
  গণপরজজতনতরর বজবলজদদশ সরকজর
     মননদর নভনততক নশশ ও গণনশকজ কজররকরম-  ৫ম পররজয়
   নহনদ ধমররয় কলরজণ টরজস,   ধমর নবষয়ক মনতরণজলয়

এস,   নপ বজবদলজ ররজড,সজতকররজ
E-mail:Mvsks8700@gmail.com

                          

কর
:
নব

রজলজ উপদজলজ  রকনদর নশকক/    নশনককজদদর নজম ও
নঠকজনজ

রকনদর
রকজড  নশকদকর নজম  নশকদকর রমজবজইল

নমবর

 রকনদর মননটবনরব
 কনমনটর সভজপনতর

  নজম ও রমজবজইল
নমবর

নশকজর
সতর

 পজঠদজদনর সময়
সসচর

০১ সজতকররজ সদর
    উততর গজভজ সজবরজনরন দগরজ মননদর

গরজম:  উততর গজভজ,ডজকঘর: বরজবদহজ
১৯১৩২৩
৮

  সনদরপ কক মজর সজনজ ০১৭৬১-৭৫৪৩৬২   সকননল কক মজর সজহজ
০১৭২০-৫৮৯৪২৪

পরজক-
পরজথনমক

 সকজল : ৭.০০
 সকজল :  

৯.৩০

০২ সজতকররজ সদর
   নঝটকর সজবরজনরন বজসনতর মননদর

গরজম: নঝটনক,ডজকঘর; আডড়কয়জখজলর
১৯১৩২৪
০

  মহজদদব চনদর
সরজকর

০১৭৪০-৯৫৩৭৬৯
০১৮২৩-৬৬৮২৮২

  রজখজল চনদর ঢজলর
০১৮২৩-৬৬৮২৮২

পরজক-
পরজথনমক

 সকজল : ৭.০০
 সকজল :  

৯.৩০

০৩
সজতকররজ

সদর
  মহজদদবনগর দগরজ মননদর

গরজম: মহজদদবনগর,ডজকঘর: 
ভজডড়কয়জখজলর

১৯১৩২৪১   সবরপ চনদর
সরকজর

০১৭৪১-৭৪৮৮৬৩  কজজল সরকজর
০১৭১৮-৯২৯৪০৩

পরজক-
পরজথনমক  সকজল : ৭.০০

 সকজল : ৯.৩০

০৪ সজতকররজ সদর
 বরজবদহজ সজবর:  দশভকজজ মননদর

গরজম: বরজবদহজ,ডজকঘর: বরজবদহজ
১৯১৩২৪২  শঙকরর রচচধকরর ০১৭৬৬-১২৪১৭১

০১৭৫৩৩৫৬৪৩৪
 ননতজই মনডল

০১৭৪৭-৮২২৮৪২
পরজক-

পরজথনমক
 সকজল : ৮.০০
 সকজল : 

১০.৩০

০৫
সজতকররজ

সদর
   বজগবজটর সজবরজনরন দগরজ মননদর

গরজম: বজগবজনট,ডজকঘর: 
বজবকজল,ইউননয়ন: 

১৯১৩২৪
৩

  নরতজ রজনর মজখজল ০১৭৮৪-৩৩৬৯৬৩  শজননত মনডল
০১৭৫৭-৮১৪২২০

পরজক-
পরজথনমক

 সকজল : ৭.৩০
 সকজল : 

১০.৩০

০৬ সজতকররজ সদর
  বরহরজজপকর রজধজদগজনবনদ মননদর

গরজম: বরহরজপজকর,ডজকঘর: 
বরহরজজপকর

১৯১৩২৪
৪

 পজনপয়জ নবশবজস ০১৭৩৬-৪৯২৭০৪  রগচরজঙ মনললক
০১৯৩৭-২৩৮৪৫৪

পরজক-
পরজথনমক

 সকজল : ৮.০০
 সকজল : 

১০.৩০

০৭
সজতকররজ

সদর
  আগরদজবডড়র দগরজ মননদর

গরজম: আগরদজবডড়র,ডজকঘর: আগরদজবডড়র
১৯১৩২৪
৫

  রসজমজ রজনর
চকরবতরর

০১৭৭৬-৫২৫১৫০   রগজপজল চনদর রঘজষজল
০১৭২৫-৩৫০৭২৪

পরজক-
পরজথনমক

 সকজল : ৭.৩০
 সকজল : 

১০.৩০
০৮ সজতকররজ সদর   বজবশতলজ দগরজ মননদর ১৯১৩২৪৬  বনশরর সরকজর ০১৭৪৮-৯৭০৩০২   মনননদর নজথ মনডল পরজক-  সকজল : ৭.০০



গরজম: ননমতলজ,ডজকঘর: খজনপকর ০১৭১৮-৬৭৯৯৫৬ পরজথনমক   সকজল : 
৯.৩০

০৯ সজতকররজ সদর
  বজবশতলজ কজলর মননদর

গরজম: বজবশতলজ,ডজকঘর:আডড়কয়জখজলর
১৯১৩২৪
৭

 মধকসকদন সরকজর ০১৮৬৩-৪২৩৪৪৯   রনতনদর নজথ নবশবজস
০১৮৬২-৫২১৭৬৩

পরজক-
পরজথনমক

 সকজল : ৭.০০
  সকজল : 

৯.৩০

১০ সজতকররজ সদর
  নফবডড়র দজসপজডড়জ সজবর:  জগদধজতরর

মননদর, 
গরজম: নফবডড়র,ডকঘর:নফবডড়র  ।

১৯১৩২৪
৮

 চমজ রজনর ০১৭৪৬-৪৮৪০২৬  অজকরন দজশ
০১৭৪৭-৮৯৭৮৬৬

পরজক-
পরজথনমক

 সকজল : ৭.৩০
 সকজল : 

১০.০০
১১ সজতকররজ সদর    ইদটগজছজ পসবরপজডড়জ কজলর মননদর

গরজম: ইদটগজছজ,ডজকঘর:  সজতকররজ
১৯১৩২৪৯  হজনস সরকজর ০১৯৪৭-৮২২৭৯২  উজজবল রদ

০১৭২১-০৫৫৯০০
পরজক-

পরজথনমক
 সকজল : ৭.৩০
 সকজল : 

১২ সজতকররজ সদর    টজবরজডজঙর দনকনপজডড়জ কজলর মননদর
গরজম:টজবরজডজঙর,ডজকঘর:বজবকজল

১৯১৩২৫
০

 পরকজশ কক মজর ০১৭১০-২৮৪০০২  নবনপন সরকজর
০১৭০৩-২৬৫০১৬

পরজক-
পরজথনমক

 সকজল : ৭.০০
 সকজল : ৯.৩০



কর:
নব রজলজ উপদজ

লজ
 রকনদর নশকক/   নশনককজদদর

  নজম ও নঠকজনজ

রকনদর
রকজড  নশকদকর নজম  নশকদকর রমজবজইল

নমবর

 রকনদর মননটবনরব
  কনমনটর সভজপনতর নজম

  ও রমজবজইল নমবর

নশকজর
সতর

পজঠদজদনর
 সময় সসচর

১৩
সজতকররজ

সদর

   নজবজতকজঠর সজবরজনরন কজলর মননদর
গরজম: নবজতকজটর,ডজকঘর: রভজমরজ

১৯১৩২৫
১

 নবউনট সরকজর ০১৭৬৭-৯০৪৪৫২   লব কক মজর বজইন
০১৭১৩-৫৪৬৩০১

পরজক-
পরজথনমক

 সকজল : 
৭.৩০

 সকজল : 
১০.০০

১৪
সজতকররজ সদর

   নশমকলবজডড়রয়জ সজবরজনরন বজসনতর মননদর
গরজম: নশমকলবজডড়রয়জ,ডজকঘর: এললজরচর

১৯১৩২৫
২

  সবপন কক মজর দজশ ০১৭৭২-৪৩৬৫৫৩   রজম পরসজদ দজশ
০১৭৫৯-৮৮২২৬০

পরজক-
পরজথনমক

 সকজল : 
৭.০০

  সকজল ৯.৩০
১৫

সজতকররজ
সদর

  আলরপকর রগজনবনদ মননদর
গরজম: আলরপকর,ডজকঘর:আলরপকর

১৯১৩২৫
৩

  মককতজ রজনর রঘজষ ০১৭৭৩-৪৮৯২১৪ ডজ:  সকশজনত রঘজষ
০১৭১৫-০০১০৫৯

পরজক-
পরজথনমক

 সকজল : 
৭.৩০

 সকজল : 
১০.০০

১৬

সজতকররজ সদর

    নশবপকর ইউননয়ন সজবরজনরন দগরজ মননদর
গরজম: নশবপকর,ডজকঘর: আডড়কয়জখজলর

১৯১৩২৫
৪

 নলনপকজ শরল ০১৭২৩-৪২৬৮৯৩  শরজমল সরকজর
০১৭২০-৫২৪৩৮৫

পরজক-
পরজথনমক

 সকজল : 
৭.৩০

 সকজল : 
১০.০০

১৭
সজতকররজ

সদর

    সজতকররজ সদর সজবরজনরন পকজজ মননদর
গরজম: কজনঠয়জ,ডজকঘর: কমরকজরপজডড়জ ১৯১৩২৫

৫

 বজসনজ মজকমদজর ০১৭৯১-১৩২৬৫৯  রগচর দতত
০১৭১১-৮৬৬৪২১

পরজক-
পরজথনমক

 সকজল : 
৮.৩০

 সকজল : 
১১.০০

১৮

সজতকররজ সদর

   খজনরয়জডজঙজ সজবরজনরন দগরজ মননদর
গরজম:খজরয়জডজঙজ,ডজকঘর ১৯১৩২৫

৬

 রগচরজঙ মনডল ০১৭৪৪-৪৬২৬৭২   নদপক চনদর রজয়
০১৭৪০-৯৩১৮০৯

পরজক-
পরজথনমক

 সকজল : 
৭.০০

 সকজল : 
৯.৩০

১৯ সজতকররজ

সদর

     সকদরডজঙর সজবরজনরন কজলর ও রগজনবনদ
মননদর
গরজম: রজজজরবজগ,ডজকঘর: সজতকররজ

১৯১৩২৫
৭

  কজগচর বজলজ
সরকজর

০১৯১২-২৬৪৩৮০  মনটক দজশ
০১৭১৮-৬৫৫৯৮৩

পরজক-
পরজথনমক

 সকজল : 
৭.০০

 সকজল :  
৯.৩০

২০ সজতকররজ সদর      গজভজ সজবরজনরন মহজশশজন ও কজলর
মননদর

১৯১৩২৫
৮

 রপজলর রজনর ০১৭৯৩-৫১১৫৪৯  নবশবনজত বজছজডড়
০১৭১২-০১০৬৪৫

পরজক-
পরজথনমক

 সকজল : 
৮.০০



গরজম:  দনকণ গজভজ,ডজকঘর: বরজবদহজ  সকজল : 
১০.৩০

২১

সজতকররজ সদর

    ঝজউডজঙজ রঘজষপজডড়জ সজবরজনরন দগরজ
 মননদর গরজম:ঝজউডজঙজ,ডজকঘর: 

