
                     গণপ্রজজাতন্ত্রর বজাবাংলজাদদেশ সরকজার
মননদেরনভিনততক নশশ ও গণনশকজা কজারর্যক্রম-৫ম পরর্যজায়
নহিনদ ধমর্যরয় কল্রজাণ ট্রজাস, ধমর্য নবষয়ক মন্ত্রণজালয়

ফনরদেজা মনঞ্জিল ২৮১/১, আদবদে মমননস সড়ড়ক, 
পনশ্চিম উনকল পজাড়ড়জা, ফফনর।

ফফজান: ০৩৩১-৭৩০৯৪
Email: msgsfeni@gmail.com 

উপদজলজা  :   সদের                                                   প্রজাক-প্রজার-৪৯, বয়সক:-   ০২ ও গরতজা:-
     ০৬ সহি সবর্যদমজাট ৫৭ নট ফকনদর

ক্রনম
 ক নবাং

ফজ
লজা

উপদজ
লজা

নশকজাদকদনদরর নজাম ও নঠিকজানজা
ফকনদর
ফকজাড়

 নশকদকর নজাম
নশকদকর

 ফমজাবজাইল নবাং

  ফকনদর মননটনরবাং কনমনটর
   সভিজাপনতর নজাম ও ফমজাবজাইল
নমবর

নশকজা
সতর

পজাঠিদেজাদনর
সময়সসচর

১ ফফনর সদের
শ্রর শ্রর জয় কজালর মননদের, ট্রজাবাংক ফরজাড়, সদের,
ফফনর।

191 ১৬
৬১

  আআনখ রজানর দেতত
০১৭২১০২৮৪৫৭          নবরজাজ কজানন্ত মজমমদেজার

০১৭১২-৮৭২৭৫৪
প্রজাক-
প্রজা:

৬.৩০-৯.০০

২ ফফনর সদের শ্রর শ্রর রকজাকজালর মননদের, উততর সহিদদেবপমর, 
৩ নবাং ওয়জাড়র্য, সদের, ফফনর।                 

191 ১৬
৬২

 নবমল কমর্যকজার ০১৯১৩৬০৮৪৯৯ ড়জা: শকদদেব
০১৮১৮-২৭১৪২০

প্রজাক-
প্রজা:

০৮-১০:৩০

৩ ফফনর সদের শ্রর শ্রর কজালর মননদের কমদপ্লক্স, দেনকণ 
সহিদদেবপমর, সদের, ফফনর।

191 ১৬
৬৩

 বনদেনজা আইচ ০১৮১২১৭৭১০১  অমর চক্রবতর্যর
০১৭১৫-২৪২২১৫

প্রজাক-
প্রজা:

৭:৩০-
১০.০০

৪ ফফনর সদের
ফদেদৌলতপমর শ্রর শ্রর নগনরধজারর আশ্রম, ধনলয়জা, 
সদের, ফফনর।          

191 ১৬
৬৪

 তজাপসর চক্রবতর্যর
*০১৮৪০৮৩৫১৭
৮
০১৮৪০৮৪২৯১১

  অননল বনণক
০১৭১১-৩৭৪৬০১

প্রজাক-
প্রজা:

৮:৩০-
১১:০০

৫ ফফনর সদের শ্রর শ্রর রকজাকজালর মননদের, সমলতজানপমর, 
ফপদৌরসভিজা, সদের, ফফনর।      

191 ১৬
৬৫

 সমনম ফসন ০১৮৬৯৭৫২৭৫১   রজাখল চনদর দেজাস
০১৮১৯-৩৩১১৭৫

প্রজাক-
প্রজা:

০৮-১০:৩০

৬ ফফনর সদের রজামককৃষ্ণ ফসবজাশ্রম, তমলজাবজানড়ড়য়জা, সদের, 
ফফনর।                 

191 ১৬
৬৬

 ফনলর দেতত
০১৭৪১৪৪১৬২০
০১৮৭৪৬৫৮৯২৪

  অরণ চনদর দেজাস
০১৭১২-৭২৫২২৪

প্রজাক-
প্রজা:

০৭-৯:৩০

৭ ফফনর সদের শ্রর শ্রর রকজাকজালর মননদের, ফচওনরয়জা, সদের, 
ফফনর।

191 ১৬
৬৭

    নশবজানর রজানর দেজাস ০১৮১৬২৮৩৯৯৬
   পদরশ চনদর দেজাস

০১৭২০-৪৪২৩৪০
প্রজাক-
প্রজা:

