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মরনদেররভিরততক রশশু ও গণরশকজা কজাররক্রম  -  ৫ম পররজায় শরীষরক প্রকদল্পর চচয়জাড়জাঙজা কজলজার চলমজান রশকজাদকনদ্র সম্পরকরত তথ্রয

ক্রয 
নবাং

কজলজা উপদজলজা রশকজাদকদনদ্রর নজাম ও রঠিকজানজা ককনদ্র ককজাড় 
(রড়রপরপ নম্বর 
অনচরজায়রী)

রশকদকর নজাম রশকদকর 
রশকজাগত 
করজাগ্রতজা

কমজাবজাইল নম্বর ককনদ্র মরনটররবাং করমরটর
সভিজাপরতর নজাম ও
কমজাবজাইল নম্বর

রশকজাস্ত
র

পজাঠিদেজাদনর সময়
সসচরী।

০১ চচয়জাড়জাঙজা চচয়জাড়জাঙজা
সদের

শ্ররীশ্ররী দেসগরজা মরনদের
মজাদলজাপজাড়ড়জা, ককদেজারগঞ, সদের।

1912439  সচরমত কদে এইচ.এস.রস 019528176
05

শ্রজাম হজালদেজার
01724383011

প্রজাক-
প্রজাথরম

ক

11.০০-
1.৩০

০২ ” ” কজাছজাররীপজাড়ড়জা সজাবরজনরীন পচজজা মরনদের
সরজগঞ, সদের।

1912440 অরুন কচ মজার এইচ.এস.রস 017277741
03

উততম কচ মজার কমরকজার
০১৭২৭৯৬১৭৩৬

’’ ৯.00-
১১.30

০ 3 ” ” শ্ররীশ্ররী সজাবরয বজাদরজায়জাররী দেসগরজা মরনদের
কদেদৌলতরদেয়জা, সদের।

1912441 শ্ররী মরন কচ মজার কঘজাষ এইচ.এস.রস 017661312
02

মদনজাদতজাষ অরধকজাররী
০১৭১৬৭৮০১৭৫

’’ ৯.00-
১১.30

০৪ ” ” তজালতলজা সজাবরজনরীন পচজজা মরনদের
চচয়জাড়জাঙজা কপদৌরসভিজা, চচয়জাড়জাঙজা।

1912442 রশলজা সজাহজা
স্বজামরী-রবশ্বরজত সজাহজা

রব.এস.এস 019421998
34

ষষরী কমরকজার
০১৭১০৮৩৩০৪৩

’’ ১২.০০-২.৩০

০৫ ” ” কবলগজাছরী সজাবরয পসজজা মরনদের
চচয়জাড়জাঙজা কপদৌরসভিজা, চচয়জাড়জাঙজা।

1912443 কচ মজাররী স্বপ্নজা কদেবরী
রপতজা-ম মৃত রজাজন কচ মজার দেজাস

এইচ.এস.রস 019040233
39

উজজ্জ্বল কচ মজার দেজাস
01725700204

’’ ৯.00-
১১.30

০৬ ” ” চচয়জাড়জাঙজা বড়ড় বজাজজার সজাবরয পসজজা মরনদের
চচয়জাড়জাঙজা কপদৌরসভিজা, চচয়জাড়জাঙজা।

1930092 অন্তর কচ মজার কঘজাষ
রপতজা-সমর চনদ্র কঘজাষ

এইচ.এস.রস 019595689
42

রকবাংকর কদে
০১৭১৭৫১২৯০০

গরীতজা
রশকজা

5.৩ 0-
৮.০ 0

০৭ ” আলমড়জাঙজা আঠিজাদরজা খজাদেজা শ্ররীশ্ররী দেসগরজা মরনদের
আঠিজাদরজা খজাদেজা, আলমড়জাঙজা, 
চচয়জাড়জাঙজা।

1912444 পরল রজানরী
স্বজামরী-ম মৃত-দেরীপক কচ মজার সজাহজা

এইচ.এস.রস 017884099
63

অনন্ত
০১৯৬৯৩৫৪৯৯৫

প্রজাক-
প্রজাথরম

ক

৮.৩ 0-11.০
0

mailto:Email-msgschua@gmail.com


০৮ ” ” ক্রজাদনলপজাড়ড়জা সজাবরয দেসগরজা মরনদের
আলমড়জাঙজা, চচয়জাড়জাঙজা।

1912445 রুমজা রজানরী দেজাস এস.এস.রস 017244939
63

কদেবদেজাস কদে
01713910386

’’ 9.00-
11.30

০৯ ” ” পচরজাতন বজাসস্টজ্জ্রজানট কজালরী মরনদের
আলমড়জাঙজা, চচয়জাড়জাঙজা।

1912446 লজাবনরী দেতত এম.এ 017279731
71

সচধজাবাংশু ব্রজানজাজররী
01712671240

’’ 10.00-
12.30

১০ ” ” মচরনসগঞ বজাদরজায়জাররী শ্ররীশ্ররী হররবজাসর 
নজাটমরনদের
আলমড়জাঙজা,চচয়জাড়জাঙজা।