ঝজউডজবগজ

১৯১৩২৫
৯

 মমতজ রজয় ০১৭৪১-৪২১৮৮০   রগচর রঘজষ পরজক-
পরজথনমক

 সকজল : 
৯.০০

 সকজল : 
১১.৩০

২২

সজতকররজ সদর

    আছজনডজঙজ সজবরজনরন দগরজ মননদর
গরজম:আছজনডজঙজ, ডজকঘর: ধকনলহর

১৯১৩২৬
০

 নলনপকজ নবশবজস ০১৭৩৮-১৯৯৬৩৪   সমদরশ ববরজগর
০১৭৭৮-৯৩৫৮৯৬

পরজক-
পরজথনমক

 সকজল : 
৭.৩০

 সকজল : 
১০.০০

২৩

সজতকররজ সদর

  পসবর সককদদবপকর সজবর:    শরর শরর কজলর
মননদর
গরজম:পসবরসককদদবপকর,ডজকঘর:
সককদদদবপকর।

১৯১৩২৬
১

 সনদরপ ঢজলর ০১৭৫৭-১৬৫৫৮৬   সজধক চরন ঢজলর
০১৭৮৪-১৭৯২৮৮

পরজক-
পরজথনমক

 সকজল : 
৭.০০

 সকজল : 
৯.৩০

২৪
সজতকররজ সদর

   রগজয়জলদপজতজ সজবরজনরন কজলর মননদর
গরজম:রগজয়জলদপজতজ
,ডজক:রগজয়জলদপজতজ   ।

১৯১৩৩৭
৭

 নবশজখজ সরকজর ০১৭৬৪-৭৭৫৫৭৫   রদমশ চনদর মনডল
০১৭১৭-৮৮৩২৪৬

পরজক-
পরজথনমক

 সকজল : 
৭.৩০

 সকজল : ২৫
সজতকররজ সদর

   আননদময়র কজলর মননদর (বয়সক)
গরজম:  পকরজতন
সজতকররজ,ডজকঘর:সজতকররজ

১৯২০১৪
৪

 আননদ সরকজর ০১৭২০-৫০৫৬৬৯  মনটক দজশ
০১৭১৮-৬৫৫৯৮৩

বয়সক  সনধরজ : 
৭.০০

 রজত : ৯.৩০



কর
:
নব

রজলজ উপদজলজ  রকনদর নশকক/   নশনককজদদর
  নজম ও নঠকজনজ

রকনদর
রকজড  নশকদকর নজম  নশকদকর রমজবজইল

নমবর

 রকনদর মননটবনরব
 কনমনটর সভজপনতর

  নজম ও রমজবজইল
নমবর

নশকজর
সতর

 পজঠদজদনর সময়
সসচর

২৬
সজতকররজ তজলজ   ধসলনডজ দগরজ মননদর

গরজম: ধকলনডজ,ডজকঘর:রজঠকয়জ,
১৯১৩২৬২   চনদনজ রজনর সজনজ ০১৭২৬-২৭৮৬৬৬   নজরজয়ন চনদর দজস

০১৭৬৫-৪০৬১২০
পরজক-

পরজথনমক
 সকজল : ৭.  ৩০
 সকজল : ১০.০০

২৭
সজতকররজ তজলজ

   ধককক নডড়য়জ সজবরজনরন কজলর মননদর
গরজম: ধককক নডড়য়জ,ডজকঘর: 
নটকজরজমপকর, 

১৯১৩২৬৩   অননমজ বজলজ মনডল ০১৭৩১-৪৫৩৮১৬  কজলরপদ বরজনজজরর
০১৭৮৭-১৯০৮৬৪

পরজক-
পরজথনমক  সকজল : ৯.  ০০

 সকজল : ১১.৩০

২৮
সজতকররজ

তজলজ

   খনলশখজলর আবশপজডড়জ সজবরজনরন দগরজ
মননদর
গরজম: খনলশখজলর,ডজকঘর: 
খনলশখজলর

১৯১৩২৬৪   সবপনজ রজনর রসন ০১৭৪১-৩০২৫৭৬  শবকর আইচ
০১৭০৪-১৮৪৮৭৬

পরজক-
পরজথনমক  সকজল : ৭.  ৩০

 সকজল : ১০.০০

২৯ সজতকররজ তজলজ    রমশজরডজঙজ সজবরজনরন পসজজ মননদর
গরজম: রমশজরডজঙজ,ডজকঘর: তজলজ

১৯১৩২৬৫  ভগবতর বজছজডড় ০১৭৪৪-৯৩৮৭৯৭  ইনদরনজৎ ববরজগর
০১৭১০-৬২৪১৯৯

পরজক-
পরজথনমক

 সকজল : ৭.  ০০
 সকজল : ০৯.৩০

৩০
সজতকররজ তজলজ    রসজনজবজদজল সজবরজনরন পসজজ মননদর

গরজম: রসজনজবজদজল,ডজকঘর: রজজজপকর
১৯১৩২৬৬   ঝনরজ রজনর সরকজর ০১৭৩৭-৫৪৮২১৫   খদগনদর নজথ মনডল

০১৭৩৩-৮০৫৫৯৬
পরজক-

পরজথনমক
 সকজল : ৭.  ০০
 সকজল : ০৯.৩০

৩১
সজতকররজ তজলজ

   রগজয়জলদপজতজ সজবরজনরন কজলর মননদর
গরজম:রগজয়জলদপজতজ
,ডজকঘর:  রগজয়জলদপজতজ

১৯১৩২৬৭  নবশবজসর সরকজর ০১৭২৩-৫১২৬৩২   ফনননদর নজথ সরকজর
০১৭৫২-৭০৫৩৩৪

পরজক-
পরজথনমক

 সকজল : ৭.  ৩০
 সকজল : ১০.০০

৩২
সজতকররজ তজলজ

   বজইগনর সজবরজনরন দগরজ মননদর
গরজম: বজইগনন,ডজকঘর: 

 পজটদকলঘজটজ

১৯১৩২৬৮   সরসবতর রজনর
সজনজ

০১৭৪৩-৪৩২০৭১  পনরদতজষ দজশ
০১৭৩৬-৮২৮৩৩০

পরজক-
পরজথনমক

 সকজল : ৭.  ৩০
 সকজল : ১০.০০

৩৩
সজতকররজ তজলজ

 হনরনদখজলজ সজবর:   শরজমজকজলর পকজজ
 মননদর গরজম: হনরনদখজলজ,ডজকঘর: 

রজজজপকর

১৯১৩২৬৯  চনদনজ সজনজ ০১৭৫৯-৭৪০২৪৯  নবদরজসজগর মনডল
০১৭৩৯-০০৮৮৯৭

পরজক-
পরজথনমক

 সকজল : ৭.  ৩০
 সকজল : ১০.০০

৩৪ সজতকররজ তজলজ    কলজগজনছ সজবরজনরন ককষণ মননদর
গরজম: কলজগজনছ,ডজকঘর: রজজপকর

১৯১৩২৭০   রশফজলর বজলজ
মনডল

০১৭৪৮-১২৮৩৫০   ধরদরনদর নজথ সরকজর
০১৭২০-৫৮৯৭৭৭

পরজক-
পরজথনমক

 সকজল : ৭.  ৩০
 সকজল : ১০.০০

৩৫
সজতকররজ তজলজ    মজদরজ সজবরজনরন দগরজ মননদর

গরজম:মজদরজ,ডজকঘর: মজদরজ
১৯১৩২৭১  পরভজতর ঢজলর ০১৭৩৬-৮২৭০৬৯  সজনর সরকজর

০১৭৩৪-৮৮০৮২২
পরজক-

পরজথনমক
 সকজল :৮.  ০০
 সকজল : ১০.৩০

৩৬ সজতকররজ তজলজ    আসজননগর সজবজনরন কজলর মননদর
গরজম: আসজননগর,ডজকঘর: 

১৯১৩২৭২   রতনজ রজনর বজছজডড় ০১৭৬৮-১৫৬৬৫০  রগজনবনদ মনডল
০১৭৯৪-৪৩৮৯৫৫

পরজক-
পরজথনমক

 সকজল : ৭.  ৩০
 সকজল : ১০.০০



 নগরঘজটজ
৩৭ সজতকররজ তজলজ     মজদরজ সজবরজনরন বজসনতর মননদর

গরজম:মজদরজ,ডজকঘর: মজদরজ
১৯১৩২৭৩  ইননদরজ মনডল ০১৭২৮-৩৯০৩০২  কমল রজয়

০১৭৪৬-৬৬২৩৬২
পরজক-

পরজথনমক
 সকজল :৮.  ০০
 সকজল : ১০.৩০



কর:
নব রজলজ উপদজলজ  রকনদর নশকক/   নশনককজদদর

  নজম ও নঠকজনজ

রকনদর
রকজড  নশকদকর নজম  নশকদকর রমজবজইল

নমবর

 রকনদর মননটবনরব
  কনমনটর সভজপনতর নজম

  ও রমজবজইল নমবর

নশকজর
সতর

 পজঠদজদনর সময়
সসচর

৩৮
সজতকররজ তজলজ

   কলজগজনছ সজবরজনরন দগরজ মননদর
গরজম: কলজগজনছ,ডজকঘর: রজজজপকর

১৯১৩২৭
৪

  মনডল রবরনদরনজথ ০১৭৫৩-৬০৩২৯৭  অননত সরকজর
০১৭৬৩-৭০৩৪১০

পরজক-
পরজথনম

ক

 সকজল :৭.   ৩০
 সকজল : ১০.০০

৩৯
সজতকররজ তজলজ

   দরমকডড়জগজছজ সজবরজনরন দগরজ মননদর
গরজম: দরমকডড়জগজছজ,ডজকঘর:   হনরহর

১৯১৩২৭
৫

 ফক লমনত রজনর ০১৭৫৬-৮৯১৮৪৪
০১৭২১-৩৬৪৭০৪

 শবকর সরকজর
০১৮৩৮-৬২৭৯৪৬

পরজক-
পরজথনম

ক

 সকজল :৭.   ৩০
 সকজল : ১০.০০

৪০
সজতকররজ তজলজ

   ককষণনগর সজবরজনরন বজসনতর মননদর
গরজম:  ককষণ নগর,ডজকঘর: 

 নটকজরজমপকর

১৯১৩২৭
৬

 নবশজখজ মনডল ০১৭৩২-৩৭৮৮৯৩  দরদনশ সরকজর
০১৭৩৬-১২৭১৭২

পরজক-
পরজথনম

ক

 সকজল : ৮.  ০০
 সকজল : ১০.৩০

৪১
সজতকররজ তজলজ

   কক লদপজতজ সজবরজনরন দগরজ মননদর
গরজম: কক লদপজতজ,ডজকঘর: আটকনলয়জ, 

১৯১৩২৭
৭

  ননমজই চনদর মনডল ০১৭৩৯-১৩১৯২৩  জগদরশ মনডল
০১৭২৭-০৪৪৬৬৭

পরজক-
পরজথনম

ক

 সকজল :৭.   ০০
 সকজল : ৯.৩০

৪২
সজতকররজ তজলজ

   তজলজ রদজহজর কজলর মননদর
গরজম: রদজহজর,ডজকঘর: আটকনলয়জ

১৯১৩২৭
৮

 মহজদদব সরকজর ০১৭৮০-২৪৬৯৫৪   রজয় সকনবর কক মজর
০১৭২৭-০২২৯৭৯

পরজক-
পরজথনম

ক

 সকজল :৭.   ৩০
 সকজল : ১০.০০

৪৩
সজতকররজ তজলজ

   পজরককখজলর সজবরজনরন কজলর মননদর
গরজম: বকখজলর,ডজকঘর:  নটকজরজমপকর

১৯১৩২৭
৯

  বভরব চনদর বজছজডড় ০১৭৫৩-০৩২৯২৫  অরনবনদ গজইন
০১৭৭৯-৬৫৮৮৫৩

পরজক-
পরজথনম

ক

 সকজল :৭.   ৩০
 সকজল : ১০.০০

৪৪
সজতকররজ তজলজ

   খনডড়য়জডজঙজ সজবরজনরন কজলর মননদর
গরজম: খনডড়য়জডজঙজ,ডজকঘর: 

