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ক্ষুদ্র কৃলক উন্নয়ন পাউন্ডেন  

প্রধান কাম যারয় 
 
 

 

জেরা ও উন্ডেরাওয়াযী কভ যকর্যান্ডেয র্ালরকা 

 

ক্রঃ নং নাভ দবফ 
ফততভান 

কভ তস্থর 

বনজ জজরা/ 

ঈজজরায নাভ 

বযবিবত 

নম্বয 

মভোফোইর 

নম্বয 
কভ তস্থর 

কভ তকার 

 

 (অঞ্চবরক কাম তারয়, কুবভল্লা ও িাঁদপুয) 

অঞ্চবরক কাম তারয়, কুবভল্লা 
    

 
   

 কুমভল্লো দয  উজজরো কোম যোরয়       জত ম তন্ত 

1.  

 

জনোফ মভোোঃ আভজোদ মোজন Rm কুমভল্লো ভয়ভনমিং ২০ ০১৯৮৭৭০৩০১২ 

০১৭১৬৩০৫৬০৮ 

কুমভল্লো দয ০২-০৭-০৭ ২৮-০২-১০ 

চোমিনো ০৩-০৯-০৮ ২৪-০২-১০ 

ফগুড়ো ০১-০৩-১০ ০৫-০২-১২ 

মফগঞ্জ ১৩-০১-১১ ২১-০৩-১২ 

কুমভল্লো ৩১-১২-১৪ চরভোন 

2.  জনোফ মভোোঃ োীন মফশ্বো UM কুমভল্লো 

দয 

টুয়োখোরী 

বভজতাগঞ্জ 

৫৪৩ ০১৯৮৭৭০৩০৬৭ 

০১৯২০৮৮৫৯০৯ 

োজীগঞ্জ ২৮/০১/১৩ ২০-১১-১৪ 

মদমফদ্বোয ২১-১১-১৪ ১০/০৬/১৫ 

চোমিনো ১১/০৬/১৫ 21-5-19 

কুবভল্লা দয 22-5-19 িরভান 

3.  মফগভ সুমনতো যোনী দো SFO কুমভল্লো কুমভল্লো ৪৪৭ ০১৯১৯৮৪২৬৯৮ 

০১৭২১১২৩৮৫৩ 

কুমভল্লো ১৮/০৮/১৪ চরভোন 

জকাতয়ারী কুমভল্লো 19-5-19 চরভোন 

4.  জনোফ ঞ্জয় কুভোয দো SFO কুমভল্লো মুমন্পগঞ্জ ৬০৭ ০১৯৮৭৭০৩০২৩ 

০১৯৫০৯১৯৮০৮ 

কুমভল্লো ০4/০৩/১৪ চরভোন 

গজাবযয়া 

a.  চোমিনো  উজজরো কোম যোরয়         

5.  মফগভ রোয়রো আযজুভন মউরী UM িাবিনা কুমভল্লো/িাবিনা ৯৩ ০১৯৮৭৭০৩০৮৩ 

০১৮১৪৭৮১১৬৪ 

চোমিনো 01/10/06 চরভোন 

িাবিনা 

(আঈএভ) 

০9-৬-19 িরভান 

6.  জভাঃ াবন অযা FO চোমিনো মদনোজপুয 694 01904114241 

01718963718 

িাবিনা 25-1-17 িরভান 

ফুরফাড়ী 

a.  মদমফদ্বোয  উজজরো কোম যোরয়         

7.  জনোফ মভোোম্মদ ভোবুবুয যভোন SUM মদমফদ্বোয মকজোযগঞ্জ ৪৬৭ ০১৯৮৭৭০৩০৪৮ 

০১৭৪৮৭১৬৩৮৯ 

োথযঘোটো 
১৬/১২/১০ ০১/০২/১২ 

ভবযফ চোমিনো 
০৯/০২/১২ ১০/০৬/১৫ 

মদমফদ্বোয 13/০৭/১৫ চরভোন  

মদমফদ্বোয 19/০5/১9 চরভোন  

8.  জনোফ গোজী নোময উমিন প্রধোন SFO মদমফদ্বোয চাঁদপুয ২৭৯ ০১৯৮৭৭০৩১০২ 

০১৭১২৫২২৪১২ 

ফগুড়ো 
০১/১০/০৬ ২২/০৭/০৭ 

কচুয়া মদমফদ্বোয 
০৭/০৫/০৯ িরভান 

9.  জনাফ জভাঃ ভামুনুয যবদ FO মদমফদ্বোয যাজাী/পুঠিয়া ৮৯২ 

 

01767429380 

/01958553564 

মদমফদ্বোয 17/০9/18 িরভান 

a.  রোকোভ  উজজরো কোম যোরয়         

10.  জনোফ মভোোঃ আমভয মোজন SUM রোকোভ চাঁদপুয ১১৮ ০১৯৮৭৭০৩০৬০ 

০১৭১৬২১৮৫৬১ 

মবোরো দয 
৩১/১০/০৬ ২৮/০১/০৯ 

াজীগঞ্জ মচৌিগ্রোভ 
০১/০২/০৯ ৩১/০১/১২ 

রোকোভ 30/০৪/১২ িরভান 

রোকোভ 19-5-19 িরভান 

11.  জনোফ মভোোঃ মতৌমদুর ইরোভ SFO রোকোভ ঢোকো ৪৭৫ ০১৯৮৭৭০৩১৭৬ 

০১৯১৩৬২৭১৯৩ 

রোকোভ ২৯/০১/১২ 18-5-19 

ধাভযাআ রোকোভ 19-5-19 িরভান 

12.  জফগভ ারভা সুরতানা FO রোকোভ কুবভল্লা 

ভজনাযগঞ্জ 

707  01904114251 

01729746486 

নাঙ্গরজকাট 24-01-17  09-09-17 

জফগভগঞ্জ 10-09-17 17-10-17 

রাকাভ ১৮।09।১৭ িরভান 

13.  জনোফ োমিভমন চোকভো SFO রোকোভ যোঙ্গোভোটি ৫৯১ ০১৯৮৭৭০৩০৬৬ 

০১৭৪৩৬৯৯৫১৪ 

রোকোভ ০1/০৩/১৪ 18-5-19 

ফাঘাআছবড় রোকোভ 19-5-19 িরভান 

a.  মচৌিগ্রোভ  উজজরো কোম যোরয়         

14.  জনোফ মভোোঃ োমফবুয যভোন SUM মচৌিগ্রোভ মকজোযগঞ্জ ৩৯৮ ০১৯৮৭৭০৩০৩৫ 

০১৭১২১৪৩৯০৩ 

মচৌিগ্রোভ ০৬/০৬/১০  িরভান 

কটিয়াবদ জিৌদ্দগ্রাভ 19-5-19  

15.  জনোফ মভোোঃ ভোইনুর োোন SFO মচৌিগ্রোভ ভয়ভনমিং/ 

ফুরপুয 161 

০১৯৮৭৭০৩০৯২ 

০১৯১৬৬৬৩৭৪৯ 

কুবভল্লা দয ২৪-৭-০৬ ২১-৭-০৭ 

ফগুড়া দয ২২-৭-০৭ ৮-১১-০৭ 

৩১-০৮-201৭ তাবযজে 
09।০6।২০১৯ বরঃ তাবযজে 
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ক্রঃ নং নাভ দবফ 
ফততভান 

কভ তস্থর 

বনজ জজরা/ 

ঈজজরায নাভ 

বযবিবত 

নম্বয 

মভোফোইর 

নম্বয 
কভ তস্থর 

কভ তকার 

 

দুিাবিয়া ৯-১১-০৮ ৩১-৩-১৪ 

মুক্তোগোছো ০১-৪-১৪ ৩১-১০-১৪ 

মিোর ১-১১-১৪ ৪-১-১৬ 

দুিাবিয়া ৫-১-১৬ 13-03-19 

জিৌদ্দগ্রাভ 21-03-19 িরভান 

a.  ফরুড়ো উজজরো কোম যোরয়         

16.  জনোফ আমভনুর ইরোভ মচৌধুযী UM ফরুড়ো কুমভল্লো/ 

জিৌদ্দগ্রাভ 

৩২৭ ০১৯৮৭৭০৩১৩২ 

০১৮১১৩৫৬৫৭২ 

কচুয়ো ০৯/১১/০৯ ১১/০৮/১০ 

ফরুড়ো ১২/০৮/১০ ২৩/১১/১০ 

মচৌিগ্রোভ ২1/১১/১০ 18-5-19 

ফরুড়া  09-6-19 িরভান 

17.  জনোফ মভোোঃ এভোদুর ক FO ফরুড়া ঢোকো ৪৭৪ ০১৯৮৭৭০৩১৭৫ 

০১৯১১৮১৫১৯৯ 

ফরুড়া ২9/০১/১২ িরভান 

দবিণ জকযানীগঞ্জ 

18.  জনোফ মভোোঃ আমভয মোজন FO ফরুড়া কুমভল্লো ৫০০ ০১৯৮৭৭০৩১৯৩ 

০১৮১১৬৫৭৬০৮ 

ফরুড়া ১২/০২/১২ িরভান 

অদ ত দয 

a.  ঈজজরা  কাম তারয়, দয দবিণ, 

কুবভল্লা 

        

19.  জনাফ জভাঃ বদুর আরাভ UM দয দবিণ কুবভল্লা 749 ০১৯১২৪৩৩৮৬৫/ 

০১৯৮৭৭০৪১২৩ 

নাঙ্গরজকাট 30/12/13  

বততা দয দবিণ 31/12/13 িরভান 

20.  রুবভরা জযন FO দয দবিণ যাজাী 

 

830 01744422747/0

1987704124 

দয দবিণ 19/01/14 িরভান 

ত্নীতরা 

21.  জনাফ জভাঃ আব্রাবভ েবরর FO দয দবিণ ভয়ভনবং/ভয়ভ

নবং দয 

806 01754043657/

01987704136 

ভজনাযগঞ্জ 7/01/14  

দয দবিণ 29/11/15 িরভান 

a.  ঈজজরা  কাম তারয়, বুবড়িং, কুবভল্লা         

22.  জনাফ জভাঃ জাবকয জাজন োন UM বুবড়িং কুবভল্লা 

760 

০১৭১৭৫৩৪৮৬৯ / 

০১৯৮৭৭০৪১২৯ 

নাঙ্গরজকাট ত 12/01/14  

বুবড়িং বুবড়িং 22/০৩/১৫ িরভান 

23.  জনাফ জভাঃ জদাজয়ত ঈল্লা FO বুবড়িং জনায়াোরী 880 01938159463 বুবড়িং ১৮/০৯/১৬ িরভান 

কবফযাট 

24.  জনাফ দীক সূত্রধয FO বুবড়িং ব্রািণফাবড়য়া 873 01736254515   23/03/16 

বফজয়নগয   বুবড়িং 24/03/16 িরভান 

a.  ঈজজরা  কাম তারয়, নাঙ্গরজকাট, 

কুবভল্লা 
 

  

 

    

25.  জনাফ জভাঃ অবযফুর আরাভ UM নাঙ্গরজকাট াফনা 

িাটজভায 772 

০১৭২৭৯২৬৩৩৬

/ ০১৯৮৭৭০৪১২6 

নাঙ্গরজকাট 19/03/15  িরভান 

   

26.  জনাফ ঈৎর কুভায াা 

FO 

নাঙ্গরজকাট াফনা/াফনা 

দয 

845 01713741846/

01987704128 

বুবড়িং 26/01/14  

নাঙ্গরজকাট  26/01/14 িরভান 

27.  জফগভ জযাভা োতুন 

FO 

নাঙ্গরজকাট টাঙ্গাআর 839 01781845188/

01987704128 

 12/02/14  18-05-15 

বাতকুড়া নাঙ্গরজকাট 19-05-15 িরভান 

a.  ঈজজরা  কাম তারয়, ব্রািণাড়া, 

কুবভল্লা 
 

  

 

    

28.  জনাফ অব্দুল্লা-অর-ভামুন 

 

UM ব্রাহ্মণাড়া টাংগাআর/ 

 ভূয়াপুয 

885 01675408983 

/0195855355২ 

ব্রাহ্মণাড়া 03-12-17 িরভান 

29.  জনাফ জভাঃ ঈজ্জ্বর জাজন FO ব্রািণাড়া যাজাী 

724 

01727884998 

/01958553560 

ব্রাহ্মণাড়া 25-09-17 িরভান 

ফাগভাযা 

30.  জনোফ মভোোঃ মজয়োউয যভোন SFO ব্রািণাড়া গোইফোন্ধো ৩৯১ ০১৯৮৭৭০৩১৪৭ 

০১৭১০৫৪৭৫১০ 

ভয়ভনমিং ০২/০৫/১০ 19-09-17 

  াদুল্যাপুয   ব্রাহ্মণাড়া 20-09-17 িরভান 

a.  ঈজজরা  কাম তারয়,ভজনাযগঞ্জ, 

কুবভল্লা 
 

  

 

    

31.  জনাফ জভাঃ নাজমুর াান UM ভজনাযগঞ্জ যাজাী ৭১৬ 01904114213 

01727663815 

ভজনাযগঞ্জ 15-05-17 িরভান 

িাযঘাট 

32.  জনাফ জভাঃ জদজরায়ায জাাআন FO ভজনাযগঞ্জ কুবভল্লা 786 01913506368/

01987704137 

কুবভল্লা দয 07/0১/১4 িরভান 

দয দবিণ ভজনাযগঞ্জ 22-11-15 িরভান 

33.  জনাফ জভাঃ ভবন জাজন-2 FO ভজনাযগঞ্জ িাঁদপুয 878 01837370969/

01987704127 

ভজনাযগঞ্জ ০৭/০২/১৬ িরভান 

াজীগঞ্জ 
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ক্রঃ নং নাভ দবফ 
ফততভান 

কভ তস্থর 

বনজ জজরা/ 

ঈজজরায নাভ 

বযবিবত 

নম্বয 

মভোফোইর 

নম্বয 
কভ তস্থর 

কভ তকার 

 

a.  অঞ্চবরক কাম তারয়, াজীগঞ্জ (িাঁদপুয, জনায়াোরী ও রক্ষ্মীপুয)     

b.  োজীগঞ্জ উজজরো কোম যোরয়       

34.  জফগভ কাভরুন নাায Rm ফরুড়া কুবভল্লা 

কুবভল্লা দয 

াজীগঞ্জ 

২৪৯ ০১৯৮৭৭০৩০২১ জদবফদ্বায 17-09-2006 07-09-2009 

কুবভল্লা দয 31-12-2013 15-11-2014 

ফরুড়া 18-01-2016 

 

14-5-19 

াজীগঞ্জ 19-5-19 িরভান 

35.  মফগভ ফোনী যোনী োর UM োজীগঞ্জ চাঁদপুয ৫১ ০১৯৮৭৭০৩০৭৫ 

০১৭২১১২২৬৬২ 

োজীগঞ্জ 
২১/০৩/০৭ ০২/০৯/০৮ 

কচুয়া োজীগঞ্জ 
০১/১১/১৪ িরভান 

36.  জনোফ মভোোঃ নোজমূর হুদো SFO াজীগঞ্জ ভয়ভনবং/ 

ভয়ভনবং দয 

166 ০১৯৮৭৭০৩০৯৫ 

০১৭২৩৩৮৯৮৭৪ 

োজীগঞ্জ ০১/০৩/০৬ ২৭/১১/০৬ 

নিীগ্রোভ ০১/১২/০৬           

৩১/০৭/১১ 

ফুরপুয ০১/০৮/১১ 09-09-17 

জিৌদ্দগ্রাভ ১০-০৯-১৭  

াজীগঞ্জ 
22/3/18 িরভান 

37.  জনোফ মভোোঃ ভমনয মোজন FO োজীগঞ্জ চাঁদপুয ৬৫৫ 01904114234 

০১৯৬৫২১২৬৭৬ 

কচুয়ো ২৮-০৪-১৪ ২৫/১১/১৪ 

কচুয়া 

োজীগঞ্জ 
২৫/১১/১৪ 

িরভান 

a.  োযোমি উজজরো কোম যোরয়         

38.  জনোফ মভোোোঃ মনছোয অাোজম্মদ 

(অোঃদোোঃ 

SFO াযাবি  চাঁদপুয    

  

39.  জনোফ মভোোোঃ মনছোয অাোজম্মদ SFO াযাবি কচুয়া ১১৬ ০১৯৮৭৭০৩০৮১ 

০১৭১০৭০৪০২৫ 

মুরোদী 
০১/০৩/০৬ ১৯/০৩/০৭ 

কচুয়া মফোযোনউমিন 
২০/০৩/০৭ ২২/০৩/০৮ 

ঈশ্বযগঞ্জ 
২৩/০৩/০৮ ১৯/০৩/১২ 

মফগঞ্জ  
২১/০৩/১২ ১৫/১২/১২ 

পমযদগঞ্জ 
২০/০৩/১২ ১০/১০/১২ 

োজীগঞ্জ  
১১/১০/১২ 

০৬/০২/১৩ 

োজীগঞ্জ  ০৭/০২/১৩ ৩১/১২/১৪ 

াযাবি ০1-১-১5 িরভান 

40.  জনোফ রো কুভোয মদ FO াযাবি োতক্ষীযো ৫৮৩ ০১৯৮৭৭০৩১৬৫ 

 

মদমফদ্বোয ০১-০৩-১৪ 17-09-14 

তারা োযোমি 18-09-14 িরভান 

a.  কচুয়ো উজজরো কোম যোরয় (১)         

41.  জনোফ মজ এভ োজোোন SUM কচুয়ো কুমভল্লো ৫৫ ০১৯৮৭৭০৩০৪৯ 

০১৯১৫৮৭২০৪৬ 

ফযম্নড়ো ১৮/০৩/০৭ ৩১/০১/১২ 

দয দবিণ মদমফদ্বোয 
১৯/০২/১২ ২১/১১/১৪ 

কুমভল্লো দয ২২/১১/১৪ ১০/০৬/১৫ 

কচুয়ো 14-07-15 চরভোন 

কচুয়ো 19-5-19 চরভোন 

42.  মফগভ মল্পী যোনী মবৌমভক SFO কচুয়ো চাঁদপুয ৪৯৮ ০১৯৮৭৭০৩১৯২ 

০১৭৩৬৮৯৬৭৪৮ 

কচুয়ো ২৫/০১/১২ 18-5-19 

কচুয়া কচুয়ো 19-5-19 িরভান 

43.  জনোফ কিংকন চন্দ্র ভজুভদোয FO কচুয়ো চাঁদপুয ২১৯ 01904114237 

০১৭৩৬৮৯৬৭৪৮ 

কচুয়ো ০১/১১/১৪ িরভান 

কচুয়া 

a.  ভতরফ উজজরো কোম যোরয়         

44.  জনোফ মভোোম্মদ মমরভ মভয়ো UM ভতরফ চাঁদপুয ১০৬ ০১৯৮৭৭০৩০৫৯ 

০১৭২২২৬৪১৪১ 

োজোোনপুয 
০১/১১/০৬ ৩১/০১/১২ 

াযাবি ভতরফ ০২/০২/১২ িরভান 

45.  জদফ িন্দ্র যকায FO ভতরফ নযমিংদী/যোয়পুযো 696 01904114242 

01722487826 

ভতরফ 24-1-17 িরভান 

46.  জনাফ ওভয াওরাদায FO ভতরফ জগাারগঞ্জ/জকাটা

রীাড়া 

894 01918152028 ভতরফ 29-10-18 িরভান 

a.  পমযদগঞ্জ উজজরো কোম যোরয়         

47.  জনাফ জে ারুন-য-যবদ UM পবযদগঞ্জ মজায/মজায 

দয 

887 01919-897472 

/01958553556 

পবযদগঞ্জ 26-০৬-১৮ িরভান 



D-F:\(ADMIN)Sub-Region-Wise Field Officer List-Final Transper-2018 (Unicode) jiban 

ক্রঃ নং নাভ দবফ 
ফততভান 

কভ তস্থর 

বনজ জজরা/ 

ঈজজরায নাভ 

বযবিবত 

নম্বয 

মভোফোইর 

নম্বয 
কভ তস্থর 

কভ তকার 

 

48.  জনোফ মভোোঃ আোঃ ছোরোভ FO পমযদগঞ্জ চাঁদপুয ৪৭৭ ০১৯৮৭৭০৩১৭৮ 

০১৭২৬০১৩৮৪৮ 

পমযদগঞ্জ ২৫/০2/১২ িরভান 

পবযদগঞ্জ 

49.  জনোফ অাোবুর কোজভ FO পমযদগঞ্জ মবোরো ১৪১ ০১৯৮৭৭০৩১১২ 

০১৭৫৩৮৩৫৩৩১ 

পমযদগঞ্জ ২১/০৭/১১ িরভান 

জফাযানঈবদ্দন 

a.  ঈজজরা  কাম তারয়, কচুয়া (২)    
 

    