৭:৩০-
১০.০০

৮ ফফনর সদের জলদেজাস পজাড়ড়জা কজালর মননদের, বজানলগজাআও, সদের, 
ফফনর।     

191 ১৬
৬৮

 লকরবজালজা ফদেবর ০১৮১৫৬০৭৬৩৯
*০১৮৪৫২৪৭৭১১

  ননর ফগজাপজাল দেতত
০১৭৩২-৯৪৯২৫৪

প্রজাক-
প্রজা:

০৮-১০:৩০

৯ ফফনর সদের
শ্রর শ্রর রজাধজাদগজানবনদে সজাবর্যজনরন ফসবজাশ্রম ও 
দেসগর্যজা মননদের, পনশ্চিম ফদেবরপমর, ফদতহিপমর, 
সদের,ফফনর।

191 ১৬
৬৯

  সবপ্নজা রজানর সরকজার
*০১৭৩১৩২২৬৭
৪
০১৮৪৫৭০৮৭৫৫

   নপ্রয় ফমজাহিন দেজাস
০১৭১৭-৫০১৪৫২

প্রজাক-
প্রজা:

১০.০-১২:৩০

১০ ফফনর সদের কজানজরবজাগ সজাবর্যজনরন নতরশনক্ত কজালর মননদের, 
কজানজরবজাগ, ফপজা: নড়. নট. এম, সদের, ফফনর।

191 ১৬
৭০

 অননকজা কর ০১৮২৭৯১৩৪২০
 বজাদেল ফদেবনজাথ

০১৭১৫-১১৭০১৬
প্রজাক-
প্রজা:

০৯-১১:৩০

১১ ফফনর সদের ননকম ঞ্জি মননদের, দেনকণ নশবপমর ফজদল পজাড়ড়জা, 
সওদেজাগর বজাজজার, ফফনর সদের, ফফনর।

191 ১৬
৭২

সমজজাতজা রজানর দেজাস *০১৮৪৫৫১২২২৬
  নলটন চনদর দেজাস

০১৮৩৫-৯০০৭৫৩
প্রজাক-
প্রজা:

১০.০-১২:৩০

১২ ফফনর সদের রজামপমর শ্ররশ্রর শরতলজা কজালর মননদের, গ্রজাম- 
রজামপমর, ড়জাক- ধমর্যপমর, ফফনর সদের, ফফনর।

191 ১৬
৭৩

কনবতজা রজানর শরল
*০১৮২৫৮২০৯১
৩

 সমধরর শমর্যজা
০১৮১৯-৬৬৪৮৫৫

প্রজাক-
প্রজা:

০৮-১০:৩০

E:\MAHFUZ-2018\Center Information(Center List-2019)

mailto:msgsfeni@gmail.com


ক্রনম
 ক নবাং

ফজ
লজা

উপদজ
লজা

নশকজাদকদনদরর নজাম ও নঠিকজানজা
ফকনদর
ফকজাড়

 নশকদকর নজাম
নশকদকর

 ফমজাবজাইল নবাং

  ফকনদর মননটনরবাং কনমনটর
   সভিজাপনতর নজাম ও ফমজাবজাইল
নমবর

নশকজা
সতর

পজাঠিদেজাদনর
সময়সসচর

১৩ ফফনর সদের শ্রর শ্রর পজাবর্যতর মননদের, নব কনবরজাজবজানড়ড়, 
ভিজাসকর, লকরয়জারজা বজাজজার, ফফনর সদের, ফফনর।

191 ১৬
৭৪

ননপজা রজানর ফভিদৌনমক
*০১৮৫৭-
৯০৫১৬৮

  নজানটম লজাল দেজাস
০১৭১৩-৬২৭৩৩৬

প্রজাক-
প্রজা:

০৩-৫:৩০

১৪ ফফনর সদের সজাবর্যজনরন  শ্রর শ্রর দেসগর্যজা ও কজালর মননদের, 
কম নমরজা, শশর্যদের,  সদের, ফফনর।

19100
৮০

  উমজা প্রভিজা দেজাস ০১৭১০৮০০৩৬৩
 জহিরলজাল দেজাস

০১৭১১-০৬৪২৪৮
প্রজাক-
প্রজা:

০৪-৬:৩০

১৫ ফফনর সদের
দেনকণ সহিদদেবপমর শ্রর শ্রর নশব মননদের, দেনকণ 

সহিদদেবপমর, ২নবাং ওয়জাড়র্য, ফফনর ফপদৌরসভিজা, 
ফফনর।

191 ১৭
০৯

চনদেনজা রজানর দেজাস ০১৮৬৫-১২০১৬১
 অমর চক্রবতর্যর

০১৭১৫-২৪২২১৫
প্রজাক-

প্
রজা

১০.০-
১২.৩

০
১৬ ফফনর সদের

শ্রর শ্রর সজাবর্যজনরন নগনরধজারর মননদের, ঠিজাকম র বজাড়ড়র 
প্রজাঙ্গণ, গ্রজাম: ফচওনরয়জা, ড়জাকঘর: ফফনর, 
ফফনর সদের, ফফনর।

191 ১৬
৭৭

সবরককৃ নত চক্রবততর্যর ০১৮১২-৯৮৫০২৩
  সমধবাংশ নবকজাশ চক্রবতর্যর

০১৭৭১-৭২২১৬৭
প্রজাক-

প্
রজা

৪.৩০-
০৭.০

০

১৭ ফফনর সদের দেনকণ রনহিনতয়জা শ্রর শ্রর জয়কজালর বজাড়ড়র মননদের, 
গ্রজাম: রনহিনতয়জা, ড়জাকঘর: ফনকরহিজাট, ফফনর
সদের, ফফনর।

191 ১৭
০০

আআনখ সসতরধর ০১৮৭৪-৩০৩৯৭৬
   ইনঞ্জিননয়জার উততম কম মজার সসতরধর

০১৮১৯-৮৭০৪০৭
প্রজাক-

প্
রজা

৯.০০-
১১.৩
০

১৮ ফফনর সদের শ্রর শ্রর রজাধজাককৃষ্ণ ফগদৌর আশ্রম, উততর চজাআদেপমর, 
ফফনর সদের, ফফনর।

191 ১৬৯
৭

ননদেরতজা রজানর দেজাস
*০১৮৩৭-১০৭৩৭৫
০১৮৫৬-৯২২১৫৮

  ফগজানবনদে কম মজার সরকজার
০১৭১৭-২৯৩১২৫

প্রজাক-
প্
রজা

৭.৩০-
১০.০

০
১৯ ফফনর সদের

ফবতজাগজাআও শ্ররশ্রর হিনর ঠিজাকম র ফসবজাশ্রম, ড়জা: 
সবপন বজাবমর বজাড়ড়র,  ফবতজাগজাআও, আপতজানবনবর 
বজাজজার, সদের, ফফনর।

19200
৮১

 নবথর শমর্যজা ০১৮২০-২৬৪৩১৭   সমদবজাধ চনদর রজায়
০১৮৪৬-৮২২৮০৫ বয়সক ৪:০০-৬:৩০

২০ ফফনর সদের শ্রর শ্রর জয় কজালর মননদের, ২২০  ট্রজাবাংক ফরজাড়,
সদের, ফফনর।

193 ১৬
৮৭

নটটম চনদর রজায় ০১৮২৯-৫৪২৪১০   নবরজাজ কনন্ত মজমমদেজার
০১৭১২-৮৭২৭৫৪

গরতজা ০৪.৩০-
৭:০০

২১ ফফনর সদের শ্রর শ্রর কজালর মননদের কমদপ্লক্স, দেনকণ 
সহিদদেবপমর, সদের, ফফনর।

19300
৬৯

জয়জা ফদেব নজাথ *০১৮৫৮১৭০৬২
০

 অমর চক্রবতর্যর
০১৭১৫-২৪২২১৫ গরতজা ৪.৪৫-৭.১৫

উপদজলজা  :   ফসজানজাগজাজর                                                              

ক্রনম
 ক নবাং

ফজলজা উপদজলজা নশকজাদকদনদরর নজাম ও নঠিকজানজা
ফকনদর
ফকজাড়

 নশকদকর নজাম
নশকদকর

 ফমজাবজাইল নবাং

  ফকনদর মননটনরবাং কনমনটর
   সভিজাপনতর নজাম ও ফমজাবজাইল
নমবর

নশকজা
সতর

পজাঠিদেজাদনর
সময়সসচর

১ ফফনর ফসজানজাগজাজর শ্রর শ্রর কজালর বজাড়ড়র আশ্রম, আনননদেপমর, 
ফসজানজাগজাজর, ফফনর।

