
ক্রমিক 

নং

মিভাগ জেলা উপজেলা নাম মমাবাইল

1 সাভার, ঢাকা। মমাোঃ ইমরান বুলবুল সিসিকী 1735245936

2 জ াহার, ঢাকা জিাোঃ আেহারুল ইসলাি 1736443933

3 ধািরাই, ঢাকা। মমামমনুল ইিলাম 1644092685

4 নারায়নগঞ্জ আড়াইহাোর, নারায়নগঞ্জ আইসরন নাহার সিথী 1947271293

5 মিিপুর, নরমসং ী। মমাোঃ রাসকবুল ইিলাম 1719240615

6 নরমসং ী স র, নরমসং ী। নাসিয়া নাসহন সনশীথ 1747699052

7 শ্রীপুর, গােীপুর। মবগম নুিরাত মহামিন নুসি 1727856282

8  কামলয়াককর, গােীপুর। বিিাখী  ত্ত 1784847123

9  কাপামসয়া, গােীপুর। মমাোঃ আবু িাঈদ 1722486569

10  জলৌহেং, মুন্সীগঞ্জ আবু িকর মসমিক 1719899469

11  টঙ্গীিামড়, মুন্সীগঞ্জ সবশ্বসিত কম মকার িানী 1742245556

12 িামনকগঞ্জ  মসংগাইর, িামনকগঞ্জ মবগম তামহরা রহমাসনয়া 1717557681

13  টাঙ্গাইল স র, টাঙ্গাইল। চয়ন চন্দ্র িরকার 1790336264

14  িধুপুর, টাঙ্গাইল। মেরমদৌি 1915591715

15  কামলহামি, টাঙ্গাইল। জিাোঃ েমহরুল ইসলাি 1611469286

16  জগাপালপুর, টাঙ্গাইল। সম্পা সাহা 1736747560

17  মকজিারগঞ্জ স র, মকজিারগঞ্জ। িামকা রানী মদও 1749341479

18  বভরি, মকজিারগঞ্জ। মমাোঃ মমমহদী হািান 1751793155

19  মিঠািইন, মকজিারগঞ্জ। জিা: আফোল জহাজসন 1722896283

20  কমরিগঞ্জ, মকজিারগঞ্জ। অন্তরা ইয়াসমিন 1770078175

21 ইটনা, মকজিারগঞ্জ। রািীব চন্দ্র দাি 1790394442

22  িাড়াইল, মকজিারগঞ্জ। পমল রাণী  াস 1767769707

23  িধুখালী, ফমর পুর । জিাোঃ হামিবুর রহিান 1737663068

24  নগরকান্দা, ফমর পুর । জিাোঃ নােমুল হাসান 1531975997

25  পাংিা, রােিাড়ী। মুহাম্মদ শাসহন কসবর 1914699970

26  রােিাড়ী স র, রােিাড়ী। জিা: কািরুজ্জািান 1853337697

27  জগাপালগঞ্জ স র, জগাপালগঞ্জ জিাোঃ হাজিি প্রধান 1773253732

28  জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ পংকে িাহাদুর 1918683265

29  টুমঙ্গপাড়া, জগাপালগঞ্জ জিা: িমিউর রহিান 1737272566

30  িা ারীপুর স র, িা ারীপুর তািসময়াহ তাবািসুম 1521797245

31  রাকের, িা ারীপুর জিাোঃ িাহ মরয়ার  1521111218

32  িমরয়িপুর স র, িমরয়িপুর আদনান মহামিন িাসকব 1717950402

33  োমেরা, িমরয়িপুর জিাোঃ রাজসল আলী 1737726136

34  মুক্তাগাছা, িয়িনমসংহ িিনি ইয়াসিীন মুক্তা 1750886620

35  মিিাল, িয়িনমসংহ। শাহসরয়ার রহমান সবল্লাল 1719988116

36  গফরগাঁও, িয়িনমসংহ। জসাজহল রানা 1743160959

37  ফুলপুর, িয়িনমসংহ। জিাোঃ ইিামুল মুরছামলি 1762723102

38  জগৌরীপুর, িয়িনমসংহ। এি.এম.সুলতান মাহমুদ 1739835154

39  নান্দাইল, িয়িনমসংহ। মমাোঃ রসকবুল হািান 1761166752

40  োিালপুর স র, োিালপুর মবগম শারসমন আক্তার 1797712908

41  ইসলািপুর, োিালপুর জহাসজন আরা খাতুন 1761114426

42 জিরপুর  শ্রীি ী, জিরপুর। ইশসতয়াক আহমমদ 1928177135

43  িারহাট্টা, জনিজকানা োরুক আহামম্মদ 1948721440

44  আটপাড়া, জনিজকানা জিাোঃ আল িাসু  1750828042

45  জকন্দুয়া, জনিজকানা বলাই চন্দ্র ম ৌসমক 1855638754

46  জিাহনগঞ্জ, জনিজকানা জিাোঃ িাহীন আলি 1777877088
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ঢাকা

