
  গণপরজজতনতরর বজবলজদদশ সরকজর
    মননদরনভনততক নশশ ও গণনশকজ কজররকরম-  ৫ম পররজয়

   নহনদধমররয় কলরজণ টরজস (   ধমর নবষয়ক মনতরণজলয়)
১২৯৬, খখলজঘর, খরইসদকজসর, কক নমললজ

খফজন: ০৮১-৬৬৩০৯
msgscumilla@gmail.com

করনমক
নব

খজলজ উপদজলজ    নশকজদকদননরর নজম ও নঠজকজনজ   খকননর খকজড
(   নডনপনপ নমবর
অনকরজয়র)

 নশকদকর নজম  খমজবজইল নমবর   খকননর মননটনরব কনমনটর
    সভজপনতর নজম ও খমজবজইল

নমবর

 নশকজ সতর পজঠদজদনর
 সময় সসনচ

০১ কক নমল
লজ

 আদশর সদর     শরর শরর দশভসজজ কজলর মননদর, ছজনতপনট,  আদশর
সদর, কক নমললজ।

১৯১১৭৮২   বরণজ রজণর রজউৎ ০১৩০৭-৮৩১৬২৯   বজবক পরনদপ সজহজ
০১৭১১-৭৪৯০৮৬ পরজক-পরজ: ১০.০-১২.৩০

০২ কক নমল
লজ

 আদশর সদর     আডড়জইউডড়জ শরর শরর হনর মননদর, আডড়জইউডড়জ, 
 আদশর সদর, কক নমললজ  । ১৯১১৭৮৩    গরতজ রজণর খদবর ০১৮৭১-৮৬৫৬৯৫    বজবক মরণ চননর দজস

০১৭৮১-৭৩৭২৪০ পরজক-পরজ: ৮.০০-১০.৩০

০৩ কক নমল
লজ

 আদশর সদর    শরর শরর রজধককষণ মননদর, দসগরজপকর,  আদশর সদর, 
কক নমললজ।

১৯১১৭৮৪   খশফজলর রজণর দতত ০১৯১৪-৫৮৮২০৭   বজবক শঙকর দতত
০১৭১২-২৯৯০৮২ পরজক-পরজ: ১০.০০-

১২.৩০
০৪ কক নমল

লজ
 আদশর সদর    শরর শরর দসগরজ মননদর, সজহজপজডড়জ,  আদশর সদর, 

কক নমললজ।
১৯১১৭৮৫   লকর রজণর ননদর ০১৭৫৭-৭৮১৮৬০   বজবক খসজপজল সজহজ

০১৭৩৬-৩০৭৬২২ পরজক-পরজ: ১০.০০-
১২.৩০

০৫ কক নমল
লজ

 আদশর সদর     শরর শরর নসদনধশবরর কজলর মননদর,চকবজজজর, আদশর
সদর, কক নমললজ।

১৯১১৭৮৬   পরভজ রজণর খদবর ০১৮৪৯-৩৬৩১৪৪   বজবক রনঞৎ খদবনজথ
০১৭১১-৩৩৯৯২৩ পরজক-পরজ: ০৯.০০-

১১.৩০
০৬ কক নমল

লজ
 আদশর সদর     শরর শরর গপত জগননজথ বজনডড়,নদগজমবররতলজ, 

 আদশর সদর, কক নমললজ।
১৯১১৭৮৭  মহজদশবতজ বররন ০১৭৪৫-৯২৮৫১৮   বজবক অপক খচচধকরর

০১৭১১-৭০১৪৮৮ পরজক-পরজ: ১০.০০-
১২.৩০

০৭ কক নমল
লজ

 আদশর সদর    শরর শরর খলজকনজথ মননদর, জজঙজনলয়জ, খকমতলর, 
 আদশর সদর। ১৯১১৭৮৮   নশলপর রজণর খদবর ০১৭০৮-৭০৯৯৩৩    বজবক নশবক চননর সরকজর

০১৮২৩-৩২৩৭২৯ পরজক-পরজ: ৭.০০-৯.৩০

০৮ কক নমল
লজ

 আদশর সদর   সজবরজনরন কজলর মননদর,রজজমঙলপকর,  নবনবর বজজজর, 
 আদশর সদর ১৯১১৭৮৯   নশলপর রজণর কর ০১৭৫৮-২৭৪৩৭৩    বজবক শবকর কর

০১৯১৯-৪০৪৯১৭ পরজক-পরজ: ৩.৩০-৬.০০

০৯ কক নমল
লজ

 আদশর সদর     ছতরখরল মধরপজডড়জ সজবরজনরন দগরজ
মননদর,আমরজতলর,  আদশর সদর। ১৯১১৭৯০   রদবল চননর সজহজ ০১৭৭২-৯১৮৪৮৪   বজবক ঠজকক রদজস সজহজ

০১৭১১-১৬০৭৫১ পরজক-পরজ: ১০.০০-
১২.৩০

১০ কক নমল
লজ

 আদশর সদর      শরর শরর নশতলজ ও কজলর মননদর, খতনলদকজনজ, 
খচচমকহনন, আদশরসদর। ১৯১১৮৯১   ঝকমজ রজণর দজস ০১৭১০-২৩৫৩৩৯    বজবক ননমরল পজল

০১৭১১-৭৯৭৫২৮ পরজক-পরজ: ৩.৩০-৬.০০

১১ কক নমল
লজ

 আদশর সদর       নটককজর চর মহজশবশজণ কজলর ও নশব মননদর,      
 আদশর সদর,কক নমললজ।

১৯৩০০৭৫  খদবজজনর চকরবতরর ০১৭১১-৭০১৫৪১    বজবক ননমরল পজল
০১৭১১-  ৭৯৭৫২৮  গরগ নশকজ ০৫.০০-

৭.৩০
১২ কক নমল

লজ
 আদশর সদর    শরর শরর ন কনসবহ মননদর, ছজনতপনট,  আদশর সদর, 

কক নমললজ।
১৯৩০০৭৮   পনপ রজণর পজল ০১৭৪৬-৩৬১২৯৮   বজবক পরনদপ সজহজ

০১৭১১-৭৪৯০৮৬  গরগ নশকজ ৩.৩০-৬.০০

১৩ কক নমল
লজ

 আদশর সদর     শজকতলজ রজধজককষণ নবগরহ মননদর, শজকতলজ, 
কজলররহজট,  আদশর সদর, কক নমললজ  । ১৯৩১৭৯৫   নবশবনজৎ চননর পজল ০১৮১৫-   ৭১৩৪৬৭     বজবক নবনবরপ চননর পজল

০১৮১৫-২৭৯৬৫৩
  গরগ নশকজ ৪.৩০-৭.০০

১৪ কক নমল
লজ

 সগ দনকণ    শরর শরর শরজমজকজলর মননদর, উনজইসজর,  সদর
দনকণ, কক নমললজ।

১৯১১৭৯২   সকষমজ রজনর খভচনমক ০১৮২৭-৫৬৭০৭৬   বজবক সনঞত দজস
০১৯১৭-২২৪৩১১

পরজক-পরজ: ১০.০-১২.৩০
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১৫ কক নমল
লজ

 সগ দনকণ     শরর শরর দগরজ মননদর (  মজসজর বজডড়র)খটগনরয়জপজডড়জ, 
 দনকণ নবজয়পকর,  সদর দনকণ, কক নমললজ।

১৯১১৭৯৩   নবউনট রজণর পজল ০১৭৭৪-১২৫৭০৬
   বজবক রজজ খমজহন পজল

০১৭৪৫-৫৭৩৬৫২
পরজক-পরজ:

৭.০০-৯.৩০

১৬ কক নমল
লজ

 সগ দনকণ        রসসলপকর সজবরজনরন শরর শরর মজ কজনল মননদর ,      
 সদর দনকণ, কক নমললজ।