191 ১৬
৭৫

  সজাগনরকজা রজায় ফচদৌধমরর *০১৭১৪৩৯১৩১
৫

পররমষ কজানন্ত নজাথ (অনতনরক্ত সনচব),
নশকজা মন্ত্রণজালয়, ০১৭১১-১৭০৭৬১

প্রজাক-
প্রজা:

০৯-১১:৩০

২ ফফনর ফসজানজাগজাজর
পসবর্য চরচজাননদেয়জা তদপজাবন আশ্রম,পসবর্য চরচজাননদেয়জা, 
বহিদজার হিজাট, ফসজানজাগজাজর, ফফনর।

191 ১৬
৭৬

  সনবতজা রজানর দেজাস
০১৮৪৩২০২১০৭
*০১৮১৬১১৮৯৩
০

   বজাবম নদেলরপ কম মজার দেজাস
০১৮২৯-৯২৭৫২৭

প্রজাক-
প্রজা:

০৮-১০:৩০

৩ ফফনর ফসজানজাগজাজর
শ্রর শ্রর কম নঠির কজালর বজাড়ড়র মননদের, কম নঠির হিজাট, 
ফসজানজাগজাজর, ফফনর।

191 ১৬
৭৮

 অননতজা চক্রবতর্যর ০১৮২৭৮২১১৩৩
ড়জা:  শজানন্তরঞ্জিন কমর্যকজার
০১৮২১-৭৪২৩৫৪

প্রজাক-
প্রজা:

০৭-৯:৩০

৪ ফফনর ফসজানজাগজাজর ফসজানজাগজাজর ফকনদররয় শ্রর শ্রর রজাধজা ককৃষ্ণ মননদের,
ফসজানজাগজাজর ফপদৌরসভিজা, ফসজানজাগজাজর, ফফনর।

191 ১৬
৭৯

  বনদেনজা রজানর দেতত ০১৭২৩৯২১৩১৪
  জগদেরশ চনদর শরল

০১৮১৬-৬১০০১৭
প্রজাক-
প্রজা:

৮:০-
১০:৩০

৫ ফফনর ফসজানজাগজাজর
শ্রর শ্রর জগন্নজাথ মননদের, পসবর্য চরচজাননদেয়জা, 
বহিদজার হিজাট, ফসজানজাগজাজর , ফফনর।

191 ১৬
৮০

  পসরবর রজানর দেজাস ০১৮২০০৬৩৫১৩
  ককৃষ্ণ কম মজার ববষ্ণব

০১৮১৫-৪৫৮৫৫২

প্রজাক-
প্রজাথনম

ক

৯.০০-
১১.৩০

৬ ফফনর ফসজানজাগজাজর জলদেজাস পজাড়ড়জা শ্রর শ্রর গঙ্গজা মজাত কৃ মননদের, দেনকণ 
পসবর্য চর চজাননদেয়জা ও চর খনদেকজার, ফসজানজাগজাজর, 

191 ১৬
৮১

  নবপমলর বজালজা দেজাস
*০১৮২২৩৭০২৭
৯

  ককৃষ্ণধন জলদেজাস
০১৮৪৫-৬৯২৩৪৯

প্রজাক-
প্রজা:

৯.৩০-
১২.০০
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৭ ফফনর ফসজানজাগজাজর
দেনকণ-পসবর্য চর সজাহিজানভিকজারর জগন্নজাথ মননদের, চর
সজাহিজানভিকজারর, কজাছজারর পমকম র, ফসজানজাগজাজর, 
ফফনর।

191 ১৬
৮২

  সমজা রজানর দেজাস
০১৭৫০-
৩৩৭১২৭

সবাংকর চনদর দেজাস 
০১৮১৯১৮২০৯১

প্রজাক-
প্রজা:

 ০৭ -৯:৩০

৮ ফফনর ফসজানজাগজাজর
ফমজানদমজাহিন বজাবমর বজাড়ড়র দেসগর্যজা মননদের, ৬নবাং 
চরচজাননদেয়জা ইউননয়ন, ভিমইয়জা বজাজজার, ফসজানজাগজাজর,
ফফনর।

191 ১৬
৮৪

  নমতরজা রজানর অনধকজারর
০১৮৪৯-
৬৬৩৬৮৪

 অম কৃতলজাল রজায়
০১৮১৩-৩৯২৩৭১

প্রজাক-
প্রজা:

৭.৩০-
১০.০

৯ ফফনর ফসজানজাগজাজর
পসবর্য সফরপমর ও আহিম্মদেপমর শ্রর শ্রর গরতজাসঙ্গ, 
গ্রজাম: সফরপমর, ওয়জাড়র্য নবাং- ২, ড়জাকঘর: 

193 ১৬
৮৩

সমনমতজা রজাণর নজাথ ০১৮২২-৬৫৭৫৭২
সমনরল রঞ্জিন নজাথ
০১৮১২-৭৪৫০০৮ গরতজা

৭.৩০-
১০.০

০
উপদজলজা  :   দেজাগনভিসঞজা

ক্রনম
 ক নবাং

ফজলজা উপদজলজা নশকজাদকদনদরর নজাম ও নঠিকজানজা
ফকনদর
ফকজাড়

 নশকদকর নজাম
নশকদকর

 ফমজাবজাইল নবাং

  ফকনদর মননটনরবাং কনমনটর
   সভিজাপনতর নজাম ও ফমজাবজাইল
নমবর

নশকজা
সতর

পজাঠিদেজাদনর
সময়সসচর

১ ফফনর দেজাগনভিসঞজা
শ্রর শ্রর রজাধজাককৃষ্ণ মননদের ও শ্রর গরতজা 
নশকজাদকনদর, মজমমদেজার বজাড়ড়র, ফনজায়জাদজা(দেরদবদশর
হিজাট), ফক.নড় হিজাট, নসনদরপমর, দেজাগনভিসঞজা, 

191 ১৬৮
৫

নশউনল ফভিদৌনমক
*০১৮১৬১৩১৫৬
৭

  শ্রর ফরজাদগশ মজমমদেজার
০১৮১৯-৬৩৯৪৫০

প্রজাক-
প্রজা:

০৮-১০:৩০

২ ফফনর দেজাগনভিসঞজা
দেজাগনভিসঞজা ফকনদররয় দেসগর্যজা মননদের 
কমদপ্লক্স,আমজানউল্ল্রজাহিপমর(দেজাসপজাড়ড়জা), 
দেজাগনভিসঞজা, ফফনর।  

191 ১৬৮
৬

  প্রণনত রজানর নজাথ ০১৯১৩৬৭৫১৩৫
   বজাবম দলজাল চনদর দেজাস

০১৭১৪-৪৩১৩৩৫
প্রজাক-
প্রজা:

৯:০০-
১১:৩০

৩ ফফনর দেজাগনভিসঞজা
শ্রর শ্রর রজাধজাককৃষ্ণ ফসবজাশ্রম, নসরতপমর, 
দেজাগনভিসঞজা, ফফনর।  

191 ১৬৮
৮

 রতনজা ফভিদৌনমক ০১৮৫৮১৭১৩৪৪
 ভিসপজাল মজমমদেজার

০১৭১২-৭৬৩৯৭১
প্রজাক-
প্রজা:

 ০৭ -৯:৩০

৪ ফফনর দেজাগনভিসঞজা
শ্রর শ্রর কজালর মননদের, দেসধমসখজা বজাজজার, 
দেজাগনভিসঞজা, ফফনর।  

191 ১৬৯
০

 মজাধমরর রজায় ০১৮২২৪৮৫০৩৩
  বজাবম ফনপজাল কমর্যকজার

০১৮১৯-৬৮৯৯০৮
প্রজাক-
প্রজা:

 ০৭ -৯:৩০

৫ ফফনর দেজাগনভিসঞজা
শ্রর শ্রর রজাধজাককৃষ্ণ ফসবজাশ্রম, বড়ড় বজাড়ড়র, 
রজামনগর, দেজাগনভিসঞজা, ফফনর।

191 ১৬৯
১

  রদবল চনদর নজাথ
*০১৮৩৬৮৩৪৪৭
৯
০১৮৬৬৫৬৮৮০৭

  অজমর্যন লজাল নসবাংহি
০১৫৫৮-৫৭৭৫০০

প্রজাক-
প্রজা:

৮:০০-
১০.৩০

৬ ফফনর দেজাগনভিসঞজা
শ্ররশ্রর ননতজাই ফগদৌর রজাধজামজাধব মননদের, 
সমজাজবজাড়ড়র, ফসকজানদেজারপমর, দেজাগনভিসঞজা, ফফনর।

191 ১৬৯
২

  নননদেতজা রজানর ফভিদৌনমক ০১৮২১৫৫৩০৪৭
   বজাবম উততম কম মজার পজাল

০১৬১১-৮৯৬৯৬৬/
০১৭১১-৮৯৭৯৬৬

প্রজাক-
প্রজা:

০৯-১১:৩০

৭ ফফনর দেজাগনভিসঞজা লজালপমর শ্রর শ্রর দেসগর্যজা মনড়প, লজালপমর, 
নছদলজাননয়জা, দেজাগনভিসঞজা, ফফনর। 

191 ১৬৯
৩

  পনল রজানর দেজাস ০১৮৩৭৬১৬৩৫৯
*০১৮৭৮৯৯৭৭৫

  ফখজাকন চনদর দেজাস
০১৭৪৭-৩৯৭১০৯

প্রজাক-
প্রজা:

০৯-১১:৩০

৮ ফফনর দেজাগনভিসঞজা
রজামজাননদেপমর কজালর বজাড়ড়র, রজামজাননদেপমর, ফজানজদলর 
হিজাট, দেজাগনভিসঞজা, ফফনর।

191 ১৬৯
৪

 পপর ফভিদৌনমক ০১৮৩৭৮১৬১১৭
   বজাবম কজানতর্যক চনদর মজমমদেজার

০১৭১৭-৬২০৬৯৯
প্রজাক-
প্রজা:

০৯-১১:৩০

৯ ফফনর দেজাগনভিসঞজা শ্রর শ্রর রঘমনজাথ নজউর মননদের, পসবর্য চনদরপমর, 
ড়জাক-ববরজাগরর বজাজজার, দেজাগনভিসঞজা, ফফনর।

191 ১৬৯
৬

সবপ্নজা রজানর ফদেবনজাথ *০১৮৬৫১৭৪৪০
৫

   মজাসজার কজানম ফগজাপজাল দেজাস
০১৭২৪-৯৪৫৬৫৬

প্রজাক-
প্রজা:

৯:৩০-
১২.০০

১০ ফফনর দেজাগনভিসঞজা
শ্রর শ্রর নতরদবনর সবাংঘ দেসগর্যজা মননদের, উততর 
রজামননদেপমর, মজাতমভিসঞজা, দেজাগনভিসঞজা, ফফনর।  

192 ১৬৯
৫   রমজা রজানর কর ০১৭১৫৪৬৪৪৬৬

০১৮৭৪৭০২৬৫৭
  বজাবমল দেতত

০১৯১৮-৯৪৪০৩৬ বয়সক ৩:০০-
৫:৩০

১১ ফফনর দেজাগনভিসঞজা
দেজাগনভিসঞজা ফকনদররয় দেসগর্যজা মননদের 
কমদপ্লক্স,আমজানউল্ল্রজাহিপমর (দেজাসপজাড়ড়জা), 
দেজাগনভিসঞজা, ফফনর।  

19300
৭০ পনল রজানর নজাথ

০১৮৪০-
৮৪১৯১৮

   শ্রর দলজাল চনদর দেজাস
০১৭১৪-৪৩১৩৩৫ গরতজা ৪:৩০-

৭:০০

১২ ফফনর দেজাগনভিসঞজা
নতরদবণর সবাংঘ শ্ররশ্রর দেসগর্যজা মননদের, গ্রজাম: 
রজামজাননদেপমর, ড়জাক: মজাতসভিসঞজা, 
দেজাগনভিসঞজা,ফফনর।

193 ১৬
৮৯

মনন রজাণর ফদেবর
০১৮৮৭-
৯৭৭৪৯০
০১৮২৬-

   মজাসজার ফগজাপজাল চনদর নজাথ
০১৮১৫-০৫৮১৩৫ গরতজা ০৪.৩০-

৭:০০
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উপদজলজা  :   পরশরজাম

ক্রনমক
নবাং

ফজলজা উপদজলজা নশকজাদকদনদরর নজাম ও নঠিকজানজা
ফকনদর
ফকজাড়

 নশকদকর নজাম
নশকদকর

 ফমজাবজাইল নবাং

  ফকনদর মননটনরবাং কনমনটর
   সভিজাপনতর নজাম ও ফমজাবজাইল
নমবর

নশকজা
সতর

পজাঠিদেজাদনর
সময়সসচর

১ ফফনর পরশরজাম
শ্রর শ্রর মজা মজাতঙ্গর ফদেবর মননদের, পরশরজাম 
বজাজজার, পরশরজাম, ফফনর।