ঢাকা

নরমসং ী

 গােীপুর

মুন্সীগঞ্জ

টাঙ্গাইল

মকজিারগঞ্জ

ফমর পুর

রােিাড়ী

জগাপালগঞ্জ

িা ারীপুর

িমরয়িপুর

িয়িনমসংহ

িয়িনমসংহ

োিালপুর

 জনিজকানা



ক্রমিক 

নং

মিভাগ জেলা উপজেলা নাম মমাবাইল

47  সন্দ্বীপ, চট্টিাি। প্রজসনমেি চন্দ্র রায় 1774467444

48  পটিয়া, চট্টিাি। োরিানা সিকদার 1558326853

49  মিরশ্বরাই, চট্টিাি। রামফয়া আফমরন 1875954627

50  হাটহাোরী, চট্টিাি। োরহানা রহমান 1671006577

51  িািখালী, চট্টিাি। জিাহাম্ম  জ জলায়ার জহাজসন 1713600986

52  জকাম্পামনগঞ্জ, জনায়াখালী। মসশউর রহমান 1674987339

53  সুিন নচর, জনায়াখালী। সনগার সুলতানা 1721503798

54 জফনী  ফুলগােী, জফনী। িাছমলিা আক্তার 1777392672

55 লক্ষ্মীপুর  রায়পুর, লক্ষ্মীপুর। আব্দুল্লাহ আল-মাহমুদ 1836922428

56 রাঙ্গািাটি  রাঙ্গািাটি স র, রাঙ্গািাটি। মলমল চাকিা 1517806150

57 খাগড়াছমড়  খাগড়াছমড় স র, খাগড়াছমড়। জিাোঃ আজিক উমিন 1816136185

58 িান্দরিান  িান্দরিান স র, িান্দরিান। মমাোঃ িািাম মহামিন 1553747919

59   াউ কামন্দ, কুমিল্লা। সামির আহজি 1742530104

60  জচৌিিাি, কুমিল্লা। মরটা আক্তার 1829323125

61  নাঙ্গলজকাট, কুমিল্লা। িনিয় পাল 1876068469

62  ব্রাহ্মণিামড়য়া স র, ব্রাহ্মণিামড়য়া। জিাোঃ জিজহ ী হাসান জিনন 1722574899

63  নিীনগর, ব্রাহ্মণিাড়ীয়া। িিীব কুমার মচৌধুরী 1739977548

64  নামসরনগর, ব্রাহ্মণিাড়ীয়া। জিাোঃ হামফে আল আসা 1515671558

65  চাঁ পুর স র, চাঁ পুর। মমাোঃ আসশকুর রহমান আসশক 1675889486

66  িিলি উত্তর, চাঁ পুর। জিাোঃ সাইফুল ইসলাি 1862462405

67  কচুয়া, চাঁ পুর। সুিাইয়া আক্তার 1750859027

68   মিণ সুরিা, মসজলট। শু াশীষ তালুকদার 1729658298

69  বেন্তাপুর, মসজলট। জিাহাইমিনুল ইসলাি 1689476321

70  কিলগঞ্জ, জিৌলভিাোর। আময়শা খাতুন 1714303631

71  জিৌলভীিাোর স র, জিৌলভীিাোর। জিাোঃ িােহার-উল-ইসলাি সম্রাট 1759008237

72  শ্রীিঙ্গল, জিৌলভীিাোর। জিাোঃ মলপন মিয়া 1738030351

73  িড়জলখা, জিৌলভীিাোর। রমন  াস 1743425651

74  জুড়ী, জিৌলভীিাোর। জিাোঃ িমনরুজ্জািান 1742629641

75  আেজিরীগঞ্জ, হমিগঞ্জ। নারায়ন জ িনাথ 1876068324

76  িামনয়াচং, হমিগঞ্জ। মমাোঃ মতৌসেক হািান কবীর 1685767999

77  নিীগঞ্জ, হমিগঞ্জ। অরসিৎ কুমার বিাক 1742071674

78  ম রাই, সুনািগঞ্জ। িাহফুজুর রহিান িালুক ার 1737788223

79  িামহরপুর, সুনািগঞ্জ। জিাোঃ ইকিাল জহাজসন 1818466910

80  জগা াগাড়ী, রােিাহী। মমািাোঃ মািরুো তািসনন 1741751544

81  িাগিারা, রােিাহী। মমাোঃ মাহমুদুর রহমান 1783425007

82  জিাহনপুর, রােিাহী। জিাোঃ আমরফুল ইসলাি 1521221186

83 নওগাঁ  িান্দা, নওগাঁ। জিাোঃ রজিল জহাজসন 1521460224

84  নাজটার স র, নাজটার। নূর-ই-স্বজ্ঞা 1521221555

85  মসংড়া, নাজটার। তাপি কুমার শীল 1736412017

86 চাঁপাইনিািগঞ্জ  মিিগঞ্জ, চাঁপাই নিািগঞ্জ। মমাোঃ আইনুসিন হক 1751471958

87  িগুড়া স র, িগুড়া। চয়সনকা পসিত 1721086077

88  কাহালু, িগুড়া। সাই া োন্নাি 1727852906

89  জিরপুর, িগুড়া। নােমুস সামকি 1559714202

90  জসানািলা, িগুড়া। ইমরান মহামিন 1722933853

