ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন পাউন্ডেশন
প্রধান কার্ যালয়

22।10।২০20 ড়রোঃ তাড়যটে

জজরা ও উজজরা ম যাজে কভযকতযা/কভযচাযীজদয ম্পজকয ার্ফ যক তথ্যার্দ
০১।

অঞ্চর:-1 ঞ্চগড় ও কুড়ড়গ্রাভ জেরায ঞ্চগড় দয, জদফীগঞ্জ, জফাদা, আট ায়াড়য ও জততুড়রয়া
৫টি (কুড়ড়গ্রাভ জেরায-কুড়ড়গ্রাভ দয, যাোযা , ফুরফাড়ী-৩টি)
নাভ, ড়যড়িড়ত নম্বয, দড়ফ, ড়নে
িাকড়যকাটরয তথ্য
জেরা, উটেরা ও জভাফাইর নম্বয
আঞ্চড়রক কাম যারয়, ঞ্চগড় দয
1. জনাফ জভাাম্মদ কাভার কাউছায- সুজানগয
২১/০৪/১৩ ৩১-১২-১৪
552
জগৌযীপুয
২4/০৩/১৫ 12-8-19
র্র্নেয উজজরা ব্যফস্থাক
ভেভনর্িং 14-8-19
চরভান
(আঞ্চর্রক ব্যফস্থাক (অ:দা:)
ঞ্চগড় দয 20-9-20
ভেভনর্িং/ফুরফার্িো
০১৯৮৭৭০৩০৭২
০১৭২১২৭৭১৪০

2. উটেরা কাম যারয়, ঞ্চগড় দয
3. জভাাম্মদ কাভার কাউছায-552
র্র্নেয উজজরা ব্যফস্থাক
(আঞ্চর্রক ব্যফস্থাক (অ:দা:)
ভেভনর্িং/ফুরফার্িো
০১৯৮৭৭০৩০৭২
০১৭২১২৭৭১৪০

কভযস্থর
সুজানগয
জগৌযীপুয
ভেভনর্িং
ঞ্চগড় দয

টত
২১/০৪/১৩
২4/০৩/১৫
14-8-19
20-9-20

ম যন্ত
৩১-১২-১৪
12-8-19
চরভান
িরভান

4. জভাোঃ জতৌড়পকুয যভান-789
ভাঠ কভযকতযা
গাইফান্ধা/জগাড়ফন্দগঞ্জ
01755126223 /
01987704104
5. েনাফ জভাোঃ নুয আরভ-723
ভাঠ কভযকতযা
ড়দনােপুয/ফীযগঞ্জ
01770920202/
01958553559
6. েনাফ চুভকী যানী-791
ভাঠ কভযকতযা
গাইফান্ধা/দয
01710450687 /
01987704103

ঞ্চগি

07-01-14

চরভান

াযপযটভন্প

ফ যটভা

ঞ্চগি

25-09-17 চরভান
ফ যটভা

ঞ্চগি দয 07-01-14

চরভান
ফ যটভা

উটেরা কাম যারয় কাম যারয়,
জদফীগঞ্জ, ঞ্চগড়
7. েনাফ জভাোঃ োড়নুয ইরাভ-744
উটেরা ব্যফস্থাক
নীরপাভাযী/েরঢাকা
০১৭২২৭৬১২৩৫ /
০১৯৮৭৭০৪১০৮
8. েনাফ জভাোঃ আটকুন্নফী-801
ভাঠ কভযকতযা
কুড়ড়গ্রাভ/উড়রপুয
01720665475 /

আজটাোযী
জদফীগঞ্জ

30-12-13
৩০-১০-১৪ চরভান

ফ যজভাট
র্জযাজপুয
জদফীগঞ্জ

07-01-14
26-10-17

চরভান

ফ যজভাট
1

01987703275
9. জভাছাোঃ ড়ফেরী োতুন-837
ভাঠ কভযকয যতা
কুড়ড়গ্রাভ/যাোযা
01750611992 /
01987704106
10. জভাছাোঃ ড়রড়রভা োতুন-813
ভাঠ কভযকয যতা
রারভড়নযা /াড়তফান্ধা

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

জদফীগঞ্জ

১৪-০১-১৪

চরভান

জদফীগঞ্জ

০৬-০১-১৪

চরভান

২২-০১-১৭
15-11-18

14-11-18
চরভান

০৭-০১-১৪
10-10-17

26-09-17
চরভান

09-01-14

চরভান
ফ যজভাট
13-6-15

1768730632/01987704107
উটেরা কাম যারয়, অট ায়াযী,
ঞ্চগড়
জনাফ কৃষ্ণ চন্দ্র ফভযণ-685
টুোখারী
উজজরা ব্যফস্থাক
আজটাোযী
ঠাকুযগাঁও/দয
ফ যজভাট
01904114204/০১৭২১০১১৪১১
েনাফ জভাোঃ সুেন আরী জিৌধুযী- টুর্িািা
811
অজটাোর্য
ভাঠ কভযকতযা
ঠাকুযগাঁও/ীযগঞ্জ
০১৭২৩৬০৪১৫৩/০১৯৮৭৭০৩২৩ ফ যজভাট
3
েনাফ ড়যটতাল িন্দ্র যায়-793
ভাঠ কভযকতযা
নাচ াল
ড়দনােপুয/ড়িড়যযফন্দয
01725202871/0198770412 অজটাোর্য
5
েনাফ যনড়েৎ কুভায যায়-796 জফায়ারভাযী
ভাঠ কভযকতযা
আরপাডাঙ্গা
ড়দনােপুয/জফািাগঞ্জ
০১৭২৩০৭০৩৩4/০198770324 আট ায়াড়য
2
উটেরা কাম যারয়, জফাদা, ঞ্চগড়
জফগভ রুফানা আকতায-905
জফাদা
উটেরা ব্যফস্থাক
ড়নরপাভাযী
০১৭২২-১৪৪০৭২ /০১৯৯৬703617
জফগভ রাইড়র জফগভ-967
জফাদা
ভাঠ কভযকতযা
ড়দনােপুয
০১৯১৯-৪৩৩৫৩৬ ০১৯৯৬703670
েনাফ াদ্দাভ জাটন-994
জফাদা
ভাঠ কভযকতযা
রারভড়ন যা
০১৭৩৮-৫৮৫৫০৭ ০১৯৯৬703671
েনাফ আনারুর ইরাভ-1011
জফাদা
ভাঠ কভযকতযা
নীরপাভাযী

04/01/১4

১৪/০৬/১৫ িরভান
03-2-2020
ফ যটভা
১৫/১০/২০১৬ চরভান

১৮/১০/২০১৬ চরভান

১৮/১০/২০১৬ চরভান

১৮/১০/২০১৬ চরভান

2

০১৭৩৯-১৯৪০৬৪ ০১৯৯৬703672
উটেরা কাম যারয়, জেঁতুড়রয়া,
ঞ্চগড়
19. েনাফ জভাোঃ আড়কুয যভান-918 ইরাভপুয
জেঁতুড়রয়া
উটেরা ব্যফস্থাক
ড়দনােপুয
01717-728030 019967036৩১
20. েনাফ জভাোঃ মুনসুয আরী-989
জেঁতুড়রয়া
ভাঠ কভযকতযা
ঠাকুগাঁও
০১৭৩৭-২০১৮৫০ ০১৯৯৬703674
21. েনাফ জভাোঃ রুটফর জাটন-1024 জেঁতুড়রয়া
ভাঠ কভযকতযা
নীরপাভাযী
০১৭৪৮-৬০৭৫০৪ ০১৯৯৬703675
22. েনাফ জভাোঃ আইনুর ক-1137 কাউড়নয়া
ভাঠ কভযকতযা
জততুড়রয়া
ড়দনােপুয/োনাভা
01734564470
কুড়ড়গ্রাভ দয উটেরা
23. েনাফ জভাোঃ রুহুর আভীন-678
জফাযানউর্িন
উটেরা ব্যফস্থাক
র্যেতপুয
ড়দনােপুয/ফীযগঞ্জ
দয
০১৭১১৪১৬৪৫৩
কুর্িগ্রাভ দয
01987703194
ফ যজভাট
24. া জভাোঃ ভাসুদ াযটবে-704 কুর্িগ্রাভ
ভাঠ কভযকতযা
ফ যজভাট
নীরপাভাযী/দয
01904114248/01773153113
25. জনাফ জভাোঃ ভর্তউয যভান-596 ফুরফার্ি
ভাঠ কভযকতযা
র্ভঠাপুকুয
রারভর্নযাট/আর্দতভাযী
কুর্িগ্রাভ
০১৯৮৭৭০৩১৬০
ফ যজভাট
০১৭২২৩৫৮৬১১
26. েনাফ জভাোঃ ড়যাজুর ইরাভকুড়ড়গ্রাভ দয
1150
ভাঠ কভযকতযা
নীরপাভাযী/েরঢাকা
01726541872
ফুরফািী উজজরা কাম যারে
27. েনাফ জভাোঃ যড়ফউর ইরাভ-674 ফুরফািী
উটেরা ব্যফস্থাক
রারভড়ন যা /াড়তফান্ধা
০১৭২৩৯৯২৬৯৩/0198770305
3
28. জনাফ জভাোঃ ার্পজুয যভান-645 ফুরফার্ি

১৫/১০/২০১৬ চরভান
১৪/০৯/২০১৭ চরভান

১৮/১০/২০১৬ চরভান

১৮/১০/২০১৬ চরভান

14-1-2020 24-8-20
25-8-20 িরভান

২২-০১-১৭

07-04-18

08-04-18

14-11-18

15-11-18

চরভান

24-01-17

চরভান

০২-০৩-১৪
১১-০৬-১৫
18-10-17

১০-০৬-১৫
17-10-17
চরভান

12-01-2020 চরভান

২২-০১-১৭

চরভান
ফ যজভাট

৩১-০৩-১৪

চরভান
3

র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
কুর্িগ্রাভ/নাজগশ্বযী
01904114229/০১৭২২৪৪৫০৬৫
29. েনাফ জভাোঃ ারুন-অয-যড়দ-809 টুড়ঙ্গাড়া
ভাঠ কভযকতযা
ফুরফাড়ী
গাইফান্ধা/জগাড়ফন্দগঞ্জ দয
০১৮১৬৮০৬৩৭৩/০১৯৫৫৬৫৯৫
31
30. এ জক এভ জভাোদ্দাদুর ইরাভ- ফুরফার্ি
1153
ভাঠ কভযকতযা
কুড়ড়গ্রাভ/দয
01738556510
31. জভাোঃ জভােটরছুয যভান-818
কাড়য়াড়ন
ভাঠ কভযকতযা
ীযগঞ্জ
গাইফান্ধা/জগাড়ফন্দগঞ্জ
ফুরফাড়ী
০১৯২০০৪৫৫০৪/০১৯৮৭৭০৩২৩৬
যাজায াট উজজরা কাম যারে
32. জনাফ জভাোঃ ভর্তউয যভান-440 ঈশ্বযগঞ্জ
উজজরা ব্যফস্থাক
র্ভঠাপুকুয
নীরপাভাযী/দয
ফুরফািী
০১৯৮৭৭০৩১৬১
যাজাযাট
০১৭৪৪৭৬৮৪২৮
ফ যজভাট
33. েনাফ জদফাীল কুভায যায়-697 কুর্িগ্রাভ
ভাঠ কভযকতযা
যাজাযাট
রারভড়নযা /কারীগঞ্জ
01904114243/0171005339 ফ যজভাট
8
34. েনাফ জভাোঃ ভামুদুর াান-1168 যাজাযাট
ভাঠ কভযকতযা
নীরপাভাযী/েরঢাকা
01734814772

ফ যজভাট
০৭/০১/১৪

18-1-20

27-1-2020 িরভান
ফ যটভা
14-1-2020 চরভান

০৭/০১/১৪ িরভান
19-1-2020 24-1-20
25-8-20 িরভান

২০-০৭-১০
২০-১২-১০
১১-০৬-১৫
19-05-19

১৯-১২-১০
৩১-১২-১৪
18-05-19
চরভান

18-10-17 06-03-18
12-03-18 চরভান

1২-1-2020 িরভান

4

০2। অঞ্চর-02 যংপুয জেরায-যংপুয দয, গঙ্গািড়া, কাউড়নয়া, ড়ভঠাপুকুয, ীযগঞ্জ, ীযগাছা ও ফদযগঞ্জ=7টি কুড়ড়গ্রাটভয ২টি উড়রপুয ও
ড়িরভাযী)
আঞ্চড়রক কাম যারয়, যংপুয দয
নাভ, ড়যড়িড়ত নম্বয, দড়ফ, ড়নে
িাকড়যকাটরয তথ্য
াযপযটভন্প
জেরা, উটেরা ও জভাফাইর নম্বয
কভযস্থর
টত
ম যন্ত
ফ যটভা
জভয়াটদাত্তীণ যাড়বয িােয াটিড়প অড়নয়ভ
ড়ফড়নটয়াগ জেরাড়
আদায়
জক
ভাভরা
35. জনাফ তন কুভায যকায
ভেভনর্িং
০৬-০৯-০৬ ০৮-০৭-০৮
আঞ্চর্রক ব্যফস্থাক
দয
গাইফান্ধা
ফুরপুয
০২-০৯-০৮ ১১-০৩-০৯
০১৯৮৭৭০৩০১০
ঈশ্বযগঞ্জ
০৩-০৯-০৮ ০৭-০২-১০
০১৭১৪৯৮১৬৯৩
জগৌর্যপুয
08-২-10 ২০-০২-১২
যংপুয+কুড়ড় 01-02-12 05-12-12
ফগুিা+াফনা 6-12-12 23-03-১6
ভয়ভনড়ং ২৪-০৩-১৬ 18-9-17
যংপুয+কুড়ড় 12-09-17 িরভান
যংপুয দয 20-9-20 িরভান
36. েনাফ জভাোঃ আর ইভযান
যংপুয
কড়পি্উ ায অাটয য
ঞ্চগড়/জফাদা
01737622319
37. জভাছাোঃ র্যক্তা ফানু- ৬৬২
যংপুয
অর্পকভী (দদর্নক র্বর্িক)
যংপুয/ফদযগঞ্জ
যিংপুয দয উজজরা কাম যারে
38. েনাফ জভাোঃ আড়ভরুর ইরাভ-676 জদৌরতোন
উটেরা ব্যফস্থাক
যংপুয
ঠাকুযগাঁও/ফাড়রয়াডাঙ্গী
গংগািড়া
০১৭৪০৮৩৫১০7
(umac)
01987703131
39. জনাফ জভাোঃ ছাইফুর ইরাভ-592 যিংপুয
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
র্দনাজপুয/দয
০১৯৮৭৭০৩১০৪/০১৭১৩৭৯৬৭৯৪
40. েনাফ ভাধফী যানী-1141
ভাঠ কভযকতযা
ঞ্চগড়/জদফীগঞ্জ
01723620723

যিংপুয দয

41. েনাফ তাটরুর ক-1142
যিংপুয দয
ভাঠ কভযকতযা
ড়দনােপুয/ড়িড়যয ফন্দয
01737986919
কাউর্নো উজজরা কাম যারে
42. েনাফ জভাোঃ ড়যফুর ইরাভ-673 কাউড়নয়া
উটেরা ব্যফস্থাক
ড়দনােপুয/োনাভা
০১৭১৯৩০৩০০৭/01987703050

20-9-17 িরভান

20-9-17 িরভান

২২-১-১৭ 07/04/18
08/04/18 িরভান
…
…..
ফ যটভা
27-04-14 চরভান

ফ যটভা
14-1-2020 চরভান

14-1-2020 চরভান

২3-০১-১৭ িরভান
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43. জনাফ জভাোঃ জতাকদায আরী-529 ভতরফ
ভাঠ কভযকতযা
কাউড়নয়া
রারভর্নটযাট/দয
০১৯৮৭৭০৩২০৮
০১৭৫০১১৯৩৪৩
44. েনাফ জভাযটদ আরী-1135
ভাঠ কভযকতযা
যংপুয/ফদযগঞ্জ
01741695207
45. েনাফ কৃষ্ণ িন্দ্র যায়-1164
ভাঠ কভযকতযা
ড়দনােপুয/োনাভা
01722372548
গিাচিা উজজরা কাম যারে
46. জনাফ স্বন কুভায র্ফশ্বা-444
উজজরা ব্যফস্থাক
ফগুিা/নন্দীগ্রাভ
১৯৮৭৭০৩১৬৩
০১৭২২০২৭০৯৩

কাউড়নয়া

ফ যটভা
14-1-2020 িরভান

কাউড়নয়া

14-1-2020 িরভান

কাালু
র্ভঠাপুকুয
গংগািড়া

১৮/০৩/১৫ 18-09-10
১9/09/১0 18-5-19
19-5-19 চরভান

47. জনাফ জভাোঃ এফাদুয যভান-393 জগৌর্যপুয
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
র্ফগঞ্জ
গাইফান্ধা/জগার্ফন্দগঞ্জ
গংগািড়া
০১৯৮৭৭০৩১৪৯
০১৭২১৫১৮৪৬৪
48. জনাফ প্রফীয কুভায যকায-597 গিাঁচিা
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
রারভর্নটযাট/কারীগঞ্জ
০১৯৮৭৭০৩১৬৮
০১৭২৩৩৬০৫৪০
49. েনাফ সুান্ত যায়-1173
গিাঁচিা
ভাঠ কভযকতযা
ড়দনােপুয/জফািাগঞ্জ
01738236316
র্ভঠাপুকুয উজজরা কাম যারে
50. েনাফ যাড়েফ ফভযণ-690
ড়ভঠাপুকুয
উটেরা ব্যফস্থাক
িাঁাইনফাফগঞ্জ/নাটিার
01904114208/০১৭১৭৮৯০৮৭৪
51. েনাফ সুটেন িন্দ্র-705
কাউর্নো
ভাঠ কভযকতযা
ড়ভঠাপুকুয
নওগাঁ/ফদরগাছী
01904114249/01760795328
52. েনাফ ভড়নরুজ্জাভান-817
ভাঠ কভযকতযা
যংপুয/ীযগাছা

ফ যটভা
০৬/০৬/১২ 23-01-17
30-01-17 িরভান

ড়যয়তপুয
র্ভঠাপুকুয

ফ যটভা
০৯/০৫/১০ ২৬/০৫/১২
২৭/০৫/১২ 11/04/17
26/4/17 িরভান
ফ যটভা
06/০4/১৪ চরভান

ফ যটভা
14-1-2020 চরভান

২5-১-১৭

িরভান

ফ যটভা
24/01/17 26/3/17
27/03/17 চরভান
ফ যটভা
15/১২/১৫ 09-09-17
১০-09-17 িরভান
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01746893872/
01987703255
53. েনাফ জভাোঃভড়নরুর ইরাভ-530 ড়ভঠাপুকুয
ভাঠ কভযকতযা
িাাইনফাফগঞ্জ

54. েনাফ জভাোঃ তাটরবুর ইরাভ-803 নগযকান্দা
ভাঠ কভযকতযা
র্ভঠাপুকুয
কুড়ড়গ্রাভ/নাটগশ্বযী
01727969806/
01987703252
ীযগঞ্জ উজজরা কাম যারে
55. েনাফ আকতারুর ইরাভ-686
উটেরা ব্যফস্থাক
নওগাঁ/ড়নয়াভতপুয
01904114205
০১৭২২৯৬৯৩৬৩
56. জনাফ জভাোঃ জফরার উর্িন-191
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
ফগুিা/দয
০১৯৮৭৭০৩০৯৮
০১৭২২৪১৭৫৮৬

ীযগঞ্জ

ভেভনর্িং
ফগুিা দয
কাালু
কাালু
(umcc)
াঁড়থয়া
ীযগঞ্জ

57. জনাফ মুাম্মদ আব্দুর াই-536 ভতরফ
ভাঠ কভযকতযা
ীযগঞ্জ
ফগুিা/নন্দীগ্রাভ
০১৯৮৭৭০৩২১১
০১৭৩৫৫৬৭১২৩
58. েনাফ আরভগীয জাটন-802
ভাঠ কভযকয যতা
যংপুয/ড়ভঠাপুকুয
01722915210/
01987703261
উটেরা কাম যারয়, ফদযগঞ্জ,
যংপুয

জবদযগঞ্জ
ড়যয়তপুয
ীযগঞ্জ

59. জফগভ জতু যানী-932
ফদযগঞ্জ
উটেরা ব্যফস্থাক
যংপুয
০১৭১৭-৭২৫৯০০ ০১৯৯৬703652
60. েনাফ জভাোঃ জভাোটের ক-1122 ফদযগঞ্জ
ভাঠ কভযকতযা
নীরপাভাযী
০১৭৩৭-৯২৯৯২১

19-5-19

ফ যটভা
িরভান

ফ যটভা
25/০১/১৪ 18-1-20
26-1-2020 িরভান

২২-১-১৭

িরভান

ফ যটভা
১৬/০৪/০৬ ১৮/১১/১০
১৯/১১/১০ 18-4-17
….
….
….
….
23/04/17 23-02-19
24-02-19 িরভান
ফ যটভা
১০/০৯/১২ 23-1-17
30-1-17 িরভান

ফ যটভা
০৭/০১/১৪ 6-12-155
০৭/১২/১৫ 18-1-2020
22-1-2020 িরভান

১5/১০/২০১ চরভান
৬

১৯।০৯।২০১ চরভান
৮
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61. েনাফ জভাোঃ জযেওয়ানুর ক-1051 ফদযগঞ্জ
ভাঠ কভযকতযা
যংপুয
01723-247642 01996703678
62. েনাফ ভনীন্দ্র নাথ যায় -1121
াইকগাছা
ভাঠ কভযকতযা
ফদযগঞ্জ
রারভড়নযা
০১৭৪৪-৪৫৪৬৫০
উটেরা কাম যারয়, ীযগাছা,
যংপুয
63. দেদ আবু মুা-631
যিংপুয
উজজরা ব্যফস্থাক
াঁর্থো
যিংপুয/ীযগঞ্জ
উর্রপুয
০১৯৮৭৭০৩০৭৯/
ীযগাছা
০১৭১৭৫২৩৬৭৭
64. জফগভ রাইরী াযড়বন-970
ীযগাছা
ভাঠ কভযকতযা
কুড়ড়গ্রাভ
০১৭২২-৬১৪২৩৭ ০১৯৯৬703679
65. জফগভ জড়রনা োতুন-974
ীযগাছা
ভাঠ কভযকতযা
রারভড়নযা
01773-270778 01996703680
66. েনাফ জভাোঃ যাড়বুর ইরাভ
ীযগাছা
প্রধান-1004
ভাঠ কভযকতযা
রারভড়নযা
০১৭১২-৪৯৫০০৫ ০১৯৯৬703681
উর্রপুয উজজরা কাম যারে
67. জনাফ জভাোঃ জযাভান আজম্মদ-435 জচৌিগ্রাভ
(র্র্-উর্রপুয (ইউএভ)
র্চরভার্য
ড়ড়নয়য ভাঠ কভযকতযা
কুড়ড়গ্রাভ দয
যংপুয/গংগািড়া
উড়রপুয
০১৯৮৭৭০৩১৫৬
যাোযা
০১৭৩৭৭১৮৮১১
ফুরফাড়ী
কারীগঞ্জ
উড়রপুয

১৮।১০।২০১ চরভান
৬

68. জনাফ জভাোঃ াইফুয যভান-632
ভাঠ কভযকতযা
কুর্িগ্রাভ/যাজাযাট
01904114221/০১৭৩১৩০৯০৪০
69. েনাফ শ্যাভর কুভায যায়-1149
ভাঠ কভযকতযা
রারভড়নযা /া গ্রাভ
01773229062
র্চরভাযী উজজরা কাম যারে
70. েনাফ সুেন িন্দ্র ার-683

উর্রপুয
ফ যজভাট

০৩-০৪-১৪ চরভান

উর্রপুয

14-1-2020 চরভান

উর্রপুয

২২-০১-১৭ 22।৪।১৭

১৯।০৯।১৮ চরভান
18-10-20

১৮-০২-১৫ ১১-১১-১৫
১২-১১-১৫ চরভান
16-05-17 26-8-20
27-8-20

িরভান

18/10/201 চরভান
6

18/10/201 চরভান
6

18/10/201 চরভান
6

১৯/০৭/১০
১৬/১১/১০
১২/১/১৬
27/03/17
25/09/17
23/5/19
19/1/2020
িরভান

১৫/১১/১০
১১/১/১৬
26/03/17
24/09/17
ির 21/5/19
18-1-19
24-8-20
25-8-20
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উটেরা ব্যফস্থাক
কুড়ড়গ্রাভ/যাোযা
01904114202
০১৭৩৯২৯২১২৫
71. জনাফ জভাোঃ সুজন র্ভো-342
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
যিংপুয/ীযগঞ্জ
০১৯৮৭৭০৩১৩৪
০১৭২৫৯৬৮৭৫১

র্চরভাযী

২৩-০৪-১৭ চরভান

ফ যজভাট

র্ফগঞ্জ
কাউর্নো sfo
কাউর্নো um
র্চরভাযী
ফ যজভাট
72. জনাফ জভাোঃ াইফুর ইরাভ-616 যাজাযাট
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
র্চরভাযী
কুর্িগ্রাভ/উর্রপুয
ফ যজভাট
০১৯৮৭৭০৩০৪৪/০১৭৩১৪৮৫১৭৩
73. েনাফ জভাোঃ ভাইদুর ইরাভ-1133 ড়িরভাযী
ভাঠ কভযকতযা
কুড়ড়গ্রাভ/নাটগশ্বযী
01537604351

২৩-১১-০৯ ৩০-০৩-১৪
৩১-০৩-১৪ 17-09-17
18-09-17 চরভান
০২-০৩-১৪ ০২-১০-১৫
০৩-১০-১৫ চরভান
14-012020
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০৩।

74.

75.

74.

75.

76.

77.

অঞ্চর: ৩: (িাাইনফাফগঞ্জ জেরায- িাঁাইনফাফঞ্জ দয, জগাভস্তাপুয, নাটিার, জবারাা ও ড়ফগঞ্জ ও নওগাঁ জেরায- ভাটদফপুয ও
ড়নয়াভতপুয)
নাভ, ড়যড়িড়ত নম্বয, দড়ফ, ড়নে
িাকড়যকাটরয তথ্য
াযপযটভন্প
জেরা, উটেরা ও জভাফাইর নম্বয
কভযস্থর
টত
ম যন্ত
ফ যটভা
জভয়াটদাত্তীণ যাড়বয িােয াটিড়প অড়নয়ভ
ড়ফড়নটয়াগ
জেরাড়
আদায়
জক
ভাভরা
আঞ্চড়রক কাম যারয়,
িাঁাইনফাফগঞ্জ দয
জনাফ জভাোঃ এভদাদুর ক-556 যাজাযাট
১৮/০৪/১৩ ০০/০৪/১৪
র্র্নেয উজজরা ব্যফস্থাক
ঈশ্বযদী
০০/০৪/১৪ ২০-১-১৭
আঞ্চর্রক ব্যফস্থাক (অ:দা:)
াফনা দয
03-02-১৭ িরভান
চাঁাইনফাগঞ্জ/নাজচার
িাঁাইনফাফগঞ্জ 20-9-20 িরভান
০১৭৩৯১৪৪২৭৮
দয
০১৯৮৭৭০৩০৭৩
উটেরা কাম যারয়,
িাঁাইনফাফগঞ্জ দয
জনাফ জভাোঃ এভদাদুর ক-556 যাজাযাট
১৮/০৪/১৩ ০০/০৪/১৪
র্র্নেয উজজরা ব্যফস্থাক
ঈশ্বযদী
০০/০৪/১৪ ২০-১-১৭
চাঁাইনফাগঞ্জ/নাজচার
াফনা দয
03-02-১৭ িরভান
০১৭৩৯১৪৪২৭৮
িাঁাইনফাফগঞ্জ 20-9-20 িরভান
০১৯৮৭৭০৩০৭৩
দয
েনাফ জভাোঃ ভটনায়ায জাটন- িাঁাইনফাফগঞ্জ ১৮/১০/২০১ চরভান
962
দয
৬
ভাঠ কভযকতযা
িাঁাইনফাফগঞ্জ
০১৭৩৩-৬৪৯৮৯০ ০১৯৯৬703691
জফগভ কড়নকা াযবীন-1096 িাঁাইনফাফগঞ্জ ০৩/১১/২০১ চরভান
ভাঠ কভযকতযা
দয
৬
িাঁাই নফাফগঞ্জ০
১৭১৯-৪৭৬৪৯৬ ০১৯৯৬703692
েনাফ জেড়ভন োতুন-1186
িাঁাইনফাফগঞ্জ 24-03-20 চরভান
ভাঠ কভযকতযা
দয
িাঁাইনফাফগঞ্জ/নাটিার
01784000996
উটেরা কাম যারয়, জবারাা ,
িাঁাইনফাফগঞ্জ
েনাফ জভাোঃ াান কড়ফয-756 জগাভস্তাপুয
30-12-13 02-01-15
উটেরা ব্যফস্থাক
নাজচার
03-01-15 10-09-19
নওগাঁ/ড়নয়াভতপুয
জবারাাট
11-09-19 চরভান
০১৭২1334491 /
০১৯৮৭৭০৪১১৭
ফ যজভাট

78. জভাোঃ জতৌড়দুর ইরাভ-783
র্ফগঞ্জ, চাাই 01-02-16 28-08-19
ভাঠ কভযকতযা
জবারাাট
29-08-19 চরভান
িাঁাইনফাফগঞ্জ/নাটিার
01744662214/0198770412
ফ যজভাট
2
79. জভাাোঃ জযার্জনা খাতুন-623

ফগুিা

০২-০৩-১৪ 10-09-19
10

র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
চাঁাইনফাফগঞ্জ/নাটিার
০১৯৮৭৭০৩১৯৭
০১৬২৭৫০৬৩৯০
80. জনাফ জভাোঃ াজফ আরী-637
ভাঠ কভযকতযা
চাঁাইনফাফগঞ্জ/নাটিার
01904114224
০১৭৩৯৯৮৪৮০৫

জবারাাট

15-09-19 চরভান
ফ যজভাট

নন্দীগ্রাভ
জবারাা

01/০4/১৪ 18-1-2020
19-1-2020 িরভান

ফ যটভা

81.

82.

83.

84.