 নটকজরপমপকর

১৯১৩২৮
০

  অষমর সরকজর ০১৭৪০-৪৬৮২৭১  ননরজপদ সরকজর
০১৭২৭-৪৪৬০২৮

পরজক-
পরজথনম

ক

 সকজল : ৮.  ০০
 সকজল : ১০.৩০

৪৫
সজতকররজ তজলজ

    দনকণ সজহজপকর সজবরজনরন কজলর মননদর
গরজম: সজহজপকর,ডজকঘর:  হনরন নগর

১৯১৩২৮
১

 মনললকজ সরকজর ০১৭৪৬-৯২৫৯৪৭  নহরজননদ মনডল
০১৭৩৫-৬৮৭৩৫৪

পরজক-
পরজথনম

ক

 সকজল :৭.   ৩০
 সকজল : ১০.০০

৪৬
সজতকররজ তজলজ

  কজঠবকননয়জ দগরজ মননদর
গরজম: কজঠবকননয়জ,ডজকঘর: মহনদর

১৯১৩২৮
২

 রসজনজলর মনডল ০১৭১৮-৭৬৬০১০  নবশবনজত রজয়
০১৭৮১-৬০১৫৬৪

পরজক-
পরজথনম

ক

 সকজল : ৮.  ০০
 সকজল : ১০.৩০

৪৭ সজতকররজ তজলজ    নগরঘজটজ সজবরজনরন পকজজ মননদর ১৯১৩২৮   নচনতজ রজনর নবশবজস ০১৭২৭-৫২৬৮৭৫  কক মজদরশ সরকজর পরজক-  সকজল :৮.   ০০



গরজম: নগরঘজটজ,ডজকঘর:  নগরঘজটজ ৩ ০১৭১০-৩৫০৫৯৭ পরজথনম
ক

 সকজল : ১০.৩০

৪৮
সজতকররজ তজলজ

   গজচজ সজবরজনরন রজধজককষণ মননদর
গরজম: গজচজ,ডজকঘর: নটকজরজমপকর,

১৯১৩২৮
৪

  ঠজকক র দজস মনডল ০১৭৬২-০৯২৮১৩  অনজত সরকজর
০১৭২১-৩৬২৮৩৯

পরজক-
পরজথনম

ক

 সকজল :৭.   ৩০
 সকজল : ১০.০০

৪৯
সজতকররজ তজলজ

   শরর শরর রজমককষণ আশরম
গরজম: খনলষখজলর,ডজকঘর: খনলষখজলর

১৯১৩২৮
৫

 নশলপর নসবহ ০১৭৫৬-৭৭৩৫৭৭   সকবরত কক মজর রদ
০১৭১৮-৯৭৫৪২৬

পরজক-
পরজথনম

ক

 সকজল :৮.  ০০
 সকজল : ১০.৩০

৫০
সজতকররজ তজলজ

  বজতকয়জডজঙজ কজলর মননদর
গরজম:বজতকয়জডজঙজ,ডজকঘর: রজজপকর

১৯১৩২৮
৬

 নমতজ গজইন ০১৭৩৫-১২৮৮৮৮   রবরনদর নজথ সরকজর
০১৭৯৪-০৬৯৮৩৬

পরজক-
পরজথনম

ক

 সকজল : ৭.  ০০
 সকজল : ০৯.৩০

৫১
সজতকররজ তজলজ

  বজতকয়জডজঙজ শরজমজকজলর মননদর
গরজম: বজতকয়জডজঙজ,ডজকঘর:  রজজজপকর

১৯১৩২৮
৭

 অনকরজধজ সরকজর ০১৭৪১-৩০২৪১০  একজনত সরকজর
০১৭৪৩-৭৬৫৮৪৩

পরজক-
পরজথনম

ক

 সকজল :৭.  ০০
 সকজল : ০৯.৩০

৫২
সজতকররজ তজলজ

    উততর সজরসজ সজবরজনরন পসজজ মননদর
গরজম: রসদনরগজবতর,ডজকঘর: 

 নটকজরজমপকর

১৯১৩২৮
৮

  সকনত রজনর দজশ ০১৭৫৩-৩৫৭৭৩৭   মদন রগজপজল মনডল
০১৭৬২-২১১২০৬

পরজক-
পরজথনম

ক

 সকজল : ৭.  ৩০
 সকজল : ১০.০০



কর
:
নব

রজলজ উপদজলজ  রকনদর নশকক/   নশনককজদদর
  নজম ও নঠকজনজ

 রকনদর রকজড  নশকদকর নজম নশকদকর
 রমজবজইল নমবর

 রকনদর মননটবনরব
 কনমনটর সভজপনতর

  নজম ও রমজবজইল
নমবর

 নশকজর সতর  পজঠদজদনর সময়
সসচর

৫৩ সজতকররজ তজলজ    গণডজঙজ সজবরজনরন দগরজ মননদর, 
গরজম: গণডজঙজ,ডজকঘর: গণডজঙজ ১৯১৩২৮৯  সকমজ সরকজর ০১৭৮৩-

৫৪২৭৯২
 পবকজ হজলদজর

০১৭২৫-৮৭৭০২৩
পরজক-

পরজথনমক
 সকজল : ৭.০০
 সকজল : ৯.৩০

৫৪
সজতকররজ

তজলজ

 বলরজমপকর দজশপজডড়জ  রজধজ  রগজনবনদ
মননদর, 
গরজম:  বলরজমপকর,  ডজকঘর:
বলরজমপকর

১৯১৩২৯০

 অনকপ সরকজর ০১৭৫০-
৯১৭৫৩৭
০১৯৮২-
৮৬২৭২৮

  বজবক শদশন দজস
০১৭৫৩-৪০৩০০৪

পরজক-
পরজথনমক  সকজল : ৭.০০

 সকজল : ৯.৩০

৫৫ সজতকররজ তজলজ     রজয়জলজ শরর শরর রজধজদগজনবনদ
মননদর, 

১৯১৩২৯১  ফজলগনর রঘজষ
০১৭১৭-

 সবদদশ রঘজষ
০১৮৩৩-৪৩৫৮১৪

পরজক-
পরজথনমক

 সকজল : ৭.৩০
 সকজল : ১০.০০

৫৬
সজতকররজ তজলজ   পজঠদকলশবরর কজলর মননদর, 

গরজম:  পজটদকলশবরর,ডজকঘর:
১৯১৩২৩৯  সকমর মনডল

০১৭৪৪-
১২১৪৯৭

 রগজনবনদ সজধক
০১৭১১-৩৪৯৪৮০

পরজক-
পরজথনমক

 সকজল : ৯.০০
 সকজল : ১১.৩০

৫৭
সজতকররজ কজনলগঞ   নতলজ কজলরমজতজ মননদর

গরজম: নলতজ,ডজকঘর: নলতজ
১৯১৩২৯২  নলনপকজ মনডল ০১৭৫২-

৯৭০০৬৬
 ননমরল মনডল

০১৯২০-৭৩৮৯৫০
পরজক-

পরজথনমক
 সকজল : ৮.০০
 সকজল : ১০.৩০

৫৮
সজতকররজ কজনলগঞ

   রগজনবনদকজটর সজবরজনরন বজরনর মননদর
গরজম: রগজনবনদকজটর,ডজকঘর: 

 রগজনবনদকজটর

১৯১৩২৯৩  সকননতজ
নবশবজস

০১৭৬৩-
৭০৪৭৯৮

 টকটকল নবশবজস
০১৭২৭-০০৮১৫৮

পরজক-
পরজথনমক  সকজল : ৭.৩০

 সকজল : ১০.০০

৫৯
সজতকররজ কজনলগঞ

    নবষণকপকর নসকজরকজনদজ রগচডড়রয় মঠ
মননদর
গরজম: নবষণকপকর,ডজকঘর: নবষণকপকর

১৯১৩২৯৪  তজপস সরকজর  ০১৭১২
-৮৬২৩৬১

 হনরদপ রজয়
০১৭১৮-৭০০৭৪৪

পরজক-
পরজথনমক  সকজল : ৭.৩০

 সকজল : ১০.০০

৬০
সজতকররজ

কজনলগঞ

   নজরনগজছজ কজনলকজপকর সজবরজনরন
 দগরজ মননদর

গরজম:নজরনগজছজ,ডজকঘর: 
নজরনগজছজ, 

১৯১৩২৯৫  তজপস মনডল ০১৭২৭-
০৮০৩৯৮

 সকনরল সরকজর
০১৭২৭-২২৪৮০৫

পরজক-
পরজথনমক  সকজল : ৭.৩০

 সকজল : ১০.০০

৬১
সজতকররজ কজনলগঞ     মহৎপকর সজবরজনরন দগরজ মননদর

গরজম: মহৎপকর,ডজকঘর: কজলরগঞ
১৯১৩২৯৬   মজধবর দতত ০১৮৫২-

৪১২২৩০
 সবপন দতত

০১৭১০-০৩০৯৯২
পরজক-

পরজথনমক
 সকজল : ৮.০০
 সকজল : ১০.৩০

৬২
সজতকররজ

কজনলগঞ

     ককষণ নগর বজজজর সজবরজনরন দগরজ
মননদর
গরজম: ককষণনগর,ডজকঘর: 

 ককষণনগর

১৯১৩২৯৭  রপজলর রঘজষ ০১৯১২-
১১৩৮০৫
০১৭১৮-
০৪৫৭১১

  নদপক চনদর হজলদজর
০১৭২৮-৯০৩০০৯

পরজক-
পরজথনমক  সকজল : ৮.০০

 সকজল : ১০.৩০



৬৩ সজতকররজ কজনলগঞ    থজলনজ সজবরজনরন নমলন মননদর
গরজম: থজলনজ,ডজকঘর: থজলনজ

১৯১৩২৯৮   চনদনজ গজইন ০১৭৭৫-
৫৯৪৭৪৭

  কমল চনদর সরকজর
০১৭২৯-৩৮০৯৮৬

পরজক-
পরজথনমক

 সকজল : ৮.০০
সকজল: ১০.৩০

৬৪ সজতকররজ কজনলগঞ    রটজনজ সজবরজনরন কজলর মননদর
গরজম: রটজনজ,ডজকঘর:  বজবশদহজ

১৯১৩২৯৯  রননজৎ সরকজর ০১৭৪৬-
৯১৯৭১০

 মদনজরঞন সরকজর
০১৯১২-৯৯০৯৬৩

পরজক-
পরজথনমক

 সকজল : ৭.৩০
 সকজল : ১০.০০



কর:
নব রজলজ উপদজলজ  রকনদর নশকক/   নশনককজদদর

  নজম ও নঠকজনজ

রকনদর
রকজড  নশকদকর নজম নশকদকর

 রমজবজইল নমবর

 রকনদর মননটবনরব
  কনমনটর সভজপনতর নজম

  ও রমজবজইল নমবর

নশকজর
সতর

 পজঠদজদনর সময়
সসচর

৬৫
সজতকররজ কজনলগঞ    বদরয়জ সজবরজনরন হনর মননদর

গরজম: বদরয়জ,ডজকঘর: বজবশদহজ  ।
১৯১৩৩০
০

 ছনদজ মনডল ০১৭৬৭-
১২৯৫২৫

 রনব সরকজর
০১৭২৭-০৮০৩১৫

পরজক-
পরজথনমক

 সকজল : ৮.০০
সকজল: ১০.৩০

৬৬
সজতকররজ কজনলগঞ   রজদয়র হজটদখজলজ সজবর:  দগরজ মননদর

গরজম: রজদয়রহজটদখজলজ,ডজকঘর: 
১৯১৩৩০১  চমজ

ভটরজচজররজর
০১৭৪৩-
৮৫৩৭৭৪

 ভবনসনধক মনডল
০১৭১৬-২৩৭৬৬০

পরজক-
পরজথনমক

 সকজল : ৮.০০
সকজল: ১০.৩০

৬৭
সজতকররজ কজনলগঞ

    কজটকননয়জ রজজবজডড়র রগজনবনদদদব নজউ
মননদর
গরজম: কজটকননয়জ,ডজকঘর: কজটকননয়জ

১৯১৩৩০২  পরনতমজ দজশ ০১৭৬৫-
০১৭১৭৮

 রজনরকজনত পজতর
০১৭৩৬-৮৩০৪৬২

পরজক-
পরজথনমক

 সকজল : ৮.০০
সকজল: ১০.৩০

৬৮
সজতকররজ কজনলগঞ

    সজইহজটর কজলরবজডড়র সজবরজনরন দগরজ
মননদর
গরজম: সজইহজনট,ডজকঘর:  সজইহজনট

১৯১৩৩০
৩

 সমজ বরজনজজরর ০১৭৪২-
২৮৯৭০৬

 সমরর দজশ
০১৭১৫-৮৫৭০৮৯

পরজক-
পরজথনমক

 সকজল : ৭.৩০
 সকজল : 