১৯১১৭৯৪   খজজনজকর রজণর রজউৎ ০১৮১২-  ৯৩৮২৭৪ ডজ:  নকরণ ববনর
০১৮১৯-৭২৩৩৮০

পরজক-পরজ: ০৮.০০-
১০.৩০

১৭ কক নমল
লজ

 সগ দনকণ    শরর শরর দসগরজ মননদর,  উততর নবজয়পকর, এলজনহবজদ,
 সদর দনকণ, কক নমললজ।

১৯১১৭৯৬     কনবতজ রজণর পজল ০১৭২০-৫২০৪১৪   বজবক পরফক লল পজল
০১৮১৮-৮৬৭৮৫৫

পরজক-পরজ: ০৭.০০-
০৯.৩০

১৮ কক নমল
লজ

 সগ দনকণ   সজবরজনরন শজরদরয় দসগরজমননদর, (  উততর পজডড়জ) 
রজনরদচজচ, খপরমনলবজজজর,  সদর দনকণ, কক নমললজ।

১৯১১৭৯৭   সরমজ রজণর খভচনমক ০১৮৩২-৩০০৯২৫    বজবক দরদনশ চননর খভচনমক
০১৭৮৬-  ০৭০১১২

পরজক-পরজ: ০৭.০০-
০৯.৩০

১৯ কক নমল
লজ

 সগ দনকণ    শরর শরর কজলর মননদর, শররবলপভপকর, খঘজষপজডড়জ, 
 সদর দনকণ, কক নমললজ।

১৯১১৭৯৮   নবনজ রজনর খঘজষ ০১৭৬৮-৯২২৭৫৪    বজবক ননমরল খঘজষ
০১৭১১-৯৪৮০৯১

পরজক-পরজ: ০৭.০০-
০৯.৩০

২০ কক নমল
লজ

 সগ দনকণ    শরর শরর রকজকজলর মননদর, নজওডড়জ, রজগমজরজ,       
 সদর দনকণ, কক নমললজ।

১৯১১৮০০   রতনজ রজনর দজস ০১৯১৪-৭০৯৪১৭    বজবক মননননর চননর দজস
০১৭১৫-১৯৭৭০১

পরজক-পরজ: ৩.০০-৫.৩০

২১ কক নমল
লজ

 সগ দনকণ   খগজয়জলমথন কজলর মননদর,    খগজয়জলমথন ২৬ নব
ওয়জডর,  সদর দনকণ, কক নমললজ।

১৯১১৮০১   নবথর রজণর সজহজ ০১৭০৯-৮৩১৩৩৩   বজবক ইননরনজৎ দজস
০১৭৩১-৭৩৬০০৩

পরজক-পরজ: ৩.০০-৫.৩০

২২ কক নমল
লজ

খদনবনবজর    শরর শরর খগচরননতজই খসবজশরম, নররয়জবজদ, চজননদনজ,
খদনবনবজর, কক নমললজ।

১৯১১৮০২   চমজ রজণর সজহজ ০১৭৪৭-৯৫৫২৬৬    বজবক ননর খগজপজল সজহজ
০১৭১৫-০৬৪৭৭৭

পরজক-পরজ: ৩.০০-
০৫.৩০

২৩ কক নমল
লজ

খদনবনবজর    শরর শরর দসগরজ মননদর, বডড়কজমতজ, খদনবনবজর, 
কক নমললজ  । ১৯১১৮০৩   নমতজ রজণর সরকজর ০১৮১৩-৩৯৮৩৮৬   বজবক সকননল সজহজ

০১৭১৫-২৮৭৭৯৩
পরজক-পরজ: ৩.৩০-৬.০০

২৪ কক নমল
লজ

খদনবনবজর     শরর শরর মধরপজডড়জ কজলরবজডড়র বডড়কজমতজ,       
খদনবনবজর, কক নমললজ।

১৯১১৮০৪   তকলসর রজণর নজহজ ০১৮১৫-৬৫৫০৭৫   বজবক রতন ঠজকক র
০১৭১০-৪২৮৩৬৬

পরজক-পরজ: ৩.০০-
০৫.৩০

২৫ কক নমল
লজ

খদনবনবজর   সনজতন ধমর খসবজশরম, বজউবজগজনদশজইর, খদনবনবজর,
কক নমললজ।

১৯১১৮০৬  পকসলতজ সরকজর ০১৭৪৫-২১৬৭৮৭    বজবক বজদল কর
০১৭১৫-৮৭৪২৩৩

পরজক-পরজ: ৮.০০-১০.৩০

২৬ কক নমল
লজ

খদনবনবজর     গনজইঘর শরর শরর বজসকদদব মননদর, গনজইঘর,   
খদনবনবজর, কক নমললজ।

১৯১১৮০৭   শবকক রর রজণর দজস ০১৭৩১-২২৮০৮৫    বজবক সকভজস ধর
০১৮১৯-২৫৭২৬৮

পরজক-পরজ: ৩.৩০-৬.০০

২৭ কক নমল
লজ

খদনবনবজর     শরর শরর দসগরজ মননদর (  কজলর বজডড়র), মনঘজটজ, 
খকজরপজই, খদনবনবজর, কক নমললজ।

১৯১১৮০৮   ননদন চননর সরকজর ০১৮৮২-৪৪২২৩৯    বজবক ননমরল সরকজর
০১৭৩০-৯১৬৬৪২

পরজক-পরজ: ৭.০০-৯.৩০

২৮ কক নমল
লজ

খদনবনবজর    শরর শরর খদনডশবরর মননদর, সবচজইল, বডড়শজলঘর, 
খদনবনবজর, কক নমললজ।

১৯১১৯০৯   নশপরজ রজনর খদবর ০১৭০৮-৯৯৭১৭৩   বজবক সকধরর খদবনজথ
০১৭৪২-৬৮৪১১৫

পরজক-পরজ: ৭.০০-৯.৩০

২৯ কক নমল
লজ

খদনবনবজর     খবগমজবজদ শরর শরর দয়জময় আশরম, খবগমজবজদ, 
চরবজকর, খদনবনবজর, কক নমললজ।

১৯১১৮১০   সকমজ রজণর সজহজ ০১৭১৫-২৪৫৯৮০    বজবক অমসলর চননর পজল
০১৭১৮৮৫৫১০২

পরজক-পরজ: ৩.০০-
০৫.৩০

৩০ কক নমল
লজ

খদনবনবজর     খমজহনপকর শরর শরর জগননজথ মননদর, খমজহনপকর, 
 খমজহনপকর বজজজর, খদনবনবজর, কক নমললজ।

১৯১১৮১১    নবউনট রজণর দতত ০১৭৩১-১৬৯২৭০   বজবক নচনতজহরণ খদ
০১৮৫৫-২৫৫৫৫৩

পরজক-পরজ: ৯.৩০-১২.০০

৩১ কক নমল
লজ

খদনবনবজর    শরর শরর রজধজককষণ মননদর, রসসলপকর,             
খদনবনবজর, কক নমললজ  । ১৯১১৮১২   বজবকল চননর দজস ০১৭৩২-৬৭৩৯২৭    বজবক নবজয় ককষণ দজস

০১৭২৭-৮৫০২৩৪
পরজক-পরজ: ৮.০০-১০.৩০

৩২ কক নমল
লজ

খদনবনবজর     শরর শরর খলজকনজথ বজবজর মননদর, ফদতহজবজদ, 
খদনবনবজর, কক নমললজ।

১৯১১৮১৩   নলনপ রজণর চকরবততরর ০১৭৮১-৮৮৯৬০১   বজবক অমল চকরবততরর
০১৭১৫-৪৬১৭৫৭

পরজক-পরজ: ৮.৩০-১১.০০

৩৩ কক নমল
লজ

খদনবনবজর    জজফরগঞ ঋনষবজনডড় কজলর মননদর, জজফরগঞ, 
খদনবনবজর, কক নমললজ।

১৯১১৮১৪  নশলপর সজহজ ০১৮১১-৯০৪৮৬৫  বজবক দ:  নখরজম ঋনষ
০১৭৯৫-২১৮৮০৪

পরজক-পরজ: ৭.৩০-১০.০০
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৩৪ কক নমল
লজ