উটেরা কাম যারয়, জগাভস্তাপুয,
িাঁাইনফাফগঞ্জ
জনাফ অর্জত কুভায র্িং-538 নন্দীগ্রাভ
উজজরা ব্যফস্থাক
জগাভস্তাপুয
চাঁাইনফাফগঞ্জ/নাটিার
০১৯৮৭৭০৩০৬২/০১৯১৬০২১৯৩ ফ যজভাট
৮
জনাফ জভাাোঃ কাওায আরী- াঁর্থো
642
জগাভস্তাপুয
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
চাঁাইনফাফগঞ্জ/র্ফগঞ্জ
ফ যজভাট
01904114228/0171020017
0
জভাাোঃ ড়নলুপা োতুন-782
জগাভস্তাপুয
ভাঠ কভযকতযা
জবারাাট
িাঁাইনফাফগঞ্জ/নাটিার
জগাভস্তাপুয
01744563930/01987704116 ফ যজভাট
েনাফ জভাোঃ নাড়মুর ইরাভ- জবারাা
788
আট ায়াযী
ভাঠ কভযকতযা
াফনা দয
িাঁাইনফাফগঞ্জ/নাটিার
জগাভস্তাপুয
01754613120/
01987704112

85. েনাফ জভাোঃ সুভন আরী-794
র্ফগঞ্জ, চাঁাই
ভাঠ কভযকতযা
জবারাাট
িাঁাইনফাফগঞ্জ/নাটিার
র্ফগঞ্জ, ফগু
01739940930/0198770411 জগাভস্তাপুয
3
ফ যজভাট
উটেরা কাম যারয়, নাটিার,
িাঁাইনফাফগঞ্জ
86. েনাফ জভাোঃ কাইায যভান-719 ার্থো
উটেরা ব্যফস্থাক
নাজচার
চাাইনফাফগঞ্জ/ড়ফগঞ্জ
01904114216
01719507102
ফ যজভাট
87. জনাফ জভাোঃ আর্ভনুয যভান-614 যিংপুয
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
নাজচার
নওগাঁ/ড়নয়াভতপুয
০১৯৮৭৭০৩০৪২
ফ যজভাট
০১৭২৩২৮২৮৯৪
88. জনাফ জভাোঃ পারুক জাজন-491 কাালু

৩০-০১-১৩ 07-04-18
15-04-18 চরভান

30-03-14 03-05-17
25-04-17 চরভান

১৪-০২-১৪ 15-04-17
16-04-17 ১১-০২-১৯
12-02-19 চরভান
02/01/14 15-10-17
……. …..
16-10-17 18-11-2020
20-1-2020 িরভান

24-09-17
16-10-15
24-09-17
12-09-19

ফ যটভা
11-09-19
23-09-17
23-09-17
চরভান

15-05-17 10-09-19
11-09-19 চরভান

০২-০৩-১৪ 09-09-17
17-09-17 চরভান

২৩-৯-১৪

০৮-০৮১৫
11

ভাঠ কভযকতযা
যাজাী/াাায
০১৯৮৭৭০৩১৮৫
০১৭২৮৩৪৬৮৭০

যাজাযাট
ড়ফগঞ্জ
নাটিার

০৯-০৮-১৫ ১৬-৫-১৬
১৭-৫-১৬ 09-09-17
14-9-17 চরভান
ফ যটভা

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

উটেরা কাম যারয় ড়ফগঞ্জ,
িাঁাইনফাফগঞ্জ
েনাফ াড়কর আটেদ জিৌধুযী- র্ফগঞ্জ
742
উটেরা ব্যফস্থাক
যাোী/ামুকদুভ
০১৭৬৬২০৩২৬৬ /
০১৯৮৭৭০৪১২০
জনাফ জভাোঃ কাউায আরী-598 ফগুিা
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
র্ফগঞ্জ, চাাই
চাঁাইনফাফগঞ্জ/নাটিার
০১৯৮৭৭০৩১৮১
০১৯১৭৬৯০০০৬
জনাফ জভাাোঃ পাইজুর ইরাভ- জফিা
496
র্ফগঞ্জ
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
জবারাাট
চাাইনফাফগঞ্জ/নাটিার
র্ফগঞ্জ,চাঁাইন
০১৯৮৭৭০৩১৯০
০১৭৩১০০১৮০৫
েনাফ আইড়যন োতুন-1157
ড়ফগঞ্জ,িাঁাইন
ভাঠ কভযকতযা
ফাফগঞ্জ
চাাইনফাফগঞ্জ/নাটিার
01789711715
উটেরা কাম যারয়, ভাটদফপুয,
নওগাঁ
জভাছাোঃ াড়ভভা আেতায ফানু- ভাটদফপুয
901
উটেরা ব্যফস্থাক
নওগাঁ
01736-692686 / 01996703612
েনাফ সুান্ত াান-983
ভাটদফপুয
ভাঠ কভযকতযা
নওগাঁ
০১৭২৩-৫৯১৭০১ ০১৯৯৬703715
েনাফ সুভন আরী-1044
ভাটদফপুয
ভাঠ কভযকতযা
িাঁাই নফাফগঞ্জ
০১৭২৭-১৮০০২০ ০১৯৯৬703708
েনাফ জভাোঃ ইয়াড়ভন আরী-1036 ভাটদফপুয
ভাঠ কভযকতযা
নওগাঁ
০১৭২৭-৫৪২২৬৩ ০১৯৯৬703717
উটেরা কাম যারয়, ড়নয়াভতপুয,

৩০-১২-১৩ চরভান
ফ যজভাট

০৪-০৩-১৪ 27-08-19
28-08-19 চরভান
ফ যজভাট
২৯-০১-১২
10-09-17
06-08-18
29-09-19

09-09-17
08-08-17
28-09-19
চরভান
ফ যজভাট

14-1-2020 চরভান

১৫/১০/২০১৬ চরভান

18/10/201 চরভান
6

18/10/201 চরভান
6

18/10/201 চরভান
6

12

97.

98.

99.

100.

নওগাঁ
েনাফ জভাোঃ াটনায়ায-904
উটেরা ব্যফস্থাক
িাঁাইনফাফগঞ্জ
01722-456415 01996703616
জভাা: আযাড়প াড়য়া-975
ভাঠ কভযকতযা
িাঁাইনফাফগঞ্জ
01768-534821 01996703712
েনাফ ভূটদফ িন্দ্র-982
ভাঠ কভযকতযা
িাঁাই নফাফগঞ্জ
01731-950072 01996703713
েনাফ জভাোঃ আবুর কারাভ
আোদ-1055
ভাঠ কভযকতযা
িাঁাই নফাফগঞ্জ
০১৭২১-৬৬৪৭১৭ ০১৯৯৬703714

ড়নয়াভতপুয

১৫/১০/২০১৬ চরভান

ড়নয়াভতপুয

১৮/১০/২০১ চরভান
৬

ড়নয়াভতপুয

১৮/১০/২০১ চরভান
৬

ড়নয়াভতপুয

১৮/১০/২০১ চরভান
৬

13

০৪।

অঞ্চর : 04 (নাট ায জেরায-নাট ায দয, ফড়াইগ্রাভ ও গুরুদাপুয, যাোী জেরায-ফা, িাযঘা ও ফাগভাযা ওাফনায ১টি বাঙ্গুড়া)
নাভ, ড়যড়িড়ত নম্বয, দড়ফ, ড়নে
জেরা, উটেরা ও জভাফাইর নম্বয

িাকড়যকাটরয তথ্য
কভযস্থর

াযপযটভন্প
ম যন্ত

টত

আঞ্চড়রক কাম যারয়, নাট ায দয
101. জভাাম্মদ র্র্িকুয যভান-66
র্র্নেয উজজরা ব্যফস্থাক
(আঞ্চর্রক ব্যফস্থাক (চ:দা:)
ফর্যার/ফাজকযগঞ্জ
০১৯৮৭৭০৩০৫২
০১৭১৪৭৬৭৫২৭
102. েনাফ ড়ড়য কনা ফভযণ -558
কড়পউ ায অাটয য
িাঁাইনফাফগঞ্জ/নাটিার
01724594589

জফতাগী
জগৌযনদী
ফযগুনা দয
আভতরী

০১-০৩-০৬
০১-০৮-১১
০২-০২-১২
১৪-০৯-১৪

নাট ায দয

20-9-20

নাট ায

20-9-17 িরভান

103. জফগভ রতা োতুন-722
নাট ায
অড়পকভী (দদড়নক ড়বড়ত্তক)
নওগাঁ/ড়নয়াভতপুয
উটেরা কাম যারয়, নাট ায দয,
নাট ায
104. জফগভ ােী আক্তায-929
নাট ায দয
উটেরা ব্যফস্থাক
াফনা
01964-550766 01737244627 01996-703648
105. েনাফ জভাোঃ জযোউর কড়যভ-997 নাট ায দয
ভাঠ কভযকতযা
যাোী
০১৭২৪-৯৮৫৫৮১ ০১৯৯৬703700
106. েনাফ জভাোঃ আভোদ জাটন- নাট ায দয
1030
ভাঠ কভযকতযা
কুড়ড়গ্রাভ
০১৭৪২-৫৫৩৪৮৫ ০১৯৯৬703701
107. েনাফ াোান জাটন-1010 দবযফ
ভাঠ কভযকতযা
ড়দনােপুয
০১৭২৩-৬২২৪১৮ ০১৯৯৬নাট ায দয
703৭৩৯
উটেরা কাম যারয়, ফড়াইগ্রাভ,
নাট ায
108. েনাফ জভাোঃ আটনায়ায জাটন- ফড়াইগ্রাভ
917
উটেরা ব্যফস্থাক
যাোী

৩১-০৭-১১
৩১-০১-১২
১০-০৯-১৪
িরভান

িরভান

১৫/১০/২০১৬ চরভান

১৮/১০/২০১৬ চরভান

১৮/১০/২০১৬ চরভান

১৮/১০/২০১৬ ২৭।০৭।১৭
30/০৭/২০১ চরভান
7

১৫/১০/২০১৬ চরভান

14

ফ যটভা
ড়ফড়নটয়াগ

জভয়াটদাত্তীণ যাড়বয িােয াটিড়পটক
অড়নয়ভ
জেরাড়
আদায়
ভাভরা

০৪।

অঞ্চর : 04 (নাট ায জেরায-নাট ায দয, ফড়াইগ্রাভ ও গুরুদাপুয, যাোী জেরায-ফা, িাযঘা ও ফাগভাযা ওাফনায ১টি বাঙ্গুড়া)

01739-566736 01996703630
109. েনাফ জভাোঃ াগয আরী-1085 ফড়াইগ্রাভ
ভাঠ কভযকতযা
110. েনাফ ড়ফনয় কুভায কুন্ডু-984
ভাঠ কভযকতযা
নাট ায/
০১৭২৪-৩৪৬৩৭৭
01996-703705
111. েনাফ জভাোঃ আব্দুর ভড়েদ-1054
ভাঠ কভযকতযা
নাট ায/ফাগাড়তাড়া
০১৭৪৬-৪০৬৭১৩ ০১৯৯৬703৭৭৭
উটেরা কাম যারয়, গুরুদাপুয,
নাট ায
112. জভাোঃ াাবুড়দ্দন-954
উটেরা ব্যফস্থাক
িাঁাইনফাফগঞ্জ
০১৭৯৯-৬২৮৭২৩
113. েনাফ জভা: ভড়েবুয যভান-988
ভাঠ কভযকতযা
াফনা/
০১৭৫৬-০৭৫৯৪৮ ০১৯৯৬703706
114. েনাফ জভাোঃ োাঙ্গীয জাাইন1068
ভাঠ কভযকতযা
াফনা
০১৭২৯-788659 01996703৮২২
115. েনাফ প্রনয় িন্দ্র যকায1012ভাঠ কভযকতযা
ফগুড়া
০১৭২২-৪০০২৭৯ ০১৯৯৬703716
উটেরা কাম যারয়, ফা,
যাোী
েনাফ তানবীয
a.
াড়যয়ায-920
উটেরা ব্যফস্থাক
িাঁাইনফাফগঞ্জ
01722-856676 01996703634
116. জভাাোঃ রাইরাতুর ানা-969
ভাঠ কভযকতযা
িাঁাই নফাফগঞ্জ
০১৭২৫-819809 01996703688
117. জফগভ রক্ষ্মী যানী-1095

০৩/১১/২০১৬ চরভান

ফড়াইগ্রাভ

১৮/১০/২০১৬ চরভান

জদরদুয়ায
ফড়াইগ্রাভ

১৮/১০/২০১৬ চরভান
08-10-20 িরভান

গুরুদাপুয

০৭/১১/২০২০ চরভান

গুরুদাপুয

23/10/16 চরভান

গুরুদাপুয

20/09/17 চরভান

ভাজদফপুয
গুরুদাপুয

২৩/১০/১৬ ১০/০৫/১৮
১৩/০৫/১৮ চরভান

ফা

১৫/১০/২০১৬ চরভান

ফা

১৮/১০/২০১ চরভান
৬

আটঘর্যো

০৩/১১/২০১ ২৪/০৯/২০১৭
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অঞ্চর : 04 (নাট ায জেরায-নাট ায দয, ফড়াইগ্রাভ ও গুরুদাপুয, যাোী জেরায-ফা, িাযঘা ও ফাগভাযা ওাফনায ১টি বাঙ্গুড়া)

ভাঠ কভযকতযা
িাঁাই নফাফগঞ্জ
০১৭৪৪-৮৮০৩০৩ ০১৯৯৬703699
118. েনাফ জভাোঃ নাড়দ াান-1050
ভাঠ কভযকতযা
যাোী
01770-730673 01996703693
উটেরা কাম যারয়, িাযঘা ,
যাোী
119. েনাফ জভাোঃ ড়পউর আড়েে941
উটেরা ব্যফস্থাক
িাঁাইনফাফগঞ্জ

ফা

৬
০৩/১০/২০১৭চরভান

িাঁাইনফাফগঞ্জ ১৮/১০/২০১ 29-3-20
দয
৬
ফা
30-3-20 িরভান

িাযঘা

120. েনাফ জভাোঃ োটফদ আরী -1005 িাযঘা
ভাঠ কভযকতযা
যাোী
০১৭৪৫-৩১৫৬২২ ০১৯৯৬703682
121. েনাফ নটযাউত্তভ কুভায-1032 িাযঘা
ভাঠ কভযকতযা
যাোী
০১৭২২-৮১৯৪০৮ ০১৯৯৬703683
122. জভাাোঃ জভকাত োতুন-1093 িাযঘা
ভাঠ কভযকতযা
িাঁাইনফাফগঞ্জ
০১৭৮৪-৯৩০৪৯৪ ০১৯৯৬703684
উটেরা কাম যারয়, ফাগভাযা,
যাোী
123. েনাফ জভাোঃ াটয়ভ যকায-925 ফাগভাযা
উটেরা ব্যফস্থাক
ড়দনােপুয
01723-215074
01996-703641
124. জভাোঃ াান আর ভামুন-999 ফাগভাযা
ভাঠ কভযকতযা
যাোী
০১৭২৩-৭৭১১৫৫ ০১৯৯৬703685
125. েনাফ জভাোঃ আড়েজুর ক -1019 ফাগভাযা
ভাঠ কভযকতযা
নওগা
০১৭২৩-৭৪৬৭৫২ ০১৯৯৬703686
126. েনাফ সুভন িন্দ্র যায়-1102
শ্রীফর্দ য
ভাঠ কভযকতযা

0১/১২/২০১৬ চরভান

18/10/201 চরভান
6

18/10/201 চরভান
6

03/11/201 চরভান
6

১৫/১০/২০১৬ চরভান

১৮/১০/২০১ চরভান
৬

১৮/১০/২০১ চরভান
৬

01-012017

০৮/১২/২০১৮
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অঞ্চর : 04 (নাট ায জেরায-নাট ায দয, ফড়াইগ্রাভ ও গুরুদাপুয, যাোী জেরায-ফা, িাযঘা ও ফাগভাযা ওাফনায ১টি বাঙ্গুড়া)
িাঁাইনফাফগঞ্জ
01737-৫২২১২৫ ০১৯৯৬703৭৭২
উটেরা কাম যারয়, বাঙ্গুড়া,
াফনা

127. েনাফ জভাোঃ ভাব্বত আরী-926
উটেরা ব্যফস্থাক
াফনা
01737-508409 01996703645
128. েনাফ াধন কুভায -960
ভাঠ কভযকতযা
াফনা
০১৭৬৪-৭০৫৬৫১ ০১৯৯৬703694
129. েনাফ জভাোঃ জযোউর কড়যভ1014
ভাঠ কভযকতযা
ড়দনােপুয
০১৭৩৩-২৬৯৬৫৫ ০১৯৯৬703695
130. েনাফ কনক কুভায ভন্ডর-1076

ফাগভাযা

০৬/১২/২০১ চরভান
৮

বাংগুড়া

১৫/১০/২০১৬ চরভান

বাংগুড়া

১৮/১০/২০১ চরভান
৬

বাংগুড়া

১৮/১০/২০১ চরভান
৬

বাংগুড়া

০৩/১১/২০১ চরভান
৬

ভাঠ কভযকতযা
নওগাঁ
০১৭৫৭-৪৫১৭২৮ ০১৯৯৬703696

17

০৫।

অঞ্চর : 05 ফগুড়া জেরায-ফগুড়াদয, কাালু, াোানপুয, দুিাঁড়িয়া, নন্দীগ্রাভ ও ড়ফগঞ্জ ও নওগাঁ জেরায নওগাঁ দয ১টি
আঞ্চড়রক কাম যারয়, ফগুড়া দয
নাভ, ড়যড়িড়ত নম্বয, দড়ফ, ড়নে
িাকড়যকাটরয তথ্য
াযপযটভন্প
জেরা, উটেরা ও জভাফাইর নম্বয
কভযস্থর
টত
ম যন্ত ফ যটভা
জভয়াটদাত্তীণ য াড়বয িােয াটিড়পটক
ড়ফড়নটয়া
অড়নয়ভ
জেরাড়
আদায়
ভাভরা
গ
131. জনাফ র্জ এভ াজাান-55
ফরুিা
১৮/০৩/০৭ ৩১/০১/১২
র্র্নেয উজজরা ব্যফস্থাক
জদর্ফদ্বায ১৯/০২/১২
২১/১১/১৪
আঞ্চর্রক ব্যফস্থাক (চ:দা:)
কুর্ভল্লা দয ২২/১১/১৪
১০/০৬/১৫
কুর্ভল্লা/দয দর্িণ
কচুো
14-07-15 চরভান
০১৯৮৭৭০৩০৪৯
ফগুড়া
০১৯১৫৮৭২০৪৬
132. েনাফ জভাোঃ আড়নকুর ইরাভ-779 ফগুড়া
20-9-17 িরভান
কড়পউ ায অাটয য
িাঁাইনফাফগঞ্জ/নাটিার
01741054525
133. জফগভ ফনরতা যাে জচৌধুযী-২১৬
ড়ভঠাপুকুয
অর্পকভী
ফগুড়া
13-10-2020 িরভান
ফগুিা দয উজজরা কাম যারে
134. েনাফ জভাোঃ িাঁন ড়ভয়া-476
জবদযগঞ্জ ৩০/১২/১৩
উটেটরা ব্যফস্থাক
ীযগঞ্জ
…….
ফগুড়া/জযপুয
ফগুড়া দয 24/05/18
০১৭১০১৪৭১৪৬ / ০১৯৮৭৭০৩২৫৯
135. জভাছাোঃ আো খাতুন-535
ফগুিা
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
ফগুিা/ধনুট
০১৯৮৭৭০৩২১০/০১৯২৫৪৫১০০৬
136. জনাফ বৃন্দাফন কুভায প্রাভার্ণক-472 জফিা
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
ার্থো
য
যাজাী/দুগাপুয
র্চরভাযী
০১৯৮৭৭০৩১৭৩
উর্রপুয
০১৭৪৬৭৩৪৬২২
ফগুিা দয
ফ যজভাট
137. েনাফ জভা: সুভন োন-1187
ফগুড়া দয
ভাঠ কভযকতযা
ফগুড়া/ধুন
01764751090
138. জভাছাোঃ ভড়েযনা োতুন-807
ড়ফগঞ্জ,
ভাঠ কভযকতযা
িাঁাইনফাফ
ড়যােগঞ্জ/কােীপুয
ফগুড়া দয
01778426666/01987704121

19/5/18
…….
িরভান

০৯/০৯/১২

জভা
িরভান

২৯-০১-১২
১০-০৭-১২
০৩-০২-১৪
27-09-17
03-1-20

জভা
০৯-০৭-১২
০২-০৩-১৪
20-09-17
চরভান
চরভান

24-3-20

িরভান

০৫/০১/১৪

11-9-19

12-09-19

িরভান
জভা

াজাানপুয উজজরা কাম যারে
139. জনাফ জভাোঃ পারুক খর্রর-539
দুচাঁর্চো ২০/০১/১৩
উজজরা ব্যফস্থাক
াজাানপুয 20/১২/১৩
র্যাজগঞ্জ/উল্লাািা
০১৯৮৭৭০৩০৬৩/০১৭৬৭৮৪৫৬৯২

১৬/১২/১৩
িরভান

18

140. জনাফ জীফন কুভায যকায-358 ফুরপুয
২৯/১২/০৯
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
াজাানপু ০৭/০১/১২
ফগুিা/ধনুট
য
০১৯৮৭৭০৩১৩৮/০১৭২২৪০০৬১৭
141. জভাছাোঃ নার্দযা খাতুন-366
াহ্জাানপুয ১১/০১/১০
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
নওগাঁ/ভান্দা
০১৯৮৭৭০৩১৪২/০১৭৩৪৯১৯২০৪
142. জনাফ জভাোঃ াীন জযজা-594
ভাঠ কভযকতযা
র্যাজগঞ্জ/কাভাযখন্দ
০১৯৮৭৭০৩১০৬০১৭১৬৮৭২১১৫
০১৯৩৯৩৩৫৭৮৮

ড়ফগঞ্জ
4-3-114
াহ্জাানপুয 24/০4/১৪

ফ যটভা
০৩/০১/১২
িরভান
ফ যটভা
িরভান

ফ যটভা
23-4-14
িরভান

ফ যটভা
র্ফগঞ্জ উজজরা কাম যারে
143. জনাফ জভাোঃ পারুক জাজন-563
উজজরা ব্যফস্থাক
াফনা/দয
01714784660

ড়ফগঞ্জ

০7-7-19

িরভান

144. জভাোঃ ীদুর ইরাভ যকায-649 র্ফগঞ্জ
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
র্যাজগঞ্জ/কাভাযখন্দ
01904114231/০১৯৩১৫৩৩৯৮৫

01/০4/১৪

ফ যটভা
িরভান

145. জফগভ াড়য়া োতুন-721
ড়ফগঞ্জ
ভাঠ কভযকতযা
ড়যােগঞ্জ/কাভাযেন্দ
01917235414/01958553558

27-08-17

ফ যটভা
িরভান

০২/০৩/১৪
১৫-১০-১৫

ফ যটভা
৩১-১২-১৪
চরভান

146. জনাফ জভাোঃ আবু ার্নপ-599
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
াফনা/সুজানগয
০১৯৮৭৭০৩১৮৮
০১৭১৬৯২৫০১৯

াঁর্থো
র্ফগঞ্জ

ফ যজভা
দুচাঁর্চো উজজরা কাম যারে
147. জনাফ জভাোঃ াজজদুর কর্যভ-732 দুচাঁর্চো
উজজরা ব্যফস্থাক
চাঁাইনফাফগঞ্জ/নাজচার
01728246041
/0195855355১
148. জনাফ জভাোঃ াভসুর ক-487
ভাঠ কভযকতযা
নীরপাভাযী/জরঢাকা
০১৯৮৭৭০৩১৮৪
০১৭৩৪৪৬৪৭৯২

ীযগঞ্জ
কুড়ড়গ্রাভ
দয

23-10-17

চরভান

২৯-১-১২
২০-৪-১৬

জভা
১৯-৪-১৬
17-10-17

যাোযা 18-10-17
ফগুড়া দয 29-8-19

6-7-17
30-11-19
19

দুিাঁড়িয়া

09-12-19

149. জনাফ জভাোঃ আর্রুর ইরাভ-603 দুচার্চো
ভাঠ কভযকতযা
নওগাঁ/র্নোভতপুয
০১৯৮৭৭০৩২০৯/০১৭৪৬৩৩২৯০৮

০৪/০৩/১৪

150. জভাোঃ আর ভামুন যকায-1163 দুচার্চো
ভাঠ কভযকতযা
নাট ায/ড়ংড়া
01710440236
নন্দীগ্রাভ উজজরা কাম যারে
151. েনাফ জভাোঃ আব্দুর ান্নান
-720
পড়যদগঞ্জ
উটেরা ব্যফস্থাক
নন্দীগ্রাভ
যাোী/ফাগভাযা
01904114217/01737665106
152. জনাফ জভাোঃ ইভযান জাজন ভন্ডর- নন্দীগ্রাভ
454
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
গাইফান্ধা/াদুল্যাপুয
০১৯৮৭৭০৩১৬৭/০১৭২৮৪২৫২৬১
153. েনাফ জভাোঃ একযামুর ক-699
নন্দীগ্রাভ
ভাঠ কভযকতযা
ড়যােগঞ্জ/দয
01904114245/01719416721

িরভান
জভা
িরভান

ফ যটভা
14-1-2020 িরভান

16-05-17
12/4/18

২০/১০/১০

24/1/17

7/4/18
িরভান
ফ যটভা
18-12020
ফ যটভা
িরভান

ফ যটভা
13/1/2020 িরভান

154. েনাফ জভাোঃ আযাফুর ইরাভ-1169 নন্দীগ্রাভ
ভাঠ কভযকতযা
যাোী/ফাগভাযা
01746160727
155. েনাফ নয়ন ফভযন-1175
নন্দীগ্রাভ
14/1/2020
ভাঠ কভযকতযা
িাঁাইনফাফগঞ্জ/নাটিার
01771294687
কাালু উজজরা কাম যারে
156. েনাফ জভাোঃ আটতায়ায যভান-764 জভৌরবীফাো ১৯/০১/১৪
উটেরা ব্যফস্থাক
য
ফগুড়া/জানাতরা
অট ায়াড়য 13/04/16
০১৭১২০০০০৪৮ / ০১৯৮৭৭০৪১৮৫ কাালু
18-11-18
157. জভাাোঃ র্উর্র খাতুন-493
কাালু
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
যাজাী/জভানপুয
০১৯৮৭৭০৩১৮৭/০১৭৩৯৯৮২০২১
158. েনাফ আব্দুয যভান-870
ভাঠ কভযকতযা
ফগুড়া/াোানপুয
01751478713/01987704110

বুড়ড়িং
নাটিার
জবারাা
কাালু

িরভান

12-4-16

২9/০১/১২

17-11-18
িরভান
ফ যটভা
িরভান

০৪/০৪/১৫
8/4/15
…..
15-09-17

ফ যটভা
7-4-15
16-09-17
…….
িরভান
ফ যটভা
20

159. েনাফ জভাোঃ গাওসুর আেভ-703
ভাঠ কভযকতযা
াফনা/িা টভায
01904114247
01734026873

160.

161.

162.

163.

াহ্জাানপুয 24/01/17
কাালু
14-09-17

উটেরা কাম যারয়, নওগাঁ দয,
নওগাঁ
েনাফ জভাোঃ ওভয পারুক-933
নওগাঁ দয
উটেরা ব্যফস্থাক
ফগুড়া
০১৭৯৩-১৫৯০০০ ০১৯৯৬703655
জনাফ জভাোঃ জযজাউর াান-483 সুজানগয
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
নওগাঁ দয
নওগাঁ/ধাভযইা
০১৯৮৭৭০৩১৮২
০১৭১৯৬৬৭৩৩২
েনাফ জভাোঃ ড়যাজুর ইরাভ-1126 নওগাঁ দয
ভাঠ কভযকতযা
নওগাঁ দয
01725-507536
েনাফ ড়েন্না আরভ-1110
নওগাঁ দয
ভাঠ কভযকতযা
রারভড়নযা
০১৯৯৬-703830 ০১৭৯৬৮৪১৯৩৩

09-09-17
িরভান

১৫/১০/২০১৬ চরভান

২৯/০১/১২

29-3-20

30-3-20

িরভান

27/03/2019 চরভান

16/10/2017 চরভান
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164.

165.

164.

165.

166.