১০.০০
৬৯

সজতকররজ কজনলগঞ
   বজবশদহজ সজবরজনরন হনর মননদর

গরজম: বজবশদহজ,ডজকঘর: রগজনবনদকজটর
১৯১৩৩০
৪

 মঞক নবশবজস ০১৭০৫-
৩৭৯৫৬৫

 লহন নবশবজস
০১৭২৪-১১৫৫৯৮

পরজক-
পরজথনমক

 সকজল : ৭.৩০
 সকজল : 

১০.০০
৭০

সজতকররজ কজনলগঞ
    শইলপকর বজগবজটর সজবরজনরন হনর

মননদর
গরজম: বজগবজটর,ডজকঘর:  বজগজবজনট

১৯১৩৩০
৫

 অঞলর মকখজজরর ০১৯৩৪-
৫০১৪৯২

 শজননত রগজপজল
চকরবতরর

০১৯২৩-৩২২৬৯৮

পরজক-
পরজথনমক

 সকজল : ৭.৩০
 সকজল : 

১০.০০
৭১

সজতকররজ
কজনলগঞ

    আনময়জন রনসকজননদ রগচডড়রয় মঠ
মননদর
গরজম: আনময়জন,ডজকঘর:  আনময়জন

১৯১৩৩০৬   জয়নতর
হজলদজর

০১৯৩৮-
৬৭৯৪৫৪
০১৯১৮-
৬১৫১৮৮

  রবরনদর নজথ মনডল
০১৭২২-১৯২৪৯৬

পরজক-
পরজথনমক  সকজল : ৮.০০

সকজল: ১০.৩০

৭২
সজতকররজ কজনলগঞ

   রজমককষণ রসবজশরম বজবষদহ (বয়সক)
গরজম: রটজনজ,ডজকঘর: কজলরগঞ

১৯২০১৪৫ দরপক
সরকজর

০১৭৬১-
৪৬৩৬৭৫

  উদয় কক মজর সরকজর
০১৭১২-০৮৩০৫৩ বয়সক

 সনধরজ : ৬.০০
  রজত : ৮.৩০

৭৩
সজতকররজ কজনলগঞ

   রসজতজ সজবরজনরন হনর মননদর, 
গরজম: রসজতজ,ডজবঘর:রসজতজ।

১৯১৩৩০
৭

 রবনব মনডল ০১৭২৪-
৫১৩২১৩

 পনরদতজষ মনডল
০১৭৪৬-৭৫৩৮৬৮

পরজক-
পরজথনমক

 সকজল : ৮.০০
 সকজল : 

১০.৩০



কর:
নব রজলজ উপদজলজ  রকনদর নশকক/   নশনককজদদর

  নজম ও নঠকজনজ

রকনদর
রকজড  নশকদকর নজম  নশকদকর রমজবজইল

নমবর

 রকনদর মননটবনরব
 কনমনটর সভজপনতর

  নজম ও রমজবজইল

নশকজর
সতর

 পজঠদজদনর সময়
সসচর

৭৪
সজতকররজ রদবহজটজ

    পজরনলয়জ বজগপজডড়জ সজবরজনরন শরতলজ
মননদর
গরজম: বজগপজডড়জ,ডজকঘর: পজরনলয়জ

১৯১৩৩০
৮  রসজমজ মজখজল

০১৭১০-৭৮২৮৭০  অদশজক বজগ
০১৭১৯-৮৩৭৬২৬

পরজক-
পরজথনমক  সকজল :৮.০০

 সকজল :১০.৩০

৭৫
সজতকররজ রদবহজটজ      সনখপকর পসবরপজডড়জ শরর শরর হনর মননদর

গরজম: সনখপকর,ডজকঘর: সনখপকর,
১৯১৩৩০
৯  জয়জ পজল ০১৭৪৬-৬৬২৯৭১  নবশবনজৎ নবশবজস

০১৯২৮-০১৪৬৬২
পরজক-

পরজথনমক
 সকজল :৮.০০
 সকজল :১০.৩০

৭৬
সজতকররজ

রদবহজটজ

    দনকণ পজরনলয়জ রঘজষপজডড়জ রজধজককষণ
মননদর
গরজম:  দনকণ পজরনলয়জ,ডজকঘর: 
পজরনলয়জ

১৯১৩৩১
০  নদপজলর রঘজষ

০১৯৬৬-৯৮৮৫৩০  অসরম রঘজষ
০১৭১৬-৪৬৩১৯৬

পরজক-
পরজথনমক  সকজল :৮.০০

 সকজল :১০.৩০

৭৭
সজতকররজ রদবহজটজ

   উততর পজরনলয়জ সননরজসদখজলজ মননদর
গরজম:  উততর পজরনলয়জ,ডজকঘর: 

 পজরনলয়জ

১৯১৩৩১
১  কলপনজ রঘজষ

০১৭২৫-৭৫৩৮১৮   সকধরর ককষণ নবশবজস
০১৯০৭-৬৬৬২১২

পরজক-
পরজথনমক  সকজল :৮.০০

 সকজল :১০.৩০

৭৮
সজতকররজ রদবহজটজ   সকবনরজবজদ সজবরজনরন মজত কমননদর

গরজম: সকবনরজবজদ,ডজকঘর: সকবনরজবজদ
১৯১৩৩১
২   অননল সরকজর

০১৭২৫-২২৭৩৫৭
০১৭৩৩-১০৩১৮১

  পরকজশ চনদর মনডল
০১৭১১-৩৫৪৭৫৭

পরজক-
পরজথনমক

 সকজল :৭.৩০
 সকজল : 

১০.০০
৭৯

সজতকররজ রদবহজটজ
    পজরনলয়জ পসবরপজডড়জ সজবরজনরন রজধজককষণ

মননদর
গরজম: পজরনলয়জ,ডজকঘর: পজরনলয়জ,

১৯১৩৩১
৩  ররতজ বমরন

০১৯৯৩-২২৯৪১৪   পলজশ চনদর মনডল
০১৭১৮-০৯২৪৫৫

পরজক-
পরজথনমক  সকজল :৮.০০

 সকজল :১০.৩০

৮০
সজতকররজ রদবহজটজ    আটশতনবঘজ সজবরজনরন কজলর মননদর

গরজম: আটশতনবঘজ,ডজকঘর: আসকজরপকর
১৯১৩৩১
৪  সমদরশ নমসতরর

০১৯২৬-৩০৬৯৪৩   রননজৎ ম কধজ
০১৭৫২-২৭৪১২৯

পরজক-
পরজথনমক

 সকজল :৭.৩০
 সকজল : 

১০.০০
৮১

সজতকররজ রদবহজটজ     পসবর কক নলয়জ সজবরজনরন কজলর মননদর
গরজম: কক নলয়জ,ডজকঘর: গরগরজম

১৯১৩৩১
৫  নরতজ দজশ ০১৭৪৬-৯২১৪১৭   জয় ককষণ সরকজর

০১৭৭৮-৩২৬২৫২
পরজক-

পরজথনমক
 সকজল :৮.০০
 সকজল :১০.৩০

৮২
সজতকররজ রদবহজটজ    নহজলডজঙজ সজবরজনরন পসজজ মননদর

গরজম: নহজলডজঙজ,ডজকঘর: বরজবদহজ
১৯১৩৩১
৬

 নয়ন তজরজ
নবশবজস

০১৭৫২-৯১৮০৫০   ইনত রজনর অনধকজরর
০১৭৩১-১০৪৪৮০

পরজক-
পরজথনমক

 সকজল :৭.৩০
 সকজল : 

১০.০০
৮৩

সজতকররজ
রদবহজটজ    নটদকট সজবরজনরন দগরজ মননদর

গরজম: নটদকট,ডজকঘর: সকবনরজবজদ,
১৯১৩৩১
৭

 ঝনরজ দজশ ০১৭৭৭-৯৮৪৭৫০  নবশবনজথ মনডল
০১৭৪০-৯৯৩২২৯

পরজক-
পরজথনমক

 সকজল :৭.৩০
 সকজল : 



১০.০০
৮৪

সজতকররজ রদবহজটজ
    ঘলঘনলয়জ রনহমপকর দজশপজডড়জ কজনল মননদর

গরজম:  ঘলঘনলয়জ রনহমপকর,ডজক: 
 ভজতশজলজ

১৯১৩৩১
৮  শজপলজ রজনর

০১৭৫৯-৫৮২১২৫   অদশজক চনদর দজস
০১৭২৭-০২২৬২৮

পরজক-
পরজথনমক

 সকজল : ৮.০০
 সকজল : 

১০.৩০
৮৫

সজতকররজ রদবহজটজ
    উততর পজরনলয়জ চজরজবটতলজ কজলর মননদর

গরজম:  উততর পজরনলয়জ,ডজকঘর: 
 পজরনলয়জ

১৯২০১৪
৬

পসননরমজরজনর
নবশবজস

০১৯১৭-৮৬০৬৮৯  মধকসকধন দজশ
০১৭৯৪-৪৩৩৫৬৪

বয়সক   সনধরজ : 
৪.০০

 সকজল : ৬.৩০

                               



কর
:
নব

রজলজ উপদজলজ  রকনদর নশকক/   নশনককজদদর
  নজম ও নঠকজনজ

রকনদর
রকজড  নশকদকর নজম  নশকদকর রমজবজইল

নমবর

  রকনদর মননটবনরব কনমনটর
  সভজপনতর নজম ও
 রমজবজইল নমবর

নশকজর
সতর

 পজঠদজদনর সময়
সসচর

৮৬
সজতকররজ আশজশনন    তকয়জরডজঙজ সজবরজনরন বজসনতর মননদর

গরজম: তকয়জরডজঙজ,ডজকঘর:  তকয়জরডজঙজ
১৯১৩
৩১৯  নদপজলর মকখজজরর ০১৭২১-০০৬৯২৪  হনরপদ ববদর