50.  জফগভ তাী রায়রা 

UM 

কচুয়া-2 মজায 769 ০১৯১৩১০২৬৩৫/ 

০১৯৮৭৭০৪১৩৮ 

ফারাগঞ্জ 16/01/14  

মজায দয কচুয়া-2 ০৩/০৮/১৪ িরভান 

51.  জনাফ বযভর িন্দ্র ভজুভদায FO কচুয়া-2 জবারা 784 01926397694/

01987703281 

নাবজযপুয 06/০১/১৪ 11/১1/১৫ 

জদৌরতোন 

কচুয়া-2 12/১1/১৫ িরভান 

52.  জনাফ জভাঃ জযজজায়ানুর আরাভ FO কচুয়া-2 িাঁদপুয 797 01845077712/

01987704139 

কচুয়া-2 ০6/০১/১৪ িরভান 

াজীগঞ্জ 

a.  (জনায়াোরী ও রক্ষ্মীপুয) 

জনাফ অবুর কারাভ অজাদ 
AGM 

  

 

01711156398    

b.  ঈজজরা  কাম তারয়, রক্ষ্মীপুয দয,    
 

    

53.  জনাফ জভাঃ বভজানুয যভান 

UM 

রিীপুয টুয়াোরী 293 ০১৭২৭০০৫১৪৮/ 

০১৯৮৭৭০৪১৪১ 

রিীপুয ১৪/০১/১৪ িরভান 

টুয়াোরী দয 

54.  জনাফ ঞ্জয় িক্রফতী FO রিীপুয জবারা 866 01729331900/

01987704143 

রিীপুয ২7/১১/১৪ িরভান 

জবারা দয 

55.  জফগভ ভারুপা অক্তায FO রিীপুয ফবযার 853 01987051935/

01987704142 

রিীপুয ২৬/০১/১৪ িরভান 

ফবযার দয 

a.  ঈজজরা  কাম তারয়, যাভগঞ্জ, রক্ষ্মীপুয    
 

    

56.  জনাফ জভাঃ নাবয ঈবদ্দন UM যাভগঞ্জ বযয়তপুয/নবড়য়া 890 01922327979 

/01958553557 

যাভগঞ্জ 18।০৬।১৮ িরভান 

57.  জনোফ ীজত চক্রফতী FO যোভগঞ্জ ভয়ভনমিং ৪০০ ০১৯৮৭৭০৩১৫৪ 

০১৯১৩৩৮৬৮৭২ 

কুমভল্লো ১০/০৬/১০ ১৬/০৫/১৬ 

মুক্তাগাছা   পমযদগঞ্জ ২৪/০৫/১৬ 09-09-17 

 
 

 যাভগঞ্জ 19-09-17 িরভান 

58.  জনোফ মভোোঃ ভোসুদুয যভোন FO যোভগঞ্জ মবোরো/রারজভান ৫৮১ ০১৯৮৭৭০৩১৩০ 

০১৭৩৯১৩৯৫১৮ 

রোরজভোন ০২/০৩/১৪  25/7/18 

অগগরঝড়া ৩১/৭/১/১

8 

12-11-18 

যাভগঞ্জ 1৭-11-18 চরভোন 

a.  ঈজজরা  কাম তারয়, যায়পুয, রক্ষ্মীপুয 
 

       

59.  জনাফ জভাঃ এনাজয়ত ঈল্লা UM যায়পুয কুবভল্লা 682 01904114201 

01988440387 

যায়পুয 22-01-17 িরভান 

কুবভল্ল দয 

দবিণ 

60.  জনাফ জভাঃ জনয়ামুর আরাভ FO যায়পুয জবারা 842 01719732763/

01987704148 

যায়পুয 19/01/14 িরভান 

িযপযান 

61.  জনাফ জভাঃ নাবয জাজন FO যায়পুয ঝারকাঠি 884 01759610373/

01987704149 

যায়পুয 30-10-16 িরভান 

কাঠাবরয়া 

a.  ঈজজরা  কাম তারয়, িাটবের, 

জনায়াোরী  

       

62.  জনাফ জভাঃ অকযাভ জাজন UM িাটবের গাআফান্ধা ৭১২ 01904114210 

01729181815 

িাটবের 06-03-17 িরভান 

জগাবফিগঞ্জ 

63.  জনাফ জভাঃ তানবীয জাজন FO িাটবের মজায 860 01871705908/ 

01987704171 

াল্লা 25/5/14  

মজায দয 

িাটবের 15/11/14 িরভান 

64.  জনাফ জভাঃ ভবনয জাজন-2 FO িাটবের ব্রাহ্মণফাড়ীয়া 810 01871705908/

1987704177 

অজভীবযগঞ্জ ২৭/০১/১৪  

ফাঞ্ছাযাভপুয 

িাটবের 09/11/14 িরভান 

a.  ঈজজরা  কাম তারয়, জানাআমুড়ী, 

জনায়াোরী 
 

  

 

    

65.  জনাফ জভাপাজ্জর জাাআন 

UM 

জানাআমু

ড়ী 

বকজাযগঞ্জ 314 ০১৯১৮৫২২৪২৪/ 

০১৯৮৭৭০৪১৫০ 

িাটবের 18/1/14 1৩/04/১4 

বনকরী জানাআমুড়ী 14/04/১4 িরভান 
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ক্রঃ নং নাভ দবফ 
ফততভান 

কভ তস্থর 

বনজ জজরা/ 

ঈজজরায নাভ 

বযবিবত 

নম্বয 

মভোফোইর 

নম্বয 
কভ তস্থর 

কভ তকার 

 

66.  জনাফ জভাঃ অরভগীয কবফয FO জানাআমুড়ী কুবিয়া 861 01918032725/

01987704155 

জানাআমুড়ী ২৫/০৫/১৪ িরভান 

কুভাযোরী 

67.  জনাফ জভাঃ জবরভ জযজা FO জানাআমুড়ী কুবিয়া 859 01718852960/

০১৯১১৬৫৪১৮৫/

০১৯৮৭৭০৪১৫৬ 

জানাআমুড়ী ২৫/০৫/১4 িরভান 

বভযপুয 

a.  ঈজজরা  কাম তারয়, জফগভগঞ্জ, 

জনায়াোরী 
 

  

 

    

68.  জভাঃ জাাঙ্গীয অরভ যকায UM জফগভগঞ্জ াফনা 718 01904114215 

01717978055 

জফগভগঞ্জ 15-05-16 িরভান 

বাঙ্গুযা 

69.  জনাফ আভযান FO জফগভগঞ্জ বযয়তপুয 

জাবজযা 

৭২৭ 

01911874540 

01858848686 

/01958553562 

জফগভগঞ্জ ০২/10/17 িরভান 

70.  জনোফ মভোোঃ কোভরুজ্ভোন খোন FO মফগভগঞ্জ কুমভল্লো/জিৌদ্দগ্রাভ ৫২৮ ০১৯৮৭৭০৩২০৭ 

০১৭১২৫২৮০৩০ 

রোকোভ ০৭/০৬/১২ 17-10-17 

  জফগভগঞ্জ 18-10-17 িরভান 

a.  অঞ্চবরক কাম তারয়, ভয়ভনবং (ভয়ভনবং ও বকজাযগঞ্জ)      

b.  ভয়ভনমিং দয  উজজরো কোম যোরয়         

71.  জফগভ ারভা জফগভ RM ভয়ভনবং যীয়তপুয 735 ০১৭১২৯২৭৯১৬ / 

০১৯৮৭৭০৩১৫৩ 

দয দবিণ, 

কুবভল্লা 
 19-09-17 

ভয়ভনবং 20-09-17 িরভান 

72.  জনোফ মভোোঃ মগোরোভ মভোিপো UM ভয়ভনমিং ভয়ভনমিং ১৭৯ ০১৯৮৭৭০৩০৯৭ 

০১৭৫৪৪২৩৩৫৯ 

ফগুড়ো ০১/০৩/০৬ ১১/১১/১০ 

বত্রার ভয়ভনমিং 21/১১/১০ 18-5-19 

ভয়ভনমিং 19-5-19 িরভান 

73.  জনোফ মভোোঃ নূরুন্নফী যকোয SFO ভয়ভনমিং গোইফোন্ধো ৩৭৮ ০১৯৮৭৭০৩১৪৪ 

০১৮২২৮৫২০৭০ 

ভয়ভনমিং ০৯/০৩/১০ িরভান 

াদুল্যাপুয 

74.  মফগভ মযভো আক্তোয SFO ভয়ভনমিং ভয়ভনমিং ৬৫২ 01904114232 

০১৯৩১৫১২৬৮২ 

ভয়ভনমিং 01/০4/১৪ িরভান 

ভয়ভনবং দয    

a.  ফুরপুয উজজরো কোম যোরয়         

75.  জনোফ মভোোঃ আফদুর রমতপ UM ফুরপুয টোিংগোইর ৪২০ ০১৯৮৭৭০৩০৩৯ 

০১৭৪৩১০৭২২৩ 

ঈশ্বযগঞ্জ ১০/০৮/১০ 24/1/16 

ভূঞাপুয ফুরপুয  28/1/16 িরভান 

76.  জনোফ মভোোঃ মগোরোভ মভোিপো SFO ফুরপুয ভয়ভনমিং ১১১ ০১৯৮৭৭০৩০৮৪ 

০১৭২৮২৭৮৫১৭ 

াযাবি ০১/০৩/০৬ ১৪/০৬/০৮ 

ভয়ভনবং দয ফগুড়ো ১৫/০৬/০৮ ২৩/০৭/০৮ 

মফগঞ্জ ২৪/০৭/০৮ ০৯/০৫/১২ 

মগৌমযপুয (টগ) ১০/০৫/১২ ২৮/০১/১৩ 

মগৌমযপুয ১০/০৫/১২ ১৩/০৫/১৫ 

মিোর ১৪/০৫/১৫ 19/3/16 

ফুরপুয ২0/3/16 িরভান 

77.  জনোফ মভোোম্মদ রুহুর  আভীন SFO ফুরপুয মকজোযগঞ্জ ৩৮০ ০১৯৮৭৭০৩১৪৫ 

 

মুক্তোগোছো ১০/০৩/১০ ২৯/১০/১১ 

জাজনপুয ফুরপুয ৩০/১০/১১ ০৪/০৪/১২ 

মুক্তোগোছো ০৫/০৪/১২ ১২/০৩/১৩ 

ঈশ্বযগঞ্জ ১৩/০৩/১৩ ০১/১০/১৩ 

কোোলু ০২/১০/১৩ ১৮-০৪-১৪ 

ফুরপুয ১৯-০৪-১৪ িরভান 

ফুরপুয ১৯-০5-১9 িরভান 

78.  জনোফ রুন  চন্দ্র মফশ্বো FO ফুরপুয মনিজকোণো ৪৯৫ ০১৯৮৭৭০৩১৮৯ 

০১৯১৮২৫২৯০১ 

ফুরপুয ২9/০১/১২ িরভান 

জনত্রজকানা দয 

79.  জফগভ নূয নাায 

FO 

ফুরপুয জযপুয/নকরা 876 01926097419/0

1987704118 

নাজিার 27/12/15 23-09-17 

 ফুরপুয 24-09-17 িরভান 

a.  মিোর উজজরো কোম যোরয়         

80.  জফগভ সুযবী সুরতানা 

 UM 

মিোর নাজটায/ 

ফাগাবতাড়া 

৭২৬ 01732623993

/01958553550 

সুজানগুয 02-10-17 02/04/18 

বত্রার 03/04/18 িরভান 

81.  জনোফ মভোোম্মদ আযোপ উমিন SFO মিোর ভয়ভনমিং ৩১৬ ০১৯৮৭৭০৩১২৯ 

০১৭২৫৬২৭৬০৭ 

রাকাভ ০৩-৯-০৯ ১৯-১-১০ 

নািাআর পবযদগঞ্জ ২০-১-১০ ২৮-৫-১৬ 
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ক্রঃ নং নাভ দবফ 
ফততভান 

কভ তস্থর 

বনজ জজরা/ 

ঈজজরায নাভ 

বযবিবত 

নম্বয 

মভোফোইর 

নম্বয 
কভ তস্থর 

কভ তকার 

 

যাজাযাট ২৯-৫-১৬ 23-1-17 

বত্রার 05-2-17 িরভান 

82.  জনাফ জভাঃ াবকর যকায FO বত্রার গাজীপুয 

 

808 01715791423/

01987704174 

 

জগন্নাথপুয 08/03/14  

বত্রার ১৮/0৬/17  িরভান 

a.  ঈশ্বযগঞ্জ উজজরো কোম যোরয়         

83.  জনোফ এনোমুর ক UM ঈশ্বযগঞ্জ টোিংগোইর/ 

ভূয়াপুয 

৬৩ ০১৯৮৭৭০৩০৫১ 

০১৭২৮৩৩৩৮২৫ 

ঈশ্বযগঞ্জ 
০১/০৩/০৬ ২৯/১১/০৭ 

ফুরপুয 
৩০/১১/০৭ ০৭/১০/১১ 

মুক্তোগোছো 
২৮/১০/১১ ১৮/১২/১৩ 

ফগুড়ো 
১৯/১২/১৩ 05-3-17 

ইশ্বযগঞ্জ 
15-03-17 িরভান 

84.  মফগভ ভোজমুননোোয FO ঈশ্বযগঞ্জ জোভোরপুয ৫০৩ ০১৯৮৭৭০৩১৯৬ 

০১৭১২০৮৯৬৪৭ 

মুক্তোগোছো ১২/০২/১২ ২১/০৯/১৩ 

জাভারপুয ঈশ্বযগঞ্জ ২২/০৯/১৩ িরভান 

85.  জনোফ মুোম্মদ ইভরুর কোজয় FO ঈশ্বযগঞ্জ জোভোরপুয ৫৫৭ ০১৯৮৭৭০৩২১৬ 

০১৯১৫৪৫১২৫৪ 

ঈশ্বযগঞ্জ 18/০4/১3 িরভান 

জাভারপুয 

86.  মফগভ রুভো আক্তোয SFO ঈশ্বযগঞ্জ ভয়ভনমিং/ 

গপযগাঁও 

৫২৫ ০১৯৮৭৭০৩২০৫ 

০১৭২৬৪৬৬৯৯৮ 

ঈশ্বযগঞ্জ ২০/০৫/১২ িরভান 

a.  মুক্তোগোছো উজজরো কোম যোরয়         

87.  জনোফ এ,এভ, মরোর উমিন SUM মুক্তোগোছো ভয়ভনমিং ৭২ ০১৯৮৭৭০৩০৫৫ 

০১৭১৮৪৮৩৮৩৪ 

ফগুড়ো দয 
০১/০৩/০৬ ৩১/০১/১২ 

ভয়ভনবং 

দয 

ফুরপুয ০২/০২/১২ 16-12-13 

মুক্তোগোছো 17-12-13 িরভান 

মুক্তোগোছো 19-05-19 িরভান 

88.  জনোফ আনি চন্দ্র দত্ত FO মুক্তোগোছো টোিংগোইর ৩৯৫ ০১৯৮৭৭০৩১৫০ 

০১৭৩১২০৯২০৫ 

ফযগুনো ২০/০৫/১০ ২৫/১০/১০ 

ঘাটাআর মুক্তোগোছো ২৮/১০/১০ ০৪/০৪/১২ 

ফুরপুয ০৫/০৪/১২ 15-10-14 

মুক্তাগাছা 16-10-

14 

িরভান 

89.  জনোফ মভোোঃ মোরোয়ভোন মভয়ো (১) SFO মুত্তোগোছো টোিংগোইর ৪৯২ ০১৯৮৭৭০৩১৮৬ 

০১৯১৬২১২৮৮৮ 

ঈফযগঞ্জ ২৫/০১/১২ ১৮/০৩/১৩ 

টাংগাআর মুক্তোগোছো ১8/০৩/১৩ 18-5-19 

মুক্তোগোছো 19-5-19 িরভান 

90.  জনোফ মভোোম্মদ মোরোয়ভোন (২) SFO মুক্তোগোছো জোভোরপুয ৫৮৬ ০১৯৮৭৭০৩১৭২ 

০১৭১৬৬৬৭১১৬ 

মুক্তোগোছো ০4/০৩/১৪ িরভান 

বযলাফাবড় 

a.  মগৌযীপুয উজজরো কোম যোরয়         

91.  জনোফ মভোোম্মদ কোভোর কোউছোয SUM মগৌযীপুয ভয়ভনমিং ৫৫২ ০১৯৮৭৭০৩০৭২ 

০১৭২১২৭৭১৪০ 

সুজোনগয ২১/০৪/১৩ ৩১-১২-১৪ 

ফুরফাবড়য়া মগৌযীপুয 
২4/০৩/১৫ চরভোন 

মগৌযীপুয 
19-5-19 চরভোন 

92.  জনোফ মভোোঃ য অাোরী SFO মগৌযীপুয জোভোরপুয ৫৪৮ ০১৯৮৭৭০৩২১৩ 

০১৯৩৮৫৫০৯৯৭ 

ফগুড়ো ১৭/০২/১৩ ২৯-৬-১৬ 

জাভারপুয দয জগৌযীপুয ১০-6-১৬ 18-5-19 

জগৌযীপুয 19-5-16 িরভান 

93.  জনোফ মভোোঃ খোইরুর ইরোভ SFO মগৌযীপুয নোজটোয ৪৭৩ ০১৯৮৭৭০৩১৭৪ 

০১৭১৮৮২৩৬৪৮ 

মগৌমযপুয 1৫/০3/১২ িরভান 

নরডাঙ্গা মগৌমযপুয 19-5-19 িরভান 

94.  জনোফ অমনক তোলুকদোয SFO মগৌযীপুয মনিজকোনো ৬২০ ০১৯৮৭৭০৩১৪১ 

০১৭৩২৩৬২০৬৬ 

মগৌমযপুয 05/০৩/১৪ িরভান 

জনত্রজকানা    

a.  ঈজজরা  কাম তারয়, বনকরী, 

বকজাযগঞ্জ 
 

  

 

    

95.  জনাফ অব্দুল্লা-অর-ভামুন-2 UM বনকরী ভয়ভনবং/নািা

নআর 

753 01674273061/ 

০১৯৮৭৭০৩২৬২ 

বনকবর 23-11-13 িরভান 

96.  জনাফ কৃষ্ণ িক্রফতী FO বনকরী জযপুয 812 01914811216 / 

01987703263 

জানাআমুবড় 07/01/14  

নকরা বনকরী ১১/০৬/১৪ িরভান 

97.  জনাফ ভামুন FO বনকরী ভয়ভনবং/ 

নািাআর 

795 01934902800 / 

01987703264 

কুবভল্লা দয 07/01/14 20/01/14 

ভজনাযগঞ্জ ২১/০১/১৪ 13/02/16 

বনকরী ১৬/০২/১

৬ 

িরভান 

a.  ঈজজরা  কাম তারয়, বভঠাভাআন, 

বকজাযগঞ্জ 
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ক্রঃ নং নাভ দবফ 
ফততভান 

কভ তস্থর 

বনজ জজরা/ 

ঈজজরায নাভ 

বযবিবত 

নম্বয 

মভোফোইর 

নম্বয 
কভ তস্থর 

কভ তকার 

 

98.  জনাফ জভাঃ জাবকঈর আরাভ UM বভঠাভাআন জাভারপুয 752 ০১৭৩০৪৪০২২৪ / 

০১৯৮৭৭০৩২৬৫ 

বভঠাভাআন 21/১২/১৩ িরভান 

জভরাি 

99.  জনাফ াভীভ বভয়া FO বভঠাভাআন জযপুয 881 01719018267 / 

01987703266 

বভঠাভাআন 18/9/16 িরভান 

নকরা 

100.  জভাছাঃ াবফফা জফগভ রাবরী FO বভঠাভাআন নীরপাভাযী/নীর

পাভাযী দয 

895 01714524569 বভঠাভআন 04-12-

18 

িরভান 

a.  ঈজজরা  কাম তারয়, িগ্রাভ, 

বকজাযগঞ্জ 

   

 

    

