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

   নহনদ ধমররয় কলরজণ টরজস,   ধমর নবষয়ক মনতরণজলয়
২৩৪,  ইমম মনঞল,  চরকদলজনর (  নপছদনর সড়ড়ক)

 জজলজ কজররজলয়, বরগনজ।
msgsbargu2010@gmail.com

 সজরক নব- ১৬.০৫.০৪০০.১০১.৩৫.০০৩.১৮-  ২৩৩           তজনরখ: 
২৮/০৫/২০১৯ইব

  মননদরনভনততক নশশ ও  গণনশকজ কজররকরম-        ৫ম পররজয় শরষরক পরকদলপ বরগনজ জজলজ কজররজলদয়র ৪৫(পয়তজনললশ)     নট নশকজদকদননরর তথর জপররণ

কর:নব জজলজ উপদজলজ   নশকজদকদননরর নজম ও নঠকজনজ

 জকননর জকজড়
(নড়নপনপ
নমবর

অনমরজয়র)

 নশকদকর নজম  নশকদকর জমজবজইল
নমবর

  জকননর মননটনরব কনমনটর
  সভজপনতর নজম ও
 জমজবজইল নমবর

নশকজসত
র

 পজঠদজদনর সময়
সসনচ

০১. বরগনজ  বরগনজ সদর   হনর চজচদ মননদর
লজকম রতলজ, গরজম:  দনকণ মনসজতলর,  বরগনজ সদর, 
বরগনজ।

১৯৩০১৭২   ককষণজ রজনর রজয় ০১৭৭৯-৯৩৮৩৩৭  নবমল নশকদজর
01717503923

গরতজ    নবকজল ৩ টজ জথদক
৫.  ৩০ পররনত

০২. বরগনজ আমতলর    শরর শরর রজধজককষণ মননদর
 হজসপজতজল জরজড়,আমতলর, বরগনজ। ১৯৩০১৭৩  নদপতর রজনর ০১৭৯৩-৭৩২৬৮৭  অতমল শরল

01717279850
গরতজ    নবকজল ৩ টজ জথদক

৫.  ৩০ পররনত

০৩. বরগনজ  বরগনজ সদর    উততর ইটবজনড়ড়য়জ রজধজদগজনবনদ মননদর
গরজম:  উততর ইটবজনড়ড়য়জ,  বরগনজ সদর, বরগনজ।

১৯ 2 ০২১
৫  নকদশজর কম মজর ০১৭১১-৩২৮৫৩৮  অদশজক কম মজর

01710180208
বয়সক   সনধরজ ৭টজ জথদক

 রজত ৯.  ৩০ পররনত

04. বরগনজ  বরগনজ সদর   শরর শরর মৎ      দসগরজ পরসনন পরমহবসদদব শরর গর মননদর
গরজম: ফম লঝমনড়ড়,  বরগনজ সদর, বরগনজ।

১৯ 2 ০২১
৬  কমল চকরবততরর ০১৭২৮-৩৪৯১৭৭  নবরজজ দজস

01713950761
বয়সক   সনধরজ ৭টজ জথদক

 রজত ৯.  ৩০ পররনত

০৫. বরগনজ  বরগনজ সদর  বদরখজলর সজবর:  পসজজ মননদর
গরজম: বদরখজলর,  বরগনজ সদর, বরগনজ।

১৯১ 498
6

  চজদমলর রজনর মজলজকজর ০১৭৮৯-৬৫৬১০২   অমল চননর শরল
01712306681

পরজক-
পরজথনমক

   সকজল ৯ টজ জথদক
১১.   ৩০ টজ পররনত

০৬. বরগনজ  বরগনজ সদর  বমনড়ড়রচর সজবর:  রজধজদগজনবনদ মননদর
গরজম: বমনড়ড়রচর,  বরগনজ সদর, বরগনজ।

১৯১ 498
7

 নশখজ রজনর 01737-
675871

 জদবজনশষ মজমমদজর
01738018016

পরজক-
পরজথনমক

   সকজল ৯ টজ জথদক
১১.   ৩০ টজ পররনত

০৭. বরগনজ  বরগনজ সদর    বরগনজ কজলর বজড়ড়র সজবর: মননদর
 হজসপজতজল জরজড়,  বরগনজ সদর, বরগনজ।

১৯১ 498
8

  সজথর রজনর রজয় ০১৭০৪-৬৯৯৫৬৪  সমখরঞন রজয়
01725962243

পরজক-
পরজথনমক

   সকজল ৯ টজ জথদক
১১.   ৩০ টজ পররনত

০৮. বরগনজ  বরগনজ সদর      শরর শরর পজগল চজচদ জসবজ মননদর
গরজম: ভসতমজরজ,  বরগনজ সদর, বরগনজ।