অঞ্চর: ৬ াফনা জেরায াফনা দয, সুোনগয, জফড়া ও াঁড়থয়া, ড়যােগঞ্জ জেরায-ড়যােগঞ্জ দয, কাভাযেন্দ ও কাড়েপুয
নাভ, ড়যড়িড়ত নম্বয, দড়ফ, ড়নে
িাকড়যকাটরয তথ্য
াযপযটভন্প
জেরা, উটেরা ও জভাফাইর নম্বয
কভযস্থর
টত
ম যন্ত
ফ যটভা
জভয়াটদাত্তীণ য াড়বয িােয াটিড়পটক
অড়নয়ভ
ড়ফড়নটয়াগ
জেরাড়
আদায়
ভাভরা
আঞ্চড়রক কাম যারয়, াফনা দয
াফনা
জনাফ অর্নজভল মৃধা-573
দর্ভনা
09/১২/১৩ িরভান
র্র্নেয উজজরা ব্যফস্থাক
দর্ভনা
30/10/19 িরভান
ঝারকাঠী/যাজাপুয
াফনা দয 03-11-20 িরভান
১৯৮৭৭০৩০১৮/০১৭১০১৪৯৫৫৬
াফনা দয উজজরা কাম যারে
জনাফ অর্নজভল মৃধা-573
দর্ভনা
09/১২/১৩ িরভান
র্র্নেয উজজরা ব্যফস্থাক
দর্ভনা
30/10/19 িরভান
ঝারকাঠী/যাজাপুয
াফনা দয 03-11-20 িরভান
১৯৮৭৭০৩০১৮/০১৭১০১৪৯৫৫৬
জনাফ জভাোঃ ভাসুভ র্ফল্লা-584 াফনা দয 16/০4/১৪ িরভান
1.34
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
ফ যটভা
1.34
মজায/ফাঘাযািা
০১৯৮৭৭০৩১৬৯
০১৯১৪০৩৯১৫৪
েনাফ জভাোঃ ড়যফুর ইরাভ-698 াফনা দয 24-1-17
িরভান
1.76
ভাঠ কভযকতযা
ফ যটভা
1.76
যাোী/ফাগভাযা
01904114244
01737838941
েনাফ ড়ভোনুয যভান-3-857 অষ্টগ্রাভ
6/3/14
18-1-20
1.80
ভাঠ কভযকতযা
াফনা দয 19-1-2020 িরভান
েয়পুযা /দয
ফ যটভা
1.80
01731982670 /
01987703269

জফিা উজজরা কাম যারে
167. জফগভ কস্তযী তাভান্না-688
ঈশ্বযদী
উটেরা ব্যফস্থাক
জফিা
িাঁাইনফাফগঞ্জ/নাটিার
01904114206/০১৭৫১৪২৪৩৪১
168. জনাফ জভাোঃ আফদুল্লা-515
াযার্স্ত
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
জফিা
চুোডািা/দামুিহুদা
০১৯৮৭৭০৩২০২/০১৯২৯৬২৮৬৯
৭
169. জনাফ রার জভাাম্মদ-481
সুজানগয
ভাঠ কভযকতযা
ঈশ্বযদী
যাজাী/ফা
জফড়া
০১৯৮৭৭০৩১৮০/০১৭৪০৫৯৯৩৫৮

২২-১-১৭ 18-11-18
19-11-18 িরভান

6.33
0.00

ফ যটভা
০৪/০৩/১২ 20-0914
21-0914 িরভান

6.33
-

ফ যটভা
২৯/০১/১২ 25/7/18
26/7/18 23-9-18
24-9-18 চরভান

2.93
0.00
0.00

ফ যটভা
াঁর্থো উজজরা কাম যারে
170. েনাফ জভাোঃ ফাদর জাটন-560 জবারাা
উটেরা ব্যফস্থাক
াঁড়থয়া

01-01-14 10-9-19
11-09-19 িরভান
22

2.93

-

িাঁাইনফাফগঞ্জ/নাটিার
০১৭৩১২৩৭৯৭০/ ০১৯৮৭৭০৪১১১
ফ যটভা
ঈশ্বযদী
24/01/17 2৫/7/18
ড়ফগঞ্জ, িাঁাই 01-8-18 23-02-19

171. জভাা াভীভা োতুন-709
ভাঠ কভযকতযা
িাঁাইনফাফগঞ্জ/নাটিার
াঁড়থয়া
01904114253/0178065580
5

172. জনাফ জভাোঃ পারুক জাজন-550 জদৌরতখান
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
াঁর্থো
চুোডািা/জীফননগয
০১৯৮৭৭০৩২১৫
০১৭২০৩৯৫৮৪৭/০১৯৩৬১৮০২৮
৩
173. েনাফ জভাোঃ জড়রভ উড়দ্দন-1144 াঁর্থো
ভাঠ কভযকতযা
নওগাঁ/আত্রাই
01727972052
সুজানগয উজজরা কাম যারে
174. জনাফ জভাোঃ যাোনুয যভান-577 জফিা
র্র্নেয উজজরা ব্যফস্থাক
সুোনগয
যাজাী/জফাোরভাযী
০১৯৮৭৭০৩০৪০/০১৭১৪২৩২৮৬৩
175. জভাাোঃ ড়দর আপটযাে নাইি-787 নাটিার
ভাঠ কভযকতযা
জবারাা
নাট ায/ফযাইগ্রাভ
সুোনগয
1725202871/01987704111

0.38
0.00

24-02-19 িরভান

-

ফ যটভা
১২/০৩/১৩ ০৯/১1/১৩

0.38
-

১০/১1/১৩ িরভান

-

ফ যটভা

-

14-1-2020

০১/১২/১৩ 25-11-18
26-11-18 িরভান

-

ফ যটভা
07/01/14 18-09-15
19-09-15 25/7/18
14/8/18 িরভান

-

ফ যটভা
01-০৩/১৪ 29-3-20
30-3-20 িরভান

-

176. জভাাোঃ জডইজী খাতুন-604
ঈশ্বযদী
র্র্নেয ভাঠকভযকতযা
সুোনগয,
চাঁাইনফাফগঞ্জ/নাজচার
০১৯৮৭৭০৩১২২/০১৭৫৭৯০৯৯৮৮
177. েনাফ োড়ভনুর ক-1056
ফা
১৮/১০/২০১
ভাঠ কভযকতযা
৬
যাোী
সুোনগয
30-3-20
০১৭২১-৭৯৯৩৬৯/ ০১৯৯৬703690
উটেরা কাম যারয়, ড়যােগঞ্জ
দয
178. েনাফ ড়ফকা যকায-952
ড়যােগঞ্জ দয ২০/০৮/২০১
উটেরা ব্যফস্থাক
৯
িাঁাইনফাফগঞ্জ
017১০-৪৩৭২০৫
179. জনাফ জভাোঃ জাািীয আরভ-437 র্িার
২০/০৭/১০
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
কাালু
০৫/০১/১২
ফগুিা/ধনুট
যাজাযাট
৩০-১০-১৪
০১৯৮৭৭০৩১৫৮
যাজাযাট
…….
০১৭২৩৮৪৫৪৪৫
(UM AC)
ফগুড়া দয
14-09-17

29-3-20
িরভান

চরভান

০৪/০১/১১
২৯-১০-১৪
09-09-17
…….
29-3-20
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ড়যােগঞ্জ দয 30-3-20
180. েনাফ বুরবুর আটভদ-990
ভাঠ কভযকতযা
ড়যােগঞ্জ
০১৭৪৮-৬১৬৫৬৭ ০১৯৯৬703718
181. েনাফ জভাোঃ সুরতান ভামুদ-998
ভাঠ কভযকতযা
ফগুড়া
০১৭৩৫-১৫২০৮৭ ০১৯৯৬703719
182. েনাফ জভাোঃ যইি উড়দ্দন-1112
ভাঠ কভযকতযা
কুড়ষ্টয়া
1996-703721 01738263052
উটেরা কাম যারয়, কার্জপুয,
ড়যােগঞ্জ
183. েনাফ জভাোঃ াাবুর ইরাভ-911
উটেরা ব্যফস্থাক
যংপুয
01792-759748
01996-703624
184. েনাফ এ এভ পযাদুজ্জাভান1009
ভাঠ কভযকতযা
ড়যােগঞ্জ
০১৭২৭-২২৪০০৭ ০১৯৯৬70372২
185. েনাফ জভাোঃ আভোদ জাটন1089
ভাঠ কভযকতযা
রারভড়নযা
০১৭৩৪-৫৭৭২৬৫ ০১৯৯৬703৭২৩
উটেরা কাম যারয়, কাভাযেন্দ,
ড়যােগঞ্জ
186. েনাফ অনুকুর িন্দ্র যায়-903
উটেরা ব্যফস্থাক
নীরপাভাযী
01740-476736 01996703615
187. েনাফ জভাোঃ পেটর যাব্বী-1018
ভাঠ কভযকতযা
ড়যােগঞ্জ
০১৮২২-০৬২১৯৯ ০১৯৯৬703৭২৪
188. েনাফ ভাটদফ িন্দ্র যায়-1031
ভাঠ কভযকতযা
ড়দনােপুয
০১৭৩৭-৭৯৫১৩১ ০১৯৯৬-

িরভান

ড়যােগঞ্জ দয 18/10/201 চরভান
6

ড়যােগঞ্জ দয 18/10/201 চরভান
6

ড়যােগঞ্জ দয 24/12/17 চরভান

কার্জপুয

১৫/১০/২০১৬ চরভান

কার্জপুয

১৮/১০/২০১৯ চরভান

কার্জপুয

০৩/১১/২০১ চরভান
৬

জেঁতুর্রো

১৮/১০/২০১ ১৩/০৯/২০১৭
৬
10/09/201 চরভান
7

কাভাযেন্দ
কাভাযেন্দ

১৮/১০/২০১ চরভান
৬

কাভাযেন্দ

21/09/201 চরভান
7
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703707
189. েনাফ আটফদ আরী-1088
ভাঠ কভযকতযা
রারভড়নযা
০১৭৮৮-০৯৫৬৩২ ০১৯৯৬703৭২৬

কাভাযেন্দ

১৮/১০/২০১ চরভান
৬

25

07

অঞ্চর:07 চুয়াডাঙ্গা জেরায-চুয়াডাঙ্গা দয, আরভডাঙ্গা ও েীফননগয, কুড়ষ্টয়া জেরায কুভাযোরী, ড়ভযপুয ও জবাড়াভাড়া, াফনা
জেরায-আ ঘড়যয়া ও ঈশ্বযদী)
নাভ, ড়যড়িড়ত নম্বয, দড়ফ, ড়নে
িাকড়যকাটরয তথ্য
াযপযটভন্প
জেরা, উটেরা ও জভাফাইর নম্বয
কভযস্থর
টত
ম যন্ত
াড়বয াটিড়পটক
ফ যটভা জভয়াটদাত্তী
িােয
ড়ফড়নটয়াগ ণ যটেরাড়
আদায়
আঞ্চড়রক কাম যারয়, চুয়াডাঙ্গা দয
190. জনাফ জভাোঃ নাইমুয াান-545 জফড়া
২০-০১-১৩ ১১-১২-১৩
র্র্নেয উজজরা ব্যফস্থাক
াঁড়থয়া
২১-০৯-১৩ ৩১-১২-১৪
আঞ্চর্রক ব্যফস্থাক (অ:দা:)
গঙ্গািড়া
চুোডািা/আরভডািা
যংপুয
07-04-18
০১৯৮৭৭০৩০৬৯
23/১2/১৫
০১৯২৪৬৫৭৩৯০
নগযকান্দা
11-04-18 িরভান
চুয়াডাঙ্গা দয 20-9-20 িরভান
উটেরা কাম যারয়, চুয়াডাঙ্গা দয,
চুয়াডাঙ্গা
191. জনাফ জভাোঃ নাইমুয াান-545 জফড়া
র্র্নেয উজজরা ব্যফস্থাক
াঁড়থয়া
আঞ্চর্রক ব্যফস্থাক (অ:দা:)
গঙ্গািড়া
চুোডািা/আরভডািা
যংপুয
০১৯৮৭৭০৩০৬৯
০১৯২৪৬৫৭৩৯০
নগযকান্দা

২০-০১-১৩ ১১-১২-১৩
২১-০৯-১৩ ৩১-১২-১৪
07-04-18
23/১2/১৫
11-04-18 িরভান

চুয়াডাঙ্গা দয 20-9-20 িরভান
192. েনাফ জভাোঃ ফাবুর জাটন-987
ভাঠ কভযকতযা
ড় ানইদ
০১৯৫৭-৬৫৪০৪৭ ০১৯৯৬703৮০১
193. েনাফ জভাোঃ আব্দুল্লা জে-1001
ভাঠ কভযকতযা
খুরনা
০১৭২৮-১২১৯৩৪ ০১৯৯৬703৮০২
194. েনাফ জভাোঃ ড়যাজুর ইরাভ1087
ভাঠ কভযকতযা
চুয়াডাঙ্গা
০১৯২৬-২০৪৭১১ ০১৯৯৬703৮০৩
উটেরা কাম যারয়, আরভডাঙ্গা,
চুয়াডাঙ্গা
195. েনাফ প্রটন ড়ফশ্বা-924
উটেরা ব্যফস্থাক
মটায
01799-804718 019967036৩৮
196. েনাফ জভাোঃ ফাবুর আক্তায-964
ভাঠ কভযকতযা
কুড়ষ্টয়া

চুয়াডাঙ্গা দয ১৮/১০/২০১ চরভান
৬

চুয়াডাঙ্গা দয ১৮/১০/২০১ চরভান
৬

চুয়াডাঙ্গা দয ০৩/১১/২০১ চরভান
৬

আরভডাঙ্গা

15/10/16 চরভান

আরভডাঙ্গা

18/10/16 চরভান
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197.

198.

199.

200.

201.

202.

203.

204.

205.

০১৭২৯-508496 01996703৮০৪
েনাফ জভাোঃ আব্দু ারাভ-1017
ভাঠ কভযকতযা
ড় নাইদ
০১৭১৭-৬৪০৫৮২ ০১৯৯৬703৮০৫
েনাফ জভাোঃ আযাফুর ক-1021
ভাঠ কভযকতযা
জভটযপুয
০১৭৪১-৭৯৬৫৬১ ০১৯৯৬703৮০৬
উটেরা কাম যারয়, েীফননগয,
চুয়াডাঙ্গা
জনাফ দীক কুভায ফসু-648
উজজরা ব্যফস্থাক
র্ঝানইদ/দয
01904114230
০১৯১৪২৯৪৯৭৯/ ০১৭৭৬২৫৪১৫৪
জভাছা: জযো োতুন-971
ভাঠ কভযকতযা
ড় নাইদ
০১৯৯২-৩৫৩৮৯০ ০১৯৯৬703৮০৮
েনাফ জভাোঃ ড়ভয়াযাে জাটন1002
ভাঠ কভযকতযা
াতক্ষীযা
০১৯৪৯-২২১৪৫২ ০১৯৯৬703৮০৯
েনাফ জভাোঃ ভনজুয আক্তায-1188
ভাঠ কভযকতযা
ড় নাইদ/দয
01716963075
উটেরা কাম যারয়, জবড়াভাযা,
কুড়ষ্টয়া
েনাফ জভাোঃ ভড়বুর ক-910
উটেরা ব্যফস্থাক
নাট ায
01711-968740 01996703623
েন্দকায াানুয যভান নয়ন755
উটেরা ব্যফস্থাক
কুড়ষ্টয়া/কুভাযোরী
০১৭১৭৮৬১২৬২ /
০১৯৮৭৭০৩২৪৪
েনাফ জভাোঃ ছাড়ভউর ক-993

আরভডাঙ্গা

18/10/16 চরভান

আরভডাঙ্গা

18/10/16 চরভান

কুর্ভল্লা

০১/০৪/১৪ 13-09-17

জফায়ারভাযী
েীফননগয

14-09-17 19-1-20
14-9-20 িরভান
ফ যটভা
১৮/১০/২০১ চরভান
৬

েীফননগয

েীফননগয

১৮/১০/২০১ চরভান
৬

েীফননগয

24-3-20 চরভান

িাঁাইনফাফগঞ্জ
দয
াফনা দয
জবড়াভাযা

১৫/১০/২০১ চরভান
৬
20-9-20 িরভান
03-11- িরভান
2020
30/12/13
05/০১/১৫ িরভান
20-9-20 িরভান

জগাারগঞ্জ
জফায়ারভাযী
জবাড়াভাযা

জবড়াভাযা

১৮।১০।২০১ চরভান
৬

ভাঠ কভযকতযা
ড় ানইদ
০১৯৩১-০৪৬৭০৪ ০১৯৯৬27

206.

207.

208.

209.

210.

211.

212.

213.

214.

703৭৯৩
েনাফ জভাোঃ যড়ফউর ইরাভ-1058 জবড়াভাযা
ভাঠ কভযকতযা
কুড়ড়গ্রাভ
০১৭২৩-১০১৬১৮ ০১৯৯৬703৭৯৪
েনাফ জভাোঃ ভাছুভ ড়ফল্লা-1106 জবড়াভাযা
ভাঠ কভযকতযা
াতক্ষীযা
০১৯৩৩-৫২৮৬৫৫ ০১৯৯৬703792
উটেরা কাম যারয়, র্ভযপুয, কুড়ষ্টয়া
েনাফ জভাোঃ জারাইভান আরীর্ভযপুয
923
উটেরা ব্যফস্থাক
ঠাকুযগাঁও
01711-304143 019967036৩৭
জফগভ জভৌসুভী োতুন-976
র্ভযপুয
ভাঠ কভযকতযা
চুয়াডাঙ্গা
০১৭৩২-৫৭০২৭৩ ০১৯৯৬703৭৯৫
েনাফ আব্দুল্লা আর মুড়ত-1041 র্ভযপুয
ভাঠ কভযকতযা
চুয়াডাঙ্গা
০১৭১৯-১৬১১৩৫ ০১৯৯৬703৭৯৬
েনাফ জভাোঃ যড়পকুর ইরাভর্ভযপুয
1184
ভাঠ কভযকতযা
কুড়ষ্টয়া/েীফননগয
01719034356/0191767341
6
উটেরা কাম যারয়, কুভাযোরী,
কুড়ষ্টয়া
েনাফ যােীফ িক্রফতী-934
কুভাযোরী
ভাঠ কভযকতযা
কুড়ষ্টয়া
01717-405599 019967036৫৬
েনাফ জকফ িন্দ্র প্রাং-1027
কুভাযোরী
ভাঠ কভযকতযা
ফগুড়া
০১৭১৯-৫৪৩৪৬৬ ০১৯৯৬703711
েনাফ জভাোঃ সুরাইভান জাটন- কুভাযোরী
1064
ভাঠ কভযকতযা
জভটযপুয
০১৮১৮-৬২৬৩৪৬ ০১৯৯৬703৭৯৯ 01751-277769

১৮।১০।২০১ চরভান
৬

০৯/০৫/২০১ চরভান
৭

১৫/১০/২০১ চরভান
৬

১৮/১০/২০১ চরভান
৬

১৮/১০/২০১ চরভান
৬

15/10/201 চরভান
6

18/10/201 চরভান
7

18/10/201 চরভান
6

28

215. েনাফ হৃদয় কুভায ড়ং-1098 কুভাযোরী
ভাঠ কভযকতযা
িাঁাইনফাফগঞ্জ
০১৭২১-৬৯৯৫৭৯ ০১৯৯৬703৮০০
ঈশ্বযদী উজজরা কাম যারে, াফনা
216. জনাফ জভাোঃ আজনাোয জাজন- ফগুিা
714
ঈশ্বযদী
উজজরা ব্যফস্থাক
চাইনফাফগঞ্জ/নাটিার
01904114212/01718176937
217. েনাফ া জভাোঃ জাটর যানা- বাংগা
829
ভাঠ কভযকতযা
ঈশ্বযদী
ঈশ্বযদী/ফাগভাযা
01750366270/
ফ যটভা
01987703248

26/12/20 চরভান
16

218. জভাাোঃ ভভতাজ ভর-6606
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
নওগাঁ/র্নোভতপুয
০১৭৪৭২৫৬৬৯৮/
০১৯৮৭৭০৩০১৪
219. েনাফ জভা: ওদুদ আরী-1189
ভাঠ কভযকতযা
িাঁাইনফাফগঞ্জ
উটেরা কাম যারয়, আ ঘড়যয়া,
াফনা
220. েনাফ ড়ে. এভ োকাড়যয়া-906
উটেরা ব্যফস্থাক
াতক্ষীযা
০১৭৫০-৩০৭৮৫৮ ০১৯৯৬703618
221. েনাফ জভাোঃ েহুরুর ইরাভ 1116
ভাঠ কভযকতযা
াফনা
01719-167105
222. েনাফ জভাোঃ াাদাত জাটন1079
ভাঠ কভযকতযা
িাঁাইনফাফগঞ্জ
০১৭১৯-৪৫২৮৫৪ ০১৯৯৬703698
223. জফগভ রাফনী সুরতানা-972
ভাঠ কভযকতযা
াফনা
01737-412454 01996703689

০২/০৩/১৪ িরভান

ঈশ্বযদী

০৬/০৩/১৭ 19/5/18
28/5/18 চরভান
ফ যটভা
28-12-13 18-1-2020
26-12020
177.98

িরভান
7.73

ফ যটভা

ঈশ্বযদী, াফনা 24-3-20 িরভান

আ ঘড়যয়া

১৫/১০/২০১ চরভান
৬

আ ঘড়যয়া

৩১/০৩/২০ চরভান
১৯

আ ঘড়যয়া

০৩/১১/২০১ চরভান
৬

ফা

১৮/১০/২০১ ৩০/০৯/২০১৭
৬

আ ঘড়যয়া

২৬/০৯/২০ চরভান
১৭
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08। অঞ্চর : ০৮ ভয়ভনড়ং জেরায-দয, ড়ত্রার, মুক্তাগাছা, ফুরপুয, জগৌযীপুয ও ঈশ্বযগঞ্জ+ড়কটাযগঞ্জ জেরায ২টি জাটনপুয ও ড়নকরী
আঞ্চড়রক কাম যারয়, ভয়ভনড়ং দয
নাভ, ড়যড়িড়ত নম্বয, দড়ফ, ড়নে
িাকড়যকাটরয তথ্য
াযপযটভন্প
জেরা/ উটেরা ও জভাফাইর নম্বয
কভযস্থর
টত
ম যন্ত ফ যটভা
জভয়াটদাত্তীণ য াড়বয িােয াটিড়পটক
অড়নয়ভ
ড়ফড়নটয়াগ জেরাড়
আদায়
ভাভরা
224. জনাফ জভাোঃ আভজাদ জাজন-20
আঞ্চর্রক ব্যফস্থাক
ভেভনর্িং
০১৯৮৭৭০৩০১২
০১৭১৬৩০৫৬০৮

কুর্ভল্লা দয
চার্ন্দনা
র্ফগঞ্জ
ফগুিা
ফগুড়া
কুর্ভল্লা+চাঁদ
ভয়ভনড়ং
-

০২-০৭-০৭
০৩-০৯-০৮
১৩-০১-১১
০১-০৩-১1
01-02-12
06-12-12
17-11-19
-

225. অড়প কাযী কাভ ডা া এড়ি
অাটয য
226. অড়পকভী
ভেভনর্িং দয উজজরা কাম যারে
227. েনাফ জভাোঃ োড়কউর ইরাভ-752 ড়ভঠাভাইন
21/১২/১৩
উটেরা ব্যফস্থাক
ভয়ভনড়ং দয 20-9-20
োভারপুয/জভরান্দ
০১৭৩০৪৪০২২৪ / ০১৯৮৭৭০৩২৬৫
228. জনাফ জভাোঃ জগারাভ জভাস্তপা-179
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
ভেভনর্িং/র্িার
০১৯৮৭৭০৩০৯৭
০১৭৫৪৪২৩৩৫৯

ফগুিা দয
ভেভনর্িং

০১/০৩/০৬
21/১১/১০

02-০9-08
12-০1-১1
28-০2-১1
31-০1-১২
05-12-12
16-11-19
িরভান
িরভান
িরভান

১১/১১/১০
িরভান

ফ যটভা
229. জনাফ জভাোঃ নূরুন্নফী যকায-378
র্র্নেয ভাঠ কভযকয যতা
গাইফান্ধা/াদুল্যাপুয
০১৯৮৭৭০৩১৪৪
০১৮২২৮৫২০৭০

ভেভনর্িং

০৯/০৩/১০

িরভান

230. জফগভ জযভা আক্তায-652
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
ভেভনর্িং/দয
01904114232
০১৯৩১৫১২৬৮২

ভেভনর্িং

01/০4/১৪

ফ যটভা
িরভান

ফ যটভা
ফুরপুয উজজরা কাম যারে
231. েনাফ রা িন্দ্র যায়
ফুরপুয
উটেরা ব্যফস্থাক
উটেরা কাম যারয়
ফুরপুয, ভয়ড়ভনড়ং
ফগুড়া/গাফতরী
01725569064
232. জনাফ জভাাম্মদ রুহুর আভীন-380 মুক্তাগাছা
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
ফুরপুয
মুক্তাগাছা

25-10-2020 িরভান

১০/০৩/১০
৩০/১০/১১
০৫/০৪/১২
30

২৯/১০/১১
০৪/০৪/১২
১২/০৩/১৩

08। অঞ্চর : ০৮ ভয়ভনড়ং জেরায-দয, ড়ত্রার, মুক্তাগাছা, ফুরপুয, জগৌযীপুয ও ঈশ্বযগঞ্জ+ড়কটাযগঞ্জ জেরায ২টি জাটনপুয ও ড়নকরী
আঞ্চড়রক কাম যারয়, ভয়ভনড়ং দয
নাভ, ড়যড়িড়ত নম্বয, দড়ফ, ড়নে
িাকড়যকাটরয তথ্য
াযপযটভন্প
জেরা/ উটেরা ও জভাফাইর নম্বয
কভযস্থর
টত
ম যন্ত ফ যটভা
জভয়াটদাত্তীণ য াড়বয িােয াটিড়পটক
অড়নয়ভ
ড়ফড়নটয়াগ জেরাড়
আদায়
ভাভরা
র্কজাযগঞ্জ/জাজনপুয
০১৯৮৭৭০৩১৪৫

233. জফগভ নূয নাায-876
ভাঠ কভযকতযা
জযপুয/নকরা
01926097419/01987704118

ঈশ্বযগঞ্জ
কাালু
ফুরপুয

১৩/০৩/১৩
০২/১০/১৩
১৯-০৪-১৪

নাটিার
ফুরপুয

27/12/15
24-09-17

234. জনাফ রুন চন্দ্র র্ফশ্বা-495
ফুরপুয
২9/০১/১২
ভাঠ কভযকতযা
ভয়ভনড়ং দয 14-07-19
জনিজকাণা/দয
ফুরপুয
19-1-2020
০১৯৮৭৭০৩১৮৯/০১৯১৮২৫২৯০১
235. েনাফ জভাোঃ াটনায়ায জাাইনফুরপুয
1152
ভাঠ কভযকতযা
জযপুয/দয
01916576326
র্িার উজজরা কাম যারে
236. জফগভ সুযবী সুরতানা-726
সুোনগুয
উটেরা ব্যফস্থাক
ড়ত্রার
নাট ায/ফাগাড়তাড়া
01732623993/0195855355
0
237. জনাফ জভাাম্মদ আযাপ উর্িন316
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
ভেভনর্িং/নান্দাইর
০১৯৮৭৭০৩১২৯
০১৭২৫৬২৭৬০৭

রাকাভ
পড়যদগঞ্জ
যাোযা
ড়ত্রার

মুক্তাগাছা

ফ যটভা
09-7-19
18-1-2020
িরভান

14-1-2020

ফ যটভা
িরভান

02-10-17
03/04/18

02/04/18
িরভান

০৩-৯-০৯
২০-১-১০
২৯-৫-১৬
05-2-17

ফ যটভা
১৯-১-১০
২৮-৫-১৬
23-1-17
িরভান

238. েনাফ পাইজুয যভান যদায-1146 ড়ত্রার
14-1-2020
ভাঠ কভযকতযা
ভয়ভনড়ং/ড়ত্রার
01723334359
ঈশ্বযগঞ্জ উজজরা কাম যারে
239. জনাফ এনামুর ক-63
ঈশ্বযগঞ্জ
০১/০৩/০৬
উজজরা ব্যফস্থাক
ফুরপুয(sfo) ৩০/১১/০৭
টািংগাইর/ভুঞাপুয
মুক্তাগাছা (um) ২৮/১০/১১
০১৯৮৭৭০৩০৫১
ফগুিা
১৯/১২/১৩
০১৭২৮৩৩৩৮২৫
ঈশ্বযগঞ্জ
15-03-17
240. জফগভ ভাজমুননাায-503

০১/১০/১৩
১৮-০৪-১৪
িরভান
ফ যটভা
23-09-17
িরভান

১২/০২/১২
31

ফ যটভা
িরভান

২৯/১১/০৭
০৭/১০/১১
১৮/১২/১৩
05-3-17
িরভান
ফ যটভা
২১/০৯/১৩

08। অঞ্চর : ০৮ ভয়ভনড়ং জেরায-দয, ড়ত্রার, মুক্তাগাছা, ফুরপুয, জগৌযীপুয ও ঈশ্বযগঞ্জ+ড়কটাযগঞ্জ জেরায ২টি জাটনপুয ও ড়নকরী
আঞ্চড়রক কাম যারয়, ভয়ভনড়ং দয
নাভ, ড়যড়িড়ত নম্বয, দড়ফ, ড়নে
িাকড়যকাটরয তথ্য
াযপযটভন্প
জেরা/ উটেরা ও জভাফাইর নম্বয
কভযস্থর
টত
ম যন্ত ফ যটভা
জভয়াটদাত্তীণ য াড়বয িােয াটিড়পটক
অড়নয়ভ
ড়ফড়নটয়াগ জেরাড়
আদায়
ভাভরা
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
ঈশ্বযগঞ্জ
জাভারপুয/দয
০১৯৮৭৭০৩১৯৬/০১৭১২০৮৯৬৪৭

২২/০৯/১৩

িরভান
ফ যটভা

241. জনাফ মুাম্মদ ইভরুর কাজে-557 ঈশ্বযগঞ্জ
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
জাভারপুয/দয
০১৯৮৭৭০৩২১৬
০১৯১৫৪৫১২৫৪
242. জফগভ রুভা আক্তায-525
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
ভেভনর্িং/গপযগাঁও
০১৯৮৭৭০৩২০৫
০১৭২৬৪৬৬৯৯৮

ঈশ্বযগঞ্জ

18/০4/১3

িরভান

২০/০৫/১২

ফ যটভা
িরভান

ফ যটভা
মুক্তাগাছা উজজরা কাম যারে
243. জনাফ জভাোঃ আফদুর রর্তপ-420
উজজরা ব্যফস্থাক
টািংগাইর/ভূঞাপুয
০১৯৮৭৭০৩০৩৯
০১৭৪৩১০৭২২৩

ঈশ্বযগঞ্জ
ফুরপুয
মুক্তাগাছা

১০/০৮/১০
28/1/16
20-9-20

24/1/16
িরভান

244. জনাফ আনন্দ চন্দ্র দি-395
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
টািংগাইর/ঘাটাইর
০১৯৮৭৭০৩১৫০
০১৭৩১২০৯২০৫

ফযগুনা
মুক্তাগাছা
ফুরপুয
মুক্তাগাছা

২০/০৫/১০
২৮/১০/১০
০৫/০৪/১২
16-10-14

২৫/১০/১০
০৪/০৪/১২
15-10-14
িরভান

০4/০৩/১৪

ফ যটভা
িরভান

14-1-2020

ফ যটভা
িরভান

245. জনাফ জভাাম্মদ জারােভান (২)- মুক্তাগাছা
586
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
জাভারপুয/র্যলাফার্ি
০১৯৮৭৭০৩১৭২/০১৭১৬৬৬৭১১৬
246. েনাফ াড়ফনা ইয়াড়ভন-1156
ভাঠ কভযকতযা
ভয়ভনড়ং মুক্তাগাছা
01706124782
জগৌযীপুয উজজরা কাম যারে
247. জনাফ জভাোঃ খাইরুর ইরাভ (ইউএভ
অোঃদাোঃ)-473
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
নাজটায/নরডািা
০১৯৮৭৭০৩১৭৪/০১৭১৮৮২৩৬৪৮

মুক্তাগাছা

জগৌর্যপুয
1৫/০3/১২ িরভান
জগৌর্যপুয (ইউএভ 18-08-19 িরভান
(অোঃদাোঃ)
ফ যটভা
32

08। অঞ্চর : ০৮ ভয়ভনড়ং জেরায-দয, ড়ত্রার, মুক্তাগাছা, ফুরপুয, জগৌযীপুয ও ঈশ্বযগঞ্জ+ড়কটাযগঞ্জ জেরায ২টি জাটনপুয ও ড়নকরী
আঞ্চড়রক কাম যারয়, ভয়ভনড়ং দয
নাভ, ড়যড়িড়ত নম্বয, দড়ফ, ড়নে
িাকড়যকাটরয তথ্য
াযপযটভন্প
জেরা/ উটেরা ও জভাফাইর নম্বয
কভযস্থর
টত
ম যন্ত ফ যটভা
জভয়াটদাত্তীণ য াড়বয িােয াটিড়পটক
অড়নয়ভ
ড়ফড়নটয়াগ জেরাড়
আদায়
ভাভরা
248. জনাফ জভাোঃ য আরী-548
ফগুিা
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
জগৌযীপুয
জাভারপুয/দয
০১৯৮৭৭০৩২১৩/০১৯৩৮৫৫০৯৯৭
249. জনাফ অর্নক তালুকদায-620
জগৌর্যপুয
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
জনিজকানা/দয
০১৯৮৭৭০৩১৪১/০১৭৩২৩৬২০৬৬

১৭/০২/১৩ ২৯-৬-১৬
১০-6-১৬ িরভান
ফ যটভা
05/০৩/১৪ িরভান

ফ যটভা
উটেরা কাম যারয়, জাটনপুয, ড়কটাযগঞ্জ
250. েনাফ জভাোঃ তাটযকুর ইরাভ-922 কাভাযখন্দ
উটেরা ব্যফস্থাক
জাটনপুয
ফগুড়া
01728-003221 01996703636
251. েনাফ জভাোঃ আর ইভযান-1084
জাটনপুয
ভাঠ কভযকতযা
ভয়ভনড়ং
০১৭৪০-৮২৮৫১৪ ০১৯৯৬-703৭৪৫
252. েনাফ ড়ফ ংকয ভন্ডর-1131
জাটনপুয
ভাঠ কভযকতযা
াতক্ষীযা
০১৯৩৩-৮৪৮৯৮৫
253. েনাফ জভাোঃ আর ভামুন-1015
জাটনপুয
ভাঠ কভযকতযা
ভয়ভনড়ং
০১৭১০-958497 01996-703৮৪৯
উটেরা কাম যারয়, ড়নকরী, ড়কটাযগঞ্জ
254. েনাফ আব্দুল্লা-আর-ভামুন-2-753 ড়নকড়র
উটেরা ব্যফস্থাক
ভয়ভনড়ং/নান্দাইর
01674273061/ ০১৯৮৭৭০৩২৬২
255. েনাফ ভামুন-795
কুড়ভল্লা দয
ভাঠ কভযকতযা
ভটনাযগঞ্জ
ভয়ভনড়ং/নান্দাইর
ড়নকরী
01934902800 / 01987703264
256. েনাফ কৃষ্ণ িক্রফতী-812
ভাঠ কভযকতযা
জযপুয/নকরা
01914811216 /
01987703263

ড়নকরী

১২/১২/১৬ ৩১/০৮/১৭
১২/০৯/১৭ চরভান

০৩/১১/১৬ চরভান

১৪/১১/১৯

চরভান

১৮/১০/১৬ চরভান

23-11-13 িরভান

-

ফ যটভা
07/01/14 20/01/14
২১/০১/১৪ 13/02/16
১৬/০২/১৬ িরভান

-

ফ যটভা
১১/০৬/১৪ িরভান

-

ফ যটভা

-

33

09।

অঞ্চর : 09 োভারপুয জেরায-দয, জভরান্দ, ইরাভপুয ও ড়যলাফাড়ী, জযপুয জেরায-জযপুয দয,
নাড়তরতাফাড়ী, শ্রীফযদী, নকরা ও ড় নাইগাড়ত
নাভ, ড়যড়িড়ত নম্বয, দড়ফ, ড়নে
িাকড়যকাটরয তথ্য
াযপযটভন্প
জেরা, উটেরা ও জভাফাইর নম্বয কভযস্থর
যন্ত
টত
ম
াটিড়পটক
ফ যটভা
জভয়াটদাত্তীণ য াড়বয িােয
অড়নয়ভ
ড়ফড়নটয়াগ
জেরাড়
আদায়
ভাভরা
আঞ্চড়রক কাম যারয়, োভারপুয
দয
257. জনাফ এ,এভ, জরার উর্িন-72 ফগুিা দয ০১/০৩/০৬ ৩১/০১/১২
র্র্নেয উজজরা ব্যফস্থাক
ফুরপুয
০২/০২/১২ 16-12-13
আঞ্চর্রক ব্যফস্থাক (চ:দা:)
মুক্তাগাছা
17-12-13 িরভান
ভেভনর্িং/দয
োভাযপুয
20-9-20 িরভান
০১৯৮৭৭০৩০৫৫
দয
০১৭১৮৪৮৩৮৩৪

258. উটেরা কাম যারয়, োভারপুয
দয, োভারপুয
259. জফগভ ভাটয়দা োতুন-947
োভারপুয
উটেরা ব্যফস্থাক
দয
ভয়ভনড়ং
017৭৯-৬৪৬৫৬৫ ০১৯৯৬7036৪০
260. েনাফ আফদুয যড়দ-1006
োভারপুয
ভাঠ কভযকতযা
দয
োভারপুয
০১৯১৮-831065 01996703৭৪৭
261. েনাফ জভাোঃ ভড়তয়ায যভানোভারপুয
1117
দয
ভাঠ কভযকতযা
রারভড়নযা
01735-012897 01996703৭৪৮
262. েনাফ ধ্রুফ নাথ যায়-1115
োভারপুয
ভাঠ কভযকতযা
দয
ড়দনােপুয
01736-960908
উটেরা কাম যারয়, জভরান্দ, োভারপুয
263. েনাফ ভাধফ কুভায যকায-907 জভরান্দ
উটেরা ব্যফস্থাক
ঠাকুযগাঁও
01738-449208 019967036১৯
264. েনাফ জভাোঃ ভড়উয যভানজভরান্দ
1026
ভাঠ কভযকতযা
ঠাকুযগাঁও
নীরপাভাযী
০১৯৫৬-542674 01996-

0৮/0৭/২০১ চরভান
7

১৮/১০/২০১ চরভান
৬

৩০/০৫/২০১ চরভান
৮

২০/০৩/২০১ চরভান
৮

১৫/১০/২০১৬ চরভান

১৮/১০/২০১৬ চরভান
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265.