খদনবনবজর     শরর শরর শরজমজ কজনল মননদর, পদদকজট,         
খদনবনবজর, কক নমললজ  । ১৯১১৮১৫   বকক ল রজণর নবশবজস ০১৭৫৯-৩৪৭৭১৯  বজবক ডজ:  ননবজরণ খদবনজথ

০১৯৪৫৪৮২৫০৯
পরজক-পরজ: ৭.০০-৯.৩০

৩৫ কক নমল
লজ

খদনবনবজর     কজলজমকনরয়জ শরর শরর দসগরজ মননদর, খদনবনবজর, 
কক নমললজ।

১৯১১৮১৬   নমলন বজলজ বননকর ০১৮৬১-৪৩৮৩০৪   বজবক মনলন সরকজর
০১৮৬৩-৮৬২৯৯১

পরজক-পরজ: ৩.০০-
০৫.৩০

৩৬ কক নমল
লজ

খদনবনবজর    শরর শরর রজধজকষণ খসবজশরম,                    
ধজমতর, খদনবনবজর, কক নমললজ।

১৯১১৮১৭   মনণ বজল খদবর ০১৬৮০-২৪৭১৭৪   বজবক হজরজধন খদবনজথ
০১৭২০-৯৭৫৮৬৭

পরজক-পরজ: ৭.০০-৯.৩০

৩৭ কক নমল
লজ

খদনবনবজর   মদন খমজহন মননদর,                              
আতজপকর, সকলতজনপকর, খদনবনবজর, কক নমললজ।

১৯১১৮১৮   নরতজ রজণর খদবর ০১৯০৫-৮৫৫০৩৯   বজবক লকণ খদবনজথ
০১৯১৩-৬৯৯২৮৪

পরজক-পরজ: ১০.০০-
১২.৩০

৩৮ কক নমল
লজ

খদনবনবজর    শরর শরর রজধজককষণ খসবজশরম,                    
ধজমনত, খদনবনবজর, কক নমললজ।

১৯৩০০৭৭   পনল রজণর রজয় ০১৬৮২-৭৮৬৯৬০   বজবক হজরজধন খদবনজথ
০১৭২০-৯৭৫৮৬৭  গরগ নশকজ ৪.৩০-৭.০০

৩৯ কক নমল
লজ

খদনবনবজর    খনজয়জকজননদ হনর সবঘ মননদর,                       
খনজয়জকজননদ, রসসলপকর, খদনবনবজর, কক নমললজ  । ১৯২১৮২৭  অঞনজ বমরণ ০১৭১৭-৬৬৩০৬৫  বজবক ডজ:  ইননরনজৎ বমরণ

০১৭১৭-  ৬৬৩০৬৫ বয়সক ৩.০০-
০৫.৩০

৪০ কক নমল
লজ

খদনবনবজর         আছজদনগর সজবরজনরন শরর শরর রজধজদগজনবনদ দসগরজ
 মননদর , ১২নব,  ভজনর, খদনবনবজর, কক নমললজ  ।       ১৯১১৭৯৯   আচনখ রজণর দজস ০১৮১৬৬৪৮৮৩৫   বজবক রননজত শমরজ

০১৯৮৩-৫১৫০২৪
পরজক-পরজ: ৮.০০-১০.৩০

৪১ কক নমল
লজ

চজননদনজ     শরর শরর দসগরজ মননদর (  কর বজডড়র),                 
মনহচজইল, চজননদনজ, কক নমললজ।

১৯১১৮১৯   মননকজ রজণর দতত ০১৮১৫-৫৬২৪৯২
০১৯০৯-০১২৮০২

   বজবক সকভজষ চননর কর
০১৮২৪-৬২৬৫১৬

পরজক-পরজ: ৮.০০-১০.৩০

৪২ কক নমল
লজ

চজননদনজ    খভজমর কজননদ সজবরজনরন দসগরজমননদর,                 
 খভজমর কজননদ, চজননদনজ, কক নমললজ  । ১৯৩০০৮৫   ইনত রজনর চকরবততরর ০১৮১৫৪৬৭৩৯৫

০১৭১৬-৬৮০০০৫
  বজবক নমলটন চকরবতরর

০১৭১৬-৬৮০০০৫
 গরগ নশকজ ৪.০০-৬.৩০

৪৩ কক নমল
লজ

চজননদনজ    শরর শরর রজধজককষণ মননদর,                        
করইয়জ,  খদজললজই নবজবপকর, চজননদনজ, কক নমললজ।

১৯১১৮২০   পররনত কনজ মজকমদজর ০১৭২৭-৪৬৬২২৪   বজবক দরনলপ
০১৮২৫-০০৪৭৬৭

পরজক-পরজ: ১০.০০-
১২.৩০

৪৪ কক নমল
লজ

চজননদনজ    শরর শরর হনর মননদর,                             
হজরব, চজননদনজ, কক নমললজ।

১৯১১৮২১   অচরনজ রজণর মজকমদজর ০১৮৪৬-০১২৫১৬    বজবক নবশবনজত চননর সরকজর
০১৮১২-৩৩৯৫২৫

পরজক-পরজ: ৭.০০-০৯.৩০

৪৫ কক নমল
লজ

চজননদনজ    ননলক ঠজকক র বজনডড় মননদর,                           
ডকমকনরয়জ, বজদডড়রজ, চজননদনজ, কক নমললজ।

১৯১১৮২২  কনবতজ হজলদজর ০১৭৬৪-৬৩০১৯৪    বজবক শরজম সকনদর চকরবতরর
০১৮১৪-৪৩০৬৩৩

পরজক-পরজ: ৯.৩০-১২.০০

৪৬ কক নমল
লজ

চজননদনজ    সজবরজনরন রকজ কজনল মননদর,                      
নজরজদচজচ, খদজললজই, নবজবপকর, চজননদনজ, কক নমললজ।

১৯২১৮২৩   খগজপর রজণর দজস ০১৬৮৪৮৮৪৯৭০    বজবক পরদফসর ননমরল দজস
০১৭১৬-১৩৪৩১৮

বয়সক ৮.০০-১০.৩০

৪৭ কক নমল
লজ

চজননদনজ    শরর শরর হনর মননদর,                             
আলরকজদমজডড়জ, বদরপকর, চজননদনজ, কক নমললজ।

১৯২০০৮৬   নজরজয়ণ চননর রজয় ০১৭৪৬-৭৭৮৪২৪    বজবক নদলরপ কক মজর রজয়
০১৬৮২-  ৮৫৯৪৬১

 বয়সক ৪.০০-৬.৩০

৪৮ কক নমল
লজ

চজননদনজ    শরর শরর কজনল মননদর,  পজইদকর করদতজলজ,  কজদনট
বজজজর, চজননদনজ, কক নমললজ।

১৯১১৮২৪    পজবরতর রজণর দতত ০১৬২০-৫৮৯৫০০   বজবক খখজকন রজজ
০১৭২৮-৮৩৩২৫৯

পরজক-পরজ: ০৭.০-০৯.৩০

৪৯ কক নমল
লজ

চজননদনজ    শরর শরর রজধজককষণ মননদর,                        
বজমনডজ,  কজদনট বজজজর, চজননদনজ, কক নমললজ।