101.  জনাফ জাবভর ঈবদ্দন োন UM িগ্রাভ বকজাযগঞ্জ 750 ০১৭৩২১৯২৫১৩ / 

০১৯৮৭৭০৩২৬৮/ 

01714-798539 

িগ্রাভ 30/12/1

3 

িরভান 

কটিয়াবদ 

102.  জনাফ বভজানুয যভান-3 FO িগ্রাভ জয়পুযাট 857 01731982670 / 

01987703269 

িগ্রাভ 6/3/14 িরভান 

জয়পুযাট দয 

103.  জফগভ াবপজা জফগভ FO িগ্রাভ জাভারপুয 

জভরাি 

879 01770670581 / 

01987703270 

িগ্রাভ 16/11/16 িরভান 

a.  অঞ্চবরক কাম তারয়, ফগুড়া (ফগুড়া, নাজটায ও বযাজগঞ্জ)      

b.  ফগুড়ো দয উজজরো কোম যোরয়         

104.  জনোফ প্রভূযঞ্জন মফশ্বো  RM ফগুড়ো খুরনো ১৫ ০১৯৮৭৭০৩০০৮ 

০১৭২৮২২৭৩৫৫ 

০১৯২৩৫০২৯৯২ 

োজীগঞ্জ ২৪-০৯-০৬ ১৩-০৪-০৮ 

ফযগুনো দয ০৫-০৯-০৮ ০৯-০২-১২ 

আভতরী ০৬-০৩-০৯ ০৮-১১-১০ 

মফতোগী ০৫-০৯-০৮ ২৮-০২-০৯ 

ফুরপুয ১৭-০৪-০৮ ০২-০৯-০৮ 

ফযগুনো - ৩১-১২-১৪ 

োফনো ১৪-৫-১৫ 19-09-17 

ফগুড়া 20-09-17 িরভান 

105.  জনাফ জভাঃ িাঁন বভয়া UM ফগুড়া ফগুড়া/জযপুয ৪৭৬ ০১৭১০১৪৭১৪৬ / 

০১৯৮৭৭০৩২৫৯ 

জবদযগঞ্জ ৩০/১২/১৩ 19/5/18 

     ফগুড়া দয 24/05/18 িরভান 

106.  জনোফ মভোোঃ জোোঙ্গীয আরভ SFO ফগুড়ো  ফগুড়ো/ধনুট ৪৩৭ ০১৯৮৭৭০৩১৫৮ 

০১৭২৩৮৪৫৪৪৫ 

মিোর ২০/০৭/১০ ০৪/০১/১১ 

     কোোলু ০৫/০১/১২ ২৯-১০-১৪ 

     যোজোযোট ৩০-১০-১৪ 09-09-17 

     ফগুড়া দয 14-09-17 িরভান 

107.  মভোছোোঃ আয়ো খোতুন SFO ফগুড়ো ফগুড়ো ৫৩৫ ০১৯৮৭৭০৩২১০ 

০১৯২৫৪৫১০০৬ 

ফগুড়ো ০৯/০৯/১২ িরভান 

ধনুট 

108.  জনোফ মভোোঃ কোউোয আরী SFO ফগুড়ো চাঁোইনফোফগঞ্জ ৫৯৮ ০১৯৮৭৭০৩১৮১ 

০১৯১৭৬৯০০০৬ 

ফগুড়ো ০4/০৩/১৪ িরভান 

নাজিার 

109.  মভোোোঃ মযোমজনো খোতুন SFO ফগুড়ো চাঁোইনফোফগঞ্জ ৬২৩ ০১৯৮৭৭০৩১৯৭ 

০১৬২৭৫০৬৩৯০ 

ফগুড়ো ০২/০৩/১৪ িরভান 

নাজিার 

a.  োজোোনপুয উজজরো কোম যোরয়         

110.  জনোফ মভোোঃ পোরুক খমরর UM োজোোনপুয মযোজগঞ্জ ৫৩৯ ০১৯৮৭৭০৩০৬৩০

১৭৬৭৮৪৫৬৯২ 

দুচাঁমচয়ো 
২০/০১/১৩ ১৬/১২/১৩ 

ঈল্লাাড়া োজোোনপুয 
20/১২/১৩ িরভান 

111.  জনোফ জীফন কুভোয যকোয SFO োজোোনপুয ফগুড়ো ৩৫৮ ০১৯৮৭৭০৩১৩৮ 

০১৭২২৪০০৬১৭ 

ফুরপুয ২৯/১২/০৯ ০৩/০১/১২ 

ধনুট োজোোনপুয ০৭/০১/১২ িরভান 

112.  মভোছোোঃ নোমদযো খোতুন SFO োজোোনপুয নওগাঁ ৩৬৬ ০১৯৮৭৭০৩১৪২ 

০১৭৩৪৯১৯২০৪ 

োহ্জোোনপুয ১১/০১/১০  িরভান 

ভািা 

113.  জনোফ মভোোঃ োীন মযজো FO োজোোন 

পুয 

মযোজগঞ্জ ৫৯৪ ০১৯৮৭৭০৩১০৬ 

০১৭১৬৮৭২১১৫ 

০১৯৩৯৩৩৫৭৮৮ 

োহ্জোোনপুয ০২/০৩/১৪ িরভান 

কাভাযেি 

a.  মফগঞ্জ উজজরো কোম যোরয়         

114.  মফগভ োভীভো ইয়োভীন UM মফগঞ্জ গোজীপুয ৬৭১ ০১৯১৩৯৯৫২৭২ 

01987703045 

াযাবি ২3-১-১৭ িরভান 

গাজীপুয দয 

115.  মভোোঃ ীদুর ইরোভ যকোয SFO মফগঞ্জ মযোজগঞ্জ ৬৪৯ 01904114231 

০১৯৩১৫৩৩৯৮৫ 

মফগঞ্জ 01/০4/১৪ িরভান 

কাভাযেি 

116.  জনোফ মভোোঃ আবু োমনপ SFO মফগঞ্জ োফনো ৫৯৯ ০১৯৮৭৭০৩১৮৮ াঁমথয়ো ০২/০৩/১৪ ৩১-১২-১৪ 
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ক্রঃ নং নাভ দবফ 
ফততভান 

কভ তস্থর 

বনজ জজরা/ 

ঈজজরায নাভ 

বযবিবত 

নম্বয 

মভোফোইর 

নম্বয 
কভ তস্থর 

কভ তকার 

 

সুজানগয ০১৭১৬৯২৫০১৯ মফগঞ্জ 
১৫-১০-১৫ চরভোন 

117.  জফগভ াবয়া োতুন FO মফগঞ্জ বযাজগঞ্জ ৭২১ 01917235414/0

1958553558 

বফগঞ্জ 27-08-17 িরভান 

কাভাযেি 

a.  দুচাঁমচয়ো উজজরো কোম যোরয়         

118.  জনোফ মভোোঃ োজজদুর কমযভ UM দুচাঁমচয়ো চাঁোইনফোফগঞ্জ/

নোজচোর 

৭৩২ 

 

01728246041 

/0195855355১ 

দুচাঁমচয়ো 23-10-17 চরভোন 

119.  জনোফ আভোদুর োোন SFO দুচাঁমচয়ো ফগুড়ো ৫৮০ ০১৯৮৭৭০৩১২৬ 

০১৭২১৭৯৩৬২১ 

দুচোমচয়ো ০৪/০৩/১৪ িরভান 

কাালু 

120.  জনোফ মভোোঃ আমরুর  ইরোভ FO দুচাঁমচয়ো নওগাঁ ৬০৩ ০১৯৮৭৭০৩২০৯ 

০১৭৪৬৩৩২৯০৮ 

দুচোমচয়ো ০৪/০৩/১৪ িরভান 

বনয়াভতপুয 

a.  নিীগ্রোভ উজজরো কোম যোরয়         

121.  জনাফ জভাঃ অব্দুর ান্নান UM নিীগ্রোভ যাজাী 720 01904114217 

01737665106 

পবযদগঞ্জ 

16-05-17 7/4/18 

ফাগভাযা   নিীগ্রাভ 
12/4/18 িরভান 

122.  জনোফ মভোোঃ ইভযোন মোজন ভন্ডর SFO নিীগ্রোভ গোইফোন্ধো ৪৫৪ ০১৯৮৭৭০৩১৬৭ 

০১৭২৮৪২৫২৬১ 

নিীগ্রোভ ২০/১০/১০ িরভান 

াদুল্যাপুয 

123.  জনোফ মভোোঃ োজফ আরী FO নিীগ্রোভ চাঁোইনফোফগঞ্জ ৬৩৭ 01904114224 

০১৭৩৯৯৮৪৮০৫ 

নিীগ্রোভ 01/০4/১৪ িরভান 

নাজিার 

124.  জনাফ জভাঃ একযামুর ক FO নিীগ্রোভ মযোজগঞ্জ/বযাজ

গঞ্জ দয 

699 01904114245 

01719416721 

নিীগ্রাভ 24/1/17 িরভান 

a.  কোোলু উজজরো কোম যোরয়         

125.  জনাফ জভাঃ অজতায়ায যভান UM কাালু ফগুড়া/জানাতরা 764 ০১৭১২০০০০৪৮ / 

০১৯৮৭৭০৪১৮৫ 

জভৌরবীফাজায ১৯/০৪/১৬  

জটায়াবয 13/04/16 17-11-18 

কাালু 18-11-18 িরভান 

126.  মভোোোঃ মউমর খোতুন SFO কোোলু যোজোী ৪৯৩ ০১৯৮৭৭০৩১৮৭ 

০১৭৩৯৯৮২০২১ 

কোোলু ২9/০১/১২  িরভান 

জভানপুয 

127.  জনাফ অব্দুয যভান 

FO 

কোোলু ফগুড়া/ 

াজাানপুয 

870 01751478713/

01987704110 

বুবড়িং ০৪/০৪/১৫  

নাজিার 8/4/15 16-09-17 

কোোলু 15-09-17 িরভান 

128.  জনাফ জভাঃ গাওসুর অজভ FO কোোলু োফনো/িাটজভায 703 01904114247 

01734026873 

োহ্জোোনপুয 24/01/17 09-09-17 

     কোোলু 14-09-17 িরভান 

a.  জনোফ মভোোম্মদ আছোদুজ্জোভোন 

 

RM 

 

ফা পমযদপুয 

 

২২৫ 

 

 

০১৯৮৭৭০৩০১৫ 

০১৭১২৯১৮২৯৬ 

১৯৬৪০৯৫৭০৭ 

 

   

b.  োফনো দয উজজরো কোম যোরয়         

129.  জনোফ মভোোঃ এভদোদুর ক SUM োফনো দয চাঁোইনফোফগঞ্জ ৫৫৬ ০১৭৩৯১৪৪২৭৮ 

০১৯৮৭৭০৩০৭৩ 

যোজোযোট ১৮/০৪/১৩ ০০/০৪/১৪ 

নাজিার 

 ঈশ্বযদী ০০/০৪/১৪ ২০-১-১৭ 

 াফনা দয 03-02-১৭ িরভান 

াফনা দয 19-05-১9 িরভান 

130.  জনোফ মভোোঃ ভোসুভ মফল্লো SFO োফনো দয মজোয ৫৮৪ ০১৯৮৭৭০৩১৬৯ 

০১৯১৪০৩৯১৫৪ 

োফনো 16/০4/১৪ িরভান 

ফাঘাযাড়া 

131.  জনাফ জভাঃ বযফুর আরাভ FO োফনো দয যোজোী 698 01904114244 

01737838941 

াফনা 24-1-17  িরভান 

ফাগভাযা 

132.  জনাফ জভাঃ নাবমুর আরাভ FO োফনো 

দয 

িাঁাআনফাফগঞ্জ/ 

নাজিার 

788 01754613120/ 

01987704112 

জবারাাট 02/01/14 15-10-17 

 োফনো দয 16-10-17 িরভান 

a.  ঈশ্বযদী উজজরো কোম যোরয়         

133.  জনোফ মভোোঃ আজনোয়োয মোজন UM ঈশ্বযদী চোইনফোফগঞ্জ/

নাজিার 

714 01904114212 

01718176937 

ফগুড়ো ০৬/০৩/১৭ 19/5/18 

ইশ্বযদী 28/5/18 চরভোন 

134.  মভোোোঃ মডইজী খোতুন SFO ঈশ্বযদী চাঁোইনফোফগঞ্জ ৬০৪ ০১৯৮৭৭০৩১২২ 

০১৭৫৭৯০৯৯৮৮ 

ঈশ্বযদী 01-০৩/১৪ িরভান 

নাজিার 

135.  মভোোোঃ ভভতোজ ভর SFO ঈশ্বযদী নওগাঁ ৬০৬ ০১৭৪৭২৫৬৬৯৮ 

০১৯৮৭৭০৩০১৪ 

ঈশ্বযদী ০২/০৩/১৪ িরভান 

বনয়াভতপুয 
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ক্রঃ নং নাভ দবফ 
ফততভান 

কভ তস্থর 

বনজ জজরা/ 

ঈজজরায নাভ 

বযবিবত 

নম্বয 

মভোফোইর 

নম্বয 
কভ তস্থর 

কভ তকার 

 

a.  মফড়ো উজজরো কোম যোরয়         

136.  জফগভ কিযী তাভান্না  UM মফড়ো চঁোইনফোফগঞ্জ ৬৮৮ 01904114206 

০১৭৫১৪২৪৩৪১ 

ইশ্বযদী ২২-১-১৭ 18-11-18 

নাজিার মফড়ো 19-11-18 িরভান 

137.  জনোফ মভোোঃ অাোফদুল্লো SFO মফড়ো চুয়োডোঙ্গো ৫১৫ ০১৯৮৭৭০৩২০২ 

০১৯২৯৬২৮৬৯৭ 

োযোমত্ম ০৪/০৩/১২ 20-0914 

দামুড়হুদা 

মফড়ো 21-0914 িরভান 

138.  জনোফ রোর মভোোম্মদ FO জফড়া যোজোী/ফো ৪৮১ ০১৯৮৭৭০৩১৮০ 

০১৭৪০৫৯৯৩৫৮ 

সুজোনগয ২৯/০১/১২ 25/7/18 

ইশ্বযদী 26/7/18 23-9-18 

জফড়া 24-9-18 চরভোন 

a.  াঁমথয়ো উজজরো কোম যোরয়         

139.  জনাফ জভাঃ কাআায যভান UM োমথয়ো চোোইনফোফগঞ্জ 719 01904114216 

01719507102 

োমথয়ো 15-5-17 িরভান 

বফগঞ্জ 

140.  জভাা াভীভা োতুন FO 

 

োমথয়ো চাঁোইনফোফগঞ্জ/না

জিার 

709 

 

01904114253 

01780655805 

 

ঈশ্বযদী 24/01/17 2৫/7/18 

বফগঞ্জ, িাঁাআ 01-8-18 23-02-19 

াঁবথয়া 24-02-19 িরভান 

141.  জনোফ মভোোঃ পোরুক মোজন SFO াঁমথয়ো চুয়োডোঙ্গো ৫৫০ ০১৯৮৭৭০৩২১৫ 

০১৭২০৩৯৫৮৪৭ 

০১৯৩৬১৮০২৮৩ 

মদৌরতখোন ১২/০৩/১৩ ০৯/১1/১৩ 

জীফননগয 

     াঁমথয়ো ১০/১1/১৩ িরভান 

a.  সুজোনগয উজজরো কোম যোরয়         

142.  জনোফ মভোোঃ যোয়োনুয যভোন SUM সুজোনগয যোজোী/জফায়া

বরয়া 

৫৭৭ ০১৯৮৭৭০৩০৪০ 

০১৭১৪২৩২৮৬৩ 

মফড়ো ০১/১২/১৩ 25-11-18 

সুজানগয 26-11-18 িরভান 

সুজানগয 19-5-19 িরভান 

143.  জভাাঃ বদর অপজযাজ নাআি  FO সুজানগয নাজটায/ফযাআগ্রাভ 787 1725202871/0

1987704111 

নাজিার 07/01/14 18-09-15 

জবারাাট 19-09-15 25/7/18 

সুজানগয 14/8/18 িরভান 

144.  জনোফ মভোোঃ মযজোউর োোন SFO সুজোনগয নওগাঁ ৪৮৩ ০১৯৮৭৭০৩১৮২ 

০১৭১৯৬৬৭৩৩২ 

সুজোনগয ২৯/০১/১২ 18-5-19 

ধাভযআাট সুজোনগয 19-5-19 চরভোন 

a.  যংপুয অঞ্চবরক কাম তারয় (যংপুয ও  কুবড়গ্রাভ)     

b.  যিংপুয দয উজজরো কোম যোরয়         

145.  জনোফ তন কুভোয যকোয RM যংপুয গোইফোন্ধো ১৯ ০১৯৮৭৭০৩০১০ 

০১৭১৪৯৮১৬৯৩ 

ভয়ভনমিং 

দয 
০৬-০৯-০৬ ০৮-০৭-০৮ 

  ফুরপুয ০২-০৯-০৮ ১১-০৩-০৯ 

  ঈশ্বযগঞ্জ ০৩-০৯-০৮ ০৭-০২-১০ 

  মগৌমযপুয ৩১-১২-০৮ ২০-০২-১২ 

  ফগুড়ো  ৩১-১২-১৪ 

  ভয়ভনবং ২৪-০৩-১৬ 19-9-17 

  যংপুয 20-09-17 িরভান 

146.  জনাফ জভাঃ অবভরুর আরাভ UM যংপুয দয ঠোকুযগাঁও/ 

ফাবরয়াডাঙ্গী 

৬৭৬ ০১৭৪০৮৩৫১০7 

01987703131 

জদৌরতোন ২২-১-১৭ 07/04/18 

  যংপুয 08/04/18 িরভান 

147.  জনোফ মভোোঃ োন্নোন যকোয SFO যিংপুয দয মদনোজপুয ৩৫৬ ০১৯৮৭৭০৩১৩৭ 

০১১৯৫৪১৭৬৭১ 

০১৮২২২০০৬১১ 

মিোর ৩০/১২/০৯ 12-02-17 

যফতীপুয যংপুয দয 13-02-17 িরভান 

148.  জনোফ মভোোঃ ছোইফুর ইরোভ SFO যিংপুয দয মদনোজপুয ৫৯২ ০১৯৮৭৭০৩১০৪ 

০১৭১৩৭৯৬৭৯৪ 

যিংপুয 27-04-14 চরভোন 

দয 

a.  কোউমনয়ো  উজজরো কোম যোরয়         

149.  জনাফ জভাঃ বযফুর আরাভ UM কাঈবনয়া মদনোজপুয ৬৭৩ ০১৭১৯৩০৩০০৭ 

01987703050 

কাঈবনয়া ২3-০১-১৭ িরভান 

োনাভা 

150.  জনোফ মভোোঃ মতোকদোয আরী FO কোউমনয়ো রোরভমনযোট ৫২৯ ০১৯৮৭৭০৩২০৮ 

০১৭৫০১১৯৩৪৩ 

ভতরফ ০৬/০৬/১২ 23-01-17 

রারভবনযাট দয 

 কাঈবনয়া 30-01-

17 

 িরভান 

151.  জনোফ মভোোঃ জোোঙ্গীয অাোরভ SFO কোউমনয়ো মযোজগঞ্জ/ ৩৫১ ০১৯৮৭৭০৩১৩৫ মফগঞ্জ ২৭/১২/০৯ ১৪-১০-১৫ 
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ক্রঃ নং নাভ দবফ 
ফততভান 

কভ তস্থর 

বনজ জজরা/ 

ঈজজরায নাভ 

বযবিবত 

নম্বয 

মভোফোইর 

নম্বয 
কভ তস্থর 

কভ তকার 

 

 যায়গঞ্জ ০১৭২৮০০৫৬৩৪ কুমড়গ্রোভ দয ১৫-১০-১৫ 22-6-16 

ীযগঞ্জ 23-6-16 03-12-17 

সুজোনগয 10-12-17 17-03-

19 

কাঈবনয়া 18-03-19 িরভান 

a.  গঙ্গোচড়ো উজজরো কোম যোরয়         

152.  জনোফ স্বন কুভোয মফশ্বো Um মভঠোপুকুয ফগুড়ো 

নিীগ্রাভ 

৪৪৪ ১৯৮৭৭০৩১৬৩ 

০১৭২২০২৭০৯৩ 

মভঠোপুকুয ১৯/০৯/১০ ৩১-১২-১৪ 

কোোলু ১৮/০৩/১

৫ 

18-09-

10 

মভঠোপুকুয ১9/09/১0 চরভোন 

153.  জনোফ মভোোঃ এফোদুয যভোন SFO মভঠোপুকুয গোইফোন্ধো ৩৯৩ ০১৯৮৭৭০৩১৪৯ 

০১৭২১৫১৮৪৬৪ 

মগৌমযপুয ০৯/০৫/১০ ২৬/০৫/১২ 

জগাবফিগঞ্জ 

মফগঞ্জ ২৭/০৫/১২ 11/04/17 

গংগািড়া 26/4/17 িরভান 

154.  জনোফ প্রফীয কুভোয যকোয SFO গঙ্গোচড়ো রোরভমনযোট ৫৯৭ ০১৯৮৭৭০৩১৬৮ 

০১৭২৩৩৬০৫৪০ 

গঙ্গাঁচড়ো 06/০4/১৪ চরভোন 

কারীগঞ্জ 

a.  মভঠোপুকুয উজজরো কোম যোরয়         

155.  জনাফ যাবজফ ফভ তণ UM বভঠাপুকুয চাঁোইনফোফগঞ্জ ৬৯০ 01904114208 

০১৭১৭৮৯০৮৭৪ 

বভঠাপুকুয ২5-১-১৭ িরভান 

নাজিার 

156.  জনাফ সুজেন িন্দ্র 

 

FO মভঠোপুকুয নওগাঁ 705 01904114249 

01760795328 

কোউমনয়ো 24/01/17 26/3/17 

  ফদরগাছী   বভঠাপুকুয 27/03/17 চরভোন 

157.  জনাফ ভবনরুজ্জাভান FO মভঠোপুকুয যংপুয/ীযগাছা 817 01746893872/ 

01987703255 

কায়াবন 7/1/14  

বযয়তপুয 15/১২/১৫ 09-09-17 

মভঠোপুকুয ১০-09-17 িরভান 

158.  জনাফ জভাঃভবনরুর আরাভ FO মভঠোপুকুয িাাআনফাফগঞ্জ 

 