91  আ িম ঘী, িগুড়া। সুিন চন্দ্র বম মন 1721915174

92 েয়পুরহাট  পাঁচমিমি, েয়পুরহাট। জিাোঃ িমফকুল ইসলাি 1626566685

93  ঈশ্বর ী, পািনা। মমািাোঃ িাসকয়া সুলতানা 1783343150

94 জিড়া, পািনা। জিাোঃ আবু িাজরক 1723590919

95  চাটজিাহর, পািনা। মমাছাোঃ আশা খাতুন 1737617124

96 মসরােগঞ্জ  রায়গঞ্জ, মসরােগঞ্জ। মাহমুদুল হািান সুলতান 1755076291

97  পীরগঞ্জ, রংপুর। মবগম হাছনা িাহান 1714802188

98  মিঠাপুকুর, রংপুর। মমাোঃ আব্দুল হান্নান 1722678238

99  কাউমনয়া, রংপুর। েয়জুন নাহার 1729729660

িগুড়া

চট্টিাি

চট্টিাি

জনায়াখালী

কুমিল্লা

ব্রাহ্মণিামড়য়া

 চাঁ পুর

মসজলট

মসজলট

জিৌলভিাোর

হমিগঞ্জ

সুনািগঞ্জ

পািনা

রংপুর

রংপুর

রােিাহী

রােিাহী

নাজটার



ক্রমিক 

নং

মিভাগ জেলা উপজেলা নাম মমাবাইল

100  সাঘাটা, গাইিান্ধা। সাম কুন্নাহার মিখা 1751271082

101  জগামিন্দগঞ্জ, গাইিান্ধা। মমাোঃ রামশদুল ইিলাম 1719002348

102  পলািিামড়, গাইিান্ধা। মমাোঃ নুর মহামিন 1783032503

103  কাহাজরাল, ম নােপুর। জিাোঃ সািাি জহাজসন 1845350408

104  পাি নিীপুর, ম নােপুর। এ.জক. অপূি ন িি নন 1301959263

105  িীরগঞ্জ, ম নােপুর। মমাহসিনা পার ীন 1780978704

106  মিরল, ম নােপুর। অনুকূল চন্দ্র সিনহা 1725302892

107 পঞ্চগড়  জ িীগঞ্জ, পঞ্চগড়। ইমলারা ইয়ািসমন 1747836512

108 ঠাকুরগাঁও  ঠাকুরগাঁও স র, ঠাকুরগাঁও। কামরুজ্জামান 1707461024

109   াজকাপ, খুলনা। জিাোঃ িানমভর আহজি  নান্নু 1736129539

110  ডুমুমরয়া, খুলনা। মমাোঃ রায়হানুল হািান 1737346403

111  পাইকগাছা, খুলনা। অমসি কুিার সরকার 1725023586

112  সািিীরা স র, সািিীরা। মমাোঃ মাসুদুর রহমান 1775808777

113  িালা, সািিীরা। সিযমেৎ সানা 1712308093

114  িাজগরহাট  িাজগরহাট স র, িাজগরহাট। োসরয়া সুলতানা সমতা 1521453840

115 নড়াইল স র, নড়াইল। আব্দুর রহিান খান 1788505649

116  কামলয়া, নড়াইল। জিাোঃ হুিায়ূন কিীর 1936114789

117  কুিারখালী, কুমিয়া। জিাোঃ আসাদুজ্জািান 1921289848

118  কুমিয়া স র, কুমিয়া। মক .এম হািানুজ্জামান 1789783472

119  চুয়াডাঙ্গা  আলিডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা। মমাছাোঃ শাসহনা আক্তার 1701093021

120  গাংনী, জিজহরপুর। প্রীতম মচৌধুরী 1942285109

121  জিজহরপুর স র, জিজহরপুর। জিাোঃ ওির ফারুক 1735159870

122  অভয়নগর, যজিার। মমাোঃ সেমরাি কবীর 1756125254

123  িাঘারপাড়া, যজিার। মুক্তাদুর রহমান 1735469664

124  যজিার স র, যজিার। িানমেরা িাসনীি মুমনয়া 1781342991

125  িমনরািপুর, যজিার। িন্ময় চক্রিিী 1732841801

126  িাি না, যজিার। মেমনয়া কমরি তৃমপ্ত 1961622366

127 মিনাই হ  কামলগঞ্জ, মিনাই হ। মমিবাহুন িান্নাত 1781297907

128 িাগুড়া  িাগুড়া স র, িাগুড়া। এি.এি. মপ্রয়াংকা জফরজ ৌস 1735426788

129 জভালা  জভালা স র, জভালা। প্রতীক মদ 1716306313

130  নামেরপুর, মপজরােপুর। িাসবহা খাতুন 1760236402

131  িঠিামড়য়া, মপজরােপুর। নজরাত্তি িজুি ার 1925468094
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