
ক্রমভক 

নং
মফবাগ জজরা উজজরা নাভ জভাফাইর

১ ঢাকা াবায এভ.এভ. প্রিয়াাংকা ফপযদদৌস 01735426788

২ ধাভযাই ফভাহাম্মদ জাদফদুর ইসরাভ 01843580815

৩ জদাায প্রর যাণী দাস 01767769707

৪ মফপুয জভাোঃ যামকবুর ইরাভ 01719240615

৫ যায়পুযা ভাহফুজুয যহভান তালুকদায 01737788223

৬ নাযায়নগঞ্জ আড়াইাজায আইমযন নাায মথী 01558909181

৭ শ্রীপুয নুযাত জাজন নুম 01727856282

৮ কাাময়া ফসাদহর যানা 01743160959

৯ মুমিগঞ্জ গজামযয়া তাছপ্ররভা আকতায 01777392672

১০ ভামনকগঞ্জ মংগাইয তাজযা যভামনয়া 01717557681

১১ মকজাযগঞ্জ দয াজকা যানী জদও 01749341479

১২ তাড়াইর নাযায়ন ফদফনাথ 01876068324

১৩ ফামজতপুয ফভাোঃ আজহারুর ইসরাভ 01736443933

১৪ ভবযফ জভাোঃ জভজদী াান 01751793155

১৫ যাজফাড়ী দয ফভাোঃ হাপ্রপজ আর আসাদ 01515671558

১৬ াংা ফভাোঃ াহপ্রযয়ায  01521111218

১৭ টুমিাড়া সাইপ উদ্দীন খান ০1631522042

১৮ কাময়ানী ভপ্রিকা প্রফশ্বাস 01982717450

১৯ জকাটারীাড়া ফভাোঃ ওভয পারুক 01735159870

২০ টািাইর দয চয়ন চন্দ্র যকায 01790336264

২১ কামরামত ফভাোঃ যদের ফহাদসন 01521460224

২২ ঘাটাইর জভাোঃ যমকবুর াান 01761166752

২৩ ভধুপুয জপযজদৌ 01793054388

২৪ পমযদপুয জফায়ারভাযী আব্দুয যহভান খান 01788505649

২৫ যীয়তপুয দয ফভাোঃ নাজমুর হাসান 01531975997

২৬ যাজজয মু. আখতারুর ইরাভ ০1755333913
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ভৎস্য অমধদপ্তয অংগ