০১৭৮৩-৯৮৯৯০১
পরজক-

পরজথনমক
 সকজল :৭.৩০
 সকজল : ১০.০০

৮৭
সজতকররজ আশজশনন  বকনডড়য়জগননডচজ মননদর

গরজম: বকনডড়য়জ,ডজকঘর: বডড়দল
১৯১৩
৩২০   মজলতর রজনর মনডল ০১৭৬৭-

৪৫০১২৫
 হনরপদ মনডল

০১৭৬৭-৪৫০১২৫
পরজক-

পরজথনমক
 সকজল :৭.৩০
 সকজল : ১০.০০

৮৮
সজতকররজ আশজশনন     বডড়দল মধরপজডড়জ সজবরজনরন শরজমজ মননদর

গরজম: বডড়দল,ডজকঘর: বডড়দল
১৯১৩
৩২১  সকবরত বরজনজজরর ০১৭১৩-

৭৭৪৫০২
 সকশরল মনডল

০১৭৯৪-০৭১৪০০
পরজক-

পরজথনমক
 সকজল : ৭.০০
 সকজল : ৯.৩০

৮৯
সজতকররজ আশজশনন   রজমনগর হনরসভজ মননদর

গরজম: রজননগর,ডজকঘর:রজমনগর
১৯১৩
৩২২  রতনজ কমরকজর ০১৭৬৪-

৩২০৯৪৫
 মজনদবনদর মজকমদজর

০১৭৩৫-৫৭০২৭৫
পরজক-

পরজথনমক
 সকজল : ৮.০০
 সকজল : ১০.৩০

৯০
সজতকররজ আশজশনন    রতবতকলতলজ সজবরজনরন কজলর মননদর

গরজম: রতবতকনলয়জ,ডজকঘর:  শরররজমকজটর
১৯১৩
৩২৩  নশউলর বরজনজজরর ০১৭৩৯-

৯৬৫৪১৪
 সজধন বরজনজজরর

০১৭৩৯-৯৬৫৪১৪
পরজক-

পরজথনমক
 সকজল : ৮.  ০০
 সকজল : ১০.৩০

৯১
সজতকররজ আশজশনন    রটবরজখজলর মজ মনসজ মননদর

গরজম: রটবরজখজলর,ডজকঘর:  শরররজমকটর
১৯১৩
৩২৪  সকরধবনর মনডল ০১৭৬০-

৮১০৪০৫
 দরপবকর মনডল

০১৭২৪-৩৩৬৪৮৫
পরজক-

পরজথনমক
 সকজল : ৮.  ০০
 সকজল : ১০.৩০

৯২
সজতকররজ আশজশনন    রদয়জরডজবগজ সজবরজনরন দগরজ মননদর

গরজম: রদয়জরডজবগজ,ডজকঘর:  কজদজকজটর
১৯১৩
৩২৫  অশরকনজ সরকজর ০১৭৪৩-

৬৭৩৭৭৩
 রগচরজঙ সরকজর

০১৭১৮-৬২৩৬৫৩
পরজক-

পরজথনমক
 সকজল :৭.৩০
 সকজল : ১০.০০

৯৩
সজতকররজ আশজশনন    শররধরপকর সজবরজনরন দগরজ মননদর

গরজম: রহজদসনপকর,ডজকঘর:  খনরয়জটর
১৯১৩
৩২৬  শভরজ চকরবতরর ০১৬৩৫-

৩৩৭৯৭৯
 অনজত গজইন

০১৮৬৬-৫৫২১৯৪
পরজক-

পরজথনমক
 সকজল :৭.৩০
 সকজল : ১০.০০

৯৪
সজতকররজ আশজশনন   রহজদসনপকর দগরজ মননদর

গরজম: রহজদসনপকর,ডজকঘর:খনরয়জনট
১৯১৩
৩২৭   নদপজলর রজনর মনডল ০১৭৪৩-

৬৩৩২৭১
  কনক পরসজদ সরকজর

০১৭০৮-৩০২৩৭৬
পরজক-

পরজথনমক
 সকজল :৭.৩০
 সকজল : ১০.০০

৯৫
সজতকররজ আশজশনন   রজলপজতকয়জ কজলর মননদর

গরজম: রজলপজতকয়জ,ডজকঘর:বডড়দল
১৯১৩
৩২৮   সরতজ রজনর মনডল ০১৭২৫-

৪০১১৩৩
  অনককক ল চনদর মনডল

০১৭২৪-৭০৬২৩৭
পরজক-

পরজথনমক
 সকজল :৭.৩০
 সকজল : ১০.০০

৯৬
সজতকররজ আশজশনন    ধজনরহজনট সজবরজনরন হনর মননদর

গরজম: ধজনরহজনট,ডজকঘর: ধজনরহজনট
১৯১৩
৩২৯  নবজলর চকরবতরর ০১৭৪৩-

৬৭৩৬৪৬
  বজবক মধকসসদন মনডল

০১৭৩২-২১০৪৫৬
পরজক-

পরজথনমক
 সকজল : ৮.  ০০
 সকজল : ১০.৩০

৯৭
সজতকররজ

আশজশনন

    দনকণ পকবইজজলজ শররশরর দগরজ ও নশব 
মননদর, 
গরজম:পকবইজজলজ,  ডজকঘর:শররউলজ, 
আশজশনন

১৯১৩
৩৩০  পমজ বজছজডড়

০১৭৭৫-
৮৬২৪৬৬

 সঞয় সরকজর
০১৭৩৩-৩৬০৩৬৩

পরজক-
পরজথনমক

 সকজল : ৮.  ০০
 সকজল : ১০.৩০

৯৮
সজতকররজ আশজশনন   নওয়জপজডড়জ কজলর মননদর

গরজম: নওয়জপজডড়জ,ডজকঘর:বকধহজটজ
১৯১৩
৩৩১   মমতজ চকরবতরর ০১৭২০-

৫৭৩৬৬৮
 সকমঙল দজস

০১৭১৮-৮৯৭৬২৩
পরজক-

পরজথনমক
 সকজল : ৮.  ০০
 সকজল : ১০.৩০



৯৯ সজতকররজ আশজশনন    ফকরজবজদ সজবরজনরন কজলর মননদর
গরজম: ফকরজবজদ,ডজকঘর: বডড়দল

১৯১৩
৩৩২

তকষজরকজনতর
বরজনজজরর

০১৭৩২-
৭৭৮২৬০

 পনবতর মনডল
০১৭১৮-৯৭৩৮১১

পরজক-
পরজথনমক

 সকজল :৭.  ৩০
 সকজল : ১০.০০



কর:
নব

রজলজ উপদজলজ  রকনদর নশকক/   নশনককজদদর
  নজম ও নঠকজনজ

রকনদর
রকজড

 নশকদকর নজম  নশকদকর রমজবজইল
নমবর

 রকনদর মননটবনরব
 কনমনটর সভজপনতর

নশকজর
সতর

 পজঠদজদনর সময়
সসচর

১০০
সজতকররজ আশজশনন

   নজগতজডড়জ সজবরজনরন কজলর মননদর
গরজম: নজগতজডড়জ,ডজকঘর: মজনডড়য়জলজ

১৯১৩৩
৩৩

সকদরনদরনজথ
চকরবতরর

০১৭৭১-
৭৮০৯৯৩

  ধমর দজশ নমশর
০১৭২০-৫৪৮৭২৩

পরজক-
পরজথনম

ক

 সকজল : ৮.  ০০
 সকজল : ১০.৩০

১০১
সজতকররজ আশজশনন

   মনহষজডজঙজ সজবরজনরন কজলর মননদর
গরজম: মনহষজডজঙজ,ডজকঘর: মনহষজডজঙজ

১৯১৩৩
৩৪

  সনধরজ রজনর সরকজর ০১৭৯৩-
০৫৫৫৯৮

 ভবদতজষ সকজর
০১৭৭১-৭৮০২২১

পরজক-
পরজথনম

ক

 সকজল :৭.  ৩০
 সকজল : ১০.০০

১০২
সজতকররজ আশজশনন

   গদজইপকর সজবরজনরন নসদদধশবরর মননদর
গরজম: গদজইপকর,ডজকঘর: গদজইপকর

১৯১৩৩
৩৫

 অনজত মনডল ০১৭৬২-৬১২৯২৮   বজপর কক মজর নশল
০১৭১৮-৬৯২৯৩৭

পরজক-
পরজথনম

ক

 সকজল : ৮.  ০০
 সকজল : ১০.৩০

১০৩
সজতকররজ আশজশনন

   রহতজইলবকননয়জ সজবরজনরন কজলর মননদর
গরজম:রহতজইলবকননয়জ,ডজকঘর:  বজইনতলজ

১৯১৩৩
৩৬

  তরন কজননত মনডল ০১৭২৪-৭০৪২১৬  ননদরজধ মনডল
০১৭৪৬-৯১৯১৫০

পরজক-
পরজথনম

ক

 সকজল :৭.  ৩০
 সকজল : ১০.০০

১০৪
সজতকররজ আশজশনন

   মজনদয়জ সজবরজনরন বজসনতর মননদর
গরজম:মজনদয়জ,ডজকঘর: বজইনতলজ

১৯১৩৩
৩৭

  লহর রজনর সজনজ ০১৭৬০-১০৯৮১৯  অরনকননত সজনজ
০১৭৩২-৯৩৪৪০০

পরজক-
পরজথনম

ক

 সকজল : ৮.  ০০
 সকজল : ১০.৩০

১০৫
সজতকররজ আশজশনন

   রগজয়জলডজঙজ সজবরজনরন দগরজ মননদর
গরজম: রগজয়জলডজঙজ,ডজকঘর:  জজমজলনগর

১৯১৩৩
৩৮

 রদবদজস বরজনজজরর ০১৭২৭-০২৬৫৬১  রভজলজনজথ নমনসতর
০১৭১৫-৭১২৪৬১

পরজক-
পরজথনম

ক

 সকজল :৭.  ৩০
 সকজল : ১০.০০

১০৬
সজতকররজ আশজশনন

    কজদজকজনট উততরপজডড়জ সজবরজনরন কজলর
মননদর
গরজম: কজদজকজনট,ডজকঘর: কজদজকনট

১৯১৩৩
৩৯

 ররখজ মনডল ০১৭৮১-
৭৬৬৮৯৩

 মনদতজষ সরকজর
০১৭৬২-৬৪৮৫৮৯

পরজক-
পরজথনম

ক

 সকজল :৭.  ৩০
 সকজল : ১০.০০

১০৭
সজতকররজ আশজশনন

   রমজরজররকজঠর সজবরজনরন কজলর মননদর
গরজম: মকরজররকজটর,ডজকঘর: কজপষজনডজ

১৯১৩৩
৪০

  বজসনতর রজনর মনডল ০১৭৬৫-৬৮৩৭১৯   অরনবনদ কক মজর মনডল
০১৯৮৮-০২০০৯২

পরজক-
পরজথনম

ক

 সকজল :৭.  ৩০
 সকজল : ১০.০০

১০৮
সজতকররজ আশজশনন

   খজনলয়জ সজবরজনরন পসজজ মননদর
গরজম: খজনলয়জ,ডজকঘর: শরররজমকজটর

১৯১৩৩
৪১

  তজরক চনদর সজনজ ০১৭৯৫-
৫৫২৮৫০

  তজরক চনদর মনডল
০১৭২৪-২১৯৭০৯

পরজক-
পরজথনম

ক

 সকজল :৭.  ৩০
 সকজল : ১০.০০

১০৯
সজতকররজ

আশজশনন     রখজকরডজঙজ সজবরজনরন সরসবতর পসজজ
মননদর

১৯১৩৩
৪২

 পরজশজনত বজছজডড় ০১৮৫৫-
৪৮৬০৮৫

  রগজপজল চনদর দজস
০১৭২২-৬৪৫১৫৬

পরজক-
পরজথনম

 সকজল :৭.  ৩০
 সকজল : ১০.০০



গরজম: রখজকরডজঙজ,ডজকঘর: শরররজমকজটর, ক
১১০

সজতকররজ আশজশনন
   গজবতলজ সকক লবজডড়র দগরজ মননদর

গরজম: গজবতলজ,ডজকঘর: শরররজমকজটর,
১৯১৩৩
৪৩

  অপরনজ রজনর দজশ ০১৭২৯-৯৪০৯৭৪  হজরজন দজশ
০১৭২৯-৯৪০৯৭৪

পরজক-
পরজথনম

ক

 সকজল :৭.  ৩০
 সকজল : ১০.০০

১১১
সজতকররজ আশজশনন

   আশজশনন দনকণপজডড়জ কজলর মননদর
গরজম: আশজশনন,ডজকঘর:আশজশনন

১৯১৩৩
৪৪

 নশউলর চকরবতরর ০১৭৯৭-৭৬৭৪১৭  রননজৎ ববদর
০১৭১২-৭৯৩৯২৩

পরজক-
পরজথনম

ক

 সকজল : ৮.  ০০
 সকজল : ১০.৩০

১১২
সজতকররজ আশজশনন

   ববকরঝকনট সজবরজনরন দগরজ মননদর
গরজম: ববকরঝকনট,ডজকঘর:রশজভজনজলর: 