১৯১ 498
9

  নরমজ মনন নবশবজস 01756-
317870

  সমভজষ চননর রজয়
01726317982

পরজক-
পরজথনমক

   সকজল ৯ টজ জথদক
১১.   ৩০ টজ পররনত

০৯. বরগনজ  বরগনজ সদর   হনর চজচদ মননদর
গরজম:  দনকণ মনসজতলর,  বরগনজ সদর, বরগনজ।

১৯১ 499
0

 লরলজ দজস 01726-
742428

 নবমল নশকদজর
01717503923

পরজক-
পরজথনমক

   সকজল ৯ টজ জথদক
১১.   ৩০ টজ পররনত

১০. বরগনজ  বরগনজ সদর  কম মড়ড়জখজলর সজবর: মননদর
গরজম: কম মড়ড়জখজলর,  বরগনজ সদর, বরগনজ।

১৯১ 499
1

  নমনতর রজনর ড়জকম য়জ 01951-
295564

 শরজমল অনধকজরর
01718931221

পরজক-
পরজথনমক

   সকজল ৯ টজ জথদক
১১.   ৩০ টজ পররনত

১১. বরগনজ  বরগনজ সদর   উততর কম মড়ড়জখজলর সজবর:     শরর শরর রজধজদগজনবনদ বজবলজদদশ ও  জসবজশরম
গরজম:  উততর কম মড়ড়জখজলর,  বরগনজ সদর, বরগনজ।

১৯৩ 499
2

  তমলসর রজনর রজয় 01723-
507492

  নবপমল চননর মমতর
01740860707

গরতজ    নবকজল ৩ টজ জথদক
৫.  ৩০ পররনত

১২. বরগনজ  বরগনজ সদর   দনকণ জখজমরতলজ সজবর: মননদর
গরজম: জখজমরতলজ,  বরগনজ সদর, বরগনজ।

১৯১ 499
3

 নবথরকজ রজনর 01710-
704525

  অধরর রঞন চকরবতরর
01736142211

পরজক-
পরজথনমক

   সকজল ৯ টজ জথদক
১১.   ৩০ টজ পররনত
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কর:নব জজলজ উপদজলজ   নশকজদকদননরর নজম ও নঠকজনজ

 জকননর জকজড়
(নড়নপনপ
নমবর

অনমরজয়র)

 নশকদকর নজম  নশকদকর জমজবজইল
নমবর

  জকননর মননটনরব কনমনটর
  সভজপনতর নজম ও
 জমজবজইল নমবর

নশকজসত
র

 পজঠদজদনর সময়
সসনচ

১৩. বরগনজ  বরগনজ সদর    উততর জখজমরতলজ রজস মননদর
গরজম:  উততর জখজমরতলজ,  বরগনজ সদর, বরগনজ।

১৯১ 499
4

 আদলজ রজনর ০১৭২৯-৮৭৫৪১৫  ককষণকজনত করতরনরয়জ
01965722830

পরজক-
পরজথনমক

   সকজল ৯ টজ জথদক
১১.   ৩০ টজ পররনত

১৪. বরগনজ  বরগনজ সদর   পসবর বমনড়ড়রচর সজবর:  রজধজদগজনবনদ মননদর
গরজম:  পসবর বমনড়ড়রচর,  বরগনজ সদর, বরগনজ।

১৯১ 499
5

 মননকজ রজনর ০১৭৪০-৫৬৭৯৪২  নবমল হজওলজদজর
01721367180

পরজক-
পরজথনমক

   সকজল ৯ টজ জথদক
১১.   ৩০ টজ পররনত

১৫. বরগনজ বজমনজ      সজবরজনরন শরর শরর হজটমভজবঙজ জগজপজল আশরম
গরজম:   উততর কজকনচরজ বজজজর, বজমনজ, বরগনজ।

১৯১৪ 99
6

 নশলপর রজনর 01719-
847615

 সবপন তজলমকদজর
01756769619

পরজক-
পরজথনমক

   সকজল ৯ টজ জথদক
১১.   ৩০ টজ পররনত

১৬. বরগনজ বজমনজ     শরর শরর রজধজদগজনবনদ দসগরজ ও কজনল মননদর
বজমনজ বনদর, বজমনজ, বরগনজ।

১৯১ 499
7

  চমজ রজনর রজয় 01780-
231090

 ককষণকজনত কমরকজর
01730174838

পরজক-
পরজথনমক

   সকজল ৯ টজ জথদক
১১.   ৩০ টজ পররনত

১৭. বরগনজ বজমনজ      রজমনজ শরর শরর রজধজদগজনবনদ নজউর মননদর
 বককজলরন বজজজর, বজমনজ, বরগনজ।