১৯১১৮২৫  চনদন চকরবতরর ০১৮১৫-০৫২৯৮৫  বজবক ডজ:  হনরপদ খদ
০১৭১৮৯৮৪৭২৭

পরজক-পরজ: ৭.০০-৯.৩০

৫০ কক নমল
লজ

চজননদনজ    আওধজতজ দনকণপজডড়জ দসগরজ মননদর,                 
আওধজরতজ, খভজমরকজননদ, চজননদনজ, কক নমললজ।

১৯১১৮২৬   মজলতর রজণর পজল ০১৭৬৪-২৯৪৯৮২     বজবক অমকলর চননর পজল
০১৭৫৭-৯৮০০৯৭

পরজক-পরজ: ৭.০০-৯.৩০

৫১ কক নমল
লজ

বরডড়জ    খবওলজইন হনরসভজ রজধজককষণ মননদর,              
খবওলজইন, বরডড়জ, কক নমললজ।

১৯১১৮২৮   পরমরলজ রজণর খদবনজথ ০১৭২৪-৪৫৮৯৭৮   বজবক হদরককষণ দজস
০১৭১৪-৩৪৪৬৭৭ পরজক-পরজ: ১১.০০-১.৩০

৫২ কক নমল
লজ

বরডড়জ    শরর শরর হনর মননদর,                            
 তজরজবজনডড়য়জ ধবনণশবর, বরডড়জ, কক নমললজ।

১৯১১৮২৯   আদশজকজ রজণর
খভচনমক ০১৭৪৭-৯৫৯৯৭৪   বজবক চনদন মজকমদজর

০১৮১২-৬৫২৭৭২ পরজক-পরজ: ৭.০০-৯.৩০
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৫৩ কক নমল
লজ

বরডড়জ    শরর শরর হনর মননদর,                             
ঝজগনরয়জপজডড়জ, বরডড়জ, কক নমললজ।

১৯১১৮৩০   নবউনট রজণর খভচনমক ০১৮৭২-৪৯৭২৫৫   বজবক তপন মজকমদজর
০১৭৬৬-৩১৪৬১৩ পরজক-পরজ: ৮.০০-১০.৩০

৫৪ কক নমল
লজ

বরডড়জ    শরর শরর কজনল মননদর,                            
কজদসডজ, বরডড়জ, কক নমললজ।

১৯১১৮৩১   নশলপর রজণর নসবহ ০১৭১৪-৩৭২৫১১     বজবক নদলরপ চননর পজল
০১৭১০-২৩৫২৬৬ পরজক-পরজ: ৭.০০-৯.৩০

৫৫ কক নমল
লজ

বরডড়জ    শরর শরর ভগবনত খসবজশরম,                      
পসবরনজরজয়ণপকর, আমডড়জতলর, বরডড়জ, কক নমললজ।

১৯১১৮৩২   কক মজরর বতনজ রজণর ০১৮২৯-০৮১৮৩৩    বজবক সকনরল সসতরধর
০১৭৩৬-৫১৪৬২২ পরজক-পরজ: ৯.০০-১১.৩০

৫৬ কক নমল
লজ

বরডড়জ      রজজপকর শরর শরর লকর নজরজয়ণ মননদর,             
রজজপকর, মধরলকরপকর, বরডড়জ, কক নমললজ।

১৯১১৮৩৩   নবলব রজণর সরকজর ০১৮১৩-০৫৮৬৫১   বজবক সকবধ সরকজর
০১৮১৯-৯৪২০২০ পরজক-পরজ: ৭.০০-৯.৩০

৫৭ কক নমল
লজ

বরডড়জ    শরর শরর রজধজককষণ মননদর,                        
 পজচচ পককক নরয়জ, বরডড়জ, কক নমললজ।

১৯১১৮৩৪   সকনত রজণর মজকমদজর ০১৭২৭-৭৬৬৯০৯    বজবক ননমজই চননর নমগ
০১৮১১৩৮৬৯০৪ পরজক-পরজ: ৩.০০-৫.৩০

৫৮ কক নমল
লজ

বরডড়জ    শরর শরর দসগরজর মননদর,                            
তলজগরজম, বরডড়জ, কক নমললজ।

১৯১১৮৩৫   নলনপ রজণর খদব ০১৭৪১-৭৩৩৫০১   বজবক শঙকর বজউয়জল
০১৮১৮-৭২৫৭৯১ পরজক-পরজ: ৩.৩০-৬.০০

৫৯ কক নমল
লজ

বরডড়জ    শরর শরর জগননজথ বজডড়র,                         
দনকণলকরপকর, খমজদজফফরঞ, বরডড়জ, কক নমললজ।

১৯১১৮৩৬   কজকলর রজনর
চকরবতরর ০১৮৩৩-৪৬৮১২৮    বজবক নবপলব চননর দজশ

০১৭১১-৩৪৮৮৮৯ পরজক-পরজ: ৮.০০-১০.৩০

৬০ কক নমল
লজ

বরডড়জ     শরর শরর মদন খমজহন মননদর, (  জয় নগর)          
ছজনলয়জ, বরডড়জ, কক নমললজ  । ১৯১১৮৩৭   গরতজ রজনর সরকজর ০১৮৩৪-৯৫০০৯৯    বজবক নবধজন চননর দজস

০১৮১৩-২৮৬৫২৮ পরজক-পরজ: ৯.০০-১১.৩০

৬১ কক নমল
লজ

বরডড়জ     শরর শরর হনরদজস বজবজনজর আশরম,               
 নননশতপকর খডউয়জতলর, বরডড়জ, কক নমললজ।

১৯২১৮৩৮   গরতজ রজণর সরকজর ০১৮৫৮-৩৫৫২৫৯   বজবক সককক মজর খপজররজর
০১৭২৬-৯৯৪১৪৫ বয়সক ৩.৩০-৬.০০

৬২ কক নমল
লজ

বরডড়জ     শরর শরর সজবরজররন হনরসভজ মননদর,                
তলজগরজম, বরডড়জ, কক নমললজ।

১৯১১৮৩৯   ননলরমজ রজণর খদবনজথ ০১৮৪৮-৩৮৬৭৭০    বজবক সকদরশ চননর সজহজ
০১৮৩৪-৯৫০১০১ পরজক-পরজ: ৩.৩০-৬.০০

৬৩ কক নমল
লজ

বরডড়জ    শরর শরর খগচরননতজই আশরম,                    
খদচলতপকর, খমজদজফফরগঞ, বরডড়জ, কক নমললজ।

১৯১১৮৪০   মনন রজণর চকরবততরর ০১৭৫২-৩৩৩৪৯৯   বজবক অরনর ওয়জজর
০১৭১৮-৩০১০৮৬ পরজক-পরজ: ১০.০-১২.৩০

৬৪ কক নমল
লজ

বরডড়জ     কজদনট শরর শরর দসগরজ মননদর,
 ইললজশপকর, কজদনটবজজজর, বরডড়জ, কক নমললজ।

১৯১১৮৪১   আরনত রজণর নবশবজস ০১৭১৪-৩৯২০৩২    বজবক অরন চননর পজল
০১৭১২-৫২৫৫৪৮ পরজক-পরজ: ৩.০০-৫.৩০

৬৫ কক নমল
লজ

বরডড়জ    শরর শরর হনর মননদর,
  খছজট শজকপকর, বরডড়জ, কক নমললজ।

১৯১১৮৪২   কজনন বজলজ বননকর ০১৮৬৩-৭০৬২৩১    বজবক সজল সরকজর
০১৮১৪-৭০৬৪৪৫ পরজক-পরজ: ৭.০০-৯.৩০