১৯১৩৩
৪৬

  নবমল ককষণ রঘজষ ০১৭৩৫-৮১০৯৪৬  হনরদজশ চকরবতরর
০১৮৪২-৮৪০৬৩৫

পরজক-
পরজথনম

ক

 সকজল :৭.  ৩০
 সকজল : ১০.০০



কর:
নব রজলজ উপদজলজ  রকনদর নশকক/   নশনককজদদর

  নজম ও নঠকজনজ
রকনদর
রকজড  নশকদকর নজম  নশকদকর রমজবজইল

নমবর
 রকনদর মননটবনরব
 কনমনটর সভজপনতর

  নজম ও রমজবজইল

নশকজ
সতর

 পজঠদজদনর সময়
সসচর

১১৩
সজতকররজ আশজশনন    খজনলয়জ সজবরজনরন দগরজ মননদর

গরজম: খজনলয়জ,ডজকঘর: খজজরজ
১৯১৩
৩৪৭   নশবজনর ঢজলর ০১৯৪৬-

৫৭৭৫০২

 নবধজন মনডল
০১৯৪৬-
৫৭৭৫০২

পরজক-
পরজথনম
ক

 সকজল : ৭.৩০
 সকজল : 

১০.০০
১১৪

সজতকররজ আশজশনন    শজলখজলর সজবরজনরন কজলর মননদর
গরজম: কজমজলকজটর,ডজকঘর: বজওচজষ  ।

১৯১৩
৩৪৮

  নকরন মনডল ০১৭২৩-
১৯৮৫৬৫

  রগজনবনদ লজল বজছজডড়
০১৭২৪-
৪৬৭৯৭০

পরজক-
পরজথনম
ক

 সকজল : ৭.৩০
 সকজল : 

১০.০০
১১৫

সজতকররজ
আশজশনন     মধরম বলজবজডড়রয়জ সজবরজনরন দগরজ মননদর

গরজম: কচকয়জ,ডজকঘর: কজদজকজনট
১৯১৩
৩৪৯  নশবজনর মনডল

০১৭৫৫-
৮৯৬৭০৮
০১৭৬৮-
৪৪৩০২৩

 কজনততরক সজনজ
০১৭৩০-৬৬৬৬১৬

পরজক-
পরজথনম
ক

 সকজল : ৭.৩০
 সকজল : 

১০.০০

১১৬
সজতকররজ আশজশনন    পসবরকজদজকজটর সজবরজনরন কজলর মননদর

গরজম: পসবকজদজকনট,ডজকঘর: কজদজকনট
১৯১৩
৩৫০   মজধব মনডল ০১৭২৭-

০৯৬৩৫৫

  হদরনদর নজথ মনডল
০১৭৫৩-
৯০১২২৭

পরজক-
পরজথনম
ক

 সকজল : ৭.৩০
 সকজল : 

১০.০০
১১৭

সজতকররজ আশজশনন    কক নদনডড়য়জ সজবরজনরন দগরজ মননদর
গরজম: কক নদনডড়য়জ,ডজকঘর: পজইথজলর, 

১৯১৩
৩৫১  কনবতজ মনডল ০১৭৪৬-

২১৫৬৩৭

 হরবললভ মনডল
০১৭৩৫-
০২০৭০০

পরজক-
পরজথনম
ক

 সকজল : ৭.৩০
 সকজল : 

১০.০০
১১৮

সজতকররজ আশজশনন   রদয়জরডজঙজ দনকণপজডড়জ সজবর:  কজলর মননদর
গরজম: রদয়জরডজঙজ,ডজকঘর: বকধহজটজ, 

১৯১৩
৩৫৩  নশলপর রজনর ০১৭০৯-৬১৬১৯৯

 বসনত মনডল
০১৭২০-
৫৩৭৮২১

পরজক-
পরজথনম
ক

 সকজল : ৭.৩০
 সকজল : 

১০.০০
১১৯

সজতকররজ আশজশনন    মদহশবরকজটর সজবরজনরন কজলর মননদর
গরজম: মদহশবরকজটর,ডজকঘর: বকধহজটজ

১৯১৩
৩৫৪  সরসবতর দজস ০১৭১৮-

৫৫১০৩৪

 অনজ মনডল
০১৭১২-২৫৬৯০৮

পরজক-
পরজথনম
ক

 সকজল : ৭.৩০
 সকজল : 

১০.০০
১২০

সজতকররজ আশজশনন    কজদজকনট সজবরজনরন কজলর মননদর
গরজম: আরজর,ডজকঘর: কজদজকজনট

১৯১৩
৩৫৫   কজজকলর সজনজ ০১৭৪২-৪৫১৯৯০

 নকদরজনতর দজশ
০১৭৫৩-
০৩২৪৫৭

পরজক-
পরজথনম
ক

 সকজল : ৭.৩০
 সকজল : 

১০.০০
১২১

সজতকররজ আশজশনন   ঘকঘকমজরর সকদররজবজদ সজবর:  বজসনতর মননদর
গরজম: সকররজবজদ,ডজকঘর: রমচজজগদজইপকর

১৯১৩
৩৫৬   রভজলজ নজথ মনডল ০১৭৭৭-

১৩৩৫৭১

  গদনশ চনদর মনডল
০১৭১৪-
৫৪৫৪০৬

পরজক-
পরজথনম
ক

 সকজল : ৭.৩০
 সকজল : 

১০.০০
১২২ আশজশনন   নবলবকচর উততরপজডড়জ সজবর:    শরর শরর দগরজ ১৯১৩   অঞলর বজইন ০১৭৪৬-  ধরব ঢজলর পরজক-  সকজল : ৭.৩০



সজতকররজ মননদর
গরজম: ঢজলররচক,ডজকঘর: পকবইজজল ৩৫৭ ৭৫৩২৩৬ ০১৯২৩-

১৮০৪২৩
পরজথনম
ক

 সকজল : 
১০.০০

১২৩
সজতকররজ আশজশনন    বজউশনল সজবরজনরন কজলর মননদর

গরজম: বজউশনল,ডজকঘর: চজপডড়জ
১৯১৩
৩৫৮  সদনতজষ সরকজর

০১৭৩১-
৯২৪৮৫৬

 ননরঞন সরকজর
০১৭৬৫-
৩২১৭৪৯

পরজক-
পরজথনম

ক

 সকজল : ৭.৩০
 সকজল : 

১০.০০
১২৪

সজতকররজ আশজশনন   কজমজলকজঠর বজসনতর মননদর
গরজম: কজমজলকজঠর,ডজকঘর: রশজভজনজলর,

১৯১৩
৩৫৯  সকনপরয়জ বজছজডড়

০১৭৭৬-
৭৮১২৪৭

 মহজদদব দজশ
০১৭১০-
৭৭৭৪৬৫

পরজক-
পরজথনম

ক

 সকজল : ৭.৩০
 সকজল : 

১০.০০



কর:
নব রজলজ উপদজলজ  রকনদর নশকক/   নশনককজদদর

  নজম ও নঠকজনজ
রকনদর
রকজড  নশকদকর নজম  নশকদকর রমজবজইল

নমবর
  রকনদর মননটবনরব কনমনটর

  সভজপনতর নজম ও
 রমজবজইল নমবর

নশকজর
সতর

 পজঠদজদনর সময়
সসচর

১২৫ সজতকররজ আশজশনন     নবল মনহষকক ডড় সজবরজনরন কজলর মননদর
গরজম: মনহষকক ডড়,ডজকঘর: পকবইজজলজ,

১৯১৩৩৬
০

 অঞনজ রজনর ০১৭৭২-
০৮৯৩৬৭

 রগচতম সজনজ
০১৭৩৫-৬৩০২৭৭

পরজক-
পরজথনম

 সকজল :
০৭.  ৩০

১২৬ সজতকররজ আশজশনন    দয়জরঘজট সজবরজনরন দগরজ মননদর
গরজম: আশজশনন,ডজকঘর: আশজশনন,

১৯১৩৩৬
১

 বহমনতর নবশবজস ০১৭৫৪-
৭০৮৭৭২

 নসধজম বজছজডড়
০১৭২৪-৭০৫৩৭৩

পরজক-
পরজথনম

 সকজল :০৮.০০
 সকজল : 

১২৭ সজতকররজ আশজশনন    পজনরসজমজরর সজবরজনরন কজলর মননদর
গরজম: পজনরসজমজরর,ডজকঘর: কজপসনডজ,

১৯১৩৩৬
২

 তমজনলকজ সরকজর ০১৭৩৬-
৮২৭২৭৫

  ধররজজ চনদর রজয়
০১৭১৯-৫৬৭১১৭

পরজক-
পরজথনম

 সকজল : ৭.৩০
 সকজল : 

১২৮ সজতকররজ আশজশনন    কজমজলকজঠর পনশমপজডড়জ কজলর মননদর
গরজম: কজমজলকজঠর,ডজকঘর: বদরতলজ

১৯১৩৩৬
৩

  নরনজ রজনর সরকজর ০১৯১৭-৮২৯৭৪১   উদয় কননত বজছজডড়
০১৭১৩-৯৯৩১২৪

পরজক-
পরজথনম

 সকজল : ৭.৩০
 সকজল : 

১২৯ সজতকররজ আশজশনন    ফনটকখজলর উততরপজডড়জ রজস মননদর
গরজম: ফনটকখজলর,ডজকঘর: কজপসনডজ

১৯১৩৩৬
৪

  রমক রজনর মনডল ০১৭৯৮-
৫০৭০৩৮

  সকরঞন কক মজ সজনজ
০১৯৯৩-০৮৮৮০১

পরজক-
পরজথনম

 সকজল :
০৭.  ৩০

১৩০ সজতকররজ আশজশনন    উততর বলজবজডড়রয়জ কজলর মননদর
গরজম: বলজবজডড়রয়জ,ডজকঘর: বলজবজডড়রয়জ,

১৯১৩৩৬
৫

 পরনতমজ নবশবজস ০১৭৯৯-
৩৬৭৩৫৮

 নবশবনজথ মনডল
০১৯১৭-৯৪৯৯০০

পরজক-
পরজথনম

 সকজল : ৭.৩০
 সকজল : 

১৩১ সজতকররজ আশজশনন
   হজবসখজলর ও মধরবলজবজডড়রয়জ সজবর:  দগরজ

মননদর
গরজম: হজবসখজলর,ডজকঘর: হজবসখজলর

১৯১৩৩৬
৬

 লনতকজ বজলজ
মনডল

০১৭৮৬-
৩৮৭২৮০

  নবমল চনদর মনডল
০১৭৪৬-৬২০৬৪৬

পরজক-
পরজথনম

ক

 সকজল : ৭.৩০
 সকজল : 

১০.০০১৩২
সজতকররজ

আশজশনন    গজকয়জকজটর সজবরজনরন কজলর মননদর
গরজম: গজকয়জকজটর,ডজকঘর: খজজরজ

১৯১৩৩৬
৭

  ঝনরজ বজলজ মনডল ০১৭৫৩-
৪০২৬৯৯

 দলজল ববদর
০১৭২১-৮০৪২৭৯

পরজক-
পরজথনম

 সকজল : ৭.০০
 সকজল : ৯.৩০

১৩
৩ সজতকররজ আশজশনন   নঝকরজ নশব মননদর

গরজম: নঝকরজ,ডজকঘর: শরররজমকজটর
১৯১৩৩৬
৮

 সকনপরয়জ সরকজর ০১৭৩৩-
৮০৫৭৬৮

 অমল তরফদজর
০১৭২০-৫০৫৮৬২

পরজক-
পরজথনম

 সকজল : ৭.৩০
 সকজল : 

১৩৪ সজতকররজ আশজশনন
    উততর গদজইপকর সজবরজনরন কজলর মননদর

গরজম: গদজইপকর,ডজকঘর: গদজইপকর
১৯১৩৩৬
৯

  নলটন কক মজর রজয় ০১৭২২-
৫৫৫৪৭১

  রবরনদর নজথ মনডল
০১৭৩৮-৪১৪৩৫৩

পরজক-
পরজথনম

ক

 সকজল : ৭.৩০
 সকজল : 

১০.০০
১৩৫ সজতকররজ আশজশনন     তকয়জরডজঙজ দনকনপজডড়জ সবরসতর মননদর

(বয়সক)
গরজম: তকয়জরডজঙজ,ডজকঘর: তকয়জরডজঙজ

১৯২০১৪
৭

 কজকলর মনডল ০১৯৩৮-
১১৭০৯৮

 হনরপদ ববদর
০১৭৮৩-৯৮৯৯০১

বয়সক  নবকজল :
০৪.  ০০



                          
                              