মকজাযগঞ্জ

টািাইর

নযমংদী

গাজীপুয

যাজফাড়ী

জগাারগঞ্জ

ভাদাযীপুয
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ঢাকা



২৭ কারমকমন জভাাম্মদ ামন কমফয 01914699970

২৮ ইরাভপুয ফহাসদন আযা খাতুন 01761114426

২৯ জভরান্দ সাইদা জান্নাত 01686052037

৩০ মযলাফাড়ী জভাোঃ আবু াঈদ 01722486569

৩১ দয াযমভন আক্তায 01797712908

৩২ জযপুয নকরা জভাোঃ জভাজাজম্মর জাাইন 01997317310

৩৩ ভদন ফভাোঃ আবু তাদযক 01723590919

৩৪ জকন্দুয়া নুযনফী প্রনাদ 01756569938

৩৫ ফাযাট্টা ইমতয়াক আজভদ 01928177135

৩৬ মুক্তাগাছা ফনভ ইয়াসভীন মুক্তা 01750886620

৩৭ মিার ামযয়ায যভান মফল্লার 01719988116

৩৮ গপযগাঁও ফভাোঃ জপ্রহরুর ইসরাভ 01611469286

৩৯ ফুরফামড়য়া ফভাোঃ আব্দুস সারাভ 01753950544

৪০ নান্দাইর মফশ্বমজত কভ মকায ানী 01742245556

৪১ টিয়া পাযজানা মকদায 01558326853

৪২ ফাঁখারী ফভাোঃ কাভরুজ্জাভান 01853337697

৪৩ াটাজাযী                          পাযানা যভান 01671006577

৪৪ দাউদকামন্দ ফভাোঃ সাইফুর ইসরাভ 01862462405

৪৫ জচৌদ্দিাভ জীফ কুভায জচৌধুযী 01739977548

৪৬ জদমফদ্বায ফরাই চন্দ্র জবৌমভক 01855638754

৪৭ নািরজকাট রীতভ জচৌধুযী 01942285109

৪৮ জনায়াখারী জকাম্পানীগঞ্জ পামযয়া আপমযন ০1632926665

৪৯ ব্রাহ্মণফামড়য়া দয ভমউয যভান 01674987339

৫০ যািাভাটি দয পাজতভা-তুজ-জাাযা ০১৬২১৩৫৩০২২

৫১ খাগড়াছমড় দয ফভাোঃ আদক উপ্রদ্দন 01816136185

৫২ নাইক্ষ্যংছমড় জভাোঃ জতৌমপক াান কফীয 01685767999

৫৩ ফান্দযফান দয জভাোঃ াদ্দাভ জাজন 01553747919

৫৪ ভতরফ উত্তয ফভাোঃ সাদ্দাভ ফহাদসন 01845350408

৫৫ চাঁদপুয দয জভাোঃ আমকুয যভান আমক 01675889486

৫৬ জপনী দাগনভূইয়া নজয় ার 01876068469

৫৭ রক্ষ্মীপুয যায়পুয আব্দুল্লা আর-ভামুদ 01836922428

৫৮ মজরট জগারাগঞ্জ ফভাহাইপ্রভনুর ইসরাভ 01689476321

৫৯ দয ফভাোঃ ইকফার ফহাদসন 01818466910

জনিজকাণা

ভয়ভনমং

চট্টিাভ

কুমভল্লা

ফান্দযফান

জভৌরবীফাজায

চাঁদপুয

জাভারপুয

ভাদাযীপুয

ঢাকা

ভয়ভনমং

চট্টিাভ

মজরট



৬০ ফড়জরখা যপ্রন দাস 01623028907

৬১ কভরগঞ্জ আজয়া খাতুন 01714303631

৬২ মফগঞ্জ ফামনয়াচং ফভাোঃ ভাজহায-উর-ইসরাভ সম্রাট 01759008237

৬৩ সুনাভগঞ্জ তামযপুয জায়ভান জাান ০1626585141

৬৪ জগন্নাথপুয ফভাোঃ আপ্রসপ ইকফার 01773260816

৬৫ ফাগভাযা জভাোঃ ভামুদুয যভান 01783425007

৬৬ চাযঘাট জভাাোঃ ভারুপা তামনন 01741751544

৬৭ পুঠিয়া সম্পা সাহা 01736747560

৬৮ জগাদাগাড়ী ফভাোঃ প্রপকুর ইসরাভ 01626566685

৬৯ দয সুভাইয়া আক্তায 01750859027

৭০ মফগঞ্জ অন্তযা ইয়াসপ্রভন 01770078175

৭১ ফগুড়া দয চয়মনকা মিত 01721086077

৭২ জানাতরা ফভাোঃ যাদসর আরী 01737726136

৭৩ আদভমদঘী জভাোঃ যায়ানুর াান 01737346403

৭৪ চাটজভায িদসনপ্রজত চন্দ্র যায় 01774467444