১৯১ 499
8

  অসরম চননর শরল 01740-
207440

  রজদজননর নজথ শরল
01728023706

পরজক-
পরজথনমক

   সকজল ৯ টজ জথদক
১১.   ৩০ টজ পররনত

১৮. বরগনজ বজমনজ  বজবলজদদশ জসবজশরম
গরজম: গনদঘজটজ, বজমনজ, বরগনজ।

১৯১ 499
9

  সমভজষ চননর জবপজরর 01734-
890477

  অমসলর চননর গজইন
01725098813

পরজক-
পরজথনমক

   সকজল ৯ টজ জথদক
১১.   ৩০ টজ পররনত

১৯. বরগনজ বজমনজ      জবজকজবমননয়জ সজবরজনরন শরর শরর দসগরজ মন নদর
গরজম: জবজকজবমননয়জ, বজমনজ, বরগনজ।

১৯১ 500
0

 নমপমর রজনর 01731-
980662

 কমল দজস
01746844273

পরজক-
পরজথনমক

   সকজল ৯ টজ জথদক
১১.   ৩০ টজ পররনত

২০. বরগনজ বজমনজ       জড়ডয়জতলজ বনদর সজবরজনরন শরর শরর দসগরজ মন নদর
গরজম: জড়ডয়জতলজ, বজমনজ, বরগনজ।

১৯১ 500
1

  সরমজ রজনর কম নড়
01712-
137973

 শরজম পজল
01728578670

পরজক-
পরজথনমক

   সকজল ৯ টজ জথদক
১১.   ৩০ টজ পররনত

২১. বরগনজ বজমনজ      চজনলতজবমননয়জ সজবরজনরন শরর শরর কজলর মন নদর
চজনলতজবমননয়জ, বজমনজ, বরগনজ।

১৯১ 500
2

  জরবন কক ষণ শরল 01732-
029083

  সবপন কম মজর জসন
01710144225

পরজক-
পরজথনমক

   সকজল ৯ টজ জথদক
১১.   ৩০ টজ পররনত

২২. বরগনজ জবতজগর   জজদলপজড়ড়জ দসগরজ মননদর
 ৫নব ওয়জড়র, জবতজগর জপডরসভজ, জবতজগর, বরগনজ।

১৯১ 500
3

  ররনজ রজনর দজস 01787-
242464

  সমভজষ চননর দজস
01715149438

পরজক-
পরজথনমক

   সকজল ৯ টজ জথদক
১১.   ৩০ টজ পররনত

২৩. বরগনজ জবতজগর উততর পজড়ড় শরর শরর  দসগরজ মননদর
গরজম: পমনটয়জখজলর, জবতজগর, বরগনজ।

১৯১ 500
4

 পমতমল রজনর 01742-
390511

  ভমবন জমজহন নবশবজস
01736459593

পরজক-
পরজথনমক

   সকজল ৯ টজ জথদক
১১.   ৩০ টজ পররনত

২৪. বরগনজ জবতজগর     সজবরজনরন শরর শরর দসগরজ মন নদর
গরজম:  চনললশ ঘর, জবতজগর, বরগনজ।

১৯১ 500
5

 অনরতজ রজনর 01742-
785946

 সমভজষ নমসতরর
01735075076

পরজক-
পরজথনমক

   সকজল ৯ টজ জথদক
১১.   ৩০ টজ পররনত

২৫. বরগনজ জবতজগর  বজবলজদদশ জসবজশরম
গরজম: পমনটয়জখজলর, জবতজগর, বরগনজ।

১৯১ 500
6

 নশলপর রজনর 01720-
461310

  জগনদশ চননর নমসতরর
01798063245

পরজক-
পরজথনমক

   সকজল ৯ টজ জথদক
১১.   ৩০ টজ পররনত

২৬. বরগনজ জবতজগর শরর শরর হনর গরচজচদ মতময়জ জসবজশরম
গরজম: কজউননয়জ, জবতজগর, বরগনজ।

১৯১ 500
7

 ছনব রজনর ০১৭৮৮-৬৯৩৬৮৮   ননমরল চননর শরল
01915789108

পরজক-
পরজথনমক

   সকজল ৯ টজ জথদক
১১.   ৩০ টজ পররনত

২৭. বরগনজ জবতজগর    জমজকজনময়জ সজবরজনরন অবদসত সবঘ
গরজম: জমজকজনময়জ, জপজ: জমজকজনমরজ