530  বভঠাপুকুয 19-5-19 িরভান 

a.  ীযগঞ্জ উজজরো কোম যোরয়         

159.  জনাফ অকতারুর আরাভ   নওগাঁ ৬৮৬ 01904114205 

০১৭২২৯৬৯৩৬৩ 

ীযগঞ্জ ২২-১-১৭ িরভান 

বনয়াভতপুয 

160.  জনোফ মভোোঃ মফরোর উমিন SFO ীযগঞ্জ ফগুড়ো/ফগুড়া দয ১৯১ ০১৯৮৭৭০৩০৯৮ 

০১৭২২৪১৭৫৮৬ 

ভয়ভনমিং ১৬/০৪/০৬ ১৮/১১/১০ 

  ফগুড়ো দয ১৯/১১/১০ 18-4-17 

  াঁবথয়া 23/04/17 23-02-19 

  ীযগঞ্জ 24-02-19 িরভান 

161.  জনোফ মভোোঃ োভসুর ক FO ীযগঞ্জ নীরপোভোযী/ 

জরঢাকা 

৪৮৭ ০১৯৮৭৭০৩১৮৪ 

০১৭৩৪৪৬৪৭৯২ 

ীযগঞ্জ ২৯-১-১২ ১৯-৪-১৬ 

  কুবড়গ্রাভ দয ২০-৪-১৬ 17-10-17 

  যাজাযাট 18-10-

17 

 

  ীযগঞ্জ 7-6-18 িরভান 

162.  জনোফ মুোম্মদ অাোব্দুর োই FO ীযগঞ্জ ফগুড়ো ৫৩৬ ০১৯৮৭৭০৩২১১ 

০১৭৩৫৫৬৭১২৩ 

ভতরফ ১০/০৯/১২ 23-1-17 

নিীগ্রাভ 

ীযগঞ্জ 30-1-17 িরভান 

a.  কুমড়গ্রোভ দয উজজরো কোম যোরয়         

163.  জনাফ জভাঃ রুহুর অভীন UM 

 

কুবড়গ্রাভ বদনাজপুয/ফীযগঞ্জ 

 

৬৭৮ 

 

০১৭১১৪১৬৪৫৩ 

01987703194 

 

জফাযানঈবদ্দন ২২-১-১৭ 7/4/18 

বযয়তপুয দয 8/4/18 14-11-18 

কুবড়গ্রাভ দয 15-11-18 িরভান 

164.  া জভাঃ ভাসুদ াযজবজ FO কুমড়গ্রোভ নীরপোভোযী 704 01904114248 

01773153113 

কুবড়গ্রাভ 24/01/17 িরভান 

নীরপাভাযী দয 

165.  জনোফ মভোোঃ ভমতউয যভোন FO কুমড়গ্রোভ রোরভমনযোট 

অবদতভাযী 

৫৯৬ ০১৯৮৭৭০৩১৬০ 

০১৭২২৩৫৮৬১১ 

ফুরফোমড় ০২/০৩/১৪ ১০/০৬/১৫ 

  মভঠোপুকুয ১১/০৬/১৫ 17-10-17 

  কুবড়গ্রাভ 18-10-17 চরভোন 

a.  ফুরফোড়ী উজজরো কোম যোরয়         

166.  জনাফ জভাঃ যবফঈর আরাভ UM ফুরফাড়ী রারভবনযাট ৬৭৪ ০১৭২৩৯৯২৬৯৩ ফুরফাড়ী ২২-১-১৭ িরভান 
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ক্রঃ নং নাভ দবফ 
ফততভান 

কভ তস্থর 

বনজ জজরা/ 

ঈজজরায নাভ 

বযবিবত 

নম্বয 

মভোফোইর 

নম্বয 
কভ তস্থর 

কভ তকার 

 

াতীফান্ধা 01987703053 

167.  জনোফ মভোোঃ মযোভোন আজম্মদ SFO ফুরফোড়ী যিংপুয/ 

গংগািড়া 

৪৩৫ ০১৯৮৭৭০৩১৫৬ 

০১৭৩৭৭১৮৮১১ 

মচৌিগ্রোভ ১৯/০৭/১০ ১৫/১১/১০ 

মচরভোময ১৬/১১/১০ ১১-১-১৬ 

কুবড়গ্রাভ দয ১২-১-১৬ 26/03/17 

ঈবরপুয 27/03/17 24-09-17 

যাজাযাট 25-09-17 ির21-5-19 

ফুরফাড়ী 23-5-19 িরভান 

168.  জনোফ মভোোঃ োমপজুয যভোন SFO ফুরফোড়ী কুমড়গ্রোভ ৬৪৫ 01904114229 

০১৭২২৪৪৫০৬৫ 

ফুরফোমড় ৩১/০৩/১৪ চরভোন 

নাজগশ্বযী    

a.  উমরপুয উজজরো কোম যোরয়         

169.  সয়দ আবু মুো UM উমরপুয যিংপুয ৬৩১ ০১৯৮৭৭০৩০৭৯ 

০১৭১৭৫২৩৬৭৭ 

যোজোযোট ০২/০৩/১৪ ৩১-১২-১৪ 

ীযগঞ্জ যিংপুয ১৮-০২-১৫ ১১-১১-১৫ 

াঁবথয়া ১২-১১-১৫ চরভোন 

ঈবরপুয 16-05-17 িরভান 

170.  জনোফ বৃিোফন কুভোয প্রোভোমণক SFO উমরপুয যোজোী ৪৭২ ০১৯৮৭৭০৩১৭৩ 

০১৭৪৬৭৩৪৬২২ 

মফড়ো ২৯/০১/১২ ০৯/০৭/১২ 

 দুগ তাপুয   োমথয়ো ১০/০৭/১২ ০২/০৩/১৪ 

    মচরভোযী ০৩-০২-১৪ 20-9-17 

    ঈবরপুয 27-9-17 িরভান 

ঈবরপুয 19-5-19 িরভান 

171.  জনোফ মভোোঃ োইফুয যভোন FO উমরপুয কুমড়গ্রোভ ৬৩২ 01904114221 

০১৭৩১৩০৯০৪০ 

যোজোযোট ০২/০৩/১৪ 02-04-১৪ 

যাজাযাট 

উমরপুয 03-০4-১4 চরভোন 

a.  যোজোয োট উজজরো কোম যোরয়         

172.  জনোফ মভোোঃ ভমতউয যভোন UM যোজোযোট নীরপোভোযী 

নীরপাভাযী দয 

৪৪০ ০১৯৮৭৭০৩১৬১ 

০১৭৪৪৭৬৮৪২৮ 

ঈশ্বযগঞ্জ ২০/০৭/১০ ১৯/১২/১০ 

মভঠোপুকুয ২০/১২/১০ ৩১-১২-১৪ 

ফুরফোড়ী ১১/০৬/১৫ 18-5-19 

যাজাযাট 19-5-19 িরভান 

   

173.  জনাফ জদফাীল কুভায যায় FO যোজোযোট রোরভমনযোট/ 

কারীগঞ্জ 

697 01904114243 

01710053398 

যাজাযাট ২৪-০১-১৭ 17-10-17 

কুবড়গ্রাভ  18-10-

17 

6/3/18 

যোজোযোট 12/03/1

8 

িরভান 

a.  মচরভোযী  উজজরো কোম যোরয়         

174.  জনাফ সুজন িন্দ্র ার UM মচরভোযী কুমড়গ্রোভ ৬৮৩ 01904114202 

০১৭৩৯২৯২১২৫ 

ঈবরপুয ২২-১-১৭ 22।৪।১৭ 

যাজাযাট 

মচরভোযী ২৩/04/17 িরভান 

175.  জনোফ মভোোঃ সুজন মভয়ো SFO মচরভোযী যিংপুয ৩৪২ ০১৯৮৭৭০৩১৩৪ 

০১৭২৫৯৬৮৭৫১ 

মফগঞ্জ ২৩/১১/০৯ ৩০/০৩/১৪ 

  ীযগঞ্জ   কোউমনয়ো ৩১/০৩/১৪ 17-09-17 

     বিরভাযী 18-09-17 চরভোন 

176.  জনোফ মভোোঃ োইফুর ইরোভ FO মচরভোযী কুমড়গ্রোভ ৬১৬ ০১৯৮৭৭০৩০৪৪ 

০১৭৩১৪৮৫১৭৩ 

যোজোযোট ০২/০৩/১৪ 02-১0-১5 

ঈবরপুয 

     উমরপুয 03-10-১৫ চরভোন 

a.  অঞ্চবরক কাম তারয় ফবযার ( ফবযার ও জবারা)       

b.  ফমযোর দয উজজরো কোম যোরয়         

177.  জনোফ প্রোি কুভোয মরোধ   RM ফমযোর  কুমভল্লো 

কুমভল্লো দয 

১৮ ০১৯৮৭৭০৩০১৩ 

০১৯১৫১৭৬২৯০ 

োজীগঞ্জ ১২-১২-১০ ০৯-০৯-১২ 

োযোমি ১০-০৩-১১ ০৮-০৩-১২ 

ঈশ্বযগঞ্জ ১১-১০-০৬ ০৩-০৯-০৮ 

ফমযোর দয ১৫-০৩-০৯  ১৪-১১-০৯  

ফমযোর দয ২০-১২-০৯ ২২-১২-০৯ 

মগৌযনদী ০৮-০৩-০৯ ১৯-১২-১০ 

ভয়ভনমিং ২০-১২-১০ ১৩-৫-১৫ 

  কুমড়গ্রোভ ১৪-৫-১৫ 19-09-17 
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ক্রঃ নং নাভ দবফ 
ফততভান 

কভ তস্থর 

বনজ জজরা/ 

ঈজজরায নাভ 

বযবিবত 

নম্বয 

মভোফোইর 

নম্বয 
কভ তস্থর 

কভ তকার 

 

  ফবযার 20-09-17 চরভোন 

178.  জনাফ গাজী যওন অরভ UM ফবযার 

দয 

নড়াআর/ 

নড়াআর দয 

740 ০১৯১৬৭৬০২৭৬ / 

০১৯৮৭৭০৩২৩৫ 

কাবয়াবন ৩০/১২/১৪ 7/4/18 

ফবযার দয 15/4/18 িরভান 

179.  জনোফ এইচ,এভ, কোইয়ুভ SFO ফমযোর ফমযোর ৯৮ ০১৯৮৭৭০৩১46 

০১৭১০৯৬৪৮৪৩ 

দমভনো ০১/০৩/০৬ ২০/০৭/১১ 

  জগৌযনদী   ফযম্নড়ো ২১/০৭/১১ ১২/০৩/১২ 

     ফোবুগঞ্জ ১৩/০৩/১২ ১৩/০৫/১৫ 

     মুরোদী ১৪/০৫/১৫ ০৯-৯-১৫ 

     ফবযার ১০-৯-১৫ িরভান 

180.  জনোফ মভোোঃ োইফুয যভোন SFO ফমযোর ফমযোর/ফাবুগঞ্জ ৫৮২ ০১৯৮৭৭০৩১৪৬ 

০১৭৩৪৮৫০৩৮৪ 

ফমযোর ০২/০৩/১৪ 18-5-19 

  

ফমযোর 19-5-19 িরভান 

a.  মভজমিগঞ্জ উজজরো কোম যোরয়         

181.  জনোফ কমফয মোজন SUM মভজমিগঞ্জ ফমযোর ৭১ ০১৯৮৭৭০৩০৫৪ 

০১৭১৮৭১৭১৬৪ 

ফযগুনো  ঝঋঙ 
১৮/১২/০৭ ৩১/০১/১২ 

ফাজকযগঞ্জ মভজমিগঞ্জ  ০১/০২/১২ 

 

িরভান 

মভজমিগঞ্জ  19/০5/১9 

 

িরভান 

182.  জনোফ মগোোর চন্দ্র SFO মভজমিগঞ্জ মজোয ৬৩৬ 01904114223 

০১৭২৫৭১৬৬৬৮ 

০১৯৩১০৪৭৩২৭ 

সুজোনগয ২০/০৪/১৪  

ফাঘাযাড়া জভববিগঞ্জ ১0/১২/১৫ িরভান 

a.  ফোজকযগঞ্জ  উজজরো কোম যোরয়         

183.  জনোফ মযন্য় যকোয UM ফোজকযগঞ্জ খুরনো ৫৪৪ ০১৯৮৭৭০৩০৬৮০

১৭১৭৪৭০২৮৩ 

মদৌরতখোন 
২৩/০১/১৩ ৩০-১২-১৪  

দাজকা ফোজকযগঞ্জ 30-09-14 িরভান 

   

184.  জনোফ মভোোঃ আবু ফক্কোয মমিক SFO ফোজকযগঞ্জ ফমযোর ২৮৮ ০১৯৮৭৭০৩১২৫ 

০১৭২৮৫৯৬৮২৬ 

ফযগুনো ০১/১০/০৬ ২১/১২/০৮ 

জগৌযনদী ফমযোর ২১/০৭/১১ ২৬/০১/১৩ 

ফোজকযগঞ্জ 
২৭/০১/১৩ িরভান 

185.  জনোফ মভোোঃ োমফবুয যভোন SFO ফোজকযগঞ্জ 

 

ফমযোর 

ফবযার দয 

 

১১২ 

 

০১৯৮৭৭০৩১০৯ 

০১১৯০১৬০৪৮৯ 

 

আভতরী ০১/০৩/০৬ ১৪/০৬/০৬ 

করোোড়ো ১৫/০৬/০৬ ০১/০৩/০৮ 

টুয়োখোরী ০২/০৩/০৮ ০৭/০৩/০৯ 

মিোর ০৮/০৩/০৯ ১৭/০৬/১০ 

টুয়োখোরী ১৮/০৬/১০ ২০/০২/১৪ 

ফমযোর ০২/০৩/১৪ ৯-৯-১৫ 

জদৌরতোন ১০-৯-১৫ ১২-11-১৭ 

মুরাদী ১৩-11-১৭ 26/02/18 

নবড়য়া 27/02/18 15/04/18 

ফাজকযগঞ্জ 30/04/18 িরভান 

a.  মগৌযনদী উজজরো কোম যোরয়         

186.  জনোফ মভোোঃ মভোপোজজ্জর মোন খোন UM মগৌযনদী টুয়োখোরী 

টুয়াোরী দয 

২৭৪ ০১৯৮৭৭০৩১০১ 

০১১৯০১৬০৪৮৯ 

০১৭৩১২৯৮০১৮ 

রোকোভ ০১/১০/০৬ ০৩/09/১০ 

টুয়োখোরী ০৪/09/১০ 15-9-19 

করাাড়া 16-9-19 3-06-19 

জগৌযনদী 

(আঈএভ) 

09-06-19 িরভান 

187.  জভাঃ আয়াবছন অযাপাত FO মগৌযনদী ফমযোর 693 01904114240 

01740036788 

মগৌযনদী 24-১-১৭ চরভোন 

মুরাবদ 

a.  মুরোদী উজজরো কোম যোরয়         

188.  মফগভ মফরমক মফগভ Um মুরোমদ ফমযোর/জভজবি

গঞ্জ 

১১৫ ০১৯৮৭৭০৩১১০ 

০১৭২০২২৬৫৬২ 

মভজমিগঞ্জ ০১/০৩/০৬ িরভান 

     মুরাবদ 19-5-19 িরভান 

189.  জনোফ মভোোঃ মকযোভত আরী খোন  SFO মুরোদী ফযগুনো/ 

অভতরী 

২৭২ ০১৯৮৭৭০৩০৯৯ 

০১৭১৮০৪৪০১৯ 

মবোরো ০১/১০/০৬ ২০/১১/০৭ 

     মগৌযনদী 
২১/১১/০৭ ২৩/০২/০৯ 

     কুমভল্লো 
২৪/০২/০৯ ৩০/০৫/০৯ 

     মুরোদী 
৩১/০৫/০৯ ১৩/০৫/১৫ 

     ফোবুগঞ্জ 
১৪/০৫/১৫ ২৭-১২-১৫ 

     মুরাদী ২৮-১২-১৫ িরভান 
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ক্রঃ নং নাভ দবফ 
ফততভান 

কভ তস্থর 

বনজ জজরা/ 

ঈজজরায নাভ 

বযবিবত 

নম্বয 

মভোফোইর 

নম্বয 
কভ তস্থর 

কভ তকার 

 

a.  ফোবুগঞ্জ উজজরো কোম যোরয়         

190.  জনোফ মৌজভন্দ্র নোথ যোয় SUM ফোবুগঞ্জ খুরনো ৪১৮ ০১৯৮৭৭০৩০৩৮ 

১৭১৪৮৩৬৬১৬ 

ফাবুগঞ্জ ০২/০৮/১০ ১৯/১০/১৬ 

দাজকা ফবযার ২০/১০/১৬ ২০-১-১৭ 

 ফাবুগঞ্জ ২২-০১-১৭ িরভান 

ফাবুগঞ্জ 19-5-19 িরভান 

191.  জনোফ মভোোঃ ভোমুন SFO ফোবুগঞ্জ টুয়োখোরী ৪৫৮ ০১৯৮৭৭০৩১৭০ 

০১৯১৮৭৪০৯৫৮ 

মবোরো ২০/১০/১০ ১০/০৬/১৫ 

ফাঈপর ফোবুগঞ্জ ১১/০৬/১৫ চরভোন 

192.  জনোফ মভোোঃ মোরোয়ভোন SFO ফোবুগঞ্জ ফমযোর ৪৯৭ ০১৯৮৭৭০৩১৯১ 

০১৭৪৬৭৫৮৬৪৪ 

ফোবুগঞ্জ ২৯/০১/১২ 18-5-19 

ফানাযীাড়া ফোবুগঞ্জ 19-5-19 চরভোন 

193.  জনোফ মচত্তযঞ্জন যকোয FO ফোবুগঞ্জ ফমযোর ৩৬২ ০১৯৮৭৭০৩১৪০ 

০১৭৩৪২৩১০৬০ 

নিীগ্রোভ ২৯/১২/০৯ ০২/০৩/১৪ 

ফানাযীাড়া মদৌরতখোন ০৩/০৩/১৪ 27-12-15 

ফাবুগঞ্জ 28-12-15 চরভোন 

a.  ঈজজরা কাম তারয়, অগগরঝাড়া, 

ফবযার 
 

       

194.  জভাছাঃ রুবফনা োতুন  

UM 

আগগরঝড়ো কুবিয়া/বভযপুয 713 01904114211 

07737290239 

সুজানগয 06-3-17 7/4/18 

  অগগরঝড়া 22/4/18 চরভোন 

195.  জনোফ নজরুর ইরোভ (২) SFO অগগরঝাড়া মবোরো ৩৯৭ ০১৯৮৭৭০৩১৫২ 

০১৭৪৩৬৪৭৭১৭ 

   

জফাযানঈবদ্দন   দমভনো ০৭/০৮/১১ ৩০/০৬/১২ 

   গরোমচো ০১/০৭/১২ ৩১-১২-১৪ 

   মফোযোনউমিন ১৪/০৫/১৩  ২৪-১০-১৬ 

   ফবযার দয ২৫-১০-১৬ 0১-01-18 

   অগগরঝাড়া 04-1-18 িরভান 

196.  জনাফ যনবজত কুভায যায় FO অগগরঝাড়া বঝনাআদ/ 

কারীগঞ্জ 

891 

 