৭৫ ঈশ্বযদী জভাাোঃ জামকয়া সুরতানা 01783343150

৭৬ পমযদপুয ফভাোঃ হাপ্রফবুয যহভান 01737663068

৭৭ আটঘমযয়া অযমজৎ কুভায ফাক 01742071674

৭৮ ভান্দা তামভয়া তাফাসুভ 01521797245

৭৯ দয ফভাোঃ আর ভাসুদ 01750828042

৮০ মনয়াভতপুয ফভাোঃ আপ্রযফুর ইসরাভ 01521221186

৮১ যানীনগয নূয-ই-স্বজ্ঞা 01521221555

৮২ মংড়া জক .এভ াানুজ্জাভান 01789783472

৮৩ নাজটায দয ফভাহাম্মদ ফদদরায়ায ফহাদসন 01713600986

৮৪ দয সাপ্রদকুন্নাহায প্রখা 01751271082

৮৫ উল্লাাড়া তা কুভায ীর 01736412017

৮৬ জফরকুমচ ফভাোঃ ইভামুর মুযছাপ্ররন 01762723102

৮৭ যায়গঞ্জ আবু ফকয প্রসপ্রদ্দক 01719899469

৮৮ াজাদপুয ভামুদুর াান সুরতান 01755076291

৮৯ ীযগাছা জফগভ াছনা জাান 01714802188

মযাজগঞ্জ

জভৌরবীফাজায

নওগাঁ 

চাঁাইনফাফনঞ্জ

যাজাী

যংপুয

যংপুয

মজরট

যাজাী

ফগুড়া

নাজটায

াফনা



৯০ ফদযগঞ্জ জভাোঃ আব্দুর ান্নান 01722678238

৯১ ীযগঞ্জ এ.এভ.সুরতান ভামুদ 01739835154

৯২ মভঠাপুকুয ইভযান জাজন 01722933853

৯৩ গাইফান্ধা জগামফন্দগঞ্জ জভাোঃ যাজদুর ইরাভ 01719002348

৯৪ ফীযগঞ্জ জভামনা াযবীন 01780978704

৯৫ াফ মতীপুয এ.ফক. অপূফ ব ফভ বন 01301959263

৯৬ মচমযযফন্দয অনুকূর চন্দ্র মনা 01725302892

৯৭ ঞ্চগড় জদফীগঞ্জ ইজরাযা ইয়ামভন 01747836512

৯৮ ঠাকুযগাঁও দয সুজন চন্দ্র ফভ মন 01721915174

৯৯ ডুমুমযয়া জভাোঃ ভামুন আর ারুন ০১৭৮৬৮৫৬৩৩৫

১০০ াইকগাছা অপ্রসত কুভায সযকায 01725023586

১০১ মচতরভাযী ফভাোঃ তানপ্রবয আহদভদ নান্নু 01736129539

১০২ দয মুক্তাদুয যভান 01735469664

১০৩ করাজযায়া ফতৌপ্রপক হাসান 01933199011

১০৪ াতক্ষ্ীযা দয সাপ্রেয আহদভদ 01742530104

১০৫ কামরগঞ্জ ফভাোঃ ভপ্রহেিুাহ 01923866411

১০৬ মযণাকুন্ডু জভজফাহুন জান্নাত 01781297907

১০৭ কামরয়া াংকজ ফাহাদুয 01918683265

১০৮ নড়াইর দয জভাোঃ আব্দুর কাজদয 01739389021

১০৯ জরাাগড়া জভাজভনুর ইরাভ 01644092685

১১০ কুমিয়া দয পাপ্রযয়া সুরতানা প্রভতা 01521453840

১১১ ভাগুযা দয ফভাোঃ হাদভ িধান 01773253732

১১২ ভম্মদপুয জভাোঃ ইভযান বুরবুর মমদ্দকী 01735245936

১১৩ জভজযপুয মুমজফনগয নাজমুস সাপ্রকফ 01559714202

১১৪ মজায ভমনযাভপুয তন্ময় চক্রফতী 01732841801

১১৫ মদায সদয তানপ্রজযা তাসনীভ মুপ্রনয়া 01781342991

১১৬ া মা প্রজপ্রনয়া কপ্রযভ তৃপ্রি 01961622366

১১৭ অবয়নগয জভাোঃ মপজযাজ কফীয 01756125254

১১৮ জকফপুয সতযপ্রজৎ সানা 01712308093

১১৯ চুয়াডািা আরভডািা জভাছাোঃ ামনা আক্তায 01770847085

১২০ নামজযপুয নদযাত্তভ ভজুভদায 01620570182

১২১ ভঠফামড়য়া ামফা খাতুন 01760236402

১২২ জবারা জবারা  দয রতীক জদ 01716306313

নড়াইর 

াতক্ষ্ীযা

ভাগুযা 

খুরনা

যংপুয

যংপুয

খুরনা

ফমযার

মজযাজপুয

মদনাজপুয

ফাজগযাট

মঝনাইদ