কর:
নব রজলজ উপদজলজ  রকনদর নশকক/   নশনককজদদর

  নজম ও নঠকজনজ

রকনদর
রকজড  নশকদকর নজম  নশকদকর রমজবজইল

নমবর

  রকনদর মননটবনরব কনমনটর
  সভজপনতর নজম ও
 রমজবজইল নমবর

নশকজর
সতর

 পজঠদজদনর সময়
সসচর

১৩৬ সজতকররজ আশজশনন   ঘজনষয়জ সজবরজনরন মননদর
গরজম: ঘজনষয়,ডজকঘর: আনকনলয়জ

১৯১৩৩৭
০

  শনমরষজ রজনর মনডল ০১৭৭২-৭৮৮৭৩৬  নবকজশ সরকজর
০১৭২৮-৬৭৬১৫৩

পরজক-
পরজথনম

 সকজল : ৭.  ৩০
 সকজল : ১০.০০

১৩৭ সজতকররজ আশজশনন    বজমনজডজঙজ সজবরজনরন দগরজ মননদর
গরজম: বজমনডজঙজ,ডজকঘর:তকয়জরডজঙজ

১৯১৩৩৭
১

  অনজদর ককষণ সজনজ ০১৭৪৯-৪৮২৭৪৯  জগদরশ সজনজ
০১৭৩৬-৪৬১৯২৯

পরজক-
পরজথনম

 সকজল : ৭.  ৩০
 সকজল : ১০.০০

১৩৮ সজতকররজ আশজশনন    তকয়জরডজঙজ দনকণপডড়জ সরসবতর
মননদর

১৯১৩৩৭
২

 তপতর সরকজর ০১৭৭৬-০৮৫৪৪০
০১৭৪০-০২৭৪০৬

 পবকজ নবশবজস
০১৭২৪-৮৫০৬৭৯

পরজক-
পরজথনম

 সকজল : ৭.  ৩০
 সকজল : ১০.০০

১৩৯ সজতকররজ আশজশনন   বলজবজডড়রয়জ মনসজ মননদর
গরজম: বলজবজডড়রয়জ,ডজকঘর: হজবসখজলর

১৯১৩৩৭
৩

  রজধজ সরকজর ০১৭১০-৬১৭৬৩৪  নশবপদ সরকজর
০১৭১৬-০৮২০০৫

পরজক-
পরজথনম

 সকজল : ৭.  ৩০
 সকজল : ১০.০০

১৪০ সজতকররজ আশজশনন   রহজদসনপকর কজলর মননদর
গরজম:রহজদসনপকর,ডজকঘর:খনরয়জনট

১৯১৩৩৭
৪

 দরনপত নবশবজস ০১৭২০-৫৫৪৩২৬  কজনততরক সরকজর
০১৭২৯-৫৭৭২৪৫

পরজক-
পরজথনম

 সকজল : ৭.  ৩০
 সকজল : ১০.০০

১৪১ সজতকররজ আশজশনন     নঝকরজ ম কতর রততকনলয়জ সজবর:  দগরজ
মননদর

১৯১৩৩৭
৫

  সকনপরয়জ রজনর ঢজলর ০১৭৩৬-৪৯২৯৮৮  আশদতজষ ঢজলর
০১৭৪৫-৯৫০৯৮৪

পরজক-
পরজথনম

 সকজল : ৭.  ৩০
 সকজল : ১০.০০

১৪২ সজতকররজ আশজশনন    দনকণ বডড়দল নশব মননদর
গরজম: রহজদসনপকর,ডজকঘর: খনরয়জনট

১৯১৩৩৭
৬

 শভদরজ সরকজর ০১৭৫৭-৩৪৪০২২
০১৮৩৮-৬৪৬৬৪০

 পরহলজদ মনডল
০১৭২৩-৯২১৫৩৩

পরজক-
পরজথনম

 সকজল : ৭.  ৩০
 সকজল : ১০.০০

১৪৩ সজতকররজ আশজশনন  পজবচদপজতজ সজবর:  বজসনতর মননদর
গরজম: পজবচদপজতজ,ডজকঘর: 

১৯১৩৩৭
৮

 পনবতর কক মজর
মনডল

০১৭২৩-২৪৪৭০১  অদলজক মনডল
০১৭১৮-৭০১৪৯৩

পরজক-
পরজথনম

 সকজল : ৮.  ০০
 সকজল : ১০.৩০

১৪৪ সজতকররজ আশজশনন
 ডকমকরদপজতজ সজবর:  কজলর মননদর

গরজম: ডকমকরদপজতজ,ডজকঘর: 
জজমজলনগর,

১৯১৩৩৭
৯

  অপণরজ রজনর মনডল ০১৭৪৮-৩৮৫৬২১  তজরক সজনজ
০১৯২৫-৩৬৪৯৩৪

পরজক-
পরজথনম

ক

 সকজল : ৭.  ৩০
 সকজল : ১০.০০

১৪৫ সজতকররজ
কলজদরজ
য়জ

    দনকণ জয়নগর হজজরজপজডড়জ পসজজ
মননদর

১৯১৩৩৮
০

  পরনমলজ রজনর দজশ ০১৭২০-৫২৫৯৭২
০১৭১৫-১৪৪৬১৪

  পরভজস কক মজর হজজরজ
০১৭১১-২৪০৪১৭

পরজক-
পরজথনম

 সকজল : ৭.৩০
 সকজল : ১০.০০

১৪৬ সজতকররজ
কলজদরজ
য়জ

  রখজররবজটরজ পসজজ মননদর
গরজম: রখজররবজটরজ,ডজকঘর: ধজননদয়জ,

১৯১৩৩৮
২

  তজপসর চকরবতরর ০১৭৩৭-৭৩৩৯৮৪   নবশজখজ তপন সজহজ
০১৭১৯-২৬৩০৮০

পরজক-
পরজথনম

 সকজল : ৭.৩০
 সকজল : ১০.০০

১৪৭ সজতকররজ
কলজদরজ

য়জ
  ভবজনরপক পসজজ মননদর

গরজম: ভবজনরপকর,ডজকঘর: বজবশদহজ,
১৯১৩৩৮
৩

  কক মজরর মধকমজলজ ০১৭৯৫-১৫৮০৬১  অরন দজশ
০১৭১৮-৭৪৬৭৩৭

পরজক-
পরজথনম

 সকজল : ৮.০০
 সকজল : ১০.৩০

১৪৮ সজতকররজ
কলজদরজ

য়জ
   নঝকরজ হনরতলজ পসজজ মননদর

গরজম:নঝকরজ,ডজকঘর: কলজদরজয়জ,
১৯১৩৩৮
৪

  পরনমলজ দজস পরনম ০১৯৮২-৬৮৩০৫৫
০১৭১৪-৭৮০০৫৬

  রগজলক চনদর মনডল
০১৭৫৩-০৩০৮৬৩

পরজক-
পরজথনম

 সকজল : ৮.  ০০
 সকজল : ১০.৩০

১৪৯ সজতকররজ কলজদরজ
য়জ

  কয়লজ রঘজষপজডড়জ সজবর:  দগরজ মননদর
গরজম: কয়লজ,ডজকঘর: মকরজররকজনট, 

১৯১৩৩৮
৫

 অপনরজ রজনর ০১৭৪৮-৫১৭১৬২  নমলন রঘজষ
০১৭১২-৭১৪৮৬৫

পরজক-
পরজথনম

 সকজল : ৮.০০
 সকজল : ১০.৩০



১৫০ সজতকররজ
কলজদরজ

য়জ
   খজসপকর সজবরজনরন দগরজ মননদর

গরজম:  খজসপকর,ইউননয়ন:
১৯১৩৩৮
৬

 নরপন দজস ০১৭২৯-৩২৪৮৬৩   সকফল চনদর দজশ
০১৬৫০-২৬৫৬১৮

পরজক-
পরজথনম

 সকজল : ৭.০০
 সকজল : ৯.৩০

কর:
নব রজলজ উপদজলজ  রকনদর নশকক/   নশনককজদদর

  নজম ও নঠকজনজ
রকনদর
রকজড  নশকদকর নজম নশকদকর

 রমজবজইল নমবর
  রকনদর মননটবনরব কনমনটর

  সভজপনতর নজম ও
 রমজবজইল নমবর

নশকজর
সতর

পজঠদজদনর
 সময় সসচর

১৫১ সজতকররজ শরজমনগর
   রগজপজলপকর সজবরজনরন শরতলজ মননদর

গরজম: রগজপজলপকর,ডজকঘর: নকরপকর, 
১৯১৩৩
৮৭

 নবশকজ রজনর ০১৭৩২-
১৮৮২৫৩

 জয়নত চকরবতরর
০১৭১৭-১২৮০৬৪

পরজক-
পরজথনমক

 সকজল : 
৮.৩০
সকজল:  

১৫২ সজতকররজ শরজমনগর    হজসজরচক সজবরজননন পসজজ মননদর
গরজম: হজসজরচক,ডজকঘর: শরলতলজ

১৯১৩৩
৮৮

  নবভজ রজনর মনডল ০১৯৪২-
০৮৪৩০১

 ককষণপদ মনডল
০১৯২৮-২৮৯৫৯২

পরজক-
পরজথনমক

 সকজল : 
৮.৩০

১৫৩ সজতকররজ শরজমনগর
    বডড়কক পট সজবরজনরন হনর মননদর

গরজম: বডড়কক পট,ডজকঘর: নওদবকর
১৯১৩৩
৮৯

 ররবজ রজনর ০১৭৬৩-
৬১৬৭৫২

 সকনরল মনডল
০১৯১৪-৮৫১৭৬৩

পরজক-
পরজথনমক

 সকজল : 
৮.৩০
সকজল:  

১৫৪ সজতকররজ শরজমনগর
 রপজডড়জকজটলজ (পনশম)  কজলর মননদর

গরজম: রপজডড়জকজটলজ,ডজকঘর: ভজনময়জ,
১৯১৩৩
৯০

 অননতজ সরকজর ০১৯২৫-
৩৬৩৮৭৪

 তপন সরদজর
০১৯৫৬-১৪৩২৭৫

পরজক-
পরজথনমক

 সকজল : 
৮.৩০
সকজল:  

১৫৫ সজতকররজ শরজমনগর
    হজটছজলজ শররককষণ বচতনর হনর মননদর

গরজম: হজটছজলজ,ডজকঘর:ভকরনলয়জ
১৯১৩৩
৯১

 সরমজ রজনর ০১৭৬৪-
২৫১৭৫১

  ররজদগশ চনদর মনডল
০১৯২৬-৯৪০৯২৩

পরজক-
পরজথনমক

 সকজল : 
৭.৩০
সকজল:  

১৫৬ সজতকররজ শরজমনগর
   বকডড়রদগজয়জনলনর মজঝপজডড়জ সৎসঙ মননদর

গরজম: বকনডড়দগজয়জনলনর,ডজকঘর: 
বকনডড়দগজয়জনলনর

১৯১৩৩
৯২

 ত কনপত রজনর ০১৯১৯-
৮৫৫৩১২

  রবরনদর নজথ মজনঝ
০১৭১০-৯০১২০৯

পরজক-
পরজথনমক

 সকজল : 
৮.০০

 সকজল : 

১৫৭ সজতকররজ শরজমনগর
      দনকণ বডড়কক পট সজবরজনরন শরর শরর দগরজ

মননদর
গরজম: বডড়কক পট,ডজকঘর: নওয়জদবকর

১৯১৩৩
৯৩

 নরমজ বজগচর ০১৯৪৭-
৮৫০৮৬২

  তজপস কক মজর ববদর
০১৭১৯-৫৬৮৫৮২

পরজক-
পরজথনমক

 সকজল : 
৮.৩০
সকজল:  