266.

267.

268.

269.

270.

271.

272.

273.

703৭৫৩
েনাফ জভাোঃ ওয়াড়দ আরী-1040 জভরান্দ
ভাঠ কভযকতযা
যংপুয
০১৭৩৭-138537 01996703৭৫৪
উটেরা কাম যারয়, ইরাভপুয, োভারপুয
েনাফ জভাোঃ জভাস্তাড়পজুয যভান- ইরাভপুয
937
উটেরা ব্যফস্থাক
নওগাঁ
01731-606936 019967036৬০
জভাছাোঃ ভামুদা আক্তায-1109 ইরাভপুয
ভাঠ কভযকতযা
জযপুয
০১৯৯৬-703750 01820846022
েনাফ জভাোঃ ভাফুে জযো-1033 ইরাভপুয
ভাঠ কভযকতযা
ঠাকুযগাঁও
01717-115257 01996703৭৫১
েনাফ ড়যন কুভায যকায-1123 ইরাভপুয
ভাঠ কভযকতযা
েয়পুযা
০১৭৩৭-১৮৬৭৮৭
উটেরা কাম যারয়, ড়যলাফাড়ী, োভারপুয
জনাফ জভাোঃ জগারাভ জভাস্তপা-111 াযাড়স্ত
(র্র্-র্যলাফািী, জাভারপুয) ফগুিা
SFO
র্ফগঞ্জ
ড়ড়নয়য ভাঠ কভযকতযা
জগৌর্যপুয (টগ)
ভেভনর্িং/ দয
জগৌর্যপুয
০১৯৮৭৭০৩০৮৪
র্িার
০১৭২৮২৭৮৫১৭
ফুরপুয
ড়যলাফাড়ী
েনাফ জভাোঃ ফাচ্চু ড়ভয়া-1128
ড়যলাফাড়ী
ভাঠ কভযকতযা
যাোী
০১৭৯৭-৭৪৮৮৬২ ০১৭৪০৮৮৪৩৩৭ ০১৯৯৬-703৭৫৬
েনাফ জভাোঃ জযোউর কড়যভড়যলাফাড়ী
1043
ভাঠ কভযকতযা
ড়দনােপুয
০১৭৩৭-332905 01996703৭৫৭
উটেরা কাম যারয়, জযপুয দয, জযপুয
েনাফ যনড়েত িন্দ্র ফভযন -913 জযপুয দয
উটেরা ব্যফস্থাক
ঠাকুযগাঁও
01725-871818 01996-

১৮/১০/২০১৬ চরভান

১২/০৯/১৯

চরভান

১৮/১০/১৭

চরভান

১৮।১০।২০১৬ চরভান

১৯।০৯।২০১৮ চরভান

০১/০৩/০৬ ১৪/০৬/০৮
১৫/০৬/০৮ ২৩/০৭/০৮
২৪/০৭/০৮ ০৯/০৫/১২
১০/০৫/১২ ২৮/০১/১৩
১০/০৫/১২ ১৩/০৫/১৫
১৪/০৫/১৫ 19/3/16
২0/3/16 িরভান
19/1/2020
১0।০৬।২০১৯ িরভান

১৮/১০/২০১৬ িরভান

১৫/১০/২০১৬ চরভান
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274.

275.

276.

277.

7036২৬
েনাফ জভাোঃ জভাযাদ জাটন-961 জযপুয দয
ভাঠ কভযকতযা
জযপুয
০১৯২৪-558070 01996703৭৫৯
জফগভ ড়ড়যন আক্তায -968
জযপুয দয
ভাঠ কভযকতযা
জযপুয
01749-050950 01996703৭৬০
েনাফ স্বন কুভায যায়-1127 জযপুয দয
ভাঠ কভযকতযা
ড়দনােপুয
1737-663972
উটেরা কাম যারয়, নাড়রতাফাড়ী, জযপুয
েনাফ জভাোঃ আব্দু জড়রভ ড়ভঞা- শ্রীফযদী
936
উটেরা ব্যফস্থাক
শ্রীফযদী
জযপুয
(অ:দা:)
01725-758938 01996নাড়রতাফাড়ী
7036৫৯

278. েনাফ উত্তভ কুভায ড়ং-963 নাড়রতাফাড়ী
ভাঠ কভযকতযা
জযপুয
০১৮৬৫-871242 01996703৭৬৮
279. জফগভ াড়না আক্তায-1092
নাড়রতাফাড়ী
ভাঠ কভযকতযা
জযপুয
০১৯৫৪-৮৩৩৮৪৯ ০১৯৯৬703৭৭০
উটেরা কাম যারয়, শ্রীফদী, জযপুয
280. জনাফ জভাোঃ জাািীয অাারভ- র্ফগঞ্জ
351
কুর্িগ্রাভ দয
(ড়ড়-শ্রীফদী, জযপুয) SFO ীযগঞ্জ
ড়ড়নয়য ভাঠ কভযকতযা
সুজানগয
ড়যােগঞ্জ/যায়গঞ্জ
কাউড়নয়া
০১৯৮৭৭০৩১৩৫
শ্রীফদী
০১৭২৮০০৫৬৩৪
281. েনাফ যাভদ যায়-1050
শ্রীফদী
ভাঠ কভযকতযা
ঞ্চগড়
০১৭৩৫-535916 01996703৭৭১
282. েনাফ আফদুয যউপ-986
ফাগভাযা
ভাঠ কভযকতযা
যাোী
শ্রীফদী
০১৭৪১-৫৪৫৮৫৪ ০১৯৯৬703687
283. েনাফ ফুরফাবু-1065
শ্রীফদী
ভাঠ কভযকতযা

১৮/১০/২০১৬ চরভান

১৮/১০/২০১৬ চরভান

২৫/০৩/২০১৯ চরভান

০৮/১১/২০১৬ ৩০/০৫/২০১
৮
০১/০৬/১৯ চরভান
০১/০৬/১৯

চরভান

১৮/১০/১৬

চরভান

৮/১১/১৬

চরভান

২৭/১২/০৯
১৫/১০/১৫
23/6/16
10/12/17
18/03/19
19/1/2020

১৪/১০/১৫
22/6/16
03/12/17
17/03/19
18/1/20

১৮।১০।২০১৬ চরভান

১৮।১০।২০১৬ ০৫/১২/২০১
৮
০৯/১২/২০১৮ চরভান
১৮।১০।২০১৬ চরভান
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284.

285.

286.

287.

288.

289.

290.

যংপুয
০১৭৭৪-528399 01996703৭৭৩
উটেরা কাম যারয়, নকরা, জযপুয
েনাফ জভাোঃ আযাপাত যভান- নকরা
927
উটেরা ব্যফস্থাক
জনত্রটকাণা
01916-011164 019967036৪৬
েনাফ ড়ফল্পফ কুভায যায়-995
নকরা
ভাঠ কভযকতযা
ঞ্চগড়
০১৭৩৮-050812 01996703৭৬৫
েনাফ েীফ িন্দ্র ার-1003
নকরা
ভাঠ কভযকতযা
জনত্রটকাণা
০১৭১০-201554 01996703৭৬৬
জফগভ জেড়ভন জফগভ-1094
নকরা
ভাঠ কভযকতযা
মটায
০১৯৮৬-১০৯৫৪৭ ০১৯৯৬703৭৬৭
উটেরা কাম যারয়, ড় নাইগাতী, জযপুয
েনাফ ওয়াটেদ আরী-912
ড় নাইগাড়ত
উটেরা ব্যফস্থাক
নীরপাভাযী
01767-428440 019967036২৫
েনাফ ড়নযঞ্জন িন্দ্র ফভযন -980
ড় নাইগাড়ত
ভাঠ কভযকতযা
জযপুয
০১৯৩৭-915266 01996703৭৬২
েনাফ জভাোঃ সুভন ড়ভয়া-1060 ড় নাইগাড়ত
ভাঠ কভযকতযা
যংপুয
০১৮৭৮-012551 01996703৭৬৩

১৫।১০।২০১৬ চরভান

১৮।১০।২০১৬ চরভান

১৮।১০।২০১৬ চরভান

০৩।১১।২০১৬ চরভান

১৫/১০/২০১৬ চরভান

১৮/১০/২০১৬ চরভান

১৮/১০/২০১৬ চরভান
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10।

291.

292.

293.

294.

295.

296.

297.

298.

অঞ্চর: 10 জগাারগঞ্জ জেরায জগাারগঞ্জ দয, কাড়য়াড়ন, টুংগীাড়া, জকা ারীাড়া ও মুকসুদপুয, ড়টযােপুয জেরায-ড়টযােপুয দয,
নাড়েযপুয ও কাউোরী
আঞ্চড়রক কাম যারয়, জগাারগঞ্জ দয
াযপযটভন্প
িাকড়যকাটরয তথ্য
নাভ, ড়যড়িড়ত নম্বয, দড়ফ, ড়নে
কভযস্থর
টত
ম যন্ত ফ যটভা
জভয়াটদাত্তীণ য াড়বয াটিড়পটক অড়নয়ভ
জেরা, উটেরা ও জভাফাইর নম্বয
ড়ফড়নটয়াগ জেরাড়
িােয
ভাভরা
আদায়
েনাফ জভাোঃ জযাকনুজ্জাভান-734 কুড়ভল্লা দয
৩০/১২/১৩ 11-01-14
আঞ্চড়রক ব্যফস্থাক
দড়ক্ষণ
জগাারগঞ্জ
জভৌরবীফাোয+ 12-01-14 19-07-14
০১৯১২৫৯৩২৪৮ /
ড়ফগঞ্জ
০১৯৮০০০৩২২৫
জগাারগঞ্জ
২০/০৭/১৪ িরভান
েনাফ ীযা যানী ড়ভস্ত্রী-566
জগাারগঞ্জ
20-9-17 িরভান
কড়পউ ায অাটয য
ড়টযােপুয
01751197318
েনাফ জভাোঃ যড়পকুর ইরাভ-209 জগাারগঞ্জ
13-9-17 িরভান
অড়পকভী
কুড়ভল্লা
উটেরা কাম যারয়, জগাারগঞ্জ,
দয
জভাোঃ আর্নসুয যভান জখ-54 ফযগুনা দয
০১-০৩-০৬ ০১-০৫-০৭
উজজরা ব্যফস্থাক
ফড়যার
০২-০৫-০৭ ০৭-০৮-০৯
ফাজগযাট/কচুো
াথযঘা া
৩০-০৯-০৯ ৩০-০৩-১১
০১৯৮৭৭০৩০৭৭
ফাভনা UM ৩০-০৩-১১ ২১-১২-১৩
০১৭১৪৯০৩২২৬
আভতরী SFO ২২-০১-১৪
আভতরী UM
ফযগুনা দয
UM
জগাারগঞ্জ দয
িরভান
ফ যটভা
েনাফ অড়নটভল িন্দ্র জঘাল-864 জগাারগঞ্জ
১৬/১১/১৪ িরভান
ভাঠ কভযকতযা
ফ যাটভা
ড় নাইদ/দরকুা
০১৭৪৫০৬৩৭৭৩/০১৯৮৭৭০৩২
27
শ্যাভাটদফী ভন্ডর-844
ফটিয়াঘা া
১১-০১-১৪ ১৫-০৭-১৭
ভাঠ কভযকতযা
দাটকা
১৬-০৭-১৭ 23-03-19
খুরনা/অবয়নগয
01620968015 /
জগাারগঞ্জ দয 07-04-19 িরভান
01987703289
ফ যটভা
েনাফ স্বন ভন্ডর-1165
জগাারগঞ্জ দয 14-1-2020 িরভান
ভাঠ কভযকতযা
জগাারগঞ্জ/দয
01739050585
উটেরা কাম যারয়,জকা ারীাড়া,
জগাারগঞ্জ
েনাফ ড়ফপ্লফ কুভায দফদ্য-945
জবড়াভাযা
09।03।২০১ চরভান
উটেরা ব্যফস্থাক
7
জগাারগঞ্জ
জকা ারীাড়া 20-9-20 িরভান
38

299.

300.

301.

302.

0171৭-১৯৯৫৬৬ ০১৯৯৬7036১1
জভাছাোঃ জযাড়েনা োতুন-820
ভাঠ কভযকতযা
চুয়াডাঙ্গা/দয
০১৯৩৭৭৫৪৮৬৪/০১৯৮৭৭০৩২
31
েনাফ জভাোঃ নাড়য উড়দ্দন-874
ভাঠ কভযকতযা
চুয়াডাঙ্গা/আরভডাঙ্গা
০১৯৮৭৭০৩২৩০
উটেরা কাম যারয়, টুড়ঙ্গাড়া,
জগাারগঞ্জ
েনাফ রা কুভায ভন্ডর-494
উটেরা ব্যফস্থাক
াতক্ষীযা/আাশুড়ন
০১৭৭৫৬৪০১৫২ /
০১৯৮৭৭০৩২৩২
জনাফ আর্ কুভায যাে-617
ভাঠ কভযকতযা
জগাারগঞ্জ/কার্োর্ন
০১৯৮৭৭০৩০৭৮
০১৮৩৮০৩৪১৬০

303. েনাফ যড়কফ াান-1166
ভাঠ কভযকয যতা
জগাারগঞ্জ/কাড়য়াড়ন
উটেরা কাম যারয়,
কাড়য়ানী, জগাারগঞ্জ
304. েনাফ অড়িন্তয কুভায-762
উটেরা ব্যফস্থাক
মটায/ফাঘাযাড়া
০১৯৮৫৩১৬৭১৭
/০১৯৮৭৭০৩২৫৬
305. েনাফ নাঈভ ইরাভ-1161
ভাঠ কভযকতযা
াতক্ষীযা/শ্যাভনগয
01908923242
306. জনাফ জভাোঃ আোঃ যাজ্জাক-147
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
টুোখারী/গরার্চা
০১৯৮৭৭০৩০৮৯
০১৯১২৩৫৫৫৯৪
উটেরা কাম যারয়, মুকসুদপুয,
জগাারগঞ্জ
307. েনাফ োড়দুজ্জাভান-766
উটেরা ব্যফস্থাক
কুড়ষ্টয়া/দয
০১৭১৯৫৭৩২৬৬ /
০১৯৮৭৭০৩২৩৮
308. েনাফ জভাোঃ ড়দুর ইরাভ-862
ভাঠ কভযকতযা

আরপাডাঙ্গা
জকা ারীাড়া

০৭/০১/১৪ ২৪/১১/১৫
25/11/15 িরভান

জকা ারীাড়া

১৮/০৯/১৬ িরভান
ফ যটভা

ফরুড়া
টুড়ঙ্গাড়া

৩০-১২-১৩ …….
2/3/14 িরভান
ফ যটভা

ফাউপর
জগৌযনদী
মুরাদী

০২-০৩-১৪ ১৩-০৫-১৫
১৪।০৫।১৫ ৩০-০৭-১৬
৩১-০৭-১৬ 09-09-17

টুড়ঙ্গাড়া

10-09-17 িরভান

টুড়ঙ্গাড়া

ফ যটভা
14-1-2020 িরভান

ফাড়নয়ািং
নড়ড়য়া
কাড়য়াড়ন

১৯-০১-১৪
১১-০১-১৫ ১৯-০৫-১৮
24-05-18 িরভান
ফ যটভা

কাড়য়াড়ন

14-1-2020 িরভান

জগৌযনদী
গরাড়িা
কাড়য়াড়ন

০১-০৩-০৬ ৩০-০৭-১১
৩১-০৭-১১ 26-02-18
27-02-18 িরভান
ফ যটভা

ড়যয়তপুয
মুকসুদপুয

২০-১২-১৫ িরভান
ফ যটভা

মুকসুদপুয

২১/০৯/১৪

িরভান

39

-

309.

310.

311.

312.

313.

314.

ড়যােগঞ্জ/দয
০১৭৪৫৩০৬৮৬২/০১৯৮৭৭০৩২
40
েনাফ জভাোঃ বুে জাটন-865 মুকসুদপুয
ভাঠ কভযকতযা
াতক্ষীযা/জফদা া
০১৮৩৭৫০৫৪৫৫/০১৯৮৭৭০৩২
39
উটেরা কাম যারয়,
ড়টযােপুয দয, ড়টযােপুয
জভাোঃ আব্দুল্লা আর ভামুন-1-751 রুা
উটেরা ব্যফস্থাক
ড়টযােপুয দয
চুয়াডাঙ্গা/আরভডাঙ্গা
01717154607 /
০১৯৮৭৭০৩২৯০
েনাফ জভাোঃ জাোটয়ত জাটন- ড়টযােপুয
855
ভাঠ কভযকতযা
মটায/ভড়নযাভপুয
01934729685/01987703276
েনাফ আব্দুর ফাযী ওয়াদুদী-1132 ড়টযােপুয দয
ভাঠ কভযকতযা
খুরনা/ীযগাছা
019142759899
েনাফ আফদুর কাইয়ুভ-1160
ড়টযােপুয দয
ভাঠ কভযকতযা
ফড়যার/ফানাড়যাড়া
01799291401
উটেরা কাম যারয়, কাউোরী,
ড়টযােপুয
েনাফ জভাোঃ ড়ভোনুয যভান-2- কাউোরী
763
উটেরা ব্যফস্থাক
ারকাঠী/যাোপুয
০১৭১৯৬৮৮৪৬৫/০১৯৮৭৭০৩২৭
৭

২৭/১১/১৪

িরভান

২৬-১২-১৩ চরভান
20-9-20

17/02/14 িরভান

14-012020

িরভান

14-012020

িরভান

19/01/14 িরভান

ফ যটভা
315. েনাফ জভাোঃ আড়তকুয যভান-868
ভাঠ কভযকতযা
ফড়যার/ড়েরা
কাউোরী
01740360011/0198770327
8
316. েনাফ জভাোঃ ম্রা জাটন-858 কাউোরী
ভাঠ কভযকতযা
কুড়ষ্টয়া/জদৌরতপুয
01725311898 /
01987703279

317. েনাফ জে আর-ভামুন-1181
ভাঠ কভযকতযা
ফাটগযা /দয

কাউোরী

22/2/15

িরভান

18/০5/১৪ িরভান

24-032020

ফ যটভা
িরভান

40

01710260654
উটেরা কাম যারয়, নাড়েযপুয,
ড়টযােপুয
318. েনাফ জদফব্রত যকায-717
উটেরা ব্যফস্থাক
নাড়েযপুয
নাট ায/দয
01904114214/01969415354
319. েনাফ ড়ফশ্বা আযাপাত জাটন706
ভাঠ কভযকতযা
নাড়েযপুয
াতক্ষীযা/তারা
01904114250/01716840413
320. েনাফ সুনীর বাবুক-640
ড়ড়নয়য ভাঠ কভযকতযা
জগাারগঞ্জ/জকা ারীাড়া
দড়ভনা
01904114226/0176258552
9
নাড়েযপুয

16-5-17

িরভান

14-5-17

িরভান

31-03-14 22-04-17

23-04-17 িরভান
ফ যটভা

41

11।

321.

322.

321.

322.

323.

324.

325.

326.

অঞ্চর: 11 পড়যদপুয জেরায পড়যদপুয দয, আরপাডাঙ্গা, জফায়ারভাযী, বাঙ্গা ও নগযকান্দা, ড়যয়তপুয জেরাযড়যয়তপুয দয,নড়ড়য়া, ও জবদযগঞ্জ
নাভ, ড়যড়িড়ত নম্বয, দড়ফ, ড়নে
িাকড়যকাটরয তথ্য
াযপযটভন্প
জেরা, উটেরা ও জভাফাইর নম্বয কভযস্থর
টত
ম যন্ত
ফ যটভা
জভয়াটদাত্তীণ য াড়বয িােয াটিড়পটক
ড়ফড়নটয়াগ
জেরাড়
আদায়
ভাভরা
আঞ্চড়রক কাম যারয়, পড়যদপুয
দয, পড়যদপুয
জফগভ তাছড়রভা ইয়াড়ভন-733 রুা
৩০/১২/১৩ 15-07-17
আঞ্চড়রক ব্যফস্থাক
ফটিয়াঘা া 16-07-17 িরভান
চুয়াডাঙ্গা
পড়যদপুয দয 20-9-20 িরভান
০১৭১৬৪৪৬৭৭৭ /
০১৯৮৭৭০৩২৮৬
উটেরা কাম যারয়, পড়যদপুয
দয, পড়যদপুয
েনাফ দফ আদয জড়রভ-916 পড়যদপুয দয ১৫/১০/২০১৬ চরভান
উটেরা ব্যফস্থাক
যােফাড়ড়
01721-492275 019967036২৯
েনাফ এ.এভ. তযীপ জাটন- পড়যদপুয দয ১৮/১০/২০১ চরভান
966
৬
ভাঠ কভযকতযা
জগাারগঞ্জ
০১৭২৫-১৩২৭০৯ ০১৯৯৬703৭৮০
েনাফ বীভটন তালুকদায-1016 পড়যদপুয দয ১৮/১০/২০১ চরভান
ভাঠ কভযকতযা
৬
জগাারগঞ্জ
০১৭২১-934710 01996703৭৮২
েনাফ ড়র ন কুভায ভন্ডর-1179 পড়যদপুয দয 24-03-20 চরভান
ভাঠ কভযকতযা
ভাগুড়া/শ্রীপুয
01725716698
উটেরা কাম যারয়,বাংগা,
পড়যদপুয
জনাফ জভাোঃ া আরভ-672
জবারা
২২-০১-১৭ 07-04-18
উজজরা ব্যফস্থাক
পর্যদপুয/নগযকান্দা
বাংগা
08-04-18 িরভান
০১৮৪৯৩০০০২৮/0198770304
6
ফ যটভা
েনাফ জভাোঃ একযামুর ক-819 বাংগা
২২/০২/১৫ িরভান
ভাঠ কভযকতযা
ড়যােগঞ্জ/দয
01987703249
ফ যটভা
েনাফ তুলারুর আরভ-1174
বাংগা
14-1-2020 িরভান
ভাঠ কভযকতযা
চুয়াডাঙ্গা/আরভডাঙ্গা
01780957985
42

অড়নয়ভ

327.

328.

329.

330.

331.

332.

333.

334.

335.

উটেরা কাম যারয়, পড়যদপুয
দয, পড়যদপুয
েনাফ দফ আদয জড়রভ-916 পড়যদপুয দয ১৫/১০/২০১
উটেরা ব্যফস্থাক
৬
যােফাড়ড়
01721-492275 019967036২৯
েনাফ এ.এভ. তযীপ জাটন- পড়যদপুয দয ১৮/১০/২০১
966
৬
ভাঠ কভযকতযা
জগাারগঞ্জ
০১৭২৫-১৩২৭০৯ ০১৯৯৬703৭৮০
েনাফ বীভটন তালুকদায-1016 পড়যদপুয দয ১৮/১০/২০১
ভাঠ কভযকতযা
৬
জগাারগঞ্জ
০১৭২১-934710 01996703৭৮২
েনাফ ড়র ন কুভায ভন্ডর-1179 পড়যদপুয দয 24-03-20
ভাঠ কভযকতযা
ভাগুড়া/শ্রীপুয
01725716698
উটেরা কাম যারয়, আরপাডাঙ্গা,
পড়যদপুয
েনাফ জভাোঃ যড়পকুর ইরাভ- আরপাডাঙ্গা 02/১/১4
743
উটেরা ব্যফস্থাক
ড় নাইদ/দয
০১৭২৩৫৪৪৪৬০ /
০১৯৮৭৭০৩২৪১
েনাফ জভাোঃ নেরুর ইরাভ-3- আরপাডাঙ্গা 07-01-14
877
ভাঠ কভযকতযা
খুরনা/কয়যা
০১৯২৫৩২৩৫৩৫/০১৯৮৭৭০৩
243
েনাফ কাভরুর াান-1145
আরপাডাঙ্গা ১৪/১/২০২০
ভাঠ কভযকতযা
মটায/ভড়নযাভপুয
01777920404
উটেরা কাম যারয়, জফায়ারভাযী,
পড়যদপুয
জনাফ উিভ কুভায ধয-711
করাাড়া
06-03-17
উজজরা ব্যফস্থাক
পর্যদপুয/জফাোরভাযী
জবদযগঞ্জ
22-05-18
01904114209/0191110485
0
জফায়ারভাযী 20-9-20
েনাফ আরী আগয-798
জফায়ারভাযী
ভাঠ কভযকতযা
ভাগুযা/দয
০১৯৩৯৩৫৬৫৯৪/০১৯৮৭৭০৩২
45

চরভান

চরভান

চরভান

চরভান

িরভান

িরভান

িরভান

19-05-18
িরভান
িরভান

০৬/০১/১৪ িরভান
ফ যটভা

43

336.

337.

338.

339.

340.

341.

342.

343.

344.

345.

েনাফ রা কুভায াা-1171 জফায়ারভাযী
ড় নাইদ/দরকুা
01939372491
উটেরা কাম যারয়,
নগযকান্দা, পড়যদপুয
েনাফ জভাোঃ াড়কর যায়ান-774
বাংগা
উটেরা ব্যফস্থাক
ড়যােগঞ্জ/দয
০১৭১৮৪৪২৫৫০/০১৯৮৭৭০৩২৪৭ ড়টযােপুয
দয
নগযকান্দা
েনাফ জভাোঃ াীনুয যভান-816 নগযকান্দা
ভাঠ কভযকতযা
ড়নরপাভাযী/দয
01719346654/01987703251
েনাফ আযাফুজ্জাভান-1138 নগযকান্দা
পড়যদপুয/আরপাডাঙ্গা
01736538401
েনাফ জভাোঃ ওভয পারুক-1170 নগযকান্দা
ভাঠ কভযকতযা
ভাগুযা/দয
01734310232
উটেরা কাম যারয়, ড়যয়তপুয
দয
েনাফ ভন আরী-670
কুড়ড়গ্রাভ
উটেরা ব্যফস্থাক
উড়রপুয
কুড়ষ্টয়া/জদৌরতপুয
ড়যয়তপুয
০১৭২২৬১১৮১৯
দয
01987703037
জফগভ মুর্পদা খানভ-402
জগৌযনদী
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
ড়যয়তপুয
ভাদাযীপুয/দয
দয
০১৯৮৭৭০৩১৫৩
০১৯২২৭৮৬৪৭০
জভাোঃ াড়নুয ইরাভ-1143
ড়যয়তপুয
ভাঠ কভযকতযা
দয
কুড়ষ্টয়া/জদৌরতপুয
01720140839
উটেরা কাম যারয়, নড়ড়য়া,
যীয়তপুয
েনাফ জভাোঃ পযাদ-771
জগাারগঞ্জ
উটেরা ব্যফস্থাক
ভাদাযীপুয/দয
নড়ড়য়া
০১৭২৮৮৭৯৪৪৬ /
০১৯৮৭৭০৩২২৬

০৬/০১/১৪ িরভান

জভাোঃ আযাফুর ইরাভ-823
ভাঠ কভযকতযা
গাইফান্ধা/জগাড়ফন্দগঞ্জ
01723149007 /
01987703258

০৭/০১/১৪

নড়ড়য়া

০৮-১১-১৫ 07-04-18
07-04-18 িরভান
20-9-20
০৭/০১/১৪

িরভান
িরভান
ফ যটভা

14-1-2020 িরভান

14-1-2020 িরভান

২২-০১-১৭ 14-11-18
…
…..
15-11-18 িরভান
ফ যটভা
১২-১২-১০ 09-09-17
10-09-17 িরভান
ফ যটভা
13-12020

িরভান

০৮-০১-১৫ 19-05-18
19-05-18 িরভান
ফ যটভা
িরভান
ফ যটভা
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346.

347.

েনাফ েীভ উদ্দীন-1162
নড়ড়য়া
ভাঠ কভযকতযা
মটায/জকফপুয
01774814872
জনাা্ফ ইভরুর জাজন-625
দুিাড়িয়া
ভাঠ কভযকতযা
ফটিয়াঘা া
পর্যদপুয/ভধুখারী
নড়ড়য়া
01904114219/০১৭৪৪৬৬০৫৩১

14-1-2020 িরভান

০২-০৩-১৪ 22-07-17
23-07-17 19-05-18
20-05-18 িরভান
ফ যটভা

348.