01734090391 

/0195855356

3 

অগগরঝাড়া 17-9-18 িরভান 

197.  জনোফ প্রোি কুভোয মরোধ  (অোঃদোঃ)   কুমভল্লো 

কুমভল্লো দয 

১৮ ০১৯৮৭৭০৩০১৩ 

০১৯১৫১৭৬২৯০ 

   

a.  মবোরো দয উজজরো কোম যোরয়         

198.  জনোফ কোজী ভমউিীন অাোজম্মদ UM মবোরো দয ফমযোর/ 

ফবযার দয 

৩১৫ ০১৯৮৭৭০৩১২৮ 

০১৭৪৬৬৯১৫৭৯ 

োথযঘোটো 

২৩/০৯/০৯ ০৬/০১/১৩ 

    ফোবুগঞ্জ ০৭/০১/১৩ 24-৬-১৫ 

    মবোরো দয 

(আঈএভ) চোঃদো 

25/০৬/১৫ 15-5-19 

    মবোরো দয  16-5-19 িরভান 

199.  জনোফ মভোোঃ ইমি মভয়ো SFO মবোরো দয ফযগুনো/ 

ফযগুনা দয 

১৪৮ ০১৯৮৭৭০৩১১৪ 

০১৭৩৩২৯৯৫০১ 

মদমফদ্বোয ২১/০৭/১১ ২৯/০২/১২ 

     করোোড়ো ০১/০৩/১২ ২৬/০৬/১২ 

     গরোমচো ২৮/০৬/১২ ০২/০৩/১৪ 

     োথযঘোটো ৩১/০৩/১৪ 13-09-17 

     জবারা দয 24-09-17 িরভান 

a.  মফোযোনউমিন উজজরো কোম যোরয়         

200.  জনাফ জভাঃ অবভনুর আরাভ 

UM 

জফাযানঈ

বদ্দন 

জবারা 738 ০১৭২১৫৩৬৬৬৫/ 

০১৯৮৭৭০৩২৭১ 

অগগরঝাড়া 30/12/13  

  িযপযান 
 

 বজযাজপুয ১৮/০৮/১৫ 7/4/18 

     জফাযানঈবদ্দন 8/4/18 িরভান 

201.  জনোফ মভোোঃ মভোিোমপজুয যভোন SFO মফোযোনউমদন মবোরো ১২৮ ০১৯৮৭৭০৩০৮৫ 

০১৭৪৫৩১৯৬২৪ 

কুমভল্লো ০৫/০৩/০৬ ০৮/১১/০৮ 

জফাযানঈবদ্দন 

পমযদগঞ্জ ০৯/১১/০৮ ০৯/০৭/১০ 

মদৌরতখোন ১০/০৭/১০ ০৯/১০/১১ 

মফোযোনউমিন ১০/১০/১১ িরভান 

202.  জনোফ আর-আমভন SFO মফোযোনউমদন ফমযোর ১৬৯ ০১৯৮৭৭০৩০৯৬ 

০১৭৩৬১৮৬৩৫২ 

দমভনো ০১/০৩/০৬ ১৭/০৫/০৮ 

মুরাবদ 

কোোলূ ১৮/০৫/০৮ ০৮/১০/১৩ 
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ক্রঃ নং নাভ দবফ 
ফততভান 

কভ তস্থর 

বনজ জজরা/ 

ঈজজরায নাভ 

বযবিবত 

নম্বয 

মভোফোইর 

নম্বয 
কভ তস্থর 

কভ তকার 

 

ফমযোর ০৯/১০/১৩ ১৯-১০-১৬ 

জফাযানঈবদ্দন ২০-১০-১৬   িরভান 

a.  রোরজভোন উজজরো কোম যোরয়         

203.  জনোফ মভোোঃ যমপকুর ইরোভ  UM রোরজভোন ফমযোর ৩৯৬ ০১৯৮৭৭০৩১৫১ 

০১৭৫১৩৫৮৬১৮ 

দমভনো ২৪/০৫/১০ ৩১-১২-১৪ 

ফাজকযগঞ্জ 

রোরজভোন ১৪/০৫/১৫ 18-5-19 

রোরজভোন 19-5-19 চরভোন 

204.  জনোফ মভোোঃ জোমকয মোজন (২) SFO রোরজভোন মবোরো/ 

রারজভান 

২৬৮ ০১৯৮৭৭০৩১২৩ 

 

মফতোগী ০১/১০/০৬ ৩০/১০/০৬ 

গরোমচো ০১/১১/০৬ ০২/০৭/০৮ 

কচুয়ো ০৩/০৭/০৮ ৩০/০৩/০৯ 

মুরোদী ০১/০৪/০৯ ৩০/০৭/১১ 

রোরজভোন ৩১/০৭/১১ চরভোন 

205.  জনাফ জভাঃ অবযফুয যভান FO রারজভান জবারা/জবারা 

দয 

800 01742814145 / 

01987703272 

অগগরঝাড়া 06/01/14 2৫/7/18 

    রারজভান 26/7/18 িরভান 

a.  তজুভমিন  উজজরো কোম যোরয়         

206.  জফগভ াফানা UM তজুভবদ্দন খুরনা 768 ০১৯৮৩৬৫৩৮১৬ / 

০১৯৮৭৭০৩২৯৬ 

াশুবন 22/01/14  

  ফুরতরা   অগগরঝাড়া ১০/০৬/১৫ 7/4/18 

     তজুভবদ্দন 8/4/18 চরভোন 

207.  জনোফ মভোোঃ মদজরোয়োয মোন SFO তজুভমিন ফমযোর ১৪৫ ০১৯৮৭৭০৩০৮৮ 

০১৯১৬৪২০১৯৫ 

মবোরো ০১/০৩/০৬ 13-09-17 

  ফবযার দয   তজুভমিন 25-09-17 িরভান 

208.  জনোফ মগোরোভ মভোিপো FO তজুভমিন টুয়োখোরী ৩৯২ ০১৯৮৭৭০৩১৪৮ 

০১৭২৩০৪০৪১৭ 

রোরজভোন ০২/০৫/১০ ৩০/১০/১০ 

টুয়াোরী দয 

োজীগঞ্জ ০২/০১/১১ ১০/০৭/১১ 

তজুভমিন ০5/০৮/১১ চরভোন 

a.  মদৌরতখোন উজজরো কোম যোরয়         

209.  জনোফ শ্রী ময ভন্ডর UM মদৌরতখোন মবোরো ৭৪ ০১৯৮৭৭০৩০৫৬ 

০১৯২৩৭৪০০৭৪ 

ফোবুগঞ্জ 

১৮/০৮/০৮ ৩১/০১/১২ 
জফাযানঈবদ্দন 

     তজুভমিন ০১/০২/১২ 7/4/18 

     মদৌরতখোন 5/4/18 চরভোন 

210.  জনোফ মভোোঃ মপকুর ইরোভ SFO মদৌরতখোন টুয়োখোরী ২৭০ ০১৯৮৭৭০৩১২৪ 

০১৭২৩০৮৬৩১৭ 

মুরোদী ০১/১০/০৬ ১৭/০৯/০৭ 

ফাঈপর 

 মফোযোনউমিন ১৮/০৯/০৭ ২২/১১/০৮ 

 মদৌরতখোন ২৩/১১/০৮ িরভান 

211.  জনোফ মভোোঃ মভজোনুয যভোন মচৌধুযী FO মদৌরতখোন ফযগুনো ৯৪ ০১৯৮৭৭০৩১০৭ 

০১৭৩৬৭৫৫১৭৯ 

মভজমিগঞ্জ ০১/০৩/০৬ ০৬/০৮/০৭ 

ফাভনা 

টুয়োখোরী ০৭/০৮/০৭ ০৬/০১/০৯ 

গঙ্গাঁচড়ো ২১/০৭/১১ ১৪/০৩/১২ 

মফতোগী ১৫/০৩/১২ ১১/০২/১৩ 

মভজযোগঞ্জ ১২/০২/১৩ ২৭-১২-১৫ 

জদৌরতোন ২৮-১২-১৫ িরভান 

a.  অঞ্চবরক কাম তারয় টুয়াোরী (টুয়াোরী ও ফযগুনা)      

b.  টুয়োখোরী উজজরো কোম যোরয়         

212.  জনোফ রো চক্রফতী RM টুয়োখোরী নোজটোয ১৭ ০১৯৮৭৭০৩০১১ 

০১৭১৫৮৫১৪৪০ 

টুয়োখোরী দয 
২৫-০৯-০৬ ৩০-০১-১২ 

   ফোজকযগঞ্জ ১৮-০১-০৯ ১৫-০২-১২ 

   গরোমচো ০৭-০১-১০ ২৪-০১-১০ 

   গরোমচো ২৭-০২-১০ ২১-০৩-১০ 
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ক্রঃ নং নাভ দবফ 
ফততভান 

কভ তস্থর 

বনজ জজরা/ 

ঈজজরায নাভ 

বযবিবত 

নম্বয 

মভোফোইর 

নম্বয 
কভ তস্থর 

কভ তকার 

 

   গরোমচো ২১-০৪-১০ ২১-০৮-১০ 

   টুয়োখোরী ৩১-১২-১৪ ৩-৮-১৬ 

   ফবযার ৪-০৮-১৬ 09-09-17 

   টুয়াোরী 20-09-17 িরভান 

213.  জনাফ বুজ গাজী UM 

 

টুয়াোরী 

দয 

 

জগাারগঞ্জ/ 

জকাটারীাড়া 

 

746 

 

০১৭৫৩৪৩০৯৬৪২ 

/ ০১৯৮৭৭০৩২৫৩ 

 

ভকসুদপুয ২৯/১২/১৩  

বযয়তপুয 25/১1/১৫ 7/4/18 

জবারা দয 8/4/18 13-11-18 

টুয়াোরী 14-11-18 িরভান 

214.  জনোফ মভোোঃ োরুন-অয-যমদ SFO টুয়াোরী 

দয 

টুয়োখোরী/ফাঈপ

র 

২৮৭ ০১৯৮৭৭০৩১০৩ 

০১৭২২৮৮১৩০৫ 

পমযদগঞ্জ ০১/১০/০৬ ৩০/০৫/০৭ 

মফোযোনউমিন ০১/০৬/০৭ ২০/০৯/০৮ 

মগৌযনদী ২১/০৯/০৮ ১০/০৪/১০ 

রোরজভোন ১১/০৪/১০ ৩০/০৭/১১ 

মুরোদী ৩১/০৭/১১ ৩১-০২-১২ 

মদৌরতখোন ০১/০২/১২ ৩১-১২-১৪ 

ফোজকযগঞ্জ ১০-১০-১৫ 16-09-17 

জগৌযনদী 17-09-17 03-06-19 

টুয়াোরী দয 09-06-19  িরভান 

215.  মফগভ নোমযন আক্তোয FO টুয়াোরী 

দয 

 

টুয়োখোরী/টুয়াো

রী দয 

৩৮৬ ০১৭২৮৮৭৪০৯৮ টুয়াোরী   31-07-11 

   ৪-৫-১৫ 

িরভান 

216.  জনোফ মভোোঃ ভমউয যভোন FO টুয়াোরী 

দয 

 

ঝোরকোঠী ৫২৭ ০১৯৮৭৭০৩২০৬ 

০১৭২৬১০৬৭৪৪ 

টুয়োখোরী ২০/০৫/১২ িরভান 

নরবছটি 

a.  ফোউপর উজজরো কোম যোরয়         

217.  জনোফ অমযিভ বি SUM ফোউপর টুয়োখোরী ১৩৯ ০১৯৮৭৭০৩০৮৭ 

০১৭২৫৪৮৬৫৯০ 

মদৌরতখোন ০১/০৩/০৬ ৩০/০৮/১১ 

ফাঈপর ফোউপর  ০১/০৯/১১ ১০/১০/১২ 

ফোউপর  01-12-13 
িরভান 

ফোউপর  19-5-19 
িরভান 

218.  জনোফ ভোোঃ আফদুয যভোন SFO ফোউপর টুয়োখোরী ১৫৬ ০১৯৮৭৭০৩১১৫ 

০১৭১০২৫৩৪৬৬ 

মবোরো ০১/০৩/০৬ ২০/০৯/০৮ 

দবভনা মগৌমযপুয ২১/০৯/০৮ ২১/০৯/১১ 

মভজযোগঞ্জ ২২/০৯/১১ ২৭/০৪/১৩ 

ফোউপর ২৮/০৪/১৩ িরভান 

219.  জনোফ মুোম্মদ নোময উমিন SFO টুয়াোরী টুয়োখোরী/গরাবি

া 

৬৪১ 01904114227 

০১৭৫০১৯২৬১৫ 

রোরজভোন ৩১/০৩/১৪ ১০/১১/১৫ 

     ফোভনো ১১/০৬/১৫ ১৫-০৮-১৫ 

     ফযগুনো ১৬-০৮-১৫ ১১-১২-১৫ 

     গরাবিা ১3-১২-১৫ 23-02-19 

     ফাঈপর 2৮-02-19 িরভান 

a.  দমভনো উজজরো কোম যোরয়         

220.  জনোফ অমনজভল মৃধো SUM দমভনো ঝোরকোঠী ৫৭৩ ০১৯৮৭৭০৩০১৮ 

০১৭১০১৪৯৫৫৬ 

দমভনো 09/১২/১৩ িরভান 

যাজাপুয দমভনো 19-5-19 িরভান 

221.  জনোফ মভোোঃ োআরভ SFO দমভনো টুয়োখোরী ১৫০ ০১৯৮৭৭০৩০৯০ 

০১৭২৩৪২৪৪১০ 

োথযঘোটো ০১/০৩/০৬ ১৯/০৭/০৯ 

দবভনা ফমযোর ২০/০৭/০৯ ১৩/০৪/১০ 

ফোবুগঞ্জ ১৪/০৪/১০ ২৪/০৩/১১ 

দমভনো ২৫/০৩/১১ িরভান 

   

222.  জনোফ মভোোঃ ছোত্তোয মকদোয SFO দমভনো টুয়োখোরী ১৯৩ ০১৯৮৭৭০৩০৯১ 

০১৯১৫৯৩৩৫২২ 

মবোরো 
১০/০৪/০৬ ৩০/১০/০৬ 

ফাঈপর চযপযোন 
২১/১০/০৬ ২৯/০১/০৭ 

কুমভল্লো 
০৭/১১/১৩ ০২/০৩/১৪ 

দমভনো 1৩-০৩-১৪ 18-5-19 

দমভনো 19-5-19 িরভান 

223.  মভোোোঃ সুইটি আক্তোয FO দমভনো টুয়োখোরী ৬২৪ 01904114218 

০১৯৩৪২৪৭৯১১ 

মগৌযনদী ০২/০৩/১৪ ২৪/০৫/১৭ 

ফাঈপর দবভনা 
২8/05/17 চরভোন 

224.  জনোফ োইদুয যভোন SFO দমভনো টুয়োখোরী ৬২৬ 01904114220 

০১৭৪৫৫২০৭৬৮ 

দমভনো ০4/০৩/১৪ িরভান 

গরাবিা 

a.  গরোমচো উজজরো কোম যোরয়         
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কভ তকার 

 

225.  জনোফ মভোোঃ ফময  UM গরোমচো টুয়োখোরী ৪৩৬ ০১৯৮৭৭০৩১৫৭ 

০১৭২৪৮৫৩০৩০ 

আভতরী ১৪/০৭/১০ ১৭-০৫-১৫ 

বভজতাগঞ্জ গরোমচো ১৮/০৫/১৫ 18-5-19 

গরোমচো 19-5-19 চরভোন 

226.  জনোফ মভোোঃ জোমকয মোজন (৩) FO গরোমচো টুয়োখোরী ৪৬৮ ০১৯৮৭৭০৩১৭১ 

০১৭১৮৫২৩৮৫৪ 

কুমভল্লো 
২১/০৭/১১ 12/০4/১৪ 

দবভনা গরোমচো 13-04-14 িরভান 

227.  জনাফ ভানজারুর াান FO গরোমচো টুয়াোরী/ 

টুয়াোরী দয 

871 ০১৭৪৫৯৭৯৫৭৫/

০১৯৮৭৭০৩২৪৬ 

জফায়ারভাযী ০৪/০৬/১৫ িরভান 

গরাবিা 15/04/18 িরভান 

a.  মভজযোগঞ্জ উজজরো কোম যোরয়         

228.  জনাফ জভাঃ পারুক অম্মদ UM বভজতাগঞ্জ মজায/মজযা 

দয 

567 01716806279 

/0195855355৫ 

বভজতাগঞ্জ ১৮।০৬।১৮ িরভান 

229.  জনোফ মুোোঃ নজরুর ইরোভ *** SFO মভজযোগঞ্জ ফযগুনো ১৩১ ০১৯৮৭৭০৩০৮৬ 

০১৭২৬৩৯৪১৬৮ 

ফমযোর ০১/০৩/০৬ ১৮/০৭/০৭ 

ফযগুনা দয ফুরপুয ১৯/০৭/০৭ ০১/০১/১০ 

োথযঘোটো ০২/০৪/১০ ০২/০৫/১০ 

আভতরী ১৪/১০/১০ ১০/০২/১৪ 

মফোযোনউমিন 
 ১৪/০৩/১৫ 

১৩/০৫/১৫ 

মভজযোগঞ্জ ১৪/০৫/১৫ চরভোন 

230.  জনোফ মভোোঃ নূরুর ইরোভ FO মভজযোগঞ্জ ফমযোর ২০৮ ০১৯৮৭৭০৩১২৭ 

০১৭৩৩৯২২৩১৩ 

মুরোদী ০১/০৩/০৬ ১৩/০৪/০৮ 

মুরাবদ মদমফদ্বোয ১৪/০৪/০৮ ১০/০৮/০৮ 

দুচোমচয়ো ১১/০৮/০৮ ০২/০৩/১৪ 

মভজযোগঞ্জ 15-04-14 চরভোন 

231.  জনোফ মভোোঃ আজনোয়োরুর  ইরোভ SFO মভজযোগঞ্জ খুরনো ৪৮৫ ০১৯৮৭৭০৩১৮৩ 

০১৭১০৭৭৮৭৭৭ 

   

ডুমুবযয়া মভজযোগঞ্জ 25-01-12 18-5-19 

মভজযোগঞ্জ 19-5-19 চরভোন 

a.  করোোড়ো উজজরো কোম যোরয়         

232.  জনোফ মভোোঃ খোয়রুর ইরোভ 

ইউএভ (অোঃদোোঃ) 

SFO করোোড়ো ফযগুনো/ 

ফযগুনো দয 

৯৫ ০১৯৮৭৭০৩০৮০ 

০১৭১৬১৬৪০৭১ 

ফোউপর 
০১/০৩/০৬ ১৮/০৯/০৬ 

মগৌযনদী 
০১/১০/০৬ ৩১/০৮/১০ 

ভতরফ 
২১/০৭/১১ ২৮/০২/১২ 

করোোড়ো টগ ০১/০৩/১২ ২০/১২/১৩ 

ফোভনো ২১/১২/১৩ ০৯-৯-১৫ 

াথযঘাটা ১০-৯-১৫ ২৮-10-17 

করাাড়া ২৯-10-17 িরভান 

233.  জনোফ মভোোঃ মুজোমদুর ইরোভ SFO করাাড়া 

 

টুয়োখোরী/ 

টুয়াোর দয 

৪৩৩ ০১৯৮৭৭০৩১৫৫ 

০১৭৩৬৬৯৯৫৫০ 

মুরোদী ১৯/০৭/১০ ২০/১১/১০ 

 ফমযোর ২১/১১/১০ ২৮/১২/১৩ 

 করোোড়ো ২৯/১২/১৩ িরভান 

 করাাড়া 24-1-17 িরভান 

234.  জনোফ রো চক্রফতী (অোঃদোোঃ) RM ফযগুনো নোজটোয ১৭ ০১৯৮৭৭০৩০১১০১

৭১৫৮৫১৪৪০ 

   

235.  মফগভ তোমনয়ো মপযজদৌ কুভকুভ UM ফযগুনো 

দয 

ফযগুনো ২২৪ ০১৯৮৭৭০৩১২১ 

০১৭২০৫১০৭৫৯ 

ফযগুনো ০১/০৩/০৬ 15-5-19 

ফযগুনা দয ফযগুনো 16/০5/19 চরভোন 

236.  মভোোোঃ তোমরভো মফগভ FO ফযগুনো 

দয 

ফযগুনো ৫০২ ০১৯৮৭৭০৩১৯৫ 

০১৭৩৫৫৪২৬৬৭ 

ফযগুনো ০৭/০২/১২ িরভান 

ফযগুনা 

a.  আভতরী উজজরো কোম যোরয়         

237.  জনোফ মভোোম্মদ মমিকুয যভোন SUM অাোভতরী ফমযোর ৬৬ ০১৯৮৭৭০৩০৫২ 

০১৭১৪৭৬৭৫২৭ 

মফতোগী 
০১/০৩/০৬ ৩১/০৭/১১ 

ফাজকযগঞ্জ মগৌযনদী 
০১/০৮/১১ ৩১/০১/১২ 

ফযগুনো দয 
০২/০২/১২ ১০-৯-১৪ 

আভতরী ১4-৯-১৪ চরভোন 

আভতরী ১9-5-১9 চরভোন 

238.  জনোফ মভোোঃ অাোফদুর খোজরক SFO অভতরী ফযগুনো ১২৬ ০১৯৮৭৭০৩১১১ 

০১৭৩৫৫২০৯৮৭ 

টুয়োখোরী ০১/০৩/০৬ ১১/১২/০৭ 

ফাভনা ফোউপর ১২/১২/০৭ ৩০/১২/০৮ 
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ক্রঃ নং নাভ দবফ 
ফততভান 

কভ তস্থর 

বনজ জজরা/ 

ঈজজরায নাভ 

বযবিবত 

নম্বয 

মভোফোইর 

নম্বয 
কভ তস্থর 

কভ তকার 

 