৬৬ কক নমল
লজ

বরডড়জ
     খদওডড়জ সজবরজনরন শরর শরর রজধজককষণ মননদর,

 খদওডড়জ, কজদবজ, বরডড়জ, কক নমললজ।
১৯১১৮৪৩   খশফজলর রজনর সরকজর ০১৮২১-৯২৯১৬৫

  বজবক ননমজই খদবনজথ(সজ-
সমজদক)০১৭১৮-
২৭৭৫৭৬

পরজক-পরজ: ৩.০০-৫.৩০

৬৭ কক নমল
লজ

বরডড়জ     সজবরজনরন শরর শরর রজধজদগজনবনদ খসবজশরম,
  ঝলমকর বজডড়র, ঝলম, বরডড়জ, কক নমললজ।

১৯১১৮৪৪   উমজ রজনর শরল ০১৮২৮-৪৩৩৬৫৪    বজবক নজরজয়ন চননর কর
০১৭৭০-১০৭১৩১ পরজক-পরজ: ১০.০০-

১২.৩০
৬৮ কক নমল

লজ
বরডড়জ     ন কনসবহ খদব ও জগননজথ মননদর,

বরডড়জ, কক নমললজ।
১৯১১৮৪৫   বজসনজ রজণর পজল ০১৮৬৩-১৪০২১৫    বজবক সকদশন ভনর

০১৭১১-৭৩৪৩২১ পরজক-পরজ: ৩.৩০-৬.০০

৬৯ কক নমল
লজ

বরডড়জ     ন কনসবহ খদব ও জগননজথ মননদর, 
বরডড়জ, কক নমললজ।

১৯৩০০৭৩    সকমজ রজণর খদব ০১৮২০-১৭৪৭১৫     বজবক খগজপজল চননর সজহজ
০১৭১১-১৩৯৭০০  গরগ নশকজ ৬.০০-৮.৩০

৭০ কক নমল
লজ

মকরজদনগর     চজচনপতলজ শরর শরর দসগরজ মননদর
 চজচনপতলজ, মকরজদনগর, কক নমললজ।

১৯১১৮৪৬   নশউলর রজণর
 খভচনমক ০১৭২১-২৫১৩৫৪

  বজবক চনদন খদবনজথ
০১৮১৭-৭৪২৯২৬

পরজক-পরজ:
৩.০০-৫.৩০

৭১ কক নমল মকরজদনগর    শরর শরর কজলর মননদর ১৯১১৮৪৭  ধনঞয় খদবনজথ ০১৭৩৫-২৯৫৮৩৯    বজবক চনদন চননর দজস পরজক-পরজ: ৭.০০-৯.৩০
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লজ  আননদকক ট,  নসননধগঞ বজজজর, মকরজদনগর, কক নমললজ। ০১৭১৪-৪৬২৪৩৬
৭২ কক নমল

লজ
মকরজদনগর    শরর শরর রজধজদগজনবনদ মননদর,

 ধনপনতদখজলজ, মকরজদনগর, কক নমললজ।
১৯১১৮৪৮   শররবজস চননর দজস ০১৮১২-১৫২২০২ বজবক  নবজয় ককষণ

০১৭৬-১৭৪২৫৮৭
পরজক-পরজ: ৩.০০-৫.৩০

৭৩ কক নমল
লজ

মকরজদনগর     শরর শরর রজধজ খগজনবনদ মননদর,
 ছজনলয়জকজননদ, মকরজদনগর, কক নমললজ।

১৯১১৮৪৯   ঝকলন রজনর খভচনমক ০১৭৩২-২৭০৩৮৬
   বজবক নশনশর সজহজ (সজ-

সমজ)
০১৭২৬-৬১৬৮৩৮

পরজক-পরজ:
৩.০০-৫.৩০

৭৪ কক নমল
লজ

মকরজদনগর    শরর শরর রজধজককষণ মননদর,
 খমটবঘর, কজনদঘর, মকরজদনগর, কক নমললজ।

১৯১১৮৫০   গরতজ রজণর খদবনজথ ০১৯২৩-২৯৩৭৭৩   বজবক জহলজল খদবনজথ
০১৭১৩-  ৬০৪০৭৩

পরজক-পরজ: ৭.০০-৯.৩০

৭৫ কক নমল
লজ

মকরজদনগর      হজটজশ পসবরপজডড়জ শরর শরর কজলর মননদর,
  হজটজশ বঙরজ, মকরজদনগর, কক নমললজ।

১৯১১৮৫১   লকর রজণর খদবনজথ ০১৭৫৩-৭৯২১৭১
   বজবক বলজই খদবনজথ

০১৭১০-৯০৪২৭৫
পরজক-পরজ: ৯.০০-

১১.৩০
৭৬ কক নমল

লজ
মকরজদনগর     শরর শরর নসদনধশবরর খগচরজঙ মননদর, 

ইসলজমপকর, মকরজদনগর, কক নমললজ।
১৯১১৮৫২   নচনক রজণর খদবনজথ ০১৮৫৯-০৩৫৯৫০

  বজবক নবনয়  ককষণ খভচনমক
০১৭৮৭-৩৪৬৫০৭

পরজক-পরজ: ৮.০০-
১০.৩০

৭৭ কক নমল
লজ

মকরজদনগর     আকক বপকর শরর শরর দগরজ মননদর,
 আকক বপকর,  মকরজদনগর ,কক নমললজ

১৯১১৮৫৩   ননদ রজণর সসতরধর ০১৭১৪-৪৭০৮৬১     বজবক শঙকর চননর পজল
০১৭১৯-৯০৫২৩১

পরজক-পরজ: ৭.০০-৯.৩০

৭৮ কক নমল
লজ

মকরজদনগর    শরর শরর দসগরজ মননদর, (   সনজতন রজদয়র বজডড়র)
 কজমজললজ, মকরজদনগর, কক নমললজ।

১৯১১৮৫৪   পসনণরমজ রজণর রজয় ০১৯১৪-২১৭৪৯২
০১৭৭৭-৪৮০৫৫২

  বজবক নদপক রজয়
০১৯১১-৩৮৭১৪০

পরজক-পরজ: ৯.০০-
১১.৩০

৭৯ কক নমল
লজ

মকরজদনগর    শরর শরর বরদদশবরর মননদর, (    পরজদনতজষ চননর খদ
বজডড়র) শররকজইল, মকরজদনগর, কক নমললজ।

১৯১১৮৫৫   সনবতজ রজনর সরকজর ০১৭০৩-৩১৬১৯৮
০১৬৪৩-০০৮৪৫৯

  বজবক নবশবনজৎ চকরবতরর
০১৭৯৯-১০৮৭৩০

পরজক-পরজ:
৩.৩০-৬.০০

৮০ কক নমল
লজ

মকরজদনগর     শরর শরর কজলরবজডড়র মননদর (   নবজন বননদকর বজডড়র), 
নগরপজডড়, খকজমজননগঞ, মকরজদনগর, কক নমললজ।

১৯১১৮৫৬   কজজল রজণর শরব ০১৮১৪-২৩৬০৬৪
  অধরজপক ননতরজননদ রজয়

০১৭২০-১৭৬৯৪৬
পরজক-পরজ: ৮.০০-

১০.৩০
৮১ কক নমল

লজ
মকরজদনগর    শরর শরর রজধজককষণ মননদর,

 কক ষণপকর, মকরজদনগর, কক নমললজ।
১৯১১৮৫৭   বরনজ রজণর খদবনজথ ০১৮১২-০৫৩৮৮১    বজবক পরজণ খগজপজল অনধকজরর

০১৮১৩-৩-৫০৮৫৮
পরজক-পরজ: ৭.০০-৯.৩০

৮২ কক নমল
লজ

মকরজদনগর      শরর শরর রজধজ মনদমজহন নজউর মননদর,
  দনকণ রজখরজবজদ, রজমচননরপকর, মকরজদনগর, 
কক নমললজ।