349.

350.

উটেরা কাম যারয়,জবদযগঞ্জ, যীয়তপুয
েনাফ জভাোঃ ড়রয়াকত আরী-747 দাজকা
উটেরা ব্যফস্থাক
চুয়াডাঙ্গা/দামুড়হুদা
জবদযগঞ্জ
০১৯১৩৩৪৩৮৯২ /
০১৯৮৭৭০৩২৮৩
েনাফ জভাোঃ এনামুর ক-834 জবদযগঞ্জ
ভাঠ কভযকতযা
ড়যােগঞ্জ/রংগা
01736533511 /
01987703260
েনাফ জভাোঃ হৃদয় াযটবে-869 ড়যয়তপুয
ভাঠ কভযকতযা
জবদযগঞ্জ
মটায/জিৌগাছা
01947525112 /
01987703254

৩০-১২-১৩ চরভান
20-9-20

িরভান

31-12-13 িরভান

২০-১২-১৫ িরভান
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১২।

অঞ্চর-12: , জনায়াোরী জেরায-জানাইমুড়ড়, জফগভগঞ্জ ও িা ড়ের, রক্ষ্মীপুয জেরায-রক্ষ্মীপুয দয ও যাভগঞ্জ, কুড়ভল্লা জেরায-2টি রাঙ্গরটকা ও
ভটনাযগঞ্জ)
নাভ, ড়যড়িড়ত নম্বয, দড়ফ,
িাকড়যকাটরয তথ্য
াযপযটভন্প
ড়নে
জেরা, উটেরা ও জভাফাইর
নম্বয
কভযস্থর
টত
ম যন্ত
ফ যটভা
জভয়াটদাত্তীণ যটে াড়বয িােয াটিড়পটক
অড়নয়ভ
ড়ফড়নটয়াগ
রাড়
আদায়
ভাভরা
আঞ্চড়রক কাম যারয়, জানাইমুড়ী, জনায়াোরী

351. জনাফ প্রান্ত কুভায জরাধ-18
আঞ্চর্রক ব্যফস্থাক
কুর্ভল্লা/কুর্ভল্লা দয
01987703013
01915176290

ঈশ্বযগঞ্জ
১১-১০-০৬
ফর্যার দয ১৫-০9-০8
জগৌযনদী
০৮-০৩-০৯
ফর্যার দয ২০-১২-10
াজীগঞ্জ+চাঁ 01-0২-১2
দ
ভেভনর্িং 09-09-১2
যিংপুয+কুর্ি ১0-06-১৫
গ্রাভ
ফড়যার
12-09-17
কুড়ভল্লা
12-11-19
জানাইমুড়ী 20-9-20

উটেরা কাম যারয়,
জানাইমুড়ী, জনায়াোরী
352. েনাফ জভাপাজ্জর জাাইন- কুমিল্লা
314
চাটর্খর
18-01-14
উটেরা ব্যফস্থাক
জফগভগঞ্জ
ড়কটাযগঞ্জ/ড়নকরী
জানাইমুিী ১৪-০৪-১৪
০১৯১৮৫২২৪২৪/
০১৯৮৭৭০৪১৫০
353. জভাোঃ আরভগীয কড়ফয-861-p জানাইমুিী ২৫-০৫-১৪
ভাঠ কভযকতযা
কুড়ষ্টয়া/কুভাযোরী
01918032725/019877041
55
354. েনাফ জভাোঃ জড়রভ জযো-859 জানাইমুিী ২৫-০৫-১৪
ভাঠ কভযকতযা
কুড়ষ্টয়া/ড়ভযপুয
01718852960/০1911654
185/০1987704156
উটেরা কাম যারয়, জফগভগঞ্জ, জনায়াোরী
355. জভাোঃ োাঙ্গীয আরভ যকায- জফগভগঞ্জ 15-05-16
718
উটেরা ব্যফস্থাক
াফনা/বাঙ্গুযা
01904114215/
01717978055
356. েনাফ ইভযান-727
জফগভগঞ্জ ০২-১০-১৭

14-০৯-০৮
07-03-০৯
১৯-১২-১০
31-1-12
০8-০৯-১২
09-06-15
11-09-17
11-11-19
চরভান
চরভান

১৩-০৪-১৪
চরভান
ফ যজভাট
চরভান
ফ যজভাট

চরভান
ফ যজভাট

চরভান
ফ যজভাট

চরভান
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ভাঠ কভযকতযা
ড়যয়তপুয/োড়েযা
01911874540
01858848686
/01958553562
357. জনাফ জভাোঃ কাভরুজ্ভান খান528
ভাঠ কভযকতযা
কুর্ভল্লা/জচৌিগ্রাভ
০১৯৮৭৭০৩২০৭
০১৭১২৫২৮০৩০
উটেরা কাম যারয়, িা ড়ের,
জনায়াোরী
358. জভাোঃ আকযাভ জাটন-712
উটেরা ব্যফস্থাক
গাইফান্ধা/জগাড়ফন্দগঞ্জ
01904114210
01729181815

রাকাভ
জফগভগঞ্জ

০৭-০৬-১২
18-10-17

ফ যজভাট
17-10-17
চরভান
ফ যজভাট

চাটর্খর

06-03-17

চরভান
ফ যজভাট

359. জভাোঃ তানবীয জাটন-860
াল্লা
25-05-14
ভাঠ কভযকতযা
মটায/দয
চাটর্খর
15-11-14
01871705908/
01987704171
360. েনাফ জভাোঃ ভড়নয জাটন-2- আজভীর্যগঞ্জ ২৭-০১-১৪
810
চাটর্খর
09-11-14
ভাঠ কভযকতযা
ব্রাহ্মণফাড়ীয়া/ফাঞ্ছাযাভপুয
01871705908/198770417
7
উটেরা কাম যারয়,রক্ষ্মীপুয
দয
361. েনাফ জভাোঃ ড়ভোনুয যভান- লালমিাহন
293
যােপুয
উটেরা ব্যফস্থাক
রিীপুয
১৪-০১-১৪
টুয়াোরী/দয
০১৭২৭০০৫১৪৮/
০১৯৮৭৭০৪১৪১
362. জনাফ জভাোঃ আোঃ ছারাভ-477 পর্যদগঞ্জ ২৫/০2/১২
ভাঠ কভযকতযা
রক্ষ্মীপুয দয 29-8-19
চাঁদপুয/পড়যদগঞ্জ
০১৯৮৭৭০৩১৭৮
০১৭২৬০১৩৮৪৮
363. জফগভ ভারুপা আক্তায-853 রক্ষীপুয
২৬/০১/১৪
ভাঠ কভযকয যতা
ফড়যার/দয
01987051935/019877041
42
উটেরা কাম যারয়, যাভগঞ্জ,
রক্ষ্মীপুয
364. জভাোঃ নাড়য উড়দ্দন-890
যাভগঞ্জ
১৮-০৬-১৮

……….
চরভান
ফ যজভাট
…..
চরভান
ফ যজভাট

চরভান
ফ যজভাট
28-8-19
িরভান
ফ যটভা
িরভান

চরভান
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উটেরা ব্যফস্থাক
ড়যয়তপুয/নড়ড়য়া
01922327979
/01958553557
365. *******
366. জনাফ আর্জজুর ক ভুইো1180
ভাঠ কভযকতযা
জনাোখারী/কর্ফযাট
0163641927
উটেরা কাম যারয়,
নাঙ্গরটকা , কুড়ভল্লা
367. েনাফ জভাোঃ আড়যফুর ইরাভ772
উটেরা ব্যফস্থাক
াফনা/িা টভায
০১৭২৭৯২৬৩৩৬/
১৯৮৭৭০৪১২৬
368. েনাফ উৎর কুভায াা-845
ভাঠ কভযকতযা
াফনা/াফনা দয
01713741846/
01987704128

যাভগঞ্জ

24-03-20

369. জফগভ জযাভা োতুন-839
ভাঠ কভযকতযা
াঙ্গাইর/বাতকুড়া
01781845188/
01987704128

বুড়ড়িং

12/02/14

18-05-15

নাঙ্গরটকা

19-05-15

িরভান

(জনায়াোরী)
ভটনাযগঞ্জ(u ….
mcc)
নাঙ্গরটকা 19/03/15

…..

নাঙ্গরটকা

িরভান

26/01/14

িরভান
ফ যটভা

ফ যটভা

উটেরা কাম যারয়,ভটনাযগঞ্জ, (জনায়াোরী)
কুড়ভল্লা
370. েনাফ জভাোঃ নােমুর াান- ভটনাযগঞ্জ 15-05-17
716
উটেরা ব্যফস্থাক
যাোী/িাযঘা
01904114213/01727663
815
371. জভাোঃ জদটরায়ায জাাইন-786 কুড়ভল্লা দয 07/0১/১4
ভাঠ কভযকতযা
ভটনাযগঞ্জ 22-11-15
কুড়ভল্লা/দয দড়ক্ষণ
01913506368/
01987704137
372. জভাোঃ ভড়ন জাটন-2-878 ভটনাযগঞ্জ ০৭/০২/১৬
ভাঠ কভযকতযা
িাঁদপুয/ােীগঞ্জ
01837370969/
01987704127

িরভান
ফ যটভা

…..
িরভান
ফ যটভা
িরভান
ফ যটভা

48

1৩। অঞ্চর : 13 কুড়ভল্লা জেরায-কুড়ভল্লা দয, দয দড়ক্ষণ, জিৌদ্দগ্রাভ, রাকাভ, জদড়ফদ্বায, িাড়ন্দনা, বুড়ড়িং ও ব্রাহ্মণাড়া
আঞ্চড়রক কাম যারয়, কুড়ভল্লা দয
ক্রোঃ
নং

নাভ, ড়যড়িড়ত নম্বয, দড়ফ,
ড়নে জেরা, উটেরা ও
জভাফাইর নম্বয
373. জফগভ কাভরুন নাায-249
আঞ্চড়রক ব্যফস্থাক
কুড়ভল্লা/কুড়ভল্লা দয
০১৯৮৭৭০৩০২১

িাকড়যকাটরয তথ্য
কভযস্থর
টত
জদড়ফদ্বায

17-092006
কুড়ভল্লা দয 31-122013
প্রধান কাম যারয় 16-11-15
ফরুড়া
18-01-16

ম যন্ত
07-09-2009
15-11-2015
17-01-16
14-5-19

ােীগঞ্জ
কুড়ভল্লা দয
374. জনাফ জভাোঃ ছাজদকুয যভান-৪২ কুড়ভল্লা
ব্যর্ক্তগত কভযকতযা
কুর্ভল্লা/দয দর্িণ
01714501892
375. জনাফ জভাোঃ আবু তাজয-200ফ কড়ভল্লা
অর্পকভী
কুর্ভল্লা/দয
01724549030
কুর্ভল্লা দয উজজরা কাম যারে
376. েনাফ জভাোঃ ড়দুর ইরাভ- দয দড়ক্ষণ
749
কুড়ভল্লা দয
উটেরা ব্যফস্থাক
কুড়ভল্লা/ড়ততা
০১৯১২৪৩৩৮৬৫/
০১৯৮৭৭০৪১২৩

19-5-19
20-9-20 িরভান
20-9-17 িরভান

377. জফগভ সুর্নতা যানী দা-447
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
কুর্ভল্লা/জকাতোরী
০১৯১৯৮৪২৬৯৮

১৮/০৮/১৪ চরভান
19-5-19 চরভান

রাকাভ
কুর্ভল্লা

378. জনাফ ঞ্জে কুভায দা-607 কুর্ভল্লা
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
মুর্ন্পগঞ্জ/গজার্যো
০১৯৮৭৭০৩০২৩/০১৯৫০৯১৯৮০
৮

20-9-17 িরভান

31/12/13 িরভান
20-9-20 িরভান

ফ যটভা
০4/০৩/১৪ চরভান

ফ যটভা
চার্ন্দনা উজজরা কাম যারে
379. জফগভ
- রােরা আযজুভন র্উরী- চার্ন্দনা
01/10/06 চরভান
93
িাড়ন্দনা (ইউএভ) ০9-৬-19 িরভান
উজজরা ব্যফস্থাক
কুর্ভল্লা/চার্ন্দনা
০১৯৮৭৭০৩০৮৩
০১৮১৪৭৮১১৬৪
ফ যটভা
49

ফ যটভা
ড়ফড়নটয়াগ

াযপযটভন্প
জভয়াটদাত্তীণ য াড়বয িােয াটিড়পটক
জেরাড়
আদায়
ভাভরা

অড়নয়ভ

380. েনাফ অেয় কুভায দত্ত-1158 িাড়ন্দনা
ভাঠ কভযকতযা
কুড়ভল্লা/জদড়ফদ্বায
01940756362
381. ড়যয়াে জভা: োড়ভর-1183
জদর্ফদ্বায
ভাঠ কভযকতযা
িাড়ন্দনা
কুড়ভল্লা/মুযাদনগয
01817111907
জদর্ফদ্বায উজজরা কাম যারে
382. জনাফ জভাোঃ ান্নান যকায-356 র্িার
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
যংপুয দয
(র্র্-জফাদা,ইউএভ)
ীযগাছা
র্দনাজপুয/াযফতীপুয
জফাদা
০১৯৮৭৭০৩১৩৭
০১১৯৫৪১৭৬৭১/০১৮২২২০০৬১ জদড়ফদ্বায
১
383. েনাফ জভাোঃ ভামুনুয যড়দ-892 জদর্ফদ্বায
ভাঠ কভযকতযা
যাোী/পুঠিয়া
01767429380
/01958553564
384. েনাফ ভাইন উড়দ্দন-1147
ভাঠ কভযকতযা
কুড়ভল্লা দয/দয দড়ক্ষণ
01735225929
উটেরা কাম যারয়, দয
দড়ক্ষণ, কুড়ভল্লা
385. জফগভ জড়রনা আক্তায-921
উটেরা ব্যফস্থাক
জনায়াোরী
01849-904433 01996703635

24-3-2020 িরভান
15-9-20 িরভান

৩০/১২/০৯ 12/02/17
13/02/17
19/1/2020
26-8-20
20-9-20

18-1-20
25-8-20
িরভান
িরভান

17/০9/18 িরভান

জদর্ফদ্বায

ফ যটভা
14-1-2020 িরভান

দবযফ
দয দড়ক্ষণ

১৫/১০/২০১৬ চরভান
20-9-20 িরভান

386. েনাফ রুড়ভরা টযন-830
দয দড়ক্ষণ
ভাঠ কভযকতযা
যাোী/ত্নীতরা
01744422747/019877041
24

387. েনাফ জাভা আক্তায-1148
ভাঠ কভযকতযা
কুড়ভল্লা/মুযাদনগয
01643439445
উটেরা কাম যারয়, বুড়ড়িং,
কুড়ভল্লা
388. েনাফ জভাোঃ োড়কয জাটন
োন-760

14-1-2020

19/01/14

ফ যটভা
িরভান

দয দড়ক্ষণ

ফ যটভা
14-1-2020 িরভান

ব্রাহ্মণাড়া
বুড়ড়িং

12/01/14 …….
22/০৩/১৫ িরভান
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উটেরা ব্যফস্থাক
কুড়ভল্লা/বুড়ড়িং
০১৭১৭৫৩৪৮৬৯ /
১৯৮৭৭০৪১২৯
389. েনাফ জভাোঃ জদাটয়ত উল্লা880
ভাঠ কভযকতযা
জনায়াোরী/কড়ফযা
01938159463

বুড়ড়িং

390. েনাফ দীক সূত্রধয-873
দয দড়ক্ষণ
ভাঠ কভযকতযা
বুড়ড়িং
ব্রাক্ষণফাড়ড়য়া/ড়ফেয়নগয
01736254515
উটেরা কাম যারয়, ব্রাক্ষণাড়া,
কুড়ভল্লা
391. েনাফ আব্দুল্লা-আর-ভামুন- ব্রাহ্মণাড়া
885
উটেরা ব্যফস্থাক
াংগাইর/ ভূয়াপুয
01675408983/019585535
5২
392. েনাফ জভাোঃ উজ্জ্বর জাটন-724 ব্রাহ্মণাড়া
ভাঠ কভযকতযা
যাোী/ফাগভাযা
01727884998/
01958553560
393. জনাফ জভাোঃ র্জোউয যভান- ভেভনর্িং
391
ব্রাহ্মণাড়া
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
গাইফান্ধা/াদুল্যাপুয
০১৯৮৭৭০৩১৪৭/০১৭১০৫৪৭৫১
০
রাকাভ উজজরা কাম যারে
394. জনাফ জভাোঃ আর্ভয জাজন-118 জবারা দয
র্র্নেয উজজরা ব্যফস্থাক
জচৌিগ্রাভ
চাঁদপুয/াজীগঞ্জ
র্ভজযাগঞ্জ
০১৯৮৭৭০৩০৬০
রাকাভ
০১৭১৬২১৮৫৬১
395. জফগভ ারভা সুরতানা-707
ভাঠ কভযকতযা
কুড়ভল্লা/ভটনাযগঞ্জ
01904114251
01729746486
396. জনাফ ার্ন্তভর্ন চাকভা-591
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা

রাকাভ

রাকাভ

ফ যটভা
১৮/০৯/১৬ িরভান

ফ যটভা
……
……….
24/03/16 িরভান

03-12-17 িরভান

ফ যটভা

-

25-09-17 িরভান

-

ফ যটভা
০২/০৫/১০ 19-09-17
20-09-17 িরভান
ফ যটভা

-

৩১/১০/০৬ ২৮/০১/০৯
০১/০২/০৯ ৩১/০১/১২
.....
……
30-4-12 িরভান
ফ যটভা
১৮।09।১৭ িরভান
ফ যটভা

০1/০৩/১৪ িরভান
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যািাভাটি/ফাঘাইছর্ি
০১৯৮৭৭০৩০৬৬
০১৭৪৩৬৯৯৫১৪
জচৌিগ্রাভ উজজরা কাম যারে
397. আর্ভনুর ইরাভ জচৌধুযী-327
উজজরা ব্যফস্থাক
কুর্ভল্লা/জিৌদ্দগ্রাভ
০১৯৮৭৭০৩১৩২
০১৮১১৩৫৬৫৭২

ফ যটভা

কচুো
ফরুিা
জচৌিগ্রাভ

০৯/১১/০৯ ১১/০৮/১০
১২/০৮/১০ ২৩/১১/১০
২1/১১/১০ 18-5-19

ফরুড়া

09-6-19 িরভান

জিৌদ্দগ্রাভ

20-9-20

িরভান

398. জনাফ জভাোঃ ভাইনুর াান-161
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
ভয়নড়ং/ফুরপুয
০১৯৮৭৭০৩০৯২
০১৯১৬৬৬৩৭৪৯

কুড়ভল্লা দয

২৪-৭-০৬

২১-৭-০৭

ফগুড়া দয
দুিাড়িয়া
মুক্তাগাছা
র্িার
জিৌদ্দগ্রাভ

২২-৭-০৭
৯-১১-০৮
০১-৪-১৪
১-১১-১৪
21-03-19

399. েনাফ াটর আকযাভ-1136
ভাঠ কভযকতযা
কুড়ভল্লা/ভটনাযগঞ্জ
01917155442
400. জনাফ জভাাোঃ জনছায আাজম্মদ116
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
িাঁদপুয/কচুয়া
০১৯৮৭৭০৩০৮১
০১৭১০৭০৪০২৫

জিৌদ্দগ্রাভ

৮-১১-০৭
৩১-৩-১৪
৩১-১০-১৪
০৪-০১-১৬
িরভান
ফ যজভা
14-1-2020 িরভান

মুরাদী

০১/০৩/০৬ ১৯/০৩/০৭

জফাযানউর্িন
ঈশ্বযগঞ্জ
র্ফগঞ্জ
(umcc)
পর্যদগঞ্জ
(umcc)
াজীগঞ্জ
umcc)
াজীগঞ্জ sfo
াযাড়স্ত
umcc)
াযাড়স্ত sfo
জিৌদ্দগ্রাভ

২০/০৩/০৭ ২২/০৩/০৮
২৩/০৩/০৮ ১৯/০৩/১২
২১/০৩/১২ ১৫/১২/১২
২০/০৩/১২ ১০/১০/১২
১১/১০/১২

০৬/০২/১৩

০৭/০২/১৩ ৩১/১২/১৪
০1-১-১5 26-8-19
…..
26-8-19
27-08-19 িরভান
ফ যটভা
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14।

অঞ্চর : 14: িাঁদপুয জেরায ােীগঞ্জ, কচুয়া, াযাড়স্ত, ভতরফ ও পড়যদগঞ্জ+কুড়ভল্লা-ফরুড়া এফং রক্ষ্মীপুয জেরায-যায়পুয
আঞ্চড়রক কাম যারয়, ােীগঞ্জ, িাঁদপুয
নাভ, ড়যড়িড়ত নম্বয, দড়ফ,
িাকড়যকাটরয তথ্য
াযপযটভন্প
ড়নে জেরা, উটেরা ও
ফ যটভা
জভয়াটদাত্তীণ য াড়বয িােয াটিড়পটক
কভযস্থর
টত
ম যন্ত
জভাফাইর নম্বয
ড়ফড়নটয়াগ
জেরাড়
আদায়
ভাভরা

401. জনাফ জভাোঃ াীন র্ফশ্বা543
র্র্নেয উজজরা ব্যফস্থাক
(আঞ্চর্রক ব্যফস্থাক (অ:দা:)
টুোখারী/র্ভজযাগঞ্জ
০১৯৮৭৭০৩০৬৭
01853222833
402. অড়প কাযী
403. অড়পকভী
াজীগঞ্জ উজজরা কাম যারে
404. জফগভ ফানী যানী ার-51
উজজরা ব্যফস্থাক
চাঁদপুয/কচুো
০১৯৮৭৭০৩০৭৫
০১৭২১১২২৬৬২
405. জনাফ জভাোঃ নাজমূর হুদা-166
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
ভয়ভনড়ং/ভয়ভনড়ং দয
০১৯৮৭৭০৩০৯৫
০১৭২৩৩৮৯৮৭৪

াজীগঞ্জ
জদর্ফদ্বায
চার্ন্দনা
কুড়ভল্লা দয
কচুয়া

২৮/০১/১৩
২১-১১-১৪
১১/০৬/১৫
22-5-19
20-9-20

২০-১১-১৪
১০/০৬/১৫
21-5-19
িরভান
িরভান

২১/০৩/০৭
০১/১১/১৪

০২/০৯/০৮
িরভান
ফ যটভা

অড়নয়ভ

****
*****
াজীগঞ্জ
াজীগঞ্জ

াজীগঞ্জ
নন্দীগ্রাভ
ফুরপুয
জিৌদ্দগ্রাভ
ােীগঞ্জ

০১/০৩/০৬
০১/১২/০৬
০১/০৮/১১
১০-০৯-১৭
22/3/18

২৭/১১/০৬
৩১/০৭/১১
09-09-17
21-3-18
িরভান
ফ যটভা
২৫/১১/১৪

406. জনাফ জভাোঃ ভর্নয জাজন- কচুো
665
াজীগঞ্জ
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
চাঁদপুয/কুচো
01904114234
০১৯৬৫২১২৬৭৬
াযার্স্ত উজজরা কাম যারে
407. জভাোঃ জতৌর্দুর ইরাভ-475 রাকাভ
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা (র্র্)
ঢাকা/ধাভযাই
০১৯৮৭৭০৩১৭৬
০১৯১৩৬২৭১৯৩

২৮-০৪-১৪

408. জনাফ রা কুভায জদ-583 জদর্ফদ্বায
ভাঠ কভযকতযা
াযার্স্ত
াতিীযা/তারা
০১৯৮৭৭০৩১৬৫
409. *********************
কচুো উজজরা কাম যারে
410. জনাফ জভাোঃ াীন র্ফশ্বাাজীগঞ্জ
543
জদর্ফদ্বায
র্র্নেয উজজরা ব্যফস্থাক চার্ন্দনা
(আঞ্চর্রক ব্যফস্থাক (অ:দা:) কুড়ভল্লা দয
টুোখারী/র্ভজযাগঞ্জ
কচুয়া

০১-০৩-১৪
18-09-14

17-09-14
িরভান
ফ যটভা

২৮/০১/১৩
২১-১১-১৪
১১/০৬/১৫
22-5-19
20-9-20

২০-১১-১৪
১০/০৬/১৫
21-5-19
িরভান
িরভান

২৫/১১/১৪

িরভান
ফ যটভা

২৯/০১/১২

িরভান
ফ যটভা
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-

-

০১৯৮৭৭০৩০৬৭
01853222833
411. জফগভ র্ল্পী যানী জবৌর্ভক-498 কচুো
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
কচুো
চাঁদপুয/কচুো
০১৯৮৭৭০৩১৯২
০১৭৩৬৮৯৬৭৪৮
412. জনাফ কিংকন চন্দ্র ভজুভদায- কচুো
219
ভাঠ কভযকতযা
চাঁদপুয/কুচো
01904114237
০১৭৩৬৮৯৬৭৪৮
413. েনাফ ড়যভর িন্দ্র ভজুভদায- নাড়েযপুয
784
কচুয়া-2
ভাঠ কভযকতযা
জবারা/জদৌরতোন
01926397694/01987703
281

২৫/০১/১২
19-5-19

414. জভাোঃ জযটোয়ানুর ইরাভ797
ভাঠ কভযকতযা
িাঁদপুয/ােীগঞ্জ
01845077712/019877041
39
ভতরফ উজজরা কাম যারে
415. জনাফ জভাাম্মদ জর্রভ র্ভো106
উজজরা ব্যফস্থাক
চাঁদপুয/াযার্স্ত
০১৯৮৭৭০৩০৫৯
০১৭২২২৬৪১৪১
416. টদফ িন্দ্র যকায-696
ভাঠ কভযকতযা
নযড়ংদী/যায়পুযা
01904114242
01722487826
417. েনাফ ওভয াওরাদায-849
ভাঠ কভযকতযা
জগাারগঞ্জ/জকা ারীাড়া
01918152028
পর্যদগঞ্জ উজজরা কাম যারে
418. েনাফ জে ারুন-অয-যড়দ889
উটেরা ব্যফস্থাক
মটায/মটায দয
01919-897472
/01958553556

০6/০১/১৪

কচুয়া-2

18-5-19
িরভান
ফ যটভা

-

০১/১১/১৪

িরভান
ফ যটভা

-

06/০১/১৪
12/১1/১৫

11/১1/১৫
িরভান
ফ যটভা

-

াজাানপুয ০১/১১/০৬
ভতরফ
০২/০২/১২

িরভান
ফ যটভা

-

৩১/০১/১২
িরভান
ফ যটভা

ভতরফ

ভতরফ

পড়যদগঞ্জ

419. েনাফ জভাোঃ যাটপউয যভান- ফারাগঞ্জ

24-1-17

29-10-18

িরভান
ফ যটভা

-

িরভান
ফ যটভা

-

26-০৬-১৮ িরভান

১৯/০১/১৪

ফ যটভা
17-11-18
54

841
াল্লা
ভাঠ কভযকতযা
পড়যদগঞ্জ
ফগুড়া/ড়ফগঞ্জ
01738161853/019877041
61
420. জনাফ আবুর কাজভ-141
পর্যদগঞ্জ
ভাঠ কভযকতযা
জবারা/জফাযানউর্িন
০১৯৮৭৭০৩১১২
০১৭৫৩৮৩৫৩৩১
ফরুিা উজজরা কাম যারে
421. গাজী নার্য উর্িন প্রধান-279 ফগুিা
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা (র্র্) জদর্ফদ্বায
চাঁদপুয/কচুো
িাড়ন্দনা
০১৯৮৭৭০৩১০২
ফরুড়া
০১৭১২৫২২৪১২
422. জনাফ জভাোঃ এভাদুর ক-474 ফরুড়া
ভাঠ কভযকতযা
ঢাকা/দর্িণ জকযানীগঞ্জ
০১৯৮৭৭০৩১৭৫
০১৯১১৮১৫১৯৯
423. জনাফ জভাোঃ আর্ভয জাজন500
ভাঠ কভযকতযা
কুর্ভল্লা/আদয দয
০১৯৮৭৭০৩১৯৩
০১৮১১৬৫৭৬০৮
উটেরা কাম যারয়, যায়পুয,
রক্ষ্মীপুয

জগৌযীপুয
ফরুড়া

14-03-19
01-09-19

28-8-19
িরভান
ফ যটভা

২১/০৭/১১

িরভান

০১/১০/০৬
০৭/০৫/০৯
20-1-2020
17-9-20

২২/০৭/০৭
18-1-20
িরভান
িরভান

২9/০১/১২

িরভান

……
১২/০২/১২

ফ যটভা
……
িরভান

424. েনাফ জভাোঃ এনাটয়ত উল্লা- যােপুয
22-01-17
682
উটেরা ব্যফস্থাক
কুড়ভল্লা/দয দড়ক্ষণ
01904114201
01988440387
425. েনাফ জভাোঃ জনয়ামুর ইরাভযােপুয
19-01-14
842
ভাঠ কভযকতযা
জবারা/িযপযান
01719732763/019877041
48
426. জভাোঃ ভাসুদ যানা যকায-840 আেড়ভড়যগঞ্জ 19/01/১৪
ভাঠ কভযকতযা
দয দড়ক্ষণ 17-09-19
কুড়ষ্টয়া/কুড়ষ্টয়া দয
রক্ষ্মীপুয দয ১৫-৭-২০
01939543467/19877041 যায়পুয
76

চরভান
ফ যজভাট

চরভান
ফ যজভাট

14-9-19
িরভান
িরভান
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-

15। অঞ্চর : ১৫: ড়টর জেরায ড়টর দয, জকাপানীগঞ্জ, ড়ফয়ানীফাোয ও ড়ফশ্বনাথ এফং সুনাভগঞ্জ জেরায সুনাভগঞ্জ দয, ছাতক, েগন্নাথপুয,
জদায়াযাফাোয ও ড়দযাই
াযপযটভন্প
িাকড়যকাটরয তথ্য
নাভ, ড়যড়িড়ত নম্বয, দড়ফ, ড়নে
যন্ত
যটভা
য
কভযস্থর
টত
ম
ফ
জভয়াটদাত্তীণ াড়বয িােয াটিড়পটক অড়নয়ভ
জেরা/ উটেরা ও জভাফাইর নম্বয
ড়ফড়নটয়াগ জেরাড়
আদায়
ভাভরা
আঞ্চড়রক কাম যারয়, ড়টর দয,
ড়টর
উটেরা কাম যারয়, ড়টর দয
427. মুম্মদ আবু াজেভ জচৌধুযী-251 াথযঘাটা
১৭/০৯/০৬ ১০/০৯/০৯
আঞ্চর্রক ব্যফস্থাক
জফতাগী
০৭/০৯/০৯ ১০/০১/১০
কুর্ভল্লা/মুযাদনগয
কচুো
২১/১২/১০ ১০/০৬/১৫
০১৯৮৭৭০৩০২২
কুর্ভল্লা
13/০৭/১৫ 14-5-19
০১৭১০২৩৬৯১৮
ড়টর
19-5-19 িরভান
০১৮১৯৮৫৬৫৭৯
428. েনাফ জভাোঃ ভাড়নক আরী
ড়টর
9-8-18
িরভান
ডা া এড়ি আটয য
429. েনাফ জভাোঃ ড়ভোনুয যভান-198
অড়পকভী
কুড়ভল্লা
উটেরা কাম যারয়, ড়টর দয, ড়টর
430. জনাফ উজ্জর কুভায র্িং-523 চার্ন্দনা
০১/০৪/১২ ০৬/০৫/১২
(র্র্-র্জরট দয) SFO
ভতরফ
০৭/০৫/১২ ৩০/০৯/১২
ড়ড়নয়য ভাঠ কভযকতযা
জচৌিগ্রাভ
০১/১০/১২ 19-03-19
জভৌরবী ফাজায/ কভরগঞ্জ
জভৌরবীফাোয 20/03/19 18/1/2020
০১৯৮৭৭০৩২০৪/০১৯১৭২৮২৬৭১ ড়টর দয 19/1/2020 িরভান
431. জফগভ জযফা আেতায-1103
র্জরট দয
িরভান
ভাঠ কভযকতযা
যংপুয
০১৭৪৪-৩৮০২০৯ ০১৯৯৬703৮১৩
432. েনাফ সুফর সূত্র ধয-1077
র্জরট দয 1৮/10/2016 িরভান
ভাঠ কভযকতযা
জযপুয
০১৯১৮-২৫৬৮৮২ ০১৯৯৬703৮১৪
433. এপ. এভ াড়পজুয যভান-1078 র্জরট দয 1৮/10/2016 িরভান
ভাঠ কভযকতযা
খুরনা
০১৭২০-৫৬৩৮৪১ ০১৯৯৬703৮১৫
উটেরা কাম যারয়, ড়ফশ্বনাথ, ড়টর
434. েনাফ জভা: ারুনুয যড়দ
ড়ফশ্বনাথ
25-10-20 চরভান
উটেরা ব্যফস্থাক
ফগুড়া/গাফতরী
01715483710
435. েনাফ আরবী জিৌধুযী-1073
ড়ফশ্বনাথ
১৮।১০।২০১৬ চরভান
ভাঠ কভযকতযা
ব্রাহ্মণফাড়ড়য়া
০১৭৬৬-455000 01996703৮১৬
436. েনাফ সুফা িন্দ্র-1046
ড়ফশ্বনাথ
২৪/০৩/২০১৯ চরভান
56

437.