১৫৮ সজতকররজ শরজমনগর
     হনরনগর সজবরজনরন শরর শরর ককষণ মননদর

গরজম: হনরনগর,ডজকঘর: হনরনগর,
১৯১৩৩
৯৪

 সবপনজ রজনর
মনডল

০১৯৮৫-
৫২১৪০০

  তপন কক মজর রপতজন
০১৯১১-১১৮০৭০

পরজক-
পরজথনমক

 সকজল : 
৯.০০

 সকজল : 
১৫৯ সজতকররজ শরজমনগর      মজননকখজলর সজবরজনরন শরর শরর দগরজ মননদর

গরজম: মজননকখজলর,ডজকঘর: রমজজনগর
১৯১৩৩
৯৫

 নমনজকর মনডল ০১৯৯২-
৩২৪৯৫৯

 ধরমজন বরদকজনদজজ
০১৭২৯-  ৩৭৮৮৮০

পরজক-
পরজথনমক

 সকজল : 
৮.০০

১৬০ সজতকররজ শরজমনগর
   নচবডড়জখজলর সজবরজনরন দগরজপসজজ মননদর

গরজম: নচবডড়জখজলর,ডজকঘর:রমজজননগর,
১৯১৩৩
৯৬

 নমনজকর রজনর ০১৭১৯-
৫৬৭৬৮৪
০১৯২৮-

 রবরনদরনজথ মনডল
০১৭১৫-৬৪৫৯০২

পরজক-
পরজথনমক

 সকজল : 
৮.০০

 সকজল : 
১৬১ সজতকররজ শরজমনগর

 আডড়পজবগজনশয়জ সজবর:  রজধজদগজনবনদ মননদর
গরজম: আডড়পজবগজনশয়জ,ডজকঘর: রভটখজলর

১৯১৩৩
৯৭

 সরসবতর বজলজ ০১৯২৮-
২৪৭৪৮৭

 পরভজষ মনডল
০১৯১৮-৬১৯৪৮০

পরজক-
পরজথনমক

 সকজল : 
৮.৩০

 সকজল : 

১৬২ সজতকররজ শরজমনগর
   আদমনডলবজডড়র সজবরজনরন দগরজপসজজ মননদর

গরজম:  পনশম আটকনলয়জ,ডজকঘর: রভটখজলর
১৯১৩৩
৯৮

 রতনজ রজনর ০১৭৩৬-
৮২৯৩১৬
০১৯১৫-

  তপন কক মজর রকজদয়ল
০১৭৩৬-০৯৫৩০৪

পরজক-
পরজথনমক

 সকজল : 
৮.০০

 সকজল : 



কর:
নব রজলজ উপদজলজ  রকনদর নশকক/   নশনককজদদর

  নজম ও নঠকজনজ

রকনদর
রকজড  নশকদকর নজম  নশকদকর রমজবজইল

নমবর

 রকনদর মননটবনরব
 কনমনটর সভজপনতর

  নজম ও রমজবজইল
নমবর

নশকজর
সতর

 পজঠদজদনর সময়
সসচর

১৬৩ সজতকররজ শরজমনগর    কজচরজহজনট সজবরজনরন ককষণ মননদর
গরজম: কজচরজহজনট,ডজকঘর: ভকরনলয়জ,

১৯১৩৩৯
৯

 নতদলজকতলজ ০১৯৮০-
৯২৯০৭৫

 দরনলপ মনডল
০১৭১৮-৮৪৭৩২৮

পরজক-
পরজথনম

 সকজল : ৮.০০
 সকজল : ১০.৩০

১৬৪ সজতকররজ শরজমনগর
  রদওয়জল সজবরজনরন মননদর

গরজম: রদওয়জল,ডজকঘর: কজনশমজরর,
১৯১৩৪০
০

 নদপক মনডল ০১৮২৮-
২৯০২২৫

 পজচকরজম মনডল
০১৭৬১-০০৫২২৮

পরজক-
পরজথনম

ক

 সকজল : ৭.৩০
 সকজল : ১০.০০

১৬৫ সজতকররজ শরজমনগর    ঝজপজ সজবরজনরন দগরজ মননদর
গরজম: ঝজপজ,ডজকঘর: ঝজপজ

১৯১৩৪০
১

  বজবক রজম মনডল ০১৯২৬-
৩১৭০২০

  রদমশ চনদর মনডল
০১৭১০-৮৬০৯৫০

পরজক-
পরজথনম

 সকজল : ৮.০০
 সকজল : ১০.৩০

১৬৬ সজতকররজ শরজমনগর    দগরজবজনট সজবরজনরন পসজজ মননদর
গরজম: আটকনলয়জ,ডজকঘর: 

১৯১৩৪০
২

 পরনমলজ বজলজ
নমনসতর

০১৯১০-৩১৯৬৩৯  ননলকজনত রপতজন
০১৭১৭-৯৬৫৫৯৪

পরজক-
পরজথনম

 সকজল : ৮.০০
 সকজল : ১০.৩০

১৬৭ সজতকররজ শরজমনগর
  মথকয়জপকর সৎসঙ মননদর

গরজম: মথকয়জপকর,ডজকঘর: হনরনগর
১৯১৩৪০
৩

 শকলজ কমরকজর ০১৭৩৩-
৫৫৯২৪৭

 নতরদরপ মনডল
০১৯৩৭-২৯২১৩৩

পরজক-
পরজথনম

ক

 সকজল : ৮.০০
 সকজল : ১০.৩০

১৬৮ সজতকররজ শরজমনগর
    শরর শরর দগরজ মননদর হনরনগর

গরজম: হনরনগর,ডজকঘর:রভটখজলর
১৯১৩৪০
৪

 নশবজনর বজলজ
মনললক

০১৯২৬-
৬৮৮১০৭

 অনসত কক মজর
মনললক

০১৯৩২-২৭৫৩৬৭

পরজক-
পরজথনম

ক

 সকজল : ৮.৩০
 সকজল : ১১.০০

১৬৯ সজতকররজ শরজমনগর
      শরর শরর শজননত হনর মতকয়জ সবঘ মননদর

গরজম:  পসবর কজলরনগর,ডজকঘর: মকননসগঞ
১৯১৩৪০
৫

  শরজমলর ববদর ০১৯৩৭-
২৩০৪০৪
০১৯১৮-

 কজজল কজননত
সরদজর

০১৯১৭-৮৮০২৬৮

পরজক-
পরজথনম

ক

 সকজল : ৮.০০
 সকজল : ১০.৩০

১৭০ সজতকররজ শরজমনগর
   রভটখজলর দনকণপজডড়জ সজবরজনরন মননদর

গরজম: রভটখজলর,ডজকঘর: রভটখজলর,
১৯১৩৪০
৬

 নপরয়জবকজ রজনর ০১৯৫২-
৩০৬৮৩০

 রদবরঞন মনডল
০১৯৩৪-৭২১৫৭২

পরজক-
পরজথনম

ক

 সকজল : ৮.০০
 সকজল : ১০.৩০

১৭১ সজতকররজ শরজমনগর
   চনডরপকর সজবরজনরন পকজজ মননদর

গরজম: চনডরপকর,ডজকঘর: নকরপকর,
১৯১৩৪০
৭

 পতরজ রজনর
হজলজদজর

০১৯৮০-
৯২১৪৫৫

 সমররন সবনরকজর
০১৭১৯-৬৩৫৩৬৮

পরজক-
পরজথনম

ক

 সকজল : ৮.০০
 সকজল : ১০.৩০

১৭২ সজতকররজ শরজমনগর
   বডড়কক পট সজবরজনরন দগরজ মননদর, গরজম: 

বডড়কক পট,ডজকঘর:বশলখজলর
১৯১৩৪০
৮

 নসতজ রজনর ০১৯৬০-৪০৪১০৯  তজরজপদ মনডল
০১৭১৮-৯৭৫৯৯৭

পরজক-
পরজথনম

ক

 সকজল : ৮.৩০
 সকজল : ১১.০০

১৭৩ সজতকররজ শরজমনগর
      শরর শরর রজমককষণ রসবজশরম ও মননদর

(বয়সক)
গরজম:বকখজলর,ডজকঘর:বশলখজলর

১৯২০১৪
৮

 নননখদলশ মনডল ০১৯১৯-
৮৮৩১৫০

  সবপন কক মজর মনডল
০১৭২৯-৩৭৮৮০৭

বয়সক   নবকজল : ৫.০০
 রজনতর :  : 

৭.৩০



  গনপরজজননতরর বজবলজদদশ সরকজর
     মননদর নভনততক নশশ ও গণনশকজ কজররকরম-  ৫ম পররজয়
   নহনদ ধমররয় কলরজন টরজস,   ধমর নবষয়ক মনতরণজলয়,

এস,   নপ বজবদলজ ররজড,সজতকররজ।
E-mail: mvsks8700@gmail.com

কর:
নব

রজলজ উপদজলজ  রকনদর নশকক/   নশনককজদদর
  নজম ও নঠকজনজ

রকনদর
রকজড

 নশকদকর নজম  নশকদকর রমজবজইল
নমবর

  রকনদর মননটবনরব কনমনটর
   সভজপনতর নজম ও রমজবজইল

নশকজর
সতর

পজঠদজদনর
 সময় সসচর

০১ সজতকররজ সদর
  পঞ মননদর (  মজদয়র বজডড়র)

গরজম:  পকরজতন
সজতকররজ,ডজকঘর:সদর

১৯৩০১১৪   পরজজ লজবনর
মনডল ০৭৪৬-৯১৯১৭১

 নবশবনজথ রঘজষ
০১৭১১-৩৬৩৬৭১

গরতজ
 নশকজ

 নবকজল : 
৪.৩০

 নবকজল : 
০২ সজতকররজ কজলরগঞ   নলতজ কজলরমজতজ মননদর

গরজম:নলতজ, ডজকঘর: নলতজ। ১৯৩০১১৫  সঞয় চকরবতরর ০১৯১৪-০৫৩২৪৬
 ননমরল মনডল

০১৯২০-৭৩৮৯৫০
গরতজ

 নশকজ
 নবকজল : 

৪.৩০
 নবকজল : 

০৩ সজতকররজ তজলজ   পজটদকলশবরর কজলর মননদর(  তরথর
রকতর)

১৯৩০১১৬  রসচরভ নবশবজস ০১৭৩৩-৭২৯৮৮০  রগজনবনদ সজধক
০১৭১১-৩৪৯৪৮০

গরতজ
 নশকজ

 নবকজল : 
৪.৩০

০৪ সজতকররজ তজলজ    কজনটপজডড়জ সজবরজনরন দগরজ মননদর
গরজম: কজনটপজডড়জ,ডজকঘর: নমজরজপকর।

১৯৩৩৩৮
১   নবভজ রজনর মনডল ০১৭৭৫-৫৫৬০৮০

  শরজমল কক মজর দজশ
০১৭১২-৪৫৫৭৭৪

গরতজ
 নশকজ

 নবকজল : 
৫.০০

 নবকজল : 
০৫ সজতকররজ আশজশনন     আশজশনন দনকন পজডড়জ কজলর মননদর

গরজম: আশজশনন,ডজকঘর:আশজশন
১৯৩৩৩৪
৫

 সকবরত কক মজর
মনডল ০১৭৫৯-৫৬৪৪৩৯

 রননজৎ ববদর
০১৭১২-৭৯৩৯২৩

গরতজ
 নশকজ

 নবকজল : 
৪.৩০

 নবকজল : 
০৬ সজতকররজ শরজমনগ

র
  উততর ঝজপজ সজবর:  বজসনতর মননদর

গরজম: ঝজপজ,ডজকঘর: ঝজপজ
১৯৩৩৩৫
২

 সমজ রজনর ০১৭৩৯-০০৫৮৭৭   রননজৎ কক মজর রপতজন
০১৭১৪-৬৯৫৫১৭

গরতজ
নশকজ

 নবকজল : 
৫.০০