১৯১১৮৫৮   নরটক রজণর দজস ০১৭৪৬-৭৭৮৯৮৮
   বজবক ঠজকক র দজস বননক

০১৮৩৫-০১১০৭১
পরজক-পরজ: ১০.০-

১২.৩০

৮৩ কক নমল
লজ

মকরজদনগর    শরর শরর খলজকনজথ মননদর,
   উততর রজখরজবজদ রজমচননরপকর, মকরজদনগর, 
কক নমললজ।

১৯১১৮৫৯   কজকলর রজণর
আচজরররর ০১৭৪৭-৬৪৮৬২৩

  বজবক খগচসজই দজস
০১৫৫৩-২৫২০২৭

পরজক-পরজ: ৮.০০-
১০.৩০

৮৪ কক নমল
লজ

মকরজদনগর     বজশচকজইট শরর শরর রজধজককষণ মননদর,
 বজশচকজইট, মকরজদনগর, কক নমললজ।

১৯১১৮৬০   সরসবতর রজলর
নসবহ ০১৭০৭-৮৮৯৭৫৭

    বজবক নজরজয়ন চননর দজলজল
০১৭৫-১১৭৬৭৭৬০

পরজক-পরজ:
৩.০০-৫.৩০

৮৫ কক নমল
লজ

মকরজদনগর        খকজরবজনপকর সজবরজনরন শরর শরর রজধজককষণ ও কজরর
মননদর, খকজরবজনপকর, মকরজদনগর, কক নমললজ।

১৯১১৮৬১   পরণতর রজনর
খদবনজথ ০১৯৪৮-৪৮৫৬৫৮

  বজবক শবকর খদবনজথ
০১৭১২-৮৩৮১৮৬

পরজক-পরজ:
৩.০০-৫.৩০

৮৬ কক নমল
লজ

মকরজদনগর     শরর শরর খলজকনজথ ভরমচজররর আশরম
 চনদনজইল, মকরজদনগর, কক নমললজ।

১৯১১৮৬২   পরজনত রজণর খসন ০১৭২৭-৫৫৮৮২৪
   বজবক সবপন কক মজর খদবনজথ

০১৭১৫-৪১০৬১১
পরজক-পরজ: ৮.৩০-

১১.০০
৮৭ কক নমল

লজ
মকরজদনগর    শরর শরর রকজকজলর মননদর

খকমতলর, দজদরজরজ, মকরজদনগর, কক নমললজ।
১৯১১৮৬৩   শকলজ রজণর দজস ০১৯৭৮০৮৩৬৮৮   বজবক নবদনজদ নসবহ

০১৯৭২-৮৯৫৫৫২
পরজক-পরজ: ৩.০০-৫.৩০
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৮৮ কক নমল
লজ

মকরজদনগর   রজধজ খগজনবনদ মননদর
 নসদনধশবরর, ককষণপকর, মকরজদনগর, কক নমললজ  । ১৯১১৮৭৭   পনপ রজণর নমশর ০১৬৮২৩৮৪২৬৩    বজবক সনজয় সরকজর

০১৮৩৭-৫৬১২৫৪
পরজক-পরজ: ৭.০০-৯.৩০

৮৯ কক নমল
লজ

মকরজদনগর       পসবর ধইর শরর শরর রকজ কজনল মননদর
 পসবর ধইর, মকরজদনগর,কক নমললজ।

১৯১১৯০১
 শরজমল চকরবততরর ০১৭২৮৫২৬৪৩৮   বজবক খকশব নজগ

০১৭১১৭১৭৩০১
পরজক-পরজ: ৮.০০-

১০.৩০
৯০ কক নমল

লজ
দজউদকজননদ     শরর শরর খসবক সবগ (    রমনর খমজহন দতত বজডড়র), 

চজপজতনল, হজটদখজলজ, দজউদকজননদ, কক নমললজ।
        ১৯১১৮৬৪  সকনমতরজ হজলদজর ০১৮৬৫২০১২৭৭   বজবক সকদরশ দতত

০১৭২০০৫৭৪৩১
পরজক-পরজ: ৩.০০-৫.৩০

৯১ কক নমল
লজ

দজউদকজননদ     শরর শরর মনসজ মননদর (   মজখন শরদলর বজডড়র), 
খবহজনহজট, দজউদকজননদ, কক নমললজ।

১৯১১৮৬৫   সরমজ রজণর দজস ০১৬২৫-৫৬৩৯৭০
   বজবক অনককস ল চননর সজহজ

০১৭১৯-৩৫৩৭৩৯
পরজক-পরজ: ৮.০০-

১০.৩০
৯২ কক নমল

লজ
দজউদকজননদ     শরর শরর রজধজ খগজনবনদ মননদর

 (    নচনতজ হরণ সরকজদরর বজডড়র) ভকরভকনরয়জ, 
হজটদখজলজ, দজউদকজননদ, কক নমললজ।

১৯১১৮৬৬   গরতজ রজণর দজস ০১৮৪৩৮০৯২৫৬
  বজবক কজলজচজচন দজস

০১৮১৮-৯১০৭১৯
পরজক-পরজ:

৭.০০-৯.৩০

৯৩ কক নমল
লজ

দজউদকজননদ     দনকণ নগর নবশবজশজননত গরতজ মননদর, 
 দনকণ নগর, কজলজদসজনজ, দজউদকজননদ, কক নমললজ।

১৯১১৮৬৭   নশপরজ রজনর দজস ০১৯৮০-৭৪৪০৪৪
   বজবক খগজনবনদ লজল সজহজ

০১৮১৭-১০৫৮৭৭
পরজক-পরজ: ১২.০০-

২.৩০
৯৪ কক নমল

লজ
দজউদকজননদ     সজবরজনরন শরর শরর দসগরজ মননদর,

 ভকনলরপজডড়, খগচনরপকর, দজউদকজননদ, কক নমললজ।
১৯১১৮৬৮   রজজক কক মজর সজহজ ০১৮১৪-৮৩৭৪৪৭

   বজবক দরপক কক মজর সজহজ
০১৭১১-৫৮২০৫৭

পরজক-পরজ: ৮.০০-
১০.৩০

৯৫ কক নমল
লজ

দজউদকজননদ     শরর শরর রজধজককষণ নজউর মননদর,    লকরপকর উততর
পজডড়জ, ইলয়টগঞ, দজউদকজননদ, কক নমললজ।

১৯১১৮৬৯   পরণতর রজণর
খভচনমক ০১৮১৪-২৩০৫৯৯

  বজবক জয়দদব চকরবতরর
০১৯১৩-৩০২২৪৫

পরজক-পরজ: ৮.০০-
১০.৩০

৯৬ কক নমল
লজ

দজউদকজননদ    শরর শরর রজধজমধর মননদর,                       
 খদচলতপকর ইনলয়টগঞ, দজউদকজননদ, কক নমললজ।

১৯১৮৭   সরসবতর রজণর দজস ০১৭০৬-৪৩০৪৭৫     বজবক নমলন চননর খপজরজর
০১৭১২-২৩৩৭৯৪

পরজক-পরজ: ৭.০০-৯.৩০

৯৭ কক নমল
লজ

খচচরগরজম    শরর শরর কজলর মননদর,                            
খপজটকরজ, পদয়জ, খচচরগরজম,  কক নমললজ।