438.

439.

440.

441.

442.

443.

444.

445.

ভাঠ কভযকতযা
ঠাকুযগাঁও/ড়যযাভপুয
01737-702976 01996703৭৫৫
েনাফ ভঙ্গর জন তঞ্চঙ্গযা-1118 ড়ফশ্বনাথ
ভাঠ কভযকতযা
যাঙ্গাভাটি
০১৫৫৬-৫৭০৮৫৩ ০১৯৯৬703৮১৮
উটেরা কাম যারয়, ড়ফয়ানীফাোয, ড়টর
েনাফ জভাোঃ োড়দুর ক-938 ড়ফয়ানীফাোয
উটেরা ব্যফস্থাক
ফড়যার
01753-432208
01996-7036৬১
েনাফ জভাোঃ ড়ভোনুয যভানড়ফয়ানীফাোয
1067
ভাঠ কভযকতযা
ড়কটাযগঞ্জ
০১৭৩২-৭৫৬৬৩৬ ০১৯৯৬70382০
েনাফ জভাোঃ োরার উদ্দীন-1108 ড়ফয়ানীফাোয
ভাঠ কভযকতযা
ঠাকুযগাঁও
০১৭৬৭-০২৩৯৪৬ ০১৯৯৬703821
েনাফ জভাোঃ কাভরুর াান-1145 জভৌরবীফাোয
ভাঠ কভযকতযা
ড়ফয়ানীফাোয
ভয়ভনড়ং/নান্দাইর
01937738608
উটেরা কাম যারয়, জকাপানীগঞ্জ, ড়টর
েনাফ ভন্য় কুভায যকায-949 জকাপাড়নগঞ্জ
উটেরা ব্যফস্থাক
গাইফান্ধা
01996-703653 01744513191
েনাফ সুেন দা -1070
জকাপাড়নগঞ্জ
ভাঠ কভযকতযা
জবারা
০১৭১৩-82539৪ 01996703৮২৩
েনাফ জভাোঃ ভড়মুর ইরাভ-1107 জকাপাড়নগঞ্জ
ভাঠ ‘কভযকতযা
যংপুয
০১৭৫৫-৪৩৭৯৫৪ ০১৯৯৬703824
েনাফ জক, এভ, াব্বীয-1066 র্ঝনাইগার্ত
ভাঠ। কভযকতযা
গাইফান্ধা
জকাপাড়নগঞ্জ
০১৭৪৪-366644 01996703৭৬৪
উটেরা কাম যারয়, সুনাভগঞ্জ দয, সুনাভগঞ্জ

১৮।০৭।২০১৮ চরভান

08।১1।২০১৬ চরভান

১৮।১০।২০১৬ চরভান

০২।০৫।২০১৭ চরভান

14-1-2020 িরভান
২০-৭-২০২০

12।১2।২০১7 চরভান

১৮।১০।২০১৬ চরভান

০১/০৫/২০১৭ চরভান

২৩।১১।১৬

২৩/০৩/২০১
৯
২৪/০৩/২০১৯ চরভান
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446. েনাফ অজুযন কুভায যায়-908
সুনাভগঞ্জ দয ১৫।১০।২০১৬ চরভান
উটেরা ব্যফস্থাক
ঠাকুযগাঁও
01719-539721 019967036২০
447. েনাফ জভাোঃ আবু যায়ান-1007 সুনাভগঞ্জ দয ১৮।১০।২০১৬ চরভান
ভাঠ কভযকতযা
নীরপাভাযী
০১৭৭৪-120449 01996703৮৪০
448. েনাফ স্বটদ যায়-1101
সুনাভগঞ্জ দয 01।01।২০১7 চরভান
ভাঠ কভযকতযা
মটায
০১৯৩০-৩৪৭৭৯৫ ০১৯৯৬703842
449. েনাফ আবু ফকয-1023
সুনাভগঞ্জ দয ১৮।১০।২০১৬ চরভান
ভাঠ কভযকতযা
নীরপাভাযী
০১৭১৭-৪২১৪৪৭ ০১৯৯৬703৮৪১
উটেরা কাম যারয়, ছাতক, সুনাভগঞ্জ
450. েনাফ জভাোঃ ভড়ভনুয ইরাভ-915
১৫।১০।২০১৬ চরভান
উটেরা ব্যফস্থাক
ছাতক
যংপুয
01722-012329 019967036২৮
451. েনাফ জভাোঃ জভাযটদুর ইরাভ- ছাতক
১৮।১০।২০১৬ চরভান
1028
ভাঠ কভযকতযা
যংপুয
০১৭৩৬-৬৮৭৩৩৭ ০১৯৯৬703৮৪৩
452. েনাফ জভাোঃ আব্দুর গড়ন-1029 ছাতক
১৮।১০।২০১৬ চরভান
ভাঠ কভযকতযা
কুড়ড়গ্রাভ
০১৭৩৪-005931 01996703৮৪৪
453. েনাফ জভাোঃ ভাছুভ ড়ফল্লা-1099 ছাতক
২০/১২/২০১৬ চরভান
ভাঠ কভযকতযা
াতক্ষীযা
০১৭৪৬-৯২০০৮২ ০১৯৯৬703৮৪৫
উটেরা কাম যারয়, জদায়াযাফাোয সুনাভগঞ্জ
454. েনাফ জভাোঃ াইফুর ইরাভ-942 জদায়াযাফাোয 0১।১২।২০১৬ চরভান
উটেরা ব্যফস্থাক
কুড়ভল্লা
০১৮১৮-৪২১৫২৭ ০১৯৯৬7036৬৯
455. েনাফ জভাোঃ আরভগীয ড়ভয়া-1038 জদায়াযাফাোয ১৮।১০।২০১৬ চরভান
ভাঠ কভযকতযা
গাইফান্ধা
০১৭১০-৩৩৬১৭৯ ০১৯৯৬58

456.

457.

458.

459.

460.

461.

703৮৪৬
েনাফ তাযক িন্দ্র যকায-1097 জদায়াযাফাোয
ভাঠ কভযকতযা
াতক্ষীযা
০১৭৪৯-৮৫২২৭১ ০১৯৯৬703৮৪৭
েনাফ গােী ভাোরুর -1100
জদায়াযাফাোয
ভাঠ কভযকতযা
ভয়ভনড়ং
০১৭২৪-৯৯০১৫৪ ০১৯৯৬703৮৪৮
উটেরা কাম যারয়, ড়দযাই,
সুনাভগঞ্জ
াড়ভটয়র কড়ফয জোয়াদ্দযায-757 ড়দযাই
উটেরা ব্যফস্থাক
াফনা/ঈশ্বযদী
০১৭১৯২৮১১২৭ /
০১৯৮৭৭০৪১৬৬
েনাফ াাবুফ আরভ মৃধা-856 ড়দযাই
ভাঠ কভযকতযা
নযড়ংদী/ভটনাযদী
01715401851/01987704168
েনাফ জভাোঃ রুভন ড়ভয়া-852
ড়দযাই
ভাঠ কভযকতযা
জনত্রটকাণা/দয
01790650304/0198770416
7
উটেরা কাম যারয়, েগন্নাথপুয,
সুনাভগঞ্জ
জনাফ জভাোঃ ওছভান গর্ন-149
নন্দীগ্রাভ
উজজরা ব্যফস্থাক
চাঁদপুয/কচুো
রাকাভ
০১৯৮৭৭০৩০৬১
জদৌরতখান
০১৭২২২৬৪৩৪০
পর্যদগঞ্জ
র্ফগঞ্জ
াযার্স্ত
জগন্নাথপুয

২০।১২।২০১৬ চরভান

২০।১২।২০১৬ চরভান

১৯/০১/১৪

িরভান
ফ যটভা

২০/০২/১৪

িরভান

২৫/০১/১৪

িরভান
ফ যটভা

০১-১১-০৬

০৭-১১-১০

১৪-১১-১০
০১-০২-১২
২৪-০১-১৩
২৪-০৫-১৬
২২-০১-১৭

৩১-০১-১২
২৩-০১-১৩
৩১-১২-১৪
২১-০১-১৭
18-04-18

19-04-18

চরভান
ফ যজভাট

462. ***************
463. েনাফ বুে ভন্ডর-792
ভাঠ কভযকতযা
ড়টযােপুয/দয
01735342886 /
01987703282

নার্জযয
জগন্নাথপুয

06-01-14
১২-০৬-১৭

08/06/17
চরভান
ফ যজভাট
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১৬। অঞ্চর : 16: জভৌরবীফাোয জেরায- দয, যােনগয, শ্রীভঙ্গর, ও কুরাউড়া, ড়ফগঞ্জ জেরায-ফাহুফর, চুনারুঘা ও ভাধফপুয এফং
ড়টর জেরায ফারাগঞ্জ, জপঞ্চুগঞ্জ
আঞ্চড়রক কাম যারয়, জভৌরবীফাোয দয
াযপযটভন্প
িাকড়যকাটরয তথ্য
নাভ, ড়যড়িড়ত নম্বয, দড়ফ, ড়নে
জেরা, উটেরা ও জভাফাইর
যটভা
য
ফ
জভয়াটদাত্তীণ
াড়বয িােয াটিড়পটক
যন্ত
কভযস্থর
টত
ম
অড়নয়ভ
নম্বয
ড়ফড়নটয়াগ জেরাড়
আদায়
ভাভরা
465. জনাফ জভাাম্মদ র্পকুর ইরাভ-র্ফগঞ্জ
২৮/০১/০৮ ০২/০৮/০
246, আঞ্চর্রক ব্যফস্থাক
৮
র্কজাযগঞ্জ
র্িার
০৯/০৩/০৯ ১৪/০৭/০৯
মুক্তাগাছা
০৮/০৩/০৯ ১৩/১২/০৯
০১৯৮৭৭০৩০২০/০১৯১৪৪৩৪০০ ভেভনর্িং 19/০৯/১০ 14-5-19
৪
জভৌরবীফাোয ৩০/১০/19
466. অড়প কাযী কাভ- ডা া
467. েনাফ জভাোঃ আফদুয জযৌপোন- জভৌরবীফাোয 09-5-19 িরভান
202
অড়পকভী
কুড়ভল্লা/মুযাদনগয
উটেরা কাম যারয়, জভৌরবী ফাোয দয
468. েনাফ জভাোঃ আড়েজুয যভান
কাড়রয়াককয 09/03/২০ ২৮৮.৭১
ভইুঁ য়া-944
১৭
উটেরা ব্যফস্থাক
জভৌরবীফাোয 20-9-20 িরভান
ব্রাহ্মণফাড়ড়য়া
দয
০১৭২১-১০৮১২৬ ০১৯৯৬৭০৩৬৪৯
469. েনাফ জভাোঃ যড়ফউর আওয়ার- জভৌরবীফাোয ১৯/০১/১৪ িরভান
831
ফ যজভাট
ভাঠ কভযকতযা
ড়কটাযগঞ্জ/াকুড়ন্দয়া
01734880412/019877041
86
470. েনাফ কাের িন্দ্র দা-1172 জভৌরবীফাোয 14-1িরভান
ভাঠ কভযকতযা
2020
জভৌরবীফাোয/ফড়টরো
0181821272
উটেরা কাম যারয়, যােনগয, জভৌরবীফাোয
471. েনাফ জভাোঃ অড়ছকুর ইরাভ13-05াতর্িযা দয ১৯-০১-১৪
759
14
উটেরা ব্যফস্থাক
যাজনগয
14-05-14 চরভান
নড়াইর/জরাানগা
০১৯১৮৪৪৩৭৭০ /
ফ যজভাট
০১৯৮৭৭০৪১৮৮
472. েনাফ জভাোঃ ইব্রাড়ভ েড়রর-850 যােনগয
26/০1/১৪ িরভান
ভাঠ কভযকতযা
ফ যজভাট
মটায/ভড়নযাভপুয
01713900718/019877041
90
473. এ,এভ, আব্দুল্লা আর াান- যােনগয
১৯/০১/১৪ িরভান
833
ফ যজভাট
ভাঠ কভযকতযা
ড়যােগঞ্জ/াোদপুয
01744641186/019877041
60

89
উটেরা কাম যারয়, শ্রীভঙ্গর, জভৌরবীফাোয
474. জনাফ জভাোঃ জভাাইজভনুর াান৯৫১
উজজরা ব্যফস্থাক
উজজরা কাম যারে
ফাহুফর, র্ফগঞ্জ
(অর্তর্যক্ত দার্েত্ব শ্রীভির)
475. েনাফ প্রদীন িাকভা-981
শ্রীভঙ্গর
ভাঠ কভযকয যতা
োগড়াছড়ড়
০১৮৪৩-77৩২০৯ 01996703৮৩৪
476. েনাফ জভাোঃ নয়ন জাটনশ্রীভঙ্গর
1155ভাঠ কভযকতযা
নযড়ংদী/রা
01964053989
উটেরা কাম যারয়, কুরাউড়া, জভৌরবীফাোয
477. েনাফ ড়জু যঞ্জন জন-943
কুরাউড়া
উটেরা ব্যফস্থাক
ড়দনােপুয
০১৭৩৮-০৯৯০০৪ ০১৯৯৬7036৬৮
478. েনাফ নুয আরভ-1025
কুরাউড়া
ভাঠ কভযকতযা
ঠাকুযগাঁও
০১৭৯৮-৯৯৭১৯৮ ০১৯৯৬703৮৩৭
479. েনাফ জভাোঃ আব্দুর কড়যভ-1081 কুরাউড়া
ভাঠ কভযকতযা
ঠাকুযগাঁও
480. েনাফ জভাোঃ াটদকুর ইরাভ- কুরাউড়া
1080
ভাঠ কভযকতযা
যংপুয
০১৭২৩-৬৮৮৪৬২ ০১৯৯৬703৮৩৯
উটেরা কাম যারয়, ফাহুফর,
ড়ফগঞ্জ
481. েনাফ জভাোঃ জভাাইটভনুর াান- ফাহুফর
951
উটেরা ব্যফস্থাক
ফগুড়া
01767-265675 01996703643
482. েনাফ জভাোঃ এযাদ প্রধানীয়া- ফাহুফর
965
ভাঠ কভযকতযা
িাঁদপুয
০১৮১৫-090903 01996703৮২৫

১৮।১০।২০১ িরভান
৬

০১/১২/২০১ চরভান
৬

১৮/১০/১৬ চরভান

১৩/১১/২০১ চরভান
৬
১৩/১১/২০১ চরভান
৬

০১/০৯/১৯ চরভান

১৮/১০/১৬ চরভান
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483. েনাফ জভাোঃ াওন জাটন-1047 ফাহুফর
ভাঠ কভযকতযা
াতক্ষীযা
01944-970647 01996703৭৮৩
484. েনাফ জভাোঃ াানুজ্জাভান-1091 ফাহুফর
ভাঠ কভযকতযা
গাইফান্ধা
01744-581962 01996703৮২৭
উটেরা কাম যারয়, চুনারুঘা ,
ড়ফগঞ্জ
485. েনাফ জভাোঃ েহুরুর ইরাভ-950 চুনারুঘা
উটেরা ব্যফস্থাক
খুরনা
০১৭৯১-৭০২৮৯৯ ০১৯১৩৪৩৬৮৪৪ ০১৯৯৬-7036৬৩
486. েনাফ জভাোঃ ড়ড়ব্বয আটেদ - চুনারুঘা
1105
ভাঠ কভযকতযা
নযড়ংদী
০১৭৭০-১৮৫৯৪৬ ০১৯৯৬703৮২৮
487. েনাফ যড়ফউর ইরাভ-1125 চুনারুঘা
ভাঠ কভযকতযা
01738-150481
488. েনাফ আবুর আরা ভওদুদচুনারুঘা
1000ভাঠ কভযকতযা
াতক্ষীযা
০১৭৪৭-১০৮৫৩৯ ০১৯৯৬703৭৮৪
উটেরা কাম যারয়, ভাধফপুয,
ড়ফগঞ্জ
489. জভাোঃ জারােভান র্ভো (১)-492 ঈফযগঞ্জ
(র্র্-ভাধফপুয, র্ফগঞ্জ SFO
ড়ড়নয়য ভাঠ কভযকতযা
মুক্তাগাছা
টািংগাইর/ াংগাইর
ভাধফপুয
০১৯৮৭৭০৩১৮৬
০১৯১৬২১২৮৮৮
490. জফগভ োড়দো আক্তায-978
ভাধফপুয
ভাঠ কভযকতযা
ব্রাহ্মণফাড়ড়য়া
০১৭৪৬-১১৮৩৩৬ ০১৯৯৬703৮৩১
491. েনাফ জভাোঃ াোান আরীভাধফপুয
1090
ভাঠ কভযকতযা
কুড়ড়গ্রাভ
০১৭২৪-০০৮৬১৪ ০১৯৯৬703৮৩৩
উটেরা কাম যারয়, ফারাগঞ্জ,
ড়টর

২৮/১২/১৭ চরভান

১৭/১১/১৬ চরভান

19/02/20 চরভান
19

০১/০৩/২০১ চরভান
৭

২০/০৩/২০১ চরভান
৯
০১/১০/২০১ চরভান
৮

২৫/০১/১২ ১৮/০৩/১
৩
১8/০৩/১৩ 18/1/20
19/1/202 িরভান
0
১৮।১০।২০১ িরভান
৬

০২/১২/২০১ িরভান
৬
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492. েনাফ জভাোঃ যাড়েফ যদায-748
জফায়ারভাযী
উটেরা ব্যফস্থাক
যাোী/ভড়তায
জগাভস্তাপুয
০১৯১২৮০১৪২০/
০১৯৮৭৭০৪১১৪
সুোনগয
ফারাগঞ্জ

৩০-১২-১৩ 11-01-15
07-0418
25-1109-04-18
18
১২-০১-১৫

26-11-18 িরভান
ফ যটভা

493. জভাোঃ ভাসুদ াযটবে াভীভ- ফারাগঞ্জ
843
ভাঠ কভযকতযা
মটায/ভড়নযাভপুয
01921283067/019877041
62
494. েনাফ জভাোঃ জভাস্তাক আটভদ898
ভাঠ কভযকতযা
ফারাগঞ্জ
রারভড়নযা /আড়দতভাযী
01735181350
উটেরা কাম যারয়, জপঞ্চুগঞ্জ,
ড়টর
495. েনাফ জভা: নূয আরভ-739
নগযকান্দা
উটেরা ব্যফস্থাক
ফগুড়া/নন্দীগ্রাভ
০১৭১২৫৪৩৬৩৯ /
জপঞ্চুগঞ্জ
০১৯৮৭৭০৩২৫০
496. েনাফ আড়কদুর ইরাভ-848
াল্লা
ভাঠ কভযকতযা
নড়াইর/কাড়রয়া
01924191120/0198770415 জপঞ্চুগঞ্জ
2
497. েনাফ জভাোঃ জাাগ ড়ভয়া-883 জপঞ্চুগঞ্জ
ভাঠ কভযকতযা
জযপুয/ফাটনশ্বদী
01987704164

14-03-19 িরভান
ফ যটভা

04-12-18 িরভান

০১/০১/১৪ িরভান
08/4/18 িরভান
০১-১০-১৪
২৯-১২-১৬ চরভান
১৮/০৯/১৬ িরভান
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১৭।

498.

499.

500.

501.

502.

503.

504.

505.

506.

507.

অঞ্চর: ১৭: ফড়যার জেরায দয, ফাটকযগঞ্জ, ফাবুগঞ্জ, উড়েযপুয, জগৌযনদী ও আকগর ড়া ও টুয়াোরী জেরায ফাউপর ও দড়ভনা
আঞ্চড়রক কাম যারয়, ফড়যার দয
নাভ, ড়যড়িড়ত নম্বয, দড়ফ, ড়নে
িাকড়যকাটরয তথ্য
াযপযটভন্প
জেরা, উটেরা ও জভাফাইর নম্বয
কভযস্থর
টত
ম যন্ত ফ যটভা
জভয়াটদাত্তীণ য াড়বয িােয াটিড়পটক
অড়নয়ভ
ড়ফড়নটয়াগ জেরাড়
আদায়
ভাভরা
জনাফ জৌজভন্দ্র নাথ যাে-418
ফাবুগঞ্জ
০২-০৮-১০ ১৯-১০-১৬
র্র্নেয উজজরা ব্যফস্থাক
ফর্যার
২০-১০-১৬
২০-০১-১৭
(আযএভ চ:দা:)
ফাবুগঞ্জ
২২-০১-১৭
চরভান
খুরনা/দাজকা
ফাবুগঞ্জ
19-05-19 চরভান
০১৯৮৭৭০৩০৩৮
ফড়যার
27-08-20 িরভান
১৭১৪৮৩৬৬১৬
আ:কা:
েনাফ ড়ভষ্ঠা ভজুভদায-564
ফড়যার
20-9-17
িরভান
কড়পউ ায অাটয য
ড়টযােপুয
01918856872
েনাফ তন িন্দ্র যকায-214
ফড়যার
20-9-17
িরভান
অড়পকভী
ফড়যার
ফর্যার দয উজজরা কাম যারে
েনাফ আনন্দ কুভায ভন্ডর-900
উটেরা ব্যফফস্থাক
ভাদাড়যপুয
01772553053
জনাফ এইচ,এভ, কাইয়ুভ-98
ড়ড়নয়য ভাঠ কভযকতযা
ফড়যার/জগৌযনদী
০১৯৮৭৭০৩১46
০১৭১০৯৬৪৮৪৩

ফর্যার দয 07-07-19

দর্ভনা
ফড়ুযা
ফাবুগঞ্জ
মুরাদী fo
মুরাদী um
ফর্যার
ফ যজভাট
জনাফ জভাোঃ াইফুয যভান-582 ফর্যার
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
ফর্যার
ফর্যার/ফাবুগঞ্জ
ফ যজভাট
০১৯৮৭৭০৩১৪৬
০১৭৩৪৮৫০৩৮৪
জনাফ সুইটি আক্তায-1182
ফড়যার দয
ভাঠ কভযকতযা
ফযগুনা/দয
01797464511
ফাজকযগঞ্জ উজজরা কাম যারে
জনাফ র্যন্ে যকায-544
জদৌরতখান
উজজরা ব্যফস্থাক
ফাজকযগঞ্জ
খুরনা/দাজকা
ফ যজভাট
০১৯৮৭৭০৩০৬৮/০১৭১৭৪৭০২৮৩
জভাোঃ আবু ফক্কায র্র্িক-288
ফযগুনা
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
ফর্যার
ফর্যার/জগৌযনদী
ফাজকযগঞ্জ
০১৯৮৭৭০৩১২৫
ফ যজভাট
০১৭২৮৫৯৬৮২৬
জনাফ জভাোঃ ার্ফবুয যভান-112 আভতরী

চরভান
ফ যজভাট

০১-০৩-০৬
২১-০৭-১১
১৩-০৩-১২
১৪-০৫-১৫

২০-০৭-১১
১২-০৩-১২
১৩-০৫-১৫
০৯-০৯-১৫

১০-০৯-১৫

চরভান

০২-০৩-১৪
19-05-19

18-05-19
চরভান

24-3-20

িরভান

২৩-০১-১৩
30-09-14

৩০-১২-১৪
চরভান

০১-১০-০৬
২১-০৭-১১
২৭-০১-১৩

২১-১২-০৮
২৬-০১-১৩
চরভান

০১-০৩-০৬

১৪-০৬-০৬
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র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
ফর্যার/দয
০১৯৮৭৭০৩১০৯
০১১৯০১৬০৪৮৯

508.

509.

510.

511.

512.

513.

514.

515.

জগৌযনদী উজজরা কাম যারে
েনাফ জভা: যড়ফউর আরভ
উটেরা ব্যফস্থাক
নওগাঁ/ত্নীতরা
01904114230

করাািা
টুোখারী
র্িার
টুোখারী
ফর্যার
জদৌরতখান
sfo
জদৌরতখান
um
মুরাদী
নর্িো
ফাজকযগঞ্জ
ফ যজভাট

১৫-০৬-০৬
০২-০৩-০৮
০৮-০৩-০৯
১৮-০৬-১০
০২-০৩-১৪

০১-০৩-০৮
০৭-০৩-০৯
১৭-০৬-১০
২০-০২-১৪
০৯-০৯-১৫

১০-০৯-১৫

১২-১১-১৭

১৩-১১-১৭
27-02-18
30-04-18

26-02-18
15-04-18
চরভান

জগৌযনদী

25-10-11

িরভান

২৪-০১-১৭

চরভান

জভাোঃ ইয়াড়ছন আযাপাত-693
জগৌযনদী
ভাঠ কভযকতযা
ফড়যার/মুরাড়দ
01904114240
01740036788
েনাফ জভাোঃ আবু কারাভ-1055 র্ভযপুয
ভাঠ কভযকতযা
জগৌযনদী
০১৭৭৬-৬৬৬৭৩০ ০১৯৯৬703৭৯৭
ফাবুগঞ্জ উজজরা কাম যারে
েনাফ জভাোঃ ভাাতাফ জাটন-939 ড়ফশ্বনাথ
উটেরা ব্যফস্থাক
ফাবুগঞ্জ
টুয়াোরী
01721-059565
01996-7036৬২
জনাফ জভাোঃ জারােভান-497
ফাবুগঞ্জ
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
ফাবুগঞ্জ
ফর্যার/ফানাযীািা
০১৯৮৭৭০৩১৯১
ফ যজভাট
০১৭৪৬৭৫৮৬৪৪
জনাফ জভাোঃ ভামুন-458
জবারা
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
ফাবুগঞ্জ
টুোখারী/ফাউপর
০১৯৮৭৭০৩১৭০
ফ যজভাট
০১৯১৮৭৪০৯৫৮
জনাফ র্চিযঞ্জন যকায-362
নন্দীগ্রাভ
ভাঠ কভযকতযা
জদৌরতখান
ফর্যার/ফানাযীািা
ফাবুগঞ্জ
০১৯৮৭৭০৩১৪০
ফ যজভাট
০১৭৩৪২৩১০৬০
উটেরা কাম যারয়, আকগর াড়া,
ফড়যার
জভাছাোঃ রুড়ফনা োতুন-713
সুজানগয

১৮/১০/২০১৬ 29-3-20
27-9-20
িরভান

08।১1।২০১৬ চরভান
03-11-2020 চরভান

২৯-০১-১২
19-05-19

18-05-19
চরভান

২০-১০-১০
১১-০৬-১৫

১০-০৬-১৫
চরভান

২৯-১২-০৯
০৩-০৩-১৪
28-12-15

০২-০৩-১৪
27-12-15
চরভান

06-03-17

07-04-18
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516.

517.

518.

519.

520.

521.

522.

523.

524.

উটেরা ব্যফস্থাক
কুড়ষ্টয়া/ড়ভযপুয
01904114211
07737290239
জনাফ নজরুর ইরাভ (২)-397
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
জবারা/জফাযানউর্িন
০১৯৮৭৭০৩১৫২
০১৭৪৩৬৪৭৭১৭

আগগরঝিা

22-04-18

ফাউপর
দর্ভনা
০৭-০৮-১১
গরার্চা
০১-০৭-১২
জফাযানউর্িন ১৪-০৫-১৩
ফর্যার দয ২৫-১০-১৬
আগগরঝািা 04-01-18
ফ যজভাট
আগগরঝািা 17-09-18

েনাফ যনড়েত কুভায যায়-891
ভাঠ কভযকতযা
ড় নাইদ/কারীগঞ্জ
01734090391
/01958553563
উটেরা কাম যারয়, উড়েযপুয, ফড়যার
েনাফ ড়ফ ংকয ভন্ডর-914
উড়েযপুয
উটেরা ব্যফস্থাক
জগাারগঞ্জ
01913-829230 019967036২৭
জফগভ াভীভা াযবীন-977
উড়েযপুয
ভাঠ কভযকতযা
জবারা
01755-097171 01996703৮১০
েনাফ াড়ন জে-1053
উড়েযপুয
ভাঠ কভযকতযা
ফাটগযা
০১৭৪১-৪৭৮৭৪৬ ০১৯৯৬703৮১১
েনাফ জভাোঃ ড়ভোনুয যভান-1071 উড়েযপুয
ভাঠ কভযকতযা
টুয়াোরী
০১৭৬৭-৬৭৭২০৩ ০১৯৯৬703৮১২
ফাউপর উজজরা কাম যারে
জনাফ অর্যন্দভ বদ্র-139
জদৌরতখান
র্র্নেয উজজরা ব্যফস্থাক
টুোখারী/ফাউপর
ফাউপর
০১৯৮৭৭০৩০৮৭
ফাউপর
০১৭২৫৪৮৬৫৯০
জনাফ ভাোঃ আফদুয যভান-156 জবারা
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
টুখারী/দর্ভনা
জগৌর্যপুয
০১৯৮৭৭০৩১১৫
র্ভজযাগঞ্জ
০১৭১০২৫৩৪৬৬
ফাউপর

জনাফ মুাম্মদ নার্য উর্িন-641 রারজভান
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
আভতরী
টুোখারী/গরার্চা
গরার্চা

চরভান
ফ যজভাট

৩০-০৬-১২
৩১-১২-১৪
২৪-১০-১৬
০১-০১-১৮
চরভান
চরভান

15/10/2016 চরভান

1৮/10/2016 চরভান

1৮/10/2016 চরভান

1৮/10/2016 চরভান

০১/০৩/০৬

৩০/০৮/১১

০১/০৯/১১
01-12-13

১০/১০/১২

০১/০৩/০৬

২০/০৯/০৮

২১/০৯/০৮
২২/০৯/১১
২৮/০৪/১৩

২১/০৯/১১
২৭/০৪/১৩
িরভান

৩১-০৩-১৪

১০-১১-১৫

৩০-১০-১৯
১৩-১২-১৫

23-02-19

19-10-19
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01904114227
০১৭৫০১৯২৬১৫

526.