মগৌযীপুয ১২/০৭/১১ ১৪/০৩/১২ 

ফোভনো ১৫/০৩/১২ ১৭/১১/১৩ 

মদৌরত খোন ১৮/১১/১৩ 20/০4/১৪ 

আভতরী 21/০4/১৪   িরভান 

239.  জনোফ মভোোঃ আফদুর ক SFO আভতরী টুয়োখোরী ১৬৪ ০১৯৮৭৭০৩০৯৩ 

০১৭৪৭০৮১০৫১ 

োথযঘোটো ১৪/০৬/০৬ ১৪/০১/০৯ 

ফাঈপর গরোমচো ১৫/০১/০৯ ২৮/০৬/১২ 

মচরভোময ০১/০৭/১২ ০৫/১২/১২ 

যোজোযোট ০৬/১২/১২ ২০/০৪/১৩ 

চোমিনো ২১/০৪/১৩ 08-03-17 

অভতরী 06-03-17 িরভান 

240.  জনোফ মুকুর মকদোয FO অভতরী টুয়োখোরী ৩৫৯ ০১৯৮৭৭০৩১৩৯ 

০১৭২৪৫৯২৫৮৬ 

মুক্তোগোছো ২৯/১২/০৯ ০২/০৩/১৪ 

 ফযগুনা 03-03-2014 30-03-2014 

বভজতাগঞ্জ গরোমচো ৩১/০৩/১৪  27-12-15 

অভতরী 28-12-

15 

িরভান 

a.  মফতোগী উজজরো কোম যোরয়         

241.  জনাফ জভাঃ তাজ ঈদ্দীন UM জফতাগী জবারা/জফাযানঈ

বদ্দন 

১৭৪ ০১৭২৯৯৩৯২১৯/ 

০১৯৮৭৭০৩২৭৪ 

বজযাজপুয 

দয 

30/12/13 9/8/15 

     অাশুবন ১০/০৮/১৫ 7/4/18 

     জফতাগী 11/4/18 িরভান 

242.  মভোোম্মদ নূরুর আমভন আকন SFO মফতোগী ফযগুনো ২৭৩ ০১৯৮৭৭০৩১০০ 

০১৭২৪৫৩৩৫৮১ 

চযপযোন 
০৩/১০/০৬ ১০/১২/০৭ 

জফতাগী গরোমচো 
১১/১২/০৭ ৩০/০৭/১১ 

মফতোগী 
০১/০৮/১১ িরভান 

243.  মফগভ সুরতোনো যোমজয়ো SFO মফতোগী ফযগুনো ১৭৩ ০১৯৮৭৭০৩১১৮ 

০১৫৫৬৬৩৭২৬২ 

মফতোগী ০১/০৩/০৬ িরভান 

জফতাগী 

244.  মফগভ োজয়যো খোতুন SFO মফতোগী চাঁোইনফোফগঞ্জ ৪৩৮ ০১৯৮৭৭০৩১৫৯ 

০১৭৪১৭৮৪২৮২ 

ফগুড়ো ১৮/০৭/১০ ১৪/০৫/১২ 

িাঁাআনফাফগঞ্জ 

দয 

মফতোগী ১৫/০৫/১২ িরভান 

   

a.  ফোভনো উজজরো কোম যোরয়         

245.  জনোফ কভজর যকোয UM ফোভনো োতক্ষীযো ৬৮৪ 01904114203 

০১৯১৬-৪896০৩ 

ফাভনা ২২-1-17 িরভান 

অাশুবন 

246.  জনোফ মভোোঃ ভমউমিন FO ফোভনো ফযগুনো ৪৪২ ০১৯৮৭৭০৩১৬২ 

০১৭১৮০৯৬৩২১ 

মফড়ো ১৬/০৯/১০ ০২/০৩/১৪ 

জফতাগী গরোমচো ০২/০৩/১৪ ৩০-১২-১৪ 

ফোভনো ৩১-১২-১৪ িরভান 

247.  জনোফ মল্পী ভজুভদোয FO ফোভনো মজযোজপুয ৬০৫ ০১৯৮৭৭০৩০৯৪ 

০১৭২৬১৮৪৭৭৪ 

ফযগুনো ৩১/০৩/১৪ ৩১-১২-১৪ 

বজযাজপুয ফোভনো ১৬-০৮-১৫ চরভোন 

   

a.  োথযঘোটো উ-অঞ্চর কোম যোরয়         

248.  জনোফ মভোোঃ আবু োমনপ খোন UM োথযঘোটো ফমযোর ৮৭ ০১৯৮৭৭০৩০৫৭ 

০১৭৩৫৭০৭০৬৬ 

তজুভমিন 
০৩/০৪/০৭ ০৩/০২/০৯ 

ফাজকযগঞ্জ টুয়োখোরী দয 
১০/০২/০৯ ২১/১১/১০ 

ফযগুনো দয 
২২/১১/১০ ৩১/০৭/১১ 

ফোজকযগঞ্জ 
০৭/০৯/১১ ২৫/০১/১২ 

োথযঘোটো 
০২/০২/১২ ২৬-৩-১5 

মুরাদী 
27-03-15 26-3-13 

ীযগঞ্জ  ২৭-৩-১৬  ২৯-৬-১৬ 

বভঠাপুকুয ৩০-৬-১৬ ২১-০১-১৭ 

াথযঘাটা ২২-০১-১৭ িরভান 

249.  জনোফ মভোোঃ আবুর ফোয FO োথযঘোটো ফযগুনো ১৪৪ ০১৯৮৭৭০৩১১৩ 

০১৭২৫৬৩১০৮০ 

মুরোদী ০১/০৩/০৬ ১৭/০৩/০৭ 

অভতরী ফোজকযগঞ্জ ১৮/০৩/০৭ ২৮/১২/১১ 

করোোড়ো ২৯/১২/১১ 17-10-17 
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ক্রঃ নং নাভ দবফ 
ফততভান 

কভ তস্থর 

বনজ জজরা/ 

ঈজজরায নাভ 

বযবিবত 

নম্বয 

মভোফোইর 

নম্বয 
কভ তস্থর 

কভ তকার 

 

াথযঘাটা 18-10-17 িরভান 

250.  জনোফ মভোোঃ জোমকয মোোইন (১) SFO োথযঘোটো ফযগুনো ২৯০ ০১৯৮৭৭০৩১০৫ 

০১৭২৯৬৪৬৬১২ 

চাঁদপুয ০১/১০/০৬ ০২/০৭/০৭ 

ফোভনো মভজযোগঞ্জ ০৩/০৭/০৭ ০৫/০২/১৩ 

োথযঘোটো ০৬/০২/১৩ িরভান 

a.  অঞ্চবরক কাম তারয়,  জগাারগঞ্জ (জগাারগঞ্জ, 

পবযদপুয এফং বযয়তপুয 

       

251.  জনাফ জভাঃ জযাকনুজ্জাভান RM জগাারগঞ্জ  ভাগুযা 734 ০১৯১২৫৯৩২৪৮ / 

০১৯৮০০০৩২২৫ 

জভৌরবীফাজায 

দয 

৩০/১২/১৩  

জগাারগঞ্জ দয ২০/০৭/১৪ 19-09-17 

জগাারগঞ্জ 20-09-17 িরভান 

a.  ঈজজরা  কাম তারয়, জগাারগঞ্জ, দয         

252.  জনোফ মভোোঃ আমনসুয যভোন মখ  UM ফযগুনো 

দয 

ফোজগযোট 

কচুয়া 

৫৪ ০১৯৮৭৭০৩০৭৭ 

০১৭১৪৯০৩২২৬ 

ফযগুনো 

০১/০৩/০৬ ০১/০৫/০৭ 

 ফমযোর ০২/০৫/০৭ ০৭/০৮/০৯ 

    

 োথযঘোটো ৩০/০৯/০৯ ৩০/০৩/১১ 

 ফোভনো (টগ) ৩০/০৩/১১ ২১/১২/১৩ 

 আভতরী ২২/০১/১৪ িরভান 

 জগাারগঞ্জ 19-5-19 িরভান 

    

253.  জনাফ বনজভল িন্দ্র জঘাল FO জগাারগঞ্জ বঝনাআদা 864 ০১৭৪৫০৬৩৭৭৩/

০১৯৮৭৭০৩২২৭ 

জগাারগঞ্জ ১৬/১১/১৪ িরভান 

ভরকুা 

254.  শ্যাভাজদফী ভন্ডর FO জগাারগ

ঞ্জ দয 

খুরনা/বয়নগয 844 01620968015 / 

01987703289 

ফটিয়াঘাটা 11/০১/১৪ ১৫-07-17 

দাজকা ১৬-৭-১৭ 23-03-19 

জগাারগঞ্জ 

দয 

07-04-19 িরভান 

a.  ঈজজরা  কাম তারয়,জকাটারীাড়া, 

জগাারগঞ্জ 
 

       

255.  জনাফ জভাঃ অবুর কারাভ অজাদ UM জকাটারীা

ড়া 

ফগুড়া/াজাান

পুয 

887 01736550238 

/01958553554 

জকাটারীাড়া ০৭।০৬।১৮ িরভান 

256.  জফগভ জভাছাঃ জযাবজনা োতুন FO জকাটারীা

ড়া 

চুয়াডাঙ্গা 

চুয়াডাঙ্গা দয 

820 ০১৯৩৭৭৫৪৮৬৪/

০১৯৮৭৭০৩২৩১ 

অরপাডাঙ্গা ০৭/০১/১৪ ২৪/১১/১৫ 

জকাটারীাড়া 25/11/15 িরভান 

257.  জনাফ জভাঃ নাবয ঈবদ্দন FO জকাটারীা

ড়া 

চুয়াডাঙ্গা 874 ০১৯৮৭৭০৩২৩০ জকাটারীাড়া ১৮/০৯/১৬ িরভান 

অরভডাঙ্গা 

a.  ঈজজরা  কাম তারয়, টুবঙ্গাড়া, 

জগাারগঞ্জ 
 

       

258.  জনাফ রা কুভায ভন্ডর UM টুবঙ্গাড়া াতিীযা ৪৯৪ ০১৭৭৫৬৪০১৫২ / 

০১৯৮৭৭০৩২৩২ 

টুবঙ্গাড়া 30/১২/১৩ িরভান 

অাশুবন 

259.  জনোফ আম কুভোয যোয় FO টুবঙ্গাড়া মগোোরগঞ্জ ৬১৭ ০১৯৮৭৭০৩০৭৮ 

০১৮৩৮০৩৪১৬০ 

ফোউপর ০২/০৩/১৪ ১৩/০৫/১৫ 

  কাবয়াবন   মগৌযনদী ১৪।০৫।১৫ ৩০-৭-১৬ 

     মুরাদী ৩১-৭-১৬ 09-09-17 

     টুবঙ্গাড়া 10-09-17 িরভান 

260.  জনাফ জভাঃ ারুন-য-যবদ FO টুবঙ্গাড়া গাআফান্ধা 809 ০১৮১৬৮০৬৩৭৩/

01955659531 

টুবঙ্গাড়া ০৭/০১/১৪ িরভান 

জগাবফিগঞ্জ দয 

a.  ঈজজরা  কাম তারয়, কাবয়ানী, 

জগাারগঞ্জ 
 

       

261.  জনাফ বিন্তয কুভায UM কাবয়াবন মজায/ফাঘাযা

ড়া 

762 ০১৯৮৫৩১৬৭১৭ / 

০১৯৮৭৭০৩২৫৬ 

ফাবনয়ািং ১৯/০১/১৪  

নবড়য়া ১১/০১/১৫ ১৯-৫-১৮ 

কাবয়াবন 24/5/18 িরভান 

262.  জনাফ জভাঃ জভােজরছুয যভান FO কাবয়াবন গাআফান্ধা 818 ০১৯২০০৪৫৫০৪/

০১৯৮৭৭০৩২৩৬ 

কাবয়াবন ০৭/০১/১৪ িরভান 

জগাবফিগঞ্জ 

263.  জনোফ মভোোঃ আোঃ যোজ্জোক SFO গরোমচো টুয়োখোরী ১৪৭ ০১৯৮৭৭০৩০৮৯ 

০১৯১২৩৫৫৫৯৪ 

মগৌযনদী ০১/০৩/০৬ ৩০/০৭/১১ 

গরাবিা গরোমচো ৩১/০৭/১১ 26/02/18 

    কাবয়াবন 27/2/18 িরভান 

264.  ঈজজরা  কাম তারয়, মুকসুদপুয, 

জগাারগঞ্জ 
 

       

265.  জনাফ জাবদুজ্জাভান UM মুকসুদপুয কুবিয়া 766 ০১৭১৯৫৭৩২৬৬ / যীয়তপুয দয 19/০১/১৪  
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ক্রঃ নং নাভ দবফ 
ফততভান 

কভ তস্থর 

বনজ জজরা/ 

ঈজজরায নাভ 

বযবিবত 

নম্বয 

মভোফোইর 

নম্বয 
কভ তস্থর 

কভ তকার 

 

কুবিয়া দয ০১৯৮৭৭০৩২৩৮ 

মুকসুদপুয 20/12/১5 িরভান 

266.  জনাফ জভাঃ বদুর আরাভ FO মুকসুদপুয বযাজগঞ্জ 862 ০১৭৪৫৩০৬৮৬২/

০১৯৮৭৭০৩২৪০ 

মুকসুদপুয ২১/০৯/১৪ িরভান 

বযাজগঞ্জ দয 

267.  জনাফ জভাঃ বুজ জাজন FO মুকসুদপুয াতিীযা 865 ০১৮৩৭৫০৫৪৫৫/

০১৯৮৭৭০৩২৩৯ 

মুকসুদপুয ২৭/১১/১৪ িরভান 

জফদাটা 

a.  ঈজজরা  কাম তারয়, অরপাডাঙ্গা, 

পবযদপুয 
 

       

268.  জনাফ জভাঃ যবপকুর আরাভ UM অরপাডা

ঙ্গা 

বঝনাআদা 743 ০১৭২৩৫৪৪৪৬০ / 

০১৯৮৭৭০৩২৪১ 

অরপাডাঙ্গা 02/১/১4 িরভান 

বঝনাআদ 

269.  জনাফ জভাঃ নজরুর আরাভ-3 FO অরপাডা

ঙ্গা 

খুরনা 877 ০1925323535

/০1987703243 

অরপাডাঙ্গা 07-01-14 িরভান 

কয়যা 

270.  জনাফ যনবজৎ কুভায যায় FO অরপাডা

ঙ্গা 

বদনাজপুয 796 ০১৭২৩০৭০৩৩৪/

০১৯৮৭৭০৩২৪২ 

জফায়ারভাযী 04/01/১4  

জফািাগঞ্জ অরপাডাঙ্গা ১৪/০৬/১৫ িরভান 

a.  ঈজজরা  কাম তারয়, জফায়ারভাযী, 

পবযদপুয 
 

       

271.  েিকায াানুয যভান নয়ন UM জফায়ারভাযী কুবিয়া 755 ০১৭১৭৮৬১২৬২ / 

০১৯৮৭৭০৩২৪৪ 

জগাারগঞ্জ 30/12/13  

কুভাযোরী জফায়ারভাযী 05/০১/১৫ িরভান 

272.  জনোফ দীক কুভোয ফসু SFO জফায়ারভাযী মঝনোইদ ৬৪৮ 01904114230 

০১৯১৪২৯৪৯৭৯ 

০১৭৭৬২৫৪১৫৪ 

কুমভল্লো ০১/০৪/১৪ 13-09-17 

বঝনাআদ দয 

    জফায়ারভাযী 14-09-17 চরভোন 

273.  জনাফ অরী অগয FO জফায়ারভাযী ভাগুযা 798 ০১৯৩৯৩৫৬৫৯৪/

০১৯৮৭৭০৩২৪৫ 

জফায়ারভাযী ০৬/০১/১৪ িরভান 

ভাগুযা দয 

a.  ঈজজরা  কাম তারয়,বাংগা, পবযদপুয         

274.  জনোফ মভোোঃ ো আরভ UM বাংগা পমযদপুয ৬৭২ ০১৮৪৯৩০০০২৮ 

01987703046 

জবারা ২২-১-১৭ 7/4/18 

নগযকািা 

     বাংগা 8/4/18 িরভান 

275.  জনাফ া জভাঃ জাজর যানা FO বাংগা যাজাী 829 01750366270/ 

01987703248 

বাংগা 28-12-13 িরভান 

ফাগভাযা 

276.  জনাফ জভাঃ একযামুর ক FO বাংগা বযাজগঞ্জ 819 01987703249 বাংগা ২২/০২/১৫ িরভান 

বযাজগঞ্জ দয 

a.  ঈজজরা  কাম তারয়, নগযকািা, 

পবযদপুয 
 

       

277.  জনোফ  মভোোঃ নোইমুয োোন 

 

SUM 

 

নগযকোিো 

 

চুয়োডোঙ্গো ৫৪৫ 

 

০১৯৮৭৭০৩০৬৯ 

০১৯২৪৬৫৭৩৯০ 

 

মফড়ো 

াঁমথয়ো ২০/০১/১৩ 

২১/০৯/১৩ 

১১/১২/১৩ 

৩১-১২-১৪ 
অরভডাঙ্গা 

   যংপুয   23/১2/১৫ 07/4/18 

   নগযকািা 11/4/18 চরভোন 

নগযকািা 19/5/19 চরভোন 

278.  জনাফ জভাঃ াীনুয যভান FO নগযকািা বনরপাভাযী 816 01719346654/ 

01987703251 

নগযকািা ০৭/০১/১৪ িরভান 

নীরপাভাযী দয 

279.  জনাফ জভাঃ তাজরবুর আরাভ FO নগযকািা কুবড়গ্রাভ 803 01727969806/ 

01987703252 

নগযকািা 25/০১/১৪ িরভান 

নাজগশ্বযী 

a.  ঈজজরা  কাম তারয়, বযয়তপুয দয         

280.  জনাফ ভন অরী UM বযয়তপুয 

দয 

কুমিয়ো/জদৌরতপু

য 

৬৭০ ০১৭২২৬১১৮১৯ 

01987703037 

কুবড়গ্রাভ ২২-০১-১৭ 14-11-18 

বযয়তপুয দয 15-11-18 িরভান 

281.  মফগভ মুমপদো খোনভ SFO মযয়তপুয ভোদোযীপুয ৪০২ ০১৯৮৭৭০৩১৫৩ 

০১৯২২৭৮৬৪৭০ 

ফমযোর ১০/০৬/১০ িরভান 

  ভাদাযীপুয দয   মগৌযনদী ১২/১২/১০ 09-09-17 

     বযয়তপুয 10-9-17 িরভান 

282.  জনাফ অরভগীয জাাআন FO বযয়তপুয যংপুয 802 01722915210/  

01987703261 

জবদযগঞ্জ ০৭/০১/১৪  

বভঠাপুকুয বযয়তপুয ০৭/১২/১৫ িরভান 

a.  ঈজজরা  কাম তারয়, নবড়য়া,         
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ক্রঃ নং নাভ দবফ 
ফততভান 

কভ তস্থর 

বনজ জজরা/ 

ঈজজরায নাভ 

বযবিবত 

নম্বয 

মভোফোইর 

নম্বয 
কভ তস্থর 

কভ তকার 

 

যীয়তপুয 

283.  জনাফ জভাঃ পযাদ UM নবড়য়া ভাদাযীপুয 771 ০১৭২৮৮৭৯৪৪৬ / 

০১৯৮৭৭০৩২২৬ 

জগাারগঞ্জ ০৮/০১/১৫ 19/5/18 

ভাদাযীপুয দয নবড়য়া 19/5/18 িরভান 

284.  জনাফ জভাঃ অযাফুর আরাভ FO নবড়য়া গাআফান্ধা 823 01723149007 / 

01987703258 

নবড়য়া ০৭/০১/১৪ িরভান 

জগাবফিগঞ্জ 

285.  জনোা্ফ ইভরুর মোজন FO নবড়য়া পমযদপুয/ভধুোরী ৬২৫ 01904114219 

০১৭৪৪৬৬০৫৩১ 

দুচোমচয়ো ০২/০৩/১৪ 22-7-17 

    ফটিয়াঘাটা 23-7-17 19/05/18 

    নবড়য়া 20/05/18 িরভান 

a.  ঈজজরা  কাম তারয়,জবদযগঞ্জ, 

যীয়তপুয 
 

       

286.  জনোফ উত্তভ কুভোয ধয UM জবদযগঞ্জ পবযদপুয ৭১১ 01904114209 

01911104850 

করাাড়া 

 

06-03-17 

 

19/5/18 

জফায়ারভাযী 

জবদযগঞ্জ 22/5/18 িরভান 

 

287.  জনাফ জভাঃ এনামুর ক FO জবদযগঞ্জ বযাজগঞ্জ 834 01736533511 / 

01987703260 

জবদযগঞ্জ 31-12-13 িরভান 

রংগা 

288.  জনাফ জভাঃ হৃদয় াযজবজ FO জবদযগঞ্জ মজায 869 01947525112 / 

01987703254 

জবদযগঞ্জ ২০/১২/১৫ িরভান 

জিৌগাছা 

a.  অঞ্চবরক কাম তারয়, ফা (যাজাী, িাঁাআনফাফগঞ্জ,ও নওগাঁ)     

b.  ঈজজরা  কাম তারয়, জবারাাট, 

িাঁাআনফাফগঞ্জ 
 

  

 

    

289.  জনোফ মভোোম্মদ আছোদুজ্জোভোন 

 

RM 

 