১৯১১৮৭০   নশপরজ রজণর পজল ০১৮১৩-৭২৬৩৮৪
   বজবক সনঞৎ কক মজর পজল

০১৮১২-২৩৩৭২০
পরজক-পরজ: ৮.০০-

১০.৩০
৯৮ কক নমল

লজ
খচচরগরজম    শরর শরর মহজদদব মননদর,

 চজননদশকরজ, খচচরগরজম,  কক নমললজ।
১৯১১৮৭১  নলনপ খদবনজথ ০১৮৪৯-৫৮৪৫৬০

০১৮১৯-৮৪৫৯৫৬
  বজবক রপম খসনগপত

০১৯১৪-৫৯২৬১৮
পরজক-পরজ: ৮.০০-

১০.৩০
৯৯ কক নমল

লজ
খচচরগরজম     শরর শরর রজম ঠজকক র মননদর,                      

শলজকজননদ, খঘজলপজশজ, খচচরগরজম,  কক নমললজ।
১৯১১৮৭২  শকলজ খদব ০১৭১৬-৬৯২২৭১

  বজবক ননতজই পজল
০১৮২৪-৪০৬৭৩৮

পরজক-পরজ: ৮.০০-
১০.৩০

১০০ কক নমল
লজ

খচচরগরজম    শরর শরর দসগরজ মননদর,                             
আবদললজহপকর, শররপকর, খচচরগরজম,  কক নমললজ।

১৯১১৮৭৩   রতনজ রজণর দজস ০১৭২১-৪৩৮৫০১
  বজবক অদশজক খচচধকরর

০১৭১১-২৭৬০৭৯
পরজক-পরজ: ৮.০০-

১০.৩০
১০১ কক নমল

লজ
খচচরগরজম    বরদদন সজবরজনরন কজলর মননদর

  বরদদন বজজজর, খচচরগরজম,  কক নমললজ।
১৯১১৮৭৪   এনপ রজণর ০১৮৪৬-২৭৯০০০   বজবক দলজক কমরকজর

০১৮২২-৩৫২৬৮১
পরজক-পরজ: ৩.০০-৫.৩০

১০২ কক নমল
লজ

খচচরগরজম    শরর শরর খলজকনজথ মননদর,
 বলহরজ,  নময়জ বজজজর, খচচরগরজম, কক নমললজ  । ১৯১১৮৭৫   নননলমজ রজণর সজহজ ০১৮১৬-৮৮২৮৪২

  বজবক ননমরল সজহজ
০১৭১১-৭৪৮৬৮৬

পরজক-পরজ: ৭.৩০-
১০.৩০

১০৩ কক নমল
লজ

নজঙলদকজট      খহসজকজল শরর শরর মককতদকশর কজলর মননদর
  খহসজকজল বজজজর, নজঙলদকজট, কক নমললজ।

১৯১৮৮   বকক ল রজনর
মজকমদজর

০১৮৪০-৮১৫১৮৮
০১৮৩০-৯১০৪৮৪

 বজবক হরদগজনবনদ
০১৯১৭-৫৭৩৮৪৭ পরজক-পরজ: ৮.০০-

১০.৩০
১০৪ কক নমল

লজ
নজঙলদকজট     সজবরজনরন শরর শরর দসগরজ মননদর

 খবলঘর,  খগজসজই বজজজর, নজঙলদকজট, কক নমললজ।
১৯১১৮৭৬   চনদনজ রজণর আইচ ০১৭১৬-৪৭৫৩৯৮

 বজবক পনরমল
০১৭১১-৭১০৭০৫

পরজক-
পরজ: ৩.০০-৫.৩০
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১০৫ কক নমল
লজ

নজঙলদকজট    শরর শরর কজলর মননদর,                            
উরকচজইল, নজঙলদকজট, কক নমললজ।

১৯১৮৯  সরবজনর খদবনজথ ০১৭২৬-৭৩১১৮৮
০১৯০২-৮৩৬৪৮২

  বজবক অরনবনদ দজস
০১৯২২-৩৫৪৯৮১

পরজক-
পরজ: ৩.০০-৫.৩০

১০৬ কক নমল
লজ

লজকসজম    শরর শরর খগচরননতজই খসবজশরম,
 চকমকনরয়জ, মকদজফফরগঞ, লজকসজম, কক নমললজ।

১৯১১৮৭৮   নবণজ রজণর দজস ০১৮১১-১৩৪১৯২
০১৮৬৬-৬১২৪১৬

    বজবক সমরর চননর সরকজর
০১৭১৮-৪৪৬৬১১

পরজক-
পরজ:

৮.০০-
১০.৩০

১০৭ কক নমল
লজ

লজকসজম    শরর শরর রজধজককষণ খসবজশরম, কজনরয়জদচজচ, 
আজগডড়জ, লজকসজম,কক নমললজ।

১৯১১৮৭৯   নপরয়লজল চননর
খদবনজথ ০১৭২৬-৮১৫৯৫৭

   বজবক নদলরপ চননর দজস
০১৭১২-৯৯৮১৮২

পরজক-
পরজ: ৩.০০-৫.৩০

১০৮ কক নমল
লজ

লজকসজম    শরর শরর কজলর মননদর,                            
 পসবর লজকসজম, লজকসজম, কক নমললজ।

১৯১১৮৮০  সকপরণজ সজহজ ০১৭১৫-৫৬০৩৮২
   বজবক আদলজক কক মজর কক নডক

০১৯১৯-৮৩১২৬৪
পরজক-
পরজ:

৭.৩০-
১০.০০

১০৯ কক নমল
লজ

লজকসজম    শরর শরর হনর মননদর, জনজররনপকর,  পজচচথকনর বজজজর, 
লজকসজম, কক নমললজ।

১৯১১৮৮১   চনদনজ রজনর দজস ০১৭২৩-৪৯৩৮২৭
   বজবক নবপলব কক মজর দজস

০১৭২৩-৪৯৩৮২৭
পরজক-
পরজ: ৩.০০-৫.৩০

১১০ কক নমল
লজ

লজকসজম     সজবরজনরন শরর শরর গরতজ মননদর,                  
ফক লহরজ,  ৩নব মকদজফফরগঞ, লজকসজম, কক নমললজ।

১৯১১৮০৫   শনকত রজণর সরকজর ০১৯২১-০৬৩৯৭১
  বজবক তপন সরকজর

০১৮৭৩-৩৭৪৯৬৭
পরজক-
পরজ: ৩.০০-৫.৩০

১১১ কক নমল
লজ

মদনজহরগঞ
   বডড়বজডড়র সজবরজনরন দসগরজ মননদর,                    

মননপকর,  হজসনজবজদ বজজজর, মদনজহরগঞ, কক নমললজ।
১৯১১৮৮২   অচরনজ পরভজ নজথ ০১৭৫০-৬৩৫৩৫২

 বজবক হনরপদ
০১৭৩১-৪৭১২০৬

পরজক-
পরজ:

৭.০০-৯.৩০

১১২ কক নমল
লজ

মদনজহরগঞ                         শরর শরর রজধজককষণ খসবজশরম
নজওতলজ, মদনজহরগঞ, কক নমললজ।

১৯১১৮৮৩   নশলপর রজণর দজস ০১৭৪৩-৭৬৯৭২০
   বজবক সকবল চননর দজস

০১৭১৩-৬১২৮২০
পরজক-
পরজ: ৭.০০-৯.৩০

১১৩ কক নমল
লজ

মদনজহরগঞ     শরর শরর খগচরজঙ মহজপরভকর মননদর,
 বমশজতকয়জ, মদনজহরগঞ, কক নমললজ।

১৯৩১৮৮৪   নবভজ রজণর চকরবনতর ০১৮৪৫-১৮৪৩৬৩   বজবক সকননমরল
০১৭১২-১৬১৪৬৮

 গরগ নশকজ ৭.০০-৯.৩০

১১৪ কক নমল
লজ

বরজহণপজডড়জ     শরর শরর খগজপজল নজউর আখডড়জ,
 মনকমপকর, বরজহণপজডড়জ, কক নমললজ।

১৯৩১৮৮৫   নপবকক রঞন সজহজ ০১৭২১-৭৬৮৯৩৯    বজবক মননননর চননর খদব
০১৭২৬-৪৩১০৩১

 গরগ নশকজ ৩.০০-৫.৩০

১১৫ কক নমল
লজ

বরজহণপজডড়জ     শরর শরর রজধজ খগজনবনদ মননদর,
 রজমনগর, অলকয়জ, বরজহণপজডড়জ, কক নমললজ।