527.

528.

529.

530.

দর্ভনা উজজরা কাম যারে
েনাফ জভাোঃ আক্তারুজ্জাভান-928
উটেরা ব্যফস্থাক
ড়টযােপুয
01723-162300 01996703647
জনাফ জভাোঃ াআরভ-150
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
দর্ভনা/টুোখারী
০১৯৮৭৭০৩০৯০
০১৭২৩৪২৪৪১০

ফাউপর

২৮-১০-১৯
ফ যজভাট

ফাড়েতপুয
দড়ভনা

১৫/১০/২০১৬ চরভান
03-11-20 চরভান

াথযঘাটা
ফর্যার
ফাবুগঞ্জ

০১-০৩-০৬
২০-০৭-০৯
১৪-০৪-১০

১৯-০৭-০৯
১৩-০৪-১০
২৪-০৩-১১

দর্ভনা

২৫-০৩-১১

চরভান

০৭-১১-১৩
১৩-০৩-১৪

০২-০৩-১৪
18-05-19

ফ যজভাট
জনাফ জভাোঃ ছািায র্কদায-193 কুর্ভল্লা
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
দর্ভনা
টুোখারী/ফাউপর
০১৯৮৭৭০৩০৯১
০১৯১৫৯৩৩৫২২
জভাাোঃ সুইটি আক্তায-624
জগৌযনদী
ভাঠ কভযকতযা
টুোখারী/ফাউপর
দর্ভনা
01904114218, ০১৯৩৪২৪৭৯১১
ফ যজভাট
েনাফ ঞ্জয় িক্রফতী-866
রিীপুয
ভাঠ কভযকতযা
দর্ভনা
জবারা/দয
01729331900/0198770414
3

ফ যজভাট
০২-০৩-১৪

২৪-০৫-১৭

২৮-০৫-১৭

চরভান

২৭-১১-১৪
02-09-19

28-08-19
চরভান
ফ যজভাট
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১৮।

531.

532.

533.

534.

535.

536.

অঞ্চর: 18: জবারা জেরায দয, জদৌরতোন, জফাযানউড়দ্দন, তজুভড়দ্দন ও রারটভান, ফড়যার জেরায মুরাড়দ
ও জভটড়ন্দগঞ্জ
নাভ, ড়যড়িড়ত নম্বয, দড়ফ,
াযপযটভন্প
িাকড়যকাটরয তথ্য
ড়নে জেরা, উটেরা ও
যটভা
ফ
জভয়াটদাত্তীণ য াড়বয িােয াটিড়পটক
যন্ত
কভযস্থর
টত
ম
জভাফাইর নম্বয
ড়ফড়নটয়াগ
জেরাড়
আদায়
ভাভরা
আঞ্চড়রক কাম যারয়, জবারা
দয
জনাফ কর্ফয জাজন-71
র্র্নেয উজজরা ব্যফস্থাক
আঞ্চর্রক ব্যফস্থাক (অ:দা)
ফর্যার/ফাজকযগঞ্জ
০১৯৮৭৭০৩০৫৪
০১৭১৮৭১৭১৬৪
জবারা দয উজজরা
কাম যারে
জনাফ কর্ফয জাজন-71
র্র্নেয উজজরা ব্যফস্থাক
ফর্যার/ফাজকযগঞ্জ
০১৯৮৭৭০৩০৫৪
০১৭১৮৭১৭১৬৪
জনাফ জভাোঃ ইর্দ্র র্ভো-148
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
ফযগুনা/দয
০১৯৮৭৭০৩১১৪
০১৭৩৩২৯৯৫০১

ফযগুনা
দয
জভজর্ন্দগঞ্জ
জভজর্ন্দগঞ্জ
জবারা
আ:কা:

ফযগুনা
দয
জভজর্ন্দগঞ্জ
জভজর্ন্দগঞ্জ
জবারা দয
ফড়যার
দয
জদর্ফদ্বায
করাািা
গরার্চা
াথযঘাটা
জবারা দয

অড়নয়ভ

১৮-১২-০৭ ৩১-০১-১২
০১-০২-১২ চরভান
১৯-০৫-১৯ চরভান
27-8-20 িরভান

১৮-১২-০৭ ৩১-০১-১২
০১-০২-১২
১৯-০৫-১৯
27-8-20
---

চরভান
চরভান
িরভান
------

২১/০৭/১১
০১/০৩/১২
২৮/০৬/১২
৩১/০৩/১৪
24-09-17

২৯/০২/১২
২৬/০৬/১২
০২/০৩/১৪
13-09-17
িরভান
জভা
জবারা দয 24-3-20 িরভান

জনাফ জভাাম্মদ ইর্রো1178
ভাঠ কভযকতযা
টুোখারী/গরার্চা
01712903776
জফাযানউর্িন উজজরা
কাম যারে
েনাফ জভাোঃ আড়ভনুর ইরাভ- আকগর াড়া 30/12/13 17-8-15
738
ড়টযােপুয ১৮/০৮/১৫ 7/4/18
উটেরা ব্যফস্থাক
নাড়েযপুয ……… ……..
জবারা/িযপযান
.
০১৭২১৫৩৬৬৬৫/
জফাযানউড়দ্দ 8/4/18 িরভান
০১৯৮৭৭০৩২৭১
ন
জভা
জনাফ জভাোঃ জভাস্তার্পজুয
কুর্ভল্লা
০৫/০৩/০৬ ০৮/১১/০৮
যভান-128
পর্যদগঞ্জ ০৯/১১/০৮ ০৯/০৭/১০
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
জদৌরতখান ১০/০৭/১০ ০৯/১০/১১
জবারা/জফাযানউর্িন
জফাযানউর্ি 8-10-11 9-10-11
০১৯৮৭৭০৩০৮৫
ন
০১৭৪৫৩১৯৬২৪
জফাযানউর্ি ১০/১০/১১ িরভান
68

-

ন
537.

538.

539.

540.

541.

542.

543.

জনাফ আর-আর্ভন-169
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
ফর্যার/মুরার্দ
০১৯৮৭৭০৩০৯৬
০১৭৩৬১৮৬৩৫২

জভা
০১/০৩/০৬ ১৭/০৫/০৮
১৮/০৫/০৮ ০৮/১০/১৩
০৯/১০/১৩ ১৯-১০-১৬

দর্ভনা
কাালূ
ফর্যার
দয
ফর্যার
20-10-19 19-10-16
দয UM
AC)
জফাযানউড়দ্দ ২০-১০-১৬ িরভান
ন
জভা

রারজভান উজজরা কাম যারে
জনাফ জভাোঃ যর্পকুর ইরাভ- দর্ভনা
২৪/০৫/১০ ৩১-১২-১৪
396 উজজরা ব্যফস্থাক রারজভান ১৪/০৫/১৫ 18-5-19
ফর্যার/ফাজকযগঞ্জ
রারজভান 19-5-19 চরভান
০১৯৮৭৭০৩১৫১
০১৭৫১৩৫৮৬১৮
জভা
জনাফ জভাোঃ জার্কয জাজন জফতাগী
০১/১০/০৬ ৩০/১০/০৬
(২)-268
কচুো
০৩/০৭/০৮ ৩০/০৩/০৯
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
মুরাদী
০১/০৪/০৯ ৩০/০৭/১১
জবারা/রারজভান
রারজভান ৩১/০৭/১১ চরভান
০১৯৮৭৭০৩১২৩
জভা
েনাফ জভাোঃ আড়যফুয যভান- আকগর াড়া 06/01/14 2৫/7/18
800
রারটভান 26/7/18 িরভান
ভাঠ কভযকতযা
জবারা/দয
01742814145 /
01987703272
জভা
তজুভর্িন উজজরা কাম যারে
জফগভ াফানা-768
অাশুড়ন 22/01/14 9-6-15
উটেরা ব্যফস্থাক
আকগর াড়া ১০/০৬/১৫ 7/4/18
খুরনা/ফুরতরা
তজুভড়দ্দন 8/4/18 চরভান
০১৯৮৩৬৫৩৮১৬
/০১৯৮৭৭০৩২৯৬
জভা
জভাোঃ জদজরাোয জান-145 জবারা দন ০১/০৩/০৬ 13-09-17
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
তজুভর্িন 25-09-17 িরভান
ফর্যার/দয
০১৯৮৭৭০৩০৮৮
০১৯১৬৪২০১৯৫
জভা
জনাফ জগারাভ জভাস্তপা-392 রারজভান ০২/০৫/১০ ৩০/১০/১০
ভাঠ কভযকতযা
াজীগঞ্জ ০২/০১/১১ ১০/০৭/১১
টুোখারী/দয
তজুভর্িন ০5/০৮/১১ চরভান
০১৯৮৭৭০৩১৪৮
জভা
০১৭২৩০৪০৪১৭
69

-

-

-

-

-

544.

545.

546.

547.

548.

জদৌরতখান উজজরা কাম যারে
জনাফ শ্রী র্য ভন্ডর-74
ফাবুগঞ্জ
১৮/০৮/০৮ ৩১/০১/১২
উজজরা ব্যফস্থাক
তজুভর্িন ০১/০২/১২ 7/4/18
জবারা/জফাযানউর্িন
জদৌরতখান 5/4/18 চরভান
০১৯৮৭৭০৩০৫৬
01316562667
জভা
জভাোঃ র্পকুর ইরাভ-270 মুরাদী
০১/১০/০৬ ১৭/০৯/০৭
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
জফাযানউর্ি ১৮/০৯/০৭ ২২/১১/০৮
টুোখারী/ফাউপর
ন
০১৯৮৭৭০৩১২৪
জদৌরতখান ২৩/১১/০৮ িরভান
০১৭২৩০৮৬৩১৭
জভা
জভাোঃ র্ভজানুয যভান-84 জভজর্ন্দগঞ্জ ০১/০৩/০৬ ০৬/০৮/০৭
ভাঠ কভযকয যতা
টুোখারী ০৭/০৮/০৭ ০৬/০১/০৯
ফযগুনা/ফাভনা
গিাঁচিা ২১/০৭/১১ ১৪/০৩/১২
০১৯৮৭৭০৩১০৭
জফতাগী
১৫/০৩/১২ ১১/০২/১৩
০১৭৩৬৭৫৫১৭৯
র্ভজযাগঞ্জ ১২/০২/১৩ ২৭-১২-১৫
জদৌরতোন ২৮-১২-১৫ িরভান
জভা
মুরাদী উজজরা কাম যারে
জফগভ র্ফরর্ক জফগভ-115 জভজর্ন্দগঞ্জ ০১-০৩-০৬ চরভান
উজজরা ব্যফস্থাক
মুরার্দ 19-05-19 চরভান
ফর্যার/জভজন্দীগঞ্জ
০১৯৮৭৭০৩১১০
০১৭২০২২৬৫৬২
জভাোঃ জকযাভত আরী খান- জবারা
০১-১০-০৬ ২০-১১-০৭
272
জগৌযনদী ২১-১১-০৭ ২৩-০২-০৯
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
কুর্ভল্লা
২৪-০২-০৯ ৩০-০৫-০৯
ফযগুনা/আভতরী
মুরাদী sfo ৩১-০৫-০৯ ১৩-০৫-১৫
০১৯৮৭৭০৩০৯৯
ফাবুগঞ্জ
১৪-০৫-১৫ ২৭-১২-১৫
০১৭১৮০৪৪০১৯
মুরাদী um ২৮-১২-১৫ চরভান
ফ যজভাট

549.

550.

551.

জনাফ জভাোঃ ভর্উয যভানটুোখারী
527
ভাঠ কভযকতযা
মুরাদী
ঝারকাঠী/নরর্ছটি
০১৯৮৭৭০৩২০৬,০১৭২৬১০৬
৭৪৪
জভজর্ন্দগঞ্জ উজজরা কাম যারে
জনাফ কাজী ভর্উিীন
াথযঘাটা
আাজম্মদ-315
ফাবুগঞ্জ
উজজরা ব্যফস্থাক
জবারা দয
ফর্যার/দয
জবারা দয
০১৯৮৭৭০৩১২৮/
জভটন্দীগঞ্জ
01747498654
জনাফ জগাার চন্দ্র-636
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
মজায/ফাগভাযা
01904114223

সুজানগয

২০/০৫/১২ িরভান
03-9-20 িরভান

২৩/০৯/০৯
০৭/০১/১৩
25/০৬/১৫
16-5-19
27-8-20

০৬/০১/১৩
24-৬-১৫
15-5-19
26-8-20
িরভান

২০-০৪-১৪

জভজর্ন্দগঞ্জ ১০-১২-১৫ চরভান
70

-

-

552.

০১৭২৫৭১৬৬৬৮/০১৯৩১০৪৭৩ফ যজভাট
২৭
েনাফ জযাজুভ ভড়নযা-1151 জভটড়ন্দগঞ্জ 14-1-2020িরভান
ভাঠ কভযকতযা
ফড়যার/দয
01748143631

71

19। অঞ্চর: 19: টুয়াোরী জেরায দয, ড়ভেযাগঞ্জ, করাাড়া, গরাড়িা ও ফযগুনা জেরায দয, আভতরী, জফতাগী, ফাভনা ও াথযঘা া ।
আঞ্চড়রক কাম যারয়, টুয়াোরী দয
নাভ, ড়যড়িড়ত নম্বয, দড়ফ, ড়নে
জেরা, উটেরা ও জভাফাইর নম্বয
553. জনাফ রা চক্রফতী-17
আঞ্চর্রক ব্যফস্থাক
নাজটায
০১৯৮৭৭০৩০১১
০১৭১৫৮৫১৪৪০

কভযস্থর

িাকড়যকাটরয তথ্য
টত
ম যন্ত

টুোখারী দয
গরার্চা
গরার্চা
গরার্চা
ফাজকযগঞ্জ

২৫-০৯-০৬06-০১-10
০৭-০১-১০ ২6-০2-১০
২৭-০২-১০ ২0-০4-১০
২১-০৪-১০ ২7-০৮-১০
2৮-০831-০1-১২
10
টুোখারী
01-02-12 14-6-১4
ফযগুনা
15-০6-১426-08-15
জবারা
27-08- 25-07-16
15
ফড়যার+ফয 26-07- 11-09-17
16
টুয়াোরী+ফয 12-09-17 িরভান
টুয়াোরী দয 20-9-20 িরভান

554. অড়প কাযী কাভ-ডা া এড়ি টুয়াোরী
অাটযা য
555. েনাফ জভাোঃ আরতাপ জাটন
টুয়াকারী
অড়পকভী
ফযগুনা/দয
টুোখারী দয উজজরা কাম যারে
556. েনাফ বুে গােী-746
ভকসুদপুয
উটেরা ব্যফস্থাক
ড়যয়তপুয
জগাারগঞ্জ/জকা ারীাড়া
জবারা দয
০১৭৫৩৪৩০৯৬৪২ /
টুয়াোরী
০১৯৮৭৭০৩২৫৩
ফ যজভাট
557. জনাফ জভাোঃ ারুন-অয-যর্দ-287 পর্যদগঞ্জ
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
জফাযানউর্িন
টুোখারী/ফাউপর
জগৌযনদী
০১৯৮৭৭০৩১০৩
রারজভান
০১৭২২৮৮১৩০৫
মুরাদী
জদৌরতখান
ফাজকযগঞ্জ
জগৌযনদী
টুয়াোরী দয

01/01/১4 14-12-15
14/১2/১৫ 08-04-18
০8/4/18 13-11-18
13-11-18 িরভান
০১/১০/০৬ ৩০/০৫/০৭
০১/০৬/০৭ ২০/০৯/০৮
২১/০৯/০৮ ১০/০৪/১০
১১/০৪/১০ ৩০/০৭/১১
৩১/০৭/১১ ৩১-০২-১২
০১/০২/১২ ৩১-১২-১৪
১০-১০-১৫ 16-09-17
17-09-17 03-06-19
09-06- িরভান
19

ফ যজভাট
558. জফগভ নার্যন আক্তায-386
ভাঠ কভযকতযা
টুোখারী/দয
০১৭২৮৮৭৪০৯৮
559. জভাা: আভা-1185

টুয়াোরী

31-07-11
িরভান
৪-৫-১৫

ফাটকযগঞ্জ

24-03-20 িরভান

72

াযপযটভন্প
ফ যটভা
জভয়াটদাত্তীণ য াড়বয িােয াটিড়পটক অড়নয়ভ
ড়ফড়নটয়াগ জেরাড়
আদায়
ভাভরা

ভাঠ কভযকতযা
ঝারকাঠী/যাজাপুয
1753832412
গরার্চা উজজরা কাম যারে
560. জনাফ জভাোঃ ফর্য-436
উজজরা ব্যফস্থাক
টুোখারী/র্ভজযাগঞ্জ
০১৯৮৭৭০৩১৫৭/
০১৭২৪৮৫৩০৩০

টুয়াোরী দয 25-8-2020 িরভান

আভতরী
১৪-০৭-১০ ১৭-০৫-১৫
গরার্চা SFO ১৮-০৫-১৫ 18-05-19
গরার্চা UM 19-05-19 চরভান

561. জভাোঃ জার্কয জাজন (৩)-468 কুর্ভল্লা
ভাঠ কভযকতযা
গরার্চা
টুোখারী/দর্ভনা
০১৯৮৭৭০৩১৭১/ ০১৭১৮৫২৩৮৫৪
562. েনাফ ভানোরুর াান-871
জফাোরভাযী
ভাঠ কভযকতযা
গরার্চা
টুয়াোরী/দয
০১৭৪৫৯৭৯৫৭৫/
০১৯৮৭৭০৩২৪৬
করাািা উজজরা কাম যারে
563. জনাফ জভাোঃ খােরুর ইরাভ-95 জগৌযনদী
ইউএভ (অোঃদাোঃ)
করাািা
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
ফাভনা
ফযগুনা/দয
াথযঘাটা
০১৯৮৭৭০৩০৮০
করাািা
০১৭১৬১৬৪০৭১
564. জনাফ জভাোঃ মুজার্দুর ইরাভ- মুরাদী
433
ফর্যার
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
করাািা
টুোখারী/দয
০১৯৮৭৭০৩১৫৫
০১৭৩৬৬৯৯৫৫০
র্ভজযাগঞ্জ উজজরা কাম যারে
525. েনাফ জভাোঃ পারুক আেদ-567 ড়ভেযাগঞ্জ
উটেরা ব্যফস্থাক
মটায/দয
01716806279/
0195855355৫
526. জনাফ জভাোঃ নূরুর ইরাভ-208
মুরাদী
ভাঠ কভযকতযা
ফর্যার/মুরার্দ
দুচার্চো
০১৯৮৭৭০৩১২৭/০১৭৩৩৯২২৩১৩
র্ভজযাগঞ্জ
527. জনাফ জভাোঃ আজনাোরুর ইরাভ- র্ভজযাগঞ্জ
485
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
খুরনা/ডুমুর্যো
০১৯৮৭৭০৩১৮৩, ০১৭১০৭৭৮৭৭৭
জনাফ রা চক্রফতী (অোঃদাোঃ)
ফযগুনা দয উজজরা কাম যারে
565. তার্নো জপযজদৌ কুভকুভ-224 ফযগুনা

ফ যজভাট
২১-০৭-১১ ১২-০৪-১৪
13-04-14 চরভান
ফ যজভাট
০৪-০৬-১৫ চরভান
15-04-18 গরার্চা
ফ যজভাট
০১-১০-০৬
০১-০৩-১২
২১-১২-১৩
১০-০৯-১৫
২৯-১০-১৭

৩১-০৮-১০
২০-১২-১৩
০৯-০৯-১৫
২৮-১০-১৭
চরভান
ফ যজভাট

১৯-০৭-১০ ২০-১১-১০
২১-১১-১০ ২৮-১২-১৩
২৯-১২-১৩ চরভান
ফ যজভাট
১৮।০৬।১৮ িরভান

০১-০৩-০৬ ১৩-০৪-০৮
১১-০৮-০৮ ০২-০৩-১৪
15-04-14 চরভান
25-01-12 িরভান

০১/০৩/০৬ চরভান
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566.

567.

568.

569.

উজজরা ব্যফস্থাক
ফযগুনা/দয
০১৯৮৭৭০৩১২১/০১৭২০৫১০৭৫৯
জভাাোঃ তার্রভা জফগভ-502
ভাঠ কভযকতযা
ফযগুনা
ফযগুনা
০১৯৮৭৭০৩১৯৫/০১৭৩৫৫৪২৬৬৭
েনাফ কাভার উড়দ্দন-1134
ফযগুনা দয
ভাঠ কভযকতযা
ফড়যার/জভটন্দীগঞ্জ
01715150013/0171395656
5
আভতরী উজজরা কাম যারে
জনাফ জভাোঃ জভাপাজজ্জর জান খান-রাকাভ
274
টুোখারী
উজজরা ব্যফস্থাক
জগৌযনদী
টুোখারী/দয
আভতরী
০১৯৮৭৭০৩১০১/০১১৯০১৬০৪৮৯
০১৭৩১২৯৮০১৮
জনাফ জভাোঃ আফদুর ক-164
াথযঘা া
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
গরাড়িা
টুোখারী-ফাউপর
ড়িরভাড়য
০১৯৮৭৭০৩০৯৩
িাড়ন্দনা
০১৭৪৭০৮১০৫১
আভতরী

570. জনাফ জভাোঃ আফদুর খাজরক-126
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
ফযগুনা/ফাভনা
০১৯৮৭৭০৩১১১
০১৭৩৫৫২০৯৮৭

ফাউপর
জগৌযীপুয
ফাভনা
জদৌরত োন
আভতরী

571. জনাফ মুকুর র্কদায-359
মুক্তাগাছা
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
ফযগুনা
টুোখারী/র্ভজযাগঞ্জ
গরাড়িা
০১৯৮৭৭০৩১৩৯/০১৭২৪৫৯২৫৮৬ আভতরী
জফতাগী উজজরা কাম যারে
572. েনাফ জভাোঃ তাে উদ্দীন-174
উটেরা ব্যফস্থাক
জবারা/জফাযানউড়দ্দন
০১৭২৯৯৩৯২১৯/
০১৯৮৭৭০৩২৭৪

০৭/০২/১২ িরভান
14-1-2020

০১-১০-০৬
০৪-০৯-১০
09-06-19
03-11-20

০৩-০৯-১০
15-09-19
চরভান
চরভান

১৪-০৬-০৬
১৫-০১-০৯
০১-০৭-১২
২১-০৪-১৩

১৪-০১-০৯
২৮-০৬-১২
০৫-১২-১২
08-03-17

06-03-17 িরভান
১২-১২-০৭
১২-০৭-১১
১৫-০৩-১২
১৮-১১-১৩
21/০4/১৪
২৯-১২-০৯
03-03-14
৩১-০৩-১৪
28-12-15

৩০-১২-০৮
১৪-০৩-১২
১৭-১১-১৩
২০-০৪-১৪
িরভান
ফ যটভা
০২-০৩-১৪
30-03-14
27-12-15
িরভান
ফ যটভা

ড়টযােপুয দয 30-12-13 09-08-15
আাশুড়ন
১০-০৮-১৫ 07-04-18
ফড়যার
11-04-18 িরভান
ফাটকযগঞ্জ
জফতাগী
ফ যটভা
গরাড়িা
১১-১২-০৭ ৩০-০৭-১১
জফতাগী
০১-০৮-১১ িরভান

573. জভাাম্মদ নূরুর আর্ভন আকন273
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
ফযগুনা/জফতাগী
০১৯৮৭৭০৩১০০/০১৭২৪৫৩৩৫৮১
574. জফগভ সুরতানা যার্জো-173
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
জফতাগী
ফযগুনা/জফতাগী
০১৯৮৭৭০৩১১৮/০১৫৫৬৬৩৭২৬২

ফ যটভা

০১/০৩/০৬ িরভান
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575. জফগভ াজেযা খাতুন-438
ফগুড়া
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
জফতাগী
চাঁাইনফাফগঞ্জ/দয
০১৯৮৭৭০৩১৫৯/০১৭৪১৭৮৪২৮২
ফাভনা উজজরা কাম যারে
576. জনাফ কভজর যকায-684
উজজরা ব্যফস্থাক
াতিীযা/আাশুর্ন
ফাভনা
01904114203/০১৯১৬৪896০৩
577. জনাফ জভাোঃ ভর্উর্িন-442
জফড়া
ভাঠ কভযকতযা
ফাভনা
ফযগুনা/জফতাগী
০১৯৮৭৭০৩১৬২/০১৭১৮০৯৬৩২১
578. জনাফ র্ল্পী ভজুভদায-605
ফযগুনা
ভাঠ কভযকতযা
ফাভনা
র্জযাজপুয/দয
০১৯৮৭৭০৩০৯৪/০১৭২৬১৮৪৭৭৪
াথযঘাটাউ-অঞ্চর কাম যারে
579. জনাফ জভাোঃ আবু ার্নপ খান-87 তজুভড়দ্দন
উজজরা ব্যফস্থাক
টুয়াোরী দয
ফর্যার/ফাজকযগঞ্জ
ফযগুনা
০১৯৮৭৭০৩০৫৭
ফাটকযগঞ্জ
০১৭৩৫৭০৭০৬৬
মুরাদী
ড়ভঠাপুকুয
ীযগঞ্জ
াথযঘা া

১৮-০৭-১০ ১৪-০৫-১২
১৫-০৫-১২ িরভান

580. জনাফ জভাোঃ আবুর ফায-144
ভাঠ কভযকতযা
ফযগুনা/আভতরী
০১৯৮৭৭০৩১১৩
০১৭২৫৬৩১০৮০

মুরাদী
ফাটকযগঞ্জ
করাাড়া
াথযঘা া

০১-০৩-০৬
১৮-০৩-০৭
২৯-১২-১১
18-10-17

581. জভাোঃ জার্কয জাাইন (১)-290 ড়ভেযাগঞ্জ
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
াথযঘা া
ফযগুনা/ফাভনা
০১৯৮৭৭০৩১০৫/০১৭২৯৬৪৬৬১২

০৩-০৭-০৭
০৬-০২-১৩

ফ যটভা

২২-1-17

িরভান

১৬-০৯-১০ ০২-০৩-১৪
৩১-১২-১৪ িরভান
ফ যটভা
৩১-০৩-১৪ ৩১-১২-১৪
১৬-০৮-১৫ িরভান
ফ যটভা
০৩-০৪-০৭
১০-০২-০৯
২২-১১-১০
০৭-০৯-১১
27-03-15
৩০-০৬-১৬
২৭-৩-১৬
২২-০১-১৭

০৩-০২-০৯
২১-১১-১০
৩১-০৭-১১
২৫-০১-১২
26-03-13
২১-০১-১৭
২৯-৬-১৬
িরভান
ফ যজভা
১৭-০৩-০৭
২৮-১২-১১
17-10-17
িরভান
ফ যটভা
০৫-০২-১৩
িরভান
ফ যটভা
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২০।

অঞ্চর : 20: খুরনা জেরায ফটিয়াঘা া, াইকগাছা, রুা, ডুমুড়যয়া দাটকা ও কয়যা এফং াতক্ষীযা জেরায দয, আাশুড়ন ও তারা
আঞ্চড়রক কাম যারয়, ফটিয়াঘা া, খুরনা
াযপযটভন্প
িাকড়যকাটরয তথ্য
নাভ, ড়যড়িড়ত নম্বয, দড়ফ, ড়নে
কভযস্থর
টত
ম যন্ত ফ যটভা
জভয়াটদাত্তীণ য াড়বয িােয াটিড়পটক অড়নয়ভ
জেরা,উটেরা ও জভাফাইর নম্বয
ড়ফড়নটয়াগ জেরাড়
আদায়
ভাভরা
582. জনাফ প্রভূযঞ্জন র্ফশ্বা-15
াজীগঞ্জ
২৪-০৯-০৬ ১৬-০৪-০৮
আঞ্চর্রক ব্যফস্থাক
ফুরপুয
১৭-০৪-০৮ ০৪-০৯-০৮
খুরনা
জফতাগী
০৫-০৯-০৮ 05-০3-০৯
০১৯৮৭৭০৩০০৮
আভতরী
০৬-০৩-০৯ ০4-09-১০
০১৭২৮২২৭৩৫৫
ফযগুনা দয ০৫-০৯-10 31-০1-১২
০১৯২৩৫০২৯৯২
ফড়যার
01-02-12 18-9-12
ফযগুনা
19-09-12 24-4-১5
ফগুিা +াফনা 25-4-১৫ 11-09-17
ফগুড়া
12-09-17 িরভান
ফটিয়াঘা া
20-9-20 িরভান
অড়প কাযী কাভ-ডা া এড়ি ফটিয়াঘা া
ডুমুড়যয়া
িরভান
583. েনাফ ড়দরী কুভায াওরাদায- ফটিয়াঘা া
217
ডুমুড়যয়া
অড়পকভী
ফযগুনা
উটেরা কাম যারয়, ফটিয়াঘা া , খুরনা
584. জনাফ ফাী ারদায-546
উজজরা ব্যফস্থাক
জফতগী
ফাজগযাট/জভাজিরগঞ্জ
০১৯৮৭৭০৩০৭০০১৭৩৩৮৬০৪৯৯ র্ভজযাগঞ্জ
ফটিোঘাটা
ফ যজভাট
585. এ.এইচ.এভ জভাস্তপা কাভার-656
ভাঠ কভযকতযা
কুর্ভল্লা
াতিীযা/জদফাটি
01904114235
ফরুিা
01753103225
াজীগঞ্জ
ফটিোঘাটা
ফ যজভা
586. যীতা ড়ফশ্বা-821
ফটিোঘাটা
ভাঠ কভযকতযা
খুরনা/ডুমুড়যয়া
01963282610 /
01987703288
উটেরা কাম যারয়, ডুমুড়যয়া, খুরনা
587. েনাফ সুকুভায যদায-902
ডুমুড়যয়া
উটেরা ব্যফস্থাক
খুরনা
01912-458650
01996-7036১৪
588. েনাফ জভাতাায জাটন-1120
ভাঠ কভযকতযা

ডুমুড়যয়া

িরভান

২১-০১-১৩ 07-04-18

08-04-18 চরভান

০৪-০৫-১৪ ৩১-১২-১৪
১৬-০২-১৫ ১৭-০২-১৬
১৮-০২-১৬ ১৫-০৪-১৮
১৫-০৪-১৮ চরভান
০৭-০১-১৪ চরভান
ফ যটভা

১৫/১০/২০১ চরভান
৬

২৪/০৯/২০১ চরভান
৮
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589.

590.

591.

592.

593.

594.

595.

596.

597.