1912447 সন্ধ্রজা রজানরী কচদৌধচররী এস.এস.রস 017349554
97

শ্রজামসচনদের আগরওয়জালজা
01925056100

প্রজাক-
প্রজাথরম

ক

12.00.2.
30

১১ ” ” শ্ররীশ্ররী লহরী নজারজায়ন মরনদের
আসলজামখজালরী,আলমড়জাঙজা, চচয়জাড়জাঙজা।

1912448 রুম্পজা রজানরী সজাহজা এস.এস.রস 017842421
26

নরীলদকজামল সজাহজা
01713902109

’’ 9.00-
11.30

১২ ” ” কষ্টেশনপজাড়ড়জা সজাবরয দেসগরজা মরনদের
 আলমড়জাঙজা, চচয়জাড়জাঙজা।

1920112 গঙজা রজানরী দেজাস এস.এস.রস 017796688
01

সচদবনদ্র রসবাংহ রজায়
০১৭১৭১৯৩৬৮৬

বয়স্ক 4.00-
6.30

১৩ ” ” গড়ড়গরড়ড় সজাবরজনরীন দেসগরজা মরনদের
মচরনসগঞ, আলমড়জাঙজা, চচয়জাড়জাঙজা।

1912449 রমতজা রজানরী কঘজাষ এইচ.এস.রস 017365791
94

রদমশ কঘজাষ
০১৯২২৯৯৬৮২০

প্রজাক-
প্রজাথরম

ক

9.00-
11.30

১৪ ” ” খজাসকররজা শ্ররীশ্ররী দেসগরজা মরনদের
আলমড়জাঙজা, চচয়জাড়জাঙজা।

1912450 কজাজল কচ মজার সজাহজা এইচ.এস.রস 017248893
88

মদেন কচ মজার সজাহজা
০১৭১৭৬৫৬৫৯২

” 9.00-
11.30

১৫ ” ” ক্রজাদনলপজাড়ড়জা সজাবরয দেসগরজা মরনদের
আলমড়জাঙজা, চচয়জাড়জাঙজা।

1930093 টচম্পজা রবশ্বজাস
স্বজামরী-রবজয় কচ মজার রবশ্বজাস

এইচ.এস.রস 017598820
92

কদেবদেজাস কদে
01713910386

গরীতজা 5.00-
7.30

১৬ ” দেজামচড়ড়হুদেজা কজালরীদেজাসপচর আদেরীবজাসরী কজালরী মরনদের
দেশরনজা, দেজামচড়ড়হুদেজা, চচয়জাড়জাঙজা।

1912451 সজাধন কচ মজার সমজান 019267077
49

রজাদেব মনড়ল
০১৯৩৬১৭৮১০৭

প্রজাক-
প্রজাথরম

ক

১.৩০-৪.০০

১৭ ” ” দেজামচড়ড়হুদেজা সজাবরযমজাত মৃ মরনদের
দেজামচড়ড়হুদেজা বজাজজার,চচয়জাড়জাঙজা।

1920113 ররতজা রজানরী রবশ্বজাস
স্বজামরী-সচকচ মজার রবশ্বজাস

এস.এস.রস 019292501
90

জতবন্ধচ ধর
01721952040

বয়স্ক 4.00-
6.30

১৮ ” ” ড়চগড়চগরী সজাবরয রজাধজাদগজারবনদে মরনদের
দেজামচড়ড়হুদেজা, চচয়জাড়জাঙজা।

1912452 শ্রজামলরী রজানরী কঘজাষ এস.এস.রস 017743586
44

আননদে কঘজাষ
01738068394

প্রজাক-
প্রজাথরম

ক

12.00-
2.30

১৯ ” ” রবষ্ণচপচর সজাবরয দেসগরজা মরনদের
দেজামচড়ড়হুদেজা, চচয়জাড়জাঙজা।

1912453 বজাসচদদেব কচ মজার
পদরশ কচ মজার

এস.এস.রস 019262072
46

প্রশজান্ত কমরকজার
01718552081

” ১২.00-
২.30

২০ ” জরীবননগর শ্ররীশ্ররী সজাবরয দেসগরজা মরনদের
জরীবননগর,চচয়জাড়জাঙজা।

1912454 আভিজা রজানরী কঘজাষ এস.এস.রস 017453416
31

রবজয় কঘজাষ
01731839268

” 9.00-
11.30



২১ ” ” শ্ররীশ্ররী অন্নপসণরজা  দেসগরজা মরনদের
আনদেলবজারড়ড় বজাজজার, জরীবননগর।

1932445 নরমতজা রজানরী শমরজা
স্বজামরী-সদন্তজাষ কচ মজার কচ নড়চ

এস.এস.রস ০১৭৫৭৩১৩৪৭৮ সদন্তজাষ কচ মজার কচ নড়চ
০১৭৪১৬০৭৫১৭

গরীতজা
রশকজা

4.00-
6.30

২২ ” ” শ্ররীশ্ররী কজালরী মরনদের
রজায়পচর, জরীবননগর।

1912456 ত মৃষ্ণজা রজানরী এস.এস.রস 019251583
51

রবপ্লব চক্রবতররী
01712390417

প্রজাক-
প্রজাথরম

ক

9.০ 0-
১১.৩ 0

২৩ ” ” মদনজাহরপচর শ্ররীশ্ররী রজাধজাদগজারবনদে মরনদের
জরীবননগর, চচয়জাড়জাঙজা।

1912457 রমতজালরী পজাল
স্বজামরী-সচভিজাষ চনদ্র পজাল

এস.এস.রস 017753021
37

উজজ্জ্বল সরকজার
01714813428

” 9.00-
11.30

 

(সবাংগরীত রজায়)
সহকজাররী প্রকল্প পররচজালক