১৯১ 500
৮  নশলপর রজনর ০১৭৭৫-৪৪২১৮০  গরদজস নমতর

01704436198
পরজক-

পরজথনমক
   সকজল ৯ টজ জথদক

১১.   ৩০ টজ পররনত

২৮. বরগনজ আমতলর      পসবর জসজনজখজলর শরর শরর রজধজককষণ মননদর
গরজম:  পসবর জসজনজখজলর, আমতলর, বরগনজ।

১৯১ 500
৯  জহমলতজ রজনর 01736-

182620
 ননরঞন নবশবজস

01736465188
পরজক-

পরজথনমক
   সকজল ৯ টজ জথদক

১১.   ৩০ টজ পররনত

২৯. বরগনজ আমতলর     শরর শরর হনর গরচজচদ জসবজশরম
গরজম:  পসবর কম কম য়জ, আমতলর, বরগনজ। ১৯১৫০১০  নললজ রজনর 01796-

151427
  অসরম কম মজর নমতর

01733635596
পরজক-

পরজথনমক
   সকজল ৯ টজ জথদক

১১.   ৩০ টজ পররনত



কর:নব জজলজ উপদজলজ   নশকজদকদননরর নজম ও নঠকজনজ

 জকননর জকজড়
(নড়নপনপ
নমবর

অনমরজয়র)

 নশকদকর নজম  নশকদকর জমজবজইল
নমবর

  জকননর মননটনরব কনমনটর
  সভজপনতর নজম ও
 জমজবজইল নমবর

নশকজসত
র

 পজঠদজদনর সময়
সসনচ

৩০. বরগনজ  বরগনজ সদর     সজবরজনরন শরর শরর রজধজককষণ মননদর
গরজম:   জছজট বদরখজলর (দ: পজড়ড়), জপজ: জগডররচননজ, 

১৯১৫০১১  নদপরকজ রজনর 01780-
000428

 সমখরঞন রজয়
01768422445

পরজক-
পরজথনমক

   সকজল ৯ টজ জথদক
১১.   ৩০ টজ পররনত

৩১. বরগনজ আমতলর    শরর গর কজঙজল (অনজথ) আশরম
গরজম: পজতজকজটজ, আমতলর, বরগনজ। ১৯১৫০১২   নদপবকর চননর

হজওলজদজর
01747-
497488

  ধরদরন চননর শরল
01723353485

পরজক-
পরজথনমক

   সকজল ৯ টজ জথদক
১১.   ৩০ টজ পররনত

৩২. বরগনজ আমতলর    শরর শরর দসগরজ মননদর
গরজম: গনলশজখজলর, আমতলর, বরগনজ। ১৯১৫০১৩  পমতমল রজনর 01742-

403688
  সতরশ চননর কনবরজজ

01798486754
পরজক-

পরজথনমক
   সকজল ৯ টজ জথদক

১১.   ৩০ টজ পররনত

৩৩. বরগনজ আমতলর  পসবরনচলজ সজবর:   রজধজদগজনবনদ মননদর ও জসবজশরম
গরজম: পসবরনচলজ, আমতলর, বরগনজ।

১৯১৫০১৪   সজথর রজনর হজওলজদজর
01718-
725056

 তপন তজলমকদজর
01733283515

পরজক-
পরজথনমক

   সকজল ৯ টজ জথদক
১১.   ৩০ টজ পররনত

৩৪. বরগনজ আমতলর সজবর:    শরর শরর রজধজদগজনবনদ মননদর
গরজম: জগজচখজলর, আমতলর, বরগনজ। ১৯১৫০১৫  অশর রজনর 01756-

125408
 মদনজরঞন করতরনরয়জ

01746667257
পরজক-

পরজথনমক
   সকজল ৯ টজ জথদক

১১.   ৩০ টজ পররনত

৩৫ বরগনজ আমতলর    শরর শরর দসগরজ মননদর
গরজম: জগজলবমননয়জ, জপজ: হজনজরহজট, আমতলর, বরগনজ। ১৯১৫০১ 6  সমবনরজ সজহজ ০১৭১০-৬৩৫০৬০  মশদলন সজহজ

01714598028
পরজক-

পরজথনমক
   সকজল ৯ টজ জথদক

১১.   ৩০ টজ পররনত

৩৬. বরগনজ আমতলর দ:  তকতজবমননয়জ জগৎ      চজচদ সজবরজনরন শরর শরর হনর মননদর
গরজম: তকতজবমননয়জ, আমতলর, বরগনজ।