191 ১৬
৯৮

  নরনলমজা রজানর নজাথ
*০১৭৮৩৮১৪০২৫
০১৮১৬১২৮২৭৩

   শ্রর সবপন কনন্ত সজাহিজা
০১৭২৫-৯৪০৫৮৯

প্রজাক-
প্রজা:

৬.৩০-
৯:০০

২ ফফনর পরশরজাম
শ্রর শ্রর খনড়ল কজালর বজাড়ড়র মননদের, খনড়ল 
হিজাই, পরশরজাম, ফফনর।

191 ১৬
৯৯

 সজাগর বননক ০১৭১০-৩১৩০১২
    শ্রর নদেলরপ চনদর পজাল

০১৮১৯-৬২৯৭৪৬
প্রজাক-
প্রজা:

০৭-৯:৩০

৩ ফফনর পরশরজাম
শ্রর শ্রর রকজা কজালর মননদের, ফবড়ড়জাবজানড়ড়য়জা 
(দেনকণ), পরশরজাম, ফফনর।

191 ১৭
০১

  বজাবলর রজানর রজায়  ০১৮১১৮৩৫১৮১
*০১৮৩৭২২৯৪৭১

 রজামধন সজাহিজা
০১৯২০-৫৫৯৩২৮

প্রজাক-
প্রজা:

৮.৩০-
১১.০০

৪ ফফনর পরশরজাম
শ্রর শ্রর রকজা কজালর মননদের, দেনকণ 
ফকজালজাপজাড়ড়জা(নজাথপজাড়ড়জা), পরশরজাম, ফফনর।

191 ১৭
০২

  সরমজা রজানর নজাথ
*০১৭২৯১৫৪৫৩৫
০১৮১৩৬৫৪৫২৫

  শ্রর মধমসসদেন চক্রবতর্যর
০১৭১৪-৮০৫১৮৫

প্রজাক-
প্রজা:

০৭-৯:৩০

৫ ফফনর পরশরজাম
শ্রর শ্রর হিনর ঠিজাকম র ফদেব মননদের, অনন্তপমর, 
পরশরজাম, ফফনর।

191 ১৭
০৩

 টমমজা ফভিদৌনমক
*০১৮২৩৩৮২৩৩
  ৮

  অমল কজানন্ত নজাথ
০১৮১৫-১০৪৭২৬

প্রজাক-
প্রজা:

০৭-৯:৩০

৬ ফফনর পরশরজাম শ্রর শ্রর বমড়ড়জা কজালর মননদের, উততর 
তজালবজানড়ড়য়জা, বকস মজাহিমমদে, পরশরজাম, 

191 ১৭
০৪

  পসনণর্যমজা রজানর ফভিদৌনমক
*০১৮৪০-৮৪২৩৯৫
*০১৮১৬৬৪৫৪৪৩
০১৭১৭৫৩৬৫২৬

  নজারজায়ণ চনদর কর
০১৭১৬-১০৬৯৮৪

প্রজাক-
প্রজা:

০৭-৯:৩০

উপদজলজা  : ফম লগজাজর

ক্রনমক
নবাং

ফজলজা উপদজলজা নশকজাদকদনদরর নজাম ও নঠিকজানজা
ফকনদর
ফকজাড়

 নশকদকর নজাম
নশকদকর

 ফমজাবজাইল নবাং

  ফকনদর মননটনরবাং কনমনটর
   সভিজাপনতর নজাম ও ফমজাবজাইল
নমবর

নশকজা
সতর

পজাঠিদেজাদনর
সময়সসচর

১ ফফনর ফম লগজাজর শ্রর শ্রর পঞ্চশনক্ত দেনকদনশ্বর কজালর বজাড়ড়র,
উততর বরহিজাটজা, ফম লগজাজর, ফফনর।

191 ১৭
০৫

 নশল্পর ফদেব *০১৪০৪৫৪৩৮০৪ মজাসজার দেরপক বনণক 
০১৭১১-৪৮৯৮১৯

প্রজাক-
প্রজা:

০৯-১১:৩০

২ ফফনর ফম লগজাজর পনশ্চিম বসন্তপমর কজালর ও দেসগর্যজা মননদের, 
দেরবজারপমর, ফম লগজাজর, ফফনর।

191 ১৭
০৬

  রমজা রজানর ফদে
  ০১৮৩১৯৫৫১৯০

*০১৮৩৭৬১৭৭৭৬
  অমর ককৃষ্ণ নবশ্বজাস

০১৭২০-১১৫৯৮৭
প্রজাক-
প্রজা:

০৭-৯:৩০

৩ ফফনর ফম লগজাজর শ্রর শ্রর রকজা কজালর মননদের, দেনকণ 
শ্ররচনদরপমর, নজ.এম. হিজাট, ফম লগজাজর, 

191 ১৭
০৭

  মনজম রজানর মজমমদেজার *০১৮৭৪২১৫৩৫০ জগদেরশ মজমমদেজার 
০১৮৩০-০০৭৮৩৯

প্রজাক-
প্রজা:

০৯-১১:৩০

৪ ফফনর ফম লগজাজর
সজাবর্যজনরন শ্রর শ্রর দেসগর্যজা মননদের, লকরপমর 
(পজাদটজায়জারর বজাড়ড়র), নজ এম হিজাট, ফম লগজাজর,
ফফনর।

191 ১৭
০৮

  নরখজা রজানর পজাদটজায়জারর
*০১৮২০০৬৩৬৫১
০১৮১৪১০৩৯১০

  আশদতজাষ পজাদটজায়জারর
০১৮১৫-৪৩৫১৫৮

প্রজাক-
প্রজা:

০৭-৯:৩০

৫ ফফনর ফম লগজাজর
শ্রর শ্রর ফলজাকনজাথ ব্রহ্মচজারর মননদের, নকসমত
নবজয়পমর, ফম লগজাজর, †dbx

191 ১৬
৭১

  নশল্পর রজানর বনণক ০১৮৫৫-৭৬৪০০২
  নজানটম কম মজার দেজাস

০১৭১১-৪৪৭১১৬
প্রজাক-
প্রজা:

০৭-৯:৩০

৬ ফফনর ফম লগজাজর শ্রর শ্রর পঞ্চশনক্ত দেনকদনশ্বর কজালর বজাড়ড়র,
উততর বরহিজাটজা, ফম লগজাজর, ফফনর।

19300
৭১  সমদে চক্রবতর্যর *০১৮১৬৪৩৭০৭৮

০১৯৭৬৪৩৭০৭৮
 মজাননক বনণক

০১৮১৪-৯৪৭৮৫২ গরতজা ৫:০০-
৭:৩০
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উপদজলজা: ছজাগলনজাইয়জা

ক্রনমক
নবাং

ফজলজা উপদজলজা নশকজাদকদনদরর নজাম ও নঠিকজানজা
ফকনদর
ফকজাড়

 নশকদকর নজাম
নশকদকর

 ফমজাবজাইল নবাং

  ফকনদর মননটনরবাং কনমনটর
   সভিজাপনতর নজাম ও ফমজাবজাইল
নমবর

নশকজা
সতর

পজাঠিদেজাদনর
সময়সসচর

১ ফফনর ছজাগলনজাই
য়জা

দেনকণ আআধজার মজাননক দেসগর্যজা মননদের, দেনকণ 
আআধজার মজাননক, ছজাগলনজাইয়জা, ফফনর।

191 ১৭
১০   নমনজা রজানর কমর্যকজার ০১৮২০১৭৩৩০৬

মজাসজার ননরঞ্জিন পজাল
০১৭৭৭-১৬৪৪৯০

প্রজাক-
প্রজা:

০৭-৯:৩০

২ ফফনর ছজাগলনজাই
য়জা

শ্রর শ্রর রজাধজা ককৃষ্ণ ফসবজাশ্রম(ফকনদররয়), 
পনশ্চিম ছজাগলনজাইয়জা, ফপদৌরসভিজা, 
ছজাগলনজাইয়জা, ফফনর।

191 ১৭
১১   অঞ্জিনজা রজানর শরল *০১৮১৬৮০৫৭৩২

০১৮১৪৭৭৯৬২৮
  অসরম কম মজার সজাহিজা

০১৭১১-৮৭৮৪০২
প্রজাক-
প্রজা:

 ০৭ -৯:৩০

৩ ফফনর ছজাগলনজাই
য়জা

শ্রর শ্রর ইচজাময়র মননদের, জয়পমর, 
মহিজারজাজগঞ্জি, ছজাগলনজাইয়জা, ফফনর।

191 ১৭
১২  নশল্পর খজাসতগরর ০১৮৭৬৬১৬৮৭১

  দেয়জাল কজানন্ত ববদর
০১৮১৯-১০০৫১০

প্রজাক-
প্রজা:

০৯-১১:৩০
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