১৯১১৮৮৬   মনন রজণর দজস ০১৮৭১-৫২১৫৯২
০১৮৪৫-২০৫৫৪৬

   বজবক খসচলজশ চননর লকধ
০১৭১২-৮৬৬৭৮৫

পরজক-
পরজ: ৭.০০-৯.৩০

১১৬ কক নমল
লজ

বরজহণপজডড়জ   আনদ নশব মননদর,
  উততর চজনদলজ বজজজর, বরজহণপজডড়জ, কক নমললজ।

১৯১১৮৮৭   সবপনজ রজণর পজল ০১৮৩৩-৫১৮৭৮২
   বজবক নদরম পজল

০১৭৪৭-৪৩৮২০৩
পরজক-
পরজ: ৩.০০-৫.৩০

১১৭ কক নমল
লজ

বরজহণপজডড়জ    শরর শরর রজমককষণ খসবজশরম
   দনকণ চজনদলজ বজজজর, বরজহণপজডড়জ, কক নমললজ।

১৯১১৮৮৮   কনবতজ রজনর
সসতরধর ০১৬৪৪-২০৩৭২৭

  বজবক সবপন বননক
০১৮১২-২৭৬৯৬৬

পরজক-
পরজ: ৭.০০-৯.৩০

১১৮ কক নমল
লজ

বকনডড়চব      বকনডড়চব পসবরপজডড়জ শরর শরর কজলর মননদর
 বকনডড়চব, কক নমললজ।

১৯১১৮৮৯   পরনতমজ রজণর শরল ০১৭৮৫-৬৬৯২৯২
  বজবক দলজল চননর

০১৮১৭-৫৩৫০৪৭
পরজক-
পরজ: ৩.০০-৫.৩০

১১৯ কক নমল
লজ

বকনডড়চব    শরর শরর কজলর মননদর,
 খগজকক র, ভদয়রপজডড়, বজদরললজ, বকনডড়চব, কক নমললজ।

১৯১১৮৯১   নদপক রজনর সরকজর ০১৯১৮-৬৩৪৩৬৬
  বজবক তনপ খভচনমক

০১৯১৮-৬৩৪৩৬৬
পরজক-
পরজ:

৮.০০-
১০.৩০

১২০ কক নমল
লজ

বকনডড়চব    শরর শরর রকজকজলর মননদর,  ইননরবতর (কদমবতলর), 
নজনকয়জরবজজজর, বকনডড়চব, কক নমললজ।

১৯১১৮৯২   রমক রজনর দজস ০১৭৩১-৫৬২৭৬৪
  বজবক তপন খপজরজর(সজ-

সমজদক) ০১৭১১-
১৪৪৫৯০

পরজক-
পরজ: ৩.০০-৫.৩০

১২১ কক নমল
লজ

বকনডড়চব      শরর শরর দকরনজ কজলর বজনডড় মননদর
 বকনডড়চব, কক নমললজ।

১৯৩০০৭৯   দরপক চননর কমরকজর ০১৭১৮-৬০১০১৯    বজবক নবষণক কক মজর ভটজচজরর
০১৭১৫-৬৭৯৮৮৬

 গরগ নশকজ ৪.১৫-৬.৩০
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১২২ কক নমল
লজ

নততজস    শরর শরর দয়জময় মননদর,
 জগতপকর, নততজস, কক নমললজ  ।

১৯১১৮৯৩   পনল রজণর খদবনজথ ০১৭০৪-০১৫৯৩২
    বজবক রননজত কক মজর খভচনমক

০১৮১৫-০৫০৮০৮
পরজক-
পরজ:

৮.০০-
১০.৩০

১২৩ কক নমল
লজ

নততজস    শরর শরর রজধজককষণ মননদর
 কজনকয়জখজনল, মনজদপকর, নততজস, কক নমললজ।

১৯১১৮৯৪  নবধসভকষণ দজস ০১৭২০-৯৭৫৭২৪
  বজবক খগচরজঙ দজস

০১৯১৩-৫৯২৯৫১
পরজক-
পরজ:

৮.০০-
১০.৩০

১২৪ কক নমল
লজ

খহজমনজ    শরর শরর রজমককষণ খসবজশরম
 চনডরপকর, দলজলপকর, খহজমনজ, কক নমললজ।

১৯১১৮৯৫  খসজমজ খদবনজথ ০১৬৭৯-৬৬০৯৪১
  বজবক সবজমরভনকত নপরয়ননদ

০১৮১৭-৬১৫৭৪১
পরজক-
পরজ:

৮.০০-
১০.৩০

১২৫ কক নমল
লজ

খহজমনজ    শরর শরর রজধজককষণ মননদর,
 শররমনর, খহজমনজ, কক নমললজ।

১৯১১৮৯৬   পরনতর রজণর
নবশবজস

০১৭৫৩-
৫৬৭০৮৫

  বজবক মদনজরঞণ নবশবজস
০১৫৫৮-৪৩২২০৪

পরজক-
পরজ:

৭.০০-
০৯.৩০

১২৬ কক নমল
লজ

খহজমনজ    কজনশপকর শজশজন কজলর মননদর,
 খহজমনজ, কক নমললজ।

১৯১১৮৯৭   শনমরলজ রজণর দজস ০১৭৩৩-৯৩১৩৬৬
  বজবক তজপস (সজ-সমজদক)

০১৭২০-৫৯৫১৯৭
পরজক-
পরজ:

৭.০০-
০৯.৩০

১২৭ কক নমল
লজ

খহজমনজ    শরর লকর নজরজয়ন মননদর,
  ডকমকনরয়জ পজডড়জ, খহজমনজ, কক নমললজ।

১৯১১৮৯৮   দরপজনল রজনর
সরকজর ০১৭২৬-৮১৫৩৯২

  বজবক কজলজচজন নবশবজস
০১৮১৮-৯১০৭১৯

পরজক-
পরজ:

৭.০০-
০৯.৩০

১২৮ কক নমল
লজ

খহজমনজ    পনশম শররমনর কজলর মননদর
 শররমনর, খহজমনজ, কক নমললজ।

১৯১১৮৯৯   তকলসর রজণর দজস ০১৮৫৪-০৩৫৮১৮
  বজবক শজননত দজস

০১৮৭৭-১৭২৪৭২
পরজক-
পরজ:

৭.৩০-
১০.০০

১২৯ কক নমল
লজ

খহজমনজ      খহজমনজ উততর পজডড়জ খসবজ সবঘ (হনরদজস) মননদর, 
খহজমনজ, কক নমললজ।

১৯১১৮৯০   নমনজ রজণর বমরন ০১৭৮৫-৬৫৫০৭২
   বজবক দরপক চননর বমণ

০১৮৬৭-৩১২৯৪২
পরজক-
পরজ:

৮.০০-
১০.৩০

১৩০ কক নমল
লজ

খমঘনজ
    বডড়কজনদজ শরর শরর দসগরজ মননদর

 খমঘনজ, কক নমললজ।
১৯২১৯০০

 চনডর রজণর ০১৯৫২৬৭০৮১৮     বজবক খলজকনজথ চননর দজস
(সজ-সমজদক)০১৮১৩-
০৯২৩৭৩

বয়সক ৩.০০-৫.৩০

১৩১ কক নমল
লজ

খমঘনজ    শরর শরর খলজকনজথ মননদর,
 দসগরজপকর, খমঘনজ, কক নমললজ।

১৯৩১৯০২   শননরজম চননর দজস ০১৯৬৯-৪৪৯৩৩৬    বজবক মজধব চননর দজস
০১৮৫৭-৬৮১৭৬১

 গরগ নশকজ ৩.০০-৫.৩০
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