১ 

(র্মাননীয় স্পীকার কর্তডক র্মস্টনানীত) 

হসহনয়র  

ভাইস-

বেয়ারম্যান 

০১৭১২২২৫৪১৭ হদনাজপুর ও ঠাকুরোঁও 

এ াং সর্মগ্র  াাংলাস্টদশ 

 

(ঘ) কাজী এনামুল িাসান এনহর্হস 

সহে , ধর্ম ড হ ষয়ক র্মন্ত্রণালয় 

(িদোরিকোি বলল) 

ট্রাহে ০১৭১৩০৪৩৭৩৮ সর্মগ্র  াাংলাস্টদশ 

 

০১. শ্রী সুব্রত পাল 

হিলহেয়া,  াহজতপুর, হকস্টশারেঞ্জ 

 

ভাইস-

বেয়ারম্যান 

০১৭১১৬৮৯৯১১ ঢাকার্মিানের, ঢাকা 

বজলা ও সর্মগ্র  াাংলাস্টদশ 

 

০২. অ্যার্. ভূস্টপন েন্দ্র বভৌহর্মক বদালন 

৭৪৭ রাকুয়াইল, হকস্টশারেঞ্জ 

 

ট্রাহে ০১৭১৩২৬৬৮৯০ হকস্টশারেঞ্জ ও নরহসাংদী 

 

০৩. শ্রী রাস্টজন্দ্র েন্দ্র বদ  র্মন্টু 

খুহলয়াপাড়া, হর্মঠার্মইন, হকস্টশারেঞ্জ 

 

ট্রাহে ০১৭১১১৬০২৮৯ নারায়ণেঞ্জ ও শহরয়তপুর 

 



০৪. শ্রীর্মতী বরখা রানী গুণ 

পূ ড দাসরা, র্মাহনকেঞ্জ 

 

ট্রাহে ০১৫৫২৩২৬৯৮২ র্মাহনকেঞ্জ, মুন্সীেঞ্জ 

 

০৫. শ্রী সুভাষ েন্দ্র সািা 

 াহজতপুর, টাঙ্গাইল 

 

ট্রাহে ০১৭১২৭০৬৬২০ টাঙ্গাইল ও োজীপুর 

 

০৬. অ্ধ্যা. র্. অ্সীর্ম সরকার 

 হদঘীরপাড়, বোপালেঞ্জ 

 

ট্রাহে ০১৫৫২৪৫০৮৯০ বোপালেঞ্জ, ফহরদপুর, 

র্মাদারীপুর ও রাজ াড়ী  

 

০৭. অ্ধ্যাপক র্া. প্রাণস্টোপাল দত্ত 

সাংসদ সদস্য, ২৫৫ কুহর্মল্লা-৭ 

বরার্- ১০/এ,  াসা-৩৫, ধানর্মণ্ডী, 

ঢাকা  

ট্রাহে ০১৭১৩০১৫০৩৪ কুহর্মল্লা ও োঁদপুর  

 

০৮. শ্রী উত্তর্ম কুর্মার শর্ম ডা 

বসানাপািাড়, র্মীরসরাই, েট্টগ্রার্ম 

 

ট্রাহে ০১৮১৫৬৫০৮২৩ েট্টগ্রার্ম র্মিানের, েট্টগ্রার্ম 

(উ.), বনায়াখালী, 

লক্ষ্মীপুর ও বফণী 

 

০৯. শ্রী  াবুল েন্দ্র শর্ম ডা 

প.স্টর্মরাংস্টলায়া, রামু, কক্স াজার 

 

ট্রাহে ০১৫৫৪৩২৭৫১০ কক্স াজার, েট্টগ্রার্ম (দ.), 

খােড়াছহড়, রাঙ্গার্মাটি ও 

 ান্দর ান 

 

১০. শ্রী তপন কুর্মার বসন 

বঘাড়ার্মারা, রাজশািী 

 

ট্রাহে ০১৭১৪৩৩৩৮৩৮ রাজশািী, নাস্টটার, নওোঁ 

ও োঁপাইন া েঞ্জ 

 



১১. শ্রী অ্াংকুরহজৎ সািা ন  

হ জয়কুটির, হসরাজেঞ্জ 

 

ট্রাহে ০১৯১৯৮৮৫৭৬০ হসরাজেঞ্জ, পা না,  গুড়া 

ও জয়পুরিাট 

 

১২. শ্রী নান্টু রায় 

ককলাশেঞ্জ, দাস্টকাপ, খুলনা 

 

ট্রাহে ০১৭১৫৬২২৩০৬ খুলনা, হিস্টনদা, কুহিয়া ও 

চুয়ার্াঙ্গা 

 

১৩. শ্রী শ্যার্মল সরকার 

 াহলয়ার্াঙ্গা, বকশ পুর, যস্টশার 

 

ট্রাহে ০১৭১৩০৬৩৩২৭ যস্টশার, সাতক্ষীরা, 

বর্মস্টিরপুর ও র্মাগুরা 

 

১৪. শ্রী সুরহঞ্জত দত্ত হলটু  

উত্তর কাঠপহট্ট,  হরশাল 

 

ট্রাহে ০১৭২২৭৭৯২৯৬ হপস্টরাজপুর,  রগুনা ও 

বভালা 

 

১৫. শ্রী ভানু লাল বদ 

িাসপাতাল বরার্,  হরশাল 

 

ট্রাহে ০১৭১৩৪৫০৫৬৭  হরশাল, িালকাঠী ও 

পটুয়াখালী 

 

১৬. শ্রী অ্স্টশাক র্মাধ  রায় 

শাস্টয়স্তােঞ্জ, িহ েঞ্জ 

 

ট্রাহে ০১৭১১৬৪৮১৭৭ িহ েঞ্জ, বর্মীলভী াজার ও 

ব্রাহ্মণ াহড়য়া 

 

১৭. ইহঞ্জহনয়ার হপ.স্টক. বেৌধুরী 

 জয়নের, হসস্টলট 

 

ট্রাহে ০১৭১৫১০২৫১৪ হসস্টলট ও সুনার্মেঞ্জ  

 



১৮. কৃহষহ দ হ শ্বনাথ সরকার হ টু 

টিএনও বরার্,  দরেঞ্জ, রাংপুর 

 

ট্রাহে ০১৭১১২৬১৮৩৩ রাংপুর, োই ান্ধা ও 

লালর্মহনরিাট  

 

১৯. শ্রীর্মতী  হ তা রানী সরকার 

হ ন্নাকুরী, জলঢাকা, নীলফার্মারী 

 

ট্রাহে ০১৭১২১১৮৫৭১ নীলফার্মারী,  কুহড়গ্রার্ম ও 

পঞ্চেড়  

 

২০. অ্যার্. অ্হসত কুর্মার সরকার (সজল) 

পূ ড বছাট  াজার, বনত্রস্টকাণা 

 

ট্রাহে ০১৭১১১৬৩২৫১ বনত্রস্টকাণা ও বশরপুর 

 

২১. ইহঞ্জহনয়ার রতন কুর্মার দত্ত 

৮৩/হ  দ. াউণ্ডারী বরার্, 

র্ময়র্মনহসাংি  

ট্রাহে ০১৬১১৬৪২৭৭২ র্ময়র্মনহসাংি ও জার্মালপুর 

 

 