ফা পমযদপুয 

 

২২৫ 

 

 

০১৯৮৭৭০৩০১৫ 

০১৭১২৯১৮২৯৬ 

১৯৬৪০৯৫৭০৭ 

 

দমভনো 

ফোউপর 

০৪-১০-০৬ 

১০-০৪-০৮ 

২৪-০১-১৩ 

০৪-০৪-১২ 

   োজীগঞ্জ ০৫-০৪-১২ ৩-৮-১৬ 

   টুয়াথারী ৪-৮-১৬ 19-09-17 

   ফা 20-09-17  18-5-19 

   ফা (অযএভ) 19-5-19 িরভান 

290.  জনাফ জভাঃ ফাদর জাজন UM জবারাাট িাঁাআনফাফগঞ্জ 

নাজিার 

৫৬০ ০১৭৩১২৩৭৯৭০/ 

০১৯৮৭৭০৪১১১ 

জবারাাট 01-01-14 িরভান 

291.  জনোফ মফকো যকোয SFO জবারাাট চাঁোইনফোফগঞ্জ ৬৫৩ 01904114233 

০১৭১০৪৩৭২০৫ 

মফগঞ্জ ৩১/০৩/১৪ ১০/০৬/১৫ 

নাজিার কোোলু ১১/০৬/১৫ 09-09-17 

জবারাাট 17-09-17 চরভোন 

292.  জনোফ মভোোোঃ পোইজুর ইরোভ SFO মবোরোোট চোোইনফোফগঞ্জ/না

জিার 

৪৯৬ ০১৯৮৭৭০৩১৯০ 

০১৭৩১০০১৮০৫ 

মফড়ো ২৯/০১/১২ 09-09-17 

    বফগঞ্জ 10-09-17 8/8/17 

  

 

 জবারাাট 6/8/18 18-5-19 

জবারাাট 19-5-19 চরভোন 

a.  ঈজজরা  কাম তারয়, জগাভিাপুয, 

িাঁাআনফাফগঞ্জ 
 

  

 

    

293.  জনোফ অমজত কুভোয মিং UM জগাভিাপুয চাঁোইনফোফগঞ্জ ৫৩৮ ০১৯৮৭৭০৩০৬২ 

০১৯১৬০২১৯৩৮ 

নিীগ্রোভ ৩০/০১/১৩ 7/4/18 

  নাজিার   জগাভিাপুয 15/4/18 িরভান 

294.  জনোফ মভোোোঃ কোওোয আরী SFO জগাভিাপুয চঁাআনফাফগঞ্জ 

৬৪২ 

01904114228 

01710200170 

াঁবথয়া 
30-3-14 03-5-17 

বফগঞ্জ জগাভিাপুয 
25-4-17 িরভান 

295.  জভাাঃ অকবরভা োতুন FO জগাভিাপুয িাঁাআনফাফগঞ্জ 

785 

01774314019/0

1987704115 

জগাভিাপুয 02/01/১4 িরভান 

নাজিার 

296.  জভাাঃ বনলুপা োতুন FO জগাভিাপুয িাঁাআনফাফগঞ্জ/ 

নাজিার 

782 01744563930/0

1987704116 

জগাভিাপুয 02/14/14 15/04/17 

জবারাাট 16/04/17 ১১/০২/১৯ 

জগাভিাপুয 12/02/19 িরভান 

a.  ঈজজরা  কাম তারয়, নাজিার, 

িাঁাআনফাফগঞ্জ 
 

  

 

    

297.  জনাফ জভাঃ াান কবফয UM নাজিার নওগাঁ 756 ০১৭২১৩৩৪৪৯১ / 

০১৯৮৭৭০৪১১৭ 

জগাভিাপুয 30/12/13 

02-01-15 
বনয়াভতপুয 

নাজিার 03-01-15 িরভান 
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ক্রঃ নং নাভ দবফ 
ফততভান 

কভ তস্থর 

বনজ জজরা/ 

ঈজজরায নাভ 

বযবিবত 

নম্বয 

মভোফোইর 

নম্বয 
কভ তস্থর 

কভ তকার 

 

298.  জনোফ মভোোঃ পোরুক মোজন FO নোজচোর যোজোী ৪৯১ ০১৯৮৭৭০৩১৮৫ 

০১৭২৮৩৪৬৮৭০ 

 

কোোলু ২৩-৯-১৪ ০৮-০৮১৫ 

 াাায   যোজোযোট ০৯-০৮-১৫ ১৬-৫-১৬ 

    বফগঞ্জ ১৭-৫-১৬ 09-09-17 

    নাজিার 14-9-17 চরভোন 

299.  জনোফ মভোোঃ আমভনুয যভোন SFO নোজচোর নওগাঁ ৬১৪ ০১৯৮৭৭০৩০৪২ 

০১৭২৩২৮২৮৯৪ 

যিংপুয ০২/০৩/১৪ 09-09-17 

  বনয়াভতপুয   নাজিার 17-09-17 চরভোন 

a.  ঈজজরা কাম তারয় বফগঞ্জ, 

িাঁাআনফাফগঞ্জ 
 

  

 

   
 

300.  জনাফ াবকর অজম্মদ জিৌধুযী UM বফগঞ্জ,িাঁ

াআনফাফগ

ঞ্জ  

যাজাী 

742 

০১৭৬৬২০৩২৬৬ / 

০১৯৮৭৭০৪১২০ 

বফগঞ্জ ৩০/১২/১৩ িরভান 

ামুকদুভ 

301.  জভাঃ জতৌবদুর আরাভ FO বফগঞ্জ,িাঁ

াআনফাফগ

ঞ্জ 

িাঁাআনফাফগঞ্জ 

783 

01744662214/

01987704122 

 ০১/০২/১৪ 31-01-16 

নাজিার বফগঞ্জ 01-02-16 িরভান 

302.  জভাছাঃ ভবজতনা োতুন FO বফগঞ্জ,িাঁ

াআনফাফগ

ঞ্জ 

বযাজগঞ্জ 

807 

01778426666/

01987704121 

বফগঞ্জ ০৫/০১/১৪ িরভান 

কাবজপুয 

303.  জনাফ জভাঃ সুভন অরী FO বফগঞ্জ,িাঁ

াআনফাফগ

ঞ্জ 

িাঁাআনফাফগঞ্জ/ 

নাজিার 

794 01739940930/

01987704113 

বফগঞ্জ (িাঃ) ০৪/০১/১৪  

জবারাাট 16/10/15 23-09-17 

 মফগঞ্জ, ফগু 24-9-17 িরভান 

 মফগঞ্জ, চাঁোই 24-9-17 িরভান 

a.  অঞ্চবরক কাম তারয়, ফটিয়াঘাটা (খুরনা ও াতিীযা )     

304.  জফগভ তাছবরভা আয়াবভন RM ফটিয়াঘাটা চুয়াডাঙ্গা 733 ০১৭১৬৪৪৬৭৭৭ / 

০১৯৮৭৭০৩২৮৬ 

রুা ৩০/১২/১৩  

ফটিয়াঘাটা 20-09-17 িরভান 

305.  ঈজজরা  কাম তারয়, দাজকা, খুরনা    
 

    

306.  জনাফ জভাঃ বরয়াকত অরী UM দাজকা চুয়াডাঙ্গা/দামুড়হু

দা 

747 ০১৯১৩৩৪৩৮৯২ / 

০১৯৮৭৭০৩২৮৩ 

দাজকা ৩০/১২/১৩ িরভান 

307.  জনাফ বঞ্জত কুভায ঢারী FO দাজকা খুরনা/ডুমুবযয়া 897 01920924069 ফারাগঞ্জ 04-12-18 ২৩-03-19 

দাজকা 2৪-03-19 িরভান 

308.  জনাফ অদভ অরী FO দাজকা াতিীযা/অাশু

বন 

872 01722276020 / 

01987703285 

দাজকা ০৪/০৬/১৫ িরভান 

a.  ঈজজরা  কাম তারয়, ফটিয়াঘাটা, খুরনা 
 

       

309.  জনোফ ফোী োরদোয UM ফটিয়োঘোটো ফোজগযোট ৫৪৬ ০১৯৮৭৭০৩০৭০০

১৭৩৩৮৬০৪৯৯ 

মফতগী ২১/০১/১৩ 7/4/18 

জভাজড়রগঞ্জ ফটিয়াঘাটা 8/4/18 িরভান 

310.  জনোফ এ.এইচ.এভ মভোিপো কোভোর FO ফটিয়োঘোটো োতক্ষীযো/ 

জদফাটি 

৬৫৬ 01904114235 

01753103225 

কুমভল্লো ০৪/০৫/১৪ ৩১/১২/১৪ 

ফরুড়ো ১৬/০২/১৫ ১৭/২/১৬ 

াজীগঞ্জ ১৮/২/১৬ ১৫/০৪/১৮ 

ফটিয়াঘাটা ১৫/০৪/১৮ িরভান 

311.  যীতা বফশ্বা FO ফটিয়াঘাটা খুরনা 821 01963282610 / 

01987703288 

ফটিয়াঘাটা ০৭/০১/১৪ িরভান 

ডুমুবযয়া 

a.  ঈজজরা  কাম তারয়, রূা, খুরনা    
 

    

312.  জনাফ জভাঃ অব্দুল্লা অর ভামুন-1 UM রূা চুয়াডাঙ্গা/অরভ

ডাঙ্গা 

751 01717154607 / 

০১৯৮৭৭০৩২৯০ 

রুা 26/১২/১৩ িরভান 

313.  জফগভ সুরতানা াযবীন FO রূা চুয়াডাঙ্গা 814 01717812873 / 

01987703292 

রুা 07-01-14 িরভান 

জীফননগয 

314.  জনাফ জল কুভায FO রূো নওগাঁ/ভািা 700 01904114246 

01714540365 

জফড়া 24/01/17 09-08-17 

     রূা 13-08-17 িরভান 

a.  ঈজজরা  কাম তারয়, াতিীযা দয    
 

    

315.  জনাফ কভজর গাআন UM াতিীযা াতিীযা 767 ০১৭১৮১০০৮১৪/ যাজনগয 19/01/14  
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ক্রঃ নং নাভ দবফ 
ফততভান 

কভ তস্থর 

বনজ জজরা/ 

ঈজজরায নাভ 

বযবিবত 

নম্বয 

মভোফোইর 

নম্বয 
কভ তস্থর 

কভ তকার 

 

তারা ০১৯৮৭৭০৩২৯৩ াতিীযা ১৭/০৫/১৪ িরভান 

316.  জনাফ জভাঃ অবনচুয যভান FO াতিীযা খুরনা 

805 

01948941612 / 

01987704101 

দাজকা ০৭/০১/১৪ 05-8-17 

ডুমুবযয়া 

াতিীযা 06-8-17 িরভান 

317.  জফগভ াবফনা াযবীন FO াতিীযা াতিীযা 824 01740952076 / 

01987703294 

দাজকা 07/01/14  

কারীগঞ্জ াতিীযা ২৩/০১/১৪ িরভান 

a.  ঈজজরা  কাম তারয়, অাশুবন, 

াতিীযা 
 

  

 

    

318.  জনোফ ফোবুযোভ বুধুই SUM আোশুমন োতক্ষীযো ৫৭৫ ০১৯৮৭৭০৩০১৯ 

০১৭৬৭৬২৮৯৩৯ 

মফোযোনউমিন  ০১/১২/১৩ ৩১-১২-১৪  

াতিীযা দয   সুজোনগয ১৪/০৩/১৫ চরভোন 

   ফটিয়াঘাটা 1৬/04/17 7/4/18 

   অাশুবন 9/4/18 চরভোন 

অাশুবন 19-5-19 চরভোন 

319.  জফগভ জজবভন নাায FO অাশুবন াতিীযা 825 01917188944 / 

01987703298 

অাশুবন 01/০১/১৪ িরভান 

জদফাটা 

320.  জনাফ জভাঃ ওভয যীপ FO অাশুবন াতিীযা 790 01914716587 / 

01987703297 

অাশুবন 01/০১/১৪ িরভান 

অাশুবন 

a.  ঈজজরা  কাম তারয়, তারা দয, 

াতিীযা 
 

  

 

    

321.  জফগভ াবফনা আয়াবভন UM তারা বঝনাআদা 745 ০১৭২২৪০১৮৫৩/ 

০১৯৮৭৭০৩২৮৭ 

ফটিয়াঘাটা 20/03/১4 18/১০/১৪ 

ভরকুা 

তারা 19/১০/১৪ িরভান 

322.  জফগভ তাবভনা োতুন FO তারা াতিীযা/তারা 828 01731979707 / 

01987703295 

ফটিয়াঘাটা 06/01/14  

াতিীযা ২১/০১/১৪ 22-7-17 

 তারা 03-08-17 িরভান 

323.  জনাফ বফভুবত ভূলণ জঘাল FO তারা াতিীযা 815 01723855947 

/ 01987704100 

তারা 21/০১/১৪ িরভান 

কাবরগঞ্জ 

324.  জনোফ রো চক্রফতী (অোঃদোোঃ) RM ফযগুনো নোজটোয ১৭ ০১৯৮৭৭০৩০১১০১

৭১৫৮৫১৪৪০ 

   

a.  ঈজজরা  কাম তারয়, বজযাজপুয দয, 

বজযাজপুয 
 

  

 

    

325.  জনাফ জভাঃ াবকর যায়ান UM বজযাজপুয 

দয 

বযাজগঞ্জ/দয 774 ০১৭১৮৪৪২৫৫০ / 

০১৯৮৭৭০৩২৪৭ 

বাংগা ০৮/১১/১৫ 7/4/18 

     বজযাজপুয 

দয 

7/4/18 িরভান 

326.  জনাফ জভাঃ জাজাজয়ত জাজন FO বজযাজপুয মজায 855 01934729685 / 

01987703276 

বজযাজপুয 17/02/14 িরভান 

ভবনযাভপুয 

327.  জনাফ জভাঃ ারুন য যীদ FO বজযাজপুয মজায 725 01711781672 

/01958553561 

বজযাজপুয 25-9-17 িরভান 

জকফপুয 

a.  ঈজজরা , কাঈোরী, বজযাজপুয    
 

    

328.  জনাফ জভাঃ বভজানুয যভান-2 UM কাঈোরী ঝারকাঠি 763 ০১৭১৯৬৮৮৪৬৫ 

/ ০১৯৮৭৭০৩২৭৭ 

কাঈোরী 19/01/14 িরভান 

যাজাপুয 

329.  জনাফ জভাঃ ম্রাট জাজন FO কাঈোরী কুবিয়া 

858 

01725311898 / 

01987703279 

কাঈোরী 18/০5/১৪ িরভান 

জদৌরতপুয 

330.  জনাফ জভাঃ অবতকুয যভান FO কাঈোরী ফবযার 

868 

01740360011 / 

01987703278 

কাঈোরী 22/2/15 িরভান 

বজরা 

a.  ঈজজরা কাম তারয়, নাবজযপুয, 

বজযাজপুয 
 

  

 

    

331.  জনাফ জদফব্রত যকায 

UM 

নাবজযপুয নাজটায 717 01904114214 

01969415354 

নাবজযপুয 16-5-17 িরভান 

নাজটায দয 

332.  জনাফ বফশ্বা অযাপাত জাজন 

FO 

নাবজযপুয াতিীযা 706 01904114250 

01716840413 

অাশুবন 24-1-17 13-5-17 

তারা 

 নাবজযপুয 
14-5-17 িরভান 
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333.  জনাফ সুনীর বাবুক 

SFO 

নাবজযপুয জগাারগঞ্জ 

৬৪০ 

01904114226 

01762585529 

দবভনা 
31-3-14 22-4-17 

জকাটারীাড়া নাবজযয 
23-4-17 িরভান 

a.  অঞ্চবরক কাম তারয়, বজরট (বজরট ও সুনাভগঞ্জ)     

334.  জনোফ মুম্মদ আবু োজয়ভ মচৌধুযী RM কুমভল্লো কুমভল্লো/মুযোদন

গয 

২৫১ ০১৯৮৭৭০৩০২২ 

০১৭১০২৩৬৯১৮ 

০১৮১৯৮৫৬৫৭৯ 

োথযঘোটো 
১৭/০৯/০৬ ১০/০৯/০৯ 

মফতোগী 
০৭/০৯/০৯ ১০/০১/১০ 

কচুয়ো ২১/১২/১০ ১০/০৬/১৫ 

    কুমভল্লো 13/০৭/১৫ 14-5-19 

    বজরট  19-5-19 িরভান 

a.  ঈজজরা  কাম তারয়, ফারাগঞ্জ, বজরট         

335.  জনাফ জভাঃ যাবজফ যদায UM ফারাগঞ্জ যাজাী/ভবতায 748 ০১৯১২৮০১৪২০/ 

০১৯৮৭৭০৪১১৪ 

জফায়ারভাযী 30/১২/১৩ 11-01-15 

জগাভিাপুয 12/01/১5 7/4/18 

সুজানগয 9/4/18 25-11-18 

ফারাগঞ্জ 26-11-18 িরভান 

336.  জনাফ জভাঃ ভাসুদ াযজবজ াভীভ FO ফারাগঞ্জ মজায/ভবনযাভপু

য 

843 01921283067/

01987704162 

ফারাগঞ্জ ১৯/০১/১৪ 17-11-18 

ফারাগঞ্জ 14-03-19 িরভান 

337.  জনাফ জভাঃ জভািাক অজভদ FO ফারাগঞ্জ রারভবনযাট/অ

বদতভাযী 898 

01735181350 ফারাগঞ্জ 04-12-18 িরভান 

a.  ঈজজরা  কাম তারয়, জপঞ্চুগঞ্জ, বজরট    
 

    

338.  জনাফ জভা: নূয অরভ   ফগুড়া/নিীগ্রাভ 739 ০১৭১২৫৪৩৬৩৯ / 

০১৯৮৭৭০৩২৫০ 

নগযকািা 30/12/১৩ 7/4/18 

 জপঞ্চুগঞ্জ 08/4/48 িরভান 

339.  জনাফ অবকদুর আরাভ FO জপঞ্চুগঞ্জ নড়াআর 

848 

01924191120/0

1987704152 

িাটবের 26/01/14  

কাবরয়া 

াল্লা ০১/১০/১৪  

জপঞ্চুগঞ্জ ২৯/১২/১৬ িরভান 

340.  জনাফ জভাঃ জাাগ বভয়া FO জপঞ্চুগঞ্জ জযপুয 

883 

01987704164 জপঞ্চুগঞ্জ ১৮/০৯/১৬ িরভান 

ফাজনশ্বদ্দী 

a.  ঈজজরা  কাম তারয়, বদযাআ, 

সুনাভগঞ্জ 
 

  

 

    

341.  জনাফ াবভজয়র কবফয জজায়াদ্দতায UM বদযাআ াফনা 757 ০১৭১৯২৮১১২৭ / 

০১৯৮৭৭০৪১৬৬ 

বদযাআ ১৯/০১/১৪ িরভান 

ইশ্বযদী 

342.  জনাফ াাবুফ অরভ মৃধা FO বদযাআ নযবংদী 856 01715401851/0

1987704168 

বদযাআ ২০/০২/১৪ িরভান 

ভজনাযদী 

343.  জনাফ জভাঃ রুভন বভয়া FO বদযাআ জনত্রজকানা 

852 

01790650304/

01987704167 

বদযাআ ২৫/০১/১৪ িরভান 

জনত্রজকানা দয 

a.  ঈজজরা  কাম তারয়, াল্লা, সুনাভগঞ্জ    
 

    

344.  জনাফ জভাঃ যীফুর আরাভ UM াল্লা বকজাযগঞ্জ/ 

াকুবিয়া 

681 01904114200 

01726666788 

ফারাগঞ্জ ২২-১-১৭ 16-12-18 

াল্লা 24-02-

19 

িরভান 

345.  জনাফ জভাঃ ভাবনক অরী FO াল্লা  
 

017233087 াল্লা   

346.  জনাফ জভাঃ যাজপঈয যভান FO াল্লা ফগুড়া/বফগঞ্জ 841 01738161853/

01987704161 

ফারাগঞ্জ ১৯/০১/১৪ 17-11-18 

াল্লা 14-03-19 িরভান 

a.  ঈজজরা  কাম তারয়, জগন্নাথপুয, 

সুনাভগঞ্জ 
 

  

 

    

347.  জনোফ মভোোঃ ওছভোন গমন UM জগন্নোথপুয চাঁদপুয/কচুয়া ১৪৯ ০১৯৮৭৭০৩০৬১ 

০১৭২২২৬৪৩৪০ 

নিীগ্রোভ 

রোকোভ 

০১/১১/০৬ 

১৪/১১/১০ 

০৭/১১/১০ 

৩১/০১/১২ 

   মদৌরতখোন ০১/০২/১২ ২৩/০১/১৩ 

   পমযদগঞ্জ ২৪/০১/১৩ ৩১/১২/১৪ 

   বফগঞ্জ ২৪/৫/১৬ ২১-১-১৭ 

   াযাবি ২২-১-১৭ 18-4-18 

   জগন্নাথপুয 19-4-18 িরভান 
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ক্রঃ নং নাভ দবফ 
ফততভান 