রারভড়নযা
০১৭৩৯-৯৮৮৮২৬
েনাফ জভাোঃ কাইউভ োন-1013 ডুমুড়যয়া
ভাঠ কভযকতযা
ফাটগযা
০১৯১৩-০১৭২৩৪ ০১৯৯৬703৭৮৫
জফগভ জভাাোঃ ভাসুভা োতুন-1113 ডুমুড়যয়া
ভাঠ কভযকতযা
িাঁাই নফাফগঞ্জ
০১৭১০-০৬২৫৩৪ ০১৯৯৬703৭৮১
উটেরা কাম যারয়, ফটিয়াঘা া,
খুরনা
জনাফ ফাী ারদায-546
জফতগী
উজজরা ব্যফস্থাক
র্ভযজাগঞ্জ
ফাজগযাট/জভাজিরগঞ্জ
ফটিোঘাটা
০১৯৮৭৭০৩০৭০০১৭৩৩৮৬০৪৯৯ ফ যজভাট
এ.এইচ.এভ জভাস্তপা কাভার-656 কুর্ভল্লা
ভাঠ কভযকতযা
ফরুিা
াতিীযা/জদফাটি
াজীগঞ্জ
01904114235
ফটিোঘাটা
01753103225
ফ যজভা
যীতা ড়ফশ্বা-821
ফটিোঘাটা
ভাঠ কভযকতযা
খুরনা/ডুমুড়যয়া
01963282610 /
01987703288
উটেরা কাম যারয়, দাটকা,
খুরনা
েনাফ উটভ িন্দ্র ভন্ডর-919
চুয়াডাঙ্গা দয
উটেরা ব্যফস্থাক
দাটকা
াতক্ষীযা/
01747-153493
01996-7036৩২
েনাফ ড়ঞ্জত কুভায ঢারী-897 ফারাগঞ্জ
ভাঠ কভযকতযা
দাজকা
খুরনা/ডুমুড়যয়া
ফ যজভাট
01920924069
েনাফ জভাোঃ আড়নচুয যভান-805 তারা
ভাঠ কভযকতযা
াতিীযা
খুরনা/ডুমুড়যয়া
দাটকা
01948941612 /
ফ যজভাট
01987704101
উটেরা কাম যারয়, রূা, খুরনা
েনাফ শ্রীফা ীযা-946
নগাযপুয
উটেরা ব্যফস্থাক
ফাটগযা
রূা
০১৭৩৪-৫৮৪০০৭ ০১৯৯৬৭০৩৬৪৪

598. জফগভ সুরতানা াযবীন-814

রুা

১৮/১০/২০১ চরভান
৬

১৯/০২/২০১ চরভান
৮

২১-০১-১৩ 07-04-18
08-04-18 চরভান
০৪-০৫-১৪
১৬-০২-১৫
১৮-০২-১৬
১৫-০৪-১৮

৩১-১২-১৪
১৭-০২-১৬
১৫-০৪-১৮
চরভান

০৭-০১-১৪ চরভান
ফ যটভা

১৫/১০/১৬ চরভান
20-9-20 িরভান

04-12-18 ২৩-০৩-১৯
২৪-০৩-১৯ চরভান
০৭-০১-১৪ 05-08-17
06-08-17 18-1-20
19-01-20 িরভান

11/07/201 চরভান
7
20-9-20

07-01-14 চরভান
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ভাঠ কভযকতযা
চুয়াডাঙ্গা/েীফননগয
01717812873 /
01987703292
599. েনাফ অটল কুভায-700
রূা
ভাঠ কভযকতযা
নগগাঁ/ভান্দা
01904114246
01714540365
উটেরা কাম যারয়, াইকগাছা, খুরনা
জফাযান উর্িন
600. জভা: যড়পকুর ইরাভ োন-52
জচৌিগ্রাভ
ড়ড়নয়য ভাঠ কভযকতযা
ফড়যার/ফাটকযগঞ্জ
টুোখারী
০১৯৮৭৭০৩০৭৬
০১৭২৫১৪৪৬৬৩

13-08-17 চরভান

চার্ন্দনা
র্ভজযাগঞ্জ
আভতরী
জদৌরতোন

০১/০৩/০৬
০৫/১০/০৬
০৭/০২/০৮
২১/০৭/১১
০৮/০৪/১৩
৩০-১১-১৪
09-03-17

করাাড়া
াইকগাছা
াইকগাছা

14-8-20 িরভান
18-10-20 িরভান
৮।১১।১৬ চরভান

601. জফগভ জযটনা াযবীন-940
উটেরা ব্যফস্থাক
মটায (ছুটিটত যটয়টছন)
01741-479872 019967036৬৫
602. েনাফ ড়পউল্লা-991
াইকগাছা
ভাঠ কভযকতযা
াতক্ষীযা
০১৯৩২-২৭৯১৭৮ ০১৯৯৬703৭৮৭
603. েনাফ জভাোঃ আরভগীয হুাইন- াইকগাছা
996
ভাঠ কভযকতযা
খুরনা
০১৯১৫-০৯৬৫৪০ ০১৯৯৬703৭৮৮
উটেরা কাম যারয়, কয়যা, খুরনা
604. েনাফ আবু ফকয ড়ড়দ্দক-953 কয়যা
উটেরা ব্যফস্থাক
াতক্ষীযা
০১৯২৮-৭০৮০৬১
605. েনাফ জভটদী াান-992
কয়যা
ভাঠ কভযকতযা
াতক্ষীযা
০১৭১০-১৫৯০২০ ০১৯৯৬703৭৮৯
606. েনাফ জভাোঃ আক্তায জাটন-1083 কয়যা
ভাঠ কভযকতযা
ড় নাইদ
০১৯২৮-৫৬৩৪৭২ ০১৯৯৬703৭৯০
607. েনাফ আোায ভােুদ -1086 কয়যা
ভাঠ কভযকতযা

০৪/১০/০৬
০৭/১২/০৭
০৪/১২/০৮
০৭/০৪/১২
08-03-17

১৮।১০।১৬ চরভান

১৮।১০।১৬ চরভান

০৭/১১/২০১ চরভান
৯
১৮/১০/২০১ চরভান
৬

০৩/১১/২০১ চরভান
৬

০৩/১১/২০১ চরভান
৬
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608.

609.

610.

611.

612.

613.

614.

615.

616.

যাোী
০১৭৭৩-০৫৪০২৬ ০১৯৯৬703৭৯১
উটেরা কাম যারয়, াতক্ষীযা
দয
েনাফ কভটর গাইন-767
উটেরা ব্যফস্থাক
াতক্ষীযা/তারা
০১৭১৮১০০৮১৪/
০১৯৮৭৭০৩২৯৩
েনাফ জভাোঃ আদভ আরী-872
ভাঠ কভযকতযা
াতক্ষীযা/আাশুড়ন
01722276020/
01987703285
জফগভ াড়ফনা াযবীন-824
ভাঠ কভযকতযা
াতক্ষীযা/কারীগঞ্জ
01740952076 /
01987703294
উটেরা কাম যারয়, আাশুড়ন,
াতক্ষীযা
জনাফ ফাবুযাভ বুধুই-575
র্র্নেয উজজরা ব্যফস্থাক
াতিীযা/দয
০১৯৮৭৭০৩০১৯
০১৭৬৭৬২৮৯৩৯
জফগভ জেড়ভন নাায-825
ভাঠ কভযকতযা
াতক্ষীযা/জদফা া
01917188944 /
01987703298
েনাফ জভাোঃ ওভয যীপ-790
ভাঠ কভযকতযা
াতক্ষীযা/আাশুড়ন
01914716587 /
01987703297
উটেরা কাম যারয়, তারা ,
াতক্ষীযা
জফগভ াড়ফনা ইয়াড়ভন-745
উটেরা ব্যফস্থাক
ড় নাইদ/দরকুা
০১৭২২401853/
০১৯৮৭৭০৩২৮৭
জফগভ তাড়ভনা োতুন-828
ভাঠ কভযকতযা
াতক্ষীযা/তারা
01731979707 /
01987703295
েনাফ ড়ফভড়ত ভূলণ জঘাল-815
ভাঠ কভযকতযা
াতক্ষীযা/কারীগঞ্জ

াতিীযা

১৭-০৫-১৪ চরভান

দাজকা

০৪-০৬-১৫ চরভান

াতক্ষীযা

19-12020

াতিীযা

২৩-০১-১৪ চরভান

জফাযানউর্িন
সুজানগয
ফটিোঘাটা
আাশুর্ন
ফ যজভাট
আাশুর্ন

০১/১২/১৩
১৪-০৩-১৫
১৬-০৪-১৭
09-04-18

আাশুর্ন

০১-০১-১৪ চরভান

তারা

১৯-১০-১৪ চরভান

াতিীযা
তারা

২১-০১-১৪ 22-07-17
03-08-17 চরভান

িরভান

৩১-১২-১৪
চরভান
07-04-18
চরভান

০১-০১-১৪ চরভান

ফ যজভাট
তারা

২১-০১-১৪ চরভান
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01723855947 /
01987704100
617. েনাফ জভাোঃ ড়ভরন জাটন-882 াল্লা
ভাঠ কভযকতযা
েগন্নাথপুয
মটায/ভড়নযাভপুয
তারা
01722121057/0198770415
2

৮/০৯/১৬ 7-5-17
08/05/17 22-1-20
23-1িরভান
2020
ফ যটভা

80

২১।

অঞ্চর:21: ড়কটাযগঞ্জ জেরায ফাড়েতপুয, দবযফ, অষ্টগ্রাভ ও ড়ভঠাভইন এফং ড়ফগঞ্জ জেরায আেড়ভড়যগঞ্জ,
ফাড়নয়ািং ও নফীগঞ্জ ও সুনাভগঞ্জ জেরায-াল্লা
নাভ, ড়যড়িড়ত নম্বয, দড়ফ, ড়নে
াযপযটভন্প
িাকড়যকাটরয তথ্য
জেরা, উটেরা ও জভাফাইর নম্বয
জভয়াটদা াড়বয াটিড়প
ফ যটভা
কভযস্থর
টত
ম যন্ত
ত্তীণ য িােয জক
অড়নয়ভ
ড়ফড়নটয়াগ
জেরাড় আদায় ভাভরা
আঞ্চড়রক কাম যারয়, দবযফ, ড়কটাযগঞ্জ
618. জভাাম্মদ ভাবুবুয যভান-467
াথযঘাটা
১৬/১২/১০ ০১/০২/১২
র্র্নেয উজজরা ব্যফস্থাক
চার্ন্দনা
০৯/০২/১২ ১০/০৬/১৫
(আযএভ (অ:দা:)
জদর্ফদ্বায
13/০৭/১৫ চরভান
র্কজাযগঞ্জ/দবযফ
ড়ভঠাভইন
20-9-20 িরভান
০১৯৮৭৭০৩০৪৮
০১৭৪৮৭১৬৩৮৯
619.

620.

621.

622.

623.

উটেরা কাম যারয়, দবযফ, ড়কটাযগঞ্জ
জভাাম্মদ ভাবুবুয যভান-467
র্র্নেয উজজরা ব্যফস্থাক
(আযএভ (অ:দা:)
র্কজাযগঞ্জ/দবযফ
০১৯৮৭৭০৩০৪৮
০১৭৪৮৭১৬৩৮৯
েনাফ জভাোঃ আড়ভনুয যভান-1042
ভাঠ কভযকতযা
গাইফান্ধা
০১৯২১-৪০৩১১০ ০১৯৯৬-703702
েনাফ জভাোঃ আবুদ াভাদ-1022
ভাঠ কভযকতযা
ড়কটাযগঞ্জ
০১৭৯৩-১০১০০৪ ০১৯৯৬-703৭৪০
েনাফ জভাোঃ ড়ভোনুয যভান-1074
ভাঠ কভযকতযা
যংপুয
০১৭৩৮-৩৮১২১২ ০১৯৯৬-703৭৪১
উটেরা কাম যারয়, ড়ভঠাভাইন,
ড়কটাযগঞ্জ
জনাফ জভা: নুরুজ্জাভান
উজজরা ব্যফস্থাক
নওগাঁ/ত্নীতরা
01723618897

াথযঘাটা
চার্ন্দনা
জদর্ফদ্বায
ড়ভঠাভইন
দবযফ

১৬/১২/১০
০৯/০২/১২
13/০৭/১৫
20-9-20

নাজটায দয
দবযফ

১৮/১০/২০১ ২৯/০৭/২০১
৬
৭
৩০/০৭/১৭ চরভান

দবযফ

১৮/১০/১৬ চরভান

দবযফ

১৮/১০/১৬ চরভান

ড়ভঠাভইন

25-102020

624. েনাফ াভীভ ড়ভয়া-881
ড়ভঠাভাইন
ভাঠ কভযকতযা
জযপুয/নকরা
01719018267 / 01987703266
625. জভাছাোঃ াড়ফফা জফগভ রাবরী-895 ড়ভঠাভইন
ভাঠ কভযকতযা
নীরপাভাযী/দয
01714524569
626. েনাফ ইউসুপ আাটেদ-1167
ড়ভঠাভইন
ভাঠ কভযকতযা
জনত্রটকানা
01515628560

18/9/16

০১/০২/১২
১০/০৬/১৫
চরভান
িরভান
িরভান

িরভান

04-12-18 িরভান

13-1-2020 িরভান
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উটেরা কাম যারয়, অষ্টগ্রাভ,
ড়কটাযগঞ্জ
627. েনাফ অীভ ফযণ দা-680
জভৌরবীফাোয ২6-১-১৭
উটেরা ব্যফস্থাক
অষ্টগ্রাভ
20-9-20
ড়কটাযগঞ্জ/ড়ভঠাভইন
01710103939/01987703201
628. জফগভ াড়পো জফগভ-879
অষ্টগ্রাভ
16/11/16
ভাঠ কভযকতযা
োভারপুয/জভরান্দ
01770670581 / 01987703270
629. েনাফ জভাোঃ আটনায়ায জাটন-1159 অষ্টগ্রাভ
ভাঠ কভযকতযা
াঙ্গাইর/নাগযপুয
01723175950
উটেরা কাম যারয়, ফাড়েতপুয,
ড়কটাযগঞ্জ
630. েনাফ োড়ভর উড়দ্দন োন-750
অষ্টগ্রাভ
উটেরা ব্যফস্থাক
দবযফ দয
ড়কটাযগঞ্জ/কটিয়াড়দ
ফাড়েতপুয
০১৭৩২১৯2513 / ০১৯৮৭৭০৩২৬৮/
01714-798539
631. েনাফ ভাফুজুয যভান-1061
ফাড়েতপুয
ভাঠ কভযকতযা
ড়কটাযগঞ্জ
০১৭২০-091276 01996-703৭৪২
632. েনাফ জভাোঃ ড়ভনাজুয যভান-1069 ফাড়েতপুয
ভাঠ কভযকতযা
কুড়ভল্লা
০১৯৪৫-113828 01996-703৭৪৩
633. েনাফ ড়ভরন ড়ভয়া-2-1075
ফাড়েতপুয
ভাঠ কভযকতযা
জযপুয
০১৯১৭-৮৩৭০০৪ ০১৯৯৬-703৭৪৪
উটেরা কাম যারয়, আেড়ভযীগঞ্জ,
ড়ফগঞ্জ
634. েনাফ জভাোঃ াইফুর ইরাভ-761
উটেরা ব্যফস্থাক
ফাটগযা /কচুয়া
০১৭১৭৪৮৮৬৪/ ০১৯৮৭৭০৪১৭৫
635. েনাফ জভাোঃ ভাসুদ যানা(২)-846
ভাঠ কভযকতযা
গাইফান্ধা/জগাড়ফন্দগঞ্জ
01729664485/01987704151
636. েনাফ জভাোঃ ইব্রাড়ভ েড়রর-806
ভাঠ কভযকতযা
ভয়ভনড়ং/দয
01754043657/01987704136

637. েনাফ জভাোঃ আড়ভনুর ইরাভ-1176
ভাঠ কভযকতযা
সুনাভগঞ্জ/জদায়াযাফাোয
01745906236
উটেরা কাম যারয়, ফাড়নয়ািং,
ড়ফগঞ্জ

িরভান
িরভান
িরভান
ফ যটভা

14-1-2020 িরভান

30/12/13 িরভান
20-9-20 িরভান
03-11-20 িরভান
১৮/১০/২০১ চরভান
৬
১৮/১০/২০১ চরভান
৬
০৩/১১/২০১ চরভান
৬

আেড়ভড়যগঞ্জ

19/০১/১৪

আেড়ভড়যগঞ্জ

30/10/১৪ িরভান

ভজনাযগঞ্জ

07-01-14 28-11-15

দয দর্িণ
আজর্ভর্যগঞ্জ

29-11-15 11-09-19
12-09-19 চরভান
ফ যজভাট
13-02িরভান
2020

আেড়ভড়যগঞ্জ
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িরভান

638. েনাফ কৃষ্ণ িন্দ্র-770
উটেরা ব্যফস্থাক
াড়ঙ্গইর/ঘা াইর
০১৭১৯৪৪২৬৫৭/০১৯৮৭৭০৪১৭৮
639. েনাফ জভাোঃ আর-ভামুন-854
ভাঠ কভযকতযা
ড়যােগঞ্জ/জফরকুড়ি
01748221541/01987704179
640. েনাফ জভাোঃ এনামুর ক-867
ভাঠ কভযকতযা
ড়যােগঞ্জ/দয
01918363841/01987704180
উটেরা কাম যারয়, নফীগঞ্জ, ড়ফগঞ্জ
641. েনাফ উজ্জ্বর কুভায ড়ফশ্বা-758
উটেরা ব্যফস্থাক
ড় নাইদ/দরকুা
০১৯২০১১৪৪৫৩/ ০১৯৮৭৭০৪১৮১
642. েনাফ জভাোঃ নেরুর ইরাভ-2-799
ভাঠ কভযকতযা
ারকাঠি/নরড়ছটি
01749143958/01987704182
643. েনাফ যতন কুভায যায়-893
ভাঠ কভযকয যতা
নীরপাভাযী/েরঢাকা
01731748375/01904114254

ফাড়নয়ািং

০৫/০১/১৫ িরভান
ফ যজভাট

ফাড়নয়ািং

১৯/০২/১৪ িরভান

ফাড়নয়ািং

১৯/০১/১৪

িরভান

নফীগঞ্জ

১৯/০১/১৪

িরভান

আগগরঝািা

06-01-14 13-04-16

নফীগঞ্জ

১৮-০৪-১৬ চরভান

নফীগঞ্জ

09-10-18 িরভান
ফ যটভা

উটেরা কাম যারয়, াল্লা, সুনাভগঞ্জ
644. েনাফ জভা: জতৌড়দুয যভান
উটেরা ব্যফস্থাক
উটেরা কাম যারয়
মটায/অবয়নগয
01913776083
645. েনাফ জভাোঃ ভাড়নক আরী-710
(অড়পকভী)
ঠাকুযগাঁও
01723308760

াল্লা

25-102020

াল্লা
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িরভান

২২।

অঞ্চর: 22: গােীপুয জেরায-শ্রীপুয, কাড়রয়াককয, কাাড়য়া ও কারীগঞ্জ এফং াঙ্গাইর জেরায জদরদুয়ায ও নাগযপুয
নাভ, ড়যড়িড়ত নম্বয, দড়ফ, ড়নে
জেরা, উটেরা ও জভাফাইর নম্বয

িাকড়যকাটরয তথ্য
কভযস্থর

আঞ্চড়রক কাম যারয়, কাড়রয়ককয
দয
646. জনাফ জভাোঃ ার্ফবুয যভান-398 জচৌিগ্রাভ
র্র্নেয উজজরা ব্যফস্থাক
কাড়রয়াককয
(আযএভ (অ:দা:)
র্কজাযগঞ্জ/কটিোর্দ
০১৯৮৭৭০৩০৩৫
০১৭১২১৪৩৯০৩
উটেরা কাম যারয়, কাড়রয়াককয,
গােীপুয
647. জনাফ জভাোঃ ার্ফবুয যভান-398 জচৌিগ্রাভ
র্র্নেয উজজরা ব্যফস্থাক
কাড়রয়াককয
র্কজাযগঞ্জ/কটিোর্দ
০১৯৮৭৭০৩০৩৫
০১৭১২১৪৩৯০৩
648. েনাফ ভামুন কােী-1020
কাড়রয়াককয
ভাঠ কভযকতযা
জগাারগঞ্জ
০১৯৪২-৩৭০৫৭৭ ০১৯৯৬703৭২৮
649. েনাফ জভাোঃ আযভান আরী-1111 কাড়রয়াককয
ভাঠ কভযকতযা
ড়দনােপুয
০১৯৯৬-703729 ০১৭৮৫৩৫২৭৪৭
650. েনাফ ভাড়েদুর ইরাভ -985
ভাঠ ংগঠক- p2
কাড়রয়াককয
াতক্ষীযা/
উটেরা কাম যারয়, শ্রীপুয, গােীপুয
651. জভাোঃ াটেদুয যভান-948
শ্রীপুয
উটেরা ব্যফস্থাক
নওগাঁ
01996-703610 ০১৯১৭৪৪৩৬১৮
652. েনাফ নূয জভাােদ-1072
শ্রীপুয
ভাঠ কভযকতযা
কুড়ভল্লা
০১৮৩৪-৪৪৯৮৭০ ০১৯৯৬703৭৩৮
653. েনাফ জভাোঃ া আরভ-1124 শ্রীপুয
ভাঠ কভযকতযা
কুড়ড়গ্রাভ
01745-341919

ম যন্ত

টত

০৬/০৬/১০
20-9-20

িরভান
িরভান

০৬/০৬/১০
20-9-20

িরভান
িরভান

১৮/১০/২০১৬ ৮৫.৬৭

০৩/১২/২০১৭

িরভান

০৩/১২/২০১৭ িরভান

১৮/১০/২০১৬ িরভান

০৫/১২/২০১৮ িরভান
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ফ যটভা
ড়ফড়নটয়াগ

াযপযটভন্প
জভয়াটদাত্তীণ য াড়বয িােয াটিড়পটক
অড়নয়ভ
জেরাড়
আদায়
ভাভরা

654. েনাফ জভাোঃ জদটরায়ায জাটন- ফদযগঞ্জ
1008
শ্রীপুয
ভাঠ কভযকতযা
ড়দনােপুয
০১৭২২-৬৯১২৩৭ ০১৯৯৬703676
উটেরা কাম যারয়, কাাড়য়া,
গােীপুয
655. েনাফ জভাোঃ ভাফুোয যভান- জাভারপুয দয
909
উটেরা ব্যফস্থাক
কারীগঞ্জ
রারভড়নযা
01717-292666 01996- কাাড়য়া
7036২২
656. জফগভ নাড়যন জফগভ-973
কাাড়য়া
ভাঠ কভযকতযা
জগাারগঞ্জ
০১৯২৮-534846 01996703৭৩৩
657. েনাফ আরভগীয জাটন-1037 কাভাযখন্দ
ভাঠ কভযকতযা
কাাড়য়া
ড়যােগঞ্জ
০১৬৮৪-২৭৯৪০৮ ০১৯৯৬703৭২৫
658. েনাফ জভাোঃ আর ভামুনুয যড়দ - কাাড়য়া
1104
ভাঠ কভযকতযা
যাোী
01৭৬৭-০৬২৮৫২ ০১৯৯৬703৭৩৫
উটেরা কাম যারয়, কারীগঞ্জ, গােীপুয
659. জফগভ তাী রায়রা-769
ফারাগঞ্জ
উটেরা ব্যফস্থাক
কচুয়া-2
মটায/মটায দয
০১৯১৩১০২৬৩৫/
কারীগঞ্জ
০১৯৮৭৭০৪১৩৮

১৮।১০।২০১৬ চরভান
18-10-2020 িরভান

660. জভাোঃ জোউয যভান-1049 কারীগঞ্জ
ভাঠ কভযকতযা
নওগাঁ/
০১৮৫৬-263099
01996-703৭৩১
661. জনাফ আভাদুর াান-580 দুচার্চো
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা
যাভগঞ্জ
ফগুিা/কাালু
০১৯৮৭৭০৩১২৬/০১৭২১৭৯৩৬২১ড়ফগঞ্জ
কারীগঞ্জ
উটেরা কাম যারয়, জদরদুয়ায, াঙ্গাইর
662. জফগভ াটেদা জফগভ-930
জদরদুয়ায
উটেরা ব্যফস্থাক
াংগাইর/
01913-455750

১৮/১০/২০১৬ িরভান

১৮/১০/২০১৬ ১১/০৭/২০১
৭
১৭/০৭/২০১৭ িরভান
১৮/১০/২০১৬ িরভান

১৮।১০।১৬ ২০।০৯।১৭
২৫/০৯/২০১৭ িরভান

০১/০৩/২০১৭ িরভান

16/01/14
০৩/০৮/১৪

02-8-14
িরভান

23-8-20

িরভান

০৪/০৩/১৪
30-11-19

30-11-19
18-12020

15-1-2020
18-10-2020 িরভান
১৫/১০/২০১৬ চরভান
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0
১০.৩৮

663.

664.

665.

666.

667.

668.

669.

01996-7036৫০
েনাফ শ্রী সুফর িন্দ্র যায়-1114
ভাঠ কভযকতযা
ঞ্চগড়
01717-001671 01996703৭৭৮
েনাফ জভাস্তাড়পজুয যভান1130
ভাঠ কভযকতযা
াঙ্গাইর/নাগযপুয
017২৩-৯৪৮২৪৬ ০১৯৯৬703704
েনাফ ভাসুদ যানা-1062
ভাঠ কভযকতযা
াঙ্গাইর
01761-232453 01996703৭৭৯
উটেরা কাম যারয়, নাগযপুয,
াঙ্গাইর
জভাোঃ আবুর কারাভ আোদ887
উটেরা ব্যফস্থাক
ফগুড়া/াোানপুয
01736550238/01958553
554
েনাফ জভাোঃ ভাসুদ যানা-1034
ভাঠ কভযকতযা
াঙ্গাইর
০১৭৪১-২৭৫৫৬৯ ০১৯৯৬703৭৭৪
েনাফ জভাােদ আরী-1039
ভাঠ কভযকতযা
ভাড়নকগঞ্জ
০১৭৫৬-791752 01996703৭৭৫
েনাফ জভাোঃ ছাড়দক জাটন1057
ভাঠ কভযকতযা
াঙ্গাইর
০১৭৩৬-433002 01996703৭৭৬

জদরদুয়ায

২০/০৩/২০১৮ চরভান

ফড়াইগ্রাভ
জদরদুয়ায

০৯/১০/২০১৯ চরভান
08-10-20 িরভান

জদরদুয়ায

১৮/১০/২০১৬ চরভান

জকা ারীাড়া
নাগযপুয

০৭।০৬।১৮
20-9-20

নগাযপুয

18/10/2016 চরভান

নগাযপুয

18/10/2018 চরভান

নগাযপুয

18/10/2016 চরভান

িরভান
িরভান
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অতিতিক্ত দাতিত্ব প্রদান
প্রধান কার্ যালয়
উন্ডেলা ব্যফস্থান্ডকর নান্ডের তাললকা
ক্রোঃনিং আঞ্চর্রক ও উজজরা ব্যফস্থাজকয
কাম যারে
1. াযাড়স্ত উটেরা কাম যারয়
উজজরা ব্যফস্থাক (অোঃদাোঃ)
2. করাািা উজজরা কাম যারে
উজজরা ব্যফস্থাক (অোঃদাোঃ)
3. জগৌযীপুয উজজরা কাম যারে
উজজরা ব্যফস্থাক (অোঃদাোঃ)
4. ড়যলাফাড়ী উটেরা কাম যারয়
উটেরা ব্যফস্থাক (অোঃদাোঃ)
5. ভাধফপুয উটেরা কাম যারয়
উটেরা ব্যফস্থাক (অোঃদাোঃ)
6. শ্রীফদী উটেরা কাম যারয়
উটেরা ব্যফস্থাক (অোঃদাোঃ)
7. জদড়ফদ্বায উটেরা কাম যারয়
উটেরা ব্যফস্থাক (অোঃদাোঃ)
8. উড়রপুয উটেরা কাম যারয়
উটেরা ব্যফস্থাক (অোঃদাোঃ)
9. ড়টর দয উটেরা কাম যারয়
উটেরা ব্যফস্থাক (অোঃদাোঃ)
10. ফরুড়া উ-আঞ্চড়রক কাম যারয়
উটেরা ব্যফস্থাক (অোঃদাোঃ)
11. শ্রীভঙ্গর উ-আঞ্চড়রক কাম যারয়
উটেরা ব্যফস্থাক (অোঃদাোঃ)
(ফাহুফর)
12. াইকগাছা উ-আঞ্চড়রক কাম যারয়
উটেরা ব্যফস্থাক (অোঃদাোঃ)

ক্রিং: নিং
1.

নাভ

দর্ফ

20/10/২০20 তার্যজখ
র্যর্চত র্নজ জজরা জভাফাইর নম্বয
নিং
475

জভাোঃ জতৌর্দুর ইরাভ-475
র্র্নেয ভাঠ কভযকতযা (র্র্)
জনাফ জভাোঃ খােরুর ইরাভ (ইউএভ
অোঃদাোঃ), ১-২-১২
জনাফ জভাোঃ খােরুর ইরাভ-এএপও
(ইউএভ অোঃদাোঃ) ১৮-8-১৯
জনাফ জভাোঃ জগারাভ জভাস্তপা
(র্র্-র্যলাফািী, জাভারপুয)
জনাফ জভাোঃ জারােভান র্ভো (১)
(র্র্-ভাধফপুয, র্ফগঞ্জ
জনাফ জভাোঃ জাািীয অাারভ
(ড়ড়-শ্রীফদী, জযপুয)
জনাফ জভাোঃ ান্নান যকায
(র্র্-জদর্ফদ্বায, কুর্ভল্লা

SFO

েনাফ জযাভান আটেদ
ড়ড়-উড়রপুয
জনাফ উজ্জর কুভায র্িং
(র্র্-র্জরট দয)

SFO
SFO

৫২৩

গােী নাড়য উড়দ্দন প্রধান
(ড়ড়-ফরুড়া)
জনাফ জভাোঃ জভাাইজভনুর াান-৯৫১
(ড়ড়-শ্রীভঙ্গর)

SFO

279

UM

951

েনাফ জভা: যড়পকুর ইরাভ োন
(ড়ড়-াইকগাছা)

SFO

3৫২

কভযচাযীয নাভ, র্যর্চর্ত নম্বয, দর্ফ ও কভযস্থর

৯৫
SFO

৪৭৩

SFO

১১১

SFO

৪৯২

SFO

৩৫১

SFO

৩৫৬

০১৯৮৭৭০৩০৮০
০১৭১৬১৬৪০৭১
নাট ায
০১৯৮৭৭০৩১৭৪
০১৭১৮৮২৩৬৪৮
ভেভনর্িং ০১৯৮৭৭০৩০৮৪
০১৭২৮২৭৮৫১৭
াঙ্গাইর ০১৯৮৭৭০৩১৮৬
০১৯১৬২১২৮৮৮
র্যাজগঞ্জ/ ০১৯৮৭৭০৩১৩৫
যায়গঞ্জ ০১৭২৮০০৫৬৩৪
র্দনাজপুয ০১৯৮৭৭০৩১৩৭
০১১৯৫৪১৭৬৭১
০১৮২২২০০৬১১

জভৌরবী ০১৯৮৭৭০৩২০৪
ফাজায/ ০১৯১৭২৮২৬৭১
কভরগঞ্জ

অর্তর্যক্ত দার্েত্ব প্রদানকৃত কভযস্থর

জনাফ জভাোঃ জভাাইজভনুর াান-৯৫১
উজজরা ব্যফস্থাক
উজজরা কাম যারে
ফাহুফর, র্ফগঞ্জ

উটেরা ব্যফস্থাক (অোঃদাোঃ)
উটেরা কাম যারয়
শ্রীভঙ্গর, জভৌরবীফাোয
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