১৯১৫০১ 7  নবউনট রজনর ০১৭৬৬-৯৬৩০৫৯  সমধনর ঠজকম র
01732269717

পরজক-
পরজথনমক

   সকজল ৯ টজ জথদক
১১.   ৩০ টজ পররনত

৩৭. বরগনজ পজথরঘজটজ প:  কজঠজলতলর সজবর:    শরর শরর রজধজদগজনবনদ মননদর
গরজম: প: কজঠজলতলর, পজথরঘজটজ, বরগনজ।

১৯১৫০১৮  মননকজ রজনর 01777-
534330

 সমখরঞন হজওলজদজর
01735990577

পরজক-
পরজথনমক

   সকজল ৯ টজ জথদক
১১.   ৩০ টজ পররনত

৩৮. বরগনজ পজথরঘজটজ  কজঠজলতলর সজবর:    শরর শরর রজধজদগজনবনদ মননদর
গরজম: কজঠজলতলর, পজথরঘজটজ, বরগনজ।

১৯১৫০১ 9   ভজরতর রজনর চকরবততরর 01716-
530275

  অরণ কজননত ভটজচজরর
০১৭২৭১২৩০১২

পরজক-
পরজথনমক

   সকজল ৯ টজ জথদক
১১.   ৩০ টজ পররনত

৩৯. বরগনজ পজথরঘজটজ  হজনড়ড়টজনজ সজবর:     শরর শরর দসগরজ মজনত মননদর
গরজম: হজনড়ড়টজনজ, পজথরঘজটজ, বরগনজ।

১৯১৫০২
0   সজথর রজনর 01768-

781081
  ককষণ কজনত গজইন

01742473453
পরজক-

পরজথনমক
   সকজল ৯ টজ জথদক

১১.   ৩০ টজ পররনত

৪০. বরগনজ পজথরঘজটজ তজলমদকর চরদদজয়জনর শরর শরর রজধজদগজনবনদ মননদর
গরজম: চরদদজয়জনর, পজথরঘজটজ, বরগনজ।

১৯১৫০২
1

 ত কনপত রজনর 01780-
228502

  সমভজষ চননর রজয়
01760675075

পরজক-
পরজথনমক

   সকজল ৯ টজ জথদক
১১.   ৩০ টজ পররনত

৪১. বরগনজ পজথরঘজটজ শরর শরর রজধজদগজনবনদ মননদর (নদদলজক সরদন)
গরজম: পজথরঘজটজ সদর, পজথরঘজটজ, বরগনজ।

১৯১৫০২
2

  শররমনত ররতজ রজনর 01771-
336187

  সবপন কম মজর নসকদজর
01716875616

পরজক-
পরজথনমক

   সকজল ৯ টজ জথদক
১১.   ৩০ টজ পররনত

৪২. বরগনজ পজথরঘজটজ সজবর:      শরর শরর রজধজদগজনবনদ মননদর নজউর জসবজশরম
গরজম: বকম লতলজ, পজথরঘজটজ, বরগনজ।

১৯১৫০২৩ নবউনট  রজনর ০১৭৪২-৫০৮১৯২  দরনলপ হজব
01719689636

পরজক-
পরজথনমক

   সকজল ৯ টজ জথদক
১১.   ৩০ টজ পররনত

৪৩. বরগনজ তজলতলর  জবহজলজ সজবর:  সনজতন মহজসবঘ
গরজম:  পনশম জবহজলজ, তজলতলর, বরগনজ। ১৯৩৫০২৪   কজমনজ শরষ রজয় 01713-

958426
 জকশব হজওলজদজর

01739847170
গরতজ    নবকজল ৩ টজ জথদক

৫.   ৩০ পররনত

৪৪. বরগনজ তজলতলর   রজধজদগজনবনদ বজবলজদদশ জসবজশরম
   নট এনড় নট সড়ড়ক, তজলতলর, বরগনজ। ১৯১৫০২৫  সজনটম পজল ০১৭২০-৮১৯৫৮৪  সমভজষ নমতর

01718871339
পরজক-

পরজথনমক
   সকজল ৯ টজ জথদক

১১.   ৩০ টজ পররনত

৪৫. বরগনজ তজলতলর       উততর জবহজলজ সজবরজনরন শরর শরর দগরজ মননদর
গরজম: + জপজ:- জবহজলজ, তজলতলর, বরগনজ। ১৯১৫০২৬  অননতজ রজনর ০১৭১৫-৬৪৬৪৩১  নমলটন নসকদজর

01731399420
পরজক-

পরজথনমক
   সকজল ৯ টজ জথদক

১১.   ৩০ টজ পররনত

                                                                                                                                                                                                                      



 
(  ককদষণনদ মনড়ল)

  সহকজরর পরকলপ পনরচজলক