কভ তস্থর 

বনজ জজরা/ 

ঈজজরায নাভ 

বযবিবত 

নম্বয 

মভোফোইর 

নম্বয 
কভ তস্থর 

কভ তকার 

 

348.  জনাফ জভাঃ বভরন জাজন FO জগন্নাথপুয মজায 882 01722121057/

01987704152 

াল্লা ৮/০৯/১৬  

ভবনযাভপুয জগন্নাথপুয 08/05/17 িরভান 

349.  জনাফ বুজ ভন্ডর FO জগন্নাথপুয বজযাজপুয 792 01735342886 / 

01987703282 

নাবজযয 06/01/14  08/06/17 

বজযাজপুয দয 

 জগন্নাথপুয 12-৬-17 িরভান 

a.  অঞ্চবরক কাম তারয়, জভৌরবী ফাজায (জভৌরবীফাজায ও বফগঞ্জ)    

350.  জনোফ মভোোম্মদ মপকুর ইরোভ RM জভৌরবীফা

জায 

মকজোযগঞ্জ ২৪৬ ০১৯৮৭৭০৩০২০ 

০১৯১৪৪৩৪০০৪ 

মফগঞ্জ ২৮/০১/০৮ ০২/০৮/০৮ 

    মিোর ০৯/০৩/০৯ ১৪/০৭/০৯ 

    মুক্তোগোছো ০৮/০৩/০৯ ১৩/১২/০৯ 

    ভয়ভনমিং 19/০৯/১০ 14-5-19 

    জভৌরবীফাজায 19-5-19  

a.  ঈজজরা  কাম তারয়, জভৌরবী ফাজায 

দয  

       

351.  জনাফ ীভ ফযণ দা UM জভৌরবীফাজা

য 

বকজাযগঞ্জ 680 01710103939 

01987703201 

জভৌরবীফাজায ২6-১-১৭ িরভান 

বভঠাভাআন 

352.  জনোফ উজ্জর কুভোয মিং SFO মভৌরবীফো

জোয  

মভৌরবী ফোজোয/ 

কভরগঞ্জ 

৫২৩ ০১৯৮৭৭০৩২০৪ 

০১৯১৭২৮২৬৭১ 

চোমিনো ০১/০৪/১২ ০৬/০৫/১২ 

ভতরফ ০৭/০৫/১২ ৩০/০৯/১২ 

মচৌিগ্রোভ ০১/১০/১২ 19-03-19 

জভৌরবীফাজায 20-03-19 18-5-19 

জভৌরবীফাজায 19-5-19 িরভান 

353.  জনাফ জভাঃ যবফঈর অওয়ার FO জভৌরবীফাজা

য 

বকজাযগঞ্জ 

831 

01734880412/

01987704186 

জভৌরবীফাজায ১৯/০১/১৪ িরভান 

াকুবিয়া 

a.  ঈজজরা  কাম তারয়, যাজনগয, 

জভৌরবীফাজায 
 

  

 

    

354.  জনাফ জভাঃ বছকুর আরাভ UM যাজনগয নড়াআর 759 ০১৯১৮৪৪৩৭৭০ / 

০১৯৮৭৭০৪১৮৮ 

াতবিযা দয ১৯/০১/১৪ 13/05/14 

জরাাগড়া 

যাজনগয 14/05/14 িরভান 

355.  জনাফ জভাঃ আব্রাবভ েবরর FO যাজনগয মজায 

850 

01713900718/

01987704190 

যাজনগয 26/০1/১৪ িরভান 

ভবনযাভপুয 

356.  জনাফ এ,এভ, অব্দুল্লা অর াান FO যাজনগয বযাজগঞ্জ 

833 

01744641186/

01987704189 

যাজনগয ১৯/০১/১৪ িরভান 

াজাদপুয 

a.  ঈজজরা  কাম তারয়, অজবভযীগঞ্জ, 

বফগঞ্জ 
 

  

 

    

357.  জনাফ জভাঃ াআফুর আরাভ UM অজবভবযগঞ্জ ফাজগযাট/ 

কচুয়া 

761 ০১৭১৭৪৮৮৬৪/ 

০১৯৮৭৭০৪১৭৫ 

অজবভবযগঞ্জ 19/০১/১৪ িরভান 

358.  জনাফ জভাঃ ভাসুদ যানা(২) FO অজবভবযগঞ্জ 

গাআফান্ধা/ 

জগাবফিগঞ্জ 

846 01729664485/

01987704151 

অজবভবযগঞ্জ 30/10/১৪ িরভান 

359.  জনাফ জভাঃ ভাসুদ যানা যকায FO অজবভবযগ

ঞ্জ কুবিয়া/ 

কুবিয়া দয 

840 01939543467/

1987704176 

অজবভবযগঞ্জ 19/01/১৪ িরভান 

   

a.  ঈজজরা  কাম তারয়, ফাবনয়ািং, 

বফগঞ্জ 
 

  

 

    

360.  জনাফ কৃষ্ণ িন্দ্র UM ফাবনয়ািং টাঙ্গাআর 770 ০১৭১৯৪৪২৬৫/ 

০১৯৮৭৭০৪১৭৮ 

ফাবনয়ািং ০৫/০১/১৫ িরভান 

ঘাটাআর 

361.  জনাফ জভাঃ অর-ভামুন FO ফাবনয়ািং বযাজগঞ্জ 

854 

01748221541/0

1987704179 

কুবভল্লা দয 19/1/14  

জফরকুবি ফাবনয়ািং ১৯/০২/১৪ িরভান 

362.  জনাফ জভাঃ এনামুর ক FO ফাবনয়ািং বযাজগঞ্জ 

867 

01918363841/

01987704180 

ফাবনয়ািং ১৯/০১/১৪ িরভান 

বযাজগঞ্জ দয 

a.  ঈজজরা  কাম তারয়, নফীগঞ্জ, বফগঞ্জ    
 

    

363.  জনাফ ঈজ্জ্বর কুভায বফশ্বা UM নফীগঞ্জ বঝনাআদা 758 ০১৯২০১১৪৪৫৩/ 

০১৯৮৭৭০৪১৮১ 

নফীগঞ্জ ১৯/০১/১৪ িরভান 

ভরকুা 

364.  জনাফ জভাঃ নজরুর আরাভ-2 FO নফীগঞ্জ ঝারকাঠি 

799 

01749143958/

01987704182 

অগগরঝাড়া 06/01/14 13-4-16 

নরবছটি নফীগঞ্জ ১৮/০৪/১৬ িরভান 

365.  জনাফ যতন কুভায যায় FO নফীগঞ্জ নীরপাভাযী/জর
893 

01731748375 নফীগঞ্জ 09-10-18 িরভান 



D-F:\(ADMIN)Sub-Region-Wise Field Officer List-Final Transper-2018 (Unicode) jiban 

ক্রঃ নং নাভ দবফ 
ফততভান 

কভ তস্থর 

বনজ জজরা/ 

ঈজজরায নাভ 

বযবিবত 

নম্বয 

মভোফোইর 

নম্বয 
কভ তস্থর 

কভ তকার 

 

ঢাকা  /01904114254    

366. *

* 

জনোফ তন কুভোয যকোয-১৯   গোইফোন্ধো 19 ০১৯৮৭৭০৩০১০ 

০১৭১৪৯৮১৬৯৩ 

   

a.  ঈজজরা  কাম তারয়, ঞ্চগড় দয, 

ঞ্চগড় 
 

  

 

    

367.  জভাছাঃ াভীভা অেতায UM ঞ্চগড় বদনাজপুয 

754 

০১৭৪৩৬৪০১৩০ / 

০১৯৮৭৭০৪১০২ 

ঞ্চগড় 01-01-14 িরভান 

ফীযগঞ্জ 

368.  জভাঃ জতৌবপকুয যভান FO ঞ্চগড় গাআফান্ধা 789 01755126223 

/ 01987704104 

ঞ্চগড় 07/01/14 িরভান 

জগাবফিগঞ্জ 

369.  চুভকী যানী FO ঞ্চগড় গাআফান্ধা 791 01710450687 / 

01987704103 

ঞ্চগড় 07/01/14 িরভান 

গাআফান্ধা দয 

370.  জনাফ জভাঃ নুয অরভ FO ঞ্চগড় বদনাজপুয 

723 

01770920202/

01958553559 

ঞ্চগড় 25-09-17 িরভান 

ফীযগঞ্জ 

a.  ঈজজরা কাম তারয় কাম তারয়, 

জদফীগঞ্জ, ঞ্চগড় 
 

  

 

    

371.  জনাফ জভাঃ জাবনুয আরাভ UM জদফীগঞ্জ বনরপাভাযী 

744 

০১৭২২৭৬১২৩৫ / 

০১৯৮৭৭০৪১০৮ 

অজটায়াযী 30/12/13  

জরঢাকা জদফীগঞ্জ ৩০/১০/১৪ িরভান 

372.  জনাফ জভাঃ অজকুন্নফী FO মদফীগঞ্জ কুবড়গ্রাভ/ 

ঈবরপুয 

801 01720665475 / 

01987703275 

বজযাজপুয 07/01/14  

  জদফীগঞ্জ 26-10-17 চরভোন 

373.  জভাছাঃ বফজরী োতুন FO জদফীগঞ্জ কুবড়গ্রাভ 837 01750611992 / 

01987704106 

জদফীগঞ্জ ১৪/০১/১৪ িরভান 

যাজাযাট 

374.  জভাছাঃ বরবরভা োতুন FO জদফীগঞ্জ রারভবনযাট 813 01768730632/

01987704107 

জদফীগঞ্জ ০৬/০১/১৪ িরভান 

াবতফান্ধা 

a.  ঈজজরা  কাম তারয়, জটায়াযী, 

ঞ্চগড় 
 

  

 

    

375.  জনোফ কৃষ্ণ চন্দ্র ফভ যণ UM অজটায়াযী ঠাকুযগাঁও/ঠাকু

য গাঁও দয 

৬৮৫ 01904114204 

০১৭২১০১১৪১১ 

টুয়াোরী ২২-১-১৭ 14-11-18 

অজটায়াযী 15-11-18 িরভান 

376.  জনাফ জভাঃ সুজন অরী জিৌধুযী FO জটায়াবয ঠাকুযগাঁও/ 

ীযগঞ্জ 

811 ০১৭২৩৬০৪১৫৩/

০১৯৮৭৭০৩২৩৩ 

টুবঙ্গাড়া ০৭/০১/১৪ 26/9/17 

জটায়াবয 10-10-17 িরভান 

377.  জনাফ বযজতাল িন্দ্র যায় FO জটায়াবয বদনাজপুয 

793 

01725202871/

01987704125 

জটায়াবয 09-01-14 িরভান 

বিবযযফিয    
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প্রধান কাম যারয় 
উন্ডেরা ব্যফস্থান্ডকয নান্ডভয র্ালরকা 

  

ক্রোঃনিং অঞ্চলরক ও উন্ডেরা ব্যফস্থান্ডকয কাম যারয় নাভ দফী লযলির্ 

নং 

লনে জেরা জভাফাআর নম্বয 

1.  শাহরাস্তি উপজেলা কার্ যালয় 

উন্ডেরা ব্যফস্থাক (ঃোঃ) 

ম াোঃ মেছার আহম্মদ, উপজেলা ব্যবস্থাপক 

(অোঃদাোঃ) 

৮।৪।১৮ 

SFO ১১৬  ০১৯৮৭৭০৩০৮১ 

০১৭১০৭০৪০২৫ 

2.  করাাড়া  উন্ডেরা কাম যারয় 

উন্ডেরা ব্যফস্থাক (ঃোঃ) 
েনাফ জভাঃ খায়রুর আরাভ (আউএভ ঃোঃ) 

১-২-১২ 
 ৯৫  ০১৯৮৭৭০৩০৮০ 

০১৭১৬১৬৪০৭১ 

 

 

াভবয়ক ফযোি : 

১। জনাফ জভাাম্মদ নজরুর আরাভ, ববনয়য ভাঠ কভ তকততা, অভতরী (বফবাগীয় ভাভরা িরভান) । 

২। জনাফ জভাঃ যবপকুর আরাভ, ববনয়য ভাঠ কভ তকততা, (বফবাগীয় ভাভরা িরভান) । 

৩। জনাফ যীপ জতাপাজজ্জর জাজন, অঞ্চবরক ব্যফস্থাক, জভৌরবীফাজায-০৮।১০।১৮ তাবযে জথজক কামকয (বফবাগীয় 

 ভাভরা িরভান) 

৪। জনাফ ানাজ াযবীন, ভাঠ কভ তকততা, জফায়ারভাযী চূড়ান্ত কাযণ দ তাজনা জনাটি প্রদান 

 

জাষ্ট অউট ও লফবাগীয় ভাভরা 

1.  েনাফ জভাঃ ালনুয যভান 
 উন্ডেরা ব্যফস্থাক,দুিাঁলিয়া 

জাষ্ট অউট 

অঞ্চলরক কাম যারয় 

বগড়ুা 

৩৪৫ ১০/১২/০৯ নওগাঁ 01987703033 

01722389827 

2.  জফগভ কাভরুয নাায (লফঃ ভাভরা) 
উন্ডেরা ব্যফস্থাক,লভেযাগঞ্জ 

জাষ্ট অউট 

অঞ্চলরক কাম যারয় 

টুয়াখারী 

৪২৮ ২০-০৭-১০ ফযগুনো 01987703043 

01727983741 

3.  েনাফ জভাাম্মে ভন্ডনায়ায জান্ডন (লফঃ 

ভাভরা) 
 উন্ডেরা ব্যফস্থাক,লিার 

জাষ্ট অউট 

অঞ্চলরক কাম যারয় 

ফলযার 

৪৬৬ ২৫-১১-১০ টোিংগোইর 01987703047 

01922660427 

 

 

দতযাগ 

1.  ম াছাোঃ োেেীে খাতুে, মগাপালগঞ্জ 

সদর 

আঈএভ দতযাগ 17-06-19      

 

30/০5/২০১৯ তোমযজখ 
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স ানালী ব্াাংক সেকক পারক ানাল ঋণ সনয়া ললকয়ন রাখা হকয়কে ।  

১। জভাঃ জগারাভ ছাযওয়ায, ঈ-ভাব্যফস্থাক, প্রধান কাম তারয়-02 রাে 

২। জফগভ জান্নাতুন অযা জফগভ, ঈ-ভাব্যফস্থাক, প্রধান কাম তারয়-02 রাে 

৩। জনাফ জভাঃ অব্দুর াবরভ, ব্যবক্তগত কভ তকততা, প্রধান কাম তারয়-02 রাে 

৪। জনাফ জভাঃ সুরুজ্জাভান, ড্রাআবায, প্রধান কাম তারয়-2 রাে 

৫। জনাফ জভাঃ কাভার জাজন, কাযী ব্যফস্থাক-02 রাে 

৬। জফগভ তাবনয়া জফগভ, কবিঈটায াজযটয- 01 রাে 

৭। াথী অক্তায, বপ কাযী কাভ ডাটা এবি াজযটয-1 রাে ৫০ াজায টাকা  

৮। জনাফ বপকুর আরাভ জিৌধুযী, ব্যবক্তগত কভ তকততা, প্রধান কাম তারয়-2 রাে টাকা 
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ভন্ত্রণারজয় প্রবতজফদন জপ্রযণ ংক্রান্ত 

 APA (Anual Performance Agreement = ফাবল তক কভ তিাদন চুবক্ত । 

 NIS (National Integrity Syrategy = জাতীয় শুদ্ধািায জকৌর । 

 GPMS= Government Performance  Management System = 

 GRS = Grievance Redress System=  ববজমাগ প্রবতকায ব্যফস্থা= (ভন্ত্রণারজয়য বনধ তাবযত 

ছক) প্রবতভাজয ০৫ তাবযজেয ভজে জপ্রযণ কযজত জফ । থ ত ফছজয ফ তজভাট জপ্রযণ কযজত জফ ।  

  জনফর ংক্রান্ত তথ্য জপ্রযণ ৩ ভা য য জপ্রযণ কযজত জফ । জমভন-জানু-ভাি ত= ১০ তাবযজেয ভজে 

জপ্রযণ কযজত জফ (বনধ তাবযত ছজক) ।  

 Statistics of Civil and Staff of Government-2019 বনধ তাবযত ছক জভাতাজফক ফছজয ১ 

ফায জপ্রযণ 

 যীট বটিজনয ংখ্যা ও ফ তজল ফস্থা 

  থ ত ফযাদ্দ ংক্রান্ত নবথ, বএঅয ংক্রান্ত নবথ (ফাংরাজদ ব্যাংক), ভূবভ/প্লট ফযাদ্দ ংক্রান্ত নবথ । 

 নবথয জেবণ বফন্যা 

(ক)  জেবণয জযকড ত- আা স্থায়ী জযকড ত । মাায স্থান ন্য বকছু দ্বায পূযণীয় নজ । স্থায়ীমূজল্য তযাফশ্যকীয় 

 নবথগুবর এ জেবণয ন্তভু তক্ত । এগুবর বতয় মজত্নয বত ংযিণ কযা প্রজয়াজন ।  

 জমভনঃ (১) নীবত, অআন, বফবধ এফং প্রবফধানংক্রান্ত , (২) ফযাতসূত্র বনজদ তজয ব্যাাবয সুদীঘ তকাজরয 

 জন্য প্রায়আ প্রজয়াজন জত াজয এরূ গুরুত্বপূণ ত অজদজয পূফ তদৃিান্ত বফলয়ক নবথ । (গুরুত্বপূণ ত ব্যবক্তফগ ত 

 িবকতত নবথ এফং যাষ্ট্রীয় দবররত্র-বন্ধত্র, বফজদজয বত চুবক্তত্র । 

 

(ে)  জেবণয জযকড ত - আা ধ তস্থায়ী জযকড ত ।  ১০ ফছয থফা তদুধ ত ফছজযয জন্য নবথ ংযবিত জফ । 

 স্থাবয়বাজফ ংযিজণয জন্য মজথি গুরুত্বপূণ ত নয় থি ১০ ফছয কার থফা ঈজমাবগতা নুাজয 

 তদুর্ধ্তকাজরয জন্য ংযিণ জমভন - যকাবয কভ তিাযীজদয াবব ত জযকড ত , ঈন্নয়ন প্রকল্প , ফাজজট, 

 কবভটি/কবভটিয প্রবতজফদন । যফতীজত ংযিণাগাজয মাজফ । জযকড ত সূবিত্র জফ ।  

 

(গ)  জেবণয জযকড ত-আা াধাযণ ধযজনয জযকড ত । এ জযকড ত ৩-৫ ফছজযয কাজরয জন্য ংযবিত জফ ।  জমভন-

 স্থায়ী দ সৃজন, ফদবর, প্রবিণ ংক্রান্ত নবথ । সূবিকযজণয প্রজয়াজন জনআ ।  

 

(ঘ)  জেবণয জযকড ত-আা এক ফছজযয কাজরয জন্য জযকড তমূ ংযবিত জফ । াধাযণত ১ ফছয কার  বতক্রান্ত 

 ফায য , জম নবথমূজয প্রজয়াজনীয়তা অয থা কজফ না এরূ ভামুবর থফা স্বল্পকারীন প্রকৃবতয 

 কাগজত্র এ জেবণয ন্তভু তক্ত । এ কাগজজত্রয সূবিকযণ কযা আজফ না এফং ১ ফছয য আা বফনি কযা 

 মাজফ ।  

 

০১। বফওবজ ২জন জভম্বায বনজয়াগ তাবযেঃ 27-01-19  জভয়াদ জল-২৬-01-22 
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ভন্ত্রণারজয় প্রবতজফদন জপ্রযণ ংক্রান্ত 

ভাবক/ভত্রভাবক/লান্াবলক/ফাৎবযক 

 

 

 APA (Anual Performance Agreement = ফাবল তক কভ তিাদন চুবক্ত । 

 

 NIS (National Integrity Syrategy = জাতীয় শুদ্ধািায জকৌর । 

 

  

 

 

 

জনোফ যীপ মতোপোজজ্জর মোজন RM মভৌরবী 

ফোজোয 

ফমযোর 

ফবযার দয 

১৬ ০১৯৮৭৭০৩০০৯০

১৭১২৭২৫৩২৯ 

মবোরো দয ২৫-০৯-০৬ ১৭-০৭-০৭ 

মবোরো দয ০১-০৯-০৮ ২৯-০১-১২ 

মদৌরতখোন ১৭-১২-০৮ ৩১-০১-১২ 

তজুভমিন ০৭-০১-০৯ ০৮-০৩-০৯ 

তজুভমিন ২২-০৬-১০ ৩১-০১-১২ 

মফোযোনউমিন ০৭-০১-০৯ ২৯-০১-১২ 

ফমযোর ৩০-০১-১২ ২৪-৮-১৬ 

জবারা ২৫-৮-১৬ 19-09-17 

জভৌরবীফাজায 20-09-17 িরভান 

 


